
 واقع المغة العربية
 في الوطن العربي وآفاق التطوير 

 

 (*) أ. د. محمود السّيد        

 

نحاوؿ في ىذا البحث أف نتعرؼ واقع المغة العربية في العممية التعميمية 
التعممية، وواقعيا في خارج نطاؽ العممية التعممية في المجتمع، ونقؼ عمى ىذا الواقع 

حديثة، لنتوصؿ أخيرًا إلى تصور مقترح لمنيوض بيذا الواقع في التعامؿ مع التقانات ال
 واالرتقاء بو.

 المغة العربية في العممية التعميمية التعممية -أولً 
 في مجال السياسة المغوية: -1

مف يمؽ نظرة عمى واقع المغة العربية في العممية التعميمية التعممية يبلحظ غياب 
دساتير الدوؿ العربية تنص عمى أف المغة الرسمية السياسة المغوية عمى الرغـ مف أف 

في الدولة ىي المغة العربية، ولكف ثمة فجوة بيف ما ينص عميو الدستور وما يمارس 
 عمى أرض الواقع.

 ومما ترمي إليو السياسة المغوية في العممية التعميمية التعممية:
 ة في مختمؼ المناشط.تعميـ مواد المعرفة كافة بالمغة القومية، واستعماؿ المغ -أ

 تحديد موقع المغات األجنبية في نسؽ النظاـ التعميمي الرسمي. -ب

تحديد موقع المغات األجنبية في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة  -ج
 والمدارس األجنبية وفروع الجامعات األجنبية في داخؿ الوطف العربي.

نائيا ولمناطقيف بغيرىا مف تأميف مستمزمات تعميـ المغة العربية األـ ألب -د
 المغات األخرى إف في داخؿ الوطف العربي أو في خارجو.

 جعؿ المغة القومية مطمبًا أساسيًا لبللتحاؽ بالجامعات. -ى
 .مجمع اللغة العربية بدمشق ونائب رئيسسورية  /   فيرئيس لجنة تمكين اللغة العربية   (*) .(1) تنمية االعتزاز بالمغة القومية عمى أنيا عنواف لميوية واالنتماء -و
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عممية التعميمية التعممية فإذا ألقينا نظرة عمى الموقؼ مف المغات األجنبية في ال
فإننا نبلحظ أف ثمة اعتمادًا لمغة العربية في دوؿ المغرب العربي ابتداء مف الصؼ 
األوؿ مف مرحمة التعميـ األساسي إلى جانب إدراؾ أىمية تعميـ المغة األجنبية في 

 عصر المعمومات والعولمة منذ وقت مبكر.
وأىمية البدء مبكرًا  اإلنجميزيةلمغة ففي دوؿ المغرب العربي أدركت ليبيا أىمية ا

 بدءًا مف الصفوؼ العميا مف التعميـ االبتدائي. اإلنجميزيةتعميميا، فأدخمت تعميـ في 
وفي تونس ال تدرس المغة الفرنسية قبؿ الصؼ الثالث االبتدائي عمى الرغـ مف 

في بقية حفاظ المغة الفرنسية عمى وجودىا وتحدياتيا لجيود التعريب، وكذلؾ الشأف 
بمداف المغرب العربي. ففي الجزائر ما تزاؿ المغة الفرنسية حاضرة بكثافة، وتحافظ 
عمى مثوليا في ثقافة المجتمع الجزائري بصورة أو بأخرى، عمى الرغـ مف محاوالت 

 التعريب الكثيرة، ولكنيا تعميميًا ال تدرس قبؿ الصؼ الرابع االبتدائي.
في بداية االستقبلؿ عمى تعريب التعميـ، إذ وكانت الجزائر حريصة كؿ الحرص 

، وعّربت السنة الثانية 43-42إنيا عّربت السنة االبتدائية األولى في العاـ الدراسي 
 ،47-46والسنة الثالثة جزئيًا في العاـ الدراسي  ،46-45جزئيًا في العاـ الدراسي 

فرنسية، ثـ عربت حيث درست المواد االجتماعية بالعربية والعموـ والرياضيات بال
 .1752و 1751السنتيف الثالثة والرابعة كميًا في الحقبة الممتدة بيف 

حيث  1761واستمر التعريب في االبتدائي والثانوي جزئيًا ثـ كامبًل إلى سنة 
، إلى أف شمؿ 1767شرع بتنفيذ المدرسة األساسية، وعمت القطر الجزائري كمو عاـ 

ع العموـ االجتماعية واإلنسانية والحقوؽ، وبقيت التعريب في الثانوي والعالي جمي
العموـ تدرس بالفرنسية في كؿ الجامعات ما عدا المدارس العميا الثبلث التي تدرس 
فييا كؿ العموـ بالعربية إلعداد أساتذة التعميـ الثانوي لتدريس ىذه المواد، وتخرجت 

 .1763عاـ « يونيو»أوؿ دفعة في إجازة العمـو االجتماعية في حزيراف 
ولما فتح باب المدارس الخاصة فتحت األبواب عمى مصاريعيا لمغات األجنبية 
وخاصة الفرنسية، فأخذ بعضيا ال يعمـ إال بالفرنسية، وتعددت وكثرت في الببلد إلى 

 أف اضطرت وزارة التربية أف تمزميا تعميـ العربية وتطبيؽ برامجيا.



 

 

 

 

 

 

43 

تنفذ إلييا العربية في يومنا ىذا، ومعظـ أما التعميـ العالي فيو قمعة محصنة ال 
دارييف لـ يتخمصوا مف ىيمنة المغة  المشرفيف عمى التعميـ العالي مف أساتذة وا 
الفرنسية، ويقؼ التعميـ العالي في وجو العربية، وبيذا تصبح نصوص المغة المالطية 

الثقافة عمى حد تعبير عبد المجيد مزياف وزير  ،أصغى مف نصوص العربية الجزائرية
 .(4) الجزائري سابقاً 

وتجدر اإلشارة إلى أنو بعد حصوؿ الجزائر عمى استقبلليا استمر االستعمار 
، «إنشاء األكاديمية البربرية»الفرنسي في محاربة المغة العربية بوسائؿ أخرى منيا 

وتستعمؿ الحروؼ البلتينية في كتابة األمازيغية، وكاف اليدؼ تمزيؽ المجتمع 
نما يمتد إلى العرؽ، فقد الجزائري  تمزيقًا ال يقتصر عمى استعماؿ المساف فحسب، وا 

تاريخ شماؿ إفريقيا كما يدّرس اليوـ كمو تزييؼ »أف  1751ورد في وثيقة صدرت عاـ 
. (1)«وتحريؼ، ويجب عمى البربر أف يتحدوا ضَد جريمة نكراء اسميا العروبة

مغة العربية حاليًا في الجزائر، وبدأ تعميـ واعتمدت المغة األمازيغية رسميًا إلى جانب ال
 المغة الفرنسية بدءًا مف السنة الثانية.

 1771وكاف أوؿ قانوف لتعميـ استعماؿ المغة العربية قد صدر في مطمع عاـ 
بعد مناقشات برلمانية وسياسية عمى مستوى األحزاب والمجتمع المدني الواقع تحت 

ليذا القانوف أنشئ المجمس األعمى لمغة العربية التابع سيطرة الموبي الفرانكفوني، وتبعًا 
لرئاسة الجميورية ليسير عمى تنفيذ ىذا القانوف، ولكف المتربصيف بالتعريب عمموا 
عمى تجميد القانوف. وبعد حوالي أربع سنوات أقدـ رئيس الدولة الجديد عمى رفع 

رضيف، ولكف الرئيس التجميد عف قانوف استعماؿ المغة العربية رغـ معارضة المعا
الذي تولى في نياية التسعينيات آثر السكوت عمى القانوف المذكور، وىو أمر فيـ منو 
المغرضوف أنو رخصة الستعماؿ الفرنسية دوف حرج، وىكذا أصبحت الفرنسية ىي 
لغة النقاش أماـ الشعب في التمفاز، وأصبحت متداخمة مع العربية في القنوات 

 .(2) محمية وفي اإلنتاج السمعي البصرياإلذاعية الوطنية وال
أما في المغرب فبل تدرس الفرنسية قبؿ الصؼ الثالث االبتدائي، وقد أعمف في 

اإلنجميزية ىو عقد التعميـ مع االىتماـ المكثؼ بالمغة  4117-4111المغرب أف عقد
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ىتمامًا مؤخرًا في كؿ مف المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس، إلى جانب اىتماـ ليبيا ا
 .(3)كبيرًا بيذه المغة منذ سنوات عديدة

ولقد مرَّ التعريب في المغرب بتجارب لـ تؤد إلى النتائج المرجوة بسبب عدـ 
االستعداد لو إف بالنسبة إلى تكويف المعمميف أو بالنسبة لوضع المقررات والكتب 

أو مطبقة المدرسية، وكاف يعتمد في األعـ األغمب عمى إطبلؽ شعارات غير مطبقة 
بطريقة سيئة، وذلكـ كاف منذ بداية االستقبلؿ، إذ تـ التعامؿ مع ىذا المقوـ التعميمي 
بغير ما ينبغي لو، وحيف عربت العموـ في المرحمة اإلعدادية والثانوية لـ يثر ذلؾ 
غير مشكبلت كبيرة لمتبلميذ الذيف كانوا يضطروف إلى مواصمة تعميميـ الجامعي بغير 

 اإلنجميزيةة. ولعؿ ذلؾ كاف مف بيف أسباب اإلقباؿ عمى تعمـ المغة المغة العربي
 (4)واإلسبانية والتوجو إلى الجامعات األمريكية بصفة خاصة.

ولـ تيتد السياسة المغوية في المغرب إلى عمة عدـ التوازف المغوي في المجتمع 
ثـ الحقوؿ بعد أف تقاسمت المغة األجنبية مع المغات الوطنية الحقوؿ التخاطبية 

المعرفية في التعميـ العاـ، ونشأت اختيارات تراتبية في التعميـ لصالح المغة الفرنسية 
 «.التكنولوجيا»أداة لمتفتح والتقانة 

وحاوؿ الميثاؽ الوطني تجاوز الوضع المغوي السائد بعد إخفاقات شعارات 
كتفاء بتعريب بعض التعميـ والتوحيد، وانتيى شعار )التعريب( بعد المد والجزر إلى اال

االبتدائي واإلعدادي والثانوي، والتوقؼ عند ىذا الحد  :المواد العممية في المستويات
 الستئناؼ التعميـ الجامعي في ميداف العمـو بالمغة األجنبية وىي الفرنسية.

وثمة دعوة إلى التعدد المغوي في الميثاؽ الوطني، والتبرير الوحيد الذي يقدمو 
ىو أف المغات الحديثة تممييا ضرورة االنفتاح عمى الحياة العصرية، الميثاؽ لذلؾ 

وىي وسيمة لفؾ العزلة الثقافية عف األجياؿ الصاعدة وتسييؿ عممية االندماج في 
 التنمية.

والوضع المغوي في المغرب يشتمؿ عمى لغات متنوعة إلى جانب المغة الوطنية، 
 وىذه المغات ىي:

امية في مجمؿ الببلد، واألمازيغية تؤدي ىذه لغة األـ وىي العربية الع .1
 الوظيفة في المناطؽ التي لـ ينتشر فييا التعريب.
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المغة العربية الفصيحة، وىي المغة الوطنية الرسمية ولغة الثقافة  .4
 والتعميـ.

المغات المدرسية األجنبية وتعد الفرنسية ىي المغة األجنبية األولى، وبيا  .1
 اإلنجميزيةوتدرس إلى جانبيا  ،سات العمياتدرس معظـ المواد في الدرا

(5)واإلسبانية ابتداء مف المراحؿ التعميمية العامة.
 

وثمة وعد ممكي بمنح المغة األمازيغية ما تستحقو مف مكانة في المجتمع، 
فصدر قرار بإنشاء المعيد الممكي لمدراسات األمازيغية، كما تقرر إدراج المغة 

 عميمية في المغرب تدريجيًا.األمازيغية في المنظومة الت
ويدؿ رصد واقع المغة العربية في المغرب العربي عمى أف السياسة المغوية 
المتبعة تجاىيا ىي سياسة عدـ التدخؿ، وسياسة عدـ التدخؿ تنتيجيا الدوؿ حينما 
تكوف لغتيا الوطنية قوية متمكنة ال يخشى عمييا. وأما حيف تكوف المغة الوطنية ميددة 

وبانحسار  ،وبضعؼ اإلمكانات المتاحة لتعمميا ،ت الدوارج وبالمغات األجنبيةبالميجا
تداوليا في اإلعبلـ واإلدارة وغيرىما، وبتراجع وضعيا االعتباري في مجاؿ العمـو 

بقاًء عميو  .(6) واالقتصاد، فإف ذلؾ يعد إسيامًا في ىذا الوضع وا 
ذا انتقمنا إلى دوؿ الخميج العربي فإننا نبلحظ  أف الحكومات تبذؿ مف الناحية وا 

الرسمية المعمنة كؿ ما في وسعيا لدعـ مواقؼ المغة العربية، وتعمؿ جاىدة كما ىو 
ظاىر عمى تعزيز مكانتيا والحفاظ عمييا انطبلقًا مف كونيا لغة الديف والتراث، وىي 

سير المغة األساسية األولى لممجتمعات التي تحكميا وتديرىا ولمشعوب التي ترعاىا وت
 عمى مصمحتيا.

إال أف الواقع العممي يناقض في حقيقة األمر ما تسنو الحكومات مف قوانيف 
نظرية وما تعمنو مف نداءات لدعـ المغة العربية وتعظيـ مكانتيا. بؿ إف مف السياسات 

العربية واإلجراءات المعموؿ بيا حاليًا في ىذه الدوؿ ما يعمؿ عمى إضعاؼ المغة 
يتيا، ويشكؿ تحديًا لمسيرتيا، ويعطؿ في نياية األمر الكثير مما والتقميؿ مف فاعم

ف معممي المغة والمعنييف بشؤوف المغة  تيدؼ إليو المناىج المتعمقة بتعميميا وتعمميا، وا 
عامة ال يممكوف تجاه ما يشاىدونو مف فوضى لغوية مفروضة عمييـ، وما يشاىدونو 

ف رأوا إ ،مف تحديات لمغتيـ عمى مختمؼ المستويات ال أف يسمموا ويستسمموا حتى وا 
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حباط سرًا  أف كؿ ذلؾ يتسع ويزداد يومًا بعد يوـ، ولكنيـ ربما تساءلوا في حيرة وا 
وعبلنية عف جدوى ما يعممونو لتبلميذىـ مف عناصر المغة القومية وصيغيا وأساليبيا 

مواد في ومياراتيا وعف مدى فاعمية ما يقرر في مناىج تعميـ المغة مف موضوعات و 
 . (7) حياتيـ العممية ما دامت األمور تسير بالمغة في االتجاه المعاكس

ذا كانت أقطار األمة العربية تكّوف في حقيقتيا مجتمعًا واحدًا موحدًا في جذوره  وا 
وأصولو تربط بينو روابط المغة والتاريخ والعقيدة واألعراؼ والتقاليد واآلماؿ واآلالـ 

ياسة المغوية ومف ثـ التخطيط المغوي غائباف عف دوؿ فإف الس ،ووحدة المصير
المغرب العربي وعف دوؿ الخميج العربي في الوقت نفسو، وعمى الرغـ مف أف مجتمع 
الخميج العربي تربط بينو روابط النسب والدـ والبيئة والجوار إضافة إلى روابط المغة 

وطبقاتو منذ تاريخ طويؿ وحتى والديف والتاريخ والتراث المشترؾ، كما تسود بيف أفراده 
الوقت الحاضر عادات وتقاليد وثقافات متشابية إف لـ تكف متطابقة، وتنتظـ حياتيـ 
خمفيات حضارية وأنماط مف التفكير والتعايش متماثمة، إال أف ثمة غيابًا لمتخطيط 

ى المغوي المشترؾ لتعميـ المغة العربية وتعمميا، إذ إف المناىج تعتمد في وضعيا عم
االجتيادات الفردية والتصورات الشخصية واالنطباعات الذاتية والنظـ التقميدية 

فبات لكؿ مف دوؿ الخميج مناىجو وطرائقو وسمسمة كتبو الدراسية الخاصة  ،المتحكمة
 بو، ولو مقاييسو ومعاييره التي اعتمد عمييا في وضع المناىج.
ميا عمى عاتؽ المعنييف إف مسؤولية غياب التخطيط المغوي الشامؿ ال تقع ك

مف عقد اجتماعات ىؤالء  ياتبشؤوف المغة مف الباحثيف والدارسيف، فقد تكوف الن
ولقاءاتيـ جادة، وتكوف الجيود التي يبذلونيا في تنظيميا وتحديد محاورىا 
وموضوعاتيا خالصة، كما تكوف البحوث والمداخبلت رصينة، والمناقشات والحوارات 

ورش عمؿ وندوات معمقة وىادفة، وتكوف النتائج والتوصيات بينيـ دقيقة، وتعقد 
صريحة في تحديدىا لممياـ ووجيات العمؿ والتنفيذ واإلشراؼ، إال أف أعماؿ ىؤالء 

قد ال تصؿ أو ال يصؿ  ،عمى الرغـ مف كؿ ىذه اإليجابيات فييا ،الباحثيف والدارسيف
قة بالتخطيط المغوي ليس بيد منيا شيء إلى حيز التنفيذ، ألف تنفيذ القرارات المتعم

نما ىو بيد مف يمتمكوف الحؿ والعقد، فيو خاضع إلرادتيـ، ومف  العمماء والباحثيف، وا 



 

 

 

 

 

 

47 

يمتمكوف الحؿ والعقد في عالمنا قميبًل ما يدركوف أىمية ما ينظر إليو التربويوف 
 . (11) والمغويوف ويخططوف مف أجمو، ويوصوف بتنفيذه

معتمدة في مرحمة التعميـ األساسي في دوؿ الخميج وكانت المغة العربية ىي ال
 اإلنجميزيةالعربي، ولكف ثمة توجو في المممكة العربية السعودية إلى التعميـ بالمغة 

وخاصة العموـ والرياضيات في ىذه المرحمة، ولقي ىذا التوجو معارضة شديدة مف 
ىو تعبير عف شكوؾ في إنما  اإلنجميزيةحيث إف المجوء إلى تعميـ ىذه المواد بالمغة 

 إمكاف تعميـ ىذه المواد بالمغة العربية.
وصدر عف وزارة التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية نظاـ جديد يسمح 

بتدريس جميع المواد بمغة غير عربية ما عدا العمـو « بنيف وبنات»لممدارس األىمية 
 .(11) الدينية والعربية

رس المستقمة بإشرافيا، وقد اعتمدت فييا المغة وفي دولة قطر ىناؾ المدا
لتدريس مواد العموـ والرياضيات والحاسوب، ومف نتائج ىذا التوجو أف  اإلنجميزية

النظاـ التعميمي الجديد قد تخمى عف التدريس بالمغة الرسمية التي نص عمييا 
بيا لدى  الدستور، وأصبحت المغة العربية لغة ثانية لمتعميـ مما سيضعؼ االعتزاز

الناشئة. ومف نتائجو أيضًا أف المدارس تعيف أربعة مدرسيف في كؿ مدرسة مف 
والعموـ والرياضيات  اإلنجميزيةلغة أصمية لتدريس المغة  اإلنجميزيةالمتحدثيف بالمغة 

والحاسوب. ومعنى ىذا إزاحة عدد كبير مف المدرسيف والمدرسات مف القطرييف 
ب بداًل منيـ مف البريطانييف واألمريكييف وغيرىـ مف وغيرىـ مف العرب إلحبلؿ أجان

 لغة أصمية. اإلنجميزيةالجنسيات التي تتحدث شعوبيا بالمغة 
وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة اتجيت وزارة التربية نحو اعتماد المغة 

في تدريس العمـو والرياضيات في مدارس الدولة مف األوؿ االبتدائي إلى  اإلنجميزية
 ثاني عشر بحجة تأىيميـ لمدراسة الجامعية ومتطمبات سوؽ العمؿ.ال

وفي مجاؿ التعميـ العالي كانت جامعة قطر تعمـ العموـ كميا بالعربية عند 
حتى العموـ اإلنسانية  اإلنجميزيةإنشائيا. وفي السنوات األخيرة عدلت عف العربية إلى 

 "رط لدخوليا النجاح في اختباروكمية الشريعة يشت ،اإلنجميزيةواالجتماعية تدرس ب
Tofel" (14) اإلنجميزيةب. 
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ف الداعيف إلى استعماؿ المغة  ىي لغة العصر،  اإلنجميزيةيروف أف  اإلنجميزيةوا 
وأف إتقاف التبلميذ ليا يساعدىـ عمى التعمـ فيما بعد في الجامعات األجنبية، كما يتيح 

 لشركات والمؤسسات األخرى.المستقبؿ فرصًا أكبر لمحصوؿ عمى عمؿ في ا ليـ في
 اإلنجميزيةبيَد أف ثمة شكوى في بعض األوساط في دولة قطر مف مزاحمة 

لمعربية خاصة في التعميـ ما قبؿ الجامعي وفي التعميـ الجامعي وخصوصًا في 
السنوات األخيرة، ثـ مف مزاحمة العامية القطرية والعاميات العربية في التعميـ، 

 يوية في محيط الحياة االجتماعية وخاصة في المنازؿ.ومزاحمة الميجات اآلس
ووضعت جامعة قطر مقرريف في المغة العربية ضمف المتطمبات الجامعية 
اإلجبارية عمى جميع طبلبيا وطالباتيا مف أجؿ تمكينيـ مف ميارات المغة العربية 

 محادثة واستماعًا وقراءة وكتابة.
عمى التخصصات  اإلنجميزيةالمغة  ييمفت المتحدة العربية اإلمارات جامعات وفي

، وتستعمؿ اإلنجميزيةحتى إف عددًا كبيرًا مف مقررات أقساـ المغة العربية تدرس ب ،كافة
أيضًا في المناقشات في مجمس الجامعة في جامعات عماف وفي المراسبلت  اإلنجميزية

عبلف نتائجيـ..  لخ.إوكتابة أسماء الطبلب وا 
أساسًا لمقبوؿ والتدريس والتخاطب الرسمي  نجميزيةاإلويعد التمكف مف المغة 

والنشاطات البحثية في معظـ األقساـ العممية في الجامعات الخميجية، بؿ إف أقساـ 
الطب والعموـ الطبية المساندة والعموـ الطبيعية والبحتة ال يقبؿ فييا إال المتفوقوف في 

غة العربية فبل يكاد يذكر منيا بمختمؼ مياراتيا، أما ميارات الم اإلنجميزيةمعرفة 
وفي  ،ألنيا ال تستعمؿ في مثؿ ىذه األقساـ إال في حدود ضيقة مف التعامؿ ،شيء

تدريس قميؿ مف المواد التكميمية الميمشة، وىذا ما يقمؿ مف ممارستيا بيف المنتسبيف 
عمى إلى ىذه األقساـ مف أفراد المجتمع فترات طويمة مف الزمف، ويبعثيـ في النياية 

نسياف الكثير مما تعمموه مف قواعدىا وأصوليا ومياراتيا، ويدفعيـ في نياية األمر إلى 
االنصراؼ عنيا بدافع اإلحساس بقمة فاعميتيا، وىذا ما يضعؼ والءىـ ليا ولثقافتيا 

 .(11) في كثير مف األحياف
كموف أصبحوا يش ،ومعموـ أف المنتسبيف إلى ىذه األقساـ طبلبًا وأساتذة وموظفيف

شريحة كبيرة مف المجتمع الخميجي الراىف، وىذه الشريحة آخذة في االزدياد يومًا بعد 
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يوـ بسبب التطورات الواسعة الحاصمة في دوؿ المنطقة في مجاالت الصناعة 
والعمراف وجوانب الحياة المختمفة، والطمب المتزايد عمى المتخصصيف في المجاالت 

 اإلغراءات المعنوية والمادية ليـ. العممية والتقنية، وتقديـ مختمؼ
أما أحاسيس الذيف مارسوا أو يمارسوف تعمميـ بالمغة األجنبية في األقساـ 
العممية فإف المواقؼ السمبية تجاه المغة العربية تزداد حينما تتسمؿ إلى حياة الناشئة 

ستيانة والمتعمميف في مراحؿ تعميميـ في التعميـ األساسي والثانوي، فتدفعيـ إلى اال
لمغة العربية وموادىا أو الفتور في اإلقباؿ عمييا عمى اعتبار أنيا مواد غير ابدروس 

والمواد العممية  اإلنجميزيةأساسية، ألنيا لف تكوف ميمة مستقببًل مقارنة بدروس المغة 
التي يبشر التفوؽ فييا بمستقبؿ واعد وأحبلـ جميمة، ألنو يعد بالقبوؿ في التخصصات 

 .(12) ئ الدارس لمناصب وظيفية عالية وعوائد مالية مغريةالتي تيي
ومف المظاىر السمبية لمسياسة المغوية في دوؿ الخميج عدـ توفير الحوافز 
البلزمة لمدرسي المغة العربية، إذ إف وزارات التربية تعينيـ في مراتب وظيفية أدنى مف 

مف رواتبيـ، وربما  مراتب نظرائيـ مف أصحاب التخصصات العممية وبمرتبات أقؿ
دونيـ فيما يحصموف عميو مف الحوافز وفرص التدريب والتطوير، بؿ إنيا قد تميز 

عمييـ في التوظيؼ والعطاء وما تضعو مف حوافز، وىذا ما  اإلنجميزيةمدرسي المغة 
يدفع إلى كراىية ىذه الوظيفة والنفور منيا، وحينئذ ال جدوى مف تغيير المناىج أو 

 .(13) اـ القائموف عمى تنفيذىا قد فقدوا الوالء ليا واإليماف بفائدتياد تطويرىا ما
نما كانت ثمة نظرة فوقية مف  ولـ يقتصر ىذا الوضع عمى دوؿ الخميج العربي وا 
ذوي الثقافة الفرنسية إلى الدارسيف بالعربية في دوؿ المغرب العربي، فقد نشأت شريحة 

ستقبلؿ تنطؽ بالمساف العربي، فإذا ىي مف الجزائرييف تخرجت في مدارسيا بعد اال
بمنػزلة اليتامى لغويًا فبل ىـ شرقيوف، وال ىـ غربيوف، سدت األبواب أماميـ، وأخذت 
مفاتيحيا طائفة أمية في المساف العربي مف الذيف يتحكموف وما يزالوف في مقاليد 

صب معظـ اإلدارات الحكومية، فغشى عمى قموبيا كره وخوؼ عمى مصالحيا، وتع
ف عبلنية، ويسموف الناطقيف بالعربية  جعميا تجرؤ عمى احتقار العربية إف سرًا وا 

 بالرجعية والتخمؼ والعاىات الذىنية.
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وأصبح ىؤالء المعربوف مف حممة الشيادات العربية مبعديف عف الوظائؼ التي 
يمسؾ بزماميا أصحاب الفرانكفونية في أعمى ىيئات الدولة والمؤسسات التربوية 

 .(14) يرىاوغ
ذا كانت ىذه النظرة الفوقية ضّد الدارسيف بالعربية والمتخرجيف في مدارسيا  وا 
وجامعاتيا ومعاىدىا ظاىرة في دوؿ المغرب العربي يمارسيا الفرانكفونيوف، وفي دوؿ 

فإف بقية الدوؿ العربية كما ىي عميو  ،اإلنجميزيةالخميج العربي يمارسيا ذوو الثقافة 
ومصر والعراؽ واألردف والسوداف، ىي في منأى عف ىذه النظرة  الحاؿ في سورية

ف كانت ثمة جيات في ىذه الدوؿ قد بدأت تنحو ىذا المنحى سرًا ال  الفوقية، وا 
عبلنية، في تفضيؿ خريجي الجامعات الغربية واألمريكية في التعييف في بعض 

بية، عممًا بأف التخصصات الطبية والعممية والتربوية عمى خريجي الجامعات العر 
حاممي البورد العربي في الطب مشيود ليـ بالكفاية والتفوؽ والتميز عمى نطاؽ 
الساحة القومية، كما أف خريجي الجامعات السورية في مختمؼ مياديف المعرفة، والذيف 

يتفوقوف في دراساتيـ العميا في الجامعات « العربية الفصيحة»درسوا بمغتيـ األـ 
كية، ويبذوف أقرانيـ الذيف درسوا بالمغة األجنبية في بعض جامعات األوربية واألمري

الوطف العربي، وقد عزا عميد كمية طب األسناف في الجامعة الفرنسية بباريس ىذا 
التفوؽ إلى أنيـ درسوا بمغتيـ األـ، فكانوا أكثر فيمًا وتمثبًل واستيعابًا، كما أثبتت 

 ذىب إليو العميد الفرنسي. الدراسات والبحوث في ىذا المجاؿ صحة ما
وتجدر اإلشارة إلى أف نفرًا غير قميؿ مف خريجي الجامعات السورية الذيف 
أكمموا دراساتيـ العميا في الجامعات األمريكية واألوربية يتسمموف حاليًا مناصب 
أكاديمية رفيعة في تمؾ الجامعات األمريكية واألوربية، ولـ تكف دراستيـ لمطب والعمـو 

 ـ العربية بحائؿ دوف ذلؾ التسمـ بكؿ كفاية وجدارة.بمغتي
وثمة ظاىرة سمبية في مضمار السياسة المغوية تتجمى في وجود المدارس 
والجامعات األجنبية عمى األرض العربية وزيادة عددىا في اآلونة األخيرة، وىذه 

، وال المدارس والجامعات األجنبية تتبع جية أخرى في مناىجيا ال صمة ليا بالوطف
بالمجتمع العربي وىويتو وثقافتو وحضارتو وتاريخو، وليذا يعيش الطبلب فييا بعقوؿ 
أخرى وقموب أخرى وضمائر أخرى ال يكادوف يحسوف باالنتماء الحقيقي ألوطانيـ أو 
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يعتزوف بأمتيـ أو تاريخيـ أو ىويتيـ ألنيـ يدرسوف تاريخ أمة أخرى وحضارة أخرى 
 يا.ال تاريخ أمتيـ وال حضارت

وىذه المدارس والجامعات تجذب أفضؿ التبلميذ والطمبة إلييا مف أبناء الطبقة 
العميا والوسطى، وىؤالء يعيشوف غرباء في وطنيـ ألنيـ ال يستطيعوف التفاعؿ معو 

 .(15) عبر الكممة العربية المقروءة والمسموعة في أجواء ىذه المدارس والجامعات
ذا كاف االستعمار بمختمؼ ضروب و قد حارب المغة العربية إف في دوؿ وا 

المغرب العربي أو في ببلد الشاـ عمى يد االستعمار الفرنسي أو في مصر وفمسطيف 
فإف حرب المغات مستمر في ببلدنا العربية في  ،والعراؽ عمى يد االستعمار البريطاني

ننا نعمؿ ظبلؿ العولمة، وما عجز االستعمار عف تحقيقو في إبعاد العربية وتيميشيا فإ
في التعميـ في جامعاتنا  اإلنجميزيةعمى تحقيقو في ببلدنا العربية عندما نستعمؿ المغة 

وفي المدارس الخاصة ونبعد العربية، وعندما تستقطب المدارس الخاصة والجامعات 
ا يفسح في المجاؿ الخاصة أبناء الطبقات االجتماعية العميا والمتوسطة، وعندم

ؼ، ويحاؿ دوف الخريجيف المؤىميف بالعربية، وعندما جعمنا المغة متوظيلمخريجيف منيا ل
العربية في أدنى درجات السمـ التعميمي واالجتماعي في كثير مف المواضع، وقد 

يطمب إلى أىالي بعض تمؾ الطبقات »يعجب أحدنا لما آؿ إليو الوضع عندما 
يت حتى يثبتوا ما اكتسبوه االجتماعية أف يتحدثوا باألجنبية مع أوالدىـ وبناتيـ في الب

 .(16)«مف تعمـ وتميز
ولو كانت ثمة سياسة لغوية تحرص السمطات المسؤولة في الدوؿ العربية عمى 
انتياجيا لتحديد الموقؼ مف المغات األجنبية وتحديد موقع المغة القومية عمى نطاؽ 

 ؿ إليو حاليًا.الساحة العربية في العممية التعميمية التعممية لما آؿ الوضع إلى ما آ
 في مجال المناهج: -2

طالما تتردد الشكوى مف القصور في مناىجنا المغوية في العممية التعميمية 
التعممية عمى نطاؽ الساحة القومية، إذ إف المنيج بمفيومو المنظومي الشمولي 
المتكامؿ أىدافًا وخطة ومقررات ومحتوى وكتابًا وطرائؽ وأساليب ومناشط وتقنيات 

مًا وبيئة تعميمية تعممية ما يزاؿ ىذا المفيوـ قاصرًا لدى شريحة غير قميمة مف وتقوي
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المشرفيف عمى العممية التربوية والمنفذيف ليا، وما تزاؿ النظرة الضيقة لممنيج تحصره 
 في الكتاب المدرسي.

ومف المبلحظات التي توجو إلى مناىجنا أنيا تعتمد في وضعيا عمى 
لشخصية واالنطباعات الذاتية في منأى عف المعايير االجتيادات والخبرات ا

الموضوعية والتجارب العممية المنضبطة والميدانية، فالمفردات الواردة في كتب الحمقة 
األولى مف مرحمة التعميـ األساسي ال تراعي مبدأ الشيوع والتواتر، والمباحث النحوية 

عي في بعض جوانبيا النحو في الحمقة الثانية مف مرحمة التعميـ األساسي ال ترا
الوظيفي، وموضوعات التعبير التي يمارسيا المتعمموف تنأى في بعض استعماالتيا 
عف مواقؼ الحياة النابضة الزاخرة مف التدريب عمى كتابة محاضر الجمسات ومؿء 
لقاء الكممات في  االستمارات وأصوؿ المراسبلت وتوجيو التعميمات واإلرشادات، وا 

 لخ.إدارة االجتماعات، وآداب المناقشات، واحتراـ الرأي في التعقيبات....المناسبات، وا  
وأف نسبة مشاركة  ،ومف المبلحظات عمى طرائؽ التدريس أنيا تتسـ بالتمقيف

المتعمميف في الوصوؿ إلى الحقائؽ واألحكاـ والقواعد ما تزاؿ ضعيفة، إذ إف العبء 
التسميع، وأف عمى المتعمـ أف يحفظ يمقى عمى كاىؿ المعمـ في اإللقاء والتحفيظ و 

ويستظير ما حفظو، وبقدر درجة حفظو واسترجاعو لما حفظو يعد متمكنًا مف المغة 
في نظر القائميف عمى تعميـ المغة وتعمميا حتى إذا جاء المتعمـ ليستعمؿ المغة في 

واقؼ مواقؼ الحياة بدا عميو االرتباؾ والعجز ألنو لـ يدرب عمى استعماؿ المغة في م
 الحياة، وما تتطمبو تمؾ المواقؼ مف لغة وظيفية.

وثمة فوضى واضطراب في إعطاء الدروس في مختمؼ مراحؿ التعميـ بسبب 
غياب األىداؼ، والجمود في استخداـ الطرائؽ، وقمة استخداـ التقنيات التربوية في 

الذي تأخذ فيو تعميـ المغة وتعمميا، والتحيز لطريقة واحدة عمى أنيا المثمى في الوقت 
التربية المعاصرة بأسموب االنتقائية في العممية التعميمية التعممية فتعتمد اإليجابيات 

 مف كؿ طريقة دوف التعصب إلحداىا.
ففي تعميـ القراءة في الصؼ األوؿ مف مرحمة التعميـ األساسي كانت تستخدـ 

ؼ إلى المقطع فالكممة أي مف الحر  ؛الطريقة التركيبية التي تنتقؿ مف الجزء إلى الكؿ
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فالجممة، ثـ استخدمت الطريقة التحميمية التي تنطمؽ مف الجممة أو الكممة إلى المقطع 
 فالحرؼ، ومف ثـ اعتمدت الطريقة التوفيقية التي تجمع بيف التحميؿ والتركيب.

وفي تعميـ القواعد النحوية في الحمقة الثانية مف مرحمة التعميـ األساسي 
ة القياسية أواًل ثـ عدؿ عنيا إلى الطريقة االستقرائية، وتـ العدوؿ عنيا استعممت الطريق

إلى الطريقة المتكاممة التي تنطمؽ مف النص المشتمؿ عمى األمثمة التي تشتمؿ عمى 
 القاعدة، حيث تستقرى ىذه األمثمة وصواًل إلى القاعدة.

 ،الزمنية وفي تعميـ األدب كاف المنيج المتبع أف يدرس األدب وفؽ العصور
بدءًا مف العصر الجاىمي وانتياء بالعصر الحديث مرورًا باألدب في صدر اإلسبلـ 
فاألموي فالعباسي فاألندلسي فعصر االنحدار، وثمة مف دعا إلى تعميـ األدب وفؽ 
الفنوف، ومف دعا إلى تعميمو وفؽ األقاليـ، ثـ رئي أف يدّرس في ضوء المنيج 

يدرس وفؽ الفنوف وحدىا، وال وفؽ األقاليـ وحدىا، وال وفؽ  التكاممي والنظرة الكمية فبل
نما ينظر إلى ىذه جميعًا في إطار مف الشمولية والنظرة  العصور الزمنية وحدىا، وا 

 الكمية.
ولـ يعد األدب يدرس وفؽ المنيج الببلغي وحده، وال وفؽ المنيج النفساني 

نما وفؽ وحده، وال وفؽ المنيج االجتماعي وحده، وال وفؽ الم نيج الييكبلني وحده، وا 
 .(17) ىذه المناىج جميعًا في إطار مف الوحدة والتكامؿ فيما بينيا

ومف المبلحظات التي توجو إلى مناىجنا التربوية المغوية أنيا ما تزاؿ في األعـ 
األغمب تعتمد نظرية الفروع في تعميـ المغة وتعمميا، فثمة وقت مخصص لئلمبلء، 

وثمة كتب خاصة بكؿ فرع، في  ،لخإثالث لمتعبير، ورابع لمقراءة..وثاف لمقواعد، و 
الوقت الذي تنطمؽ فيو التربية الحديثة مف النظرة إلى المغة عمى أنيا وحدة متكاممة، 
وأف االنفصاؿ في تعميـ المغة ال يخدـ ممارسة المغة في المواقؼ الحية، وأف فروع 

ظيفة التواصؿ المغوي، فالقواعد النحوية المغة ليست إال أجزاء لكؿ، تتكامؿ لتؤدي و 
وسيمة لتقويـ القمـ والمساف مف االعوجاج والزلؿ، واإلمبلء وسيمة لصحة الكتابة مف 

، والقراءة والنصوص وسيمتاف لزيادة الثروة المفظية ومّد المتعمـ بالفكر والمعاني إالخط
نشاط المغوي في والقيـ واألساليب والصور التي يعمؿ عمى توظيفيا في مواقؼ ال

 .(41) تفاعمو مع المجتمع
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وكانت المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ قد عممت عمى رصد مشكبلت 
تعميـ المغة العربية في العممية التعميمية التعممية، إذ قاـ الخبراء المتخصصوف في ىذا 

ترتيبًا  بترتيب ىذه المشكبلت 1752المجاؿ في اجتماعيـ الذي عقد في عماف عاـ 
 (41)تنازليًا عمى النحو التالي:

عدـ عناية مدرسي المغة العربية وغيرىـ مف مدرسي المواد األخرى  .1
 باستخداـ المغة العربية الصحيحة.

 منيج تعميـ المغة العربية ال يخّرج القارئ المناسب لمعصر. .4

 عدـ توافر قاموس لغوي حديث في كؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ العاـ. .1

 ار إلى أدوات القياس الموضوعية في تقويـ التعميـ المغوي.االفتق .2

 قمة استخداـ المعينات التعميمية والتقنيات الحديثة في تعميـ المغة. .3

 ازدحاـ منيج النحو بالقواعد وكثير منيا ليس وظيفيًا. .4

 صعوبة القواعد النحوية واضطرابيا. .5

 ة.افتقار طرائؽ تعميـ القراءة لممبتدئيف إلى دراسات عممي .6

 االنتقاؿ الفجائي في التعميـ مف عامية الطفؿ إلى المغة الفصيحة. .7

اضطراب المستوى المغوي بيف كتب المواد، بؿ وبيف كتب المادة  .11
 الواحدة في الصؼ الواحد.

دراسة األدب والنصوص ال تصؿ التمميذ بنتاج حاضره وتراث ماضيو  .11
 وصبًل يظير أثره في حياتو.

 ي تدريس األدب.طغياف الماضي عمى الحاضر ف .14

 نقص عدد المتعمميف المتخصصيف وانخفاض مستواىـ. .11

 بعد المغة التي يتعمميا التبلميذ في المدارس عف فصحى العصر. .12

 صعوبات الكتابة العربية. .13

تمؾ ىي المشكبلت األساسية التي أشار إلييا الخبراء، وثمة مشكبلت فرعية 
 أضيفت إلييا، وتتمثؿ في:
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بإعداد معممي المغة العربية واختبلؼ تعدد الجيات التي تقـو  .1
 مستوياتيا.

عداد الكتب  .4 قمة الدراسات العممية التي تتخذ أساسًا لبناء المناىج وا 
 المقررة.

 ضعؼ العناية بتطبيؽ الطرائؽ التربوية الحديثة في تعميـ المغة. .1

 قمة المناشط المدرسية المتعمقة بالمغة، وعدـ اىتماـ المتعمميف بيا. .2

 لميزانيات الكافية لممناشط الثقافية والمغوية.عدـ تقديـ ا .3

قمة ربط التعميـ المغوي بالثقافة العامة، وضعؼ الوسائؿ التي تتخذ  .4
 لذلؾ.

عدـ كفاية الجيود التي تبذليا المؤسسات المعنية بالمغة العربية وعدـ  .5
 التنسيؽ بينيا.

 عدـ توافر مواد القراءة الحرة لمتبلميذ في مختمؼ المراحؿ. .6

ؼ قواعد اإلمبلء التي يتعمميا التبلميذ في الببلد العربية، وقصور اختبل .7
 ىذه القواعد في ربطيـ بالرسـ القرآني.

كثرة توصيات المؤتمرات الخاصة بالنيوض بتعميـ المغة العربية وعدـ  .11
 الجدية في تنفيذىا.

تأثير وسائؿ اإلعبلـ عمى الجيود التي تبذليا المدرسة في تعميـ  .11
 المغة.

لظاىر في خطوط التبلميذ، وعدـ العناية بإعداد معممي الضعؼ ا .14
 الخط العربي.

ذا كانت تمؾ ىي مشكبلت تعميـ المغة العربية وتعمميا في النصؼ األوؿ مف  وا 
فإف أغمب تمؾ المشكبلت ما تزاؿ قائمة ونحف في نياية  ،سبعينيات القرف الماضي

تنطمؽ مف ىنا وىناؾ تشير إلى  العقد األوؿ مف األلفية الثالثة، إذ ما تزاؿ الصيحات
جوانب القصور في تعميـ المغة وتعمميا، فإذا كانت األىداؼ المرسومة لتعميـ المغة 
 ،وتعمميا ترمي إلى إكساب المتعمميف الميارات المغوية محادثة واستماعًا وقراءة وكتابة
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الطرائؽ فإف ثمة مف يرى في أيامنا ىذه أف المباحث النحوية ما تزاؿ تنوء بأثقاؿ 
التقميدية التي ال قبؿ لؤلطفاؿ بيا، وأف النحو ال يعدو أف يكوف آلية حركات في أواخر 
الكبلـ، وأما أف تكوف األحكاـ النحوية سبيبًل إلدراؾ جماؿ المغة، وتذوؽ أساليبيا، 
والتفكير في معانييا ومقاصدىا، وصياغة تراكيبيا، وسبلمة متنيا، فذلؾ كمو بعيد 

يأ لو أسبابو، فالمناىج مثقمة منفرة، واالختبارات شكمية ال تحاسب التمميذ المناؿ لـ تتي
إف أخطأ في التعبير أو الكتابة أو عجز عف الفيـ، فيتخرج في التعميـ الثانوي، وىو 
خاؿ مف محصوؿ يؤىمو بما فيو الكفاية لمدرس الجامعي، لفقدانو الممارسة الصحيحة 

بيرًا نتبيف فيو الصمة بيف القواعد النحوية وصيغ في استعماؿ المغة والتعبير بيا تع
الكبلـ السميـ، وربما يتخرج الطالب في الجامعة وىو ال يحسف أف يحرر خطابًا عمى 
وجيو السميـ، وقد يغدو مدرسًا في الجامعة بعد ذلؾ فيكوف كارثة عمى طبلبو وعمى 

بية وتعميميا مفصولة ، وما تزاؿ الشكوى مف صعوبة فيـ قواعد المغة العر (44)المعرفة
 .(41) عف التطبيؽ والممارسة

فكرًا  ،ويرى بعضيـ أف المرض الرئيس الذي يعاني منو الوضع الثقافي العربي
ىو تعدد مناىج التعميـ في الوطف العربي بتأثيرات إقميمية  ،ولغة وممارسة سيادية

دة ولبننة ي جزأرة وسعو مرضية تطمؽ عمى العممية ألقاب مممكة في غير موضعيا في
 .(42)لخوتونسة...إ

ويذىب آخروف إلى أف المغة العربية تؤدى بأردأ المناىج، ويتولى تعميميا أقؿ 
المدرسيف تأىيبًل، وأنيا تعرض عمى التبلميذ بأبشع الوسائؿ، ويفصؿ فصبًل تامًا بيف 

جيع التمميذ وىذه المغة بمختمؼ الحواجز، فيي لغة ميتة في حياتو اليومية، ال يجد التش
 .(43)عمى إجادتيا، وال النصوص الجيدة التي تجعمو يتعمؽ بيا

معقوؿ والقبح األسموبي اثة متدثرة بالغموض والعبث والبلوجاءت نصوص الحد
والتفكؾ السياقي لتجعؿ مف نصوصنا الشعرية عمى وجو الخصوص نصوصًا بيموانية 

افرة الكممات المتنىزيمة ومعزولة عف الذائقة العربية، وأصبح التركيز عمى وصؼ 
النحوي في النص مف مبلمح النص األدبي ومف وجية  والجمؿ الباىتة، وتعمد الخطإ

 .(44)نظر الحداثة
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وما يزاؿ محتوى مناىج المغة العربية عمى نطاؽ الساحة القومية يركز في األعـ 
األغمب عمى االرتباط بالماضي أكثر مما يركز عمى الحاضر والمستقبؿ، وييمؿ 

 .(45)ير الناقد والتفكير اإلبداعي واالبتكاريالتفك
ومف المبلحظ عمى المناىج في دوؿ الخميج، والسعودية مثاؿ عمييا، أنيا ال 
تشتمؿ إال عمى كتب دينية وأخرى تقميدية قديمة مف حيث مضامينيا، وقاصرة عف 

مف  التعبير عف روح العصر ولغتو وأنماط التفكير فيو، وما تتضمنو مقررات العربية
الموضوعات والنصوص ال يمت إلى ثقافة المجتمع أو طبيعة تفكيره بصمة قريبة، وال 

 .(46)يرتبط بواقع التبلميذ
وفي المغرب العربي ثمة جمود في مناىج التعميـ، وضعؼ في مقرراتيا وعدـ 
مبلءمتيا عمى كثرتيا، فيناؾ مقرر الفكر اإلسبلمي في إحدى سنوات المرحمة 

عمى موضوع واحد مف أصعب موضوعات الفقو، ويتعمؽ باإلرث  اإلعدادية يشتمؿ
والتركات والوصايا، ويؤدي إلى التنفير مف ىذا الفكر، باإلضافة إلى أنو غير مفيد 
عمى اإلطبلؽ في ىذه المرحمة، وال يمكف أف يكوف مفيدًا ونافعًا إال لمذيف يسعوف إلى 

ية. ويزيد في الطيف بمة أف مدرسي أف يكونوا موثقيف أو عدواًل وقضاة لؤلحواؿ الشخص
دراؾ  ىذه المادة أنفسيـ كانوا عاجزيف ليس فقط عف تدريسيا، ولكف حتى عف فيميا وا 

 .(47)دالالت مصطمحاتيا
وفي التعميـ الجامعي ثمة دىشة مف تدريس األدب في جميورية مصر العربية، 

دـ األدباف العباسي لسنا ندري كيؼ يمكف أف يق"إذ يقوؿ بعضيـ متسائبًل ومتعجبًا: 
اد ىذيف مواألندلسي في فصؿ دراسي واحد وفي أربع ساعات فقط، مع اتساع آ

يًا؟ بؿ ولسنا ندري كيؼ يمكف أف يقدـ األدب الحديث في األدبيف زمنيًا وموضوع
 اإلطار الزمني نفسو، رغـ انشعابو بيف فنوف الشعر والقصة والمسرحية والمقالة،

 .(11)؟!"كبلسيكية ورومانسية ورمزية وواقعية زجةأم عبر الفنوف ىذه وتطور
وفي تدريس الببلغة والنقد، يدرس في الفرقة األولى عمما المعاني والبديع مف 
الببلغة العربية، وفي الفرقة الثانية عمـ البياف وقضايا النقد العربي القديـ. أما النقد 

مف ثـ يقع الدرس الببلغي العربي الحديث فيدرس في الفرقة الثالثة بأجناس القوؿ، و 
والنقدي فيما وقع فيو الدرس األدبي مف االفتقار إلى التعامؿ مع النتاج اإلبداعي 
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تدرجًا مف األحدث إلى األقدـ، ويضاؼ إلى ذلؾ تجزئة النظر إلى الظاىرة األدبية، 
 (11)حيث ىي في واقع األمر كؿ عضوي ال يقبؿ التجزئة.

ف الكفايات المطموبة في األعـ األغمب، ونسبة ومعممو المغة العربية ال يممكو 
كبيرة ممف يولوف مياـ تعميـ المغة العربية في مراحؿ التعميـ المختمفة ىـ مف ذوي 
المستويات المنخفضة في التحصيؿ الدراسي، أو مف الخريجيف الذيف لـ تتوافر ليـ 

دريبية كافية فرص وظيفية أخرى مغرية، كما أنيـ بعد تعيينيـ ال يخضعوف لدورات ت
عمى نحو يساير تطورات العصر ومستجدات الحياة، وال تعطى ليـ الحوافز المادية 
والمعنوية التي تجدد نشاطيـ، وتبعثيـ عمى الرضا واإلخبلص في عمميـ، وىذا ما 
أدى إلى كراىية المينة، أو عدـ اقتناعيـ بأىمية ىذه المينة، والمجوء إلى ممارسة 

 .(14) رغ لموظيفةأعماؿ أخرى وعدـ التف
ويستعمؿ معممو المواد في شرح دروسيـ العامية، وحتى معممو العربية يشرح 
بعضيـ الدروس بالعامية، وال يعمؿ عمى تشذيب إجابة المتكمميف بالعامية. وفي دوؿ 
الخميج كثيرًا ما يكوف المعمموف مف بمداف مختمفة، وكؿ يتكمـ بميجتو العامية، وما 

ميجة العامية المغربية، والميجة العامية المصرية أو الشامية أو أعظـ الفرؽ بيف ال
 .(11)العراقية!
داـ األمر عمى ىذه الحاؿ فإف أداء التبلميذ المغوي سيتسـ بالضعؼ، إذ إف  وما

ذا كانت لغة المعمميف بعيدة عف  المتعمميف يجيموف أساسيات لغتيـ وأبسط قواعدىا. وا 
البدىي أف تكوف لغة المتعمميف في منأى ىي األخرى  أف تكوف أنموذجًا يقتدى بو فمف

 عف السبلمة المغوية.
أما حرية التعبير في مناىج التعميـ عمى اختبلؼ مراحمو فيي مقيدة عند المعمـ 
والطالب عمى حد سواء، فالمعمـ مقيد بالمنياج وال يمكنو الخروج عف مضمونو 

الموجيوف االختصاصيوف لو، والنقد ومحتواه وتدريباتو، وال عف الطرائؽ التي رسميا 
السياسي الصريح محظور عميو وعمى المتعمميف عنده، ويحظر عميو النقد االجتماعي 
فيو غير محبب، والمس بالموروث مف الطبائع والعادات االجتماعية المتأصمة عمى 
اختبلفيا يجب أف يكوف بحذر وتحفظ تاـ، والتعبير عف رغبات النفس ونوازعيا 

يمـز أال يتجاوز حدود المألوؼ. وأما اإلفصاح عف المواقؼ الفكرية أو  وميوليا
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الشعورية مف أنظمة اإلدارات العميا فبل بد أف يكوف تحت رقابة شديدة صارمة إال إذا 
 .(12) كانت مف باب المديح أو الثناء

وىكذا تتحرؾ المغة القومية ضمف دوائر ضيقة قد ال تتجاوز عند بعضيـ حدود 
الوظيفية أو العممية المادية وما يرتبط بيا، وتبقى مساحات اإلبداع الفكري الحياة 

والتنفيس الشعوري محدودة، وتصبح الحوافز لمتمكيف لمغة أو التوسع في اإلحاطة 
 بأساليبيا وطرائقيا ضعيفة.

وما يزاؿ أسموب التحفيظ والتسميع والتمقيف سائدًا في تعميـ المغة وتعمميا، وما 
قاؿ مف التعميـ إلى التعمـ محدودًا، وما يزاؿ المتعمموف بعيديف عف اكتساب يزاؿ االنت

ميارات التعمـ الذاتي الذي ىو أساس لمتعمـ المستمر مدى الحياة، ومف أمارات ىذا 
البعد العزوؼ عف المطالعة والقراءة الحرة، إذ لـ يفمح القائموف عمى تعميـ المغة 

دى المتعمميف وغرس الشغؼ بيا في نفوسيـ وتعمميا في تكويف عادات القراءة ل
 الغضة.

ومف األخطاء المرتكبة في تعميـ المغة في مدارسنا أننا ال نركز عمى اكتساب 
الميارات المغوية ونظف أف المعرفة تؤدي إلى تكويف العادة، ولكف العادة ال تتكوف إال 

الممارسة وتطبيؽ المعرفة بعد اكتساب الميارة، والميارة المغوية ال تكتسب إال بالمراف و 
في مواقؼ الحياة، أما حفظ القواعد النحوية والمفردات والمصطمحات الببلغية 
والعروضية دوف ممارستيا وتطبيقيا في مواقؼ األنشطة المغوية في الحياة فيظؿ عمبًل 

 ناقصًا، وال يؤدي إلى اكتساب المغة وأدائيا بصورة صحيحة وسميمة.
العممية التعميمية التعممية فما تزاؿ تركز في قياسيا عمى  أما أساليب التقويـ في

المستوى األوؿ مف مستويات المعرفة أال وىو مستوى الحفظ والتذكر واالسترجاع، 
وأغمب األسئمة في االمتحانات إف في التعميـ العاـ أو الجامعي تتمثؿ في: اذكْر، 

 .إلخعّدْد، تحدَّْث، اشرْح، عّرْؼ..
عربية لمتربية والثقافة والعموـ بإنجاز دراسة عف تطوير مناىج وقامت المنظمة ال

تعميـ القواعد النحوية وأساليب التعبير في مراحؿ التعميـ العاـ في الوطف العربي، ومما 
جاء فييا حصر أسئمة التمرينات التي اشتممت عمييا كتب النحو في الوطف العربي 

 (13) :فوجدت أنيا تندرج ضمف األنواع التالية
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 .أسئمة تعداد .1
 .أسئمة ربط .4

 .أسئمة تكويف .1

 .أسئمة تكممة .2

 .أسئمة تعرؼ .3

 .أسئمة تحويؿ .4

 .أسئمة تعميؿ .5

 .أسئمة ضبط بالشكؿ .6

 .أسئمة اختيار مف متعدد .7

 .أسئمة إعراب .11

وقد احتمت أسئمة التعرؼ المرتبة األولى في كتب النحو بالمرحمة االبتدائية، 
ي سورية واألردف، واحتمت أسئمة التكممة وجاءت أسئمة اإلعراب في المرتبة الثانية ف

المرتبة الثانية في كؿ مف البحريف وقطر، وأسئمة التحويؿ في كؿ مف السعودية 
 واليمف، وانفردت مصر بأسئمة التكويف.

وتبوأت أسئمة التكويف المرتبة الثالثة في كتب أربعة أقطار عربية ىي: األردف، 
ضبط ىذه المرحمة في كؿ مف السعودية سورية، قطر، البحريف. واحتمت أسئمة ال
 واليمف، وانفردت كتب مصر بأسئمة التكممة.

ىي: سورية،  ،وظيرت في المرتبة الرابعة أسئمة التكممة في ثبلثة أقطار عربية
ىما: البحريف ومصر،  ،األردف، اليمف، واحتمت أسئمة التحويؿ ىذه المرتبة في قطريف

 ة في كتب قطر، والتحويؿ في كتب مصر.وجاءت أسئمة اإلعراب في ىذه المرتب
ىي: البحريف،  ،وتبوأت أسئمة اإلعراب المرتبة الخامسة في ثبلثة أقطار عربية

 السعودية، اليمف، وجاءت أسئمة الضبط في ىذه المرحمة في كؿ مف قطر ومصر.
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ىي: السعودية،  ،ولـ تظير أسئمة التعميؿ حتى المرتبة السابعة في ثبلثة أقطار
يمف، وجاءت في المرتبة الثامنة في دولة قطر، وفي المرتبة التاسعة في مصر، ال

 كتب البحريف، ولـ ترد أسئمة تعميؿ في مناىج األردف وسورية.
وجاءت أسئمة االختيار في المراتب األخيرة في كؿ مف كتب مصر واليمف 

رتبة والبحريف، ولـ تظير أسئمة التعداد إال في كتب سورية واألردف، واحتمت الم
 األخيرة فييا.

وفي المرحمة اإلعدادية كانت نتائج تحميؿ أسئمة كتب النحو في ىذه المرحمة 
 عمى النحو التالي:

غمبة أسئمة التعرؼ عمى غيرىا مف أنواع األسئمة، فما زالت تحتؿ المرتبة األولى  .1
ىي: البحريف، السعودية، سورية، العراؽ، قطر،  ،في كتب ستة أقطار عربية

ى حيف نازعتيا في ىذه المرتبة أسئمة التكويف في الجزائر واألردف مصر، عم
ماف. واحتمت المرتبة الثانية في كتب كؿ مف األردف والجزائر والتكممة في ع  

ماف، عمى حيف جاءت أسئمة التكويف في المرتبة الثانية في كؿ مف كتب وع  
كتب البحريف  سورية والعراؽ، وأسئمة التحويؿ تبوأت ىذه المرتبة في كؿ مف

ومصر، وجاءت أسئمة اإلعراب في ىذه المرتبة في كؿ مف كتب السعودية 
 وقطر.

ارتفاع نسبة أسئمة اإلعراب بيف األسئمة، فقد جاءت في المرتبة الثالثة في أربعة  .4
ىي: البحريف، سورية، العراؽ، مصر، وتأرجحت أسئمة التكممة بيف  ر،أقطا

ردت في المرتبة الرابعة في خمسة أقطار ىي: المرتبتيف الرابعة والخامسة، إذ و 
 األردف، البحريف، الجزائر، سورية، قطر.

لـ تظير أسئمة الضبط إال بدءًا مف المرتبة الخامسة، ولـ تظير أسئمة التعميؿ إال  .1
بدءًا مف السابعة، وجاءت أسئمة الضبط في المرتبة األخيرة في كؿ مف الجزائر 

يرة في األردف، عمى حيف جاءت أسئمة التعميؿ في وسورية، وفي المرتبة قبؿ األخ
ماف ومصر المرتبة األخيرة في األردف، وفي المرتبة قبؿ األخيرة في الجزائر وع  

 والبحريف.
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غمبة نوع معيف مف األسئمة في كتب بعض األقطار العربية، إذ جاوزت النسبة  .2
وردت أسئمة  عمى حيف٪، 3242ماف النصؼ فبمغت المئوية ألسئمة التكممة في ع  

 التعميؿ واإلعراب في المرتبتيف األخيرتيف.

وكانت أسئمة الربط واالختيار والتعداد قميمة التواتر، فأسئمة التعداد لـ ترد إال في 
ماف، ىي: السعودية، ع   ،قطر واحد ىو سورية، وأسئمة الربط وردت في ثبلثة أقطار

 ماف، العراؽ.ىي: سورية، ع   ،قطر، وأسئمة االختيار وردت في ثبلثة أقطار أيضاً 
 وفي المرحمة الثانوية كشؼ تحميؿ أنواع األسئمة في كتب النحو عف اآلتي:

غمبة أسئمة التعرؼ عمى بقية أنواع األسئمة، إذ جاءت في المرتبة  .1
األولى مف حيث التواتر في الكتب، واحتمت أسئمة األعراب المرتبة 

ية، سورية، عماف، قطر، ىي: األردف، السعود ،الثانية في ستة أقطار
الكويت، عمى حيف جاءت أسئمة التكويف في ىذه المرتبة في قطريف 
ىما: تونس ومصر، وتبوأت أسئمة التكويف المرتبة الثالثة في خمسة 

ماف، قطر، الكويت، وجاءت أسئمة ىي: السعودية، سورية، ع   ،أقطار
ة التحويؿ في ىذه المرتبة في كؿ مف تونس ومصر، وتأخرت أسئم

اإلعراب عف الظيور في المرتبة الثانية إلى الرابعة في كؿ مف تونس 
 ومصر.

عدـ العناية بأسئمة الضبط والتعميؿ عمى الرغـ مف أىميتيما في ىذه  .4
 ،المرحمة. إذ جاءت أسئمة التعميؿ في المرتبة الثامنة في األردف

ماف وقطر، والسابعة في والسادسة في تونس ومصر، والخامسة في ع  
كويت. كما جاءت أسئمة الضبط في المرتبة السابعة في األردف ال

وتونس ومصر، وفي المرتبة الثامنة في السعودية وقطر، وانتفت مف 
 مناىج سورية.

االتفاؽ بيف خمسة أقطار عربية في تسمسؿ المراتب األولى والثانية  .1
والثالثة، إذ تبوأت أسئمة التعرؼ المرتبة األولى، واإلعراب المرتبة 
الثانية، والتكويف المرتبة الثالثة، وذلؾ في السعودية وسورية وعماف 

 وقطر والكويت.
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ازدياد نسبة أسئمة اإلعراب، وتبوأت المرتبة الثانية في كتب أغمب  .2
 األقطار العربية.

ارتفاع نسبة أسئمة التعرؼ عمى حساب بقية أنواع األسئمة في كؿ مف  .3
٪ وفي عماف 4144دف األردف، عماف، سورية، إذ بمغت في األر 

 ٪.2446٪ وفي سورية 3541

قمة أنواع األسئمة في الكتب النحوية في سورية إذ بمغت ستة أنواع  .4
فقط، عمى حيف بمغت في الكويت واألردف عشرة أنواع، وضآلة ورود 
أسئمة االختيار والربط والتعداد، إذ إف أسئمة التعداد لـ ترد إال في الكتب 

وردت في كتب األردف وعماف، وأسئمة االختيار السورية، وأسئمة الربط 
 وردت في ثبلثة أقطار ىي: سورية، عماف، الكويت.

وتؤكد الدراسات التربوية الحديثة أف المعرفة ال تقتصر عمى مستوى الحفظ 
نما تتضمف المعرفة عدة مستويات، أدناىا  والتذكر، فيذا يشكؿ أدنى مستوياتيا، وا 

رجاع وأعبلىا مستوى الحكـ وبيف ىذيف المستوييف مستوى الحفظ والتذكر واالست
 مستوى الفيـ والتطبيؽ والتحميؿ والتركيب.

ومف ىنا يأتي دور التمرينات واألسئمة في الكتب النحوية لتسيـ في تكويف 
الميارة المغوية، بعد أف تقـو عممية االكتساب عمى ممارسة القواعد المتعممة والفيـ في 

دراؾ ا لعبلقات بينيا، والتعميؿ والمحاكمة العقمية لوظيفة الكممة في ىذه الممارسة وا 
 الجممة، ودورىا في أداء المعنى.

 المغة العربية في المجتمع -ثانياً 
تنص دساتير الدوؿ العربية عمى أف المغة الرسمية في الدولة ىي العربية، ولكف 

ذا كانت البوف شاسع بيف ما تنص عميو الدساتير والواقع العممي في المجتم ع، وا 
 ،السياسة المغوية في العممية التعميمية التعممية والتخطيط المغوي في ضوئيا غائبيف

فإف السياسة المغوية الستخداـ العربية في المجتمع غائبة ىي بدورىا، وليس ثمة وعي 
كاؼ في األعـ األغمب عمى مستوى القيادات السياسية واالقتصادية والثقافية بخطورة 

ي تؤديو المغة في تنمية المجتمع الحديث، كما أف ثمة غيابًا لمرؤية الواضحة الدور الذ
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لئلصبلح المغوي في المجتمع، إذ إف ثمة تعريبًا متعثرًا يواجو معارضة ال مف قبؿ 
 األكاديمييف في أغمب الجامعات العربية، بؿ مف قبؿ بعض رواد الثقافة أيضًا.

وعيا إلنقاذ المغة العربية أف تحدد ولقد أرادت مؤسسة الفكر العربي في مشر 
 التحديات التي تواجييا المغة العربية فألفت أف ىذه التحديات تتجمى في:

 سيطرة الميجات المتداولة )العامية( في واقعنا العربي. .1
 عدـ وجود آليات فعالة لنشر الفصحى ودعميا. .4

انحصار استخداـ الفصيحة في قمة مف النخبة المتخصصة التي تيتـ  .1
 ا مف أجؿ المعيشة عمى أنيا وظيفة.بي

عدـ وجود توحيد لممقررات ومحتوياتيا في الببلد العربية، واجتياد كؿ  .2
 قطر عربي عمى حدة بوضع ىذه المقررات.

 ،تدني اإلعداد األكاديمي والميني لمعممي المغة العربية ومعمماتيا .3
 وبخاصة في التعميـ العاـ، واالكتفاء بإعدادىـ تخصصًا ال تأىيبلً 

 مينيًا.

النظر إلى المتحدث بالفصحى أحيانًا بشيء مف الريبة، وأحيانًا  .4
 .(14) باالستخفاؼ

وحاوؿ بعضيـ رصد واقع المغة العربية في المجتمع الخميجي فوجد أف 
الحكومات في دوؿ الخميج العربي تبذؿ مف الناحية الرسمية المعمنة كؿ ما في وسعيا 

، وتعمؿ جاىدة كما ىو ظاىر عمى تعزيز مكانتيا مف أجؿ دعـ مواقؼ المغة العربية
والحفاظ عمى قدسيتيا، مف منطمؽ كونيا لغة القرآف والديف والتراث، والمغة األساسية 
األولى لممجتمعات التي تحكميا وتديرىا، ولمشعوب التي ترعاىا، وتسير عمى 

 1765لعاـ  7مصمحتيا، وقد صدر قرار لمجمس الوزراء في دولة قطر ذو الرقـ 
ينص عمى تكميؼ جميع الوزارات واألجيزة الحكومية األخرى االلتزاـ باستعماؿ المغة 
العربية في مكاتباتيا وأي بيانات تصدر عنيا داخؿ الدولة باعتبار أف المغة العربية 
ىي المغة الرسمية لمدولة، وفي الحاالت التي تقتضي فييا الضرورة استعماؿ لغة 

لمغة العربية لغة أولى، والمغة األجنبية لغة ثانية باعتبارىا أجنبية يتعيف استعماؿ ا
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ترجمة لؤلصؿ المحرر أساسًا بالمغة العربية، ثـ أكد مجمس الوزراء قراره السابؽ في 
 .4116عاـ « نوفمبر»تشريف الثاني 

بيد أف الواقع العممي في بعض مؤسسات الدوؿ المذكورة ودوائرىا ومرافقيا 
قة األمر ما تسنو حكوماتيا مف قوانيف نظرية، وما تعمنو مف العامة يناقض في حقي

نداءات لدعـ المغة العربية وتعظيـ مكانتيا، بؿ إف مف السياسات واإلجراءات المعموؿ 
بيا في ىذه الدوؿ ما يعمؿ عمى إضعاؼ المغة والتقميؿ مف فاعميتيا، ويشكؿ تحديًا 

ؼ إليو المناىج المتعمقة بتعميميا لمسيرتيا، ويعطؿ في نياية األمر الكثير مما تيد
وتعمميا، ومف أبرز وأىـ ما يظير ذلؾ عدـ اىتماـ رجاؿ السياسة في المنطقة بسبلمة 
المغة عمى الصعيد العممي، إذ إنيـ ال يستعمموف العربية الفصيحة في تخاطبيـ مع 

كيكة جماىيرىـ وفي المقاءات الصحفية وغيرىا، فيتحدثوف بالعامية أو بالعربية الر 
المحشوة باألخطاء والتجاوزات، كما أنيـ ال يتصدوف لمغزو المغوي الوافد عبر 
العبلقات الخارجية، فتأثرت لغة المجتمع بالمغات األجنبية في كثير مف مواطف 

مف بيف المغات الوافدة ىو الغالب، حيث  اإلنجميزيةاستعماليا، وكاف تأثرىا بالمغة 
ذه المغة األجنبية، وبقي التأثر بيا يمتد ويستفحؿ مع اتسعت المجاالت أماـ التأثر بي

تزايد الحوافز والمغريات لتعمميا حتى صارت تكتسح الكثير مف مواقع المغة العربية في 
 .(15) عدد كبير مف مرافؽ المجتمع ومؤسساتو

ولما كاف االقتصاد في ىذا العصر ىو عصب الحياة، وكانت البيئة العربية بيئة 
تورد مف نتاج الغرب والشرؽ، رسخت الشركات األجنبية في الببلد مستيمكة لممس

العربية أقداميا بالترويج لمغاتيا عف طريؽ وكبلئيا وسماسرتيا مف رجاؿ األعماؿ 
الذيف ال ييميـ سوى الكسب السريع دوف وعي أو بوعي، بما يصيب الثقافة المحمية 

األعماؿ التجارية، وأقصيت مف التآكؿ واالضمحبلؿ، فأصبحت المغة األجنبية لغة 
العربية عف مجاالت العمؿ االقتصادية، بؿ حوربت حربًا شعواء، وأصبح اجتياز المغة 
األجنبية محادثة وكتابة بنجاح شرطًا مف شروط التعييف في وظائؼ القطاع الخاص 
وفي كثير مف الوظائؼ الحكومية، وأصبحت المغة األجنبية لغة طبيعية مطموبة في 

األنشطة في الحياة العامة كالوظائؼ الطبية ووظائؼ السياحة والمؤسسات كثير مف 
 .(16) التجارية
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وال توجد في دوؿ الخميج ضوابط قانونية صارمة الستعماؿ المغة األجنبية، إذ 
إف دوؿ الخميج تسمح لممؤسسات والشركات األجنبية التي تتعاقد معيا باستعماؿ المغة 

خاطباتيا مع الجيات الرسمية وغيرىا، وىكذا يتـ استدراج في تعامبلتيا وم اإلنجميزية
األلسف إلى استعماؿ المغة األجنبية في المؤسسات والشركات في غياب الرقابة 

، ويشيع اإلنجميزيةالرسمية الممزمة برعاية المغة األصمية حتى يبمغ الحد الذي تنفذ فيو 
ت الذي تأخذ فيو المغة العربية في استعماليا بيف غالبية العامميف في المرافؽ، في الوق

 التراجع شيئًا فشيئًا حتى تصبح ىي المغة األجنبية بينيـ.
داريوف  ويمسؾ بزماـ بعض المؤسسات والشركات في دوؿ الخميج مسؤولوف وا 
ومستشاروف عرب ممف تمقوا تعميميـ في الخارج أو أمضوا فترات طويمة في التعميـ أو 

ة، وبعض ىؤالء تتراجع المغة العربية لدييـ حتى يصبح مف التدريب في البمداف األجنبي
الصعب عمييـ التعامؿ بيا، ويفقد بعضيـ اآلخر شعوره باالنتماء إلييا، أو تسيطر 
عميو عقدة النقص فيأنؼ مف التعامؿ بيا، ويتحوؿ والؤه لمغة األجنبية فيتباىى 

ذكورة يصبح ليـ تأثيرىـ بمعرفتيا، وعندما يتولوف مناصبيـ القيادية في المرافؽ الم
شرافيـ فيما يتعمؽ بالمغة،  السمبي المباشر في مف حوليـ، أو مف يعمؿ تحت قيادتيـ وا 

 .(17) وربما يكوف أسوأ مف تأثير األجانب الغرباء عمييا وعمى مجتمعيا
وأدى استخداـ العمالة األجنبية في دوؿ الخميج إلى حدوث تحوالت سمبية في 

ىذه العبلقات الواسعة إلى اختبلط أفراد المجتمع بأجناس كثيرة حياة المجتمع، فأدت 
واتصاليـ عف قرب وعف بعد بيـ، والتأثر بأفكارىـ وتصوراتيـ  ومختمفة مف البشر،

وعاداتيـ وتقاليدىـ وقيميـ الحضارية وتعامبلتيـ وسموكياتيـ العممية ولغاتيـ وأساليب 
مى فكر المجتمع وثقافتو وعمى لغتو التخاطب معيـ. وكاف لكؿ ذلؾ آثاره السمبية ع

العربية، وبمغت ىذه اآلثار في عمقيا واتساع رقعتيا في السنوات األخيرة إلى حد 
أصبحت فيو العربية تواجو تحديات صعبة، إذ لـ تكف لتناؿ مف المغة العربية في 
أنشطتيا العادية، أو في مواطف محددة مف الببلد وأوساط معينة مف المجتمع فحسب، 
نما شممت المغة بجميع مستوياتيا وفي مختمؼ مواطف استعماليا، ثـ انتقمت عمى  وا 
نحو واسع وسريع إلى مؤسسات التعميـ عمى اختبلفيا، وانعكست سمبياتيا حتى عمى 
مناىج تعميـ المغة العربية نفسيا وعمى لغة معممييا ومتعممييا في الوقت نفسو، فأدت 
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في استعماليا، كما أدت إلى اضطراب مواقفيـ  إلى اضطراب ألسنة الكثيريف منيـ
 .(21) منيا وتوجياتيـ إلييا

، وصيغيا اإلنجميزيةوكاف مف نتائج ذلؾ كمو تسرب المئات مف ألفاظ المغة 
وتراكيبيا إلى لغتيـ، وقد تضاعؼ ىذا التسرب، واتسعت مجاالتو مع زيادة حركة 

نواع البضائع والسمع واألدوات التجارة واالستيراد، حيث امتؤلت األسواؽ بمختمؼ أ
واألجيزة والمعدات األجنبية وألعاب الفيديو والحاسوب وغيرىا حاممة معيا أسماءىا 
وصفاتيا وعناوينيا وتعريفاتيا بمغات البمداف التي أنتجتيا وصدرتيا، وغالبيا مف 

 أو المفضمة لمتعامؿ بيا في نشاطاتيا التجارية. اإلنجميزيةالبمداف الناطقة ب
ف السمطات الحاكمة التي بيدىا الحؿ والعقد وصناعة القرار وتنفيذه صامتة ال و  ا 

تتخذ أي إجراءات أو مواقؼ عممية صريحة وصارمة لحماية لغتيا، والحفاظ عمييا في 
 .(21) مواجية المد الكاسح الذي تواجيو المغة العربية

 مف الكممات وىكذا نجد أف لغة المجتمع العربي في منطقة الخميج تواجو سيبلً 
والصيغ والعبارات األجنبية التي تخترؽ حياة ىذا المجتمع بمختمؼ مجاالتيا 
وتفاصيميا، وتتراكـ إلى جانب األلفاظ والصيغ العامة الدارجة البعيدة األصوؿ، لتشكؿ 

 حائبًل بينو وبيف لغتو األصمية الصامتة.
األجنبية الدخيمة  وتزداد ىذه الخطورة عندما تنسحب ىذه األلفاظ والتعبيرات

واليجينة إلى أوساط الناشئة في أسرىـ، أو في مراحؿ تعميميـ، وتستقر في أذىانيـ 
لتزيح بدائميا الفصيحة، في الوقت الذي ال تبدو فيو أي بوادر مف أي جية تممؾ 
السمطة واإلدارة إليقاؼ الزحؼ المغوي األجنبي أو الحد مف تأثيراتو، وال نجد شروطًا 

صارمة وصريحة تقضي بضرورة استعماؿ المغة األصمية في تعامبلت  أو قوانيف
المجتمع وأنشطتو المغوية، وال حظرًا أو تقييدًا عمى استخداـ األجنبية في أي مرفؽ مف 
مرافؽ الحياة العامة أو الخاصة، وال رقابة أو تحديدًا عمى ما يزحؼ مف ألفاظ ىذه 

كانت طريقة الزحؼ أو وسيمتو، كما أف المقاومة  المغة األجنبية وعباراتيا وتراكيبيا أياً 
أو المناعة المغوية الذاتية لمفرد العربي تبدو ضعيفة، وضعفيا يزداد يومًا بعد يوـ مع 

 .(24) نفسيا وقوة اختراقيا اإلنجميزيةتكاثر األسباب لزيادة نفوذ 
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 يضاؼ إلى ذلؾ كمو انتشار الميجات العامية واختبلفيا في النطؽ واألداء
والتصريؼ مف مثؿ خطاب األنثى الذي يتميز عف خطاب المذكر، ونطؽ الجيـ 

، وأحيانًا تنطؽ غينًا: عبد «أبو الجاسـ بداًل مف أبي القاسـ»المعطشة بداًل مف القاؼ 
الغادر بداًل مف عبد القادر، وعيد االستغبلؿ بداًل مف االستقبلؿ، وليمة الغدر بداًل مف 

لخ. وأحيانًا يمتبس عميؾ األمر ففي قولؾ فبلف إالمقرر.. القدر، والمغرر بداًل مف
غريب بالنسبة إلي، فبل تدري أىو غريب مف الغربة عمى ظاىر المفظ أو المقصود أنو 

 ...إلخقريب منو، ومف ذلؾ قمب الجيـ ياًء فسجاجيد تنطؽ سياديد، ورّجاؿ: رّياؿ
الميجات اآلسيوية،  ومف األخطار التي تواجييا المغة العربية في الخميج خطر

وىي عاميات منتشرة نظرًا إلى كثرة العمالة اآلسيوية في الخميج، وىذه الميجات لـ تعد 
لتيدد العربية في السوؽ ومجاالت العمؿ فقط، بؿ حتى داخؿ البيوت نفسيا، فتجد في 

خصوصًا الخادمات –البيت الواحد عدة جنسيات يتكمموف عدة لغات، وىؤالء 
الذيف يختمطوف باألطفاؿ في سف التأثر والتمقي، ويكممونيـ بمغاتيـ،  ىـ -والمربيات

فينشأ الطفؿ بعيدًا عف لغة أمو العربية التي قمما تفرغ لو، وعف لغة أبيو المشغوؿ عنو 
 .(21) بعممو وتجارتو ومينتو وأصدقائو

وثمة ظاىرة أخرى في دوؿ الخميج تجور عمى استعماؿ العربية الفصيحة، 
انتشار الشعر النبطي عمى حساب الشعر العربي الفصيح، حيث تقاـ لو وتتمثؿ في 

 «.شاعر المميوف»الميرجانات، وتخصص لو الجوائز الكبيرة والمكافآت كجائزة 
ذا انتقمنا إلى دوؿ المغرب العربي فإننا نبلحظ أف الدستور ينص عمى أف  وا 

ما مى مستوى اإلدارة المغة المستعممة في دوؿ المغرب العربي ىي العربية، ولكف ع
الفرنسية ىي المستعممة في المغرب إف في الكتابة أو في الخطاب، وثمة انتشار  زالت

متزايد لمغة الفرنسية في أجيزة اإلعبلـ المكتوبة والمسموعة والمرئية، وفي اإلعبلنات 
ذا ما أريد  والعناويف التجارية وأسماء األمكنة التي تكتب حسب النطؽ الفرنسي، وا 

ابتيا بالحرؼ العربي وقع فييا التحريؼ عمى نحو زنقة القاضي عياض، فقد تحولت كت
إلى زنقة القاضي عياد، وزنقة ابف األبار تحولت إلى العبار، مع اإلشارة إلى أف 
األخطاء في تمؾ العناويف واإلعبلنات لـ تخؿ  مف أخطاء فادحة في صيغتيا 

 الفرنسية.
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ولة واألعماؿ إال ىذه المغة في األعـ األغمب وال يستعمؿ المسؤولوف ورجاؿ الد
إف في اجتماعاتيـ أو في أحاديثيـ أو في استجواباتيـ مع تمؾ األجيزة، ومثؿ ذلؾ 

سيما ما يتصؿ منيا بجوانب عممية  يقاؿ فيما يجري في معظـ الندوات والمؤتمرات وال
حقيقي كاف ىو أو تقنية بحجة عدـ إسعاؼ المصطمحات البلزمة ليا، مع أف السبب ال

نظرتيـ السمبية لمغة الوطنية، إضافة إلى تكوينيـ الفرنسي الذي يجعميـ ال يحاربوف 
ف في الخفاء اإلنجميزيةالعربية فقط، بؿ حتى   .(22) واإلسبانية وا 

سيما  وفي الحياة العامة في المجتمع يتزايد استعماؿ العامية في اإلعبلـ وال
 ت وما يقدـ مف أحاديث واستجوابات بغير الفرنسية.التمثيميات والمسرحيات والمسمسبل

ويساعد عمى ىذا االستعماؿ لمعامية انتشار األمية في جانبييا األبجدي 
ذا كاف الوضع المغوي في المغرب يتسـ بوجود عدة لغات متنوعة إلى  والثقافي، وا 

فإف وضعية  ،يةاإلنجميز جانب العامية والمغة العربية كاألمازيغية والفرنسية واإلسبانية و 
لغوية مركبة ترتبت عمى مستوى التخاطب تمثمت في وجود خميط لغوي ىجيف ناتج 
عف استعماؿ لغة عمى حساب أخرى، فالفرد يوظؼ أحيانًا في الخطاب نفسو عناصر 
مف العامية، وأخرى مف الفرنسية ومف غيرىا دوف شعور بحيث يجد صعوبة في 

كفايتو المغوية أو بفعؿ التعود  إما بسبب ضعؼ ،التركيز عمى نسؽ واحد
 .(23)واالستماع

كما أف إبعاد العربية عف مجاالت العموـ وحصر دورىا في التكويف األدبي 
والقضائي أدى إلى االستعانة بمغة أجنبية أو أكثر، وىو في نظر المسؤوليف حؿ 

د المغوي وسط، إال أف النتيجة جاءت مخالفة لما كاف ينتظره الميثاؽ، فبداًل مف التعد
 .(24) اإليجابي حؿ محمو الضعؼ المغوي مف جّراء تداخؿ األنساؽ

وفي الجزائر احتدـ التمييز المغوي والثقافي في مجاؿ السياسة المغوية التي تؤدي 
إلى ربط العمؿ بالمغة، فيعتقد الناس أف الفرنسية ىي المغة الراقية التي تتيح فرص 

لمف يتقنيا، وأف المغة الوطنية عائؽ يحوؿ دوف العمؿ والرقي االجتماعي واالقتصادي 
ىذه الميزة الميمة، فتييمف الفرنسية عمى السوؽ المغوي، وتكوف عنصرًا ضاغطًا يعمؽ 
 ىيمنة النخبة الناطقة بيا، ويرسخ التبعية والبل مساواة االجتماعية والثقافية والمغوية

(25). 
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ة ليا وعنصرًا طبقيًا ذا قيمة وىكذا أضحت الفرنسية أداة لسيطرة النخبة المتقن
اقتصادية تتولى األعماؿ الميمة في المجتمع عمى حساب المغة العربية، وتناضؿ مف 
أجؿ مصالحيا والسيطرة عمى السمطة والقرار، وأثر ذلؾ في وضع السياسات المغوية 
واتخاذىا وسيمة لمتحكـ في المجتمع بوضع منظومة تربوية تحقؽ ىذه األىداؼ 

ييا، وما تزاؿ أزمة االقتصاد والتيميش تناؿ الذيف يستعمموف المساف وتحافظ عم
العربي، ويحمموف اإلجازات بيذا المساف، فبل يقبموف في سوؽ العمؿ في حيف أنو 
مفتوح لمغة الفرنسية العمؿ واإلدارة والتسيير، وتعتقد الجماعة المغربية أف الفرنسية ىي 

الببلد مف التخمؼ إلى التقدـ، وغدا الناطقوف بيا  لغة الحداثة، وأنيا وسيمة سحرية لنقؿ
المسيطريف عمى المناصب الرفيعة، وبات الشباب والشابات يقبموف عمى تعمميا رغبة 

 .(26) في الترقي االجتماعي والرواتب العالية واالمتيازات المادية
ذا كانت المغة العربية عمى نطاؽ الساحة القومية تنأى عف السبلمة المغوي ة وا 

في أجيزة اإلعبلـ المسموعة والمرئية مف جّراء استعماؿ العامية في المسمسبلت 
فإف ظاىرة اإلعبلنات ىي  ،إلخوالحوارات واألغاني.. والمقاءات المسرحيات التمفزية وفي

األخرى تنأى عف استعماؿ العربية السميمة حيث تشغؿ الفتاتيا أسطح المباني 
ؽ وواجيات األبنية الكبيرة، والمركبات العامة والمياديف العامة ومنعطفات الطر 

وواجيات المحبلت التجارية، وال تخمو منيا أغطية المشروبات، وأغمفة المأكوالت 
وجدراف المبلعب ومبلبس األطفاؿ والبلعبيف والكبار، وكؿ ما يمكف أف تقع عميو 

ألماكف والمواضع ا تمؾ عمى ولـ تقتصر اإلعبلنات .(27)العيف في الحياة العامة المدنية
نما شقت طريقيا إلى الصحؼ وقنوات اإلرساؿ المسموعة والمرئية.  وا 

وىذه اإلعبلنات مصوغة بالعامية أو بالعربية المحشوة باألخطاء، أو بالكممات 
المغة العربية. وىذه االزدواجية المغوية والثنائية  األجنبية، وىذا كمو يسيـ في تشويو

 بلنات في جميع الدوؿ العربية، ومف ىذه اإلعبلنات:المغوية تتمثؿ في تمؾ اإلع

 الصواب الخطأ

 دارِهاديارؾ  داريهاديارؾ 

 عش سعيداً  عيش سعيد
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 القناديؿ ضوء القناديؿ ضي

 صلِّ عمى النبيالميـ  صّمي عالنبيالميـ 

 يحميكِ اهلل  يحميكياهلل 

 ترعاكِ عيف اهلل  ترعاكيعيف اهلل 

 ل ترمِ  خاألوسا ترمي ليا حّباب 

 قمبؾ قوّ  قمبؾ قّوي

 قريبًا ستحل تنحل اربت

 الوردة البيضاء روز وايت

 البندقة لنوازيت

 الزاوية لوكوان

ًً  هاي  مرحبًا

 إلى المقاء باي

وفي العامية المصرية: ما تقمش عاوز أي حاجة ساقعة، قوؿ عاوز كوكاكوال 
ال تطمب أي » يد كوكاكوال أو:ال تقؿ لي: أريد أي مشروب بارد، قؿ أر »بداًل مف: 

 .«مشروب بارد، ولكف اطمب كوكاكوال
ولو كاف ثمة تخطيط لغوي في ضوء سياسة لغوية واضحة وقوانيف رادعة لما 
عمد أصحاب اإلعبلنات إلى ىذا التموث المغوي في إعبلناتيـ إف في استخداـ العامية 

 أو الكممات األجنبية أو العربية المحشوة باألخطاء.
 المغة العربية والتقانات الحديثة -ثاً ثال

كانت الطرائؽ التقميدية التمقينية ىي المتبعة في تعميـ المغة العربية وتعمميا، 
وقمما كاف القائموف عمى تعميـ المغة وتعمميا يستعمموف التقانات في تنفيذ دروسيـ، إذ 

لتعميمية إف التقانات الحديثة مف عرض الصور والمختبرات المغوية والحقائب ا
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كانت تستخدـ في تعميـ المغات األجنبية، حتى إف بعض إلخ والسجبلت واألفبلـ...
مختبرات وف أف المغة العربية ال تعمـ في المسؤوليف عف العممية التربوية كانوا يظن

 المغة، وأف تمؾ المختبرات المغوية تعمـ بيا المغات األجنبية فقط.
بالتقنيات التربوية في تعميـ المغة العربية  وفي العقود األخيرة كانت ثمة عناية
سيما الحمقة األولى مف مرحمة التعميـ  وتعمميا في مختمؼ المراحؿ التعميمية، وال

األساسي، فاستخدمت المجسمات والصور المعبرة والتسجيبلت واألفبلـ، وتعددت 
لبرامج الثقافية الوسائؿ، فظيرت الحقائب التعميمية أو الرـز التعميمية، وبثت التمفزة ا

والتربوية الموجية إلى األطفاؿ، وعرضت بعض الدروس عبر القنوات الفضائية، 
 لخ.إوصممت الدروس ونفذت بوساطة الحواسيب...

بيد أف ىذه الجيود كافة لـ تكف بكافية، فما يزاؿ تعميـ المغة العربية وتعمميا 
ية. ومف يقارف بيف تعميـ يشكو القصور والفاقة في التنفيذ باستخداـ الوسائؿ المعن

المغات األجنبية وتعميـ المغة العربية يجد بونًا شاسعًا بيف الوسائؿ المستخدمة في تعميـ 
األجنبية والفقر في الوسائؿ المستخدمة في تعميـ المغة العربية، ويعد الغنى ىناؾ 

قر الوسائؿ في عامبًل إيجابيًا مساعدًا عمى اإلقباؿ عمى تعمـ المغة األجنبية، كما يعد ف
 تعميـ المغة العربية عامبًل سمبيًا في عدـ اإلقباؿ عمييا بكؿ دافعية واىتماـ.

نما  ولـ تكف الشكوى مقتصرة عمى فقر الوسائؿ في العممية التعميمية التعممية، وا 
فما المقصود ، «اإلنترنت»ثمة شكوى مف ضآلة المحتوى الرقمي العربي عمى الشابكة 

 وما وضع المحتوى الرقمي بالمغة العربية؟بالمحتوى الرقمي؟ 
 المحتوى الرقمي بالمغة العربية

طالما يتردد مصطمح المحتوى الرقمي في الحياة التقانية المعاصرة، ويشتمؿ ىذا 
المصطمح عمى البيانات وتعد المادة الخاـ، وعمى المعمومات وىي نتاج معالجة 

البشرية عبر التاريخ والحضارات  والتجارب وىي الخبرات البيانات، وعمى المعارؼ
 واألجياؿ.

أما وسائط المحتوى فقد تطورت حتى وصمت إلى المحتوى الرقمي عمى النحو 
 المبيف في الشكؿ التالي:

 تطور وسائط المحتوى
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 رقمي    لكترونيإ   ورقي     بردي       نحت      حجري    جداري
 

 ي:وأما رقمنة المحتوى فتتمثؿ في اآلت
 رقمنة المحتوى

 
 مالتميديا                   تحويؿ      مسح             إدخاؿ 

 
 ترفييي  ديني   تربوي   تعميمي       ميكروفيمـ  ميكروفيش  أفبلـ  فيديو  شرائح        صور  نصوص     نصوص   حقوؿ 

 
 حركة صوت  صورة حركة صوت صورة    

 ويتمثؿ المحتوى الرقمي في اآلتي:
 المحتوى الرقمي

 
 المحموؿ       «اإلنترنت»الشابكة    اإلعبلـ

 
 اإلعبلـ الزمني الجغرافي  اإلعبلـ التفاعمي  اإلعبلـ الرقمي
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وكمما يتقدـ المجتمع في استعماؿ التقانة يعد ذلؾ مؤشرًا عمى دخولو مجتمع 
المعرفة، وثمة قياسات ومؤشرات محددة يتطمبيا تقويـ مجتمع المعرفة في بمد ما، ومف 

 ىذه المؤشرات:
وماتييف في عدد الباحثيف والميندسيف والمتخصصيف والعممييف المعم .1

المجاالت والمؤسسات البحثية والمينية والتعميمية ونسبتيـ إلى عدد 
 السكاف.

المنتجات البحثية المعرفية والعممية وتقانة المعموماتية بأنواعيا المادية  .4
 والفكرية.

نوعية السمع التقنية الحاسوبية واالتصالية الممموسة مف أجيزة وأدوات  .1
 .ووسائؿ وقنوات ووسائط متنوعة

الخدمات والنظـ والمخططات واآلليات والتصميمات المعموماتية في  .2
 مراحؿ اإلعداد والتخطيط والتنفيذ والتطبيؽ والعمميات اإلدارية المختمفة.

 لكترونية.والمواقع والصفحات اإل« اإلنترنت»نسبة مستخدمي الشابكة  .3

 «.اإلنترنت»أجيزة الحواسيب الرئيسة التي توفر خدمة الشابكة  .4

 زة الحواسيب التي تتصؿ بالشابكة.أجي .5

 تكاليؼ العتاد والبرمجيات واالتصاالت بأنواعيا. .6

 «.نترنتاإل» (Wan )، والموسعة(Lan)الشبكات المحمية  .7

درجة انتشار الشابكة في مختمؼ مناطؽ البمد، وطبيعة استخداـ  .11
 «.لخإإنتاج البرمجيات، المعمومات والمعرفة..»الشابكة 

ة المتوفرة في الشبكات المحمية والموسعة سعة االتصاؿ بالشابك .11
 لبلتصاؿ بالشابكة.

 قياسات أمية الحاسوب. .14

 اليواتؼ والطاقة الكيربائية. .11

 مؤشرات استخداـ المغة والرموز القومية. .12
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 .(31) مؤشرات الترجمة المعموماتية .13

ومف مؤشرات رأس الماؿ المعرفي كما نشره تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ 
4111: 

 متوسط سنوات التعمـ لمفرد مرجحًا بنوعية التحصيؿ العممي. .1
 عدد الصحؼ اليومية لكؿ ألؼ مف السكاف. .4

 عدد أجيزة المذياع لكؿ ألؼ مف السكاف. .1

 عدد العمماء الميندسيف لكؿ مميوف مف السكاف. .2

 عدد طمبات تسجيؿ براءات االختراع لكؿ مميوف مف السكاف. .3

 مف السكاف.عدد الكتب المنشورة لكؿ مميوف  .4

 عدد خطوط الياتؼ الرئيسة لكؿ ألؼ مف السكاف. .5

 عدد المشتركيف بخدمة الياتؼ المحموؿ لكؿ ألؼ مف السكاف. .6

 .(31) لكؿ ألؼ مف السكاف« اإلنترنت»عدد حواسيب الشابكة  .7

ولقد تعاظـ دور المغة في مجتمع المعرفة، ويرجع ذلؾ إلى عوامؿ عديدة منيا 
المعرفة، وىي المحور األساسي لمتنمية المجتمعية الشاممة، محورية الثقافة في مجتمع 

إذ إف المغة تعد محورًا في محور الثقافة بعد أف تعاظـ دورىا عمى خريطة المعرفة 
فازدادت عبلقة المغة توثقًا مع جميع فروع المعرفة عمى اختبلؼ أنواعيا فمسفة وعمومًا 

 .(34) وفنوناً 
تصاد المعرفة، ومف المنتظر أف يتعاظـ ىذا الدور وتؤدي المغة دورًا رئيسًا في اق

مع اتساع مجاالت المعموماتية في تطبيقاتيا التعميمية والثقافية. ومف ىنا يعد التخمؼ 
المغوي تنظيرًا وتعممًا واستخدامًا ومعالجة آلية بوساطة الحاسوب مف األسباب الرئيسة 

اليًا مف اىتماـ شديد بمغاتيا لمفجوة الرقمية، وىذا يفسر ما تبديو شعوب العالـ ح
 «.اإلنترنت»القومية فيما يتعمؽ بالشابكة 

وتكمف الفرصة الرئيسة لتطوير المحتوى الرقمي العربي في وحدة المغة بيف 
الببلد العربية وفي التواصؿ الثقافي واالجتماعي بيف أقطارىا، إذ إف وحدة المغة تتيح 
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مميوف نسخة في  131ا يزيد عمى فرصًا إليجاد سوؽ واسعة تضـ في الحاضر م
مجاالت اإلعبلـ والترفيو واألعماؿ والتجارة. والتفاعؿ الثقافي واالجتماعي يخمؽ حافزًا 
لممقارنة والمنافسة بيف البمداف العربية في كؿ المجاالت بما فييا مجاالت الخدمة 

لمحكومات العامة. وتتيح الثورة الرقمية واالقتصاد الرقمي الجديد فرصًا وتحديات 
العربية لمنيوض السريع بمجتمعاتيا واقتصادياتيا عمى أسس متينة لتثبيت الحداثة 

 .(31) واإلصبلح
ومع تزايد التحوؿ نحو المحتوى الرقمي عمى الشابكة برزت إلى السطح أىمية 

ألسباب تتعمؽ  اإلنجميزيةاستخداـ المغات الوطنية لمحد مف االعتماد الكامؿ عمى المغة 
 عمى اليوية والتراث. بالحفاظ

وعمى الرغـ مف أف المغة العربية ىي إحدى المغات الست المستخدمة في األمـ 
المتحدة لـ يحَظ المحتوى الرقمي العربي عمى الشابكة باالىتماـ في محركات بحث 

، وىذا يرجع إلى ضعؼ الخصائص اآللية لمحركات البحث في دعميا المغة «ويبال»
أفضؿ المحركات في التعامؿ مع العربية،  "Google"لبحث العربية، ويعد محرؾ ا

 .(32) غير انو لـ يستخدـ أيًا مف آليات البحث المتخصصة لمتعامؿ مع المغة العربية
إف تخمؼ صناعة المحتوى في وطننا العربي ليس سببو عدـ توافر الموارد 

عدـ وجود  المادية أو قمة المواىب أو عدـ توفر األسواؽ، بؿ يرجع التخمؼ إلى
وضعؼ صناعة المحتوى، وضعؼ جيود البحث  ،السياسات والرؤية المستقبمية

والتطوير في استخداـ المغة العربية وتطوير أدواتيا الحاسوبية، وضعؼ البيئة 
وضمور العرض وضعؼ  ،التمكينية لمساىمة القطاع الخاص في صناعة المحتوى

 الطمب.
نة إلى التأخر في انتشار الشابكة أسباب تدني استخداـ التقا»وعزا بعضيـ 

مرتفعة وعدـ وجود حماية فكرية ألمية الالى نسبة ا  و  ،في الوطف العربي« اإلنترنت»
 .(33)«لكترونية العربيةوقمة التطبيقات اإل ،لكترونيلمنشر اإل

أف  4114و 4113ولقد جاء في تقريري األمـ المتحدة لمتنمية البشرية لسنتي 
٪، 5271٪، وفي تونس 6572كاف  4112الكتابة في ليبيا عاـ معدؿ معرفة القراءة و 

٪ 45٪، وأف نسبة 3174وفي موريتانيا ٪، 3471٪، وفي المغرب 4777وفي الجزائر 



 

 

 

 

 

 

37 

مف سكاف دوؿ ٪ 11أي أف  ،ىي لمتوسط نسب االتحاد المغاربي، وىي نسبة ضعيفة
بة معظميـ في أي أف ثمث السكاف ال يعرفوف القراءة والكتا المغرب العربي أميوف؛

 المغرب وموريتانيا.
وعمى الرغـ مف أف المغة األـ تشكؿ األداة األىـ في تداوؿ المعمومات وتوليد 
المعارؼ، فإف الخطر الكامف عمى المغة العربية يأتي مف تيميشيا تدريجيًا عمى أنيا 
 لغة عمؿ وتواصؿ، ومف ضعؼ األدوات المعموماتية األساسية لمعالجة المغة العربية

 .(34) وما ىو متوافر منيا حاليًا ال يمبي الحاجات
وتجدر اإلشارة إلى أف عامة الناس ىـ الذيف يستيدفوف في بناء مجتمع المعرفة 
العربي ويحتاجوف إلى استعماؿ المغة العربية عمى الشابكة، ويؤدي استخداـ المغة 

واء أكانت س ،منطقةالعربية في مواقع الشركات العالمية التي تتوجو نشاطاتيا نحو ال
إلى توسيع فرص العمؿ لمناطقيف بالمغة العربية  ،ثقافية ىذه النشاطات تجارية أـ

وبصورة خاصة في دوؿ الخميج العربي، حيث ستضطر ىذه الشركات إلى االستعانة 
بمطوري مواقع ويب العربية، ومحرريف ومترجميف عرب إلدارة تمؾ المواقع، كما يؤدي 

العربية إلى توسيع قاعدة -لكترونية العربيةربية في مواقع التجارة اإلاستعماؿ المغة الع
وتحويميا إلى  ،سواء في البيع أو الشراء أو التعامبلت المصرفية ،مستخدمي الشابكة

مما يسرع في انتقاؿ مجتمعاتنا إلى  اإلنجميزيةخدمة شعبية ال تقتصر عمى مف يتقف 
 .(35) االقتصاد الرقمي

طاؽ الساحة العربية مف ضآلة المحتوى الرقمي العربي عمى وثمة شكوى عمى ن
٪، 1، إذ إف نصيب المغة العربية عمى ىذه الشابكة ال يتجاوز الػ«اإلنترنت»الشابكة 

أف ىذا المحتوى العربي  4111وقد أبانت نتائج دراسة المحتوى الرقمي العربي عاـ 
 ما يزاؿ ضعيفًا. أف ىذا المحتوى 4116ضعيؼ، وأبانت نتائج الدراسة عاـ 

ومف الشواىد عمى ىذا الضعؼ أف محتوى الموسوعة العربية الحرة مف حيث 
الحجـ ال المضموف يماثؿ تقريبًا ربع محتوى مقابمتيا السويدية، عممًا بأف متكممي 

 111السويدية ال يزيد عمى تسعة مبلييف في حيف أف متكممي العربية يزيدوف عمى 
كاف عدد المقاالت المنشورة  4116)نوفمبر( مف عاـ  مميوف. وحتى تشريف الثاني
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مقاؿ تقريبًا، وفي المغة السويدية نحو  557111عمى الموسوعة العربية الحرة 
 .(36) مقاؿ 4717111

في العالـ بحجـ ىذا « اإلنترنت»ولقد صارت مساحة المحتوى عمى الشابكة 
في حقوؿ المعرفة المختمفة العالـ وحاجاتو، وصارت تشكؿ كمًا مذىبًل مف المعمومات 

مف العموـ اإلنسانية والعموـ التطبيقية والبحتة وشؤوف االقتصاد والماؿ والطب 
والسياسة، وىي منظمة في بنوؾ معمومات ومواقع جامعات وشركات ومراكز بحوث، 

مما يحـر أغمب أبناء شعبنا العربي القدرة عمى اإلفادة  اإلنجميزيةوأكثرىا مصوغ بالمغة 
 ؿ ما تزخر بو الشابكة.مف ك

ومف يعد إلى اإلحصاءات التي تدؿ بمغة األرقاـ عمى وضع المغات المختمفة 
٪. أما 45أواًل، ونصيبيا  اإلنجميزيةعمى الشابكة يدىشو أف يرى أف لغة المحتوى ىي 

٪، وىذا يدؿ عمى حجـ التقصير الكبير الذي يعزؿ نحوًا 173المغة العربية فنصيبيا 
ناء شعبنا عف دخوؿ ىذه المدارات الموَّارة بالمعرفة في حدودىا ٪ مف أب61مف 

 الكونية.
٪ مف 1714وثمة إحصاءات أخرى تشير إلى أف المحتوى الرقمي العربي يبمغ 

٪، مع 4أقؿ مف « اإلنترنت»المحتوى العالمي، وأف عدد المستخدميف العرب لمشابكة 
 .(37) عالـ٪ مف سكاف ال3أف عدد الناطقيف بالعربية يصؿ إلى 

 51ويقدر عدد صفحات )الويب( المفيرسة مف قبؿ محركات البحث بنحو 
المفيرسة مف قبؿ محركات البحث « ويب العربية»مميار صفحة، ويقدر عدد صفحات 

إلى إجمالي « ويب العربية»مميوف صفحة، فتكوف نسبة عدد صفحات  531بنحو 
 .4117في منتصؼ ىذا العاـ  1771بنحو « الويب»صفحات 

أما توزع المحتوى العربي وفؽ النطاقات فتدؿ اإلحصاءات عمى أف المحتوى 
٪، وأف المحتوى العربي المسجؿ تحت 7العربي المسجؿ تحت النطاقات العامة يبمغ 

 .(41) ٪1٪، وأف ىذا المحتوى لمبمداف غير العربية 5النطاقات العميا لمببلد العربية 
 طن العربيمستخدمو الشابكة )اإلنترنت( في الو 
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« اإلنترنت»إلى أف عدد مستخدمي الشابكة  4114آخر اإلحصاءات لعاـ  تشير
مف عدد المستخدميف في العالـ لمشابكة  1754مف االستخداـ العالمي بمغت نسبتو 

 (41)عمى النحو التالي: 4114وكانت أىـ نسب اإلحصاءات لعاـ «, اإلنترنت»
 .4727774757141عدد سكاف العالـ  .1
 .11473767611ف العرب عدد سكا .4
 .٪2765نسبة سكاف العرب إلى سكاف العالـ  .1
 .نسمة 6472557331عدد سكاف المغرب العربي .2
 .٪1745نسبة سكاف المغرب العربي إلى سكاف العالـ  .3
 .٪44نسبة سكاف المغرب العربي إلى السكاف العرب  .4
 .مستخدـ 4172177211عدد مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( العرب  .5
 .مستخدـ1716474317711دمي الشابكة )اإلنترنت( في العالـ عدد مستخ .6
 .مستخدـ 574747111عدد مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( في المغرب العربي  .7

 .٪1475نسبة مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( في العالـ إلى عدد سكاف العالـ  .11
 .٪4714نسبة مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( العرب إلى المستخدميف في العالـ  .11
 .٪572نسبة مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( العرب إلى عدد السكاف  .14
 .٪771نسبة مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( في المغرب العربي إلى عدد السكاف  .11
نسبة مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( في المغرب العربي إلى المستخدميف العرب  .12

14764.٪ 
بي إلى المستخدميف في نسبة مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( في المغرب العر  .13

 ٪.1751العالـ 
( مدى استخداـ الشابكة في الدوؿ العربية في األعواـ 1ويبيف الجدوؿ رقـ )

 .(44) ونسبة المستخدميف لعدد السكاف 4114و 4112و 4111
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 (1الجدول رقم )
، 4112، 4111استخداـ الشابكة )اإلنترنت( في الدوؿ العربية لمسنوات )

 (.4114اإلحصاءات ) ( وأىـ نسب4114
 عدد السكان البمد

(2006) 
عدد 

 المستخدمين
في 

12/2000 

عدد 
 المستخدمين

30/9/2004 

عدد 
 المستخدمين

11/9/2006 

نسبة 
 المستخدمين

لعدد السكان 
٪ 

 1471 141754411 141114411 5134111 146514714 اإلمارات
 4444 5114111 3454111 1314111 444114553 الكويت
 4141 1344511 1734511 214111 5414117 فالبحري
 4145 1434111 1444111 114111 4274411 قطر
 1343 5114111 2114111 1114111 243174456 لبناف
 1344 244114111 6114111 1114111 1141644116 المغرب
 1147 4474311 2354111 1454111 344644336 األردف
 1146 443214111 14311.000 4114111 4143734412 السعودية
 1141 4234111 1614111 714111 442424244 عماف
 741 7314111 4114111 1114111 1144464412 تونس
 546 446114111 1114111 114111 1346254215 السوداف
فمسطيف)ال
 ضفة الغربية(

144374141 134111 1234111 4214111 543 

 5 341114111 445114111 2314111 5144144411 مصر
 346 147414111 3114111 314111 1141114324 الجزائر
 244 6114111 4414111 114111 1741244341 سوريا
 142 4134111 1414111 114111 441134356 ليبيا

 1 414111 34111 14311 4444122 جزر القمر
 144 74111 44311 14211 5574462 جيبوتي
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 141 4414111 1114111 134111 4145424411 اليمف

ذا نظرنا إلى الجدوؿ رقـ ) ( الذي يتضمف نسبة المستخدميف لمشابكة 4وا 
فإننا نبلحظ  16/7/4114)اإلنترنت( في دوؿ المغرب العربي آلخر اإلحصاءات في 

أف موريتانيا كانت مف أقؿ دوؿ المغرب العربي استخدامًا لمشابكة، وأف دولة المغرب 
إذ بمغت نسبة المستخدميف مف  ،ربي استخدامًا لياكانت مف أكثر دوؿ المغرب الع
٪ في الوقت الذي بمغت فيو نسبة المستخدميف 3746إجمالي المستخدميف المغاربييف 

 .(41) ٪1416في موريتانيا 
 (2الجدول رقم )

مستخدمو الشابكة )اإلنترنت( في البمداف المغاربية ونسب االستخداـ آلخر 
 .16/7/4114اإلحصاءات في 

 عدد مستخدمي عدد السكان الدولة
 الشابكة 

 معدل 
 الستخدام

 نسبة المستخدمين
 من إجمالي 

 المستخدمين المغاربيين
 4445 141 4134111 441134356 ليبيا
 14417 741 7314111 114446441 تونس
 42474 346 147414111 1141114342 الجزائر
 3746 1344 244114111 1141644116 المغرب

 1416 143 124111 446754565 تانياموري
 111 741 544744111 6442554331 المجموع

ذا كاف مف مؤشرات رأس الماؿ المعرفي عدد خطوط اليواتؼ الرئيسة  وا 
وعدد المشتركيف بخدمة الياتؼ المحموؿ لكؿ ألؼ  ،المستخدمة لكؿ ألؼ مف السكاف

وؿ اتحاد المغرب العربي ( أف د1فإننا نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) ،مف السكاف
 .(42)كانت نسبتيا مف أقؿ النسب بيف الدوؿ التي تضمنيا الجدوؿ

 (3الجدول رقم )
 2004-2003خطوط الهواتف الرئيسة المستخدمة والهواتف المحمولة في سنتي 

خطوط الهواتف  الدولة
الرئيسة المستخدمة 

 مواطن 1000لكل 

الهواتف المحمولة 
 مواطن 1000لكل 

 4145 5452 مغرب العربيدوؿ ال
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 71415 44416 أمريكا
 56434 43451 ألمانيا
 47437 3444 فرنسا
 71415 37414 بريطانيا
 71441 24471 إسبانيا
 111454 26421 إيطاليا
 74415 23464 إسرائيؿ

 البحث العممي وبنوك المصطمحات -3
في بنيتو العممية  يشير الواقع العربي في مجاؿ البحث العممي إلى أف ثمة ضعفاً 

في مؤسساتو األكاديمية والبحثية عمى الرغـ مف كثرة العقوؿ العربية المتفوقة في 
 المراكز البحثية العالمية.

ويظؿ عجزنا حتى اليوـ عف إقامة مجتمع معرفي متكامؿ يتـ إنتاج العمـ فيو 
السمبية ليا،  ىو الذي يحرمنا مف اإلفادة القصوى مف العولمة إيجابيًا وتفادي الجوانب

ويضعفنا دائمًا في موقؼ المستيمؾ إلنتاج اآلخر بشروطو، والعاجز عف استعادة دوره 
 في مجاؿ السباؽ العممي والتقاني بكفاية تنافسية عالية.

ويأتي التمويؿ في أوؿ قائمة مشكبلت البحث والتطوير، إذ إف متوسط 
تقاني )التكنولوجي( في المخصصات المالية المرصودة لمبحث العممي والتطوير ال

٪ 144٪ إلى 443٪، في حيف أف ىذه النسبة في الدوؿ المتقدمة تتراوح ما بيف 1حدود 
٪. وفي السنوات األخيرة 3مف إجمالي ناتجيا المحمي، وقد تصؿ إلى ىذه النسبة إلى 

٪ مف دخميا القومي لمبحث 1خصصت الواليات المتحدة األمريكية أكثر مف 
٪، وخصصت دوؿ أوربا نسبة بيف 3ت النسبة المخصصة إلى والتطوير، وقد وصم

 ٪.2٪، ووصمت في السويد إلى 1٪ و1
٪ 144وفي الدوؿ العربية بمغ اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير لؤلغراض المدنية 

مف الناتج اإلجمالي المحمي في منتصؼ التسعينيات، في حيف بمغت في إسرائيؿ 
 .(43) ٪ في التاريخ نفسو447

إلحصاءات أيضًا إلى نقص الكفاءات العممية بالمستويات المطموبة وتشير ا
وخاصة الباحثيف المتفرغيف لمبحث العممي، إذ قدرت نسبتيـ في البمداف العربية عاـ 

باحث لكؿ  1413بمعدؿ يصؿ إلى دوف ثمث المعدؿ العالمي )المعدؿ العربي  1774
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نسمة( في حيف تصؿ ىذه باحث لكؿ ألؼ  1414ألؼ نسمة، وثمث المعدؿ العالمي 
باحثيف لكؿ ألؼ نسمة، وىي مف أفضؿ النسب عالميًا،  344النسبة في إسرائيؿ إلى 

 .(44) وخمسة عشر ضعؼ المعدؿ العربي العاـ
عمى أنو في مقابؿ ىذه اإلحصاءات المثبطة ىناؾ محددات أخرى تبعث عمى 

العالية المعتمدة عمى االطمئناف تتعمؽ في جممتيا بطبيعة المغة العربية وكفاءتيا 
المنطؽ واالقتصاد والجدية بالمنافسة المستقبمية، مف أىميا قدرة المغة العربية المشيود 
ليا عمى امتصاص المنجزات العممية وتداوليا واإلبداع فييا، وقد برىنت عمى ىذه 
القدرة في مرحمتيف حاسمتيف، إحداىما في عصرىا الذىبي خبلؿ مرحمة المد العباسي 

مبراطوري، واألخرى في العصر الحديث، حيث وسعت بمرونة فائقة وآليات متجددة اإل
 .(45) اآلالؼ مف المصطمحات العممية والتقنية عشرات والتعريب واالشتقاؽ في النحت

ولقد تركز اىتماـ الباحثيف في مجاؿ البحث المصطمحي العربي في العقود 
االتصاالت الحديثة حيث الحاجة األخيرة عمى تكييؼ بنوؾ المصطمحات مع تقنية 

ماسة إلى استعماؿ المصطمح العممي بشكؿ مضبوط، مما دفع الخبراء في ىندسة 
االتصاالت إلى االشتغاؿ بالمصطمح مف الناحية اليندسية، فوظفوا لو تقنيات متطورة 

 «.اإلنترنت»في مقدمتيا استغبلؿ محركات البحث عبر الشابكة 
طناعي، والواقع االفتراضي، والمحتوى الرقمي، وما إال أف تقنيات الذكاء االص

كتروني، ذلؾ كمو يؤدي إلى تيسير االستفادة مف المصطمح إليمحؽ بكؿ ىذا مف عتاد 
العممي بمغة الضاد مف أجؿ تبادؿ المعمومات ونشرىا عمى أكثر مف صعيد، إذ ليس 

وقد وجد في الوطف ىناؾ أكثر تطورًا مف تقنيات االتصاؿ في عالـ المعرفة المعولمة، 
العربي باحثوف ممتازوف يشتغموف عمى بناء آليات تقنية لنشر المصطمح مف خبلؿ 
 أداة االتصاؿ الحديثة التي يتـ مف خبلليا تقديـ خدمات متطورة لجميور المستيمكيف.

ومف المبلحظ عمى بنوؾ المصطمحات أنيا تبقى أقرب إلى المحمية منيا إلى 
بب إلى عدـ التعامؿ مع التقانات الحديثة في نشر المصطمح العالمية، وقد يرجع الس

العممي، وثمة اختبلؼ كبير في استخداـ المصطمح الواحد بمقاببلت مختمفة، فبعضيـ 
يترجـ المصطمح األجنبي، في الوقت الذي يمجأ فيو بعضيـ إلى التعريب، فينشأ 

فمصطمح الطفؿ وكأنو يعيش في عوالـ عربية وليس في عالـ عربي واحد، 
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"Computer"  لـ تتفؽ بنوؾ المصطمحات عمى لفظ واحد لو حتى ىذه الساعة
 .(46) «لخإالحاسوب، الحاسب اآللي، الحاسبات، النظامة...»

ما ويرجع السبب في ىذه االختبلفات إلى أف ميمة وضع المصطمح كانت و 
ـ بيا غير منوطة بييئة مف الييئات، بؿ ىي عمؿ مشاع متروؾ لمبادرات يقو  زالت

األساتذة الجامعيوف ورجاؿ العمـ والثقافة واألدب إذا ما دفعتيـ إلى ذلؾ حاجة في 
التدريس أو التأليؼ أو الترجمة أو البحث، بؿ قد يتصدى لو مترجموف عرب يعمموف 
في المنظمات الدولية أو البمداف األجنبية، وىـ في العادة ال يعرضونيا عمى الجيات 

 .(47) ـ مصطمحات مغايرة، وىذا ما يؤدي إلى االختبلفاتالمختصة، وقد يضع غيرى
 الترجمة والترجمة اآللية -4

ثمة شكوى مف ضآلة ما يترجـ مف المغات األجنبية إلى المغة العربية، ومف 
المغة العربية إلى المغات األجنبية، وليست لدينا إحصاءات دقيقة في عامنا الحالي عف 

، وطالما يتردد عمى نطاؽ الساحة القومية أف عدد حاؿ الترجمة إلى العربية ومنيا
الكتب التي ترجمت مف عصر المأموف حتى اآلف ىو في حدود عشرة آالؼ كتاب، 
وىذا العدد يقؿ عما تترجمو إسبانيا اليوـ في عاـ واحد، وما تترجمو البرازيؿ في أربع 

 سنوات.
نظمة الدولية الذي تصدره الم( Index Translation)ويشير دليؿ المترجمات

لمتربية والعموـ والثقافة )اليونسكو( إلى أف عدد الكتب التي ترجمت مف المغات األخرى 
أي  ؛كتب 5614بمغ  4114إلى  1757إلى المغة العربية بكؿ أنواعيا منذ عاـ 

( كتابًا سنويًا، وعدد الكتب التي ترجمت مف المغة العربية إلى المغات 143بمعدؿ )
ترجـ  ،( كتابًا سنوياً 122أي بمعدؿ ) ،( كتاباً 6141ة نفسيا بمغ )األجنبية في المد

 أكثرىا خارج بمداف الوطف العربي.
أما عدد الكتب التي ترجمت إلى المغة العربية فقد بمغ عددىا في مصر 

وفي األردف  ،( كتاباً 474( كتابًا، وفي السعودية )1151وفي سورية ) ،( كتاباً 1271)
وفي تونس  ،( كتاباً 167( كتابًا، وفي الجزائر )412كويت )وفي ال ،( كتاباً 457)
 ( كتابًا.46)
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ذا نظر إلى ىذه األعداد في ضوء نسبة عدد السكاف تكوف سورية ىي األولى  وا 
في الترتيب، ويرجع السبب إلى أف التعميـ في الجامعات والمعاىد الرسمية السورية 

إلى مراجع مترجمة في مختمؼ العمـو  إنما ىو بالعربية، إذ إف التدريس المعرب بحاجة
 .(51) والمعارؼ، إضافة إلى دور الدولة في نشر الثقافة

ومف مواضع الخمؿ في الترجمة عمى نطاؽ الساحة القومية ضعؼ التوازف بيف 
 سيما العمـو األساسية والعمـو المستجدة. اآلداب والعمـو وال

ـ قد وضعت مشروع الخطة القومية وكانت المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمو 
لمترجمة مستعينة بالدراسات التي حصمت عمييا عف واقع الترجمة في سبعة عشر بمدًا 
عربيًا، وعرضت الخطة واقع الترجمة في الوطف العربي في الماضي والحاضر، 
وبينت مبلمح العمؿ المستقبمي ومنطمقاتو وأىدافو وأسسو ووسائمو ومراحمو وطرائؽ 

ثـ حددت الدور الذي ينبغي أف تنيض بو كؿ مف الدوؿ العربية والمنظمة  تنفيذه،
 أيضًا.

وقد حددت الخطة القومية لمترجمة أسس اختيار الكتب المراد ترجمتيا عمى 
 النحو التالي:
الكتب التي أحدثت اتجاىًا جديدًا أو مدرسة فكرية في الثقافة اإلنسانية  .1

 في العمـ واألدب والفف.
أي الكتب الموسعة التي تجمع شتات المعرفة في ميداف  ،أميات الكتب .4

 واحد أو فرع واحد، وتعد مراجع في موضوعاتيا.

الكتب التي تعالج شؤوف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتنقؿ  .1
 تجاربيا في العالـ.

كتب الثقافة الجماىيرية لخدمة الطفؿ واليافع والشاب والكيؿ مف الرجاؿ  .2
 .والنساء

 الكتب التي ألفت عف البمداف العربية وبخاصة عف القضية الفمسطينية. .3

أما بالنسبة لنقؿ الكتب العربية إلى المغات األجنبية فيحسف اختيار الكتب التي 
 .(51) تمثؿ نتاج الفكر العربي الخبلؽ، قديمو وحديثو
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بحث العممي وأقر المؤتمر الثاني لموزراء العرب المسؤوليف عف التعميـ العالي وال
إنشاء المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليؼ والنشر  1761المنعقد في تونس عاـ 

، ومقره  عمى أنو جياز متخصص مف أجيزة المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
بفروعو  ،في دمشؽ، وييدؼ إلى المساعدة عمى تعريب التعميـ العالي والجامعي

غناء الثقافة العربية بترجمة الرفيع مف روائع الفكر  ،ف العربيوميادينو كافة في الوط وا 
العالمي في العمـو واآلداب والفنوف إلى العربية، واإلسياـ في ترجمة روائع الفكر 

 العربي في العموـ واآلداب والفنوف إلى المغات األجنبية الواسعة االنتشار.
جـ في العمـو األساسية وأصدر المركز حتى اآلف ما يزيد عمى مئة كتاب متر 

الفيزياء النووية، األلياؼ البصرية، الجيو فيزياء النووية، الجيو فيزياء »والتطبيقية 
 وعدد كبير في المجاؿ التربوي.« التطبيقية، االستشعار عف بعد، الميزر، ميكانيؾ الكـ

ومف المنظمات المعنية بالترجمة المنظمة العربية لمترجمة ومقرىا بيروت، ومف 
مياميا إغناء الثقافة العربية بكؿ وجوىيا وبكؿ وسيمة عف طريؽ الترجمة مف العربية 
لييا. وينص نظاميا األساسي عمى تحقيؽ قفزة نوعية وكمية في نشاط الترجمة مف  وا 
لييا وتوفير متطمبات تعميـ العموـ بالعربية في التعميـ العالي واالىتماـ  العربية وا 

 لمعمومات.بالترجمة اآللية وتقانة ا
 :(54)أما سمات حركة الترجمة في الوطف العربي فتتمثؿ في اآلتي

عدـ التوافؽ بيف الحاجة والفعؿ، فقد ترجمت كتب كثيرة ليس فييا نفع  .1
 يذكر، وأغفمت كتب كثيرة كاف ممكنًا أف تكوف ذات نفع جزيؿ.

عدـ التوازف البلـز بيف الموضوعات، إذ إنيا عنيت باآلداب والعموـ  .4
 تماعية أكثر مف عنايتيا بالعمـو البحتة والتطبيقية والتقنيات.االج

عدـ بموغيا مرحمة النضج مف حيث المغة واألسموب والمصطمح، وغمبة  .1
 التسرع والعجمة عمى كثير مف الترجمات.

وفي وقتنا الراىف شقت الترجمة اآللية طريقيا إلى ميداف الترجمة، والترجمة 
الذكاء االصطناعي التي تحاوؿ أف تجعؿ اآلالت  اآللية ىي إحدى تطبيقات بحوث

تفعؿ أشياء تتطمب الذكاء، وىي ترجمة لغة طبيعية إلى لغة أخرى يقوـ بيا آليًا ودوف 
بعد تغذيتو بالقواميس والبرامج التي تضـ قواعد  اإللكترونيتدخؿ اإلنساف الحاسوب 
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، وتضـ قواعد أخرى تحميؿ النص األصمي في المغة المصدر حرفيًا ونحويًا وداللياً 
 تعيد تركيبو نصًا جديدًا في المغة اليدؼ.

أوليما الترجمة البشرية بمساعدة اآللة، وثانييما  :واتخذت الترجمة اآللية أسموبيف
ذا لـ  الترجمة اآللية بمساعدة اإلنساف، ودور اإلنساف في األسموبيف قائـ ومطموب، وا 

، تكوف الترجمة قاصرة في أكثر الحقوؿ يتدخؿ اإلنساف وكانت الترجمة آلية بالكامؿ
 المعرفية، وأقؿ مف الترجمة البشرية في وقتيا ودرجة الثقة بيا والتعويؿ عمييا.

وفي نطاؽ الترجمة اآللية بمساعدة اإلنساف تتـ عممية الترجمة عمى ثبلث 
ىي: مرحمة تحميؿ النصوص، ومرحمة الترجمة اآللية، ومرحمة  ،مراحؿ متبلحقة

 والمصادقة. ويعمؿ البرنامج عمى مستويات خمسة:المراجعة 
 قاعدة النصوص المترجمة. .1
 مستوى التحميؿ الصرفي. .4

 مستوى التحميؿ النحوي. .1

 مستوى التحميؿ الداللي. .2

 مستوى التحويؿ. .3

ومف الشركات الكبرى المختصة بالحاسوب لتطوير الترجمة اآللية شركة 
ألؼ  41الذي يستطيع معالجة « يالمترجـ الكاف»سيموس في فرنسا، وأنشأت برنامج 

أي بمعدؿ ألؼ كممة في الدقيقة الواحدة، ويترجـ مف لغات مختمفة  ،كممة في الساعة
لييا، ويعمؿ عمى نظاـ وندوز، ويعتمد عمى فاعمية بيانات نحوية وقاعدة بيانات  وا 

 وييتـ بترجمة األعماؿ المالية والمعموماتية والفضاء والعموـ والطب. ،معرفية
البمداف العربية بدأ االىتماـ بالترجمة اآللية ترتفع نسبتو، وثمة حاجة ماسة  وفي

لدعـ الترجمة اآللية بغية ترجمة النصوص العممية والتقنية إلى لغتنا ومواكبة التفجر 
المعرفي في مختمؼ المياديف بيدؼ إغناء معرفتنا العممية وتيسير عممية تعريب 

ط البحوث العممية، والسعي لنقؿ التقانة الحديثة، التعميـ وخاصة العالي منو وتنشي
والترجمة اآللية الوسيمة المفضمة لترجمة العموـ إلى لغتنا، إذ ىي تختصر الجيد 

 .(51) والوقت والنفقة في آف واحد
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وثمة إمكاف لتبلفي النواقص التي تحدث في مجاؿ الترجمة اآللية بعد مراجعتيا 
 وتدقيقيا مف مترجميف أكفياء.

 من اإلنجازات في المحتوى الرقمي العربي -5
أنجزت أعماؿ كثيرة في مجاؿ المحتوى الرقمي العربي، ولسنا اآلف في مجاؿ 
لى  نما سنشير إلى تجربة المعيد العالي لمعموـ التطبيقية في سورية، وا  الحصر، وا 

لى اال السعودية، العربية في المممكة العربي لممحتوى اهلل عبد مبادرة الممؾ ستراتيجية وا 
وضعتيا وزارة االتصاالت  والمعمومات التي االتصاالت العربية العامة لتكنولوجيا

 والتقانة في سورية.
 (52)تجربة المعهد العالي لمعموم التطبيقية في المحتوى الرقمي: -أ

قاـ المعيد العالي لمعموـ التطبيقية بوضع نظاـ االشتقاؽ والتصريؼ وقاعدة 
دة معطيات معجمية، وقاعدة معطيات التراكيب، وضبط معطيات اإلعراب وقاع

 النصوص بالشكؿ.
 وضع نظام الشتقاق والتصريف:

 يعتمد نظاـ االشتقاؽ عمى األعماؿ المتعمقة بإحصاءات المغة، وقد أحصيت:
 3366 .جذور األفعاؿ الثبلثية وأبوابيا 
 1714 .جذور األفعاؿ الرباعية 
 11571 .مصدرًا سماعيًا 

 ت اإلعراب:قاعدة معطيا
شاىد مف روائع األدب العربي: القرآف والحديث  1411تضـ القاعدة  .1

والشعر واألقواؿ المأثورة بحيث تعطي أمثمة عمى كؿ أبواب النحو في 
 المغة العربية.

 وجرى إعراب الشواىد إعراب مفردات وجمبًل. .4
 والقاعدة مزودة بواجية مستثمر تسيؿ البحث عف مفردة نحوية. .1
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ىا لتغطي دروس النحو لمستويات مختمفة في دراسة اإلعراب ويمكف تطوير 
 بالمغة العربية.

 قاعدة معطيات معجمية:
في بنية « المعجـ الوسيط»تغطي جميع المعمومات المعجمية في  .1

 .Accessىيكمية موضوعة في قاعدة معطيات 

 المتعمقة تضـ القاعدة المعمومات التصريفية في المغة العربية والمعمومات .4

 األسماء، جموع األفعاؿ، األسماء، المصادر، جدواًل: عشر ستة في بيا

 وأمثمة االستخداـ وغيرىا. التراكيب، األدوات،

واستكمؿ خبراء لغويوف المعمومات الناقصة البلزمة لمبنية وغير  .1
 الموجودة في المعجـ الوسيط.

جرى استكماؿ معمومات معجمية مف معاجـ أخرى كالمعجـ المدرسي،  .2
 كممة. 4117111عروس، وغيرىا، وزاد عدد المفردات عمى وتاج ال

 قاعدة معطيات التراكيب:
التركيب والجذر ومعنى التركيب والمجاؿ الداللي والمجاؿ المضاد  عمى يشتمؿ

 وشيوع التراكيب والمرجع الذي استقي منو.
 تشكيل النصوص بالمغة العربية:

، ويعتمد عمى محمبلت إف النظاـ الموجود يشكؿ الكممات مف غير أواخرىا
صرفية وطرائؽ إحصائية، ويجري تحسينو استنادًا إلى قاعدة المعطيات المعجمية 

 والمحمؿ النحوي.
 مبادرة الممك عبد اهلل لممحتوى العربي: -ب

وتشتمؿ ىذه المبادرة عمى المسوغات التي دعت إلى وضعيا وعمى األىداؼ 
 المرسومة ليا وآليات العمؿ والمشروعات.

 ّوغات:المس
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لما كانت نسبة استخداـ الشابكة )اإلنترنت( في الوطف العربي منخفضة وكاف 
أكثر مف نصؼ مستخدمي الشابكة )اإلنترنت( في المممكة العربية السعودية يتعامموف 

٪ مف مستعممي الحاسوب في المممكة يستعمموف 51مع الشابكة يوميًا، ويقدر أف 
نت الحاجة ماسة إلى وجود استراتيجية خاصة أنظمة تشغيؿ بواجيات عربية فقط، كا

بالمحتوى العربي نظرًا لغياب ىذه االستراتيجية وضعؼ البنية المحفزة لتطوير المحتوى 
في تطوير التعميـ واالقتصاد « اإلنترنت»وصناعتو، وضعؼ االستفادة مف الشابكة 

فادة المثمى مف في الوطف العربي وعدـ استفادة معظـ الناطقيف بالمغة العربية االست
فضبًل عف أف الطبقة المقتدرة ال تستخدـ المغة العربية، وأف « اإلنترنت»ىذه الشابكة 

سبلمي مناسب، إذ إف المحتوى العربي ال يزيد عمى  الشابكة تفتقر إلى محتوى عربي وا 
٪ مف 3٪ مف محتوى الشابكة في الوقت الذي يصؿ فيو عدد سكاف العرب إلى 171

الـ، كما أف الشابكة تفتقر إلى األدوات المساعدة عمى التصفح: إجمالي سكاف الع
 لخ.إمحرؾ بحث عربي، ترجمة آلية، قواميس..

 أهداف المبادرة:
 .دعـ الجيود المبذولة إلغناء المحتوى العربي وتحفيزىا 

 .دعـ تطوير األدوات المعينة في إغناء المحتوى العربي وتحفيزىا 

  بي وأدواتو لممستخدميف.اإلسياـ في إتاحة المحتوى العر 

 .وضع المعايير المتعمقة بالمحتوى العربي وأدواتو 

 .وضع مؤشرات إغناء المحتوى العربي 

 .نشر الوعي بأىمية المحتوى العربي وكيفية تطويره 

 آليات العمل:
 : وضع الخطة االستراتيجية لممبادرة وتصور لمبرامج والمشاريع.التخطيط 

 ي المحتوى الرقمي.: تحفيز االستثمار فالتحفيز

 : إقامة الورش والدورات والندوات.التوعية

 : دعـ المشروعات البحثية المتعمقة بالمبادرة.الدعم
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 مشروعات المبادرة:
 .وضع استراتيجية وخطة عمؿ إغناء المحتوى العربي 

 .)إنشاء بوابة المبادرة عمى الشابكة )اإلنترنت 

 .بناء المدونة العربية 

 وبي التفاعمي.تطوير المعجـ الحاس 

 .ترجمة كتب التقنيات االستراتيجية 

 .تفعيؿ وسائؿ إثراء المحتوى المفتوح 

 .المكتبة الرقمية 

 .إدارة النشر العممي 

 .إقامة ندوة دولية عف صناعة المحتوى العربي 

 الستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا التصالت والمعمومات: -ج
تصاالت والتقانة في سورية، وقد اشتممت وضعت ىذه االستراتيجية وزارة اال

عمى المبادئ واألىداؼ والمحتوى الرقمي في االستراتيجية ومشروعات المنتج األوؿ 
 فييا.

 مبادئ الستراتيجية:
  التوسع في تحرير الخدمات مف أجؿ خمؽ سوؽ عربي تنافسي يندمج

 في االقتصاد العالمي.

  والمنظمات غير الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
 الحكومية.

  التكامؿ في تقديـ خدمات تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات واإلعبلـ
 مف أجؿ إتاحة أفضؿ الخدمات لممواطف العربي.

  تعظيـ التعاوف العربي عمى أسس اقتصادية مف أجؿ خمؽ كيانات
 فاعمة في ىذا المجاؿ.
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 ر التكنولوجيا التفاعؿ مع المجتمع الدولي وآلياتو مف أجؿ نقؿ وتطوي
 وجذب االستثمارات، وخمؽ فرص العمؿ.

  استخداـ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات لتحسيف حياة اإلنساف
 العربي.

 كافة التي بذلت في تعظيـ االستفادة مف نظـ تكنولوجيا  الجيود مواصمة
 االتصاالت والمعمومات.

 التعريؼ والتوعية لضماف نجاح االستراتيجية مف حيث  االتصاؿ تفعيؿ
بمكوناتيا وغاياتيا ومقاصدىا، وباألدوار الممقاة عمى عاتؽ األطراؼ 

 إلنجاحيا وتطويرىا.

 .استحداث وتفعيؿ آليات لمتابعة التنفيذ 

 أهداف الستراتيجية:
  خمؽ سوؽ تنافسي لمجتمع المعمومات العربي كجزء مف مجتمع

 المعمومات العالمي.

 دمات لممواطف العربي باستخداـ الشامؿ وتحسيف جودة الخ النفاذ تحقيؽ
 تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات.

  تنمية صناعة تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات بيدؼ خمؽ فرص
 عمؿ جديدة وتأىيميا لمتصدير في السوؽ العالمي.

 المحتوى الرقمي في الستراتيجية:
 تتمحور خطوط عمؿ االستراتيجية في ثبلثة عشر محورًا منيا:

 : تنمية صناعة وخدمات المحتوى الرقمي العربي.الثانيالمحور 
 : النفاذ إلى المعمومات.المحور الخامس
 لكتروني.: بناء وتنمية القدرات باستخداـ التعمـ والتدريب اإلالمحور السادس
 لكترونية.: تنمية خدمات الحكومة اإلالمحور السابع
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ر في مجاؿ تكنولوجيا عشر: البحث العممي واالبتكار والتطوي المحور الحادي
 االتصاالت والمعمومات.

 ومن مشروعات المنتج األول في الستراتيجية:
: وييدؼ المشروع إلى تحديد مجموعة األحرؼ العربية تعريب أسماء النطاقات

التي يمكف أف تستخدـ في أسماء النطاقات، وثمة مبادئ توجييية لطرؽ استخداـ 
تحديد طرؽ وقواعد كتابة أسماء النطاقات الحرؼ العربي في أسماء النطاقات، و 

بالحرؼ العربي وزيادة استخداـ الشابكة )اإلنترنت( بيف جميع الفئات في المجتمعات 
 العربية.

: تحديد أفضؿ الممارسات في تكنولوجيا توثيق التراث )ذاكرة العالم العربي(
قمنة وتعميـ المعمومات لحفظ التراث العربي في العالـ العربي وتجميع وتوثيؽ ور 

 .اإلنجميزيةلكترونية بالمغتيف العربية و إالتراث العربي مف خبلؿ بوابة 
: وييدؼ إلى توحيد مصطمحات تكنولوجيا المعمومات تعريب المصطمحات

تاحة القاموس  لكترونيًا عبر اإلنترنت، وعمى إواالتصاالت في المنطقة العربية، وا 
(CD)  )ومتابعة تحديث المصطمحات الجديدة، بثبلث لغات )عربي، إنجميزي، فرنسي

وبعد توحيد المصطمحات يستخدـ التوحيد في المدارس والجامعات في المنطقة 
 العربية.

: وييدؼ المشروع إلى إنشاء بوابة لموطف إنشاء محرك بحث بالمغة العربية
العربي، مدعوـ بدليؿ شامؿ عف المعمومات المنشورة بالمغة العربية وفي المنطقة 

ية، وكسر حاجز المغة بيدؼ دفع غير المتمكف مف المغات األخرى الوصوؿ إلى العرب
 المعمومات، ودفع حركة النشر بالمغة العربية، وتأميف خدمات أخرى لممستخدـ العربي.
تمؾ ىي إشارات إلى جزء يسير جدًا مما تزخر بو الساحة القومية في مجاؿ 

انات الحديثة، وثمة مشروعات كبيرة إف االرتقاء بواقع المغة العربية في ميداف التق
نفذت فإف فييا خدمة كبيرة لمغتنا العربية، ومف ىذه المشروعات الكبيرة الذخيرة المغوية 
العربية وىو مشروع اعتمدتو جامعة الدوؿ العربية بناء عمى اقتراح دولة الجزائر، 

المجامع المغوية ومشروع المعجـ التاريخي لمغة العربية، وىو مشروع ينيض بو اتحاد 
العربية، وال يمكننا أف ننسى مشروعات بذلت فييا مجيودات كبيرة قامت بيا مؤسسات 
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شاعرًا  1731ويضـ « معجـ البابطيف لمشعراء العرب المعاصريف»خاصة، ومنيا 
معاصرًا، ومعجـ البابطيف لشعراء العربية في القرنيف التاسع عشر والعشريف، وىو 

مى ثمانية آالؼ شاعر سيرة ونتاجًا، وقد أنجزت ىذيف معجـ يؤرخ لما يزيد ع
 المشروعيف مؤسسة جائزة عبد العزيز بف سعود البابطيف لئلبداع الشعري في الكويت.

وثمة مشروع كبير أنجزتو مؤسسة محمد بف راشد آؿ مكتوـ في دولة اإلمارات 
ر العربي ، وىو أكبر موسوعة لمشع«موسوعة الشعر العربي»العربية المتحدة وىو 

 تحتوي عمى ثبلثة مبلييف وخمسمائة ألؼ بيت شعر لثبلثة آالؼ شاعر...
 آفاق التطوير -رابعاً 

بعد أف تعرفنا الواقع المغوي في العممية التعميمية التعممية وفي خارج نطاقيا، 
وتعرفنا ىذا الواقع في مجاؿ التقانات الحديثة، بات لزامًا عمينا أف نسأؿ: ما سبؿ 

بيذا الواقع في مختمؼ مجاالتو؟ وما التصور المقترح لمعالجة المشكبلت التي االرتقاء 
 تكتنؼ ىذا الواقع؟ ىذا ما سنتعرفو في القسـ األخير مف ىذا البحث.

 في مجال السياسة المغوية والتخطيط المغوي: -1
إف االرتقاء بالواقع المغوي يتطمب وضع سياسة لغوية متكاممة عمى المستوى 

و عمى مستوى كؿ قطر عمى حدة تعمؿ في ضوء منيج يعمي شأف المغة القومي، أ
بوصفيا عنوانًا لميوية، ويحافظ عمييا باعتبارىا أداة ضرورية لمتقدـ، ويعمؿ عمى 

 استثمارىا االستثمار األمثؿ كي تحدث فعميا في تقدـ األمة ورقييا.
ي قموب أبنائيا ومف شأف ىذه السياسة المغوية أف تعيد لمغة العربية المكانة ف

وأفكارىـ، وتكوف مطمبًا أساسيًا لبللتحاؽ بالجامعات والوظائؼ الحكومية والخاصة، 
والمغة التي يستعمميا متخذو القرار في اإلدارات المختمفة، والمغة الرسمية لممؤتمرات 

 والندوات التي تعقد في الوطف العربي، ولغة اإلعبلـ األولى بمختمؼ وجوىو.

 
 ياسة المغوية مرامييا إال إذا كاف ثمة:ولف تؤدي الس
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احتراـ لما تنص عميو دساتير الدوؿ العربية مف حيث إف المغة الرسمية  -أ
المعتمدة في الدوؿ العربية ىي المغة العربية الفصيحة، وىذا يتطمب إرادة 

 سياسية حازمة وصارمة.
لمغة العربية التزاـ رجاؿ السياسة والحكـ في كؿ الدوؿ العربية بالتحدث با -ب

الفصيحة، تشجيعًا لمرعية عمى احتراـ المغة، وبث الثقة بيا والوالء لتراثيا. 
وثمة فئات كثيرة مف جماىير أمتنا تنشد إلى الخطاب السياسي الفصيح، 
وتتفاعؿ معو أكثر مف تفاعميا مع الخطاب المصوغ بمغة دارجة مبتذلة، 

 غة، وفصاحة التعبير،ويحدث ذلؾ بصورة جمية عندما تقترف طبلقة الم

ىذا الخطاب بجودة المضموف وصدقيتو وحيويتو  في البياف وجماؿ وسبلستو،
 وحسف أدائو.

تخطيط لغوي عمى المستوى القومي واإلقميمي وعمى المستوى الخاص بكؿ  -ج
 دولة في ضوء التخطيطيف اإلقميمي والقومي.

لمغة العربية في  وييدؼ التخطيط المغوي بصورة أساسية إلى التطوير الشامؿ
مختمؼ مساراتيا ومجاالت التعبير بيا وفي أطرىا العامة والخاصة، ويشمؿ التخطيط 
كؿ ما يتعمؽ بمتف العربية القطاعيف االصطبلحي والمعجمي العاـ وكؿ ما يتعمؽ 
بأصوليا وقواعدىا ومياراتيا وأساليب التعبير بيا في المجاالت العممية والمستويات 

اىج التعميـ والقوانيف المتبعة في إعداد المعمميف وتأىيميـ، وقضايا التعميمية، ومن
لييا.  التعريب والترجمة مف العربية وا 

 ويركز التخطيط المغوي المشترؾ عمى:
 إصدار القوانيف التي تحمي المغة وتحافظ عمييا وتتابع تنفيذىا. -1

تمكيف المغة ويمكف االستئناس في ىذا المجاؿ بخطة العمؿ الوطنية السورية ل
العربية والحفاظ عمييا واالىتماـ بإتقانيا واالرتقاء بيا، والتي وضعتيا لجنة التمكيف 

في ضوء دعوة السيد  4115لعاـ  2لمغة العربية المشكمة بالقرار الجميوري رقـ 
يجب إيبلء المغة »الرئيس بشار األسد في خطاب القسـ أماـ مجمس الشعب إلى أنو 

ط بتاريخنا وثقافتنا وىويتنا كؿ اىتمامنا ورعايتنا كي تعيش معنا في العربية التي ترتب
عبلمنا وتعميمنا كائنًا حيًا ينمو ويتطور ويزدىر، ويكوف في المكانة التي  مناىجنا وا 
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يستحقيا جوىرًا النتمائنا القومي، وكي تكوف قادرة عمى االندماج في سياؽ التطور 
عمومات، ولتصبح أداة مف أدوات التحديث العممي والمعرفي في عصر العولمة والم

ودرعًا متينة في مواجية محاوالت التغريب والتشويش التي تتعرض ليا ثقافتنا. لقد 
أعطينا في سورية المغة العربية كؿ االىتماـ وتبوأت موقعًا رفيعًا في حياتنا الثقافية منذ 

يما في ىذه المرحمة س وقت مبكر، ومطموب منا اليـو استكماؿ جيودنا لمنيوض بيا ال
التي يتعرض فييا وجودنا القومي لمحاوالت طمس ىويتو ومكوناتو والذي يشكؿ 
التمسؾ بالمغة العربية عنوانًا لمتمسؾ بيذا الوجود ذاتو. ويجب أف نتذكر أف دعمنا 
لتعمـ المغات األجنبية لموفاء بمتطمبات التعمـ والتواصؿ الحضاري مع اآلخريف ليس 

غة العربية بؿ محفز إضافي لتمكينيا واالرتقاء بيا. وعندما تضعؼ المغة بديبًل عف الم
العربية مف السيؿ أف يضعؼ أي ارتباط آخر لنا سواء بالنسبة لموطف، وبالنسبة 

 .(53) «لمقومية، أو بالنسبة لمديف، وىذه األمور ترتبط بالمغة
وترفع تقارير نتائج وتقوـ لجنة التمكيف لمغة العربية بمتابعة تنفيذ بنود الخطة، 

 المتابعة إلى السيدة الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجميورية لمشؤوف الثقافية.
 4116لسنة  114وفي جميورية مصر العربية صدر القرار الجميوري رقـ 

المتعمؽ بإصدار قانوف  1764لسنة  12الخاص بتعديؿ بعض أحكاـ القانوف رقـ 
تمتـز دور »ية في القاىرة والذي جاء فيو النص عمى أف إعادة تنظيـ مجمع المغة العرب

التعميـ والجيات المشرفة عمى الخدمات الثقافية والوزارات والييئات العامة ووحدات 
اإلدارة المحمية وغيرىا مف الجيات الخاضعة إلشراؼ الجيات المشار إلييا بتنفيذ ما 

وتيسير تعميميا وانتشارىا، يصدره المجمع مف قرارات لخدمة سبلمة المغة العربية 
وتطوير وسائؿ تعميميا وتعمميا، وضبط نطقيا الصحيح، وتوحيد ما فييا مف 
حبلليا محؿ التسميات األجنبية الشائعة في المجتمع، ويعتبر ىذا  مصطمحات، وا 
االلتزاـ أحد الواجبات العامة الممقاة عمى العامميف في حدود اختصاصاتيـ، وترتب 

 «.اللتزاـ انعقاد المسؤولية التأديبية لممخالؼعمى مخالفة ىذا ا
قانوف الحفاظ عمى المغة العربية، وشكمت الييئة  1755وفي العراؽ صدر عاـ 

 1771العميا لمعناية بالمغة العربية والمجمس الوطني األعمى لمغة الوطنية، وفي عاـ 
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مدولة عاـ صدر قانوف تعميـ استعماؿ المغة الوطنية الذي جمده المجمس األعمى ل
 .1774، كما صدر قرار بإلغاء الييئة العميا لمعناية بالمغة العربية عاـ 1774
التوعية المغوية بمختمؼ األساليب واألدوات السمعية والبصرية جذبًا  -4

لآلخريف إلييا وتشجيعيـ عمى استعماليا، عمى أف تتجاوز األساليب والطرائؽ التقميدية 
ارات النظرية إلى الطرائؽ العممية التي تثبت حيوية المغة المبنية عمى الخطابات والحو 

وتوثيؽ ارتباطيا بالواقع، وتعزز وجودىا في وجداف الناشئ وفكره وخيالو، ومف 
 األساليب العممية:

  التزاـ القائميف عمى العممية التعميمية التعممية باستعماؿ المغة العربية في
خاصة والجامعات الخاصة المدارس والجامعات والمعاىد والمدارس ال

 في الببلد العربية.
 رجاؿ األعماؿ أنفسيـ ومقدمي البرامج والمتحدثيف عبر القنوات  التزاـ

 المحمية والفضائية العربية كميا باستعماؿ العربية الفصيحة.

  عرض المؤلفات العربية المتميزة التي يقترف فييا جماؿ المغة بحيوية
 ممية.المضموف وأىميتو في الحياة الع

  إجراء لقاءات ومقاببلت وحوارات مفتوحة مثرية مع نفر مف العمماء
والمفكريف العرب ممف يتمتعوف بطبلقة لغوية مميزة ومع نخبة مف 
األدباء المبدعيف الذيف يجمعوف بيف نضج العقؿ وخصوبة الفكر وثراء 
المعرفة ورفعة الذوؽ ورقة العبارة وبراعة المنطؽ في منأى عف 

 لخ.إوالمنافع الشخصية والمواقؼ السياسية.. المجامبلت

إصدار قرارات حاسمة تقضي باستعماؿ المغة العربية في قطاعات الدولة  -1
ومرافقيا وتمنع استعماؿ المغة األجنبية في المؤسسات والشركات الوطنية أو 
الخاصة وفي البنوؾ والمصارؼ وغرؼ التجارة والصناعة، وفرض الرقابة 

 بيؽ ذلؾ ومحاسبة المخالفيف لو.الصارمة عمى تط

إصدار قرارات تمـز تعريب البرامج في وسائؿ اإلعبلـ عبر الكممة  -2
 المسموعة والمرئية والمقروءة.
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إصدار قرارات رسمية مف وزارات العمؿ تشترط معرفة المغة العربية  -3
واستعماليا في التخاطب اليومي، عمى أال يسمح لمعامميف المينييف العمؿ 

دوؿ الخميج مثؿ السائقيف والخدـ والطباخيف والحاضنات والشغاالت إال في 
إذا خضعوا لدورات تعميـ المغة العربية، وذلؾ لمحد مف تأثيراتيـ المباشرة 
السمبية في واقع المغة داخؿ األسر، والحد مف خطر ىذا التأثير في الناشئة 

 في سنييـ المبكرة.

معاىد خاصة لتعميـ العربية لؤلجانب  ويمكف لمدولة تنفيذًا لذلؾ أف تنشئ
جراء دورات لتعميـ ميارات المغة العربية، مع التركيز في ىذه  الوافديف مف الجنسيف، وا 
الدورات عمى ميارات التخاطب والتواصؿ اليومي ثـ تتدرج إلى الميارات األخرى 
بحسب الحاجة، عمى أف يخضع المشاركوف في ىذه الدورات إلى اختبارات قبؿ 

 لشروع في ممارسة أعماليـ.ا
بد مف توجيو العناية إلى نشر المغة العربية لمناطقيف بغيرىا مف المغات في  وال

 داخؿ الوطف العربي وفي خارجو.
إصدار قرارات حكومية حاسمة يشترط بموجبيا عمى جميع المتعامميف  -4

بالتجارة مف مؤسسات وأفراد عمى مختمؼ المستويات والتخصصات االتفاؽ 
مع المصانع األجنبية التي يجري التعامؿ معيا عمى ترجمة أسماء كؿ 
السمع والبضائع وما يتعمؽ بيا مف كتابات دعائية وتوصيفات أو توضيحات 
دخاليا إلى األسواؽ العربية، عمى النحو  إلى المغة العربية قبؿ توريدىا وا 

خضاع كؿ الس مع المستعمؿ مع بعض األدوية المستوردة مف الخارج، وا 
والبضائع المستوردة لمرقابة الصارمة والفحص الدقيؽ ليس لمتأكد مف 
نما لمتأكد مف صحة ترجمة األسماء  سبلمتيا أو جودة مواصفاتيا فقط، وا 
والعناويف واألوصاؼ المرافقة بيا أو الظاىرة عمييا إلى المغة العربية 

 الفصيحة، عمى أف تشكؿ لجاف لغوية متخصصة ليذه الغاية.
ار قرارات حكومية تمنع استعماؿ العامية والكممات األجنبية في إصد -5

اإلعبلنات التجارية المرئية والمسموعة والمقروءة والموحات المعمقة عمى 
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المحاؿ التجارية وفي األسواؽ والشوارع وغيرىا، ووضع عقوبات رادعة عمى 
 كؿ مف يخالفيا، وكؿ جية ال تتقيد بيا.

إلى االرتقاء بالترجمة وحماية حقوؽ المترجميف  إصدار القوانيف الرامية -6
والعناية بتكويف المترجميف وتدريبيـ، ودعـ مراكز التعريب والترجمة عمى 

 مكتبالمركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليؼ والنشر، » القومي الصعيد
تنسيؽ التعريب، والمنظمة العربية لمترجمة، واتحاد المترجميف العرب، 

لعاممة في الترجمة إلى العربية عمى جميع الصعد، والتنسيؽ بينيا والييئات ا
وبيف المؤسسات االقتصادية والتجارية والصناعية، دفعًا لمتكرار في الجيود 

 عمى أف تعمؿ ىذه المراكز عمى:

 وضع خطط لمترجمة. -

  ترجمة األعماؿ التي تييئ لتعريب التعميـ في الجامعات والمعاىد
ج إليو المدرسوف والطبلب في مختمؼ المجاالت العممية، وما يحتا

والتقانية، وترجمة  واألكاديمية الصحية وترجمة الدوريات والتخصصات،
البحوث والرسائؿ الجامعية تمشيًا مع تدريس العمـو والتقانة بالمغة 

 العربية.

 مف البرامج التمفزية التي تعمؿ عمى زيادة ثقافة المجتمع المزيد ترجمة 

ة وصحية وتوجيو أسري وتعاوف اجتماعي وأعماؿ إنسانية برامج طبي»
 «.لخإوأسرار كونية، وأسرار الصناعة...

 .ترجمة أو دبمجة األفبلـ والمسمسبلت التمفزية المناسبة 

 .ترجمة المزيد مف برامج الحاسوب وأنظمتو 

  أعماؿ الروائييف والقصاصيف والمسرحييف »ترجمة األعماؿ األدبية
 «.فالعالمييف البارزي

 .ترجمة النشرات والكراسات الممحقة باألجيزة واألدوات والمواد المستوردة 

التعميـ عمى جميع الجيات المعنية بوضع المصطمحات مف مجامع لغوية  -7
لعرض ما تضعو مف إلخ ومؤسسات قومية ووطنية واتحادات مينية..
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مصطمحات عمى مكتب تنسيؽ التعريب بغية اعتماد مصطمحات موحدة 
 نسيؽ مع اتحاد مجامع المغة العربية.بالت

 دعـ حركات التأليؼ والنشر بالمغة العربية: -11

رصد المزيد مف المكافآت والجوائز السخية ألعماؿ البحث والتأليؼ  -
 والتحقيؽ والترجمة إلى العربية.

إنشاء المزيد مف المجامع والنوادي والنقابات والمجالس العممية واألدبية  -
فكريف واألدباء والشعراء، وتنشر آثارىـ، وتعرؼ بيـ، التي تحتفي بالم

 وعقد الندوات والمقاءات ليذه الغاية.

تيسير وصوؿ الكتب المترجمة والمؤلفة إلى أيدي القراء في الوطف العربي  -
 بأرخص األسعار.

يبلء «اإلنترنت»العناية بنشر الموسوعات وأميات الكتب عمى الشابكة  - ، وا 
 ىمية.األ اإللكترونيالكتاب 

االىتماـ بتعميـ المغات األجنبية: ذلؾ ألف إتقاف المغات األجنبية إلى  -11
جانب إتقاف المغة العربية يسيـ أيما إسياـ في إغناء المغة العربية وينسجـ 
ومقتضيات العصر، ويحقؽ الربط الوثيؽ بيف األىداؼ القومية واإلنسانية 

لتعرؼ منجزات التقدـ  ومف األىمية بمكاف تعمـ المغات الحية»معًا. 
نساني دوف أف يعني ىذا إىماؿ لغتنا القومية، أو يكوف مدعاة لمشعور اإل

بالدونية تجاه اآلخريف، وعمينا أف نكوف فخوريف بيا، وال يتحقؽ فخرنا إال إذا 
أغنيناىا باإلبداع في كؿ صنوؼ المعرفة، فيو يعزز مف حيويتيا ومف 

الوعي اإلنساني، فبل ىوية مف دوف عالميتيا، ويجعميا فاعمة في مسار 
 .(54) «لغة، وال وطف مف دوف ىوية

تنظيـ عبلقات المغة العربية مع المغات األجنبية، وتحديد أدوار كؿ منيا  -14
في األقطار العربية بما يجنب الثنائية المغوية المؤثرة سمبًا في لغتنا العربية، 

 ت كافة.عمى أف تحؿ العربية محميا الطبيعي في المجاال
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المستمر بيف إدارات التعميـ والمؤسسات الثقافية والمغوية  الوثيؽ التواصؿ -11
واإلعبلمية والجامعات والمعاىد العممية والمينية المحمية واإلقميمية والقومية 
والعالمية بيدؼ تبادؿ المعمومات واألفكار ووجيات النظر معيا فيما يتعمؽ 

 لخ.إا ونشرىا وطرائؽ التعبير بيا...بقضايا المغة العربية وموضوعاتي

إف الدعوة إلى التعريب ليست ضد تعزيز المغة األجنبية، فالحاجة إلى إتقاف لغة 
أجنبية عالمية معاصرة ىي اليوـ ضرورة ثقافية ومطمب حضاري أساسي لكؿ مثقؼ 

مى عربي أو غير عربي، ميندسًا كاف أو طبيبًا أو خبيرًا زراعيًا أو صناعيًا، ليبقى ع
اتصاؿ بمنجزات الركب العممي في مجاؿ اختصاصو، والوقوؼ عمى آخر ما توصؿ 
إليو نظراؤه في العالـ مف حولو. إنما االعتراض ىو عمى إحبلؿ المغة األجنبية محؿ 
العربية لغة لمتعميـ، وبالتالي جعميا خضوعًا لقانوف السوؽ، لغة القطاعات االقتصادية 

تكوف المغة القومية ىي لغة كؿ ىذه القطاعات. وال  والحيوية في المجتمع، بدؿ أف
صعوبة كتابة المغة اليابانية أو الصينية أو الفيتنامية، وال صغر حجـ بعض الدوؿ 

بية، وال فقر بعض دوؿ آسيا، وال شح التراثيات في المغة التركية، وال موات و األور 
غة القومية ىي لغة المغة العبرية عمى مدى عشريف قرنًا، حالت دوف أف تكوف الم

 .(55) تدريس العموـ
تفعيؿ عمؿ المجامع المغوية العربية عمى أف تعنى بالمسانيات الحاسوبية  -12

بحثًا وتطبيقًا بما يساعد عمى استخداـ المغة العربية لدخوؿ مجتمع المعرفة 
وتحقيؽ التنمية البشرية واالىتماـ بالقضايا النظرية والمنيجية في وضع 

 وتأليؼ المعاجـ العامة والمتخصصة.المصطمحات 

إنشاء جمعيات أىمية تعنى بالمغة وتحببيا إلى المواطنيف والناشئة، وتسير  -13
عمى سيرورتيا وانتشارىا، وتقؼ في وجو التيارات اليجومية متحمية 
بالشجاعة والعمـ واالقتناع بأىمية الموقؼ الصحيح الستعماؿ المغة في 

 لخ.إاإلعبلـ...التعميـ واإلدارة وأجيزة 

التي يعانييا دعاة الفرنسية في المغرب العربي،  عقدة النقص مف التخمص -14
في دوؿ الخميج تجاه لغتيـ العربية، وعقدة الشكوى التي  اإلنجميزية ودعاة

يبثيا المتحمسوف لمغة العربية الذيف يكتفوف بالشكوى مف التآمر عمى ىذه 
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يبذلوا جيودًا عممية وناجعة لمنيوض  أف غير مف المغة وتضخيـ ىذا التآمر،
 بيا.

 في مجال العممية التعميمية التعممية: -2

 في المناهج: -أ

وىو عبارة عف  (System)تبني النظرة الحديثة إلى المنيج عمى أنو نظاـ 
حصيمة تفاعؿ عضوي مستمر لمجموعة متشابكة مف العوامؿ تشمؿ المجتمع بثقافتو 

وفيـ خصائص نموه وأساليب  طبيعتو إلى النظر حيث مف ـوفمسفتو ومشكبلتو، والمتعم
 تعممو، كما تشمؿ العصر الذي يحيا فيو باتجاىاتو ومناشطو وتحدياتو.

بد مف النظر إلى ىذه المكونات كميا في  وفي عممية بناء المنيج المدرسي ال
تار مف إطار عبلقاتيا المتشابكة عمى أف تحدد أساسيات المادة تحديدًا عمميًا، ثـ يخ

ىذه األساسيات أكثرىا فائدة لممتعمـ مف حيث مساعدتو عمى اإلسياـ في حؿ 
شباع حاجاتو وتنمية ميولو، ثـ  مشكبلت مجتمعو ومواجية مشكبلت حياتو الخاصة وا 
تييأ الظروؼ واإلمكانات المدرسية المناسبة لتحقيؽ األىداؼ التي وضعت ىذه 

 المناىج مف أجميا.
بد مف التكامؿ بيف أسس بناء منيج تعميـ المغة العربية  وفي ضوء ىذا التوجو ال

وتعمميا مادة ومتعممًا ومجتمعًا، والربط الوثيؽ بيف المنيج وحاجات التنمية، ودمج ىذه 
 لخ.إالحاجات دمجًا عضويًا بالمنيج أىدافًا ومحتوى وطرائؽ وتقويمًا..

جات ذات مساس إف تطوير مناىج المغة ينطمؽ مف تحميؿ الحاجات، وىذه الحا
ف الحاجات التي تتطمبيا عممية تعميـ المغة مف خبلؿ عمميات  بحاجات المجتمع، وا 
التقويـ المستمرة ىي التي تمكف مف اشتقاؽ األىداؼ، فقد يبلحظ المعمموف حاجة 
المتعمميف عمى القدرة عمى التفكير المنطقي باستخداـ األسموب العممي في البحث، 

التي تتحقؽ بيا ىذه الحاجة كتابة تقارير أو أوراؽ عممية، ويكوف مف ضمف األىداؼ 
بد لتحقيؽ ىذا اليدؼ مف الوصوؿ إلى غاية أدؽ تتمثؿ في معرفة المادة التي  وال

تعيف عمى ذلؾ، وطريقة الوصوؿ إلى المصادر التي تعيف عمى ذلؾ، وطريقة كتابة 
ستنتاج، وتوظيؼ المغة التقرير مف حيث االستقراء والتنظيـ والتبويب والتحميؿ واال

 .(56) بمستوياتيا المختمفة في عبلقة ال تنفصـ مع الفكرة التي تنمو مف الجزء إلى الكؿ
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ولقد سبقت اإلشارة مف قبؿ إلى أف مناىج المغة العربية عمى الصعيد العربي 
تركز عمى الماضي أكثر مف الحاضر والمستقبؿ، وأف ثمة ضعفًا في استجابتيا 

دراؾ طبيعة العصر ومستمزماتو واإلرىاصات  عالمجتم لحاجات والفرد المستقبمية، وا 
بالمستقبؿ وجدائده وصورتو المنشودة، كما أف ىذه المناىج تفتقر إلى تنمية شخصية 

مكاناتو لى استخراج كامؿ مواىبو وا   .(57)الفرد تنمية متوازنة ومتكاممة ومبدعة وا 
دًا مف قبؿ مف حيث النظر إلى تحقيؽ وحدة المغة في المنيج ونسخ ما كاف سائ

المغة عمى أنيا فروع، إذ إف االتجاىات الحديثة في تعميـ المغة وتعمميا تركز عمى أف 
المغة وحدة متكاممة، وأف االنفصاؿ في تعمميا ال يخدـ ممارسة المغة في مواقؼ 

نما  ىي الحياة، واف فروع المغة ما ىي إال أجزاء لكؿ، وليست غايات في حد ذاتيا، وا 
 وسائؿ لتحقيؽ وظيفة التواصؿ المغوية.

واالنطبلؽ مف النصوص يمكف المتعمـ مف أف يكتسب ميارة النطؽ حيف يتعود 
القراءة الجيرية، وميارة الفيـ حيف يستمع إلى ما يقرأ، وميارة التذوؽ حيف يقؼ عمى 

مف مواطف الجماؿ، وميارة الكتابة السميمة حيف يعمؽ عمى النص بأسموبو الخاص، و 
ثـ ميارة التحميؿ والنقد، فانظر قدر المغانـ التي يجنييا طالب المغة العربية في 
تخصصو الجامعي حيف يكوف عميو أف يطالع النص وجيًا لوجو: النص أواًل، والنص 

 .(61)ثانيًا، والنص في التحميؿ األخير
كساب المتعمميف الميارات المغوية إرسااًل في ال محادثة التركيز عمى التميير وا 

والكتابة واستقبااًل في االستماع والقراءة، ذلؾ ألف التميير يؤدي إلى أف تغدو المغة 
عادة لدى المتعمـ في استعماليا، والتميير يحتاج إلى المراف والممارسة في مواقؼ 
الحياة بصورة طبيعية، كما يحتاج إلى توافر القدوة الحسنة أماـ المتعمـ وتعزيزه إف كاف 

 ًا، وتوجييو إف كاف أداؤه دوف المستوى.أداؤه جيد

 المرونة المتسقة مع الييكؿ التعميمي وتنوعو ومراحؿ النمو المختمفة.

 التجريب قبؿ التعميـ والتعديؿ المستمر في ضوء المبلحظات الميدانية.

إغناء البيئة التعميمية التعممية بمصادر التعمـ المختمفة مف كتب وصحؼ 
جسمات وتسجيبلت ورسـو وأشكاؿ وشرائح وخطوط بيانية ومجبلت ووثائؽ وصور وم

 لخ.إوحواسيب..
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 في محتوى المناهج:
 بد مف: في اختيار المحتوى ال

 الربط الوثيؽ بيف المحتوى واألىداؼ المرسومة. .1

 الموضوعية في إيراد المعارؼ والمعمومات. .4

 العممية في تنمية أساليب التفكير العممي. .1

ستوى السيولة والصعوبة في العرض وتناسب التنظيـ والمنيجية وبياف م .2
 . أسموب العرض والمرحمة 

وخمو األسموب مف التعقيد، واتسامو  ومضمونًا وأسموبًا، الشمولية شكبلً  .3
بالسيولة والرشاقة، مع االىتماـ بكؿ ما يرتقي بقدرة المتعمـ عمى تذوؽ 

 عيا.الجوانب الجمالية في النماذج والنصوص والتطبيقات التي يتفاعؿ م

 مواكبة روح العصر وآخر المستجدات العممية والتقانية. .4

 مبلءمتو لموقت المخصص في الخطة. .5

 الوضوح والدقة في استخداـ المصطمحات. .6

الجمع بيف األصالة والمعاصرة واختيار النصوص مف الحاضر  .7
والماضي عمى نحو يحقؽ التوازف عمى أف تكوف النصوص المتخيرة 

ى الحاضر تحقيقًا الستمرارية الخبرة مف الماضي تمقي أضواء عم
 واستمرارية النمو.

الوظيفية في اختيار المحتوى، ومف معايير الوظيفية اختيار المناشط  .11
المغوية السائدة في المجتمع والتي يكثر استعماليا في مواقؼ الحياة، 
وترتيبيا ترتيبًا تنازليًا في ضوء الشيوع والتواتر في االستعماؿ الواقعي 

عف مواقؼ التعبير الوظيفية في الحياة، فما استخدـ بكثرة عّد  بحثاً 
 وظيفيًا، وما قؿ استخدامو ال يعد وظيفيًا.

وفي ضوء ىذا المنحى تختار المفردات األساسية والنحو الوظيفي والتعبير 
 الوظيفي والقوالب المغوية..
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بد أف تمارس إف في  اشتماؿ المحتوى عمى نوعية األنشطة التي ال .11
 ؿ الصؼ أو خارجو.داخ

توضيح نوعية األسئمة والتمرينات التي تساعد عمى تنمية التفكير  .14
 النقدي واإلبداعي.

الديمقراطية وحقوؽ المواطف  تالتركيز في المحتوى عمى السموكيا .11
وواجباتو نحو أسرتو وجيرانو ومجتمعو وأمتو واإلنسانية، والتركيز عمى 

جتمع نحو ترشيد مصادر البيئة التربية البيئية والسكانية، وواجب الم
وحسف توظيفيا لصالحو وصالح اإلنسانية، والتركيز أيضًا عمى القيـ 
اإلنسانية في حضارتنا العربية اإلسبلمية، وعمى التحديات التي تواجييا 
أمتنا العربية وفي طميعتيا التحدي الصييوني االستيطاني وما يواجو 

لى الواقع العربي مف تجزئة وتشرذـ، والدع وة إلى التضامف العربي، وا 
 لخ.إكؿ ما يوحد، واستنياض اليمـ...

اقتصار حركة التأليؼ لكتب القراءة لؤلطفاؿ في الحمقة األولى مف  .12
مرحمة التعميـ األساسي عمى الرصيد المغوي المشترؾ بيف العامية 
والفصيحة، واعتماد الرصيد المغوي لمطفؿ العربي في التأليؼ، ثـ تعتمد 

المعاصرة والفصحى السيمة مف التراث، عمى أف يضبط كؿ الفصحى 
ما يقدـ لممتعمميف مف نصوص بالشكؿ وفي جميع المواد ثـ يقتصر 
الضبط عمى ما يخشى منو المبس في الحمقة العميا مف مرحمة التعميـ 

 األساسي والثانوي.

اختيار محتوى المناىج ليمتد في نسقيف زماني ومكاني، إذ يحرص  .13
لمكاني عمى االمتداد بالمحتوى مف الدائرة المحمية إلى في النسؽ ا

الدائرة القومية، ومف ثـ إلى الدائرة اإلنسانية بحيث يكتسب المنياج 
مبلمح الواقع المحمي دوف أف ينعزؿ عف الواقع القومي، ثـ ينطمؽ مف 
ذلؾ كمو إلى األفؽ اإلنساني الواسع ليمتحـ بالتجربة اإلنسانية في قيميا 

نجازاتيا الحضارية المشتركةالجمالي  .(61) ة العميا وا 
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« النصوص، القراءة، القواعد، اإلمبلء»دمج مقررات المغة العربية  .14
كميا في كتاب واحد يشعر بالترابط والتكامؿ بيف أجزائيا، وليس ثمة ما 
يمنع مف إصداره في أجزاء متسمسمة إف كاف ثمة خشية مف كبر 

 الحجـ.

ية مطمبًا جامعيًا في كؿ الكميات الجامعية تعميـ تدريس المغة العرب .15
وفي الجامعات الرسمية والخاصة إلى جانب تدريس المواد بالعربية ما 

 عدا مقرريف يدرساف باألجنبية.

 في طرائق التدريس:
االنتقاؿ مف التعميـ إلى التعمـ، والمشاركة اإليجابية الفعالة مف المتعمـ،  .1

 عمـ.وأال يكوف العبء ممقى عمى كاىؿ الم

تاحة الفرصة  .4 التركيز عمى كيفية التعمـ، وتبياف كيؼ يتعمـ المتعمـ؟ وا 
والمواقؼ التطبيقية والعممية في الممارسة  والتدريب لمممارسة والمراف
 المبنية عمى الفيـ.

 الربط بيف النظري والعممي. .1

 مراعاة الفروؽ الفردية. .2

 استثارة الدافعية وشد االنتباه. .3

التعمـ الذاتي الذي ىو أساس لمتعمـ المستمر  إكساب المتعمـ ميارات .4
والقراءة الحرة، وضرورة سيرورة مبادئ التعمـ الذاتي في مختمؼ مناحي 
المنيج، ألف التعمـ الذاتي ضرورة في عصر يتسـ بالتفجر المعرفي 
واالنتشار الثقافي. ومف المبلحظ أف ناشئتنا عازفوف عف القراءة 

 ف في المدارس أو المعاىد والجامعات.ومواصمة االطبلع بعد تخرجيـ إ

التفكير االبتكاري، »إكساب المتعمـ القدرة عمى التفكير بأنواعو المختمفة  .5
 ي،فالتفكير المفيومي، التفكير النقدي، التفكير العممي، التفكير االستشرا

 .«لخإالتفكير المبادر، التفكير البدائمي، التفكير الشمولي..
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التدريس، واعتماد أسموب االنتقائية بحيث  المرونة في اختيار طرائؽ .6
 يركز عمى اإليجابيات في الطرائؽ وتبلفي السمبيات.

استخداـ التقنيات والوسائؿ الحديثة المساعدة عمى توضيح المفاىيـ  .9
المجسمات والصور المتحركة »وتقريبيا إلى األذىاف، ومف الوسائؿ 

فية المكممة لمكتب، والموحات المصورة والرسوـ واألشكاؿ والكتب اإلضا
والمصادر والمراجع ودوائر المعارؼ، والمجبلت والصحؼ والمواد 
المبرمجة، وبرامج اإلذاعة والتمفزة، والتسجيبلت الصوتية، والشرائح 

ة والرسوـ المتحركة، والمختبرات المغوية تبثاواألفبلـ ال والشفافيات،
 لخ.إوالحواسيب..

ىمية تقانة المعمومات في المنيج التوعية والتييئة الذىنية إلدراؾ أ .11
المدرسي مف حيث االنتقاؿ مف التمقيف إلى المشاركة اإليجابية في 
الحصوؿ عمى المعرفة، ومف تحصيؿ المعرفة إلى توظيفيا، ومف 

 الجمود إلى المرونة.

في إكساب المتعمميف  اإلتقاف اعتماد استراتيجية التعمـ مف أجؿ .11
مع الحرص  التميير، إلى التحفيظ والتسميع مف واالنتقاؿ المغوية الميارات

عمى ممارسة المغة الفصيحة مف معممي المغة والمعمميف كافة ومف 
 المتعمميف أيضًا.

انتياج استراتيجية التربية في العمؽ أو التربية اإلبداعية انسجامًا مع  .14
 العصر واستجابة لمتطمباتو في الكشؼ عف المواىب وتنميتيا.

 في األنشطة:
إعداد صحؼ حائطية ومجمة »األنشطة تمبية لميوؿ المتعمميف تنويع  .1

مدرسية، إذاعة مدرسية، تمثيؿ مسرحيات ىادفة، إلقاء كممات في 
المناسبات الوطنية واالجتماعية، مناقشة مضاميف مسمسبلت وأفبلـ 

 «.لخيص كتب ومناقشتيا، إقامة معارض..إزية وسينمائية، تمختمف

 ي ضوء اإلمكانات المتاحة.الواقعية وقابمية التنفيذ ف .4
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 مراعاة قدرات المتعمميف وميوليـ. .1

 توفير األجواء المبلئمة لمجاف األنشطة لتقوـ بدورىا. .2

 وضوح التعميمات الموجية لممارسة األنشطة. .3

اتساـ األنشطة بالتشويؽ واستثارة دافعية المتعمميف وتمبية حاجاتيـ  .6
ة إلى النظر، الحاجة ، الحاجة إلى البحث، الحاجالحاجة إلى المعرفة»

 «.لخإإلى العمؿ...

دفع المتعمميف إلى العمؿ الجماعي والتعاوني في تنفيذ المسرحيات  .5
نجاز المجبلت والصحؼ...  لخ.إوا 

 دفع المتعمميف إلى تحمؿ المسؤولية والتفكير المبدع في إنجاز العمؿ. .6

 الكشؼ مف خبلؿ الممارسة ليذه األنشطة عف الموىوبيف. .7

المغوية أسموبًا مف أساليب معالجة بعض المشكبلت  اتخاذ المناشط .11
مثؿ الخجؿ والعزلة واالنطواء  مف النفسية التي يعانييا بعض المتعمميف

 لخ.إعمى النفس..

 توظيؼ وقت الفراغ فيما يفيد. .11

 في التقويم:
 ارتباطو باألىداؼ التعميمية التعممية المراد قياسيا. .1
 شموؿ.اتسامو بالصدؽ والثبات والموضوعية وال .4

 عف الموىوبيف منيـ واالرتقاء بمواىبيـ. والكشؼ المتعمميف بيف التمييز .1

التنوع في استخداـ أساليب التقويـ مف اختبارات تحصيمية وموضوعية  .2
 ...إلخوشفيية وكتابية

ذاعة مدرسية وخطابة  .3 مدى كفاية األنشطة المختمفة مف صحافة وا 
 ...إلخسابقاتمومناظرات و 

 لمعينة والتقانات الحديثة مف الحواسيب وغيرىا.مدى توافر الوسائؿ ا .4

 مدى شموؿ جميع الميارات المغوية الرئيسة والفرعية. .5
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مدى شموؿ جميع جوانب الخبرة في نصوص المحتوى فكرًا ونزوعًا  .6
 وأداًء.

 مدى اإلفادة مف التقويـ في تشخيص صعوبات التعمـ. .7

لمنيج وأنشطتو تنفيذ ا في الوظيفي لدوره المدرسي المبنى مواءمة مدى .11
 المختمفة.

 مدى قدرة المنيج عمى فسح في المجاؿ لممارسة اليوايات. .11

 مدى توفر الشروط الموضوعية في االختبارات: .14

 .الشمولية لممنيج إذا كانت االختبارات نيائية 
 .االستمرارية في التقويـ عمى مدار العاـ الدراسي 

  ًوتحميبًل ونقدًا  قياس الميارات العقمية كافة حفظًا وفيمًا وتركيبا
 وتعميبًل وتطبيقًا وتوظيفًا.

 .مراعاة الفروؽ الفردية 

 .الوضوح في األسئمة والخمو مف كؿ لبس وغموض 

 .التدرج في طرح األسئمة مف السيؿ إلى الصعب 

 .التنوع وتمثيؿ المستويات المختمفة 

 .مبلءمة االختبارات لموقت المخصص ليا 

 توفر االختبار 

 ي اإلجابات.عدـ احتماؿ التأويؿ ف 

السعي إلى وضع اختبارات موضوعية مقننة في المغة العربية معترؼ  .11
 "توفؿ"بيا دوليًا لقياس المستوى المغوي لمدارسيف عمى غرار اختبار 

 .اإلنجميزيةب

 في تقويم الكتاب المدرسي:
نوعية المعارؼ والقيـ واالتجاىات والمناشط التي يحتوييا الكتاب  .1

 ؼ.المدرسي في ضوء األىدا
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مناسبة محتوى الكتاب لممتعمميف مف حيث درجة السيولة والصعوبة  .4
 وأساليب التقديـ لممتعمميف.

 مستوى المغة ومدى مبلءمتيا لممتعمميف. .1

 أسموب الكتاب. .2

احتواء الكتاب عمى وسائؿ تقانة التربية لتزويد المحتوى بالتوضيحات  .3
 الشكمية لتسييؿ العممية التعميمية التعممية.

تاب مف حيث الوضوح والحروؼ والجاذبية والصور والوسائؿ إخراج الك .4
 والضبط بالشكؿ.

 التدرج في تقديـ موضوعات الكتاب بصيغة منطقية ومتسمسمة. .5

تحويؿ محتوى الكتاب جزئيًا أو كميًا إلى صيغ أخرى غير الصيغة  .6
التقميدية المكتوبة كأف تكوف مبرمجة أو سمعية عمى شكؿ أشرطة 

 ...إلخعمى الحاسوب أو أفبلـ أو حقائب تعميمية. لكترونيةإسمعية أو 

مدى توفر اآلالت واألجيزة والتسييبلت والخدمات المساعدة مف أفبلـ  .7
 وشرائح وغيرىا لتنفيذ المحتوى.

المنيج بمكوناتو كافة يسيـ فييا المعمموف والمتعمموف  تقويـ أف إلى اإلشارة وتجدر
التربوية عممية مجتمعية وعمى الجميع  العممية ألف ذلؾ واألىالي، والخبراء واإلعبلميوف

 اإلسياـ في إبداء اآلراء تجاىيا ارتقاًء بيا وتبلفيًا لجوانب القصور فييا.
 في تأهيل المعممين وتدريبهم: -ب

ليو يرجع الفضؿ في نجاحيا  لما كاف المعمـ قطب الرحى في العممية التربوية، وا 
في األعـ األغمب، إذ ميما تكف المناىج مبنية  غالبًا، أو يرجع إليو السبب في إخفاقيا

عمى أسس عممية فإنيا ال تحقؽ أغراضيا إال إذا كاف يقـو بتطبيقيا معمـ كفي، 
ويمكف أف يرمـ إذا كاف كفيًا ومتمكنًا بعض الثغرات في المناىج حتى لو لـ تكف مبنية 

 عمى أسس عممية واضحة.
ي عالمنا المعاصر، فمـ يعد دوره ولقد تفاوتت األدوار المرسومة لممعمومة ف

نما أصبح إضافة إلى ذلؾ موجيًا  مقتصرًا عمى نقؿ المعرفة والخبرة إلى طبلبو، وا 
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ومرشدًا اجتماعيًا ونفسيًا ومشجعًا ومعززًا وباحثًا ومغنيًا البيئة التعميمية التعممية 
 .(64) بمصادر المعرفة

في مناىج إعداد بد مف إعادة النظر  وفي ضوء ىذه األدوار كاف ال .1
 المعمميف وتأىيميـ بغية تمكيف المعمميف مف:

 .التمكف مف المادة 
 .التمكف مف ميارات التواصؿ المغوي 

 .التمكف مف استثارة الدافعية لدى المتعمميف 

 تمثؿ المنيج بمفيومو المنظومي الشمولي المتكامؿ. مف التمكف 

 ء المرونة في اختيار الطرائؽ واألساليب في ضوء األجوا
 والمستويات.

 .ربط المعارؼ النظرية بالعممية 

 التركيز عمى كيفية التعمـ وتعمـ الطالب كيؼ يتعمـ؟ 

 إنجاز المشروعات. في العمؿ وفريؽ التعاوني التعمـ التركيزعمى 

 .استعماؿ أساليب التشجيع والتعزيز في التعامؿ مع الطمبة 

 عمومات ة والماإللكترونيعمى استعماؿ تقنيات التعميـ  القدرة
 التعممية التعميمية العممية لصالح وتوظيفيا واالتصاؿ،

 «...إلخالشابكة، مخابر تعميـ المغة  الحاسوب،»

  القدرة عمى التمييز بيف المعارؼ الجيدة والفاسدة مما تنشره
 «.اإلنترنت»الشابكة 

  القدرة عمى فيـ نفسية طبلبو وتعرؼ حاجاتيـ وميوليـ
 واىتماماتيـ.

 ساب المتعمميف ميارات التعمـ الذاتي.القدرة عمى إك 

  القدرة عمى استعماؿ أساليب تقويـ متنوعة ومتعددة تقيس
 الميارات العقمية العميا لدى المتعمميف.
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  القدرة عمى توظيؼ نتائج التقويـ في تطوير العممية التعميمية
التعممية انطبلقًا مف األسئمة الخمسة: لماذا؟ ماذا؟ لمف؟ كيؼ؟ 

 .(61)ما األثر؟

إجراء دورات تدريبية لممربيات في رياض األطفاؿ لتدريبيف عمى  .4
استعماؿ العربية المبسطة، والسعي التدريجي ألف تكوف الرياض جزءًا 
مف السمـ التعميمي، وتوفير مستمزمات ىذا المسعى مف برامج وأنشطة 

 .(62)..إلخوأدلة وكراسات

ية ولممعمميف كافة إجراء دورات تدريبية مستمرة لمعممي المغة العرب .1
لتدريبيـ عمى استخداـ أساسيات المغة بصورة سميمة، وتوظيؼ دورات 

 التدريب المستمر في جانب منيا ليذا المسعى.

إخضاع معممي المغة والموجييف في مراحؿ التعميـ المختمفة إلى دورات  .2
 تدريبية تثقيفية.

دوري الدقيؽ المتابعة الحثيثة ألعماؿ المعمميف والموجييف والتقويـ ال .3
 والشامؿ ألدائيـ.

 اختيار المشرفيف والموجييف مف أفضؿ المستويات. .4

إعطاء المعمميف الحرية الكافية في التعبير والمشاركة والتصرؼ فيما  .5
يقدمونو لممتعمميف مف مواد وموضوعات وما يتخذونو مف طرائؽ 

 وأساليب في ضوء األىداؼ التربوية وقيـ األمة.

التعبير الحر عف مشاعرىـ وأحاسيسيـ بكؿ عفوية  منح المتعمميف حرية .6
مف دوف توجس أو حذر، عمى أف يعزز أداؤىـ الجيد، ويوّجو أداؤىـ 

 المنخفض.

التزاـ جميع أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات والمعاىد استخداـ  .7
المغة العربية في العممية التعميمية التعممية وفي مناقشات رسائؿ 

 وراه وفي مختمؼ األنشطة المغوية.الماجستير والدكت
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األخذ بالحسباف أف يكوف مف بيف شروط ترقية أعضاء الييئة  .11
 التدريسية إتقانيـ أساسيات المغة.

االستئناس باالتجاىات العالمية في تحديد خصائص المعمـ الناجح  .11
 وضع ىذه الخصائص في ثبلث مجموعات: إلى رمى الفّعاؿ، ومنيا ما

 مكتسبات العممية والتربوية العامة:المجموعة األولى: ال
 التأىيؿ التربوي الجيد. 
 .تقانيا  المعرفة بمادة التخصص وا 

 .الخبرة في مجاؿ التعميـ 

 .الطبلقة المغوية 

 المجموعة الثانية: الصفات الشخصية وعالقة المعمم بتالميذه:
 .الرعاية واالىتماـ بالتبلميذ 
 .العدالة واالحتراـ 

 لتبلميذ.التفاعؿ االجتماعي مع ا 

 .الحماسة والدافعية لمتعمـ 

 .الموقؼ مف مينة التعميـ 

 .ممارسة التأمؿ والمراجعة المستمرة 

 المجموعة الثالثة: القدرات العممية في التدريس:
 .القدرة العالية عمى التنظيـ 
 .االستجابة الحكيمة لسموؾ التبلميذ 

 .التركيز عمى التعمـ 

 .استثمار معظـ الوقت في التعمـ 

 ع اإليجابي إلنجاز التبلميذ.التوق 

 .التخطيط واإلعداد لمتدريس 
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 .التنويع في استخداـ استراتيجيات التعميـ 

 .الوعي بالفروؽ الفردية بيف مستويات التبلميذ 

 .التفوؽ في التواصؿ مع التبلميذ وتوصيؿ المعمومات إلييـ 

 .فيـ الطبيعة المعقدة لعممية التعميـ والتعمـ 

 ات المنػزلية.اإلعداد الجيد لمواجب 

 .التغذية الراجعة الدقيقة والمفيدة 

 (63.)التنويع في أدوات التقويـ
 

 في مجال التقانة الحديثة والمحتوى الرقمي:
مف آفاؽ تطوير تعميـ المغة العربية وتعمميا واالرتقاء بواقع تعميميا إف  .1

 :ومنيا ،ألبنائيا أو لغير الناطقيف بيا استخداـ تقانة المعمومات الحديثة
 .مسجبلت الصوت الصغيرة والقابمة لمحمؿ 
 .مسجبلت الصوت الرقمية الصغيرة 

 .أجيزة تسجيؿ فيديو لبلستخدامات الصفية 

  مواد مسجمة عمى أقراص"DVD" .لبلستخدامات الصفية 

 .الرسـو والمخططات الجرافيكية المنفذة بالحاسوب 

 .قنوات تمفزية فضائية 

 ساؿ الرسائؿ النصية والصور لغرض إر  واستخداميا المحمولة اليواتؼ
 والتسجيبلت.

  مختبرات المغة التي يمكف استخداميا لمعمؿ بصورة فردية ولمعمؿ
 الجماعي.

  مختبرات المغة الرقمية المجيزة بإمكاف التنػزيؿ المباشر مف مواد مذاعة
 لمعمؿ بشكؿ فردي ولمعمؿ الجماعي.

عادة االنتقاؿ مف التمقيف والحفظ إلى البحث عف المعمومة و  .4 لى التعمـ وا  ا 
التعمـ بوساطة أجيزة التقانة الحديثة التي تيسر لممتعمـ التعمـ المستمر 
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مدى الحياة والتعمـ عف بعد بكؿ أشكالو في الجامعات المفتوحة والتعمـ 
 ...إلخالمفتوح.

 القياـ بحممة توعية ألىمية المحتوى الرقمي العربي وصناعتو. .1

 توى تعتمد عمى ثبلثة مقومات:وتجدر اإلشارة إلى أف صناعة المح
 .المحتوى )مواد التصنيع( -أ

 .شبكات االتصاالت )قنوات التوزيع(-ب

 .معالجة المعمومات )أدوات اإلنتاج( -ج
وتمثؿ صناعة المحتوى العربي الركيزة األساسية لبناء مجتمع المعمومات 

نجاحيا في إقامة ، والواقع أف مصير األمة العربية بات معمقًا ب«فالمحتوى ىو الممؾ»
صناعة محتوى كشرط ال بديؿ عنو لدخوؿ األقطار العربية عصر المعمومات، ورأب 
الفجوة الرقمية التي تزداد اتساعًا بيف الوطف العربي والعالـ الغربي، كما أف المحتوى 
أىـ مدخؿ لمتوحيد العربي، وىو أمضى أسمحة التصدي لسعي الجانب األمريكي 

ائيمي لشرذمة المنطقة العربية معموماتيًا. وترمي أمريكا في وحميفو الجانب اإلسر 
مخططيا إلى استبعاد العالميف العربي واإلسبلمي مف دخوؿ حمبة مجتمع المعمومات 
مستغمة ثقميا االستراتيجي في صناعة المحتوى وميزتيا التنافسية العالمية التي منحتيا 

 .(64) اإلنجميزيةإياىا المغة 
تحدي تسعى بعض الدوؿ إلى إقامة تكتبلت استراتيجية تتمحور ولمواجية ىذا ال

ىي األخرى حوؿ صناعة المحتوى، فيناؾ اإلقميـ الناطؽ باأللمانية )ألمانيا، النمسا، 
كما  ،سويسرا( واإلقميـ الناطؽ بالفرنسية )مجموعة الفرانكفونية، إقميـ كوبيؾ بكندا(

لؼ متعدد المغات مع دوؿ العالـ غير تحاوؿ فرنسا مف خبلؿ اليونسكو إلى إقامة تحا
 .اإلنجميزيةالناطقة ب

إزالة األوىاـ مف أماـ األجانب الراغبيف في تعمـ المغة العربية، ومف أماـ  .2
أبنائنا أيضًا، ومف ىذه األوىاـ أف المغة العربية صعبة بصورة استثنائية، 
ف وأنو ال يمكف لؤلجانب أف يمفظوا المغة العربية بصورة صحيحة، وأ

في أوؿ الكممة »العربية المكتوبة صعبة ألف لمحرؼ العربي عدة أشكاؿ 
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، وأف «وفي وسطيا وفي آخرىا إف كاف متصبًل بغيره أو منفصبًل عنو
 ...إلخعدد المفردات العربية كبير وضخـ مف حيث حجمو ودالالتو.

تييئة بيئة تشريعية وقانونية ومالية مؤاتية إلقامة صناعة المحتوى، إذ  .3
مب تعزيز المحتوى الرقمي العربي استصدار القوانيف التشريعية يتط

والتنظيمية التي تساعد عمى نمو ىذا المحتوى، كما يتطمب األمر تطوير 
المعايير والتقانات البلزمة لمتعامؿ مع ىذا المحتوى توليدًا ومعالجة ونقبًل 

نظيـ واستخدامًا، ويمكف استخداـ المغة العربية في أسماء النطاقات وت
 العمميات المرتبطة بذلؾ إقميميًا ودوليًا.

 ووسائؿ االتصاالت.)اإلنترنيت(  تأميف النفاذ الشامؿ إلى الشابكة .4

 تييئة البيئة البرمجية المساعدة عمى تطوير المحتوى الرقمي العربي. .5

 إجراء دراسات وبحوث خاصة بالمغة العربية والمصطمح العربي. .6

 لمحتوى الرقمي العربي.تأىيؿ األطر البشرية لتطوير ا .7

 إحداث مرصد لممحتوى الرقمي العربي. .11

 تشجيع بناء محركات البحث لمغة العربية. .11

 إيجاد شبكات تعاوف لمغويات والمصطمحات والبحوث األكاديمية. .14

 نشر التطبيقات العربية عمى نطاؽ واسع. .11

 تكييؼ البرمجيات الحرة ذات المصدر المفتوح وتطويعيا لمعربية. .12

 يود األكاديمية المبعثرة.تنسيؽ الج .13

االعتماد عمى المشاركة المفتوحة لتطوير العربية ونشرىا، وتحديثيا  .14
 وتطويرىا باستمرار.

إزالة األوىاـ المتعمقة بأف طبيعة المغة العربية تشكؿ عائقًا يؤخر صناعة  .15
المحتوى العربي مف حيث شكؿ الحروؼ والحركات وغيرىا، ولكف لمغات 

ر، ولكنيا تجاوزت ما يعوؽ، وعززت محتواىا عمى األخرى إشكاالت أكب
 الشابكة، وطورت برمجيات لغوية خاصة بيا.
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حماية المغة العربية الفصيحة مف الميجات المحمية عمى الشابكة ومف  .16
الكتابة باألحرؼ البلتينية أو بحروؼ أخرى غير العربية، وتنقية ما يكتب 

 بالعربية مف األخطاء المغوية.

ارات التربية لوضع منتجات المغة العربية بيف أيدي معممي التعاوف مع وز  .17
المغة العربية في المدارس لتحفيز تعميـ المغة العربية حاسوبيًا نحوًا وداللة 

 ولفظًا.

االستمرار في وضع منتجات تعزز وجود المغة العربية عمى الشابكة  .41
 سيما البرمجيات التفاعمية. )اإلنترنت( وال

ة بالتعاوف مع الجيات العربية العاممة في ىذا تعزيز الترجمة اآللي .41
سيما  المجاؿ، وضـ الجيود المبذولة في األقطار العربية ليذه الغاية وال

 أف مشاريع أوربية وعالمية تدعـ ىذا التوجو.

العمؿ عمى توحيد مصطمحات المعموماتية واالتصاالت عمى مستوى  .44
 عنية.الوطف العربي، وتعزيز ىذا التوجو مع الجيات الم

إسياـ الجيات المعنية عمى نطاؽ الساحة القومية مف مراكز في المنظمة  .41
تنسيؽ التعريب، المركز الدولي  مكتب»العربية لمتربية والثقافة والعمـو 

لتعميـ المغة العربية، المركز العربي لمتعريب والتأليؼ والترجمة والنشر، 
بحوث وجمعيات  ، ومف جامعات ومراكز«إدارة التربية، إدارة العموـ

النيوض بالمغة العربية لمتوجو "في إنجاز مشروع  ،..إلخواتحادات ونقابات
الذي تقدمت بو الجميورية العربية السورية إلى  "نحو مجتمع المعرفة

 4116مؤتمر القمة العربي الذي عقد في دمشؽ في آذار )مارس( عاـ 
سورية عمى مبادرتيا ّدـ الشكر لمجميورية العربية الووافؽ عميو المؤتمر وق

إلطبلؽ ىذا المشروع، ومف ثـ وضعت آليات تنفيذه ووافؽ عمييا مؤتمر 
 .4117القمة العربي الذي عقد في الدوحة في آذار )مارس( عاـ 

ولقد تضمف المشروع بنودًا تنص عمى تطوير استعماالت المغة العربية في 
الشابكة )اإلنترنت( وزيادة  اإلعبلـ واإلعبلف بكؿ أشكالو وفي المواقع العربية عمى

المحتوى العربي، وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني إلقامة مدف لمصناعات 
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المغوية مثؿ صناعة المحتوى وصناعة البرمجية المغوية العربية وتعرؼ الحروؼ 
وتعرؼ الكبلـ، وصناعات الجيؿ القادـ لمحواسيب واالتصاالت القائمة عمى الداللة، 

 .(65) مى القياـ بالتعميـ والبحث والتطوير واالبتكار في ىذه المجاالتوالتشجيع ع
ف ثمة مف يدعو إلى  وأخيرًا إف ثمة ىوة بيف وطننا العربي ومجتمع المعرفة، وا 

أو الفرنسية في العممية التعميمية التعممية وقد أسبغوا عمى  اإلنجميزيةاستعماؿ المغة 
عمى األمة العربية اإلسبلمية إذا أرادت المحاؽ ىذه المغات سمة المغات الكونية، وأف 

بركب العصر والدخوؿ إلى مجتمع المعرفة أف تستعمؿ ىذه المغات الكونية في حياتيا 
 المعاصرة.

وفي ظبلؿ ىذه الدعوة كثرت المدارس الخاصة والجامعات الخاصة التي تعمـ 
مدارس والجامعات عمى األرض العربية، وتخرجت أجياؿ في ىذه ال األجنبية بالمغات

مستيترة باليوية القومية، كارىة لمثقافة العربية اإلسبلمية، تميث وراء األجنبي عمى أنو 
األنموذج والقدوة، مضحية في سبيؿ ذلؾ بأثمف ما لدييا مف ركائز شخصيتيا القومية 
متمثبًل في لغتيا القومية، فعممت عمى تقميد األجانب واالنسياؽ وراء ثقافتيـ دوف 

قاء، فحؿ التغريب محؿ التحديث عمى عكس ما يحدث لدى بعض األمـ الناىضة انت
أثبت باألفعاؿ أف أنموذج »تجربتيا التنموية بأنيا  أحد الباحثيف لخص التي كالياباف

التقدـ واالزدىار ال يتحققاف لمجرد االنتماء، والتعمؽ بيذه النظرية أو تمؾ، أو بيذا 
د الطبيعية أو وفرتيا، ولكنيما يتحققاف في المقاـ األوؿ أو ذاؾ، أو بقمة الموار  إالمبد

بالتمسؾ باألصالة، والمبادئ النابعة مف تراث األمة وصبلبة إرادتيا، بالعمؿ الجاد 
الدؤوب، بوضوح األىداؼ والتخطيط السميـ، وحسف اختيار وتطبيؽ السياسات 

مفيد مف التقنية واألساليب التي تحقؽ تمؾ األىداؼ، وبالمقدرة عمى استيعاب ال
والتراث، وصيرىما في بوتقة التراث الوطني، وبالعمـ والمعرفة مف الميد إلى المحد، 
وبنقش وتأصيؿ الخصاؿ الحسنة في عقوؿ األجياؿ الصغيرة ونفوسيا، وبالتعاوف 
كالبنياف المرصوص يشد بعضو بعضًا، وبعمو اليمـ والتطمعات العالمية، وبالتضحية 

س الشديد في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المرسومة، وبالقدرة عمى التكيؼ المتبادلة والتناف
في مواجية األزمات، وبالحرص عمى التشاور والحوار قبؿ البت في اتخاذ 

 .(66) «القرارات..إنو األنموذج الياباني في التنمية والتقدـ



 

 

 

 

 

 

111 

ذا كانت المغة  التي تجتاح العالـ وتحتؿ المرتبة األولى بيف المغات  اإلنجميزيةوا 
تدرس لغة ثانية في مختمؼ ببلد العالـ، ولكننا ال نعرؼ بمدًا واحدًا في غير العالـ 
العربي أقدـ أو حتى فكر أو عمؿ عمى تدريس مواد العموـ والرياضيات بغير لغتو 

سرائيؿ  .(67)القومية مف فرنسا إلى الصيف والياباف والبرازيؿ وكوريا وفيتناـ وألبانيا وا 
ذا كنا ندعو إ لى التمسؾ بالمغة العربية الفصيحة عمى أنيا محور ثقافتنا وا 

وعنواف ىويتنا وانتمائنا باعتبارىا المغة األـ الموحدة والموحدة عمى الصعيد العربي فإف 
الحية تمسكت وتتمسؾ بمغتيا األـ في نيوضيا وارتقائيا،  ـدامت األم دعوتنا بدىية ما

 "فخيتة"ير لغتيا القومية، وما أجمؿ مقولة إذ لـ يعرؼ العالـ نيضة أمة مف األمـ بغ
إف "في دعوتو إلى اعتماد لغتو القومية، المغة األلمانية في نيضة أمتو إذ يقوؿ: 

التربية التي ننشدىا ينبغي ليا أف تكوف وطنية بكؿ معنى الكممة، ينبغي أف تكوف 
تب الدراسية تكوف بالمغة األلمانية، والمعمموف ينبغي ليـ أف يعمموا باأللمانية، والك

باأللمانية، ذلؾ ألنني ال أتصور كيؼ يكوف األمر غير ذلؾ، إنني ال أتصور أف يعمـ 
المعمموف، وتؤلؼ الكتب الدراسية بمغة أخرى غير المغة األلمانية أيًا كانت ىذه المغة، 

تفرض عمى الشعب التجنيد اإلجباري لرد الغزو المادي مع احتراـ حقوؽ والدولة التي 
رد وحريتو في الظروؼ العادية ال يحؽ ليا فقط، بؿ يجب عمييا أف تفرض عميو الف

أيضًا التربية الصحيحة لتحصينو مف الغزو الروحي، وتضمف لو االستمرار والخمود، 
وكؿ تربية صحيحة سميمة ال يمكف أف تقوـ إال عمى أساس المغة القومية األصمية 

 .(71)التي ىي القوة الطبيعية األدنى لؤلمة!
ذا كاف ىذا ىو الموقؼ الذي ال مندوحة عنو لنيضة أمتنا فإف ثمة موقفًا آخر  وا 

بد مف تحديده تجاه العامية ولغة الفئات الخاصة عمى الساحة العربية، إذ إف ثمة  ال
فئات خاصة تعيش عمى الساحة العربية لكؿ منيا لغتو األـ كاألرمنية والشركسية 

انت أمتنا العربية اإلسبلمية في ماضييا قد احترمت والكردية واألمازيغية، وكما ك
لغات األقواـ األخرى، وقدرت أصحابيا، واقتبست منيا، ثـ أسبغت عمى ما اقتبستو 

فإنيا في حاضرىا تنتيج النيج نفسو، فيي تحتـر لغات الفئات  ،الطابع العربي
ا ألبنائيـ الخاصة، وتمنح الحرية ألصحابيا أف يعبروا بمغتيـ األـ، وأف ينقموى

بد لنا أف نفّرؽ بيف لغة األـ والمغة األـ، فمغة األـ قد تكوف العامية  وأحفادىـ. وىنا ال
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وقد تكوف الكردية أو األمازيغية أو الشركسية أو األرمنية، ولكف المغة األـ ىي العربية 
الفصيحة التي تجمع ىؤالء مع أشقائيـ العرب عمى األرض العربية، وىي المغة 

دامت ىي المغة  بد أف يتعّمموىا في المدارس والمعاىد والجامعات ما ة التي الالرسمي
ف تكف المغة الكردية قد اعتمدت في العراؽ، واألمازيغية قد  الموّحدة والموّحدة، وا 

 اعتمدت في الجزائر إلى جانب العربية التي نص عمييا دستور الببلد.
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