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... ملخص البحث ...

      يرصد البحث احلايل، أهم معوقات اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية 
يف  والعربية  الفلسطينية  التعليمية  املؤسسة  يف  العربية  وحارض  اللسانية  واملشكلة 
قلب الكيان أالحتاليل، ولغة التعليم يف أرض السلطة الوطنية وخلص البحث إىل 

جمموعة مقرتحات وتوصيات.

يف هذا البحث، أنبه عىل أمهيِة العمِل العريبِّ املشرتِك للوصوِل إىل حتقيِق أحالِم 
املاليني فال أزعُم أين أقوُل بديعًا أو جديدًا؛ فالّداعوَن إىل ما أدعو ُكْثٌر، وخطواٌت 
من هذا القبيِل قد سمعنا عنها؛ سواٌء يف اجتامعاِت ذوي املجال الواحد يف املؤمتراِت 

أو الندواِت... إلخ، أم يف املنظامت أو اهليئات العربية التي جتمعهم.

ميها- إال رشحيًة من رشائِح جمتمعنا  ولسنا -نحن علامَء العربيِة ودارسيها ومعلِّ
التي ال ختلو من قراراٍت أو توصياٍت أو  املتعددِة  العريبِّ الكبري: نجتمع يف حمافلنا 
الفصيحِة  العربيِة  لغتنا  خدمَة  إال  منها  نبتغي  ال  انتقاداٍت؛  أو  أفكاٍر  أو  مقرتحاٍت 
الذين  األماجِد  وأهِلها  لغتنا  أجماِد  دياَر  فيها  نبكي  أيضًا  حمافُل  وهي  عامٍة.  بصفٍة 
بل  تقصرِينا  عىل   ُ نتحرسَّ وكذلك  غرِيهم،  يف  ونرشوها  قدَرها،  ورفعوا  صانوها 
َد العوامَل املثبطَة لتنفيِذ ما نبتغيِه لصالِح  َعْجِزنا عن أْن نفعَل ِفْعَلُهم، ثمَّ نميض لُِنَعدِّ

لغتنا الفصيحِة وتنقيتِها مِمّا فيها من دخيل.
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ABSTRACT

The current paper observes the most salient hindrances in the Arab 
states, the recent case of the educational Palestinian state comes in the 
welter of the occupational organ and the language of education on the 
land of the national authority, then the paper concludes with a set of 
suggestions and recommendations.

In the paper, has it certified that it is important to work in tandem for 
the cooperative Arab effort to meet the dreams of the millions; though 
many call for such a hope in certain meetings or symposiums held at the 
terrain of organizations or Arab directorates. 

It is for the scientists of Arabic, a class of the great Arab community 
comes altogether in different occasions never void of decisions, 
recommendations, suggestions, thoughts or obloquy that do nothing but 
serve the formal Arabic language.

Such places take the sense of someone reminiscing the glory of the 
language whose brave people create, elevate and promulgate it. However 
it is to regret being in the state of the dereliction to do what the ancestors 
did. It is to usher the factors that fail what it should be done for the sake 
of the formal Arabic language to keep it intact.
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... املقدمة ...

إىل مغرهبا،  العربيَة من رشقها  األمَة  أن  البحُث من قضيٍة مؤداها  ينطلق هذا 
ومن شامهلا إىل جنوهبا تشّكُل وحدًة جغرافيًة وقوميًة وفكريًة وحضاريًة وتطلعيًة ال 
يمكن تفتيتها أيا كانت رضاوُة املؤامرات، أو مرارُة النكساِت التي مُتنى هبا؛ فام إْن 
ُتثاُر مشكلٌة أو قضيٌة هنا أو هناك إال وجدَت من أبناِء العروبة َمْن هبوا عىل قلِب 
رجٍل واحٍد، ينطقون بلساِن حاٍل يرجونه، وهو الوحدة العربية التي ُتَشكُل عندهم 

املخرَج املأموَن يف حلِّ مشكالٍت يعانون منها.

ويأيت هذا البحُث ليدرَس قضيًة مهمًة بل أهمَّ ركيزٍة من ركائِز الَوحدِة العربيِة، 
عالِجها،  وطرائق  وأسباهبا  مشكالهتا  عند  سيقُف  سنراُه  التي  العربيُة  اللغُة  وهي 
الذي  العريبَّ  البلَد  بوصفها  مثااًل؛  النابِض-  العروبِة  فلسطنَي-قلِب  من  ويتخُذ 
ٍل؛ بغيَة التنبيِه عىل أنَّ العنايَة باللغِة هي عنايٌة بأهِل  عانى من احتالٍل اغتصايبٍّ متغوِّ
العربيِة  أنه ال هوّيَة بدوِن لغٍة، وال ُعروبَة بدون  بقارئِه إىل  أنفِسهم؛ وليصَل  اللغِة 
َم له تنبيهاٍت وتوصياٍت ومقرتحاٍت يرى أهنا َستسهُم بشكٍل فّعاٍل  الفصيحة، ويقدِّ
ها. يف ختليِص اللغِة العربيِة مما علَق هبا من ضعِف أبنائها؛ لرتتقَي املكانَة التي تستحقُّ
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... مدخل ...

يف ظلِّ أزمِة الضعِف والفرقِة التي ُنعاين منها -نحن العرب- جيب أال ييئس 
ومقوماهتا  العريبِّ  الشعِب  َوحدِة  عن  احلديث  من  والباحثون  واملثقفون  املفكرون 

وفوائدها التي تدفع إىل الدعوِة إليها والتمسك هبا.

وإذا مل نكن يف هذِه األياِم قادريَن عىل حتقيِق احُلُلِم العريبِّ يف إجياِد دولٍة عربيٍة 
متحدٍة، أو والياٍت عربيٍة متحدٍة تقوُم كلٌّ منها بإدارِة شؤوهِنا الذاتيِة يف ِظلِّ حكومٍة 
ٍد فال أقلَّ من أْن نسعى إىل إجياِد الصيِغ التي جتمُع  ٍة ُعليا، ونظاٍم سيايسٍّ موحَّ َمْرِجِعيَّ
بيننا يف جماالِت احلياِة التي يمكُن أْن نجتمَع عليها؛ خلدمِة مصاحِلنا املشرتكِة؛ فاملهمُّ 

أْن نبدأ اخلطوَة التي ستدفُع إىل ما يليها.

إْن  أو  التوحِد،  عىل  القادريَن  َبْدَء  إنَّ  قلُت:  إْن  الصواِب  عن  أبتعُد  ال  ولعيّل 
شئَت فقل: عىل العمِل املشرتِك من أبناِء أمتِنا العربيِة يف جماالِت احلياِة- بعيدًا عن 
ُل  ُمَعّوقاِت أطامِع أصحاِب املصالِح الذاتيِة يف اعتالِء عرٍش أو سلطٍة – ألراُه ُيَشكِّ
أهمَّ ركائِز الَوحدِة العربيِة املنشودِة يف صورهِتا املثالية؛ فامُلِهمُّ أْن يبدَأ القادروَن عىل 

التَّامِم بأحالِم أمتهم يف وضِع اخلطِط املدروسِة وصواًل إىل خطواِت التنفيذ.

وهللِ َدرُّ املتنبي حنَي قال: )الوافر(

َعِجبُت مِلَن َلــــــــُه َقدٌّ َوَحدٌّ     َوَمن جَيُِد الَطريَق إىِل املَعـايل
َومَل َأَر يف ُعيوِب الناِس َشيئًا     َوَينبو َنبــــَوَة الَقِضِم الَكهاِم
َفال َيَذُر املَِطيَّ باِل َســــــــناِم     َكَنقِص القـاِدريَن َعىل الَتامِم
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ِذيَن َآَمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن * َكرُبَ  ا الَّ َ وليس أبلُغ من قولِه تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ
القوِل مع  توافِق  َتْفَعُلوَن﴾)1( داللًة عىل كراهيِة عدِم  اَل  َما  َتُقوُلوا  َأْن   ِ اهللَّ ِعْنَد  َمْقًتا 

الفعل. 

أهّم املعوقات

أهمِّ  عن  للتحدِث  سطورًا  ُص  َسنخصِّ موضوعنا  ُصْلِب  إىل  نلَج  أْن  قبل 
االتفاُق عليِه يف  يتمُّ  مِلا  التنفيذ اجلريِء  أماَم  َحَجَر عثرٍة  تقُف  نراها  التي  األسباِب 
املحافِل العلميِة وغرِيها؛ األمُر الذي سنقُف عنده يف إطارين: َيتمثَُّل األول يف حتديِد 

َمن املسؤؤل، ويأيت اآلَخُر يف دراسة أهم عوامل ُمعّوقات تعريب التعليم العايل:

أ( املسؤول: وختّفَفًا من ذنٍب، أو تعذيِب َضمرٍي َترى أصحاَب الصنعِة الواحدِة 
كانوا  َفإِْن  إىل غرِيهم؛  عليه  يتفقوَن  أو  يقولونه  ما  تنفيِذ  قدرهتم عىل  ينسبوَن عدَم 
قوا أسباَبُه عىل  نَي نسبوا عجَزهم إىل املسؤولنَي، وإْن كانوا حمَتّلنَي َعلَّ أحرارًا مستقلِّ

َشاّمعاِت االحتالِل!

َة ال تعوُد إىل  ُئ هؤالِء امُلتََّهمنَي مِمّا َنَسبوُه إليهم، فإننا نرى أنَّ الِعلَّ وإذا كّنا ال ُنرَبِّ
اعتالء منصٍب مسؤول، أو وقوِع شعٍب حتَت سيطرة احتالٍل بقْدِر ما هي ثقافٌة عامٌة 
ُق مصلحَتها يف  قِّ لنفسيٍة مهزومٍة راَن تأثرُيها الضارُّ عىل عقوِل األمِة فَأْبَعَدها َعاّم حُيَ
التوحِد عىل لغٍة واحدٍة، وهذا هو اخلطُر األكرُب الذي يدامهنا يف لغتنا؛ فالقوُة تنتُج 
؛ هذا هو جوهُر املشكلِة اللغويِة عندنا؛ فقد  لغَتها، والضعيُف يئنُّ من سطوِة القويِّ

َد ضعُفنا فينا إرادَته. َد يف نفوِسنا ضعَف لغتنا، ووطَّ نجَح املستعمُر يف أْن ُيَوطِّ
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ْم بعٌض من هؤالِء  نَّ  إنَّ السؤاَل الذي يطَرُح نفَسُه -يف هذا املقام- هو: َأمَلْ َيتسَّ
إدارّيًا كرئيس قسم  أكاديمّيًا  َمْنِصَبًا  القانون-  عنَي -بُِلَغِة أصحاِب  امُلدَّ أو  الّشاكنَي 
بالسلطِة  صلٍة  ذا  إدارّيًا  منصبًا  أو  جامعة،  رئيِس  أو  كليٍة  عميِد  أو  العربيِة  اللغِة 
أو وزيٍر  أو رئيٍس  مِلَِلٍك  أو مستشاٍر  التعليم،  أو  الثقافِة  أو  َكوزيٍر لإلعالِم  احلاكمة 
وما إىل ذلك، أَو ليَس ِمنهم َمْن َعِمَل ُمَعّلاًم أو حمارضًا أو ُمَفتِّشًا أو ُمديَر مدرسة)2(؛ 

أو إعالِمّيًا؟

وإذا كان األمر - يف األغلب األعم- كذلك فإنَّ الذي ال أكاُد أشكُّ فيِه هو أهّنم 
َسَعْوا إىل تطبيِق ما يؤمنوَن به يف إعامم استعامِل اللغِة العربيِة الفصيحِة لغَة حديٍث 
وكتابٍة يف خمتِلِف جماالِت التعليِم واإلعالم، ولكنهم ووِجهوا بعوامَل ومشكالٍت 

ومربراٍت َعْرَقَلْت نجاَحهم، ومنَعْت حتقيَق آماهِلم. 

ُمْلِزٍم  قراٍر  إىل  احلاجُة  ولكنها  ما،  بقضيٍة  مسؤوٍل  إيامِن  يف  ليست  املسألَة  إنَّ 
ثوابًا  تنفيذِه  مسألَة  ويتابُع  مِلكًا،  أم  كاَن  رئيسًا  الدولِة:  يف  األوُل  املسؤوُل  ُيصدِرُه 
هذا  يف  ولنتذكر  ملوكهم؛  ديِن  عىل  فالناُس  إنجاِحِه؛  لعوامِل  توفرِيِه  بعَد  وعقابًا 
السياِق كيَف كاَن ملحمِد عيلِّ األثُر املبارُش يف حركِة الرتمجِة إىل العربية، وتعريِب لغِة 
الطبِّ واهلندسِة وغرِيها من العلوِم البحتة، وكيَف اقُتِفَي َأثُرُه يف َجْعِل اللغِة العربيِة 

ِة العلميِة وغرِيها. الفصيحِةلغَة التعليِم والتأليِف واملصطلِح العلمي واملََجلَّ

ُم  خَيُدِ بام  التمسِك  يف  الشعِب  إرادُة  ولكّنها  االحتالِل  هيمنَة  املسألُة  وليست 
ْر أيضًا كيَف قاوَم قادُة الفكِر والثقافِة يف مرَص  خصائَصُه واستقالَل هويتِِه، َوْلنتذكَّ
العربيِة  نبِذ  إىل  قوٍة  من  أويِتَ  ما  بكلِّ  سعى  الذي  الربيطاين  املحتلِّ  إرادَة  العربيِة 
لغُتُه  أو  العاميُة  ها  لَّ حَمَ لتِحلَّ  والتأليف  التعليِم  جماالِت  من  وكتابًة  نطقًا  الفصيحِة 

اإلنجليزيُة. 
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الرتكيِة والفرنسيِة، ونجحوا  اللغتنِي  السوريوَن عىل  َد  مَتَرَّ أيضًا كيَف  ْر  َوْلنتذكَّ
يف تعريِب لغِة اإلدارِة، ولغِة الطبِّ وغرِيها من املقرراِت العلميِة، َوَجْعِل الفصيحِة 
لغَة التأليِف والتعليِم وما إىل ذلك. وكيَف انطلَق أهُل املغرِب العريبِّ والسيام أهُل 
وشجعهم  التعريب،  معركِة  إىل  الَفرنيسِّ  االستعامِر  ِرْبَقِة  من  حتررهم  بعَد  اجلزائِر 
العرُب يف فرتِة املدِّ القومي، وحققوا يف هذا املجاِل القوميِّ انتصاراٍت كثريًة َرَفَعْت 
من شأِن العربيِة الفصيحِة يف هذا البلِد الذي طالت فرتُة وقوعِه حتت سيطرِة الغازي 
الفرنيس الذي نرَش لغَتُه بينهم، وكذلك كاَن حاُل أهِل العراِق والسوداِن واألردن 
ولبنان وفلسطني يف املحافظِة عىل متسكهم بلغتهم العربيِة الفصيحة، وحرِصهم عىل 

سالمِة أنظمتِها، وتنقيتها من الدخيل.

ِلِع عىل أحواِل  ب( معوقات تعريب لغة العلوم يف التعليم العايل: ال ُيْمِكُن للمطَّ
ُيْنِكَر عدَم قدرِة العرِب يف خمتِلِف  التعليِم العايل يف بالدنا العربيِة يف هذِه األياِم أْن 
دوهلم -فيام عدا سوريَة عىل ما هو ذائع- عىل حتقيِق هذِه الرغبِة القوميِة التي ما َفتِئوا 
يف َتْكراِر القوِل برضورِة حتقيِقها، وذلك عىل الرغِم من َكثرِة الدعواِت والدراساِت 
واملؤمتراِت واملقاالِت والتوصياِت التي تنادي باحلفاِظ عىل اللغِة العربيِة الفصيحِة، 

واملطالبِة بجعِلها لغَة التدريِس يف مجيع التخصصاِت اجلامعيِة.

أقول: ذهبت حماوالُت تعريِب لغة العلوم والتقنيات يف مرحلِة التعليِم العايل 
أدراَج الرياح، وتظافرت عوامُل خلدمِة مآرِب املستعمريَن َفَزَوِت العربيَة الفصيحَة 
واهلندسِة  الطبِّ  ختصصاِت  يف  والسيام  الَبْحَتِة  العلوِم  جماِل  يف  التدريِس  لغِة  عن 
والتقنياِت من قبل، وأضيف إليها يف هذه األياِم كليات احلقوِق والتجارِة، عىل أنَّ 

من أهمِّ هذِه العوامل فيام نرى:
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أواًل: انزواَء تياِر املدِّ القوميِّ

تعريِب مضامنِي  القوميِّ نجاُح مساعي  املدِّ  تياِر  قبَل ضعِف  املأموِل  كاَن من 
مجيِع املقرراِت وإلقاِء دروِسها باللغِة العربيِة الفصيحِة يف مجيِع املراحل التعليِميِة، 
وقد كاَن للتدخالِت األجنبيِة، وتقوُقِع كلِّ دولٍة عربيٍة يف حدوِد ذاهِتا، أو اختالِفها 
مع غرِيها، أو حتاُلِفها مع غرِيها للوقوِف ضدَّ حتالٍف آخَر، األثُر الكبرُي يف رشذمِة 
القوميِّ  التياِر  تقهقِر  إىل  أّدى  الذي  األمُر  لبعض؛  بعِضهم  وخماصمِة  العرب، 

ِة التي قلَّ االتِّكاُء عىل فاعليتِها بل آماِل حتقيِقها. ومشاريِعِه الَوْحَدِويَّ

ِة انزواُء اإلرادة املشرَتَكِة  ْسِميَّ يرتتب عىل انزواِء هذا الفكر القوميِّ يف املؤسسِة الرَّ
يف القوِل والتخطيِط والِفْعِل؛ األمُر الذي يزيُد من تباعِد أبناِء األمِة الواحدِة، وجيعُل 
ُر إال يف ُحدوِد مصاحِلِها الذاتيِة التي قد يرضُّ حتقيُق بعٍض منها  كلَّ دولٍة منها ال ُتفكِّ

بغريها من الدوِل الشقيقة.

دولٍة  كلِّ  انشغاِل  إىل  سيؤدي  امُلَوّحد،  العريبِّ  الفْعِل  إرادِة  وجوِد  عدَم  إنَّ 
باالستجابِة مِلا يراُه القائموَن عىل التخطيِط والتنفيِذ فيها، والتفرِد يف التجديِد أو اختاذ 
ٍة قوميٍة عامٍة تلتزُم مجيع الدوِل العربيِة تنفيَذ بنوِدها، وإعامَم  القرار، بعيدًا عن أيِة ُخطَّ
ُل إليِه من نتائَج جديدٍة للدراسِة العربيِة املشرَتكِة، وإبداَء الرأِي فيِه؛ األمُر  ما ُيَتَوصَّ
الذي َسُيْنهي- فيام نرى- البقيَة الباقيَة من آماِل العمِل العريبِّ املشرَتك، وسيجعُل 

كلَّ دولٍة لقمًة سائغًة يف فِم غيالِن العوملة.

ويف مقاِم اللغاِت نرى حماوالِت األمريكاِن املستميتِة لنرِش لغتهم: لغِة العوملِة 
يف  مهمٍة  جماالٍت  يف  ُلغويٍّ  ٍد  لِتوحُّ يزعمون-  -كام  حتقيقًا  األخرى؛  الشعوِب  بنَي 
ُب الناَس يف خمتِلِف أنحاِء العامل من بعضهم. احلياِة؛ األمُر الذي -كام يزعمون- سُيقرِّ
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رِف املضاد نجد الدوَل القويَة َتبذُل اجلهوَد امُلْضنِيَة، وتنفُق األمواَل يف  ويف الطَّ
سبيِل احلفاِظ عىل لغتِها يف َعْقِر داِرها، ومحايتِها من أخطاِر العوملة، ودعِم حضوٍر 
َحيٍّ هَلا يف مواطَن أخرى والسيام التي كان هلا تواجٌد فيها من قبل، كام يف الفرانكفونية 
والسيام  العريب،  الوطِن  دوِل  يف  مكانتهام  تعزيِز  إىل  تسعياِن  اللتني  واإلسبانوفونية 

دول املغرب واجلزائر وتونس.

من  واالستفادِة  ِد،  التوحُّ إىل  َتسعى  األوربيَة  الدوَل  نرى  أن  غريَبًا  يبدو  وقد 
-نحُن  أنفَسنا  ونجَد  املختِلفِة،  القاراِت  دوِل  من  غرِيها  عىل  السيطرِة  يف  ها  توحدِّ
العرَب الذيَن نمتلُك كلَّ مقوماِت الَوحدِة الطبيعيِة- نزداُد ترشذمًا؛ لِتتسَع الفجوُة 

بيننا لغًة وفكرًا وثقافًة. 

كثريًا  نشكو  الدراسة-  هذِه  اهتامِم  -جماِل  الفصيحِة  العربيِة  اللغِة  مقاِم  ويف 
لغِة  مقاماِت  والسيام  املقاماِت،  من  كثرٍي  يف  إليِه  وصلت  الذي  املرتّدي  احلاِل  من 
العلوِم والتقنياِت واألسامِء احلضاريِة اجلديدة، وما زلنا ندعو إىل العودِة إىل جتارِب 
مجيع  يف  التدريِس  لغَة  الفصيحِة  العربيِة  جعِل  يف  سواء  التعريِب،  يف  األسالِف 
 ، املقرراِت، والسيام يف املرحلِة اجلامعية، أم يف تعريِب املصطلِح أو اللفِظ احلضاريِّ
لُه  َنعَجُز عن إجياِد بديٍل عريبٍّ  إلباِس ما  البديِل هلام، أو  اللفِظ العريبِّ  وذلك بإجياِد 

الكوفيَة العربيَة، وذلك بصياغتِه الصياغَة التي ُتوافُق صيَغ العربيِة املَقيسَة.

إنَّ عَدَم وجوِد خطٍط قوميٍة، وإجراءاٍت تنفيذيٍة موحدٍة ُتَطبَُّق يف بالِد العروبِة 
كافًة سينتُج عنه أرضاٌر َجسيمٌة يف بنيِة الفكر العريبِّ وثقافته، َوَمناحي التواصِل بني 
التنفيذ، ويف جماِل  العربيِة ذاهتا، وسيؤدي إىل تعدِد اخلطِط واختالِف طرِق  الدوِل 
اللغِة سيؤدي إىل إضعاِف اللغِة العربيِة، وطغياِن أثِر العاميِة والدخيل فيها، وبلبلٍة 

يف املصطلحاِت واأللفاِظ اجلديدة.
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وإّن من مظاهِر غياِب التنفيِذ العريبِّ يف جماِل اللغِة العربيِة الفصيحِة َأننا ما زلنا 
عليِه  جيتمُع  الذي  الواحِد  العريبِّ  احلضاريِّ  اللفِظ  أو  العلميِّ  املصطلِح  إىل  نفتقُر 
العرُب يف أقطارهم مجيِعها، وما زلنا نشعُر باحلاجِة إىل جهوٍد موحدٍة حثيثٍة لنستطيَع 
ّطي ما يواجهنا من مشكالٍت يف مسائِل التعريِب بصفٍة عامة،  ّنا من خَتَ القوَل بأننا مَتَكَّ
وذلَك عىل الرغِم من جهوٍد كثريٍة بذلْتها اجلامعاُت واألفراُد والصحُف واملجالُت؛ 
واملجامُع اللغويُة والعلميِة منفردًة أو جمتمعًة يف إطار »احتاِد املجامِع اللغويِة«)3(، أو 
يستطيُع  فال  العريب«)4(؛  الوطن  يف  التعريب  لتنسيق  الدائم  »املكتب  جهوِد  ظلِّ  يف 

بَة التي ُوِضعْت يف هذا السياِق. أحٌد أْن ُينِكَر البدائَل العربيَة أو امُلَعرَّ

إِنَّ ما أَودُّ التنبيَه عليِه -مرًة تِْلَو مرٍة- هو أنَّ هذِه اجلهوَد التعريبيَة وما ينتُج عنها 
ُننا  من ثامٍر مفيدٍة لُِلَغتِنا الفصيحِة لن ُتؤيِتَ أكَلها ما مل نجد الطرَق العالجيَة التي مُتَكِّ
التعريِب  نجاعة  مدى  حوِل  اجلدِل  من  واالنتهاِء  العربيِة،  ُفْرَقتِنا  عىل  التغلِب  من 

بقراٍر ُمْلِزٍم تنفيُذُه للجميع. 

وإذا كّنا نطمح إىل لغٍة عربيٍة فصيحٍة جتمُع بني أبناِء العروبِة يف املرشِق واملغرِب 
ُر من سياسِة التفرِد يف تعريب املصطلِح واللفِظ احلضاري، ونرى أنَّ جلوَء  فإننا نحذِّ
دولٍة عربيٍة ما إىل التعريِب املنفرِد إْن كاَن مفيدًا للحفاِظ عىل عروبِة لغِة العرب فإنه 
ِه؛  ًا لسياسِة التوحيِد اللغوي الفصيِح التي ننشدها لوطننا العريبِّ كلِّ قد يكوُن ُمرِضّ
فيها؛  االجتهاداِت  وتعدِد  جديدٍة،  عربيٍة  أوضاٍع  من  ختلو  ال  الوطِن  هذا  فأمصاُر 
الليبي األستاذ  َذَكَر رئيس املجمع  التعدُد والرّتادف)5(؛ فقد  ينتُج عنها  األمُر الذي 
الدكتور حممد فهيم اخلثيم أنَّ اجلامهرييَة الليبيَة قد َحَسَمْت أمَرها يف هذِه القضيِة، 
وأصَدَرت القراَر امُلْلِزَم بإجياِد البديِل العريبِّ ألسامِء املسمياِت الوافدِة، واستعاملِه يف 

جماالِت احلياِة.
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جماِل  يف  جريئة  تنفيذيًة  خطوًة  َكْونِِه  من  ينبُع  اللغويِّ  احَلْسِم  هلذا  إكباَرنا  إنَّ 
التعريِب الذي طاَل اجلدُل حوَله، وملّا ينتِه يف حمافلنا العربية، وحّبذا إعامُم هذا احلسِم 

بل اإلنجاِز التَّعريبِيِّ َوْفَق خطِة عمٍل عربيٍة مشرتكٍة.

ِزَم العرُب أمَرهم يف هذِه القضيِة القوميِة فإننا نقرتُح -يف هذا املقاِم-  وإىل أْن حَيْ
تذلياًل لعقبات التوحيد:

أو . 1 العلميِّ  اللفِظ  بوضع  ودراساهتم  مؤلفاهِتم  متون  يف  املؤلِّفون  يقوَم  أْن 
؛ ضامنًا للتوحيد فإذا ما تمَّ االتفاُق يف يوٍم ما  احلضاريِّ يف مقابل البديِل العريبِّ

عىل التوحد والتخفف من الرتادِف ُاخترَي ما ينعقُد اإلمجاُع عليه.

إنَّ َوْضَع اللفِظ احلضاريِّ أو املصطلِح األجنبيِّ عىل هذا النحِو امُلشاِر إليِه له 
ال  الذي  األصِل  األجنبيِّ  املصطلِح  عىل  العرِب  الدارسنَي  اِْطالُع  األوىل:  فائدتُه: 
خيَتلفوَن يف لفِظِه، وبياُن مصدِرِه، واألخرى: املساعدُة يف توحيِد التعريِب؛ َفوضُع 
ِع البدائِل العربيِة  البديِل العريبِّ بجانِب املصطلِح األجنبيِّ الوافِد سيسهم يف تيسرِي مَجْ

يف حالِة تعدِدها، واختياِر املناسِب منها.

األجنبيِة . 2 للمصطلحات  مصنٍَّف  كلِّ  آِخِر  يف  معيجامٍت  بإعداِد  يقوموا  أن 
ومقابالهِتا العربيِة، واإلشارِة إىل أماكِن ُوروِدها يف امُلتون.

للجهِة . 3 بإرساِل مقرتحاهتم وأوضاعهم اجلديدِة  األفراُد واملؤسساُت  يقوَم  أن 
املهمِة  هذه  إسناُد  وحبذا  والنرش،  القرار  واختاِذ  واالختياِر  بالدراسِة  لِة  املخوَّ
ليست  الفصيحُة  العربيُة  فاللغُة  العربية؛  اللغويِة  املجامع  احتاِد  إىل  القوميِة 
؛ وإنام هي ِمْلٌك للعرِب مجيعًا يف خمتِلِف أقطاِرهم؛ وإنَّ اختاَذ  ِمْلَكًا لُِقْطٍر عريبٍّ

ُد فيه. َفرُّ إجراءاٍت أو قراراٍت مصرييٍة فيها ال جيوز أليٍّ منها التَّ
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ثانيًا: تأثر العرب بغريهم يف جماالت البحوث العلمية والتقنية احلديثة

التأثِر أو األخِذ عن غرِيهم من األمِم يف  العرُب يف هذه األياِم مرحلَة  يعيُش 
لغتِهم،  يف  َأَثُرُه  ينعكُس  الذي  األمر  احلديثة؛  والتقنيِة  العلميِة  البحوِث  جماالِت 
يف  القويُّ  َر  يؤثِّ أْن  طبيعيٌة  ظاهرٌة  وهي  واالصطالِح؛  التسميِة  جماِل  يف  والسيام 
الضعيف؛ فالقوة هي التفوق والقدرُة عىل التأثري، فإذا كانت األمُة قويًة أو متقدمًة 
علمّيًا أو حضارّيًا أو عسكرّيًا أو اقتصادّيًا فسيظهر ذلك يف لغتها؛ألنَّ قوَة األمِة أو 
تقدَمها َيعني قوَة لغتها، وضعف األمِةيعني أيضًا ضعَف لغتِها؛ لذا فإنه ال ُيمكُن أْن 
ُينَسَب لُِلَغٍة عيَبًا، وإنام العيُب مصدُرُه أهِل اللغِة أنفِسِهم؛ األمُر الذي يمكُن أْن يثبَتُه 

سالمُة أدائِها عنَد بعِضهم، َوَتَرّديِه عنَد بعٍض آَخَر منهم.

ورحَم اهلل عامِلَنا ابَن خلدون الذي َأوضَح أثَر القوة والضعف يف اللغة فقال: 
عليها  الغالبني  اجليِل  أو  األمِة  بلساِن  تكون  إنام  األمصاِر  أهِل  لغاِت  أن  »اعلم 
واملغرب  باملرشق  كلها  اإلسالمية  األمصار  لغات  كانت  ولذا  هلا؛  ني  املخَتطِّ أو 
لغُتُه  ستغلب  الغالبني«  »اجليل  أسامه  ما  أو  الغالبة  األمة  أن  يرى  فهو  عربية«)6(، 
الذي  إليه؛ األمر  للغالِب حلاجتِِه  املغلوِب  بتبعيِة  املغلوب، ويعلل ذلك  لغَة اجليل 

ينعكس عىل لغته؛ ألن اللغة وسيلته لالتصال به واالستفادة منه.

اللغاِت  الديُن  َهَجَر  »ملّا  فقال:  املعنى  هذا  إىل  اجلليُل  العامُل  هذا  لفت  وقد 
مجيع  يف  ها  كلُّ ُهِجَرْت  عربيًا  اإلسالمية  بالدولة  القائمني  لساُن  وكان  األعجميَة، 
من  العريب  اللسان  استعامل  فصار  دينه،  وعىل  للسلطاِن،  َتَبٌع  الناس  ألن  ممالكها؛ 
لغاهتم وألسنَتهم يف مجيع األمصار  األمُم  العرب، وهجر  شعائِر اإلسالم، وطاعِة 
واملاملك وصار اللسان العريب لساهَنم«)7(؛ فاللغة العربية بقوِة أهِلها وإرصاِرهم عىل 

ها. لَّ نرش الدينِاإلسالميِّ أزاحت لغات شعوب البالد املفتوحة لَِتِحلَّ حَمَ
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وضعَفها  أهلها،  بقوِة  اللغِة  قوَة  أنَّ  يف  نظريته  يؤكَد  لكي  خلدوٍن  ابن  وترى 
فرياها  أهِلها  سلطاِن  اندثاِر  بعد  العربية  حال  يف  الثاقِب  بنظِرِه  جيول  بضعِفهم 
الديلم والسلجوقية بعدهم باملرشق  العجُم من  القهقرى، يقول: »وملا متلَّك  تعود 
املاملك اإلسالمية  امللُك واالستيالُء عىل مجيع  باملغرب، وصار هلم  والرببر  وزناتة 
َفَسَد اللسان العريب لذلك، وكاد يذهب لوال ما حفظه من عناية املسلمني بالكتاب 

والسنة اللذين هبام ِحْفُظ الّدين«)8(.

ثالثا: اجلدل حول جدوى تدريس العلوم والتقنيات باللغة العربية

خيرُج امُلَتَتبُِّع للِحواراِت واملناقشاِت التي تدوُر حوَل لغِة التدريِس يف الكلياِت 
أساتذهتا  من  مجهرٍة  قناعِة  بعدَم  ُتفيد  نتيجٍة  إىل  العريبِّ  الوطِن  يف  والتقنيِة  الِعْلميِة 
بجدوى تعليم العلوِم احلديثِة باللغة العربية؛ فهم يقولون: »إنَّ تعليَم العلوِم احلديثِة 
التواصِل مع اآلَخرين، ومالحقِة  باللغة العربيِة سيحرُم الدارسنَي واملختصنَي من 
تربيٌر  ريٍب-  -بال  وهذا  أجنبيٍة«،  بلغٍة  مصوغٌة  ألهنا  املتتابعِة؛  العلميِة  التطوراِت 
مِلا هو سائٌد يف غرِي  الفصيحة؛ وذلَك ملخالفتِه  البالِد  للغِة  املنترصيَن  واهٌن يف نظِر 
بنجاعِة  تقوُل  اللغويِة  امِت  وامُلسلَّ الرتبويِة  النظرياِت  أبسَط  وألنَّ  العربيِة؛  الدوِل 
العمليَة  ُل  ُيَسهِّ عامٍة-  -بصفٍة  هبا  واالكتساَب  التعليَم  وبأنَّ  البالِد،  بلغِة  التعليِم 
التعليميَة، وجيعُل استيعاَب مضامينها أيرَس منُه يف حالِة كوهِنا مدروسًة بلغة أجنبيٍة.

وكذلك يمكن االحتجاج بتجربة العرب يف العرصين العبايس والعرص احلديث ؛ 
فقد شهد العرص العبايس ترمجة العلوم املختلفة إىل العربية، وألف العلامء املسلمون 
فيها بالعربية، وكذلك كان احلاُل يف بداياِت العرِص احلديِث الذي شهَد يف مرص يف 
الكتب  من  كثري  ترمجة  عنه  ونشأ  بالغرِب،  العلميِّ  االتصال  بدايَة  عيل  حممد  عهد 
الطبية والصيدليِة واهلندسيِة وغرِيها، وُعنيت جمالٌت علميٌة كاليعسوب واملهندس 
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واملقتطف واهلالل واملجلة الطبية املرصية والضياء وغريها باملباحث العلميِة البحتِة، 
وأفسحت هذِه املجالُت وغرُيهاأحيازًا ملباحِث العلامِء وآراِء املنشغلني بقضيِة الرتمجِة 
واملصطلح وتعريِب العلوم، ويف سوريا ظهرْت حركُة تعريٍب نشطٌة نتج عنها نجاح 
جتربة التدريس بالعربية الفصيحة يف الكلياِت الطبيِة والصيدليِة والعلمية، وكذلك 
نشاٌط  األردن  ويف  العلوم،  تعريب  يف  ُينَكُر  ال  دوٌر  وجامعاتِه  لعراِق  ملجمع  كان 

معارِصٌ ملحوٌظ يف الرتمجِة والتعريب.

الفصيحِة  العربيِة  قدرِة  عىل  واضحًة  أدلًة  وغرُيها  األنشطُة  هذِه  كانت  وإذا 
عىل التعبرِي عن العلوِم احلديثِة، وإمكاِن استعامهِلا لغًة للتدريِس فيها فإنَّ َكْوَن األمِة 
العربيِة استثناًء يف التدريِس بغرِي لغتها األمِّ يف َعْقِر داِرها ينبغي أْن يكون حافزًا رئيسًا 
العلوِم، وإثباِت مقدرهتا  اللسانيِة يف هذِه  للتعبرِي عن هويِتهم  العرِب  لدفِع علامئنا 

عىل التعبري عنها كغرِيها من لغات األمِم احلية.

إنَّ اللجوَء إىل اإلنجليزيِة أو الفرنسيِة يف تدريِس العلوِم يف اجلامعاِت واملعاهِد 
املستعمِر  آثاِر  من  التخلِص  القدرة عىل  عدُم  أمهها  إىل عوامَل  أيضًا  يرجُع  العربية 
الذي أرضَّ بالبالِد ولغتها األمِّ حنَي أزاَحها لِيستبدَل هبا لغته؛ ليجعَل أهَلها َتَبَعًا له 
َيسوُسهم كيَف يشاء، فال يستطيعوَن الفكاَك من سيطرته حتى يف حالِة انزوائِِه عن 

أراضيِهم.

تدريِس  يف  الفرنسيِة  أو  اإلنجليزيِة  اللغِة  استعامِل  إىل  العرِب  مجهوِر  اجتاَه  إنَّ 
العلوِم والتقنياِت يعوُد سببه إىل التبعيِة التي ما زالت آثاُرها معششًة فينا إىل اليوم، 

كلنا يكره االستعامَر، ولكننا مل هنتِد َسِوّيًا إىل كيفيِة اخلالِص من تبعيتنا له.

ُل اجتاَهًا غريَبًا ترفضُه طبائُع الشعوِب احليِة،  إنَّ اخللوَد إىل الغربِة اللغويِة تشكِّ
ُف أبناَءنا  وهو يف وطننا العريبِّ َيرُضُّ كثريًا باللغِة العربيِة يف هذه املجاالت؛ ألنُه َيرْصِ
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ِرُم هذِه اللغَة من التأليِف فيها؛ مما ُيعنُي  املتخصصنَي فيها عن ثقافِة عربيتهم فيها، وحَيْ
العربيَة  لغَتنا  وُيفِقُد  العربيِة،  األلسنِة  أهِلِه عىل  املصطلِح األجنبيِّ ولغِة  عىل سيادِة 
العرِب  أجياِل  اغرتاِب  من  يزيُد  الذي  األمُر  العلوم؛  هذِه  جماالِت  يف  لغويًة  ثروًة 

الصاعدِة يف املجاالِت احلديثة. 

ُل حاجًة علميًة؛ ألنَّ هذه  إن القول بأن التدريَس باإلنجليزيِة أو الفرنسيِة يشكِّ
ُن من متابعِة  العلوَم دائمُة التجدِد واإلضافة، وإنَّ امتالَك أحَد هاتنِي اللغتنِي َسُيَمكِّ

ًة مردودًة من جوانَب عدٍة، أمهها: ُل ُحجَّ ما جَيِدُّ يف هذِه العلوِم، ُيشكِّ

ُة الفريقني الذين ُيدرسوَن باإلنجليزية والفرنسيِة، ولكنَّ امللحوَظ أنَّ . 1 هي ُحجَّ
التجديَد  سيالحُق  فكيَف  اإلنجليزيَة  يعرُف  ال  قد  الفرنسيَة  يعرُف  ممن  كثريًا 

بغرِي اللغِة التي ال يعرفها؟

هاتنِي . 2 عىل  حكرًا  َيعد  مل  والتقنياِت  العلوِم  من  كثرٍي  استحداَث  فإنَّ  وكذلك 
واليابانيِة  كاألملانية  ورشقيٌة  غربيٌة  لغاٌت  األياِم  هذه  يف  شاركها  فقد  اللغتني 
َس األساتذُة الذين تعلموا  والصينيِة والروسيِة وغريها؛ فهل يعني هذا أْن ُيَدرِّ

يف اخلارج يف جامعاتنا باللغِة التي يتقنوهنا؟

أنفَسنا  َل  وُنَفعِّ بلغتنا،  نثَق  أن  واملنطِقيَّ  املعقوَل  ولكن  طبعًا،  بالنفِي  اإلجابُة 
احلوافِز، وعدُم  التَّكاُسُل، وعدُم  ُه  ولكنَّ الرتمجِة واإلضافة؛  ِفْعَل أسالفنا يف  لنفعَل 

وجوِد القراِر امُلْلِزِم الستعامل هذه اللغِة األصيلِة.

َفها عامُل اللغِة ابُن ِجّني وسايره  وإذا كانت اللغُة هي نتاَج عقوِل أهِلها، وكام َعرَّ
ُ هبا كل قوٍم عن أغراضهم«  العرِب وغرِيهم »أصواٌت يعربِّ اللغة  فيه مجهوُر علامِء 
التجديِد  حمطاِت  يف  املتقدمِة  الشعوِب  من  بغريهم  اللحاِق  عن  العرِب  تأخَر  فإنَّ 
واإلضافِة يف املجاالت التقنيِة والعلميِة البحتِة ينعكُس عىل إبداعهم اللغوي يف هذه 
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املجاالِت؛ وإذا كان أمُر العرِب تأخرًا عن اإلبداِع يف هذِه املجاالِت فام أَقلَّ من أْن 
يتحسسوا الوسائَل التي مكنت أسالفهم من اللحاِق بغرِيهم فيها. 

اللغِة  إىل  الِعلميِة  الرتمجِة  من  حاجاتنا  سدِّ  يف  منه  كبرٌي  جزٌء  يكمُن  احللَّ  إنَّ 
العربيِة الفصيحة، لِيكْن هؤالِء العلامُء الذيَن أكملوا دراساهتم العليا يف غرِي بالدهم 
أساتذَة الرتمجِة أو النقِل إىل لغتهم، وليكن -كام اقرتح بعُض علامئنا- من حوافِزنا 
مها  إىل تشجيِع الرتمجِة اشرتاُط وجوِد عمٍل مرتَجٍم يف البحوِث واألعامِل التي ُيقدِّ
اجلوائِز  ومنح  واألستاذية،  امُلشارك  األستاذ  رتبتي  إىل  للرتقيِة  اجلامعاِت  أساتذُة 

والتكريِم لألعامِل املتميزِة والبارعنَي يف جماِل الرتمجِة إىل العربيِة، ومنها إىل غرِيها. 

الفلسطينيِة يف مجِع أطباِء فلسطنَي  َه بتجربِة وزارِة الصحِة  ُنَنوِّ أْن  لنا  وإذا جاز 
الطبية يف  املعرفة  فإننا نذكر أهنا عندما رأت تنوع مناهل  عىل مصطلٍح طبيٍّ واحٍد 
السائدة،  الطبيِة  باملصطلحاِت  اجلدِد  األطباِء  تعريِف  يف  دوراٍت  أعدت  فلسطني 
ولكنَّ عيَب هذا اجلهِد أنه جيمع ألسنَتهم عىل مصطلحاٍت باللغِة اإلنجليزيِة وليس 
في هذِه املسألِة أنَّ هذِه الوزارَة تنبهت إىل أمهيِة التوحيِد،  باللغِة العربية؛ عىل أنَّ املهمَّ
ونأُمُل أْن يقرتَب اليوُم الذي نحقُق فيه آماَلنا يف َوحدِة املصطلِح العلميِّ يف أصقاِعنا 

، وما ذلك عىل اهللِ بعزيز. العربيِة بلغتنا األمِّ

رابعًا: عدم وجود القدوة

طرِحها،  إىل  مضطرٌّ  هو  تساؤالٍت  أماَم  السياِق  هذا  يف  نفسه  الدارُس  جيد 
العربية قادرون عىل احلديِث بصناعتهم يف خمتِلِف حمافِل  اللغة  ومنها: هل أساتذة 
احلياِة املعارصة؟ هل نراهم مجيعًا يتحدثون لطلبتهم هبذه اللغة التي مَحلوا فيها أعىل 
ْتُه أيدهيم دوَن  الشهادات؟ هل نراهم مجيعًا قادريَن عىل االنطالِق يف قراءِة ما َخطَّ
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خطأٍ أو َتَلْعُثٍم؟ وإذا كان أمُر نفٍر من هؤالِء ال يوَثُق بلغتِه أو علمِه فهل نلوُم األطفاَل 
َج هلم أهنا  ، أو ينرصفوَن إىل لغٍة أخرى ُروِّ والشباَب الذين يتعثرون يف لغتهم األمِّ
أسهُل من لغتهم، وأهنا ستكوُن سبيَل َثرائِِهم أو ارتقائِهم إىل اعتالِء املناصِب العاليِة 

املرموقة؟!

َم العربيِة فحسب؛ وليَتُه كاَن الوحيَد يف سبِب  عىل أنَّ القضيَة ليس سبُبها معلِّ
ها بسهولة؛ فهناَك من يشاركه املسؤوليَة  املشكلِة، ولو كان األمُر كذلَك ألمَكَن َحلُّ
يقتنع  الذين ال  والتقنيات  العلوم  املوادِّ األخرى والسيام معلمي مواد  من معلِّمي 

كثرٌي منهم بجدوى العربية يف تدريسها فيعكُس رأيه عىل طلبته.

العربيِة كان عىل أحسِن حاٍل يف تعليمِه للغِة، وحكايتِِه هبا  أمَر معلِم  َهْب أنَّ 
مع تالمذتِه وأفراِد جمتمعه فهل تراُه وحَدُه كافيًا حللِّ إذاعِة مشكلِة الفصيحِة؟ أم أنُه 

ينطبُق عليِه قوُل الشاعر)9(: )الطويل(

َمتى َيبُلغ الُبنياُن َيومًا مَتـاَمُه     إذا ُكنَت َتبنيِه َوَغرُيك هَيِدُم

ويف هذا املعنى قال القايض الفاضُل أيضًا:)الطويل(

َرَأْوا َألَف بــاٍن ال َيقوُم هِباِدٍم     َفَكيَف بِباٍن َخْلَفُه َألُف هاِدِم

ِر للعربيِة الفصيحِة يف تعامِلهم مع  إنَّ حاَل مدريس املقرراِت األخرى يف التنكُّ
تالمذهتم -َضْعفًا أو جهاًل بقدراهتا أو عدَم اقتناٍع بجدواها يف العمليِة التعليميِة- 
قاعدَة  حَيَيوَن  الدوِر  هلذا  تأديتِِهم  يف  وهم  َوُمَدرسيها،  بالعربيِة  ُر  َيتندَّ َمْن  كحاِل 
يتعامُل  العاملِ، حيُث  بلداِن  أكثِر  مألوٌف يف  ما هو  ؛ ألهُنم خيالفوَن  الشاذِّ االستثناِء 
موَن يف أحاديثهم العلمية ورشوِحهم التوضيحيِة مع تالمذهتم باللغِة الرسميِة،  املعلِّ
معلٍم  لكلِّ  ينبغي  ُه  أنَّ عىل  يتفقوَن  اإلنجليَز  وجدنا  ألهلها  اللغِة  أمهيِة  عىل  وداللًة 
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 Every teacher must be a للغِة اإلنجليزيِة يف مدرسته  أْن يكون معلاًم  إنجليزيٍّ 
التمسِك بلغتِهم،  الفرنجِة يف  teacher in English، وإذا كان هذا أمر األعاجِم أو 

فهو بأصحاب لغِة القرآِن َأْوىل!

ال نريد يف هذا السياِق أْن نقَف عند وسائِل حتسنِي لغِة املعلِم أو اخِلّريج، وكيفيِة 
ِج أو التعينِي؛ للتيقن  اختباِر قدراهِتام اللغويِة بامتحاٍن شفويٍّ وآَخَر كتايبٍّ قبل التخرُّ
وما  تنميتِها،  عىل  نعمُل  وكيف  ختصصه،  يف  الفصيحة  مِلَلكِة  منهام  كلٍّ  إجادِة  من 
اجلهُة املؤهلُة إلعدادِه أو حتسنِي ثروتِه اللغويِة وجعِلها مناسبًة الحتياجاِت طلبته، 
ُدها يف جماِل التوصياِت واملقرتحاِت  وكيفيِة مراقبته، وما إىل ذلك من أموٍر يتكرُر رَسْ
العالجية، وال أرانا نقول فيها اليوَم إال ُمعادًا مكرورًا؛ فقد ُقتَِلْت مشكالُتنا اللغويُة 
التي  واحللوُل  واملقرتحاُت  التوصياُت  وتوالِت  ومناَظَرًة،  ونقاشًا  بحثًا  وغرُيها 
استجابٍة  دوَن  اجلامعيُة  والكتُب  والرسائُل  والندواُت  املؤمتراُت  إليها  َخُلَصْت 

- لتحقيقها. ِفْعليٍة- يف األغلِب األعمِّ

املشكلة اللسانية )خالصٌة ورأُي(

ال أرانا يف عامَلنا العريب -منُذ َوَعْيُت عىل الدنيا- إال نعيُش املشكلَة تلَو املشكلة، 
املشكالُت  منها، وهكذا ترتاكُم  أكرَب  نقَع يف أخرى  َنفيُق من مشكلٍة حتى  إْن  وما 

لنعيَش يف َدّواماهِتاٍ دوَن قدرٍة عىل الرتكيز، أو اإلفاقِة من آثاِرها.

وإذا كانت اللغُة إحدى جماالِت احلياة، وأهمِّ مميزاِت أهِلها فإهنا -بال ريٍب-
واقعٌة يف إحدى دوائِر املشكالِت العربية، وفيها سنجد تكراَر البحث أو القوِل يف: 
النحو  التعليِم -تيسري  لغة  نمتلُك فصاحَتها- كيف نجعلها  العربيِة -كيف  إجادِة 
العريب- تيسري اإلمالء والكتابة العربية -مواءمة املقررات الدراسية لعقلية املتلقي- 
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-تعريب  العرص  احتياجات  لتلبية  العربية  تنمية  تدريسها-  -طرق  تأليفها  مناهج 
اللغوي  املعجم  -إعداد  اللغوي  املعجم  حتديث  احلضاري-  واللفظ  املصطلح 

التارخيي- حتديث تعليم العربية لغري الناطقني هبا، األصالة واحلداثة... إلخ.

واألهداُف، وال  الغاياُت  املتفقِة  املرتابطِة  املوضوعاِت  من  إهنا سلسلٌة  أقول: 
املتعاقبِة  أجياهِلم  بقاِء  من  غرابَة  وال  فيها،  التخصِص  أهِل  آراِء  تكراِر  من  َغرابَة 
التنفيِذ  مراحَل  املقرتحاُت  تبلُغ  مل  ما  ُمْفَرغٍة  حلقاٍت  يف  وتدوُر  األمواَج،  ُتصارُع 

واملتابعِة؛ لننتقَل بعدها إىل مراحِل اإلبداِع والتحديِث.

ٌة، وأنَّ اللغَة العربيَة ليست ِمْلَك ُقْطٍر عريبٍّ بعينِه فإنَّ حلَّ  وألنَّ املسألَة تراكميَّ
مشكالهتا حيتاُج إىل مرشوٍع قوميٍّ ُيعنى بالتوعية بأمهية اللغة الفصيحة، والتحذير 
بتنميِة  وُيعنى  يزالون،  وما  العربية،  أعداء  ها  ضدَّ بثَّها  التي  املغرضِة  الدعاوى  من 
استعامِل اللغِة الفصيحِة يف جماالِت احلياِة املتنوعة: يف البيت، والسيام لغة األم)10(، 
ويف احلضانة أو الروضة؛ ويف املسجد؛ ويف النادي الثقايف؛ويف اإلذاعتني املسموعِة 
يف  الرسمية  املخاطبات  ويف  احلوارية؛  واللقاءات  املسلسالت  يف  والسيام  واملرئية 
املؤسسات احلكوميِة وغريها؛ ويف تسميِة أسامِء الشوارع واملحالت التجارية ولغة 

الدعايِة واإلعالن واملنشور السيايس وغريه... إلخ.

بالعربيِة  ُيسهُمإسهامًا كبريًا يف إضعاِفاحلديِث  احليويِة  العوامِل  إمهاَل هذه  إنَّ 
الفصيحة)11( عىل األلسنة، وينعكُس أثُرها الضارُّ عىل لغِة الكتابِة التي عىل الرْغَم 

كتابتها سليمًة َنجُد َمْن خُيطُئ يف قراءهتا.

وحاصُل األمر أن املشكلَة ليست فيام هو مكتوٌب أو منصوٌص عىل فْعِله، أو 
عدِم  عن  تنتُج  ها  كلَّ واألخطاَر  ها،  كلَّ املشكلَة  ولكنَّ  ذلك،  إىل  وما  فيه،  مرغوٌب 

التنفيِذ أو سوِء اإلخراج.
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الرسميُة  اللغُة  هي  العربيَة  اللغَة  أنَّ  عىل  مجيعها  العربيِة  البالِد  دساترُي  تنصُّ 
أنَّ  عىل  األكاديمية  أنظمتها  تنصُّ  التي  العلميِة  معاهدها  حاُل  وكذلك  للدولِة، 
جماالٍت  يف  أخرى  لغٍة  إىل  اللجوُء  جيوُز  ولكنه  التعليِم،  لغُة  هي  الفصيحَة  العربيَة 

تقتضيها الرضورُة العلمية.

وإنَّ املعروَف هو أنَّ مقرَر اللغِة العربيِة وغرَيُه من املقرراِت يف املراحِل التعليميِة 
ها -فيام عدا بعض الكلياِت العلميِة والتقنية- مصوغٌة باللغِة العربيِة الفصيحة،  كلِّ
قناعتِه؟  املعلِّم؟، وما مدى  أموٍر كثريٍة أمهها: ما مستوى  املشكلَة تكمُن يف  ولكنَّ 
وبأيِة لغٍة يرشح؟؛ وما مدى استجابِة التالميذ ِ والطلبة؟؛ وما مضموُن املنهاج، وما 
مدى قربِِه من عقليِة املتلقي؟، وما مدى حاجته إىل التحديث؟؛ وما دوُر البيئِة يف 
ية أم املجتمعية أم الرسمية  التنميِة والتطبيق، سواء أكانت البيئة املدرسية أم اأُلرَسِ

أم الثقافية؟

أقول: إنَّ نجاَح إذاعة العربيِة الفصيحِة يف لغِة التعليم يتطلُب تفاعَل أدواِر هذِه 
ه القراُر التنفيذيُّ امُللِزُم، اخلاضُع منفذوُه للمراقبِة  البيئاِت مجيِعها، وأهمُّ من هذا كلِّ
والثواِب والعقاِب، وعليِه فنحُن نرى أنَّ املؤمتراِت ليست احَللَّ الوحيَد؛ فكثريٌة هي 
املؤمتراُت التي ُعِقَدت، وما أكثَر التوصياِت والقراراِت التي َصَدرت عنها، ولكننا 

لُّ املشكلَة؛ ألهنا ال متتلك قراَر التنفيِذ. نرى أن كثرة املؤمترات ال حَتُ

إظهاِر  يف  وراغبًا  عليه،  التغلب  إىل  رانيًا  اآلَخر؛  يبارُز  كلٌّ  املؤمترون،  جيتمع 
حيُلُم  أتى،  حيُث  إىل  كلٌّ  يعود  املؤمتُر  ينتهي  وعندما  وغرِيهم،  أقرانِه  أماَم  قدرتِِه 
باملشاركِة يف مؤمتٍر آَخَر دون َسْعٍي -من كثرٍي- إىل التطبيق، وإذا ما َسعى الساعي 
َوَجَد ُسدوَد املعّوقاِت تعرتُض طريَق الفعِل عنده؛ ألن املؤمتَر أو غرَيُه كاَن اجتهادًا 
ُيْكَتَب يف  ِفاًل؛ ألجِل أْن يقاَل: إنَّ جامعَة كذا قامت بعقِد مؤمتٍر أو أكثر!، أو  حَمْ أو 
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القول،  ِفْعِل  نتائَج  ُنظِهَر  أن  دوَن  وأوصينا  عقدنا  أننا  السنوي  أو  الفصيل  التقرير 
وهكذا نكتُب ونقوُل ونقرتُح َونويص، ولكْن:

َلَقد َأسَمعَت َلْو نــــــاَديَت َحّيًا      َوَلِكْن ال َحياَة مِلَن ُتنادي؟!)12(

ما أكثَر التوصياِت، وما أقلَّ التنفيَذ!، وما أكثَر املتباكنَي عىل اللغة!، وما أكثَر 
ٌر أهُلُه، ولكنَّ األهمَّ من هذا  الداعنَي إىل َنْجَدهِتا!، كلُّ هذا وغرُيُه يشٌء مجيٌل، وُمَقدَّ

ِه أيَن الِفْعل؟ كلِّ

إنَّ لغتنا العربيَة -أهيا القارئ الكريم- بحاجٍة ِمّنا إىل تفعيِلها، وإجياِد دوٍر هلا 
يف جماالِت احلضارِة والعلوِم والتقنياِت، وذلَك بإثباِت قدراهتا الذاتيِة يف التعبرِي عن 
هذه املجاالِت هبا يف مراحِل التعليِم املختلفِة، والسيام يف مؤسسات التعليِم العايل، 

واملؤمتراِت والندواِت وورِش العمل. 

ويف هذا املعنى قلُت يف قصيديت )اللغة وطن(: )الكامل(

ْفُس َلُه فاَه إىل اْلَعَمْل     ُحُلٌم مَجيٌل تـــــــاَقِت النَّ َهال جَتاَوْزنــا الشِّ
َنْحيا َحيــــــــاَة اْلِفْعِل داَم مَتاُمُه     َوَتِعزُّ داُر اْلُعْرِب َقْلبــــًا واِحدًا
ـُْقصاُن ـــــــرْصاُن     ِمْن َعْهِد كاَن َوِفْعُلها نـــ َدْرٌب َأمنٌي َرْجُعُه النُّ
ُلَغُة اْلُعروَبِة َصْوهُتا َأحْلـــــــــاُن     َسِلَم اللساُن َوساَدِت اأَلْوطاُن

وإذا كاَن املؤمتِروَن ال يمتلكوَن قراَر الفعِل فإنَّ السؤاَل الذي يطرُح نفَسُه يف 
الفصيحة؛ ليكوَن  باللغِة  أو احلواِر  ُيداِوُم أكثُرهم عىل املحادثِة  املقاِم هو: هل  هذا 

القدوَة التي يسمعها الناشئُة والناُس بصفٍة عامٍة فيحاكوهنا؟

إنَّ املحادثَة أو احلواَر واملحاكاَة من أهم مصادِر اكتساِب اللغة، وأنجِع وسائِل 
تعزيِز مكانتها يف ألسنة املتحدثني هبا، وإنَّ سيادَة اللغِة الفصيحِة يف هذِه السياقاِت 
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انتشاِر  اللغة، وترسيِخ ملكتها يف أهلها. إنَّ عدَم  ُل أساسًا قويًا لنموِّ  َلُتَشكِّ احليويِة 
ظاهرِة الفصيِح الُقدوِة يف نقِل اللغِة الفصيحِة الصحيحِة بل إسامِعها إىل املحيطنَي بِه 
ُل سببًا رئيسًا يف املعاناِة اللغويِة، وهذا السبب عامٌّ فيفلسطنَي  من أفراِد املجتمِع ُيشكِّ
وغرِيها من أصقاع العربية؛ لذا فنحن دائام نحث طلبتنا عىل السامع اجليِد واملحاكاِة 
الواعية؛ فهذان املبدآن فيهام حلُّ مشكلِة أي لغة، ومها مبدآن جيمعهام قانونعام ُأومن 

به وأردده َدْوَمًا، ولن َأَملَّ من ترديده: )اِْسمْع َوَأْسِمْع(.

اُلملصدَر الرئيَس الكتساِب اللغة، وإنَّ مصدَر اخللِل  إنَّ تطبيَق هذا القانوِن ُيشكِّ
ُ عن حرِصِه عىل اللغِة الفصيحِة،  واملعاناِة يكمن يف القوِل بام ال ُيفَعل؛ فاجلميُع يعربِّ
أحاديِث  يف  الدخيِل  من  ويشٍء  العاميِة  تغلغِل  عن  َيْكِشُف  املَعيَش  الواقَع  ولكنَّ 

منَي واخلطباِء واملذيعنَي وغرِيهم من الساسِة واملتنفذين. املعلِّ

وبصفٍة عامٍة فإنَّ معامَل احلديِث بالفصيحِةتكاد ختتفي من الشارِع املتخصِص 
واملتعلِم وغريِه، لذا فإّننا نرى أنَّ مطالَبَة الناِسوالسيام املتخصصنَي بالتزاِم الفصيحِة 
يف كالمهم، اعتامدًا عىل ما يدرسوَنُه أو حيَفظوَنُه من القواعِد اللغويِة التي َدَرَج َنَفٌر 
من ُمَعلِّمي العرِص عىل مزِج لغِة رشِحها بالعاميِة املمزوجِة أحيانًا بألفاٍظ وتراكيَب 
بتفعيِل  ْز  ُتعزَّ ُل منطقًا غرَي سليٍم، ولن تؤيَت ثامَرها يف اإلصالِح ما مل  دخيلٍة -ُتَشكِّ
املجاالِت،  خُمتِلِف  يف  بتنفيذها  ُيلتَزُم  قوميٍة  ٍة  ُخطَّ إطاِر  يف  وَأْسِمع(  )اْسَمع  قانوِن 
القدماء  عند  اللغة  يف  )السامع  دراستنا:  يف  املسألة  هذه  يف  حتدثُت  أْن  يل  سبق  وقد 

واملحدثني- رأي يف عالج املشكلة اللسانية()13(.
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حارُض العربيِة يف املؤسسِة التعليميِة الفلسطينيِة 

يف  حاهلا  كان  وإْن  العربية،  البلداِن  من  غريها  عن  كثريًا  فلسطنُي  ختتلُف  ال 
الذي  األمر  بأوامره؛  ويأمتُر  االحتالل،  لسلطِة  مبارشًة  خيضع   )48 )عرب  مناطق 
فإننا سنقسم حديثنا عن لغِة  التالميُذ والطلبة؛ لذا  التي يدرسها  يؤثر يف املضامنِي 
التعليِم يف املؤسسِة التعليميِة يف فلسطني إىل قسمني: األوُل خاصٌّ بأرايض )48(، 

واآلخُرخاصٌّ بالضفِة وغزة.

لغة التعليم عند )عرب 48(

 )48 )عرب  الداخل  فلسطينيي  أنَّ  العريبِّ  للقارِئ  معلومًا  يكوَن  أْن  ينبغي 
خيضعوَن لسلطِة االحتالِل يف كلِّ يشٍء من أموِر حيواهتم؛ فأموُر التعليِم ومناهُجُه 
ها وُترِشُف عليها وزارُة املعارف والثقافة اإلرسائيلية، وليس من شكٍّ  عندهم ُتِعدُّ
يف أنَّ اختياَرها ملضامينِه خيضُع للمعايرِي اإلرسائيليِة ونظرِة أصحاهبا للوجوِد العريب 
الذي  األمُر  العروبية؛  ذاتيتهم  من  العرِب  َسْلِخ  يف  املحتلِّ  أهداَف  قُق  َوحُيَ فيهم، 
التي  ليفنات  ليمور  أمثال:  من  إرسائيليني،  معارف  لوزراِء  عدٌة  ترصحياٌت  تؤكدُه 
العرب  الطلبة  والء  بمدى  العربية  للمدارس  ُص  خُتصَّ التي  امليزانيات  فيها  ربطت 
من  أهم  الرتبية  »إن  قال:  الذي  شيطريت  شمعون  و  الِكيان،  لدولة  وإخالصهم 
األمن«)14(، ويف هذا اإلطار نجدهم يصنفوَن )عرب 48( »َوفق املعايري األمنية إىل 
باهلوية  املتشبثني  اخلانُة  هذه  وتشمل  ومتطرفني)15(،  للدولة،  موالني  أْي  معتدلني؛ 
احلاكمِة  املؤسسِة  سياساِت  ومتفرقًة  جمتمعًة  الترصحياُت  هذه  تعكس  الفلسطينية. 
والناطقني باسمها، جتاه الفلسطينيني وجتاه تعليمهم، وتؤكد كون التعليم هبذه احلالة 
موَن اجلهاز التعليمي العريب »إىل  جهازًا للسيطرِة والتمييز العنرصي«)16(، وهم ُيَقسِّ



104

ثالث دوائر، وهي: التعليم العريب، املعارف البدوية، املعارف الرشكسية«)17(. ويف 
إطار سياسة َسْلِخ )عرِب 48( من هويتهم الفلسطينية والقومية نجد دولَة الِكياِن 
منَي الوطنيني، وختصيص ميزانية تعليمية ال تلبي متطلبات التعليم  تقوُم بفصِل املعلِّ
اخلاصة  والرتبوية  التقنيِة  اخلدمات  وتقليص  للدارسني،  الطبيعية  والزيادة  العريب، 

واملساعدة، وخفِض عدد الطالب املقبولني يف معاهد إعداد املعلمني... إلخ)18(.

سلطات  لت  تدخَّ  )48 )عرب  لـ  املخصصِة  الدراسية  املناهج  جمال  ويف 
االحتالل لتجريِد مضامنِي كتبِها من مواضيع »ذاِت صلٍة باهلويِة واالنتامِء القوميِّ 
عربيًة  »سيطرًة  هناك  فإنَّ  عامٍة  وبصفٍة  العربية«)20(،  واللغة  كالتارخِيواجلغرافيا)19( 
عىل إقراِر مناهج اللغة العربية: إن سيطرة شخٍص هيوديٍّ عىل رئاسِة اللجاِن التي 
بني  ما  الطريق  يف  اإلبداعية  اإلصالحات  بعِض  تاليش  إىل  أّدى  املناهَج  َتْفَحُص 

املناهج واملقتطفات األدبية التي تم إقرارها«)21(.

نجد  العربية  املدارِس  يف  واستعامهلا  العربيِة  تدريِس  يف  املقال  وبتخصيص 
ُل انعكاسًا ألهداِف االحتالِل يف إضعاِف غرِي اليهود؛  هجومًا عربانيًا مدروسًا يشكِّ
خمصٌص  هو  عاّم  تقلُّ  عامٍة-  -بصفٍة  العريبِّ  للدارِس  املخصصُة  التعليِم  فساعاُت 
القومية  -اللغِة  العربية  اللغِة  لتعليِم  املخصصَة  الساعاِت  وإنَّ   ، اليهوديِّ للدارِس 
للعرب- أقلُّ أيضًا مما هو خمصص للعربية)22(؛إذ تمَّ »تقليُص عدِد الساعاِت للعربيِة 
لصالح العربية؛ ففي العام 1965 حصل الطالب العرب عىل 824 ساعة)23( تعليم 
بالعربية، بينام هبطت عام 1973 إىل 732، باملقابل زادت ساعات العربية...، وما 
زال جمموع عدد ساعات تعليم اللغة العربية )768( يف املدارس العربية اليوم يفوق 

عدد ساعات تعليم اللغة العربية )732(، وهي لغة األم«)24(.
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الِكياِن  لغِة  العربيِة:  اللغِة  تدريِس  إعامَم  اإلرسائيليُة  املعارِف  وزارُة  فرضت 
الغاِصب، إىل جانِب اللغِة العربية يف مجيِع املراحِل التعليميِة، وقامت بِحْفِز املتفوقنَي 
االلتحاَق  يبغي  الذي  العريب  »الطالب  ونجد  أمامهم،  العمِل  جماالِت  بفتِح  فيها 
باجلامعِة -كام يقول د. موايس- يتجه إىل العربية بدًءا، حتى يكسب العالوة، وحتى 

َي لغَته«)25(. ُيَقوِّ

اللغِة  تدريَس   )48 )فلسطينيي  أبناِء  عىل  املفروُض  اإلرسائييلُّ  املنهاُج  ُيلِزُم 
العربيِة َبْدءًا من ِسنِّ الثامنِة؛ أْي مَن الصفِّ الثالِث حتى الثاين عرش »ال كلغٍة ثانيٍة، 

بل كلغِة دولٍة«)26(، ومن َثمَّ اللغة اإلنجليزية.

يشّكُل إضعاُف اللغِة العربيِة وهتميُشها لصالِح العربية يف دولِة الِكياِن الصهيوينِّ 
هدفًا رسميًا؛ وبذلك فإنَّ التلميَذ الفلسطينيَّ -بصفٍة عامٍة)27(- يدرُس يف مراحل 
، أو إْن شئت فقل: لغته  ما قبل اجلامعة ثالَث لغات: اللغة العربية، وهي لغته األمُّ
؛  ُد ِكياَن لغتِِه، بل كيانِِه العريبِّ القوميِّ دِّ القومية، واللغة العربية، وهي اللغُة التي هُتَ
َينفّكان،  ال  ِصْنواِن  مها  أو  واحدٍة،  لعملٍة  وجهاِن  العربيُة  والقوميُة  العربيُة  فاللغُة 

واللغُة اإلنجليزيُة لغُة العوملة.

البقعِة من  العريبَّ -والسيام األطفال والشباب- يف هذِه  وهكذا فإنَّ اإلنساَن 
اللغتني  بني  االزدواجيَة  هذِه  يعيُش  فهو  القومية؛  لغتِِه  اكتساِب  يف  يعاين  األرِض 
العامية والفصيحة التي ال يسمعها إال يف جماالٍت قليلٍة، وقد ال يسمعها صحيحًة، 

ُر ِحْرَصُه عىل تدريبِِه عليها.  - َمْن ُيَكرِّ وال جيد -يف األغلِب اأَلَعمِّ

دخولِِه  منذ  ثانيًة  لغًة  يدرس  العريب  فالطفل  اللغوية؛  الثنائيَة  يعيش  وكذلك 
َمْن  منهم  نجد  وقد  األطفال،  رياض  يف  يدرسها  من  ومنهم  االبتدائية،  املدرسة 

َيْدُرُس أكثَر من لغٍة أجنبيٍة.
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)48 )فلسطينيي  لـ  العربيِة  اهلويِة  طمَس  الصهيوينُّ  الِكياُن  حاول  أقول: 
بمختِلِف الطرِق، وذلك بفرِض مضامينه وقيمِه عليهم، وإشعارهم بأنَّ مستقبَلهم 
مرتبٌط بالتعايِش معه، واالندماِج فيه؛ وليَس من شكٍّ يف أنَّ هذِه السياسَة التمييزيَة 
وإجراءاهِتا قد أثَّرت يف إضعاِف العربيِة الفصيحِة والعاميِة؛ فالفصيحُة ال يسمعها 
ُل لغَة األكثرية، كام ال يمكُن  إال يف مقاماٍت قليلٍة، والعاميُة متتزُج بالعربيِة التي ُتشكِّ
احلديثِة  العلوِم  جماالِت  يف  والسيام  القوِم،  هؤالِء  لغِة  يف  العربيِة  أثِر  تفيّش  إنكاُر 
العربية  ُيْظِهُرُه -كام أوضَح غرُي دارٍس- »استعامُل  الذي  وأدواِت احلضارة؛ األمُر 

أحيانًا كوسيلة للتعبري...، أو استعامُل مصطلحاٍت بالعربية«)28(.

وقد توجهُت بالسؤاِل للدكتور فاروق موايس نائب رئيس جممع اللغة العربيِة 
يف  التدريِس  ولغِة  العربيِة،  اللغِة  منهاِج  عن  اإللكرتوين  الرتاسِل  َعرْبَ  إرسائيل  يف 
العربية فيها، فأجابني سيادتُه مشكورًا، وذلك  تأثري  مدارس )عرب 48(، ومدى 

عىل النحِو التايل:

س: هل يوَجد منهج للغِة العربيِة خاص بالدارسني العرب؟ هل هو مقتبس 
من بلد عريب أم مهجن أي خمتلط من بلدان خمتلفة؟ هل هو من تأليف مؤلفني 

فلسطينيني؟... إلخ؟

ج: املنهاج للغة العربية يعده معلمونا، وهناك جلان ختتار النصوص، وتستعني 
بنصوص خمتارة من مناهج العامل العريب،ولدينا كتب تدريس ومرشد للمعلم، 
ذلك  وأقول  منهج،  من  أكثر  يف  عضًوا  أعمل  مصاحبة؛  عمل  وكراسات 

بمسؤولية تامة.

مما  تستفيدون  هل  أو  املنهج؟  يف  عندكم  دوٌر  اإلرسائيليِة  للسلطات  هل  س: 
ُيعّلم يف أرايض السلطة أو الدول العربية؟
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ج: دور السلطة هو أننا بعد أن نفرغ من اختيار النصوص -التي ُنجري فيها 
أيَضًا رقابًة ذاتية، فنعرف أن هناك موادَّ ال جييزوهنا، وخاصة إذا كانت سياسيًة 
للثانوية  النصوص  اخرتنا  فمثاًل  املنهاج،  عىل  )يشوشوا(  أْن  يمكن  مبارشة- 
الطالب  دراسة  تكون  أن  إىل  نرمي  وكنا  واحلديث،  القديم  يف  ونثَرًا،  شعَرًا 
ميزانية،  اإللزامية: َوحديت أدب عىل األقل، فاعرتضوا، وقالوا: ليست هناك 
فالوزارة أفردت لألدب احلد األدنى وحدًة واحدًة فقط، والطالب يتوجهون 

للوحدة هبدف التيسري عليهم؛ فدراسة العربية ليست سهلة يف نظرهم.

 وظل األمر معلقًا، وما زلنا يف املنهاج القديم الذي أعددناه أوائل الثامنينيات، 
احلدُّ  يكون  أن  نرى  أدنى؛ ألننا  ًا  َحدَّ بوحدٍة  باالكتفاء  الوزارة  لطلب  ومل نستجب 

األدنى وحدتني.

املوفقة،  النصوص  اختيار  يف  هي  العربية  الدول  مناهج  من  الوحيدة  إفادتنا 
فأحياَنًا نختار ما اختاروه، ولكننا ال نتقيد بذلك.

م اللغة العربية متخصص فيها أو أي مدرس؟ س: هل َمن يعلِّ

موضوع  اجلامعة  يف  دَرس  خمتصٌّ  الثانويات  ويف  مدرس،  االبتدائيات  يف  ج: 
اللغة العربية.

أو  مثلها  العربي  حصص  هل  فيمدارسكم؟  العربية  اللغة  حصص  كم  س: 
أكثر؟.

ج: االبتدائيات مخس حصص لغة عربية، ويف الثانويات من 3-5 حسب اختيار 
املدرسة للوحدات التي تبغي تدريسها، فنظام شهادة الثانوية )البجروت( قائم 
تبًعا  ويقرر  خمتلفة،  مواضيع  يف  وحدة  عرشين  نحو  الوحدات  من  عدد  عىل 
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لتخصص املدرسة. اللغة العربية يف االبتدائيات ثالث، ويف الثانويات يتعلق 
مخس   = حصص  مخس  خيتارون  ما  كثرًيا  الطالب  ولكن  الوحدات،  بعدد 
وحدات؛ ألهنم حيصلون عىل مكافأة )بونوس( عن كل موضوع يدرسونه يف 

مخس وحدات.

س: هل هناك مراقبة حقيقية من املفتشينأواملوجهني لرضورة احلديث بالعربية 
الفصيحة يف قاعات الدرس؟

للمدارس  موجهون  وهناك  الثانويات،  يف  معدومًة  تكون  تكاد  الرقابة  ج: 
وفَق  ُيرشدوهنم  وإنام  هلم،  ملِزمني  ليسوا  فهم  قائمٌة؛  احلرية  لكن  االبتدائية، 
جدوٍل قد ال يتقيد به املعلم، إْن مل جيد مديًرا حازًما، التفتيش نادر، وليس له 

تأثرٌي كبرٌي.

س: هل الرشح بالعامية أمبالفصيحة؟

الوسطى،  اللغة  إىل  َيْعَمُد  من  وهناك  الدارجة،  يتحدثون  املعلمني  معظم  ج: 
سياقات  يف  ذلك  يتبعون  بل  دائاًم،  الفصيحة  عىل  احلريصني  نجد  ما  ونادرًا 
خمتلفة، بل يظل األمر محاسات تزيد وتنقص، وال أظن أن الوضع خمتلف كثرًيا 

يف العامل العريب.

س: هل ُيطَلُب من املعلمني فياملواد املختلفة التدريُس بالعربية الفصيحة؟

ذلك  ألن  وليس  للمعلم،  تبعًا  يتم  التطبيق  التطبيق؟  أين  ولكن  ُيطلب،  ج: 
ُطِلَب منه.

حصصهم  يف  الطلبة  يستعملها  عربيٍة  وتراكيَب  ألفاٍظ  ذكُر  يمكن  هل  س: 
الدراسية، والسيام حصة اللغة العربية؟ أرجو ذْكَر أمثلٍة ما أمكنكم ذلك.
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ج: ثمة معلمون قالئُل يستخدمون العربية يف الدرس، وقد يرشح املعلُم كلمًة 
فاملعلم  العربيُة  املصطلحاُت  أما  الشائع،  العربي  باللفظ  الطالُب  يعرفها  ال 
يرشح ويشري إىل األلفاظ وكأهنا عربية، نحو: )بونوس = عالوات إضافية(، 
)يومان = دفرت اليوميات(، )حشاد = امتحان مشكوك فيه(، )جيمر = امتحان 

إهناء(... وعرشاٌت غريها، وهكذا يستعملها املعلمون بدون تردد )أ.#(.

املصطلُح  هذا  قاهرية(:  )اجليم  )الَبْجروت(  كلمَة  السياق  هذا  يف  وأضيُف 
يقول  التوجيهي، وقلَّ منهم من  إىل  الذي يستعمله )عرب 48( يف إشارٍة  العربيُّ 
من  غريهم  ألسنِة  عىل  الذائعان  املصطلحان  ومها  العامة،  الثانوية  أو  التوجيهي 

إخواهنم الفلسطينينَي يف أرايض السلطِة الوطنية.

س: هل ُيقبل الشباب العريب عىل اللغة العربية؟

اللغة  ج: املشكلة عامة لدى شبابنا العريب أنى أقام، إذ يقل املهتمون بدراسة 
وآداهبا.

ة عليها؟ س: وهل يشعر بالَغرْيَ

ج: أين، ومن؟ وأين جتد هذه الغرية؟

س: هل يفضلها عىل العربية؟

يف  التدريس  لغة  وهي  اجلامعات،  لغة  العربية  أن  وخاصة  ذلك،  أظن  ال  ج: 
الزهُو  الطالب  لدى  –عادًة-  وينشأ  واألكاديمية،  العلمية  املواضيع  مجيع 
بامتالك األداة اللغوية العربية، متاًما كام يتباهى شبابنا يف العامل العريب بمعرفِة 

اإلنجليزيِة أو الفرنسيِة )أ.#(.
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حرمان طلبة )عرب 48( من التعليم اجلامعي

وإذا كان تالمذُة )عرِب 48( يدرسوَن يف مدارَس عربيٍة خاصٍة هبم، ويقوُم 
موَن عرٌب، ويتعلموَن بالعربيِة التي متتزُج بال  - معلِّ بتدريسهم- يف األغلب األعمِّ
يدرسون يف جامعاٍت  اجلامعيِة  املرحلِة  فإهنم يف  بألفاٍظ ومصطلحاٍت عربية  ريٍب 
وملّا  العربية،  بلغتهم  ويتعلمون  اإلرسائيلينَي،  بالطلبِة  وخيتلطون  رِصفٍة،  عربانيٍة 
يسافُر  َمن  منهم  فإنَّ  ومقيدًا برشوٍط صعبٍة  ُمكلفًا،  اجلامعاِت  كانت دخوهُلم هذِه 

للدراسِة يف اخلارج، وتسمح اململكُة األردنيُة هلم بالتعلِم يف جامعاهتا.

جامعٌة  الداخِل  لعرِب  يوَجُد  ال  أنه  هو  السياق  هذا  يف  إليه  التنبيُه  جيدُر  ومما 
الذي يصبُّ  العربية؛ األمر  اللغُة  فيها هي  التعليِم  لغُة  فلسطينيٌة خمتصٌة هبم تكوُن 
املحارَصين   )48 )عرِب  ناشئِة  يف  العروبيِة  والقيِم  العربيِة  إضعاِف  خاناِت  يف 
أهُلها  يزعُم  التي  الّديمقراطيِة  مبادِئ  ألبسِط  فاِضحًا  َخْرقًا  ُل  ُيشكِّ وهذا  ِعرْبانِّيًا، 
تساوَي مواطني الدولِة مجيِعهم يف احلريِة واملساواِة يف احلقوِق والواجبات، ولكنه 
، وإضعاِف اهلويِة العربيِة وحشِوها  التمييُز العنرصيُّ اهلادُف إىل تغليِب ثقافِة املحتلِّ
بخصائِصِه. عىل أنَّ مما جتدُر اإلشارُة إليِه يف هذا السياِق هو وجوِد بعِض املعاهِد أو 

،نذكُر منها: الكليات العربيِة يف قلب الِكياِن االحتاليلِّ

الكلية األكاديمية العربية للرتبية يف إرسائيل – حيفا

ومعلامت  املعلمني  لتأهيل  أكاديمية  تربوية  مؤسسٌة  »هي  و  اسُمها،  هو  هذا 
األوىل  العربية  املؤسسة  وهي  والتخصصات  املساقات  من  بعديد  األطفال  رياض 
يف البالد التي حظيت باعرتاف أكاديمي«)29(، وللكلية جملة )دارنا(، وفيها بحوٌث 
عىل  اّطلعُت  وقد  والعربيِة،  العربيِة  باللغتنِي  وهي  متنوعة،  وتربويٌة  وأدبيٌة  لغويٌة 
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قد  الذي  األمر  العربية؛  عىل  تطغى  فيه  العربيَة  فوجدت  اإللكرتوين  الكلية  موقع 
ُيستنَتُج منه توجهاُت املركِز، وأهداُفُه يف التعايِش والتثقيف. َوُتعنى الكليُة بتأهيل 
املعلمنَي من خرجييها كيفيَة تعليم األطفاِل »الدمج بني اللغة املحكية واللغة املكتوبة 
حتفز  ووسيلة  كأداة  واملكتوبة  املحكية  اللغة  وحتسني  »تنمية  و  الفعالية«،  خالل 
وترفع مستوى بنجاعة التفاعل بني الطفل وحميطه، و / أو بينه وبني نفسه«، وكيف 
رغبة  وتعزيز  ثقافتهم«،  يف  املكتوبة  اللغة  تستخدم  وملاذا  كيف،متى،  »يتعلمون: 
األطفال »يف تعلم اللغة املكتوبة الستعامهلا حني الرضورة« وشعورهم »بأمهية تعلم 

اللغة املكتوبة؛ ألن النص املكتوب يعظم فعالياهتم«)30(.

)برناجمها  نفذت  أهنا  تذكر  نراها  أهدافها  الكليِة يف حتقيق  دور  إىل  إشارٍة  ويف 
التدّخيل( يف مخس عرشة روضة من رياض األطفال يف حي األمل وعزرا، وأنَّ من 

أهدافها اخلاصِة خلطته:

تعميق املعرفة يف النواحي املختلفة للغة: علم دالالت األلفاظ وتطورها، علم . 1
التشكل )املورفولوجيا(، تركيب اجلمل وصياغتها،إعراهبا وقواعدها.

تنمية وحتسني براعم احلوار املستقل )الال سياقي(، مقابل احلوار القصيص.. 2

البيانية . 3 التخطيطية  الكلامتية والنصوص  النصوص  تنمية وحتسني قراءة وفهم 
رسوم  علمية،  توضيحية  رسوم  جداول،  خرائط،  مثل:  كلامتية)31(،  الغري 

بيانية)32(. 

أكاديمية القاسمي

يشبه موقُع هذِه الكليِة اإللكرتوين موقَع الكليِة السابقِة، وهي »كلية أكاديمية 
االبتدائي،  واملسار  سنوات(،   8-3( املبكرة  الطفولة  مسار  الغربية،  باقة  للرتبية، 
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التخصصات  ضمن  املمتازين،  ومسار  اخلاصة  الرتبية  ومسار  اإلعدادي،  واملسار 
التالية: دين إسالمي، ولغة عربية، ورياضيات، وحاسوب، ولغة إنجليزية، وتربية 
وهلذا  العربيِة(،  للغِة  القاسمي  )جممع  لـ  إنشائها  عن  الكلية  وأعلنت  خاصة«)33(. 
املجمع جملة علمية حمكمة، َوَعقَد مؤمَتَرُه األوَل يف يوِم السبت املوافق: 21 مارس 

2009م، بعنوان: )مقاربات يف دراسة النحو العريب وتدريسه(.

ُألقيت  بيوٍم درايسٍّ  أنه أشبُه  املؤمتِر)34(  ُكتَِب عن هذا  ما  ُح االطالُع عىل  يوضِّ
فيه جمموعٌة من املحارضاِت تبعتها مناقشاٌت ومداخالٌت جلمهوِر احلضور، وهذه 
املحارضات هي: الثابت واملتحّول يف النحو العريب للدكتور إلياس عطا اهلل، ونظرّية 
إبراهيم الكوين اللغوّية والنظرّية النوسرتّية للدكتور أهرون كالينربجر من جامعة 
حيفا، والتقليد والتجديد لدى النحاة العرب القدماء واملحدثني للباحث الشاب عبد 
النارص جبارين، وخطوات عملّية يف جتديد النحو العريب للدكتور فهد أبو خرضة، 
والتجديد يف كتب اجلديد، ودواعي القصور نحَوها للدكتور فاروق موايس، ورأي 

النحاة األّولني يف اللهجات العربّية للدكتور خليل عثامنة.

معهد إعداد املعّلمني العرب - كلية بيت بريل

املعلمني  يافا كمعهد إلعداد  أيلول سنة 1971 يف  املعهُد يف »شهر  هذا  أقيم 
الرتبية  حقل  يف  إرسائيل  يف  العريب  املجتمع  ملتطلبات  ليستجيَب  وذلك  العرب؛ 
وإعداد املعلمني املؤهلني، يف سنة 1974 نقل املعهد إىل قرية هدار عام قرب نتانيا، 
ال  جزءًا  وأصبح  بريل،  بيت  كلية  يف  احلايل  مكانه  إىل  املعهد  انتقل   1981 سنة  يف 
يتجزأ من هذه الكلية منذ انتقاله«)35(، ولغة التعليم يف املعهد هي العربّية باستثناء 
جملٌة  ولُه   ، اإلنجليزيِّ واألدِب  الِعرْبِيِّ  األدِب  يف  ُس  ُتَدرَّ التي  املساقات  بعض 
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جيوُز  كليٍة  بمثابِة  اآلن  وهو  والعلوم.  واألدب  الرتبيِة  جماالِت  يف  يصدرها  حوليٌة 
هلا منح درجة اإلجازة )البكالوريوس(؛ ففي »سنة 1998 أصبح التعليم يف املعهد 
املدرسة  الرتبية)36( يف مسارات  البكالوريوس يف  للحصول عىل شهادة  4 سنوات 
اإلعدادّية)37( )سابع - عارش( واملدرسة االبتدائّية )أّول - سادس(، ومسار الرتبية 
التي تسبق املرحلة االبتدائّية )الطفولة املبكرة( يف كال الفرعني: فرع احلاضنة وفرع 
معّلمة حضانة )بستان، أّول- ثاٍن(، ويف مسار الرتبية اخلاّصة«، »وعىل هذا األساِس 

ينقلب املعهد إىل كليِة تربيٍة، وكليِة جمتمع معا«)37(.

انعدام وجود جامعة عربية لـ )عرب 48(
األثر واملشكلة وما احلل؟

ليس من شكٍّ يف أنَّ حرماَن العريبِّ من أبسِط حقوقِه يف نيِل التعليِم اجلامعيِّ 
، وبلغتِه األمِّ يؤثُِّر سلبًا يف حمتوياِت دماغه من اللغِة العربيِة يف جانبها  العايل املستقلِّ
التي  العربيُة  اللغة  لغٍة غرِيها: هي  مع  اجلانِب  ؛ ألنه سيتواَصُل يف هذا  األكاديميِّ
اليوميِة أيضًا، ومن ثمَّ سنراُه يف ثقافتِه األكاديميِة واصطالحاهتا  هتيمُن عىل حياته 
نفَسُه  وسيجُد  منها،  يسمع  ما  مع  يتوافُق  أو  يألُف  عروبتِه  عىل  ِحْرُصُه  كاَن  -أيًا 
مضطّرًا إىل استعامهلا يف كتاباته وأحاديثِه ورشوحِه األكاديمية، فإذا ما أضفنا إليه ما 
يسمُع من معَطياِت العربية يف الشارِع واملرافق العامِة الرسميِة وغرِيها أدركنا شدَة 
اخلطِرِ الذي يتهدُد اللغَة العربيَة وما يرتبُط هبا من مقوماٍت عروبيٍة يف )عرِب 48(.

وعىل هذا فال تستغرَبنَّ -عزيزي القارئ- إذا ما سمعَت األكاديميَّ الفلسطينيَّ من 
عرِب الداخِل ُيدِخُل يف كالمِه كلامٍت ومصلحاٍت عربانيًة وأخرى إنجليزيًة قد ال 
يقولُه  ما  فلنقرأ  بشعاهِبا  أدرى  مكَة  أهُل  كان  وإذا   ، العريبِّ مقابلها  معرفَة  يستطيُع 
الّداهم  العرباينِّ  اللغويِّ  اخلطِر  هذا  عن  موايس  فاروق  الدكتور  اجلليُل  العامِلُ  هذا 
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يف مقالته )رحلتي يف رحاب لغتي(: »ونحن العرَب يف هذا الوطِن نصارُع يومّيًا يف 
سبيِل احلفاِظ عىل أسباِب حياتنا وتطوِرنا، ونحن نصطدُم بواقٍع مغايٍر، واقٍع متحرٍك 
دينامي يف املجتمع اإلرسائييل، وعىل لسانِِه لغٌة حتاول أن تأخَذ من حضاريت وتراثي 
الكثرَي من فولكلور وألفاٍظ وآثاٍر، حتى وصلنا بسبب هذه القوة احلضاريِة –اعرتفنا 
أم مل نعرتف– إىل أنَّ هذه اللغَة أخذت تقحم اجلملة العربية، بل تتداخل يف نسيج 
التعبري، وأضحى شباُبنا ومثقفونا )من حمامني وأطباء واختصاصيني وتكنولوجيني( 

يكررون عىل مسامعنا كلامٍت هي بالعربيِة الفصحى« )38(.

وأشار الدكتور حممد أمارة وأمحد عقل يف دراسٍة هلام إىل أنَّ بحثًا »َتمَّ فيِه فحُص 
دفاتِر اليومياِت لعرشيَن مثقفًا عربيًا يف إرسائيل فوجد)39( أهنم يكتبون مالحظاهتم 
جوا من  باألساس باللغِة العربيِة، ال باللغِة العربيِة الفصحى، حتى أولئك الذين خترَّ
قسِم اللغِة العربيِة وآداهِبا عندما ُسئلوا من ِقَبِل الباحثنَي عن سبِب تفضيِلهم العربيَة 
العربيِة  يف  واالتصاليُة  اللغويُة  الكفاءُة  تنقصهم  أنه  إجاباهتم  كانت  العربيِة  عىل 

الفصحى« )39(. 

َل لساهُنا من هويتِه  ُل مثاًل واضحًا هلذِه الفئِة التي َتَنصَّ ولعلَّ الدكتوَر أمارَة ُيشكِّ
َج من قسِم اللغِة العربيِة وآداهِبا  الذاتية؛ فهو قد »أهنى دراسَتُه يف ثانويٍة عربيٍة، وخترَّ
ُل أْن حيارِضَ بالعربيِة أو اإلنجليزيِة بداًل من العربيِة  يف اجلامعة، ورغَم ذلك فإنه ُيفضِّ

الفصحى؛ ألنه ال توَجُد لديِه الثقُة الكاملُة يف استعامهِلا« )40(.

يف  األكاديميِّ  العريبِّ  الَوسِط  يف  اخلطريِة  الظاهرِة  هذِه  ذيوع  مدى  أدري  وال 
عندما  العرِب  هؤالِء  من  وشّبانًا  شيبًا  ومثقفنَي  أساتذًة  قابلُت  فقد  48(؛  )أرايض 
شاركُت يف مؤمترهم )أدب األطفال( يف حيفا)41(، وكانوا مجيعهم أكفياَء يف لغتهم 
كانوا حّقًا  أهنم  الفصيحة، وأشهد  بالعربيِة  بحوَثهم ومقاالهتم  ألَقْوا  وقد  العربيِة، 
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ُغرُيًا عىل لغتهم وعروبتهم. وُأشرُي يف هذا السياِق إىل بروِز طائفٍة مميَّزٍة من مبدعيهم 
يف جماالِت الفنوِن املختلفة؛ ففي جمال الروايِة برع األديِب الفلسطيني ابن حيفا إميل 
الذي حتّدى رئيس األركان اإلرسائييل عندما زعَم يف  حبيبي )1921- 1996م( 
الربملاِن اإلرسائييلِّ أن العرب ال أدب هلم يف فلسطني فاستقال؛ ليتفرَغ للعمِل األديبِّ 
والصحفي، وليغدَو أحَد أهراِم الروايِة العربية، وليكتَب يف املجالت والصحف، كـ 
)االحتاد( و )الغد( و )اجلديد(، ولُِيعنى يف أواخِر أيامه بمجلة )مشارف األدبية(، 

ويف جمال التمثيل املرسحي يربز الفنان حممد البكري.

ويف جمال اإلبداِع الشعريِّ يرُبُز عميُد الشعر العريب املعارص حممود درويش )ت 
َزّياد )ت 1994م(،  القاسم )مواليد 1939م(، وتوفيق  2008م( وصنُوُه سميح 
األَسدي  القومي،وسعود  الشاعر  هذا  1934م(  )مواليد  دسوقي  حممود  والشاعر 
)مواليد 1938م(، وحممد عيل طه )مواليد 1941م( رئيس احتاد الكتاب العرب، 
ويف دراسة اللغة واألدب يربع د.حنا أبو حنا )مواليد 1928م(، ود. فهد أبو خرضة 
)مواليد 1939م(، و د. فاروق إبراهيم موايس )مواليد 1941م( نائب رئيس جممع 
اللغة العربية يف فلسطني املحتلة، ود. حممود غنايم رئيس جممع اللغة العربية، ود. 

نبيه القاسم وكثرٌي غريهم. 

أْن  ُيْمِكُنُه  الدارَس  أنَّ  إىل  الدراسِة-  هذِه  اهتامِم  اللغِة-  جماِل  يف  نخلُص 
ويلمُس   ،)48 )فلسطينيي  أبناِء  متعلمو  يعانيُه  الذي  العبِء  ثقَل  بوضوٍح  يلمَس 
التزاَم الكلياِت واملعاهِد العربيِة بام ُيمليِه عليها املحَتل؛ فبيدِه قراُر إنشائها ومتابعُة 
ما  إال  منها  جُييُز  ال  التي  مناهِجها  ووضُع  مسؤوليها،  واختياُر  عليها،  اإلرشاِف 
العربيِة. وإنَّ نظرًة رسيعًة يف جمتمع عرب )مناطق  اهُلِويِة  َطْمِس  يوافُق سياسَتُه يف 
لوَن األكثريَة- هبم  ُيشكِّ أهُلها -الذين  املحيَط  العربيَة  اللغَة  أنِّ  ُح كيَف  48( توضِّ
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أبواب  وفتِح  احلاكمِة،  السلطِة  بمغرياِت  تغزوهم  واألماكَن  املجاالِت  خمتِلِف  يف 
ك، ومتطلباِت احلياة من مأكوالٍت ومرشوبات ومتنزهاٍت  العمِل والتعايِش املشرَتَ
ألسنُة  تتجُه  التي  العوملِة  لغِة  اللغِة اإلنجليزيِة:  تأثرَي  يلمُس  إىل ذلك. وكذلك  وما 
األكاديمينَي إليها خاصًة؛ وذلك بدافِع احلاجِة إىل االتصاِل بأهِلها، واالّطالِع عىل 
منجزاِت هم؛ فالعربية يف فلسطنَي ُتعاين من غزِو هاتنِي اللغتني، قال إبراهيم طوقان 

)ت. 1941م(: )جمزوء الرمل(

يف ِمرْصَ َيْطــَمُع َأْشَعُب     وهنا َتبادى َأْشَعباِن)42(

ومع هذا فنحُن ال نخشى عىل العربيِة الفصيحِة عىل ألسنِة هؤالِء الصامديَن 
، وذلَك بفعِل عوامَل ذكرناها بعَضها يف دراستنا: )حارِضِ  يف قلِب الِكياِن الصهيوينِّ

اللغِة العربيِة يف فلسطني(، ونضيُف إليها يف هذا املقام: 

محايتها؛ . 1 أجِل  من  والتعاضِد  الفلسطينيِة،  العربيِة  اهلويِة  بأمهيِة  الوعي  ازدياد 
إىل  ُيَدبُِّر  فهو  ضّدهم؛  ِف  املتطرِّ اإلرسائييل  اليمني  محالِت  تصاعد  ملواجهِة 

طرِدهم من بلِدهم، وهو ما ُيسّمى بسياسِة الـ )اْترانسفري(.

اهلويِة . 2 جانِب  إىل  تقُف  التي  السياسيِة  واحلركاِت  العربيِة  األحزاِب  وجود   
العربيِة، وتسعى إىل تثبيِت اهلويِة العربية، وتوجيِه األهايل وتوعيتهم إىل أمهيِة 
هذا  إىل  ألفُت  السياِق  هذا  ويف  جماالهتا.  خمتِلِف  يف  العربيِة  هبويتهم  التمسِك 
االنتشاِر،  يف  أخذ  الذي  اإلسالمي  الديني  والتياِر  القومي  التياِر  بنَي  التنافِس 
يف  والسيام  اإلسالميِة  املقدساِت  عن  الدفاِع  يف  وأنشطتُه  جهودُه  وذاعت 
القدس، وارتباُط العربيِة الفصحى بالديِن، وفصاحُة خطبائِه وعلامئِه يف لغتهم 
العربيِة عندهم  الدفاَع عن  الذي جيعل  األمُر  بياٍن؛  إىل  بحاجٍة  ليست  العربيِة 

واجبًا دينّيًا.
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3 . ، وجود املدارِس األهليِة املنترشة يف املدن الفلسطينية؛ فقد كان هلا »دوٌر رياديٌّ
كوهنا حمررًة -نوعًا ما- من قبضة السلطة، ومن سيطرهتا التامة التي َفَرَضْتها 

عىل املدارس احلكومية الرسمية«)43(.

عنها . 4 الدفاِع  يف  واجلرأَة  الكلمِة،  فصاحَة  يمتلكون  هؤالِء  من  نخبٍة  وجود 
قواًل وفعاًل؛ فالعربية يف هذِه الدياِر العربِيِة املحتلِة تقُف وأهَلها الَغيارى عىل 
صفِّ  يف  سلطاهنم-  وضياِع  حاهلم،  ضيِق  -برغِم  وفلسطينيتهم  عروبتهم 

مقاومِة لغِة الغازي.

التي  العربيِة  األقليِة  ضدَّ  التمييزيُة  واإلجراءاُت  املضايقاُت  تكن  وأيًا  أقول: 
ِس السكان فإنَّ إرسائيَل مل تستطع حمَو اهلويِة الفلسطينية من مجهوِر  ُل نحَو مُخْ تشكِّ
لغتِهم األمِّ عنوان هويتهم،  العرُب خطَط إضعاِفِ  )عرِب 48(؛ فقد قاوم هؤالِء 
ُهم يف إجياِد السبِل التي تنجو بأجياهلم الصاعدِة من خماطِر االنحراِف  وتكاتَف ُغرُيُ
العربية؛  أمتهم وحضارهتا  قيِم  العريِق، واالبتعاِد عن  التاريِخ  ذاِت  اللغِة  عن هذِه 
وتعزُز قيَم املحافظِة عىل ثقافتهم العربية يف فلسطني املحتلة، ووقفوا يف وجِه اخلطِط 
املدرسِة  يف  هلم  لسانّيًا  بدياًل  َوإحالهِلا  العربيِة  اللغِة  َفْرِض  إىل  الراميِة  اإلرسائيليِة 

والشارع؛ وذلك لِسلِخِهْم عن هويتهم اللغويِة وما يتصُل هبا.

العربية  اللغة  الدكتور فاروق موايس عند سؤايل له عن مقررات  وقد أوضح 
أنَّ   )48 )أرايض  يف  التخصصات  مجيع  يف  واملعاهد  الكليات  طلبة  يدرسها  التي 
يدرُس  العامِة  الثانويِة  النجاِح يف  معدل  من  نسبة %80  الذي حيصُل عىل  الطالَب 
مقررين يف اللغة العربية، مها:)ب(، و)ج(، أما ما دوَن ذلك فيدرس ثالثة مقررات 
ل ساعتني يف األسبوع، وتندرج هذه املقررات حتت اسم  )أ( و )ب( و )ج( بمعدَّ

)أساسيات اللغة العربية(، وقد حدد الدكتور موايس أهداف هذا املساِق فيام ييل:



118

إجادة اللغة العربية السليمة )الفصيحة( شفويا وكتابيا بصفتهم أبناء للشعب . 1
العريب.

معاهد . 2 يف  طالبا  بصفتهم  –األكاديمي-  النظري  التنور  مهارات  من  التمكن 
أكاديمية.

يف . 3 معلمني  ليكونوا  ُيَعّدوَن  ألهنم  الطفل؛  لدى  اللغوي  التطور  طرق  إدراك 
رياض األطفال والصفوف االبتدائية وفوق االبتدائية.

أْن يعَي الطالُب املعايرَي اللغويَة السائدَة؛ ليكون قادرًا عىل فهِم وتوجيِه السلوِك . 4
اللغويِّ لديِه ولدى تالميذه.

أْن يتقن الطالب )امليتا-لغة(؛ )ما وراء اللغة(، ليكون قادرًا عىل حتليل الظواهر . 5
اللغوية باستخدام املفاهيمية املناسبة.

ينطلُق هؤالِء القوُم يف مقاومتهم لِعرْبنِة لساهنم من إيامهنم العميق بأَن العربيَة 
ُك هبا،  مُتثُِّل ُهويتهم التارخيية والقومية، وأنه يتوجُب عليهم املحافظُة عليها، والتمسُّ
املعلمون  وحيرُص  تركها،  عىل  حلفزهم  االستعامريُة  امُلْغِرياُت  كانت  أيًا  وتدريُسها 
وإثبات  لتاميزهم،  اللغِة  هذه  بأمهيِة  الناشئِة  توعيِة  عىل  العربية  هويتهم  عىل  الغرُيُ 

انتامئهم العرويب.

وجدنا الدكتور حممود غنايم رئيس جممع اللغة العربية يف إرسائيل َمَثاًل)44( -َيُردُّ 
عىل »اقرتاِح وزيرة الرتبية والتعليم السابقة ليمور ليفنات، اعتباَر اللغِة العربيِة اللغَة 
الرسميَة الوحيدَة يف البالد«، فيذكر أنه »اقرتاٌح عنرصيٌّ يتناقُض مع ما ورد يف وثيقة 
االستقالِل حول املساواة بني مجيع مواطني الدولة، وأنَّ اقرتاَحها سيٌئ جدًا، وأنه 
التييتكلُمها20% من مواطنيها«، وأوضح  الدولِة  العربيِة يف  اللغِة  ال يمكن جتاهُل 
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َسُيجري  العربيِة  اللغِة  جممَع  فإنَّ  وإال  ليفنات،  اقرتاح  شطُب  الرضوري  من  »أنه 
َب األمُر التوجه إىل حمكمِة العدِل العليا«. اتصاالٍت مكثفًة إللغائه، حتى وإْن َتَطلَّ

يف  املنغرسني  هؤالِء  يناُلُه  مدروٍس  عريبٍّ  دعٍم  إىل  ندعو  فإننا  األمُر  يكن  وأّيًا 
حميِطها  عن  َفَصَلها  الذي  االستيطاينِّ  االحتالِل  بأنياِب  الدهُر  عضها  عربّيٍة  أرٍض 
جذورِهم  عن  إبعاِدهم  إىل  هتُدُف  التي  بأوامره  تأمتُر  أقليًة  أهَلها  َوَجَعَل  األْصِل، 

وأصوهلِم شيئًا فشيئًا.

هبموم  -املثقلة  الفلسطينيِة  الوطنية  السلطة  والسيام  أمجعني  العرِب  عىل  إنَّ 
ِق ذوي القربى والديِن أيضًا- أال ينَسوا هؤالِء العرِب  مكائِد االحتالِل، وآثار َتَفرُّ
يف َحومِة االنشغال بقضايا العرِب وفلسطينّيي الضفة وغزة؛ إهنم بحاجٍة ماسٍة إىل 
عىل  حتافُظ  التي  بالوسائِل  وذلك   ، والثقايفِّ اللغويِّ  العون  والسيام   ، العريبِّ العوِن 
تواصلهم مع العرِب، وفك العزلة الظاملة املفروضة عليهم، ونقرتح يف هذا السياق:

قبوَل أبنائهم يف الدراسِة يف اجلامعاِت واملعاهِد العربيِة، وتقديَم مَنٍح دراسيٍة . 1
هلم.

إقامَة جملٍس علميٍّ عريبٍّ يرِشُف عىل املناهِج الدراسيِة عندهم، ويقوُم بوضِع . 2
العربيِة  الدوِل  وجامعُة  العربيُة  الدوُل  تقوَم  أْن  وحّبذا  وحتديثِها،  ُمتوهِنا 
ومؤسساُت املجتمِع العريبِّ بالتعاوِن للقياِم بدوِرها يف إنشاِء هذا املجلِس من 
وعقِد  إقامتِه،  إىل  تدعو  إعالميٍة  بحمالٍت  والقيام  وليِة،  الدَّ العالقاِت  خالِل 
الندوات واملؤمتراِت العامِة إلنجاِح هذا املقرَتح، ووضعِه حتَت النَظِر األمميِّ يف 

حالِة إقامتِه؛ إسنادًا ودعاًم. 

احلياة، . 3 عصب  كاملاِل  املتنوعِة  املاديِة  بالوسائِل  التعليميِة  مؤسساهِتم  دعَم 
ِفُز مقوماِت  والكتب والدوريات والوسائل التعليمية وما إىل ذلك من أموٍر حَتْ
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االنتامِء العرويبِّ فيهم، وُتذكي جذوَة تيارِه يف مقابِل إضعاِف تياِر املنجذبنَي إىل 
التياِر املضاّد، أو إْن شئَت فقل باملصطلِح الذي ُوجَد بعَد قدوِم السلطة: )تياِر 

الطرِف اآلَخر(؛ كنايًة عن الطرِف اإلرسائييل)45(.

دعوَة باحثيهم ومفكرهيم إىل حضوِر املؤمتراِت والندوات والفعاليات الثقافية . 4
العربية؛ إلشعارهم بأهنم جزٌء ال يتجزُأ من األمِة العربيِة، وهذه مسألٌة اعتباريٌة 
سيكوُن هلا تأثرُيها القويُّ يف روحهم املعنوية، وتعزيز ربطهم بأمتهم وقيمها. 

نفوِسهم، . 5 يف  العربيِة  اهلويِة  تثبيِت  إىل  اهلادفِة  والفنيِة  الثقافيِة  الفعالياِت  إقامَة 
للتنفيِذ  واالستعانة  املجاالت،  هذه  يف  العاملة  ومنتدياهتم  مراكزهم  ودعَم 
، وتكرير رشِح مآيس  بالدوِل العربيِة التي تقيُم عالقاٍت مع الِكياِن الصهيوينِّ

قضيتهم الثقافية يف املحافل الدولية، والسيام األمم املتحدة. 

االستفادَة من اإلعالِم العريبِّ وتطوِرِه يف التواصِل معهم والتعبري عن مهومهم، . 6
هلا  ومرئيٍة  مسموعٍة  إعالٍم  وسائِل  بإنجاِز  العربيِة  الدوِل  جامعِة  قياُم  وحبذا 
ُتعنى بالقضايا العربيِة عامًة، وُترّكُز عىل تثبيت دعائم العروبِة واهلوية القوميِة 
احتالليًة  ظروفًا  يعانوَن  مما  وغرَيهم  الفلسطينيني  هؤالِء  وختتصُّ  الناشئِة،  يف 

مثلهم كأهايل هضبة اجلوالِن بربامَج خاصٍة.

لغة التعليم يف أرايض السلطة الوطنية

إذا أردنا أن نتحدَث عن التعليِم يف الضفِة والقطاع -أرايض السلطِة الوطنية- 
فال بدَّ لنا من اإلشارِة إىل أنَّ السلطَة تسلَمِت اإلرشاَف عليِه بعد أربعِة عقوٍد من 
َ ضابطًا عسكريًا إرسائيليًا  إْذ َعنيَّ االحتالِل اإلرسائييلِّ الذي فرَض سيطرته عليه؛ 
ُم يف مضامنِي  جعله ُيمِسُك بتالبيِب العمليِة التعليميِة يف األرايض املحتلِة، ويتحكَّ
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مقرراهتا؛ فهو املدير األول امُلتحّكُم يف كلِّ صغريٍة وكبريٍة يف مديرية الرتبية والتعليم، 
الدرايس،  املنهاج  من  بفلسطنَي  يتعلق  ما  كلِّ  بفرِض حذِف  الضابُط  هذا  قام  وقد 

وتدريِس اللغِة العربيِة يف املدارِس احلكوميِة.

إعداِد  يف  أراضيها  يف  التعليميِة  العمليِة  إلدارِة  تسلمها  قبل  السلطُة  رشعت 
الشخصيِة  لبناِء  له؛  اخلالصِة  العربيِة  الروِح  وإعادِة  التعليِم،  إلنقاذ  الدراساِت 
أْن  الطبعيِّ  من  وكان  عامليٍة،  إسالميٍة  عربيٍة  فلسطينيٍة  أسٍس  عىل  الفلسطينيِة 
هذه  يلبي  جديٍد  درايسٍّ  منهاٍج  بوضِع  1994م  عام  يف  إنشائها  بعد  السلطُة  تقوَم 
اخلصائَص، ويدفع نحو ِقَيِمها احلميدة، وقد نجحت يف وضعِه وإعاممِه يف املراحِل 

الدراسيِة الثالِث: االبتدائية واإلعداديِة والثانوية.

التعليميِة  املراحِل  يف  التعليِم  لغِة  واقع  عنَد  الوقوُف  السياِق  هذا  يف  َويعنينا 
املختِلَفِة، واإلشارُة إىل أهمِّ مالمِح منهاِج اللغِة العربيِة فيها، وسينقِسُم حديُثنا فيه 
اللغوّي يف  التعليمية قبل اجلامعة، والواقع  املراحل  اللغوي يف  الواقع  إىل قسمني: 

املرحلة اجلامعية، وذلك عىل النحو التايل:

أوال: الواقع اللغوّي يف املراحل التعليمية قبل اجلامعة

واآلَخر:  املدرسِة،  لغِة  األول:  قسمنِي:  إىل  السياِق  هذا  يف  حديُثنا  سينقسُم 
منهاُج اللغِة العربيِة يف املدرسة، وذلك عىل النحو التايل:

املرحليِة  قبل  التعليِم  مدارس  يف  اللغويُّ  الواقُع  خيتلف  ال  املدرسِة:  لغة  أ: 
اجلامعيِة عن احلالِة العامِة للوطِن العريب؛ فالطفُل العريبُّ عندما يذهُب إىل املدرسِة 
يعيُش هذِه االزدواجيَة بنَي اللغتني العاميِة والفصيحة التي مل يسمْعها من قبُل إال يف 
قليلٍة، وقد ال يسمعها صحيحة، وال جيد -يف األغلب األعم- من يكرر  جماالٍت 
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َيْدُرُس  العريبُّ  فالطفُل  اللغوية؛  الثنائية  يعيش  وكذلك  عليها.  تدريبِِه  عىل  ِحْرَصُه 
لغًة ثانيًة منذ دخولِِه املدرسِة االبتدائية، ومنهم من َيْدُرُسها يف رياِض األطفال، وقد 
َيْنُتَج  أْن  َغريبًا  فليَس  لذا  ٌة؛  ِقلَّ أجنبية، وهؤالء  لغٍة  أكثَر من  يدرُس  َمن  نجُد منهم 
عن هذا االختالِط يف السامِع واإلسامِع اختالُط أنظمة اللغة يف ذهِن الطفِل الناشئ؛ 
األمُر الذي ينعكُس َسْلبًا عىل لغتِه القوميِة التي ال يتوفر له فيها كثرٌي من ُمغرياِت 

اللغاِت األخرى. 

يتلقى  ٍة  بيئٍة لغويٍة ِصّحيَّ العريبَّ بصفٍة عامٍة بحاجٍة إىل  الدارَس  الطفَل بل  إنَّ 
فيها اللغَة العربيَة الفصيحَة، ومن املفرَتِض أن يعيَش هذِه البيئَة يف املَدرسة، وهي 
ُل مصدَر استقائها األول، ولكنَّ املدرسَة- كام هو  ُم الفصيحة، وتشكِّ البيئة التي ُتَعلِّ
ُث الصحَة اللغويَة؛ فلغُة احلديِث فيها غرُي هذا املستوى  معلوم- قد جيُد فيها ما ُيَلوِّ
املمتِزُج  امللحوُن  الفصيُح  أو  بيته،  يف  يسمعه  الذي  العاميُّ  إنه  الفصيح؛  اللغويِّ 
ٍم ال جُييُد صناعَته، أو ال يمتلُك من الوسائل ما  بالعاميِة والدخيل، وقد ُيبَتىل بمعلِّ

يعينُه عىل األداِء املناسب... إلخ. 

وإذا افتقد هذه البيئَة يف املدرسة، وعاَش يف أرسٍة ال عالقَة هلا باألمِر فإنَّ أيَّ 
إصالٍح للغِة الطفِل ال يمكُن أْن ُيرجى له النجاُح املأمول؛ األمر الذي ينطبق عليه 

قول الشاعر سبط ابن التعاويذي )583#(: )الطويل(

ْقُص)46( ِهُم الرَّ فِّ موَلعــــــًا     َفشيَمُة َأهِل الَبيِت ُكلِّ إِذا كاَن َربُّ الَبيِت بِالدُّ

إنَّ مدارَسنا بحاجٍة حقيقيٍة إىل العنايِة بتدريِس مقرِر اللغِة القومية؛ األمُر الذي 
يتطلُب تطويرًا يف احلياِة املدرسيِة عىل املستويني املنهجي وغرِي املنهجي، وينبغي أال 
نخشى من التطوير؛ فتطويُر مناهج التدريس سواء يف اللغِة العربيِة أم غرِيها ال يعني 
االنسالَخ عن الرتاث؛ وهو ُيمكُن أْن يتمَّ مع املحافظِة عىل القيِم املوروثِة يف احلضارة 
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العربية اإلسالمية وفكِر أبنائها، ومعاجلِة ما فيه من نواقَص أو ثغرات، وإضافِة ما 
يف  متطلباهتا  مع  وتتناسُب  املعارصُة  العقليُة  تفقهها  التي  املعارصِة  القيِم  عن   ُ يعربِّ

اكتساِب املعرفِة اجلديدة.

بالفصيحِة  احلديِث  التعليميِة عىل  املسريِة  املسؤوليِة يف  ُأولو  َد  ُيَشدِّ أْن  وينبغي 
وخارجه،  الصفِّ  يف  القدوَة  يكون  أْن  ينبغي  لغتِه  يف  فاملعلُم  املدرسية؛  البيئِة  يف 
واملصحَح لتالمذته، والتلميُذ أو الطالُب هو املتلّقي، واملقلُد لُِلغِة معلِمِه، يتحدُث 
مثَلُه مع أقرانِِه، وحياوُر أخاُه وصديَقُه يف الشارع؛ األمر الذي هييُئ له بيئاٍت متنوعًة 

للسامِع واإلسامع، ويعوُدُه عىل التحدِث بالفصيحة.

ب: منهاج اللغِة العربيِة يف املدرسة: متكنت وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينيُة 
العربية  اللغِة  مقرر  لكتب  وبالنسبِة  ها،  كلِّ الدراسيِة  للمراحِل  الكتب  تأليف  من 
األول  الصفني  كتب  تأليف  من  انتهت  إذ  2000م،  سنة  يف  بإصداِرها  بدأت  فقد 
والسادس، وانتهت يف عام 2006م من تأليف كتب الصفوِف األخرى يف املراحِل 
وجمال  والنصوص،  املطالعة  جمال  كبريين:  جمالني  إىل  تنقسُم  ونرِشها،وهي  مجيعها 

العلوم اللغوية.

عىل  تشتمُل  أهنا  والنصوِص  املطالعة  قسم  كتِب  حمتوياِت  عىل  ِلُع  املطَّ َيْلَحُظ 
جانبها  يف  الطالَب  َأْطَلَعِت  وأهنا  والنثر،  الشعِر  بني  توزعت  متنوعٍة  موضوعاٍت 
العرِص  من  بدءًا  املختلفة،  األدِب  عصور  من  ومقطوعاٍت  قصائَد  عىل  الشعريِّ 
الفنون  الطالَب عىل  أطلعِت  النثري  املعارص، ويف جانبها  بشعرنا  وانتهاًء   ، اجلاهيلِّ
والطرائف  رَي  والسِّ واملناظرات  واخلطب  واألمثال  كالوصايا  املتنوعِة  النثرية 

والقصص واخلواطر واملرسحيات والروايات وما إىل ذلك. 
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ويلمُس املّطلُع أن ُمتوَن هذِه الكتِب مل تقترْص عىل األدِب العريب، وإنام أطلعت 
الطالَب الفلسطينيَّ عىل نامذَج من األدب العاملي، وأهنا ُعنَِيْت بالشعراِء املعارصين 
يف فلسطنَي والوطن العريب يف خمتِلِف أقطاره، وليس غريبًا أْن جَيَِد عنايَتها باألدِب 

ٌر، وذلك مِلا ييل: الفلسطينيِّ تفوُق عنايَتها بغريه، وهو أمٌر -كام َنرى- ُمرَبَّ

هو أدُب البلِد الذي ينتمي إليه الطالب، ومن الرضوريِّ له أْن يتعرَف عىل أدِب . 1
بلده وأعالمه.

ُد مأساَة فلسطنَي بكلِّ ما فيها من . 2 تعبرُي مضامينِِه عن القيِم الفلسطينية، وجُتسِّ
آالٍم ومرارات.

إشباُعُه لرغبِة مؤلفي الكتب؛ فقد ُحِرُم الفلسطينيون من السيادِة عىل مناهجهم . 3
الدراسيِة من قبل، وهذه هي املرُة األوىل التي يتولَّون فيها تأليَف كتبها.

أما جمال العلوم اللغوية فجاء االهتامُم بِه منفردًا من الصفِّ الثامن يف املرحلِة 
الرتاكيب  خالِل  من  للقواعِد  األساسيَة  املبادَئ  ُم  ُيعلِّ قبُل  من  وكان  اإلعدادية، 

والتدريبات اللغوية.

وبتقليب النظِر يف متون هذه الكتب يلحظ الدارُس بجالٍءٍ كيَف ُعنِيت بدراسِة 
النحِو بمفهومِه الشامِل ألنظمِة اللغِة الصوتيِة والرصفيِة والرتكيبية، وأهنا هتُدُف إىل 
إْطاِلِع الطالِب عىل أسِس الدرِس النحويِّ التي حيتاُجها لتقيِم لغتِِه يف جمايل التعبري 
املنهاج  يف  األصواِت  علِم  من  موضوعاٍت  عن  احلديَث  ولعل  والكتايب،  الشفوي 
ُل شيئًا جديدًا قد ال حتظى به كثرٌي من مقرراِت لغِة الضاِد يف البالِد  الفلسطيني يشكِّ

العربيِة.
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ثانيًا: الواقع اللغوي يف املرحلة اجلامعية

يف  التدريس  لغة  األول:  جوانب:  ثالثة  عن  السياِق  هذا  يف  حديُثنا  يدوُر 
اللغة  تدريس  والثالث:  اجلامعِة،  يف  الطلبِة  لغِة  والثاين:  الفلسطينية،  اجلامعات 

العربية يف اجلامعة، وذلك عىل النحو التايل:

اجلامعات  يف  اللغِويِّ  الواقع  عىل  لِع  للمطَّ يتبني  اجلامعة:  يف  التدريس  لغة  أ: 
األكاديمية  األنظمة  قواننِي  يف  األول  نجد  جانبني:  يف  يتمثَُّل  أنُه  الفلسطينية 

للجامعات، واآلخر نجده يتحقق يف اجلانب التنفيذي، وذلك عىل النحو التايل:

قوانني األنظمة األكاديمية: وتشكُل القواننُي اجلانَب الرسميَّ املنصوَص عليِه . 1
يف ُمتوِن األنظمِة األكاديميِة للجامعاِت الفلسطينيِة، َوهي َتُنصُّ عىل أنَّ اللغَة 
التعليِم  إىل  اللجوِءِ  بجواِز  تقوُل  ولكنها  فيها،  األوىل  التعليِم  لغُة  العربيَة هي 
التعليُم  يكوَن  أْن  ترى  تقنيٍة  أْو  علميٍة  ختصصاٍت  أو  كلياٍت  يف  أخرى  بلغٍة 
يف  األمريكيِة  للجامعِة  وبالنسبِة  العربية،  بغرِي  منها  مقرراٍت  أو  مقرراهِتا  يف 
باللغة  وأخرى  العربية،  باللغة  موادَّ  ُس  ُتَدرِّ أخرى  جامعٍة  »كأيِّ  فهي  جنني 
ُز عىل اللغِة االنجليزيِة بشكٍل أوسع«)47(، وإنَّ االّطالَع  اإلنجليزية، ولكنها تركِّ
عىل أحواِل لغِة التعليِم يف اجلامعاِت الفلسطينيِة ُيبنُي تدريَسها باللغِة اإلنجليزيِة 
والرياضياِت  والفيزياِء  والكيمياِء  واحلاسوِب  والتمريِض  الطبِّ  كلياِت  يف 
أقساٍم يف  افتتاُح  َوَتمَّ حديثًا  بحتٍة.  تقنيٍة وعلميٍة  إىل ذلك من ختصصاٍت  وما 
كليتي احلقوق والتجارة )االقتصاد والعلوم اإلدارية( تقوم بتدريِس مقرراهتا 
باللغِة اإلنجليزية، والالفُت أنَّ جامعاتنا -وهي يف أغلبها ليست حكوميًة أو 
العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  لسلطِة  ختضُع  عامٌة  جامعاٌت  ولكنها  خاصًة، 
الكلياِت  هذه  يف  التخصصاِت  هذه  افتتاِح  إىل  تتسابُق  الوطنية-  السلطة  يف 
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واالرتقاِء  التطوِر  عىل  قدرهِتا  عىل  داللًة  فيها؛  بوجودها  وتتفاَخُر  النظرية، 
واالستجابِة ملتطلباِت العرِص واالنفتاِح عىل اآلَخر بل العوملِة، ورغبًة يف إجياِد 
أبواِب متويٍل جديدٍة للجامعات، وذلك بسبِب هتافِت الطلبِة وأولياِء أمورهم 
ُر  باللغِة اإلنجليزيِة سيوفِّ التعلَم  بأنَّ  إيامهنم  التخصصاِت اجلديدِة بسبِب  عىل 
فرَص العمِل امُلربِح ألبنائهم، واالستفادة من ُمْغِرياِت االرتقاِء يف العمِل مع 
األجانِب ماديًا وإداريًا وما إىل ذلك. وإذا كنا ال ننكُر أمهيَة هذِه التخصصاِت 
اللغة اإلنجليزية  اللغاِت بصفٍة عامٍة، والسيام  تعلِم  ننكُر أمهيَة  اجلديدِة، وال 
التي غدت يف إطاِر العوملِة اللغَة األكثَر انتشارًا يف العامَل فإن السؤال الذي يطرح 
نفَسُه هنا، هو: هل نحن بحاجٍة إىل هذِه األعداِد الكبريِة من أبنائنا التي هرولت 
ما  عىل  اّطالِعنا  لتيسرِي  األجنبيِة  اللغاِت  اكتساِب  إىل  اجتاهنا  إنَّ  هبا؟  لتلتحق 
عند أهِلها، وتسهيِل تواصِلنا وحتاوِرنا معهم يف خمتِلِف نواحي احلياِة املعارِصِة 
الولوِج هبا يف  اللغوية، واإلرصاِر عىل  ينبغي أال يرصَفنا عن االعتزاِز هبويتنا 

جماالٍت جديدٍة.

وهي . 2 املحارَضِة،  لغِة  يف  املتمثُل  التطبيقيُّ  اجلانُب  وهو  التنفيذي:  اجلانب 
والعامية،  الفصيحِة  بنِي  اجلامعِة  والعربية  اإلنجليزيِة  اللغتنِي  بني  باملزِج  تتمُّ 
وبسؤال عميِد كليِة الطبِّ يف جامعة األزهر يف غزة الدكتور سهيل املدبك عن 
لغة التدريس يف كليته أشار إىل أهنا اللغُة اإلنجليزيُة؛ فالكتُب التي َيّطِلُع عليها 
الطالُب لغُتها اإلنجليزية، والرشُح هبا أيضًا، وقد يلجُأ املحارُض يف رشِحِه إىل 
اللغِة العربيِة ألغراِض التوضيح، وتقريِب املادِة العلميِة من أذهاِن الطلبة. عىل 
أنَّ مما نودُّ التنبيُه إليِه يف هذا السياق هو أنَّ الطالَب العريبَّ -سواء يف فلسطنَي 
أم غرِيها من بلداِن العربيِة- ال يتخرُج يف هذه الكلياِت متقنًا للغِة األجنبيِة؛ 
ألنه مل يستمْع إىل اللغِة اإلنجليزيِة من أهِلها األصلينَي، وقد يكوُن أستاُذُه ِمْثُلُه، 
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أو  الرشِح  لغَة  أنَّ  إىل  إضافًة  َسامعًا؛  إال  ُتؤَخُذ  ال  علامؤها-  قال  كام  واللغُة- 
 ، احلديِث يف قاعِة الدرِس البدَّ أْن تزامَحها العربيُة والسيام يف مستواها العاميِّ
ومن َثمَّ فإنَّ الطالَب ال يتلقى اللغَة اإلنجليزيَة نقيًة كام يتلقاها قريُنُه يف أمريكا 
أو إنجلرتا؛ األمُر الذي جيعلُه ال يمتلُك َمَلَكَة هذِه اللغِة، وال يبلُغ درجَة إتقاهنا.
ومما يزيُد الطنَي بلًة يف هذا املقاِم أنَّ من أساتذِة اجلامعات َمْن َدَرَس يف غرِي دياِر 
ُل اإلنجليزيُة اللغَة األمَّ فيها، فهناك َمْن َدَرَس يف تركيا أو  اجلامعاِت التي ُتشكِّ
أسبانيا أو إيطاليا أو رومانيا أو مجهوريات االحتاد السوفيتي كروسيا وأوكرانيا 
ُم  وغريها، وهؤالِء ُملَزمون باستعامِل اإلنجليزيِة َوفَق خطِط الكلياِت التي تعلِّ
املحارضين،  هؤالِء  ألسنِة  عىل  اللغِة  هذِه  حاُل  هو  ما  أدري  وال  هبا،  طلبَتها 
وماذا سيكوُن حاُل طلبتهم أيضا؟ إنَّ ما نؤكدُه يف هذا السياِق هو أننا ال نكرُه 
مها دوَن أْن يكوَن  تعلَم اللغاِت األخرى أو احلديَث هبا، بل ندعو دومًا إىل تعلِّ
ذلك عىل حساِب لغتنا العربيِة: لغِة اهلويِة القوميِة والدينية والتارخيية، ولكننا 
للتعليم يف خمتِلِف  لغًة  القوميِة  للغِة  نتعلُم من غرينا استعامَلُه  نتساءل: ملاذا ال 
مراحله، ونعتّز مثَلُه بتعامله هبا يف وطنِه وخارِجِه؟ ملاذا ال نفعُل ِفْعَلهم يف بالدنا 
وتراكيبها،  لغتنا  بمفرداِت  وغرَيها  العامَة  وأماكَننا  التجاريَة  حَمَالتِنا  فنسّمي 
إىل  شوارعنا  تسمية  أو  إعالناتنا  يف  نلجأ  ملاذا  اهلجائية؟،  برموِزنا  وننقشها 
بغرِي  أبنائِنا  َدْمِغ ملبوساِت  نمنُع ظاهرَة  ملاذا ال  الكتابية؟،  لغتِنا وحروِفنا  غرِي 
مفرداِت لغتنا وحروِفنا والصوِر املألوفِة لدينا؟ ملاذا ال يتحدُث مسؤولونا يف 
دوائِر األمِم املتحدِة باللغِة العربيِة املعرَتِف باستعامهلا لغًة دوليًة يف هذه األمكنِة 
َفيعنَّفوَن  الفرنيسِّ جاك شرياك  الرئيِس  ملاذا ال حيذو رؤساؤنا حذَو  وغرِيها؟ 
وزراَءهم الذين خيطبوَن بغرِي لغتِهم األم؟ ملاذا ال تسعى حكوماُتنا بل جامعُة 
بالوسائِل  الفرانكفونية واإلسبانوفونية-  العربيِة -عىل غراِر أصحاِب  الدوِل 
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الشعوِب األخرى والسيام  العربيِة يف  إىل توسيِع مساحاِت  املدروسِة  العلميِة 
ملاذا  وباجلملِة  الكريم؟  القرآن  لغِة  تعلِم  إىل  أبناُؤها  يتلهُف  التي  اإلسالميِة 
تبعيَة شعٍب  أنَّ  َيْكُمُن يف  السياِق  منُه يف هذا  ُر  ما نحذِّ إنَّ  ننحرُف إىل غرينا؟ 
وجوِد  من  أخطُر  أبنائِه  يف  َتغلغَلها  وإنَّ  هويتِه،  بقاَء  ُد  هُتدِّ وثقافتِِه  غريِه  لُِلَغِة 
إرادُة  أما  هيمنتِهم،  ذهاَب  يعني  ذهاهَبم  ألنَّ  أرضه؛  يف  املستعِمرين  اجلنوِد 
السياق كثريٌة، ويكفي  الفناُء عيُنُه؛ واألمثلُة يف هذا  بل  التأثِر هبم فهي اخلطُر 
ُص لغاِت الشعوِب املحررِة، ذهَب مغتصبوها وبقيت آثاٌر من لغاهتم دالًة  تفحُّ
عليهم. إنَّ االنجراَر إىل التعليِم باللغِة األجنبيِة يف ظلِّ ثورِة االتصال ورسعِة 
ُل أهمَّ السبِل إىل إضعاِف لغِة الوطن وإفنائها إْن مل يواَز  ِم وسائِلها سيشكِّ تقدُّ
لغِة  بأمهيِة  واٍع  وتثقيٍف  الوطنية،  باللغِة  ُمواٍز  باهتامٍم  األجنبيِة  باللغِة  االهتامُم 
َنِة؛ ألنَّ  املقنَّ يقترَص عىل جماِل احلاجِة  أْن  ينبغي  بغرِيها  الوطن، وأنَّ االستعانَة 
لغَة اإلنساِن هي ذاُتُه، وهي وطنه، وإنَّ العنايَة هبا هَلي عنايٌة هبويِة أهِلها؛ ألنَّ 
والوطِن  الشعِب  وجوَد  َيعني  ووجوَدها  سالمَتهم،  َتعني  وقوهَتا  سالمَتها 

السليِم، وحوَل هذا املعنى قلت: )الطويل(

َع األبناُء لِْسَن جدوِدِهْم     وهاموا عىل وْجٍه ذليٍل صفــاُتُه إذا َضيَّ
عوا     َهواٌن وإخفـــاٌق وأجماَد َضيَّعوا ُم بنَي األنـــــــــــــاِم َتَفرَّ ُ َفإهِنَّ

تستعمُل  التي  والتخصصات  الكليات  يف  املسؤولني  نويص  السياِق  هذا  ويف 
غرَي العربيِة يف تعليِم طلبتها أن تضَع يف خطِطها األكاديميِة عددًا من مساقاِت اللغة 
ُنُه هذِه الصلُة من  العربية حتى يظلَّ الطالُب عىل صلٍة وثيقٍة هبويتِِه اللغويِة، وقد متكِّ

اإلسهاِم يف عمليِة التعريِب أو وضِع مقابالٍت عربيٍة تكوُن بديلًة للوافِد الغريب.
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عامٍة-  -بصفٍة  لغتهم  يف  فلسطنَي  طلبُة  يكاُد  ال  اجلامعِة:  يف  الطلبِة  لغِة  ب: 
خيتلفوَن عن أقراهِنم طلبِة العلِم يف جامعاِت الوطِن العريب، واحلديُث يف هذِه اللغِة 
التخصيص، وخيتصُّ  املستعملِة يف اجلانِب  باللغِة  يتفرُع إىل فرعني، خيتصُّ أحدمها 

اآلَخُر بلغِة احلديِث العادي، وذلك عىل النحِو التايل:

اجلامعِة . 1 أو  املعهِد  يف  أحاديثهم  يف  الطلبِة  أكثُر  يلجُأ  التخصيص:  اجلانب  لغة 
إىل العاميِة للتعبرِي عن أنفِسهم، ويف قاعِة الدرِس يتعاملوَن مع أساتذهِتم هبذِه 
أو  مصطلحاٍت  من  الدرِس  لغَة  فيها  ُيْدِخلوَن  أهنم  مراعاِة  مع  أيضًا،  اللغِة 
تراكيَب ختصصيٍة وما إىل ذلك. ويف املجاِل الرسميِّ أو الراقي نجد ِمن بينهم 
ام َتستقيُم الفصيحُة عىل  ِد بأنظمِة الفصيحِة، وَقلَّ َمن حَيرُص يف حديثِِه عىل التقيُّ
أم يف  باملقرِر،  تتعلق  إجابتِه ألستاِذِه شفاهًة يف مسألٍة  أكثِرهم سواٌء يف  ألسنِة 
العلميِة  الكلياِت  بلغٍة فصيحٍة، ويف جماِل  قراءتِه من كتاٍب أو مذّكرٍة صيغت 
جتُد  بل  األجنبيِة،  باملصطلحاِت  املمتزجِة  العاميِة  طغياَن  جتُد  خاصًة  والتقنيِة 
اللغِة  أقساِم  طلبُة  يكاُد  وال  العلمي.  للتحاوِر  لغًة  اإلنجليزيِة  باللغِة  العنايَة 
العربيِة خيتلفون كثريًا عن هذه الظاهرِة العامِة يف استعامِل العاميِة يف أحاديثهم 
العاديِة والدراسية، أو املزج بينها وبنَي الفصيحة، وإنَّ هناَك القليَل بل النادَر 
ِث بالفصيحِة يف قاعِة  َمْن َيسعى إىل التحدُّ بينِهم -من اجلنسني-  أْن يربَز من 

رس. وقد ُأعلُل لضعِف هؤالِء الطلبِة يف ختصصهم بـ: الدَّ

• يف 	 متدنيٍة  نجاٍح  نسبِة  عىل  حصَل  قد  فأكثرهم  العلمي؛  مستواهم  ضعِف 
الثانويِة العامة.

• التحاِق أكثِرهم هبذا التخصِص لتوفِر فرِص العمِل فيِه بعد التخّرج، ولعلَّ 	
أْو  أنَك ال تلمُس ألكثِرهم ِحْرصًا عىل تفصيِح لسانه،  السبَب  ُدهذا  ُيؤكِّ ما 
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ًة عىل اللغِة الفصيحة؛ فاملسألُة ال خترُج- يف األغلِب األعّم- عن كوهِنا  َغرْيَ
مسألَة أرزاٍق. 

• قًا 	 متعلِّ األمُر  كان  وإْن  بالفصيحِة،  للحديِث  الطلبِة  من  كثرٍي  استجابِة  عدِم 
باملادِة الدراسيِة، وِمْن َثمَّ يفتقُد الطالُب وسيلًة مهمًة يف اكتساِب اللغِة، وهي 

ربُة واملعاودُة والتقويم. الدُّ

• فقد 	 املعارصين؛  العربيِة  اللغِة  أساتذِة  من  كثرٍي  يف  الظاهِر  الضعِف  هذا 
فيلجأ  الفصيحِة  بالعربيِة  التحدَث  يستطيُع  َمن ال  منهم  ترى  تتعجُب حنَي 
يف رشِحِه أو حديثِِه إىل العاميِة متعلاًل بصعوبِة الفصيحِة عىل الطلبِة، وإذا ما 
سعى إىل االلتزاِم بالفصيحِة وجدته يقع يف أغالٍط نطقيٍة صوتيٍة وإعرابية، 
ُم القدوَة الثقَة الذي  وإْن قرَأ رفَع املضاَف إليِه واملفعوال، ومن ثمَّ يفتقُد املتعلِّ

يستقي منه فصاحَة اللغة؟

وقد جتد منهم مثاًل متخصصًا يف األدِب جيهُل أبسِط متطلباِت علمِه من قواعِد 
النحِو والرصِف والعروِض أو البالغِة أحيانًا،وهي من متطلباِت ختصصه؟!؛ 

ًة يف هذا السياِق. وهذا مِما يزيُد الطنَي بِلَّ

العلِم . 2 دوِر  يف  الطالَب  فإنَّ  العاديِّ  احلديِث  ِسياِق  ويف  العادي:  احلديِث  لغة 
بيئِة حياِة جمتمعِه  اكتسَبها من  التي  اللغويَة  نراُه خيالُف سليقَتُه  فلسطني ال  يف 
لغِة  يف  األجنبيِة  والرتاكيِب  لأللفاِظ  وبالنسبِة  ِة،  يَّ العامِّ سليقُة  وهي  اليوميِة، 
اليوميِة فهو يف املراحِل االبتدائيِة واإلعداديِة ال يكاُد يستعمُل منها إال  احلياِة 
اجلامعيِة   احلياِة  من  اقرتبنا  وكلام  عامٍة،  بصفٍة  الفلسطينيُّ  الشارُع  يستعملُه  ما 
-أعني يف املرحلِة الثانويِة- وجدنا الشباَب َيدخلوَن يف مرحلِة املراهقة، وامليِل 
ِد يف لغته،  إىل اجلنِس اآلَخر؛ األمر الذي يدفُع ُكاًل من اجلنسنِي إىل التفرنِج املتعمَّ
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وارتداِء األلبسِة املوشومِة برسوٍم أو حروٍف أو كلامٍت أجنبيٍة. وأكرُر -يف هذا 
السياِق أيضًا- أنَّ تفرنَج هؤالِء املحتّلنَي املقهوريَن، والسيام املحارَصيَن ال يكاُد 
ُيذَكُر قياسًا مع أبناِء جلدهتم يف أكثر البلداِن العربية، ومن هذا الدخيل املعارِصِ 
أو  َمْطِويَّة  )اِْبرشور(:  أسلوب،  أو  نمط  )اِْبرستيج(:  أذكر:  اجلامعة  يف  الذائع 
وختتزل  )اْبُرُفرُس(،  أيضًا:  َوُتنَطق  جامعي،  أستاذ  )اْبرِفسور(:  تعريفية،  نرشة 
من  ٌة  فارسيَّ وهي  )أستاذ(  كلمة  أيضًا  معه  وُيستعمل  اِْبُرف،  فيقال:  أحيانًا 
ِب القديم، )اِْبريك(: ُفْسَحة أو راحة، )بِق بوْست(: )القاف جيم قاهرية(  امُلَعرَّ
م الكبري باللهجة املرصية، )أبلكيشن(: طلب، )أدلج( من  الرجل الكبري أو املعلِّ
ًا، ومنه: )األْدجَلة(، )استامرة(:  َر أو جعله تابعًا له أو للحزِب فكريَّ أيدلوجيا: َأطَّ
وله  )إندكس(،  موافق،  )ُأّكي(:  إلكرتوين،  بريد  أو  ِمْرسال  )إميل(:  شهادة، 
المة،  ٌب فاريس قديٌم هو: )فهرس(، واألصل: فهرست، )باي(: مع السَّ ُمعرَّ
ب الكلمِة الفارسية )َبْرناَمْه(، وجُتَمع عىل: )برامج(، وهي  )برنامج(: وهو ُمَعرَّ
الَوَرَقُة اجلاِمَعُة لِلِحساِب، وُتستعمُل اآلن للداللِة عىل اخُلطِة املرتبة َزَمنِّيًا لتنفيِذ 
أو  املدرسة بمعنى جدول احلصص  إذاعية، وبرنامج  برامج  فيقال:  َعَمٍل ما، 
الدروس، وبرامج املؤسسة: ُخططها أو مشاريعها، )ُبِشْنج( -اجليم قاهرية-: 
ط أو َدبَّر أو كاَد، ومنه املايض واملضارع واألمر،  رفع الدرجات، )تكتك(: َخطَّ
ط أو ضع احلل الذي  واسم الفاعل واملفعول، يقال: تكتِك يا متكتِك؛ أي َخطِّ
أنيق،  أي  و)اْمَرْسَتك(؛  اْمَأْنَتك(  أو  )اْمَتكَتك  أيضًا:  ومنه  مأزق،  من  ِرُج  خُيْ
)الدبلوم(: إجازة من إجازات املعاهد أو الكليات املتوسطة، أو إجازة جامعية 
فوق البكالوريوس و دون الدكتوراه، )ِدزاين(: تصميم هنديس -شكل معني، 
الياء  َوُتنَطُق بتخفيف  )ِدْسَكِشن(: مناقشة، )ِدكِشنري(: قاموس، )دوسيه(- 
)دوِسيَّة(:  الفتحة  أو  بالكرسِة  وحتريكها  مشددة  وأيضًا  )ُدوسْيه(،  وتسكينها 
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و  )دوسيهات(  عىل  َوجُتَمُع  دروس،  أو  حمارضات  -حافظة-ُمَذّكرة  ِمَلف 
)استايل(:  خاص،  اِْبرايِفت(:  أو  )اْسبَشل  راحة،  )ِرْست(:  )دوِسّيات(، 
يقولون:  الثاين،  َكند(:  )السَّ َفْرع،  )َسْكِشن(:  آِسف،  )رُسي(:  مُمَيَّز،  َنَمَط 
علمية-  مسامرة  )سمنار(:  رشيق،  )َسمبتيك(:  الثاين،  أي  َكْند؛  السَّ الفصل 
َسَمر علمي- َتساُمر علمي، )يس يف( -وتنَطق الفاء V-: سرية ذاتية، وجُتمع 
و  )اِْتشّيك  ومنه:  واألنيق،  الّصك،  معنيان:  وهلا  )شيك(:  عىل:)سيِفهات(، 
املستندات  وضع  بمعنى  )َتْفييل(  ومنه  ِمَلف،  )فاْيل(:  أناقة،  بمعنى  شياَكة( 
يف امللف، )فايَنل(: تقال صفة لالمتحان النهائي، يقولون: االمتحان الفاْيَنل، 
هبا  ُترَسُم  ساقني  ذات  هندسيٌة  آلٌة  وهو  )بِكار(،  أيضًا:  وينطق  )فرجار( 
 ، لغة املرصيني، )فوْرمة(: شكل معنيَّ َجل( يف  )الرَبْ األقواُس والدوائُر، وهو 
االمتحان  يقولون:  األول،  )الفريست(:  املرئي،  الرابط  ُكْنِفرنس(:  )فيديو 
بطاقة  )َكْرنيه(:  بارِشه،  العمل،  ابدأ  قاهرية(:  )القاف جيم  أِهْد(  )قو  األول، 
معاٍن  وهلا  )كنرتول(:  حاسبة،  آلة  )َكْلُكليرت(:  مقصف،  )كفرتيا(:  جامعية، 
واستعامالٌت عدٌة جيمعها معنى املراقبة أو الضبط؛ يقال يف االمتحانات: جلنة 
الكنرتول، ويقال: هو يترصف بدون كنرتول؛ أي بدون ضوابط، )كمبيوتر(: 
حاسوب أو حاسب آيل، )َكْنَسل(: ألغى، )كورس أو ِسِمْسرِت(: فصل درايس، 
حممول،  حاسوب  ُتب(:  )الْب  خمترَب،  َمْعَمألو  )الْب(:  اختبار،  )اِْكِوز(: 
)مَلبة(: ِمصباح، )لود(: النصاب التدرييس، )ِمد تريم(: اختبار نصف الفصل، 
)ِمْريس(: ُشكرًا، )ِمْس(: آنسة،)َمِسج( رسالة، أو )اْس.اْم.اْس(، )َمِسْنَجر(: 
حتية،  )هاْي(:  أدنى،  َحّد  )ِمنَِمم(:  أقىص،  حّد  )َمْكِسمم(:  حاسويب،  برنامج 
مرحبا...إلخ. وإذا كانت هذه هي حالُة لغِة الطالِب اجلامعيِّ يف فلسطني فإنني 
أزعُم أهنا تتجُه نحَو التفصيح ؛ فالعاميُة عىل ألسنِة أهِل فلسطنَي ال تبتعُد كثريًا 
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َيْنُعُم هبا الشابُّ العريبُّ  عن العربيِة الفصيحة، ومظاهُر الرتِف احلضاريِّ التي 
يف أكثِر البلداِن العربيِة والسيام الغنية جتُد الشابَّ الفلسطينيَّ والسيام يف غزَة ال 

خيطُر كثرٌي منها له عىل بال، بل إنه- يف األغلِب- ال يعرُف أكثَرها.

ج: تدريس اللغة العربية يف اجلامعة: لن نقَف يف هذا السياِق عنَد أقساِم اللغِة 
العربيِة يف اجلامعاِت الفلسطينيِة؛ فال ختلو جامعٌة يف فلسطني منها، وهي موجودٌة 
اللغِة  يف  البكالوريوس  أو  الليسانس  درجَة  ومتَنُح  معًا،  واآلداب  الرتبيِة  كليتي  يف 
َعاّم يامثُِلها يف  العربية، ومكوناُت خطِطها األكاديميِة من املقرراِت ال ختتلُف كثريًا 
اجلامعاِت العربيِة؛ فقد استفادت اجلامعاُت الفلسطينيُة من هذه اجلامعاِت، والسيام 

اجلامعات املرصية والشامية.

وكذلك نجد اهتامَم الكلياِت الدينيِة كأصوِل الديِن والرشيعِة والدعوِة بتدريِس 
طلبتها مقرراٍت يف علوِم العربية، كالنحو والرصِف والبالغِة واألدب، أما الكلياُت 

ُص هلا َحيِّزًا يف مقرراهِتا التخصصيِة. األخرى فال ختصِّ

والَغرابُة أنَّ كلياِت احلقوِق ال ُتعنى بتدريِس مقرراٍت يف مهاراِت العربيِة إلقاًء 
ُل مادًة أساسيًة لطالِب احلقوق؛  -تشكِّ وكتابًة لطلبتها، فاللغُة العربيُة -بال أدنى شكٍّ
ألنه- بال ريٍب- حَيتاُجها يف مرافعاتِِه الشفويِة واملكتوبة، وإنَّ امتالَكُه لناصيِة بياهِنا، 
ُنُه من توصيِل ما يريُد بسهولة؛ لذا  إلقائِها ُيساعُدُه يف إجادِة دفاعه، وُيَمكِّ َوُحْسِن 

فإنَّ تدريًس الطلبِة يف كليِة احلقوِق ملقرراٍت يف اللغِة العربيِة ُيعدُّ أمرًا رضوريًا.

الدكتور مهدي  أفاد  وعليه فقد وجدنا كليَة احلقوِق يف جامعِة بري زيت -كام 
أو  دوراٍت  أحيانًا  بإعداِدها  النقَص  هذا  ُتَغّطي  اللغويِة-  العلوم  املحارض يف  عرار 
امتحاناٌت  هلا  ليس  منهجيٍة  غرُي  أنشطٌة  ولكنها  العربية،  اللغة  يف  عمٍل  ورشاِت 
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رِبُ  جُيْ االمتحاَن  ألنَّ  منقوصًة؛  خطوًة  تبقى  وجهِة-  -من  فإهنا  لذا  عالمات؛  أو 
بغيَة  التحديِث؛  إىل  األساتذَة  يدفُع  مقرٍر  منهٍج  وجوَد  وأنَّ  الدراسِة،  الطالَب عىل 
مواءمتِه واحتياجاِت طالِب احلقوِق مَن اللغة. وبالنسبة للدراسات العليا يف اللغِة 
األزهر  كجامعات  املاجستري  درجة  متنح  ما  الفلسطينية  اجلامعات  مَن  فإنَّ  العربية 
يف  العايل  التعليم  وزارة  فإنَّ  الدكتوراة  برنامج  أما  الوطنية،  والنجاح  واإلسالمية 
فلسطني ممثلًة يف وزيرها السابق الدكتور نعيم أبو احلمص ردت يف تاريخ 10/ 8 
/ 2002م عىل طلب كلية اآلداب يف جامعة األزهر برتخيص منح درجة الدكتوراه 
من قسم اللغة -وكنُت آنئذ عميد الكلية- برفض املرشوع، وذلك يف خطاٍب رقمه: 
الدكتوراه  برنامج  اعتامد  »عدِم  بأنَّ  متذرعًة  )و.ت.ع/12/167/# و/1364(، 
يف اللغة العربية- جييُء- بسبب عدم جتانسه مع اسرتاتيجية التعليم العايل، وعدم 

جتاوبه مع احتياجات السوق وإمكانية استيعاب اخلرجيني« أ.#.

عميدًا  أيضًا  -وكنت  الطلَب  جددنا  2007م(   -2006( اجلامعي  العام  ويف 
للكليِة يف دورٍة ثانية- باعتامد برنامج الدكتوراه لقسم اللغة العربية، ولكنَّ الوزارَة 
مل جُتِز البدَء يف هذا املرشوع العلمي الذي نأُمُل اعتامَدُه يف فلسطني، وَأْعَلُم أنَّ جامعَة 
النجاِح أيضًا جاهزٌة لتنفيذ املرشوع؛ مِلا يف ذلك من مكاسَب كثريٍة لشعبنا الفلسطيني 

ومسرية التعليم العايل فيه، وتثبيِت الشباِب الفلسطينيِّ يف دياِرِه.

تدريس اللغة العربية جلميع طلبة اجلامعات الفلسطينية

تقوُم اجلامعاُت واملعاهُد وكلياُت املجتمِع الفلسطينيُة مجيُعها بتدريِس طلبتِها 
براجِمها  يف  أما  العربية،  اللغِة  يف  مقرريِن  أو  مقررًا  الليسانِس  مرحلِة  يف  مجيِعهم 

للدراساِت العليا فال ُتعنى بيشٍء من علوِم العربيِة إال لطلبِة قسم اللغة العربية.
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ونحُن يف هذا السياِق ندعو وزارَة الرتبيِة والتعليِم العايل يف فلسطنَي وغرِيها 
من بلداِن وطننا العريب الكبرِي إىل فرِض تدريِس مقرٍر يف التخصصاِت العاليِة مجيِعها 
ُ عن ُقدراِت اللغِة العربيِة، ويرفُع درجَة َوْعيِِهْم بأمهيِة العربيِة يف عملهم؛ ألنه  ُيعربِّ
املجاالِت  يف  والسيام  سيساعُدهم  الذي  األمُر  فيهم؛  اللغِة  ملكِة  تنميِة  عىل  قائٌم 

العلميِة يف عمليِة الرتمجة والتعريب. 

أما عن تسميِة هذا املقرِر الذي يدرسُه الطلبُة يف املرحلة اجلامعية األوىل فتطلُق 
عليِه أكثُر دوِر العلِم الفلسطينيٍة مصطلحات)متطلب جامعة(، أو )مهارات اللغة 
)املتطلب  املفتوحِة  القدِس  جامعُة  َوُتسميِه  والتعبري()48(،  الكتابة  أو)فن  العربية(، 
ال  إجباريٌّ  مقرٌر  وهو  العربية(،  اللغة  )قدرات  الطب  كليُة  وتسميه  التأسييس(، 

ُج الطالُب إال بالنجاِح يف امتحاناته. يتخرَّ

ُم يف أكثِر اجلامعات  عىل أننا نجد اجلرعَة التعليميَة التي حيتوهيا هذا املقرُر ُتَقدَّ
شوميل-  قسطندي  د.  أفاد  -كام  مثاًل  حلم  بيت  فجامعة  مقررين؛  يف  الفلسطينية 
اللغة  دراسات يف  العربية، ومها:  اللغة  إجباريني يف  »مساقني  فيها  الطالُب  يدرس 
واألدب- مهارات لغوية«، وجامعة اخلليل -كام أفاد د. يارس عليان- تقوم بتدريس 
بتدريس  تقوم  التي  الفلسطينيِة  اجلامعات  ومن  ب(،  عربية  )لغة  و  أ(  عربية  )لغة 
مقررين يف اللغة العربية لطلبتها مجيعهم جامعة بري زيت، وجامعة القدس املفتوحة، 
بتدريس  فتقومان  غزة  يف  األزهر  وجامعة  نابلس  يف  الوطنية  النجاح  جامعة  أما 

طلبتهام مقررًا واحدًا يف اللغِة العربية.

مجيِعهم  طلبتها  بتدريس  فقامت  األزهر  جامعِة  يف  اآلداب  كلية  واستدركت 
عنَد  اللغِة  ملشكلِة  وعالجًا  وتارخيه،  الفلسطيني  واألدب  العربية  املكتبة  مقرري 
ْعنا من قسِم اللغِة  كثرٍي من اإلعالمينَي، وبغيَة ختريِج اإلعالميِّ املتضلِع من اللغة َفرَّ
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اللغة  العربية واإلعالم؛ فكانت  اللغة  أْن كنُت رئيسًا له- ختصَص  العربية -وقت 
العربيُة ختصصًا رئيسًا، واإلعالُم ختصصًا فرعيًا.

مقرر متطلب اجلامعة مضمونه وأهداف تدريسه

األغلب  -يف  نجده  الفلسطينيِة  اجلامعات  يف  املقرر  هذا  مِلضامني  باستقرائنا 
القرآن  من  آياٍت  حتليِل  عىل  حيتوي  فهو  واحٍد؛  بمضموٍن  ُس  ُيَدرَّ يكاد  األعم- 
جِلْعِل  ونثره؛  شعره   : العريبِّ األدب  من  ونامذَج  رشيفة؛  نبويٍة  وأحاديَث  الكريم 
ِر النصوِص وحتليِلها، وتثقيِفِه بأساليِب الكتابِة العربية؛ تربيًة  الدارِس قادرًا عىل تدبُّ

ِه بالزاِد الذي ينهل منه يف كالمِه. مللكِة تذوِقِه، ومدِّ

وإمالئية؛  وبالغيٍة  معجميٍة  و  ونحويٍة  رصفيٍة  ملوضوعاٍت  أيضًا  ويعرُض 
بغيَة تعزيِز املهاراِت اللغويِة يف ذهنِِه، وليكوَن قادرًا عىل إجادِة التعبرييِن الشفويِّ 
ُتْطِلُع طلبتها  فيهام، وقد نجُد بعَض اجلامعاِت  اللغويِة  ِب األغالِط  ، وجتنُّ والكتايِبِّ
عىل وسائِل تنميِة اللغِة العربيِة والرتمجِة والتعريِب واملصطلِح والفصحى والعامية 
وما إىل ذلك من قضايا لغويِة. ولعلَّ من أهم املآِخِذ التي يمكُن أن نأخَذها عىل هذا 
املقرر أن اجلامعاِت الفلسطينيَة وكثريًا من اجلامعات العربيِة التي ُتعنى بتدريس مثِل 
ُسُه لطلبتها بمضموٍن واحٍد، وُتْعنى فيه بأساسيات اللغة العربيِة التي  هذا املقرِر ُتدرِّ
ُيفرَتُض أْن يكون الطالُب قد أملَّ هبا يف املراحِل الدراسيِة السابقة؛ فهذا املقرر العام 
التعليِم  مراحِل  يف  َدْرُسها  للطالب  سبَق  موضوعاٍت  بتقديم  ُيعنى  الحظنا-  -كام 
السابقِة ملرحلِة اجلامعة. ونحُن نرى رضورَة مراعاة اجلامعات ملتطلبات التخصص 
ختتلف  ريب-  -ال  احلاسوب  أو  اهلندسة  أو  الطب  طالب  فاحتياجات  اللغة؛  من 
عن احتياجات طالب التجارة أو احلقوق أو الرشيعة وهكذا؛ إضافًة إىل اختالِف 
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مستوياِتِ الطلبة يف الكلية العلمية عنه يف األخرى؛ فقد جتد من أساتذة هذا املقرر 
َمن خيوض يف التأويل والتقدير والتعليل يف وحتليل االستعارة وخصائص الرواية 
وما إىل ذلك مما قد ال حيتاجه الطالُب غرُي املتخصص؛ األمر الذي ُيْشعُرُه بغربتِه عن 

ختصصه؛ فيؤديه عىل أنه واجٌب مفروٌض يريدوَن التخلَص منه. 

تعليم اللغات األجنبية يف أرايض السلطِة الوطنية

ُتعنى بعُض رياِض األطفاِل بتعليِم األطفاِل اللغِة اإلنجليزية، وإْن كان الرتكيُز 
فيها عىل العربيِة املبسطِة التي تتناسُب وعقليَة األطفال، وهي ِرياٌض خاصٌة تتوزُع 
إلرشاف  ختضَع  أْن  واألصُل  والفصائيل،  احلزيب  أو  املَدينِّ  الطابِع  بني  اجتاهاهُتا 
أكثَر  بالسياسِة  الدوَر مرتبطًا  املستقرِة جتعُل هذا  البالِد غرَي  الوزارِة، ولكنَّ أحواَل 

من الدوِر الرتبوي.

يعتمد السواُد األعظُم من الفلسطينينَي يف تعليِم أبنائهم عىل املدارِس احلكوميِة 
والتابعِة لألونروا )مدارِس الغوِث(، وهي تلتزُم بمنهاٍج درايسٍّ واحٍد لغُة التدريِس 
فيه العربيُة الفصيحُة فقط، وتقوُم بتدريِس اللغِة اإلنجليزيِة بَِوْصِفها مقررًا دراسّيًا 
مقرِر  تدريُس  وكان  الثانويِة.  املرحلِة  حتى  ويستمرُّ  االبتدائي،  األوِل  الصفِّ  منُذ 
اللغِة اإلنجليزيِة قبَل االحتالِل يبدأ من املرحلِة اإلعداديِة، ثمَّ بدأ يف عهِد االحتالِل 
السلطِة  عهِد  ويف  االبتدائية،  املرحلة  يف  والسادس  اخلامس  الصفني  من  بتدريِسِه 
الوطنيِة كاَن إعامُم تدريِسِه يف كلِّ صفوِف املرحلِة االبتدائية بدءًا من الصفِّ األوِل 

 . االبتدائيِّ

بِمدارِس  ُيَسّمى  ما  الفلسطينيِة ظاهرُة  الوطنية  السلطِة  توَجُد يف حمافظات  ال 
السائدة، وتدريِسها  الدراسيِة  باملناهج  تلتزُم  اللغات، ولكْن هناك مدارُس خاصٌة 
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باللغِة العربيِة الفصحى، ولكنَّ منها ما قد تزيُد عنايَتها باللغِة اإلنجليزيِة. وتتفرد 
دخوهِلِم  بدايِة  منذ  اإلنجليزيِة  باللغِة  تالمذهِتا  بتدريِس  بغزة«  األمريكيُة  »املدرسُة 
املرحلَة االبتدائية، وال تستثني من هذِه اللغِة إال مقرري اللغِة العربيِة والرتبيِة الدينية 

اللَذْيِن تقوُم بتدريسهام باللغِة العربيِة فقط.

ُة فال عنايَة هبا يف مدارِس السلطِة الوطنيِة، وقد حاولت إرسائيُل  أّما اللغُة العرْبيَّ
إّباَن االحتالِل فرَض تدريِس لغتها العرِبيِة يف املدارس احلكوميِة التي ختضع إلْمرهتا 
يف  1973م  سنة  يف  أذكر-  ما  -عىل  لنا  العربيِة  بتدريِس  االهتامُم  بدأ  إْذ  مبارشًة؛ 
املدارِس الثانويِة يف قطاِع غزة، وكنُت آّنئذ يف الصف األول الثانوي؛ أْي يف الصف 
العارش، ثمَّ عمموه يف املراحل الدراسيِة األخرى يف املدارِس احلكومية)49(، وأدخلوا 
تدريَسها يف معهِد املعلمني احلكومي كأحِد التخصصاِت، وأنشأوا مدرسًة خاصًة 
تأهيِل  عىل  ُيْقبِلوَن  الذين  للمعلمنَي  والعالواِت  احلوافَز  ومنحوا  العربية،  لتعليم 
عىل  العربيِة  فرِض  يف  التجربَة  هذِه  ولكنَّ  وتدريِسها،  العربيِة  دراسِة  يف  أنفِسهم 

ْر، ومل جيِن اإلرسائيليوَن ثامَرها املرجوَة. فلسطينيي الضفِة والقطاِع مل ُتعمِّ

، والتوجِه للتخلِص  كان لقياِم انتفاضِة 87م أثُرُه يف إذكاِء جذوِة التياِر الوطنيِّ
من االحتالِل برمته، وكان إلقامِة السلطِة الوطنيِة، وإرشاِفها عىل العمليِة الرتبويِة 
والتعليميِة، ووضِعها ملتوِن املقرراِت التدريسيِة األثُر الفّعاُل يف تنقيِة اهلويِة العربيِة 
أقاموها  التي  العربيِة  املدرسِة  وبكاِء  االحتالل،  أدراِن  من  هبا  َعِلَق  مما  الفلسطينيِة 

األطالل. 

يف  اللغاِت  داِريس  من  األكرَب  النصيَب  عامٍة  بصورٍة  اإلنجليزيُة  اللغُة  تأخُذ 
ُة فينترُش استعامهُلا عىل ألسنِة ِفَلْسطينيي 1948م، َوجُييُدها  فلسطني، أما اللغُة الِعرْبِيَّ
يف  وتعلموها  الشارع،  يف  سامعها  عىل  نشأوا  الذين  الشباب  والسيام  أكثُرهم، 
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العربية يدرسون هذه  اللغة  أقسام  املختلفة، وكذلك جتد طلبة  الدراسية  مراحلهم 
ُل خطرًا؛  ُتشكِّ التعليميِّ ال  املجاِل  فة،وهي يف هذا  ْ الرصِّ األكاديميَة  الدراسَة  اللغَة 
الطلبُة  يتعلمها  التي  الساميِة  أو  الرشقية  اللغات  إحدى  بوصفها  ُتدَرُس  ا  ألهنَّ

ِف عىل خصائِصها.  ألغراٍض علميٍة بحتٍة، كاملقارنِة بنَي اللغاِت والتعرُّ

وبالسؤاِل عن اللغات التي يدرسها املسيحيون إضافًة إىل اللغِة الَعربيِة لغتهم 
لغًة  أبنائهم  تعليِم  عىل  حيرصوَن  أهنم  وجدنا  اخلاصِة  املسيحيِة  املدارِس  يف  األمِّ 
الدكتور  األستاذ  أفادين  فقد  اإلنجليزيَة؛  اللغَة  تدريسهم  جانب  إىل  أخرى  أجنبيًة 
ُس  قسطندي شوميل املحارض يف جامعة بيت حلم أّن »معظم املدارس اخلاصة ُتَدرِّ
إضافًة إىل اللغة اإلنجليزية لغًة أجنبيًة أخرى ثالثة منذ الصغر، الفرنسية يف املدارس 
اللوثرية،  املدارس  يف  األرثوذكسية،واألملانية  املدارس  يف  واليونانية  الكاثوليكية، 
واإليطالية يف مدارس الفرنسيسكان«. ويف قطاِع غزَة -كام أفادت روان حنا ترزي 
الطالبة يف قسم اللغة العربية واإلعالم يف جامعة األزهر- »توجُد مدرسُة بطريركيِة 
ُم اللغَة اليونانيَة من الصفِّ السابِع حتى الصفِّ الثاين  الروِم األرثوذكس وهي تعلِّ
أنَّ  وأضافت  السادس«،  حتى  األول  الصف  من  الفرنسيَة  اللغَة  ُم  وتعلِّ العارش، 
اليونانية، مثل: مدرسة  اللغَة  ُم يف مدارسها  ُتَعلِّ للبطريركية  التابعِة  املدارس  »مجيَع 
البطريركية  الرعوات يف بيت ساحور، ومدرسة  سان جورج يف رام اهلل، ومدرسة 
الفلسطينينَي  برشحيِة  يرتبُط  اللغاِت  هذِه  تأثرَي  إنَّ  القوُل  يمكن  وعليِه  الطيبة«.  يف 
تأثرُيمها  َيُعمُّ  اللتني  والِعرْبِيِة  اإلنجليزيِة  اللغتنِي  بخالِف  وذلك  فقط،  املسيحينَي 
ِم  املتعلِّ الشباِب  تأثرَي اإلنجليزيِة يف عقوِل  الفلسطينينَي املسيحينَي واملسلمني، وإنَّ 
هو األقوى يف أرايض السلطة الوطنيِة الفلسطينية، وإنَّ أكثَر ما يدوُر عىل ألسنتِهم 

من الدخيِل املعارِصِ مأخوٌذ منها.
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... اخلامتة ...

نخلُص مما سبَق إىل تنبيهاٍت وتوصياٍت ومقرتحاٍت نرى أنَّ تنفيَذها سيسهُم 
ُد- يف هذا  التعليميِة وغريها، وُنؤكِّ اللغويِة يف املؤسسِة  يف حلِّ كثرٍي من مشكالتنا 
وغرِيها  التعليميِة  مؤسساتِنا  يف  القوميِة  لغتنا  عىل  احلفاظ  إىل  الدعوَة  السياِق-َأنَّ 
ًا يف ظلِّ أخطاِر العوملة، وإنَّ إصالَح اللغِة العربيِة وجعَلها مواكبًة  ُل َمْطَلبًا ُمِلحَّ ُيَشكِّ

ملتطلباِت العرِص العلميِة والتقنية، أو إعامَم التعامِل هبا ال يمكن أن ينجح بدون:

إجياِد البيئِة العربية الصاحلِة التي ُتسَمُع فيها اللغُة الفصيحُة سليمَة األداِء نطقًا . 1
فكتابًة فقراءًة؛ األمر الذي جيعلنا نويص بـ:

لغَة 	• بوصفها  الفصيحة  العربيِة  باللغِة  إال  م  ُتَعلِّ ال  االبتدائيٍة  املدارَس  جعِل 
احلديِث والكتابِة عىل النحِو الذي كاَن معمواًل بِه من قبُل يف مرَص وفلسطنَي 
املعجم  بإعداد  والعناية  الفصحى،  العربية  بتدريس  االهتامم  وتعميِق  مثاًل، 

ِ املناسب ملتطلبات الصفِّ و املرحلة الدراسية. اللغوي امُلَيرسَّ
أجنبيٌة 	• لغٌة  تشاركها  وأال  الصغر،  منذ  غرِيها  دوَن  الفصيحِة  بتلقني  البدِء 

وضة واالبتدائيِة، أو قبل السنِة اخلامسِة من املرحلة  أخرى يف املرحلتني: الرَّ
االبتدائيِة كام كان معمواًل به يف فلسطني قبل إقرار وزارة الرتبية والتعليم فيها 

ها. إعامم تدريس اللغة اإلنجليزية يف صفوِف املرحلِة االبتدائيِة كلِّ
انتْقاِء معلمني متميزيَن من َذوي الكفاءِة واخلربِة للتعليم يف املرحلِة االبتدائيِة، 	•

ومنِحهم عالواٍت تشجيعيًة.
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تدريس 	• يف  احلديثة  التقنية  والوسائل  احلاسوب  إمكانيات  من  االستفادِة 
اقتناء  يف  الطلبِة  من  الفقريِة  احلاالِت  مساعدة  يتطلب  الذي  األمر  اللغات؛ 

جهاز احلاسوِب املحموِل، واالشرتاِك يف شابكة الرّباق.
ِة، 	• يَّ فِّ الصَّ غرِي  أو  املنهجيِة  غرِي  باألنشطِة  مجيِعها  التعليميِة  املراحِل  يف  العنايِة 

كالتمثيِل واخلطابِة وتنميِة ملكِة احلفظ من القرآن واألدب، وإقامة املسابقات 
والندوات، ومنح املتفوقني اجلوائَز املشجعَة هلم.

إىل مجاعات، كجامعة 	• ينامزون  ما  الطلبة وتقسيمهم بحسب  متميزي  اختياِر 
أهل الفصيحة، ومجاعة املسابقات األدبية، ومجاعة الشعر، ومجاعة اخلطابة، 
ومجاعة القصة....إلخ؛ بغيَة تنميِة َمَلَكِة الفصيحِة، وتعميِق ثقافتها يف الناشئِة 
وإلقاًء  وإبداعًا  تأليفًا  العربيِة  اللغِة  يف  منهم  املتميزين  وتكريم  وغرِيهم، 

وترمجًة.
، واالستفادة من جمالس اآلباِء يف توضيِح 	• العنايِة بلغِة األرسِة والسيام لغة األمِّ

. أمهيِة اللغِة الفصيحِة لوحدِة جمتمعنا العريِبِّ
العنايِة بلغة الرتمجة ومضامينها، وتوجيه املؤلفني واملرتمجني إىل ختم مؤلفاهتم 	•

بام يمكن تسميته بكشاف املصطلحات؛ يرشحون فيه مضامنَي املصطلحاِت 
الدخيلة، ويذكرون بديلها أو بدائَلها العربيَة املقرتحة.

املرئيِة 	• اإلذاعاِت  يف  ُتَبثُّ  الفصيحُة  لغُتها  تكوُن  ومسلسالٍت  برامَج  إعداِد 
مرئيٍة  قوميٍة  عربيٍة  إلذاعٍة  العربيِة  الدوِل  جامعِة  إنشاُء  وحّبذا  واملسموعة، 
لغٍة  بإجياِد  َوُتعنى  لرباجمها،  لغًة  والفصحى  الفصيحِة  من  تتخُذ  ومسموعٍة 
عربيٍة مشرتكٍة ُتراعي استعامَل العربيِة يف أقطاِر العروبة؛ األمُر الذي يتطلُب 
للتهذيِب  صارمًة  لغويًة  ورقابًة  املجال،  هذا  يف  متخصصٍة  دراساٍت  تقديَم 

والتصحيِح، وإقامَة فعالياٍت حيٍة يف أقطاِر العروبِة للتوعيِة والتثقيف. 
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أنشطُتها يف 	• ُتْسِهُم  فتِح مراكَز وملتقياٍت  املَدين يف  تشجيِع مبادرات املجتمع 
دعِم اللغِة العربيِة، وغرِس َمَلكتِها الفصيحِة يف أبناِء املجتمع.

َوَجْعِل مضامنِي . 2 العربيِة يف مدارسنا ومعاهدنا،  اللغِة  تدريِس  إصالِح طرائِق 
حاجاهتم  وتراعي  عقوهلم،  َقْدِر  عىل  التالميَذ  ختاطُب  الدراسيِة  املقرراِت 
التخصصيِة؛ األمر الذي يتطلُب عنايًة خاصًة بمقرِر اللغِة العربيِة الذي َيْدُرُسُه 

طلبُة اجلامعِة مجيُعهم.
ولعدِم . 3 اآلداِب،  كليِة  يف  العربيِة  اللغِة  قسِم  لدخوِل  املتفوقني  َحْفِزالطلبِة 

هلم  ُيسَمُح  أْن  ينبغي  تربوّيًا  َل  املؤهَّ ُل  ُتَفضِّ التي  العمِل  فرِص  من  ِحْرماهنم 
والساعاِت  املقرراِت  عدد  حتدُد  علميٍة  خطٍة  َوْفَق  تربويٍة  مقرراٍت  بدراسِة 

املخصصِة هلا، وتوزيِعها عىل فصوِل الدراسة.
ومعنوّيًا؛ . 4 ماديًا  ودعمهم  مراقبتهم،  وتشديد  العربية،  اللغة  بمعلمي  االهتامِم 

استمراِر  ورضورِة  عملهم،  بأمهيِة  إلشعاِرِهم  منهم؛  املتميزيَن  مكانِة  وإعالِء 
وتقيُس  والرتبويَة،  العلميَة  ذاكرهَتم  تنعُش  دوراٍت  وإدخاهلم  مراقبتِهم، 
ُنُهْم من امتالك مهارات التعامل مع الوسائل التعليميِة التقنية،  مستوياهتم، َومُتَكِّ
واالستفادة من جتارب متميزي املتقاعدين بوصفهم مستشارين وموجهني يف 

العمليِة الرتبويِة بصفٍة عامٍة.
التعينِي . 5 رشوِط  أحَد  والكتايِبِّ  الشفويِّ  العربية  اللغة  اختبار  يف  النجاح  َجْعِل 

بني  الفروِق  مراعاِة  مع  غرِيهم،  أم  العربيِة  اللغِة  ملتخصيص  سواٌء  للتدريِس 
هذا  دخوِل  يف  ويستوي  األخرى،  املقرراِت  ومعلِم  العربيِة  معلِم  مستوى 

االختباِر املعلمون واملحارضوَن يف املدارِس واملعاهِد واجلامعات.
التشديِد عىل أْن يكوَن رشُح مدريس املقرراِت األخرى وحديُثهم مع تالمذهتم . 6

القومية؛  القضية  هذه  يف  منهم  املتهاونني  وحماسبة  الفصيحة،  العربيِة  باللغة 
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األمر الذي يتطلب إعدادًا لغِوّيًا جيدًا ملعلمي املوادِّ األخرى يف مراحل التعليم 
املختلفة.

وضِع سياسٍة لغويٍة عربيٍة موحدٍة مبنيٍة عىل التخطيِط املدروِس دراسًة متأنية، . 7
يكون من أهمِّ مكوناهتا تعريُب املصطلِح وتوحيُدُه يف مجيِع مراحِل التعليِم يف 
َمْعنّيًا جلامعِة الدوِل  أقطاِر العروبة؛ األمُر الذي يتطلُب دورًا رئيسًا، وإرشافًا 
هُلا هبذه املهمِة كاحتاِد املجامِع اللغويِة، أو مكتب  وِّ العربيِة، أو أيِة جهٍة خمتصٍة خُتَ

تنسيِق التعريِب.
متابعِة الدراسات واملؤمترات والندوات واملحارضات لالستفادِة مما ينتج عنها . 8

َة،  املرجوَّ ثامَرها  تؤيَت  لن  املحمودُة  األنشطُة  فهذه  وتوصياٍت؛  مقرتحاٍت  من 
ولن جتدَي نفعًا يف حلِّ مشكالتنا اللغوية ما مل تكن هناك سلطٌة تنفيذيٌة تنرُش 
التعليمية،  املؤسسِة  يف  الترشيعيِة  السلطِة  اللغوية:  املجامع  احتاد  قراراِت 
مراقبٌة  وسلطٌة  تطبيِقها،  فرِض  عىل  القدرَة  ومتتلُك  عامٍة،  بصفٍة  واحلكوميِة 
حاسمٌة حتى تصرَي اللغُة ملكًة شفويًة وكتابيًة يف املقامات الرسمية؛ ذلك أننا 
اللغَة -َأّيًا  أْن َيسلَم منها شعٌب راٍق، وأن  اللغِة ال يمكن  نؤمن أن ازدواجيَة 
والداللية-  والرتكيبية  والرصفية  الصوتية  أنظمتها  احلفاِظ عىل  كانت وسائُل 

.ِ ختضع بفعِل عوامَل كثريٍة إىل التََّغريُّ
تنويِع العنايِة يف تعليم اللغاِت األجنبيِة؛ وإن الدعوَة إىل العنايِة باللغِة العربيِة . 9

األخرى،  اللغات  تعلِم  ملنفعِة  التنّكَر  تعني  ال  قوميًة  لغًة  باعتبارها  الفصيحِة 
وكذلك فإنَّ اعرتاَفنا بمنفعِة هذِه اللغاِت فينا ال َيعني فتَح األبواِب هلا للسيطرِة 

ْقِر دارنا: الوطن العريب الكبري من حميطِه إىل خليجه. عىل عقولِنا يف َعُ
العنايِة بنرش اللغة العربية يف غري بيئتها العربية، واعتامِد مناهَج مناسبٍة تراعي . 10

واملؤمترات،  الندواِت  وتوصياِت  املعارصة،  الدراسات  نتائج  من  االستفادة 
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احلاسوبية؛  والسيام  احلديث،  العرص  وإمكانيات  األخرى،  األمم  وجتارِب 
وذلك إلجياِد أنصاٍر للعرِب ولِساهنم، والسيام يف بالد العامل اإلسالمي الذي 
يتوُق أبناُؤُه إىل دراستها للتعرِف عىل تعاليم دينهم، وننصُّ يف هذا السياِق عىل 

رضورِة مراعاِة أغراِض الدارسنَي األجانِب من دراسِة اللغة العربية.
سلطة . 11 بيدها  تكون  تنفيذيٍة  لغويٍة  سلطٍة  استحداث  عىل  العربية  الدول  حثِّ 

فرِض اللغة الفصيحة يف املرافق العامة، وحماسبة املخالفني، والسيام املتشبثني 
بالدخيل الذي له بدائُل عربيٌة يف اإلعالناِت املسموعة واملكتوبة، وننصُّ هنا 
العرص؛  بلغِة  اللغويِّ  امُلراِجِع  أو   ، اللغويِّ املحرِر  صنعِة  إحياِء  رضورة  عىل 
هذا  يف  وُنكرِبُ  والطباعِة،  الصياغِة  أخطاِء  من  النصوِص  حتريَر  مهمُتُه  لتكوَن 
اشرتاِط  يف  الفلسطينيِة  اجلامعاِت  يف  املحّكمِة  املجالِت  بعِض  خطوَة  السياِق 
لغويًا،  هلا  ُم  ُتقدَّ التي  البحوِث  بمراجعة  العربيِة  اللغِة  متخصيص  أحِد  قياِم 

وتقديِم إفادٍة منه بالقياِم هبذِه املهمِة النبيلة.
واهتاماِت . 12 اللغِة،  بمشكالِت  واملبدعني  واملثقفني  واملعلمني  الدارسني  توعيِة 

عىل  العربيِة  قدرَة  يثبُت  بام  وتوعيَتهم  إْطالَعُهْم  وإنَّ  هلا،  واملغِرضني  األعداِء 
يف  كبريًا  إسهامًا  يسهُم  بليٍل  هلا  امُلَدبِّريَن  افرتاءاِت  وَصدِّ  مشكالهتا،  معاجلِة 
العالِج، ونرى أنَّ مما يدخُل يف هذا املجاِل تثقيَف املجتمِع برضورِة منِع نقِش 
احلروف األجنبية، وطبِع الرسوِم الغريبِة املخالفِة للذوِق العريبِّ عىل املالبِس 

ولوحاِت الدعايِة واإلعالن.

سورة الصف: اآلية )3(.. 1
ُيطَلق عىل )املفّتش( يف بعِض البلداِن العربيِة لقب )امُلَوّجه(، وعىل ُمدير املدرسة )لقب( ناظر . 2

املدرسة.
بغيَة توحيِد جهوِد املجامِع اللغويِة والعلميِة يف خدمة اللغِة العربيِة الفصيحة، وإعامِم استفادِة . 3



145

لِتسايَر  اللغة؛  مناهج عملها يف شؤون  توحيِد  إىل  اجتاهها  كان  ثامِرها  من  العربيِة  الشعوِب 
العرَص، وتلبَي تالحق متطلباته يف تنميتها، ويف هذا السياِق الوحدويِّ جاءت توصية املؤمتر 
األول للمجامع اللغوية العلمية العربية الذي ُعِقَد يف دمشق يف عام 1956م بتأسيس احتاد 
للمجامع اللغوية العلمية الذي َعَقَد اجتامَعُه األوَلفي القاهرِةيف عام 1957م، وما يزاُل قائاًم 
ُأقيَم ألجِلها، وأمهها: تنظيم وسائل االتصال بني املجامع  يسعى إىل حتقيِق األغراِض التي 
يف  املجامع  ختتلف  التي  املصطلحاِت  وتوحيد  جهودها،  وتنسيق  العربية  العلمية  اللغوية 
اقرتاِحها، وعقد مؤمترات دورية للدراسات العربية واإلسالمية، يشارُك فيها أعضاء املجامع 

وعلامُء متخصصون.
مديًرا . 4 اهلل  بنعبد  العزيز  عبد  السيد   َ َوُعنيِّ 1962م،  عام  يف  األوىل  دورَتُه  املكتُب  هذا  بدأ 

الذي  األول  التعريب  مؤمتر  لتوصيِة  تنفيذًا  إنشاُؤُه  جاء  وقد  1962م،  عام  منذ  له  ا  عامًّ
اململكة  ُه  ينشأ له مكتٌب دائٌم مقرُّ بأْن  املؤمتُر  إْذ أوىص هذا  الرباط يف عام 1961م؛  ُعِقَديف 
يف  مهمته  وتتلخص  العربية.  الدوِل  مجيُع  فيه  مُتَثَُّل  العربية،  اجلامعة  إرشاف  حتت  املغربية 
التعريِب  مياديِن  اللغوية يف  واملؤسسات  العربية  واجلامعات  اللغوية  املجامع  تنسيق جهوِد 
ذخائر  كشف  عىل  والعمل  فيها،  األجنبي  للمصطلح  البديل  العريب  املصطلح  وتوحيد 
العربية واستيعاب كنوزها، وإصدار املعجامت التي تضم جماميع من املصطلحات واأللفاظ 
التعليِم يف  لغَة  الفصيحِة  العربيِة  اللغِة  َجْعِل  بغيَة  املتعددة؛  املجاالت  اجلديدة يف  احلضارية 
مجيِع املراحِل التعليميِة يف الوطِن العريّب، وقد أصدَر هذا املكتُب جملة )اللسان العريب( التي 
ت متوهُنا جماميَع من  العلميِة ضمَّ املعجامِت  املكتب، ونرَش سلسلًة من  نشأَة  نشأهُتا  واكبت 

املصطلحات يف جماالٍت متعددة، وما زاَل املكتب قائام.
ت العربيُة منُذ بداياِت انشغاِل علامئِها بالتأليِف يف خمتلِف املجاالت، ومنها العلوُم اللغويُة . 5 َمرَّ

بظاهرِة االختالِف يف املصطَلِح الذي يستعمله علامؤها، وما زلنا نعيُش هذِه الظاهرة، وإذا 
َرًا باختالِف الفكِر واملذاهِب، فإنَّ احلاجَة إىل التوحِد العريبِّ يف  كان وجوُد هذه الظاهرِة مربَّ
ِ وسائِل اتصاٍل  ظلِّ مرحلِة االنفجاِر املعِريفِّ املتالحِق -التي نعيشها يف هذِه األيام-، وَتَيرسُّ

ُز مسألَة توحيِد املصطلح. مرحيٍة تعزِّ
 مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن، دار القلم- بريوت، ط1406/6#- 1986م، ص 379. . 6
السابق: الصحيفة نفسها.. 7
اهلامش السابق.. 8
نسَبت املوسوعة الشعرية: اإلصدار الثالث هذا البيت هبذه الرواية منفردًا إىل بشار بن برد، . 9

وأوردته أيضًا يف قصيدٍة لصالح بن عبد القدوس مطلعها:
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دَّ َوَيــــــــْعُظُم َرَأيُت َصغرَياألمِر َتنمي ُشؤوَنُه     َفَيكرُبُ َحّتى ال حُيَ
وجاء منفردا منسوبًا إىل عمرو بن شأس، ولكن بإحالِل كلمة)وآَخُر( بَداًل من)وغريك(.

؛ فلغُة األمِّ هي اللغُة التي يتلقاها يف البيت، . 10 هناك فرٌق بني مصطَلَحي لغِة األمِّ واللغِة األمِّ
ُة  وُنسبت إىل األمِّ الرتباِط الطفِل بأمِه يف البيِت أكثَر من غرِيها يف األرسة، وإذا كانت حاسَّ
السامِع أوىل احلواس التي تتخلق يف اجلنني فإنَّ لُِلغِة األمِّ أمهيًة كربى يف لغِة األبناء، وعليِه فإنَّ 
ل إضعافًا  َكْوَن لغِة األمِّ تنتمي إىل غرِي اللغِة القوميِة -التي ُيَدلُّ عليها باللغِة األمِّ أيضًا- ُيشكِّ

هلذِه اللغِة القوميِة عىل ألسنِة الزوِج واألبناء.
من . 11 مرتبًة  أعىل  فالفصحى  الفصحى؛  واللغِة  الفصيحِة  اللغِة  مصطَلَحي  بني  فرٌق  هناك 

الفصيحِة. 
لغري شاعر: . 12 الثالث  الشعرية -اإلصدار  املوسوعُة  نسبته  الوافر، وقد  البحر  البيت من  هذا 

لبشار بن برد، وبشارة اخلاقاين، ودريد بن الصمة، وعبد الرمحن بن احلكم، وعمرو الزبيدي، 
وكثرّي عزة.

ُنرشت الدراسة يف جملة جممع اللغة العربيِة يف القاهرة، العدد)97( شعبان 1423# 2002م.. 13
ٍم بيِد دولِة إرسائيل، ملحو اهلوية الفلسطينية . 14 كُّ جنان عبده: مناهج التدريس الرسمية، جهاُز حَتَ

www.jai-pal.org/pie/pie_ يف مناطق ال 48، موقع: اجتاه- احتاد مجعيات أهلية عربية، 
.arabic_resources.htm

يف األصل: )وبني متطرفني(.. 15
ٍم بيِد دولِة إرسائيل: مرجع سابق.. 16 كُّ مناهج التدريس الرسمية، جهاُز حَتَ
املرجع السابق.. 17
املرجع السابق.. 18
يف األصل: )اجلغرافيا( دون حرف العطِف الواو.. 19
ٍم بيِد دولِة إرسائيل: مرجع سابق.. 20 كُّ مناهج التدريس الرسمية، جهاُز حَتَ
املرجع السابق.. 21
املرجع السابق.. 22
يف األصل)ساعات(.. 23
ٍم بيِد دولِة إرسائيل: مرجع سابق.. 24 كُّ مناهج التدريس الرسمية، جهاُز حَتَ
ملن . 25 حوافز  هناك  هل  س:  املرسال:  عرب  له  سؤايل  عىل  موايس  د.  إجابة  يف  النص  هذا  جاء 

يدرسبالعربي بدال من العريب؟ ج: نعم؛ فاحلوافز لكل مادة تدرس يف مخس وحدات، ولغة 
األم )العربية( بالنسبة لليهود هلا عالوة أكثر يف جامعة القدس )العربية(، بينام سائر اجلامعات 
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حتسب العالوة للعريب يف لغته األم عىل قدم املساواة مع الطالب العربي بلغته؛ لذا فالطالب 
العالوة، وحتى  بدًءا، حتى يكسب  العربية  إىل  يتجه  باجلامعة  االلتحاق  يبغي  الذي  العريب 
يقوي لغته، بينام العربية جيدها الطالب صعبة يف الوحدات اخلمس، ويعود ذلك إىل أكثر من 

سبب.
ٍم بيِد دولِة إرسائيل: مرجع سابق.. 26 كُّ مناهج التدريس الرسمية، جهاُز حَتَ
ِم أبناء بعِض الطوائِف للغٍة أخرى كالرسياِن الذين يعلموهنم . 27 قلت بصفٍة عامٍة احرتازًا من تعلِّ

اللغة الرسيانية، وغريهم عىل النحو الذي سنشرُي إليه الحقًا.
ٍم بيِد دولِة إرسائيل: مرجع سابق.. 28 كُّ مناهج التدريس الرسمية، جهاُز حَتَ
29 ../http://www.arabcol.ac.il/arabic/home :ينظر موقع الكلية
للرتبية اللغوية وجوه كثرية، صدى الرتبية: عدد/ 2، عام 2003م.. 30
األصح عدم حتلية كلمة)غري( بأل التعريف.. 31
املصدر السابق.. 32
33 ..http://il.card4biz.com/index/d/qsm.ac.il :ينظر موقع الكلية
34 ..http://www.qsm.ac.il/news/template.asp?id=2761 :ُينَظر املوقع اإللكرتوين
35 ..http://www.beitberl.ac.il/arabic/Pages/default.aspx :ينظر موقع الكلية
يطلقون عىل هذه الشهادة مصطلح )B.Ed(؛ أْي بكالوريوس الرتبية.. 36
يعني مصطلح )مسار( هنا التخصَص أو القسم.. 37
السياسة التعليمية يف معهد إعداد املعلمني العرب يف بيت بريل حارضًا ومستقباًل يف مقابلة . 38

منصور،  لطفي  د.  املقابلة  أجرى  الظاهر/  الكريم  عبد  األستاذ  املعهد  مدير  مع  خاصٍة 
الرسالة، أيار 1996م، ص 8.

ص . 39 2002م،  قرع،  كفر  اهلدى،  دار  الذاتية،  سرييت  من  أقواس  موايس:  حممود  د.  ينظر، 
http://www. :139-151(، وينظر أيضا، املوقع اإللكرتوين ملجمع اللغة العربية يف حيفا

.arabicac.com/shownews.php?ID=258

يف األصل)وجدنا(. . 40
ينظر، د. حممد أمارة وأمحد أبو عقل: االزدواجية يف اللغِة العربيِة والسياسِة اللغويِة يف العامَلِ . 41

ُيصِدرها  علمية  أدبية  تربوية  حولية  جملة  الرسالة:  الفصحى،  العربيِة  م  تعلُّ رشوط   ، العريبِّ
املعهد األكاديمي إلعداد املعلمني العرب كلية بيت بريل، حزيران 1998م، ص 290. 

املصدر السابق.. 42
أقامت الكلية العربية للرتبية يف حيفا هذا املؤمتر يف 13- 15 نيسان 2000م.. 43
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هذا البيت من قصيدة حطني، رمز فيه الشاعُر إىل االستعامِر بشخصية أشعب، وهو يف مرص . 44
الصهيوين،  واالستيطان  اإلنجليزي  االحتالل  فهو  فلسطني  يف  أما  اإلنجليزي،  االحتالل 
ومازالت العروبة يف فلسطني تعاين من أشعب الصهيوين، ومن لغته العربيِة، ولغة العوملة: لغة 
أشعب األمريكي السائر عىل هنج أشعَب اإلنجليزي الذي ورَث منه لغته وهنجه االحتاليل.

ٍم بيِد دولِة إرسائيل: مرجع سابق.. 45 كُّ مناهج التدريس الرسمية، جهاُز حَتَ
46 ..http://www.ashams.com/article.php?id=40737 :موقع )الشمس( اإللكرتوين
ابتداِعه . 47 مْحُل  ويمكن  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  إقامة  اتفاقيات  إْثَر  املصطلُح  هذا  جاء 

التعبرَي عن عدِم اعرتافهم بإرسائيل،  لُه  املبتدعون  الساسُة  أراَد منُه  أنه أسلوٌب جمازيُّ  عىل 
واعتباِرها َطَرفًا يف قضيٍة متصاَرٍع عليها، أو طرفًا رشيكًا يف اتفاقيات أوسلو، وليس املقصوُد 
منُه هذا املعنى الذي يمكُن أن يتبادَر إىل الذهِن، وهو أنُه تعبرٌي عن اعتباِر الِكياِن اإلرسائييلِّ 
احتلها  التي  الفلسطينيِة  األرِض  دالٌّ عىل  أنه  تأويُلُه عىل  ُيْمِكُن  جزءًا من جسٍم واحٍد، كام 

اإلرسائيليون منذ عام 48؛ بوصفها اجلزَء اآلَخَر من فلسطني.
هذا ما جاء يف املوسوعة الشعرية، اإلصدار الثالث، والذائُع عىل األلسنة قوهلا:. 48
إِذا كاَن َربُّ الَبيِت بِالُدفِّ ضاربًا.. 49
النجاح . 50 جامعة  يف  اآلداب  كلية  عميد  عودة  خليل  الدكتور  األستاذ  أخي  به  أفادين  ما  هذا 

الوطنية، وأحد الذين َعملوا يف اجلامعة األمريكيِة،وشاركوا يف وضع مناهجها.
هذا . 51 مجيعهم،  لطلبتها  العربية  اللغة  يف  مقررين  بتدريِس  تقوم  التي  اجلامعات  بعض  تطلق 

األدِب  يف  موضوعاٍت  تدريُس  األوِل  املقرِر  يف  يغلُب  حيُث  الثاين؛  املقرر  عىل  املصطلح 
والبالغِة والنحو.

تشكُل . 52 ألهنا  فيها؛  العربيِة  تدريِس  من  عرَش  والثاين  والتاسِع  السادِس  ُصفوُف  ُاسُتْثنَِيْت 
يشكل  والتاسع  السادس  فالصفان  التالية؛  التعليميِة  املرحلِة  إىل  منها  ُيْنَتَقُل  التي  الصفوَف 
املدارس  يف  يدرسون  وتالمذهتام  والثانوية،  اإلعدادية  املرحلتني  إىل  االنتقال  فيهام  النجاُح 
احلكومية، ومدارس وكالِة الغوث التي مل تستطع االحتالل فرَض جتربتِه يف مدارِسها، عىل أنَّ 
تالمذَة هذِه املدارِس مل يسلموا منها يف املرحلِة الثانويِة التي خيضع مجيع طلبتها إلدارِة السلطِة 
ُل الصفَّ  احلاكمة، وال عالقَة لوكالِة الغوِث هبم؛ وألنَّ الصف الثاين عرَش )التوجيهي( ُيشكِّ
ونتائجها  امتحاناتِه  التدريسيِة خلضوِع  مقرراته  للعربيِة يف  مكانَة  اجلامعة، وال  إىل  االنتقايل 

إلرشاِف وزارِة الرتبية والتعليم املرصيِة يف قطاِع غزة، واألردنية يف الضفِة الفلسطينية.


