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مستقبل حنو  اإلسالمية اجلامعات موقف  
  إندونيسيا يف العربية اللغة 

 
خالص نور أمحد  

  احلكومية اإلسالمية "أغونج تولونج" جامعة
 

 وتعزيز االجتماعي التحول سياق يف العربية اللغة مستقبل إن:صلخم
 على قريب حد إىل يتوقف إندونيسيا يف اإلسالمية اجلامعات يف الدميقراطية

 إسهام �ت لقد. العربية اللغة ونشر وتوطني وإنتاج اكتساب يف النوعي دورها
 ، والثقافية واالجتماعية اللغة أبعادها جبميع التنمية عملية يف اجلامعات هذه

 الذاتية القدرات تطوير يف فاعال وعامال اإلنسانية التنمية شروط من شرطا
 اإلنسان ينشدها اليت االجتماعية للرفاهية الرئيسي املصدر كونه إىل �إلضافة

 منذ العموم وجه على اجلامعات هذه جا�ت اليت التحد�ت أبرز من ولعل. 
 التدريس وهي اجلامعة �ا تضطلع اليت التقليدية املهام حتقيق كانت السبعينات

 على التدريسية العلمية أطرها خالل من فهي.  العامة واخلدمة والبحث
 مث ومن  اجلامعيني الطلبة من �ا للملتحقني املعرفة بنقل تقوم درجا�ا اختالف
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 علمية حبوث من به تقوم ما اىل إضافة ، اللغوية �ملهارات ا�تمع تزويد
 املشاريع بعض وإجناز االستشارية اخلدمات تقدمي وكذا وميدانية وجتريبية
  . والعملية اللغة و االجتماعية �لتنمية املتصلة

 
   .العربية اللغة مستقبل، اإلسالمية، اجلامعات موقف،:  األساسية الكلمات

 
  مقدمة

 املسلمون يعترب و القرآن لغة هي بل العاملية اللغات إحدى العربية اللغة
 يف أكان سواء اللغة هذه املسلمون درس هلذا و دينهم، لغة العربية اللغة

. إندونيسيا يف العامة اجلامعات يف أم خصوصا احلكومية اإلسالمية اجلامعات
 مهارة: هي و  مهارات أربع على يشتمل أن البد العربية اللغة تعليم و

  . ١الكتابة ومهارة القراءة، مهارة الكالم، مهارة  االستماع،
 القرن من الثاين النصف يف إندونيسيا يف اإلسالمية اجلامعات شهدت وقد

 سريعة وتغريات جساما وإحدا�ً  حامسا تغرياً  والعشرين احلادي القرن وبداية العشرين
 املوجة – إطار يف عقب، على رأسا احلياة جماالت شيت يف املوازين قلبت متالحقة
 والثورة التكنولوجية، والثورة  االتصاالت وثورة العلمية الثورة:  يف واملتمثلة الثالثة،

 وبداية املاضي القرن �اية يف حدثت اليت اهلائلة واالكتشافات الفائقة، املعلوماتية
 .٢عميقة وعلمية حضارية بفجوة العامل وشطرت الثالثة األلفية

                                                 
. ص) م١٩٧٧دار العلم،: الكویت(الدمر داش عبد المجید شرحان، المناھج المعاصرة ١

١٥٢. 
مشروع تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس : القاھرة(، التدریس الفعالمجموعة المؤلفین، ٢

 .٤٣- ٤١. ص) م٢٠٠٥والقیادات، المجلس األعلى للجامعات، 
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 العديد -والعشرين احلادي القرن حنو يــخطو وهو- العربية اللغة تعليم ويواجه
 نتحرك أن علينا تفرض التحد�ت هذه .واحمللية واإلقليمية، الدولية، التحد�ت من

 لن مكانته العلمي السباق هذا يف يفقد فالذي العامل، بركب لنلحق وفاعلية بسرعة
 إىل تشري التحرك هذا وطبيعة إرادته، ذلك قبل سيفقد وإمنا .صدارته فحسب يفقد

 املعلمني لدى اسرتاتيجياً  خياراً  أضحى الذي البالغة تعليم بتطوير االهتمام ضرورة
 على يعيشوا أن وإما التحد�ت هذه يواجهوا أن فإما .اإلسالمية اجلامعات يف

  .اهلامش
 الدولة، تفكيك إىل تسعى إ�ا. للعوملة األعظم اخلطر يبدو هنا ومن

 نشاط يوجد فال وجهها، يف عائقاً  يعد للدولة واملؤسسي الوطين الكيان ألن
 اهتماماً  أضعف أيديولوجية توجد وال كالتجارة، الوطنية العتبارات عداء أكثر

 اجتناب و كالسوق للحدود ضراوة أكثر حتد يوجد وال كالرأمسالية، �لوطنية
  . العربية اللغة عن املسلمني

. التحد�ت؟ هذه ملواجهة إندونيسيا يف اإلسالمية اجلامعات فعلت فماذا
 بعقلية العربية اللغة مستقبل يف إندونيسيا يف اإلسالمية اجلامعات تفكر أن أوالً  البد

 حولنا من العامل. وقراراتنا حياتنا على تسيطر تزال ما اليت املاضي بعقلية ال املستقبل
 أصبح لقد. مسبوقة غري حتوالت تشهد القوة ومصادر تتطور، التفكري وطرق يتغري

 لكل وشامال اجلديدة، الدولية والعالقات العصر متغريات تقتضيها ضرورة التغيري
  . ومكو�ته وهيئاته ا�تمع مؤسسات
  العربية اللغة تعليم يف �ندونيسيا اإلسالمية اجلامعات مشكالت
    الفكري الغزو مشكالت

 الغزو مواجهة يف كالرائد إندونيسيا يف اإلسالمية اجلامعات وكانت
 لغري العربية اللغة تعليم مادة يعين املادة هذه تدريس عدد قررت أ�ا الفكري
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 اجلامعية املرحلة من العديد يف لطال�ا)  الفكري الغزو( ومادة  �ا الناطقني
 اجلامعة اجلامعات هذه ومن .أمساء عدة حتت العليا الدراسات يف وكذلك

 املرحلة طالب على) الفكري الغزو( مادة تدريس قررت اليت اإلسالمية
 املادة وتسمى. احلكومية اإلسالمية أغونج تولونج جامعة هي اجلامعة،

 املادة و"  العصرية املصطلحات"ب تسمى اليت املادة و "العصرية القراءات"بـ
  مواجهة يف ترتكز الدراسية املواد وتلك" املضموين التحليل"ب تسمى اليت

  .٣الفكري الغزو
 جامعة يف األدب و العربية اللغة تعليم قسم فإن فحسب هذا وليس

 الطالب على قرر قد كان تقريباً  سنوات أربع قبل ماالنج إبراهيم ملك موال�
 �للغة وصلته املعاصر اإلسالمي الفكر( كتاب دراسة اآلداب لكلية املنتسبني

 يف احلكومية اإلسالمية قديري جامعة جهود عن احلديث ويطول. العربية
 من فيها حدث وما الدراسية املناهج نعرف أن فيكفي الفكري الغزو مواجهة

" بـــ تسمى مادة يف القضية �ذه كبري وعي على يدل وتطوير تعديالت
 الفرتة يف و�لذات األوقات من وقت ففي ٤".إندونيسيا يف التنصري حركات

 املناهج بعض استعارت قد إندونيسيا يف اإلسالمية اجلامعات كانت اليت
 أو الر�ضيات مادة يف ندرس كّنا الشقيقة الدول بعض من والكتب الدراسية
 أر�حاً  عليها يطلق يكن مل وإن الربوية واألر�ح الفوائد حنسب كيف احلساب

 وعلم االجتماع علم مثل أخرى مناهج يف أخطاء هناك كانت أنه والبد. ربوية

                                                 
 ٥- ١في تاریخ  . مالحظة الباحث في الجامعات اإلسالمیة الحكومیة في جاوى الشرقیة ٣

 م٢٠١٦مارس 
 ١٥- ١١في تاریخ  . اإلسالمیة الحكومیة في جاوى الشرقیةمالحظة الباحث في الجامعات  ٤

 م٢٠١٦مارس 



موقف الجامعات اإلسالمیة  نحو مستقبل اللغة العربیة  ، خالص نور أمحد  

    ٩٨                                  ٢٠١٦یونیو  -ولاألالعدد  -رابعالمجلد ال :التدريس
 
 

 تغيري يف السبب هو االستشراق ألخطار التنبه وكان واجلغرافيا والتاريخ النفس
  .٥تعديلها أو املناهج هذه

   العربية حنو صعوبة مشكالت
 يف الباحـــث الحـــظ وكمـــا – الباحـــث اقـــرتح وصـــعو�ته النحـــو قضـــية ويف
 النحـو علـم مـادة يف شـاملة تغريات وجود  – إندونيسيا يف اإلسالمية اجلامعات

. اإلعـــــراب قواعـــــد بعـــــض عـــــن واالســـــتغناء الكلمـــــات، أواخـــــر تســـــكني:  مثـــــل
 الســيما خصائصــها �وضــح العربيــة اللغــة مــن تســتبعد اقرتحهــا الــيت واملقرتحــات

  . ٦النحو قواعد يف
 أو ختـــرتع الـــيت األمـــور مـــن ليســـت القواعـــد أن إىل الطلبـــة هـــؤالء يتنبـــه ومل

 عليــه يقــوم الــذي اإلعــراب فنظــام نفســها، اللغــة مــن تنشــأ بــل تقــرتح أو تفــرتض
 واللغــة العــرب، لكــالم اســتقرائهم مــن اكتشــفوه بــل النحــاة يصــنعه مل العربيــة حنــو

 وال معــرب، العــريب فالشــعر عليــه، قائمــة لنــا املعروفــة عصــورها أقــدم منــذ العربيــة
  . �٧عرابه إال يفهم وال معر� إلينا وصل الكرمي والقرآن. �عرابه إال يستقيم
 الـيت القواعـد والقـرآن العريب الشعر من استخلصوا أ�م هو النحاة عمله وما
 وظلــــوا .الكــــرمي القــــرآن علــــى احلفــــاظ ذلــــك مــــن هــــدفهم وكــــان. العربيــــة تضــــبط

 وأي اللغـــة جـــوهر هـــي فالقواعـــد. هـــذا يومنـــا حـــىت اهلـــدف هـــذا علـــى حريصـــني
 صــــنعه مــــا أدى وقــــد.  دعائمهــــا ونقـــض اللغــــة هــــدم إىل تــــؤدي لتغيريهــــا حماولـــة

                                                 
، الطبع�ة األول�ى،  طرق تعلیم التفكی�ر لألطف�ال، ١٩٩٠عبد الكریم الخالیلة، عفاف اللبابیدي، ٥

 ٢٤-٢٣. ص. األردن، دار الفكر: عمان
 ٥- ١  في تاریخ. مالحظة الباحث في الجامعات اإلسالمیة الحكةمیة في جاوى الشرقیة ٦

 م٢٠١٦مارس 
اللع��ب وتنمی��ة اللغ��ة ل��دى األطف��ال ذوي اإلعاق��ة العقلی��ة ،  ٢٠٠١س��ھیر دمحم س��المة ش��اش، ٧

 ٧٩-٧٨. ص. مكتبة األنجلو المصریة: ،  القاھرةالطبعة الثالثة
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 الـــرتاث علــى احلفـــاظ واىل حقــاً  القـــرآن علــى احملافظـــة إىل عليــه واســـتمروا النحــاة
  . ٨به وينتفع اليوم يقرأ حبيث والعلوم الفنون من العريب

  . العريب النحو صعوبة تصوير يف املبالغة
 اإلنسـانية اللغـات فكـل قواعـد تنتظمهـا اليت وحدها العربية اللغة وليست

 ومقاصــدها لفكرهــا ومصــورة مفهومــة تكــون وال كالمهــا، �ليــف يف نظامهــا هلــا
 مــن هلــا تعرضــوا مــن ومبالغــة النحــو مشــكلة ضــخم مــا ولعــل.  القواعــد �ــذه إال

 حبكـم – وهـم تعلمـا تعلموهـا بـل اكتسـا� العربية �خذوا مل أ�م �لنقد األجانب
 شـــك وال واإلعـــراب. قواعــد مـــن يوافقهـــا ال مــا علـــيهم يصـــعب – األويل لغــا�م

 يصــعب قواعــد مــثال اإلجنليزيــة ويف لغتــه يف إعــراب ال الــذي املــتعلم مشــكلة هــو
  . ٩كافيا تعلما تعلمها اكتسبها من غري على

ـــة اللغـــة علـــى احلفـــاظ دام فمـــا مث ومـــن  ومـــادام عليـــه، متفقـــا هـــدفا العربي
ـــتمكن أن عليهـــا احلفـــاظ مـــن اهلـــدف  قـــراءة وعلـــى وفهمـــه، القـــرآن قـــراءة مـــن ن
ـــوم وفهمـــه العـــريب الـــرتاث ـــد، القريـــب املســـتقبل ويف الي  لتغـــريات جمـــال فـــال والبعي
  .اللغة من املستخلصة القواعد بنية يف شاملة

 املثــال ســبيل وعلــى يعلــم، ال أو قواعــد مــن يعلــم فيمــا احلكــم هــي واللغــة
 عليهـــا للحفـــاظ نـــدعو الـــيت اللغـــة يف مـــادام غريبـــا مـــثال املثـــىن إلغـــاء اقـــرتاح يبـــدو

                                                 
جامعة : بغداد(الخرائط الذھنیة الرقمیة، مجلة التعلیم االلكتروني  حسین دمحم عبد الباسط، ٨

 ٨٧. ص ) م٢٠١٣المنصورة، 
أث��ر اس��تخدام الخریط��ة الذھنی��ة ف��ى ت��دریس القواع��د عل��ى إتق��ان تالمی��ذ   ، دمحم عب��اس عراب��ي٩

: الری�اض(  ، دراس�ة تجریبی�ة، مجل�ة البح�وث التربوی�ةالصف الخامس االبتدائي لمھارات اللغة العربیة
 ٤٣. ص) م٢٠٠٨دار الحكمة ،  
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 احملافظــة ولــدعوى �حيــة، مــن للواقــع مناقضــا عنــه االســتغناء اقــرتاح ويعــد. مثــين
  . ١٠أخرى �حية من وفهمه القرآن قراءة وعلى العربية، اللغة على
   املعاصرة املظاهر و العربية اللغة

 وعلمي�ا فكر��  أهليها اضطراب مضطربة العربية اللغة أنَّ  فيه جاء وقد
 من ضيِّق رُكن يف حمشورة -  العرب لغة وهي -  فالفصحى واجتماعي�ا، وثقافي�ا
 أو العام، اجلوِّ  على تسيطر ورطا�ت هلجات ذات وعاميات اللُّغوية، الساحة
 وامليل ُفصحاهم، عن الناس انصرافُ  سوًءا األمرَ  وزاد. وذاك هذا من خليط

 دائرة واتِّساع العلميَّة، املواقع بعض عن َعْزهلا صورة يف اللغوي التغريب إىل
  ١١.وغريها اللُّغات جامعات يف ُممثلة األجنبية اللغات

 وأحزاً�، شيًعا فتفرقوا املضطرب، الوضع إزاء الناس حيار أن طبيعي�ا وكان
 ومل ذاك، أو املستوى �ذا األخذ إىل تدعو) خائبة أو صائبة( نظر وجهة منها لكلٍّ 
 التلوث هذا من وُخيلُِّصنا واضح، خطٍّ  أو حاسم رَْأيٍ  إىل الُفَرقَاءِ  من أيٌّ  ينتهِ 

    .اللغوي
 عربية غري �مساء والشركات احملال  تسمية املعاصرة املظاهر من و
 العريب العامل أحناء كل يف تنتشر ظاهرة وهي. التخاطب يف هجني لغة واستخدام

 وال. والقرى املدن من املناطق كل ويف الطبقات كل وبني اإلسالمية والدول
                                                 

والص�رف والع�روض بكلی�ة دار العل�وم، ف�ي  وذلك مثل ما قالھ الدكتور دمحم عید أستاذ النحو١٠
أن  -كم�ا أح�س ب�ذلك كثی�رون غی�ري –وقد أحسست أنا أتلقى دراسة علوم البالغ�ة  "الثمانینات بمصر 

ھذه الدراسة ال تفیدنا فكریا وال وج�دانیا وال تنم�ي ثقافتن�ا أو ش�عورنا، وأن الموض�وع كل�ھ ص�ناعة آلی�ة 
عن متطلب�ات العص�ر وروح األدب، إذ تتج�ھ دراس�ة البالغی�ة  ذھنیة تدور في إطار تجریدي بعید تماما

مقتض��ى الح��ال، والتش��بیھ المف��رد والمرك��ب (إل��ى إی��راد قواع��د نحفظھ��ا ع��ن  -كم��ا ھ��ي علی��ھ اآلن –
والمج���از واالس���تعارة التمثیلی���ة والكنای���ة والخب���ر واإلنش���اء والفص���ل والوص���ل واإلیج���از واإلطن���اب 

، ص ١٩٨٩دمحم عی�د، .  (لت�ي ت�دور ف�ي إط�ار الص�ناعة البالغی�ةوغیر ذلك م�ن األبح�اث ا)  والمساواة
١١١ (. 

تحقیق عبد الحلیم النجار، الھیئة المصریة العامة ، . م٢٠١٦ابن جني،  الخصائص ،  ١١
 ١١٢. ص. القاھرة
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:  يقول املختلفة بتجليا�ا الظاهرة هذه ويف. احلاضرة الظروف يف تتوقف أن يرجى
 أن مصر غري أو مصر يف وطين أي يشرف ال:  املصري الصحفي هويدي فهي

 احملالت الفتات أغلب أن يكتشف مث بلده، عاصمة يف الرئيسية �لشوارع يطوف
 حبروف مكتوبة إجنليزية كلمات من أو الالتينية �حلروف مكتوبة إما الكربى

  . ١٢عربية
 التسابق ذلك يلحظ حني ريب ال املرء يتلبس مهني شعور وهو

 عناوين اإلجنليزية واملفردات الكلمات انتقاء يف األعمال رجال بني املدهش
 تصبح لكي أنك مفاده �ئسا انطباعا الناس بني أشاع الذي األمر ملشروعا�م،

 تنسلخ أن عليك مضمو�، رحبا لسلعتك حتقق أو حمرتما، مهنيا أو أعمال رجل
 إىل به نفسك تقدم ملشروعك غريبا امسا وتنتحل بالدك للغة وتتنكر جلدك من

  . ا�تمع
 هذه عن الثقافة وعن اإلعالم عن املسؤولني سكوت من ويعجب

 واملذيعات املذيعني ألسنة على يرتدد ما مثال الحظ املثال سبيل وعلى الظاهرة
 �ا تقوم اليت األنشطة بعض مثال والحظ إليها، حاجة ال أجنبية ألفاظ من

 وهي..  والرتينإىل والبينإىل والسيمبوزيوم اهلناجر:  عنوان حتت الثقافة وزارة
 بينما املضمون إليها توصل عربية �مساء للناس تقدم أن ميكن كان أنشطة
  .وهويته ا�تمع لغة حترتم

 ويعدها) االستعجام( مصطلح الظاهرة هذه على اللغويني أحد ويطلق
 هلا لتفسريه تقدير� ومع. احلضارية �لدونية والشعور النفسي اال�زام مظاهر من
 األغذية حمال انتشار مع ظهورها، يف االقتصادي العامل إمهال ينبغي ال

                                                 
تصمیم أنشطة التعلیم اإللكتروني األسس حمدي أحمد عبد العزیــــــز و فاتن أحمد العلق،  ١٢

 .١١٩ص، ) م٢٠١٤دار الفكر العربي، : القاھرة( طبیقاتو النماذج و الت
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 مثل وانتشار سطوة ذات اجلنسية، متعددة كربى شركات متتلكها اليت واألشربة
  . وتكا وماكدو�لد هارديز

) العربليزية( هويدي فهي يسميه ما وهو الظاهرة هلذه آخر مظهر ومثة
 جامعا�م يف الشباب ألسنة على تشيع واإلجنليزية العربية من هجني لغة وهي

 التعايل إىل نزعة وهي واجلامعات، املدارس يف الدرس قاعات يف بل ونواديهم
  .١٣العصرية �لثقافة التظاهر واىل الناس، عامة على

  األجنبية �للغات تعلم اليت اجلامعات انتشار
 جوانبهـــــا مــــن معاجلتهــــا ينبغــــي مث ومــــن اجلوانــــب معقــــدة قضــــية وهــــي

 فــإن املثــال ســبيل وعلــى فحســب، منهــا واحــد جبانــب االكتفــاء وعــدم املختلفــة
 تســـتطيع ال ضـــخمة ماليـــة أعبـــاء الدولـــة علـــى تفـــرض الكبـــرية الســـكانية الـــز�دة
 حبيــــث التعليميـــة القاعـــدة بتوســـيع القاضـــية التعليميـــة السياســـة لتحقيـــق حتملهـــا
 وإعطـاء الشـاملة، اجلـودة ضـمان مـع األطفـال لكـل اإللزامـي التعليم فرصة تتوافر
  .١٤اجلامعي التعليم مؤسسات يف أكرب فرص

 إىل واحلاجـــة اخلصخصـــة إىل واالجتـــاه املعاصـــرة الظـــروف هـــذه ظـــل ويف
 العمليــة متويــل يف ا�تمعيــة املشــاركة تشــجع الدولــة بــدأت تنافســي متميــز تعلــيم

 ال كمـا. واألجنبيـة اخلاصـة اجلامعـات وإنشاء اخلاص التعليم بتشجيع التعليمية،
 واللغويـــة والنفســية االجتماعيــة اآل�ر عــن التغاضــي – حــال أيــة علــى – ينبغــي
  .  األجنبية �للغات للتعليم

                                                 
یوس�ف ب��ن س��الم الش��كلي،  برن�امج ت��دریبي لتنمی��ة مھ��ارات انت�اج مواق��ھ االنترن��ت التعلیمی��ة ١٣

معھ���د البح���وث : عم���ان( ل���دى معلم���ي م���دارس التعل���یم األساس���ي بس���لطنة عم���ان، رس���الة ماجس���تیر 
 ٧٦.ص)  م٢٠١٢والدراسات العربیة، 

المملكة ( في خدمة التعلیم والتدریب االلكتروني ٢توظیف تقنیات ویب ھند الخلیفة، ١٤
 ٢١. ص) م٢٠١٠جامعة ساوثھمبتون، :المتحدة 
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 هـذه أن: "  - مجعـة فتحـي الـدكتور يقـول كمـا – الضـارة آ�رها فمن
 لـــــدي الطبقـــــي والتميــــز االســـــتعالء مشــــاعر الســـــتنبات خصــــبة تربـــــة اجلامعــــات
ـــــراغبني وطال�ـــــا أصـــــحا�ا  يف خفيـــــة رغبـــــة إىل تـــــؤدي مشـــــاعر وهـــــي فيهـــــا، وال
  . ١٥ “ا�تمع إىل االنتماء بعدم خمبوء وإحساس األمة، من االنسالخ

 قاصــديه يكلــف الــذي التعلــيم مــن النــوع هــذا أن يف كــذلك شــك وال
 املتــــدين العــــام التعلـــيم إىل �لقيــــاس أفضـــل تعليميــــة ظروفــــا ويـــوفر �هظــــة، كلفـــة

 ســـوف املتميـــز وتعلمهـــا العاليـــة دخوهلـــا حبكـــم اجتماعيـــة صـــفوة يشـــكل ســـوف
 ممـا أكـرب؛ خباصـة والقياديـة بعامة، الوظائف تويل على املنافسة يف فرصتها تكون
 ثــــــورة إىل – والكســــــاد البطالــــــة ظــــــل يف – وينــــــذر االجتمــــــاعي الســــــالم يهــــــدد

  . حتما اجتماعية
 حـــديثا، و�لعوملـــة قـــدميا �الســـتعمار الظـــاهرة هـــذه أربـــط أن يفـــوتين وال

 يف األجنـــيب احملتـــل غرســـها حمضـــة اســـتعمارية فكـــرة كانـــت شـــك غـــري مـــن وهـــي
 غرضـــها خيفـــي وال املعاصـــرة العوملـــة وتكرســـها وتتبناهـــا عقولنـــا، يف وثبتهـــا أرضـــنا

 ثقافـة تـرويج ومن اخلاصة، وثقافتنا العربية تراثنا عن عزلنا من وهؤالء هؤالء عند
  .  مصاحلها وحتقيق العوملة

 خالهلــا مــن الــيت األم بلغــة التعلــيم أن والرتبويــة اللغويــة البحــوث وتؤكــد
 �ــا، التلميــذ حيصــله مــا يرســخ – الســلوك وأمنــاط والتصــورات املفــاهيم تكتســب

 حتصــيل يف اضــطرا�ت إىل يــؤدي �نيــة بلغــة التعلــيم وأن اكتســا�ا، عليــه وييســر
  .  �نية استخدامها ويف أوال املعرفة

                                                 
نموذج لبرامج التعلم عن بعد باستخدام شبكات الحاسبات في سوزان عطیة مصطفى،   ١٥

مطبعة جامعة القاھرة، : رةالقاھ(، رسالة دكتوراه، معھد الدراسات التربویة، ، التعلیم الجامعي
 ٢٥-٢٣. ص)  م ٢٠٠٤
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 علـــم بقســم اآلن وحنــن اخلطــري، املوضــوع هـــذا لعــالج هنــا املقــام يتســع وال
 التعلـــيم آ�ر لدراســـة والـــنفس االجتمـــاع وعلمـــاء اللغـــويني مـــن عـــام ملـــؤمتر نعـــد اللغـــة

 اللغـــات �ســـتخدام اخلاصــة التقـــارير تؤكــد كمـــا.  العـــريب العــامل يف األجنبيـــة �للغــات
 ممــا أعمــق واســتيعا� أوضــح فهمــا دائمــا تــوفر ال أ�ــا اجلامعيــة الكليــات يف األجنبيــة

  .  األم اللغة استخدام يوفره
  .  قائال ذلك حلمي احلافظ عبد الدكتور ويقرر

 عنــــدما أنــــه املقصــــودة العلميــــة التجربــــة يشــــبه فيمــــا عنــــدي ثبــــت لقــــد
 العمــوم وجـه علـى متكـافئني الطـالب مــن �مـوعتني معينـاً  جامعيـاً  مقـرراً  درسـت
 ا�موعــــة طــــالب حصــــيلة كانــــت �إلجنليزيــــة واألخــــرى �لعربيــــة إحــــدامها تلقتــــه
  .أقل وجبهد أقصر وقت يف وأعمق أمت للموضوع وفهمهم. أكرب األويل

 حتتــل الــيت للــدول اإلمنــائي املتحــدة األمــم لــرب�مج البشــرية التنميــة تقــارير وتشــري
 مث ومـن التعليم، يف العربية اللغة استعمال أن للصدارة املرشحة وللدول الصدارة موقع

  .األمام إىل ا�تمع دفع يف يساعد ا�تمع مناشط خمتلف يف
 قوميــــة يف دورهـــا عـــن تتخلـــى أن ينبغـــي ال الدولـــة أن إىل هنـــا أنبـــة ولعلـــى

 ويف األجنبيــــة، واجلامعــــات املـــدارس إنشــــاء يف التوســــع وترشـــيد العلميــــة، املؤسســـات
 اجلامعـــات أو املـــدارس هـــذه مصـــاريف مـــن مئويـــة نســـبة فـــرض ويف عليهـــا اإلشـــراف

 مــن االلتحــاق يف يرغــب ملــن جمانيــة دراســية مــنح  فــرض أو العامــة التعلــيم خلدمــة
  .  الباهظة تكاليفها على القدرة لديه وليس العامة اجلامعات خرجيي
  العربية اللغة ملستقبل التعليمية العملية اإلسالمية اجلامعات أهداف

 العملية لتطوير الكربى األهداف الدين �اء حسني الدكتور حيدد
  :  �١٦يت فيما العربية اللغة لنشر التعليمية

                                                 
فعالیة برنامج لتنمیة مھارات الطالبة المعلم�ة الس�تخدام خی�ال الظ�ل ف�ي بع�ض شفیق مغني، ١٦
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 يف الطلبـــة كـــل حـــق علـــى احلفـــاظ وجـــوب يف جـــدال وال. الفـــرص تكـــافؤ )١
  .العربية اللغة تعلم على �ماً  قضاءً  والقضاء مراحله بكل التعليم

 وحبيـث التعلـيم سـن يف الطلبـة كل اإللزام يشمل حبيث:  التعليم يف التوسع )٢
 وز�دة  للفـرد التعلـيم سـنوات وز�دة �ائيـا التعلـيم مـن التسـرب على يُقَضى
 . العربية اللغة لتعليم اجلامعي التعليم يف فرد كل نصيب

 بــال البشــرية قوتنــا نعبــئ أن هــذا ويقتضــي:  للجميــع والتميــز للتميــز التعلــيم )٣
 حبيــــث. واخلــــربة الكفــــاءة مــــن مســــتوى أعلــــى إىل قــــدر�ا نرفــــع وأن اســــتثناء
 عصـــر يف جمـــال ال إذ. العـــاملي املســـتوى علـــى تنافســـية ميـــزة ملواطنينـــا يتـــوافر
 . العربية اللغة لتعليم واملبدعني للمتميزين إال العوملة

 التعلىمـي النظـام يعظـم أن علـى نعمـل حبيـث:  الشاملة اجلودة مبدأ حتقيق )٤
 إىل احملليـة املعـايري مـن واخلـروج التنمية عملية يف املشارك اإلنسان قدرة من

 .  العربية اللغة تعليم يف العاملية
 اجلامعـــات يف التعليميـــة السياســـة تـــوفر أن ينبغـــي:  املبكـــرة الطفولـــة تنميـــة )٥

 الفرصــــة �لتعلــــيم األهليــــة اجلامعــــات مــــن غريهــــا ويف احلكوميــــة اإلســــالمية
 أو ر�ضـية حسـابية، أو لغويـة تصـورية، أو معرفية:  الطلبة ذكاءات لتنمية

  .العربية اللغة لتنمية موسيقية
  
  
  

                                                                                                         
مطبع��ة جامع��ة : الق��اھرة(، رس��الة ماجس��تیر، كلی��ة ری��اض األطف��ال مج��االت األنش��طة داخ��ل الروض��ة

 .٣١. ص) م ٢٠١٤القاھرة، 
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 مســـتقبل لتقويـــة العـــايل التعلـــيم تطـــوير  اإلســـالمية اجلامعـــات اســـرتاتيجيات
  العربية اللغة

 خلدمــة نفســها تطــوير إندونيســيا يف اإلســالمية اجلامعــات علــى تعــني لقــد
 السـياقات بتعـدد تعـددت اجتماعيـة أهـداف وحتقيـق فيـه توجـد اليت العربية اللغة

 �ســباب ا�تمــع ميـد الــذي املعرفـة وجمتمــع التعليمـي الســلم قمـة فهــو االجتماعيـة
 الثقافــــات مصــــدر العربيــــة اللغــــة ألن.  احليــــاة جمــــاالت كــــل يف والتطــــور التقــــدم

  .١٧وعمليا علميا اإلسالمية
 يف اجلـامعي التعلـيم تطـوير مسـالة احلاليـة الورقـة تعـاجل اإلطار هذا وضمن

 تتنــــاول ومؤشـــرات وأفكـــار آراء مـــن العربيـــة اللغـــة تنميـــة تقريـــر يف ورد مـــا ضـــوء
 سياســــات مثــــل مــــن إندونيســــيا يف اجلــــامعي التعلــــيم تطــــور يف النوعيــــة اجلوانــــب

 ونوعيــة وأســاليبه مناهجــه وتطــور عليــه اإلنفــاق ومســتوى وأهدافــه العــايل التعلــيم
  . إدارته ونوعية إليه املنتمية التعليمية واهليئة الطلبة

 موضــوعية صــورة تعطــي أن ميكــن الــيت البيــا�ت يف الشــديد الــنقص ومــع
 اإلســـــالمية اجلامعـــــات يف اجلـــــامعي التعلـــــيم عـــــن الـــــذكر الســـــالفة اجلوانـــــب عـــــن

 هــذه تــوفر يف املضــاعف الــنقص ومــع العربيــة اللغــة تنميــة تقريــر معــدي �عــرتاف
ـــة الورقـــة أن إال احمللـــي املســـتوى علـــى البيـــا�ت  الضـــوء تســـليط إىل ســـعت احلالي

 الـيت تلـك مـع متـواز بشـكل اجلـامعي للتعلـيم النـوعي التطـور جوانـب بعـض على
 مصـــادر مـــن االمكـــان قـــدر مســـتفيدة العـــريب املســـتوى علـــى التقريـــر إليهـــا تطـــرق

  . اجلوانب هذه حول الشحة البالغة املعلومات
                                                 

األناش�ید والمحفوظ�ات والنص�وص : م�دارس العربی�ة تش�تمل عل�ى والدراسات األدبیة ف�ي ال١٧
ویصاف إلیھ�ا ف�ي الجامع�ات ) ٢٣٠، ص ١٩٧٣عبد العلیم إبراھیم، . ( األدبیة وتاریخ األدب والبالغة

 .ما یعرف بالنقد األدبي



موقف الجامعات اإلسالمیة  نحو مستقبل اللغة العربیة  ، خالص نور أمحد  

    ١٠٧                                  ٢٠١٦یونیو  -ولاألالعدد  -رابعالمجلد ال :التدريس
 
 

 تركــز العربيــة اللغــة مســتقبل لتقويــة العــايل التعلــيم تطــوير اســرتاتيجيات إن
  ١٨ :التالية الرئيسة االجتاهات على
ـــــة املتعمقـــــة املتخصصـــــة الدراســـــة فـــــرص إ�حـــــة )١ ـــــادين ويف للطلب  املعرفـــــة مي

 . وكفاءة بفعالية املشكالت حلل املعرفة هذه وتسخري املختلفة
 علميــة كلغــة اســتعماهلا وتعمــيم وتطويرهــا وتدريســها العربيــة �للغــة العنايــة )٢

 وتعليمية
  ا�تمع خدمة يف وتطويرها التنمية بتنمية االهتمام )٣
  والنشر والتعبري الفكر حرية على املساعد األكادميي املناخ إجياد )٤
 العـاملني كفـاءة رفـع يف واملسامهة الفنية واالستشارات الدراسات تقدمي )٥

 هــــــذه يف العمــــــل وأســــــاليب سياســــــات وتطــــــوير الدولــــــة مؤسســــــات يف
 . املؤسسات

 البـــاحثون فيضـــع العملـــي املســـتوى علـــى امـــا النظـــري املســـتوى علـــى هـــذا
 اجلامعــــات يف اجلــــامعي التعلــــيم وأهــــداف سياســــات علــــى جوهريــــة مالحظــــات
 التعلـيم يف التوسع حنو االجتاه يف اختالالت اىل ويشريون �ندونيسيا، اإلسالمية
ــــــي التعلــــــيم حســــــاب علــــــى النظــــــري ــــــيم خمرجــــــات أن إىل و العمل  تفــــــق ال التعل

 الرئيســـة املـــدن يف ترتكـــز اجلـــامعي التعلــيم مؤسســـات ان كمـــا التنميـــة ومتطلبــات
 يف املفتــوح البــاب سياســة انتهــاج ان واىل  التنمــوي �ثريهــا مــن حيــد الــذي األمــر

 بشــــكل العـــايل التعلــــيم وفعاليـــة ســـالمة يف اخــــتالالت حـــدوث اىل أدى القبـــول
  .عام

                                                 
، دار نھضة مصر للنشر والتوزیع،  : القاھرة(  ٣دمحم غنیمي ھالل، األدب المقارن، ط ١٨

 . ١١٩ .ص) م١٩٩٨
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 العربيـة اللغـة تنميـة تقرير يف  أساليبها و اإلسالمية اجلامعات مناهج وأما
  : ١٩يلي فيما نوجزها املوضوع حول لالهتمام مثرية مؤشرات من تتكون

 واملقــــررات املــــنهج تصــــميم مســــتوى بــــه ويقصــــد ، االكــــادميي املســــتوى إن )١
 الـــــربامج مـــــن ،ألي الطلبـــــة وحتصـــــيل التقـــــومي أســـــاليب وفاعليـــــة الدراســـــية
ـــة املقـــاييس حبســـب التميـــز درجـــة اىل يصـــل مل املشـــاركة  كـــان وامنـــا  الدولي
 . املقبول فئة من دائما التقدير

 األساســـية املهـــارات مجيـــع تغطيـــة عـــن املشـــاركة اجلامعـــات منـــاهج قصـــور )٢
 مناهجهــا تطابقــت الــيت اجلامعــات عــدد بلــغ حيــث احلاســوب علــم لــتعلم
ــــــار منهــــــاج مــــــع ــــــدويل االختب  املســــــتوى ان ومــــــع.  فقــــــط جامعــــــات٨ ال

 التقريـر حبسـب قـوة جانب ميثل ا�ال هذا يف التدريس هليئات األكادميي
 املنهـــاج يف الر�ضـــيات ومكـــون املتـــوفرة التـــدريس فئـــات كفـــا�ت متثـــل ،

 . املعاجلة إىل حتتاج ضعف جوانب
 للتعلـــــيم النـــــوعي للتطـــــوير الضـــــرورية املاديـــــة التســـــهيالت مســـــتوى تـــــدين )٣

 وتكــدس املختــربات وحمدوديــة وقــدم اجلامعيــة املكتبــات مثــل مــن اجلــامعي
 . �لطلبة الدراسة حجرات

 التقريــر يــورد اجلــامعي للتعلــيم النــوعي للتطــوير األساســية الشــروط وكأحــد )٤
 العمليـــة فيـــه تتمحـــور الـــذي اإلبـــداعي التعلـــيم أســـلوب الســـتخدام مثـــاال

 سـائد هـو كمـا التـدريس هيئـة عضو حول وليس الطالب حول التعليمية
 .العربية اجلامعات نعظم يف اجلامعي للتدريس التقليدية األساليب يف

                                                 
 ٥- ١في تاریخ  . مالحظة الباحث في الجامعات اإلسالمیة الحكةمیة في جاوى الشرقیة ١٩

 م٢٠١٦مارس 



موقف الجامعات اإلسالمیة  نحو مستقبل اللغة العربیة  ، خالص نور أمحد  

    ١٠٩                                  ٢٠١٦یونیو  -ولاألالعدد  -رابعالمجلد ال :التدريس
 
 

ــــوي فكــــري إطــــار إىل االفتقــــار )٥ ــــاءا عمليــــة يوجــــه ترب  والتــــدريس ملــــنهج بن
 توجــــه اجلــــامعي والــــتعلم للتــــدريس نظريــــة غيــــاب هنــــا ونقصــــد. اجلــــامعي

 أســـس علــى اجلامعيـــة الدراســية املســـاقات تــدريس وتنفيـــذ ختطــيط كيفيــة
 . حديثة علمية

ــــاهج جمــــاراة صــــعوبة )٦ ــــة للتطــــورات اجلــــامعي التعلــــيم من  جمــــاالت يف احلديث
 هامــة ملتطلبــات اســتجابتها مســتوى وتــدين املختلفــة والتكنولوجيــا العلــوم
 النظــــري بــــني التــــوازن ومراعــــاة العمــــل ســــوق �حتياجــــات االرتبــــاط مثــــل

 للتـــــدريب املخصصـــــة الســـــاعات خـــــالل مـــــن يالحـــــظ والـــــذي والعملـــــي
 . العملي

 وقلـــة وامللخصـــات املـــالزم علـــى رئيســـي بشـــكل الدراســـي املـــنهج اعتمـــاد )٧
 .التدريس هيئة اعضاء قبل من املؤلفة املنهجية الكتب على االعتماد

 طريقــــة تليهــــا اجلامعــــة يف والــــتعلم التعلــــيم أنشــــطة احملاضــــرة طريقــــة تســــيد )٨
 اســــــتخدام أمـــــا والبحــــــوث، التقـــــارير بكتابـــــة الطلبــــــة وتكليـــــف املناقشـــــة

 والنقــــــاش املشــــــكالت حــــــل كطــــــرق املبــــــدع للتفكــــــري احملفــــــزة األســــــاليب
ـــــل التعـــــاوين للعمـــــل املعـــــززة والطـــــرق االستقصـــــائي  ا�موعـــــات عمـــــل مث
 .االستخدام فنادرة واملشروعات

 يف مــا حــد اىل تتــوفر الـيت امليــداين والتــدريب العملـي التطبيــق فــرص شـحة )٩
 .فقط الدولة ومرافق اجهزة

 ويف اخلـــرجيني مــن احتياجاتـــه حتديــد يف اخلــاص القطـــاع تفاعــل بــطء )١٠
  . الدراسة اثناء التدريبية اخلدمات تقدمي
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  . العربية اللغة مستقبل لتقوية التكنولوجيا وعلماء اللغويني بني التعاون
 مشــــروعات اســــتحداث. اهلندســــة أســــاتذة أحــــد يقــــرتح ا�ــــال هــــذا يف

 جانــــب إىل اللغــــة علمــــاء فيهــــا يشــــارك متعــــددة ختصصــــات بــــني مشــــرتكة حبثيــــة
 للقيــــام العصــــبية والشــــبكات االصــــطناعي والــــذكاء واملعلوماتيــــة اهلندســــة علمــــاء

 متقدمـــــة وســــائل اســــتحداث:  مثــــل آليــــاً  اللغــــة معاجلــــة حــــول خالقــــة �حبــــاث
 حتليــل يف االصــطناعي الــذكاء أدوات واســتخدام والبحــث، والتلخــيص للفهرســة
  ٢٠ .آلياً  وفهمها العربية النصوص

 قضـــية اجلـــاد العلمـــي البحـــث تركيـــز إىل حتتـــاج الـــيت القضـــا� أهـــم ومـــن
 الناجتــة العلميــة الفجــوة لســد العربيــة اللغــة إىل األخــرى اللغــات مــن اآلليــة الرتمجــة

 الرتمجـــة وتســـهم. العـــريب نظـــريه إىل �لقيـــاس الثقـــايف العـــاملي اإلنتـــاج تضـــخم عـــن
 منهـا قياسـي، زمـن ويف كبـري بشـكل الفجـوة هذه تضييق يف فعاال إسهاما اآللية

٢١ :  
 احلـادي القرن حتد�ت ملواجهة املستقيم الطريق هو املستقبل استشراف إن )١

 حياتنـا مشـكالت ملواجهـة ضـروري والرتبـوي اللغـوي والتخطيط والعشرين،
  .  والرتبوية اللغوية

 املعلوماتيــة والثــورة التكنولوجيــة، والثــورة االتصــاالت، وثــورة العلميــة، الثــورة )٢
 والـــيت حـــد، وال عـــائق بغـــري اليـــوم العـــامل جيتـــاح ممـــا وغريهـــا .الســـرعة الفائقـــة
 �ثــريات حياتنــا علــى تــؤثر ســوف مســيطرة، عظمــى قــوى وتوجههــا متلكهــا

                                                 
دروس الدورات التدریبیة لمعلمي اللغة العربیة لغیر عبد الرحمن بن إبراھیم الفوزان، ٢٠

 ٣٠. ص) ه١٤٢٤مؤسسة الوقف االسالمي، : الریاض(الناطقین بھا،الجانب النظري 
عبد النبي و . د . اصطیف  : ، ترجمة مناھج النقد األدبيسكندري،  أحمد اإل٢١

 .٣٢ص ) م٢٠٠٤دار الفكر ، : دمشق (أم نقد أدبي .   نقد ثقافيعبد هللا ، .الغذامي 



موقف الجامعات اإلسالمیة  نحو مستقبل اللغة العربیة  ، خالص نور أمحد  

    ١١١                                  ٢٠١٦یونیو  -ولاألالعدد  -رابعالمجلد ال :التدريس
 
 

 مل مـا قراراتنا على والسيطرة شؤوننا يف التدخل إىل تفضي وسوف عظيمة،
 .  املدمرة خماطرها ونتجنب اإلجيابية آ�رها من نستفد

 النظــــام ملواجهــــة عربيــــة اســــرتاتيجية سياســــة – أســــف بكــــل – لــــدينا لـــيس )٣
 بســـلوك إال املعاصـــر، العلمـــي التقـــدم جمـــاراة يف نـــنجح ولـــن اجلديـــد العـــاملي
 مــا هـو األمــم لتقـدم احلقيقــي واملعيـار. املتقدمــة األمـم ســلكته الـذي الطريـق
 . وتنميته الرصيد هذا تكوين على فلنعمل معريف، قومي رصيد من لديها

 التنميـــــة، يف أساســـــي عنصـــــر وهـــــو و�خـــــره، تقدمـــــه صـــــانع هـــــو اإلنســـــان )٤
 الدائمــة، الشــاملة البشــرية التنميــة إىل �ــدف أن ينبغــي التعليميــة وسياســتنا

 املتميــــــز و�لتعلــــــيم التعلــــــيم، يف والتوســــــع الفــــــرص، بتكــــــافؤ تتحــــــدد والــــــيت
 واهلــدف. املبكــرة الطفولــة وتنميــة الشــاملة، اجلــودة مبــدأ وحتقيــق للجميــع،

 ومبنــاهج العلــم مبفــاتيح أبنــاء� نســلح أن هــو التعليميــة سياســتنا مــن األكــرب
 .  فحسب خبزائنه ال العلمي البحث

 يف التعلـيم منـاهج تغيـري مـن األمريكية املتحدة الوال�ت هدف أن خيفى ال )٥
 عربيـة أجيـال تنشـئة هو – اإلرهاب حماربة بدعوى واإلسالمي العريب العامل

 وطـين هـو مـا لكـل اسـتال� ؛ وقيمـا وسـلوكا ووجـدا� عقـال متأمركة جديدة
ــــة سياســــتنا تكــــون أن ميكــــن وال.  إســــالمي قــــومي أو  سياســــة إال التعليمي

ـــــوطن، مصـــــاحل مـــــن �بعـــــة وطنيـــــة  الســـــالم وعلـــــى قيمـــــه، علـــــى حمافظـــــة ال
 يف بلـد� يف اآلن جيـري ما أسف وبكل. فئاته كل بني والعدل االجتماعي

 خطـــوة األمريكـــي املخطـــط أهـــداف حيقـــق وكأنـــه والثقـــايف التعليمـــي ا�ـــال
 .  خطوة
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 العلمـــي، التقـــدم إىل طريقنــا هـــي املعلومـــات تكنولوجيــا مـــن االســتفادة إن  )٦
 ملتطلبــات العربيــة اللغــة �يئــة علــى الــدؤوب املخلــص العمــل ذلــك ويتطلــب
 الصــــرفية خبصائصــــها معهــــا للتعامــــل التكنولوجيــــا وتســــخري آليــــاً، معاجلتهــــا
 العربيـة اللغـة أن من التجارب تؤكده ما ذلك ييسر ومما. والداللية والنحوية

 ميكـــــن وال.  اآلليـــــة للمعاجلـــــة مطاوعـــــة ر�ضـــــية فئـــــة مـــــن وحاســـــوبياً  لغـــــو�ً 
 أل�ـا .األم لغة  هي و العربية اللغة إال والثقافية الرتبوية التحد�ت مواجهة
 نشــــر أنَّ  كمــــا .املفــــاهيم وترســــيخ االســــتيعاب معــــدل ز�دة علــــى تســــاعد
 إليـة تـوافر مـع ميسـورة، مبسـطة بلغـة إال يكون لن وتطويرها العلمية الثقافة
 . العلوم كل يف عريب مصطلحي جلهاز عربية

 طـرق وتبـين فضـول مـن فيها عما واالستغناء والصرف النحو قواعد تبسيط )٧
 .  اآللية للمعاجلة وملالءمتها تعليمها، إلحسان جديدة

 فصـــحي لغـــة بظهـــور العربيـــة، اللغـــة يف احلـــادث اللغـــوي �لتغـــري االعـــرتاف )٨
 وهــي. والصــحافيون والعلمــاء األد�ء صــاغها العــريب للعــامل مشــرتكة عصــرية

 .  املعاصرة حياتنا ملتطلبات مالئمة و�ساليبها، مبفردا�ا غنية لغة
 مـا واجلامعـة العروبـة ولغـة الكـرمي القـرآن لغـة أل�ـا العربيـة اللغة على احلفاظ )٩

 اجلامعـــات تعـــدها الـــيت وأل�ـــا.  القوميـــة ملصـــاحلهم واحملققـــة العـــرب بـــني
 وعالمـــة اســـتقالهلم، ورمـــز اهلويـــة ومظهـــر العربيـــة اللغـــة حنـــو اإلســـالمية

 .الثقافة
 حياتنــــا عــــن التعبــــري يف العربيــــة اللغــــة بكفايــــة الثقــــة ضــــعف مظــــاهر إن )١٠

 االجتمـــاعي الســـالم يهـــدد إليهـــا �النتمـــاء اإلحســـاس وتـــدين املعاصـــرة
 ثقافيــا، توحــدهم يف الكــربى الدعامــة ويهــدم الواحــد، الــوطن أبنــاء بــني
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 ا�تمـع، يف الطبقـي الصـراع يذكي األجنبية �للغات التعليم انتشار وإن
 .  وطنية غري لقوى خاضعة صفوة يولد وقد

 األسـاس، يف العربيـة اللغـة إال يتحقـق لن إليه نسعى الذي العلمي التقدم )١١
 ضــــرورة تعلمهــــا ألن األجنبيــــة، اللغــــات تعلــــم مــــن مينــــع ال التوجــــه وهــــذا
 التنميـة دواعـي مـن أ�ـا كما فيه، واملسامهة العلمي التقدم ملالحقة وطنية

 . الشاملة البشرية
 التفجــــــر عصــــــر يف ملحــــــا مطلبــــــا أصــــــبح آليــــــاً  العربيــــــة اللغــــــة معاجلـــــة إن )١٢

 علمــــاء بــــني فعــــال تعــــاون خــــالل مــــن إال ذلــــك يتحقــــق ولــــن املعلومــــايت
ـــــــــذكاء املعلومـــــــــات وخـــــــــرباء احلاســـــــــوب  يف واللغـــــــــويني االصـــــــــطناعي وال
 املعاجلـة عن الناجتة املشكالت تعاجل مشرتكة حبثية مشروعات استحداث

 والبحـث، والتلخـيص للفهرسة متقدمة وسائل واستحداث للعربية، اإللية
 وفهمهـا العربيـة النصـوص حتليـل يف االصطناعي الذكاء آليات واستخدام

 مــن ذلــك وغــري اإلليــة الرتمجـة يف وحتســبنها املتــوافرة اآلليــات وتطــوير آليـا،
 . ٢٢مشرتكة موضوعات

 العربيــــة  اللغــــة �يئــــة إىل حاجــــة يف حنــــن فحســــب التمثيــــل ســــبيل وعلــــى
 الصــريف النظــام عــن اللغويــة معارفنــا وختلـيص آليــاً، ملعاجلتهــا ودالليــاً  وحنــو� صـرفيا

 الضــوابط أو القواعــد صــرامة مــن والتخفــف فضــول كــل مــن والــداليل والنحــوي
 احملاولــة عــن علمــاؤ� وينصــرف احملظــور يف نقــع أن خشــية اإلليــة املعاجلــة ملصـلحة

  .خاطئة معاجلة يعاجلوها أو
  

                                                 
 ٥- ١في تاریخ  . مالحظة الباحث في الجامعات اإلسالمیة الحكةمیة في جاوى الشرقیة ٢٢

 م٢٠١٦مارس 
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  ةصالخ
 رؤى مـــن أعـــاله ورد مـــا جممـــل فـــان اإلســـالمية، اجلامعـــات وضـــع إىل �لنظـــر

 أيضـا يـدخل الن يصـلح خصوصـا واجلـامعي عمومـا العـايل التعلـيم لتطوير اسرتاتيجية
 يلــي فيمــا ونــود إندونيســيا، يف اجلــامعي التعلــيم لتطــوير وطنيــة اســرتاتيجية صــياغة يف

  :اجلامعي والتدريس �ملناهج الصلة ذات املقرتحات بعض إضافة
. عليها املنصوص العايل التعليم أهداف لتحقيق املناسبة والوسائل اآلليات إجياد .١

 مبا والنشر والتعبري الفكر حرية على املساعد األكادميي املناخ إجياد على والعمل
 .اجلامعي ا�تمع وقيم ثوابت مع يتناىف ال

 حتقـــق حبيـــث اجلـــامعي التعلـــيم ومنـــاهج بـــرامج لتطـــوير واضـــحة اســـرتاتيجية تبـــين .٢
 . والتكنولوجيا العلم يف اجلديد وتواكب منها املرجوة ا�تمعية األهداف

 التعلــيم جامعــات يف قــائم هــو مــا مراعــاة يتوجــب اجلامعيــة املنــاهج تطــوير عنــد .٣
 القـــائمني علـــى أن كمـــا ، للمعرفـــة املنطقـــي والتسلســـل التكامـــل لضـــمان العـــام

 . أيضا القدر بنفس املبدأ هذا مراعاة العام التعليم مناهج بتطوير
 حركــة وتشــجيع التخصصــات، خمتلــف يف العربيــة �للغــة اجلــامعي الكتــاب تــوفري .٤

 مـــن ومتكيـــنهم الطلبـــة معـــارف لتعميـــق املناســـبة املراجـــع لتـــوفري والتـــأليف الرتمجـــة
 . اللغوية البيئة خلدمة املعرفة هذه تسخري

 ويضــمن اإلبـداع حيقـق مبـا اإلسـالمية اجلامعـات يف املنـاهج تعريـب علـى احلـرص .٥
 . املعرفة ونشر وتوطني اكتساب يف االصالة

 التــدريس مــن متكنــه الــيت اجلــامعي التــدريس هيئــة لعضــو املناســبة الظــروف تــوفري .٦
 اىل ، بــذلك لــه تســمح الــيت املاديــة التســهيالت مبنحــة الــذايت والتطــوير والبحــث
 . املستمر والرتبوي األكادميي التأهيل فرص كافة توفري جانب
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 اجلامعـات خمتلف يف التعليمية والوسائل التقنيات لتطوير مراكز �نشاء االهتمام .٧
 االمثـــــل االســـــتخدام طريـــــق عـــــن فيهـــــا التـــــدريس مســـــتوى مـــــن اإلســـــالميةللرفع

 .اجلانب هذا يف احلديثة للتقنيات
  

  املراجع
  

 ، العامة املصرية اهليئة النجار، احلليم عبد حتقيق. م٢٠١٦ اخلصائص،  جين، ابن
   .القاهرة

 اإللكرتوين التعليم أنشطة تصميم العلق، أمحد فاتن و العزيــــــز عبد أمحد محدي
  .)م٢٠١٤ العريب، الفكر دار: القاهرة( التطبيقات و النماذج و األسس

 احلاسبات شبكات �ستخدام بعد عن التعلم لربامج منوذج  مصطفى، عطية سوزان
: القاهرة( ، الرتبوية، الدراسات معهد دكتوراه، رسالة ،اجلامعي التعليم يف

 .) م٢٠٠٤ القاهرة، جامعة مطبعة
 النيب عبد.  د.  اصطيف : ترمجة ، األديب النقد مناهج  اإلسكندري، أمحد

 دار : دمشق( أديب نقد أم.   ثقايف نقد ، هللا عبد. الغذامي و
 .)م٢٠٠٤ ، الفكر

 و التغيري إدارة العطيات، النمران يوسف بن دمحم قاله ما على وفقا األسباب
 العشرين و احلدي القرن ملدير معاصرة رؤية للمدير العصرية التحد�ت

  ).م٢٠٠٥ التوزيع، و للنشر احلامد دار: األردن(
 اإلعاقة ذوي األطفال لدى اللغة وتنمية اللعب  ،٢٠٠١ شاش، سالمة دمحم هريس

 .املصرية األجنلو مكتبة: القاهرة  ،الثالثة الطبعة العقلية
 يف الظل خيال الستخدام املعلمة الطالبة مهارات لتنمية بر�مج فعالية  مغين، شفيق

 ر�ض كلية ماجستري، رسالة ،الروضة داخل األنشطة جماالت بعض



موقف الجامعات اإلسالمیة  نحو مستقبل اللغة العربیة  ، خالص نور أمحد  

    ١١٦                                  ٢٠١٦یونیو  -ولاألالعدد  -رابعالمجلد ال :التدريس
 
 

  .)م ٢٠١٤ القاهرة، جامعة مطبعة :القاهرة( األطفال
 لغري العربية اللغة ملعلمي التدريبية الدورات دروس الفوزان، إبراهيم بن الرمحن عبد

 االسالمي، الوقف مؤسسة :الر�ض( النظري �ا،اجلانب الناطقني
  ).ه١٤٢٤

 ،لألطفال التفكري تعليم طرق ،١٩٩٠ اللبابيدي، عفاف اخلاليلة، الكرمي عبد
  .الفكر دار األردن،: عمان  األوىل، الطبعة

 هيئة أعضاء قدرات تنمية مشروع: القاهرة( ،الفعال التدريس املؤلفني، جمموعة
  .)م٢٠٠٥ للجامعات، األعلى ا�لس والقيادات، التدريس

 إتقان على القواعد تدريس ىف الذهنية اخلريطة استخدام أثر   ،عرايب عباس دمحم
 جملة جتريبية، دراسة ،العربية اللغة ملهارات االبتدائي اخلامس الصف تالميذ

  .)م٢٠٠٨  ، احلكمة دار: الر�ض(  الرتبوية البحوث
 للنشر مصر �ضة دار ، :القاهرة(  ٣ ط املقارن، األدب هالل، غنيمي دمحم

  .)م١٩٩٨  والتوزيع،
 االلكرتوين والتدريب التعليم خدمة يف ٢ ويب تقنيات توظيف اخلليفة، هند

  ).م٢٠١٠ ساوثهمبتون، جامعة: املتحدة اململكة(
 واحملفوظات األ�شيد:  على تشتمل العربية املدارس يف األدبية والدراسات

 إبراهيم، العليم عبد. ( والبالغة األدب و�ريخ األدبية والنصوص
  ) م١٩٧٣

 االنرتنت مواقه انتاج مهارات لتنمية تدرييب بر�مج  الشكلي، سامل بن يوسف
 رسالة عمان، بسلطنة األساسي التعليم مدارس معلمي لدى التعليمية
  ).م٢٠١٢ العربية، والدراسات البحوث معهد: عمان(  ماجستري
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