
 197 

المحاضرة الرابعة 

 
اللغة العربية  

في القرن الحادي والعشرين، في المؤسسات التعليمية في فلسطين 

الواقع والتحديات واستشراف المستقبل 

 
 

األستاذ الدكتور محمد جواد النوري 
عميد البحث العممي - أستاذ في العموم المغوية

 فمسطين- نابمس- جامعة النجاح
 
 
 
 

 
م 2005 أيار 31- هـ1426 ربيع اآلخر 22الثالثاء 



 198 



 199 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
والصبلة والسبلم عمى سيد األنبياء والمرسمين، سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين 

وبعد، 
فيذه دراسة تحاول وصَف المشيد المغوي لمعربية في فمسطين، وتصويَر الُمناخ 

ويأتي الحديث عن ىذا . الواقعي لذلك المشيد في المؤسسات التعميمية الفمسطينية
الموضوع، في فمسطين، وفي غيرىا من أقطار العروبة الشقيقة، ونحن في مستيل 

عصر جديد، ىو القرُن الحادي والعشرون، الذي يتَّسم، كما ىو معروف، بثورة 
المعمومات، وتفجِر اإلمكانات والطاقات في ميدان البحث والدرس، وما يستتبعو ذلك 

. من كشوف وابتكارات في كل مجاالت الحياة اإلنسانية والعممية
لقد أضاف مجمع المغة العربية األردني إلى مآثره الجمة، مْأُثرًة جديدة عندما 
خصَّص موسمو الثقافي الثالث والعشرين لمحديث عن قضية خطيرة من قضايا 

وجودنا، ومْعمـٍَم بارز من معالم ىويتنا، ونعني بيا المغة العربية، التي تعدُّ عنوانًا ليذه 
. األمة، بل أحَد مقوماتيا الرئيسة

ذا كان الحديث عن المغة العربية، وما تعرضت لو في الماضي، عمى يد أبنائيا  وا 
حينًا، وعمى يد أعدائيا أحيانًا أخرى، من سوء استعمال، أو عدوان، أدى إلى 

إضعافيا، وتراجعيا، فإن الحديث عنيا اآلن، ومناقشة وْضعيا في ظل ما تتعرض لو 
األمة العربية من ىجمة تدميرية، تستيدف مقومات وجودىا، ومن طغيان عولمة 

شرسة، تبتغي طمس معالم حضارتيا، يبدوان لنا أكثر إلحاحًا، وأشدَّ أىمية، وبخاصة 
أننا نقف، في الوقت الحاضر، في الخندق األخير لمدفاع عن وجود ىذه األمة، 

. وكرامتيا، والذود عن شرفيا، ورمز عزتيا
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إنَّ المشيد المغوي، الذي يجسد واقع المغة العربية في فمسطين، ال يختمف، فيما 
ذا كان ىناك ما يوحي بخبلف،  نرى، كثيرًا عن أمثالو في األقطار الشقيقة األخرى، وا 
أو فرق بين مشيد لغوي وآخر، بين قطرين عربيين أو أكثر، فإنَّ مردَّ ذلك يعود، في 

رأينا، إلى خصوصية المناخ والظروف التي يعيشيا قطر ويميزه من غيره، أما في 
الثوابت الفكرية، واالجتماعية، والنفسية، أو، لنقل، الحضارية، بصفة عامة، فإن 

من ىنا، فإن الحديث، في ىذا الموسم الثقافي . المشيد واحد، أو متشابٌو إلى حدِّ  كبير
المبارك، عن لغتنا، وما تواجيو من ظروف أبعدتيا عن خطَّيا، وحالت دون قياميا 

بالدور الحضاري المأمول منيا، سوف يأتي، في ائتبلف خيوطو وخطوطو أو 
اختبلفيما، معبرًا عن ىمِّ وطني وقومي مشترك، يجتاح األمة العربية، ويؤرقيا، وباحثًا، 
في الوقت نفسو، في ضمير ىذه األمة، عن حلِّ يشفيو من ألم وجعو، وينقذه من عمق 

. وىدتو
إن ىذه القضية، التي يطرحيا الموسم الثقافي لمجمع المغة العربية األردني، 

حساسًا قوميًا لدى القائمين عميو،  لممناقشة والتداول، تحمل، في طياتيا، حسًا وطنيًا، وا 
والمخططين لو، في محاولة منيم لجمع شمل ىذه األمة بعد انفراط عقدىا، وانفبلت 

أمرىا، وضياع ىيبتيا، وذلك بمخاطبة وجدان األمة في عنوان بقائيا، ورمز وجودىا، 
المتمثل بيذه المغة الشريفة التي تجمع بين أبنائيا رغم كل عوامل الفرقة، وأسباب 

. االختبلف
لذا، فإن أىمية ىذه القضية، تستدعي من الباحث فييا أن يكون دقيقًا وأمينًا في 
وصف الواقع المعيش لمغتنا، وىذا يتطمب منو أيضًا أن يضع إصبعو عمى الجرح 

النازف في جسد ىذه المغة، باحثا عن أسبابو الحقيقية والواقعية، ومجتيدًا في وصف 
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الحمول العممية والعممية لو، عمى أمل إيقاف ىذا النزف الذي يستيمك، دونما شك، 
. طاقة األمة في أىم مقومات وجودىا، وىو المغة

ذا جاز ألية لغة أن تبتمى بالتراجع والضعف، وأن ُتمتحن باالنحدار والوىن، فإن  وا 
المغة العربية يجُب أن يعصميا أبناؤىا من االرتكاس في مثل ىذه اآلفات، وأن يرتقوا 

. بيا إلى حيث يجب أن تكون دائما، فيي لغة القرآن العظيم
وقد جاءت ىذه الدراسة مشتممة عمى مدخل ُخصَّص لوصف واقع المشيد المغوي 
لمعربية في المؤسسات التعميمية في فمسطين، ثم تمَّ االنتقال، بعد ذلك، إلى الحديث 

عن التحديات التي تواجييا لغتنا في فمسطين، وىي تحدَّيات عامة تواجو، فيما نظن، 
ن كان التحدي عندنا، ىنا في فمسطين، يأخذ  المغة العربية في كل األقطار الشقيقة، وا 

. بعدًا خاصًا وخطيرا متمثبًل في تمك اليجمة العبرية الشرسة عمى لغتنا العربية
وفي النياية، فقد حاولت ىذه الدراسة أن تضع بعض التوصيات واإلضاءات 

واالجتيادات كي تكون معالم وصوى يمكن االستئناس بيا، أو ببعضيا، ونحن بصدد 
استشراف مستقبل نرجو لو أن يكون واعدًا، وأن يكون قادرًا عمى انتشال ىذه األمة 

. ولغتيا من وىاد حاضرىا إلى سفوح غدىا
 
 
 
 

المشيد المغوي لمعربية في فمسطين 
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: مدخل
تعد المغة العربية، شأنيا شأن غيرىا من المغات، الوسيمة الرئيسة التي يستخدميا 
أبناؤىا في عممية التواصل، وفي عممية التعبير عن كل ما يجيش في خواطرىم من 

أحاسيس ومشاعر، وعن كل ما يدور في أذىانيم من معاٍن وأفكار، وعن كل ما 
. يحتاجون إليو، في حياتيم، من متطمبات ذاتية واجتماعية

وكانت ىذه المغة، عبلوًة عمى ذلك، الوعاَء التاريخيَّ الكبير الذي صبَّ فيو 
، عبَر مراحِل التاريخ المختمفة، خبلصَة تجاربو في الحياة، وجّسد فيو  اإلنسان العربيُّ

. أْسمى ما وصل إليو من خبرات ومعمومات
 تعّد صورة دقيقة من حياة أصحابيا، – أي لغة –وليس ثمَّة شكّّ في أّن المغة 

وال أدلَّ عمى ذلك من أن العرب، عندما كانوا يحيْون . ترقى برقييم، وتتخمف بتخمفيم
في ظّل الحضارة العربية اإلسبلمية الزاىرة، كانت لغتيم تواكب تمك الحضارة بتألق 

وازدىار مماثمين، ولكنيم عندما ارتضوا ألنفسيم حياة التخمف واالنحسار الحضارّي، 
وجدنا ىذه المغة الشريفة تقبع، مقرورة، في زوايا باردة مظممة، راضيًة بنشوة اجترار 

 تحديات ىذا – في قانون صراع البقاء –الماضي، دونما إضافٍة حقيقية منيا، تجاري 
. العصر التقني، الذي تحيا في ظبللو، ولكنيا ال تواكب تطوره، وال تفيد من إمكاناتو
ولما كان أبناؤنا، من التبلميذ والطمبة في فمسطين، ىم األمل ليذه األمة في 
خبلصيا من ربقة االحتبلل البغيض الجاثم عمى صدورنا، والرجاء ليا في بناء 

مستقبميا بكل ما يحممو من أشواق، فقد كان لزامًا عمى واضعي مناىج التعميم لمبحث 
المغة العربية عندنا، في فمسطين، أن يضعوا، نصب أعينيم، عدة اعتبارات ومنطمقات، 

: لعل من أىميا ما يأتي
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إن المغة العربية ىي الوسيمة والغاية معًا؛ فيي الوسيمة المرنة والطيعة التي  .ٔ
حساسو، وحضارتو، كما أنيا العامل  يستخدميا اإلنسان العربي لمتعبير عن فكره، وا 

الرئيس الذي يشكل ىويَّة ىذا اإلنسان في تطمعاتو نحو إدراك العالم من حولو؛ 
وىي، في الوقت نفسو، الغايُة التي يسعى أبناؤىا إلى الحفاظ عمييا بكل ما 

يقومون بو من بحث، ويضطمعون بو من درس، من حيث كوُنيا المغة التي نزل 
بيا القرآن الكريم، فكانت بو منطمق نشاط عقمي، وروحي، وأدبّي، ومادي، أفرز 

. حضارة إنسانية شاممة، ىي الحضارة العربية اإلسبلمية
إن ماضَي األمة العربية ولغتـَيا، ىما مصدر اعتزاز أبنائيا، بيد أن ىذا االعتزاز  .ٕ

يجب أاّل يصرفيم عن الواقع المؤلم، الذي تعيشو لغتيم، في مواجية تحديات 
 .الحاضر المعاصر، بكل ما يشتمل عميو من ابتكارات، واختراعات، وتقنيَّات

وعمى ىذا، فإن اىتمامنا بواقع لغتنا، ال ينفصل عن اعتزازنا العميق بالتراث 
الثقافي ألمتنا، الذي نرى فيو مصدر إليام لنا، ونحن نستشرف آفاق فجٍر جديد، يموج 

. طيفو بألواٍن متعددة من دفق الفكر العممي والثقافي العام
إن بناء الشخصية الثقافية الفمسطينية، عمى نحو خاص، يرتكز، في ميدان الدرس  .ٖ

المغوي لمعربية، عمى خصوصية يجب االىتمام بيا، وعدُم التغاضي عنيا، أو 
التيويُن من شأنيا، غير أن تمك الشخصية ذاَت الخصوصية، التي فرضتيا 
المنعطفات التاريخية ليذه األمة، يجب أاّل تنعزل، أو تبتعد، عن الشخصية 
. الثقافية العربية، والشخصية الثقافية اإلسبلمية، والشخصية الثقافية العالمية

ذا كان اإلنسان الفمسطينيُّ قد شاءت لو األقدار أن يقع فريسة احتبلل ِصْييونّي  وا 
ظالم، منذ ما يقارب أربعة عقود، فإنو بقي، في صراعو المتعدد الجوانب مع العدو، 
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محافظًا عمى ىويتو العربية، ومتمسكًا بيويتو اإلسبلمية، وغير غافل عن كونو جزءًا 
وكان منطمقو في ذلك، أن المغة ىي الوسيمة التي ندرك من . من منظومٍة ثقافية عالمية

. خبلليا العالم من حولنا، وأنيا األداة التي نعبر بيا عن ىويتنا الفردية واالجتماعية
إن اليدف المنشود من وراء العممية التربوية والتعميمية، والمتمثل في صياغة  .ٗ

ج، من الخطوة األولى  َّ ََ الفكر، وصقل الوجدان، يجب أن يبدأ، عمى نحو متدَر
، وىي مرحمة تستغرق، حسب تصور الفريق الوطني الفمسطيني لمرحمة التييئة

لمنياج المغة العربية وآدابيا، الصفوف األربعة األولى، ثم يستمر في التطور 
 التي تستغرق مرحمة التمكينوالنماء، إلى أن يستوي عمى سوقو ناضجًا في 

، التي تستغرق الصفين االنطالق ومرحمةالصفوف من الخامس إلى العاشر، 
. األخيرين، وىما الحادي عشر والثاني عشر

ومن ىذا المنطمق، فإن منياج المغة العربية، في مراحل التعميم المختمفة، يجب أن 
وبناء عمى ذلك، فإن العناية . يستند إلى مبدأ التعميم النوعي، وليس التمقين الكميّ 

واالىتمام يجب أن يتمركزا، في عممية تعميم المغة، عمى البعد العمودي لممنياج، دون 
. إغفال إمكانات تقاطعو العفوي مع البعد األفقي

: إن المغة العربية تستند، في وجودىا وأدائيا أيضًا، إلى جانبين أساسيين ىما .٘
وال شك في أنَّ إغناء ىذين . الجانب المغوي العممي، والجانب األدبي الجمالي

الجانبين بالمادة العممية واألدبية، التي تربط التراَث بالحداثة، واألصالَة بالمعاصرة، ثم 
تكامميما معًا، من شأنو أن يمنح المغة بعدًا قوميًا فيو أصالة، وبعدًا إنسانيًا فيو 

. حضارة
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وتأسيسًا عمى ما سمف، فإن منياج المغة العربية، في مراحل التعميم المختمفة، 
: ينبغي أن َيْثرى من خبلل رافدين رئيسين ىما

 وىو رافد يجب أن يتناول فروع المغة ومستوياِتيا المختمفةَ   رافد العموم المغوية،*
ذا كانت مناىجنا التعميمية التقميدية قد وقفت، . بالدرس عمى نحو منيجي منظم وا 

في تناوليا ودرسيا، عند حدود بعض القواعد والقوالب الصرفية والنحوية النَّمطية، 
في األعّم األغمب، فإن المنطق التاريخي يستدعي اآلن القيام بتنمية لغوية شاممة، 

آخذة من التقنيَّات الحديثة، في عصر المعمومات، الذي نتفيأُ ظبللو، بطرٍف 
يمكَّنيا من ولوج الدرس المغوي بطريقة حديثة، يتمكن، الطمبة خبلليا، من محاكاة 

المغة الفصيحة، تاركين وراء ظيورىم، ما أمكن، المألوف الدارج من األنماط 
. العامية السائدة

ويترتب عمى ذلك، أن نبدأ الدرس المغوي، في مراحل التعميم المختمفة، عمى نحٍو 
منيجي عممي سميم، نشرع فيو بتناول المستوى الصوتي لمغة، ومعالجِتو بطريقة 

تتناسب وأعمار الطمبة في مراحل نمائيم المغوي، ثم االنتقال، بعد ذلك، إلى المستوى 
الصرفي، فالمستوى النحوي، فالمستوى الداللي، مستفيدين، في ذلك كمو، من معطيات 
الدرس الحديث ليذه المستويات، ودونما إغفال أو تجاىل، لقدم تراثنا الراسخة في ىذه 

. المجاالت المغوية
، وىو رافد يتناول الجوانب الجمالية لمغة، وما ليا من تأثير رافد الدراسات األدبية *

. فاعل في صقل وجدان الطمبة وأحاسيسيم
ذا كان تراثنا األدبي، شعرًا ونثرًا، يحتوي عمى كنوز ثرٍَّة في ىذا المجال، فإن  وا 

الواجب يحتم عمينا، ونحن في مستيل قرن جديد، بل عصر جديد، أن نقوم باالنفتاح 
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أمام التيارات والثقافات األدبية اإلنسانية بما اشتممت عميو من إرث إنساني أصيل، 
. وعطاء حضاري متجدد

ومما ال شك فيو، أن مناىجنا التعميمية، في مبحث المغة العربية، في وطننا 
ليذا الوطن، مع " المصطنعة"العربي الكبير، يجب أن تستوعب الخريطة السياسية 

إعطاء الخصوصية الوطنية، في كلَّ منيج، ُبْعدًا يتناسب طرديا مع أىداف االعتزاز 
. باليوية الوطنية، باعتبارىا جزءًا ال يتجزأ من اليوية القومية

ولما كانت فمسطين، من حيث التاريخ والجغرافيا، ىدفًا يحاول المحتمون، بأساليب 
شيطانية، ووسائل جنونية، طمسو أو تحويره، أو اجتثاثو، لو استطاعوا، فإن ىذا 
الوطن يجب أن يحتل، في مناىج التعميم الفمسطيني، في مبحث المغة العربية، ما 
. يعّزُز انتماءه إلى تاريخ ىذه األمة المتطاول، وما يؤكد ارتباطو بجغرافيتيا الممتدة

ويمكننا تأكيد ذلك بدراسة المساىمات العممية، والمغوية، واألدبية ألبناء ىذا الوطن 
عبر التاريخ، إلى جانب إخوانيم، وأبناء جمدتيم في أقطار الوطن العربي، الذين 

. أسيموا معًا في تكوين المنظومة الفكرية والحضارية ليذه األمة الواحدة
إن دراسة المغة، بمستوياتيا المختمفة، يجب أن تكون وسيمة نقوم بتوظيفيا، عمى . 6

نحو منيجي سميم، لخدمة الطمبة، وىم بصدد تجسيد أفكارىم، وترجمة أحاسيسيم 
وال يتأتى ذلك، فيما نرى، . بطريقة تتسم بالسبلسة، والسيولة، مع الوضوح والجرأة

إال إذا كانت المادة الدراسية، لكبل رافدي التشكيل الفكري لئلنسان العربي، في 
المجالين المغوي واألدبي، معّبرة عن الحياة النابضة من حولنا، ومنطمقة من الواقع 

. الزاخر بألوان الحضارة الراقية التي نحياىا في كل مناحي حياتنا المعاصرة
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المشيد المغوي لمعربية في المؤسسات التعميمية في فمسطين 
سوف يدور حديثنا، في ىذا المحور، الذي خّصصو الموسم الثقافي الثالث 

والعشرون لمجمع المغة العربية األردني الموقر، حول المشيد الذي تحياه المغة العربية، 
في المؤسسات التعميمية في فمسطين، في ىذا القرن الذي دخمناه، مع البشرية جمعاء، 

. منذ سنوات خمس، من حيث الواقع، والتحديات، واستشراف المستقبل
: ويمكننا تقسيم ىذه المؤسسات، بصورة عامة، إلى قسمين رئيسين ىما

  مؤسسات التعميم العام التي تمثميا المدارس، بمراحميا المختمفة، والتي تديرىا وزارة
. التربية والتعميم العالي

  ومؤسسات التعميم العالي التي تمثميا الجامعات والمعاىد المنتشرة في ربوع
 .فمسطين، والتي تديرىا وزارة التربية والتعميم العالي أيضاً 

ذا كان بوسعنا أن نتكمم، عمى نحو من التبسط، عن القسم األخير، وىو  وا 
المؤسسات التعميمية الجامعية، باعتباري عضوًا في واحدة من أكبر الجامعات 

الفمسطينية، وىي جامعة النجاح الوطنية بنابمس، منذ مدَّة بدأت تقترب من ثبلثين 
عامًا، حيث عممت فييا مدرسًا لمغة العربية، ثم عميدا لكمية اآلداب، فعميدا لمبحث 
العممي خبلل فترتين منفصمتين، فإن بوسعي أيضا التكمَم عن القسم األول، الذي 

يتناول المؤسسات التعميمية التي تمثميا المدارس، نظرًا الشتغالي، فترة من الزمان، في 
ىذا الميدان، مدرسًا لمغة العربية، ثم مشرفا تربويًا، واألىم، في ىذا المجال، أنني 

عممت نائبا لرئيس الفريق الوطني الفمسطيني لمنياج المغة العربية وآدابيا، ثم رئيسًا 
وعضوًا لبعض الفرق التي قامت بتأليف بعض كتب المغة العربية، فضبًل عمى تقييمي 

. لبعض تمك الكتب التي قامت بتأليفيا فرق أخرى
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: (المدارس)مؤسسات التعميم العام الفمسطينية التابعة لوزارة التربية والتعميم العالي : أوالً 

م لما تبّقى من أرض فمسطين، إضافة 1967عندما وقع االحتبلل اإلسرائيمي عام 
إلى ىضبة الَجْوالن السورية، وصحراِء َسْيناَء المصرية، كانت مناىج التعميم بعامة، 
ومناىج مبحث المغة العربية، التي نحن بصددىا ىنا بخاصة، موزعة بين المناىج 
المصرية التي كانت تطبق في قطاع غزة، والمناىج األردنية التي كانت تطبق في 

وقد استمر الوضع عمى ىذا الحال، حتى جاءت السمطة الوطنية . الّضـَفة الغربية
م، فبدأت، مع مجيء السمطة، عممية تغيير 1994الفمسطينية إلى أرض الوطن عام 

واسعة، َشَممت مرافق كثيرة ذات صمة بحياة المواطن الفمسطيني عمى المستويات 
المختمفة، وكان من بين تمك المرافق، التي شَمميا التغيير والتطوير، ِمْرفـَُق المناىِج 

التعميمية، فأنشأت السمطة الفمسطينية وزارات ومؤسسات مختمفة، من بينيا وزارة التربية 
والتعميم العالي، التي اشتممت عمى دوائر ومراكز مختمفة، كان من بينيا اإلدارة العامة 

. م1997لممناىج، وتم ذلك، عمى وجو التحديد، عام 
وقد شرعت ىذه اإلدارة بوضع الخطوط العريضة لمناىج المباحث المختمفة، ومن 

وشرفت في أن واكبت وضع ىذا . (12-1)بينيا منياج المغة العربية وآدابيا لمصفوف 
المنياج، منذ بدايتو، ضمن فريق وطني كنت فيو نائبًا لرئيسو، وقد ضم الفريق اثني 

عشر عضوًا، كان تسعةُ  أعضاء منيم من العاممين في الجامعات والمؤسسات 
. التعميمية في الضفة الغربية، وثبلثةُ  أعضاء من قطاع غزة

وبدأ الفريق عممو باستعراض شمولي لمناىج المغة العربية، المعمول بيا في معظم 
البمدان العربية، وكنا نقضي األيام، واألسابيع، واألشير، ونحن نقرأ تمك المناىج، 

. ونراجعيا، لئلفادة من تجارب اإلخوة والزمبلء واضعي تمك المناىج



 209 

وليس من شك في أن ما قام بو واضعو المناىج، في تمك البمدان الشقيقة، كان 
مدعاًة لمفخر واالعتزاز من ناحية، كما كان موضع حفز وَعْصف ذىني لنا من ناحية 

. أخرى
بيد أنو، لم يدر في الذىن قّط، أن نمتقط منيجًا بعينو من بمد عربي معين، ثم 

نمبسو، بطريقة أو بأخرى، العباءة الفمسطينية، رغم حاجتنا آنذاك إلى اإليقاع السريع 
في العمل، وذلك خوفًا من الميوجة والترميق، وحذرًا من عدم االرتفاع إلى المستوى 
المبلئم في اإلنجاز، والسيما أن لكل بمد عربي خصوصية معينة يركز عمييا، وىو 

ن كنا،  بصدد غرس الفكر، وصقل الوجدان، عمى نحو يتبلءم مع تمك الخصوصية، وا 
. في البمدان العربية جميعيا، نمتقي في ىموم مشتركة، واىتمامات متشابية

وقد انطمق قطار العمل منجزًا، في محطتو األولى، الخطوط العريضة والعامة 
لمنياج المغة العربية، وجاءت ىذه الخطوط مستندة إلى أسس عامة، انبثقت من 

الفمسفة العامة لممجتمع العربي الفمسطيني، واستمدت مبادئيا من إرثو الثقافي العام 
. م1988المتمثل في دينو، وقيمو، وعاداتو، ومن وثيقة إعبلن دولة فمسطين عام 

وتتمثل ىذه األسس، كما جاءت في كتاب الخطوط العريضة لمنياج المغة العربية 
: وآدابيا، فيما يأتي

 
 
: األساس الفكري:  أوالً 

ييدف ىذا األساس إلى تأكيد انتماء اإلنسان الفمسطيني إلى وطنو التاريخي، 
والجغرافي فمسطين، الذي يعمي من شأن تضحيات شعبو وعطائو الموصول، بكل فئاتو 
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واتجاىاتو، كما يحدد معالم ىويتو العربية اإلسبلمية؛ ىوية تعتز بالتراث العربي 
العريق، والثقافة اإلسبلمية السمحة ذات الرسالة اإلنسانية، التي تحترم إنسانية اإلنسان 

أيًا كان لونو أو عرقو أو جنسو، وتؤمن بالتقاء الثقافات، واغتنائيا بعضيا ببعض، 
كما ييدف ىذا األساس أيضًا الى تأكيد أن المغة العربية لغة . دونما تعصب، أو تفريط

عريقة، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنص القرآني الكريم، والنصوص األدبية عمى اختبلف 
عصورىا، وتتمثل ىذه العراقة أيضًا في ثراء المغة العربية، وقابميتيا لمتطور، وفي 

قدرتيا عمى التفاعل الخبلق مع المغات المختمفة، دون أن تفقد أصالتيا، وخصائصيا 
. الفنية والجمالية

: األساس التربوي:   انياً 
ييدف ىذا األساس إلى تأكيد أىمية التربية، ودورىا المّميز في التعميم والتعّمم، من 

: خبلل األبعاد اآلتية
: البعد المعرفي .1

يؤكد ىذا البعد أن المعرفة حق أساسي لكل فرد في المجتمع، وىي تقتضي اإلفادة 
. من التطور الحاصل في وسائل االتصال، بما يمبي حاجات المجتمع حاضرًا ومستقببلً 

 
: البعد االجتماعي .2

يؤكد ىذا البعد أن الفرد عضو في جماعة، ويؤمن بأن األسرة ىي نواة المجتمع؛ 
ويعمق ىذا البعُد . فبحمايتيا، ورعايتيا، وصون كرامتيا، ينيض المجتمع، وتسود األمة

أيضًا روَح التعاون في نفوس األفراد، ويغرس فييم احتراَم الممكية العامة، والحرص 
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عمى نظافة البيئة، ويعّزز انتماء الفرد إلى مجتمع حضاري، ييتم بسموك الفرد ويوجيو، 
ويؤكد كذلك ضرورة انتماء الفرد إلى مجتمع ديمقراطي نزيو، يحارب الفساد والنزعات 

الفردية، ويعمي من شأن الفرد الذي يقف، بصبلبة، في وجو كل أشكال التسمط 
. واالستبداد

: البعد النفسي. 3
يؤكد ىذا البعد ضرورة مراعاة الجوانب النفسية لجميع الطمبة في المراحل التعميمية 

المختمفة، استجابة لحاجاتيم، وميوليم، ودوافعيم، كما يؤكد احترام أساليب تعمميم 
. لتوجيييا وتوظيفيا، مع اإلفادة من الدراسات التربوية الحديثة

ثم حدد الفريق الوطني، لمبحث المغة العربية وآدابيا، األىداف، التي يرنو إلى 
تحقيقيا، من وراء عممو، في محاوَر متعددٍة شممت اإلنسان الفمسطيني من حيث 

اإليمان باهلل، واالرتباط بالوطن، والدفاع عنو، واالعتزاز باليوية العربية واإلسبلمية، 
والموروث الحضاري لؤلمة، والتواصل الثقافي مع الحضارة اإلنسانية، إلى غير ذلك 

. من األمور ذات العبلقة والصمة باإلنسان، وصياغتِو عمى نحو متكامل
وقد حدد كتاب الخطوط العريضة، لمنياج المغة العربية وآدابيا، تمك األىداف 

: المتوخاة منو فيما يأتي
  تعميق اإليمان باهلل عّز وجل، وترسيُخ االعتزاز بالدين اإلسبلمي، عقيدةً  ومنياج

حياة، واعتبار القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف مصدرين رئيسين لتقويم 
. المسان العربي، وتوثيق العبلقة العضوية بين العروبة واإلسبلم

  تقويةُ  االعتزاز بفمسطين وطنًا، وشعبًا، وحضارة، وتاريخًا، والتأكيُد عمى جزء ال
يتجزأ من الوطن العربي الكبير، واألمة اإلسبلمية، وتعزيُز اإليمان بأىمية الذود 
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عن حمى الوطن فمسطين، واسترداِد ما اغتصب منو، ومواجيِة كل أشكال الغزو، 
 .واالستيطان، والتجزئة

  ،توثيُق االرتباط بالتراث العربي اإلسبلمي، لئلفادة منو في بناء الحاضر
 .واستشراف المستقبل

  تحقيق التواصل مع البعد اإلنساني في الثقافات المختمفة، من خبلل اإليمان
بتبلقي الحضارات، واإليمان بأن اإلنسان العربي الفمسطيني جزٌء ال يتجزأ من 

عالم َرْحٍب يؤثر ويتأثر بما يستجد فيو، ويعّزز ثقتو بنفسو من خبلل إدراك دور 
 .الحضارة العربية اإلسبلمية في الحضارات العالمية

 إدراُك أىمية المغة العربية الفصيحة، ودوِرىا الفاعل في مجاالت التنمية المختمفة. 

  تعميق اإليمان بأن المغة العربية الفصيحة لغة قومية؛ فيي أساس بناء شخصية
 .األمة، ورمُز وحدتيا

  تعزيز الثقة بقدرة المغة العربية الفصيحة عمى استيعاب العموم والمعارف
المعاصرة، وقدرِتيا عمى الوفاء بمتطمبات الثقافة والحضارة والعموم المختمفة، 

 .والتعبيِر عن حاجات األفراد والجماعات حاضرًا ومستقببلً 

  ،االعتزاز بالمغة العربية الفصيحة، واعتبارىا المغَة الرسمية في دولة فمسطين
والحرُص عمى استخداميا في تحصيل المعارف كافة، فضبًل عمى استخداميا في 

 .مناحي الحياة المختمفة

 االىتمام بالحفاظ عمى البيئة، وحمايتيا من التموث. 
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  التفاعل اإليجابي مع المجتمع، وتفيُم قضاياه، والمشاركةُ  في وضع الحمول
 .لمشاكمو اليومية

 دراُك دورىا اإليجابي في خدمة المجتمع لمنيوض بو  .احترام األسرة، وا 

  إدراُك أىمية دور المرأة الحيوي الفعال، ومشاركِتيا الرجَل في بناِء المجتمع في
 .مجاالت الحياة المختمفة

  بثُّ روح المواطنة الصالحة، وترسيُخ القيم الديمقراطية، عن طريق تعزيز الوعي
 .بإنسانية اإلنسان، وأىميِة المحافظة عمى حقوقو، ونبِذ كل أشكال التمييز

 التعاوِن، والتسامح، واحتراِم النظام، : اكتساب القيم واالتجاىات اإليجابية، مثل
والحق، والعدل، واإليثار، واالنتماء، والرفق بالحيوان، والعمل التطوعي، والعمل 
الجماعي، والمحافظة عمى العادات والتقاليد اإليجابية، والمحافظة عمى المرافق 

 ...والممتمكات العامة

  رىاِف المشاعر، وتوسيع الخيال تنميُة اإلحساس بالجمال، وصقلِ  الذوق، وا 
 .البّناء

  ربطُ  التعميم بحاجات المجتمع اآلنية والمستقبمية، مع التركيز عمى أىمية التعميم
التَّقنّي، والعمل اليدوي والصناعي، لدى الجنسين، عمى حدِّ سواء، في المجاالت 

 .المختمفة

  ،االعتماد عمى الذات في تحصيل المعرفة، من خبلل تنمية القدرات عمى البحث
واالستكشاف، والمطالعة الحرة، واإلفادِة من المصادر، والمراجع، والمعاجم، 

 .والموسوعات، والدوريات المختمفة
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  استخدام التقنّيات الحديثة، كالحاسوب، واإلنترنت، وتكنولوجيا المعمومات
 .والمعرفة، والوسائل المعينة، ومواكبة التطورات الراىنة والمستقبمية

 بناء الميارات المغوية وتنميتيا لدى الدارسين، استماعًا، ومحادثة، وقراءة، وكتابة. 

  فياُم اآلخرين بمغة تنمية القدرة عمى فيم المسموع والمقروء بمغة عربية فصيحة، وا 
 .عربية صحيحة نطقًا وكتابة، بالسرعة المناسبة

  تطوير القدرة عمى قراءة النصوص األدبية المختمفة، وفِيميا، وتذوقيا، وتممِس
 .مواقع الجمال فييا، وتحميميا، ونقدىا، باإلفادة من المناىج القديمة والمعاصرة

  صقُل ميارة الكتابة الصحيحة الجميمة حسب قواعد اإلمبلء والخط العربي، وتنمية
 .المواىب الفنية في مجال الخط العربي

  تنمية الثروة المغوية، والفكرية، لمتمكن من االتصال والتواصل مع اآلخرين، بمغة
 .عربية فصيحة، بيسر، وسيولة، وتمقائية

  ،تمثل قواعد المغة العربية وأحكاميا الوظيفية، إمبلًء، وترقيمًا، وصوتًا، وصرفًا
 .ونحوًا، وداللة؛ وصواًل إلى الفيم الصحيح، والقدرة عمى التعبير السميم

  تنمية القدرة عمى التفكير العممي، والبحث، والتحميل، والنقد، والحوار من خبلل
 .المغة

  تعزيز الميول، والمواىب األدبية، وصقميا، وتنميُة التذوق الجمالي؛ وصواًل
 .لبلبتكار واإلبداع

 اإلفادة من الوسائل السمعية والبصرية المتوسمة بالمغة العربية الفصيحة. 



 215 

وبعد ذلك، بدأت وزارة التربية والتعميم، ممثمة باإلدارة العامة لممناىج، بتجسيد 
األفكار والتصورات، التي وضعيا الفريق الوطني لمبحث المغة العربية وآدابيا، عمى 
أرض الواقع، فشرعت بتكميف فرق وطنية خاصة من أصحاب الكفايات العممية، في 
مجال المغة العربية، لتأليف كتب لممراحل الدراسية المختمفة، وذلك عمى نحو متأٍن 

: ومدروس، فبدأت بتأليف كتابين في كل سنة، عمى النحو اآلتي
م 2000 والصف السادس وقد تم تأليفيما عام  –الصف األول  -
م 2001 والصف السابع  وقد تم تأليفيما عام  –الصف الثاني  -
م 2002 والصف الثامن  وقد تم تأليفيما عام –الصف الثالث  -
م 2003 والصف التاسع وقد تم تأليفيما عام –الصف الرابع  -
م 2004 والصف العاشر وقد تم تأليفيما عام –الصف الخامس  -
سوف ينتيي تأليف كتاب المغة العربية الخاص بيذا : الصف الحادي عشر -

. م إن شاء اهلل تعالى2005الصف في نياية السنة الحالية 
يشرع اآلن بـتأليف كتاب المغة العربية الخاص بيذا : الصف الثاني عشر -

. م2006الصف، وسوف يتم إنجازه، بمشيئة اهلل تعالى، عام 
وفيما يتعمق بمضمون المادة الدراسية التي تضمنتيا الكتب، فقد راعت فرق 

التأليف الخطوَط العريضة لممنياج كافة، وما انبنت عميو من أسس، وما يترتب عمى 
. تحقيقيا من أىداف، سبق لنا ذكرىا

وىنا نود تسجيل الممحوظات اآلتية عمى مجمل العممية التي اكتممت، أو ىي اآلن 
: عمى وْشِك االكتمال
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: في ميدان المطالعة والنصوص:  اوالً 
اشتممت كتب المغة العربية، من الصف األول حتى الصف الحادي عشر، الذي  .ٔ

وقد توزعت ىذه . موضوعًا أدبياً  (279)ىو في طور اإلنجاز حاليًا، عمى 
الموضوعات بين الشعر والنثر، وجاء النثر مشتمبًل عمى فنون المقالة، والخاطرة، 
والقصة القصيرة، والطرائف والنوادر، والسير الذاتية والغيرية، واألمثال، والروايات 

. العربية والعالمية، والرسائل، والمسرحيات والخطب والوصايا، والمناظرات
جاءت نصوص ىذه الكتب، ِشْعُرىا ونثُرىا، مستمدة، في بعضيا، من التراث  .ٕ

العربي األصيل، الذي ينتمي إلى عصور األدب المختمفة، كالعصر الجاىمي، 
واإلسبلمي، واألموي، والعباسي، واألندلسي، والممموكي، في حين اتسم بعضيا 

 .اآلخر بالحداثة والمعاصرة عمى المستويين العربي والعالمي

ضافة إلى ما سبق، فقد راعى الفريق الوطني، في اختيار مادة المطالعة  وا 
والنصوص، أن تكون ىذه المادة متسمة بالتنوع، والشمول القومي، بحيث تتناول 

نصوصًا مأخوذًة من أدباء من مصر، وسوريا، والعراق، ولبنان، وتونس، واألردن، 
. واإلمارات العربية، والكويت، والسعودية، واليمن، والمغرب العربي

ولكن البعد الفمسطيني كان ذا مساحة واسعة في المنياج، وذلك من منطمق 
خصوصية المنياج، من جية، ولتعميق أواصر الصمة بين الطمبة الفمسطينيين 

. وأدبائيم، وما ليم من إنتاج، من جية أخرى
نصًا ألدباء  (135)ومن ىذا المنطمق، فقد اشتمل منياج المغة العربية عمى 

فمسطينيين، في حين جاءت النصوص األخرى ألدباء عرب من مختِمف األقطار التي 
. سبق ذكرىا
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حاولت النصوص المختارة، في ىذه الكتب، تجسيد األىداف والقيم التي جاءت  .ٖ
. في كتاب الخطوط العريضة

ُأرسمت الكتب، التي تم تأليفيا إلى محكّْمين محميين، وخارجيين ذوي اختصاص،  .ٗ
لتقويميا، وبيان الرأي فييا، وذلك قبل الشروع في تدريسيا لمطمبة، وفي أثناء 

تدريسيا ليم في مدارسيم أيضًا، وقد واكب عمميَة تطبيق المناىج، عقُد دورات، 
ومشاغَل تربوية لممعممين والمعممات، بيدف إطبلعيم عمى المناىج، وتدريبيم 

 .عمى التعامل والتفاعل األكاديمي معيا

. في ميدان العموم المُّغوية:   انياً 
بدأت كتب العموم المُّغوية، في المنياج الفمسطيني، بالصف الثامن، ثم استمرت في  .ٔ

الظيور حتى الصف العاشر الذي يدَّرُس اآلن في المدارس الفمسطينية، أما 
الصفان الحادي عشر والثاني عشر، فقد أصبح الكتاب الواحد منيما يضم، إلى 

جانب العموم المغوية، مادتي الببلغة والعروض، كما أصبح كتاب المطالعة 
. والنصوص، ليذين الصفين، يضم مادة األدب أيضاً 

اشتممت كتب الصفوف األولى حتى الصف السابع، عمى دراسات لغوية عادية،  .ٕ
تضم بعض األنماط، والتراكيب، والتدريبات المغوية، التي من شأنيا أن ترسي 

المبادئ األساسية لقواعد المغة العربية، والتي تُبنى عمييا الدروس المنيجية لقواعد 
 .العربية، ابتداًء من الصف الثامن، حتى الصف الثاني عشر

وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسات المغوية، التي تضمنتيا الكتب المؤلفة ليذا  .ٖ
الموضوع، ابتداًء من الصف الثامن حتى الصف الثاني عشر، أصبحت تتناول 

الدرس المغوي بمستوياتو الثبلثة الرئيسة، وىي عمم األصوات، وعمم الصرف، وعمم 
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النحو عمى شكل متسمسل، بمعنى أن الكتاب يبدأ، في األعم األغمب، ببعض 
 .المعمومات الصوتية، ثم ينتقل منيا إلى تناول بعض القضايا الصرفية، فالنحوية

وربما تكون المناىج الفمسطينية في طميعة مناىج المغة العربية، في وطننا العربي، 
دًا لمدرسين  َِ التي أدخمت، في منيج مبحث المغة العربية، الدرس الصوتي، ممِو

الصرفي والنحوي، ولقد كان منطمقنا، في ذلك، أن الطمبة يْأتون الى الجامعات، وليس 
في جعبتيم شيء عن ىذا العمم القديم في ثوبو الجديد، بل إننا ال نبالغ إذا قمنا إن 

بعض طمبة الدراسات العميا، في مرحمة الماجستير، يأتون، من بعض الجامعات، وىم 
خمو من تمك المبادئ في عمم األصوات، وىي مبادئ نعّدىا ميمة في الدرس المغوي 

العام، فضبًل عمى أىمية توظيفيا في فيم كثير من القضايا الصرفية، وبعض المسائل 
. النحوية

 
: ممحوظات

تخضع الكتب المؤلفة، لمبحث المغة العربية، إلى نوعين من التحكيم والتقييم،  .ٔ
. أحدىما داخمي، واآلخر خارجي، وغالبا ما يستفاد من آراء المقيمين واقتراحاتيم

يعمل بيذه الكتب مدَّة سنتين، بحيث تكون موضع اختبار وتجربة؛ وبالتالي، فيي  .ٕ
مناىج مرنة قابمة لمتغيير نحو األفضل، وذلك وفق ما تراه المجان المقيمة ليا، 

 .والمشرفة عمييا

تواكب، عمميَة إقرار الكتب المؤلفة، دوراٌت، ومشاغل تربوية، يشترك فييا مشرفون  .ٖ
تربويون ومدرسون، وذوو اختصاص، وذلك بيدف فيم العقبات التي تتخمل المادة، 
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وتذليِل ما يعترضيا من صعوبات، ويأتي ذلك كّمو في إطار ما يقدمو المختصون 
 .من آراٍء ومبلحظات

: نظرة في ىذه المناىج
حرص الفريق الوطني لمنياج المغة العربية وآدابيا، منذ اليوم األول لعممو، عمى 

أن تجيء مناىج ىذا المبحث في مستوى يتناسب مع مكانة المغة العربية وقدسيتيا في 
ومن ىذا المنطمق، فقد جاء المنسوب العممي . نفوس أبنائيا، وعقوليم، ووجدانيم

. لمنياج ىذا المبحث، في مختمف مراحل التدريس، مرتفعًا عما كان عميو، كمِّا وكيفاً 
وقد ترتب عمى ذلك أن شكا نفر من الدارسين والمدرسين، عمى حدِّ سواء، مما َسمَّْوه 
صعوبة المنياج، ولكن الفريق الوطني وجد في تمك الشكوى مظير صحة تسم المادة 
ن كانت الشكوى من المادة المغوية  التي تضمنيا ىذا المنياج بشقيو األدبي والمغوي، وا 
قد جاءت أكبر من تمك التي وسمت المادة األدبية، ولعل السبب في ذلك يعود، فيما 
لمسناه، إلى الوجبة الصوتية التي تضمنتيا المادة المغوية في المنياج، ولكننا لم نجد 

في ذلك غرابة أو استغرابًا، نظرًا لكون المسائل والموضوعات، التي اشتمل عمييا 
الدرس الصوتي، جديدة عمى أبنائنا الطمبة، بل عمى كثير من المدرسين ممن لم يقيَّض 

ولقد أدى . ليم درس ىذا الجانب المغوي في المعاىد أو الجامعات التي تخرجوا فييا
ذلك إلى مبادرة الجيات المسؤولة، في مديريات التربية والتعميم، إلى عقد الدورات 

والندوات لتذليل ما انطوت عميو كتب المغة مما ُعدَّ من قبيل الجديد الصعب، أو القديم 
. غير الواضح

وسارت السفينة بركابيا وربانيا يحدوىم األمل عمى النيوض بالواقع المتردي لمغة 
ذا كنا ال نستطيع اآلن الحكم عمى ما تمَّ إنجازه . العربية عمى ألسنة أبنائيا وأقبلميم وا 
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في ىذا المنياج العتيد، بالنجاح المطمق، أو النسبي، باعتبار العممية ما زالت في 
بدايتيا، وفي بداية طريق العمل بيا، إالَّ أن المنياج الجديد، لمبحث المغة العربية، قد 
أدخل إلى رئتي أبناء العربية، ىنا في فمسطين، ىواء طريفًا ومتجددًا َبْعد طول سكون 

وركود، وذلك عن طريق استشراف آفاق جديدة في التأليف المغوي عمى مستويي 
. المضمون والشكل

وتعكف وزارة التربية والتعميم، واإلدارة العامة لممناىج في فمسطين حاليًا، عمى 
رصد مجريات السير بالمنياج الجديد، وتسجيل المبلحظات، والمؤاخذات، ونقاط 

الضعف، أّنى وجدت، تمييدًا لممباشرة بإصبلح أيَّ خمل، أو سدَّ أي نقص، أو رأب أيَّ 
. صدع يمكن أن يكون، وربما كان، قد تسمل إلى حنايا ىذا المنياج العتيد

ومن ىنا، فإن الحكم عمى ىذا المنياج بشقيو المغوي واألدبي، سوف يكون، إذا ما 
. حدث، نوعًا من التَّسرُّع، أو نوعًا من استباق الجني، والغرس بكر

: مؤسسات التعميم العالي في فمسطين:   انياً 
ن 1967بدأ اإلنشاء الفعمي لمجامعات في فمسطين بعد حرب َحِزيران عام  م، وا 

كانت ىناك نواة بسيطة لما يقترب من ىذا النوع من التعميم، قد سبقت ىذا التاريخ، في 
. جامعة بيرزيت

: لقد أنشئت في الضفة الغربية وقطاع غزة عدة جامعات ىي
. م1971عام : جامعة الخميل .ٔ
 .م1972عام : جامعة بيرزيت .ٕ

 .م1973عام : جامعة بيت لحم .ٖ
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 .م1977عام : جامعة النجاح الوطنية .ٗ

 .م1978عام : (غزة)الجامعة اإلسبلمية  .٘

 .م1978عام : جامعة بولتكنيك فمسطين .ٙ

 .م1984عام : جامعة القدس .ٚ

 .م1991عام : (غزة)جامعة األزىر  .ٛ

 .م1991عام : جامعة القدس المفتوحة .ٜ

 .م1997عام : الجامعة العربية األمريكية .ٓٔ

 .م2000عام : (غزة)جامعة األقصى  .ٔٔ

وقد ترسَّمت الجامعات الفمسطينية، منذ تأسيسيا، وبخاصٍة تمك الجامعات التي 
ترسَّمت، في وضع الخطوط - تمنح درجة البكالوريوس في المغة العربية وآدابيا 

العامة، أو األطر العامة لممواد التي تقوم بتدريسيا في ميدان المغة العربية، خطى 
الجامعات األردنية بعامة، والجامعة األردنية بخاصة، باعتبارىا الجامعَة الشقيقة، بل 

ذا ما أردنا لكبلمنا أن يكون أكثر . الجامعة األمَّ ذاَت التجربة والريادة في ىذا المجال وا 
تحديدًا، فسوف نتخذ من جامعة النجاح الوطنية أنموذجًا لمجامعات الفمسطينية 

العتبارات مختمفة، من بينيا أنيا أكبر الجامعات في فمسطين، وأنيا تمنح، إلى جانب 
درجة البكالوريوس في المغة العربية وآدابيا، درجة الماجستير، وىناك إرىاصات، بدأت 

تموح في األفق، توحي بإمكانية منحيا درجة الدكتوراة في ىذا الموضوع في قابل 
ضافة إلى ذلك، فقد واكْبُت نشأة ىذه الجامعة منذ يوم والدتيا، وما زلت أتابع . األيام وا 

. نموىا ونماءىا حتى اآلن
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وعندما نعود إلى المناىج، التي يتناوليا طمبة قسم المغة العربية وآدابيا في 
جامعتنا، والجامعات الفمسطينية األخرى، والتي يتخرجون بموجبيا في جامعاتيم 

حاممين لمقب الجامعي األول، فإننا نجد فييا نوعًا من التشتت والتوزع بين متطمبات 
إجبارية، وأخرى اختيارية، وبين متطمبات جامعة، ومتطمبات كمية، بل إن بعض تمك 

. المتطمبات تطمُق عمييا بعض الجامعات اسم متطمبات حرة
من مواّدَ  دراسية،  ()وعندما ندقق النظر فيما يأخذه الطالب في قسم المغة العربية

فإننا ال نعود إال بالحسرة واأللم، بسبب الكم القميل الذي يدرسو الطالب في ميدان 
، بدعوى إعطائو موادَّ دراسية من خارج التخصص لتوسيع مداركو في ()التخصص

. إلخ... مجال التاريخ، والجغرافيا، والسياسة، والشريعة، والزراعة، والرياضة، والفنون 
والحقيقة ىي أن الطالب، الذي تتوزع اىتماماتو الدراسية، إلى جانب التخصص، بين 
تمك المواد الثقافية، التي تتسم بكثرة العدد، وقمة عدد الساعات الخاصة بكل واحدة 
نما يكون ذلك عمى حساب المواد  منيا، ال تَُقدّْم لو الفائدُة الثقافية المرجوُة منيا، وا 

التخصصية األساسية التي ستكون عدتو في األيام القادمة، عندما ينخرط في سمك 
.  العمل الرسمي المناسب لشيادتو، وىو عمل يكون مجالو، في األعم األغمب، التدريس

                                                 

 ثبلث ساعات معتمدة فقط في جميع سني ، من ىذه المغة،يدرس  الطالب غير المتخصص في المغة العربية  

. دراستو في الجامعة

ساعة  (137)يتخرج الطالب في قسم المغة العربية وآدابيا في جامعة النجاح الوطنية عمى سبيل المثال، بعد دراسة   

متطمبات قسم اختيارية، ثم يدرس  معتمدة ساعة (15) و،جباريةإساعة معتمدة متطمبات قسم  (66) منيا ،معتمدة

ساعة معتمدة  (17) متطمبات كمية اختيارية و  معتمدةساعات (6)جبارية و إ متطمبات كمية  معتمدةساعة (21)

. متطمبات حرةمعتمدة ساعات  (6)متطمبات جامعة اختيارية، ومعتمدة ساعات  (6)جبارية وإمتطمبات جامعة 
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إن ىذا الطالب، الذي يتخرج في قسم المغة العربية، بيذا الكم المغوي واألدبي، 
حامبًل درجة عممية جامعية، ال يستطيع، فيما أرى، التصدي لمميمة التي سيندب إلييا 

بعد التخرج، والتي تكون، كما ذكرنا آنفًا، ميمة التعميم في المدراس، في األعم 
. األغمب

ذا كنا ال نقمل من شأن تمك المساقات، والمواد الدراسية الثقافية، التي يرتشفيا  وا 
الطالب من خارج تخصصو عمى َعَجل، إال أننا ال نجد فييا، لقمتيا، وتشتتيا، 

نما نرى فييا إضاعًة لمواد تخصصية  وتشعبيا، ما يشكل رافدًا ثقافيًا حقيقيًا لمطالب، وا 
لغوية وأدبية، يؤدي عدم أخذ الطالب ليا، إلى إضاعة حمقات ميمة من العمود الِفْقري 

. الذي يشكل، في حال اكتمالو، التخصص السميم
ضافة إلى ذلك، فإن الفترة الزمانية، التي يدرس الطالب خبلليا مواد تخصصو،  وا 
في أقسام المغة العربية، بناء عمى نظام الساعات المعتمدة، قميمة، وال تتيح لو التعرف 
األكاديمي الحقيقي إلى المادة المدروسة، كما ال تصمح أن تكون أداة فعالة لتحقيق 

نموه الفكري والعقمي والوجداني، بل إن وقت الطالب، في كل فصل، يضيع جانب ميم 
منو، دونما طائل عممي، بين تسجيل المساقات، وما يسمى بالحذف واإلضافة، 

والتسجيل النيائي، إضافة إلى فترة االمتحان األول والثاني، ثم االمتحان األخير، 
وخاصة إذا عممنا بأن مدة الفصل ال تتجاوز أربعة أشير تتخمميا، في العادة، مناسبات 

دينية، ووطنية، وفي بعض الحاالت، في فمسطين عمى نحو خاص، مناسبات 
وال شك في أن ىذا الواقع، وأعني بو واقع نظام التدريس بالساعات !!! احتبللية

المعتمدة، وما فيو من ضياع وتشتت، ىو واقع مرّّ وأليم، ومن شأنو أن يضعف 
. مستوى أيَّ طالب، في أية كمية، وفي أية مادة يدرسيا، فضبًل عمى مواد المغة العربية
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ويتضح من كبلمنا ىذا، أن ىناك فرقًا بين نظام التدريس السنوي، ونظام التدريس 
بالساعات المعتمدة، إذ إنَّ النظام األول، فيما نرى، ومن خبلل تتممذنا عميو أيام 

الطمب، كان يعقد صمًة وآصرة أشدَّ قوًة بين مواد الدراسة، والقائمين عمييا من جية، 
والطمبة المتمقين ليا من جية أخرى، في حين يؤدي نظام الساعات إلى التشتت، 

وضياع الوقت، وقمة المعمومات، وضعف العبلقة بين الطالب وما يأخذه من مادة، 
. ومن يشرف عميو من مدرسين

وىناك ممحوظة أخرى ذات أىمية بالغة، وىي، في الوقت نفسو، ترتبط بالنقطة 
. السابقة، ونعني بيا نوعية الطمبة الذين ينخرطون في تخصص المغة العربية وآدابيا

إن عدد الطمبة الذين تحمميم أقداميم، وىم ذاىبون إلى قسم المغة العربية، بإرادة 
ذاتية، ورغبة صادقة، وشغف بما سيقبمون عميو، ال يتجاوز في كل عام، فيما أعمم، 
عدد أصابع اليدين، أما باقي الطمبة، وىم كثر، فإنيم يمجأون إلى قسم المغة العربية 
ـحافة، وفي  بعد أن توصد في وجوىيم أقسام المغة اإلنجميزية، والمغة الفرنسية، والصَّ
بعض الحاالت قسُم عمم االجتماع، وبعد أن يخشوا عمى أنفسيم من الزجَّ في أقسام 
. أخرى ذات مكانة مرموقة وأىمية بالغة في نظرنا، كأقسام التاريخ، واآلثار، والجغرافيا

وىذا يعني أن السواد األعظم من الطمبة المسجمين في أقسام المغة العربية، 
. ينخرطون في ىذا التخصص، وىم عنو راغبون، وفي مواده المغوية بل األدبيِة زاىدون
ومن ىنا تبدأ المشكمة، وينشُأ الصراع بين الواقع الذي يعايشو الطالب مرغمًا، والرغبة 

وال إخال إنسانًا يقبل عمى أمر، أو يمارس عمبًل، وىو . التي يرنو إلى تحقيقيا يائساً 
عازف عنو، وزاىد فيو، يمكن أن يأخذ منو ما يفيد بو نفسو، وأن يقدم منو، بالتالي، ما 

. سينفع بو غيره، ألن فاقد الشيء، كما قالوا قديمًا، ال يعطيو
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ضافة إلى ما سبق، فإن معظم الطمبة، الذين يدرسون المغة العربية، في كثير  وا 
من الجامعات، وىم أبناٌء أعزاٌء عمينا جميعًا، يمتحقون بأقسام المغة العربية، وىم 

يحممون معدالت متدنيًة في الثانوية العامة، وىذا يعني أن ضعف المناىج، وقصورىا 
عن الوفاء بما ىو مؤمل فييا ومنيا، يضاف إليو ضعٌف أنكى وأشّد، وىو ضعف 
الطمبة المتمقين لتمك المناىج، ومن البدىي، أن النتيجة المترتبة عمى ىذا الخمل 

. الُمْزَدوج سوف تكون مضاعفة في سوئيا، وفي مردودىا في آن
ولعمنا نمتمس الدليل عمى صحة ما نذىب إليو ودقتو، في ىذا المجال أيضًا، من 
تجارب عممية ُقيَّض لنا أن نخوضيا دونما َقْصد، وعن غير ما عْمد، فقد أسندت إليَّ 
. ميمة تدريس بعض مواد تخصص المغة العربية لطمبة ىذا التخصص سنوات طواالً 
وكان من بين الطمبة، في بعض السنوات، عدد قميل ممن اختار قسم المغة العربية، 

، وكان من بينيم أيضا من قضى (ثمانون فصاعداً )ومعدلو في الثانوية العامة مرتفع 
في كمية العموم، أو كمية اليندسة فصبًل دراسيًا، أو فصمين دراسيين، ثم تحوَّل، بتوق 
منو وشوق، إلى قسم المغة العربية، فوجد ىذا العدد القميل، فيما رغب واختار، ضالتو 

. المنشودة، فكان من المتفوقين في التحصيل، كما كان من المتألقين في اإلبداع
، بين الفينة واألخرى،  ونود أن نذكر في ىذا السياق أيضا، أنو كانت تسند إليَّ
ميمة تدريس إحدى مواد المغة العربية لطمبة كمية الطب، واليندسة، والعموم، فكنت 

ُأعنَّي نفسي وأنا أبحث ليم عن موادَّ لغويٍة وأدبيٍة تتناسب ومستواىم، ولقد اضطررت، 
في كلَّ األحوال معيم، إلى الخروج عن المألوف المرسوم في المنيج العام لتدريس 

المغة العربية، بحثًا عن مادة أرتفع بيا نحوىم حتى تكتسب المحاضرة قيمتيا وىيبتيا، 
وأذكر أنني كنت أضع أسئمة بعض االمتحانات ليم، ثم أعرضيا عمى نفر من 

المتخصصين في القسم، فيجد بعضيم، في جوانب منيا، ما يمكن أن يكون موضع 
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تساؤل، أو احتمال، أو اجتياد، أما أولئك الطمبة، فكانوا يتنافسون فيما بينيم، لمحصول 
. عمى العبلمة القصوى، َبْمو العالية

وميما يكن من أمر، فإن أولئك الطمبة، الذين تم التحاقيم بأقسام المغة العربية، 
دونما رغبٍة منيم، سوف يتم تخرجيم، بعد فترة قد تطول، وقد تقصر، ثم يصبح 

معظميم مدرسين لمغة العربية في المدارس، فماذا عساىم يصنعون؟ سوف يتخرج في 
المدارس، عمى أيدي ىؤالء، بالمواصفات التي تحدثنا عنيا آنفًا، طمبٌة ُيعدُّون العدة 
لدخول الجامعة، فيبدأ العمل والتعامل في الجامعة مع جيل جديد أكثر ضعفًا من 

. سابقو، وىكذا دواليك
وىناك ممحوظة أخرى ذات أىمية وخطورة في ىذا المجال، وىي أننا كنا نشكو، 

فيما مضى، من أن المحاضرات التي ُتْمقى في قاعات الدرس في كميات الجامعة 
وأقساميا المختمفة، باستثناء قسم المغة العربية، كانت بالعامية، فكنا نأسى لذلك 
ونحزن، ونتمنى أن يتغير الحال إلى ما ىو أفضل وأسمى، ولكن المشكمة اآلن 

أصبحت تتمثل في أن جانبًا ال يستيان بو من المحاضرات، التي يمقييا متخصصون 
عمى طمبتيم، في قسم المغة العربية نفسو، أصبح يأخذ المنحى العامي، مما عقَّد 

. األمر، وجعل اإلصبلح أكثر صعوبة وعسراً 
وال نبالغ إذا قمنا، ونحن في سياق مصارحة الذات، ومكاشفة النفس، بيدف 

تشخيص الواقع تمييدًا إلصبلحو، إن بعض من يتصدى لمناقشة ما يوكل إليو من 
رسائل جامعية، في المغة العربية، في مرحمة الدراسات العميا، يقوم بيذه الميمة، متخذًا 
من العامية وسيمة، أو معتصمًا، في أحسن األحوال، بالتسكين، وعدم االلتزام بقواعد 
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المغة، وما تقتضيو من تقنين وضبط، مما زاد الطين بمًَّة، وجعل الخرق أكثر اتساعا 
. عمى أيَّ راقع
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التحديات التي تواجو المغة العربية في فمسطين 
من المعموم أن المغة العربية ترتبط بكتاب سماوي مقدس ىو القرآن الكريم، الذي 
نزل بمغة عربية سامية، والذي أجمع القدماء، من الفصحاء والبمغاء، بعد طول جدال 

وىذا يعني أن . ونقاش، عمى وصفو بأنو ذو حبلوة وطبلوة، وأنو يعمو وال ُيعمى عميو
المغة العربية، في مسارىا التاريخي المتطاول، قد ارتبطت فكريًا ووجدانيًا باألنماط 

المغوية الفصيحة التي أرسى قواعدىا ىذا الكتاب الذي ال يأتيو الباطل من بين يديو وال 
ضافة إلى ذلك، فقد ارتبط اإلنسان المسمم بقرآنو لغة وفكرًا ارتباطًا عقديًا . من خمفو وا 

. ال مجال لمبحث فيو ىنا، نظرًا لكونو أمرًا بدىياً 
ومن ىذا المنطمق، فان أّيَ  تعمُّم أو تعميم ليذه المغة، يجب أن يكون النصُّ 

القرآني معيارًا يستند إليو ويمتاح منو، ولكن ىذا ال يعني، بحال من األحوال، االنغبلق 
عمى الذات والُيوية، واالمتناع عن التأثر والتطور ما وجد المرء إلى ذلك سبيبًل، 
. شريطة أال يؤدي ذلك إلى االنسبلخ من تراثنا الزاخر، أو التنكر لماضينا العريق

ولكن المغة العربية تعاني في فمسطين، شأنيا في ذلك شأن سائر البمدان العربية، 
من ضعف في مستوى األداء لدى دارسييا، ومن ضعف، ال يقل عن سابقو، لدى نفر 

ال يستيان بو من مدرسييا والقائمين عمييا، وذلك عمى الرغم من ارتباط ىذه المغة 
الشريفة، كما ذكرنا آنفًا، بالقرآن الكريم، الذي كَفل اهلل ليا بو الحراسة والحماية، فقال 

نا لو لحافظون: "جل وعبل ". إنا نحن نزلنا الذكر وا 
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ولكن ىذه المغة، التي ارتبطت بالدين، وما لو في نفوس أبنائو من قداسة، تتعرض 
اآلن الى االنحدار والتراجع، إلى حدِّ أصبحنا نخشى أن تتفّشى فيو األمية المغوية حتى 

. بين الجميور من حممة الدرجات العممية
ذا ما حاولنا تممس األسباب، وتحسُّس العوامل التي أدت بالمغة وأبنائيا الى ىذا  وا 

 :الدَّْرك، فمعمنا نجد ذلك، أو بعضو، راجعًا الى أمور من أىميا

أن لنا في فمسطين، عمى كل المستويات السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، * 
والفكرية، والتربوية، والتعميمية، خصوصية ننفرد بيا عن اإلخوة األشقاء في العالم 

العربي، ذلك أننا نعيش تحت وطأة احتبلل ظالم، يعتقد كثير من الناس، غير 
دقيقين، أنو مجرد اغتصاب لمساحات من األرض وما يغطييا من سماء، وما 

يستكن في أعماقيا من مياه وِركاز فقط، ولكن الحقيقة ىي أن ىذا االحتبلل، ىو، 
إضافة إلى ما سبق، محاولة احتبلل لكل مساحة يستطيع العدو أن يمتمكيا من 

إن المغة العربية، في فمسطين، . عقل كل مواطن فمسطيني، وفكره، وثقافتو، ولغتو
. تئن اآلن تحت وطأة ِزحام المغة العبرية ليا في كل مجاالت الحياة ومناحييا

ذا ما أردنا التمثيل ليذه المسألة، بما يزيدىا بيانًا، فإننا نقول إن عشرات اآلالف : وا 
من العمال الذين يذىبون صباح كل يوم لمعمل في إسرائيل، ومن بينيم، في مواسم 

العطل واإلجازات، عدد ال يستيان بو من الطمبة، يصطنعون المغة العبرية كي يتمكنوا 
من التكيف، والتأقمم، وقل، إن شئت، التعايش مع صاحب العمل اإلسرائيمي، وىذا أمر 

ًَ يوميًا يعيشو قطاع كبير من أبناء الشعب الفمسطيني . أصبح، دون مبالغة، حدثًا
لقد ترتب عمى ىذا الوضع، وأنا شاىد عيان لو، ومراقٌب واع لمجرياتو، شيوُع 

ن نظرة سريعة إلى المعجم المغوي الذي يمتمكو كثير  المغة العبرية ومزاحمُتيا لمعربية، وا 
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من العمال، ومن بينيم طمبة، ممن يعممون في حقول البناء، والزراعة، والصناعة، 
والخدمات المختمفة في إسرائيل، لتقف بنا مشدوىين أمام الزحف الخطير لمغة العبرية 

بل إن طريقة النطق واألداء، . عمى مرافق الحياة العربية في شتى مجاالتيا ومناحييا
 بدأت تجنح، في كثير من الحاالت،  عمى ألسنة Accentأو ما يسمى باألجنبية 

إن ىذا األمر ال يقتصر عمى الجموع . الكثيرين من أبناء قومنا نحو السمت العبري
الغفيرة لمعمال المشتغمين في مصانع إسرائيل ومزارعيا، بل إنو يمتد ليشمل أيضا 

قطاعًا كبيرًا من التجار الذين يستوردون مواد تجارتيم المختمفة من إسرائيل؛ لقد أصبح 
ىذا القطاع المتردد يوميًا، إلى حدِّ كبير، عمى مصانع إسرائيل، ومراكز التجارة فييا، 
مضطرًا إلى إتقان العبرية باعتبارىا قناة رئيسة ُيتوسَّل بيا في ميدان التعامل والتفاىم 

. والتواصل
ولعل من بين أىم األسباب، التي أنشئ من أجميا مجمع المغة العربية الفمسطيني، 
ىو الوقوف أمام اليجمة الشرسة لمغة العبرية عمى لغتنا العربية في فمسطين، ولكن ىذا 
المجمع، وقد عممت فيو نائبًا لرئيسو فترة ليست بقميمة، ولد وليست فيو مقومات الحياة 
والنماء، لعوامل كثيرة، من بينيا العامل المادي، إضافة إلى ظروف االحتبلل القاسية 
التي كانت، في كثير من المناسبات، تحول دون التواصل بين أعضاء المجمع، مما 

. أدى إلى تشتت الجيود، وبعثرة اآلمال
إن الواقع الذي تحياه لغتنا العربية في فمسطين، ىو واقع ال يبشر بمستقبل طيب، 
ذا لم تتكاتف جيود أبناء األمة العربية، مع جيود أبناء ىذا الوطن في حماية ىذه  وا 

المغة، والذود عن حياضيا، فان مدَّ المغة العبرية سيبلقي جزرًا لغويًا عربيًا متناميا يتيح 
لممدَّ العبري أن يطغى عمى الوجود العربي لمغتنا، وعندئٍذ ال ينفع الدمع، وال الرثاء، وال 

. الوقوف عمى األطبلل، وبكاُء األحبة الذين غادروىا
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إن ما سبق من كبلم يجعمنا في حالة مواجية صريحة وصادقة مع ىمِّ خطير من 
ىمومنا مع لغتنا، أو بعبارة أكثر دقة، مع ىموم لغتنا معنا، وىو ىمّّ عمميّّ يحتاج اآلن 

منا جميعًا إلى حل، قبل أن يطغى الطوفان، ويحلَّ الندم الذي ال ينفع، وال يرّد ما 
. ضاع، وما يمكن أن يضيع

أن بعض المغرضين من أبناء أمتنا، وبعض الغرباء عنيا، والحاقدين عمييا من * 
األجانب، يروجون لمقولة ظالمة ظاىرىا فيو الرحمة، وباطنيا من قبمو العذاب، 

وفييا يزعمون أن ىذه المغة تتسم، في مستويات درسيا الصوتي، والصرفي، 
والنحوي، والداللي، بالصعوبة، بل وبالتعقيد في بعض المستويات، كالمستوى 

النحوي؛ وبالتالي، فبل مفر أمام أبنائيا، كي يسايروا طبيعة العصر وما يشيده من 
تطور في مناحي الحياة كافة، ومن بينيا المغة، ال مفّر أماميم إال اليروب منيا 

إلى ما ألفتو عقوليم، والكتو ألسنتيم، وىو التعامل بالميجات العامية، واصطناعيا 
لغة بديمة تتسم بالسيولة، والخمو من التعقيد كما يدعون، ويتخذون في ىذا الصدد 

. دعوى صعوبة نحو العربية وتعقيده مركبًا يمتطونو
وليس من شك في أن ىؤالء القوم يتخدون ىذه الدعوة الخبيثة وسيمة خفية لميجوم 

عمى اإلسبلم، وصرف أىمو عن مصدر دينيم الرئيس المتمثل بالقرآن الكريم، الذي 
أنزلو اهلل بيذه المغة الشريفة التي بيا يتكممون ويتفاىمون، إضافة إلى ىدف آخر ال 
يقل خطورة عن سابقو، وىو تمزيق وحدة ىذه األمة الواحدة، وشقُّ صفيا، وتفتيُت 

الروابط التي تجمع بين أْبنائيا في أىمَّ آصرٍة بينيم، وىي المغة الواحدة، التي ىي اآلن 
. كلُّ ما أبقى لنا ىذا الزمان من صبلت ووشائج
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ولعل من نافمة القول أن نذكر، في ىذا المجال، أن الصعوبة المزعومة، التي 
تتسم بيا المغة العربية في مستوياتيا المختمفة، ال تخمو منيا الميجات العامية، فيي، 
أي ىذه الميجات، تخضع لقوانين وقواعد صارمة يعرفيا دارسو الميجات والباحثون 
فييا، وقد تبين لنا ذلك، بوضوح وجبلء، في أثناء دراستنا إلحدى الميجات العربية 

الفمسطينية، بمستوياتيا الصوتية، والصرفية، والنحوية، وىي ليجة مدينة نابمس، ولكن 
ن أمر ىذه الميجات عمى الناطقين بيا، وجعميا في متناول أيدييم، سيرورتيا،  الذي ىوَّ

فيم، بدعواىم، ال يستبدلون سيبًل . عمى ألسنتيم، ودفُء ألفتيم ليا منذ حداثتيم
نما يشترون، بدعوتيم المشبوىة، الضبللة  بصعب، وال قريب تناول ببعيد منال، وا 

. باليدى، ويضعون الغثَّ موضع السمين
ذا كنا ال نستطيع التغاضي عن بعض الصعوبات التي اكتنفت جوانب من  وا 
قواعد لغتنا، والتي يتحدث عنيا بعض الغير من أبناء ىذه المغة الشريفة العظيمة، 

ويحاولون، من ثمَّ، بجيودىم الفكرية، ومقترحاتيم العممية، تخفيفيا، أو السيطرة عمييا، 
فإن األمر كمو يمكن ردُّه، أو ردُّ معظمو، إلى الصراع المدرسي والمذىبي الذي كان 

يحتدم بين أنصار المدارس المغوية وأتباعيا، فضبًل عمى إدخال المنطق العقمي 
. الجاف، واستعمالو في محاكمة النصوص المغوية، واستنباط القواعد منيا وليا

إن تمك الصعوباِت اآلنفة الذكر، التي نقرُّ بوجودىا من ناحية، ونعترف بأنيا قد 
انعطفت بعربيتنا، أو جانبٍ  منيا، عن الجادة السَّمَسة الميسورة، من ناحية أخرى، ال 
يمكن التغمب عمييا بإلغاء المغة، والتحول عنيا إلى العاميات، أو استغبلل الدعوة إلى 
تيسير المغة وقواعدىا، عن طريق تجاوز العزائم في المغة إلى الرخص، ثم تيسير تمك 

إن الدعوة إلى التيسير ال يمكن أن تتحقّْق بوساطة . الرخص بتجاوزىا إلى المحن وىكذا
إىمال األمور الرئيسة في المغة، والقضايا األساسية التي تمسُّ جوىرىا، أو المجوِء إلى 



 233 

التمرد والعصيان التربوي، بجعل كلَّ صعٍب سيبًل ىينًا، يقوم عمى الغضَّ من شأن 
األساسيات المغوية في ميادين الصوت، والصرف، والنحو، والداللة، وأساليب المغة 

دأب الطالب إن التيسير يتحقق، أو يمكن أن يتحقق، عن طريق . الرفيعة في التعبير
 موضع الطبيعة النوعية لممنياج، ناىيك عن جودة عمل المدرس، إضافة إلى وجده

كما يمكن ليذا األمر أن يتحقق أيضا بتكاتف جيود أبناء ىذه المغة ومحبييا، . الدراسة
ثتيا منيجًا،  ونيوضيم معًا بدراسة المغة وتنقيتيا من كل الشوائب التي عمقت بيا ولوَّ

. وأسموبًا، وتمثيبلً 
نعم، إنَّ القضية الرئيسة، التي يواجييا معممو المغة العربية ومتعمموىا أيضًا، 

تكمن في تدريس قواعد ىذه المغة، والطريقة التي يسير عمييا طرفا عممية التعميم، فيذه 
الطريقة، التي تَُقدَُّم من خبلليا تمك القواعُد ألبنائنا الطمبة في الجامعات، والمدارس 

أيضا، ال تخمو، في األعمَّ األغمب، من الصنعة، والتكمف، والتمقين األصم، من جانب 
المدرس، ومن الحفظ الخالص، من جانب المتعمم، دونما محاكمة لمنصوص، أو 

ضافة إلى . محاورة معيا بيدف تذوقيا، واستجبلء عناصر الجمال المستكنِة فييا وا 
ذلك، فيناك اعتماد مطمق، في معظم الحاالت، عمى اجترار التراث المغوي، كما جاءنا 
في مصادره القديمة، دون أن يتعرض، عمى أيدي مقرريو ومدرسيو، إلى عممية خمق 
بداع، وتفجير طاقات وممكات تجعمو في حالة تكيف، وتأقمم، وتعايش مع الواقع  وا 

فاألمثمُة ما زالت، في دروس النحو، تدور حول . المعاصر الذي تحياه العربية وأبناؤىا
أكموني "عبلقة زيد بعمرو، كما أنَّ اجتماع فاعمين لفعل واحد ما زال يتخذ من 

. فمكًا يدور حولو في ىذا الزمان الذي خبل، أو كاد يخمو، من البراغيث" البراغيث
ذا كنا نقف أمام تراثنا العظيم، وما أفرزه لنا من فكر لغوي وعممّي خبلق، بجبلل  وا 

واحترام، ونعّده زادًا ثرًا منح تاريخنا المغويَّ موقعًا متقدمًا في المسيرة الحضارية 
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اإلنسانية، إال أننا، وبحكم التطور الذي تشيده البشرية، مدعوون إلى االنتقال في تعمم 
تمك القواعد، أو، لنقل، تمك القوالب الموروثة، وتعميميا، إلى آفاق جديدة رحبة نرتفع 

إلييا بمغتنا ذوقًا وأسموبًا، مسايرين، في ذلك، روح العصر بكل ما يشيده من تفجر في 
المعرفة والمعمومات، ومستفيدين، في الوقت نفسو، من التقدم العممي الكبير الذي 

حققتو الدراسات المغوية في المغة اإلنجميزية، وغيرىا من المغات العالمية، واإلفادة كذلك 
من الدراسات المغوية العربية التي قامت بيا مجامع المغة العربية المنتشرة في الوطن 
العربي، إضافة إلى تمك الدراسات واألبحاث المغوية الناجحة التي قام بيا نفر مبدع 

من أبناء الضاد في عصرنا الحاضر، والتي دارت حول تشخيص واقع المغة العربية، 
. ومحاولة إيجاد الحمول العممية ليا

نما تكمن في ذواتنا والطرائق التي تمقينا   إن المشكمة ال تكمن في المغة في ذاتيا، وا 
. فييا المغة، والطرائق نفسيا أو المشابية ليا التي نقدّْم من خبلليا لآلخرين ىذه المغة

لقد كانت لغتنا مشرقة، في ماضييا، عندما اتخذىا األجداد وسيمة سيمة ومرنة لتجسيد 
كل ما كان يختمج في نفوسيم، وعقوليم من مشاعر وأفكار، ولكنيا تعرضت، عمى 

أيدينا، إلى التراجع، عندما أردنا ليا أن تكون، وىي تتقمب في أحضان الحاضر، تتزيا 
بثوب الماضي، ما نعين أنفسنا، وما نعين عنيا أيضًا، إمكانات التطور المتاحة 

لتمكينيا من التعبير المرن عن الحياة الجديدة والمتجددة بكل ما تشتمل عميو لغتنا في 
. أعماقيا من اقتدار

 إن الضوابط والقواعد، التي تحكم األنظمة الصوتية، والصرفية، والنحوية، 
والداللية، واألسموبية لعربيتنا، ليست حكرًا عمييا، أو خاصة بيا وحدىا، في حين يكون 
غيرىا من المغات بمنأى عنيا؛ إن المغات األجنبية، كاإلنجميزية واأللمانية، عمى سبيل 

المثال، تمتمئ الواحدة منيا بالقواعد والضوابط التي يعد الخروج عمى جانب أو جزء 
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منيا، خمبًل يسيء إلى بنائيا المغوي، وعيبًا ال يغتفر لمن يقع فيو، أما نحن، وعندما 
يقع الواحد مّنا في خطًأ، أو خمل لغوي، فإنو يسرع في رَدّ  ذلك إلى صعوبٍة في المغة، 

. وتعقٍد في أنظمتيا الصوتية، والصرفية، والنحوية، والداللية، واألسموبية
 إن وجود الضوابط والقواعد الوظيفية، التي تحكم النظام المغوي ألية لغة، يشير 

إلى الدقة التي تتمتع بيا تمك المغة، والحرِص عمييا من االبتذال، وما يستتبعو ذلك من 
. استيتار وتحمل

 لقد اطمعنا عمى بعض المغات األجنبية، واقتربنا كثيرًا من إتقان واحدة منيا عمى 
األقل خبلل رحمة العمر، وصادفتنا، في أثناء دراستيا واإللمام بيا، بعض الصعوبات 
والعوائق، فمم نسمع من أبنائيا األجانب، والمشرفين عمى تدريسيا منيم، كممة تنعت 

لغتيم بالصعوبة، والتعقيد، والغموض، والرجعية، وأنيا بانتظار المنقذ ليا أو المخمَّص، 
نما كنا نسمع منيم عبارات التشجيع عمى االستزادة في الطمب، واإللحاح في  وا 

الوصول إلى اليدف، وبعبارة أخرى، فإن األجانب من الغربيين، وعمى رأسيم قادتيم، 
يحرصون حرصًا قويًا عمى احترام لغاتيم في استعماالتيم العامة والخاصة، كما 

ثراء طاقاتيا، وتدريس العموم بيا، في مختمف  يحرصون أيضا عمى نشر تمك المغات، وا 
مراحل التعميم، وقمما تجد، من بين المسؤولين منيم، من ال يجيد لغتو، بل إنيم 

يتنافسون في إظيار المقدرة والبراعة في التعبير عن أنفسيم، فكرًا ووجدانًا، بمغة سميمة 
أنيقة في جميع الظروف والمناسبات، وكثيرًا ما يكون الواحد منيم موضع سخرية 

. واستيزاء إذا ما ُسمَع، وىو يمقي كبلمًا، بالميجة الدارجة، أو العامية
وغيرىا من الكميات، ..  إن كميات عممية مختمفة كاليندسة، والطب، والعموم 

تدرس، في معظم البمدان العربية، موادَّ كثيرة بالمغات األجنبية، ومن بين تمك المواد، 
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الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والميكانيكا، بأنواعيا وفروعيا المختمفة، وتشتمل 
مقررات تمك المواد عمى نظريات، ومعادالت، وفرضيات، وحدوس، وتبصرات تحتاج 
الى إعمال العقل، والفكر، والمنطق أضعافًا مضاعفة لما يحتاج إليو الدرس المغوي 

العربي بمستوياتو المختمفة، ولكننا، مع ذلك، ال َنْسمع من جانب المعمم والمتعمم، عمى 
حدِّ سواء، شكوى، أو تذمرًا، أو دعوًة إلى تبسيط الرياضيات، أو تيسير الكيمياء، أو 
نما نسمع منيم دعواٍت تطالب بالمزيد من التعمق والتحميل، وتحث  تسييل الفيزياء، وا 
عمى اإلكثار من الكشف والتنقيب، معتبرين ما وصموا إليو، من عمم وفكر، خطوة، أو 

. مجرد خطوات عمى طريق طويل ما زالوا في بدايتو
 أما في مجال الدرس المغوي لمعربية، فإننا نسمع الكثير من األصوات التي تسم 

لغتنا بالصعوبة والتعقيد، وتصميا بالتخمف، وعدم القدرة عمى مجاراة الركب الحضاري 
المتجدد، وتطالب باالنحراف عنيا، واالبتعاد عن قوالبيا وقواعدىا، واستبدال المغات 

. األجنبية، أو العاميات العربية بيا
وال شك لدينا، في أن مرد ذلك كمو، يعود، أو يمكن أن يعود، إلى واحد من أمرين 

: اثنين، أو إلييما معاً 
 الذي ينخرط في الميدان العممي، آنف نوعية الطالبوأول ىذين األمرين ىو 

الذكر، بفروعو المختمفة، حيث يرشح لسموك ذلك الدرب العممي طمبٌة من ذوي 
المواىب، والمؤىبلت، والمعدالت العالية في الثانوية العامة، وينتج عن ذلك أن يمج 

تمك التخصصات العممية الدقيقة طمبٌة يتمتعون بذىن متوقد، وعقل صاف، وأفق واسع 
يمكَُّنيم من تجاوز أية صعوبة قد تعترض سبيميم، وحلَّ أية عقدة قد تواجو مسيرتيم، 
وىذا مسمك محمود، ولكن يجب أاّل يقتصر اعتماده واتباعو عمى طائفة معينة من 
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ّنما يجب اعتماده وتعميمو عمى  الطمبة، في مجال معين من التخصص، دون سواه، وا 
مختمف التخصصات، ومن بينيا، وربما في بدايتيا، التخصص في الدرس المغوي 

. لمعربية
أما األمر اآلخر، فيتمثل في أن إلصاق تيمة الصعوبة والتعقيد بمغتنا العربية، 

: عمى وجو خاص، كان يصدر، في األعمَّ األغمب، عن إحدى جيتين
 تبتغي، من وراء دعوتيا، تشويو الوجو المشرق لمغة العربية، التي جية مشبوىة

كانت، أيام قوة أبنائيا وعزتيم، عبر قرون ممتدة، لغة حضارة تمكَّنت من تجسيد 
الفكر، والوجدان اإلنساني في أسمى صورة، وأدق تعبير، وىم بدعوتيم، التي يمبسونيا 
أثوابًا براقة خادعة، ييدفون إلى دفع أبناء ىذه األمة إلى العزوف عن لغتيم الغنية، 
التي وسموىا بالصعوبة والتعقيد، والمجوء إلى الميجات العامية الفقيرة، التي يسمونيا 
بالسبلسة والسيولة، والتي تؤدي، كما يخططون، إلى تفتيت األمة عقديًا، وفكريًا، 

وىذه الجية يعرفيا كثيرون من أبناء ىذه األمة، ممن شرفوا بأمانة حراسة . وسياسياً 
. ىذه المغة، والدفاع عنيا بأفكارىم، ودراساتيم، وممارساتيم

، فتحمل لواءىا، فئة من أبناء جمدتنا، ممن أقبموا عمى دراسة أما الجية اأُلخرى
المغة العربية، دون أن تييئيم ظروفيم العممية والفكرية والنفسية إلتقان ىذا النوع من 

الدرس، وما يحتاج إليو من إشراق ذىني، وقدرات عممية تمكنيم من ولوج ىذا 
. التخصص الذي يحتاج، دونما شك، إلى ىمٍة، وعزيمة، وصفاء

ولكن كبلمنا ىذا ال يعني، بحاٍل من األحوال، االستسبلم إلى الواقع المغوي الذي 
تشوبو، أو يمكن أن تشوبو، وتشوىو، بعض الينات، أو النقائص، أو التعقيدات، كما 
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يسمييا بعضيم، التي يمكن تدارُكيا، واالرتقاء بيا إلى حيث نرجو ونأمل بإخبلص 
. النيات، وانبراء ذوي الكفاية الضميعين من المغة ليا

إن ىناك وسائل متعددة لتخطي ما يعترض الدرس المغوي لمعربية من صعوبات 
أو تعقيدات، وربما تحدثنا عن بعضيا في حنايا ما سمف من كبلم، ولكننا سنحاول، 
في خاتمة ىذه الدراسة، إضافة بعض النقاط األخرى التي يمكنيا أن تسيم أيضًا في 

. إيجاد نوع من التيسير، والتسييل، والتبسيط لعممية الدرس المغوي
 أن الوضع العام لئلعبلم في ببلدنا، بجوانبو الثقافية، والفنية، والفكرية، تغمفو *

فالقارئ لمصحف ونشرات .  الركاكة، والضعف، والجنوح، نحو الميجات العامية
األخبار، والمستمع إلى محطات اإلذاعة، والمشاىد المستمع لممسمسبلت القصصية 
ونشرات األخبار في التمفاز، عندنا ىنا في فمسطين، وفي األقطار العربية الشقيقة 

إن باستطاعة . أيضا، يشعر بمدى االنحدار والوىن الذي تعانيو عربيتنا المستعممة فييا
وسائل اإلعبلم المختمفة، التي تدخل بيوتنا، وأماكن عممنا، ومرافق حياتنا المختمفة، في 

 باستطاعتيا أن تنيض بواقع ىذه المغة من الدَّْرك الذي –كل وقت، دونما استئذان 
وصمت إليو، إلى الدرجة التي نطمح إلييا، فيي أكثر الوسائل والوسائط الممكنة 

والمتاحة تواصبًل وتعامبًل وتفاعبًل مع اإلنسان، كما أنيا ذات تأثير بالغ في تشكيل 
. عقل ىذا اإلنسان، وفكره، إضافة إلى ضبط لسانو وصياغتو

بيد أن وسائل اإلعبلم، في وضعيا الحالي، لم توظَّف عمى نحو ناجع أم منتج، 
ضاعة الوقت، ونشر ءفيي اآلن أقرب إلى المتعة الرخيصة، والميو غير البري ، وا 

صبلح ما أفسدتو  شاعة القيم اليابطة، منيا إلى حياة الجد والبناء، وا  رطانة المسان، وا 
قوى الييمنة اإلعبلمية، التي تشترط في اإلعبلمي مواصفاٍت مختمفًة ومتعددة ومتنوعة 



 239 

ليس من بينيا، في األعم األغمب، مراعاٌة لمقيم والمبادئ العالية، أو لقيمة األداء 
المغوي، وسبلمة النطق والقراءة، وذلك عمى الرغم من إجماع العرب عمى أن لغتنا 
العربية، تمثل خط الدفاع األخير الذي يمكننا، من خبللو، حماية أنفسنا من اليجمة 
الشرسة لؤلعداء، كما أنيا تعد آخر ما تبقى لنا من وسيمة يمكن أن تؤلف بين قموب 

. أبناء ىذه األمة، وتجمَعيم معًا عمى صعيد واحد مشترك
وعمى ىذا، فإن األمل معقود عمى أصحاب القرار والغْيرة في أن يبذلوا ما لدييم 
من إمكانات، ويسخروا ما بوسعيم من قدرات، لدعم المؤسسات اإلعبلمية المختمفة، 
سناد  وتزويدىا بالمتخصصين ذوي الكفاية العممية والثقافية، كي يكونوا وسائل رفع وا 

لمؤسسات التربية والتعميم في ميمتيا المتمثمة في تحسين مستوى األداء المغوي، الذي 
يمكن أن يتخذ طريقًا سميمًا وسويًا عمى ألسنة الجميور العربي بعامة، وألسنة أبنائنا 
الطمبة وأدائيم المغوي العام في المدارس، والجامعات بخاصة، إذا ما تّمَ  توظيف 
الوسائل اإلعبلمية المختمفة توظيفًا إيجابيًا، يقدم لممرء ما يحقَّق لو الرقّي  النفسي 

. والفكريَّ من جية، ويحفظ لو فصاحة المسان، وجودة األداء من جية أخرى
 ويرتبط بحديثنا عن اإلعبلم العام، وما يشكمو، في كثير من ظواىره ومظاىره، من *

، في خطورة تحديو  تحدٍّ كبير وخطير لمغة العربية في فمسطين، حديث آخر ال يقلُّ
لمغة العربية، عن التحدي السابق، ونعني بو، ما تواجيو العربية، عمى ألسنة جميور 

. كبير جدًا من الخطباء والوعاظ في بيوت اهلل، وعمى منابر رسولو الكريم
إن الكثيرين ممن يتصدون إللقاء الخطب والدروس، في المناسبات الدينية 

المختمفة، وعمى رأسيا تمك المناسبة الدينية المتكررة أيام الجمع، ال يتقنون العربية، وال 
وىذا من .  يجيدون أداءىا عمى النحو الذي تقتضيو قواعدىا صرفًا، ونحوًا، وأسموباً 
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شأنو أن يضيف إلى المتاعب، التي تواجييا لغتنا في فمسطين، ىماِّ آخر، ما كان لو 
أن يكون في أكثر األمكنة التي يفترض فييا أن تكون حصنًا يدافع عن المغة، ويذبُّ 

. عنيا، وىي المساجد
إن الدرس األسبوعي، الذي يمقيو نفر ليس بقميل من أولئك الخطباء والوعاظ عمى 

منابر تمك المساجد، تتعرض فيو المغة، عمى ألسنة ىؤالء، إلى الكثير من التشويو 
والمحن الذي يدخل األلم واألذى إلى النفوس واآلذان، والخمل والخطل إلى المعاني 

وىذا يعني أن ما تتعرض لو لغتنا في المؤسسات التعميمية، في ىذه الديار . والدالالت
المقدسة، ال تجد لو عربيتنا عاصمًا يحمييا، ويدافع عنيا، ويخفف من حدَّة تراجعيا 
حتى في ىذه األماكن المقدسة التي يفترض فييا أن تكون قمعة حماية ودفاع عن 

. المغة، باعتبارىا الوسيمة والقناة التي يتجسد من خبلليا اإلسبلم العظيم، بقرآنو الكريم
إن ىذا التحدي الذي تواجيو لغتنا عمى ىذه الجبية اإلضافية، يفرض عمينا أن 
نقرع الجرس، ونذكر بما نعده أمرًا بدىيًا، وىو أن الشريعة والمغة وجيان لشيء واحد 

ذا كانت العموم الشرعية تمثل دينامية ىذا الدين الحنيف، وعقيدتو السمحة، . متكامل وا 
فإن المغة، التي تعبر عنيا وتجسدىا، تعّد السوار أو اإلطار الذي يكسب صورة ىذا 

. الدين ومضمونو، الجمال، والبياء، والسناء
. من ىنا، فإن الواجب يحتم عمينا أن نولي ىذا األمر عناية كبيرة، واىتمامًا بالغاً 

ولعمنا نجد في زيادة الجرعة المغوية، المشفوعة بالجوانب الوظيفية والتطبيقية لمعربية، 
 ما –التي يجب أن يأخذىا الطالب في كمية الشريعة، إلى جانب عموم الفقو واألصول 

يحدُّ من طغيان المحن، وفشو الفساد عمى األلسن في تمك األماكن المقدسة التي يجب 
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أن تكون خالية من أيَّ تموث لغوي، يعدُّ، في حالة وجوده، نوعًا من الضبلل الذي 
. يحتاج إلى إرشاد، كما طالب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

 وىناك أمر ميم، في رأينا، نوّد اإلشارة إليو عمى عجالة، ونحن نستعرض جانبًا *
من التحديات التي تواجو لغتنا في فمسطين، وىو أمر يممس جانبًا خطيرًا من جوانب 

مكونات حياتنا العممية والفكرية والثقافية، وما نجم عنو من جنى فج، وحصاد غير ذي 
. نضج، انعكس سمبًا عمى واقعنا التعميمي، ومستقبل أجيالنا العممي

لقد نعى القدماء من العمماء، فيما مضى، عمى أولئك الذين كانوا يتمقون العمم 
عمى أنفسيم من خبلل األوراق والصُّحف، وال يجمسون ألخذ العمم بين أيدي العمماء 

بالتمقي المباشر والمشافية، وكان ىؤالء القدماء، كابن سبلم الجمحّي في طبقاتو، وأبي 
منصور األزىري في تيذيبو، يطمقون عمى أولئك النفر من المتعممين بيذه الطريقة اسم 
حفيين، وال يعتدون بعمميم، وال يجيزونيم، وال يسمحون ليم بالتصدر في حمقات  الصُّ

وكان منطمقيم ومنطقيم في ذلك يستند إلى أن ما حصل عميو أولئك . العمم والتدريس
من عمم، من خبلل األوراق والصحف، دون الرجوع إلى شيوخ معتمدين، ينيمون منيم 
مباشرة ومشافية، من شأنو أن يزود ىؤالء الشداة بعمم يخالطو تصحيف،  ويمازجو 
. تحريف، قد يجوز، في األعم األغمب، عمييم، فيؤدي عندىم إلى الخمط واالضطراب
إن الواقع التعميمي عندنا في فمسطين، وفي غيرىا من أقطار الوطن العربي، 

شيد، وما زال يشيد، ظيور أعداٍد ليست قميمة من حممة الشيادات والدرجات العممية 
الجامعية العميا، كالماجستير والدكتوراه، ناىيك عن درجة البكالوريوس، ممن أخذوا 
حفيين، وذلك فيما يسمى،  عمميم عمى طريقة أولئك الذين ُسّموا، في الماضي، بالصُّ

. في أيامنا ىذه، بالمراسمة أو االنتساب
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لقد حصل ىؤالء عمى درجاتيم العممية دون انتظام في برنامج تعميمي يفرض عمى 
صاحبو الجموس واالستماع إلى محاضرات، وندوات، وما يقتضيو ذلك، بالضرورة، من 

مناقشات ومداوالت فكرية تعد ميسمًا لحياة عممية جامعية يعيش فييا الطالب بفكره 
وربما ازداد طين ىذه المسألة بمة، فيما يعرف اآلن بالتعميم المفتوح، أو . وجوارحو

. التعمم عن بعد، وما يميد لو بعض الناس اليوم، عندنا، فيما يسمى بالتعميم المرن
إن كلَّ ىذه الطرائق واألساليب، في تعميم ناشئة اليوم، ليصبحوا قادة فكر الغد، ال 
تصنع منيم معممين حقيقيين، وال تخُمق منيم أُ ناسًا قادرين، في قابل األيام، عمى أن 

.  يقدموا ما ينفع الناس، ويمكث في األرض
من ىنا، فإن األمر بحاجة إلى وقفة من أولي األمر، وأصحاب الحل والعقد، حتى 

ال نصل، وتصل لغتنا معنا، إلى مرحمة ال نستطيع بعدىا حتى العودة إلى خطوط 
. الدفاع األولى عن الوطن، والنفس، والعمم

المغة واستشراف المستقبل في فمسطين 

حاولنا، فيما مضى من صفحات، تصوير الواقع الذي تحياه المغة العربية في 
المؤسسات التعميمية في فمسطين، كما حاولنا، أيضا، وصف التحديات التي تواجو ىذه 

. المغة الشريفة في ىذا الجزء المقدس من الوطن العربي
وليس ثمة شك، في أن الحديث عن ىذين الجانبين، ال يمكن أن يرد أحدىما 

منفصبًل عن اآلخر، أو منبتًا عنو، ذلك أن صورة الواقع المغوي تتداخل، بالضرورة، 
مع التحديات التي تواجو ذلك الواقع، وتصطدم معو، كما أن تمك التحديات ال يمكن 

أن توجد بمعزل عن واقع تواجيو، وتتفاعل معو، ثم ينتيي األمر، في نياية المطاف، 
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لذا، فقد جاء حديثنا عن الواقع المغوي . بتغمب أحِد األمرين أو الجانبين عمى اآلخر
لمعربية في فمسطين ممتزجًا ببعض التحديات التي تجابيو، كما جاء الحديث عن 

التحديات المواجية لمواقع المغوي، مجسدة ألخطر لحظات المشيد المغوي لمعربية في 
. فمسطين

بيد أن صورة ىذا المشيد المزدوج، بوجيي الواقع والتحدي، تبدو ناقصة وغير 
كاممة، إذا لم ترد، في نيايتيا، صورة مقابمة آلفاق المشيد الذي يمكن أن تستشرفو 
. المغة العربية في مستقبميا الواعد عمى ىذه األرض الغالية، بإذن اهلل تعالى ومشيئتو

ذا كانت بعض خيوط ىذه الصورة، وخطوطيا المستقبمية، تعبَّر عن آمال وأمانيَّ  وا 
تعتمج في النفس والوجدان، فإن جوانب كبيرة وميمة منيا، ىي، في الواقع، حقائق 

ممحة ال تنتظر التسويف، أو التأجيل وىاكم، فيما يأتي، جانبًا من بعض مبلمح ىذه 
: الصورة، ومنيا

  ضرورة وضع معايير أكاديمية وشخصية دقيقة لمطمبة الذين يتم اختيارىم في
الجامعات لمتخصص في مبحث المغة العربية وآدابيا، بحيث ينبني ىذا االختيار 

عمى ضوابط وقواعد تؤدي، في النياية، إلى انتقاٍء نوعيِّ لمطمبة من ذوي المواىب 
والميول المغوية واألدبية، كي يكونوا، في الغد المنظور، عدَّة ىذا الوطن وأممو في 

حمل أمانة التعميم في المدارس التي تعدُّ مصانع لآلباء واألميات صانعي 
المستقبل، ويمكن أن يخضع الطمبة، في ىذا المجال، إلى امتحانات ُتختبر فييا 

مكانات تخصصيم، وذلك أسوة بكثير من مجاالت  قدرتيم، ومستواىم، وا 
التخصص األكاديمّي التي ال يسمح لمطمبة في االنخراط بيا، إال بعد إجراء سمسمة 

. من االختبارات، التي تقرر، في النياية، قبوليم في التخصص، أو رفضيم



 244 

  إعادة النظر في البرامج األكاديمية التي تقدم في مجال دراسة المغة العربية في
وينبغي أن يتم ذلك . المدارس والجامعات الفمسطينية، من حيث الكم والنوع

بإشراف لجنة من ذوي االختصاص والخبرة والدربة، تضع نصب عينييا ىدفًا 
تنشده وتقصد إليو، وىو رفع مستوى التدريس بالمواد المغوية واألدبية، بحيث يأتي 
ذلك عمى نحٍو عمميِّ عمميِّ وظيفيِّ متدرج يرتبط بالواقع، ويمتحم بو، ويعبر عنو، 
دونما إغفال، أو إىمال، أو تجاىل ما لمتراث، في ىذا السياق، من أىمية قصوى 

 .في ربط حاضر ىذه األمة، ومستقبميا الواعد، بماضييا العريق الزاخر

ويقتضي ذلك، بطبيعة الحال، أن ُيمنح الدرس المغوي واألدبي لمعربية حقَّو من 
الوقت والساعات الدراسية، في جميع مراحل التعميم بعامة، والمرحمة الجامعية بخاصة، 
عمى نحٍو يساعد الطمبة عمى التحصيل العممي اليادئ المنظم، ويتيح ليم التمكن من 

. إتقان الميارات المغوية واألدبية التي تؤىميم لحمل األمانة المقبمين عمييا
  حّث جميع المدرسين، في مراحل التعميم المختمفة، وتدريبيم أيضًا، عمى أن تكون

لغة التدريس لدييم ىي المغة العربية السميمة الخالية من الشوائب واألخطاء؛ 
ذا  ألنيم، بذلك، سيكونون المثاَل الذي يحتذيو الطمبة، والقدوة التي يأتسون بيا، وا 

كان ىذا األمر مطمبًا ممحًا، وواجبًا قوميًا يجب أن ينيض بو المدرسون عمى 
اختبلف تخصصاتيم، وتنوع مستويات تدريسيم، فإن مدرسي المغة العربية، في 
جميع المراحل التعميمية أحرى من غيرىم بحمل ىذه األمانة، واالنطبلق بيا إلى 

. آفاق رحبة من الصحة والسبلمة والكمال
ولعل من المفيد، في ىذا المجال، أن نذكَّر بسموك اآلخرين من األجانب تجاه 

لغتيم، فقد قرأت، ذات يوم، أن المجمس القومي لمدرسي المغة اإلنجميزية في بريطانيا 
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قد أصدر قرارًا يقضي بأن عمى كل من يرغب في أن يكون مدرسًا في أي فرع من 
فروع المعرفة، كالرياضيات، أو الفيزياء، أوغيرىما من العموم، أن يكون مدرسًا لمغة 
األمَّ أواًل، وفي فرنسا، كان يقال لمطالب، الذي يخطئ، في أثناء حلَّ مسألة رياضية، 

. إن خطأه في المغة أسوأ من خطئو في الحل
  عقد دورات لغوية وتربوية منظمة، لمعممي المغة العربية في مراحل التعميم قبل

الجامعي، بإشراف نخبة من ذوي الخبرة والكفاية المغوية من األساتذة الجامعيين، 
خوانيم، المشتركين في ىذه الدورات، عمى أحدث  وذلك من أجل إطبلع زمبلئيم وا 

ما توصل إليو الفكر التربوي في مجال فيم القضايا المغوية، واألدبية، والنقدية 
فياميا ويفترض، في مثل ىذه الدورات، أن يقوم المشرفون عمييا بدراسة مناىج . وا 

المغة العربية، واستعراض ما تخمميا من قضايا لغوية مختمفة، ومسائل أدبية 
متنوعة، بيدف تذليل ما يعترض سبيل مدرسييا من عقبات، وتبسيط ما يمكن أن 

وحتى تنجح مثل ىذه الدورات، وتؤتي ُأكميا بإذن . تشتمل عميو من صعوبات
ربيا، ال بّدَ  ليا من أن تكون دورات عمميًة وعممية، ووظيفية، وأن تكون، إلى 
جانب ذلك، دوراٍت مدروسةً  ومبرمجة عمى نحو يحقق األىداف المتوخاه منيا 

ضافة إلى ذلك فإن إعطاء الحوافز المادية والمعنوية . ببساطة ودونما تعقيد وا 
لممشتركين في مثل ىذه الدورات، كفيل، فيما نرى، بجعميا عمبًل تربويًا ذا مردود 

 .عممي وعممي في آن

ويرتبط بيذا الجانب اإلصبلحي لمواقع المغوي عندنا، أمر آخر ال يقل أىمية عن 
سابقو، وىو أن ىناك ضرورة لعقد دورات لغوية مماثمة ألولئك المشتغمين في مجال 

اإلعبلم الصحفي، واإلذاعي، والتمفازي، بيدف تمكينيم من االطبلع، بإشراف 
متخصصين لغويين، عمى الوجو المشرق لمغة العربية، وعمى مدى تأثير األداء المغوي 
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السميم عمى متمقي اإلعبلم، عندما تكون القناة المغوية المستعممة لمتواصل بين الطرفين 
نقية وخالية من التموث، ثم توظيف ذلك كمو فيما ىم بصدده من كتابة، وقراءة، 

. ومناقشة
ويمكن أن نحقق ىذه المقاصد، ونصل إلى تمك األىداف المنشودة، في ىذا 

المجال، عندما يكون المشرفون عمى أجيزة اإلعبلم، والقائمون عمى أمرىا، إضافة إلى 
العاممين فييا، من المتخصصين بالمغة العربية، والبارعين في األداء بيا نطقًا، وقراءة، 

إن إيبلء اإلعبلم العام جانبًا من األىمية في مضمار اإلصبلح المغوي، يعّد . وكتابة
أمرًا ضروريًا، نظرًا لكون اإلعبلم، بأذرعو المختمفة، وحقولو المتعددة، يشكل رافدًا ميمًا 
يمكن أن يسيم في تنقية البيئة من التموث المغوي، وتعبيد درب اإلصبلح، وتقويم ما 
اعوجَّ منو، فضبًل عمى كونو ركيزة ورديفًا تستند إلييا عممية تدريس المغة في مراحل 

. التعميم المدرسي والجامعي عمى حدَّ سواء
إن ما ذكرناه آنفًا من فوائد عممية وعممية، تعود، عمى أولئك المشتركين في تمك 

الدورات، من المعممين والمعممات والمشتغمين في مجال اإلعبلم، يمكن أن يتحقق 
. أيضًا ألولئك المشتغمين في الحقل الشرعي من الخطباء والوعاظ

  قامة النوادي تشجيع الطمبة عمى القراءة الحرَّة، والمطالعة غير المنيجية، وا 
الثقافية، واألسواق األدبية، بتوجيو من أساتذتيم، والمشرفين عمييم، لما لمثل ىذه 
المناشط من مردود إيجابي عمى تحصيميم العممي، وتوسيع أفق تفكيرىم، ورفع 

. منسوب ثقافتيم، ثم استقامة ألسنتيم
  اإلفادة مما توصمت إليو المجامع المغوية العربية، والمؤتمرات التي تعقدىا وزارات

التربية والتعميم والجامعات العربية، والمؤلفات التي كتبيا المبدعون من أبناء 
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 اإلفادة مما توصل إليو ىؤالء من توصيات، وقرارات، في مجال تيسير –الضاد 
 .المغة العربية، وتطوير تدريسيا في ميادين الصرف، والنحو، والببلغة

إن بقاء تمك التوصيات والقرارات حبيسة الخزائن، والصدور، واألوراق، يشكل 
خطوة، بل خطوات، تعود بنا إلى الخمف، في الوقت الذي تمضي فيو الشعوب بمغاتيا 

. قدمًا في طريق التيسير، والتبسيط، والتطوير
  اإلفادة، ونحن بصدد تيسير الدرس المغوي لمعربية، وتطبيقو في مختمف مراحل

ذلك الدرس، من المناىج التربوية، والدراسات المغوية التطبيقية الحديثة التي يقوم 
 .بيا األجانب لمنيوض بمغاتيم، وتطويرىا

لقد خضعت مناىج التعميم في المغة اإلنجميزية، وطرائق تدريسيا، عمى سبيل 
المثال، إلى الكثير من التجارب، بيدف اختيار أكثرىا سيولة ويسرًا عمى الطمبة في 

إن المطمع عمى الكتب المغوية لئلنجميزية، ييولو الكم الكبير . مراحل التعميم المختمفة
ليا، والتسارع اليائل في إيجاد البدائل لكل ما يؤلف ويجرب، توطئة الختيار أكثر تمك 

. المناىج واألساليب مبلءمة لممعممين والمتعممين عمى حّد سواء
أما عندنا، في فمسطين، وفي غيرىا من البمدان العربية، فيما نعتقد، فإن أمر 

إن معظم كتب الصرف، . المناىج بعامة، ومناىج المغة العربية بخاصة، مختمف جداً 
والنحو، والببلغة، والداللة، ما زالت تكرر ما جاء في مؤلفات الخميل، وسيبويو، وابن 

دونما تغيير .... جني، والمازني، وابن الحاجب، وابن يعيش، والجرجاني، والسكاكي 
يعبر عن اختبلف الظروف، وتطور الحياة، باستثناء بعض األمور الشكمية غير ذات 

. الجدوى
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 إننا بحاجة إلى االطبلع عمى ما يجري حولنا، واستيعاب رياح التغيير التي تيب 
عمينا من كل اتجاه، ثم التقاط النافع والمفيد مما تغرسو المدارس المغوية واألدبية 

الغربية الحديثة من أفكار، ومناىج، وأساليب، من شأنيا أن تأخذ بأيدينا نحو اليدف 
الذي نسعى إليو، وىو تطوير الدرس المغوي لمعربية، وتبسيط طرائق الوصول بيذا 

. الدرس إلى عقول الناشئة ونفوسيم
  ضبط النصوص الواردة في الكتب المدرسية، عمى اختبلف موضوعاتيا، بالشكل

الدقيق، ال سيما في مراحل التعميم األولى، ثم االستمرار في ذلك عمى نحو يتواءم 
والنمو الفكري لمطمبة، بحيث نصل، في المراحل التعميمية المتقدمة، إلى وضع 

وىذا من . نكتفي فيو بضبط ما يخشى معو المّـَْبس إن ترك دونما ضبط وشكل
شأنو أن يأخذ بيد الطالب والمعمم، عمى حدِّ سواء، إلى قراءة النصوص قراءة 

دقيقة، تمييدًا لفيميا، وتذوقيا، والحكم عمييا بطريقة عممية ال تحتمل الخطأ، أو 
. التأويل

  عدم االقتصار في االىتمام بالمغة العربية، عمى مرحمة التعميم المدرسي فالجامعي
نما البدء بيذه العممية منذ مرحمة رياض األطفال؛ ذلك أن الممكة المغوية،  فقط، وا 
لدى الطفل، تتفتح منذ سني عمره األولى، بل منذ شيوره األولى، ثم تصل تمك 

الممكة إلى مرحمة من التوىج والتألق في سن مبكرة من عمره، وىي سن السادسة، 
ويعني ىذا أن نبدأ، مع األطفال، عممية . كما يقول المتخصصون بعموم التربية

غرس حب العربية، وتعمميا، والتعامل بيا نطقًا، وحوارًا، في نفوسيم، عمى نحو 
نما بأساليب  سيل وبسيط، وبطرٍق غير مباشرة، ال اصطناع فييا، وال مغاالة، وا 

تقدم، من خبلليا، العربية السميمة، ليذا الجيل الغّض، مغمفةً  بعطف األب 
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المعمم، وحنان األم المعممة، واالستمرار في ذلك دونما كبللة، رغم ما يمكن أن 
 .يصادفنا من صعوبات أو عقبات

إن لنا، في ىذا المجال، أسوة بإحدى التجارب التي قام بيا أحد اإلخوة الزمبلء في 
دمشق، وىو الدكتور عبد اهلل الدنان، الذي يشرف اآلن، فيما عممت ورأيت، عمى 
روضة أطفال يتم فييا التعميم والتعامل مع األطفال بالمغة العربية الفصيحة السيمة 

َم األلسنة، . البسيطة الميسورة شاعتو، أن ُيَقوّْ إن من شأن ىذا، في حالة تعميمو وا 
ويدربيا عمى نمط سميم من النطق يبدأ، عمى نحو متدرج، بأخذ مواقعو في الحياة، 

. بديبًل من العاميات
  ذا كان الدرس المغوي لمعربية، بيدف التيسير والتطوير، يشكل ىدفًا عمميًا وا 

مكانات، فإنَّ ىذا  نحرص عميو، ونسعى إلى تحقيقو بكل ما لدينا من طاقات وا 
اليدف يصبح، في فمسطين، ذا ُبْعٍد وطنّي وقومي كبير، إذا ما عممنا أن ىذه 
: المغة العريقة تزاحميا، في شؤون الحياة، ومناىج التعميم، لغتان رئيستان ىما

 التي زحفت وسيطرت، إلى حدِّ كبير، عمى الواقع المغوي الذي يحيا المغة العبرية -
م، وىا ىي ذي تزحف اآلن بيدوء، ودونما ضجيج، إلى 1948فيو فمسطينيو نكبة 

. م1967الواقع الذي يعيش فيو فمسطينيو نكسة 
التي سيطرت منذ أمد طويل، وما تزال ُتحكم سيطرتيا، عمى المغة اإلنجميزية  -

 .كثير من مناىج التعميم لدينا، وبخاصة مناىج التعميم العممي والتقني

إن واجبنا أمام زحف ىاتين المغتين، واحتبلليما مساحة مما يجب أن تشغمو المغة 
العربية، يحتم عمينا أن نقوم بخطوات مدروسة، من شأنيا الحدُّ من سرعة ىذا الزحف، 

َبْيَد أّن ىذا األمر ال يستطيع . ثم القيام باحتوائو، والسيطرة عميو، والتحكم فيو
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الفمسطينيون وحدىم القيام بو، بل يجب أن تتضافر معيم جيود أبناء جمدتيم، ويمكننا 
: تصور بعض معالم ىذه الخطوات فيما يأتي

دعم تأليف المصادر العممية المختمفة، كالموسوعات والمعجمات التاريخية،  -
والكتب المتخصصة في مجاالت العموم، والطب، والزراعة، واليندسة، وغيرىا، 
بالمغة العربية، وىذا من شأنو أن يضع بين أيدي أبنائنا الطمبة، بل بين أيدي 

القراء العرب بعامة، مؤلفات حديثة بالمغة القومية، تغنييم عن الرجوع إلى أمثاليا 
. في الكتب األجنبية

ترجمة تمك المؤلفات المكتوبة بمغات أجنبية، وبخاصة تمك التي كتبيا مؤلفون  -
فمسطينيون وعرب، إلى المغة العربية، أو ليس من الغريب العجيب أن نقرأ ما كتبو 

براىيم أبو لغد، وغيرىم، : عمماُء كباٌر من أمثال دوارد سعيد، وا  ىشام شرابي، وا 
بالمغة األجنبية، وال تكون تمك المؤلفات، التي خطوىا بأيمانيم، قد وجدت، من 
 !.أبناء قوميم، من يقوم بترجمتيا ترجمة مناسبة إلى المغة األم، المغة العربية ؟

، باألبحاث المختمفة، والدراسات المتنوعة "اإلنترنت"تغذية مواقع الشبكة العالمية  -
في شتى فروع المعرفة، بالمغة العربية، حتى يتسنى لمقارئ العربي أن يجد ضالتو، 

بمغتو القومية، في ىذه الوسيمة المعرفية، التي تجتاح اآلن بنفوذىا العالم بأسره 
 .دونما توقف أو ىوادة

  وىناك أمٌر يتردد في الخاطر، ويمحُّ عمى النفس، نودُّ عرضو، قبل أن نصل إلى
خط النياية، ونضع القمم، ويتمثل ىذا األمر في أن ىناك تراثًا فكريًا وأدبيًا عربيًا 
فمسطينيًا متفرقًا ىنا وىناك في أنحاء فمسطين، وكثير من ىذا التراث مخطوط، 
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وبعضو اآلخر مبعثر وميمل، إضافة إلى أن كثيرًا مما أنتجو مفكرون وأدباء 
. فمسطينيون، ال يجد، حتى اآلن، من ييتم بو بالجمع، والطباعة، والدراسة

، منذ المحظة األولى الحتبلليم الضفة العربية، عمى وجو نلقد عمد اإلسرائيميو
التحديد، إلى دخول دور العبادة، والمتاحف، وبعض البيوت التي تيتم بالفكر والتراث، 
وصادروا كل ما وصمت إليو أيدييم من تراث، ثم نقموه إلى جامعاتيم، ومراكز البحث 

إن الزائر لمكتبة الجامعة العبرية، عمى سبيل المثال، يفاجأ عندما يرى جانبًا . عندىم
من المخطوطات النادرة والثمينة، محفوظة في خزائن زجاجية مغمقة، وقد كتب عمى 

. واجيتيا اسم المسجد، أو المتحف، أو المكان الذي صودرت منو ىذه النفائس
إننا نتوجو من ىذا المكان، الذي يعدُّ قبمة عمم، ومحراب عمماء، بطمب مساعدة 
اإلخوة األشقاء إلنقاذ ىذا التراث، أو ما تبقى منو، من براثن الضياع، أو اإلضاعة، 

إننا بذلك نقوم بعمل يقدم لنا المساعدة في . ولحمايتو من محاوالت التشويو أو التزوير
مجالين؛  

، يساعدنا في معركة الدفاع عن حقنا في تراب وطننا، الذي يحاول أحدىما وطني
. األعداء، جاىدين، طمسو، وتغيير معالمو

، يشكل لنا مظيرًا حضاريًا لعطاء ال ينضب ليذه األمة المجاىدة واآلخر عممي
. الخالدة

 والسالم عميكم ورحمة وبركاتو،


