
  ٧

 
 

 
 »مستقبل اللغة العربية ومتطلبات العرص القادم«

 
 )*( ١ّاألستاذ الدكتور حممود أمحد السيد

نحــاول يف هــذا البحــث املــوجز أن نتعــرف مــستقبل اللغــة العربيــة يف العــرص 
ِّالقادم, وأن نقف عىل بعض من خـصائص هـذا العـرص وحتدياتـه, ومـن ثـم نبـني  مـا َّ

 اه لغتنا ملواجهة التحديات وجتاوز السلبيات?الذي تفرضه علينا طبيعة العرص جت
  ما مستقبل اللغة العربية?ً−أوال

رح هذا السؤال يف العقد الثالث من القرن املايض, وأجابت عنـه كوكبـة مـن ُط
ًرجاالت الفكر, وما يزال هذا الـسؤال مطروحـا يف أيامنـا يف أجـواء تـشري إىل أن ثمـة 

ملي, وأن املنظمــة الدوليــة للرتبيــة والثقافــة  عــىل الــصعيد العــاالغــات تنقــرض ســنوي
ر املجتمع الدويل من خطورة انقراض عدد من اللغات األم, ِّحتذ» اليونسكو«والعلوم 

ــة األم يف احلــادي  ــال باللغ ــاملي لالحتف ــوم الع ــا إىل ختــصيص الي ــذي دعاه ــر ال األم
ظ عـىل من كل عام, كـي تقـوم املجتمعـات باحلفـا» فرباير«والعرشين من شهر شباط 

ًلغاهتا عنوانا لشخصياهتا, ورمزا لذاتياهتا الثقافية, يف ضوء ما اعتمدته املنظمة الدوليـة  ً
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 .من األخذ بالتعدد الثقايف والتنوع اللغوي
ويرى نفر من املفكرين أن اللغة العربيـة سـتبقى يف املـستقبل حمافظـة عـىل كياهنـا, 

ًارسا هلا, وحمافظا عليها, فهـا هـو ولن تعرف األفول واالنقراض مادام القرآن الكريم ح ً
:  الفرنـيس, ذو اخليـال العلمـي, يقـول يف إحـدى قصـصهُّذا جول فرن, الكاتب القاص

ًإن قوما اخرتقوا باطن الكرة األرضية, وخطر هلم أن يرتكوا هنالك أثرا يدل عـىل مبلـغ « ً
ُوصوهلم, فرتكوا هنالك حجرا ن : لوا جـول فـرن وملا سأ.قشت عليه عبارة باللغة العربيةً

ألهنـا لغـة املـستقبل, : ملاذا اخرتت اللغة العربية مـن بـني اللغـات العامليـة كافـة? أجـاب
 ٢ .)١(»ُوالشك أنه سيموت غريها يف حني تبقى هي حية حتى يرفع القرآن نفسه

إن «: قـالولقد أشار األديب مصطفى صادق الرافعي إىل هذا األمر نفسه عندما 
 اللغـات كافـة بارتباطهـا باألصـلني العظيمـني اخلالـدين القـرآن اللغة العربيـة متتـاز عـىل

واحلديث, وليس خيفى أن الكيان اإلنساين قائم عىل القوى األدبية, وأصل هـذه القـوى 
  .)٢(»يف العامل اإلسالمي هو القرآن, وهو كذلك أصبح من وجوه كثرية كأنه أصل اللغة

شق واألسـتاذ يف اجلامعـة ونحا جرب ضومط عضو املجمع العلمي العـريب بدمـ
األمريكية يف بريوت املنحى نفـسه يف اإلشـارة إىل الـرتابط بـني اللغـة العربيـة والقـرآن 

يف كل اللغات الراقية هلجات عامية خمتلفة, ولكـن اللغـة «: واحلديث النبوي, إذ يقول
الفصحى لغة املعلمني واملتعلمني, وهـي لغـة املـدارس واجلرائـد والكتـب, وإذا بقـي 

إلسالم وسيبقى, فلغة القرآن الكريم واحلـديث النبـوي وسـائر اآلداب العربيـة منـذ ا
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عهد الرسول إىل اليوم أقوى من سائر اللغات األوربية عـىل هـضم اللهجـات العاميـة 
ولذلك فستبقى هذه اللغة الرشيفة كام كانت لغة العلـم واملتعلمـني واألدبـاء . املختلفة

 ٣ .)٣(»ؤلفني إىل ما شاء اهللاواملتأدبني, ولغة الصحافة وامل
وكان الشاعر خليل مطـران أديـب القطـرين الـسوري واملـرصي قـد أكـد هـذا 

ال «: قـالالرتابط يف استمرارية اللغة العربية الفصحى لعالقتها بالقرآن الكريم عنـدما 
َتنس أن االستمرار يف تعلم الفصحى وتعليمها واالهتامم بتسهيلها وتقريبها وتعميمها 

 ٤ .)٤(»!ًهنا لغة القرآن الرشيف, وكفى هبذا بيانا لقوم مبرصينهو أ
ّومل تقترص اإلشادة بمستقبل العربية عىل أبناء العربية وحدهم, وإنام أقـر بـذلك 

رتـرشد «املستقبل هلا عدد من املسترشقني األجانب, فهـا هـو ذا املستـرشق األمريكـي 
عربيـة مـاض جميـد, ويف مـذهبي أنـه كـان لل«: األستاذ يف جامعة كوملبيا يقول» كوهتيل

ًإن شــعبا لــه آداب غنيــة متنوعــة «: ًويعلــل ذلــك قــائال. »ســيكون هلــا مــستقبل بــاهر
كاآلداب العربية, ولغة لينة مرنة ذات مادة, تكاد ال تفنـى, ال خيـون ماضـيه, وال ينبـذ 

 ٥ .)٥(»ًإرثا, اتصل إليه بعد قرون طويلة عن آبائه وأجداده
مــدير مدرســة املباحــث الــرشقية » ولــيم ورل«ريكــي وذهــب املستــرشق األم

ًاألمريكية يف القدس سابقا املذهب نفسه يف اإلجابة عن سؤال مستقبل اللغة العربيـة, 
أما سؤالكم عن مستقبل اللغة العربية فاجلواب عليه أن هذه اللغة مل تتقهقـر «: إذ يقول
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, وينتظـر أن حتـافظ عـىل قط فيام مىض أمام أي لغة أخرى من اللغات التي احتكت هبا
 ٦ .)٦(»كياهنا يف املستقبل, كام حافظت عليه يف املايض

ِّويعلل رأيه بأن للغة العربية لينا ومرونة يمك ً ًناهنا مـن التكيـف وفقـا ملقتـضيات ّ
هذا العرص, وليس من شك يف أنه متـى سـنحت هلـا الظـروف فإهنـا تـستطيع أن تبلـغ 

 .التعبري عن أسمى األغراض العلميةنها من ِّدرجة من الدقة والرقي, متك
وإذا كانت اآلراء السابقة تتجه إىل تأكيـد اسـتمرارية اللغـة العربيـة يف املـستقبل 

يف كتـاب » ابن حـزم«فإن ثمة سنة من سنن الكون يف سقوط اللغة, كان قد أشار إليها 
ل إن اللغة يسقط أكثرها ويبطل, بسقوط دولـة أهلهـا ودخـو«: قالعندما » اإلحكام«

غريهم عليهم يف مساكنهم, أو تنقلهم عن ديـارهم, واخـتالطهم بغـريهم, فـإنام يقيـد 
ُلغة األمة وعلومها وأخبارها قوة دولتهـا, ونـشاط أهلهـا وفـراغهم ُ  ْتَفـِوأمـا مـن تل. ُ

ّدولتهم, وغلب عليهم عدوهم, واشتغلوا باخلوف واحلاجة والذل وخدمة أعدائهم, 
ً كان ذلك سببا لذهاب لغـتهم, ونـسيان أنـساهبم فمضمون منهم موت اخلاطر, وربام

 ٧ .)٧(»وأخبارهم, وبيود علومهم; هذا موجود باملشاهدة, ومعلوم بالعقل والرضورة
ًوالواقع أن ما هو موجود باملشاهدة يدل عىل أن ثمة استبعادا للعربيـة وهتميـشا  ً

ــوطن العــريب,  ــة يف معظــم جامعــات ال ــة التعلمي ــة التعليمي ــا يف العملي ــة هل إذ إن اللغ
الفرنسية هي املهيمنة يف جامعات املغرب العـريب, واللغـة اإلنجليزيـة هـي املهيمنـة يف 

 .جامعات اخلليج العريب
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ــسات  ــاع اخلــاص, ويف املؤس ــني يف القط ــة رشط للتعي ــان األجنبي ــام أن إتق  ك
اخلدمية والسياحية يف أغلب بقاع الوطن العريب, ومل تشتمل رشوط التعيني عىل إتقان 

 .اللغة العربية
ِّوما هو موجود باملشاهدة أيـضا أن ثمـة غيابـا للعربيـة عـىل ألـسنة معظـم ممـث ً يل ً

 . أن العربية معتمدة لغة رسمية يف هذه املحافلمعالدول العربية يف املحافل الدولية, 
ًومل نذهب بعيدا فها هي ذي الالفتات واإلعالنات والتسميات عىل واجهـات  َ ِ

ــة ت ــة, املحــال التجاري ــة, وهــا هــم أوالء العــاملون عــىل األرض العربي نطــق باألجنبي
يتحدثون بلغاهتم وباألجنبية, وال يعملون عىل تعلم لغتنا, ماداموا يقـضون حاجـاهتم 

 !.ومتطلباهتم يف منأى عنها
وإذا ظلت األمور تـسري عـىل هـذا املنـوال فـإن مـستقبل العربيـة يف خطـر, وال 

يدها لغـة احليـاة يف مجيـع جوانبهـا وميادينهـا مادامـت يكفي أن تكون لغة عبادة, بل نر
َّاللغة األم والوطن الروحي لألمة ومستودع تراثهـا واملوحـدة واملوحـدة, ومـا دامـت  ِّ

, إال أن من سامت العرص القادم التغري املستمر, هتا وخصائصها تؤهلها لالستمرارسام
صائص العـرص القـادم وتلك هي سمة من سامته البـارزة, فهـل تـستجيب العربيـة خلـ

ــسامت  ــك اخلــصائص وال ــن تل ــضا م ــرف بع ــد أن نتع ــا الب ــه? وهن ــه حتديات ًوتواج
ًيات حفاظـا عـىل َّوالتحديات, لنتبني من ثم كيف يمكن للعربية أن تواجه تلك التحد

 .هابقائها واستمرار
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  من خصائص العرص القادمً−ثانيا
لتفجـر املعـريف والتطـور إن العرص القادم يتسم بسامت متعددة منها أنـه عـرص ا

ُالرسيع, وإذا كانت املعارف مـن قبـل حتتـاج إىل مئـات الـسنني حتـى تتـضاعف فإهنـا 
تتضاعف يف أيامنا خالل شهور, وستستمر عمليـة التفجـر املعـريف يف العـرص القـادم, 
ًوستزداد وترية تفجرها ازديادا عاليا, فلقد أشارت إحصاءات املنظمة الدولية للرتبيـة  ً

, ثـم ١٠٠٠ املـيالد و عـامإىل أن املعارف تضاعفت بـني» اليونسكو«م والثقافة والعلو
 وتــضاعفت بــني ١٨٠٠ و١٥٠٠, وتــضاعفت بــني ١٥٠٠ و١٠٠٠تــضاعفت بــني 

 وبعـدها ١٩٦٠ و١٩٤٥ ثم بني ١٩٤٥ و١٩٠٠, كام تضاعفت بني ١٩٠٠ و١٨٠٠
 . إىل عدة شهورا إىل أن وصلت حالي١٩٦٨ و١٩٦٠بني 

ُملدة التي كان يستغرقها التفجر من قبـل كانـت تزيـد عـىل وهكذا يتبني أن ا
مئات السنني ثم بدأت تتناقص إىل أن وصلت إىل أقل من عرش سنوات, ومن ثم 

 .إىل عدة شهور
, ويـشهد )التكنولوجيـا(ومن سامت العـرص القـادم أنـه عـرص العلـم والتقانـة 

ًالعرص القادم تغريا مستمرا ومتسارعا يف جمال التقانة, و ً من ذلك أن واجهة املـستخدم ً
 يف التغـري, وسـتحل يف املـستقبل القريـب واجهـات جديـدة تاحلايل يف التقانة قد بدأ

مصممة للتعامل مـع األجهـزة النقالـة خاصـة حمـل الواجهـات احلاليـة التـي تتـضمن 
ــدة  النوافــذ, واأليقونــات, والقــوائم, واملــؤرشات, حيــث ســتحل الواجهــات اجلدي

ــ ــات الي ــاللمس, وحرك ــات إىل ب ــديو, وســوف تتحــول التطبيق ــصوت, والفي د, وال
ــدا ــر تعقي ــول أكث ــا يف حل ــساطة, ويمكــن جتميعه ــزا وب ــر تركي ــات أكث ًتطبيق ــذه . ً وه
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 .التغيريات سوف تدفع إىل احلاجة إىل مهارات جديدة لدى تصميم واجهة املستخدم
نـات  ضـخامة البياَّنإأنظمة التحليل لتوقع املستقبل, ووثمة أجيال جديدة من 

يف املستقبل لن تسمح للمستخدمني بوضع مجيع املعلومات املفيدة يف مستودع بيانات 
وسينشأ نموذج جديد هو مستودعات البيانات املنطقية التـي ستـستقي بياناهتـا . واحد

ًوستشهد تقانة املعلومات واالتصاالت تطورا كبـريا, . من مصادر خمتلفة للمعلومات ً
 ٨ .)٨(داعية, أو فلسفة العمل, أو النامذج التقانية املختلفةإن عىل مستوى األفكار اإلب

ًومن سامت العرص القادم أيضا أنه عرص املزاوجة بني العلم والعمل, والنظرية 
والتطبيق, وذلك يف خمتلف ميادين املعرفة, كام أنه عرص االتصال الرسيع, وما يرتتـب 

يارات الثقافية املعـارصة وبالتيـارات عليه من إزالة احلواجز بني املجتمعات والتأثر بالت
ادية, ًالفكريــة والــسياسية اجلاريــة, وأن ثمــة تنــاغام بــني أنظمتــه الــسياسية, واالقتــص

 .لخإ...واالجتامعية, والثقافية
ًومن سامت العرص أيضا أنه عـرص الدعايـة واإلعـالن واإلعـالم, وأن الـدول 

مة أغراضها وأهدافها ومـرشوعاهتا املتقدمة تنفق عىل إعالمها مبالغ طائلة, وجتند خلد
ُأساليب وطرائق مل تكن تعرفها املجتمعات من قبل, وأهنا تتخذ الديمقراطية وحقوق 
ًاإلنسان شعارا هلا يف تنفيـذ مراميهـا وأغراضـها يف اهليمنـة عـىل الـشعوب املستـضعفة 

 !وابتزازها, وهي كلمة حق أريد هبا باطل
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التغـري االجتامعـي الـرسيع يف العـادات ًويتسم العرص القادم أيـضا بأنـه عـرص 
ًوالتقاليد واالجتاهات والقيم االجتامعية واملعنوية, وأن ثمة طغيانا للامدة فيه عىل القيم 

 .ًالروحية, وطغيانا لقيم االستهالك عىل القيم املعنوية
ًوالبد من اإلشارة أخريا إىل أن من سامت العـرص القـادم االبتكـار والتجديـد, 

د شاهدنا يف هناية العقد األخري من القرن املايض ويف العقد األول مـن قرننـا وإذا كنا ق
ــوار  ــسامء أو يف أغ ــة, إن يف ال ــشافات علمي ــددة واكت ــورات يف جمــاالت متع احلــايل ث
املحيطــات, فــإن العــرص القــادم ســيحمل مفاجــآت متعــددة يف مجيــع جمــاالت احليــاة 

 .وامليادين العلمية
 تطلبات مواجهة العرص القادم اللغة العربية ومً−ثالثا

ًملا كان العرص القادم متغريا باستمرار, ومتفجرا بمعارفه وتق اتـه وال بقـاء فيـه ناً
ًإال لألقوياء بلغاهتم ومعارفهم, واملهيمنني بثقـافتهم وإعالمهـم, ومـضطربا بمعـايريه 
ة وقيمـه, كـان عـىل األمـة العربيـة, كـي يكـون للغتهـا البقـاء واالسـتمرارية, ومواجهــ

 :حتديات هذا العرص, أن تعمل عىل
  حسم موضوع التعريب −١

إن التسويف يف تطبيق التعريب عىل نطاق الـساحة العربيـة, والتلكـؤ يف اعـتامد 
العربية لغة تـدريس يف الكليـات العلميـة يف جامعـات الـوطن العـريب, أمـر حيتـاج إىل 

ًإصدار القرار الـسيايس الـالزم, إذ ال مـسوغ إطالقـا هلـذا الرت . يـث وذلـك التـسويفّ
ُوسيبقى الفكر العريب ناقصا وغريبا إذا مل ي ً فكر فيه بالعربية, ذلك ألنه ُكتب, ويُقرأ, ويً

ولغتنـا العربيـة, بـام . ال يتم فكر من غري لغة ذاتية له, وال علم دون لغة تعبـري ذاتيـة لـه



  حممود السيد.  د−  للغة العربية ومتطلبات العرصمستقبل ا 
  

١٥

العـرص, تتسم به من سامت االشتقاق واملجاز والنحت والتعريب, مهيأة ملواكبة روح 
وتعليم علومه كافة هبا, إذ إن ما متتاز بـه مـن غـزارة االشـتقاق, وفـيض التـرصيف يف 
أفعاهلا وأسامئها, جعلها تستوعب مصطلحات جديدة من غـري أن تنـزل عـن أصـوهلا 

 ٩.)٩(وقواعدها ونظامها, ومن ثم يف تعبريها عن حاجات العرص ومتطلباته
ً, وإنــام البــد مــن دراســتها طريقــة َّدواَوال يقتــرص األمــر عــىل دراســة العلــوم مــ

ًوتفكريا وأسلوبا, مادام العرص هو عرص العلم, ومادامت اللغة هي وعاء الفكر ً. 
 وضع قوانني حلامية اللغة العربية −٢

إذا أردنا للغة العربية أن يكون هلا مستقبل باهر ومكانـة يف العـرص القـادم فـام 
 حلاميــة اللغــة العربيــة, إذ إن للغــة عــىل الــدول العربيــة كافــة إال أن تــصدر القــوانني

. ًحدودا, كام للوطن حدود, البد من محايتها من عبث العابثني, وجتاوزات املعتدين
فإذا مل يكن اإلحساس باالنتامء والوعي اللغوي متوفرين لدى الفرد, واستهان بلغته 

ه الـرشحية مـن  هلـذا جتاهها, فإن القوانني الرادعة هي التي تضع حدااألم, وكان عاق
طبـق هـذه القـوانني عـىل األرض العربيـة, وعـىل ممـثيل الـدول ُأبناء األمـة, عـىل أن ت

 .العربية يف املحافل الدولية
  اعتامد مبدأ التعلم الذايت −٣

 املعريف والتطور الرسيع يف جمـال ُغني عن البيان أن طبيعة العرص القادم التفجر
زود الدارسني بأساسيات املعرفـة ومفاتيحهـا وملا كانت املدارس واجلامعات ت. التقانة
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فقط, كان عليهم كي يظلوا مواكبني روح العرص يف تفجـره املعـريف, أن يعتمـدوا عـىل 
أنفــسهم يف تلــك املواكبــة, وال يمكــنهم االعــتامد عــىل أنفــسهم إال إذا كــانوا مــزودين 

 .بمهارات التعلم الذايت, الذي هو أساس للتعلم املستمر مدى احلياة
تجىل هذا التعلم الذايت يف البحث عن مصادر املعرفة يف املوسوعات ودوائـر وي

. املعارف وأمهات الكتب واملعاجم, إن يف جمال التخصص, أو يف جمال الثقافـة العامـة
ًوتعد املطالعة احلرة سبيال لزيـادة املعرفـة, وسـعة االطـالع, وزيـادة اخلـربات, كـام أن 

ني يف بحثهم, وتوفر هلـم البيانـات واملعلومـات إن هـم ات الرتبوية تساعد الباحثناالتق
 .ّأحسنوا استخدامها, ووظفوا معلوماهتم يف تنمية جمتمعهم

  استخدام التقانات احلديثة −٤
 يف مواجهـة العربيـة ملتطلبـات العـرص, اًتؤدي التقانات احلديثـة دورا أساسـي

تعليمها وتعلمها, إذ إن والبد من توظيف التقانة يف خدمة اللغة العربية ويف جماالت 
ّهــذه التقانــة قــدمت اآلالت التعليميــة وأســاليب الــتعلم الــذايت باســتخدام معامــل 

 ة وأجهــزة العــرض احلديثــة والتلفــزاللغــات واملعامــل املــصغرة والــصور واألفــالم
, وبـذلك أصـبحت الفرصـة مواتيـة يف )اإلنرتنـت( واحلواسيب والشابكة ةالتعليمي

د التعليم, بحيث يتعلم كل متعلم وفق اسـتعداداته, ورسعتـه املجال التعليمي لتفري
ًاخلاصة, وميوله واهتامماته, حتقيقا ألهداف التعلم الذايت, والتعلم املستمر, والتعلم 

 .من أجل اإلتقان
ويف عرص العلم والتقانة واملعلوماتية أضحت اللغة هـي الوجـود ذاتـه, وأصـبح 

ًوقديام قـال سـقراط ). اإلنرتنت(وي عىل الشابكة ًهذا الوجود مرتبطا بثقل الوجود اللغ



  حممود السيد.  د−  للغة العربية ومتطلبات العرصمستقبل ا 
  

١٧

عـد حتـى يـراك اآلخـرون ُأما اليوم فالشعار هو حتاور عن ب. »م حتى أراكَّتكل«: جلليسه
وتراهم, ومن ثم ترى ذاتك أنت, وهي بعيدة عنـك, ولـصيقة القـرب منـك, يف عـرص 

 ١٠.)١٠(قًمن أنا? ومن نحن? مطروحا بشدة عىل أوسع نطا: بات فيه سؤال اهلوية
وغني عن البيـان أن نـسبة مـا هـو متـوفر عـىل الـشابكة بالعربيـة إنـام هـي نـسبة 

ا أراد أصـحاب هـذه ضئيلة, وأن متطلبات العرص القادم تقتـيض رفـع هـذه النـسبة إذ
 . لغتهم, واحلفاظ عليها, والتمكني هلا يف عرص التقانةاللغة استمرار

 املرونة وتقبل التغيري −٥
دامـت طبيعـة العـرص  تطلبات العـرص القـادم, إذ مـاوهذا مطلب أسايس من م

ًالقادم تتسم بالتغري الرسيع كان لزاما عىل اللغويني أن يتسموا باملرونة يف تقبـل التغـري, 
فالتشدد اللغوي من جهة, والتمحل يف استخدام اللغة, والتقعر يف ذلـك االسـتخدام 

 وضع األبـدال واملقـابالت ّمن جهة أخرى, ذلك كله ينفر من اللغة, كام أن التشدد يف
لبعض املصطلحات األجنبية التي أصبحت عاملية, وشاعت عـىل األلـسنة واألقـالم, 

 .أضحى ال خيدم اللغة يف توسعها وانتشارها وشيوعها
وال يقترص األمر عىل التشدد يف االستعامل اللغوي ووضـع املـصطلحات, وإنـام 

ريقة واحدة يف أداء عملهم التدرييس, وهـذا جاوزه إىل التشدد يف إلزام املعلمني اعتامد ط
ومن هنا كـان اعـتامد أسـلوب االنتقائيـة يف . ّما يعمل عىل تقييدهم وشل االبتكار لدهيم

 .ًالطرائق بحيث تؤخذ إجيابياهتا وتتالىف سلبياهتا, هنجا يتطلبه العرص القادم
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 العناية بالصناعة املعجمية −٦
وضع معجامت عامة جتمـع بـني األصـالة وتتجىل هذه العناية يف العرص القادم ب

واحلداثة, ووضع معجامت نوعية يف خمتلف ميادين املعرفـة عـىل غـرار املعجـم الطبـي 
. لـخإ...ي والنفـيس, ومعجـم املعلوماتيـةاملوحد, واملعجم الفلسفي, واملعجم الرتبـو

عــىل أن جتــدد مــضامني هــذه املعــاجم باســتمرار, وأن تواكــب التفجــر املعــريف يف كــل 
, وأن )اإلنرتنــت(نــرش تلــك املــضامني عــىل مواقــع الــشابكة ُتــصاص, وعــىل أن تاخ

 .يف صناعة تلك املعاجم ويف نرشها والرتويج هلا) التكنولوجيا(توظف التقانة 
  ًالعمق حتقيقا لإلبداع واالبتكاراعتامد الرتبية يف  −٧

 يتـزودوا ملا كان العرص القادم هو عرص العلم واالبتكار كان عىل أبناء األمـة أن
بأساليب التفكري العلمي ملواجهة مقتضيات العرص, وباملستويات املعرفية كافة, حتـى 

 .يتمكنوا من توظيف املعرفة يف واقع احلياة
ًعنى باملستوى األول من مـستويات املعرفـة حفظـا ُوإذا كانت الرتبية التقليدية ت

ًوتذكرا واسرتجاعا, فإن الرتبية املعارصة تنتقل باملتعلم  مـن هـذا املـستوى الـذي يعـد ً
من أدنى املستويات املعرفية إىل مستوى الفهم, ومن ثـم إىل مـستوى التطبيـق, بحيـث 
ًيكون املتعلم قادرا عىل تطبيق ما تعلمه يف جمـاالت جديـدة ممـا جيـري يف بيئتـه وحياتـه 

 .اليومية, وما يعرض له من مواقف
ستوى التحليـل والرتكيـب ومل تتوقف عند هـذا املـستوى, وإنـام جاوزتـه إىل مـ
ُبحيــث يكــون الــدارس قــادرا عــىل حتليــل املواقــف التــي ت عــرض لــه داخــل املدرســة ً

 تراعى فيها األفكار واملبادئ التي تعلمها, مع القـدرة عـىل ٍّوخارجها لريى إىل أي حد
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ًابتكار أساليب جديـدة, تتـضمن اسـتخدام هـذه املعلومـات, وأخـريا جيـيء مـستوى 
ًويف ضوئه يستطيع الدارس أن يـصدر أحكامـا . ن أرفع املستوياتاحلكم الذي يعد م

ًعىل املواقف التي تعرض له بمقتىض ما تعلمه نقدا, واقرتاحا, وجتديدا ًً)١١.)١١ 
والرتبية الفعالة هي التـي حتقـق املـستويات الـسابقة كلهـا يف العمليـة التعليميـة 

لغـث والـسمني, يف عـرص اختلطـت التعلمية, وتركز عىل الرتبية الناقدة التي متيز بني ا
كام أهنا . فيه األوراق, واضطربت فيه املعايري, وامتزج السم بالعسل, والزيف باحلقيقة

تعمل يف الوقت نفسه عىل تفجري الطاقات اإلبداعيـة لـدى الناشـئة حتـى يتكيفـوا مـع 
 .األوضاع اجلديدة املتغرية يف عرص, يتميز بكثرة التغريات ورسعتها املذهلة

جد أن اإلنسان حيقق ذاته يف اإلبداع, ومن خـالل اإلبـداع, كـام لـوحظ ُد وولق
أن النشاط اإلبداعي يزود الناشئة بدافع داخيل يفوق يف نوعيته وفعاليته مجيع الـدوافع 

ًاخلارجية, وما النشاط اإلبداعي إال عملية حتليلية أوال, فرتكيبية ثانيا ً. 
وجتدر اإلشارة إىل أن من األمور التي تـؤدي إىل اإلبـداع تربيـة اإلرادة القويـة, 
 .والتعلم االكتشايف, والتعلم الذايت, والشك, والتعزيز, والتفاؤل, والتفكري املنظومي

ولقــد أشــار جــربان خليــل جــربان إىل أن مــستقبل اللغــة العربيــة يتوقــف عــىل 
ًفكر موجودا كان مستقبل اللغة عظيام كامضيها, مستقبل الفكر املبدع, فإن كان ذلك ال ً
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 ١٢.)١٢(وإن كان غري موجود فمستقبلها سيكون كحارض شقيقتيها الرسيانية والعربانية
هـي يف األمـة عـزم «: ما هذه القوة التي ندعوها قوة االبتكار? فيجيب: ويسأل

 روحهـا دافع إىل األمام, هي يف قلبها جوع وعطش وشوق إىل غري املعروف, وهي يف
ًهنارا, ولكنها ال حتقق حلقـة مـن أحـد طرفيهـا  وًسلسلة أحالم تسعى إىل حتقيقها ليال

 .إال أضافت حلقة جديدة يف الطرف اآلخر
وهــي يف األفــراد النبــوغ, ويف اجلامعــة احلامســة, ومــا النبــوغ يف األفــراد ســوى 

 ١٣.)١٣(القدرة عىل وضع ميول اجلامعة اخلفية يف أشكال ظاهرة حمسوسة
ويرى جربان أن خري الوسائل, بل الوسيلة الوحيدة إلحياء اللغة, هي يف قلب 
الشاعر وعىل شفتيه وبني أصابعه, فالشاعر هو الوسيط بني قوة االبتكار والبرش, وهو 
السلك الذي ينقل ما حيدثه عامل النفس إىل عامل البحث, وما يقرره عامل الفكـر إىل عـامل 

 اللغة وأمها, تسري حيثام يسري, وتربض أينام يربض, وإذا الشاعر أبو. احلفظ والتدوين
 .ما قىض, جلست عىل قربه باكية منتحبة حتى يمر هبا شاعر آخر, ويأخذ بيدها

إذا كان الشاعر أبا اللغة وأمها فاملقلد ناسج كفنهـا, وحفـار «: ًويتابع جربان قائال
ًوأعني بالـشاعر كـل خمـرتع كبـريا كـان أو صـغريا, و. قربها ًا كـان أو ّكـل مكتـشف قويـً

ًضعيفا, وكل من مل يقف متهيبا أمام األيام والليايل فيلسوفا كان, أو ناطورا للكـروم ً ً أمـا . ً
ًاملقلــد فهــو الــذي ال يكتــشف شــيئا, وال خيتلــق أمــرا, بــل يــستمد حياتــه النفــسية مــن  ً

                                                           
فتاوى كبار الكتاب واألدباء يف مستقبل اللغة العربية وهنضة الرشق العريب وموقفه إزاء   )١٢(

 .٣٧ ص−بيةاملدنية الغر
 .٣٨املرجع السابق ص  )١٣(
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 ١٤.)١٤(»ها من أثواب من تقدمهُّمعارصيه, ويضع أثوابه املعنوية من رقع, جيز
 :ومن هنا كانت طبيعة العرص القادم حتتم عىل العربية

 .االهتامم بالقراءة الناقدة  − أ
جملـة املدرسـة, جملـة احلـائط, اإلذاعـة «ية ِّفَاالهتامم باملناشـط اللغويـة الالصـ  − ب

ء املحارضات, املدرسية, املناظرات, احلوارات واللقاءات, عقد الندوات, إلقا
 .»لخإ...إجراء املسابقات

 .عن املواهب الكشف −ج
 . العمل عىل تنمية املوهوبني واملبدعني وتربية اإلبداع−د
 . تكريم الفائزين واملوهوبني واملبدعني يف مجيع املجاالت والفنون األدبية−ه

 إعداد الفرد للحياة −٨
ثمة من يرى أن أفضل إعداد للفرد إنام هو اإلعداد للحياة? فام املقصود بإعداد 

ًالعرص القادم حتتم عىل الفرد أن يكون قادرا عىل فهم بيئته الفرد للحياة? إن خصائص 
ًالتــي يتفاعــل معهــا, والــسيطرة عليهــا, واالنتفــاع هبــا إىل أقــىص حــد ممكــن, حتقيقــا 

 .الستمرار نمو الفرد, واملجتمع, وازدهار البيئة
إال أن إعداد الفرد ال يقترص عـىل إعـداده للمجتمـع فقـط, ذلـك ألن املجتمـع 

عىل أنه جسم ذو كيان مـادي حمـسوس, وعالقـات ماديـة حمـسوسة, وقـيم فهم عادة ُي
أمــا إعــداد الفـرد للحيــاة فـذلك ألن احليــاة هــي . ماديـة حمــسوسة, أو نابعـة مــن املـادة

. الكينونــة كلهــا بــام فيهــا مــن جــسد وروح, ومــادة وفكــر, ومــن أعــضاء ووظــائف
                                                           

 .٤٥املرجع السابق ص  )١٤(
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أمـا احليـاة . مـان واملكـانواملجتمع يفهم عادة عىل أنه جمتمع بعينه, حمـدود بحـدود الز
فهي بغري حدود, وهـي تيـار مـستمر يـدخل فيـه املـايض واحلـارض واملـستقبل, وهـي 
تشمل هذا املجتمع, وذاك املجتمع, وكل جمتمع, أي تشمل املجتمع القـومي خاصـة, 

 ١٥.)١٥(واملجتمع اإلنساين بوجه عام
عـوة ماديـة ًوهبذا تكـون الـدعوة للحيـاة دعـوة قوميـة ودعـوة إنـسانية معـا, ود

وتعلـيم اللغـة وتعلمهـا ينبغـي هلـام أن حيققـا تلـك . وروحية, ودعوة اجتامعية وفرديـة
 وذلك من خالل النصوص التي يتفاعل معها الدارسـون, عـىل ,الدعوات لدى الفرد

 هذه النصوص يف ضوء نـسقني زمـاين ومكـاين, إذ حيـرص يف النـسق املكـاين ُختتارأن 
حليـة إىل الـدائرة القوميـة, ومـن ثـم إىل الـدائرة اإلنـسانية, عىل االمتداد من الـدائرة امل

بحيث تكتـسب املنـاهج التعلميـة مالمـح الواقـع املحـيل, دون أن تنعـزل عـن الواقـع 
القومي, ثم تنطلق من ذلك كله إىل األفق اإلنساين الواسع ليلتحم بالتجربة اإلنـسانية 

 ١٦.)١٦(شرتكةيف قيمها اجلاملية العليا, وإنجازاهتا احلضارية امل
وإذا أردنا للغتنا العربية أن تستجيب ملتطلبات العرص القادم فإن عـىل واضـعي 
املناهج التعليمية أن ينتقلوا من الدائرة القطرية الضيقة إىل الدائرة القومية عىل الـصعيد 
العريب, ومنها إىل الدائرة الواسعة, أال وهي الدائرة العاملية, وأن يطلـع املتعلمـون عـىل 

                                                           
 .٨ ص١٩٦٣ بريوت − دار اآلداب− االشرتاكية واألدب−الدكتور لويس عوض  )١٥(
 اللغة العربية −استعراض جتربتي عامن واليمن يف تعليم اللغة العربية −الدكتور هناد موسى  )١٦(

 أبو ظبي −حوث والدراسات االسرتاتيجية مركز الب−والتعليم رؤية مستقبلية للتطوير
  .٤٠٥ ص٢٠٠٨
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آلداب العاملية, يف الوقت الذي يطلعـون فيـه عـىل آداب أمـتهم املاضـية, واحلـارضة, ا
 .وتوجهاهتا املستقبلية, وذلك بعد أن أصبح العامل قرية كونية

 العناية بلغة الطفولة املبكرة والتعليم األسايس  −٩
, وطاملا أمهلنـا الطفولـة »العلم يف الصغر كالنقش يف احلجر«: طاملا رددنا القول

ملبكرة يف حياة أمتنا مـع أن الدراسـات والبحـوث العلميـة أثبتـت أن العـرص الـذهبي ا
. الكتساب اللغة, ال بل أكثر من لغة, إنام هو يف هذه املرحلـة املبكـرة مـن حيـاة الطفـل

ــنَْلَكتــسب فُفــإذا أردنــا للعربيــة يف العــرص القــادم أن تــشيع وت ِن بريــاض األطفــال َتْع
كــون مربيــات الريــاض ومعلــامت التعلــيم األســايس والتعلــيم األســايس, بحيــث ت

 .ومعلموها عىل درجة كافية وعالية من التأهيل والقدوة احلسنة يف ممارسة اللغة
وجتدر اإلشـارة إىل أن لغـة الطفـل هـي األسـاس يف تعلـم اللغـة, إذ تتخـذ نقطـة 

حيح كيف ننطلق منها وهي العامية? إن االنطالق يكون بتـص: انطالق, وقد يقول قائل
هلـا مـن عاميـة إىل عربيـة, بحيـث يبـذل اجلهـد لتهـذيب هـذه ِّما فيها من حتريـف ممـا حيو

اللهجة العامية, ويزود الطفل بني احلـني واآلخـر بكلـامت عربيـة صـحيحة, تـرادف مـا 
 .يستعمله من األلفاظ العامية, مع مالحظة أن تكون قريبة يف شكلها من عامية الطفل

أن هذا النهج يتعارض مع وجوب طبع الـنشء عـىل ويبدو من الوهلة األوىل «
العربية السليمة منذ البدايـة, ولـيس هنـاك يف الواقـع أي تعـارض, إذ إن املقـصود هـو 
ًجعل لغة األطفال منطلقا لتعليم العربية بتصحيح ما فيها من حتريـف, وهبـذا يتجمـع 

د بـام يدرسـه للطفل رصيد لفظي من الفصيحة بأيرس السبل, عىل أن يزداد هذا الرصي
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 ١٧.)١٧(»التالميذ من قصص وأناشيد بعد ذلك بالعربية الفصيحة
 تفصيح العاميات −١٠

مادامت العاميات يف الوطن العريب مستعملة يف التعبـري عـن احلاجـات وتنفيـذ 
ّاملتطلبات, ومادام يف هذه العاميات حيز من الفصيح, كام أن بعـض املفـردات العاميـة 

ض حروفهـا حتـى تعـود إليهـا الفـصيحة, كـان األمـر حتتاج إىل تعـديل طفيـف يف بعـ
يتطلب تفصيح هذه العاميات واالرتقاء هبـا إىل مـصاف الفـصيحة, ويف ذلـك خدمـة 

 . مسرية الفصيحةيف ا هذا التفصيح إجيابيويؤثرللعربية يف مستقبلها, 
 إعداد املعلمني األكفياء −١١

معلمـني كافـة, عـىل أن ًإن طبيعة العرص القادم تستلزم إعدادا رفيع املـستوى لل
ِّتزود مناهج التأهيل واإلعداد املعلمني بالتمكن من املادة ومهارات التواصل باللغتني 
َّالعربيــة واألجنبيــة انــسجاما مــع طبيعــة العــرص, وأن تــزود البيئــة التعليميــة التعلميــة  ُ ً
 بمختلف مصادر التعلم, وأن تكـون ثمـة مبـادرات يقـوم هبـا املعلمـون إلغنـاء البيئـة
ِّواستخدام التقانة يف تيسري العملية التعليميـة التعلميـة, وعـىل أن يركـز املعلمـون عـىل 
ربط املعارف النظرية بالعملية, وعىل اجلوانب التطبيقية, وتعليم املتعلم كيـف يـتعلم? 

ًا مـع ّوكيف يعتمد عىل ذاته يف اكتساب املعلومـات واكتـشافها? وكيـف يـتعلم تعاونيـ

                                                           
 − مطبوعات جامعة دمشق−يف طرائق تدريس اللغة العربية −الدكتور حممود أمحد السيد  )١٧(

  .٢٧٨ ص٢٠٠٨دمشق 
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 ١٨ )١٨(ل, يقوم بإنجاز املرشوعات وحل املشكالت?أقرانه ضمن فريق عم
ــاهتم  ــدا ملعلوم ــستمرة جتدي ــة م ــون إىل دورات تدريبي ــد أن خيــضع املعلم ًوالب

ــ ــيمهم, عــىل أن ت ــستعملها ُوأســاليب تعل ــدورات, وأن ي ــة يف تلــك ال ستخدم العربي
ًاملعلمون كافة, وليس األمر مقترصا عىل معلمي العربية وحدهم وإنام يـشمل معلمـي 

 .املواد كافة, مادامت اللغة وعاء املعرفة يف مجيع ميادينها
 حرية املعلم −١٢

إذا كانت الرتبية التقليدية حتد من حرية املعلمني, وجتربهم عىل التقيـد باملنـاهج 
ًمضمونا, وطرائق تدريسية, وأساليب تقويم, فإن الرتبية احلديثة واملـستقبلية تـدعوان 

ختيار طريقة التدريس التي يراها مالئمة لتحقيق أهـداف  يف اٌّرُإىل حرية املعلم, فهو ح
 يف اختيار النـصوص األدبيـة التـي يراهـا مناسـبة ملـستويات الناشـئة ٌّرُدرسه, كام أنه ح

الذين يتفاعل معهم, وهو حر يف اختيار أساليب التقويم املالئمة, عـىل أن تكـون هـذه 
بية يف الدولة, ومنسجمة مع قـيم احلرية منظمة ومسؤولة يف إطار األهداف العامة للرت

 .األمة وأصالتها, وتوجهاهتا
 تفعيل املجامع اللغوية −١٣

ملا كانت املجامع اللغوية هي املرجعية العليا يف شؤون اللغة العربية كـان عليهـا 
واجب متابعة القضايا اللغويـة, والعمـل عـىل كـل مـا مـن شـأنه محايـة اللغـة العربيـة, 

 .هتا, واالهتامم بإتقاهنا, واالرتقاء هباوالعناية هبا, ومعاجلة مشكال
                                                           

 − وزارة الثقافة− اهليئة العامة السورية للكتاب−دراسات تربوية −ّالدكتور حممود أمحد السيد  )١٨(
 .٨٤ ص٢٠١٠دمشق 
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وإذا كــان التفجــر املعــريف ســمة مــن ســامت العــرص, وحيمــل هــذا التفجــر 
 كان عىل جمامع اللغـة أن تتـابع رصـد ,مصطلحات جديدة يف خمتلف ميادين املعرفة

هذه املصطلحات, ووضع البديل العريب هلـا قبـل شـيوعها وانتـشارها عـىل األلـسنة 
. صبح من الصعوبة بمكان حموها واسـتعامل البـديل العـريب املقابـل هلـاواألقالم, وي

ومن هنا كـان البـد مـن تفعيـل عمـل جلـان جمـامع اللغـة العربيـة القائمـة يف الـوطن 
ــة يف رسعــة البــت,  ــة العربي ــة العلمي ــل عمــل احتــاد املجــامع اللغوي العــريب, وتفعي

 .والتنسيق, مواكبة ملتطلبات العرص
 القادم توسيع دائـرة املجـامع اللغويـة يف الـوطن العـريب, ومن متطلبات العرص

بحيث يعمل عىل إنشاء جممع لغوي يف كل دولة عربية يضطلع بدوره يف احلفـاظ عـىل 
 .الفصيحة واالرتقاء بواقعها

 مجعيات التمكني للعربية ومحايتهااإلكثار من  −١٤
أو وزارات الرتبيـة, ّطاملا محلنا يف كثري من ندواتنا ومؤمتراتنـا املجـامع اللغويـة, 

ًمسؤولية تـدين املـستوى اللغـوي, وطاملـا قـذفنا الكـرة مـن طـرف إىل آخـر, علـام بـأن 
مسؤولية النهـوض باللغـة هـي مـسؤولية مجاعيـة, وعـىل مجيـع األطـراف أن تـضطلع 
ــالواقع اللغــوي, وأن يكــون ثمــة تنــسيق بينهــا يف ضــوء  بــدورها يف جمــال االرتقــاء ب

 .ليهااسرتاتيجية واحدة متفق ع
ًوتؤدي مجعيات التمكني للغة ومحايتها, ومجعيات أصدقاء اللغة العربيـة, دورا 

 يف العنايـة باللغـة, واالهـتامم بقـضاياها, والعمـل عـىل سـريورهتا وانتـشارها, اأساسـي
ًكام يـؤدي العمـل التطـوعي دورا هـو اآلخـر يف . واحلؤول دون التعدي عىل سالمتها
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 . مرافق املجتمع وقطاعاتهاحلفاظ عىل اللغة السليمة يف
ًومن املالحظ أن ثمة تقصريا يف هذه اجلوانب يف حياتنا املعـارصة, إال أن العـرص 

 بغية احلفاظ عىل موقع اللغة الفصيحة ومكانتها, اإلكثار من مجعيـات ,القادم يتطلب منا
 .محاية العربية وأصدقائها وجلان التمكني هلا, وتفعيل العمل التطوعي خلدمتها

إذا كنا نرى مجعيات حلامية البيئـة وأصـدقاء هلـا, تعمـل عـىل احلـد مـن تلـوث و
البيئة, والتخفيف من حدتـه, فـإن التلـوث اللغـوي يف البيئـة جـدير, هـو اآلخـر, بـأن 
تكون له مجعيات, تعمل عىل تنقية البيئـة االجتامعيـة مـن التلـوث الفكـري, والتلـوث 

الت متعددة, والسيام املجال اإلعالمي, اللغوي, بعد أن استرشى هذا التلوث يف جما
 . التجارية, واخلدمية, والسياحية, ويف الالفتات, واإلعالناتِّحالَوعىل واجهات امل

ًوتقوم هذه اجلمعيات أيضا بالتوعية اللغوية, وتعزيز االنتامء إىل جانـب عملهـا 
 .يف احلفاظ عىل سالمة البيئة االجتامعية من التلوث اللغوي

 ية ومنها إىل اللغات األخرىلرتمجة إىل العربالعناية با −١٥
ًإن مــن متطلبــات العــرص القــادم العنايــة بالرتمجــة ألن ثمــة قــصورا كبــريا يف  ً

رتجم إىل ُجماالهتا إن عىل مستوى تكوين املرتمجني وتـدريبهم, أو عـىل مـستوى مـا يـ
ىل مستوى نقل من العربية إىل تلك اللغات, أو عُالعربية من اللغات األخرى, أو ما ي

 .محاية حقوق املرتمجني
ًوتالفيا هلذه الثغرات كان البد ملواكبة العرص القادم من وضـع خطـط للرتمجـة 
عــىل الــصعيدين املحــيل القطــري والقــومي, والعمــل عــىل ترمجــة األعــامل التــي هتيــئ 
لتعريــب التعلــيم يف اجلامعــات واملعاهــد العلميــة, وتــوفري مــا حيتــاج إليــه املدرســون 
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يف خمتلـــف املجـــاالت والتخصـــصات, وترمجـــة الـــدوريات الـــصحية, والطـــالب 
ًواألكاديميــة, والتقانيــة, والبحــوث, والرســائل اجلامعيــة, متــشيا مــع تــدريس العلــوم 

 .والتقانة باللغة العربية
ًوالبد أيضا من ترمجة املزيد من الربامج التلفزيـة التـي تعمـل عـىل زيـادة ثقافـة 

توجيه أرسي, وتعـاون اجتامعـي, وأعـامل إنـسانية, برامج طبية, وصحية, و«املجتمع 
ــصناعة ــة, وأرسار ال ــخإ...وأرسار كوني ــة . »ل ــسالت التلفزي ــالم واملسل وترمجــة األف

املناسبة, واملزيد مـن بـرامج املعلوماتيـة وأنظمتهـا, والنـرشات, والكراسـات امللحقـة 
 ١٩.)١٩(باألجهزة, واألدوات, واملواد املستوردة

ًب الرتمجــة إىل اللغــة العربيــة فإنــه يتطلــب أيــضا َّدم يتطلــوإذا كــان العــرص القــا
تعريف اآلخرين من أبناء اللغات األخرى باحلضارة العربية, وما أسهم بـه العـرب يف 
مسرية احلضارة اإلنسانية, والبد مـن نـرش روائـع القـيم اإلنـسانية يف الثقافـة العربيـة, 

ــيم املا ــة ســريورة الق ــا ملواجه ــة وإطــالع اآلخــرين عليه ــيم املعنوي ــة وانحــسار الق دي
 هـم مقـرصون يف ْمَكـَوتلك هي مسؤولية أبناء األمة العربية, ول. واإلنسانية من العامل

 !هذا املجال إىل جانب تقصريهم يف ترمجة ثمرات العقول العاملية إىل العربية
 االهتامم بتعليم اللغات األجنبية −١٦

لغـات األخـرى, تـستلزم االهـتامم إن العناية بالرتمجة إىل العربية, ومنها إىل ال
بتعليم اللغات األجنبية, ألن إتقان اللغات األجنبية إىل جانـب إتقـان اللغـة العربيـة 
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مقتـضيات العـرص القـادم, مـع يف إغنـاء اللغـة العربيـة, وينـسجم يسهم أيام إسـهام 
ًوحيقق الربط الوثيق بني األهـداف القوميـة واإلنـسانية معـا, إذ مـن األمهيـة بمكـان 

ف منجزات التقدم اإلنساين, دون أن يعني هذا إمهـال لغتنـا ُّرَعَِتتعلم اللغات احلية ل
 .القومية, أو يكون مدعاة للشعور بالدونية جتاه اآلخرين

وإن الدعوة إىل متكني العربية يف املستقبل ليست ضـد متكـني اللغـة األجنبيـة, 
هـي رضورة ثقافيـة ومطلـب فاحلاجة إىل إتقـان لغـة أجنبيـة عامليـة أو أكثـر مـن لغـة 

ًحضاري أسايس لكل مثقف عريب أو غري عريب, مهندسـا كـان, أو طبيبـا, أو خبـريا  ً ً
ا, ليبقى عىل اتصال بمنجزات الركب العلمي يف جمال اختصاصه, , أو صناعيازراعي

 .)٢٠(ل إليه نظراؤه يف العامل من حولهَّوالوقوف عىل آخر ما توص
اجهــة حتــديات العــرص القــادم, ولــسنا يف جمــال تلــك هــي بعــض اإلجــراءات ملو

احلرص, وإنام هي بنود قليلة من اإلجراءات, وغيض من فيض, مما ينبغـي لنـا عملـه جتـاه 
ومـا مـن ريـب يف أن مـا جيـب عملـه كثـري . االرتقاء بواقع لغتنا العربيـة يف العـرص القـادم

ُّوكثري, وماال يدرك كله ال يرتك جله, وكلنا أمل يف أن تتب » العربية الفـصيحة«وأ لغتنا األم ُّ
املكانة اجلديرة هبا يف مستقبل األيام, وأن يتوفر خلدمتها أبنـاء بـررة, ألهنـا الـيشء الوحيـد 

 :ّالذي بقي يف أيدينا عىل حد تعبري أستاذنا الدكتور عبد الكريم اليايف رمحه اهللا
ـــة ـــوى لغ ـــدينا س ـــق يشء بأي  نـــصوهنا بـــسواد القلـــب واهلـــدب  َمل يب

 

                                                           
 .١٠٥املرجع السابق ص  )٢٠(



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٠

 مراجع البحث
 جملـة املعلوماتيـة الـصادرة عـن اجلمعيـة − أهم عرش تقانـات اسـرتاتيجية−عبد اهللا عيسى −١

 .٧١ العدد ٢٠١٢ كانون الثاين − السنة السابعة−العلمية السورية للمعلوماتية بدمشق
فتاوى كبار الكتاب واألدباء يف مستقبل اللغة العربية وهنضة الـرشق العـريب وموقفـه إزاء  −٢
 .٢٠٠٣ دمشق − منشورات وزارة الثقافة السورية−ية الغربيةاملدن

 .١٩٦٣ بريوت − دار اآلداب− االشرتاكية واألدب−الدكتور لويس عوض −٣
 − منـشورات املكتـب اإلسـالمي− دراسـات يف العربيـة وتارخيهـا−حممد اخلـرض حـسني −٤

 .١٩٦٠ دمشق − املطبعة التعاونية يف دمشق−مكتبة دار الفتح
 − دار النـدوة للدراسـات والنـرش− يف قضايا الرتبية املعارصة−ّد السيدالدكتور حممود أمح −٥
 .١٩٩٢دمشق 
 اهليئــة العامــة الــسورية − اللغــة العربيــة وحتــديات العــرص−ّالــدكتور حممــود أمحــد الــسيد −٦
 .٢٠٠٨ دمشق − وزارة الثقافة السورية−للكتاب
 −بوعات جامعة دمـشق مط− يف طرائق تدريس اللغة العربية−ّالدكتور حممود أمحد السيد −٧
 .٢٠٠٨دمشق 
 وزارة − اهليئـة العامـة الـسورية للكتـاب− دراسـات تربويـة−ّالدكتور حممود أمحـد الـسيد −٨

 .٢٠١٠ دمشق −الثقافة السورية
 − اهليئة العامة الـسورية للكتـاب−ً اللغة العربية واقعا وارتقاء−ّالدكتور حممود أمحد السيد −٩

 .٢٠١٠ دمشق −وزارة الثقافة السورية
 اللغـة − استعراض جتربتـي عـامن والـيمن يف تعلـيم اللغـة العربيـة−الدكتور هناد موسى  −١٠

 − مركـز البحـوث والدراسـات االسـرتاتيجية−العربية والتعليم رؤية مستقبلية للتطـوير
 .٢٠٠٨أبوظبي 


