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  لخصمُ 

ومي القَ  ھا أحد أھم أبعاد الفكرِ بوصفِ  العربيةِ  عن اللغةِ  ھذا البحث أن يتحدثَ  سيحاولُ 
ه ه على أنَّ إنتاجِ  جملِ مُ  أحمد صدقي الدجاني في الراحل رفكِّ ما قدَّمه المُ  وذلك من خاللِ  ،العربي
على  البحثُ  بحيث ينھضُ . خصي والعمليعديھا الشَّ العربية في بُ  وميةِ القَ  للشخصيةِ  أنموذجٌ 
 تحقيقِ  ومية إسالمية من أجلِ قَ روبية عُ  ه الذي رسم مالمحَ شروعِ مؤلفات الدجاني ومَ  دراسةِ 

والذي  ،ھاالعربية وآدابِ  اللغةِ  ياءِ إحل في تمثّ والمُ  ،ه اللغوينِ كوّ الحضاري العربي ومُ  المشروعِ 
 .روبيةالعُ  ة إلحياءِ مّ ھَ مَ  أولَ  عدُّ يُ 

Abstract 
This research attempts to discuss Arabic language as one of the most 

important elements of Arab nationalist thought by studying the works of 
the thinker Ahmed Sidki Dajani, who is viewed as a model of Arab 
nationalism at the personal as well as the professional levels. The 
research studies Dajani’s books, and his enterprise which outline the 
features of Arab Islamic nationalism, in order to realize the Arab 
civilizational enterprise and its linguistic component as manifested in the 
revival of Arabic language and literature, considered as a prerequisite to 
reviving pan-Arabism. 
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  مقدمة
فة، تلطّ المُ  الفصيحةِ  هماتِ لِ كَ  قعُ وَ  إلى اآلذانِ  بُ يب يتسرَّ أبي الطَّ  يفُ فيھا طَ  يجولُ  ةٍ رَّ مَ  لِّ في كُ 

 ،حياته يلةط هھا نفسَ م بِ زَ لْ الرائعة التي أَ  الفصيحةِ  بالعربيةِ  لِ جُ الرَّ  إعجاٌب بعالقةِ  األذھانَ  ويطرقُ 
  . سلمر العروبي المُ فكِّ وھو المُ 

الفلسطيني العربي و رفُ الظَّ  هُ دفعَ  لٍ رجُ لِ  موذجٌ ه نَ ن ال يعرفُ ه ومَ ن يعرفُ مَ  لِّ كُ يب لِ وأبو الطَّ 
ى، ومصرياً، وخليجياً، وفلسطينياً بل ليبياً تارة، وأردنياً أخرَ ، فكان مكانٍ  في غيرِ  لِ نقّ العام إلى التَّ 

ً سورياً ولبنانياً و ً  مغربيا تَّى شَ  عابٍ ومي إلى شِ القَ  مُّ والھَ  لمُ لعِ ا هُ كما قادَ . غيرھا، ووتونسياً وجزائريا
 واألدبِ  واإلعالمِ  والسياسةِ  والم اللغةِ إلى عَ ) ه الدقيقصُ صُّ خَ تَ ( التاريخِ  ن عالمِ مِ  الرجلَ  نقلتْ 

ً شامِ ه العِ فجاء إنتاجُ  .ىوالفن والموسيقَ  ه مَّ ه العميقة وھَ ه الثَّرّي وثقافتَ كرَ فِ  الً يعكسُ لمي واسعا
: عدينإلى البُ مر الذي دفعنا إلى تتبع فكر الرجل ودراسته في بحٍث تتجه ھمته وھو األ .الكبير

ً ومُ  لِ جُ الرَّ  سيرةَ اللذين رافقا مَ  ،وميغوي والقَ اللُّ  ً ومؤلفا ً وأُ نسِّ راً ومُ حاضِ كاتبا شرفاً، ستاذاً ومُ قا
 الحركةِ  في أثرِ  في البحثِ  العكسُ  ويصحُّ  .ومية العربيةالقَ  في الحركةِ  غةِ اللُّ  ورِ في دَ  ليبحثَ 

 عن الحالِ  نبئُ يُ  أنموذجٌ  هُ أحمد صدقي الدجاني على أنَّ  ن خاللِ العربية مِ  غةِ العربية في اللُّ  وميةِ القَ 
أنا من الذين يعتقدون أن للغة دوراً خاصاً : "هالسيما أنه ذكر ذلك صراحةً بقول .قالويحكي المَ 

اللغوية ھي الخطوة األولى في النھضة، فنھضة العلوم . في تحقيق االنبعاث الحضاري لألمم
م األمم ھو عناية األّمة بلغتھا   . )1("وأحد مقاييس تقدُّ

  في البعد االجتماعي اللغوي: الفصحى والعامية
تكلَّم الدجاني على قضية الفصحى والعاميّة كغيره من أھل الرأي والباحثين، فالقضية مثار 

ة والسيما مجمع اللغة العربية بمصر، وقد كان أن جدل واسع، اھتمت فيھا مجامع اللغة العربي
ً لمؤتمره السنوي عام  ً رئيسا ، 1999اتخذ المجمع في القاھرة قضية الفصحى والعامية موضوعا

العامية اليافاوية "وسمه بــ  )2(ولّما كان الدجاني عضواً من أعضاء مجمع الخالدين شارك ببحث 
لبحثه بمقدمة عاّمة بيَّن فيھا حيوية الموضوع من حيث أنّه وقد َمھَّد الدجاني ". تأمالت وتساؤالت
حيوي ألنه يتعلَّق باللسان الذي ھو وسيلة . الموضوع حيوي قديم جديد: ")3(قديم جديد بقوله 

وقديم ألن أجياالً شغلت بالنظر فيه منذ أن . التواصل بين بني اإلنسان في قوم يجمعھم لسان واحد
ً " صحىالف"عن " العامية"تباعدت  وجديد ألنه مطروح اليوم في عصر ثورة االتصال . قديما

  ". التي تعددت فيھا وسائله إذاعة وتلفزة وسينما ومسرحاً وصحافة ومطبوعات
ثم يعود الدجاني إلى معاجم اللغة وُكتب لحن العامة ليتبيّن المعنى اللغوي واالصطالحي 

تحريف : ")4(ليستنتج أنھا تتلخص في  ليتمكن من تحديد أھم الفوارق بين الفصحى والعاميّة
ً في بعض األحيان وإھمال إعراب أواخر الكلمات،  النطق ببعض حروف اللغة، وتغيره كليا

                                                            
  .101، ص 1986، القاھرة، الدجاني، أحمد صدقي، حوار ومطارحات، دار المستقبل العربي  )1(
  . 90انظر في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاھرة العدد   )2(
  . 15المصدر السابق، ص   )3(
  .16، ص 90مجلة مجمع اللغة العربية بالقاھرة العدد   )4(
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وتغيير حركات حروف الكلمة في العاميّة، وھذه الفوارق تؤدي إلى فارق آخر مھم؛ ھو وحدانية 
. لوطن الكبير واختالف اللھجاتالفصحى العربية بينما تتعدد العاميات العربية بتعدد أنحاء ا

للسان الراقي " األنموذج"فصحى في مكانة متميزة، وتجعلھا وواضح أن ھذه الفوارق تضع ال
والفت أن العامية . الحريص على النطق الصحيح للحروف وعلى اإلعراب، وعلى سالمة الكلمة

ضاً أن ھناك تشابھاً بين في بلٍد ما تتفاوت في درجة قربھا من الفصحى بين حيٍّ وآخر، والفت أي
ً ونحواً، وإن  ً وصرفا العاميات المختلفة في بالد العرب في جوانب تحولھا عن الفصحى صوتيا

  ". ذھب كل منھا مذھبه
أن يخرج من عباءته التاريخية  –حتى وھو يكتب عن اللغة  –والدجاني ال يستطيع 

وھو يَُذكِّر باغتصابھا ويؤكد العزم على ، )1(السياسية االجتماعية، فنراه يتحدث عن يافا المدينة 
وقد شّدني ھذه المّرة أن أتحدث عن العامية في بلدي، والحديث عن : ")2(تحرير األرض لقوله

البلد أثير إلى نفس كل إنسان، ولكنّه في حال المنكوب باغتصاب بلده يأخذ بُعداً آخر بما يتضّمنه 
ٍم على استرداد الحق وتحرير األرض والعودة إلى من استحضار ذكريات، وما يَُعبِّر عنه من عز

  ". الدار
وال يفوته في حديثه عن المدينة أن يُبيّن تاريخھا وإنشاءھا، وأن يتحدث عن موقعھا 
تي الجغرافي وذلك ليتوّصل من خالله إلى عاميّة أھلھا المتأثرة بالطبع بعاملي المكان والزمان وال

  ".لھجة يافاوية مميزة"أصبحت 
  : )3(رسم الدجاني مالمح تلك اللھجة الُمميّزة ولّخصھا بنقاٍط ثمانية تتجلّى بــ وقد 

 .تحريف عدد من الحروف وتحويلھا، كنطق القاف ھمزة -
 .تحريك الحرف الثاني في األسماء إذا كان ساكناً كــ بََحر بدالً من بَْحر -
 .بدالً من جاء) إجا(تقول العاّمة  -
 .وغيرھا) يا أبي(بدالً من ) يابا(، و )يا أخي(الً من بد) يا خوي(استعمالھم ألفاظ  -
عمال ياكل أو عم ياكل للداللة : لتؤدي معنى استمرار الفعل كقولھم) عّمال(استعمال كلمة  -

 .على الُمضي قُدماً واالستمرار في الفعل
 .تتضّمن اللھجة اليافاوية أصواتاً لھا دالالت ليس فيھا حروف -
للداللة على ) ساكو(مات أعجمية جرى تعريبھا بلفظھا األعجمي مثل في العاميّة اليافاوية كل -

 . وھي معربة من اإليطالية) السترة(
يا : (في العاميّة اليافاوية ميل قوي لمد آھر حروف الكلمة وحرف العلّة الذي يسبقه كقولھم -

 ).خوووي

                                                            
  .وھي مسقط رأسه  )1(
  . 15، ص 90العدد  مجلة مجمع اللغة العربية بالقاھرة  )2(
  .  20، 19، 18ص  90بية بالقاھرة العدد مجلة مجمع اللغة العر  )3(
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ا بالعاميات األخرى والدجاني وإن لم يختم بحثه بخاتمة إال أنه تنبّه إلى مقارنة عاميّة ياف
  .وبيّن مواقع االشتراك بينھا وبين العاميات في سائر المناطق

ولعل بحث الدجاني يأتي في إطار المنھج الوصفي الذي ال يسعى بأي حاٍل إلى تكريس 
مفھوم العاميّة، وإنما ھو في سياق الدعوة إلى الفصحى ألن الدجاني ألزم نفسه بالحديث 

  .)1(وبيته وسائر شأنه بالفصحى أبداً في عمله 
  قراءة لغوية في الفواتح: ُكتُب التراث العربي

، وبيّن أن لفواتح الكتب )2(قدَّم الدجاني بحثاً لطيفاً فريداً قرأ من خالله فواتح الكتب التراثية 
أھمية بالغة؛ إذ يرى الدجاني أن المقدمات وما يجيئ فيھا وثيقة الصلة بموضوعات ) ُمقدماتھا(

ھـ كتب في مقدمة كتابه  630فابن األثير  )3(يضرب لذلك أمثاالً من ُكتب التُّراثالكتب، و
الدائم الكريم فال آخر لبقائه وال نھاية . فال أّول لوجوده. الحمد  القديم": "الكامل في التاريخ"

ً فال تدرك العقول حقيقة كنھه. لجوده مبيد ... .القادر فكل ما في العالم من أثر قدرته . الملك حقا
فھل تحس منھم من أحد . القرون السالفة، واألمم الخالفة، لم يمنعھم منه ما اتخذوه معقالً وحرزاً 

  .وھذه المقدمة تتناسب مع موضوع كتابه...". أو تسمع لھم ركزا 
) الصلصلة(و) الحمدله(مضمون " )4(ويُبيّن الدجاني أن المتأّمل في فواتح الُكتُب يلحظ أن 

ضوع الكتاب حمد الخالق والصالة والسالم على نبيه لتھيء القارئ للدخول إلى يتوافق مع مو
  ". عالم الكتاب، ولتُذكِّره وھذا ھو األھم بحقيقة اإليمان وتربط ما يتلقاه من علم بھذه الحقيقة

لعبد ) عجائب اآلثار في التراجم واألخبار(ويورد الدجاني عدداً من الُكتب القديمة ككتاب 
العبر وديوان (البن األثير، و) الكامل في التاريخ(، و)مقدمة ابن خلدون(جبرتي، والرحمن ال

البن ) المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان األكبر
العواصم من القواصم في تحقيق (للسخاوي، و) اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ(خلدون، و

  . ألبي بكر بن العربي، وغيرھا) د وفاة النبي صلى هللا عليه وسلممواقف الصحابة بع
ھو إذ يُسلِّط الضوء على ُكتُب التاريخ ال يُغفل ُكتُب اللغة واألدب فيضرب مثالً بــ ألفية و

تتضّمن مثاالً لألمانة العلمية "إذ  )5(ابن مالك في النحو والصرف ففاتحتھا ال تخرج على القاعدة 
  إذ افتتحت بــ " بروح اإليمان رائعاً، وتنبض

                                                            
إسھامات الدكتور أحمد صدقي الدجاني في : الرحلة الصدقية مع الفصحى والعامية في: مھدي الدجاني: انظر  )1(

  . 16 – 8ص  2ج . أكاديمية المملكة المغربية
، 1قي الدجاني، ط إسھامات أحمد صدقي الدجاني في أكاديمية المملكة المغربية، الطيب صد: انظر في  )2(

  . 126-115، ص 1، المغرب، ج 2008
، 1إسھامات أحمد صدقي الدجاني في أكاديمية المملكة المغربية، الطيب صدقي الدجاني، ط : انظر في  )3(

  .116 – 115ص  ، المغرب،2008
  . 116السابق ص المصدر   )4(
، 1مغربية، الطيب صدقي الدجاني، ط إسھامات أحمد صدقي الدجاني في أكاديمية المملكة ال: انظر في  )5(

  .120ص  ، المغرب،2008
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  أحمد ربي هللا خير مالك    قال محمد ھو ابن مالك   
  وآله المتكلمي الشرفا  مصلياً على النبي المصطفى   
  مقاصد النحو بھا محوية      وأستعين هللا في ألفية   
  وتبسط الوعر ببذل منجز  تقرب األقصى بلفظ موجز   

ويُبيّن تنبيه ابن عبد ربه على مسألة فواتح الُكتُب في  )1(عن العقد الفريد  –أيضاً  –ويتحدث 
ولما نزلت ) باسمك اللھم(في أن الُكتُب كانت تفتتح بــ " التوقيعات والفصول والصدور"كتاب 

  .سورة ھور أصبحت الكتب تصدر ببسم هللا
عن ) صبح األعشى وصناعة اإلنشاء(في  )2(كما يتحدث عن الفصل الذي عقده القلقشندي 

وھي التي بسط فيھا القلقشندي الحديث عن الفواتح " في الفواتح والخواتم"واتح في مقالته الف
  . وبدايات الكتب وخواتيمھا

ثم تتبع الدجاني مقدمات الُكتُب الحديثة ليرى أنھا خلت من الفاتحة التراثية، وعزا السبب 
الذي حدث في ثقافة األمة  ظھور جيل جديد من المؤلفين تعرَّض آلثار الصدع" )3(وراء ذلك إلى 

  ". الغربي نموذجاً من قِبل الكثيرينكما يعود إلى اتخاذ الكتاب . ففصل أبناءھا عن تراثھم
  )4(قضية التعريب في ضوء ُسنن التفاعل الحضاري

تحدَّث الدجاني في موضوع الترجمة وتعريب المصطلحات من خالل البساط اللغوي 
، وقد تحدَّث عن )5(ل معناه االصطالحي عند أھل الشأن ومعنى التعريب في المعاجم ومن خال

تاريخ التعريب عند المحققين بعلم الحضارة عند العرب وغيرھم من األمم من أمثال ابن خلدون 
وأوزالد شبنجلر وألبرت شفاتيزر وتبرم سوروكين ومالك بن نبي وزكي نجيب محمود 

  .  )6(وقسطنطين زريق وغيرھم 
األمة العربية خبرت "تعريب من ظواھر التفاعل الحضاري وُسننه وأن ورأى الدجاني أن ال

االحتكاك الحضاري منذ فجر الحضارة، وذلك بُحكم موقع وطنھا العربي من القارات الثالث 

                                                            
  .120السابق ص المصدر   )1(
، 1إسھامات أحمد صدقي الدجاني في أكاديمية المملكة المغربية، الطيب صدقي الدجاني، ط : انظر في  )2(

  .121ص  ، المغرب،2008
  .125السابق ص المصدر   )3(
ص  1كتور أحمد صدقي الدجاني في أكاديمية المملكة المغربية ج إسھامات الد: بحث الدجاني منشور في  )4(

201 – 214.  
  .204السابق ص المصدر   )5(
  .205السابق ص المصدر   )6(
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ً مع غيرھا ثالث مرات في )1("آسيا وأفريقيا وأوروبا ، وبيَّن أن األمة العربية تواصلت حضاريا
  :)2(التاريخ 

إبان ازدھار حضارات الرافدين والنيل والھالل الخصيب سومرية وبابلية  :المرة األولى
وأشورية ومصرية وكنعانية، وتواصلھا مع حضارات آسيا وأفريقيا ثم أوروبا حين ازدھرت 

  .حضارة اإلغريق
إبان الحمل بالحضارة العربية اإلسالمية قبيل محمد بن عبد هللا صلى هللا  :المرة الثانية

وفي أعقابھا حين بلغت ھذه الحضارة أوجھا، حيث تفاعل العرب مع الحضارات عليه وسلم، 
  .فارس والھند والروم والصين وأفريقيا

حين تفاعلت مع ھذه الحضارة العربية اإلسالمية حضارة أخرى ناشئة في  :المرة الثالثة
  .أوروبا منذ حروب الفرنجة التي بدأت في نھاية القرن الحادي عشر الميالدي

أقبلت في المرات الثالث على التواصل الحضاري  )3(ن الدجاني أن الحضارة العربية وبيّ 
ً أن  رحلة الشتاء والصيف كانت مثاالً على التفاعل " إيالف"في جو من السلم والرضا، موضحا

الحضاري، وأن أدب الرحالت وكتب المسالك والممالك وحركة الترجمة كانت أمثلة شاھدة على 
  . ري مع الشعوب األخرىالتفاعل الحضا

  السياسي عدِ في البُ  نظرةٌ : صطلحاللغة والمُ 
 جوھرِ ھم بِ سميه بعضُ ا يُ مّ مِ  نا نقتربُ فإنَّ  اإلنسانيةَ  عندما ندرس اللغةَ  يقول تشومسكي
 ھناك تأثيرٌ  جتمعٍ مُ  لِّ كُ  نيةِ وفي بُ  .)4(البشر جنسِ والخاصة بِ  زة للعقلِ ميِّ اإلنسان؛ أي القيم المُ 

 كالمِ  طريقةَ "كما أن  )5(.الشخص على حياةِ  واضحٌ  تأثيرٌ  غةِ غوية، فللُّ اللُّ  ياساتِ للس واضحٌ 
  .)6("الشخص نا لھذارِ وُّ صَ تَ  وراً أساسياً جداً في كيفيةِ دَ  ه تلعبُ ما يقولُ  عن طريقةِ  عزلٍ مَ بِ  خصِ الشَّ 

  .)6("الشخص
 وتفنيدِ  صطلحِ المُ  ناقشةِ ن مُ مِ خذ ه؛ فقد اتَّ ه في مؤلفاتِ سلوبِ الدجاني وأُ  غةِ اً في لُ ھذا جليّ  ضحُ ويتَّ 

ً للولوجِ ه اللُّ حقيقتِ  قيم ليُ  غةِ من اللُّ  وھو في ھذا ينطلقُ . ھاناقشُ إلى القضايا التي يُ  غوية طريقا
ً بالنظرِ ثم يُ  .، ويُبيِّن حقيقتهصطلحالمُ  ى ستوَ ه على مُ غوية ونزاھتِ ه اللُّ إلى أصالتِ  صدر عليه ُحكما

  .وظيفهن تَ ي مِ السياس ى المقصود والغرضِ المعنَ 

                                                            
  .208السابق ص المصدر   )1(
  .209 – 208السابق ص المصدر   )2(
، 1لدجاني، ط إسھامات أحمد صدقي الدجاني في أكاديمية المملكة المغربية، الطيب صدقي ا: انظر في  )3(

  .211 – 209ص  ، المغرب،2008
  . 2009ماجد الحمد، السعودية، : جاس، سوزان والري سلينكر، اكتساب اللغة الثانية، ترجمة: انظر  )4(
  .2007المغرب، محمد خطابي، : طوليفصون، جيمس، السياسة اللغوية خلفياتھا ومقاصدھا، ترجمة: انظر  )5(
  . 19ص ، 2007المعرفة، الكويت، عبد النور خراقي، عالم: ترجمة ،اللغة والھويةجوزيف، جون،   )6(
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السوق الشرق (و) النظام الشرق أوسطي( صطلحِ ه عن مُ حديثِ  ن خاللِ ذلك مِ  ضحُ يتَّ 
  .)1()أوسطية
 حاولةُ وتجري مُ  هُ طرحُ  تمَّ  شيران إلى مشروعٍ صطلحان يُ المُ ( :ولهقَ صطلحين بِ المُ  ناقشُ يُ إذ 

 :هبقولِ  صطلحِ بديالً للمُ  م يقترحُ ث. )2()واحدٌ  كثيرين مفھومٌ  ولھما في أذھانِ . ناتِ نطقَ على مِ  هِ فرضِ 
على  للداللةِ ) النظام( صطلحَ مُ  علينا أن نستخدمَ  صطلح فإنَّ المُ  في استخدامِ  قةَ إذا أردنا تحّري الدِّ (

ن االقتصادي مِ  على الجانبِ  للداللةِ ) السوق( صطلحَ مُ  ه جميعھا، ونستخدمَ بِ جوانِ ه بِ لِّ كُ  المشروعِ 
  . )3()المشروع

م ُمسّوغات اقتراحاتِ وھو في ذلك يُ  إذ يقول في  .ھاوضيحِ المفاھيم وتَ  ه، ويلجأ إلى بسطِ قدِّ
. ن ِعلمٍ مِ  في أكثرِ  ستخدمُ يُ  جديدٌ  اصطالحٌ ) النظام( كلمةَ  أنَّ  ومعلومٌ " :النظام كلمةِ  استعمالِ  تسويغِ 
ھا خذونَ ، ويتَّ أو دولٌ  ھا أفرادٌ باعِ في اتِّ  العاّمة التي يشتركُ  واالتجاھاتِ  واعدِ القَ  عني مجموعةَ وھو يَ 

ً لتنظيمِ  . مھِ ھم بغيرِ ، وتربطُ ھم ببعضٍ بعضَ  التي تربطُ  العالقاتِ  معية، وتنسيقِ ھم الجَ حياتِ  أساسا
  .)4("ن آليةٍ شترك مِ ھم المُ عملَ  ، وما يحكمُ التٍ ن تفاعُ ھم مِ وكذلك ما يجري بينَ 

 عبرُ غوي ثم يَ اللُّ  عدِ بالبُ  قاشَ لنِّ ا يفتتحُ  حيثُ  القضايا واألحداثِ  ناقشةِ في مُ الدجاني  وھذا شأنُ 
  .)5(األوسط الشرقِ  سالمِ  ه عن مؤتمرِ ثال حديثُ المِ  نھا على سبيلِ مِ  ذلك كثيرةٌ  ه، وأمثلةُ عدَ إلى ما بَ 
ما  )6(: تحت عنوانِ  هُ ، إذ بدأ نقاشَ 2000عام  النتفاضةِ  قترحِ المُ  ه عن االسمِ ن ذلك حديثُ ومِ 

إرييل شارون  الحربِ  جرمِ مُ  إثر اقتحامِ ) بّةھَ ( لقد بدأتْ " )7(:ثم قال ه عليھا؟قُ طلِ الذي نُ  االسمُ ھو 
 أن غدتْ  ، ولم تلبثْ )شعبية انتفاضةً (، ثم ما أسرع ما صارت 28/9/2000ى يوم األقصَ  للمسجدِ 

 إليھا في ترتيبِ  ويعودُ  غةِ ن اللُّ مِ  –بوضوحٍ  –ينطلقُ  وھذا النقاشُ ). وانبالجَ  دةَ تعدِّ مُ ) معركةً (
  .ثَ دَ ما حَ  ديّةِ جِ  ياتِ ستومُ 

غوي في اللُّ  عدِ خلف البُ  الكامنةَ  والسياسيةَ  التاريخيةَ  اإلشاراتِ  وھو ال يكتفي بذلك بل يلتقطُ 
 حفِ شامير في الصُّ  تصريحاتِ  ه لبعضِ تُ عَ راجَ ومن ذلك مُ  .العام ه للمشھدِ ه وقراءاتِ راجعاتِ مُ 

 كان في عزمي أن أجعلَ : (معاريف وھو يقول ه لجريدةِ في تصريحِ  كما أَْوَضَح بجالءٍ ... : "هبقولِ 
مليون نسمة في يھودا  نا نصفَ طَّ ھا قد وَ أثناءَ  عشر سنين نكونُ  الذاتي تمتدُ  كمِ الحُ  مفاوضاتِ 
الغربية،  ةِ فَّ وراتي للضَّ التَّ  االسمَ  ه استخدمَ أنَّ  ظُ الحَ ويُ : (هِ الدجاني على ذلك بقولِ  بُ قِّ عَ ، فيُ )والسامرة

                                                            
  .1994في مواجھة نظام الشرق األوسط، دار المستقبل العربي، القاھرة، الدجاني، أحمد صدقي،   )1(
  .73ص . المصدر السابق  )2(
  .73ص  الدجاني، أحمد صدقي، في مواجھة نظام الشرق األوسط،  )3(
  . 74السابق، ص المصدر   )4(
  . 90السابق، ص المصدر   )5(
  . 9القدس وانتفاضة األقصى وحرب العولمة، ص أحمد صدقي، الدجاني،   )6(
  . 9، ص المصدر السابق  )7(
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ى اليھودية بحيث ال يبقَ  االستيطانيةِ  ستعمراتِ ألى بالمُ مَ  حتلةُ األراضي المُ  حَ صبوقد قصد أن تُ 
  .)1("لسطينيذاتي فِ  كمٍ حُ لِ  جالٌ مَ 

ً يُ  صطلحاتِ المُ  تحديدَ  إنَّ " على  نا االختالفَ جنبُ ، ويُ البحثِ  ضوحِ نا على وُ ساعدُ تحديداً دقيقا
 ى حركةِ جرَ مَ  عِ تبُّن تَ نا مِ نُ كِّ مَ يُ  شأةِ وامل النَّ على عَ  عرفَ التَّ  فإنَّ  ،كذلك. ھافاھيمَ مَ  دْ حدِّ لم نُ  مورٍ أُ 

وأخيراً فإن . ھاروف التي أحاطت بنشأتِ الظُّ  ھا وإدراكِ رِ وتطوُّ  مو األفكارِ ورؤية مراحل نُ  الفكرِ 
  .)2("هبه وبانشغاالتِ  حيطُ تُ  شاملةً  لنا نظرةً  رُ وفِّ يُ  الفكرِ  أبعادِ  حصرَ 

من متطلبات : "يقول فيه، "قضية المصطلحات"عنوان ولذلك خصص الدجاني مقاالً له ب
انتصارنا في صراع النفس الطويل الذي نخوضه ضد الصھيونية العنصرية التمسك باستخدام 
ھاتِنا، ورفض ُمصطلحاِت العدو التي تُعبُِّر  المصطلحات التي تُعبُِّر عن منظوِرنا وُحقوقِنا وتَوجُّ

  . )3("رأساً على َعقب عن منظوِره وأطماِعه وتَقلُب الحقائق
لما أُسس علم اللغة في القرن ف"اللغة الحديث،  ھذا يسير الدجاني وفق منھجية علموفي 

حذو  )4( التاسع عشر، تم التركيز على االرتباط بين الفكر والثقافة، إذ يحذو فريدريك ماكس ميلر
ما ليس ھناك في أن ليس ھناك فكر من دون كلمات، مثل )5( حذو بارون فيلھلم فون ھومبلت

 ةً بَ إن الفكر واللغة يظھران في وقت واحد، وتعتبر اللغة ھِ .. كلمات من دون فكر إال بقدر ضئيل
  .)6("ب فيدفع به نحو األفضل أو األسوأمادية، وشيئاً حيًّا يُشكِّل الثقافة والفكر لشعب من الشعو

: بالفكر والثقافة قائالً  القتهوعاللغوي الدجاني أھمية التمعن في اختيار المصطلح  علِّلويُ 
ً طويل المدى مع الصھيونية، وقد واجھنا فيه حرص عدونا على استخدام"  إننا نخوض صراعا

ً آلة الدعاية الصھيونية التي يملكھا من خالل  مصطلحاته ومحاولة تعميمھا على العالم ُموظِّفا
كل مصطلٍح يشيع ومطلوٌب أن نُحسَن المواجھة، ونقف أمام . في وسائل اإلعالم سيطرته

ً أن ننحت نحن مصطلحاتنا، ونحيي . فاحصين وممحصين قبل أن نقبل استخدامه ومطلوٌب أيضا
  . )7("دادنا، والتفاعل الصحيح مع قومناالقديم منھا لنحقق التواصل الحضاري مع أج

ً لبلوغ ھدف العرب العظيم بقولهوھو يرى في اللغة العربية  وھي  ،وإن ألمتنا" :طريقا
أن تعمل بكل طاقتھا على مواصلة دورھا  ،في ھذا العصر سباق الثقافات وصراعھاتعيش 

التاريخي في االرتقاء باإلنسان، وتسَعى إلى بُلوِغ ھدٍف عظيٍم ھو تأكيد عالميِة اللغِة العربية 

                                                            
  . 100الدجاني، أحمد صدقي، في مواجھة نظام الشرق األوسط، ص   )1(
  . 39عروبة وإسالم ومعاصرة، ص أحمد صدقي، الدجاني،  )2(
دار المستقبل " بداية الصحوة العربية في مواجھة الغزوة الصھيونية العنصرية" الدجاني، أحمد صدقي،  )3(

  . 49، ص 1986العربي، 
  ).1900 – 1823(فريدريك ماكس ميلر   )4(
  ). 1835 – 1767(فيلھلم فون ھومبلت   )5(
  . 74ص ، 2007عبد النور خراقي، عالم المعرفة، الكويت، : ترجمةاللغة والھوية، جوزيف، جون،   )6(
الدجاني، أحمد صدقي، بداية الصحوة العربية في مواجھة الغزوة الصھيونية العنصرية، دار المستقبل   )7(

  . 52، ص 1986العربي، 
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 وِعلميتھا، وبسط الثقافِة العربية اإلسالمية كوسيلٍة قادرٍة على تمھيِد السبيل الُميسِّر للوفاءِ 
وحية والقَومية والحضارية   . )1("بااللتزاماِت الرُّ

  واحدة عربيةٍ  ويةٍ ھُ جھان لِ وَ  روبةُ والعُ  اإلسالمُ 
ً أن اإلسالمَ  وظلّت ھذه . ھما بحالٍ فصلُ  ن ال يمكنُ اتالزممُ  روبةَ والعُ  رأى الدجاني دائما

 ھذه الفكرة في غيرِ  فھو يعرضُ  .ھالّ ه العملية كُ ه األدبي والفكري وحياتِ عليه في إنتاجِ  حُّ لِ تُ  الفكرةُ 
إذ ريديه ومُ  هِ ھا في أذھان قرائعنھا ويُصيّر عليھا وعلى بلورتِ  ھا ويدافعُ طُ بسِّ تبه، ويُ ن كُ مِ  وقعٍ مَ 

العربية، وكان ذلك  ويةِ الھُ  ، وبقيا أساسَ للعربِ  تالزمين بالنسبةِ مُ  روبةُ والعُ  اإلسالمُ  ظلَّ " :يقول
 في الحياةِ  بليةِ القِ وبين المفاھيم  بين المبادئ اإلسالميةِ  راعٍ شامل، وإثر ص حضاريٍ  إثر تطورٍ 

ً يستندُ  روبةُ العُ  واألصل، وإلى أن تتخذَّ  سبِ مفاھيم النَّ  ى إلى تجاوزِ العامة، مما أدَّ  إلى  مفھوما
 أساسيةً  ةً رابطالعربية  غةُ اللُّ  ثقافي، وتأكدتْ  العربية على أساسٍ  ةِ األمَّ  وبرز مفھومُ . قافةوالثَّ  غةِ اللُّ 

ى ھذا حتوَ مُ  لُ مثِّ ھا تُ العربية اإلسالمية وتراثَ  الثقافةَ  فإنَّ  االنتماءِ  قاعدةَ  وإذا كانت العربيةُ . للعربِ 
  .)2("االنتماء

يتجلَّى ذلك  .عربية حوةٍ صَ  لَّ رافقان كُ يُ  تالزمةِ ما المُ ھِ بعالقتِ  روبةَ والعُ  ى أن اإلسالمَ وھو يرَ 
 األول ورفضِ  لإلسالمِ  ودةِ إلى العَ  عوةٍ الثامن عشر في دَ  في القرنِ  العربي بدأ الوعيُ ": هقولِ بِ 

أطراف ( العربي اإلسالمي، بدأ ذلك على األطرافِ  جتمعِ مود واالنحراف في المُ واسب والجُ الرَّ 
 في فجرِ  العربِ  ورِ دَ لِ  إحياءٌ  وفي الحركةِ . العربية في الجزيرةِ  ابيةِ ھّ الوَ  في الحركةِ ) واديالبَ 

  .)3("العربية الفةِ بالخِ  ثمانيون، وتذكيرٌ ه العُ لُ مثِّ سمي الذي يُ الرَّ  لإلسالمِ  اإلسالم، ورفضٌ 
  :ھمبينَ  زُ مايھم، ويُ على ثقافتِ  علّقُ ريه، ويُ فكِّ بمُ الُعروبي اإلسالمي  الدجاني الفكرَ  ويربطُ 

الحديث كما جاء في السياسي  راثي والمفھومِ التُّ  ت بين المفھومِ وقرنَ  طنيةِ الوَ  برزت فكرةُ "
ما عن  لحدٍّ  زٌ تميِّ القومية، وھو مُ  في اليقظةِ  العربي الشاملُ  ، وبرز االتجاهُ الفرنسي خاصةً  الفكرِ 

بالكواكبي، وقد  العربي اإلسالمي ابتداءً  الخطِّ  طاقِ بھا، إذ ظھر في نِ  وإن اقترنَ  الوطنيةِ  طِّ خَ 
  .)4("الغربية ضوا لألفكارِ سالمية ثم تعرَّ إ عربيةً  مثلي ھذا االتجاه ثقافةً مُ  لُّ ف جُ تثقَّ 

 متدةٌ ھا مُ ، ولكنَّ مِ دَ ھا في القِ بجذورِ  ضاربةٌ  وثقافةٌ  ما ھي لغةٌ إنَّ  روبةَ العُ /  العربيةَ  أنَّ  وّضحُ ويُ 
ا، ھلھا خصائص مةٌ أُ  العربَ  على أنَّ  في ھذا االتجاه التأكيدُ  لُ يتمثَّ ": ستقبالً أفضلمُ  فُ تشرَّ ست

ذكر في يُ  ورٌ التاريخية دَ  األساسية، كما كان للذكرياتِ  ھي الرابطةُ  وثقافةٌ  غةٌ لُ  ةَ العربي وعلى أنَّ 
 وذھب البعضُ . واإلسالم روبةِ بين العُ  الوثيقةِ  لةِ وقد أشار الُكتّاب إلى الصِّ . العربية الفكرةِ  تثبيتِ 

. ور القيادي للعربالدَّ  ةِ اإلسالم ھو بعود لنھضةِ  السبيلَ  ، وأنَّ قام وازدھر بالعربِ  اإلسالمَ  إلى أنَّ 
 ھةٌ جْ وليست لديھا وِ  مةِ األُ  ھا لخدمةِ سالم ألنَّ العربية تأتلف واإل وميةِ القَ  فكرةَ  إلى أنَّ  وذھب البعضُ 
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  . 65، ص المصدر السابق  )3(
  .نفسه المصدر السابق  )4(
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 انسجامٍ  ما عالقةُ قترنان تجمعھُ واإلسالم مُ  روبةَ العُ  ه أنَّ روحاتِ طُ  من خاللِ  ثبتَ ليُ ؛ )1("دوانية عُ 
  :وترابط وتكاملٍ 
ً مِ  ى أربعةِ على مدَ  إلسالمِ اقترنت با روبةَ العُ  أنَّ  صارةِ ه العُ من ھذ واضحٌ " ن عشر قرنا
 كاملِ والتَّ  باالنسجامِ  زتْ تميَّ  عالقةٌ  واإلسالمِ  روبةِ العُ  قامت بينَ وقد . العربية األمةِ  تاريخِ 

ومي القَ  ضِ ھوالنُّ  ظاھرةِ  القة وفي إدراكِ ھذه العِ  في فھمِ  خلالً ظھرَ  أنَّ  النظرَ  ويلفتُ . والترابط
. )ولى والثانيةالعالميتين األ(ربينما بين الحَ  اإلسالمي في وطننا، وذلك في فترةِ  اإلحياءِ  وظاھرةِ 

ومية العربية بين القَ  قةِ العال ستقبلِ نا عن مُ نا له كما جاء في بحثِ شرحَ  نا أن نوجزَ مكنُ ويُ 
  .)2("واإلسالم
ھا ذورِ إلى جُ  روبة، ويعودُ والعُ  بين اإلسالمِ  القةِ العِ  طبيعةِ  في تحليلِ  الخللِ  ناقش سببَ ويُ 

 بعِ في الرُّ  وميةِ القَ  ملةِ ن حَ مِ  طاعٍ قِ  على صعيدِ  العالقةِ  في فھمِ  لقد برز الخللُ " )3(:فيھا القولَ  بسطَ ليُ 
ففي خالل . اإلسالمية كرةِ الفِ  ملةِ ن حَ مِ  طاعٍ قِ  على صعيدِ  العشرين، وكذلك برزَ  ن القرنِ الثاني مِ 

ً حاداً مِ وميين مَ ن القَ مِ  خذ ذلك القطاعُ اتَّ  تلك الفترةِ   الفكرةَ  تضعُ  قوالتٍ ين، وطرحوا مَ ن الدِّ وقفا
اً ھو اآلخر، ن اإلسالميين حادّ مِ  ذلك القطاعِ  دُّ كان رَ  قابلِ وبالمُ . الدينية يدةِ العق واجھةِ في مُ  القوميةَ 

عند  العالقةِ  في فھمِ  قد وصل الخللُ و. يأباھا اإلسالمُ  إلى عصبيةٍ  دعوةً  وميةَ القَ  فاعتبر الفكرةَ 
ً مُ  أنا عربي قبل أن أكونَ " :عارَ شِ  أن يطرحَ  ھؤالء درجةَ   إلى منطقٍ  ال يستندُ  عارٌ وھو شِ  ،"سلما

 قبل أن أكونَ  سلمٌ أنا مُ " :قابلمُ  عارٌ شِ  طرحُ ، فيُ زمنيةٍ  بعالقةٍ  والعقيدةِ  بين االنتماءِ  حين يربطُ 
ً عربيّ    . "الخلل في تفاقمِ  ويزيدُ  ةِ األدلّ  في اصطناعِ  فُ ه فيتعسَّ عارِ شِ  دقِ صِ  على طرفٍ  لُّ دلل كُ ويُ  "ا

  :روبةِ والعُ  بين اإلسالمِ  العالقةِ  ه في فھمِ الغربي وأثرِ  ورِ عن الدَّ  ويتحّدثُ 
، ى مع الغربِ الحضاري الذي جرَ  باالحتكاكِ  لةِ الصِّ  ھو وثيقُ  خالل تلك الفترةِ  ما حدثَ  إنَّ "

 دودِ ن رُ وعين مِ الغازية الغالبة، نَ  ي الحضارةِ لََّد كما ھو الحال في تحدِّ غربية وَ ال ي الحضارةِ فتحدِّ 
 االنغماسيين، الذين وإن قاوموا االحتاللَ  األول فتمثَّل في تيارِ عل ِالفِ  دُّ ا رَ فأمّ . عل واالستجابةالفِ 

ي، فكان أن عمدوا إلى الغرب الفكرِ  باستعارةِ  رھونٌ ھم مَ مَ تقدُّ  ھم اعتقدوا بأنَّ الغربي، إال أنَّ 
الغربي،  االنكماشيين الذين قاوموا االحتاللَ  اآلخر فتمثََّل في تيارِ  علِ الفِ  ا ردُّ وأمّ . التغريبِ 

إلى ماضيھم، فكان أن عمدوا إلى  ھم، والفرارِ على أنفسِ  عِ قوقُ في التَّ  ھم تكمنُ واعتقدوا أن نجاتَ 
، عاصرةِ بالمُ  قرنوا أألصالةَ ھضة، الذين النَّ  ناةِ بُ  في تيارِ فتمثَّلت  وأما االستجابةُ . تةتزمّ المُ  السلفيةِ 

 روبةِ بين العُ  العالقةِ  في فھمِ  الخللَ  أنَّ  بوضوحٍ  الحظَ مكن أن نُ ويُ . ھممتِّ أُ  حضارةِ  وعمدوا إلى بناءِ 
ومي القَ  الفكرِ  ن حملةِ ذلك القطاع مِ  واإلسالم اقتصر على االنغماسيين واالنكماشيين، وأن أفرادَ 

ً حاداً مِ خذوا مَ ذين اتَّ ال الديني  الفكرِ  ن حملةِ ن الدين كانوا انغماسيين، بينما كان ذلك القطاع مِ وقفا

                                                            
الدجاني، أحمد صدقي،  وحدة التنوع وحضارة عربية إسالمية في عالم مترابط، دار المستقبل العربي،   )1(

  .65، ص 1990
  .66ص  المصدر السابق،  )2(
قي،  وحدة التنوع وحضارة عربية إسالمية في عالم مترابط، دار المستقبل العربي، الدجاني، أحمد صد  )3(
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 ه أخطأ في فھمِ أنَّ  ھضةِ النَّ  ولم يبُد قط على تيارِ . ن االنكماشيينومية مِ ن القَ وقفاً حاداً مِ خذ مَ الذي اتَّ 
  . )1("ھذه العالقة

ن أن مِ  وعلى الرغمِ . الديني القومي وفي الفكرِ  كرِ ه في الففعلَ  لقد فعل ھذا الخللُ "
 ومية وإلى توضيحِ القَ  الفكرةِ  ه وأوصلت إلى بلورةِ عالجتِ ھوداً لمُ الخمسينات والستينات شھدت جُ 

 ن تياري االنغماس واالنكماش وقفوا عقبةً مِ  الةَ واإلسالم، إال أن الغُ  روبةِ الوثيقة بين العُ  لةِ الصِّ 
ھذه العالقة عند  في فھمِ  ھذا الخللَ  أنَّ  وواضحٌ . ھدافھاأق ھود غايتھا وتحقّ جُ ھذه ال لوغِ أمام بُ 

العربي  لفكرُ ا مَ قدِّ أن يُ  ولقد آن األوانُ . ةويّ والھُ  االنتماءِ  قضيةَ  نا يطرحُ تِ مَّ في أُ  مؤثرةٍ  قطاعاتٍ 
  .)2("تكامل لھاه المُ مفھومَ 

تحقيق التواصل الفّعال بين أبناء آمن أحمد صدقي الدجاني ببيان اللسان ودور الكلمة في 
  .ياتھماألمة، وبأھمية اللغة في تثبيت ھوية أبنائھا ودعم شخص

حكمة التي التركيبية المُ  الرؤيةُ  شكٍ  ن دونِ ھي مِ الدجاني  على مشروعِ  الغالبةُ  مةُ والسِّ "
 ه في جلساتِ فوَّ غوي المُ اللُّ  فھو األديبُ . إلى آخر معرفيٍ  ن حقلٍ والناجح مِ  ريحِ المُ  لِ نقُّ ن التَّ نته مِ كَّ مَ 

المغربية، وھو  األكاديميةِ  وراتِ في دَ  األكاديمي النابغُ  رُ فكِّ العربية بالقاھرة، وھو المُ  مجمع اللغةِ 
ه القيادي في وقعِ العربي عبر مَ  اإلنسانِ  وكرامةِ  ناضل عن حريةِ اإلنسان والمُ  قوقِ حُ  داعيةُ 

 ردني للحضارةِ جمع األُ ر في المَ تنوِّ ه المُ تفقِّ المُ  ھو العالمُ و. اإلنسان قوقِ حُ لِ  مة العربيةِ نظَّ المُ 
ً اإلسالمية، وھو السِّ  ً وعربيا ه أثرَ  أن نلمسَ  ستغربِ ن المُ ولذا لم يكن مِ .ياسي المرموق فلسطينيا

 األربعةِ  قودِ العربية في العُ  والسياسية التي عرفتھا الساحةُ  الفكريةِ  بادراتِ المُ  الفاعل في أھمِّ 
 روراً بمبادراتِ الفلسطيني، مُ  الشعبِ  لتمثيلِ  وطنيةٍ  نظمةٍ مُ  أولِ  بدءاً بإنشاءِ  هرة في حياتِ األخي

مركز دراسات (المدني العربي  جتمعِ المُ  وھيئاتِ  العربي األوروبي، وانتھاًء بمؤسساتِ  وارِ الحِ 
ان الدجاني في وك ....)الوحدة العربية، المؤتمر القومي العربي، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

البعيدة،  واقفَ المَ  قّربُ ، يُ وافقُ عليه التَّ  الذي ينعقدُ  اإلجماعِ  بادرات واللقاءات رجلَ ھذه المُ  كلِّ 
ستقبلية المُ  التعبئةَ  نة، وشعاراتِ المرِ  الدقيقةَ  والمفاھيمَ  صطلحاتِ نتقي المُ ، ويَ صومِ بين الخُ  وفّقُ ويُ 

 كِ مسُ بدأ، والتَّ على المَ  باتِ على الثَّ  غريبةٌ  درةٌ ، له قُ لبٌ صَ  فاوضٌ ه مُ لِّ وھو إلى ذلك كُ . الناجعة
خالف م المُ ن فيھِ اس بمَ النّ  ختلفِ مع مُ  التعاملِ  وآدابِ  بوقار ة، مع االحتفاظِ القارّ  رجعياتِ بالمَ 

  .)3("صموالخَ 
  اإلسالميالعربي المؤتمر القومي 

لمؤتمرات والندوات وسلسلة بل وكل تلك االقومي العربي  اإلسالمي والمؤتمرُ  جاء المؤتمرُ 
عنه  وھو الذي يتحدثُ  ،الحضاري العربي في المشروعِ  مةً ساھِ مُ  دة لتكونَ تعدِّ المؤلفات المُ 
ى خرَ وأُ  داخليةٍ  لتحدياتٍ  ه، استجابةً ن أھدافِ ضح مِ ، كما اتَّ لقد تبلور ھذا المشروعُ : (هالدجاني بقولِ 

 وتقليدٌ  اجتماعيٌ  ، وظلمٌ كمِ الحُ  اعتور نظامَ  استبدادٌ  اخليةِ الدّ  حدياتِ التَّ  ن أبرزِ وكان مِ . خارجيةٍ 
                                                            

  . 67، 66وحدة التنوع وحضارة عربية إسالمية في عالم مترابط، ص الدجاني، أحمد صدقي،   )1(
  .67، ص المصدر السابق  )2(
  . 195كتاب رثاء الدجاني حبيبنا سالم، ص  من. رحيل رجل اإلجماع.. في وداع الدجاني ، السيد، ولد أباه  )3(
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وي الخارجية ذلك التحدي القَ  حدياتِ التّ  ن أبرزِ كما كان مِ . ل االجتھاد، وضيّق على اإلبداععطَّ 
 وائرَ به الدَّ  ھا االستعماري الذي استھدفتْ ن مشروعِ حين انطلقت مِ  الغربِ  لته حضارةُ ثَّ الذي مَ 

  .)1()العربية اإلسالمية وفيھا الوطن العربي الحضارةِ  نا، ومنھا دائرةَ ي عالمِ ى فخرَ األُ  الحضاريةَ 
ه العربي اإلسالمي، ففي مؤلفاتِ  لِ جُ الرَّ  هَ جُّ وَ تَ  جالءٍ ى بالدجاني يرَ  مؤلفاتِ  ن يستطلعُ وإّن مَ 

 عرب: (ن مثلمِ  مؤلفاتٌ  ياسة واإلعالم والتاريخ تبرزُ السِّ  قولِ التي تربو عن الخمسين في حُ 
، في 1999، مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية اإلسالمية 2000ومسلمون وعولمة، 

، عروبة 1990، وحدة التنوع وحضارة عربية إسالمية 1994مواجھة نظام الشرق األوسط 
 عربيةٍ  ، نحو استراتيجيةٍ 1979ر تغيّ مُ  ، العرب في مواجھة عالمٍ 1981 ةوإسالم ومعاصر

 للنھوضِ  وأفكارٌ  حضاريةٌ  ، تفاعالتٌ 1989السياسة  في عالمِ  عربيةٌ  ، مدرسةٌ 1984واجھة للمُ 
ستقبل الصراع العربي الصھيوني ، مُ 1993 والمسارُ  النشأةُ  –وار العربي األوروبي ، الحِ 1998
ھيوني الصّ  زوِ الغَ  واجھةِ العربية في مُ  حوةِ الصَّ  ، بدايةُ 1987في قضايا معاصرة  نظراتٌ ، 1988
عربية، رؤى  نظرٍ  وجھةُ  –العربي األوروبي  وارُ ، الحِ 1976ستقبل المُ  ياتُ وتحد ، العربُ 1986

  ). 1983ستقبلية عربية للثمانينات مُ 
حول قضايا العربي  الرجلِ  كرِ المعالم في فِ  واضحِ  نھجيٍ مَ  تلك المؤلفات عن اھتمامٍ  نبئُ تُ 

ً وفكوالعروبة واإلسالم في مواجھة اآلخر  ً واقتصاديا ً وعسكريا ً سياسيا أبعاداً  خذُ واجھةً تتَّ مُ  ،ريا
نھا مطارحاتِ في مؤلفاتِ  شتَّى بثَّھا الرجلُ    .هناقشاتِ ه ومُ ه وضمَّ

 ه ورائدَ كرتِ فِ  المؤتمر القومي اإلسالمي الذي يُعدُّ الدجاني بحقٍّ صاحبَ  في أعمالِ  ولعلَّ 
العربي  للحوارِ  الرجلِ  بليةِ واھد على قاالشَّ  م أنصعَ قدِّ ه العام، ما يُ قَ نسِّ به ومُ  على القيامِ  العملِ 

ه على حدٍّ سواء، اإلسالمي اإلسالمي، اإلسالمي العربي، العربي الغربي، العربي وغيرِ 
 ھاتِ توجُّ  ن خاللِ جلي مِ  وذلك واضحٌ . المسيحي، اإلسالمي اليھودي، اإلسالمي وسائر األديان

 وأعالمٍ  دِّمت من قِبل أساتذةٍ التي قُ  المؤتمر القومي اإلسالمي األول؛ ذلك أن الموضوعات أعمالِ 
ه نُ يوافجاءت عن. الملف العربي الصھيوني ؛مِّ العربي األھمالھَ  ناقشةِ ھا في مُ ھا كلُّ روحاتُ جاءت طُ 

العراق  العمل لفك الحصار عن شعبِ  مواجھة العدو، على صعيدِ  على صعيدِ : بين تراوحةً مُ 
على قاطعة الشعبية له، العدو، وإحكام المُ  قاومة التطبيع معمُ  واحترام حقوق اإلنسان، على صعيدِ 

الدولية، ھدف تحرير األراضي العربية المحتلة، تحركات إيجابية في  وى الھيمنةِ قُ  واجھةِ مُ  صعيدِ 
ى والديمقراطية وحقوق الشورَ  سيادةِ  ن أجلِ مِ  ھودٌ سلمين، جُ والمُ  مواجھة العداء األمريكي للعربِ 

: من مثلى كالتعايش بين المسلمين والمسيحيين ا العربية األخرَ القضاي ولكنھا لم تغفلْ .اإلنسانية
  . لتزام بالقضيةاالوبطية األرثوذكسية وقضية القدس الكنيسة الق

، الجزائر )موريتانيا(رؤية من مساحة عربية : ثلعربية من مِ  قضيةٍ  كما تحدثت في غيرِ 
قوق اإلنسان في البحرين على طريق الالعودة، عرض ومناقشة األوضاع العامة في لبنان، ح

                                                            
المشروع الحضاري النھضوي في مواجھة الفكر الغربي ومشروعيه الحضاري أحمد صدقي، الدجاني،   )1(

  .واالستعماري، مقال
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العرب واألكراد، السودان واألمن القومي، ضربة الصحراء في ظل الھيمنة، من الخليل إلى أين، 
  . إلى دمشق

 تكامل لتطويرِ نموذجي مدرسي مُ  مشروعٌ : ثلن مِ ة مِ ھمّ ى مُ قضايا أخرَ  كما ناقش المؤتمرُ 
  .الشأن العربي في دراسةِ  قةِ تعمِّ قضايا المُ ن الھا مِ وغيرَ . العربية في الوطن العربي اللغةِ  تعليمِ 
  خاتمة

وبعد، فتلك إطاللة على فكِر أحمد صدقي الدجاني في بُعديِه اللُّغوي والقَومي إذ تبيَّن ِمن 
  : االطالِع علَى ُكتبِه ومؤلفاتِه وسائر إنتاجه أن

د الثالثة في شخصه وفكره يمكننا أن نُعدَّ أبا الطيب مفكراً عروبياً قومياً إسالمياً جسَّد األبعا -
  .)2)(1(وإنتاجه 

لطروحاته الثقافية  سارت مؤلفات الدجاني على منھجية واضحة تلتزم بالبعد اللغوي مھاداً  -
 .والسياسية واإلعالمية أيّا كانت

الدجاني منھج بسط المصطلحات وتوضيحھا في بداية كل فكرة يعرض بھا فكان يُبيّن  اتَّخذ -
 .ناحية اللغوية ثم االصطالحيةمعاني المصطلحات من ال

ناقش الدجاني المصطلحات وبيَّن الفرق بين مصطلحات اآلخر واآلخر الصھيوني وفاضل  -
 .بين كثيٍر من المصطلحات، وكان ينتخب بعضھا مقترحاً على جماھير الباحثين استعمالھا

وكان يصل  انطلق الدجاني من اإلسالم والعروبة بوصفھما ُكاّلً ال يمكن فصله بأية حال، -
 .إلى نقطة البداية نفسھا غير مّرة مؤكداً عمق العالقة وأھمية التشديد عليھا

بيَّن َدوَر االحتكاك الحضاري في الساحة العربية اإلسالمية، وتحدَّث في أثر التفاعل السلبي  -
  .ي تأثيره على اللغة العربيةواإليجابي، وف
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