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في  –تشخيصا وعالجا  –وأزمة اللغة العربية أعمق ، وأبعد آمادا من أن تتناول 

مثل هذه الوريقات ، ولكن ذلك اليمنع من أن أقدم بعض التوصيات التي أزعم 
معالم وُصوي على طريق الحل . وهي تتناول المشكلة من أربع أنه يمكن اتخاذها 

 زوايا هي:
 اللغة العربية لغة دينية قومية . -
 اللغة العربية مادة تعليمية . -
 مدرس اللغة العربية . -
 التوجيه الفني للغة العربية . -

 اللغة العربية لغة دينية قومية 
للنهوض باللغة العربية( على مستوى الوطن العربي كله ،  إنشاء ما يمكن أن نسميه ) المجلس األعلى -1

وتكون مهمته وضع خطة طويلة المدى ذات مراحل مدروسة للنهوض باللغة العربية ، وتخليصها من عوامل 
 الضعف ، والركة والغثاثة .

ية على وينبثق من هذا المجلس األعلى مجالس ، أو لجان فرعية للتخلص من مشكالت اللغة العربية المحل
 لجنة السعودية ..( على أن يكون هناك متابعة جادة لإلنجازات . -مستوى البلد الواحد ) لجنة مصر

 إعداد اإلعالميين إعدادا سليما راقيا رشيدا حتى يكون العطاء سديدا . -2
 . أن تكون العربية الفصحى هي أداة التعبير الوحيدة في وسائل اإلعالم وخصوصا التلفاز واإلذاعة -3
 اإلكثار من األمسيات الثقافية والبرامج اللغوية والتعليمية في وسائل اإلعالم وخصوصا التلفاز . -4
أن تكون المادة الترفيهية المقدمة )األفالم والمسرحيات والتمثيليات ( باللغة العربية السهلة البعيدة عن  -5

التطبيق سيجعل من ذلك أمرا طبيعيا الغرابة فيه  التقعر ، وقد تأخذ الناس الغرابة أول مرة ، ولكن التدرج في
 . وقد يعترض على هذه الدعوى بما يأتي :

من العقبات التي تعترض ذلك أن األعمال الجاهزة حاليا من األفالم والمسرحيات ، أغلبها الغالب  -أ
 بالعاميات .

سبة لألطفال ويمكن تفنيد صعوبة استساغة هذه األعمال الجديدة بالعربية الفصحى ، وخصوصا بالن -ب
 هذين االعتراضيين بما يأتي :

 التدرج الكمى فى تقديم هذه المادة العربية الفصحي كفيل بخلق التعود واالستساغة. -أ
 ستكون بالفصيحة السهلة الميسرة مما يسهل فهمها واستساغتها . –كما ذكرت آنفا  -أن هذه األعمال -ب

اليرفضون مثل هذه األعمال ما توفر فيها عناصر التشويق ، وجمال  –بخاصة  –ثبت أن األطفال  -ج 
العرض ، ورقي المضمون ، وقد رأيت أبنائي الصغار يقبلون بحرص شديد على بعض أفالم " الكارتون " 
الناطقة بالعربية الفصحى ، أكثر من إقبالهم على نظيرات لها بالعربية، ألن األولى فيها من مظاهر الجمال 

 ا ال يتوافر فى الثانية .الفني م
 اللغة العربية مادة تعليمية :
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 ( جعل اللغة العربية مادة أساسية فى الجامعات العربية بكل كلياتها ، بما في ذلك الكليات التجريبية .1
 ( تعريب المواد العلمية ، والهندسية وأن تكون اللغة العربية هي لغة تدريس هذه المواد.2
العربية التخصصية في السنة النهائية من المرحلة الثانوية ، تمهيدا اللتحاق طالبها ( إنشاء شعبة اللغة 3

 بكلية دار العلوم والكليات األزهرية ، وأقسام اللغة العربية بكليات اآلداب والتربية .
رجة ( د 150فى السنة النهائية من المرحلة الثانوية إلى ) –( رفع درجات اللغة العربية بفروعها المختلفة 4

 درجة ( كما هومعمول به فى المدارس المصرية . 60أو50بدال من )
إلى " وحدات " بحيث يكون لكل وحدة  –ابتداء من الصف األول بالمرحلة الثانوية  –( تشقيق فروع العربية 5

 كيانها المستقل تدريسا وتقييما ) نجاحا ورسوبا ( على النحو التالي:
 درجة 50التعبير والقراءة  -أ

 درجة 50النحو  -ب
 درجة 50النصوص واألدب والبالغة –ج 

( اختصاص المدرس بتدريس " وحدة واحدة " من الوحدات الثالث السابقة واليقوم بتدريس أكثر من وحدة 6
ا )التخصيص( سيمكن المدرس من التوفر على مادته ، وتعمقها والتمكن إال لضرورة ملحة ، وال شك أن هذ

 منها .
( إضافة مادة جديدة في السنة النهائية من المرحلة الثانوية هي مادة ) جماليات القرآن الكريم ( يرصد لها 7
 زا بيانيا .( درجة تبرز ما في القرآن من السحر البيانى ، والقيم التعبيرية والتصويرية بوصفه إعجا50)

وواضح أن هذا النوع من الدراسة يختلف عن التفسير الذى يعطي اهتمامه األكبر للشرح اللغوي وإبراز القيم 
 الدينية ، واالجتماعية واإلنسانية .
 مدرس اللغة العربية :

وى والمدرس هو قطب الرحى فى هذا المجال . ومما يؤسف له أن مدرسي اللغة العربية حاليا هابطو المست
 وخصوصا الذين تخرجوا حديثا ، لألسباب التي ذكرتها آنفا . 
 وحتى يستعيد مدرس اللغة العربية مستواه الطيب كي يتمكن من العطاء السليم السديد اوصي بما يلي:

( نشر مراكز تحفيظ القرآني في القرى والمدن وتشجيعها ، ومنح القائمين عليها ، والملتحقين بها حوافز 1
 ة .مادية قيم

( إعادة المسابقة ) امتحان القبول( لدار العلوم ، واشتراط حفظ القرآن أو نصفه على األقل بالنسبة 2
 للملتحقين بالكليات األزهرية .

( منح الطالب حوافز مادية شهرية مشجعة ) وقد كان هذا النظام معموال به من قبل في دار العلوم واألزهر 3
.) 
دمية المطلقة ، بحيث اليرقى المدرس ترقية مادية أو أدبية ) من اإلعدادي إلى ( إلغاء نظام الترقية باألق4

الثانوي ، ومن مدرس عادي لمدرس أول ، ثم إلى وكيل ، أو ناظر أو موجه .... الخ ( إال بعد أدائه امتحانا 
تشكل من رجال  جادا في عدد من الكتب األدبية ، والنقدية ، والتربوية ، وبعد مقابلة جادة عادلة مع لجان

 مشهود لهم بالكفاية في مجال العلم والتعليم والترية .
( إدخال مادة التربية ، ومادة طرق التدريس فى السنتين األخيرتين فى مرحلة الليسانس فى الكليات التي 5

 يتخرج فيها المدرسون ، على أن يرصد النصف األخير من السنة األخيرة للتربية العملية .
 ني للغة العربية :التوجيه الف
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وظيفة الموجه من الخطورة بمكان، ألن توجيهاته تؤدي إلى ما يمكن تسميته " بالنتائج المركبة أو المزدوجة 
"، فهو يوجه مدرسيه ويرشدهم ، وهذه التوجيهات تنعكس على التالميذ إذا أخذ المدرس نفسه بها . ومن 

 بما يأتى :هنا تأتي خطورة مهمته . لذا أوصى في هذا المجال 
ولكن من  –ال من العلم والثقافة فحسب  –أال يختار لهذه الوظيفة إال من كان على مستوي رفيع جدا  -1

 القدرة التربوية على التوجيه واإلرشاد كذلك .
 تخفيف العبء عن الموجه ، بحيث ال يزيد نصابه علي: -2

 مدرسا في المرحلة االبتدائية . 35
 عدادية ) المتوسطة ( .مدرسا في المرحلة اإل 25
 مدرسا في المرحلة الثانوية . 20
 تكون مهمة الموجه ذات شقين : شق عملي ، وشق تقييمي تقديري  -3
الشق العملي التعليمي : ويتحقق بقيامه بالتدريس الفعلي في فصول المدارس التي يشرف عليها تدريسا  -أ

 وع ، بحيث يغطي كل فروع المادة كل شهر .نموذجيا بمحضر من المدرسين لحصتين أو ثالث في األسب
الشق التقييمي التقديري : ويعني ما يسجله الموجه فى تقريره السنوي أو نصف السنوي عن كل مدرس  -ب

 من مدرسيه .
هواألهم وهو األعمر بالفائدة ، ألن الموجه عمليا يكون  –الذي ال وجود له حاليا  -وواضح أن الشق األول

 ذي للمعلمين في تدريس اللغة العربية مادة وطريقة .مثال ونموذجا يحت
وعودا على بدء أقول أن ما قدمته في هذه الوريقات أقل ، وأضعف من أن يحيط بالمشكلة تشخيصا وحال ، 
وكل ما قدمته اليزيد على كونه " مالحظات ميدانية " ,ورؤية شخصية لما أزعم انه " معالم على طريق الحل 

جران ، وإن جانبت الصواب أو جانبني الصواب فلي أجر واحد ، وأجر واحد ليس بالحظ " فإذا أصبت فلي أ
 اليسير في زمننا هذا . والحمد هللا في األول واآلخر.

Komeha@menanet.net 
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