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اللغة العربية في الجمهورية العربية السورية
واقعاً وطموحاً 

حنــــاول فيمـــــا يلــــي أن نتعـــــرف وضـــــع اللغــــة العربيـــــة يف اجلمهوريـــــة العربيــــة الســـــورية قبـــــل 
االستقالل وبعده، مث نقف وقفة مستأنية على خطـة العمـل الوطنيـة للتمكـني للغـة العربيـة الـيت 

.2007لعام 4على القرار اجلمهوري رقم وضعتها جلنة التمكني للغة العربية بناء 
اللغة العربية في سورية قبل االستقالل–أوالً 

كانـــت الســـلطات العثمانيـــة إبـــان احتالهلـــا لـــبالد الشـــام قـــد انتهجـــت سياســـة اإلقصـــاء 
واالستبعاد للغة العربية، و 

حـىت إن اللغـة العربيـة نفسـها كانـت الرتقي الـذين راحـوا يعـززون هـذه السياسـة، مجاعة االحتاد و 

وال خيفــى علــى أيٍّ منــا أن الغــرض مــن هــذه السياســة إمنــا هــو إبعــاد العــرب عــن لغــتهم، 
ا خلَّفـه هلـم اآلبـاء واألجـداد مصـوغاً بالعربيـة حـىت ال يكـون عامـل واحلؤول بينهم وبني قـراءة مـ

تفقـــد األجيـــال اجلديـــدة هويتهـــا عنـــدما تتخلـــى عـــن لغتهـــا رمـــز انتمائهـــا اعتـــزاز هلـــم، ومـــن مثَّ 
القومي، وعنوان شخصيتها العربية.

وكان مثة تصريح علين لسياسة الترتيك على صـفحات اجلرائـد، فهـا هـو ذا أمحـد شـريف 
مـــا يــزال العــرب يلهجــون بلغــتهم، فمــن واجبـــات «الرتكيــة يقــول فيهــا: »طنــني«جريــدة حمــرر 

فــإذا احلكومــة يف هــذه احلــال أن تنســيهم لغــتهم، وجتــربهم علــى تعلــم لغــة األمــة الــيت حتكمهــم، 
العـرب إن مل ينسـوا أمهلت احلكومة هذا الواجب كانـت كمـن تسـعى إىل حتفهـا بظلفهـا، ألن 

.)1(»وتشييد دولة عربية جديدة على أنقاض دولة األتراك
ولقــد أدت هــذه السياســة الرعنــاء إىل االحتجــاج والشــكوى ممــا آلــت إليــه األمــور، فرفــع 

ضـــح لــه فيهـــا الشــاعر ســـليمان التــاجي الفـــاروقي رســالة إىل الســـلطان العثمــاين حممـــد رشــاد يو 
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اإلجــراءات الــيت تتبعهــا الســلطات إلقصــاء العربيــة، وحظــر تعليمهــا يف املــدارس، وممــا جــاء يف 
هذه الرسالة:

فمن أين نبغي كيف تكتسب؟هذي املدارس حمظور تعلمها فيها
متوت ما بينهم يا شدَّ ما غلبوا!بضع وعشرون مليوناً هلم لغة

عثمــاين، وارتفــع العلــم العــريب يف مسائهــا، عــادت وبعــد أن حتــررت ســورية مــن االحــتالل ال
. ويف 1919للغــة العربيــة مكانتهــا، وبــدأ التــدريس باللغــة العربيــة يف املعهــد الطــيب العــريب عــام 

، وعـين باحملافظـة علـى »جممـع اللغـة العربيـة حاليـاً «
مالت واملراســـالت الـــيت كانـــت تســـود فيهـــا الرتكيـــة، كمـــا اللغـــة العربيـــة وتعريـــب الـــدواوين واملعـــا

أنشــئت كليــة احلقــوق، وبــدأ التــدريس فيهــا بالعربيــة أيضــاً، وغــدت كليتــا الطــب واحلقــوق نــواة 
للجامعة السورية، مث اتسعت الدوائر، وافتتحت كليـات أخـرى، واعتمـدت العربيـة يف التـدريس 

ويف مجيع مناحي احلياة.
تمل، فقد وقعت سورية جمدداً حتـت االنتـداب الفرنسـي مـدة مخـس بيَد أن الفرحة مل تك

وعشــرين ســنة، وحــاول الفرنســيون أيضــاً إبعــاد اللغــ

كـان يسـتعمل العربيـة يف شـرح دروسـه يتعـرض ألقصـى العقوبـات، ويراقبون لغة املعلمـني، فمـن  
وكــانوا حيظـــرون علـــى التالميــذ التحـــدث بالعربيـــة يف داخــل الصـــفوف ويف باحـــات املـــدارس يف 

أثناء اللعب أيضاً.
إال أن هـــذه احملـــاوالت كلهـــا بـــاءت باإلخفـــاق، فقـــد تســـّلح رجـــاالت التعريـــب بـــاإلرادة 

القويــة واالنتمــاء األصــيل ألمــته
القدمية عن املصطلحات، وإىل االستئناس باملصطلحات اليت وضعها أساتذة الطب يف القصـر 
العيين يف القاهرة حيث كانت العربية لغة التدريس يف القصر العيين قرابة سبعني عاماً منـذ أيـام 

الطـب مـن العربيـة إىل جنليزي ملصر الـذي حـّول لغـة تعلـيم حممد علي باشا، وقبل االحتالل اإل
كما استأنس األساتذة السوريون يف كلية الطب بالكتب الـيت ألفهـا يف أواخـر القـرن اإلجنليزية.  

التاسع عشر ثالثة أساتذة أجانب من أساتذة الكليـة اإلجنيليـة السـورية يف بـريوت حيـث كـانوا 
عة األمريكيـة، وغـّريت لغـة ية اليت أصبحت فيما بعد اجلاميدرسون الطب بالعربية يف هذه الكل
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.)1(فيها من العربية إىل اإلجنليزية أيضاً التدريس
اللغة العربية بعد االستقالل–ثانياً 

نــص الدســتور الســوري بعــد أن نالــت ســورية اســتقالهلا علــى أن اللغــة الرمسيــة للــبالد إمنــا 
اً هي العربية، وجسدت سورية هذا النص واقع

بأن ارتباط املـرء بلغتـه ال ميكـن أن يعدلـه ارتباطـه بـأي لغـة أخـرى، ذلـك ألن اللغـة العربيـة هـي 
احلقب بطريق القـرآن الكـرمي الـذي نـزل ية، وهي اليت وحدت بني العرب يف مواضي اللغة القوم

يب الكــرمي (ص) آيــة لنبوتــه، وتأييــداً لدعوتــه، ودســتوراً بــه الــروح األمــني علــى قلــب الرســول العــر 
عـد االنقطـاع وهي أمارة علـى شخصـية األمـة، ويألمته، وماتزال هي الرابطة املوّحدة واملوّحدة، 

عنهـا انقطاعــاً عـن اجلــذور التارخييـة وهروبــاً مـن اهلويــة الوطنيـة، ألن التنكــر للغـة األم يــؤدي إىل 
دون هويــة، ذلــك أن لغــة لتــارخيي ومــن ثقافــة اجتثــاث الشخصــية مــن مســارها ا

شعب ما هي إال روحه، كما أن روح الشعب هي لغته، وما كانت اللغة ألي جمتمع إال وطنه 
الروحي.

ومــن هنــا حرصــت ســورية علــى ســريورة اللغــة العربيــة وانتشــارها يف مجيــع شــؤون احليــاة، 
ولقد جتلى هذا احلرص يف:

لقـــد أثبتـــت العربيـــة فـــي جميـــع مراحـــل التعلـــيم العـــام والجـــامعي: التعلـــيم باللغـــة .1
البحـوث والدراسـات أن الناشـئ الـذي يــتعلم بلغتـه األم يسـتوعب املعلومـات واحلقــائق 

رابطــة ال تنفصــم بــني الفكـــر مثـــةذلــك ألنبصــورة أفضــل ممــا لــو تعلمهـــا بلغــة أخــرى 
تورياً كـان اعتمادهـا يف التعلـيم واللغة. وما دامت اللغة العربية الرمسيـة هـي املعتمـدة دسـ

جبميـع مراحلـه حيقــق دميقراطيـة التعلـيم ألن دميقراطيــة التعلـيم مـا مل يكــن التعلـيم باللغــة 
األم شعار ال مضمون له، والتعليم باللغة األم وحدة للشعور والفكر والثقافة واالجتـاه. 

ا إبــــان االنتــــداب مـــدير املعــــارف العـــام يف املفوضــــية العليـــ» بونــــور«ولقـــد أثــــىن الســـيد 
اجلامعــة الســورية علــى التــدريس باللغــة العربيــة يف اجلامعــة الفرنســي علــى إصــرار أســاتذة 

عـــن  إن مــن يــدافع عــن لغتـــه يــدافع عــن أصــله وعــن حقــه و «الســورية املفتتحــة قــائًال: 

حبـث –اللغـة العربيـة والتعلـيم روايـة مسـتقبلية للتطـوير –مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية (أبو ظـيب) 1
.379ص12008ط–ة األم للدكتور حممود السيد التجربة السورية للتعليم باللغ
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».كيانه وحلمه ودمه، ولقد تفهم األساتذة السوريون هذا األمر جيداً 
عمــل أعضــاء اهليئــة التدريســية ميــة والمعجمــات بالعربيــة:تــأليف الكتــب والمراجــع العل.2

اجلامعـة يف ات مقـرر على تأليف الكتب العلمية أو تعريبها حـىت مشـل الكتـاب العـريب خمتلـف 
أقســـامها ومقـــررات املعاهـــد املتوســـطة، إضـــافة إىل التعلـــيم مـــا قبـــل اجلـــامعي، و 

فلـــيس هنـــاك اآلن علـــم مـــن العلـــوم الـــيت وهـــذا مـــا أعطـــى التجربـــة الســـورية طابعهـــا العملـــي.
ـــــاب عـــــريب  ـــــدرس يف اجلامعـــــة إال ولـــــه كت ـــــه مســـــارد باملصـــــطلحات الـــــيت ت حبـــــت، يف خامتت

استخدمت فيه، وهي مسارد تؤلف يف مجلتها مادة املعجمات العلمية.
وإمنــــا تعــــداه إىل املراجــــع العلميــــة الكــــربى ومل يقتصــــر األمــــر علــــى الكتــــاب اجلــــامعي، 

وســـوعات والكتـــب احلديثـــة الـــيت تولـــت أمرهـــا وزارة التعلـــيم العـــايل يف واملعجمـــات وامل
النطاق العلمي، ووزارة الثقافة يف نطاق الدراسات اإلنسانية.

وعادت إىل العربية مكانتها تأليفاً وترمجـة وتدريسـاً ومصـطلحاً بفضـل جهـود رجـاالت 
إىل التـأليف باللغـة التعريب مـن أسـاتذة اجلامعـات، وجهـود جمـامع اللغـة العربيـة، وعـاد 

مـن عمـق يف املعـاين، ووضـوح يف األفكـار، االحنـدارافتقدته يف عصـور العربية كثري مما 
وسالمة يف اللغة، ونصاعة يف البيـان، وظهـرت يف اللغـة العربيـة إىل جانـب كتـب اللغـة 

رض العلمـي وسـالمة اسـتطاع مؤلفوهـا أن جيمعـوا بـني الغـواألدب، كتب علمية جيدة 
دة العرض وحسن األداء.اللغة وجو 

وتــتم عمليــة حتــديث الكتــب بصــورة مســتمرة، إذ إن نســبة حداثــة الكتــب املؤلفــة قــد 
٪ 3.76بعــد أن كانــت 2004٪ يف العــام الدراســي اجلــامعي 21.31وصــلت إىل 

.1980عام 
يف اجلامعــــات الســــورية علــــى التــــأليف والرتمجــــة وممــــا ســــاعد أعضــــاء اهليئــــة التدريســــية 

والتعريب وجـود م
علميــة متعــددة مشلــت املصــطلحات الطبيــة والكهربائيــة والنفطيــة واحلراجيــة والفلســفية 

واجلغرافية والنفسية...اخل.
ملـا كـان املـدرس حمـور العمليـة التعليميـة تعزيز تعليم اللغة العربية في التعليم الجامعي: .3

جودة إعداده تكون جودة املخرجات، كان حسن اختيار املعيدين أمـراً وبقدر التعلمية، 
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إذ خيضــع إىل مقــابالت واختبــارات للوقــوف علــى متكــن علــى درجــة كبــرية مــن األمهيــة، 
املعيــد مـــن لغتـــه العربيـــة. ويف الوقـــت نفســـه ال ينقـــل املدرســـون اجلـــدد املتمرنـــون يف مجيـــع 

متحـان يف العربيـة ويثبتـوا جنـاحهما الاالختصاصات من مرتبة إىل أخـرى قبـل أن خيضـعو 
شــــــــروط التعيــــــــني يف اجلامعــــــــات واملعاهــــــــد املتوســــــــطة ويف مجيــــــــع مــــــــنفيــــــــه، كمــــــــا أن

االختصاصـــات شـــرط النجـــاح يف امتحـــان شـــفاهي وكتـــايب يف اللغـــة العربيـــة. ومل تكتـــف 

عربية شرطاً ينص عليه يف تقومي اإلنتاج العلمي للرتقية يف سـلم هيئـة التـدريس، كمـا أنال
كـــل معيـــد عائـــد مـــن اإليفـــاد أن يعمـــل علـــى ترمجـــة أطروحتـــه إىل العربيـــة وال ميكـــن علـــى
.قيامه بالرتمجةله إال بعد يتأص

مرســوماً وإذا كانــت اإلجــراءات الســابقة تتعلــق بلغــة أعضــاء اهليئــة التدريســية فــإن مثــة
يتعلــق بلغــة الطلبــة، إذ يــنص املرســوم علــى تــدريس اللغــة 1983مجهوريــاً صــدر عــام 

العربية يف املرحلة اجلامعية األوىل يف مجيع سنوات الدراسـة يف الكليـات واملعاهـد العليـا 
يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية فيمــا عــدا قســمي اللغــة العربيــة والســنة األخــرية يف كليــة 

السـنة يف النظـامني الدراسـيني الفصـلي ويـدّرس هـذا املقـرر علـى مـدار .الطـب البشـري
والسنوي، وألفت الكتب اخلاصة بتعليم اللغة العربية لغري املختصني.

ويف مرحلة التعليم ما قبـل اجلـامعي يعـد النجـاح يف اللغـة العربيـة شـرطاً للحصـول علـى 
املواد فإنه يعد راسـباً إن مل حيـز الشهادة الثانوية حىت لو كان الطالب ناجحاً يف مجيع 

درجة النجاح يف اللغة العربية.
ُعنيت سورية بتعلـيم اللغـات األجنبيـة تعزيز تعليم اللغة األجنبية إلى جانب العربية:.4

ايــة ا بالعربيــة مل تكــن حبائلــة دون العنايتهــعنايتهــا بتعلــيم العربيــة، إذ إن عنإىل جانــب
تـــدريس لغتـــني 2001زارة الرتبيـــة بـــدءاً مـــن عـــام بتعلـــيم اللغـــات األجنبيـــة، فقـــررت و 
والثانوي بعد أن كانت سابقاً تدرس لغة واحدة، يأجنبيتني يف مرحلة التعليم األساس

علــى أن يبــدأ تــدريس اللغــة اإلجنليزيــة مــن الصــف األول مــن مرحلــة التعلــيم األساســي، 
ايــة املرحلـــة 

الثانوية وهو يعرف اللغتني اإلجنليزية والفرنسية.
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باللغة األجنبيـة يف مراحـل التعلـيم العـام فقـط، وإمنـا كـان مثـة اهتمـام ومل يكن االهتمام 

اقـه بـدورات يف معهـد اللغـات الـذي أنشـأته رسالته لنيل درجـة املاجسـتري إال بعـد التح
اجلامعة لتعليم اللغات األجنبيـة وذلـك يف ضـوء مسـتوى الـدارس وإثبـات جناحـه فيهـا، 
وال يــتمكن مــن تســجيل رســالة الــدكتوراه إال بعــد جناحــه يف امتحــان اللغــة األجنبيــة، 

وينطبق ذلك على املعيدين املوفدين يف بعثات خارجية.
بالغات والقرارات للمحافظة على العربية في البيئة:إصدار القوانين وال.5

مل يقتصــر األمــر علــى العنايــة باللغــة العربيــة يف العمليــة التعليميــة التعلميــة، وإمنــا صــدرت 
القـــوانني للمحافظـــة علـــى العربيـــة يف البيئـــة اخلارجيـــة أي يف خـــارج نطـــاق التعلـــيم، فقـــد 

اللغـــة يعـــزر اســـتخدام6/11/1952تـــاريخ 139صـــدر املرســـوم التشـــريعي ذو الـــرقم 
األعجميـة علـى احملـال العامـة واخلاصـة، كمـا إطـالق األمسـاء العربية يف البيئة وذلـك مبنـع 

بــالغ مــن رئاســة جملــس الــوزراء للحــد مــن طغيــان األمســاء 7/5/1970صــدر بتــاريخ 
صــدر كتــاب مــن رئاســة جملــس 1980األجنبيــة علــى احملــال العامــة واخلاصــة. ويف عــام 

ىل اجلهـــات املعنيـــة يتضـــمن املوافقـــة علـــى توصـــية اللجنـــة الثقافيـــة حـــول تعريـــب الـــوزراء إ
أمساء احملالت القائمة يف البالد، كما صدر قرار من وزير السـياحة يف العـام نفسـه يـنص 

ظـــر عليهـــا اســـتخدام أمســـاء أجنبيـــة، واســـتثىن القـــرار أو التأهيـــل أمســـاء عربيـــة فقـــط، وحي
املنشآت السياحية األجنبية ذات املستوى والتصنيف الـدوليني واخلاضـعة ألنظمـة الـوزارة 

واملرتبطة معها مبوجب العقود املربمة معها.
خطة العمل الوطنية للتمكين للغة العربية- ثالثاً 

ار األسد أمـام جملـس الشـعب مبناسـبة أدائـه جاء يف اخلطاب الذي ألقاه السيد الرئيس بش
جيــب إيــالء اللغــة «: 2007» يوليــو«اليمــني لواليــة دســتورية جديــدة يف الســابع عشــر مــن متــوز 

كـــل اهتمامنـــا ورعايتنـــا كـــي تعـــيش معنـــا يف مناهجنـــا العربيـــة الـــيت تـــرتبط بتارخينـــا وثقافتنـــا وهويتنـــا  
ريف يف هــر، ويكــون يف ســياق التطــور العلمــي واملعــمنــا كائنــاً حيــاً ينمــو ويتطــور ويزديوإعالمنــا وتعل

لتصـبح أداة مـن أدوات التحـديث، ودرعـاً متينـة يف مواجهـة حمـاوالت و عصر العوملة واملعلومـات،
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».التغريب والتشويش اليت تتعرض هلا ثقافتنا
ويبني يف خطابـه أننـا أعطينـا يف سـورية اللغـة العربيـة كـل االهتمـام، وتبـوأت موقعـاً رفيعـاً يف

هذه املرحلة الـيت يتعـرض فيهـا وجودنـا القـومي حملـاوالت طمـس هويتـه ومكوناتـه، والـذي يشـكل 

مــن الســهل أن يضــعف أي ارتبــاط آخــر لنــا ســواء ويــرى أنــه عنــدما تضــعف اللغــة العربيــة
».بالنسبة للوطن، بالنسبة للقومية، أو بالنسبة للدين، وهذه األمور ترتبط باللغة

وجـــاء يف كلمـــة أخـــرى للســـيد رئـــيس اجلمهوريـــة مبناســـبة افتتاحيـــة دمشـــق عاصـــمة للثقافـــة 
ولــن يســتقيم احلــديث «: 2008عــام » ينــاير«العربيــة بتــاريخ الرابــع والعشــرين مــن كــانون الثــاين 

عـن ثقافتنـا العربيــة دون أن تكـون لغتنـا العربيــة األسـاس املتــني هلـذا البيـت، لــذلك علينـا أن نعلــي 

الفلسـفة والعلـم. ومـن األمهيـة تاريخ العامل، وتاريخ علمه وأدبه، لغتنا لغة الشـعر العظـيم والفكـر و 
مبكــان أن نــتعلم اللغــات احليــة لنتعــرف علــى منجــزات التقــدم اإلنســاين دون أن يعــين هــذا إمهــال 

عرفـــة، فهـــو يعــزز مـــن حيويتهـــا، ومـــن يتحقــق فخرنـــا إال إذا أغنيناهـــا باإلبـــداع يف كــل صـــفوف امل
فاعلــــة يف مســــار الــــوعي اإلنســــاين، فــــال هويــــة دون لغــــة، وال وطــــن مــــن دون عامليتهــــا، وجيعلهــــا 

».هوية
والذي ينص علـى تشـكيل جلنـة  2007لعام 4وأصدر الرئيس القرار اجلمهوري ذا الرقم 

كــــان يل شــــرف رئاســــتها تســــتهدف التمكــــني للغــــة العربيــــة واحلفــــاظ عليهــــا 

ولقـــد قامـــت اللجنـــة املشـــكلة بوضـــع خطـــة العمـــل الوطنيـــة للتمكـــني للغـــة العربيـــة وتتـــابع 
وترفـع تقاريرهـا إىل السـيدة نائـب رئـيس اجلمهوريـة للشـؤون تنفيذها بالتعاون مع اجلهـات املعنيـة، 

ة.الثقافي
وتشــتمل هــذه اخلطــة علــى أربعــة أقســام، تنــاول أوهلــا املســّوغات الــيت دعــت إىل وضــعها، 
وتنــــاول القســــم الثــــاين الواقــــع اللغــــوي والعوامــــل املــــؤثرة فيــــه، ووقــــف القســــم الثالــــث علــــى ســــبل 
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املواجهة، وركز القسم الرابع واألخري على القضايا امللحة اليت تتطلب املعاجلة السريعة.
جنــة يف وضـع خطــة العمـل الوطنيــة للتمكـني للغــة العربيـة مــن رؤيتهـا أن اللغــة وانطلقـت الل

األم اعتزازاً وحمافظـة وارتقـاء، ويف ضـوء ذلـك حـددت اللجنـة الواجبـات الـيت البـّد لكـل جهـة أن 
ـــــــة  ـــــــوزارة الرتبيـــــــة ووزارة التعلـــــــيم العـــــــايل، واإلعـــــــالم، والثقاف ـــــــذي ينبغـــــــي ل ال

لـوزاريت الرتبيـة والتعلـيم العـايل القيـام ولعّل من الفائدة أن نطلع على اإلجراءات اليت ينبغـي

وتعمل على تنفيذ ما يأيت:: وزارة التربية
إجــراء دورات تدريبيــة ملربيــات األطفــال علــى اســتخدام العربيــة املبســطة يف ريــاض األطفــال، .أ

ليمـــي وتـــوفري مســـتلزمات هـــذا والســـعي التـــدرجيي ألن تكـــون الريـــاض جـــزءاً مـــن الّســـلم التع
املسعى من برامج وأنشطة وأدلّة وُكراسات...اخل.

إجـــراء دورات تدريبيــــة للمعلمـــني كافــــة لتـــدريبهم علــــى اســـتخدام أساســــيات لغـــتهم بصــــورة .ب
سليمة وتوظيف دورات التدريب املستمر يف جانب منها هلذا املسعى.

خدام اللغــــة العربيــــة يف العمليــــة التعليميــــة التــــزام مجيــــع املعلمــــني ويف مراحــــل التعلــــيم كافــــة باســــت.ج

.د
ونقد وتقومي...اخل.املهارات العقلية العليا من فهم وتطبيق وتركيب وحتليل 

تــدريب معلمــي اللغــة علــى أســاليب تعلــيم اللغــة العربيــة وطرائــق تدريســها، والعنايــة بــالتعلم .ه
الذايت واملطالعة احلرة.

تشــجيع املتعلمــني كافــة علــى اســتخدام العربيــة الســليمة يف مناشــطهم اللغويــة، والتشــدد يف .و

تميزين يف استخدام لغتهم األم يف مناشطهم اللغوية.ختصيص جوائز للناشئة امل.ز
إعادة النظر يف مضمون املناهج ولغتها لتكون لغة للحياة النابضة الزاخرة..ح
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الرتكيز على النحو الوظيفي وعلى التعبري الوظيفي يف املناهج اللغوية..ط
وىل قبـــل الـــدخول يف الرتكيـــز علـــى القوالـــب والبُـــىن اللغويـــة يف عمليـــة تعلـــيم اللغـــة يف املراحـــل األ.ي

املصطلحات النحوية، وجتنُّب استعمال املصطلحات النحوية يف املراحل املبكرة من التعليم.
اإلكثــــار مــــن حفــــظ النصــــوص مــــن القــــرآن الكــــرمي واحلــــديث النبــــوي الشــــريف واألشــــعار .ك

واخلطـــــب البليغـــــة يف مراحـــــل التعلـــــيم كافـــــة وخاّصـــــة املراحـــــل األوىل، وعلـــــى قَـــــْدر حفـــــظ 
وينعكس على صحة القلم يف التعبري الكتايب يستقيم اللسان، املراحل األوىل النصوص يف

وعلى اللسان يف التعبري الشفهي.
بالشــكل يف احلْلقــة األُوىل مــن مرحلــة التعلــيم األساســي، وضــبط مــا ضــبط مجيــع الكتــب املؤلفــة .ل

ُخيْشى منه اللبس يف املراحل التالية.
اجم.التدريب املستمر على الكشف يف املع.م
إنتاج كتب الكرتونية مبّسطة بالعربية..ن
».اإلنرتنت«تصميم دروس العربية باحلاسوب والشابكة .س
ـــــى .ع ـــــة وعـــــدم االقتصـــــار يف التقـــــومي عل ـــــع املراحـــــل التعليمي ـــــات يف مجي تطـــــوير أســـــاليب االمتحان

اللغــوي، علــى أن تتضــمن االمتحانــات الكتابيــة، مــع ضــرورة بنــاء أدوات موضــوعية لتقــومي األداء 
بعض جوانبها الضبط بالشكل.يف

إجراء حبوث علمية ملعاجلة املشكالت اللغوية يف العملية التعليمية التعلمية..ف
العنايـــة باملكتبـــات املدرســـية وتزويـــدها بـــدوائر املعـــارف واملعـــاجم وأّمهـــات الكتـــب والكتـــب .ص

يّــاً، وعلــى أن اإللكرتونيــة والسالســل املتنوعــة، علــى أن تكــون اللغــةُ املســتخدمة فيهــا ســليمًة لغو 

إغناء البيئة التعليمية التعلمية مبصادر التعلم املختلفة مـن كتـب وصـحف وجمـالت ووثـائق وصـور .ق
وجمسمات وتسجيالت ورسوم وأشكال وشرائح وخطوط بيانية وحواسيب...اخل.

جمـالت وإذاعـة مدرسـيّة وكتابـة إعالنـات تفعيل املناشط اللُغويّـة الالصـفيّة مـن صـحافة مدرسـية و .ر
والفتات، وإجراء مناظرات ومسابقات الختيار األداءات املتميزة وختصيص جوائز هلا.

تفعيل املسرح املدرسي واإلكثار مـن عـرض املسـرحيات الناطقـة بالعربيـة الفصـيحة املبّسـطة .ش
وإشراك الناشئة يف متثيل أدوارها.
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خلاصة وتأمني الربامج اللغويـة والوسـائل التعليميـة املالئمـة زيادة االهتمام بذوي احلاجات ا.ت

اإلشراف الفعال على املدارس اخلاصة واالرتقاء بواقع اللغة العربية فيها..ث
الرتكيــز علــى وضــع منــاهج خاصــة لتعلــيم املغرتبــني وأبنــائهم وغــري النــاطقني باللغــة العربيــة .خ

الل
الرتكيز على اللغة العربية السليمة والشائقة يف الربامج التعليمية التلفزية..ذ

ـــــتَقن لتعلـــــيم العربيـــــة ألبنائهـــــا .ض التنســـــيق مـــــع وزارة اإلعـــــالم إلنتـــــاج برنـــــامج تلفزيـــــوين ُم

وتُعىن بتنفيذ ما يلي:رة التعليم العالي: وزا
اختيـــار الطلبـــة الـــراغبني يف االنتســـاب إىل الكليـــات اجلامعيـــة كافـــة علـــى أســـاس إتقـــان .أ

أساسيات اللغة العربية.
التـــزام مجيـــع أعضـــاء اهليئـــة التدريســـية يف اجلامعـــات واملعاهـــد اســـتخدام اللغـــة العربيـــة يف .ب

العملية التعليمية التعلمية.
لنظر يف مناهج تدريس اللغة العربية يف كلية اآلداب لتكون وظيفيّة.إعادة ا.ج
إعــادة النظــر يف منــاهج تعلــيم اللغــة العربيــة لغــري املختصــني يف ضــوء اختصــاص الطالــب .د

يف كليته استثارة للدافعية وتأميناً للمنحى الوظيفي.
باً.إعادة النظر يف برامج إعداد معلمي اللغة اختياراً وتأهيالً وتدريهـ 
تعمــيم تــدريس اللغــة العربيــة مطلبــاً جامعيــاً يف كــل الكليــات اجلامعيــة ويف اجلامعــات .و

الرمسية واخلاصة.
وضع خريطة حبثيّـة بالتنسـيق مـع وزارة الرتبيـة ملشـكالت تعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا .ز

بغية معاجلة هذه املشكالت باألساليب العلمية.
األخــذ باُحلســبان أن يكــون مــن بــني شـــرو .ح

أساسيات اللغة.
اعتماد املصطلحات اليت أقرّها َجمْمع اللغة العربية بدمشق يف التدريس ويف الرتمجة..ط
تفعيـــل حلقـــات البحـــث لتـــؤدي األهـــداف املرســـومة هلـــا مـــن حيـــث تعويـــُد الطالـــب .ي



11

ــــ ــــات اآلداب علــــى البحــــث والتلخــــيص والعــــرض واملناقشــــة باللغــــة العربيــــة السَّ ليمة يف كلّي
والعلوم اإلنسانية وسائر الكليات اجلامعية.

الرتكيز على اللسانيات التطبيقيّـة، يف كليـات اآلداب والعلـوم اإلنسـانية وتوظيفهـا يف .ك
خدمة اللغة العربية الفصيحة.

ـــــــات الشـــــــفهية إىل أســـــــاليب تقـــــــومي .ل الدارســـــــني وعـــــــدم االكتفـــــــاء إعـــــــادة االمتحان
ية يف الصفوف األخرية من الدراسة اجلامعية.باالمتحانات التحرير 

اإلكثـــار مـــن ضـــروب النشـــاط اللغـــوي بالعربيـــة الفصـــيحة يف املناشـــط الالصـــفيّة يف .م

.ن
للغوية.ا
تطوير قسم الصحافة يف جامعة دمشق ليغدو كليـة لإلعـالم بأقسـامها املختلفـة مـن .س

صحافة وإذاعة مسموعة ومرئية غايُتها إعداد األُطر اإلعالميّة.
.ع

الوطنيــة للتمكــني للغــة العربيــة ومــن األمــور اإلجيابيــة الــيت متــت نتيجــة ملتابعــة تنفيــذ خطــة العمــل 
–اإلعـــــالم –الثقافـــــة –العـــــايل التعلـــــيم –الرتبيـــــة «إحـــــداث جلـــــان للتمكـــــني يف الـــــوزارات املعنيـــــة 

للتمكـني يف احملافظـات، وتضـم كـل جلنـة يف احملافظـة املسـؤولني عــن وإحـداث جلـان » األوقـاف...اخل
، كمـا ألقيـت حماضـرات »لكتـاب، األوقـاف...اخلالسياحة، الثقافـة، الرتبيـة، احتـاد ا«املديريات املعنية 

يف جمــال التوعيــة اللغويــة يف املراكــز الثقافيــة واجلامعــات والنقابــات، وعقــدت دورات تدريبيــة للعــاملني 
يف بعــــض الــــوزارات واحملافظــــات لتــــدريبهم علــــى اســــتعمال اللغــــة العربيــــة الســــليمة وأصــــول الرتاســــل، 

قــــابالت حــــول خطــــة العمــــل الوطنيــــة، ونشــــرت زوايــــا وعقــــدت نــــدوات إذاعيــــة ولقــــاءات إذاعيــــة وم
االجتماعيــةصــحفية ومقــاالت حــول التوعيــة اللغويــة، وأســهمت بعــض اجلمعيــات األهليــة والنــوادي 

يف عملية التوعية اللغوية، وّمت وضع تسـميات عربيـة مقابـل التسـميات األجنبيـة علـى واجهـات بعـض 
ان يف مراكــز املــدن ملســح الشــوارع والوقــوف علــى احملــال التجاريــة واخلدميــة واإلعالنــات، وشــكلت جلــ

التســميات األجنبيــة بغيــة وضــع البــديل العــريب هلــا، وأصــدرت وزارة الرتبيــة تعميمــات تــدعو املدرســني 
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واإلكثــار مــن إىل التــزام العربيــة الفصــيحة يف أثنــاء شــرح دروســهم، والعنايــة باملناشــط اللغويــة الالصــفيّة 
مســـابقات بـــني الفصـــيحة، وتزويـــد املكتبـــات املدرســـية بالكتـــب وإجـــراءاألناشـــيد واألغـــاين املـــؤداة ب

، ومــــن مث بـــني املــــدارس يف املنطقـــة الواحــــدة وبينهـــا وبــــني احملافظــــات الصـــفوف يف املدرســــة الواحـــدة
األخرى، وختصيص جوائز للفائزين.

كما خصصت وزارة األوقاف خطبة اجلمعة للحديث عن اللغـة ودورهـا يف حيـاة الفـرد واألمـة
التـــزام أعضـــاء التعلـــيم العـــايل تعميمـــاً يـــنص علـــى وجـــوب وتبيـــان مزايـــا اللغـــة العربيـــة، وأصـــدرت وزارة 

ـــا اللغـــة العربيـــة وســـبل مواجهـــة علـــى رســـائل املاجســـتري والـــدكتوراه، ومتـــت طباعـــة كتـــب تناولـــت مزاي
الـــيت تتعـــرض هلـــا، وقامـــت وزارة اإلعـــالم باســـتبعاد الكلمـــات العاميـــة مـــن اإلعالنـــات يف التحـــديات 

الشوارع، وحظرت إعطاء أي موافقة لصاحب إعالن ال يلتزم الفصيحة.
وأصـــــــدرت رئاســـــــة جملـــــــس الـــــــوزراء تعميمـــــــاً علـــــــى وزارات الدولـــــــة واملؤسســـــــات التابعـــــــة هلـــــــا 

التـــدقيق اللغـــوي للكتـــب الصــــادرة عنهـــا حرصـــاً علـــى الســـالمة اللغويــــة، والشـــركات...اخل يرمـــي إىل

النهـــوض باللغـــة «وقامـــت جلنـــة التمكـــني للغـــة العربيـــة يف الوقـــت نفســـه بوضـــع مشـــروع 
جلمهوريــة العربيــة الســورية ، وهــو املشــروع الــذي تقــدمت بــه ا»العربيــة للتوجــه حنــو جمتمــع املعرفــة

ومتت املوافقة عليه بالقرار 2008مارس 30إىل مؤمتر القمة العربية املنعقد يف دمشق بتاريخ 
.435ذي الرقم 

ويهــدف املشــروع إىل احلفــاظ علــى اهلويــة العربيــة متمثلــة يف لغتنــا األم العربيــة الفصــيحة، 
توجــه إىل جمتمــع املعرفــة، وســبيل األمــة حنــو ال

إىل دور اللغـة األم يف ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف الـدول العربيـة اسـتناداً 

وقد تضمن القرار املشار إليه سابقاً عدة بنود منها:
لتنفيـذها وضع سياسة لغوية قومية، وسياسات وطنية متناسقة معهـا، وخطـط .1

من خالل برامج قومية ووطنية.
وضع برامج قومية ووطنية ملعاجلـة قضـايا اللغـة العربيـة ذات األولويـة يف التوجـه .2
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حتــديث منـــاهج تعلـــيم اللغـــة العربيـــة واســـتخدام تقانـــة املعلومـــات واالتصـــاالت، وزيـــادة عـــدد .أ

تعريــب العلــوم والتقانــات وتوطينهــا لــدى القــوى العاملــة العربيــة يف مجيــع القطاعــات، تعليمــاً .ب
وتأليفــاً وترمجــة، مــع االهتمــام باللغــات األجنبيــة اهتمامــاً كبــرياً، وفصــل مســألة إتقــان اللغــات 

األجنبية عن مسألة
ج. 

سياسات وإجراءات تنفيذية لذلك.
وضع برامج لتعزيز البحث والتطوير وزيـادة عـدد املؤسسـات العاملـة يف جمـال حبـوث . 3

العربيــة كــي جتــاري متطلبــات التوجــه حنــو جمتمــع املعرفــة واقتصــاد املعرفــة، وتنســيق اللغــة 
الــــربامج علــــى املســــتوى القــــومي، وتنفيــــذها يف اجلامعــــات ومعاهــــد البحــــوث العربيــــة، 
وإنشـــاء هيئـــة تنســـيقية عليـــا مـــن وزارات التعلـــيم العـــايل والبحـــث العلمـــي واملؤسســـات 

يا اللغويــة ذات البعــد التقــين وخاصــة: مســائل التابعــة هلــا، وتعــاجل هــذه البحــوث القضــا
املصطلحات والذخرية اللغوية، واملعاجم وتعلـيم اللغـة، وتقيـيس اسـتعمال اللغـة العربيـة 

ـــاً ة اعتمـــاد التشـــكيل يف الكتابـــة، وتعـــرف احلـــرف العـــريب، ومعاجلـــ الكـــالم العـــريب تعرّف
وتوليداً وإدارة املعرفة باللغة العربية...اخل.

وترقيـــــة اســـــتخدامها، وتطـــــوير . إصـــــدار تشـــــريعات وطنيـــــة حلمايـــــة اللغـــــة العربيـــــة 4

وزيادة احملتوى العريب.» اإلنرتنت«
وعيــة بأمهيــة اللغــة العربيــة يف التوجــه حنــو جمتمــع املعرفــة واقتصــاد امج للتبــر وضــع. 5

تأكيـــد اســـتعمال اللغـــة العربيـــة رمسيـــاً يف احملافـــل اإلقليميـــة والدوليـــة والنشـــاطات . 6
.العلمية والثقافية كاملؤمترات والندوات


