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األستاذ الدكتور إسحق أحمد فرحان 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل، ومن 
: تبعيم بإحسان إلى يوم الدين وسبلم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو، وبعد

فقد شرفني إخواني في مجمع المغة العربية األردني بإدارة ىذه الندوة حول 
المغة العربية وىوية األمة في مؤسسات التعميم العالي في :"موضوع ميم وحيوي ىو

". األردن

م، الذي أعمنو المجمع عام المغة 2007يأتي موسمنا الثقافي في ىذا العام 
العربية في األردن، ويقوم فيو المجمع بنشاطات كثيرة لخدمة المغة العربية، ومنيا 
فعاليات الموسم الثقافي الحالي، وقد مضى من عمر المجمع في أردننا الحبيب 

ويشارك معنا في ىذه الندوة أعبلم ثبلثة من رجال الفكر والمغة . ثبلثون عاماً 
العربية والشريعة اإلسبلمية الصالحة لكل زمان ومكان، واسمحوا لي أن أعرف بيم 

: بإيجاز وىم معروفون عمى المستوى األردني والعربي واإلسبلمي
. الدكتور إبراىيم زيد الكيبلني -1
 .الدكتور عيد دحيات -2

 .الدكتور عودة أبو عودة -3

وكان من المقرر أن يشارك معنا الدكتور خالد الكركي لوال الظروف الطارئة 
. التي حالت دون ذلك

وموضوع الندوة كما أسمفت، يتكون من عدة مفاىيم مفتاحية وىي اليوية، 
. والمغة العربية، ومؤسسات التعميم العالي، واألردن

ترتبط بشخصية األمة، وشخصية األمة ترتبط باإلسبلم والعروبة، : واليوية
. 1992وكما يقول الدكتور خميفة في الموسم الثقافي العاشر لممجمع عام 
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العروبة واإلسبلم ىما المادة األصيمة التي كونت الذات العربية اإلسبلمية عمى "
مر العصور حتى أيامنا ىذه؛ فقد خرج العرب المسممون مجاىدين في سبيل اهلل 

فنشأت أمة عربية إسبلمية، وتحددت ... يحممون لواء اليداية لبني البشر كافة
نظرتيا إلى العالم والحضارة والكون واإلنسان من خبلل تعاليم القرآن وأحاديث 

فأصل اإلسبلمي ما يميز اإلنسان عن بقية ... الرسول صمى اهلل عميو وسمم
. المخموقات

: ويردف الدكتور خميفة، فيقول

فاليوية العربية اإلسبلمية ليست قضية اختيار، يمكن أن يتبرأ منيا حكام "
قطر من األقطار، أو أن تمغييا مؤسسات استعمارية طامعة، أو مسؤولون 

". حاقدون عمى العروبة و اإلسبلم

وأقول، حاول االستعمار الغربي في القرنين الماضيين، وبالذات بعد سقوط 
الخبلفة اإلسبلمية، إلغاء اليوية العربية اإلسبلمية، كما حاول التعامل مع كل 

سبلمي عمى حدة، وركز عمى القوميات الضيقة، والقطرية األضيق،  قطر عربي وا 
بعدما يسمى مرحمة االستقبلل الوطني، وتحاول أمريكا اليوم، مباشرة، ومن خبلل 
التحالف مع االتحاد األوروبي، وقاعدتيم المتقدمة في ببلدنا الكيان اإلسرائيمي، 

إدخال مفيوم الشرق األوسط، تحت حجة محاربة اإلرىاب والتطرف 
عطاء المغة األجنبية األىمية األولى عمى حساب المغة  اإلسبلمي،والتغريب وا 
العربية األم، في التعميم واإلعبلم والتجارة واالقتصاد، أقول تحاول أمريكا ومن 
حالفتيا من القوى الغربية اإلجياز عمى ىوية األمة العربية اإلسبلمية، ولغتيا 
العربية بشتى وسائل الترغيب والترىيب، والضغط االقتصادي، واستخدام تيار 

. العولمة الطاغي عمى جميع مرافق الجيات العربية واإلسبلمية
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: ارتباط الهوية بالثقافة

وىوية األمة مرتبطة بثقافتيا، وثقافتيا مرتبطة بسموكيا في الحياة، والسموك 
في الحياة مرتبط بما تمميو عقيدة األمة ونظرتيا إلى الكون واإلنسان والحياة، فيي 

ىي المعارف المرتبطة باإلنسان كونو . أكثر من كونيا نظرية في المعرفة، والثقافة
فردًا أو بوصفو عضوًا في جماعة، وبذلك تتميز عن المعرفة العممية أو العمم 

التجريبي، الذي يتعامل مع الكون أو الطبيعة، فالثقافة يمكن اعتبارىا نظرية في 
. السموك أكثر من كونيا نظرية في المعرفة

والكممة المفتاحية الثانية في ىذه الندوة ىي المغة العربية لغة لمثقافة 
الموسم العاشر مجمع )ويقول الدكتور عبد العزيز الدوري بيذا الصدد . والحضارة
والمغة العربية لغة الثقافة، والثقافة ليست أدبًا وحسب كما يفترض، :"(99المغة ص

بل تشمل حقول المعرفة بما فييا العموم، ومن ىنا كان الزمًا التدريس والبحث 
". كافة بالمغة العربية (المعرفية)والكتابة في الحقول 

ومع إيماننا الراسخ بإن المغة العربية، ميما واجيت من أخطار وتحديات 
نا "خارجية عاتية وداخمية منيزمة باقية ببقاء القرآن الكريم  إنا نحن نزلنا الذكر وا 

، إال "إنا أنزلناه قرآنا عربياً "الذي أنزلو اهلل تعالى بمسان عربي مبين " لو لحافظون
: أن المغة العربية اليوم تتعرض ألخطار عاتية كما لم تتعرض ليا من قبل

وأول ىذه األخطار، دفع المغات األجنبية ليا عن مواقع السيادة في  -
. التعميم الجامعي والبحث العممي

االتجاه نحو خصخصة  التعميم الجامعي والعام والغزو : وثانييا -
األجنبي ليذا الميدان، واستخدام المغة األجنبية في تدريس كثير من 
الموضوعات العممية واالجتماعية، حتى نزل ذلك إلى مستوى التعميم 

 .العام في عدد من األقطار العربية واإلسبلمية
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استخدام المغة األجنبية في البلفتات وأسماء المحال التجارية : وثالثيا -
 .حتى عمى مستوى  الدكاكين الصغيرة في المدن والقرى

حبلليا في وسائل : ورابعيا - توجيو االىتمام إلى الميجات العامية وا 
 .اإلعبلم وال سيما اإلذاعة والتمفاز محل المغة  العربية الفصيحة

: أهمية المغة في سيادة األمة

وقد انتقد حديثًا الدكتور عثمان سعدي رئيس الجمعية الجزائرية لمدفاع عن 
العربية، نص المشروع النيضوي العربي المقدم إلى المؤتمر القومي العربي، عام 

م، لخموه من التأكيد عمى أىم عناصر المشروع وىو المغة  العربية إذ 2007
ال يمكن أن تكون خصوصية ثقافية قيمة ألية أمة من دون سيادة لغتيا : "يقول

القومية، وال يمكن أبدًا أن تحقق أمة من األمم تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة 
بغير لغتيا القومية، فاليابان حققت ذلك بمغتيا ذات العشرة آالف حرف،  والصين 

أن االستقبلل الوطني أو "ما أكد "بمغتيا ذات األربعة واألربعين ألف حرف وىكذا 
القومي ال يكون من دون سيادة المغة الوطنية أو القومية، وىذه حقائق ُمسمَّم بيا 

، وأقول والييود في فمسطين المحتمة، وفيتنام وكوريا أبرز أمثمة "تاريخيًا وعالمياً 
. حديثة عمى ذلك

: مؤسسات التعميم العالي

أما دور مؤسسات التعميم العالي في الوطن العربي بعامة وفي األردن موضوع 
حديثنا بخاصة، فيو دور كبير، ورغم السمبيات التي تقف حيال ىذا المشروع، 

قديمًا وحديثا، إال أن دور األساتذة الجامعيين بالمبادرة في ذلك دور أساسي رغم 
غياب اإلرادة السياسية والقرار السياسي، ويعجبني قول           الدكتور عبد 

ذا كان القرار السياسي الزمًا لتعميم التعميم في :"العزيز الدوري في ىذا الصدد وا 
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مراحمو المختمفة بالمبادرة إلى التدريس بالعربية من دون انتظار القرار، وربما 
. ، الموسم الثقافي العاشر100ص" ساعد ذلك عمى اتخاذه في وقت أقرب

والدعم ضروري لمجمع  المغة العربية األردني الذي قام بجيود كبيرة مشكورة 
في مجال تعريب التعميم الجامعي، واألمل كبير أن يكون ىناك مركز وطني 
لترجمة الكتب العممية، كما فعمت اليابان وفيتنام، لتسييل الطريق، والجامعات 

دخال عنصر ترجمة الكتب  مدعوة إلى ترغيب األساتذة بالتدريس بالمغة العربية، وا 
الجامعية إلى العربية في ترقية األساتذة، والتعاون مع مجمع المغة العربية األردني 

. في مجال الترجمة والتعريب
: اقتراحات

". ال تنمية اجتماعية واقتصادية من دون تعريب"رفع شعار  -1

 .ضرورة اتخاذ قرار سياسي بالتعميم بالمغة العربية والبحث العممي كذلك -2

ضرورة تنسيق الجيود بين المجمع والجامعات ووضع خطة مشتركة  -3
 .لمتعاون

 .جعل الترجمة لمعربية شرطًا أساسي لترقية كل عضو ىيئة تدريس -4

إنشاء مركز وطني لمترجمة يدعم ماليًا، شعبيًا ورسميًا، برسوم محددة  -5
 .(رسوم تسجيل الطمبة، موازنة من الدولة، نسبة معينة من رسوم معينة)
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األستاذ الدكتور إبراهيم زيد الكيالني 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

الحمدهلل رب العالمين والصبلة والسبلم عمى نبيو العربي األمين وعمى آلو 
وصحبو ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين، والسبلم  عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 

: وبعد

في ىذه المرحمة التي تواجو فييا ىذا األمة أخطر اليجمات العسكرية والثقافية 
التدميرية الشاممة، الحتبلل األوطان وتدمير الثقافة وىدم المقاومة وتعرية اإلنسان 

والبنيان، البد أن تتطمع األمة إلى حصونيا  من الداخل ومن أعظميا الثقافة 
والجامعة والمدرسة لتقوم برسالتيا في بناء جيل يحسن المقاومة ويحسن فيم لغتو 
وتاريخو ويحسن االنتماء ليوية أمتو ويقاوم مخططات التغريب والتذويب ويتحصن 

والمغة العربية تتميز بأنيا لغة الكتاب . بالوعي العربي اإلسبلمي المقاوم المنتمي
كما أنيا لغة الخطاب والتواصل بين أبناء األمة العربية الواحدة، من محيطيا إلى 
خميجيا ولغة التواصل الحضاري بين األمة العربية واألمة اإلسبلمية التي حممت 
إلييم اإلسبلم وجعمت لمعرب مكانة األستاذية بين الشعوب اإلسبلمية كما أنيا لغة 

وقد . التواصل التي حممت تراثنا العممي ولغة العمم واألدب والكنوز العممية واألدبية
إنا )وجينا القرآن العظيم إلى مكانة المغة العربية التي اختارىا اهلل لكتابو تعالى 

نو لتنزيل رب العالمين، نزل بو الروح األمين  )(أنزلناه قرآنا عربيًا لعمكم تعقمون وا 
لسان )،  195-192الشعراء  (عمى قمبك لتكون من المنذرين بمسان عربي مبين
تنزيل من ) 103النحل  (الذين ُيْمِحدون إليو أعجمي وىذا لسان عربي مبين

، 3-2فصمت  (الرحمن الرحيم، كتاب فصمت آياتو قرآنًا عربيا لقوم يعممون
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وكذلك أنزلناه، قرآنا عربيًا وصرفنا فيو من الوعيد لعميم يتقون أو ُيْحِدث ليم )
. 113طو  (ذكراً 

: العمماء والمغة العربية

وقد نبو عمماء األمة إلى مكانة المغة العربية في حفظ ىوية األمة ودينيا 
: وحضارتيا ورسالتيا

المغة العربية من الدين، : "قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية رحمو اهلل -1
ومعرفتيا فرض واجب، فإن فيم الكتاب والسنة فرض، وال يفيم إال 

. بفيم المغة العربية، وما ال يتم الواجب إال بو فيو واجب

اإلسبلم خير الممل، والعرب خير األمم، :"وقال اإلمام الثعالبي -2
والعربية خير المغات واأللسنة، واإلقبال عمى تفيميا من الديانة، إذ 

ولو لم يكن في اإلحاطة ... ىي أداة العمم، ومفتاح التفقو بالدين
بخصائصيا والوقوف عمى مجارييا ومصارفيا والتبحر في جبلئميا 

ووقائعيا إال قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن الكريم، وزيادة 
البصيرة في ثبات النبوة الذي ىو عمدة اإليمان لكفى بيا فضبًل 

 ".يحسن أثره، ويطيب في الدارين ثمره

اهلل أحمد أن جعمني من عمماء : وقال اإلمام جاراهلل الزمخشري -3
 . العربية وجبمني عمى الغضب لمعرب

إن المثقفين العرب الذين لم يتقنوا معرفة : وقال الدكتور طو حسين -4
لغتيم ليسوا ناقصي الثقافة فحسب، بل في رجولتيم نقص كبير 

 .وميين أيضاً 



 223 

المغة العربية وىوية األمة في مؤسسات التعميم العالي :" وأبدأ بعنوان الندوة 
: ألذكر بالنقاط اآلتية" في األردن

األردن دينو اإلسبلم، ولغتو " تنص المادة الثانية من الدستور األردني :أووًال 
. العربية

 وقد فسر ىذه المادة مؤسس  المممكة الممك عبداهلل بن الحسين رحمو :ثانياًال 
معمنا ىوية األردن العربية اإلسبلمية وأن األردن جزء " من أنا"اهلل تعالى في كتابو 

من األمة العربية وأن اإلسبلم والقرآن والتراث وتاريخ اإلسبلم ولغة القرآن عناصر 
. ىذه اليوية العربية اإلسبلمية

 إن االستشعار بكرامة األمة جزء من االنتماء ليا ولمغتيا وبقدر اعتزازنا :ثالثاًال 
. بكرامتنا يكون اعتزازنا بمغتنا

وقد وجدنا في التاريخ الحديث قادة دول حريصين عمى الوالء لقوميتيم ولغتيم 
قد فرضوا لغتيم في مراحل التعميم العام والجامعي حتى لو كانت ىذه المغات 
محصورة في شعوبيا فقادة دول كوريا وفيتنام والكيان المغتصب ألرضنا في 
فمسطين جعموا المغات الكورية والفيتنامية والعبرية لغة التدريس في جامعاتيم 

. ومؤسساتيم العممية

ومن ىنا أبين أننا في أمس الحاجة لتصويب األمور إلى القرار السياسي الذي 
يحمي ىوية األمة ولغتيا، وينقذ مؤسساتنا الجامعية من ىيمنة  المغات األجنبية 

. ويصحح المسيرة

فالمغة العربية التي وّحدت ىذه األمة وحفظتيا عبر القرون بما تممك من 
خصائص ومزايا ثقافية وفكرية وتاريخية ال يجب أن تكون أقل حظًا من المغات 
نيا  الكورية والفيتنامية والعبرية، إنو لشعور بالكرامة واالنتماء واالعتزاز باليوية وا 

. مسؤولية األمراء والعمماء عمى حد سواء



 224 

 كانت المغة العربية والثقافة اإلسبلمية من حصون المقاومة في وجو :رابعاًال 
الحممة الصميبية والحممة التترية التي سعت الحتبلل األرض واإلنسان وتدمير 

الروضتين في : اليوية والحضارة والبنيان وقد ذكر المؤرخ ابن شامة في كتاب
أن نور الدين وصبلح الدين بنيا من المساجد والمدارس بقدر ما " أخبار الدولتين

. بنيا من القبلع والحصون

الذي أصدره " عمماء الديار األردنية في العصر الممموكي"وقد أحصى كتيب 
أكثر من مائة عالم من عمماء الحديث والقراءات " ممتقى القدس الثقافي"مشكورًا 

والفقو والتصوف والقضاء والعموم العقمية والعربية وآدابيا انتشروا في مدن األردن 
وقد ارتبط األردن تاريخيًا بالناصر صبلح الدين الذي اتخذىا حصنًا منيعًا 

لممقاومة القتالية والثقافية، كما كانت في العصر الممموكي قرى السمط والكرك 
وعجمون وبقية مدن األردن تعج بالعمماء الذين أحسنوا إعداد األمة وتعبئتيا 

. لممقاومة والجياد
 وفي العصر الحديث كانت المغة العربية والثقافة  اإلسبلمية من : امساًال 

حصون المقاومة في وجو االستعمار الفرنسي في الجزائر وببلد المغرب 
خوانو جيود  العربي وكانت لرابطة العمماء وشيخيا عبد الحميد بن بادس وا 

لى "مباركة في ىذه المقاومة وىو الذي رفع شعار  شعب الجزائر مسمم وا 
". العروبة ينتسب

 وكذلك كانت المغة العربية والثقافة اإلسبلمية من حصون المقاومة :سادساًال 
أيام الحممة االستعمارية في مصر وبقية الببلد العربية التي سعت إلحبلل 

بعاد العربية عن مؤسسات المجتمع وىي تسعى . العامية محل الفصحى وا 
اآلن من خبلل سياسة ماكرة أن تجند  المضبوعين بالثقافة الغربية إلحبلل 

المغات األجنبية محل العربية الفصيحة، وتشجيع الميجات العامية حتى 
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تصدر بيا رسائل جامعية، كالرسالة التي صدرت بالمغة النبطية عن أحد 
وفي مواجية اليجمة العالمية اإللغائية . أقسام المغة العربية في إحدى جامعاتنا

التي ترفع يدا باسم العولمة وأخرى باسم الصراع الحضاري، وفي مواجية 
الحممة االستعمارية التي تسعى لتقطيع أوصال األمة وتفتيتيا إلى كيانات 
وكانتونات صغيرة مجزأة وذلك بفصل الجامعات والمؤسسات العممية عن 

رسالتيا في توحيد األمة والمحافظة عمى مقومات شخصيتيا العربية 
.  اإلسبلمية

 ومن المفيد أن نذكر بأن مختمف الدراسات التربوية واالجتماعية التي :سابعاًال 
عالجت تأثير بنية المجتمع عمى تقدم األمم قد بينت أحقية المغة القومية عمى أن 

وال يعني ىذا انغبلقًا ومجافاة . تكون ىي الوعاء الوحيد لمختمف مناشط المجتمع
لمغات األمم األخرى بل يعني وضع األمور في نصابيا الصحيح من حيث المغة 

القومية ىي الموحد لمختمف مناشط المجتمع مع كون المغات األجنبية أدوات 
 .اتصال مع الثقافات والحضارات األخرى

 إن تعريب التعميم العالي ضرورة تربوية وضرورة قومية وضرورة :ثامناًال 
اقتصادية وضرورة اجتماعية، وقانونية وذلك لصمتو الوثيقة بمردود التعميم عمى 

 .جميع مناشط المجتمع

أما أنو ضرورة تربوية فقد أجريت دراسة في الجامعة األمريكية في بيروت 
أظيرت أن نسبة استيعاب الطالب لممادة المدروسة يبمغ ذروتو إذا كان فيمو لغة 

ن نسبة استيعاب الطبلب لممادة  تعميمو تامًا وكان لسان  معممو بيا طيعًا وا 
حين كانت المغة المستعممة وىي اإلنجميزية في حين % 60العممية المسموعة ىي 

في حالة استعمال المغة العربية، وكذلك جرت مثل ىذه الدراسة في % 76بمغت 
من عينة أعضاء ىيئة التدريس % 83كمية العموم في جامعة الكويت وتبين أن 



 226 

من عينة الطبلب يواجيون صعوبات حقيقية في تدريس المادة باإلنجميزية % 84و
. وفي استيعاب الطبلب ليا

وأظيرت االمتحانات في الجامعة األردنية أن نسبة الرسوب بين طمبة السنة 
% 4إلى % 26انخفضت من  (البيولوجيا)األولى الذين درسوا كتاب عمم األحياء 

وذلك عندما استعيض عن الكتاب اإلنجميزي بترجمتو العربية، نقبل عن البحث 
، مؤتمر المغة العربية، 499القيم لمدكتور محمد مكي الحسني الجزائري ص 

. بيروت

أما إنو ضرورة قانونية فمن المعموم أن األصل في المحامي والقاضي أن يكونا من 
فرسان المغة وأن فيم القانون وحسن شرحو وبيانو أساس في تحقيق العدالة وأن 
ضعف المحامين والقضاة بالمغة ينعكس عمى العدالة وعمى االقتصاد وعمى أمن 
ذا عممنا أن المحاكم الصمحية في األردن ال تدون محاضرىا لضعف  المجتمع، وا 
المغة وأن كبار القضاة يشكون ُمرَّ الشكوى وأمرىا من ضعف القضاة وضعف 

والمحاضرة  التي ألقاىا القاضي فاروق الكيبلني في مجمع المغة العربية . المحامين
. شاىد عمى ذلك، وكذلك االطبلع عمى محاضر جمسات المحاكم

: الجامعات األجنبية وهوية األمة: تاسعاًال 

لقد أقر مجمس التعميم العالي في األردن وىو أعمى سمطة لمتعميم العالي إجراء 
إنشاء الجامعات األمريكية والجامعة األلمانية وأعطاىا امتيازات خاصة وأعفاىا 

وليست األردن ىي الدولة الوحيدة . من الشروط المطموبة من الجامعات الوطنية
التي تُنشأ بيا الجامعات األجنبية بل دخمت مصر ودول الخميج وتونس 

والمغرب والجزائر، وقد ازداد التوجو إلنشاء ىذه الجامعات في الببلد العربية بعد 
. م2001/ سبتمبر/أحداث الحادي عشر من أيمول
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م اطر 

ن  تواجو أمتنا في ىذه المرحمة من التحديات ما ال يمكن التيوين من أمره، وا 
تدمير الثقافة والمغة من أسباب تمزيق األمة الذي يسعى إليو المستعمر منذ 
مطمع القرن الماضي إلى ىذا القرن بإثارة أسباب القطيعة السياسية والثقافية 
بعاد المغة  والمذىبية والطائفية والمعرفية والمغوية بين أقطار األمة الواحدة وا 
الموحدة، والثقافة الموحدة، أدبًا وفكرًا وخمقًا وعقيدة، وىوية عن الساحة، وما 
يجري في العراق ولبنان وفمسطين وغيرىا من وطننا العربي خير شاىد عمى 

. ذلك

لقد حذرنا القرآن الكريم من االستيانة برسالة خصومنا الثقافية وأثر ذلك عمى 
وجعمنا ):تدمير األمة وىبلكيا ظاىرًا حين ذكر من جرائم قوم سبأ قال تعالى

بينيم وبين القرى التي باركنا فييا قرى ظاىرة، وقدرنا فييا السير سيروا فييا 
ليالي وأيامًا آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظمموا أنفسيم فجعمناىم أحاديث 

. 19-18سبأ  (ومزقناىم كل ممزق إن في ذلك آليات لكل صبار شكور

إن سياسة التباعد بين األسفار شاممة لمحواجز المادية والثقافية وتقطيع أسس 
الوحدة عقيدة ولغة وحضارة وىوية وىذا ما تفعمو قوى  الفساد واالستبداد في 

باحة الوطن ألعدائو من الخارج وىذا ما يدعونا لنرفع صرخات  الداخل وا 
التذكير لئلصبلح قبل فوات األوان وندعو جامعاتنا ومؤسساتنا العممية إلنقاذ 

. الوطن بإنقاذ ىويتو ولغتو

خطر :"وىنا يحسن أن انقل ما نشرتو مجمة الفرقان المصرية تحت عنوان
: (مجمة الفرقان المصرية)الجامعات األجنبية عمى ىوية األمة 

أقر المجمس األعمى لمجامعات، وىو أعمى سمطة لمتعميم العالي في مصر 
إجراءات منيا إنشاء ثبلث جامعات أجنبية جديدة في مصر، وىي الجامعة 
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البريطانية والجامعة الرومانية وجامعة األىرام الكندية، لتنضم إلى سمسمة 
الجامعات األجنبية التي تمارس نشاطيا في مصر منذ بداية العشرينيات من 

حيث أنشئت الجامعة األمريكية، وما تبل ذلك من إنشاء فرع .. القرن الماضي
. لمجامعة األمريكية في بيروت

 أكتوبر، والجامعة 6وكذلك تم إنشاء فروع لمجامعة الفرنسية في ضاحية 
. األلمانية في التجمع الخامس بمدينة نصر أحد أىم ضواحي القاىرة

وليست مصر ىي الدولة الوحيدة التي تنتشر فييا الجامعات األجنبية، بل 
دخمت األردن وتونس والمغرب والجزائر حيث توجد جامعات بريطانية وفرنسية 

. تمارس دورىا التعميمي وغيره من سنوات عديدة

وقد أسيم االنتشار غير المحدود ليذه الجامعات في السنوات األخيرة في إلقاء 
حجر في البركة اآلسنة، فمنذ عقد واحد فقط كانت الجامعات األمريكية في كل 

 2001من القاىرة وبيروت ىي الوحيدة، إال أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر
الميدان أكثر من خمس جامعات من المغرب وانتياء بمبنان، مع إلى أدخمت 

احتمال إنشاء فرع جديد في دمشق لمجامعة األمريكية حيث تعتزم سوريا الدخول 
في مفاوضات مع إدارة الجامعة األمريكية بواشنطن الفتتاح ىذا الفرع في إطار 
السعي لفتح النوافذ مع واشنطن لتخفيف الضغوط  األمريكية المتصاعدة عمييا، 

كما ترددت أنباء عن  وجود مفاوضات إلنشاء جامعات غربية في منطقة 
الخميج  العربي في الكويت وقطر وفي البحرين وغيرىا من دول المنطقة في 

إطار السماح بإحداث طفرة في التعميم الجامعي الذي توجو إليو انتقادات الذعة 
في عالمنا العربي ويتيم بالجمود وعدم  مواكبة النيضة العممية والتكنولوجية 

. التي تؤدي فييا الجامعات الغربية دورًا ميماً 
: م اطر
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وقد خرجت تحذيرات متكررة من التربويين والمثقفين من مخاطر ىذا الكم من 
الجامعات عمى اليوية العربية واإلسبلمية، خصوصًا أن انتشار ىذه الجامعات 
خضاع نظميا السياسية واالقتصادية  يتواكب مع حممة سرية ألمركة المنطقة وا 
واالجتماعية والتعميمية لمنيج األمريكي، وتنامي تيار يميني محافظ يسعى إلى 
صير المنطقة العربية في منظمة القيم األمريكية، وليس خافيًا عمى أحد أن 
إنشاء ىذا الكم من الجامعات يكرس حرص الغرب عمى نشر حضارتو في 
زالة الحواجز التي تقف حجر عثرة دون الييمنة  التامة عمى مقدراتنا .. ببلدنا وا 

حيث عممت ىذه الجامعات منذ سنوات  عمى خمق نخبة سياسية وثقافية مرتبطة 
بالغرب ومصالحو ومؤمنة بتفوقو الحضاري ومنفصمة تمامًا  عن محيطيا 

وثقافتيا اإلسبلمية، حيث اىتمت ىذه الجامعات بزرع الثقافة والمعارف المدنية  
العصرية عمى حساب الثقافة اإلسبلمية مما أضعف من وضعية ىذه الثقافة 

. ودورىا في تسيير شؤون األمة

: استقاللية

وما يزيد من خطورة ىذه الجامعات أنيا تتمتع باستقبللية شبو تامة فيما 
يخص نظميا الداخمية ومناىجيا وتعيين ىيئات تدريسيا، وال يسمح لوزارات 

وال يغيب عن . التعميم في  الدول الموجودة بيا إال بإشراف شكمي عمى أنظمتيا
المراقبين أن الجامعة األمريكية في مصر ولبنان تقوم بتدريس مؤلفات تسيء 

لى نبينا صمى اهلل عميو وسمم وتتيمو بالديكتاتورية  إلى الدين اإلسبلمي وا 
وقد أشعمت ىذه المقررات غضب .!! والشيوانية من خبلل مقرر مقارنة األديان

األوساط اإلسبلمية في كبل البمدين ونالت إنذارات مباشرة من الحكومة المصرية 
مشكورة ومن وزارة التعميم في لبنان، لكن الجامعة ضربت بتوسبلت وزارة التعميم 

بإلغاء تدريس ىذا الكتاب، عرض الحائط واستمر تدريس ىذا الكتاب الذي 
. يسيء لعقيدة األمة اإلسبلمية التي تمارس الجامعة نشاطيا عمى أرضيا
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: استفزاز

وتشتمل مقررات الجامعة األمريكية في القاىرة وبيروت عمى مؤلفات تعترف 
بالتقدم الحضاري لمغرب عمى العالم اإلسبلمي، وتعترف بفمسطين  الكاممة 
كأرض ميعاد لمييود، وتكرس القيم  المسيحية، وقد أسيم استفزاز الجامعة 
األمريكية بالقاىرة لمشاعر الرأي العام، حيث رفضت طمبًا تقدم بو مئات 
الطبلب إلنشاء مسجد بالجامعة بحجة أن قوانينيا ونظميا الداخمية تمنع 

ممارسة عبادات ألي ديانة داخل أسوارىا، مما أشعل غضب الرأي العام ضدىا 
يقدم طمب إحاطة - عضو مجمس الشعب المصري–وجعل النائب عمي لبن 

لمبرلمان المصري يندد بعرض الجامعة األمريكية لمسرحية تمجد الرذيمة 
والشذوذ، وتدعو إلى نشر القيم اإلباحية في المجتمع، حيث دعت المسرحية 

. صراحة إلى إباحة السحاق بين النساء، وعدم فرض قيود عمى ذلك

كما توزع الجامعة منشورات عمى طبلبيا تدعو إلى ضرورة تعميم الديمقراطية 
األمريكية في المجتمع المصري، وىو ما نظر إليو الكثيرون عمى أنو مسعى 
لتدمير الثقافة اإلسبلمية وترويج قيم االنحبلل األخبلقي وىو ما يعد متعارضًا 

مع القانون الذي تم بموجبو إنشاء الجامعة من ضرورة احتراميا لقيم الدولة التي 
. وافقت عمى التدريس فييا وتقاليدىا وعقائدىا

الشيء نفسو حدث من فروع الجامعة الفرنسية في المغرب العربي حيث 
الذي أقرتو الجيات الدولية، - السيداو–نظمت ندوات مختمفة إلقرار مشروع 

ويبيح لممرأة ممارسة اإلجياض بمنتيى الحرية، وكذلك حرية الشذوذ 
والممارسات الجنسية من دون قيود، ودعت الجامعة إلى ضرورة تطوير قوانين 
األحوال الشخصية واألسرة في المغرب العربي لتواكب مواثيق األمم المتحدة 
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التي ترعاىا الجيات الصييونية، والشيء نفسو تمارسو الجامعة األمريكية في 
. لبنان من الدعوة ألمركة القيم الوطنية

ضغوط 

األمريكي - راند–وما زاد األمر خطورة أن ىناك تقارير صدرت عن مراكز 
لمدراسات االستراتيجية تطالب بضرورة ممارسة ضغوط عمى الدول العربية 

واإلسبلمية والخميجية عمى وجو الخصوص لمسماح بإعطاء تراخيص لمجامعات 
األمريكية واألوروبية بيدف تغيير الوجو الحضاري لممنطقة التي تغذي العنف 

. واإلرىاب والتطرف

وضرورة عولمة التعميم سواء في مراحمو األولى، أو في المرحمة الجامعية 
بعادىا عن اليوية العربية  ليسيل لنا تغيير المنظومة القيمية لشعوب المنطقة وا 
اإلسبلمية التي تقف دون نجاح الغرب في االختراق الكامل، لفرض ما يطمق 
عميو مشروع الشرق األوسط الكبير سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا الذي يمكن أن 
يغير وجو المنطقة عمى نحو يرضي الغرب ويمنع تحول  المنطقة إلى بؤرة 

لتفريخ اإلرىابيين، نتيجة المناىج الجامدة والعنيفة التي أسيمت عبر عقود في 
. إخراج كوادر لمحركات اإلرىابية

 

 
أنشطة تجسس 

يرى أن الجامعات - المفكر اإلسبلمي المعروف–الدكتور أحمد عبد الرحمن 
األجنبية في ببلد العالم اإلسبلمي ما ىي إال مؤسسات تابعة ألجيزة المخابرات 

الغربية، وخصوصًا األمريكية التي ال تريد فرض سيطرتيا العسكرية فقط، 
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ولكنيا تريد تغيير منظومة تفكير شعوب ىذه المنطقة، وأسموب تعميميا ال سيما 
التعميم  الديني، ودفعيا إلى قبول نماذج التفكير الغربي قبواًل عامًا بكل آثاره 

. وأفكاره وتداعياتو

عبد الرحمن أن ىذه الجامعات نجحت في اختراق دولنا اإلسبلمية . ويضيف د
أمنيًا وسياسيًا، فالنخب الحاكمة في كل من مصر واألردن ولبنان ودول المغرب 

العربي، تخرجت من رحم ىذه الجامعات التي تكرس مبادئ العممانية 
وأمنيًا باستغبلل ىذه الجماعات في عمل بحوث واستفتاءات عممية .. والتغريب

المظير ولكن ىدفيا أمني لمعرفة أدق التفاصيل في شؤون المنطقة وشعوبيا 
مشيرًا إلى أن ىذه المؤسسات تواصل جيودىا لمحو ىوية األمة تمامًا، ومحو 
الثقافة الوطنية والدينية، وفرض النموذج الغربي عمى حياتنا، وتستغل واشنطن 
وغيرىا ىذه المؤسسات لتمجيد منظومة القيم  الغربية، ورغم أنيا نظم بعيدة عن 
الفطرة السميمة إال أنيا نجحت في فرضيا عمى الكوادر والعديد من الذين وصموا 

إلى أعمى المناصب في عالمنا اإلسبلمي بعد أن انفصموا تمامًا عن ىويتيم 
 .العربية واإلسبلمية
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األستاذ الدكتور عيد دحيات 

أدى ارتباط المغة العربية بالدين اإلسبلمي وبالقومية العربية ارتباطًا ال تنفصم 
. عراه إلى جعميا أىم ركائز الوحدة العربية ودعائم ىوية العرب وسيادتيم

، استطاعت أن تتغمب، في "بمسان عربي" وألنيا لغة القرآن الذي أنزلو اهلُل 
فترة وجيزة، عمى كل المغات التي واجيتيا أثناء الفتوحات اإلسبلمية وما بعدىا 

مثل الفارسية والسريانية والقبطية وغيرىا من المغات المحمية لمشعوب التي 
كما . دخمت في اإلسبلم أو عاشت بين المسممين في ذمتيم وحمايتيم

استطاعت استيعاب الفكر الفمسفي والعممي في الحضارات القديمة مثل 
الفارسية واليونانية وحتى اليندية، وأصبحت لغة ترجمة نقل بوساطتيا التراث 

وقد . اإلنساني المعروف حتى ذلك الزمان إلى أوروبا في العصور الوسطى
أقبمت األمم التي دخمت في اإلسبلم عمى تعمميا حيث أصبح بعض أبناء تمك 

األمم والشعوب من أبرز رجال المغة واألدب والعموم في تاريخ الحضارة 
. العربية اإلسبلمية

  ونتيجة ليذا التقدم، تمكنت الحضارة العربية اإلسبلمية منذ القرن التاسع 
لمميبلد أن توجد نظامًا تعميميًا مكونًا من مدارس وجامعات انتشرت في شتى ديار 

وأصبحت المغة العربية لغة دينية ولغة قومية في آن واحد، تدرس بيا . اإلسبلم
مختمف صنوف المعرفة، وتتفجر بيا أنبل العواطف اإلنسانية وأسمى األشواق 
الروحية، وتنصير في بوتقتيا كل االختبلفات والتناقضات العرقية والمذىبية 

والثقافية، مقدمًة لمعالم كمو أنموذجًا فريدًا لموحدة والتناغم بين مكونات المجتمع 
. واألمة

 وعى أعداء األمة العربية والدين اإلسبلمي حقيقة أن المغة العربية كانت 
عمى مدى تاريخيا أداة وحدة عممت عمى تعميق التبلحم بين العرب والمسممين في 
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فقد كان ليا، عمى سبيل المثال، دور كبير في الجمع . شتى أمصارىم وأقطارىم
بين دويبلت الخبلفة العباسية أثناء تفككيا، كما أنيا تقوم في الوقت الحاضر وفي 
ظروف صعبة وقاسية بدورىا التاريخي كعامل ربط بين أكثر من ثبلثمائة مميون 
عربي يعيشون عمى رقعة جغرافية تمتد من شواطئ الخميج العربي إلى شواطئ 
المحيط األطمسي، إضافًة إلى مئات المبليين من المسممين الذين يتوزعون عمى 

 أن D.Graddolوبسبب ىذه األعداد الكبيرة، توقع الباحث . قارات الدنيا كميا
 –بعد المغة الصينية والمغة اليندية - تحتل المغة العربية المكان الثالث في العالم 
 (1) . م2050من حيث عدد المتكممين بيا بحمول عام 

 ألسباب ال مجال لمخوض فييا، نظرت أوروبا لمحضارة العربية اإلسبلمية 
نظرة تكتنفيا الريبة والشك، واستيدفت، من بين ما استيدفت، ىذا الرابط المغوي 

فقاده دوره التاريخي الذي حباه اهلل بو وقد نظرت إلى المغة . الجامع إلضعافو وا 
العربية، في بداية األمر، كوسيمة يمكن استغبلليا في الحمبلت الصميبية ضد 

وبأمر من رجال . اإلسبلم ضمن مسعاىا لتحويل المسممين عن دينيم وعقيدتيم
وىي المدينة التي استرجعيا  ) 1250الدين تم اختيار مدينة طميطمة في العام 

لمدراسات الشرقية وتعمم " لتصبح مركز مدرستيم  (1058اإلسبان من العرب عام 
 كما قرر (2)". المغة العربية، التي أنشئت إلعداد المبشرين الخاصين بالمسممين 

  Lull، بناء عمى توصية من ريموند َلَ لْ 1311المجمس الكنسي في فيينا عام 
Raymond أكبر المبشرين وأىميم في أوروبا في العصور الوسطى كميا، إنشاء ،

وخاصة العربية والسريانية  )مراكز لؤلستاذية لمغة اإلغريقية والمغات الشرقية 
 واستمر ىذا المسعى 3" .باريس، وأكسفورد، وأريجون، وسبلمانكا " في  (والعبرية

الذي بدأ في العصور الوسطى في عصر النيضة األوروبية حيث انتشرت مراكز 
، 1632وفي عام . الدراسات العربية بشكل واسع ابتداًء من القرن السادس عشر

 ويموك مأنشئ كرسي أستاذ لتدريس المغة العربية في جامعة كيمبردج وُعين إبراىا
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Abraham Wheelockوفي .  أول أستاذ محاضر لمغة العربية في تمك الجامعة
رسالة الشكر التي وجييا نائب رئيس جامعة كيمبردج وعمداء الكميات فييا إلى 

الذي تحمل نفقات تأسيس كرسي تدريس  ) Thomas Adamsتوماس آدمز 
نجد األىداف والدوافع لمثل ىذا التأسيس مكتوبًة بشكل واضح ال  (المغة العربية

: ما يمي (1636 أيار، 9 )يقبل المبس والتأويل؛ إذ جاء في ىذه الرسالة 

إننا نّعد ىذا العمل ليس تقدمًا لؤلدب الرفيع فحسب، ولكن خدمًة حسنة 
لمممك والدولة، ودعمًا لتجارتنا مع الشعوب الشرقية، وعمى المدى البعيد بمشية 

الرب، فرصة لتوسيع حدود الكنيسة، والدعوة لمدين المسيحي لدى أولئك 
 (4) .األقوام الذين ما يزالون يعيشون في الظبلم

 شجع المبشرون ىذا التوجو ودعموه بكل عزم بحيث بقي حجر األساس 
 ولكن في حين نجحت تجارة 5.لمدراسات العربية اإلسبلمية في الغرب لزماننا ىذا

أوروبا مع العالم العربي، آلت آماليا التبشيرية في تحويل المسممين عن دينيم إلى 
وليذا، بدأ الغرب ابتداًء من تاريخ حمبلتو العسكرية االستعمارية في . الفشل الذريع

القرن التاسع عشر بانتياج إستراتيجية قائمة عمى محاربة المغة العربية في عقر 
تشجيع  (1: واتخذ من أجل تحقيق ىدفو مخططًا قائمًا عمى ركيزتين، ىما . دارىا 

استعمال العامية المحكية في كل قطر بداًل من المغة العربية الفصحى كمغة تعامل 
اإلنجميزية )استعمال المغات األجنبية  (2في مؤسسات الدولة وأنشطتيا المختمفة ؛ 

كمغات تدريس عمى أوسع نطاق ممكن في مؤسسات التعميم وخاصة  (والفرنسية
. مؤسسات التعميم العالي

 ومن البلفت لمنظر أن الدعوة الستعمال العامية بدل الفصحى بدأت عمى 
، وفي طميعتيم وليم ولككس الذي كان يعمل 1883يد بعثات المبشرين منذ عام 

 . ةميندس ري في مدينة القاىرة، ويقوم في الوقت عينو بممارسة ميامو التبشيري



 236 

كما نشط لويس ماسينيون في ىذا المجال في لبنان من خبلل عممو مستشارًا في 
وكان ليؤالء وغيرىم أتباع وتبلمذة . دائرة المستعمرات في وزارة الخارجية الفرنسية

من أىل الببلد اقتفوا أثرىم واتبعوا خطاىم، وسعوا من خبلل كتاباتيم واتصاالتيم 
" ومن ىؤالء التبلمذة . إلى نشر ىذه األفكار بين الناس وبخاصة المثقفين منيم

عبد العزيز فيمي الذي دعا صراحًة إلى تقميد الزعيم التركي كمال " المخمصين 
أتاتورك في استعمال الحروف البلتينية بدل الحروف العربية، كما اّدعى أن المغة 

وعمل دعاة . العربية لغة صعبة عاجزة عن استيعاب منجزات العموم الحديثة
استعمال العامية عمى كيل المديح لما سّموه الكنوز األدبية والثقافية التي تحتوييا 

واليدف من ذلك خمط األوراق بحيث تذىب أولويات األمة في جمبة . العاميات
فالعاميات موجودة . اآلراء المتضاربة مما يؤدي إلى زعزعة قناعاتيا في ثوابتيا

عند كل الشعوب وتشكل لغات الحياة اليومية المتداولة بين الناس، ولكن المغة 
. الفصحى ىي وحدىا لغة العمم والتعميم والفكر ونقل المعمومات والمعارف اإلنسانية

فإذا ما قامت العامية مقام المغة . ويكمن الخطر في الخمط بين وظيفة كل منيما 
العربية الفصيحة، فإن عقد النظام الفكري الذي شكمو الدين والتراث عند اإلنسان 

ذا ما سادت العامية . العربي عمى مدى قرون طويمة سوف ينفرط دون انتظام  )وا 
، فإننا سوف نشيد سيادة عدد من العاميات التي سوف تتطور مع (ال قدر اهلل

حروفيا  (ربما)مرور الزمان إلى لغات لكل واحدة منيا قواعدىا وأصوليا، و
مثل السنسكريتية  )وتصبح المغة العربية الفصحى لغة كتب صفراء . الخاصة بيا
وىكذا يحدث . ال يستطيع قراءتيا وفيميا إال نفر قميل من المتعممين  (والبلتينية 

االنقطاع بين الناس وماضييم، وبين المسممين ودينيم، وتضيع ىوية األمة، 
وتستبدل بيا ىوية جديدة تشكميا وتحدد مبلمحيا وخصائصيا وسائل اإلعبلم 
والثقافة الغربية التي تساعدىا في عمميا ىذا مجموعات وقوى تكونت داخل 

. المجتمعات العربية وارتبطت مصالحيا مع ىذه القوى األجنبية
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 إن من المؤسف أن نرى استعمال العامية في التدريس الجامعي في 
الجامعات العربية بداًل من الفصحى في الكميات اإلنسانية واالجتماعية، واستعماليا 

في التدريس في الكميات العممية  (اإلنجميزية والفرنسية )مع المغات األجنبية 
بما فييا  )وقميمون ىم الذين يستطيعون في الكميات اإلنسانية واالجتماعية . والطبية

. استخدام العربية الفصحى بكفاية من بداية المحاضرة إلى نيايتيا (كمية اآلداب 
كما يبعث عمى األسى استعمال العامية في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في 

كميات الدراسات العميا في الجامعات الرسمية وفي جامعات الدراسات العميا التي 
وُيبلحظ . أنشئت حديثًا في بعض الدول العربية مثل المممكة األردنية الياشمية

وجود ضعف واضح في ميارات المغة العربية الفصحى من محادثة وكتابة بين 
أساتذة الجامعات العربية وطبلبيا، بما فييم طمبة أقسام المغة العربية وبعض 

. خريجييا

 أما الدعوة إلى استعمال المغات األجنبية في التعميم العالي فقد بدأت أيضًا 
. مع الحمبلت العسكرية االستعمارية عمى الوطن العربي في القرن التاسع عشر

ففي أقطار المغرب العربي بدأت ىذه الدعاوى في النصف األول من القرن التاسع 
عشر حيث بدأت المغة الفرنسية تحل محل المغة العربية في مختمف مستويات 

وتبعتيا أقطار المشرق العربي التي كان يتم التعميم فييا بالمغة . التعميم ومراحمو
. العربية، ولكن المستعمر األوروبي اعتبرىا لغة عاجزة عن استيعاب العموم الحديثة

وىكذا أصبحت المغة اإلنجميزية والفرنسية لغات التدريس في العموم اليندسية 
ومن الطريف أن . والطبية في مؤسسات التعميم العالي بما فييا األزىر الشريف

، وعرفت فيما بعد بالجامعة األمريكية 1866الجامعة اإلنجيمية التي أنشئت عام 
في بيروت، عمى أيدي اإلرساليات التبشيرية كانت قد بدأت التدريس بالمغة العربية 

 1872واستمرت تدرس بالمغة العربية حتى عام . في جميع كمياتيا وتخصصاتيا 
 ومن الجدير بالذكر أن ىذه الجامعة كانت 6.عندما بدأت استعمال المغة اإلنجميزية
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قد بدأت حركة ترجمة نشطة في المجاالت العممية، ولكن استبدال لغة التدريس 
. أدى، لؤلسف، إلى اضمحبلل تمك الحركة الرائدة وتبلشييا

 استطاعت بعض الدول العربية خبلل فترات التحرر الوطني في منتصف 
. القرن العشرين أن تجعل التدريس في مؤسسات التعميم العالي فييا بالمغة العربية

لم يكتب ليا أن تعمر طويبًل حيث عادت األمور إلى " الذىبية "ولكن ىذه الفترة 
وعمى الرغم من تضمين دساتير . سابق عيدىا أيام حكم االستعمار األوروبي

الدول العربية وقوانين جامعاتيا مواد تنص عمى أن المغة العربية ىي لغة الدولة 
ولغة التعميم في مختمف مراحمو، إال أن الوضع عمى أرض الواقع يكمن في اآلتي 

 :

المممكة األردنية الهاشمية  - 1  

 تستعمل المغة العربية كمغة تدريس في الكميات اإلنسانية واالجتماعية في 
وتستعمل المغة . الجامعات الرسمية والخاصة في المممكة األردنية الياشمية 

اإلنجميزية، الممزوجة أحيانًا بالعامية، في التخصصات العممية والطبية واليندسية 
وتدرس . وفي تخصصات إدارة األعمال واالقتصاد والعموم اإلدارية والمحاسبة

جامعة األميرة سمية، وىي جامعة خاصة، بالمغة اإلنجميزية في جميع 
فيتم التدريس  (جامعة رسمية  )أما في الجامعة األلمانية األردنية . تخصصاتيا

بالمغة اإلنجميزية في السنوات الثبلث األولى وبالمغة األلمانية في السنوات الرابعة 
ويشترط تقدم طمبتيا المتحان كفاءة في المغة اإلنجميزية إضافة إلى . والخامسة

نجميزي 201دراسة مادتين إجباريتين ىما إنجميزي  .  كمتطمبات تخرج202 وا 
ويشترط عمى طبلب السنة الثالثة النجاح في امتحان كفاءة في المغة األلمانية قبل 

 فيتم التدريس NYITأما في جامعة نيويورك لمتكنولوجيا . التحاقيم بالسنة الرابعة
. بالمغة اإلنجميزية بشكل كامل
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 ولعل من المناسب أن أذكر ىنا أن قانون الجامعات األردنية الرسمية رقم 
 قد نص أن المغة العربية 1998لعام   (5 ) وقانون معدل رقم 1987تاريخ  (29)

 أجاز – في الوقت عينو –ىي لغة التدريس في الجامعات األردنية، ولكنو 
. استعمال لغة أخرى لمتدريس عند الضرورة بقرار من مجمس األمناء في كل جامعة

من  (ك  ) فقد نص في الفقرة  1998لعام  ( 6 )أما قانون التعميم العالي رقم 
تعميم استعمال المغة " المادة الثالثة عمى أن من أىداف التعميم العالي في األردن 

العربية لغة عممية وتعميمية في مراحل التعميم العالي، وتشجيع التأليف العممي بيا، 
لييا من المادة نفسيا عمى أن من  (ل  )كما نص في الفقرة . " والترجمة منيا وا 

إتقان الدارسين لغة أجنبية واحدة عمى األقل في ميادين " أىدافو كذلك 
".  تخصصيم

جمهورية مصر العربية  - 2

 يتم التدريس بالمغة العربية في الكميات اإلنسانية واالجتماعية، وباإلنجميزية 
في الكميات العممية والطبية واليندسية وكميات االقتصاد  (الممزوجة بالعربية)

دارة األعمال في الجامعات المصرية الرسمية مثل جامعة القاىرة  والعموم اإلدارية وا 
أما في الجامعات . وجامعة اإلسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة أسيوط وغيرىا

المصرية الخاصة مثل جامعة المستقبل واألكاديمية الدولية لميندسة وعموم اإلعبلم 
. وغيرىا فيتم التدريس بالمغة اإلنجميزية

 

 
الجمهورية العربية السورية  - 3

   تستعمل المغة العربية كمغة تدريس في الجامعات السورية في الكميات 
ولكن يبلحظ أن المراجع، وخاصة في الكميات اليندسية . والتخصصات كافة 
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. وعموم الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات، مراجع بالمغة اإلنجميزية والمغة الفرنسية
أما الجامعات الخاصة التي تمت الموافقة عمى إنشائيا حديثًا في سوريا فتعطي 

اىتمامًا ممحوظًا ومتزايدًا لممراجع بالمغات األجنبية في شتى تخصصاتيا بما فييا 
. التخصصات اإلنسانية، كما يكثر استعمال المصطمحات اإلنجميزية والفرنسية فييا
ولكن، عمى الرغم من ذلك، استطاعت الجميورية العربية السورية أن تجعل المغة 

العربية الفصحى لغة تدريس في مؤسسات التعميم العالي فييا، وأوجدت حركة 
. تعريب في الميادين الطبية واليندسية

الجمهورية المبنانية  - 4  

والجامعة  (  A.U.B ) يتم التدريس في الجامعة األمريكية في بيروت 
باإلنجميزية، في حين تدرس جامعة باالماند  ( (L.A.Uاألميركية المبنانية 

أما الجامعة . والجامعة الفرنسية وجامعة نوتردام وجامعة سانت جوزيف بالفرنسية 
المبنانية فتدرس بالعربية واإلنجميزية والفرنسية حسب الكمية وحسب اختيار الطالب، 
إذ يوجد برنامج لمتدريس بالفرنسية وآخر باإلنجميزية في كمية العموم وكمية اليندسة 

 )أما التدريس بالمغة العربية فيطرح كخيار من خيارات ثبلثة . وكمية الصحة العامة
في كمية التربية وفي كمية اإلعبلم والتوثيق وفي كمية  (عربي، إنجميزي، فرنسي 

. الحقوق وفي كمية إدارة األعمال 

 

 

 

المممكة العربية السعودية  - 5
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أما .  المغة العربية ىي لغة التدريس في جامعة أم القرى والجامعة اإلسبلمية
في جامعة الممك خالد وجامعة الممك فيصل فيتم التدريس بالمغة العربية ولكن 

وتدرس جامعة الممك سعود . بالمغة اإلنجميزية" بعض المواد " ُيسمح بتدريس 
بالمغة العربية والمغة اإلنجميزية، في حين تدرس جامعة الممك فيد لمبترول والمعادن 

أما مؤسسات التعميم الخاص مثل كمية الرياض لمصيدلة وطب . بالمغة اإلنجميزية
. األسنان وكمية البترجي الطبية والتقنية فتدرس بالمغة اإلنجميزية

اإلمارات العربية المتحدة  -6

بالمغة اإلنجميزية  (جامعة حكومية ) تدرس جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
في جميع كمياتيا باستثناء كمية الشريعة والقانون وقسم الدراسات اإلسبلمية والمغة 

وتدرس جامعة عجمان الخاصة . العربية التي يتم التدريس فييا بالمغة العربية 
أما . بالمغة العربية باستثناء الكميات العممية التي تدرس بالمغة اإلنجميزية 

الجامعات الخاصة مثل الجامعة األميركية في الشارقة وجامعة الحصن وجامعة 
وتدرس جامعة باريس بالمغة . العين وجامعة ولقونق  فتدرس بالمغة اإلنجميزية 

. الفرنسية 
دولة قطر  - 7

   تدرس جامعة قطر بالمغة العربية باستثناء الكميات العممية التي تدرس 
أما في المدينة الجامعية فيتم التدريس بالمغة اإلنجميزية بشكل . بالمغة اإلنجميزية 

. كامل

 

 
دولة البحرين  - 8



 242 

بالمغة  (التابعة لمجمس التعاون الخميجي  ) تدرس جامعة الخميج العربي 
العربية ما عدا كمية الطب وكمية تكنولوجيا المعمومات فييا المتان تدرسان بالمغة 

أما الجامعات الخاصة في البحرين مثل جامعة نيويورك وجامعة . اإلنجميزية
البحرين الطبية والجامعة الممكية لمبنات وجامعة دلمون لمعموم والتكنولوجيا وجامعة 

. بنتمي فتدرس جميعيا بالمغة اإلنجميزية
جمهورية السودان - 9  

 بتعريب المناىج في 1990 صدر قرار من رئاسة الجميورية السودانية عام 
وشيد السودان عمى إثر ىذا القرار محاوالت جادة . الجامعات والمعاىد السودانية

ولكن سكان جنوب . لتعريب التعميم فييا حيث ُعّد التعريب واجبًا دينيًا ووطنياً 
السودان نظروا إلى استعمال المغة العربية كوسيمة لييمنة الدين اإلسبلمي والعنصر 

 2005وليذا فرضت اتفاقية السبلم مع سكان الجنوب السوداني عام . العربي
. استعمال المغة اإلنجميزية في التعميم في الجنوب

أقطار المغرب العربي  - 10

.  يتم التدريس في أقطار المغرب العربي بالمغة الفرنسية ومنذ أمد طويل
ولكن يبلحظ مزاحمة المغة اإلنجميزية لمغة الفرنسية في ىذا المجال بسبب ازدياد 
. النفوذ السياسي واالقتصادي والثقافي لمواليات المتحدة األمريكية في ىذه البمدان

 وىكذا نرى، باستثناءات قميمة، وجود ازدواجية لغوية في مؤسسات التعميم 
ويبلحظ أن الجامعات التي أنشئت خبلل العشرين عامًا . العالي في الوطن العربي

الماضية في الوطن العربي تفضل التدريس بالمغة اإلنجميزية أو المغة الفرنسية، كما 
ىو الحال في الجامعات التي أسست في جميورية مصر العربية ولبنان ودول 

وتتبع الجامعات الخاصة األردنية خطى الجامعات الرسمية حيث . الخميج العربي
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يتم تدريس العموم اإلنسانية واالجتماعية فييا بالمغة العربية وتدرس العموم األساسية 
. واليندسية واإلدارية والصيدالنية بالمغة اإلنجميزية الممزوجة بالمغة العربية الدارجة

 أما الجامعات األجنبية التي فتحت فروعًا ليا في الدول العربية أو تقوم 
بتقديم برامج عممية باالشتراك مع بعض الجامعات العربية فيتم التدريس فييا بالمغة 

وقد أصدر مجمس التعميم العالي في المممكة األردنية . اإلنجميزية والمغة الفرنسية
، المتعمق بإبرام اتفاقيات تعاون 1/3/2007تاريخ  ( 64 )الياشمية قرار رقم 

أكاديمي مع جامعات أجنبية ينبثق عنيا برامج وشيادات، يشترط االلتزام بأن تكون 
ويبلحظ أن المغة اإلنجميزية . لغة التدريس في البرامج المطروحة بمغة البمد األجنبية

ىي المغة المستعممة في معظم المؤتمرات والندوات التي تبحث استراتيجيات التعميم 
ففي المؤتمر الذي عقد في أحد الفنادق في البحر الميت في شير . العالي العربية

، كانت المغة اإلنجميزية لغة المؤتمر المعتمدة مع أن عدد المشاركين 2007/شباط 
األجانب الذين ال يعرفون المغة العربية في ذلك المؤتمر ال يتعدى العشرين من 

 ومن ناحية أخرى، فإن المغة العربية (7). أصل أربعمائة مشارك كميم من العرب
المستعممة في التدريس في الجامعات العربية ليست المغة الفصحى، بل ىي لغة 
ىجين تمزج بين المغة الفصحى والعامية، كما أنيا في مجمميا أقرب إلى العامية 

. المستعممة في كل قطر عربي

 ويبدو أن توصيات مجامع المغة العربية في شتى أقطار الوطن العربي 
بخصوص تعريب التعميم لم تمقى آذانًا صاغية، عمى الرغم من أن ىذه المجامع 
المغوية تعد مؤسسات رسمية أنشأتيا الدول العربية وتموليا لغايات الحفاظ عمى 

ولكن من النادر أن تستشار ىذه المجامع حين وضع . المغة العربية وحمايتيا
االستراتيجيات المغوية في الجامعات، كما يتم في أغمب األحيان استثناؤىا من 
. حضور المؤتمرات الخاصة بتطوير التعميم العالي ووضع استراتيجياتو وخططو
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 لقد حان الوقت لندرك جميعًا أن التعميم العالي بغير المغة القومية ينطوي، 
إضافة إلى األخطار الواضحة عمى ىوية الشعوب ولحمتيا، عمى الكثير من 

ومن ىذه . المحاذير التربوية التي تؤثر سمبيًا عمى مجمل العممية التعميمية التربوية
:- السمبيات ما يأتي 

 

لقد دلت البحوث التربوية عمى أن استعمال لغة أجنبية في التعميم  (1
مسؤول إلى حد كبير عن اليدر في الموارد خاصة في الدول الفقيرة، ومسؤول عن 

االرتباك واإلحباط وارتفاع نسب التسرب بين الطبلب الذين يجدون أنفسيم في 
وضع ال يمكنيم من معرفة ما يدرس بالمغة األجنبية بسبب عدم معرفتيم الكافية 

 ويبدو أن استعمال المغات األوروبية في التعميم في البمدان (8). ليذه  المغة
النامية مرتبط إلى حد كبير بقرارات سياسية ال عبلقة ليا باالعتبارات التربوية 

ومن  األمثمة عمى ذلك ما حدث في األقطار اإلفريقية في جنوب . الصحيحة
الصحراء التي وجدت أن استعمال المغة اإلنجميزية والمغة الفرنسية في التعميم يعيق 

وتدل الدراسة التي . عممية االندماج االجتماعي بين فئات الطمبة في الصف الواحد
من أطفال المدارس في جميورية جنوب % 75 عمى أن K.Heughقام بيا 

إفريقيا ال يستطيعون إنياء المدرسة بنجاح بسبب العائق المغوي المتمثل باستخدام 
وليذا السبب بالذات، تمت الموافقة لمسكان . المغة  اإلنجميزية كمغة تدريس

 بأن يتعمموا بمغتيم Africanoes األصميين  المعروفين باألفريكانوس 
 (9). األصمية بداًل من المغة اإلنجميزية

إن استخدام المغة األجنبية في تدريس العموم األساسية واليندسية  (2
والطبية وتكنولوجيا المعمومات يوجد شعورًا باالستغراب وحتى الدونية عند الطالب 



 245 

العربي الذي يجد أن المغة اإلنجميزية والمغة الفرنسية ىما لغات العموم الحديثة، في 
 .حين تستعمل المغة العربية في تدريس مواد أقل أىمية

إن من المسمّمات التربوية التي أبانيا البحث التربوي وأثبتتيا التجربة  (3
العممية أن الطالب يستوعب الموضوع الذي يدرسو بمغتو بشكل يفوق استيعابو لو 

ويمعب التعميم بالمغة القومية دورًا حاسمًا في تحقيق . إذا ما تعممو بمغة غير لغتو
نوعية التعميم وجودتو، كما أنو يساعد عمى توطين العموم وترسيخ طرائقيا وتطور 

دراكيم  . منيجية البحث العممي فييا في وجدان المتعممين وا 

صحيح، أن بعض الدول مثل اليند وأثيوبيا، قد قامت باستعمال المغة  (4
وقد القى ىذا نجاحًا ال . اإلنجميزية في التدريس كحل لمشكمة تعدد لغات الطمبة

أما في الببلد العربية فالمغة العربية ىي المغة الوحيدة، ولوالىا ألصبحت . بأس بو
فالتدريس بالمغة العربية يؤدي أصبًل لعدم وجود مشكمة تعدد . العاميات لغات عدة

 .المغات

 إن من غير المعقول ومن غير المنطقي أن يدعو امرؤ إلى المحاق 
ظيارىما بمظير العجز  بالحضارة والتقدم عن طريق اإلساءة إلى ىويتو ولغتو وا 

فبل توجد أمة عمى وجو األرض تبدأ مشروعيا النيضوي بتحقير ذاتيا . والتخمف
إن البناء الحضاري يحتاج إلى . وزعزعة الثقة بإنجازاتيا ومكونات شخصيتيا

لقد كثر عند بعض من يدعون . مخزون كبير من الثقة في النفس والقدرات الذاتية 
وتحميميما وزر " والمغة العربية " " الثقافة العربية " ىذه األيام لوم " الحداثة " إلى 

" تنفع الناس وتمكث في األرض" عجزىم ُىم عن تقديم برامج لئلصبلح والنيضة 
أما مقولة أن المغة العربية لغٌة صعبٌة ومعقدٌة  ال تصمُح أن تكون وسيمة تعميم . 

فقد أثبتت المغة . في مجاالت العموم الحديثة فأمر يدعو إلى الدىشة والعجب
العربية قدرة فائقة عمى التعامل مع معطيات الحضارة عمى مدى العصور، بل إنيا 
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كما امتازت بقدرتيا عمى االشتقاق وبثراء . كانت لغة اإلبداع العممي وحاضنتو
معجميا المغوي وتنوعو، واستطاعت أن تبقى صامدة فاعمة عمى الرغم من ىزائم 

أما اإلدّعاء بأن المغة العربية لغة صعبة فأمر مردود عمى مّدعيو، . أبنائيا وىوانيم
. فالعربية ليست أكثر صعوبة من المغة األلمانية والمغة اليابانية والمغة الصينية

والحقيقة أن ىذه المغات وغيرىا أكثر صعوبة من المغة العربية، وصعوبتيا ىذه لم 
والبلفت لمنظر إصرار . تقف حجر عثرة أمام تقدم األلمان واليابانيين والصينيين 

ىذه الشعوب المعتزة بنفسيا وبمكونات حضارتيا عمى استخدام لغاتيا الوطنية في 
أوجو النشاطات الحياتية كافة معتبرة ذلك تأكيدًا لسيادتيا وىويتيا وحضورىا 

لقد وصل االعتزاز عند اآلخرين بمغاتيم إلى حد . الثقافي والحضاري في العالم
جعل شخصية بحجم الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك يخرج من قاعة مؤتمر 
لرجال األعمال الفرنسيين غاضبًا ومستاًء ألن أحد رجال األعمال المشاركين في 

ولو كان استعمال المغة . المؤتمر تكمم بالمغة اإلنجميزية عوضًا عن لغتو الفرنسية
األجنبية وصفة سحريًة لمتقدم العممي والحداثة، الستطاعت دول المغرب العربي 
والدول اإلفريقية الناطقة بالفرنسية، وىي التي ما زالت تدرس بالفرنسية منذ زمن 

طويل، أن تغزو الفضاء الخارجي وتصنع الطائرات الحديثة وتنافس فرنسا واليابان 
ولو كان التنكر لمغة العربية والدعوة إلى . في الصناعات االلكترونية المتقدمة

التخمي عن استعماليا في العموم الحديثة الدواء الشافي من كل داء، الستطاعت 
تركيا التي تخمت عن استعمال الحروف العربية والتراث اإلسبلمي منذ أكثر من 

ولكن تركيا لم تستطع . ثمانين عامًا أن تمحق بالدول األوروبية الصناعية المتقدمة
إلى ذلك سبيبًل، بل إن أوروبا لم تقبميا ضمن منظومتيا الحضارية والسياسية إلى 

اآلن عمى الرغم من مسمسل التنازالت التي قامت بيا إلرضاء الغرب من دون 
. طائل 
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.  إن الشعوب الحّية ىي التي ُتعمي من شأن لغاتيا وتدفعيا إلى الصدارة 
وليس ىنالك لغات حية ولغات غير حية، بل أن ىناك شعوب حية وأخرى تريد أن 

ومن خصائص الشعوب الحية أنيا تتخذ ما تستطيع من إجراءات لمحفاظ . تموت
فعندما شعرت فرنسا، . عمى لغاتيا وتدافع عنيا في وجو ىيمنة المغات األجنبية

عمى سبيل المثال، أن االنتشار اليائل لمغة اإلنجميزية نتيجة لمعولمة التي تقودىا 
الواليات المتحدة األمريكية ييدد المغة الفرنسية لجأت، كإجراء احترازي، إلى إقامة 
ما يسمى باالتحاد الفرانكوفوني الذي، كما ىو واضح، يعتمد المغة كأساس لميوية 

. الثقافية

 أما في ببلدنا العربية، فيبدو أن العزوف عن استعمال المغة العربية في 
ويبلحظ . التعميم الجامعي وفي أوجو أخرى يأخذ اتجاىًا يتصف بالعناد والبلمباالة

المراقب لسير األمور أن استخدام المغة اإلنجميزية قد ازداد في ببلد المشرق العربي 
وتعمق منذ بداية القرن الحادي والعشرين بحيث أصبحت المغة اإلنجميزية تتبوأ 

وقد ساعد عمى ذلك، إضافة . مكانة المغة الثانية ولم تعد مجرد لغة أجنبية فحسب
إلى استعماليا في التعميم الجامعي وفي المدارس الخاصة، استخداميا كمغة مال 

كما أدت برامج التصحيح االقتصادي . وأعمال واستخداميا في شبكة االنترنت
عادة الييكمة االقتصادية وتوسع القطاع الخاص وبناؤه عبلقات تجارية واسعة مع  وا 

كما قامت الدول العربية بإنشاء . العالم الخارجي إلى احتبلليا مكان الصدارة
محطات إذاعية وتمفزيونية تبث برامج باإلنجميزية ووافقت عمى صدور صحف 

كما بدأت المغة اإلنجميزية بمزاحمة . يومية وأسبوعية ومجبلت بالمغة اإلنجميزية
ويرى بعض . المغة الفرنسية في أقطار مثل سوريا ولبنان ودول المغرب العربي 

، وأنيا Killer Language" لغة قاتمة " الباحثين أن المغة اإلنجميزية أصبحت 
، 2050سوف تكون المغة الثانية لعدد كبير من سكان الكرة األرضية بحمول عام 

. والمغة األولى في العالم في التجارة الدولية والبحث العممي في المائة سنة القادمة
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وعمينا أن ندرك أن المغة اإلنجميزية ارتبطت بالعولمة وأصبحت إحدى أىم (10)
وكدليل عمى ذلك، فإن منظمة التجارة الدولية . ركائزىا وأدواتيا لمسيطرة عمى العالم

WTOوما اتفاقية الـ .  تعطي اىتماما كبيرًا لموضوع التعميم العاليGATS إال 
محاولة من الشركات العالمية الكبرى والمنظمات الحكومية في البمدان الغنية لدمج 

 (11). التعميم الجامعي في ىياكل التجارة العالمية من خبلل منظمة التجارة الدولية

 أمام  وضع مثل ىذا، عمينا في الوطن العربي أن نسمك الطريق الذي 
سمكتو غيرنا من األمم والشعوب التي أدركت أن البعد عن لغاتيا القومية ىو بعد 
بعادىا عن أن تكون  عن مجتمعاتيا وانسبلخ عنيا، وأن عزل لغاتيا القومية وا 

وعمى أبناء المغة . وسائل التعميم في كل مراحمو، ىو قتل مبرمج ليذه المغات
العربية العمل كل من موقعو لمحفاظ عمييا، معتبرين الدفاع عنيا فرض عين عمى 

وليس ىنالك وسيمة لمحفاظ عمى أية لغة مثل االستعمال في كل . كل فرد منيم
وقد ارتبط نيوض المغات واستعماليا في دول العالم . ميادين الحياة ونشاطاتيا

بجيود أبنائيا من أدباء وعمماء وكتاب الذين تقع عمى كاىميم مسؤولية إخراج 
وربما . الكممات والمصطمحات من خزائن مجامع المغة العربية إلى الناس أجمعين

تعويد األسماع واأللسن " تحمل رجال اإلعبلم مسؤولية إضافية، إذ يتوقف عمييم 
فالمغة ىي بنت الحس العام - واألذواق العربية عمى استعمال الكممات الفصيحة

  (12)". والتداول اليومي في الواقع االجتماعي 

 وال بد كذلك من االعتناء بتعميم المغات األجنبية واكتساب مياراتيا والتركيز 
نشاء مؤسسات متقدمة تضطمع بيذه الميمة  عمى الترجمة إلى المغة العربية وا 

ولعل من المناسب أن أذكر ىنا أن أكثر الدول نشاطًا في حقل الترجمة ، النبيمة
سرائيل فالترجمة،ببل شك، ركيزة من ركائز . إلى لغاتيا كل من اليابان وروسيا وا 

 . التنمية اإلنسانية لؤلمة وأساس من أسس أمنيا ومشروعيا المستقبمي
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عودة أبو عودة. د  
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 –الحمد هلل رب العالمين، والصبلة والسبلم عمى رسولو األمين، سيدنا محمد 
. وعمى آلو وأصحابو وأتباعو إلى يوم الدين- صمى اهلل عميو وسمم

أيها األ وة الكرام، واأل وات الكريمات، 
السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو، وبعد، 

فإنو شرٌف لي أن ُأشارك في ىذه الندوة الطيبة، ألسباب عدة، 
منيا أنيا بصحبة ىذه الصفوة المختارة من األساتذة األجبلء الذين ال  -

يزالون يغتنمون كل فرصة متاحة لخدمة أمتيم العربية ووطنيم األردن العزيز 
ولغتيم العربية الفصحى، من مواقعيم المختمفة، ومن أعمى مراتب المسؤولين 
في الوزارات ورئاسة الجامعات وعدد من مواقع العمل في المؤسسات العامة 

. والخاصة
ومنيا أنيا من عمى ىذا المنبر العالي، مجمع المغة العربية األردني،  -

الذي . سفارة المغة العربية في ىذا الوطن الغالي، وفي الوطن العربي كمو
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نحتفل ىذا العام بمرور ثبلثين عامًا عمى إنشائو، ونرجو اهلل عز وجل أن 
 .يوفق القائمين فيو عمى خدمة لغتنا العربية الشريفة في شّتى الميادين

المغة "ومنيا أنيا ندوة في خدمة المغة العربية، فعنوان الندوة، ىو  -
 ".العربية وىوية األمة في مؤسسات التعميم العالي في األردن

ومن ىذا العنوان أنطمق أييا األخوة الكرام في مفارقة لطيفة بين الُيوّية 
في معاجم المغة، فوجدت أنيا  (اليوّية)فقد رأيت أن أبحث عن معنى . والَيِويَّة

: حيث يقول (ىوي)وردت في معجم تاج العروس، مادة  (الُيِوّية)بيذه الصيغة 
والُيِوّية عند أىل الحق ىي الحقيقة المطمقة المشتممة عمى الحقائق اشتمال النواة 

". عمى الشجرة في الغيب المطمق

تعريف عميق، دقيق، كأنَّ الُيوّية ىي سّر الشخص الذي -  كما ترون–وىذا 
ىي حقيقة ىذه األمة، ىي الصورة التي تمثل  (مثبلً )وُىِوية األمة العربية . يحمميا

ىذه األمة بكل دقائقيا وسماتيا وصفاتيا وأعماليا ومكانتيا ودورىا في خدمة 
. اإلنسانية

وأظن أن ىذا التعريف العجيب يختمف كل االختبلف عما يشيع اآلن عمى 
وىذه الصيغة وردت أيضًا . (الَيِوّية)ألسنة الناس عندما ينطقون الكممة عمى صورة 

واليوية كغنية الحفرة البعيدة القعر، عن األصمعي "في تاج العروس حيث يقول 
: وبو روي قول الشماخ

      ولما رأيت األمر َعْرش َىِويٍَّة        تسميت حاجات الفـؤاد بشّمرا 

الوىدة : الُيّوه ما انيبط من األرض، وفي الصحاح: وفي مكان آخر قال
. وىي البئر البعيدة الميواة. ُىَوّية: وتصغيرىا: العميقة، قال

. إذن أييا السادة، ينبغي عمى أمتنا أن تبحث عن ُىِويَّتيا لتخرج من َىِويَّتيا
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: ثم ال بد من كممة عن حقيقة

: المغة والمسان
بين المغة والمسان، وىذا -  أييا األخوة–تفرق الدراسات المغوية الحديثة 

ونقول ىنا في ىذه الورقة العجمى . موضوع ينبغي أن تتوجو إليو الدراسات الجاّدة
إن المغة ىي الغريزة التي أودعيا اهلل عز وجل كل إنسان، التي تمكنو من ترجمة 
. األصوات التي يسمعيا واألشياء التي يشاىدىا إلى دالالت ومعان يخزنيا في ذاتو

ىنا من أصعب  (ذاتو)أبادر إلى القول إن كممة " يخزنيا في ذاتو"وعندما أقول 
الكممات في المغة، ومن أكثرىا غموضًا، ذلك ألنو يحيط بيا أسئمة كثيرة، منيا، 
ىل ىذه ىي الكممة المناسبة ىنا؟ وأين ىذه الذات؟ وكيف تعمل؟ فكيف ُيختزُن، 

ويتحّول ما تراه في حياتك كل يوم، وما تسمعو، إلى دالالت تستدعييا عندما تفكر 
شارع الجامعة مزدحم بالسيارات، فإن صورًة َتْمُثُل في -  مثبلً –فإذا قمت لك . فييا

خيالك، ترى فييا صفًا طويبًل من السيارات في شارع تعرفو بعينو، فأين ىذه 
الصورة؟ وكيف طبعت؟ ومتى؟ وكيف تتبلءم مع مبليين الصور غيرىا مما ترى 
وتسمع كل يوم، بل كل لحظة في حياتك؟ إن ىذا الذي يتشكل في ذاتك، ىو ما 

التي تتشكل من َعَمِل السمع والبصر وبقية " السبيكة"سماه ابن رشيق القيرواني 
إن ىذه ىي الذاكرة، ويقول أيضًا إن ىذه القدرة الفطرية : ويقول العمم اآلن. الحواس

. في اإلنسان ىي المغة

والمسان ىو ما يشكمو المسان اإلنساني من أصوات َوْفَق َحَركاتو وَسَكناتو 
وىذه األصوات . وارتفاعو وانخفاضو مع اندفاع اليواء من الرئتين إلى الفم فالخارج

. تشكل الدالالت التي تذىب إلى الذات، ومن ىنا تتشكل المعرفة اإلنسانية

والقدرة المغوية تتشابو عند الناس جميعًا ولكن األلسنة تختمف وأعني بالقدرة 
المغوية ىذا االستعداد الفطري عند كل إنسان الستقبال المعرفة من مصادرىا 
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وىذا يفسر اختبلف توأَمْين يولدان في األردن مثبًل، ثم . وأىميا الحواس الخمس
ُيذىب بأحدىما إلى بمد بعيد، كالصين أو أمريكا أو غيرىما من بمدان العالم، فبعد 
َعْشر سنوات سنجد إنسانًا أردنيًا يختمف بمغتو عن توأمو الذي ىناك في الصين، 

فالطاقة والقدرة المغوية بينيما . لماذا، ألنو سمع وشاىد أشياء لم يشاىْدىا أخوه
. واحدة والمسان مختمف

وما أرسمنا من : "من سورة إبراىيم (4)انظر إلى قول اهلل عز وجل في اآلية 
من سورة النحل،  (103)وقال تعالى في اآلية ". رسوٍل إال بمسان قومِو يبيُن ليم

وىي آية تدل داللة واضحة عمى اختبلف األلسنة مع أن قدرات الناس المغوية 
ولقد نعمُم ألتيم يقولوَن إنما يعمُمو بشر لسان المذين يمحدون إليِو أعجمي : "واحدة

: 195-193وقال تعالى في سورة الشعراء، اآليات من ".  وىذا لساُن عربُي مبين
 ."نزل بو الروح األمين عمى قمبك لتكون من المنذرين بمسان عربي مبين"

. فالمغة قدرة وغريزة، والمسان سموك ونطق ونشاط

وهلل در ابن جني إذ عرف المغة أوجز تعريف وأبينو في كتابو الكبير 
أما حّدىا فإنيا أصوات : باب القول عمى المغة وما ىي "33 ص1الخصائص ج

" يعبر بيا كل قوم عن أغراضيم
وألمر ما . وبما أن المغة أصوات، فإن الطريقة المثمى في تعمميا ىي االستماع

واهلل أخرجكم من "  من سورة النحل78قال اهلل عز وجل في كتابو الكريم، اآلية 
بطون أمياتكم ال تعممون شيئًا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعمكم 

... بالسمع واألبصار واألفئدة (ال تعممون شيئاً )، فما عبلقة "تشكرون
. اإلنسان، كل إنسان، يولد ال يعمم شيئاً 

ثم يبدأ التعمم بما يسمع ويرى ويحس ويذوق ويشم أي يتعمم بما تستدخمو 
. الحواس الخمس لديو، وأىميا السمع والبصر
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انظروا أييا األخوة اآلن إلى ما يسمعو أبناؤنا ىذه األيام في البيوت وفي 
المدارس وفي الجامعات، وفي وسائل اإلعبلم، وفي مضمار الحياة العامة ثم 

. احكموا عمى قدراتيم المغوية، وعمى مستواىم في التعبير

. األمر كبير وخطير، وال أستطيع سوى إرسال إشارات داّلة عمى ما نحن فيو
إن عبلج ما نحن فيو من ضعف في مستوى التعبير المغوي، كتابة وقراءة ونطقًا، 

: يمكن تمخيصو في كممتين

اسمع، 
. وأسمع

وىذه في الحقيقة كممات أستاذنا الكبير الدكتور كمال بشر نائب رئيس مجمع 
وألمر ما . المغة العربية بالقاىرة اآلن، عميد كمية دار العموم بجامعة القاىرة سابقاً 

نزل القرآن الكريم عمى قمب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم استماعًا، ثم بّمغو عميو 
. الصبلة والسبلم إسماعاً 

وال يكون . َتعّمم وتعميم: والعممية التربوية. االستماع تعمم واإلسماع تعميم
فعندما . االستماع مفيدًا إال إذا كان لنماذج عالية من سامي القول وعالي البيان

خرج العرب المسممون فاتحين وسمع منيم أىل الببلد المفتوحة القرآن الكريم 
والحديَث الشريف، وروائع الشعر، ودرر النثر تعمموا العربية في أعمى صورىا، 
فثقفوىا كما ىي عند أىميا، بل ربما أعمى وأحسن، وفكروا بيا، وتحّدثوا بيا، 

. وأبدعوا فنون اآلداب بيا، وخّمدوا لنا ىذه العموم واآلداب التي تمؤل الدنيا

المغة ىي وعاء الفكر، ووسيمة اإلبداع واإلنتاج واالختراع والتفوق من دون 
تقانيا ومعرفة أصوليا وجذورىا، والعبلقات بين مفرداتيا ومشتقاتيا ال يكون  المغة وا 

. إبداع
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الطالب العربي الذي يعرف لغتو ويتقنيا يتفاعل مع مشتقاتيا، ويصل بيا إلى 
جذور المعرفة والعمم، فيقارن ويحمل ويبحث ويفكر ويخترع ويكتشف، خذ أي مادة 

- :  مثبلً –لغويـة، َوَصَل 

َوَصَل، َيِصُل، ِصْل، َأْوَصل، وّصَل، : العربي الذي تعمم بمغتو، يعرف منيا
واَصَل، استْوَصل، َتَوّصل، تواَصَل، اّتَصَل، ِصَمٌة، صبلت، موصول، واصٌل، 

إنو يعيش . اّتصال، اتصاالت، تواُصٌل، يعرف ىذه الدالالت جميعًا في وقت واحد
وقس عمى ىذا كل مفردات لغتو ومشتقاتيا، فعندما . مع ىذه الدالالت والمشتقات

يدرس ويحمل تتفتح أمامو أبواب التفكير وأبواب العمم وتتكشف لو العبلقات بين 
ذلك أن المغة ىي وعاء الفكر، وكمما كانت مفردات الدارس كثيرة . األفكار المختمفة

. ولغتو واسعة كان تحصيمو العممي واسعًا، وكانت قدرتو عمى اإلبداع أكبر
أما الذي يدرس بمغة ضعيفة، أو بمغة أجنبية، ال يتقن منيا شيئًا فيو يقف 

. عمى باب العمم وال يدخل فيو، ألنو ال يممك ىذه الثروة المغوية

. ال إبداع من دون تعريب التعميم، وبخاصة الجامعي-  
لى -     إن الدعوة إلى التعميم بغير المغة العربية دعوة إلى التّبعية لآلخر، وا 

. التياوي أمامو، ومن ثم االعتماد عميو في كل شيء، حتى في لقمة العيش
. إن تعريب التعميم مطمب قومي، ومطمب وطني، ومطمب أساسي-    
إن إعادة الييبة إلى المغة العربية ينبغي أن يبدأ من إعداد سميم لممدرسين -    

في مختمف مراحل التعميم، األساسي والثانوي والعالي،ومن إعداد سميم 
. لممناىج

ومن إعداد سميم لمواكبة التقدم العممي، وتطور أساليب التعميم ووسائمو، ألن -    
االعتماد عمى الوسائل التقنية الحديثة ترتقى بالفيم واإلدراك وتختصر الوقت 

. وتعمم الطالب كيف يفكر وكيف يبدع
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: أيها األ وة الكرام
: تقوم العممية التعميمية التعممّية عمى ثبلث دعائم

. الدارس، الطالب الذي يرغب في التعّمم -
 .المدرس، األستاذ، الشيخ، الذي يقوم بالتعميم -

 .المنياج الذي يريد المدّرس أن يوصمو إلى الدارس -

وأقصد بالمنياج معناه الواسع الشامل الذي يحتوي عمى فمسفة التعميم وأىداف 
المنياج، ومحتوى المادة التعميمية، ووسائل التدريس بما فييا الوسائل المتطورة 
وبخاصة في ىذا الزمن الذي يقدم لنا كل يوم وسيمة جديدة، ثم وسائل التقويم 

. المتقنة التي تعمل عمى تطوير التعميم تمقائيًا مع مرور األيام

 .ىذه قاعدة أساسية يجب أال يماري فييا إنسان
لقد رسم اهلل عز وجل لنا ىذه القاعدة الذىبية لمتعميم في كثير من آيات القرآن 

ىو الذي بعث في األميين رسوال منيم : " الكريم، ومنيا قولو تعالى سورة الجمعة
ن كانوا من قبل لفي ضبلل  يتمو عمييم آياتو ويزكييم ويعمميم الكتاب والحكمة وا 

". مبين
وعندما نعرف ىذا، ينبغي أن نصرف النظر عن ما يشيع في بعض برامج 
الفضائيات وما يجري في الندوات العممية من جدل واسع حول األسموب األمثل 

: في التعميم
أىو من األذواق، 
أم من األوراق؟ 

ويقصدون بذلك، ىل يكون التعميم عمى يد شيخ فقط من دون الحاجة إلى 
كتاب ومنياج أم يكون من دراسة الكتب من دون الحاجة إلى شيخ معمم؟ 
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والجواب أنو ال ىذا وال ذاك، بل ىو ما . ىذان ىما حّدا اإلفراط والتفريط
. ترتضيو الفطرة، ويحققو الواقع، وترسمو اآليات القرآنية الكريمة

إن نظرنا إلى واقع التعميم في األردن، في ضوء ىذه الدعائم الثبلث نجد أن 
فالذي يقرأ . المنياج وما يتعمق بو ربما كان من ناحية نظرية أحسن ىذه األركان

سياسات التعميم، وأىدافو ووسائمو يجد أنيا جيدة إلى حد ما، ويتمنى لو أنو أمكن 
. تطبيق المنياج كامبًل حتى تتحقق تمك األىداف المرجّوة

ولكن اليّوة، أو الَيِوية، بين المستوى النظري والواقع العممي عميقة جدًا وىذا 
. سبب انحدار مستوى الدارسين عامًا بعد عام

ومن ىنا يجب االىتمام بأساليب التدريس، ومتابعة عمل المدرسين، في مراحل 
التعميم كميا، ويجب أن نتخذ من الوسائل والبرامج ما يكفل تحقيق أىداف المنياج 

. ومحتواه عمى أحسن وجو

إن خطط الجامعات األردنية كّميا بين عامة وخاصة، ترسم بوضوح فمسفة 
ولكن يحول دون تحقيق ذلك عمى الوجو . التعميم وأىدافو ووسائمو وبرامَج تقويمو
عدة أمور، منيا : المقبول، وال أقول عمى الوجو األكمل

. تدني مستوى الطمبة الخارجين من مرحمة التعميم العام إلى الجامعة -
عدم االىتمام بمينة التدريس في مراحل التعميم كميا، حتى لم يعد  -

 .المعمم يجد حافزًا لبلستمرار في عممو أو اإلخبلص لو

ضعف التشريعات اإلدارية في مراقبة العممية التعميمية وتقويميا  -
نصاف المخمصين فييا، وتوجيو المقصرين، إلى ُسبٍل تقّوم أعماليم،  وا 

 .وتعيدىا إلى الصراط المستقيم
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إن المواطنة الصالحة تقتضي منا أن نرتقي بمستوى التعبير بمغتنا العالية 
وأتمنى من المسؤولين أن يتخذوا قراراٍت إيجابية لبلرتقاء  بمستوى التعبير بالمغة، 

. ومن ثم الوصول إلى مرحمة الفيم واإلبداع والتأليف والتطور واإلنتاج العممي

: أيها السادة الكرام
يستطيع امرٌؤ من خبلل الخبرة التي يكتسبيا في مجال التدريس أن يسجل 

عشرات االقتراحات والتوصيات التي ُترفُع إلى ذوي الشأن من أجل إصبلح التعميم 
وال يكاد يمر عام واحد عمى األردن في .. ورفع مستوى التعبير بالمغة العربّية

مختمف مؤسساتو التعميمية والتربوية والثقافية، ال ُيعقد فيو مؤتمٌر عام أو ندوة أو 
والتوصيات واالقتراحات مدونة في محاضر . ممتقى تُبحث فيو أمور التعميم

. االجتماعات وفي التقارير التي تصدر تباعًا في الوثائق الرسمّية

أن تنطفئ في قموب أبناء - بكل يقين- إن أخطر ما في األمر: أيها السادة
ىذا الجيل جذوة حب المغة العربية وتقديرىا، واإليمان بضرورة تعمميا والتعميم بيا 

. واالعتزاز بيا والدفاع عنيا. والتعبير بيا

إن احترام المغة العربية واالعتزاز بيا يجب أن يكون مبدأ وعقيدة ودينًا ندين 
ولو أني عرضت اآلن لآليات واألحاديث الشريفة واآلثار التي تثبت ىذا لقالوا . بو

ولكني أييا األخوة . إن ىذه بضاعة مختص بالعربية يدافع عنيا وعن نفسو وعممو
اسألوا الفرنسيين : أؤكد لكم أن شعوب الدنيا كّميا تقّدُس لغاتيا وتعدُّدىا عقيدة وديناً 

الذين ثار طبلبيم في وجو وزير الثقافة عندىم أثناء خطاب لو في السوربون فنطق 
. بكممة إنجميزية عفوًا فظموا يصرخون مقاطعين حتى توقف واعتذر

اسألوا األمريكان الذين سجموا اسم الكسندر ىيج في سجل العار بعد خطاب 
 عندما رشح نفسو رئيسًا لمواليات 72انتخابي لو في جامعة كاليفورنيا عام 
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أخطأت في المغة في أثناء : المتحدة، وعندما سأَل عن ذلك مندىشًا قالوا لو
. خطابك

 ما يزيد 1958واسألوا األمريكان أيضًا عندما جمع الرئيس األمريكي عام 
 وقال – ال عمماء الفمك والفضاء –عمى ستين عالمًا من عمماء المغة والفمسفة 

يجب أن تغيروا المناىج وتضعوا خطة تتفوق فييا أمريكا عمى روسيا في غزو 
. الفضاء خبلل عشر سنوات عمى األكثر

. وقد كان

نجمترا واليابان التي تعد أستاذ الجامعة في أرقى مستوى في  اسألوا ألمانيا وا 
. السمم االجتماعي

إنيم يقدسون لغاتيم، ويصّدرون لنا من المناىج والتشريعات ما ييدمون بو 
تقانيا في تقدم . لغتنا وذلك برىان يقيني عمى إقرارىم بأثر تعمم المغة العربية وا 

. األمة العربية وازدىارىا

يجب عمينا أييا السادة، من خبلل المناىج التي نرسميا، والنصوص التي 
ندرسيا والسموك الذي نسمكو مع طبلبنا أن نزرع فييم حب المغة، وأن نجعل 
تدريسيا ودراستيا في نظرىم عقيدة ودينًا، حتى يصبح الوقوع في الخطأ أثناء 

. الكتابة أو الحديث أمرًا يخجل اإلنسان منو، ويتمنى أال يعود إليو

إن طريق التطوير واضح، ويبقى أن يقوم كل منا بدوره .. أييا األخوة الكرام
في عممو خير قيام، عندئذ نبدأ السير في الطريق الصحيح، 

: وىا نحن

            قمنا، ونرجع بعدىـا ونقـول     فأن أحاديـث المغـات تطول 

. والسبلم عميكم ورحمة اهلل
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تعقيبات ومناقشات 

 جامعة العموم التطبيقية/ الدكتور سعود عبد الجابر: 

أشار الدكتور سعود إلى َأنَّ قضية المغة العربية المشكوك بأمرىا في ... 
الدراسات العممية ليا تجربة سابقة، حيث تم التدريس بيا في العصر العباسي 
لسنواٍت طويمة بمغت مئات السنين، وكانت المغة األولى في التدريس في شتى 
مجاالت العموم، وقد أخذ الغرب الثقافة العربية عن طريق الترجمة سواء من 

ذا تمت المقارنة بين ذاك العصر  األندلس من جامعاتيا أو من جامعات المشرق، وا 
وعصرنا الحاضر سنجد فرقًا واضحًا، فالعصر العباسي شيد قوة اأُلمة العربية في 
ثفافتيا وفكرىا وحضارتيا وجميع معطياتيا، إذ إن المغة العربية ىي التي كانت 
ُتدرَُّس فييا، ثم إن التدريس بالمغة العربية ال يتعارض مع تعمم المغات األجنبية، 
فكثير من المثقفين العرب في العصر العباسي يشترطون أن يكون األديب متقنًا 

لمغة أعجمية أخرى، فاإلتقان لمغة األعجمية رديٌف إلتقان المغة العربية، فميس من 
طريق التعصب لمغة العربية الدعوة ألن تكون لغًة لمتدريس في جميع العموم، بل 
ألن تحقيق العزة لؤُلمة العربية ال يكون إالَّ بجعل المغة العربية لغًة لمتدريس في 

. جميع المراحل، وىو طريق لبلنفتاح عمى المغات األجنبية اأُلخرى

ثم ذكر أن العصر العباسي شيد ترجمًة نشطًة في شتى المجاالت ومن كل 
المغات الحية آنذاك، فالترجمة في بيت الحكمة في بغداد كانت تعمل ليل نيار 
وبنظام، ولذا فالترجمة ضرورية في عصرنا الحاضر كي ننيض بُأمتنا، كما أن 

. التدريس بالمغة العربية ضروريٌّ احترامًا أُلمتنا وثقافتنا وديننا وفكرنا

 ُأستاذة المسانيات الحديثة في  الجامعة الياشمية/ الدكتورة إيمان الكيبلني. 
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تحدثت الدكتورة إيمان عن  التعميم العالي مشيرًة إلى أن ما نجده في ... 
مدراسنا وجامعاتنا من تدنٍّ في مستوى التعميم مخطٌَّط قديم َقَرأتو عن رجٍل كان 

يتجسس عمى الدولة العثمانية قبل سقوطيا بمئة سنة، وحين كشفت االستخبارات 
البريطانية، كما تفعل بين حيٍن وآخر، عن تمك المخططات، كان من ضمن ما 

قالت إنَّ المدارس والجامعات ستنتشر في ىذه الدولة الممزقة بكثرة، وسيكثر أولئك 
الدارسون والمرتادون، ولكنيم لن يتعمموا إالَّ الجيل، ونحن نرى ذلك في وقتنا 

ثم ذكرت أن العودة الحقيقية لمغة العربية وسيادتيا من جديد وتعميق . الحاضر
االعتزاز بيا يتطمب منا جميعًا العمل عمى تربية الناشئة عمى أفكار المتنبي 

والشريف الرضي وأبي فراس الحمداني وغيرىم من العظماء المعتزين بعروبتيم 
. والذين لم نعد نجد ليم ذكرًا في كتبنا ومناىجنا

وقد رأت الدكتورة إيمان أن التخمص من التبعية ىو سبيمنا لنيضة ُأمتنا، 
ويكون التخمص من التبعية أواًّل برفض الرُّدشا التي تقدم لمتعميم العالي ووزارة التربية 

عمى أنيا ىبات من أمريكا وغيرىا، فعندما ال نكون تابعين اقتصاديًا لمتمويل 
الخارجي، ال يستطيع أحٌد أن يجبرنا عمى انتياج منياج بعينو، فمنظومة القيم 

. التربوية التي نستوردىا من الغرب ال تنسجم مطمقًا مع ثقافتنا

ثم أوضحت أن النظريات المغوية المستوردة من الغرب ال تصمح لنا مطمقًا، 
فيم يعيشون وفق منطق مادي رأسمالي برجماتي، ونحن لنا نظرة أخرى مختمفة 

. تمامًا لمعالم والوجود، فبل يمكن أن تصمح التقاليد التربوية

 مدير عام المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم / الدكتور مسارع الراوي
 :سابقاً 

وافق الدكتور مسارع ما جاء في كممة الدكتور إبراىيم زيد الكيبلني من أن القرار 
السياسي ميمٌّ وضروري، ثم أردف ذلك بقولو إن القرار السياسي ال يكفي، فاتخاذ 
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أي قراٍر من دون تييئة شروط النجاح سيؤدي إلى الفشل، وقد رأى أن شروط 
نجاح تعريب التعميم الجامعي يتطمب تأىيل أساتذة من حممة شيادة الدكتوراة 

وغيرىا، إضافًة إلى التمويل الكافي، ثم استعرض بإيجاز تجربة المنظمة العربية 
لمثقافة والعموم حيث تم تأىيل أساتذة حاصمين عمى شيادة الدكتوراه بالمغة العربية 
في مختمف العموم، وتوفير الكتب المؤلفة والمترجمة، وكانت قضية التمويل ىي 

. العائق

ثم تطرق الدكتور مسارع إلى قضية ميمة أدت إلى تراجع المغة العربية لدى 
األمة العربية، وىي تربية البنين والبنات عن طريق الخدم، وبخاصة في دول 

ودوٍل ال تعرف المغة العربية، كما ... الخميج، والخادمات ىم من أندونيسيا وماليزيا
تحدث عن القرار السياسي الذي أقر تدريس المغة اإلنجميزية من الصفوف األولى، 
ووفرت لو جميع اإلمكانات حيث أصبحت الجامعات األجنبية أكثر من الجامعات 

. الوطنية

 جامعة الزرقاء األهمية أو ال اصة/  الدكتور جميل بني عطا :

أّكد الدكتور جميل في معرض تعقيبو عمى ىذه الندوة ما ذكره الدكتور مسارع 
وىو أن القرار السياسي يحتاج إلى مقّدمات، حيث رأى أن القرار السياسي سيأتي 

تبعًا إلحساس المجتمع العام بضرورة أمٍر ما، فبلبد من المبادرة وبخاصة من 
أصحاب القرار األكاديمي في الجامعات والمؤسسات التعميمية المختمفة إلنقاذ  

ففي واقعنا العممي نرى كثيرًا من أصحاب القرار في الجامعات ...المغة العربية
يفضمون، حتى في تخصصات المغة العربية والشريعة، أن يكون األستاذ الجامعي 
خريج إحدى الجامعات األجنبية، ناىيك عن التخصصات األخرى، ولذلك فاألمر 

تعريب التعميم "يحتاج إلى البدء من األساس في جامعاتنا في ىذه القضية 
، ثم تساءل لماذا ال ُتعقد دورات لتثقيف األساتذة غير المختصين في "الجامعي
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المغة العربية في المغة العربية نفسيا عمى غرار ما فرضتو بعض الجامعات لترقية 
والنجاح  ( (icdleبعض األساتذة في رتبيم األكاديمية والعممية من حضور دورة  

فييا مثبًل، وبذلك يكون ىؤالء األساتذة عونًا لممختصين بالمغة العربية في نقل 
التراث، ثم ذكر أنو مع ضرورة أن يكون ىناك تعمم لمغة أخرى عمى األقل غير 

العربية حتى لممختصين بالعربية ولكن ليس عمى حساب المغة العربية، موضحًا أن 
ما قّدمو الدكتور عيد الدحيات من عرٍض جيد يوحي بسيادة األجنبية عمى المغة 

العربية في كثيٍر من تخصصاتنا، ال ازدواجية المغة، ولذا فإنَّ األنظار مصوبًة أواًل 
نحو أساتذة الجامعات ورؤساء الجامعات ومؤسسات التعميم المختمفة ووزارة التربية 
والتعميم ووزارة التعميم العالي ومجمس التعميم العالي ليكون ليم دور فاعل في السير 

. نحو القرار السياسي المنشود

ثم نّوه بقضية خطيرة أشار إلييا إشارًة سريعة وىي تعزيز المستعمر في وقتنا 
الحاضر من غزوه لنا فكريًا وثقافيًا ولغويًا، وذلك بدعوتو متظاىرًا بغيرتو عمينا إلى 
تغيير مناىجنا والقضاء عمى المراكز التي ما زالت تنتشر في بعض الببلد العربية 
واإلسبلمية لتعميم المغة العربية والقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، فيي في 

عرف المستعمرين ُتِعدُّد إرىابيين، ثم وجو خطابو إلى الدكتور عودة ذاكرًا أن قضية 
التفريق بين المغة والمسان تحتاج إلى مزيد بحث، ألن التعريف الذي أورده البن 

جني بأنيا أصوات يعّبر بيا كل قوم عن أغراضيم ىو سموك في الحقيقة، 
فالصوت ىو سموك، ولكن كيف يمكن أن يتم التوفيق بين ما ذكره ابن جني وما 

. ذكره الدكتور عودة بأن المغة مجرد غريزة

  الدكتور مصطفى محمد هديب

أشار الدكتور مصطفى إلى قرار رئيس الوزراء تشكيل لجنة لوضع تصور ...
متكامل لمحفاظ عمى المغة العربيِة، وحمايتيا، وتشجيع انتشارىا، وبمورة اإلطار 
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القانوني البلزم لذلك، وقد تشكمت المجنة بأعضائيا الثمانية، ومع أنيم قالوا أشياء 
، أاّل 2004كثيرة رائعة عن مشروع اإلصبلح الثقافي األمريكي الذي صدر عام 

أننا ال نمحظ أثارًا عممية لمرقي بالمغة العربية، ومشروع اإلصبلح الثقافي األمريكي، 
يشّكل اآلن، تحديًا لمغة العربية، مذّكرَا بما قالو الدكتور أحمد مصطفى أبو نصير، 

ندوة " رئيس قسم المغة العربية في جامعة المنصورة، في مؤتمر الجامعة األخير
إّن المغة العربية لن تنقرض، ولكنيا تضعف، ردًا عمى أدونيس " حول المغة العربية

الذي قال إنَّ المغة العربية ستنقرض، فيو يرى أن محنتيا في وطنيا وبين أبنائيا، 
إن كل ببلد العالم تدرس أبناءىا حتى درجة البكالوريوس بالمغة الوطنية إالَّ : ويقول

. الببلد العربية

  األستاذ الدكتور عبد الكريم غرايبة

تحدث الدكتور عبد الكريم غرايبة عن أىمية صياغة قوانين بمغة عربيَّة ...
" سميمة واضحة، مشيرًا إلى أن قانون البمديات الذي ُنشر في الصحف اليومية 

قبل أقل من شير وجَد  أّن مواده غير مصاغة عربيًا بصورة دقيقة، " الرسمية
وتحتاج إلى تفسير، ما دفع الحكومة اليوم إلى إحالة بعض موادِه إلى لجنة تفسير 

القوانين ، وقد ذكر الدكتور غرايبة أنو قّدم احتجاجًا، بحكم عممو في مجمس 
األعيان، عمى ىذا األمر، ألنو يعني َأن ديوان التشريع ومجمس الوزراء ومجمس 

النواب ومجمس األعيان جمعييم َقصَّروا في صياغة تمك المادة، وال يجوز إصدار 
. قوانين بصورة غير واضحة، فمن الواجب إعادة النظر في ىذا الموضوع من جديد

ثم أعرب الدكتور غرابية عن أممو وتفاؤلو بصدور قرار سياسي، يومًا ما، في 
األردن بالتعريب، ويجب أن نسعى جميعًا إلى ذلك، فالقرار السياسي ضروري 

ويجب َأن ال يؤخر بحجة اإلعداد، فعندما يصدر القرار السياسي يتم الذىاب إلى 
. اإلعداد مرَّة ُأخرى
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اختتمت الندوة بكممٍة موجزة لمدكتور عودة رّد فييا عمى الدكتور جميل بني 
عطا، حيث ذكر أّن التفريق بين المغة والمسان موضوع كبير يحتاج إلى دراسات 
عممية، وىو مفتوح أمام المغويين، مشيرًا أن قصده بالمغة التي تتشابو ىي الغريزة 
التي أودعيا اهلل في تمقي ما يسمع اإلنسان وما يشاىد في تشكيل الذاكرة، ىذه 

، وما أشار إليو الدكتور جميل بني عطا صحيح (الغريزة المغوية)القدرة المغوية أي 
العتباره أن المغة ىي ما نتكمم بو وىو المسان، ولذا فإنَّ األمر يحتاج فمسفيا إلى 
دراسات أعمق، ثم عمَّق الدكتور عيد دحيات عمى أىمية القرار السياسي الذي 

أشار إليو الحضور، موضحًا أّن القرار السياسي ال يأتي فجأة بل ىو عممية تأتي 
.    عقب رأي عام يبدأ من مؤسسات المجتمع المدني


