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لم
ت ْصدريُ ا ؤلفْ
ـثرة هل ادممترات وافـدوات افتل صفدكوهو يف افعؼقد افثالثي إخرة فٌحٌ
صمون افؾغي افعربقي وؿضويوهو ،وـون مـ أهؿ تؾؽ افؼضويو افتل احتؾً حقز ًا ـٌر ًا
يف تؾؽ افـدوات وادممترات ؿضقي فغي افتعؾقؿ وٓشقام فغتف يف افتعؾقؿ افعويل.
ودو ـوكً افؾغي افعربقي هل ُهقيي إمي ،إذ ٓ يؿؽـ افػصؾ بغ اهل ُقيي وافؾغي
مو دامو وجفغ فعؿؾي واحدة ـون افقؿقف ظذ افعالؿي بغ افؾغي واهل ُقيي مدخالً
فتعرف واؿع افتعؾقؿ بوفؾغي افعربقي يف افتعؾقؿغ اجلومعل ومو ؿٌؾف.
وإذا ـوكً إكظور ؿد اجتفً إػ افتعؾقؿ اجلومعل بغ داع إػ تدريس مقاد
ادعرؾي ـوؾي بوفعربقي ظذ ؽرار مو ضٌؼتف اجلومعوت افًقريي ظذ مدى ؿرن ـومؾ
تؼريٌ ًو ،وبغ داع إػ افتدريس بوفؾغي إجـٌقي ٓ افعربقي ،وبغ داع إػ افسيٌ يف
تدريس ادقاد افعؾؿقي بوفعربقي ،وأكف ٓ بديؾ حوفق ًو ظـ تدريًفو بوفؾغوت افؽقكقي
ريثام تتقؾر إمؽوكوت كجوح تدريًفو بوفعربقي .وفؽؾ ؾريؼ مـ همٓء حججف افتل
حوول افٌحٌ تٌقوهنو بؽؾ جالء وووقح.
ويف وقء افـظرة ادقوقظقي إػ أبعود ادقوقع ادثور ظذ افصعقد افعريب ،مع
أكف مـ بدهقوت افـظر يف إمؿ احلقي أن تع ّؾؿ إمي بؾغتفو إم ،ومو مـ أمي حقي تع ّؾؿ
بغر فغتفو ،ـون ظؾقـو ووع خطي ذات إجراءات ظؿؾقي فؾـفقض بوفقاؿع وآرتؼوء بف.
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وؿد تضؿـً اخلطي ادؼسحي وجقب إصدار افؼرار افًقود ادؾزم فتعريى
افتعؾقؿ افعويل ،ؾؽػوكو تًقيػ ًو وإرجوء ،وووع شقوشي فغقيي وختطقط فغقي يف وقئفو
ظذ ادًتقيغ افؼقمل وافقضـل ،وإظداد إضر افتدريًقي وافػـقغ ادًوظديـ،
وتقطقػ افتؼوكي احلديثي يف افعؿؾقي افتعؾقؿقي افتعؾؿقي ،وافًعل احلثقٌ إػ زيودة
مقحدة يف ووع ادصطؾحوت،
ادحتقى افرؿؿل بوفعربقي ظذ افشوبؽي ،واظتامد مـفجقي ّ
وتػعقؾ افسمجي إػ افعربقي جقدة وإهاظ ًو ،وآهتامم بتعؾؿ افؾغوت إجـٌقي.
ويعدّ هذا افٌحٌ إشفوم ًو متقاوع ًو يف تؼديؿ فٌـي إػ سح فغي افتعؾقؿ
بوفعربقي يف وضــو افعريب .وـؾـو أمؾ يف أن تعقد إجقول افؼودمي إػ فغتفؿ إم
مؽوكتفو اجلديرة هبو ،تؾؽ ادؽوكي افتل جت ّؾً يف مًرة احلضورة افٌؼيي.


دمشق يف 3542/4/42



لت
لـغة ا عليم في البالد العربـيَّة
الهُوةي و َ
كحوول يف هذا افٌحٌ أن كتعرف أبعود ادشؽؾي افتل تثور ظذ افصعقد افعريب
حقل فغي افتعؾقؿ يف افٌالد افعربقي وخوصي يف افتعؾقؿ افعويل ،وأن كطؾع ظذ أراء
ادختؾػي يف هذا ادجول ،وصقًٓ إػ رشؿ خطي فالرتؼوء هبذا افقاؿع.

أوالً -المشكلة
ضودو تردد يف حقوتـو ادعوسة أن ثؿي خطر ًا ـٌر ًا هيدد ذاتقتـو افثؼوؾقي يف طؾ
واموء
افعقدي افتل تروم إوعوف اهلُقيوت افؼقمقي ،وخصقصقوت ادجتؿعوتّ ،
اهلُقيوت ادؿقزة فؾشعقب ،وؾرض هقؿـتفو ذات افثؼوؾي افؼطٌقي افقاحدة متؿثؾي يف
آكجؾقزيي ،ومـ هذه اهل ُقيوت ُهقيي جمتؿعـو افعريب متؿثؾي يف فغتف افتل تعد مقر
ثؼوؾتف ،ومـ ثؿ ؾنن اخلطر يـصى ظذ افؾغي ،ومو ـوكً افؾغي واهل ُقيي إٓ وجفغ
فعؿؾي واحدة ،ؾفام خوصقتون إكًوكقتون ،واإلكًون يف جقهره فقس إٓ فغي و ُهقيي،
افؾغي ؾؽره وفًوكف ويف افقؿً كػًف اكتامؤه ،وتؾؽ هل حؼقؼتف و ُهقيتف.
وترجع أمهقي افؾغي إم ٕي صخصقي ؿقمقي إػ أمريـ أشوشقغ أوهلام أهنو
ظـقان دالمح افشخصقي افرئقًي افتل تعرف هبو بغ أخريـ ،وثوكقفام أهنو افـوؾذة
افتل تطؾ ؾقفو افشخصقي ظذ تورخيفو وحضورهتو وؿقؿفو وثؼوؾتفو.
وهلذا إذا ختؾً أمي ظـ فغتفو ،أو شؿحً فؾضعػ أو افعٌٌ أن يشقه
صقرهتو وهيز حؼقؼتفو ؾنهنو شوئرة إػ آوؿحالل وافزوال ٓ موفي ،ؾال يتصقر أحد
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مث ً
ال أن يؽقن آكجؾقز بغر افؾغي آكجؾقزيي ،وٓ أن يؽقن افػركًققن بؾغي متتزج
ؾقفو آكجؾقزيي بوفػركًقي ،ومـ بوب أوػ ٓ يتصقر أحد أن يسك إدون فغتفؿ
فؾضعػ «وفقس إمر مؼتك ًا ظذ آكجؾقز وافػركًقغ وإدون ،وإكام هق صلن ـؾ
إمؿ افتل حتسم صخصقتفو ،وحترص ظذ مؼقموهتو ،ؾال كؽود كعرف أمي ذات صلن
وتوريخ تسخص يف أمر فغتفو بوفًامح بنصوظي افضعػ ؾقفو أو افعٌٌ هبو ،ؾض ً
ال ظـ
إمهوهلو وافتخع ظـفو ،واصطـوع فغي أجـٌقي أخرى مفام ُ
تؽ هذه افؾغي مـ افؼقة
وآكتشور ،ومفام ُ
يؽ أهؾفو مـ افتؼدم وافتحي وافتػققش.

()1

أمو ادشؽؾي افتل كعوكقفو يف دوفـو افعربقي يف هذا ادجول ؾفل أن دشوتر افدول
افعربقي ـوؾي تـص ظذ أن افؾغي افرشؿقي فؾدوفي هل افعربقي ،يف حغ أكـو كالحظ أن
ثؿي هقة بغ مو تـص ظؾقف افدشوتر ،ومو يطٌؼ ظذ أرض افقاؿع .وإذا ــو ؿد محؾـو
أظداء إمي مًموفقي تغققى فغتـو افعربقي مـ ُ
ؿٌؾ إبون افعفقد آشتعامريي افتل
ابتؾقً هبو أمتـو ؾنن ادًموفغ يف أمتـو افعربقي حوفق ًو مًموفقن أوعوف مو يتحؿؾف
إظداء مـ مًموفقي ،إذ إهنؿ مل يصدروا افؼرار افًقود احلوشؿ ،ويضعقا حد ًا هلذا
افتًقى افؾغقي واخلروج ظذ دشتقر افدوفي.
وإذا ـون مممتر وزراء افتعؾقؿ افعويل وافصحي افعرب ادـعؼد يف دمشؼ يف
مطؾع افثامكقـقوت مـ افؼرن ادويض ؿد حدّ د ظوم  2111مقظد ًا فالكتفوء مـ تعريى
افعؾقم افصحقي يف جومعوت افقضـ افعريب ومعوهده ،ؾفو كحـ أوٓء يف ظوم 2113

( )1افدـتقر أمحد هقؽؾ -كدوة افؾغي افعربقي بغ افقاؿع وادلمقل -اجلؿعقي اخلريي اإلشالمقي-
افؼوهرة مورس  2111ص.114
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كالحظ أن افقوع ؿد ازداد تػوؿ ًام ،ومويزال مقوقع افتعريى يف افتعؾقؿ افعويل
مطروح ًو بشدة حتك هذه افًوظي بغ أخذ ورد يف أوشوضـو افتعؾقؿقي يف افقؿً افذي
حًؿتف أمؿ أخرى ظـدمو اظتؿدت فغتفو افقضـقي إم يف صمون حقوهتو ،ومل تؽـ
فؾغوهتو ظراؿي فغتـو افعربقي يف مًرة احلضورة افٌؼيي ،ؾفو هل ذي ـقريو وافػقتـوم
تدرس بؾغتفو افقضـقي ،وهو هل ذي
وروموكقو وبؾغوريو وؾؾـدة وافققكون...افخ ّ
إهائقؾ ظؿؾً ظذ إحقوء افؾغي افعزيي ادقتي مـذ أفػل ظوم ،وتدّ رس هبو ادقاد
ادعرؾقي ـوؾي يف مجقع مراحؾ افتعؾقؿ ويف خمتؾػ افتخصصوت ،ظذ حغ كجد ظذ
كطوق افًوحي افعربقي أكف ٓ يقجد ؿرار تعريى جدي وٓ ؿرار مضود ،وأن اإلمفول
يف إصدار ؿرارات شقوشقي مؾزمي أدى إػ اإلمهول .وهذا اإلمهول يعـل يف احلؼقؼي
اشتؿرار افتخؾػ وافتٌعقي« ،ذفؽ ٕن ـؾ ؿرار يًتفدف افتؼدم وافتطقر يتًووى
مـطؼق ًو مع ؿرار افتعريى ،ؾؿضؿقن افؼراريـ واحد يتؿثؾ يف شقوشي ؿقمقي ختطط
دًتؼٌؾ ظريب ،وفـ يتؿ إصالح يف حول ؽقوب شؾطي هلو كػقذ ظذ افصعقد افؼقمل،
إذ ٓ جترؤ افًؾطوت اخلووعي دـطؼ اإلؿؾقؿقي ظذ تٌـل اإلصالح ٕهنو تعتؿد
آزدواجقي افًقوشقي ،ؾفل حتوؾظ يف دشوترهو ظذ اظتامد افعربقي افػصقحي فتؽًى
ؿدر ًا مـ افؼظقي أموم مجوهرهو ،وتػًح يف ادجول فـؼ فًون أجـٌل فتحؼقؼ ؿدر
مـ افتحديٌ أموم أخريـ ،وتسك احلريي فؾفجوت افعومقي فتضؿـ ؿدر ًا مـ
آشتؼالل افداخعش.

()1

( )1ظٌد اهلل افعروي -ثؼوؾتـو يف وقء افتوريخ -ادرـز افثؼويف افعريب -بروت افطٌعي افثوكقي
 1988ص.28
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وهؽذا يتٌدى فؾؿشؽؾي وجفون أوهلام ـقن فًون أجـٌل حيؾ مؾ افؾًون
إصع ،وثوكقفام ـقن هذا افؾًون إصع مـؼطع ًو ظـ افؾغوت بًٌى مجقد ادجتؿع.
ويٌدو مـ افًفقفي أن خيػل إول افثوين« ،ؾوفقجف إول طوهرة اجتامظقي تـشل ظـ
افؼفر وآحتالل إجـٌل بحقٌ يصٌح افؾًون افدخقؾ ظـقان افتؼدم وافعؾؿ
وإكوؿي ،ويصٌح افؾًون إصع شؿي ـؾ مو هق بؾدي متخؾػ ،ؾـرى ادقطػ
خيوضى افزبقن بؾًون أجـٌل فقظفر كػقذه ،وإم ختوضى ابـفو بوفؾًون كػًف
فإلظالن ظـ اكتامئفو إػ ضٌؼي راؿقي ،وافطوفى يؼحؿ افؽؾامت إجـٌقي يف حديثف
فقثًٌ ثؼوؾتف افعكيي ،إػ آخر مو هـوفؽ مـ ادظوهر ادمشػي افتل كالحظفو افققم يف
ادغرب افعريب ويف بعض دول اخلؾقٍ افعريبش.

()1

وإن إمهول افعربقي بحجي أن شقاهو مـ افؾغوت إجـٌقي أظؿؼ وأهبك وأؾتك
وأؿرب إػ مؼقموت احلضورة احلديثي أدى إػ آبتالء بعؼدة افتؽوبر جتوه فًوكـو افعريب
وافتصوؽر جتوه افؾًون إجـٌل ،ـام أدى أيض ًو إػ أن «معظؿ مشؽالتـو يرجع إػ افتـوزل
ظـ واحدكو إحد ،وتورخيـو افقاحد ،وفًوكـو افقاحد ،وأروـو افقاحدة ،وتراثـو افقاحد،
وإرادتـو افقاحدة ،إذ فقس يف افعومل صعى يريد إدخول ظػوف ظذ ظػوؾف ،ومو مـ أمي
ظزيزة اجلوكى ،أبقي اخلؾؼ ،ثوبتي اإلرادة ،إٓ وتؼدم فغتفو ظذ فغي شقاهوش.

()2

ودو ـوكً افؾغي رمز ًا فؾؽقون افؼقمل ،وأمورة ظذ صخصقي إمي ،و ُهقيتفو ،وذاتقتفو
افثؼوؾقي ،ـون «ظذ افتعؾقؿ افعويل اكطالؿ ًو مـ رشوفتف وأهداؾف أن يعؿؾ ظذ تـؿقي افذاتقي
افثؼوؾقي فألمي افتل متثؾ اخلصقصقي احلضوريي فؾؿجتؿع ،وافتل هل مـوط شوئر أكقاع
( )1ادرجع افًوبؼ ص.214
( )2افدـتقر ـامل يقشػ احلوج -يف ؾؾًػي افؾغي -دار افـفور -بروت  1967ص.311
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افتـؿقوت إخرى ،وافتل هل بصػي خوصي شٌقؾ إمي يف افعطوء احلضوري فؾؿجتؿعوت
إخرى ،وأشؾقب افتٌودل اخلالق مع أخريـ .ويتؿثؾ ذفؽ يف افذاتقي افثؼوؾقي ،يف
خصوئص ادجتؿع إشوشقي ويف تراثفو احلضوري ،ويف مؼدمتفو افؾغي افؼقمقي افتل فقًً
صؽ ً
ال وٓ رمز ًا ،وفؽـفو مضؿقن وضريؼي تػؽر ومًتقدع حضورةش.

()1

بقد أن افتعؾقؿ افعويل يف افقضـ افعريب يعتؿد يف إظؿ إؽؾى افؾغي إجـٌقي
ت
مؽون افعربقي ،مع أن افعربقي هل ُهقيي ادجتؿع افعريب ،راؾؼتف مـذ ضػقفتف ،وظز ْ
ظـ مًرتف يف وعػف وؿقتف ،ويف اكحداره وتقثٌف ،ويف حضورتف وختؾػف ،وأن احلػوظ
ظذ هذه اهل ُقيي واجى بؽؾ ادعوير ديـقي ـوكً أو وضـقي أو ؿقمقي .وهـو تتجذ
اإلصؽوفقي يف إمهول هذه افؾغي واظتامد فغي أخرى مؽوهنو يف افتدريس اجلومعل ظذ
افرؽؿ مـ أن فغتـو هل افتل وحدت بغ افعرب يف مقايض احلؼى بقشوضي افؼرآن
افؽريؿ افذي كزل بف افروح إمغ ظذ ؿؾى افرشقل افعريب افؽريؿ ^ آيي فـٌقتف،
وتليقد ًا فدظقتف ،ودشتقر ًا ٕمتف ،ومو تزال هذه افؾغي هل ادقحدة وادقحدة ظذ
صعقد افًوحي افعربقي.
وجيؿعـاااااا ختا اختؾػااااا باااااال ٌد

اااار تؾااااا
بقا ٌ
ااااان تا ه

ااااق
وكطا ه

ـام يؼقل أمر افشعراء أمحد صقؿل.
وإذا ـوكً افؾغي تعز ظـ ُهقيي افػرد ـام تعز ظـ ُهقيي ادجتؿع ،ؾفؾ ثؿي
ثٌوت يف هذه اهل ُقيي؟ هذا مو يدؾع بـو إػ تٌقون افعالؿي بغ افؾغي واهل ُقيي.
( )1افدـتقر مل افديـ صوبر -دور افتعؾقؿ افعويل يف تـؿقي افذاتقي افثؼوؾقي -ادجؾي افعربقي فؾسبقي-
ادجؾد افثوين -افعدد افثوين شٌتؿز  1982ص.52
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ثانياً -العالقة بين الهُىية واللغة
ؿدي ًام ؿول شؼراط جلؾقًف« :تؽؾؿ حتك أراكش ،إذ ٓ يؿؽـف أن يتعرف صخصقي
جؾقًف إٓ مـ ـالمف ،وهذا مو أصور إفقف ادتـٌل يف تراثـو افعريب ظـدمو يؼقل:
أصادق كػس ادرء من قبل جسؿه

وأعرضفاااااا يف ضعؾاااااه والاااااتؽؾم

وؿقؾ أيض ًو« :ادرء بلصغريف ؿؾٌف وفًوكفش.
ويف ظككو احلويل ظك افعؾؿ وافتؼوكي (افتؽـقفقجقو) وادعؾقموتقي أوحً
افؾغي هل افقجقد ذاتف ،وأصٌح هذا افقجقد مرتٌط ًو بثؼؾ افقجقد افؾغقي ظذ
افشوبؽي «اإلكسكًش ،وؽدا افشعور :حتوور ظـ بعد حتك يراك أخرون وتراهؿ،
ومـ ثؿ ترى ذ اتؽ أكً وهل بعقدة ظـؽ أو فصقؼي افؼرب مـؽ يف ظك بوت ؾقف
شمال اهل ُقيي :مـ أكو؟ ومـ كحـ؟ مطروح ًو بشدة ظذ أوشع كطوق.

()1

وفؼد ـون ابـ حزم يف تراثـو افعريب شٌوؿ ًو إػ ربطف افقجقد بوفؾغي ،حغ جعؾ
افؾغي ؿقام وجقد اإلكًون ،ؾفل حجي ظؾقف ،اكًجوم ًو مع مؼقفي «أكو أتؽؾؿ ،إذن أكو
أظؼؾ ،إذن أكو مقجقدش ،ذفؽ ٕن افؽالم هق حجي افعؼؾ ظذ اإلكًون مثؾام ـون
افعؼؾ ظـد ديؽورت حجي اإلكًون ظذ وجقد اإلكًون.
ويرى ظٌد افؼوهر اجلرجوين يف تراثـو افعريب أكف «فقٓ افؽالم فٌؼقً افؼؾقب
مؼػؾي ظذ ودائعفو ،وادعوين مًجقكي يف مقاوعفوش ،وهذا مو يذـر بؼقل شقغؿقكد
ؾرويد افشفر« :بوفؾغي يتٌدى اجلقهر:
C'est par la langue que l'essentiel se révèle
( )1افدـتقر كٌقؾ ظع وكوديي حجوزي -افػجقة افرؿؿقي -ظومل ادعرؾي – افؽقيً  2115ص.316
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ؾربط بغ ظـوس افؾغي ورتٌي اإلكًوكقي ،وجيعؾ افعالؿي ضرديي بغ رتٌي
افؽالم ورتٌي اإلكًوكقي.
وإذا ـون ثؿي تالزم بغ اهل ُقيي وافؾغي ؾام ظؾقـو إٓ أن كً ّؾط إوقاء ظذ
مػفقم اهل ُقيي أوًٓ وصقًٓ إػ تٌقون افتحديوت افتل تقاجففو ُهقيي جمتؿعـو افعريب
متؿثؾي يف فغتف افعربقي.
إن اهل ُقيي فغ ًي هل مصدر صـوظل كًٌي إػ «هقش أو «اهلقش افذي هق يف
اصطالح افػالشػي افغقى أو احلؼقؼي ادطؾؼي أو اهلل( .)1وفؾ ُفقيي تعريػوت ظديدة ظـد
افػالشػي وادتصقؾي وظؾامء افـػس وافريووقغ وادـوضؼي...افخ .وثؿي مـ حكهو
بوحلؼقؼي وادوهقي وافذات وافقحدة وآكدموج وآكتامء وافتًووي وافتشوبف ،واهل ُقيي
أيض ًو هل بوضـ افقء افدال ظذ حؼقؼتف أو حؼقؼي افقء مـ حقٌ متقزه ظـ ؽره.
تؽرس فؾ ُفقيي معـك ظز افتوريخ هق ادوهقي ،أي ذفؽ اجلقهر افثوبً يف
وفؼد ّ
افقء افذي بف يتعغ ذفؽ افقء ويتحدد ،وبف يتاميز ظـ ؽره وخيتؾػ .وهذا
ادػفقم أرشطل ،بؾ هق إس وافعامد يف افـًؼ إرشطل (ادـطؼ افصقري).
وإذا ـون يؼول إن ُهقيي رء مو هل مو يتحدد بف ذفؽ افقء ،ويعرف،
ويتؿق ز ظـ ؽره مـ إصقوء أو ادقوقظوت ؾؾقس مـ مؼتضقوت هذا افتعريػ
بوفيورة أن يؽقن مو يتحدد بف افقء جقهر ًا ثوبت ًو ٓ يتغر ،ؾوٕصقوء يف ـقـقكتفو
ختضع فؾتطقر وافتحقل وافساـؿ ادػيض إػ افتجدد ادًتؿر يف مؽقكوت
( )1افدـتقر مؿد ظوبد اجلوبري -ادقشقظي افػؾًػقي افعربقي -معفد اإلكامء افعريب -بروت
 1986مٍ 2ص.821
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افشخصقي .وفقس ثؿي جقاهر ثوبتي ٓ تتغر ،وإكام افثوبً افقحقد واجلقهر افقحقد
هق افتغر.

( )1

ؾوهل ُقيي إذن فقًً ثوبتي ،وإكام هل متغرة ،وهل فقًً ـومؾي دون تغقر
بوظتٌورهو معطك همدي ًو شوــ ًو وهنوئق ًو وؽر ؿوبؾ فؾتغقر ،وفؽـ ذفؽ ٓ يعـل
إكؽور وجقد بعض ثقابً اهل ُقيي مثؾ افديـ وافؾغي ،مع أن هذه أيض ًو ختضع فـقع
م ـ افتغقر مـ خالل ؾفؿفو وتػًرهو وتلويؾفو وؿدرهتو ظذ تؼٌؾ اجلديد.

( )2

وإن مػفقم اهل ُقيي بـؽفتف إرشطقي حوض يف افقظل افعريب احلديٌ وادعوس
أصد مو يؽقن ظؾقف احلضقر حغ يتحدث مـو مـ يتحدث ظـ ُهقيي ؿقمقي ،أو ُهقيي
إشالمقي ،أو ُهقيي اثـقي ،ؾنكام يؼصد جمؿقع اخلصوئص افثوبتي افتل تتحدد هبو
افشخصقي ومتـحفو ـقـقكتفو آجتامظقي أو افثؼوؾقي ادتؿقزة ،وؿد حيصؾ أن خيتؾػ
اثـون يف أهيو تؾؽ اخلصوئص افثوبتي :أهل افؾغي وافتوريخ أو افديـ أو إرض؟ أم
بعضفو دون أخر؟ أم هل مجقعفو وفؽـ مع اختالف بقـفو؟
وإذا ـون مـ أهؿ افعـوس ادؽقكي فؾ ُف قيي افعربقي افؾغي افعربقي واإلشالم
وتغر  ،ؾتورة مل يؽـ
بوظتٌوره ظؼقدة وحضورة ؾؼد تطقر معـك اهل ُقيي افعربقي
ّ
افديـ مـ مؼقموت تؾؽ اهل ُقيي إبون آكػصول ظـ افرابطي افعثامكقي ،ثؿ مل يؾٌٌ
أن دخؾ يف تؽقيـ إمي يف ؾسة ٓحؼي .وظذ هذا افـحق تطقر معـك اهل ُقيي
( )1افدـتقر ظٌد اإلفف بؾؼزيز -كحق مراجعي فتحديد مػفقم اهلقيي -مممتر جتديد افػؽر افؼقمل
وادصر افعريب -دمشؼ -كقًون  2118ص.72
( )2افدـتقر ظٌد احلًغ صعٌون -افعروبي وافدوفي ادـشقدة -مممتر افعروبي وادًتؼٌؾ -دمشؼ
 2111ص.147
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افؼقمقي افسـقي مـ ظثامكقي إشالمقي إػ ضقراكقي ترـقي ؾؽامفقي ظؾامكقي ؾسـقي
إشالمقي افققم.

() 1

ويف هذه احلوٓت ـوؾي ،كحـ أموم مػعقل ؿوكقن افتغر وافتطقر وافصرورة
وأثره احلوشؿ يف تؽققػ معـك اهل ُقيي ،أي يف إشؼوط معـوه ادقتوؾقزيؼل ظذ أكف ثوبً
ٓ يؾحؼف افتغقر.
وإذا ـوكً اهل ُقيي ذات ظالؿي وثقؼي بودحقط ،صلهنو يف ذفؽ صلن افؾغي
وافثؼوؾي ،ـون مو يرشؿ ُهقيي اإلكًون وحيدد صؽؾفو مو يرد إفقف مـ خورجف ،ؾفل
جزء مـ ُهقيي جمتؿعف ،أو حتؿؾ ظذ إؿؾ بعض مالمح هذا ادجتؿع حوض ًا
ومووق ًو أي ادجتؿع افتورخيل أو توريخ اجلامظي افتل يـتؿل إفقفو ،وافتوريخ ـؾ مرـى
ؾقف افعؾقم وادعورف وادقاؿػ وافذـريوت وادشوظر أؾراح ًو وأتراح ًو وافتجورب
إجيوب ًو وشؾٌ ًو ،ؾذفؽ ـؾف يًفؿ يف تشؽقؾ ُهقيي افػرد ـام يًفؿ بوفؼدر كػًف يف
تشؽقؾ ُهقيي اجلامظي ـؾفو.

()2

وفقس افزمـ – مووق ًو وحوض ًا بام ؾقف ومـ ؾقف -هق وحده صوحى افتلثر يف
بـوء مالمح افػرد واجلامظي ،ؾفـوك أيض ًو ادؽون (اجلغراؾقو) ،ؾؾف دوره أيض ًو يف صقوؽي
اهل ُقيي  .وثؿي ظـك آخر يػقق تؾؽ افعـوس جمتؿعي هق ظـك افػؽر أو افرؤيي أو
افػؾًػي ومو يرتٌط بذفؽ مـ ثقابً ترى اجلامظي كػًفو مـ خالهلو ،ـام ترى
ظالؿوهتو وافعومل مـ حقهلو ،ويـدرج حتً هذا افعـك افديـ ،ومو افديـ إٓ رؤيي
فؾذات وأخر وافؽقن ،ـام تـدرج افؾغي حومؾي مـظقمي افؼقؿ وافرؤى وافتصقرات.
( )1افدـتقر ظٌد اإلفف بؾؼزيز -كحق مراجعي فتحديد مػفقم اهلقيي -مرجع شوبؼ ص.72
( )2افدـتقر ؾقصؾ احلػقون -افؾغي واهلقيي إصؽوفقوت ادػوهقؿ وجدل افعالؿوت -جمؾي افتًومح-
افعدد اخلومس -وزارة إوؿوف وافشمون افديـقي -مًؼط.
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وفؼد أـد «صؿقئقؾ هـتجتقنش صوحى ـتوب «ساع احلضوراتش أن افؾغي
وافديـ مهو افعـكان ادرـزيون ٕي ثؼوؾي أو حضورة ،وإذا مو حتؼؼ آكتصور ؾقفام
أصٌح مـ افًفؾ اهلقؿـي ظذ احلضورة ادعوديي واشتتٌوظفو.
ودو ـوكً افؾغي مقر افثؼوؾي ووشقؾي افتػؽر افذي حيدد رؤيي افعومل وكقامقًف ـوكً
معرؾتفو أهؿ رـقزة فتحصغ اهل ُقيي وافذات وافشخصقي ،واهل ُقيي مػفقم ذو دٓفي فغقيي
وؾؾًػقي واجتامظقي وثؼوؾقي ،ويتضؿـ اإلحًوس بوٓكتامء افؼقمل وافديـل وآثـل.
وإذا ـوكً افؾغي هل إشوس افصؾى افذي تؼقم ظؾقف إمي ؾنن اهل ُقيي يف
افقاؿع هل خوصقي افؾغي ووطقػتفو إشوشقي .ويف اددرشي إدوكقي افؼوئؿي ظذ
ؾؾًػي «هقغؾش ادثوفقي ثؿي ترـقز ظذ أن أشوس افؼقمقي (اهل ُقيي) ومعقورهو افصحقح
هق افؾغي ،ورأى «هردرش أن ؿؾى افشعى يـٌض يف فغتف وأن روحف تؽؿـ يف فغي
أشالؾف ،وهل افقظوء افذي اشتقدظف افشعى ـؾ مو أكجزه مـ كػوئس افػؽر وذخوئر
إظراف وافػؾًػوت وافعؼوئد ،ـام رأى «ؾقختيش أن افذيـ يتؽؾؿقن بؾغي واحدة
يشؽؾقن ـقوك ًو واحد ًا متؽوم ً
ال ربطتف افطٌقعي بروابط متقـي وإن تؽـ ؽر مرئقي.
وإذا ـون إدون يرـزون ظذ افعرق وافؾغي ؾنن افػركًقغ يرـزون ظذ
اإلرادة أو ادشقئي افتل تؼقم ظذ اجلغراؾقو وآؿتصود ،ويرـز ادورـًققن ظذ
آؿتصود واجلغراؾقو إػ جوكى افؾغي وافتوريخ وافتؽقيـ افـػز افثؼويف.
إٓ أن هذه اددارس ـوؾي مل تؽـ فتغػؾ افؾغي ،إذ يرى بعضفو أن افؾغي مؽقن
أشود يف بـوء إمي ووحدهتو ،ؾؾجل إفقفو يف تقحقد افؽؾؿي وبـوء افؼقمقي ،ؾوفقحدة
إدوكقي وافقحدة اإليطوفقي ؿومتو ظذ أشوس وحدة افؾغي ،وظذ أشوشفو ؿومً
افؼقمقي افٌقفقكقي وافٌؾغوريي وافققكوكقي...افخ.
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وظذ افصعقد افعريب رأى شوضع احلكي أن افؾغي هل روح إمي وحقوهتو،
وأهنو مقر افؼقمقي وظؿقدهو افػؼري ،وهل مـ أهؿ مؼقموهتو وصخصقتفو ،وأهنو أس
إشوس يف تؽقيـ إمي وبـوء افؼقمقي إػ جوكى افتوريخ ،إذ يؼقل :إن إمؿ يتؿقز
بعضفو ظـ بعض يف افدرجي إوػ بؾغتفو ،وإن حقوة إمي تؼقم ؿٌؾ ـؾ رء ظذ
فغتفو ،وإن إمي افتل تـًك تورخيفو ؾنهنو تػؼد صعقرهو ،وتًتطقع أن تًتعقد وظقفو
وصعقرهو بوفعقدة إػ تورخيفو افؼقمل ،وفؽـفو إذا ؾؼدت فغتفو ؾنهنو تػؼد احلقوة
وتغدو يف ظداد إمقات ،ومل يٌؼ شٌقؾ إػ ظقدهتو إػ احلقوة ؾض ً
ال ظـ اشتعودهتو
افقظل وافشعقرش.

()1

ومع ذفؽ ؾنن اهل ُقيي افعربقي هل ُهقيي بوفؾغي وافثؼوؾي ،وإن ثؿي أكوش ًو مـ ؽر
افعرب أصٌحقا مـ أهؾ هذه افؾغي ،وأبدظقا ؾقفو ،وضقروا كظومفو افـحقي
وافكيف وافٌالؽلّ ،
وؽذوا تراـؿفو افتعٌري مـذ مو يزيد ظذ أفػ ظوم.
وإذا ــو كػتخر افققم بساث افؾغي افعربقي وبؼدرهتو ظذ افتجدد واحلقوة ؾنكـو
كتذـر إشفوم ؽر افعرب مـ ادًؾؿغ يف تطقير افؾًون افعريب وآرتػوع بف إػ
معورج اشتثـوئقي يف ؽـوهو ،ويؿؽـ افؼقل :إن افعريب هق مـ يتحدث بوفؾغي افعربقي أو
يـتٍ هبو ،وهذا مو أصور إفقف افرشقل افعريب ^ ظـدمو ؿول« :فقًً افعربقي بلب فؽؿ
وٓ بلم ،وفؽـ افعربقي هل افؾًون ،ؾؿـ تؽؾؿ بوفعربقي ؾفق ظريبش.
ويف افقضـ افعريب مجوظوت اثـقي وضقائػ ديـقي وـقوكوت شقوشقي متـقظي هلو
( )1مرـزززز دراشزززوت افقحزززدة افعربقزززي -معفزززد افٌحززززقث وافدراشززززوت افعربقززززي بوفؼزززوهرة-
شوضع احلكي ثالثقن ظوم ًو ظذ افرحقؾ -ص.164
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خصقصقوت معقـي ،وهلو دور هوم يف إؽـوء افثؼوؾي افعربقي .ووجقد هذا افتـقع ٓ
يعـل افتجوكس ادطؾؼ يف إمي افعربقي أو افثٌوت افدائؿ أو ظدم افتغر ،وفؽـف يعـل
أن وحدة اهل ُقيي افعربقي تتجذ يف ظـوس تـقظفو.

()1

وؽـل ظـ افٌقون أن آشتعامر مـذ أن ؾرض شقطرتف ظذ افٌالد افعربقي شعك
إػ اشتغالل هذا افتـقع آثـل وافديـل وادذهٌل خلؾخؾي افقحدة افقضـقي وزظزظي
اهل ُقيي افعربقي.
ؾوفعربقي هل افعروبي وآكتامء إػ فغي افعرب ،ومو افعروبي إٓ اكتامء فغقي يف
ادؼوم إول ،وإن خًورة افؾغي ٓ تعـل اؾتؼود ظـك تقاصؾ وتعٌر ،بؾ تعـل اؾتؼود
آكتامء واؾتؼود اهل ُقيي.
وهؽذا ؾنن افعريب فقس هق مـ جتري يف ظروؿف دموء ظربقي ،وإكام مـ خيتور
افعروبي موهقي فف ،وهق ٓ خيتورهو ٕكف مـحدر مـ أصقل ظربقي ،إذ إكًوب تًؼط
بوٓختالط ظذ حد تعٌر ابـ خؾدون .وؿد خيتورهو وهق يعؾؿ أكف مـ أصقل ؽر
ظربقي ٕكف يرى يف اختقورهو مطي وظل بلهنو ادوهقي افتل متـح وجقده آجتامظل
معـك ،وتشقع ؾقف افشعقر بوٓكتامء إػ أمي.
يعرؾقن أكػًفؿ بلهنؿ ظرب ؾؼط ٕن ثؼوؾتفؿ ظربقي ،وٕن
وفؽؿ كرى أكوش ًو ّ
روابط هذه افثؼوؾي و ّفدت يف كػقشفؿ صعقر ًا بوٓكتامء اجلامظل إػ أمي تورخيقي ٓ ترتد
إػ ظرق أو أصؾ.
( )1افدـتقر ظع موؾظي -افػؽر افؼقمل وادصر افعريب -مممتر جتديد افػؽر افؼقمل وادصر
افعريب -مرجع شوبؼ ص.71
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وإذا مل يؽـ يًع ادرء ادًؾؿ أن خيتور ديـف ،ؾػل وشع ادرء أن خيتور آكتامء إػ
افعروبي بؿحض إرادتف أو افعؽس ،وفؼد اختورهو ـثر ممـ فقًقا ظرب ًو أص ً
ال اكطالؿ ًو مـ
أن افعروبي احلضوريي هل ظروبي آكػتوح وافتًومح واحلريي وافديؿؼراضقي واإلبداع.

()1

وهؽذا يتٌدى ظومؾ اإلرادة وآختقور يف حتديد معـك افعروبي مـ دون أن
كًؼط مـ احلًٌون ظقامؾ افثؼوؾي وافؾًون وافتوريخ وإرض ،وهذه افروابط ختؾؼ
بػعؾ آشتؿراريي وافصرورة افتورخيقي مالمح صخصقي ؿقمقي واحدة ،وهذا يؼقد
إػ بروز ظـك افقظل وآظتزاز هبذا آكتامء يف افضؿر اجلامظل وافقجدان افشعٌل
فؽؾ أؾراد إمي.

()2

ومع أن افؼرآن افؽريؿ كزل بؾًون ظريب مٌغ ،ؾنكف مل يتقجف إػ افعرب
وحدهؿ وإكام إػ افـوس ـوؾي ،وهو هق ذا افعؼود يؼقل يف هذا افصدد« :فؼد ؿقؾ ـثر ًا
إن افؾغي افعربقي بؼقً ٕهنو فغي افؼرآن افؽريؿ ،وهق ؿقل صحقح ٓ ريى ؾقف ،وفؽـ
افؼرآن أبؼك افؾغي ٕن اإلشالم ديـ اإلكًوكقي ؿوضٌي ،وفقس بوفديـ ادؼصقر ظذ
صعى أو ؿٌقؾ ،وؿد موتً افعزيي وهل فغي ديـقي أو فغي ـتوب يديـ بف ؿقمف ،ومل
متً افعزيي إٓ ٕهنو ؾؼدت ادروكي افتل جتعؾفو فغي إكًوكقي ،وخترجفو مـ حظرة
افعصٌقي افضقؼي افتل وصػفو هبو أبـوؤهو مـذ ؿرونش.

()3

( )1افدـتقر ظٌد اإلفف بؾؼزيز -افعروبي يف معـك حضوري -مممتر افعروبي وادًتؼٌؾ -مرجع
شوبؼ -ص.121
( )2افدـتقر ظػقػ افٌقين -يف اهلقيي افؼقمقي افعربقي -جمؾي ادًتؼٌؾ افعريب -افعدد  - 57تؼيـ
افثوين  1983ص.11
( )3كؼ ً
ال ظـ أمحد مؿد مجول -افؾغي افعربقي فًون وـقون -جمؾي افٌحقث اإلشالمقي -افعدد
إول ص.91
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أمو افعروبي ؾؾقًً مػفقم ًو ظرؿق ًو أو ظـكي ًو ،بؾ هل ُهقيي ثؼوؾقي مقحدة
تمدي افؾغي افعربقي دور احلووـ وادعز ظـفو واحلوؾظ فساثفو ،ـام أهنو متثؾ إضور ًا
حضوري ًو مشسـ ًو مرتؽز ًا ظذ افؼقؿ افروحقي وإخالؿقي واإلكًوكقي ،ويعؿؼ جذوره
افتـقع وافتعدد وآكػتوح ظذ افثؼوؾوت اإلكًوكقي إخرى دون افذوبون هبو ،ؾضالً
ظـ مقاـٌي افتطقرات افعؾؿقي وافتؼوكقي ادتًورظي وافرؿل بلدائفو إػ مًتقى ادـوؾًي
وظدم آشتؽوكي وافذوبون وؾؼدان افتؿقز.
وإن افؾغي افعربقي هل ظروة جتؿع ادويض بوحلوض ثؼوؾي ،وتطٌع افـوضؼغ هبو
ُهقيي ،وهل احلٌؾ افذي تقاصؾً بف ثؼوؾي أمتـو مـذ كشلت ،وهل إػ افققم افربوط
افذي جيؿع إمي ظذ تٌوظد أبـوئفو مؽوك ًو يف وحدة فغقيي.
وإذا ـوكً فغتـو هل افتل تربطـو ظز افزمون بتوريخ أمتـو ادويض ،وتربطـو ظذ
امتداد ادؽون بوفـوضؼغ هبو ؾقق ـؾ أرض بال تقؿػ ظـد حدود أو شدود ،ؾنهنو تعؾق
ؾقق افزمون وادؽون فقعز ـؾ كوضؼ هبو ظـ أكف واحد مـ مجوظي ومقاضـ مـ أمي .إهنو
متأل افعريب إحًوش ًو واكتام ًء إػ ـؾ مـ تؽؾؿ هبو مووق ًو ،وـؾ مـ يتؽؾؿ هبو حوض ًا،
وـؾ مـ شقتؽؾؿ هبو مًتؼٌالً ،ومو افشعقر افؼقمل إٓ امتالء افػرد بروح أمتف،
وافعربقي روح مـ روح إمي.
ومو دامً افعربقي روح إمي وافؾغي إم ٕبـوئفو جيلء افًمال :هؾ ـون
إبـوء بررة بلمفؿ؟ وهؾ ظؿؾقا ظذ رظويتفو وصقهنو يف صمون حقوهتؿ ومـوحل
تػؽرهؿ؟ وهؾ تٌقأت ظذ أيدهيؿ ادؽوكي افالئؼي هبو يف تعؾقؿفؿ؟ هذا مو تتضح
اإلجوبي ظـف يف افصػحوت افتوفقي.
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ثالثاً -واقع لغة التعليم في البالد العربية
ؿومً ادـظؿي افعربقي فؾسبقي وافثؼوؾي وافعؾقم بدراشي حتؾقؾقي يف افـصػ افثوين
مـ تًعقـقوت افؼرن ادويض فؾقؿقف ظذ اشتخدام فغي افتعؾقؿ يف افٌالد افعربقي ،وؿد
صؿؾً افدراشي مخس ظؼة دوفي ظربقي ،وأشػرت ظام يع:
 -1مرحؾي افتعؾقؿ إشود وتشؿؾ ادرحؾتغ آبتدائقي واإلظداديي :ثؿي
دوفتون ظربقتون تعؾامن ادقاد افعؾؿقي وآجتامظقي بوفؾغي إجـٌقي ،وذفؽ يف
مدارس خوصي وجتريٌقي .أمو بوؿل افدول ؾتعؾؿ ادقاد بوفعربقي.
 -2مرحؾي افتعؾقؿ افثوكقي :ثؿي ثالث دول ظربقي تعؾؿ ؾقفو ادقاد بؾغي أجـٌقي
يف مدارس رشؿقي وخوصي وجتريٌقي .أمو شوئر افدول إخرى ؾتعؾؿ ادقاد
ؾقفو بوفعربقي.
 - 3مرحؾي افتعؾقؿ اجلزومعل :تزدر س افعؾزقم إشوشزقي بؾغزي أجـٌقزي ـؾقزوً
يف شً دول ظربقزي وجزئقزوً يف مخزس دول ،وتزدر س افعؾزقم افطٌقعقزي
ـؾقوً بؾغي أجـٌقي يف شزٌع دول ظربقزي وجزئقزوً يف ثزالث دول ،وتزدر س
افعؾززقم اهلـدشززقي بؾغززي أجـٌقززي ـؾق زوً يف ظش ززر دول ظربقززي ،وجزئق زوً يف
ثالث دول ،وتدر س افعؾقم آجتامظقي واإلكًوكقي بؾغي أجـٌقزي جزئقزوً
يف شٌع دول.

() 1

( )1صحودة اخلقري -واؿع افؾغي افعربقي ظربق ًو ودوفق ًو -جمؾي افتعريى -افًـي احلوديي ظؼة-
افعدد احلودي وافعؼون  2111ص.31
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ويف دراشي حديثي ؿومً هبو ادـظؿي افعربقي فؾسبقي وافثؼوؾي وافعؾقم أيض ًو(،)1
ظوم  2111وؿد صؿؾً إحدى ظؼة دوفي ظربقي تٌغ مـ خالل اجلدول رؿؿ ()1
أن افتعؾقؿ بوفعربقي يٌدأ مـ افصػ إول مـ مرحؾي افتعؾقؿ إشود ويًتؿر
حتك هنويي ادرحؾي افثوكقيي يف اددارس افرشؿقي احلؽقمقي .أمو اددارس اخلوصي ؾنن
بعضفو يدر س ادقاد بوفؾغي افعربقي ؾؼط ـام هل ظؾ قف احلول يف فقٌقو وشقريي،
إػ جوكى مـوهٍ إثرائقي دقاد افعؾقم وافريووقوت بوفؾغي إجـٌقي إػ جوكى
افعربقي يف شقريي مع أن افعربقي ؾقفو هل افتل تعؾؿ هبو مجقع ادقاد يف اددارس
اخلوصي وافرشؿقي.
وتٌغ أن دوفي ؿطر تـػرد يف أن اددارس ادًتؼؾي افتل تؼف ظؾقفو افدوفي ؿد
اظتؿدت افؾغي اإلكجؾقزيي فغي فتعؾقؿ مقاد افعؾقم وافريووقوت واحلوشقب .أمو
اددارس اخلوصي يف ـؾ مـ افؽقيً وتقكس وإردن وشؾطـي ظامن ؾتعؾؿ بوفؾغتغ
افعربقي وإجـٌقي.
وجوء يف افدراشي أيض ًو أن ثؿي مقاد تدرس بوفؾغي إجـٌقي يف افتعؾقؿ اخلوص
مو ؿٌؾ اجلو معل يف ـؾ مـ فٌـون وادغرب واجلزائر ،وأن ادقاد افتل تدرس بوفؾغي
إجـٌقي يف فٌـون هل افعؾقم افػقزيوئقي وافؽقؿقوئقي وظؾقم احلقوة وافتؼوكي
(افتؽـقفقجقو) وادعؾقموتقي ،ويف ادغرب تع ّؾؿ مقاد افتعؾقؿ افتؼـل وافتجوري
وافصـوظل وافػـقن بوفؾغي إجـٌقي أيض ًو.

( )1ادـظؿي افعربقي فؾسبقي وافثؼوؾي وافعؾقم -اخلطي افعومي فتعريى افتعؾقؿ -إظداد مؿقد افًقد
وآخريـ -تقكس  2111ص.21
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اجلدول رقم ()4
التعؾقم بالؾغة العربقة يف التعؾقم ما قبل اجلامعي يف البالد العربقة
الدولة

واقع التعؾقم بالؾغة العربقة
يٌدأ افتعؾقؿ بوفؾغي افعربقي مـ افصػ إول مـ مرحؾي افتعؾقؿ

الؽوي

إشود ،ويًتؿر حتك هنويي ادرحؾي افثوكقيي يف اددارس افرشؿقي.
أمو اددارس اخلوصي ؾتعؾؿ بوفؾغتغ افعربقي وإجـٌقي مع ًو.
يٌدأ افتعؾقؿ بوفؾغي افعربقي مـ افصػ إول مـ مرحؾي افتعؾقؿ

قطر

إشود ،ويف اددارس ادًتؼؾي افتل تؼف ظؾقفو افدوفي اظتؿدت
افؾغي اإلكجؾقزيي فتدريس مقاد افعؾقم وافريووقوت واحلوشقب.
يٌدأ افتعؾقؿ بوفؾغي افعربقي مـ افصػ إول مـ مرحؾي افتعؾقؿ

لقبقا

إشود ،وتعؾؿ مجقع ادقاد يف هذه ادرحؾي ويف ادرحؾي افثوكقيي
بوفؾغي افعربقي يف اددارس افرشؿقي واخلوصي.
يٌدأ افتعؾقؿ بوفؾغي افعربقي مـ افصػ إول يف اددارس افرشؿقي
و %31مـ اددارس هل رشؿقي تدرس بوفعربقي ،و %31تدرس مقاد
بوفػركًقي و %31تدرس مقاد بوٓكجؾقزيي وذفؽ مـ افصػ إول
حتك اخلومس .ومـ افصػ افًودس إػ هنويي ادرحؾي افثوكقيي يصٌح

لبـان

 %61فؾػركًقي و %41فالكجؾقزيي .وادقاد افتل تدرس بوفؾغي
إجـٌقي هل افعؾقم افػقزيوئقي وافؽقؿقوئقي وظؾقم احلقوة
وافتؽـقفقجقو وادعؾقموتقي .أمو ادقاد إدبقي ؾتدرس بوفعربقي يف
اددارس افرشؿقي واخلوصي مو ظدا ظدد ًا ؿؾق ً
ال مـ اددارس اخلوصي
ؾتعؾؿ افػؾًػي وظؾؿ آؿتصود وآجتامع ؾقفو بوفؾغي إجـٌقي.
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يٌدأ افتعؾقؿ مـ افصػ إول ويًتؿر يف افتعؾقؿ إشود وافثوكقي
توكس

بوفؾغي افعربقي يف اددارس افرشؿقي ،وبوفؾغتغ افعربقي وافػركًقي يف
اددارس اخلوصي.
يٌدأ افتعؾقؿ مـ افصػ إول ويًتؿر حتك هنويي ادرحؾي افثوكقيي

سورية

بوفؾغي افعربقي يف اددارس افرشؿقي واخلوصي ،وثؿي مـوهٍ إثرائقي
بوفؾغي إجـٌقي يف بعض اددارس اخلوصي دقاد افعؾقم وافريووقوت
إػ جوكى افؾغي افعربقي.
يٌدأ افتعؾقؿ مـ افصػ إول ويًتؿر حتك هنويي ادرحؾي افثوكقيي

السعودية

بوفؾغي افعربقي ،وصدر أخر ًا ظـ وزارة افسبقي وافتعؾقؿ كظوم جديد
يًؿح فؾؿدارس إهؾقي «بـغ وبـوتش بتعؾؿ مجقع ادقاد بؾغي ؽر
ظربقي مو ظدا افعؾقم افديـقي وافعربقي.
يٌدأ افتعؾقؿ بوفعربقي مـ افصػ إول ويًتؿر حتك هنويي ادرحؾي

األردن

افثوكقيي يف اددارس افرشؿقي واخلوصي ،مو ظدا بعض اددارس
اخلوصي ؾتعؾؿ ادقاد افعؾؿقي بوفؾغتغ افعربقي وآكجؾقزيي.

وإذا أفؼقـو كظرة ظذ اجلدول رؿؿ ( )2افذي يتضؿـ واؿع افتعؾقؿ بوفؾغي افعربقي
يف ادرحؾي اجلومعقي يف تًع دول ظربقي ؾنكـو كالحظ أن أؽؾى جومعوت افقضـ افعريب
تًتخدم افؾغي إجـٌقي يف افتعؾقؿ يف ـؾقوت افطى واهلـدشي وافعؾقم يف اجلومعوت
افرشؿقي واخلوصي ،وأن اجلومعوت افرشؿقي يف شقريي هل وحدهو افتل تًتخدم
افؾغي افعربقي يف افتعؾقؿ يف هذه افؽؾقوت ،وأن فقٌقو أصورت إػ أن افتعؾقؿ يف هذه
افؽؾقوت إكام هق بوفؾغتغ افعربقي وإجـٌقي مع ًو ،وـذفؽ إمر يف إردن.
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اجلدول رقم ()3
التعؾقم بالؾغة العربقة يف التعؾقم اجلامعي
الؾغة ادستخدمة يف التعؾقم اجلامعي

الدولة

تًتخدم افؾغي افعربقي يف ـؾقوت افعؾقم اإلكًوكقي يف اجلومعوت
الؽوي

احلؽقمقي .ويف اجلومعوت اخلوصي تًتخدم افؾغتون افعربقي
وإجـٌقي ،وتًتخدم افؾغي إجـٌقي يف افؽؾقوت افطٌقي واهلـدشقي
يف اجلومعوت افرشؿقي واخلوصي.
تًتخدم افؾغي اإلكجؾقزيي يف تعؾقؿ مؼررات افعؾقم اإلكًوكقي

قطر

وآجتامظقي وادؼررات افعؾؿقي وافطٌقي واهلـدشقي يف اجلومعوت
افرشؿقي واخلوصي.

لقبقا

تًتخدم افعربقي يف ـؾقوت افعؾقم اإلكًوكقي يف اجلومعوت افرشؿقي،
وافؾغتون افعربقي واإلكجؾقزيي يف ـؾقوت افطى واهلـدشي.
تًتخدم افؾغي إجـٌقي يف افؽؾقوت افطٌقي واهلـدشقي وافعؾقم

لبـان

وإدارة إظامل يف اجلومعوت افرشؿقي واخلوصي ،وتًتخدم افؾغتون
مع ًو افعربقي وإجـٌقي يف ـؾقوت افعؾقم اإلكًوكقي واإلظالم .أمو يف
ـؾقي افًقوحي ؾتعؾؿ ادؼررات بعدة فغوت إػ جوكى افعربقي.
تًتخدم افؾغي إجـٌقي يف افؽؾقوت افطٌقي واهلـدشقي وافعؾقم،

توكس

ويدرس بعض افعؾقم اإلكًوكقي بوفعربقي ،وبعضفو أخر
بوفؾغي إجـٌقي.
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افؾغي افعربقي هل ادعتؿدة يف اجلومعوت افرشؿقي إذ تدرس ـؾ
ادقاد هبو .أمو اجلومعوت اخلوصي ؾتدرس بعض ادؼررات بوفؾغي
سورية

إجـٌقي وبعضفو أخر بوفعربقي ،وؿد صدر ؿرار جمؾس افتعؾقؿ
افعويل ممخر ًا يـص ظذ اظتامد افعربقي فغي فؾتدريس يف اجلومعوت
اخلوصي ظذ ؽرار افرشؿقي وتدريس مؼرريـ اثـغ بوفؾغي إجـٌقي.
تًتخدم افؾغي افعربقي يف ـؾقوت افعؾقم اإلكًوكقي يف اجلومعوت

األردن

احلؽقمقي واخلوصي ،وتدرس بوفؾغتغ مع ًو افعربقي وإجـٌقي مقاد
ـؾقوت افطى واهلـدشي وافعؾقم.
تًتخدم افؾغي إجـٌقي يف افؽؾقوت افطٌقي واهلـدشقي وافعؾقم يف
اجلومعوت افرشؿقي واخلوصي وافؾغي افعربقي يف ـؾقوت افعؾقم

ادغرب

اإلكًوكقي .وافؽؾقوت اجلومعقي افتل تدرس ؾقفو ادقاد بوفؾغي
إجـٌقي إووؾي إػ افؽؾقوت ادشور إفقفو هل ـؾقي احلؼقق «افعؾقم
افؼوكقكقي وافًقوشقي وآؿتصودييش وادعوهد افعؾقو فتؽقيـ
ادفـدشغ ،وتًتعؿؾ جومعي إخقيـ افؾغي آكجؾقزيي.
تًتخدم افؾغي إجـٌقي يف اجلومعوت افرشؿقي واخلوصي يف ـؾقوت

سؾطـة عامن افطى واهلـدشي وافعؾقم ،وتًتخدم افؾغتون افعربقي وإجـٌقي يف
ـؾقوت افعؾقم اإلكًوكقي.
أمو ـؾقوت افعؾقم اإلكًوكقي ؾلؽؾٌفو يًتخدم افؾغي افعربقي يف تعؾقؿ مقادهو،
وذفؽ يف اجلومعوت افرشؿقي ،يف حغ أن هذه ادقاد يدرس بعضفو يف اجلومعوت
اخلوصي بوفؾغي إجـٌقي ،وتدرس ـؾفو بوفؾغي إجـٌقي ـام هل ظؾقف احلول يف جومعي
ؿطر ،إذ تًتخدم افؾغي آكجؾقزيي يف تعؾقؿ مؼررات افعؾقم اإلكًوكقي وآجتامظقي.
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وثؿي جومعوت خوصي تدرس مقاد افعؾقم اإلكًوكقي بوفؾغتغ افعربقي
وإجـٌقي ـام هل ظؾقف احلول يف شؾطـي ظامن وفٌـون وافؽقيً.
ومـ ادالحظ أن ثؿي ؽقوب ًو فؾًقوشي افؾغقيي وافتخطقط افؾغقي يف افتعؾقؿ مو
ؿٌؾ اجلومعل ويف افتعؾقؿ اجلومعل ،ويتجذ هذا افغقوب يف ادقؿػ مـ افتعؾقؿ
بوفؾغوت إجـٌقي يف جمول ادقاد افعؾؿقي مـ جفي ومقاد افعؾقم آجتامظقي واإلكًوكقي
مـ جفي أخرى ،ؾنذا أفؼقـو كظرة ظذ ادقؿػ مـ افؾغوت إجـٌقي يف افعؿؾقي
افتعؾقؿقي افتعؾؿقي ؾنكـو كالحظ أن ثؿي اظتامد ًا فؾغي افعربقي يف دول ادغرب افعريب
ابتداء مـ افصػ إول مـ مرحؾي افتعؾقؿ إشود إػ جوكى إدراك أمهقي تعؾقؿ
افؾغي إجـٌقي يف ظك ادعؾقموت وافعقدي مـذ وؿً مٌؽر.
ؾػل دول ادغرب افعريب أدرـً فقٌقو أمهقي افؾغي آكجؾقزيي وأمهقي افٌدء مٌؽر ًا
بتعؾقؿفو ،ؾلدخؾً تعؾقؿ آكجؾقزيي بدء ًا مـ افصػقف افعؾقو مـ مرحؾي افتعؾقؿ
آبتدائل .ويف تقكس ٓ تدرس افؾغي افػركًقي ؿٌؾ افصػ افثوفٌ آبتدائل ،ويف
اجلزائر مو تزال افؾغي افػركًقي حوضة بؽثوؾي .وـوكً اجلزائر حريصي ـؾ احلرص يف
بدايي آشتؼالل ظذ تعريى افتعؾقؿ ،إذ إهنو ظربً افًـي آبتدائقي إوػ يف افعوم
وظربً افًـي افثوكقي جزئق ًو يف افعوم افدراد  ،68-67وافًـي
افدراد ّ ،65-64
افثوفثي جزئق ًو يف افعوم افدراد  69-68حقٌ درشً ادقاد آجتامظقي بوفعربقي
وافعؾقم وافريووقوت بوفػركًقي ،ثؿ َظربً افًـتغ افثوفثي وافرابعي ـؾق ًو يف احلؼٌي
ادؿتدة بغ  71و .74واشتؿر افتعريى يف آبتدائل وافثوكقي جزئق ًو ثؿ ـوم ً
ال إػ شـي
 1981حقٌ ذع بتـػقذ اددرشي إشوشقي .وؿد صؿؾً اجلزائر ـؾفو ظوم ،1989
وصؿؾ افتعريى يف افثوكقي وافعويل مجقع افعؾقم آجتامظقي واإلكًوكقي واحلؼقق.
وبؼقً افعؾقم تدرس بوفػركًقي يف ـؾ اجلومعوت مو ظدا اددارس افعؾقو افثالث افتل
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تدرس ؾقفو ـؾ افعؾقم بوفعربقي إلظداد أشوتذة افتعؾقؿ افثوكقي فتدريس هذه ادقاد،
وخترجً أول دؾعي يف إجوزة افعؾقم آجتامظقي يف حزيران (يقكقق) .1985
ودو ؾتح بوب اددارس اخلوصي ؾتحً إبقاب ظذ مصوريعفو فؾغوت إجـٌقي
وخوصي افػركًقي ،ؾلخذ بعضفو ٓ يعؾؿ إٓ بوفػركًقي .أمو افتعؾقؿ افعويل ؾفق ؿؾعي
مصـي ٓ تـػذ إفقفو افعربقي ،إذ إن معظؿ ادؼؾغ ظذ افتعؾقؿ افعويل مـ أشوتذة وإداريغ
مل يتخؾصقا بعد مـ هقؿـي افؾغي افػركًقي ،ويؼػ افتعؾقؿ افعويل يف وجف افعربقي.

()1

وجتدر اإلصورة إػ أن ؾركًو اشتؿرت حتورب افؾغي افػركًقي بقشوئؾ متعددة
بعد حصقل اجلزائر ظذ اشتؼالهلو ،ومـ هذه افقشوئؾ «إكشوء إـوديؿقي افزبرييش
وتًتعؿؾ احلروف افالتقـقي يف ـتوبي إموزيغقي ،وـون اهلدف متزيؼ ادجتؿع
اجلزائري متزيؼ ًو ٓ يؼتك ظذ اشتعامل افؾًون ؾحًى ،وإكام يؿتد إػ افعرق ،ؾؼد
يدرس افققم ـؾف
ورد يف وثقؼي صدرت ظوم  1973أن «توريخ صامل إؾريؼقو ـام ّ
تزيقػ وحتريػ ،وجيى ظذ افزبر أن يتحدوا ود جريؿي كؽراء اشؿفو افعروبيش.

()2

ويف ادؿؾؽي ادغربقي ٓ تدرس افػركًقي ؿٌؾ افصػ افثوفٌ آبتدائل ،وؿد
أظؾـ يف ادغرب أن ظؼد  2119 -2111هق ظؼد افتعؾقؿ مع آهتامم ادؽثػ بوفؾغي
آكجؾقزيي ممخر ًا يف ـؾ مـ ادغرب واجلزائر ومقريتوكقو وتقكس إػ جوكى اهتامم
فقٌقو اهتامم ًو ـٌر ًا هبذه افؾغي مـذ شـقات ظديدة.
( )1افدـتقر ترـل رابح -مؽوكي افؾغي افعربقي يف افتعؾقؿ افعوم وافعويل واجلومعل مـ ظوم 1962
حتك هنويي ظوم  -1989جمؾي افؾغي افعربقي بوجلزائر -ص.354-337
( )2افدـتقر ظامر افطوفٌل -ووع افؾًون افعريب يف اجلزائر -ادممتر إول فألظضوء ادراشؾغ
دجؿع افؾغي افعربقي يف افؼوهرة  6 -4أبريؾ .2119
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ومر افتعريى يف ادغرب بتجورب مل تم ّد إػ افـتوئٍ ادرجقة بًٌى ظدم
آ شتعداد فف إن بوفـًٌي إػ تؽقيـ ادعؾؿغ أو بوفـًٌي إػ ووع ادؼررات وافؽتى
اددرشقي ،وـون يعتؿد يف إظؿ إؽؾى ظذ إضالق صعورات ؽر مطٌؼي أو مطٌؼي
ظربً افعؾقم يف ادرحؾي اإلظداديي وافثوكقيي مل يثر ذفؽ ؽر
بصقرة شقئي ،ؾحغ ّ
مشؽالت ـثرة فدى افتالمقذ افذيـ ـوكقا يضطرون إػ مقاصؾي تعؾقؿفؿ اجلومعل
بغر افؾغي افعربقي ،وفعؾ ذفؽ ـون مـ بغ أشٌوب اإلؿٌول ظذ تعؾؿ افؾغي اإلكجؾقزيي
واإلشٌوكقي وافتقجف إػ اجلومعوت إمريؽقي بصػي خوصي.

()1

وحوول ادقثوق افقضـل جتووز افقوع افؾغقي افًوئد بعد إخػوؿوت صعورات
افتعؿقؿ وافتقحقد ،واكتفك صعور افتعريى بعد اددّ واجلزر إػ آـتػوء بتعريى بعض
ادقاد افعؾؿقي يف ادًتقيوت آبتدائل واإلظدادي وافثوكقي ،وافتقؿػ ظـد هذا احلد
ٓشتئـوف افتعؾقؿ اجلومعل يف مقدان افعؾقم بوفؾغي إجـٌقي وهل افػركًقي.
ودظو ادقثوق افقضـل إػ افتعدد افؾغقي بحجي أن افؾغوت احلديثي متؾقفو
ضورة آكػتوح ظذ احلقوة افعكيي ،وهل وشقؾي فػؽ افعزفي افثؼوؾقي ظـ إجقول
افصوظدة وتًفقؾ ظؿؾقي آكدموج يف افتـؿقي .وافقوع افؾغقي يف ادغرب يشتؿؾ
ظذ ظدة فغوت متـقظي إػ جوكى افؾغي افقضـقي ،وهذه افؾغوت هل:
 -1فغي إم وهل افعربقي افعومقي يف جمؿؾ افٌالد ،وتمدي إموزيغقي هذه
افقطقػي يف ادـوضؼ افتل مل يـتؼ ؾقفو افتعريى.

( )1افدـتقر ظٌوس اجلزري -واؿع افؾغي افعربقي يف ادغرب -جمؿع افؾغي افعربقي بوفؼوهرة -مممتر
افؾغي افعربقي وافتعؾقؿ ظوم  2119ص.6
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 -2افؾغي افعربقي افػصقحي ،وهل افؾغي افقضـقي افرشؿقي وفغي افثؼوؾي وافتعؾقؿ.
 -3افؾغوت اددرشقي إجـٌقي وتعد افػركًقي هل افؾغي إجـٌقي إوػ ،وهبو
تدر س معظؿ ادقاد يف ادرحؾي اجلومعقي وافدراشوت افعؾقو ،وإػ جوكٌفو
تدر س آكجؾقزيي واإلشٌوكقي ابتداء مـ ادراحؾ افتعؾقؿقي افعومي.

( )1

ويدل رصد واؿع افؾغي افعربقي يف ادغرب افعريب ظذ أن افًقوشي افؾغقيي
ادتٌعي جتوهفو هل شقوشي ظدم افتدخؾ ،وشقوشي ظدم افتدخؾ تـفجفو افدول
حقـام تؽقن فغتفو افقضـقي ؿقيي متؿؽـي ٓ خيشك ظؾقفو .وأمو حغ تؽقن افؾغي
افقضـقي مفددة بوفؾفجوت افدوارج وبوفؾغوت إجـٌقي ،وبضعػ اإلمؽوكوت
ادتوحي فتعؾؿفو وبوكحًور تداوهلو يف اإلظالم واإلدارة وؽرمهو ،وبساجع
ووعفو آظتٌوري يف جمول افعؾقم وآؿتصود ؾنن ذفؽ يعد إشفوموً يف هذا
افقوع وإبؼوء ظؾقف.

()2

وإذا اكتؼؾـو إػ دول اخلؾقٍ افعريب ؾنكـو كالحظ أن افؾغي افعربقي هل ادعتؿدة يف
مرحؾي افتعؾقؿ إشود ،إٓ أن ثؿي تقجف ًو يف ادؿؾؽي افعربقي افًعقديي يرمل إػ
تعؾقؿ افعؾقم وافريووقوت يف هذه ادرحؾي بوإلكجؾقزيي ،وفؼل هذا افتقجف معوروي
مـ حقٌ إن افؾجقء إػ تعؾقؿ هذه ادقاد بوإلكجؾقزيي إكام هق تعٌر ظـ افشؽ يف
إمؽون تعؾقؿ هذه ادقاد بوفعربقي.
( )1افدـتقر ظٌوس افصقري -يف افقوع افؾغقي بودغرب -ادممتر إول فألظضوء ادراشؾغ
دجؿع افؾغي افعربقي يف افؼوهرة  6-4أبريؾ  2119ص.1
( )2افدـتقر ظز افديـ افٌقصقخل -كحق مؼوربي وطقػقي تقاصؾقي فتعؾقؿ افؾغي افعربقي -ادـظؿي
افعربقي فؾسبقي وافثؼوؾي وافعؾقم -حزيران «يقكققش  2119ص.7
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وصدر ظـ وزارة افسبقي وافتعؾقؿ يف ادؿؾؽي افعربقي افًعقديي كظوم جديد
يًؿح فؾؿدارس إهؾقي (بـغ وبـوت) بتدريس مجقع ادقاد بؾغي ؽر ظربقي مو ظدا
افعؾقم افديـقي وافعربقي.

()1

ويف دوفي ؿطر اظتؿدت افؾغي اإلكجؾقزيي فتدريس مقاد افعؾقم وافريووقوت
واحلوشقب يف اددارس ادًتؼؾي بنذاف افدوفي .ومـ كتوئٍ هذا اإلجراء أن افـظوم
افتعؾقؿل اجلديد ختذ ظـ افتدريس بوفؾغي افرشؿقي افتل كص ظؾقفو افدشتقر،
وأصٌحً افؾغي افعربقي فغي ثوكقي فؾتعؾقؿ ممو شقضعػ آظتزاز هبو فدى افـوصئي.
ومـ كتوئجف أيض ًو أن اددارس تعغ أربعي مدرشغ يف ـؾ مدرشي مـ ادتحدثغ
بوفؾغي اإلكجؾقزيي فغي أصؾقي فتدريس افؾغي اإلكجؾقزيي وافعؾقم وافريووقوت
واحلوشقب ،وهذا يعـل إزاحي ظدد ـٌر مـ اددرشغ واددرشوت مـ افؼطريغ
وؽرهؿ مـ افعرب إلحالل أجوكى بدًٓ مـفؿ مـ افزيطوكقغ وإمريؽقغ وؽرهؿ
مـ اجلـًقوت افتل تتحدث صعقهبو بوفؾغي اإلكجؾقزيي فغي أصؾقي.
ويف جمول افتعؾقؿ افعويل ـوكً جومعي ؿطر تعؾؿ افعؾقم ـؾفو بوفؾغي افعربقي ظـد
إكشوئفو .ويف افًـقات إخرة ظدفً ظـ افعربقي إػ آكجؾقزيي حتك يف جمول
افعؾقم اإلكًوكقي وآجتامظقي إذ يشسط فدخقل ـؾقي افؼيعي افـجوح يف اختٌور
 Tofelبوإلكجؾقزيي.

()2

( )1افدـتقر ظقض بـ مؿد افؼقزي -افتعؾقؿ بوفؾغي اإلكجؾقزيي يف مراحؾ افتعؾقؿ افعوم يف ادؿؾؽي
افعربقي افًعقديي -جمؿع افؾغي افعربقي ،افؼوهرة يف مممتر«افؾغي افعربقي وافتعؾقؿش افؼوهرة  2119ص.3
( )2افدـتقر يقشػ افؼروووي -بحٌ افؾغي افعربقي يف دوفي ؿطر بغ افعـويي وافشؽقى -جمؾي
احلقوة افػؽريي -افعدد ( -)2وزارة افثؼوؾي افًقريي -دمشؼ  2119ص.124
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وووعً جومعي ؿطر مؼرريـ يف افؾغي افعربقي وؿـ ادتطؾٌوت اجلومعقي
اإلجٌوريي ظذ مجقع ضالهبو وضوفٌوهتو مـ أجؾ متؽقـفؿ مـ مفورات افؾغي افعربقي
مودثي واشتامظ ًو وؿراءة وـتوبي.
ويف جومعوت اإلمورات افعربقي ادتحدة هتقؿـ افؾغي اإلكجؾقزيي ظذ افتخصصوت
ـوؾي حتك إن ظدد ًا ـٌر ًا مـ مؼررات أؿًوم افؾغي افعربقي تدرس بوإلكجؾقزيي.
ويعد افتؿؽـ مـ افؾغي اإلكجؾقزيي ،أشوش ًو فؾؼٌقل وافتدريس وافتخوضى افرشؿل
وافـشوضوت افٌحثقي يف معظؿ إؿًوم افعؾؿقي يف اجلومعوت اخلؾقجقي ،بؾ إن أؿًوم افطى
وافعؾقم افطٌقي ادًوكدة وافعؾقم افطٌقعقي وافٌحثقي ٓ يؼٌؾ ؾقفو إٓ ادتػقؿقن يف معرؾي
آكجؾقزيي بؿختؾػ مفوراهتو .أمو مفورات افؾغي افعربقي ؾال يؽود يذـر مـفو رء ٕهنو ٓ
تًتعؿؾ يف مثؾ هذه إؿًوم إٓ يف حدود وقؼي مـ افتعومؾ ،ويف تدريس ؿؾقؾ مـ ادقاد
افتؽؿقؾقي ادفؿشي ،وهذا مو يؼؾؾ مـ ممورشتفو بغ ادـتًٌغ إػ هذه إؿًوم مـ أؾراد
ادجتؿع ،ويٌعثفؿ يف افـفويي ظذ كًقون افؽثر ممو تعؾؿقه مـ ؿقاظدهو وأصقهلو ومفوراهتو،
ويدؾعفؿ يف هنويي إمر إػ آككاف ظـفو بداؾع اإلحًوس بؼؾي ؾوظؾقتفو ،وهذا مو
يضعػ وٓءهؿ هلو وفثؼوؾتفو يف ـثر مـ إحقون.

()1

وجتدر اإلصورة إػ أن ادـتًٌغ إػ هذه إؿًوم ضالب ًو وأشوتذة ومقطػغ
أصٌحقا يشؽؾقن ذحيي ـٌرة يف ادجتؿع اخلؾقجل افراهـ ،وهذه افؼحيي آخذة يف
آزديود يقم ًو بعد يقم بًٌى افتطقرات افقاشعي واحلوصؾي يف دول ادـطؼي يف جموٓت

( )1افدـتقر أمحد مؿد ادعتقق -افتحديوت افتل تقاجففو افؾغي افعربقي ادعوسة يف تعؾؿفو وافتعؾقؿ
هبو يف دول اخلؾقٍ افعريب -ادؿؾؽي افعربقي افًعقديي أكؿقذج ًو -افؾغي افعربقي وافتعؾقؿ -رؤيي
مًتؼٌؾقي فؾتطقير -مرـز افدراشوت وافٌحقث آشساتقجقي -أبق طٌل  2118ص.344
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افصـوظي وافعؿران وجقاكى احلقوة ادختؾػي ،وافطؾى ادتزايد ظذ ادتخصصغ يف
ادجوٓت افعؾؿقي وافتؼـقي ،وتؼديؿ خمتؾػ اإلؽراءات ادعـقيي وادوديي هلؿ.
أمو أحوشقس افذيـ مورشقا أو يامرشقن تعؾؿفؿ بوفؾغي إجـٌقي يف إؿًوم
افعؾؿقي ؾنن مقاؿػفؿ افًؾٌقي جتوه افؾغي افعربقي تزداد حقـام تتًؾؾ إػ حقوة افـوصئي
وادتعؾؿغ يف مراحؾ تعؾقؿفؿ يف افتعؾقؿ إشود وافثوكقي ،ؾتدؾعفؿ إػ آشتفوكي
بدروس افؾغي افعربقي ومقادهو ،أو افػتقر يف اإلؿٌول ظؾقفو اكطالؿ ًو مـ اظتٌورهو مقاد ؽر
أشوشقيٕ ،هنو فـ تؽقن مفؿي يف ادًتؼٌؾ ،مؼوركي بدروس افؾغي اإلكجؾقزيي وادقاد
افعؾؿقي افتل يٌؼ افتػقق ؾقفو بؿًتؼٌؾ واظد وأحالم مجقؾيٕ ،كف يعد بوفؼٌقل يف
افتخصصوت افتل هتقئ افدارس دـوصى وطقػقي ظوفقي وظقائد موفقي مغريي.

()1

ومـ ادظوهر افًؾٌقي فؾًقوشي افؾغقيي يف دول اخلؾقٍ ظدم تقؾر احلقاؾز
افالزمي ددرد افؾغي افعربقي ،إذ إن وزارات افسبقي تعقـفؿ يف مراتى وطقػقي أدكك
مـ مراتى كظرائفؿ مـ أصحوب افتخصصوت افعؾؿقي ،وبؿرتٌوت أؿؾ مـ رواتٌفؿ،
وربام دوهنؿ ؾقام حيصؾقن ظؾقف مـ احلقاؾز وؾرص افتدريى وافتطقير ،بؾ إهنو ؿد متقز
مدرد افؾغي اإلكجؾقزيي ظؾقفؿ يف افتقطقػ وافعطوء ومو تضعف مـ حقاؾز ،وهذا مو
يدؾع إػ ـراهقي هذه افقطقػي وافـػقر مـفو ،وحقـئذ ٓ جدوى مـ تغقر ادـوهٍ أو
تطقيرهو مودام افؼوئؿقن ظذ تـػقذهو ؿد ؾؼدوا افقٓء هلو ،واإليامن بػوئدهتو.

()2

ومل يؼتك هذا افقوع ظذ دول اخلؾقٍ افعريب ،وإكام ـوكً ثؿي كظرة ؾقؿقي مـ
ذوي افثؼوؾي افػركًقي إػ افدارشغ بوفعربقي يف دول ادغرب افعريب ،ؾؼد كشلت
( )1ادرجع افًوبؼ ص.344
( )2ادرجع افًوبؼ ص.345
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ذحيي مـ اجلزائريغ خترجً يف مدارشفو بعد آشتؼالل تـطؼ بوفؾًون افعريب ،ؾنذا
هل بؿـززفي افتقومك فغقي ًو ؾالهؿ ذؿققن ،وٓ هؿ ؽربققن ،شدت إبقاب أمومفؿ،
وأخذت مػوتقحفو ضوئػي أمقي يف افؾًون افعريب مـ افذيـ يتحؽؿقن ومو يزافقن يف
مؼوفقد معظؿ اإلدارات احلؽقمقي ،ؾػشك ظذ ؿؾقهبو ـره وخقف ظذ مصوحلفو،
وتعصى جعؾفو جترؤ ظذ احتؼور افعربقي إن ه ًا أو ظالكقي ،ويًؿقن افـوضؼغ
بوفعربقي بوفرجعقي وافتخؾػ وافعوهوت افذهـقي .وأصٌح همٓء ادعربقن مـ مجؾي
افشفودات افعربقي مٌعديـ ظـ افقطوئػ افتل يؿًؽ بزمومفو أصحوب افػراكؽػقكقي
يف أظذ هقئوت افدوفي وادمشًوت افسبقيي وؽرهو.

()1

وإذا ـوكً هذه افـظرة افػقؿقي ود افدارشغ بوفعربقي وادتخرجغ يف
مدارشفو وجومعوهتو ومعوهدهو طوهرة يف دول ادغرب افعريب يامرشفو
افػراكؽػقكققن ،ويف دول اخلؾقٍ افعريب يامرشفو ذوو افثؼوؾي آكجؾقزيي ؾنن افدول
افعربقي إخرى مل تؽـ يف مـلى ظـ هذه افـظرة ،وإن ـوكً متورشفو ه ًا يف إظؿ
إؽؾى ،ؾثؿي جفوت يف شقريي ومك وإردن وافعراق وافًقدان تعؿؾ ظذ
تػضقؾ خرجيل اجلومعوت افغربقي وإمريؽقي يف بعض افتخصصوت افطٌقي وافعؾؿقي
وافسبقيي ظذ خرجيل اجلومعوت افعربقي ،ظؾ ًام بلن حومع افٌقرد افعريب يف افطى
مشفقد هلؿ بوفؽػويي وافتؿقز ظذ كطوق افًوحي افؼقمقي ،ـام أن خرجيل اجلومعوت
افًقريي يف خمتؾػ مقوديـ ادعرؾي ،وافذيـ درشقا بؾغتفؿ إم افعربقي افػصقحي
يتػقؿقن يف دراشوهتؿ افعؾقو يف اجلومعوت إوربقي وإمريؽقي ،ويٌزون أؿراهنؿ
افذيـ درشقا بوفؾغي إجـٌقي يف بعض جومعوت افقضـ افعريب ،وؿد ظزا ظؿقد ـؾقي
( )1افدـتقر ظامر افطوفٌل -ووع افؾًون افعريب يف اجلزائر -مرجع شوبؼ ص.98
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ضى إشـون يف جومعي بوريس هذا افتػقق إػ أهنؿ درشقا بؾغتفؿ إم ،ؾؽوكقا أـثر
ؾف ًام ومتث ً
ال واشتقعوب ًو ،ـام أثٌتً افدراشوت وافٌحقث يف هذا ادجول صحي مو ذهى
إفقف افعؿقد افػركز.
وجتدر اإلصورة إػ أن كػر ًا ؽر ؿؾقؾ مـ خرجيل اجلومعوت افًقريي افذيـ
أـؿؾقا دراشوهتؿ افعؾقو يف اجلومعوت إمريؽقي وإوربقي يتًؾؿقن حوفق ًو مـوصى
أـوديؿقي رؾقعي يف تؾؽ اجلومعوت ،ومل تؽـ دراشتفؿ فؾطى وافعؾقم بؾغتفؿ افعربقي
بحوئؾ دون ذفؽ افتًؾؿ بؽؾ ـػويي وجدارة.
ودو ــو يف صدد دراشي واؿع فغي افتعؾقؿ يف افٌالد افعربقي ؾال يؿؽــو أن كـًك
طو هرة وجقد اددارس واجلومعوت إجـٌقي ظذ إرض افعربقي وزيودة ظددهو يف
أوكي إخرة ،وهذه اددارس واجلومعوت إجـٌقي تتٌع جفي أخرى يف مـوهجفو ٓ
صؾي هلو بوفقضـ وٓ بودجتؿع افعريب و ُهقيتف وثؼوؾتف وحضورتف وتورخيف ،وهلذا يعقش
ؾقفو افطالب بعؼقل أخرى ،وؿؾقب أخرى ،ووامئر أخرى ٓ ،يؽودون حيًقن
بوٓكتامء احلؼقؼل ٕوضوهنؿ ،وٓ يعتزون بلمتفؿ أو تورخيفؿ أو ُهقيتفؿٕ ،هنؿ
يدرشقن توريخ أمي أخرى وحضورة أخرى ٓ توريخ أمتفؿ وٓ حضورهتو.
وهذه اددارس واجلومعوت جتذب أؾضؾ افتالمقذ وافطؾٌي إفقفو مـ أبـوء افطٌؼي
افعؾقو وادتقشطي ،وهمٓء يعقشقن ؽربوء يف وضـفؿ ٕهنؿ ٓ يًتطقعقن افتػوظؾ معف
ظز افؽؾؿي افعربقي ادؼروءة وادًؿقظي يف أجقاء هذه اددارس واجلومعوت.

()1

( )1افدـتقر يقشػ افؼروووي -افؾغي افعربقي يف دوفي ؿطر بغ افعـويي وافشؽقى -مرجع شوبؼ
ص.126
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وإذا ـون آشتعامر بؿختؾػ ضوبف ؿد حورب افؾغي افعربقي إن يف دول
ادغرب افعريب أو يف بالد افشوم ظذ يد آشتعامر افػركز أو يف مك وؾؾًطغ
وافعراق ظذ يد آشتعامر افزيطوين ؾنن حرب افؾغوت مًتؿر يف بالدكو افعربقي يف
طؾ افعقدي ،ومو ظجز آشتعامر ظـ حتؼقؼف يف إبعود افعربقي وهتؿقشفو ؾنن ثؿي مـ
يرى أن كػر ًا مـ أبـوء افعربقي يعؿؾ ظذ حتؼقؼف ظـدمو يًتعؿؾ افؾغي إجـٌقي يف
افتعؾقؿ يف جومعوتـو ويف اددارس اخلوصي ويٌعد افعربقي ،وظـدمو تًتؼطى اددارس
اخلوصي واجلومعوت اخلوصي أبـوء افطٌؼوت آجتامظقي افعؾقو وادتقشطي ،وظـدمو
يػًح يف ادجول فؾخرجيغ مـفو بوفتقطقػ ،وحيول دون اخلرجيغ ادمهؾغ بوفعربقي،
وظـدمو جتعؾ افعربقي يف أدكك درجوت افًؾؿ افتعؾقؿل وآجتامظل يف ـثر مـ
ادقاوع ،وظـدمو تشسط اإلظالكوت ظـ ادًوبؼوت فؾتعقغ افـجوح يف آكجؾقزيي
وادعؾقموتقي وٓ يـص ظذ ذط افـجوح بوفؾغي افعربقي.
وافقاؿع فق ـوكً ثؿي شقوشي فغقيي واوحي حترص افًؾطوت ادًموفي يف
افدول افعربقي ظذ اكتفوجفو فتحديد مقؿع افؾغي افؼقمقي وافؾغوت إجـٌقي ظذ كطوق
افًوحي افعربقي يف افعؿؾقي افتعؾقؿقي افتعؾؿقي مو آل افقوع إػ مو آل إفقف حوفق ًو.
بقدَ أن افـظرة افعؾؿقي ادقوقظقي افٌعقدة ظـ افعوضػي وآكػعول تدظقكو إػ
افـظر بؽؾ رويي وأكوة إػ ادقوقع ،ؾؾربام ـون فدظوة افتعؾقؿ بوفؾغي إجـٌقي
حججفؿ ادـطؼقي يف اظتامد هذه افؾغي يف افعؿؾقي افتعؾقؿقي افتعؾؿقي يف اددارس
واجلومعوت ،وهذا مو يدؾع بـو إػ تٌقون أراء ادختؾػي يف ادقوقع ادطروح ،وتعرف
مو يذهى إفقف افػرؿوء ادختؾػقن ّ
فعؾ ذفؽ يًوظد يف رشؿ خطي فؾـفقض بوفقاؿع
وآرتؼوء بف.
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رابعاً -العربية في التعليم العالي بين التأييد والرفض والتريث
اكطالؿ ًو مـ افعالؿي افقثقؼي بغ افؾغي واهل ُقيي ،وأن افؾغي هل وظوء ثؼوؾي إمي،
وإدراـ ًو مـو أكف ظـد افؽالم ظـ فغي افتعؾقؿ يف افتعؾقؿ افعويل أهل افعربقي أم إجـٌقي؟
إكام هق مقوقع خيص افذات وأخر ،إذ إن اإلكًون يعرف بؾغتف إم ،وهق وؿـ
هذا افتعريػ أحى أم مل حيى ٓ ،خقور فف يف ذفؽ ،وهق ٓ يًتطقع تٌديؾف ،ؾفق
مؽرم مـ حقٌ إكف مـ بـل آدم ،وهق مؽرم إلكًوكقتف ،وافـوس شقاشقي ،وافؽرامي
ّ
فؾجؿقع حؼ أؿرتف افؼائع افًامويي وإروقي ،وفقس ٕحد أن يًؾٌف هذه افؽرامي،
أو حيووره يف حؼف هبو ،ـام ٓ حيؼ فف هق أن يتـوزل ضقاظقي ظـفو ،ـون ظذ ادثؼػ
احلؼقؼل ذي افـظرة ادقوقظقي أن يدرك ذفؽ ،ؾقحسم أخر إلكًوكقتف مـ جفي،
وأٓ حيوول أبد ًا أن يؾغل أخر ،أو أن يـظر إفقف مـ ظؾٕ ،كف إن ؾعؾ ذفؽ خيرج ظـ
يٌجؾ
دائرة افثؼوؾي احلؼقؼقي إػ دائرة افغقؽوئقي وافثؼوؾي ادزيػي ،ـام ٓ يؾقؼ بودثؼػ أن ّ
أخر إػ حدّ افعٌقديي افػؽريي ؾقحوول تؼؾقده بام يـوشٌف وٓ يـوشٌف ،ؾفق إن ؾعؾ
وصقه ثؼوؾتف.
ذفؽ طؾؿ ذاتف ،وطؾؿ ُهقيتفّ ،
يف وقء هذه ادؼدمي دقوقظـو احلويل تتٌدّ ى فـو وجفوت افـظر افتوفقي بغ تليقد
فؾتعؾقؿ بوفعربقي يف افتعؾقؿ افعويل وبغ رؾض هلذا افتقجف ،وفؽؾ ؾريؼ مزراتف
ومًقؽوتف وؿـوظوتف ،ؾام تؾؽ ادزرات واحلجٍ؟
أ -دعاة التعؾقم بالؾغة الكجؾقزية:
يرى همٓء أن فغي افعؾؿ يف ظككو احلويل إكام هل افؾغي آكجؾقزيي ،إذ إن
معظؿ ادراجع وادصودر افعؾؿقي هل بوفؾغي آكجؾقزيي ،وإذا مل كع ّؾؿ افطؾٌي هبذه افؾغي
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ؾؽلكـو كؿـعفؿ مـ آضالع ظذ هذه ادصودر وادراجع ،وكغؾؼ ظؾقفؿ كوؾذة افعؾؿ،
وكحقل دون أن يـؿق حتصقؾفؿ فدرجوت ظؾقو يف اجلومعوت اخلورجقي فق أرادوا
ذفؽ ،ؾض ً
ال ظـ أن اشتعامل افؾغي آكجؾقزيي يف تدريس افعؾقم يعد أهع وشقؾي
فؾتؿؽـ مـ هذه افؾغي.

()1

ويشر همٓء إػ أن آكجؾقزيي هل فغي افدوفي إؿقى ظؾؿق ًو واؿتصودي ًو ،هبو
تصدر أهؿ افؽتى وادراجع افعؾؿقي ،وادجالت آكجؾقزيي هل إـثر صققظ ًو
واكتشور ًا ،وهل حتؿؾ ادًتجدات ،وهتقؿـ ظذ فغي آتصوٓت وادعؾقموتقي بام ؾقفو
افشوبؽي افعودقي ،وتتؽؾؿ هبو ادممترات ظذ افصعقد افعودل .ومـ هـو ؾنن افتعؾقؿ هبو
يف افتعؾقؿ افعويل يف جومعوتـو افعربقي يؿؽّـ افطوفى مـ افرجقع إػ ادراجع
وافدوريوت ومعؾقموت ادقاؿع افعؾؿقي ادـتؼة بصقرة شفؾي ،ـام أن افتعؾقؿ هبو هيقئ
افطوفى دتوبعي افدراشي مو بعد اجلومعقي يف افٌالد افتل تتؽؾؿ آكجؾقزيي دوكام جفد
ـٌر ،وجيعؾ مـ افًفؾ ظذ افطوفى واخلريٍ حضقر ادممترات افدوفقي وادشورـي
ؾقفو حقٌ تًقد يف معظؿفو افؾغي آكجؾقزيي.
يضوف إػ ذفؽ ـؾف أن افتعؾقؿ هبو يػتح ؾرص ظؿؾ متعددة ويف مفـ ـثرة
تتطؾى مـ افؼوئؿ هبو افتؽؾؿ بوإلكجؾقزيي ـام هق ظؾقف احلول يف ـثر مـ إظامل ادوفقي
وآؿتصوديي وافًقوحقي وؽرهو ،مودامً افعقدي ؿد دجمً افعؾؿ اؿتصودي ًو وثؼوؾق ًو يف
طؾ ؿطٌقي واحدة هل إمرـي وفغتفو هل اإلكجؾقزيي!
( )1افدـتقر ظٌد ادجقد كك -تعريى افتعؾؿ اجلومعل «افعؾقم افطٌقعقيش أؾؽور ومؼسحوت-
جومعي افرمقك -مطٌعي جومعي دمشؼ  1982ص.4
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ويمـد أصحوب هذه افدظقة أن ثؿي هقة بغ ادجتؿع افعريب وجمتؿع ادعرؾي،
وأن حضقر افؾغي افعربقي ظذ افشوبؽي (اإلكسكً) متقاوع جد ًا ،وأن ثؿي ؾؼر ًا يف
ادراجع ذات افؼقؿي إـوديؿقي يف افعؾقم افدؿقؼي وافطٌقي وافتؼوكوت افتل تؼقد حداثي
افققم ،ومو بعد احلداثي افتل تتصدرهو افققم تؼوكي آتصوٓت وادعؾقموتقي وافتؼوكقي
احلققيي واهلـدشي اجلقـقي وآـتشوؾوت ادتالحؼي فؾػضوء.
ومع افتػجزر ادعزريف ادتًزورع تػوؿؿزً ادصزطؾحوت يف افعكز احلزوض،
وتعوطؿ أمرهو يف خمتؾزػ ادجزوٓت ،وـلهنزو أمزقاج شزقؾ ؿقيزي تتزداؾع وتشزتد
وتغزززو خمتؾززػ افٌؾززدان وإمززؿ ،وٓ كجززد يف ظك ز مززـ افعصززقر افًززوبؼ ي أن
ادصطؾحوت أربً بؿجؿؾفو يف خمتؾػ ادقوديـ ظذ مضؿقن هقؽزؾ افؾغزي افتزل
يتداوهلو ويتؽؾؿ هبو جمتؿع مـ ادجتؿعوت ،يف حغ كزرى افقزقم أن ادصزطؾحوت
افعؾؿقي وافتجوريي واحلربقي وافطٌقي وافػؾًػقي وافزراظقي وافؽقامويي وافريووقي
وافٌققفقجقي « ظؾقم احلقوةش وؽرهو مـ آ ختصوصوت ادتػرظي وافعؾقم احلديثي
تتجووز بؿجؿقظفو مػردات افؾغي افتل يًزتعؿؾفو ادجتؿزع يف حقوتزف ويف ـتوبزي
أمقره افققمقي وحوجوتف ادٌوذة ،وهذا أمر يًؿ خمتؾزػ ادجتؿعزوت متؼدمزي أو
ؽززر متؼدمززي ،ويؼززقؿ ظؼٌززوت يف كؼززؾ تؾززؽ ادصززطؾحوت مززـ جمتؿززع إػ آخززر
ويف تـًقؼفو.
ويف واؿعـزززو افعزززريب كالحزززظ اهلزززقة افقاشزززعي بزززغ افتػجزززر ادعزززريف وتػجزززر
ادصطؾحوت وظدم متؽـ جومعوتـو افعربقي يف مقاـٌي هزذا افتػجزر ،إمزر افزذي أ ّدى
إػ اشتعامل اإلكجؾقزيي.
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ويف دراشي أجريً يف جومعي افعرب افطٌقي يف اجلامهريي افؾقٌقي أصور ظدد مـ
افطؾٌي إػ أهنؿ يػضؾقن افتعؾؿ بوفؾغي اإلكجؾقزيي فألشٌوب افتوفقي:

()1

 ـثرة ادصطؾحوت %45.3 اكؼطوع افصؾي بقــو وبغ رـى احلضورة %43.1 افعؾؿ ٓ وضـ فف وٓ فغي %58.4 ظدم آتػوق ظذ ادصطؾح افطٌل يف افقضـ افعريب %48 افؾغي إجـٌقي أؿدر ظذ اشتقعوب ادصطؾح %56.2وإذا ـون افقاؿع افعريب يدل دٓفي واوحي ظذ افؼصقر يف مقاـٌي ادًتجدات
ظذ افـطوق افعودل وادصطؾحوت ادتػجرة يف خمتؾػ ادقوديـ ،ؾنن ثؿي ؿصقر ًا هق
أخر مع افساث افعريب افقاشع بؿقوديـف ادختؾػي وظؾقمف افزاخرة ادتغودؿي،
وؿصقر ًا يف حرـي افسمجي ظؾ ًام بلن افسمجي هل إوـًجغ افذي يـعش افؾغي،
ويغـل رصقدهو وثروهتو افػؽريي واإلبداظقي ،وهل مـ أهؿ افقشوئط ٓشتقعوب
ادعرؾي وكؼؾ افتؼوكي متفقد ًا ٓشتقعوهبو يف افقاؿع افعريب.
وتشر إحصوءات افققكًؽق ادتعؾؼي بؿًور افسمجي يف افعومل إػ أن مو كؼؾ إػ
افؾغي افعربقي خالل افعؼقد افثالثي ادووقي ٓ يزيد ظذ مو كؼؾ إػ افؾغي افؾقتقاكقي يف
اددة كػًفو ،وظدد شؽوهنو ٓ يتجووز أربعي ماليغ مـ افـوضؼغ هبو ،يف حغ أن ظدد
افـوضؼغ بوفعربقي يزيد ظذ  311مؾققن كًخي أي  %5مـ شؽون افعومل ،ويشغؾ
افقضـ افعريب  %11مـ مًوحي ـقـى إرض.
( )1افدـتقر خؾقؾ آل صوـر -افدـتقر حًغ حقدر -افدـتقر وق شقيز -آراء ومؼسحوت
فتدريس افطى بوفعربقي -جمؾي افتعريى -افعدد افثومـ -ـوكقن إول «ديًؿزش  1994ص.29
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ومـ يـعؿ افـظر يف هذه احلجٍ افتل يؼدمفو معوروق افتعؾقؿ بوفعربقي َير أهنو
مؼـعي يف طؾ افعقدي افتل ؾروً كػًفو ظؾقـو وظذ ؽركو ،وأن إكؽور هذه احلؼقؼي
يعد ضب ًو مـ ادؽوبرة افضورة ،إذ ٓبد فـو مـ آظساف هبو وؿٌقهلو وافًر معفو،
وهذا مو حتتؿف ادصؾحي ادٌـقي ظذ افزاؽامتقي وافرامقي إػ تعؾقؿ ضالب جومعوتـو
بوفؾغي اإلكجؾقزيي ـام يذهى إػ ذفؽ أكصور هذا افتقجف.
ب -دعاة التعؾقم بالؾغة العربقة:

أمو احلجٍ افتل يٌدهيو افداظقن إػ افتعؾقؿ بوفؾغي افعربقي ؾتتؿثؾ ؾقام يع:
 -1مساعدة الطالب عذ الػفم والتؿثل والستقعاب :إن افتعؾقؿ بوفؾغي افعربقي
يًفؾ ـثر ًا افتحصقؾ افعؾؿل مودام بوفؾغي إم ،وجيعؾ افعؿؾقي افتعؾقؿقي افتعؾؿقي
ّ
ظؿؾقي ممتعي فؾطوفى واددرس مع ًو ،ؾقشورك افطالب أشتوذهؿ يف ؾفؿ ادودة وهظي
افتؿثؾ ،ممو يقؾر افؽثر مـ افقؿً فؾطرؾغ ،ـام أن افطوفى ٓ يتفقى ادودة ـام هل
ظؾقف احلول يف افؾغي اإلكجؾقزيي ،إذ إن مـ مؼويقس افتفقى فؾدارس مؼدرتف افذهـقي
واشتعداده افـػز يف ؾفؿ ادودة يف حدّ ذاهتو.
وفؼد أدى ظدم اشتقعوب افطؾٌي فؾؿصطؾحوت وادػوهقؿ افعؾؿقي ادؼدمي إفقفؿ
بوفؾغي إجـٌقي يف جومعي افؽقيً إػ تنب بعضفؿ مـ افؽؾقوت افعؾؿقي إػ
ـؾقوت أخرى ،إذ فقحظ أن افعومؾ إشود وراء هذا افتنب هق ظدم ؿدرة افطؾٌي
ظذ إدراك ادػوهقؿ بوفؾغي اإلكجؾقزيي ،واجلدول رقم ( )2يٌغ ظدد افطؾٌي ادحقفغ
مـ ـؾقي افعؾقم إػ ـؾقوت أخرى يف اجلومعي مو ظدا ـؾقتل افطى واهلـدشي ،وؿد
بؾغً كًٌي ظدد افطؾٌي ادحقفغ  %44مـ جمؿقع افطؾٌي.

()1

( )1ادجؾي افعربقي فؾعؾقم اإلكًوكقي -افعدد افثوين وافًتقن -ربقع  1998ص« 162ادصدر -جومعي افؽقيً-
إدارة افتًجقؾ -ؿًؿ متطؾٌوت افتخرج -كامذج تغقر افؽؾقي وافتخصص افرئقز -توريخ 1985/6/2ش.
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اجلدول رقم ()2
ظدد افطؾٌي ادحقفغ مـ ـؾقي افعؾقم إػ ـؾقوت أخرى يف جومعي افؽقيً مو ظدا
ـؾقتل افطى واهلـدشي
الرقم

التخصص
العؾؿي

العام

العام

العام

العام

اجلامعي اجلامعي اجلامعي اجلامعي ادجؿوع
52/51 51/52 52/53 53/54

-1

ريووقوت

14

33

29

26

112

-2

ـقؿقوء

14

19

22

21

176

-3

ـقؿقوء حققيي

15

12

18

18

143

-4

ؾقزيوء

6

12

12

19

149

-5

حققان

9

27

26

23

185

-6

كٌوت
ومقؽروبقفقجقو

12

11

18

27

168

-7

جققفقجقو

9

9

11

14

143

ادجؿوع

69

123

136

148

466

ويف جومعي افعرب افطٌقي يف اجلامهريي افؾقٌقي أصور افطالب إػ إشٌوب افتل
جعؾتفؿ يالؿقن صعقبي يف تعؾؿ افعؾقم افطٌقي بوفؾغي إجـٌقي (اإلكجؾقزيي) ،ؾؽوكً
هذه إشٌوب ظذ افـحق افتويل:

()1

( )1افدـتقر خؾقؾ آل صوـر -افدـتقر حًغ حقدر -افدـتقر وق شقيز -آراء ومؼسحوت
فتدريس افطى بوفعربقي -مرجع شوبؼ.
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 ادحوض %21.7 ظدم إتؼون افؾغي %67 ظدم افؼدرة ظذ افػفؿ %29.8 ظدم افؼدرة ظذ افتعٌر اجلقد يف آمتحون %42.7أمو إشٌوب افتل جعؾتفؿ يػضؾقن افتعؾؿ بوفؾغي افعربقي ؾؽوكً ظذ
افـحق افتويل:
 فغتـو افؼقمقي %57.9 شفقفي آشتقعوب %56.9 شفقفي افؽتوبي %42.1 شفقفي ادـوؿشي %51.51 شفقفي افؼراءة %39.5 شفقفي آشتامع %42.1وظـدمو شئؾقا ظـ افػقائد افتل جيـقهنو مـ تعؾؿفؿ افطى بوفعربقي أصوروا إػ:
 تػوظؾ افطوفى مع جمتؿعف %47.9 ربط اجلومعي بودجتؿع %31.77 شفقفي صقغ إشئؾي يف ادـوؿشي %42.8 افتعٌر افشػقي افدؿقؼ %47.9 افؼدرة ظذ ـتوبي ادؼوٓت وافٌحقث %44.8ويف جومعي ظدن بوجلؿفقريي افقؿـقي تزدرس ـؾقزوت افعؾزقم افتطٌقؼقزي (افطزى
وافعؾززقم افصززحقي ،افصززقدفي ،ضززى إش زـون ،اهلـدشززي) وافعؾززقم اإلداريززي بوفؾغززي
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اإلكجؾقزيززي ،وفؼززد وزظززً اشززتٌوكي ظززذ ظقـززي ظشززقائقي مززـ اددرشززغ وافدارشززغ
فؾقؿقف ظذ واؿع افتعؾقؿ بوفؾغي إجـٌقي يف افعزوم افزدراد  ،2111/2111وبعزد
حتؾقؾ اإلجوبوت يف آشتٌوكي تٌغ مو يع:

()1

 -1يؼززقم معظززؿ أظضززوء هقئززي افتززدريس بؽؾقززي اهلـدشززي بنفؼززوء ادحززوضات
افشػقيي بوفؾغي افعربقي .أمو ادحوضات ادؽتقبي ؾتؼدم بوفؾغي اإلكجؾقزيي.
 -2تتؿ ظؿؾقي تؼقيؿ افطؾٌي مـ خالل آختٌورات وآمتحوكوت ادؽتقبي
بوفؾغي اإلكجؾقزيي.
 -3ظدم اشتقعوب معظؿ افطؾٌي فؾدروس افتل تؼدم بوإلكجؾقزيي مـ ؿٌؾ
بعض أظضوء اهلقئي افتدريًقي ،إمر افذي يدؾع هبؿ إػ ظدم ادقاطٌي ظذ
حضقر ادحوضات.
 -4ظدم إتؼون بعض أظضوء اهلقئي افتدريًقي فؾغي اإلكجؾقزيي.
 -5ظدم ؿدرة بعض أظضوء هقئي افتدريس ظذ تقصقؾ ادعؾقموت ادطؾقبي
وذحفو فؾطؾٌي ذح ًو مـوشٌ ًو.
 -6ظدم تقؾر ادختزات احلديثي ٓشتقعوب ادعؾقموت افعؾؿقي ظذ كحق جقد.
 -7ظدم ربط افتعؾقؿ بوفقاؿع افعؿع وادشؽالت افتل تعتقر مفـي اهلـدشي
وادامرشي افققمقي يف ادجتؿع افقؿـل.
( )1افدـتقر مؿد أمحد ظع ثوبً -تعريى افتعؾقؿ افعويل يف اجلؿفقريي افقؿـقي -جومعي ظدن مثوًٓ-
كدوة تعريى افتعؾقؿ افعويل وافتـؿقي افٌؼيي -ادجؾس إظذ فؾغي افعربقي اجلزائر 13-11
تؼيـ إول (أـتقبر) .2111
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وفؼد أثٌتً افٌحقث ادقداكقي يف افقاؿع افعريب أن افؾغي افعربقي تًوظد افدارس
ظذ افػفؿ وآشتقعوب بصقرة أؾضؾ مـ متثؾف واشتقعوبف ظـدمو ـون افتعؾقؿ بوفؾغي
إجـٌقي .ؾثؿي دراشي أجريً يف صػوؿس بوجلؿفقريي افتقكًقي صؿؾً أشوتذة
افتعؾقؿ افثوكقي ادتخصصغ بوفعؾقم افػقزيوئقي وافعؾقم افطٌقعقي وافريووقوت وادقاد
افتؼـقي ،ـام صؿؾً ظقـي مـ افتالمذة يف ادديـي ويف افريػ ومـ افػتقوت وافػتقون،
إووؾي إػ صؿقهلو ادحقط افذي يتعومؾ معفو يف افتعؾقؿ أي ادمشًوت واإلدارات
بؿختؾػ أكقاظفو.
وتقصؾً افدراشي إػ أن  %94مـ إشوتذة يؿقؾقن إػ تعؾقؿ افعؾقم بوفعربقي
ؾقر ًا ،أو بعد مدة تدريى ٓ تزيد ظـد أؽؾٌفؿ ظذ ظومغ ،وأووحً افدراشي أيض ًو
أن افتالمقذ افذيـ يتعؾؿقن بوفػركًقي مـ  12و 19شـي ٓ حيػظقن ممو تعؾؿقه يف
هنويي ـؾ شـي إٓ بـًٌي  ،%22وأن  %84مـ همٓء يرؽٌقن يف تػًر مو تعؾؿقه
بوفعربقي ٓ بوفػركًقي افتل تعؾؿقه هبو .وظـدمو شئؾ افتالمذة ظـ ذح بعض
ادػردات افعؾؿقي أو ادصطؾحوت (ووجف إفقفؿ افًمال بوفػركًقي) أجوبقا ظـف
بوفعربقي ،وؿد أظطل هلؿ اخلقور يف اإلجوبي بنحدى افؾغتغ.

()1

ؿقمً خطي تعريى ظؾؿ افتؼيح ظز شز آراء ضؾٌي
ويف صػوؿس كػًفو ّ
افًـي إوػ مـ ـؾقي افطى بصػوؿس ،وؿد ضٌؼً افتجربي بعد تقزيع اشتٌوكي ظذ
افطؾٌي شئؾقا ؾقفو ظـ ؾفؿ ادصطؾحوت يف ظؾؿ افتؼيح ويف جمول ؾفؿفؿ فؾؿقاد

( )1أمحد افزؽؾ -تعريى افعؾقم بغ افـظريي وافتجربي ادقداكقي -افتعووديي افعامفقي فؾطٌوظي
وافـؼ -صػوؿس -تقكس  1987ص.6
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إخرى وادًتقى افعؾؿل وافؾغقي ،وتٌغ أن افطؾٌي أصٌحقا يػفؿقن ادػردات
دون آشتعوكي بؼقامقس أو مراجع ،وأن مًتقى تعؾقؿ ظؾؿ افتؼيح حتًـ ؿقوش ًو دو
ـون ظؾقف ادًتقى بوفػركًقي.

()1

ويف دروس افطى افـػز بوجلؿفقريي افتقكًقي تٌغ أن افطؾٌي ـوكقا يتجووبقن
بصػي تؾؼوئقي مع إمثؾي ادحًقشي افتل ـوكً تؼدم هلؿ بوفؾفجي افتقكًقي ادفذبي
تورة ،وبوفؾغي افعربقي افًفؾي ادـول تورة أخرى ،ؾؽوكقا يػفؿقن دروس افطى افـػز
بؽؾ ووقح ،يف حغ ـوكقا جيدون صعقبي يف ؾفؿ ادعوين وادصطؾحوت افػركًقي
ادعؼدة افتل ـوكً تؼدم هلؿ يف صؾى ادودة افدؿقؼي ادتشعٌي يف كظريوهتو
ومصطؾحوهتو .وؿد أمجع افدارشقن ظذ أن افدرس افعريب ـون شفؾ ادـول بػضؾ
افتذـر بودصطؾحوت افػركًقي ادؼوبؾي فؾؿصطؾحوت افعربقي ،وافتل ـثر ًا مو ـوكً
واوحي ادػوهقؿ مع أهنو تؼدم هلؿ ٕول مرة.

()2

وؿد كًٍ ظذ هذا ادـقال بعض إشوتذة يف ـؾقي افطى ممـ ـوكقا يؾؼقن
دروش ًو يف جراحي إظصوب ويف ضى افعققن بوفؾغي افعربقي دون اشتخدام افػركًقي،
وـون افتؼٌؾ إجيوبق ًو وافـتوئٍ جقدة.
ويف دراشي ظؾؿقي أجريً يف ـؾقي افعؾقم بجومعي افؽقيً تٌغ أن اشتعامل
افؾغي اإلكجؾقزيي وشقؾي اتصول تعؾقؿقي يًٌى مشؽؾي فدى ظدد ـٌر مـ افطؾٌي ،إذ
( )1افدـتقر أمحد ديوب -تؼققؿ خطي تعريى ظؾؿ افتؼيح ظز شز آراء ضؾٌي افًـي إوػ مـ
ـؾقي افطى بصػوؿس -جتربي مقداكقي .1988
( )2افدـتقر شؾقؿ ظامر -تعريى افطى افـػز -افتعووديي افعامفقي فؾطٌوظي وافـؼ -صػوؿس-
تقكس  1987ص.44
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أصور  %83مـ ظقـي أظضوء هقئي افتدريس افعرب يف ـؾقي افعؾقم و %84مـ ظقـي
ضؾٌي ـؾقي افعؾقم ،و %98مـ ظقـي ضالب ـؾقي افسبقي إػ أن افطؾٌي ادًتجديـ
يقاجفقن صعقبي يف اشتقعوب ادػوهقؿ افتل تدرس هلؿ بوفؾغي اإلكجؾقزيي.
ودظؿ هذه أراء مو ذـره أظضوء هقئي افتدريس مـ ؽر افعرب ،إذ إن ضؾٌي
افعؾقم بصقرة ظومي يعوكقن مـ مشؽالت فغقيي ٓ متؽـفؿ مـ ؾفؿ ادحوضات افتل
تؼدم هلؿ بوفؾغي اإلكجؾقزيي بًٌى مو يعوكقكف مـ مشؽالت يف افؽتوبي وافتػوظؾ
افشػفل ،واؾتؼورهؿ إػ ادصطؾحوت افعؾؿقي وافؼدرة ظذ تؾخقص مو يدور يف
ادحوضة ٕهنؿ يػؽرون بوفعربقي.

()1

وثؿي دراشي أجريً يف ادؿؾؽي إردكقي اهلوصؿقي أصورت إػ أن افطؾٌي افذيـ
درشقا بؾغتفؿ إم يف افؽؾقوت افعؾؿقي ؿد تػقؿقا ظذ أؿراهنؿ افذيـ درشقا بوفؾغي
اإلكجؾقزيي مـ حقٌ اشتقعوب ادػوهقؿ افعؾؿقي ومتثؾفو.
ومـ هـو ـوكً افتقصقوت ادـٌثؼي ظـ هذه افدراشوت ـوؾي تدظق إػ اظتامد
افعربقي فغي فؾتدريس يف اجلومعوت ،ويرى مميدو افتعؾقؿ بوفعربقي يف ادرحؾي اجلومعقي
أن هذا هق إمر افطٌقعل وفقس بدظ ًو أو أمر ًا ظجٌو ،بؾ افعؽس هق إمر افعجقى.
وفؼد أبدى مدير مـظؿي افصحي افعودقي اشتغرابف مـ تدريس افطى يف اجلومعوت
افعربقي بوفؾغوت إجـٌقي وفقس بوفؾغي إم ،وهق يرى أن افتعؾقؿ بغر افعربقي يف
جومعوت افقضـ افعريب طوهرة ختؾػ وفقس هلو أي مزر ،وتتـوىف مع ؿرارات مـظؿي

( )1افدـتقرة كجوة ظٌد افعزيز ادطقع وافدـتقر مصٌوح احلوج ظقًك -أثر اشتخدام افؾغي
اإلكجؾقزيي وشقؾي اتصول تعؾقؿقي ظذ افتعؾقؿ إـوديؿل فؽؾقي افعؾقم بجومعي افؽقيً -جمؾي
افعؾقم آجتامظقي بجومعي افؽقيً -ادجؾد افرابع ظؼ -افعدد افرابع  1986ص.155
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افصحي افعودقي افداظقي إػ تعؾقؿ افطى بوفؾغي افعربقي ،اكطالؿ ًو مـ أن مردود افعؿؾقي
افتعؾقؿقي افتعؾؿقي ،تعؾق ًام مـ اددرس وتعؾ ًام مـ افطوفى ،يؽقن يف أحًـ أحقافف
ظـدمو يتؽؾؿ اددرس بؾغتف إم ،ويًتؿع افطوفى بؾغتف إم ،مفام يٌؾغ إتؼون ـؾ
مـفام فؾغي إجـٌقي ـام أثٌتً افتجورب .ويف افقاؿع افعريب ؿد تؽقن اخلًورة يف
ا دردود ـٌرة فعدم إتؼون اددرس وافطوفى افؾغي اإلكجؾقزيي بوفصقرة ادطؾقبي يف
ـثر مـ آختصوصوت ،ممو جيعؾ افدرس جمرد مترير فؾامدة ادطؾقبي ،يتعى افطوفى
بعدهو يف دراشتفو بجفده ،وهذا أؿرب فؾدراشي ظـ بعد.
مًقغ
وهذا ادًقغ افذي يٌديف دظوة افتؿًؽ بوفعربقي يف افتعؾقؿ اجلومعل هق ّ
واؿعل ظؾقـو أن كؼٌؾف إذا ؿٌؾـو بوفزؽامتقي.
 -2الستئـاس بتجارب األمم األخرى :إذا ـوكً افؾغي اإلكجؾقزيي جتتوح افعومل،
وحتتؾ ادرتٌي إوػ بغ افؾغوت افتل تدرس فغي ثوكقي يف خمتؾػ بالد افعومل ؾنكـو ٓ
كعرف بؾد ًا واحد ًا يف ؽر وضــو افعريب أؿدم أو حتك ؾؽر ،أو ظؿؾ ظذ تعؾقؿ مقاد
افعؾقم وافريووقوت بغر فغتفو إم مـ ؾركًو إػ افصغ وافقوبون وافزازيؾ وـقريو
وأفٌوكقو وادجر وافػقتـوم...افخ .وهو هل ذي إهائقؾ تؼقؿ ـقوهنو ظذ إحقوء افؾغي
افعزيي ،إذ ـوكً ٕؽؾٌقي ادفوجريـ افقفقد إػ أرض ؾؾًطغ فغي يف أدوكقو وافـؿًو
وروشقو وبقفقكقو وأوربو افؼؿقي ظومي ،وـوكً هلذه افؾغي آداهبو ،وفؽـفؿ ترـقهو
وآداهبو فقحققا فغي أخرى موتً ظؿؾق ًو مـذ أفػل شـي ،أٓ وهل افعزيي ،وصتون بغ
افؾغتغ افعربقي وافعزيي يف مًرة احلضورة اإلكًوكقي.

()1

( )1مقفقد ؿوشؿ -كويً بؾؼوشؿ -إكقي وأصوفي -مطٌعي افٌعٌ -اجلزائر -وزارة افتعؾقؿ إصع
وافشمون افديـقي  – 1975ص.74
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وهو هل ذي ؾـؾـدة تدرس افطى بوفؾغي افػـؾـديي ،وأيـ افػـؾـديي مـ افعربقي؟
وهؾ هلو افرصقد افثؼويف واحلضوري افعريب افعريؼ؟ وهؾ هلو مو فؾعربقي مـ تراث
ضٌل جمقد؟ كحـ افذيـ ظؾؿقا افطؾقون افطى يف ظك افـفضي ،وهو هؿ أوٓء
يدرشقن افطى بؾغتفؿ افطؾقوكقي ،وأشوتذهتؿ افعرب يدرشقكف بؾغي أجـٌقي.

()1

و هو هل ذي جتربي ـقريو اجلـقبقي ظذ أهنو مثول يًتحؼ افتلمؾ وافتدبر ،ؾؼد
ـوكً ؿٌؾ حقايل أربعي ظؼقد يف مصوف افٌالد ادتخؾػي وحتً احلؽؿ افعًؽري
وؾؼرة مـ افثروات افٌوضـقي ،وفؽـفو متؽـً مـ حتؼقؼ ضػرة ظؾؿقي وتؼوكقي
(تؽـقفقجقي) مؽـتفو مـ احلصقل ظذ مقؿع مـوؾس يف مقـى ادؼدمي بؾغتفو
افقضـقي ،وتصدرت افتؼوكي واخلزة مو يًووي أو يػقق مو تصدره أؽـك بؾداكـو
بؿقارد افطوؿي ،وذفؽ ـؾف بػضؾ افؽػوءات افعوفقي.

()2

وجتدر اإلصورة إػ أن ـقريو ـوكً يف مطؾع افًتقـقوت أؾؼر دوفي يف آشقو ؾنذا
هل افققم أؽـك توشع دوفي يف افعومل ،وحتتؾ ادرتٌي افثومـي وافعؼيـ يف تؼرير افتـؿقي
افٌؼيي ،وهل ٓ متؾؽ ثروات ضٌقعقي ـوفٌسول وافػقشػوت ،وإكام تًتقرد مو يؼدر
بحقايل  265مؾقور/بؾققن دوٓر شـقي ًو مـ ادعودن وافطوؿي ،ؾقحقفف افؽقريقن بام
يؿتؾؽقكف مـ ظؾؿ ومفورات تؼـقي إػ معدات افؽسوكقي وثالجوت وتؾػزيقكوت
وشقورات يتؿ بقعفو إػ افدول إخرى بحقايل  288مؾقور/بؾققن دوٓر ،وهؽذا
( )1افدـتقر صػوء خؾقيص -تعريى اجلومعوت -إحقوء فؽقون أـوديؿل ظريب أصقؾ -مطٌعي
جومعي دمشؼ  1982ص.4
( )2افدـتقر مؿد ظريب وفد خؾقػي -افؽؾؿي آؾتتوحقي فـدوة تعريى افتعؾقؿ وافتـؿقي افٌؼيي-
اجلزائر  13-11تؼيـ إول (أوـتقبر) .2111
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يؽقن معدل افدخؾ فؾػرد أـثر مـ ظؼيـ أفػ دوٓر شـقي ًو ،وهذا مو يضؿـ
فؾؿقاضـ افؽقري حقوة تؾقؼ بوفؽرامي اإلكًوكقي.

()1

أمو ؾـؾـدة ؾؽوكً أؾؼر دوفي يف أوربو يف اخلؿًقـقوت مـ افؼرن ادويض ،وـوكً
مًتعؿرة روشقي ؿٌؾ احلرب افعودقي إوػ وبؾد ًا زراظق ًو ٓ ،يؿؾؽ إرض افصوحلي
فؾزراظي بًٌى افثؾقج وافٌحرات افتل تغطقفو .أمو يف افًـقات إخرة ؾلخذت
حتتؾ أحقوك ًو ادرتٌي إوػ يف شؾؿ افتـؿقي افٌؼيي ـام جوء يف تؼرير افتـؿقي افٌؼيي
فألمؿ ادتحدة ،وتؽػل اإلصورة إػ أن افدخؾ افًـقي فؼـي (كقـقو) افػـؾـديي
فؾفقاتػ ادحؿقفي يًووي افدخؾ افؼقمل فدوفي ظربقي ـزى مثؾ مك.

()2

ويتضح مـ خالل ذفؽ أن افدول افتل حؼؼً افتـؿقي افٌؼيي تع ّؾؿ بؾغوهتو
افقضـقي ،ؾوجلومعوت افؽقريي تع ّؾؿ بوفؽقريي ،وافػـؾـديي تع ّؾؿ بوفػـؾـديي ،وهو هق ذا
افؽقون اإلهائقع يع ّؾؿ بوفعزيي ،يف حغ أن اجلومعوت افعربقي تع ّؾؿ بوفػركًقي أو
اإلكجؾقزيي أو افعومقي وفقس بوفعربقي.

()3

وتٌؼك افتجربي افػقتـومقي يف افتعؾقؿ بوفؾغي إم مثوًٓ حيتذى يف هذا ادجول،
وظـدمو أصدر افؼوئد «هقر مقـيش أمره بوفػتـؿي افشومؾي ظذ افرؽؿ مـ أن افػركًي
فؾؿجتؿع افػقتـومل دامً أـثر مـ ثامكغ شـي ،ضؾى أشوتذة ـؾقي افطى يف هوكقي

( )1افدـتقر ظع افؼوشؿل -إصالح اجلومعوت افعربقي وافتـؿقي افٌؼيي -كدوة تعريى افتعؾقؿ
وافتـؿقي افٌؼيي -ادجؾس إظذ فؾغي افعربقي -اجلزائر  13-11تؼيـ إول (أوـتقبر)
اجلزائر  2111ص.8
( )2ادرجع افًوبؼ.
( )3ادرجع افًوبؼ ص.11
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مؼوبؾتف فقخزوه بلن ؾتـؿي افدراشوت افطٌقي ظؿؾقي مًتحقؾي بًٌى جفؾ أشوتذة
ـؾقي افطى وضؾٌتفو افؾغي افػقتـومقي ،وضؾٌقا إفقف افعدول ظـ ؿراره أو إمفول تطٌقؼ
افػتـؿي ظذ ـؾقي افطى ،واشتؿع افؼوئد افػقتـومل هلؿ شوظوت ،ثؿ حًؿ ادؼوبؾي ؿوئ ً
ال
هلؿ« :يًؿح فؽؿ بوفتدريس بوفؾغي افػركًقي بصقرة اشتثـوئقي هذه افًـي ؾؼط ،مع
ضورة تعؾؿؽؿ وضؾٌتؽؿ افؾغي افػقتـومقي افقضـقي خالل أصفر افدراشي افتًعي ،ظذ
أن جتري آمتحوكوت يف شوئر ادًتقيوت يف هنويي افًـي بوفؾغي افػقتـومقي ،ثؿ تًتلكػ
افدراشي يف افعوم ادؼٌؾ بوفؾغي افػقتـومقي.

()1

ويف مجفقريوت آحتود افًقؾقتل شوبؼ ًو ظؿؾً ـؾ مجفقريي ظذ أن تدرس
بؾغتفو ادحؾقي يف جومعوهتو حرص ًو مـفو ظذ أن يطؾع ـؾ مقاضـ ظذ مقوديـ افعؾؿ
وادعرؾي بوفؾغي افتل يتؼـفو ،وـون ؿودة آحتود افًقؾقتل مـ ُ
ؿٌؾ ؿودريـ ظذ ؾرض
افؾغي افروشقي افقاحدة يف مجقع اجلؿفقريوت ،وفؽـفؿ أدرـقا إفػي بغ افؾغي افتل
يتؼـفو افطوفى وافعؾقم افتل جيى ظؾقف اإلدوم هبو ،ـام أدرـقا افير افذي شقعقد
ظذ افعؾؿ وافثؼوؾي فق أبعدوا افؾغوت ادحؾقي ظـ افتعؾقؿ افعويل.
 -2كجاح جتربة جامعة دمشق من حق التعؾقم بالعربقة :يقرد افؼوئؾقن بوفتعؾقؿ
بوفؾغي افعربقي جتربي جومعي دمشؼ كؿقذج ًو فؾتعؾقؿ بوفعربقي وٓشقام ـؾقي افطى ؾقفو،
ؾؼد أثٌتً كجوحفو حقٌ مل متـع افدراشي بوفعربقي ؾقفو خرجيقفو مـ آختصوص يف
أمريؽو وافدول افغربقي .ؾػل اجلؿعقي افطٌقي افعربقي إمريؽقي وافتل تضؿ ادتخرجغ

( )1ظثامن افًعدي -افعزكي افشومؾي وافتحؽؿ بوفتؽـقفقجقو ادعوسة يف افؽقون اإلهائقع-
جومعي افؽقيً -ـؾقي افسبقي -ؿًؿ أصقل افسبقي -ص.6
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يف جومعوت افٌالد افعربقي وافعومؾغ يف أمريؽو ،يشؽؾ خرجيق اجلومعوت افًقريي
وخوصي جومعي دمشؼ ،افـًٌي افؽٌرة ،وـثر مـفؿ يشغؾ مـوصى ظؾؿقي مرمقؿي.

()1

وؽدت جومعي دمشؼ ميب ادثؾ ظذ كطوق افًوحي افعربقي ؾفو هق ذا
افدـتقر ظٌد افصٌقر صوهغ يؼقل« :تزز ملشوة افؾغي افعربقي بقوقح إذا مو رأيـو أن
افعؾقم افتل تؼقم ظؾقفو احلضورة احلديثي ـوهلـدشي وافطى وافصقدفي وافطٌقعي
وافريووقوت ـؾفو تدرس بوفؾغي اإلكجؾقزيي يف جومعوتـوٕ ٓ ،ن افؾغي افعربقي ظوجزة
ظـ متثؾ حؼوئؼفو ومصطؾحوهتو متث ً
ال مو ،بؾ ٕن هقئوت افتدريس يف هذه ادجوٓت
هل افعوجزة ظـ اشتعامل افؾغي افعربقي أداة فـؼؾ ادعورف احلديثي ومتوبعي مو يـؼ يف
اخلورج بػؽر وفًون مٌغ!؟

()2

ويتوبع افدـتقر صوهغ ؿوئالً« :فؼد حيت أخر ًا مـوؿشي فرشوفي يف ظؾؿ
افطػقؾقوت فـقؾ درجي افدـتقراه ،وـوكً هذه ادـوؿشي كؿقذج ًو فؾؿلشوة افتل كعقشفو
يف افقضـ افعريب ،ومعزة ظـ افتؿزق افعؿقؼ يف أظذ مًتقيوت افٌحٌ افعؾؿل
احلضوري :افرشوفي مررة بوإلكجؾقزيي ،وؿدمً افطوفٌي مؾخص ًو ظـفو بوإلكجؾقزيي
أيض ًو .وبدأت ادـوؿشي ،ؾتحدث ادؼف بوفعربقي ،وكوؿش أحد إظضوء افطوفٌي
بوإلكجؾقزيي ،وكوؿش افعضق أخر افطوفٌي بوفعربقي ،وـوكً افطوفٌي ترد وتـوؿش
بوإلكجؾقزيي وبوفعربقي يف فغي خمتؾطي ـوختالط افرؿع يف افثقب ادفؾفؾ ،وذفؽ يف
( )1افدـتقر ظٌد احلل ظٌوس -فغي افتعؾقؿ افعويل -موضة أفؼقً يف مؽتٌي إشد بدمشؼ-
 2111ص.3
( )2افدـتقر ظٌد افصٌقر صوهغ -ديقجغ مصٌوح افػؽر -افعدد افرابع وافثالثقن -افًـي
افعوذة  1976ص.11
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ـؾقي افطى بنحدى اجلومعوت ادكيي افعريؼي .وفق أن هذا ادقوقع ـون مطروح ًو
بجومعي دمشؼ فؽتى بوفعربقي وفـقؿش بوفعربقي دون أدكك صعقبي يف إداء ،أو يف
ادصطؾحوتش.

()1

وخيؾص إػ افؼقل« :فـؼؾفو ساحي ودون مقاربي :إن افؾغي افعربقي ؽر
ظوجزة ،وإكام افعوجز بعض بـقفو شقاء أـون افعجز مـ افـقع افثؼويف ادتؿثؾ يف
وعػ إدوم أشوتذة افؼوهرة بوفؾغي افعربقي ومصطؾحوهتو ،أم ـون مـ افـقع افـػز إذا
اؾسوـو ؾقفؿ افؼدرة ظذ اشتعامل افؾغي ،وفؽـفؿ حيجؿقن ظـ خقض افتجربي فػؼر
يف اإلحًوس بوٓكتامء افؼقمل ،ذفؽ اإلحًوس افذي يدؾع اجلـدي إمغ إػ
اؿتحوم إهقال ،وؿد ـون خؾقؼ ًو أن يدؾع همٓء إشوتذة إػ صـع ادحولش.

()2

وإذا ـون افدـتقر ظٌد افصٌقر صوهغ وهق افعريب يشقد بوفتجربي افًقريي يف
افتعؾقؿ بوفؾغي إم «افعربقي افػصقحيش ؾنن افًقد «بقكقرش افػركز وهق مدير
ادعورف افعوم يف ادػقوقي افعؾقو إبون آكتداب افػركز أصود مـ ُ
ؿٌؾ بصـقع
إشوتذة افًقريغ افذيـ اختوروا افعربقي فغي فؾتعؾقؿ يف اجلومعي إبون إكشوئفو يف ظفد
آكتداب افػركز إذ يؼقل« :فًتؿ خمطئغ يف اختقورـؿ افؾغي افعربقي فؾتدريس ،بؾ
ـقكقا واثؼغ أكؽؿ أحًـتؿ صـع ًو بوختقورهو ،ؾنن مـ يزظؿقن أن افؾغي افعربقي ؽر
صوحلي فؾتعٌر ظـ مصطؾحوت افعؾؿ احلوض هؿ ظذ خطل مٌغ ،ؾوفتوريخ يثًٌ أن
فغي افضود ـًوئر افؾغوت إخرى ؽـقي بوصتؼوؿفو ،وـوؾقي بؽثرة تراـقٌفو فؾتعٌر ظـ

( )1ادرجع افًوبؼ.
( )2ادرجع افًوبؼ ص.11
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إؾؽور اجلديدة وآرتٌوضوت احلديثي افتل تربط تؾؽ إؾؽور ،وأن ؾالشػي افعرب
حقـام كؼؾقا يف افؼرن افتوشع إػ فغتفؿ رشوئؾ أرشطق ضوفقس متؽـقا مـ كؼؾ افعؾقم
إػ فغتفؿ ـام يف ظفد ابـ شقـو وافغزايل وابـ رصد ،ؾام يـؽر أحد واحلول هذه أن
افؾغي افعربقي صوحلي دامصوة افؾغوت إخرى وفؾتعٌر ظـ إؾؽور افعؾؿقي احلديثي،
واظؾؿقا أن اكدؾوظؽؿ إػ إجيود ممشًي ظؾؿقي ـٌرة ظربقي افؾًون هق ظذ مو
أرى أـز دفقؾ ظذ حذاؿتؽؿ ؾظؾقا موؾظغ ظذ هذه إداة افٌديعي افتل كحـ
مديـقن هلو بؽثر مـ إظامل افٌوهرة ،وبعدد مـ إصؽول اجلؿقؾي افتل جتذ هبو
افػؽر افٌؼيش.

()1

ويتوبع ؿوئالً« :أمتـك أٓ تضقعقا هذا آحسام ادؼدر فؾغتؽؿٕ ،ن مـ يداؾع
ظـ فغتف يداؾع ظـ أصؾف وظـ حؼف وظـ ـقوكف وظـ حلؿف ودمف ،وإكؽؿ تػفؿتؿ هذا
إمر جقد ًاش.

()2

وهو ؿد مر ظذ إكػوذ افتجربي افًقريي مو يؼرب مـ ؿرن ـومؾ ،وتدل خمرجوهتو
ظذ خمتؾػ افصعد كجوظتفو ،يف افقؿً افذي مو كزال كًؿع ؾقف ظذ كطوق افًوحي
افعربقي صقحوت تـطؾؼ مـ هـو وهـوك تتًو َءل ظـ صالحقي افؾغي افعربقي يف تعؾقؿ
افطى واهلـدشي وادقاد افعؾؿقي هبو.
 -1خعادة الثؼة بالـػس يف الكتامء خىل أمة ماجدة :إذا أفؼقـو كظرة ظذ افساث
افعؾؿل ٕمتـو افعربقي اإلشالمقي ؾنكـو كالحظ ؽـوه وتـقظف يف خمتؾػ ادقوديـ ،ؾؽوكً

( )1ادعفد افطٌل افعريب -جمؾي ادعفد افطٌل افعريب -افًـي افثومـي  1931ص.45
( )2ادرجع افًوبؼ ص.46
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افعربقي ضقال ؿرون ظدة فغي افعؾؿ واحلضورة يف افعومل ادتحي ،وؿد ظرؾفو وـتى
هبو افعرب ادًؾؿقن وؽر ادًؾؿغ حتك إن ضوئػي ـٌرة مـ همٓء افعؾامء ؿد ثؼػقهو
ووؿػقا ظذ أهارهو ،ؾلحٌقهو وهجروا فغوهتؿ بعد أن جعؾقهو فغتفؿ ادػضؾي ،وهبو
ظرؾقا ٕهنؿ ـتٌقا هبو.

()1

ومـ إشفوموت افعؾامء افعرب وادًؾؿغ يف ادقوديـ افعؾؿقي ادختؾػي مو ؿوم بف
افؽـدي افذي يعد أول مـ ووع معج ًام فؾؿصطؾحوت افعؾؿقي ،إذ إكف ووع رشوفي
يف حدود إصقوء ورشقمفو اصتؿؾً ظذ ثامكقي وتًعغ مصطؾح ًو ؾؾًػق ًو مجقعفو مـ
أصؾ ظريب مو ظدا مصطؾحغ اثـغ ؾؼط مهو «ؾؾًػي وآشطؼسش .وأفػ افعومل
افعريب افرازي ـتوبف «احلوويش ،ويؼع يف ثالثغ جزء ًا مجعً ادعورف افطٌقي افتل
تقصؾ إفقفو افعؼؾ افٌؼي مـذ أيوم أبؼراط ،وطؾ هذا افؽتوب ادرجع افطٌل
إشود يف أوربو مدة تزيد ظذ أربعؿئي ظوم ،ـام ـتى افرازي يف افؽقؿقوء ،وهق
أحد إوائؾ افذيـ جعؾقا افؽقؿقوء ظؾ ًام يدرس ظذ ضرائؼ ظؾؿقي وظؿؾقي وجتريٌقي.
وـتى «ابـ شقـوش يف ظدة ظؾقم ،ؾػل جمول افطى ووع ؿقاظد ظؾؿ اجلراحي
ومفد افًٌقؾ فالـتشوؾوت افطٌقي افعظقؿي افتل حؼؼفو ظؾؿ افطى
وافتؼيحّ ،
احلديٌ ،وووع ـتوب «افؼوكقنش يف افصقدفي أورد ؾقف مو يزيد ظذ شٌعؿئي ظؼور.
وـون «افٌروينش ظود ًو بوفػؾؽ وؾقؾًقؾ ًو وريووق ًو وجغراؾق ًو ،وـتوبف يف افػؾؽ
مقشقظي تضؿـً افؼقاكغ افطٌقعقي ،وووع ـتوب اجلقاهر اخلوص بوٕوزان افـقظقي
فؾؿعودن وإحجور افثؿقـي ،وظوفٍ يف ـتوبف «افصقدفيش أكقاع إدويي.
( )1افدـتقر إبراهقؿ افًومرائل -يف افتعريى بغ مووقف وحوضه -جمؾي ادجؿع افعؾؿل
افعراؿل -مٍ 29ظوم  1978ص.94
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ويعد «ابـ افٌقطورش مـ أظظؿ افعٌوؿرة يف ظؾؿ افـٌوت حقٌ ذح يف ـتوبف
«إدويي ادػردةش و«إؿربوذيـش حقايل أفػ وأربعؿئي كٌوت ضٌل مع ذـر أشامئفو
وضرق اشتعامهلو.
وووع أبق افؼوشؿ افزهراوي ـتوب «رشوفي افتكيػ دـ يعجز ظـ افتلفقػش
ويعد ـتوب ًو مدرشق ًو فؾجراحي ،يشتؿؾ ظذ أصؽول وصقر ٔٓت ضٌقي شوظدت ظذ
ووع أشس ظؾؿ اجلراحي يف أوربو إذ ـون مرجع ًو فؼرون ظديدة.
ويعد جوبر بـ ح ّقون مـ أوائؾ إشامء افتل جمدهو افغرب ،وترجؿ ـتٌف إػ
افالتقـقي ،وـتوبف «افساـقىش مـ أوائؾ افؽتى افعربقي افتل ترمجً إػ افالتقـقي،
وطؾً ـتٌف يف افؽقؿقوء ادرجع إشود ٕوربو يف افؼرون افقشطك ،واشتؿر أثرهو
حتك افؼرن افثومـ ظؼ.
ـام يعد احلًـ بـ اهلقثؿ مـ أظظؿ ظؾامء افطٌقعقوت ،ويليت ظذ رأس ؿوئؿي
ظؾامء افٌكيوت ،وؿد ترجؿ ـتوبف «ادـوطرش مخس مرات إػ افالتقـقي ،وكؼؾ ـثر مـ
ظؾامء أوربو ؾـ افٌكيوت وظؾؿ افضقء مـ ممفػوتف.
وووع «اخلقارزملش ـتوبغ هومغ يف افريووقوت أوهلام «حًوب اجلز
وادؼوبؾيش وؽدت ـؾؿي اجلز ـؾؿي ظودقي ،وثوكقفام «يف ظؾؿ ادحوشٌيش ذح ؾقف
اشتخدام كظوم إظداد وإرؿوم ،ـام ذح ضرق اجلؿع وافطرح وافؼًؿي وحًوب
افؽًقر .وترجؿ هذا افؽتوب إػ افالتقـقي ،واشتعوض إوربققن بوٕرؿوم افروموكقي
ادعؼدة إرؿوم افعربقي افًٌقطي .ويعد افصػر مـ آـتشوؾوت اهلومي افتل أصور إفقفو
اخلقارزمل ،وبطريؼتف اشتطوظقا بـوء إرؿوم.

()1

( )1ؿوشؿ ظثامن كقر -افتعريى يف افقضـ افعريب -جومعي اخلرضقم  1988ص.13
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تؾؽ هل إصورات ظوبرة ؾؼط تدل ظذ إشفوموت افعؾامء افعرب وادًؾؿغ يف
ادجوٓت افعؾؿقي تلفقػ ًو وتعريٌ ًو ،وموزافً دور افؽتى يف افعومل تزخر بوفقثوئؼ
وادخطقضوت افعربقي افتل تؽشػ ـؾ يقم ظـ خٌويوهو ،وتضقػ جديد ًا إلشفوموت
افعرب وادًؾؿغ يف بـوء احلضورة اإلكًوكقي .وظـدمو يتعرف افطوفى مو أشفؿً بف
أمتف يف إؽـوء احلضورة اإلكًوكقي وخوصي يف ادقوديـ افعؾؿقي يدؾعف ذفؽ إػ وصؾ
احلوض بودويض ،ويعقد افثؼي يف كػًف بوٓكتامء إػ أمي أشفؿً أيام إشفوم يف مًرة
احلضورة افٌؼيي ،ويؽقن ذفؽ حوؾز ًا فف إػ اديض يف ربط إصوفي بودعوسة ،وربط
ادويض ادجقد ٕمتف بحوضهو افذي يقده مؼؿ ًو ظذ ؽرار ذفؽ ادويض.
 -2تعزيز وشائج الربط بني اجلامعة وادجتؿع :إذا ـون افتعؾقؿ بوفؾغي إم ؾنن
يف ذفؽ إحؽوم ًو فؾصؾي بغ مو كعؾؿف ٕبـوئـو ومو كعدهؿ مـ أجؾف يف خدمي ادجتؿع،
وٓ يؿؽـ أن يؽقن ثؿي تػوهؿ ؾ ّعول بغ ضٌقى معدّ بوٕجـٌقي ومريض أمل يشؽق
أوصوبف بؾغتف ادحؾقي ،وٓ بغ مفـدس معدّ بوٕجـٌقي وظومؾ يعؿؾ بنذاؾف فقس فف
أي صؾي بودصطؾحوت إجـٌقي.
ويف وقء ذفؽ يرى مميدو افتعؾقؿ بوفؾغي إم «افعربقي افػصقحيش أن ظذ
افؼقودات اجلومعقي أن جتعؾ مـ اجلومعوت ومعوهد افتعؾقؿ افعويل افعريب مصوكع
فتخريٍ افرجول افذيـ اشتـورت بصوئرهؿ ،وتلصؾً صخصقوهتؿ ،وترـزت دظوئؿ
اكتامئفؿ إل أمتفؿ ،وفـ يتحؼؼ ذفؽ بنبعود افؾغي افؼقمقي.
ويرون أيض ًو أن ثؿي تـوؿض ًو ظجقٌ ًو أن كع ّؾؿ ضالبـو ذف فغتـو وـقهنو دظومي
ؿقمقتـو ،وكتحدث هلؿ ظـ مزايوهو وخصوئصفو وشعي تراثفو وؽـوه ،ثؿ كٌوظد بقـفؿ
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وبقـفو ؾـعزهلو ظـفؿ ،وكعزهلؿ ظـفو ،مثٌتغ هلؿ ظؿؾق ًو أهنو فغي ؿوسة وظوجزة ،وٓ
تصؾح فؾتعؾقؿ ظـدمو ّ
كدرس هبو.
وكدرس بوفؾغوت إجـٌقي وٓ ّ
كتخذ ظـفو ّ
ـام يرون أن افتعؾقؿ بوفؾغي إم حيؼؼ ديؿؼراضقي افتعؾقؿ ،إذ ٓ معـك فديؿؼراضقي
افتعؾقؿ مو مل يؽـ بوفؾغي افتل يػفؿفو معظؿ أبـوء إمي ،ؾديؿؼراضقي افتعؾقؿ وـقكف بوفؾغي
افؼقمقي ضرؾون متالزمون ٓبد أن يمدي أحدمهو إػ أخر بوحلتؿقي ،ومو إسار بعض
اجلومعقغ ظذ اشتخدام فغي ٓ يتؼـفو ؽرهؿ إٓ تعٌر ظـ صعقر بوفتؿقز وافطٌؼقي،
وترؾع ظـ ادجتؿعوت افتل أكشئً ممشًوهتؿ خلدمتفو.
 -3دح

حجج الداعني خىل التعؾقم باإلكجؾقزية :إذا ـون افداظقن إػ افتعؾقؿ

بوفؾغي اإلكجؾقزيي ٕهنو فغي افعؾؿ ،وٓبدّ مـ تعؾقؿ افطى واهلـدشي وادقاد افعؾؿقي
هبو ؾنن دظوة افتعؾقؿ بوفعربقي يردون ظذ هذه احلجي ؿوئؾغ :فقًً افؾغي اإلكجؾقزيي
وحدهو فغي افعؾؿ ،ؾفـوك افػركًقي وافروشقي وإدوكقي وافقوبوكقي واإلشٌوكقي
وافصقـقي..وافٌؾدان إوربقي وؽرهو تعؾؿ ضؾٌتفو بؾغوهتو ،وفقس هـوك صؽقى مـ
أن همٓء افطالب ممـقظقن مـ آضالع ظذ ادراجع ،وأن كوؾذة افعؾؿ ؿد أؽؾؼً
دوهنؿ ،ويميد ذفؽ افٌحقث وادخسظوت وادؽتشػوت افتل يـجزهو أبـوء هذه افدول
ؽر افـوضؼي بوإلكجؾقزيي.
ومـ جفي أخرى ؾنن افتدريس بوفؾغي اإلكجؾقزيي شقحرم ادتخصصغ افعرب
بدراشوت ظوفقي يف افدول افتل ٓ تتؽؾؿ اإلكجؾقزيي ـػركًو وأدوكقو وروشقو...افخ أن
يًفؿقا يف افتعؾقؿ افعويل افعريب رؽؿ ـػويتفؿ افعؾؿقي ،وهؿ ـثرون يف بالدكو
افعربقي ،وشقتزايد ظددهؿ بًٌى إؽالق أمريؽو وإكؽؾسا إبقاب يف وجف خرجيل
جومعوتـو يف اختصوصوت ـثرة.
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ويقجف افداظقن إػ افتعؾقؿ بوفعربقي افًمال افتويل إػ افػريؼ أخر افداظل إػ
افتعؾقؿ بوإلكجؾقزيي ،إذا ـون ادزر فدظقتؽؿ مو ذـرتؿ مـ هقؿـي افؾغي اإلكجؾقزيي
ظودق ًو مزر ًا شؾق ًام وـوؾق ًو ،ؾؽقػ جتقٌقن ظـ السمالني اآلتقني:
 -1دوذا مل تـتٌف دول افعومل أخر ؽر ادتؽؾؿي بوإلكجؾقزيي إػ افػقائد افتل
تذـروهنو فؾتعؾقؿ هبو ؾتعتؿدهو فغي فؾتعؾقؿ افعويل؟ وهو هل ذي ؾركًو
تدرس بوفػركًقي وتـشط وتٌذل اجلفد فدظؿ افػراكؽػقكقي ،وهو هل ذي
تدرس بوٕدوكقي وتػتح معوهد ؽقتي يف أكحوء ظديدة يف افعومل فـؼ
أدوكقو ّ
فغتفو؟ وإذا ؿؾتؿ إن هلذه افدول إشفوم ًو مؾؿقش ًو يف افعؾقم ؾام صلن روموكقو
وإيران وترـقو وافداكامرك وؽرهو وؽرهو مـ دول صغرة يف مًوحتفو
تدرس بؾغوهتو؟
وؿؾقؾي يف ظدد شؽوهنو ّ
وهؾ تًتطقع هذه افدول افؼقوم بؿتطؾٌوت افتدريس بؾغوهتو مـ ترمجي وؽرهو،
وتعجز إمي افعربقي بؿًوحتفو وتعداد شؽوهنو وثرواهتو افطٌقعقي وتورخيفو
احلضوري أن تؼقم بذفؽ؟
 -2والسمال الثاين :إذا ـون ادزر فؾتعؾقؿ بوفؾغي اإلكجؾقزيي حؼقؼي ـام تؼقفقن
كتقجي دراشي مقوقظقي حرة تؼ ّقؿ مصؾحي افطوفى وإمي وفقس مظفر ًا ٓ
صعقري ًو فٌؼويو اشتعامر ؾؽري تغؾغؾ يف افالصعقر بعد شـغ ضقيؾي مـ
وقوع افػؽر افعريب وتعرض افثؼوؾي افعربقي فيبوت متتوفقي مـ افظؾؿ
وآشتفوكي وآشتٌوحي واجلفؾ ،ممو أؾؼد ادقاضـ افعريب ثؼتف بنمؽوكوتف
واحسامف فذاتف ،وطـ أكف يرتػع بتؼؾقده افً ّقد ادًتعؿر ،ؾؾامذا إذ ًا تدرس
جومعوت افد ول افعربقي يف صامل أؾريؼقو بوفؾغي افػركًقي ،وهل فقًً فغي
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افعقدي ادفقؿـي ،وإكام هل فغي افً ّقد افذي ـون هـوك ،فغي افرجؾ إبقض؟
أفقس ٕن هذا افشعقر بوفدوكقي مل حيدث ظػقي ًو وإكام ـون كتقجي دراشي
وتصؿقؿ؟ أفقس ٕن همٓء يريدون فألمي افعربقي أن تـًك ُهقيتفو ،وأن
متزق هذه اهل ُقيي إػ ُهقيوت متعددة وذفؽ هبدم افدظومي إؿقى فٌـوء إمي
وهل فغتفو؟
وإذا ـون دظوة افتعؾقؿ بوإلكجؾقزيي يرون أن ثؿي تػجر ًا يف ادصطؾحوت يف
خمتؾػ مقوديـ ادعرؾي ،وأن أـثر هذه ادصطؾحوت مل يسجؿ إػ افعربقي حتك أن،
وؿد ٓ يؽقن فف مؼوبؾ يف افؾغي افعربقي بًٌى ظجزهو ظـ اشتقعوب ادصطؾحوت
افطٌقي ؾنن دظوة افتعؾقؿ بوفعربقي يرون أن اشتخدام افؾغي افعربقي يف افتعؾقؿ أمر،
واشتعامل ادصطؾحوت أمر آخر ،ؾفؿ يدظقن إػ أن كؽتى ظـ افعؾؿ بوفعربقي وأن
تؾؼك افدروس بوفعربقي ،وأن تٌؼك ادصطؾحوت افعؾؿقي بلشامئفو إجـٌقي إػ أن
تعرب أو حتؾ مشؽؾتفو ،ؾؾقؽتى ادمفػقن افػقتومغ واهلرمقن وافؽقفًسول ،وـؾ
ّ
مصطؾحوت افعؾقم ؽر ادعربي بلشامئفو إجـٌقي ،وفؽـ فقتؽؾؿقا ظـفو وفقتحدثقا
بوفؾغي افعربقي ٕن افؾغي ـقون ؾؽري وكػز رائع ،وأمو ادصطؾحوت ؾلفػوظ أو
ؿقافى فػظقي تدل ظذ معون معقـي.

()1

ويتًوءل دظوة افتعؾقؿ بوفعربقي :ـقػ كقؾؼ بغ ادظوء ظجز افؾغي افعربقي ظـ
اشتقعوب ادصطؾحوت افطٌقي ـام يدّ ظل بعضفؿ وبغ واؿع إمر وحؼقؼتف ،وهق
صؿقل افؾغي افعربقي فؽؾ مصطؾحوت افطى وؽره ـام تـطؼ بف ـؾقي افطى يف
( )1افدـتقر مدين اخلقؿل -افتعؾقؿ افعويل بوفعربقي يف فٌـون -مممتر افتعريى بدمشؼ مطٌعي
جومعي دمشؼ  1982ص.4
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اجلومعي افًقريي ،وافتل ـوكً مـ أوائؾ اجلومعوت افتل بدأت بوفتعريى ،وـون هلو
افػضؾ يف كؼ افتعريى افطٌل وؽره حقٌ شودت فغي افضود يف مدرجوت هذه
اجلومعي تدريً ًو وامتحوك ًو.

()1

ويعزز دظوة افعربقي حجتفؿ بوإلصورة إػ أن ادعجؿ افطٌل ادقحد يف ضٌعتف اجلديدة
وؿ مو يزيد ظذ  151.111أفػ مصطؾح بوفؾغوت افثالث افعربقي واإلكجؾقزيي
ؿد ّ
وافػركًقي ،ومل تؽـ افعربقي بعوجزة ظـ إجيود ادؼوبالت فؾؿصطؾحوت إجـٌقي.
ج -الداعون خىل اليري :
ثؿي كػر مـ إـوديؿقغ افذيـ يرون أن افظروف ؽر مقاتقي فؾتعؾقؿ بوفؾغي افعربقي
يف اجلومعوت افعربقي ومعوهدهو ،ويدظقن إػ افتعؾقؿ بوفؾغي إجـٌقي ريثام تتقؾر افظروف
فؾتعؾقؿ بوفعربقي ،وحجتفؿ أن افتعريى يًتؾزم مدى زمـق ًو ٓ يتحؼؼ إٓ بعد تقؾر
مًتؾزموتف ،وهذه ادًتؾزموت ؽر متقؾرة ،إذ ٓ مراجع بغ أيدي افطؾٌي بوفعربقي ،ـام أن
إشوتذة ادعديـ إظداد ًا جقد ًا فؾتدريس بوفعربقي ؽر متقؾريـ ظذ افـحق ادـشقد ،إذ إن
تلهقؾفؿ بوٕجـٌقي يف إظؿ إؽؾى ،ويضوف إػ ذفؽ ـؾف أن ثؿي معقؿوت موديي وؾـقي
ادعقؿوت:
تًتؾزم افسيٌ ،ومـ هذه ّ

()2

 -1ؿؾي اإلمؽوكوت افػـقي ووعػفو «رشؿ ،ضٌوظي ،تصقير..افخش.
 -2ؿؾي افؼقامقس وادعجامت ادتخصصي يف خمتؾػ ادجوٓت.
( )1افدـتقر أمحد مؿد احلكي -مًموفقي ظضق هقئي افتدريس وافـوذ ظـ مجقد افتعريى يف
افقضـ افعريب -مطٌعي جومعي دمشؼ  1982ص.11
معقؿوت تعريى افتعؾقؿ افعويل مـ
( ) 2افدـتقر حًغ مؿد رزق وافدـتقر حوتؿ ظٌقد جعػرّ -
وجفي كظر تدريس اجلومعي افتؽـقفقجقي يف افعراق -مممتر افتعريى يف دمشؼ ظوم .1982
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 -3ظدم وجقد مصطؾحوت ظؾؿقي متػؼ ظؾقفو.
 -4وعػ بعض أظضوء اهلقئي افتدريًقي بوفؾغي افعربقي ،وهذا يعقؿفؿ يف ظؿؾقي
افسمجي وافتعريى.
 -5زيودة إظٌوء افتدريًقي واإلداريي ادؾؼوة ظذ ـوهؾ أظضوء اهلقئي افتدريًقي،
إمر افذي يًتـػد ضوؿتفؿ ،وحيدّ مـ تػرؽفؿ فؾتعريى.
 -6وعػ اإلؿٌول ظذ افعؿؾ اجلامظل ادـظؿ يف ظؿؾقي افتعريى.
 -7ؾؼدان خطي ظربقي ؿقمقي مقحدة فؾتعريى وافسمجي.
 -8ظدم اضالع اددرشغ ظذ مو جيري يف إؿطور افعربقي يف جمول افتعريى.
 -9افعجز يف إضر افتدريًقي وارتػوع كًٌي افطؾٌي إػ اددرشغ.
 -11ظؼدة اخلقف مـ ادجفقل حقٌ يظـ بعضفؿ أن افتعؾقؿ بوفعربقي شقزء
إػ مًتقى افتعؾقؿ وافٌحٌ.
هلذه إشٌوب جمتؿعي يرى ؾريؼ مـ أظضوء اهلقئي افتدريًقي يف جومعوت
افقضـ افعريب وبعض مـ بقدهؿ افؼرار أن افسيٌ يف افتعريى أمر حتؽؿف افظروف
ادقوقظقي ،وأن اإلؿدام ظؾقف دون هتقئي مًتؾزموتف ؿد تؽقن فف آثور شؾٌقي
واكعؽوشوت خطرة ظذ ظؿؾقي افتعريى كػًفو.
ومل تؽـ افدظقة إػ افسيٌ يف إكجوز افتعريى مؼتكة ظذ افعؼقد إخرة مـ
افؼرن ادويض ؾؼط ،وإكام ٓحظـو أن هذه افدظقة وردت يف بحقث ؿدمفو أصحوهبو إػ
مممتر جمؿع افؾغي افعربقي بوفؼوهرة «افؾغي افعربقي وافتعؾقؿش ظوم  ،2119حقٌ دظو
أصحوهبو إػ تعؾقؿ افعؾقم يف افٌالد افعربقي بوفؾغي افؽقكقي مقاـٌي فروح افعك،
ويؼصدون بوفؾغي افؽقكقي افؾغي إجـٌقي وخوصي اإلكجؾقزيي ،وـون مـ بغ همٓء
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افدظوة إشتوذ افدـتقر ظٌد افعزيز بـ ظثامن افتقجيري اددير افعوم فؾؿـظؿي اإلشالمقي
فؾسبقي وافعؾقم وافثؼوؾي «إشقًؽقش ،وظضق ادجؿع ادراشؾ ،وإشتوذ افدـتقر ظٌد
اهلودي افتوزي مـ ادغرب وهق ظضق جمؿع افؾغي افعربقي بوفؼوهرة ،حقٌ دظو إول إػ
تعؾقؿ افعؾقم بوإلكجؾقزيي ،ودظو افثوين إػ تعؾقؿفو بوفػركًقي ،وأصورا إػ أن افتعؾقؿ
بوٕجـٌقي ممؿً ريثام تتقؾر افظروف واإلمؽوكوت فؾتعؾقؿ بوفعربقي.

خامساً -خطة مقترحة لالرتقاء بالىاقع
حيتوج آرتؼوء بقاؿع افؾغي افعربقي يف افعؿؾقي افتعؾقؿقي افتعؾؿقي يف افقضـ
افعريب إػ رشؿ خطي تشتؿؾ ظذ إصدار ؿرارات شقوشقي مًتـدة إػ دشوتر افدول
افعربقي مـ حقٌ إن افؾغي افرشؿقي يف افدوفي هل افعربقي ،وووع شقوشي فغقيي ظذ
افصعقديـ افؼقمل وافقضـل وختطقط فغقي تتضح ؾقف صقرة افؾغي يف مجقع مراحؾ
افتعؾقؿ ،وإظداد اددرشغ إـػقوء افؼودريـ ظذ حتؼقؼ إهداف ادرشقمي فتعؾقؿ
افؾغي ،واظتامد مـفجقي مقحدة ظذ افصعقد افعريب فقوع ادصطؾحوت وهظي افًٌ
يف ووع افٌدائؾ بوفعربقي فؾؿصطؾحوت إجـٌقي ،وتػعقؾ مؽوكي افعربقي يف ادـوهٍ
اجلومعقي إػ جوكى افؾغوت إجـٌقي ظذ أن يعود افـظر يف أشوفقى تعؾقؿ افؾغي افعربقي
وتعؾؿفو ،وتػعقؾ افسمجي وافعـويي هبو ،وزيودة ادحتقى افرؿؿل بوفعربقي ظذ افشوبؽي
«اإلكسكًش ،ومعوجلي ؿضويوكو افؾغقيي يف ادجول افسبقي بوٕشوفقى افعؾؿقي ،وتـػقذ
مؼوع افـفقض بوفؾغي افعربقي فؾتقجف كحق جمتؿع ادعرؾي ،ظذ أن تؽقن ثؿي متوبعي
جديي إلكػوذ افتقصقوت وادؼسحوت ،وتقظقي فغقيي تصوحٌفو ظذ أهنو ظومؾ مًوظد
وأشود يف افـجوح.
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أ -خصدار الؼرار السقاد ادؾزم:
ويؽقن ذفؽ بوٓشتـود إػ مو تـص ظؾقف دشوتر افدول افعربقي مـ حقٌ إن
افؾغي افرشؿقي هل افؾغي افعربقي يف مجقع مراؾؼ احلقوة تعؾق ًام وإظالم ًو وتراشالً...افخ،
مًقغ مـطؼل فؾسيٌ يف ظدم تطٌقؼ افتعريى أو افتًقيػ يف
وفقس ثؿي أي
ّ
ادقوقع ،ذفؽ ٕن افتًقيػ ٓ يؿؽـ أن حيًؿ إٓ بؼرار شقود مـ أظذ
ادًتقيوت اشتـود ًا إػ دشتقر افٌالد ادتضؿـ أن افؾغي افرشؿقي هل افعربقي ،وهل
افؾغي افؼقمقي ،وفغي افؼرآن افؽريؿ ،وافؾغي إم ،وفقس ثؿي مو حيقل دون تدريس
مؼررات بوفؾغي إجـٌقي إػ جوكى افعربقي .أمو أن يتخذ افعرب ظـ فغتفؿ إم يف
اددارس اخلوصي واجلومعوت ؾفذا أمر مًتغرب ،ويصعى ظذ مقاضـ يوبوين أو
ؾركز أو أدوين أن يػفؿ ـقػ يؿؽـ أن يقفد أضػول فقافديـ ؾركًقغ أو يوبوكقغ أو
أدوكقغ...افخ وفؽـفؿ ٓ يتحدثقن بؾغتفؿ إم ٓ يف افٌقً وٓ يف اددرشي ،وٓ
يدرشقن افعؾقم يف بؾدهؿ بؾغتفؿ إم ،ؾفذا أمر بدهل يف كظر مقاضـ تؾؽ افٌالد،
ومطؾقب حتك مـ ادفوجر مـ بؾده.
ومـ ادالحظ أن شقريي أصدرت افؼرار افًقود افرامل إػ اظتامد افؾغي
افعربقي يف مجقع جموٓت احلقوة ومـفو ادجول افتعؾقؿل مـذ ؿرن ـومؾ تؼريٌ ًو (مـذ ظوم
 1919مـ افؼرن ادويض) ،وافذي أظطك مًرة افتعريى يف شقريي اكطالؿتفو بؽؾ
حققيي ومحوشي إكام هق افؼرار افًقود مـذ أن بدأ افتعؾقؿ يف ـؾقتل افطى واحلؼقق يف
اجلومعي افًقريي ظوم .1919
وافقاؿع يدل ظذ أن افتقصقوت افتل تقصؾً إفقفو مممترات افتعريى يف
افقضـ افعريب ؽر مؾزمي فؾدول افعربقي إن مل يؽـ ثؿي ؿرار شقود يدظؿفو ،ؾوفؼرار
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افًقود افذي اختذ حقل ادصطؾحوت افعًؽريي جعؾ ادصطؾحوت ادًتخدمي يف
شقريي تًتخدم يف مك إبون افقحدة افًقريي ادكيي ،ومو تزال تًتخدم حتك
أن .يف افقؿً افذي كجد ؾقف أن تقصقوت مممتر وزراء افصحي افعرب ووزراء
افتعؾقؿ افعويل افعرب ادـعؼد يف دمشؼ ظوم  1981دظً إػ أن آخر مقظد إلكجوز
افتعريى يف افعؾقم افصحقي يف جومعوت افقضـ افعريب هق ظوم  ،2111وهو كحـ
أوٓء يف ظوم  2113ومل تـػذ تؾؽ افتقصقوت بًٌى ؽقوب افؼرار افًقود ادؾزم.
وإذا أخذكو مثوًٓ آخر مـ افدول افعربقي افتل أصدرت افؼرار افًقود افالزم
فؾتعريى ؾنكـو كالحظ أن افًقدان أيض ًو بعد كحق ظؼ شـغ مـ اشتؼالفف (ظوم
 )1965أصدر افؼرار افًقود بتعريى مجقع مقاد ادرحؾي افثوكقيي ،وشوظد ظذ
إصدار هذا افؼرار وإكػوذه أن افدراشي يف ادرحؾي افثوكقيي مـ افتعؾقؿ افعوم ـوكً
بوفؾغي افعربقي يف شوئر افٌالد افعربقي.
أمو تعريى افتعؾقؿ افعويل ؾؽون أمر ًا يـوؿش يف أروؿي اجلومعوت افًقداكقي افتل
ـوكً تدرس بوفؾغي اإلكجؾقزيي ،إٓ أن جومعي اخلرضقم أصدرت ؿرار ًا بتعريى
مـوهجفو ظوم  1981ومل يؽـ هلذا افؼرار أثر ـٌر ،إذ طؾً افؾغي اإلكجؾقزيي هل
افًوئدة حتك ـون ظوم  1991حقٌ صدر ؿرار افتعريى افؼويض بنفزام ممشًوت
افتعؾقؿ افعويل اشتخدام افؾغي افعربقي يف تدريس ادـوهٍ اجلومعقي ،وـوكً ادـفجقي
ادتٌعي يف مًرة افتعريى يف اجلومعوت ؿد اظتؿدت افتدرج يف افتطٌقؼ بدء ًا بتعريى
افًـي اجلومعقي إوػ يف ظوم  1992/1991صعقد ًا بوفتعريى إػ افًـي افثوكقي يف
افعوم افتويل ؾوفًـي افثوفثي يف افعوم افذي يؾقف ،وهؽذا إػ آخر صػقف ادرحؾي،
واشتخدمً افعربقي افػصقحي ادقنة يف مـلى ظـ افؾفجي افعومقي افدارجي مـ جفي
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وظـ افؽالم احلقر افغريى مـ جفي أخرى ،وـون ثؿي إبؼوء ظذ افرمقز افعؾؿقي
وافصقغ افريووقي ظذ أصؽوهلو يف افؾغوت إجـٌقي ،وإبؼوء ظذ تدريس أربعي
مؼررات بوفؾغي إجـٌقي جلؿقع افطالب اجلومعقغ مفام ُ
تؽ ختصصوهتؿ ،وذفؽ
فتؿؽقـفؿ مـ احلصقل ظذ ادعؾقمي مـ مظوهنو يف ادراجع إجـٌقي ،وتدريس أربع
مقاد بوفؾغي افعربقي بغقي جتقيد افصقوؽوت افعؾؿقي افعربقي فدى افدارشغ .ومـ
إمقر افتل تؿ افسـقز ظؾقفو يف ادرحؾي إوػ تعريى افعؾقم افطٌقعقي وافتطٌقؼقي،
مع إخذ بوحلًٌون تقحقد افؾغي افعؾؿقي ظذ كطوق اجلومعوت افًقداكقي ،حقٌ
أفزمً اهلقئي افعؾقو فؾتعريى اجلومعوت افًقداكقي اظتامد ادعوجؿ ادقحدة
فؾؿصطؾحوت افعؾؿقي يف جموٓت افعؾقم إشوشقي وافتطٌقؼقي ،بعد أن أكجزت اهلقئي
ظدد ًا مـ ادعوجؿ صؿؾً مصطؾحوت ظؾقم افػقزيوء وافؽقؿقوء وافريووقوت وظؾقم
إرض واهلـدشي وافزراظي وافطى افٌقطري واحلوشقب ،واظتؿدت اجلومعوت
افًقداكقي ادعجؿ افطٌل ادقحد يف ضٌعتف إخرة مصدر ًا أشوشق ًو جلؿقع مصطؾحوت
افعؾقم افطٌقي وافصحقي.

()1

أمو كتوئٍ تؼقيؿ افتعريى يف اجلومعوت افًقداكقي ؾؼد جت ّؾً يف أن افتعريى
صؿؾ جمؿؾ افتخصصوت يف اجلومعوت مو ظدا اشتثـوءات ؿؾقؾي يف جمول افعؾقم افطٌقي
وافصحقي ،ومل يعد ادصطؾح افعؾؿل يشؽؾ ظؼٌي فتدريس ادقاد افعؾؿقي بوفؾغي
افعربقي ،وأصورت افـتوئٍ أيض ًو إػ أن اشتقعوب افدارشغ فؾؿقاد افعؾؿقي بوفؾغي

( )1افدـتقر دؾع اهلل افسايب -معومل ظذ ضريؼ مًرة تعريى افتعؾقؿ افعويل يف افًقدان -مؾتؼك
افطووفي ادًتديرة فرؤشوء مجعقوت محويي افؾغي افعربقي يف افقضـ افعريب -دمشؼ  29و31
أيؾقل (شٌتؿز)  2111ص.3
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افعربقي ـون أـثر مـ اشتقعوهبؿ هلو بوفؾغي إجـٌقي ،وارتػعً ادًتقيوت افعؾؿقي
فؾطالب وإشوتذة ومل تـخػض ،وؾًح يف ادجول افقاشع فؾتلفقػ وافسمجي افعؾؿقي
إػ افؾغي افعربقي ،وهذا افٌوب ـون مغؾؼ ًو مـذ إكشوء افؽؾقوت افعؾؿقي اجلومعقي يف
افًقدان  1939/1938أي ظذ مدى كصػ ؿرن ،وهل ادرحؾي افًوبؼي فؼرار
تطٌقؼ افتعريى افصودر ظوم  ،1991ومل تطؾ مدة افدراشوت افعؾقو فؾؿقؾديـ إػ
اجلومعوت اخلورجقي ،إذ حصؾ همٓء ظذ درجوهتؿ افعؾقو وظودوا يف افػسة كػًفو
افتل ـوكً مؼررة هلذه افدراشوت مـ ُ
ؿٌؾ.

()1

وهؽذا أثٌتً مًرة افتعريى إن يف شقريي ظذ مدى ؿرن ـومؾ تؼريٌ ًو ،وإن
يف افًقدان خالل ظؼديـ مـ مًرهتو ؾقف افـجوح يف اإلكػوذ وافتطٌقؼ ،وـون فؾؼرار
افًقود ادؾزم افػضؾ يف هذا افـجوح ،وهذا مو تـتفجف إمؿ احلقي وافدول ادعتزة
بنكقتفو وأصوفتفو ـوفقوبون وـقريو وافػقتـوم...افخ.
ب -وضع سقاسة لغوية وختطقط لغوي يف ضوئفا عذ ادستويني الؼومي والوصـي:
هتدف افًقوشي افؾغقيي ظذ افـطوق افؼقمل إػ إظالء صلن افؾغي افعربقي بقصػفو
ظـقاك ًو فؾ ُفقيي وآكتامء واحلػوظ ظؾقفو بوظتٌورهو أداة ضوريي فؾتؼدم وآرتؼوء
وافتـؿقي ادًتدامي ومقاـٌي روح افعك ،ظك افعؾؿ وافتؼوكي (افتؽـقفقجقو) يف جمتؿع
ادعرؾي ،وتعزيز افقظل افؾغقي بلمهقي افؾغي يف حقوة افػرد وإمي واحلرص ظذ
شرورهتو يف مقوديـ احلقوة ـوؾي.
ويف افعؿؾقي افتعؾقؿقي افتعؾؿقي هتدف افًقوشي افؾغقيي إػ تعؾقؿ مقاد ادعرؾي

( )1ادرجع افًوبؼ ص.12
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بوفؾغي افؼقمقي ،وهل هـو افعربقي افػصقحي ،وهل افؾغي إم ادقحدة وادقحدة ظذ
افصعقد افؼقمل ،ـام هتدف إػ حتديد مقؿع افؾغوت إجـٌقي يف كًؼ افـظوم
افتعؾقؿل ،وحتديد مقؿع افؾغي إم يف اددارس اخلوصي واجلومعوت اخلوصي
واددارس إجـٌقي وؾروع اجلومعوت إجـٌقي يف داخؾ افقضـ افعريب ،وتقؾر
مًتؾزموت تعؾقؿ افؾغي إم ٕبـوئفو وفؾـوضؼغ بغرهو مـ افؾغوت إخرى إن يف
داخؾ افقضـ افعريب أو يف خورجف ،وجعؾ افؾغي افؼقمقي مطؾٌ ًو أشوشق ًو فالفتحوق
بوجلومعوت( ،)1وحتديد مقؿع فغوت افػئوت ذات افثؼوؾوت اخلوصي يف داخؾ افدول
افعربقي وحتديد ادقؿػ مـ افؾفجوت ادحؾقي ،واظتامدهو فغي رشؿقي يف ادممترات
وافـدوات افتل تعؼد يف داخؾ افقضـ افعريب ،وتعزيز افؾًوكقوت احلوشقبقي بحث ًو
وتطٌقؼ ًو فؾدخقل إػ جمتؿع ادعرؾي ،وتعزيز افسمجي مـ افعربقي إػ افؾغوت إخرى،
ومـ افؾغوت إخرى إػ افعربقي ،وإحقوء افساث ادصقغ بوفعربقي واجلدير بوحلقوة
وافعؿؾ ظذ كؼه وافتعريػ بف ،وإصدار افؼقاكغ افتل حتؿل افؾغي وحتوؾظ ظؾقفو
مـ ظٌٌ افعوبثغ هبو.
وإذا ـون ـؾ مـ إمؿ احلقي ؿد ووع شقوشتف افؾغقيي دقاجفي أثور افًؾٌقي
فؾعقد ي وفغتفو اإلكجؾقزيي إن يف افقوبون أو افصغ أو ؾركًو أو أدوكقو أو إشٌوكقو ؾطودو
صؽو افٌوحثقن يف صمون فغتـو افعربقي مـ ؽقوب افًقوشي افؾغقيي ظذ افصعقديـ
افؼقمل وافؼطري.

( )1افدـتقر مؿقد أمحد افًقد -افؾغي افعربقي واؿع ًو وارتؼوء -اهلقئي افعومي افًقريي فؾؽتوب-
دمشؼ  2111ص.181
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وفـ تمدي افًقوشي افؾغقيي مرامقفو إٓ إذا ـون ثؿي احسام دو تـص ظؾقف
دشوتر افدول افعربقي مـ حقٌ إن افؾغي افرشؿقي ادعتؿدة يف افدول افعربقي هل
افعربقي افػصقحي ،وافتزام رجول افًقوشي واحلؽؿ يف ـؾ افدول افعربقي افتحدث
بوفؾغي افػصقحي ،تشجقع ًو فؾرظقي ظذ احسام افؾغي وبٌ افثؼي هبو وافقٓء فساثفو.
ومـ هـو ـوكً ثؿي ضورة مؾحي فقوع شقوشي فغقيي وووع ختطقط فغقي
وضـل يف وقئفو ،ظذ أن يؽقن افتخطقط افؾغقي صوم ً
ال ٓ جزئق ًو ،ؾفق يف جمول
افتعؾقؿ ظذ خمتؾػ مراحؾف ،وهق يف جمول اإلظالم ووشوئؾف ،واإلدارة وأجفزهتو،
وظذ كطوق آحتودات وافـؼوبوت واجلؿعقوت ادختؾػي...افخ .ذفؽ ٕن افتخطقط
افؾغقي ٓ حيؼؼ افغرض ادـشقد مـف إٓ إذا ـون ثؿي تـوؽؿ فف يف مجقع مـوحل احلقوة
افتعؾقؿقي وافعؾؿقي وإدبقي وافققمقي ويف مجقع جموٓت احلقوة.
وٓ يؼتك افتخطقط افؾغقي ظذ اجلفقد افرشؿقي افتل تضطؾع هبو اجلفوت
ادعـقي يف افدوفي ظذ افـطوق افقضـل ،وإكام يشؿؾ أيض ًو اجلفقد افتل تؼقم هبو
اجلؿعقوت إهؾقي ومجعقوت ادجتؿع اددين ،وظـدمو تتؽومؾ جفقد اجلوكٌغ افرشؿل
واددين تتحؼؼ افػوئدة مـ افـفقض بوفؾغي وآرتؼوء هبو.
وهيدف افتخطقط افؾغقي بصقرة أشوشقي إػ افتطقير افشومؾ فؾغي افعربقي يف
خمتؾػ مًوراهتو وجموٓت افتعٌر هبو ويف أضرهو افعومي واخلوصي ،وـؾ مو يتعؾؼ
بلصقل افؾغي وؿقاظدهو ومفوراهتو وأشوفقى افتعٌر هبو يف ادجوٓت افعؾؿقي
وادًتقيوت افتعؾقؿقي ومـوهٍ افتعؾقؿ وافؼقاكغ ادتٌعي يف إظداد ادعؾؿغ وتلهقؾفؿ
وؿضويو افتعريى وافسمجي مـ افعربقي وإفقفو.
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ويرـز افتخطقط افؾغقي ادشسك ظذ إصدار افؼقاكغ افتل حتؿل افؾغي وحتوؾظ
ظؾقفو وتتوبع تـػقذهو ،وظذ افتقظقي افؾغقيي بؿختؾػ إشوفقى وإدوات افًؿعقي
وافٌكيي جذب ًو فمخريـ إفقفو وتشجقع ًو ظذ اشتعامهلو ،ظذ أن تتجووز إشوفقى
وافطرائؼ افتؼؾقديي ادٌـقي ظذ اخلطوبوت واحلقارات افـظريي إػ افطرائؼ افعؿؾقي افتل
تثًٌ حققيي افؾغي وتقثقؼ ارتٌوضفو بوفقاؿع ،وتعزز وجقدهو يف وجدان افـوصئ
وؾؽره وخقوفف.
ومـ إشوفقى افعؿؾقي افتزام افؼوئؿغ ظذ افعؿؾقي افتعؾقؿقي افتعؾؿقي اشتعامل
افؾغي افعربقي يف اددارس واجلومعوت وادعوهد واددارس اخلوصي واجلومعوت اخلوصي
يف افٌالد افعربقي ،ظذ أن تؽقن ثؿي ظـويي بوفؾغي إجـٌقي يف افقؿً كػًف.
ج -خعداد اددرسني والػـقني ادساعدين وتدريبفم ادستؿر:
يتقؿػ كجوح افعؿؾقي افتعؾقؿقي افتعؾؿقي ظذ اددرس يف إظؿ إؽؾى ،ؾنذا
ـون معد ًا إظداد ًا ج ّقد ًا اشتطوع أن يرمؿ افثغرات ادقجقدة يف ادـوهٍ.
ويف ظودـو ادعوس تغرت إدوار ادرشقمي فؾؿدرس ،ؾؾؿ يعد دوره مؼتك ًا
ظذ كؼؾ ادعرؾي إػ ادتعؾؿغ ،وإكام أصٌح إووؾي إػ ذفؽ مقجف ًو ومرصد ًا اجتامظق ًو
وكػًق ًو ومشجع ًو ومعزز ًا وبوحث ًو ومغـق ًو افٌقئي افتعؾقؿقي افتعؾؿقي بؿصودر ادعرؾي.

()1

واددرس افـوجح هق ادتؿؽـ مـ ادودة افتل يدرشفو ومـ مفورات افتقاصؾ
واشتثورة افداؾعقي فدى ضالبف وادروكي يف اختقور افطرائؼ وإشوفقى يف وقء
( )1افدـتقر مؿقد أمحد افًقد -يف ؿضويو افسبقي ادعوسة -دار افـدوة فؾدراشوت وافـؼ-
دمشؼ  1992ص.163
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إجقاء وادًتقيوت افتل يتػوظؾ معفو ،واشتعامل أشوفقى افتشجقع وافتعزيز يف
افتعومؾ مع ضؾٌتف ،واشتعامل تؼـقوت افتعؾقؿ وآتصوٓت ادختؾػي «احلوشقب،
افشوبؽي ،خموبر افعؾقم ادتطقرة...افخش .وافؼدرة ظذ افتؿققز بغ اخلزات ادربقي
وؽر ادربقي افتل تشتؿؾ ظؾقفو وشوئؾ آتصوٓت ادعوسة.
وجتدر اإلصورة إػ أن إدوار اجلديدة فؾؿدرس تًتؾزم ووع خطي تتالىف
جقاكى افؼصقر يف مـوهٍ إظداد اددرشغ ،إذ مـ ادال حظ أن واؿع إظدادهؿ
يعتقره افعديد مـ ادالحظوت ،وتتؿثؾ هذه ادالحظوت يف أن مدخالت ادعوهد
وافؽؾقوت اجلومعقي فقًً خمتورة ظذ أشس ظؾؿقي ومعوير مقوقظقي ،وهذا مو
أدى إػ أن تؽقن ادخرجوت فقًً مـ افـقع ادرؽقب ؾقف .ومـ جقاكى
افؼصقر يف خطي اإلظداد وافتدريى اؾتؼو رهو إػ افقطقػقي يف متقيوت بعض
ادقاد ،وؿؾي آهتامم بوجلقاكى افثؼوؾقي ادالئؿي فروح افعك ،وؽؾٌي افطوبع
افـظري ،وافـؿطقي يف أشوفقى افتدريس وضرائؼف ،وافؼصقر يف اشتعامل افتؼـقوت
ويف أشوفقى افتؼقيؿ.
وثؿي شامت ٓبد مـ تقؾرهو يف مـوهٍ إظداد اددرشغ بغقي ختريٍ أضر
ممهؾي ،ومـ هذه افًامت افتؽومؾ ادعريف وربط ادعورف افـظريي بوفعؿؾقي وافسـقز
ظذ اجلقاكى افتطٌقؼقي وظذ ـقػقي افتعؾؿ وظذ تـقع افطرائؼ وأشوفقى افتؼقيؿ
وتقطقػ كتوئٍ افتؼقيؿ يف تطقير افعؿؾقي افتعؾقؿقي افتعؾؿقي.
وٓ يؼتك إظداد اددرشغ ظذ افتؿؽـ مـ مودة آختصوص ؾؼط،
وإكام يشؿؾ اإلظداد اجلوكى افسبقي أيض ًو ،ويؿؽـ آشتئـوس بوٓجتوهوت
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افعودقي يف حتديد خصوئص ادعؾؿ افـوجح ،وؿد ووعً هذه اخلصوئص يف
ثالث جمؿقظوت:
ادجؿوعة األوىل :ادؽتًٌوت افعؾؿقي وافسبقيي افعومي وتشؿؾ:

()1

 افتلهقؾ افسبقي اجل ّقد. افتؿؽـ مـ مودة افتخصص وإتؼوهنو. افطالؿي افؾغقيي.ادجؿوعة الثاكقة :افصػوت افشخصقي وظالؿي ادعؾؿ بؿتعؾؿقف وتشؿؾ:
 افرظويي وآهتامم هبؿ. افعدافي وآحسام. افتػوظؾ آجتامظل. احلامشي وافداؾعقي فؾتعؾؿ. ادقؿػ مـ مفـي افتعؾقؿ. ممورشي افتلمؾ وادراجعي ادًتؿرة.ادجؿوعة الثالثة :افؼدرات افعؿؾقي يف افتدريس وتشؿؾ:
 افؼدرة افعوفقي ظذ افتـظقؿ. آشتجوبي احلؽقؿي فًؾقك ادتعؾؿغ. افسـقز ظذ افتعؾؿ. -اشتثامر معظؿ افقؿً يف افتعؾؿ.

( )1افدـتقر مؿقد أمحد افًقد -افؾغي افعربقي واؿع ًو وارتؼوء -مرجع شوبؼ ص.118
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 افتقؿع اإلجيويب إلكجوز ادتعؾؿغ. افتخطقط واإلظداد فؾتدريس. افتـقيع يف اشتخدام اشساتقجقوت افتعؾقؿ. مراظوة افػروق افػرديي. ؾفؿ افطٌقعي ادعؼدة فؾعؿؾقي افتعؾقؿقي افتعؾؿقي. افتغذيي افراجعي افدؿقؼي وادػقدة. افتـقيع يف أدوات افتؼقيؿ.وجتدر اإلصورة إػ أن ثؿي مدرشغ ؽر ممهؾغ تربقي ًو ويامرشقن افعؿؾ
افتدريز يف جمول ختصصفؿ بودودة افتل أهؾقا هلو ،وـل يتؿؽـ همٓء مـ أداء
ظؿؾفؿ افتدريز بـجوح ـون ٓبد مـ إخضوظفؿ إػ دورات تدريٌقي يف ادـوهٍ
افسبقيي خطي ومتقى وضرائؼ تدريس واشتعامل افتؼـقوت افسبقيي وإشوفقى
افتؼقيؿقي...افخ.
وهذه افدورات خيضع هلو اددرشقن يف افتعؾقؿ مو ؿٌؾ اجلومعل ويف افتعؾقؿ
اجلومعل ،ظذ أن تتضؿـ افدورات ادؼسحي يف افتعؾقؿ اجلومعل تعريػ ًو بوفتعؾقؿ
اجلومعل كػًف ،أهداؾ ًو ،وشقوشي ،ومشؽالت ،وخصوئص افطوفى اجلومعل،
وأشوشقوت ادـوهٍ افتعؾقؿقي ،وضرائؼ تـظقؿفو يف ادرحؾي اجلومعقي ،وضرائؼ
افتدريس ،وإشس افـػًقي افتل تؼقم ظؾقفو هذه افطرائؼ وأكقاظفو «افتدريس
بطريؼ ادختز ،افتعؾقؿ ادتؽومؾ مع افعؿؾ ،افتدريس مـ خالل إجراءات افٌحٌ
افعؾؿل ،افتدريس مـ خالل كدوة افٌحٌ ،افتدريس ادصغر ،افتعؾؿ افذايت ،افتعؾقؿ
ادزمٍ ،افتدريس بودراشؾي ،افتدريس يف افقرصي...افخش ،افقشوئؾ افتعؾقؿقي
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وتؼـقوت افتعؾقؿ اجلومعل ،افتؼقيؿ وافؼقوس ،تصؿقؿ آختٌورات وتطٌقؼوهتو يف
افتعؾقؿ اجلومعل.

()1

وإن إخضوع اددرشغ إػ دورات تدريٌقي فؾتدريس بوفعربقي مفام تؽـ
ختصصوت همٓء اددرشغ يـٌغل فف أن يؽقن إفزامق ًو ،ظذ أن جتري هذه افدورات
إن يف اجلومعوت افتل يعؿؾقن ؾقفو بطريؼ اشتؼدام أشوتذة مـ اجلومعوت ادعربي
فتـػقذ هذه افدورات واإلذاف ظؾقفو ،وإن يف إرشوهلؿ إػ هذه اجلومعوت ادعربي
حلضقر افدروس وافؼقوم بتـػقذهو بنذاف إشوتذة ؾقفو ،ظذ أن تؽقن ثؿي حقاؾز
ومؽوؾآت فؾؿجؾغ ،وإذا ـون ثؿي ختقف كػز مـ إفؼوء افدروس بوفعربقي يف بدء
ادشقار افتعؾقؿل فؾؿدرس ؽر ادعد فؾتدريس بوفعربقي ؾنن هذا اخلقف شقتٌدد يف
افدروس افتوفقي ،وشقؼقم اددرس بتؼديؿ دروشف بوفعربقي ادقنة ؾقام بعد.
ومـ إمقر ادًوظدة يف هذا ادجول:
 -1مطوفٌي ـؾ معقد مقؾد بسمجي أضروحتف إػ افؾغي افعربقي بعد ظقدتف مـ اإليػود.
 -2اظتامد افؽتى افتل يسمجفو ظـ افؾغوت إجـٌقي إػ افعربقي يف ترؿقتف افعؾؿقي.
 -3إخضوظف إػ دورات تدريٌقي مًتؿرة.
 -4تؼديؿ احلقاؾز وادؽوؾآت مـ أجؾ افؼقوم بوفتلفقػ وافسمجي إػ افؾغي افعربقي.
 -5ذح افدروس بوفعربقي مع اشتخدام ادصطؾحوت إجـٌقي يف افٌدايي ،ظذ
أن يصور إػ اشتٌدال افعربقي هبو يف ادراحؾ افالحؼي يف حول تقؾر افٌديؾ هلو.
( )1افدـتقر ظع افؼريق -بركومٍ مؼسح يف افتلهقؾ افسبقي ٕظضوء اهلقئوت افتدريًقي
وادرصحغ هلو يف اجلومعوت افعربقي -جمؾي افتعريى افعدد اخلومس ظؼ -حزيران (يقكقق)،
دمشؼ  1998ص.167
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 -6تشجقع افتلفقػ اجلامظل أو افسمجي اجلامظقي ٕمفوت افؽتى.
 -7تشجقع كؼ افٌحقث افعؾؿقي بوفؾغي افعربقي.
 -8تٌودل افزيورات بغ أظضوء اهلقئوت افتدريًقي يف جومعوت افقضـ افعريب،
ظذ أكف فقن مـ أفقان افتدريى ظذ افتعريى وبخوصي يف اجلومعوت افتل
تدرس ؾقفو افعؾقم بوفعربقي.
 -9تشجقع افطؾٌي وووع حقاؾز هلؿ فؽتوبي مؼوٓت بوفعربقي وترمجي مؼوٓت
إػ افعربقي وكؼ بحقث بوفعربقي.
 -11إصدار جمالت ظؾؿقي بوفؾغي افعربقي يف اجلومعوت افعربقي.

()1

وإذا ـون ثؿي ترـقز ظذ إظداد اددرشغ وتدريٌفؿ ؾنن افقاؿع يػرض ظؾقـو
إظداد افػـقغ ادًوظديـ فؾؿفـدشغ وإضٌوء وؽرهؿ ،إذ ٓ يؽػل أن يعد
ادتخصص بودودة ،وإكام ٓبد أن يؽقن إػ جوكٌف فػقػ مـ افػـقغ افذيـ يًوظدوكف
ويؼقمقن بصقوكي ادختزات افعؾؿقي وتشغقؾفو ،وهذا يؼتيض إظداد همٓء افػـقغ،
وأن يعؿؾ اخلزاء ظذ كؼؾ إهار افعؾؿقي فؾؿؽتشػوت وادخسظوت وإجفزة
وادعدات إػ همٓء افػـقغ بوفتعؾقؿ وافتدريى تؾٌقي فؾحوجوت مـ هذه إضر
وارتػوظ ًو بؿًتقى خدموهتو.
ويًتدظل ذفؽ تعريى افؾغي افعؾؿقي وضٌع مصطؾحوهتو بوفطوبع افعريب
ادػفقم ،إذ مـ ادػروض أن ظذ ادتخصص بوٕهار افعؾؿقي ٕي مودة وبلي

( )1افدـتقر مؿقد افًقد وآخرون -اخلطي افعومي فتعريى افتعؾقؿ -ادـظؿي افعربقي فؾسبقي
وافثؼوؾي وافعؾقم -تقكس  2111ص.71
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مًتقى أن يتعومؾ مـ مـطؾؼ مو يعؾؿ مع افؼوظدة افعريضي يف افقضـ افعريب افتل مل
تتعؾؿ بوفؼدر افؽويف وٓ تعرف ؽر فغتفو افعربقي.
ؾودفـدس ظذ شٌقؾ ادثول ؿد يصؿؿ مؼوظ ًو زاخر ًا بوفتعؼقدات افعؾؿقي
وافتؼـقي ،ؾفق يػفؿفو ،وفؽـف حيتوج إػ ظامل مفرة وؽر مفرة إلؿومي مؼوظف ظذ
أرض افقاؿع وظـد تـػقذه ،وافًمال :هؾ يًتجقى فف همٓء افعامل بال خطل أو
اوطراب يف حول خموضٌتفؿ بغر افؾغي افعربقي ،أو يف حول كؼؾ معؾقموت إفقفؿ أظذ
مـ مًتقى تػؽرهؿ؟ ـقػ فف أن يتلتك ذفؽ وهق ٓ يعرف مصطؾحوت افػؽرة
افتل يريد كؼؾفو مؽقػي تؽققػ ًو ظربق ًو بػفؿ؟
وافطٌقى حغ يتعومؾ بطٌف احلديٌ مع ادرى ،أٓ حيتوج إػ أن يعز ظـ
معؾقموتف افطٌقي ادتؼدمي بؾغي ظربقي مقنة ومؼٌقفي فقؼػ مـ مريضف ظذ أصؾ افداء
ؾقشخصف بدؿي ،ويصػ فف افعالج افـوجح ،وهؾ بغر هذا يًتٌعد اخلطل يف
افتشخقص وافؽورثي يف وصػ افدواء ؽر ادـوشى؟
ومـ افقاوح «أن تشخقص افداء ووصػ افعالج وسف افدواء هل مرتؽزات
ظؿؾ افطٌقى ،وأن افتشخقص افًؾقؿ واؿتصود اجلفد واإلكػوق يرتؽزان ظذ مرحؾي
آشتجقاب افطٌل ،وـؾام ـوكً افؾغي ادشسـي بغ ادعوفٍِ وادعو َفٍ ؿريٌي مـ بعضفو
هع ذفؽ يف افقصقل إػ افتشخقص ادحدد افذي مـ دوكف ؿد يؾجل افطٌقى إػ
ّ
افػحقصوت افتؽؿقؾقي أو سف أدويي ؽر دؿقؼيش.

()1

( )1افدـتقر مؿد ؿامري -افثؿـ افٌوهظ فتدريس افطى بغر افعربقي يف أوضوهنو -كدوة تعريى
افتعؾقؿ وافتـؿقي افٌؼيي -ادجؾس إظذ فؾغي افعربقي -اجلزائر  13-11أوـتقبر .2111
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ويعد بركومٍ رظويي إم وافطػؾ وافصحي اإلكجوبقي مـ أهؿ موور ادـظقموت
افصحقي ظز افعومل ،وهق يعتؿد أشوش ًو ظذ اتٌوع اإلرصودات افصحقي افقؿوئقي،
ويتقؿػ ظذ كجوحف وؾوظؾقي اكخػوض وؾقوت احلقامؾ وادقافقد ،إٓ أن فغي اخلطوب
وافتقاصؾ تؼػ حوئ ً
ال دون حتؼقؼ إهداف ادرشقمي فؾزكومٍ ظـدمو ٓ تؽقن
مقحدة .ومـ أجؾ ذفؽ كجد أن أؽؾى ادجتؿعوت حترص ظذ تدريس افطى
بؾغوهتو ،ويشؿؾ هذا افتقجف حتك افدول افتل تعد فغوهتو مؾقي جد ًإ ،ن افتقظقي
افصحقي ادعتؿدة ظذ افتقاصؾ افـوجح وافتخوضى ادػفقم متثؾ أشس افقؿويي.
وكخؾص أخر ًا إػ أن افتعؾقؿ بوفؾغي افقضـقي وإظداد افعؾامء وافػـقغ ادفرة
هبو ،وخموضٌي أؾراد ادجتؿع بؾغتفؿ إم ،ذفؽ ـؾف حيؼؼ ديؿؼراضقي ادعرؾي ،ويصٌح
تداول ادػوهقؿ صحقي ـوكً أو تؼـقي أو ؽرهو مقن ًا فغر ادتخصصغ ،وتعؿ
افػوئدة ادرجقة.
د -الهتامم بالتؼاكة احلديثة وزيادة ادحتوى الرقؿي بالعربقة عذ الشابؽة (اإلكيرك ):
دو ـون افعك افذي كحقو حتً طالفف هق ظك افعؾؿ وافتؼوكي «افتؽـقفقجقوش
ظؿؾً افدول ادتؼدمي ظذ تقطقػ افتؼوكي يف مجقع صمون حقوهتو يف افقؿً افذي
كالحظ ؾقف أن افدول افـومقي مو تزال حتٌق يف هذا ادجول بـًى متػووتي بغ دوفي
وأخرى .وإذا ـوكً ثقرة ادعؾقموتقي ؿد جعؾً افؼقة يف يد إمؿ افعورؾي ؾنن
جمتؿعـو افعريب مو تزال افػجقة بقـف وبغ جمتؿع ادعرؾي واشعي ،ومو يزال يًعك
فؾتقجف كحق جمتؿع ادعرؾي.
وتدل ادالحظي افعوبرة ظذ أن ثؿي كؼص ًو ـٌر ًا يف افزامٍ افسبقيي افؾغقيي ظذ
افشوبؽي «اإلكسكًش ،ويتؿثؾ هذا افؼصقر يف برامٍ تعؾؿ افؾغي افعربقي ٕبـوئفو وؽر
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افـوضؼغ هبو ،ويف برامٍ افتعؾؿ افذايت وتلهقؾ معؾؿل افؾغي افعربقي وتدريٌفؿ،
وافسمجي أفقي وادعجامت...افخ ،إووؾي إػ افـؼص يف تقؾر ؿوظدة معؾقموت ظـ
افؽتوب افعؾؿل افعريب.
ومـ افتحديوت افتل تقاجففو افؾغي افعربقي يف مقدان ادعؾقموتقي واشتخدامفو
ظذ افشوبؽي تعدد مقاصػوت مورؾفو ،إذ إن افؾغي افعربقي تليت يف ادرتٌي اخلومًي يف
افعومل مـ حقٌ ظدد ادتؽؾؿغ هبو ،ؾفل جتلء ؿٌؾ افػركًقي وإدوكقي وافقوبوكقي
واإليطوفقي ،ومع ذفؽ ؾؼد اظتؿدت مقاصػوت مورف تؾؽ افؾغوت ،وؾروً
رشؿق ًو ،ومل يتحؼؼ ذفؽ ظذ افصعقد افعريب ،وهذه احلول هل كػًفو يف ـؾ
ادقاصػوت إخرى ٓشتعامل افؾغي افعربقي يف مجقع افتطٌقؼوت ادؽتقبي وادحؾقي.

()1

وجتدر اإلصورة إػ أن تعدد ادقاصػوت يمدي إػ إصؽوٓت يف افشوبؽي ويف
افٌحٌ يف ؿقاظد ادعطقوت ويف اإلظالم ،ويًٌى افعديد مـ اإلصؽوٓت يف جموٓت
تعرف احلروف افعربقي وفدى اددؿؼ اإلمالئل واددؿؼ افكيف واددؿؼ افـحقي،
ويف افتحؾقؾ وافسـقى وتقفقد افـص أيل وافسمجي بغ افؾغوت ،وتعرف افؽالم
وترـقٌف ،وافػفؿ أيل فؾـص.

()2

وإذا ـوكً كًٌي مًتخدمل افشوبؽي مـ افعرب ؿد ارتػعً ؿؾق ً
ال يف افًـقات
إخرة ؾنهنو يف أحًـ أحقاهلو ٓ تزيد ظذ  ،%2وإن معظؿ همٓء ادًتخدمغ

( )1افدـتقر مؿد مرايويت -ؿضويو راهـي حقل افؾغي افعربقي وافشوبؽي -جمؿع افؾغي افعربقي
بدمشؼ 2116 -ص.11
( )2افدـتقر مؿقد أمحد افًقد -افؾغي افعربقي وحتديوت افعك -اهلقئي افعومي افًقريي فؾؽتوب-
دمشؼ  2118ص.64
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افعرب يتعومؾقن مع مقاؿع ؽر ظربقي وخوصي إكجؾقزيي وؾركًقي ،ـام أن كًٌي مو هق
متقؾر ظذ افشوبؽي بوفعربقي ٓ تزيد ظذ  ،%1وبعضف ـتى بوفعومقي يف إظؿ
إؽؾى ،ويؼقم بعض افشٌون حوفق ًو بؽتوبي افؾغي افعربقي بلحرف ٓتقـقي ظذ مقاؿع
افشوبؽي بعد أن ضقروا حروؾ ًو وأرؿوم ًو ٓتقـقي تؼوبؾ حروف افعربقي مـ ؽر حوجي
إػ اشتخدام احلرـوت ،ومو ذفؽ إٓ مظفر مـ مظوهر افشعقر فدهيؿ بلن احلروف
افالتقـقي أرؾع مـ حروف فغتفؿ إم ،ومو ظؾؿقا أن هذا افًؾقك يمدي إػ تغققى
فغتفؿ ،وؾؼدان ُهقيتفؿ!.

()1

أمو يف جمول افعؿؾقي افتعؾقؿقي افتعؾؿقي ؾنن آرتؼوء بقاؿعفو إن ٕبـوئفو أو فغر
افـوضؼغ هبو يتطؾى اشتخدام تؼوكي ادعؾقموت احلديثي ومـفو مًجالت افصقت افصغرة
وافؼوبؾي فؾحؿؾ ،ومًجالت افصقت افرؿؿقي افصغرة ،وأجفزة تًجقؾ ؾقديق
فالشتخداموت افصػقي ،وافرشقم وادخططوت اجلراؾقؽقي ادـػذة بوحلوشقب ،ومقاد
مًجؾي ظذ أؿراص  DVDفالشتخداموت افصػقي ،وؿـقات تؾػزيي ؾضوئقي ،وهقاتػ
مؿقفي فغرض إرشول افرشوئؾ افـصقي وافصقر وافتًجقالت ،وخمتزات افؾغي افتل
يؿؽـ اشتخدامفو فؾعؿؾ بصقرة ؾرديي وفؾعؿؾ اجلامظل ،وخمتزات افؾغي افرؿؿقي ادجفزة
بنمؽون افتـززيؾ ادٌوذ مـ مقاد مذاظي فؾعؿؾ بشؽؾ ؾردي وفؾعؿؾ اجلامظل.
واهلدف مـ ذفؽ ـؾف هق آكتؼول يف افعؿؾقي افتعؾقؿقي افتعؾؿقي مـ افتؾؼغ
واحلػظ إػ افٌحٌ ظـ ادعؾقمي وإػ افتعؾؿ افذايت بقشوضي أجفزة افتؼوكي احلديثي
افتل تقن فؾؿتعؾؿ افتعؾؿ ادًتؿر مدى احلقوة ،وافتعؾؿ ظـ بعد بؽؾ أصؽوفف يف
اجلومعوت ادػتقحي وؽرهو.
( )1افدـتقر مؿقد أمحد افًقد -فغي افغوفى وادغؾقب تػوظؾ أم تغققى؟ -كدوة افؾغي اهلقيي
(دول اخلؾقٍ افعريب أكؿقذج ًو) -افدوحي -صٌوط (ؾزاير) 2119 ،ص.17
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وإن مصر إمي افعربقي بوت معؾؼ ًو بـجوحفو يف إؿومي صـوظي متقى رؿؿل
ظريب ٓ بديؾ ظـف فدخقهلو ظك ادعؾقموت ورأب افػجقة افرؿؿقي افتل تزداد اتًوظ ًو
بغ افقضـ افعريب وافعومل افغريب ،ويعد ادحتقى أهؿ مدخؾ فؾتقحقد افعريب ،وهق
أمه أشؾحي افتصدي دحووٓت أظداء إمي إػ اشتٌعود افعودغ افعريب
واإلشالمل مـ دخقل حؾٌي جمتؿع ادعؾقموت مًتغؾغ ثؼؾفؿ آشساتقجل يف
صـوظي ادحتقى ومقزهتو افتـوؾًقي افعودقي افتل مـحتفو إيوهو افؾغي اإلكجؾقزيي.

()1

وإذا ــو كروم يف تقجفـو ادًتؼٌع إػ ردم افػجقة افرؿؿقي ؾام ظؾقـو ظذ
افصعقد افعريب إٓ افعؿؾ ظذ هتقئي بقئي تؼيعقي وؿوكقكقي وموفقي مقاتقي إلؿومي
صـوظي ادحتقى ،إذ يتطؾى تعزيز ادحتقى افرؿؿل افعريب اشتصدار افؼقاكغ
افتؼيعقي وافتـظقؿقي افتل تًوظد ظذ كؿق هذا ادحتقى ،ـام يتطؾى إمر تطقير
ادعوير وافتؼوكوت افالزمي فؾتعومؾ مع هذا ادحتقى تقفقد ًا ومعوجلي وكؼ ً
ال
واشتخدام ًو ،وهتقئي افٌقئي افزجمقي ادًوظدة ظذ تطقير ادحتقى افرؿؿل افعريب،
وتلهقؾ إضر افٌؼيي ،وإحداث مرصد هلذا ادحتقى ،وتشجقع بـوء مرـوت
افٌحٌ ،وإجيود صٌؽوت تعوون فؾغقيوت وادصطؾحوت وافٌحقث إـوديؿقي ،وكؼ
افتطٌقؼوت افعربقي ظذ كطوق واشع ،وتؽققػ افزجمقوت احلرة ذات ادصدر ادػتقح
وتطقيعفو فؾعربقي ،وتـًقؼ اجلفقد إـوديؿقي ادٌعثرة ،وآظتامد ظذ ادشورـي
ادػتقحي فتطقير افعربقي وكؼهو وحتديثفو وتطقيرهو بوشتؿرار ،وإزافي إوهوم

( )1أبق افًعقد إبراهقؿ -ادحتقى افرؿؿل افعريب -ادممتر افقضـل إول فصـوظي ادحتقى
افرؿؿل افعريب -دمشؼ -حزيران (يقكقق) .2119
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ادتعؾؼي بلن ضٌقعي افؾغي افعربقي تشؽؾ ظوئؼ ًو يمخر صـوظي ادحتقى افرؿؿل افعريب
مـ حقٌ صؽؾ احلروف واحلرـوت وؽرهو ،ظؾ ًام بلن فؾغوت إخرى إصؽوٓت
ادعقؿوت ،وظززت متقاهو افرؿؿل ظذ افشوبؽي،
أـز ،ومع ذفؽ ؾؼد جتووزت ّ
وضقرت برجمقوت فغقيي خوصي هبو.
وظؾقـو أيض ًو محويي افؾغي افعربقي افػصقحي مـ افؾفجوت ادحؾقي ظذ افشوبؽي،
ومـ افؽتوبي بوٕحرف افالتقـقي أو بحروف أخرى ؽر افعربقي ،وتـؼقي مو يؽتى
بوفعربقي مـ إخطوء افؾغقيي ،وآشتؿرار يف ووع مـتجوت بوفعربقي تعزز وجقدهو
بوفػصقحي ظذ افشوبؽي وٓشقام افزجمقوت افتػوظؾقي ،وتعزيز افسمجي أفقي بوفتعوون
مع اجلفوت ادعـقي ظذ افصعقديـ افعريب وافعودل.
ها -اعتامد مـفجقة موحدة يف وضع ادصطؾحات:
تقاجف افؾغي افعربقي حتدي ًو يف جمول ووع ادصطؾحوت يف خمتؾػ مقوديـ
ادعرؾي ،إذ إن ثؿي اختالؾ ًو يف هذه ادصطؾحوت يف مقوديـ معرؾقي ظذ افصعقد
افعريب ،وإكؽ فتجد آختالف حوص ً
ال أحقوك ًو يف افؼطر افعريب افقاحد .وهذه
آختالؾوت تمدي إػ افٌؾٌؾي وظدم تقحقد افػؽر وافرؤى ،وٓ خيػك ظذ أحد مـو
افػوئدة افؽٌرة مـ تثٌقً ادصطؾحوت افعؾؿقي حتك ٓ تتٌدل احلؼوئؼ بتٌدل إفػوظ
افتل أؾرؽً ؾقفو ،إذ إن إفػوظ حصقن ادعوين ،وتثٌقً ادصطؾحوت افعؾؿقي هق
احلجر إشوس يف بـوء افعؾؿ ،ؾنذا أؿقؿ هذا افٌـوء ظذ أشوس متحرك مل يٌؾغ افغويي
افتل أكشئ مـ أجؾفو ظذ حد تعٌر ادرحقم إشتوذ افدـتقر مجقؾ صؾقٌو وافذي
يرى أن تثٌقً ادصطؾحوت ٓ يػقد افعؾامء وحدهؿ ،بؾ يػقد افعؾامء وادتعؾؿغ ،ـام
يػقد مجفقر افؼراء ؾؾف إذ ًا ؾوئدة تربقيي وؾوئدة اجتامظقي مع ًو.
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أمو افػوئدة افسبقيي ؾفل أن تثٌقً ادصطؾحوت يًتؾزم حتديد معوين إفػوظ
وتقوقحفو ،ؾال يًتعؿؾ افؾػظ إٓ ؾقام ووع فف ،وٓ يدل ظذ ادعـك افقاحد إٓ
بؾػظ واحد ،ويف ذفؽ تقًر فعؿؾ ادعؾؿغ وادتعؾؿغ مع ًو ٕن ادعوين إذا ـوكً
مددة شفؾ ظذ ادعؾؿ ذحفو ،وظذ ادتعؾؿ ؾفؿفو ،وـذفؽ إفػوظ إذا ـوكً
مطوبؼي فؾؿعوين صور اشتعامهلو أدق وووقحفو أتؿ.
يًفؾ ظذ افـوس
وأمو افػوئدة آجتامظقي ؾفل أن حتديد معوين إفػوظ ّ
افتػوهؿ ؾقام بقـفؿ ،ؾال يتؽؾؿقن بام ٓ يعؾؿقن ،وٓ يامرون ؾقام مل يتضح هلؿ مـ
ادعوين ،ؾنذا أردت أن حتًؿ اخلالف بغ افـوس ،وحتؼؼ افتػوهؿ بغ أصحوب
ادذاهى ادتشوهبي ؾوبدأ أوًٓ بتحديد ادعوين حتديد ًا ظؾؿق ًو واوح ًو ،وهذا افتحديد
يؼرب أراء بعضفو مـ بعض ،ويق ّؾر ظذ افـوس افؽثر مـ اجلفد وافقؿً.
ّ
ومـ افًٌؾ افتل يؿؽـ اظتامدهو فالرتؼوء بقوع ادصطؾحوت وتقفقدهو
اإلؾودة مـ خصوئص افؾغي افعربقي ومروكتفو يف ووع ادصطؾحوت وتقفقدهو وظدم
افؾجقء إػ ووع ادصطؾحوت إجـٌقي ـومؾي إٓ إذا أظقزتـو شٌؾ آصتؼوق وادجوز
وافـحً وافسمجي ،وهظي افًٌ يف ووع افٌديؾ بوفعربقي ذفؽ ٕن يف افتٌوضم
واإلمفول تعزيز ًا ٓشتخدام ادصطؾحوت إجـٌقي وشرورهتو ظذ إفًـي وإؿالم،
وظـدهو يصٌح مـ افصعقبي بؿؽون مقهو ،وافتـًقؼ بغ اجلومعوت يف افدوفي
افقاحدة ثؿ بغ هذه اجلومعوت واجلومعوت افعربقي ظذ افصعقد افؼقمل ،ثؿ بغ
اجلومعوت افعربقي وادعوهد ادتخصصي ومراـز افٌحقث وجمومع افؾغي افعربقي
وادـظامت افعربقي ادعـقي يف افعؿؾ ظذ تقحقد ادصطؾح وشرورتف واكتشوره.
وٓبد مـ آشتعوكي بلشؾقب افػريؼ يف ووع ادصطؾحوت وتقفقدهو ،ظذ أن
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يؽقن ثؿي متخصصقن يف افؾغي ،ومتخصصقن يف افسمجي ،ومتخصصقن يف افعؾؿ
افتؿحؾ يف ووع ادصطؾحوت
كػًف ...افخ .ظذ أن يؽقن هذا افػريؼ يف مـلى ظـ
ّ
مـ ؿٌؾ أؾراد وؾروفو ظذ أخريـ ،مع إخذ بوحلًٌون أن آشتخدام يف صققع
ادصطؾحوت وشرورهتو هق ادعقور يف بؼوء ادصطؾح ،إذ ضودو ووعً مصطؾحوت مل
يؽتى هلو افشققع ومل تؾؼ افؼٌقل مـ اجلؿفقر.
ويمدي اإلظالم دور ًا يف شرورة ادصطؾحوت وتعزيزهو خالل افؽؾؿي
ادًؿقظي وادؽتقبي وادرئقي ،ؾوفتـًقؼ بغ أجفزة اإلظالم وادجومع واجلومعوت
يًفؿ أيام إشفوم يف شرورة ادصطؾحوت واكتشورهو.
أمو ادـفجقي ادعتؿدة ظذ افصعقد افؼقمل يف ووع ادصطؾحوت ؾفل تؾؽ
افتل أؿرهتو ادـظؿي افعربقي فؾسبقي وافثؼوؾي ويعؿؾ مؽتى تـًقؼ افتعريى يف افربوط
يف وقئفو ،وؾقام يع ظرض فٌـقد هذه ادـفجقي:
 -1تًتعؿؾ فػظي ظربقي واحدة مؼوبؾ ادصطؾح إجـٌل ،وٓ تًتعؿؾ
ادسادؾوت إٓ ؾقام كدر وظـد افيورة ،وبذفؽ يتحؼؼ تقحقد ادصطؾحوت.
وظـدمو تقجد بعض إفػوظ افشوئعي يف بعض افدول افعربقي دون بعضفو
أخر ،وتػضؾ ظؾقفو مصطؾحوت أخرى ،يؽتى ادصطؾح ادػضقل بغ
ؿقشغ بعد ادصطؾح ادػضؾ ،وبلحرف أصغر حج ًام ،تًفق ً
ال ٓئتالف
ادصطؾح ادػضؾ مـ جفي ،مع اإلحيوء بيورة افعدول ظـ ادصطؾح
ادػضقل يف افقؿً كػًف.
 -2إذا وجد ظدة مسادؾوت أجـٌقي فؾؿػفقم افقاحد ٕشٌوب تورخيقي يسجؿ
أصؾحفو فتلديي ادعـك ،ويقوع يف مؼوبؾفو مجقع ًو ،مع اإلصورة بجوكى
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ادسادؾوت إخرى إػ افتعٌر افذي اتػؼ ظذ ترمجتف بقوعف بعد ظالمي
ادًوواة (=) بغ ؿقشغ.
 -3إذا ـون فؾؿصطؾح إجـٌل أـثر مـ دٓفي واحدة ،يقوع مصطؾح ظريب
مؼوبؾ ـؾ دٓفي ،وترؿؿ هذه ادصطؾحوت إطفور ًا فتاميزهو ،ويًتحًـ بقون
احلؼؾ افدٓيل افذي يـتؿل إفقف ادصطؾح بغ ؿقشغ.
 -4يـٌغل دراشي ادصطؾح إجـٌل دراشي واؾقي وتعرف مدفقفف افعؾؿل
ومػفقمف افدؿقؼ ومعـوه آصطالحل اخلوص ادًتعؿؾ يف حؼؾ آختصوص
ؿٌؾ اإلؿدام ظذ ووع مؼوبؾف افعريب ،وٓ يـصح بسمجي ادصطؾح ترمجي
حرؾقي أو اشتعامل مرادؾوتف ادقوقظي فدٓٓت خوصي يف حؼقل اختصوصوت
ظؾؿقي أخرى.
 ٓ -5جيقز اظتامد فغي أجـٌقي واحدة مفام يؽـ هلو مـ افًقودة مصدر ًا وحقد ًا
فؾؿصطؾحوت إجـٌقي ،وإكام يسجؿ افؾػظ إجـٌل افذي هق أؾضؾ يف
تلديي ادعـك ،ؾقسجؿ افؾػظ اإلكجؾقزي أحقوك ًو وافػركز أحقوك ًو أو ؽرمهو
مـ أفػوظ افؾغوت إخرى ،بحقٌ يؽقن اهلدف دائ ًام دؿي ادعـك وووقحف.
 -6تًتعؿؾ إفػوظ افعربقي ادتداوفي أو افتل شٌؼ أن اشتعؿؾفو ظؾامء افعرب
إؿدمقن ،وإٓ جيتفد يف ووع فػظ جديد مـوشى ،وتمخذ بوحلًٌون
ادصطؾحوت افتل ووعتفو ادجومع وافؾجون ادتخصصي وافعؾامء.
 -7يؽتػك بقجقد مـوشٌي أو مشورـي أو مشوهبي بغ مدفقل ادصطؾح
افؾغقي ومدفقفف آصطالحل ،وٓ يشسط يف ادصطؾح أن يًتقظى
ـؾ معـوه افعؾؿل.
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 -8يٌتعد ظـ افؽؾؿي ادثؼؾي بعدة معون ،ؾقحوول افعثقر ظذ أفػوظ ٓ تشسك
مع شقاهو بؼدر اإلمؽون ،وٓشقام تؾؽ افتل تشسك يف حؼؾ دٓيل واحد.
 -9يؾتزم ؿدر اإلمؽون بوفؼقائؿ افدٓفقي وافًقابؼ وافؾقاحؼ وافصقغ افؼقوشقي
افتل يعدهو ادجؿع ادقحد.
 -11جيقز افؾجقء أحقوك ًو إػ افـحً أو افسـقى ادزجل إذا ـوكً افؾػظي
ادـحقت ي مػفقمي ومؼٌقفي أو صوئعي أو مـًقبي ،وفؽـ افـحً حيتوج إػ ذوق
شؾقؿ خوصي ،ؾؽثر ًا مو تؽقن ترمجي افؽؾؿي إظجؿقي بؽؾؿتغ ظربقتغ أو أـثر
أصؾح وأدل ظذ ادعـك مـ كحً ـؾؿي يؿجفو افذوق ويًتغؾؼ ؾقفو ادعـك،
ويراظك يف ادرـٌوت ادزجقي افتل تعتز مصطؾحوت أن جتعؾ اش ًام واحد ًا إظراب ًو
وبـو ًء ،ؾال يعرب اجلزء إول مـ ادصطؾح مًتؼالً ،وإكام حيتػظ هذا ادصطؾح
بشؽؾف يف مجقع أحقافف.
 -11يػضؾ تؼدير مذوف يف بعض ادصطؾحوت افتل تتلفػ مـ مجؾي ظذ
افسـقى ادزجل أو افـحً ،ؾقؼول مثالً« :افؼيون افسؿقيش بتؼدير مذوف هق
«افعظؿش بدل أن يؼول «افؼيون افتحسؿقيش أو «افتحً افسؿقيش.
 ٓ -12حرج يف اشتعامل افؽؾامت افدخقؾي أو ادًتعربي حغ افؾزوم ،وٓشقام
حغ تتعذر تلديي ادعـك ادراد ،أو حغ تؽقن افؽؾؿي افعربقي ادؼسحي أصد ظجؿي
مـ افؽؾؿي افدخقؾي ،أو يؽقن افؾػظ ممو اصتفر وصوع اشتعامفف ،أو يؽقن ؿد
اـتًى افصػي افعودقي بدخقفف ـام هق يف ـؾ فغوت افعومل أو ج ّؾفو.
 -13يؾتزم يف هذه افؽؾامت افدخقؾي أو ادًتعربي اختقور افؾػظ إشفؾ مـ بغ
خمتؾػ افؾغوت إجـٌقي فـؼؾف إػ افعربقي بلخػ مو يؿؽـ ظذ افؾًون افعريب
دون افتزام فغي أجـٌقي واحدة.
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 ٓ -14داظل ٓشتعامل حروف ؽر احلروف افعربقي ـوفٌوء وافػوء ،وإكام يـؼؾ
احلرف إػ أؿرب حرف ظريب إفقف ،ؾسشؿ ( )Pبوء و) )Vؾو ًء .أمو حرف ()G
ؾقعرب ؽقـ ًو إٓ إذا ـون جق ًام صحقحي ٓ جق ًام ؿوهريي.
ّ
 -15يـٌغل احلرص يف اشتعراب افؽؾؿي ظذ ووعفو يف صقغي يًفؾ مجعفو وافـًٌي
إفقفو وآصتؼوق مـفو ،ويػضؾ ظدم اشتعراهبو إن مل تتحؼؼ ؾقفو هذه افؼوط.
 -16يعد ادصطؾح ادًتعرب ظربق ًو خيضع فؼقاظد افؾغي افعربقي ،وجيقز ؾقف
آصتؼوق ،وتًتخدم ؾقف أدوات افٌدء واإلحلوق.
 -17جيقز افتكف يف صقغ افـًٌي فؾتؿققز أو مـع افؾٌس ،ـام جتقز افـًٌي إػ
ادػرد واجلؿع.
 -18يـٌغل ترمجي أشامء إجـوس وإكقاع يف تصوكقػ إحقوء مـ حققان وكٌوت
وجراثقؿ وٓ جيقز أن تعرب بحجي أهنو أشامء أظالم ،ؾوشؿ افعؾؿ ؾرع مـ اشؿ
افػرد ،وافػرد حتً افـقع وحتً اجلـس ،وحيًـ يف افتعؾقؿ افعويل إووؾي آشؿ
إظجؿل إػ جوكى آشؿ افعريب.
 -19جيقز افتخصقص بتوء افتلكقٌ فيورة افتؿققز ،ؾقؼول افؾقح وافؾقحي،
وافؽقس وافؽقًي ،واحلٌقى واحلٌقٌي ومو أصٌف ذفؽ.
 -21تذـر صقغي مجع ادصطؾح بغ ؿقشغ إذا فزم إمر.
وـون جمؿع افؾغي افعربقي بدمشؼ ؿد أؿر مـفجقي مقحدة فقوع ادصطؾح يف كدوة
محؾً هذا افعـقان ،وؿد أوص ؾقفو بوحلرص ظذ اشتعامل مو جوء يف افساث افعريب مـ
مصطؾحوت ظربقي أو معربي وتػضقؾ ادصطؾحوت افساثقي ظذ ادقفدة ،وجتـى افؽؾامت
افعومقي إٓ ظـد افيورة ،ويػضؾ يف هذه احلوفي أن تؽقن صوئعي يف أـثر مـ ؿطر ظريب،
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وأن يشور إػ ظومقتفو بقوعفو بغ ؿقشغ ،ـام أوص بتعريى ادصطؾحوت ذات افصٌغي
افعودقي وأشامء إظالم ادًتعؿؾي مصطؾحوت وافعـوس وادرـٌوت افؽقامويي .وظـد
تعريى إشامء إجـٌقي يراظك ترجقح مو يًفؾ افـطؼ بف بوفعربقي مـ إفػوظ ادعربي ظـد
اختالف افـطؼ هبو يف افؾغوت إجـٌقي ،ـام يراظك افتغقر يف صؽؾ افؾػظ فقصٌح مًتًوؽ ًو
ومقاؾؼ ًو فؾصقغ افعربقي ،ظذ أٓ يمدي هذا افتغقر إػ ووع ـؾامت يؽقن هلو بوفعربقي معون
مددة ؽر ادعـك ادؼصقد ،ويعد ادصطؾح ادعرب ظربق ًو خيضع فؼقاظد افؾغي ،وجيقز ؾقف
ظـد افيورة آصتؼوق وافـحً .ومـ ادٌودئ وافتقجفوت افتل اظتؿدهو ادجؿع
ضورة وجقد مـوشٌي أو مشورـي أو مشوهبي بغ مدفقل ادصطؾح افؾغقي ومدفقفف
آصطالحل ،وٓ يشسط يف ادصطؾح أن يًتقظى ـؾ معـوه افعؾؿل.

()1

و -الهتامم باليرمجة والعـاية هبا:
إن رأب افػجقة افرؿؿقي بغ ادجتؿع افعريب وادجتؿعوت ادتؼدمي يف افتؼوكي
(افتؽـقفقجقو) ٓ حيؼؼ مرامقف إٓ بوشتقعوب افتؼوكي مـ ضرف ادتخصصغ وترمجتفو
إػ افعربقي ،ذفؽ ٕن هذه افسمجي متفد افطريؼ وتذفؾفو فؾـشء افؼودم افذي فـ جيد
صعقبي يف اديض ؿدم ًو واإلبداع بؾغتف ،إذ إن كؼؾ ظؾؿ مو إػ فغي معقـي يتقح فعدد ـٌر
مـ أبـوء ادجتؿع تعرف هذا افعؾؿ ،ظذ حغ فق ترك بؾغي أجـٌقي ؾنن ظدد ادـتػعغ
شقؽقن مدود ًا جد ًا.

()2

( )1جمؿع افؾغي افعربقي بدمشؼ -كدوة إؿرار مـفجقي مقحدة فقوع ادصطؾح -دمشؼ -تؼيـ
افثوين (كقؾؿز) .1999
( )2افدـتقر مراد ظٌوس -افعؾقم وافتؽـقفقجقو وافؾغي افعربقي -كدوة تعريى افتعؾقؿ وافتـؿقي
افٌؼيي -ادجؾس إظذ فؾغي افعربقي -اجلزائر  13-11أوـتقبر (تؼيـ إول) .2111
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ويتطؾى إمر ووع خطي فؾسمجي وترمجي إظامل افتل هتقئ فتعريى افتعؾقؿ
يف اجلومعززوت وادعوهززد افعؾؿقززي ،ومززو حيتززوج إفقززف اددرشززقن وافطززالب يف خمتؾززػ
ادجززوٓت وافتخصصززوت ،وترمجززي افززدوريوت افصززحقي وإـوديؿقززي وافتؼوكقززي،
وترمجززي افٌحززقث وافرشززوئؾ اجلومعقززي متشززق ًو مززع تززدريس افعؾززقم وافتؼوكززي بوفؾغززي
افعربقززي ،وإفزززام ادعقززديـ ادقؾززديـ فؾحصززقل ظززذ صززفودات افدراشززوت افعؾقززو يف
ادوجًتر وافدـتقراه ترمجي رشوئؾفؿ إػ افؾغي افعربقي ذض ًو فتعققـفؿ يف اجلومعوت
افعربقززي ،ورصززد مؽوؾززآت جمزيززي فسمجززي ادمفػززوت افعؾؿقززي وأمفززوت افؽتززى مززـ
إجـٌقي إػ افعربقي ،وأن تمخذ بوحلًٌون يف ترؿقزي أظضزوء اهلقئزي افتدريًزقي أظزامل
افسمجي فؾعضق.
ويتطؾى إمر أيض ًو تطقير مـوهٍ إظداد ادسمجغ افعرب يف اجلومعوت
افعربقي ،وتقؾر مًتؾزموت تلهقؾ ادسمجغ يف وقء آشتعوكي بوفتؼوكي احلديثي،
وتقؾر ؿقامقس ادصطؾحوت افـقظقي يف خمتؾػ مقوديـ ادعرؾي مًوظدة فؽؾ مـ
يؼقم بلظامل افسمجي ،واإلؾودة مـ إمؽوكوت افسمجي أفقي يف أظامل افسمجي إػ
افعربقي ،وافعـويي بـؼ ادقشقظوت وأمفوت افؽتى ظذ افشوبؽي «اإلكسكًش،
وإيالء افؽتوب اإلفؽسوين إمهقي.
ز -الهتامم بتدريس الؾغات األجـبقة:
إن ضٌقعي افعك تًتؾزم إتؼون افؾغوت إجـٌقي إػ جوكى إتؼون افؾغي إم ،وإن
افدظقة إػ افتعريى ٓ تعـل آكغالق وافتؼقؿع وآؿتصور ظذ اشتعامل افؾغي افؼقمقي
وحدهو ،ذفؽ ٕن إتؼون افؾغوت إجـٌقي يًفؿ أيام إشفوم يف افتعريى إؽـو ًء دًرتف
وإثراء دحتقيوتف.
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وإذا ـوكً افؾغي اإلكجؾقزيي جتتوح افعومل وحتتؾ ادرتٌي إوػ بغ افؾغوت افتل
تدرس فغي ثوكقي يف خمتؾػ بالد افعومل« ،وفؽــو ٓ كعرف بؾد ًا واحد ًا يف ؽر افقضـ
افعريب أؿدم أو حتك ؾؽر أو ظؿؾ ظذ تدريس مقاد افعؾقم وافريووقوت بغر فغتف
افؼقمقي مـ ؾركًو إػ افصغ وافقوبون وافزازيؾ وـقريو وؾقتـوم وأفٌوكقو وإهائقؾش.

()1

ويؿؽـ تدريس ظدة مؼررات بوفؾغي إجـٌقي إػ جوكى تدريس مؼررات
أخرى بوفؾغي افعربقي ،بحقٌ يتؿؽـ افدارس مـ إتؼون افؾغتغ مع ًو ،إشفوم ًو مـف يف
ظؿؾقي افسمجي بعد ذفؽ ،وكؼؾ خزاتف إػ أبـوء جؾدتف بؾغتفؿ إم.
وإذا ـوكً دظقتـو إػ آهتامم بوفؾغي إم «افعربقي افػصقحيش وظدم افتخع
ظـفو يف افعؿؾقي افتعؾقؿقي افتعؾؿقي إػ جوكى إتؼون افؾغوت إجـٌقي ؾنن دظقتـو
بدهقي مودامً إمؿ احلقي متًؽً وتتؿًؽ بؾغتفو إم يف هنضتفو وارتؼوئفو ،إذ مل
يعرف افعومل هنضي أمي مـ إمؿ بغر فغتفو افؼقمقي ،ومو أمجؾ مؼقفي «ؾقختيش يف
دظقتف إػ اظتامد فغتف افؼقمقي ،افؾغي إدوكقي يف هنضي أمتف إذ يؼقل« :إن افسبقي افتل
كـشدهو يـٌغل هلو أن تؽقن وضـقي بؽؾ معـك افؽؾؿي ،يـٌغل أن تؽقن بوفؾغي إدوكقي،
وادعؾؿقن يـٌغل هلؿ أن يعؾؿقا بوٕدوكقي ،وافؽتى افدراشقي تؽقن بوٕدوكقي ،ذفؽ
ٕكـل ٓ أتصقر ـقػ يؽقن إمر ؽر ذفؽ ،إكـل ٓ أتصقر أن يعؾؿ ادعؾؿقن،
وتمفػ افؽتى افدراشقي بؾغي أخرى ؽر افؾغي إدوكقي أي ًو ـوكً هذه افؾغي ،وافدوفي
افتل تػرض ظذ افشعى افتجـقد اإلجٌوري فرد افغزو ادودي مع احسام حؼقق افػرد
( )1افدـتقر أمحد وٌقى -أزمي افؾغي افعربقي يف افتعؾقؿ -جمؾي احلقوة افػؽريي -اهلقئي افعومي
افًقريي فؾؽتوب -افعدد افثوين -دمشؼ  2119ص.25
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وحريتف يف افظروف افعوديي ٓ حيؼ هلو ؾؼط ،بؾ جيى ظؾقفو أن تػرض ظؾقف افسبقي
افصحقحي فتحصقـف مـ افغزو افروحل ،وتضؿـ فف آشتؼرار واخلؾقد ،وـؾ تربقي
صحقحي شؾقؿي ٓ يؿؽـ أن تؼقم إٓ ظذ أشوس افؾغي افؼقمقي إصؾقي افتل هل
افؼقة افطٌقعقي فألميش.

()1

مو أمجؾ أن كػقد مـ جتورب أخريـ! وإمجؾ مـ ذفؽ ـؾف أن كعرف مـ
كحـ؟ ومو ُهقيتـو افعربقي اإلشالمقي؟ ومو إشفوم أمتـو يف مًرة احلضورة افٌؼيي؟
ورحؿ اهلل صوظركو افعريب إذ يؼقل:
ٍ
حسااي قاادي ٍم
وخاار الـاااس تو

أقااااام لـػسااااه حسااااب ًا جديااااد ًا

    

( )1افدـتقر مؿقد أمحد افً ّقد -افساث افعريب بغ ادويض احلل وافغد ادـشقد -جمؾي افعرب-
دار افقاممي فؾٌحٌ وافـؼ و افتقزيع -افريوض -كقًون  2111ص.521
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 -1إبراهقؿ افًومرائل -يف افتعريى بغ مووقف وحوضه -جمؾي ادجؿع افعؾؿل
افعراؿل -ادجؾد  29ظوم .1978
 -2أبق افًعقد إبراهقؿ -ادحتقى افرؿؿل افعريب -ادممتر افقضـل إول فصـوظي
ادحتقى افرؿؿل افعريب بدمشؼ -حزيران .2119
 -3افدـتقر أمحد ديوب -تؼققؿ خطي تعريى ظؾؿ افتؼيح ظز شز آراء ضؾٌي
افًـي إوػ مـ ـؾقي افطى بصػوؿس يف تقكس .1988
 -4افدـتقر أمحد افزؽؾ -تعريى افعؾقم -افتعووديي افعامفقي فؾطٌوظي وافـؼ-
صػوؿس -تقكس .1987
 -5افدـتقر أمحد مؿد احلكي -مًموفقي ظضق هقئي افتدريس وافـوذ ظـ
مجقد افتعريى يف افقضـ افعريب -مطٌعي جومعي دمشؼ .1982
 -6افدـتقر أمحد مؿد ادعتقق -افتحديوت افتل تقاجففو افؾغي افعربقي ادعوسة
يف تعؾؿفززو وافتعؾقزؿ هبزو يف دول اخلؾقززٍ افعززريب -افًزعقديزي كؿزقذج ًو-
افؾغي افعربقي وافتعؾقؿ -مممتر مرـز افدراشوت وافٌحقث آشساتقجقي-
أبق طٌل .2118
 -7افدـتقر أمحد هقؽؾ -كدوة افؾغي افعربقي بغ افقاؿع وادلمقل -اجلؿعقي
اخلريي اإلشالمقي -افؼوهرة .2111
 -8افدـتقر ترـل رابح -مؽوكي افؾغي افعربقي يف افتعؾقؿ افعوم وافعويل واجلومعل
مـ ظوم  1962حتك هنويي ظوم  – 1989جمؾي افؾغي افعربقي بوجلزائر.
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معقؿوت تعريى
 -9افدـتقر حًغ مؿد رزق وافدـتقر حوتؿ ظٌقد جعػرّ -
افتعؾقؿ افعويل مـ وجفي كظر مدرد اجلومعي افتؽـقفقجقي يف افعراق-
مممتر افتعريى بدمشؼ .1982
 -11افدـتقر خؾقؾ آل صوـر وآخرون -آراء ومؼسحوت فتدريس افطى بوفعربقي-
جمؾي افتعريى -افعدد افثومـ -ـوكقن إول (ديًؿز) دمشؼ .1994
 -11افدـتقر دؾع اهلل افسايب -معومل ظذ ضريؼ مًرة تعريى افتعؾقؿ افعويل يف
افًقدان -مؾتؼك افطووفي ادًتديرة فرؤشوء مجعقوت محويي افؾغي افعربقي يف
افقضـ افعريب -جلـي افتؿؽغ فؾغي افعربقي بدمشؼ .2111
 -12افدـتقر شؾقؿ ظامر -تعريى افطى افـػز -افتعووديي افعامفقي فؾطٌوظي
وافـؼ -صػوؿس بتقكس .1987
 -13صحودة اخلقري -واؿع افؾغي افعربقي ظربق ًو ودوفق ًو -جمؾي افتعريى -افًـي
احلوديي ظؼة -افعدد احلودي وافعؼون -دمشؼ .2111
 -14افدـتقر صػوء خؾقيص -تعريى اجلومعوت إحقوء فؽقون أـوديؿل ظريب
أصقؾ – مطٌعي جومعي دمشؼ .1982
 -15افدـتقر ظٌد اإلفف بؾؼزيز -افعروبي يف معـك حضوري -مممتر افعروبي
وادًتؼٌؾ -دمشؼ .2111
 -16افدـتقر ظٌد اإلفف بؾؼزيز -كحق مراجعي فتحديد مػفقم اهل ُقيي -مممتر جتديد
افػؽر افؼقمل وادصر افعريب -دمشؼ .2118
 -17افدـتقر ظٌد اهلل افعروي -ثؼوؾتـو يف وقء افتوريخ -ادرـز افثؼويف افعريب-
افطٌعي افثوكقي -بروت .1988
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 -18افدـتقر ظٌوس اجلزري -واؿع افؾغي افعربقي يف ادغرب -مممتر جمؿع افؾغي
افعربقي يف افؼوهرة (افعربقي وافتعؾقؿ)  -أبريؾ .2119
 -19افدـتقر ظٌوس افصقري -يف افقوع افؾغقي بودغرب -ادممتر إول
فألظضوء ادراشؾغ دجؿع افؾغي افعربقي يف افؼوهرة -أبريؾ .2119
 -21ظٌد احلًغ صعٌون -افعروبي وافدوفي ادـشقدة -مممتر افعروبي وادًتؼٌؾ-
دمشؼ .2111
 -21افدـتقر ظٌد احلل ظٌوس -فغي افتعؾقؿ افعويل -موضة يف مؽتٌي إشد
بدمشؼ ظوم .2111
 -22افدـتقر ظٌد افصٌقر صوهغ -ديقجغ مصٌوح افػؽر -افعدد افرابع
وافثالثقن -افًـي افعوذة .1976
 -23افدـتقر ظٌد ادجقد كك -تعريى افتعؾقؿ اجلومعل (افعؾقم افطٌقعقي)-
أؾؽور ومؼسحوت -جومعي افرمقك -مطٌعي جومعي دمشؼ .1982
 -24افدـتقر ظثامن افًعدي -افعزكي افشومؾي وافتحؽؿ بوفتؽـقفقجقو ادعوسة
يف افؽقون اإلهائقع -جومعي افؽقيً -ـؾقي افسبقي.
 -25افدـتقر ظز افديـ افٌقصقخل -كحق مؼوربي وطقػقي تقاصؾقي فتعؾقؿ افؾغي
افعربقي -ادـظؿي افعربقي فؾسبقي وافثؼوؾي وافعؾقم -تقكس .2119
 -26افدـتقر ظػقػ افٌقين -يف اهل ُقيي افؼقمقي افعربقي -جمؾي ادًتؼٌؾ افعريب-
افعدد  57تؼيـ افثوين .1983
 -27افدـتقر ظع افؼوشؿل -إصالح اجلومعوت افعربقي وافتـؿقي افٌؼيي -كدوة
تعريى افتعؾقؿ افعويل وافتـؿقي افٌؼيي -اجلزائر .2111
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 -28افدـتقر ظع افؼرر -بركومٍ مؼسح يف افتلهقؾ افسبقي ٕظضوء اهلقئوت
افتدريًقي وادرصحغ هلو يف اجلومعوت افعربقي -جمؾي افتعريى بدمشؼ افعدد
 15ظوم .1998
 -29افدـتقر ظع موؾظي -افػؽر افؼقمل وادصر افعريب -مممتر جتديد افػؽر
افؼقمل وادصر افعريب -دمشؼ .2118
 -31افدـتقر ظامر افطوفٌل -ووع افؾًون افعريب يف اجلزائر -ادممتر إول
فألظضوء ادراشؾغ دجؿع افؾغي افعربقي يف افؼوهرة -أبريؾ .2119
 -31افدـتقر ظقض بـ مؿد افؼقزي -افتعؾقؿ بوفؾغي اإلكجؾقزيي يف مراحؾ
افتعؾقؿ افعوم يف ادؿؾؽي افعربقي افًعقديي -مممتر جمؿع افؾغي افعربقي بوفؼوهرة
(افؾغي افعربقي وافتعؾقؿ) افؼوهرة .2119
 -32افزززدـتقر ؾقصزززؾ احلػقزززون -افؾغزززي واهل ُقيزززي إصزززؽوفقوت ادػزززوهقؿ وجزززدل
افعالؿززوت -جمؾززي افتًززومح -افعززدد اخلززومس -وزارة إوؿززوف وافشززمون
افديـقي -مًؼط.
 -33ؿوشؿ ظثامن كقر -افتعريى يف افقضـ افعريب -جومعي اخلرضقم.1988 -
 -34افدـتقر ـامل يقشػ احلوج -يف ؾؾًػي افؾغي -دار افـفور -بروت .1967
 -35افدـتقر مؿد أمحد ظع ثوبً -تعريى افتعؾقؿ افعويل يف اجلؿفقريي افقؿـقي-
جومعي ظدن مثوًٓ -ادجؾس إظذ فؾغي افعربقي يف اجلزائر -كدوة تعريى
افتعؾقؿ افعويل وافتـؿقي افٌؼيي -اجلزائر .2111
 -36افدـتقر مؿد ظوبد اجلوبري -ادقشقظي افػؾًػقي افعربقي -معفد اإلكامء
افعريب -بروت .1986
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 -37افدـتقر مؿد ظريب وفد خؾقػي -افؽؾؿي آؾتتوحقي فـدوة تعريى افتعؾقؿ
وافتـؿقي افٌؼيي -تؼيـ إول (أوـتقبر) .2111
 -38افدـتقر مؿد ؿامري -افثؿـ افٌوهظ فتدريس افطى بغر افعربقي يف
أوضوهنو -كدوة تعريى افتعؾقؿ افعويل وافتـؿقي افٌؼيي -ادجؾس إظذ فؾغي
افعربقي -اجلزائر أوـتقبر .2111
 -39افدـتقر مؿد مرايويت -ؿضويو راهـي حقل افؾغي افعربقي وافشوبؽي -جمؿع
افؾغي افعربقي بدمشؼ .2116
 -41افدـتقر مؿقد أمحد افً ّقد -افساث افعريب بغ ادويض احلل وافغد ادـشقد-
جمؾي افعرب -دار افقاممي فؾٌحٌ وافـؼ وافتقزيع – افريوض .2111
 -41افدـتقر مؿقد أمحد افً ّقد -اخلطي افعومي فتعريى افتعؾقؿ -ادـظؿي افعربقي
فؾسبقي وافثؼوؾي وافعؾقم -تقكس .2111
 -42افدـتقر مؿقد أمحد افً ّقد -افؾغي افعربقي وحتديوت افعك -وزارة افثؼوؾي
افًقريي -دمشؼ .2118
 -43افدـتقر مؿقد أمحد افً ّقد -افؾغي افعربقي واؿع ًو وارتؼوء -وزارة افثؼوؾي
افًقريي -دمشؼ .2111
 -44افدـتقر مؿقد أمحد افً ّقد -فغي افغوفى وادغؾقب تػوظؾ أم تغققى؟ كدوة افؾغي
افعربقي واهل ُقيي (دول اخلؾقٍ افعريب كؿقذج ًو) -افدوحي -صٌوط (ؾزاير) .2119
 -45افدـتقر مؿقد أمحد افً ّقد -يف ؿضويو افسبقي ادعوسة -دار افـدوة
فؾدراشوت وافـؼ -دمشؼ .1992
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 -46افدـتقر مقل افديـ صوبر -دور افتعؾقؿ افعويل يف تـؿقي افذاتقي افثؼوؾقي-
ادجؾي افعربقي فؾسبقي -ادجؾد افثوين -افعدد افثوين -شٌتؿز .1982
 -47افدـتقر مدين اخلقؿل  -افتعؾقؿ افعويل بوفعربقي يف فٌـون -مممتر افتعريى
بدمشؼ -مطٌعي جومعي دمشؼ .1982
 -48افدـتقر مراد ظٌوس -افعؾقم وافتؽـقفقجقو وافؾغي افعربقي -كدوة تعريى
افتعؾقؿ افعويل وافتـؿقي افٌؼيي -ادجؾس إظذ فؾغي افعربقي بوجلزائر .2111
 -49مرـز دراشوت افقحدة افعربقي -معفد افٌحقث وافدراشوت افعربقي
بوفؼوهرة -شوضع احلكي ثالثقن ظوم ًو ظذ افرحقؾ.
 -51ادعفد افطٌل افعريب -جمؾي ادعفد افطٌل افعريب بدمشؼ -افًـي افثومـي .1931
 -51مقفقد ؿوشؿ كويً بؾؼوشؿ -إكقي وأصوفي -مطٌعي افٌعٌ -اجلزائر -وزارة
افتعؾقؿ إصع وافشمون افديـقي .1975
 -52افدـتقر كٌقؾ ظع وكوديي حجوزي -افػجقة افرؿؿقي -ظومل ادعرؾي-
افؽقيً.2115 -
 -53افدـتقرة كجوة ظٌد افعزيز ادطقع وافدـتقر مصٌوح احلوج ظقًك -أثر
اشتخدام افؾغي اإلكجؾقزيي وشقؾي اتصول تعؾقؿقي ظذ افتعؾقؿ إـوديؿل فؽؾقي
افعؾقم بجومعي افؽقيً -جمؾي افعؾقم آجتامظقي -افعدد افرابع .1986
 -54افدـتقر يقشػ افؼروووي -افؾغي افعربقي يف دوفي ؿطر بغ افعـويي وافشؽقى-
جمؾي احلقوة افػؽريي -افعدد ( -)2وزارة افثؼوؾي افًقريي -دمشؼ .2119
    

