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 مقدمة
شيدت مصر في السنوات األخيرة قمقا بالغا لدى المشتغمين بأمور الثقافة والتعميم 

عن مستوى المغة العربية الذي بمغ درجة من الضعف واالستيانة تبدت في جميع مراحل 
التعميم العام والتعميم العالي وأشاعت األلم والحسرة بين سدنة المغة العربية والقائمين 

وال يكاد يمر يوم دون أن تتصدى أقالم لمأساة المغة العربية، فمن قائل إّن مجرد . عمييا
إلقاء نظرة عابرة عمى أوراق إجابة التالميذ وكذلك الطمبة في الجامعات، يجعمنا نقف 

عمى حال المغة العربية في مدارسنا ومعاىدنا وجامعاتنا بل وفي كل مناحي حياتنا من 
. ىبوط مستواىا ومعرفة متدنية بيا

ومنذ ربع القرن األخير وما قبمو كانت المغة العربية ىي المغة الفصحى وكان معتنى 
ذاعة وأصبح اآلن بين المغة ودارسييا والناطقين بيا جفوة . بيا تدريسا وتمقينًا وكتابة وا 

 حال يجعمنا نأسى –صارمة، وحّمت محميا المغة الدارجة أو خميط بين الفصحى والعامية 
 ومن قائل آخر –حقا ونحن نرى المستوى المغوي والثقافي يترنح عمى األلسنة صباح مساء 

إن المغة العربية المعاصرة إضافة إلى ما ىي فيو من محنة فإنيا تعاني اليوم من أزمة حادة 
تتمثل في عزلة المغة العربية بمفرداتيا وكمماتيا وأصالتيا عما يجري اليوم عمى األلسنة في 

فالكثير مما نأكل وما نمبس وما نتداوى وما نستخدمو من أدوات الصناعة . كل مكان
والزراعة ومختمف الفنون وما يقع عميو بصرنا وما تسمعو آذاننا وما تممسو أيدينا مستورد أو 

ويطمبو الناس بمفظو الدخيل عمى المغة وأصبح كل ذلك جزءًا من . مصنوع بمفظو األجنبي
وتمك ىي الخطورة الكامنة التي تحدق بالمغة العربية والتي تدعو اليوم إلى وقفة . حياتنا

. صارمة قبل أن تصبح المغة العربية غريبة بيننا
: لماذا يجب االهتمام بالمغة العربية

لست في حاجة إلى القول إن اىتمامنا بالمغة العربية ينبع من عقيدة دينية ثم من 
 ىي وعاء الفكر ووسيمة االتصال –عاطفة وطنية وقيم حضارية وضرورات اجتماعية 

 ىي المسان المبين الذي حفظو اهلل مع الذكر الحكيم، وىي –والتفاىم ورابطة القومية 
الوعاء الذي يحوي خبرات أىميا وتجاربيم ومعارفيم وفنونيم ومثميم العميا وسائر ضروب 

والذي يحفظ كل ذلك من جيل إلى جيل عبر العصور، والمغة العربية . ما تنتجو قارئحيم
إلى ىذا كمو األداة األساسية التي نستخدميا في نقل مختمف العموم والفنون والمعارف إلى 

وىي كذلك أداة نشر الثقافة بأوسع . الناشئة في مراحل تعميميم العام والعالي والجامعي
معانييا وتراثنا وحضارتنا عن طريق مختمف وسائل اإلعالم كما أنيا األداة التي 

يستخدميا اإلنسان في تثقيف نفسو بنفسو، وفي تعممو الذاتي مدى حياتو، ومن ىنا تبدو 
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أىمية المغة العربية وأىمية تعمميا وتعميميا، ال باعتبارىا مادة دراسية مقررة فحسب، 
ولكن باعتبارىا محورًا أساسيًا في بناء اإلنسان بكل جوانبو، ومحورًا لمعممية التعميمية في 

ويأتي فوق كل ذلك االعتبار . كل مراحل التعميم، ومحورًا لمنشاط اإلنساني في المجتمع
ثم كان القرآن الكريم . الديني؛ فكل شعائر اإلسالم وأركانو تدعو إلى تعمم المغة العربية

الباعث إلى أكثر العموم العربية الخالصة سواء العموم الدينية من تفسير وحديث وفقو 
وقد حمل األزىر الشريف في . وتشريع، أو العموم الدنيوية من نحو ولغة وبالغة وغيرىا

. مصر ىذه الرسالة السامية أكثر من ألف عام
وعن عظمة المغة العربية وعبقريتيا ما شيد بو المستشرقون المنصفون، فقد قال 

إن المغة العربية ىي محور ": تراث اإلسالم"المستشرق جرونباوم في مقدمتو لكتاب 
التراث العربي الزاىر، وىي لغة عبقرية ال تدانييا لغة في مرونتيا واشتقاقيا، وىذه 
العبقرية في المرونة واالشتقاق المذين ينبعان من ذات المغة جعمتيا تتسع لجميع 

مصطمحات الحضارة القديمة بما فييا من عموم وفنون وآداب، وأتاحت ليا القدرة عمى 
كما يقول المستشرق األلماني . وضع المصطمحات الحديثة لجميع فروع المعرفة

بروكممان، الذي أرخ لمفكر والتأليف العربيين في العصر الجاىمي حتى اآلن، في سمسمة 
يقول إنو بفضل القرآن بمغت المغة العربية من ". تاريخ األدب العربي"كتيو الشييرة 

. االتساع مدى ال تكاد تعرفو أي لغة أخرى
: لمحة تاريخية عن المغة العربية في مصر

عام )عرفت مصُر المغَة العربيـة بعد الفتح العربـي إبان القرن السابع الميـالدي 
وقد . وعندما دخميا العرب كانت المغتان القبطية واليونانية سائدتين في البالد (م640

وقد استمر الحال . استقدم الفاتحون معيم مترجمين لمتفاىم مع أىل البالد في ذلك الوقت
عمى ىذا المنوال قرابة قرن من الزمان، إلى أن صدر أمر بإحالل المغة العربية في 

وابتدأت المغة العربية تتغمغل في البالد مع انتشار أىميا، ووفد عمى . الييئات الحكومية
ابن يونس في أواخر القرن : مصر بعض العمماء العرب الذين كتبوا وألفوا بالعربية مثل

وقد عاشت المغة العربية . الرابع اليجري، والبغدادي في القرن السادس اليجري، وغيرىما
مع المغة القبطية عدة قرون في مصر إاّل أن ىذه األخيرة أخذت تنحسر روًي رويدا 

بحمول أواخر القرن الثامن عشر، وكانت العربية قد استقرت وعم استعماليا في مصر 
. كميا

وفي أوائل القرن التاسع عشر بدأ الحكم التركي لمصر، وتعّصبت العناصر التركية 
التي تولت الحكم لمغتيم، وتخمف تعميم المغة العربية، وشاعت العامية حتى في المكاتبات 
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وقصر اىتمامو عمى المرحمة االبتدائية  (1882)الرسمية، ثم جاء االحتالل البريطاني 
وأخذ المحتمون . من التعميم، فتراجعت المغة العربية إلى معقميا باألزىر ودار العموم

يحاربون المغة العربية ويفرضون لغتيم عمى مواد التعميم كمو لتجذب المتعممين بيا إلى 
ورأوا إحالل العامية المصرية محل المغة العربية قد يحقق . حظيرة ذوي الثقافة االنجميزية

مآربيم، فنادوا بذلك صراحة وقد أثار ذلك الشعوَر الوطنيَّ الذي ظل يعتمل في صدور 
، وصدر في أعقابيا 1919الوطنيين المخمصين من قادة الشعب إلى أن قامت ثورة عام 

، فأعاد سعد زغمول بجرة قمم المغة العربية لغة لمتعميم في جميع المدارس 1923دستور 
الحكومية، وتمَّ إخضاع التعميم األجنبي لإلشراف المصري ومحاربة الدعوة إلى استخدام 
العامية، وتقمص بذلك نفوذ دنموب وغيره من المستشارين البريطانيين الذين كانوا نكبة 

. عمى التعميم بصفة عامة وعمى المغة العربية بصفة خاصة
، 1925وبدأت بعد ذلك نيضة عممية وتعميميَّة في إنشاء الجامعة المصرية عام 

والتوسع في إنشاء المدارس االبتدائية والثانوية والمعاىد العميا ثم أنشئ مجمع المغة العربية 
، فكان نصرًا كبيرا لمغة العربية والحفاظ عمى سالمتيا والعمل عمى أن تكون 1932عام 

. وافية بمطالب العموم والفنون في تقدميا مالئمة لحاجات الحياة في العصر الحاضر

المغة العربية في التعميم العام في مصر 

: الوضع الحالي بالنسبة لتعميم المغة العربية
اىتمت مصر في الربع األخير من ىذا القرن، وقبل ذلك بسنوات، بالتعميم العام، 
. فزاد عدد المدارس وانتشرت في كل رجا من األرجاء؛ في الحضر والريف عمى حد سواء

 بمغ عدد المدارس الحكومية في المراحل المختمفة من 1985/1986وفي العام الدراسي 
عدادية وثانوية وفنية   مدرسة، وبمغ عدد الطالب في ىذه 17586التعميم العام ابتدائية وا 

، وقد تضخم عدد الطالب في المدرسة الواحدة إلى نحو 9.178.792المراحل أيضا 
وبخاصة في المرحمة الثانوية، األمر الذي يعوق عممية اإلشراف واإلدارة  (2000)ألفين 
( 60)كما ارتفعت كثافة الفصول المدرسية حيث وصل العدد فييا إلى ستين . السميمة

. تمميذًا األمر الذي أثّر سمبيا في العممية التعميمية ومستوى اآلداء
وتتصدر المغة العربية مناىج الدراسة في ىذه المراحل من التعميم العام، ويقوم 
بالتدريس عدة آالف من المدرسين من ذوي المؤىالت والمستويات المختمفة، مما 

ولكن الحقيقة الممفتة لمنظر في ىذا المقام أن العجز في مدرسي . سنعرض لو في حينو
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اإلعدادي والثانوي العام )المغة العربية في مراحل التعميم العام عدا المرحمة االبتدائية 
 12.742 يبمغ 85/1986طبقًا إلحصائية  (والثانوي الفني ودور المعممين والمعممات

. مدرسا ومدرسة وذلك أيضًا لو أثره وانعكاساتو عمى العممية التعميمية
: المشكالت األساسية في تعميم المغة العربية

يجابو تعميم المغة العربية في مراحل التعميم العام في مصر في الوقت الحاضر ومنذ 
: سنوات عدة، مشكالت أو صعوبات نتناوليا في ما يمي

عداده: أوال : معمم المغة العربية وضعف مستواه وا 
عمى الرغم من تقدم الوسائل التكنولوجية الحديثة واستخدام المواد التعميمية المبرمجة 

في تعميم المغة إال أن المعّمم كان وال يزال، وسيظل أساسًا مكينًا من أسس العممية 
ومن المالحظ . وال شك أنو يحتل قمب المشكمة أو حجر الزاوية فييا. التعميمية والتربوية

في مصر أن معممي المغة العربية يتم إعدادىم في الوقت الحاضر في عدد من الكميات 
ىي كمية دار العموم، وكميات المغة العربية بجامعة األزىر، وأقسام المغة العربية بكميات 

وكانت دار العموم منذ إنشائيا من أىم . اآلداب، وأقسام المغة العربية بكميات التربية
وكانوا مؤىمين . الينابيع التي تزود التعميم العام في كل مراحمو بمدرسي المغة العربية

تأىياًل كامال لتدريس ىذه المغة إذ كانوا مزودين في مراحل تعميميم السابقة بأسس قوية 
ولكن بعد انضمام كمية . تتمثل في حفظ القرآن الكريم والدراسات الدينية والعربية العميقة

دار العموم إلى جامعة القاىرة أصبحت تستقبل طالبيا من حممة الثانوية العامة من ذوي 
المجاميع المنخفضة فأدى ذلك إلى ضعف مستواىم في المغة العربية، وكذلك أصبح 

ومما يزيد الحال . الحال بالنسبة لطالب أقسام المغة العربية وخريجييا في الكميات األخرى
سوءا أن الغالبية العظمى من ىؤالء الخريجين يوجيون إلى تدريس المغة العربية دون 

. تأىيل تربوي ودون تدريب عمى طرق التدريس
ومن المشاىد أيضا ضعف إقبال الطمبة عمى كميات المغة العربية وأقساميا 

بالجامعات المصرية، وقبول أقل الطمبة مجموعًا سّدًا لمحاجة كّما ال كيفا، األمر الذي 
أدى إلى عجز ظاىر في مدرسي المغة العربية الالزمين لمراحل التعميم العام، وضعف 

وقد زاد المشكمة حدة األعداد الكبيرة التي تعار لمتدريس في األقطار األخرى، . مستواىم
وتجدر اإلشارة أيضا إلى تعدد . وىؤالء يتم اختيارىم من أكفأ العناصر وأكثرىا خبرة

الكميات التي يتخرج فييا معممو المغة العربية، أدى إلى عدم التناسق بين المناىج 
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لى اىتمام أغمب ىذه الكميات بالمغة كمغة، وعدم  والمقررات الدراسية في ىذه الكميات وا 
اىتماميا بالمغة ومكوناتيا كجزء ال يتجزأ من حياة اإلنسان في مراحل نموه المختمفة وفي 

وغنى عن البيان أن المغة كالكائن الحي تتأثر بالبيئة . مستوياتو الحضارية المتباينة
والمناخ الذي تحيا فيو وىي تنمو وتتطور في مضمون صورىا فتخشن في ظل البداوة، 

. وترق وتمين في ظل الترف والمدنية، وتتأثر برقّي الثقافة والعموم والمعارف
: ازدواج المغة: ثانيا

وىذه أيضا تمثل مشكمة في تعميم المغة العربية فيناك لغة التخاطب أو العامية التي 
يتعامل بيا الناس في حياتيم اليومية العامة والخاصة، وىناك لغة الكتابة في معاىد 

وال شك أن لمغة التخاطب تأثيرىا . التعميم وفي الكتب والصحف وغيرىا من المجالت
القوي بما تتمتع بو من نفاذ وسعة انتشار وتمقائية ومزاحمة لمغة الفصحى في وسائل 
اإلعالم، وىذه تغزو الصغير والكبير وتحاصر المتكمم في كل بيت، بل في كل فصل 

. من فصول الدراسة في المدارس والمعاىد، وغيرىا من مجاالت الحياة المختمفة
: مشكالت وصعوبات أخرى: ثالثا

: وىي تتمثل في
افتقار كتب القراءة إلى التدرج المغوي والتخطيط العممي السميم ليا حتى ينتقل فييا  -ٔ

. التعميم انتقااًل طبيعيًا من خطوة إلى الخطوة التي تمييا
 .عدم توافر معجم لغوي حديث ألي مرحمة من مراحل التعميم العام -ٕ
عدم توافر مواد القراءة الحرة لمتمميذ في مختمف المراحل وبخاصة في مرحمة  -ٖ

الطفولة ويتصل بذلك قمة العناية بالمكتبات المدرسية واختيار الكتب الصالحة 
 .والمشوقة

 .ازدحام مناىج النحو بكثير من القواعد مع صعوبتيا -ٗ

اضطراب المستوى المغوي بين كتب المواد بل بين كتب المغة العربية في الصفوف  -٘
 .المختمفة

قمة اىتمام مدرسي المغة العربية وغيرىم من مدرسي المواد األخرى باستخدام المغة  -ٙ
 .العربية الصحيحة في تدريسيم

 .قمة استخدام الوسائل والمعينات التعميمية الحديثة في تعميم المغة -ٚ

ىذه ىي أىم المشكالت أو الصعوبات التي تواجو المغة العربية وتعميميا في مصر 
في الوقت الحاضر وتحتاج إلى تضافر الجيود والى إجراء الدراسات العممّية الجادة في 
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جميع الييئات والمؤسسات والجامعات التي تعمل في مجال تعميم المغة العربية، وذلك 
وتجدر اإلشارة ىنا إلى الدور البناء الذي يقوم بو مجمع المغة . لمنيوض بيا وارتقائيا

ويرى البعض ضرورة إنشاء . العربية بالقاىرة والمجامع العربية األخرى في ىذا المجال
. مركز لتطوير تدريس المغة العربية أسوة بمراكز تطوير المغتين االنجميزية والفرنسية

: اعتبارات هامة في تدريس المغة العربية
ىناك أمور أو اعتبارات ىامة في تدريس المغة العربية وتعميميا ال تمقى العناية 

: الكافية، ويجب األخذ بيا لمنيوض بالمغة العربية ومن ىذه االعتبارات
أن يستقر في أذىان القائمين عمى تدريس المغة العربية والمخططين لمناىجيا  -ٔ

الدراسية وأىدافيا إلى المغة العربية عنصر أساسي من مقومات األمة والشخصية 
العربية، وأنيا لغة القرآن الكريم والتراث الحضاري اإلسالمي، وأنيا وعاء لممعرفة 

بكل جوانبيا ووسيمة لمتفكير والتعبير وال تكون مجرد مادة بذاتيا لمدراسة، وأن ترتبط 
بالمجتمع وتتفاعل معو لتكون أداة سيمة وطيعة لمتعبير عن مشكالتو وقضاياه 

. القومية
أن يكون البدء بتعميم المغة عن طريق نقل الطفل أو التمميذ في المرحمة األولى من  -ٕ

مراحل التعميم العام نقاًل رفيقا متدرجا من لغتو المختمطة إلى المغة السميمة 
بعناصرىا األساسية األربعة وىي الحديث واالستماع والقراءة والكتابة ويكون ذلك 
عن طريق المران والتدريب واالستخدام مع اإلفادة من القدر المشترك بين العامية 

حنسأل : مثل)والفصحى، ومع ترقية العامية إلى الفصحى في تدرج وفي رفق 
. (تصبح سنسأل، كدا تصبح كذا، ده تصبح ذا أو ىذا

تشجيع استخدام : ومعنى ىذا أن ىناك ىدفين يجب العمل عمى تحقيقيما، أحدىما
ترقية العامية بردىا في ذىن التمميذ : وثانييما. القدر المشترك بين العامية والفصحى

إلى أصوليا العربية ما أمكن ذلك، وعن طريق المران أيضا ننقل التمميذ رويدا رويدا 
. إلى التشكيالت السميمة في المغة الفصيحة

تنمية الميل لمقراءة واالطالع كيدف أساسي من أىداف التعميم، بل ىو وسيمة تعميم  -ٖ
. اإلنسان نفسو بنفسو

ضرورة التخطيط لكتب القراءة، فإن ليا في كل مرحمة من مراحل التعميم العام  -ٗ
وظيفة، ففي المرحمة األولى عمى سبيل المثال يكتسب التمميذ عن طريقيا الميارات 
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األولية ثم تزداد التراكيب في عالقاتيا ومستوياتيا مسايرًة نضج التمميذ وخبرتو 
. ويزداد تبعًا لذلك المحصول المغوي عند التمميذ

ال بد من التنسيق بين مناىج المغة العربية في مراحل التعميم العام الثالث إليجاد  -٘
تكامل دقيق يوّحد غايتيا ويراعى تدرجيا ويوجو طريقة التدريس فييا ويحمييا من 

التكرار كما ينبغي أن تعكس ىذه المناىج مفيوم الحياة في البيئة وأن تترك لممدرس 
. مجاال لمتجديد واالبتكار

مراعاة التنسيق أيضا في تأليف كتب المغة العربية لممراحل الثالث بحيث تؤّلُف  -ٙ
الكتب وحدة متصمة تحقق أىداف كل مرحمة بطريقة متوازنة من ناحية التركيز أو 
اإلسياب أو البساطة والتعمق وغزارة المادة أو قمتيا وتعدد األمثمة أو ندرتيا إلى 

ويكون الكتاب في كل مرحمة قادرًا . غير ذلك من عناصر تأليف الكتب المدرسية
. عمى جذب انتباه الطالب مثيرا لممكاتو حتى يحبو ويألفو ويأنس إليو

ضرورة إيجاد تكامل بين تدريس المغة العربية وتدريس المواد األخرى من حيث  -ٚ
 .الحرص عمى استخدام المغة الفصحى في جميع مواد الدراسة

العمل عمى تيسير قواعد النحو لممراحل الثالث وكذلك الرسم اإلمالئي وضرورة  -ٛ
. إصدار معاجم لغوية مصورة لكل مرحمة من ىذه المراحل

 .االرتفاع بمستوى مدرس المغة العربية وتأىيمو عمميًا وثقافيًا ولغويًا وتربوياً  -ٜ

المغة العربية في التعميم العالي والجامعي في مصر 
 إذا كانت المغة العربية في التعميم العام قد أقمقت بال القائمين عمييا وشغمتيم إلى 
حد كبير لما بمغتو من الضعف واالستيانة، فإن حاليا في التعميم العالي والجامعي ىو 

بمثل ىذا السوء إن لم يزد عميو، ويتردى يوما بعد يوم، لذلك كان االىتمام بالمغة العربية 
والنيوض بيا واتخاذىا سميمة فصحى لغة لمعمم والتعميم في ىذه المرحمة العالية من 

. التعميم مضاعفا
وقد كانت مصر بين الدول العربية التي تخطت عوائق المغة منذ أمد طويل، 

واستمسكت بمغتيا العربية القومية في تعميميا العالي الحديث منذ بداية إنشائو، فقد نّصت 
 عمى أن تكون لغة 1908الصادرة في عان  (األىمية)الئحة الجامعة المصرية األولى 

ىي المغة العربية دون سواىا لتكون واسطة لنشر المعارف وترقية العموم بين "التعميم فييا 
وقد حافظت القوانين " الناطقين بالضاد ولكي ترتقي المغة العربية نفسيا بيذه الوسيمة
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 من 168المتتابعة لتنظيم الجامعات فيما بعد عمى روح ىذا المفيوم حيث نصت المادة 
المغة العربية ىي لغة التعميم في " المعمول بو حاليًا عمى أن 1972 لسنة 49القانون رقم 

الجامعات الخاضعة ليذا القانون وذلك ما لم يقرر مجمس الجامعة في أحوال خاصة 
". استعمال لغة أخرى

ومما تجدر اإلشارة إليو أن جيود مصر في سبيل نقل العموم الحديثة إلى العربية 
في التعميم العالي بغية استعماليا في التدريس قد بدأت منذ النصف األول من القرن 

بْت كميُة الطب والصيدلة في عيد رئيسيا كموت بك عام   ستة 1833الماضي، حيث َعرَّ
وبعد نجاح ىذه . كتابًا أجنبيًا في عدة تخصصات لتعميم الطب والصيدلة (86)وثمانين 

الكتب في مصر نجاحا يناسب عصرىا وجدت سبيميا كذلك إلى تركيا والجزائر وتونس 
كما قام عدد من المبعوثين األوائل بعد عودتيم من بعثاتيم بالخارج من فرنسا . ومراكش

في المعاىد العميا بالمغة العربية وقدموا إلى مكتبتنا العممية رصيدا ذا بال من معرباتيم 
: ومؤلفاتيم منيم عمى سبيل المثال

الجراح محمد عمي البقمي الذي ألف كتبًا عربية في الجراحة، محمد الشافعي في 
األمراض الباطنية، محمد ندى في النبات والحيوان والجيولوجيا والفيزياء، عمي رياض في 
الصيدلة والسموم الوصفية، محمد الدرى في األمراض الوبائية، محمد بيومي في الحساب 

 وتقمد بعد 1859والجبر واليندسة، محمود الفكمي الذي عاد من بعثتو في فرنسا عام 
وقد شارك . ذلك منصب األستاذية في العموم الرياضية والفمكية بمدرسة الميند سخانة

عمماء المغة في ىذه النيضة العممية، فكان منيم خبراء وعمماء متخصصون مثل محمد 
عمر التونسي مؤلف معجم الشذور الذىبية في األلفاظ الطبية، ابراىيم الدسوقي الخبير 
في مصطمحات العموم الرياضية، رائد الترجمة إلى المغة العربية وشيخ المترجمين في 

في ألفاظ الحضارة والفنون والعموم  (1873-1801)عصره رفاعة رافع الطيطاوي 
. الحديثة وغيرىم

 وجثم عمى 1882بعد ذلك توقفت المسيرة وُنِكَبت مصُر باالحتالل البريطاني عام 
صدرىا لسنوات عدة، وعزلت المغة العربية عزاًل تامًا عن تدريس العموم الحديثة التي 
فرض المستعمر دراستيا بمغتو، ومّيد ليذا االنقالب وسايره ترسيخ لفكرة عجز العربية 

عن تدريس أي عمم حديث، ومالحقة التقدم العممي، وقد رّوج ليذه الدعوة عدد من 
، واحتدم الصراع بين حماة الشخصية القومية الذين (1882)المثقفين قبيل الثورة العرابّية 

يرون في إضاعة المغة تسميمًا لمذات واستعبادًا فكريًا ووجدانيًا لممستعمر، وبين الدعاة إلى 
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وبقدر ما رفض الضمير الوطني التخمي عن لغة األمة والتفريط في لسانيا . لغة أجنبية
ولكن لم يقف عمماؤنا مكتوفي األيدي . َعَجَز عن فرض المغة العربية عمى المجال العممي

عام " مجمة األستاذ"أمام ىذا الوضع المثير فقامت دعوة حمل لواءىا عبداهلل النديم في 
 لممضى في تعريف المصطمحات العممية الستخداميا في تعميم العموم الحديثة، 1892

ووجدت ىذه الدعوة استجابة عممية في اجتماع رأسو محمد توفيق البكري في أوائل عام 
، وحضره عدد من أئمة الكتاب والعمماء منيم الشيخ محمد عبده والشيخ الشنقيطي 1893

وحمزة فتح اهلل وحفنى ناصف، ووضعوا الئحة لمجمع لغوي عممي، وتدارسوا في سبع 
وقدمت " الميندس"جمسات عددا من المصطمحات العممية، وفي العام نفسو ظيرت مجمة 

تجربة عممية لكتابة البحوث العممية بالمغة العربية الفصحى دحضا لمقائمين بعجزىا في 
مجال البحث والتدريس، ثم تتابعت الجيود بعد ذلك في ىذا السبيل إلى أن أنشئت 

. 1908الجامعة المصرية األولى عام 
: إنشاء الجامعة المصرية

 وفي تكوينيا الحكومي 1908كان إنشاء الجامعة المصرية في تكوينيا األىمي عام 
 فاتحة لنيضة عممية وثقافية حديثة في مصر، وكان التدريس فييا أساسًا 1925عام 

بالمغة العربية التي استعادت مكانتيا مرة ثانية وقد استدعت الضرورة في ذلك الوقت 
استقداَم عدد قميل من العمماء األجانب والمستشرقين لمتدريس في الجامعة في بعض 

ولكْن كان الخريجون األوائل من النابيين، ومن العائدين المؤىمين . العموم وفي اإلنسانيات
من البعثات الدراسية الخارجية يقومون بنقل محاضرات األساتذة األجانب إلى المغة 

. العربية وتمخيصيا لمطالب وبخاصة ليؤالء الذين يتابعون دراساتيم في العموم اإلنسانية
وفي السنوات التالية أخذ عدد المصريين العائدين من بعثاتيم في الخارج يزداد ازديادًا 
مّطردا ولم يمبث ىؤالء أن تولوا ميام التدريس في الجامعة في معظم الكميات والمعاىد 

. العميا بالمغة العربية
ومع تطور النيضة العممية والتعميمية واتساعيا في مصر في السنوات الثالثين 

جامعة، ولبعض ىذه  (12)األخيرة أصبح لدينا في مصر في الوقت الحاضر اثنتا عشرة 
والى أن تكتمل كمياتيا . الجامعات فروع إقميمية تضم عددا من الكميات المتخصصة
ويبمغ عدد الكميات والمعاىد . ستصبح في وقت قريب جامعات إقميمية جديدة قائمة بذاتيا

حدى وسبعين  كمية ومعيدا باإلضافة إلى واحد  (171)الجامعية في مصر مائة وا 
كما أن في مصر . معيدا عاليا تابعا لوزارة التربية والتعميم وتحت إشرافيا (31)وثالثين 
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ويبمغ عدد الطالب في ىذه . من مراكز البحث العممي ومعاىده (200)اآلن نحو مائتين 
وبين ىؤالء الطالب نحو نصف . الكميات والمعاىد نحو ستمائة وخمسين ألف طالب

ومن بين ىؤالء . يتمقون محاضراتيم ودروسيم بالمغة العربية ( ألف طالب500)مميون 
قسما  (15)أيضا عدة آالف يتخصصون في المغة العربية وآدابيا في خمسة عشر 

قسما بكميات التربية باإلضافة إلى أقسام أخرى في كميات  (20)بكميات اآلداب وعشرين 
البنات بجامعتي عين شمس واألزىر وكمية دار العموم وكمية المغة العربية باألزىر ومعاىد 

ضافة إلى طالب التخصص في المغة العربية فان باقي طالب . المعممين والمعممات وا 
الجامعات والمعاىد العميا يدرسون مقرراتيم بالمغة العربية؛ يدرسونيا في عموم التاريخ 

والجغرافيا واآلثار والفمسفة واالجتماع والنفس والتربية واالقتصاد والتجارة والقانون 
والسياسة والفنون واإلنسانيات بصفة عامة وعموم الزراعة وغيرىا، وذلك في كمياتيا 

ومعاىدىا المعنية، ويقوم بالتدريس ليؤالء قرابة عشرين ألفا من أعضاء ىيئة التدريس 
. والمعيدين

ويرى الميتمون بموضوع المغة العربية والراصدون لحركاتيا ومستواىا في التعميم 
العالي والجامعي في مصر في الوقت الحاضر أن واقع الحال يعكس صورة قائمة تتمثل 

 عن المغة العربية 1981فيما يمي وقد تردد ذلك في مؤتمر اإلسكندرية الذي عقد في عام 
: وفي غيره من المؤتمرات والندوات

شيوع استخدام المغة العامية في المحاضرات والمناقشات وال تستثنى من ذلك دروس  -
. المغة العربية وآدابيا

قمة االىتمام بدراسة التراث العربي دراسة أصيمة في فروع المغة واألدب والنقد  -
. والبالغة وكذلك بالدراسات الحديثة في ىذه الميادين

 .تمقين القواعد الجامدة في دراسة النحو وعدم االىتمام بالجانب التطبيقي في تدريسو -

قمة العناية باختيار النصوص األدبية وبتدريس العموم المغوية الحديثة بفروعيا  -
. المختمفة

االعتماد كمية عمى الكتاب الجامعي المقرر في مواد المغة العربية وآدابيا وعزوف  -
 .الطالب عن االطالع عمى المصادر والمراجع األصمية

 .عدم االىتمام باستخدام الوسائل السمعية في تحسين األداء عند الطالب -
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عدم االىتمام بالندوات العممية في داخل الكميات واألقسام المتخصصة وعدم رعاية  -
. المواىب األدبية والمغوية بين الطالب والعمل عمى تشجيعيا

قمة االىتمام برعاية المدرس الجامعي أو العالي المتخصص في المغة العربية  -
وآدابيا رعاية عممية لرفع كفاءتو من حيث ثقافتو ووصمو بالتراث والتطور الحديث 

 .في فرع تخصصو

: كميات ومعاهد يجري فيها التدريس بمغة أجنبية
بين مجموع الطالب الذي يتعممون في الكميات الجامعية والمعاىد العميا في مصر 

ثالثة وعشرين في المئة من % 23في الوقت الحاضر، توجد نسبة تصل إلى نحو 
ىؤالء، أي ما يقرب من مائة وخمسين ألف طالب، يتقمون دروسيم حتى اليوم في معظم 
المقررات الدراسية بمغة أجنبية ىي االنجميزية، في كمية الطب البشري والبيطري وطب 
األسنان والصيدلة وكميات العموم واليندسة والمعاىد العميا لمتمريض والعالج الطبيعي، 
وىذه مسألة تشغل بال الكثيرين من عمماؤنا والميتمين بأمور العمم والتعميم في الجامعة 
والمعاىد، وطال فييا الحوار والجدل بين فريقين طوال نصف قرن أو يزيد منذ إنشاء 

. الجامعة
فريق يدعو إلى استخدام المغة العربية لغًة لمتعميم في ىذه الكميات من منطمق واع 
مستنير يستشرف اآلفاق الرحبة ليذه المغة الجزلة المعطاءة، ويرى في قوتيا وحيويتيا 
الدافقة وتراثيا وشموليا قدرة فائقة عمى استيعاب التطور المتالحق في قطاعات العمم 

والمعرفة، ويراىا أداة طيعة لمتعامل مع عصر العمم والتكنولوجيا الذي نعيشو اليوم، األمر 
وفريق آخر وىو ُقّل ال . الذي ينيض بالتعميم الجامعي ومستواه اآلخذ في اليبوط والتردي

ُكْثر يناىض فكرة التدريس بالمغة العربية من اّدعاء ظالم بان المغة العربية تقصر عن 
الوفاء بمطالب العمم الحديث وتنأى بالدارس عن مواكبة اإليقاع السريع الذي نشيده اليوم 

. في ىذا العصر لحركة العمم والتقدم العممي
وقد فات ىؤالء المعارضين أن الدعوة إلى استخدام المغة العربية تستمد جذورىا من 
تمك النيضة اإلسالمية التي تألقت في سماء األمة العربية منذ ألف عام ونيف وبمغت 

، حين أخذ المسممون ينيمون من موارد العمم (م833-786)أوجيا في عصر المأمون 
ويترجمون الكتب اإلغريقية والسريانية والفارسية وينقمون إلى المغة العربية مختمف الذخائر 

العممية، وقد حمل لواء ىذه الحركة العممية العارمة التي امتدت بعد ذلك بضعة قرون 
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عدد من العمماء العرب األعالم الذين كتبوا أعظم المؤلفات والمؤسسات في عموم الكيمياء 
. والفيزياء والرياضيات والفمك والحيوان والنبات والطب والصيدلة وغيرىا

ويطيب لي في ىذا المقام أن أشيد بعمل أثمج صدور الميتمين بأمور المغة العربية 
في تعميمنا العالي والجامعي وىو القرار الذي صدر عن المؤتمر العشرين التحاد األطباء 

 1988العرب في جمستو الختامية التي عقدت بالقاىرة في الثاني والعشرين من يناير عام 
 عام بدء تعريب الطب في 1988خاصا بتعريب مناىج كميات الطب، وأن يكون عام 

كمياتو المختمفة في الوطن العربي، عمى أن يتم ذلك تدريجيا في السنوات العشر القادمة، 
. كما أوصى المؤتمر بأن تكون البحوث في مؤتمر اتحاد األطباء العرب بالمغة العربية
وبمناشدة منظمة الصحة العالمية عقد اجتماع لعمداء كميات الطب في العالم العربي 

. لمناقشة موضوع البدء في عممية التعريب
وال شك أن ىذه خطوة ايجابية عمى الطريق ودعوة صادقة نحو تصحيح المسار 
تضاف إلى ما سبق من دعوات انطمقت من العديد من المؤتمرات والندوات التي توالى 
عقدىا في البالد العربية طوال ربع قرن أو يزيد، والتي كانت، وال تزال، تستنيض اليمم 
بضرورة إسراع الجامعات التي ال تزال عزوفة عن ىذا المطمب القومي وذلك العتبارات 

قومية وعممية واجتماعية إذ أن الفكر األصيل ال يخمق في األمة إال إذا كانت تعمم 
. بمغتيا

ومشكمة التعميم بمغة أجنبية في بعض كمياتنا الجامعية ومعاىدنا العالية ذات جوانب 
فبالنسبة لألستاذ فقد درج منذ سنوات بعد : ثالثة تتمثل في األستاذ والكتاب والطالب

 –عودتو من البعثة من الخارج مؤىاًل بالدكتوراه أو حصولو عمييا من جامعاتنا المصرية 
درج عمى تدريس مختمف العموم بالمغة االنجميزية وتجذبو في ذلك المادة العممية المتاحة 
في مراجعيا األجنبية ويخشى استخدام المغة العربية فيحتاج إذن إلى بذل جيود مضاعفة 

في الترجمة واإلعداد ىو في غنى عنيما حين يستخدم المغة األجنبية وليت ىذه المغة 
تكون لغة سميمة حقا، وقد زاد الحال سوءًا بتكدس الطالب باآلالف مما جعل ميمة 
األستاذ بالغة الصعوبة، وعجز الطالب عن استيعاب المادة العممية وفيميا وىضميا 

ويكفي أن نطمع عمى أوراق إجاباتيم في كميات الطب والعموم . تماما بيذه المغة األجنبية
ومع ذلك نرى . واليندسة وغيرىا لنرى ضعف المستوى المغوي والعممي في ىذه األيام

 ومما تجدر اإلشارة إليو أن الستينيات وأوائل –عزوفا عن التدريس بالمغة العربية 
السبعينيات في مصر قد شيدت محاوالت جادة لمتدريس بالمغة العربية لمسنوات األولى 
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واإلعدادية في بعض ىذه الكميات، وكانت النتائج عظيمة من حيث استيعاب الطالب 
ولكن عدل عن ىذا االتجاه بعد سنوات قميمة . لممادة العممية وتفيميا في سيولة ويسر

وعادت األمور سيرتيا األولى، وكان عدم توفر المراجع العممية الحديثة بالمغة العربية 
ترجمة وتأليفًا وتعريبًا لممصطمحات العممية أحد األسباب في ىذه النكسة، أضف إلى ذلك 

افتقار المدرس الجامعي والعالي إلى التأىيل األمثل لمتدريس بالعربية السميمة بداًل من 
ويجدر بي أن أشير ىنا . ذلك الخميط من لغة أجنبية ضعيفة متردية وعربية عامية دارجة

إلى أن بين الدراسات الرائعة التي كتبيا العالم الجميل األستاذ الدكتور عبدالكريم خميفة 
رئيس المجمع األردني الموقر دراسة قيمة حقًا في موضوع تأىيل أعضاء ىيئة التدريس 
بالجامعة لمتدريس بالمغة العربية وىي دراسة جديرة بالعناية واالىتمام من القائمين عمى 

. التعميم العالي والجامعي
وبالنسبة لمكتاب فال تزال المكتبة العربية في مصر فقيرة حتى اليوم في الكتب 

والمراجع العممية الحديثة المؤلفة بالمغة العربية أو المترجمة إلييا في كميات العموم والطب 
واليندسة وبعض المعاىد العميا باستثناء بعض المقررات الدراسية في بعض ىذه الكميات، 

ُس بيذه المغة وسبب ذلك الذي نشيده من قمة . إذ إن ليا كتبًا بالعربية ألنيا ُتَدرَّ
المستحدث من المراجع العممية العربية ىو العزوف عن التأليف أو الترجمة في غيبة 

ومرد ذلك أيضًا إلى األزمة التي تمر بيا حركة الترجمة . الحافز الذي يدفع إلى ذلك
وغنى عن البيان أن الترجمة ضرورية لتحقيق التواصل الفكري الدائم بيننا . بوجو عام

كما أن المغة العربية . وبين العالم الغربي الذي تتسارع خطواتو في معارج الرقي والتقدم
تزداد غنى وثراء بالترجمة وتتسع آفاتيا بالحصيمة الجديدة التي تضاف إلى مذخور تراثيا 

وتصبح أقدر عمى تأدية رسالتيا في عصر العمم والتقدم العممي والتكنولوجي بفضل 
وال شك أن لكل ذلك انعكاساتو اإليجابية عمى . عممية التالحم التي تضطمع بيا الترجمة

. التعميم بالمغة العربية في جامعاتنا ومعاىدنا العالمية
 في رفاعة –والجدير بالذكر أن الترجمة قد ازدىرت في مصر في عصور سابقة 

لى أثره العميق في النيضة العممية والثقافية الحديثة  الطيطاوي الذي سبقت اإلشارة إليو وا 
حين كان يحفل بمختمف التراجم العممية " المقتطف" أو في أيام –في مصر 

والمصطمحات بالمغة العربية، أو في أيام لجنة التأليف والترجمة والنشر في مصر التي 
كانت تضم نخبة من أساطين العمم والفكر واألدب من بينيم شيخ المجمعيين األستاذ 

 وقد زودت ىذه المجنة عمى مدى ثالثين –الدكتور إبراىيم مدكور رئيس مجمع القاىرة 
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عاما المكتبة العربية بطائفة من الكتب والمؤلفات والتراجم،أو في أيام المجمس األعمى 
لمعموم في أواخر الخمسينيات حين أشرف عمى برنامج لترجمة أميات الكتب والمراجع في 

 بوزارة التربية والتعميم في –العموم األساسية الجامعية إسيامًا في تدريسيا بالمغة العربية 
 ولكْن من المؤسف حقًا أن الكثير من ىذه الكتب والمراجع الجامعية التي –الستينيات 

نقمت إلى العربية قد أىممت وطواىا النسيان، إذ إن عدم التدريس بالمغة العربية قد وأد 
معظميا وأجيض الجيود المضنية التي بذلت في سبيل إنجازىا، ومع ذلك فقد شيدت 

السنوات األخيرة بادرة طيبة بالنسبة لمكتاب العممي العربي وذلك باتخاذ المغة العربية لغة 
لمتدريس لبعض المقررات في بعض كميات العموم واليندسة والطب البيطري في بعض 

. الجامعات والمعاىد العميا وىي حركة مباركة نرجو ليا النماء واالزدىار
وبالنسبة لمطالب فقد شيدت العشرون سنة الماضية ازديادا ىائال في أعداد الطالب 

الممتحقين بالتعميم العالي والجامعي، ومن بينيم الذي يتمقون بمغة أجنبية، وقد امتألت 
قاعات الدرس بحشود منيم، األمر الذي أدى إلى ضعف بالغ في التحصيل واستيعاب 

المادة العممية وفيميا وانعدام الصمة بين الطالب واألستاذ، وكان لكل ذلك أثره العميق في 
ضعف مستوى الطالب وتكوينيم العممي، ولو كان التدريس بالمغة العربية الختمفت 

الصورة وارتقى تحصيل الطالب وارتفع مستواىم العممي مع العمل عمى رفع مستواىم 
. أيضًا في المغة العربية وقواعدىا األساسية

: هيئات عممية ولغوية في مصر تعمل عمى النهوض بالمغة العربية
تشيد مصر منذ سنين نشاطا ممحوظا من ىيئات عممية ولغوية تعمل جاىدة في 
صبر وأناة عمى اتخاذ المغة العربية لغة لمعمم وتطبيقاتو وفي مقدمة ىذه الييئات مجمع 

المغة العربية الذي يقوم من بين ميامو المغوية والعممية الكبرى بميمة وضع المصطمحات 
 وقد أنجز –العممية ويؤدي بذلك خدمة جميمة ومؤثرة لممشتغمين بالتعميم العالي والجامعي 

المجمع من ىذه المصطمحات اكثر من ثالثين ألف مصطمح عممي في مجاالت الكيمياء 
والطب والصيدلة والفيزياء واألحياء والزراعة والجيولوجيا واليندسة والرياضيات والحاسبات 
االلكترونية وغيرىا وذلك باإلضافة إلى عموم األدب والفنون والعموم االجتماعية والمغويات 

وقد أخرج لممكتبة العربية عددا من المعاجم المتخصصة في ىذه العموم جميعا، . وغيرىا
وىذه المصطمحات واالنجازات تأخذ طريقيا رويدًا إلى . والعموم الحديثة بوجو خاص

الجامعات والمعاىد العميا والى كتب المترجمين والمؤلفين الذين يدرسون بالمغة العربية في 
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بعض الكميات الجامعية كما أنيا تكون رصيدًا ذا بال حين يعدل عن التدريس بمغة 
. أجنبية لتحل محميا المغة العربية

وال شك أن الذخيرة المغوية والعممية التي تحفل بيا المجامع األخرى لمغة العربية في 
األردن ودمشق وبغداد وىيئة التعريب بالرباط وكذلك المعاجم العربية األخرى مثل معجم 

شرف في العموم الطبية والطبيعية ومعجم المعموف في الحيوان ومعجم حمد عيسى 
واألمير الشيابي في النبات والمعاجم الحديثة األخرى كميا تقوم بدور بارز في تعريب 

. المصطمحات العممية عمى اتساع العالم العربي كمو
ومن الييئات التي تعنى كذلك بيذا الموضوع االتحاد العممي المصري والجمعيات 

. العممية في مصر وكذلك مركز األىرام لمترجمة العممية
: المغة األجنبية في برامج التدريس بالمغة العربية

إذا كنا نعمل عمى إحالل المغة العربية محل المغة األجنبية في التدريس لطمبة 
بعض الكميات الجامعية والمعاىد العميا فميس معنى ذلك أننا نريد االنغالق عمى أنفسنا 

بل العكس ىو الصحيح، ىو االنفتاح عمى العالم الخارجي، عمى عممو ومنجزاتو الحديثة 
في العمم وتطبيقاتو، وال يتسّنى ذلك إال بإتقان لغة أجنبية كاالنجميزية أو الفرنسية نطل 

ولذلك َوَجَب االىتمام بتعمم . بيا إطالالت نيرة عمى انجازات العمم الحديث وآفاتو الرحبة
ذا كان ذلك ضروريا لطالب  لغة أجنبية، وليكن ذلك ضمن برامج التدريس بالجامعة، وا 
المرحمة الجامعية األولى فيو أساسي وحتّمي لطالب الدراسات العميا وجدير بالذكر أن 
الجامعات المصرية تولى اىتمامًا في الوقت الحاضر بتدريس المغة األجنبية جنبًا إلى 

. جنب مع برامج الدراسة األخرى
وسائل النهوض بالمغة العربية في التعميم العام والتعميم العالي 

  مقترحات وتوصيات–والجامعي في مصر 
بعد أن تبين بوضوح أن المغة تعاني أزمة حقيقية أقمقت بال المشتغمين بأمور الثقافة 

والتعميم والقائمين عمييا في مصر، وبدت آثارىا جمية بين جميرة الطالب في تعميمنا 
العام والعالي، بعد أن تبين ذلك أولت المجامع والييئات العممية والثقافية والمغوية اىتماما 
بالغا بموضوع المغة العربية ووسائل النيوض بيا تمثل في نداءات وتحذيرات تدق ناقوس 
الخطر جرت بيا أقالم العمماء والكتاب، ووضحت في العديد من الدراسات التي حفمت 
بيا الندوات والمؤتمرات عمى مدى سنوات طوال كانت أقربيا ندوة تعريب لغة العمم في 
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 ورأسيا وتحدث فييا 1982التعميم الجامعي التي عقدىا االتحاد العممي المصري عام 
أستاذنا الجميل الدكتور إبراىيم مدكور رئيس مجمع القاىرة ورئيس اتحاد المجامع المغوية، 

 عن المغة العربية في الجامعات، أضف إلى ذلك 1981ومؤتمر جامعة اإلسكندرية عام 
دراسات أخرى تبناىا المجمس القومي لمتعميم والمجمس القومي لمثقافة في مصر، وكذلك 
دراسات عمى الصعيد العربي جاءت في أعمال المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، 

واتحاد الجامعات العربية، وجدير بالذكر أن أنوه بذلك المعين الفياض من الدراسات 
الرائدة التي زخرت بيا كتب مجمع المغة العربية األردني وبخاصة ما سّطره في حنكة 

واقتدار عن موضوع المغة العربية وتعريب التعميم العالم األجّل األستاذ الدكتور عبدالكريم 
. خميفة رئيس المجمع والذي جاء قمة في األداء واالستقصاء

وقد حفمت كل ىذه الدراسات والندوات والمؤتمرات بالكثير من اآلراء واالقتراحات 
استعنت بيا فيما أنا بصدده من إعداد توصيات أنيى بيا محاضرتي المتواضعة أمال في 

أن تجد ىذه التوصيات طريقيا نحو التنفيذ لننيض بالمغة العربية ونرتفع بمستواىا من 
. منطمق قومي وعممي واجتماعي

: وبالنسبة لمغة العربية في التعميم العام نوصي بما يمي
ضرورة إعادة تقومي مناىج المغة العربية ومحتواىا وطرق تدريسيا واختباراتيا في  -

مراحل التعميم العام تقويما موضوعيا شامال بما يقضي عمى القصور فيما أصبح 
عميو المستوى المغوي والتعبيري العربي الذي يخرج بو الطالب ويمتحقون بعده 

. بالتعميم العالي والجامعي
أن يكون البدء بتعميم المغة العربية عن طريق نقل الطفل أو التمميذ في المرحمة  -

األولى من مراحل التعميم العام نقال رفيقا متدرجا من لغتو المختمطة إلى المغة 
السميمة بعناصرىا األساسية األربعة وىي الحديث واالستماع والقراءة والكتابة والعمل 

. الدائب عمى نقل التمميذ من لغة التخاطب إلى المغة العربية الصحيحة
الحرص عمى استخدام المغة العربية الفصحى في تدريس جميع المواد حتى ال  -

. يقتصر استخداميا عمى دروس المغة العربية فتبدو لمطالب غريبة عنيم
ضرورة التنسيق بين مناىج المغة العربية في مراحل التعميم العام الثالث بحيث  -

يراعى تكامميا وتدرجيا كما يراعى التنسيق في كتب المغة العربية بحيث تؤلف ىذه 
 .الكتب وحدة متصمة
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العمل عمى تنمية الميل لمقراءة واالطالع في التمميذ كيدف أساسي من أىداف  -
تاحة فرص االستماع إلى  التعميم بل ىو وسيمة تعميم اإلنسان نفسو بنفسو، وا 

مختارات من القراءة شعرًا ونثرًا وحوارًا ونصوصًا وقصصًا مع توافر مواد لمقراءة 
. الحرة لمتمميذ في مختمف المراحل وبخاصة في مرحمة الطفولة

العناية بتحفيظ التالميذ في مراحل التعميم العام َقْدرًا مناسبا من القرآن الكريم ليستقيم  -
لسانيم وترسخ المغة العربية السامية في وجدانيم مع االىتمام بالثقافة الدينية 

 .اإلسالمية وحفز الشباب إلى دراستيا

توجيو الجيود إلى إعداد معاجم لغوية حديثة وعصرية ومصورة مالئمة لمختمف  -
مراحل التعميم العام وكذلك العناية بالمكتبات المدرسية واختيار الكتب المشوقة 

. لمتمميذ
 .استخدام الوسائل والمعينات التعميمية والتقنيات الحديثة في تعميم المغة العربية -

توجيو االىتمام بالخط العربي وتيسير الحروف والتقميل من صورىا بما يحفظ ليا  -
جماليا وبما ال يبعدىا عن االتصال بالتراث وذلك لألىمية البالغة في اقتصاديات 

. الطباعة واقتصاديات مبادئ القراءة والكتابة
ضرورة تيسير قواعد النحو والصرف والرسم اإلمالئي وكتبيا ونشرىا بين الدارسين  -

 .لتجنب أخطاء التحدث والكتابة

االىتمام الدائب والمستمر برفع المستوى المغوي والثقافي والتربوي لمدرّسي المغة  -
العربية في مراحل التعميم العام ليرتفع بذلك مستوى تأىيميم لمتدريس ويشمل ىذا 

. أيضا مدرسي المواد األخرى
ضرورة العمل عمى إنشاء مركز قومي لتطوير تعميم المغة العربية يدرس واقعيا  -

ويطور مناىجيا وطرق تدريسيا ويعنى بتأىيل مدرسييا، كما يضع سياسة تأليف 
الكتب والمراجع ويعمق االستفادة من بحوث مجمع المغة العربية واتحاد المجامع 

. المغوية كما يضع السياسة الالزمة لترقية المستوى المغوي لجميرة المواطنين
الدعوة بأن تكون لغة الصحافة وأجيزة اإلعالم المسموعة والمرئية ودور النشر ىي  -

المغة العربية الصحيحة وذلك لمقضاء عمى ظواىر االنحراف في األداء المغوي 
وعمى الخروج عمى القواعد وتحريف األلفاظ والعبارات وكذلك الدعوة إلى أن ييتم 

. المتحدثون والخطباء بالحديث بالمغة العربية بصفائيا ونقائيا
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 :وبالنسبة لمغة العربية في التعميم العالي الجامعي نوصي بما يمي

وضع الخطة المناسبة لتعميم استخدام المغة العربية في مرحمة التعميم العالي  -
والجامعي في كافة العموم والتخصصات ومنع استخدام العامية في المحاضرات 

. الجامعية وىذا أشد لزوما في دروس المغة العربية وآدابيا
ضرورة االىتمام بدراسة التراث العربي دراسة أصيمة في فروع المغة واألدب والنقد  -

. والبالغة وكذلك االىتمام بالدراسات الحديثة المتطورة في ىذه المجاالت
العناية في اختيار النصوص األدبية اختيارا دقيقا واالىتمام في تدريسيا بالتذوق  -

براز القيمة الفنية والجمالية بحيث ال يطغى المحتوى التاريخي أو االجتماعي عمى  وا 
 .النص

الحد من االعتماد كمية عمى الكتاب الجامعي المقرر في مواد المغة العربية وآدابيا  -
 .وتوجيو الطالب إلى المصادر والمراجع األصيمة في كل مادة

يفاد مبعوثين لمتخصص  - العناية بتدريس العموم المغوية الحديثة بفروعيا المختمفة وا 
 .فييا لسّد النقص الكبير في القائمين عمى تدريسيا

االىتمام برعاية المدرس الجامعي والعالي المتخصص في المغة العربية رعاية عممية  -
لرفع كفاءتو من حيث ثقافتو العامة ووصمو بالتراث وبالتطور الحديث في فرع 

 .تخصصو

من غير )العناية بتأىيل أعضاء ىيئة التدريس بالكميات الجامعية والمعاىد العميا  -
، لمتدريس بالمغة العربية السميمة ووضع برامج (المتخصصين في المغة العربية

. متطورة عن طرق تدريسيا
دعم المكتبات الرئيسة بالجامعات ومكتبات الكميات واألقسام المتخصصة لتوفير  -

 .المصادر الرئيسية في المغة العربية وآدابيا

أّما بالنسبة لمكميات الجامعية والمعاهد العميا التي يجري فيها التدريس بمغة أجنبية 
: فنوصي بما يمي

دعوة الييئات األكاديمية المختصة وفي مقدمتيا المجمس األعمى لمجامعات إلى  -
تعريب التعميم في ىذه الكميات والمعاىد وأن يخطط لذلك ويعد العدة لممضي في 
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عمااًل لمنص الذي ورد في  ىذا العمل القومي مع التدريس في تنفيذه وذلك تحقيقًا وا 
. الشأن في قانون الجامعات

التوسع في تعريب المصطمحات العممية ووضع المقابالت العربية المناسبة ليا  -
وبخاصة في المستحدث من فروع العمم والتكنولوجيا ومتابعة الجيود الكبيرة التي 
يقوم بيا مجمع المغة العربية والمجامع الشقيقة األخرى في ىذا المجال مع حفز 

شاعتيا في محاضراتيم وكتبيم  العمماء والباحثين عمى استخدام ىذه المصطمحات وا 
ومؤلفاتيم ودراستيم الجامعية وضرورة العمل عمى توحيد المصطمحات العممية في 

. الوطن العربي
ضرورة التوسع في وضع المعاجم العممية المتخصصة بالمغات العربية واالنجميزية  -

والفرنسية وقد أسيم مجمع المغة العربية بالقاىرة والمجامع العربية األخرى بقسط 
كبير في ىذه السبيل وكان أقربيا معجم الحاسوب أو الحاسبات االلكترونية الذي 

. صدر حديثا عن مجمع القاىرة
توجيو عناية خاصة إلى ترجمة مجموعات متكاممة من أميات الكتب والمراجع  -

العممية األجنبية مع ضرورة التفكير في إنشاء مركز قومي لمترجمة يتولى جمع 
المعمومات وتبادليا وتنشيط حركة الترجمة والتأليف والنشر ورعايتيا ويالحق التزايد 

. الكبير في العموم المستحدثة
مضاعفة جيود إحياء عيون التراث العربي العممي وتحقيقو ونشره وتحديث معالجتو  -

في دراسات مقارنة تجمع بين التأصيل والمعاصرة، وتوصية الجامعات بتضمين 
العموم بمختارات منتقاة من مصادر التراث العممي المتميز التي زاوجت بين الثراء 

. المغوي وبين اإلبداع العممي
زيادة المواد العممية والفنية والثقافية التي تقدم بالمغة الفصحى في مختمف أجيزة  -

 .اإلعالم مع العناية بحسن انتقائيا ومسايرتيا لروح العصر

مع الدعوة إلى التعريب فإنو يمزم توجيو عناية خاصة إلى تعميم المغات األجنبية في  -
المرحمة الجامعية بل في مرحمة التعميم العام أيضا وبعد ذلك في مرحمة الدراسات 

جادتيا حديثًا (االنجميزية)العميا وفي ىذه المرحمة األخيرة يتحتم إتقان لغة أجنبية  ، وا 
وكتابة وفكرا لطالب ىذه المرحمة ووضع البرامج الكفيمة بذلك ليتاح االنفتاح عمى 

. العالم الخارجي واالتصال بالتطور العممي ومنجزات العصر
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ىذا عرض متواضع عن قضية المغة العربية في التعميم العام والتعميم العالي 
والجامعي في مصر في الوقت الحاضر، ألمحت فيو إلى تاريخيا وواقعيا والمشكالت 

التي تحيط بيا وتحاصرىا، وأْتَبْعُت ذلك بتوصيات واقتراحات تيدف إلى حل ىذه 
المشكالت والى النيوض بالمغة العربية واالرتفاع بمستواىا باعتبارىا قضية قومية وثيقة 

. الصمة بكياننا العربي وانتمائنا الوطني
وقبل أن أختم كممتي أكرر الشكر صادقًا وجزياًل عمى ىذه الدعوة الكريمة من 
مجمعكم الموقر ورئيسو الجميل والتي أتاحت لي ىذه الفرصة الغالية اللتقي في ىذا 
. المحراب وفي األردن الشقيق بيذه النخبة من العمماء وصفوة من سدنة المغة العربية

ولست في حاجة إلى القول إن ىذا المجمع الموقر بعممائو ورواده وبانجازاتيم الرائعة 
يتسنم اليوم قمة سامقة اعتالىا في زمن قياسي بين المجامع المغوية في الوطن العربي، 

. فتحية صادقة ليذا الصرح الشامخ لغة الضاد ولعممائو األعالم
والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،، 
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