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ِ ، والعِلم غِذَاء  ، " الدين دواء   َ ، وليَس الدوَاء بِمغٍن عَِن الغِذاَء ِن وَلاَ الغِذاَء بمِغٍن ع
 الدوَاء" )الإمام أبو حامٍد الغزالي()1(

بية في خطرٍ  ين: اللغة العر  (2)أدركوها قبل فوات الأوان!!"، "إننا نصيح محذر
********** 

محمد وآله ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيئين، الحمد لل  ه رب العالمين 
بين المرشدين.  ، من العلماء المصلحين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصحبه أجمعين  والمر

بعد  ،،،و
ية لهذا المؤتمر هي: العمل على نشر فإن أهم الأهداف التي وضعتها اللجنة   التحضير

يعة: فهماً ، المناهج الوسطية في مؤسسات التعليم الديني بية وعلوم الشر والاهتمام بعلوم العر
 ً بية الروحية لدى النشء.، وتطبيقا  والاهتمام بجانب التر

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف وضعت خمسة محاور مفصلة تمت تغطيتها من قبل 
يين. الباحثين بو  والعلماء المتخصصين والخ براء التر

ولعل لسائل أن يسأل: لماذا شكلت اللجان العلمية الفرعية قبل انعقاد المؤتمر والاستماع 
 .إلى بحوثه ودراساته؟

ثم طرحت هذا السؤال على ، كنت أنا نفسي قد تساءلت عن تشكيل لجنة المناهج
ية بعض أعضاء اللجنة التحضير ى اعتبار أن الجانب النظري يسبق عل، الإخوة رئيس و

عندما كلفت بالانضمام إلى ، الجانب التطبيقي كما هو معروف. كما تساءلت قبل ذلك
ية ً ، اللجنة التحضير ا من أن يكون مؤتمرا يعالج عن أسباب قصر المؤتمر على التعليم الديني بدل

 اهجه.انطلاقا من فلسفة التعليم وأهدافه ومن، موضوعات التعليم المختلفة
اقتنعت بتعذر القيام ، ول كن بعد نقاش مع الزملاء وتبادل لوجهات النظر المتعددة 

وشرح الل  ه صدري لما رآه الإخوة الزملاء ، بدراسة التعليم بجميع مكوناته في الوقت الحاضر
 ً ثم التركيز على  ،امن ضرورة وأهمية مراجعة المناهج الحالية للمرحلة الأساسية والمتوسطة أول

                                                 

يةمصطفى: الدين والعلم: وهل ينافي الدي، الغلاييني  (1)  ه .9431 ،ن العلم؟ بيروت: المكتبة العصر
يق الحياة الإسلامية، محمد، الغزالي ( (2  ،قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والعلوم الدينية ،كتاب الأمة ،مشكلات في طر
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يةاهج التمن من دون اعتراضات ، وحتى هذا الموضوع لم يمر ،عليم الديني في المرحلة الثانو
بعد موافقتي على تولي لجنة المناهج ورئاسة اللجان العلمية الفرعية ، ومناقشات حادة

بية الإسلامية في التعليم الأساسي بية والتر والعلوم الشرعية في المرحلة ، لموضوعات اللغة العر
ي ة التي تم تكليفها برئاسة خبراء وأساتذة متخصصين في المجالات التي حددت الثانو

 للدراسة.
 ً واقتراح خطوط ، اواللجان العلمية الفرعية التي كلفت بمراجعة المناهج المعمول بها حالي

يضة لمناهج التعليم الثانوي الشرعي هي اللجان التالية:  عر
يم وعلومه. .9  لجنة القرآن ال كر
يف وعلومه.لجنة الحديث  .1  الشر
 لجنة العقيدة والفكر الإسلامي. .4
 لجنة الفقه وأصوله. .3
يات(. .5 بية )اللغو  لجنة اللغة العر
بية )الأدبيات(. .6  لجنة اللغة العر
بية. .1  لجنة التر
 لجنة التاريخ والعلوم الاجتماعية. .8
بية. .1  لجنة اللغات غير العر
 لجنة الثقافة والفكر المعاصر. .94

ووضحت لهم ، لمية الفرعية عقب صدور التكليفتم الاجتماع برؤساء اللجان الع
بية ، الأهداف من تشكيلها بية الإسلامية واللغة العر والتي كان منها مراجعة مناهج التر

 بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.
وتم التأكيد على أن تشمل المراجعة للمادتين بفروعهما مراجعة الأهداف العامة التي 

والتوجيهات المتعلقة ، والأهداف الإجرائية أو الأهداف الخاصة، يسعى المنهج لتحقيقها
يس كل مادة على أن تكون المراجعة ناقدة ت يجابيات المناهج التي ينبغيبطرق تدر  برز إ

ير.، الحفاظ عليها  وتوضيح الجوانب السلبية التي تحتاج إلى تعديل وتطو
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ية الدينية على اللجان العلمية الفرعي بما في ذلك بعض المناهج المطبقة في ، ةوزعت مناهج الثانو
يضة. بية للاطلاع عليها والاستعانة بها عند البدء في كتابة الخطوط العر  بعض البلدان العر

 اللجان العلمية الفرعية تنهي أعمالها:
بعد عمل تواصل حوالي: ، باشرت اللجان أعمالها بمجرد تشكيلها ً  914و توصلت كل لجنة ، يوما

ً إلى إصدار  يضة اقراراتها وتوصياتها المتعلقة بمراجعة المناهج المعمول بها حالي ، واقتراح الخطوط العر
ً  لما رأته ي بية في ضرور بية الإسلامية واللغة العر ا لتنفيذ ما يحقق الأهداف الطموحة لمناهج التر

بية والعلوم الشرعية التعليم الثانوي الشرعي.، التعليم الأساسي  ومناهج اللغة العر
ية بكامل  وكان من المقرر أن توزع قرارات اللجان وتوصياتها على أعضاء اللجنة التحضير

ثم على المشاركين في أعمال المؤتمر من داخل ليبيا وخارجها. ول كن بعد الاطلاع ، أعضائها
ية المصغرة، على أعمال اللجان يع ، اتضح للجنة المناهج بالتعاون مع اللجنة التحضير أن ترجئ توز

يثما تتم مراجعتها مراجعة كاملة من حيث المحتوى والإخراج.أعما  ل اللجان ر
 ً ية المصغرة بمن فيهم رئيس لجنة المناهجونظر في ، ا لانشغال جميع أعضاء اللجنة التحضير

ً ، لم نتمكن من إتمام المراجعة والترتيب، أعمال المؤتمر ا في لجنة المناهج الأمر الذي دعانا جميع
ً واللجنة المصغرة  حيث واصلت ، اإلى القيام بالعمل بعد انتهاء المؤتمر. وهذا ما حصل تمام

ية المصغرة أعمالها في مراجعة وتنظيم وإخراج أعمال اللجان بالإضافة إلى ، اللجنة التحضير
تجميع وتنظيم ومراجعة بحوث المؤتمر والتي ستطبع بعد اكتمال العمل في كتاب يكون في 

ية متناول المسؤولين في وزارة كما سيكون في متناول الباحثين ، التعليم وفي الجامعة الأسمر
 .-تعالى–وطلاب العلم والمشاركين بعون الل  ه 

ية نشعر بالرضا والامتنان لما قامت به اللجان من أعمالٍ  وهو ما ، إننا في اللجنة التحضير
يجابي في إصلاح المناهج التعليمية في المراحل ال  أساسية والوسطى.نتوقع أن يكون له تأثير إ

نرى أنها لابد أن تؤدي إلى ، ول كي تحقق هذه الأعمال الأهداف المرجوة منها
يب المعلمين أثناء الخدمة، مراجعة برامج ومناهج إعداد المعلمين ، ووضع خطط مدروسة لتدر

وممارسة ، واستعمال الوسائل التعليمية الحديثة، تتناول تنشيطهم في تقنيات إعداد الدروس
يس المتعددةطرق ا ً لا يكتفي بمجرد الاستماع من دون ، لتدر التي تجعل المتعلم نشطا

 المشاركة بالأسئلة والمناقشة والتلخيص.
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َ بهذه المناسبة أن المناهج وحدَها مهما بلغَت من الجَودة والإتقان لا ، كما نود أن نؤكد
بقية العلوم يمكنها أن تحدث التغيير المطلوب في تعليم العلوم الإسلامية والعل بية و وم العر

ذلك أن المعلمين "هم الهيئة الحافظة  ؛م يعَد المعلمون الإعداد المطلوبما ل، والمواد المقررة
، وسائر الآداب والمظاهر القومية، من الدين واللغة والأخلاق، لفضائل الأمة الاجتماعية

، أسمى المقاصد ومقصدهم، فجماعتهم أرقى الجماعات )أو هكذا ينبغي أن تكون( شخصية
 .(1)واحترامهم أوجب من كل احترام"، وعملهم أنبل الأعمال

إلا أننا نطمح إلى أن يصبح ، وإن كان واقع المعلمين ليس كما نود ونتمنى في أيامنا هذه
بمكانتهم عندما يتواصل العمل من أجل  بعملهم و المعلمون في المكانة اللائقة بهم و

بية  والتعليم. الإصلاح في شتى ميادين التر
ول كن بالعمل المخلص الجاد ، فما نيل المطالب بالتمني، غير أن ذلك لن يتحقق بمجرد التمني

 المتواصل.
ية أن هذا المؤتمر وما قام به من أعمال إنما هو من أجل البناء  ونرى في اللجنة التحضير

تغفل إعداد المعلمين التي لا ، -سبحانه وتعالى-الحضاري الذي ينطلق من المناهج المؤمنة بالل  ه 
يبهم ير الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية والمكتبة المدرسية والمبنى المدرسي ، وتدر وتطو

 بعامةٍ.
ير العلاقة بين المدرسة والبيت فليست المدرسة وحدها ولا ، ثم لا يمكن أن ننسى تطو

ية بقادرة على تغيير الأوضا بو ع التعليمية من المعهد ولا كل المؤسسات التعليمية والتر
 ً ً جاد ا ومتواصلاً. فالعائلات عليها وضعها السيئ والمتخلف من دون تعاون الأسر تعاونا

يقة  مسؤولية التعاون مع المؤسسات التعليمية ليتم تفعيل المناهج وتنفيذ أهدافها بالطر
بون ومعلمون.  الكاملة. ولعل هذا ما يؤكده كتاب: أولياء الأمور مر

فإنني ، الديني قد أخذ العناية ال كبيرة في هذا المؤتمر وفي كثير من المؤتمراتوإذا كان التعليم 
بية في العصر الحاضر أخطر من مشكلة التعليم الديني؛ لأن  لا أبالغ إذا عددت مشكلة اللغة العر

بية يم محمد الغزالي، موت اللغة العر  .(2)يعني: "هلاكنا الروحي والمادي"، كما قال شيخنا ال كر
                                                 

ير  (1)  .19ص: ، م9131 -ه  9461لم أجد مكان النشر: ، أحمد: آداب المعلم، المختار الوز
يق الحياة الإسلامية، ( الغزالي (2 رئاسة المحاكم الشرعية والعلوم الدينية: ، قطر، كتاب الأمة، محمد: مشكلات في طر
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كما فضل الكتاب ، تعلم وإتقان اللسان الذي "فضله الل  ه على جميع الألسنة من دون
ً ، (1)المنزََل به على سائر ال كتب" ً لن يستطيع العرب الاتصال بكتابهم اتصال ً ا واعي ا ا وعميق

يعيشوا حياتهم طبقً  بي لن يستطيع مسلم ، ا لمقتضياتهاليتدبروا آياته و ومن دون اللسان العر
وأتممت عليكم ، اليوم أكملت ل كم دينكم الذي ارتضاه الل  ه سبحانه لخلقه نالتفقه في الدي

الإسلام دينا   ل كم   ورضيت  ، نعمتي
(2). 

بية عند الناطقين بها ، وإن مما يؤسف له أشد الأسف ما وصل إليه مستوى اللغة العر
يستوي في ذلك المتخصصون في دراستها وغير المتخصصين. ، من ضعف في شتى مهاراتها

وفي المؤسسات ، ناهيك عن انحدار مستوى الكتابة والتخاطب بها في المحافل الرسمية
 الإعلامية.

يط  يم محمد الغزالي: "وتفر بية يقول شيخنا ال كر يط في خدمة العر وتحت عنوان التفر
بية فضيحة مشهورة يط بدأ هين النتائج في عصور ، العرب في خدمة اللغة العر وهو تفر

بلغتنا أن طالبا في بيروت  ثم استفحل شره، خلت في العصر الأخير حتى بلغ الخزي بنا و
بية لغة  بي لمصطلح أجنبي! فقال له الأستاذ المرتد: وهل العر سأل أستاذه عن المعنى العر

 ؟؟!!!".
بية فيقول:  ثم يواصل الشيخ الغيور على لغة القرآن وهو يتحدث بمرارة عن أعداء العر

فون جهودهم في هذه الأيام العِجاف للقضاء على اللغة "وسماسرة الغزو الثقافي يضاع
 ً ً  قضاء بية لغة .ا في أغلب ميادين النشاط الفني والعلمي.تام .! والمفروض أن تكون اللغة العر
! وتعليمها وتعميمها فهي اللغة الوحيدة للوحي الإلهي الباقي على وجه الأرض، عالمية

يف الأصوليين-واجب كفائي  وعلى ، هي فرض عينٍ على المدرسين العربومن ثَم ف، -بتعر
 المجامع والمعاهد التي خصصت لذلك.
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بية إذا  بة من قضاء الليل في التسبيح والتحميد!؛ لأن العر وهو )عمل( أبرك وأغزر مثو
ونشأت أجيال أعجمية لا تفهمه إذا بقي من ، انهزمت وانفرط عقدها ضاع القرآن نفسه

 .(1)يقرؤه !!"
يم التي لم تلق من أهلها ما صيحة وصرخة تحذر  من المخاطر التي تحيق بلغة القرآن ال كر

بل لا تزال هناك جهات تسعى لإزاحتها عن مكانها بين أهلها ، تستحق من عناية ورعاية
والزهد في تعلمها وقراءة كتبها. ومن ذلك تعليم العلوم العملية ، باستعمال اللهجات المحلية

 ً  عرب.ا من لغة البلغات أجنبية بدل
ية ، أو الفرنسية، "ولغتنا لا وجود لها في الكليات العملية لأن الدراسة باللغات الانجليز

أما ألفاظ الحضارة التي نحتت لها في اللغات الأخرى ألوف المفردات ، أو الروسية
 والتراكيب فليس لها مقابل لدينا...".

يواصل الشيخ الجليل شكواه من تقصير المؤسسات الرسمية في ا لنظر إلى محنة اللغة و
بية ورفع أصواتها من أجل العمل على إصلاح تعلمها وتعلميها ومتابعة ما يصدر بها من  العر
يب حتى لا تنتشر  يب ما يحتاج إلى تصو مطبوعات واستعمالات رسمية وغير رسمية لتصو

 الأخطاء التي تصبح مشهورة وتبعد العبارات والمصطلحات الفصيحة.
يبتى شديدة في ا وإذا كان ، ؟-وهذا عملها-ما الذي قامت به ، لمجامع المتخصصة"ور

لها عمل  ما حالت عوائق مصطَنعة دون ظهوره فما أخرسها عن الجؤار بالشكوى واللغة 
 ".تموت؟

..." ً بية واللغة تموت يوم ا بعد والسؤال الذي لا نفتأ نردده: ماذا يصنع حراس اللغة العر
 لروحي والمادي...!".يوم؟ إن موت لغتنا يعني هلاكنا ا

يم ،نعم بية يعنى قطَع الصلة بكتابها الأكبر ،صدقَت يا أستاذي ال كر ، إن موت العر
بقيمه وتعاليمه وآدابه. والجهل بالل  ه الواحد الأحد َ الجهل بدين الل  ه و وانتشار ، وانتشار

وعودة ، واستعباد البشر من قبل أهوائهم ونزواتهم وشهواتهم، الشرك وعبادة الطواغيت
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يق بين الحلال ، وهتك الأعراض، الإنسان إلى عبادة العباد والأشياء وعدم التفر
 والحرام!!.

يبدعون في طرق تعليمها ، فهل يقيض الل  ه للغة كتابه الخاتم مخلصين يجددون لها شبابها و
به، والكتابة بها، وتفهيمها بط المسلم بكتاب ر وتحفظ له فطرته نقية ، لتكون حية نامية تر

 .ذلك الدين القيم؟، فطرة الل  ه التي فطر الل  ه الناس عليها لا تبديل لخلق الل  ه، هرةطا
ية المصغرة نعيش نفس الشعور بالمرارة لما  إنني ومعي زملائي ال كرام في اللجنة التحضير

بية في مؤسسات التعليم العاميوصل إل وفي المؤسسات الجامعية ، ه مستوى اللغة العر
بط التعليم ، ت النشر والإعلامبل ومؤسسا، والحكومية ية لر وهو ما كان من الدوافع القو

بية في هذا المؤتمر.  الديني بتعليم اللغة العر
بي بعنوان: وهنا لابد من الإشارة إلى موضوع كتبته تعليقً  ا على ما نشر في مجلة العر

بية بين تقصير أهلها وغزو اللغات الحية!  .اللغة العر
 ومما قلت فيه ما يلي:

، فكرها وآدابها وفنونها وحاملة، وهي وعاء قيم الأمة، لغة من أهم مكونات الثقافةال
وهي من أهم عناصر الشخصية الإنسانية. وليست  ،سيلة التفكير والتعبير عند أهلهاوو

، فتعلمها في مدارسها، إلا وتعنى بِلغَتِها العنايةَ اللائقة بها، هناك أمة واعية تدرك هذه المعاني
 في العالم. نبية، مهما كانت أهمية تلك اللغةالبدء في تعليم أية لغة أجقبل 

فالمتقن للغته الوطنية ، واللغة الوطنية مؤثر مهم في الجانب النفسي من شخصية الإنسان
واثق من ثقافته ومكانتها بين ثقافات العالم؛ لذا تراه في مواقفه الحياتية ، إنسان معتز بنفسه

ً وم، ا من نفسهواثقً  ين إذا جمعته بهم ، ا بمكونات ثقافتهعتز فيفرض احترامه على الآخر
بعكس هذا النوع الأصيل أولئك الذين لا  ،أو حوار، أو مناقشة، مواقف الحياة في لقاء و

وعنصر ، يتقنون لغاتهم الوطنية ولا يعتزون بها كمكون أساسي من مكونات شخصياتهم
ً حيث لا ي، فاعل من بنية ثقافتهم وحضارتهم ً ، اتذوقون بها أدب فهم ، ولا يطالعون كتابا

بة!.  محرومون من خير كثير حبا الل  ه به أحباء العلم وعشاق الكلمة المكتو
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 مجلة العربي تدق ناقوس الخطر:
بي الموقرة بيع الأول: ، 659في عددها: ، سررت لتناول مجلة العر الصادر في شهر ر

بية تحت عنوان: ، م للميلاد1494الموافق لشهر فبراير سنة: ، للهجرة 9343 قضية اللغة العر
بية بين احتفاء العالم وإهمال أهلها" حديث الشهر.  "لغتنا العر

مكانة خاصة منذ  بمجرد أن وقع نظري على المجلة التي لها في نفسي، ولقد شدني العنوان
اءة ومصدر مائدة القر، حيث كانت تمثل لي الغذاء الفكري والأدبيسنوات المراهقة، 

يز عليه ية المتنوعة التي كنت أنتظر صدورها كل شهر كمن ينتظر قدوم عز كما ، الشهر
 زلت أحرص على الحصول عليها واقتنائها ضمن مختاراتي المكتبية. كنت ولا

بين سررت لتناول موضوع من أهم و أخطر ما ينبغي العناية به من قِبَل الكتاب والمر
بية ، بل وصل، أن انحدر المستوى اللغوي إلى درجة خطيرة بعد، والمسؤولين في بلادنا العر

بل ، إلى مستوى ينذر بعواقَب وخيمة على حاضرنا ومستقبلنا نحن العربَ ، للأسف الشديد
 والمسلمين.

بية بالإضافة إلى كونها لغة كل العرب فهي ، أقول نحن العرَب بل والمسلمين؛ لأن العر
، وليس لمسلم خيار في أن لا يتعلم لغة دينه ،سلام والمسلمين في كل زمان ومكانلغة الإ

يختار بعضً ، ولغة كتابه الذي يجب عليه أن يقرأ منه أم الكتاب في كل صلواته ا من قصار و
 ً يم؛ لتكون جزء في كل يوٍم ، ا من أعمال صلواتهالسور أو بعض آيات من القرآن ال كر

 وليلةٍ.
يته وجدت بية يفقد وضوحه وحيو ينزلق إلى دين تمزقه الترجمة ، هإن الإسلام بدون العر و

بة في الفهم ومتعددة في المفاهيم، إلى لغات العالم ، ومن ثم يكون هناك صور متضار
يه .، فيصيبه ما أصاب غيره من الأديان التي تعرضت للتشو يفات كما هو معروف   والتحر

بية بية من أهم مقومات الثقافة العر ب، فاللغة العر وهي ، يةوأهم مكونات الشخصية العر
يم، وعاء الفكر والعلم والأدب ية المطهرة، منذ نزل بها القرآن ال كر ، ودونت بها السنة النبو

بية، ووثقت بها ا  والفكر الإسلامي بمختلف فنونه وعلومه.لآداب العر
بية بنفس الأساليب التي نعيشها اليوم النظر في أداء طلابنا  ولم نعِد، إذا استمر تعليم العر

بيةوطالباتنا،  إذا استمر ، ولم يتحسن إعلامنا المكتوب والمسموع والمرئي في استعماله للغة العر
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بية عندها أن ، أو واصل انحداره كما هو ملاَحظ، كل ذلك على ما هو عليه فإنه يحق للعر
براهيم:  تنعى نفسها على رأي المرحوم الشاعر حافظ إ

 فاحتسبت حياتي! رَجعت لنفسي فاتهمت َحصاتي *** وناديت قوِمي       
وفي ختام هذه الورقة أسأل الل  ه سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل العاملين في 

وآخر  ،من أسهم في هذا العمل خير الجزاءمؤسساتنا التعليمية المختلفة. وأن يجزي كل 
 دعوانا أن الحمد لل  ه رب العالمين.

ّ ه العلي العظيم  .ولا حول ولا قوة إلا بالل
 


