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تقديم

الأنبياء  �شيد  على  ال��ق��راآن  بها  اأن���زل  ب��اأن  اهلل  كرمها  �شريفة  لغة  العربية   اللغة 
ژچ  ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   چڌ   ت��ع��ال��ى:  ق��ال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  عبد  ب��ن   محمد 

)�شورة الزخرف، الآية 3(.

النا�ص هذا، وهو  يوم  قائًما حتى  التحدي  العرب، وما زال  به  وتحدى �شبحانه وتعالى 
م�شتمر اإلى اأن يرث اهلل الأر�ص ومن عليها. فهو نموذج رفيع للغة العربية في اأبهى �شورها، 
وقف اأمامه اأمراء البيان في العربية فوجدوه يفوق ال�شحر حالوة وطالوة. وقد اأ�شبحت اللغة 
العربية مع مر الزمان هي الأ�شا�ص في القومية العربية، وا�شتطاعت اأن تجمع �شعوًبا متعددة، 
عربية،  غير  اأجنا�شها  الإفريقية  القارة  ف�شعوب  الجن�ص؛  من  اأ�شا�ص  على  انت�شارها  يكن  ولم 

ولكنها عربية الل�شان والقلب.

والرابطة  لأفكارها،  والجامعة  ثقافتها،  عن  المعبرة  ال�شعوب  هوية  هي  العربية  واللغة 
اأو  الأمم  تقدم  عن  المعبر  وهي  بها،  المتحدثون  اإليه  ينتمي  الذي  الوطن  فهي  ل�شتاتها، 
كانت  هبطت  واإذا  الأمة،  تقدم  على  قاطًعا  دلياًل  ذلك  كان  اللغة  ارتقت  فكلما  انحطاطها؛ 

الأمة مري�شة ل بد اأن يرعاها اأهلها حتى تنه�ص من كبوتها، وتتخذ مكانتها بين الأمم.

وي�شعى البحث الحالي اإلى بلورة روؤية م�شتقبلية ت�شتهدف ر�شم م�شارات للحفاظ على 
ا وبحًثا، بما يكفل تكري�ص الهوية العربية وتجديدها. ويتم ا�شتجالء هذا  اللغة العربية، تدري�شً
الهوية واأنواعها ومحدداتها واأ�شاليب ت�شكلها وعوامل هذا  من خالل تفح�ص دقيق لماهية 
فيها  الموؤثرة  والعوامل  العربية  اللغة  لم�شارات  مو�شوعي  تفهم  ذلك  مع  ويتوازى  الت�شكل، 
كله  هذا  مع  ويترافق  تعلمها.  اأ�شاليب  في  الخلل  م�شادر  تبيان  ثم  اللغوي،  الت�شوه  وم�شادر 
يقت�شي  الذي  الأمر  بينهما؛  التاأثير  واللغة وعالقات  الهوية  بين  الجدلية  للطبيعة  مواٍز  تحليل 

بال�شرورة معالجات نظرية واإمبريقية وا�شت�شرافية لكافة مناطات التركيز ال�شابقة.

لذا، فاإن هذه الدرا�شة عبارة عن  مقاربة ا�شت�شرافية لجدلية العالقة بين الهوية ولغة التعليم، 
ال�شحيح،  م�شارها  في  قراراتهم  لتكون  التعليمية،  القرارات  متخذي  اأمام  الطريق  تنير  وهي 
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لتحقيق الأهداف التي ترنو اإليها من بناء اأجيال من ال�شباب الأكثر انتماء، والأكثر اإيماًنا وثقة 
في اأنف�شهم، وفي لغتهم. وليكونوا بناة نه�شة اأمتهم وحرا�ص ثقافتها.

ون�شاأل اهلل اأن يجنبنا ال�شطط والميل والهوى، واأن نكون على �شراط م�شتقيم.



الف�سل االأول
االإطار العام للبحث

اإ�سكالية البحث
المحدد  التقني  معناها  مجرد  من  اأكبر  فاللغة  الأمة«،  »بهوية  وثيًقا  ارتباًطا  اللغة  ترتبط 
واأداة  العربي،  للمجتمع  رمز  النهائي  التحليل  في  فهي  لغوية«؛  »م�شكلة  كونها  من  واأو�شع 
تفاعل وتوا�شل، وطريقة في التفكير والتعبير، ونمط من الجمال، وفوق هذا كله هي ق�شية 
اجتماعية ح�شارية ذات عالقة وثيقة بكلٍّ من هوية الأمة و�شخ�شية المواطن وتمايزها، ومن 

ثم فهي عامل حاكم في تقوية النتماء والولء لدى هذا المواطن)1(.

ومن هنا، فاإن اأخطر ما يهدد هوية الأمة وثقافتها هو مجمل التحديات التي تحيط باللغة 
وتلك الت�شوهات التي تنه�ص لغتنا الجميلة وتحول دون التفاعل الحي بين التراث الثقافي العربي 
والثقافة العربية المعا�شرة، باعتبار اأن اللغة هي حلقة هذا التوا�شل، »والممار�شة الجتماعية 
التي يتم فيها تنظيم الخبرات وتحديد الهويات«)2(. وتتج�شد مظاهر الت�شوهات اللغوية في 
الجماهيري   التوا�شل  و�شائل  وفي  كافة،  التعليم  موؤ�ش�شات  في  اللغوي  الأداء  م�شتوى  تدني 
الم�شموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية، وفي الوثائق والكتابات والمكاتبات التي ت�شدر 
وجمل  وتراكيب  كلمات  اإقحام  التدني  هذا  زاد  وقد  والأهلية.  الر�شمية  الدولة  اأجهزة  عن 
اأجنبية تكتب بحروف عربية، وت�شتخدم في الإعالن والدعاية لل�شركات ولل�شلع. وقد و�شل 
اإلى  الحكومة.  من  قرارات  بتاأ�شي�شها  ت�شدر  وموؤ�ش�شات  �شركات  م�شتوى  اإلى  الإقحام  هذا 
للعامية الدارجة  اللغات الأجنبية بدياًل عن الف�شحى، والترويج  اإلى ا�شتخدام  جانب الدعوة 

واللهجات المحلية.

)1( جامعة الدول العربية، اال�سرتاتيجية العربية للتنمية االجتماعية ال�ساملة: الدرا�سة االأ�سا�سية )القاهرة: جامعة الدول العربية. الإدارة العامة لل�شئون 
الجتماعية، 1985(: 144.

 Bonny Norton, “Identity, Language and Critical Paradogies”, Encycolopedia of Language and Education,  )2(
 edited by Jasone Cenoz and Nancy H. Hornberger, 2nd ed, vol. 6, Knowledge about Language, Springer
Reference. New York: Springer, 2008: 2.
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على اأن اأخطر ما ن�شهده هو وجود ما ي�شبه »النف�شام اللغوي« الذي اأفرز لغات ثالثة: 
بالمتحدثين  ارتبطت  اأخرى  فرعية  ولغات  لهجات  جانب  اإلى  وعامية،  وف�شيحة  ف�شحى 
باللغات الأجنبية والمتعاملين مع تكنولوجيات واأدوات الت�شال الجتماعي. ويعك�ص هذا 
الخطيرة.  المجتمعية  وتداعياته  مخاطره  له  واجتماعًيّا  طبقًيّا  انف�شاًما  بال�شرورة  النف�شام 
وكذلك ما ي�شيع من دعوة ل�شعوبية جديدة تدعو اإلى ا�شتخدام العامية للطعن على اللغة العربية 

ونعتها بالجمود)3(.

وقد يرجع البع�ص هذه الت�شوهات الحادثة في الأداء اللغوي اإلى عامل اأ�شا�شي هو طريقة 
اإلى درجة  لنظريات ونماذج فكرية وممار�شات عملية متخلفة -  اللغة وتداولها وفًقا  تعليم 
كبيرة -  عما ك�شفت عنه البحوث والدرا�شات الحديثة ب�شاأن اللغة، ووظائفها في تنمية الفرد، 
الأمة  لأبناء  الوطنية  الذاتية  تر�شيخ  وفي   - و�شلوًكا  ووجداًنا  فكًرا   - الذاتية  هويته  وتاأ�شيل 

الإ�شالمية.

واإذا اتفقنا على اأن ما تتعر�ص له اللغة من مخاطر وت�شوهات مرده طريقة واأ�شاليب تدري�شها 
في المدر�شة اأو الجامعة �شحيح - في جزء منه - فاإننا ن�شدد على اأن الم�شكلة الحقيقية للغة 
تتج�شد اأكثر في عوامل مجتمعية ذات طبيعة �شيا�شية واقت�شادية وثقافية واجتماعية تت�شارك مع 
ما يقال عن خطورة الق�شور في فنيات واأ�شاليب تعليم اللغة العربية، محتًوى وطريقة وتاأهياًل. 
لذا، فاإن مهاجمة هذه في �شعيدها المجتمعي من اأجل تنحية �شلبياتها المعوقة لنمو وانت�شار 

العربية في المجتمع، هي التي توؤدي في النهاية اإلى ترقية العربية في المدر�شة اأو الجامعة.

اللغة  علم  )خا�شة  المختلفة  بفروعها  اللغة  علوم  دور  نهمل  يجعلنا  ل  هذا  اأن  على 
التطبيقي، وعلم نف�ص اللغة، وعلم اللغة الجتماعي، وعلم نف�ص الت�شرف، ونظريات التعلم 
الفكر  لتنمية  العربية كنظام معرفي يدر�ص، واأداة  اللغة  اإحياء  اإلخ( في  والتعليم والتدري�ص... 

والوجدان بحيث يتمكن منها المتعلمون كوعاء لثقافة الأمة يجب اأن ي�شان ويتجدد. 

�شم�ص. كلية  والتنمية؛ جامعة عني  للتعليم  العربي  املركز  )القاهرة:  العربية  اللغة  تعليم  اآفاق تطوير  ورقة عمل: ندوة  احلليم،  املهدي عبد  اأحمد   )3(
الرتبية، 2000(: 6؛ عمر مو�شى، »اإ�شكاليات اللغة العربية بني الأ�شالة والإعجاز واحلداثة«، جملة الفكر العربي، العدد 60 )يونية 1990(: 

.28-27
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العربية  اللغة  اأ�شابت  مر�شية  لأزمة  ظواهر  بوجود  اإقرارنا  فمع  الأحوال،  جميع  وفي 
مع  والتعامل  عنها،  والتعبير  الأفكار  خلق  في  الثقافية  وحيويتها  الوظيفية  فاعليتها  فاأفقدتها 
الآخرين، فاإن هذه الظواهر ل تعبر عن اأزمة لغة �شاخت ومهددة بالفناء بقدر ما تعبر عن اأزمة 
نمو تحاول معها اأن ت�شترد عافيتها وتجدد �شبابها، وتدخل مع لغات العالم الحية في مناف�شة 

حامية من اأجل التو�شع والنت�شار.

المتالحقة،  الدولية  والم�شتجدات  التحديات  في ظل  بكثافة  الهوية  �شوؤال  ولعل طرح 
ول �شيما المعلوماتية منها، يدعونا اإلى البحث عن م�شارات حية لتفعيل حركة وحيوية الفعل 
الجتماعي العربي؛ حيث اإن ما �شوف يتعر�ص له هذا الفعل من م�شكالت جديدة واإجابات 
وعالقات وتجريدات �شوف ي�شتدعي بال�شرورة م�شطلحات مالئمة، وتعبيرات لغوية تتابعها؛ 

الأمر الذي يقود اإلى تطور اللغة )خا�شة لغة العلم والتعليم(.

افترا�سات البحث
التاأكيد عليها في مقاربتنا لمو�شوع البحث الحالي، لعل  اأ�شا�شية يجب  ثمة افترا�شات 

في مقدمتها:

افترا�س اأن الهوية عملية دينامية متغيرة بفعل �سغط التحوالت والم�ستجدات الح�سارية والمجتمعية
فالهوية في تقديرنا لي�شت - من ثم - عملية مغلقة اأو ثابتة اأو اإرًثا جامًدا ل يتغير اأبًدا؛ 
التراثية تغذيها  للفرد، وللمجتمع بموارده  اإبداع م�شتمر  النهائي عملية  التحليل  اإنما هي في 
با�شتيعابها  الخارج  الآتية من  الإ�شهامات  القائمة ب�شورة واعية ومق�شودة، وتقبل  التنوعات 
وتحويلها عند القت�شاء، وهي تناأى عن اأن تكون �شورة من �شور النطواء على مكت�شب، ول 

َتقبل اأن تغلق على نف�شها)4(.

)4( فوؤادة البكري، »الهوية الثقافية العربية يف ظل ثورة الت�شال والإعالم اجلديد«، يف اأبحاث املوؤمتر الدويل، االإعالم اجلديد، تكنولوجيا جديدة، لعامل 
جديد )املنامة: جامعة البحرين، 2009(: 379.
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افترا�س اأن اللغة العربية لي�ست مادة م�ستقلة اأو مو�سوًعا فرديًّا في مناهج التعليم
و�شرفية  )�شوتية  اأخرى  اأن�شاق  مع  متداخاًل  مفاهيمًيّا  ن�شًقا  العربية  اللغة  كون  فبحكم 
في  تدخل  فهي  والتوا�شل،  والتفاهم  الفكر  عن  للتعبير  و�شيلة  وباعتبارها  ودللية(  ونحوية 
مبا�شرة  تدري�شها  ا�شتخدامها على طريقة  يقت�شر  األ  التدري�ص، ويجب  منهج  مباحث  جميع 
كعلم اأو كمادة درا�شية، بل توؤخذ عن طريق غير مبا�شر هو طريقة ال�شماع وال�شتعمال؛ حيث 
يتم التمرين عليها من خالل التكلم والتخاطب. وي�شبح دور »المدر�شة« هنا اأ�شا�شًيّا، �شواء من 
خالل �شاعات التدري�ص المخ�ش�شة لتدري�ص المادة )وهي محددة(، اأو عن طريق ت�شحيح ما 

يكت�شبه المتعلم بالطرق غير المبا�شرة، المدر�شية وغير المدر�شية)5(.

افترا�س م�سئولية كلرِّ معلم عن تعليم اللغة الوطنية عن طريق غير مبا�سر
ل  المباحث  من  كثيًرا  اأن  يخفى  ول  التعبير.  اأو  اللفظ،  اأخطاء  يغتفر  »اأّل  المعلم  فعلى 
تدر�ص اإل من خالل الكتب، والطالب هم الذين يتعلمونها باأنف�شهم، فاأي فرق اأ�شا�شي بين 
كتاب الجغرافيا اأو التاريخ الذي يقراأه الطالب في در�ص التاريخ اأو الجغرافيا، وكتاب القراءة 
هو  كتاب  اأي  فدر�ص  واإذن  هناك،  فرق  من  لي�ص  اأنه  وبديهي  العربية.  در�ص  في  يقراأه  الذي 

بال�شرورة در�ص لغوي«)6(.

اأ�سئلة البحث
يت�شدى البحث الحالي لالأ�شئلة التالية:

1- ماذا نعني بالهوية؟ وكيف تطورت عبر التاريخ الم�شري الحديث؟

2- ما طبيعة الإ�شكاليات التي تعتر�ص »لغة التعليم«؟ وما تداعياتها على الهوية؟

3- ما اتجاهات عينة البحث تجاه الم�شائل والق�شايا الآتية:

)5( اأحمد �شامح اخلالدي، اأركان التدري�س )رام اهلل، فل�شطني: مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي، 1934(: 122-121.
)6( املرجع ال�شابق: 122.
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عالقتها  في  الم�شتقبل  وفي  الآن  الف�شحى  العربية  اللغة  تواجه  التي  التحديات   -
بالهوية.

- طبيعة الت�شوهات اللغوية واأ�شبابها.

- دور المدر�شة في تحديد مكانة اللغة الف�شحى الآن وعالقتها في الم�شتقبل بالهوية.

- الموقف من التدري�ص باللغات الأجنبية والبحث بها وتداعياتها على الهوية.

- الموقف من معلم اللغة العربية وبرامج اإعداده.

- التعريب والترجمة وتداعياتها على اللغة والهوية.

- تداعيات و�شائل الإعالم على اللغة الف�شحى والهوية.

لمواجهة  وتطويرها  العربية  اللغة  على  للحفاظ  م�شتقبلي  ت�شور  نحو  ال�شبيل  4- كيف 
اأزمة الهوية؟

اأهداف البحث
ت�شتهدف ر�شم م�شارات للحفاظ على  بلورة روؤية م�شتقبلية  اإلى  الحالي  البحث  ي�شعى 
ا وبحًثا، بما يكفل تكري�ص الهوية العربية وتجديدها. ويتم ا�شتجالء هذا  اللغة العربية، تدري�شً
الهوية واأنواعها ومحدداتها واأ�شاليب ت�شكلها وعوامل هذا  من خالل تفح�ص دقيق لماهية 
فيها  الموؤثرة  والعوامل  العربية  اللغة  لم�شارات  مو�شوعي  تفهم  ذلك  مع  ويتوازى  الت�شكل، 
كله  هذا  مع  ويترافق  تعلمها.  اأ�شاليب  في  الخلل  م�شادر  تبيان  ثم  اللغوي،  الت�شوه  وم�شادر 
الذي  الأمر  بينهما؛  والتاأثر  التاأثير  وعالقات  واللغة  الهوية  بين  الجدلية  للطبيعة  مواٍز  تحليل 

يقت�شي بال�شرورة معالجات نظرية واإمبريقية وا�شت�شرافية لكافة مناطات التركيز ال�شابقة.
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منهجية البحث
ات�شاًقا مع اأهداف البحث يتم العتماد على منهجية مركبة يت�شمن �شقها الأول منهًجا 
و�شفًيّا قوامه »درا�شة حالة Case Study« باأدواته المتنوعة من تحليل وثائق، كما ينبني على 
مرتكزات  كافة  عن  للك�شف  يومية،  و�شحيفة  المعلم«  »كادر  لختبار  م�شمون«  »تحليل 
مو�شوع البحث؛ كما تم ا�شتخدام مقابالت مفتوحة مع عدد من الخبراء قبل ت�شميم ا�شتبانات 

البحث.

ويتكون ال�شق الثاني من منهج ا�شت�شرافي قوامه اأ�شلوب منظومي يبداأ بتحليل المنظومات 
فيها  التدريجية  التغيرات  بفهم  ت�شمح  بطريقة  المجتمعية،  �شياقاتها  في  العربية  للغة  الفرعية 
وطبيعة عالقاتها المت�شابكة بما ي�شمح باإمكان اإدماج �شورة هذه المنظومات الفرعية تدريجًيّا 
�شمن اأطر كلية ت�شمها �شيناريوهات. واقت�شى ذلك ا�شتخدام اأ�شلوبين ا�شت�شرافيين هما اأ�شلوب 
دلفاي Delphi Technique، وطريقة ال�شيناريو Scenario  Method. وفيما يلي تعريف موجز 

لكلِّ اأ�شلوب.

ي�شتخدم ممن  المحلفين؛ حيث  لهيئة  التنفيذي  الراأي  اأ�شلوب دلفاي: ويعرف بطريقة 
يمتلكون الخبرة والمعرفة حول مو�شوع ما، نظًرا لموقعهم الذي ي�شمح لهم بمعرفة الحلول. 
وي�شتجيب الخبراء لأ�شئلة ال�شتبانة على المو�شوع تحت الدرا�شة، ثم تجمع النتائج وتحلل 
ا  ويعاد اإر�شالها مرة اأخرى اإلى الخبراء لإعالمهم بنتائجها وطلب راأيهم ب�شاأنها قبوًل اأو رف�شً
ال�شابقة. ويتم تكرار هذا على مدى ثالث  ا�شتجاباتهم  تعديل  اأو  بالموافقة عليها  ينتهي  بما 
اإجماع على  �شبه  بتقديم  ينتهي  بما  والعمق  والدقة  ال�شرية  نطاق  في  ويتم  اأكثر،  اأو  جولت 
في  تطبيقه كما جرت  اإجراءات  بالتف�شيل  ن�شرح  و�شوف  المعينة)7(.  الم�شتقبلية  التوجهات 

البحث الحالي، في جزء تاٍل.

)7( للمزيد حول هذا الأ�شلوب واإجراءات تطبيقه ومناذجه املتعددة، انظر: �شياء الدين زاهر، كيف تفكر النخبة العربية يف تعليم امل�ستقبل؟ )عمان: 
منتدى الفكر العربي، 1990(: 58-60؛ زاهر، مقدمة يف الدرا�سات امل�ستقبلية: مفاهيم - اأ�ساليب - تطبيقات )القاهرة: مركز الكتاب؛ املركز 

العربي للتعليم والتنمية، 2004(: 121-128؛
  William F. Alexander and Richard W. Serfass, Futuring Tools for Strategic Quality Planning in Education:
Milwaukee, WI: ASQ Quality Press, 1999: 135-152.
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مجموعة  من  ممكنة  »�شل�شلة  و�شف  على  يقوم  اأ�شلوب  وهو  ال�شيناريو:  اأ�شلوب 
المق�شودة(  )التغيرات   Actions والت�شرفات  المق�شودة(،  غير  )الوقائع   Events الأحداث 
منطقي  ترتيب  بناء  ويعد  وقوعها.  اإلى  الموؤدية  والقوى  الم�شتقبل  في  وقوعها  المحتمل 
ل  الأحداث  هذه  اأن  باعتبار  بينها،  القائمة  الروابط  تحديد  ومحاولة  الأحداث،  لت�شل�شل 
ديناميكية. ويتم  الأحداث من خالل عملية  ترتبط هذه  واإنما  بع�شها عن بع�ص؛  تقع منعزلة 
التركيز عند كتابة ال�شيناريوهات على تلك الت�شرفات باعتبارها العنا�شر التي ت�شكل التطور 

في المجتمع«)8(. و�شوف نو�شح طبيعة ال�شيناريوهات المنتجة في نهاية البحث.

ت�سميم اأدوات البحث: اال�ستبانات
بع�ص  مغايرة  ا�شت�شرافية  كاأداة  ت�شتخدم  وهي  للبحث؛  رئي�شية  كاأداة  ال�شتبانة  جاءت 
اإجراء  في  ال�شتبانة  تطبيق  يت�شل�شل  حيث  التقليدية؛  البحوث  في  عليه  تعارفنا  لما  ال�شيء 

تعديالت منا�شبة في كلِّ جولة.

ا�ستبانة الجولة االأولى
المهتمين  وقد تم العتماد في ت�شميم هذه ال�شتبانة على لقاءات مفتوحة مع عدد من 

والمخت�شين)9(. 

اإلى عدد من المهتمين والمخت�شين والعاملين في مجالت  وقد وجهت هذه ال�شتبانة 
اللغات  ومدار�ص  والأجنبية  الحكومية  بالمدار�ص  الأجنبية  واللغات  العربية  اللغة  تدري�ص 
التخ�ش�شات  مجالت  في  الجامعات  اأ�شاتذة  من  عدد  اإلى  بالإ�شافة  الخا�شة،  والمدار�ص 
وقد  والطبيعية.  العلمية  التخ�ش�شات  في  المتخ�ش�شين  جانب  اإلى  والإن�شانية،  الجتماعية 
افتر�ص اأن الأ�شئلة المفتوحة هي اأف�شل و�شيلة للتعبير الحر والتلقائي عن اتجاهات الم�شتجيب، 

وتك�شف عن توجهاته المرجعية.

)8( زاهر، كيف تفكر النخبة العربية يف تعليم امل�ستقبل؟: 60. كما ميكن مراجعة منوذج لكتابة ال�شيناريوهات يف نف�ص املرجع.
اإ�شماعيل ود. ر�شدي طعيمة ود. عمرو عي�شى  اأ�شماوؤهم: د. حامد عمار ود. �شعيد  التالية  اأ�شماء اخلرباء والعلماء  اللقاءات   )9( و�شمت هذه 

ود. م�شطفى عبد ال�شادق ود. حممد يون�ص احلمالوي ود. ح�شن جرب ود. عبد اللطيف حممد عامر.
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اأر�شلت هذه ال�شتبانة بالبريد العادي والإلكتروني اإلى 93 �شخ�شية من هذه ال�شخ�شيات، 
وتم ا�شترداد 55 ا�شتبانة من اإجمالي ال�شتبانات المر�شلة اأي بن�شبة )59.1٪( تقريًبا، وهي 
ن�شبة مقبولة اإح�شائيًّا، ول �شيما اأن ظروف الت�شال البريدي والإلكتروني كانت من ال�شعوبة 
بمكان في الفترة التي تم اإر�شالها؛ فتم التوا�شل الفردي المبا�شر مع البع�ص، كما اأظهر عدد 
كانت  التي  ال�شتبانة،  اأ�شئلة  تجاه  ول�شعورية  �شعورية  مقاومة  الم�شتجيبة  ال�شخ�شيات  من 

ت�شتهدف الح�شول على تغطية المحاور ال�شبعة التالية:

1- البيانات الأ�شا�شية: )النوع - اأعلى درجة علمية - جهة العمل والتخ�ش�ص - نوعية 
المدر�شة المتخرج فيها - وعدد �شنوات درا�شة اللغة الأجنبية(.

2- التحديات الآنية والم�شتقبلية التي تواجه اللغة العربية الف�شحى.

3- دور المدر�شة في تراجع مكانة اللغة العربية الف�شحى.

4- الموقف من التدري�ص باللغات الأجنبية.

5- دور الإعالم في تكري�ص اأزمة اللغة العربية الف�شحى.

6- موقع المعلم في اأزمة لغة التعليم.

7- التوجهات الم�شتقبلية والبدائل ال�شتراتيجية ل�شتعادة مكانة اللغة الف�شحى.

المثارة،  للق�شايا  الدرا�شة  عينة  تقبل  مدى  على  التعرف  ال�شتبانة  هذه  ا�شتهدفت  وقد 
بالإ�شافة اإلى اختبار �شالحية �شورة ال�شتبانة من حيث مدى تغطيتها لجوانب المو�شوعات 

المثارة، ومدى منا�شبة �شياغة اأ�شئلتها.

اإ�شافة  مع  المثارة  المو�شوعات  حول  ن�شبي  عام  اتفاق  وجود  النتائج  اأو�شحت  وقد 
بع�ص الق�شايا المرتبطة بالهوية في عالقتها باللغة العربية، وكذلك اإ�شافة مو�شوعات، مثل:  
جانب  اإلى  المعلم  اإعداد  وبرامج  والتعريب،  وراءها،  الكامنة  والعوامل  اللغوية  الت�شوهات 

اإعادة ترتيب المو�شوعات.
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ا�ستبانة الجولة الثانية
فور النتهاء من ا�شترداد ا�شتبانات الم�شتجيبين في الجولة الأولى، بدئ في ح�شر العوامل 
والإ�شافات الفكرية التي ترجمتها نتائج هذه الجولة، ثم اأعيد ت�شنيف ال�شتبانة وفًقا لمحاور، 
و�شيغت العبارات داخل كلِّ محور وفًقا للنتائج التحليلية والإمبريقية بعد مناق�شتها مع عدد 
التي  الثانية  للجولة  النهائية  ال�شورة  تبلور  عن  تمخ�ص  الذي  الأمر  المتعاونين.  الخبراء  من 
ل�شيا�شة  �شعًيا نحو ر�شم مالمح  الم�شتقبلية وال�شتراتيجية؛  التوجهات  التركيز على  ت�شمنت 
لغوية مجتمعية قادرة على تالفي كافة اأوجه الخلل، ومعالجة الت�شوهات اللغوية واأ�شبابها. لذا 
جاءت ا�شتمارة الجولة الثالثة بعد ذلك لتعبر عن هذا كله؛ حيث ت�شمنت الت�شاوؤلت غالبية ما 
اتفق عليه في الجولتين الأولى والثانية، وما تم ت�شجيله من مالحظات وانطباعات وتعليقات 
ال�شورة  اأمور لزمة ل�شتكمال مالمح  تقديره من  تم  ما  اإلى جانب  الم�شاركين،  من جانب 

الم�شتقبلية للهوية في �شياقها المجتمعي، وفي الإطار الفني للغة التعليم مًعا.

وعلى هذا النحو ت�شمنت ال�شتبانة المحاور التالية:

ا�ستبانة الجولة الثالثة
1- ا�شتف�شارات عامة تت�شل بالهوية.

2- تحديات تواجه اللغة الف�شحى. 

3- الت�شوهات اللغوية واأ�شبابها.

4- دور المدر�شة في تراجع مكانة اللغة الف�شحى.

5- التدري�ص باللغات الأجنبية، والبحث العلمي بها.

6- التعريب.

7- اللغة العربية والإعالم.

8- اللغة العربية والمعلم.
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هذا بالإ�شافة اإلى البيانات الأ�شا�شية كما هو الحال في بقية الجولت ال�شابقة، اإلى اختتام 
لإنقاذ  المبذولة  للجهود  الم�شتجيب  تقدير  التعرف على  ي�شتهدف  مفتوح  ب�شوؤال  ال�شتبانة 

اللغة العربية والحفاظ عليها.

الثقافية  ال�شيا�شة  في  الموؤثرة  الفكرية  النخبة  �شفوة  من  محدود  عدد  اإ�شافة  روؤي  وقد 
الدرا�شة في هذه  عينة  اأ�شبحت  بتوجهاتهم وخبرتهم وحكمتهم.  النتائج  لتدعيم  والتعليمية 
حما�شة  وتوؤكد  للغاية،  عالية  ن�شبة  وهي  ا�شتمارة؛   68 ا�شترداد  تم  م�شارًكا،   74 الجولة 
الم�شاركين من اأجل اإيجاد �شبل م�شتقبلية اأف�شل للهوية القومية بالمحافظة على اللغة العربية 

الف�شحى وتكري�ص دعمها داخل الموؤ�ش�شات التربوية.

اختيار عينة البحث وخ�سائ�سها
ويتناول هذا الجزء ما يلي:

قواعد اختيار العينة
تم ا�شتخدام الطريقة العمدية في اختيار اأفراد العينة؛ حيث تم اختيار فئتين؛ فئة الممار�شين 
المنظرين  من  النخبة  وفئة  الأجنبية(،  واللغات  )العربية  اللغات  مجال  في  التدري�شي  للعمل 
والمفكرين والعلماء ذوي ال�شلة الوثيقة باللغة اأو بالعمل الفكري ب�شورة عامة؛ وهم اأ�شاتذة 

الجامعات وكبار الم�شئولين بوزارة التربية والتعليم.

خ�سائ�س عينة البحث
خالل  من  العينة  وحدات  على  ال�شوء  اإلقاء  مع  العينة  خ�شائ�ص  عر�ص  نحاول  �شوف 

الجوانب التالية:

التركيب النوعي الأفراد العينات
ي�شير الجدول التالي رقم )1( اإلى التركيب النوعي للعينات الثالث لجولت البحث:
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الجولة الثالثة )ن = 68(الجولة الثانية )ن = 46(الجولة االأولى ن )55(

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

63.636.4633773.526.5

جدول رقم )1(

التوزيع الن�سبي الأفراد العينات ح�سب متغير النوع )ن�سب مئوية(

تو�شح قراءة الجدول ال�شابق وجود انحياز ذكري كبير في كلٍّ من الجولت الثالث؛ 
حيث يبلغ المعدل النوعي )وهو ن�شب اإجمالي الذكور اإلى اإجمالي الإناث في العينة( على  
اإلى  بالن�شبة  الرجال  ارتفاع عدد  يو�شح بجالء  التوالي: )1.75(، )1.7(، )2.8(. وكلها 
�شببين،  اإلى  راجع  هو  ما  بقدر  متعمًدا  لي�ص  وهذا  البحث.  في جولت  الم�شاركات  الن�شاء 
في  الن�شاء  حجم  محدودية  والثاني  اإليهن،  المر�شل  لال�شتبيان  الن�شاء  ا�شتجابة  مدى  الأول 

المجتمع الأ�شلي من الالئي يعطين اهتماًما باللغة وم�شتقبلها.

التركيب العمري الأفراد العينات
البعد  المختلفة، ولأن  العمر  فئات  العينات على  اأفراد  توزيع  الجدول رقم )2(  يو�شح 
العمري م�شاألة ذات اأهمية نظرية ومنهجية في بحثنا لمحاولتنا الك�شف عن مواقف الأجيال 
المختلفة من النخبة الم�شرية من اإ�شكالية الهوية ولغة التعليم، حر�شنا على تحليل بيانات هذا 

الجدول في �شوء تق�شيم اإجرائي لفئات العمر المختلفة.
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الجولة الثالثة )ن = 68(الجولة الثانية )ن = 46(الجولة االأولى ن )55(

اأقل من 
40

50-40
اأكثر من 

50
اأقل من 

40
50-40

اأكثر من 
50

اأقل من 
40

50-40
اأكثر من 

50

943.747.345.723.930.455.919.125

جدول رقم )2(

التوزيع الن�سبي الأفراد العينات ح�سب متغير العمر )ن�سب مئوية(

فالفئة  الأولى )اأقل من 40 �شنة( تمثل �شباب المفكرين وقادة الراأي، في حين تمثل الفئة 
)50 �شنة فاأكثر( جيل �شيوخ الفكر والحكماء منهم، اأما الفئة )40 – 50 �شنة( فتمثل جيل 

الن�شج اأو الجيل الأو�شط من المفكرين والقادة، اأو ما اأطلقنا عليهم »جيل الكبار«.

الجولة  في  محدودة  ال�شباب  فئة  تمثيل  ن�شبة  اأن  كيف   )2( رقم  الجدول  قراءة  وتدلنا 
الأولى، ثم تزايدت تدريجًيّا عبر الجولت وفاقت اأكثر من ن�شف عينة الجولة الثالثة.

واأن فئة الحكماء )اأكثر من 50 �شنة( لم تنخف�ص عن ربع العينة في اأي جولة من الجولت، 
بعد اأن كانت قد اقتربت من الن�شف في الجولة الأولى؛ وال�شبب هو �شيق وقت هذه الفئة، 

و�شعف حما�شة البع�ص منهم كنتيجة لأ�شباب �شحية اأو نف�شية.

على اأن الملفت اأن جيل الكبار )40 - 50( تراجع ب�شكل درامي مع تطور الجولت 
ا منطقي بحكم اأن هذا الجيل هو  الثالث )من 43.7٪ اإلى 23.9٪ ، و19.1٪( وهذا اأي�شً

اأكثر الفئات الثالث ان�شغاًل بالعمل العام والأكاديمي والعائلي.

تجاه  العينة  اأفراد  اتجاهات  على  اأثر  قد  العمري  التباين  هذا  مثل   وجود  اأن  ووا�شح 
الم�شائل المطروحة في ا�شتبانات دلفاي الثالث. و�شوف يت�شح ذلك في عر�ص النتائج.
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التركيب العلمي الأفراد العينات
للعينات  العلمية(  الدرجة  )متغيرات  العلمي  التركيب   )3( رقم  التالي  الجدول  يو�شح 

الثالث لجولت البحث:

الجولة الثالثة )ن = 68(الجولة الثانية )ن = 46(الجولة االأولى ن )55(

دكتوراهماج�شتيرجامعيدكتوراهماج�شتيرجامعيدكتوراهماج�شتيرجامعي

56.47.336.345.74.35029.410.360.3

جدول رقم )3(

التوزيع الن�سبي الأفراد العينات ح�سب متغيرات الدرجة العلمية )ن�سب مئوية(

تدلنا قراءة الجدول رقم )3( على الرتفاع الملحوظ في ن�شبة م�شاركة حاملي درجات 
هذا  اأن  على   )٪60.3 اإلى   ٪36.3 )من  الثالث  الجولت  طوال  والدكتوراه  الماج�شتير 
الرتفاع ظاهري؛ اإذ اإنه مع تناق�ص اأعداد ال�شتمارات العائدة من الجولة الثانية، مع �شرورة 
الهتمام في الجولة الثالثة بالتوجهات وال�شيا�شات التنموية واللغوية وخططها؛ كان من المهم 
للم�شاركة في هذه  الدكتوراه  المخت�شين ومعظمهم من حاملي  التوجه نحو عينة منتقاة من 
ال�شابقة، لذا ارتفعت ن�شبة الم�شاركين من حملة  اإعالمهم بما تم في الجولت  الجولة، مع 
الماج�شتير والدكتوراه. وفي نف�ص الوقت انخف�شت ن�شبة حاملي البكالوريو�ص واللي�شان�ص 
تخطيطية  م�شائل  ت�شعيد  اإلى  الثالثة  الجولة  ا�شتبيان  واتجاه  الحما�شة  لقلة  نظًرا  للجامعيين 

و�شيا�شات لغوية؛ وهو اأمر يفوق قدرات البع�ص من الممار�شين لتعليم اللغة في المدار�ص.

التركيب التخ�س�سي الأفراد العينات
بين علوم  التخ�ش�ص ما  لمتغيرات  العينات وفًقا  اأفراد  اإلى توزيع  الجدول رقم )4(  ي�شير  اأ- 

اإن�شانية اجتماعية وعلوم طبيعية وحيوية.
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الجولة الثالثة )ن = 68(الجولة الثانية )ن = 46(الجولة االأولى ن )55(

علوم طبيعيةعلوم اإن�شانيةعلوم طبيعيةعلوم اإن�شانيةعلوم طبيعيةعلوم اإن�شانية

74.525.5871373.526.5

جدول رقم )4(

التوزيع الن�سبي الأفراد العينات ح�سب متغير التخ�س�س )ن�سب مئوية(

ويو�شح الجدول رقم )4( اأن المخت�شين في العلوم الإن�شانية والجتماعية يمثلون ثالثة 
اأرباع العينات اأو اأكثر، وهذا �شيء منطقي بحكم انت�شاب مو�شوع الهوية واللغة ب�شكل عام 

لهذه التخ�ش�شات، مو�شوًعا وبحًثا ومعالجة.

من  للروؤية  تخ�شيًبا  يمثل  والثالثة  الأولى  الجولتين  في  العينات  اأفراد  ربع  ن�شبة  اأن  على 
الأولى  الجولتين  في  التوزيع  اأن  والملفت كذلك  التخ�ش�شات.  في كافة  المخت�شين  جانب 

والثالثة يكاد يتطابق بين العلم الإن�شاني والطبيعي.

اأن  نجد  والطبيعية  الإن�شانية  العلوم  مجالت  من  مجال  كلِّ  داخل  النظر  دققنا  واإذا  ب- 
تخ�ش�شات النخبة المجتمعية هي:

•	العلوم الطبيعية: 

الطب الب�شري والأ�شنان والهند�شة والعلوم والزراعة. 

•	العلوم الإن�شانية والجتماعية: 

والفرن�شية  )الإنجليزية  واللغات  العربية  اللغة  تدري�ص  وطرق  واآدابها  العربية  اللغة 
والألمانية( والعلوم التربوية وعلم النف�ص وعلم الجتماع والفل�شفة.
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التركيب المهني الأفراد العينات
ي�شير الجدول رقم )5( اإلى توزيع اأفراد العينات طبًقا للمهن والوظائف التي ي�شغلونها 

كالتالي:

الجولة الثالثة )ن = 68(الجولة الثانية )ن = 46(الجولة االأولى ن )55(

الممار�شون 
بالتعليم العام

اأ�شاتذة 
جامعات

الممار�شون 
بالتعليم العام

اأ�شاتذة 
جامعات

الممار�شون 
بالتعليم العام

اأ�شاتذة 
جامعات

4951633733.866.2

جدول رقم )5(

التوزيع الن�سبي الأفراد العينات ح�سب التركيب المهني )ن�سب مئوية(

وتو�شح قراءة الجدول رقم )5( اأن العينة وزعت بالت�شاوي تقريًبا بين مجالي التوظيف 
)التعليم العام، الجامعات( في الجولة الأولى، ثم تراجعت اأعداد اأ�شاتذة الجامعات فانخف�شت 
الدراية  ذوي  الخبراء  من  عدد  اإدماج  بعد   )٪66.2( اإلى  ارتفعت  ثم   )٪37( اإلى  ن�شبتهم 

الوا�شعة ب�شيا�شات التعليم والتنمية اللغوية.
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توزيع اأفراد العينة وفًقا لمتغير نوع المدر�سة التي تخرجوا فيها
يو�شح الجدول رقم )6( توزيع اأفراد عينات الجولت الثالث وفًقا لنوع المدر�شة التي 

تخرجوا فيها:

الجولة الثالثة )ن = 68(الجولة الثانية )ن = 46(الجولة االأولى ن )55(

مية
كو

ح

رية
زه

اأ

ت
لغا

ة و
ا�ش

خ

بية
جن

اأ

مية
كو

ح

رية
زه

اأ

ت
لغا

ة و
ا�ش

خ

بية
جن

اأ

مية
كو

ح

رية
زه

اأ

ت
لغا

ة و
ا�ش

خ

بية
جن

اأ

89.1-10.1-87-13-79.41.517.61.5

جدول رقم )6(

التوزيع الن�سبي الأفراد العينات وفًقا لنوع المدر�سة التي تخرجوا فيها )ن�سب مئوية(

وتدلنا قراءة الجدول رقم )6( اأن غالبية اأفراد العينات على امتداد الجولت الثالث هي 
من خريجي المدار�ص الحكومية الر�شمية، في حين اإن خريجي المدار�ص الخا�شة واللغات لم 
د�ص )13٪( في الجولة الثانية،  تتجاوز ُثمن عينة الجولة الثانية )13٪( كما لم تزد على ال�شُ
خريجي  من  واحد  وخبير  الأزهرية،  المدار�ص  خريجي  من  واحد  خبير  �شوى  ي�شارك  ولم 
المدار�ص الأجنبية، رغم حر�ص الباحث ال�شديد على وجود هذه النوعيات �شمن الم�شتجيبين 

في البحث.

خطة التحليل االإح�سائي
حر�شنا منذ البداية على اأن ن�شتخدم الدرا�شة الميدانية كموؤ�شر فقط، لذا فلم ن�شتغرق في 
ب�شيطة ووا�شحة  اتبعنا خطة  ولكننا  تعقيدها،  في  المبالغ  الإح�شائية  الأ�شاليب  على  التركيز 
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ول تتعار�ص اإطالًقا مع الهدف من البحث ول مع طبيعة التقنيات الم�شتخدمة، وتتبلور هذه 
الخطة في الخطوط التالية:

- ح�شاب التكرارات لكلِّ جولة والن�شب المئوية لخاليا الجداول.

- ح�شاب الوزن الن�شبي لكِلّ عبارة من عبارات ال�شتبيان داخل كلِّ �شوؤال على حدة في 
كلِّ جولة من الجولت.

الوزن  قيا�شات  على  اعتماًدا  حدة  على  �شوؤال  كلِّ  داخل  عبارة  كلِّ  ترتيب  ح�شاب   -
الن�شبي للعبارات )من 1 اإلى 10(.

- ا�شتخراج اختبار التباين )ت( لح�شاب الفروق بين بيانات كلِّ جدول من الجداول 
والعمر  النوع  لمتغيري  بالن�شبة  وذلك  ودللتها،  فيها  الم�شادفة  م�شتوى  لمعرفة 

والدرجة العلمية، ومتغير التخ�ش�ص.

الدرجات  متو�شطات  بين  الفروق  لمقارنة  بعدي  كاإجراء  البعدية  للمقارنات  معامل   -
وعالقتها ببع�ص متغيرات البحث.





الف�سل الثاني
الهوية بين مطرقة الما�سي و�سندان العولمة

مقدمة
لعل المفارقة التي نرى اأولوية اإبرازها عندما نت�شدى لتعريف مفهوم الهوية هي ما طرحه 
جوتلوب فريجه Gotllob Frege. وموؤداها اأن الهوية مفهوم ل يقبل التعريف؛ وذلك لأن كلَّ 
تعريف هو هوية بحد ذاته، فالهوية مفهوم اأنطولوجي وجودي يمتلك خا�شية �شحرية توؤهله 
للظهور في مختلف المقولت المعرفية. وهو يتمتع بدرجة عالية من العمومية والتجريد تفوق 
مختلف المفاهيم الأخرى المجان�شة والمقابلة له. ومع ذلك كله وعلى الرغم من الغمو�ص 
الذي يلف مفهوم الهوية ويحيط به، يمتلك هذا المفهوم طاقة ك�شفية لفهم العالم بما ي�شتمل 

عليه من كينونات الأنا والآخر)10(.

دللته  العتبار  في  يوؤخذ  اأن  بد  ل  وتحديًدا  تعريًفا  المفهوم  من  اقتراب  اأي  فاإن  لذا، 
المتنوعة، اللغوية والتاريخية والفل�شفية وال�شو�شيولوجية.

الفرن�شية  في   Identity كلمة  يقابل  العربي  »الهوية«  مفهوم  نجد  لغوية،  زاوية  فمن 
والإنجليزية، وهو من اأ�شل لتيني، ويعني: ال�شيء نف�شه، اأو ال�شيء الذي هو ما هو عليه، اأي 
اإن ال�شيء له الطبيعة نف�شها التي لل�شيء الآخر. كما يعني هذا الم�شطلح في الفرن�شية مجموع 
ا معروًفا اأو متعيًنا؛ اأما في اللغة العربية فنجد اأن  الموا�شفات التي تجعل من �شخ�ص ما �شخ�شً
التعريف »ال�«  باأداة  المعرف  الغائب  المفرد  الهوية م�شدر �شناعي مركب من »هو« �شمير 

ومن المالحقة المتمثلة في ال� »ي�« الم�شددة وعالمة التاأنيث اأي »�ة«)11(. 

)10( علي اأ�شعد وطفة، »اإ�شكالية الهوية والنتماء يف املجتمعات العربية املعا�رصة«، جملة امل�ستقبل العربي، العدد 282 )2002(: 100.
)11( عفيف البوين، »يف الهوية القومية العربية«، جملة امل�ستقبل العربي، العدد 57 )نوفمرب 1983(: 5.
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والقامو�ص  المنير،  فالم�شباح  اأ�شالفنا؛  ذهن  في  تكن  لم  الهوية  اأن  تاريخًيّا  والملفت 
المحيط، ول�شان العرب، تخلو من هذا الم�شطلح الحديث)12(.

كما اأن المفهوم الإغريقي عن »المواطنة في اأثينا« كان اأول نوع من الهويات حددت 
فل�شفة  في  الهوية  هذه  انعك�شت  وقد  الدولة.  هوية  تناق�ص  فردية  هوية  اأنها  وراأى  الهوية، 
الذي  »التفرد«  مبداأ  وطرحوا  الفال�شفة.  من  وغيره  الأ�شا�شية(  الفكر  قوانين  )في  اأر�شطو 
الفردية من  التفرد والهوية  فيه، كما كانت م�شائل  المو�شوع  الفرد وروحه هما  كان ج�شد 
 موا�شيع القرون الو�شطى والحديثة، وتجلت في كتابات فال�شفة مثل كانت وهيجل ونيت�شه 

وفرويد... اإلخ)13(.

ال�شابع ع�شر  القرن  اإل في  يتعلق بالفرد لم يحدث  فال�شتعمالت الأولى للمفهوم فيما 
تعبير  حد  على   - التنويرية«  »الذات  الوجود  اإلى  جاءت  عندما  اأك�شفورد  معجم  ي�شير  كما 
�شتيوارت هول - ا�شتناًدا اإلى المفهوم عن الإن�شان باعتباره مركًزا وفرًدا مكتفًيا بذاته، ُمنح 

قدرات العقل والوعي والفعل؛ فكان المركز الجوهري للذات هو هوية ال�شخ�ص)14(.

لذا تطابقت الهوية في اأول الأمر مع الذات، فهي تتعلق بكون �شخ�ص ما اأو كون جماعة 
ا اأو �شيًئا اآخر. لذا، فاإن �شوؤال  ما قادًرا اأو قادرة على ال�شتمرار في اأن تكون ذاتها، ولي�ص �شخ�شً
الهوية اأ�شبح يعبر عن تاأكيد مبادئ »الوحدة« في مقابل »التعدد اأو الكثرة«، و»ال�شتمرار« 
يطلق عليها  التي  للهوية  الموؤ�ش�ص  المفهوم  تر�شخ  ثم  والتحول«)15(. ومن  »التغير  مقابل  في 

نعدم وجود حماولت  اأننا ل  املقعرة«، على  »البئر  معناها  اأو يكون  اأعلى،  �شقط من  اأي  الفعل هوى  م�شتقاة من  اأنها  ت�رصح على  فالهوية   )12(
بالرتادف  تقال  ابن ر�شد:  الأغيار، وعند  امتيازه عن  املتعقل من حيث  الهوية؛ فهي عند اجلرجاين: »الآخر  لتعريف  بذلها فال�شفة عرب 
ووجوده  وخ�شو�شيته  وت�شخي�شه  عينته  باأنه  ال�شيء  هوية  ويعرف  اأكرث  فيقرتب  الفارابي  اأما  املوجود.  ا�شم  عليه  يطلق  الذي  املعنى  على 
البوين، 23-24؛   :)2005 الكتب،  عامل  )القاهرة:  والتعليم  الهوية  علي،  اإ�شماعيل  �شعيد  انظر:  اأ�رصاك،  فيه  يقع  ل  الذي  له،   املتفرد 

»يف الهوية القومية العربية«: 5.
)13( اإبراهيم را�شد احلو�شني، اأثر التحديث الغربي يف الهوية يف جمتمع اإ�سالمي: االإمارات العربية املتحدة: حالة درا�سة )ال�شارقة: دائرة الثقافة والإعالم، 

.32-31 :)2001
)14( كيفن روبنز، »الهوية«، يف مفاتيح ا�سطالحية جديدة: معجم م�سطلحات الثقافة واملجتمع، حترير طوين بينيت، ولوران�ص غرو�شيربغ، وميغان 

موري�ص، ترجمة �شعيد الغامني )بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 2005(: 701. 
)15( املرجع ال�شابق.
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البيطار »المفهوم الميتافيزيقي«، الذي يف�شل فيه الجوهر عن الوقائع والتحولت الخارجية 
بدًل من ربطه بها)16(.

و�شمن عباءة هذا المفهوم ظهر ال�شتخدام الحديث الأول له في اأواخر الخم�شينيات من 
القرن الما�شي على يد »اإريك اإريك�شون«، الذي ربطه باإح�شا�ص الفرد بنف�شه بو�شفه »هوية 

.Ego Identity فردية« تتميز ككيان عن الآخرين، كما �شاغ مفهوم هوية الأنا

المفهوم  اإل��ى  للهوية  الميتافيزيقي  المفهوم  من  ج��ذري  انتقال  حدث  ما  و�شرعان 
متجدد  المفهوم  هذا  للجوهرية.  م�شادة  مواقف  ظهور  نتيجة  التاريخي«  »ال�شو�شيولوجي 
اإليها »كخيالت ا�شتراتيجية« عليها اأن تتجاوب مع  يعطي الذات مفهوًما اجتماعًيّا، والنظر 
للتغيير،  وتاريخية، وعر�شة  ن�شبية،  الأخير:  ثوبها  في  الهوية  فبدت هذه  المتغيرة.  الأحوال 
واإعادة الت�شوير با�شتمرار. ومن ثم اأ�شبحت الهوية، بكافة �شورها، تترجم في مكان ثالث 
بين العالم والفرد، وبين مختلف عمليات فهم الفرد للذات، وهي عملية ل تنتهي اأبًدا، وتدفع 
الت�شاوؤل  المختلفة لوجودها في مجتمع ما. وهذا  الطرق  الت�شاوؤل والتفكير في  اإلى  الأفراد 
الدائم يقدم الهوية في �شورة خبرات عدم اليقين وال�شك ويجعلها تعمل على ت�شكيل طرق 
اإدراك الب�شر للعالم الذي يعي�شون فيه، وتمهد الطريق لفهم ال�شياقات الجديدة التي يواجهها 

كلُّ فرد)17(.

وتتكامل عوامل كثيرة من اأجل ت�شكيل الهوية واإعادة ت�شكيلها، لعل في مقدمتها: اللغة 
والأ�شرة والعقيدة والمدر�شة والموؤ�ش�شات الإعالمية والخبرات ال�شخ�شية وغيرها. وات�شاًقا 

مع طبيعة مو�شوع البحث الحالي �شوف نركز على ما يلي:

االأ�سرة والهوية: تعد الأ�شرة هي الموؤ�ش�شة الطبيعية الأولى والمرجعية الأخالقية التي يتلقى 
لغته وتفكيره وتلقنه  المعنية بتدريبه على مهارات  الطفل مفردات ثقافته وهويته. وهي  فيها 

القيم الدينية والأخالقية التي تعتنقها؛ فمنها يمت�ص موروثه الثقافي ووعيه. 

)16( ندمي البيطار، حدود الهوية القومية: نقد عام )بريوت: دار الوحدة، 1982(: 10، 17.
 Derin Atay and Ayse Ece, “Multiple Identities as Reflected in English-Language Education: The Turkish  )17(
Perspective”, Journal of Language Identity and Education 8, no. 1 Feb 2009: 20-22.
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الأخيرة؛  الآونة  في  �شك  مو�شع  اأ�شبح  قد  لالأ�شرة  التكويني  الدور  هذا  اأن  والملفت 
نتيجة التفكك الذي اأ�شاب بنيتها وال�شمحالل التدريجي في �شلطاتها بحكم هيمنة عوامل 
خارجية اأقوى؛ واأهمها الموؤ�ش�شات الإعالمية التي قل�شت من ال�شلطة الأبوية، ولوثت القيم 

المحيطة ببيئة الطفل و�شوهت وعيه وهويته)18(.

عملها  ت�شتاأنف  لالأ�شرة؛ حيث  الوظيفي  المتداد  المدر�شة هي  واللغة:  والهوية  المدر�سة 
من حيث تنظيمها لخبرات وعمليات اجتماعية وثقافية وعقلية ومهارية معقدة ومتعددة تقوم 
اأ�شا�ًشا على ما بداأته الأ�شرة وتزيد عليه: حجًما وعمًقا وتف�شيًرا. كما تقوم المدر�شة بوظيفة 

مجتمعية هامة؛ وهي التقريب الثقافي بين اأبناء الطبقات الجتماعية المختلفة.

مهامها  اأداء  في  وتتدهور  تتراجع  وجامعة(  )مدر�شة  المدر�شية  الموؤ�ش�شة  اأن  وال�شاهد 
باعتبار  التعليم  ولغة  الهوية  بين  الربط  اإلى  الحديثة  الدرا�شات  وتتجه  والتوعوية.  التكوينية 
الأخيرة م�شئولة عن بناء العالقات الجتماعية المختلفة، ول �شيما في الموؤ�ش�شات المدر�شية. 
اأو  الكتابة والقراءة،  اأو  ال�شمت،  اأو  بالحديث،  اللغة  فيه متعلم  الذي يقوم  المدى  اإن  ويقال 
المقاومة اأو الرف�ص، له دخل كبير في مدى القيمة التي ت�شاف اإلى هذا المتعلم في اأي موقف 

اأو جماعة. 

والآخر يتجلى اأكثر عندما ننظر اإلى الهوية وتعلم اللغة الثانية؛ حيث يظهر تمييز وا�شح 
والعالم  الفرد  اللغة  متعلم  بين  العالقة  اإلى  ت�شير  اجتماعية«  »هوية  الهويات:  من  نوعين  بين 
الجتماعي الأو�شع الذي يتعرف عليه من خالل موؤ�ش�شات مثل الأ�شرة والمدر�شة، والعمل 
واأفراد  الفرد  بين  العالقات  اإلى  ت�شير  ثقافية«  »وهوية  والمحاكم؛  الجتماعية  والخدمات 

جماعة عرقية معينة بينهم تاريخ م�شترك، ولغة م�شتركة، وطرق مت�شابهة في فهم العالم.

تعلم  النقدية في  بالأ�شاليب  الحديثة يعرف  الدرا�شات  اإليه  ت�شير  تاأكيًدا  ثمة  فاإن  ولهذا، 
اللغات)19( على اأهمية الدور الذي توؤديه لغة التعليم في تاأكيد اأو ذوبان الهوية القومية.

)18( �شياء الدين زاهر، م�ستقبل القيم وقيم امل�ستقبل: دعوة للتاأمل )القاهرة: املركز العربي للتعليم والتنمية، 2014(: 42-41.
Norton, “Identity, Language and Critical Paradogies”: 1-13. )19(
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ا  هاًمّ م�شدًرا  الأخيرة  العقود  في  الإعالمية  الموؤ�ش�شة  غدت  والهوية:  االإعالمية  الموؤ�س�سة 
ت�شكيل وعي  الإعالمية في  الموؤ�ش�شة  اأ�شهمت  والتن�شئة الجتماعية. وقد  التاأثير  من م�شادر 
الأفراد ب�شكل وا�شح، وكان لها الدور الأعظم في ت�شكيل هوية اأجيال متزايدة من المواطنين 
ب�شكل غير م�شبوق. ولكن مع توجه العولمة الثقافية اإلى التنميط الثقافي الكوني الذي ت�شكل 
الثقافة الإلكترونية )ثقافة ال�شورة( فيه المرجعية الثقافية الوحيدة، تعاظمت مكانة الموؤ�ش�شة 
الإعالمية، ولكن على ح�شاب هدم اأ�ش�ص الهوية الوطنية ون�شر اأفكار وقيم التحديث )الغربي( 
المعادية للخ�شو�شية من خالل ا�شتفزاز القيم المحلية التقليدية، والحط من قدراتها وخلخلتها 
�شعًيا نحو الت�شويق لثقافة غربية ا�شتهالكية مغايرة بال جذور، اأ�شا�شها الترويج ل�شال�شل مطاعم 
الأكالت ال�شريعة، والريا�شة، والخدمات التليفزيونية... اإلخ. وهذا معناه في تحليله النهائي 
قولبة القيم و�شلوكيات مواطني المجتمعات غير العربية. ول ت�شبح الموؤ�ش�شة الإعالمية في 
المعارك  الجديدة بقدر ما تكون �شاحة  الثقافة  قيم و�شلوكيات هذه  اآلية تجذير  ال�شياق  هذا 
بل  والمعارف،  وال�شلوكيات  والقيم  الأفكار  لكافة  المحرك  فهي  بها،  تت�شل  التي  الثقافية 
ت�شكيل  واإعادة  الجتماعية  التن�شئة  برامج  �شمن  تكري�شها  العولمة  تبغي  التي  الإبداعات 

الهويات من خالل �شيادة هوية ثقافية وحيدة ومتفردة؛ هي الهوية والثقافة الغربية)20(.

البحث عن »الهوية« في التاريخ الم�سري الحديث
التاريخ الم�شري الحديث  اأن نمو �شوؤال الهوية )المتجدد( في  التاريخ  ت�شهد لنا وقائع 
وما  عام 1798،  م�شر  على  الفرن�شية  الحملة  بقدوم  الأولى  الحداثة  �شدمة  بف�شل  تم  اإنما 
اأعقبها من قيام الم�شروع النه�شوي الق�شري )على النمط الغربي( لمحمد علي. الأمر الذي 
قاد الفكر الم�شري اإلى البحث عن اإجابات ل�شوؤال هويته وثوابته وعالقاته بالآخر، واإن كان 

هذا الآخر هو الغازي والم�شيطر. وهنا لم يكن بدٌّ من التعرف على الأنا في مقابل الآخر.

)20( زاهر، م�ستقبل القيم وقيم امل�ستقبل: 45-46؛ �شياء الدين زاهر، وحممد قمرب، اال�سرتاتيجية العربية للتعليم عن بعد )تون�ص: املنظمة العربية للرتبية 
والثقافة والعلوم، 2005(. 
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ومن الجدير بالذكر اأن تداعيات الحملة الفرن�شية لفتت اأنظار العالم اإلى التاريخ العريق 
لم�شر، وموقعها الجغرافي ال�شتراتيجي، ومكانتها الثقافية في النظام الدولي بعامة، والعالمين 

العربي والإ�شالمي بخا�شة، هذا اإلى جانب عالقاتها المت�شاعدة مع دول اأوروبا. 

كان محمد علي يتمتع بذكاء وقدرات خارقة جعلته يدرك منذ البداية اأن الأخذ بالعلم 
وتربوية  تعليمية  بجهود  قام  فقد  لذا  الع�شكري؛  للتفوق  الأوحد  ال�شبيل  هو  والتكنولوجيا 
وا�شعة. اأن�شاأ من خاللها كليات الهند�شة والطب والتر�شانة البحرية في الإ�شكندرية والكليات 
مع  تالزم  فقد  لذا  وال�شيا�شي.  الع�شكري  م�شروعه  لخدمة  المدنية  والخدمات  الع�شكرية 
اأن  فحواه  اقتناع  وفق  وذلك  له،  مكمل  ثقافي  م�شروع  والع�شكري  ال�شيا�شي  الم�شروع 
الأخرى؛  الميادين  في  غيابه  ظل  في  ميدان  اأو  حقل  في  ينجح  ل  متكامل  منهج  »الحداثة 
فالجي�ص الحديث ل يكون اإّل ب�شناعة حديثة وال�شناعة الحديثة ل تكون اإّل باقت�شاد حديث، 

وذلك ل يكون اإل بتعليم وثقافة حديثين، ول يكون ذلك اإّل باإدارة حديثة«)21(.

ومن هنا اعتمد محمد علي في م�شروعه النه�شوي الثقافي على اآليات وجهود عديدة، 
ت�شل�شلت كالتالي:

اإر�شال بعثات علمية اإلى بلدان اأوروبا بدًءا من عام 1809، وذلك لإدارة دولب العمل 
ا  في الدولة والجي�ص. وقد اعتمد في هذا على خريجي الأزهر ب�شكل اأ�شا�شي، ولكنه �شم اأي�شً
طالًبا غير م�شريين من اللبنانيين وال�شوريين وبع�ص الأرمن واليونانيين وغيرهم. ولعل اأهم ما 
يمكن الإ�شارة اإليه في تجربة محمد علي في البعثات ما يلي)22(: ربط �شيا�شة البعثات باعتبارات 
وما  والتوظيف  الت�شغيل  باعتبارات  �شيا�شتها  وربط  الجتماعي،  الثقافي  والتطوير  التحديث 
تفر�شه من نواٍح اإنتاجية وعملية. وو�شع خطة محكمة لتجهيز المبعوثين قبل �شفرهم، تعتمد 

على اختيار دقيق واإعداد لغوي ونف�شي متميز.

)21( معن زيادة، »املعامل الأوىل للم�رصوع النه�شوي يف القرن التا�شع ع�رص«، جملة الوحدة، العدد 31، 32 )1987(: 32 وما بعدها.
العربي:  للتعليم اجلامعي  التخطيط اال�سرتاتيجي  الدين زاهر،  انظر: �شياء  امل�شتفادة منها،  البعثات يف عهد حممد علي والدرو�ص  للمزيد حول   )22(

املنظومة واآفاقها امل�ستقبلية )القاهرة: املركز العربي للتعليم والتنمية، 2013(: 490-437.
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و�شع خطة لال�شتفادة من المبعوثين العائدين من الخارج، كما األزمهم ب�شرورة ترجمة 
اإلى اللغة العربية، لذا فقد كانت تدر�ص علوم الطب والهند�شة في المدار�ص العليا  ما تعلموه 

الم�شرية باللغة العربية ومن مراجع مطبوعة في م�شر.

اإن�شاء نظام تعليمي حديث، وذلك عندما اتجه لتطوير مناهج الأزهر حتى ت�شاعده على 
تخريج كفاءات قادرة على البتعاث اإلى الخارج، وعلى تلبية احتياجات م�شروعه النه�شوي، 
ول �شيما المت�شل بتجهيز الجي�ص. فحاول في البداية اإدخال العلوم الحديثة اإلى مناهج الأزهر 
فوجد معار�شة �شديدة من الأزهريين، مما قاده اإلى الإ�شراع باإن�شاء نظامه التعليمي الحديث 
الذي يخدم احتياجات م�شروعه ال�شيا�شي؛ فاأن�شاأ مدار�ص )كليات( الهند�شة والطب والتر�شانة 
ابتدائية،  ثالث:  مراحل  اأ�شا�ص  على  الجديد  نظامه  اأقام  وقد  الع�شكرية.  والكليات  البحرية 
نظام  اأول  نظامه  كان  وهكذا  التالية.  المرحلة  اإلى  منها  واحدة  كلُّ  توؤدي  وعالية،  وثانوية، 
المدني  التعليمي  النظام  اأ�شهم هذا  اأ�شفل. وقد  اإلى  اأعلى  فبداأ من  العالم  في  تعليمي مقلوب 

الجديد في ن�شاأة الزدواجية التعليمية لأول مرة في تاريخ م�شر)23(.

خلق موؤ�ش�شات واأدوات ثقافية عززت من تي�شير العربية الف�شحى ون�شرها بين النا�ص، 
ومنها »مطبعة بولق«، ثم »دار الكتب« التي اأن�شاأها علي مبارك عندما كان وزيًرا للمعارف؛ 
وتي�شير  ون�شرها  وتحقيقها،  وتبويبها،  وت�شجيلها  المخطوطات،  جمع  على  حر�ص  حيث 

قراءتها، واإحياء التراث عن طريق طبع وتحقيق و�شرح كتبه.

ا�شتقدام العلماء والخبراء الأجانب؛ لالإ�شراف على اإن�شاء المدار�ص العليا والمتخ�ش�شة، 
من  اإلى جانب عدد  الفرن�شي. هذا  النمط  �شيما على  الم�شري ل  الجي�ص  تنظيم  اإلى جانب 

الخبراء لإدارة دولب العمل الحكومي.

�شمح  حيث  الإر�شاليات؛  ومدار�ص  والخا�شة  الأجنبية  المدار�ص  اإن�شاء  في  التو�شع 
للجاليات الموجودة في م�شر )الإيطالية واليونانية والأرمينية والفرن�شية والألمانية وغيرها( 

)23( اأحمد عزت عبد الكرمي، تاريخ التعليم يف م�رض، مج. 1، ع�رض حممد علي )القاهرة: مكتبة النه�شة امل�رصية، 1938(؛ منري  عطا اهلل �شليمان، 
امل�رصية، 1968(؛  الأجنلو  )القاهرة:  املتحدة، ط. 2  العربية  التعليم يف اجلمهورية  تاريخ ونظام  �شف�شق،  الرزاق  عبد  لبيب، وحممود   ور�شدي 

اأبو الفتوح ر�شوان، »تطوير التعليم البتدائي يف م�رص«، �سحيفة الرتبية، العدد 4 )مايو 1955(: 72-52. 
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باإن�شاء المدار�ص الخا�شة بها. وكانت اأول مدر�شة اأن�شئت هي مدر�شة الأمريكان البتدائية، 
الإر�شاليات  مدار�ص  تعددت  كما  عام 1748،  ببولق  الأرثوذك�شية  بالكني�شة  اإلحاقها  وتم 
الأخرى والفرق الدينية والطوائف غير الإ�شالمية )الأقباط واليهود(. وبدهي اأن لهذا التو�شع 
التب�شيري تداعيات �شلبية وخطيرة ظهرت نتائجها في مرحلة تالية. فالتو�شع في التعليم الأجنبي 
وازدهاره في م�شر في الن�شف الثاني من القرن التا�شع ع�شر قاد اإلى تعدد الهويات والثقافات 
المناوئة للهوية الإ�شالمية الم�شرية. واأن الن�شاطات الدينية التي ازدهرت بو�شوح بعد معاهدة 
لندن عام 1940 �شخمت من حجم التعليم الأجنبي والإر�شاليات حتى و�شلت اإلى 152 
مدر�شة عام 1878، وبنف�ص الدرجة اأدى الحتالل البريطاني بعد ق�شائه على ثورة عرابي اإلى 
ت�شخم النفوذ الأوروبي وزيادة الجاليات الأجنبية ومدار�شها. فقد حاول هذا التعليم التاأثير 
الواقع  تغريب  ثم  الوطني، ومن  التما�شك  الوطنية، وك�شر  الم�شرية وهويتها  ال�شخ�شية  على 

الثقافي في م�شر، واإحداث ازدواج ثقافي)24(.

ل�شنوات  امتد  الثقافي  م�شروعه  فاإن  علي،  لمحمد  ال�شيا�شي  الم�شروع  �شقوط  ورغم 
فجرت  قد  الفرن�شية  الحملة  كانت  فاإذا  الهويات«؛  »تنازع  هو  اأثاره  ما  اأهم  وكان  طويلة، 
م�شاعر البعد الإ�شالمي لدى الم�شريين عندما جرحتهم في عقيدتهم بتدني�ص م�شاجدهم، فاإن 
اأنه جاء ليخل�ص  اأنه قد ادعى  اإعالء للهوية الإ�شالمية لم�شر، خا�شة  عهد محمد علي بمثابة 
دور  دن�شوا  الذين  الفرن�شيين  ومن  وال�شريعة،  الدين  على  الذين خرجوا  العثمانيين  من  م�شر 
هويته  لتاأكيد  الإ�شالمية  المعايير  ا�شتخدام  الطهطاوي  مثل  نه�شوية  لرموز  اأتاح  مما  العبادة؛ 
الربا،  واأهمها:  الفرن�شية؛  الح�شارة  ثغرات  عن  للك�شف  العربية؛   – الم�شرية   – الإ�شالمية 
وا�شتهتار الفرد بالقيم الأخالقية والدينية، و�شهولة المراأة، وتزلف الرجل اإليها)25( في الوقت 

الذي �شعى فيه اإلى اإن�شاء مدر�شة الأل�شن وا�شتغل بالترجمة.

تطور التعليم  تاريخ التعليم يف م�رض: 275 وما بعدها؛ عا�شور اأحمد عا�شور علي عمري،  )24( ملعاجلة تف�شيلية لهذه النقطة، انظر: عبد الكرمي، 
ن�شوى  الرتبية، 2010(؛  املتغريات املجتمعية )ر�شالة ماج�شتري، جامعة عني �شم�ص. كلية  االأجنبي يف م�رض من عام 1956–2006، يف �سوء 

ماهر حممد كرم اهلل، تطور تعليم االإجنليزية يف م�رض يف الفرتة من 1956-1996 )ر�شالة ماج�شتري، جامعة عني �شم�ص. كلية الرتبية، 1999(.
العربية واالأوروبية، وقائع ندوة  العالقة بني احل�سارتني  ال�سورة، يف  لهذه  الغربية واال�ستجابة  االأوروبية  العربية عن احل�سارة  ال�سورة  املقد�شي،  اأنطوان   )25(

هامبورغ، ني�سان، 1983 )تون�ص: الدار التون�شية، 1985(: 90.
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ولعل هذه الجهود اقترنت باإن�شاء الطهطاوي لمدر�شة الأل�شن وا�شتغاله بالترجمة وعمل 
على تب�شيط النحو، وتحرير الن�شخة العربية من جريدة »الوقائع«، واأ�شرف على مجلة »رو�شة 
برز  كما  غيره.  كتابات  في  اأثر  �شائًقا وجذاًبا  ع�شريًّا  اأ�شلوًبا  واتبع  عام 1870،  المدار�ص« 
الوثقى  العروة  ال�شيخ محمد عبده وتكوينهما جمعية  الأفغاني وتلميذه  الدين  ال�شيخ جمال 
التي  الأجنبية  المدار�ص  ذاته  الوقت  انتقدت في  الإ�شالمي، كما   التجديد  التي قادت حركة 
تكاثرت في اأيامهما. وراأى ال�شيخ محمد عبده اأن المدار�ص الأجنبية رفيعة الم�شتوى، ولكنها 
تقتلع جذور ال�شباب الوطنية والدينية؛ اأما المدار�ص الدينية فجامدة في ع�شر يت�شم بالحيوية 

والتجديد، في حين اإن المدار�ص الر�شمية هجينة تجمع بين عيوب الثنتين ال�شابقتين)26(. 

كما ا�شتهر ال�شيخ محمد عبده بكتابة المقال ال�شحفي وما يت�شمن من نماذج وتعابير 
الدينية  والعلوم  العربية والآداب  فاأحيا  العلوم«،  بالتدري�ص في »دار  واأ�شكال عر�ص، وعمل 
ونماها بمفاهيم ثقافية نقدية تحليلية اجتماعية)27(؛ ثم جاء من بعدهم م�شطفى �شادق الرافعي 
وم�شطفى لطفي المنفلوطي وعبد اهلل النديم الذين كانوا من اأحر�ص النا�ص على لغتهم المقد�شة 

وخا�شوا من اأجلها اأ�شر�ص المعارك واأنبلها.

البداية مع  في  ليوؤكد »هوية غربية« ظهرت  التغريبي  الغربي  المد  ت�شاعد  المقابل  وفي 
انت�شار الأفكار الو�شعية وقيم الثقافة الغربية بين الطبقات الجديدة التي اأن�شاأها بالدرجة الأولى 
النظام التعليمي الحديث، ولكن �شرعان ما انت�شرت في الن�شف الثاني من القرن التا�شع ع�شر 
لالأفراد؛  ال�شخ�شية  الحياة  العام، وعلى م�شتوى  المجال  التغريب في  الأفكار وعمقت  هذه 
وذلك في �شكل: المالب�ص، وا�شتخدام المال، ونمط المنازل ال�شكنية، والعالقات بين الأفراد 

التي تبدلت وبدرجة كبيرة، و�شيوع الفنون.

اإ�شماعيل، وهزيمة  التحديثية في عهد محمد علي وحفيده  الموجة  انك�شار  فمع  اإذن، 
اأخرى تطرح من جديد  اأ�شئلة  بالتحول نحو  »اإيذاًنا  الهزيمة  تلك  فقد كانت  اأحمد عرابي، 

المرجعية النظرية للتقدم على ب�شاط البحث، وتناق�ص مدى مالءمتها للمجتمع الإ�شالمي.

)26( جمال الدين ال�شيال، تاريخ الرتجمة واحلركة الثقافية يف ع�رض حممد علي )القاهرة: دار الفكر العربي، 1951(: 20.
)27( املقد�شي، ال�سورة العربية عن احل�سارة االأوروبية الغربية: 94.
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ندير  وكيف  نحن؟  َمن  بالتكوين،  »الهوية«  اأ�شئلة  عنا�شر  ابتداأت   اللحظة  تلك  منذ   
م�شائل التقدم؟ ولماذا تخلف الم�شلمون وتقدم غيرهم؟ ظهر �شوؤال الهوية في تلك المرحلة 
مرتبًطا...«)28(. فاإن الهوية العربية الإ�شالمية ا�شطدمت بتوجهات مناوئة، دعمها الحتالل 
البريطاني للبالد عام 1882 فقامت »اأر�شتقراطية اإنجليزية« مفردة ل�شانها كلغة حكم وثقافة 
اأجنبية وبيوت  التي ظلت تحتفظ بمناطق نفوذ في مدار�ص  الفرن�شية  اللغة  واإدارة، وناف�شت 
م�شرية فحوربت اللغة العربية في ذاتها وفي اأهلها الذين يتكلمون بها، واأ�شبحت عند هوؤلء 
النخبة في م�شر، وهي عنا�شر عرقية  لغة جهل وتخلف وفقر؛ ولهذا كانت  الأر�شتقراطيين 
اأوجن�شية مختلفة؛ تركية، وفرن�شية، واإنجليزية، ويونانية، واأرمينية، واإيطالية، و�شامية - ذات 

نزعة متفرنجة وتتكلم باأل�شنة اأجنبية)29(.

المدار�ص  خريجي  من  ال�شوريين  المفكرين  بع�ص  مع  بداأ  قد  التيار  هذا  اأن  والملفت 
لهم  وكانت  فيها  وا�شتقروا  ع�شر  التا�شع  القرن  اأواخر  في  م�شر  اإلى  انتقلوا  الذين  الأجنبية، 
»ال�شيخ  مدر�شة  مع  في �شراع  بالنتيجة »مدر�شة« دخلت  ف�شكلوا  اأفكارهم  لن�شر  �شحفهم 
محمد عبده«، التي كانت ت�شيطر اإذ ذاك على غالبية الراأي العام الثقافي وال�شعبي في العالمين 
الأفكار  هذه  تبنت  التي  »المقتطف«  مجلة  مع  اأفكارهم  ظهرت  وقد  والإ�شالمي.  العربي 
ون�شرتها بلغة وا�شحة �شهلة، وكان في مقدمة هوؤلء �شبلي ال�شميل وفرج اأنطون، وقد تحم�ص 
لهم من الم�شريين �شالمة مو�شى واأحمد لطفي ال�شيد واإ�شماعيل مظهر وطه ح�شين واآخرون. 
اأحمد لطفي  اأن  الغرب)30(؛ كما  اأن م�شر جزء من  ا اعتبر  الم�شلم جًدّ اإن م�شطفى كامل  بل 
ال�شيد دعا اإلى الفرعونية الم�شرية معه و�شالمة مو�شى الذي دعا اإلى ال�شتراكية الفابية، وتعليق 

التراث وحذو الخط الذي �شلكه وي�شلكه الغرب. 

وقد ن�شطت الوطنية الم�شرية في اتجاه معاك�ص يعمل على طرح اأكثر تقدًما للهوية معتمًدا 
على تاأكيد الهوية الإ�شالمية والم�شرية، والعتزاز بالعربية، ويحاول فر�ص تدري�شها بالمدار�ص 

)28( فهيمة �رصف الدين، »جتديد الفكر العربي: الثوابت - التغريات - التحديات«، يف الثقافة العربية والرتاث، كتاب الرافد 7 )ال�شارقة: دائرة 
الثقافة والإعالم، 1998(: 55-54. 

)29( اإبراهيم بيومي مدكور، جممع اللغة العربية يف ثالثني عاًما 1932-1962، مج. 1 )القاهرة: جممع اللغة العربية، 1964(: 50-49. 
)30( املقد�شي، ال�سورة العربية عن احل�سارة االأوروبية الغربية: 98 وما بعدها.
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الم�شرية، وكان عبد اهلل النديم والمنفلوطي والرافعي على راأ�ص هوؤلء الوطنيين الذين هاجموا 
»المتاأوربين« من دعاة التفرنج الذين يتكلمون اأية لغة اإل لغتهم القومية »العربية«. ومع فوران 
في عام 1907  قراًرا  للمعارف  �شعد زغلول كوزير  اأ�شدر  الوعي،  وانت�شار  الوطني  الح�ص 
بجعل تدري�ص كلِّ المواد باللغة العربية على اأن يكون تدري�ص اللغات الأخرى ب�شفتها اأجنبية، 

ولي�شت لغات تعليم وتخاطب)31(.

اأن  الإ�شالمية  الهوية  ا�شتطاعت  وت�شارعها  والإ�شالمية  الغربية  الهويات  تنازع  ومع 
بالتعليم  التدري�ص  الأولى والثانية، و�شار  العالميتين  الحربين  بين  فيما  تك�شب مواقف كثيرة 
البتدائي في كلِّ المواد باللغة العربية في عام 1912، ثم اكت�شب التعليم الثانوي هذا الحق 
في عام 1915. الأمر الذي اأدى اإلى تقلي�ص دوائر اللغات الأجنبية حتى جاءت ثورة يوليو 
1952، وتم تم�شير التعليم و�شادت العربية كلغة علم وتعليم. وفر�ص تدري�شها في المدار�ص 
الأجنبية التي خ�شعت لإ�شراف وزارة التربية والتعليم في م�شر، و�شعفت �شوكة التغريبيين في 
م�شر، خا�شة بعد انت�شار الدعوة اإلى ال�شتراكية في اأوائل ال�شتينيات. واإن كانت »النك�شة« 
�شببت ردة من جديد لدى  قد  اإ�شرائيل  اأمام  العربية في 1967  الجيو�ص  انهزام  اأعقبت  التي 
الحرب؛  مع  للتفاعل  كنتيجة  لم�شر  الغربية  الهوية  وتعزيز  الغربي  النموذج  لقتداء  البع�ص 
حيث �شاعدت العالقات ال�شيا�شية والقت�شادية والتجارية مع الغرب بجانب معايير القت�شاد 
الليبرالي )اقت�شاد ال�شوق( والنفتاح القت�شادي، والفر�ص المتاحة للم�شاريع الحرة ومعاهدة 
ا خالل الن�شف الأخير من  ال�شالم مع ال�شهاينة على ت�شجيع الهوية الغربية في م�شر وخ�شو�شً

ال�شبعينيات.

الثقافة  من  كثيرة  يعرف جوانب  الم�شري  ال�شعب  اأ�شبح  التطورات  تاأثير هذه  وتحت 
ال�شارع  اليومي لرجل  الكلمات الإنجليزية �شمن الحديث  ال�شائدة ف�شاع عديد من  الغربية 
ال�شريعة  الوجبات  ومطاعم  المحالت  اأ�شماء  في  نراها  اأ�شبحنا  ا  واأي�شً ال�شحف  ولقارئ 

والأ�شواق وال�شلع الم�شتوردة والم�شطلحات الم�شتخدمة حديًثا.

)31( �شعد اخلادم، االأزياء ال�سعبية، املكتبة الثقافية 49 )القاهرة: دار القلم، 1961(: 47-48؛ حممود قمرب، »اللغة العربية: ما�شًيا وحا�رًصا«، يف 
اآفاق تطوير اللغة العربية )القاهرة: املركز العربي للتعليم والتنمية، 2000(. ندوة 
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وقد زادت »العولمة الثقافية« من في�شان الأفالم والأدوات الثقافية الغربية غير المراقبة 
والمعباأة بالقيم المغايرة للمجتمع، كما �شعدت م�شاألة ان�شمام م�شر اإلى تحالف »المتو�شطية« 
دول البحر الأبي�ص المتو�شط، واأخذت فيه مكاًنا بارًزا؛ مما خلق اأزمة جديدة للهوية داخل 
م�شر، وبداأ النا�ص والمثقفون يناق�شون ما اإذا كانت م�شر �شيتم تغريبها بالكامل على ح�شاب 
الدول  مع  م�شر  عالقات  في  انكما�ص  مالمح  الأفق  في  وبدت  الأ�شيلة.  الإ�شالمية  هويتها 
ليبرالية مفرطة  اإلى نزعات  التغريب، ويدعو  الإ�شالمية وجاراتها العربية في ظل نظام ي�شاند 
التحديث مرادًفا  للتحديث. واأ�شبح  �شرًطا لزًما  الإ�شالمي  العربي  التراث  القطيعة مع  تعتبر 
للتغريب حتى هذا ال�شيء لم يكن في الم�شروع ال�شيا�شي والثقافي لمحمد علي الذي حر�ص 
ال�شعب  الغربية. وعا�ص  للح�شارة  المادية  المنجزات  مع  تعامله  برغم  الإ�شالمية  الهوية  على 

الم�شري في ظل ثقافة لي�شت �شرقية بالكامل ولي�شت غربية بالكامل.

ومن ثم، فاإن المع�شلة التي يواجهها هذا ال�شعب لي�شت عقبة ثقافية بالن�شبة اإليهم ولكنها 
في الإ�شراع المتزايد من اآليات الثقافة الغربية، وعلى راأ�شها فتح الأبواب اأمام اإن�شاء المدار�ص 
والجامعات الأجنبية ومدار�ص اللغات والمدار�ص التجريبية، التي لم تهدد فقط فر�ص العدالة 
الجتماعية اأمام المواطن العادي، بل الأهم هو في دورها في محاولة تكري�ص الهوية الغربية 
لتحل محل الهوية التقليدية التي ت�شكلت من خالل المعايير والنماذج الدينية وال�شرقية. فهذه 
المدار�ص والموؤ�ش�شات الأكاديمية زادت بحجة مواكبة ع�شر العولمة من حيث اإتقان اللغات 
اإلى  الم�شري  القومي  التعليم  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  الإنجليزية  باللغة  التعليم  واأ�شبح  الأجنبية، 
الحد الذي جعل اإجمالي الطالب الدار�شين لالإنجليزية ي�شلون اإلى نحو ن�شف مليون طالب 
العام 2009/ 2010)32(، هذا غير  للغات في  اأجنبية خا�شة وتجريبية  في 1707 مدار�ص 

الطالب في الجامعات الأجنبية.

)32( وزارة الرتبية والتعليم. مركز معلومات وزارة الرتبية والتعليم، كتاب االإح�ساء ال�سنوي 2009/ 2010 )القاهرة: مركز معلومات وزارة الرتبية 
والتعليم، 2010(.



الف�سل الثالث
اإ�سكاليات لغة التعليم وتداعياتها على الهوية

ولعل في مقدمة هذه الإ�شكاليات ما يلي:

االإ�سكالية االأولى: �سيا�سة لغوية غائبة
الر�شمية للدولة، فال يوجد  اللغة  العربية هي  اللغة  اأن  الد�شتور  الن�ص في  على الرغم من 
اأحد من الم�شئولين التنفيذيين ي�شدر توجيهاته باللغة العربية ال�شحيحة، وكذلك في �شبطهم 
الذين حكموا  الثوار  اأن  اإلى  يوليو 1952؛ ويعزى ذلك  ثورة  اعتباًرا من  وبياناتهم، وذلك 

البالد لم يكونوا يجيدون العربية، ولم تكن اللغة اإحدى اأولوياتهم.

كبار  في حر�ص  تجلت  وا�شحة  لغوية  توجهات  هناك  كانت  فقد  عام 1952  قبل  اأما 
رجال الدولة من الم�شريين م�شلمين وم�شيحيين على اللغة العربية الف�شحى في خطبهم وفي 
ال�شتعمار  لأن  ال�شعب؛  م�شتوى  على  العربية  اللغة  انت�شار  هذا  يعني  ول  البرلمان.  داخل 
كانت  المتعلمين  ون�شبة  م�شرية،  تكن  لم   - الحكم  راأ�ص  ونق�شد   - المتتالية  والحكومات 

�شئيلة، وكان هدف المدر�شة اإخراج جيل من الموظفين ل جيل من المواطنين الم�شريين.

هذه  فنتائج  العربية،  اللغة  تطوير  مجالت  في  المبذولة  الجهود  كلِّ  وبرغم  الآن  اأما 
اللغة  تمكين  اإلى  ت�شعى  لغوية  ب�شيا�شة  ارتباطها  لعدم  ومحدودة،  مبعثرة  زالت  ما  الجهود 
والثقافية  الجتماعية  الحتياجات  تلبية  اإلى  القا�شدة  التنموية  بال�شيا�شات  وتربطها  العربية، 
والعلمية  الثقافية  الم�شتويات  على  دالة  اللغوية  ال�شيا�شة  اأن  باعتبار  وذلك  والمجتمع،  للفرد 

لمجتمعهم.

وكان من جراء غياب مثل هذه ال�شيا�شة حتى ا�شتراتيجية لغوية اأن اأ�شبحت حركة تطوير 
واإ�شالح اللغة وبرامجها في الموؤ�ش�شات الثقافية والتعليمية اأميل اإلى التخبط والتكرار، وعدم 
التن�شيق، والتجزيئية الموؤ�ش�شية، وتتم دون اإدراك للن�شيج الم�شترك الذي يحتويها جميًعا. هذا 

اإلى جانب غياب الأولويات الأ�شا�شية لمجمل حركة الإ�شالح اللغوي.
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لهذا كله غابت ق�شية النهو�ص باللغة العربية عن مق�شورة الزعماء وال�شا�شة، وعن برامج 
اأنها  كما  الم�شري.  القومي  لالأمن  اأ�شا�شًيّا  مكوًنا  لي�شت  وكاأنها  واأحزابه،  ال�شيا�شي  العمل 
غابت عن خطط وم�شروعات التنمية الثقافية والجتماعية تلك التي ترعاها الدولة وتعباأ من 

اأجلها كلُّ الجهود.

ومما زاد الطين بلة تخلي المثقفين من علماء واأدباء وفنانين عن م�شئولياتهم الأدبية في 
العربية،  الثقافية  الهوية  تكوين  في  واأهميتها  اللغة  بقومية  توؤمن  لغوية«  »اأر�شتقراطية  تدعيم 
وتحر�ص على خلق نماذج لغوية م�شرقة بمعانيها، وموؤثرة باأ�شاليبها، وملهمة بجمالها وقيمها 

كتابة وكالًما في كلِّ مجال.

لذا، من المهم التفاق على ق�شمات ل�شيا�شة لغوية مهمتها النهو�ص باللغة العربية ا�شتناًدا 
اللغة  مناهج  لدرا�شة  المتخ�ش�شين  العلماء  من  المخل�شين  جهود  تمثله  جماعي  عمل  اإلى 
العربية، واأ�شاليب تدري�شها، واختيار ما يقدم للتالميذ في المراحل التعليمية فيحببهم في اللغة 

ويقربها اإلى اأفهامهم.

كما اأنه ي�شبح من المهم عند التخطيط لمثل هذه ال�شيا�شة اللغوية اأن نلتفت وب�شدة لموقع 
التعريب والترجمة فيها؛ تاأكيًدا لحتمية التحرر الح�شاري بالتحرر اللغوي. ولعل هذا كله لن 

يتحقق اإّل من خالل قرار �شيا�شي يوحد جهودها ويوحد م�شيرتها.

االإ�سكالية الثانية: تف�سي الثنائية اللغوية كمعول هدم للهوية)33(
اإذا كان انت�شار اللغات الأجنبية في موؤ�ش�شات التعليم وقطاعات المجتمع المختلفة قد 
ارتبط في القرن التا�شع ع�شر بالتعليم الديني التب�شيري، فاإن ما ن�شهده الآن من ازدهار وولوع 
متطلبات  تلبية  اأجل  من  الت�شابق  اإطار  وفي  العولمة،  ثقافة  �شياق  في  ياأتي  الأجنبية  باللغات 

)33( يق�شد بالثنائية اللغوية »وجود لغتني اأ�شا�شيتني يف البلد الواحد تعتمدان يف التعليم اأو يقع تداولهما؛ فمعناه اأن يتحدث الفرد بلغتني اللغة 
العربية واللغة الأجنبية بدعوى النفتاح على الثقافات الأخرى«، انظر: حممد مزايل، »تعليم العلوم بالعربية«، جملة احلياة الفكرية، العدد 2 

.)2009(
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ا  اأ�شواق العمل وبادعاء ال�شعي اإلى بناء مجتمع المعرفة. الأمر الذي يجعلنا ن�شهد �شباًقا تعليميًّ
محموًما ي�شتهدف التو�شع في ا�شتعمال اللغات الأجنبية في التدري�ص في مدار�شنا وجامعاتنا.

ويبدو اأن هذا يمثل مفارقة عجيبة؛ ففي الوقت الذي نجد فيه لهفة على درا�شة اللغات 
نجد في المقابل تراجًعا وا�شًحا وتردًيا في كفاءة الموؤ�ش�شة التعليمية، �شواء كانت مدر�شة اأو 
جامعة. و�شواهد هذا التراجع تتمثل في �شعف م�شتويات المعلمين، وتراجع مهارات وكفاءة 
الخريجين وعدم تملكهم لمقومات األ�شنتهم واأقالمهم، مع �شعف �شديد في �شلتهم بتراثهم 
ا عزوف �شديد عن القراءة والمطالعة، ومحدودية في الإ�شهام  العتيد اإلى حد القطيعة، واأي�شً

الثقافي والتكنولوجي والإبداعي. 

العربية  اللغة  اأ�شبحت  اأن  هذه  الأجنبية  باللغات  الولوع  ظاهرة  تداعيات  من  كان  وقد 
منبوذة بين النخب الجتماعية التي تعلم اأبناءها لغة اأجنبية اأو لغتين منذ نعومة اأظافرهم، ول 
تلتفت اإلى �شرورة اإتقانهم العربية، الأمر الذي ينعك�ص �شلًبا على م�شتقبل اإ�شهاماتهم العلمية، 
كما يجعلهم عاجزين عن التعبير الوا�شح عن اأفكارهم بالعربية اأو بغيرها، مما اأ�شهم في ظهور 
ظاهرة المثقف )اأو المخت�ص( الأبكم الذي يعجز عن التعبير عن اأفكاره بلغته القومية)34(. لذا، 
فقد حذر ال�شاعر الكبير جبران خليل جبران: »من خطر تلك المدار�ص الأجنبية على م�شتقبل 
وتحت  مجردة  وطنية  المدار�ص  هذه  ت�شبح  باأن  ونادى  القومية،  الهوية  وعلى  العربية  اللغة 
المدر�شة  في  لأن  القومية؛  منازعنا  وتتبلور  ال�شيا�شية،  ميولنا  تتوحد  حتى  الحكومة  �شيطرة 
تتوحد الميول، وفي المدر�شة تتجوهر المنازع، ولكن ل يتم هذا حتى ي�شير باإمكاننا تعليم 

النا�شئة على نفقة الأمة«)35(.

ولو تاأملنا المواقف المختلفة من ا�شتخدام اللغات الأجنبية في التعليم والبحث لوجدنا 
تبايًنا وا�شًحا.

فمن ناحية نرى من يتحم�ص ب�شدة لتعليم العلوم والتكنولوجيا باللغات الأجنبية منذ قرن 
اأو اأكثر ونجد اللورد كرومر عميد الحتالل البريطاني في م�شر وم�شت�شاره دانلوب كانا من 

)34( »هيئة حترير جملة الوحدة«، جملة الوحدة، العدد 61/ 62 )اأكتوبر- نوفمرب 1989(: 5.
)35( مو�شى، »اإ�شكاليات اللغة العربية بني الأ�شالة والإعجاز واحلداثة«: 30-29.
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مع  التكيف  قادرة على  متخلفة وغير  لغة  واأ�شاعا كونها  العربية  للغة  ال�شخ�شيات عداًء  اأكثر 
معطيات العلم والح�شارة في ع�شرنا الحديث. وكان كرومر يردد با�شتمرار مقولته »اإن علًما 
يدر�ص بالعربية يجب األ يعلم اأبًدا«)36(. لذا، فكان يدفع ب�شرورة تدري�ص العلوم والتكنولوجيا 

بلغة اأهلها اأي بالإنجليزية!

ورغم مقاومة هذه الدعوة وغيرها وم�شي عقود طويلة على اإ�شكاتها، فاإنه مع قدوم الربع 
الدعوة،  لهذه  اإحياء  القت�شادي، وجدنا  النفتاح  فترة  المن�شرم، وخا�شة  القرن  من  الأخير 
اإلى ادعاء كونها �شرورية كلغة للتدري�ص بدًل من اللغة  بل غالى الكثيرون فيها حتى و�شلوا 
اللغات  اإلمام الطالب بهذه  اأن يرتقي م�شتوى  اأماًل في  اإما ب�شكل كلي واإما جزئي؛  العربية، 
في م�شتقبل اأيامهم؛ ذلك لأن تمكنهم من هذه اللغات �شي�شاعدهم على الت�شال والتفاهم مع 
كثير من بلدان العالم، والم�شاركة في الموؤتمرات والملتقيات ال�شيا�شية والعلمية، والطالع 
على اأحدث ما اأفرزته الثورة العلمية من اأبحاث ودرا�شات عالمية، اإ�شافة اإلى ذلك فاكت�شاب 
اللغات الأجنبية �شيمدهم باآليات الحوار والتعبير ال�شحيح عن هويتهم وثقافتهم، فهي الو�شيلة 

للتفاعل الح�شاري والحوار الثقافي تفاعاًل خالًقا هادًفا في بناء الح�شارة الإن�شانية.

اأن يتقن الطفل لغته  التو�شع وخا�شة قبل  اأن الأخذ بهذا  البع�ص  اأخرى يرى  فمن ناحية 
ا على كيان الأمة وهويتها؛ لأن  العربية الف�شيحة لأمر خطير لي�ص فقط على اللغة ولكن اأي�شً
النقطاع عن اللغة الأم هو انقطاع عن الجذور التاريخية وتنكر لنظم المجتمع وهروب من 
اأن اللغة الأجنبية تعمل على تفتيت الثقافة المحلية وت�شاعد على غياب  الهوية الوطنية. كما 
العدالة الجتماعية وتعمق النق�شامات الثقافية بين اأبناء الوطن الواحد. ول يتوقف الأمر عند 
هذه المخاطر وال�شلبيات، بل اإن اأخطرها ي�شير اإلى ترفع العديد من خريجي هذه المدار�ص 
على ثقافتهم ونظرتهم اإلى تراثهم وجذورهم ولغتهم ووطنهم نظرة دونية في�شعون وي�شبحون 

مبهورين بكلِّ ما هو اأجنبي اأو وافد.

)36( اأحمد حممد كنعان، »اأثر التعليم يف املدار�ص واجلامعات باللغة الأجنبية يف اللغة العربية وهوية الطفل العربي«، يف لغة الطفل العربي يف ع�رض 
العوملة: وثائق ودرا�سات موؤمتر لغة الطفل العربي يف ع�رض العوملة، 17-19 فباير 2007 )القاهرة: الأمانة العامة جلامعة الدول العربية، 2008(: 

253؛ كرم اهلل، تطور تعليم االإجنليزية يف م�رض يف الفرتة من 1996-1956.
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لمن  يتاأخر  القومية  لغته  في  للطفل  اللغوي  النمو  اأن  عن  عديدة  درا�شات  ك�شفت  وقد 
يدر�شون لغات اأجنبية في �شن مبكرة - �شواء كانت هذه الدرا�شة مكثفة اأو غير مكثفة - كما 
يتاأخر م�شتوى النمو اللغوي في اللغة القومية لالأطفال الذين يدر�شون لغات اأجنبية ب�شكل غير 
مكثف)37(. كما اأو�شحت درا�شات اأخرى وجود تعار�ص بين التعليم باللغة الأجنبية، وتحقيق 

اأهداف التعليم؛ مما يعوق تحقيق اأهداف التنمية الب�شرية ب�شكل عام وجذري.

والريا�شيات  العلوم  تعليم  اإلى  ال�شائرة  الدعوة  اإن  بل  الحد،  الأمر عند هذا  يتوقف  ول 
العلمية  المعرفة  ا�شتيعاب  عن  العربية  اللغة  بق�شور  ال�شعور  ينمي  ذلك  اأن  تثبت  اأجنبية  بلغة 
ومالحقتها، واأن لغتنا �شعيفة ومتدنية وغير قادرة على تحمل هذا العلم الجليل الذي ل تحمله 
تبعية  من  ي�شتتبعه  وما  بالهوية  ال�شعور  اإلى �شمور  يوؤدي  الحديثة. ومما  الأجنبية  اللغات  اإل 

وهيمنة ثقافية واغتراب ثقافي.

اأجريت  التي  التداعيات، وخا�شة تلك  الدرا�شات)38( مثل هذه  العديد من  وقد دعمت 
في البيئة الم�شرية، واأكدت اأن التعليم باللغات الأجنبية ومدار�ص اللغات يعمل - رغم اأهميته 
في التعرف على ثقافة الآخر وعلومه وتكنولوجياته - بقوة على تهمي�ص الثقافة الوطنية واللغة 
تنتمي  التي  تلك  الغازية(  )اأو  الوافدة  بالثقافة  ت�شكيل عقلية مرتبطة  اإلى جانب  القومية، هذا 
اإليها تلك المدار�ص، وتجعل المتعلمين يدينون بالولء لها والبهر بمنجزاتها وثقافتها. كما اأن 
مثل هذه المدار�ص تغر�ص في متعلميها القيم الفردية والمادية التي تميز النظام الراأ�شمالي دون 

اللتزام باأي قيم اأخالقية اأو دينية مرعية. 

التاريخية والدينية،  الجذور  ثقافية عن  اإحداث قطيعة  تعمل على  اللغة  فثنائية  وعموًما، 
وتنكر لنظم المجتمع، وذوبان للهوية القومية والثقافية.

 Tomoko Wakabayatshi, Language and Cultural Identity: The Case of Japanese High School Students  )37(
 Attending an International School in Japan. Master’s thesis, Harvard Graduate School of Education, 1998;
Atay and Ece, “Multiple Identities”: 21-34; Norton, “Identity, Language and Critical Paradogies”: 1-13.
)38( حول هذه النقطة الدقيقة، انظر: كنعان، »اأثر التعليم يف املدار�ص واجلامعات باللغة الأجنبية يف اللغة العربية«: 277؛ كرم اهلل، تطور تعليم 
االإجنليزية يف م�رض يف الفرتة من 1956-1996؛ عمري، تطور التعليم االأجنبي يف م�رض من عام 1956–2006؛ بثينة عبد الرءوف رم�شان، النظم 
التعليمية الوافدة واأثرها على الن�سق القيمي )ر�شالة دكتوراه، جامعة القاهرة. معهد الدرا�شات والبحوث الرتبوية، 2005(؛ منى حممد �شحات، 
»التعليم باللغات الأجنبية واأثره على هويتنا العربية«، يف موؤمتر علم اللغة الدويل الثالث بعنوان التعليم باللغات االأجنبية يف العامل العربي، الفرتة من 14 

اإىل 15 فباير 2006م )القاهرة: جامعة القاهرة. كلية دار العلوم، 2006(.
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»التعريب«،  خالل  من  اإّل  تكون  لن  اللغوية  الثنائية  مواجهة  فاإن  �شبق  ما  على  ا  تاأ�شي�شً
من  القادم  الثقافي«  »الغزو  اأمام  الطريق  ل�شد  ا  مهمًّ مواجهة  تمثل خط  اأولى  اأولوية  باعتباره 
العربية  اللغة  بق�شور  المت�شلة  الدعاءات  كافة  يبطل  فالتعريب  ومدار�شها.  الأجنبية  اللغات 
عن »الإحاطة بم�شطلحات علمية اأجنبية، في الوقت الذي ي�شاعد الباحثين والمتعلمين على 
الإحاطة بالعلوم والمعارف ويدفعهم اإلى الإبداع... واإذا كان تعريب العلوم والتعليم والمعرفة 

عامة �شرورة ل غًنى عنها، فاأداة التعريب اإنما هي الترجمة«)39(.

لهذا كله فاإن عبد اهلل العروي يوؤكد »على اأن ق�شية التعريب هي ق�شية اللغة في المجتمع 
العربي«)40(، فهي في التحليل النهائي اقتداء بالعرب القدامى الذين عربوا ولم يروا معرة على 

العربية اأن تدخلها كلمات اأعجمية.

ومن هنا، فاإن التعريب ول �شيما للم�شطلحات والعلوم اإنما هو اأداة من اأدوات ال�شتعارة 
الثقافية ومظهر من مظاهرها ومقيا�ص لها على حد تعبير اأحمد اأبو زيد)41(.

ا على ما �شبق، فاإن التعريب واأداته الترجمة تعتبر في مقدمة اأولويات تطوير اللغة  تاأ�شي�شً
العربية؛ فعن طريقها كما يوؤكد ذلك تقرير المعرفة العربي)42( يتم التالقح المطلوب في مجتمع 

المعرفة بين اللغات والإبداعات واأنماط ومناهج التفكير. 

االإ�سكالية الثالثة: تمكين العاميات واإق�ساء الف�سحى
ت�شهد لنا وقائع التاريخ اأن اللغة العربية الف�شحى منذ نزولها كو�شيط اإلهي مقد�ص للوحي 
القراآني، ا�شتمرت في �شورتها النقية، كتابة وتحدًثا، اإلى اأواخر القرن الثاني الهجري. وكان 
اأول  اإلى �شياغة  الهجري  الثاني  القرن  بداية  �شارعوا في  قد  الكوفة والب�شرة  اللغة في  علماء 
نموذج لغوي نحوي مثالي للغة العربية قام به الفار�شي »�شيبويه« واأ�شماه )الكتاب(، و�شم فيه 

)39( حميي الدين �شابر، »الرتجمة والثقافة«، جملة الفكر العربي، العدد 60 )يونية 1990(: 186. 
)40( عبد اهلل العروي، التعريب وخ�سائ�س الوجود العربي والوحدة العربية )بريوت: مركز درا�شات الوحدة العربية، 1982(. 

)41( اأحمد اأبو زيد، هوية الثقافة العربية )القاهرة: الهيئة العامة لق�شور الثقافة، ]2004[(: 74.
)42( تقرير املعرفة العربي للعام 2009: نحو توا�سل معريف منتج، �شل�شلة تقارير املعرفة العربية )دبي: موؤ�ش�شة ابن را�شد اآل مكتوم؛ برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي، 2009(: 207.
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مجموعة �شخمة من كلِّ الظواهر اللغوية العربية؛ لغة و�شعر القبائل العربية ال�شمالية. كما قاد 
»الخليل بن اأحمد« اأول �شياغة تاأليفية لمعجم اللغة العربية، يت�شمن مبداأ تنظيميًّا لعر�ص الثروة 
اللغة العرب هو تدوين العربية الف�شحى  اللغوية العربية الف�شحى. لذا، فقد كان دافع علماء 
ل�شبطها وحمايتها من لحن ال�شعوب التي دخلت في الإ�شالم. وتحقق ذلك من خالل و�شع 
»النحو« و»المعجم« مكتوًبا كما اأ�شرنا، ولكن ظلت اللغة مبعدة عن التحول ال�شوتي واأي 

تغير في المجال ال�شرفي اإلى حد بعيد)43(.

النحو  في  الكال�شيكية  النماذج  عن  للعدول  محاولت  ظهرت  ما  �شرعان  ولكن 
قد  باأنه  الم�شت�شرق »يوهان فك«  التحول  لهذا  ويوؤرخ  والتراكيب.  ال�شيغ  وبناء  والأ�شلوبية 
حدث في اأواخر القرن الثالث الهجري فقال: »وبهذا توطد تماًما الحد الفا�شل بين العربية 
الف�شحى التي �شارت منذ ذلك العهد لغة العلم والأدب، والعربية المولدة الدارجة، نحو نهاية 

القرن الثالث، حتى في الأو�شاط المثقفة كذلك«)44(.

ومن ثم ظهر م�شتويان للغة العربية ول �شيما في عهد الخلفاء؛ م�شتوى الت�شال اللغوي 
بين اإن�شان واآخر، وم�شتوى ا�شتعمال العربية لغًة للعبادة والإدارة والأدب. واأدى هذا »الت�شوه 
اللغوي« اأو الزدواجية اللغوية)45( اإلى ف�شاد الل�شان العربي والخلل اللغوي الذي ت�شرب اإلى 

العربية، وهي قمة الإعجاز، فف�شدت الملكة العربية نطًقا، وتعبيًرا، ومنهًجا، وم�شموًنا)46(.

وفي اتجاه الحفاظ على اللغة العربية في �شورتها الكال�شيكية ومحاولة اإ�شالح ما حدث 
في الأل�شنة من تحريف الكالم الف�شيح، ظهرت كتابات متعددة لأدباء ولغويين عديدين)47(.

)43( فولفديرتي�ص في�رص، »العربية القدمية يف الرواية الإ�شالمية«، جملة االأل�سن للرتجمة، العدد 4 )يناير - يونية 2003(: 6، 10.
)44( مو�شى، »اإ�شكاليات اللغة العربية بني الأ�شالة والإعجاز واحلداثة«: 16.

الر�شمية  املنا�شبات  يف  ي�شتخدم  الذي  الف�شيحة  اللغة  مب�شتوى  يرتبط  اأحدهما  الواحدة،  للغة  م�شتويني  وجود  تعني  اللغوية:  الزدواجية   )45(
والأدب، والآخر م�شتوى اللغة العامية يف احلياة اليومية العتبارية، والزدواجية موجودة يف جميع اللغات الكبرية، ولكن الفرق بني ما 
يوجد من ازدواجية يف اللغة الإجنليزية اأو الفرن�شية �شئيل وكمي، يف حني الزدواجية يف اللغة العربية كيفي؛ لأن الفارق بني الف�شحى 
ا يف الف�شائيات وو�شائل الإعالم  ا، زيادة على �شيوع العاميات املمزوجة »بالّدخيل غري املعرب« املوجود الآن، خ�شو�شً ولهجاتها كبري جًدّ
املتعددة؛ مما يجعل الف�شحى �شعبة ال�شتيعاب. وهذا له انعكا�ص خطري يتجلى يف ظاهرة عدم الإقبال على القراءة واملطالعة، ويف انح�شار 
املعرفة يف املجتمعات العربية. ناهيك اأن معدل القراءة يف ال�شنة بالن�شبة اإىل اإ�رصائيل مثاًل هو 40 كتاًبا لفرد واحد وبالطبع بالعربية. ويف 

بالدنا كتاب واحد لكلِّ 80 فرًدا يف ال�شنة على �شبيل التقريب، انظر: مزايل، »تعليم العلوم بالعربية«: 169.
)46( مو�شى، »اإ�شكاليات اللغة العربية بني الأ�شالة والإعجاز واحلداثة«: 16.

)47( �شوقي �شيف، حتريفات العامية للف�سحى يف القواعد والبنيات واحلروف واحلركات )القاهرة: دار املعارف، 1994(؛ اأحمد حممد قدور، »العربية 
الف�شحى وم�شكلة التطور«، جملة عامل الفكر 22، العدد 1 )يوليو – اأغ�شط�ص - �شبتمرب 1993(.
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تحول  اإلى  قادت  م�شتحدثة  كثيرة  عوامل  برزت  م�شر  على  نابليون  حملة  وبقدوم 
وظهور  الطباعة  انت�شار  اإن  اإذ  )الف�شحى(؛  الكال�شيكية  العربية  اللغة  في  ا�شتراتيجي  جذري 
و�شائل الت�شال كال�شحف والمجالت والكتب ب�شكل لم ي�شبق له مثيل قاد اإلى اإعادة طباعة 
العائدون من  قادها  فيها وتجديدها. كما ظهرت حركات تجديدية  النظر  الن�شو�ص واإعادة 
واأهمية  الكال�شيكية  العربية  �شعوبات  من  �شكاوى  وظهرت  اأوروب��ا،  من  العلمية  البعثات 
تطويرها، فت�شدى لذلك الكتاب والمفكرون وال�شعراء وال�شحفيون اآنذاك لمحاولة التغلب 
الذي  الأمر  الغازية،  الأوروبية  الأفكار  مع  عقلية  حوارات  يجروا  اأن  ا�شتطاعوا  كما  عليها، 

انتهى بتاأ�شي�ص �شمني لعربية ف�شحى حديثة ا�شتفادت مما حولها كثيًرا)48(.

اإلى حد  الفني من خالل الإذاعة والفيلم والتليفزيون  التطور  الع�شرين و�شع  القرن  وفي 
بعيد مجال »العربية المنطوقة« ولي�ص »اللهجية«؛ فقد ن�شرت التقنية التعبير اللغوي المنطوق 
اللغوي  التعبير  ذلك  من  واأفاد  وم�شتمر.  مكثف  ب�شكل  الف�شحى  العربية  لمعيار  المطابق 
المطابق للف�شحى في مجالت �شيطرت عليها حتى الآن »اللهجة«. فالكلمة العربية الف�شيحة 
وفنية جديدة،  اأدبية  األوان  الآن، كما ظهرت  اإلى  عنها  موا�شع كانت محجوبة  اإلى  زحفت 
الق�شيرة.  الدراما والرواية والق�شة والق�شة  العربية ونجحت، ول �شيما في  ا�شتخدمت هذه 
على اأن اأكثر الأ�شاليب التي دعمت هذه ال�شيغة الجديدة من الف�شحى هو ا�شتعمال العائدين 
قبل،  من  لها  ت�شتخدم  لم  و�شيغ  م�شامين  في  العربية  اأجنبية  للغات  والمتعلمين  الخارج  من 
لي�ص  تداخلي  تخ�شيب  اإلى  قاد  مما  المختلفة  اللغات  من  متزايد  ب�شكل  ترجمات  وظهرت 
فقط بين اللغة الف�شحى ولغة الحديث ولكن بين اللغة الف�شحى واللغات الأوروبية على نحو 
اأظهر هذه اللغة العربية الف�شحى الحديثة والتي مع تطابقها التام من الناحية ال�شرفية مع العربية 
الكال�شيكية فاإنها قد اختلفت بع�ص ال�شيء في النحو؛ اأما على الم�شتوى المعجمي والتركيبي 
والأ�شلوبي، فاإنها كما يقول الم�شت�شرق »فيلد«، قد طبعت بالنماذج الأوروبية ب�شكل عميق 

وحا�شم)49(.

)48( �شتيفان فيلد، »لغة الكتابة العربية يف الوقت احلا�رص«، جملة االأل�سن للرتجمة، العدد 4 )يناير- يونية 2003(: 13.
)49( للمزيد حول تف�شيل ذلك، انظر: املرجع ال�شابق: 16-13.
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ومع انت�شار الأمية تفاقمت العامية وبع�ص اللهجات المحلية )النوبية وال�شيوية والبدوية 
الف�شحى والعامية، واأن  بين  البع�ص يدعي وجود »ف�شام لغوي«  الذي جعل  الأمر  وغيرها، 
»�شوت  ي�شمونه  ما  اإلى  دعوا  فقد  يرون  وكما  الف�شحى،  بنت  ولي�شت  الأ�شل  هي  العامية 
العامية عند اختيار المفردات والجمل والن�شو�ص التي تدر�ص، اأي اختيار المفردات والجمل 
ذات ال�شلة بالحياة والتي تتميز بالب�شاطة والو�شوح والقرب من ال�شتخدام العادي، ونف�ص 

الأمر في التراكيب«)50(.

والحقيقة اأن اإثارة هذه الفتنة لها دواعيها ال�شيا�شية والعرقية بل الدينية، وهي اإنما تمثل 
التحليل النهائي وهجوًما ت�شارك فيه قوى هيمنة دولية ت�شع ن�شب اأعينها الت�شلط على وطننا 
وا�شتالب هويتنا؛ بهدف فر�ص تبعية لها علينا والحيلولة دون ازدهار اإبداع الإن�شان العربي. 
الأحيان  بع�ص  في  وتغييره  اللغة  حروف  ببع�ص  النطق  تحريف  من  العامية  في  يحدث  فما 
اإلى تعدد  اأواخر الكلمات واإعرابها وتغيير حركات حروف الكلمة يوؤدي  واإهمال تحريك 
العاميات العربية »واختالف لهجاتها«)51(. الأمر الذي جعل المانى يقول »ومن الحمق اأن 
يوؤثر اأحدنا عامية ل قواعد لها ول اأ�شول ول اأحكام ول تاريخ ول ثبات، واأحمق الحمق اأن 

تجري وراء لغة تفر منك اإلى ما تفر اأنت منه«)52(.

والواقع اأن هذه المحاولت لي�شت وليدة هذا الع�شر، واإنما وليدة ع�شور �شابقة ا�شت�شرى 
فيها ال�شعف والهوان كما �شبق اأن اأو�شحنا. ومن هنا، فاإن محاولت اإق�شاء الف�شحى وهي 
اللغة الأ�شا�ص لكلِّ العرب من اأجل العاميات التي توزع ال�شعف وتثير الح�شا�شيات وتحدث 
الفئات  اللغويين والمفكرين والتربويين وكافة  ال�شا�شة قبل  اأمر يقت�شي من  اإنما هو  الفرقة - 

المثقفة، الت�شدي له كخطر ينال من هويتنا القومية والثقافية. 

�شم�ص.  عني  جامعة  )القاهرة:  العربية  اللغة  تطوير  ندوة  يف  الوطنية«،  اللغة  تطوير  نحو  اأولية  »اأفكار  البحراوي،   )50( �شيد 
كلية الرتبية، 2000(: 2.

)51( اأحمد �شدقي الدجاين، »الف�شحى والعامية يف و�شائل الإعالم العربية«، جملة امل�ستقبل العربي، العدد 258 )اأغ�شط�ص 2000(: 34-35؛ 
انظر كذلك: ت�شنيف ال�شعيد حممد البدوي، الزدواج اللغوي، والذي يفرق فيه بني: لغة ف�شحى كال�شيكية )ف�شحى الرتاث(، وعربية 
للمتعلمني  املتنورين(، ولغة عامية  للمتنورين )عامية  املثقفني(، ولغة عامية  للمثقفني )عامية  الع�رص(، ولغة عامية  ف�شحى حديثة )ف�شحى 

)عامية املتعلمني(؛ فيلد، »لغة الكتابة العربية يف الوقت احلا�رص«: 14.
)52( رمزي طه ال�شاعر، املجتمع العربي )القاهرة: دار النه�شة العربية، 1970(: 189.
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االإ�سكالية الرابعة: معلم اللغة العربية: نمر من ورق
لعلنا ل نبالغ اإذا قررنا اأن المعلم هو من اأهم - اإن لم يكن اأهم - الم�شادر للنماذج اللغوية 
التي يتعر�ص لها المتعلم. والم�شاهد اأن هذا المعلم - في ظل تدني مهنة التعليم  اجتماعيًّا - 
قد اأ�شبح في مكانة منخف�شة لكون المجتمع غير موؤمن وغير قادر على توفير الحتياجات 
الأ�شا�شية لتطوير المهنة، وكذلك لعدم قدرة الإعداد التربوي - في �شورته  الحالية - على اأن 
يخلق كفاءات مهنية يمكنها اأن تنه�ص بالأدوار الوظيفية التي تتطلبها العملية التعليمية، ولتدني 

نوعية الطالب الملتحقين بموؤ�ش�شات ومعاهد اإعداد المعلمين.

ونظًرا لهذا كله فقد اأ�شبح المعلم فاقًدا لر�شالته، واندرج �شمن قائمة الموظفين التقليديين 
الذين ت�شتغلهم ال�شلطة في اإعادة اإنتاج العالقات الجتماعية ال�شائدة دون اأي اإبداع حقيقي 
المتميزين من الطالب.  التعليم مهنة طاردة ل ت�شتقطب  اأ�شبحت مهنة  اأو تطوير. لذا، فقد 
وكذلك لتدني اأجور المعلمين، وكان لهذا كله انعكا�شاته الآنية والم�شتقبلية على الأداء في 

العملية التعليمية باأكملها٭.

المعلمين في  ال�شخرية من  اإلى  الخولي  اأمين  الراحل  قد دفع مفكرنا  الو�شع  ولعل هذا 
�شرحهم  في  عوام  فهم  الإبانة،  يح�شنون  لغتهم ول  يح�شنون  اإنهم »ل  وقال  مدار�شنا،  كافة 
وتلقينهم، وهم اأ�شباه عوام في تاأليفهم وعر�شهم، وهم ل يلقون لتالميذهم وطالبهم حقائق 
نيرة بينة، ولي�ص ذلك فح�شب بل هم يكرهون اللغة ويتاأففون ممن يرجو لديهم بياًنا لها اأو 
�شحة تعبير؛ فاإذا هم يركزون في نفو�ص التالميذ كراهية اللغة القومية، اإن لم نقل احتقارها، 
وهم يمالأون ال�شدور بما يخليها من ال�شعور الذاتي والإح�شا�ص القومي. اإن الأزمة الل�شانية 
لي�شت اإّل اأزمة اجتماعية اأو علمية تعليمية اأو فنية حيوية، وهي ببع�ص ذلك خليقة باأن تكون 

اأزمة وطنية �شيا�شية«)53(.

٭وهذا ما اأكدته نتائج كادر املعلمني، والذي �شوف نوليه اأهمية حتليلية يف جزء تاٍل.
)53( منى حممد �شحات، »من هدي القراآن: م�شكالت حياتنا اللغوية«، يف التعليم باللغات االأجنبية واأثره على هويتنا القومية )القاهرة: جامعة القاهرة. 
كلية دار العلوم، 2006(؛ اأمني اخلويل، م�سكالت حياتنا اللغوية )القاهرة: الهيئة امل�رصية العامة للكتاب، 1987(؛ �شحات، »التعليم باللغات 

الأجنبية واأثره على هويتنا العربية«: 407.
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وال�شواهد ت�شدق هذا الراأي؛ اإذ اإن واقع المعلم، ول �شيما معلم اللغة العربية يوؤكد ذلك 
فم�شتوى الكثير من معلمي اللغة العربية في مدار�شنا - خا�شة المراحل الأولى - متدنٍّ بدرجة 
كبيرة، ويحتاجون اإلى اإعادة تعليم وتعلم. فاأغلبهم يقت�شر على �شرح مبت�شر للدرو�ص وتقديم 
تعليمية  اأن�شطة  يقدمون  اللغة ول  يركزون على ممار�شة  اللغوية، ولكنهم ل  المعارف  بع�ص 
لتاأكيدها، كما اأنهم ل يحللون الأخطاء اللغوية لطالبهم كي يتعرفوا على نقاط ال�شعف لديهم 
)نحو  منف�شلة  اأق�شام  اإلى  اللغة  ويق�شمون  اللغة.  تعلم  اأثناء  في  يواجهونها  التي  وال�شعوبات 
وبالغة وقراءة ون�شو�ص(، كما ينظرون لتعليم اللغة على اأنها فنون Language Arts اأي حديث 
وا�شتماع وكتابة وقراءة، واأن لكلٍّ من هذه الفنون مهارات يجب اأن يتعلمها التلميذ كي يتعلم 
اللغة؟ ول يدركون اأن هذه الطريقة تمثل ا�شتالًبا للمهارات ولي�شت »تمكيًنا« من اللغة. وهي 
لفني:  ملحوظ  واإهمال  م�شطنعة  �شياقات  في  والكتابة  القراءة  على  بالتركيز  تنتهي  ممار�شة 
التحدث وال�شتماع)54(، ول يهتمون ب�شواب بناء الجملة، وكاأن ال�شواب اللغوي مطلوب 
فقط في درا�شة النحو. والأخطر هو توجههم اإلى العامية كو�شيلة توا�شل بينهم وبين الطالب، 

ومن يحاول منهم التحدث بالعربية ي�شر باللغة اأكثر مما ينفعها.

اللغة  معلمي  على  فقط  ين�شحب  ل  تعليم  كلغة  القومية  اللغة  ا�شتعمال  في  التدني  وهذا 
العربية، بل اإنه يمتد اإلى معلمي المواد الأخرى غير اللغة العربية، فاأغلبهم - اإن لم يكن جلهم – 
يهدمون ما قد يبنيه معلم اللغة العربية؛ لأنهم ل ي�شعرون بم�شئولية تجاه لغتهم العربية القومية، 
اللغة العربية  اإلى العامية كو�شيلة توا�شل بينهم وبين الطالب، لذا فاإذا كان معلمو  ويتجهون 
عن�شًرا من عنا�شر الم�شكلة اللغوية، فاإنما ينبغي اأن »ن�شم اإليهم كل من يتولى وظيفة التدري�ص 
في المدار�ص العربية والجامعات، فكل واحد من هوؤلء عليه واجب مقد�ص في ربط النا�شئة 
بلغتهم، وزيادة ثقتهم بها، وبقدرتها على التعبير عن مختلف الأفكار، في �شتى الميادين«)55(.

لذا، في�شبح من المهم اأن ننادي بجعل كلِّ معلم معلًما للغة في نطاق المادة التي يدر�شها.

)54( عبد احلليم، ورقة عمل: ندوة  اآفاق تطوير تعليم اللغة العربية: 6.
)55( فتحي جمعة، اللغة البا�سلة، ط. 6 )القاهرة: دار الن�رص، 2004(: 200-199.
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اإعدادهم  اإلى �شعف برامج  المعلمين راجع  التدني في م�شتوى وكفاءة  اأن هذا  وبدهي 
في كليات تخريجهم. فالأمر كان يقت�شي اأن ينال هذا الإعداد اأهمية ق�شوى على نحو يتكافاأ 
الموؤ�شرات  المقد�شة. ولكن  لغتهم  اأجل  يوؤدونه من  الذي  العمل  �شرًفا مع جالل مكانة هذا 
الأخيرة تو�شح اأن كليات التربية - ويمثل خريجوها - اأكثر من ثلثي معلمي اللغة العربية - ل 
ت�شتطيع خالل فترة ال�شنوات الأربع المتاحة للدرا�شة بها اأن توفر الإعداد الجيد. ففي الما�شي 
القريب كان معلم اللغة العربية يتم اإعداده بدرا�شة اأربع �شنوات كاملة لمواد اللغة العربية، وكان 
لمدة عامين  تربوية  مواد  لدرا�شة  تربوي  بدبلوم  يلتحق  ثم  التراث،  الكتب من  ات  اأُمَّ يدر�ص 
اللغة  مواد  فيها  يدر�ص  �شنوات  اأربع  في  يعد  الآن  اأ�شبح  ولكنه  بكفاءة،  التدري�ص  من  تمكنه 
والمواد التربوية ف�شعفت المادة العلمية )اللغة( لديه وغلبته العامية على اأمره، واأ�شبح يدر�ص 
في ف�شله باللغة العامية، لذا اأ�شبح ذهن الطالب - المعلم م�شتًتا بين نظامين لغويين اأثناء الح�شة 

الدرا�شية.

ومن زاوية ثانية، فاإن ما يدر�ص في مناهج الإعداد »ل يبنى اأ�شا�ًشا على ما يواجه المدر�ص 
تركيًزا  هناك  اأن  كما  الإمالء.  قواعد  ول  العربي  الخط  يدر�ص  ل  فمثاًل  الميداني،  عمله  في 
في كثير منها على »فل�شفة النحو«، والنقد الأدبي، دون النحو ذاته، اأو الأدب ذاته، ولذلك 
ي�شطرب كثير من المدر�شين في اأ�شا�شيات اللغة والأدب والقواعد، في حين اإنه در�ص كثيًرا 

من النواحي بعيدة ال�شلة بالميدان)56(.

هذا بالإ�شافة اإلى برامج الإعداد في كليات التربية تلجاأ - نظًرا للعوامل ال�شابقة - اإلى 
ت�شطيح المعلومات، والتظاهر بالتدري�ص، والتركيز على اإعداد المذكرات التي ل تت�شم باللغة 
العربية الف�شيحة وتبعد الطالب عن لغة التراث بثرائها، وتنوع اأ�شاليبها، وتركيباتها اللغوية التي 
تنمي الإح�شا�ص بجمال اللغة وعظمة �شياغتها، ولكن المذكرات الحالية تتجاهل مو�شوعات 
القواعد النحوية الأ�شا�شية كاملة، والتعرف على الع�شور الأدبية والمدار�ص الأدبية، والأجنا�ص 
بالعمق  تت�شم  باأبحاث  المعلم  الطالب -  يتم تكليف  اأو متعمقة. كما ل  الأدبية معرفة دقيقة 

)56( املرجع ال�شابق: 199.
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نقا�شية  البحوث في حلقات  تعر�ص هذه  التراث، ول  بالمكتبة وكتب  الت�شال  اإلى  وتدفعه 
تمح�ص فيها الأفكار وتتداول وجهات النظر.

ولعل العوامل ال�شابقة ول �شيما ما يحدث للطالب المعلمين اأثناء اإعدادهم داخل كليات 
التدري�ص،  طرق  وفقر  الف�شول،  وكثافة  للمعلم،  الأجر  �شعف  اإلى  اإ�شافة  المعلم،  اإعداد 
وازدحام المناهج، وتوترات المتحان وغيرها - قادت المعلم اإلى طريق خطير كاد يق�شي 

على البقية الباقية مما تعلم، األ وهو اتخاذ طريق »الدرو�ص الخ�شو�شية«.

االإ�سكالية الخام�سة: متعلم فاقد ل�سروط التعلم
المدر�شة الم�شرية لي�شت جاذبة للتالميذ؛ واإنما هي طاردة لهم، وهي تقوم بدور اأماكن 
بالتالميذ،  مكتظة  فالف�شول  المختلفة.  وظائفهم  اإلى  الذهاب  من  الوالدين  لتمكين  الإيواء، 
حرفية  لديهم  لي�ص  اأنف�شهم  والمعلمون  الن�شاط،  لممار�شة  اأماكن  بها  يوجد  ل  والمدر�شة 

تحويل الدر�ص اإلى خبرة من خالل الن�شاط، ومن خالل ربط الدر�ص بالحياة العامة.

المادة الال�شفية والتي تكون منها الجماعات  اأن�شطة  العربية يعطي  اللغة  »لم يعد معلم 
المختلفة حقها اأو حقيقتها؛ حيث كانت المدار�ص تولي اهتماًما بالًغا لجماعة الخطابة بها، 
وباندثار هذا الهتمام حتى التال�شي نجد اليوم من �شبابنا من يعجز عن التعبير عن نف�شه باأب�شط 

العبارات في برامج التليفزيون الحوارية«)57(.

الأمر الأهم اأن التالميذ اأنف�شهم تغيرت قيمهم، وقيم اآبائهم؛ بحيث اأ�شبحت اللغة العربية 
اأن  جهودهم  اأق�شى  واأ�شبح  لهم،  بالن�شبة  م�شتقبلية  اأو  اقت�شادية  اأو  اجتماعية  قيمة  تمثل  ل 

يحفظوا بع�ص اآيات القراآن ليوؤدوا بها ال�شالة المكتوبة.

واأ�شبحت اللغة الإنجليزية هي هدفهم، لرتباط �شوق العمل باإجادتها، وكذلك المكانة 
الجتماعية، كما اأن القرارات التي ت�شدرها الوزارة من �شاأنها اإبعاد اللغة العربية وتهمي�شها، 

واإقبال اأولياء الأمور على توجيه اأبنائهم اإلى ال�شهادات الأجنبية.

)57( اأحمد تيمور، »اأين نحن من املجد العريق للمدر�شة امل�رصية؟« االأهرام، العدد 42306 )5 اأكتوبر 2002(. 
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ويعلق الدكتور علي البيومي)58( على خبر قراأه في جريدة الأخبار ال�شادرة في 25 يوليو 
2002، �ص 11 تحت عنوان: »قبول الجامعات الم�شرية للحا�شلين على �شهادات اأجنبية 
الحا�شلين  الطالب  من  عدد  قبول  هو  الخبر  هذا  ومفاد  تن�شيق«.  دون  مبا�شرة  بالجامعات 
على �شهادة الثانوية العامة الفرن�شية والألمانية والإنجليزية في بع�ص اأق�شام اللغات في كليات 
الجامعات الإقليمية دون التقدم اإلى مكتب تن�شيق القبول، واأن تقدم الأوراق كاملة اإلى تلك 

الكليات بحد اأدنى )50٪( من المجموع الكلي.

اإذا كان الأمر كذلك فلَم الهتمام بدرا�شة اللغة العربية، اأو الح�شول على الثانوية العامة 
الم�شرية. وبذلك تحدث �شروخ عميقة في �شرح الهوية العربية، ويبتعد المتعلمون عن اللغة 

العربية؛ لأن مكانتها اأدنى من بقية اللغات.

ومع تغير القيم – ول �شك اأن عدم العناية بدرا�شة اللغة العربية واآدابها بطريقة �شحيحة 
جذابة، وعدم ربط الدرا�شة بالتراث العربي، اأحد اأ�شباب التغير القيمي لدى الطالب - لم يعد 

الطالب ينظرون اإلى المعلم ذات النظرة التي دفعت اأمير ال�شعراء اإلى اأن يقول: 

كاَد المعلُم اأَنْ يكوَن ر�سوال          ُقمْ للمعلِم َوفرِِّه التبجيال   

والكليات  الأق�شام  خريجي  من  ي�شخرون  اأخذوا  المختلفة  الكليات  خريجي  اإن  بل 
التي تدر�ص العربية؛ والمفهوم الوا�شح من كِلّ هذا اأن النتماء الوطني في خطر، واأن فل�شفة 
التعليم، وال�شيا�شة اللغوية تعاني من ال�شعف المخل المنذر ب�شياع �شخ�شية الأمة، وانف�شالها 
عن ما�شيها، واختالف مقوماتها، وت�شبح اأمة تابعة، م�شتعدة لأن تكون محتلة وم�شتعمرة، 

بفعل اأبنائها وقادتها.

بالأفالم  وان�شغالهم  للكتب  كراهيتهم  بل  القراءة،  عن  التالميذ  ان�شراف  ويالحظ 
اأن  بدل  هدم  اأدوات  الإعالم  و�شائل  اأ�شبحت  فقد  التليفزيون،  يقدمها  التي  والم�شل�شالت 

تكون و�شائل بناء.

)58( د. علي البيومي؛ اأ�شتاذ العيون بكلية طب الزقازيق، وحا�شل على الدكتوراه يف احلقوق.
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اإحدى  به  والعتناء  الكتاب  القراءة وحب  كانت  التاريخ  مهد  من  م�شر  اأن  والموؤ�شف 
�شمات الم�شريين. فقد جاء في تعاليم »خيتي بن دواوف« لبنه »بيبي« اقراأ في نهاية »كمت« 
)لعله ا�شم كتاب قديم( تجد فيه هذه: اإن الكاتب عمله في كِلّ مكان في حا�شرة الملك، ولن 
يكون فقيًرا. والرجل الذي يعمل ح�شب عقل غيره ل ينجح. ليتني اأجعلك تحب الكتب اأكثر 
من والدتك، وليت في مقدوري اأن اأظهر جمالها اأمام وجهك، اإنها اأعظم من اأي حرفة)59(.

اإذن، فالمتعلم فاقد ل�شروط التعلم، فهو غير متحم�ص لتعلم لغة قومه ودينه، كما اأنه فاقد 
تعوق  م�شطحة  اإلكترونية  بثقافة  ومتعلق  تعلمه،  بموا�شلة  له  ت�شمح  التي  العقلية  لالإمكانات 

تعلمه ولغته، ومحا�شر ثقافيًّا بلغات ركيكة متداعية ومتداخلة.

)59( �شليم ح�شن، مو�سوعة م�رض القدمية، مج. 17، االأدب امل�رضي القدمي: الق�سة واحلكم واالأمثال والتاأمالت والر�سائل االأدبية، مكتبة الأ�رصة )القاهرة: 
الهيئة امل�رصية العامة للكتاب، 2000(: 208. 





الف�سل الرابع
الدرا�سة الميدانية: االأدوات والنتائج

اأواًل: جوالت دلفاي

مدخل
اأ�شاتذة  من  والأدب��اء  والمفكرين  الخبراء  من  عدد  اآراء  على  التعرف  اأهمية  اإطار  في 
تحليلنا  اأهمية  تاأتي  الأجنبية،  واللغات  العربية  اللغة  تعليم  لمهنة  الممار�شين  ومن  الجامعات 

الموجز لنتائج هذه ال�شتبانات الخا�شة بجولت دلفاي.

النهائي  تحليله  في  اإنه  اإذ  ن�شبيًّا؛  جديًدا  الم�شتخدم  المنهجي  الأ�شلوب  هذا  كان  ولما 
اآراء الخبراء حول بع�ص جوانب الم�شتقبل للح�شول على اإجماع  طريقة عالية البنائية لأخذ 
لآراء الخبراء والمخت�شين عن الق�شية مو�شوع البحث، ور�شم توقعات لها �شمن م�شتقبالت 
بديلة محتملة. ويتم ذلك وفق خطوات متعاقبة تقود لتوجهات متفق عليها في نهاية الجولت.

على  نعول  �شوف  فاإننا  البحث،  �شفحات  لمحدودية  وتفهًما  هذا  �شوء  في  فاإننا  لذا، 
تحليل نتائج الجولة الأخيرة باعتبارها جماع الجولت ال�شابقة والمعبرة عن نتيجته، وذلك 

وفًقا للمحاور التالية:

المحور االأول: ا�ستف�سارات عامة
ات�شاًقا مع طبيعة البحث، فاإن هذه ال�شتف�شارات دارت حول الموقف العام من الق�شايا 

ال�شت التالية:

ارتباط الهوية العربية با�ستخدام اللغة الف�سحى
طلبنا اأن نعرف من اأفراد العينة موقفهم من ارتباط الهوية العربية با�شتخدام اللغة العربية 
الف�شحى، وقد اأقر 59 فرًدا بن�شبة )86.8٪( من اإجمالي العينة بوجود عالقة قوية، في حين 
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اأقروا اأن هناك عالقة »اإلى حد ما« بين المتغيرين، في حين لم  اأفراد بن�شبة )٪13.2(  اإن 9 
يرف�ص اأحد وجود هذه العالقة. وهذا يدل على �شبه اإجماع على ارتباط الهوية ب�شكل اأ�شا�شي 

با�شتخدام الف�شحى. 

الهوية العربية: مفهوم مطلق؟ اأم متغير؟
اأو  الهوية: هل هي مفهوم مطلق؟  لتحديد موقف كلِّ م�شتجيب من ماهية  في محاولة 

مفهوم متغير؟ �شاألنا اأفراد العينة. 

اإن  حين  في  ثابت،  مفهوم  الهوية  باأن  اأجابوا   )٪51.5( بن�شبة  فرًدا   35 اأن  فوجدنا 
اإلى  انق�شمت  قد  العينة  اإن  اأي  متغير.  مفهوم  الهوية  باأن  اأجابوا   )٪48.5( بن�شبة  فرًدا   33
ن�شفين تقريًبا، فالبع�ص يوؤمن بكون الهوية مفهوًما جامًدا ومطلًقا واأنه ل يتغير مهما كانت 
الم�شتجدات والختراقات المتنوعة، في حين اإن الن�شف الآخر يوؤمن بدينامية هذا المفهوم 

وقابليته للتكيف.

اإلى اأين تتجه اللغة العربية اإلى االأف�سل؟ اأم اإلى االأ�سواأ؟ 
نحو  تحولت  العربية  باأن  اأجابوا   )٪79.4( بن�شبة  فرًدا   54 اأن  على  النتائج  ودلت 
الأف�شل، و10 اأفراد بن�شبة )14.7٪( اأجابوا اأنها تحولت اإلى حدٍّ ما اإلى الأح�شن، في حين 
راأى )5.9٪( اأنها تحولت نحو الأ�شواأ. وهذا يعني اأن غالبية اأفراد العينة تعتقد اأن اأحوال اللغة 

العربية تتجه نحو الأف�شل.

االزدواجية اللغوية وفر�س ن�سر اللغة الف�سحى
عندما �شئل اأفراد العينة: هل ترى اأن الزدواجية في منظومة التعليم تمثل اإ�شكالية حقيقية 
اإليهم )٪41.2( ان�شم  فعلي، كما  التاأثير  اأن هذا  راأى )٪47.1(  الف�شحى؟  اللغة  ن�شر  في 
اأمام  المتاحة  الفر�ص  اإن  منطقية؛ حيث  ال�شتجابات  وهذه  ما.  لحدٍّ  يحدث  هذا  اإن  وقالوا 
تعليم الف�شحى في المدار�ص الأجنبية ومدار�ص اللغات والمدار�ص التجريبية وبع�ص المدار�ص 
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العربية  اللغة  لمقرر  المخ�ش�شة  التدري�شية  ال�شاعات  لقلة  نظًرا  منعدمة  تكون  تكاد  الخا�شة 
الف�شحى، هذا اإلى جانب �شعف ممار�شة الطالب لها داخل المدر�شة؛ مما يدعوه اإلى التعالي 

عليها. ناهيك عن موقف المعلم نف�شه من عدم الحما�ص للغة.

ترتيب الموؤ�س�سات االجتماعية االأكثر تاأثيًرا في ت�سكيل هوية المواطن ودعم ر�سيده اللغوي 
والثقافي

جاءت الأ�شرة على قائمة هذه الموؤ�ش�شات فما زالت هي الموؤ�ش�شة الجتماعية الأولى من 
وجهة نظرهم )47.1٪(، التي تتحمل م�شئولية غر�ص الهوية في اأبنائها اإلى جانب ت�شكيلها 
حين  في   ،)٪27.9( الثانية  المرتبة  في  التعليمية  الموؤ�ش�شة  ثم  واللغوي.  الثقافي  لر�شيدهم 
هو مجيء  الخطير  الأمر  اأن  على   .)٪20.6( الثالثة  المرتبة  في  الإعالمية  الموؤ�ش�شة  جاءت 
»الموؤ�ش�شة الدينية« في ذيل القائمة. وقد يكون هذا مرتبًطا بما يحدث في الم�شاجد ودور 

العبادة من تجاوزات الدعاة وا�شتخدامهم اللغة العامية. 

مدى تي�سر الح�سول على اأعمال مجمع اللغة العربية
لديهم  لي�ص  العينة  اأفراد  من  اأن )٪54.4(  لتوؤكد  ال�شوؤال  ال�شتجابات عن هذا  جاءت 
اإليهم  ي�شاف  اللغة،  تطوير  في  العربية  اللغة  مجمع  جهود  على  ب�شهولة  التعرف  فر�شة 
العينة  من   )٪77.9( اإن  اأي  ب�شعوبة  الأعمال  هذه  على  اإلى ح�شولهم  ي�شيرون   )٪23.5(
قليل  عدد  اأمام  فقط  متاحة  اإنها  حين  في  بي�شر،  والجهود  الأعمال  تلك  على  يح�شلون   ل 

ا )٪22.1(.  جدًّ

المحور الثاني: التحديات االآنية والم�ستقبلية التي تواجه و�ستواجه اللغة الف�سحى
باللغة والهوية �شمن هذه الأطر المجتمعية  المتعلقة  الفنية  الم�شائل  ا على دمج  وحر�شً
الكبرى، فقد بداأنا ب�شوؤال النخبة الم�شرية عن موقفها من الم�شكالت والتحديات المجتمعية 
لمقيا�ص  وفًقا  الن�شبي  وزنها  وتحديد  العربية،  اللغة  و�شتواجه  تواجه  التي  والم�شتقبلية  الآنية 

يحدد خطورة واأهمية هذا التحدي بالن�شبة للغة العربية. وكانت ال�شتجابات كالتالي:
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التحديات الأكثر اأهمية هي:

بلغ  حيث  العلمية:  للمعارف  تدري�س  كلغة  والجامعي  العام  التعليم  موؤ�س�سات  معظم  من  اللغة  اإخراج 
الوزن الن�شبي لهذا التحدي )14.32( بترتيب )الأول(. وبدهي اأن هذا التحدي م�شتقبلي، 
فما زالت لغة التدري�ص في معظم الموؤ�ش�شات التعليمية والجامعات باللغة العربية حتى الآن، 
ولكن يتوقع، مع ت�شاعد موجات الغزو الثقافي والم�شتجدات اأن تتاآكل لغة الحديث لتحل 
على  اليوم  ال�شباب  ي�شتخدمها  التي  اللغة  في  اإرها�شاتها  اأظهر  لعل  قواعد،  بال  لغة  محلها 
»الإنترنت«. ومن الملفت اأن من المعلمين من ي�شاعد على ن�شر العامية وي�شاير ال�شباب في 

لغتهم الم�شّفة.

اإدخال كلمات اأجنبية كثيرة في اللغة العربية من خالل كتابتها باالأحرف العربية دون تعريب لها: وقد بلغ 
ا تحٍدّ م�شتقبلي متوقع؛  اأي�شً )الثاني(، وهذا  بترتيب  التحدي )13.10(  لهذا  الن�شبي  الوزن 
ذيوع  مع  العالم  بلدان  كافة  من  الأجنبية«  »المدار�ص  اإن�شاء  في  الع�شوائي  التو�شع  اإن  حيث 
والمرئية  المكتوبة  �شوره  بكافة  الإعالم  وتحالف  لالإنترنت،  المخططة  غير  ال�شتخدامات 

والم�شموعة من اأجل بث كلمات وم�شطلحات اأجنبية �شمن مخطط تغريب اللغة.

هجينة:  لغة  ي�سكل  مما  العامية  وال  الف�سحى  اللغة  اإلى  ب�سلة  تمت  ال  واأ�ساليب  و�سيغ  تراكيب  انت�سار 
وقد بلغ الوزن الن�شبي لهذا التحدي )12.93( بترتيب )الثالث(. ووا�شح اأن هذا التحدي 
الت�شالية  للم�شتجدات  ال�شلبية  الآثار  تمثل كافة  �شبقه من تحديات؛ حيث  بما  تماًما  يرتبط 

والمعلوماتية ح�شاًرا ثقافيًّا يقود اإلى ن�شوء مثل هذه اللغة الهجينة.

الوزن  وجاء  اإلخ(:  ال�سواحلية...  ال�سيوية،  ال�سعيدية،  )النوبية،  والعاميات  الدارجة  اللهجات  انت�سار 
الن�شبي لهذا التحدي )10.90( بترتيب )الرابع(. وقدوم مثل هذا التحدي �شمن الختبارات 
الأ�شا�شية للنخبة ي�شير اإلى تخوفات عميقة لدى النخبة من ذيوع مثل هذه اللهجات، ول �شيما 

اأنها ت�شدر عن مثقفي هذه اللهجات.
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التحديات الأقل اأهمية هي:

واالأ�سباب:  الدواعي  كانت  مهما  العربية  اللغة  تجديد  م�ساألة  مناق�سة  ورف�سهم  اللغويين  بع�س  تع�سب 
وكان الوزن الن�شبي لهذا التحدي )5.28( بترتيب )الأخير(. وهو ي�شير اإلى رف�ص اأفراد العينة 
ومقاومتهم  اللغويين  لبع�ص  الذاتي«  »الق�شور  هو  �شببه  العربية  اللغة  تدهور  اأن  عن  ي�شيع  ما 

لجهود اإ�شالح وتجديد اللغة العربية. 

بترتيب   )6.81( التحدي  لهذا  الن�شبي  ال��وزن  وج��اء  الم�ستغربة:  النخبة  اأع���داد   ت��زاي��د 
)الحادي والع�شرين(، وينم هذا الختيار على اأنه مهما زادت اأعداد النخب الم�شتغربة )ذات 
التوجه الغربي( فاإنها لن تكون هي معول الهدم الأ�شا�شي للغة العربية الف�شحى؛ نظًرا لأن هناك 

عوامل اأخرى تمثل مهددات للغة اأكبر بكثير من وجود اأو تحالف زمرة قليلة من الأفراد.

ت�سارع ثورة االت�ساالت والمعلومات على نحو ي�ساهم في االنقرا�س التدريجي للعديد من لغات العالم: 
وكان الوزن الن�شبي لهذا التحدي )7.16( بترتيب )التا�شع ع�شر(. وهذا يتعا�شد مع اقتناع 
العربية، باعتبارها لغة مقد�شة، تمتلك ما ي�شاعدها على ال�شتدامة ومقاومة  اللغة  باأن  النخبة 
باأن ثورة الت�شالت والمعلومات  النخبة في مجملها  تقتنع  التهديد والفناء، لذا فلم  عوامل 

كفيلة بالنقرا�ص التدريجي للغة العربية.

يبثه من ر�سائل مغلوطة ومتناق�سة ومهيمنة:  التقليدية بما  الح�سار المفرو�س من جانب و�سائل االإعالم 
ونال هذا التحدي وزًنا ن�شبيًّا قدره )7.46( بترتيب )ال�شابع ع�شر(. ويمثل هذا اقتناع النخبة 
باأنه مهما حاولت و�شائل الإعالم التقليدية - بما تمتلكه من قدرات واإمكانات وو�شائل - اأن 
تهيمن على اللغة العربية وتق�شي على الهوية العربية، ف�شيكون لها تاأثير، ولكنه تاأثير �شعيف.

و�شعًيا نحو بلورة اأهم التحديات الم�شتقبلية التي تواجه و�شتواجه الهوية واللغة العربية 
الف�شحى خالل ع�شر ال�شنوات القادمة من بين التحديات الثنين والع�شرين ال�شابقة، توقعت 

النخبة خم�سة التحديات التالية باعتبار اأن اإرها�شاتها تبدو في الأفق:

- عدم التركيز على ال�شتعمال ال�شحيح للغة العربية الف�شحى اأثناء تعلمها.
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- فقدان النتماء الوطني و�شياع الهوية الثقافية مما يقود اإلى فقدان الثقة في اللغة كلغة 
مهيمنة.

- حدوث قطيعة ح�شارية وثقافية كاملة بين المتعلم وتراثه الح�شاري.

التن�شئة الأولى  به الأطفال في مرحلة  يتوا�شل  الذي  المتجان�ص  اللغوي غير  الخليط   -
داخل الأ�شرة.

- �شيوع العولمة الثقافية التي تقود اإلى التغريب.

في  بيداجوجية،  فنية  تحديات  بمثابة  هما  والرابع  الأول  التحديين  اأن  تماًما  ووا�شح 
التحديين  مع  تت�شارك  وكونية  مجتمعية  تداعيات  هي  الأخرى  الثالث  التحديات  اإن  حين 

البيداجوجيين في تعظيم الخطر على اللغة والهوية ب�شكل عام.

المحور الثالث: الت�سوهات والمظاهر اللغوية واأ�سبابها
عندما �شئل اأفراد العينة: »هل يعاني النظام اللغوي من ت�شوهات حقيقية تعوق من قدرته 
اأجمعوا على  العينة قد  اأفراد  اأن جل  اإلى  لت�شير  النتائج  الثقافية؟«، جاءت  الهوية  على تر�شيخ 

وجود ت�شوهات لغوية تقود اإلى تعويق تر�شيخ الهوية الثقافية.

اللغوية  الت�شوهات  هذه  مثل  اإلى  توؤدي  التي  الأ�شباب  عن  العينة  اأفراد  �شئل  وعندما 
ومظاهرها جاءت النتائج كالتالي: 

الأ�شباب والت�شوهات اللغوية الأكثر وجوًدا:

غياب قرار �سيا�سي ي�سمن حماية اللغة ويوؤطر لها اجتماعيًّا: وقد حاز هذا العامل وزًنا ن�شبيًّا )1.99( 
وبترتيب )الأول(. والواقع اأن هذا العامل عامل رئي�شي لي�ص فقط في اإحداث ت�شوهات لغوية 
ناتجة عن اختالط بين اللغة الف�شحى واللغات المنت�شرة بال رادع اأو تنظيم في الموؤ�ش�شات 

ا فيما يخت�ص بالمكانة الالئقة باللغة العربية. التعليمية والإعالمية، بل اأي�شً
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ا�ستعمال المعلم اللغة العامية اأو المختلطة بالف�سحى: وجاء وزنها الن�شبي )1.99( بترتيب )الأول 
مكرر(. وهي ظاهرة تن�شحب على معلمي اللغة العربية بنف�ص الدرجة التي تن�شحب فيها على 
م�شتقالًّ  له جزًءا  نفرد  المعلم - و�شوف  لكادر  تحليالتنا  اأكدت  المواد. وقد  جميع معلمي 
في هذا البحث - اأن غالبية المعلمين غير قادرين بالأ�شا�ص على ا�شتعمال اللغة العربية، وغير 

متملكين لمهاراتها اللغوية. ومن ثم فهذا العامل البيداجوجي هام.

وحاز  واالإعالمية:  واالأكاديمية  العلمية  والموؤ�س�سات  اللغوية  المجامع  بين  توا�سل  ج�سور  غياب 
غياب  عن  ناتج  العامل  هذا  اأن  ووا�شح  )الثاني(.  بترتيب   )1.97( ن�شبيًّا  وزًنا  العامل  هذا 
العربية،  اللغة  �شيا�شة لغوية �شاملة قادرة على تج�شير العالقة بين موؤ�ش�شات تحديد واإ�شالح 

والموؤ�ش�شات العلمية والأكاديمية المعنية با�شتعمال هذه اللغة على نحو يوؤكد الهوية العربية.

وجود تمييز بين من يجيدون اللغات االأجنبية ومن ال يجيدونها في الرواتب: وحاز هذا ال�شبب وزًنا 
ن�شبيًّا )1.97( بترتيب )الثاني مكرر(. وبدهي اأن هذا ال�شبب مرجعه التو�شع في تطبيق اآليات 
وا�شع،  ب�شكل  للعمل  الأجنبية  والموؤ�ش�شات  ال�شركات  اأمام  الباب  تفتح  التي  تلك  ال�شوق؛ 
لغات  ا�شتعمال  اإلى كوادر مدربة على  بال�شرورة  الموؤ�ش�شات تحتاج  فاإن مثل هذه  وبالطبع 

اأجنبية، ونظًرا لندرتها تحوز رواتب ومكافاآت مجزئة اأعلى من نظرائها.

الأ�شباب والت�شوهات اللغوية الأقل اأهمية:

�سعف الهوية القومية لدى القادة ال�سيا�سيين وتداعيات ذلك على ال�سيا�سة اللغوية في المجتمع: وحاز 
هذا العامل وزًنا ن�شبيًّا )1.69( وفي )الترتيب الأخير(. وهذه النتيجة تمثل مفاجاأة؛ فقد هّون 
اأفراد العينة من م�شاألة �شعف الهوية القومية للقادة وتداعيات ذلك على ال�شيا�شة اللغوية؛ اأو 
في  اأو لأن »م�شر«  ال�شكل،  بهذا  نخبة  العالقة، وهذا غير وارد مع  تلك  اإدراك طبيعة  لعدم 
حالة ثورة الآن وق�شية تبني �شيا�شة لغوية متكاملة لي�شت في الأجندة الحالية لأي من القادة 

ال�شيا�شيين اأو الع�شكريين اأو غيرهم.
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)الأخير  بترتيب   )1.69( ن�شبًيّا  وزًنا  ال�شبب  هذا  وحاز  الكريم:  القراآن  حفظة  اأعداد  تراجع 
مكرر(. ولعل قدوم هذا ال�شبب في الموؤخرة هو توا�شع الدور الحالي الذي يقوم به حفظة 

القراآن الكريم في دعم الهوية اللغوية.

الترتيب  وفي   )1.75( ن�شبًيّا  وزًنا  وحاز  االأجنبية:  اللغة  با�ستخدام  العمل  �سوق  ارتباط   تزايد 
)الثاني ع�شر(. ويبدو اأن اأفراد العينة قد فهموا اأن ارتباط �شوق العمل با�شتخدام اللغة الأجنبية 

ل يمثل عاماًل ي�شاعد على ت�شوه اللغة بدرجة كبيرة. 

ن�شبًيّا  وزًنا  العامل  هذا  وحاز  التحديث:  وثقافة  المدنية  الثقافة  ترف�س  المجتمع  في  قًوى  وجود 
قوي  �شبب  اأنه  يروا  لم  العينة  اأفراد  اأن  ووا�شح  مكرر(.  ع�شر  )الثاني  وبترتيب   )1.75(
لإحداث ت�شوهات لغوية، اأو اإ�شعاف القدرة على تر�شيخ الهوية الثقافية للمتعلم. وهذا منطقي 
من حيث اإن دعاة رف�ص الثقافة المدنية وثقافة التحديث هم اأقرب النا�ص اإلى ا�شتعمال اللغة 

ا على ا�شتدامتها. الف�شحى، واأكثرهم حر�شً

الوجود  في  ت�شتمر  �شوف  التي  اللغوية  والت�شوهات  المظاهر  اأهم  بلورة  نحو  و�شعًيا 
خالل ع�شر ال�شنوات القادمة في التاأثير في اللغة العربية الف�شحى، ومن ثم في الهوية القومية 

والثقافية؛ فقد اتفقت العينة على ترتيب الأ�شباب والمظاهر اللغوية كالتالي:

- اأن ت�شبح اللغة العربية لغة مطرودة من الجامعات والفروع العلمية.

- ا�شتمرار ا�شتعمال المعلم للغة العامية اأو المختلطة بالف�شحى.

- عزوف عديد من المتعلمين عن درا�شة الف�شحى وانخفا�ص الحما�شة لتعلمها.

- غياب الن�ص على �شرورة اإجادة اللغة العربية في اأية وظائف هامة.

- غياب القرار ال�شيا�شي الذي ي�شمن حماية اللغة ويوؤطر لها اجتماعًيّا.

ي�شبح  بحيث  ترتيبها؛  اأعدنا  لو  تو�شيحها  يمكن  المتجان�شة  الت�شكيلة  اأن هذه  وبدهي 
وجود قرار �شيا�شي �شامن لحماية اللغة وموؤطر لها اجتماعًيّا في المقدمة.
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كل هذا يقود اإلى ا�شتعادة اللغة لمكانتها المجتمعية والفنية والبيداجوجية، الأمر الذي 
يدفع كثيرين لالإقبال على درا�شتها والتعمق فيها لأ�شباب مجتمعية وذاتية في اآن واحد.

والت�شوهات  الظواهر  لمواجهة  اتخذت  التي  الإجراءات  النخبة عن  اأفراد  �شئل  وعندما 
قليلة،  اإجراءات، واإن وجدت فهي  اإجماع على عدم وجود  �شبه  اأجابوا في  ال�شابقة  اللغوية 

وغير كافية، وغير فعالة.

المحور الرابع: دور المدر�سة في تراجع مكانة اللغة الف�سحى
في �شوء الأهمية العظمى التي نعلقها على الموؤ�ش�شات التعليمية )وفي مقدمتها المدر�شة 
والجامعة( في مجال التن�شئة اللغوية والحفاظ على الهوية العربية والثقافية والجتماعية، جاء 
اأن  اإلى  ال�شواهد  من  كثير  »ت�شير  ف�شاألناهم:  الجانب  هذا  عن  النخبة  اأفراد  ب�شوؤال  اهتمامنا 
المدر�شة لها دور رئي�شي في تراجع مكانة اللغة العربية الف�شحى، وتردي م�شتوياتها لأ�شباب 
كثيرة، وبحكم تعرفك على م�شتوى اللغة العربية واأدائها في المدر�شة، فرجاء التكرم بتحديد 

الوزن الن�شبي لكلِّ �شبب من هذه الأ�شباب على حدة«، وقد جاءت النتائج كالتالي:

اأهم المظاهر والأ�شباب المدر�شية في تراجع مكانة اللغة العربية الف�شحى هي كالتالي:

قدره  ن�شبًيّا  وزًنا  ال�شبب  هذا  وحاز  الف�سحى:  للغة  وتجاهلها  العامية  للغة  االأطفال  ريا�س  ت�سجيع 
يعود  الأ�شباب  مقدمة  في  ال�شبب  هذا  قدوم  ولعل  الأول��ى(،  )المرتبة  في  وجاء   )8.99(
بالتهام على موؤ�ش�شات التن�شئة الجتماعية، ول �شيما دور الح�شانة وريا�ص الأطفال، التي 
ما فتئت تحر�ص على تن�شئة �شطحية للطفل بالتركيز على تعليمه اللغة »العامية« واإبعاده عن 
لغته »الف�شحى« طمًعا في المزيد من ال�شهرة ولجذب اأولياء الأمور واإقناعهم ب�شرورة تربية 
اإلى  بال�شرورة  يقود  الذي  الأمر  العامية.  اللغة  وتعليمهم  متابعتهم  من  يمكنهم  بما  اأولدهم 
تدمير الأ�ش�ص التي ن�شتهدفها في تنمية هوياتنا الثقافية والدينية. ولعل النظر في تجربة برنامج 
»افتح يا �شم�شم« التي دعت اإليها الجامعة العربية ونفذها التليفزيون الكويتي منذ فترة دليل 

على نجاح تعليم الف�شحى في ريا�ص الأطفال والمرحلة البتدائية.
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التركيز على درا�سة قواعد اللغة دون ا�ستعمالها داخل الف�سل: وحاز هذا ال�شبب وزًنا ن�شبيًّا )8.93( 
ل  الم�شتعملة  اللغة  اإن  حيث  الأهمية؛  بالغة  ال�شتعمال  م�شاألة  اأن  والواقع  )الثاني(،  بترتيب 
تحتاج في الأ�شل اإلى القواعد لكي تخرج �شليمة من اأفواه م�شتعمليها، وحين تو�شع القواعد 
 – الجوزو  يقول  – كما  اللغويون  نف�شها؛ ولهذا كان  الم�شتعملة  اللغة  توؤخذ من هذه  فاإنما 
اللغة هو ال�شحيح، وما  اأ�شحاب  »يلّحون على مو�شوع ال�شتعمال؛ فاللفظ الذي ي�شتعمله 

يقل ا�شتعمالهم له ي�شمى غريًبا«)60(.

�سعف م�ستوى اإعداد المعلم في م�سادر االإعداد ومعاهده: وحاز هذا ال�شبب وزًنا ن�شبًيّا )8.91( 
بترتيب )الثالث(. وهذا العامل لي�ص م�شئولية المدر�شة بالمعنى ال�شيق ولكنه بالمعنى الوا�شع 
الذي ت�شبح فيه »المدر�شة« تمثل كلَّ موؤ�ش�شة تعليمية، فاإن هذا ال�شبب يرجع اإلى كليات التربية 
التي تعد المعلم، والتي يالحظ تدني م�شتويات خريجيها نظًرا لقبولها م�شتويات منخف�شة من 
التدري�ص  من  تمكنهم  التي  المهارات  فاقدي  الإعداد،  معلمين �شعاف  فيتخرجون  الطالب 

ا.  باللغة العربية، وبالتحدث بها اأي�شً

هذا  التدري�س: وحاز  في  العربية  اللغة  ا�ستعمال  العربية( على  اللغة  معلمي  )حتى  المعلمين  قدرة  عدم 
العامل وزًنا ن�شبيًّا قدره )8.62( بترتيب )الرابع(. وهذا العامل يت�شامن مع العوامل ال�شابقة، 
اإعداد المعلمين وعدم قدرتهم على ال�شتعمال ال�شليم للغة العربية  ويوؤكد �شعف م�شتويات 

الف�شحى في التدري�ص. ولعل طرح ق�شية »كادر المعلم« توؤكد ذلك.

اأما الأ�شباب التي تاأتي في مكانة متاأخرة:

والمواد  التاريخ  �سيما  وال  االأخ��رى  الدرا�سية  والمواد  العربية  اللغة  بين  التعليم  في  التن�سيق  فغياب 
االجتماعية: وحاز هذا ال�شبب وزًنا ن�شبيًّا قدره )7.35( وتذيل القائمة. ومرة اأخرى نكت�شف 
لها  العربية  اللغة  المختلفة وبينها وبين  المواد  بين  الت�شرذم  اأن جوانب  العينة  نظر  من وجهة 
اأهمية محدودة في تكري�ص اأزمة المدر�شة، في حين اإن الواقع يوؤكد اأن غياب هذا التن�شيق له 

)60( م�شطفى اجلوزو، »م�شكالت اللغة العربية وطرق جتاوزها: م�شكلة ال�شتعمال«، جملة حوار العرب، العدد 6 )مايو 2005(.



65

تداعيات خطيرة على ما يعانيه المتعلم من تراجع م�شتوى اللغة لدى المعلمين للمواد المختلفة 
غير العربية.

 )7.35( قدره  ن�شبيًّا  وزًنا  وحاز  وثقافيًّا:  مهنيًّا  تنميتهم  و�سعف  المعلمين  تدريب  برامج  تهافت 
باأن  اقتناع  على  مبنيًّا  الختيار  بهذا  الأخذ  يكون  وقد  مكرر(.  والع�شرين  )الحادي  بترتيب 

م�شاألة التدريب ل تخ�ص المدر�شة؛ لأنها غير م�شتقلة.

)الأخير(،  بترتيب  ن�شبيًّا )7.65(  العربية: وحاز وزًنا  باللغة  االأخرى  المواد  �سعف عناية معلمي 
وهو �شبب �شعيف الأهمية من وجهة نظر العينة باعتبار اأن هناك اأ�شباًبا اأقوى هي الم�شئولة عن 

تدني دور المدر�شة في تردي اللغة الف�شحى.

ابتعاد معظم الطالب عن القراءة المثمرة وعدم قدرتهم على التعبير عن اأفكارهم باللغة العربية: وحاز هذا 
ال�شبب وزًنا ن�شبيًّا قدره )7.79( وجاء في المرتبة )التا�شعة ع�شرة(. والملفت اأن ابتعاد معظم 
الطالب عن القراءة المثمرة و�شعف قدراتهم التعبيرية عن اأنف�شهم بلغة عربية اأمر م�شتهجن 
تماًما، ولكن اختيار العينة له ك�شبب متاأخر يعود لقتناعهم باأن في الإنترنت وو�شائل الت�شال 

الجتماعي بدياًل قويًّا للقراءة، لذا هونوا من اأهميته وترتيبه.

االأ�سباب الم�ستقبلية التي يتوقع اأن تت�سدر قائمة االأ�سباب المت�سلة بدور المدر�سة والتي �شتظل توؤدي 
اإلى تراجع مكانة اللغة الف�شحى خالل ع�شر ال�شنوات القادمة، وهي:

- عدم قدرة المعلمين )حتى معلمي اللغة العربية( على ا�شتعمال اللغة العربية في التدري�ص.

- عدم تركيز المعلم على تدريب المتعلم على ممار�شة الف�شحى في حياته اليومية.

- التركيز على درا�شة قواعد اللغة دون ا�شتعمالها داخل الف�شل.

- عدم الهتمام بالأداءات الكتابية للمتعلم )كالتعبير والإمالء... اإلخ(.

- �شعف م�شتوى اإعداد المعلم في م�شادر الإعداد ومعاهده.
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المحور الخام�س: التدري�س باللغات االأجنبية والبحث العلمي بها
�شعًيا نحو تحديد الموقف من التدري�ص باللغات الأجنبية والبحث العلمي بها، �شاألنا اأفراد 
العينة عن راأيهم في القول باأن التعليم بلغة اأجنبية مهم على الإطالق؛ لأنه يي�شر اللحاق بركب 
التقدم اأم اأنه يهدد الهوية القومية. وقد اأجاب )87٪( من اأفراد العينة باأن تعليم اللغات الأجنبية 
في �شن �شغيرة يوؤدي اإلى الخلط اللغوي ويهدد الهوية العربية، في حين راأى البقية اأن التعليم 

باللغات الأجنبية هام ومفيد في �شبيل اللحاق بركب التقدم.

عندما �شئلت عينة البحث: »هل توافق على دخول اأولدك المدار�ص الأجنبية ومدار�ص 
العينة  اأفراد  من  اأكد )٪55(  في حين  بالإيجاب،  العينة  اأفراد  من  اأجاب )٪45(  اللغات؟« 

رف�شهم لإدخال اأولدهم في مدار�ص اأجنبية اأو لغات.

وعندما �شئل الذين وافقوا على اإدخال اأولدهم تلك المدار�ص عن اأ�شباب ذلك اأ�شاروا 
تعليم  بها  يوجد  المتاحة ل  الحكومية  والمدار�ص  التقليدية  التعليم  نظم  اأن  اإلى  في مجملهم 

حقيقي، كما اأن �شوق العمل تحتاج من يجيد اإتقان لغة اأجنبية اأو اأكثر.

ورغبة في تقييم المبررات التي يتبناها فريق من النا�ص باأهمية تدري�ص العلوم والتكنولوجيا 
لهذه  الن�شبي  الوزن  العينة عن  اأفراد  �شاألنا  ومدار�شنا،  العلمية  الأجنبية في موؤ�ش�شاتنا  باللغات 

المبررات من وجهة نظرهم، وكانت النتائج كالتالي:

المبررات التي قادها الموؤيدون لتدري�س العلوم باللغات االأجنبية تاأتي في �سدارتها:

- اإتاحة فر�ص اأو�شع للن�شر العلمي الدولي )وزن ن�شبي 6.34(.

- اإتاحة التميز الأكاديمي للمجيدين باللغات الأجنبية )وزن ن�شبي 6.16(.

- تنمية قيمة العقالنية لدى المتعلم )وزن ن�شبي 5.68(.

المبررات التالية جاءت  في مكانة اأدنى:

ا لم تبلغ الم�شتوى الذي ي�شجع على الإبداع العلمي  - اللغة العلمية العربية �شعيفة جًدّ
)وزن ن�شبي 4.56(.
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العلمي  التطور  تواكب  عربية  م��ف��ردات  ا�شتقاق  عن  العلمية  المجامع  عجز   - 
)وزن ن�شبي 5.21(.

- العلم ل وطن له، م�شطلحاته عالمية، ولغاته �شائدة �شائعة معروفة )وزن ن�شبي 5.41(.

ال�شابقة  المبررات  ولمقابلة  رف�شها،  يعني  القائمة  ذيل  في  المبررات  ولعل مجيء هذه 
الموؤيدة لتدري�ص العلوم باللغات الأجنبية بتلك الراف�شة لها، �شاألنا اأفراد العينة الآتي: »يرف�ص 
البع�ص الدعوة اإلى تدري�ص العلوم باللغة الأجنبية ومبرراتهم في ذلك يو�شحها الجدول التالي، 
الن�شبي لكلِّ مبرر من هذه المبررات على حدة«. وقد ح�شلنا  التكرم بتحديد الوزن  فرجاء 

على النتائج التالية: 

ا للمغاالة في ا�ستخدام اللغات االأجنبية في تعليم العلوم والتدري�س  المبررات القوية التي تمثل موقًفا راف�سً
بها هي كالتالي:

غنى اللغة العربية بالمفردات واال�ستقاق يجعلها قادرة على التعبير العلمي الدقيق: وحازت وزًنا ن�شبًيّا 
)8.87( واعتلت )ال�شدارة(، وهذا يوؤكد اقتناع العينة باأن اللغة العربية قادرة تماًما باإمكاناتها 

ومفرداتها وقدرتها ال�شتقاقية على التعبير العلمي واإبداع الم�شطلحات تماًما.

هناك نماذج لدول رف�ست ا�ستعمال لغات غير قومية وت�سبثت بلغتها القومية: وحاز هذا البعد وزًنا 
ن�شبًيّا )8.82( وجاء في المرتبة )الثانية(. وهذا المبرر ينطلق من القتناع باأن العتماد على 
وكوريا  اليابان  في  كما  والتكنولوجي،  العلمي  الإبداع  مع  يتعار�ص  ل  �شيء  القومية  اللغة 

وال�شين وفيتنام.

تعاون المجامع اللغوية العربية في التعريف من �ساأنه اأن يمكن العلماء من ا�ستخدام اللغة العربية: وحاز 
عن  �شدر  فقد  منطقي؛  المبرر  وهذا  )الثالثة(.  المرتبة  في  وجاء   )8.62( قدره  ن�شبًيّا  وزًنا 
المجامع العربية العديد من التقارير التي عالجت العديد من الم�شطلحات الأجنبية، وا�شتقرت 
المجامع  هذه  جهود  تعظيم  فاإن  لذا،  مقبولة.  لغوية  وا�شتقاقات  مالئمة  ترجمات  على 
والتخطيط بينها، ون�شر اأعمالها با�شتمرار وبطريقة مي�شرة اأمام الجميع، ول �شيما طالب العلم 

وعلمائه - لأمر ي�شرع في تغطيته هذا الموقف من اللغة العربية. 
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االإبداع ال يتم بلغة غير اللغة القومية، ومن ثم فتدري�س العلوم باللغات االأجنبية يعمق التوا�سل االإبداعي 
والتكنولوجي: وحاز وزًنا ن�شبًيّا )8.53(، وجاء في المرتبة )الرابعة(. وهذا المبرر ي�شير اإلى 
باللغة  العلوم  تعليم  على  الإ�شرار  فاإن  لذا،  القومية،  باللغة  يكون  الإبداع  اأن  موؤكدة  حقيقة 

القومية الف�شحى المي�شرة لأمر بالغ الأهمية في مناق�شة هذه الم�شاألة.

ومن ناحية ثانية، جاءت المبررات الثالثة التالية في موؤخرة عري�سة الدفاع عن تدري�س العلوم باللغة العربية:

ن�شبي  )وزن  العربية  باللغة  العلمية  الم�شطلحات  و�شع  في  العلماء  جهود  �شعف   -
.)7.21

- تدري�ص العلوم باللغات الأجنبية يهدد طرق الحفاظ على معايير الثقافة الم�شرية )وزن 
ن�شبي 7.49(.

- اإن التدري�ص باللغات الأجنبية يجعل المجتمع العربي �شعيًفا تابًعا للغرب )وزن ن�شبي 
.)7.68

وهذه المبررات رغم اأهميتها فاإنه يمكن الت�شكيك فيها ومراجعتها نقديًّا ومنطقيًّا.

وعندما �شئل اأفراد العينة عن موقفهم من الآليات الأربع الكفيلة بتطوير اللغة العربية لكي 
تكون لغة العلم والتكنولوجيا جاءت النتائج كما يلي: 

ا�شتراتيجية  العلمية المتطورة في كافة مجالت المعرفة �شمن خطة  »ترجمة الأبحاث 
البحوث  »واإج��راء   ،)1.94 ن�شبي  )وزن  الآخ��ر«  مع  ال��ذات  حوار  تراعي  �شاملة  ثقافية 
الآليات  ياأتيان في مقدمة  ن�شبي 1.94(  الف�شحى« )وزن  العربية  باللغة  العلمية  والدرا�شات 
»ن�شر  ذلك  بعد  ياأتي  ثم  والتكنولوجيا؛  العلم  لغة  تكون  لكي  العربية  اللغة  بتطوير  الكفيلة 
)وزن  وا�شتخدامها  العربية«  اللغوية  المجامع  ت�شوغها  التي  الح�شارة  واألفاظ  الم�شطلحات 
الآليات  ذيل  في  ياأتي  اللغات«  ومدار�ص  الأجنبية  المدار�ص  »ن�شر  اأن  على   )1.74 ن�شبي 
الالزمة لتحقيق هذا الهدف )وزن ن�شبي 1.40(. وُيَعدُّ ذلك موقًفا من �شيوع تلك المدار�ص 

واإدراًكا لمخاطرها على الهوية واللغة مًعا.
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المحور ال�ساد�س: التعريب والترجمة
امتداًدا لق�شية اللغات وا�شتخدامها في التدري�ص في معاهد العلم وموؤ�ش�شاته، وكذلك في 
الحياة الثقافية الم�شرية، فقد توجهنا اإلى اأفراد العينة بال�شوؤال التالي: »يتفق العديد من اللغويين 
والعلماء على اأن التعريب )اأو التم�شير( له مزايا كثيرة يو�شحها الجدول التالي، فرجاء التكرم 

بتحديد الوزن الن�شبي لكلِّ مبرر من هذه المبررات«.

وقد جاءت نتائج ا�شتجابات العينة على هذا ال�شوؤال كالتالي - على اأن اأفراد العينة وافقوا 
على المزايا التي افتر�شناها للتعريب، ولكنهم اأعادوا ترتيبها على النحو التالي مرتبة تنازلًيّا -:

- الترجمة: عن�شر مهم في عملية التعليم كونها اأ�شا�شية في اإعداد مناهج المواد العلمية 
)الريا�شيات والعلوم خا�شة(. وح�شلت على وزن ن�شبي )8.46( وجاءت في المرتبة 

الأولى.

العربية وزيادة حيويتها. وح�شلت على وزن  اللغة  اأ�شا�شي في تنمية  الترجمة: عن�شر   -
ن�شبي )8.43( في المرتبة الثانية.

- الترجمة: تنمي الت�شامح وتقبل الآخر والإيمان بالختالف. وح�شلت على وزن ن�شبي 
)8.41( في المرتبة الثالثة.

- الترجمة: و�شيلة لتلقيح الأفكار واإثراء الفكر والخيال والتحرر من التع�شب. وح�شلت 
على وزن ن�شبي )8.37( في المرتبة الرابعة.

- الترجمة: الو�شيلة الأ�شا�شية للتعريف باأحدث تطورات العلوم والتكنولوجيا. وح�شلت 
على وزن ن�شبي )8.29( في المرتبة الخام�شة.

- الترجمة: ت�شهل نقل التراث الغربي المتقدم وترجمة م�شطلحاته الحديثة مما يجدد 
المرتبة  في  وجاءت   )7.85( ن�شبي  وزن  على  وح�شلت  العربية.  الثقافة  �شرايين 

ال�شاد�شة.
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المحور ال�سابع: اللغة العربية واالإعالم
واإدراًكا لدور الإعالم في ن�شر اللغة العربية وتطويرها اإن �شلًبا اأو اإيجاًبا �شاألنا اأفراد العينة 

ال�شوؤال التالي:

»هل ترى اأن لو�شائل الإعالم )الم�شموعة والمقروءة والمرئية( تاأثيرات متنوعة في اللغة 
العربية الف�شحى؟ و�شح موقفك بو�شع عالمة )√( اأمام الخانة التي تتنا�شب مع راأيك بالن�شبة 

لكلِّ عبارة«. وجاءت ا�شتجابات العينة كالتالي: 

ويتوقع  بالفعل  موجودة  وهي  العربية  اللغة  في  الإعالم  يعر�شها  التي  ال�شلبية  التاأثيرات  اأكثر 
ا�شتمرارها م�شتقبلًيّا هي كالتالي:

- ا�شتخدام لغة م�شتهلكة ومتدينة.

- كثرة الأخطاء اللغوية في المواد الإعالمية.

على اأن اأكثر التاأثيرات االإيجابية لالإعالم غير الموجودة، ويتمنى اأفراد العينة وجودها م�ستقباًل هي:

- الهتمام بتقديم النماذج المتفوقة في مجالت اللغة العربية.

- بناء �شيغ جديدة لم تكن معهودة في نظامنا اللغوي القديم.

والعواطف  النفعالت  ترجمة  على  ق��ادرة  وجعلها  اللغوية  الح�شا�شيات  تو�شيع   -
والنزعات النف�شية والجتماعية المعا�شرة.

باآليات  ومقاربتها  بالمو�شوعات  الإم�شاك  مجال  في  كفاءات  العربية  العبارة  منح   -
جديدة في التعبير والتركيب.

- الهتمام بالإ�شدارات الثقافية المتميزة باللغة العربية والإ�شادة بها.

- الهتمام بالمنا�شبات المتعلقة باللغة العربية وموؤ�ش�شاتها.

- تقديم مكتبات اإلكترونية عربية ومو�شوعات وكتب محققة، وتقديم درو�ص في تعليم 
اللغة لمختلف الفئات العمرية.
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المحور الثامن: اللغة العربية والمعلم
اللغة العربية وجهنا  تعظيًما للدور الأ�شا�شي الذي يقوم به المعلم في �شبيل ن�شر وتعليم 
�شوؤاًل اإلى اأفراد العينة: »تدل ال�شواهد على اأن الدور اللغوي والتربوي للمعلم يتقل�ص با�شتمرار، 
ا من الأ�شباب التي يراها البع�ص كامنة وراء ذلك، فرجاء التكرم  ويو�شح الجدول التالي بع�شً

بتحديد الوزن الن�شبي لكلِّ �شبب من الأ�شباب«. وقد ح�شلنا على اإجابات كالتالي:

اأهم االأ�سباب التي قادت اإلى تدهور الدور اللغوي والتربوي للمعلم:

التربوية  بالجوانب  وان�سغالها  للمعلمين،  اللغوية  التنمية  في  للمعلمين  المهنية  االأكاديمية  دور  ق�سور 
)االمتحانات – اال�ستراتيجيات(: وحاز هذا ال�شبب وزًنا ن�شبًيّا )9.18(، وهو يتوافق مع مكانة 
بعيدة في مجملها عن  اأمور  في  وا�شتغراقها  الأكاديمية  بدور  المرتبطة  والتقاويم  التحليالت 

التنمية اللغوية الحقيقية.

غياب البرامج المحددة للتنمية المهنية للمعلمين بعد التخرج في اللغة العربية: )وزن ن�شبي 9.13(. 
وهذا ال�شبب يو�شح كيف اأن محتوى هذه البرامج – اإن وجدت – متهافت ول يتنا�شب مع 

طبيعة التحديات التي تواجه دور المعلم اللغوي والثقافي والتربوي. 

قيمتها:  اللغة  اأفقد  مما  االإداري��ة  االأعمال  على  يركز  التعليمية  الموؤ�س�سات  في  ال�سائد  العام   المناخ 
)وزن ن�شبي 9.07(.

عدم االهتمام باأن تكون اللغة و�سيلة للتعبير عن الفكر والروح والم�ساعر اأبعدها عن االأ�ساليب الراقية: 
)وزن ن�شبي 8.75(.

التركيز على الجوانب التربوية والتكنولوجية في برامج االإعداد الجامعي للمعلم: )وزن ن�شبي 8.50(.

االإهمال التام ال�ستخدام القوامي�س العربية من المعلم والمتعلم رغم توافرها: )وزن ن�شبي 8.44(.

الدور  توؤثر في تدني  اأ�شباب �شتظل  اأهم ثالثة  اأن يحددوا  العينة  اأفراد  وعندما طلبنا من 
اللغوي والتربوي للمعلم م�شتقباًل ح�شلنا على الأ�شباب التالية:

- التركيز على الجوانب التربوية والتكنولوجية في برامج الإعداد الجامعي للمعلم.
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- غياب البرامج المحددة المهنية للمعلمين بعد التخرج في اللغة العربية.

- ان�شغال المعلمين بالدرو�ص الخ�شو�شية واعتمادهم على الكتب الخارجية.

وتعظيًما للفائدة، طلبنا من اأفراد العينة ت�شوراتهم عن اأهم الخطوات الم�شتقبلية العري�شة 
الالزمة لتجويد هذه البرامج من وجهة نظرهم، فح�شلنا على ت�شكيلة محدودة من الت�شورات 
الثقافي،  والإعداد  التخ�ش�شي،  والإعداد  النتقاء،  �شيا�شات  ال�شتة:  بالمجالت  المرتبطة 
كليات  لطالب  جديدة  ومقررات  والتدريب،  المهنية  والتنمية  والعملي،  المهني  والإعداد 

التربية.

ثانًيا: تحليل م�سمون اختبارات المعلمين في اللغة العربية )اختبار الكادر( 

مدخل
هذا  اأكان  �شواء  التعليم،  بتدهور  والأدباء  الم�شئولين  المثقفين  من  عام  ل�شعور  ا�شتجابة 
التدري�ص  طرق  اأم  العربية  اللغة  وهي  التوا�شل  و�شيلة  في  اأم  التخ�ش�ص  مادة  في  التدهور 
والمعارف التربوية، اأ�شدرت الحكومة الم�شرية القانون رقم )155( بتعديل قانون التعليم 
)139( بتاريخ 1981، والذي يق�شي ب�شرورة اجتياز اختبار للترقي في وظائف التدري�ص. 
وبناء عليه تقرر عقد اختبارات الكادر لجميع العاملين، لإمكان ترقيتهم وتعديل رواتبهم بما 

يح�شن من اأحوالهم القت�شادية، وي�شحح م�شار التعليم. 

وات�شاًقا مع طبيعة مو�شوعنا ف�شوف نعول على تحليل م�شمون اختبارات المعلمين داخل 
هذا الكادر والخا�ص باللغة العربية، وذلك للفئات الثالث المت�شمنة، وهي: جميع المعلمين، 
نتبع  و�شوف  الثانوي؛  للتعليم  العربية  اللغة  ومعلمو  الأ�شا�شي،  للتعليم  العربية  اللغة  ومعلمو 

منهجية محدودة تتحدد مالمحها في الآتي:

- و�شف لم�شمون اختبار الكادر للفئات الثالث.

- عر�ص لنتائج الختبار لكلِّ مرحلة وتحليلها.
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- تقويم مدى نجاح الكادر في رفع م�شتوى الأداء في المدار�ص، والعوامل الكامنة وراء 
ذلك.

وفيما يلي تحليل موجز للنقاط الثالث ال�شابقة:

- تو�شيف م�شمون الكادر للفئات الثالث.

- تحليل لكلِّ فئة على حدة.

- اختبار الكادر لغير المتخ�ش�شين في اللغة العربية.

مادة  عدا  المواد  لمدر�شي جميع  العربية  اللغة  في  الكادر  نموذج لمتحان  وبمالحظة 
اللغة العربية، نجد اأن المتحان كان يهدف اإلى و�شع حد اأدنى لما يجب اأن تكون عليه ثقافة 
المعلم في اللغة العربية من غير المتخ�ش�شين؛ وذلك ل�شمان تدري�ص المواد المختلفة باللغة 

العربية.

من  العربية  يدر�شون  من  عدا  المواد  معلمي  لجميع  العربية  اللغة  اأ�شئلة  دارت  ولقد 
المتخ�ش�شين حول ثالثة مجالت ت�شمنت خم�شة مو�شوعات من �شاأنها اأن تحقق للمدر�ص 
وكانت  الكتابة  في  الخطاأ  يتجنب  واأن  مي�شرة،  �شهلة  معا�شرة  بعربية  الحديث  على  القدرة 

كالتالي:

االأول: الفهم القرائي المبا�سر وغير المبا�سر

والقراءة من اأهم اأ�ش�ص التنمية الذاتية، واأحد اأ�شاليب الن�شاط الفكري في حل الم�شكالت، 
وربط المعلومات ال�شابق اختزانها في الذاكرة بما يقراأ، وابتكار عالقات جديدة من خالل 

المقارنة والموازنة والتحليل والنقد.
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الثاني: اال�ستخدام ال�سحيح لقواعد االإمالء في الكتابة:

- عالمات الترقيم.

- اأنواع الهمزات والتاءات: وهي من المو�شوعات التي زاد فيها الخطاأ وانت�شر حتى راأينا 
بع�ص الكتب بل معظمها يهمل كتابة الهمزة في مو�شعها، وكثيًرا من الكاتبين ي�شعها 

ا يوؤثر في المعنى والفهم.  في غير محلها، وذلك اأي�شً

- معاني المفردات اللغوية: ا�شتخدام كلمات يفهمون معناها خطاأ، في�شتخدمونها ح�شب 
فهمهم؛ مما يوؤدي اإلى ت�شويه اللغة والبعد بها عن اأ�شولها.

الثالث: قواعد الجملة اال�سمية والفعلية والحروف النا�سخة واالأفعال النا�سخة 

تلميذ  يدر�شه  ما  تتعدى  ل  يجدها  الخم�شة  المو�شوعات  هذه  على  نظرة  يلِق  ومن 
ال�شف الثالث البتدائي. وهي بالكاد ل بد اأن تتوافر لدى جميع معلمي المواد غير العربية؛ 
حيث اإن ما يبنيه مدر�ص اللغة العربية رغم قلته، وعدم كفايته يهدمه خم�شة من زمالئه يدر�شون 

المواد المختلفة بلغة هجينة.

اختبار الكادر لمعلمي اللغة العربية لمرحلة التعليم االأ�سا�سي

واإذا تعرفنا على اختبار معلمي اللغة العربية المتخ�ش�شين نجده ي�شتمل على المو�شوعات 
الآتية، وذلك لمعلمي التعليم الأ�شا�شي بحلقتيه )البتدائية والإعدادية(:

والعمليات  والأ�شوات  اللغوية،  والأ�شاليب  الإن�شائية،  والأ�شاليب  الأفعال،  اأنواع 
الأدبية،  والأجنا�ص  والع�شور  والفعلية،  ال�شمية  والجملة  والبديع،  والبيان  المعرفية، 

والمرفوعات والمن�شوبات، والم�شتقات.

اختبار الكادر لمعلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية

الأ�شاليب النحوية، والأ�شوات والعمليات ال�شوتية، والبيان والمعاني والبديع، والع�شور 
ال�شرفي،  والميزان  والم�شتقات  والم�شادر  والمجردات،  الأدبية،  والأجنا�ص  والمدار�ص 
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وم�شكالت  الأ�شماء،  ومن�شوبات  ومرفوعات  العربية،  اللغة  تعليم  وا�شتراتيجيات  ومداخل 
تعليم اللغة العربية، وم�شادر تعليم اللغة العربية.

الثانوية،  المرحلة  في  الطالب  يدر�شها  التي  بالمو�شوعات  تت�شل  مو�شوعات  وهي 
الراقي  ال�شحيح  التعبير  من  النهاية  في  الطالب  وتمكن  اللغة،  من  عليا  م�شتويات  وتتناول 
والرفيع عن اأفكارهم وم�شاعرهم، ولكن ليتحقق ذلك ل بد للمعلم اأن يكون عند الم�شتوى 

الذي يحقق هذه الأهداف.

تحليل نتائج االختبار

اللغة  معلمي  عدا  المعلمين  لجميع  العربية  اللغة  لمهارات  الكادر  اختبار  نتائج  تحليل 
العربية )اأغ�شط�ص 2008(، وكانت النتائج كالتالي:

الكتابة  في  الإمالء  لقواعد  ال�شحيح  وال�شتخدام   ،)٪56( القرائي  الفهم  مجال  في 
)59٪(، وال�شتخدام ال�شحيح للقواعد النحوية المت�شلة بالقراءة والكتابة )٪64(.

مدر�شي  واأن  للغاية،  متدنية  النتائج  اأن  بو�شوح  لنا  يبدو  الختبار  نتائج  اإلى  النظر  عند 
المواد غير العربية يعتبرون عقبة اأمام تقدم اللغة العربية. بل اإنهم يحرقون ما زرع مدر�شو اللغة 

العربية.

العربية  اللغة  مدر�شي  غير  المعلمين  من   )٪44( يكون  عندما  اإذ  ا  اأي�شً مخيفة  والن�شب 
ل يح�شنون الفهم القرائي في م�شتوى ال�شف الثالث البتدائي، فما الذي يرجى اأن يو�شلوه 
لطالبهم؟ وكيف يت�شور فهمهم لكتبهم التي يدر�شونها؟ وكيف يفهمون اإجابات تالميذهم؟ 
وكيف يمكن لهم اأن يقوموا اأعمال تالميذهم؟ ول �شك اأن الم�شيبة تكون اأكبر عندما يعجز 
بالتدري�ص في مدار�شنا، وتلقى عليهم م�شئولية  يقومون  الذين  الجامعة  )41٪( من خريجي 
معاني  يفهمون  ل  اأو  اإمالئًيّا،  ال�شحيحة  الكتابة  عن  يعجزون  التالميذ،  من  اأجيال  تعليم 

المفردات فهًما �شليًما.

اأما ن�شبة النجاح في القواعد فقد ارتفعت قليال وبلغت )64٪(، وهي في التقدير ل تعدو 
ال�شتعداد لالمتحان، وهذا موؤ�شر  نتيجة  الن�شبي  اأن يكون هذا الرتفاع  »مقبول«، ويمكن 
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ا بال  اإلى اأن حفظ القواعد عملية انف�شلت عن التطبيق ال�شليم للقواعد اأثناء الكتابة. وهذا اأي�شً
اأدنى �شك يوؤكد �شوء اإعداد هوؤلء الخريجين، واأن الجامعة التي تخرجوا فيها ل تولي الكتابة 
اأو الفهم �شيًئا، وعندما تكون الفئة التي نتحدث عنها هي من يدر�شون جميع المواد غير اللغة 
العربية، فهذا يعني اأن التعليم الجامعي عندنا يعاني من �شوء المخرجات؛ فهل يمكن اأن يعزى 
اإلى غياب المتابعة الجادة  اأو  اإلى ف�شاد ال�شمائر والقلوب،  اأو  اإلى الإهمال والتراخي،  ذلك 
وعدم وجود مقايي�ص حقيقية دقيقة، اأو معايير لم�شتوى الخريجين، اأم اأن كلَّ ذلك يقول اإن 
روح النتماء الوطني، والإح�شا�ص بالم�شئولية تجاه الوطن قد �شعفت وتزعزعت، وهذا ما 

قد يوؤذن بانهيار الأمة وفقدها لمقوماتها.

تحليل نتائج اختبارات الكادر لمعلمي اللغة العربية لمرحلة التعليم االأ�سا�سي بحلقتيه

وقد جاءت ن�شب الإجابات ال�شحيحة لمو�شوعات الختبار كالآتي: 

 ،)٪61( اللغوية  والأ�شاليب   ،)٪72( الإن�شائية  والأ�شاليب   ،)٪73( الأفعال  اأنواع 
ال�شمية  والجملة   ،)٪34( والبديع  والبيان   ،)٪75( المعرفية  والعمليات  والأ�شوات 
والفعلية )80٪(، والع�شور والأجنا�ص الأدبية )63٪(، والمرفوعات والمن�شوبات )٪69(، 
والم�شتقات )73٪(، وطبيعة التخ�ش�ص وعالقته بالمجتمع وكيفية اكت�شاب مفاهيم المحتوى 

 .)٪71(

ولقد جاءت مو�شوعات الختبار مالئمة للم�شئوليات الملقاة على المعلمين في مرحلة 
التعليم الأ�شا�شي.

ولكن اأكثر ما يلفت نظر الباحث في البيان المو�شح لنتائج من اأجابوا �شحيًحا، اأن ن�شبة 
الإجابة في البيان والبديع )34٪(، ومعناه اأن )66٪( من معلمي التعليم الأ�شا�شي لي�شوا على 
باللغة، وطرق  الجمالي  للح�ص  فقدهم  يعني  والبديع(؛ وذلك  )البيان  العربية  بالبالغة  معرفة 
التوا�شل من خالل لغة تت�شم بالقدرة على الإف�شاح عن الم�شاعر والأفكار. ذلك لأن البالغة 
هذه  ا�شتخدام  من خالل  النا�ص  بين  الت�شال  في  تتحكم  التي  اللغوية  الجمالية  القوانين  هي 

القوانين في عملية الت�شال. 
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واإذا فقد المعلم الح�ص الجمالي باللغة فلن ي�شتطيع اأن ينقل لتالميذه جمال اللغة وقدرتها 
على التعبير، و�شي�شبح عن�شر طرد للتالميذ، ولن يقدر على جذبهم لحب اللغة، ومن ثم ل 

يتوقع انت�شار اللغة ال�شحيحة المي�شرة؛ لأنها اأ�شبحت مكروهة عاجزة عن اإ�شباع الروح.

الأدبية  والأجنا�ص  والع�شور  اللغوية،  الأ�شاليب  في  ال�شحيحة  الإجابات  ن�شبة  جاءت 
)61٪(، )63٪( على التوالي. والأ�شاليب اللغوية هي هدف من اأهداف درا�شة اللغة؛ حيث 
اإن الدار�ص اإذا لم ي�شتطع اأن ي�شوغ اأفكاره ويعبر عنها من خالل الأ�شاليب اللغوية المختلفة 

تكون درا�شته غير منتجة، ول تحقق الهدف المطلوب، ويفقد القدرة على تمييز الأ�شاليب.

بالتراث،  الأدبية مفهومه �شعف الرتباط  الأدبية والأجنا�ص  بالع�شور  المعرفة  و�شعف 
وبذلك تفقد الأ�شالة، ول اإبداع بعيًدا عن الأ�شالة.

التخ�ش�ص،  تتفهم طبيعة  الكادر ل  التي دخلت اختبار  العينة  اأن ن�شبة )29٪( من  تبين 
كليات  على  ُحكم  النتيجة  وهذه  المحتوى.  مفاهيم  اكت�شاب  وكيفية  بالمجتمع،  وعالقته 
ومعاهد اإعداد المعلم اإذ كيف يمكن اأن يتخرج طالب في ق�شم من الأق�شام ولم يتعرف ويتفهم 
طبيعة تخ�ش�شه ول عالقته بالمجتمع، ويجهل مفاهيم محتوى ذلك التخ�ش�ص. عندما يقوم 
ذلك المعلم بعمله اإنما يوؤديه كاآلة هذا اإن كان عنده ما يوؤديه حقيقة، ومطلوب منه اأن ي�شع 
برامج لعالج �شعف اللغة عند �شعاف التالميذ، وبرامج اإثراء للمتقدمين، اأو اأن يربط المنهج 

بالمجتمع.

الإن�شائية،  والأ�شاليب  والمن�شوبات  المرفوعات  وهي  الختبار  مو�شوعات  بقية  اأما 
والفعلية  ال�شمية  والجملة  المعرفية،  والعمليات  والأ�شوات  والم�شتقات،  الأفعال،  واأنواع 
 ،)٪73(  ،)٪72(  ،)٪69( بالترتيب  الآتية  الن�شب  على  ال�شحيحة  الإجابات  فح�شلت 
)73٪(، )75٪(، )80٪( بمتو�شط عام )77٪( وهي ن�شبة غير مر�شية لأن المقيا�ص عند 
لغة  ت�شنع  المو�شوعات ل  اأن هذه  ف�شاًل عن  الكفايات،  الأدنى من  الحد  يحقق   )٪100(
�شحيحة وحدها، بل من الممكن اأن يتعرف عليها دار�ص، ول ي�شتطيع اأن يكتب في النهاية 

خم�ص �شفحات بلغة �شليمة، ف�شاًل عن اأن يعلم غيره اللغة.
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اأما عن تحليل نتائج اختبارات الكادر للمرحلة الثانوية فكانت كالتالي:

الأ�شاليب النحوية )73٪(، والأ�شوات والعمليات ال�شوتية )53٪(، والبيان والمعاني 
 ،)٪43( والمجردات   ،)٪70( الأدبية  والأجنا�ص  والمدار�ص  والع�شور   ،)٪66( والبديع 
والم�شادر والم�شتقات والميزان ال�شرفي )90٪(، ومداخل وا�شتراتيجيات تعليم اللغة العربية 
العربية )٪68(،  اللغة  تعليم  الأ�شماء )85٪(، وم�شكالت  )65٪(، مرفوعات ومن�شوبات 

وم�شادر تعليم اللغة العربية )٪79(. 

الأ�شا�شية  القواعد  درا�شة  من  النتهاء  فيها  يتم  التي  المرحلة  هي  الثانوية  المرحلة  تعتبر 
واللغوية، والأ�شاليب، بالن�شبة للغة العربية، والمتوقع في نهاية هذه المرحلة اأن يكون الطالب 
قد اكتمل بناوؤه اللغوي؛ لأن المرحلة التالية هي المرحلة الجامعية وبع�ص الكليات والأق�شام 

تنقطع �شلتها باللغة العربية في المرحلة الجامعية.

يعد  اأن  ي�شتطيع  باللغة بحيث  ا  ملًمّ الطالب  اأن يكون  فالمت�شور والم�شتهدف  ولذلك، 
باأ�شلوب  اأو  اإن كانت عنده الموهبة، واأن يعبر �شعًرا  اأو م�شرحية  بحًثا بها، واأن يكتب ق�شة 
ا اأو حًبّا اأو �شخًطا. ولكن نتائج الكادر لمعلمي المرحلة  راٍق رفيع عن م�شاعره المختلفة ر�شً
الثانوية، والمنوط بهم تحقيق هذه المخرجات لالأ�شف نتائجهم ل ت�شير اإلى اإمكان تحقيقهم 
هذا الم�شتوى المطلوب؛ لأنهم يفتقدون المعرفة الكافية باللغة. وبتحليل النتائج نتبين الآتي:

ذلك  ومع  العربية؛  اللغة  تعليم  وا�شتراتيجيات  مداخل  يعرفون  ل  منهم   )٪35(  -
فم�شئوليتهم تعليم العربية، فما  المتوقع من اأدائهم!

- )57٪( منهم ل علم لهم بالمجردات في اللغة وربما لم ي�شمعوا عنها في درا�شتهم.

- )47٪( منهم ل يعرفون المعرفة الكافية لالأ�شوات والعمليات ال�شوتية، ول يتوقع اأنهم 
يعرفون قراءة القراآن قراءة �شليمة، ول ي�شتطيعون اإن�شاء ال�شعر بحيث يتذوقه طالبهم، 
والبديع  البيان  يح�شنون  منهم ل  اأن )٪44(  ذلك  اإلى  اأ�شفنا  واإذا  م�شاعرهم.  ويثير 
والمعاني فالمح�شلة اأن )60٪( من معلمي المرحلة الثانوية ل يجيدون تحليل ن�ص 

اأدبي، وفاقد ال�شيء عاجز عن العطاء.
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رغم اأن المرحلة الثانوية مناهجها مرتبطة بالع�شور الأدبية، والأجنا�ص الأدبية فالطالب 
يدر�شون  الثاني  ال�شف  الإ�شالم، وفي  الأول مع �شدر  ال�شف  في  الجاهلي  الع�شر  يدر�شون 
الع�شرين الأموي والعبا�شي، وفي ال�شف الثالث يدر�شون الع�شر الحديث والأجنا�ص الأدبية، 
الثانوية ل يجيدون الإجادة الخا�شة بهذه المو�شوعات،  فاإن )30٪( من مدر�شي المرحلة 
بمو�شوعات  اإل  معرفة  لديه  لي�ص   - لل�شحة  اأقرب  وهذا  معلم -  كلَّ  اأن  الآخر  والحتمال 

ال�شف الدرا�شي الذي يدر�شه وهذا دليل تخلف كذلك.

الأ�شماء  ومن�شوبات  مرفوعات  وكذا  ال�شرفي،  والميزان  والم�شتقات  الم�شادر  اأما 
بالدرو�ص  مرتبطة  المو�شوعات  هذه  اأن  ووا�شح  بالترتيب،  و)٪85(   ،)٪90( فنتائجها 

الخ�شو�شية.

في  الثانوية  المرحلة  لخريجي  المو�شوعية  بالمعايير  المعلمين  نتائج  م�شتوى  وبمقارنة 
مادة اللغة العربية يتبين اأن م�شتوى المعلمين ل يمكن اأن يحقق لنا موا�شفات الطالب الذي 

نريد اإعداده.

تعليق عام على اختبارات الكادر بم�ستوياتها

اأن الأ�شئلة ل تقي�ص الهدف قيا�ًشا  تبين  التعليمية المختلفة  المواقع  بمتابعة الأ�شئلة على 
وا�شح  غير  ال�شحالة؛  اإلى  يميل  الآخر  والبع�ص  الألغاز  اإلى  يميل  وبع�شها  ودقيًقا،  وا�شًحا 

الأ�ش�ص الفنية والعلمية.

المعلمين  بع�ص  اأن  تبين  ن�شرت  التي  وال�شكاوى  وال�شحف  الجرائد  متابعة  خالل  من 
�شجلوا اأ�شماءهم ولم يذهبوا اإلى الختبار، ومع ذلك ظهرت نتائج لهم بالنجاح في الكادر، 
ويوجد اآخرون ل وجود لأ�شمائهم رغم التحاقهم بالختبار. وكان ي�شمح لبع�ص المعلمين 

بدخول اختبارات في غير تخ�ش�شهم.

اإن بع�ص المواقع الإلكترونية ن�شرت نماذج الختبارات، والأمر في جملته و�شع لمجرد 
رفع الرواتب للمعلمين، ومن ثم حاولوا تغطيته ب�شكل علمي، عملت من خلفه لجان لو�شع 

الأ�شئلة، ولإدارة المتحان، وت�شحيح النتائج.



80

والمالحظ اأن العملية التعليمية داخل الف�شول لم ي�شبها اأي تغيير بعد ح�شول المعلمين 
العملية  تعود على  نتائج  اأية  لم يحقق  برمته  المو�شوع  اأن  الكادر، والمترتب على هذا  على 
التعليمية وهي الهدف النهائي، وما زال مدر�شو المواد غير العربية ي�شرحون درو�شهم بالعامية، 
وما زال مدر�شو اللغة العربية لم يرتِق اأداوؤهم عما كان. والناتج الوحيد الذي تحقق هو �شرف 
البدل النقدي للكادر للبع�ص وعدم �شرفه لالآخرين، وال�شخط العام بين المعلمين من �شرفوا 

الكادر ومن لم ي�شرفوه، لتدني الأو�شاع المالية لهم جميًعا.



الف�سل الخام�س
�سيناريوهات لتاأ�سي�س هوية فاعلة

محددات اأ�سا�سية
يح�شن بنا اإذا كنا ب�شدد ر�شم مالمح ال�شورة الم�شتقبلية للهوية في عالقتها بلغة التعليم 
تجميع  اإعادة  نحو  ن�شعى  واأن  ال�شاأن،  هذا  في  قدمنا  فيما  النظر  نعيد  اأن  خا�شة،  م�شر  في 
ما تناثر من نتائج �شبق عر�شها، والتحرك فوًرا نحو روؤية مجاوزة تمهد ال�شبيل لفهم اأعمق 
التعليم بخا�شة والتخطيط لطبيعة  اللغة عموًما ولغة  واأ�شمل لإ�شكالية عالقة الهوية بمنظومة 

هذه العالقة ور�شم توجهات م�شتقبلها.

والحقيقة اأن هذا كله يجب األ يكون بمعزل عن الوظيفة الجتماعية للغة، فما يحدث في 
المجتمع من جهود و�شيا�شات تنموية، وا�شتناًدا اإلى ما يمتلكه هذا المجتمع من موارد ب�شرية 
الأهداف،  قادرة على تحقيق  واإمكانات  اأن�شاق وعالقات  ومادية ومعنوية، وما يحتويه من 
ناهيك عما يحدث في العالم من م�شتجدات ومتغيرات، ي�شكل بع�شها تحدًيا للغة والهوية 

مًعا ويمثل البع�ص الآخر دعًما لهما.

وفي الوقت نف�شه، فاإن مقت�شيات ر�شم هذه ال�شورة ا�شتخال�ص التوجهات القت�شادية 
والتاريخية والجتماعية وال�شيا�شية في اإطار فهم لطبيعة التحديات والم�شتجدات الح�شارية 
والدولية الموؤثرة. وبدهي اأن هذا كله ي�شتند اإلى ت�شكيلة النتائج التي ح�شلنا عليها من تطبيق 

تقنيات دلفاي وتحليل الم�شمون ولقاءات الع�شف الذهني اإلى جانب الأدبيات المعنية.

ولما كانت حدود هذا البحث والم�شاحة الزمنية المتاحة له ل ت�شمح باإنجاز مثل هذا 
اقتراح مالمح ل�شيناريوهات تمثل بدائل  فاإننا �شوف نعول على  العمل ال�شخم مرة واحدة، 
و�شف  على  يقوم  موؤقت،  وتعليمي  ومجتمعي  ح�شاري  ب�شياق  تزودنا  ومتوقعة  مرغوبة 
افترا�شي ل�شكل منظومة الهوية ولغة التعليم في عالقة اأحدهما بالآخر �شمن �شياق مجتمعي 

ب�شروط خا�شة.
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لهوية  ال�شتراتيجي  التخطيط  عملية  في  الآن  من  نبداأ  لم  اإذا  اأننا  البداية  منذ  ونحذر 
المجتمع المتعلم بتفعيل ا�شتخدام اللغة الف�شحى في التعليم فلن يكون لدينا غًدا تلك القدرة 
اأبنائنا  وعلى  علينا  نف�شه  والتغيير  التغريب  و�شيفر�ص  والوطنية،  القومية  الهوية  تكري�ص  على 
واأحفادنا. ومن هنا، فاإن ال�شتعداد من الآن بالتخطيط ال�شتراتيجي ل�شتخدام اللغة الف�شحى 

والف�شيحة معناه تو�شيع دوائر اختيارنا ال�شتراتيجي والأخالقي والعلمي واللغوي. 

ولعل الوعي بحدود ذلك يدخلنا في الجدلية الآتية:

وم�شتقبلي  حالي  دور  مبا�شرة  على  الراهنة  بو�شعيتها  قادرة  الم�شري  التعليم  لغة  هل 
الجدلية  هذه  والعربية؟  الوطنية  انتماءاته  وتعميق  المتعلم  هوية  تنمية  على  قادر  وا�شتراتيجي 

ا للتعليم الم�شري بل العربي، كما تمثل تهديًدا لبقائهما. بهذا ال�شكل تطرح تحدًيا جاًدّّ

التاأقلم  اإعادة  اإما  اأ�شاليب؛  اأ�شلوًبا من ثالثة  اأن نتبع  اأمام هذا الماأزق ل بد  اأننا  والحقيقة 
مع التحديات التي تمثل مخاطر ذوبان الهوية، واإما اإعادة هند�شتها وتوزيعها، واإما التحول 
الجذري الذي يعني ا�شتمراره لمواجهة هذه المخاطر وما ي�شتجد منها، ولعل ال�شيناريوهات 

المقترحة التالية خطوة لبيان هذه الأ�شاليب وتداعياتها.

اأواًل: �سيناريو م�ستقبل االأم�س
على  المرتكزة  ال�شتمرارية  اأي  عليه،  هو  ما  على  الحال  بقاء  على  يقوم  �شيناريو  وهو 
�شكاًل  منها  ال�شائد  واعتبار  الأخيرة،  ال�شنوات  ع�شر  في  التنموية،  ال�شيا�شات  اتجاهات 
وم�شموًنا واتجاًها، هو منطق الأزمة والتراجع؛ حيث �شتتعمق النك�شافات العميقة في هوية 
المتعلم وتتكر�ص ت�شوهات هيكلية في ثقافته ويتراجع انتماوؤه، ومن ثم نكون قد �شيعنا فر�شتنا 
تحديات  مواجهة  في  هويتنا  اأ�ش�ص  وقو�شنا  واللغوية  والتعليمية  المجتمعية  نظمنا  تطوير  في 

عا�شفة ل نعلم عنها �شيًئا.

وعليه، فاإن هذا ال�شيناريو هو اأكثر البدائل المطروحة تكلفة على الإطالق، تنمويًّا وثقافيًّا، 
ولغويًّا، بل دينيًّا؛ حيث اإن العائد منه متوا�شع للغاية، رغم التح�شينات المحدودة فيما يخت�ص 
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لقدرة  متعمد  اإ�شعاف  معناه  ال�شيناريو  هذا  على  الإ�شرار  فاإن  لذا،  التعليم.  منظومة  بتطوير 
بتحقيق  بها  يت�شل  ما  وخا�شة  والمجتمعية،  القومية  التنمية  باأهداف  الوفاء  على  التعليم  لغة 

وتكري�ص الهوية الثقافية.

ا على ذلك؛ فمن المتوقع اأن ي�شتمر عجز التعليم، معًنى ومبًنى وفحوى ولغة، في  تاأ�شي�شً
ظل هذا ال�شيناريو عن اإعطاء المجتمع الم�شري مفاهيم وتبريرات اجتماعية و�شيا�شية، ويعجز 

عن تجذير الهوية الوطنية والثقافية والجتماعية للمتعلم، ومن ثم يزيد من اغترابه.

ومن المهم التاأكيد على اأن هذا ال�شيناريو لي�ص وليد حالة ذهنية �شيئة بقدر ما هو وليد 
ا�شتقراء متعمق وموؤ�شرات وا�شحة اأكدتها الروؤى التي عبرت عنها عينة البحث، والمخاطر 

التي ت�شمنتها الأدبيات المتعمقة الأخرى والتي جاءت بها درا�شات عالمية.

يتحدثها  لغة   51 اأن  وجد  المتحدة  الأمم  بوا�شطة   1999 فبراير  في  ن�شر  م�شح  ففي 
متحدث واحد، واأن 500 لغة في العالم يتحدثها ما ل يتجاوز 100 متحدث، و500 لغة 
يتحدثها 1000 متحدث، واأكثر من 3000 لغة يتحدثها 10.000 متحدث، ونحو 500 
لغة يتحدثها اأقل من 10.000 متحدث، كما اأن )96٪( من لغات العالم يتحدثها )4٪( فقط 

من �شكان العالم)61(.

اللغويين  كبار  من  مجموعة  بت�شكيل  الإ�شراع  اإلى  المتحدة  الأم��م  قاد  الذي  الأم��ر 
ثم  ومن  اللغات  حيوية  مدى  تحديد  خالله  من  يمكن  اإطار  ت�شميم  في  للتفكير  العالم  في 
اأ�شا�شية في  اللجنة من و�شع ت�شعة معايير   تحديد مدى تعر�شها لالندثار. وقد تمكنت هذه 
لغتهم،  نحو  المجتمع  اأع�شاء  واتجاهات  الأجيال،  بين  اللغة  تداول  هي)62(:  ال�شدد  هذا 
الحكومية  اللغوية  والتجاهات  وال�شيا�شات  اللغة،  ا�شتخدام  مجالت  في  والتحولت 
والموؤ�ش�شية مت�شمنة الحالت الر�شمية وال�شتخدامات، ونوع وجودة الوثائق، وال�شتجابة 

David Crystal, “Millennium Briefing: The Death of Language”, Prospect (20 Nov 1999): 56. )61(
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Atlas of the World’s Languages in  )62( 
Danger; UNESCO, Paris, 2011: 4.
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للمجالت الجديدة ولو�شائل الإعالم، واإتاحة لوازم تعليم اللغة والقراءة، ون�شبة المتحدثين 
داخل اإجمالي ال�شكان، والعدد المطلق للمتحدثين للغة. 

والتي  ال�شياع،  خطر  درجة  تحدد  درجات  �شت  يت�شمن  ملحق  مقيا�ص  و�شع  تم  وقد 
تميزها بالرجوع لمدى تداول اللغة بين الأجيال كالتالي:

تداول اللغة بين االأجيالدرجة خطر ال�سياع

اللغة يتكلمها كلُّ الأجيال ويتداولونها.اآمن

تعر�ص ب�شيط لخطر ال�شياع
غالبية الأطفال يتكلمون اللغة، ولكنها مح�شورة داخل نطاق 

معين )كالمنزل(.

اللغة ل يتكلمها الطفل لمدة طويلة في منزله كلغة اأم.تعر�ص وا�شح ومحدد لل�شياع

معرفة
اللغة يتكلمها الأجداد والأجيال القديمة، في حين قد يفهمها 

الآباء، ولكنهم ل يتكلمونها مع اأطفالهم ول مع اأنف�شهم.

احت�شار
يتكلم لغة الأجداد والآباء الكبار والم�شنين، ولكنهم 

ي�شتخدمونها ب�شكل نادر وجزئي.

ل اأحد يتكلم اللغة على الإطالق )منذ 1950(.انقرا�ص

البقية اأما  لل�شياع  تتعر�ص  المنطوقة  اللغات  من   )٪43( فاإن  المقيا�ص  هذا  �شوء   وفي 
لل�شياع،  ب�����ش��ي��ط  ب�����ش��ك��ل  م��ع��ر���ص  و)٪10(  اآم���ن���ة،  ال��ل��غ��ات  م���ن  ف���� )٪57( 
لل�شياع،  ب��خ��ط��ورة  م��ه��دد  و)٪9(  ل��ل�����ش��ي��اع،  ب��و���ش��وح  م��ع��ر���ص  و)٪11( 
منقر�شة.  )٪4( ح��ي��ن  ف��ي  )اح��ت�����ش��ار(،  ���ش��دي��د  ت��ه��دي��د  ح��ال��ة  ف��ي   و)٪10( 
اإذن، فاإن تداعيات هذا كله ت�شير اإلى �شدق احتمالية وجود هذا ال�شيناريو المت�شائم، ول �شيما 

اأن اللغة العربية قد اأ�شبحت في درجة الخطورة الوا�شحة. 
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واإلى جانب هذا الأ�شا�ص العالمي للت�شاوؤم نجد اأحد كبار اللغويين الم�شريين وهو دكتور 
كمال ب�شر يقرر »اإن هويتنا اللغوية والثقافية مهزوزة، ي�شوبها نوع من التفكك وال�شطراب، 
وثقافية  لغوية  هوية  لنا  لي�شت  اأن  نقرر  اأن  لنا  ي�شوغ  ثم  ومن  والتناق�ص،  التنافر  من  و�شرب 
اللهجات  الأل�شن وتعدد  بلبلة  تعاني من  المنطوقة(  اللغة  بها  )واأعني  العربية  فاللغة  موحدة، 
اإلى  فاإن هذا ال�شتقراء يقودنا  بالمئات«)63(. وعليه،  بالع�شرات بل  التي تح�شب  والرطانات 

طرح الفر�شيات التالية لكونها تقود اإلى هذا ال�شيناريو اأو تعمل لح�شابه.

ال�سروط االأولية لل�سيناريو وفر�سياته:
- ت�شرذم الإرادة ال�شيا�شية، وعجزها عن اتخاذ القرارات الجماعية الم�شيرية بخ�شو�ص 

ق�شايا الأمن القومي عامة والثقافي واللغوي خا�شة. 

المنظومة  في  كامل  �شبه  باندماج  م�شحوًبا  الغربية  بتاأثيرات  تامة  اختراقات  - حدوث 
القت�شادية العالمية؛ مما يقود اإلى تفاقم م�شتمر للحالة القت�شادية.

- تفاقم الزدواجية التعليمية على نحو يقود اإلى تفاقم الثنائية اللغوية، خا�شة مع الت�شاعد 
المت�شارع والع�شوائي في اأعداد المدار�ص الأجنبية واللغات والجامعات الأجنبية.

- غياب م�شروع علمي تكنولوجي ملهم تلتف حوله موؤ�ش�شات المجتمع.

- تراجع جهود مجامع اللغة العربية في تطوير اللغة العربية وعدم اإثرائها.

تداعيات ال�سيناريو
نتوقع حدوث التداعيات التالية:

وتراجع  المعرفة  ومجتمع  العلم  ثورة  اأمام  وانك�شارها  العلمية  م�شر  مكانة  تراجع   -
اإ�شهامات البحث العلمي في ق�شايا المجتمع و�شعف عائده الإن�شاني والعالمي؛ الأمر 

اللغة العربية وحتديات الع�رض )القاهرة:  موؤمتر  البقاء واجلدل حول واقعها«، يف  الفناء ومقومات  العربية بني مهددات  )63( ر�شدي طعيمة، »اللغة 
جامعة القاهرة. كلية دار العلوم، 2008(: 323-237.
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والإبداع  والأدب  الفكر  حركة  وانح�شار  الملهمة  القيادات  غياب  اإلى  يقود  الذي 
التكنولوجي.

- موت تدريجي لفكرة القومية العربية و�شعف العالقات الثقافية والفكرية مع البلدان 
العربية الأولى مع تعاظم النظرة الدونية للموروث العربي الثقافي واللغوي.

هدف  تحقيق  اإلى  ت�شعى  التي  الإعالم  و�شائل  جانب  من  الثقافي  الح�شار  ت�شاعد   -
العولمة في التخطيط الثقافي واللغوي و�شيادة لغة واحدة هي الإنجليزية على ح�شاب 

اللغة القومية.

- �شيوع اللهجة العامية، وانتكا�شة لغوية توؤدي اإلى حدوث »ف�شام لغوي« يوؤثر في البنية 
الطبقية والجتماعية محدًثا فيها �شقاًقا، يخل بالتما�شك الجتماعي.

البرامج  هذه  يجعل  نحو  على  الإع��داد،  موؤ�ش�شات  في  المعلم  اإعداد  برامج  تراجع   -
مفككة وغير متكاملة وغير قادرة على اإحداث تنمية ذاتية م�شتمرة للمعلم وغير قادرة 
على ال�شتجابة للم�شتجدات في كافة الحقول مع تدني م�شتويات الطالب الملتحقين 
بهذه الموؤ�ش�شات؛ مما ينعك�ص على �شعف م�شتوياتهم عند التخرج، وعدم وجود 
برنامج متكامل لإعداد المعلم ب�شفة عامة، ولي�ص معلم اللغة العربية فقط، وتمكينه 

من مهارات اللغة العربية الف�شحى.

- تفكيك متوا�شل في الهوية القومية والثقافية، واإحياء لهويات متنافرة وان�شالخ ق�شري 
تدريجي للمجتمع الم�شري عن تاريخه وما�شيه وهويته.

- ا�شتمرار تعليم اللغة العربية وفًقا لنماذج �شابقة ال�شنع وتبًعا للطريقة الكال�شيكية التي 
وكتابة،  وا�شتماع،  )حديث،   Language Arts فنون  اأنها  على  اإليها  وتنظر  تجزئها 
وقراءة( واإن لكل منها مهارات يجب اأن يتعلمها الطالب كي يتعلم اللغة؛ مما يقود 

اإلى ا�شتالب لمهارات اللغة اأكثر منه تمكيًنا لها.
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و�شيوية،  )نوبية،  محلية  لهجات  اإل��ى  الف�شحى  لغتهم  من  الم�شريين  هجرة   - 
اإلى  تقودهم  ال�شباب  غالبية  لدى  لغوي  اغتراب  و�شعيدية...اإلخ( مع حدوث حالة 

فقدان هويتهم.

دون  المحلية  باللهجات  والجامعي  العام  التعليم  موؤ�ش�شات  في  التدري�ص  �شيوع   -
الف�شحى، وتعر�ص الطالب لم�شكالت التداخل اللغوي.

ومدار�ص  الأجنبية  المدار�ص  في  الأجنبية  باللغات  تدري�شه  مع  التاريخ  درا�شة  اإهمال   -
اللغات، مع تقلي�ص وا�شح في �شاعات تدري�شه.

- �شيوع اختاللت وا�شحة في بنية الجملة العربية المكتوبة والجنوح لتعبيرات خطابية 
مع انت�شار تراكيب و�شيغ واأ�شاليب ل تمت ب�شلة اإلى اللغة العربية وت�شبح لغة هجينة 
و�شيوع  لها  تعريب  دون  العربية  بالأحرف  مكتوبة  كثيرة  اأجنبية  كلمات  تدخلها 

المفردات الغربية. 

الثقافية  لهويتهم  فقدانهم  ح�شاب  على  اأجنبي  هو  ما  كلَّ  يع�شقون  من  اأعداد  تكاثر   -
للفوا�شل  عنواًنا  بمقت�شاها  اللغة  وت�شبح  لغوية«  »طبقية  وتبلور   Anomie والقومية 

الجتماعية.

ثانًيا: ال�سيناريو االإ�سالحي
وتعليمي  واجتماعي  �شيا�شي  ن�شبي  تطوير  حدوث  احتمال  على  ال�شيناريو  هذا  يرتكز 
الثقافية  الخارجية  الختراقات  �شد  �شد  حائط  لبناء  المجتمعية  الموؤ�ش�شات  لتطوير  وثقافي 
منها وال�شيا�شية والقت�شادية، كما يفتر�ص اأن لغة التعليم واأدواته توؤدي دوًرا فعاًل في عمليات 
الإ�شالح والتوجه الماأمول نحو التقدم. اأي يتحول التعليم ولغته من م�شكلة تخلف اإلى و�شيلة 
العرب  كون  في  تتمثل  التي  المفجعة  التاريخية  المفارقة  تاأمل  ولعل  التخلف.  م�شكلة  لحل 
يميتون لغتهم الحية، وُيحيي الإ�شرائيليون لغة ميتة، فبعد قرون من ال�شتات اليهودي تمكن 

ال�شهاينة من اإيجاد هوية قومية جامعة هي اللغة العبرية الحديثة)64(. 

)64( ريا�ص نع�شان اأغا، »لغتنا رمز انتمائنا«، جملة احلياة الفكرية، العدد 2 )2009(: 2.
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ال�سروط االأولية لل�سيناريو:
- ت�شتمر �شغوط العولمة، ول �شيما �شقها الثقافي، في التاأثير في اللغة ولكن بدرجة اأقل 
مما في ال�شيناريو ال�شابق مع محاولت جادة للت�شييق الم�شتمر على فر�ص الختراق 

الغربي للمجتمع الم�شري وتقليل وا�شح في مظاهر التبعية للخارج.

- ت�شعيد ملمو�ص في الإرادة ال�شيا�شية وتجميع توجهاتها بما يقود اإلى دفع قدرتها على 
اتخاذ قرارات فاعلة للحفاظ على الأمن الثقافي والتعليمي واللغوي وتبني �شيا�شات 

ثقافية ملهمة.

- تبلور مالمح ا�شتراتيجية قوية لبناء الب�شر، مما يفيد ا�شتعادة ن�شبية لهيبة التعليم، وتبلور 
وتوجيهه  المجتمعية  للم�شاركة  العربي  المواطن  تحفيز  في  دورة  نحو  قوي  توجه 

لم�شروع وطني للتقدم.

- اإعادة النظر في التراث العربي وتجليته للدفاع عن الهوية العربية والم�شرية في مواجهة 
التحديات الخارجية، وتوظيف ثوابته وفواعله في اإنها�ص الواقع الم�شري، وتحقيق 

النت�شاب اإليه.

- تو�شيع دوائر اإعالء مكانة العمل التعليمي واللغوي في اإطار نموذج للتنمية المجتمعية 
الراأي  قبل  من  ب�شاأنهما  والعمل  التفكير  وتحريك  بهما،  الوعي  وتقوية  الم�شتدامة، 

العام الم�شري.

�شيا�شات  اإلى  ي�شتند  م�شري-عربي،  وثقافي  وتكنولوجي  علمي  تكامل  تبلور   -
العلم  دور  في  ملحوظ  ت�شاعد  مع  مبرمجة  واإقليمية  وطنية  عملية  وا�شتراتيجيات 

والتكنولوجيا، واإعالء مكانتهم في الأجندة ال�شيا�شية والجتماعية.

- تج�شير العالقة بين مجامع اللغة العربية في الأقطار العربية ووجود تن�شيق عاٍل بينها، 
ون�شر وا�شع لأعمالها.

- تقل�ص ملحوظ في معدلت الأمية و�شورها المتعددة.
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- اإفراد م�شاحة محددة للديمقراطية والعدالة الجتماعية جراء ثورات الربيع العربي.

تداعيات ال�سيناريو:

التي  التدريبية  الدورات  للمعلمين والرتقاء بم�شتويات  المهنية  التنمية  - تجويد برامج 
تعقد بهذا ال�شاأن.

- تزايد تدريجي للقيادات والنخب الثقافية والعلمية والأدبية.

- اللتفات اإلى اأهمية تدري�ص التاريخ واإعطاوؤه مكانة ملحوظة.

الأجنبية  اللغات  تدري�ص  في  المغالة  لتقلي�ص  حازمة  واإج��راءات  ق��رارات  اتخاذ   -
بالمدار�ص على ح�شاب ر�شيد العربية.

اللفظ  واأ�شالة  المعنى،  بنبل  م�شرقة  لغة كال�شيكية جديدة  اإلى  التحول  في  اللغة  تبداأ   -
وقوة التعبير، وتنحو ن�شبًيّا نحو لغة ف�شيحة �شهلة ومي�شرة؛ بحيث ت�شبح اأداة للخطب 
جانب  اإلى  والتليفزيونية،  الإذاعية  والأحاديث  الجامعية،  والمحا�شرات  ال�شيا�شية، 

كونها اأداة الخطبة الدينية، والفنون والآداب.

- التدقيق في قبول الطالب في الجامعات اأو المعاهد العليا، فيما يتعلق ب�شرط النجاح 
في اللغة العربية.

- ا�شتمرار �شغط اأدوات التوا�شل الجتماعي في الإنترنت في ت�شويه اللغة الف�شحى.

- توقف التدهور في اللغة الم�شتخدمة في ر�شائل الماج�شتير والدكتوراه.

ثالًثا: ال�سيناريو النه�سوي
نحو  و�شبيلها  العربية،  للغة  النجاة  طوق  يمثل  حيث  الأم��ل؛  ال�شيناريو  يمثل  وهو 
توقعات  من  ال�شيناريو  هذا  وينطلق  هويته.  واإعادة  للمتعلم  المتجددة  الهوية  تكري�ص  اإعادة 
ا، اأعلن عنها الكاتب الإ�شباني اإميلو جوزي �شيالد الحائز  وا�شت�شرافات م�شتقبلية متفائلة جًدّّ
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جائزة نوبل في الآداب عام 1989، في تقديراته ال�شت�شرافية حول »م�شير اللغات الإن�شانية« 
بقوله:

»اإنه نتيجة لثورة الت�شالت �شوف تن�شحب اأغلب اللغات من التعامل الدولي وتتقل�ص 
والتداول  العالمي  الوجود  على  قادرة  لغات  اأربع  اإل  الب�شرية  اللغات  من  يبقى  ولن  محلًيّا، 

الإن�شاني، وهي: الإنجليزية، والإ�شبانية، والعربية، وال�شينية«)65(.

ال�سروط االآلية لل�سيناريو:
تتم�شك  مرموقة  مكانة  اللغوية  ال�شيا�شة  فيه  تاأخذ  م�شتقبلي  نه�شوي  م�شروع  تبني   -
بالموروث الديني والثقافي واللغوي، ولكنها ت�شتجيب للتحديات المعا�شرة لتجديد 
اللغة. وفي هذه الحدود يتم ا�شتثمار قوة الدفع ال�شعوري وتحمي�ص الجماهير نحو 

تاأييدها واللتفاف حولها ومتابعتها بما يحقق التمكين اللغوي للمواطنين.

- الق�شاء على الأمية بكافة �شورها، لذا ل بد من العزم على ال�شتعانة بالطرق الحديثة 
بجهود المجتمع المدني بالتعاون مع جهود الدولة والمنظمات الدولية.

- بلورة مالمح �شيا�شة لغوية فاعلة بو�شفها عنواًنا للهوية، واإعالًء للف�شحى، تفر�ص لغة 
ر�شمية للدولة اإدارة واإعالًما وتعاماًل ر�شمًيّا وغير ر�شمي، وتلتزم تجديد اللغة القومية 
كلغة اأ�شا�شية في مرحلة التعليم البتدائي مع م�شاركات من اللغات الأخرى في مراحل 

التعليم العليا. 

العلمية والعملية والتعليمية والإعالمية  الحياة  تعبير لأن�شطة  العربية كلغة  اللغة  - فر�ص 
والثقافية والترويحية. 

- اإعادة �شياغة اأهداف التعليم ككل وتعليم اللغة العربية بخا�شة، والربط بين الأهداف 
وكيفية انعكا�شها في الن�شو�ص المختارة وفي طرق التدري�ص ب�شكل ي�شمن للطالب 

ملكة لغوية، ويعمل على تعميق جذور النتماء الم�شري الن�شط والعتزاز به.

)65( طعيمة، »اللغة العربية بني مهددات الفناء ومقومات البقاء«: 422.
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العامية وت�شحيح بع�ص م�شاراتها وال�شعي  التي تقوم عليها  الأ�ش�ص والقواعد  - فح�ص 
لجعل العامية تقدم اأفكاًرا راقية من الدقة والعمق.

- ن�شر الم�شطلحات واألفاظ الح�شارة التي ت�شوغها المجامع اللغوية العربية بطرق تي�شر 
الح�شول عليها.

- اتخاذ قرارات ملزمة بتعريب و�شائل الإعالم بحيث ل ت�شتطيع الإذاعات والف�شائيات 
وال�شحف اأن ت�شتعمل لغة غير العربية الف�شيحة الم�شتركة.

تدري�شه  اأ�شاليب  تعميق  مع  العربية،  باللغة  والعربي  الم�شري  التاريخ  تدري�ص  تدعيم   -
والحقائق  المناهج  مع  يتنا�شب  بما  من جديد  كتابته  واإعادة  وتقييمه  فح�شه  واإعادة 

التاريخية والعلمية الحديثة.

- اإعالء مكانة العلم والتكنولوجيا وترجمة الأبحاث العالمية المتطورة في كافة مجالت 
المعرفة.

تداعيات ال�سيناريو:
بينها  القائم  وبالتوزيع  المختارة  الن�شو�ص  بتغيير  العربية؛  اللغوية  المناهج  بناء  اإعادة   -
ن�شبة  وتقليل  الطالب  احتياجات  مع  تتجاوب  ع�شرية  ن�شو�ص  اختيار  يتم  بحيث 

الن�شو�ص الكال�شيكية في المراحل الثانوية، وتقديم رموز م�شرية.

- اإعادة تاأهيل المعلمين مهنًيّا، وعقد دورات تدريبية، واإعادة النظر في �شروط القبول 
بكليات اإعداد المعلم مع تر�شيخ الوعي لدى المعلم والطالب بقوة العالقة بين اللغة 

العربية والهوية الفردية والقومية.

- التحول نحو تعليم للغة العربية في كليتها وتكاملها ووظيفتها، على اأنها اأ�شكال لغوية 
منف�شلة عن الفكر وتنميته وعن الوظائف الموكولة اإليها.

يغذي  مما  والترجمة؛  التعريب  لتن�شيط حركة  العلماء وجهودهم  ا�شتحثاث حما�شة   -
منظومة الف�شحى بالعديد من اأ�شاليب التحديث والتجديد والفاعلية.
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- اعتبار الن�شاطات اللغوية التي يقوم بها الطالب بالمدار�ص والم�شاحبة لتدري�ص اللغة 
ازدهار حركة  معه  نتوقع  الذي  الأمر  الطالب؛  اأداء  تقويم  من  يتجزاأ  ل  العربية جزًءا 

الفكر والأدب، وتفتح قيادات بازغة من الأدباء والقادة الفكريين.

تداول  اللغوية ومجالت  الأن�شاق  لتجديد  العربية  للغة  قواعد مبدعة وقوالب  تي�شير   -
وكتابة اللغة العربية.

- كتابة الأوراق والدرا�شات والأبحاث العلمية باللغة الف�شحى ب�شكل اأ�شا�شي.

للنا�شئة؛  الف�شحى تكون جاذبة وم�شوقة  العربية  باللغة  برامج  اإن�شاء  في  التو�شع  تبني   -
اإ�شهاًما في ت�شكيل خلفية عربية ف�شحى متينة لدى الأطفال الم�شريين، وقادرة على 

جذبهم للغتهم القومية وتحم�شهم ل�شتعمالها والدفاع عنها.

- التو�شع في اإن�شاء المكتبات الإلكترونية، وتاأليف المو�شوعات والمعاجم الحديثة.

المتعلم من  تنقل  متطورة  تربوية وو�شائل  تدري�ص ومعدات  وا�شتنباط طرق  - تحديث 
التلقين اإلى الإبداع والم�شاركة وتو�شيع اآفاق الطالب الثقافية بتخ�شي�ص زوايا تثقيفية 

ليوؤدي دوره في ممار�شة اللغة واإ�شاعة ال�شحيح منها.

- رفع الالفتات المكتوبة باللغات الأجنبية واإحالل لوحات باللغة العربية محلها، وتفعيل 
قانون يمنع ا�شتخدام اأية كلمات غير عربية على واجهات المحالت والمدن والقرى 

ال�شياحية.

لتنمية  الف�شحى  العربية  اللغة  مجالت  في  للمتفوقين  وحوافز  جوائز  عن  الإعالن   -
اإبداعاتهم واإقبالهم عليها.

- و�شع �شروط ومعايير �شارمة لعتماد اللغات الأجنبية في التدري�ص ل�شمان الحفاظ 
انتماءاته  وتكري�ص  المتعلم  هوية  ولدعم  وحمايتها،  الف�شيحة(  )اأو  الف�شحى  على 

وخ�شو�شيته.
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- التروي في اإدخال اللغة الثانية )الأجنبية( اإلى تالميذ المرحلة الأولى حتى ل يحدث 
المرحلة  نهاية  من  بدًءا  الإدخ��ال  هذا  يكون  اأن  ويقترح  لغوي،  وتداخل  ت�شوي�ص 

البتدائية.

اأ�شا�شية  الر�شمية كلغة  المنا�شبات  العربية في كافة  اللغة  ا�شتخدام  الن�ص على �شرورة   -
بجوار اأي لغة اأخرى كلغة ثانية مع التركيز على ا�شتعمال ال�شحيح ب�شرف النظر عن 

الت�شدد في الإلمام الدقيق بقواعد الإعراب.

- الرتقاء بلغة الإعالم بكافة �شوره لت�شاهم في بناء �شيغ لغوية جديدة لم تكن معهودة 
في نظامنا اللغوي القديم.

ا على ما �شبق، فاإننا نت�شدى لتحديد مالمح ا�شتراتيجية لغوية يعهد اإليها بتطوير  - تاأ�شي�شً
واإ�شالح لغوي م�شتدام.

ونت�شور اأن هذه ال�شتراتيجية ل بد اأن ترتكز على المحاور التالية:

لتعليم  اأعلى  »مجل�ص  اإن�شاء  تتولى  العربية  اللغة  مكانة  ل�شتعادة  قوية  �شيا�شية  اإرادة   -
العربية« يكون م�شتقاًلّ عن الحكومة في اإدارته وميزانيته.

- اإرادة مجتمعية ووعي عام بين الجماهير ودفع لقوى المجتمع المدني لدعم لغته ولغة 
عقيدته؛ الأمر الذي يي�شر اإن�شاء واعتماد الجمعيات الأهلية الوطنية المتحم�شة للعناية 

باللغة العربية والحفاظ عليها، وتقريبها للمواطنين والنا�شئة.

- الإفادة من الجهود المبذولة ل�شتخدام التقنيات الحديثة وتعريبها في مجالت تعليم 
اللغة العربية والدرا�شات والبحوث الأل�شنية واللغوية.

- تاأ�شي�ص خطاب علمي بالعربية من خالل م�شروعات قومية في التعريب وفي تاأ�شي�ص 
مجالت ودوريات علمية بالعربية.

بما يجنب  منها  اأدوار كلٍّ  الأجنبية وتحديد  اللغات  مع  العربية  اللغة  تنظيم عالقات   -
الثنائية اللغوية المفقرة للغة العربية.
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م�شائل  العربي  اللغوي  الموروث  اإحياء  محاولة  ومعه  اللغوي  التجدد  اأن  على  التاأكيد 
حتمية لمقاومة عوار�ص الأزمة اأو ال�شيخوخة اللغوية ومهددات اندثارها.

وفي هذه الحدود نقترح ما يلي من اإجراءات وت�شورات:

التي  الثقافة  لغة  باعتبارها  الف�شيحة  العربية  للغة  تعليم مي�شر وفعال  اإلى  العناية  - توجيه 
تربط بين اأبناء م�شريين من ناحية، وبينهم وبين اأبناء الأمة العربية من ناحية اأخرى.

- القيام باإجراءات اإ�شالحية في البنية اللغوية وتي�شير اإتقان قواعد اللغة العربية.

بالل�شانيات  العناية  من  تنطلق  العربية  اللغة  في  اأ�شا�شية  درا�شات  اإجراء  في  التو�شع   -
لدخول  العربية  اللغة  ا�شتخدام  ي�شاعد على  بما  ا،  وتدري�شً وتطبيًقا  بحًثا  الحا�شوبية، 

مجتمع المعرفة وتحقيق م�شتهدفات التنمية الب�شرية الم�شتدامة.

- توعية الأ�شر الم�شرية ب�شرورة خلق مواقف تعبيرية اأمام الأطفال لكي يتفاعلوا فيها مع 
اأولدهم، ومتابعتهم لهم وت�شحيح اأخطائهم بما يدعم مدركاتهم اللغوية والعقلية في 
فترة ما قبل المدر�شة؛ مع الحر�ص على تنمية خيالهم عن طريق رواية الق�ش�ص ال�شعبي 

والخيال العلمي بطريقة مب�شطة.

- اتباع �شيا�شة لغوية تفر�ص اللغة الف�شحى كلغة تعليم في الموؤ�ش�شات التعليمية الخا�شة 
من  لرقابة  تخ�شع  اأن  على  الأجنبية  المدار�ص  في  ثانية  وكلغة  وجامعات(  )مدار�ص 

المجل�ص الأعلى للغات ولوزارة التعليم والتعليم العالي.

في  كما  التليفزيون  طريق  عن  الف�شحى  الأطفال  لتعليم  جاذبة  لغوية  برامج  ت�شميم   -
برنامج »افتح يا �شم�شم«.

وقواعد  منطوقة،  وكالمية  مكتوبة،  ن�شية  بيانات  قواعد  تت�شمن  لغوية  موارد  تدبير   -
اأنظمة المعالجة الآلية وتح�شينها  لبناء  بيانات معجمية وم�شطلحية ونحوية، توظف 

وتقويمها.
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- الإ�شراع في و�شع وتاأليف القوامي�ص والمعاجم العربية المخت�شة والعامة بكافة اأنواعها 
على مختلف الم�شتويات.

وتعبيًرا  وقراءة  �شماًعا  الف�شحى،  اللغة  مهارات  بتعميق  والمدر�شين  المدر�شة  اإلزام   -
وكتابة، وما يرتبط بذلك كله من فهم وا�شتمتاع برموز اللغة ودللتها؛ بحيث ت�شبح 
مهمة المدر�شة هي النتقال التدريجي للطفل من اللغة المحكية التي تعلمها في البيت 

اإلى اللغة الف�شحى لغة الثقافة.

- الهتمام بالموروث الثقافي وال�شعي نحو تب�شيطه اأمام النا�شئة بما يجعلهم يقبلون عليه 
وي�شعون لالطالع والإفادة منه في �شوء نظرة تاريخية تحليلية ناقدة.

- التوجه اإلى ا�شتخدام اأ�شاليب مناف�شة لتدري�ص اللغة الف�شحى محتًوى وطريقة وتقنية 
كما هو الحال في تدري�ص اللغات الأجنبية.

- التزام القيادات ال�شيا�شية باإتقان اللغة وعدم التحدث بالعامية.

- ن�شر روح التناف�ص العلمي في �شبيل تدعيم الحفاظ على اللغة ومنح الجوائز.

- القيام ببحوث تقابلية بين اللغة العربية واللغات الأجنبية، مع تمويل الدرا�شات والبحوث 
المعنية بالترجمة من اللغة العربية اإلى اللغات الأجنبية والعك�ص؛ حاًلّ لم�شاكل اللغة 

واإثراًء لمفرداتها وتراكيبها واأ�شاليبها.

التعريب  تكاليف  وتدبير  العربية  اللغة  تطوير  م�شروعات  لكافة  مالي  دعم  توفير   -
والترجمة من اللغة العربية واإليها.





خال�سة البحث

�شعًيا نحو طرح جديد ل�شوؤال الهوية، وخ�شية من انهزام لغتنا العربية الجميلة اأمام طوفان 
للهجات  لت�شرذم متزايد  العبرية، وتجنًبا  اللغة  له من  لغزو يخططه  الإنترنت، وا�شتباًقا  لغات 
العربية واأ�شكالها )ف�شحى، وف�شيحة عامية، ولغة كتابة �شحفية، ولغة مربيات، ولغة بحث 
العربية  للغة  زيدان  جورجي  لتعريف  وا�شتجابة  اإلخ(،  محمول...  اأو  موبايل  ولغة  علمي، 
األفاظها وتراكيبها على الدوام، فاإن  بكونها كائًنا حًيّا نامًيا خا�شًعا لنامو�ص الرتقاء، تتجدد 
البحث الحالي قد توجه اإلى تحقيق بع�ص من هذه الغايات التي تحقق الهوية وتعيد اإنتاجها 

وت�شكلها وفًقا لم�شارات منهجية ا�شت�شرافية واعية وفاعلة وملهمة - واهلل الموفِّق -.





قائمة المراجع

المراجع العربية
اأبو زيد، اأحمد. هوية الثقافة العربية. القاهرة: الهيئة العامة لق�شور الثقافة، ]2004[.

اأغا، ريا�ص نع�شان. »لغتنا رمز انتمائنا«. مجلة الحياة الفكرية، العدد 2 )2009(.

في  الجديد«.  الت�شال والإعالم  ثورة  العربية في ظل  الثقافية  »الهوية  فوؤادة.  البكري، 
جامعة  المنامة:  جديد.  لعالم  جديدة،  تكنولوجيا  الجديد،  االإعالم  الدولي،  الموؤتمر  اأبحاث 

البحرين، 2009.

البوني، عفيف. »في الهوية القومية العربية«. مجلة الم�ستقبل العربي، العدد 57 )نوفمبر 
.)1983

البيطار، نديم. حدود الهوية القومية: نقد عام. بيروت: دار الوحدة، 1982.

تقرير المعرفة العربي للعام 2009: نحو توا�سل معرفي منتج. �شل�شلة تقارير المعرفة العربية. 
دبي: موؤ�ش�شة ابن را�شد اآل مكتوم؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2009.

تيمور، اأحمد. »اأين نحن من المجد العريق للمدر�شة الم�شرية؟« االأهرام، العدد 42306 
)5 اأكتوبر 2002(.

االأ�سا�سية.  الدرا�سة  ال�ساملة:  االجتماعية  للتنمية  العربية  اال�ستراتيجية  العربية.  الدول  جامعة 
القاهرة: جامعة الدول العربية. الإدارة العامة لل�شئون الجتماعية، 1985.

جمعة، فتحي. اللغة البا�سلة. ط. 6. القاهرة: دار الن�شر، 2004.



100

ال�شتعمال«. م�شكلة  تجاوزها:  وطرق  العربية  اللغة  »م�شكالت  م�شطفى.   الجوزو، 
مجلة حوار العرب، العدد 6 )مايو 2005(.

الحو�شني، اإبراهيم را�شد. اأثر التحديث الغربي في الهوية في مجتمع اإ�سالمي: االإمارات العربية 
المتحدة: حالة درا�سة. ال�شارقة: دائرة الثقافة والإعالم، 2001.

الخادم، �شعد. االأزياء ال�سعبية. المكتبة الثقافية 49. القاهرة: دار القلم، 1961.

الخالدي، اأحمد �شامح. اأركان التدري�س. رام اهلل، فل�شطين: مركز القطان للبحث والتطوير 
التربوي، 1934. 

الخولي، اأمين. م�سكالت حياتنا اللغوية. القاهرة: الهيئة الم�شرية العامة للكتاب، 1987.

الدجاني، اأحمد �شدقي. »الف�شحى والعامية في و�شائل الإعالم العربية«. مجلة الم�ستقبل 
العربي، العدد 258 )اأغ�شط�ص 2000(.

ر�شوان، اأبو الفتوح. »تطوير التعليم البتدائي في م�شر«. �سحيفة التربية، العدد 4 )مايو 
.)1955

رم�شان، بثينة عبد الرءوف. النظم التعليمية الوافدة واأثرها على الن�سق القيمي. ر�شالة دكتوراه. 
جامعة القاهرة. معهد الدرا�شات والبحوث التربوية، 2005.

روبنز، كيفن. »الهوية«. في مفاتيح ا�سطالحية جديدة: معجم م�سطلحات الثقافة والمجتمع، 
الغانمي.  �شعيد  ترجمة  موري�ص،  وميغان  غرو�شيبرغ،  ولوران�ص  بينيت،  طوني  تحرير 

بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2005.



101

زاهر، �شياء الدين. التخطيط اال�ستراتيجي للتعليم الجامعي العربي: المنظومة واآفاقها الم�ستقبلية. 
القاهرة: المركز العربي للتعليم والتنمية، 2013.

الفكر  منتدى  عمان:  الم�ستقبل؟  تعليم  في  العربية  النخبة  تفكر  كيف  الدين.  �شياء  زاهر، 
العربي، 1990.

العربي  المركز  القاهرة:  للتاأمل.  دعوة  الم�ستقبل:  وقيم  القيم  م�ستقبل  الدين.  �شياء  زاهر، 
للتعليم والتنمية، 2014.

زاهر، �شياء الدين. مقدمة في الدرا�سات الم�ستقبلية: مفاهيم - اأ�ساليب - تطبيقات. القاهرة: 
مركز الكتاب للن�شر؛ المركز العربي للتعليم والتنمية، 2004.

المنظمة  تون�ص:  بعد.  للتعليم عن  العربية  اال�ستراتيجية  قمبر.  ومحمد  الدين،  �شياء  زاهر، 
العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2005.

زيادة، معن. »المعالم الأولى للم�شروع النه�شوي في القرن التا�شع ع�شر«. مجلة الوحدة، 
العدد 31، 32 )1987(.

�شليمان، منير عطا اهلل، ور�شدي لبيب، ومحمود عبد الرزاق �شف�شق. تاريخ ونظام التعليم 
في الجمهورية العربية المتحدة. ط. 2. القاهرة: الأنجلو الم�شرية، 1968.

ال�شاعر، رمزي طه. المجتمع العربي. القاهرة: دار النه�شة العربية، 1970.

�شحات، منى محمد. »من هدي القراآن: م�شكالت حياتنا اللغوية«. في التعليم باللغات 
االأجنبية واأثره على هويتنا القومية. القاهرة: جامعة القاهرة. كلية دار العلوم، 2006.

في  التحديات«.  – التغيرات -  الثوابت  العربي:  الفكر  فهيمة. »تجديد  الدين،  �شرف 
الثقافة العربية والتراث، كتاب الرافد 7. ال�شارقة: دائرة الثقافة والإعالم، 1998.



102

دار  القاهرة:  في ع�سر محمد علي.  الثقافية  والحركة  الترجمة  تاريخ  الدين.  ال�شيال، جمال 
الفكر العربي، 1951.

�شابر، محيي الدين. »الترجمة والثقافة«. مجلة الفكر العربي، العدد 60 )يونية 1990(.

والحركات.  والحروف  والبنيات  القواعد  في  للف�سحى  العامية  تحريفات  �شوقي.  �شيف، 
القاهرة: دار المعارف، 1994.

القاهرة:  العربية.  اللغة  تعليم  تطوير  اآفاق  ندوة  عمل:  ورقة  المهدي.  اأحمد  الحليم،  عبد 
المركز العربي للتعليم والتنمية؛ جامعة عين �شم�ص. كلية التربية، 2000.

عبد الكريم، اأحمد عزت. تاريخ التعليم في م�سر. مج. 1. ع�سر محمد علي )القاهرة: مكتبة 
النه�شة الم�شرية، 1938(.

مركز  بيروت:  العربية.  والوحدة  العربي  الوجود  وخ�سائ�س  التعريب  اهلل.  عبد  العروي، 
درا�شات الوحدة العربية، 1982.

علي، �شعيد اإ�شماعيل. الهوية والتعليم. القاهرة: عالم الكتب، 2005.

عمري، عا�شور اأحمد عا�شور علي. تطور التعليم االأجنبي في م�سر من عام 1956–2006 
في �سوء المتغيرات المجتمعية. ر�شالة ماج�شتير. جامعة عين �شم�ص. كلية التربية، 2010.

في�شر، فولفديتري�ص. »العربية القديمة في الرواية الإ�شالمية«. مجلة االأل�سن للترجمة، العدد 
4 )يناير- يونية 2003(. 

قدور، اأحمد محمد. »العربية الف�شحى وم�شكلة التطور«. مجلة عالم الفكر 22، العدد 
1 )يوليو- اأغ�شط�ص - �شبتمبر 1993(.



103

العربية.  اللغة  تطوير  اآفاق  ندوة  في  وحا�شًرا«.  ما�شًيا  العربية:  »اللغة  محمود.  قمبر، 
القاهرة: المركز العربي للتعليم والتنمية، 2000.

كرم اهلل، ن�شوى ماهر محمد. تطور تعليم االإنجليزية في م�سر في الفترة من 1996-1956. 
ر�شالة ماج�شتير. جامعة عين �شم�ص. كلية التربية، 1999.

مج.1.   .1962-1932 عاًما  ثالثين  في  العربية  اللغة  مجمع  بيومي.  اإبراهيم  مدكور، 
القاهرة: مجمع اللغة العربية، 1964.

.)2009(  2 العدد  الفكرية،  الحياة  مجلة  بالعربية«.  العلوم  »تعليم  محمد.  مزالي، 

ال�سورة،  الغربية واال�ستجابة لهذه  الح�سارة االأوروبية  العربية عن  ال�سورة  اأنطوان.  المقد�شي، 
تون�ص:  ني�سان، 1983.  ندوة هامبورغ،  العربية واالأوروبية، وقائع  الح�سارتين  بين  العالقة  في 

الدار التون�شية، 1985.

الفكر  مجلة  والحداثة«.  والإعجاز  الأ�شالة  بين  العربية  اللغة  »اإ�شكاليات  مو�شى، عمر. 
العربي، العدد 60 )يونية 1990(.

»هيئة تحرير مجلة الوحدة«. مجلة الوحدة، العدد 61/ 62 )اأكتوبر- نوفمبر 1989(. 

ال�سنوي  االإح�ساء  كتاب  والتعليم.  التربية  وزارة  معلومات  مركز  والتعليم.  التربية  وزارة 
2010/2009. القاهرة: مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، 2010.

وطفة، علي اأ�شعد. »اإ�شكالية الهوية والنتماء في المجتمعات العربية المعا�شرة«. مجلة 
الم�ستقبل العربي، العدد 282 )2002(.



104

المراجع االأجنبية
Alexander, William F. and Richard W. Serfass. Futuring Tools for Strategic Quality 
Planning in Education. Milwaukee, WI: ASQ Quality Press, 1999.

Atay, Derin and Ayse Ece. “Multiple Identities as Reflected in English-Language 
Education: The Turkish Perspective”. Journal of Language Identity and Education 8, no. 
1 Feb 2009: 20-22.

Crystal, David. “Millennium Briefing: The Death of Language”. Prospect  20 Nov 
1999: 56.

Norton, Bonny. “Identity, Language and Critical Paradogies”. Encycolopedia of 
Language and Education, edited by Jasone Cenoz and Nancy H. Hornberger, 2nd ed, 
vol. 6. Knowledge about Language. Springer Reference. New York: Springer, 2008.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Atlas of the World’s 
Languages in Danger. UNESCO, (Paris, 2011).

Wakabayatshi, Tomoko. Language and Cultural Identity: The Case of Japanese High 
School Students Attending an International School in Japan. Master’s thesis. Harvard 
Graduate School of Education, 1998.






