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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 

: مْدخل
 المغة العربية بين المغات القومية األخرى

مف البديييات أف لكؿ لغة قومية مكانة خاصة عند الناطقيف بيا، يرتبطوف بيا 
بعقوليـ وعواطفيـ، ويدركوف أنيا مقّوـ أساسي مف مقومات ىويتيـ المتميزة عف ىويات 
غيرىـ ولكف المغة العربية، وىي تشارؾ المغات القومية األخرى في مكانتيا عند الناطقيف 

بيا، ليا مف الخصوصيات ما يجعؿ مكانتيا فريدة، قد ال تشاركيا فييا أية لغة قومية 
: أخرى، وذلؾ نتيجة لمجموعة مف العوامؿ، أوجزىا فيما يمي

لقد ارتبطت العربية بالعقيدة اإلسبلمية عمى نحو غير قائـ بيف لغة مف المغات : أوال
فالقرآف الكريـ تنّزؿ بالمغة العربية، وىي المغة الوحيدة في . وعقيدة مف العقائد

حدود ما نعرؼ، التي ما تزاؿ لغة حية ُيقرأ بيا  كتاب مقّدس بمغتو األصمية دونما 
تغيير أو تبديؿ، ودوف أف تتحوؿ إلى لغة كبلسيكية، ال يعرفيا إال نفر مف 

المختصيف أو مف رجاؿ الديف، مما يجعميا بحاجة إلى أف تَُتْرَجـَ إذا أريد لغير 
وغنّي عف البياف أف عربية القرآف . ىؤالء مف الناس أف يتفّيموىا ويتفاعموا معيا

الفصحى ىي المغة التي دونت بيا أحاديث رسوؿ اهلل صموات اهلل عميو، وىي 
المغة التي ُكتبْت بيا عمى وجو العمـو مادة التراث اإلسبلمي الغزير، وىو تراث 
استوعب أنماط العمـو المعارؼ، ولـ يقتصر عمى لوف واحد مف ألواف المعرفة 

وليس مف قبيؿ المصادفات أف اإلنساف المسمـ ما يزاؿ حتى زمننا ىذا . اإلنسانّية
يصمي بالعربية، ويسمع األذاف بالعربية، حيثما كاف بمده، وميما كاف العرؽ الذي 

. ينتمي إليو
ومما يرتبط بالعامؿ آنؼ الذكر، وينبثؽ عنو، التواصؿ المغوي بيف حاضر المغة : ثانيا

العربية الفصيحة وماضييا، إذ إّف ىذا التواصؿ بيف القديـ والحديث قائـ في المغة 
العربية بصورة ال مثيؿ بيا في المغات األخرى، ويكفي أف يّطمع القارئ عمى 

كتابات بالمغة االنجميزية، مثبًل، ترجع إلى أزمنة غير بعيدة، نسبيا، لكي يدرؾ 
الفرؽ بيف االنجميزية الحديثة وانجميزية القروف السابقة، وال سيما عندما يصؿ 
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األمر إلى حّد استغبلؽ النّص االنجميزي القديـ عمى القارئ االنجميزي الحديث، 
 An Angleo Saxonكما ىي الحاؿ مثبًل في النصوص التي احتواىا كتاب 

Reader . ،وعند ىذه النقطة مف الحديث عف التواصؿ بيف قديـ العربّية وحديثيا
قد يقوؿ قائؿ، إف شأف ىذا التواصؿ أف يوحي بجمود المغة، بؿ إلى تحنيطيا 

وعدـ تطّورىا، ولكف ىذا الّظف يدحضو تاريخ المغة العربّية وواقعيا عمى السواء، 
ألف التواصؿ بيف القديـ والحديث في العربّية، لـ َيُحْؿ مطمقًا دوف تطّور ىذه المغة 

فيي تتطّور في أساليبيا وفي دالالت . مف ناحية، وثباتيا مف ناحية أخرى
مفرداتيا ومصطمحاتيا وفيما تكتسبو مف المغات األخرى، ولكنيا تحافظ عمى 

نسقيا ونظاـ تأليؼ الكبلـ فييا، مما يحفظ ليا بصورة دائمة أف تبقى لغة قياسّية، 
وعندما اطمعت عمى تعريؼ لغوي المدرسة المغوية . ال تتحّوؿ إلى لغة كبلسيكية

التي تعرؼ باسـ مدرسة براغ لمغة القياسّية، حيؿ إلي أنيـ يضعوف تعريفا لمغة 
فيؤالء المغويوف قالوا عف المغة القياسية إنيا شكؿ مقنف مف . العربية الفصيحة

أشكاؿ المغات، مقبوؿ لدى جماعة كبيرة مف الناس الذيف ينطقوف لغة واحدة، 
والمغة القياسية في مفيـو عمماء . ويستعمؿ بوصفو نموذجًا لّمغة عند ىذه الجماعة

المغويات الحديثة، ينبغي أف تكوف مرنة في ضوابطيا وتعقيداتيا، لكي تسمح 
ومف خصائص المغة . بدخوؿ تعديبلت عمييا استجابة لمتغيرات الحضارية والثقافية

القياسّية كذلؾ، أنيا ذات قواعد منتظمة، وذات دالالت واضحة في المعجـ، مف 
أجؿ أف تكوف قادرة عمى التعبير المحدد الدقيؽ، ولكي تكوف الكتب التي تحوي 
قواعدىا ومعاجميا المطبوعة متاحًة لمجميع، وممزمة لمناطقيف بيا، وىي لغة 

موحدة في وجو المغات المفرقة، بوصفيا رمزًا لموحدة الوطنية والقومية والطبقية 
وليوّية األمة، ومف سماتيا أف تكف ليا مكانة في المجتمع، ألنيا تضفي مكانة 
خاصة عمى مستعمميا، وىي لغة مرجعية، يرجع إلييا في الحكـ عمى الخطأ 

. والصواب
والناظر في ىذه التعريفات لمغة القياسّية ال يجد فييا عنصرًا واحدًا ال تتسـ 

وقد يستذكر الناظر فييا أف العربية . بو العربية الفصحى، أو فصحى القرآف الكريـ
الفصحى قد قننت وضبطت في وقت مبكر مف تاريخيا، ألف الخميؿ بف أحمد 

الذي صنفو، وتمميذه سيبويو الذي " العيف"الذي ضبط مفردات المغة في معجـ 
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الثامف / وضع كتابو الشامؿ في نحو المغة، كانا مف أبناء القرف الثاني اليجري
وفي وصؼ المغة القياسية بأنيا لغة موحدة، تقؼ في وجو المغات . الميبلدي

المفرقة، يستذكر اإلنساف العربي التصاؽ ىذه السمة بالعربية الفصحى التي 
تختمؼ في َنَسِقيا الموحد ودالالت مفرداتيا عف الميجات المحمّية المختمفة التي 

والمغة التي ال . تشيع في أقطار الوطف العربي الممتدة ما بيف المحيط والخميج
تستبيُف فييا ِسماٌت محميٌة الفتة، ىي أحسف المغات، كما ىو متفؽ عميو لدى 

 1890 سنة Jespersenفقد عّرؼ المغوي الدنماركي جسبرسف . عمماء المغة
أفضؿ المغات الدنماركية، بأنيا لغة األشخاص الذي ال يستدؿ مف طريقة نطقيـ 

 عف Judith Linfordوتقوؿ جوِدْث لندفورد . عمى الجية التي أتوا منيا
": إنيا ليجة ال تسترعي االنتباه إلييا"االنجميزية القياسية 

It is a dialect that does not call altention to itself. : إذا كانت المغة
القومّية في معظـ أقطار العالـ يتكمميا أناس يعيشوف في إطار كياف سياسي 
واحد، تحكمو أنظمة وتشريعات واحدة، ويعتمد فيو عمى عوامؿ مختمفة تتكئ 
عمييا الدولة إلقامة تجانس بيف مف ينتسبوف إلييا، فإف األمر بالنسبة إلى 
الناطقيف بالعربية يختمؼ عف ذلؾ، ويجعؿ لمغة العربية دورًا في الجمع بيف 
. الناطقيف بيا يتعدى الدور المعتاد لمغة التي تستعمؿ في نطاؽ الدولة الواحدة

فالعالـ العربي، كما ىو في زمننا ىذا، يضـ أكثر مف عشريف كيانًا سياسيًا، تقـو 
 مميوف 13.7عمى رقعة مف األرض تمتّد ما بيف الخميج والمحيط، وتبمغ مساحتيا 

 مميوف نسمة، 162.2، 1980، وكاف تعداد سكانو بموجب إحصاء سنة 2كـ
وسكف ىذا العالـ الذي ال تنتظمو دولة واحدة، كاف مف الممكف جدا أف تنقطع 

بينيـ الروابط والوشائح، لوال وجود عوامؿ موحدة أساسية، مف أىميا المغة الموحدة 
ذا كانت الحدود السياسية القائمة بيف دوؿ العالـ العربي . التي ينطقوف بيا وا 

تفصؿ كيانًا سياسيًا عف كياف سياسي آخر، فإف المغة العربية التي يتكمـ بيا 
سكاف ىذه الدوؿ ال تعترؼ بحدود فاصمة، وتبقى عمى إيماف ىذه الشعوب بأنيا 

ذلؾ ألف التجمع القومي، بالمفيـو الحضاري . تنتسب جميعًا إلى أمة واحدة
الثقافي، ال العرقّي لكممة القومّية، يقـو حسبما يرى عمماء االجتماع والمغة، عمى 
أساس مف التراث الحضاري، وعمى تصّور لممصير المشترؾ، ومشاعر القرابة 
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الروحية، وىي أمور قد تظّؿ قائمة مع عدـ وجود تنظيـ سياسي مشترؾ، بؿ قد 
تبقى قائمة مع عدـ وجود أرض مشتركة، ألف المجتمعات اإلنسانية ال تتجاوب 
فقط مع األشياء الحقيقية والمباشرة القائمة، بؿ تتجاذب كذلؾ في إطار الذكريات 

ومف النوافؿ أف نبّيف ىنا ارتباط المغة العربية بالتراث الروحي والفكري . االجتماعّية
والذي ال ريب فيو، أّنو . والذكريات االجتماعية ألبناء العرب جميعًا حيثما وجدوا

لوال الوشائج الفكرية والروحية والمغوية التي ما تزاؿ قائمة بيف الشعوب العربية، 
لقامت بيف ىذه الشعوب حواجز تفصؿ بيف أرواحيـ وأفكارىـ ومشاعرىـ، إضافة 

وما عمى المرء إال أف ينظر إلى . إلى الحواجز السياسية التي تفصؿ بيف أجسادىـ
أثر الروابط المذكورة التي ما تزاؿ قائمة بيف أبناء العرب، حتى عندما يعيش 
بعض منيـ عمى الرغـ منيـ في ظؿ دولة أجنبية قاىرة غاصبة كإسرائيؿ، 

تناصب العرب العداء، وتبذؿ غاية الجيد مف أجؿ فصـ الروابط ما بيف مف ابتموا 
ونحف نعتبر مف . بييمنتيا عمييـ وبيف إخوانيـ في مشرؽ العالـ العربي ومغربو

المسممات ما صدر عف اجتماع وزراء التربية العرب في صنعاء، في شير كانوف 
 مف أف المغة العربية، بما ليا مف ارتباط بالقرآف الكريـ ومف 1974الثاني مف عاـ 

تراث فكري وروحي، ىي أقدر شيء عمى حفظ الشخصية العربية، ومبلمح 
العروبة، وسمات الديف، وانطباعات الحياة المشتركة، بكفاحيا وذكرياتيا 

ووشائجيا، وبكؿ روابط تاريخيا الطويؿ األصيؿ، وىي االمتداد الحّي بيف 
. الماضي والحاضر والمستقبؿ

إذا كاف حرص شعب مف الشعوب عمى لغتو يعّد طبيعّيًا تمقائّيًا في جميع الظروؼ، : ثالثاً 
. فإف ىذا الحرص ال بّد أف يقوي ويشتّد حيف يشعر ىذا الشعب بخطر ييّدد لغتو
والخطر عمى المغة العربية أمر قائـ نحّس بو ونواجيو كؿ يـو في مرافؽ حياتنا 

والواقع أف ىوية . اليومّية وفي مؤسساتنا المختمفة، الرسمية منيا وغير الرسمية
الدوؿ النامية الثقافية في المفيـو الكمي ليذه اليوية، أصبحت ميددة بالضياع 

وبالنسبة إلى المغة العربية، فاف . ألسباب كثيرة، والمغة ىي أبرز معالـ ىذه اليوية
الخطر ييّددىا مف خبلؿ وجود جسـ غريب قائـ عمى أرض عربية، ويتحكـ 

بقطاع مف قطاعات األمة العربية، ومف الييمنة االقتصادية والسياسّية والعسكرّية 
والثقافية لمدوؿ الكبرى، وىي ىيمنة رافقتيا ثورة عارمة لممواصبلت واالتصاالت 
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الحديثة، حتى كادت البيئة الثقافية تتحّوؿ إلى بيئة إلكترونية بسبب أجيزة األعبلـ 
وقد ال نغالي إذا قمنا إف تأثير المدرسة أصبح اآلف أقؿ بكثير مما . القوية الحديثة

وكما يقوؿ تورستف ىيوسف التربوّي السويدي . كاف عميو، بسبب وجود ىذه األجيزة
، إف الشباف الذيف يكبروف "2000التربية والتعميـ في عاـ "البارز في كتابو عف 

، يتعرضوف لما يصدر عف شاشة التمفاز، بالقدر نفسو الذي  في مجتمع اليـو
. يتعرضوف فيو لمواعظ معممييـ

والمغات تتعرض لمموت، كما يبيف أحد الباحثيف في التربية والتعميـ في المجتمع 
العربي، ألسباب ثبلثة، ىي الغزو العسكري، والشيخوخة والغزو الثقافي، والغريب أف ىذا 
الخطر مف الغزو الثقافي األجنبي، لـ يعد أمرًا تخافو وتتوجس منو الببلد النامية فقط، إذ 

إنو امتد كذلؾ إلى ببلد صناعية متقدمة، في ثقافتيا الكثير مف الركائز والعوامؿ 
المشتركة مع الثقافة الخارجية التي تخشى خطرىا، بؿ ىي تعد أقرب الدوؿ، حتى مف 

تمؾ ىي كندا، التي باتت : الناحية الجغرافية، مع الدولة التي تخشى مف ىيمنتيا الثقافية
تشعر بأنيا فقدت كيانيا الثقافي بسبب الييمنة الثقافية األميركية، المعتمدة عمى قوة 

وقد بمغ التخوؼ في كندا مف ىذه الييمنة إلى حد قوؿ . وسائؿ االتصاؿ الحديثة وتأثيرىا
لئف كاف االحتكار أمرًا سيئًا في السمع االستيبلكية، فإنو أسوأ بكثير : "وزير خارجية كندي

في صناعة الثقافة، حيث لـ يعد األمر قاصرًا عمى تثبيت األسعار، بؿ عمى تثبيت 
ولنا أف نتأمؿ في قوؿ ىذا المسؤوؿ الكندي، وىو وزير في دولة صناعية ". األفكار أيضاً 

يتكمـ سكانيا في معظميـ المغة االنجميزية التي يتكمميا األميركيوف، ويعرؼ سكانيا 
الناطقوف بالفرنسية ىذه المغة، وتقـو حضارتيا عمى األسس نفسيا التي تقـو عمييا 

. الحضارة األميركية
ذا كاف مف حقنا نحف العرب الذيف نعيش في دوؿ نامية أف نخشى عمى لغتنا  وا 
خوفًا مف العناصر الخارجية الميددة، في عصر العمـ والتقنية، بكؿ ما يرتبط بيذه 

العصر مف اقتحاـ لغوي وفكري، فإنو ينبغي عمينا أف نستذكر كذلؾ المخاطر التي تيدد 
العربية مف الداخؿ، وعمى أيدي نفر مف أبنائيا، يتخذوف منيا موقؼ العداء السافر أو 

وىنا قد يكوف مف المبلئـ إيراد عبارة األميف العاـ لؤلمـ المتحدة الموردة في وثيقة . الخفي
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، وىي مقتطفة مف فقرة قدمت في المخطط العاـ الطويؿ األمد لؤلعواـ 197اليونسكو رقـ 
: ، تمؾ ىي1970، وقد صدرت في باريس عاـ 1971-1976
تبقى المغة األـ ىي الوسيمة الحاسمة التي يستطيع الفرد بيا االنتماء إلى مجتمعو "

". وحضارتو، فيي قاعدة مداركة العقمية
إف لمغة العربية مكانة خاصة في نفوس الناطقيف بيا مف حيث تعبيرىا عف الحّس 
الجمالي والناحية الوجدانية فييـ، وليس القصد ىنا أف ننفي العبلقة الوجدانية الثابتة بيف 
المغات القومية األخرى ونفوس الناطقيف بيا، ألف مثؿ ىذه العبلقة مف المسّممات التي ال 

ويكفي عمى سبيؿ المثاؿ أف نتأمؿ في عبارتيف عف ىذه . تحتاج إلى إقامة الدليؿ عمييا
تقوؿ مداـ . العبلقة، صدرت أوالىما عف امرأة فرنسية، وصدرت األخرى عف رجؿ ألماني

إف المغة الفرنسية، ليست كما ىي عند غيرنا مجرد وسيمة لتوصيؿ : "ستايؿ الفرنسية
أفكار الناطقيف بيا واحساساتيـ وشؤونيـ، ولكنيا آلة يحب اإلنساف أف يمعب بيا، وىي 

ويقوؿ ىيرد ". تحرؾ النفوس، كالموسيقى عند أقواـ، والخمور القوية عند اآلخريف
ىؿ لمقومية شيء أعز مف لغة اآلباء؟ إّف في تمؾ المغة تكمف األمة وتقاليدىا : "األلماني

". وتاريخيا ودينيا وأسس حياتيا وقموب أبنائيا وأرواحيـ
ذ ندرؾ ىذه العبلقة العاطفية بيف أبناء جميع الشعوب والمغات القومية التي  وا 

فإننا نرى أف ىذه الرابطة العاطفية بيف العربية واإلنساف العربي، اكتسبت . ينطقوف
خصوصية متميزة لسببيف كبيريف تفردت بيما ىذه المغة، أما األوؿ منيما، فؤلف ىذه 

المغة، بما كتب فييا مف مادة وجدانية تعّبر عف مشاعر اإلنساف العربي وحّس الجماؿ 
فيو، قد كادت تكوف األداة الفنية الوحيدة لمتعبير عف النواحي العاطفية عند اإلنساف، 

عندما كاف يتغنى بيا في الجزيرة العربية، قبؿ أف تجمب الحضارة البلحقة زمنيًا أدوات 
أخرى لمفف، والتعبير عف الحّس الجمالي كالتصوير والموسيقى وفف المعمار وغيرىا مف 

وبالمقارنة، كاف لشعوب أخرى قديمة، كأىؿ مصر القديمة وأبناء اإلغريؽ . ألواف الفنوف
ف لـ تحؿ ىذه  والروماف، مسار فنية أخرى لمتعبير عف العواطؼ والحّس الجمالي، وا 

وليس مف قبيؿ . المسارب بالطبع دوف أف يكوف لّمغة دور في ىذا الموف مف التعبير
المصادفة أف ينفرد الشعر العربي القديـ بمقدمات عاطفية وبألواف مف البث الذاتّي 

وحتى بعد . الوجداني في مقدمات القصائد، بغض النظر عف الموضوع األساسي لمقصيدة
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أف انطمؽ العرب إلى خارج الجزيرة بعد الفتوح اإلسبلمية، لـ تتخؿ المغة عف دور 
الصدارة في التعبير عف النواحي العاطفية عندىـ، ولو أنيـ أصبحوا ذوي معرفة وصمة 

وقد أورد رسوؿ اإلسبلـ صموات اهلل عميو في . بألواف أخرى مف الفنوف غير فف الكممة
إف مف : "عبارة مكثفة موجزة أثر الكممة البميغة عمى اإلنساف العربي، وذلؾ في قولو

". البياف لسحراً 
أما السبب الثاني في العبلقة العاطفية الخاصة بيف اإلنساف العربي ولغتو، فيو 

والعقيدة الدينية، أيا كانت، . ارتباطيا الفريد بعقيدتو، منذ أف تنزؿ بيذه المغة القرآف الكريـ
وحيف يتحوؿ الديف إلى مجّرد . ال بّد أف تمّس في اإلنساف الذي يديف بيا عقمو وقمبو معاً 
بؿ إنني أذىب إلى القوؿ إف . معادالت عقمّية رياضّية، فإنو يفقد أثره في نفوس المؤمنيف

أقوى ما ييّز اإلنساف عاطفّيا في المضمار المغوي، أف يشعر أف لغتو قد ارتبطت بصورة 
وكؿ . خاصة بإيمانو وخمقو ومصيره وعبلقاتو بما خمؽ اهلل مف كائنات حية وغير حّية

ىذا يصدؽ عمى عبلقة المغة العربية بالمادة القرآنية وبأحاديث الرسوؿ عميو الصبلة 
والسبلـ، ويكفي أف يرجع اإلنساف إلى ما في القرآف الكريـ واألحاديث النبوية مف عبارات 
تيز النفوس وتستثير أقوى العواطؼ، لكي يتبيف ىذه الصمة الوجدانية الفريدة بيف العربي 

. ولغتو
واقع المغة العربية في األردن في التعميم العام والتعميم العالي 

التعميم العام  - أ
: الخطة الدراسية- 1

 1987/1988لدى النظر في إحصائيات وزارة التربية والتعميـ األردنية لسنة 
استبانت المعمومات التالية، بالنسبة إلى عدد حصص المغة العربية وحصص المغة 

: األجنبية
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 الصؼ
حصص المغة 

 العربية

حصص المغة 
 االنجميزية

مجموع الحصص 
 في األسبوع

 31 5 5 األوؿ الثانوي األكاديمي

 31 5 6الثاني الثانوي األدبي 
 33 5 5الثاني الثانوي العممي 
 إناث 31 ذكور 30 6 6الثالث الثانوي األدبي 
 إناث 34 ذكور 33 5 5الثالث الثانوي العممي 
 34 6 5األوؿ الثانوي التجاري 
 37 6 5الثاني الثانوي التجاري 
 36 6 6الثالث الثانوي التجاري 
 37 2 1األوؿ الثانوي الزراعي 
 39 2 1الثاني الثانوي الزراعي 
 41 2 2الثالث الثانوي الزراعي 
 39 2 1األوؿ الثانوي الصناعي 
 40 2 1الثاني الثانوي الصناعي 
 42-40 (اختياري) 2 2الثالث الثانوي الصناعي 

 42 5 2 تمريض –األوؿ الثانوي 
 42 5 2 تمريض –الثاني الثانوي 
 44-40 5 2 تمريض –الثالث الثانوي 
 2+  انجميزي 2 2 فندقي –األوؿ الثانوي 

 41فرنسي 

 1+  انجميزي 1 1 فندقي –الثاني الثانوي 
 42فرنسي 

 عممي ونظري 46 انجميزي 2 2 فندقي –الثالث الثانوي 
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ويتبيف مف القائمة السابقة أف حصص المغة العربية قد تساوت مع حصص المغة 
االنجميزية عددًا في كؿ مف الصؼ األوؿ الثانوي األكاديمي والثاني الثانوي العممي 

والثالث الثانوي األدبي والثالث الثانوي العممي، في حيف أف ىذه الحصص نقصت عف 
حصص المغة االنجميزية عددا في صفوؼ األوؿ والثاني الثانوي التجارييف، واألوؿ 

والثاني الثانوي الزراعييف، واألوؿ والثاني الثانوي الصناعييف، واختمفت النسبة بصورة 
جذرية بيف حصص المغتيف لصالح المغة االنجميزية في صفوؼ األوؿ والثاني والثالث 
الثانوية الخاصة بالتمريض، كما اختمفت كثيرا لصالح المغة األجنبية في الصفيف األوؿ 

. والثاني الثانوييف، الفرع الفندقي
وفي إحصاء غير حديث جدا أجري تحت إشراؼ المنظمة العربية لمتربية والثقافة 
، واستخمصت منو المعمومات مف خبلؿ استفتاء خاص بالمغة العربية في مراحؿ  والعمـو
التعمـ العاـ، استبانت النسب التالية لحصص المغة العربية مقارنة بالمجموع الكمي لخطة 

وقد اقتصرت في إيراد ىذه النسب عمى ست دوؿ . الدراسة في مراحؿ التعميـ الثبلث
: عربية، ىي األردف والسعودية، وسوريا والعراؽ والكويت ومصر
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الصفوف االبتدائية 
 
  ب6  ب5  ب4  ب3  ب2  ب1 الدولة

 %22.9 %22.9 %32 %32 %33.3 %42.8 األردف

% 28.7% 28.7% 28.6% 31.4% 28.1% 28السعودية 
% 25% 25% 33.3% 33.3% 36.7% 36.7سوريا 
% 17% 17% 20% 20% 20% 20العراؽ 
  % 35.3% 38% 38% 38الكويت 
% 28.1% 28% 32.2% 35.7% 38.5% 38.5مصر 
 

 
صفوف المرحمة اإلعدادية 

 
 3 2 1 الدولة

 %18.9 %20 %20 األردف

% 17% 17% 17السعودية 
% 20% 20% 20سوريا 
% 16.6% 16.6% 16.6العراؽ 
% 21.6% 21.6% 21.6الكويت 
% 21.6% 21.6% 21.6مصر 
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وتستبيف الحقائؽ التالية مف القوائـ الموردة آنفًا، مع التذكير مّرة أخرى، بأف ىذه 
: األرقاـ ال تمثؿ أحدث اإلحصائيات

احتمت األردف المرتبة األولى بيف الدوؿ الست في نسبة حصص المغة العربية إلى 
المجموع الكمي لخطة الدراسة في الصؼ األوؿ االبتدائي، والمرتبة الرابعة في حصص 

الثاني االبتدائي، والمرتبة الرابعة في حصص الثاني االبتدائي، والمرتبة الرابعة كذلؾ في 
. حصص كؿ مف الثالث االبتدائي والرابع االبتدائي والخامس االبتدائي والسادس االبتدائي

أما في المرحمة اإلعدادية، فقد جاء األردف ثانيًا في الصفيف األوؿ والثاني 
. اإلعدادييف بيف الدوؿ العربية الست، وثالثًا في الصؼ الثالث اإلعدادي

وفي المرحمة الثانوية كاف ترتيب األردف األخير في الصؼ األوؿ الثانوي، والخامس 
في كؿ مف الصؼ الثاني الثانوي العممي والثاني الثانوي األدبي، وكذلؾ الخامس في كؿ 

. مف الصؼ الثالث الثانوي العممي والثالث الثانوي األدبي
: المناىج الكتب المدرسية- 2

إف قراءة الخطوط العريضة لمناىج المغة العربية في األردف تبعث بصورة عامة 
وقد . عمى االرتياح، ألنيا مبنية عمى أسس فمسفية واجتماعية ومعرفية مدروسة وجيدة

بينت إحصائية وردت في التقرير الذي انبثؽ عف المؤتمر الوطني لمتطوير التربوي الذي 
 أف نسبة الرضا عف المناىج في الميداف األردني 1987 أيموؿ 7-6عقد في عماف مف 

%. 86بمغت 
وتعّمـ المغة العربية في إطار الوحدات الدراسية المتكاممة في جميع صفوؼ المرحمة 

اإللزامية، ويخصص كتاب واحد شامؿ لكؿ صؼ، تعد مادتو عمى طريقة الوحدة في 
المرحمة اإللزامية، وقد خصص دليؿ لممعمـ لكؿ كتاب مف كتب المرحمة االبتدائية، في 
حيف خصص دليؿ واحد لكتب المرحمة اإلعدادية، وقد جرت دراسات وقدمت رسائؿ 
جامعية في كؿ مف الجامعة األردنية وجامعة اليرموؾ حوؿ تدريس المغة العربية في 

، في حيف %76األردف، وكانت نسبة الرضا في الميداف األردني عف كتب المغة العربية 
، وعف المكتبات المدرسية %77كانت نسبة الرضا في ىذا الميداف عف األدلة المدرسية 

82 .%
 



 94 

: المغة األجنبية في مراحؿ الدراسة األولى- 3
تدرس المغة األجنبية، االنجميزية أو الفرنسية، أو كمتا المغتيف في معظـ المدارس 
الخاصة في األردف في مرحمة مبكرة جدا، قد تسبؽ في بعض ىذه المدارس المرحمة 
االبتدائية، وتمتد إلى المرحمة االبتدائية منذ أوؿ صّؼ فييا، بينما يبدأ تدريس المغة 

وقد كانت قضية . االنجميزية في مدارس األردف الحكومّية مف الصؼ الخامس االبتدائي
تدريس المغات األجنبية في المرحمة االبتدائية موضع دراسة قامت بيا لجنة تحضيرية 

، وحيف َرَصَدت المجنة إجابات 1974شكمتيا المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو عاـ 
: خمَس عشرَة عربيًة عف استبانات وّزعتيا بيذا الخصوص، وقفت عمى اآلراء التالية

قالت خمس دوؿ إف تدريس لغة أجنبية في المرحمة االبتدائية يؤثر تأثيرًا سمبيًا عمى 
تعميـ المغة العربية، وقالت دولتاف إف األثر السمبي ىو عمى بداية المرحمة األولى وال 

خطر لو في نيايتيا، بينما قالت خمس دوؿ إنو ال خطر ليذا التعميـ عمى المغة العربية، 
ورأت دولتاف اثنتاف أنو مف عوامؿ إغناء المغة العربية، ولـ يكف لدولة واحدة رأي في 

وقد رأت لجنة الخبراء التحضيرية أنو ال بّد مف دراسة أكاديمية تربوية مف أجؿ . الموضوع
والمعمـو أف دوؿ أوروبا . تحديد الصؼ الذي ينبغي أف يبدأ فيو تدريس المغة األجنبية

. بصورة عامة ال تدرس المغات األجنبية ألبنائيا إال بعد انتياء المرحمة االبتدائية
: األمّية

لدى اتصاؿ كاتب ىذه السطور برئيسة قسـ تعميـ الكبار في وزارة التربية والتعميـ 
األردنية، أفادت أف نتائج اإلحصاء السكاني في آخر عاـ جرى فيو إحصاء في األردف، 

، بينت أف عدد األمييف مف كبل الجنسيف في 10/11/1979وعمى وجو التحديد في 
شخص، وىذا الرقـ كاف يكوف نسبة  (357400)، بمغ (في الصفة الشرقية)األردف 
إال أف الموظفة ذكرت .  سنة15مف مجموع السكاف الذيف تزيد أعمارىـ عمى % 34.6

عاـ % 28في السنة وأف نسبة األمية قدرت ب % 1أف ىذه النسبة تتناقص بمقدار 
1985 .
: ثغرات

، تحت إشراؼ المنظمة العربية لمتربية 1974ومف خبلؿ الدراسات التي جرت عاـ 
والثقافة والعمـو عف أوضاع المغة العربية في األقطار العربية المختمفة، ومنيا األردف، 
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تبيف أف ثمة ثغرات ينبغي التنبيو إلييا في األوضاع القائمة، ويمكف أف تجمؿ ىذه 
: الثغرات في النقاط التالية

إف الخطة الدراسية المتبعة في تعميـ المغة العربية ال تدفع التبلميذ إلى مداومة 
االطبلع الحّر في الصحؼ والمجبّلت والمكتبات، كما أف كتب القراءة المستخدمة في 
معظـ صفوؼ المرحمة التعميمية لـ ُتَحدَّْث، وىي بوضعيا القائـ ال تساير الزمف في 

. التعبير عف حياة األمة العربية المتطورة، وال تخرج القارئ الذي تتطمبو ظروؼ العصر
وتزدحـ المواّد في مناىج القواعد النحوية وكتبيا، وبعض ىذه القواعد ال تتصؿ 

وتسير حصص . اتصاال مباشرا بالناحية الوظيفية لمغة وال تخمو مف عسر واضطراب
ومف ىذه الثغرات . التعبير في طريؽ تقميدي مف حيث اختيار الموضوعات ومعالجتيا

كذلؾ، االنتقاؿ الفجائي في التعميـ مف عامية الطفؿ إلى المغة الفصحى، واضطراب 
المستوى المغوي بيف كتب المواد الدراسية المختمفة، بؿ بيف كتب المادة الواحدة في 

الصؼ الواحد، وطغياف الماضي عمى الحاضر في تدريس األدب والنصوص، واتباع 
طرؽ في تدريس ىاتيف المادتيف ال تصؿ التمميذ بنتاج حاضره وتراث ماضيو َوْصبًل 

. يظير أثره في حياتو، وقمة ربط التعميـ المغوي بالثقافة العامة
ويدخؿ في ىذه الثغرات أيضا قمة الدراسات العممية التي تتخذ أساسا لبناء المناىج 
عداد الكتب المقررة، واالفتقار إلى أدوات القياس الموضوعية في تقويـ التعميـ المغوي،  وا 
وحاجة طرؽ تعميـ القراءة لممبتدئيف إلى دراسات عممية، وقمة استعماؿ التقنيات الحديثة 
في تعميـ المغة واإلفادة مف الدراسات الحديثة في المغويات والصوتيات، وعدـ استعماؿ 
معاجـَ لغويٍة لكؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ العاـ، وفقداف الصمة أو ضعفيا بيف مجامع 
المغة العربية ووزارات التربية والتعميـ في الببلد العربية، وضعؼ العناية بتطبيؽ الطرؽ 

التربوية الحديثة في تعميـ المغة، وقمة المناشط المدرسية المتعمقة بالمغة، وعدـ إيبلء 
. المناشط القائمة اىتماما كافيا في المدارس

وتبيف ىذه الدراسات نقصًا في عدد المعمميف المتخصصيف، وانخفاضًا في مستواىـ، 
مع تفاوت في ذلؾ ما بيف الببلد العربية المختمفة، وعدـ عناية مدرسي المغة العربية 

وغيرىـ مف مدرسي المغات األخرى باستخداـ المغة العربية السميمة في تعميميـ وتعامميـ 
مع الطمبة، وتعدد الجيات التي تقـو بإعداد معممي المغة العربية، واختبلؼ مستويات ىذه 

. األعداد بيف جية وأخرى
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ذا كنا جميعًا نؤمف باألثر القوي ألجيزة اإلعبلـ الحديثة في عممية التثقيؼ،  وا 
وبصورة خاصة في إشاعة المغة السميمة، فينبغي أف نسجؿ ىنا أف لمترفيو في المادة 

اإلذاعية والتمفازية في األردف حجمًا أكبر مما ينبغي أف يكوف لو، وأّف األلعاب 
أصبحت تستيمؾ جزءا ال يستياف بو مف  (الكمبيوتر)االلكترونية ذات العبلقة بالحاسوب 

أوقات الطمبة، كما أف ثمة تسامحا كبيرا في نوع المغة التي تستعمؿ في اإلذاعة والتمفزة، 
ومف األمور التي يجب االعتراؼ . وتساىبًل في المستوى المغوي فيما نشر في الصحافة

بيا أننا في األردف، نفتقر إلى اإلعبلمييف الذيف يجمعوف في أشخاصيـ معرفة عميقة 
بالمغة، وخبرة متميزة في حقؿ اإلعبلـ، وىو ما يتوافر لدى الدوؿ المتقدمة، بكؿ ما ينشأ 

ذا كاف سكاف المدف يتعرضوف عادة لتأثٍر بأجيزة اإلعبلـ . عف ذلؾ مف آثار ونتائج وا 
الحديثة يزيد عمى تأثر أىؿ الريؼ والبادية، فاف مما لو داللتو، أف نبيف ىنا أف قطاع 

مف السكاف، في % 42المدف في األردف يمثؿ نسبة عالية مف سكانو، إذ بمغ ىذا القطاع 
%. 58حيف بمغ قطاع الريؼ والبادية 

: التعميم العالي- ب
يتمقى الطمبة األردنيوف الذيف يواصموف دراستيـ داخؿ األردف بعد إتماـ المرحمة 

الثانوية تعميميـ العالي إّما في الجامعات األردنية األربع، أو في كميات المجتمع 
 تتبع 34 كمية، منيا 79وقد بمغ عدد كميات المجتمع في الضفة الشرقية . المتوسطة

 تتبع وكالة الغوث الدولية، وكمية واحدة تتبع اليرموؾ، والكميات 5القطاع الخاص، و
وقد بمغ عػدد .  كمية تتبع وزارة التربية والتعميـ العالي17الباقية مؤسسات حكومية، منيا 

، 84/85الطمبة المتخصصػيف بالمغة العربية في ىذه الكميػات حسب إحصائيات عاـ 
. طبلب يدرسوف الميف التربوية (27205) طالبًا، مف بيف 1560

 كمية جامعية، مما يوصؿ عدد 14 جامعات و 5أما في الضفة الغربية، فإنو توجد 
 مؤسسة، وذلؾ حسب إحصائيات شير كانوف 19مؤسسات التعميـ العالي فييا إلى 

. 1986األوؿ مف عاـ 
والتخصص في المغة العربية في األقساـ الخاصة بيا في الجامعات األردنية، يتيح 

لمطالب أف يختار ما بيف تخصص منفرد، وتخصص رئيسي، وفي التخصص الثاني 
يختار الطالب مادة أخرى يتخصص فييا تخصصا فرعيًا، دوف أف ُيحصر ىذا االختيار 

وعمى الطالب في جميع . في كمية اآلداب التي يكوف قسـ المغة العربية واحدًا مف أقساميا
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األحواؿ أف ُيدخؿ في دراستو أعدادًا محّددة مف المواد، إجبارية ومتخيرة، مف المواد التي 
تسمى متطمبات الجامعة ومتطمبات الكمية ومتطمبات القسـ، إضافة إلى مواد حّرة، لكي 
يبمغ مجموع ما يدرسو مف المواد اإلجبارية واالختيارية حّدًا أدنى مف الساعات المعتمدة، 

وال بّد لطالب الجامعة في جميع األحواؿ، وأيا كانت الكمية . ال بّد مف إكماليا قبؿ التخّرج
وتحرص . التي يدرس فييا، مف النجاح في مادة في المغة العربية، ىي مادة المستوى

بعض الكميات الجامعية بسبب طبيعة المواد الدراسية فييا، عمى أف تدرس مقررات معينة 
ولمطالب الجامعي في . في المغة العربية، كما ىي الحاؿ مثبًل في كميتي الشريعة والحقوؽ

أي كمية مف كميات الجامعة، أف يتخير بعض فروع مف مادة المغة العربية في إطار 
وتجري دراسة المقّررات المرتبطة بالمغة العربية، شأنيا في ذلؾ . االختيارات المتاحة لو

شأف مقررات المواد الدراسية في الجامعة عمى أساس الفصوؿ، بمعنى أف المقّرر الواحد، 
. يخصص لو فصؿ دراسي واحد، وىذه ىي القاعدة العامة، والخروج عنيا يمثؿ االستثناء
وتتاح الفرصة كؿ عاـ لعدد محدود مف الطمبة المتميزيف ألف يتابعوا دراساتيـ العميا في 
المغة العربية وآدابيا، في نطاؽ برنامج الماجستير، أو برنامج الدكتوراه الذي يوجد حاليا 

وتنتيي دراسة الطالب في ىذيف البرنامجيف بتقديـ . في الجامعة األردنية دوف غيرىا
رسالة جامعّية في موضوع يكوف الطالب قد اختاره باالتفاؽ مع األستاذ المشرؼ عميو، 
وبموافقة الجيات المعنية في الجامعة، وتناقش الرسالة في جمسة عمنية، ويقـو بالمناقشة 
لجنة تضـ األستاذ المشرؼ واثنيف مف زمبلئو في مستوى الماجستير، وثبلثة في مستوى 

والجدير بالذكر أف . الدكتوراه، قد يكوف مف بينيـ أستاذ مدعو مف جامعة غير أردنية
الدراسة في الكميات العممية والمينية في الجامعات األردنية تجرى بالمغة االنجميزية، في 
حيف أنيا في الكميات اإلنسانية يراوح فييا بيف العربية واالنجميزية، دوف االلتزاـ الدائـ 

. بالعربية الفصيحة السميمة، حينما يكوف التدريس بالمغة العربية
ىذا في الجامعات، أما في كميات المجتمع في الضفة الشرقية، فإف إجمالي 

مف مجمؿ % 50 ساعة معتمدة، أي ما يساوي 32التخصص في المغة العربية يبمغ 
 ساعات مف 4وعمى أي طالب في كمية المجتمع أف يخصص . الحصص األسبوعية

 ساعة مف متطمبات الكمية لدراسة المغة العربية، أي أف مادة المغة العربية في 16أصؿ 
. مف متطمبات الكمية% 25ىذه الكميات يخصص ليا 

ولمغة االنجميزية عند المتخصصيف بيا مف طمبة كميات المجتمع مثؿ ما لمغة 
العربية مف النسب المذكورة، إال أف بعض كميات المجتمع المتخصصة، وىي قميمة، 
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تدرس مادتيا بالمغة االنجميزية، كما ىي الحاؿ مثبل بالنسبة إلى تخصص االتصاالت 
. الجوية

 وتبيف المعمومات التي استقصيت مباشرة مف العامميف في وزارة التعميـ العالي 
األردنية، أف المغة العربية مثبوتة في معظـ التخصصات األخرى، كالصحافة واإلعبلـ، 
وأف مادة المغة العربية لممتخصصيف بيا تشمؿ أنماط الدراسات العربية المختمفة، مف 
أدب ونقد وببلغة وعروض ولغة ومكتبة ومعاجـ وأدب أطفاؿ وأساليب تدريس المغة 

العربية، وأف معظـ المدرسيف في كميات المجتمع ىـ مف حممة درجة الماجستير، باستثناء 
. قمة يحمموف درجة البكالوريوس

أساليب النهوض بالمغة العربية في األردن 
ال يكاد الناظر في أساليب النيوض بالمغة العربية في األردف يفكر في واحد منيا، 
إال ويجد أنو قد سبؽ إليو، لكثرة ما قيؿ في ىذا الموضوع عمى النطاؽ المحّمي والنطاؽ 

وما . العربي، وفي إطار ما يتصؿ بالنيوض بالمغات القومية في دوؿ العالـ الفسيح
سأورده تحت ىذا العنواف الفرعي، ال يعدو أف يكوف حصيمة نظرات وتجارب شخصية، 
ومعمومات استقصيت مف مصادر محمية، وأفكار وقفت عمييا مف مصادر عربية أو 

وسأحاوؿ في السطور البلحقة أف أضع تصوراتي حوؿ ىذا الموضوع بعد . عالمية
: تصنيفيا وترتيبيا

: الخطط الدراسية: أوال
: التعميـ العاـ- أ

تبيف مف الجداوؿ التي أوردت آنفًا أف ثمة حاجة إلى زيادة حصص المغة العربية 
في كؿ مف الصفوؼ الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس االبتدائية، وكذلؾ في كؿ 
مف الصؼ األوؿ الثانوي، والثاني والثالث الثانوييف بفرعييما العممي واألدبي، لكيبل نأتي 

. في مرتبة متأخرة بالقياس إلى دوؿ عربية أخرى
وتبيف كذلؾ أنو ال بد مف زيادة حصص المغة العربية في الصؼ األوؿ الثانوي 
األكاديمي لكي تزيد عمى حصص المغة االنجميزية فيو، وفي صفوؼ األوؿ والثاني 

الثانوي التجارييف، واألوؿ والثاني الثانوي الزراعييف، واألوؿ والثاني الثانوي الصناعيتيف، 
ألف حصص العربية في ىذه الصفوؼ نقصت عف حصص المغة االنجميزية، في األوؿ 
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والثاني والثالث الثانوي فرع التمريض، واألوؿ والثاني الثانوي، الفرع الفندقي، ألف النسبة 
. بيف حصص المغة العربية والمغة األجنبية اختّمت بصورة جذرية لصالح المغة األجنبية
وفي المدارس التي تدرس االنجميزية أو الفرنسية أو كمتا المغتيف فييا في مرحمة 

مبكرة جدًا مف حياة التمميذ، ومعظـ ىذه المدارس خاصة، ينبغي إعادة النظر في 
. ممارساتيا، لما في ىذا التبكير مف أثر عمى لغة الصغار وانتماءاتيـ الفكرية والوجدانية
ذا كاف مف الصعب أف تجـز بسف معينة يتعمـ فييا التبلميذ لغة أجنبية، فإف االتجاه  وا 
القائـ حاليا في الدوؿ األوروبية، والمتمثؿ في تدريس المغات األجنبية بدءًا مف المرحمة 
. البلحقة لممرحمة االبتدائية، يبدو شيئًا معقوال وقائما عمى دراسات وقناعات موضوعية

وقد يحتاج األمر إلى إجراء دراسة مف أجؿ االنتياء إلى رأي تربوي واضح في أثر تعميـ 
. المغات األجنبية في المغة العربية في المرحمة االبتدائية

: التعميم العالي- ب
أثبتت تجارب السنوات التي طبؽ فييا نظاـ الساعات المعتمدة في الجامعات 
األردنية، أف التخصص في المغة العربية ينبغي أف يكوف تخصصًا منفردًا، إذا أريد 

لمطالب الجامعي أف يدرس قدرًا كافيًا مف مادة المغة العربية، ولذا فإف مف المصمحة أف 
يحصر التخصص في المغة العربية وآدابيا في التخصص المنفرد دوف التخصص 

الرئيسي، وأف تكوف المواد التي تدرس في إطار ىذا التخصص المنفرد ذات صمة وثيقة 
بالمغة العربية وآدابيا، ويستحسف أف يزاد عدد المواد اإلجبارية واالختيارية التي يدرسيا 

ومف المفيد، بؿ مف الواجب، أف تدخؿ دراسة . الطالب المتخصص في المغة العربية
. المغات السامية في المواد التي يدرسيا الطالب الجامعي المتخصص في المغة العربية

وقد تبيف كذلؾ، أف مادة مستوى المغة العربية التي تدرس في مركز المغات، ويعتبر 
النجاح فييا شرطًا لتخرج الطالب، ميما كانت الكمية التي يدرس فييا، ال يمكف أف تقّدـ 

لمطالب ما يحتاج إليو مف قدرة عمى استخداـ المغة استخدامًا وظيفيًا سميمًا في حياتو 
ولذا فإنو يقترح أف تدّرس مادة المغة العربية ليذا . الجامعية والعممية عمى حّد سواء

الطالب بصورة إجبارية عبر سنوات دراستو الجامعية، أو عبر عدد مف ىذه السنوات، 
عمى أف تتواءـ مادة الدراسة مع طبيعة المواد الدراسية التي يتمقاىا الطالب في كميتو، 

وعمى أف يدّرب الطالب الجامعي في جميع األحواؿ عمى كتابة المقالة الفنية أو التقرير 
الفني حسب األصوؿ األكاديمية المتعارؼ عمييا في ىذا العصر الذي يحمؿ السمة 
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العممية في مجالي التفكير والتعبير، وعمى أف يكوف مف بيف األىداؼ األساسية لتعميـ 
المغة العربية في الجامعة إقدار الطالب عمى استعماؿ المغة بشكؿ صحيح دقيؽ قادر 

. عمى التأثير في القارئ واجتذابو
ويقتضي نظاـ الساعات المعتمدة في معظـ الحاالت أف يدرس المقرر العممي 

ومع تسميمنا بأف التدريس الجامعي عمى وجو الخصوص . الواحد لمدة فصؿ دراسي واحد
ال يمكف أف يكوف عممية تمقينية تصدر عف المدرس دوف مشاركة الطالب في استخراج 

المعمومات والبحث عنيا، فإننا ندرؾ كذلؾ مف خبلؿ التجربة أف طبيعة المقرر قد 
تقتضي أف ُيْدَرَس عبر سنة دراسية كاممة، إذا ُأريد لو أف ُيستوَعب وأف يبمغ فيو الطالب 
حّدا مقبوال، إذ إف ما يطمب مف الطالب إعداده والتنقيب عنو في بعض المقررات، ال 

يمكف أف يتسع لو فصؿ دراسي واحد، وىذا أمر قائـ بالفعؿ بالنسبة إلى مواد خاصة في 
. مادة المغة العربية وآدابيا

ىذا، وأحسب أف مف المبلئـ والمفيد في ىذه المرحمة مف مراحؿ التعميـ الجامعي في 
األردف، أف يقّرب بيف الخطط الدراسية لمغة العربية في الجامعات العربية، سواء كاف ذلؾ 
في توزيع فروعيا وتسمية ىذه الفروع أـ في توحيد متطمبات التخصص في أقساـ المغة 
. العربية وعدد الساعات المعتمدة البلزمة لمتخرج، وما إلى ذلؾ مف أمور تفصيمية أخرى

ذ يشتكى أحيانًا مف عدـ تمكف بعض أعضاء الييئة التدريسية مف المغة العربية،  وا 
بكؿ ما ينبني عمى ذلؾ مف تأثير سمبي عمى المادة التي يدرسونيا، فاف مف األمور 
العبلجية العممية، أف توضع خطة خاصة لدورات في المغة العربية تصمـ خصيصا 

لمعالجة أّيما ثغرة يمكف أف توجد لدى بعض المدرسيف في استعماؿ المغة العربية مشافية 
ومف الممكف أف توضع مثؿ ىذه البرامج بتعاوف ومشاركة . وكتابة عمى الوجو الصحيح

ومف المقومات التي ال غنى عنيا في . بيف قسـ المغة العربية وكمية التربية في الجامعة
النيوض بالمغة العربية في الجامعات األردنية، أف تصبح ىذه المغة ىي لغة التعميـ في 
جميع كمياتيا، ذلؾ مف أجؿ إعادة الصمة الطبيعية بيف العربية والموضوعات العممية، 

. وأف تكوف المغة العربية التي تستعمؿ في التدريس المغة الفصيحة، ال العامية
: المناهج والكتب المقررة: ثانيا

ينبغي أال تثبت مناىج المغة العربية عمى نمط واحد لمدة طويمة مف الزمف في 
مراحؿ التعميـ العاـ، وال سّيما أف العربية ىي لغة التدريس في ىذا التعميـ في مختمؼ 
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ذا كانت أقساـ ولجاف خاصة في المؤسسات التعميمية المختمفة ىي . المواد والمجاالت وا 
التي تضطمع اآلف بشؤوف المناىج وتطويرىا، فإف مف المفيد أف يشرؾ في وضع المناىج 
وتطويرىا قطاعات مختمفة يدخؿ فييا المعمموف وذوو الرأي والخبرة في المجتمع المحّمي 
والجامعات األردنية، والمختّصوف في الموضوعات المختمفة مف المؤسسات القائمة في 

. األردف، سواء أكانت رسمية أـ غير رسمية
وفي اإلطار العاـ لمناىج المغة العربية، في التعميـ العاـ، أرى االلتزاـ بتوصية 

، 1974صدرت عف خبراء في العربية اجتمعوا في عّماف في شير تشريف الثاني عاـ 
ومؤدى ىذه التوصية أف ُتَصدََّر أىداُؼ مناىج المغة العربية باليدفْيف العربي واإلسبلمي، 

وأف يشتمؿ محتوى ىذه المناىج عمى قدر مشترؾ مف الموضوعات والنصوص التي 
تعّرُؼ التبلميذ بوطنيـ العربي واإلسبلمي ومكانتو في الماضي، ومشكبلتو وقضاياه في 

الحاضر، وتطمعاتو إلى مستقبؿ أفضؿ، وتعميؽ شعورىـ بقيميـ الفكرية والحضارية 
. واإلنسانية، وترسيخ العقيدة اإلسبلمية في نفوسيـ

ذ نواجو تيديدًا كبيرًا لموطف العربي متمثبًل في الكياف الصييوني ومف يدعمونو،  وا 
ولما كاف ىذا الخطر عمى أرض اإلنساف العربي وتراثو الحضاري خطرًا متفاقمًا، فقد 

يكوف مف الواجب أف يخصص مقرر في مناىج المغة العربية، في المدرسة والجامعة، مف 
أجؿ تدريس األدب المرتبط بحب األرض والوطف، عمى أف تكوف المادة األدبية التي 

يجري تدريسيا ذات امتداد تاريخي؛ لكي تشمؿ الماضي والحاضر معا، مع التركيز عمى 
ذلؾ النوع مف األدب الذي انبثؽ عف إحساس بالخطر الخارجي عمى الوطف العربي، ال 

. سّيما الخطر القائـ حالّيًا، والمتمثؿ في الكياف الصييوني
ولما كانت المناىج في مرحمة التعميـ العاـ تترجـ إلى كتب دراسية مقررة، فإف ىذه 
الكتب، واألدلة التي وضعت مف أجؿ اإلرشاد إلى طرؽ تدريسيا، ينبغي أف تكوف ذات 

وكثير مف ىذا المواصفات مما تنّبو إليو العامموف في ميداف التعميـ . مواصفات معينة
. والمجاف والمؤتمرات المحمية والعربية التي بحثت قضايا المغة العربية وأدوات تدريسيا
فعمى النطاؽ المحمي، ارتأى مف بحثوا موضوع كتب المغة العربية وأدلتيا أف توثؽ 
النصوص التي تورد في الكتب المخصصة لممراحؿ اإلعدادية والثانوية، وأف يعرؼ 
بصاحب النص في إطار ترجمة قصيرة لو، وأف ينتيي الكتاب بثبت عاـ بمصادره 

ومراجعو، وأف يحتوي دليؿ المعّمـ الذي يوضع لكؿ كتاب عمى الخطة الدراسّية لممادة، 
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وعمى توزيع وحدات الكتاب المدرسي عمى أسابيع السنة الدراسية، وعمى حصص معّدة 
. إعدادًا نموذجيًا، مع شرح لمخطوات التي تتبع في تدريس كؿ فرع مف فروع المغة

وعمى النطاؽ المحّمي كذلؾ، وفي إطار ما اتفؽ عميو في المؤتمر الوطني لمتطوير 
، أوصى المؤتمروف باإلكثار مف 1987 أيموؿ 7 و 6التربوي الذي عقد في عماف يومي 

يراد عدد كاؼ فييا مف النماذج  التدريبات في الكتب المدرسية، والحرص عمى تنوعيا، وا 
زالة ما فييا مف التعميمات التي تفتقر إلى التحديد والدقة، كما أوصوا  المحمولة، وا 
يبلء أىمية خاصة لممجتمع  باالستفادة مف الصور والرسـو والخرائط التوضيحية، وا 

المحّمي والمجتمع العربي، وتمبية النواحي الوجدانية والروحية في شخصية الطالب، وعدـ 
ورأى المؤتمروف أف الكتاب المدرسّي يجب أف يجرب . االقتصار عمى النواحي المعرفية

قراره، وأف يرفد الكتاب المقرر لمقراءة كتاب في المطالعة  لفترة مف الزمف قبؿ اعتماده وا 
اإلضافية بدءا بالصؼ الرابع االبتدائي، وأف تراجع مقدمات الكتب المدرسية مف أجؿ أف 
تكتب بمغة سميمة دقيقة، توضح فيما توضح أىداؼ الكتاب المقرر، واف تورد النصوص 
في الكتاب دونما تصرؼ إال إذا اقتضت الحاجة إحداث ىذا التصرؼ، وفي ىذه الحالة 

. ال بّد مف التنبيو عميو
ولما كانت الكتب المقررة، تحتوي قدرًا يكثر أو يقّؿ مف المفردات الجديدة، وبعض 
ىذه المفردات قد تكوف ذات داللة اصطبلحية، فإف مف الواجب حصر ىذه المفردات 

. وفيرستيا في الكتاب، مف أجؿ أف توضع في قوائـ إليضاح الداللة المقصودة، لكؿ منيا
ذ يعيش الطالب العربي األردني حكمًا في إطار دوائر متداخمة، تبدأ بالبيئة  وا 
المحمية وتنتيي بالبيئة اإلنسانية، مرورًا بالدائرة العربية والدائرة اإلسبلمية، فإف مواد 

الكتب المدرسية، ينبغي أف يراعى في مضامينيا ىذا االمتداد المنطقي التدرجّي الذي 
. ينسب الطالب بصورة تدرجية إلى ىذه الدوائر جميعاً 

وقديما أخذ عمى الطالب العربي منذ المرحمة االبتدائية قمة حصيمتو مف المفردات 
المغوية إذا قيس بالطالب األوروبي، وكوف ىذه الحصيمة الصغيرة مف المفردات ال ترتبط 

جميعيا بألفاظ الحياة العامة ومتطمبات الحضارة، إذ كثيرا ما تكوف مما يمّت لعيد 
ومف أجؿ ذلؾ، رؤي أف تغمب عمى لغة الكتب المقررة ألفاظ الحياة العامة . مضى

ومتطمبات الحضارة، بما كاف لو أصؿ في العربية الفصيحة، بعد أف ُيَرد المفظ إلى أصمو 
وقد يرفد ذلؾ التوجو ويدعمو أف يوضع لمطمبة معجـ . الصحيح إف كاف قد أصابو تحوير

مصور يتواءـ مع مستوياتيـ، تثبت فيو مفردات لغوية ذات سمات معينة، وتوضح 
. المفردة حيثما كاف ذلؾ ممكنا بالصورة الممونة
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ذ قد تنبو خبراء المغة العربية عمى النطاؽ األردني المحمي، والنطاؽ العربي إلى  وا 
تقرير مطالب الحياة والعصر في التعميـ المغوي، فإف كبل الطرفيف مع ذلؾ ال يغفؿ أىمية 
وصؿ الطالب العربي بتراثو، كما يتبيف مف توصية خبراء في المغة العربية، قاموا ببحوث 

في قضاياىا عمى نطاؽ العالـ العربي، بتكميؼ مف المنظمة العربية لمتربية والثقافة 
، فرأوا أف يجمع إلى االىتماـ بمطالب الحياة المعاصرة في الكتب العربية،  والعمـو

االعتزاز بالتراث العربي اإلسبلمي واإلفادة منو، بما يبلئـ أطوار النمو في المراحؿ 
ومف المسممات، أف عمى رأس المصادر التي ينبغي اإلفادة منيا في كتب المغة . المختمفة

العربية، مادة القرآف الكريـ، ثـ الحديث النبوي الشريؼ، عمى أف تدرس المادتاف دراسة 
. تدبر وتفيـ واستيعاب

وعمى النطاؽ العربي العاـ نفسو، وفي إطار النظر في وسائؿ النيوض بالمغة 
العربية في الوطف العربي الكبير، رؤي أف مف الضروري مراجعة كتب المواد المختمفة 

المقررة مراجعة لغوية لضماف سبلمتيا والتقريب بيف مستوياتيا ما أمكف ذلؾ، وأف يراعى 
في تأليؼ الكتاب المدرسي العناية بالجانب التربوي والمغوي، إلى جانب العناية بالمادة، 
وأف تجرى بحوث عممية، يمكف مف خبلليا مقاييس يعتمد عمييا في توجيو مستويات 

. الكتب المدرسية
خراجًا  عدادًا وا  ومما يتصؿ بذلؾ، العناية بكتب المغة العربية المدرسية، تأليفًا وا 
وتوزيعًا، مما يتطمب استخداـ التقنيات الحديثة مف مختبرات ومسجبلت وأجيزة في 

مراجعة ىذه الكتب، ودراسة ألصوؿ التأليؼ التربوية والنفسية والعممية لمصغار والكبار، 
. وكذلؾ دراسة أساليب اإلخراج

ولما كانت الكممة العربية قابمة ألف تقرأ عمى أشكاؿ مختمفة حسب نوع الحركات 
التي تحرؾ بيا حروفيا، مع كؿ ما يتأتى عف ىذا االختبلؼ في القراءات مف اختبلؼ 

في الداللة والمعنى، فقد أصبح مف الضروري والواجب، أف ُتْشَكَؿ مفردات الكتب 
المدرسية شكبل كميا أو جزئيا، حسب مستوى المرحمة التعميمية التي يمر بيا الطالب 

. العربي في مسيرتو الدراسية
المعممون وأساليب التدريس : ثالثا

إف االتصاؿ الشخصي بيف المعمـ والتمميذ سيبقى العنصر األساسي في النشاط 
التعميمي، ميما تطورت وسائؿ التعميـ والتقنيات التعميمية، وحيثما كاف تعمـ وتعميـ في أي 
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بقعة مف بقاع األرض، يستوى في ذلؾ شأف الببلد المتقدمة في كؿ مرفؽ مف مرافؽ 
الحياة، بما في ذلؾ مرفؽ العمـ والتكنولوجيا، والببلد النامية، والببلد المتأخرة، ولذا فإف 

ومف أجؿ ذلؾ، ال بّد مف . وجود المعمـ الناجح شرط أساسي مف شروط التعميـ الناجح
. تأميف عوامؿ النجاح ومقوماتو لمف يعمموف في مينة التعميـ

ومف البديييات، أف تكوف الحصيمة المعرفية العميقة لممعمـ في مادتو شرطا أساسيًا 
لنجاحو في ميمتو، ولكف ىذه المعرفة في حّد ذاتيا ليست وحدىا كافية لنجاح عممية 

يثار  التعميـ، إذ ال بّد أف يكوف المعمـ مييأ نفسيًا لبلضطبلع بميمتو، ألنيا ميمة بذؿ وا 
ويبقى بعد ذلؾ أف ُيَعدَّ المعمـ فنيًا ومينيًا . وعطاء وحب لمناس وتفاعؿ وتعاطؼ معيـ
وما دمنا ىنا معنييف بمعمـ المغة العربية . إلقداره عمى أداء ميمتو عمى الوجو األفضؿ

بصورة خاصة، فإننا ال بّد أف نتمثؿ مجموعة مف اآلراء التي تضمنتيا استراتيجية تطوير 
ونذكر مف . التربية العربية التي وضعت بإشراؼ المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو

ىذه اآلراء االىتماـ الخاص بمعمـ المغة العربية إعدادًا وتدريبًا وكمًا وكيفًا، مع مبلحظة 
أف لكميات التربية دورًا كبيرًا في ىذا المجاؿ، وأف ثمة ضرورة لتوحيد مصادر اإلعداد، 
وتنسيؽ نظـ التدريب، وتحقيؽ التكامؿ بينيا وبيف مصادر اإلعداد لمتربية المستمرة، 
وتقديـ حوافز الجتذاب العناصر الممتازة مف الشباب لمعمؿ في حقؿ تدريس المغة 

وينبغي أف تنتيي عممية إعداد المعمميف بتخريجيـ ومزاولتيـ ألعماليـ، إذ ال بّد . العربية
مف استمرار تدريبيـ في أثناء الخدمة، مع الحرص عمى أف تتوافر فييـ وتبث في نفوسيـ 
مجموعة مف المبادئ واألفكار البلزمة لعمميـ، كأف يكونوا دعاَة مبدأ الجمع بيف األصالة 
والتجديد في التربية، وأف تكوف برامج تدريبيـ خبلؿ الخدمة منطمقا لتحقيؽ مبدأ التربية 
المستديمة، وأف تكوف مؤسسات اإلعداد والتدريب وثيقة الصمة بالمجتمع ومؤسساتو، 

والمؤسسات التربوية ذات الصمة ببرامجيا عمى مستوى الجامعات، وال سيما كميات التربية 
وتقتضي مينة المعمميف أف . وبرامج اإلعداد فييا، وعمى مستوى المدارس نفسيا أيضا

يواكبوا تطورات العمـو األساسية التي تستند إلييا التربية بميادينيا الفمسفية واالجتماعية 
والنفسية، وأف يتبعوا االتجاه التكاممي في التوفيؽ بيف الجانب األكاديمي والجانب التربوي 

ولعّؿ الكمية التي يخطط . الميني، وأف تشجع فييـ روح المبادرة والنزعة إلى التجديد
إلنشائيا في األردف، لتكوف مؤسسة لتأىيؿ المعمميف، تأخذ جميع ىذه األمور بعيف 

. االعتبار
أما لغة التعميـ في كؿ المستويات الدراسية، فينبغي أف تكوف العربية الفصيحة، في 
مادة المغة العربية وجميع المواد األخرى، وينبغي أف تمارس ىذه المغة السميمة الفصيحة 
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في التدريس والكتابة والحوار مع الطمبة، وفي تمقي ما يصدر عف الطمبة، أنو مف خبلؿ 
الممارسة واالستعماؿ فقط، يمكف أف تصبح المغة العربية الفصيحة السميمة لغة تمقائية 

وقد يحسف أف تقـو مؤسسات معينة في األردف، . يسرة لممعمـ والطالب عمى السواء
كمجمع المغة العربية األردني، ووزارتا التعميـ العالي والتربية والتعميـ، بتقديـ جوائز 

تشجيعية إلى مدرسي المغة العربية المتميزيف في مستويات التعميـ المختمفة، بما في ذلؾ 
التعميـ الجامعي، وكذلؾ إلى كؿ متميز في استعماؿ المغة العربية مشافية وكتابة حيثما 

. كاف موقعو
ومف المسّممات أف مف خصائص المعمـ الناجح، أف يتبيف األساليب السميمة في 

وأساليب التدريس متطورة غير جامدة، ومتنوعة غير نمطية وال مفردة، وقد . التدريس
يكوف مما يعيف المعمـ التواؽ إلى المعرفة، أف يضع لو المختصوف بأساليب التدريس 
مصنفا يحتوي أساليب مقترحة لتدريس المغة العربية، يستفاد فيو مف التجارب المحمية 

ذا كاف مف الصعب . والعربية والعالمية، مع مراعاة السمات الخاصة لمغة العربية وا 
اعتماد طريقة موحدة لتدريس مادة المغة العربية، فاف مف الممكف الجمع بيف طرائؽ 

فثمة . مختمفة لتدريسيا حسب طبيعة الفرع الذي يدرس، ومستوى الطمبة الذيف يدرسوف
عمى سبيؿ المثاؿ طرائؽ لتدريس قواعد المغة بنماذج أدبية جذابة مشرقة، تعالج مف 

خبلليا قضايا النحو والصرؼ معا، وتبيف فييا األنماط األساسية لمجممة العربية ويدرب 
الطمبة عمييا تدريبا مباشرا، مع االىتماـ بما يسمى النحو الوظيفي، وىو النحو المرتبط 

بالغرض مف استعماؿ الجممة، وأنماط تركيبيا، وعبلقات مفرداتيا الواحدة منيا باألخرى، 
ومف المفيد جدًا أف تدعـ عممية التدريب المدرسية ببرامج . ودالالتيا، إلى غير ذلؾ

ذاعية مدروسة، وقد يربط الكتاب المدرسي في المرحمة االبتدائية، ولو جزئيا،  تمفازية وا 
وفي جميع الحاالت، ينبغي أف يحرص . بأشرطة مسجمة لبعض نصوص الكتاب

المعمموف دائما عمى أف يقـو التبلميذ بدور في العممية التعميمية، وذلؾ بأف يعيد إلييـ 
بالقياـ بدراسات إضافية حوؿ قضايا ترد في دروسيـ، لكي ال يقتصر دور المعمـ عمى 
التمقيف وتقديـ المعمومات المباشرة، ومف أجؿ أف يدخؿ في العممية التعميمية اضطبلع 
المعمـ بتحديد الواجبات التي يقـو بيا الطالب، ثـ تقويـ عممو بعد قيامو بيذه الواجبات، 

لكي يتدرب بصورة تدرجية عمى تحصيؿ المعمومات مف خبلؿ جيده وباستعماؿ األدوات 
ويرى كبار رجاؿ التربية في العالـ، أف دور المعمـ بوصفو وسيطا لنقؿ . الخاصة بو

. المعمومات وعريفًا لمطمبة قد أخذ يقؿ، بينما يزداد دوره في تخطيط التعميـ لطبلبو
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ذ قد قيؿ الكثير عف تيسير المغة العربية، فإنو يجب التنبيو إلى أف عممية التيسير  وا 
تعني، أو ينبغي أف تعني، تسييؿ عممية تعميـ العربية، ال إحداث تغيرات في نسؽ المغة 

ومف البدييي والحالة . ونظميا األساسية التي تحفظ ليا كيانيا وتضمف بقاءىا واستمرارىا
ىذه، أف نفرؽ بيف مادة في قواعد المغة تؤلؼ لممتخصصيف في المغة، ومادة لغوية يقصد 
بيا تمكيف الدارسيف مف المغة العربية الفصيحة الميسرة، التي يمكف أف يستعمموىا داخؿ 

. المؤسسة التعميمية وخارجيا
ولعّؿ مف األمور المفيدة في أساليب التدريس الجامعي لمغة العربية، أف نصّر في 

الجامعات األردنية عمى العودة مرة أخرى إلى نمط اتبع مف قبؿ في العديد مف 
الجامعات، وىو ضرورة تقديـ الطالب قبيؿ تخرجو مشروعا لمتخرج في المغة العربية 

وآدابيا، إذ إف مشروعا كيذا مف شأنو أف يترجـ عف مكتسبات الطالب في جميع فروع 
المغة العربية، وأف يتبيف مف خبللو قدرة الطالب عمى توظيؼ تمؾ المكتسبات في إطار 

. مادة متكاممة متماسكة تدور حوؿ إحدى القضايا المحورية
: البحوث المغوية: رابعاًا 

بعد تطور عمـو المغويات والصوتيات، وتطور التقنيات المرتبطة بالمختبرات 
المغوية، أصبحنا نسمع الكثير عف دور ىذه العمـو والتقنيات المرتبطة بيا في الدراسات 

ولكف ذلؾ كمو قد . المغوية والوقوؼ عمى خصائص المغات والطرؽ الناجحة في تدريسيا
ارتبط في أذىاننا بالمغات األجنبية، أو بالمغة العربية حيف يجري تدريسيا لغير الناطقيف 

بيا، ولـ تبذؿ حتى اآلف جيود عممية ممموسة لبلستفادة مف عمـو المغة والصوتيات 
. والتقنيات المرتبطة بيا في بحوث تتعّمؽ بالمغة العربية ووسائؿ تدريسيا

ونزرا ألىمية ىذا الموضوع في النيوض بالمغة العربية، فإنني أعود إلى اقتراح سبؽ 
لمجمع المغة العربية األردني أف تقدـ بو، وىو إنشاء فريؽ وطني في األردف لمغة العربية، 
يضـ مختّصيف مف وزارتي التربية والتعميـ العالي، ومف الجامعات األردنية ومجمع المغة 
العربية األردني باإلضافة إلى عدد مف األشخاص المتميزيف في ميداف المغات مف خارج 

ىذه المؤسسات، وتكوف ميمة ىذا الفريؽ اإلشراؼ عمى الدراسات والبحوث المتعمقة 
بالمغة العربية وأساليب تدريسيا، واإلفادة مما توصؿ إليو الباحثوف حيثما كانوا في دراسة 
المغات اتكاء عمى العمـو المسانية والتقنيات الحديثة، مف حيث أصواتيا وتراكيبيا الكشؼ 
عف خصائصيا وتيسير تعمميا، وذلؾ بغية استيعاب نتائج ىذه الدراسات واإلفادة منيا 
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في وضع الكتب المقررة، وفي إعداد المعمميف وتدريبيـ، وفي نشر الصيغ المغوية 
وينتظر مف فريؽ كيذا إذا ما تـ . الصحيحة بيف الناس واعتمادىا في وسائؿ اإلعبلـ

تشكيمو، أف يعمؿ عمى تنسيؽ جيوده مع جيود المجامع العربية والجامعات األردنية 
والعربية، وأف يفيد مف أي تجربة عربية حيثما كانت لمنيوض بالمغة العربية وأساليب 

وقد يستذكر المرُء ىنا الجيود التي بذلتا ليبيا وتونس والجزائر والمغرب في . تدريسيا
رصد المفردات المغوية التي تستعمؿ في مراحؿ تعميمية معينة، ومركز تطوير تدريس 

وقد أصبح . المغة العربية التي بدأت جامعة عيف شمس تنفيذه منذ أكثر مف عشريف سنة
مف الواجب اآلف، أف نستخدـ في األردف التقنيات الحديثة مف مختبرات ومسجبلت 

وأجيزة في تعميـ المغة العربية وفي مراجعة الكتب المدرسية، وتشجيع الطمبة عمى التعمـ 
وقد ال نكوف . الذاتي، بدال مف أف تحصر ىذه التقنيات في تدريس المغات األجنبية

مفرطيف في تصوراتنا وتطمعاتنا إذا نحف طمحنا إلى أف تعمـ المختبرات المغوية في 
المؤسسات العممية والتعميمية الكبيرة في األردف، وأف يكوف مف وجوه استعماؿ ىذه 

المختبرات اتباع وسائؿ حديثة في التقويـ وفي قياس الميارات واالستيعاب واالستنتاج 
وىنا ينبغي أف نكرر القوؿ إننا نكرر القوؿ إننا في حاجة إلى توجيو . والحّؿ والتركيب

المزيد مف العناية إلى إجراء التجارب والدراسات والبحوث العممية التي يعتمد عمييا في 
بناء المناىج وتقويميا، وفي تأليؼ الكتب واختيار أنجح أساليب التدريس، والى توفير 

. القياس الموضوعية، واالستعانة في ذلؾ بمراكز البحوث التربوية
ومف األمور البدييية، أف نعمؿ عمى توجيو الدراسات المغوية نحو دراسة المغة 

العربية الواحدة الموحدة، وىي المغة الفصيحة، ونحو وضع البرامج التي تجعؿ مف العربية 
الفصيحة ما أمكف، لغة تكتسب اكتسابًا في حياة الناس عف طريؽ االستعماؿ والممارسة، 
ال لغة يجيد في تعمميا وكأنيا لغة جديدة تضاؼ إلى المغة التي يمارسيا اإلنساف العربي 

ومثؿ ىذه الدراسات ستكوف عونا عمى وضع معجـ في ألفاظ الحياة . في حياتو
الحضارية، يضـ مف األلفاظ ما كاف شائعا ولع أصؿ في العربية الفصيحة، أو ما كاف 

ذ ندرؾ أف بحوثا ودراسات قد أجريت مثبل . معربا ومتقببل لمموازيف الصرفية العربية وا 
عمى عدد مف المغات الحية وعمى وسائؿ تدريسيا، فإف مف الطبيعي أف نفيد مف ىذه 

البحوث والدراسات التي سبقنا إلييا، ألف ثمة عوامؿ مشتركة في الدراسات المغوية، عمى 
. الرغـ مف اختبلؼ المغات التي كانت موضع الدراسة
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وىنا ال بّد أف أستذكر فكرة كانت لدى مجمع المغة العربية األردني، ولكنيا لـ تجد 
في المغة العربية، يحتوي مف " مرشد"سبيميا إلى التنفيذ حتى اآلف، وىي فكرة وضع 

قضايا المغة عمى ما ال غنى عنو لئلنساف العربي حيثما كاف موقعو، عمى أف ترتب ىذه 
وآمؿ أف يستطيع المجمع نقؿ ىذه الفكرة إلى . القضايا ترتيبا فيرسيًا يسيؿ الرجوع إلييا

. حيز التنفيذ في وقت غير بعيد
. التعريب: خامسا

، تحت إشراؼ المنظمة العربية لمتربية والثقافة 1976جاء في تقرير أعد عاـ 
: ما يمي عف التعريب" استراتيجية تطوير التربية العربية"والعمـو بعنواف 

، أثر مف اعتماد المغة العربية في سائر مراحؿ التعميـ، أداة (بالتعريب)يراد بو "
ولكف المعاني األوسع التي نقصدىا مف التعريب، تشمؿ تعريب ... لمتفكير والتعبير

اإلدارة والتشريع، وتعريب الثقافة وما ينطوي عميو مف أساليب المعيشة وأنماط السموؾ، 
وتعريب الثقافة، يعني بيف ما يعني، العناية بالمغة . وبالتالي تعريب الشخصية العربية

العربية أداة لمتعبير والتفكير في النتاج األدبي والفني، وفي وسائؿ اإلعبلـ وفي مراسبلت 
المؤسسات، حتى تسري القدرة منيا إلى البيت والنادي، وبالتالي لكي تضيؽ الفجوة بيف 
الفصيحة والعامية، بتنقية العامية وتأصيميا وردىا إلى الفصيحة، وبنشر التعميـ والثقافة 

، ...وتعريب الثقافة يعني جعؿ الحياة العربية في حقيقتيا مادة لآلداب والفنوف... العامة
كما يعني تحصيف الناشئيف مف السيؿ الغامر مف الثقافات األجنبية غير المبلئمة لطبيعة 

ويسري ذلؾ عمى آداب السموؾ في نطاؽ األسرة ومؤسسات التعميـ ... الحياة العربية
". والعمؿ

والحديث عف أثر التعريب في النيوض بالمغة العربية في األردف، نافمة مف النوافؿ، 
والحديث عف القرارات السابقة التي صدرت حوؿ التعريب عف مؤتمرات واجتماعات 

وحمقات ولجاف عربية، حديث معاد، ومثؿ ذلؾ الحديث عف فوائد التعميـ مف النواحي 
القومية والعممية والتعميمية واالجتماعية، وعف طرائؽ التعريب ووسائمو، ومف الحؽ أف 
أقوؿ إف مجمع المغة العربية األردني قد بذؿ في سبيؿ الدعوة إلى التعريب ما ىو زائد 

عف حجمو إمكانياتو، فقد دعا إليو في منشوراتو، وفي كؿ مناسبة وموسـ ثقافي، وعّرب 
اآلالؼ مف المصطمحات األجنبية، وطمب مف الجامعات العربية أف تخصص مقررًا 
دراسيًا لممصطمح العربي، التراثي منو والحديث، وترجـ حتى اآلف ثمانية عشر كتابًا 
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عمميًا مف االنجميزية إلى العربية، وأفاد في ىذه السبيؿ مف جميع وسائؿ اإلعبلـ 
األردنية، مف صحيفة ومذياع وتمفاز، في إطار برامج مخططة مف أجؿ أف يسمع صوتو 

ولكنو يبقى مع ذلؾ، بحاجة إلى تعاوف ومعاضدة مف . لمختمؼ الناس بمختمؼ الوسائؿ
مؤسسات كثيرة، وعمى رأس ىذه المؤسسات الجامعات األردنية، بمف فييا مف أعضاء 

الييئات التدريسية، مف أجؿ أف يوصؿ باألمر إلى ما نبتغيو جميعا مف جعؿ العربية لغة 
. العمـ والحياة، في بمد لـ يعرؼ إال العربية لغة لو منذ آالؼ السنيف

ولقد كنا في مجمع المغة العربية األردني، نؤمف بأف يكوف األردف، ىو البمد الذي 
يتـ فيو إنشاء جياز لتعريب التعميـ العالي، لكي يقـو ضمف ما يقـو بو، بمشاركة مف 
األقطار العربية، وبالتعاوف عمى وجو الخصوص مع المنظمة العربية لمتربية والثقافة 

، بمشروع عربي متكامؿ لترجمة الكتب الجامعية، عمى أف تتعدد المغات المترجـ  والعمـو
عنيا، ليكوف االنفتاح وافيًا عمى تطوير المعرفة مضمونًا ومنيجًا وأسموبًا واتجاىات 

وقد يتسع ىذا المشروع، كما ترى المنظمة العربية، ليشمؿ تمخيص . اجتماعية وثقافية
وقد يكوف مف . البحوث العممية في المغات الحية وتوثيقيا ونشرىا في الوطف العربي

الممكف أف تشارؾ منظمة اليونسكو الدولية في تمويؿ مثؿ ىذا الجياز، نظرًا إليماف 
وقد سبؽ لميونيسكو أف أنشأت عاـ . المسؤوليف فييا بأىمية التدريس بالمغة القومية

 مركزا لمتعميـ العالي في بخارست، ولذا لف يكوف بدعا أف تتعاوف اليونسكو في 1972
والمعروؼ اآلف أف سوريا . إنشاء مركز أو جياز في األردف لتعريب التعميـ العالي

ستكوف البمد الذي يقاـ فيو ىذا الجياز، بعد أف اتفؽ عمى ذلؾ في إطار الجامعة العربية، 
. ومنظمة التربية والثقافة والعمـو المنبثقة عنيا

ومف الواجب أف أذكر ىنا في مجاؿ الحديث عف التعريب، أف مجمع المغة العربية 
األردني كاف قد قّدـ منذ بضع سنيف، مشروع قانوف لمغة العربية، غير أف ىذا المشروع 

. لـ يجد سبيمو بعد إلى الدراسة واإلقرار، لكي يتحوؿ إلى قانوف يمتـز بنصوصو
مقترحات عامة : سادسا

أقصد بالمقترحات العامة، تمؾ التي ال تنحصر صمتيا بالتعميـ في مستوياتو 
المختمفة، إذ قد تتصؿ بمسارب مختمفة في حياة الناس بيذا البمد، واف كانت ال بّد أف 

. يكوف ليا أثرىا في كؿ منشط مف مناشط الناس في مختمؼ مواقعيـ
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ذ يدرؾ كؿ منيا أف األماني الطيبة وحدىا ال تكفي لوصوؿ اإلنساف إلى ما  وا 
ذ يستذكر كذلؾ القوؿ المأثور المنسوب إلى عثماف رضي اهلل عنو في أف اهلل  يتمنى، وا 
يزع بالسمطاف ما ال يزع بالقرآف، فإنو يتطمع إلى أف تتحوؿ قضية المغة العربية والحفاظ 
عمييا والنيوض بيا إلى عمؿ تشريعي، يتمثؿ كما أسمفنا في قانوف تصدره الدولة لمحفاظ 
عمى سبلمة المغة العربية، واعتماد العربية الفصيحة في اإلدارة والتشريع والتعميـ والحياة 

وال ريب أف تشريعًا يصدر عف . عامة كما فعمت عدة دوؿ، ومنيا فرنسا والجزائر والعراؽ
الدولة في الحفاظ عمى سبلمة المغة العربية سيكوف مف شأنو تعاوف جميع أجيزة الدولة 
عطائيا األولوية في  ومؤسساتيا لتأكيد أىمية العربية واستخداميا في جميع المجاالت، وا 

وقد . المعامبلت اليومية والرسمية والتراسؿ واإلعبلف وفي جميع المؤسسات غير التربوية
ينبني عمى صدور تشريع كيذا أف يكوف التمكف مف المغة العربية شرطا في التعييف في 
وظائؼ الدولة والمؤسسات العامة، وأف يكوف في كؿ مؤسسة حكومية أو غير حكومية، 

مدقؽ لغوي يضطمع بميمة االستيثاؽ مف سبلمة المغة التي تصدر عف المؤسسة 
وفي ىذه الحالة، تقـو حاجة إلى استثمار جيود المجامع العربية باستطبلع . المعنية

المصطمحات التي أقرتيا، واستعماليا في الحياة العممية والعممية، مما يضمف ليا أف 
ذ ذاؾ، فإف العربية الفصيحة الميسرة، ينبغي أف . ُتَؤلَّؼ وُتَسيَّؿ مف خبلؿ الممارسة وا 

تمتد إلى المسرح واألغنية والسينما والمسمسؿ التمفازي، بكؿ ما ينشأ عف ذلؾ مف أثر في 
وستختفي نتيجة تشريع كيذا، البلفتات وأسماء المحاؿ والفنادؽ . النيوض بالعربية السميمة

وغيرىا، وكؿ وجوه اإلعبلف المكتوبة بمغة أجنبية، وبذا تجنب لغتنا العربية التعرض 
. لييمنة لغوية أجنبية تخؿ بأصوليا

ذا كنا اآلف نشكو مف تدف في مستوى المغة العربية بيف دارسييا ومتعممييا،  وا 
ونبحث عف سبؿ لرفع ىذا المستوى، فإف مف األولى أف نشكو مف ىبوط مفرط في ىذا 

ذلؾ أف . أي عند األمييف في ىذا البمد. المستوى عند مف لـ ينالوا أي حظ مف الثقافة
عامية األمييف تقع في الدرؾ األسفؿ مف المستويات المغوية إذا ما أخذنا بالتصنيؼ الذي 

فصحى التراث، وفصحى : يقسـ مستويات العربية في عصرنا ىذا إلى خمسة أقساـ، ىي
وقد سبؽ أف ذكرنا أف نسبة . العصر، ولغة المثقفيف، ولغة المتنوريف، وعامية األمييف

 ىي 10/11/79األمية في األردف حسب نتائج اإلحصاء السكاني الذي جرى في 
 سنة، وأف مف المعقوؿ 15مف مجموع السكاف الذيف تزيد أعمارىـ عمى % 34.6

، إذا تقبمنا الفرضية القائمة أف 1987عاـ % 26االفتراض أف ىذه النسبة قد ىبطت إلى 
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وأماـ ىذه الحقائؽ واألرقاـ، يكوف مف . كؿ سنة% 1األمية تيبط في ىذا البمد بنسبة 
األمور الطبيعية والمنطقية أف يدعى إلى مكافحة األمية في األردف، باعتبار ذلؾ سبيبًل 

ونحف ندرؾ أف وزارة التربية والتعميـ . ميما مف سبؿ النيوض بالمغة العربية في ىذا البمد
غير أف . في األردف، ىي الجية المعنية أصبًل بإزالة األمية بالتعاوف مع أجيزة مختمفة

مف الممكف أف نحدث تسارعًا في عممية محو األمية عف طريؽ تجنيد عناصر مختمفة 
باإلضافة إلى عناصر وزارة التربية والتعميـ، كأف نشجع عددًا مف الكميات الجامعية في 

األردف عمى وضع مشروعات لمحو األمية ينفذىا طمبتيا خبلؿ عطبلتيـ وأوقات فراغيـ، 
وكأف أف يكمؼ األبناء والبنات تعميـ آبائيـ وأمياتيـ إف كانوا مف األمييف، وأف يطمب مف 

كؿ متخرج جامعي إزالة أمية عدد محّدد مف األشخاص، ويعتبر قيامو بيذه الميمة 
. متطمبا مف متطمبات تعيينو في وظائؼ الدولة

ومما يتصؿ بالنيوض بمستوى المغة العربية في األردف، ما يرتبط بعممية التعميـ 
المستمر، وىو ذلؾ التعميـ الذي يتجاوز مرحمة الدراسة في مؤسسات تعميمية في سف 

معينة، إلى إدامة الدراسة والتحصيؿ عبر سني العمر، مما يتسؽ مع فحوى القوؿ المأثور 
وثمة رأي تربوي حديث مفاده أنو كمما كاف القسط . في طمب العمـ مف الميد إلى المحد

الذي ينالو الفرد مف التعّمـ أوفر، كاف بحث ىذا الفرد عف المزيد مف التعّمـ في سنوات 
 The more learn, the more:  وقد يتسؽ ىذا مع المثؿ االنجميزي. الحقة أوفر كذلؾ

you like to learn. ومف أجؿ ىذا يعطي أصحاب الرأي المذكور أولوية خاصة لتعميـ 
الكبار، ويروف أف التوسع الكبير في ىذا التعميـ مما ىو منتظر في المستقبؿ، نظرا 

لمتفجر المعرفي القائـ في زمننا ىذا، وبسبب بروز اتجاه واضح نحو نوع مف المواطنة 
العالية، وازدياد أوقات الفراغ، والرحبلت، وما يثيره جياز التمفاز في نفوس مشاىديو مف 

ويرى بعض مف . توؽ إلى المعرفة، بسبب ما يعرضو مف مناظر، ويقدمو مف معارؼ
كتبوا عف مستقبؿ التربية في العالـ أف المغة القومية سيكوف ليا مكانة خاصة مف العممية 
التربوية، ألف التركيز األساسي في التربية سوؼ يتحوؿ مف المواضيع التي تحتاج إلى 
حفظ المادة إلى المواضع التي تحتاج الى ميارات، مثؿ المغة القومية والرياضيات، وىـ 
لذلؾ يروف ضرورة التركيز إلى حّد كبير عمى تطوير ميارات االتصاؿ بيف الناس، وىي 

المغات، بحيث يتمكف اكبر عدد مف المواطنيف أف يتكمموا لغة واحدة، لكي يستطيع 
وفي إطار الثورة االلكترونية التي نعيش . بعضيـ أف يفيـ بعضيـ اآلخر بصورة جيدة

فييا، أصبح مف الممكف تقديـ تسييبلت لتزويد اإلفراد بالتعميـ في البيت أو في مكاف 
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العمؿ، وذلؾ باستخداـ المذياع وأشرطة التسجيؿ والتمفاز والحاسوب، وغيرىا مف األجيزة 
. االلكترونية

ومما يتصؿ بالتعميـ المستمر الذي مف شأنو أف يشيع المغة السميمة، وال يفرؽ بيف 
المتعمميف عمى أساس مف أعمارىـ ومستوياتيـ الثقافية، إقامة جامعة مفتوحة في األردف، 
عمى غرار الجامعات المفتوحة القائمة في أقطار كثيرة في شرؽ العالـ وغربو، مف مثؿ 
الجامعة البريطانية في أوروبا، وجامعة تايبلند في الشرؽ األقصى وغيرىما، ألف مثؿ 
ىذه الجامعات ال تقؼ أماـ موادىا التعميمية حواجز جغرافية أو سياسية أو معوقات 

ومثؿ . إجرائية، مما يتيح لكؿ راغب في التعمـ أف يتمقى ويستوعب ويستزيد مف المعرفة
، فكرًة تجوؿ في خواطر العامميف في المنظمة العربية 1976ىذه الجامعة كانت منذ عاـ 

، المنبثقة عف الجامعة العربية، وكانوا يتمثموف فييا مؤسسة عممية  لمتربية والثقافة والعمـو
تعتمد عمى األساليب المتعددة في إيصاؿ المعرفة لطالبييا، وتفتح لمشباب والكبار فرص 
التعميـ العالي، وتيسر انتفاعيـ مف وحدة المغة والثقافة، وتتيح ألبناء العرب، وال سّيما 

أبناء فمسطيف المحتمة فرصة التعويض عف الكبت الثقافي الذي تمارسو سمطات االحتبلؿ 
ذا كاف أبناء العرب حيثما . ضدىـ، وذلؾ بتكييؼ دراساتيا وأساليبيا ألحواليـ الخاصة وا 

كانوا يحتاجوف إلى أف يتمقوا العمـ في مختمؼ مجاالتو بمغة عربية سميمة تتواءـ مع 
ىوياتيـ الثقافية العربية، فإف مف يتعرضوف بمختمؼ األساليب إلذابة ىويتيـ العربية، ىـ 

أحوج الناس إلى ىذا النوع مف العمـ، والى ثقافة عربية تحفظ عمييـ انتماءىـ العربي 
ومعروؼ أف في عماف اآلف . وخصائصيـ الفكرية والوجدانية التي تميزىـ عف المحتميف

مؤسسة تعميمية تحمؿ اسـ جامعة القدس المفتوحة، وىي اآلف في مرحمة إعداد واستعداد، 
ويؤمؿ أف تكوف في مستقبؿ غير بعيد عامبل ميما مف عوامؿ النيوض بالمغة العربية، 

حيثما وصؿ صوتيا وحيثما تصؿ موادىا التعميمية، وذلؾ بصبغ موادىا التعميمية 
. بالصبغة العربية، وباعتمادىا العربية السميمة الفصيحة لغة األداء عف ىذه المواد

عمينا اآلف أف نعترؼ أف المعرفة . وفي حديثنا عف التعّمـ بأشكالو المختمفة، بات
التي كانت تكتسب اكتسابا تمقائيا مف البيئة، أو تستفاد تعممًا مف المؤسسة التعميمية، قد 

أصبح ليا مصادر أخرى قوية مؤثرة، ىي وسائؿ األعبلـ المختمفة، بعد أف تحولت البيئة 
الثقافية في عصرنا ىذا إلى حد كبير كما أسمفنا إلى بيئة الكترونية، وبعد أف أصبح أثرىا 

ولذا فإف مف تجاىؿ . كبيرًا عمى الطبلب في مختمؼ مستوياتيـ، وعمى الناس عامة
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الحقائؽ القائمة أال تدخؿ في حسابنا أجيزة األعبلـ الحديثة، عندما نتممس السبيؿ إلى 
. النيوض بالمغة العربية في المجتمع المحّمي الذي نعيش فيو

واإلفادة مف وسائؿ اإلعبلـ في النيوض بالمغة العربية، يمكف أف تشمؿ الصغار 
ذلؾ أف ىذه الوسائؿ يمكف أف تنقؿ المعارؼ . والكبار معا إذا أحسف التخطيط ليا

لؤلطفاؿ بسيولة ويسر، بمغة يفيمونيا وال تبتعد عف الفصيحة الميسرة، عف طريؽ إنتاج 
ذاعية لتعميـ المبتدئيف، ينشر مف خبلليا النمط المغوي السميـ ويشيع  مسمسبلت تمفازية وا 

وىنا ينبغي أف نتذكر أف األدب الشفوي لو أثر خاص في تكويف لغة . عمى ألسنة الناس
والمغة التي تنطمؽ مف إذاعة أو تمفاز أو شريط مسجؿ، إنما ىي أدب شفوي، . عامة

ومف البديييات . يسمعو الناس عمى اختبلؼ أماكف وجودىـ وأعمارىـ ومستوياتيـ الثقافية
أف نتوقع مف رجاؿ األعبلـ في أي موقع كانوا، أف يكونوا ىـ أنفسيـ مف المتمّكنيف مف 

ال استوجب األمر أف تعقد ليـ دورات مكثفة في أمور المغة قبؿ أف يمارسوا  المغة، وا 
أعماليـ، وقد يستوجب األمر تعييف لغوييف في دوائر الصحافة واإلذاعة والتمفاز، يوكؿ 

إلييـ أمر مراجعة النصوص في البرامج المختمفة، سواء أكانت إخبارية أـ ثقافية أـ 
والواقع أننا ما زلنا في األردف، كما ذكرنا مف . ترفييية، وذلؾ مف أجؿ ضبطيا قبؿ بثيا

قبؿ، نفتقد اإلعبلمي الذي يجمع في شخصو الميارة المغوية واإلعبلمية والعممية، مع أف 
مثؿ ىؤالء اإلعبلمييف القديريف موجودوف في كؿ مؤسسة إعبلمية في أوروبا وأميركا، 
وقد أصبحت ليـ مكانتيـ في المجتمع لما يستمتعوف بو مف حذؽ ولباقة وقدرة عمى 

. الحوار الذكي، ومعرفة بطبيعة المادة التي يتناولونيا في وسائؿ األعبلـ
ذا كانت مواد البرامج التي تصدر عف وسائؿ اإلعبلـ يمكف أف تقسـ إلى إعبلـ  وا 

وثقافة وترفيو، فإف أثر البرامج ذات الصبغة التثقيفية عمى المشاىد في البمداف النامية، قد 
بمغ نسبا عالية، وأصبح لو مف التأثير عمى الطمبة في مستويات التعميـ المختمفة، ما يكاد 

وحينما أجري استفتاء في المممكة العربية السعودية عف . يقارب أثر معممي ىؤالء الطمبة
مف الذيف شاركوا % 44تأثير البرامج الثقافية التي تصدر عف أجيزة اإلعبلـ، تبيف أف 

منيـ أف متوسط، وتراوحت آراء % 36في االستفتاء قالوا إف أثرىا قوي، في حيف ذكر 
. الباقيف بيف درجات مختمفة مف التأثر، أو عدـ الوضوح في اتجاىاتيـ

ويقتضي الوعي لحركة العصر وأثر العمـ والتقنيات الحديثة في حياتنا أف نأخذ في 
. الحسباف انفجار المعرفة اإلنسانية، مما يزيد في تعقيد مشكمة تنظيـ المعمومات وخزنيا

وفي نطاؽ البيئة االلكترونية التي أخذت تتوؿ إلييا البيئة الثقافية، عمينا أف ننتبو إلى ىذا 
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ذلؾ ىو : الجياز االلكتروني القوي الذي أخذ يدخؿ في جميع مرافؽ الحياة المعاصرة
وىذا الجياز الفاعؿ المؤثر، كأي جياز آخر، يمكف اإلفادة منو . الحاسوب أو الكمبيوتر

ومثمما يمكف أف يستعمؿ . أو عدـ اإلفادة، بحسب ما نعد لو مف برامج لتدخؿ فيو
استعماال مفرطا لؤللعاب االلكترونية وأشكاؿ الترفيو االجتماعية المختمفة مثبل، يمكف 
كذلؾ أف يستخدـ بصورة مفيدة لتعميـ المغة القومية أو لبلستزادة مف المعارؼ المغوية، 

وعما قريب، سيصبح مف . وسوؼ يكوف لو عمى أية حاؿ دور كبير في حياتنا ومجتمعنا
ال يعرؼ شيئا عنو وعف أوجو استعمالو، ولو بصورة مبدئية متخمفا عف العصر الذي 

ومرة أخرى ننبو إلى أف نسبة َمْف يتعرضوف لوسائؿ اإلعبلـ مف السكاف في . يعيش فيو
األردف تزداد بازدياد النزوح إلى المدف، إذ بمغت نسبة سكاف المدف منذ ثبلث سنوات 

. مف مجموع سكاف األردف% 42
وقد يكوف مف المبلئـ والمفيد أف أختتـ ىذا الجيد المتواضع بممممة مجموعة مف 

األفكار بعد ىذا التطواؼ في قضايا المغة العربية ووسائؿ النيوض بيا في األردف، دوف 
ومف ىذه األفكار الدعوة إلى أْف تشجع . االدعاء بأنيا جميعا أفكار مبتكرة لـ أسبؽ إلييا

وزارة الثقافة في األردف والمؤسسات الثقافية األخرى واإلبداع واالبتكار والبحوث 
والدراسات المغوية واألدبية، وأف يجري تبادؿ لممعمومات والتجارب والخبرات والمواد 
والوسائؿ التربوية عمى المستويات القطرية والقومية لتطوير تدريس المغة العربية، 

ومع ىذا . ويقتضي ذلؾ التعاوف مع اليونيسكو والمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
التبادؿ لممعمومات والخبرات، ينبغي أف يكوف تبادؿ لمطمبة والمعمميف والموجييف واألساتذة 

. والخبراء واإلعبلمييف الذيف ليـ اىتماـ خاص بالمغة العربية وأساليب تدريسيا
وعممية االنفتاح لغويًا عمى العالـ خارج األردف، وخارج أقطار الوطف العربي، 
يقتضي تشجيع الترجمة إلى العربية في مختمؼ مياديف المعرفة، ألف الترجمة إلى 
العربية، فوؽ ما تجمبو مف فوائد معرفية، تغني المغة العربية، وتطوعيا لمتعبير عف 

ولعّؿ شيوع الترجمات . مختمؼ المعارؼ المعاصرة، وتنوع أساليبيا وأنماط التعابير فييا
الرصينة السميمة المنضبطة باألصوؿ األكاديمية مما يساعد عمى إشاعة كتابة المقاالت 

. والبحوث بمغة عربية تتوافر ليا السمات المتعارؼ عمييا في الكتابات العممية
ذ نسمع في الجامعة األردنية بصورة متكررة شكوى األساتذة الجامعييف مف تدني  وا 
المستوى المغوي لدى الطمبة القادميف إلى الجامعة مف المدارس األردنية، فإني أقوؿ مع 
المشاركيف في الندوة التي عقدت في مركز األبحاث اإلسبلمية التابع لكمية اآلداب في 
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حاضر المغة العربية وأساليب تدريسيا في الجامعات : "جامعة القدس تحت عنواف
، إف مف الضروري أف يدعى معممو المغة 1987 آذار 28-27في الفترة " الفمسطينية

العربية في المدارس إلى مناقشة حاضر المغة العربية في مدارسيـ ونقؿ نتائج المناقشة 
إلى التطبيؽ في المدارس، ألف التعميـ الجامعي امتداد لمتعميـ العاـ، وال ريب في أف 

اطبلع أساتذة الجامعات عمى نتائج ىذه المناقشات، سوؼ يكوف عونًا ليـ في تقويـ لغة 
. طمبتيـ وتقويتيا

وبعد، فالحديث في ىذا الموضوع الكبير ذو شجوف، وال أشؾ في أنني عالجت شيئا 
. وفوؽ كؿ ذي عمـ عميـ. وغابت عني أشياء، أو لـ يتسع الوقت والحيز ليذه األشياء

والسبلـ عميـ ورحمة اهلل وبركاتو،،، 
 
 
 

قائمة بالكتب والتقارير والبحوث والمراجع المختمفة 
 التي أفدت منها في كتابة هذه المحاضرة

اجتماع خبراء في تعميـ المغة العربية لتحديد مشكبلت تعميميا وترتيب أولوياتيا واقتراح  -ٔ
 .1974 تشريف الثاني 7-2خطط لبحثيا، عماف 

إحصاء الطمبة األردنييف في مؤسسات التعميـ العالي خارج األردف لمعاـ الدراسي  -ٕ
، إعداد قسـ المعمومات واإلحصاء في وزارة التعميـ العالي األردنية، تشريف 84/85

 .1985الثاني 

، تشريف  -ٖ استراتيجية تطوير التربية العربية، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
 .1976الثاني، 

تعميمات أسس النجاح واإلكماؿ والرسوب، في المرحمتيف اإللزامية والثانوية ومراكز  -ٗ
، الصادرة عف وزارة التربية والتعميـ 1/7/1987، تاريخ 1/34/1985التدريب، رقـ 

 .األردنية
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تعميمات أسس النجاح واإلكماؿ والرسوب في المرحمتيف اإللزامية والثانوية ومراكز  -٘
 تاريخ 1/34/59955التدريب، الصادرة عف وزارة التربية والتعميـ األردنية، رقـ 

24/11/1987. 

دراسات في "غانـ العبيدي، فصؿ مف كتاب . التربية والتعميـ في المجتمع العربي، د -ٙ
 .ـ1985، عماف 1، األمانة العامة التحاد الجامعات العربية، ط"المجتمع العربي

، تأليؼ تورستف ىيوسف، ترجمة السيدة إحساف أبو 2000التربية والتعميـ في عاـ  -ٚ
 .1975غربية، عماف، 

وفيؽ . تدريس المغة العربية ألغراض أكاديمية في ضوء الدراسات األسموبية الحديثة، د -ٛ
 حزيراف –كانوف الثاني  (30)حسف دوشؽ، مجمة مجمع المغة العربية األردني، العدد 

1986. 

، 1984/85التقرير اإلحصائي السنوي عف التعميـ العالي في األردف، لمعاـ الدراسي  -ٜ
 .ـ1985إعداد قسـ المعمومات واإلحصاء، وزارة التعميـ العالي األردنية، عما، 

تقرير لجنة خبراء المغة العربية المقدـ إلى المؤتمر الوطني لمتطوير التربوي، الذي عقد  -ٓٔ
 .ـ1987 أيموؿ 7 إلى 6في عماف، مف 

عبدالكريـ خميفة، منشورات مجمع المغة العربية .  تيسير العربية بيف القديـ والحديث، د -ٔٔ
 .ـ1986األردني، عماف، 

 الخطط الدراسية لممرحمة الثانوية، تعميـ وزارة التربية والتعميـ األردنية، رقـ  -ٕٔ
 .2/9/1987 تاريخ 1/34/39373

 الخطوط العريضة لمناىج المغة العربية في المرحمة اإللزامية، وزارة التربية والتعميـ  -ٖٔ
 .(ببل تاريخ)األردنية، مديرية المناىج والوسائؿ التعميمية 

خبلصات إحصائية عف أعداد الطمبة األردنييف في مؤسسات التعميـ العالي خارج  -ٗٔ
، وزارة التعميـ العالي األردنية، إعداد قسـ المعمومات 85/86األردف، لمعاـ الدراسي 

 .ـ1987واإلحصاء، كانوف الثاني 
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خبلصات إحصائية عف التعميـ العالي في الضفة الغربية مف األردف، لمعاـ الدراسي  -٘ٔ
، إعداد قسـ المعمومات واإلحصاء، وزارة التعميـ العالي األردنية، كانوف األوؿ، 85/86

 .ـ1986

، إعداد قسـ 85/86 خبلصات إحصائية عف التعميـ العالي في األردف لعاـ  -ٙٔ
 .ـ1986المعمومات واإلحصاء في وزارة التعميـ العالي األردنية، آذار، 

دراسات )محمود إبراىيـ، فصؿ في كتاب . دور المغة العربية في المجتمع العربي، د -ٚٔ
 .ـ1985، عماف، 1األمانة العامة التحاد المجامع العربية، ط (في المجتمع العربي

كميات المجتمع المرخصة، موزعة حسب السمطػة المشرفة والموقػع، كما ىي في  -ٛٔ
 .، وزارة التربية والتعميـ العالي األردنية1/11/1987

رياض فائز . محمد راجي الزغوؿ و د. لغة التعميـ العالي في الجامعات العربية، د -ٜٔ
، تموز كانوف األوؿ، 11، السنة 33حسيف، مجمة مجمع المغة العربية األردني، العدد 

 .ـ1987

، التقرير والتوصيات 1987 أيموؿ 7-6المؤتمر الوطني لمتطوير التربوي، عماف،  -ٕٓ
 .المنبثقة عنو

المباحث المقررة لمصفوؼ األوؿ الثانوي األكاديمي، والثاني والثالث الثانوييف في  -ٕٔ
، مبلحؽ وزارة التربية والتعميـ 1987/1988الفرعيف األدبي والعممي لمعاـ الدراسي 

 .األردنية

محاوالت توحيد وتطوير المناىج الدراسية في الببلد العربية، دراسة ميدانية، الكويت،  -ٕٕ
 .ـ1981حزيراف، 

دراسات في المجتمع "إحساف محمد الحسف، فصؿ في كتاب .  المجتمع اإلنساني، د -ٖٕ
 .ـ1985، عماف، 1، األمانة العامة التحاد الجامعات العربية، ط"العربي

دراسات في المجتمع "عبدالرحمف خميفة، فصؿ في كتاب .  مقومات المجتمع العربي، د -ٕٗ
 .1985، عماف، 1، األمانة العامة التحاد الجامعات العربية، ط"العربي
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 23-21 ندوة االزدواجية في المغة العربية، عقدت في مجمع المغة العربية، عماف،  -ٕ٘
 .، التقرير والتوصيات1987نيساف 

 28-27 ندوة مركز األبحاث اإلسبلمية التابع لكمية اآلداب في القدس، عقدت بتاريخ  -ٕٙ
حاضر المغة العربية وأساليب تدريسيا في الجامعات : "، بعنواف1987آذار 

 ".الفمسطينية

، وزارة التربية والتعميـ األردنية، 1987/1988 واقع التشكيبلت المدرسة لمعاـ الدراسي  -ٕٚ
 .ـ1987عماف، تشريف األوؿ 
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