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خطة عمل للتمكين للغة العربية
خطة العمل الوطنية السورية للتمكين أنموذجاً 

بقلم األستاذ الدكتور محمود السّيد
رئيس لجنة التمكين للغة العربية في سوريا

حنــــاول يف هــــذا البحــــث املــــوجز أن نتعــــرف مرامــــي السياســــة اللغويــــة وضــــرورة 
مث الوقوف على خطة العمل الوطنية السورية على التخطيط اللغوي يف ضوئها، ومن 

مرامي السياسة اللغوية- أوالً 
حمــاء الــذاتيات الثقافيــة للشــعوب، وتعمــل العوملــة يف جانبهــا املظلــم تــروم املـا كانــت

قـول أبنائهـا، واسـتالب ع،،على خلخلة انتمائها
وتعــد ،بــات مــن الضــرورة مبكــان وضــع سياســة لغويــة للحفــاظ علــى تلــك الذاتيــة الثقافيــة

ومسـتودع تراثهـا ،وعنـوان شخصـيتها،واملقّوم األساسـي لألمـة،اللغة القومية حمور الثقافة

ع سياسـته اللغويـة ملواجهـة اآلثـار السـلبية وإذا كان كل مـن األمـم احليـة قـد وضـ
إن يف اليابـــان أو الصـــني أو للعوملـــة ذات القطبيـــة الثقافيـــة الواحـــدة ولغتهـــا اإلجنليزيـــة 

فرنســــا أو أملانيــــا أو إســــبانيا حفاظــــاً علــــى لغتهــــا القوميــــة فإننــــا نالحــــظ غيــــاب هــــذه 
ن لغتنــا العربيــة علــى الصــعيد العــريب، وطاملــا شــكا البــاحثون يف شــؤو السياســة اللغويــة 

من هذا الغياب على الصعيدين القومي والقطري.

عنوانــــاً للهويــــة واالنتمــــاء، واحلفــــاظ عليهــــا باعتبارهــــا أداة ضــــرورية للتقــــدم بوصــــفها 
» التكنولوجيـا«لعلم والتقانة واالرتقاء والتنمية املستدامة ومواكبة روح العصر، عصر ا

جمتمع املعرفة، يف 
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وترمي السياسة اللغوية يف العملية التعليمية التعلمية إىل تعليم مـواد املعرفـة كافـة 
وهي العربية الفصيحة، وتأمني مستلزمات هذا التعليم إن » اللغة األم«باللغة القومية 

إن يف داخـل الـوطن العـريب أو يف ،األخـرىها وإن للناطقني بغريها مـن اللغـات ألبنائ
كمــــا ترمــــي خارجــــه، وجعــــل اللغــــة القوميــــة متطلبــــاً أساســــياً لاللتحــــاق باجلامعــــات،  

يف العمليــة التعليميــة التعلميــة إىل حتديــد موقــع اللغــات األجنبيــة يف السياســة اللغويــة 
املـدارس اخلاصـة واجلامعـات اخلاصـة واملــدارس نسـاق النظـام التعليمـي، وحتديـد موقـع 

األجنبية وفروع اجلامعات األجنبية يف داخل الوطن العريب.
ويف خــارج نطــاق العمليــة التعليميــة التعلميــة ترمــي السياســة اللغويــة إىل حتديـــد 
املوقــف مــن لغــات الفئــات ذات الثقافــات اخلاصــة يف داخــل الــدول العربيــة، وحتديــد 

ومــــن الشــــعر النبطــــي، وتتخــــذ املوقــــف » العاميــــات«ت احملليــــة املوقــــف مــــن اللهجــــا
اإلجيــــــايب مــــــن تعريــــــب أمســــــاء احملــــــالت التجاريــــــة واملؤسســــــات اخلدميــــــة والســــــياحية 
واملراســالت بــني املصــارف والغــرف الصــناعية والتجاريــة، وجعــل اللغــة مطلبــاً أساســياً 

املـؤمترات والنـدوات لاللتحاق بالوظائف احلكومية واخلاصة، واعتمادهـا لغـة رمسيـة يف 
ممثلـي الـدول العربيـة اليت تعقد يف الوطن العريب، واسـتعماهلا يف احملافـل الدوليـة والتـزام 

هذا االستعمال يف مجعية األمم املتحدة واملنظمات التابعة هلا.
التخطيط اللغوي- ثانياً 

يف ضـــوء السياســـة اللغويـــة علـــى النطـــاق القـــومي توضـــع اخلطـــة اللغويـــة، ومل تقـــم 
املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم باعتبارهــا اجلهــة املعنيــة يف جامعــة الــدول العربيــة 
بوضــع هــذه اخلطــة، إال أن اجلمهوريــة العربيــة الســورية عملــت علــى وضــع خطــة عمــل 
ولقـــد 

الـــذي 2007لعـــام 4ء علـــى القـــرار اجلمهـــوري ذي الـــرقم وضـــعت هـــذه اخلطـــة بنـــا
أصــدره الســّيد الــرئيس بشـــار األســد وقــد نصــت املـــادة األوىل منــه علــى تشــكيل جلنـــة 

يف املـــادة الثانيـــة بإجنـــاز خطـــة عمـــل وطنيـــة تســـتهدف التمكـــني للغـــة حــددت مهمتهـــا 
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ة خطـــوات التنفيـــذ 
بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة، ونصــت املــادة الثالثــة مــن القــرار علــى أن اللجنــة املشــكلة 

وترفـع ،جتتمع بشكل دوري مرة كل شهر أو مرتني حسب مـا تفرضـه ضـرورات العمـل
تقاريرها إىل السيدة نائب رئيس اجلمهورية للشؤون الثقافية.

د رئــــيس اجلمهوريــــة يف جملــــس الشــــعب ألقاهــــا الســــيوقــــد جــــاء يف الكلمــــة الــــيت 
ـــه اليمـــني لواليـــة دســـتورية جديـــدة  ـــة الـــيت تـــرتبط «مبناســـبة أدائ جيـــب إيـــالء اللغـــة العربي

بتارخينــا وثقافتنــا وهويتنــا كــل اهتمامنــا ورعايتنــا كــي تعــيش معنــا يف مناهجنــا وإعالمنــا 
قها جـــوهراً وتعليمنـــا كائنـــاً حيـــاً ينمـــو ويتطـــور ويزدهـــر، ويكـــون يف املكانـــة الـــيت يســـتح

النتمائنا القومي، وكي تكون قادرة على االندماج يف سياق التطور العلمـي واملعـريف يف 
عصــر العوملــة واملعلومــات، ولتصــبح أداة مــن أدوات التحــديث ودرعــاً متينــة يف مواجهــة 

».حماوالت التغريب والتشويش اليت تتعرض هلا ثقافتنا
للغــة العربيــة كــل االهتمــام، وتبــوأت أعطينــا يف ســورية القــد «وجــاء فيهــا أيضــاً: 

موقعــــاً رفيعــــاً يف حياتنــــا الثقافيــــة منــــذ وقــــت مبكــــر، ومطلــــوب منــــا اليــــوم اســــتكمال 

ــــة عنوانــــاً  ــــه والــــذي يشــــكل التمســــك باللغــــة العربي ــــه ومكونات حملــــاوالت طمــــس هويت
وجيــب أن نتــذكر أن دعمنــا لـــتعلم «كمــا جـــاء فيهــا: ».الوجــود ذاتــه

اللغات األجنبية للوفاء مبتطلبات التعلم والتواصل احلضـاري مـع اآلخـرين لـيس بـديًال 

ء وعندما تضعف اللغـة العربيـة مـن السـهل أن يضـعف أي ارتبـاط آخـر لنـا سـوا
».بالنسبة للوطن، وبالنسبة للقومية، أو بالنسبة للدين، وهذه األمور ترتبط باللغة
تـاريخ وقال السيد رئيس اجلمهوريـة يف افتتاحيـة دمشـق عاصـمة للثقافـة العربيـة ب

ولــــن يســــتقيم احلــــديث عــــن ثقافتنــــا العربيــــة دون أن تكــــون لغتنــــا «24/1/2008
العربية األساس املتني هلذا البيـت، لـذلك



4

علمه وأدبه، لغتنا لغة الشعر العظيم والفلسفة والفكر والعلم. ومن األمهية مبكـان أن 
يعـين هـذا إمهـال نتعلم اللغات احليـة لنتعـرف علـى منجـزات التقـدم اإلنسـاين دون أن 

علينــــا أن نكــــون بالدونيــــة جتــــاه اآلخــــرين. نــــا القوميــــة، أو يكــــون مــــدعاة للشــــعورلغت
املعرفـة، فهـو 
يعزز من حيويتها، ومن عامليتها، وجيعلها فاعلة يف مسار الـوعي اإلنسـاين، فـال هويـة 

».وطن من دون هويةدون لغة، وال
وحناول فيما يلي إلقاء الضوء على أقسام هذه اخلطة الـيت اشـتملت علـى أربعـة 
أقســام، يتنــاول أوهلــا املســّوغات الــيت دعــت إىل وضــعها، وتنــاول القســم الثــاين الواقــع 
اللغــوي والعوامــل املــؤثرة فيــه، ووقــف القســم الثالــث علــى ســبل املواجهــة. أمــا القســم 

فركز على القضايا امللحة اليت تتطلب املعاجلة السريعة.الرابع واألخري 
المسّوغات التي دعت إلى وضع خطة العمل الوطنية السورية للتمكين للغة -1

العربية:
:وترجع هذه املسّوغات إىل

يف أهمية اللغة عامة في حياة الفرد والمجتمع، وأهمية لغتنـا العربيـة قوميـاً -أ
ا الثقافيـــة وأمننـــا الثقـــايف ووجودنـــا احلضـــاري، وإىل خطـــر مـــا احلفـــاظ علـــى هويتنـــا وذاتيتنـــ

علـى 1946ولقد نص الدستور السـوري بعـد أن نالـت سـورية اسـتقالهلا عـام 
حيــاً يف أن اللغــة الرمسيــة للــبالد إمنــا هــي العربيــة، وجســدت ســورية هــذا الــنص واقعــاً 

ارتباطه بأي لغة أخرى، ذلك ألن اللغة العربية هي اللغـة القوميـة، وهـي الـيت وحـدت 
بني العرب يف مواضي احلقـب بطريـق القـرآن الكـرمي الـذي نـزل بـه الـروح األمـني علـى 

تــزال آيــة لنبوتــه وتأييــداً لدعوتــه ودســتوراً ألمتــه، ومــاالكــرمي قلــب الرســول العــريب
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هي الرابطة املوحدة واملوحدة، وهي أمارة على شخصـية األمـة، ويعـد االنقطـاع عنهـا 
انقطاعـاً عــن اجلــذور التارخييـة وهروبــاً مــن اهلويــة الوطنيـة، ألن التنكــر للغــة األم يــؤدي 

الشخصــية مــن مســارها التــارخيإىل اجتثــاث 
ذلــك أن لغــة شــعب مــا هــي إال روحــه، كمــا أن روح الشــعب هــي لغتــه، ومــا كانــت 

اللغة ألي جمتمع إال وطنه الروحي.
الحرص على سيرورة اللغة العربية وانتشارها:-ب

وانطالقاً من أمهية اللغة يف حياة األمة حرصت سورية على سريورة اللغة العربية 
وانتشــارها يف مجيــع منـــاحي احليــاة، فكـــان تعلــيم مـــواد املعرفــة كافـــة بالعربيــة يف مجيـــع 
مراحـــــل التعلـــــيم، وكانـــــت ســـــورية مـــــن قبـــــل يف عهـــــد االنتـــــداب الفرنســـــي متمســـــكة 
باســـتعمال اللغـــة يف التعلـــيم اجلـــامعي عنـــدما افتتحـــت اجلامعـــة الســـورية، ولقـــد أثـــىن 

علـى فوضـية العليـا إبـان االنتـداب الفرنسـي مدير املعـارف العـام يف امل» بونور«السيد 
إن مـن يـدافع عـن «قـائًال إصرار أساتذة اجلامعة السورية على التدريس باللغـة العربيـة

لغته يدافع عـن أصـله وعـن حقـه وكيانـه وحلمـه، ولقـد تفهـم األسـاتذة السـوريون هـذا 
».األمر جيداً 

أو تعريبها حىت مشل وعمل أعضاء اهليئة التدريسية على تأليف الكتب العلمية
الكتــاب العــريب خمتلــف املقــررات اجلامعيــة، وتكاملــت الدراســات العلميــة والدراســات 

منــذ ذلـــك التــاريخ وإىل يومنــا هــذا، ومشــل التعريـــب اإلنســانية واألدبيــة باللغــة العربيــة 
خمتلــف التخصصــات، فلــيس هنــاك اآلن علــم مــن العلــوم الــيت تــدرس يف اجلامعــة إال 

حبــت، يف خامتتــه مســارد باملصــطلحات الــيت اســتخدمت فيــه، وهــي ولــه كتــاب عــريب
مسارد تؤلف يف مجلتها مادة املعجمات العلمية.

ومل يقتصر األمر على الكتاب اجلامعي، وإمنا تعداه إىل املراجع العلميـة الكـربى 
واملعجمــات واملوســوعات والكتــب احلديثــة الــيت تولــت أمرهــا وزارة التعلــيم العــايل يف 

العلمي، ووزارة الثقافة يف نطاق الدراسات اإلنسانية.النطاق
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وممــــا ســــاعد أعضــــاء اهليئــــات التدريســــية يف اجلامعــــات الســــورية علــــى التــــأليف 

طيـــة يف فـــروع علميـــة متعـــددة مشلـــت املصـــطلحات العلميـــة والطبيـــة والكهربائيـــة والنف
واحلراجية والفلسفية واجلغرافية والنفسية..اخل.

» العربية بدمشـق اليـومجممع اللغة «
كان له دور كبري يف إغناء مسرية التعريـب ومـدها مبـا حتتـاج إليـه مـن مصـطلحات يف 

ـــــدواوين وامل ـــــب ال ـــــه دور كبـــــري يف تعري ـــــف التخصصـــــات، كمـــــا كـــــان ل عـــــامالت خمتل
واملراسالت اليت كانت تسود فيها اللغة الرتكية من قبُل.

وكـــان حســـن اختيـــار املعيـــدين يف التعلـــيم اجلـــامعي أمـــراً علـــى درجـــة كبـــرية مـــن 
األمهية، إذ خيضع املعيد إىل مقابالت واختبارات للوقوف على مـدى متكنـه مـن لغتـه 

جنـاحهم ديف وظائفهم إال بعالعربية، ومل يكن املدرسون اجلدد ليخضعوا إىل التثبيت
يف امتحــان شــفاهي وكتــايب يف اللغــة العربيــة، وكــان شــرط ســالمة اللغــة يــنص عليــه يف 
تقومي اإلنتاج العلمي للرتقية يف سلم اهليئة التدريسـية، كمـا أن علـى املعيـد العائـد مـن 

اإليفاد أن يرتجم رسالته حىت يتم تأصيله.
بلغـــة أعضـــاء اهليئـــة التدريســـية فـــإن مثـــة وإذا كانـــت اإلجـــراءات الســـابقة تتعلـــق

يــــنص علــــى تــــدريس اللغــــة العربيــــة يف املرحلــــة 1983مرســــوماً مجهوريــــاً صــــدر عــــام 
اجلامعيــة األوىل يف مجيــع ســنوات الدراســة يف الكليــات واملعاهــد العليــا يف اجلمهوريــة 

الفصـلي العربية السورية، ويدّرس هـذا املقـرر علـى مـدار العـام يف النظـامني الدراسـيني 
والسنوي، وألفت الكتب اخلاصة بتعليم اللغة العربية لغري املختصني.

ويف مرحلـــة التعلـــيم مـــا قبـــل اجلـــامعي يعـــد النجـــاح يف اللغـــة العربيـــة شـــرطاً لنيـــل 
الشــهادة الثانويــة حــىت لــو كــان الطالــب ناجحــاً يف مجيــع املــواد فإنــه يعــد راســباً إن مل 

حيز درجة النجاح يف اللغة العربية.
وإمنــا ،ومل يقتصـر األمــر علــى العنايــة باللغــة العربيـة يف العمليــة التعليميــة التعلميــة
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املرسـوم التشـريعي ذو صدرت القوانني للحفاظ على اللغـة العربيـة يف البيئـة، إذ صـدر 
يعــزز اســتعمال اللغــة العربيــة يف البيئــة وذلـــك 6/11/1952والتــاريخ 139الــرقم 
بـالغ مـن رئاسـة علـى احملـالت العامـة واخلاصـة، وصـدر إطالق األمساء األجنبيـة مبنع 

، كمــا صــدر تعمــيم 1970للحــد مــن طغيــان األمســاء األجنبيــة عــام جملــس الــوزراء 
يتضـمن تعريـب أمسـاء احملـالت القائمـة يف 1980آخر من رئاسة جملس الوزراء عام 

ر الـــبالد، وصـــدر قـــرار مـــن الســـيد وزيـــر الســـياحة يف العـــام نفســـه يـــنص علـــى أن ختتـــا

املنشــــآت الســــياحية فقــــط، وحيظــــر عليهــــا اســــتخدام أمســــاء أجنبيــــة، واســــتثىن القــــرار 
األجنبية ذات املستوى والتصنيف الدوليني واخلاضعة ألنظمة الوزارة واملرتبطة مبوجب 

عقود مربمة معها.
ومــن مظــاهر هــذا القصــور تفشــي العاميــة علــى ي الواقــع اللغــوي: القصــور فــ-ج

األلســـــنة إن يف العمليـــــة التعليميـــــة التعلميـــــة أو يف خارجهـــــا، واجلنـــــوح إىل اســـــتخدام 
األلفـــاظ األجنبيـــة إىل جانـــب اســـتخدام العاميـــة، وتفـــاقم ظـــاهرة إطـــالق التســـميات 

اريـة علـى املنتجـات الوطنيـة والعامية على احملال التجارية ويف العالمـات التجاألجنبية 
وعلى واجهات احملـالت والفنـادق واملقـاهي والنـوادي والشـركات ويف اإلعالنـات الـيت 
ـــــيت تبـــــث عـــــرب وســـــائل اإلعـــــالم ويف املطويـــــات والنشـــــرات  توضـــــع يف الشـــــوارع أو ال

والالفتات...اخل.
الــيت يرتكبهــا املتعلمــون واملعلمــون يفومــن مظــاهر القصــور أيضــاً كثــرة األغــالط 

ون يف خمتلـــف لوالـــيت يرتكبهـــا اخلرجيـــون والعـــامداخـــل املـــدارس واملعاهـــد واجلامعـــات، 

يضاف إىل ذلك القصور يف التعبري الشـفاهي والكتـايب ويف متثـل املقـروء وإدراك 
مـن الناشـئة ومـن قبال عليها ما وراء السطور، ويف العزوف عن القراءة احلرة وعدم اإل

املعلمــني حــىت يف جمــال ختصصــهم، ويف ضــآلة الرصــيد احلفظــي مــن الشــواهد الشــعرية 
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ولقــد اشــتملت خطــة العمــل الوطنيــة الســورية للتمكــني للغــة العربيــة علــى تبيــان 
هذا القصور إن يف العملية التعليمية التعلمية أو يف خارجها.العوامل املؤثرة يف

من سبل المواجهة التي تضمنتها الخطة:-2
إن احلفاظ على اهلوية والذاتية الثقافية لألمـة واجـب مقـدس يف عصـر تعزيز االنتماء: -أ

وإن العوملــة، ولغتنــا العربيــة هــي رمــز كياننــا القــومي وعنــوان شخصــيتنا العربيــة وهويتنــا، 
علـى اهلويـة ختليصـاً للجيـل مـن عقـدة الوعي اللغـوي أمـر مهـم جـداً يف عمليـة احلفـاظ 

األجنبيــة وثقافتهــا، إال أن احلفــاظ علــى اهلويــة ال يعــين اجلمــود، التصــاغر جتــاه اللغــات
بل هو عملية تتيح للمجتمـع أن يتطـور دون أن يفقـد هويتـه األصـلية، إذ إن االنفتـاح 
على الثقافات األخرى وعلى إتقان اللغات األجنبية أمر مهم جداً علـى أن يكـون يف 

واالســتالب، ولــيس علــى حســاب جــو مــن النديــة، ويف منــأى عــن الدونيــة واالنبهــار 

اللغوي وتعزيز االنتماء لألمة ولغتها.
الحـــرص علـــى الســـالمة اللغويـــة فـــي الكتـــب والمراســـالت بـــين الـــوزارات -ب

ات المعنيـة، والمؤسسات التابعة لها، وفي دور النشر والطباعة وسائر الجهـ
وتكليف مدقق لغوي في كل منها يعمل على سالمة اللغة فيها.

ـــاً أساســـيات لغـــتهم-ج ـــان الناشـــئة جميع ، علـــى أن خيضـــع احلـــائزون ضـــرورة إتق
الشهادة الثانوية وامللتحقون بالكليات اجلامعيـة واملعاهـد الختبـارات لغويـة تقـيس 
املتسابقني للتعيني يف 

وظائف الدولة، كما يطبق على املرشحني للرتقية يف وظائفهم.
من خطر اسـتعمال تطبيق التشريعات والقرارات الملزمة لحماية اللغة العربية-د

اللهجات العامية واللغات األجنبية.
ن علـــى أبنــــاء أالنظـــر إلــــى اللغـــة علــــى أنهـــا مؤسســــة اجتماعيـــة إنســــانية، و -ه
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اعتـزازاً وحمافظـة تمع كافة واجـب االضـطالع بـأدوارهم تجـاه لغـتهم األمالمج
ويف ضوء ذلك حددت اللجنـة الواجبـات الـيت البـد لكـل جهـة أن تقـوم وارتقاًء، 

ايل واإلعــــالم والثقافــــة 
ـــة احملافظـــة علـــى الأن تقـــوم .اخل واألوقـــاف. بـــه بغي

األهليةاخلطة االحتادات والنقابات واجلمعيات
من اإلجراءات العاجلة التي تضمنتها الخطة:-3
إصــــدار تعمــــيم علــــى وزارات الدولــــة واملؤسســــات التابعــــة هلــــا، وعلــــى املنظمــــات -أ

والطباعــة ضــرورة ختصــيص مــدقق واالحتــادات والنقابــات واجلمعيــات ودور النشــر
لغــوي يف كــل منهــا يقــوم بتصــحيح الكتــب واملراســالت الصــادرة عــن كــل منهــا، 

حرصاً على السالمة اللغوية.
إصدار تعميم جلميع اجلهات املعنية يف الدولة أن يكون من بني شروط النجاح -ب

رط يف يف مسابقات التعيني للوظائف إتقان أساسيات اللغة، وأن يطبـق هـذا الشـ
الرتقية أيضاً.

تكليف اجلهات املعنية تنفيذ املهام املوكولة إىل كل منها على النحو اآليت:-ج
وزارة اإلعالم:

استبعاد الكلمات العامية من اإلعالنات اليت متـنح املؤسسـة العربيـة لإلعـالن -1

ت أجنبيــة فتوضــع حتــت اللغــة العربيــة وخبــط أصــغر مــن الكلمــات علــى كلمــا
املكتوبة بالعربية.

بث برامج إذاعية وتلفزية لتصويب األغالط اللغوية.-2
تفعيل التدقيق اللغوي على املواد اليت تبث إذاعياً وتلفزياً بصورة عامة.-3
باللغـة بث برامج إذاعية وتلفزية عن مجاليات اللغة العربية، وتقدمي مواد تعىن-4

العربية يف الصحافة املكتوبة.



10

اإلكثــار مــن الــربامج املخصصــة لألطفــال بالعربيــة املبســطة، وتطــوير أســاليب -5
تقدميها.

واملسرحيات واألغاين املؤداة بلغة سليمة.املسلسالتاعتماد-6
اإلكثار من بث األغاين املؤداة بالعربية الفصيحة.-7
مج اإلذاعيـة والتلفزيـة لتحسـني أدائهـم إجراء دورات تدريبيـة للعـاملني يف الـربا-8

اللغوي.
وزارة التربية:

عقد دورات تدريبية جلميع املعلمني لتمكينهم من استخدام أساسيات اللغـة -1
بصـــورة ســـليمة، وأال تقتصـــر الـــدورات علـــى معلمـــي اللغـــة العربيـــة وحـــدهم، 

ة من انطالقاً من أن تعليم اللغة مسؤولية مجاعية، وأن استخدام اللغة السليم
معلمي مجيع املواد يسهم أميا إسهام يف حتسني الواقع اللغوي للمتعلمني.

إجراء دورات تدريبية ملربيات ريـاض األطفـال لتـدريبهن علـى اسـتخدام اللغـة -2
بسطة يف التواصل مع األطفال.امل

ضـــبط الكتـــب املؤلفـــة بالشـــكل يف مجيـــع املـــواد الدراســـية وخاصـــة يف احللقـــة -3
عليم األساسي، واالستمرار يف عملية الضبط يف املراحـل األوىل من مرحلة الت

التالية، على أن يضبط ما خيشى منه اللبس بصورة خاصة.
تفعيــــل املكتبــــات املدرســــية يف املراحــــل كافــــة، والعمــــل علــــى تعــــدد املصــــادر -4

املعرفية يف البيئة التعليمية التعلمية.
اللغة العربية فيها.اإلشراف الفعال على املدارس اخلاصة، واالرتقاء بواقع-5
الرتكيـــز علـــى اســـتخدام اللغـــة العربيـــة الســـليمة والشـــائقة يف الـــربامج التلفزيـــة -6

التعليمية وتلك املوجهة إىل األطفال.
اإلكثـــار مـــن حفـــظ النصـــوص مـــن القـــرآن الكـــرمي واحلـــديث النبـــوي الشـــريف -7

والشعر القدمي واخلطب البالغية.
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من الدرجات لالمتحانات الشفهية.تطوير أساليب االمتحانات، وختصيص حيّز- 8
إجراء حبوث علمية لدراسة مشكالت تعليم اللغة العربية وتعلمها يف مراحـل -9

التعليم العام.
التزام املعلمني استعمال العربية الفصيحة وأن يعملوا على إسـباغ ثـوب -10

الفصيحة على كالم ناشئتهم بالعامية.
ج وظيفيـة تسـتخدم فيهــا إعـادة النظـر يف حمتويـات املنـاهج لتغـدو منـاه-11

لغة احلياة النابضة، على أن يتم فيها اجلمع بني األصالة واملعاصرة.
وزارة التعليم العالي:

جعــل مقـــرر اللغـــة العربيـــة متطلبــاً جامعيـــاً يف اجلامعـــات الرمسيـــة واخلاصـــة ويف -1
خمتلف التخصصات.

ختصـــيص حّيـــز مـــن أســـاليب تقـــومي الدارســـني لالمتحانـــات الشـــفهية، وعـــدم -2
االكتفاء باالمتحانات التحريرية لقياس األداء اللغوي.

التــــزام أعضــــاء اهليئــــات التدريســــية يف اجلامعــــات واملعاهــــد اســــتخدام العربيــــة -3
الفصــــيحة يف دروســــهم كافــــة يف منــــأى عــــن اســــتخدام العاميــــة يف الشــــرح، 

وتدريب الطالب على استعمال العربية يف أسئلتهم وأجوبتهم.
سـتمرة مواكبـة لـروح العصـر، واحلـرص علـى اسـتخدام تطوير املناهج بصورة م-4

اللغة العربية السليمة فيها.
توحيــد املصــطلحات املســتخدمة يف مؤسســات التعلــيم العــايل بالتنســيق مــع -5

جممع اللغة العربية.
جنـــاز وضـــع مصـــطلحات احليـــاة العامـــة ومتابعـــة متابعـــة جممـــع اللغـــة العربيـــة إل-6

افة واإلعــالم واإلعالنـات، ومتابعــة تصـحيح األغــالط املتأصـلة يف لغــة الصـح
حتقيق كتب الرتاث.

وزارة الثقافة:
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التعمــــيم علــــى املراكــــز الثقافيــــة كافــــة إللقــــاء حماضــــرات حــــول تنميــــة الــــوعي -1
اللغوي، وتبيان األدوار اليت تؤديها اللغة األم يف حياة األمة.

رفع وترية طباعة كتب األطفال والعناية بإخراجها شكًال ومضموناً.-2
مني وصـــول الكتـــاب إىل القـــارئ بأســـعار رمزيـــة مـــن خـــالل املعـــارض الـــيت تـــأ-3

تقيمها الوزارة.
رفع وترية الكتب املرتمجة إىل العربية.-4

وزارة األوقاف:
ـــائس، وإجـــراء دورات تدريبيـــة -1 ـــاء املســـاجد والكن رفـــع املســـتوى اللغـــوي خلطب

طـــب لالرتقـــاء باملســـتوى اللغـــوي للخطبـــاء، وعـــدم اســـتخدام العاميـــة يف اخل
حبجة النـزول إىل مستوى لغة اجلمهور.

الرتكيــز يف جانــب مــن اخلطــب والــوعظ علــى تنميــة الــوعي اللغــوي، وتبيــان دور - 2
اللغة األم يف بناء الشخصـية املتكاملـة وفهـم لغـة العقيـدة ووحـدة األمـة، ودورهـا 

ية من الذوبان، وعلى الثقافة القومية من االستالب.الشخص
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل:

ــــــة -1 ــــــات الثقافي ــــــة علــــــى اجلمعي تعمــــــيم اخلطــــــة الوطنيــــــة لتمكــــــني اللغــــــة العربي
واملؤسســات غــري احلكوميــة والــدور التابعــة للــوزارة بغيــة إســهامها إىل جانــب 

طة.اجلهات الرمسية يف حتقيق األهداف املرسومة للخ
تكليف حماضرين حياضرون يف جمال بث الوعي اللغوي.-2
مؤازرة أعضاء جلنة التمكني يف متابعة تنفيذ اإلجراءات املتعلقة باملوضوع.-3

اتحاد الكتاب العرب:
عدم طباعـة أي كتـاب مـا مل تكـن لغتـه العربيـة علـى مسـتوى راق وخـال مـن -1
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األخطاء.
لعربية الفصيحة.زيادة نسبة طباعة الكتب املخصصة لألطفال با-2

الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية:
1-

مــــن حيــــازة الشــــهادة الدوليــــة لقيــــادة احلاســــوب، وتوظيــــف ذلــــك يف بعــــض 

اخل.الداللة...
».اإلنرتنت«زيادة احملتوى العريب الرقمي على الشابكة -2

من إنجازات الخطة- ثالثاً 
للغة العربية بعد أن لوضع خطة العمل الوطنية للتمكني تابعت اللجنة املشكلة 

تنفيذ بنودهـا، ومـا تـزال تتـابع هـذا التنفيـذ، ومـن األمـور اإلجيابيـة الـيت وضعت اخلطة 
أجنزت:
ـــة إحـــداث جلـــان للتمكـــ-1 التعلـــيم -الرتبيـــة«ني للغـــة العربيـــة يف الـــوزارات املعني

».األوقاف..اخل-اإلعالم-الثقافة-العايل
إحداث جلان للتمكني يف احملافظات، وتضم كـل جلنـة يف احملافظـة املسـؤولني -2

د الكتــاب، األوقــاف، الســياحة، الثقافــة، الرتبيــة، احتــا«عــن املــديريات املعنيــة 
».حتادات، القطاع اخلاص، االقتصاد..اخلاإلعالم، النقابات، اال

ـــــة اللغويـــــة يف املراكـــــز -3 الثقافيـــــة واجلامعـــــات إلقـــــاء حماضـــــرات يف جمـــــال التوعي
والنقابات واالحتادات.

عقــد دورات تدريبيــة للعــاملني يف بعــض الــوزارات واحملافظــات لتــدريبهم علــى -4
استعمال اللغة العربية السليمة وأصول الرتاسل.

ولقــــاءات إذاعيــــة ونــــدوات تلفزيــــة ومقــــابالت لتســــليط بــــث نــــدوات إذاعيــــة-5
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نشر زوايا صحفية ومقاالت حول التوعية اللغوية.-6
إسهام بعض اجلمعيات األهلية والنوادي االجتماعية يف عملية التوعية اللغوية.- 7
ميات األجنبيــــة علــــى واجهــــات بعــــض وضــــع تســــميات عربيــــة مقابــــل التســــ-8

احملالت التجارية واخلدمية.
تنقية اإلعالنات من العامية والكلمات األجنبية.-9

شــــكيل جلــــان يف املــــدن ملســـــح الشــــوارع والوقــــوف علــــى التســـــميات ت-10
األجنبيـــة بغيـــة وضـــع البـــديل العـــريب هلـــا بالتنســـيق والتعـــاون مـــع جممـــع اللغـــة 

يف شؤون اللغة.العربية على أنه املرجعية العليا 
إصــــدار وزارة الرتبيــــة تعميمــــات تلــــزم فيهــــا املعلمــــني اســــتخدام العربيــــة -11

الفصــــيحة يف أثنــــاء شــــرح دروســــهم، والعنايــــة باملناشــــط اللغويــــة الالصــــفية، 
األناشــيد واألغــاين املــؤداة بالفصــيحة، وتزويــد املكتبــات واإلكثــار مــن عــرض 

املدرســـة الواحـــدة، املدرســـية بالكتـــب، وإجـــراء مســـابقات بـــني الصـــفوف يف
ومــن مث بــني املــدارس يف املنطقــة الواحــدة، وبينهــا وبــني احملافظــات األخــرى، 

وتعــديل لــوائح التوجيــه حبيــث تتضــمن بنــداً وختصــيص جــوائز للفــائزين فيهــا، 
يـــنص علـــى مـــدى اهتمـــام املعلمـــني باملناشـــط اللغويـــة لتالميـــذهم مـــن جهـــة، 

ناء عملية التواصـل اللغـوي مـن وعلى مدى استعماهلم العربية الفصيحة يف أث
جهة أخرى.

كمــا عملــت وزارة الرتبيــة علــى وضــع سياســة لغويــة للضــبط اللغــوي، وقــام 
جممع اللغة العربية بدراستها وإدخال تعديالت عليهـا، ومـن مث مت اعتمادهـا، 

وقامت الوزارة بضبط الكتب بالشكل يف التعليم األساسي.
يــنص علــى وجــوب التــزام أعضــاء إصــدار وزارة التعلــيم العــايل تعميمــاً -12

على رسائل املاجستري والدكتوراه.
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األوقـــاف، الثقافـــة، احتـــاد «إصـــدار كتـــب مـــن بعـــض اجلهـــات املعنيـــة -13
غـــة العربيــــة وســــبل تناولــــت مزايــــا الل» الكتـــاب العــــرب، القطــــاع اخلـــاص..اخل

مواجهة التحديات اليت تتعرض هلا.
عــن اللغـة ودورهــا ختصـيص خطبــة اجلمعـة يف وزارة األوقــاف للحـديث -14

يف حياة الفرد واألمة وتبيان مزايا اللغة العربية.
امتنــــاع وزارة االقتصــــاد عــــن مــــنح تــــرخيص ألي مؤسســــة أو شــــركة أو -15

غريها ال تلتزم استعمال التسمية العربية.
رئاســة جملــس الــوزراء تعميمــاً علــى وزارات الدولــة واملؤسســات إصــدار-16

التابعة هلا وعلـى الشـركات يف القطـاع اخلـاص وغـرف الصـناعة والتجـارة..اخل 
ويرمي التعميم إىل تكليف مدقق لغوي يعمل على تنقية املراسالت والكتب 

الصادرة عنها من األغالط اللغوية.
، »للتوجـــه حنـــو جمتمـــع املعرفـــةالنهـــوض باللغـــة العربيـــة «وضـــع مشـــروع -17

وهــو املشــروع الـــذي تقــدمت بـــه اجلمهوريــة العربيــة الســـورية إىل مــؤمتر القمـــة 
ومتـــت املوافقـــة عليــــه 2008مـــارس 30العربيـــة املنعقـــد يف دمشـــق بتـــاريخ 

.435بالقرار ذي الرقم 
ويهـــــدف املشـــــروع إىل احلفـــــاظ علـــــى اهلويـــــة العربيـــــة متمثلـــــة يف لغتنـــــا األم 

»فصــيحةالعربيــة ال«
األمـــة حنـــو التوجـــه إىل جمتمـــع املعرفـــة، ودعـــم التنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة 

وقد تضمن املشروع عدة بنود منها:
يـــة وسياســـات وطنيـــة متناســـقة معهـــا وخطـــط وضـــع سياســـة لغويـــة قوم-أ

لتنفيذها من خالل برامج قومية ووطنية.
وضـــع بــــرامج قوميـــة ووطنيــــة ملعاجلـــة قضــــايا اللغـــة العربيــــة ذات -ب
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التوجــــه حنــــو جمتمــــع املعرفــــة واقتصــــاداألولويــــة يف 
اآلتية:

واالتصـاالت، حتديث مناهج تعلـيم اللغـة العربيـة واسـتخدام تقانـة املعلومـات-1

ــــع -2 ــــدى القــــوى العاملــــة العربيــــة يف مجي تعريــــب العلــــوم والتقانــــات وتوطينهــــا ل
القطاعــات تعليمـــاً وتأليفـــاً وترمجـــة، مــع االهتمـــام باللغـــات األجنبيـــة اهتمامـــاً  

كبرياً، وفصل مسأ
التاريخ تقدم أمة من األمم بغري لغتها.

3-
االستعمال، ووضع سياسات وإجراءات تنفيذية لذلك.

ات العاملــة يف جمــال وضــع بــرامج لتعزيــز البحــث والتطــوير وزيــادة عــدد املؤسســ-ج
حبـــوث اللغـــة العربيـــة كـــي جتـــاري متطلبـــات التوجـــه حنـــو جمتمـــع املعرفـــة واقتصـــاد 
املعرفة، وتنسيق الربامج على املسـتوى القـومي، وتنفيـذها يف اجلامعـات ومعاهـد 
البحوث العربية، وإنشاء هيئة تنسيقية عليـا مـن وزارات التعلـيم العـايل والبحـث 

ة هلا، وتعاجل هـذه البحـوث اللغويـة ذات البعـد التقـين العلمي واملؤسسات التابع
وخاصة مسائل املصطلحات والذخرية اللغوية، واملعاجم وتعليم اللغـة، وتقيـيس 

احلـــرف العربيـــة والرتمجـــة اآلليـــة ومســـألة اعتمـــاد التشـــكيل يف الكتابـــة، وتعـــرف 
العريب، ومعاجلة الكالم العريب تعرفاً وتوليداً وإدارة املعرفة باللغة العربية..اخل.

ـــــة اســـــتخدامها، وتطـــــوير -د ـــــة وترقي ـــــة اللغـــــة العربي ـــــة حلماي إصـــــدار تشـــــريعات وطني

توى الرقمي العريب.، وزيادة احمل»اإلنرتنت«الشابكة 
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وضــع بــرامج للتوعيــة بأمهيــة اللغــة العربيــة يف التوجــه حنــو جمتمــع املعرفــة واقتصــاد -ه

ـــة والدوليـــة والنشـــاطات تأكيـــد -و ـــاً يف احملافـــل اإلقليمي اســـتعمال اللغـــة العربيـــة رمسي
قافية واملؤمترات والندوات.العلمية والث


