
 253 

المحاضرة الخامسة 

 
 
 

اللغة العربية  

                                          في القرن الحادي والعشرين، في المؤسسات التعليمية

في الجمهورية اللبنانية، الواقع والتحديات واستشراف المستقبل 

 
 

األستاذ الدكتور ياسين األيوبي 
الجميورية المبنانية 

 
 
 
 
 

 
م 2005 حزيران 7- هـ1426 ربيع اآلخر 29الثالثاء 



 254 

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  
المغة العربية في المؤسسات التعميمية 

في الجميورية المبنانية في القرن الحادي والعشرين 
 (الواقع والتحديات واستشراف المستقبل )

العناوين الكبرى والمحطات البارزة 
مدخل 

. في تكوف المغة، نشأتيا، طبيعتيا، أىميتيا -
 .أزمنة االزدىار والغنى في العصور اإلسبلمية األولى -

 .مراحؿ التخمؼ واالنحدار  -

. تباشير النيضة العربية -
 حركة التعميم في لبنان في العصر الحديث -1

 ريادة لبناف في إنشاء المدارس والجامعات والمعاىد الحديثة -

. أشير الصروح التعميمية النيضوية -
 واقع المؤسسات التعميمية في لبنان -2

 .(المتوسطة- االبتدائية - الروضات  )المراحؿ األولى  -أ 

 .المرحمة الثانوية -ب 

 .مراحؿ التعميـ العالي والجامعي -ج 

 (أرقاـ وِنَسب ونتائج  )  
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 التحديات -3

 .ىجمة المغات األجنبية عمى الحياة التعميمية ولغة التخاطب -أ 

غمبة المصطمحات التقنية والعممية الحديثة عمى المصطمحات  -ب 
 .العربية

ردات الفعؿ ذات الطابع الديني عمى المغة وقواعدىا ومسارىا  -ج 
 .الصحيح

 .الترويج لمَّيجات المحكية وخمط الفصحى بالعامية -د 

 االستشراف -4

. مفترؽ طرؽ، ومستقبؿ غامض مف غير يأس أو استسبلـ
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مدخل عام 
الكبلـ عمى لغة أمة مف األمـ، يعني وضع ىذه اأُلمة في ميزاف التقويـ، 

وقياَس رقّييا وحضارتيا وقوتيا، أو انحداِرىا وتخمُّفيا عف ركب التاريخ واإلنسانّية، 
. تمييًدا لتقيقرىا وقبوعيا في أقبية النسياف، وصواًل إلى االندثار

وما أكثر المغات التي أصابيا الدىر بسيامو فانقرضت تماًما، بينما صمدت 
لية  لغات أخرى، وقاومت واتخذْت ليا مواقع متقدمة، أحرَز بعُضيا رتبة األوَّ

. كاإلنكميزية مثبلً 
 غمبة القوة والنفوذبأنيا :  أُلِجبنا أسباب البقاء أو التردي،ولو سألنا عف

وما يسبقيما مف تجّذر تاريخي، وتشّبث بالوجود، والتميز الحضاري األصيؿ، 
كمعظـ المغات الحية المعاصرة التي قارعت الزمف، وانتصرت عمى قوى الخنوع 

واالستسبلـ، وأوصمت رجاالتيا وعباقرتيا، إلى ُرتٍب عالية في سمَّـ الخمود 
والعنفواف، كالمغة األلمانّية والروسّية والفرنسّية، التي رفدت البشرّية بأكبر عدد مف 

وسيبقى .. رجاؿ الفكر واألدب والفمسفة، عمى مدى القرنيف التاسع عشر والعشريف 
األمر كذلؾ ما دامت ُأمػميا َتمخر عباب الزمف، وتحفر عميًقا في تربة الحضارة 

حتى إذا اختؿَّ ىذا المسار، وتداعت القوى الذاتية والوجودية، أصيبت . والتطور
. المغُة، وما تجسّْده مف صروح الفّف والفكر، بتصدعات جسيمة

.  ببعيدة عف ىذا المقاـ الرفيعلغتنا العربيةوليست 
ما جعَميا ترفؿ بأجمؿ أثوابيا، أوتيْت من مداميك القوة وُشَعل البيان، فقد 

وتتخايؿ طويبًل عمى لغات أقوى األمـ واإلمبراطوريات، قروًنا عدة، شممْت مختمؼ 
عنيُت أمبراطورَيتي الفرس والروـ، مروًرا بمعظـ المغات األوروبّية .. العمـو واآلداب 

. كاليونانية، والبلتينية، واإلسبانية، والفرنسية: الُمْعرقة
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أّن روح الفتوح واالقتحام البطولي الذي انطوْت عميو ومما ال شؾ فيو 
 اليدائية والتنويرية، ودخوَؿ معظـ الشعوب المفَتتحة في حظيرة رسالة اإلسالم

. اإلسبلـ، كانا وراء ىذه الغمبة الباىرة، وذاؾ التخايؿ المتعاظـ عبر األزمنة
ولف أضرب لذلؾ أيَّ مثاؿ، فأسرَد قوائـ مف الفتوح العممية، واإلنجازات 

ألفَّ ذلؾ ماثؿ في ذاكرة الجميع، مشكّْبًل .. الفكرية، وأسماِء األعبلـ والمشاىير 
عمى الدواـ، انشداًدا تمقائًيا واعتزاًزا قومًيا بتمؾ المراحؿ والعصور، نتمثؿ بيا 
ونعتصـ بأىدابيا، كمما اْدَليَـّ بنا الزماف، واعتورنا قمٌؽ وجوديّّ قاتـ، كمْثؿ ما 

: ، قائبًل، مف قصيدة1970 خريؼ عاـ باريس،اعتراني، في أحد اياـ إقامتي في 
: ، وأنا في غمرة االنقباض يُمفُّني مف عمؽ أعماقي«غريب في باريس»

ٌر في الفكِر ... »  أَوال َيُيزَّفَّ الضميَر َتحضُّ
.. مف زمٍف، وقد َبميْت قروْف 

ٌر، َدؾَّ العروَش، وشيَّد األبراَج  وتحرُّ
! َتْعمو مْتَنيا، ُغَرُر الفنوْف ؟

.. إْف كاف ىذا ال َييزُّ 
نػي  فقمْت َمْيبًل، كمُّو قد ىزَّ

... وأصابنػي منُو شجوْف 
ـُ  َأْودى بػَي اإلعجاُب واإلعظا

َحدَّ الذَّْوب واإليغاؿ في قاع السنيْف، 
أتمثَُّؿ الماضيَف مف فرساف أجدادي 

... ُأولي الفتح الػُمبيْف 
... لكنني أبقى غريًبا ... 
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كؿُّ ما في النفس ُيقصيني عف األضواِء 
...  واأللواِف واألبياْء    

فأنا نسيُج التربة السمراِء 
...  َمْمَحمِة اليواْء    

َيجري طموُع الشمس فوؽ حقولنا 
َمْجرى األريج، مروًّْحا ُسُحَب الَعَناْء 
وُيَعْسعُس الميُؿ المييُب عمى التبلْؿ، 

راتًعا في ىْدأة األصداِء ... ُمرخى الجدائؿ 
( )«! ...َتْزرُعُو ُسجوِّا وابتياؿْ 

ذلكـ ىو ما أصاب لَغتنا غداة انحدارىا التاريخي، أماـ الَمّد المغولي الذي 
اجتاح أرَض العروبة واإلسبلـ في العصور اإلسبلمية الوسطى، واستمرَّ ذلؾ مع 

. حكـ المماليؾ والعثمانييف، حتى ما ُسمّْي بعصر النيضة
 والتواصؿ إّن أىمية المغة، تكمن في أنيا ليست فقط وسيمة التخاطب

فما أكثر الكبلـ الذي يدور - الفضمى بيف الجماعات واألفراد، وبيف المرء وذاتو 
وتطبع بل ىي رمز اليوية التي تمّيز شعًبا عن شعب، ! - بيف اإلنساف ونفسو

حضارتو ودرجة حضوره في مسرح الوجود والحياة، وصواًل إلى االستدالؿ عمى ما 
/  ىػ592ت ) األخطلفي أعماؽ النفس، ونوازع القمب، وتصورات الذىف، كقوؿ 

: معبًّْرا عف ىذه األحاسيس بأجمؿ ما يكوف (ـ710

نما  إفَّ الكبلـَ لفي الفؤاِد، وا 
 

 ()ُجعؿ المساُف عمى الفؤاد دليبل 
 

                                                 

. 50 - 48، ص 1983، دار الرائد العريب، بريوت، سنة «قصائد للزمن المهاجر- » 
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 ليَميَزه وحده دوف غيره مف أفضل ما وىبو اهلُل لإلنسانفيي بذلؾ 
 الذي مكَّننا مف اكتشاؼ الحروؼ العقل المدبِّرالمخموقات؛ مف غير أف ننسى 

والكممات، ورْبطيا بعضيا ببعض، لنْقِؿ أفكارنا ومقاصدنا إلى اآلخر، واستيعاب ما 
. لدى اآلخر مف أفكار ومقاصد مماثمة

وقد ال نستطيع المفاضمة بيف المغة والعقؿ، ألنيما متبلزماف، متكامبلف، في 
 من ال عْقل لو وال فْكر، ال لغة سميمًة لو،:  ىيمعادلة أزلية: جدلية أزلية، أو قؿْ 

 ومن ال يحسن النطق. وال سبيؿ إلى اعتباره جزًءا ممتحًما بالكّؿ الذي ىو المجتمع
مختّؿ التواصؿ مع فيو معتلُّ الفكر أو ال يتمتع بمنطٍؽ سميـ ولساٍف معافى، 

. المجتمع
، بو يستقيـ النطُؽ والكبلـُ أو «ىو الِمْقَوؿ»، و«فالمساف جارحُة الكبلـ»
 . ()«جودُة الكبلـ وفصاحُتو (بالتحريؾ)والمََّسف . الكبلـُ والمغةُ : والمّْْسفُ ».. يختؿُّ 

فمف ُحـر ىذه الجارحة، َفَقد آلَة النطؽ الذي يؤلؼ حجر الرحى في دائرة 
الفكر السميـ والسموؾ المعافى، ويكوف بذلؾ قد أّكد المعنى اآلخر ِلمُّغة، التي ىي 

ومف ىنا اإللغاُء، بمعنى .. المْغُو، بمعنى الكبلـ؛ أاَل وىو سْقط الكبلـ وُىذاؤه 
 . ()..اإلبطاؿ 

ومف استعاض عف لسانو ونطقو بوسيمة أخرى كالرسـ وما شابو، فيو 
! .. استثناء منقطع، يدخؿ في خانة المبدعيف الُمعِجبيف، وما أقمَّيـ

                                                                                                                        

، 1965القاهرة سنة .  حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميدالبن هشام،« شذور الذهب»عن -  
. األخطل، والبيت غري موجود يف ديوان 28ص 

 . 386 - 385ص  / 13ج  [لسن ] 1960 دار بريوت سنة .لسان العرب، البن منظر-  
 464، ص 2001، حتقيق عبد اجمليد قطامش، الكويت سنة 39 اجلزء تاج العروس، للزبيدي،-  

 -465 . 
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حركة التعميم في لبنان في العصر الحديث 
تطرَّقت في فقرة سابقة، إلى زمف التخمؼ واالنحدار الذي أصاب المغة 

العربية إّباف الحكـ العثمانػي، حتى عصر النيضة التي حدَّدىا معظـ الدارسيف، 
. 1798 إلى مصر سنة نابوليون بونابرتبَغْزو 

ولكننا نرى أنيا ابتدأت قبؿ ذلؾ ِبحْقبة طويمة، مع انتشار المدارس والدُّور 
التعميمية التي أنشئت في األصؿ، ألغراض دينية، أعَقَبيا بعثات تبشيرية أو ما 

. يعرؼ باإلرساليات
وَلّما كانت المغة ال تنمو وال تنتشر إال بالتعميـ والتمقيف، كاف ال بدَّ مف 

االلتفات إلى الدُّور التعميمية التي تضخُّ العمـ في النفوس، وتزرع المعرفة رياًضا 
. وخمائؿ

وَلّما كاف بحثي ىينا، محدًدا في جغرافية لبناف، عمدُت إلى إضاءات ال بدَّ 
منيا لرسـ صورة المسيرة المغوية التي نحف بصددىا في ىذا الموسـ الثقافي لمجمع 

. المغة العربية األردنػي
:  مالمحيا العامة ومحطاتيا البارزةوتمكـ

  ُّالبابا غريغوريوس الثالث  التي أنشأىا  مدرسة روما المارونيةُتعد
 . أول مدرسة تعميمّية لبنانية ـ في رومية،1584 سنة عشر 

 مدرسة  الذي أنشأ  بطرس مباركمف خريجي ىذه المدرسة األب
ـ، والتي ال تزاؿ تعمؿ 1728سنة  (جبؿ لبناف)في ُكْسرواف عينطورة 
  .حتى اليوـ

  ،ومف أشير مدارس ىذه الحقبة التي سبقت غزوة نابوليوف لمصر
 عاـ البطريرك يوسف اسطفان التي أنشأىا مدرسة عين ورقة
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 فؤاد أفرام وقد رأى فييا. ـ عمى مثاؿ مدرسة روما المارونية1789
َـّ المدارس الوطنية دوف خبلؼ1994 المتوفى سنة البستاني  ()ـ، ُأ

حيث قامت بتدريس األدب العربي والمغة العربية بتركيز وعناية، 
وكاف ليا الفضؿ في صنع فجر اليقظة . وحّس وطني تربوي حديث

ناصيف اليازجي والمعمم بطرس العربية والنيضة الحديثة، مع الشيخ 
 1871سنة :  المتوفَّْيف عمى التواليالبستاني وأحمد فارس الشدياق

ـ، والذيف تخّرجوا في ىذه المدرسة، ثـ عمَّموا فييا 1887 و1883و 
 . ()فيما بعد

ونمضي إلى َمْعَمَمْيف كبيريف مف معالـ النيضة التعميمية الكبرى في 
الجامعة األميركية في بيروت، وجامعة لبناف والببلد العربية وىما 

 .. في بيروتالقديس يوسف

  كانت مف قبُؿ مركزًا . 1875 سنة الجامعة اليسوعيةتأّسست
، واستكممت 1875لممبشريف اليسوعييف، ثـ تحّولت إلى جامعة عاـ 

، بإضافة كميتي اليندسة والحقوؽ، المرتبطتيف 1913كمياتيا سنة 
وتعد ىذه الجامعة من أعرق الجامعات في . بجامعة ليوف بفرنسا

 التي تخرَّج فييا آالؼ الطبلب في مختمؼ لبنان والوطن العربي،
االختصاصات، ومنيـ عدد وافر مف كبار رجاؿ السياسة في لبناف 

 ..عمى مدى القرف العشريف

                                                 

. 170ص . ال تاريخ. بريوتتاريخ التعليم في لبنان، فؤاد أفرام البستاني، -  
معالم الفكر : للمزيد من املعلومات حول حركة املدارس يف لبنان وسوريا ومصر، انظر كتاب-  

دار اقرأ، . ياسني األيويب.  راجعه وقّدم له دمنذر معاليقي،. ، بقلم دالعربي في عصر النهضة
. 127 - 97، ص ص 1986بريوت سنة 
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 فقد تأسست بداية، باسـ الكمية اإلنجيمية  الجامعة األميركيةأما 
، ثـ اتَّسعت وضمَّت عدًدا كبيًرا مف الكميات 1866السورية سنة 

.. بمختمؼ االختصاصات العممية، واإلدارية، واالجتماعية، والسياسية 
ُمشرّْعة أبوابيا لجميع الطبلب عمى اختبلؼ ظروفيـ وطبقاتيـ دوف »

ويستطيع كؿ إنساف أف .. اعتبار لموٍف أو تابعية أو عْرؽ أو ديف 
يدخؿ ىذه الكمية، ويخرج منيا وىو يؤمف بإلو واحد، أو بآلية 

 .()«عديديف، أو مْمحًدا

 بتخريج قوافؿ مف رجاؿ الفكر والسياسة  الجامعة األميركيةأسيمت
واألدب في لبناف والوطف العربي، وىـ أصحاب فكر حرٍّ وثقافة قومية 

نسانية منفتحة، عمى الرغـ مف الروح التبشيرية السارية  عربية، وا 
المفعوؿ التي زرعيا المؤسّْسوف البروتستانت؛ لكنيا سرعاف ما توارْت 

 . مع األجياؿ العممية المتعاقبة

 ،في إحدى ضواحي المعمم بطرس البستاني أسَّسيا المدرسة الوطنية 
حبُّ »: رَفعْت شعاًرا وطنًيا رائًدا ىو.. 1863بيروت الجنوبية سنة 
 األمر الذي أدى إلى إشاعة ثقافة وطنية ؛«الوطن من اإليمان

خالصة مف التبعية واالرتباط الديني أو العقائدي، ومضّمخة بالمثؿ 
 وفييا تخرَّج األديباف النيضوياف الشيخ.. األخبلقية والقيـ اإلنسانّية 
ـ ومعرّْب األلياذة 1906 المتوفى سنة إبراىيم بن ناصيف اليازجي

ومف أفراد الييئة التعميمية فييا كؿ . ـ 1915ت سميمان البستاني 
أحمد األزىري، ويوسف األسير، وناصيف اليازجي، وشاىين مف 

، الذيف زرعوا في نفوس الناشئة حب الوطف، والمغة العربية ()سركيس

                                                 

 مؤسسة .لبنان في التاريخ، لفيليب حتي :انظر) .دانياا بللّس الكالم لرئيس اجلامعة األول -  
  (.552، ص 1956بريوت سنة . فرنكلني

. 115، ص 1962، دار العلم للماليني، بريوت سنة جورج أنطونيوس، يقظة العرب-  
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وآدابيا، وتأثرت بيـ وبغيرىـ معظـ المدارس المبنانية األخرى التي 
 :ُأنشئت فيما بيف إسبلمية ومسيحية، نذكر منيا

 ذواتػي ومدرسة الحكمة في سوؽ الغرب، مدرسة الثالثة أقمار ،
وجمعية  في طرابمس،  والكمية الوطنية اإلسالميةاإلشراؼ المسيحي،
 التي ُأسست في بيروت، ثـ انتشرت مدارسيا في المقاصد اإلسالمية

 ..العاصمة والمدف والقرى المبنانية في مختمؼ المناطؽ، وال تزاؿ 

  واقع المؤسسات التعميمية في لبنان
نتناوؿ في ىذه الفقرة، القسـ األوؿ مف بحثنا الخاص بتعميـ المغة العربية في 
المعاىد والمؤسسات، موزًَّعا عمى جميع مراحؿ التعميـ في لبناف، بدًءا بالروضات 
والمرحمة االبتدائية، وانتياًء بالجامعات والمعاىد العميا، رسميًة كانت أـ خاصة؛ 
معتمديف عمى مقررات وبرامج وزارة التربية الوطنية لجميع المراحؿ التي تسبؽ 

الجامعة، ثـ عمى مقررات ومناىج الجامعات والمعاىد العميا الخاصة المنشورة في 
.   «إنترنت»كتب وكراسات، أو منشورة عمى صفحات الحاسوب اإللكتروني 

: الخطوات اآلتيةوسنتخذ في عرضنا ىينا، 
 المّدرَسة، مف نحو، وصرؼ، وفقو، وقراءة، تعيين مواد المغة العربية -1

مبلء وببلغة؛ ولف نمتفت إلى ما عدا ذلؾ مما يتضمَّنو الدرس  وا 
. األدبػي والدراسات اإلسبلمية

 أما األدب وخبلفو، فسبيمو فالغرض الرئيس ىو المغة وعموميا،
  .موسـ آخر، واىتماـ مستقؿ

 لكؿ مادة لغوية، أسبوعًيا وفصميِّا أو سنوًيا، تحديد ساعات التدريس -2
 . مف حيف آلخر إجراء بعض النَِّسب مع مواد التدريس األخرى،مع
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 َشَمؿ البحُث أىـ الجامعات والمعاىد الخاصة البارزة في لبناف،  -3
 أو بعيد، وقد والتابعة لمطائفتين اإلسالمية والمسيحية، من قريب

 كونيا الجامعة الرسمية الوطنية  وقفة خاصة لمجامعة المبنانية،أفردنا
 .الوحيدة في لبناف

مة -4  لدى ىذه المؤسسة أو إجراء مقارنات وتعقيبات عمى النِّسب المحصَّ
تمؾ مف كمتا الطائفتيف، مع محاولة الخروج بسمسمة مراتب تدرُّجية 

  ..عامة لجميع الصروح والمؤسسات
المرحمة االبتدائية والمتوسطة - أ

أفادتني وزارة التربية الوطنية عبر أحد كبار موظفييا، في إحصائية دقيقة،  
 تجمًعا مدرسًيا لمروضات، يضـ كؿ تجمع ما بيف  اثنين وأربعينأف ىناؾ -

 ..ثبلث إلى خمس روضات 

  روضة مع مدرسة ابتدائية،مائتين وسبًعا وستينوأف ىناؾ  -

. ًً وابتدائيًة ومتوسطة، في تعداد واحدوستمائة وعشرين روضة -
، تضُـّ  ألف مدرسة ابتدائية ومتوسطةأي في لبناف اليـو ما يقرب مف

. معظُميا روضات
.  نصف ىذا العدد، لممدارس الخاصةوما يعادؿ

، في ىذه المرحمة؟ ما الذي ُيدرَّس من مواد المغة العربيةولننظر اآلف 
ُقسّْمْت ىذه المرحمة إلى ثبلث حمقات، تشتمؿ كؿ حمقة، ثبلث سنوات،  

. (ابتدائي) لكؿ مف السنوات األولى والثانية والثالثة الحمقة األولى
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والسادسة  (ابتدائي) لكؿ مف السنوات الرابعة والخامسة الحمقة الثانية
. (متوسط)

. (متوسط) لكؿ مف السنوات السابعة والثامنة والتاسعة الحمقة الثالثة
  لمقواعد األولية لمغة العربية، كتابٌ سنوات الحمقة األولىُيدرَّس في  -

. بدفترين لمتطبيقات، ممحَقْيف لمقراءة العربيةومثمو 
 عمى شيء مف التوسع،  الحمقة الثانية،ومثؿ ذلؾ تقريًبا لسنوات -

مضاًفا إليو نصوص أدبية ُتْدرس وتحمَّؿ، وُتمحظ مف خبلليا أشياء 
 ..في القواعد واإلمبلء 

والمنتيية بشيادة  (السابعة والثامنة والتاسعة) الحمقة الثالثة أما  -
، في مسائؿ عن النحوفُتدرس أشياُء  (البروفو)اإلعدادية العالية 

 محددة كالُجمؿ، والمبتدأ والخبر، والمفاعيؿ،

 وخاصة قواعد كتابة اليمزة، والتاءات، وحروؼ العمَّة اإلمالء،وأشياُء عف 
، في نسؽ مطَّرد مع الحمقتيف األولى والثانية عمى شيء مف القراءةواستمراٌر في 

كما  قراءة جيريَّة؛  تمييدية لفيـ ما ُيقرأ، إلى  قراءة صامتةالتحضير والتنويع، مف
 مف تشبيو ومحسنات وجوه محددة في البالغة ُيمحظ فييا نصوٌص أدبيةُتدرس 
.. بديعية 

.. أما ساعات التدريس فبل تتجاوز السبع ساعات أسبوعًيا 
 غير مؤىمين لتدريس  لوجدنا أف غالبيَّتيـنوعية المدرِّسينولو بحثنا في 

 ال إعداًدا مختًصا وال مستوى عممًيا أو شيادات عميا، باستثناء عدد قميؿ العربية
. تستقطبيـ بعض المدارس الخاصة العريقة
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حصيمة ذلك، تأسيس ىّش، وخبرات أولية، ومعمومات ال تسمن وال تغني، 
. وانطالقة متواضعة، وصورة ال توحي بالثقة واألمل

ذا كانت البداية التأسيسية، بيذه الصورة، فمف الطبيعي أف نصؿ في نياية  وا 
المطاؼ، إلى ما نشكو منو في ىذه األياـ، مف تداٍع في مستوى المغة العربية 

ة، كما يّتضح لنا الحًقا  .. كتابًة، وقراءًة، وبحوثًا، ودراساٍت مختصَّ
المرحمة الثانوية - ب 

أفادني موظؼ كبير مسؤوؿ في وزارة التربية الوطنية أف عدد الثانويات 
، وما يقرب مف ذلؾ في (مائتاف وست وثبلثوف ثانوية) 236الرسمية في لبناف ىو 

. وىو رقـ عاؿ في بمد صغير كمبناف.. القطاع التعميمي الخاص
تنطمؽ المنيجية الحديثة المطبَّقة في تعميـ العربية وآدابيا، في ىذه المرحمة، 

:  مف أىداؼ وشعارات بّراقة توىـ بما يشبو الثورة عمى الضعؼ والجمود؛ ومنيا
و.. المعمُم صديق .. الطالب نجُم الصف  . الطالب يعمل والمعّمم يوجِّ

: ومن األىداف والشعارات
ولنا . ينبغي لمطالب أف يكوف مواطًنا صالًحا، قبؿ أف ُيْتقف القراءة والكتابة

أف نقيّْـ تفاعؿ الطالب مع المعمومات؛ وليس عمينا حشو ذاكرتو بالمعمومات، بؿ 
.. في إطبلؽ طاقات اإلبداع لديو، بتحويمو إلى باحث مبدع، ال خزَّاف معمومات

تمكـ ىي النظرة التربوية التي وضعْتيا منيجية التعميـ الثانوي الجديدة في 
وسنرى أنيا تتضمف تحقيؽ أمور عمى حساب أمور أخرى قد تكوف أىـ مف .. لبناف
ولست ىنا في صدد نقد ىذه المنيجية، ألنيا سَتْنُقد نفَسيا بنفسيا، بعد .. األولى

رسمية : عرض الشريط المقتضب حوؿ تعميـ العربية وموادىا في الثانويات المبنانية
. وخاصة
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تتألؼ ىذه المرحمة مف ثبلث سنوات، تنتيي بالشيادة الثانوية ذات الفروع 
: األربعة اآلتية

. اإلنسانيات، فرع العموم، فرع االقتصاد، فرع الرياضيات
.. وال تدخؿ المغة العربية كمادة مقصودة لذاتيا في أي مف الفروع المذكورة 

الذي ُتمحظ فيو مسائؿ مختمطة في األدب والمغة والببلغة  (اإلنسانيات)فيما عدا 
 ..

ومما َيدرسو الطالُب في ىذا الفرع، نصوص أدبية مختارة لبعض أعبلـ 
: األدب والكتابة الفنّية، ُتطرح فييا المسائؿ التالية

يعاز ) األنماط الكتابية -  .(...وصؼ، وسرد وتفسير وا 

نوع النص، النوع األدبي، وظائف الكالم، دراسة .. مستوى التواصل  -
العنوان، الحقل المعجمي، الدور الجمالي والداللي، القواعد 

 .الوظيفية

.. وىي كما نبلحظ، خالية تماًما مف أي درس لغوي خالص لذاتو 
 ويتركز االىتماـ، عمى فالمغة العربية إذًا، ُمغيَّبة في المرحمة الثانوية،

بمرور الكراـ عمييا، في أسئمة : النّص المدروس والمحّمؿ، وما يمكف أف يسّمى
.. فرعية وجزئية عف معًنى معجمي، وداللي، ومحسّْنٍة ببلغية، ووظيفة إعرابية 

ذا نظرنا إلى األسئمة التي تعطى في االمتحانات الرسمية النيائية، أو في  وا 
الوظائؼ والفروض السنوية، وَجْدنا ضموًرا ممحوًظا في اختبار المغة، بحيث ال يزيد 
عراب كممات مفردة، إعراًبا نحوًيا، وتعييف الموف  عمى أسئمة فرعية لضبط النص، وا 

. الببلغي ليذا التركيب أو ذاؾ
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وتتراوح العبلمات المعطاة ىينا ما بيف عْشر إلى خمس عشرة عبلمة مف 
 لؤلدب والببلغة :ساعات التدريس عمى خمسأصؿ ثمانيف، كما ال تزيد 

.. والعروض مًعا
 والتركيز الغالب، فيما عمى النص ومناقشة أفكاره وىندستو، إلى األىميةأما 

. جانب معالجات أخرى إنشائية وتحميمية
 وكؿ ما يتعمؽ بالمشافية، غياب القراءة الجيرية،:  ىي مالحظة ىامةمع

.  في االمتحانات المدرسية والرسمية
مرحمة التعميم الجامعي العالي - ج

. يتسع الكبلـ في ىذه المرحمة اتساًعا كبيًرا، لغير سبب وغير داعٍ 
 ما بيف جامعة متعددة من الخمسين صرًحا جامعًيا، ىناؾ ما يقرب أواًل،

.. الكميات واالختصاصات، وكميٍة، أو معيد
 ليس ىناؾ مف مقررات ومناىج محدَّدة تمتـز المؤسسُة بتطبيقيا، عمى ثانًيا،

كؿ جامعة وكؿ . غرار المؤسسات التعميمية الخاصة والرسمية، في المرحمة الثانوية
. كمية أو معيد، تضع مناىجيا ومقرراتيا بنفسيا وفًقا لخطة مستقبمية تحددىا ىي

َـّ إنشاؤىا في مناخ ديني طوائفي، ثالثًا،  إف معظـ ىذه الجامعات والمعاىد، ت
وقميمة . تنفيًذا لسياسة تربوية وتعميمية ليذه الطائفة أو تمؾ، وىذا المذىب أو ذاؾ

ىي المؤسسات الجامعية التي تمتَّعت باستقبلؿ تاـ، في المبلؾ التعميمي، والسياسة 
، وبعض الجامعات الجامعة المبنانية: مثاؿ ذلؾ. التعميمية، وميزانيات اإلنفاؽ

..  كاألمريكية، والعربية العريقة،
. وسنقؼ عند كؿ ذلؾ مف خبلؿ عيّْنات مف ىنا وىناؾ

فئة الجامعات والمعاىد ذات االنتماء المسيحي : أوالً 
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  جامعة القديس يوسف
.. لعميا مف أعرؽ الجامعات المبنانية وَأحفاىا بالمغة العربية

 130 لجميع الكميات والمعاىد التابعة ليا، ىناؾ  صًفا1275فمف أصؿ 
. صًفا ُخصِّصت لمعربية لغة وأدًبا

. وىناؾ غير ميداف لتدريس المغة العربية
ميداف التخصص في المغة العربية وآدابيا  -1
 ميداف الدراسات العربية -2

ميداف العمـو والتطبيقات في مختمؼ االختصاصات  -3
. وفيما يمي بعض األضواء عمى ىذه المياديف

أنيا تدّرس المغة  ما يستدعي الذكر حياؿ ىذه الجامعة بعامة، ىو وأول
ما بيف إجباري  (رصيد واحد عمى األقؿ) العربية في معظم الكميات واألقسام،

. واختياري، في األسبوع عمى مدى فصؿ واحد أو فصميف
 معيد : نقع عمى معيد يطمؽ عميوفي ميدان التخصص المباشر،-1

، ُيعدُّ لثبلث شيادات كبرى  Centre d'études orientalesاآلداب الشرقية 
. اإلجازة، والماجستير والدكتوراه: عالية

 ما يقرب مف ثمانػي عشرة سنوات اإلجازة األربعيتمقى الطالب في  (1)
: ساعة تعميـ في المغة العربية وعموميا، في األسبوع األوؿ، موزعة كما يمي

  ؛2 و 1 بعامة لمغة العربيةمقرراف  -

 .4 و3 و2 و1 صرًفا ونحًوا، قواعد المغة العربيةأربعة مقررات في  -

  .2 و1المغة والفكر العربيين، مقرراف مشتركاف في  -
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  .Linguistiques المسانياتأربعة مقررات في  -

. وكؿ ىذه المقررات إجبارية
..  وعموميا، وربما تضمنيا المقرراف األوالف لمبالغةولـ نمحظ شيًئا 

:  نطالع ما يمي الماجستير أو دبموم الدراسات العميا،في منيج (2)
: مئة وعشروف ساعة لطمبة الفصؿ، لمسنة األولى المؤلفة مف فصميف، وفييا

. اختيارياف 2 و1 مقرراف لغة عربية وفكر عربي، -1
 .اختيارياف 2 و1 مقرراف العربية بعامة -2

 مقرر واحد إجباري، وتحضَّر معو رسالة بحث لغة وأدب عربي -3
 .مصغرة

 .. مخصصة لبطاقات التحضير والتقميش(Notes) مدّونات -4

 .قضايا في المغة واألدب -5

 . في المغة واألدبمنيجية البحث -6

في المغة واألدب تناَقُش مف لجنة مؤلفة مف  (بحث كبير)رسالة  -7
 ..ثبلثة أساتذة بينيـ األستاذ المشرؼ

. والمقررات الخمسة األخيرة، جميعيا، إجبارية
: األوؿ حوؿ بإعداد مقررين إلزاميين،  يقـو الطالب الدكتوراه،وفي  (3)
 التراثية أو المعاصرة، وفًقا لطبيعة موضوع دراسات لبعض النصوص -1

 الذي ىو بصدده، ويتـ عمى  منيجية البحث فيوالثاني ،. األطروحة
 .مرحمتيف، أولى وثانية
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 في موضوع جديد غير مطروؽ، تتـ الموافقة عميو مف كتابة أطروحة -2
 .قبؿ مجمس القسـ المختص بعد موافقة األستاذ المشرؼ

في ميدان األبحاث والدراسات العربية - 2
 C.R.E.A (centre de recherches et études arabes) 

 (: Licence )اإلجازةيمنح ىذا المركز خمس شيادات عميا بمنػزلة 
لتعميم المغة العربية،  (الروضات) لمصفوؼ ما قبؿ االبتدائي التربيةواحدة في 

  لضبط النصوص ورابعة لمرياضيات والعموم، وثالثة  لتعميم الفرنسية،وواحدة مماثمة
 ( Licence en orthopédagogieأو ما يعرؼ باإلمبلء التربوي )

، في حدود الخمسيف المغة العربيةويدرَّس في جميع ىذه الشيادات العميا، 
 في حدود الثبلثيف ساعة، وقؿ  الميارات المغويةساعة لمفصؿ الواحد، كما تدرَّس

في حدود الثبلثيف  العربية المحسَّنة، والعربية الموسَّعة، مثؿ ذلؾ في تدريس
. ساعة لكمتييما

 إكساب الطالب  مف وراء ىذه الحصص التدريسية المذكورة،اليدف العام
القدرة عمى التعبير الشفيي والكتابي، بالمغة الفصحى السميمة، وتنمية قدراتيم 

.  باالعتماد عمى الحوار والتكمـ بالفصحى السميمةعمى فيم النصوص وتحميميا،
بتعميم المغات  يقـو ىذا المركزإضافة إلى ما ذكرنا مف مواد ومقررات، فإف 

 مخصًصا أربًعا وثمانيف ساعة فصمًيا،  ترجمة وتعريب، ما بيفالحية والمعاصرة،
.  5إلى  1موزعة عمى خمسة صفوؼ ومستويات مف رقـ 

رةيضاؼ إلى ذلؾ أيًضا،  عند  منح شيادات ونتائج بمجمل المواّد المقرَّ
. نياية الفصؿ أو السنة
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 وىو أنيا عمى ىذه الجامعة، إلى ما ألمحت إليو في مقدمة الكبلـ ونخمص
ْف في نطاؽ أولت المغة العربية كبير عنايتيا في تدريسيا ونشر عموميا،قد   وا 
نطًقا وكتابًة وبحوثًا ومعالجة وفًقا - فيما عدا القسـ العربي المختّص - عاـ 

لمنيجيات محدَّدة، لئف لـ تتوسع في الجذور كما يجب، فقد نوَّعت أساليب التعميـ 
وعمَّمتو عمى معظـ المعاىد واالختصاصات، بما في ذلؾ طبلب العموـ التطبيقية 

 التي ُيمَزـ فييا كالتجارة، والمحاسبة، والميكانيك والحاسوب،والعموـ النظرية، 
طمبُتيا بالتعرؼ الجاد عمى قواعد العربية وممارسة الكبلـ الصحيح فييا، والكتابة 

مف غير أخطاء، وىو ما نفتقده في معظـ الجامعات والمعاىد بما في ذلؾ، 
. الجامعات اإلسبلمية، والجامعة المبنانية

  (1960تأسست سنة )جامعة الروح القدس 
، والخاص 2005جونية سنة / مف خبلؿ الكّراس المطبوع في مدينة الكسميؾ

 : األىداف اآلتيةبكمية اآلداب، نقرأ
 
 

: يرمي قسـ المغة العربية وآدابيا إلى تحقيؽ ما يأتي
. إعداد أساتذة في العربية وآدابيا لمتعميـ في المدارس والجامعات -1
 .إعداد باحثيف في اآلداب والحضارة واأللسنية العربية -2

إعداد الطبلب لمختمؼ الميف التي تتطمب تمكًنا مف العربية  -3
. (الصحافة، النشر، اإلعبلـ)

: وتمنح الكمية الشيادات اآلتية
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 وآدابيا، وىي مرتكزة عمى شيادتيف اإلجازة التعميمية في المغة العربية -1
يناليما الطالب خبلؿ السنوات الثبلث األولى، تسمى األولى دبموًما، 

. والثانية جدارة
يناليا الطالب بعد سنة عمى األقؿ  ( D.E.A )دبموم دراسات معمَّقة  -2

 .مف حيازتو اإلجازة التعميمية

. (ثبلث سنوات عمى األقؿ بعد الدبمـو األخير) الدكتوراه -3
 لمواد اإلجازة في قسـ المغة العربية وآدابيا، لمنياج التدريسوفي قراءتي 

: الموزع عمى فصميف مف كؿ سنة دراسية، تبيَّف لي ما يمي
 ،ىناؾ مقرراف لغوياف، في الفصل األول من السنة األولى لإلجازة 

 :مف أصؿ ستة مقررات عامة، ىما

ُخصص ليا  ( Arabe perfectionné)الكفاية المغوية  -
 .ستون ساعة

ثالثين  تستغرؽ ثالثة أرصدة تتألؼ مف مدخل إلى األلسنية -
 .ساعة

 السنة األولى مف في الفصل الثاني : 

: ىي.. ثبلث مقررات، مف أصؿ ستة
 .ثبلثوف ساعة  تقنيات التعبير -

 .خمس وأربعوف ساعة مدخل إلى عموم البالغة واألساليب -

 .خمس وأربعوف ساعة التطور المغوي -
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 ،ال يوجد أي .. ذاِت الفصميف، واالثني عشر مقرًرا في السنة الثانية 
 ..مقرر أو رصيد لغوي

 ىمافي السنة الثالثة، مقرران لغويان : 

 ثبلثوف ساعة مسائؿ ألسنية عربية  -

 خمس وأربعوف ساعة لمفصؿ األوؿ   عمـ الداللة -

  ثبلثوف ساعة  فقو المغة العربية لمفصؿ الثاني، ىو ومقرر واحد

  ىما السنة الرابعة، مقرران لمفصل األول : 

 ثبلثوف ساعة  منيجية تعميم المغة العربية -

 خمس وأربعوف ساعة  حمقة دراسية في األلسنية -

وال شيء في الفصؿ الثاني 
 عشرة،: مجموع المقررات المغوية لجميع سنوات اإلجازة األربعفيكوف 
 19 ساعة لجميع المقررات أي نسبة 2025 ساعة، مف أصؿ 385ُخّصص ليا 

. تسعة عشر في المائة أو ما يقرب مف خمس المجموع العاـ% 
 أوؿ المبلحظات ىي،  خموُّ اإلجازة كميا مف مادتػي الصرؼ والنحو

قد تضمنْتيما بصورة أو  (مقرر الكفاية المغوية) إال إذا كانت مادُة ومدارسيما،
. بأخرى

. ثانيتيا، خمّو السنة الثانية تماًما من أي مقرر لغوي
.  عمى ما عداه مف المواد المغويةثالثتيا، غمبة مقرر األلسنية

 ( ساعة270) تميُُّز ىذه الكمّية بتخصيص عدد كبير مف الساعات رابعتيا،
وال ندري ما نسبة المغة في ىذا البحث؛ .  في المغة العربية وآدابيالمذّكرة بحث
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ونرجح أنو بحث أدبي تحميمي أو نقدي عاـ ال تدخؿ المغة فيو إاّل في األسموبية 
. والتركيب

 البالغة سّتة،  دبموم الدراسات العميا، أفَّ مقّررات شيادةالمالحظة الخامسة،
..  ساعة، ال يوجد فييا مقرر واحد لمغة العربية420و 

..  الدكتوراهوكذلؾ شيادة
  جامعة  سيدة المويزةN.D.U 1987 تأسست في لبناف سنة .

 الفنون والعموم :تتألؼ جامعة المويزة، مف عدد مف الكميات، بينيا
اإلنسانية، كمية التربية، كمية العموم، كمية اليندسة، كمية إدارة األعمال 

. واالقتصاد، كمية الفنون واليندسة المعمارية
 يدرَّس في جميع مقرر إجباري،،  المغة العربيةمما يجدر ذكره ىينا أف

 فيي اختيارية، وتعطى ثبلث ساعات كمية إدارة األعمال،الكميات فيما عدا 
 التي ال يعطى فييا شيء كمية اليندسةو أسبوعيًا، في معظـ فصوؿ السنة األولى،

. حوليا
وبسبب غياب التخصص في المغة العربية وآدابيا، باستثناء قسـ التربية في 
كمية اإلنسانيات، الذي ُيِعدُّ إجازة في األدب العربي، فإف المغة العربية ال تحظى 
في مختمؼ األقساـ أو بعضيا، أكثر مف مقرر واحد، يعطى في فصؿ واحد، في 

ثبلث ساعات أسبوعًيا، كما ىي حاؿ كمية العموـ النظرية والتطبيقية، والعموـ 
.. السياسية
 فيو عمى جانب مف الغنى والتفصيؿ، حيث  مقرر المغة في قسم التربيةأما

 عمم النحو : تكوف المحاضرات فيو بالمغة العربية، في أكثر مف مقرر، نذكر منيا
 =Syntax ،التي يعطى كؿ منيا في ثبلث ساعات  وقواعد العربية، والمسانيات

.. أسبوعياً 
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أن العناية بالمغة العربية ليست كبيرة وال مباشرة، وما يتضح مما أوردنا 
تدريسيا في ىذه الجامعة إال إلعداد الطمبة لحسن التكمم بالعربية وسالمة 

ومثؿ ذلؾ ال يقدح في نظاميا وسيرورة النشاط ..  ولكف في حدود ضيقة التخاطب،
فيي في األصؿ مؤسسة تعميمية قامت بدوافع تربوية دينية .. العممي المتبع فييا

لمطائفة المارونية، ولـ تتطور وُتجاِر التطوَر الحضاريَّ واالجتماعي لمحياة العامة 
. في لبناف، كما حصؿ مثبًل، لمجامعة اليسوعية

  جامعة سيدة الَبَمَمْند =Balamand 1988  تأسست سنة  

أنشئت ىذه الجامعة بتشجيع مف بطريرؾ إنطاكية وسائر المشرؽ لمرـو 
 الذي قاـ بمساعدة فعاليَّات سياسية واقتصادية اغناطيوس ىزيماألرثوذكس 

أرثوذكسية في لبناف، ببناء المنشآت األولى، ثـ أخذت تتسع وتتعدد فييا الكميات، 
: شيًئا فشيًئا، لتضـ ما يزيد عمى عشر كميات، نذكر منيا

كمية الفنون والعموم االجتماعية، كمية إدارة األعمال، كمية اليندسة، كمية 
... الصحة، كمية العموم الطبية، كمية العموم السياسية 

، التي كمية الفنون والعموم االجتماعية: وأغناىا لغًة وأكثرىا فروًعا أو أقساًما
 المغة اإلنكميزية، والترجمة والمغات، والتربية، والتاريخ، :تشتمؿ عمى أقساـ

.. والفمسفة، واإلخراج المسرحي والكتبي واإلعالمي
ريف إلزامييف في جميع األقساـ  حيث ُتْدرس المغُة العربية، مقرًرا واحًدا أو مقرَّ

،  2 و1 التي تدّرس مقرريف قسم الترجمة والمغاتالمذكورة، كما ىي الحاؿ في 
 الذي ُيِعد أساتذة لتعميـ  قسم التربيةثبلث ساعات أسبوعًيا لكؿ منيما؛ وكذلؾ في

المغة العربية في المرحمتيف االبتدائية والمتوسطة، وقؿ مثؿ ذلؾ في فرع التخصص 
ريف .. األوؿ والثاني : في األدب العربي الذي يوجب عمى الطالب دراسة المغة بمقرَّ
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ر غير اإللزامي، فيو ُيعطى لمختمؼ طمبة األقساـ، في معظـ  وأما المقرَّ
طّبية كانت أـ تطبيقية أـ اقتصادية : الكميات األخرى، بما في ذلؾ، كميات العموـ

..  مف بيف مقررات لغوية أخرى، أجنبيةالعربيةأـ تجارية؛ فيي تبيح اختيار مقرر  
 في ىذا الصدد أف ىذه الجامعة الكبيرة، ذات المنشآت أىم المالحظات

الضخمة المبنية بأعمى المستويات اليندسية والفنية، فوؽ ىضبة تشرؼ عمى 
 لم ُتفرد قسًما خاًصا شاطئ البحر المتوسط، إلى الجنوب مف مدينة طرابمس، 

سيدة  مْشبية بذلؾ جامعة تنشئ كمية بيذا العنوان، ولـ لمغة العربية وال آدابيا،
 سواء أكاف في أن ما يعطى من عموم العربية،: استنتاًجا  وىذا يستتبع .المويزة

 ال يدخل في عمق المغة وقواعدىا األقساـ اإلنسانية ال سيما التربوية، أـ الترجمة،
 يقف عند أطر اإللمام السميم بوسائل الخطاب والمحاورة بؿ ومدارسيا، 
 بالمغة العربية وأساليبيا العامة التي يحتاجيا المتكمـ والكاتب عمى الصحيحة

  .السواء
 فئة الجامعات والمعاىد ذات االنتماء اإلسالمي- ثانًيا 

يتفاوت االىتماـ بالمغة العربية في الجامعات اإلسبلمية في لبناف، ما بيف 
ىماؿ؛ وسنفاجأ بحقيقة مّرة ىي أفَّ   أقّؿ  ىذه الجامعات والمعاىد،جيد ووسط وا 

 ممَّا يترتب عمى ذلؾ نتائج غير عناية بالعربية من الجامعات والمعاىد المسيحية،
. مشرّْفة

 حتى مف الدرجة  ليس ىناك جامعات إسالمية كبرى،وأبادر إلى القوؿ بأف
الثانية، عمى الرغـ مف أّف بعضيا قد مضى عمى تأسيسو قرابة قرف مف الزماف، 

ز موقعو وحضوره وميادينو التعميمية  ... وبعضيا اآلخر لـ يتطور، ولـ يعزّْ
 ـ في مدينة طرابمس1988 ُأنشئت سنة جامعة الجنان.. 
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 إدارة األعمال، اآلداب والعموم اإلنسانية، :ىي تتألؼ مف أربع كميات
. اإلعالم، الصحة
تضم قسًما خاًصا في ىذه الجامعة وفي كمية اآلداب تحديًدا، أنيا ال الالفت 

..  تمنح فيو إجازة قسًما لمدراسات اإلسالمية،، بؿ تضُـّ في المغة العربية
: ومما يدرس في ىذا القسـ

 حصة واحدة أسبوعًيا، مقدارىا ساعة ونصؼ الساعة النحو،: السنة األولى 
. عمى فصميف

، حصة واحدة أسبوعًيا، مقدارىا ساعة ونصؼ عموم البالغة: السنة الثانية
. عمى فصميف. الساعة

.  حصة واحدة أسبوعًيا، عمى فصميفالصرف،: السنة الثالثة
، (ثبلث ساعات) حّصتاف أسبوعًيا طرق تدريس العربية،: السنة الرابعة
. وىي مرّشحة لئللغاء
ر والالفت أيضاً   أف الجامعة قد افتتحت مؤّخًرا شعبة لمتعميـ العالي، تحضَّ

فييا شيادات الدبموـ العميا والدكتوراه، بينيا المغة العربية وآدابيا، لكنيا لـ تخّص 
المغة العربية إاّل بحصة واحدة لعموـ العربية، كؿ أسبوع، عمى فصميف، وال شيء 

.. بعُد لمدكتوراه 
  سائر الكميات، فالمغة العربية، فييا رصيد أسبوعي إلزامي لفصل واحد،أما
.  واختياري في الكميات األخرى كمية اإلعالم،في أقساـ
 ضواحي ) في خمدة 1996 تأسست سنة الجامعة اإلسالمية في لبنان

 .(بيروت

. خمس كميات، وثالثة معاىد عمياتتألؼ ىذه الجامعة مف 



 279 

 كمية اليندسة،  كمية الحقوق -1

 (الشريعة)كمية االجتياد ، كمية العموم السياسية واإلدارية -2

 كمية العموم -3

والمعيد الجامعي لمتكنولوجيا التطبيقية، المعيد العالي لّمغات والترجمة، 
. المعيد العالي لإلدارة

 لمعظـ أقساـ الكميات، إلزامًيا، وتدرَّس  فصل واحد، فيالمغة العربيةتدرَّس 
كذلؾ في المعيد العالي لمغات والترجمة، مف خبلؿ قسـ الدراسات العميا، وتعطى 

. ، عمى مدار السنة، فيما يقرب مف ساعتيف أسبوعًياقضايا لغوية وأدبيةفيو مادة 
وليس ىناؾ أي اىتماـ آخر، فيما خبل ما يقتضيو اإلعداد لمرسائؿ 

واألطاريح، لكؿ مف دبموـ الدراسات العميا، والدكتوراه، المفتتحَتْيف حديثًا لطمبة المغة 
.. العربية وآدابيا

َمثميا في ذلؾ َمثؿ جامعة الجناف؛ ليس فييما كمية آداب، وال قسـ خاص 
  .بالمغة العربية، ومع ذلؾ ُتِعدَّاف لمماجستير والدكتوراه في العربية وآدابيا

  تشرؼ عمييا 1992تأسست في بيروت سنة الجامعة العالمية 
 .جمعية المشاريع اإلسالمية

: مؤلفة مف ثبلث كميات
  .كميات اآلداب والعموم اإلنسانية، كمية إدارة األعمال، كمية العموم الصحية
تمتاز ىذه الجامعة بخاصيَّة انفردت بيا عف سائر الجامعات المبنانية، أال 

وفؽ ما نرى بتوزيع إيالء المغة العربية القْدر األعمى من الرعاية والعناية، وىي 
مواد التدريس التي تخص قسـ المغة العربية في كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية، ال 

. سيما شعبة الماجستير
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المغة العربية، والتاريخ، : تشتمؿ كمية اآلداب عمى عشرة أقساـ، بينيا
.. واآلداب األجنبية، والفمسفة وعمـ النفس، والجغرافيا وغيرىا

 صرًفا ونحًوا، وقراءة وكتابة، ُيمزم الطالُب فييا جميًعا، بدراسة العربية- 
..  عمى مدى الفصميف مف السنة األولى 

 اإلجازة والماجستير :َتمنُح كميُة اآلداب ثبلث شيادات عميا ىي- 
 .والدكتوراه
 النحو والصرف والبالغة وتقنيات التعبير، كؿ مف ُيدرس في اإلجازة- 

ر خاص :  وأصوليا وأحكاميا، مفصمة كما يمي لمقراءةفضبًل عمى مقرَّ
 3 )صرف (خمس ساعات) نحو (ساعتاف ) قراءة وكتابة: السنة األولى

. أسبوعًيا (ساعتاف)تقنيات التعبير  (ساعتاف ) بالغة (ساعات
. أسبوعًيا (ساعتاف)  بالغة،(ساعتاف) صرف، ( ساعات4 )نْحو: السنة الثانية
. أسبوعًيا (ساعتاف) بالغة، (ساعتاف) صرف، ( ساعات4 )نْحو: السنة الثالثة
 مقرر لغوي عاـ، لتطبيؽ عمـو النحو والصرؼ والببلغة :السنة الرابعة

. أسبوعياً  (ساعتاف)
اثنتين وثالثين :  وعموميا لجميع السنواتمجموع ساعات العربيةفيكوف 

. أسبوعيًا، وثمانمائة ساعة سنوًياساعة 
، فالمواد التي تعطى، والساعات المخصصة، فيي عديدة الماجستيرأما 

ليكـ بعض التفاصيؿ. تْقرُب مف االكتفاء .. وا 
ىناؾ ستة مقررات لطمبة السنة األولى مف المغة العربية مف أصؿ عشرة 

: مقررات عامة، موزعة كما يمي
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. منيجية البحث المغوي واألدبي -1
 .فقو المغة -2

مسائؿ في عمـ األلسنية، وتطور المغة، والمحف ) بينيا قضايا لغوية -3
 .(والخطأ الشائع

حتى .. مف معجـ العيف ) وظيفتيا وتطورىا :عمم المعاجم العربية -4
 .(المعجـ الوسيط

 .قضايا نحوية وصرفية -5

 .المصادر األدبية والمغوية -6

 مف أصؿ ثبلثيف لجميع مجموع ساعاتيا األسبوعية ستَّ عشرة ساعة،
. المقررات، وما يقرب مف الثبلثمائة ساعة لمفصؿ الواحد

 ىذه الجامعة وضعْت نْصب يتبيف لنا مف القوائـ واألرقاـ الواردة أعبله أف
 فأفردت لو المقررات البلزمة لمعرفة  ىي َعَصُب المغة العربية، غاية ساميةعينييا

قواعد وأصواًل وأساليب، وُطرَؽ اىتداء إلى ماىية القراءة والكتابة، : المغة العربية
سواء أكاف ذلؾ في اإلجازة أـ في الماجستير، فأكممت ما بدَأْتو في األولى، في 

 إيمانًا منيا بقدسية ىذه الثانية، وعّمقْتو وأضافت مسائؿ وقضايا لغوية أخرى،
المغة، وعظم رسالتيا ودورىا في تصويب المسار، وعالج األدواء المستشرية في 
جسد المسان العربي الذي يشيد اليوم، واقًعا أقرب ما يكون إلى المأساة، لغربة 
المواطن والوطن عن موارد المغة وكتبيا، ونصاعة بيانيا وقوة شكيمتيا في بناء 

 .اإلنسان ودفعو إلى األمام في سمك التطور الحضاري والعممي المّطرد
 في بيروتكمية المقاصد اإلسالمية  

.. ـ1879لعميا أقدـ الصروح التعميمية اإلسبلمية في لبناف، تأسست سنة 
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.. لكف ىذه العراقة الِقدميَّة ال يواكبيا شيء مف عراقة الحضور والفاعمية

: فالصرح الجامعي العالي فييا، الذي يولي المغة العربية شيًئا مف االىتماـ، ىو

ُتعطى فيو ثبلث ساعات أسبوعًيا، لكبل النحو معيد الدراسات اإلسالمية، 
. والصرؼ، بعامة، لسنة واحدة، وربما لفصؿ واحد

دارة األعمال،وىناؾ معيداف عالياف آخراف،   تدّرس فييما لمعموم الصحية، وا 
.. العربية عمى ىامش المقررات األساسية المطموبة

 ىشام نشَّابةولدى سؤالي لعميد المعيد اإلسبلمي في المقاصد، الدكتور 
.. ال إجازة، وال دبموم عميا، وال دكتوراه، في ىذه الكمية أجابني بأف 

أيُّ كممٍة ُأعقّْب بيا ىينا؟ ليس لديَّ غير األسؼ الشديد أبتمع لعابو في 
.. الحمؽ، بما يفوؽ الَعْمقـ كي ال أقوؿ أكثر مف ذلؾ 

 كمية اإلمام األوزاعي 

. ـ1980تأسست في مطمع القرف الخامس عشر اليجري، أي في حدود سنة 

  قسم الدراسات اإلسالمية:وىي تضـ أقساًما معدودة في اإلسبلميات، بينيا
: وتدّرس فيو المغة العربية عمى النحو اآلتي

.  ساعة واحدة أسبوعيا.قواعد النحو الوظيفي: السنة األولى  
. ساعة واحدة أسبوعياعموم بالغية وعروضية، : السنة الثانية  
فصؿ الجمؿ :  في موضوعمسائل لغوية وبالغية،: السنة الثالثة  
عرابيا، ساعة واحدة . وا 
.  ساعة واحدةخصائص المغة وطرائق تدريسيا،: السنة الرابعة 

. ، لجميع السنوات األربعمئة ساعةأي ما مجموعو 
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 في اختصاصاتيا المحدودة اإلجازة والماجستير والدكتوراه،َتمنح الكمية 
. وليس فييا شيادة واحدة في المغة العربية وآدابيا

 في شعبَتي  طمبة ىذه الكمية،وأغرب ما ُيمحظ في ىذا الصدد، أف
بؿ  ال ُيطمب منيم دراسة المغة العربية بصورة إلزامية، الماجستير والدكتوراه،

دراسات إسبلمية وَعَقديَّة، قد تدخؿ المغة فييا كعامؿ مف عوامؿ فيـ الدروس 
. اإلسبلمية

. وتعقيبي ىنا، ىو نفسو الذي أوردُتو أعبله، عمى واقع كمية المقاصد
 

 تأسس في مطمع الثمانينيات مف القرف معيد طرابمس الجامعي 
 .الماضي

اإلجازة ودبموم الدراسات العميا في العموم التربوية َيمنح ىذا المعيد شيادتي 
:  نصيب المغة العربية مف دروسيما، ما يمياإلسالمية، والشريعة اإلسالمية؛

. أسبوعياً  (أربع ساعات)  صرف ونحو،(ساعتاف)صناعة الكتابة : السنة األولى

. أسبوعياً ( ساعتاف)، صرف ونحو (ساعتاف)بالغة : السنة الثانية

.  فقط، ساعتاف أسبوعًياصرف، ونحو: السنة الثالثة

. ساعتاف أسبوعًيابالغة : السنة الرابعة

. وال شيء غير ذلؾ

 التي قمَّما ُتعنى  اىتمام المعيد بصناعة الكتابة وبالغة المغة، ىينا،الالفت
تشكل وىو مممح إيجابي حياؿ تعميـ المغة العربية التي .. بيا المعاىد اإلسبلمية

. بالغُة القول فييا حجَر األساس في قداستيا وسمّوىا عمى سائر المغات
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 ،في بيروت أنشئ حديثًامعيد الدعوة الجامعي لمدراسات اإلسالمية  ..
. طرابمس الغرب في لكمّية الدعوة اإلسالميةوىو معيد تْوأـ 

وُتعطى فيو المفردات . إجازة في المغة العربية، والدراسات اإلسالميةَيمنح 
.. ، عمى مدار السنوات األربع(ثبلث ساعات)المغوية اآلتية، بمحاضرتيف أسبوعًيا 

. النحو والصرف، تدريبات لغوية، عموم بالغة

..  ماجد العوينيىذا ما أفادني بو أميف سر المعيد، األستاذ

كّمما عرْضنا ! الشعور نفسو الذي ينتاب كؿ غيور عمى العربية وعموميا
لواقع التعميم في مؤسساتنا اإلسالمية، ازدادْت نسبة األلم، واتَّضح األفق القاتم 

لواقع ىذه األمة، وما ينتظرىا من نكسات أخرى وتقيقر، يجعميا تابعة ال 
متبوعة، تعيش عمى ذكريات األمجاد الغابرة وتتسكع في حاضرىا، عمى أبواق 

. التبّجح األجوف في مختمف المناسبات الوطنية والدينية والقومية

  (غير المنتمية إلى طوائؼ دينية) الجامعات الكبرى : ثالثًا 

  ،ـ1866 تأسست سنة الجامعة األميركية في بيروت . 

تشتمؿ عمى ما يقرب مف عشر كميات في مختمؼ االختصاصات العممية 
بدائرة المغة بؿ ما يعرؼ .. وليس فييا كمية لآلداب والعمـو اإلنسانية.. والتطبيقية

.  لكمية اآلداب والعموم والفنون التابعةالعربية والّمغات الشرق أوسطّية،
.  في المغة العربية وآدابيااإلجازة والماجستيرتمنح اآلف شيادة 

وكانت تمنح شيادة الدكتوراه، لكنيا توقفت إباف الحرب األىمية المبنانية سنة 
1975 .
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ثالث وفي نظرة عامة لمقررات دائرة المغة العربية، يتبيف لنا أف ىناؾ 
 ، لجميع المواد المدرَّسة في السنة األولى مف  Crédits = وثالثين حصة تدريس

. لمقواعد، والبالغة والتعبير الفني: سنوات اإلجازة، بينيا ثبلث حصص فقط
ذا ما تقدمنا في االطبلع، نحو مقررات اإلجازة، طالعْتنا المقررات المغوية   وا 

: اآلتية
مف العصر الجاىمي حتى عصر ابف خمدوف قراءات العربية عبر العصور،  -1

I و II . 
 .(لؤلجانب) المحسَّنة العربية -2

 . في قواعد الصرؼ والنحوأسس العربية -3

 وُتعنى بالمعجـ IV وIII وII وI:  في أربعة مستوياتالعربية لممبتدئين -4
 .المغوي مفرداٍت وتراكيب، والقواعد، والبناء المغوي

 .ُتدرس فيو عموـ الببلغةأسموبيات المغة العربية،  -5

 .مف اإلنكميزية إلى العربية والعكس بالعكسالترجمة والتعريب،  -6

عرابيا نحوًيا وببلغًياقواعد ولغة عربّية،  -7  .تعنى بدراسة النصوص وا 

 (..فقو لغة، وليجات، ودالالت ) لسانيات عربية، -8

 (األسموبيات)بعض ىذه المقررات يعطى في فصؿ واحد، كالمقرر الخامس 
. ومعظميا يدرس في فصميف؛ ومدة كؿ مقرر ثبلث ساعات أسبوعًيا

 الجامعة األميركية ليست اليوم، كما ىي في األمس البعيد  إلى أفأخمص
 كإحسان عباس، فييا ودّرسوا،حيث الحركة األدبية والمغوية مع أعالم كبار درسوا 

. وغيرىـ مف كبار كتاب العربية المعاصريف وشعرائياوخميل حاوي، وسابا زريق 



 286 

حيث ال نكاد نسمع بواحد مف ذلؾ المستوى والدوّي، والسبب، فتور العناية بالمغة 
. العربية وآدابيا

 
 
 1960 تأسست سنة جامعة بيروت العربية. 

 وىي ال لجامعة اإلسكندريةُأنشئت ىذه الجامعة في بداية األمر، فرًعا آخر 
.. تزاؿ في الخط التعميمي نفسو عمى شيء مف االستقبلؿ والذاتية

ككمية اآلداب والعموم تشتمؿ عمى عدد مف الكميات النظرية والتطبيقية، 
.. وغيرىااإلنسانية، والتجارة، والحقوق، والطب، واليندسة، والصيدلة 

والكمية الوحيدة الميّيأة لمعناية بالمغة العربية ىي كمية اآلداب والعموـ 
اإلنسانية التي تحتوي عمى تسعة أقساـ، ُتدرس العربية فييا جميعيا، إلزامًيا، في 
السنة األولى، ساعتيف أسبوعًيا، وبعض األقساـ تدرس العربية فييا لثبلث سنوات 
متتالية، رصيًدا أسبوعيًا واحًدا لساعتيف، كقسـ المغة الفرنسية، ولسنتيف متواليتيف 

. كقسـ المغة اإلنكميزية
 يبمغ عدد وترتفع النسبة ارتفاًعا ممحوًظا في قسـ المغة العربية، حيث

تسعة  أو مقرًرا، مف أصؿ األرصدة المغوية في سنوات اإلجازة أحد عشر رصيًدا
 سبع وعشرون ساعة وعدد ساعاتيا ما نسبتو ربع المقررات، أي وثالثين رصيًدا،

وىي نسبة . نسبتو الثمث تقريًباأسبوعًيا، مف أصؿ سبع وثمانيف ساعة، أي ما 
. عالية حياؿ معظـ ما رأيناه في الجامعات والمعاىد األخرى

ليكـ بعض التفاصيؿ لما يعطى مف مواد المغة العربية أو أرصدتيا : وا 
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ثبلث ساعات )النحو والصرف والتطبيقات  (مف اإلجازة): السنة األولى
. (ساعة واحدة أسبوعيا)مدخل إلى البالغة  (أسبوعياً 

عمم  (ثبلث ساعات أسبوعياً ) النحو والصرف والتطبيقات: السنة الثانية
ساعتاف ) (عمـ البياف والبديع)البالغة العربية  (ساعتاف أسبوعًيا)المغة النظري 

. (ساعتاف أسبوعياً  )عمم المعاجم  (أسبوعياً 
 فقو (ثبلث ساعات أسبوعياً )النحو والصرف والتطبيقات : السنة الثالثة

. (ساعتاف أسبوعياً ) عمم المغة التطبيقي (ساعتاف أسبوعياً )المغة 
 البالغة العربية (ثبلث ساعات) النحو والصرف والتطبيقات: السنة الرابعة

. (ساعتاف أسبوعياً ) (عمـ المعاني)
فالنسبة الكبيرة السابقة، تتدنى  (الماجستير)  دبموم الدراسات العمياأما في

: إلى أربع ساعات فقط أسبوعًيا، فتدرس المقررات اآلتية
. ساعتان: عمم المغة -1
 .ساعة واحدةمناىج البحث في المغة،  -2

 .. ساعة واحدةموضوع بحث خاص بالمغة، -3

: ، كما يميالدبموم العام في الترجمة:بينما ترتفع النسبة قميبًل، في 
:  أسبوعًيا، لكؿ مف المقررات اآلتيةساعة واحدة

 .مقارنة بين العربية واإلنجميزية -

 .الترجمة إلى اإلنجميزية -

 .الترجمة إلى العربية -

 .ترجمة متخصصة إلى العربية -
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 .ترجمة متخصصة إلى اإلنكميزية -

. وثالث ساعات، لعمم المعاجم
.  لمصرف والنحو والتركيبوساعتاف

.. أي ما مجموعو عشر ساعات أسبوعياً 
 الجامعة العربية قد أولت المغة العربية قدرًا ممحوًظا جدير بالذكر ىينا أف

وىما عمما النحو  فخصَّت عَصب المغة وعمودىا الفقري أال من العناية والدرس،
  البالغة العربية بحصص وافرة مف الدروس والساعات، كذلؾ القوؿ فيوالصرف

التي أعطتيا ما لـ تعطيا مؤسسة عالية أخرى، رصيَدْيف مقرريف مستقميف، فاصمًة 
مف جية ثانية مؤخرًة ىذا وعمم المعاني،  مف جية،  عممي البيان والبديعبيما بيف

األخير لمسنة الرابعة، ألنو األصعب واألعمى منػزلة في جمالية التكويف المغوي 
وتبياف دالالتو الوظيفية وأحوالو، وسنرى أف الجامعة المبنانية، وىي األكثر احتفاء 

. بالمغة العربية وعموميا، لـ تعطيا أكثر مف رصيد واحد، في ساعتيف
 ُتِعدُّ لشيادات عميا ثبلث كمية اآلداب في الجامعة العربية،بقي أف نقوؿ إف 

 الدكتوراه، ثـالماجستير، ثـ  ، في مختمؼ أقساميا،دبموم الدراسات العمياىي 
ولمعربية في مقرراتيا نصيب واضح، فُتدرس المغة مستقمة ومشتركة مع األدب، أو 

مناىج البحث :  فُيدرس في قسم المغة العربية. مع لغة أخرى مقارنة أو مترجمة
 وُتدرس فيفي المغة واألدب، وعمم المغة، وموضوع خاص في المغة واألدب، 

المغويات التقابمية، الترجمة العامة إلى العربية، والترجمة : دبموم الترجمة
. (لغة عربية) المتخصصة إلى العربية، وعمم المعاجم ، ونحو وصرف ومعاجم

وفي ىذه األرصدة، عناية ممحوظة في العربية، تفوؽ مثيمتيا في دبمـو المغة 
. العربية

  الجامعة المبنانية األميركيةL A U 
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: ، واتخذت ليا تسميات مختمفة1970تأسست ىذه الجامعة في بيروت سنة 
، وكانت في مراحميا 1973 سنة  B.U.C في بداية األمر، ثـ  B.C.Wوىي 

، ثـ اصبح 1992األولى معاىد وكميات، لتصبح جامعة في تشريف األوؿ سنة 
  L.A.U 1994اسميا ابتداء مف سنة 

دارة األعمال،  لكؿ مفعدة معاىد وكميات،وىي تضـ   الفنون والعموم، وا 
..  وليس فييا معيد أو كمية لآلداب.واليندسة المعمارية، والصيدلة

تبيف لي أف ما يعطى فييا  ( internet )وبعد االطبلع الحاسوبي المرئي 
 إعداًدا لقراءة النصوص العربية وكتابتيامف مقررات المغة العربية، ال يعدو كونو 

وشيًئا مف دراستيا وتحميميا، في معظـ السنوات األولى مف المعاىد المذكورة، وىي 
: فنقرأ األرصدة اآلتية«  Freshmanْفَرْشمف »المسماة 
 : في شعبة الفنون  -أ 

 قواعد أولية لقراءة النصوص وكتابة الموضوعات -

 Arabic Essay Readingالمقالة العربية لمكتابة والقول  -

& Writing ( مقرر رقـI)  

 لممقرر II المقرراف أعبله إياىما، مع إعطاء رقـ :في شعبة العموم -ب 
. الثاني

 :مقررات أخرى أبعد مدى من ذي قبل -ج 

 .قواعد العربية -

 .البالغة العربية -

 .إبداع الكتابة -
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 مف اإلنجميزية إلى العربية، والعكس مبادئ الترجمة والتعريب -
 .بالعكس

وقد ُخصص لكؿ مقرر ثبلث ساعات أسبوعًيا، وتعطى لفصؿ واحد يختاره 
. الطالب عبر سنوات تخصصو

 ال يكاد يمتقي أن نصيب العربية في ىذه الجامعة شبو معدوم،وىكذا نرى 
وال أثر لتغيير يذكر في ..  الكبرى في بيروتالجامعة األميركيةفي شيء مع 

أكبر بكثير مما رأينا في عدد - أي ىذه النسبة - المدى المنظور، لكنيا مع ذلؾ 
.. مف الكميات والمعاىد اإلسبلمية

 1951 تأسست في بيروت سنة الجامعة المبنانية. 

 التي تقـو  المؤسسة الرسمية الوحيدة في لبنان، ىيالجامعة المبنانية»
بمياـ التعميـ العالي الرسمي في مختمؼ اختصاصاتو ودرجاتو، وبالحّث وباإلعداد 

والتدريب المستمّر، بحيث تحقؽ الجامعة دورىا الوطني واإلنساني واإلنمائي 
. ()«لمختمؼ القطاعات والمناطؽ

دار المعممين العميا ومعيد بدأْت أوُؿ نواة لمجامعة المبنانية بإنشاء 
 معيد  اسُتحدث مركز أو1953وفي سنة . 1951 كاف ذلؾ عاـ .لإلحصاء

  معيد المعممين العالي، واستبدؿ اسـ دار المعمميف العميا، باسـاإلدارة والمال،
 مرسـو تنظيمي ينظـ ىيكمية الجامعة واستقبلليا المالي 1959ليصدر عاـ 

. 1967واألكاديمي الذي لـ يترسَّخ إاّل في سنة 
:  بينيااألربع عشرة كمية ومعيًدا، ما يزيد عمى  الجامعة المبنانيةوتضـ 

                                                 

. 9الصادر عن اجلامعة اللبنانية، بريوت، ص  ( ص 586« ) دليل الجامعة اللبنانية»انظر -  
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كمية اآلداب والعموم اإلنسانية، كمية الحقوق والعموم السياسية واإلدارية، 
كمية العموم، كمية التربية، كمية اإلعالم والتوثيق، كمية اليندسة، كمية الصحة، 

... معيد الفنون الجميمة، معيد العموم االجتماعية
.. معظـ ىذه الكميات والمعاىد، ال ُيدرّْس المغة العربية 

 كمية وفيكمية اآلداب والعموم اإلنسانية، وينحصر تعميـ المغة العربية في 
. اإلعالم
المغة العربية، :  تتألؼ ىذه الكمية مف تسعة أقساـ ىي:كمية اآلداب -1

األدب الفرنسي، األدب اإلنكميزي، التاريخ، الجغرافيا، عمم النفس، 
.  لمغة الفارسية قسـ خاصالفمسفة، المغات،

 اإلجازة  -أ 

تدّرس المغة العربية، كرصيد إلزامي، في السنة األولى لجميع األقسام، 
رًا أسبوعًيا مدتو أربع ساعات، .  باستثناء قسـ المغة اإلنكميزيةمقرَّ

 فقد ُخصَّت العربية بأقؿ مف ثمث المقررات  قسم المغة العربية،أما في
: العامة المدرَّسة في السنوات األربع، وفًقا لمتوزيع اآلتي

  المدارس النحوية،( أربع ساعات)الصرف والنحو : السنة األولى
ساعة ) مصادر الدراسة المغوية، (ساعتاف) تقنيات التعبير واإللقاء، (ساعتاف)

. (واحدة
ثبلث )  عموم البالغة العربية،(ساعتاف) الصرف والنحو: السنة الثانية

. (ساعة واحدة) ، عمم المعاجم(ثبلث ساعات)  مبادئ األلسنية،(ساعات
عمـ الداللة، عمـ )  األلسنية،(ثبلث ساعات) الصرف والنحو: السنة الثالثة

(. ثبلث ساعات)، (األصوات، عمـ التراكيب
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األلسنية والعموم  (ثبلث ساعات) فقو المغة العربية :السنة الرابعة
. (ساعتاف)  اإلنسانية

ُيمنح الطالب في نياية السنوات األربع، إجازة تعميمية في المغة العربية 
لو لمتعميـ في مدارس المرحمة الثانوية . وآدابيا، تخوّْ

: وفي عممية حسابية إحصائية، نحصؿ عمى النسب اآلتية
 بينيا أربعة وأربعون رصيًدا، في قسـ المغة العربية، مجموع أرصدة اإلجازة،

اثنا عشر رصيًدا يختار منيا الطالب واحًدا، كؿ سنة، ليصبح مجموع أرصدتو 
.. المطموبة ستة وثبلثيف رصيًدا، لكؿ سنة دراسية تسعة أرصدة

أربعة عشر رصيًدا مف أصؿ أربعة : وتكوف نسبة العربية في ىذا المجموع
 (مئة وأربع عشرة ساعة) ساعة 114وأربعيف، عدد ساعات التدريس اإلجمالي 

. (أربع وثبلثوف ساعة) ساعة 34وعدد ساعات تدريس العربية 
. حوالي الثالثين في المئة،  %30: فالنسبة العامة

  دبموم الدراسات العميا -ب 

 يتمقى الطبلب في السنة األولى المقررات مدة الدراسة واإلعداد سنتان،
اآلتية وفًقا لممحاور األربعة، يختار الطالب أحدىا؛ ولكؿ محور ستة أرصدة، ثبلثة 

. إلزامية في جميع المحاور، واثناف اختيارياف، وفًقا الختصاصو
 فقط، أما المحاور الثبلثة  تدّرس المغة العربية إالَّ في محور المغةوال

..  فميس فييا رصيد واحد لمغة األدب، والنقد، والحضارة،:األخرى، وىي
:  فييمحور المغة، في  أرصدة المغة،وأما
قضايا نحوية وصرفّية ومعجمية، قضايا ببلغية ) قضايا لغوية قديمة -1

. (...وعروضية 
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ُيدرس فييا مبلمح عامة لمدارس األلسنية، ) قضايا األلسنية العامة -2
إلى جانب مياديف األسموب،  (كالتوليدية والتحويمية، والمدرسة الوظيفية
كميا مف نصوص عربية .. وعمـ األصوات، وعمـ الداللة، والسيميائية

 .(قديمة وحديثة

 وىي دراسات في العبلقات الناشئة ما بيف قضايا األلسنية التطبيقية -3
عمـ المغة والعمـو اإلنسانية، كعمـ االجتماع، وعمـ النفس، 

 ..واألنتروبولوجيا، وغيرىا 

 الدكتوراه المبنانية -ج 

وُيكتفى بإعداد أطروحة، يوافؽ عمى .. ال يعطى فييا أي رصيد عممي
موضوعيا أستاذ مشرؼ بناء عمى تصميـ موّسع وحيثيات موجبة وغايات 

ثـ تحاؿ إلى لجنة عميا مختصة، .. مرصودة، مذيؿ بقائمة المصادر والمراجع 
 .توافؽ أو ترفض أو تعدّْؿ مع التعميؿ، ثـ تصدر الموافقة مف عميد الكمية

 كمية اإلعالم والتوثيق -2

 الذي عدُت إليو، أف ما يعطى مف «دليل الجامعة المبنانية »يفيد كتاب 
دروس في المغة العربية، ال يتجاوز المئة ساعة، في السنتيف األولى والثانية، 

 لفن اإللقاء ومخارج خمسوف ساعة لكؿ منيما، ضْمنيا خمس وعشروف ساعة
. الحروف
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نظرة تقويمية عامة 
وسائر المؤسسات  بخاصة، لواقع تعميم المغة العربية في الجامعة المبنانية

. ، بعامةالتعميمية
ال يسعني، وأنا ممف أمضى في التعميـ الجامعي، في كمية اآلداب، في 

وكنُت أمضيت فييا خمًسا أخرى لنيؿ . الجامعة المبنانية، ثبلثة وعشريف عاًما
، خابًرا واقعيا وماضييا، إاّل 1965اإلجازة التعميمية في المغة العربية وآدابيا سنة 
بفعؿ الِعْشرة  -  االنحياز الذاتيّ أف ُأعقّْب بيذه السطور التي تتضمف شيًئا مف

، لعمني أبمغ مستوًى مف الرضا والقبوؿ بيني النقد والمحاسبةوأشياء في - الطويمة 
. وبيف نفسي، وأنا أمارس مسؤولية الكممة والنقد الموضوعي المحايد

  في االنحياز الذاتي 

لقد خرَّجت الجامعة المبنانية، في كمية اآلداب، آالؼ الطبلب، ومئات  -
الكتاب والباحثيف الذيف يحتّموف الصدارة في البحث والتأليؼ، وَيْعتموف 

 ..منابر األندية والمؤتمرات والمناسبات الخاصة والعامة

، في معظـ ىيئات  تستعين والمعاىد الثانوية،معظم الجامعات الخاصة -
بأساتذة وكتاب كبار تخرَّجوا في الكميات والمعاىد التابعة التدريس فييا، 

 ولو ُطّبؽ قانوف التفرغ المفروض عمى األساتذة .لمجامعة المبنانية
العامميف في الجامعة المبنانية، لتعطمْت صفوؼ كثيرة وأغمقت معاىد 

 .شتى
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 أزمنة، كاف التعميـ فييا في أرفع درجاتو العممية كمية اآلدابمرَّ عمى  -
واإلنتاجية، وكاف بعضيـ محطَّ أنظار الصحافة، ودور النشر، ومرافؽ 

  صبحي الصالح،الشيخ الدكتور: وأذكر عمى سبيؿ المثاؿ.. اإلعبلـ
في مختمؼ العصور « أدباء العرب» صاحب  بطرس البستانيوالدكتور

، صاحب القمـ األدبي والمغة البيانية  أنطون غطاس كرماألدبية، والدكتور
  والشيخ سعيد البستاني والدكتور جبور عبد النورالناصعة، والدكتور
 وغيرىـ ممف رحؿ وأصبح في  عفيف دمشقية والدكتورعبد اهلل العاليمي
 ..ذمة اهلل والتاريخ

ولف أذكر أحًدا مف األحياء كي ال أقع في خطأ التقويـ والعتاب، وفييـ 
الكثير مف أعبلـ المغة واألدب، والتأثير والحضور البالغيف في ساحات الكتابة 

 ...والخطابة

 في النقد والمحاسبة 

 وقد تعطَّر القمم بذكر أسماء جميمة وفاضت فيَّ   ال يسعني أيًضا، -
أستشعر إاّل أف قريحة الحنين والعرفان لشخوصيم وآثارىم القيمة، 

 ِلما آلت إليو أقدار الطمبة الذيف يتمقوف العموـ واآلداب، الحزن والمرارة
عمى أساتذة ال يتمتعوف بالكفاءة واألىمية، فضبًل عمى معالـ اإلبداع 

ومع ذلؾ فقد أغرقوا المكتبات العربية بآالؼ الكتب .. والتأليؼ الريادّي 
والعناويف التي سبَؽ لدور نشر عربية ومطابع قديمة، أف نشرتيا 

بتحقيقات وشروح وجيود عممية مخمصة، فجاءت دور النشر المبنانية، 
وكثيٌر مف دور أخرى عربية، وكّمفت عدًدا وفيًرا مف أساتذة الجامعة 

المبنانية، بإعادة النشر، عمى شيء ىزيؿ مف التشكيؿ، والشرح المعجمي، 
والتعقيب السطحي، ناسبيف ىذه الكتب إلييـ، وليس ليـ منيا إاّل السَّطو 

 .عمى ذلؾ الجيد العظيـ، مع احتماالت شتى لتشوييو
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ىذه المشاعر المحزنة تنتابني اآلف، ال استياًء واحتجاًجا عمى ِفعاؿ 
ال تمّت بصمة إلى خمقية الباحث الجامعي والمؤلؼ الرصيف، بؿ ألف 
أساتذة الجامعة المْعنييف بالنشر المنحوؿ، عوًضا عمى أف ُيسيموا في 

مواصمة الركب في بناء مدنية العروبة واإلسبلـ، ورْفع المداميؾ الجديدة، 
ومواكبة األمـ والشعوب الراقية، يقوموف اآلف باجترار آثار السمؼ 

نشاء آثار أخرى أعرؽ وأعـّ معرفة  الصالح وَقْضميا بداًل مف ىضميا وا 
 ..وفائدة

 والبحث  ال بّد من رصد ىذا الواقع المترديوفي زحمة ىذه المشاعر، -
 السياسة  لذلؾ تكمف في العّمة الكبرىعف دوافعو وعممو، فأرى أف

 مف خبلؿ مجمس الجامعة الذي التربوية العامة التي رسمتيا الدولة،
 عدم الجدِّيَّة في إغناء المغة يرسـ ىذه السياسة ويقـو بتنفيذىا، أال وىي

فأذكر .. ودفعيا لتأخذ دورىا في التطور الفكري والحضاريالعربية، 
أْن ليس في الجامعة المبنانية اليوم، من يمتمك ناصية التأليف مثبًل، 

 ما خبل فئة قميمة ال تتجاوز أصابع اليد والتنظير في المغة العربية،
حتى إذا توفي واحد منيـ، شغر مكانو، وُأسندت ساعات .. الواحدة 

التدريس التي كاف يمؤلىا، إلى أستاذ آخر مف غير اختصاص، كما 
 الذي رحؿ محمد أحمد قاسمحصؿ مع الباحث المغوي المستنير الدكتور 

مؤخًرا، فتشرَّد العديد مف طمبتو، وغيَّروا مف خطط موضوعاتيـ المغوية 
لتحضير الرسائؿ العميا، إلى موضوعات أدبّية، أو انكفأوا وعزفوا عف 

 .المتابعة، بسبب انعداـ األىمية واالختصاص المغوييف

 أفَّ كمية اآلداب، في جامعتنا الوطنية، ُتِعدُّ لرسائؿ دبموـ األغرب، واألنكىو
لكفَّ لجنة القراءة والمناقشة، ال .. عميا وأطاريح دكتوراه، بإشراؼ دكتور مختّص 

تتوافر فييا شروط االختصاص، فيناَقش الحائُز عمى الدبموـ أو الدكتوراه، مف 



 297 

أساتذة ثقافُتيـ المغوية ال تتعّدى المرحمة الثانوية أو الصفوؼ األولى مف السنوات 
ومع ذلؾ ُيمنح الطالب فيما بعد، أطروحة في المغة العربية، وىو لـ ُيفد . الجامعية

شيًئا يذكر مف خبرة المناقشيف وتصويباتيـ، ويدخُؿ الممنوُح درجَة الدكتوراه، في 
ىيئة التدريس الجامعي، لمحاجة الممحة إلى اختصاصو، وتتكرر التجربة، فُيشرؼ 

والنتيجة خواُء ..مف ىو مفتقر إلى العمؽ والغنى والمعرفة المغوية، عمى طمبة جدد
خواء المكتبة  وتالًيا المغة أو قل خواء الجامعة من رجاالت المغة والبحث المغوي،

من مؤلفين أكفياء وكتاب متضمعين بالتحقيق، وأساليب التعبير والكتابة في 
. مختمف أنماطيا ووجوىيا

، أال وىي  عمَّة أخرىونذكر في ىذا الصدد، َجيمنا  لعّميا أمرُّ وأمضُّ
ىذه الخبرة التي ال تكاد تحظى بأي نصيب مف المطبق في القراءة الجيرية، 

.. مقررات قسـ المغة العربية في كمتا اإلجازة والماجستير
ولّما كنُت واحًدا مف لجنٍة ُعيد إلييا منذ سنوات قميمة بتعديؿ المناىج 

والبرامج المقررة لطمبة قسـ المغة العربية، في سنوات اإلجازة والدبموـ فقد قدَّمُت 
مشروًعا إلقرار ىذا الرصيد، فُووفؽ عميو بعد تمكؤ ومعاند، بحّجِة أنو ال يجوز أف 
ُيدرَّس طبلُب الميسانس، أشياء تدرَّس في المراحؿ االبتدائية والمتوسطة؛ فحالفني 

وىو يمفظ اسمي، قد أخّؿ - وىو أديب لبناني مرموؽ - الحّظ أفَّ رئيس المجنة 
فقط، فاْنبريُت  (بكسر الباء)« أيُّوبِ »: بسبلمة المفظ وابتمع حرفيف مف اسمي فقاؿ

ىا أنَت األديُب المعروؼ ال ُتْحسف لفظ اسمي وقراءتو كما : لو بجرأة وشجاعة قائبلً 
النسبة، والشَّدَّة فما باؿ اآلخريف؟ فُأِقرَّ الرصيد، لكنو  (ياء)يجب، منبًّْيا عمى إخفاء 

 تقنيات التعبير : فأصبحصناعة الكتابةاجتزئ مف ساعات تدريسو وُألحؽ برصيد 
 وعند التطبيؽ، لـ يقـ األساتذة بتدريسو، بؿ جعموه مع االمتحاف الشفيي .واإللقاء

ولكْف َمف ذا الذي ُيحسف تدريسو، ومعظـ أساتذتنا يفتقدوف ممكة النطؽ .. 
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المخارجي السميـ، فضبًل عمى قواعد اإلعراب واألداء الجيري الشبيو بأداء ممثمي 
. المسارح الكبار؟

وأصؿ إلى الفقرة األخيرة مف ىذا البحث، 
التحّديات واالستشراف 

مف خبلؿ ما عرضُت في ثنيات البحث، مف أرقاـ أرصدة التدريس المغوي، 
ومناىجو التي تفاوتت بيف جامعة وأخرى، أو طائفة وأخرى، ومف خبلؿ الواقع 

تمرَّغُت فيو عمى مدى عقديف مف الزمف في : القاتـ الذي استشعرُتو وتمرَّسُت أو قؿ
التدريس والمعانيات المتعددة، أرى أف األمة العربية واإلسبلمية تتعرض اليوـ إلى 

:  المعادلة التاليةما تقتضيو
 .إذا وقع نقٌص أو قصور ما في جانب، قابمو تقدٌم وتغّير، من جانب آخر

 تحت ستار التطور المدني االتجاه الشديد نحو التغريب والتفرنج: أعني بذلؾ
والتكنولوجي العالمي الذي يغزو معظـ األمـ والشعوب، فنتطور في الحياة 

الخارجية، ونترفَّو في أساليب التمظير، عمى حساب الجوىر الكامف في األعماؽ 
والجذور؛ يؤكد ذلؾ ىذا المعجـُ المتنوع مف األلفاظ األجنبية والمصطمحات الغربية 

.. التي استولْت عمى مفردات لغتنا العربية المتداولة كبلًما وخطاًبا وكتابة
زد عمى ذلؾ، ىذا الخميط مف التراكيب واأللفاظ العامية التي يتعامؿ بيا 
الناس مف غير مستوى وقبيؿ، لدرجة أضحت المغة المحكيَّة ُتستخدـ في خطب 

الكثير مف أىؿ السياسة والقمـ، حتى في المنابر اإلعبلمية المرموقة؛ إذ يقوـ أحُد 
اإلعبلمييف في محطة فضائية لبنانية، بمحاورة رجاٍؿ مف أىؿ الفف والسياسة 

واألدب، بميجتو المبنانية الجنوبية، في الوقت الذي يجيبو الطرؼ اآلخر بالفصحى، 
دوف أف يرعوي ىذا اإلعبلمي فيصوّْب أسموبو ولغتو، بؿ يتابع الحديث في عاميتو 

وقس عمى ذلؾ الكثير مف المقاببلت التمفزيونية وبعض ما .. حتى آخر الحمقة 
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ُتذيعو اإلذاعات المحمية، فتُثار القضايا وُتشرح المسائؿ كميا أو معظميا، بالميجة 
وليس ذلؾ مقصوًرا عمى اإلعبلـ المبناني، بؿ شائع في العديد مف المنابر . المحكية

اإلعبلمية العربية، كؿ ذلؾ يزيد في قتامة الصورة واربداد األفؽ، فيخبو وىُج 
العربية شيًئا فشيًئا رغـ أنؼ األدعياء والمتشّدقيف بالحمية القومية العربية والشعائر 

.. اإلسبلمية
 التي قد تفاجئ البعض ممَّف يعتنقوف قمب الحقيقة المرَّةوأدخؿ ىينا في 

أفكاًرا وأحكاًما محفوظة ومتوارثة حوؿ ممارسة الطقوس والشعائر اإلسبلمية، لكنيا 
سقم المغة عنيت بذلؾ .. ال تفاجئ الرائي البصير الذي ُيحسف المراقبة والمتابعة

 مف رجاؿ الديف اإلسبلمي، وبخاصةبإعرابيا وتراكيبيا وتصاريفيا لدى عدد كبير 
 حيث يصؿ األمر لدى بعضيـ إلى القفز فوؽ كؿ خطباء المساجد أيام الجمع،

القواعد واألصوؿ وىـ ُيمقوف الخطب، فيتمقؼ المصمُّوف ذلؾ وال ينتبيوف أو ال 
يأبيوف، مأخوذيف بَجْيورية الصوت، ونوبات الصراخ وأبعاد االتعاظ الديني 

وأذكر أنني في العديد مف صموات الُجمع، وأنا أستمع إلى .. ورىبانية المصير 
األدعية الرحمانية، في الخطبة الثانية كنُت أردد في سرّْي، عقب كؿ ُدعاء مشوٍب 

عوًضا !! أستغفر اهلل!! استغفر اهلل : بالصراخ اليستيري، وخطايا المفظ والتركيب
ولو لـ تكف الجمعُة مفروضة وُيحاسب مف يتخمَّؼ عنيا، !. آميف!.. آميف: مف

( )..ألحجمُت عف الذىاب إلى الجوامع أياـ الجمع

ولكف، ىؿ يعني أننا ماضوف في طريؽ التصدع واالنحبلؿ؟  
أليس ىناؾ مف سبيؿ لرأب ىذا الصدع، وذياؾ االنحبلؿ المرتقب؟  

الحقيقة الماثمة اآلف، ال تُبشّْر بخير، وال .. ليس األمر بيذه الصورة القاطعة
.. تومئ إلى يقظة وجدانية وضميرية قريبة

                                                 
   -
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 الذي يجب أف تقـو بو مؤسساتنا الفكرية والدينية الوعي التنويريلكفَّ 
 كفيالن بإعادة الحياة  الغائب عف المسرح والمسؤولية، والدور البيتيّ المسؤولة،

 التي استطاعت أف تقاـو المغوؿ، والتتار، إلى ىذه المغة وىذه األمة المجاىدة
واألتراؾ، طواؿ قروف عديدة، وأف تستعيد موقعيا وحضورىا بيف األمـ العريقة، وأف 

عربية، بعد نيضة  (Renaissance)تنيض مف جديد، فيكوف لنا نيضة جديدة 
القرف التاسع عشر، ومطالع العشريف مع مفكريف ولغوييف وكتاب وشعراء كبار، 

وعبد الرحمن الكواكبي ورفاعة الطيطاوي، وأحمد فارس الشدياق،  كمحمد عبده
براىيم، وأحمد  والبستانيَّـْين المعمم بطرس، وسميمان، واليازجّيـْين ناصيف وا 

.. ونفر آخر مف أىؿ السياسة واالجتماعشوقي، وخميل مطران 
 غير مسموح لمغة العرب، التردي في مف غير أف ننسى أو أف َنْغُفؿ، أنو

 ظممات التخمف والرجعية، ما دامت تحتضن القرآن الكريم وتتفيأ ظاللو المباركة،
: مع التذكير والتبصير بقولو تعالى، وىو أصدؽ القائميف 

 .(ِإنَّ اهلل ال يغيُِّر ما بقوٍم حتَّى يغيِّروا ما بأنفسيم)
[ 11االية : سورة الرعد]      

 
    

 

 
 
 

 


