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  آفاق وحلول: التمكين للغة العربية

  )∗ (محمود السيد. د

سأحاول يف هذا البحث املوجز أن أقف على مفهوم اللغة ووظيفتها 
ا، مث أبني مسات اللغة العربية  ِّوأمهيتها بوجه عام، وكيف تعىن األمم احلية بلغا ُ

ًصوال ومكانتها والتحديات اليت تواجهها على الصعيدين اخلارجي والداخلي، و
ا على النحو  ا، واالهتمام بإتقا إىل التمكني هلا، واحلفاظ عليها، واالرتقاء 

  .ّالذي وجه إليه قائد الوطن السيد الرئيس بشار األسد
ً اللغة مفهوما ووظيفة وأهمية- ١ ً ً  

اللغة مفهوم منظومي يشمل اإلمياءات واإلشارات واألصوات والرموز 
إخل، إال ...اطبة، من رسم وحنت ورقص وموسيقااملكتوبة، ومجيع صور التعبري ق

ا حتتل املرتبة األوىل بني مجيع هذه اجلوانب   .أن اللغة املنطوق 
وتتمثل وظيفة اللغة يف التفكري والتواصل والتعبري، أو يف التعرف والنداء 
والتعبري، وإن كان بعض الباحثني يرى أن وظيفة التعبري ما هي إال ضرب من 

 الوظيفة األساسية للغة إمنا هي التواصل، ذلك ألن اللغة مؤسسة التواصل، وأن
  .اجتماعية إنسانية

واللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، إذ إننا ال ميكن أن نتصور لغة من غري 
حنن نشعر ((: ويقول الدكتور طه حسني يف هذا الصدد. ًقكر وال فكرا من غري لغة

                                                            
  .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(
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املتباينة وميولنا املتناقضة حني نفكر، ومعىن بوجودنا وحباجاتنا املختلفة وعواطفنا 
ذلك أننا ال نفهم أنفسنا إال بالتفكري، وحنن ال نفكر يف اهلواء، وال نستطيع أن 
َّنفرض األشياء على أنفسنا إال مصورة يف هذه األلفاظ اليت نقدرها ونديرها يف 

فنحن نفكر . دُرؤوسنا، ونظهر منها للناس ما نريد، وحنتفظ منها ألنفسنا مبا نري
ا ليست أداة للتعامل والتعاون االجتماعيني  باللغة، وحنن ال نغلو إذا قلنا إ

  .))فحسب، وإمنا هي أداة للتفكري واحلس والشعور
 أن عملية التفكري نفسها ))كونديالك((ويرى الفيلسوف الفرنسي 

ل بغري مستحيلة بغري اللغة ورموزها، ويرى أنه ال معرفة بغري حتليل، وال حتلي
  .رموز أي بغري ألفاظ

تمع، (( إىل أنه ))ماكس مورو((ولقد أشار  باللغة وباللغة وحدها يندمج الفرد يف ا
َويتلقى تراث األمة الفكري والشعوري واألخالقي واالجتماعي كله، الرتاث املنحدر 

  .))من قرائح الكتاب والشعراء واملفكرين السالفني منهم واملعاصرين
ا مجيع الذين يتكلمون اللغة األملانية،  ))ةفيخت((ّوعد  األمة األملانية بأ
ًالذين يتكلمون بلغة واحدة يكونون كال موحدا، ربطته الطبيعة ((ذلك ألن  َّ

  .))بروابط متينة، وإن كانت غري مرئية
لغة اآلباء واألجداد خمزن لكل ما للشعب من (( األملاين أن ))هردر((ويرى 

اليد والتاريخ والفلسفة والدين، ولكن قلب الشعب ينبض يف ذخائر الفكر والتق
  . ))لغته، وروحه يكمن يف لغة اآلباء واألجداد

إن ((: الفيلسوف األملاين أميا تعبري عن أمهية اللغة عندما قال)) هيدجر((ّوعرب 
لغيت هي مسكين، هي موطين ومستقري، هي حدود عاملي احلميم ومعامله 

ا أنظر إىل بقية أرجاء الكون الفسيحوتضاريسه، ومن نوافذه   .))ا، وبعيو
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ًوملا كان التاريخ ال يصري ممكنا . حيث توجد اللغة يوجد عامل((ويضيف 
  .))َإال يف عامل، اقتضى ذلك أنه حيث توجد اللغة يوجد التاريخ

أن اللغة هي إحدى الوقائع االجتماعية الفاعلة ((فريى )) ستالني((أما 
الوجود االجتماعي ودميومته كلها، فهي تبقى ببقائه وتزول واملؤثرة يف سياق 

تمع   .))بزواله، وليس مثة إمكان وجود أي لغة يف خارج نطاق ا
ا علماء متعددون ويف  ُويف عصرنا احلايل ازدادت أمهية اللغة، وعين 
ا عامل  اختصاصات متعددة حىت غدت مركز الدراسات اإلنسانية، إذ عين 

، والطبيب املختص باألعصاب وأمراض الكالم، وعامل وظائف األعضاء
الرياضيات، واملهندس الكهربائي، واملعلومايت، وعامل النفس، وعامل االجتماع، 

)) تكلم حىت أراك((وإذا كان سقراط قد قال جلليسه . إخل...واملريب، واللغوي

ْتكلم حىت يراك ا)) اإلنرتنت((فإن الشعار حاليا يف عصر الشابكة  آلخرون عن َّ
  .ُبعد، وترى نفسك وهي بعيدة عنك

   عناية األمم بلغاتها- ٢
ا  ا أميا عناية، فتعمل على نشرها واالعتزاز  ُتعىن األمم احلية بلغا

ا رمزا هلويتها وذاتيتها،   قد استسلمت يف فها هي ذي اليابانًوالتمسك 
، ففرض األمريكيون احلرب العاملية الثانية حتت وطأة القنابل الذرية األمريكية

حفة على اليابان املستسلمة، مثل تغيري الدستور وحل اجليش ونزع  ّشروطهم ا
ًوقد قبلت اليابان مجيع تلك الشروط ما عدا شرطا واحدا مل . إخل...السالح ً ِ

، فكانت اللغة اليابانية  التخلي عن لغتها القومية في التعليمتقبل به، وهو
ضتها العلمية وال   .صناعية اجلديدةمنطلق 
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 جيري التعليم يف خمتلف مراحله وتنوع اختصاصاته باللغة الكورية وفي كوريا
 قنوات تلفزية كلها خاصة إال ١١٠الفصيحة، وتوجد يف كوريا حاليا ما يزيد على 

ً السليمة طبقا جميعها تبث باللغة الكورية الفصيحةقناة حكومية واحدة، و
ِّومجيع الالفتات وأمساء املحال بالكورية .  مراقبتهاللسياسة اللغوية للدولة وحتت َ َ

فقط، والنادر منها كالفتات السفارات والفنادق الكربى يضيف االسم باحلروف 
  .األجنبية الصغرية حتت احلروف الكورية الكبرية

ال ((: ً أبناء أمته قائال))هوشي مينه(( دعا القائد الفيتنامي وفي فيتنام
  .))دو إال بالعودة إىل ثقافتنا القومية ولغتنا األمانتصار لنا على الع

حافظوا على صفاء لغتكم حفاظكم على صفاء عيونكم، حذار ((وأضاف 
  .))ٍمن أن تضعوا كلمة أجنبية يف مكان بإمكانكم أن تضعوا فيه كلمة فيتنامية

 منذ أواخر القرن الثامن عشر أمهية اللغة القومية أدركت فرنساولقد 
بناء األمة، وأنه ال حرية حقيقية من رواسب اإلقطاع، وال كيان الفصيحة يف 

  .للشخصية الفرنسية إال بتمثل اللغة القومية
ًإىل جملس الثورة تقريرا عن حال اللغة الفرنسية  ))غريغوار((ّوقدم الراهب 

ًإننا نستطيع أن نؤكد دون مغاالة أن حنوا من ستة ماليني من : جاء فيه
ًا يف األرياف ال يعرفون لغتهم القومية، وعددا ال يقل عن الفرنسيني، وال سيم

ا، والذين  م ال يستطيعون أن يواصلوا التحدث  ًذلك، إذا عرفوا شيئا منها فإ
ا بفصاحة ال يتجاوز عددهم ثالثة ماليني، أما الذين  حيسنون التكلم 

لة وحل املشك. يستطيعون كتابتها على وجه الصحة فهم أقل من ذلك بكثري
يكمن يف حماربة اللهجات احمللية ونشر اللغة الفرنسية الفصيحة بني املواطنني 

  .مجيعهم
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ًم قرارا ينص على عدم ١٩٩٤وأصدرت اجلمعية الوطنية الفرنسية عام 
. السماح بعقد املؤمترات العلمية املتحدثة باإلنكليزية على األرض الفرنسية

ود اليت حيظر استعماهلا يف لغة ووضع الربملان الفرنسي قائمة بالكلمات الس
  .اإلعالم واإلعالن

 ))اليونسكو((ووقفت فرنسا يف املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة 
  .تدافع عن التعدد اللغوي والتنوع الثقايف

ِّوجتدر اإلشارة إىل أن مدرس الرياضيات يف فرنسا حياسب طلبته على 
  .ئهم يف الرياضياتأخطائهم اللغوية كما حياسبهم على أخطا

 ))خوسيه لويس ثاباتريو(( اجتمع أعضاء الربملان بعد انتخاب وفي إسبانيا
م حتت قبة الربملان، وحاول ٢٠٠٤ آذار عام ١٤ًرئيسا للحكومة اإلسبانية يف 

م فوجئوا بالرفض الشديد من  ممثلو إقليم قطلونيا استعمال اللغة احمللية، غري أ
ربملان الذي منعهم من استعمال اللغة احمللية، ملا متثله  رئيس ال))مانويل مارين((

من خطر من شأنه أن يهدد اللغة اإلسبانية الرمسية، وقد استشهد رئيس 
الربملان باملادة الثالثة من الدستور اإلسباين، اليت تنص على أن اللغة اإلسبانية 

  .هي اللغة الرمسية اليت ينبغي جلميع أبناء الشعب استعماهلا
 عن أفظع األحداث اليت حدثت يف القرن ))بسمارك((ُ عندما سئل  ألمانياوفي

إن اجلاليات األملانية يف مشال أمريكا اختذت اللغة اإلنكليزية : الثامن عشر، أجاب
ُلغة رمسية هلا، وكان يأمل أن تتخذ هذه اجلاليات اللغة األملانية ال اإلنكليزية، وقد 

قفت أمريكا إىل جانب إنكلرتا يف احلربني أثبتت األحداث صدق رؤيته، فقد و
  .وللغة دور يف تقارب الفكر وتوحيد الرؤى. العامليتني األوىل والثانية
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 األملانية على صفحتها األوىل وباخلط ))دي فيلت((وورد يف صحيفة 
، ويتحدث املقال ))ال شهادة ثانوية لضعيف يف اللغة األملانية((العريض عنوان 
 جنحت يف مواد الشهادة الثانوية ما عدا اللغة األملانية، فأقامت عن طالبة أملانية

دعوى على جلنة االمتحانات، إال أن احملكمة أصدرت حكمها برسوب 
الطالبة، فاستأنفت احلكم، ولكن حمكمة االستئناف اعتمدت احلكم وقررت 

  .))ال شهادة ثانوية لضعيف يف اللغة األملانية((أنه 
ًلس القومي ملعلمي اللغة اإلنكليزية قرارا يقضي  أصدر اوفي بريطانيا

ًعلى كل معلم أن يكون معلما للغة األم أوالبأن  ً ِّ ، ذلك ألن تعليم اللغة إمنا ّ
م ينبغي هلم أن  هو مسؤولية مجاعية، ومجيع املعلمني مهما تكن اختصاصا

  .ِّيعلموا اللغة األم من خالل تعليم موادهم
ًومل نذهب بعيدا فها ه َ

ا على إحياء اللغة العربية، ِ ي ذي إسرائيل أقامت كيا
ا تعليما وإعالما  ا يف مجيع شؤون حيا ًوهي لغة ميتة منذ ألفي سنة، فاعتمد ً

ُوتواصال، حىت إن املؤمترات الذرية والنووية تعقد باللغة العربية ال باإلنكليزية ً.  
  سمات ومكانة:  اللغة العربية- ٣
ُتعد اللغة األم هوية  املرء وهوية أمته اليت ينتسب إليها يف الوقت نفسه، ُ

ولغتنا العربية الفصيحة هي لغتنا األم اليت وحدت بني العرب يف مواضي 
ا يف  َّاحلقب بطريق القرآن الكرمي، وما تزال هي الرابطة املوحدة واملوحدة، شأ ِّ

ايتها ِّذلك شأن األمم اليت توحد بني أبنائها وحتنو عليهم، وتشملهم برع
ًوعنايتها حبا وعطفا واهتماما ً ً.  
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ا وسيلتنا للتعبري عن مشاعرنا وعواطفنا وأفكارنا، ووسيلتنا لقضاء  إ
حاجاتنا، وحتقيق متطلباتنا يف التواصل مع أفراد جمتمعنا، ووسيلتنا للتحكم يف 

ا أداة التفكري ومثرته   .بيئتنا أل
ا رمز لكياننا وثقافتنا والقلعة احلصينة لل َّذود عن هويتنا وذاتيتنا الثقافية إ

  .ووحدتنا القومية
وهي لغة قرآننا الكرمي وذاكرة أمتنا ومستودع تراثها، والرابطة اليت مجعت 
ًوجتمع بني أبناء األمة فكرا ونزوعا وأداء، آالما وآماال، تارخيا وحاضرا  ًً ً ً ً

  .ًومستقبال
 نزول القرآن ولقد كان مثة خالف بني اللهجات العربية القدمية قبل

َّالكرمي، فكان هناك خالف يف موضع إبدال احلروف والنطق، متثل يف 
، والفحفحة يف ))ًإبدال الكاف شينا يف اخلطاب((الكشكشة عند ربيعة ومضر 

جعل العني ((، واالستنطاء يف قيس واألزد ))ًإبدال احلاء عينا((لغة هذيل 
  .))ًياء جيماجعل ال((، والعجعجة عند قضاعة ))ًالساكنة نونا

وكان مثة خالف يف معاين املفردات إضافة إىل اخلالف يف إبدال احلروف 
وكانت . ًوالنطق، وكانت لغة قريش أوسع اللغات انتشارا يف اجلزيرة العربية

قريش أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة كما يقول أمحد بن فارس يف كتابه 
  .))الصاحيب يف فقه اللغة((

 بلغة قريش وتأثرت اللغة العربية بالقرآن الكرمي فاتسعت ونزل القرآن الكرمي
ذبت ألفاظها، ورقت أساليبها ا، وتشعبت أغراضها ومعانيها، و   .َّماد

وأكسب القرآن الكرمي اللغة العربية عذوبة يف اللفظ، ورقة يف الرتاكيب، 
ة باستعماله َّودقة يف األداء، وقوة يف املنطق، وثروة يف املعاين، ووسع دائرة اللغ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

األلفاظ الدينية كالصالة والزكاة والصيام والركوع والسجود واملؤمن 
  .إخل...والكافر

وتتسم لغتنا العربية بسمات متعددة يف حروفها، من حيث اتساع املدرج 
الصويت فانفردت حبروف ال توجد يف اللغات األخرى كالضاد والطاء والعني 

يف اللفظ بني بعض احلروف، وتقارب يف والغني واحلاء والقاف، وهناك تقارب 
الشكل بني بعضها اآلخر، ومثة ثبات يف احلروف العربية األصيلة فتبقى حمافظة 

  .على أصلها، إضافة إىل العالقة بني احلرف واملعىن
ا والدقة يف تعبريها،  ًوتتسم لغتنا أيضا باملنطقية يف قوالبها والغىن يف مفردا

  .عراب املوضح ملعانيهاواإلجياز يف تراكيبها واإل
وحتتل لغتنا العربية مكانة كبرية يف نظر الباحثني واملستشرقني املنصفني، ولقد 

 يف القرن التاسع امليالدي، Alvaroأشار إىل تلك املكانة الكاتب اإلسباين القدمي 
 شاعر إيطاليا الكبري يف القرن الرابع عشر امليالدي، والكاتب القاص ))بيرتارك((و

 واملستشرق ))إدوارد نيسون روس(( واملستشرق اإلنكليزي ))جول فرن((نسي الفر
، واملستشرق األمريكي ))جويدي(( واملستشرق اإليطايل )) كارل نلينو((اإليطايل 

يل((، واملستشرق األمريكي ))وليم ورل(( َّقل منا ((: ، إذ يقول هذا املستشرق))كو
حق قدرها من حيث أمهيتها وغناها، فهي ِّحنن الغربيني من يقدر اللغة العربية 

ا وبداعي انتشارها يف أقاليم كثرية، واحتكاكها  بفضل تاريخ األقوام اليت نطقت 
َّمبدنيات خمتلفة، قد منت إىل أن أصبحت لغة مدنية بأسرها بعد أن كانت لغة 

  .)) لقد كان للعربية ماض جميد، ويف تقديري سيكون هلا مستقبل باهر.َّقبلية

إن للغة العربية من اللني واملرونة ((: ))وليم ورل((قول املستشرق األمريكي وي

ا من التكيف وفق مقتضيات العصر، وهي مل تتقهقر فيما مضى  ِّما ميكنا
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ا يف  ا، وهي ستحافظ على كيا أمام أي لغة أخرى من اللغات اليت احتكت 

  .))املستقبل كما حافظت عليه يف املاضي

ليست لغة العرب أغىن لغات العامل ((:  فيقول))فريننباغ((ملاين أما العامل األ

ا ال ميكن حصرهم، وإن اختالفهم عنا  فحسب، بل الذين نبغوا يف التأليف 

َّيف الزمان والسجايا واألخالق أقام بيننا حنن الغرباء عن العربية وبني ما ألفوه 

  .))ًحجابا ال نتبني ما وراءه إال بصعوبة

من أغرب املدهشات أن تنبت تلك ((: ))أرنست رينان((رخ ويقول املؤ

َّاللغة القوية، وتصل إىل درجة الكمال وسط الصحارى عند أمة من الرحل،  ُّ
ا ودقة معانيها، وحسن نظام  ا بكثرة مفردا تلك اللغة اليت فاقت أخوا

مبانيها، وكانت هذه اللغة جمهولة عند األمم، ومن يوم علمت ظهرت لنا يف 

ا مل يعرف هلا يف كل ح ا مل تتغري أي تغري يذكر، حىت إ ُلل الكمال لدرجة أ
ا  ا إال فتوحا ا ال طفولة وال شيخوخة، وال نكاد نعلم من شأ أطوار حيا

ا اليت ال تبارى، وال نعلم شبيها هلذه اللغة اليت ظهرت للباحثني  ًوانتصارا
  . ))ا من كل شائبةكاملة من غري تدرج، وبقيت حمافظة على كيا

 الفرنسي إىل أن اللغة العربية لغة وعي ولغة شهادة، ))ماسينيون((ويشري 

وينبغي إنقاذها سليمة بأي مثن للتأثري يف اللغة الدولية املستقبلية، وإن يف 

  .ًاللفظ العريب جرسا موسيقيا ال أجده يف لغيت الفرنسية، حبسب تعبريه
  للغة العربية من التحديات التي تواجهها ا- ٤
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 مثة حتديات كثرية تواجهها لغتنا العربية على الصعيدين اخلارجي والداخلي،
ومن التحديات اخلارجية اليت واجهتها يف املاضي مواجهتها لتوسع الدولة 
ا عهد من أجناس  اإلسالمية وانتشار العرب يف بقاع من األرض، مل يكن هلم 

ًك حريا أن يلتهم هذه اللغة اليت ولغات وأديان وحضارات متعددة، وكان ذل
ّخرجت من نطاق ضيق وإطار حمصور يف اجلزيرة العربية، وأن يقضي عليها 
ا وعاشت معها،  ا غريها من لغات األمم األخرى اليت اتصلت  ويستبدل 

ولكن اللغة العربية ازدادت . وكانت أعرق منها يف جمال العلم والثقافة واحلضارة
ٍاملعرفة وانتشارا يف أرجاء العامل املعروف آنئذ، وسرعان ما ًاتساعا يف ميادين 

ً
صارت هي لغة اإلدارة والعلم والثقافة ألهلها وللعامل املعروف آنذاك، وتدفق 
الشعر والنثر والتأليف والرتمجة والتعليم يف العصر األموي مث يف العصر العباسي، 

م من نثر ِفحملت اللغة العربية علم اإلغريق وفلسفتهم، وعلوم  املسلمني وأد
ا لغة للتعليم والتعلم، ويرتمجون  وشعر إىل أوربا، وكان العلماء األوربيون يستعملو

  .منها إىل الالتينية
ومن التحديات اليت واجهتها لغتنا العربية يف ماضيها هجمات املغول 
ر دجلة حيث ظل ماؤه متشح ًوالترت وإلقاء الكتب واملخطوطات العربية يف  ا َّ

ُبالسواد أربعني يوما نتيجة ملا ألقي فيه من كتب وخمطوطات ً.  
ًومن هذه التحديات أيضا محلة نابليون على مصر ودعوته إىل نشر 
الفرنسية، ومحلة الترتيك اليت رمت إىل استبعاد العربية وفرض اللغة الرتكية 

م إبان احتالهلم للدول الع ا، مث حماوالت املستعمرين فرض لغا ربية، مكا
وحماوالت بعض املستشرقني يف النصف األول من القرن املاضي يف اعتماد 

 ))ويلمور((اللهجات العامية وكتابتها باألحرف الالتينية على يد القاضي 
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وقد سار نفر من أبناء العربية حتت لواء تلك الدعوات . ))ويلكوكس((واملهندس 
  .إخل...فرحيةمن أمثال سالمة موسى، وعبد العزيز فهمي، وأنيس 

أما التحديات اليت تواجهها لغتنا العربية يف عصرنا احلايل فتتمثل يف بعض 
جوانبها بالعوملة، وهذه العوملة الثقافية تروم نشر اللغة اإلنكليزية لغة القطب 
الواحد وهيمنتها يف التعليم والتواصل، وهذا ما دفع أمريكا إىل مناهضة 

ِّللوقوف بضد التنوع الثقايف و التعدد اللغوي يف املنظمة الدولية للرتبية والعلوم ِ
  .))اليونسكو((والثقافة 

ًواختذت حماربة اللغة العربية الفصيحة أشكاال متعددة منها وصم لغتنا 
ا لغة البداوة وليست  بالتخلف وعدم مواكبة روح العصر والتفجر املعريف، وبأ

 وصرفها وكثرة احلركات لغة العلم، ووصمها بالصعوبة والتعقيد بسبب حنوها
ا تفهم لتقرأ خالفا لبقية اللغات ًفيها، وأ ُ ُ.  

ًومن هذه األساليب إحياء الدعوة إىل استعمال اللهجات العامية جمددا، 
وتشجيع البحوث اليت ختدم العاميات وتقدمي الدعم املادي هلا، حىت إن بعض 

الستعاضة عنها اجلامعات األمريكية قامت بإلغاء تدريس اللغة العربية وا
باللهجات العربية مثل الشامية واملصرية واملغربية والعراقية، كما أن فرنسا 
ُعملت على استبعاد العربية من امتحانات الشهادة الثانوية، حيث كان يسمح 

ًوابتداء من . للطالب باختيار لغة ثانية كاإلنكليزية واألملانية واإلسبانية والعربية
ُربية من بني هذه اللغات، واستعيض عنها بعدد من م مل تعد الع١٩٩٥عام 

ا   .اللهجات العربية والكتابة 
ا  ًومن األساليب أيضا إحياء لغات األقليات وتقدمي الدعم للقائمني 

  .حتت شعار حقوق اإلنسان
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ُومثة توجه إىل إلغاء اللغة العربية من بني اللغات العاملية الرمسية يف منظمة  ُّ
اإلنكليزية، الفرنسية، ((: واللغات العاملية الرمسية يف املنظمة هياألمم املتحدة، 

  :، وذلك لألسباب الثالثة اآلتية))اإلسبانية، الروسية، الصينية، العربية
ا املتعلقة بدفع نفقات -١  عدم وفاء معظم الدول العربية بالتزاما

  .استعمال العربية يف املنظمة
ربية للغة العربية يف األمم املتحدة، فهم ِّ عدم استعمال ممثلي الدول الع-٢

م م ومناقشا   .يستعملون اإلنكليزية أو الفرنسية يف إلقاء كلما
  . عدم وجود مرتمجني عرب أكفياء جييدون اللغة العربية-٣

ولقد ضغطت الدول الكربى ومنها أمريكا على منظمة اليونسكو 
ًخريا تعلن أن احلقوق خبصوص حقوق التنوع اللغوي، مما جعل هذه املنظمة أ

  :اللغوية تنحصر يف ثالثة
  . احلق يف لغة األم وليس اللغة األم-١
تمع-٢   . احلق يف لغة التواصل يف ا
  . احلق يف لغة املعرفة-٣

  :وتعين هذه احلقوق فيما يتعلق ببالدنا العربية
  . لغة األم هي اللهجة العامية أو إحدى اللغات الوطنية غري العربية-١
  .غة التواصل هي اللهجة العربية الدارجة ل-٢
  . لغة املعرفة العاملية هي اإلنكليزية أو الفرنسية-٣

وفي ظل هذه العولمة الثقافية ذات القطب الواحد تنتشر األفالم 
والمسلسالت المتلفزة واألغاني األجنبية التي تطالعنا في كل مكان، 

اليب التفكير والسلوك َّوتصافح أسماعنا، وهي محملة بأنماط الحياة وأس
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الغربية وخاصة األمريكية حتى تتشربها األجيال، وتغدو نمط حياة 
وأسلوب تفكير وسلوك، فتذوب شخصياتها في شخصية البلد المصدر، 

  .ويتغرب فكرها وشعورها، وتسود ثقافة واحدة
ا  ّوتروج الدوائر املعادية ألمتنا لبعض املصطلحات، وتعمل على سريور

، إذ إن هذا ))منطقة الشرق األوسط(( ومن بني هذه املصطلحات وانتشارها،
املصطلح يشمل منطقة ال هوية هلا، إلزالة اهلوية العربية، وليحل هذا املصطلح 

والغاية من ذلك . ))األمة العربية(( أو ))البالد العربية(( أو ))الوطن العريب((مكان 
ُكله تغريب الفكر وتأمركه وتصهينه، بغية إ َُْ ِزالة الطابع العريب وإقحام إسرائيل ََ

ًيف املنطقة لتصبح جزءا عضويا مقبوال فيها ً وشاع املصطلح دون وعي فكانت . ً
  .ُلنا حمطة إذاعية وجريدة عربية كبرية مسيت به

ُ، وأسقط الشريك العريب، ))الشراكة األوربية املتوسطية((ومن املصطلحات 
ل األوربية الواقعة على البحر املتوسط فباتت الشراكة أوربية فقط، أي بني الدو

الشراكة األوربية العربية ((وحدها، وكان من الواجب أن يكون التعبري السليم 
، وكأن القصد تغييب الصفة العربية من كل مصطلح أو عبارة، من ))املتوسطية

أجل أن تغيب معها اهلوية العربية يف نفوس الناشئة واألجيال القادمة، ومن 
  .م إسرائيل يف هذه الشراكةأجل إقحا

ًومن احملاوالت أخريا تفريغ املناهج والكتب يف مراحل التعليم العام ويف 
املرحلة اجلامعية األوىل من النماذج التأصيلية والنصوص التأسيسية للغة العربية 
ا، فيفرغ عقل  َّوثقافتها، إما حبذفها أو بوضع مناذج ونصوص هزيلة مكا ُ

  . كل ما هو أصيل يصله حبقيقة لغته وثقافة أمتهالدارس ووجدانه من
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ُويضاف إىل ذلك كله ضعف نسبة ما ينشر باللغة العربية على الشابكة  ُ
ْالوب((من صفحات املوقع املتوفرة على شبكة % ٨٠، إذ إن ))اإلنرتنيت(( ِ ْ(( 

مكتوبة باإلنكليزية، ومثة نقص رقمي على الشابكة بالعربية وعدم اعتماد 
  .ارف اللغة العربية وهذا يسبب الكثري من اإلشكاالتمواصفات حم

ومن املالحظ التهميش للعربية ملصلحة اإلنكليزية، على أن اإلنكليزية هي 
ًلغة عمل وتواصل على مجيع الصعد، بدءا من النشر العلمي وتبادل اخلربات 

عالم ً ومرورا بالتعليم العايل والتجارة والصناعة واإل))التكنولوجية((التقانية 
وهذا يعين . ًواإلعالن وغريها، وصوال إىل التعليم األساسي ورياض األطفال

ضمور اللغة العربية واستعماهلا يف جماالت تقليدية حمددة، وقد يزداد دور 
  .اللهجات العامية يف تأثريها على الفصيحة

وإذا أضفنا إلى هذه التحديات التعتيم على ثقافتنا العربية والحقد 
 أمتنا، أدركنا عمق التحديات التي نواجهها، ففي احتالل على حضارة

َّالعراق على يد األمريكان والمتحالفين معهم تم تحطيم ضريح نبوخذ 
ًنصر وسوي باألرض، وأصبح مكانه موقفا للسيارات العسكرية، وتمت  ّ
سرقة مليون كتاب من أمهات الكتب وسرقة ثمانية ماليين وثيقة، وسرقة 

  . لوحة ليس لها مثيل١٤.٠٠٠رية منها  لوحة أث١٧٠.٠٠٠
ًأما التحديات الداخلية اليت تواجهها لغتنا العربية فهي البيئة امللوثة لغويا 
ِّمن حيث استشراء اللهجات العامية، وانتشار الكلمات األجنبية على احملال 

 التجارية واملطاعم والفنادق واحلياة العامة، والكلمات العامية واألخطاء النحوية
ُعلى وسائل النقل ويف اإلعالنات واإلعالم، ويف الكلمات اليت تلقى يف 
املناسبات، ويف العملية التعليمية العلمية يف مدارس التعليم العام، ويف املعاهد 
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واجلامعات، وضبابية املقاصد يف أذهان القائمني على تعليم اللغة وتعلمها، 
ّيها، وختلف طرائق تعليم اللغة وقصور حمتوى املناهج وضآلة اجلانب الوظيفي ف

وتعلمها، واإلخفاق يف غرس الشغف بالقراءة وحمبتها يف نفوس املتعلمني، إذ 
ً كتابا للفرد ٣٥ففي أوربا إن أبناء األمة مبتلون بآفة العزوف عن القراءة، 

ًالواحد يقرأ سنويا، وفي إسرائيل  ُ كتابا للفرد الواحد تطبع بالعبرية، ٤٠ُ ً
أربعة كتب للفرد الواحد، وفي الوطن العربي كتاب واحد وفي السنغال 
  .ًلكل ثمانين فردا

وهناك إخفاق يف إكساب املتعلمني مهارات التعلم الذايت، وضآلة نسبة 
ال التعليمي  ُما يرتجم إىل اللغة العربية ومنها، وقلة البحوث العلمية يف ا

 كما يقول الدكتور طه - ية املتعلق باللغة، واجلمود اللغوي، إذ إن اللغة العرب
ا أنفسهم، ولن تكون لغة حية إال - حسني   لن تتطور ما مل يتطور أصحا

ا على احلياة، ولن تكون لغة قادرة على الوفاء باحتياجات  إذا حرص أصحا
ا إىل مستوى العصر ثقافة وسلوكا وفهما، أخذا  ًالعصر إال إذا ارتفع أصحا ً ً

  .ًوعطاء
ًلية أيضا ضعف التعبري الوظيفي وقلة الرصيد ومن التحديات الداخ

احلفظي، وهيمنة اللغات األجنبية يف اجلامعات اخلاصة ويف املدارس اخلاصة 
حىت يف رياض األطفال، وضعف االنتماء وفتوره وضعف الوعي اللغوي، وليس 
هذا الضعف يف الوعي اللغوي لدى األميني فقط، وإمنا لدى نفر من 

ًيهجرون لغتهم إىل استعمال العامية حينا، وإىل استعمال  الذين ))املثقفني((
  .ًاإلنكليزية أو الفرنسية حينا آخر
   التمكين للغة العربية- ٥
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ًانطالقا من أمهية لغتنا العربية ومن دورها القومي يف بناء أمتنا ومتاسكها 
ا  االجتماعي، حرصت سورية على احلفاظ على لغتنا الفصيحة وعلى سريور

وهلذا قاومت حماوالت الترتيك، الرامية إىل . ا يف مجيع مناحي احلياةوانتشاره
ا إبان حكم األتراك لبالد الشام، وكان  إبعاد اللغة العربية وفرض الرتكية مكا
ّرواد التعريب األوائل قد وقفوا جهودهم على التنقيب والبحث يف رحاب 

ًلغتهم، واعتمادها على األلسنة واألقالم أسلوبا عربي ًا فصيحا ومشرقاً ً.  
ُمث عجز االستعمار الفرنسي الذي ابتليت به سورية مدة مخس وعشرين 
سنة عن أن ينال من منجزات التعريب ومسريته، إذ بقي معهدا الطب 

ِّم يدرسان باللغة العربية، وكانا نواة اجلامعة ١٩١٩ُواحلقوق اللذان افتتحا عام  ُ
ر املعارف العام يف املفوضية العليا  مدي))بونور((ّالسورية، وقد خاطب السيد 

ًإبان االنتداب الفرنسي أساتذة اجلامعة السورية آنذاك مباركا هلم اعتماد اللغة 
ِّالعربية يف التدريس، متمنيا عليهم أال يضيعوا هذا االحرتام املقدر للغتهم، ألن  ُ ً

ُمن يدافع عن لغته يدافع عن أصله وعن حقه وعن كيانه وعن حلمه ودمه  وفق ُ
  .تعبريه

ولقد تكاملت الدراسات العلمية والدراسات اإلنسانية واألدبية باللغة 
ِالعربية منذ ذلك الوقت وإىل يومنا هذا، ومشل التعريب خمتلف التخصصات، 

ا  وغدت سورية قلعة للتعريب والذود عن العربية، واحلرص على سريور
مجيع مناحي احلياة، وانتشارها نقية وسليمة على األلسنة واألقالم، ويف 

وصارت مضرب املثل على نطاق الساحة العربية يف متسكها بلغتها األم 
مع العلمي العريب  ً مرجعا ))جممع اللغة العربية اليوم((واحلفاظ عليها، وكان ا

  .للدوائر احلكومية يف مسرية التعبري ويف كل ما من شأنه تعزيز اللغة العربية
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ِّم يعزز ٦/١١/١٩٥٢ بتاريخ ١٣٩ الرقم وصدر املرسوم التشريعي ذو
استعمال اللغة العربية يف البيئة، وذلك مبنع إطالق األمساء األعجمية على 

م بالغ رئاسة جملس ٧/٥/١٩٧٠احملال العامة واخلاصة، كما صدر بتاريخ 
 للحد من طغيان األمساء األجنبية على ١٧٠٩/٥/ب/٩٥الوزراء ذو الرقم 

ً وصدر أيضا كتاب من رئاسة جملس الوزراء إىل اجلهات احملال العامة واخلاصة،
 يتضمن اعتماد توصية ٢٨/٥/١٩٨٠ بتاريخ ٢٧٢١/ ١املعنية ذو الرقم 

اللجنة الثقافية حول تعريب أمساء احملالت القائمة يف البالد، ونصت املادة 
م على أن ختتار ١٩٨٠ لعام ٣٩٧الثالثة من قرار وزير السياحة ذي الرقم 

ا يف التصنيف أو املكاتب  ا وفئا واملنشآت السياحية على اختالف درجا
ًالتأهيل أمساء عربية فقط، وحيظر عليها استعمال أمساء أجنبية، واستثىن القرار 
املنشآت السياحية األجنبية ذات املستوى والتصنيف الدوليني، واخلاضعة 

ا مبوجب العقود املربمة معها   .ألنظمة الوزارة واملرتبطة 
ًومع كل هذا احلرص لوحظ أن مثة احندارا يف املستوى اللغوي يف مضمار  ِّ
ْتعليم اللغة العربية وتعلمها، إن يف التعليم العام أو يف التعليم اجلامعي لدى 
طلبة اجلامعات واملعاهد ويف خمتلف االختصاصات، فصدر املرسوم اجلمهوري 

 اللغة العربية يف م ينص على تدريس١٠/٦/١٩٨٣بتاريخ / ٧٥٩/ذو الرقم 
املرحلة اجلامعية األوىل يف مجيع سنوات الدراسة، يف الكليات واملعاهد العليا يف 
سورية، فيما عدا قسمي اللغة العربية والسنوات األخرية يف كلية الطب 

ّويدرس هذا املقرر على مدار السنة يف النظامني الدراسيني الفصلي . البشري
ُِّاصة بتعليم اللغة العربية لغري املختصني، ونـفذت ُِّوالسنوي، وألفت الكتب اخل

  .التجربة منذ مثانينيات القرن املاضي
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ومل تقتصر إجراءات النهوض باملستوى اللغوي على الطلبة فقط، وإمنا 
امتدت إىل أعضاء اهليئة التدريسية، إذ أوصت اللجنة الثقافية يف رئاسة جملس 

ية يف مجيع الكليات واختيار املعيدين وأعضاء الوزراء بضرورة العناية باللغة العرب
  .ُاهليئة التدريسية من الذين حيسنون اللغة العربية يف التدريس

ِّبيد أن هذه اإلجراءات كافة مل حتقق األهداف املرجوة،فما يزال الوضع 
ْاللغوي يعاين القصور يف خمتلف مواقعه، إن يف العملية التعليمية التعلمية يف 

ْم العام ما قبل اجلامعي، وإن يف التدريس اجلامعي، وإن يف البيئة مدارس التعلي ْ
ًاخلارجية إعالما وإعالنات وحمافل ومنتديات وحوارا وتراسال ً   .إخل..ً

بتاريخ / ٤/وهلذه األسباب جمتمعة صدر القرار اجلمهوري ذو الرقم 
م بتكوين جلنة للتمكني للغة العربية واحملافظة عليها ٢٦/١/٢٠٠٧

ا، وحدد القرار اجلمهوري مهمة اللجنة بوضع واالهت ا واالرتقاء  ّمام بإتقا
ا  خطة عمل وطنية للتمكني للغة العربية واحلفاظ عليها واالهتمام بإتقا

ا، ومتابعة تنفيذها   .واالرتقاء 
َّوقامت اللجنة املكونة واليت كان يل شرف رئاستها، بوضع خطة العمل 

 الثالثة األوىل من تاريخ تكوينها، وما تزال تتابع الوطنية للتمكني يف األشهر
ّإنفاذها مع اجلهات املعنية، وقد اشتملت اخلطة على مسوغات وضعها 
فأبانت أمهية اللغة عامة، واألمهية القومية للغة األم، وحرص اجلمهورية العربية 
ل السورية على سالمة اللغة األم، مث وقفت اخلطة على الواقع اللغوي والعوام

ُّاملؤثرة فيه يف العملية التعليمية التعلمية، ويف خارج العملية التعليمية التعلمية يف  ُّ

ُالبيئة اخلارجية، كما وقفت على سبل املواجهة، وأبانت ما الذي ينبغي 
وزارة الرتبية، وزارة التعليم العايل، وزارة اإلعالم، وزارة ((للجهات املعنية القيام به 
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القتصاد والسياحة، وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وزارة الثقافة، وزارتا ا
َّاألوقاف، احتاد الكتاب العرب، جممع اللغة العربية، اجلمعية العلمية السورية 

ا اخلطة، ))للمعلوماتية ّ ومثة إجراءات عاجلة البد من تنفيذها بسرعة ذكر
 حماولة تذليل فيذعملية التنوتقوم اجلهات املعنية بتنفيذها، وتتابع اللجنة 

ًالعقبات املعرتضة، وجتتمع اللجنة شهريا وتقدم تقارير املتابعة إىل السيدة 
  .الدكتورة جناح العطار نائب السيد رئيس اجلمهورية للشؤون الثقافية

َّوملا كان للمعلمني دورهم الفعال يف االرتقاء باللغة وإكساب الناشئة 
ا، كان حريا بنا أن نقف على  األدوار املنوطة بوزاريت الرتبية والتعليم مهارا

  .ً، ألن للمعلمني دورا أساسيا يف عملية التنفيذتنفيذهاالعايل، واليت عليهما 
  :وزارة التربية

 إجراء دورات تدريبية ملربيات األطفال على استعمال العربية املبسطة -أ
 السلم ًيف رياض األطفال، والسعي التدرجيي ألن تكون الرياض جزءا من

ّالتعليمي، وتوفري مستلزمات هذا املسعى من برامج وأنشطة وكراسات 
  .إخل...وأدلة

 إجراء دورات تدريبية للمعلمني كافة لتدريبهم على استعمال -ب
ًأساسيات لغتهم استعماال سليما، وتوظيف دورات التدريب املستمر يف  ً

  .جانب منها هلذا املسعى
راحل التعليم كافة باستعمال اللغة العربية  التزام مجيع املعلمني ويف م-ج

يف العملية التعليمية التعلمية، وأال خيضعوا للرتقية يف وظائفهم إال إذا أثبتوا 
م أساسيات اللغة   .إتقا
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 تنويع طرائق التدريس واملرونة يف استعماهلا حبسب األجواء، مبا يفسح -ء
ال فيها الستثارة املهارات العقلية العليا من  فهم وتطبيق وتركيب وحتليل ا

  .إخل...ونقد وتقومي
 تدريب معلمي اللغة على أساليب تعليم اللغة العربية وطرائق -ه

  .تدريسها، والعناية بالتعلم الذايت واملطالعة احلرة
 تشجيع املتعلمني كافة على استعمال العربية السليمة يف مناشطهم -و

م ب   .العاميةاللغوية، والتشدد يف عدم قبول إجابا
 ختصيص جوائز للناشئة املتميزين يف استعمال لغتهم األم يف مناشطهم -ز
  .اللغوية
 إعادة النظر يف مضمون املناهج ولغتها لتكون لغة للحياة النابضة - ح
  .الزاخرة
 الرتكيز على النحو الوظيفي وعلى التعبري الوظيفي يف املناهج - ط
  .اللغوية
 اللغوية يف عملية تعليم اللغة يف املراحل  الرتكيز على القوالب والبىن-ي

األوىل قبل الدخول يف املصطلحات النحوية، وجتنب استعمال املصطلحات 
  .النحوية يف املراحل املبكرة من التعليم

 اإلكثار من حفظ النصوص من القرآن الكرمي واحلديث النبوي -ك
اصة املراحل الشريف واألشعار واخلطب البليغة يف مراحل التعليم كافة وخ

َّاألوىل، وعلى قدر حفظ النصوص يف املراحل األوىل يستقيم اللسان، يتجلى 

  .ذلك يف صحة القلم واللسان
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َّ ضبط الكتب املؤلفة بالشكل يف مجيع الكتب يف احللقة األوىل من -ل

  .ُمرحلة التعليم األساسي، وضبط ما خيشى منه اللبس يف املراحل التالية
  . على الكشف يف املعاجم التدريب املستمر-م
  . إنتاج كتب إلكرتونية مبسطة بالعربية- ن
  .))اإلنرتنت(( تصميم دروس العربية باحلاسوب وعلى الشابكة - س
تطوير أساليب االمتحانات يف مجيع املراحل التعليمية، وعدم االقتصار - ع

 يف التقومي على االمتحانات الكتابية، مع ضرورة بناء أدوات موضوعية لتقومي
  .األداء اللغوي، على أن تتضمن يف بعض جوانبها الضبط بالشكل

  . إجراء حبوث علمية ملعاجلة املشكالت اللغوية يف العملية التعليمية التعلمية- ف
 العناية باملكتبات املدرسية وتزويدها بدوائر املعارف واملعاجم -ص

تكون اللغة وأمهات الكتب والكتب اإللكرتونية والسالسل املتنوعة، على أن 
ُُاملستعملة فيها سليمة لغويا، وعلى أن تكلف أطر متخصصة باملكتبات  ُ َّ ُ ً

ا   .َالعناية 
 إغناء البيئة التعليمية التعلمية مبصادر التعليم املختلفة من كتب -ق

وصحف وجمالت ووثائق وصور وجمسمات وتسجيالت ورسوم وأشكال 
  .إخل...وشرائح وخطوط بيانية وحواسيب

ِّل املناشط اللغوية الالصفية من صحافة مدرسية وجمالت وإذاعة  تفعي-ر َ ّ
مدرسية وكتابة إعالنات والفتات، وإجراء مناظرات ومسابقات الختيار 

  .األداءات املتميزة وختصيص جوائز هلا
 تفعيل املسرح املدرسي واإلكثار من عرض املسرحيات الناطقة -ش

  .ة يف متثيل أدوارهابالعربية الفصيحة املبسطة وإشراك الناشئ
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 زيادة االهتمام بذوي احلاجات اخلاصة، وتوفري الربامج اللغوية -ت
تمع بصورة فعالة َّوالوسائل التعليمية املالئمة هلم حتقيقا لدجمهم يف ا ً.  

  .َّ اإلشراف الفعال على املدارس اخلاصة واالرتقاء بواقع اللغة العربية فيها- ث
اصة لتعليم املغرتبني وأبنائهم وغري  الرتكيز على وضع مناهج خ-خ

ا م مهارا   .َالناطقني باللغة العربية اللغة العربية بغية إكسا
  . الرتكيز على اللغة العربية السليمة والشائقة يف الربامج التعليمية التلفزية- ذ

 التنسيق مع وزارة اإلعالم إلنتاج برنامج تلفزي متقن لتعليم - ض
ا يف ضوء االجتاهات الرتبوية العربية ألبنائها وللمغ رتبني ولغري الناطقني 

  .املعاصرة
  :وزارة التعليم العالي

 اختيار الطلبة الراغبني يف االنتساب إىل الكليات اجلامعية كافة على -أ
  .أساس إتقان أساسيات اللغة العربية

َ التزام مجيع أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات واملعاهد استعمال -ب
  .غة العربية يف العملية التعليمية التعلميةالل

 إعادة النظر يف مناهج تدريس اللغة العربية يف كلية اآلداب لتكون - ج
  .وظيفية
 إعادة النظر يف مناهج تعليم اللغة العربية لغري املختصني يف ضوء -ء

  .ًاختصاص الطالب يف كليته استثارة للدافعية، وحتقيقا للمنحى الوظيفي
ًلنظر يف برامج إعداد معلمي اللغة اختيارا وتأهيال وتدريبا إعادة ا-ھ ً ً.  
ً تعميم تدريس اللغة العربية مطلبا جامعيا يف كل الكليات اجلامعية -و ً

  .ويف اجلامعات الرمسية واخلاصة
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 وضع خريطة حبثية بالتنسيق مع وزارة الرتبية ملشكالت تعليم اللغة -ز
  .شكالت باألساليب العلميةالعربية وتعلمها بغية معاجلة هذه امل

 األخذ باحلسبان أن يكون من بني شروط ترقية أعضاء اهليئة -ح
م أساسيات اللغة   .التدريسية إتقا

 اعتماد املصطلحات اليت أقرها جممع اللغة العربية بدمشق يف -ط
  .التدريس ويف الرتمجة

  تفعيل حلقات البحث لتؤدي األغراض املرسومة هلا من حيث تعويد-ي
َالطالب البحث والتلخيص والعرض واملناقشة باللغة العربية السليمة يف كليات  َ ِ

  .اآلداب والعلوم اإلنسانية
 الرتكيز على اللسانيات التطبيقية يف كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية -ك

  .وتوظيفها يف خدمة اللغة العربية الفصيحة
لدارسني، وعدم  إعادة االمتحانات الشفهية إىل أساليب تقومي ا- ل

  .االكتفاء باالمتحانات التحريرية يف الصفوف األخرية من الدراسة اجلامعية
 اإلكثار من ضروب النشاط اللغوي بالعربية الفصيحة يف املناشط - م

الت واملسرحيات واملناظرات  ِّالالصفية يف اإلذاعة والصحافة اجلامعية وا ّ
  .إخل...واملساجالت

قني من الطالب يف أدائهم اللغوي ويف مجيع  ختصيص جوائز للمتفو- ن
االت اللغوية   .ا

 تطوير قسم الصحافة يف جامعة دمشق ليغدو كلية لإلعالم - س
بأقسامها املختلفة من صحافة وإذاعة مسموعة ومرئية غايتها إعداد األطر 

  .اإلعالمية
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ا-ع   . تفعيل الرتمجة اآللية وإعداد األطر املتخصصة يف ميدا
  
  :ات العاجلةاإلجراء

ا فتتمثل يف   :أما اإلجراءات العاجلة اليت على وزارة الرتبية القيام 
 عقد دورات تدريبية جلميع املعلمني لتدريبهم على استعمال - أ

ًأساسيات اللغة استعماال سليما، وأال تقتصر الدورات على معلمي اللغة  ً
عية، وأن استعمال ًالعربية وحدهم، انطالقا من أن تعليم اللغة مسؤولية مجا

ُاللغة السليمة من معلمي مجيع املواد يسهم أميا إسهام يف حتسني الواقع 
  .اللغوي للمتعلمني

 إجراء دورات تدريبية ملربيات رياض األطفال لتدريبهم على استعمال -ب
  .اللغة املبسطة يف التواصل مع األطفال

ية، وخاصة يف َّ ضبط الكتب املؤلفة بالشكل يف مجيع املواد الدراس-ج
احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي، واالستمرار يف عملية الضبط يف 

ٍاملراحل التالية، على أن يضبط ما خيشى منه اللبس بوجه خاص ُ ُ.  
 تفعيل املكتبات املدرسية يف املراحل كافة، والعمل على تعدد مصادر -د

  .املعرفة يف البيئة التعليمية التعلمية
َّ الفعال على املدارس اخلاصة واالرتقاء بواقع تدريس اللغة  اإلشراف- ه

  .العربية فيها
 الرتكيز على استعمال اللغة العربية السليمة والشائقة يف الربامج -و

  .َّالتعليمية التلفزية وتلك املوجهة إىل األطفال
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 اإلكثار من حفظ النصوص من القرآن الكرمي واحلديث النبوي -ز
  .قدمي واخلطب البالغيةالشريف والشعر ال

ّ تطوير أساليب االمتحانات، وختصيص حيز من الدرجات -ح
  .لالمتحانات الشفوية

 إجراء حبوث علمية لدراسة مشكالت تعليم اللغة العربية وتعلمها يف -ط
  .مراحل التعليم العام

 التزام املعلمني باستعمال العربية الفصيحة يف دروسهم كافة، وأال -ي
تعلمني إال التكلم بالفصيحة، وأن يعملوا على إسباغ ثوب يقبلوا من امل

  .الفصيحة على كالمهم بالعامية
ُ إعادة النظر يف حمتويات املناهج لتغدو وظيفية تستعمل فيها لغة -ك

  .ُْاحلياة النابضة على أن جيمع فيها بني األصالة واملعاصرة
ا فهيوأما اإلجراءات العاجلة اليت على وزارة التعليم العايل   : القيام 

ً جعل مقرر اللغة العربية متطلبا جامعيا يف اجلامعات الرمسية واخلاصة -أ ً
  .ويف خمتلف التخصصات

ّ ختصيص حيز من أساليب تقومي الدارسني لالمتحانات الشفوية -ب
  .وعدم االكتفاء باالمتحانات التحريرية لقياس األداء اللغوي

يف اجلامعات واملعاهد باستعمال  التزام أعضاء اهليئات التدريسية -ج
العربية الفصيحة يف دروسهم كافة يف منأى عن استعمال العامية، وتدريب 

  .الطالب على استعمال العربية يف أسئلتهم وأجوبتهم
ً تطوير املناهج تطويرا مستمرا مواكبة لروح العصر، واحلرص على -د ً

  .استعمال اللغة العربية السليمة فيها
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طلحات املستعملة يف مؤسسات التعليم العايل بالتنسيق  توحيد املص- ه
  .مع جممع اللغة العربية

 قيام جممع اللغة العربية بدمشق بإجناز وضع مصطلحات احلياة -و
العامة، ومتابعة تصحيح األغالط املتأصلة يف لغة الصحافة واإلعالم 

  .واإلعالنات، ومتابعة حتقيق كتب الرتاث
َ خطاب القسم والتمكي- ٦   ن للغة العربيةَ

ّعندما أدى السيد الرئيس بشار األسد القسم الدستوري أمام جملس 
م ٢٠٠٧الشعب لوالية دستورية جديدة يف السابع عشر من شهر متوز لعام 

ذه املناسبة، وقد أشار يف جانب من خطابه إىل  ًألقى خطابا شامال ومهما  ً ً
 كل االهتمام والرعاية، كي تعيش إيالء اللغة العربية املرتبطة بالتاريخ والثقافة

ًيف مناهجنا وإعالمنا وتعليمنا كائنا حيا ينمو ويتطور ويزدهر، وتكون يف  ً
ًاملكانة اليت تستحقها جوهرا النتمائنا القومي، ولكي تكون قادرة على 
االندماج يف سياق التطور العلمي واملعريف يف عصر العوملة واملعلومات لتصبح 

ًحديث، ودرعا متينة يف مواجهة حماوالت التغريب والتشويش أداة من أدوات الت
  .اليت تتعرض هلا ثقافتنا

ذا الصدد جيب إيالء اللغة العربية، وهذا ((: ّويقول السيد الرئيس 
َّاملوضوع هام جدا، اللغة العربية اليت ترتبط بتارخينا وثقافتنا وهويتنا، كل  ً

ذا املوضوع وو. اهتمامنا ورعايتنا ضعته يف خطاب القسم ألن هناك بدأت 
  .ًتراجعا بالنسبة للغة العربية املرتبطة باهلوية العربية

وجيب إيالء اللغة العربية اليت ترتبط بتارخينا وثقافتنا وهويتنا كل اهتمامنا 
ًورعايتنا كي تعيش معنا يف مناهجنا وإعالمنا وتعليمنا، كائنا حيا ينمو ويتطور 
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ًنة اليت يستحقها جوهرا النتمائنا القومي، ولكي تكون ويزدهر، ويكون يف املكا
قادرة على االندماج يف سياق التطور العلمي واملعريف يف عصر العوملة 
ًواملعلومات، ولتصبح أداة من أدوات التحديث ودرعا متينة يف مواجهة 

  .حماوالت التغريب والتشويش اليت تتعرض هلا ثقافتنا
ًلعربية كل االهتمام، وتبوأت موقعا رفيعا يف لقد أعطينا يف سورية اللغة ا ً

حياتنا الثقافية منذ وقت مبكر، ومطلوب منا اليوم استكمال جهودنا للنهوض 
ا والسيما يف هذه املرحلة اليت يتعرض فيها وجودنا القومي حملاوالت طمس 
ذا  ًهويته ومكانته، والذي يشكل التمسك باللغة العربية عنوانا للتمسك  ّ

  .ود ذاتهالوج
وجيب أن نتذكر أن دعمنا لتعلم اللغات األجنبية للوفاء مبتطلبات التعلم 
ٌَُِّوالتواصل احلضاري مع اآلخرين ليس بديال عن اللغة العربية، بل حمفز إضايف  ً

ا   .))لتمكينها واالرتقاء 
ًويتابع السيد الرئيس قائال ًأنا مهتم جدا بتطوير نفسي يف اللغات ((: ّ

ّوأحتدث بعض اللغات بطالقة، وال يوجد لدي مشكلة، ومتحمس األجنبية، 
وأول سؤال . هلذا الشيء، ولكنين يف الوقت نفسه حريص على اللغة العربية

ما عدد األخطاء اللغوية اليت وقعت فيها قبل أن أسأل : أسأله بعد كل خطاب
 يف كل. ِّعن مضمون اخلطاب، علينا أن نركز بشكل مستمر على هذا املوضوع

خطاب ننسى الكثري من األفكار، ولكن ال أحزن، ولكن إذا كانت هناك 
  .))أخطاء لغوية، فمع كل خطأ أشعر باخلجل

ُويشدد السيد الرئيس على اخلطر الكبري الذي حيدث إذا ضعفت اللغة  ّ ِّ

عندما تضعف اللغة العربية، من السهل أن يضعف أي ((: العربية، فيقول
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بة للوطن، بالنسبة للقومية، أو بالنسبة للدين، فهذه ارتباط آخر لنا سواء بالنس

  .))األمور ترتبط باللغة

والواقع أن هذه الدعوة الكرمية من قائد الوطن للحرص على سالمة اللغة، 

والتمكني هلا يف مناهجنا وتعليمنا وإعالمنا ويف سائر مناحي حياتنا، إمنا يعطي 

ًا االهتمام ليس اهتماما عاديا وإمنا هو ًدفعا قويا لتعزيز لغتنا القومية، ألن هذ
ًاهتمام من قائد األمة وحامي قيمها، وعلينا مجيعا أن نكون على مستوى هذا 

ًاالهتمام انتماء وعمال وأداء ًً.  


