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بسم اهللا الرحمن الرحيم
التجربة السورية في التعليم باللغة األم

حنــاول يف هــذا البحــث املــوجز أن نتعــرف حــال اللغــة العربيــة يف مطلــع القــرن املاضــي 
فرنســي لســورية مــدة قبــل حتــرر ســورية مــن االحــتالل العثمــاين لــبالد الشــام، ومــن االنتــداب ال

مخس وعشرين سنة قبل االستقالل، ومن مث حاهلا بعد االستقالل، واعتمادهـا لغـة للتعلـيم يف 
مجيع مراحله، ونوضح اإلجراءات املتخذة لدعم هذا التعليم، ونقف أخرياً على اخلطة الوطنية 

للتمكني للغة العربية، وموقف السلطات العليا من هذا التمكني.

اللغة العربية قبل االستقاللحالأوًال ـ 

لقد كانت اللغة العربية مهمشة ومستبعدة أيام احلكم العثماين لبالد الشام يف مطلع 
القرن املاضي، إذ كانت اللغة الرتكية هي لغة التدريس، وكانت العربيـة نفسـها تـدرس بالرتكيـة، 

األتراك ترمـي إىل إبعـاد وكتب حنوها وصرفها تؤلف باللغة الرتكية، وكانت دعوة بعض الكتاب 
مـا يـزال «الرتكيـة يقـول فيهـا: » طنني«العرب عن لغتهم، فها هو ذا أمحد شريف حمرر جريدة 

العــرب يلهجــون بلغــتهم، فمــن واجبــات احلكومــة يف هــذه احلــال أن تنســيهم لغــتهم، وجتــربهم 
عى  إىل ، فإذا أمهلت احلكومة هذا الواجب كانت كمن تسـهمعلى تعلم لغة األمة اليت حتكم

 مركـز اإلمــارات للدراسـات والبحــوث -رؤيــة مسـتقبلية للتطــوير–حبـث ألقـي يف مــؤمتر اللغـة العربيــة والتعلـيم
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عــــاجًال علـــــى اســـــرتجاع جمـــــدهم الضــــائع، وتشـــــييد دولـــــة عربيـــــة جديــــدة علـــــى أنقـــــاض دولـــــة 
.)1(»األتراك

، واليت يشكو له فيها سوء واقع )2(التاجي الفاروقي إىل السلطان العثماين حممد رشادسليمان 
اللغة العربية قائًال:

ســــــــــــــيوف ملكــــــــــــــك واألقــــــــــــــالم والكتـــــــــــــــبالعــــــــــــرب ال شــــــــــــقيت يف عهــــــــــــدك العــــــــــــرب
ــــــــــــــالعرب مصــــــــــــــدره ــــــــــــــى ف بـــــــــــل أي فضـــــــــــل أتـــــــــــى مل حتـــــــــــوِه العـــــــــــرب؟وكــــــــــــــل خــــــــــــــري أت

لـــــــــى الكتـــــــــاب مـــــــــا كتبـــــــــوافبـــــــــات ينعـــــــــى ع
إىل أن أنكرتـــــــــــــه بنـــــــــــــوه اخللَّـــــــــــــُص النجـــــــــــــبُ تفشــــــــــــــــــــت اللهجــــــــــــــــــــة العجمــــــــــــــــــــاء فيــــــــــــــــــــه
متـــــــــوت مـــــــــا بيـــــــــنهم؟ يـــــــــا شـــــــــدَّ مـــــــــا غلبـــــــــوابضـــــــــــــــع وعشـــــــــــــــرون مليونـــــــــــــــاً هلـــــــــــــــم لغـــــــــــــــة
فمــــــــــــن أيــــــــــــن نبغــــــــــــي؟ كيــــــــــــف تكتســــــــــــب؟هــــــــــذي املـــــــــــدارس حمظـــــــــــور تعلمهـــــــــــا فيهـــــــــــا

لترتيـــك الراميـــة إىل فـــرض ومـــا أن حتـــررت بـــالد الشـــام مـــن احلكـــم العثمـــاين وسياســـة ا

يف عهد حكومة األمـري فيصـل بـن احلسـني، وكـان التـدريس يف هـذا 1919الطيب العريب عام 
نـــت كليتـــا املعهـــد الـــذي أصـــبح فيمـــا بعـــد كليـــة الطـــب يف اجلامعـــة الســـورية باللغـــة العربيـــة، وكا

احلقــوق والطــب نــواة اجلامعــة الســورية، مث أخــذت الكليــات األخــرى تفتــتح، واعتمــدت اللغــة 
العربية يف التدريس ويف مجيع مناحي احلياة.

ومل تفلـح حمــاوالت االنتــداب الفرنســي الــذي ابتليــت بــه ســورية بعــد االحــتالل الرتكــي 
الفرنســـية علـــى الـــرغم مـــن كـــل مـــدة مخـــس وعشـــرين ســـنة يف حتويـــل التـــدريس مـــن العربيـــة إىل 

حماوالتــه يف التضــييق والتشــديد علــى املعلمــني، ويف فــرض املنــاهج الفرنســية، إذ بــاءت حماوالتــه  
إال أن األمانــة التارخييــة تــدفعنا إىل ذكــر أن مثــة مــن كــان منصــفاً مــن العلمــاء كلهــا باإلخفــاق، 

فهـا هـو غـة العربيـة يف التـدريس، 
مـــدير املعـــارف العـــام يف املفوضـــية العليـــا إبـــان االنتـــداب الفرنســـي خياطـــب » ورنـــبو «ذا الســـّيد 

لسـتم خمطئـني يف اختيـاركم اللغـة العربيـة «أساتذة اجلامعة السورية يف احتفال أعـد فيهـا قـائًال: 
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ها، فإن من يزعمون أن اللغـة العربيـة يف التدريس، بل كونوا واثقني أنكم أحسنتم صنعاً بانتقائ
غري صاحلة للتعبري عن مصطلحات العلم احلاضر هم على خطأ مبني، فالتاريخ يثبـت أن لغـة 
الضــاد كســائر اللغــات األخــرى، غنيــة باشــتقاقها، وكافيــة بكثــرة تراكيبهــا، للتعبــري عــن األفكــار 

الســـفة العــرب حينمــا نقلـــوا يف ت احلديثــة الـــيت تــربط تلــك األفكــار، وأن فاجلديــدة واالرتباطــا
القــرن التاســع إىل لغــتهم رســائل أرســطوطاليس متكنــوا مــن نقــل العلــوم إىل لغــتهم كمــا يف عهــد 
ابــن ســـينا والغــزايل وابـــن رشــد، فمـــا ينكــر أحـــد واحلــال هـــذه أن اللغــة العربيـــة صــاحلة ملماشـــاة 

دفاعكم إىل إجياد مؤسسة اللغات األخرى وللتعبري عن األفكار العلمية احلديثة، واعلموا أن ان
فظلــوا حمــافظني علــى علميــة كبــرية عربيــة اللســان هــو علــى مــا أرى أكــرب دليــل علــى حــذاقتكم، 

هـــذه األداة البديعـــة الـــيت حنـــن مـــدينون هلـــا بكثـــري مـــن األعمـــال البـــاهرة، وبعـــدد مـــن األشـــكال 
«.

متـىن أال يضـيعوا هـذا االحـرتام املقـدر للغـتهم، ألن إنين أهنئ العرب وأ«ويتابع قائًال: 
من يدافع عن لغته، يدافع عن أصله وعن حقه وعن كيانه وعن حلمه ودمه، و إنكـم تفهمـتم 

.)3(»هذا األمر جيداً 
والسؤال الذي ميثل أمامنـا هـو: كيـف متكـن أسـاتذة كليـة الطـب مـن التـدريس باللغـة 

أجــواء مل تكــن مســاعدة علــى ذلــك، إذ إن نفــراً مــنهم العربيــة ووضــع املصــطلحات بالعربيــة يف 
درس يف املدارس الرتكية دون معرفة كافية بالعربية؟

فدفعهم ذلك إىل البحث يف املعاجم القدمية عن املصـطلحات وإىل االسـتئناس باملصـطلحات
الــيت وضــعها أســاتذة الطــب يف القصــر العيــين يف القــاهرة حيــث كانــت العربيــة لغــة التــدريس يف 

وقبــل االحــتالل اإلجنليــزي ملصــر ،القصــر العيــين قرابــة ســبعني ســنة منــذ أيــام حممــد علــي باشــا
ون يف  يالــذي حــّول لغــة تعلــيم الطــب مــن العربيــة إىل اإلجنليزيــة. كمــا اســتأنس األســاتذة الســور 

طب بالكتب اليت ألفها يف أواخر القرن التاسع عشر ثالثة أساتذة أجانب من أساتذة كلية ال
الكليــة اإلجنيليــة الســورية يف بــريوت حيــث كــانوا يدرســون الطــب بالعربيــة يف هــذه الكليــة الــيت 
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أصـــبحت فيمـــا بعـــد اجلامعـــة األمريكيـــة، وغـــّريت لغـــة التـــدريس فيهـــا مـــن العربيـــة إىل اإلجنليزيـــة 
أيضاً.

حال اللغة العربية بعد االستقاللاً ـ ثاني

ف أولئــك وهــؤالء يف ميــدان تــأليف الكتــاب العلمــي توتكــاحاجــات الكليــات العلميــة مجيعــاً، 
بعــــد » ا بعــــدجامعــــة دمشــــق فيمــــ«أو تعريبــــه، فتابعــــت الفــــروع اجلديــــدة يف اجلامعــــة الســــورية 

،املعرفـة حــىت مشــل ذلــك مقــررات اجلامعــة 
ي، فلــيس هنــاك اآلن علــم مــن العلــوم الــيت تــدرس يفلــمأعطــى التجربــة الســورية طابعهــا العممــا 

باملصطلحات اليت اسـتخدمت فيـه، وهـي ه كتاب عريب حبت، يف خامتته مسارد اجلامعة إال ول
تؤلف يف مجلتها مادة املعاجم العلمية.دمسار 

ـــة الكـــربى  ومل يقتصـــر األمـــر علـــى الكتـــاب اجلـــامعي، وإمنـــا تعـــداه إىل املراجـــع العلمي
ــــت أمرهــــا وزارة ــــيت تول ــــة واملوســــوعات ال ــــب احلديث ــــيم العــــايلواملعــــاجم والكت يف النطــــاق التعل

.)4(العلمي، ووزارة الثقافة يف نطاق الدراسات اإلنسانية
يف املصــطلحات واملرتادفــات، فكانـــت وجتــدر اإلشــارة إىل أنـــه كانــت مثــة اختالفـــات 
ـــد املصـــطلحات تكليـــف  ـــة «أوىل احملـــاوالت يف ســـبيل توحي ـــة يف كلي ـــة املصـــطلحات العلمي جلن

» كلريفيل«ة معجم املصطلحات الطبية الكثري اللغات للدكتور ترمج» الطب باجلامعة السورية
وكان عدد كلماته حوايل مخسة عشر ألف كلمة، و قامت اجلامعة السورية بطبعـه العربية، إىل

ـــة التدريســـية يف كليـــة الطـــب 1956يف مطبعـــة اجلامعـــة الســـورية ســـنة  ، واعتمـــد أعضـــاء اهليئ
املصطلحات الواردة يف تدريسهم.
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ألــف احتــاد األطبــاء العــرب جلنــة لتوحيــد املصــطلحات الطبيــة علــى 1966ويف عــام 
نطاق الساحة القومية، فوضعت هذه اللجنة املعجم الطيب املوحـد للمصـطلحات الطبيـة، وملـا  
كـان موحــداً، وانطالقــاً مــن إميــان الســوريني بكــل مــا يوحــد بــني العــرب، اعتمــدوا املصــطلحات 

الــــواردة يف هــــذا املعجـــــم، وختلــــوا عــــن 
يف » هاريسـون«تدريسهم، واستندوا إليه أيضاً يف ترمجة بعض أمهـات الكتـب الطبيـة ككتـاب 

.)5(الطب الباطين
أما املنهجية اليت اتبعت يف كلية العلوم خبصوص توحيد املصـطلحات والتنسـيق بينهـا 

مث علــى مســتوى الكليــة يف اجلامعــة الواحــدة، فقــد ألفــت جلــان للتوحيــد علــى مســتوى القســم،
وجلان أخرى على مستوى األقسام املماثلة، مث الكليـات املتماثلـة يف اجلامعـات السـورية كافـة، 
وطلـــب إىل جممـــع اللغـــة العربيـــة يف دمشـــق أن يكـــون احلكـــم يف توحيـــد املصـــطلح العلمـــي كلـــه 

والسيما مصطلحات الكيمياء وعلم احليوان والنبات...
ادت إىل العربيـــــة مكانتهـــــا تأليفـــــاً وترمجـــــًة وتدريســـــاً ومصـــــطلحاً، بفضـــــل جهـــــود وعـــــ

وجممـع اللغـة العربيـة رجاالت التعريب مـن أسـاتذة اجلامعـات وجهـود جمـامع اللغـة العربيـة عامـة 
وعــاد إىل التــأليف باللغــة العربيــة كثــري ممــا افتقدتــه يف عصــور االحنــدار مــن «بدمشــق خاصــة، 
ونصاعة يف البيـان. وظهـرت يف اللغـة ح يف األفكار، وسالمة يف اللغة، ووضو عمق يف املعاين، 

اســتطاع مؤلفوهــا أن جيمعــوا بــني العربيــة إىل جانــب كتــب اللغــة واألدب، كتــب علميــة جيــدة، 
الغــرض العلمــي وســالمة اللغــة وجــودة العــرض وحســن األداء، وكــان لطائفــة مــن أســاتذة كليــة 

.)6(»ذا املضمارح املعلى يف هد الطب جبامعة دمشق الق
) الــذي يوضــح مــدى حداثــة الكتــب اجلامعيــة يف 1ومــن يطلــع علــى اجلــدول رقــم (

1961يف املـــــدة الواقعـــــة بـــــني 0.86اجلامعـــــات الســـــورية الرمسيـــــة جيـــــد أن نســـــبتها كانـــــت 

، و ارتفعــت إىل 1984و1980% يف املــدة الواقعــة بــني 3.76، مث ارتفعـت إىل 1979و
، 1994و1990% يف املــــــدة بــــــني 9.46وإىل 1989و1985يف املــــــدة بــــــني 4.47
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%، وكانــت 21.31إذ وصــلت إىل 1999و1995وبلغــت أعالهــا يف املــدة الواقعــة بــني 
%.37.25نسبة املقررات اليت ال تاريخ هلا 
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) يوضح مدى حداثة الكتب اجلامعية1اجلدول رقم (

الجامع
ة

196
1

197
9

198
0

198
4

198
5

198
9

1990
1994

1995
1999

2000
2004

2005
2007

مقرر بال 
تاريخ

المجمو 
ع

دمشق 
%

39
2.14

92
5.04

110
6.03

144
7.89

187
10.2

5

259
13.8

7

144
7.89

855
46.8

8

1824
100

حلب
%

3
0.21

22
1.60

30
2.14

87
6.21

99
7.07

145
10.3

5

64
4.57

951
67.8

8

1401
100

تشرين
%

3
0.20

77
5.20

93
6.28

199
13.4

3

302
20.3

8

482
32.5

2

199
13.4

3

127
8.57

1482
100

البعث
%

ـ
ـ

6
1.14

1
0.19

65
12.3

8

64
12.1

9

235
44.7

6

138
26.2

9

16
3.05

525
100

%
45

086
197
3.76

234
4.47

495
9.46

652
12.4

7

1115
21.3

1

545
10.1

2

1949
37.2

5

5232
100

.وزارة التعليم العايل:املصدر
عاماً للكتاب اجلامعي، إذ مت الرتكيز على 1981/1982ولقد عدَّ العام الدراسي 

ولــو نظرنــا تــأليف الكتــب اجلامعيــة الــيت تســد حاجــات الكليــات ويف خمتلــف االختصاصــات.
) الــذي يوضــح عــدد الكتـــب املؤلفــة يف جامعــة دمشــق يف العــام املـــذكور 2إىل اجلــدول رقــم (

ئوية لوجدنا أن مثة وفرة يف الكتب، وأن نسبتها يف كلية العلوم موزعة على الكليات ونسبها امل
% وقــــد فاقــــت نســــبة الكتــــب املنجــــزة يف كليــــة اآلداب حيــــث كانــــت نســــبتها 18.1بلغــــت 
كليــة الطــب، كليــة «%، ولــو أخــذنا النســبة املئويــة للكتــب املنجــزة يف الكليــات الطبيــة 15.5

ـــة الصـــيدلة % ويف كليـــات اهلندســـة 15.87غـــت لوجـــدنا أن النســـبة بل» طـــب األســـنان، كلي
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بلغــت » كليــة اهلندســة املدنيــة وكليــة اهلندســة املعماريــة وكليــة اهلندســة الكهربائيــة وامليكانيكيــة«
%.20.7النسبة 
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)2اجلدول رقم (
جامعة دمشقعدد الكتب املنجزة بالعربية يف

موزعة على الكليات1981/1982يف العام الدراسي 
النسبة المئوية من المجموع لمنجزةعدد الكتب ااسم الكلية

الكلي
11815.5كلية اآلداب

466.5كلية االقتصاد

506.9كلية الرتبية

334.3كلية احلقوق

607.9كلية الزراعة

212.7كلية الشريعة

314.07كلية الصيدلة

587.6كلية الطب البشري

324.2كلية طب األسنان

13818.1كلية العلوم
131.6كلية الفنون اجلميلة

759.6كليتا اهلندسة املدنية واملعمارية

8511.1كلية اهلندسة الكهربائية وامليكانيكية

.وزارة التعليم العايل ـ جامعة دمشق ـ مديرية الكتب واملطبوعاتاملصدر:
واســـتمر تــــأليف الكتــــب اجلديـــدة عامــــاً بعــــد آخـــر يف مجيــــع اجلامعــــات الســــورية ويف

خمتلف الكليات، ولو وقفنا على موضوع تأليف الكتب اجلديـدة يف جامعـة دمشـق مـثًال فإننـا 
) الــذي يبــني عــدد الكتــب اجلديــدة يف املــدة الواقعــة بــني 3نالحــظ مــن خــالل اجلــدول رقــم (

أن أعلـــى نســبة هلـــذه الكتــب كانـــت 2006/2007و2005/2006العــامني الدراســيني 
ـــــة اآلداب إذ بلغـــــت  ـــــة فيهـــــا 17.57يف كلي ـــــة العلـــــوم إذ بلغـــــت النســـــبة املئوي % وتليهـــــا كلي
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الطـــب البشـــري وطـــب األســـنان «% فالطـــب 14.17ومـــن مث اهلندســـة إذ بلغـــت 16.08
%.10.56» والصيدلة

)3اجلدول رقم (
2006/2007و2005/2006الكتب اجلديدة جبامعة دمشق يف العامني الدراسيني 

مئوية من المجموع النسبة العدد الكتب المنجزةاسم الكلية
الكلي

2917.57كلية اآلداب

2616.08العلومكلية 

2414.17اهلندسةكلية 

2112.95الرتبيةكلية 

169.04االقتصادكلية 

127.45الزراعةكلية 

116.05احلقوقكلية 

084.94كلية الطب البشري

063.77كلية طب األسنان

042.49السياسيةكلية العلوم
031.85الصيدلةكلية 

021.25ةالشريعكلية 

وزارة التعليم العايل ـ جامعة دمشق ـ مديرية الكتب واملطبوعات.املصدر:
ويتبـــني أيضـــاً أن الكتـــب اجلديـــدة يف العـــامني األخـــريين قـــد مشلـــت الكليـــات العلميـــة  

كما مشلت كليات العلوم اإلنسانية، باإلضافة إىل الطب واهلندسة.
يقتصر األمر على تـأليف الكتـب بالعربيـة والـيت تغطـي حاجـة الكليـات اجلامعيـة، ومل

وإمنـــا جـــاوز ذلـــك إىل تـــأليف الكتـــب املرجعيـــة، والـــيت تعـــد مراجـــع علميـــة وتارخييـــة وأدبيـــة، إذ 
صدر عن كلية اآلداب الكتب املرجعية التالية:
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املرجع يف الوثائق التارخيية عن بالد الشام.ـ 
لتوسع احلضري.ـ املرجع يف ا

ـ املرجع يف أوضاع املغرب العريب يف ظل العهد العثماين.
ـ املرجع يف هيدرولوجيا البحر املتوسط.

يف النثر األديب يف العصر العباسي.ـ املرجع

وصدر عن كلية الرتبية:
يف الرتبية البيئية والسكانية.ـ املرجع 

وعن كلية اهلندسة املدنية:
االستنادية وخزانات السوائل.ـ املرجع يف اجلدران 

وعن طب األسنان:
ـ املرجع يف أمراض النسج حول السنية.

ـ املرجع يف تدبري املشاكل الطبية يف عيادة األسنان.
وعن كلية الزراعة:

ـ املرجع يف علم الفطريات.
وممـــا ســــاعد أعضــــاء اهليئــــة التدريســــية يف اجلامعــــات الســــورية علــــى التــــأليف والرتمجــــة 

والتعريـــ
بالفرنســـية والعربيـــة، » دوزي«أو معجـــم » كازمرســـكي«متعـــددة. ومـــن هـــذه املعـــاجم معجـــم 

لواضــعيه » املنهـل«و» بيلـو«مث معجـم باإلجنليزيـة والعربيـة، » بـادجر«ومعجـم » لـني«ومعجـم 
لواضعه منري البعلبكي، وغريها كثري.» داملور «سهيل إدريس وجبور عبد النور، و
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» العلـوم الطبيـة والطبيعيـة«ومن املعاجم املتخصصـة يف ميـدان الطـب والعلـوم معجـم 
نقلـــه إىل العربيـــة » كلريفيـــل«للــدكتور حممـــد شـــرف، ومعجـــم املصـــطلحات الطبيـــة كثـــرية اللغـــة 

، 1956ام الـــدكاترة مرشـــد خـــاطر وأمحـــد محـــدي اخليـــاط وحممـــد صـــالح الـــدين الكـــواكيب عـــ
مليشــــيل » مصــــطلحات تعــــويض األســــنان«، ومعجــــم 1967الطــــيب عــــام » حــــيت«وقــــاموس 

، واملعجـــم الطـــيب الصـــيديل احلـــديث للـــدكتور علـــي حممـــود عويضـــة عـــام 1970خـــوري عـــام 
، 1949، واملعجـــم الفلكـــي ألمـــني معلـــوف، ومعجـــم أمســـاء النبـــات ألمحـــد عيســـى 1970

ومعجم املصطلحات احلراجية 1943هايب عام ومعجم األلفاظ الزراعية لألمري مصطفى الش
، واملعجــــم الكهربــــائي اإللكــــرتوين أصــــدرته وزارة الــــدفاع الســــورية عــــام 1962للشــــهايب عــــام 

، ومعجـــم املصـــطلحات البرتوليـــة والصـــناعة النفطيـــة ألمحـــد شـــفيق اخلطيـــب، ومعجـــم 1978
ـــة«للـــدكتور حســـين ســـبح، ومعجـــم » األلفـــاظ واملصـــطلحات« كتور للـــد » مصـــطلحات علمي

حممد صالح الدين الكواكيب.
لألســـــتاذ يوســـــف كـــــرم، » املعجـــــم الفلســـــفي«ويف ميـــــدان العلـــــوم اإلنســـــانية صـــــدر 

للـــدكتور » املصـــطلحات الدبلوماســـية«للـــدكتور مجيـــل صـــليبا، ومعجـــم » املعجـــم الفلســـفي«و
» املصـطلحات اجلغرافيــة«مـأمون احلمــوي، ومعجــم 

لألمــــري حيــــىي » املصــــطلحات األثريــــة«، ومعجــــم 1965داب والعلــــوم االجتماعيــــة عــــام واآل
، وقاموس علم النفس للدكتور فاخر عاقل.1967الشهايب عام 

وجتدر اإلشارة إىل أن وجود املركـز العـريب للتعريـب والرتمجـة والتـأليف والنشـر بدمشـق 
يف جامعـة الـدول » األلكسـو«ثقافـة والعلـوم وهو أحد املراكز التابعة للمنظمة العربية للرتبية وال

إسـهام يف العقـد األخـري مـن القـرن املاضـي ويف العقـد احلـايل يف إصـدار االعربيـة، قـد أسـهم أميـ
أكثـــر مـــن مئـــة كتـــاب علمـــي مرجعـــي مـــرتجم يف االختصاصـــات األساســـية والطبيـــة واهلندســـية 

والزراعية والبيئية والرتبوية وغريها.



13

عيني الســوريني فضــل كبــري يف اإلســهام يف عمليــة الرتمجــة، كمــا  وكــان لألســاتذة اجلــام
كـــان للمركـــز فضـــل يف مـــّد اجلامعـــات العربيـــة بإصـــداراته مـــن هـــذه الكتـــب املرتمجـــة يف خمتلـــف 

االختصاصات.
ومن الكتب العلميـة الـيت مت إصـدارها يف جمـاالت اهلندسـة والفيزيـاء والكيميـاء وعلـوم 

النووية، هندسة املفاعالت النووية، اإلشعاع النـووي والوقايـة مـن احلياة والبيئة: هندسة الفيزياء
اإلشــعاع والتلــوث، معاجلــة الصــور الرقميــة، االتصــاالت باألليــاف البصــرية، األســس الفيزيائيــة 
لليزرات التقانية، األسس اهلندسية إلنشاء الليزرات التقانيـة، طرائـق املعاجلـة السـطحية بـالليزر، 

ملعدنيــة بــالليزر، اجليوفيزيــاء التطبيقيــة، أســس التصــميم، أنظمــة االتصــاالت معاجلــة املــواد غــري ا
اإللكرتونية املتقدمـة، كهربـة الريـف، االستشـعار عـن بعـد وتفسـري املرئيـات، اآلالت الكهربائيـة 
وامليكروية، التجاوب املغناطيسي النـووي، املعـادالت التفاضـلية، الكيميـاء التحليليـة، الكيميـاء 

الكيميـــاء احليويـــة املصــــورة، علـــم البيولوجيـــا، الفيزيــــاء املتقدمـــة، حبـــوث العلميــــات،  الفيزيائيـــة،
كيميـــــاء حتليـــــل األغذيـــــة، الكيماويـــــات الزراعيـــــة والبيئيـــــة، الكيميـــــاء املتقدمـــــة، توليـــــد الطاقـــــة 
الكهربائيـــة بالـــديناميك اهليدروطيســـي، الكيميـــاء العضـــوية، الكيميـــاء العامـــة، الطاقـــة وســـالمة 

البيئـــة، مـــوا
ــــاه األمطــــار، اهلندســــة،  ــــع مي ــــوجيز يف الصــــرف الصــــحي يف املــــدن، منشــــآت جتمي للربجمــــة، ال
جيوتقنيــة مكبــات النفايــات ومطامرهــا، التنميــة الزراعيــة املســتدامة، تنظــيم احلاســوب وبنياتــه، 

ســلكية، اقتصـاديات البيئـة والزراعــة والغـذاء، مبـادئ حتليــة امليـاه املاحلــة، أسـس االتصـاالت الال

تكنولوجيـــــا تنفيـــــذ وتنظـــــيم األعمـــــال الرتابيـــــة يف املشـــــاريع اهلندســـــية، الـــــوجيز يف الفيضـــــانات، 
خل.التصميم الرقمي... ا

املعاجلــــات الراهنــــة يف املمارســــة الســــنية، معاجلــــة االضــــطرابات الفكيــــة واإلطبــــاق، التطبيقــــات 
العملية يف معاجلة اللثة، املدخل إىل اإلحصاء الطيب، األشكال الصيدالنية اجلرعية ونظم إيتاء 
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رتكــني ـ دليــل تــدبري املــريض، الشــبكات العصــبونية بــني النظريــة والتطبيــق، األمــراض الــدواء، ال
ـــة الصـــحية عـــن بعـــد، طـــب العيـــون العـــام، علـــم العقـــاقري،  ـــة املصـــدر، التطبيـــب والرعاي حيواني

الوقـــائي األويل، علـــم حماضـــرات يف الطـــب اجلزيئـــي، نظـــم الطاقـــات املتجـــددة، طـــب األســـنان 
ة الســــريري، طــــب النســــاء، طــــب التوليــــد، املعلومــــات الطبيــــة مــــن اجلنــــني الطــــيب، علــــم األدويــــ

االنرتنيت... اخل.
التالية: أن تغـدو مدرسـاً يف الـتعلم العـايل، املرتمجة 

األساليب املتغرية لدراسة تعليم الكبار، تكوين معلمني مهنيني، تدخالت الصـحة النفسـية يف 
ة، إعداد التالميذ للقرن احلادي والعشرين، تطوير نظم اجلودة يف الرتبية، أطفال ما قبل املدرس

صــعوبات القــراءة، مــن أجــل نظريــة يف البيــداغوجيا، تكــوين املعلمــني املســتمر وجــدواه، املــتعلم 
الكبري، حنو فهـم لقيـادة املنـاهج الدميقراطيـة، التعلـيم التحـويل، تكييـف منـاهج الطفولـة املبكـرة 

ة، تعلـيم املوهـوبني واملتفـوقني، تعلـيم العلـوم جلميـع األطفـال، الرتبيـة األساسـية، يف بيئات شامل
إدارة نظــــم التعلــــيم عــــن بعــــد، تشــــكيل املســــتقبليات (التعلــــيم مــــن أجــــل الكفايــــة واملواطنــــة)، 
ســيكولوجيا الرتبيــة والتكــوين، تنميــة التفكــري املنطقــي عنــد األطفــال، التقــومي الصــفي والــتعلم، 

التعلــيم التحــويل، ملــنظم، الدافعيــة والنجــاح املدرســي، د حمــو األميــة، التصــميم ااملرجــع يف جهــو 
تكييف مناهج الطفولة املبكرة يف بيئات شاملة... اخل.

مسّوغات اعتماد سورية اللغة العربية في التعليمثالثاً ـ 

يف التعلــيم هــو األمــر الطبيعــي، ذلــك ألن» العربيــة الفصــيحة«إن اعتمــاد اللغــة األم 
لغتنا العربية هي هويتنا، وقد وّحدت بني العرب يف مواضي احلقب بطريـق القـرآن الكـرمي، ومـا 

ز علـــيهم، وتشـــملهم برعايتهـــا وعنايتهـــا حبـــاً وعطفـــاً واهتمامـــاً، كمـــا أن لغتنـــا العربيـــة هـــي رمـــ
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لكياننا القومي والقلعة احلصينة للذود عن هويتنـا وذاتيتنـا الثقافيـة، وهـي ذاكـرة أمتنـا ومسـتودع 
تراثهــا وطــابع انتمائهــا. وقــد أســهمت أميــا إســهام يف مســرية احلضــارة اإلنســانية عنــدما نقلــت 
علــوم الثقافــات األخــرى مــن هنديــة وفارســية ويونانيــة... اخل وأســبغت عليهــا طابعهــا العــريب، 
ومــن مث أبــدعت وابتكــرت يف خمتلــف ميــادين احليــاة، وقــدَّمت خالصــة جتربتهــا ألوروبــا بطريــق 

األندلس، فهي لغة عاملية وحضارية.
ومــــن هنــــا كــــان اعتمادهــــا يف التعلــــيم ذا أبعــــاد متعــــددة، ومــــن هــــذه األبعــــاد: بعــــد 

االنتماء، والبعد الرتبوي، والبعد السياسي القومي، وبعد اإلبداع.
ــــ 1 لقــــد أدركــــت ســــورية وانطالقــــاً مــــن جبلتهــــا القوميــــة وانتمائهــــا العــــريب نتمــــاء:االبعــــد ـ

اإلســالمي أن ارتبــاط املــرء بلغتــه ال ميكــن أن يعدلــه ارتباطــه بــأي لغــة أخــرى، ألن بــني 
املـــرء ولغتـــه األم صـــلة وثيقـــة مشـــحونة بصـــلته بقومـــه وتارخيـــه وعقيدتـــه وحضـــارة أمتـــه، 

مــــن أحــــبَّ اهللا أحــــبَّ رســــوله »: «ّر العربيــــةفقــــه اللغــــة وســــ«ولقــــد قــــال الثعــــاليب يف 
املصـــطفى (ص)، ومـــن أحـــب النـــّيب العـــريب أحـــبَّ العـــرب، ومـــن أحـــبَّ العـــرب أحـــبَّ 

.«
عـــن وملـــا كانـــت لغتنـــا العربيـــة هـــي اللغـــة األم كـــان االنقطـــاع عـــن اللغـــة األم انقطاعـــاً 

اجلذور التارخيية وهروباً من اهلوية الوطنيـة، ألن التنكـر للغـة األم يـؤدي إىل اجتثـاث شخصـيتنا 
مـن مسـارها التـارخيي ومـن ثقافــة جمتمعنـا فنصـبح دون هويـة، ذلـك ألن لغــة شـعب مـا مـا هــي 

» هـردر«. وهـا هـو ذا )7(»مهبولـت«إال روحه، كما أن روح الشعب هي لغته علـى حـّد تعبـري 
لغـــة اآلبـــاء واألجـــداد خمـــزن لكـــل مـــا للشـــعب مـــن ذخـــائر الفكـــر والتقاليـــد «اين يـــرى أن األملـــ

ــــاء  ــــه، وروحــــه يكمــــن يف لغــــة اآلب ــــبض يف لغت ــــدين، وقلــــب الشــــعب ين ــــاريخ والفلســــفة وال والت
إن لغيت هي مسكين، هي مـوطين «يقول: » هيدجر«، كما أن الفيلسوف األملاين »واألجداد

ومستقري، هي حدود عاملي احلم
.)8(»إىل بقية أرجاء الكون الفسيح
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يفلقــد انطلقــت ســورية 
اللغة ليست جمرد وسيلة للتفاهم، وإمنا هي جزء من شخصية األمـة وركيـزة مـن ركـائز قوميتهـا، 

مل نســمع خملوقــاً ينــادي بــالتخلي عــن و مع أحــداً عنــد غرينــا ينــادي بــالتخلي عــن لغتــه، ومل نســ
جلــده ليكــون لــه لــون آخــر، وال عــن لســانه ليكــون لــه ترمجــان غــريه، وال عــن فكــره ليكــون لــه 

.)9(كله خلق آخر
أثبتـــــت البحـــــوث والدراســـــات أن الطالـــــب الـــــذي يـــــتعلم بلغتـــــه األم البعـــــد التربـــــوي:ــــــ 2

يستوعب املعلومات واحلقائق بصـورة أفضـل ممـا لـو تعلمهـا بلغـة أخـرى، ذلـك ألن مثـة 
حييـــا يف بيئـــة عربيـــة فإنـــه العـــريب رابطـــة ال تنفصـــم بـــني الفكـــر واللغـــة، ومـــا دام الناشـــئ 

الصعب أن يفكر بلغته ويتحدث بغريها، إذ إنـه يضـيع 
قسماً كبرياً من جهده يف النقل والرتمجة بني فكره ولسانه عندما يفكر بلغتـه مث يـرتجم 

التعبري عنه.
ق لكـل مـواطن، وهـو حـق أقـره الدسـتور، وإن إن التعلـيم حـالبعـد السياسـي والقـومي:ـ 3

الدستور السوري ينص على أن اللغة الرمسيـة للدولـة إمنـا هـي العربيـة، ومـا دامـت اللغـة 
الرمسيــة هــي العربيــة كــان اعتمادهــا يف التعلــيم جبميــع مراحلــه حيقــق دميقراطيــة التعلــيم، 

ة الفصــــيحة، شــــعار ال اللغــــة األم، العربيــــبألن دميقراطيــــة التعلــــيم مــــا مل يكــــن التعلــــيم 
مضمون له، وصورة ال واقع هلا، فدميوقراطية التعليم وكونه باللغة األم طرفان متالزمـان 
ــــيم باللغــــة األم وحــــدة للشــــعور  ــــة إىل اآلخــــر، والتعل ــــؤدي أحــــدمها باحلتمي ال بــــد أن ي
والفكـــر والثقافـــة واالجتـــاه، وليســـت ألي وحـــدة سياســـية قيمـــة أو رســـوخ مـــا مل تكـــن 

أساس من وحدة الشعور والفكر والثقافة.قائمة على 
إن اللغــة العربيــة هــي الــوطن الروحــي ألبنــاء األمــة الواحــدة، وإذا كانــت األرض الــيت 



17

عنــدما أكــد أن مــن حــرم وطنــه علــى «Vossler»هــي وطــن روحــي آخــر، ومــا أصــدق قــول 
يه. ومن هنا كانت اللغة القومية قوة حقيقيـة متكـن و األرض فله يف لغته القومية وطن روحي يؤ 

.)10(الشريد احملروم من أن جيد له على األرض وطناً آخر
إن مــن بــني شــروط اإلبــداع الفكــري أن يــوائم املبــدع بــني فكــره ولســانه، بعــد  اإلبــداع:ـــ 4

اللسان ترمجاناً آلياً للفكر، ال أن يصرف املفكر قسـماً كبـرياً مـن جهـده يف وأن يكون 
ترمجــة فكــره بلغــة لســانه، وإذا كــان اللســان غــري لســانه فإنــه يصــرف طاقــة ضــائعة كــان 
بإمكانــه أن يصــرفها يف التأمــل واإلبــداع العلمــي عنــدما يســتعمل لغتــه األم عوضــاً عــن 

الفكـــر واللســـان. وإن اســـتخدام اللغـــة العربيـــة يف أن يصـــرفها يف الرتمجـــة واملواءمـــة بـــني 

العلمي والثقايف لألمة.
وعنــدما تســتخدم اجلامعــات العربيــة اللغــة األجنبيــة يف التعلــيم يــؤدي ذلــك إىل عــزل 

اللغـــة العربيـــة عـــن العلـــم وعـــن التطـــور والت

وهذا أقصى ما يتمناه أعداء األمة.

تميز التجربة السوريةرابعاً ـ 

الفصـيحة يف التعلـيم لقد مضـى علـى تطبيـق التجربـة السـورية يف اعتمـاد اللغـة العربيـة
مبختلــــف مراحلــــه قــــرن تقريبــــاً، وكانــــت هــــذه التجربــــة متميــــزة علــــى الصــــعيد القــــومي، وغــــدت 
مضرب املثل إذ إن املتخرجني يف اجلامعات السـورية ويف خمتلـف التخصصـات والسـيما الطبيـة 

لميــــة يبـــز 
واألكادمييــة يف املشــايف األمريكيــة واألوروبيــة، ومل حيــل تلقــيهم العلــم يف الدرجــة اجلامعيــة األوىل 
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، واســــتعمل ذلــــك التفــــوق، فلقــــد تلقــــى هــــؤالء املتخرجــــون علــــومهم باللغــــة العربيــــة الفصــــيحة

تضمنها املعجم الطيب املوحد.
ولنســتمع إىل مــا يقولــه الباحــث املصــري األســتاذ الــدكتور عبــد الصــبور شــاهني عــن 

ديــــوجني مصــــباح «مـــن التجربـــة الســــورية يف تعلـــيم الطــــب بالعربيــــة يف العـــدد الرابــــع والثالثــــني 
تـربز مأسـاة اللغـة العربيـة بوضـوح إذا مـا رأينـا أن العلـوم الـيت «الصادر عن اليونسـكو: » الفكر

تقــوم عليهـــا احلضـــارة احلديثـــة كاهلندســـة والطـــب والصـــيدلة والطبيعـــة والرياضـــيات كلهـــا تـــدرس 
باللغة اإلجنليزية يف جامعاتنا، ال ألن اللغة العربية عاجزة عن متثل حقائق

».لنقل املعارف احلديثة ومتابعة ما ينشر يف اخلارج بفكر ولسان عربيني
ولقـد حضــرت أخـرياً مناقشــة لرسـالة يف عــامل الطفيليـات ـ يقــول الـدكتور شــاهني ـ لنيــل 

توراه كانــت أمنوذجــاً للمأســاة الــيت نعيشــها حنــن يف الــوطن العــريب، ومعــربة عــن التمــزق درجــة الــدك
العميــق يف أعلــى مســتويات البحــث العلمــي احلضــاري. الرســالة حمــررة باإلجنليزيــة، وقــّدمت الباحثــة 
ملخصاً عنها باإلجنليزية أيضاً، وبدأت املناقشة، فتحدث املشرف بالعربية، ونـاقش أحـد األعضـاء

البــة باإلجنليزيــة، ونــاقش العضــو اآلخــر الطالبــة بالعربيــة، وكانــت الطالبــة تــرد وتنــاقش باإلجنليزيــة الط
ــــة الطــــب بإحــــدى  ــــوب املهلهــــل، وذلــــك يف كلي ــــة يف لغــــة خمتلطــــة كــــاختالط الرقــــع يف الث وبالعربي
اجلامعـــات املصـــرية العريقـــة، ولـــو أن هـــذا املوضـــوع كـــان مطروحـــاً جبامعـــة دمشـــق لكتـــب بالعربيـــة، 

لنوقش بالعربية دون أدىن صعوبة يف األداء أو يف املصطلحات.و 
لنقلهـا بصـراحة ودون مواربـة ـ يقـول الـدكتور شـاهني ـ إن اللغـة العربيـة غـري عـاجزة، 
وإمنـا العـاجز بعــض بنيهـا سـواء أكــان العجـز مـن النــوع الثقـايف املتمثـل يف ضــعف إملـام أســاتذة 

كـان مـن النـوع النفسـي إذا افرتضـنا فـيهم القـدرة علـى و
اســــتعمال اللغــــة األم، ولكــــنهم حيجمــــون عــــن خــــوض التجربــــة لفقــــر يف اإلحســــاس بالكرامــــة 
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القومية، ذلك اإلحساس الذي يدفع اجلندي األمني إىل اقتحام األهـوال، وقـد كـان خليقـاً أن 
.)11(يدفع هؤالء األساتذة إىل صنع احملال

مقــال الــدكتور عبــد الصــبور شــاهني يف النصــف الثــاين مــن ســبعينيات هــذا مــا ورد يف
القرن املاضي، وكان جملس وزراء الصحة العرب والتعليم العايل قد أوصى يف اجتماعـه يف مطلـع 

هـــو االنتهـــاء مـــن تعريـــب الطـــب يف اجلامعـــات 2000الثمانينيـــات يف دمشـــق أن يكـــون عـــام 
أن الصـــورة مـــا تـــزال أكثـــر قتامـــة ويـــا 2008طلـــع عـــام العربيـــة، وهـــا حنـــن أوالء جنـــد وحنـــن يف م

لألســف، يف الوقــت الــذي اســتطاع فيــه أســاتذة اجلامعــات الســورية أن يثبتــوا قــدرة اللغــة العربيــة 
على استيعاب العلوم، فوضعوا عدداً من الكتب العلمية تناولـت شـىت املوضـوعات، وقـّدمت لنـا 

قـائق العلـوم، فوضـعت املصـطلحات العربيـة، وعرَّبـت أمثلة لقـدرة اللغـة العربيـة علـى التعبـري عـن د
املصــطلحات األجنبيــة، وظهــرت أمهــات الكتــب العلميــة يف اجلــراثيم الطفيليــة والكيميــاء احليويــة 
والفســــيولوجيا النباتيــــة وعلــــم النبــــات وعلــــم النســــج والتشــــريح املقــــارن واألغذيــــة وحتليلهــــا وتربيــــة 

الكتـب العلميـة فسـّدتوالكيميـاء العامـة الزراعيـة، احليوان والدواجن، وعلم تشخيص العقـاقري،
اليت ألفت حاجات كلية الطب وطب األسنان والصيدلة والعلـوم يف أقسـام الفيزيـاء والرياضـيات 

والكيمياء واحليوان والنبات... اخل.
وأسهم األساتذة يف معركة التعريب اليت خاضتها اجلزائر بعد استقالهلا، كما أسـهموا 

تعريب يف السودان، فدرَّسوا وقـّدموا املراجـع العلميـة وأمهـات الكتـب تأليفـاً وترمجـة يف عملية ال
يف خمتلــف امليــادين العلميــة، وكــان مثــة إســهام ألعضــاء اهليئــة التدريســية يف اجلامعــات الســورية، 
بــأن 

تعمال اللغة العربية يف العملية التعليمية التعلمية ليس مهنة أو قضية تعليميـة، وإمنـا هـو قبـل اس
ذلك قضية وطنية ورسالة قومية يف الوقت الذي ابتلينا فيه على نطاق الساحة القومية بإمهالنـا 
ول 

مسعنــا هــذه املعزوفــات فابتلينــا بعقــدة التكــابر أُ «الــدكتور كمــال يوســف احلــاج إذ يتــابع قــائًال: 
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قلت نكرب يف أنفس احلاكمني حىت صرنا ال ننتخي لبيان عريب وال لبالغة عربية. وال أبالغ إذا 
إن معظــم مشــكالتنا االجتماعيــة ســببه التنــازل عــن واحــدنا األحــد، عــن تارخينــا الواحــد، عــن 
لســاننا الواحــد، عــن أرضــنا الواحــدة، عــن تراثنــا الواحــد، عــن إرادتنــا الواحــدة، ولــيس يف العــامل 
شعب يريـد إدخـال عفـاف علـى عفافـه. إن كـل أمـة عزيـزة اجلانـب، أبيـة اخللـق، ثابتـة اإلرادة، 

لغتها على لغـة سـواها، وال تتنـاول أشـياء اآلخـرين إال مـن بعـد أشـيائها القوميـة، أي مـن تقدم
.)12(»وراء حدودها الوطنية

ـــــة الســـــورية يف التعلـــــيم باللغـــــة األم مل تكـــــن حبائـــــل دون إتقـــــان اللغـــــات  إال أن التجرب
2001مـن عـام األجنبية، فقد عنيت سورية بتعليم اللغات األجنبيـة، فقـررت وزارة الرتبيـة بـدءاً 

تــدريس لغتــني أجنبيتــني يف مــرحليت التعلــيم األساســي والثــانوي بعــد أن كانــت ســابقاً تــدرس لغــة 
واحــــدة، علــــى أن يبــــدأ تــــدريس اللغــــة اإلجنليزيــــة بــــدءاً مــــن الصــــف األول مــــن مرحلــــة التعلــــيم 

ملرحلـــة الثانويـــة وهـــو يعـــرف اللغتـــني اإلجنليزيـــة والفرنســـية، ومل يكـــن االهتمـــام باللغـــة األجنبيـــة يف ا

دورات يف حبيث ال يتمكن الطالب من تسجيل رسـالته لنيـل درجـة املاجسـتري إال بعـد التحاقـه بـ
معهــد اللغــات الــذي أنشــأته اجلامعــة لتعلــيم اللغــات األجنبيــة، وذلــك يف ضــوء مســتوى الــدارس 
وإثبــات جناحــه فيهــا. وال يــتمكن مــن تســجيل رســالة الــدكتوراه إال بعــد جناحــه يف امتحــان اللغــة 

األجنبية، وينطبق ذلك على املعيدين املوفدين يف بعثات خارجية.
إىل بنــــاء نظــــام تربــــوي ثنــــائي اللغــــة ينســــجم ومقتضــــيات إن ســــعي التجربــــة الســــورية

العصر من جهة، وحيقق الربط الوثيق بني األهداف القومية واإلنسانية معاً.

الخطة الوطنية للتمكين للغة العربيةـ خامساً 
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ومــن دورهــا ،الثقافيــةوذاتيتنــا يف احلفــاظ علــى هويتنــا العربيــة لغتنــا انطالقــاً مــن أمهيــة 
ا الفصـيحة نـلغتعلـى احلفاظ ومتاسكها االجتماعي، حرصت سورية على أمتنا بناء يف القومي 
ولقد جتلى هذا احلرص يف باقة من املراسيم . احلياةيف مجيع مناحيوانتشارها وعلى 

والبالغات والقرارات الرامية إىل متكني اللغة العربية، ومنها:
اللغــة اســتعمال ز يــعز يتضــمن ت6/11/1952يخ / تــار 139املرســوم التشــريعي ذو الــرقم /ـــ 1

.وذلك مبنع إطالق األمساء األعجمية على احملال العامة واخلاصة،العربية يف البيئة
الرامـــي إىل 7/5/1970تـــاريخ 1709/5/ب/95رئاســـة جملـــس الـــوزراء رقـــم ــــ بـــالغ 2

.من طغيان األمساء األجنبية على احملال العامة واخلاصةاحلّد 
تـــــاريخ 1/2721رقـــــم كافـــــة رئاســـــة جملـــــس الـــــوزراء إىل اجلهـــــات املعنيـــــة  ن ــــــ تعمـــــيم مـــــ3

توصــية اللجنــة الثقافيــة حــول تعريــب أمســاء احملــالت اعتمــاد يتضــمن 28/5/1980
.القائمة يف البالد

أن ختتـار املكاتـب واملنشـآت يـنص علـى 1980/ لعـام 397قرار وزير السـياحة رقـم /ـ 4

واستثىن القرار املنشـآت السـياحية األجنبيـة ذات ،وحيظر عليها استخدام أمساء أجنبية
.املستوى والتصنيف الدوليني

يــنص علــى تــدريس اللغــة 10/6/1983/ تــاريخ 759ـــ املرســوم اجلمهــوري ذو الــرقم /5
يف مجيع سنوات الدراسة يف الكليـات واملعاهـد العليـا العربية يف املرحلة اجلامعية األوىل 

يف ســــورية مــــا عــــدا قســــم اللغــــة العربيــــة والســــنوات األخــــرية يف كليــــة الطــــب البشــــري، 
ويدّرس هذا املقرر على مدار السنة يف النظـامني الدراسـيني الفصـلي واخلـاص، وألفـت 

ربــة منــذ مثانينيــات الكتــب اخلاصــة بتعلــيم اللغــة العربيــة لغــري املختصــني، ونفــذت التج
القرن املاضي.

بضــرورة العنايــة باللغــة العربيــة يف 1984ـــ توصــية اللجنــة الثقافيــة يف جملــس الــوزراء لعــام 6
مجيـــع الكليـــات واختيـــار املعيـــدين وأعضـــاء اهليئـــة التدريســـية مـــن الـــذين حيســـنون اللغـــة 
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اء اهليئـة التدريسـية العربية يف التدريس، واعتماد شرط إتقان اللغة العربية يف ترقية أعضـ
.وتدريسهم

املتضـمن تشـكيل جلنـة للتمكـني للغـة 26/1/2007/ تاريخ 4رقم /ـ القرار اجلمهوري 7

عمــل وطنيــة للتمكــني للغــة العربيــة واحلفــاظ عليهــا 
ومتابعة تنفيذها.

ولقـــد قامـــت اللجنـــة املشـــكلة، والـــيت كـــان يل شـــرف رئاســـتها، بوضـــع خطـــة العمـــل 
الوطنيــــة للتمكــــني، وتتــــابع حاليــــاً تنفيــــذها مــــع اجلهــــات املعنيــــة، وقــــد اشــــتملت اخلطــــة علــــى 

لغتنــا األم، وحــرص اجلمهوريــة مســّوغات وضــعها، فأبانــت أمهيــة اللغــة عامــة، واألمهيــة القوميــة ل
العربية السورية على سالمة اللغة األم، مث وقفت اخلطة على الواقع اللغوي والعوامل املؤثرة فيـه 
يف العمليــة التعليميــة التعلميــة ويف خــارج نطــاق العمليــة التعليميــة التعلميــة يف البيئــة اخلارجيــة،  

وزارة «للجهــات املعنيــة القيــام بــه كمــا وقفــت علــى ســبل املواجهــة، وأبانــت مــا الــذي ينبغــي
الرتبيــــة، وزارة التعلــــيم العــــايل، وزارة اإلعــــالم، وزارة الثقافــــة، وزارتــــا االقتصــــاد والســــياحة، وزارة 
الشــــؤون االجتماعيــــة والعمــــل، وزارة األوقــــاف، احتــــاد الكتــــاب العــــرب، جممــــع اللغــــة العربيــــة، 

ت عاجلـة ال بـّد مـن تنفيـذها بصـورة سـريعة ومثة إجـراءا». اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية

وتتــابع اللجنــة عمليــة التنفيــذ حماولــة تــذليل العقبــات املعرتضــة، وجتتمــع اللجنــة شــهرياً 
يس ملناقشــة عمليــة املتابعــة، وترفــع تقاريرهــا إىل الســّيدة الــدكتورة جنــاح العطــار نائــب الســّيد رئــ

اجلمهورية للشؤون الثقافية.
وملــا كنــا يف صــدد عــرض التجربــة الســورية يف التعلــيم باللغــة األم كــان حريــاً بنــا تعــرف 
األدوار املنوطــة بــوزاريت الرتبيــة والتعلــيم العــايل والــيت عليهمــا تنفيــذها، ذلــك ألن للمعلمــني دوراً  
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وتعمل على تنفيذ ما يأيت:وزارة التربية:
أ ـ إجــــراء دورات تدريبيــــة ملربيــــات األطفــــال علــــى اســــتخدام العربيــــة املبســــطة يف ريــــاض 
األطفــــال، والســــعي التــــدرجيي ألن تكــــون الريــــاض جــــزءاً مــــن الســــلم التعليمــــي وتــــوفري 

مستلزمات هذا املسعى من برامج وأنشطة وأدلة وكراسات... اخل.
ب ـ إجراء دورات تدريبية للمعلمني كافة لتدريبهم على استخدام أساسيات لغـتهم بصـورة 

سليمة وتوظيف دورات التدريب املستمر يف جانب منها هلذا املسعى.
ج ـ التــزام مجيــع املعلمــني ويف مراحــل التعلــيم كافــة باســتخدام اللغــة العربيــة يف العمليــة التعليميــة 

التعلمية، وأال خيضعوا ل

املهارات العقلية العليا من فهم وتطبيق وتركيب وحتليل ونقد وتقومي... اخل.
اللغة العربية وطرائق تدريسها، والعناية بالتعلم هـ ـ تدريب معلمي اللغة على أساليب تعليم

الذايت واملطالعة احلرة.
و ـ تشـجيع املتعلمـني كافـة علـى اسـتخدام العربيـة السـليمة يف مناشـطهم اللغويـة، والتشـدد 

ية.ز ـ ختصيص جوائز للناشئة املتميزين يف استخدام لغتهم األم يف مناشطهم اللغو 
ح ـ إعادة النظر يف مضمون املناهج ولغتها لتكون لغة للحياة النابضة الزاخرة.

ط ـ الرتكيز على النحو الوظيفي وعلى التعبري الوظيفي يف املناهج اللغوية.
ي ـ الرتكيـــز علـــى القوالـــب والبـــىن اللغويـــة يف عمليـــة تعلـــيم اللغـــة يف املراحـــل األوىل قبـــل 

يـة، وجتنـب اسـتعمال املصـطلحات النحويـة يف املراحـل الدخول يف املصطلحات النحو 
املبكرة من التعليم.
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ك ـ اإلكثــار مــن حفــظ النصــوص مــن القــرآن الكــرمي واحلــديث النبــوي الشــريف واألشــعار 
واخلطـــب البليغـــة يف مراحـــل التعلـــيم كافـــة وخاصـــة املراحـــل األوىل، وعلـــى قـــدر حفـــظ 

كس علـــى صـــحة القلـــم يف التعبـــري النصـــوص يف املراحـــل األوىل يســـتقيم اللســـان ويـــنع
الكتايب وعلى اللسان يف التعبري الشفهي.

ل ـ ضــبط الكتــب املؤلفــة بالشــكل يف مجيــع الكتــب يف احللقــة األوىل مــن مرحلــة التعلــيم 
األساسي، وضبط ما خيشى منه اللبس يف املراحل التالية.

م ـ التدريب املستمر على الكشف يف املعاجم.
ونية مبسطة بالعربية.ن ـ إنتاج كتب إلكرت 

».االنرتنيت«س ـ تصميم دروس العربية باحلاسوب والشابكة 
ع ـ تطوير أساليب االمتحانات يف مجيع املراحل التعليمية وعـدم االقتصـار يف التقـومي علـى 
االمتحانات الكتابية، مع ضرورة بناء أدوات موضوعية لتقومي األداء اللغوي، علـى أن 

ا الضبط بالشكل.تتضمن يف بعض جوانبه
ف ـ إجراء حبوث علمية ملعاجلة املشكالت اللغوية يف العملية التعليمية التعلمية.

ص ـ العنايـــة باملكتبـــات املدرســـية وتزويـــدها بـــدوائر املعـــارف واملعـــاجم وأمهـــات الكتـــب 
والكتــب اإللكرتونيــة والسالســل املتنوعــة علــى أن تكــون اللغــة املســتخدمة فيهــا ســليمة 

لغوياً، وع
ق ـ إغنــاء البيئــة التعليميــة التعلميــة مبصــادر الــتعلم املختلفــة مــن كتــب وصــحف وجمــالت 
ووثـــــائق وصـــــور وجمســـــمات وتســـــجيالت ورســـــوم وأشـــــكال وشـــــرائح وخطـــــوط بيانيـــــة 

وحواسيب... اخل.
ت وإذاعـة مدرسـية وكتابـة ر ـ تفعيـل املناشـط اللغويـة الالصـفية مـن صـحافة مدرسـية وجمـال

إعالنات والفتات، وإجراء مناظرات ومسـابقات الختيـار األداءات املتميـزة وختصـيص 
جوائز هلا.



25

ش ـ تفعيــل املســرح املدرســي واإلكثــار مــن عــرض املســرحيات الناطقــة بالعربيــة الفصــيحة 
املبسطة وإشراك الناشئة يف متثيل أدوارها.

ت اخلاصــة وتــأمني الــربامج اللغويــة والوســائل التعليميــة ت ـ زيــادة االهتمــام بــذوي احلاجــا

ث ـ اإلشراف الفعال على املدارس اخلاصة واالرتقاء بواقع اللغة العربية فيها.
لعربيـة خ ـ الرتكيز على وضع مناهج خاصة لتعلـيم املغرتبـني وأبنـائهم وغـري النـاطقني باللغـة ا

ذ ـ الرتكيز على اللغة العربية السليمة والشائقة يف الربامج التعليمية التلفزية.
ـــيم العربيـــة ألبنائهـــا  ـــاج برنـــامج تلفزيـــوين مـــتقن لتعل ض ـ التنســـيق مـــع وزارة اإلعـــالم إلنت

وية املعاصرة.

وتعىن بتنفيذ ما يلي:وزارة التعليم العالي:
أ ـ اختيـــار الطلبــة الـــراغبني يف االنتســاب إىل الكليــات اجلامعيـــة كافــة علـــى أســاس إتقـــان 

أساسيات اللغة العربية.
ب ـ التــزام مجيــع أعضــاء اهليئــة التدريســية يف اجلامعــات واملعاهــد اســتخدام اللغــة العربيــة يف 

عليمية التعلمية.العملية الت
ج ـ إعادة النظر يف مناهج تدريس اللغة العربية يف كلية اآلداب لتكون وظيفية.

د ـ إعادة النظر يف مناهج تعليم اللغة العربية لغري املختصني يف ضوء اختصاص الطالب يف 
كليته استثارة للدافعية وتأميناً للمنحى الوظيفي.

لمي اللغة اختياراً وتأهيًال وتدريباً.هـ ـ إعادة النظر يف برامج إعداد مع
و ـ تعمــيم تــدريس اللغــة العربيــة مطلبــاً جامعيــاً يف كــل الكليــات اجلامعيــة ويف اجلامعــات 

الرمسية واخلاصة.
ز ـ وضع خريطة حبثية بالتنسيق مع وزارة الرتبية ملشكالت تعليم اللغة العربيـة وتعلمهـا بغيـة 

لمية.معاجلة هذه املشكالت باألساليب الع
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أساسيات اللغة.
ط ـ اعتماد املصطلحات اليت أقرها جممع اللغة العربية بدمشق يف التدريس ويف الرتمجة.

ي ـ تفعيـل حلقـات البحـث لتـؤدي األهـداف املرسـومة هلـا مـن حيـث تعويـد الطالـب علـى 
ـــــة الســـــليالبحـــــث ـــــات اآلداب  موالتلخـــــيص والعـــــرض واملناقشـــــة باللغـــــة العربي ة يف كلي

والعلوم اإلنسانية.
ك ـ الرتكيــز علــى اللســانيات التطبيقيــة، يف كليــات اآلداب والعلــوم اإلنســانية وتوظيفهــا يف 

خدمة اللغة العربية الفصيحة.
االكتفـاء باالمتحانـات ل ـ إعادة االمتحانات الشـفهية إىل أسـاليب تقـومي الدارسـني وعـدم

التحريرية يف الصفوف األخرية من الدراسة اجلامعية.
م ـ اإلكثار من ضروب النشاط اللغوي بالعربيـة الفصـيحة يف املناشـط الالصـفية يف اإلذاعـة 

ن ـ ختصيص جوائز للمتفوقني من الطالب
س ـ تطـوير قســم الصـحافة يف جامعــة دمشـق ليغــدو كليـة لإلعــالم بأقسـامها املختلفــة مــن 

صحافة وإذاعة مسموعة ومرئية غايتها إعداد األطر اإلعالمية.

عدةسادساً ـ عوامل مسا

من العوامل املساعدة على تنفيذ خطـة العمـل الوطنيـة للتمكـني للغـة العربيـة أن وضـع هـذه 
/ لعـــام 4اخلطـــة إمنـــا جـــاء بقـــرار سياســـي مـــن أعلـــى ســـلطة يف الـــبالد، إذ إن القـــرار اجلمهـــوري رقـــم /

2007
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بشار األسد قـد أشـار يف خطـاب القسـم للواليـة الدسـتورية الثانيـة إىل ضـرورة االهتمـام باللغـة العربيـة 
اب القسـم ألن هنـاك جيب إيـالء اللغـة العربيـة، وهـذا املوضـوع هـام جـداً، بـدأت بـه يف خطـ«قائالً: 

تراجعاً بالنسبة للغة العربية املرتبطة باهلوية العربيـة، جيـب إيـالء اللغـة العربيـة الـيت تـرتبط بتارخينـا وثقافتنـا 
وهويتنا كل اهتمامنا ورعايتنا كي تعيش معنـا يف مناهجنـا وإعالمنـا وتعليمنـا، كائنـاً حيـاً ينمـو ويتطـور 

ــــيت يســــتح ــــا القــــومي، ولكــــي تكــــون قــــادرة علــــى ويزدهــــر، ويكــــون يف املكانــــة ال قها جــــوهراً النتمائن
االنـــدماج يف ســـياق التطـــور العلمـــي واملعـــريف يف عصـــر العوملـــة واملعلومـــات، ولتصـــبح أداة مـــن أدوات 

التحديث ودرعاً متينة يف مواجهة حماوالت التغريب والتشويش اليت تتعرض هلا ثقافتنا.
هتمـــام، وتبـــوأت موقعـــاً رفيعـــاً يف حياتنـــا لقـــد أعطينـــا يف ســـورية اللغـــة العربيـــة كـــل اال

املرحلـــة الـــيت يتعـــرض فيهـــا وجودنـــا القـــومي حملـــاوالت طمـــس هويتـــه ومكانتـــه، والـــذي يشـــكل 
«.

وجيــــب أن نتــــذكر أن دعمنــــا لــــتعلم «بع الســــّيد رئــــيس اجلمهوريــــة كالمــــه قــــائًال: ويتــــا
اللغات األجنبية للوفاء مبتطلبات التعلم والتواصل احلضاري مع اآلخرين ليس بـديًال عـن اللغـة 

ات األجنبيـــــة، وأحتـــــدث بعـــــض اللغـــــات بطالقـــــة، وال يوجـــــد لـــــديَّ مشـــــكلة، نفســـــي يف اللغـــــ
».ومتحمس هلذا املوضوع، ولكن يف الوقت نفسه أنا حريص على اللغة العربية

ولكم هي مجيلة تلك الصراحة والشفافية يف قول السّيد رئيس اجلمهورية يف خطـاب 
األخطاء اللغوية اليت قمـت أول سؤال أسأله بعد أي خطاب: ما عدد«القسم عندما يقول: 

يف كــل خطــاب قــد أنســى الكثــري مــن األفكــار، ولكــن ال أحــزن، ولكــن إذا عرفــت بعــدد مــن 
».األخطاء اللغوية، وهي دائماً موجودة، فمع كل خطأ أشعر باخلجل
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تضعف اللغة العربيـة، مـن السـهل أن يضـعف أي ارتبـاط آخـر لنـا عندما«ويضيف قائالً: 
».سواء بالنسبة للوطن، بالنسبة للقومية، أو بالنسبة للدين، هذه األمور ترتبط باللغة

ــــة العربيــــة لعــــام  2008ويف كلمــــة ألقاهــــا مبناســــبة احتفاليــــة دمشــــق عاصــــمة للثقاف

عـن ثقافتنـا العربيـة دون أن لـن يسـتقيم احلـديث«يقـول فيهـا: » 19/1/2008السبت يف «

مهيـة مبكـان أن نـتعلم اللغـات وأدبه. لغتنا لغة الشعر العظيم والفكر والفلسفة والعلـم. ومـن األ
احلية لنتعرف منجزات التقدم اإلنساين دون أن يعين هذا إمهال لغتنا القوميـة أو يكـون مـدعاة 

امليتهـا، وجيعلهـا فاعلـة يف مسـار باإلبداع يف كل صنوف املعرفة، فهو يعزز من حيويتها ومـن ع
».الوعي اإلنساين، فال هوية من دون لغة، وال وطن من دون هوية

يســاعد أميـــا مســـاعدة علـــى حتقيـــق األهـــداف املرجـــوة مـــن خطـــة التمكـــني للغـــة العربيـــة، ولكـــم 
ع أقطارنــا العربيــة أن تنحــو هــذا املنحــى يف وضــع خططهــا الوطنيــة والتعلــيم يف نتمــىن علــى مجيــ

مجيــع املراحــل التعليميــة باللغــة األم حفاظــاً علــى لغتنــا العربيــة، عنــوان هويتنــا ووجودنــا، وذاكــرة 
نـزل بـه الـروح األمـني علـى أمتنا، وجامعة مشلنا، ورمـز كياننـا القـومي، ولغـة قرآننـا الكـرمي الـذي 

سول العريب الكرمي (ص) آية لنبوته، وتأييداً لدعوته، ودستوراً ألمته.قلب الر 
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حواشي البحث

الدكتور ناصر الدين األسـد، مسـتقبل اللغـة العربيـة يف عـامل متغـري، حبـوث جممـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة يف عيـده املاسـي ـ )1(
.7ـ ص2007مارس (آذار) ـ 

ـ 1962يـة العاليـة ـ جامعـة الـدول العربيـة أ. سـعيد األفغـاين ـ حاضـر اللغـة العربيـة يف الشـام ـ معهـد الدراسـات العرب)2(
.65ـ64ص

)3(

.14ـ ص2007
.144ـ ص1985الدكتور شكري فيصل ـ حركة املصطلح وتعريب التعليم يف سورية ـ ندوة الرباط ـ)4(
.22ـ ص2004الدكتور هيثم اخلياط ـ يف سبيل العربية ـ مكتبة وهيب ـ القاهرة ـ الطبعة الرابعة ـ )5(
.12ـ ص1998الدكتور مازن املبارك ـ اللغة العربية يف التعليم العايل والبحث العلمي ـ دار النفائس ـ الطبعة الرابعة ـ )6(
ملرجع السابق.الدكتور مازن املبارك ـ ا)7(
ـ املؤمتر املركزي لنقابة املعلمني يف اجلمهورية العربية السورية ـ » آفاق وحلول«الدكتور حممود السّيد ـ التمكني للغة العربية )8(

.3ـ ص2007
.24الدكتور مازن املبارك ـ املرجع السادس ـ ص)9(
.38املرجع السابق ـ ص)10(
.10ـ ص1976يوجني مصباح الفكر ـ العدد الرابع والثالثني ـ السنة العاشرة ـ الدكتور عبد الصبور شاهني ـ د)11(
.311ـ ص1967الدكتور كمال يوسف احلاج ـ يف فلسفة اللغة ـ دار النهار ـ بريوت ـ )12(


