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بسم اهللا الرحمن الرحيم
واقع اللغة العربية في الوطن العربي وآفاق التطوير

أ. د. محمــــــــــــــــــــــود 
السّيد

رف واقـــــع اللغـــــة العربيـــــة يف العمليـــــة التعليميـــــة حنـــــاول يف هـــــذا البحـــــث أن نتعـــــ

واالرتقاء به.

ية التعلميةاللغة العربية في العملية التعليم- أوالً 
في مجال السياسة اللغوية:-1

من يلق نظرة على واقع اللغة العربيـة يف العمليـة التعليميـة التعلميـة يالحـظ غيـاب 
السياســة اللغويـــة علـــى الــرغم مـــن أن دســـاتري الـــدول العربيــة تـــنص علـــى أن اللغـــة 
الرمسيــة يف الدولــة هــي اللغــة العربيــة، ولكــن مثــة فجــوة بــني مــا يــنص عليــه الدســتور

وما ميارس على أرض الواقع.
ومما ترمي إليه السياسة اللغوية يف العملية التعليمية التعلمية:

تعليم مواد املعرفة كافة باللغة القومية، واستعمال اللغة يف خمتلف املناشط.-أ

حتديد موقع اللغات األجنبية يف نسق النظام التعليمي الرمسي.-ب
ـــــة يف ا-ج ملـــــدارس اخلاصـــــة واجلامعـــــات اخلاصـــــة حتديـــــد موقـــــع اللغـــــات األجنبي
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واملدارس األجنبية وفروع اجلامعات األجنبية يف داخل الوطن العريب.
تــــأمني مســــتلزمات تعلــــيم اللغــــة العربيــــة األم ألبنائهــــا وللنــــاطقني بغريهــــا مــــن -د

اللغات األخرى إن يف داخل الوطن العريب أو يف خارجه.
لتحاق باجلامعات.جعل اللغة القومية مطلباً أساسياً لال-ه

)1(تنمية االعتزاز باللغة القومية -و

فإذا ألقينا نظرة على املوقف من اللغـات األجنبيـة يف العمليـة التعليميـة التعلميـة 
فإننــا نالحــظ أن مثــة اعتمــاداً للغــة العربيــة يف دول املغــرب العــريب ابتــداء مــن الصــف 

التعلــيم األساســي إىل جانــب إدراك أمهيــة تعلــيم اللغــة األجنبيــة يف األول مــن مرحلــة 
عصر املعلومات والعوملة منذ وقت مبكر.

ـــة اللغـــة االجنليزيـــة وأمهيـــة البـــدء مبكـــراً  ففـــي دول املغـــرب العـــريب أدركـــت ليبيـــا أمهي

بتعليمها، فأدخلت تعليم االجنليزية بدءاً من الصفوف العليا من التعليم االبتدائي.
تــونس ال تــدرس اللغــة الفرنســية قبــل الصــف الثالــث االبتــدائي علــى الــرغم ويف

وكـذلك الشـأن يف 
اللغة الفرنسية حاضرة بكثافة، وحتافظ ففي اجلزائر ما تزال العريب.املغرب بقية بلدان 

ري بصــورة أو بــأخرى، علــى الــرغم مــن حمــاوالت 

ل الصف الرابع االبتدائي.ثرية، ولكنها تعليمياً ال تدرس قبالتعريب الك
إذ لـى تعريـب التعلـيم، عحريصـة كـل احلـرص يف بدايـة االسـتقالل وكانت اجلزائـر 

ة وعرّبــت الســنة الثانيــ، 65- 64
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69- 68والســنة الثالثــة جزئيــاً يف العــام الدراســي 68- 67جزئيــاً يف العــام الدراســي 

ياضــــيات بالفرنســــية، مث عربــــت حيــــث درســــت املــــواد االجتماعيــــة بالعربيــــة والعلــــوم والر 

.1974و1971الثالثة والرابعة كلياً يف احلقبة املمتدة بني السنتني
حيـث 1980ياً مث كـامًال إىل سـنة واستمر التعريب يف االبتدائي والثانوي جزئ

إىل أن ،1989شــرع بتنفيــذ املدرســـة األساســية، وعمــت القطـــر اجلزائــري كلــه عـــام 
وبقيت ،مشل التعريب يف الثانوي والعايل مجيع العلوم االجتماعية واإلنسانية واحلقوق

العلوم تـدرس بالفرنسـية يف كـل اجلامعـات مـا عـدا املـدارس العليـا الـثالث الـيت تـدرس

فيها كل العلوم بالعربية إلعداد أساتذة التعليم الثانوي لتدريس هـذه املـواد، وخترجـت 
.1985عام » يونيو«أول دفعة يف إجازة العلوم االجتماعية يف حزيران 

وملا فتح باب املدارس اخلاصة فتحت األبواب على مصـاريعها للغـات األجنبيـة 

فرنســية، وتعــددت وكثــرت يف الــبالد وخاصــة الفرنســية، فأخــذ بعضــها ال يعلــم إال بال
إىل أن اضطرت وزارة الرتبية أن تلزمها تعليم العربية وتطبيق براجمها.

أما التعليم العايل فهو قلعـة حمصـنة ال تنفـذ إليهـا العربيـة يف يومنـا هـذا، ومعظـم 
املشــــرفني علــــى التعلــــيم العــــايل مــــن أســــاتذة وإداريــــني مل يتخلصــــوا مــــن هيمنــــة اللغــــة 

ذا تصــبح نصــوص اللغــة املالطيــة الفرنســية،

أصــغى
)2(اجلزائري سابقاً.

وجتـــدر اإلشـــارة إىل أنـــه بعـــد حصـــول اجلزائـــر علـــى اســـتقالهلا اســـتمر االســـتعمار 
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،»إنشــــاء األكادمييــــة الرببريــــة«لعربيــــة بوســــائل أخــــرى منهــــا الفرنســــي يف حماربــــة اللغــــة ا

متزيقـــاً ال يقتصـــر علـــى اســـتعمال اللســـان فحســـب، وإمنـــا ميتـــد إىل العـــرق، فقـــد ورد يف 
دّرس اليـــوم كلـــه تزييـــف تـــاريخ مشـــال إفريقيـــا كمـــا يـــ«أن 1973وثيقـــة صـــدرت عـــام 

واعتمـدت . )3(»وحتريف، وجيب على الرببر أن يتحدوا ضَد جرمية نكراء امسهـا العروبـة
وبــــدأ تعلــــيم اللغــــة ر، اللغــــة األمازيغيــــة رمسيــــاً إىل جانــــب اللغــــة العربيــــة حاليــــاً يف اجلزائــــ

الفرنسية بدءاً من السنة الثانية.

1991ة قـد صـدر يف مطلـع عـام وكان أول قانون لتعميم اسـتعمال اللغـة العربيـ

ملــوا ولكــن املرتبصــني بالتعريــب علرئاســة اجلمهوريــة ليســهر علــى تنفيــذ هــذا القــانون، 
وبعــد حــوايل أربــع ســنوات أقــدم رئــيس الدولــة اجلديــد علــى رفــع علــى جتميــد القــانون. 

التجميـــد عـــن قـــانون اســـتعمال اللغـــة العربيـــة رغـــم معارضـــة املعارضـــني، ولكـــن الـــرئيس 

الفرنســية دون حــرج، وهكــذا أصــبحت الفرنســية هــي املغرضــون أنــه رخصــة الســتعمال 

لغــــة النقــــاش أمــــام الشــــعب يف التلفــــاز، وأصــــبحت متداخلــــة مــــع العربيــــة يف القنــــوات 
)4(اإلذاعية الوطنية واحمللية ويف اإلنتاج السمعي البصري.

أما يف املغرب فال تدرس الفرنسية قبل الصف الثالـث االبتـدائي، وقـد أعلـن يف 
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عقـــد التعلـــيم مـــع االهتمـــام املكثـــف باللغـــة هـــو 2009-2000املغـــرب أن عقـــد 
االجنليزية مؤخراً يف كل من املغرب وموريتانيا واجلزائر وتونس، إىل جانب اهتمام ليبيا 

)5(.
ولقــد مــرَّ التعريــب يف املغــرب بتجــارب مل تــؤد إىل النتــائج املرجــوة بســبب عــدم 

داد لـــه إن بالنســـبة إىل تكـــوين املعلمـــني أو بالنســـبة لوضـــع املقـــررات والكتـــب االســـتع
املدرسية، وكان يعتمد يف األعم األغلب على إطالق شعارات غري مطبقة أو مطبقـة 
بطريقــــة ســــيئة، وذلكــــم كــــان منــــذ بدايــــة االســــتقالل، إذ مت التعامــــل مــــع هــــذا املقــــوم 

م يف املرحلـة اإلعداديـة والثانويـة مل يثـر التعليمي بغري ما ينبغي له، وحـني عربـت العلـو 
ذلـــك غــــري مشـــكالت كبــــرية للتالميــــذ الـــذين كــــانوا يضـــطرون إىل مواصــــلة تعلــــيمهم 
اجلامعي بغري اللغة العربية. ولعل ذلك كـان مـن بـني أسـباب اإلقبـال علـى تعلـم اللغـة 

)6(اإلجنليزية واإلسبانية والتوجه إىل اجلامعات األمريكية بصفة خاصة.

ومل 

احلقــول التخاطبيــة مث احلقــول املعرفيــة اللغــات الوطنيــة مــعأن تقامســت اللغــة األجنبيــة 
يف التعلـــيم العـــام، ونشــــأت اختيـــارات تراتبيـــة يف التعلــــيم لصـــاحل اللغـــة الفرنســــية أداة 

».ياالتكنولوج«للتفتح والتقانة 

وحـــاول امليثـــاق الـــوطين جتـــاوز الوضـــع اللغـــوي الســـائد بعـــد إخفاقـــات شـــعارات 
التعميم والتوحيد، وانتهى شعار (التعريب) بعد املد واجلزر إىل االكتفاء بتعريـب بعـض 
املــواد العلميــة يف املســتويات االبتــدائي واإلعــدادي والثــانوي، والتوقــف عنــد هــذا احلــد 
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ميدان العلوم باللغة األجنبية وهي الفرنسية.الستئناف التعليم اجلامعي يف
ومثــــة دعــــوة إىل التعــــدد اللغــــوي يف امليثــــاق الــــوطين، والتربيــــر الوحيــــد الــــذي يقدمــــه 

امليثــاق لــذلك هــو أن اللغــات احلديثــة متليهــا ضــرورة االنفتــاح علــى احليــاة العصــرية، وهــي 
االندماج يف التنمية.وسيلة لفك العزلة الثقافية عن األجيال الصاعدة وتسهيل عملية

والوضع اللغوي يف املغرب يشتمل على لغات متنوعة إىل جانب اللغة الوطنية، 
وهذه اللغات هي:

لغة األم وهي العربية العامية يف جممل البالد، واألمازيغية تؤدي هذه الوظيفـة -1

يف املناطق اليت مل ينتشر فيها التعريب.
وطنية الرمسية ولغة الثقافة والتعليم.اللغة العربية الفصيحة، وهي اللغة ال-2
3-

تدرس معظم املواد يف الدراسات العليا وتدرس إىل جانبها اللغـات االجنليزيـة 
)7(واإلسبانية ابتداء من املراحل التعليمية العامة.

ومثة وعد ملكي مبنح اللغة األ
قرار بإنشاء املعهد امللكـي للدراسـات األمازيغيـة، كمـا تقـرر إدراج اللغـة األمازيغيـة يف 

املنظومة التعليمية يف املغرب تدرجيياً.

ويدل رصد واقع اللغة العربية يف املغرب العـريب علـى أن السياسـة اللغويـة املتبعـة 
جهـــا الـــدول حينمـــا هعـــدم التـــدخل، وسياســـة عـــدم التـــدخل تنتجتاههـــا هـــي سياســـة

وأمــا حــني تكــون اللغــة الوطنيــة تكــون لغتهــا الوطنيــة قويــة متمكنــة ال خيشــى عليهــا. 
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مهــددة باللهجــات الــدوارج وباللغــات األجنبيــة وبضــعف اإلمكانــات املتاحــة لتعلمهــا 
ا االعتبـــاري يف جمـــال وبرتاجــع وضـــعهوباحنســار تـــداوهلا يف اإلعـــالم واإلدارة وغريمهـــا، 

)8(العلوم واالقتصاد، فإن ذلك يعد إسهاماً يف هذا الوضع وإبقاًء عليه.

وإذا انتقلنــــا إىل دول اخللــــيج العــــريب فإننــــا نالحــــظ أن احلكومــــات تبــــذل مـــــن 

الناحيــة الرمسيــة املعلنــة كــل مــا يف وســعها لــدعم مواقــف اللغــة العربيــة، وتعمــل جاهــدة  
كمـــا هـــو ظـــاهر علـــى تعزيـــز مك

والــرتاث، وهــي اللغــة األساســية األوىل للمجتمعــات الــيت حتكمهــا وتــديرها وللشــعوب 

اليت ترعاها وتسهر على مصلحتها.
إال أن الواقــع العملــي ينــاقض يف حقيقــة األمــر مــا تســنه احلكومــات مــن قــوانني 

ة العربيــــة وتعظــــيم مكانتهــــا. بــــل إن مــــن نظريــــة ومــــا تعلنــــه مــــن نــــداءات لــــدعم اللغــــ

ني بشـــؤون 
اللغـــة عامـــة ال ميلكـــون جتـــاه مـــا يشـــاهدونه مـــن فوضـــى لغويـــة مفروضـــة علـــيهم، ومـــا 

علــى خمتلــف املســتويات إال أن يســلموا ويستســلموا يشــاهدونه مــن حتــديات للغــتهم 

حىت وإن رأوا أن كل ذلك يتسع ويزداد يوماً بعد يوم، ولكـنهم رمبـا تسـاءلوا يف حـرية 
ا يعلمونــه لتالميــذهم مــن عناصــر اللغــة القوميــة وعالنيــة عــن جــدوى مــوإحبــاط ســراً 
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األمــــور تســــري باللغــــة يف االجتــــاه 
)9(املعاكس.

حـــداً موحـــداً يف وإذا كانـــت أقطـــار األمـــة العربيـــة تكـــّون يف حقيقتهـــا جمتمعـــاً وا
جذوره وأصوله تـربط بينـه روابـط اللغـة والتـاريخ والعقيـدة واألعـراف والتقاليـد واآلمـال 

واآلالم ووحـــدة املصـــري فـــإن السياســـة اللغويـــة ومـــن مث التخطـــيط اللغـــوي غائبـــان عـــن 
دول املغــرب العــريب وعــن دول اخللــيج العــريب يف الوقــت نفســه، وعلــى الــرغم مــن أن 

ريب تـربط بينـه روابـط النسـب والـدم والبيئـة واجلـوار إضـافة إىل روابـط جمتمع اخلليج الع

اللغــة والـــدين والتـــاريخ والـــرتاث املشـــرتك، كمـــا تســـود بـــني أفـــراده وطبقاتـــه منـــذ تـــاريخ 

ري والتعــايش متماثلــة، إال أن مثــة 

إذ إن املناهج تعتمد يف غياباً للتخطيط اللغوي املشرتك لتعليم اللغة العربية وتعلمها، 
وضعها على االجتهادات الفردية والتصورات الشخصية واالنطباعات الذاتية والـنظم 

ه التقليديــــة املتحكمــــة فبــــات لكــــل مــــن دول اخللــــيج مناهجــــه وطرائقــــه وسلســــلة كتبــــ
الدراسية اخلاصة به، وله مقاييسه ومعايريه اليت اعتمد عليها يف وضع املناهج.

مسؤولية غياب التخطيط اللغوي الشامل ال تقـع كلهـا علـى عـاتق املعنيـني وإن 

بشؤون اللغة من الباحثني والدارسني، فقـد تكـون النوايـا مـن عقـد اجتماعـات هـؤالء 

واملناقشات واحلوارات ،
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بينهم دقيقة، وتعقد ورش عمل وندوات معمقـة وهادفـة، وتكـون النتـائج والتوصـيات 
صرحية يف حتديدها للمهام ووجهات العمل والتنفيذ واإلشراف، إال أن أعمال هؤالء 

حثني والدارسني على الرغم من كل هذه اإلجيابيات فيها قد ال تصل أو ال يصل البا
منها شيء إىل حيز التنفيذ، ألن تنفيذ القرارات املتعلقة بالتخطيط اللغـوي لـيس بيـد 

تالعلمــاء والبــاحثني، وإمنــا هــو بيــد مــن مي
ا قلــيًال مــا يــدركون أمهيــة مــا ينظــر إليــه الرتبويــون ومــن ميتلكــون احلــل والعقــد يف عاملنــ

)10(واللغويون وخيططون من أجله، ويوصون بتنفيذه.

وكانــت اللغــة العربيــة هــي املعتمــدة يف مرحلــة التعلــيم األساســي يف دول اخللــيج 
العـــريب، ولكـــن مثـــة توجـــه يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية إىل التعلـــيم باللغـــة االجنليزيـــة 

وم والرياضــيات يف هــذه املرحلــة، ولقــي هــذا التوجــه معارضــة شــديدة مــن وخاصــة العلــ

ن اللجوء إىل تعليم هـذه املـواد باللغـة االجنليزيـة إمنـا هـو تعبـري عـن شـكوك يف إحيث 
إمكان تعليم هذه املواد باللغة العربية.

وصــــدر عــــن وزارة الرتبيــــة والتعلــــيم يف اململكــــة العربيــــة الســــعودية نظــــام جديــــد 
بتـدريس مجيـع املـواد بلغـة غـري عربيـة مـا عـدا » بنني وبنات«دارس األهلية يسمح للم

)11(العلوم الدينية والعربية.

ويف دولــــة قطــــر هنــــاك املــــدارس املســــتقلة بإشــــرافها، وقــــد اعتمــــدت فيهــــا اللغــــة 
االجنليزيــة لتــدريس مــواد العلــوم والرياضــيات واحلاســوب، ومــن نتــائج هــذا التوجــه أن 

ديــــد قــــد ختلــــى عــــن التــــدريس باللغــــة الرمسيــــة الــــيت نــــص عليهــــا النظــــام التعليمــــي اجل
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الناشـــئة. ومـــن نتائجـــه أيضـــاً أن املـــدارس تعــــني أربعـــة مدرســـني يف كـــل مدرســـة مــــن 

زيــة والعلــوم والرياضـــيات املتحــدثني باللغــة اإلجنليزيــة لغــة أصـــلية لتــدريس اللغــة االجنلي
واحلاســـوب. ومعـــىن هـــذا إزاحـــة عـــدد كبـــري مـــن املدرســـني واملدرســـات مـــن القطـــريني 

إلحـالل أجانـب بـدًال مـنهم مـن الربيطـانيني واألمـريكيني وغـريهم وغريهم من العـرب

دة اجتهـــــت وزارة الرتبيـــــة حنـــــو اعتمـــــاد اللغـــــة ويف دولـــــة اإلمـــــارات العربيـــــة املتحـــــ

االجنليزيــة يف تــدريس العلــوم والرياضــيات يف مــدارس الدولــة مــن األول االبتــدائي إىل 
الثاين عشر حبجة تأهيلهم للدراسة اجلامعية ومتطلبات سوق العمل.

ـــة عنـــد  ويف جمـــال التعلـــيم العـــايل كانـــت جامعـــة قطـــر تعلـــم العلـــوم كلهـــا بالعربي

ويف السنوات األخرية عدلت عن العربية إىل االجنليزية حىت العلوم اإلنسانية إنشائها. 
واالجتماعيـــة تـــدرس باالجنليزيـــة وكليـــة الشـــريعة يشـــرتط لـــدخوهلا النجـــاح يف اختبـــار 

Tofel.12(باالجنليزية(

وإن الــداعني إىل اســتعمال اللغــة اإلجنليزيــة يــرون أن اإلجنليزيــة هــي لغــة العصــر، وأن 
الميذ هلـا يسـاعدهم علـى الـتعلم فيمـا بعـد يف اجلامعـات األجنبيـة، كمـا يتـيح هلـم إتقان الت

يف املستقبل فرصاً أكرب للحصول على عمل يف الشركات واملؤسسات األخرى.
بيَد أن مثة شكوى يف بعض األوساط يف دولة قطر من مزامحة اإلجنليزية للعربية 

اجلــــامعي وخصوصــــاً يف الســــنوات خاصــــة يف التعلــــيم مــــا قبــــل اجلــــامعي ويف التعلــــيم 
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ـــــيم، ومزامحـــــة  ـــــة يف التعل ـــــات العربي ـــــة والعامي ـــــة القطري األخـــــرية، مث مـــــن مزامحـــــة العامي
اللهجات اآلسيوية يف حميط احلياة االجتماعية وخاصة يف املنازل.

ووضـــــعت جامعـــــة قطـــــر مقـــــررين يف اللغـــــة العربيـــــة ضـــــمن املتطلبـــــات اجلامعيـــــة 

حمادثة واستماعاً وقراءة وكتابة.

كافــــة حــــىت إن عــــدداً كبــــرياً مــــن مقــــررات أقســــام اللغــــة العربيــــة تــــدرس باالجنليزيــــة، 

قشـــات يف جملـــس اجلامعـــة يف جامعـــات عمـــان ويف وتســـتعمل االجنليزيـــة أيضـــاً يف املنا
املراسالت وكتابة أمساء الطالب وإعالن نتائجهم..اخل.

ويعــد الــتمكن مــن اللغــة االجنليزيــة أساســاً للقبــول والتــدريس والتخاطــب الرمســي 

والنشاطات البحثية يف معظم األقسام العلميـة يف اجلامعـات اخلليجيـة، بـل إن أقسـام 
الطبيعية والبحتة ال يقبـل فيهـا إال املتفوقـون يف ة املساندة والعلوم الطب والعلوم الطبي

ذكر منهـــا مهـــارات اللغــة العربيــة فـــال يكــاد يــ

هذا ما يقلـل مـن ممارسـتها بـني املنتسـبني تدريس قليل من املواد التكميلية املهمشة، و 

ويبعـثهم يف النهايـة علـى 
نسيان الكث

ءهــــم هلــــا هــــا، وهــــذا مــــا يضــــعف واليتلراف عنهــــا بــــدافع اإلحســــاس بقلــــة فاعاالنصــــ
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)13(ولثقافتها يف كثري من األحيان.

ومعلــــــوم أن املنتســــــبني إىل هــــــذه األقســــــام طالبــــــاً وأســــــاتذة ومــــــوظفني أصــــــبحوا 

ناعة احلاصــلة يف دول املنطقــة يف جمــاالت الصــيومــاً بعــد يــوم بســبب التطــورات الواســعة 

العلمية والتقنية، وتقدمي خمتلف اإلغراءات املعنوية واملادية هلم.
أمـــا أحاســــيس الـــذين مارســــوا أو ميارســـون تعلمهــــم باللغـــة األجنبيــــة يف األقســــام 

بيــة تــزداد حينمــا تتســلل إىل حيــاة الناشــئة العلميــة فــإن املواقــف الســلبية جتــاه اللغــة العر 
فتــدفعهم إىل االســتهانة ،واملتعلمــني يف مراحــل تعلــيمهم يف التعلــيم األساســي والثــانوي

بـــدروس للغـــة العربيـــة وموادهـــا أو الفتـــور 

ليزيـة واملـواد العلميـة 
يعد بالقبول يف التخصصات اليت يبشر التفوق فيها مبستقبل واعد وأحالم مجيلة، ألنه 

)14(

ومــن املظــاهر الســلبية للسياســة اللغويــة يف دول اخللــيج عــدم تــوفري احلــوافز الالزمــة 
يـــة، إذ إن وزارات الرتبيـــة تعيـــنهم يف مراتـــب وظيفيـــة أدىن مـــن مراتـــب ملدرســـي اللغـــة العرب

نظرائهم من أصحاب التخصصات العلمية ومبرتبات 

مــن حـوافز، وهــذا مـا يــدفع إىل كراهيــة التوظيـف والعطــاء ومـا تضــعهاالجنليزيـة علــيهم يف 
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هــــذه الوظيفــــة والنفــــور منهــــا، وحينئــــذ ال جــــدوى مــــن تغيــــري املنــــاهج أو تطويرهــــا مــــادام 
)15(

ومل يقتصر هذا الوضع علـى دول اخللـيج العـريب وإمنـا كانـت مثـة نظـرة فوقيـة مـن 
الفرنســــية إىل الدارســــني بالعربيــــة يف دول املغــــرب العــــريب، فقــــد نشــــأت ذوي الثقافــــة

شرحية من اجلزائريني خترجت يف مدارسها بعد االستقالل تنطق باللسان العـريب، فـإذا 
اليتـامى لغويـاً فـال هـم شـرقيون، وال هـم غربيـون، سـدت األبـواب أمـامهم، هي مبنــزلة 

يب مـن الـذين يتحكمـون ومـا يزالـون يف وأخذت مفاتيحها طائفة أمية يف اللسان العـر 

وتعصــب جعلهــا جتــرؤ علــى احتقــار العربيــة إن ســراً وإن عالنيــة، ويســمون النــاطقني 
بالعربية بالرجعية والتخلف والعاهات الذهنية.

العربيــة مبعـدين عــن الوظــائف الــيت وأصـبح هــؤالء املعربــون مـن محلــة الشــهادات
هـــا أصـــحاب الفرانكفونيـــة يف أعلــى هيئـــات الدولـــة واملؤسســـات الرتبويـــة ميســك بزمام

)16(وغريها.

وإذا كانت هـذه النظـرة الفوقيـة ضـّد الدارسـني بالعربيـة واملتخـرجني يف مدارسـها 
ويف دول ، 

بقيــة الــدول العربيــة كمــا هــي عليــه اخللــيج العــريب ميارســها ذوو الثقافــة االجنليزيــة فــإن 
احلــال يف ســورية ومصـــر والعــراق واألردن والســـودان، هــي يف منــأى عـــن هــذه النظـــرة 
الفوقيــة، وإن كانــت مثــة جهــات يف هــذه الــدول قــد بــدأت تنحــو هــذا املنحــى ســراً ال 
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واألمريكيــــــة يف التعيــــــني يف بعــــــض اجلامعــــــات الغربيــــــة عالنيــــــة، يف تفضــــــيل خرجيــــــي 
ـــة علـــى خرجيـــي اجلامعـــات العربيـــة، علمـــاً بـــأن  التخصصـــات الطبيـــة والعلميـــة والرتبوي

حـــاملي البـــورد العـــريب يف الطـــب مشـــهود هلـــم بالكفايـــة والتفـــوق والتميـــز علـــى نطـــاق 
عرفة، والـذين الساحة القومية، كما أن خرجيي اجلامعات السورية يف خمتلف ميادين امل

جلامعـــات »العربيـــة الفصـــيحة«درســـوا بلغـــتهم األم 

األوربية واألمريكية، وي
الــوطن العــريب، وقــد عــزا عميــد كليــة طــب األســنان يف اجلامعــة الفرنســية ببــاريس هــذا 
درسـوا بلغـتهم األم، فكـانوا أكثـر فهمـاً ومتـثًال واسـتيعاباً، كمـا أثبتـت 

وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن نفـــراً غـــري قليـــل مـــن خرجيـــي اجلامعـــات الســـورية الــــذين 

لمون حاليـــاً مناصـــب أكملـــوا 
أكادمييـــة رفيعـــة يف تلـــك اجلامعـــات األمريكيـــة واألوربيـــة، ومل تكـــن دراســـتهم للطـــب 

والعلوم بلغتهم العربية حبائل دون ذلك التسلم بكل كفاية وجدارة.

ومثـــــة ظـــــاهرة ســـــلبية يف مضـــــمار السياســـــة اللغويـــــة تتجلـــــى يف وجـــــود املـــــدارس 
ـــة علـــى األرض العربيـــة وز  ـــة األخـــرية، وهـــذه واجلامعـــات األجنبي يـــادة عـــددها يف اآلون

وال ،املدارس واجلامعـات األجنبيـة تتبـع جهـة أخـرى يف مناهجهـا ال صـلة هلـا بـالوطن

م 
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وهذه املدارس واجلامعات جتذب أفضل التالميذ والطلبة إليهـا مـن أبنـاء الطبقـة 

)17(رب الكلمة العربية املقروءة واملسموعة يف أجواء هذه املدارس واجلامعات.ع

قد حارب اللغة العربية إن يف دول املغرب وإذا كان االستعمار مبختلف ضروبه 
العريب أو يف بالد الشام على يـد االسـتعمار الفرنسـي أو يف مصـر وفلسـطني والعـراق 

لغــات مســتمر يف بالدنــا العربيــة يف ظــالل علــى يــد االســتعمار الربيطــاين فــإن حــرب ال
نعمـل علـى 
حتقيقــه يف بالدنــا العربيــة عنــدما نســتعمل اللغــة االجنليزيــة يف التعلــيم يف جامعاتنــا ويف 

واجلامعات اخلاصـة املدارس اخلاصة ونبعد العربية، وعندما تستقطب املدارس اخلاصة 

وحيال دون اخلرجيني املؤهلني بالعربيـة، وعنـدما جعلنـا اللغـة العربيـة يف أدىن ،التوظيف
واالجتماعي يف كثري من املواضع، وقد يعجب أحدنا ملا آلدرجات السلم التعليمي 

يطلــب إىل أهـايل بعــض تلـك الطبقــات االجتماعيـة أن يتحــدثوا «الوضــع عنـدما إليـه

«)18(.

ولـــو كانـــت مثـــة سياســـة لغويـــة حتـــرص الســـلطات املســـؤولة يف الـــدول العربيـــة علـــى 
وحتديــد موقــع اللغــة القوميــة علــى نطــاق انتهاجهــا لتحديــد املوقــف مــن اللغــات األجنبيــة
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الساحة العربية يف العملية التعليمية التعلمية ملا آل الوضع إىل ما آل إليه حالياً.

في مجال المناهج:-2
طاملــــا تــــرتدد الشــــكوى مــــن القصــــور يف مناهجنــــا اللغويــــة يف العمليــــة التعليميــــة 

ــــة علــــى نطــــاق الســــاحة القوميــــة، إذ إن املــــنهج مبفهومــــ ه املنظــــومي الشــــمويل التعلمي
املتكامل أهدافاً وخطـة ومقـررات وحمتـوى وكتابـاً وطرائـق وأسـاليب ومناشـط وتقنيـات 

وتقوميــاً وبيئــة تعليميــة تعلميــة مــا يــزال هــذا املفهــوم قاصــراً لــدى شــرحية غــري قليلــة مــن 
املشـرفني علـى العمليـة الرتبويـة واملنفـذين هلـا، ومـا تـزال النظـرة الضـيقة للمـنهج حتصــره 

الكتاب املدرسي.يف

ــــــأى عــــــن املعــــــ يري ااالجتهــــــادات واخلــــــربات الشخصــــــية واالنطباعــــــات الذاتيــــــة يف من

فــاملفردات الــواردة يف كتــب احللقــة وامليدانيــة، املوضــوعية والتجــارب العلميــة املنضــبطة 
ي ال تراعي مبدأ الشيوع والتواتر، واملباحث النحوية األوىل من مرحلة التعليم األساس

مـــن مرحلـــة التعلـــيم األساســـي ال تراعـــي يف بعـــض جوانبهـــا النحـــو يف احللقـــة الثانيـــة 
املالوظيفي، وموضوعات التعبري اليت ميارسها 
جللســــات ومــــلءريب علــــى كتابــــة حماضــــر امواقــــف احليــــاة النابضــــة الزاخــــرة مــــن التــــد

االستمارات وأصول املراسالت وتوجيه التعليمات واإلرشادات، وإلقـاء الكلمـات يف 
املناســــــــــــــبات، وإدارة االجتماعــــــــــــــات، وآداب املناقشــــــــــــــات، واحــــــــــــــرتام الــــــــــــــرأي يف 

التعقيبات....اخل.
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ىل احلقائق واألحكـام والقواعـد مـا تـزال ضـعيفة، إذ إن العـبء املتعلمني يف الوصول إ

وأن علــى املــتعلم أن حيفــظ يلقــى علــى كاهــل املعلــم يف اإللقــاء والتحفــيظ والتســميع، 
ويستظهر ما حفظه، وبقدر درجة حفظه واسرتجاعه ملا حفظه يعد متمكناً من اللغة 

املــتعلم ليســتعمل اللغــة يف يف نظــر القــائمني علــى تعلــيم اللغــة وتعلمهــا حــىت إذا جــاء 
مواقـــف احليــــاة بـــدا عليــــه االرتبــــاك والعجـــز ألنــــه مل يــــدرب علـــى اســــتعمال اللغــــة يف 

وما تتطلبه تلك املواقف من لغة وظيفية.،مواقف احلياة

ومثـــة فوضـــى واضـــطراب يف إعطـــاء الـــدروس يف خمتلـــف مراحـــل التعلـــيم بســـبب 
التقنيـات الرتبويـة يف ة اسـتخدام وقلـ،واجلمود يف استخدام الطرائـق،غياب األهداف

فيــــــه الرتبيــــــة املعاصــــــرة بأســــــلوب االنتقائيــــــة يف العمليــــــة التعليميــــــة التعلميــــــة فتعتمــــــد 
اإلجيابيات من كل طريقة دون التعصب إلحداها.

ول مــن مرحلــة التعلــيم األساســي كانــت تســتخدم ففــي تعلــيم القــراءة يف الصــف األ
الطريقــــة الرتكيبيــــة الــــيت تنتقــــل مــــن اجلــــزء إىل الكــــل أي مــــن احلــــرف إىل املقطــــع فالكلمــــة 
فاجلملــة، مث اســتخدمت الطريقــة التحليليــة الــيت تنطلــق مــن اجلملــة أو الكلمــة إىل املقطــع 

ليل والرتكيب.ية اليت جتمع بني التحرف، ومن مث اعتمدت الطريقة التوفيقفاحل
ويف تعلــــيم القواعــــد النحويــــة يف احللقــــة الثانيــــة مــــن مرحلــــة التعلــــيم األساســــي 

مث عــدل عنهــا إىل الطريقــة االســتقرائية، ومت العــدول اســتعملت الطريقــة القياســية أوًال 
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عنهـا إىل الطريقـة املتكاملــة الـيت تنطلــق مـن الـنص املشــتمل علـى األمثلــة الـيت تشــتمل 
تستقرى هذه األمثلة وصوًال إىل القاعدة.على القاعدة، حيث 

ويف تعليم األدب كان املنهج املتبع أن يدرس األدب وفـق العصـور الزمنيـة بـدءاً 
مــــن العصــــر اجلــــاهلي وانتهــــاء بالعصــــر احلــــديث مــــروراً بــــاألدب يف صــــدر اإلســــالم 

فاألموي فالعباسـي فاألندلسـي فعصـر االحنـدار، ومثـة مـن دعـا إىل تعلـيم األدب وفـق 
فنــــون، ومــــن دعــــا إىل تعليمــــه وفــــق األقــــاليم، مث رئــــي أن يــــدّرس يف ضــــوء املــــنهج ال

التكــاملي والنظــرة الكليــة فــال يــدرس وفــق الفنــون وحــدها، وال وفــق األقــاليم وحــدها، 

وال وفــق العصــور الزمنيــة وحــدها، وإمنــا ينظــر إىل هــذه مجيعــاً يف إطــار مــن الشــمولية 
والنظرة الكلية.

فـــق املـــنهج البالغـــي وحـــده، وال وفـــق املـــنهج النفســـاين ومل يعــد األدب يـــدرس و 

وحــده، وال وفــق املــنهج االجتمــاعي وحــده، وال وفــق املــنهج اهلــيكالين وحــده، وإمنــا 
)19(وفق هذه املناهج مجيعاً يف إطار من الوحدة والتكامل فيما بينها.

األعـم 
األغلب تعتمـد نظريـة الفـروع يف تعلـيم اللغـة وتعلمهـا، فثمـة وقـت خمصـص لإلمـالء، 
وثــان للقواعــد، وثالــث للتعبــري، ورابــع للقــراءة..اخل ومثــة كتــب خاصــة بكــل فـــرع، يف 

اللغـــة ال خيـــدم ممارســـة اللغـــة يف املواقـــف احليـــة، وأن فـــروع و أن االنفصـــال يف تعلـــيم
اللغـــة ليســــت إال أجـــزاء لكــــل، تتكامـــل لتــــؤدي وظيفـــة التواصــــل اللغـــوي، فالقواعــــد 
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النحويــة وســيلة لتقــومي القلــم واللســان مــن االعوجــاج والزلــل، واإلمــالء وســيلة لصــحة 
اللفظيـــة ومـــّد املـــتعلم الكتابـــة مـــن اخلطـــأ، والقـــراءة والنصـــوص وســـيلتان لزيـــادة الثـــروة

بــــالفكر واملعــــاين والقــــيم واألســــاليب والصــــور الــــيت يعمــــل علــــى توظيفهــــا يف مواقــــف 
)20(

وكانت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم قـد عملـت علـى رصـد مشـكالت 
قـام اخلـرباء املتخصصـون يف هـذا تعليم اللغة العربيـة يف العمليـة التعليميـة التعلميـة، إذ

برتتيـــب هـــذه املشـــكالت 1974

)21(ترتيباً تنازلياً على النحو التايل:

عــــدم عنايــــة مدرســــي اللغــــة العربيــــة وغــــريهم مــــن مدرســــي املــــواد األخــــرى -1
باستخدام اللغة العربية الصحيحة.

رّج القارئ املناسب للعصر.منهج تعليم اللغة العربية ال خي-2
عدم توافر قاموس لغوي حديث يف كل مرحلة من مراحل التعليم العام.- 3

يف تقومي التعليم اللغوي.االفتقار إىل أدوات القياس املوضوعية -4
قلة استخدام املعينات التعليمية والتقنيات احلديثة يف تعليم اللغة.-5
وظيفياً.ازدحام منهج النحو بالقواعد وكثري منها ليس -6

7-.
افتقار طرائق تعليم القراءة للمبتدئني إىل دراسات علمية.-8
االنتقال الفجائي يف التعليم من عامية الطفل إىل اللغة الفصيحة.-9
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اضطراب املستوى اللغوي بـني كتـب املـواد، بـل وبـني كتـب املـادة الواحـدة -10
يف الصف الواحد.

تلميـــذ بنتـــاج حاضـــره وتـــراث ماضـــيه صـــوص ال تصـــل الدراســـة األدب والن-11
ًال يظهر أثره يف حياته.وص

طغيان املاضي على احلاضر يف تدريس األدب.-12
نقص عدد املتعلمني املتخصصني واخنفاض مستواهم.-13
فصحى العصر.بعد اللغة اليت يتعلمها التالميذ يف املدارس عن -14

صعوبات الكتابة العربية.-15
اســية الــيت أشــار إليهــا اخلــرباء، ومثــة مشــكالت فرعيــة تلــك هــي املشــكالت األس

أضيفت إليها، وتتمثل يف:

1 -
قلة الدراسات العلمية اليت تتخذ أساساً لبناء املناهج وإعداد الكتب املقررة.- 2

ة يف تعليم اللغة.ضعف العناية بتطبيق الطرائق الرتبوية احلديث-3
4-
عدم تقدمي امليزانيات الكافية للمناشط الثقافية واللغوية.-5

قلة ربط التعليم اللغوي بالثقافة العامة، وضعف الوسائل اليت تتخذ لذلك.- 6
للغــــة العربيــــة وعــــدم عــــدم كفايــــة اجلهــــود الــــيت تبــــذهلا املؤسســــات املعنيــــة با-7

التنسيق بينها.
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عدم توافر مواد القراءة احلرة للتالميذ يف خمتلف املراحل.-8
اخــتالف قواعــد اإلمــالء الــيت يتعلمهــا التالميــذ يف الــبالد العربيــة، وقصــور -9

هذه القواعد يف ربطهم بالرسم القرآين.
مكثــــرة توصــــيات املــــؤمترات اخلاصــــة بــــالنهوض بتعلــــيم اللغــــة العربيــــة وعــــد-10

اجلدية يف تنفيذها.
على اجلهود اليت تبذهلا املدرسة يف تعليم اللغة.تأثري وسائل اإلعالم -11
الضعف الظاهر يف خطوط التالميذ، وعدم العناية بإعداد معلمي اخلط العريب.- 12

وإذا كانــت تلــك هــي مشــكالت تعلــيم اللغــة العربيــة وتعلمهــا يف النصــف األول 
من سبعينيات القرن املاضي فإن أغل

العقد األول من األلفية الثالثة، إذ ما تـزال الصـيحات تنطلـق مـن هنـا وهنـاك تشـري إىل 

األهــداف املرســومة لتعلــيم اللغــة جوانــب القصــور يف تعلــيم اللغــة وتعلمهــا، فــإذا كانــت 
واســتماعاً وقــراءة وكتابــة وتعلمهــا ترمــي إىل إكســاب املتعلمــني املهــارات اللغويــة حمادثــة 

مـــا تـــزال تنـــوء بأثقـــال الطرائـــق فـــإن مثـــة مـــن يـــرى يف أيامنـــا هـــذه أن املباحـــث النحويـــة 

وتـــذوق ،أواخـــر الكـــالم، وأمـــا أن تكـــون األحكـــام النحويـــة ســـبيالً إلدراك مجـــال اللغـــة

وســالمة متنهــا، فــذلك  ،وصــياغة تراكيبهــا،والتفكــري يف معانيهــا ومقاصــدها،هاأســاليب
كلـــه بعيـــد املنـــال مل تتهيـــأ لـــه أســـبابه، فاملنـــاهج مثقلـــة منفـــرة، واالختبـــارات شـــكلية ال 
حتاسب التلميذ إن أخطأ يف التعبري أو الكتابة أو عجز عن الفهم، فيتخرج يف التعلـيم 
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لفقدانــــه ،درس اجلـــامعيمبـــا فيـــه الكفايـــة للـــهلـــه الثـــانوي، وهـــو خـــال مـــن حمصـــول يؤ 

النحوية وصيغ الكالم السليم، ورمبا يتخرج الطالب يف اجلامعة وهو ال حيسـن أن حيـرر 
عـد ذلـك فيكـون كارثـة علـى خطاباً على وجهه السليم، وقد يغدو مدرساً يف اجلامعة ب

ومـــا تـــزال الشـــكوى مـــن صـــعوبة فهـــم قواعـــد اللغـــة العربيـــة ، )22(طالبـــه وعلـــى املعرفـــة
)23(وتعليمها مفصولة عن التطبيق واملمارسة.

ويــرى بعضــهم أن املــرض الــرئيس الــذي يعــاين منــه الوضــع الثقــايف العــريب فكــراً 

ن العـــريب بتـــأثريات إقليميـــةمنـــاهج التعلـــيم يف الـــوطولغـــة وممارســـة ســـيادية هـــو تعـــدد 
لكـة يف غـري موضـعها فهـي جـزأرة وسـعودة ولبننـة مرضية تطلق على العمليـة ألقـاب مم

.)24(وتونسة...اخل

ويــذهب آخــرون إىل أن اللغــة العربيــة تــؤدى بــأردأ املنــاهج، ويتــوىل تعليمهــا أقــل 
تامـاً بـني املدرسني تأهيًال، 

التلميــــذ وهــــذه اللغــــة مبختلــــف احلــــواجز، فهــــي لغــــة ميتــــة يف حياتــــه اليوميــــة، ال جيــــد 
)25(.

والعبـــــث والـــــال معقـــــول والقـــــبح متـــــدثرة بـــــالغموض وجـــــاءت نصـــــوص احلداثـــــة 

ية علــــى وجــــه اخلصــــوص األســــلويب والتفكــــك الســــياقي لتجعــــل مــــن نصوصــــنا الشــــعر 

الكلمات املتنافرة واجلمل الباهتة، وتعمد اخلطأ النحـوي يف الـنص مـن مالمـح الـنص 
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.)26(األديب ومن وجهة نظر احلداثة
يركـز يف األعـم وما يزال حمتوى مناهج اللغة العربية علـى نطـاق السـاحة القوميـة

األغلـــب علــــى االرتبــــاط باملاضــــي أكثــــر ممــــا يركــــز علــــى احلاضــــر واملســــتقبل، ويهمــــل 
.)27(التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي واالبتكاري

امينها، وقاصـرة عـن تشتمل إال على كتب دينية وأخرى تقليدية قدمية من حيث مضـ
التعبــري عــن روح العصــر ولغتــه وأمنــاط التفكــري فيــه، ومــا تتضــمنه مقــررات العربيــة مــن 

.)28(يرتبط بواقع التالميذ
وعــــدم 

املرحلــــة 
اإلعدادية يشتمل على موضوع واحد من أصعب موضوعات الفقه، ويتعلـق بـاإلرث 

والرتكــات والوصــايا، ويــؤدي إىل التنفــري مــن هــذا الفكــر، باإلضــافة إىل أنــه غــري مفيــد 
عون أن يكــون مفيــداً ونافعــاً إال للــذين يســعلــى اإلطــالق يف هــذه املرحلــة، وال ميكــن

إىل أن يكونوا موثقني أو عدوًال وقضـاة لألحـوال الشخصـية. ويزيـد يف الطـني بلـة أن 

مدرسي هذه املادة أنفسهم كانوا عاجزين ليس فقط عـن تدريسـها، ولكـن حـىت عـن 
)29(.

س األدب يف مجهوريـة مصـر العربيـة، إذ ويف التعليم اجلامعي مثة دهشة من تدري
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لسنا ندري كيف ميكن أن يقدم األدبان العباسـي «يقول بعضهم متسائًال ومتعجباً: 
اد هــذين مــع اتســاع آواألندلســي يف فصــل دراســي واحــد ويف أربــع ســاعات فقــط، مــ

ياً؟ بــل ولســنا نـدري كيــف ميكــن أن يقــدم األدب احلــديث يف األدبـني زمنيــاً وموضــوع
وتطور الزمين نفسه، رغم انشعابه بني فنون الشعر والقصة واملسرحية واملقالة، اإلطار 

.)30(هذه الفنون عرب أمزجة كالسيكية ورومانسية ورمزية وواقعية؟!
يــدرس يف الفرقــة األوىل علمــا املعــاين والبــديع مــن ويف تــدريس البالغــة والنقــد، 

ضــايا النقــد العــريب القــدمي. أمــا النقــد البالغــة العربيــة، ويف الفرقــة الثانيــة علــم البيــان وق

العريب احلديث فيدرس يف الفرقة الثالثة بأجناس القـول، ومـن مث يقـع الـدرس البالغـي 
والنقــدي فيمــا وقــع فيــه الــدرس األديب مــن االفتقــار إىل التعامــل مــع النتــاج اإلبــداعي 

األدبيـة، تدرجاً من األحدث إىل األقدم، ويضـاف إىل ذلـك جتزئـة النظـر إىل الظـاهرة

)31(حيث هي يف واقع األمر كل عضوي ال يقبل التجزئة.

ومعلمــو اللغــة العربيــة ال ميلكــون الكفايــات املطلوبــة يف األعــم األغلــب، ونســبة  

كبــرية ممــن يولــون مهــام تعلــيم اللغــة العربيــة يف مراحــل التعلــيم املختلفــة هــم مــن ذوي 
رجيني الـــذين مل تتـــوافر هلـــم املســـتويات املنخفضـــة يف التحصـــيل الدراســـي، أو مـــن اخلـــ

علــى حنــو يســاير تطــورات العصــر ومســتجدات احليــاة، وال تعطــى هلــم احلــوافز املاديــة 
علــى الرضــا واإلخــالص يف عملهــم، وهــذا مــا نشــاطهم، وتبعــثهم واملعنويــة الــيت جتــدد 

لجـــوء إىل ممارســـة والكراهيـــة املهنـــة، أو عـــدم اقتنـــاعهم بأمهيـــة هـــذه املهنـــة، إىل  أدى 
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)32(أعمال أخرى وعدم التفرغ للوظيفة.

وحــىت معلمــو العربيــة يشــرح ،ويســتعمل معلمــو املــواد يف شــرح دروســهم العاميــة

وال يعمــل علــى تشــذيب إجابــة املتكلمــني بالعاميــة. ويف ،بعضــهم الــدروس بالعاميــة
كثرياً ما يكـون املعلمـون مـن بلـدان خمتلفـة، وكـل يـتكلم بلهجتـه العاميـة، دول اخلليج  

وما أعظم الفرق بني اللهجـة العاميـة املغربيـة، واللهجـة العاميـة املصـرية أو الشـامية أو 
)33(العراقية!

علـى هـذه احلـال فـإن أداء التالميـذ اللغـوي سيتسـم بالضـعف، إذ ومادام األمـر 

يات لغـــتهم وأبســـط قواعـــدها. وإذا كانـــت لغـــة املعلمـــني إن املتعلمـــني جيهلـــون أساســـ
تكون أمنوذجاً يقتدى به فمن البدهي أن تكون لغة املتعلمني يف منأى بعيدة عن أن 

هي األخرى عن السالمة اللغوية.

أما حرية التعبري يف مناهج التعليم على اختالف مراحله فهي مقيدة عند املعلم 
ميكنـــه اخلـــروج عـــن مضـــمونه مقيـــد باملنهـــاج وال والطالـــب علـــى حـــد ســـواء، فـــاملعلم 

وحمتــواه وتدريباتــه، وال عــن الطرائــق الــيت رمسهــا املوجهــون االختصاصــيون لــه، والنقــد 
السياسي الصريح حمظور عليه وعلـى املتعلمـني عنـده، وحيظـر عليـه النقـد االجتمـاعي 

أصــلة علــى املتفهــو غــري حمبــب، واملــس بــاملوروث مــن الطبــائع والعــادات االجتماعيــة 

اختالفهـــا جيـــب أن يكـــون حبـــذر وحتفـــظ تـــام، والتعبـــري عـــن رغبـــات الـــنفس ونوازعهـــا 
وميوهلــــا يلــــزم أال يتجــــاوز حــــدود املــــألوف. وأمــــا اإلفصــــاح عــــن املواقــــف الفكريــــة أو 

العليـا فـال بـد أن يكـون حتـت رقابـة شـديدة صـارمة إال الشعورية من أنظمـة اإلدارات 
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)34(ناء.إذا كانت من باب املديح أو الث

وهكــذا تتحــرك اللغــة القوميــة ضــمن دوائــر ضــيقة قــد ال تتجــاوز عنــد بعضــهم 

الفكـــري والتنفـــيس الشـــعوري حمـــدودة، وتصـــبح احلـــوافز للتمكـــني للغـــة أو التوســـع يف 

اإلحاطة بأساليبها وطرائقها ضعيفة.
مــا يــزال أســلوب التحفــيظ والتســميع والتلقــني ســائداً يف تعلــيم اللغــة وتعلمهــا، و 

ومـــا يـــزال االنتقـــال مـــن التعلـــيم إىل الـــتعلم حمـــدوداً، ومـــا يـــزال املتعلمـــون بعيـــدين عـــن 

اكتساب مهـارات الـتعلم الـذايت الـذي هـو أسـاس للـتعلم املسـتمر مـدى احليـاة، ومـن 
والقــراءة احلــرة، إذ مل يفلــح القــائمون علــى أمــارات هــذا البعــد العــزوف عــن املطالعــة

نفوسهم الغضة.
ومـــن األخطـــاء املرتكبـــة يف تعلـــيم اللغـــة يف مدارســـنا أننـــا ال نركـــز علـــى اكتســـاب 

ولكـن العـادة ال تتكـون إال املهارات اللغوية ونظن أن املعرفـة تـؤدي إىل تكـوين العـادة،
بعــد اكتســاب املهــارة، واملهــارة اللغويــة ال تكتســب إال بــاملران واملمارســة وتطبيــق املعرفــة 
يف مواقـــــف احليـــــاة، أمـــــا حفـــــظ القواعـــــد النحويـــــة واملفـــــردات واملصـــــطلحات البالغيـــــة 

والعروضــية دون ممارســتها وتطبيقهــا يف مواقــف األنشــطة اللغويــة يف احليــاة فيظــل عمــالً 
صحيحة وسليمة.وال يؤدي إىل اكتساب اللغة وأدائها بصورة ،ناقصاً 

أما أساليب التقومي يف العملية التعليمية التعلمية فما تـزال تركـز يف قياسـها علـى 
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وهــو مســتوى احلفــظ والتــذكر واالســرتجاع، املســتوى األول مــن مســتويات املعرفــة أال 
اذكـــْر، العـــام أو اجلـــامعي تتمثـــل يف: وأغلـــب األســـئلة يف االمتحانـــات إن يف التعلـــيم 

عّدْد، حتدَّْث، اشرْح، عّرْف..اخل.
وقامـت املنظمــة العربيـة للرتبيــة والثقافــة والعلـوم بإجنــاز دراســة عـن تطــوير منــاهج 

تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبري يف مراحل التعليم العام يف الوطن العريب، ومما 
الـيت اشـتملت عليهـا كتـب النحـو يف الـوطن العـريب جاء فيها حصر أسئلة التمرينـات 

:)35(

أسئلة تعداد-1
أسئلة ربط-2
أسئلة تكوين-3

أسئلة تكملة-4
أسئلة تعرف-5

أسئلة حتويل-6
أسئلة تعليل-7
أسئلة ضبط بالشكل-8

أسئلة اختيار من متعدد-9
أسئلة إعراب-10

يف كتـــب النحـــو باملرحلـــة االبتدائيـــة، وقـــد احتلـــت أســـئلة التعـــرف املرتبـــة األوىل
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وجاءت أسـئلة اإلعـراب يف املرتبـة الثانيـة يف سـورية واألردن، واحتلـت أسـئلة التكملـة 
املرتبــــة الثانيــــة يف كــــل مــــن البحــــرين وقطــــر، وأســــئلة التحويــــل يف كــــل مــــن الســــعودية 

واليمن، وانفردت مصر بأسئلة التكوين.
ة يف كتــب أربعــة أقطــار عربيــة هــي: األردن، وتبــوأت أســئلة التكــوين املرتبــة الثالثــ

ســورية، قطــر، البحــرين. واحتلــت أســئلة الضــبط هــذه املرحلــة يف كــل مــن الســعودية 
واليمن، وانفردت كتب مصر بأسئلة التكملة.

وظهـــرت يف املرتبـــة الرابعـــة أســـئلة التكملـــة يف ثالثـــة أقطـــار عربيـــة هـــي: ســـورية، 

هــذه املرتبــة يف قطــرين مهــا: البحــرين ومصــر، األردن، الــيمن، واحتلــت أســئلة التحويــل 
وجاءت أسئلة اإلعراب يف هذه املرتبة يف كتب قطر، والتحويل يف كتب مصر.

وتبــوأت أســئلة اإلعــراب املرتبــة اخلامســة يف ثالثــة أقطــار عربيــة هــي: البحــرين، 

السعودية، اليمن، وجاءت أسئلة الضبط يف هذه املرحلة يف كل من قطر ومصر.
أســئلة التعليــل حــىت املرتبــة الســابعة يف ثالثــة أقطــار هــي: الســعودية، ومل تظهــر

مصــر، الــيمن، وجــاءت يف املرتبــة الثامنــة يف دولــة قطــر، ويف املرتبــة التاســعة يف كتــب 
البحرين، ومل ترد أسئلة تعليل يف مناهج األردن وسورية.

ن وجـــاءت أســـئلة االختيـــار يف املراتـــب األخـــرية يف كـــل مـــن كتـــب مصـــر والـــيم

ــــب ســــورية واألردن، واحتلــــت املرتبــــة  والبحــــرين، ومل تظهــــر أســــئلة التعــــداد إال يف كت
األخرية فيها.

ويف املرحلــة اإلعداديــة كانــت نتــائج حتليــل أســئلة كتــب النحــو يف هــذه املرحلــة 
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على النحو التايل:
فمـا زالـت حتتـل املرتبـة غلبة أسـئلة التعـرف علـى غريهـا مـن أنـواع األسـئلة، -1

البحـــــرين، الســــعودية، ســـــورية، كتــــب ســــتة أقطـــــار عربيــــة هــــي: األوىل يف  
العراق، قطر، مصر، علـى حـني نازعتهـا يف هـذه املرتبـة أسـئلة التكـوين يف 

اجلزائــر واألردن والتكملــة يف عمــان. واحتلـــت املرتبــة الثانيــة يف كتــب كـــل 
مــن األردن واجلزائــر وعمــان، علــى حــني جــاءت أســئلة التكــوين يف املرتبــة 

كل من كتب سورية والعراق، وأسئلة التحويل تبوأت هذه املرتبة الثانية يف

يف كل من كتب البحـرين ومصـر، وجـاءت أسـئلة اإلعـراب يف هـذه املرتبـة 
يف كل من كتب السعودية وقطر.

اإلعراب بـني األسـئلة، فقـد جـاءت يف املرتبـة الثالثـة يف ارتفاع نسبة أسئلة -2

اق، مصـــر، وتأرجحـــت أســــئلة أربعـــة أقطـــار هـــي: البحـــرين، ســــورية، العـــر 
التكملة بني املرتبتني الرابعة واخلامسة، إذ وردت يف املرتبة الرابعة يف مخسة 

أقطار هي: األردن، البحرين، اجلزائر، سورية، قطر.
مل تظهــــر أســــئلة الضــــبط إال بــــدءاً مــــن املرتبــــة اخلامســــة، ومل تظهــــر أســــئلة -3

بط يف املرتبـة األخـرية يف  التعليل إال بدءاً من السابعة، وجـاءت أسـئلة الضـ

خـــرية يف األردن، علـــى حـــني كـــل مـــن اجلزائـــر وســـورية، ويف املرتبـــة قبـــل األ
جاءت أسئلة التعليل يف املرتبة األخرية يف األردن، ويف املرتبـة قبـل األخـرية 

يف اجلزائر وعمان ومصر والبحرين.
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غلبــة نــوع معــني مــن األســئلة يف كتــب بعــض األقطــار العربيــة، إذ جــاوزت-4
علــى ٪، 54.4النســبة املئويــة ألســئلة التكملــة يف عمــان النصــف فبلغــت 

حني وردت أسئلة التعليل واإلعراب يف املرتبتني األخريتني.
وكانت أسئلة الـربط واالختيـار والتعـداد قليلـة التـواتر، فأسـئلة التعـداد مل تـرد إال 

لســـعودية، يف قطـــر واحـــد هـــو ســـورية، وأســـئلة الـــربط وردت يف ثالثـــة أقطـــار هـــي: ا
وردت يف ثالثـــة أقطـــار أيضـــاً هـــي: ســـورية، عمـــان، عمـــان، قطـــر، وأســـئلة االختيـــار 

العراق.

ويف املرحلة الثانوية كشف حتليل أنواع األسئلة يف كتب النحو عن اآليت:
غلبــة أســئلة التعــرف علــى بقيــة أنــواع األســئلة، إذ جــاءت يف املرتبــة األوىل -1

ســـئلة األعـــراب املرتبـــة الثانيـــة يف مـــن حيـــث التـــواتر يف الكتـــب، واحتلـــت أ

ستة أقطار هي: األردن، السعودية، سورية، عمان، قطـر، الكويـت، علـى 
حني جاءت أسئلة التكـوين يف هـذه املرتبـة يف قطـرين مهـا: تـونس ومصـر، 

وتبـــوأت أســـئلة التكـــوين املرتبـــة الثالثـــة يف مخســـة أقطـــار هـــي: الســـعودية، 
املرتبـة يف  ئلة التحويـل يف هـذه سورية، عمان، قطر، الكويت، وجاءت أس

عـــن الظهــور يف املرتبـــة كــل مـــن تــونس ومصـــر، وتــأخرت أســـئلة اإلعــراب 

الثانية إىل الرابعة يف كل من تونس ومصر.
عـــدم العنايـــة بأســـئلة الضـــبط والتعليـــل علـــى الـــرغم مـــن أمهيتهمـــا يف هـــذه -2

ادسـة يف املرحلة. إذ جاءت أسئلة التعليل يف املرتبة الثامنـة يف األردن والس
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تـــونس ومصـــر، واخلامســـة يف عمـــان وقطـــر، والســـابعة يف الكويـــت. كمـــا 
جـــاءت أســـئلة الضـــبط يف املرتبـــة الســـابعة يف األردن وتـــونس ومصـــر، ويف 

املرتبة الثامنة يف السعودية وقطر، وانتفت من مناهج سورية.
إذ االتفاق بني مخسة أقطار عربية يف تسلسل املراتـب األوىل والثانيـة والثالثـة،- 3

تبــوأت أســئلة التعــرف املرتبــة األوىل، واإلعــراب املرتبــة الثانيــة، والتكــوين املرتبــة 
الثالثة، وذلك يف السعودية وسورية وعمان وقطر والكويت.

ازدياد نسبة أسئلة اإلعراب، وتبوأت املرتبة الثانية يف كتب أغلب األقطـار -4

العربية.
اع األســئلة يف كــل مــن ارتفــاع نســبة أســئلة التعــرف علــى حســاب بقيــة أنــو -5

٪ ويف عمـــــــــــان 61.2األردن، عمـــــــــــان، ســـــــــــورية، إذ بلغـــــــــــت يف األردن 

٪.42.8٪ ويف سورية 57.3
قلة أنواع األسئلة يف الكتب النحوية يف سورية إذ بلغـت سـتة أنـواع فقـط، -6

علـــى حـــني بلغـــت يف الكويـــت واألردن عشـــرة أنـــواع، وضـــآلة ورود أســـئلة 
أســـــئلة التعـــــداد مل تـــــرد إال يف الكتـــــب االختيـــــار والـــــربط والتعـــــداد، إذ إن 

الســورية، وأســئلة الــربط وردت يف كتــب األردن وعمــان، وأســئلة االختيــار 

وردت يف ثالثة أقطار هي: سورية، عمان، الكويت.
ـــة أن املعرفـــة ال تقتصـــر علـــى مســـتوى احلفـــظ  ـــة احلديث وتؤكـــد الدراســـات الرتبوي
ن املعرفــة عــدة مســتويات، أدناهــا 
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مســتوى احلفــظ والتــذكر واالســرتجاع وأعالهــا مســتوى احلكــم وبــني هــذين املســتويني 
مستوى الفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب.

ومــن هنــا يــأيت دور التمرينــات واألســئلة يف الكتــب النحويــة لتســهم يف تكــوين 
ممارسـة القواعـد املتعلمـة والفهـم املهارة اللغوية، بعـد أن تقـوم عمليـة االكتسـاب علـى

يف هــذه املمارســة وإدراك العالقــات بينهــا، والتعليــل واحملاكمــة العقليــة لوظيفــة الكلمــة 
يف اجلملة، ودورها يف أداء املعىن.

اللغة العربية في المجتمع- ثانياً 
تــنص دســاتري الــدول العربيــة علــى أن اللغــة الرمسيــة يف الدولــة هــي العربيــة، ولكــن

طيط اللغوي يف ضـوئها غـائبني فـإن خاللغوية يف العملية التعليمية التعلمية والتالسياسة 

توى القيادات السياسية واالقتصادية والثقافية خبطورة الدور يف األعم األغلب على مس
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متعثــــراً يواجــــه معارضــــة ال مــــن قبــــل 
بعض رواد الثقافة أيضاً.األكادمييني يف أغلب اجلامعات العربية، بل من قبل 

مؤسســة الفكــر العــريب يف مشــروعها إلنقــاذ اللغــة العربيــة أن حتــدد أرادتولقــد 
التحديات اليت تواجهها اللغة العربية فألفت أن هذه التحديات تتجلى يف:

سيطرة اللهجات املتداولة (العامية) يف واقعنا العريب.-1
عدم وجود آليات فعالة لنشر الفصحى ودعمها.-2
ا-3

4-
قطر عريب على حدة بوضع هذه املقررات.

وخباصـة يف -5
التعليم العام، واالكتفاء بإعدادهم ختصصاً ال تأهيًال مهنياً.

النظـــــــر إىل املتحـــــــدث بالفصـــــــحى أحيانـــــــاً بشـــــــيء مـــــــن الريبـــــــة، وأحيانـــــــاً -6
)36(باالستخفاف.

كـل مـا يف وسـعها مسيـة املعلنـة  احلكومـات يف دول اخللـيج العـريب تبـذل مـن الناحيـة الر 
ـــز بيـــة، وتعمـــل جاهـــدة كمـــا هـــو ظـــاهر علـــمـــن أجـــل دعـــم مواقـــف اللغـــة العر  ى تعزي
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، وتسـهر ها وتديرها، وللشـعوب الـيت ترعاهـااألساسية األوىل للمجتمعات اليت حتكم
لعــــام 9ا، علــــى مصــــلحته

يــــنص علــــى تكليــــف مجيــــع الــــوزارات واألجهــــزة احلكوميــــة األخــــرى االلتــــزام 1987

الـــيت تقتضـــي فيهـــا الضـــرورة أن اللغـــة العربيـــة هـــي اللغـــة الرمسيـــة للدولـــة، ويف احلـــاالت 
استعمال لغة أجنبية يتعني استعمال اللغـة العربيـة لغـة أوىل، واللغـة األجنبيـة لغـة ثانيـة 
باعتبارها ترمجة لألصل احملرر أساساً باللغة العربية، مث أكد جملس الوزراء قراره السابق 

.2008عام »نوفمرب«يف تشرين الثاين 

ؤسســـات الـــدول املـــذكورة ودوائرهـــا ومرافقهـــا يف بعـــض مبيـــد أن الواقـــع العملـــي 

نـــداءات لـــدعم اللغـــة العربيـــة وتعظــــيم مكانتهـــا، بـــل إن مـــن السياســـات واإلجــــراءات 
الــــدول مــــا يعمــــل علــــى إضــــعاف اللغــــة والتقليــــل مــــن فاعليتهــــا، 

وأهـــم مـــا يظهـــر ذلـــك عـــدم اهتمـــام رجـــال السياســـة يف بتعليمهـــا وتعلمهـــا، ومـــن أبـــرز 

فيتحـدثون بالعاميـة أو بالعربيـة اللقاءات الصـحفية وغريهـا، ختاطبهم مع مجاهريهم ويف 
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للغــات الوافــدة هــو الغالــب، حيــث اســتعماهلا، وكــان تأثرهــا باللغــة االجنليزيــة مــن بــني ا

تزايد احلوافز واملغريات لتعلمها حىت صـارت تكتسـح الكثـري مـن مواقـع اللغـة العربيـة يف 
)37(

عصـر هـو عصـب احليـاة، وكانـت البيئـة العربيـة بيئـة وملا كان االقتصـاد يف هـذا ال
مستهلكة للمستورد مـن نتـاج الغـرب والشـرق، رسـخت الشـركات األجنبيـة يف الـبالد 

عـــي أو بـــوعي، مبـــا يصـــيب الثقافـــةال يهمهـــم ســـوى الكســـب الســـريع دون و الـــذين
احملليــة مــن التآكــل واالضــمحالل، فأصــبحت اللغــة األجنبيــة لغــة األعمــال التجاريــة، 
وأقصــيت العربيــة عــن جمــاالت العمــل االقتصــادية، بــل حوربــت حربــاً شــعواء، وأصــبح 

اللغـــة األجنبيـــة حمادثـــة وكتابـــة بنجـــاح شـــرطاً مـــن شـــروط التعيـــني يف وظـــائف اجتيـــاز 
وميــــة، وأصــــبحت اللغــــة األجنبيــــة لغــــة مــــن الوظــــائف احلكالقطــــاع اخلــــاص ويف كثــــري

طبيعيـــة مطلوبـــة يف كثـــري مـــن األنشـــطة يف احليـــاة العامـــة كالوظـــائف الطبيـــة ووظـــائف 
)38(السياحة واملؤسسات التجارية.

وال توجـد يف دول اخللـيج ضـوابط قانونيـة صـارمة السـتعمال اللغـة األجنبيــة، إذ 

يت تتعاقـد معهـا باسـتعمال إن دول اخلليج تسمح للمؤسسات والشـركات األجنبيـة الـ

اســـتدراج األلســـن إىل اســـتعمال اللغـــة األجنبيـــة يف املؤسســـات والشـــركات يف غيـــاب 
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الرقابـة الرمسيــة امللزمـة برعايــة اللغـة األصــلية حـىت يبلــغ احلـد الــذي تنفـذ فيــه اإلجنليزيــة،
ويشــيع اســـتعماهلا بــني غالبيـــة العـــاملني يف املرافــق، يف الوقـــت الـــذي تأخــذ فيـــه اللغـــة 

الرتاجع شيئاً فشيئاً حىت تصبح هي اللغة األجنبية بينهم.العربية يف 
وميســك بزمــام بعــض املؤسســات والشــركات يف دول اخللــيج مســؤولون وإداريــون 

ضوا فرتات طويلة يف التعليم أو ومستشارون عرب ممن تلقوا تعليمهم يف اخلارج أو أم
التدريب يف البلدان األجنبيـة، وبعـض هـؤالء ترتاجـع اللغـة العربيـة لـديهم حـىت يصـبح 

تســـيطر عليـــه عقـــدة 
مبعرفتهـــا، وعنـــدما يتولـــون مناصـــبهم القياديـــة يف املرافـــق املـــذكورة يصـــبح هلـــم فيتبـــاهى

)39(رمبا يكون أسوأ من تأثري األجانب الغرباء عليها وعلى جمتمعها.و ،يتعلق باللغة

دول اخلليج إىل حـدوث حتـوالت سـلبية يف وأدى استخدام العمالة األجنبية يف 

يف السنوات األخـرية وعلى لغته العربية، وبلغت هذه اآلثار يف عمقها واتساع رقعتها 
إىل حد أصبحت فيه العربية تواجه حتديات صعبة، إذ مل تكن لتنال من اللغة العربية 
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يف أنشــــطتها العاديــــة، أو 
فحســــب، وإمنــــا 

انتقلــت علــى حنـــو واســع وســـريع إىل مؤسســات التعلــيم علـــى اختالفهــا، وانعكســـت 
ميهــا 

يف الوقت نفسه، فأدت إىل اضطراب ألسنة الكثريين مـنهم يف اسـتعماهلا، كمـا أدت 
)40(

وكــان مــن نتــائج ذلــك كلــه تســرب املئــات مــن ألفــاظ اللغــة االجنليزيــة، وصــيغها 

ة حركــة وتراكيبهــا إىل لغــتهم، وقــد تضــاعف هــذا التســرب، واتســعت جماالتــه مــع زيــاد
التجارة واالسترياد، حيث امتألت األسواق مبختلف أنواع البضائع والسلع واألدوات 
واألجهزة واملعدات األجنبية وألعاب الفيديو واحلاسوب وغريها حاملـة معهـا أمساءهـا 

البلدان الناطقة باإل

وإن السلطات احلاكمة اليت بيـدها احلـل والعقـد وصـناعة القـرار وتنفيـذه صـامتة 
صـــرحية وصـــارمة حلمايـــة لغتهـــا، واحلفــــاظ ال تتخـــذ أي إجـــراءات أو مواقـــف عمليـــة 

)41(يف مواجهة املد الكاسح الذي تواجهه اللغة العربية.عليها 

وهكذ

لتشـكل حـائًال ،وترتاكم إىل جانب األلفاظ والصـيغ العامـة الدارجـة البعيـدة األصـول
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لغته األصلية الصامتة.بينه وبني 
وتزداد هذه اخلطورة عندما تنسحب هذه األلفاظ والتعبـريات األجنبيـة الدخيلـة 

واهلجينة 
فيـه أي بـوادر مـن أي جهـة متلـك ا الفصـيحة، يف الوقـت الـذي ال تبـدولتزيح بـدائله

وال جنــــد األجنــــيب أو احلــــد مــــن تأثرياتــــه، الســــلطة واإلدارة إليقــــاف الزحــــف اللغــــوي 
استعمال اللغة األصلية يف تعامالتشروطاً أو قوانني صارمة وصرحية تقضي بضرورة 

راً أو تقييــداً علــى اســتخدام األجنبيــة يف أي مرفــق 

مــن ألفــاظ مــن مرافــق احليــاة العامــة أو اخلاصــة، وال رقابــة أو حتديــداً علــى مــا يزحــف
كمــا أن 
املقاومة أو املناعة اللغوية الذاتية للفـرد العـريب تبـدو ضـعيفة، وضـعفها يـزداد يومـاً بعـد 

)42(يوم مع تكاثر األسباب لزيادة نفوذ االجنليزية نفسها وقوة اخرتاقها.

يف النطـــق واألداء لـــه انتشـــار اللهجـــات العاميـــة واختالفهـــا يضـــاف إىل ذلـــك ك

والتصــريف مــن مثــل خطــاب األنثــى الــذي يتميــز عــن خطــاب املــذكر، ونطــق اجلــيم 

، وأحيانـاً تنطـق غينـاً: »أبـو اجلاسـم بـدًال مـن أيب القاسـم«بـدًال مـن القـاف املعطشـة 

وليلـة الغـدر ستقالل، عبد الغادر بدًال من عبد القادر، وعيد االستغالل بدًال من اال

بدًال من القدر، واملغرر بدًال من املقرر..اخل. وأحياناً يلتبس عليك األمـر ففـي قولـك 
فـــالن غريـــب بالنســـبة إيل، فـــال تـــدري أهـــو غريـــب مـــن الغربـــة علـــى ظـــاهر اللفـــظ أو 

ومن ذلك قلب اجليم ياًء فسجاجيد تنطق سياديد، ورّجال: املقصود أنه قريب منه، 
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ريّال..اخل.
ومن األخطار الـيت تواجههـا اللغـة العربيـة يف اخللـيج خطـر اللهجـات اآلسـيوية، 

وهي عاميات منتشـرة نظـراً إىل كثـرة العمالـة اآلسـيوية يف اخللـيج، وهـذه اللهجـات مل 
تعد لتهدد العربية يف السوق وجمـاالت العمـل فقـط، بـل حـىت داخـل البيـوت نفسـها، 

خصوصــاً –مــون عــدة لغــات، وهــؤالء فتجــد يف البيــت الواحــد عــدة جنســيات يتكل
هــــــم الــــــذين خيتلطــــــون باألطفــــــال يف ســــــن التــــــأثر والتلقــــــي، -اخلادمــــــات واملربيــــــات

تفـرغ لـه، وعـن 

)43(لغة أبيه املشغول عنه بعمله وجتارته ومهنته وأصدقائه.

اخلليج جتور على استعمال العربية الفصيحة، وتتمثل ومثة ظاهرة أخرى يف دول 
ــــه  يف انتشــــار الشــــعر النبطــــي علــــى حســــاب الشــــعر العــــريب الفصــــيح، حيــــث تقــــام ل

.»شاعر املليون«املهرجانات، وختصص له اجلوائز الكبرية واملكافآت كجائزة 
وإذا انتقلنـــا إىل دول املغـــرب العـــريب فإننـــا نالحـــظ أن الدســـتور يـــنص علـــى أن 

ة املســــتعملة يف دول املغــــرب العــــريب هــــي العربيــــة، ولكــــن علــــى مســــتوى اإلدارة اللغــــ

يف الكتابة أو يف اخلطاب، ومثة انتشـار مازالت الفرنسية هي املستعملة يف املغرب إن 
يف أجهــزة اإلعــالم املكتوبــة واملســموعة واملرئيــة، ويف اإلعالنــات متزايــد للغــة الفرنســية 

مكنـة الـيت تكتـب حسـب النطـق الفرنسـي، وإذا مـا أريـد  والعناوين التجارية وأمسـاء األ
كتابتهـــا بـــاحلرف العـــريب وقـــع فيهـــا التحريـــف علـــى حنـــو زنقـــة القاضـــي عيـــاض، فقـــد 
حتولـت إىل زنقــة القاضــي عيـاد، وزنقــة ابــن األبــار حتولـت إىل العبــار، مــع اإلشــارة إىل 
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يف صـــيغتها أن األخطـــاء يف تلـــك العنـــاوين واإلعالنـــات مل ختـــُل مـــن أخطـــاء فادحـــة 
الفرنسية.

وال يســـــتعمل املســـــؤولون ورجـــــال الدولـــــة واألعمـــــال إال هـــــذه اللغـــــة يف األعـــــم 

يتصــل منهــا اومثــل ذلــك يقــال فيمــا جيــري يف معظــم النــدوات واملــؤمترات والســيما مــ
ة عدم إسعاف املصطلحات الالزمـة هلـا، مـع أن السـبب جبوانب علمية أو تقنية حبج

الــذي 

)44(بل حىت االجنليزية واإلسبانية وإن يف اخلفاء.جيعلهم ال حياربون العربية فقط، 

سـيما التمثيليـات اإلعـالم واليـد اسـتعمال العاميـة يف 
واملسرحيات واملسلسالت وما يقدم من أحاديث واستجوابات بغري الفرنسية.

ويســــاعد علــــى هــــذا االســــتعمال للعاميــــة انتشــــار األميــــة يف جانبيهــــا األجبــــدي 
يف املغــرب يتســم بوجــود عــدة لغــات متنوعــة إىل والثقــايف، وإذا كــان الوضــع اللغــوي 

ربيـة كاألمازيغيـة والفرنسـية واإلسـبانية واالجنليزيـة فـإن وضـعية جانب العاميـة واللغـة الع
لغوية مركبة ترتبت على مستوى التخاطب متثلت يف وجود خليط لغوي هجني نـاتج 
عـــن اســـتعمال لغـــة علـــى حســـاب أخـــرى، فـــالفرد يوظـــف أحيانـــاً يف اخلطـــاب نفســـه 

د صــعوبة عناصـر مـن العاميـة، وأخــرى مـن الفرنسـية ومـن غريهــا دون شـعور حبيـث جيـ
ــــة أو بفعــــل التعــــود  ــــز علــــى نســــق واحــــد إمــــا بســــبب ضــــعف كفايتــــه اللغوي يف الرتكي

)45(واالستماع.
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كمـــا أن إبعـــاد العربيـــة عـــن جمـــاالت العلـــوم وحصـــر دورهـــا يف التكــــوين األديب 
والقضـــائي أدى إىل االســـتعانة بلغـــة أجنبيـــة أو أكثـــر، وهـــو يف نظـــر املســـؤولني حـــل 

الفة ملا كان ينتظره امليثاق، فبدًال مـن التعـدد اللغـوي وسط، إال أن النتيجة جاءت خم
)46(اإلجيايب حل حمله الضعف اللغوي من جرّاء تداخل األنساق.

ويف اجلزائر احتدم التمييز اللغـوي والثقـايف يف جمـال السياسـة اللغويـة الـيت تـؤدي 
تتــيح فــرص إىل ربــط العمــل باللغــة، فيعتقــد النــاس أن الفرنســية هــي اللغــة الراقيــة الــيت

العمل والرقي االجتماعي واالقتصادي ملن يتقنها، وأن اللغة الوطنية عائق حيول دون 

الفرنســـية علــى الســـوق اللغـــوي، وتكــون عنصـــراً ضـــاغطاً فتهـــيمنهــذه امليـــزة املهمــة، 

)47(واللغوية.

كـــذا أضـــحت الفرنســـية أداة لســـيطرة النخبـــة املتقنـــة هلـــا وعنصـــراً طبقيـــاً ذا قيمـــة وه

مصــــاحلها والســــيطرة علــــى الســــلطة والقــــرار، وأثــــر ذلــــك يف وضــــع السياســــات اللغويــــة 
ضــع منظومــة تربويــة حتقــق هــذه األهــداف وحتــافظ 
عليهــــا، ومــــا تــــزال أزمــــة االقتصــــاد والتهمــــيش تنــــال الــــذين يســــتعملون اللســــان العــــريب، 

نسـية هـي لغـة احلداثـة، الفرنسية العمل واإلدارة والتسـيري، وتعتقـد اجلماعـة املغربيـة أن الفر 
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علــى املناصــب الرفيعــة، وبــات الشــباب والشــابات يقبلــون علــى تعلمهــا رغبــة يف الرتقــي 
)48(االجتماعي والرواتب العالية واالمتيازات املادية.

يف نطـاق السـاحة القوميـة تنـأى عـن السـالمة اللغويـة اللغة العربيـة علـى وإذا كانت 
أجهزة اإلعالم املسـموعة واملرئيـة مـن جـرّاء اسـتعمال العاميـة يف املسلسـالت التلفزيـة ويف 

املســـرحيات واللقـــاءات واحلـــوارات واألغـــاين..اخل فـــإن ظـــاهرة اإلعالنـــات هـــي األخـــرى 
طح املبـاين وامليـادين العامــة 
ــــات العامــــة وواجهــــات احملــــالت  ــــة الكبــــرية، واملركب ومنعطفــــات الطــــرق وواجهــــات األبني

التجاريـــــة، وال ختلـــــو منهـــــا أغطيـــــة املشـــــروبات، وأغلفـــــة املـــــأكوالت وجـــــدران املالعـــــب 
ومالبس األطفال والالعبني والكبار، وكـل مـا ميكـن أن تقـع عليـه العـني يف احليـاة العامـة 

ومل تقتصر اإلعالنـات علـى تلـك األمـاكن واملواضـع وإمنـا شـقت طريقهـا إىل . )49(ملدنيةا

الصحف وقنوات اإلرسال املسموعة واملرئية.
وهـــذه اإلعالنـــات مصـــوغة بالعاميـــة أو بالعربيـــة احملشـــوة باألخطـــاء، أو بالكلمـــات 

لغويـــة والثنائيـــة الاالزدواجيـــةاألجنبيـــة، وهـــذا كلـــه يســـهم يف تشـــويه اللغـــة العربيـــة. وهـــذه 
من هذه اإلعالنات:و اللغوية تتمثل يف تلك اإلعالنات يف مجيع الدول العربية، 

الصوابالخطأ
ديارك دارِهاداريهاديارك 

عش سعيداً عيش سعيد

ضوء القناديلالقناديلضي
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اللهم صلِّ على النيبعالنيبصّلياللهم 

اهللا حيميكِ حيميكياهللا 

عني اهللا ترعاكِ ترعاكيعني اهللا 

ال ترمِ األوساخترمييا حّباب ال 

قّو قلبكقّوي قلبك

قريباً ستحلتنحلاربت

الوردة البيضاءوايت روز

ةالبندقالنوازيت

الزاويةلوكوان

مرحبًا◌ً هاي

إىل اللقاءباي

ويف العاميــة املصــرية: مــا تقلــش عــاوز أي حاجــة ســاقعة، قــول عــاوز كوكــاكوال 

ال تطلــب «ال تقــل يل: أريــد أي مشــروب بــارد، قــل أريــد كوكــاكوال أو:«مــن: بــدًال 

.»أي مشروب بارد، ولكن اطلب كوكاكوال
ولــو كــان مثــة ختطــيط لغــوي يف ضـــوء سياســة لغويــة واضــحة وقــوانني رادعــة ملـــا 

األجنبية أو العربية احملشوة باألخطاء.العامية أو الكلمات 
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اللغة العربية والتقانات الحديثة- ثالثاً 
كانــت الطرائــق التقليديــة التلقينيــة هــي املتبعــة يف تعلــيم اللغــة العربيــة وتعلمهــا، 

وقلمـــــا كـــــان القـــــائمون علـــــى تعلـــــيم اللغـــــة وتعلمهـــــا يســـــتعملون التقانـــــات يف تنفيـــــذ 
احلديثـــة مـــن عـــرض الصـــور واملختـــربات اللغويـــة واحلقائـــب دروســـهم، إذ إن التقانـــات 

التعليمية والسجالت واألفالم...اخل كانت تستخدم يف تعليم اللغات األجنبية، حىت 
ـــة كـــانوا يظنـــون أن اللغـــة العربيـــة ال تعلـــم يف  إن بعـــض املســـؤولني عـــن العمليـــة الرتبوي

لغات األجنبية فقط.

الرتبويـــة يف تعلـــيم اللغـــة العربيـــة ويف العقــود األخـــرية كانـــت مثـــة عنايـــة بالتقنيــات 
لــــيم وتعلمهــــا يف خمتلــــف املراحــــل التعليميــــة، والســــيما احللقــــة األوىل مــــن مرحلــــة التع

الصـور املعـربة والتسـجيالت واألفـالم، وتعــددت 
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حلقائب التعليمية أو الرزم التعليمية، وبثت التلفزة الـربامج الثقافيـة الوسائل، فظهرت ا
والرتبويــــة املوجهــــة إىل األطفــــال، وعرضــــت بعــــض الــــدروس عــــرب القنــــوات الفضــــائية، 

وصممت الدروس ونفذت بوساطة احلواسيب...اخل.
بيد أن هذه اجلهود كافة مل تكن بكافية، فما يـزال تعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا 

والفاقــة يف التنفيــذ باســتخدام الوســائل املعنيــة. ومــن يقــارن بــني تعلــيم كو القصــور يشــ
وتعلــيم اللغــة العربيــة جيــد بونــاً شاســعاً بــني الوســائل املســتخدمة يف جنبيــة اللغــات األ

ســـتخدمة يف تعلـــيم اللغـــة العربيـــة، ويعـــد الغـــىن تعلـــيم األجنبيـــة والفقـــر يف الوســـائل امل

عداً علــى اإلقبــال علــى تعلــم اللغــة األجنبيــة، كمــا يعــد فقــر هنــاك عــامًال إجيابيــاً مســا
عـــدم اإلقبـــال عليهـــا بكـــل دافعيـــة الوســـائل يف تعلـــيم اللغـــة العربيـــة عـــامًال ســـلبياً يف

اهتمام.و 

التعليميـــة التعلميـــة، ومل تكـــن الشـــكوى مقتصـــرة علـــى فقـــر الوســـائل يف العمليـــة 
فمــا ، »اإلنرتنــت«ى الشــابكة شــكوى مــن ضــآلة احملتــوى الرقمــي العــريب علــوإمنــا مثــة 

املقصود باحملتوى الرقمي؟ وما وضع احملتوى الرقمي باللغة العربية؟

المحتوى الرقمي باللغة العربية-1
طاملــا يــرتدد مصــطلح احملتــوى الرقمــي يف احليــاة التقانيــة املعاصــرة، ويشــتمل هــذا 

معاجلــــة املصــــطلح علــــى البيانــــات وتعــــد املــــادة اخلــــام، وعلــــى املعلومــــات وهــــي نتــــاج
البيانــات، وعلــى املعــارف وهــي اخلــربات والتجــارب البشــرية عــرب التــاريخ واحلضــارات 

واألجيال.
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أمــا وســائط احملتــوى فقــد تطــورت حــىت وصــلت إىل احملتــوى الرقمــي علــى النحــو 
املبني يف الشكل التايل:

تطور وسائط احملتوى

رقميالكرتوينورقيبرديحنتحجريجداري

وأما رقمنة احملتوى فتتمثل يف اآليت:

رقمنة المحتوى

مالتميدياحتويلمسحإدخال

ميكروفيش  أفالم  فيديو  شرائح  تعليمي  تربوي  ديين  ترفيهيميكروفيلمصور  نصوص  نصوصحقول

حركةصوتصورةحركةصوتصورة

ويتمثل احملتوى الرقمي يف اآليت:

احملتوى الرقمي
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احملمول»اإلنرتنت«الشابكة اإلعالم

اإلعالم الزمين اجلغرايفالم التفاعلياإلعاإلعالم الرقمي

املعرفة، ومثة قياسـات ومؤشـرات حمـددة يتطلبهـا تقـومي جمتمـع املعرفـة يف بلـد مـا، ومـن 

هذه املؤشرات:
عــدد البــاحثني واملهندســني واملتخصصــني والعلميــني املعلومــاتيني- 1

واملؤسسات البحثية واملهنية والتعليمية ونسبتهم إىل عدد السكان.
املنتجات البحثية املعرفية والعلمية وتقانة املعلوماتية بأنواعها املادية والفكرية.- 2
نوعيـــة الســـلع التقنيـــة احلاســـوبية واالتصـــالية امللموســـة مـــن أجهـــزة وأدوات -3

ووسائل وقنوات ووسائط متنوعة.
مات والــنظم واملخططــات واآلليــات والتصــميمات املعلوماتيــة يف مراحــل اخلــد- 4

اإلعداد والتخطيط والتنفيذ والتطبيق والعمليات اإلدارية املختلفة.

واملواقع والصفحات االلكرتونية.»اإلنرتنت«نسبة مستخدمي الشابكة -5

.»اإلنرتنت«أجهزة احلواسيب الرئيسة اليت توفر خدمة الشابكة -6
واسيب اليت تتصل بالشابكة.أجهزة احل-7

تكاليف العتاد والربجميات واالتصاالت بأنواعها.-8
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.»األنرتنت«Wan، واملوسعة Lanالشبكات احمللية -9
درجة انتشار الشابكة يف خمتلف مناطق البلد، وطبيعة اسـتخدام الشـابكة -10

.»إنتاج الربجميات، املعلومات واملعرفة..اخل«
يف الشبكات احمللية واملوسعة لالتصال بالشابكة.سعة االتصال بالشابكة املتوفرة- 11
قياسات أمية احلاسوب.-12
اهلواتف والطاقة الكهربائية.-13

مؤشرات استخدام اللغة والرموز القومية.-14
)50(مؤشرات الرتمجة املعلوماتية.-15

ومن مؤشرات رأس املال املعريف كما نشره تقرير التنميـة اإلنسـانية العربيـة لعـام 
2003:

ات التعلم للفرد مرجحاً بنوعية التحصيل العلمي.متوسط سنو -1

عدد الصحف اليومية لكل ألف من السكان.-2
عدد أجهزة املذياع لكل ألف من السكان.-3

عدد العلماء املهندسني لكل مليون من السكان.-4
عدد طلبات تسجيل براءات االخرتاع لكل مليون من السكان.-5
عدد الكتب املنشورة لكل مليون من السكان.-6

عدد خطوط اهلاتف الرئيسة لكل ألف من السكان.-7
عدد املشرتكني خبدمة اهلاتف احملمول لكل ألف من السكان.-8
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)51(لكل ألف من السكان.»اإلنرتنت«عدد حواسيب الشابكة -9

ولقد تعاظم دور اللغة يف جمتمع املعرفة، ويرجع ذلك إىل عوامل عديـدة منهـا 

حمورية الثقافة يف جمتمع املعرفة، وهي
اللغــة تعــد حمــوراً يف حمــور الثقافــة بعــد أن تعــاظم دورهــا علــى خريطــة املعرفــة فــازدادت 
عالقــــة اللغــــة توثقــــاً مــــع مجيــــع فــــروع املعرفــــة علــــى اخــــتالف أنواعهــــا فلســــفة وعلومــــاً 

)52(وفنوناً.

يتعاظم هذا الدور ومن املنتظر أن وتؤدي اللغة دوراً رئيساً يف اقتصاد املعرفة،

واســـتخداماً ومعاجلـــة آليـــة بوســـاطة احلاســـوب مـــن األســـباب اللغـــوي تنظـــرياً وتعلمـــاً 
ام شـديد مـن اهتمـيفسر ما تبديه شعوب العـامل حاليـاً الرئيسة للفجوة الرقمية، وهذا 

».اإلنرتنت«
ن الفرصـــة الرئيســـة لتطـــوير احملتـــوى الرقمـــي العـــريب يف وحـــدة اللغـــة بـــني مـــوتك

واالجتماعي بني أقطارهـا، إذ إن وحـدة اللغـة تتـيح البالد العربية ويف التواصل الثقايف 

/ مليــون نســخة يف 350فرصــاً إلجيــاد ســوق واســعة تضــم يف احلاضــر مــا يزيــد علــى /
جمـــاالت اإلعـــالم والرتفيـــه واألعمـــال والتجـــارة. والتفاعـــل الثقـــايف واالجتمـــاعي خيلـــق 

العامــة. وتتــيح الثــورة الرقميــة واالقتصــاد الرقمــي اجلديــد فرصــاً وحتــديات للحكومــات 
علـــى أســـس متينـــة لتثبيـــت احلداثـــة ال
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)53(واإلصالح.

ومع تزايد التحول حنو احملتوى الرقمـي علـى الشـابكة بـرزت إىل السـطح أمهيـة 

اسـتخدام اللغـات الوطنيـة للحـد مـن االعتمـاد الكامـل علـى اللغـة االجنليزيـة ألســباب 
والرتاث.تتعلق باحلفاظ على اهلوية 

حدى اللغات الست املستخدمة يف األمم ى الرغم من أن اللغة العربية هي إوعل
الرقمي العريب على الشابكة باالهتمام يف حمركات حبث املتحدة مل حيَظ احملتوى 

، وهذا يرجع إىل ضعف اخلصائص اآللية حملركات البحث يف دعمها اللغة »ويبال«

أفضل احملركات يف التعامل مع العربية، غري انه مل Googleالعربية، ويعد حمرك البحث 
)54(يستخدم أياً من آليات البحث املتخصصة للتعامل مع اللغة العربية.

وإن ختلف صناعة احملتوى يف وطننا العريب ليس سببه عدم توافر املوارد املادية أو 

اسات قلة املواهب أو عدم توفر األسواق، بل يرجع التخلف إىل عدم وجود السي
والرؤية املستقبلية وضعف صناعة احملتوى، وضعف جهود البحث والتطوير يف استخدام 

احملتوى وضمور العرض وضعف الطلب.يف صناعة 
انتشار الشابكة أسباب تدين استخدام التقانة إىل التأخر يف«وعزا بعضهم 

رتفعة وعدم وجود محاية فكرية ألمية املاىل نسبة إيف الوطن العريب و » اإلنرتنت«
)55(».للنشر االلكرتوين وقلة التطبيقات االلكرتونية العربية

2006و2005ولقد جاء يف تقريري األمم املتحدة للتنمية البشرية لسنيت 
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٪، ويف تونس 87,4كان 2004ام أن معدل معرفة القراءة والكتابة يف ليبيا ع
٪، وأن 51,2ويف موريتانيا ٪، 52,3٪، ويف املغرب 69,9٪، ويف اجلزائر 74,3

٪ 33٪ هي ملتوسط نسب االحتاد املغاريب، وهي نسبة ضعيفة أي أن 67نسبة 
من سكان دول املغرب العريب أميون، أي أن ثلث السكان ال يعرفون القراءة 

وموريتانيا.والكتابة معظمهم يف املغرب
وعلى الرغم من أن اللغة األم تشكل األداة األهم يف تداول املعلومات 

املعلوماتية األساسية ملعاجلة اللغة 
)56(حالياً ال يليب احلاجات.العربية وما هو متوافر منها

املعرفة هدفون يف بناء جمتمع ستوجتدر اإلشارة إىل أن عامة الناس هم الذين ي

اللغة العريب وحيتاجون إىل استعمال اللغة العربية على الشابكة، ويؤدي استخدام 

العربية وبصورة النشاطات جتارية أو ثقافية إىل توسيع فرص العمل للناطقني باللغة 
حيث ستضطر هذه الشركات إىل االستعانة مبطوري خاصة يف دول اخلليج العريب، 

كما يؤدي استعمال إلدارة تلك املواقع،  ومرتمجني عرب مواقع ويب العربية، وحمررين 

إىل توسيع قاعدة العربية -االلكرتونية العربيةاللغة العربية يف مواقع التجارة 
مستخدمي الشابكة سواء يف البيع أو الشراء أو التعامالت املصرفية وحتويلها إىل 

يسرع يف انتقال جمتمعاتنا إىل خدمة شعبية ال تقتصر على من يتقن اإلجنليزية مما 
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)57(االقتصاد الرقمي.

ة احملتوى الرقمي العريب على ومثة شكوى على نطاق الساحة العربية من ضآل

إذ إن نصيب اللغة العربية على هذه الشابكة ال يتجاوز ، »اإلنرتنت«الشابكة 
أن هذا احملتوى 2003وقد أبانت نتائج دراسة احملتوى الرقمي العريب عام ٪، 1الـ

أن هذا احملتوى ما يزال ضعيفاً.2008العريب ضعيف، وأبانت نتائج الدراسة عام 
اهد على هذا الضعف أن حمتوى املوسوعة العربية احلرة من حيث ومن الشو 

علمًا بأن متكلمي احلجم ال املضمون مياثل تقريبًا ربع حمتوى مقابلتها السويدية، 

300السويدية ال يزيد على تسعة ماليني يف حني أن متكلمي العربية يزيدون على 

عدد املقاالت املنشورة كان2008وحىت تشرين الثاين (نوفمرب) من عام مليون. 
مقال تقريباً، ويف اللغة السويدية حنو 77,000على املوسوعة العربية احلرة 

)58(مقال.290,000

يف العامل حبجم هذا » اإلنرتنت«ولقد صارت مساحة احملتوى على الشابكة 

العامل وحاجاته، وصارت تشكل كمًا مذهًال من املعلومات يف حقول املعرفة 
والعلوم التطبيقية والبحتة وشؤون االقتصاد واملال العلوم اإلنسانية املختلفة من

والطب والسياسة، وهي منظمة يف بنوك معلومات ومواقع جامعات وشركات 

مما حيرم أغلب أبناء شعبنا العريب ومراكز حبوث، وأكثرها مصوغ باللغة اإلجنليزية 
القدرة على اإلفادة من كل ما تزخر به الشابكة.

عد إىل اإلحصاءات اليت تدل بلغة األرقام على وضع اللغات املختلفة ومن ي
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٪. 67لغة احملتوى هي االجنليزية أوًال، ونصيبها على الشابكة يدهشه أن يرى أن 
وهذا يدل على حجم التقصري الكبري الذي يعزل ٪، 1,5أما اللغة العربية فنصيبها 

ارة باملعرفة يف حدودها وَّ رات املشعبنا عن دخول هذه املدا٪ من أبناء80حنوًا من 
الكونية.

٪ من 0,16ومثة إحصاءات أخرى تشري إىل أن احملتوى الرقمي العريب يبلغ 
٪، 2أقل من » اإلنرتنت«احملتوى العاملي، وأن عدد املستخدمني العرب للشابكة 

)59(٪ من سكان العامل.5مع أن عدد الناطقني بالعربية يصل إىل 

70املفهرسة من قبل حمركات البحث بنحو الويب) ويقدر عدد صفحات (

املفهرسة من قبل حمركات البحث » ويب العربية«مليار صفحة، ويقدر عدد صفحات 
إىل إمجايل » ويب العربية«فتكون نسبة عدد صفحات مليون صفحة، 750بنحو 

.2009يف منتصف هذا العام 0,93بنحو » الويب«صفحات 
فق النطاقات فتدل اإلحصاءات على أن احملتوى أما توزع احملتوى العريب و 

٪، وأن احملتوى العريب املسجل حتت 9العريب املسجل حتت النطاقات العامة يبلغ 
)60(٪.3٪، وأن هذا احملتوى للبلدان غري العربية 7النطاقات العليا للبالد العربية 

مستخدمو الشابكة (اإلنترنت) في الوطن العربي-2
إىل أن عدد مستخدمي الشابكة 2006لعام تشري آخر اإلحصاءات 

من عدد املستخدمني يف 0,76من االستخدام العاملي بلغت نسبته » اإلنرتنت«
على 2006وكانت أهم نسب اإلحصاءات لعام », اإلنرتنت«العامل للشابكة 
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)61(النحو التايل:

6,499,697,060عدد سكان العامل 

316,598,803عدد سكان العرب 

٪4,87العرب إىل سكان العامل نسبة سكان 

نسمة82,477,553عدد سكان املغرب العريب
٪1,27نسبة سكان املغرب العريب إىل سكان العامل 

٪26نسبة سكان املغرب العريب إىل السكان العرب 

مستخدم23,439,400عدد مستخدمي الشابكة (اإلنرتنت) العرب 
مستخدم1,086,250,903يف العامل عدد مستخدمي الشابكة (اإلنرتنت) 
مستخدم7,692,000يف املغرب العريب عدد مستخدمي الشابكة (اإلنرتنت) 

٪16,7نسبة مستخدمي الشابكة (اإلنرتنت) يف العامل إىل عدد سكان العامل 
٪2,16نسبة مستخدمي الشابكة (اإلنرتنت) العرب إىل املستخدمني يف العامل 

٪7,4إىل عدد السكان العربنسبة مستخدمي الشابكة (اإلنرتنت) 
٪9,3نسبة مستخدمي الشابكة (اإلنرتنت) يف املغرب العريب إىل عدد السكان 

نسبة مستخدمي الشابكة (اإلنرتنت) يف املغرب العريب إىل املستخدمني العرب 

32,82٪.
نسبة مستخدمي الشابكة (اإلنرتنت) يف املغرب العريب إىل املستخدمني يف 

.٪0,71العامل 
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) مدى استخدام الشابكة يف الدول العربية يف األعوام 1جلدول رقم (ويبني ا
)62(السكان.املستخدمني لعدد ونسبة 2006و2004و2000

)1الجدول رقم (
، 2004، 2000استخدام الشابكة (اإلنرتنت) يف الدول العربية للسنوات (

).2006) وأهم نسب اإلحصاءات (2006
عدد السكانالبلد

)2006(
دد المستخدمينع

12/2000في 

ستخدمينمعدد ال
30/9/2004

عدد المستخدمين
18/9/2006

نسبة المستخدمين
٪لعدد السكان

3.870.936735.0001.110.2001.397.20036,1اإلمارات

2.630.775150.000567.000700.00026.6الكويت

723.03940.000195.700152.70021.1البحرين

649.60030.000126.000165.00020.7قطر

4.509.678300.000400.000700.00015.5لبنان

30.182.038100.000800.0004.600.00015.2املغرب

5.282.558127.300457.000629.50011.9األردن

23.595.634200.0001.500.0002.540.00010.8السعودية

2.424.42290.000180.000245.00010.1عمان
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10.228.604100.000630.000953.0009.3تونس

35.847.40730.000300.0002.800.0007.8السودان

فلسطني 

(الضفة الغربية)
3.259.36335.000145.000243.0007.5

71.236.631450.0002.700.0005.000.0007مصر

33.033.54650.000500.0001.920.0005.8اجلزائر

19.046.52030.000220.000800.0004.2سوريا

6.135.57810.000160.000205.0003.4ليبيا

666.0441.5005.00020.0003جزر القمر

779.6841.4006.5009.0001.2جيبويت

20.764.63015.000100.000220.0001.1اليمن

الذي يتضمن نسبة املستخدمني للشابكة ) 2جلدول رقم (وإذا نظرنا إىل ا

فإننا 18/9/2006اءات يف يف دول املغرب العريب آلخر اإلحص(اإلنرتنت) 
وأن ،موريتانيا كانت من أقل دول املغرب العريب استخدامًا للشابكةنالحظ أن

بلغت نسبة دولة املغرب كانت من أكثر دول املغرب العريب استخدامًا هلا إذ 

يف الوقت الذي بلغت فيه ٪ 59.8املستخدمني من إمجايل املستخدمني املغاربيني 
)63(٪.0.18نسبة املستخدمني يف موريتانيا 

)2الجدول رقم (
(اإلنرتنت) يف البلدان املغاربية ونسـب االسـتخدام آلخـر مستخدمو الشابكة 

.18/9/2006اإلحصاءات يف 
مي عدد مستخدعدد السكانالدولة

الشابكة
نســـــــبة المســـــــتخدمين مـــــــن معدل االستخدام

إجمـــــــــــــالي المســـــــــــــتخدمين 
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المغاربيين

6.135.578205.0003.32.67ليبيا

10.228.60953.0009.312.39تونس

33.033.5641.920.0005.824.96اجلزائر

30.182.0384.600.00015.259.8املغرب

2.897.78714.0000.50.18موريتانيا

82.477.5537.692.0009.3100المجموع

وإذا كــــان مــــن مؤشــــرات رأس املــــال املعــــريف عــــدد خطــــوط اهلواتــــف الرئيســــة 

املستخدمة لكل ألف من السكان وعدد املشرتكني خبدمة اهلاتف احملمول لكل ألـف 
) أن دول احتـاد املغـرب العـريب 3من السكان فإننـا نالحـظ مـن خـالل اجلـدول رقـم (

)64(ها من أقل النسب بني الدول اليت تضمنها اجلدول.كانت نسبت

)3الجدول رقم (
2004-2003خطوط اهلواتف الرئيسة املستخدمة واهلواتف احملمولة يف سنيت 

ـــــــــــــــف الرئيســـــــــــــــة الدولة خطـــــــــــــــوط الهوات
مواطن1000المستخدمة لكل 

1000الهواتــــف المحمولــــة لكــــل 

مواطن

7.7420.7دول املغرب العريب

62.3891.17أمريكا

65.7378.52أملانيا

56.669.59فرنسا

59.0691.17بريطانيا

42.9191.61إسبانيا

48.40101.76إيطاليا
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45.8296.07إسرائيل

البحث العلمي وبنوك المصطلحات-3
ضـعفاً يف بنيتـه العلميـة الواقع العريب يف جمال البحث العلمي إىل أن مثـةيشري
كادميية والبحثية على الرغم من كثرة العقول العربية املتفوقة يف املراكز األيف مؤسساته 

البحثية العاملية.
ويظل عجزنا حىت اليوم عـن إقامـة جمتمـع معـريف متكامـل يـتم إنتـاج العلـم فيـه 

حيرمنا من اإلفادة القصوى من العوملة إجيابياً وتفادي اجلوانـب السـلبية هلـا، هو الذي 

موقــف املســتهلك إلنتــاج اآلخــر بشــروطه، والعــاجز عــن اســتعادة ويضــعفنا دائمــاً يف 
دوره يف جمال السباق العلمي والتقاين بكفاية تنافسية عالية.

ويــــأيت التمويــــل يف أول قائمــــة مشــــكالت البحــــث والتطــــوير، إذ إن متوســــط 

املخصصــــات املاليــــة املرصــــودة للبحــــث العلمــــي والتطــــوير التقــــاين (التكنولــــوجي) يف 
٪ إىل 2.5النســبة يف الــدول املتقدمــة تــرتاوح مــا بــني حــني أن هــذه ٪، يف1حــدود 

ويف السـنوات ٪. 5٪ من إمجايل ناجتهـا احمللـي، وقـد تصـل إىل هـذه النسـبة إىل 3.2
٪ مـــن دخلهـــا القـــومي 3األخـــرية خصصـــت الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة أكثـــر مـــن 

ول أوربـــا ٪، وخصصـــت د5للبحـــث والتطـــوير، وقـــد وصـــلت النســـبة املخصصـــة إىل 

٪.4٪، ووصلت يف السويد إىل 3٪ و1نسبة بني 
٪ 0.2ويف الدول العربية بلغ اإلنفاق على البحث والتطوير لألغراض املدنية 

ات، يف حــــني بلغــــت يف إســــرائيل يمــــن النــــاتج اإلمجــــايل احمللــــي يف منتصــــف التســــعين

)65(٪ يف التاريخ نفسه.2.9
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لعلميــة باملســتويات املطلوبــة أيضــاً إىل نقــص الكفــاءات اوتشــري اإلحصــاءات 
وخاصة الباحثني املتفرغني للبحث العلمي، إذ قدرت نسبتهم يف البلدان العربية عـام 

باحـــث 0.35العـــريب مبعــدل يصـــل إىل دون ثلـــث املعـــدل العــاملي (املعـــدل 1996
باحــث لكــل ألــف نســمة) يف حــني 0.36لكــل ألــف نســمة، وثلــث املعــدل العــاملي 

لكــل ألــف نســمة، وهــي مــن أفضــل بــاحثني 5.2رائيل إىل تصــل هــذه النســبة يف إســ
)66(النسب عاملياً، ومخسة عشر ضعف املعدل العريب العام.

علـــى أنـــه يف مقابـــل هـــذه اإلحصـــاءات املثبطـــة هنـــاك حمـــددات أخـــرى تبعـــث 

العاليــة املعتمــدة علــى 
ة املســتقبلية، مــن أمههــا قــدرة اللغــة العربيــة املشــهود صــاد واجلديــة باملنافســملنطــق واالقتا

هلــا علــى امتصــاص املنجــزات العلميــة وتــداوهلا واإلبــداع فيهــا، وقــد برهنــت علــى هــذه 

القدرة يف مرحلتني حامستني، إحدامها يف عصـرها الـذهيب خـالل مرحلـة املـد العباسـي 
حيــــث وســــعت مبرونــــة فائقــــة وآليــــات اإلمرباطــــوري، واألخــــرى يف العصــــر احلــــديث،

متجددة يف النحت واالشـتقاق والتعريـب عشـرات اآلالف مـن املصـطلحات العلميـة 
)67(والتقنية.

العـــريب يف العقـــود ولقـــد تركـــز اهتمـــام البـــاحثني يف جمـــال البحـــث املصـــطلحي 

األخرية على تكييف بنوك املصطلحات مع تقنيـة االتصـاالت احلديثـة حيـث احلاجـة 
ىل اســتعمال املصــطلح العلمـــي بشــكل مضــبوط، ممـــا دفــع اخلــرباء يف هندســـة ماســة إ

له تقنيات متطـورة االتصاالت إىل االشتغال باملصطلح من الناحية اهلندسية، فوظفوا 
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.»اإلنرتنت«يف مقدمتها استغالل حمركات البحث عرب الشابكة 
الرقمـي، ومـا إال أن تقنيات الذكاء االصطناعي، والواقع االفرتاضي، واحملتـوى 

يلحـــق بكـــل هـــذا مـــن عتـــاد الكـــرتوين، ذلـــك كلـــه يـــؤدي إىل تيســـري االســـتفادة مـــن 
املصـــطلح العلمـــي بلغـــة الضـــاد مـــن أجـــل تبـــادل املعلومـــات ونشـــرها علـــى أكثـــر مـــن 
صعيد، إذ ليس هناك أكثـر تطـوراً مـن تقنيـات االتصـال يف عـامل املعرفـة املعوملـة، وقـد 

ــــا ــــاحثون ممت ــــوطن العــــريب ب ــــة لنشــــر وجــــد يف ال ــــات تقني ــــاء آلي ــــى بن زون يشــــتغلون عل
املصـــطلح مـــن خـــالل أداة االتصـــال احلديثـــة الـــيت يـــتم مـــن خالهلـــا تقـــدمي خــــدمات 

متطورة جلمهور املستهلكني.

منهــا إىل 
يثـة يف نشـر املصـطلح العاملية، وقد يرجـع السـبب إىل عـدم التعامـل مـع التقانـات احلد

العلمي، ومثة اختالف كبري يف استخدام املصطلح الواحد مبقابالت خمتلفة، فبعضهم 
يـــرتجم املصـــطلح األجنـــيب، يف الوقـــت الـــذي يلجـــأ فيـــه بعضـــهم إىل التعريـــب، فينشـــأ 
الطفــــــل وكأنــــــه يعــــــيش يف عــــــوامل عربيــــــة ولــــــيس يف عــــــامل عــــــريب واحــــــد، فمصــــــطلح 

»Computer «طلحات علــى لفــظ واحــد لــه حــىت هــذه الســاعة مل تتفــق بنــوك املصــ

)68(.»ة...اخلوب، احلاسب اآليل، احلاسبات، النظاماحلاس«

ويرجـــع الســـبب يف هـــذه االختالفـــات إىل أن مهمـــة وضـــع املصـــطلح كانـــت 
قـوم بل هي عمل مشاع مـرتوك ملبـادرات ي

هم إىل ذلـك حاجـة يف دفعتوالثقافة واألدب إذا ما األساتذة اجلامعيون ورجال العلم 
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مرتمجون عرب يعملون له التدريس أو التأليف أو الرتمجة أو البحث، بل قد يتصدى 

املختصـــــــــة، وقـــــــــد يضـــــــــع غـــــــــريهم مصـــــــــطلحات مغـــــــــايرة، وهـــــــــذا مـــــــــا يـــــــــؤدي إىل 
)69(ختالفات.اال

الترجمة والترجمة اآللية-4
مثـة شــكوى مــن ضـآلة مــا يــرتجم مـن اللغــات األجنبيــة إىل اللغـة العربيــة، ومــن 
اللغــة العربيــة إىل اللغــات األجنبيــة، وليســت لــدينا إحصــاءات دقيقــة يف عامنــا احلــايل 

أن عـدد عن حال الرتمجة إىل العربية ومنها، وطاملا يرتدد على نطـاق السـاحة القوميـة
الكتب اليت ترمجت مـن عصـر املـأمون حـىت اآلن هـو يف حـدود عشـرة آالف كتـاب، 
وهذا العدد يقل عما ترتمجـه إسـبانيا اليـوم يف عـام واحـد، ومـا ترتمجـه الربازيـل يف أربـع 

سنوات.
Indexويشـري دليـل املرتمجـات  Translation الـذي تصـدره املنظمـة الدوليـة

اليونســـكو) إىل أن عـــدد الكتـــب الـــيت ترمجـــت مـــن اللغـــات للرتبيـــة والعلـــوم والثقافـــة (
7806بلــغ 2002إىل 1979األخــرى إىل اللغــة العربيــة بكــل أنواعهــا منــذ عــام 

كتابـاً سـنوياً، وعـدد الكتـب الـيت ترمجـت مـن اللغـة العربيـة ) 325كتب أي مبعـدل (

كتابـاً )344كتابـاً أي مبعـدل () 8361نفسـها بلـغ (إىل اللغات األجنبية يف املـدة 
سنوياً ترجم أكثرها خارج بلدان الوطن العريب.

أمـــا عـــدد الكتـــب الـــيت ترمجـــت إىل اللغـــة العربيـــة فقـــد بلـــغ عـــددها يف مصـــر 
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) كتابــــــاً ويف 292كتابــــــاً، ويف الســــــعودية () 1373) كتابــــــاً ويف ســــــورية (3490(
يف ) كتابــــاً و 189) كتابــــاً، ويف اجلزائــــر (214) كتابــــاً ويف الكويــــت (279األردن (

) كتاباً.68تونس (
وإذا نظــر إىل هــذه األعــداد يف ضــوء نســبة عــدد الســكان تكــون ســورية هــي 

األوىل يف الرتتيـــــب، ويرجـــــع الســـــبب إىل أن التعلـــــيم يف اجلامعـــــات واملعاهـــــد الرمسيـــــة 
السورية إمنا هـو بالعربيـة، إذ إن التـدريس املعـرب حباجـة إىل مراجـع مرتمجـة يف خمتلـف 

)70(افة إىل دور الدولة يف نشر الثقافة.العلوم واملعارف، إض

ومن مواضع اخللل يف الرتمجة على نطاق السـاحة القوميـة ضـعف التـوازن بـني 
اآلداب والعلوم والسيما العلوم األساسية والعلوم املستجدة.

ـــة والثقافـــة والعلـــوم قـــد وضـــعت مشـــروع اخلطـــة  وكانـــت املنظمـــة العربيـــة للرتبي

لدراســات الــيت حصــلت عليهــا عــن واقــع الرتمجــة يف ســبعة باتعينة القوميــة للرتمجــة مســ
عشر بلداً عربياً، وعرضت اخلطة واقـع الرتمجـة يف الـوطن العـريب يف املاضـي واحلاضـر، 

وبينت مالمح العمل املستقبلي ومنطلقاته وأهدافـه وأسسـه ووسـائله ومراحلـه وطرائـق 
العربيـة واملنظمـة تنفيذه، مث حـددت الـدور الـذي ينبغـي أن تـنهض بـه كـل مـن الـدول

أيضاً.

دت اخلطــة القوميــة للرتمجــة أســس اختيــار الكتــب املــراد ترمجتهــا علــى وقــد حــد
النحو التايل:

اجتاهـاً جديـداً أو مدرسـة فكريـة يف الثقافـة اإلنسـانية الكتب اليت أحدثت -1
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يف العلم واألدب والفن.
ن أمهــات الكتـــب أي الكتـــب املوســـعة الـــيت جتمـــع شـــتات املعرفـــة يف ميـــدا-2

الكتب الـيت تعـاجل شـؤون التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة وتنقـل -3

كتــــب الثقافــــة اجلماهرييــــة خلدمــــة الطفــــل واليــــافع والشــــاب والكهــــل مــــن -4
الرجال والنساء.

قضية الفلسطينية.الكتب اليت ألفت عن البلدان العربية وخباصة عن ال-5
أما بالنسبة لنقل الكتب العربية إىل اللغـات األجنبيـة فيحسـن اختيـار الكتـب 

)71(نتاج الفكر العريب اخلالق، قدميه وحديثه.اليت متثل 

وأقر املؤمتر الثاين للوزراء العرب املسؤولني عن التعلـيم العـايل والبحـث العلمـي 
لعـريب للتعريـب والرتمجـة والتـأليف والنشـر إنشاء املركـز ا1983املنعقد يف تونس عام 

على أنه جهاز متخصص من أجهزة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ومقره يف 
دمشق، ويهدف إىل املساعدة على تعريـب التعلـيم العـايل واجلـامعي بفروعـه وميادينـه  

ائـع الفكـر العـاملي يف كافة يف الوطن العريب وإغناء الثقافة العربية برتمجـة الرفيـع مـن رو 

واإلسهام يف ترمجـة روائـع الفكـر العـريب يف العلـوم العلوم واآلداب والفنون إىل العربية، 
واآلداب والفنون إىل اللغات األجنبية الواسعة االنتشار.

وأصـدر املركـز حــىت اآلن مـا يزيـد علــى مئـة كتـاب مــرتجم يف العلـوم األساســية 
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األليــــاف البصــــرية، اجليـــو فيزيــــاء النوويـــة، اجليــــو فيزيــــاء الفيزيــــاء النوويـــة، «والتطبيقيـــة 

»التطبيقيــــة، االستشــــعار عــــن بعــــد، الليــــزر، ميكانيــــك الكــــم
الرتبوي.

ومــن املنظمــات املعنيــة بالرتمجــة املنظمــة العربيــة للرتمجــة ومقرهــا بــريوت، ومــن 
ن طريـق الرتمجـة مـن العربيـة وبكل وسيلة عـمهامها إغناء الثقافة العربية بكل وجوهها 

وينص نظامها األساسي على حتقيق قفـزة نوعيـة وكميـة يف نشـاط الرتمجـة مـن وإليها. 

العربيــــة وإليهــــا وتــــوفري متطلبــــات تعلــــيم العلــــوم بالعربيــــة يف التعلــــيم العــــايل واالهتمــــام 
بالرتمجة اآللية وتقانة املعلومات.

)72(ثل يف اآليتأما مسات حركة الرتمجة يف الوطن العريب فتتم

عدم التوافـق بـني احلاجـة والفعـل، فقـد ترمجـت كتـب كثـرية لـيس فيهـا نفـع -1
يذكر، وأغفلت كتب كثرية كان ممكناً أن تكون ذات نفع جزيل.

2-
قنيات.االجتماعية أكثر من عنايتها بالعلوم البحتة والتطبيقية والت

عدم بلوغها مرحلة النضـج مـن حيـث اللغـة واألسـلوب واملصـطلح، وغلبـة -3
التسرع والعجلة على كثري من الرتمجات.

ويف وقتنا الراهن شقت الرتمجة اآللية طريقها إىل ميدان الرتمجة، والرتمجة اآللية 

تفعــل اآلالت هـي إحـدى تطبيقـات حبـوث الـذكاء االصـطناعي الـيت حتـاول أن جتعـل 
أشـــيا
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تدخل اإلنسان احلاسوب االلكرتوين بعد تغذيته بالقواميس والربامج اليت تضم قواعد 
حتليل النص األصلي يف اللغة املصدر حرفياً وحنوياً وداللياً، وتضم قواعد أخرى تعيد 

هلدف.تركيبه نصاً جديداً يف اللغة ا
واختذت الرتمجة اآللية أسلوبني أوهلما الرتمجة البشرية مبساعدة اآللة، وثانيهمـا 

الرتمجة اآللية مبساعدة اإلنسان، ودور اإلنسان يف األسلوبني قـائم ومطلـوب، وإذا مل 
يتدخل اإلنسان وكانت الرتمجـة آليـة بالكامـل، تكـون الرتمجـة قاصـرة يف أكثـر احلقـول 

املعرفية، وأقل من 

ويف نطـــاق الرتمجـــة اآلليـــة مبســـاعدة اإلنســـان تـــتم عمليـــة الرتمجـــة علـــى ثـــالث 
مرحلة حتليل النصوص، ومرحلة الرتمجة اآللية، ومرحلة املراجعة مراحل متالحقة هي: 

ة. ويعمل الربنامج على مستويات مخسة:صادقوامل

ص املرتمجة.قاعدة النصو -1
مستوى التحليل الصريف.-2

مستوى التحليل النحوي.-3
مستوى التحليل الداليل.-4
مستوى التحويل.-5

شـــــركة ومـــــن الشـــــركات الكـــــربى املختصـــــة باحلاســـــوب لتطـــــوير الرتمجـــــة اآلليـــــة 

60الـــذي يســـتطيع معاجلـــة »املـــرتجم الكـــايف«ســـيموس يف فرنســـا، وأنشـــأت برنـــامج 

ف كلمــة يف الدقيقــة الواحــدة، ويــرتجم مــن لغــات ألــف كلمــة يف الســاعة أي مبعــدل ألــ
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خمتلفــة وإليهــا، ويعمــل علــى نظــام ونــدوز، ويعتمــد علــى فاعليــة بيانــات حنويــة وقاعــدة 
بيانات معرفية ويهتم برتمجة األعمال املالية واملعلوماتية والفضاء والعلوم والطب.

، ومثة حاجة ماسة ويف البلدان العربية بدأ االهتمام بالرتمجة اآللية ترتفع نسبته
لــدعم الرتمجــة اآلليــة بغيــة ترمجــة النصــوص العلميــة والتقنيــة إىل لغتنــا ومواكبــة التفجــر 

وخاصة العايل منه وتنشيط البحوث العلميـة، والسـعي لنقـل التقانـة احلديثـة، والرتمجـة 
آللية الوسـيلة املفضـلة لرتمجـة العلـوم إىل لغتنـا، إذ هـي ختتصـر اجلهـد والوقـت والنفقـة ا

)73(يف آن واحد.

ومثة إمكان لـتاليف النـواقص الـيت حتـدث يف جمـال الرتمجـة اآلليـة بعـد مراجعتهـا 
وتدقيقها من مرتمجني أكفياء.

من اإلنجازات في المحتوى الرقمي العربي-5
جمـــال احملتـــوى الرقمـــي العـــريب، ولســـنا اآلن يف جمـــال أجنـــزت أعمـــال كثـــرية يف

وإمنـا سنشـري إىل جتربـة املعهـد العـايل للعلـوم التطبيقيـة يف سـورية، وإىل مبـادرة احلصر، 
اإلســــرتاتيجية امللــــك عبــــد اهللا للمحتــــوى العــــريب يف اململكــــة العربيــــة الســــعودية، وإىل 

لــــيت وضــــعتها وزارة االتصــــاالت االتصــــاالت واملعلومــــات االعربيــــة العامــــة لتكنولوجيــــا 

والتقانة يف سورية.

تجربــــــة المعهــــــد العــــــالي للعلــــــوم التطبيقيــــــة فــــــي المحتــــــوى - أ
)74(الرقمي:
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قــام املعهــد العــايل للعلــوم التطبيقيــة بوضــع نظــام االشــتقاق والتصــريف وقاعــدة 
معطيــات اإلعــراب وقاعــدة معطيــات معجميــة، وقاعــدة معطيــات الرتاكيــب، وضــبط 

النصوص بالشكل.

وضع نظام االشتقاق والتصريف:
يعتمد نظام االشتقاق على األعمال املتعلقة بإحصاءات اللغة، وقد أحصيت:

5588

جذور األفعال الرباعية.1932

مصدراً مساعياً.11790

قاعدة معطيات اإلعراب:
ن واحلــديث والشــعر القــرآشــاهد مــن روائــع األدب العــريب: 1200تضــم القاعــدة 

واألقوال املأثورة حبيث تعطي أمثلة على كل أبواب النحو يف اللغة العربية.
وجرى إعراب الشواهد إعراب مفردات ومجًال.

والقاعدة مزودة بواجهة مستثمر تسهل البحث عن مفردة حنوية.

وميكن تطويرها لتغطي دروس النحو ملستويات خمتلفة يف دراسة اإلعـراب باللغـة 
لعربية.ا

قاعدة معطيات معجمية:
يف بنيـــــة هيكليـــــة » املعجـــــم الوســـــيط«تغطـــــي مجيـــــع املعلومـــــات املعجميـــــة يف -

.Accessموضوعة يف قاعدة معطيات 



68

-
األدوات، املصـــادر، مجـــوع األمســـاء، ســـتة عشـــر جـــدوًال: األفعـــال، األمســـاء، 

الرتاكيب، وأمثلة االستخدام وغريها.
املعلومـات الناقصـة الالزمـة للبنيـة وغـري املوجـودة يف واستكمل خرباء لغويـون 

املعجم الوسيط.

املدرســـي، املعجم جـــرى اســـتكمال معلومـــات معجميـــة مـــن معـــاجم أخـــرى كـــ-
كلمة.200,000وزاد عدد املفردات على ،تاج العروس، وغريهاو 

ات التراكيب:قاعدة معطي

وشيوع الرتاكيب واملرجع الذي استقي منه.

تشكيل النصوص باللغة العربية:
إن النظــام املوجــود يشــكل الكلمــات مــن غــري أواخرهــا، ويعتمــد علــى حملــالت 

داً إىل قاعدة املعطيات املعجمية واحمللل صرفية وطرائق إحصائية، وجيري حتسينه استنا
النحوي.

مبادرة الملك عبد اهللا للمحتوى العربي:-ب
وتشــتمل هــذه املبــادرة علــى املســوغات الــيت دعــت إىل وضــعها وعلــى األهــداف 

املرسومة هلا وآليات العمل واملشروعات.

المسّوغات:
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منخفضـة وكـان يف الـوطن العـريبالشـابكة (اإلنرتنـت) ملا كانت نسـبة اسـتخدام 
يف اململكــــة العربيــــة الســــعودية أكثــــر مــــن نصــــف مســــتخدمي الشــــابكة (اإلنرتنــــت) 

٪ مــن مســتعملي احلاســوب يف اململكــة 70يوميــاً، ويقــدر أن يتعــاملون مــع الشــابكة 
ـــة فقـــط،   كانـــت احلاجـــة ماســـة إىل وجـــود يســـتعملون أنظمـــة تشـــغيل بواجهـــات عربي

وضعف البنية احملفزة سرتاتيجية غياب هذه االتوى العريب نظراً لباحملخاصة سرتاتيجيةا
يف تطـــوير » اإلنرتنـــت«وضـــعف االســـتفادة مـــن الشـــابكة لتطـــوير احملتـــوى وصـــناعته، 

التعلـــيم واالقتصـــاد يف الـــوطن العـــريب وعـــدم اســـتفادة معظـــم النـــاطقني باللغـــة العربيـــة 

رة ال فضـــًال عـــن أن الطبقـــة املقتـــد» اإلنرتنـــت«االســـتفادة املثلـــى مـــن هـــذه الشـــابكة 
تستخدم اللغة العربية، وأن الشابكة تفتقر إىل حمتوى عريب وإسالمي مناسب، إذ إن 

٪ مــن حمتــوى الشــابكة يف الوقــت الــذي يصــل فيــه 0,3احملتــوى العــريب ال يزيــد علــى 

٪ مــن إمجــايل ســكان العــامل، كمــا أن الشــابكة تفتقــر إىل 5عــدد ســكان العــرب إىل 
حبث عريب، ترمجة آلية، قواميس..اخل.األدوات املساعدة على التصفح: حمرك

أهداف المبادرة:
دعم اجلهود املبذولة إلغناء احملتوى العريب وحتفيزها.-

دعم تطوير األدوات املعينة يف إغناء احملتوى العريب وحتفيزها.-

اإلسهام يف إتاحة احملتوى العريب وأدواته للمستخدمني.-

دواته.وضع املعايري املتعلقة باحملتوى العريب وأ-

وضع مؤشرات إغناء احملتوى العريب.-
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نشر الوعي بأمهية احملتوى العريب وكيفية تطويره.-

آليات العمل:

سرتاتيجية للمبادرة وتصور للربامج واملشاريع.اخلطة االوضع التخطيط: - 

حتفيز االستثمار يف احملتوى الرقمي.:التحفيز- 

إقامة الورش والدورات والندوات.التوعية: - 

دعم املشروعات البحثية املتعلقة باملبادرة.:الدعم- 

مشروعات المبادرة:
سرتاتيجية وخطة عمل إغناء احملتوى العريب.وضع ا-

إنشاء بوابة املبادرة على الشابكة (اإلنرتنت).-

بناء املدونة العربية.-

تطوير املعجم احلاسويب التفاعلي.-

سرتاتيجية.كتب التقنيات االترمجة  -

ء احملتوى املفتوح.تفعيل وسائل إثرا-

املكتبة الرقمية.-

إدارة النشر العلمي.-

إقامة ندوة دولية عن صناعة احملتوى العريب.-

ستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات:اال-ج
وقــد اشــتملت ســرتاتيجية وزارة االتصــاالت والتقانــة يف ســورية، ذه االوضــعت هــ
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ســرتاتيجية ومشــروعات املنــتج األول تــوى الرقمــي يف االواألهــداف واحملعلــى املبــادئ
فيها.

ستراتيجية:مبادئ اال

خلـــق ســـوق عـــريب تنافســـي ينـــدمج يف التوســـع يف حتريـــر اخلـــدمات مـــن أجـــل -
االقتصاد العاملي.

-

الت واملعلومــات واإلعــالم مــن التكامــل يف تقــدمي خــدمات تكنولوجيــا االتصــا-

أجل إتاحة أفضل اخلدمات للمواطن العريب.

تعظيم التعاون العريب علـى أسـس اقتصـادية مـن أجـل خلـق كيانـات فاعلـة يف -

-
االستثمارات، وخلق فرص العمل.

يا االتصاالت واملعلومات لتحسني حياة اإلنسان العريب.استخدام تكنولوج-

مواصـــلة اجلهـــود كافـــة الـــيت بـــذلت يف تعظـــيم االســـتفادة مـــن نظـــم تكنولوجيـــا -
االتصاالت واملعلومات.

ســــرتاتيجية مــــن حيــــث التعريــــف جنــــاح االتفعيــــل االتصــــال والتوعيــــة لضــــمان -
األطـــــراف ومقاصـــــدها، وبـــــاألدوار امللقـــــاة علـــــى عـــــاتق

إلجناحها وتطويرها.
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استحداث وتفعيل آليات ملتابعة التنفيذ.-

ستراتيجية:أهداف اال
 -

الشـــامل وحتســـني جـــودة اخلـــدمات للمـــواطن العـــريب باســـتخدام حتقيـــق النفـــاذ -
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات.

تن-
جديدة وتأهيلها للتصدير يف السوق العاملي.

ستراتيجية:المحتوى الرقمي في اال
سرتاتيجية يف ثالثة عشر حموراً منها:تتمحور خطوط عمل اال

تنمية صناعة وخدمات احملتوى الرقمي العريب.احملور الثاين: 

النفاذ إىل املعلومات.: احملور اخلامس
بناء وتنمية القدرات باستخدام التعلم والتدريب االلكرتوين.احملور السادس: 
تنمية خدمات احلكومة االلكرتونية.احملور السابع: 

البحـــث العلمـــي واالبتكـــار والتطـــوير يف جمـــال تكنولوجيـــا احملـــور احلـــادي عشـــر: 
االتصاالت واملعلومات.

ستراتيجية:ول في االومن مشروعات المنتج األ
ويهــدف املشــروع إىل حتديــد جمموعــة األحــرف العربيــة الــيت تعريــب أســماء النطاقــات: 

ومثـــة مبـــادئ توجيهيـــة لطـــرق اســـتخدام احلـــرف ميكـــن أن تســـتخدم يف أمســـاء النطاقـــات، 
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العــريب يف أمســاء النطاقــات، وحتديــد طــرق وقواعــد كتابــة أمســاء النطاقــات بــاحلرف العــريب 
وزيادة استخ

حتديــــد أفضـــل املمارســـات يف تكنولوجيــــا ذاكــــرة العـــالم العربـــي):توثيـــق التـــراث (

املعلومات حلفظ الرتاث العريب يف العامل العريب وجتميع وتوثيق ورقمنة وتعمـيم الـرتاث 
بية واإلجنليزية.العريب من خالل بوابة الكرتونية باللغتني العر 

ويهــــدف إىل توحيـــــد مصــــطلحات تكنولوجيــــا املعلومـــــات تعريــــب المصــــطلحات:

CDوعلـى واالتصاالت يف املنطقة العربية، وإتاحة القاموس الكرتونياً عرب اإلنرتنت، 

بثالث لغات (عريب، إجنليزي، فرنسي) ومتابعة حتديث املصطلحات اجلديـدة، وبعـد 
حيد يف املدارس واجلامعات يف املنطقة العربية.توحيد املصطلحات يستخدم التو 

إنشاء بوابة للـوطن العـريب، ويهدف املشروع إىل إنشاء محرك بحث باللغة العربية:

وكسـر مدعوم بدليل شامل عن املعلومات املنشورة باللغة العربيـة ويف املنطقـة العربيـة، 
إىل املعلومات، 

خدمات أخرى للمستخدم العريب.ودفع حركة النشر باللغة العربية، وتأمني 

تلــك هــي إشــارات إىل جــزء يســري جــداً ممــا تزخــر بــه الســاحة القوميــة يف جمــال 

بواقـــع اللغـــة العربيـــة يف ميـــدان التقانـــات احلديثـــة، ومثـــة مشـــروعات كبـــرية إن االرتقـــاء 
ومــن هــذه املشــروعات الكبــرية الــذخرية تنــا العربيــة، نفــذت فــإن فيهــا خدمــة كبــرية للغ

اللغويـــة العربيـــة وهـــو مشـــروع اعتمدتـــه جامعـــة الـــدول العربيـــة بنـــاء علـــى اقـــرتاح دولـــة 
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اجلزائــر، ومشــروع املعجــم التــارخيي للغــة العربيــة، 
وال ميكننا أن ننسى مشروعات بذلت فيها جمالعربية، اللغوية 

ــــابطني للشــــعراء العــــرب املعاصــــرين«خاصــــة، ومنهــــا مؤسســــات  ويضــــم » معجــــم الب
العربيـــة يف القـــرنني التاســـع عشـــر شـــاعراً معاصـــراً، ومعجـــم البـــابطني لشـــعراء 1950

وقـــد والعشـــرين، وهـــو معجـــم يـــؤرخ ملـــا يزيـــد علـــى مثانيـــة آالف شـــاعر ســـرية ونتاجـــاً، 
جــــائزة عبــــد العزيــــز بـــن ســــعود البــــابطني لإلبــــداع أجنـــزت هــــذين املشــــروعني مؤسســـة

الشعري يف الكويت.

مــارات مــد بــن راشــد آل مكتــوم يف دولــة اإلومثــة مشــروع كبــري أجنزتــه مؤسســة حم
وهـــو أكــرب موســـوعة للشــعر العـــريب ، »موســوعة الشـــعر العــريب«العربيــة املتحــدة وهـــو 

شاعر...ألف بيت شعر لثالثة آالفحتتوي على ثالثة ماليني ومخسمائة 
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آفاق التطوير-رابعاً 
بعــد أن تعرفنــا الواقــع اللغــوي يف العمليــة التعليميــة التعلميــة ويف خــارج نطاقهــا، 

وتعرفنـــا هـــذا الواقـــع يف جمـــال التقانـــات احلديثـــة، بـــات لزامـــاً علينـــا أن نســـأل: مـــا ســـبل 
جلـــة املشـــكالت الـــيت 

تكتنف هذا الواقع؟ هذا ما سنتعرفه يف القسم األخري من هذا البحث.

في مجال السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي:-1
إن االرتقاء بالواقع اللغوي يتطلب وضع سياسة لغوية متكاملة على املسـتوى 

غـة القومي، أو على مستوى كل قطر على حدة تعمـل يف ضـوء مـنهج يعلـي شـأن الل
بوصــفها عنوانــاً للهويــة، وحيــافظ عليهــا باعتبارهــا أداة ضــرورية للتقــدم، ويعمــل علــى 

األمثل كي حتدث فعلها يف تقدم األمة ورقيها.استثمارها االستثمار 

ومن شأن هذه السياسة اللغوية أن تعيد للغة العربيـة املكانـة يف قلـوب أبنائهـا 
اجلامعــــــات والوظــــــائف احلكوميــــــة وأفكــــــارهم، وتكــــــون مطلبــــــاً أساســــــياً لاللتحــــــاق ب

واخلاصــة، واللغــة الــيت يســتعملها متخــذو القــرار يف اإلدارات املختلفــة، واللغــة الرمسيــة 
للمــــؤمترات والنــــدوات الــــيت تعقــــد يف الــــوطن العــــريب، ولغــــة اإلعــــالم األوىل مبختلــــف 

وجوهه.
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ولن تؤدي السياسة اللغوية مراميها إال إذا كان مثة:
دســـاتري الـــدول العربيـــة مـــن حيـــث إن اللغـــة الرمسيـــة احـــرتام ملـــا تـــنص عليـــه-أ

املعتمــدة يف الــدول العربيــة هــي اللغــة العربيــة الفصــيحة، وهــذا يتطلــب إرادة 
سياسية حازمة وصارمة.

رجال السياسـة واحلكـم يف كـل الـدول العربيـة بالتحـدث باللغـة العربيـة التزام -ب
الفصيحة، تشجيعاً للرعية على احرتام اللغة، وبث الثق

ومثــة فئــات كثــرية مــن مجــاهري أمتنــا تنشــد إىل اخلطــاب السياســي الفصــيح، 

وتتفاعــل معــه أكثــر مــن تفاعلهــا مــع اخلطــاب املصــوغ بلغــة دارجــة مبتذلــة، 
وحيـــدث ذلـــك بصـــورة جليـــة عنـــدما تقـــرتن طالقـــة اللغـــة، وفصـــاحة التعبـــري، 

ملضمون وصـدقيته وحيويتـه وسالسته، ومجال البيان يف هذا اخلطاب جبودة ا

وحسن أدائه.
ختطيط لغوي على املستوى القـومي واإلقليمـي وعلـى املسـتوى اخلـاص بكـل -ج

دولة يف ضوء التخطيطني اإلقليمي والقومي.
ويهدف التخطيط اللغوي بصورة أساسية إىل التطوير الشامل للغـة العربيـة يف 
لعامــة واخلاصــة، ويشــمل التخطــيط  

كــل مــا يتعلــق مبــنت العربيــة القطـــاعني االصــطالحي واملعجمــي العــام وكــل مــا يتعلـــق 

ا التعليميـــة، ومنـــاهج التعلـــيم والقـــوانني املتبعـــة يف إعـــداد املعلمـــني وتـــأهيلهم، وقضـــاي
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والرتمجة من العربية وإليها.التعريب 
ويركز التخطيط اللغوي املشرتك على:

إصدار القوانني اليت حتمي اللغة وحتافظ عليها وتتابع تنفيذها.-1

، والــيت وضــعتها جلنــة التمكــني 
يف ضــوء دعــوة الســيد 2007لعــام 4للغــة العربيــة املشــكلة بــالقرار اجلمهــوري رقــم 

جيب إيالء اللغة «الرئيس بشار األسد يف خطاب القسم أمام جملس الشعب إىل أنه 

العربيــة الــيت تــرتبط بتارخينــا وثقافتنــا وهويتنــا كــل اهتمامنــا ورعايتنــا كــي تعــيش معنــا يف 

يمنــا كائنــاً حيــاً ينمــو ويتطــور ويزدهــر، ويكــون يف املكانــة الــيت وإعالمنــا وتعلناهجنــا م
يستحقها جوهراً النتمائنا القومي، وكي تكون قادرة على االندماج يف سياق التطـور 

العلمـــي واملعــــريف يف عصـــر العوملــــة واملعلومــــات، ولتصـــبح أداة مــــن أدوات التحــــديث 
ت التغريــب والتشــويش الــيت تتعــرض هلــا ثقافتنــا. لقــد ودرعــاً متينــة يف مواجهــة حمــاوال

أعطينا يف سورية اللغة العربية كل االهتمام وتبوأت موقعاً رفيعاً يف حياتنا الثقافية منذ 

ومكوناتــه والـــذي املرحلــة الــيت يتعــرض فيهــا وجودنــا القــومي حملــاوالت طمــس هويتــه

أن نتذكر أن 
دعمنا لتعلم اللغات األجنبية للوفاء مبتطلبات التعلم والتواصل احلضاري مع اآلخرين 
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العربيــــة مــــن الســــهل أن يضــــعف أي ارتبــــاط آخــــر لنــــا ســــواء بالنســــبة للــــوطن، اللغــــة 

)75(.»وبالنسبة للقومية، أو بالنسبة للدين، وهذه األمور ترتبط باللغة

وتقــوم جلنــة التمكــني للغــة العربيــة مبتابعــة تنفيــذ بنــود اخلطــة، وترفــع تقــارير نتــائج 
س اجلمهورية للشؤون الثقافية.املتابعة إىل السيدة الدكتورة جناح العطار نائب رئي

2008لســـنة 112ويف مجهوريـــة مصـــر العربيـــة صـــدر القـــرار اجلمهـــوري رقـــم 

املتعلــق بإصــدار قــانون 1982لســنة 14اخلــاص بتعــديل بعــض أحكــام القــانون رقــم 

تلتـزم دور «إعادة تنظيم جممع اللغـة العربيـة يف القـاهرة والـذي جـاء فيـه الـنص علـى أن 

ملشــرفة علــى اخلــدمات الثقافيــة والــوزارات واهليئــات العامــة ووحــدات التعلــيم واجلهــات ا

اإلدارة احملليــة وغريهــا مــن اجلهــات اخلاضــعة إلشــراف اجلهــات املشــار إليهــا بتنفيــذ مــا 

لصــــحيح، وتوحيــــد مــــا فيهــــا مــــن وتطــــوير وســــائل تعليمهــــا وتعلمهــــا، وضــــبط نطقهــــا ا

.»على خمالفة هذا االلتزام انعقاد املسؤولية التأديبية للمخالف
قانون احلفاظ علـى اللغـة العربيـة، وشـكلت اهليئـة 1977ويف العراق صدر عام 

صـدر 1991
1992  ،

.1992ربية عام كما صدر قرار بإلغاء اهليئة العليا للعناية باللغة الع
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التوعيــــة اللغويــــة مبختلــــف األســــاليب واألدوات الســــمعية والبصــــرية جــــذباً -2
لآلخــرين إليهـــا وتشـــجيعهم علـــى اســتعماهلا، علـــى أن تتجـــاوز األســـاليب 

والطرائـــق التقليديـــة املبنيـــة علـــى اخلطابـــات واحلـــوارات النظريـــة إىل الطرائـــق 
بـالواقع، وتعـزز وجودهـا يف العملية اليت تثبت حيوية اللغة وتوثيق ارتباطها 

وجدان الناشئ وفكره وخياله، ومن األساليب العملية:

التــــزام القــــائمني علــــى العمليــــة التعليميــــة التعلميــــة باســــتعمال اللغــــة العربيــــة يف -
املدارس واجلامعات واملعاهد واملـدارس اخلاصـة واجلامعـات اخلاصـة يف الـبالد 

العربية.

دمي الربامج واملتحدثني عرب القنوات احملليـة التزام رجال األعمال أنفسهم ومق-
والفضائية العربية كلها باستعمال العربية الفصيحة.

عــرض املؤلفــات العربيــة املتميــزة الــيت يقــرتن فيهــا مجــال اللغــة حبيويــة املضــمون -
وأمهيته يف احلياة العملية.

نفــــر مــــن العلمــــاء إجــــراء لقــــاءات ومقــــابالت وحــــوارات مفتوحــــة مثريــــة مــــع-
خنبـــة مـــن األدبـــاء فكـــرين العـــرب ممـــن يتمتعـــون بطالقـــة لغويـــة مميـــزة ومـــعوامل

املبدعني الذين جيمعون بني نضج العقل وخصـوبة الفكـر وثـراء املعرفـة ورفعـة 

واملواقف السياسية..اخل.
مال اللغــة العربيـة يف قطاعــات الدولــة إصـدار قــرارات حامسـة تقضــي باسـتع-3
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ومرافقهــا ومتنــع اســتعمال اللغــة األجنبيــة يف املؤسســات والشــركات الوطنيــة 
أو اخلاصة ويف البنوك واملصارف وغرف التجـارة والصـناعة، وفـرض الرقابـة 

الصارمة على تطبيق ذلك وحماسبة املخالفني له.
عـــــالم عـــــرب الكلمـــــة إصـــــدار قـــــرارات تلـــــزم تعريـــــب الـــــربامج يف وســـــائل اإل-4

املسموعة واملرئية واملقروءة.
إصـــــدار قـــــرارات رمسيـــــة مـــــن وزارات العمـــــل تشـــــرتط معرفـــــة اللغـــــة العربيـــــة -5

واستعماهلا يف التخاطب اليومي، على أال يسمح للعاملني املهنيـني العمـل 

يف دول اخلليج مثـل السـائقني واخلـدم والطبـاخني واحلاضـنات والشـغاالت 
إال إذا خضـــعوا لـــدورا

د مــن خطــر هــذا التــأثري ة يف واقــع اللغــة داخــل األســر، واحلــاملباشـرة الســلبي

يف الناشئة يف سنيهم املبكرة.
وميكن للدولة تنفيذاً لـذلك أن تنشـئ معاهـد خاصـة لتعلـيم العربيـة لألجانـب 

ات اللغــة العربيــة، مــع الرتكيــز يف الوافــدين مــن اجلنســني، وإجــراء دورات لتعلــيم مهــار 
هــــذه الــــدورات علــــى مهــــارات التخاطــــب والتواصــــل اليــــومي مث تتــــدرج إىل املهــــارات 
األخــرى حبســب احلاجــة، علــى أن خيضــع املشــاركون يف هــذه الــدورات إىل اختبــارات 

قبل الشروع يف ممارسة أعماهلم.
غريهـا مـن اللغـات يف والبد من توجيه العناية إىل نشر اللغـة العربيـة للنـاطقني ب

داخل الوطن العريب ويف خارجه.
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ــــع املتعــــاملني - 6 ــــة حامســــة يشــــرتط مبوجبهــــا علــــى مجي إصــــدار قــــرارات حكومي
بالتجــــارة مــــن مؤسســــات وأفــــراد علــــى خمتلــــف املســــتويات والتخصصــــات 

االتفاق مع املصانع األجنبية اليت جيري التعامل معهـا علـى ترمجـة أمسـاء كـل 
الســــــلع والبضــــــائع ومــــــا يتع

ـــة،  توضـــيحات إىل اللغـــة العربيـــة قبـــل توريـــدها وإدخاهلـــا إىل األســـواق العربي
وإخضاع كل بعض األدوية املستوردة من اخلارج، على النحو املستعمل مع 

الســلع والبضــائع املســتوردة للرقابــة الصــارمة والفحــص الــدقيق لــيس للتأكــد 

مـــن ســـالمتها أو جـــودة مو 

الفصيحة، على أن تشكل جلان لغوية متخصصة هلذه الغاية.

ـــة والكلمـــات األجنبيـــة يف -7 ـــة متنـــع اســـتعمال العامي إصـــدار قـــرارات حكومي
املســـموعة واملقـــروءة واللوحـــات املعلقـــة علـــى اإلعالنـــات التجاريـــة املرئيـــة و 

احملال التجارية ويف األسواق والشوارع وغريها، ووضع عقوبات رادعة على  

إصدار القوانني الرامية إىل االرتقاء بالرتمجة ومحاية حقوق املرتمجني والعناية -8

ز التعريــب والرتمجــة علــى الصــعيد بتكــوين املرتمجــني وتــدريبهم، ودعــم مراكــ
املركــز العــريب للتعريــب والرتمجــة والتــأليف والنشــر، ومركــز تنســيق «القــومي 

التعريب، واملنظمة العربية للرتمجة، واحتاد املرتمجني العرب، واهليئات العاملة 
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يف الرتمجة إىل العربية علـى مجيـع الصـعد، والتنسـيق بينهـا وبـني املؤسسـات 
تجاريــة والصــناعية، دفعــاً للتكــرار يف اجلهــود علــى أن تعمــل االقتصــادية وال

هذه املراكز على:

وضع خطط للرتمجة.-

لتعريـب التعلـيم يف اجلامعـات واملعاهـد العلميـة، ومـا -

تقانيـة، وترمجـة البحـوث والرسـائل اجلامعيـة الدوريات الصـحية واألكادمييـة وال

متشياً مع تدريس العلوم والتقانة باللغة العربية.

بــرامج «-
طبيــــة وصــــحية وتوجيــــه أســــري وتعــــاون اجتمــــاعي وأعمــــال إنســــانية وأســــرار  

».كونية، وأسرار الصناعة...اخل

ة أو دبلجة األفالم واملسلسالت التلفزية املناسبة.ترمج-

ترمجة املزيد من برامج احلاسوب وأنظمته.-

أعمـــال الـــروائيني والقصاصـــني واملســـرحيني العـــامليني «ترمجـــة األعمـــال األدبيـــة -
».البارزين

ترمجة النشرات والكراسات امللحقة باألجهزة واألدوات واملواد املستوردة.-
جلهــات املعنيــة بوضــع املصــطلحات مــن جمــامع لغويــة التعمــيم علــى مجيــع ا-9

ه مــــن واحتــــادات مهنيــــة..اخل لعــــرض مــــا تضــــعومؤسســــات قوميــــة ووطنيــــة
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مصــــطلحات علــــى مكتــــب تنســــيق التعريــــب بغيــــة اعتمــــاد مصـــــطلحات 
موحدة بالتنسيق مع احتاد جمامع اللغة العربية.

دعم حركات التأليف والنشر باللغة العربية:-10

ـــــد مـــــن املك- ـــــأليف رصـــــد املزي افـــــآت واجلـــــوائز الســـــخية ألعمـــــال البحـــــث والت

والتحقيق والرتمجة إىل العربية.

-

الندوات واللقاءات هلذه الغاية.

لكتــــب املرتمجــــة واملؤلفــــة إىل أيــــدي القــــراء يف الــــوطن العــــريب تيســــري وصــــول ا-
بأرخص األسعار.

، وإيـالء »اإلنرتنـت«العناية بنشر املوسوعات وأمهات الكتـب علـى الشـابكة -
الكتاب االلكرتوين األمهية.

االهتمــام بتعلــيم اللغــات األجنبيــة: ذلــك ألن إتقــان اللغــات األجنبيــة إىل -11
يســـــهم أميـــــا إســـــهام يف إغنـــــاء اللغـــــة العربيـــــة جانـــــب إتقـــــان اللغـــــة العربيـــــة 

وينســجم ومقتضــيات العصــر، وحيقــق الــربط الوثيــق بــني األهــداف القوميــة 

ومـن األمهيـة مبكـان تعلـم اللغـات احليـة لتعـرف منجـزات «واإلنسانية معاً. 
نســاين دون أن يعــين هــذا إمهــال لغتنــا القوميــة، أو يكــون مــدعاة التقــدم اإل
تحقـق بالدونية جتاه للشعور 
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بـــداع يف كـــل صــــنوف املعرفـــة، فهـــو يعـــزز مــــن فخرنـــا إال إذا أغنيناهـــا باإل
ومن عامليتها، وجيعلها فاعلة يف مسار الوعي اإلنساين، فال هويـة حيويتها 

)76(».من دون لغة، وال وطن من دون هوية

جنبيـة، وحتديـد أدوار كـل منهـا تنظيم عالقات اللغة العربية مـع اللغـات األ-12

يف األقطــار العربيــة مبــا جينــب الثنائيــة اللغويــة املــؤثرة ســلباً يف لغتنــا العربيــة، 

التواصــل الوثيــق املســتمر بــني إدارات التعلــيم واملؤسســات الثقافيــة واللغويــة -13

العلميــة واملهنيـة احملليـة واإلقليميـة والقوميــة واإلعالميـة واجلامعـات واملعاهـد

وإن الدعوة إىل التعريـب ليسـت ضـد تعزيـز اللغـة األجنبيـة، فاحلاجـة إىل إتقـان 
جنبيــة عامليــة معاصــرة هــي اليــوم ضــرورة ثقافيــة ومطلــب حضــاري أساســي لكــل لغــة أ

مثقف عريب أو غري عريب، مهندساً كـان أو طبيبـاً أو خبـرياً زراعيـاً أو صـناعياً، ليبقـى 
علــى اتصــال مبنجــزات الركــب العلمــي يف جمــال اختصاصــه، والوقــوف علــى آخــر مــا 

عرتاض هـو علـى إحـالل اللغـة األجنبيـة توصل إليه نظراؤه يف العامل من حوله. إمنا اال

وبالتـــايل جعلهـــا خضـــوعاً لقـــانون الســـوق، لغـــة القطاعـــات ،حمـــل العربيـــة لغـــة للتعلـــيم
بــــدل أن تكــــون اللغــــة القوميــــة هــــي لغــــة كــــل هــــذه ،

حجـم وال صـغر القطاعات. وال صعوبة كتابة اللغة اليابانية أو الصينية أو الفيتناميـة، 



85

بعض الدول األوربية، وال فقـر بعـض دول آسـيا، وال شـح الرتاثيـات يف اللغـة الرتكيـة، 
وال موات اللغـة العربيـة علـى مـدى عشـرين قرنـاً، حالـت دون أن تكـون اللغـة القوميـة 

)77(هي لغة تدريس العلوم.

ن تعـــىن باللســـانيات احلاســـوبية عتفعيـــل -14

طبيقاً مبا يساعد علـى اسـتخدام اللغـة العربيـة لـدخول جمتمـع املعرفـة حبثاً وت
وحتقيـــق التنميـــة البشـــرية واالهتمـــام بالقضـــايا النظريـــة واملنهجيـــة يف وضـــع 

املصطلحات وتأليف املعاجم العامة واملتخصصة.

إنشــاء مجعيــات أهليــة تعــىن باللغــة وحتببهــا إىل املــواطنني والناشــئة، وتســهر -15
انتشـــــارها، وتقـــــف يف وجـــــه التيـــــارات اهلجوميـــــة متحليـــــة 
بالشــجاعة والعلـــم واالقتنــاع بأمهيـــة املوقـــف الصــحيح الســـتعمال اللغـــة يف 

التعليم واإلدارة وأجهزة اإلعالم...اخل.
التخلص من عقـدة الـنقص الـيت يعانيهـا دعـاة الفرنسـية يف املغـرب العـريب، -16

هم العربيـة، وعقـدة الشـكوى الـيت ودعاة اإلجنليزية يف دول اخلليج جتاه لغـت
يبثهــا املتحمســون للغــة العربيــة الــذين يكتفــون بالشــكوى مــن التــآمر علــى 

أن يبـذلوا جهـوداً علميـة وناجعـة هذه اللغة وتضخيم هذا التآمر، من غري 

في مجال العملية التعليمية التعلمية:-2
في المناهج:- أ
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وهــو عبــارة عــن Systemنــه نظــام تبــين النظــرة احلديثــة إىل املــنهج علــى أ-1

وفهـم خصــائص منـوه وأســاليب تعلمـه، كمــا تشـمل العصــر الـذي حييــا فيــه 

باجتاهاته ومناشطه وحتدياته.
نهج املدرســي البــد مــن النظــر إىل هــذه املكونــات كلهــا يف ويف عمليــة بنــاء املــ

هــذه األساســيات أكثرهــا فائــدة للمــتعلم مــن حيــث مســاعدته علــى اإلســهام يف حــل 
نميـة ميولـه، مشكالت جمتمعه ومواجهة مشكالت حياته اخلاصة وإشـباع حاجاتـه وت

املناهج من أجلها.
بـــني أســـس بنـــاء مـــنهج تعلـــيم اللغـــة ويف ضـــوء هـــذا التوجـــه البـــد مـــن التكامـــل 

العربيـة وتعلمهـا مـادة ومتعلمـاً وجمتمعـاً، والـربط الوثيـق بـني املـنهج وحاجـات التنميــة، 
ه احلاجات دجماً عضوياً باملنهج أهدافاً وحمتوى وطرائق وتقومياً..اخل.ودمج هذ

إن تطـــوير منـــاهج اللغـــة ينطلـــق مـــن حتليـــل احلاجـــات، وهـــذه احلاجـــات ذات 

، فقــــد يالحــــظ عمليــــات التقــــومي املســــتمرة هــــي الــــيت متكــــن مــــن اشــــتقاق األهــــداف
خدام األســـلوب املعلمـــون حاجـــة املتعلمـــني علـــى القـــدرة علـــى التفكـــري املنطقـــي باســـت
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العلمي يف البحث، ويكـون مـن ضـمن 
تقارير أو أوراق علمية، والبد لتحقيق هذا اهلدف مـن الوصـول إىل غايـة أدق تتمثـل 

لــى ذلــك، وطريقــة الوصــول إىل املصــادر الــيت تعــني علــى يف معرفــة املــادة الــيت تعــني ع
ذلـــــك، وطريقـــــة كتابـــــة التقريـــــر مـــــن حيـــــث االســـــتقراء والتنظـــــيم والتبويـــــب والتحليـــــل 

)78(تنمو من اجلزء إىل الكل.

منـاهج اللغـة العربيـة علـى الصـعيد العـريب ولقد سبقت اإلشارة من قبـل إىل أن 

تركز على املاضي أكثر من احلاضر واملستقبل، وأن مثة ضعفاً يف استجابتها حلاجات 
بل طبيعــة العصــر ومســتلزماته واإلرهاصــات باملســتق

ة الفـــرد ائـــده وصـــورته املنشـــودة، كمـــا أن هـــذه املنـــاهج تفتقـــر إىل تنميـــة شخصـــيوجد

)79(تنمية متوازنة ومتكاملة ومبدعة وإىل استخراج كامل مواهبه وإمكاناته.

حتقيــق وحــدة اللغــة يف املــنهج ونســخ مــا كــان ســائداً مــن قبــل مــن حيــث -2

فصـال يف تعلمهـا ال وتعلمها تركز علـى أن اللغـة وحـدة متكاملـة، وأن االن
خيـــدم ممارســـة اللغـــة يف مواقـــف احليـــاة، وان فـــروع اللغـــة مـــا هـــي إال أجـــزاء 

التواصل اللغوية.
أن يكتســـب مهـــارة النطـــق حـــني مـــن ملـــتعلم واالنطـــالق مـــن النصـــوص ميكـــن ا
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حــني يسـتمع إىل مـا يقــرأ، ومهـارة التـذوق حــني يتعـود القـراءة اجلهريــة، ومهـارة الفهـم 
يقـف علـى مـواطن اجلمـال، ومهـارة الكتابــة السـليمة حـني يعلـق علـى الـنص بأســلوبه 

اخلــاص، ومــن مث مهــارة التحليــل والنقــد، فــانظر قــدر املغــامن الــيت جينيهــا طالــب اللغــة 
نص العربيــة يف ختصصــه اجلــامعي حــني يكــون عليــه أن يطــالع الــنص وجهــاً لوجــه: الــ

)80(أوًال، والنص ثانياً، والنص يف التحليل األخري.

الرتكيـــــز علـــــى التمهـــــري وإكســـــاب املتعلمـــــني املهـــــارات اللغويـــــة إرســـــاًال يف -3
والكتابة واستقباًال يف االستماع والقراءة، ذلـك ألن التمهـري يـؤدي احملادثة 

إىل أن تغـــدو اللغـــة عـــادة لـــدى املـــتعلم يف اســـتعماهلا، والتمهـــري حيتـــاج إىل
املـــران واملمارســـة يف مواقـــف احليـــاة بصـــورة طبيعيـــة، كمـــا حيتـــاج إىل تـــوافر 
القدوة احلسـنة أمـام املـتعلم وتعزيـزه إن كـان أداؤه جيـداً، وتوجيهـه إن كـان 

أداؤه دون املستوى.
املرونة املتسقة مع اهليكل التعليمي وتنوعه ومراحل النمو املختلفة.-4

تمر يف ضوء املالحظات امليدانية.التجريب قبل التعميم والتعديل املس-5
إغناء البيئة التعليميـة التعلميـة مبصـادر الـتعلم املختلفـة مـن كتـب وصـحف -6

وجمــالت ووثــائق وصــور وجمســمات وتســجيالت ورســوم وأشــكال وشــرائح 

وخطوط بيانية وحواسيب..اخل.

في محتوى المناهج:
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يف اختيار احملتوى البد من:
ألهداف املرسومة.الربط الوثيق بني احملتوى وا-1

املوضوعية يف إيراد املعارف واملعلومات.-2
العلمية يف تنمية أساليب التفكري العلمي.-3

التنظــيم واملنهجيــة وبيــان مســتوى الســهولة والصــعوبة يف العــرض وتناســب -4
.أسلوب العرض واملرحلة 

الشمولية شكًال ومضموناً وأسلوباً، وخلو األسلوب من التعقيد، واتسـامه -5

لة والرشاقة، مع االهتمام بكل ما يرتقـي بقـدرة املـتعلم علـى تـذوق بالسهو 
اجلوانب اجلمالية يف النماذج والنصوص والتطبيقات اليت يتفاعل معها.

مواكبة روح العصر وآخر املستجدات العلمية والتقانية.-6

مالءمته للوقت املخصص يف اخلطة.-7
الوضوح والدقة يف استخدام املصطلحات.-8

واملعاصرة واختيار النصوص من احلاضر واملاضـي علـى صالة اجلمع بني األ-9
تلقـــي حنـــو حيقـــق التـــوازن علـــى أن تكـــون النصـــوص املتخـــرية مـــن املاضـــي

ستمرارية اخلربة واستمرارية النمو.أضواء على احلاضر حتقيقاً ال

الوظيفية يف اختيـار احملتـوى، ومـن معـايري الوظيفيـة اختيـار املناشـط اللغويـة -10
السائدة يف 

تنازليــاً يف ضـــوء الشـــيوع والتــواتر يف االســـتعمال الـــواقعي حبثــاً عـــن مواقـــف 
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التعبــــري الوظيفيــــة يف احليــــاة، فمــــا اســــتخدم بكثــــرة عــــّد وظيفيــــاً، ومــــا قــــل 
استخدامه ال يعد وظيفياً.

ألساســــية والنحــــو الــــوظيفي والتعبــــري ويف ضــــوء هــــذا املنحــــى ختتــــار املفــــردات ا
الوظيفي والقوالب اللغوية..

اشـــتمال احملتـــوى علـــى نوعيـــة األنشـــطة الـــيت البـــد أن متـــارس إن يف داخـــل -11
الصف أو خارجه.

توضيح نوعية األسئلة والتمرينات اليت تساعد على تنمية التفكـري النقـدي -12

واإلبداعي.
طيــة وحقــوق املــواطن وواجباتــه الدميقراتالســلوكياالرتكيــز يف احملتــوى علــى -13

وجمتمعــه وأمتــه واإلنســانية، والرتكيــز علــى الرتبيــة البيئيــة حنــو أســرته وجريانــه 

لصاحله وصاحل اإلنسانية، والرتكيز أيضاً على القيم اإلنسـانية يف حضـارتنا 

ـــــة ويف العربيـــــة اإلســـــالمية، وعلـــــى ا ـــــا العربي ـــــيت تواجههـــــا أمتن لتحـــــديات ال
طليعتها التحدي الصهيوين االستيطاين ومـا يواجـه الواقـع العـريب مـن جتزئـة 

واســـتنهاض ، وإىل كـــل مـــا يوحـــد،وتشـــرذم، والـــدعوة إىل التضـــامن العـــريب

اهلمم...اخل.
اقتصار حركة التأليف لكتب القراءة لألطفال يف احللقـة األوىل مـن مرحلـة -14

األساســـي علـــى الرصــيد اللغـــوي املشـــرتك بــني العاميـــة والفصـــيحة، التعلــيم
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واعتمـــاد الرصـــيد اللغـــوي للطفـــل العـــريب يف التـــأليف، مث تعتمـــد الفصـــحى 
املعاصـــرة والفصـــحى الســـهلة مـــن الـــرتاث، علـــى أن يضـــبط كـــل مـــا يقـــدم 

للمتعلمني من نصوص بالشكل ويف مجيع املواد مث يقتصر الضبط على ما 
يف احللقة العليا من مرحلة التعليم األساسي والثانوي.خيشى منه اللبس 

ــــاهج ليمتــــد يف نســــقني زمــــاين ومكــــاين، إذ حيــــرص يف -15 اختيــــار حمتــــوى املن
،النسق املكاين على االمتداد باحملتوى من الدائرة احمللية إىل الدائرة القومية

ومـن مث إىل الــدائرة اإلنسـانية حبيــث يكتسـب املنهــاج مالمـح الواقــع احمللــي

مث ينطلــــق مــــن ذلــــك كلــــه إىل األفــــق ،دون أن ينعــــزل عــــن الواقــــع القــــومي
اإلنســــاين الواســــع ليلــــتحم بالتجربــــة اإلنســــانية يف قيمهــــا اجلماليــــة العليــــا 

)81(

كلهـا يف  » النصـوص، القـراءة، القواعـد، اإلمـالء«دمـج مقـررات اللغـة العربيـة - 16
والتكامــل بــني أجزائهــا، ولــيس مثــة مــا مينــع مــن كتــاب واحــد يشــعر بــالرتابط 

إصداره يف أجزاء متسلسلة إن كان مثة خشية من كرب احلجم.
تعمــيم تــدريس اللغــة العربيــة مطلبــاً جامعيــاً يف كــل الكليــات اجلامعيــة ويف -17

اجلامعات الرمسية واخلاصة إىل جانب تدريس املواد بالعربية ما عدا مقررين 

يدرسان باألجنبية.

رائق التدريس:في ط
وأال ،االنتقال من التعليم إىل التعلم، واملشاركة اإلجيابية الفعالة من املتعلم-1
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يكون العبء ملقى على كاهل املعلم.
الرتكيـــز علـــى كيفيـــة الـــتعلم، وتبيـــان كيـــف يـــتعلم املـــتعلم؟ وإتاحـــة الفرصـــة -2

املبنيـة للممارسة واملران والتدريب واملواقـف التطبيقيـة والعمليـة يف املمارسـة 
على الفهم.

الربط بني النظري والعملي.-3
مراعاة الفروق الفردية.-4
استثارة الدافعية وشد االنتباه.-5

إكســاب املــتعلم مهــارات الــتعلم الــذايت الــذي هــو أســاس للــتعلم املســتمر -6
والقـــراءة احلـــرة، وضـــرورة ســـريورة مبـــادئ الـــتعلم الـــذايت يف خمتلـــف منـــاحي 

رة يف عصر يتسم بالتفجر املعريف واالنتشار ألن التعلم الذايت ضرو املنهج، 

الثقــايف. ومــن املالحــظ أن ناشــئتنا عــازفون عــن القــراءة ومواصــلة االطــالع 
بعد خترجهم إن يف املدارس أو املعاهد واجلامعات.

التفكـــــــري «إكســـــــاب املـــــــتعلم القـــــــدرة علـــــــى التفكـــــــري بأنواعـــــــه املختلفـــــــة -7
، التفكـري العلمـي، التفكـري االبتكاري، التفكري املفهومي، التفكـري النقـدي

.»التفكري املبادر، التفكري البدائلي، التفكري الشمويل..اخلاالستشراقي، 

املرونــة يف اختيــار طرائــق التــدريس، واعتمــاد أســلوب االنتقائيــة حبيــث يركــز -8
على اإلجيابيات يف الطرائق وتاليف السلبيات.

ضــــيح املفــــاهيم اســــتخدام التقنيــــات والوســــائل احلديثــــة املســــاعدة علــــى تو -9
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«وتقريبهــــــا إىل األذهــــــان، ومــــــن الوســــــائل 
واللوحات املصورة والرسوم واألشكال والكتب اإلضافية املكملـة للكتـب، 

ائح والشــفافيات، الشــر وبــرامج اإلذاعــة والتلفــزة، والتســجيالت الصــوتية، و 

ة والرسوم املتحركة، واملختربات اللغوية واحلواسيب..اخل.تبثاواألفالم ال
التوعيــة والتهيئــة الذهنيــة إلدراك أمهيــة تقانــة املعلومــات يف املــنهج املدرســي -10

مـــن حيـــث االنتقـــال مـــن التلقـــني إىل املشـــاركة اإلجيابيـــة يف احلصـــول علـــى 

يفها، ومن اجلمود إىل املرونة.املعرفة، ومن حتصيل املعرفة إىل توظ
سرتاتيجية التعلم من أجل اإلتقان يف إكساب املتعلمني املهـارات اعتماد ا-11

اللغويــة واالنتقــال مــن التحفــيظ والتســميع إىل التمهــري، مــع احلــرص علــى 

ممارســـة اللغـــة الفصـــيحة مـــن معلمـــي اللغـــة واملعلمـــني كافـــة ومـــن املتعلمـــني 
أيضاً.

ــــة اإلبداعيــــة انســــجاماً مــــع ســــرتاتيجية الرت انتهــــاج ا-12 ــــة يف العمــــق أو الرتبي بي
العصر واستجابة ملتطلباته يف الكشف عن املواهب وتنميتها.

في األنشطة:
ــــول املتعلمــــني -1 ــــع األنشــــطة تلبيــــة ملي ــــة وجملــــة «تنوي إعــــداد صــــحف حائطي

مدرســـــية، إذاعـــــة مدرســـــية، متثيـــــل مســـــرحيات هادفـــــة، إلقـــــاء كلمـــــات يف 
ــــة، مناقشــــة مضــــامني مسلســــالت وأفــــالم املناســــبات الوطنيــــة واالجتم اعي
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».زية وسينمائية، تلخيص كتب ومناقشتها، إقامة معارض..اخلتلف
الواقعية وقابلية التنفيذ يف ضوء اإلمكانات املتاحة.-2

مراعاة قدرات املتعلمني وميوهلم.-3
توفري األجواء املالئمة للجان األنشطة لتقوم بدورها.-4

ة األنشطة.وضوح التعليمات املوجهة ملمارس-5
6-

، احلاجــة إىل البحــث، احلاجــة إىل النظــر، احلاجــة إىل احلاجــة إىل املعرفــة«

».العمل...اخل
دفــع املتعلمــني إىل العمــل اجلمــاعي والتعــاوين يف تنفيــذ املســرحيات وإجنــاز -7

لمني إىل حتمل املسؤولية والتفكري املبدع يف إجناز العمل.دفع املتع-8
هلذه األنشطة عن املوهوبني.الكشف من خالل املمارسة -9

اختــــاذ املناشــــط اللغويــــة أســــلوباً مــــن أســــاليب معاجلــــة بعــــض املشــــكالت -10
النفســـية الـــيت يعانيهـــا بعـــض املتعلمـــني مـــن مثـــل اخلجـــل والعزلـــة واالنطـــواء 

على النفس..اخل.

ت الفراغ فيما يفيد.توظيف وق-11

في التقويم:
ها.ف التعليمية التعلمية املراد قياسارتباطه باألهدا-1
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اتسامه بالصدق والثبات واملوضوعية والشمول.-2
التمييز بني املتعلمني والكشف عن املوهوبني منهم واالرتقاء مبواهبهم.-3

التنـــوع يف اســـتخدام أســـاليب التقـــومي مـــن اختبـــارات حتصـــيلية وموضـــوعية -4
فهية وكتابية..اخل.وش

ــــة -5 ــــة األنشــــطة املختلفــــة مــــن صــــحافة وإذاعــــة مدرســــية وخطاب مــــدى كفاي
ومناظرات وسابقات..اخل.

ة والتقانات احلديثة من احلواسيب وغريها.مدى توافر الوسائل املعين-6

مدى مشول مجيع املهارات اللغوية الرئيسة والفرعية.-7
كراً ونزوعاً وأداًء.مدى مشول مجيع جوانب اخلربة يف نصوص احملتوى ف- 8
مدى اإلفادة من التقومي يف تشخيص صعوبات التعلم.-9

مدى مواءمة املبىن املدرسي لدوره الوظيفي يف تنفيذ املنهج وأنشطته املختلفة.- 10
11-
مدى توفر الشروط املوضوعية يف االختبارات:-12

الشمولية للمنهج إذا ك-

العام الدراسي.مدارعلىيف التقومي االستمرارية -

قيــــاس املهــــارات العقليــــة كافــــة حفظــــاً وفهمــــاً وتركيبــــاً وحتلــــيًال ونقــــداً وتعلــــيًال -
وتطبيقاً وتوظيفاً.

مراعاة الفروق الفردية.-
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الوضوح يف األسئلة واخللو من كل لبس وغموض.-

هل إىل الصعب.التدرج يف طرح األسئلة من الس-

التنوع ومتثيل املستويات املختلفة.-

ختبارات للوقت املخصص هلا.مالءمة اال-

توفر االختبار-

عدم احتمال التأويل يف اإلجابات.-
13 -

إلجنليزية.با» توفل«لقياس املستوى اللغوي للدارسني على غرار اختبار 

في تقويم الكتاب المدرسي:
ــــاب - 1 ــــيت حيتويهــــا الكت نوعيــــة املعــــارف والقــــيم واالجتاهــــات واملناشــــط ال

املدرسي يف ضوء األهداف.
مناسبة حمتوى الكتاب للمتعلمـني مـن حيـث درجـة السـهولة والصـعوبة - 2

وأساليب التقدمي للمتعلمني.
مستوى اللغة ومدى مالءمتها للمتعلمني.- 3
.أسلوب الكتاب- 4

احتـواء الكتــاب علــى وســائل تقانــة الرتبيــة لتزويــد احملتــوى بالتوضــيحات - 5
الشكلية لتسهيل العملية التعليمية التعلمية.

إخراج الكتاب من حيث الوضوح واحلروف واجلاذبية والصور والوسائل - 6
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والضبط بالشكل.
التدرج يف تقدمي موضوعات الكتاب بصيغة منطقية ومتسلسلة.- 7

ب جزئيــــاً أو كليــــاً إىل صــــيغ أخــــرى غــــري الصــــيغة حتويــــل حمتــــوى الكتــــا- 8
التقليدية املكتوبة كأن تكون مربجمة أو مسعية على شكل أشرطة مسعيـة 

أو الكرتونية على احلاسوب أو أفالم أو حقائب تعليمية...اخل.
مـــدى تـــوفر اآلالت واألجهـــزة والتســـهيالت واخلـــدمات املســـاعدة مـــن - 9

أفالم وشرائح وغريها لتنفيذ احملتوى.

وجتدر اإلشـارة إىل أن تقـومي املـنهج مبكوناتـه كافـة يسـهم فيهـا املعلمـون واملتعلمـون 
واخلـــرباء واإلعالميـــون واألهـــايل، ذلـــك ألن العمليـــة الرتبويـــة عمليـــة جمتمعيـــة وعلـــى اجلميـــع 

ياً جلوانب القصور فيها.

بهم:في تأهيل المعلمين وتدري- ب
ملــا كـــان املعلـــم قطـــب الرحـــى يف العمليــة الرتبويـــة، وإليـــه يرجـــع الفضـــل يف جناحهـــا 

إذ مهمــا تكــن املنــاهج مبنيــة غالبــاً، أو يرجــع إليــه الســبب يف إخفاقهــا يف األعــم األغلــب، 
علمية على أسس 

اً ومتمكنـاً بعـض الثغـرات يف املنـاهج حـىت لـو مل تكـن مبنيـة علـى أسـس يرمم إذا كـان كفيـ

علمية واضحة.
ـــا املعاصـــر، فلـــم يعـــد دوره  ولقـــد تفاوتـــت األدوار املرســـومة للمعلومـــة يف عاملن

واخلـــربة إىل طالبـــه، وإمنـــا أصـــبح إضـــافة إىل ذلـــك موجهـــاً مقتصـــراً علـــى نقـــل املعرفـــة 
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معـــززاً وباحثـــاً ومغنيـــاً البيئـــة التعليميـــة التعلميـــة ونفســـياً ومشـــجعاً و ومرشـــداً اجتماعيـــاً 
)82(مبصادر املعرفة.

إعــــادة النظــــر يف منــــاهج إعـــــداد ويف ضــــوء هــــذه األدوار كــــان البــــد مـــــن -1
بغية متكني املعلمني من:املعلمني وتأهيلهم

التمكن من املادة.-

التمكن من مهارات التواصل اللغوي.-

علمني.التمكن من استثارة الدافعية لدى املت-

التمكن من متثل املنهج مبفهومه املنظومي الشمويل املتكامل.-

املرونة يف اختيار الطرائق واألساليب يف ضوء األجواء واملستويات.-
ربط املعارف النظرية بالعملية.-

الرتكيز على كيفية التعلم وتعلم الطالب كيف يتعلم؟-

ملشروعات.الرتكيز على التعلم التعاوين وفريق العمل يف إجناز ا-

استعمال أساليب التشجيع والتعزيز يف التعامل مع الطلبة.-

اســــتعمال تقنيــــات التعلــــيم االلكرتونيــــة واملعلومــــات واالتصــــال، القــــدرة علــــى -
ـــة  ـــة التعلمي ـــة التعليمي احلاســـوب، الشـــابكة، خمـــابر «وتوظيفهـــا لصـــاحل العملي

».تعليم اللغة..اخل

الفاســـــدة ممـــــا تنشـــــره الشـــــابكة القـــــدرة علـــــى التمييـــــز بـــــني املعـــــارف اجليـــــدة و -
».اإلنرتنت«
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-
القدرة على إكساب املتعلمني مهارات التعلم الذايت.-

القدرة على استعمال أسـاليب تقـومي متنوعـة ومتعـددة تقـيس املهـارات العقليـة -
عليا لدى املتعلمني.ال

نتائج التقومي يف تطوير العملية التعليميـة التعلميـة انطالقـاً القدرة على توظيف-
)83(من األسئلة اخلمسة: ملاذا؟ ماذا؟ ملن؟ كيف؟ ما األثر؟

إجــــــراء دورات تدريبيــــــة للمربيــــــات يف ريــــــاض األطفــــــال لتــــــدريبهن علــــــى -2

والسـعي التـدرجيي ألن تكـون الريـاض جـزءاً مـن ،استعمال العربية املبسطة
وتوفري مسـتلزمات هـذا املسـعى مـن بـرامج وأنشـطة وأدلـة السلم التعليمي، 

)84(وكراسات..اخل.

ـــــة وللمعلمـــــني كافـــــة -3 ـــــة مســـــتمرة ملعلمـــــي اللغـــــة العربي إجـــــراء دورات تدريبي
لتدريبهم على استخدام أساسيات اللغـة بصـورة سـليمة، وتوظيـف دورات 

التدريب املستمر يف جانب منها هلذا املسعى.
م املختلفـــة إىل دورات جهني يف مراحـــل التعلـــيإخضـــاع معلمـــي اللغـــة واملـــو -4

تدريبية تثقيفية.

املتابعـــــة احلثيثـــــة ألعمـــــال املعلمـــــني واملـــــوجهني والتقـــــومي الـــــدوري الـــــدقيق -5
والشامل ألدائهم.

اختيار املشرفني واملوجهني من أفضل املستويات.-6
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ه إعطاء املعلمني احلرية الكافية يف التعبري واملشاركة والتصرف فيمـا يقدمونـ-7
للمتعلمــني مـــن مـــواد وموضــوعات ومـــا يتخذونـــه مــن طرائـــق وأســـاليب يف 

ضوء األهداف الرتبوية وقيم األمة.
مــنح املتعلمــني حريــة التعبــري احلــر عــن مشــاعرهم وأحاسيســهم بكــل عفويــة مــن - 8

دون توجس أو حذر، على أن يعزز أداؤهم اجليد، ويوّجه أداؤهم املنخفض.
يسـية يف اجلامعـات واملعاهـد اسـتخدام اللغـة التزام مجيع أعضـاء اهليئـة التدر -9

العربيـــــة يف العمليـــــة التعليميـــــة التعلميـــــة ويف مناقشـــــات رســـــائل املاجســـــتري 

والدكتوراه ويف خمتلف األنشطة اللغوية.
األخــذ باحلســبان أن يكــون مــن بــني شــروط ترقيــة أعضــاء اهليئــة التدريســية -10

ملية يف حتديد خصائص املعلـم النـاجح الفّعـال، ااالستئناس باالجتاهات الع-11
ومنها ما رمى إىل وضع هذه اخلصائص يف ثالث جمموعات:

المجموعة األولى: المكتسبات العلمية والتربوية العامة:
التأهيل الرتبوي اجليد-

-
اخلربة يف جمال التعليم.-

الطالقة اللغوية.-

: الصفات الشخصية وعالقة المعلم بتالميذه:المجموعة الثانية
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الرعاية واالهتمام بالتالميذ.-

العدالة واالحرتام.-

التفاعل االجتماعي مع التالميذ.-

احلماسة والدافعية للتعلم.-

املوقف من مهنة التعليم.-

ممارسة التأمل واملراجعة املستمرة.-

المجموعة الثالثة: القدرات العملية في التدريس:
العالية على التنظيم.القدرة-

االستجابة احلكيمة لسلوك التالميذ.-
الرتكيز على التعلم.-

استثمار معظم الوقت يف التعلم.-

التوقع اإلجيايب إلجناز التالميذ.-

التخطيط واإلعداد للتدريس.-

سرتاتيجيات التعليم.يف استخدام االتنويع -

الوعي بالفروق الفردية بني مستويات التالميذ.-

يف التواصل مع التالميذ وتوصيل املعلومات إليهم.التفوق -

فهم الطبيعة املعقدة لعملية التعليم والتعلم.-

اإلعداد اجليد للواجبات املنـزلية.-
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التغذية الراجعة الدقيقة واملفيدة.-

)85(التنويع يف أدوات التقومي.-

في مجال التقانة الحديثة والمحتوى الرقمي:-3
العربيــة وتعلمهــا واالرتقــاء بواقــع تعليمهــا إن مــن آفــاق تطــوير تعلــيم اللغــة -1

مسجالت الصوت الصغرية والقابلة للحمل.-

مسجالت الصوت الرقمية الصغرية.-

أجهزة تسجيل فيديو لالستخدامات الصفية.-

صفية.لالستخدامات الDVDمواد مسجلة على أقراص -
الرسوم واملخططات اجلرافيكية املنفذة باحلاسوب.-

قنوات تلفزية فضائية.-

ــــــة واســــــتخدامها لغــــــرض إرســــــال الرســــــائل النصــــــية والصــــــور - ــــــف احملمول اهلوات

والتسجيالت.

خمتربات اللغة اليت ميكن استخدامها للعمل بصورة فردية وللعمل اجلماعي.-

زيل املباشــر مــن مــواد مذاعــة للعمــل -

بشكل فردي وللعمل اجلماعي.
االنتقـال مــن التلقــني واحلفــظ إىل البحــث عــن املعلومــة وإىل الــتعلم وإعــادة -2

الــتعلم بوســاطة أجهــزة التقانــة احلديثــة الــيت تيســر للمــتعلم الــتعلم املســتمر 
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تعلم مدى احلياة والتعلم عـن بعـد بكـل أشـكاله يف اجلامعـات املفتوحـة والـ
املفتوح...اخل.

القيام حبملة توعية ألمهية احملتوى الرقمي العريب وصناعته.-3
ن صناعة احملتوى تعتمد على ثالثة مقومات:وجتدر اإلشارة إىل أ

احملتوى (مواد التصنيع)-أ
شبكات االتصاالت (قنوات التوزيع)-ب
معاجلة املعلومات (أدوات اإلنتاج)-ج

فـاحملتوى «الركيـزة األساسـية لبنـاء جمتمـع املعلومـات ومتثل صناعة احملتـوى العـريب 
، والواقــع أن مصــري األمــة العربيــة بــات معلقــاً بنجاحهــا يف إقامــة صــناعة »هــو امللــك

حمتوى كشـرط ال بـديل عنـه لـدخول األقطـار العربيـة عصـر املعلومـات، ورأب الفجـوة 

كمـــا أن احملتـــوى أهـــم الرقميـــة الـــيت تـــزداد اتســـاعاً بـــني الـــوطن العـــريب والعـــامل الغـــريب،  
مــــدخل للتوحيــــد العــــريب، وهــــو أمضــــى أســــلحة التصــــدي لســــعي اجلانــــب األمريكــــي 

ة العربيــــة معلوماتيــــاً. وترمــــي أمريكــــا يف اجلانــــب اإلســــرائيلي لشــــرذمة املنطقــــوحليفــــه
جمتمــع املعلومــات خمططهــا إىل اســتبعاد العــاملني العــريب واإلســالمي مــن دخــول حلبــة 

ســرتاتيجمســتغلة ثقلهــا اال

)86(إياها اللغة اإلجنليزية.

ســــرتاتيجية ســـعى بعـــض الـــدول إىل إقامـــة تكـــتالت اوملواجهـــة هـــذا التحـــدي ت
تتمحور هـي األخـرى حـول صـناعة احملتـوى، فهنـاك اإلقلـيم النـاطق باألملانيـة (أملانيـا، 
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طق بالفرنســـية (جمموعـــة الفرانكفونيـــة، إقلـــيم كوبيـــك واإلقلـــيم النـــاالنمســـا، سويســـرا) 
ات مــع متعـدد اللغــبكنـدا) كمــا حتـاول فرنســا مـن خــالل اليونســكو إىل إقامـة حتــالف 

دول العامل غري الناطقة باإلجنليزية.
إزالة األوهام مـن أمـام األجانـب الـراغبني يف تعلـم اللغـة العربيـة، ومـن أمـام -4

أن اللغــة العربيــة صــعبة بصــورة اســتثنائية، أبنائنــا أيضــاً، ومــن هــذه األوهــام
وأنـــه ال ميكـــن لألجانــــب أن يلفظـــوا اللغـــة العربيــــة بصـــورة صــــحيحة، وأن 

يف أول الكلمــة «العربيــة املكتوبــة صــعبة ألن للحــرف العــريب عــدة أشــكال 

، وأن عـدد »ويف وسطها ويف آخرها إن كان متصًال بغريه أو منفصًال عنـه
م من حيث حجمه ودالالته...اخل.املفردات العربية كبري وضخ

5-

الــيت تعزيــز احملتــوى الرقمــي العــريب استصــدار القــوانني التشــريعية والتنظيميــة 
كما يتطلب األمـر تطـوير املعـايري والتقانـات ،تساعد على منو هذا احملتوى

ل مع هذا احملتوى توليـداً ومعاجلـة ونقـًال واسـتخداماً، وميكـن الالزمة للتعام
استخدام اللغة العربية يف أمساء النطاقات وتنظيم العمليات املرتبطة بذلك 

إقليمياً ودولياً.

تأمني النفاذ الشامل إىل الشابكة ووسائل االتصاالت.-6
يب.-7
إجراء دراسات وحبوث خاصة باللغة العربية واملصطلح العريب.-8
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تأهيل األطر البشرية لتطوير احملتوى الرقمي العريب.-9
إحداث مرصد للمحتوى الرقمي العريب.-10

تشجيع بناء حمركات البحث للغة العربية.-11
إجياد شبكات تعاون للغويات واملصطلحات والبحوث األكادميية.-12

ربية على نطاق واسع.نشر التطبيقات الع-13
تكييف الربجميات احلرة ذات املصدر املفتوح وتطويعها للعربية.-14
تنسيق اجلهود األكادميية املبعثرة.-15

االعتماد على املشاركة املفتوحة لتطوير العربية ونشرها، وحتديثها وتطويرها -16
باستمرار.

خر صــناعة املتعلقــة بــأن طبيعــة اللغــة العربيــة تشــكل عائقــاً يــؤ إزالــة األوهــام -17

احملتوى العريب من حيث شـكل احلـروف واحلركـات وغريهـا، ولكـن للغـات 
األخرى إشكاالت أكرب، ولكنها جتاوزت ما يعوق، وعززت حمتواهـا علـى 

ـــة علـــى الشـــابكة ومـــن -18 محايـــة اللغـــة العربيـــة الفصـــيحة مـــن اللهجـــات احمللي
نية أو حبروف أخرى غري العربية، وتنقية مـا يكتـب بة باألحرف الالتياالكت

بالعربية من األخطاء اللغوية.
الرتبية لوضع منتجـات اللغـة العربيـة بـني أيـدي معلمـي التعاون مع وزارات-19

اللغــة العربيــة يف املــدارس لتحفيــز تعلــيم اللغــة العربيــة حاســوبياً حنــواً وداللــة 
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ولفظاً.
د اللغــــة العربيــــة علــــى الشــــابكة االســــتمرار يف وضــــع منتجــــات تعــــزز وجــــو -20

(اإلنرتنت) والسيما الربجميات التفاعلية.
21-

وضــم اجلهــود املبذولــة يف األقطــار العربيــة هلــذه الغايــة والســيما أن مشــاريع 
أوربية وعاملية تدعم هذا التوجه.

مصـــطلحات املعلوماتيـــة واالتصـــاالت علـــى مســـتوى العمـــل علـــى توحيـــد -22

الوطن العريب، وتعزيز هذا التوجه مع اجلهات املعنية.
إســهام اجلهــات املعنيــة علــى نطــاق الســاحة القوميــة مــن مراكــز يف املنظمــة - 23

مركــز تنســيق التعريــب، املركــز الــدويل لتعلــيم «العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم 

عـريب للتعريــب والتــأليف والرتمجـة والنشــر، إدارة الرتبيــة، اللغـة العربيــة، املركــز ال
ومراكــــــــز حبــــــــوث ومجعيــــــــات واحتــــــــادات ، ومــــــــن جامعــــــــات »إدارة العلــــــــوم

النهــوض باللغــة العربيــة للتوجــه حنــو جمتمــع «ونقابــات..اخل يف إجنــاز مشــروع 
الذي تقـدمت بـه اجلمهوريـة العربيـة السـورية إىل مـؤمتر القمـة العـريب » املعرفة

ـــه املـــؤمتر 2008د يف دمشـــق يف آذار (مـــارس) عـــام الـــذي عقـــ ووافـــق علي

وقـــــ
املشــروع، ومــن مث وضــعت آليــات تنفيــذه ووافــق عليهــا مــؤمتر القمــة العــريب 

.2009الذي عقد يف الدوحة يف آذار (مارس) عام 
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تطـوير اسـتعماالت اللغـة العربيـة يف اإلعـالم ولقد تضمن املشروع بنوداً تنص علـى
واإلعـــالن بكــــل أشـــكاله ويف املواقــــع العربيـــة علــــى الشـــابكة (اإلنرتنــــت) وزيـــادة احملتــــوى 

تعـــــرف الكـــــالم، صـــــناعة احملتـــــوى وصـــــناعة الربجميـــــة اللغويـــــة العربيـــــة وتعـــــرف احلـــــروف و 

وصناعات اجليل القادم للحواسـيب واالتصـاالت القائمـة علـى الداللـة، والتشـجيع علـى 
)87(

ن مثـــة مـــن يـــدعو إىل وجمتمـــع املعرفـــة، وإن مثـــة هـــوة بـــني وطننـــا العـــريبوأخـــرياً إ

ســية يف العمليــة التعليميــة التعلميــة وقــد أســبغوا علــى اســتعمال اللغــة اإلجنليزيــة أو الفرن
هــــذه اللغــــات مســــة اللغــــات الكونيــــة، وأن علــــى األمــــة العربيــــة اإلســــالمية إذا أرادت 
اللحــاق بركــب العصــر والــدخول إىل جمتمــع املعرفــة أن تســتعمل هــذه اللغــات الكونيــة 

اجلامعــات اخلاصــة الــيت تعلــم ويف ظــالل هــذه الــدعوة كثــرت املــدارس اخلاصــة و 

باللغات األجنبية علـى األرض العربيـة، وخترجـت أجيـال يف هـذه املـدارس واجلامعـات 
مســتهرتة باهلويــة القوميــة، كارهــة للثقافــة العربيــة اإلســالمية، تلهــث وراء األجنــيب علــى 
أنــه األمنــوذج والقــدوة، مضــحية يف ســبيل ذلــك بــأمثن مــا لــديها مــن ركــائز شخصــيتها 

ميــــة متمــــثًال يف لغتهــــا القوميــــة، فعملــــت علــــى تقليــــد األجانــــب واالنســــياق وراء القو 
ثقـــافتهم دون انتقـــاء، فحـــل التغريـــب حمـــل التحـــديث علـــى عكـــس مـــا حيـــدث لـــدى 

أمنوذج «
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أثبت باألفعال أن التقدم واالزدهار ال يتحققـا

حسن اختيار وتطبيـق بالعمل اجلاد الدؤوب، بوضوح األهداف والتخطيط السليم، و 

السياسات واألساليب اليت حتقق تلك األهداف، وباملقدرة على استيعاب املفيد مـن 
التقنيـــة والـــرتاث، وصـــهرمها يف بوتقـــة الـــرتاث الـــوطين، وبـــالعلم واملعرفـــة مـــن املهـــد إىل 
اللحــــد، وبــــنقش وتأصــــيل اخلصــــال احلســــنة يف عقــــول األجيــــال الصــــغرية ونفوســــها، 

املرصـــوص يشـــد بعضـــه بعضـــاً، وبعلـــو اهلمـــم والتطلعـــات العامليـــة، وبالتعـــاون كالبنيـــان
وبالتضــحية املتبادلــة والتنــافس الشــديد يف ســبيل حتقيــق األهــداف املرســومة، وبالقــدرة 
علـــى التكيـــف يف مواجهـــة األزمـــات، وبـــاحلرص علـــى التشـــاور واحلـــوار قبـــل البـــت يف 

)88(».تقدماختاذ القرارات..إنه األمنوذج الياباين يف التنمية وال

وإذا كانت اللغة اإلجنليزية جتتاح العامل وحتتل املرتبـة األوىل بـني اللغـات الـيت تـدرس 

لغة ثانية يف خمتلـف بـالد العـامل، ولكننـا ال نعـرف بلـداً واحـداً يف غـري العـامل العـريب أقـدم 
عمل على تدريس مواد العلوم والرياضـيات بغـري لغتـه القوميـة مـن فرنسـاو أو حىت فكر أ

)89(إىل الصني واليابان والربازيل وكوريا وفيتنام وألبانيا وإسرائيل.

هويتنــا وانتمائنــا باعتبارهــا اللغــة األم املوحــدة واملوحــدة علــى الصــعيد العــريب فــإن دعوتنــا 
بدهيـــة مادامـــت األم احليـــة متســـ
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يف » فخيتـــة«
إن الرتبيــة الــيت «

ة، ينبغـي أن تكـون باللغـة األملانيـة، ننشدها ينبغي هلـا أن تكـون وطنيـة بكـل معـىن الكلمـ
واملعلمون ينبغي هلم أن يعلموا باألملانيـة، والكتـب الدراسـية تكـون باألملانيـة، ذلـك ألنـين 

ال أتصـــور كيـــف يكـــون األمـــر غـــري ذلـــك، إنـــين ال أتصـــور أن يعلـــم املعلمـــون، وتؤلـــف 
تفـرض والدولـة الـيت الكتب الدراسية بلغة أخرى غري اللغة األملانية أياً كانـت هـذه اللغـة،

علـــى الشـــعب التجنيـــد اإلجبـــاري لـــرد الغـــزو املـــادي مـــع احـــرتام حقـــوق الفـــرد وحريتـــه يف 

الظـــــروف العاديـــــة ال حيـــــق هلـــــا فقـــــط، بـــــل جيـــــب عليهـــــا أن تفـــــرض عليـــــه أيضـــــاً الرتبيـــــة 
الغــــزو الروحــــي، وتضــــمن لــــه االســــتمرار واخللــــود، وكــــل تربيــــة الصــــحيحة لتحصــــينه مــــن
أن تقـوم إال علـى أسـاس اللغـة القوميـة األصـلية الـيت هـي القـوة صحيحة سليمة ال ميكـن 

)90(الطبيعية األدىن لألمة!

وحـة عنـه لنهضـة أمتنـا فـإن مثـة موقفـاً آخــر إذا كـان هـذا هـو املوقـف الـذي ال مندو 

البد من حتديده جتاه العامية ولغة الفئات اخلاصة علـى السـاحة العربيـة، إذ إن مثـة فئـات 
احة العربيــة لكــل منهــا لغتــه األم كاألرمنيــة والشركســية والكرديــة خاصــة تعــيش علــى الســ

اضــيها قــد احرتمــت لغــات األقــوام واألمازيغيــة، وكمــا كانــت أمتنــا العربيــة اإلســالمية يف م

م لغــات الفئــات اخلاصــة، ومتــنح احلريــة 
وهنـــا البـــد لنـــا أن 
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ق بــــني لغــــة األم واللغــــة األم، فلغــــة األم قــــد تكــــون العاميــــة وقــــد تكــــون الكرديــــة أو نفــــرّ 
الفصــيحة الــيت جتمـــع أو األرمنيــة، ولكــن اللغـــة األم هــي العربيــةاألمازيغيــة أو الشركســية 

عّلموهـا تيهؤالء مع أشقائهم العرب على األرض العربية، وهي اللغة الرمسية اليت البـد أن 
يف املــدارس واملعاهــد واجلامعــات مادامــت هــي اللغــة املوّحــدة واملوّحــدة، وإن تكــن اللغــة 

ربيــة الكرديــة قــد اعتمــدت يف العــراق، واألمازيغيــة قــد اعتمــدت يف اجلزائــر إىل جانــب الع
اليت نص عليها دستور البالد.
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كـــــــز اإلمـــــــارات للدراســـــــات والبحـــــــوث مر -رؤيـــــــة مســـــــتقبلية للتطـــــــوير-والتعلـــــــيم

.465ص2008أبو ظيب -سرتاتيجيةاإل
مركـز اإلمـارات -التعريـب والرتمجـة حنـو رقمنـة اللغـة العربيـة-دكتور حممد احلنـاشال-68

2008اللغــــة العربيــــة والتعلــــيم، أبــــو ظــــيب -للدراســــات والبحــــوث اإلســــرتاتيجية

.481ص
دار الطليعــــة -3دراســــات يف الرتمجــــة واملصــــطلح والتعريــــب ج-شــــحادة اخلــــوري-69
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.165ص2007اجلديدة 
.14املرجع السابق ص-70
.1996تونس -اخلطة القومية للرتمجة-نظمة العربية للرتبية والثقافة والعلومامل-71
.67مرجع سابق ص-دراسات يف الرتمجة واملصطلح والتعريب-شحادة اخلوري-72
.95املرجع السابق ص-73
-جتربــة املعهــد العــايل للعلــوم التطبيقيــة يف احملتــوى الرقمــيالــدكتورة أميمــة الــدكاك، -74

» يونيـــو«حزيـــران -ل لصـــناعة احملتـــوى الرقمـــي العـــريب بدمشـــقاملـــؤمتر الـــوطين األو 
.2009دمشق 

مــن كلمــة الســّيد الــرئيس بشــار األســد أمــام جملــس الشــعب يف أثنــاء أدائــه اليمــني -75
.2007»يوليو«جديدة يف السابع عشر من متوز لوالية دستورية 

العربيــة مــن كلمــة الســّيد الــرئيس بشــار األســد يف افتتاحيــة دمشــق عاصــمة للثقافــة -76
.24/1/2008بتاريخ 

جممــع - التنميــة يف جمتمــع املعرفــة باللغــة العربيــة واملصــطلحات- الــدكتور أمحــد اخلطيــب- 77
.5ص2009القاهرة - مؤمتر اللغة العربية يف التعليم- اللغة العربية يف القاهرة

اللغـــة العربيــــة -تطـــوير منــــاهج تـــدريس اللغـــة العربيـــة-الـــدكتور إبـــراهيم الســـعافني-78
.211مرجع سابق ص-رؤية مستقبلية للتطوير-عليموالت

الوثيقـــة اإلقليميـــة ملنـــاهج -معـــايري املـــنهج املدرســـي-الـــدكتور حممـــود أمحـــد الســـّيد-79
القـــاهرة -اجلمعيـــة العربيـــة لضـــمان اجلـــودة يف التعلـــيم-تعلـــيم وتعلـــم اللغـــة العربيـــة

.157ص2009
مرجــع ســابق -ملصــريةتــدريس األدب يف اجلامعــات ا-الــدكتور حممــد فتــوح أمحــد-80

.6ص
اللغـة -استعراض جتربيت عمان واليمن يف تعليم اللغـة العربيـة--81

.405مرجع سابق ص-رؤية مستقبلية للتطوير-العربية والتعليم
دار النـــدوة للدراســـات -يف قضـــايا الرتبيـــة املعاصـــرة-الـــدكتور حممـــود أمحـــد الســـّيد-82

.163ص1992دمشق -والنشر
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جملــة جممـــع اللغـــة العربيـــة -املـــدرس إعـــداداً وتـــأهيالً -كتور حممـــود أمحـــد الســّيدالــد -83
.774اجلزء الرابع ص83-بدمشق

84 -
.29ص2007دمشق - مكتب نائب رئيس اجلمهورية للشؤون الثقافية- 

85- James H. Stronge- Qualities of elective teachers,
2007,2nd edition ASCD Publication, USA

املــؤمتر الــوطين األول لصــناعة احملتــوى -احملتــوى الرقمــي العــريب-أبــو الســعود إبــراهيم-86
مرجع سابق.-الرقمي العريب

جلنــــة التمكــــني للغــــة -مشــــروع النهــــوض باللغــــة العربيــــة للتوجــــه حنــــو جمتمــــع املعرفــــة-87
دمشــق -مكتــب نائــب رئــيس اجلمهوريــة العربيــة الســورية للشــؤون الثقافيــة-العربيــة

2008.
.25مرجع سابق ص-أزمة اللغة العربية يف التعليم-الدكتور أمحد الضبيب-88
مرجع سابق.-احملتوى الرقمي العريب-أبو السعود إبراهيم-89
املـؤمتر -الرتاث العريب بني املاضي احلـي والغـد املنشـود-الدكتور حممود أمحد السّيد-90

تشــرين -دمشـق-»حنــو رؤيـة معاصـرة للـرتاث«
.44ص2009» نوفمرب«الثاين 


