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  الكتابة العلمية والتعريب

  والتقدم العلمي
  

ي  م ف وطين العل ن ت ا أوالً م د لھ ال ب اً، ف دم علمي م أن تتق ن األم ة م إذا أرادت أم
  بالدھا.وھذا يقتضي:

  تعزيز اللغة الوطنية وحمايتھا. -1
 .باللغة الوطنيةتدريس العلوم كلِّھا  -2
بة إلنشاء مراكز للبحث العلمي داخل ال -3 ة مناس جامعات تخصيص ميزاني

ك  ة)، وذل ز متخصص ا (مراك ى  –وخارجھ ٍة أول ي مرحل ة  –ف لمعالج
 مشاكل محلية ذات صلة بالعلم والتقانة.

الت)  -4 رات/ مج ي إصدارات(نش ة ف وث العلمي ائج البح ر نت ة نش باللغ
ة تواھا الوطني ون مس ة،حين يك الت عالمي ي مج رھا ف ى نش الً عل ، فض
 مناسباً.

  لعام.العناية باإلعالم العلمي الخاص وا -5
ذه  إن تدريس العلوم باللغة الوطنية يقتضي إعداد كتب تدريسية ومراجع بھ

  .الكتابة العلمية بالعربيةاللغة.وھذا ما يعّزز 
ن  زوف ع ي الع ة ھ بالد العربي م ال ي معظ ة اآلن ف رى القائم كلة الكب المش

ة ا ية! إن الحج ة أو الفرنس ا باإلنكليزي وم بالعربية،واالستعاضة عنھ دريس العل ي ت لت
ة  يوردھا أنصار ھذا االتجاه ال تصمد لحظةً أمام النقد الموضوعي! والمصيبة الناجم
ة  ة،أي عن الھوي ة العربي عن ھذا االتجاه ھي إبعاد جماھير الشبان والشابات عن اللغ
ة  ة األجنبي ة الثقافي ل الھيمن ھيل تقبُّ ومي، وتس اء الق العربية،وإضعاف الشعور باالنتم

ة بكل جوانبھا الخطرة اد اللغ م نتيجة اعتم دم العل ! وكل ھذا من دون أي إسھاٍم في تق
  األجنبية لغةَ تدريس!

دّرس مختلف  دس(التي ت ي الق ة ف ة العبري ھد بالجامع ؤلم أن أستش ن الم وم
ة  ات العربية(جامع أعرق الجامع ا ب ائھا)، وأن أقابلھ ذ إنش ة من ة بالعبري واد العلمي الم

ت ة،والتي اتخذت  القاھرة) التي قامت رسمياً في وق ة العبري اً مع الجامع واحد تقريب
  اللغة اإلنكليزية لغة تدريٍس لمختلف مواد العلوم منذ تأسيسھا.

اھرة(في أي مجال علمي  ة الق ازات جامع اً إنج ارن إيجابي ھل يمكن أن نق
ة  ات باللغ وم والتقان واد العل أوتقني أو طبي) بإنجازات تلك الجامعة التي تدرس كل م

تنكراً، العبرية؟  زي وّزو بالجزائر،مس ة تي ويتساءل د. صالح بلعيد، األستاذ في جامع
التي يصدرھامركز التعريب بدمشق، التابع  »التعريب«من مجلة  32فيقول في العدد 

  (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم): لأللكسو
ة« بالد المغاربي ي ال ن ف ا -نح تثناء ليبي وم بالفرن -باس دّرس العل ذ ن ية من س
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ة الفرنسية؟  خمسين سنة،ونتشيع للتدريس بھا في مجال العلوم، فماذا قدمنا للعالم باللغ
د  ل بع ذي قي رر ال ا نك ة، ألنن ا نھضة علمي م لن م تق ية ل ى الفرنس ا عل ه باعتمادن م إن ث
ا  ا.وما تملَّْكن ا بحضارة فرنس مايتجاوزه الوقت. وبقينا في التقليد برغم شغفنا وانبھارن

راب  آلياتھا ا، فضالً عن االغت وماحصلت اإلجادة الجيدة للغة الفرنسية من قبل طالبن
  .»الثقافي على صعيد المجتمع

ة  اً ألھمي ماؤھا تبع ه أس ت في الم، ُرتّب ي الع ات ف م الجامع ي إحصاء ألھ وف
ك  500منجزاتھا وغزارتھا، لم يرد ضمن أول  ة من تل ة عربي ُم أي جامع جامعة، اس

  إلنكليزية او الفرنسية!!التي تدرس العلوم با
وإذا أردت الحديث عن الكتابة العلمية في ھذا البلد، سورية، فعلّي أن أعترف 
دريجياً خالل  بأن مستوى األداء اللغوي في الكتب التدريسية، العلمية وغيرھا، قد تدنّى ت
ا إلى ضعف التحصيل  اجم عن عدة أسباب أدت جميعھ الستين سنة المنصرمة. وھذا ن

ر السليم الواضح فوبوجه خاص إلى ضعف شديد  العام، درة على التعبي ي تحصيل الق
  باللغة العربية!

  واآلن، لننظر في احتمال تحقق مطالب توطين العلم في البالد العربية:
ي  -1 ة ف وم بالعربي دريس العل ب ت ة لمطل دول العربي تجيب ال ھل ستس

  الجامعات؟
ث -2 ة للبح ات كافي ة ميزاني دول العربي ص ال ل ستخص ي  ھ العلم

 ومتطلباته؟
اً  اً مخيف -60ثم ماذا عن األمية المتفشية في الشعوب العربية، والتي بلغت نسبتھا رقم

  %؟ 70
ؤتمرات  ه م ادت ب ال أريد ان أبدو متشائماً، لكن الواقع يفرض نفسه، المطلب األول ن
اني! وفي  ق المطلب الث م يتحق ا ل ق، كم م يتحق التعريب منذ أكثر من عشر سنين، ول

رامج و داد ب ن ضرورة إع ة وع ة العلمي ة الكتاب ن مواصفات لغ دث ع عي أن أتح س
ة  ور العلمي ن األم ط ع لوب مبس دث بأس حفية) تتح ة وص ة وتلفزي ة (إذاعي إعالمي
ة  يم اللغ للجماھير الواسعة.كما أستطيع عرض خطة عملية فعالة للنھوض بأسلوب تعل

د (أي صانعو  العربية... لكْن َمن يضمن لي أن يأخذ بمقترحاتي من ّل والعق بيدھم الح
ؤتمرات التعريب  ة وم القرار، بالتعبير الشائع) اذا كانت توصيات مجامع اللغة العربي

  العديدة لم تلق صًدى طوال السنين الكثيرة المنصرمة؟! 
ة،  يم بالعربي ا التعل يُن مزاي ة وأب يم باألجنبي ومع كل ماذكرت، سأفنّد حجة دعاة التعل

م ضرورةَ ا ن ثَ ة وم ين العربي ة المدرس ة لغ ة تقوي ن طريق دث ع م أتح ا؛ ث يم بھ لتعل
  ! الكتابة بلغة سليمةلجعلھم قادرين على 

واد  يمھم الم ر، وتعل ة أو أكث ةً أجنبي يم الطالب لغ ين تعل ط ب دم الخل يجب أوالً ع
دول  الي في بعض ال يم الع ة. إن خصوم تعريب التعل ة األجنبي ا باللغ ة وغيرھ العلمي

د العربية يّدع ة. ولتفني ة العربي ون تعذُّر التَعليم بالعربية بسبب قلة المصطلحات العلمي
  دعواھم يكفي أن أورد الحقائق اآلتية:

ام  أوالً: ادرة ع ة الص ه الرابع ي طبعت م ف د، يض ي الموحَّ م الطب  2006المعج
حة 140.000( ة الص ي لمنظم ب اإلقليم ن المكت ادر ع ٌم ص و معج طلح! وھ ) مص
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ورعاية من اتحاد األطباء العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب،  العالمية، وبدعمٍ 
  والمنظمِة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

دلّت دراسة إحصائية أن األعمال المعجمية المصطلحية، التي أنجزتھا حتى  ثانياً:
ين معجم 600اآلن المجامع والمكاتب ودور النشر واألفراد بلغ عددھا نحواً من ( ) ب

  د وقائمة.ومسر
  ولدينا اآلن، فيما يخص المصطلح العلمي العربي مئاُت اآلالف من المصطلحات.

اً: ى  ثالث اب علمي إل ي كت بة المصطلحات ف ة، أن نس ة إحصائية فعلي ت دراس بيّن
ذي يلقي محاضرتَه  5-4ال تتجاوز  مجمل عدد كلماته ذا أن الُمحاضر ال ٪. معنى ھ

ا ينطق المصطلحات األجنبيةل سوى العلمية باللغة العربية وال يستعم ، تكون نسبة م
ة  ة 95به بالعربي ه باألجنبي تلّفظ ب ا ي ر، ونسبة م ا 5٪ أو أكث ل! فھل بسبب م ٪ أو أق

٪ نجعل المحاضرة كلَّھا باللغة األجنبية؟! ثم إن واقع الحال يشھد أن 5نسبته أقل من 
  الُمحاضر يتحدث بلغٍة ال يتقنھا إلى طالٍب ال يفھمونھا!

اً: ر ع ابع ك أن جمي دھم. ذل رب وح ى الع ورة عل ت مقص طلح ليس ألة المص مس
الم  عوب الع رب  –ش تثناء الع ا  –باس ل بلغاتھ ع المراح ي جمي يء ف ل ش درِّس ك ت

ين  اذة ب ة ش ة حال طلح! ثم ألة المص ةَ مس رورة مواجھ ي بالض ذا يعن ة، وھ الوطني
  العرب، ھي حالة سورية!

ه روى الدكتور إسحق الفرحان،  خامساً: ي، أن ة األردن ة العربي عضو مجمع اللغ
فارة الكوريةكان بصحبة وزير التربية األردني يَْحُضران حفلة  ان. فسأل  للسِّ في عّم

م؟  وم في بالدك وزيُر التربية السفيَر الكوري: بأي لغة تدّرسون الطب والھندسة والعل
  السفير قائالً: فلم يُِجْبه السفير. عندئٍذ كّرر الدكتور إسحق السؤال، فنظر إليه

  وھل ھذا سؤال يُسأل؟! بالكورية طبعاً!
ة أو الفرنسية  اد اإلنكليزي ر عربي مسألة اعتم د غي أخيراً، ھل نوقشت في أي بل

  لغةً لتعليم العلوم؟ 
ةسأعرض عليكم اآلن  وم بالعربي ريم مزايا تعليم العل د الك دكتور عب ا ال ا بيّنھ ، كم

، 1989، العدد الرابع 19عالم الفكر (المجلد  خليفة، رئيس المجمع األردني في مجلة
ال: 42ص  وا «) . جاء في المق د ترجم ة إرب اتذة الرياضيات في جامع إن بعض أس

ى، وأخذوا  ى الطالب في السنة األول ررة عل ادة، والمق ذه الم الكتب المختصة في ھ
ادة  ذه الم اً يلقون منھا دروسھم عليھم، فكان نجاحھم باھراً، ألن استيعابھم لھ ان قوي ك

أمر  الغريبجداً. ولكن  د آخر، ف ر، وجيء بعمي د تغيّ ة ق في األمر أن عميد تلك الكلي
بأن تلغى الكتب المترجمة إلى العربية، وأن توضع مكانھا كتب باللغة اإلنكليزية! وال 
اك من  ى أن ھن ة عل ذا دالل ي ھ ي نفوس الطالب! وف اك ف ا حدث من ارتب تسل عم

هيسعى إلبعاد اللغة العر يم الجامعي، وھو أمر ال يجوز السكوت عن  ».بية عن التعل
ه  ة والتعريب في العصر الحديث«وأورد د. خليفة في كتاب ة العربي  –م 1987( اللغ

رأي 167ص  دة ال ي جري وك ف ة اليرم ي جامع اء ف اتذة الفيزي د أس ره أح ا نش ) م
مغنطيسية في . قال األستاذ: "ومن خالل تدريسي لمادة الكھر9/9/1983األردنية في 

د  –الفصل الصيفي  –دائرة الفيزياء باللغة العربية في الفصل الماضي  والتي كنت ق
ة  لمست الفرق الشاسعدرستھا باللغة اإلنجليزية في فصول سابقة،  في تحصيل الطلب
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والي  ن ح ادة م ذه الم ي ھ اح ف بة النج ت نس د ارتفع ي. فق ھا 50العلم د تدريس ٪ عن
ة 87باإلنجليزية إلى حوالي  ادة مرغوب ة. وأصبحت الم ة العربي ٪ عند تدريسھا باللغ

ذا  د اتضح ھ ه. وق راب من جداً لدى الكثير من الطلبة بعد أن كانت شبحاً يخشون االقت
التين، والتي  يھم في الح ويم المساق، التي وزعت عل من كتابات الطلبة في نماذج تق

ت  د تكون اء. وق رة الفيزي ي دائ ة ف ى الطلب ام عل وزع بانتظ دى ت ة ل ات مماثل مالحظ
واد السنة  دريس بعض م زمالئي اآلخرين في دائرة الفيزياء، عند مرورھم بتجربة ت

  ».األولى باللغتين العربية واإلنجليزية
ا خمسمئة 168وأورد د. خليفة في كتابه المذكور (ص  تبانة شارك فيھ ائج اس ) نت

ين أن  ون 95.3طالب في دائرة الفيزياء في جامعة اليرموك. فقد تب ة متفق ٪ من الطلب
ة؛ وأن  ار العلمي ل األفك ھيل نق ة لتس ة العربي دريس باللغ ون الت ى ضرورة أن يك عل

  ٪ منھم يؤيدون عملية التعريب...89.5
ى اإلسراع في وضع  ومن مزايا التعليم العالي بالعربية أنه يحضُّ المختصين عل

دفع العل ا ي ذا م ة، وھ ابعوا من المقابالت العربية للمصطلحات األجنبي ى أن يت ين إل مي
  دون إبطاء ما يجري في العالم.

  مصيبة هجرة العقول العربية
ه  وطن، وبين ثمة عالقة قوية بين توطين العلم وھجرة العقول العربية إلى خارج ال

  الكتابة العلمية باللغة العربية.وبين 
دي عيد الالون دكتور س ول ال اجرين الع)1(يق كلة المھ و من الدارسين لمش رب ، وھ

ار  ة ضمن كب رة يصادفني اسم من األسماء العربي ا: في كل م والمسلمين في أورب
المعنى  ة) أشعر ب دول األوربي ون جنسيات ال العلماء والباحثين في العالم (الذين يحمل

ا في  المحزن ة، وانخراطھ ول العربي ادة ھجرة العق ا ع لكلمة (نَْزف) التي نِصف بھ
األجنبية، بل أكاد أقول إن كلمة (نْزف) ھي أصدق مراكز األبحاث العلمية في الدول 

ا تعني  كلمة يمكن أن تطلق على ظاھرة "ھجرة الكفاءات العربية إلى الخارج"، ألنھ
ائية أن  ات اإلحص دت الدراس د أك اً، فق ارة أيض ة الخس ي فداح ا تعن تمرار، كم االس

  الھجرة تشمل اختصاصات علمية رفيعة كالھندسة والطب والفيزياء...
د 50رض د. الالوندي أرقاماً مخيفة إذ إن وع اء العرب ق ل عدد األطب ٪ من ُمجَم

ا  ا تركھ ٪ 25تركوا بالدھم وھاجروا للعمل في أوربا الغربية والواليات المتحدة، كم
و  ين، ونح دد المھندس ل ع ن ُمجَم وم 20م ي العل دد المتخصصين ف ل ع ن مجم ٪ م

  .)2(التطبيقية
ا،وم توطين العلأما عن العالقة بين  ة بھ ة العلمي ة، والكتاب وم بالعربي يم العل  تعل

ة في  –على سبيل المثال  –فأذكر  وداً عظيم ذل جھ ي ب أن مجمع اللغة العربية األردن
ى مختلف جامعات  رغم عرضھا عل سھا ب ترجمة وإعداد كتب علمية لم تجد من يدرِّ

ا ة الصحة الوطن العربي. كم ة باإل أن المركز اإلقليمي لمنظم ّد العالمي سكندرية، أع
م نخبة من العلماء كتباً طبية قيّمة بإشراف  العرب، فلم يتحّمس ناشٌر إلصدارھا، وكلھ

                                                            
 11ص  – 2007يوليو  – 584العدد  –مجلة العربي   )1(
 11ص  – 2007يوليو  – 584العدد  –مجلة العربي   )2(
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  .)1(تساءل معتذراً: " أنشرھا لمن؟!"
  خصائص الكتابة العلمية

  يجب أن تتصف الكتابة العلمية باآلتي:
م. ويج -1 ى سرعة الفھ اعد عل ذا يس وي، فھ و سالمة التركيب اللغ ب أن يخل

نص م اء النْحوال َل ن األخط ة، وأالّ تُھم ة والمطبعي ة واإلمالئي ة واللغوي ي
وق  ا يُع عالمات الترقيم (النقطة، الفاصلة، الفاصلة المنقوطة...) ألن غيابھ

  حسن الفھم أحياناً!
 ث ال يحتمل الكالم سوى المعنى المراد.يدقة العبارة، بح -2
ا أشكل على القارئ وضوح تعريفات المفاھيم العلمية، ألن المتعارف أنه إذ -3

 شيء، فإنه يعود إلى التعاريف ليتلّمس طريقة إلى الفھم الصحيح.
ف  -4 وح تعري ي وض ة يقتض اھيم العلمي ات المف وح تعريف إن وض

ة المتسارعة"  د الحديث عن "الحرك ال: عن المصطلحات؛ على سبيل المث
ارئ (أو  ن الق ي ذھ اً ف حاً تمام ارع واض ف التس ون تعري ب أن يك يج

 المستمع).
ابق، ال بحيث التسلسل المنطقي في العرض،  -5 ى الس يُبنى الكالم الالحق عل

ادالت  ى المع ي وعل رض الكالم ى الع رط عل ذا الش ق ھ س. وينطب العك
 الرياضية والفيزيائية الواردة في تضاعيف النص.

ام  -6 رة اھتم إن موضوعية الكتابة العلمية تجعل المحّسنات اللفظية خارج دائ
ذا ال  ب، لكن ھ ة الكات ع دق اً. وال شك أن جم ي أن يكون األسلوب جاف يعن

د ال  ة خاصة ق ة األسلوب تتطلب موھب ر وجاذبي اقة التعبي ى رش المعنى إل
 .ن بالعلومتتوفر لكل المشتغلي
  اإلعالم العلمي وأھميته

من المالحظ بوضوح شديد أثر العلم والتقانة في إعادة صوغ السياسة واالقتصاد 
ال ي الع ة ف ود التنمي ر، وجھ راء والفق واھر الث ي ظ ا ف وس أثرھم ن الملم ع. وم م أجم

رجم اآلن  والصحة والمرض، والرفاھية، وغير ذلك. ألن منجزات مراكز البحوث تت
ة  ه، وأدوي اج وترفي ائل إنت دة، ووس ة مفي ات عملي لع وتطبيقي ى س ت قصير إل ي وق ف

ة، إذا أرادت اللحا دول النامي ى ال ذا عل ى ذلك. ل ا إل ة وم دم وأجھزة طبي ق بركب التق
ق نموالت دِّرھا ح ا وتق ة لتفھمھ ع كاف ات المجتم ي قطاع ة ف ة العلمي ر الثقاف ة أن تنش ي

  .قدرھا، وتتعامل معھا تعامالً جاداً، وتشارك في آخر المطاف في إغنائھا
من جھة أخرى. واإلعالم العلمي ويقوم نشر الثقافة العلمية على التعليم من جھة، 

  ضعيف جداً إزاء اإلعالم الترفيھي أو االقتصادي. يبإن اإلعالم العلمي العر
حافته  ه ص ناعة، ل ار ص ة ص دول المتقدم ي ال ي ف الم العلم ظ أن اإلع والمالح

  مطبوعة متخصصة. 160وفي أمريكا مثالً يصدر سنوياً نحو  .العلمية المتخصصة
يث على الصعيد العالمي فھو في المرتبة الثالثة من ح أما موقع الصحافة العلمية

ؤتمرات  ى صعيد الم ا عل اة. وأم وم الحي ة وعل وم االجتماعي د العل ة، بع أتي األھمي فت
والتقانية في المرتبة الثالثة أيضاً، بعد مؤتمرات العلوم االجتماعية  المؤتمرات العلمية

                                                            
 23ص  –القضية. أحمد شفيق الخطيب  –تعريب العلوم   )1(
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  .)1(والعلوم اإلنسانية
  أغراض اإلعالم العلمي:

ى ا ا عل اھير، وإطالعھ دى الجم وعي العلمي ل لكشوف والمنجزات أھمھا بث ال
ى  ز إل ر العلمي ويحف وين التفكي ى تك العلمية والتطورات التقانية، وھذا مما يساعد عل
ه ويشجع البحث العلمي،  العمل اإلبداعي، ويدفع الجماھير إلى التفاعل مع العلم وأھل
انية  دماج في الحضارة اإلنس ويدعم مناشط المؤسسات العلمية. وحصيلة ذلك كله االن

  لجماھير في التنمية الشاملة.ومشاركة ا
  لغة اإلعالم العلمي العام.

ي  ذا ينبغ اً. ل يھم جميع ة إل ا موجھ اس ألنھ ة الن ا عام ب أن يفھمھ ة يج ذه اللغ ھ
ادالت دة والمع رَّ  ،االبتعاد عن المصطلحات المعق ف ويجب استعمال مصطلحات تع

ين الج ة ب زول القطيع ة، مھور واتعريفاً بسيطاً في النص نفسه، بحيث ت ة العلمي لثقاف
الشيء الذي يخص فئة العلماء القليلة في المجتمع، بأفراده أن العلم ليس  وبحيث يشعر

  وأن للعلم أھمية كبيرة في الحياة العادية اليومية.
ة لإلعالم العلمي  –إن القيام بھذه المھمة الصعبة  تتطلب مستوى  –أعني الكتاب

ة، إذ  ارف العلمي ول الفرنسي  –عالياً من المع ا يق ه المرء :   Boileau–كم ا يدرك م
رغبةً صادقة في نقل المعرفة إلى الجمھور نقالً كما تتطلب  .جيداً يعبّر عنه بوضوح

ه.  ارئ (المستمع)، يفھمه ويرسخ في ذھن ى تشويق الق درة عل ع الكاتب بالق وأن يتمت
ال ذا المج ي ھ ل ف ن يعم ل م وفر لك د ال تت ة ق ب موھب ر يتطل ذا األم ن أفضل .وھ وم

ة للالكتاب طة الموجھ ة المبسَّ ن مجات العلمي اٌر ع اُء كب ه علم ا كتب ة، م اھير العريض
ذي  اكتشافاتھم ھم أنفسھم! فثمة كتيب عن نظرية النسبية كتبه ببراعة أينشتاين نفسه ال

  وضع ھذه النظرية.
الت والصحف، بل من الم العلمي على المكتوب، في المجويجب أال يقتصر اإلع

  وري جداً أن يشارك فيه الوسائل األخرى المرئية والمسموعة.الضر
ة، وعن  ة العربي ئة للغ توى تحصيل الناش دني مس باب ت أتحدث عن أس واآلن س

  أسباب بقاء ھذا الضعف اللغوي وتفاقمه حين يْكبرون.
  ترحاتي على قسمين:وسأوزع مق

  القسم األول: املراحل ما قبل اجلامعية
  ب استثمارھا، وھي:ثمة حقيقة مھمة جداً يج

غر كالنقش على الحجر   الِعلم في الصِّ
دلْت ا اعت ْمتَھ وَن إِذا قَوَّ  إِنَّ الُغص

  

بُ    هُ الخش َمت يُن إِذا قَوَّ  وال يل
  

لقد أخفقت محاولة رفع مستوى أداء طالب الجامعات السورية باللغة العربية، 
تخشَّبْت، » أعوادھم«، وذلك ألن »إعادة تعليمھم اللغةَ العربية«بعد صدور مرسوم 
  وفات أوان التقويم!

لَة الشھيرة: المھمة المھملة، المتمثّلة بالم ال بّد من االنطالق من الحقيقة - قُوَّ
                                                            

 2009ديسمبر  – 67العدد  –ور عبد هللا القفاري في مجلة "التقدم العلمي" من مقال للدكت  )1(
 (الكويت)
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لغة، تُْكتََسُب بالحفظ والسماع، أكثَر مما تكتسب بالضابط َملََكةُ اللغة، أَيِّ 
  القواعد ال تعلِّم اللغة.! أجل، والقاعدة

نھا الطفل (والفتى والشاب) اللغة ھي: أھله إن الجھات التي يسمع م -
ورفاقه؛ المدرسة؛ التلفاز؛ وھو إلى ذلك يتأثر بشدة بالبيئة التي يعيش 
فيھا: فھو يرى بعينيه الفتات المَحالِّ التجارية، ومالبس الناس في 

 الطرقات وعلى الشاشات...
إلى فإذا أمكن التأثير في لغة ھذه الجھات، وَجْعلُھا أقرب ما تكون  -

 السليمة، أمكن تحقيق تقدم في تنمية لغة الناشئة في االتجاه السليم.
ھناك ثالث جھات تستطيع سلطة الدولة التأثير والتحّكم فيھا، وھي:  -

 المدرسة، واإلعالم (المسموع والمرئي)، والبيئة.
  أوالً: المدرسة:

كتاب لتحسين مردود المدرسة يجب معالجة أمرين مھمين جداً: المعلِّم، وال
  المدرسي.

  المعلِّم: -أ
إن المعلمين العاملين اآلن في معاھد إعداد المعلمين غير قادرين على اإلعداد 
المطلوب (ھذا ما شھدت به الموجھة األولى في وزارة التربية، في كلمة ألقتھا في 

  المجمع).
ومن المعلوم أن فاقد الشيء ال يعطيه. وإذا كان ھذا ھو حال المعلمين في 

  ؟»معلّمو األجيال«اھد، فما ظنّنا بحال الخريجين الذين ھم المع
إن المعلمين الذين يتكلمون بالعامية، ويستمع لھم الطفل والفتى سنواٍت ِطواالً، 

  يُدمِّرون لغته تدميراً يكاد يستحيل إصالحه!
  البد إذن من تغيير أسلوب انتقاء المعلمين في ھذه المعاھد. -
قبول الطلبة الراغبين في االنتساب إليھا:  والبد كذلك من تغيير أسلوب -

فال يُقبل الطالب إال بعد اختبار معارفه العامة، وقدراته الذھنية، وأھليته 
ه من عاھة في النطق...) وذلك  لمھنة التعليم (من حيث شخصيته وخلوُّ
بإخضاعه لمقابلٍة جادة، ال دخل فيھا لالعتبارات التي ال عالقة لھا بمھنة 

 التعليم.
ً و - من اإلنفاق بسخاء على المعلمين في  –بعد تحقيق ما سبق  –البد أيضا

، لضمان حياة كريمة لھم، تكفل تفّرغھم للقيام )1(جميع مراحل التعليم
بواجباتھم في خدمة النشء، بدل انصرافھم إلى قيادة سيارات األجرة، أو 

 في!بيع الذرة المسلوقة أو الشوندر المسلوق... للحصول على دخٍل إضا
ً من إعادة ھيبة المعلمين واإلدارة في نظر التالميذ والطالب،  - والبد أيضا

  بحيث يتحقق االنضباط السليم دون خوف من ولّي أمر تلميذ أو طالب.
                                                            

 التعليم العالي) مليار ليرة سورية تقريباً، وميزانية 84.5، (2008التعليم دون العالي، سنة بلغت ميزانية   )1(
مدارس ومبان جامعية  ويبدو لي ضرورياً زيادة ھذه الميزانية إلنشاء) مليار ليرة سورية تقريباً. 28(

جديدة، وتزويدھا بما تحتاج إليه (ومن ذلك التدفئة شتاًء!) ولزيادة رواتب المعلمين... على أي حال، من 
المفيد مراقبة لغة المعلمين من حيث ال يشعرون (ثمة وسائل فنية تتيح ذلك) ومكافأة الذين يتحدثون إلى 

  ى االستمرار في ھذا النھج، وحفزاً لغيرھم إلى تقليدھم.التالميذ والطالب بلغة سليمة، تشجيعاً لھم عل
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  الكتاب المدرسي: -ب
ً ھو كتاب الصف األول من التعليم األساسي، ثم  إن أخطر الكتب المدرسية شأنا

فھا جھابذة علم التربية والنفس واللغة، خاليةً من كل ما يليه... ھذه الكتب يجب أن يؤل
ً للكتب  خطأ تربوي أو لغوي أو علمي أو مطبعي، مھما يضؤل أو يِدّق (خالفا
قة جذابة في مظھرھا، ومطبوعة طباعة  الموجودة اآلن!).. ويجب أن تكون ُمشوِّ

  جيدة متقنة، مع تجليد جيد...
كلُّھا بال استثناء، حتى نھاية ويجب أن تُضبط بالشكل الكتُب المدرسية  -

المرحلة الثانوية، وذلك بعد أن تخضع لتدقيق لغوي صارم، يقوم به 
خبراء مقتدرون حقاً، ال مجرد أشخاص يحملون شھادة جامعية (صارت 
ال تشھد بشيء!) فھؤالء يقومون بتدقيق شكلي يُبقي األخطاء على 

  حالھا...
أو اثنتين، بل ال يجوز أن يغيَّر فيھا وال يجوز أن تُغيَّر ھذه الكتب كل سنة  -

شيء، مھما يكن صغيراً، حتى تُْكتَب التقارير التي تبيّن ضرورة التغيير، 
ويُعيََّن ما يُطلب تغييره، ويُعرَض ذلك على أولئك الجھابذة فيدرسوه، ثم 

 يروا رأيھم في ضرورته!
بير (أي ، إذا بُذل في إعداده جھد ك)1(والحقيقة ھي أن الكتاب المدرسي

لم يُرتجل، أو يَُعدَّ على عجل) وقام بذلك خبراء متمّكنون، فإنه لن يحتاج 
ضت الضرورة إلى أي تعديل طَوال خمس سنوات على األقل. وإن اقت

 تباع األسلوب المذكور آنفاً.بعض التغيير، َوَجَب ا
وإضافةً إلى كتب القراءة واإلمالء والمحادثة والمحفوظات في المرحلة  -

ً مشوِّ الدرا قة سية األولى، من الضروري إعداد كتيّبات تتضمن قصصا
تباع أسلوب الترغيب والترھيب إلجبار وذات مغزى تربوي. والبد من ا

التالميذ على المطالعة وحفظ األراجيز والقصائد عن ظھر قلب، وذلك 
بمنحھم مكافآت مشجعة متنوعة، وإعطائھم درجات مؤثرة في نجاحھم 

 أعلى... وانتقالھم إلى صف
ولتحقيق ذلك أرى أن تعمل وزارة التربية، بالتعاون مع عدد من األدباء  -

ال يقّل  –الموھوبين العرب، على إعداد مجموعة قصص وحوارات 
تكتب بلغة فصيحة سھلة، وتُضبط  –لكل سنة دراسية  20عددھا عن 

بالشكل، ويطبع من كل قصة أعداد كبيرة تسدُّ حاجة مدارس القطر. 
القصص في صعوبة لغتھا عند االنتقال من السنة الدراسية الثانية وتتدرج 

                                                            
، قدم المربي واللغوي في الحلقة األولى من التعليم األساسيفيما يخص كتاب الصف األول   )1(

التي أقامھا مجمع » ندوة اللغة العربية والتعليم«األستاذ يوسف الصيداوي، رحمه هللا، إلى 
ً رصيناً جداً، أنفق في إعداده ثالثة أشھر 26/10/2000- 22اللغة العربية بدمشق ( ) بحثا

ً لتعليم اللغة العربية في الحلقة األولى االبتدائية«كاملة، وتضمَّن  وھذا ». منھجاً تأسيسيا
المذكورة)؛  2000قد صدر ضمن كتاب (بحوث ندوة سنة والبحث موجود في المجمع، 

ھو أن إبقاء  –في نظري  –ه؛ والسبب ومن دواعي األسف الشديد أن وزارة التربية لم تأبه ل
  األمور على حالھا ال يتطلب عمالً وال جھداً...



 - 9  -

إلى الثالثة إلى الرابعة... ففي السنوات األولى تكون من مستوى قصص 
 ي لألطفال، وفي المرحلتين الثانية من التعليم األساسي،كامل الكيالن

والثانوية يمكن أن تحّل نصوٌص سھلة فصيحة من التراث األدبي (البن 
بالشكل، َمَحلَّ القصص. وھذه  فع مثالً: كليلة ودمنة) مضبوطةٌ مقال

زة  القصص والنصوص ليست بديالً من كتب القراءة المقررة، بل معزِّ
  لھا.

أما كيف يُستفاد من ھذه القصص والنصوص فيُتَّبع األسلوب اآلتي (وھو ليس 
ليم أبناء العرب سنة لتع 70بالمبتكر، فقد طبَّقه اإلنكليز في فلسطين قبل أكثر من 

اإلنكليزية، وكانت نتائجه مدھشة!). يُعطى كل خمسة تالميذ خمس نسخ متماثلة من 
، ومحاولةُ استظھارھا خالل  20قصٍة ما (من أصل  قصة) ويُطلب إليھم قراءتُھا بتأنٍّ

أسبوع. وفي األسبوع التالي يجري تبادل القصص بين التالميذ، بحيث يطّلع التلميذ 
ا. وبطبيعة الحال يطالب  20أسبوعاً (عام دراسي) على  20الواحد خالل  قصةً ونّصً

ً بَسْرد مضمون القصص بلُغتھم ويضع لھم درجات  ً وأسبوعيا المعلم التالميَذ تِباعا
  (عالمات) تؤخذ في الحسبان عند النظر في أمر انتقالھم إلى صٍف أعلى.

نص أدبي مضبوطة قصة و 200=  20×  10سنوات:  10فإذا قرأ التلميذ خالل 
كلھا بالشكل، وكان يحاول حفظھا عن ظھر قلب ليحُصل على درجات عالية، وكان 
يقرأ كتبه األخرى (في العلوم واإلنسانيات) المكتوبة كلھا بلغة سليمة ومضبوطة 
بالشكل، وقد َدقق في لُغتھا أشخاص مقتدرون حقاً؛ وكان يستمع إلى معلميه وھم 

غة سليمة، فإني على يقين أنه سيغادر المدرسة بمستًوى يتكلمون في قاعة الدرس بل
  لغوي أعلى بكثير جداً من المستوى الحالي!

ويجب حضُّ التالميذ على القراءة المتقَنة، وذلك بتخصيص ساعة في األسبوع 
ً فصيحة (من القرآن الكريم  يقرأ فيھا المعلِّم المقتدر على مسامع التالميذ نصوصا

  الميذ يقرؤون تباعاً، ويصحح لھم أخطاءھم عند الحاجة.وغيره)، ثم يجعل الت
  وكم كان مصيباً المؤرخ الشھير نقوال زيادة حين قال:

علينا أن نتقن لغتَنا، وإتقان ھذه اللغة يَْقضي بأن يُقبَِل كلُّ واحٍد منا على «
ً صحيحاً؛ أما المسلم فَلَهُ عن ذلك أجره عند ربِّه، وأما  القرآن الكريم فيفَھَمه فھما

الباقون فلھم على ذلك أجرھم عند نفوسھم وعند أبنائھم، الذين يُربُّونھم عندئذ 
  )2004تموز  –(مجلة العربي ». تربيةً عربية خالصة

  ثانياً اإلعالم:
من المعلوم أن للتلفاز جاذبية سحرية لألطفال، فيجب استغاللھا لتنمية لغة 

في المستوى اللغوي (من حيث الطفل، وذلك بإعداد مسلسالت متنوعة ومتدرجة 
المفردات والتراكيب). فتُصنع مسلسالت لمن ھم دون الخامسة من العمر، وتُبث في 
وقت ثابت يومياً، وأخرى لمن ھم دون العاشرة، ومسلسالت لمن ھم دون الخامسة 

  عشرة.
من الضروري أن تُبث ھذه المسلسالت بكثافة، ويومياً إن أمكن. ومن نافلة القول 

ة ھذه المسلسالت يجب أن تكون سليمة تماماً، من حيث الكلمات والتراكيب أن لغ
  والنطق بھا، وإال حدث مفعول عكسي!
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ً العناية بلغة المسلسالت الُمعدَّة للكبار (التي يسمعھا الصغار أحياناً،  ويجب أيضا
عاد بل غالباً)، واستبعاُد العامية منھا، فضالً عن المفردات األجنبية. كما يجب استب

  المالبس التي كتب عليھا بحروف التينية!
  والمطلوب أيضاً من وزارة اإلعالم:

 العناية الشديدة بلغة المذيعين والمذيعات وكتّاب نشرات األخبار. •
منع اإلعالنات باللغة العامية (في التلفزة واإلذاعة والصحف والطرقات...  •

 إلخ).
  العناية بلغة الصحافة. •

  ثالثاً: البيئة:
  وب من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية والتموين واإلدارة المحلية و...والمطل
 منع تسمية المحاّل التجارية بأسماء أجنبية... •
 منع إطالق أسماء أجنبية على السلع المأكولة أو الملبوسة أو المستعملة... •
  منع كتابة عبارات بلغة أجنبية على الحافالت (الباصات)... •

  

  رحلة اجلامعيةالقسم الثاني: امل
تعاني الجامعات السورية اآلن من َضعف أعضاء ھيئاتھا التدريسية في اللغة 
العربية (لن أتعرض للَضعف في االختصاص). وليس ھذا بمستغَرب: فھؤالء 

سنوات  4عة المدّرُسون غادروا المدرسة وھم ِضعاف في العربية، وأمضوا في الجام
ً  وأساتذة يتكلمون بالعامية ون إلى مدرسين(في األقل!) وھم يستمع ... ويقرؤون تقريبا

كتب ھؤالء التي يكثر فيھا الخطأ (اللغوي والنْحوي)، ثم غادروا سورية إلى الخارج، 
سنوات بعيدين عن العربية، ثم عادوا إلى الوطن وُعيّنوا في الھيئة  5-4وغابوا 

  ة؟!التدريسية، فھل في وسعھم التحدث (أو الكتابة) بالعربية السليم
سنة) في  50البد في رأيي من العودة إلى األسلوب الذي كان يتَّبع (قبل أكثر من 

  انتقاء (ال: مجرد تعيين!) المعيدين الذين سيصبحون أعضاًء في الھيئة التدريسية.
لقد كانت تُجرى مسابقة قاسية بين المتميزين (علمياً وأخالقياً) من الخريجين. ثم 

سابقة التحريرية، تتيح له اللجنة الفاحصة اختيار موضوع َمن ينجح في امتحانات الم
ساعة فقط، يأتي بعدھا ويلقي  24في اختصاصه (بأسلوب اليانصيب) ويُعطى مھلة 

ً على اللجنة الفاحصة في الموضوع الذي كان من نصيبه. كانت اللجنة تصغي  درسا
وتَدرُس إمكاناته من  باھتماٍم لھذا الشخص [المرشح ألن يصير معيداً ثم مدرساً ثم...]

حيث ُحْسُن عرض األفكار، وحسن استعمال الّسبورة، وتراقب جودة نطقه وسالمة 
  لغته، إضافةً إلى تقويم شخصيته... فإذا نجح بعد ذلك، ُعيِّن معيداً!

أيضاً من تغيير نظام تأليف الكتب الجامعية، الذي أنتج كتباً كثيٌر منھا غير  وال بدَّ 
  ة العلمية، فضالً على الناحية اللغوية...َمرضّي من الناحي

ا َحْفزُ  أعضاء الھيئة التدريسية إلى رفع مستوى أدائھم باللغة  ومن الضروري جّدً
العربية: (ثمة عدة أساليب لتحقيق ذلك)، ومكافأة الذين يتوّخون إلقاء محاضراتھم 

  ھذا بوسائل مختلفة). التثبُّت في بلغٍة عربية سليمة (يمكن



 - 11 -

  
ية اللغة العربية لدى المدرسين الحاليين، لجعلھم يتحدثون ويكتبون أما تقو

  بلغة سليمة فأقترح لتحقيقھا األسلوب اآلتي:
خصاً ش 20-15ى فئات صغيرة تضم الواحدة بعد توزيعھم عل –يتَّبع المدرسون 

تدريبية إلزامية مدتھا شھر خالل العطلة الصيفية (ويمكن تكرارھا في  دورةً  –
تُراجع في ھذه ين أن الدورة األولى غير كافية).الحقة لنفس الفئات، إذا تبالسنوات ال

الدورة قواعد اللغة العربية التي أعاد صوغھا اللغوي يوسف الصيداوي (مصفّاة من 
نحو إتقان الكتابة العلمية «. ويُقرأ بعناية كتاب  »لكفافا«تعقيدات النحو) في كتابه 

مجمع دمشق، وذلك بإشراف أساتذة مقتدرين.  وھو من مطبوعات »باللغة العربية
ً وقت يقرأ فيه األستاذ على مسامع الحاضرين  وبالتوازي مع ذلك يخصَّص يوميا

ً فصيحة قرا كات أواخر بعض الكلمات عند نة (مع تعليل حرءة متقنصوصا
ً من الحاضرين اءاالقتض أن يمارسوا ھذه القراءة  –على التتابع  –)، ويطلب أيضا

  صحح لھم أخطاءھم إن حدثَْت، مع بيان علة الخطأ.يأمام زمالئھم، والجھرية 
وذلك بمكافأتھم  –إن ھذه الدورات التدريبية، إضافةً إلى تشجيع المدرسين 

كفيلة برفع  –بسخاء إذا ثبت أنھم يلقون دروسھم ومحاضراتھم بلغة عربية سليمة 
  قْدٍر مقبول، إن لم يكن كبيراً.ب –تََحدَّثاً وكتابةً  –مستوى أدائھم باللغة العربية 
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