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ما كدت أنتيي مف كتابي األخير (معضمة المغة العربية بيف الجابرم
كطرابيشي -دراسة نقدية تحميمية لمشكبلت العربية في الفكر العربي الحديث) الذم
مطكالن عند كثير مف مشكبلت العربية كما عرضيا محمد عابد الجابرم،
كقفت فيو ّ
كجكرج طرابيشي ضمف مشركعييما في نقد العقؿ العربي ،كنقد نقد العقؿ العربي،
كخرجت منيما إلى آفاؽ العربية الفسيحة ،كعبلقتيا بالمجتمع ،كالضيـ الذم أكقعو
مما أكصميا إلى كاقع مؤلـ ،ىك ما
أىميا عمييا ،كمعيـ آخركف مف غير أىمياّ ،
تكرـ
نعيش نكازلو ،كأكصابو اليكـ .أقكؿ :ما كدت أنتيي مف ذلؾ الكتاب حتى ّ
مجمع المغة العربية األردني فدعاني لممشاركة بكتابة بحث عف كاحد مف ىمكـ

العربية ،كىك (دكر الجامعة في تعزيز القدرة المغكية كتطكيرىا) ،كذلؾ ضمف
مكسمو الثقافي الثبلثيف لعاـ  ،2012في إطار مؤتمر ُيعقد تحت عنكاف (سبؿ
بد لي ىنا قبؿ الشركع في درس المكضكع المشار إليو
النيكض بالمغة العربية) .كال ّ
أتقدـ بكافر شكرم إلى مجمع المغة العربية األردني عمى مكرمتو تمؾ،
سمفان أف ّ

المتمثمة في الدعكة لممشاركة في ىذا المؤتمر الذم نحرص جميعان عمى إنجاحو،
تتميز بو مف إخبلص ،كصدؽ ،كخدمة لممممكة
ككضع تكصياتو مكضع التنفيذ لما ّ
األردنية الياشمية خاصة ،كالكطف العربي عامة.
تحفؿ المكتبة العربية بأعماؿ ندكات ،كمؤتمرات أقامتيا المجامع المغكية،
كالجامعات العربية ،كالمؤسسات الثقافية ،كىي ذات صمة ،سكاء أكانت قريبة أـ
بعيدة ،بيذا المؤتمر .إذ تتناكؿ جكانب مف حاضر المغة العربية في ببلدنا ،كمف
ىذه الجكانب – عمى سبيؿ المثاؿ -الضعؼ العاـ لدل متحدثي المغة العربية،
كتجنب بعض المؤسسات التعميمية إدراجيا ضمف
كاعراض الطبلب عنياّ ،

امتد
مناىجيا ،كال ننسى ىنا تدريس العمكـ بمغة غير عربية في جامعاتنا العربية ،ك ّ
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ىذا اإلعراض عف تدريس العمكـ بغير العربية في المراحؿ التي تسبؽ الجامعة،
مدبر إلقصاء العربية عف مكضعيا الذم يجب
مدب انر ،أك غير ّ
ككأف ىناؾ إجماعان ّ
ّ
تتصدر فيو ،لغة لمتفكير ،كلمتأليؼ ،كالتدريس معان.
أف
ّ
إذا ليس اإلشكاؿ في قمّة االىتماـ بعقد المؤتمرات ،كالندكات ،فيي كثيرة

نقدـ نماذج منيا ألطمنا .كيرافؽ تمؾ المؤتمرات ،كالندكات سيؿ مف
متنكعة ،كلك رحنا ّ

تنبو إلى ذلؾ الخطر المحيط
الكتب ،كالدراسات ،كالبيانات ،كاإلحصاءات ،كالدعكات ّ
فكأف المعادلة
بالعربية ،كاإلقصاء
المتعمد ليا ،كاليكاف الذم تبلقيو عمى يد أبنائياّ .
ّ

التي نخرج بيا ىي :كثرة كاثرة في المؤتمرات ،كالدعكات ،كالدراسات ،كاعراض مستمر

كتجنب اتخاذىا لغة لمتأليؼ ،كالتدريس ،فمماذا؟
عف العربية ،كضعؼ عاـ في تداكلياّ ،
تممس أسبابيا الحقيقية ،كالكاقعية معنا في
ىذا ىك جكىر اإلشكالية األكلى التي نريد ّ
ىذا البحث ،كاضعيف نصب أعيننا عنكاف ىذا البحث ،كىك (دكر الجامعة في تعزيز

سيتفرع الحديث منيا إلى
القدرة المغكية كتطكيرىا) بحسبانو عمكد ىذه النقطة التي
ّ
مناحي متنكعة.

-2أسسنا ليذا البحث بمقكلتيف مرتبطتيف برباط كثيؽ ،فسنتم ّكف مف
إف نحف ّ
التشخيص أكالن ،كاالنطبلؽ ثانيان لمعالجة ىذه اإلشكالية ،كبعد ىذا تقديـ بعض

فخ ىذه اإلشكالية .كتتمثّؿ أكلى
الرؤل التي تم ّكننا مف الخركج ،كلك جزئيان ،مف ّ
المقكلتيف في َّ
أم مجتمع في عمؽ المستقبؿ،
أف ىناؾ (تعالقان كثيقان بيف اطّراد ّ
تقدـ ّ
كفعالية جامعاتو في إبداء التككيف الحضارم ،كالمدني ألجياؿ المجتمع الشابة،

حرة ،مثقفة ،كمستقمة قادرة
كانماء ذاتيا الفكرية ،كالعممية ،لتبمغ مقاـ شخصيات ّ
رضي ،كعمى رؤية آفاؽ نماء مجتمعاتيا بحكمة
عمى تحقيؽ آماؿ أكطانيا بعيش
ّ
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( )
أما الثانية فيي بعبارة
ال تنفصـ عراىا عف الكاقع دائب التغيير)  .ىذه كاحدةّ ،
تتمخص بسؤاليف ىنا :ما عمؿ الجامعة الذم أنشئت ألجمو؟ كما
مكجزة ،كاضحة ّ

إف كظائؼ الجامعات
المتكقّع منيا؟ كيأتي الجكاب في ثانية المقكالت ،كىيّ ( :
الرئيسة التدريس (نشر المعرفة) ،كالبحث العممي ،كخدمة البيئة .كترصد بعض

الكثائؽ الغربية عشر كظائؼ لمجامعة ىي :تكفير التعميـ العاـ لخريجي المدارس
الثانكية ،كمتابعة البحكث ،كالمساعدة في إعداد الطاقة البشرية لممجتمع ،كتكفير

حد التنافس في االقتصاد ،كتكفير
تعميـ كتدريب عالييف رفيعي التخصص ،كشحذ ّ
الحراؾ االجتماعي ،كتقديـ خدمات لممجتمعات المحيطة ،كتكفير النخب ،كتحقيؽ

تكافؤ الفرص ،كاعداد الرجاؿ كالنساء لؤلدكار القيادية)

(

) ،فإذا نحف ضممنا

التقدـ ،كفعالية الجامعة ،كقياميا
حيز كاحد تم ّكنا مف الربط بيف ّ
المقكلتيف في ّ
حددتيا المقكلة الثانية ،كىي – ببل
بأدكارىا المنكطة بيا ،كىي (الكظائؼ) التي ّ

تقدمو لو الجامعة مف زاد يقيو أخطار
تمس حياة المجتمع ،كما ّ
شؾ -أدكار جميمة ّ
التخمّؼ ،كيفتح لو آفاقان مف االستمرار ،كالتطكر .أقكؿ :ىؿ كفّت جامعاتنا بذلؾ
الحمؿ الثقيؿ ،كاألمانة التي ُعرضت عمييا؟ كىؿ تم ّكنت مف االضطبلع
بمسؤكليتيا عمى كجو الجكدة ،أك ما يقترب منيا؟ يرسـ د .عدناف مصطفى في

بحثو المشار إليو سابقان صكرة قاتمة لمجامعات العربية بحيث يصؿ بو إلى كصفيا

فصؿ
بػ (القبكر الحية) ،كىك
ّ
تضاد نافذ مجازيان ،مؤلـ اإليبلـ كمّو كاقعيان .كقد ّ
الحديث في بحثو عف مظاىر التأخر ،كأسبابو ،ككاقع الجامعات العربية في ظ ّؿ
ذلؾ التأخر ،مع تقديـ جداكؿ إحصائية مفيدة ،كيحسف النظر فيو لئبل نقع في

( ) مسألة الجامعات العربية :منظكر القبكر الحية .د .عدناف مصطفى .مجمة عالـ الفكر الككيتية.
المجمد الرابع كالعشركف .العدداف األكؿ كالثاني .سنة  .1995ص.15

( ) الجامعات العربية مف األزمة إلى االصبلح .د .محسف خضر .بحث منشكر عمى الشبكة العنكبكتية.

473

( )
الحية) عمى
ييمنا منو ىك مكضع العربية مف تمؾ (القبكر ّ
التطكيؿ  ،غير ّ
أف ما ّ
حد تعبيره ،كىك ما لـ يقؼ عنده ،أك يكليو اعتبا انر ،غير َّ
أف القياس ييدم إلى
ّ

نتيجة تقكـ عمى مبدأ االستعاضة ،كىي ّأنو إذا كانت الجامعات بتخصصاتيا
حية) فالعربية ،كتدريسيا ،كمستكاىا داخؿ بامتياز
جميعيا ليست سكل (قبكر ّ

فإف فقو األمكر يسمـ إلى
ضمف تمؾ (القبكر ّ
الحية) ،كاف ىك لـ يشر إليو صراحة ّ
ىذه النتيجة المحزنة ،بيد ّأننا لف نأخذ ذلؾ البحث ،كنتائجو مأخذ التسميـ ،فالمسألة
محتاجة إلى فضؿ نظر ،كخصكصان فيما ىك متعمّؽ بالعربية ،كدكر الجامعات في

النيكض بيا.

-3ال تخمك كمية مف كميات اآلداب كالعمكـ االجتماعية في الجامعات العربية
مف قسـ يحمؿ عنكاف (قسـ المغة العربية كآدابيا) ،تستكل في ىذا الجامعات
الحككمية ،أك الرسمية ،مع الجامعات الخاصة ،كاف كانت بعض الجامعات
الرسمية ،كالخاصة تخمك مف قسـ لمغة العربية ،كليذا االستغناء عف قسـ لمّغة
خمك الجامعة أصبلن مف كمية لآلداب ،كيستتبع ىذا
العربية أسبابو المعركفة مثؿ ّ
غياب األقساـ المعيكدة التي تتبع كميات اآلداب كالمغة العربية ،كغيرىا .كمف
أسبابو أيضان تدريس العمكـ البحتة ،كمعيا الطب كالصيدلة ،كرّبما رافقيا االقتصاد،
مما يرفع درجة االستغناء عف
كاإلدارة ،أقكؿ تدريس ىذه العمكـ بمغة غير العربيةّ ،
العربية ،كقسميا إلى مرتبة االمتياز ،إذ ال حاجة لكجكدىا ما دامت المغة األجنبية
أف الجميرة مف
حاضرة ،كىي ذات الصكت الكحيد ،كالمرتفع ،باإلضافة إلى ّ
الجامعات تتبع في إنشاء تخصصاتيا ،أك استحداثيا حاجة (السكؽ) ،فإذا كاف
التخصص مطمكبان أنشئ لو قسـ ،كاالّ فالعكس ىك الصحيح .كمف ىنا نبلحظ تمؾ
خص بو كاقع تدريس الفمسفة في
( ) كمف المفيد النظر أيضان في بحث الدكتكر أبك يعرب المرزكقي الذم ّ
الجامعات العربية ،كىك كاقع مؤلـ ،مع إشارات إلى أقساـ أخرل منيا المغة العربية .تنظر صحيفة
(أخبار األدب) .العدداف ( ،)356ك( .)357السابع مف مايك ،كالرابع عشر مف مايك ،سنة .2000
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الكفرة في أقساـ المغة االنكميزية ،كالترجمة ،في مقابؿ القمّة في أقساـ المغة العربية،
قانكني (العرض) ،ك(الطمب) الذم تجعمو تمؾ الجميرة
كليس مف سبب كجيو سكل
ْ
مف الجامعات مقياسان يكاد يككف كحيدان إلنشاء تخصصاتيا ،مع إىماؿ االعتبارات
األخرل كاحتراـ المغة القكمية ،كنشر الثقافة بكجكىيا ،كمناحييا جميعان بتمؾ المغة،
كتخريج أجياؿ قادرة عمى التفكير ،كالقراءة ،كالكتابة ،كالتدريس ،كالبحث بمغتيا ،إلى
آخر تمؾ االعتبارات المعركفة التي ال تناؿ كبير اىتماـ مف لدف تمؾ الجامعات.
كيقؼ إلى جانب أقساـ المغة العربية في الجامعات ما اصطُمح عميو بػ(مراكز

المغات) ،كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ (مركز المغات) بجامعة السمطاف قابكس ،كال عبلقة
متعددة،
لو بالمغة العربية ،إذ يكتفي بتدريس المغة االنكميزية فقط ضمف مستكيات ّ

كمنيا أيضان (مركز المغات) بالجامعة األردنية الذم يضطمع بتدريس مادة (المغة

العربية) لغير المختّصيف بيا ،اعتمادنا عمى كتاب قامت لجنة مف األساتذة بإعداده،
باإلضافة إلى كتابيف آخريف يحمبلف عنكانان كاحدان ىك (ميارات االتصاؿ بالمغة

العربية) ،كقامت لجنة أخرل غير التي سبقت بإعداد الكتابيف .كتيدؼ المادة األكلى

التي حممت الرقـ (  )100إلى (تمكيف الطالب مف تكظيؼ ميارات االتصاؿ األربع:

االستماع ،كالتحدث ،كالقراءة ،كالكتابة في المستكييف األكاديمي ،كالحياتي تكظيفان
( )
أما ميارات االتصاؿ التي تحمؿ الرقـ (  )101فتيدؼ إلى
سميمان متكازنان) ّ ،

بالتحدث ،كالكتابة،
(تنمية قدرات الطالب المعرفية في ميارات االتصاؿ المتعمّقة
ّ
كاالستماع ،كالقراءة عف طريؽ الجمع بيف المستكييف المعجمي ،كالببلغي)( ) ،بينما
تيدؼ ميارات االتصاؿ التي تحمؿ الرقـ (  )102إلى (تمكيف الطالب مف استخداـ

المعارؼ األساسية التي درسيا في مساؽ (

 )101بيدؼ التعامؿ مع أنماط

المتعددة عمى المستكل التطبيقي ،كذلؾ عف طريؽ اختيار عدد مف
االتصاؿ
ّ

كيتقدـ الباحث ىنا بكافر شكره إلى الدكتكرة فاطمة عميمات
المقرريف.
ّ
( ) ك ( )2ينظر كصؼ ّ

( )

كزكدتو بكصؼ
مديرة مركز المغات بالجامعة األردنية التي شرحت لو مياـ المركزّ ،
المقررة.
المقررات ،كالكتب ّ
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التعرؼ إلى أبرز
النصكص التراثية ،كالمعاصرة في مجاؿ األدب ،كالثقافة ،ك ّ
( )
فكأف المركز ،مف خبلؿ خطّتو ،كالكتب
األساليب المغكية ،كالبيانية في العربية) ّ .
التي يضعيا بيف أيدم الطبلب ،يطمح إلى تقديـ زاد متكازف لمطبلب يعينيـ عمى

تنمية قدراتيـ المغكية يؤىميـ لمتحدث ،كالكتابة بيا عمى كجو يقترب مف الجكدة ،كال

أف المركز يتعامؿ مع طبلب مف تخصصات مختمفة ليست العربية مف
ننسى ىنا ّ
بينيا ،كرّبما لف تككف الصكرة التي يحاكؿ المركز رسميا ىي الصكرة المثمى،

بحسباف ّأنو رىيف المناخ العاـ الذم يكتنؼ العربية سكاء في الجامعة ،أـ في
لب ىذا البحث ،كمركز الدائرة فيو.
المجتمع ،كىك ّ

أما أقساـ المغة العربية فيجب أف أسارع فأقكؿ
ىذا عف المراكز ،كميامياّ ،
َّ
إف خطط أقساـ المغة العربية – فيما اطّمعت عميو ،كىي كثيرة -قد كضعيا أساتذة
أكفاء ،ليـ كزنيـ العممي ،كالبحثي ،كما كانت تمؾ الخطط مكضع عناية ،كنظر
بعض األساتذة األفاضؿ مف حيث درسيا ،كتشخيص كاقعيا ،كتقديـ بعض
فإف القائميف عمى أمر تمؾ األقساـ
االقتراحات لتطكيرىا .كمف كاقع تجربة شخصية ّ
ضخ دماء جديدة فييا تتناسب مع
يجيمكف النظر دكمان في خططيـ ،كيعممكف عمى ّ
التطكرات المفصمية التي أصابت العمكـ اإلنسانية بكجو عاـ ،كيحاكلكف جاىديف

اإلفادة مف كشكؼ المنيجيات الحديثة في إضافة مقررات جديدة ،كاستبعاد أخرل
أف إنشاء
لـ تعد مبلئمة ّ
لمتغير السريع الذم نالتو ىذه العمكـ اإلنسانية ،كخصكصان ّ
مما
بعض ىذه األقساـ قد ّ
مر عميو كقت طكيؿ يصؿ إلى القرف ،يق ّؿ أك يزيدّ ،

أف جياز الفحص ،كالنظر ،كنقد الذات يعمؿ عمى كجو سميـ ،كىذا مف
يعني ّ
مظاىر العافية.
المقرر.
(  )1ينظر كصؼ ّ
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بد لي أف أشير إلى المكسـ الثقافي السابع عشر لمجمع
تقدـ ال ّ
كتأكيدان لما ّ
خص المجمع ذلؾ المكسـ بتقكيـ خطط أقساـ المغة
المغة العربية األردني ،إذ ّ

العربية في الجامعات العربية أكاديميان ،كعمميان ،كىك ما يذكره أستاذنا الجميؿ

الدكتكر عبدالكريـ خميفة رئيس المجمع في مقدمتو لكتاب المكسـ المطبكع .كاشترؾ
في ذلؾ المكسـ أربعة مف األساتذة األفاضؿ ىـ :د .محمكد فيمي حجازم ،كد.
عبدالجميؿ عبد الميدم ،كد .محمكد السيد ،كد .أحمد مطمكب الذيف درسكا خطط
أقساـ المغة العربية في الجامعات المصرية ،كاألردنية ،كالسكرية ،كالعراقية .كال بأس
قررناه سابقان مف اىتماـ
مف التريث قميبلن عند بحثيف مف تمؾ البحكث لندعـ ما ّ

القائميف عمى أمر تمؾ األقساـ بالنظر في خطط أقساميـ ،كمحاكالتيـ الصادقة في

رفدىا بالجديد النافع.
يبدأ د .محمكد فيمي حجازم بحثو بتقديـ إطار تاريخي (لبلىتماـ بالمغة

العربية كآدابيا عمى مستكل الدراسات الجامعية)

(

) ،كذلؾ منذ سنة (  ،)1908كىك

متتبعنا إنشاء الجامعات
عاـ تأسيس الجامعة المصرية (جامعة القاىرة الحقنا)ّ ،
المصرية األخرل مثؿ جامعة اإلسكندرية سنة (  ،)1944كجامعة عيف شمس سنة

( ،)1952كغيرىما .يكتب( :لقد زاد عدد األقساـ ،كالكميات المعنية بدراسة المغة

العربية كآدابيا في مصر زيادة كبيرة جدنا في النصؼ الثاني مػف القرف العشريف)
)
يسمييا (مف حيث مدل التخصص في المغة
 ،كيتكقؼ ليرصد أربعة أنماط ،كما ّ

( 2،

3

العربية كآدابيا ،كمف حيث مدل االرتباط بتخصصات أخرل ،كىذه األنماط ىي :المغة

العربية كالمغات الشرقية – المغة العربية كآدابيا -المغة العربية كالعمكـ اإلسبلمية-
( ) تقكيـ خطط أقساـ المغة العربية في الجامعات المصرية أكاديميان كعمميان ،ص.13

( ) ك( ) 2تقكيـ خطط أقساـ المغة العربية في الجامعات المصرية أكاديميان كعمميان  ،ص.18-17
3
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() 1
كيبيف ما حكتو تمؾ (األنماط) مف عبلقة المغة العربية
المغة العربية كالتربية) ّ .
بغيرىا مف التخصصات ،مع مسرد ك ٍ
كيقدـ بعض
اؼ لممكاد التي تضطمع بتدريسياّ .
3

المبلحظات عمى تمؾ (األنماط) مف الممكف تمخيصيا بػ (مشكمة تدريس مساقات

النحك كالصرؼ التي تكمف في خمط اليدؼ التعميمي باليدؼ العممي ...كعدـ ربط

أف عدد مساقات عمـ المغة
الدارس بالكتب األصيمة األقدـ في كقت مبكر ...كما ّ
(المسانيات) قميؿ بالمقارنة بالنحك كالصرؼ ...كفي حاالت نادرة نجد عناية بعمـ

المصطمح ...كتتّخذ الدراسات األدبية في أقساـ المغة العربية كآدابيا مساقات ليا طابع
التاريخ األدبي ...كاعتماد عدد كبير مف الطبلب عمى الكتاب الجامعي في تاريخ
األدب كنصكصو بدرجة أكثر مف اطبلعيـ عمى كتب التراث ،كاألعماؿ األدبية

( )
كتتمخص ىي
كيقدـ بعد ىذا رؤيتو لما يطمؽ عميو (آفاؽ التطكير)،
الكاممة) ّ ،
ّ
األخرل بػ (أىمية دكر المغة العربية كآدابيا في إطار الدراسات اإلنسانية ...كاالنفتاح

تقدـ في ك ّؿ المجاالت ...كضركرة التطكير الدائـ
عمى ما كصؿ إليو العالـ مف ّ
التكجو في المرحمة القادمة إلى
لممناىج بشكؿ منظّـ بعد عدد محدكد مف السنيف ...ك ّ
التطكير الكيفي لمتعميـ ...كاالىتماـ بتدريس المغة العربية ،كالمغات األجنبية،

كالحاسكب في ك ّؿ الكميات ...كالتخطيط إلنشاء المزيد مف مراكز التعميـ المفتكح،
كتشجيع التعميـ المستمر ...كاالبتعاد عف نيج التمقيف ،كالحفظ ،كاالستظيار)

(

تقدـ يشير إلى متابعة مف الداخؿ لتاريخ أقساـ المغة العربية ،مع
أف ما ّ
ككاضح ّ
مكاكبة حثيثة لمتغيرات التي طرأت عمييا بالرككف إلى نظرة نقدية ال تقنع بما ىك

).

مكجكد ،بؿ تعمد إلى التغيير مستشرفة آفاقنا مستقبمية ترنك إلى التجديد بعيكف نافذة.

أما البحث الثاني فيك بحث الدكتكر عبدالجميؿ عبدالميدم الذم يعمد إلى
ّ
(تقكيـ خطط أقساـ المغة العربية في الجامعات األردنية أكاديميان كعمميان) ،كىك

كيتتبع فيو نظاـ الدراسة في قسـ المغة العربية بالجامعة األردنية منذ
عنكاف البحثّ ،

( )

( )1ك( ) تقكيـ خطط أقساـ المغة العربية في الجامعات المصرية ،ص.26-22

( ) المصدر السابؽ ،ص.34-29
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ُقر فييا نظاـ
إنشائيا سنة (  ،)1962كحتى سنة (  ،)1973كىي (السنة التي أ ّ
الساعات المعتمدة) ( ) بعد أف كاف يتبع النظاـ السنكم ،كيطمؽ د .عبدالميدم
تساؤالن مشركعان مبنيان عمى ما كاف يدرسو الطالب في ظ ّؿ النظاـ الممغى ،كما
يدرسو في ظ ّؿ النظاـ الجديد .كىك...( :كازاء ىذا نتساءؿ :ىؿ يمكف أف نساكم
بيف دراسة النحك في أربع سنكات ،كبيف دراستو في ثبلثة فصكؿ دراسية؟ كىؿ

نساكم بيف دراسة العربية في أربع سنكات ،كبيف دراستيا في نصؼ ىذه

المدة؟) ( ) ،كيفحص بعدىا الخطة الدراسية لمقسـ لمعاـ الجامعي  ،1971/69مع
مكازنتيا بػ (الخطة الدراسية الحالية (بعد الييكمة)

.) ()1993/92

(

) ،كالخطة الدراسية لسنة

يتحكؿ د .عبدالميدم مف الجامعة األردنية إلى أربع جامعات أردنية أخرل
ّ
ليفحص خطط أقساـ المغة العربية فييا ،كالجامعات ىي :اليرمكؾ ،كمؤتة ،كآؿ
قدـ صكرة متكاممة لكاقع تمؾ األقساـ في
أف البحث ّ
مما يعني ّ
البيت ،كالياشميةّ ،
مما منح البحث حيكية
خمس جامعات رئيسة في المممكة األردنية الياشميةّ ،
خاصة ،كم ّكنو مف رصد مكاضع االتفاؽ ،كاالختبلؼ بيف خطط تمؾ األقساـ ،مع
ربط التخصص الدقيؽ بما يدرسو الطالب مف متطمبات الجامعة ،كالكمية .كيخمص
د .عبدالميدم بعدىا إلى تقديـ (اقتراحات كتكصيات) مف الممكف تمخيصيا بما
يأتي( :تخصيص مساقات لدراسة التاريخ اإلسبلمي مكازيان لدراسة األدب في
عصكره المتعاقبة ...كتخصيص مساقات لدراسة الفمسفة كالمنطؽ ...كالسعي إلى
إتقاف الطالب لغة أجنبية كاحدة ...كالتركيز عمى تدريس كتب خاصة في األدب
كالمغة ،كغيرىا مف عمكـ العربية ...كالعناية بالتحرير المغكم ...كالسعي إلى ربط
التخرج...
تعميـ العربية بالتقنيات الحديثة ...كتخصيص مادة تحت عنكاف :مشركع
ّ
( ) تقكيـ خطط أقساـ المغة العربية في الجامعات األردنية ،ص.47
( ) ينظر المصدر السابؽ  ،ص.48
( ) ينظر السابؽ ،ص،52
( ) ينظر السابؽ ،ص.60
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كالرجكع إلى النظاـ السنكم ،أك إعادة النظر في الخطط الحالية مع التركيز عمى
التعمؽ فيو)( ) .كال ريب في أىمية ىذه االقتراحات كالتكصيات ،كىي
ّ
التخصص ،ك ّ
أف
فإنيا
كاف اتفقنا مع بعضيا ،كاختمفنا مع أخرل ّ
ّ
تصب فيما أسمفنا القكؿ فيو مف ّ
ىذه الخطط ذات كفاءة عالية ،كىي محطّ نظر ،كعناية َمف شارؾ في كضعيا
بحثي د .محمكد
سعيان لتطكيرىا .كالكصكؿ إلى األجكد .كال تفكتنا اإلشارة إلى
ْ
السيد ،كد .أحمد مطمكب الذم اعتنى أكليما بخطط أقساـ المغة العربية في
الجامعات السكرية ،كتك ّفؿ ثانييما بالحديث عف خطط أقساـ المغة العربية في
الجامعات العراقية ،فيما ينضكياف تحت تمؾ النظرة الشاممة التي رأيناىا في
مما يدعـ مقكلة الكفاءة،
البحثيف المذيف كقفنا عندىما مع تكصيات ،كاقتراحات ّ
كالرغبة الصادقة في التطكير ،كاإلفادة مف الجديد.
-4لـ يكف كقكفنا عند تمؾ الخطط ،كالنظر فييا بعناية إالّ لغرض منيجي
إف القائميف
بحتّ ،
أما األكؿ فيك ّ
يتمخص في ك َ
اقعيف أقرب إلى أف يككنا حقيقتيفّ ،
عمى تمؾ األقساـ سكاء باإلدارة ،أـ بالتدريس ىـ عمى كعي تاـ ،كايماف كامؿ
بأىمية المغة العربية في المجتمع ،كقدرتيا عمى الحياة ،كاالستمرار ،كىك ما تؤكده
كفاءة تمؾ الخطط مف جية ،كالنظر إلييا باستمرار بعيف المتابعة ،كالتحديث مف
أما الثاني فيك مؤلـ ،محزف بقدر ما كاف األكؿ
جية أخرل .ىذا عف األكؿّ ،
مفرحان ،كاعدان ،كيتمثؿ في ذلؾ الضعؼ العاـ في المغة العربية الذم يضرب أطنابو
داخؿ الجامعة ،كخارجيا ،مع زىد كاضح فييا ال تخطؤه العيف ،كاذا أردنا الزيادة
جادة إلقصائيا ،كالتركيج لمقكلة
لقمنا :مع تنقّص منيا ،كتبخيس لشأنيا ،كمحاكالت ّ
المجرد معان .كىنا تبزغ ىذه
عدـ صبلحيتيا في أف تككف لغة لمعمكـ ،كالتفكير
ّ
(المفارقة) جمّية كفمؽ الصبح:
كفاءة في الخطط كالمناىج.( ) تقكيـ خطط أقساـ المغة العربية في الجامعات األردنية ،ص.113
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ضعؼ عاـ داخؿ الجامعة كخارجيا.كىذه ىي اإلشكالية الثانية التي يثيرىا ىذا البحث ،بعد أف أثيرت اإلشكالية
األكلى فيما سبؽ ،كىي كفرة في المؤتمرات ،كالندكات ،كالدراسات ،كالنتيجة كاحدة،
ىناؾ ،كىنا .ضعؼ في العربية ،كاعراض ممحاح عنيا.
كلمضعؼ في المغة العربية ،كمحاكالت إقصائيا مف التعميـ ،كالمجتمع خبر
عنا قكلة
أما القديـ فميست ببعيدة ّ
يطكؿ الحديث عنو ،رأيناه قديمان ،كلمسناه حديثانّ ،
ليبيف فييا دكافعو لتحرير معجمو،
ابف منظكر كىك يفتتح معجمو (لساف العرب) ّ
كذلؾ (لما رآه قد غمب في ىذا األكاف مف اختبلؼ األلسنة ،كاأللكاف ،حتى أصبح
يعد لحنان مردكدان ،كصار النطؽ بالعربية مف المعايب معدكدان،
المحف في الكبلـ ّ
كتنافس الناس في تصانيؼ الترجمانات في المغة األعجمية ،كتفاصحكا في غير
العربية ،فجمعت ىذا الكتاب في زمف أىمو بغير لغتو يفخركف ،كصنعتو كما صنع
نكح الفمؾ ،كقكمو منو يسخركف) ( ) .أال نجد حاؿ العربية اليكـ قريبان مف حاليا في
زمف ابف منظكر ،كىي بيف أىميا تُقصى ،كتبعد؟ كيؤكد القمقشندم ىذا األمر حيف
تغيرت ،حتى صار التكمّـ
إف المحف قد فشا في الناس ،كاأللسنة قد ّ
يكتبّ ( :
( )
بنص لجرجي زيداف
عيان)
باإلعراب عيبان ،كالنطؽ بالكبلـ الفصيح ّ
 ،كنكتفي ّ
بأنيا (أشبو شيء بمغة العامة لركاكة
يصؼ فيو لغة الكتابة في القرف الثامف عشر ّ
( )
 ،كلك أردنا االسترساؿ
عباراتيا مع ما فييا مف األلفاظ األعجمية ،كالعامية)
لساعدتنا النصكص ،غير َّ
أف القصد ىك التبياف ،كليس التطكيؿ.
أما في الحديث فقد أكثر الدارسكف مف التعرض ليذا الضعؼ ،كذلؾ
كّ
مما يستعصي عمى اإلحصاء ،فميس ىناؾ مف ندكة تُعقد ،أك مؤتمر
اإلقصاء ّ
تحرر ،كىي ذات صمة
يمتئـ ،أك حمقة دراسية تجتمع ،أك رسالة جامعية ّ

( ) لساف العرب.8/1 ،
( ) صبح األعشى.173/1 ،
( ) المغة العربية كائف حي ،ص.135
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كأنو ناقكس يقرع بالخطر،
بالعربية،إالّ كنجد حديث الضعؼ ىك الصكت المرتفعّ ،
كينذر بما ال تحمد عقباه( ) ،كىؿ لي أف أقؼ عند بعض النماذج أدعـ بيا قكلي،
كنحف في رحاب ىذا المجمع العريؽ ،فمف ذلؾ ما أدركو مجمع المغة العربية
األردني مبك انر عف ىذا الضعؼ المغكم ،كلذلؾ نراه يسارع إلى عقد ندكة جاءت
تحت عنكاف (أسباب الضعؼ في المغة العربية) ،نشر كقائعيا في مجمتو ،بعددىا
مما يشي بحضكر ىذا (الضعؼ) بقكة داخؿ
األكؿ ،المجمد األكؿ ،سنة ّ ،1978
الجامعة ،كخارجيا.
كمف ذلؾ أيضان تمؾ الندكة التي ُعقدت بجامعة محمد بف سعكد اإلسبلمية
تحت عنكاف (ظاىرة الضعؼ المغكم في المرحمة الجامعية) سنة  ،1995كطبعت
أعماؿ تمؾ الندكة بثبلثة أجزاء ضخاـ ،تناكلت بحكثيا جكانب مختمفة مف ىذه
الظاىرة ،كنختار مف بحكثيا بحث د .عمي أبك المكارـ ،كعنكانو (مف سمبيات تعميـ
أف ىناؾ
العربية في الجامعات .رؤية كتحميؿ كمنيج) ،كيؤكد فيو د .أبك المكارـ ّ
(مشكمة لغكية) في المجتمعات العربية المعاصرة ،كتتمثّؿ ىذه المشكمة في ثبلث
أف
أف العربية المعاصرة ليست لغة التعبير في أمكر الحياة اليكمية ...ك ّ
نقاط ىي ( ّ
( ) يستثنى مف ىذا اإلقرار بالضعؼ ذلؾ المقاؿ الذم نشره د .تكفيؽ قريرة ،أستاذ المسانيات بالجامعة
التكنسية في صحيفة (القدس العربي) في  ،2012/6/15كىك تحت عنكاف (تأزـ العربية :استراتيجيان أـ
إف العربية في أزمة ليقكؿ ليـ( :ىذه صيحات لمفزع ال مبرر
ىكلكككست لغكم) ،نعى فيو عمى القائميف ّ
عمميان ،كال كاقعيان ليا ،فالمغة العربية تنافس المغات األكثر انتشا انر في العالـ بفضؿ عدد متكمّمييا،
 11أيمكؿ،
كبفضؿ تزايد عدد الراغبيف في تعمّميا في الجامعات العالمية ،كخصكصنا بعد أحداث
فإف األزمة التي تنسب إلى
سبتمبر) ،كيناقض آخر المقاؿ أكلو حيف يختمو بقكلو...( :كعمى العمكـ ّ
كلكف العقمية التي تريد أف تبحث عف األزمة ال لحمّيا بؿ
المغة ليست ال بالجديدة ،كال بالفعالةّ ،
لتضخيميا ىي عقمية قديمة ترل أزمتيا في اآللة ،كليس في َمف يحركيا) ،كلـ يقؿ أحد مف المتحدثيف
قدمو د.
يقدمكف أسبابنا أخرل .كلع ّؿ البحث الممتاز الذم ّ
أف السبب ىك العربية ،بؿ ّ
عف الضعؼ المغكم ّ
عبدالعمي الكدغيرم إلى المكسـ الثقافي التاسع كالعشريف لمجمع المغة العربية األردني ،كجاء تحت
رد غير مباشر
عنكاف (كضع المغة العربية في عصر العكلمة كتحدياتيا) ،أقكؿ لع ّؿ ىذا البحث خير ّ
عمى ما جاء في مقالة د .قريرة.
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أف العربية
العربية الفصحى ليست لغة الثقافة المسمكعة في معظـ األكقات ...ك ّ
الفصحى ليست لغة التعميـ في المجتمعات العربية المعاصرة) ( ) ،كليذا فقد أنتجت
لب المشكمة المغكية التي
ىذه المشكمة (ما يمكف كصفو ّ
بأنو ضعؼ لغكم عاـ ىك ّ
( )
يسميو بػ (السمبيات) التي
تعاني منيا ىذه المجتمعات)  ،يركح بعد ىذا ّ
ليحدد ما ّ
تكتنؼ تدريس العربية في الجامعات ،كىي (إىماؿ تعميـ العربية في بعض
المقررة في بعض
التخصصات ...كاىماؿ تحديد المحتكل العممي لمساعات ّ
التخصصات ...كاختيار قطكؼ لغكية لتدريسيا في الكميات ،كاألقساـ غير
المتخصصة في العربية ...كاختيار كتاب قديـ ليككف عمدة الدرس لغير
( )
كيقدـ تفصبلن كافيان لك ّؿ كاحدة مف تمؾ السمبيات ،يخمص بعدىا
المتخصصيف) ّ ،
إلى ّأنو ما دامت تمؾ المشكمة المغكية حاضرة ،كمعيا سمبياتيا التي ّأدت إلييا،
فسيككف الضعؼ المغكم العاـ ىك السمة البارزة عند الطالب الجامعي ،كأفراد
حد سكاء.
المجتمع عمى ّ
كخصص األستاذ حسف عبدالرحيـ حسف صافي رسالتو لدرس (أسباب الضعؼ
ّ
المغكم عند طمبة تخصص المغة العربية مف كجية نظر أساتذتيا في الجامعات
النظامية بالضفة الغربية) ،كقاـ باستطبلع آراء سبعيف أستاذان ،كأستاذة في سبع
جامعات في الضفة الغربية ىي :جامعات القدس ،كبيرزيت ،كالخميؿ ،كالنجاح ،كبيت
لحـ ،كالجامعة العربية األمريكية (جنيف) ،ككمية العمكـ التربكية التابعة لككالة الغكث
ككجو إلى أكلئؾ األساتذة مجمكعة مف األسئمة متعمّقة بظاىرة الضعؼ
في راـ اهللّ ،
مما يعني كجكدان حقيقيان ليا ،كاستحكاميا لدل جميرة كاسعة مف الطبلب.
المغكمّ ،
كيحاكؿ الباحث تحديد مظاىر ىذا الضعؼ فيراىا في (...األخطاء المغكية ،كالقصكر
( ) مع
في عممية التعبير المغكم بشكؿ عاـ ...كعدـ القدرة عمى الفيـ كاإلفياـ)
( ) مف سمبيات تعميـ العربية.238/3 ،
( ) المصدر السابؽ.238/3 ،

( ) المصدر السابؽ.249-240/3 ،

( ) أسباب الضعؼ المغكم .رسالة جامعية غير منشكرة.19-214 ،
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تفاصيؿ كافية داخؿ تمؾ المظاىر .ينتقؿ بعد ىذا لمحديث عف أسباب ظاىرة الضعؼ
يتبناه أكلئؾ األساتذة بػ (المدرسة ،كالجامعة ،كالمناىج ،كعدـ
المغكم ّ
فيمخص ما ّ
( )
أف
كضكح المعنى في ذىف المتكمـ ،أك الكاتب ...كالمكتبة الضعيفة)  ،ليخمص إلى ّ
(الضعؼ المغكم في مستكل أداء الطبلب الجامعييف ،كغير الجامعييف أمر كاقع،
التصدم ليذه
كمحسكس ،فالك ّؿ ُيجمع عمى ذلؾ ،كيؤكد عميو ،كيكصي بضركرة
ّ
( )
كقدـ الباحث بعد ىذا تفصيبلن
المشكمة التي باتت تقمؽ ك ّؿ الميتميف بأمكر التعميـ) ّ .
كافيان عف اإلجابات التي تمقّاىا مف األساتذة عف أسئمتو التي طرحيا عمييـ ،كىي
لخصناه
عما ّ
بمجمكعيا تشير إلى ظاىرة الضعؼ مع تقديـ أسباب مختمفة ال تخرج ّ
سابقان ،كيقترح الباحث في ختاـ رسالتو مجمكعة مف التكصيات المفيدة بغية
التخمص مف ىذه الظاىرة .كتجاكزىا( ).

كتكلّي الباحثة أماني محمد كريشاف كجييا شطر النحك العربي فقط لتدرس

(مستكل تحصيؿ طمبة الجامعات األردنية في النحك العربي) ،كىذا الدرس ىك

عماف العربية ،كمية الدراسات التربكية العميا،
رسالتيا لنيؿ درجة الماجستير بجامعة ّ
كىي تؤكد بجبلء بعد اطبلعيا عمى جميرة مف الدراسات ،كأعماؿ المؤتمرات،
أف المغة العربية تعاني ضعفان شديدان عمى ألسنة أبنائيا ،كفي
كالندكات عمى ( ّ
كتابتيـ ،كخاصة في النحك) ( ) ،كلذلؾ عمدت ،كفؽ ما ىك متعارؼ عميو في

يتككف مف
كميات التربية ،إلى بناء دراستيا عمى (استخداـ اختبار في النحكّ ،
كتتككف مف خمس كعشريف فقرة ،كفئة
متعدد،
قسميف ىما :فئة االختيار مف ّ
ّ
نصيف أدبييف)
األسئمة المقالية ،كتتألؼ مف ّ

(

) ،كقامت بطرح ىذا االختبار عمى

( ) السابؽ ،ص.19-14
( ) السابؽ.19-214 ،
( ) السابؽ ،ص.151-149

( ) مستكل تحصيؿ طمبة الجامعات األردنية في النحك العربي .رسالة جامعية غير منشكرة .ص ق.
( ) المصدر السابؽ ،ص ك.
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(فئة الطمبة الجامعييف الذيف أنيكا دراسة المرحمة الجامعية األكلى)

(

) ،كىؤالء مف

المفترض أف يجيدكا (المغة العربية بشكؿ خاص حتى يتمكنكا مف التكاصؿ مع

اآلخريف بمغة سميمة)( ) .ككاف عدد الطمبة الذيف طُّبؽ عمييـ االختبار مائة كخمسة
كعشريف طالبان (مف الجامعات الحككمية الخمس ،أم بنسبة  %33مف مجتمع

( )
أف
الدراسة)  ،كمف الطبيعي أف تُظير نتائج االختبار تفاكتان في المستكل ،غير ّ
أف ىناؾ ضعفان في التحصيؿ في النحك لدل الطمبة
النتائج العامة تشير إلى ( ّ

تخرجيـ في نياية العاـ الجامعي  2003/2002مف الجامعات الحككمية
المتكقّع ّ
في مستكل (التطبيؽ) ،في حيف كانت نتائج الطمبة في مستكل (التذ ّكر كالفيـ)
( )
كقدمت الباحثة تفسي انر ليذه الظاىرة ىك (عدـ تكظيؼ الطمبة
متكسطة) ّ ،
لمميارات المغكية التي تعممكىا سابقان في قراءاتيـ ،ككتاباتيـ ،كأحاديثيـ في مكاقؼ

الحياة المختمفة ،كالى انخفاض اتجاىات الطمبة نحك المغة العربية عامة ،كالقكاعد

خاصة ،كالى ازدكاجية المغة العربية بيف الفصيحة ،كالعامية ،كالى مزاحمة المغات

األجنبية لمغة العربية ،كخاصة في الدراسات الجامعية) ( ) ،كتختتـ الباحثة دراستيا

بمجمكعة مف التكصيات ،ىي أربع عشرة تكصية ،تراىا نافعة لتجاكز ىذه الظاىرة،

كالتغمّب عمييا( ).

أف ىذه الدراسة مف الدراسات الميمة ،كىي تنسجـ
كنحف نعتقد مف جانبنا ّ
مع ما ذىب إليو الباحث سابقان مف جكدة المناىج مف جية ،ككفاءة أعضاء ىيئة
( ) المصدر السابؽ ،ص ك.

( ) السابؽ ،ص ك.

( ) السابؽ ،ص ز.

( ) السابؽ ،ص.68

( ) مستكل تحصيؿ طمبة الجامعات األردنية في النحك العربي .رسالة جامعية غير منشكرة ،ص.69
( ) ينظر السابؽ ،ص.73-72
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التدريس مف جية أخرل ،غير َّ
أف مكمف العمّة ليس في ىذا ،أك ذاؾ ،بؿ في

المناخ الذم تتفيأ الجامعة ظبللو ،كالمجتمع الذم تعيش بيف ظيرانيو ،ككثير مف

أف المغة (ستظ ّؿ
أفراده الذيف زىدكا في العربية ،كأقصكىا مف لسانيـ ،بحسباف ّ
( )
أف المغة ستظ ّؿ
دائمان مسؤكلية الجماعة الناطقة بيا)  ،فقد (عمّمتنا حكمة التاريخ ّ

إما أف تككف عمّة العمؿ ،كآفة اآلفات،
ىي قدر جماعتيا ،كصنيعة قدراتيـ ...فيي ّ
إما أف
أك مصدر إشعاؿ اليمـ ،ككسيمة تحقيؽ الغايات ،كليس ىناؾ سكل بديميفّ :

ترقى الجماعة بمغتيا فترقى ىي بيـ ،كا ّما أف ينحطّكا فتنحطّ ىي بيـ) ( ) ،كفي ىذا
أف (المغة ظاىرة طبيعية -اجتماعية في آف كاحد،
يقرر د .عبدالسبلـ المسدم ّ
ّ

فيي تتكلّد ،كتحيا فتنمك ،كاإلنساف -فردان كجماعة -يتدخ ّؿ في مجريات أكضاعيا،
فيزّكييا ،كيفسح ليا المجاؿ كي تزدىر كتبقى ،أك يزىد فييا ،كيعرض عنيا ،فيدفع
بيا نحك التبلشي كاالندثار)

(

) ،كفيما سنستقبؿ مف ٍ
درس في ىذا البحث مزيد

تفصيؿ عف ىذه (المعضمة) التي تحيط بالعربية التي أىمميا أىميا ،كما الدكر الذم
يمكف أف تقكـ بو الجامعات ،مع المؤسسات األخرل ،كعمى رأسيا مؤسسة صانعي

القرار السياسي لتفكيؾ ىذه (المعضمة) ،كاالقتراب مف ح ّؿ مناسب ليا.

كلف نغادر ىذا المكضع حتى نقؼ عند كاقع نعيش لحظاتو ،كنتابع نبضاتو،

ٍ
منضك بامتياز تحت ظاىرة الضعؼ كاإلقصاء
كنرجك لو االستمرار كالنجاح ،كىك
لمعربية التي أفردنا ليا ىذه الفقرة ،كيتمثؿ ىذا الكاقع في المشركع الكطني لمدفاع

تبناه (مركز البيرؽ األردني لمدراسات كالمعمكمات) ،كاتخذ
عف المغة العربية الذم ّ
لو شعا انر يشعّ باألمؿ ،كالتفاؤؿ ،كىك (لغتي كطني ،ىكيتي) ،كلع ّؿ ما حدا بذلؾ
المركز المحترـ إلى إطبلؽ ىذا المشركع ما رصده رئيس المركز األستاذ ببلؿ

( ) الفجكة الرقمية ،د .نبيؿ عمي ،كد .نادية حجازم ،ص.305
( ) السابؽ ،ص.306
( ) العرب كاالنتحار المغكم ،ص.59
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حسف التؿ مف (التراجع الذم أصاب استعماؿ المغة العربية ،كمكانتيا في المجتمع
األردني ،كخاصة مف ِقبؿ نسبة عالية مف الشباب األردني ،كفي المرافؽ العامة في

القطاعات :الرسمي ،كاألىمي ،كالخاص ...كتجاكز ىذا التراجع ك ّؿ حدكد المعقكؿ
حتى تكاد تككف المغة اإلنجميزية ىي لغة التخاطب اليكمية في بمدنا ...ككذلؾ
انتشار لغة جديدة صار يتخاطب ،كيتراسؿ بيا شباب ،كصبايا األردف ،كالتي
(

) ،التي تستخدـ فييا اإلنجميزية لكتابة كممات عامية

تُعرؼ بػ (العربيزم)
( )
فصؿ فيو
نداء (إلى الشعب األردني الكريـ) ّ
عربية)  ،كأطمؽ ذلؾ المشركع ن
تتيددىا ،دعا فيو (أبناء
الحديث عف كاقع العربية في المجتمع ،كاألخطار التي ّ

الشعب األردني الكريـ إلى احتراـ لغتيـ العربية في ك ّؿ تعامبلتيـ اليكمية ،الرسمية
التحدث بغير العربية إالّ عند الضركرة
منيا ،كالخاصة ،مف خبلؿ االمتناع عف
ّ

القصكل ،كمع غير الناطقيف بيا ،كتعريب ك ّؿ المراسبلت الرسمية ،كاألىمية،
كرسائؿ الياتؼ النقاؿ ،كالبريد االلكتركنػي ،كمحاربػة ك ّؿ الممارسػات التي مف
شأنيػا اإلسػاءة إلى المغة العربية ،كتيميش دكرىػا ،كمكانتيا في حياتنا)

(

)
كمما
ّ .

( ) عف (العربيزم) ينظر مقاؿ األستاذ جياد المكمني (جيؿ العربيزم) .صحيفة (الرأم) األردنية في
كيسمي األستاذ فيمي ىكيدم ىذه المغة (العربميزية) ،ينظر مقالو (قبؿ أف تشيع بيننا
،2010/11/21
ّ
العربميزية) المنشكر بصحيفة الخميج اإلماراتية في  ،1999/9/7كأعيد نشره في كتاب (لغتنا العربية في
أف المثقفيف األتراؾ أصبحكا يكثركف مف استعماؿ الكممات
خطر) ،ص  ،45كما بعدىا ،كفيوّ ...( :
أدل إلى ظيكر لغة ىجينة مف التركية
الذم
األمر
ككتاباتيـ،
كالتراكيب المغكية اإلنجميزية في كبلميـ
ّ
كيسمييا كتسمية
سمكىا المغة التركميزية) .كيشير د .عبد العمي الكدغيرم إلى ىذه المغة،
ّ
كاإلنجميزية ّ
العرنسية) المنحكتة مف العربية
(
فيناؾ
المغرب
في
أما
المشرؽ،
في
كىذا
،
)
ية
ز
بمي
ر
الع
(
ىكيدم
األستاذ
َ
كالفرنسية .ينظر بحثو (كضع المغة العربية في عصر العكلمة كتحدياتيا) ،ص.215
( ) مشركع كطني لمدفاع عف المغة العربية .صحيفة (الرأم) األردنية في .2011/10/3
( ) ىؿ يعيدنا حاؿ العربية التي كصفيا النداء السابؽ إلى حاليا في الجزائر التي دأبت فرنسا عمى ترسيخ
كاقع ليا بحيث (طاردت المغة العربية ...مطاردة عنيفة بعد احتبلليا الجزائر بكقت قصير ،مف اإلدارة،
كالتعميـ ،كالمحيط االجتماعي ،حيث أنشأت إدارة جديدة عمى أنقاض اإلدارة السابقة مفرنسة في كؿ

صغيرة ،ككبيرة ،تعتبر امتدادان طبيعيان لئلدارة الفرنسية في فرنسا نفسيا ...كما أنشأت نظامان تعميميان جديدان
أما المحيط االجتماعي فقد فُرنس ىك اآلخر كذلؾ بحيث
مفرنسان ىك اآلخر في ك ّؿ صغيرة ،ككبيرةّ ...
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يضاؼ ىنا تمؾ الندكة التي عقدتيا (ككالة األنباء األردنية) ،كأدارىا مديرىا

العػاـ

األستػاذ رمضػػاف الركاشػدة ،كاستضافػت ثمة مف األساتػذة األفاضػؿ منػيـ د .ناصر
الديف األسد ،كد .عبدالناصر أبك البصؿ ،كاألستاذ ببلؿ التؿ ،كغيرىـ ،كاضطمعت
ىذه الندكة بالتداكؿ في شؤكف العربية ،كشجكنيا ،ككاف المشركع الذم أشرنا إليو سابقان
تتعرض
مكضع اىتماـ تمؾ الندكة ،إذ رأل المشارككف ( ّ
أف المشركع جاء لمكاجية ما ّ
لو المغة العربية مف تيميش مف خبلؿ التراجع في استعماليا خاصة بيف الشباب ،كفي

مناىج الدراسة لمختمؼ الفئات ،معتبريف ذلؾ تيديدان لمنسيج االجتماعي ،ككحدة األمة،

كتماسكيا)( ) ،كاستكماالن لمحديث عف المشركع الكطني لمدفاع عف المغة العربية ،فقد

قاـ المشركع نفسو بتكجيو (رسائؿ إلى ...رؤساء الجامعات األردنية الحككمية،

كاألىمية (باالستناد إلى قكانيف تمؾ الجامعات) طالبتيـ بالعمؿ عمى بناء الكعي المغكم
بيف طبلب الجامعات عمى كجو الخصكص لتككيف رأم عاـ ضاغط دفاعنا عف المغة
أصبحت المدف الجزائرية ،كشكارعيا ،كالقرل الحديثة ،كشكارعيا ،ككذلؾ المعالـ الثقافية ،كالحضارية في

كقكاد عسكرييف ...كأزيحت
الجزائر تحمؿ في الغالب أسماء أجنبية فرنسية خاصةن لعمماء كأدباء ،كشعراءّ ،
يتصكر نفسو
عنيا األسماء العربية الجزائرية ،كاإلسبلمية ،بحيث صار الزائر لمجزائر في عيد االحتبلؿ
ّ

ككأنو في ببلد أكربية ،كليس في ببلد عربية ،إسبلمية) .مكانة المغة العربية في التعميـ العاـ كالعالي
ّ
الجزائرم مف عاـ  1962إلى نياية عاـ  .1989األستاذ تركي رابح عمامرة .بحث منشكر بمجمة المغة

العربية التي يصدرىا المجمس األعمى لمغة العربية .الجزائر .سنة  ،2005ص .338كبمغت تمؾ الحممة
ذركتيا حيف عمد االحتبلؿ الفرنسي إلى إصدار (قرار حككمي فرنسي في عاـ

 ،1938يعتبر المغة

العربية ،لغة أجنبية في الجزائر ،كال يجكز تعميميا ،أك تعمّميا إالّ بصفتيا لغة أجنبية ،كبرخصة خاصة مف
إدارة االحتبلؿ) .المصدر السابؽ .ككاف مف نتائج ذلؾ كمّو أف عاشت العربية (غريبة ميانة في بمدىا،
الحية التي تمارسيا ك ّؿ لغة كطنية في بيئتيا) .محنة المغة العربية في
كبيف أىميا ،مقصاة عف الكظائؼ ّ
فترة االحتبلؿ الفرنسي ،كمعاناتيا بعد االحتبلؿ .د .عبد القادر فضيؿ ،بحث منشكر بمجمة المغة العربية
التي يصدرىا المجمس األعمى لمغة العربية ،الجزائر .سنة  ،2005ص.251

( ) ينظر تفاصيؿ عف ىذه الندكة في صحيفة (الرأم) األردنية في  ،2011/10/13كينظر كذلؾ مقاؿ
د .عبدالحميد مسمـ المجالي (الدفاع عف المغة العربية) المنشكر بصحيفة (الرأم) األردنية في

جيد عف ىذا المشركع ،كتشخيص مفيد لحاؿ العربية في األردف.
 ،2011/9/29ففيو تفصيؿ ّ
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العربية ...كما طالبت الرسائؿ بتعريب التعميـ الجامعي ،كالمساىمة في مقاكمة
سياسية التكسع بإقامة المدارس األجنبية ...كاطبلؽ اسـ كمية المغة العربية عمى
كميات اآلداب ...كتنبيو ك ّؿ المرافؽ ،كالمحبلت التي تستخدـ المغة األجنبية ...إلى

ضركرة اعتماد المغة العربية) ( ) ،كلع ّؿ حداثة العيد بيذه الرسائؿ لـ يتح لنا معرفة
مدل االستجابة ليا ،سكاء بالسمب ،أـ باإليجاب.

تقدـ قد أباف بما ال يدع مجاالن لمشؾ ما أشير إليو سابقان مف ضعؼ
كلع ّؿ ما ّ
عاـ تعاني منو العربية عمى ألسنة متكمّمييا ،كمحاكالت إقصاء ليا مف الحياة،
كالمجتمع ،مع جكدة مناىج المغة العربية في الجامعات ،ككفاءة أعضاء ىيئة

–

التدريس القائميف عمى تدريس تمؾ المناىج ،كىذا يدعكنا إلى إعادة السؤاؿ
المفارقة :الكفاءة ،كالجكدة في مقابؿ الضعؼ كاإلقصاء .فمماذا؟
-5-

بتممس األسباب المباشرة لتمؾ المفارقة ،كىي
لعمنا مف خبلؿ ما ّ
تقدـ قد بدأنا ّ
تتحمؿ الجامعات العربية مسؤكليتيا كحدىا .بؿ يشاركيا فييا المجتمع،
أسباب ال ّ
كنخبو السياسية ،كالثقافية ،فمف تستطيع الجامعة أف تؤدم رسالتيا تجاه العربية،

كىي تعمؿ في مناخ أقرب إلى أف يككف غير كدكد في عبلقتو مع ىذه الرسالة.
كيضع د .عبدالسبلـ المسدم يده عمى ىذه النقطة حيف يكتب:

(...

يصب عمييـ المجتمع،
عمينا أف نبدأ بإنصاؼ التعميـ ،كرجاؿ التعميـ ،فكثي انر ما
ّ

محمميف إياىـ مسؤكلية الضعؼ المغكم
كأكلك األمر في المجتمع جاـ غضبيـ ّ
السائد بيف صفكؼ الناشئة ،كاستشرائو في ك ّؿ مراحؿ التعميـ ،كقد امتدت الظاىرة
( ) ينظر نص الرسالة في صحيفة (الرأم) األردنية في .2012/9/26
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في الزمف حتى قفمت دكرتيا فأخرجت جيبلن مرّبيان يتكلّى ميمة التعميـ كالتدريس في

يجر منذ أياـ التعمّـ آثار التبلشي المغكم ،كليس في
ك ّؿ مراحؿ التعميـ ...ىك نفسو ّ
الدنيا كمّيا منظكمة تربكية يحالفيا الفبلح في إنضاج الممكات المغكية إف لـ
يعضدىا مناخ اجتماعي يتّسـ بالسبلمة التعبيرية ،فيككف ِم َح ّكان الختبار الميارات

كيتحكؿ إلى مدرسة اختبارية مف االستخداـ المؤازر لجيكد المدرسة
التداكلية،
ّ
( )
بد لنا ىنا مف التكقؼ بشيء مف التفصيؿ يقتضيو المنيج لكشؼ
النظامية)  .كال ّ
جذر ىذه اإلشكالية المجتمعية – المغكية ،كىي ذات عبلقة كثقى بتمؾ المفارقة
عما يراه ىذا البحث
التي أشرنا إلييا سابقان ،مرجئيف الحديث في الفقرة القادمة ّ
لمخركج مف ىذه اإلشكالية بالتركيز عمى دكر الجامعات ،كتشابؾ ىذا الدكر مع
المجتمع.
انشغمت في كتابي األخير الذم أشرت إليو سابقان ،كىك (معضمة المغة
العربية بيف الجابرم كطرابيشي) بقضية مف الممكف كصفيا بػ (الكبرل) ،كىي التي
رد تخمّؼ العقؿ
أثارىا د .محمد عابد الجابرم كتابعو عمييا نفر مف الباحثيف ،حيف ّ
حنطيا
العربي عمكمان ،كالمشرقي خصكصان إلى المغة العربية التي ّ

– بزعمو-

المغكيكف ،كالنحاة ،باعتمادىـ عمى (األعرابي) كحده في نقؿ المغة ،كقطيعتيـ مع

أف
القرآف الكريـ ،في الكقت الذم عكس فيو طرابيشي معادلة الجابرم ،إذ رأل ّ
( ) العرب كاالنتحار المغكم ،ص  ،216كينظر كذلؾ (الفجكة الرقمية) ،ص  ،272كما بعدىا،
كفيو...( :كىكذا أصبحت مؤسسات التعميـ الرسمية ىي كبش الفداء ،كما نزعة إيكاؿ المكـ

تحرر مف عقدة الذنب ،فيـ يفرضكف عمييا الجمكد ،ثـ يطالبكنيا
إلييا مف قبؿ مجتمعيا إالّ ّ
بسرعة التغيير ،كيستخدمكنيا سبلحان أيدكلكجيان ثـ يطالبكنيا بالثكرية).
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أف النصاب العممي لمعادلة
تخمّؼ العرب ىك السبب في تخمّؼ لغتيـ ،كرأيت ّ

طرابيشي ىك األرجح ،كلذلؾ دعمتو بكثير مف النصكص كالشكاىد مستقاة مف

( )
أف سبب التخمّؼ ال يقع عمى
تاريخنا القديـ ،كالحديث ،ككاقعنا المعاصر  ،كرأيت ّ

العربية ،بقدر افتقاد العرب لكاقعة التقدـ نفسيا ألسباب يطكؿ شرحيا ،فحيف نيض

العرب في العصر العباسي مثبلن ،كبعد ىذا في القرف التاسع عشر ،كبدايات القرف
العشريف

( )

نيضت معيـ لغتيـ ،كتمكنت مف استيعاب متغيرات تمؾ المراحؿ

مما ىك
الجذرية مستعينة بالترجمة ،كالتعريب ،كالدخيؿ ،كالنحت ،كاالشتقاؽ ّ
معركؼ في كسائؿ التنمية المغكية ،كرفدتيـ العربية بحيكيتيا ،كمركنتيا بحياة
يمركف بحالة مف التراجع العاـ لع ّؿ
جديدة كاكبت تمؾ المتغيرات بنجاح .كالعرب إذ ّ
مف أظير آياتيا ،كأسبابيا معان أنيـ لـ يككنكا صانعيف ،أك حتى مشتركيف في
صنع ىذا العالـ (الجديد) الذم صنعو ذلؾ (اآلخر) ،كاستتبع ىذا التراجع حكمان،
تستحؽ ،فتراجعت ىي األخرل،
تراجع في رعاية لغتيـ ،كايبلئيا العناية التي
ّ

المتتبع
مما ال يخفى عمى
ّ
كمعمكـ كضع العربية في القرف التاسع عشر مثبلن ّ
أف حركة التقدـ
الدارس ،كفي ىذا يكتب د .عبداهلل النفيسي...( :كفي يقيني ّ

السياسي بالذات مربكطة بنكع مف الترقي المغكم ...فعندما بدأ الكىف يصيب الدكلة

اإلسبلمية العربية ،كبدأت بذكر الفُرقة بيف سادة األمس ،كانفرط العقد ...صارت

( ) ينظر معضمة المغة العربية ،ص ،153كما بعدىا.
( ) حدث ىذا في مصر مثبلن ،كببلد الشاـ في العيد العربي الفيصمي الذم استمر مف 1918/10/5
كيفصؿ األستاذ سعيد األفغاني الحديث عف ذلؾ العيد الزاىر في كتابو (مف
إلى ،1920/7/24
ّ
حاضر المغة العربية) ،ص  ،57كما بعدىا .كينظر كذلؾ كتابي (معضمة المغة العربية) ،ص ،406
كما بعدىا.
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األمة فريسة سيمة لبلقتناص ،كمع ىذا االنحدار السياسي ،كقدكـ االستعمار

( )

بدأت المغة العربية في المنطقة العربية تشيد االنتكاسة تمك األخرل ،كبدأت ىي
كيضطيد أىميا ،كما تعانيو اليكـ المغة
األخرل تُستبعد ،كتُضطيد ،كما ُيستبعدُ ،

العربية مف كىف ما ىك إالّ انعكاس لكىف العرب ،كفُرقتيـ ،كضعفيـ)( ).
كحيف استقبؿ العرب ىذا الكافد الجديد

( )

بييئاتو المتنكعة كانت ليـ منو

مكاقؼ مف الممكف استخبلص مكقفيف بارزيف منو ،أكليما مكقؼ المنبير بو،

ركية ،كثانييما مكقؼ
المندىش بما أنجزه،
ّ
المتعجؿ لؤلخذ بأسبابو ببل تمحيص ،أك ّ
المنكفيء عمى نفسو ،المسككف بنكع مف (النستكلكجيا) ،كىك (التكؽ غير المتكازف

لمماضي ،أك إلى استعادة كضع يتع ّذر استرداده) ( ) ،ككانت العربية محك انر مف أىـ
أف انتشار
( ) يشير د .عبد العمي الكدغيرم إلى أمر نراه ميمان ،كىك قكلو...( :فك ّؿ الدالئؿ أثبتت ّ
عما كاف عميو الحاؿ
الفرنسية في المنطقة المغاربية ،كاإلنجميزية في المشرؽ قد تضاعؼ ّ
عدة مرات ّ
خبلؿ فترة االستعمار ،بسبب انتشار التعميـ المزدكج الذم أصبحت فيو الفرنسية ،أك اإلنجميزية

مفركضتيف ال مناص منيما في كثير مف التخصصات العممية ،كالسيما بالمرحمة الجامعية) .ينظر

فكأف االستعمار كاف يذكي جذكة
بحثو :كضع المغة العربية في عصر العكلمة كتحدياتيا ،ص ّ .207
الدفاع عف الكطف ،كلغتو ،كبعد رحيمو خفتت تمؾ الجذكة .كليذه الظاىرة التي يشير إلييا د .الكدغيرم
أسباب أخرل ال مجاؿ ىنا لبسط الحديث فييا.

( ) البعد السياسي لقضية المغة العربية ،ص.59-57
( ) المقصكد بيذا الكافد الجديد ما اصطُمح عميو بػ (عصر النيضة) الذم افتتح لمعرب صفحة جديدة،
أف ىذا العصر قد شيد بدء
كقد ُكتب الكثير عف ىذا العصر ،كاتفقت أغمب ىذه الكتابات عمى ّ
أف رأيان مختمفان في ىذا
دخكؿ العرب عص انر جديدان ،ككعييـ بالتغيرات التي تتسارع حكليـ ،غير ّ

العصر جاء في كتاب (عصر النيضة بيف الحقيقة كالكىـ) .لمباحثة مفيدة محمد إبراىيـ ،ذىبت فيو

مذىبان ال يرل في ذلؾ العصر سكل تبعية لمغرب ،كتقميد ليـ ،كمحاكالت مف جانب الغرب لف ّؿ عرل
المجتمعات ،كابعادىا عف قيميا .كىي ببل شؾ تنطمؽ مف أفكار جاىزة ،ال ترل في الكأس سكل

كجيي الصكرة خشية تغمّب كاحدة عمى األخرل.
النصؼ الفارغ .كأردنا بيذه اإلشارة تقديـ
ْ
( ) الثقافة في عصر العكلمة ،تركي الحمد ،ص.38
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المحاكر في تفكير المكقفيف ،كانتاجيما الفكرم ،فرأل المكقؼ األكؿ مف ضمف ما

أف (التعميـ بالمغات األجنبية في ديارنا رمز لمتميز االجتماعي ،كزيادة التأىؿ
رآه ّ
أف التعميـ بالمغة العربية سيؤدم إلى تخمّفنا العممي،
لسكؽ العمؿ ...كما ّ

( )
أما
كالتكنكلكجي)  ،إلى أشباه ىذه األقاكيؿ التي لـ تقـ عمى أرضية عممية صمبةّ ،

تمسؾ تمسكان صمبان بك ّؿ ما ىك قديـ ،كمنو الفصحى القديمة،
المكقؼ الثاني فقد ّ
يتغير ،كلـ يفرض شرائطو ،كقكانينو ،كاتخذكا مف اآلية الكريمة :إِن َّنا
ككأف الزمف لـ ّ
ّ
َننحْح نُن َنن َّز ْحل َننا ِّذ
ون ( الحجر )9 ،تكأة لبلطمئناف عمى سبلمة
الذ ْحك َنر َنوإِن َّنا لَن ُن لَن َنحا ِنف ُن َن
عز كج ّؿ لمذكر
العربية ،كبقائيا ،بؿ خمكدىا ،كىذا (الربط اآللي بيف حفظ اهلل ّ
سكتو طيبة السرائر اإليمانية
القرآني ،ككعده بصكف المغة العربية مف الضياع َك ْىـ ّ
( )
أف العربية
التي تغدؽ في بياض التأكيؿ بسخاء غزير)
الميـ في ذلؾ كمّو ّ
.ك ّ
مما يعني بقكة ارتباطيا الكثيؽ بحياة
كانت في الصميـ مف شكاغؿ المكقفيف ّ

المجتمع ،كتأثرىا بو سكاء أكاف ىذا التأثر سمبيان ،أـ إيجابيان.

إف التراجع العاـ الذم يعيشو الكطف العربي اليكـ رافقو تراجع لغكم أيضان،
ّ
جميان في مرافؽ متنكعة مف حياة المجتمع ،كساعد عمى ىذا التراجع
ظير ىذا ّ

مكقؼ كثير مف العرب مف لغتيـ ،كنظرتيـ إلييا ،فإذا اقتربنا قميبلن مف تمؾ النظرة
كمخيبة بصكرة إجمالية ،فالسمة الغالبة عمى
ال نستطيع إالّ أف نقكؿ ّإنيا (سمبية،
ّ
تعامؿ أىؿ العربية مف لغتيـ ىي سمة التفريط ،كالبلمباالة ،كالتن ّكر ،كالتخمّي،
كالتقصير في خدمتيا ،كاستعماليا ،كتيميشيا في كثير مف المجاالت الحيكية ،بؿ

( ) الفجكة الرقمية ،د .نبيؿ عمي ،كد .نادية حجازم ،ص.375
( ) العرب كاالنتحار المغكم ،د .عبدالسبلـ المسدم ،ص.222
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قد ال يخمك األمر أحيانان مف مبلحظة عبلمات اإلعراض ،كالنفكر الذم يصؿ عند
بعض الفئات إلى درجة اإلحساس بالخجؿ في استعماليا)( ).

كىذه (المجاالت الحيكية) ىي مقصدنا ىنا ،كيطيب لي أف أقؼ عند أعماؿ

المكسـ الثقافي العشريف الذم عقده مجمع المغة العربية األردني ،سنة  ،2002فقد

مما
ّ
خص المجمع المكقّر ذلؾ المكسـ بتمؾ (المجاالت الحيكية) ،كمنيا الجامعةّ ،
يؤكد لقارئو ذلؾ التراجع الذم النم ّؿ مف تك ارره .فحيف يرصد األستاذ فاركؽ

الكيبلني رئيس محكمة التمييز األردنية ،كرئيس مجمس القضاء األعمى سابقان سبعة

الدقة في التعبير ،كتفسير
عيكب لغكية في صياغة األحكاـ القضائية ،كىي (عدـ ّ
النص بعكس المعنى المقصكد ،كالغمكض كاإلبياـ ،كخمؽ قكاعد جديدة غير كاردة
ّ

في النص ،كاساءة اختيار التعابير لمداللة عمى المقصكد مف الحكـ ،كسكء

الصياغة ،كاألخطاء المغكية) ( ) ،أك حيف يدرس األستاذ سالـ عمي سالـ الجعفرم

المستشار القانكني لك ازرة الصناعة كالتجارة سابقان كاقع (المغة العربية في المؤسسات
فيتكصؿ إلى (استعماؿ أسماء ،أك أكصاؼ
الصناعية ،كالتجارية في األردف)،
ّ
عربية بمفظيا األجنبي ،كذلؾ عمى الفتات المحاؿ ،كاإلعبلنات ،ككذلؾ استعماؿ

اسـ ،أك كصؼ أجنبي بمغة أجنبية مع مقابمو العربي ،كالكتابة بالمغة األجنبية أُبرز
كضعيا فكؽ المقابؿ العربي ،أك عمى مستكاه ،كاستعماؿ اسـ ،أك كصؼ أجنبي

دكف كتابة مقابمو بالمغة العربية)

(

) ،كذلؾ بالرغـ مف صدكر قكانيف ،كببلغات،

كأنظمة كثيرة تُمزـ أصحاب المؤسسات التجارية بكتابة عقكدىـ ،كاإلعبلف عف
محبلتيـ بالمغة العربية كحدىا ،أك حيف يقؼ د .عادؿ جرار عند (المغة العربية في

( ) كضع المغة العربية في عصر العكلمة كتحدياتيا ،د .عبد العمي الكدغيرم ،ص.217-216
( ) المغة العربية في القضاء األردني ،المشكمة كالحمكؿ ،ص.27

( ) المغة العربية في المؤسسات الصناعية كالتجارية في األردف ،ص.155
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الجامعات األردنية) ،كيكلي اىتمامان خاصان لمكميات العممية ،بحسبانو أستاذان بقسـ

فإنو يبدأ الطريؽ مف أكلو حيف يتحدث عف (المجمكعة
الكيمياء بالجامعة األردنيةّ ،
التي رسمت الخطكط األكلى إلنشاء كمية العمكـ في الجامعة األردنية ،فقد كضعت
درس العمكـ بالمغة العربية في السنتيف األكلى ،كالثانية ،عمى أف
ليا خطة مف أف تُ ّ
تستخدـ المغة اإلنجميزية في ما يمي مف السنكات) ( ) ،كيعمّؽ د .جرار عمى ىذا

أف الركح التي أممت ىذا الترتيب كانت تعني ضمنان
البند بقكلو...( :كمف الكاضح ّ
يعمـ بعده التدريس بالعربية في جميع مستكيات
ّأنو ترتيب محدكد بزمفّ ،

الدراسة) ( ) ،كىذا البند ،كمعو الترتيب المحدكد بزمف (يصدؽ عمى الجامعات

أم
األردنية كمّياّ ...
أم شأف ،كفي ّ
ألف كصؼ ما يجرم في الجامعة األردنية في ّ
( )
أف
أم مف الجامعات األخرل)
 ،غير ّ
قضية سيككف بمثابة كصؼ لمحاؿ في ّ
شيئان مف ذلؾ المأمكؿ لـ يقع ،إذ (لـ تسر الدراسة في الجامعة األردنية ،كفي
غيرىا حسب المخطّط ،كجرل التدريس باإلنجميزية في جميع مراحؿ الدراسة

( )
تقرر أف تككف (المغة العربية
الجامعية)  ،كيستثنى مف ذلؾ جامعة آؿ البيت ،إذ ّ
أم استثناءات ،أك قيكد ،كىذه الجامعة تنفّذ ذلؾ
ىي لغة تدريس العمكـ مف دكف ّ
بالفعؿ) ( ) ،كبعد تمؾ البداية يقؼ عند تمؾ المجنة التي سميت بػ (لجنة الترجمة

كالتأليؼ كالنشر) ،كميمتيا أف تضع (األسس الضركرية لعممية التعريب)

(

) ،غير

أف تمؾ المجنة لـ ُيكتب ليا االستمرار في عمميا ألسباب كثيرة ،كيشير د .جرار
ّ
( ) المغة العربية في الجامعات األردنية ،ص.12
( ) المصدر السابؽ ،ص.13

( ) المغة العربية في الجامعات األردنية ،ص.13
( ) السابؽ ،ص.13
( ) السابؽ ،ص.13
( ) السابؽ ،ص.13
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ليتكصؿ إليو لكال ككنو مف داخؿ العممية
إلى أمر ىك الغاية في األىمية ،كلـ يكف
ّ
نفسيا ،كنريد بو ذلؾ التشخيص لدعكة التعريب إذ تجد صداىا عند الجميرة

أف (األمر ليس كذلؾ في حقيقتو)
الكاسعة مف أعضاء ىيئة التدريس ،غير ّ
أف ك ّؿ فرد مف األغمبية بيف
فبعد تجربة شخصية خاضيا د .جرار ّ
تبيف لو ( ّ

(

)،

بأف في استخداـ المغة األجنبية ما
أعضاء ىيئة التدريس يشعر في ق اررة نفسو ّ
يخجؿ ،كال تقبمو بارتياح إالّ نفكس قميمة ىكاىا أجنبي ،في ىذا الشأف ،كفي

غيره)( ) ،كىذه نتيجة عمى قدر كبير مف الخطكرة ،كاألىمية ،كينتقؿ إلى أمر آخر
عما سبؽ ،كيطرحو عمى ىيئة سؤاؿ ىك( :ىؿ مف شأف التدريس
ال يق ّؿ أىمية ّ
أم لغة أجنبية) الذم تجرم عميو كميات العمكـ النظرية ،أك
باإلنجميزية (أك ّ

التطبيقية أف يغني قدرات الطالب بتمؾ المغة) ( ) ،كلف يأتي الجكاب إالّ بالنفي مف
كاقع عممي أمده ثبلثة عقكد ،كتزيد قضاىا د .جرار مع (مجمكعة مختارة مف

الطبلب ىـ طبلب الدراسات العميا)

(

) ،كمع الطبلب كثير مف أعضاء ىيئة

أف الكثيريف مف مدرسي الجامعات ال يتقنكف الكتابة بالمغة
التدريس ،فيك ( ّ
يدعي ّ
اإلنجميزية) ( ) ،كستككف النتيجة في ظ ّؿ ذلؾ الكضع السابؽ أف (تضيع لغة
الطالب ،كىي العربية ،مف غير أف يتعمـ اإلنجميزية)

(

) ،كىي نتيجة ذات أضرار

إف
مختمفة ،كيبدم د .جرار رأيو النافذ في ىذه المسألة بقكلو...( :ألسنا نقكؿ اليكـ ّ

( ) السابؽ ،ص.14
( ) السابؽ ،ص.14

( ) المغة العربية في الجامعات األردنية ،ص.20
( ) السابؽ ،ص.20
( ) السابؽ ،ص.22
( ) السابؽ ،ص.22
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(

ق ار انر سياسيان مف سمطة أعمى كفيؿ أف يضع التعريب في مكضع الترحيب؟)
كالجكاب قادـ فيما بعد.

).

أقكؿ :حيف يرصد أكلئؾ األساتذة الذيف تكقّفنا عند أبحاثيـ جكانب مختمفة
يحؽ لنا القكؿ بعدىا
مف الحياة ،كىي (المجاالت الحيكية) التي قصدنا إبرازىا ،أال ّ

إف الظاىرة عامة ،مستشرية ،كىي (أزمة مجتمع ،كليست أزمة لغة)

(

) ،كىي

مرتبطة ارتباطان كثيقان بكاقعة التقدـ ،تمؾ التي أشرنا إلييا ،كليست العربية الميجكرة
سكل المشجب الذم ُيعمّؽ عميو الكاقع المؤلـ الذم ال يراد تشخيصو بكاقعية،

أف ىذا ال يمنع مف قياـ الجامعة بدكرىا في ىذه القضية
كصراحة ،كصدؽ .غير ّ
قدمنا ليا بعض العذر ،فيك عذر ال يدعك إلى التكاسؿ،
كنا قد ّ
المصيرية ،كاف ّ
صب اإلشكالية برؤكس اآلخريف ،كاالنصراؼ إلى الدعة ،كالرضا بما ىك
َ
كع ْ
المتميز
أف عمييا ما تقكـ بو ،احترامان لمكانتيا ،كتقدي انر لكضعيا
ّ
مكجكد ،بؿ نرل ّ
في المجتمع ،كىذا مدار حديث ما سيأتي.

-6لـ يخطر ببالي كأنا أفتتح ىذه الفقرة األخيرة سكل اثنيف ىما :أستاذنا الدكتكر

الطاىر أحمد مكي ،كالفيمسكؼ الفرنسي جاؾ دريدا ،فقد كتب كبلىما عما أستطيع

مؤدية
تسميتو بػ(الجامعة الحمـ) التي يرغباف في كجكدىا متحقّقة عمى األرضّ ،
كاجبيا ،كناشرة رسالتيا الجميمة ،كد .مكي نفسو يستخدـ كممة (الحمـ) ،بؿ يزيد

يمد بصره إلى المجتمع
يتشكؽ إلى أف تصير كاقعان ،كىك ّ
ّ
فيقدـ لنا سبعة أحبلـ ّ
المحيط بالجامعة طالبان منو التغيير ،كتنقية اليكاء الذم تتنفّسو الجامعة كي تتم ّكف

( ) السابؽ ،ص.15
( ) كضع المغة العربية في عصر العكلمة كتحدياتيا ،د .عبد العمي الكدغيرم ،ص.237
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( )
تحدث في
مف أداء أدكارىا في القرف الحادم كالعشريف
 ،كمثمو دريدا الذم ّ
محاضرة لو في القاىرة عف (التفكيؾ كالعمكـ اإلنسانية) ،كنالت الجامعة النصيب

أف الجامعة الحديثة يجب أف تتمتّع بحرية غير
األكفر مف اىتمامو ،فيك يرل ( ّ
يتعيف
مشركطة ...كىي تنطؽ بالحقيقة ،كالنطؽ بالكممة ىك كظيفتيا ...كلذلؾ ّ

عمييا أف تظ ّؿ ،مف حيث المبدأ ،المعقؿ األخير لممقاكمة النقدية ،بؿ المقاكمة التي
( )
إف مبدأ
تتعدل النقد في مكاجية قكل االستغبلؿ الدكجماطيقية)
ّ
 ،كيضيؼّ ( :

حؽ يجب عمى الجامعة أف تتأممو ،كتخترعو،
المقاكمة غير المشركطة ىك ّ
كتتمثّمو) ( ) ،كىذه المقاكمة ستؤدم (إلى صراع بيف الجامعة ،كمراكز قكل كثيرة

منيا مراكز القكة الخاضعة لمدكلة ...كمنيا مراكز قكة اقتصادية ...إلى جانب
السمطات اإلعبلمية ،كاإليدكلكجية ،كالدينية ،كالثقافية)

(

) ،كتتكقؼ نتيجة الصراع

تعرضيا (لبلحتبلؿ،
عمى مدل صبلبة الجامعة في الحفاظ عمى استقبلليا ،أك ّ
كيككف مصيرىا في أغمب األكقات االستسبلـ بدكف شركط ،كأحيانان تعرض
تتحكؿ إلى مجرد مكاف ُيحتؿ ،أك ُيباع
الجامعة نفسيا لمبيع ،كتجازؼ بإمكانية أف ّ

المتعددة
كيشترل ،أم ّإنيا مف الممكف أف تصبح فرعان مف فركع الشركات العمبلقة
ّ

( ) ينظر مقالو (جامعاتنا في القرف الحادم كالعشريف) .مجمة (اليبلؿ) ،عدد يناير .سنة  .2000كينظر
كذلؾ مقاؿ د .ىاني الحسيني (ىؿ نغمؽ الجامعة؟) في العدد نفسو مف (اليبلؿ) ص

 ،104كما

بعدىا ،كفيو ...( :أكؿ ما يجب أف ندركو ...ىك ّأنو ال يمكف أف نفصؿ بيف التخمؼ االجتماعي
يتقدـ البحث العممي تقدمان كبي انر في مجتمع
العاـ ...كبيف تخمّؼ التعميـ كالبحث العممي ،فبل يمكف أف ّ
البد إذف مف المزاكجة بيف إصبلح حاؿ
يتقدـ البحث العمميّ .
يتقدـ المجتمع دكف أف ّ
متخمؼ ،كال أف ّ
البحث العممي ،كبيف إصبلح حاؿ المجتمع ككؿ).

( ) التفكيؾ كالعمكـ اإلنسانية .محاضرة ألقاىا دريدا في القاىرة ،سنة
ص.2-1
( ) التفكيؾ كالعمكـ اإلنسانية ،ص.2
( ) المصدر السابؽ ،ص.3
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 .2000ترجمة ىدل الصدة.

الجنسيات) ( ) ،كأف تصبح الجامعة فرعان مف فركع الشركات ىك ما نشاىده في
الكثير مف الجامعات الخاصة في الكطف العربي.
تمؾ آماؿ عراض ،كأحبلـ بنيت عمى خبرة كاسعة ،كمتابعة صابرة،

كاستشراؼ دقيؽ لممستقبؿ ،كايماف راسخ بمكانة الجامعة ،كقدراتيا اليائمةَ ،ب ْيد ّأننا
نضيؽ قميبلن مف مساحة الحمـ لنكاجو الكاقع الذم بسطنا الحديث عنو
نريد ىنا أف ّ

قرره د .مكي ،كدريدا معان ،إذ سيتيح لنا ىذا التضييؽ
فيما سبؽ ،مع اقتناعنا بما ّ
نحدد بكضكح الخطكات التي نأمؿ لمجامعة أف تخطكىا
أف نضيؼ إليو الكاقع كي ّ

في (تعزيز القدرة المغكية) داخميا ،كخارجيا ،كخصكصان ّأنيا – كما رأينا -تتنفّس
في مناخ غير مبلئـ في الكثير مف مناحيو المتنكعة.
ست خطكات بمكنة الجامعة أف تخطكىا لػ (تعزيز القدرة المغكية) يأخذ
ىي ّ
بعضيا برقاب بعض ،كنراىا متساندة ،يكمؿ آخرىا أكليا ،كلع ّؿ أكلى تمؾ

الخطكات تنبع مف داخؿ الجامعة نفسيا ،إذ ليا فييا زماـ المبادرة ،كنريد بيا

بث
كم ْف أقدر مف الجامعة عمى ّ
(الكعي المغكم) الذم يرافقو (التخطيط المغكم)َ ،
ذلؾ الكعي ،كالقياـ بالتخطيط المغكم ،كنريد بػ (الكعي المغكم) اإليماف الراسخ
المعبر
بإمكانات العربية ،كقدرتيا عمى البقاء كالتداكؿ ،كاالعتزاز بيا ،كككنيا
ّ

الكحيد عف أفكار ،كأحاسيس األفراد ،كالمجتمع معان ،فيي ىكيتيـ

( )

التي بيا

أف (اليكية في مفيكميا الشامؿ قيمة جكىرية في حياة
ّ
يتميزكف عف غيرىـ ،كمعمكـ ّ

( ) السابؽ ،ص.4

( ) ينظر عف (اليكية) بحث د .الشاىد البكشيخي (مستقبؿ اليكية العربية في منظكمة العكلمة) المنشكر

ضمف أعماؿ ندكة (اإلسبلـ كالعكلمة) .مركز السمطاف قابكس لمثقافة اإلسبلمية ،سمطنة عماف .سنة

.2012
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( )
كيقدـ د .المسدم
اإلنساف بكصفو كائنان ثقافيان قبؿ أف يككف كائنان بيكلكجيان)
ّ ،
سمسمة منتظمة الحمقات ،يرتبط بعضيا ببعض تبدأ بالمغة ،فالقبكؿ بتفتيت (المغة

القكمية – كىي ىنا العربية -ىك الخطكة األكلى الحاسمة نحك قبكؿ تفتيت الذات،
ثـ قبكؿ تفتيت األرض) ( ) ،فإذا ُعرض
كقبكؿ تفتيت اليكية ،فقبكؿ تفتيت السيادةّ ،
األمر بيذه الصكرة التفت النظر ،كاإلحساس إلى الخطر المحيؽ جراء إىماؿ
ميدد :اليكية ،كالسيادة ،كاألرض ،فماذا يبقى بعد ىذا؟ كيعضد ما
العربية ،فالك ّؿ ّ
كيقكيو محاربة الشعكر باالنكسار كاليزيمة أماـ (اآلخر) كلغتو ،كمناقشة
سبؽ ّ

األقاكيؿ التي تُرمى بيا العربية مناقشة عقبلنية ،مف حيث قدرتيا عمى البقاء أماـ
أف العرب اليكـ
تغكؿ العاميات ،كزحؼ المغات األجنبية ،كقد أشرنا سابقان إلى ّ
ّ

قرره ابف خمدكف مف
مستقبمكف لما أنجزه (اآلخر) ،ىذا صحيح ،كصحيح أيضان ما ّ
أف (المغمكب مكلع أبدان باالقتداء بالغالب في شعاره ،كزّيو ،كنحمتو ،كسائر أحكالو
ّ

( )
أف ىذا ليس قد انر حتميان ال يمكف الفكاؾ منو ،كيمكف القضاء
كعكائده)  ،غير ّ
الحد مف اندفاعو بيذا (الكعي) الذم نتحدث عنو مف خبلؿ المحاضرات،
عميو ،أك ّ

كالندكات ،كالنشرات ،كاعماـ التحدث بالفصحى القريبة المأنكسة ،كتقريب الطبلب،

بد مف
كاألساتذة مف لغتيـ ،كغرس االعتزاز بيا ،كفسح المجاؿ لمدفاع عنيا ،كال ّ
(حاضنة) تتكلّى ىذا العمؿ الجميؿ ،كتبدأ الطريؽ مف أكلو ،كىك طريؽ شاؽ ،غير

منا ىذه المشقّة ،ك َّ
الكعي (تخطيط لغكم)
صب .كيرافؽ ىذا
أف العربية تستحؽ ّ
ّ
الن َ
َ
مف داخؿ الجامعة إلى داخميا مف جية ،كالى خارجيا مف جية أخرل ،ك(التخطيط

المغكم) في أظير تعريفاتو ىك (عممية تحضير الكتابة (مف التحضر) ،كتقنينيا،
( ) العرب كاالنتحار المغكم ،ص.62
( ) العرب كاالنتحار المغكم ،ص.62
( ) مقدمة ابف خمدكف ،ص.258
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ليستدؿ ،كييتدم بيا الكتّاب ،كاألفراد في مجتمع غير
كتقعيد المغة ،كبناء المعاجـ
ّ
أف األخذ بػ (التخطيط المغكم) يشير إلى
متجانس لغكيان) ( ) ،كال
الظف إلى ّ
يذىبف ّ
ّ
تخمّؼ في لغة ما ،أك ضعؼ فييا ،فقد رأينا الكثرة الكاثرة مف الدكؿ المتقدمة تأخذ

بو ،حفاظان عمى لغاتيا ،كسعيان كراء انتشارىا ،كنقؿ ما تحممو مف أفكار،

كمعتقدات( ) .كتتحرؾ تطبيقات (التخطيط المغكم) في مجاالت متنكعة ىي (التنقية
المغكية ...كاحياء المغات الميتة أك الميجكرة ...كاإلصبلح المغكم ...كالتقييس
المغكم ...كتحديث المفردات كتطكيرىا)

(

)
 ،كيضيؼ د .الزبكف (ىدفان سادسان

لمتخطيط المغكم لـ يذكره المشتغمكف بيذا العمـ ،أال كىك إحبلؿ المغات القكمية

( )
فكأف د.
مح ّؿ المغات األجنبية ذات االنتشار الكاسع في الجامعات الكطنية)
ّ ،
طبؽ المفصؿ – كما تقكؿ العرب -حيف أفرد ليذا اليدؼ حي انز خاصان
الزبكف قد ّ

أف (عمـ التخطيط
لعبلقتو الكثقى بما نحف فيو ،فإذا عممنا – تأكيدان لما سبؽّ -
المغكم ىك نتاج تضافر جيكد عمماء االجتماع كالتربية ،كاإلنساف ،كاالقتصاد،

( ) دكر التخطيط المغكم في خدمة المغة العربية كالنيكض بيا .د .فكاز عبد الحؽ الزبكف ،ص

 .86بحث

منشكر ضمف أعماؿ المكسـ الثقافي السابع كالعشريف لمجمع المغة العربية األردني .سنة .2009
( ) يتحدث د .الكدغيرم عف التخطيط المغكم فيكتب( :عمـ التخطيط المغكم نشأ في الغرب حديثنا في ظؿ

المخاكؼ حكؿ المصير الذم ينتظر عددان مف األلسنة األكربية ،كغيرىا ،كلكف قبؿ أف يصبح التخطيط

المغكم عممنا ،أك فرعنا مف عمـ كانت الدكلة اإلسبلمية منذ القرف األكؿ اليجرم (السابع الميبلدم) قد

التمكث ،كالتغير السريع ،فعمدت إلى تقعيد المغة ،كتنميطيا ،كجمع معجميا).
لجأت لحماية العربية مف ّ
كضع المغة العربية في عصر كتحدياتيا ،ص  ،213كىك عيف ما نراه في المتف تقريبنا عف مجاالت

فكأف أسبلفنا قد ميّدكا الطريؽ ،كقطعكا أغمبو ،كلـ يبؽ أماـ المحدثيف
تطبيقات التخطيط المغكم حديثانّ ،
استجد عمى ذلؾ القديـ.
إالّ إكماؿ ىذا الطريؽ ،كاضافة ما
ّ

( ) دكر التخطيط المغكم ،د .فكاز الزبكف ،ص.89-88
( ) المصدر السابؽ ،ص.89
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( )
أف الجامعة بتخصصاتيا المتنكعة
كالمغة ،كالسياسة)  ،أقكؿ :إذا عممنا ىذا أدركنا ّ
ىي المكاف الطبيعي ،كالمناسب لمقياـ بيذا (التخطيط المغكم) ،إذ تزخر بتمؾ

المعنية بتمؾ التخصصات التي كردت في النص السابؽ ،باإلضافة إلى
األقساـ
ّ
الخبرة المتراكمة ،كاإلمكانات المتاحة ،كفي ظ ّؿ الغياب العاـ لمتخطيط المغكم في

( )
فإف الحاجة إليو تزداد بحيث
الكطف العربي  ،كما تشيد بذلؾ الكقائع المممكسةّ ،
التكسع
ممحة ،بؿ مصيرية ،فالعربية اليكـ ببل أب ،عمى سبيؿ
تصبح قضية ّ
ّ

حد قكؿ األستاذ محمد الشارخ ،إذ (ال تكجد حككمة عربية تعتبر
كالمجاز ،عمى ّ
نفسيا مسؤكلة عف مستقبؿ تمؾ المغة ،كالحفاظ عمييا ،أك تدبير األدكات البلزمة

بما
لنمكىا ،كحيكيتيا ،كما ّ
أف النخبة العربية ،المثقفة بصفة عامة غير ميتمة ،كر ّ
ّ
( )
غير مدركة لمكىف المغكم الراىف)  ،كستككف لنا كقفة عند البعد السياسي لمقضية
المعنيكف ىنا ىـ أساتذة
المغكية ،غير ّأننا نرّكز ىنا عمى دكر النخبة المثقفة ،ك ّ
الجامعة بامتياز – كما ذكرنا -إذ يقع عمييـ الحمؿ األثقؿ في ىذا التخطيط
أف ىذا (التخطيط) ذك شقيف يكمؿ أحدىما اآلخر ،فالشؽ األكؿ
المنتظر .كنعتقد ّ
يبدأ مف داخؿ الجامعة نفسيا ،إذ يبدأ العمؿ بانتقاء ما يراه المخطّطكف مفيدان مف

فإف
مجاالت التطبيؽ التي كردت سابقان ،كليس مف الضركرم ّ
التقيد بيا حرفيانّ ،
طبيعة العمؿ تفرض نفسيا ،كتككف تمؾ المجاالت أشبو بمعالـ لمطريؽ يستفاد منيا

جادة إليجاد (بيئة)
في ترسيخ عممية العمؿ ،كمنيجيتو ،كيرافؽ ما سبؽ محاكلة ّ
يسميو المغكيكف بػ (التمكث المغكم) الذم يضرب أطنابو
مما ّ
لغكية صالحة خالية ّ
داخؿ الجامعة ،كخارجيا ،كمف مظاىره (ضعؼ في مناىج تعميـ المغة العربية،

( ) السابؽ ،ص.87

( ) ينظر العرب كاالنتحار المغكم ،د .المسدم ،ص.137
( ) لغتنا العربية في خطر ،ص.53
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كعجز عف تطكيرىا ،كانييار في مستكل َمف يتعمّمكف في المدارس كالجامعات،
كشيكع لؤلخطاء الفادحة عمى األلسنة كاألقبلـ في كسائؿ اإلعبلـ ،كفي مجاالت
استخداـ المغة بشكؿ عاـ ،كانتشار لؤلسماء األجنبية التي أسرؼ الناس في إطبلقيا
يردىـ – بالقانكف كبالكعي -عف ىذه
عمى ما حكلنا كنعيش فيو ،كليس ىناؾ َمف ّ
الممارسات الخاطئة التي مف شأنيا تدمير اليكية ،كتشكيو صكرة الكطف ،كزعزعة
( )
قرره فرع مف
االنتماء)  ،كيساعد عمى إيجاد تمؾ (البيئة) داخؿ الجامعة ما ّ
المسانيات ىك (المسانيات البيكلكجية) مف ّأنو يجب عمى المغة أف تكتسب اكتسابان

طبيعيان ،كىذا يختمؼ عف المقكلة التي تذىب إلى ّأنو يجب عمى المغة أف تعمّـ
( )
تصك انر نافعان في مجالنا ىذا ،كىك القياـ
تعميمان تقنيان) ّ ،
كيقدـ د .مازف الكعر ّ

(بنشر المغة العربية الفصحى مف خبلؿ ُبعد أفقي طكيؿ ،كعريض بحيث يقترب
تركيبيا مف آذاف الناس ،كأفكاىيـ في ك ّؿ شارع ،كمنزؿ ،كيراد بالبعد األفقي

التركيز عمى نشر الفصحى ،كتعميميا لكافة المستكيات الشعبية دكف التركيز عمى
(

) ،كىذا ىك ما

التعمؽ ،كالتشعب)
البعد العمكدم إالّ لممختصيف الذيف يريدكف ّ
قصدناه بػ (البيئة) التي ستككف مكاتية لمفصحى ،كيككف تداكليا ىك الكسيمة،
كالغاية معان بحيث تألفيا آذاف الطبلب ،كتستسيميا ألسنتيـ ،كذلؾ مف خبلؿ

التحدث ،كالقراءة بيا ،كجعميا المنفذ الكحيد لمتكاصؿ.
مداكمة
ّ

أما الثاني فيتمثؿ في نقؿ تمؾ التجربة مف داخؿ
ىذا ىك
ّ
الشؽ األكؿّ ،
الجامعة إلى خارجيا ،إلى المجتمع ،كىك يمكج بأصناؼ التخصصات،
كالمؤسسات ،كمراكز العمؿ ،كأماكف التسمية ،كقؿ ما شئت فيناؾ المزيد ،فيعطى
( ) العرب كاالنتحار المغكم .د .عبدالسبلـ المسدم ،ص.144

( ) قضايا أساسية في عمـ المسانيات ،د .مازف الكعر ،ص.327
( ) قضايا أساسية في عمـ المسانيات ،د .مازف الكعر ،ص.327
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ك ّؿ جانب مف تمؾ الجكانب عمى قدر حاجتو ،كبما يتفؽ مع مجالو الذم يعمؿ
فكأف (البيئة) الصغرل التي تش ّكمت داخؿ الجامعة انتقمت بإمكاناتيا،
فيوّ ،
ككسائميا إلى (البيئة) الكبرل ،كلـ يكف ذلؾ النجاح المأمكؿ إالّ بسبب الجامعة

التي احتضنت الفكرة ،كشقيت بتطكيرىا ،كتطبيقيا ،كلف يضطمع بيذا العمؿ الجميؿ

في شقّيو سكل أساتذة قسـ المغة العربية ،يعينيـ في ىذا العمؿ أساتذة األقساـ
األخرل بالقبكؿ ،كاالقتناع ،كالتطبيؽ ،فإذا شعّ بنكره إلى (البيئة) الكبرل احتاج
عكنان مف مصادر أخرل ،كىي مدار حديث الخطكات القادمة.

كلع ّؿ ما سيكتب لمخطكة األكلى النجاح ىك االنتقاؿ إلى الخطكة الثانية
المتمثّمة بضركرة إعماـ التدريس بالمغة العربية الفصحى داخؿ الجامعة ،فميس مف
االنسجاـ في شيء أف يدعى إلى إيجاد (بيئة) لغكية صالحة ،ثـ يككف التدريس

أف الجميرة مف أعضاء
بالعامية ،أك تمؾ التي اخترقتيا المغات األجنبية ،كليس ّان
سر ّ
يكسع شقّة االبتعاد
ىيئة التدريس يستخدمكف العامية في إلقاء محاضراتيـ ،كىك ما ّ
كيرسخ في كعيو ،كلسانو تمؾ (االزدكاجية) التي كثر
عف الفصحى لدل الطالب،
ّ

الحديث عنيا ،فيي التي (تُسمـ أبناءنا في المدارس إلى التقمّب ،كالحيرة ،كتفضي
بيـ إلى "لجمجة لغكية" تيدر شطر طاقاتيـ الفكرية ،كىي رأس المشكمة في تعميـ

( )
إف تحقيؽ ىذا المطمب ليس باألمر المحاؿ ،فيك متناغـ مع
العربية ألبنائيا) ّ .
يتـ عبر طريقيف أكليما أف تعمد إدارة
تمؾ (البيئة) المطمكب إيجادىا ،كلع ّؿ تحقيقو ّ

الجامعة إلى إصدار قرار يمزـ التدريس بالفصحى ،كليس ىذا بالقرار الصعب

بحسباف ككنو ق ار انر داخميان ذا عبلقة بحرية الجامعة ،كحقّيا في إدارة شؤكنيا ،كما

أف (المغة فييا
( ) الثنائيات في قضايا المغة العربية .د .نياد المكسى ،ص  .127كاالزدكاجية ىي ّ
مستكياف :مستكل الكتابة ،كمستكل الخطاب الشفكم في الشؤكف اليكمية) .قضية التحكؿ إلى
الفصحى ،د .نياد المكسى ،ص.29
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كيقدـ د .نياد
تراه صالحان ليا ،كلممنتميف إلييا سكاء أكانكا أساتذة أـ طبلبانّ ،
المكسى سبعة مقترحات لمتحكؿ إلى الفصحى في التعميـ ،مف بينياَ ( :ج ْعؿ

الفصحى لغة التعميـ الجامعي كمّو ،كجعؿ إتقاف الفصحى شرطان في ك ّؿ تعييف بيذه
( )
أف ليذه القضية كجيان آخر ،كىك الطريؽ الثاني ،كيتمثّؿ في كيفية
الرتبة)  ،غير ّ
مفر مف دكرات تتك ّفؿ
إعداد األساتذة ،كتأىيميـ إللقاء محاضراتيـ بالفصحى ،كال ّ
بيذا التأىيؿ ،فإف تع ّذر ىذا ألسباب معركفة لجأ األساتذة إلى التأىيؿ الذاتي لترقية
عنا التحاؽ الجميرة مف األساتذة بدكرات تعميـ
مستكاىـ المغكم ،كليس بعيدان ّ
استخداـ الحاسكب ،ككـ مف الفكائد جناىا األساتذة بعد دخكليـ إلى ىذا الفضاء

إف القرار الجامعي ىنا ال يعدك أف
الرحب ،المترع بالمعمكمات ،السريع التكاصؿّ .
يككف محفّ انز ،كالفتان النظر إلى ضركرة المشاركة في عبلج ىذه اإلشكالية المغكية
أم تنقّص مف المستكل العممي ،أك الميني ألحد.
ببل ّ

نحف ما نزاؿ داخؿ أسكار الجامعة لـ نغادرىا إلى المجتمع الذم ستككف لنا
فمنكجو النظر إلى الخطكة الثالثة التي بمكنة
معو كقفات ،كما دمنا داخؿ األسكار
ّ
الجامعة أف تخطكىا لتعزيز القدرة المغكية كتطكيرىا ،كىي التعريب .كما أدراؾ ما
أف ما ُكتب عنو يش ّكؿ مكتبة قائمة بذاتيا ،ىذا عدا ما ُعقد ألجمو مف
التعريب؟ إذ ّ

( ) الثنائيات في قضايا المغة العربية ،ص  ،137كينظر كذلؾ بحث د .عبداهلل زيد الكيبلني (اجتياز

امتحاف الكفاءة بالمغة العربية شرط لمتعييف في المؤسسات العامة كالخاصة) المنشكر ضمف أعماؿ

المكسـ الثقافي السابع كالعشريف لمجمع المغة العربية األردني ،سنة

 ،2009ص ،53كما بعدىا،

مكسع
كىك بحث يرنك ببصره إلى الجامعة ،كالمجتمع ،باإلضافة إلى ّأنو يقكـ عمى استطبلع ّ
يقدـ بعدىا أربع تكصيات ىي الغاية في األىمية حكؿ ىذا
لجميرة مف المرافؽ االجتماعيةّ ،

المكضكع الحيكم.
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مؤتمرات ،كندكات( ) ،كلك اكتفينا بسرد عنكاناتيا فقط الحتجنا إلى بحث آخر ،غير

أف نكاتو ،كمنطمقو ىك الجامعة
أف الحديث عنو ىنا سيتّخذ منحى آخر بحسباف ّ
ّ
نفسيا.

أف (جيكد
نص كاضح ال لبس فيو ّ
يعمف د .نبيؿ عمي كد .نادية حجازم في ّ
تعريب التعميـ العالي في الكطف العربي قد فشمت عمى مدل نصؼ قرف عمى رغـ
الجيكد المكثفة مف ِقبؿ المجامع ،كالمنظمات اإلقميمية العربية ،كاإلسبلمية،
كالدكلية (كعمى رأسيا اليكنسكك) ،كعمى رغـ ما أسيمت بو المجامع العربية ،كيرجع
أف أغمب ىذا الجيد قد ُبذؿ في غير إطار منظكمي) ( )،
الحمبلكم ىذا الفشؿ إلى ّ
كلكنو تمادل ،كتجاكز
الحد لكاف ّ
كلك تكقؼ ىذا الفشؿ عند ىذا ّ
أخؼ الضرريفّ ،
( ...فبينما كاف التعميـ بالمغة

ردة لغكية)،
بحيث يمكننا الحديث عف ( ّ
األجنبية مقتص انر عمى العمكـ العممية كالطب ،كاليندسة ،ىا ىي بعض جامعات

دكؿ الخميج تعمّـ العمكـ االجتماعية ،كاالقتصادية بالمغات األجنبية ،كتنشيء كميات
االقتصاد ،كالتجارة ،كالحقكؽ في مصر

( )

أقسامان مكازية لمتعميـ بالمغتيف اإلنجميزية،

أف
( ) يحصي د .محمكد إبراىيـ عشريف ندكة ،كمؤتم انر عقدت لمتعريب حتى سنة  1985فقط ،كال شؾ ّ
 ،139كما
أخرل غيرىا قد ُعقدت بعد ذلؾ التاريخ .ينظر كتابو (تعريب التعميـ الجامعي) ،ص
بعدىا.

( ) الفجكة الرقمية ،ص.374

أف التدريس في مدارس الطب ،كالطب البيطرم ،كاليندسة ،كالزراعة في زمف
مما يشار إليو ىنا ّ
( ) ّ
مفصبلن لطريقة التدريس في
محمد عمي بمصر كاف بالمغة العربيةّ ،
كيقدـ محمد سكاعي كصفان ّ

مدرسة الطب بالقاىرة في القرف التاسع عشر ،كىك بالمغة العربية ،ينظر أزمة المصطمح العربي في

القرف التاسع عشر ،ص  ،83-82كمعضمة المغة العربية ،د .كليد محمكد خالص ،ص  ،302كما

بعدىا.
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( )
فإف الجامعات األمريكية ،كالجامعات الفرنسية قد أغفمت
أما في لبناف
ّ
كالفرنسيةّ ،
تستخؼ بشدة
مما أفرز طبقة لغكية متفرنجة أكثر مف الفرنجة
ّ
تمامان المغة العربية ّ
(

) .أتفؽ تمامان مع النص الثاني بحسباف

حد النفكر أحيانان)
بالمغة العربية إلى ّ
أما النص األكؿ في
انطبلقو مف كاقع معيش ،تراه أعينناّ ،
كتتقراه أيدينا بالممسّ ،
إعبلنو فشؿ جيكد تعريب التعميـ العالي ،فمف أتكقؼ عنده إالّ مف جية كاحدة،
كأسكقيا عمى ىيئة السؤاؿ :ىؿ يمكف كصؼ تجربة ما بالنجاح ،أك الفشؿ ببل

تطبيؽ عممي ليا؟ كبعبارة أكضح ىؿ قامت مؤسسات التعميـ العالي في الكطف
أف الجكاب سيككف بالنفي،
العربي بتطبيؽ التعريب ،ثـ فشمت التجربة .مف الكاضح ّ
يطبؽ ،فمف غير المستساغ أف ُيحكـ عمى تجربة ما ،كىي
أف (التعريب) لـ ّ
بمعنى ّ
ما تزاؿ حبيسة األفكار ،كاألكراؽ .كلمزيد مف اإليضاح عف ىذه النقطة – السؤاؿ

فصؿ الحديث عنو د .محمكد
ّ
أتقدـ بشاىديف يدعماف ما أقكؿ .أكليما ىك ما ّ
إبراىيـ عما ( ِ
كضع حديثان مف مصطمحات عربية ،أك في شكؿ معجمات ،أك
ّ

كراسات ،أك ما أُلّؼ مف كتب عممية بالمغة العربية ،أك تُرجـ إلى ىذه المغة مف
كعرض في الجزائر ما بيف  20ك 25نيساف  1984ما يزيد عمى
الكتب العمميةُ ...

كمترجـ ،كفي ربع القرف
( )1869كتابان عمميان مكتكبان بالمغة العربية ،ما بيف مؤلَّؼ،
َ
األخير (العشريف) كحده ِ
كضعت آالؼ مف الكتب بالمغة العربية ،كقد تعاكف
لسد احتياجات الكميات العممية جميعان مف
الجامعيكف ،كالمجمعيكف في سكريا ّ
الكتب العممية المكتكبة بالعربية ،كقد تُرجمت فييا إلى العربية كتب عممية مكتكبة
أف التدريس في الجامعة األميركية في بيركت كاف بالمغة
( ) كمف الضركرم اإلشارة ىنا ثانية إلى ّ
العربية ،كيذكر جرجي زيداف أنو درس العمكـ في (المدرسة الكمية) التي أنشأىا األمريكاف بالمغة
العربية ،ينظر مذكرات جرجي زيداف ،ص ،71كمعضمة المغة العربية ،ص ،302كما بعدىا.

( ) الفجكة الرقمية ،ص.375-374
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( )
أف
أصبلن باإلنجميزية ،أك الركسية ،أك األلمانية ،أك الفرنسية)
 ،كمف المؤ ّكد ّ
ألنيا جاءت بعده ،كلكف ما
جيكدان غير تمؾ قد استمرت لـ يرصدىا د .إبراىيـ؛ ّ

مآؿ تمؾ الجيكد اليائمة التي تستعصي عمى اإلحصاء؟ يجيب د .إبراىيـ قائبلن:

( ...كفي مصر تكجد اآلالؼ مف الكتب العممية التي ُكتبت بالعربية ،أك تُرجمت
مكدسة في األقبية ،كعمى رفكؼ المكتبات؛
كلكنيا في كثير مف الحاالت ّ
إليياّ ،

ألنيا لسكء الحظ ال تُستعمؿ في التدريس ،كفي مكتبة مجمع المغة العربية األردني
ّ
تتكدس اآلف آالؼ مف نسخ الكتب العممية الخمسة عشر التي أشرؼ المجمع عمى
ّ
ترجمتيا ،كىي في مياديف التفاضؿ كالتكامؿ ،كاليندسة التحميمية ،كالفيزياء

الكبلسيكية كالحديثة ،كالكيمياء العامة ،كعمـ الحياة (البيكلكجيا) ،كعمـ طبقات
األرض (الجيكلكجيا) ،كالجبر المجرد ،الخ)

(

) ،كعمينا أف نتكقؼ عند عبارة (...

ألنيا لسكء الحظ ال تُستعمؿ في التدريس) فيي مربط الفرس كما تقكؿ العرب.
كثاني الشاىديف ىك المعاجـ المتخصصة الحديثة التي حكت بيف دفّتييا آالؼ

المصطمحات المترجمة ،كىي ركيزة (التعريب) التي ال غنى عنيا ،كيكفي أف

لنتبيف مقدار الجيد
نتصفّح كتاب (معجـ المعجمات العربية) لكجدم رزؽ غالي ّ
حد سكاء في تحرير تمؾ المعاجـ ،فيك يحصي
الذم بذلتو المجامع ،كاألفراد عمى ّ

ما يزيد عمى ثمانمائة معجـ مختص في شتى فركع المعرفة ،احتمت العمكـ البحتة

فييا نصيب األسد ،كىذا إلى سنة طبع ىذا (المعجـ) سنة  ،1993كمف المؤكد َّ
أف
ىناؾ معاجـ أخرل قد صدرت بعد ذلؾ التاريخ ،كأعيد السؤاؿ الذم طرحتو في
كتابي (معضمة المغة العربية) ،كىك (ما الجدكل مف تمؾ المعاجـ ،كقد اختارت
الجامعات العربية ،كمؤسسات التعميـ العالي التدريس ،كالتأليؼ بالمغات األجنبية
( ) تعريب التعميـ الجامعي ،ص.179
( ) المصدر السابؽ ،ص.180-179
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في مجاؿ العمكـ عدا الجامعات السكرية؟) ( ) ،كسؤاؿ آخر ىك (أليس مف األجدل
لتتبيف كجاىة ما تطرحو مف عدمو بالنسبة لمكاكبة
أف تُختبر تمؾ المعاجـ ،كتُمتحف ّ
العمـ الحديث؟)( ) ،كلذلؾ سيبقى (دعاة تدريس العمكـ البحتة بالعربية محقّيف حتى
(

) ،كعمى ىذا َّ
فإف حديثان عف فشؿ ،أك نجاح

يتبيف الكجو اآلخر مف المسألة)
ّ
بعد محتاجة إلى فضؿ
التعريب مرىكف بالتطبيؽ حتى تظير النتائج ،كالمسألة ُ
المتعددة.
نظر بغية كشؼ جكانبيا
ّ

فإننا نتفؽ معيما
ككما اختمفنا مع
صاحبي كتاب (الفجكة الرقمية) سابقانّ ،
ْ
أف (تعريب التعميـ يحتاج إلى نظرة أشمؿ ،كأعمؽ تتجاكز ترجمة
حيف يذىباف إلى ّ
المصطمحات ،كالكتب إلى التأليؼ بالمغة العربية ،كانتاج العمـ بالمغة العربية،

يتحكؿ إلى مساىمة فعالة ،كمنتجة
كسيظ ّؿ تعريبنا – كما قيؿ -مجرد ترجمة لك لـ ّ
في إنتاج المعرفة اإلنسانية ،كتكظيفيا) ( ) ،كىذا متناغـ التناغـ كمّو مع الخطكة

األكلى التي سبقت كىي (البيئة) ،فاألخذ بالتعريب الذم يشمؿ التأليؼ بالعربية ،أك
الترجمة إلييا ،كتطبيؽ مفاصمو في الجامعة ليس ترفان فكريان ،أك مغامرة غير

محسكبة النتائجّ ،إنما ىك الكجو
المكمؿ لتمؾ (البيئة) المغكية المتدفّقة بالعافية ،كاالّ
ّ
فإف التخمي عنو ،كترؾ األمكر عمى ما ىي عميو يكقعنا في التناقض ( ) بمعناه
ّ
( ) ك( )2ك( )3معضمة المغة العربية ،ص.307
( )
( )

( ) الفجكة الرقمية ،ص ،377كينظر كذلؾ (المغة العربية كالصحكة العممية الحديثة) ،د .كارـ السيد غنيـ
عف دكر الجامعات في دفع عممية التعريب كتدعيميا ،ص ،168كما بعدىا.

( ) لمتناقض معنياف أحدىما لغكم ،كثانييما فمسفي ،ككبل المعنييف منطبقاف بامتياز في ىذا المكضع ،فػ
(نقض الشيء أفسده بعد إحكامو ...كناقض في قكلو مناقضة تكمّـ بما يخالؼ معناه ...كتناقض

القكالف :تخالفا ،كتعارضا ،كالكبلـ المتناقض ىك الذم يككف بعضو مقتضيان إبطاؿ بعض) ،لساف

العرب .مادة (نقض) ،242/7 ،كال نريد إفساد تمؾ الخطكات بعد إحكاميا حتى نقع في التناقض،

كالتناقض في (اصطبلح الفبلسفة اختبلؼ تصكريف ،أك قضيتيف باإليجاب كالسمب ...أك ىك الجمع
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مرت ،كذىبنا إلى ككنيا نشا انز في
الفكرم ،كالكاقعي معان ،فيذا كاالزدكاجية التي ّ
ألنو خمؿ سينتقؿ بعدىا
بيئة ّ
تتحدث بالفصحى ،كترؾ التعريب نشاز ىك اآلخر؛ ّ

فكأف تمؾ (البيئة)
إلى األجيزة األخرل فيعطّميا ،كسكس ينخر في البناء فييدموّ ،
المفترضة أشبو بالبناء القائـ عمى دعامات فإذا غابت كاحدة منيا تياكل البناء
كمّو.
كيرتبط بالنقطة السابقة ما أستطيع تسميتو بػ(تكطيف العمـ) ،أم التفكير،
كالكتابة ،كالتدريس بالعربية الفصحى في حالتنا الراىنة ،كليذا (التكطيف) أثراف في
الطالب خصكصان ،أكليما تنمية االعتزاز بمغتو القكمية ،ك ّأنيا قادرة عمى مكاكبة
االنكسار،
الجديد ،كارتياد آفاقو ،كثانييما اإلقبلؿ مف الشعكر بالغربة ،كنبذ
كاالنبيار غير المسؤكؿ إزاء ىذا الذم يتمقاه ،فالكتاب عربي ،كاألستاذ الذم يمقي
المادة عربي ،كالمتمقي عربي ،كحيف تتآلؼ ىذه الثبلثية لف تنتج إالّ جيبلن منتميان إلى
لغتو ،ككطنو ،كىذا مف أظير آيات (التعريب) ،كمحاسنو.

كمف الممكف أف تُفيـ النقطة السابقة فيمان غير الذم نقصده ،كيريده
المناىضكف لحركة (التعريب) ،كىك االستغناء عف تعمّـ المغة األجنبية ،كاالكتفاء
نتبناه ،فتعريب العمـ (يجب أف يسير
بالعربية كحدىا ،كىذا عمى
ّ
مما ّ
الضد تمامان ّ
في اتجاىيف متكازييف :تعميـ بالعربية ،كتعميـ مكثّؼ لمغات األجنبية كما تفعؿ
معظـ الدكؿ المتقدمة مثؿ الياباف ،كألمانيا ،كاسبانيا ،كلحقتيـ الصيف أخي انر)

(

أف التعميـ بالمغة العربية
ّ
كيقدـ المناىضكف لحركة (التعريب) دعاكل أخرل منيا ( ّ
أف مستكل التفكؽ األكاديمي في
سيؤدم إلى تخمّفنا العممي كالتكنكلكجي ...كما ّ
تصكر كاحد ،أك في قضية كاحدة بيف عنصريف متنافريف) ،المعجـ الفمسفي ،د .جميؿ صميبا،
في ّ
.349/1

( ) الفجكة الرقمية ،ص.376
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)،

أف نقؿ
المدارس األجنبية أعمى منو في المدارس التي تعمّـ بالمغة العربية ...ك ّ
( )
بالرد عمى
المعرفة بمغتيا األصمية أكثر نفاذان) ( ) ،كقد تك ّفؿ كثير مف الباحثيف
ّ
تمؾ الدعاكل ،كتبياف ما تطرحو مف أفكار مضمّمة بعيدة عف العممية ،كالمنيجية

أف
قرره (الخبراء بأمر الظكاىر المغكية ...مف ّ
معان ،كيكفي أف نشير ىنا إلى ما ّ
بأم لغة أجنبية ما لـ ينطمؽ مف
األداء المغكم لمفرد ال يمكف أف يرتقي ذىنيان ّ

امتبلؾ تاـ لمميارة األدائية بكاسطة طريؽ المغة القكمية) ( )َ ،ب ْي َد ّأننا نريد التكقؼ
قميبلن عند كاحدة مف دعاكل القكـ المناىضيف لمتعريب لـ ترد فيما سبؽ ،كأعترؼ
مميان ،متأمبلن ،كآسفان عمى ما
ّأنني لشدة استغرابي مف تمؾ الدعكل كقفت عندىا ّ
كيتمبس بالتسييس ،كالمصالح
انحدر إليو البحث العممي حيف ّ
يتزيا بالتعصبّ ،

الثاكية خمؼ بيرج العمـ ،كبريؽ النظرية .يكتب د .المسدم( :ألـ نسمع كما بالعيد
– في ثكبيا الثقافي

بث بعض الفرنسييف مف رعاة الفرنككفكنية
مف قدـ كيؼ ّ
الغازم ال في سياقيا المعرفي المحايد – كىـ يتناكلكف الكضع في بمداف المغرب

يسبب التطرؼ ،كيزرع العنؼ ،كيصنع
بأف التعريب ىك الذم ّ
العربي الفكرة القائمة ّ
التكجو
اإلرىاب) ( ) ،كلـ يممؾ د .المسدم ،كلـ نممؾ معو سكل االستخفاؼ بيذا
ّ
( ) المصدر السابؽ ،ص.376-375

( ) ينظر السابؽ ،ص ،375كما بعدىا مع مصادره.
( ) العرب كاالنتحار المغكم ،د .المسدم ،ص.101

ككأنيا
( ) العرب كاالنتحار المغكم ،ص ،108كمف مكقع آخر ،كىك اإلعبلـ ،تُعرض العربية الفصحى ّ
قرينة اإلرىاب ،كذلؾ حيف تجرم الفصحى عمى ألسنة (اإلرىابييف) .يكتب د .المسدم ...( :ما يعنينا

تصكر ضمف حبكتيا الدرامية االجتماعات السرية
ىنا ىك ّ
أف أفبلمان ،كمسمسبلت أثبتت نفسيا بمشاىد ّ
المدبركف لمعمميات اإلرىابية .اعجب أك ال تعجب! فجأة تتحكؿ لغة الحكار مف العامية
التي يعقدىا ّ

إلى العربية الفصحى ،كتندفع أنت تطكؼ بكؿ مخزكناتؾ الذىنية ،كالنفسية ،كبك ّؿ ما أكتيتو مف عمـ
كمعرفة في عمكـ المغة كاإلبداع فبل تعثر عمى سبب كاحد كجيو يفسر لؾ ىذا االنتقاؿ فضبلن عف
ٍ
كدس ينتيياف باألغرار ،كربما
تبريره ...فغير ُم ْجد أف نفيض في تفسير ما يتكارل خمؼ ذلؾ مف مكر ّ
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الفائؿ ،الماكر الذم ينقؿ المسألة مف ككنيا اعت از انز باليكية ،كحفاظان عمى المغة

القكمية ،أقكؿ ينقميا إلى مناطؽ ىي نائية عف التعريب ،كمفاصمو ،كالدعاة إليو،
ٍ
ىب
غير ّأنو يستغ ّؿ ما يمكف استغبللو ،فالمناخ مكات ،كاآلذاف تنصت لك ّؿ ما ّ
مؽ الدلك مع الدالء ،كال ييـ إف خرج
كدب ،كاألذىاف مييئة لمثؿ ىذا ،كغيرهَ ،فْمُي َ
ّ
بماء أك بطيف ،كما أكثر الثاني.

كلئبل نقع في شيء مف تضميؿ تمؾ الدعاكل ،كنحسبيا ماء كىي سراب في

إف (التعريب) بييئتو العممية المنيجية ،كمراحمو المدركسة
أرض بمقع نسارع فنقكؿ ّ
ال يمكف أف يبدأ أكالن ،كيتحقّؽ ثانيان إالّ في رحاب الجامعة ،فيك – كما أسمفنا-

سيتنفس في (بيئة) صالحة كدكد ،كيفيد مف طاقات األساتذة ،كخبراتيـ ،كىي – ببل

شؾ -خبرات عميقة ،متنكعة بسبب كفرة التخصصات داخؿ الجامعة ،كاألرض

التي ستقؼ عمييا عممية (التعريب) أرض مميّدة ،فييا مف اإلمكانات ،ككسائؿ
المساعدة الشيء الكثير ،كنتحدث ىنا مثبلن عف المكتبة الجاىزة ،كالحكاسيب التي

ستسيّؿ ىذه العممية ،كتختصر الكقت كالجيد ،باإلضافة إلى سيكلة تكاصؿ
الجامعة – بحكـ مكقعيا كمنزلتيا -مع الجامعات األخرل ،كالمراكز البحثية
المنتشرة في العالـ ،سكاء باالتصاؿ التقميدم ،أـ االتصاؿ عف طريؽ الشبكة

بد لي
مما ال يتييأ لؤلفراد ،أك لممؤسسات األدنى مف الجامعة .كال ّ
العالمية ،كىذا ّ
مف أف أشير ىنا إلى ما أ ّكد عميو د .سحباف خميفات بيذا الصدد ،كىك يتحدث
ألف (الجامعات
أف العممية تبدأ مف الجامعة؛ ذلؾ ّ
عف (التعريب) ،إذ يشير إلى ّ
بحكـ دكرىا ىي المكاف الطبيعي لتعريب العمـ ،فما دامت مراكز تثقيؼ طبلئع

فإف جعؿ المعرفة العممية في متناكؿ أكبر عدد
األمة ،كرفع الكفاءة العممية لياّ ،
بالفطنيف أيضان إلى الربط اآللي
المغكم ،ص.140

– بكعي أك ببل كعي -بيف العربية كاإلرىاب) .العرب كاالنتحار
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مف األفراد ،كزيادة حجـ ىذا النكع مف المعرفة المتاح ليـ ،أم كتابتو بالعربية ىك

( )
إف الجامعة حيف
أحد الكسائؿ اليامة لتحقيؽ الجامعات كظيفتيا األساسية)
ّ .
ترسخ مفيكـ الكالء لمكطف ،كاالنتماء
تأخذ بالتعريب منيجان ،كطريؽ عمؿ ،فيي ّ

تميزىا عف غيرىا ،كىي كذلؾ تكتسب
إليوّ ،
كتعزز مف شخصيتيا االعتبارية التي ّ
المزيد مف الرصانة العممية في تخصصاتيا جميعيا مف حيث دكاـ االتصاؿ
بالمراكز العممية الراقية ،كما تصدره مف كتب ،كدكريات ،لتنقؿ ما تراه نافعان إلى

يحرؾ مف حركة البحث
العربية ،كما ّ
تشجع مف حركة التأليؼ بالعربية ،كىذا بدكره ّ
إف أدكا انر كيذه ليي أدكار
العممي داخؿ الجامعة الذم ىك أحد مياميا الرئيسةّ .
تقدمو،
تعـ بالنفع عمى الجامعة ،كالمجتمع بحيث تصبح عنص انر فاعبلن في ّ
جميمة ّ
كازدىاره.

تسممنا الخطكة الثالثة إلى الرابعة بسبلسة متناىية ،رّبما لككنيما يستقياف مف
بيـ مشترؾ ،كنريد بيا
ّ
مصب كاحد ،كيشتركاف في كظيفتيف متقاربتيف ،كينشغبلف ّ
ما يكثر الحديث عنو اليكـ ،كىك (مجتمع المعرفة) ،كاف كاف الحديث عنو ذا كجكه

متنكعة ،بعضيا معمف ،كبعضيا مستتر يخفي كراءه مآرب أخرل ،غير ّأنو حقيقة
كاقعة ينبغي االلتفات إلييا ،كاإلفادة منيا ،فمنذ بعيد حيف أعمف الفيمسكؼ اإلنكميزم

أف المعرفة ىي القكة،
أف المعرفة سمطة ،أك ّ
فرنسيس بيككف ( 1626-1561ـ) ّ
أف
تراكح مفيكـ السمطة ،أك القكة بيف قكة الحكـ ،أك القكة القمعية ،أك الثركة ،غير ّ
المفيكـ أخذ منحى مختمفان في كاقعنا المعاصر ،بحيث ارتفعت مكانة (الفكر)

ليتقدـ إلى
لتحتؿ الصدارة بيف السبلح ،كالسمطة ،كالماؿ ،كركنيا الرابع (الفكر)ّ ،
الكاجية ليصبح (النزاع الككني نزاعان ثقافيان بالدرجة األكلى كما لـ يسبؽ لو أف

( ) الديمقراطية في األردف ،ص.48-47
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( )
كاف)  .كمجتمع المعرفة في أظير تعريفاتو ىك (ذلؾ المجتمع الذم يقكـ أساسان

عمى نشر المعرفة كانتاجيا ،كتكظيفيا بكفاءة في جميع مجاالت النشاط المجتمعي:

االقتصاد ،كالمجتمع المدني ،كالسياسة ،كالحياة الخاصة كصكالن لترقية الحياة
اإلنسانية باطراد ،أم إقامة التنمية اإلنسانية)

(

) ،كيراه أحد المختصيف بيذا

كأىـ مكرد لمتنمية االقتصادية،
المكضكع ّأنو المجتمع (القائـ عمى استغبلؿ المعرفة ّ
( )
كحدد أحد الباحثيف إحدل عشرة سمة يتّسـ بيا
كالنماء االجتماعي بصفة عامة) ّ .
أف (المعرفة ىي المصدر الرئيس المؤثر كالفاعؿ في الحياة
ىذا المجتمع منيا ّ
أف المعرفة تشتمؿ عمى العمكـ،
اليكمية لؤلفراد كالمجتمع ،كالسياسة العامة ...كما ّ
كاإلنسانيات ،كالتكنكلكجيا؛ كالبحث العممي ،كالتنمية البشرية ،كاإلبداع ،كالتربية،

كالمغات ،كاألدب ،كالفنكف ،كالثقافة التقميدية كالمستترة ...كمجتمع المعرفة متكاصؿ،
كمترابط بشكؿ جيد كمتيف عبر كسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ الحديث ،كيمكنو أف

يصؿ إلى مصادر المعمكمات بسيكلة كيسر)( ) ،إلى غير ذلؾ مف السمات ،كمف

أف أبرز آيتيف في ىذا المجتمع ىما التشابؾ
الممكف االستنتاج بشيء مف التحفظ ّ
التضاـ المنسجـ بينيا ،كاالعتماد بشكؿ نيائي عمى ثكرة
بيف فركع المعرفة ،ك
ّ

تعـ العالـ ،كليس العرب ببعيديف عنيا ،كلممسألة كجو آخر ،بؿ
االتصاالت التي ّ

( ) العرب كاالنتحار المغكم ،د .المسدم ،ص.72

( ) ىذا التعريؼ مستقى مف تقرير األمـ المتحدة اإلنمائي لسنة

 .2003ينظر حدكد التشابو كنقاط

االفتراؽ في تجارب مجتمع المعرفة ،د .سالـ الرزيقي .بحث منشكر ضمف أعماؿ ندكة (اإلسبلـ
كمجتمع المعرفة) .مركز السمطاف قابكس لمثقافة اإلسبلمية ،سنة  ،2009ص.182

( ) مجتمع المعمكمات كمجتمع المعرفة ،د .نبيؿ عمي .بحث منشكر في أعماؿ الندكة السابقة ،ص.13

( ) الثكابت كالمتغيرات في مجتمع المعرفة .د .سميماف الحسيني .بحث منشكر ضمف أعماؿ الندكة
السابقة ،ص.59-58
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كجكه ال يتسع المجاؿ لمحديث عنيا ىنا

(

) ،كنريد ىنا أف نفيد ىنا مف جانب

مجتمع المعرفة المنير ،كمف إمكاناتو اليائمة في تكظيؼ اآللة ،كتسخيرىا لخدمة

أغراض إنسانية بحتة ،كمنيا المغة ،كما يعنينا مف المغة ىك العربية ،فالجامعة ىي

البيئة الصالحة الكتشاؼ إمكانات مجتمع المعرفة مف جية ،كتكظيفيا لخدمة

أف أساتذة الجامعة بمؤىبلتيـ العالية قادركف عمى
العربية مف جية أخرل ،بحسباف ّ
الدخكؿ إلى ىذا المجتمع ،كادخاؿ مجتمعيـ فيو بعد ىذا ،كيحقّؽ ىذا الدخكؿ إلى

جمة إف عمى مستكل التدريس ،أك التطبيؽ ،فعمى مستكل
فضاء ىذا المجتمع فكائد ّ
التدريس مف الممكف تكظيؼ إمكانات الحاسكب لتعميـ العربية الفصحى ،كنشرىا
بيف الطبلب مف خبلؿ استخداـ مناىج أكثر تطك انر يتيحيا مجتمع المعرفة ،كيتقنيا

أما عمى مستكل التطبيؽ فتتمثؿ في اإلفادة مف
أىؿ االختصاص في ىذا المجاؿّ ،
(ثكرة) المسانيات الحديثة ،كتطبيقيا عمى العربية ،ك(حكسبة) المعجـ ،كتقديـ عربية
التشعب .كنحف نعمـ – كغيرنا يعمـ ما
فصحى قابمة لمتداكؿ ،خالية مف الخبلفات ،ك ّ
ىك أحسفَّ -
أف ىذه ميمات شاقة ثقيمة ،كلكف ليس مف المحاؿ تحقيقيا( ،فالمغة
العربية مؤىمة ليس فقط لتمبية مطالب مجتمع المعرفة ،بؿ أيضان لتساىـ بدكر ريادم
في مجاؿ المعرفة المغكية عمى النطاؽ اإلنساني)

(

) ،كنيكض الجامعة بيذا العمؿ

الجميؿ بشقّيو :تكظيؼ إمكانات مجتمع المعرفة داخميا ،كنشر الكعي ،كاإللحاح عمى
أىميتو خارجيا ّإنما تقكـ بدكر جميؿ في نيضة المجتمع مف خبلؿ العناية بمغتو،
كالسير عمى بقائيا ،كازدىارىا.

( ) ينظر الفجكة الرقمية ،د .نبيؿ عمي ،كد .نادية حجازم ،ص  ،7كما بعدىا ،ففيو مثبلن حديث عف
الفجكة بيف األغنياء كالفقراء.

( ) الفجكة الرقمية ،د .نبيؿ عمي ،كد .نادية حجازم ،ص  ،312كيكتب د .المسدم ...( :كلف يحكـ العالـ
بعد ردح مف الزمف إالّ رجاؿ امتمككا الكسيمة الحاسكبية ىندسة ،كتكظيفنا ،كامتمككا في نفس الكقت تمؾ

المعجزة المغكية تداكالن ،كتح ّكمان ،كابداعان) .العرب كاالنتحار المغكم ،ص.167
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كلف يتحقّؽ لتمؾ الخطكات السابقة النجاح المأمكؿ ليا إالّ بخطكة خامسة
معتزة بما
تخطكىا الجامعة ،كىي كاثقة مف نفسيا ،سائرة عمى طريقيا القكيـّ ،
اليـ نفسو ،كتشترؾ
أنجزتو ،كنقصد بيا التعاكف مع جيات خارج الجامعة تحمؿ ّ
معيا في الرغبة لمكصكؿ إلى اليدؼ ،كىك العربية ،كليس اليدؼ مف ىذا التعاكف
سكل االستئناس بالرأم ،كمعرفة آفاؽ عمؿ تمؾ الجيات ،كاذاعة جيكدىا ،كالتنكيو
كيقدـ د .عبدالسبلـ المسدم مسردان طيبان لكثير مف
بيا داخؿ الجامعة ،كخارجياّ ،
المؤسسات ،كالجمعيات في الكطف العربي ( ) .كشاغميا الكحيد ىك الدفاع عف المغة
كنخص بالحديث ىنا جيتيف
العربية ،كالتنبيو عمى المخاطر المحيطة بيا،
ّ
اضطمعتا بيذا األمر الجسيـ ،ىما المشركع الكطني لمدفاع عف المغة العربية في
فإف برنامج العمؿ
أما المشركع الكطني ّ
األردف ،كمجمع المغة العربية األردنيّ ،
قدمو جدير بالعناية ،كاالىتماـ لككنو نابعان مف فضاء المجتمع الكاسع،
الذم ّ
المتنكع ،كلككنو مرة أخرل قد كلّى كجيو شطر الجامعات يستعيف بيا في تحقيؽ
ّ
كجييا إلى الجامعات ،كىي تحمؿ
رسالتو ،كقد أشرنا فيما سبؽ إلى الرسائؿ التي ّ
كيستقر خمؼ تمؾ
مطالب نبيمة ،كرغبات صادقة في العمؿ عمى خدمة العربية،
ّ
ظف بالجامعات األردنية ،كاكبار ليا ،كتقدير
الرسائؿ إحساس مكجع باأللـ ،كحسف ّ
لكجو الرسائؿ إلى جيات أخرل غير
لمكانتيا ،كاالّ لك كاف األمر خبلؼ ذلؾ ّ
الجامعات ،فيؿ تجد ىذه المبادرة الكريمة صدل لدل َم ْف ِّ
كجيت إليو ،فتبدأ في
المرحمة المبدئية بالتعاكف مع ىذا المشركع ،كاالستماع إليو ،كمعرفة ما لديو،
أف
لتشرع بعدىا في تنسيؽ العمؿ معو عمى كفؽ ما يراه الجانباف ،كخصكصان ّ
اليدؼ مشترؾ ،كالغاية كاحدة.

( ) ينظر العرب كاالنتحار المغكم ،ص  ،146كما بعدىا ،كمف ىذه الجمعيات :الجمعية الجزائرية لمدفاع عف

المغة العربية ( ،)1988كالجمعية المغربية لحماية المغة العربية ( ،)2007كجمعية الدفاع عف المغة العربية
في لبناف ،كجمعية حماية المغة العربية بدكلة اإلمارات العربية المتحدة ،كجمعية لساف العرب بجميكرية

مصر العربية ،كغيرىا ،كال ننسى ىنا المجامع المغكية العربية التي نذرت نفسيا ليذا األمر.
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يعتز بو األردنيكف،
أما مجمع المغة العربية األردني ،ذلؾ الصرح الذم ّ
ّ
كالعرب معان ،فالحديث عنو ذك شجكف ،كخشية أف يتحكؿ الحديث عنو إلى مسرد
يتـ عبر محكريف ،أكليما
حماسي ،كىك ماال أريده ،أسارع فأقكؿ ّ
إف التعاكف معو ّ
ترسيخ مكانة ،كىيبة المجمع في الكسط الجامعي ،إف عمى مستكل األساتذة ،أك
مما
مستكل الطبلب ،كالتنكيو باألعماؿ الجميمة التي يقكـ بيا ،كليس ىذا الكبلـ ّ

المب في ىذا التعاكف المطمكب،
تدبر ،أك تأمؿ ،بؿ ىك ّ
يمقى عمى عكاىنو ببل ّ
تترسخ تمؾ المكانة ،كتتكثّؽ تينؾ الييبة ّإنما تضيؼ بيما الجامعة قكة إلى
فحيف ّ

قكتيا ،كزادان طيبان تفيد منو في عمميا ،كمراحمو ،كتضيؼ أيضان إلى مسؤكليات
المجمع الحاضرة مسؤكليات أخرل ،ىك

– ببل شؾ -قادر عمى النيكض بيا،

كتحمؿ ثقميا ،كالذم دعا إلى ىذا القكؿ ما نقرؤه ىنا تارة ،كىناؾ أخرل لدل بعض
ّ
األفراد الذيف يحطبكف بميؿ حيف ينتقصكف مف قدر المجمع ،كيصفكنو بأكصاؼ
ىك بعيد عنيا ،كالداىية في ىذا كمّو ّأنيـ يمقكف تمؾ األقاكيؿ جزافان ،فيـ يكتبكف

مف الخارج ،غير عارفيف بما يقكـ بو المجمع ،كيجيمكف جيبلن تامان لجانو ،كمجمتو،
كمكاسمو الثقافية ،كاصداراتو ،كنقمو إلى العربية كتبان أجنبية ،إلى غير ذلؾ مف
الرد العممي عمى أكلئؾ إالّ بتعظيـ شأف
جيكد المجمع ،كنشاطو ،كلف يككف ّ

المجمع ،كمعاكدة اإلشارة إليو بحسبانو المركز في ىذه العممية ّبرمتيا .كيأتي ثاني

المحكريف أشبو بالنتيجة لما سبؽ ،كىك األخذ الصريح بق اررات المجمع ،كتكصياتو،

كالعمؿ عمى تطبيقيا ،كخصكصان في قضايا المصطمح ،كالتداكؿ اليكمي لمعربية
يقرر ،أك يكصي بو ،كلممجمع
الفصحى ،إذ كيؼ نحترـ المجمع ،كال نأخذ بما ّ
نافذة بمكنة الجامعة أف تط ّؿ منيا فتفيد ،كىي ق اررات المجامع العربية ،كتكصياتيا،

فالمجمع األردني بحكـ مكقعو مطّمع عمى تمؾ الق اررات ،كالتكصيات سكاء
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باالتصاؿ المباشر بتمؾ المجامع ،أـ مف خبلؿ اتحاد المجامع المغكية العممية
العربية ،كلتمؾ المجامع مكانتيا ،كىيبتيا ىي األخرل ( ) ،فمف تمؾ النافذة ستتّسع

إف ىذه الخطكة أشبو باليكاء النقي الذم يتنفّسو
مكاضع النظر،
كتتعمؽ التجربةّ .
ّ
تحمؿ األعباء الممقاة عميو ،مستعينان بأىؿ
اإلنساف فيزداد نشاطو ،كيقكل عمى ّ
الخبرة ،فيضيؼ إلى خبرتو جديدان ،كالى رأيو صبلبة ،كمتانة.

أخرنا الخطكة السادسة بحسباف ّأنيا (أـ الخطكات) ،كنريد بػ (األـ) ىنا ما
كّ
يضـ إليو جميع
استقر في العرؼ المغكم العربي مف ّ
أف (األـ في األصؿ ك ّؿ شيء ّ
( )
ضمت بيف جنباتيا
ما يميو)  ،كىي كنية لبلحتراـ ،كالتعظيـّ ،
فكأنيا إذا أُطمقت ّ
تفاصيؿ كأمك نار متنكعة ،فيي الغاية في الكصؼ ،كلذلؾ أطمقكا عمى مكةّ :أـ القرل،

خصيا اهلل بيا ،كأطمقكا عمى
كأـ ُرحـ (بضـ الراء) ،سميت بذلؾ مف الرحمة التي ّ
أما الببلد فيك اسـ يقع
فاتحة القرآفّ :أـ القرآف ،كالماءّ :أـ الحياة ،كاألرض :أـ آدـ ،ك ّ
عمى أشير مدف ك ّؿ طرؼ ،كاقميـ ،كأعظميا التي تككف ما في ببلده تبعنا ليا ،مثؿ
بغداد ّأـ العراؽ ،كدمشؽ ّأـ الشاـ ( ) ،كىكذا ،كمف ىنا جعمنا ىذه الخطكة األخيرة ( ّأـ

ألنيا نقطة البداية الممزمة لمشركع بباقي الخطكات ،كالبدء بيا ،كما ّأنيا
الخطكات)؛ ّ
العقؿ المنظّـ لشبكة العبلقات داخؿ جياز العمؿ ،كىي فاتحة كتاب التنبو إلى

األخطار المحيطة بالعربية ،كبعد ىذا العمؿ عمى األخذ باألسباب لمتخمص مف الكاقع

المؤلـ الذم تعيشو العربية ،كنريد بػ ( ّأـ الخطكات) ما اصطمح عميو بػ (القرار

( ) ينظر عف المجامع العربية كأدكارىا الجميمة :المجامع العربية كقضايا المغة مف النشأة إلى أكاخر

مكسعة ضمت ثبلثة أبكاب ،حكل ك ّؿ باب
القرف العشريف .د .كفاء كامؿ فايد ،كالكتاب دراسة ّ
فصميف ،شممت تمؾ الفصكؿ جكانب لغكية متنكعة عف جيكد المجامع العربية مثؿ المفردات ،كاألبنية
كالتراكيب ،كالمصطمحات ،كالتعريب ،كدراسة الميجات ،كغيرىا.

المرصع ،البف األثير ،ص.35
( )
ّ

المرصع ،البف األثير في مكاضع مختمفة.
( )
ّ
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السياسي) ،أك (التشريع المغكم) ،كيراد بو في أبسط معانيو استصدار ق اررات مف جية
صاحب القرار العميا تمزـ استعماؿ العربية الفصحى في سائر مرافؽ المجتمع ،كمنع

أما في كجيو
استخداـ ما عداىا في المكاتبات ،كالتدريس ،كاإلعبلنات ،كغيرىاّ ،
حد ذاتو رمز رفيع الداللة عمى اإلحساس
اآلخر ،أم التشريع المغكم( ،فيك في ّ

( )
كمما ال شؾ
بأشراط اليكية ...كىك كالراية التي ترتفع عمى سطح معمار اليكية) ّ ،
كتميزىا عف غيرىا،
ييميـ مكضكع ىكية بمدانيـ،
ّ
فيو ّ
أف القائميف عمى أمر العرب ّ

فيي رمز مف رمكز السيادة ،كأظير آيات تمؾ السيادة ىي المغة.

أف العرب نسيج كحدىـ في مسألة التشريع المغكم ،ففي
كال
الظف إلى ّ
يذىبف ّ
ّ
الدكؿ المتقدمة نماذج كثيرة عف ىذا التشريع نكتفي بكاحد منيا ىك ما صنعو

الفرنسيكف مف إصدار (قانكف أطمقكا عميو القانكف المتعمّؽ باستعماؿ المغة

 4آب أغسطس  ،1994كصدر األمر

سف ىذا القانكف في
كتـ ّ
الفرنسيةّ ...
إف لغة
الرئاسي بتطبيقو في  3آذار /مارس  ،1995كقد جاء في فصمو األكؿّ :
الجميكرية طبقان لمدستكر ىي المغة الفرنسية كىي الركف الجكىرم في السيادة

ثـ
الفرنسية ،كفي تراثيا ،كىي لغة التعميـ ،كالعمؿ ،كالمبادالت كالمصالح العمكميةّ ،
( )
فكأف اإلحساس
ىي الصمة الفضمى بيف الدكؿ
المككنة لممجمكعة الفرنككفكنية) ّ ،
ّ
بكجكد لغات أخرل تزاحـ الفرنسية داخؿ فرنسا ىك الذم حدا السمطة إلى إصدار

ىذا القانكف لقطع الطريؽ عمى تمؾ المغات ،ككضع الفرنسية في مكضعيا الطبيعي

داخؿ ببلدىا.

أف العرب لـ يمتفتكا إلى أىمية (التشريع
كال
الظف مرة أخرل إلى ّ
يذىبف ّ
ّ
المغكم) ،فقد صدر في العراؽ سنة ( 1977قانكف الحفاظ عمى سبلمة المغة
( ) العرب كاالنتحار المغكم ،د .عبد السبلـ المسدم ،ص.67-66

كيقدـ د .المسدم شكاىد أخرل تنظر ىناؾ.
( ) العرب كاالنتحار المغكم ،د .عبد السبلـ المسدم  ،صّ ،63
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العربية) مف أعمى سمطة في ذلؾ الكقت( ) ،كصدر في الجزائر ( 16كانكف الثاني/
كلكف ىذا
يناير  ...1991القانكف الذم أكجب تعميـ استعماؿ المغة العربيةّ ...
القانكف لـ يقع التصديؽ عميو إالّ في  17كانكف األكؿ /ديسمبر  ،1996ثـ أُعمف
عف دخكلو حيز التنفيذ في

التكنسية أكامرىا سنة

 5تمكز /يكليك  ،) ()1998كأصدرت (الحككمة

 1994إلى مختمؼ اإلدارات لمسير عمى تعريب اإلدارة

تطبيقان لمقانكف الصادر في  5تمكز /يكليك  ،) ()1993كما أصدر الشيخ محمد بف
راشد آؿ مكتكـ نائب رئيس دكلة اإلمارات العربية ،رئيس مجمس الكزراء ،حاكـ

دبي في شير أيار /مايك سنة  2012حزمة مف المبادرات اليادفة إلى الحفاظ عمى
ضـ
المغة العربية ،كتعزيز مكانتيا في المجتمع ،منيا (ميثاؽ المغة العربية) الذم ّ
أف المغة العربية ىي المغة الرسمية لدكلة اإلمارات،
مجمكعة مف المكاد التي تؤ ّكد ّ

كىي لغة الحككمة ،كالتخاطب الرسمي ،كىي ركف ركيف في التعميـ ،كأنشئ مجمس

استشارم لمغة العربية يككف مسؤكالن عف رعاية ،كدعـ ،كتطبيؽ بنكد ذلؾ

الميثاؽ( ) .كلكف ما الثمار التي جنتيا العربية بعد تمؾ الق اررات؟ كىؿ نراىا ىبطت
إلى أرض الكاقع لترل النكر مف خبلؿ التطبيؽ؟ كىؿ لي أف أستعير مصطمحان

جاحظيان لتقديـ الجكاب ،كىك ( ُّ
النصبة) ،الذم شرحو صاحب مكاد البياف بقكلو:

أما ُّ
النصبة فيي الحاؿ الدالّة بغير عبارة ،الناطقة بغير لفظ ،المشيرة بغير
( ...ك ّ

نص القانكف ،كتفاصيؿ كمناقشات عنو في كتاب( :نحك لغة عربية سميمة) لمجمكعة مف
( ) ينظر ّ
المؤلفيف.

( ) العرب كاالنتحار المغكم ،د .عبد السبلـ المسدم ،ص.116-115
كيقدـ د .المسدم شكاىد أخرل تنظر ىناؾ.
( ) العرب كاالنتحار المغكم ،د .عبد السبلـ المسدم  ،صّ ،121

( ) تنظر تفاصيؿ كافية عف تمؾ المبادرات ،كميثاؽ المغة العربية في مجمة دبي الثقافية ،العدد ( ،)85
يكنيك /حزيراف ،سنة  ،2012ص ،52كما بعدىا.
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( )
فإف في
إف الصامت كاف كاف ال يعرب عف حالو ّ
يد ،كال طرؼ)  ،كيضيؼّ ( :
شاىده مف الدالئؿ عميو ما ينكب مناب نطقو لك نطؽ ،فيك لذلؾ كالناطؽ) ( ) ،فما

مر حديث
كنتقراه بأيدينا ،كنسمعو بآذاننا ،يغني عف ك ّؿ قكؿ ،كقد ّ
نراه بأعينناّ ،
أف تمؾ الق اررات كاف كانت قد صدرت فيي محتاجة إلى
الضعؼ ،كىك يعني ّ

قرره د.
المتابعة ،كالسير ،كترقّب النتائج ،فيؿ كقع ىذا؟ كما لنا ال نجيب بما ّ
المسدم مف ّأنو (في غياب إرادة سياسية يدفعيا الكعي ،كيحفزىا االقتناع لف
تصمد ميجة اليكية المغكية طكيبلن أماـ رياح التفتيت ،كعكاصؼ التآكؿ

المستمر)( ) ،كىك ما نممسو اآلف.

إف لمتشريع المغكم الصادر عف جية عميا فعؿ السحر ،فيك سيمفت نظر
ّ
برمتو إلى لغتو ،كليس ىناؾ مف سمطة أخرل غيره قادرة عمى ذلؾ،
المجتمع ّ

كيكجو ليا االنتباه مف حيث ضركرة التحدث ،كالكتابة بيا ،كاستخداميا في التداكؿ،
ّ
بدءان مف التداكؿ اليكمي عمى كاجيات المحبلت ،أك قكائـ الطعاـ ،كمرك انر بالتجارة،
كاإلعبلـ ،كاالقتصاد ،كانتياء بالرسائؿ الحككمية ،كرسائؿ المؤسسات الخاصة
كالمصارؼ ،كالشركات ،كسيرافؽ ىذا االنشغاؿ بالمغة تنمية االعتزاز بيا ،كالحرص
عمييا ،كتكثيؽ عرل الفرد بمجتمعو ،كىكيتو ،كىك الكالء لمكطف في آخر المطاؼ،

أكرر ىنا ّأنو ليس بمكنة أحد مف تحقيؽ ىذا الجانب سكل التشريع المغكم ،كما
ك ّ
سيقدـ ىذا التشريع الدعـ الكامؿ لعممية (التعريب) عمى المستكيات جميعيا :المجتمع،
ّ
( ) مكاد البياف ،عمي بف خمؼ الكاتب ،ص  ،142كالدالالت عمى المعاني عند الجاحظ مف لفظ ،كغير
لفظ خمسة ىي :المفظ ،كاإلشارة ،كالعقد ،كالخطّ ،ك ُّ
النصبة .ينظر معجـ المصطمحات الببلغية ،د.
أحمد مطمكب.408/1 ،

( ) مكاد البياف ،عمي بف خمؼ الكاتب ،ص.144

( ) العرب كاالنتحار المغكم ،ص.150
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كالمدرسة ،كالجامعة ،بما يتيحو مف إمكانات ،كما يشيعو مف مناخ مبلئـ ليذه العممية،
كىذا التشريع مف جية ثالثة سيضع ق اررات المجمع األردني ،كالمجامع العربية األخرل
مكضع التنفيذ ،كاإللزاـ ،كيم ّكنيا مف التطبيؽ ،كاالنتشار ،كلذلؾ لف يزكؿ عجبنا حيف

يتـ مف أسفؿ
أف (اإلصبلح المغكم ال ّ
نق أر ما يقكلو صاحبا (الفجكة الرقمية) مف ّ
بد أف ّ
( )
أف (المغة ىي
إلى أعمى ،ال مف خبلؿ ق اررات فكقية تفرض عمى المغة قس نار)
 ،أك ّ
مسؤكلية النخبة المفكرة قبؿ أف تككف مسؤكلية الساسة ،كأىؿ االختصاص)

(

)،

ليتكصبل إلى ّأننا يجب أف نترؾ (آليات االنتخاب الطبيعي ،كالترشيح الجماعي تعمؿ
الفعالة،
عمميا مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ مف أجؿ اصطفاء أدكات التعبير المغكم ّ

كالمبلئمة)( ) ،كيستشيداف بمثاؿ ىك األغرب فيما نحف فيو ،حيف يكتباف...( :كلنأخذ

العبرة مف العبرية التي أحياىا أىميا بعد مكت طاؿ قركننا ،كحافظكا عمى حيكيتيا

( )
مستيا
برفض قاطع لخطاب ديني يرفع شعار النقاكة كالطيارة) ّ ،
ككأف العبرية قد ّ
رعشة الحياة ىكذا ببل تدبير ،كتشريع لغكم ،أك تمكيؿ مالي ضخـ ،أك تنسيؽ بيف

السياسي مف جية ،كأىؿ االختصاص مف جية أخرل

(

) ،كلعمّيما يناقضاف

( ) الفجكة الرقمية ،ص.369

( ) المصدر السابؽ ،ص.386
( ) الفجكة الرقمية ،ص.369
( ) السابؽ ،ص.369

أف (الكنيست
( ) نشرت صحيفة (القدس العربي) منذ كقت ليس بالبعيد ،في  ،2011/2/21خب انر يفيد ّ
لغتي الدكلة
اإلسرائيمي يشرع بمناقشة مشركع قانكف يقضي بإلغاء المكانة الرسمية لمغة العربية كإحدل ْ
تقدـ بو عضك الكنيست آربيو ألداد مف
الرسميتيف ،إلى جانب العبرية،
كينص مشركع القانكف الذم ّ
ّ
أقر العربية ،كالعبرية،
اليميف المتطرؼ عمى إبطاؿ تشريع انتدابي في فمسطيف مف العاـ  ،1922كاف ّ

تـ إلغاء مكانة المغة اإلنكميزية كاإلبقاء مف الناحية
كاإلنكميزية كمغات رسمية ،كبعد قياـ دكلة إسرائيؿ ّ
الرسمية عمى العربية كالعبرية) ،كتعمّؽ الصحيفة بقكليا ...( :كيضاؼ مشركع القانكف ىذا إلى
مبادرات أخرل تيدؼ لتقكيض مكانة المغة العربية ،لغة األـ ألكثر مف مميكف كربع مكاطف فمسطيني

522

أف (المغة ستظ ّؿ دائمان
نفسييما حيف يذىباف في مكضع آخر مف كتابيما إلى ّ
مسؤكلية الجماعة الناطقة بيا)( ) ،أال يندرج الساسة ضمف الجماعة الناطقة بالمغة؟
أال يتكممكف بمغة الببلد التي يديركف شؤكنيا؟ أال يستخدمكف لغتيا في مكاتباتيـ،
كما يصؿ إلييـ مف مخاطبات؟ ثـ عمييـ مسؤكلية أعظـ مف مسؤكلية الفرد الخالي
مف المكقع ،كىي الحفاظ عمى اليكية ،كالتاريخ ،كالتراث ،كلف يتحقّؽ ىذا بغير
المغة القكمية التي يستخدمكنيا ،كتستخدميا شعكبيـ.

إف
ّ
كرب سائؿ يسأؿ :كما عبلقة الجامعات بالتشريع السياسي؟ كنقكؿ ّ
أما أكليا فتبدأ الجامعات بأف تضرب المثؿ
عبلقتيا كثيقة ،كذلؾ مف ثبلث جياتّ ،

مما نحف
بنفسيا ،كليس ىناؾ ما ىك أكقع ،أك أشد تأثي انر مف القدكة ،كألمر قريب ّ
فيو لـ تَ ْحظَ الخطب ،كالمكاعظ ،كالنصائح باستجابة تناسب جيكد أصحابياٌّ ،
فكؿ

غيرىا مف
تفكقت (القدكة) عمى
يسمع غير ّأنو يصنع ما ىك مقتنع بو ،كلذلؾ ّ
نس ْحو َنن أَننفُن َنس ُنك ْحم
اس ِنب ْحال ِنبرِّذ َنو َنت َن
ُنون ال َّن َن
مشعان قكلو تعالى :أَن َنتأْح ُنمر َن
كسائؿ اإلقناع ،كيبزغ ىنا ّ
ون ( البقرة ،)44 :كىك يخاطب بني إسرائيؿ ،فأف تأخذ
اا أَن َنف َن َنتعْح ِنقلُن َن
ون ْحال ِنك َنت َن
َنوأَنن ُنت ْحم َنت ْحتلُن َن
الجامعات نفسيا بالعزـ ،كتبدأ األمر مف داخميا عمى كفؽ خطة مدركسة ممنيجة،

حينا عمى إمكاف نجاح مسعاىا في عممية
ّ
فتقدـ ألصحاب القرار ،كالمجتمع معنا شاىدنا ّ
ككأنيا تقكؿ بمساف الحاؿ :ىذا ما صنعت فانظركا.
إعادة العربية إلى مكانتيا البلئقةّ ،

كجية ثانية مف الممكف لمجامعة أف تقكـ بيا ،كىي تييئة المكاد ،كالكسائؿ لبلنتقاؿ إلى

كم ْف أقدر مف الجامعة ،كأساتذتيا عمى
المرحمة المفصمية في حياة العربيةَ ،
يتدسس ماكر ،أك يفتي جاىؿ بما ال يعرؼ،
االضطبلع بيذا الجيد الجميؿ ،كي ال ّ

داخؿ إسرائيؿ ،السيما مشاريع الدستكر التي تطرحيا جيات ،كمؤسسات إسرائيمية كالتي تُجمع عمى
إلغاء مكانة المغة العربية) .فيؿ بقي ىذا مف شيء يقاؿ عف أىمية التشريع المغكم ،كاسرائيؿ ،كغيرىا

كفعاالن لمدفاع عف لغاتيا مف جية ،كازاحة لغات اآلخريف مف جية أخرل.
تشيره سبلحان نافذانّ ،
( ) الفجكة الرقمية ،ص.375
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فيقكؿ األكؿ :كىؿ تصمح العربية ليذا العصر بأحدث اختراعاتو ،كتراكـ مصطمحاتو؟

أف العربية عاجزة عف المحاؽ بالركب ،فيي تركة الماضي الذم
كييدؼ الثاني ّ
فيدعي ّ
نحاكؿ التخمص مف إرثو الثقيؿ .ألـ نصفو بالجيؿ؟ فما أجدره أف يمقي بالكبلـ ىكذا
أف العربية صالحة ليذا العصر بإمكاناتيا الذاتية،
ببل ضكابط .نعـ ،ستجيب الجامعة ّ
ككسائؿ تنميتيا ،كىذا ىك الدليؿ ،كىك ما أردناه بالمكاد ،كالكسائؿ فماذا بعد؟ كجية
ثالثة ،كأخيرة بمكنة الجامعات القياـ بيا ،كذلؾ مف خبلؿ التعاكف مع الجيات التي

تحدثنا عنيا بأف تدعك إلى العمؿ عمى تحقيؽ (التشريع المغكم) ،كذلؾ مف خبلؿ
ّ
التركيج لو ،كايصاؿ الصكت إلى أصحاب القرار ،كتبياف مزاياه ،كفضائمو ،ككشؼ
النتائج المرعبة التي ستصؿ إلييا المغة القكمية في حاؿ إىمالو ،أك التقاعس عف

إصداره ،كلع ّؿ ما نستيدم بو ىنا بيتيف مف قصيدة الشاعر العباسي محمد بف يسير
الرياشي كىما:

أخمؽ بذم الصبر أف يحظى بحاجتو
انسدت مسالكيا
إف األمكر إذا ّ
ّ

ِ
كمدمف القرع لؤلبكاب أف يمجأ
فالصبر يفتح منيا كؿ ما ارتُتجا
ارتُتجا

( )
( )

كنكرره مرات ،كمرات،
نعـ ،يجب أف ندمف قرع األبكاب ،كنعاكد الطمبّ ،
فميست العبرة في الحقيقة كحدىا ،بؿ ينبغي أف تقاؿ ،كتذاع ،كتنشر ،كىا نحف

نفعؿ ،كنتمنى عمى الجامعات أف تقكؿ ،كتفعؿ.

أف بمكنة الجامعة أف تقكـ بيا لتعزيز القدرة المغكية
ىذه ست خطكات رأيت ّ
داخميا ،كخارجيا ،كىي خطكات تتعانؽ مع المجتمع ،كق ارره السياسي ،كلع ّؿ ىناؾ
غيرىا ،فالتشارؾ في الرأم يؤدم إلى االكتشاؼ ،كاإلنضاج ،فما دامت النيات

سميمة ،كالعزائـ معقكدة ،فميس ىناؾ مف محاؿ ،كىذا ما نرجكه.
( ) ينظر :محمد بف يسير الرياشي كأشعاره ،صنعة شارؿ ببل ،ص.304
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-7نصو( :كثيركف مف أبناء
كتب (ألفارك) أسقؼ قرطبة سنة (  850لمميبلد) ما ّ
ديني يقرأكف أشعار العرب ،كأساطيرىـ ،كيدرسكف ما كتبو عمماء الديف ،كفبلسفة

المسمميف ،ال ليخرجكا عف دينيـ ،كاّنما ليتعمّمكا كيؼ يكتبكف المغة العربية مستخدميف
األساليب الببلغية .أيف نجد اليكـ مسيحيان عاديان يق أر النصكص المقدسة بالمغة

إف ك ّؿ الشباب
البلتينية؟ َمف منكـ يدرس اليكـ الكتاب المقدس ،أك ما قالو الرسؿ؟ ّ
النابو منصرؼ اآلف إلى تعمّـ المغة ،كاألدب العربييف .فيـ يقرأكف ،كيدرسكف بحماسة
بالغة الكتب العربية ،كيدفعكف أمكاليـ في اقتناء المكتبات ،كيتحدثكف في ك ّؿ مكاف
حدثيـ أحد عف الكتب المسيحية
بأف األدب العربي جدير بالدراسة ،كاالىتماـ ،كاذا ّ
ّ

بأف ىذه الكتب تافية ال تستحؽ اىتماميـ .يا لميكؿ ،لقد نسي
أجابكه ببل اكتراثّ :
المسيحيكف حتى لغتيـ ،كلف تجد بيف األلؼ منيـ كاحدان يستطيع كتابة خطاب بالمغة

البلتينية ،بينما تجد بينيـ عددنا كبي نار ال يحصى يتكمّـ العربية بطبلقة ،كيعرض الشعر

أحسف مف العرب أنفسيـ)( ).

إف كضع
نصوّ ...( :
كيكتب د .عبد السبلـ المسدم سنة  2011لمميبلد ما ّ
المغة العربية في ىذه المرحمة التاريخية كضع حرج جدان ،فينالؾ حممة كاسعة

تتقصد النيؿ مف ك ّؿ الثقافات اإلنسانية ذات الجذكر
تصاحب حممة الككنية الثقافية
ّ
كتتكسؿ ىذه الحمبلت العدائية
الحضارية المتأصمة ،كفي مقدمتيا الثقافة العربية،
ّ

بأف ك ّؿ
دائمان بالعامؿ المغكم ...كا ّف المشيد اإلعبلمي في الكطف العربي ...يكحي ّ
فإف
أف المغة العربية ستخسر معركتيا بشكؿ كارثي ...كليذا ّ
القرائف تد ّؿ عمى ّ
إف غياب الكعي بالمعضمة المغكية لدل
ضربان مف الحدس االستشراقي يقكؿ لي ّ
فإف المغة العربية
أصحاب القرار في كطننا العربي إذا ما
استمر عمى ما ىك عميو ّ
ّ

( ) شمس العرب تسطع عمى الغرب ،زيغريد ىكنكو ،ص.529
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حية كما ىي اآلف ،كذلؾ بعد ثبلثة أجياؿ عمى أقصى
ّ
ستكؼ عف أف تككف لغة ّ
( )
تقدير ،أعني بعد قرف كاحد مف اآلف) .
يبيناف بجبلء البكف الشاسع بيف حاؿ العربية في عصكرىا
إف ىذيف النصيف ّ
ّ

الزاىية ،كحاليا اليكـ ،كىي معضمة حضارية ،ثقافية بامتياز تككف المغة مظيرىا،

تتحمؿ الجامعة مسؤكليتيا إزاء ىذا الحاؿ بغية الشركع في تغييره
كآيتيا الكبرل .فيؿ ّ
مستخدمة كسائؿ العصر الحديثة؟ أـ سندع لغتنا كشأنيا ينتظرىا ىذا المصير الذم
أفصح عنو النص الثاني؟ كيظ ّؿ الجكاب مفتكحان ينتظر.

( ) العرب كاالنتحار المغكم ،ص 59ك 160ك182
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مصادر البحث
أوًال :الكتب:
ٔ  -زمة المصطمح العربي في القرن التاسع عشر

 .محمد سكاعي .المعيد

الفرنسي لمدراسات العربية .دمشؽ .دار الغرب اإلسبلمي .بيركت .الطبعة
األكلى .سنة .1999

عماف.
ٕ -تعريب التعميم الجامعي .د .محمكد إبراىيـ .دار آفاؽ لمنشر كالتكزيعّ .
األردف .الطبعة األكلى .سنة .1994

ٖ -الثقافة العربية في عصر العألمة .تركي الحمد .دار الساقي .ببل تاريخ.
ٗ -الثنائيات في قضايا المغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العألمة  .د.
عماف .األردف.
نياد المكسى .دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع .الطبعة األكلىّ .
سنة .2003

٘ -الديمقراطية في األردن .سياقها الدألي أشرأطها المأضأعية  .د .سحباف
عماف .سنة .1994
خميفات .دار آفاؽّ .

- ٙشمس العرب تسطع عمى الغرب  .زيغريد ىكنكو .نقمو عف األلمانية فاركؽ
بيضكف ككماؿ دسكقي .راجعو ككضع حكاشيو ماركف عيسى الخكرم .دار

صادر .بيركت .دار اآلفاؽ الجديدة .بيركت .الطبعة العاشرة .سنة .2002
- ٚصبح األعشى في صناعة اإلنشا
.1913

 - ٛالعرب أاونتحار المغأي

 .القمقشندم .دار الكتب .القاىرة .سنة

 .د .عبد السبلـ المسدم .دار الكتاب الجديد

المتحدة .الطبعة األكلى .سنة .2011
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 - ٜعصر النهضة بين الحقيقة أالأهم  .مفيدة محمد إبراىيـ .دار مجدالكم.
عماف .األردف .الطبعة األكلى .سنة .1999
ّ
ٓٔ -الفجأة الرقمية  .د .نبيؿ عمي كد .نادية حجازم .سمسمة عالـ المعرفة
الككيتية .العدد ( .)318سنة .2005
ٔٔ -قضايا ساسية في عمم المسانيات الحديثة  .د .مازف الكعر .دار طبلس
لمدراسات كالترجمة كالنشر .دمشؽ .الطبعة األكلى .سنة .1988
ٕٔ -قضية التحأل إلى الفصحى في العالم العربي الحديث  .د .نياد المكسى.
عماف .األردف .الطبعة األكلى .سنة .1987
دار الفكر لمنشر كالتكزيعّ .
ٖٔ -لسان العرب  .ابف منظكر اإلفريقي المصرم .دار صادر .بيركت .لبناف.
ببل تاريخ.
ٗٔ -المغة العربية كائن حي

 .جرجي زيداف .تقديـ مراد كامؿ .دار اليبلؿ.

القاىرة .ببل تاريخ.
٘ٔ -المغة العربية أالصحأة العممية الحديثة  .د .كارـ السيد غنيـ .مكتبة ابف
سينا لمنشر كالتكزيع كالتصدير .القاىرة .سنة .1989
- ٔٙلغتنا العربية في خطر

 .آراء كتكصيات قبؿ فكات األكاف .مجمكعة مف

المؤلفيف .جمعية حماية المغة العربية .ببل ذكر لمكاف كتاريخ الطبع.

- ٔٚالمجامع العربية أقضايا المغة من النشأة إلى أاخر القرن العشرين  .د.
كفاء كامؿ فايد .عالـ الكتب .القاىرة .سنة .2004
- ٔٛمحمد بن يسير الرياشي أ شعاره  .شارؿ ببل .المطبعة الكاثكليكية .بيركت.
سنة .1955
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- ٜٔمذكرات جرجي زيدان  .جمعيا صبلح الديف المنجد .دار الكتاب الجديد.
بيركت .سنة .1968
المرصع في اآلباء أاألمهات أالبنين أالبنات أاألذأاء أالذأات  .ابف األثير.
ٕٓ -
ّ
عماف .الطبعة
عمارّ .
تحقيؽ د .إبراىيـ السامرائي .دار الجيؿ .بيركت .دار ّ
األكلى .سنة .1991

ٕٔ -معجم المصطمحات البالغية أتطأرها  .د .أحمد مطمكب .مطبكعات المجمع
العممي العراقي .بغداد .سنة .1983
ٕٕ -المعجم الفمسفي  .د .جميؿ صميبا .دار الكتاب المبناني .بيركت .مكتبة
المدرسة .لبناف .سنة .1982
ٖٕ -معضمة المغة العربية بين الجابري أطرابيشي

 .دراسة نقدية تحميمية

لمشكبلت العربية في الفكر العربي الحديث .د .كليد محمكد خالص.

عماف .الطبعة األكلى .سنة
المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر .بيركتّ .
.2012
ٕٗ -مقدمة ابن خمدأن .دار الشعب .القاىرة .ببل تاريخ.
ٕ٘ -من حاضر المغة العربية

 .سعيد األفغاني .دار الفكر .دمشؽ .الطبعة

الثانية .سنة .1971
- ٕٙمأاد البيان  .عمي بف خمؼ الكاتب .تحقيؽ د .حاتـ صالح الضامف .دار
البشائر لمطباعة كالنشر كالتكزيع .دمشؽ .الطبعة األكلى .سنة .2003
- ٕٚنحأ لغة عربية سميمة  .مجمكعة مف المؤلفيف .دار الحرية لمطباعة .ك ازرة
الثقافة كالفنكف .بغداد .سنة .1978
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ثانياًال :البحأث أالمقاوت:
- ٕٛاجتياز امتحاف الكفاءة بالمغة العربية شرط لمتعييف في المؤسسات العامة
كالخاصة .د .عبداهلل زيد الكيبلني .بحث منشكر ضمف أعماؿ المكسـ

الثقافي السابع كالعشريف لمجمع المغة العربية األردني .سنة .2005
- ٕٜالبعد السياسي لقضية المغة العربية .د .عبداهلل النفيسي .بحث منشكر ضمف
كتاب (المغة العربية .أسئمة التطكر الذاتي كالمستقبؿ) .مركز دراسات الكحدة
العربية .بيركت .الطبعة األكلى .سنة .2005
ٖٓ -تأزـ العربية :استراتيجيان أـ ىكلكككست لغكم .د .تكفيؽ قريرة .مقاؿ منشكر
بصحيفة (القدس العربي) في .2012/6/15

ٖٔ -التفكيؾ كالعمكـ اإلنسانية .محاضرة ألقاىا جاؾ دريدا في القاىرة .سنة
 .2000ترجمة ىدل الصدة.

ٕٖ -تقكيـ خطط أقساـ المغة العربية في الجامعات األردنية أكاديميان كعمميان .د.

عبد الجميؿ عبد الميدم .بحث منشكر ضمف أعماؿ المكسـ الثقافي السابع

عشر لمجمع المغة العربية األردني .سنة .1999
ٖٖ -تقكيـ خطط أقساـ المغة العربية في الجامعات المصرية أكاديميان كعمميان .د.
محمكد فيمي حجازم .بحث منشكر ضمف أعماؿ المكسـ الثقافي السابع
عشر لمجمع المغة العربية األردني .سنة .1999
ٖٗ -الثكابت كالمتغيرات في مجتمع المعرفة .د .سميماف بف سالـ الحسيني .بحث
منشكر ضمف أعماؿ ندكة (اإلسبلـ كمجتمع المعرفة) .مركز السمطاف

قابكس لمثقافة اإلسبلمية .سمطنة ُعماف .سنة .2009
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ٖ٘ -جامعاتنا في القرف الحادم كالعشريف .د .الطاىر مكي .مقاؿ منشكر بمجمة
(اليبلؿ) .عدد يناير .سنة .2000

- ٖٙالجامعات العربية مف األزمة إلى اإلصبلح .د .محسف خضر .بحث منشكر
عمى الشبكة العنكبكتية.

- ٖٚجيؿ العربيزم .جياد المكمني .مقاؿ منشكر بصحيفة (الرأم) األردنية في
.2010/11/21

- ٖٛحدكد التشابو كنقاط االفتراؽ في تجارب مجتمع المعرفة .د .سالـ بف سمطاف
الرزيقي .بحث منشكر ضمف أعماؿ ندكة (اإلسبلـ كمجتمع المعرفة) .مركز
السمطاف قابكس لمثقافة اإلسبلمية .سمطنة عماف .سنة .2009

- ٖٜالدفاع عف المغة العربية .د .عبدالحميد مسمـ المجالي .مقاؿ منشكر
بصحيفة (الرأم) األردنية في .2011/9/29

ٓٗ -دكر التخطيط المغكم في خدمة المغة العربية كالنيكض بيا .د .فكاز
عبدالحؽ الزبكف .بحث منشكر ضمف أعماؿ المكسـ الثقافي السابع
كالعشريف لمجمع المغة العربية األردني .سنة .2009

ٔٗ -المغة العربية في الجامعات األردنية .المشكبلت كالحمكؿ د .عادؿ جرار.
بحث منشكر ضمف أعماؿ المكسـ الثقافي العشريف لمجمع المغة العربية

األردني .سنة .2002

ٕٗ -المغة العربية في القضاء األردني .المشكمة كالحمكؿ .األستاذ فاركؽ

الكيبلني .بحث منشكر ضمف أعماؿ المكسـ الثقافي العشريف لمجمع المغة
العربية األردني .سنة .2002
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ٖٗ -المغة العربية في المؤسسات الصناعية كالتجارية في األردف .المشكبلت
كالحمكؿ .األستاذ سالـ عمي سالـ الجعفرم .بحث منشكر ضمف أعماؿ

المكسـ الثقافي العشريف لمجمع المغة العربية األردني .سنة .2002
ٗٗ -مجتمع المعمكمات كمجتمع المعرفة .في البنية االجتماعية لمجتمع المعرفة.
د .نبيؿ عمي .بحث منشكر ضمف أعماؿ ندكة (اإلسبلـ كمجتمع المعرفة).
مركز السمطاف قابكس لمثقافة اإلسبلمية .سمطنة عماف .سنة .2009

٘ٗ -محنة المغة العربية في فترة االحتبلؿ الفرنسي كمعاناتيا بعد االستقبلؿ .د.
عبدالقادر فضيؿ .بحث منشكر بمجمة المغة العربية التي يصدرىا المجمس

األعمى لمغة العربية .الجزائر .سنة .2005

- ٗٙمسألة الجامعات العربية :منظكر القبكر الحية .د .عدناف مصطفى .بحث

منشكر بمجمة عالـ الفكر الككيتية .المجمد الرابع كالعشركف .العدداف األكؿ

كالثاني .سنة .1995

- ٗٚمستقبؿ اليكية العربية في منظكمة العكلمة .د .الشاىد البكشيخي .بحث

منشكر ضمف أعماؿ ندكة (اإلسبلـ كالعكلمة) .مركز السمطاف قابكس لمثقافة

اإلسبلمية .سمطنة عماف .سنة .2012
- ٗٛمشركع كطني لمدفاع عف المغة العربية .مقاؿ منشكر بصحيفة (الرأم)
األردنية في .2011/10/3

- ٜٗمكانة المغة العربية في التعميـ العاـ كالعالي الجزائرم مف عاـ

 1962إلى

نياية عاـ  .1979تركي رابح عمامرة .بحث منشكر بمجمة المغة العربية

التي يصدرىا المجمس األعمى لمغة العربية .الجزائر .سنة .2005
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ٓ٘ -مف سمبيات تعميـ العربية في الجامعات .رؤية كتحميؿ كمنيج .د .عمي أبك
المكارـ .بحث منشكر ضمف أعماؿ ندكة (ظاىرة الضعؼ المغكم في

المرحمة الجامعية) .جامعة محمد ابف سعكد اإلسبلمية .الرياض .سنة

.1997

ٔ٘ -ىؿ نغمؽ الجامعة؟ د .ىاني الحسيني .مقاؿ منشكر بمجمة (اليبلؿ) .عدد
يناير .سنة .2000

كتحدياتيا .د .عبد العمي الكدغيرم.
ٕ٘ -كضع المغة العربية في عصر العكلمة
ّ
بحث منشكر ضمف أعماؿ المكسـ الثقافي التاسع كالعشريف لمجمع المغة

العربية األردني .سنة .2011

ثالثاًال :الرسائل الجامعية غير المنشأرة:
ٖ٘ -أسباب الضعؼ المغكم عند طمبة تخصص المغة العربية مف كجية نظر
أساتذتيا في الجامعات النظامية بالضفة الغربية .حسف عبد الرحيـ حسف

صافي .رسالة مقدمة إلى جامعة القدس .عمادة الدراسات العميا .برنامج
أساليب التدريس .القدس .فمسطيف .سنة .2007

ٗ٘ -مستكل تحصيؿ طمبة الجامعات األردنية في النحك العربي .أماني محمد
عماف العربية .كمية الدراسات التربكية
كريشاف .رسالة مقدمة إلى جامعة ّ
العميا .سنة .2003
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التعليقات والمناقشات
 د .عأدة بأ عأدةرد عمى مقكلة لعبدالسبلـ المسدم" :إف المغة العربية بقي مف عمرىا ثبلثة
عقكد" انطبلقان مف قكلو تعالى" :إنا نحف نزلنا الذكر كانا لو لحافظكف" ،مكضحان:
صحيح أف العربية لغة مف المغات يجرم عمييا ما يجرم عمى المغات األخرل مف
قكانيف التطكر كالتغير كالتنمية ،لكنيا تمتاز عف غيرىا بأنيا لغة القرآف الكريـ كأف
القرآف نزؿ بمساف عربي مبيف؛ فاهلل أنزؿ القرآف كأنزؿ أسمكب حفظو معو بالترتيؿ
القرآني أم بالقراءة المكحدة لكؿ المسمميف في كؿ أنحاء األرض ،كلك لـ ينزؿ
القرآف مرتبلن لتشتت في غضكف خمسيف إلى مئة عاـ كتنازعتو الميجات كالمكنات.
 تمام السيدرأت أف الضعؼ عند الطمبة في المرحمة الجامعية ليس كليد المحظة ،كانما ىك
ضعؼ متراكـ كنتاج سنيف ماضية .كطالبت بأف يعاد النظر في تخصص معمـ
الصؼ في الجامعات ،فمف غير المعقكؿ أف تقكؿ معممة الصؼ الثاني لطمبتيا
عف الفعؿ "يتنافسكف" ىذا جمع مذكر سالـ كعبلمة رفعو الكاك كالنكف! فاألكلى بنا
أف نخصص معممة لغة عربية لتدريس طمبتنا في الصفكؼ الثبلثة األكلى بدالن مف
تجنيد معممات متخصصات بالمغة اإلنجميزية لتدريسيـ المغة األجنبية.
 -د .محمد زكي خضر
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ركل حادثة فيما يخص تعريب التعميـ الجامعي ،بقكلو :مف عادة كمية اليندسة
في الجامعة األردنية عندما يتقدـ عضك ىيئة تدريس جديد لمتعييف يطمب منو أف
يقدـ محاضرة عف دراستو أك أحد أبحاثو ،فتقدـ أحد األساتذة ككانت محاضرتو
كاممة بالمغة اإلنجميزية ،فسألتو إف كاف باإلمكاف أف يفسر بعض العبارات التي
فرد بعض
تصعب عمى الطمبة بالمغة العربية ،فسألني :ىؿ تدرسكف بالمغة العربية؟ ّ
األساتذة بحماس شديد :ال بؿ باإلنجميزية .ككأف التدريس بالعربية جريمة!
 رد د .أليد خالصقاؿ :إنو إف بقي العالـ -بمثقفيو كنخبو السياسية كالمجتمع بشكؿ عاـ-
يتعامؿ مع العربية ىذا التعامؿ ستككف النتيجة انقراض العربية بعد عدة قركف ،كما

سحبت البلتينية مف التداكؿ في كقت ما كصارت لغة الكنيسة كحسب.
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