
943 

 

 

 مشؽالت الؾغة العربقة

 

 ()دسـقاألستاذ  الدكتورحمؿود أمحد ال

 

ة إػ افلغة ظذ أهنا منرومة، صـة إػ افنرةة ادااشـرىحاول ذم هذا افبحث ادوجز أن ى

 غة.ل  فِ ضوء ادفهوم ادنرومي افشامل وإػ تبوان ادشكالت افتي تواجه افلغة افاةبوة ذم 

 

 متؽامؾة الؾغة مـظومة ووحدة -أوًل 

، Systemة افنرة إػ افلغة ظذ أهنـا ىرـام أو منرومـة صـةمن آدماهات افسبوية اداا

دل افتـيرير وافتـيرية ؾـو  أو مكوىات، وأن هذه ادكوىـات تتبـا صـةوأن افنرام يتكون من ظنا

اًل بونها،  منها يـًرية ذم ؽـره ويتـيرية بـه، وأن ريمـة ظوامـل خاؤجوـة تـًرية ذم هـذه  حوث إنـ 

 كوىات افااخلوة.اد

مـــن ظلـــوم ا وـــاة « ىرـــام»ة هـــذا ادحـــ ل  صــــةوفقـــا اشـــتااؤت افسبوـــة اداا

)افبووفوجوا( افتي هتتم باؤاشة افنرم أو إجهزة افتي يتكون منها جسـم افكـا ن ا ـي، 

، ســي، ؾهناك افنرام اهلضمي، وافنرام افتنف«ىرام»أو « جهاز»وي لق ظذ ـل منها اشم 

 إفخ. .وافنرام افاحبي.

ل ىرام يةـز آهت م ظذ أموؤ ريالرية أشا  ة وهي:شـووذم دؤاشةـ 

                                                           

( ) وىا ب ؤ وسهظضو جممع افلغة افاةبوة بامشق. 
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 .مكوىات هذا افنرام -1

 .افاالؿات افوضواة افتي تةبط بغ هذه ادكوىات -2

افاوامل اخلاؤجوة افتي تًرية ذم هذا افنرام، وتةب ه بغـره مـن افـنرم إخـةى ذم  -3

 ًٓ  .اواتساظً  إضاؤ ىرام أـثة صمو

ادنرـومي أضـحت ؾـةول افلغـة أجـزاء فكـل، تتكامـل فتـًدي  وذم ضوء هذا ادفهوم

ل ؾـةل ظـذ أىـه ؽايـة ذم حـا  اتـه مشـكلة مـن  ،وطوفة افتواصل افلغوي، وياا افنرة إػـ 

ــت ل  ــة وآش ــل ذم ادحادري ــة تتمث ــاؤات افلغوي ــت اده اى ــة. وإ اـ  ــة افاةبو مشــكالت افلغ

بغ مهاؤات اإلؤشـال )ادحادريـة  كاماًل وافقةاءة وافكتابة، ؾٌن افنرةة افنراموة تةى أن ريمة ت

 وافكتابة( ومهاؤات آشتقبال )آشت ل وافقةاءة(.

وفقا أريبتت إبحـاث أن مهـاؤات آشـت ل وادحادريـة  ات أقوـة ؿحـوى ذم افبـاء 

برة بـغ افكفايـة ذم آشـت ل وادحادريـة وافكفايـة ذم  ، بتالوم افقةاءة،ـ   أن هنافك صلةـ 

 ة.تالوم افقةاء

ــ  تت لــب  وبادقابـل تت لــب مهــاؤات آشــت ل وادحادريــة ماةؾـة ماــا  ادفــةداتـ 

افكتابــة ماةؾــة مبــادئ اإلمــالء وجــودة اخلــط، ومــا ادهــاؤات افلغويــة ادتمثلــة ذم ادحادريــة 

 وآشت ل وافقةاءة وافكتابة إٓ وشا ل فغاية هامة هي افتواصل افلغوي.

ــوة بـغ ىمـو افاؿـة ذم ادحادريـة وافتحوريمة أبحاث أريبتت افاالؿـة افقويـ ل افقةا ـي ح

فلقاؤة ظذ ادحادرية،ـ   أن ريمـة ظالؿـة بـغ ادحادريـة  اؿويً  اافذي يا ي باوؤه مادً  ،ادتنول

ًٓ  اوآشت ل وافكتابة ؾو  باا، إ  إن ادحادرية تاـا أشاًشـ مـا  اذم إؽنـاء افكتابـة، وؽافًبـ ؾاـا

اتبً  ٕىه يستفوا من ؾكة أخةين وآؤا هم، ؾوحتفظ هبـا وتـًرية  ااً جوّ  ايكون ادستمع اجلوّاـ 

 ذم ريقاؾته وذم أشلوبه وـتابته.
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وهذه افنرـةة افكلوـة إػ افلغـة تت لـب  قوـق افتـوازن وآىسـجام بـغ مهاؤاهتـا 

ظذ جاىب واحا ظذ أىه ؽايـة، وظـذ  اوؾةوظها، إ  من اخل ي أن يكون آهت م منحبً 

، اظضــويً  ا فــك ٕن ؾــةول افاةبوــة تــةتبط ؾــو  بونهــا اؤتباًضــ حســاب بقوــة اجلواىــب،

لة فتقـويم شـولة فححة افكتابة من اخل ي، وافقواظا افنحوية وشـوؾافقواظا اإلمال وة و

لتان فزيـادة افثـةوة شــوافقلم وافلسان من آظوجاج وافزفل، وافقـةاءة وافنحـوو و

جل يل وافقـوم وآدماهـات ادسـتماة مـن افقاؤئ باففكة واداا  وا س ا ا  افلفروة ومَ 

اإلؾادة منه وتوطوفه ذم مواؿف افتابر وافتواصـل افلغـوي  م  تفاظله مع ادقةوء، ومن ريَ 

 .اـان أو ـتابوً  اصفاهوً 

ن هـذا افغوـاب ك يكـن مقت ان ؽواب ادفهوم ادنرومي فلغة ياا مشكلة ؾٌـ ــةوإ اـ   اح

ان يـتجذذم مجلتهاظذ افلغة  اىـت افلغـة ىراًمـ، وإى ـ  ن  ا ذم بنوـة افلغـة افااخلوـة، ؾٌـ اـ  ؾٌـ

هو ىرام ؾةظي مـن ضـمن إىرمـة افلغويـة، وــان مفهـوم افقواظـا افنحويـة  اافنحو أيًض 

أخةى فوشـمل بنوـة افكلمـة  اظذ ضبط أواخة افكالم، ويتسع أحواىً  حـةفوقت اق أحواىً ضـوي

ظذ ضـبط أواخـة  حـةايث فلنحو ؾال يقتف. أما ادفهوم ادنرومي ا حـةمما ى لق ظلوه اف

اؾـة، وإىـ   افكل ت وافبنوة افااخلوـة فلكلمـة، ومـا ي ـةأ ظلوهـا مـن تغوـرات ذم أحواهلـاـ 

ة، شـــوافساـوــب افلغويــة وبنــى اجلمــل اففةظوــة وإشاظــذ دمــاوز هــذا ادفهــوم فوشــتمل 

لها أجزاء من مكوىات افنحو أيًض   .اوإصوات واداا ، ؾهذهـ 

ضبابوة ادفاهوم ذم افنرةة إػ افلغة ظذ أهنا ىرـام ومكوىاهتـا مـن أىرمـة  وتاا  

ة من مشكالت افلغة افاةبوة، إٓ أن تقةية افتنموة اإلىساىوة شـوأشا مشكلةً  ،ؾةظوة

 أصاؤ إػ أن مشكالت افلغة افاةبوة ذم وؿتنا افةاهن تتجذ ذم: 2003افاةبوة فلاام 

 ستوى افقومي.اشة فغوية ظذ ادشـوظام توؾة  -1

 ق بونها.سـوضموؤ شل ات ادجامع افلغوية وؿلة مواؤدها وضاف افتن -2
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ة ظملوة افتاةيب وافقحوؤ ذم حةـات افسمجة ذم ادوادين افالموـة واإلىسـاىوة تاث   -3

 ا ايثة.

 .مجود افتنرر افلغوي -4

 ؿحوؤ افوظي باوؤ افلغة ذم تنموة ادجتمع ا ايث. -5

 وافااموة(. مشكالت رينا وة افلغة )اففححى -6

 ؽواب افةؤية افواضحة إلصالح افلغة. -7

افـذي دي إػ اشتبااد افثقاؾـة افاةبوـة إػ أن ادشكالت افسابقة تً اوأصاؤ افتقةية أيًض 

ل مناحي ا واة ادختلفة  يًدي باوؤه إػ اشتباادٍ   (1).اواجت ظوً  اواؿتحاديً  اشـواشـوذمـ 

ــةوذم م ــذي اظتشـ ــة اف ــة افاةبو ــا  افلغ ــة  ؤصــا ول إىق ــة افا ــة اففك ــه مًشس مات

 فلتحايات افتي تواجهها افلغة افاةبوة، وتبغ أن هذه افتحايات تتجذ ذم:

  ةة افلهجات ادتااوفة )افااموة( ذم واؿانا افاة .شـو -1

 اففححى ودظمها. شـةظام وجود آفوات ؾاافة فن -2

من أجـل حة ذم ؿلة من افنخبة ادتخححة افتي هتتم هبا حـواىححاؤ اشتخاام افف -3

 اداوشة ظذ أهنا وطوفة.

ـل ؿ ـة  -4 ظام وجود توحوـا فلمقـةؤات وحمتوياهتـا ذم افـبالد افاةبوـة، واجتهـادـ 

 ظة  ظذ حاة بوضع هذه ادقةؤات.

وبخاصـة ذم  ،تا  اإلظـااد إــاديمي وادهنـي دالمـي افلغـة افاةبوـة ومال هتـا -5

 .امهنوً  ٓ تيهواًل  اافتالوم افاام، وآـتفاء بٌظاادهم ختحًح 

                                                           

 .2003 -( تقةية افتنموة اإلىساىوة افاةبوة1)
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 (2)بآشتخفاف. اء من افةيبة، وأحواىً شـيب اافنرة إػ ادتحاث باففححى أحواىً  -6

ل مـن تقةيـة افتنموـة اإلىسـاىوة افاةبوـة وم ــةبوَا أن ادشكالت افتي أصاؤ إفوهاـ  ول ش

إىقا  افلغة افاةبوة فوست إٓ جواىب من ادشكالت افتـي تواجههـا فغتنـا افاةبوـة ذم حواتنـا 

 حة(؟.حـوة افتي تااىوها فغتنا إم )افاةبوة اففصـةة، ؾ  ادشكالت ادااصـةاداا

 

 مشؽالت الؾغة العربقة -اثاكقً 

أفقونا ىرةة ظذ مشكالت افلغـة افاةبوـة ذم ضـوء ادفهـوم ادنرـومي افشـامل ؾٌىنـا  إ ا

ىالحظ أن أؽلـب هـذه ادشـكالت تتمثـل ذم أؤباـة أباـاد هـي: افباـا ا ضـاؤي، وافباـا 

ـل باـا مـن شـياـوساف ، وافباا افسبوي، وافباا آجت ظي. وؾو  يع ؾكـةة مـوجزة ظـنـ 

 هذه إبااد.

اىت افلغة تةاؾق إحواء افـذين يتكلموهنـا،  :ادشؽالت ذات البعد احلضاري -1 داـ 

تقوى بقـوهتم وتضـاف بضـافهم، وــان جمتمانـا افاـة  يسـاى إػ افتوجـه ىحـو جمتمـع 

ــوؤؿموـة بونـه وبـغ هـذا ادجتمـع افـذي ت ٕن ريمة ؾجوة ،اداةؾة  ، ة ظلوـه إمـم افقويـةس

اىت حافـة آىتقـال مـن ادجتمـع افتقلوـاي إػ جمتمـع اداةؾـة  ااى الؿً  من أن اداةؾة ؿوة،ـ 

ذم مكاهنا،  فك ٕن اخل وات افتـي ىفـذهتا  جاماة اشتث ؤ تقاىة ادالومات وآتحآت ب

ايثة اظتمات أشلوب إوامة مـن دون إخـذ با سـبان مًشساتنا ٓشتث ؤ افتقاىات ا 

ظـذ افواؿـع،  موضول اجلمود افذهني وآىت ء إػ افذهنوـة افتقلوايـة، ؾبقـي افقـةاؤ مقحـً  

من مقاومـة افتغوـر بـةدة ؾاـل ٓ إؤاديـة، ؾاختفـت ادبـادؤة، وضـاظت  ال ىوظً وهو ما صك  

 هالـوة.مالم  اإلباال، و ول آشتث ؤ إػ حافة اشت

                                                           

 .2003بروت  -مؼول إىقا  افلغة افاةبوة -( مًشسة اففكة افاة 2)
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ودمــاؤ اإلصــاؤة إػ أن مهمــة آىتقــال إػ جمتمــع اداةؾــة أفقوــت ظــذ ظــاتق 

فـت إػ ة وافتيهولوـة، ؾتحوســومتجاهلة إبااد آجت ظوـة وافنف ، واففنوغشـغادهنا

ٓ  متكــاماًل  اتغوــر افذهنوــة افتقلوايــة يت لــب منهًجــجمــةد حافــة تقنوــة ٓ ؽــر، مــع أن 

 ظذ افتقنوغ. حـةيقت

ول حقوقي فلتغور افذي يضمن آىتقال إػ  قوق ىتـا ج ُج إن جمتمانا افاة  ذم حافة 

حافة  سـةأؾضل، واشتث ؤ ادواؤد بافشكل إمثل، وهذا يت لب وجود منهجوة متكاملة فك

اجلمود، إ  ٓ يمكن آىتقال إػ جمتمع اداةؾـة مـا ك يكـن ريمـة خـةوج مـن حافـة افتقوؿـع 

 (3)ادالومات وجمتمع اداةؾة، ويتسم هذا اففكة بيىه: حـةتحع بفكة ظواجلمود إػ اف

ؾكة ؽر خ ي: اففكة اخل ي هو  فك اففكة افذي أؾةزته ضبواـة تقاىـة اف باظـة  -1

ــة ذم هوةـة شلسـلة متاؤجـة، ذم حـغ أن ؾكـة ظسـرحوث ي ضـابع ؽـر  فـه ادالومـات  ح

افتي تسـم  بافتنقـل ا ـة، وافقفـز  حـيخ ي ب  فه من إمكاىات مثل حلقات افتشاب افن

 ؾوق اخل وة من أي موضع ذم افنص وإفوه.

ؾكة ؽر رينا ي: ؾاففكة افثنا ي هـو ؾكـة بـغ رينا وـات مثـل افذاتوـة وادوضـوظوة،  -2

ادالومات هو ؾكة جيمـع مسـاؤات  حـةافالوم واففنون، ادثافوة وادادية، ذم حغ أن ؾكة ظ

 وات افةاشخة.، وحي م افثنا اظاياة ومتنوظة ماً 

 حـةى افتخحص، ذم حغ أن ظشـةأ -ىحن افاةب -: ؾ زفناحـيؾكة ؽر ختح -3

  ـوم ا ـواجز اداةؾوـة،  بغوـةادالومات ياظوىا إػ ظبوؤ افتخحص وافقفز ؾوؿـه، و فـك 

 و فك يت لب مستوى أظذ من افتجةيا، وافاظوة إػ تالؿي افتخححات وتالؿحها.

                                                           

ادًمتة افوضني إول فحناظة  -ضن افاة اإلىسىت وىقل اداةؾة ذم افو -( افاـتوؤ ىبول ظع3)

 .2009 -حزيةان )يوىوو( -ادحتوى افةؿمي افاة  بامشق
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اىت ريمة هوة بغ ادجت ظـذ واؿـع  اشـلبً  أري ـةمع افاة  وجمتمع اداةؾة ؾٌن  فك وإ اـ 

افلغة افاةبوة، مادامت مةاؾقة ٕبناء ادجتمع افذي يتكلمها ىفسه، ؾيففونا أن من مشـكالت 

 افلغة افاةبوة  ات افباا ا ضاؤي:

   :تعدد مواصػات حمارف الؾغة العربقة -أ

ان ادالوماتوـة واشـتخاامها وهو أحا افتحايات افتي تواجههـا افلغـة افاةبوـة ذم موـا

ظذ افشابكة )اإلىسىـت(، إ  إن افلغـة افاةبوـة تـيا ذم ادةتبـة اخلامسـة ذم افاـاك مـن حوـث 

ــوظاد ادتكلمغ إصلوغ هبا أو إصلوغ وافثاىويغ، ؾهـي دمـيء ؿبـل اففةى ة وإداىوـة س

افلغـات، وؾةضـت وافواباىوة واإلي افوة، ومع  فك ؾقا اظتمات مواصفات حماؤف هـذه 

ــل ادواصــفات إخــةى ا، وك يتحقــق  فــك ظةبًوــاؤشــموً  ، وهــذه ا ــال هــي ىفســها ذمـ 

 (4)ٓشتا ل افلغة افاةبوة ذم مجوع افت بوقات ادكتوبة وادحكوة.

دي إػ إصــكآت ذم افشــابكة )اإلىسىــت( وذم افبحــث ذم  ـًـ وإن تاــاد ادواصــفات ي

افاايا من اإلصكآت ذم جمـآت تاـةف ا ـةوف  ؿواظا ادا وات وذم اإلظالم، ويسبب

ذم، واداؿق افنحوي، وذم افتحلول وافسـوب، حـةافاةبوة، وفاى اداؿق اإلمال ي، واداؿق اف

يل فلنص. يل، وافسمجة بغ افلغات، وتاةف افكالم وتةـوبه، واففهم ٔا  وتوفوا افنص ٔا

  :ضآلة كسبة حضور العربقة طذ الشابؽة )اإلكرتكت(  -ب

فقا صاؤت مساحة ادحتوى ظذ افشابكة )اإلىسىت( ذم افااك بحجم هذا افااك 

من ادالومات ذم حقول اداةؾة ادختلفة من  مذهاًل  ً  ـل ـوحاجاته، وصاؤت تشك  

افالوم اإلىساىوة وافالوم افت بوقوة وافبحثوة وصًون آؿتحاد وادال واف ب 

ـات صـةبنوك مالومات ومواؿع جاماات و اشة، وهي منرمة ذمسـوواهلناشة واف

                                                           

جممع افلغة افاةبوة  -ؿضايا ؤاهنة حول افلغة افاةبوة وافشابكة -( افاـتوؤ حمما مةاياا4)

 .20و 2006بامشق 



 (4( اجلزء )87ادجلا ) –جملة جممع افلغة افاةبوة بامشق 

 
 

499 

٪ 70ومةاـز بحوث، وأـثةها محوغ بافلغة اإلىجلوزية، إ  تزيا ىسبة هذه افلغة ظذ 

 ٪.2-1.5بها حـوأما افاةبوة ؾن

ومن افشواها ظذ ضآفة ىسبة حضوؤ افاةبوة ظذ افشابكة أن حمتوى ادوشوظة 

ؤبع حمتوى مقابلتها افسوياية،  اةيبً افاةبوة ا ةة من حوث ا جم ٓ ادضمون ي ريل تق

بين متكلمي افسوياية ٓ يزيا ظذ تساة ماليغ ذم حغ أن متكلمي افاةبوة يزياون  ظلً  

ـان ظاد ادقآت ادنشوؤة ظذ ادوشوظة  2009وذم م لع ظام  .ملوون 300ظذ 

 (5)مقال. 290.000، وذم افلغة افسوياية امقال تقةيبً  77.000افاةبوة ا ةة 

 إػ أن ظاد صفحات )افويب( ادفهةشة من ؿبل حمةـات شـروريمة إححاءات ت

ملواؤ صفحة، ويقاؤ ظاد صفحات )ويب افاةبوة( ادفهةشة من  70افبحث يقاؤ بنحو 

ظاد صفحات )ويب ىسبة ملوون صفحة، ؾتكون  750ؿبل حمةـات افبحث بنحو 

 (6).2009نتحف ظام ذم م ٪1.07ىحو ةبوة( إػ إمجايل صفحات )افويب( افا

ذم تااول ادالومات وتوفوا ادااؤف ؾٌن أداة أهم أن افلغة إم تشكل  ومع

ظذ أهنا فغة ظمل وتواصل، ومن  اوً ـاخل ة ظذ افلغة افاةبوة ييا من هتموشها تاؤجي

 اة دااجلة افلغة افاةبوة، وما هو متوؾة منها حافوً شـوضاف إدوات ادالوماتوة إشا

 (7)بي ا اجات.ٓ يل

                                                           

ادًمتة افوضني  -ةصوؤة  قوق ،ادحتوى افةؿمي افاة  -( افاـتوؤ ىوؤ افاين صوخ ظبوا5)

 .2009« يوىوو»حزيةان  -دمشق -إول فحناظة ادحتوى افةؿمي افاة 

ادًمتة  -افنمو وإقوة آؿتحادية -ادحتوى افةؿمي افاة  -( افاـتوؤ ظبا افقادؤ افكامع6)

 .2009« يوىوو»حزيةان  -دمشق -افوضني إول فحناظة ادحتوى افةؿمي افاة 

ادًمتة افوضني إول  -منروؤ إؿلومي -افلغة افاةبوة ظذ اإلىسىت -وؤ ؾةح( افاـتوؤ منح7)

 .2009« يوىوو»حزيةان  -دمشق -فحناظة ادحتوى افةؿمي افاة 
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ودمــاؤ اإلصــاؤة إػ أن صــناظة ادحتــوى ذم افــوضن افاــة  فــوس شــببه ظــام تــوؾة 

ادواؤد ادادية أو ؿلة ادواهب أو ظام توؾة إشواق، بل يةجع افتخلـف إػ ظـام وجـود 

ــة ادســتقبلوة وضــاف صــناظة ادحتــوى، وضــاف جهــود افبحــث ســـواف اشات وافةؤي

فاةبوة، وت وية أدواهتا ا اشوبوة، وضاف افبوةة افتمكونوـة وافت وية ذم اشتخاام افلغة ا

 دساقة افق ال اخلاو ذم صناظة ادحتوى، وضموؤ افاةض، وضاف اف لب.

، وذم إبااد افلغة اذم توطوف افتقاىة واشتنبات افالم ظةبوً  اومن ادالحظ أن ريمة ؿحوؤً 

ثر منها ظذ  حـةةبوة افتي تقتافاةبوة ظن حةـة افت وؤ وافتقام افالمي ذم اجلاماات افا ذمـ 

ـاديموة ذم افالوم افاؿوقة  داب وافالوم اإلىساىوة، مما أدى إػ ؿلة ادةاجع  ات افقومة ٕا ٔا

واف بوة وافتقاىات افتي تقود حاارية افووم، وما باا ا اارية افتي تتحاؤها افووم تقاىة 

ٓتحآت وادالوماتوة، وافتقاىة ا ووية، واهلناشة ـتشاؾات ادتالحقة فلفضاء. ا  اجلونوة، وٓا

 : البطء يف مواكبة ادستجدات العادقة والتػجر ادعريف -ج

، صـةذم افااك اداا اماةؾوً  اومن مشكالت افلغة افاةبوة ذم هذا ادجال أن ريمة تفجةً 

ؤ ذم مواان افتقاىة )افتكنوفوجوا(، ووؾةة ذم ادح لحات، وطهو ها اًل  اوأن ريمة تقامً 

ات، إٓ أن افواؿع افاة  يال دٓفة سـوـات متاادة اجلنصـةمنر ت ظادوة متاادة و

واضحة ظذ افقحوؤ ذم مواـبة ادستجاات ظذ افن اق افاادي، وادح لحات ادتفجةة 

 ذم خمتلف ادوادين.

  :الؼصور يف توضقف الرتاث -د

ــان ريمــة ؿحــوؤ ذم افواؿــع افاــة  ذم مواـبــة ادســتجاا ت ظــذ افن ــاق افاــادي إ اـ 

هـو أخـة مـع افـساث افاـة   اوادح لحات ادتفجةة ذم خمتلف ادوادين ؾٌن ريمـة ؿحـوؤً 

بــغ تلــك افالــوم  اواضــحً  اافواشــع بموادينــه ادختلفــة وظلومــه ادتفاوتــة، إ  إن ريمــة ؾتــوؤً 
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 نا زادٌ ، ؾفــي افــساث افلغــوي افــذي خّلفــه فنــا شــلفضـــةا ا حـــةوادوــادين وأمثاهلــا ذم افا

 ة وتوجهنا ادستقبع.صـةوطوفي حي يوطف ذم حواتنا اداا

نا افلغوي ضـوها، وفنا ذم ماضـةها ذم بناء حاضـووإمم ا وة توطف اإلجيا  من ما

وؤي ذم صناظة افنحو ٓبن ؤصا، وظلم ضـةذم ادنحى افوطوفي ـاف اـنوز ما تزال ىمو ًج 

افلغوية ظنا اجلةجا ، وظلوم افلسان ظنا بويه وابن جني، وافبنوة شـوإصوات ظنا 

 إفخ. افبرو  وابن خلاون، وآفوة اـتساب افلغة ظنا ابن خلاون...

  :البطء يف حركة الرتمجة إىل العربقة ومـفا إىل الؾغات األخرى -ه

نا ىاتز ذم ما ؾٌن أمتنا  ،شـيافابا حـةان افاب  بيفق افسمجة إػ افلغة افاةبوة إنا ضـووإ اـ 

 إححاءات افووىسكو شـراةبوة ذم واؿاها ا ايل تاا  مشكلة حادة ذم ظملوة افسمجة، إ  تاف

ة ضـوادتالقة بمساؤ افسمجة ذم افااك إػ أن ما ىقل إػ افلغة افاةبوة خالل افاقود افثالرية ادا

أؤباة ماليغ ىفسها، وظاد شكاهنا ٓ يتجاوز  اداةٓ يزيا ظذ ما ىقل إػ افلغة افلوتواىوة ذم 

٪ من شكان 5ملوون ىسمة أي  300من افناضقغ هبا، مع أن افناضقغ بافاةبوة يزيا ظذ 

وـب إؤض.10ية، ويشغل افوضن افاة  شـةافب  ٪ من مساحةـ 

 :حيتني يف ادجتؿع العريب جتاه التعريبشـرالتباين بني  -و 

 افواحا وذم افبلا افواحا، بغ جمموظتغ ذم ادجتمع افاة  من ادالحظ أن ريمة خلاًل 

ٓىت ء، وإ ا طلت  يقال ظن إوػ إهنا ذم ؽةبة ماةؾوة، ويقال ظن افثاىوة إهنا ذم ؽةبة ظن ا

افلغة افاةبوة، إ  ٓبا من تازيز  ذم اشلبوً  تيريًراذفك فـل جمموظة متمسكة بمنهجها ؾٌن 

م )افاةبوة افف ىت ء إػ فغتنا ٕا واىنا احـوٓا تنا افاةبوة، حـوفقومي، وظنوان صخحة(، ؤمزـ 

وفغة ؿةآىنا افكةيم، وتةارينا ا ضاؤي، وذم افوؿت ىفسه ٓبا من آضالل ظذ ريقاؾات 

مم إخةى وافتمكن من فغاهتا ا وة، ٕن ذم  فك إؽناء فلغة افاةبوة.  ٕا
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 : اجلؿود والتشدد الؾغوي -ز

ء بادةوىة ذم افتفكر. وافذي طالفه أن يتسم ادة ذمافذي ىحوا  حـةمن مت لبات افا

من افلغويغ يرنون أن ذم تشادهم افلغوي محاية  اىالحره ظذ ى اق افساحة افقوموة أن ىفةً 

، وحيوفون دون أي دمايا، وينرةون إػ افساث بكل ما ؾوه ىرةة سـرفلغة، ؾال يقبلون بيي تو

ـثةة ما يقوفون هذا خ ي، ؾبات  افقااشة. وهم باملهم هذا ينّفةون افناس من افلغة من 

امل ح ـتوؤ حمماـ   .سـغافناس خياؾون من افن ق ظذ حّا تابر ادجماي ادةحوم افا

نت أشيل ادتخح   ذم افلغة:حـغوذم دؤاشة ظلموة ؿمُت هبا من ؿبُلـ 

ة افتي تةى أن ظذ ادثقف افاادي أن يتمكن منها حتى شـوما ادباحث افنحوية إشا

، ؾوكون اوـتابوً  اشلومة، ويستمع ؾوفهم ما يستمع إفوه، وياّز صفاهوً  يقةأ ؾتكون ؿةاءته

 من إخ اء؟ تابره شلوً  

ة؟ إن مجوع شـوؾكان أؽلب هًٓء يقول يل: وهل هنافك مباحث ذم افنحو ؽر أشا

 وٓ يمكن آشتغناء ظنه بيي صوؤة من افحوؤ. شـيما وؤد ذم افنحو من مباحث أشا

ٓ دماي، إ  يرلون متشبثغ بةأهيم  اوواؿاوً  ااؿشة هًٓء من قوً وذم تقايةي أن من

 ومتمسكغ به، وهذه مشكلة من مشكالت افلغة افاةبوة  ات افباا ا ضاؤي.

وٓ يفهمّن من ؿوفنا أىنا ٓ ىاظو إػ محاية افلغة افاةبوة ٓ شم  اهلل، وإى  ىاظو إػ 

 سـرا من ؿبُل، ظذ أٓ يكون ذم هذا افتو وافتسهول ظذ ؽةاؤ ما ؿام به شلفنسـرافتو

 شهاًل  اخةوٌج ظن ىرام افلغة وؿواظاها، وإى  يكون ؾوه خامة فلغة واىتشاؤها اىتشاؤً 

 ذم افوؿت ىفسه. وشلوً   اسـةومو

ــد ال -2 ــاب : ســـ اسـقادشــؽالت ذات البع ــة هــذه ادشــكالت ؽو وجيــيء ذم مقام

مي، مـع أن دشـاتر افـاول افاةبوـة تـنص اشة افلغوية ظذ افحـاواين افـوضني وافقـوسـواف
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ظذ أن افلغة افاةبوة هي افلغة افةشموة اداتماة ذم افاوفة، إٓ أن هناك هـوة بـغ مـا تـنص 

 ظلوه افاشاتر وما ي بق ظذ أؤض افواؿع.

اشة افلغويــة إػ ؽوــاب افتخ ــوط افلغــوي افــذي يوضــع ذم ســـووأدى ؽوــاب اف

ون ادســًوفون ذم افاوفــة مــن ؤؤشــاء شـــواوسـاشة افلغويــة، ويتحمــل افســـوضــوء اف

اشة افلغويـة وافتخ ـوط افلغـوي ذم سـووزظ ء أحزاب مسًوفوة افتهاون ذم وضع اف

ضو ها، إ  ك يكوىوا ؿاوة أمام صاوهبم ذم اشتا ل افلغة افاةبوة افسلومة ذم خ بهم 

 ا فــا  وبواىـاهتم، وٓ ذم ا ـةو ظـذ محايـة افاةبوــة وإصـااؤ افقـواىغ ادًديـة إػ

 ظلوها وافتمكغ هلا.

ــغوضادا ظقا ادانوون من افباحثغ وافااؤ  وأظضـاء جمـامع افلغـة افاةبوـة ىـاوات ش

اىـت ريمـة بحـوث جـادة  ومًمتةات دااجلة صًون افلغـة وؿضـاياها ومشـكالهتا، وضادـاـ 

لـه ك صـووهادؾة، وتو ات ومقسحات هامـة، توصـل إفوهـا هـًٓء ادانوـون، ومـع  فـكـ 

ــوذ تلك افتوتنف تنفوـذ افقـةاؤات »حية ذم  ايـاها ادهـام وافتنفوـذ،  فـك ٕن حــةات افص

ادتالقة بافتخ وط افلغوي فوس بوا افالـ ء وافبـاحثغ، وإىـ  هـو بوـا مـن يمتلكـون ا ـل 

ما ياؤـون أقوـة  وافاقا، ؾهو خاضع إلؤادهتم، ومن يمتلكون ا ل وافاقا ذم أمتنا ؿلواًل 

 (8)«.لغويون وافسبويون، وما خي  ون من أجله، ويوصون بتنفوذهما ينرة إفوه اف

ــرشـلبوة ظـذ م ااشة افلغوية ظذ افحاوا افقـومي آريـاؤً سـووإن فغواب اف ة افتمكـغ س

ثـةت افتسـموات فلمسـمى  ضــىفلغة افاةبوة، وهذا ما أدى إػ اففو ذم ادحـ لحات، إ ـ 

                                                           

افتحايات افتي تواجهها افلغة افاةبوة اداارصة ذم تالمها  -( افاـتوؤ حمما أمحا اداتوق8)

افلغة افاةبوة  -افاةبوة افساودية أىمو ًجا ادملكة -وافتالوم هبا ذم دول اخللوج افاة 

أبو طبي  -مةـز افاؤاشات وافبحوث آشساتوجوة -وافتالوم، ؤؤية مستقبلوة فلت وية

 .328و 2008
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ت افلغويـة واجلهـات ادانوـة بافتاةيـب ق بـغ ادًشسـاسـوافواحا،ـ   أدى إػ ضاف افتن

ظذ افنحو افذي ىالحره ذم افاول ادتقامة ا ةيحـة ظـذ مكاىـة فغتهـا ذم إضـاؤ افتغـرات 

ــياسـوة، ؾها هو  ا افقـةاؤ افصـةافاادوة اداا ذم افتخ ـوط افلغـوي ذم ؾةىسـا يحـاؤ ظـن  ش

ــوافلجنـة افالوـا فلغــة اففةى ــةة افتاباـة دجلــس افـوزؤاء مباس ، وظــن افلجنـة افالوـا فلغــة ةص

ــواففةى ــوة تكوىـت اجلماوـة اففةىس ة فتوحوـا ادحـ لحات، وجلنـة ادحـ لحات افتقنوــة س

ــوة، ومةـز دؤاشـات افلغـة اففةىسـواففةى ــةة ا ايثـة وادااس وــل هـذه ادًشسـات  ة، ص

ــوانى بقضايا افلغـة، وذم مقـامتها ؿتُ   ة ادحـ لحات، وتةصـا باملهـا افسـل ة افالوـا ذمض

 افاوفة بغوة اختا  افقةاؤات ادناشبة.

ياوا إػ افلغة افاةبوة ادكاىة ذم ؿلوب أبنا ها  ااشة افلغوية صيىً سـوإن فوجود اف

فالفتحاق باجلاماـة وافوطـا ف ا كوموـة  اشـوأشا اوأؾكاؤهم، ؾتكون افلغة م لبً 

، وفغــة واخلاصــة، وافلغــة ادســتاملة ذم يــا متخــذي افقــةاؤ ذم اإلداؤات ادختلفــة

ؤشموة ذم ادًمتةات وافناوات افتي تاقا ذم افوضن افاـة ، وفغـة اإلظـالم إوػ 

 بمختلف وجوهه.

اشة افلغوية يسـّهل إصـااؤ افقـواىغ افتـي  مـي افلغـة و ـاؾظ ظلوهـا، سـوووجود اف

، ف ظذ افتنفوذشـةويسّهل مهام افبنى آجت ظوة افتي تةظى افلغة وتتابع تنفوذ افقواىغ، وت

 ها.شـووتّوؾة افوشا ل ا ايثة ادناشبة جلال افلغة افاةبوة ؿةيبة من مستاملوها وداؤ

اىت افلغـة افاةبوـة هـي افـوضن افةوحـي ٕمتنـا افاةبوـة، وــان فلـوضن حـاود  وداـ 

ٓبا من ا فا  ظلوها، ومنع آظتااء ظلوها، ؾكذفك فلغة حـاود ٓبـّا مـن محايتهـا. وفـو 

ما ؤأينا مزامحة افلغات إجنبوـة فلاةبوـة  ،ة وؿواىغ محاية ذم ضو هاة فغوياششـوـاىت ريمة 

ــوذم افتالوم افاايل حوث هتومن افلغـة اففةى ة ذم ادًشسـات افتالوموـة ذم ادغـةب افاـة ، س

ما ؤأينـا تـاؤيس ادـواد افالموـة حتـى ذم ىجلوزية ذم دول اخللوج افاة ، ووهتومن افلغة اإل
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ــيمةحلة افتالـوم إشا ــوذم باـ  افـاول افاةبوـة وٓ ش  جيـةي  ذم ادـااؤس اخلاصـة ش

لوـات أداب وافالـوم اإلىسـاىوة ي ّبـق بافلغـة  بافلغة إجنبوة، وتاؤيس با  مقةؤاتـ 

ا ؤأينــا افاــة  وتســتباا افاةبوــة منهــا، ومــإجنبوــة ذم جاماــات ؤشــموة ذم دول اخللــوج 

جهـات أخـةى  ا مناهجهـا وبةاجمهـمااؤس وجاماات أجنبوة ظذ إؤض افاةبوة تتبع ذم

خاؤج افوضن افاة ، وٓ صلة فه هبا، وٓ تاّؤس ؾوها جغةاؾوة افوضن افاـة ، وٓ تاؤخيـه 

وحضاؤته، وهذا ما جيال ضالب هذه ادااؤس ياوشون بقلوب أخـةى، وظقـول أخـةى، 

هم وض  ة أخةى، ؾال يكادون حيسـون بـآىت ء ا قوقـي ٕوضـاهنم، وٓ ياتـزون بتـاؤخي

 وٓ بحضاؤة أمتهم، وٓ هبويتهم، ٕهنم ياؤشون تاؤيخ أمة أخةى، وحضاؤة أخةى.

اىـت ريمـة  ــووفوـ  مـا ؤأينـا مزامحـة ويـة واضـحة وخت ـوط فغـوي ذم ضـو ها اشة فغش

مـا ؤأينـا أن افـتمكن م وذم ؿ اظات ادجتمع إخـةى، وافااموة فلاةبوة ذم افتالوم واإلظال

قبول وافتاؤيس وافتخاضـب افةشـمي وافنشـاضات افبحثوـة من افلغة اإلىجلوزية أشاس فل

ذم مارم إؿسام افالموة ذم اجلاماات اخللوجوـة، حتـى إن أؿسـام اف ـب وافالـوم اف بوـة 

ــة  ــة اإلىجلوزي ــا إٓ ادتفوؿــون ذم ماةؾ ــل ؾوه ــة، ٓ يقب ــة وافبحثو ــوم اف بواو ادســاىاة وافال

ــييكاد يـذـة منهـا بمختلف مهاؤاهتا. أما مهاؤات افلغة افاةبوة ؾال  ء ٕهنـا ٓ تسـتامل ص

قة مـن افتاامـل، وذم تـاؤيس ؿلوـل مـن ادـواد افتكمولوـة ضـوذم هذه إؿسام إٓ ذم حاود 

ما ؤأينا ادواؿـف افسـلبوة دمـاه افلغـة افاةبوـة تـزداد، شة، وهذا ما يقلل من مماؤشتها، وادهم

 شـــةواففتــوؤ ذم اإلؿبــال ظلوهــا تتســع دا ةتــه، ذم حــغ أن اإلؿبــال ظــذ اإلىجلوزيــة افتــي يب

 افتفوق ؾوها بمستقبل واظا وأحالم مجولة يزداد.

مـا ؤأينـا ؽوـاب ا ـواؾز ة فغوية واضـحة وؿـواىغ ذم ضـو ها اششـووفو ـاىت ريمة 

افلغة افاةبوة افذين ياونـون ذم مةاتـب وطوفوـة أدىـى مـن مةاتـب ىرـةا هم مـن  شـيداؤ

أصحاب افتخححات افالموـة، وبمةتبـات أؿـل مـن ؤواتـبهم، و جـب ظـنهم ؾـةو 
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افتاؤيب وافت وية، ذم حغ يموز ماؤشو افلغة اإلىجلوزية ظلـوهم ذم افتوطوـف وافا ـاء 

تــوؤ آىــت ء إفوهــا ذم نفــوؤ منهــا، وؾوا ــواؾز، وهــذا مــا يــاؾع إػ ـةاهوــة افوطوفــة واف

 بافاةبوـة شــغة إػ افااؤســوما ؤأينا طهوؤ ىرةة ؾوؿوة من  وي افثقاؾـة اففةىىفوشهم! و

ذم دول ادغةب افاة ، ومـن  وي افثقاؾـة اإلىجلوزيـة ذم دول اخللـوج افاـة ، وتتبـاى 

 ول ظةبوة أخةى.ذم د اشـةهذه افنرةة بحوؤة ظلنوة ذم هذه افاول، وإن ـاىت متاؤس 

اىت ريمة  ــواشـووؿـةاؤات  اشة فغوية واضحةشـووفوـ  مـا ؤأينـا ة ملزمـة ذم ضـو ها ش

ب افلغوي ظذ أفسنة ممثع افاول افاةبوة ذم ادحاؾل افاوفوة ظناما يسـتاملون افلغـة سـوافت

إجنبوة ذم مناؿشاهتم ومااخالهتم وأوؤاق افامل افتـي يقـاموهنا، مـع أن فغـتهم افاةبوـة 

ــةتماة بغ افلغات افست ذم إمم ادتحاة ومنر هتا، وؿـا خحـص افوـوم افثـامن ظما  ش

اىون إول )ديسمز( شنويً  ا ؤأينـا بافووم افاادي فلغـة افاةبوـة، ومـمناشبة فالحتفال  امنـ 

اجلةأة افسـلبوة فـبا  منرمـي ادـًمتةات ظـذ إؤض افاةبوـة ظنـاما يسـتخامون افلغـة 

ًمتةات افتي ياـافج باضـها ؿضـايا ظةبوـة، وهـم باملهـم هـذا حيقـةون إجنبوة ذم هذه اد

ــت ىفســه، وٓ  ــتهم ذم افوؿ ــويتهم وأم ــرأىفســهم وه ــة ضـ ــغ افاةبو ــن اشــتا ل افلغت  م

ان ريمة أجاىب يشاؤـون ذم أظ ل هـذه ادـًمتةات. أمـا أن تسـتباا افاةبوـة،  وإجنبوة إ اـ 

افاةبوــة بافلغــة اإلىجلوزيــة وحــاها، أو افامــل ذم تلــك ادــًمتةات ظــذ إؤض  حـــةويقت

 ة وحاها، ؾهذا ما ٓ يقبله ظاؿل منتٍم إػ أمته!سـوباففةى

ما تتاةض فـه افلغـة افاةبوـة  شـياسـوومن مشكالت افلغة افاةبوة  ات اف ابع اف

افقوم اإلجيابوة وافاوامـل اففاافـة افتـي  ـل   دَ أْ ظذ أياي أؤباب افاودة افذين يةومون وَ 

فتت بنوته. وما دامـت ، وإيقا  ـل افقوم افسلبوة افتي تذ تقام ادجتمع افاة تامل ظ

 ط  افاةبوة توحا بغ أبناء إمة افاةبوة، وذم وحاة افاةب ؿوة هلم، ـاىت هذه افلغة حَمَـ

ظـذ أن  ةابط ب ةيق إحواء افااموة من جهةشهامهم، ؾاملوا من ؿبُل ظذ تفتوت هذا اف
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حة ظامل توحوا، ـ  ظملوا ظذ وصم افاةبوـة حـوذم حغ أن افف افااموة ظامل تفةيق،

حة حــو، وظملوا من جهة أخةى ظـذ حماؤبـة اففحـةبافتخلف وظام مواـبة ؤوح افا

بوشا ل أخةى منها )إىشاء إـاديموة افزبةية(، واشتا ل ا ةوف افالتونوـة ذم ـتابـة 

ظذ اشتا ل  حـةٓ يقت اادغةب متزيقً  إمازيغوة، وـان اهلاف متزيق جمتمانا افاة  ذم

ظــن  1973افلســان ؾحســب، بــل يمتــا إػ افاــةق، ؾقــا وؤد ذم وريوقــة صــاؤت ظــام 

تاؤيخ صـ ل إؾةيقوـا ــ  يـاّؤس افوـوم ـلـه تزيوـف و ةيـف، »ة أن سـواخلاؤجوة اففةى

 (9)«.وجيب ظذ افزبة  أن يتحاوا ضا جةيمة ىكةاء اشمها افاةوبة

ذم ا ـًول دون أن  احة ما جليت إفوـه ؾةىسـا أيًضـحـوبة افاةبوة اففومن أشافوب حماؤ

حة، وإىــ  حـــويقــّام أبنــاء اجلافوــة افاةبوــة امتحاىــات افلغــة افثاىوــة ذم افشــهادة افثاىويــة بافف

 حــةوادي افنوـل أي م -بٌحاى ظاموـات أؿـافوم افـوضن افاـة  إؤباـة )ادغـةب افاـة 

افشام وافاةاق(، وما جليت إفوه جاماة هلسـنكي ظنـاما بالد  -اخللوج افاة  -وافسودان

ة افاؤاشات اإلشالموة بافاؤاشات افاةبوة اإلشالموة ذم شـاوها إػ إباـاد  شـياشتبافتـ 

 افاةبوة من هذا ادوؿع.

إػ اشـتباادها مـن بـغ افلغـات افسـت اداتمـاة ذم  اويساى أظااء افلغة افاةبوة حافوً 

تا ل ممــثع افــاول افاةبوــة فغــتهم ذم ظملهــم ذم ادحاؾــل إمــم ادتحــاة بحجــة ظــام اشــ

ــوافاوفوة وادنر ت افتاباة فألمم ادتحاة، وإى  يستخامون افلغـة اإلىجلوزيـة أو اففةى ة، س

وينــيون ظــن اشــتا ل افاةبوــة، وبحجــة ظــام دؾــع افــاول افاةبوــة دــا يستــب ظلوهــا مــن 

جـود مسمجـغ أـفوـاء فسمجـة افلغـة إجنبوـة اظت دات مافوة دماه اشتا ل افاةبوة، وظام و

 إػ افاةبوة، وفنقل افاةبوة إػ افلغات إجنبوة.

                                                           

ادًمتة إول فألظضاء ادةاشلغ  -وضع افلسان افاة  ذم اجلزا ة -( افاـتوؤ ظ ؤ اف افبي9)

 .2009)ىوسان( دجمع افلغة افاةبوة ذم افقاهةة، أبةيل 
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، ويمكن إجيازها اوهي مشكالت متاادة جاً  :مشؽالت ذات صابع تربوي -3

 ؾو  يع:

ىرـةة ظـذ مسـتوى إظـااد مالمـي  : مـن يلـِق ضاف إظااد مالمي افلغة افاةبوـة -أ

ــوؤباة إخرة جيا أن ريمـة افلغة افاةبوة خالل افاقود إ حات تن لـق مـن هنـا وهنـاك ص

 إػ ضــاف هــذا ادســتوى وؿحــوؤه، واىاكــس هــذا افقحــوؤ ظــذ مســتوى إداء شـــرت

 اجوـاً  ء ٓ يا وه، وفقا ؿول: أظ ني مالـً  شـي،  فك ٕن ؾاؿا افاافلغوي فاى اف لبة أيًض 

 .اجواً  اأظ ك ضافبً 

فاةبوة ما ىالحره من أخ ـاء فغويـة يةتكبهـا ومن مراهة ؿحوؤ إظااد مالمي افلغة ا

إمـة ظـذ  حــةمالمو افلغة ذم ادناصط افلغوية افتي يًدوهنا حمادرية وؿةاءة وـتابة، وٓ يقت

إخ ــاء افلغويــة افنحويــة ذم إداء، وإىــ  امتــا إػ اشــتا ل افااموــة ذم افاملوــة افتالوموــة 

اؾة، ومنهم ما لمـو افلغـة افاةبوـة ذم مـااؤس افتالـوم افاـام، افتالموة ظذ أفسنة ادالمغـ 

وذم افتالوم اجلاماي، وذم مناؿشات ؤشا ل اداجسـتر وافـاـتوؤاه وحتـى ذم أؿسـام افلغـة 

 (10)ويا فألشف! اافاةبوة أحواىً 

ان ريمة منهجان ذم إظااد مالمي افاةبوـة ظـذ ادسـتوى اجلـاماي أوهلـ  ادـنهج  وإ اـ 

لوـة أداب وافالـوم اإلىسـاىوة حـوشون ادواد افتخحافتتاباي، وهو أن ياؤس افااؤ ة ذمـ 

لوـة افسبوـة فاؤاشـة ادـواد افسبويـة خـالل ظـام أو  اماة أؤبع شنوات، ريم يااون تةبويً  ذمـ 

ــوظامغ، ورياىوه  ادنهج افتكامع ذم اإلظااد وهـو أن يـاؤس افااؤشـون ادـواد افتخح ة ح

ــات اف لو ــة ذمـ  ن إػ جاىــب ادــواد افسبوي ـٌـ ــع شــنوات، ؾ ــة أو أداب ىفســها مــاة أؤب سبو

ــوخمةجات هذين ادنهجغ فوست ذم افحوؤة ادةؽوب ؾوها، مع أن ىسبة ادـواد افتخح ة ح
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٪ وىسـبة ادـواد 30، وتحل ىسبة ادواد افسبوية إػ ا٪ أحواىً 55ذم ادنهج افتكامع تحل إػ 

ــوافاؤاشـة افتخح»٪، إٓ أن 15افثقاؾوـة إػ  كلوـات وأؿسـام افلغـة افاةبوـة تــاوؤ ة ذم افح

حول افلغة وأدهبا، وٓ متاؤس افتاامل افت بوقي ٓ مـع افلغـة وٓ مـع أدهبـا، وفـذا يتخـةج 

 ؾوهـا، وهــم ضـااف، ويقومــون بتــاؤيس حـــغـثـر مــن مالمـي افلغــة افاةبوـة وادتخح

موـذ فلغـوي فتالافلغة، وهم ظذ هـذا افضـاف، وتكـون افنتوجـة زيـادة تـاهوؤ ادسـتوى ا

 (11)«.إػ تاىوه ذم مةحلة افتالوم افاايل إضاؾةً افتالوم افاام، 

ــان مالمــو ادــواد إخــةى ذم افــاول ادتقامــة يســاظاون مالمــي افلغــة   ظــذوإ اـ 

ــتهم إم شــلومةً  ــذ  اشــتا هلم فغ ــتهم ظ ــة، وحياشــبون ضلب ــة افتالمو ــة افتالومو ذم افاملو

فحنوع ٓ ىجاه ذم واؿانا افاة ، وهذا ممـا يزيـا إخ اء افلغوية افتي يةتكبوهنا، ؾٌن هذا ا

 ة، ظناما  اول أن تبني، ويتاةض افبناء ىفسه إػ اهلام من أضةاف أخةى.ل  اف غ بِ 

مــنهم ذم أرينــاء مماؤشــتهم  اومــن جواىــب افقحــوؤ ذم إظــااد مالمــي افاةبوــة أن ىفــةً 

ذم متثــل تلــك  فاملهــم باــا ختــةجهم ؿــا ؽابــت إهــااف مــن أمــامهم، وأن ريمــة ضــبابوة

ذم أرينـاء تنفوـذ دؤوشـهم، ؾٌـ ا دؤوس  ضــىإهااف، وهـذا مـا يـًدي إػ افتخـبط واففو

افقةاءة تتحول إػ إظةاب تاؤة، وإػ ظملوة موكاىوكوة ذم افقةاءة اجلهةيـة تـاؤة أخـةى، وإ ا 

دؤوس إدب تتحول إػ بالؽة، وهـذا حيـول دون  قوـق إهـااف ادةشـومة فنحـوو 

دب،ـ   أن افاخول ذم آشتثناءات واد حكات وافتيويالت ذم تالـوم افنحـو افقةاءة وإ

لة فتقــويم افقلــم وافلســان مــن شـــويــًدي إػ ؽوــاب اهلــاف مــن تالــوم افنحــو ظــذ أىــه و

 آظوجاج وافزفل.
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تبغ مـن اشـت الل ؤأي ادالمـغ ذم : الـؼص يف الدورات التدريبقة دعؾؿ  الؾغة -ب

حية مـنهم ك تشـسك ذم أي دوؤة تاؤيبوـة، وأن صـةفتاؤيبوة أن ريمة مشاؤـتهم ذم افاوؤات ا

اىت مـاة افـاوؤة ؾوهـا أؿـل مـن ظ ــةافذين اصسـوا ذم دوؤات تاؤيبوةـ  ة أيـام، وأن ريمـة ش

 (12)دوؤات ٓ تقّوم ىتا جها.

ــةتاتمـا افسبوـة اداا :مشؽؾة الؼصور يف بـاء ادـاهج الؾغوية الرتبويـة -ج ة ذم بنـاء ص

ــو ايـا أشا أوهلـاافلغوية افسبوية ريالريـة أؤــان ذم هـذا افبنـاء،  ادناهج  اات ادـواد  ايـاً ش

ــوأشا ا  ول، ؾ  يستخام ذم ا وـاة بكثـةة ُظـشـوذم ضوء افتواتة واف اظلموً  ـز ظلوـه ذم  اش ـّ وية

حاجـات ادتالمـغ ومت لبـاهتم  رياىوهـايةجي إػ مةاحل تافوة، و ادناهج، وما يستخام ؿلواًل 

وــوهلم ذم تفــاظلهم مــع ادجتمــع، ظــذ أن  ــاد تلــك ا اجــات وادت لبــات وادوــول ذم وم

ــةدؤاشـة ادجتمـع بثقاؾتـه وؾلسـفته ومشـكالته، وافا ريافثهاضوء افاؤاشات افالموة، و  ح

 بثوؤاته افالموة وافتقاىوة.

ابكة، وذم ظملوة بناء ادناهج ينرة إػ هذه إؤـان وادكوىات ذم إضـاؤ ظالؿاهتـا ادتشـ

ـاًل  مـن  إ  ٓ يمكن آظت د ظذ أشاس واحا ذم بناء ادنهج ظـذ ىحـو شـلوم،  فـك ٕنـ 

مــن إشــس ذم إضــاؤ منرــومي صــمويل  اة وادــتالم وادجتمــع ياــا أشاًشــشـــوادــادة افاؤا

أو باثـةة فلجهـود، بـل ظـذ  امتكامل، وٓ دما هذه افنرةة افشاملة ذم تااد ادحـادؤ تشـتوتً 

لـه دمـا ؾوـه ىسـقً افاكس مـن هـذ ، وهـذا افـذي ىفتقـاه ذم بنـاء امساًصـ اوبنواًىـ متحـاًل  ااـ 

ة، وآجتهادات افذاتوـة، مـن حـومناهجنا، إ  ما تزال ادناهج تبنى ذم ضوء اخلزات افشخ

ــوؽر آشتناد إػ افاؤاشات افالموة ذم  ايا أشا ف حاجـات ة  َاـات مـواد اداةؾـة، وتَ ش

 .حـةف ضبواة ادجتمع، وؤوح افاة  اَ مت لباهتم، وتَ ادتالمغ، ومووهلم، و
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من حمتويـات ادنـاهج باوـا ظـن افلغـة افوطوفوـة افنابضـة  اودماؤ اإلصاؤة إػ أن باًض 

إمـة يـًدي إػ افنفـوؤ مـن افلغـة،  وهـذا با واة، ويقام بيشافوب ؽر جذابة وٓ مشّوؿة،

 وافضاف ؾوها.

ن فغتنـا افاةبوـة ٓ تـاّؤس ذم مااؤشـنا، وإىـ   ؿا أصـاؤ إػ أسـغوـان افاـتوؤ ضه ح

ء ؽةيــب ٓ صــلة بونــه وبــغ ا وــاة، وٓ صــلة بونــه وبــغ ظقــل افتلموــذ صـــييــاّؤس ؾوهــا 

وصاوؤه وظاضفته، وهاجم اد حكات وافتيويالت ذم ادادة افلغوية افنحويـة افتـي تـاؤس 

ـ  اشـرً ذم مااؤشنا، م مّحـل إشـتا  ظبـاس حسـن  إػ أهنا شبب ىفوؤ ضلبتنـا مـن افلغـة،ـ 

ــوآض ةاب ذم ادادة افنحوية واخلالف ؾوها مسًوفوة افضاف، وتا  مسـتوى افتح ل ح

 (13)ذم افلغة افاةبوة.

 : ويتجذ هذا افتخلف ؾو  يع:ختّؾف صرائق التدريس -د

: مـا يـزال افاـبء ذم افاملوـة افتالوموـة افتالموـة  ةة اف ةا ق افتلقونوـةشـو -1

اهل ادالمغ ذم إظم إؽلب، مع أن ادـتالم هـو حمـوؤ افاملوـة، وهـو ظذ ـ ىملقً 

 حــةافق ب افذي يوجه إفوه آهت م، ؾهو اهلـاف وافغايـة مـن هـذه افاملوـة، وينح

اف، وافتازيـز، وافتوجوـه، وا ـث، وافتشـجوع، وتـيمغ افبوةـة صـةدوؤ ادالم ذم اإل

  افاملوة.شـرافغنوة  سن 

ــت تُ ومــا دامــت ادالومــا ــلق  ، ومــا ظــذ هــًٓء ادتالمــغ إٓ أن ان فلمتالمــغ تلقونً

ــوماةضـة فلن ؾهيحيفروها ويسترهةوها،  ــةان افس ذم شـبول  ايع ٕهنـم ك يبـذفوا جمهـودً س

 ا حول ظلوها.
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ــاؤات -2 ــة واده ــات افلغوي ــوين افكفاي ــاق ذم تك ــذا اإلخف ــبب ذم ه ــع افس : ويةج

غـة مـا دامـوا المغ، وإػ ؿلـة مماؤشـة ادتالمـغ فل  اإلخفاق إػ ؽواب افقاوة ا سنة من اد

شلبوغ منفالغ ؾو  يقام إفوهم، وإػ ؽواب افتازيـز وافتوجوـه افحـحو  ٕخ ـا هم، وإػ 

 ظام مساىاة مالمي ادواد إخةى دالمي افلغة ذم تححو  أخ اء ادتالمغ.

فاية اففهم، ؾَ  يقةؤوىه وما يسـتماون إفوـه ما  مِ هْ ويتجذ هذا اإلخفاق ذم افقحوؤ ذمـ 

ب ادتالمون افتاؤيب افكـاذم ظـذ ؿـةاءة آشـت ل، إ  ات وافاؤوس، وك ياؤ  ضـةذم ادحا

فاية افقـةاءة، شـالمًة ذم  تكاد أن تكون مهملة ذم إظم إؽلب.ـ   يتجذ ذم افقحوؤ ذمـ 

ـ افن ق، وؾهً   ـً فلمقـةوء، ويـتجذ ذم  ادـا وؤاء افسـ وؤ، وتوطوًفـ افلماا  واففكـة، وإدؤا

فايــة افتابــر افــوطوفي، ؾهنــاك افتفــات إػ موضــوظات افتابــر افوصــفوة أـثــة مــن  ظــامـ 

آفتفات إػ ادوضوظات افوطوفوة افتي يت لبها ادجتمع مثل إفقـاء افكلـ ت ذم ادناشـبات 

ــةادختلفــة، وـتابــة افةشــا ل، وإظــااد حما اجللســات، وتوجوــه افــاظوات، وـتابــة  ضـ

ــافن ــةشـ ــذاؤ، وَم ــاظوة وآظت ــات اف ــات، وب اؿ  ْل ات واإلظالى
ِ
ــةاء  ء ــت ؤات، وإج آش

 إفخ. ادقابالت، وأصول تقايم اف لبات...

ــتجذ افقحــوؤ أيًضــ ــذوق إد ، وذم  اوي ــة وذم افت ــة واإلمال و ــات افنحوي ذم افكفاي

فاية ا فظ ــة ىبويـةٍ  إ  يغوب آشتشهاد بآيات ؿةآىوة وأحاديَث  ،افنقا، وذم ؽوابـ  يفة، ص

 يتوؾة ؾوها اجل ل وا كمة، من افساث افاة  وافاادي. صاةيةٍ  وى  َج 

، آؾتقاؤ إػ افتقنوات افسبوية ادساظاة ذم تفاول افاملوة افتالوموة افتالموة -3

ؾثمة ؽواب ذم أؽلب ادااؤس ظذ ى اق افساحة افقوموة فلمخابة افلغويـة وإؾـالم 

وذم اشـتخاام هـذه افوشـا ل إريـاؤة فالهـت م  إفـخ. ب...شـواوافةزم افتالوموة وا و

بـاففةق بـغ إشـافوب اجلذابـة فـتالم  وجذبه فلتفاظل بٌجيابوة. وادتالم فاينا حيـس  

ــه  ــه إم، ؾوتكــون فاي ــم فغت ــات ذم تال ــة ذم افوشــا ل وافتقنو ــة واففق ــة إجنبو افلغ

 إحساس شلبي دماه فغته يسشخ ذم ٓ صاوؤه.
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: ويـتجذ هـذا افقحـوؤ ذم ذم إـساب ادتالمـغ مهـاؤات افـتالم افـذااافقحوؤ  -4

ؾهـا، وذم ظـام ة  اَ ظام متكن ادتالمغ من اـتشـاف أخ ـا هم وآظـت د ظـذ أىفسـهم ذم تَ 

ــةمتكنهم من افكشف ذم ادااجم بسهوفة وي ، وظـام متكـنهم مـن اختوـاؤ ادـادة افحـا ة س

 ة واد افاة.فلقةاءة، وذم ظزوؾهم ظن افقةاءة ا ة

مـن ادالحـظ أن ريمـة ؿلـة ذم ادناصـط  :ضعف ممارسة ادـاشط الؾغوية الـال صـػقة -ه

ذم داخـل افحـفوف بسـبب هومنـة اف ةا ـق اإلفقا وـة  إنْ  ،افلغوية افتي ي ؤشـها ادتالمـون

ة، أو ذم جملة ا ا ط، أو جملـة اداؤشـة، شـوأو ذم خاؤج افحفوف ذم اإل اظة اداؤ ،افتلقونوة

تابة افالؾتات واإلظالىات، أو ذم ؾِـ أو ق افتمثوـل، وفقلـة ةَ ذم ادناطةات وادساجالت، أوـ 

 اد ؤشة أرية شلبي ذم تكوين افكفايات افلغوية.

ويــتجذ هــذا افقحــوؤ ذم أن آمتحاىــات تقــوس  :الؼصــور يف أســالقب التؼــوي  -و

آشـسجال ذم إظـم ذم ا فـظ وافتـذـة و ادستوى إول مـن مسـتويات اداةؾـة متمـثاًل 

 وحكــً   وتفــاظاًل  وموازىــة وتالــواًل  إؽلــب، وهتمــل ؿوــاس ادســتويات افالوــا ؾهــً  

 إفخ. ...اوتوطوفً 

ظــذ آمتحاىــات  حـــةأن آمتحاىــات ذم افشــهادة افثاىويــة تقت اومـن ادالحــظ أيًضــ

ــ ــات صــفوية، وفكــن هــذه آمتحاى ــان ريمــة امتحاى ــة، وذم افتالــوم اجلــامايـ  ات ادكتوب

اشتباات من باـ  اجلاماـات مـع أقوتهـا ذم افوؿـوف ظـذ مسـتوى ادـتالم،  فـك ٕن 

 آمتحاىات افشفوية تقوس جواىب ذم إداء ٓ تقوسها آمتحاىات ادكتوبة.

ذم آختباؤات ادوضوظوة ادقننة ذم جمال ؿوـاس إداء  اودماؤ اإلصاؤة إػ أن ريمة ؾقةً 

ن أن تقــوس مســتويات إداء ذم افقواظــا افنحويــة افلغــوي، وهــذه آختبــاؤات يمكــ

 واإلمال وة وماا  ادفةدات وافاةوض، وافتذوق إد .

اىت ادنرمة افاةبوة فلسبوة وافثقاؾـة وافالـوم ؿـا وضـات مـن ؿبـُل اختبـاؤات  وإ اـ 
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موضوظوة ذم افتالوم ما ؿبل اجلاماي ؾٌن ا اجة ماشة إػ وضـع اختبـاؤات فقوـاس إداء 

 فلغة افاةبوة ظذ ؽةاؤ )افتوؾل( ذم افلغة اإلىجلوزية.ذم ا

 ومن هذه ادشكالت:  :مشؽالت ذات صابع اجتامط  -4

ق بغ افنرام افتالومي وشا ة إىرمة ذم ادجتمع، ؾٌـ ا ك يكـن ريمـة سـوؽواب افتن -أ

ــياسـوتااون وتناؽم بغ افنرام افتالومي وافنرام آؿتحـادي واف وافثقـاذم واإلظالمـي  ش

ن ريمــة مشــكلة، ٕن مــا يبنــى مــن ضــةف يتاــةض ذم  م مــن ضــةف آخــة، اْ لَهــفِ ادجتمــع ؾـٌـ

ًٓ شـووٓ اىـت افلغـة افتـي   أن ىاصةتنا يتسمةون أمام صاصات افتلفزة شاظات ضوا ، ؾٌـ اـ 

ـ   ،اإلظالم حمشوة بإخ اء وبافااموة وشا ل هاتبث   ؾٌن افبناء افلغوي افسـلوم ٓ يتحقـق،ـ 

اؿع افشابكة )اإلىسىت( ذم منيى ذم إظم إؽلب ظن افلغـة افسـلومة، ظذ مو شـةأن ما ين

لها ماـاول هـام ذم  شـةوين بافااموة، وباظت د ؤموز وأؤؿام مكان ا ةوف افاةبوة، وهذهـ 

 حة.حـوح اففصـة

افقحــوؤ ذم ؿوــام اجلماوــات إهلوــة وادجتمــع ادــا  بــافتمكغ فلغــة افاةبوــة  -ب

 بناء إمة، إ  إن افتوظوة افلغوية من إقوة بمكان ذم ظمـل تلـك  بيقوة افلغة ذمحـروافتب

اجلماوات، وظـذ ادسـًوفغ ؾوهـا افوفـوج إػ  مـة ادجتمـع وافتحـةك فت بوـق افاشـاتر 

وافقواىغ افتي تنص ظذ اشتا ل افاةبوة ذم مجوع اداامالت افةشموة ذم افاوا ة ا كوموـة 

يةوهنــا ظــذ واجهــات ادحــال افتجاؤيــة وذم افشــواؤل، ـاؾــة، ومةاؿبــة افتجــاوزات افتــي 

ومةاؿبة افزامج ادوجهة إػ إضفال ذم افةيـاض وافتلفـزة واإلظـالم وادجـالت افاوؤيـة 

 إفخ. وافنشاضات افثقاؾوة...

وافواؿع أن هذه اجلماوات تست وع أن تًرية ذم افةأي افاام، وأن تًرية ذم افوؿت ىفسـه 

ــة افتالموــة ذم صــاحب افقــةاؤ، وأن تامــ ل ظــذ افتوظوــة، وأن تســهم ذم افاملوــة افتالومو

اٍت وىــاواٍت ضـــةبتقــايم مالحراهتــا، وأن تقــوم بمناصــط فغويــة ذم مجوــع ادجــآت حما
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حة، حـــوحوات محــوؽة باففســـةومنــاطةاٍت ومســابقات، وإؿامــة ماــاؤض، وظــةض م

 (14)إفخ. وظةض أؾالم ..

ــةوج  ــو اخل ــات ه ــذه اجلماو ــل ه ــم ذم ظم ــاء وإن اده ــام آـتف ــب وظ ــن ادكات م

بافتناياات ادتالحقة، وإى  بافامل اجلاد ذم ادواان ظذ ؽـةاؤ مـا جيـةي ذم افـاول ادتقامـة 

 هلا ذم ادجتمع. اظلوها، ومتكونً  اا ةيحة ظذ هويتها ادتمثلة ذم فغتها، حفاطً 

ــةتلك هي با  مشكالت افلغة افاةبوـة، وٓ يـتمكن أحـاىا مـن ح ادشـكالت  ح

بادااجلـة افالموـة واإلحسـاس افاـايل بادسـًوفوة  ا إػ ما يـةاه جـايةً شـراؾة، ويكفوه أن يـ

 دماه فغتنا إم، وافتي ظذ أبنا ها أن يكوىوا باؤين هبا بّةهم بيمهم.

                                                           

دوؤ ادسًوفغ ذم ىؼ افلغة افاةبوة ذم  -افاـتوؤ حممود أمحا افسّوافلتفحول ُينرة: ( 14)

ـاىون افثا   اجلزء إول 86ادجلا  -جملة جممع افلغة افاةبوة بامشق -مًشساهتم وتنموتها

 .17و 2011)يناية( 
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ادةجـع افسـابق  -ة افقوموـةحــوافلغة وا فا  ظـذ مقومـات افشخ -افاـتوؤ أمحا هوكل -

ة حـــوافلغــة وا فــا  ظــذ مقومــات افشخ -اـتوؤ هوكــلىقــاًل ظــن بحــث افــ 115و

 -افقـاهةة -اجلماوة اخلرية اإلشالموة -ىاوة افلغة افاةبوة بغ افواؿع واديمول -افقوموة

 .2001ماؤس 

ادـًمتة  -افنمـو وإقوـة آؿتحـادية -ادحتـوى افةؿمـي افاـة  -افاـتوؤ ظبا افقادؤ افكـامع -

 .2009« يوىوو»حزيةان  -دمشق -ى افةؿمي افاة افوضني إول فحناظة ادحتو

ادــًمتة إول فألظضــاء ادةاشــلغ  -وضــع افلســان افاــة  ذم اجلزا ــة -افــاـتوؤ ظــ ؤ اف ــافبي -

 .2009دجمع افلغة افاةبوة ذم افقاهةة، أبةيل )ىوسان( 

ذم تالمهــا  ةصـــةافتحــايات افتــي تواجههــا افلغــة افاةبوــة اداا -افــاـتوؤ حممــا أمحــا اداتــوق -

ــة  -ادملكــة افاةبوــة افســاودية أىمو ًجــا -وافتالــوم هبــا ذم دول اخللــوج افاــة  افلغــة افاةبو

أبــو طبــي  -مةـــز افاؤاشـات وافبحــوث آشــساتوجوة -وافتالـوم، ؤؤيــة مســتقبلوة فلت ــوية

 .328و 2008

ة افاةبوة بامشـق جممع افلغ -ؿضايا ؤاهنة حول افلغة افاةبوة وافشابكة -افاـتوؤ حمما مةاياا -

 .20و 2006

جملــة  -افكفايــات افلغويــة ف ــالب مــا ؿبــل افتالــوم اجلــاماي -اســـوافــاـتوؤ حممــود أمحــا اف -

 .29و 2012ديسمز  -افااد افثافث وإؤباون -افتاةيب

ادًشسة افاامة افسوؤية فلكتاب بوزاؤة افثقاؾـة  -دؤاشات تةبوية -اسـوافاـتوؤ حممود أمحا اف -

 .124و 2010مشق د -افسوؤية
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 -افلغـة افاةبوـة ذم مًشسـاهتم وتنموتهـا شــةدوؤ ادسـًوفغ ذم ى -اســوافاـتوؤ حممود أمحا اف -

ــة بامشــق ــة افاةبو ــة جممــع افلغ ــا  -جمل ــاية(  86ادجل ــا  )ين ــاىون افث  2011اجلــزء إول ـ

 .17و

شــنة  - شــوؤيةمنشــوؤات وزاؤة افثقاؾــة ذم -ذم إداء افلغــوي -اســـوافــاـتوؤ حممــود أمحــا اف -

 .104و 2005

ادـًمتة افـوضني إول  -منرـوؤ إؿلومـي -افلغـة افاةبوـة ظـذ اإلىسىـت -افاـتوؤ منحوؤ ؾةح -

 .2009« يوىوو»حزيةان  -دمشق -فحناظة ادحتوى افةؿمي افاة 

ادـًمتة افـوضني إول فحـناظة  -اإلىسىت وىقـل اداةؾـة ذم افـوضن افاـة  -افاـتوؤ ىبول ظع -

 .2009 -حزيةان )يوىوو( -توى افةؿمي افاة  بامشقادح

ادًمتة افـوضني إول  -صوؤة  قوقة ،ادحتوى افةؿمي افاة  -خ ظبواصـوافاـتوؤ ىوؤ افاين  -

 .2009« يوىوو»حزيةان  -دمشق -فحناظة ادحتوى افةؿمي افاة 

 .2003 -تقةية افتنموة اإلىساىوة افاةبوة -

 .2003بروت  -ول إىقا  افلغة افاةبوةشـةم -مًشسة اففكة افاة  -

 

         


