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مظير مف أىـّ مظاىر العولمة اّلتي تعنينا في موضوعنا ىذا، ىو ما يحممو 

ثقافاتيا ولغاتيا، ذلؾ ألّف مكّونات :  الشُّعوبتطغيانيا مف أخطار تحّدؽ بُيوّيا
: الحضارة والمعرفة تكاد تنقؿ جميعيا إلى جميع أصقاع المعمورة بالمُّغة اإلنجميزية

بالتّمفزة والّسينما وأشرطة ... في وسائؿ االّتصاالت المسموعة والمرئّية والمكتوبة
الّصوت والفيديو والمنشورات الورقّية واإللكترونّية، وفي جميع مجاالت الحياة 

الفكرّية الثقافّية والّتعميمّية واالقتصادّية واالجتماعّية، وفي العموـ بفروعيا المختمفة 
نسانّية، وفي اآلداب والفنوف . مف أساسّية وتطبيقّية وا 

وتقود ىذه الييمنة إلى تمويف ثقافات الشُّعوب تدريجيِّا بألواٍف يختفي وراءىا 
. وجو الثّقافة األصمّي، وال يمبث أف تضمحؿ صورتو وتطمس معالمو وآثاره

إّف سرعة تقّدـ العموـ والمعرفة عاّمًة واالّتصاالت والمعموماتّية منيا خاّصة، 
فقد ُذِكَر . جعؿ وقع ضربات العولمة أشد وأقسى عمى االقتصاد والمجتمع والّمغة

 أّنو في ذلؾ العاـ كاف 2001في تقرير األمـ المّتحدة عف التّنمية البشرّية في عاـ 
يمكف إرساؿ معمومات عبر كابؿ واحد في ثانية واحدة أكثر مف المعمومات "

وأف سعر نقؿ .  عبر شبكة اإلنترنت بأكمميا في شير1970المرسمة في عاـ 
/ 150/تريميوف بت مف المعمومات مف بوسطف إلى لوس أنجموس انخفض مف 

/ 40/ سنًتا اليوـ ويتكّمؼ نقؿ ممؼٍّ مكّوٍف مف 12 إلى 1970ألؼ دوالر في عاـ 
وبالفاكس حوالي  سنتات 10صفحة مف شيمي إلى كينيا بالبريد اإللكترونّي أقّؿ مف 

رسالو بالبريد المستعجؿ يتكّمؼ 10  ىذه أمثمة نموذجّية عف .()" دوالًرا 50 دوالرات وا 

                                                 

، النسخة 30، الصفحة (2001)تقرير األمـ المتحدة عف التنمية البشرية في عاـ : ينظر ()
. لقد حافظنا في نقؿ ىذه الفقرة عمى لغة المترجـ. العربية
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وقع الّتغيُّرات الّسريعة في االّتصاالت والمعموماتّية عمى االقتصاد اّلذي يسير 
عالميِّا في اّتجاٍه واحٍد ىو اّتجاه االقتصاد األقوى اّلذي فرض وسائؿ العولمة 

االقتصادّية ومفاىيميا، كمنّظمة الّتجارة العالمّية واقتصاد السُّوؽ، وطغى عمى 
. االّتجاىات األخرى فقضى عمييا أو ىّمشيا

إّف دراسة المُّغة مف منطمٍؽ عمميٍّ صرٍؼ بعيًدا عف االنفعاالت العاطفّية 
يساعد عمى إيضاح رؤية مشكالتيا ضمف بيئة العولمة، ويرينا أّف العولمة تسعى 

إلى ىيمنة نموذٍج لغويٍّ واحٍد كما تسعى إلى ىيمنة نموذٍج اقتصاديٍّ واحٍد، وتشابو 
إّف ىيمنة . المصيريف بّيٌف واضح فيما جاء في الّصفحة األولى مف ىذه الّدراسة

لى  المُّغة اإلنجميزّية ستؤّدي إلى تيميش المُّغات األخرى واندثار الّضعيفة منيا، وا 
ويبدو مف . انزواء القوّية في جزٍر لغوّيٍة ضّيقٍة لتمقى فيما بعد المصير نفسو

اإلحصاءات أّف عدد الّمغات اّلتي يتوّقع ليا أف تندثر في الخمسيف سنٍة القادمة 
. ()يبمغ ثالثة آالؼ وأربع مئة لغة

ولقد ىّز طغياف الّمغة اإلنجميزّية شعوب العالـ بعنؼ، المستضعفة منيا 
والقوّية، فانبرت مّتحدًة لدفع شرور ذلؾ الّطغياف، ولمّدفاع عف ىوّياتيا في منّظمة 

، التي أصدرت قراًرا حازًما في (اليونسكو)األمـ المّتحدة لمثّقافة والّتربية والعموـ 
 يؤّكد ضرورة الحفاظ عمى التّنّوع الثّقافّي في العالـ، واتُّخذ القرار 2005خريؼ عاـ 

                                                 

 لمجنة 2001التعميـ العالي وقضايا المغة، دراسة قدمت في عاـ : ينظر إبراىيـ بف مراد ()
مشروع وضع اإلستراتيجية العربية لتطوير التعميـ العالي، أحد مشروعات المنظمة العربية 

وأورد ىذا الّتقدير نقاًل عف جريدة التايـ في عددىا الصادر بتاريخ . لمتربية والثقافة والعمـو
كما أوردت مصادر مختمفة ما يؤيده، نذكر منيا مقااًل لعباس . 2000آب مف عاـ 17

. بيضوف في جريدة السفير الّمبنانّية عف توقع اندثار ثالث مئة لغة سنويِّا
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سرائيؿ فقط، مع  بإجماع الدُّوؿ األعضاء إجماًعا خرجت عنو الواليات المّتحدة وا 
. أّف إسرائيؿ مف أشّد الدُّوؿ تمسًُّكا بمغتيا العبرّية اّلتي أحيتيا بعد موت واندثار

فما ىو واقع المُّغة العربّية في ىذا العصر؟ نحف نعمـ أّف مستوى الّتعميـ في 
بالدنا أخذ بالّتراجع منذ الّربع األخير مف القرف الماضي إف لـ يكف في بعض 

ر السُّكانّي وعْجِز الّدولة عف . األقطار العربّية منذ ستينّياتو لقد تراجع أماـ التّفجُّ
وتراجع ضمنو مستوى تعميـ وتعمُّـ العربّية، وال يخفى . االستجابة لشدة اإلقباؿ عميو

ما لتراجع مستوى العربّية مف مفعوؿ تسريعّي في تراجع مستوى الّتعميـ في كّؿ ما 
ـّ انضـّ إلى التّفّجر الّسكانّي تفّجر ينابيع المعرفة مف المعموماتّية . يدّرس بالعربّية ث

، فتصّدعت بنية الّتعميـ اليّشة في ...والبيولوجيا (اإلنترنت)واالّتصاالت والّشابكة 
أوطاننا، بعد أف غّصت بأجياؿ المتعّمميف وبأصناؼ المعرفة، وشرعت العولمة في 

غزوىا الثّقافّي بإعداد بيئتيا الثّقافّية بعد أف مّكنت لبيئتيا االقتصادّية، وأخذت 
تتياوى بعض أجزاء بنية الّتعميـ المتصّدعة فتتمّقفيا العولمة لتحّوليا إلى نوى البيئة 

وتمؾ كانت . الثّقافّية المعولمة فتُنشئ بيا بنية تعميمّية تمكّْف لمبيئة الثّقافّية المعولمة
غالبّية مدارس الّتعميـ الخاّص أو األىمّي اّلتي رأت أّف في اتّباع سبيؿ العولمة 

وتسابقت ىذه . تطويًرا لمّتعميـ، وأّف اتّباع سبيميا يكوف بالّتعميـ بالّمغة اإلنجميزّية
المدارس إلى التزّيي بأزياء الّتعميـ المعولـ، فاعتمد بعضيا مف برامج الّتعميـ الغربّية 

ما أعجب بو، ولـ يبؽ لّمغة العربّية في ىذا الّتعميـ اليجيف، في مؤّسساٍت كبرى 
لمّتعميـ الخاّص في بعض األقطار العربّية إال سويعات في األسبوع لتدريس المُّغة 
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وكاف ىذا سبيؿ أكثر الجامعات الخاّصة أيًضا، . ()العربّية والّديانة اإلسالمّية فقط
وأخذ بعضيا يفاخر بالموقع الخاّص لمغة اإلنجميزّية في بنية الجامعة، وبالعقود 

. المحكمة اّلتي تربطيا بجامعاٍت أجنبيٍة نّظمت ليا برامجيا
ىذا ىو الجانب الّظاىر المتنامي مف سيطرة العولمة عمى تيار الّتعميـ 

وال يعني ذلؾ أّف . الخاّص بجميع مستوياتو مف رياض األطفاؿ إلى الجامعات
األّمة قد استسممت لمعولمة أو ارتمت في أحضانيا غير مباليٍة بضياع ىوّيتيا 

فبعض الجامعات الخاّصة أحمَّت تعميـ لغٍة أجنبّيٍة حّيٍة، ىي اإلنجميزّية . وثقافتيا
غالًبا المحّؿ المناسب، فعّممت الّمغة وعّممت بيا مقّررات أو مواّد معدودة عمى 
الوجو اّلذي يمّبي اليدؼ مف تعميميا وال يسيء إلى الّتمكيف لّمغة العربّية تعبيًرا 

وفيًما وكتابًة وعمًما، أي جعمت العربّية لغة الّتعميـ فييا حقِّا، وأحسنت تعميـ طالبيا 
وفي رياض األطفاؿ والّتعميـ . لغًة أجنبّيًة يتابعوف بيا تطّور عموـ اختصاصيـ

ـّ األساسّي والثّانوّي الخاّص أو األىمّي، قّدمت بعض المدارس نماذج ناجحة  العا
في الّتعميـ خاصًة في تعميـ لغٍة عربّيٍة فصيحٍة لألطفاؿ، كاف منيا مدرسة الّدكتور 
عبد اهلل دناف في سورّية، وقد كاف ليا في الكويت أيًضا تجربة ناجحة، كما اىتّمت 
بيا جامعة بريغياـ في الواليات المّتحدة األمريكّية ومّولت جيؿ جنكينػز لتحضير 

إف ىذه المدارس اّلتي قد تكوف قميمة العدد اليوـ . ()رسالة ماجستير لدراسة تجربتيا
قياًسا عمى عدد المدارس اّلتي جرفيا تيار العولمة، تدّؿ عمى وجود مجابيٍة عنيدٍة 

وستكوف ليا الغمبة، فيي في خّط الّدفاع عف اليوّية، ولقد صمد . وقوّيٍة لذلؾ التّّيار
الّدفاع عف اليوّية في وجو الفتف اّلتي مّرت بمغتنا العربّية مف قبؿ وفي ظروٍؼ 

                                                 

كتاب منضد في . الفصؿ السابع، المغة العربية والتعميـ: الدكتور عمر حمدو حمود: ينظر ()
طور الطباعة، غنّي باآلراء والمعمومات والمراجع عف التعميـ عامًة وعنو في وطننا العربي 

. خاصة
.  مف النسخة المنضدة342ينظر الدكتور عمر حمدو حمود، مرجع سابؽ، الصفحة  ()
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مختمفٍة شديدة التّنّوع، ومنذ بدايات انتشار اإلسالـ في أصقاع األرض، وخرجت 
لغتنا منيا جميًعا نظيفة قوّية وأكثر خبرًة بإخماد الفتف اّلتي ال يمّثؿ ما تأتي بو إاّل 

. سراًبا خادًعا أو ىجوًما ظالًما ميما اختمفت مظاىره وألوانو
وباألمس، في الّنصؼ الثّاني مف القرف التّاسع عشر، قامت حركة اإلحياء 
الّمغوّي في بالد الّشاـ ردِّا عمى تيار التّتريؾ اّلذي اشتّدت وطأتو مع قياـ جمعّية 

إال أّف المُّغة . االّتحاد والّترقي في تركيا، ووقفت الحركة في وجو جبروتو بقّوة
، إذ ظيرت فئة استيدفت ()العربّية في تمؾ األّياـ تعّرضت لفتنٍة شبييٍة بمحنة اليوـ

شّؽ صفوؼ حركة اإلحياء المُّغوّي وزعزعة كيانيا، فدعت إلى تبّني الّميجة 
العاّمّية، وصدرت كتب بيا، وطّور بعض المنشّقيف ىذه الّدعوة ووّسعيا لتشمؿ 
... استبداؿ الحرؼ الالتيني بالحرؼ العربّي، فاستحثت ىذه البدعة الوعي القوميّ 

فأثارت المزيد مف الّنقمة في الّنفوس اّلتي وّطدت عزميا عمى تعزيز حركة اإلحياء 
المُّغوّي، وأّسست الجمعّيات لتحقيؽ ىذا اليدؼ بإنشاء المدارس األىمّية والّنوادي، 
وحّققت الجمعّية الخيرّية اّلتي أّسست في دمشؽ نيضًة تعميمّيًة بالمُّغة العربّية ، 

 ثماني مدارس لمّذكور ومدرستيف لإلناث 1895 و 1894فأنشأت ما بيف عامي 
وساىـ خرّيجو المدارس األىمّية الخاّصة، اإلعدادّية والثانوّية بنصيٍب ... في دمشؽ

وافٍر في إثراء الثّقافة ونشر المُّغة العربّية، ورجع مف ذىب منيـ لمّتخّصص في 
فمّما ُوِكؿ إلى . عمى المبادئ العممّية المغروسة فييـ في تمؾ المدارس"أوروبا 

، أنفوا كّؿ (في دمشؽ)بعضيـ الّتدريس في الجامعة الّناشئة أّياـ الحكـ العربّي 
األنفة مف أف يدرسوا بفرنسّيٍة أو إنجميزّية ، وأخذوا عمى عواتقيـ رّد االعتبار إلى 

                                                 

 مجمة –تجربة سورية الرائدة في تعريب العمـو في التعميـ العالي : ينظر عبد اهلل واثؽ شييد ()
. 469 و 468، الصفحتاف 79مجمع المغة العربية بدمشؽ، المجمد 
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المُّغة العربّية اّلتي نيضت مف تحت األنقاض، فدأبوا ليؿ نيار حّتى قّدموا أحسف 
. ()"الخدمات إلى الّتعميـ العالي وىي تعريبو عمى األسس الّراسخة الّسميمة

، تقّدـ أحد (1948في عاـ )وباألمس القريب، في منتصؼ القرف الماضي 
باقتراح استبداؿ الحرؼ  (مجمع فؤاد األوؿ)أعضاء مجمع الّمغة العربّية في القاىرة 

، وىكذا كمّما نامت الفتنة بعثت األيادي الخفّية مف !()الالتينّي بالحرؼ العربيّ 
. يوقظيا

باألمس ناصب التّتريؾ العداء لّمغة العربّية ممّثاًل بالعثمانّييف اّلذيف ندبوا 
ووقؼ الّشعب المقيور يدافع عف . جمعّية االّتحاد والّترقي لتشرؼ عمى تنفيذه

أّما اليوـ فناصبت العولمة . حرّيتو ممّثمًة بُيوّيتو العربّية، ثقافتو ولغتو، وانتصر
العداء لّمغة العربّية وشّمت مناىضة الّشعب بعولمة اقتصاده وبغزوىا الثّقافّي 

محمواًل عمى الّمغة اإلنجميزية، فاحتّؿ التعميـ والّشارع واإلعالـ، واستفاقت فئة قميمة 
ودّقت شعوب العالـ ناقوس خطر . ونيضت بالمُّغة العربّية في بعض المدارس

العولمة في منّظمة األمـ المّتحدة لمّتربية والثّقافة والعموـ فانتصرت برفضيا عولمة 
وترّددت أصداء انتصارىا . الثّقافة، كما ذكرنا مف قبؿ، وأقّرت خيار التّنّوع الثّقافيّ 

عمى العولمة الثّقافّية في ردىات منّظمات األمـ المّتحدة، فنّسقت مواقفيا مع ذلؾ 
القرار وساىمت ببرامج لتنمية لغات الّشعوب وثقافاتيا والحفاظ عمييا، فكاف منيا 
في وطننا العربّي مساىمات كؿٍّ مف منّظمة الّصّحة العالمّية لشرؽ المتوسط في 
تطوير المعجـ الّطّبّي الموّحد وقضايا المصطمح الّطّبّي، وبرنامج األمـ المّتحدة 

لمتّنمية بتقاريره الّسنوّية عف التّنمية البشرّية العربّية اّلتي ُخّصص فييا موقع ممتاز 

                                                 

 معيد الدراسات العربية العالية –حاضر المغة العربية في بالد الشاـ : ينظر سعيد األفغاني ()
. 30، الصفحة 1962، القاىرة (جامعة الدوؿ العربية)

، والحروؼ الالتينية، 495مؤتمر المجمع المغوي، الصفحة : المذكرات: محمد كرد عمي ()
. 1949مطبعة الترقي بدمشؽ - 499الصفحة 
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لمُّغة العربّية ولمثّقافة العربّية، والمنّظمة االقتصادّية االجتماعّية لغرب آسيا بمبادرتيا 
 لتطوير صناعة المحتوى العربّي عمى اإلنترنت، وحّذر البنؾ 2003في عاـ 

... . الّدولّي مف تراجع مستوى الّتعميـ في البالد العربّية
إّف ما تحظى بو المُّغة األـّ مف مكانة لدى أمـ العالـ كّميا، وسرعة اكتساح 
العولمة الثّقافّية ُعُرف مختمؼ ثقافات الّشعوب، أفزع مثّقفييا ونّبو قادتيا إلى ما 

وسارع قادة الّدوؿ . تحممو مف أخطار تفتيت بنية المجتمع وتوىيف قواـ الّدولة
. العربّية إلى العمؿ عمى الّتمكيف لمُّغة العربّية وتعزيز منعة ثقافتيا مف االختراؽ

فنّظمت حممة الّتمكيف لّمغة في سورّية، وأقيمت مشروعات لمّترجمة ممّولة بمميارات 
الّدوالرات في إمارات دولة اإلمارات العربّية المّتحدة وفي دولتي قطر والكويت، 
وأّسست مشروعات مكانز لمُّغة العربّية في كؿٍّ مف الجزائر باسـ الّذخيرة المُّغوّية 

نة العربّية في المممكة العربّية الّسعودّية اّلتي  تدعميا الجامعة العربّية، وباسـ المدوَّ
ـّ الماضي أعمف عنيا في أواخر العا

، وسارعت كؿّّ مف مصر وسورّية أيًضا ()
بإسناد سمطة الّدفاع عف العربّية وتطويرىا إلى مجمعييما المُّغوّييف وُجِعَؿ كؿّّ منيما 
لزاـ الّتعميـ وجميع مؤّسسات الّدولة تنفيذ قراراتيما في  حارًسا عمى سالمة المُّغة، وا 

وطرحت سورّية موضوع الّتمكيف لمُّغة العربّية في مؤتمر القّمة األخير . شؤوف المُّغة
. فاّتخذ الّرؤساء قراًرا باعتماده

كّؿ ىذه الخطوات المباركة لف توقؼ مّد العولمة الثّقافّية، ولكّنيا خطوات 
جراءات أّولّية البّد منيا تمييًدا لخوض معركٍة محّمّيٍة في الوطف العربّي  ميّمة وا 

ضّد العولمة الثّقافّية، أقسى مف المعركة العالمّية ضّدىا في منّظمات األمـ 
. المّتحدة

كاف الّتعميـ الخاّص يمّثؿ طالئع الّدفاع عف المُّغة والثّقافة في معركة 
يو فتغّير دوره ففي غفمٍة مف القائميف عميو أصبح . التّتريؾ، أّما اليوـ فقد غّير توجُّ

                                                 

.  مف النسخة المنضدة350 و349الدكتور عمر حمدو حمود، مرجع سابؽ الصفحتاف  ()



 23 

في توّجيو الجديد يمّثؿ ركائز ىيمنة العولمة الثّقافّية، ولـ تعارض الّدولة الّتغيير، 
وليذا الّسبب تناولنا موقع المُّغة العربّية في الّتعميـ . ولعّمو جرى برضاىا ومباركتيا

الخاّص، فبتحّري أسباب انقالب دوره نجد الخبر اليقيف عف سياسة الّدولة الفعمّية 
. تجاه المُّغة العربّية في الوطف العربيّ 

يمكف القوؿ إذف باالعتماد عمى واقع الّتعميـ الخاّص في الوطف العربّي إّف 
موضوع الّسياسة العربّية تجاه المُّغة العربّية كاف إلى وقٍت قريٍب موضوًعا ال يثير 
االىتماـ في كثيٍر مف البالد العربّية ألسباب تختمؼ باختالؼ األوضاع الخاّصة 

وىذا الواقع ىو مف األسباب الّرئيسة اّلتي يّسرت لمعولمة الّتسرُّب إلى . ألقطارىا
ـّ زّينت لو أشكاؿ  ثقافة المجتمع بعد أف استقّر فيو اقتصادىا المعولـ أو كاد، ومف ث
التّعميـ الخاّص اّلتي جعمت عمادىا الّتعميـ بالمُّغة اإلنجميزّية وبما تحممو معيا مف 

. أساليب العولمة وبرامجيا
إّف سياسة الّدولة في ىذا المجاؿ، وبعد قرارات المنّظمات الّدولّية وقرارات 

دوٍؿ عربّيٍة عديدٍة، وقرارات مؤتمرات القّمة العربّية والسّيما األخير منيا، يجب أاّل 
تؤوؿ إلى االقتصار عمى ذكر جممٍة بسيطة في دساتيرىا أو في قوانينيا تنّص 
عمى أّف المُّغة العربّية ىي المُّغة الّرسمّية لمّدولة، أو أّنيا لغة الّتعميـ في جميع 

بؿ البّد مف إيماف مّتخذي القرار وصانعيو بالمضاميف العميقة لمثؿ ىذه . مراحمو
الّنصوص، وما يقتضيو تطبيقيا مف رسـ أبعاد الّسياسة اّلتي ارتضيناىا لّمغة 

العربّية، وتحديد منطمقاتيا وغاياتيا، واستشراؼ المشاىد المختمفة الممكنة لمستقبميا 
كما ُتستقرأ مف الواقع وبيئتو، ووضع اإلستراتيجّية اّلتي تصؿ بيا إلى المشيد أو 

وبقدر ما تكوف صورة الّسياسة . الصورة اّلتي يمكف أف تحّقؽ غايات الّسياسة
واضحة في أذىاف صانعي القرار عمى األقّؿ، يكوف لسياسة الّدولة معًنى، ألّنيا 

. تكوف قد صدرت عف إرادة ووعي وتبّصر
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الّدولة الخاّصة بالمُّغة " شعارات"ىذه اإلرادة الواعية البصيرة لـ تصحب 
، ترضي ...العربّية فبقيت لذلؾ شعارات، كمثيالتيا شعارات الحّرّية والّديمقراطّية

المواطنيف وال تثير في نفوسيـ تساؤالت حوؿ العمؿ بيا وتحديد محتواىا وكيفّية 
. تحقيقو، وىو ما يوجبو العمؿ بيا

إّف الّتطّورات األخيرة في مواقؼ أصحاب القرار، قادة الّدوؿ العربّية، مف 
العولمة الثّقافّية والمُّغة العربّية تنبئ بالخير، فالمنتظر أف يمقى إصالح شؤوف العمـ 
والمعرفة عاّمًة و المُّغة العربّية والثّقافة خاّصة، آذاًنا صاغية لكؿ مقترٍح رصيٍف في 

ونجاح المرحمة القادمة يقع عمى كواىؿ صانعي القرار في . ىذه المجاالت
مؤّسسات الّدولة والمثّقفيف اّلذيف تشغؿ أذىانيـ مشكالت الّمغة والثّقافة والتّقّدـ 

وواقع الحاؿ فإّف مسؤولّيات ىذه المشكالت تقع منذ زمف بعيد . العممّي والتّنمية
عمى عواتؽ صانعي القرار والمثّقفيف عاّمًة، منيـ تنتظر المبادرة باألفكار الّنّيرة 

لإلصالح، ألّنيـ يعايشوف مشكالت المُّغة والثّقافة والعمـ، وعمييـ ىـ تقع مسؤولّية 
تمحيص الحموؿ اّلتي تحمميا األفكار وتطوير الّصالح منيا، ومسؤولّية تنفيذ ما 
اختير منيا؛ وىذه المسؤولّية ميّمة جدِّا، فقد أحجـ المثّقفوف اّلذيف ُوِكمت إلييـ 

ميّمة الّتعميـ الجامعّي، في كثير مف األقطار العربّية، عف تعريب الّتعميـ وعّطموا 
وىـ بيف مخٍؼ . في بعض البالد العربّية أحكاـ القانوف في تعريب الّتعميـ العالي

. عجزه وتكاسمو عف القياـ بيذه الميّمة ومتعاٍؿ عمى اآلخريف بالّتدريس بمغة أجنبّية
وتعريب الّتعميـ عاّمًة، والّتعميـ العالي منو خاّصة ىو مف أىـّ مشكالتنا في 

لقد نشأ الّتعميـ العالي في سورّية في . وضع سياسٍة تُتَّبع في شؤوف المُّغة العربّية
بدايات القرف الماضي بالمُّغة العربّية وفي كنفيا، استجابة لرغبة الجميور، وليس 

 اضطّرت الّدولة العثمانّية إلى الموافقة 1913وفي عاـ . تنفيًذا لما سّنتو القوانيف
الّتدريس بالّمغة العربّية في جميع مدارس الواليات اّلتي يتكّمـ أكثرية سّكانيا "عمى 
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ولـ يتأّثر ىذا الّتوّجو، أو باألحرى ىذه الّسياسة، في سنوات ..." ()ىذه الّمغة 
االنتداب الفرنسّي، ولـ يفكر المثّقفوف اّلذيف ُوِكمت إلييـ ميّمة الّتعميـ في الجامعة 

. ()الّسورّية الّناشئة بالّتعميـ بغير المُّغة العربّية كما يذكّرنا األستاذ سعيد األفغاني
وسياسة . إّف سياسة الّدولة تجاه المُّغة العربّية تظير بوضوح في سياسة الّتعميـ

غياب رؤية متكاممة واضحة لمعممّية "الّتعميـ تعاني في كثير مف البالد العربّية 
إلى )وتّتسـ سياسات الّتعميـ في بعض البمداف العربّية إضافًة ... الّتعميمّية وأىدافيا

ويكاد يكوف الثّابت في سياسة الّدولة تجاه المُّغة . ()"بقدٍر عاٍؿ مف الّتذبذب (ذلؾ
العربّية ىو الّنّص عمى أّف المُّغة العربّية ىي المُّغة الّرسمّية في البالد، وىي لغة 

وال يعني نّص دساتير البالد وقوانينيا عمى مثؿ ىذه العبارات أّف مؤّسسات . الّتعميـ
إّف مسؤولّية تعريب الّتعميـ العالي، أي الّتعميـ بالمُّغة . الّتعميـ تراعي تطبيقيا بدّقة

العربّية في الجامعات والمعاىد، ىي ميّمة الجامعات العربّية، ميّمة أعضاء ىيئات 
الّتدريس فييا، وىـ يتّحمموف ِوْزر تأخر تعريب الّتعميـ وعدـ وضع سياسٍة واضحٍة 

رصينٍة متكاممٍة لمُّغة العربّية في بالدنا، وبخاّصة في األقطار اّلتي لـ تُنشئ مجمًعا 
وبعد . لّمغة العربّية فييا، والسّيما في ىذه الّظروؼ العصيبة اّلتي رافقت العولمة

اّتخاذ الّرؤساء العرب في قّمتيـ األخيرة القرارات اّلتي رسمت الخطوط العريضة 
لسياسة عربّية تجاه الّمغة العربّية أو لمنطمقاتيا، لـ يبؽ لمقائميف عمى الّتعميـ إدارًة 
أو ممارسًة عذٌر يسوّْغ إحجاميـ عف تعريب الّتعميـ بجميع مراحمو، كما لـ يبَؽ 
لمّدولة عذر يسّوغ تأّخرىا في وضع سياستيا تجاه الّمغة العربّية، والعمؿ عمى 

يستوحى مف إيماف الّرؤساء بحكمة ما أقّروا في قّمتيـ، عمى أف . تطبيقيا بحزـٍ 

                                                 

تجربة سورية الرائدة في تعريب العمـو في التعميـ العالي، مرجع : ينظر عبد اهلل واثؽ شييد ()
(. 470)سابؽ، الصفحة 

(. 6)ينظر الحاشية رقـ  ()
. 54، الصفحة 2003ينظر تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ  ()
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يكوف تطبيقيا في الّتعميـ في أقرب وقٍت، وأف يكوف في أحكاـ تطبيقيا محاسبة 
ولنا في تجارب دوٍؿ أخرى عبرة، فقد ُذكر في الخّطة الّشاممة لمثّقافة . المخالفيف

داـ االستعمار اليابانّي لكوريا ستّيف سنة منع فييا تداوؿ : "()العربّية ما  يأتي
الّمغة الكورّية، وما إف استقّؿ البمد حّتى كاف أّوؿ مرسوـ في أّوؿ عدٍد مف جريدتو 

وقد ُجمع الّشيوخ مف الّريؼ في الّصيؼ لتعميـ . الّرسمّية منع الّتحّدث باليابانّية
القضّية الّمغوّية بعد انتصاره مباشرة في  (ىوشو منو)وحسـ ... المدّرسيف لغتيـ

فيتناـ فأعمف فتنمة كّؿ الكّمّيات والجامعات والمدارس، وحيف طمب إليو أساتذة كّمّية 
الّطّب في ىانوي إمياليـ عّدة سنوات لترجمة المراجع، أميميـ تسعة أشير عمى أف 

...". تجري االمتحانات في نيايتيا بالفتنامية
إّف قرارات الّرؤساء والمشروعات الّضخمة اّلتي أعمف بعضيـ وبعض األمراء 
عف إقامتيا، لف يكتب ليا الّنجاح إذا لـ توضع في إطار سياسة لّمغة العربّية ُيمحؽ 

بيا استراتيجّية تعمؿ في خدمتيا وتحقؽ أىداًفا تحّدد ليا وفؽ ظروؼ العمؿ 
ولف يكتب لالستراتيجّيات الّنجاح إال إذا توّلت متابعة تنفيذىا . ومستوى الّطموحات

مؤّسسة ، تختار ليا إجراءات التّنفيذ وأساليبو، وتضع خططو وتحشد لو الخبرات 
وتقّوـ انحراؼ مساره عف األىداؼ الموضوعة، وتعالج ما يعترضو مف صعوبات، 
وتقّدر ما يصيبو مف نجاح في الوصوؿ إلى األىداؼ، ومدى ما يحّققو مف تطوير 

. خبرات العامميف وتكويف العمماء
أّما المشروعات الّضخمة اّلتي أعمف عف إقامتيا وتمويميا بعض الّرؤساء 

واألمراء فيجب أف توّظؼ أيضًا في خدمة الّسياسة المُّغوّية العربّية، فتقوـ فييا بدور 
إّف تطّور . المؤّسسات والمشروعات اّلتي واكبت بناء الحضارة العربّية اإلسالمّية

المُّغة العربّية في مطمع بناء الحضارة العربّية اإلسالمّية جرى في مؤّسسات 
                                                 

()  ، ينظر الخطة الشاممة لمثقافة العربية، منشورات المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
. 99 الصفحة 1990الطبعة الثانية، تونس 
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كمدرستي الكوفة والبصرة، وجرى نقؿ العموـ إلى العربّية في مشروع أشرفت عميو 
الّدولة ورعتو وجمعت لو العمماء والّتراجمة وتحّوؿ بسرعٍة إلى مؤّسسٍة ُعرفت باسـ 

ال . بيت الحكمة، نقمت العموـ إلى العربّية وطّورتيا وطّورت معيا العامميف فييا
يكفي منح األمواؿ إلنجاز مشروعات كاف إنشاؤىا حمـ المثّقفيف، يجب أف يقيـ 

المانحوف كياًنا تنظيميِّا لكّؿ مشروع تحّدد أىدافو ويدعى لمعمؿ فيو عمماء ليـ خبرة 
. وشباب ُأحسف إعدادىـ ويحبُّوف العمؿ فيو

وأّما المؤّسسة اّلتي عمييا أف تتوّلى متابعة تنفيذ االستراتيجّية فيي مجمع 
إّنو . المُّغة العربّية، فميس بيف مؤّسسات الّدولة ما ىي ألصؽ منو بيذه الميّمة

المؤّسسة الوحيدة اّلتي اقتصرت أغراضيا وأىدافيا عمى حماية المُّغة العربّية 
إال أّف بنية المجمع وأساليب العمؿ فيو لـ تتطّور بالقدر . وسالمتيا وتطوير خدمتيا

فالعمؿ العممّي فيو ميما . الذي يمكّْنو مف القياـ بيذه الميّمة في عصر العولمة
اختمفت صوره وأساليبو يقـو عمى ما ينجزه أعضاء المجمع فرادى مف األعماؿ، 
وحصيمة عمؿ كؿٍّ منيـ فيو تتناسب وسنوات العطاء مف العمر، سنوات الكيولة 

وقد لوحظ في مجمع دمشؽ أّف العمر . وما حوليا اّلتي يقضييا العضو في المجمع
الوسطي ألعضاء المجمع لدى انتخابيـ ارتفع مف قرابة الخامسة والّثالثيف في 

إلى الّسبعيف اليوـ، بعيًدا عف  (1930- 1919)العقد األوؿ مف عمر المجمع 
الّسنوات المفعمة بالّنشاط والحيوّية منو، وأّف العمر الوسطي ألعضاء المجمع اليوـ 

فكيؼ يتسّنى ليذا المجمع متابعة تنفيذ ! أيًضا قد جاوز الخامسة والّسبعيف
استراتيجّية المُّغة العربّية في القطر والتّنسيؽ مع المجامع العربّية لتنفيذ سياسٍة 

لغوّيٍة عربّيٍة واحدة؟ وال تختمؼ الّصورة في المجامع األخرى كثيًرا عنيا في مجمع 
. دمشؽ

ـّ إّف المجمع اّلذي يتابع تنفيذ استراتيجّية الّمغة البدّ مف أف يكوف قد شارؾ  ث
في وضعيا وكّوف صورًة واضحًة عف محاورىا والمراحؿ الحرجة في تنفيذىا، أي 
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أف يكوف ىو اّلذي وصَّؼ منيجية العمؿ المتبعة في وضعيا، وعرضيا عمى 
إّنو باختصار المؤّسسة اّلتي عمييا إعداد مشروع . شركائو الستكماؿ رسـ صورتيا

عداد مشروع االستراتيجّية اّلتي تعمؿ عمى  الّسياسة المُّغوّية العربّية في القطر وا 
إنقاذ الّسياسة وتحقيقيا بتعاوف منّظـٍ وثيٍؽ مع الجيات المعنّية بشؤوف المُّغة العربّية 
ومنيا بخاّصة وزارات الّتربية والّتعميـ العالي والثّقافة واإلعالـ وما يرتبط بيا جميًعا 

ـّ ال يمكف أف يقوـ بيا مجمع مف مجامعنا العربّية . مف مؤّسسات ىذه الميا
يجب أف يتحّوؿ . بأجيزتيا اإلدارّية الّضعيفة وبناىا الييكمّية البسيطة المتصّمبة

تحّؿ فيو وحدات البحوث محّؿ لجاف المجمع . المجمع إلى مركز بحٍث عمميٍّ لغويٍّ 
العممّية الّدائمة، فيتمّكف المجمع مف جية، مستعيًنا بالبنية اإلدارّية الجديدة الممتّدة 
إلى وحدات البحوث، مف متابعة تنفيذ االستراتيجّية والتّنسيؽ داخميِّا بيف وحداتو 

ويتمّكف بيذا الّتحّوؿ مف جيٍة أخرى، مف . المختمفة وخارجيِّا مع الجيات المشاركة
االعتماد عمى منظومة بحٍث لغويٍّ تتمّتع بمنيٍج عمميٍّ في البحث واإلدارة مًعا، 
وتعتمد عمى خطٍط ال تتأّثر بسرعة بتغيُّر مجموعة قيادة المجمع أو تضعضعيا 

ىذا االنتقاؿ بالمجمع مف الّنظاـ الفرنسّي وليد القرف الّسابع . بغياب أحد أفرادىا
عشر إلى مجمع عممّي لغوّي عمى غرار المجامع اّلتي ال تزاؿ تحتفظ بتسميتيا 

، يؤّمف لو االستفادة مف خبرات األعضاء اّلتي تراكمت مع تنّوع (!)أكاديمّيات
الّتجارب اّلتي مّروا بيا في شؤوف الّمغة العربّية، ويقي المجمع إلى حدٍّ ما مف 

االضطراب اّلذي تسّببو الّتغّيرات المتوافرة في مجموعة قيادتو أو في بعض أفرادىا 
ويحتضف البيئة المناسبة لتكويف باحثيف في مقتبؿ العمر يمكف أف . بحكـ الّسفّ 

يرقى بعضيـ لعضوّية المجمع في سفٍّ مبّكرة، إذ يجب أف يبقى الّسعي حثيثًا 
إلعادة شيء مف الّشباب لممجمع ألّف المشكالت المزمنة في تعميـ وتعّمـ المُّغة 

العربّية ىي بمسيس الحاجة إلى تطعيـ الخبرة باإلبداع اّلذي نتحّرى عنو في لغوّييف 
. وعممّييف في سفّْ الكيولة أو ما قبميا
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الّتعقيبات والمناقشات 

  عقب عرضو لمحتوى بحث الّدكتور  عبد المهديالّدكتور عبد الجميلأشار 
عبداهلل واثؽ شييد اّلذي اعتذر عف عدـ تمكُّنو مف الحضور لظروٍؼ خاّصة 

، متسائاًل أال "الّسياسات المُّغوّية تجاه المُّغة العربّية"بو، إلى عنواف البحث 
يجدر أف يكوف ىذا العنواف محوًرا عامِّا تدوُر حولو عدٌد مف األبحاث، وكؿُّ 
ورة وتتَّضح معالميا  بحٍث يتحّدث عف قطٍر أو قطريف عربّييف، فتتكامؿ الصُّ

في الوطف العربّي كّمو، وال تقتصر عمى تجارب محدودة في الجميورّية العربّية 
السُّورّية، حيث إّننا نحتاج إلى أمثمة كثيرة مف أقطار الوطف العربّي كّمو تبّيف 
مقاومة العولمة وما يكتنفيا مف ُأمور، وردِّا عمى حديث الباحث عف مقاومة 

بعض الجامعات الخاّصة لمعولمة تحّدث الّدكتور عبد الجميؿ عف واقع الّتعميـ 
في الجامعات الخاّصة في الوطف العربّي بعاّمة وفي اأُلردف بخاّصة، مشيًرا 
إلى أفَّ ىناؾ سعًيا لمتغّني والتَّفاخر بوضع مسّميات لجامعات خاّصة في 

الوطف العربّي مف دوف عمٍؿ لمّرقّي بالمستوى العممّي ليا، فالّتعميـ في جامعة 
نيويورؾ الموجودة في عّماف مثاًل يختمؼ كّؿ االختالؼ عف الّتعميـ في جامعة 

 .، إذ إّف البوف شاسٌع بينيما"أمريكا"نيويورؾ في موطنيا األصمّي 

ـّ عقَّب الّدكتور عبد الجميؿ عمى حديث الباحث عف تمكيف المُّغة   ُث
العربّية في سورّية، مبّيًنا َأّف قّمة حصص المُّغة العربيَّة في مدارسنا ستؤّثر عمى 

أداء طالبنا المُّغوي، فالمُّغة العربّية عندنا ليا حصٌص أقّؿ مّما ينبغي أف يكوف ليا 
ُيعطى الّطالب ثالث حصص في المُّغة -  مثاًل –بكثير، ففي المرحمة الثّانوّية 

وتتشابو ... العربّية ُأسبوعيِّا باستثناء الفرع األدبّي، اّلذي يمتحؽ بو فئة قميمة 
المدارس والجامعات في اأُلردّف وسورّية في المناىج والخطط الّدراسّية، وردِّا عمى 

حديث الباحث عف إنشاء مدارس لتعزيز حركة اإلحياء المُّغوّي تساءؿ الّدكتور عبد 
الجميؿ عف أسباب الّتركيز عمى اإليجابّيات وتجاىؿ الّسمبّيات في معرض حديٍث 
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ة ... لغوّي عممّي أدبّي ثقافيّ  ـَ الّتركيز عمى تجربة خاصَّ ، وليس حديثًا سياسيِّا، َوِل
!. في سورّية مف دوف استقصاء لتجارب مماثمة في العالـ العربّي كّمو؟

شارًة إلى الّصفحة العاشرة مف البحث اّلتي رّكزت عمى دور المثّقفيف  وا 
حجاميـ عف الّتعريب، وحاولت االبتعاد عف دور أصحاب القرار، أّكد الّدكتور  وا 
عبد الجميؿ أىّمّية القرار الّسياسّي في الّتعريب، وىو ال يمغي دور المثّقفيف، فعند 

.   صدور قراٍر سياسّي سُيمزـُ المعارُض لمّتعريب بالعمؿ بمقتضاه 

إّف الحديث عف الّسياسات العاّمة يوجب البحث في قضايا : وأضاؼ قائالً 
 سياسات المناىج الّتعميمّية والكتب ؿومحاور أساسّية تمّثؿ تمؾ الّسياسة، مث

المدرسّية وما يّتصؿ بالمُّغة العربيَّة مف اختيار لمّنصوص ومف تأىيؿ مف يعمّْمونيا 
، وىي إف سرنا فييا سيًرا صحيًحا ودقيًقا وموضوعيِّا فسنصؿ إلى ... وغير ذلؾ

تحقيؽ سياسات إيجابّية، ومنيا تمكيٌف لمُّغة العربّية في مؤّسسات الّدولة جميعيا، 
إضافًة إلى أىّمّية توضيح محور التّبايف في سياسات الدُّوؿ العربّية تجاه المُّغة 

فالبمداف اّلتي ! وىؿ المشرؽ العربّي مثؿ مغربو؟! العربّية، فيؿ الدُّوؿ العربّية سواء؟
كاف اإلنجميز يستعمرونيا يشيع فييا الّتعميـ باإلنجميزّية، أّما الفرنسّية فتشيع في 

! البمداف اّلتي كاف الفرنسّيوف يستعمرونيا، فماذا عف سيطرة المُّغات األجنبّية؟
وماذا عف العامّية في العديد مف ! وكيؼ نقؼ إلى جانب لغتنا وننصرىا؟

وىؿ سعينا لتخصيص أمواٍؿ الزمة إلنجاز ! وماذا عف لغة اإلعالـ؟! الفضائّيات ؟
نشاء مراكز لألبحاث  مشروعاٍت أساسّية، مثؿ مشروع المعجـ التّاريخّي، وا 

ـَ ال ُيربط الموضوع المطروح اليوـ بموضوعاٍت ذات صمة وثيقة ! ؟...والّترجمة وِل
. نوقشت في ندواٍت سابقة فنبدأ بما انتيينا إليو

اختتـ الّدكتور عبد الجميؿ تعقيبو باإلشارة إلى طغياف العولمة عمينا إلى الحّد 
اّلذي نجد فيو أّف أقساـ المُّغة العربّية في بعض البمداف العربّية ُألغيت، وَأصبح قسـ 
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ـّ تساءؿ كيؼ ستكوف العولمة، وكيؼ ستكوف  المُّغة العربّية ضمف وحدة التُّراث، ث
فيؿ تكفي ىذه الّساعات ! مقاومتيا عندما ُيخصَّص أربعوف ساعًة لمّتخّصص؟

مشيًرا إلى تقرير األمـ المّتحدة ! لتخريج متخّصٍص أو مثّقٍؼ أو عارٍؼ بالمُّغة؟
ـ، اّلذي ورد فيو َأفَّ العالـ يواجو عمى جبية المُّغة موقًفا 2002اإلنمائّي لعاـ 

مصيريِّا، إمَّا أف يتمّسؾ بتعدُّد لغاتو وما ينطوي عميو ذلؾ مف صعوبة الّتواصؿ 
مَّا أف تتوّحد لغات العالـ في لغٍة قياسّية  عاقة تبادؿ المعمومات والمعارؼ، وا  وا 
واحدة، وىي المُّغة اإلنجميزّية في أغمب الظَّّف، وحينئٍذ تكوف قد حّمت بالبشرّية 

. (اليونسكو)الطامَّة الكبرى، كما ذكر مدير عاـ منظمة الثّقافة العالمّية 

  أثناء تعقيبو عمى ىذه المحاضرة إلى الّدكتور عبد الّمطيف عربّياتأشار  
لمكاتب الفرنسّي شاتميو اّلذي أّلفو عاـ " الغارة عمى العالـ اإلسالميّ : "كتاب

 وما ورد فيو مف تمخيٍص لمخّططات لمييمنة عمى العالـ اإلسالمّي، 1906
ذاكًرا أّف ما ُيقاؿ اآلف عف الييمنة والّسيطرة عمى مقّوـ ميٍـّ مف مقّومات اأُلّمة 
العربّية، وىو المُّغة العربّية، ىو ناتٌج عف تمؾ المخّططات اليّدامة المستيدفة 
ُأّمتنا اإلسالمّية، موضًحا َأّننا ابتعدنا عف المرجعّيات اّلتي انطمؽ منيا آباؤنا 

وأجدادنا فاستطاعوا بذلؾ أف يحّصنوا أنفسيـ ويحافظوا عمى مقّوماتيـ، 
فمرجعّياتنا الّسابقة ُغطَّت بكثيٍر مف الوسائؿ، ولذلؾ أصبحنا نفّكر تفكيًرا 

مختمًفا، وأصبح الّتعميـ في جامعاتنا العربّية واإلسالمّية بالمُّغة اإلنجميزّية حّتى 
في العموـ اإلنسانّية، وذلؾ عمى قاعدة االستثناء، رغـ أّف تجربة الّتعميـ بالمُّغة 
اإلنجميزّية قد خضعت لمتّقويـ في السَّبعينّيات وثبت فشميا، إالَّ أّف ىناؾ َمْف 
مبيَّة ليذه الّتجربة، وتجاوز المؤّسسات القائمة لمحفاظ عمى  تجاىؿ الّنتيجة السَّ

لغتنا العربيَّة، كما ُأدخؿ تعميـ العموـ والّرياضّيات بالمُّغة اإلنجميزّية إلى مدارسنا 
الخاّصة، وُأقّر تدريس لغة أجنبّية مف الّروضة واالبتدائي رغـ مخالفة ىذا 

. األمر لقواعد العمـ والتَّربية
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ـّ أشار إلى تقرير اأُلمـ المّتحدة اّلذي ذكر قبؿ أشيٍر قميمٍة أّف اأُلردّف يحتّؿ  ث
المرتبة اأُلولى عربيِّا في قطاع التَّربية والّتعميـ منذ أربعيف عاًما، موضًحا أفَّ شؤوف 

، حيث 1964 لسنة 16الّتربية والّتعميـ ُنّظمت بموجب قانوف الّتربية والّتعميـ رقـ 
ُحدّْد انبثاؽ فمسفة الّتربية والّتعميـ في األردّف مف اإليماف باهلل والمثؿ العميا لأُلّمة 

، ورغـ كؿ المحاوالت بقي ىو األصؿ، 1988العربيَّة، ثـ ُفّصؿ ىذا القانوف عاـ 
إذ جعؿ الوزارة مؤّسسة دائمة ومستّمرة؛ ولذا احتّمت اأُلردّف المرتبة اأُلولى في 

. البالد العربّية في مجاؿ الّتربية والتعميـ منذ أربعيف عاًما

ـّ تحّدث عف المرجعيَّات العربّية األصيمة والقيـ اإلنسانّية اإلسالمّية الّرفيعة،  ث
وكيؼ استبدؿ بيا مرجعيَّات غربّية، وُىِدمت المؤسَّسات الّصحيحة المنظَّمة  

بالخموات اّلتي يقّرر فييا ما يتعارض مع القانوف وعمؿ المؤسَّسات، ذاكًرا أّف ىذا 
العرض البسيط المتسمسؿ يوّضح لنا أيف نحف، وكيؼ وصمنا إلى ما وصمنا إليو، 

وماذا يراُد بنا، وقد رأى الّدكتور عربيَّات أّف الّتمّسؾ بالمُّغة، وتجاوز العقبات 
.  والّتحّديات اّلتي تحاؾ ضّد لغتنا ىي في مقدور أّمتنا إذا أرادت ذلؾ

  عمى ىذه المحاضرة بتأكيده أّف الّتعريب إرادة الّدكتور إسحاق فرحانعّقب 
سياسّية، وأّوُؿ َمف سيستجيُب ليذه اإلرادة المثّقفوف، مبيًّْنا أّف ىذا األمر يوجب 

وعمى الّساسة ليقّرروا .... القياـ بالّضغط في اإلعالـ ومجمس الّنّواب واألعياف
ـّ أبدى أسفو لما يحدث في الّتعميـ الخاّص مف سيٍر نحو  الّتعريب، ث
الخصخصة كما تريد الّسياسة العاّمة، فبعض المدارس تدّرس العموـ 

والّرياضيات بالمُّغة العربّية واإلنجميزّية في آٍف واحٍد، وبعضيا تقتصر عمى 
الّتدريس بالمُّغة اإلنجميزّية، وما يبعُث عمى األسؼ أيًضا ما َأقّرتو وزارة الّتربية 
ّؼ األوؿ  والّتعميـ قبؿ بضع سنوات مف وجوب  تعميـ المُّغة اإلنجميزيَّة مف الصَّ
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االبتدائّي، وىذه خطيئة كبرى، والحديث ذو شجوٍف عف الفضائّيات واإلعالـ 
... . والالفتات والمسّميات اّلتي ُتطمؽ عمى شركاتنا ومحاّلنا

ـّ أكَّد الّدكتور إسحاؽ ضعؼ الّتعميـ الجامعّي في البالد العربّية، فبعض  ث
  يوجد فييا أكثر مف عشريف جامعًة أجنبّية كأكسفورد – مثاًل –دوؿ الخميج 

وىارفرد وغيرىما، حيث تعطي شياداٍت لخرّيجييا ال ترقى لشيادات ىذه الجامعات 
في بمدىا األجنبّي، وقد اختتـ تعقيبو باإلشارة إلى أىّمّية المُّغة العربّية اّلتي استُبِدؿ 

رغـ أّنيا صنو الّديف، فالمُّغة ... بيا المُّغة اإلنجميزّية في الّتجارة واالقتصاد واإلعالـ
. العربّية والّديف عماد نيضتنا ومشروعنا اإلصالحيّ 

  أّف المحاضرة رغـ جودتيا إالَّ أّنيا، لألسؼ، سبع العيش الّدكتورة سرىذكرت 
مفتقدة لمجّدة المنشودة منيا، ففي بالدنا العربّية ال توجد أيُّ سياسة رسميَّة في 
حفظ المُّغة العربّية، رّبما نجد مقاومًة بسيطًة لمّتغريب في مدارس تحفيظ القرآف 
الكريـ اّلتي غايتيا اأُلولى دينّية وثقافّية، وىذا يعود بالخير عمى المُّغة العربّية، 
أّما بالّنسبة لمجامعات فيي توغؿ في الّتغريبة اّلتي تعيشيا ُأّمتنا العربيَّة، وما 

زالت مجامع المُّغة العربّية وحدىا بقع زيٍت مضيئة تطفو عمى بحر ىذه 
التَّغريبة، وردِّا عمى ما ورد في المحاضرة مف ذكٍر كثيٍر لسياسات الّتعريب في 
سوريَّة، رأت الّدكتورة سرى أّف ىناؾ تراجًعا ممحوًظا في الّتعريب في القطاع 
الّطّبّي، إذ نمحظ أّف الّطبيب السُّورّي يكاد أف يكوف خجواًل مف لغتو العربيَّة، 
فيو يحاوؿ إلقاء محاضرتو بالمُّغة اإلنجميزّية المتعّثرة في المؤتمرات الّطّبّية 

فضاًل عف أّف ... ، كما يفعؿ أطّباؤنا في اأُلردفّ ... اّلتي ُتعقُد في سوريَّة
أسماء األطّباء اّلتي تعمَّؽ عمى صدورىـ ِبَشاراٍت صغيرة ُتكتُب بالمُّغة 

.   اإلنجميزّية
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  في مفتتح تعقيبيا عمى ىذه المحاضرة عف الّدكتورة هدى أبو غنيمةتساءلت 
سبب تركيز مناىجنا عمى األداء الّمفظّي لمّطمبة رغـ كوف لغتنا أداًء فكريِّا 

إذ إّف ىذا األمر يبعد طمبتنا عف ىذه ... بالّدرجة اأُلولى، وليست أداًء لفظيِّا
المُّغة، كما أفَّ عدـ إقباؿ معظـ طمبتنا عمى تعمُّـ المُّغة العربيَّة يرجع إلى أّننا لـ 

نستطع إلى اآلف أف نصيغ نظريَّة مف نصوصنا العربيَّة في تراثنا العربّي 
.  الميـّ 

وقد تدعونا حالة المثاقفة في األندلس إلى االنتباه إلى أّف كثيًرا مّما ُأنتج في 
عصر الّنيضة في ُأوروبا كاف نتيجة حالة المثاقفة بيف العرب واأُلوروبّييف، مشيرًة 

إلى أّف الباعث عمى األسؼ أّف بضاعتنا لـ ترّد إلينا بنزاىٍة، بؿ رافقيا مشروع 
سياسّي يستيدؼ تغييب ُىوّيتنا، وأنيت الّدكتورة ىدى تعقيبيا ببياف أّف حركة 

المقاومة تبدأ بتصحيح صورة الّذات عند أبنائنا، والتّنّبو لقيمة ىذه الّمغة وقيمة ىذا 
.   الّتراث

  في معرض تعقيبو عمى ىذه المحاضرة عند الّدكتور حامد صادق قنيبيتوقَّؼ 
وكيفّية نطقيا، موضًحا أّف التَّْقِنيات ىي مفرد تْقنية، والتَّْقِنَيُة " التّقنيات"كممة 

مأخوذة مف أتقف أو تقف بمعنى َأْحَسَف، أّما التّْْقِنَيُة بالكسر فيي كممة معّربة 
مأخوذة مف كممة تكنولوجيا، وألّف مصّمـ الّتكنولوجيا قد يصّمـ أحياًنا تقنية 

سيئة ذات عمر محدود، أو قد يتعّمد تصميـ تقنية سّيئة مثاًل، فضاًل عف أّف 
التّقنية كما ُذكر في ىذه المحاضرة قد تكوف ليا آثاٌر سمبيَّة عمينا إذا أسأنا 

استعماليا، ولـ نقـ بتوظيفيا لصالحنا وصالح لغتنا، فيي ليست في كّؿ ُأمورىا 
. خيًرا، ولذا فإّف ضبط  الكممة بالكسر أصحّ 

  تعقيبو باإلشارة إلى قوؿ الّدكتور الّدكتور مشهور عبد الرحمن مشاهرةاستيّؿ 
عبد الجميؿ إّف عنواف المحاضرة يحتاج إلى جرأة مؤّكًدا ىذا القوؿ، حيث إّف 
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جميع ألواف الّتغيير تحتاج إلى جرأٍة ومصداقّية، َأمَّا بالّنسبة ألىؿ الّسياسة فقد 
رأى الّدكتور مشيور أّنو يكفي بأىؿ الّسياسة أف يستشعروا أىّمّية ما نتحّدث 
َـّ تحدَّث  عنو وخطورة تجاىمو، وأّي استشعاٍر نستطيعو ىو نجاٌح لو نتائجو، ث
عف عولمة أقساـ المُّغة العربيَّة سواء أكاف ذلؾ في مواد المُّغة العربيَّة وذلؾ 
ة التُّراثّية إلى حديثة أو التّقميؿ مف بعض  بتغيير بعض أسماء المواّد خاصَّ

أـ في أساتذتيا، مشيًرا إلى أّف أحد الحموؿ يكوف بتفعيؿ أقساـ المُّغة .... الموادّ 
ـّ اختتـ تعقيبو ببيانو كيؼ ... العربيَّة، بحيث يكوف القسـ خمّية نحٍؿ فاعمة  ،ث

استطاعت مؤّسسات غير حكومّية في القدس أغمبيا في حقوؽ المرأة 
والّديمقراطّية، أف تعرض قضيَّتيا، حيث قامت بثورة إعالميّة كبرى، وحاولت 
إقناع الّناس بأّف ليا قضيَّة، فإذا كاف ىؤالء عمى باطميـ وزيؼ ما يّدعوف 
أحدثوا شيًئا في مجتمعاتنا، أفال نستطيع نحف أصحاب الحّؽ أف نؤّثر في 

!. غيرنا ونحدث شيًئا يخدـ قضّيتنا ؟

  أىمية وجود اإلرادة الّسياسيَّة أواًّل، موضًحا كيؼ الّدكتور عبد القادر عابدأكَّد 
 في العصر العباسّي، ةتّمت حركة نشطة لمّترجمة في دولة الخالفة اإلسالميّ 

فعندما أرادت الّدولة الّترجمة قاـ عمماء العرب المسمموف بأعماٍؿ إبداعّية في 
ـّ تال ذلؾ تأليفات كبيرة في بدايات القرف الثّالث مثؿ كتاب ... أيَّاـ المأموف ث

الحاوي في الطّّْب البف الّرازي ورسالتو المشيورة في الحصبة والجدري والّتمييز 
.   بينيما

وقد رأى الّدكتور عبد القادر أّنو ال بّد مف عصٍؼ ذىنّي وتفكير بطريقة 
إبداعّية مختمفة مف أجؿ نيضٍة عمميَّة شاممٍة تتصدَّرىا اإلرادة السياسيَّة، مشيًرا إلى 
أّف سورّية رغـ تعامميا مع تعريب الّتعميـ العالي والّتعريب بشكؿ عاـ قرابة مئة عاـٍ 

إالَّ أّنيا لـ تنيض، فالّدوؿ العربيَّة اّلتي تّدعي أنَّيا عرَّبت الّتعميـ العالي واّلتي لـ 
.   ُتعّرب كالىما متخّمؼ جدِّا عمميِّا وبطيء الخطوة نحو الّنيضة
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  تعقيبو ببياف الفرؽ بيف الماضي والحاضر في الّدكتور عبداهلل إبراهيمابتدأ 
تعمُّـ المُّغة العربّية، حيث أشار إلى ضعؼ أبنائنا صغاًرا وكباًرا في المُّغة 

العربيَّة وتدىور مستواىـ المُّغوّي في العصر الحاضر، ذاكًرا أّنو لوال القرآف 
الكريـ اّلذي حفظ لغتنا وخّمدىا لكانت المُّغة العربّية مف أوائؿ الّمغات اّلتي 
اندثرت، فالمُّغة مصيرىا مربوٌط بمصير ُأّمتيا فيي تضعؼ بضعؼ أىميا 

.   وتقوى بقّوتيـ، واألّمة العربيَّة اآلف في حالة ضعٍؼ شديدة

ـّ تحّدث عف أىّمّية تعميـ المُّغة العربيَّة؛ إذ إّف كثيًرا مف األلفاظ في لغتنا  ث
تتغّير داللتيا تبًعا لتغّير حركتيا، ورّبما يقع اإلنساف في الحراـ إذا غيَّر الحركة، 

أف يبذلوا   ...مناشًدا األساتذة األفاضؿ ووزراء الّتربية وَمف قادوا مؤّسسات تربوّية
وسعيـ خدمًة لمغتنا الشَّريفة اّلتي يناصرونيا ويستشعروف بأىّمّيتيا ودليؿ ذلؾ 

حضورىـ فعاليَّات مجمعنا، وىـ يمحظوف الضَّعؼ المتبّدي في المُّغة لدى أبنائيا، 
وكيؼ يخطئ خريج المُّغة العربيَّة أكثر مف خطأ في الّمغة وىو يقسـ أماـ مدير 
الّتربية والتَّعميـ بقسـٍ ال يتجاوز الّسطريف، فضاًل عف حديث ساستنا ونّوابنا اّلذي 

ـّ تساءؿ ماذا يمكف لمجمع المُّغة ... يتفطَّر منو القمب لشّدة االعتداء عمى الّمغة  ث
العربيَّة اأُلردنّي والمجامع اأُلخرى أف تفعؿ مقرونًة بأصحاب القرار، داعًيا إلى 

الّتوصية بعقد امتحاٍف في المُّغة العربيَّة لطمبة الّدراسات العميا عمى غرار امتحاف 
.  في اإلنجميزّية، وأف يتوّلى المجمع اأُلردنّي متابعة ىذا األمر" التوفؿ"

 
  أّف ىناؾ فرًقا كبيًرا جدِّا بيف أف تكوف الّمغة وعاًء جبر الّدكتور خالدأوضح 

لمفكر وبيف أف تعّمـ الّمغة بوساطة نصوٍص فكرّية، مشيًرا إلى أّننا واقعوف في 
شبية أو خمٍط ناتج عف شبية بيف ىذيف األمريف، فنحف ال نعيش في العصر 

نحف نعيُش في القرف الحادي ... الجاىمّي أو عصر صدر اإلسالـ
فالعرب قديًما كانوا يعيشوف مجتمًعا لغويِّا، أمَّا نحف اآلف فأمَّة ... والعشريف
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 ابتعدنا كثيًرا عف أف نكوف مجتمًعا ثعرجاء عوراء مف حيث المُّغة، حي
فالطُّرفُة والّنادرُة والّنكتُة والّشعُر والخطبُة والّرسالُة كّميا ُتستعمُؿ فييا ... لغويِّا

العربيَّة الّنقية الخالصة الفصيحة، فكيؼ يمكف أف نستخدـ الّنصوص الّراقية 
وىي تمّثؿ قّمة الّذكاء الّمغوّي في تعميـ العربيَّة في الّصّؼ الثّالث والّرابع 
األساسّي، وقد غَمَبت الّميجات الّدارجة في عصرنا الحالي لغتنا الفصيحة 

وكيؼ يفيـ الّطمبة المجاز واالستعارة والكناية والّتشبيو بصنوفو ! ؟%99بنسبة 
ـّ نحيد بيـ عف أف يفيموا الجممة العربيَّة المنظومة نظًما خطيِّا ... المختمفة، ث

ـّ ذكر أّنو إذا كانت عنايتُنا بالقيـ اّلتي تمّثميا النُّصوص المُّغوّية فإّننا سنحيد  ث
فقديًما ... كثيًرا عف أف ُيتقف طمبتنا ميارات الكتابة والقراءة والمحادثة واالستماع

ألّف المجتمع كاف ... كانوا يقولوف عّمموا أبناءكـ شعر فالٍف وروّْىـ شعر فالف
أّما نحف اآلف فقد ابتعدنا عف لغتنا، مشيًرا إلى أّف ىناؾ عوامؿ ... لغويِّا 

خارجّية تتمّثؿ في ىجمة أعداء األّمة العربّية عمى المُّغة العربيَّة والقيـ العربّية 
والحضارة العربّية واإلنساف العربّي بؿ عمى البالد العربّية ذاتيا وعمى 

، وىذه العوامؿ جعمت المُّغة العربيَّة في مأزؽ، كما أّف ىناؾ .... ثرواتيا
مجموعة مف العوامؿ الّذاتّية تتطّمب االنتباه إلييا، فما اّلذي طّورناه في أساليب 

حيث إّف طمبتنا ما زالوا يتمقوف تمقًيا تمقينيِّا وكأّنيـ يتعمَّموف ! تعميمنا لمعربيَّة؟
.  في الكتاتيب

 
  مبيَّات وال الّدكتور همام غصيبتحّدث  عف العولمة ذاكًرا أّف فييا كثيًرا مف السَّ

لكّننا نغفؿ الجانب اإليجابّي منيا وىو ثورة االّتصاالت ... خالؼ في ذلؾ 
فماذا فعمنا لتوظيؼ اإلنترنت لخدمة لغتنا وُأّمتنا؟، كأف نقوـ " اإلنترنت وغيرىا"

بتعميـ الّنصوص الجميمة وىي كنٌز ال ينضب إضافًة إلى تعميـ المصطمحات 
، كما أّننا نفتقد عنصر الّتراكـ أو الّتراكمّية في ....وما نريده مف مبادئ وقيـ
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أعمالنا، داعًيا إلى وضع خالصة لما تـّ مف أفكاٍر وما ُأنجز مف ُأمور في ىذا 
.   المجاؿ أو ذاؾ، لنبني عميو بإضافاٍت تغنيو

أّما القرار الّسياسّي اّلذي تحّدث عنو المعّقبوف فقد رأى الّدكتور ىماـ أّف 
القرارات الّسياسّية موجودة في دساتيرنا وقوانيف جامعاتنا، والمشكمة تكمف في أّف 

مشيًرا إلى أّف اإلرادة السياسّية غير ... المُّغة تنيض بنيضة اأُلّمة وتكبو بكبوتيا
 .القرار الّسياسيّ 
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