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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ
(�سورة الزخرف ،الآية )3

تقديم
اللغة العربية لغة �شريفة كرمها اهلل ب���أن �أن���زل بها ال��ق��ر�آن على �سيد الأنبياء
محمد ب��ن عبد اهلل ﷺ ق��ال ت��ع��ال��ى :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ
(�سورة الزخرف ،الآية .)3
قائما حتى يوم النا�س هذا ،وهو
وتحدى �سبحانه وتعالى به العرب ،وما زال التحدي ً
م�ستمر �إلى �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها .فهو نموذج رفيع للغة العربية في �أبهى �صورها،
وقف �أمامه �أمراء البيان في العربية فوجدوه يفوق ال�سحر حالوة وطالوة .وقد �أ�صبحت اللغة
العربية مع مر الزمان هي الأ�سا�س في القومية العربية ،وا�ستطاعت �أن تجمع �شعو ًبا متعددة،
ولم يكن انت�شارها على �أ�سا�س من الجن�س؛ ف�شعوب القارة الإفريقية �أجنا�سها غير عربية،
ولكنها عربية الل�سان والقلب.
واللغة العربية هي هوية ال�شعوب المعبرة عن ثقافتها ،والجامعة لأفكارها ،والرابطة
ل�شتاتها ،فهي الوطن الذي ينتمي �إليه المتحدثون بها ،وهي المعبر عن تقدم الأمم �أو
انحطاطها؛ فكلما ارتقت اللغة كان ذلك دلي ً
ال قاط ًعا على تقدم الأمة ،و�إذا هبطت كانت
الأمة مري�ضة ال بد �أن يرعاها �أهلها حتى تنه�ض من كبوتها ،وتتخذ مكانتها بين الأمم.
وي�سعى البحث الحالي �إلى بلورة ر�ؤية م�ستقبلية ت�ستهدف ر�سم م�سارات للحفاظ على
تدري�سا وبح ًثا ،بما يكفل تكري�س الهوية العربية وتجديدها .ويتم ا�ستجالء هذا
اللغة العربية،
ً
من خالل تفح�ص دقيق لماهية الهوية و�أنواعها ومحدداتها و�أ�ساليب ت�شكلها وعوامل هذا
الت�شكل ،ويتوازى مع ذلك تفهم مو�ضوعي لم�سارات اللغة العربية والعوامل الم�ؤثرة فيها
وم�صادر الت�شوه اللغوي ،ثم تبيان م�صادر الخلل في �أ�ساليب تعلمها .ويترافق مع هذا كله
تحليل موازٍ للطبيعة الجدلية بين الهوية واللغة وعالقات الت�أثير بينهما؛ الأمر الذي يقت�ضي
بال�ضرورة معالجات نظرية و�إمبريقية وا�ست�شرافية لكافة مناطات التركيز ال�سابقة.
لذا ،ف�إن هذه الدرا�سة عبارة عن مقاربة ا�ست�شرافية لجدلية العالقة بين الهوية ولغة التعليم،
وهي تنير الطريق �أمام متخذي القرارات التعليمية ،لتكون قراراتهم في م�سارها ال�صحيح،

لتحقيق الأهداف التي ترنو �إليها من بناء �أجيال من ال�شباب الأكثر انتماء ،والأكثر �إيمانًا وثقة
في �أنف�سهم ،وفي لغتهم .وليكونوا بناة نه�ضة �أمتهم وحرا�س ثقافتها.
ون�س�أل اهلل �أن يجنبنا ال�شطط والميل والهوى ،و�أن نكون على �صراط م�ستقيم.
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الف�صل الأول
الإطار العام للبحث
�إ�شكالية البحث
ً
ارتباطا وثيقًا «بهوية الأمة» ،فاللغة �أكبر من مجرد معناها التقني المحدد
ترتبط اللغة
و�أو�سع من كونها «م�شكلة لغوية»؛ فهي في التحليل النهائي رمز للمجتمع العربي ،و�أداة
تفاعل وتوا�صل ،وطريقة في التفكير والتعبير ،ونمط من الجمال ،وفوق هذا كله هي ق�ضية
اجتماعية ح�ضارية ذات عالقة وثيقة ٍّ
بكل من هوية الأمة و�شخ�صية المواطن وتمايزها ،ومن
ثم فهي عامل حاكم في تقوية االنتماء والوالء لدى هذا المواطن(((.
ومن هنا ،ف�إن �أخطر ما يهدد هوية الأمة وثقافتها هو مجمل التحديات التي تحيط باللغة
وتلك الت�شوهات التي تنه�ش لغتنا الجميلة وتحول دون التفاعل الحي بين التراث الثقافي العربي
والثقافة العربية المعا�صرة ،باعتبار �أن اللغة هي حلقة هذا التوا�صل« ،والممار�سة االجتماعية
التي يتم فيها تنظيم الخبرات وتحديد الهويات»((( .وتتج�سد مظاهر الت�شوهات اللغوية في
تدني م�ستوى الأداء اللغوي في م�ؤ�س�سات التعليم كافة ،وفي و�سائل التوا�صل الجماهيري
الم�سموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية ،وفي الوثائق والكتابات والمكاتبات التي ت�صدر
عن �أجهزة الدولة الر�سمية والأهلية .وقد زاد هذا التدني �إقحام كلمات وتراكيب وجمل
�أجنبية تكتب بحروف عربية ،وت�ستخدم في الإعالن والدعاية لل�شركات ولل�سلع .وقد و�صل
هذا الإقحام �إلى م�ستوى �شركات وم�ؤ�س�سات ت�صدر بت�أ�سي�سها قرارات من الحكومة� .إلى
جانب الدعوة �إلى ا�ستخدام اللغات الأجنبية بدي ً
ال عن الف�صحى ،والترويج للعامية الدارجة
واللهجات المحلية.
((( جامعة الدول العربية ،اال�سرتاتيجية العربية للتنمية االجتماعية ال�شاملة :الدرا�سة الأ�سا�سية (القاهرة :جامعة الدول العربية .الإدارة العامة لل�شئون
االجتماعية.144 :)1985 ،
((( Bonny Norton, “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: 2.

على �أن �أخطر ما ن�شهده هو وجود ما ي�شبه «االنف�صام اللغوي» الذي �أفرز لغات ثالثة:
ف�صحى وف�صيحة وعامية� ،إلى جانب لهجات ولغات فرعية �أخرى ارتبطت بالمتحدثين
باللغات الأجنبية والمتعاملين مع تكنولوجيات و�أدوات االت�صال االجتماعي .ويعك�س هذا
االنف�صام بال�ضرورة انف�صا ًما طبق ًّيا واجتماع ًّيا له مخاطره وتداعياته المجتمعية الخطيرة.
وكذلك ما ي�شيع من دعوة ل�شعوبية جديدة تدعو �إلى ا�ستخدام العامية للطعن على اللغة العربية
ونعتها بالجمود(((.
وقد يرجع البع�ض هذه الت�شوهات الحادثة في الأداء اللغوي �إلى عامل �أ�سا�سي هو طريقة
تعليم اللغة وتداولها وفقًا لنظريات ونماذج فكرية وممار�سات عملية متخلفة � -إلى درجة
كبيرة  -عما ك�شفت عنه البحوث والدرا�سات الحديثة ب�ش�أن اللغة ،ووظائفها في تنمية الفرد،
ً
و�سلوكا  -وفي تر�سيخ الذاتية الوطنية لأبناء الأمة
فكرا ووجدانًا
وت�أ�صيل هويته الذاتية ً -
الإ�سالمية.
و�إذا اتفقنا على �أن ما تتعر�ض له اللغة من مخاطر وت�شوهات مرده طريقة و�أ�ساليب تدري�سها
في المدر�سة �أو الجامعة �صحيح  -في جزء منه  -ف�إننا ن�شدد على �أن الم�شكلة الحقيقية للغة
تتج�سد �أكثر في عوامل مجتمعية ذات طبيعة �سيا�سية واقت�صادية وثقافية واجتماعية تت�شارك مع
محتوى وطريقة وت�أهي ً
ال.
ما يقال عن خطورة الق�صور في فنيات و�أ�ساليب تعليم اللغة العربية،
ً
لذا ،ف�إن مهاجمة هذه في �صعيدها المجتمعي من �أجل تنحية �سلبياتها المعوقة لنمو وانت�شار
العربية في المجتمع ،هي التي ت�ؤدي في النهاية �إلى ترقية العربية في المدر�سة �أو الجامعة.
على �أن هذا ال يجعلنا نهمل دور علوم اللغة بفروعها المختلفة (خا�صة علم اللغة
التطبيقي ،وعلم نف�س اللغة ،وعلم اللغة االجتماعي ،وعلم نف�س الت�صرف ،ونظريات التعلم
والتعليم والتدري�س� ...إلخ) في �إحياء اللغة العربية كنظام معرفي يدر�س ،و�أداة لتنمية الفكر
والوجدان بحيث يتمكن منها المتعلمون كوعاء لثقافة الأمة يجب �أن ي�صان ويتجدد.
((( �أحمد املهدي عبد احلليم ،ورقة عمل :ندوة �آفاق تطوير تعليم اللغة العربية (القاهرة :املركز العربي للتعليم والتنمية؛ جامعة عني �شم�س .كلية
الرتبية6 :)2000 ،؛ عمر مو�سى�« ،إ�شكاليات اللغة العربية بني الأ�صالة والإعجاز واحلداثة» ،جملة الفكر العربي ،العدد ( 60يونية :)1990
.28-27

10

وفي جميع الأحوال ،فمع �إقرارنا بوجود ظواهر لأزمة مر�ضية �أ�صابت اللغة العربية
ف�أفقدتها فاعليتها الوظيفية وحيويتها الثقافية في خلق الأفكار والتعبير عنها ،والتعامل مع
الآخرين ،ف�إن هذه الظواهر ال تعبر عن �أزمة لغة �شاخت ومهددة بالفناء بقدر ما تعبر عن �أزمة
نمو تحاول معها �أن ت�سترد عافيتها وتجدد �شبابها ،وتدخل مع لغات العالم الحية في مناف�سة
حامية من �أجل التو�سع واالنت�شار.
ولعل طرح �س�ؤال الهوية بكثافة في ظل التحديات والم�ستجدات الدولية المتالحقة،
وال �سيما المعلوماتية منها ،يدعونا �إلى البحث عن م�سارات حية لتفعيل حركة وحيوية الفعل
االجتماعي العربي؛ حيث �إن ما �سوف يتعر�ض له هذا الفعل من م�شكالت جديدة و�إجابات
وعالقات وتجريدات �سوف ي�ستدعي بال�ضرورة م�صطلحات مالئمة ،وتعبيرات لغوية تتابعها؛
الأمر الذي يقود �إلى تطور اللغة (خا�صة لغة العلم والتعليم).

افترا�ضات البحث
ثمة افترا�ضات �أ�سا�سية يجب الت�أكيد عليها في مقاربتنا لمو�ضوع البحث الحالي ،لعل
في مقدمتها:

افترا�ض �أن الهوية عملية دينامية متغيرة بفعل �ضغط التحوالت والم�ستجدات الح�ضارية والمجتمعية
أبدا؛
فالهوية في تقديرنا لي�ست  -من ثم  -عملية مغلقة �أو ثابتة �أو �إر ًثا
جامدا ال يتغير � ً
ً
�إنما هي في التحليل النهائي عملية �إبداع م�ستمر للفرد ،وللمجتمع بموارده التراثية تغذيها
التنوعات القائمة ب�صورة واعية ومق�صودة ،وتقبل الإ�سهامات الآتية من الخارج با�ستيعابها
وتحويلها عند االقت�ضاء ،وهي تن�أى عن �أن تكون �صورة من �صور االنطواء على مكت�سب ،وال
تَقبل �أن تغلق على نف�سها(((.

((( ف�ؤادة البكري« ،الهوية الثقافية العربية يف ظل ثورة االت�صال والإعالم اجلديد» ،يف �أبحاث امل�ؤمتر الدويل ،الإعالم اجلديد ،تكنولوجيا جديدة ،لعامل
جديد (املنامة :جامعة البحرين.379 :)2009 ،
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افترا�ض �أن اللغة العربية لي�ست مادة م�ستقلة �أو مو�ضو ًعا فرديًّا في مناهج التعليم

فبحكم كون اللغة العربية ن�سقًا مفاهيم ًّيا متداخ ً
ال مع �أن�ساق �أخرى (�صوتية و�صرفية
ونحوية وداللية) وباعتبارها و�سيلة للتعبير عن الفكر والتفاهم والتوا�صل ،فهي تدخل في
جميع مباحث منهج التدري�س ،ويجب �أال يقت�صر ا�ستخدامها على طريقة تدري�سها مبا�شرة
كعلم �أو كمادة درا�سية ،بل ت�ؤخذ عن طريق غير مبا�شر هو طريقة ال�سماع واال�ستعمال؛ حيث
يتم التمرين عليها من خالل التكلم والتخاطب .وي�صبح دور «المدر�سة» هنا �أ�سا�س ًّيا� ،سواء من
خالل �ساعات التدري�س المخ�ص�صة لتدري�س المادة (وهي محددة)� ،أو عن طريق ت�صحيح ما
يكت�سبه المتعلم بالطرق غير المبا�شرة ،المدر�سية وغير المدر�سية(((.

افترا�ض م�سئولية كلِّ معلم عن تعليم اللغة الوطنية عن طريق غير مبا�شر
كثيرا من المباحث ال
فعلى المعلم «� اّأل يغتفر �أخطاء اللفظ� ،أو التعبير .وال يخفى �أن ً
تدر�س �إال من خالل الكتب ،والطالب هم الذين يتعلمونها ب�أنف�سهم ،ف�أي فرق �أ�سا�سي بين
كتاب الجغرافيا �أو التاريخ الذي يقر�أه الطالب في در�س التاريخ �أو الجغرافيا ،وكتاب القراءة
الذي يقر�أه في در�س العربية .وبديهي �أنه لي�س من فرق هناك ،و�إذن فدر�س �أي كتاب هو
بال�ضرورة در�س لغوي»(((.

�أ�سئلة البحث
يت�صدى البحث الحالي للأ�سئلة التالية:
 -1ماذا نعني بالهوية؟ وكيف تطورت عبر التاريخ الم�صري الحديث؟
 -2ما طبيعة الإ�شكاليات التي تعتر�ض «لغة التعليم»؟ وما تداعياتها على الهوية؟
 -3ما اتجاهات عينة البحث تجاه الم�سائل والق�ضايا الآتية:
((( �أحمد �سامح اخلالدي� ،أركان التدري�س (رام اهلل ،فل�سطني :مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي.122-121 :)1934 ،
((( املرجع ال�سابق.122 :
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 التحديات التي تواجه اللغة العربية الف�صحى الآن وفي الم�ستقبل في عالقتهابالهوية.
 طبيعة الت�شوهات اللغوية و�أ�سبابها. دور المدر�سة في تحديد مكانة اللغة الف�صحى الآن وعالقتها في الم�ستقبل بالهوية. الموقف من التدري�س باللغات الأجنبية والبحث بها وتداعياتها على الهوية. الموقف من معلم اللغة العربية وبرامج �إعداده. التعريب والترجمة وتداعياتها على اللغة والهوية. تداعيات و�سائل الإعالم على اللغة الف�صحى والهوية. -4كيف ال�سبيل نحو ت�صور م�ستقبلي للحفاظ على اللغة العربية وتطويرها لمواجهة
�أزمة الهوية؟

�أهداف البحث
ي�سعى البحث الحالي �إلى بلورة ر�ؤية م�ستقبلية ت�ستهدف ر�سم م�سارات للحفاظ على
تدري�سا وبح ًثا ،بما يكفل تكري�س الهوية العربية وتجديدها .ويتم ا�ستجالء هذا
اللغة العربية،
ً
من خالل تفح�ص دقيق لماهية الهوية و�أنواعها ومحدداتها و�أ�ساليب ت�شكلها وعوامل هذا
الت�شكل ،ويتوازى مع ذلك تفهم مو�ضوعي لم�سارات اللغة العربية والعوامل الم�ؤثرة فيها
وم�صادر الت�شوه اللغوي ،ثم تبيان م�صادر الخلل في �أ�ساليب تعلمها .ويترافق مع هذا كله
تحليل موازٍ للطبيعة الجدلية بين الهوية واللغة وعالقات الت�أثير والت�أثر بينهما؛ الأمر الذي
يقت�ضي بال�ضرورة معالجات نظرية و�إمبريقية وا�ست�شرافية لكافة مناطات التركيز ال�سابقة.
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منهجية البحث
منهجا
ات�ساقًا مع �أهداف البحث يتم االعتماد على منهجية مركبة يت�ضمن �شقها الأول
ً
و�صف ًّيا قوامه «درا�سة حالة  »Case Studyب�أدواته المتنوعة من تحليل وثائق ،كما ينبني على
«تحليل م�ضمون» الختبار «كادر المعلم» و�صحيفة يومية ،للك�شف عن كافة مرتكزات
مو�ضوع البحث؛ كما تم ا�ستخدام مقابالت مفتوحة مع عدد من الخبراء قبل ت�صميم ا�ستبانات
البحث.
ويتكون ال�شق الثاني من منهج ا�ست�شرافي قوامه �أ�سلوب منظومي يبد أ� بتحليل المنظومات
الفرعية للغة العربية في �سياقاتها المجتمعية ،بطريقة ت�سمح بفهم التغيرات التدريجية فيها
وطبيعة عالقاتها المت�شابكة بما ي�سمح ب�إمكان �إدماج �صورة هذه المنظومات الفرعية تدريج ًّيا
�ضمن �أطر كلية ت�ضمها �سيناريوهات .واقت�ضى ذلك ا�ستخدام �أ�سلوبين ا�ست�شرافيين هما �أ�سلوب
دلفاي  ،Delphi Techniqueوطريقة ال�سيناريو  .Scenario Methodوفيما يلي تعريف موجز
ِّ
لكل �أ�سلوب.
�أ�سلوب دلفاي :ويعرف بطريقة الر�أي التنفيذي لهيئة المحلفين؛ حيث ي�ستخدم ممن
نظرا لموقعهم الذي ي�سمح لهم بمعرفة الحلول.
يمتلكون الخبرة والمعرفة حول مو�ضوع ماً ،
وي�ستجيب الخبراء لأ�سئلة اال�ستبانة على المو�ضوع تحت الدرا�سة ،ثم تجمع النتائج وتحلل
رف�ضا
ويعاد �إر�سالها مرة �أخرى �إلى الخبراء لإعالمهم بنتائجها وطلب ر�أيهم ب�ش�أنها قبو ًال �أو ً
بما ينتهي بالموافقة عليها �أو تعديل ا�ستجاباتهم ال�سابقة .ويتم تكرار هذا على مدى ثالث
جوالت �أو �أكثر ،ويتم في نطاق ال�سرية والدقة والعمق بما ينتهي بتقديم �شبه �إجماع على
التوجهات الم�ستقبلية المعينة((( .و�سوف ن�شرح بالتف�صيل �إجراءات تطبيقه كما جرت في
تال.
البحث الحالي ،في جزء ٍ
((( للمزيد حول هذا الأ�سلوب و�إجراءات تطبيقه ومناذجه املتعددة ،انظر� :ضياء الدين زاهر ،كيف تفكر النخبة العربية يف تعليم امل�ستقبل؟ (عمان:
منتدى الفكر العربي60-58 :)1990 ،؛ زاهر ،مقدمة يف الدرا�سات امل�ستقبلية :مفاهيم � -أ�ساليب  -تطبيقات (القاهرة :مركز الكتاب؛ املركز
العربي للتعليم والتنمية128-121 :)2004 ،؛
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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�أ�سلوب ال�سيناريو :وهو �أ�سلوب يقوم على و�صف «�سل�سلة ممكنة من مجموعة
الأحداث ( Eventsالوقائع غير المق�صودة) ،والت�صرفات ( Actionsالتغيرات المق�صودة)
المحتمل وقوعها في الم�ستقبل والقوى الم�ؤدية �إلى وقوعها .ويعد بناء ترتيب منطقي
لت�سل�سل الأحداث ،ومحاولة تحديد الروابط القائمة بينها ،باعتبار �أن هذه الأحداث ال
تقع منعزلة بع�ضها عن بع�ض؛ و�إنما ترتبط هذه الأحداث من خالل عملية ديناميكية .ويتم
التركيز عند كتابة ال�سيناريوهات على تلك الت�صرفات باعتبارها العنا�صر التي ت�شكل التطور
في المجتمع»((( .و�سوف نو�ضح طبيعة ال�سيناريوهات المنتجة في نهاية البحث.

ت�صميم �أدوات البحث :اال�ستبانات
جاءت اال�ستبانة ك�أداة رئي�سية للبحث؛ وهي ت�ستخدم ك�أداة ا�ست�شرافية مغايرة بع�ض
ال�شيء لما تعارفنا عليه في البحوث التقليدية؛ حيث يت�سل�سل تطبيق اال�ستبانة في �إجراء
تعديالت منا�سبة في ِّ
كل جولة.

ا�ستبانة الجولة الأولى
وقد تم االعتماد في ت�صميم هذه اال�ستبانة على لقاءات مفتوحة مع عدد من المهتمين
والمخت�صين(((.
وقد وجهت هذه اال�ستبانة �إلى عدد من المهتمين والمخت�صين والعاملين في مجاالت
تدري�س اللغة العربية واللغات الأجنبية بالمدار�س الحكومية والأجنبية ومدار�س اللغات
والمدار�س الخا�صة ،بالإ�ضافة �إلى عدد من �أ�ساتذة الجامعات في مجاالت التخ�ص�صات
االجتماعية والإن�سانية� ،إلى جانب المتخ�ص�صين في التخ�ص�صات العلمية والطبيعية .وقد
افتر�ض �أن الأ�سئلة المفتوحة هي �أف�ضل و�سيلة للتعبير الحر والتلقائي عن اتجاهات الم�ستجيب،
وتك�شف عن توجهاته المرجعية.
((( زاهر ،كيف تفكر النخبة العربية يف تعليم امل�ستقبل؟ .60 :كما ميكن مراجعة منوذج لكتابة ال�سيناريوهات يف نف�س املرجع.
((( و�ضمت هذه اللقاءات �أ�سماء اخلرباء والعلماء التالية �أ�سما�ؤهم :د .حامد عمار ود� .سعيد �إ�سماعيل ود .ر�شدي طعيمة ود .عمرو عي�سى
ود .م�صطفى عبد ال�صادق ود .حممد يون�س احلمالوي ود .ح�سن جرب ود .عبد اللطيف حممد عامر.
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�أر�سلت هذه اال�ستبانة بالبريد العادي والإلكتروني �إلى � 93شخ�صية من هذه ال�شخ�صيات،
تقريبا ،وهي
وتم ا�سترداد  55ا�ستبانة من �إجمالي اال�ستبانات المر�سلة �أي بن�سبة ()٪59.1
ً
إح�صائيا ،وال �سيما �أن ظروف االت�صال البريدي والإلكتروني كانت من ال�صعوبة
ن�سبة مقبولة �
ًّ
بمكان في الفترة التي تم �إر�سالها؛ فتم التوا�صل الفردي المبا�شر مع البع�ض ،كما �أظهر عدد
من ال�شخ�صيات الم�ستجيبة مقاومة �شعورية وال�شعورية تجاه �أ�سئلة اال�ستبانة ،التي كانت
ت�ستهدف الح�صول على تغطية المحاور ال�سبعة التالية:
 -1البيانات الأ�سا�سية( :النوع � -أعلى درجة علمية  -جهة العمل والتخ�ص�ص  -نوعية
المدر�سة المتخرج فيها  -وعدد �سنوات درا�سة اللغة الأجنبية).
 -2التحديات الآنية والم�ستقبلية التي تواجه اللغة العربية الف�صحى.
 -3دور المدر�سة في تراجع مكانة اللغة العربية الف�صحى.
 -4الموقف من التدري�س باللغات الأجنبية.
 -5دور الإعالم في تكري�س �أزمة اللغة العربية الف�صحى.
 -6موقع المعلم في �أزمة لغة التعليم.
 -7التوجهات الم�ستقبلية والبدائل اال�ستراتيجية ال�ستعادة مكانة اللغة الف�صحى.
وقد ا�ستهدفت هذه اال�ستبانة التعرف على مدى تقبل عينة الدرا�سة للق�ضايا المثارة،
بالإ�ضافة �إلى اختبار �صالحية �صورة اال�ستبانة من حيث مدى تغطيتها لجوانب المو�ضوعات
المثارة ،ومدى منا�سبة �صياغة �أ�سئلتها.
وقد �أو�ضحت النتائج وجود اتفاق عام ن�سبي حول المو�ضوعات المثارة مع �إ�ضافة
بع�ض الق�ضايا المرتبطة بالهوية في عالقتها باللغة العربية ،وكذلك �إ�ضافة مو�ضوعات ،مثل:
الت�شوهات اللغوية والعوامل الكامنة وراءها ،والتعريب ،وبرامج �إعداد المعلم �إلى جانب
�إعادة ترتيب المو�ضوعات.
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ا�ستبانة الجولة الثانية
فور االنتهاء من ا�سترداد ا�ستبانات الم�ستجيبين في الجولة الأولى ،بدئ في ح�صر العوامل
والإ�ضافات الفكرية التي ترجمتها نتائج هذه الجولة ،ثم �أعيد ت�صنيف اال�ستبانة وفقًا لمحاور،
و�صيغت العبارات داخل ِّ
كل محور وفقًا للنتائج التحليلية والإمبريقية بعد مناق�شتها مع عدد
من الخبراء المتعاونين .الأمر الذي تمخ�ض عن تبلور ال�صورة النهائية للجولة الثانية التي
�سعيا نحو ر�سم مالمح ل�سيا�سة
ت�ضمنت التركيز على التوجهات الم�ستقبلية واال�ستراتيجية؛ ً
لغوية مجتمعية قادرة على تالفي كافة �أوجه الخلل ،ومعالجة الت�شوهات اللغوية و�أ�سبابها .لذا
جاءت ا�ستمارة الجولة الثالثة بعد ذلك لتعبر عن هذا كله؛ حيث ت�ضمنت الت�سا�ؤالت غالبية ما
اتفق عليه في الجولتين الأولى والثانية ،وما تم ت�سجيله من مالحظات وانطباعات وتعليقات
من جانب الم�شاركين� ،إلى جانب ما تم تقديره من �أمور الزمة ال�ستكمال مالمح ال�صورة
الم�ستقبلية للهوية في �سياقها المجتمعي ،وفي الإطار الفني للغة التعليم م ًعا.
وعلى هذا النحو ت�ضمنت اال�ستبانة المحاور التالية:

ا�ستبانة الجولة الثالثة
 -1ا�ستف�سارات عامة تت�صل بالهوية.
 -2تحديات تواجه اللغة الف�صحى.
 -3الت�شوهات اللغوية و�أ�سبابها.
 -4دور المدر�سة في تراجع مكانة اللغة الف�صحى.
 -5التدري�س باللغات الأجنبية ،والبحث العلمي بها.
 -6التعريب.
 -7اللغة العربية والإعالم.
 -8اللغة العربية والمعلم.
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هذا بالإ�ضافة �إلى البيانات الأ�سا�سية كما هو الحال في بقية الجوالت ال�سابقة� ،إلى اختتام
اال�ستبانة ب�س�ؤال مفتوح ي�ستهدف التعرف على تقدير الم�ستجيب للجهود المبذولة لإنقاذ
اللغة العربية والحفاظ عليها.
وقد ر�ؤي �إ�ضافة عدد محدود من �صفوة النخبة الفكرية الم�ؤثرة في ال�سيا�سة الثقافية
والتعليمية لتدعيم النتائج بتوجهاتهم وخبرتهم وحكمتهم� .أ�صبحت عينة الدرا�سة في هذه
ً
م�شاركا ،تم ا�سترداد  68ا�ستمارة؛ وهي ن�سبة عالية للغاية ،وت�ؤكد حما�سة
الجولة 74
الم�شاركين من �أجل �إيجاد �سبل م�ستقبلية �أف�ضل للهوية القومية بالمحافظة على اللغة العربية
الف�صحى وتكري�س دعمها داخل الم�ؤ�س�سات التربوية.

اختيار عينة البحث وخ�صائ�صها
ويتناول هذا الجزء ما يلي:

قواعد اختيار العينة
تم ا�ستخدام الطريقة العمدية في اختيار �أفراد العينة؛ حيث تم اختيار فئتين؛ فئة الممار�سين
للعمل التدري�سي في مجال اللغات (العربية واللغات الأجنبية) ،وفئة النخبة من المنظرين
والمفكرين والعلماء ذوي ال�صلة الوثيقة باللغة �أو بالعمل الفكري ب�صورة عامة؛ وهم �أ�ساتذة
الجامعات وكبار الم�سئولين بوزارة التربية والتعليم.

خ�صائ�ص عينة البحث
�سوف نحاول عر�ض خ�صائ�ص العينة مع �إلقاء ال�ضوء على وحدات العينة من خالل
الجوانب التالية:

التركيب النوعي لأفراد العينات
ي�شير الجدول التالي رقم (� )1إلى التركيب النوعي للعينات الثالث لجوالت البحث:
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الجولة الأولى ن ()55

الجولة الثانية (ن = )46

الجولة الثالثة (ن = )68

ذكر

�أنثى

ذكر

�أنثى

ذكر

�أنثى

63.6

36.4

63

37

73.5

26.5

جدول رقم ()1
التوزيع الن�سبي لأفراد العينات ح�سب متغير النوع (ن�سب مئوية)
تو�ضح قراءة الجدول ال�سابق وجود انحياز ذكري كبير في ٍّ
كل من الجوالت الثالث؛
حيث يبلغ المعدل النوعي (وهو ن�سب �إجمالي الذكور �إلى �إجمالي الإناث في العينة) على
التوالي .)2.8( ،)1.7( ،)1.75( :وكلها يو�ضح بجالء ارتفاع عدد الرجال بالن�سبة �إلى
متعمدا بقدر ما هو راجع �إلى �سببين،
الن�ساء الم�شاركات في جوالت البحث .وهذا لي�س
ً
الأول مدى ا�ستجابة الن�ساء لال�ستبيان المر�سل �إليهن ،والثاني محدودية حجم الن�ساء في
المجتمع الأ�صلي من الالئي يعطين اهتما ًما باللغة وم�ستقبلها.

التركيب العمري لأفراد العينات
يو�ضح الجدول رقم ( )2توزيع �أفراد العينات على فئات العمر المختلفة ،ولأن البعد
العمري م�س�ألة ذات �أهمية نظرية ومنهجية في بحثنا لمحاوالتنا الك�شف عن مواقف الأجيال
المختلفة من النخبة الم�صرية من �إ�شكالية الهوية ولغة التعليم ،حر�صنا على تحليل بيانات هذا
الجدول في �ضوء تق�سيم �إجرائي لفئات العمر المختلفة.
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الجولة الأولى ن ()55
�أقل من
40
9

50-40
43.7

الجولة الثانية (ن = )46

�أكثر من

�أقل من

50

40

47.3

45.7

50-40
23.9

الجولة الثالثة (ن = )68

�أكثر من

�أقل من

50

40

30.4

55.9

50-40
19.1

�أكثر من
50
25

جدول رقم ()2
التوزيع الن�سبي لأفراد العينات ح�سب متغير العمر (ن�سب مئوية)
فالفئة الأولى (�أقل من � 40سنة) تمثل �شباب المفكرين وقادة الر�أي ،في حين تمثل الفئة
(� 50سنة ف�أكثر) جيل �شيوخ الفكر والحكماء منهم� ،أما الفئة (� 50 – 40سنة) فتمثل جيل
الن�ضج �أو الجيل الأو�سط من المفكرين والقادة� ،أو ما �أطلقنا عليهم «جيل الكبار».
وتدلنا قراءة الجدول رقم ( )2كيف �أن ن�سبة تمثيل فئة ال�شباب محدودة في الجولة
الأولى ،ثم تزايدت تدريج ًّيا عبر الجوالت وفاقت �أكثر من ن�صف عينة الجولة الثالثة.

و�أن فئة الحكماء (�أكثر من � 50سنة) لم تنخف�ض عن ربع العينة في �أي جولة من الجوالت،
بعد �أن كانت قد اقتربت من الن�صف في الجولة الأولى؛ وال�سبب هو �ضيق وقت هذه الفئة،
و�ضعف حما�سة البع�ض منهم كنتيجة لأ�سباب �صحية �أو نف�سية.
على �أن الملفت �أن جيل الكبار ( )50 - 40تراجع ب�شكل درامي مع تطور الجوالت
أي�ضا منطقي بحكم �أن هذا الجيل هو
الثالث (من � ٪43.7إلى  ، ٪23.9و )٪19.1وهذا � ً
�أكثر الفئات الثالث ان�شغا ًال بالعمل العام والأكاديمي والعائلي.
ووا�ضح �أن وجود مثل هذا التباين العمري قد �أثر على اتجاهات �أفراد العينة تجاه
الم�سائل المطروحة في ا�ستبانات دلفاي الثالث .و�سوف يت�ضح ذلك في عر�ض النتائج.
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التركيب العلمي لأفراد العينات
يو�ضح الجدول التالي رقم ( )3التركيب العلمي (متغيرات الدرجة العلمية) للعينات
الثالث لجوالت البحث:
الجولة الثانية (ن = )46

الجولة الأولى ن ()55

الجولة الثالثة (ن = )68

جامعي

ماج�ستير

دكتوراه

جامعي

ماج�ستير

دكتوراه

جامعي

ماج�ستير

دكتوراه

56.4

7.3

36.3

45.7

4.3

50

29.4

10.3

60.3

جدول رقم ()3
التوزيع الن�سبي لأفراد العينات ح�سب متغيرات الدرجة العلمية (ن�سب مئوية)
تدلنا قراءة الجدول رقم ( )3على االرتفاع الملحوظ في ن�سبة م�شاركة حاملي درجات
الماج�ستير والدكتوراه طوال الجوالت الثالث (من � ٪36.3إلى  )٪60.3على �أن هذا
االرتفاع ظاهري؛ �إذ �إنه مع تناق�ص �أعداد اال�ستمارات العائدة من الجولة الثانية ،مع �ضرورة
االهتمام في الجولة الثالثة بالتوجهات وال�سيا�سات التنموية واللغوية وخططها؛ كان من المهم
التوجه نحو عينة منتقاة من المخت�صين ومعظمهم من حاملي الدكتوراه للم�شاركة في هذه
الجولة ،مع �إعالمهم بما تم في الجوالت ال�سابقة ،لذا ارتفعت ن�سبة الم�شاركين من حملة
الماج�ستير والدكتوراه .وفي نف�س الوقت انخف�ضت ن�سبة حاملي البكالوريو�س واللي�سان�س
نظرا لقلة الحما�سة واتجاه ا�ستبيان الجولة الثالثة �إلى ت�صعيد م�سائل تخطيطية
للجامعيين ً
و�سيا�سات لغوية؛ وهو �أمر يفوق قدرات البع�ض من الممار�سين لتعليم اللغة في المدار�س.

التركيب التخ�ص�صي لأفراد العينات
�أ -ي�شير الجدول رقم (� )4إلى توزيع �أفراد العينات وفقًا لمتغيرات التخ�ص�ص ما بين علوم
�إن�سانية اجتماعية وعلوم طبيعية وحيوية.
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الجولة الأولى ن ()55

الجولة الثانية (ن = )46

الجولة الثالثة (ن = )68

علوم �إن�سانية

علوم طبيعية

علوم �إن�سانية

علوم طبيعية

علوم �إن�سانية

علوم طبيعية

74.5

25.5

87

13

73.5

26.5

جدول رقم ()4
التوزيع الن�سبي لأفراد العينات ح�سب متغير التخ�ص�ص (ن�سب مئوية)
ويو�ضح الجدول رقم (� )4أن المخت�صين في العلوم الإن�سانية واالجتماعية يمثلون ثالثة
�أرباع العينات �أو �أكثر ،وهذا �شيء منطقي بحكم انت�ساب مو�ضوع الهوية واللغة ب�شكل عام
مو�ضوعا وبح ًثا ومعالجة.
لهذه التخ�ص�صات،
ً
تخ�صيبا للر�ؤية من
على �أن ن�سبة ربع �أفراد العينات في الجولتين الأولى والثالثة يمثل
ً
جانب المخت�صين في كافة التخ�ص�صات .والملفت كذلك �أن التوزيع في الجولتين الأولى
والثالثة يكاد يتطابق بين العلم الإن�ساني والطبيعي.
ب -و�إذا دققنا النظر داخل ِّ
كل مجال من مجاالت العلوم الإن�سانية والطبيعية نجد �أن
تخ�ص�صات النخبة المجتمعية هي:
• العلوم الطبيعية:
الطب الب�شري والأ�سنان والهند�سة والعلوم والزراعة.
• العلوم الإن�سانية واالجتماعية:
اللغة العربية و�آدابها وطرق تدري�س اللغة العربية واللغات (الإنجليزية والفرن�سية
والألمانية) والعلوم التربوية وعلم النف�س وعلم االجتماع والفل�سفة.
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التركيب المهني لأفراد العينات
ي�شير الجدول رقم (� )5إلى توزيع �أفراد العينات طبقًا للمهن والوظائف التي ي�شغلونها
كالتالي:
الجولة الأولى ن ()55

الجولة الثانية (ن = )46

الجولة الثالثة (ن = )68

الممار�سون

�أ�ساتذة

الممار�سون

�أ�ساتذة

الممار�سون

�أ�ساتذة

بالتعليم العام

جامعات

بالتعليم العام

جامعات

بالتعليم العام

جامعات

49

51

63

37

33.8

66.2

جدول رقم ()5
التوزيع الن�سبي لأفراد العينات ح�سب التركيب المهني (ن�سب مئوية)
تقريبا بين مجالي التوظيف
وتو�ضح قراءة الجدول رقم (� )5أن العينة وزعت بالت�ساوي ً
(التعليم العام ،الجامعات) في الجولة الأولى ،ثم تراجعت �أعداد �أ�ساتذة الجامعات فانخف�ضت
ن�سبتهم �إلى ( )٪37ثم ارتفعت �إلى ( )٪66.2بعد �إدماج عدد من الخبراء ذوي الدراية
الوا�سعة ب�سيا�سات التعليم والتنمية اللغوية.
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توزيع �أفراد العينة وفقًا لمتغير نوع المدر�سة التي تخرجوا فيها
يو�ضح الجدول رقم ( )6توزيع �أفراد عينات الجوالت الثالث وفقًا لنوع المدر�سة التي
تخرجوا فيها:
الجولة الأولى ن ()55

الجولة الثالثة (ن = )68

الجولة الثانية (ن = )46

حكومية

�أزهرية

خا�صة ولغات

�أجنبية

حكومية

�أزهرية

خا�صة ولغات

�أجنبية

حكومية

�أزهرية

خا�صة ولغات

�أجنبية

89.1

-

10.1

-

87

-

13

-

79.4

1.5

17.6

1.5

جدول رقم ()6
التوزيع الن�سبي لأفراد العينات وفقًا لنوع المدر�سة التي تخرجوا فيها (ن�سب مئوية)
وتدلنا قراءة الجدول رقم (� )6أن غالبية �أفراد العينات على امتداد الجوالت الثالث هي
من خريجي المدار�س الحكومية الر�سمية ،في حين �إن خريجي المدار�س الخا�صة واللغات لم
ال�سد�س ( )٪13في الجولة الثانية،
تتجاوز ُثمن عينة الجولة الثانية ( )٪13كما لم تزد على ُ
ولم ي�شارك �سوى خبير واحد من خريجي المدار�س الأزهرية ،وخبير واحد من خريجي
المدار�س الأجنبية ،رغم حر�ص الباحث ال�شديد على وجود هذه النوعيات �ضمن الم�ستجيبين
في البحث.

خطة التحليل الإح�صائي
حر�صنا منذ البداية على �أن ن�ستخدم الدرا�سة الميدانية كم�ؤ�شر فقط ،لذا فلم ن�ستغرق في
التركيز على الأ�ساليب الإح�صائية المبالغ في تعقيدها ،ولكننا اتبعنا خطة ب�سيطة ووا�ضحة
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وال تتعار�ض �إطالقًا مع الهدف من البحث وال مع طبيعة التقنيات الم�ستخدمة ،وتتبلور هذه
الخطة في الخطوط التالية:
 ح�ساب التكرارات ِّلكل جولة والن�سب المئوية لخاليا الجداول.
لكل عبارة من عبارات اال�ستبيان داخل ِّ
 ح�ساب الوزن الن�سبي ِ ّكل �س�ؤال على حدة في
ِّ
كل جولة من الجوالت.
كل عبارة داخل ِّ
 ح�ساب ترتيب ِّكل �س�ؤال على حدة اعتما ًدا على قيا�سات الوزن
الن�سبي للعبارات (من � 1إلى .)10
 ا�ستخراج اختبار التباين (ت) لح�ساب الفروق بين بيانات ِّكل جدول من الجداول
لمعرفة م�ستوى الم�صادفة فيها ودالالتها ،وذلك بالن�سبة لمتغيري النوع والعمر
والدرجة العلمية ،ومتغير التخ�ص�ص.
 معامل للمقارنات البعدية ك�إجراء بعدي لمقارنة الفروق بين متو�سطات الدرجاتوعالقتها ببع�ض متغيرات البحث.
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الف�صل الثاني
الهوية بين مطرقة الما�ضي و�سندان العولمة
مقدمة
لعل المفارقة التي نرى �أولوية �إبرازها عندما نت�صدى لتعريف مفهوم الهوية هي ما طرحه
جوتلوب فريجه  .Gotllob Fregeوم�ؤداها �أن الهوية مفهوم ال يقبل التعريف؛ وذلك لأن َّ
كل
تعريف هو هوية بحد ذاته ،فالهوية مفهوم �أنطولوجي وجودي يمتلك خا�صية �سحرية ت�ؤهله
للظهور في مختلف المقوالت المعرفية .وهو يتمتع بدرجة عالية من العمومية والتجريد تفوق
مختلف المفاهيم الأخرى المجان�سة والمقابلة له .ومع ذلك كله وعلى الرغم من الغمو�ض
الذي يلف مفهوم الهوية ويحيط به ،يمتلك هذا المفهوم طاقة ك�شفية لفهم العالم بما ي�شتمل
عليه من كينونات الأنا والآخر(.((1
وتحديدا ال بد �أن ي�ؤخذ في االعتبار دالالته
لذا ،ف�إن �أي اقتراب من المفهوم تعريفًا
ً
المتنوعة ،اللغوية والتاريخية والفل�سفية وال�سو�سيولوجية.
فمن زاوية لغوية ،نجد مفهوم «الهوية» العربي يقابل كلمة  Identityفي الفرن�سية
والإنجليزية ،وهو من �أ�صل التيني ،ويعني :ال�شيء نف�سه� ،أو ال�شيء الذي هو ما هو عليه� ،أي
�إن ال�شيء له الطبيعة نف�سها التي لل�شيء الآخر .كما يعني هذا الم�صطلح في الفرن�سية مجموع
�شخ�صا معروفًا �أو متعي ًنا؛ �أما في اللغة العربية فنجد �أن
الموا�صفات التي تجعل من �شخ�ص ما
ً
الهوية م�صدر �صناعي مركب من «هو» �ضمير المفرد الغائب المعرف ب�أداة التعريف «الـ»
ومن المالحقة المتمثلة في الـ «يـ» الم�شددة وعالمة الت�أنيث �أي «ـة»(.((1

( ((1علي �أ�سعد وطفة�« ،إ�شكالية الهوية واالنتماء يف املجتمعات العربية املعا�رصة» ،جملة امل�ستقبل العربي ،العدد .100 :)2002( 282
( ((1عفيف البوين« ،يف الهوية القومية العربية» ،جملة امل�ستقبل العربي ،العدد ( 57نوفمرب .5 :)1983

والملفت تاريخ ًّيا �أن الهوية لم تكن في ذهن �أ�سالفنا؛ فالم�صباح المنير ،والقامو�س
المحيط ،ول�سان العرب ،تخلو من هذا الم�صطلح الحديث(.((1
كما �أن المفهوم الإغريقي عن «المواطنة في �أثينا» كان �أول نوع من الهويات حددت
الهوية ،ور�أى �أنها هوية فردية تناق�ض هوية الدولة .وقد انعك�ست هذه الهوية في فل�سفة
�أر�سطو (في قوانين الفكر الأ�سا�سية) وغيره من الفال�سفة .وطرحوا مبد أ� «التفرد» الذي
كان ج�سد الفرد وروحه هما المو�ضوع فيه ،كما كانت م�سائل التفرد والهوية الفردية من
موا�ضيع القرون الو�سطى والحديثة ،وتجلت في كتابات فال�سفة مثل كانت وهيجل ونيت�شه
وفرويد� ...إلخ(.((1
فاال�ستعماالت الأولى للمفهوم فيما يتعلق بالفرد لم يحدث �إال في القرن ال�سابع ع�شر
كما ي�شير معجم �أك�سفورد عندما جاءت �إلى الوجود «الذات التنويرية»  -على حد تعبير
مكتفيا بذاتهُ ،منح
�ستيوارت هول  -ا�ستنا ًدا �إلى المفهوم عن الإن�سان باعتباره مرك ًزا وفر ًدا
ً
قدرات العقل والوعي والفعل؛ فكان المركز الجوهري للذات هو هوية ال�شخ�ص(.((1
لذا تطابقت الهوية في �أول الأمر مع الذات ،فهي تتعلق بكون �شخ�ص ما �أو كون جماعة
�شخ�صا �أو �شي ًئا �آخر .لذا ،ف�إن �س�ؤال
قادرا �أو قادرة على اال�ستمرار في �أن تكون ذاتها ،ولي�س
ً
ما ً
الهوية �أ�صبح يعبر عن ت�أكيد مبادئ «الوحدة» في مقابل «التعدد �أو الكثرة» ،و«اال�ستمرار»
في مقابل «التغير والتحول»( .((1ومن ثم تر�سخ المفهوم الم�ؤ�س�س للهوية التي يطلق عليها

( ((1فالهوية ت�رشح على �أنها م�ستقاة من الفعل هوى �أي �سقط من �أعلى� ،أو يكون معناها «البئر املقعرة» ،على �أننا ال نعدم وجود حماوالت
بذلها فال�سفة عرب لتعريف الهوية؛ فهي عند اجلرجاين« :الآخر املتعقل من حيث امتيازه عن الأغيار ،وعند ابن ر�شد :تقال بالرتادف
على املعنى الذي يطلق عليه ا�سم املوجود� .أما الفارابي فيقرتب �أكرث ويعرف هوية ال�شيء ب�أنه عينته وت�شخي�صه وخ�صو�صيته ووجوده
املتفرد له ،الذي ال يقع فيه �أ�رشاك ،انظر� :سعيد �إ�سماعيل علي ،الهوية والتعليم (القاهرة :عامل الكتب24-23 :)2005 ،؛ البوين،
«يف الهوية القومية العربية».5 :
(� ((1إبراهيم را�شد احلو�سني� ،أثر التحديث الغربي يف الهوية يف جمتمع �إ�سالمي :الإمارات العربية املتحدة :حالة درا�سة (ال�شارقة :دائرة الثقافة والإعالم،
.32-31 :)2001
( ((1كيفن روبنز« ،الهوية» ،يف مفاتيح ا�صطالحية جديدة :معجم م�صطلحات الثقافة واملجتمع ،حترير طوين بينيت ،ولوران�س غرو�سيربغ ،وميغان
موري�س ،ترجمة �سعيد الغامني (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة.701 :)2005 ،
( ((1املرجع ال�سابق.
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البيطار «المفهوم الميتافيزيقي» ،الذي يف�صل فيه الجوهر عن الوقائع والتحوالت الخارجية
بد ًال من ربطه بها(.((1
و�ضمن عباءة هذا المفهوم ظهر اال�ستخدام الحديث الأول له في �أواخر الخم�سينيات من
القرن الما�ضي على يد «�إريك �إريك�سون» ،الذي ربطه ب�إح�سا�س الفرد بنف�سه بو�صفه «هوية
فردية» تتميز ككيان عن الآخرين ،كما �صاغ مفهوم هوية الأنا .Ego Identity
و�سرعان ما حدث انتقال ج��ذري من المفهوم الميتافيزيقي للهوية �إل��ى المفهوم
«ال�سو�سيولوجي التاريخي» نتيجة ظهور مواقف م�ضادة للجوهرية .هذا المفهوم متجدد
يعطي الذات مفهو ًما اجتماع ًّيا ،والنظر �إليها «كخياالت ا�ستراتيجية» عليها �أن تتجاوب مع
الأحوال المتغيرة .فبدت هذه الهوية في ثوبها الأخير :ن�سبية ،وتاريخية ،وعر�ضة للتغيير،
و�إعادة الت�صوير با�ستمرار .ومن ثم �أ�صبحت الهوية ،بكافة �صورها ،تترجم في مكان ثالث
أبدا ،وتدفع
بين العالم والفرد ،وبين مختلف عمليات فهم الفرد للذات ،وهي عملية ال تنتهي � ً
الأفراد �إلى الت�سا�ؤل والتفكير في الطرق المختلفة لوجودها في مجتمع ما .وهذا الت�سا�ؤل
الدائم يقدم الهوية في �صورة خبرات عدم اليقين وال�شك ويجعلها تعمل على ت�شكيل طرق
�إدراك الب�شر للعالم الذي يعي�شون فيه ،وتمهد الطريق لفهم ال�سياقات الجديدة التي يواجهها
ُّ
كل فرد(.((1
وتتكامل عوامل كثيرة من �أجل ت�شكيل الهوية و�إعادة ت�شكيلها ،لعل في مقدمتها :اللغة
والأ�سرة والعقيدة والمدر�سة والم�ؤ�س�سات الإعالمية والخبرات ال�شخ�صية وغيرها .وات�ساقًا
مع طبيعة مو�ضوع البحث الحالي �سوف نركز على ما يلي:
الأ�سرة والهوية :تعد الأ�سرة هي الم�ؤ�س�سة الطبيعية الأولى والمرجعية الأخالقية التي يتلقى
فيها الطفل مفردات ثقافته وهويته .وهي المعنية بتدريبه على مهارات لغته وتفكيره وتلقنه
القيم الدينية والأخالقية التي تعتنقها؛ فمنها يمت�ص موروثه الثقافي ووعيه.
( ((1ندمي البيطار ،حدود الهوية القومية :نقد عام (بريوت :دار الوحدة.17 ،10 :)1982 ،

(Derin Atay and Ayse Ece, “Multiple Identities as Reflected in English-Language Education: The Turkish ((1
Perspective”, Journal of Language Identity and Education 8, no. 1 Feb 2009: 20-22.
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والملفت �أن هذا الدور التكويني للأ�سرة قد �أ�صبح مو�ضع �شك في الآونة الأخيرة؛
نتيجة التفكك الذي �أ�صاب بنيتها واال�ضمحالل التدريجي في �سلطاتها بحكم هيمنة عوامل
خارجية �أقوى؛ و�أهمها الم�ؤ�س�سات الإعالمية التي قل�صت من ال�سلطة الأبوية ،ولوثت القيم
المحيطة ببيئة الطفل و�شوهت وعيه وهويته(.((1
المدر�سة والهوية واللغة :المدر�سة هي االمتداد الوظيفي للأ�سرة؛ حيث ت�ست�أنف عملها
من حيث تنظيمها لخبرات وعمليات اجتماعية وثقافية وعقلية ومهارية معقدة ومتعددة تقوم
وتف�سيرا .كما تقوم المدر�سة بوظيفة
حجما وعمقًا
أ�سا�سا على ما بد�أته الأ�سرة وتزيد عليه:
� ً
ً
ً
مجتمعية هامة؛ وهي التقريب الثقافي بين �أبناء الطبقات االجتماعية المختلفة.
وال�شاهد �أن الم�ؤ�س�سة المدر�سية (مدر�سة وجامعة) تتراجع وتتدهور في �أداء مهامها
التكوينية والتوعوية .وتتجه الدرا�سات الحديثة �إلى الربط بين الهوية ولغة التعليم باعتبار
الأخيرة م�سئولة عن بناء العالقات االجتماعية المختلفة ،وال �سيما في الم�ؤ�س�سات المدر�سية.
ويقال �إن المدى الذي يقوم فيه متعلم اللغة بالحديث� ،أو ال�صمت� ،أو الكتابة والقراءة� ،أو
المقاومة �أو الرف�ض ،له دخل كبير في مدى القيمة التي ت�ضاف �إلى هذا المتعلم في �أي موقف
�أو جماعة.
والآخر يتجلى �أكثر عندما ننظر �إلى الهوية وتعلم اللغة الثانية؛ حيث يظهر تمييز وا�ضح
بين نوعين من الهويات« :هوية اجتماعية» ت�شير �إلى العالقة بين متعلم اللغة الفرد والعالم
االجتماعي الأو�سع الذي يتعرف عليه من خالل م�ؤ�س�سات مثل الأ�سرة والمدر�سة ،والعمل
والخدمات االجتماعية والمحاكم؛ «وهوية ثقافية» ت�شير �إلى العالقات بين الفرد و�أفراد
جماعة عرقية معينة بينهم تاريخ م�شترك ،ولغة م�شتركة ،وطرق مت�شابهة في فهم العالم.
أكيدا ت�شير �إليه الدرا�سات الحديثة يعرف بالأ�ساليب النقدية في تعلم
ولهذا ،ف�إن ثمة ت� ً
اللغات( ((1على �أهمية الدور الذي ت�ؤديه لغة التعليم في ت�أكيد �أو ذوبان الهوية القومية.
(� ((1ضياء الدين زاهر ،م�ستقبل القيم وقيم امل�ستقبل :دعوة للت�أمل (القاهرة :املركز العربي للتعليم والتنمية.42-41 :)2014 ،
(Norton, “Identity, Language and Critical Paradogies”: 1-13. ((1
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م�صدرا ها ًّما
الم�ؤ�س�سة الإعالمية والهوية :غدت الم�ؤ�س�سة الإعالمية في العقود الأخيرة
ً
من م�صادر الت�أثير والتن�شئة االجتماعية .وقد �أ�سهمت الم�ؤ�س�سة الإعالمية في ت�شكيل وعي
الأفراد ب�شكل وا�ضح ،وكان لها الدور الأعظم في ت�شكيل هوية �أجيال متزايدة من المواطنين
ب�شكل غير م�سبوق .ولكن مع توجه العولمة الثقافية �إلى التنميط الثقافي الكوني الذي ت�شكل
الثقافة الإلكترونية (ثقافة ال�صورة) فيه المرجعية الثقافية الوحيدة ،تعاظمت مكانة الم�ؤ�س�سة
الإعالمية ،ولكن على ح�ساب هدم �أ�س�س الهوية الوطنية ون�شر �أفكار وقيم التحديث (الغربي)
المعادية للخ�صو�صية من خالل ا�ستفزاز القيم المحلية التقليدية ،والحط من قدراتها وخلخلتها
�سعيا نحو الت�سويق لثقافة غربية ا�ستهالكية مغايرة بال جذور� ،أ�سا�سها الترويج ل�سال�سل مطاعم
ً
الأكالت ال�سريعة ،والريا�ضة ،والخدمات التليفزيونية� ...إلخ .وهذا معناه في تحليله النهائي
قولبة القيم و�سلوكيات مواطني المجتمعات غير العربية .وال ت�صبح الم�ؤ�س�سة الإعالمية في
هذا ال�سياق �آلية تجذير قيم و�سلوكيات هذه الثقافة الجديدة بقدر ما تكون �ساحة المعارك
الثقافية التي تت�صل بها ،فهي المحرك لكافة الأفكار والقيم وال�سلوكيات والمعارف ،بل
الإبداعات التي تبغي العولمة تكري�سها �ضمن برامج التن�شئة االجتماعية و�إعادة ت�شكيل
الهويات من خالل �سيادة هوية ثقافية وحيدة ومتفردة؛ هي الهوية والثقافة الغربية(.((2

البحث عن «الهوية» في التاريخ الم�صري الحديث
ت�شهد لنا وقائع التاريخ �أن نمو �س�ؤال الهوية (المتجدد) في التاريخ الم�صري الحديث
�إنما تم بف�ضل �صدمة الحداثة الأولى بقدوم الحملة الفرن�سية على م�صر عام  ،1798وما
�أعقبها من قيام الم�شروع النه�ضوي الق�سري (على النمط الغربي) لمحمد علي .الأمر الذي
قاد الفكر الم�صري �إلى البحث عن �إجابات ل�س�ؤال هويته وثوابته وعالقاته بالآخر ،و�إن كان
هذا الآخر هو الغازي والم�سيطر .وهنا لم يكن ٌّبد من التعرف على الأنا في مقابل الآخر.

( ((2زاهر ،م�ستقبل القيم وقيم امل�ستقبل46-45 :؛ �ضياء الدين زاهر ،وحممد قمرب ،اال�سرتاتيجية العربية للتعليم عن بعد (تون�س :املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم.)2005 ،
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ومن الجدير بالذكر �أن تداعيات الحملة الفرن�سية لفتت �أنظار العالم �إلى التاريخ العريق
لم�صر ،وموقعها الجغرافي اال�ستراتيجي ،ومكانتها الثقافية في النظام الدولي بعامة ،والعالمين
العربي والإ�سالمي بخا�صة ،هذا �إلى جانب عالقاتها المت�صاعدة مع دول �أوروبا.
كان محمد علي يتمتع بذكاء وقدرات خارقة جعلته يدرك منذ البداية �أن الأخذ بالعلم
والتكنولوجيا هو ال�سبيل الأوحد للتفوق الع�سكري؛ لذا فقد قام بجهود تعليمية وتربوية
وا�سعة� .أن�ش أ� من خاللها كليات الهند�سة والطب والتر�سانة البحرية في الإ�سكندرية والكليات
الع�سكرية والخدمات المدنية لخدمة م�شروعه الع�سكري وال�سيا�سي .لذا فقد تالزم مع
الم�شروع ال�سيا�سي والع�سكري م�شروع ثقافي مكمل له ،وذلك وفق اقتناع فحواه �أن
«الحداثة منهج متكامل ال ينجح في حقل �أو ميدان في ظل غيابه في الميادين الأخرى؛
فالجي�ش الحديث ال يكون إ� ّال ب�صناعة حديثة وال�صناعة الحديثة ال تكون إ� ّال باقت�صاد حديث،
وذلك ال يكون �إال بتعليم وثقافة حديثين ،وال يكون ذلك إ� ّال ب�إدارة حديثة»(.((2
ومن هنا اعتمد محمد علي في م�شروعه النه�ضوي الثقافي على �آليات وجهود عديدة،
ت�سل�سلت كالتالي:
�إر�سال بعثات علمية �إلى بلدان �أوروبا بد ًءا من عام  ،1809وذلك لإدارة دوالب العمل
أي�ضا
في الدولة والجي�ش .وقد اعتمد في هذا على خريجي الأزهر ب�شكل �أ�سا�سي ،ولكنه �ضم � ً
طال ًبا غير م�صريين من اللبنانيين وال�سوريين وبع�ض الأرمن واليونانيين وغيرهم .ولعل �أهم ما
يمكن الإ�شارة �إليه في تجربة محمد علي في البعثات ما يلي( :((2ربط �سيا�سة البعثات باعتبارات
التحديث والتطوير الثقافي االجتماعي ،وربط �سيا�ستها باعتبارات الت�شغيل والتوظيف وما
نواح �إنتاجية وعملية .وو�ضع خطة محكمة لتجهيز المبعوثين قبل �سفرهم ،تعتمد
تفر�ضه من ٍ
على اختيار دقيق و�إعداد لغوي ونف�سي متميز.

( ((2معن زيادة« ،املعامل الأوىل للم�رشوع النه�ضوي يف القرن التا�سع ع�رش» ،جملة الوحدة ،العدد  32 :)1987( 32 ،31وما بعدها.
( ((2للمزيد حول البعثات يف عهد حممد علي والدرو�س امل�ستفادة منها ،انظر� :ضياء الدين زاهر ،التخطيط اال�سرتاتيجي للتعليم اجلامعي العربي:
املنظومة و�آفاقها امل�ستقبلية (القاهرة :املركز العربي للتعليم والتنمية.490-437 :)2013 ،
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و�ضع خطة لال�ستفادة من المبعوثين العائدين من الخارج ،كما �ألزمهم ب�ضرورة ترجمة
ما تعلموه �إلى اللغة العربية ،لذا فقد كانت تدر�س علوم الطب والهند�سة في المدار�س العليا
الم�صرية باللغة العربية ومن مراجع مطبوعة في م�صر.
�إن�شاء نظام تعليمي حديث ،وذلك عندما اتجه لتطوير مناهج الأزهر حتى ت�ساعده على
تخريج كفاءات قادرة على االبتعاث �إلى الخارج ،وعلى تلبية احتياجات م�شروعه النه�ضوي،
وال �سيما المت�صل بتجهيز الجي�ش .فحاول في البداية �إدخال العلوم الحديثة �إلى مناهج الأزهر
فوجد معار�ضة �شديدة من الأزهريين ،مما قاده �إلى الإ�سراع ب�إن�شاء نظامه التعليمي الحديث
الذي يخدم احتياجات م�شروعه ال�سيا�سي؛ ف�أن�ش أ� مدار�س (كليات) الهند�سة والطب والتر�سانة
البحرية والكليات الع�سكرية .وقد �أقام نظامه الجديد على �أ�سا�س مراحل ثالث :ابتدائية،
وثانوية ،وعالية ،ت�ؤدي ُّ
كل واحدة منها �إلى المرحلة التالية .وهكذا كان نظامه �أول نظام
تعليمي مقلوب في العالم فبد أ� من �أعلى �إلى �أ�سفل .وقد �أ�سهم هذا النظام التعليمي المدني
الجديد في ن�ش�أة االزدواجية التعليمية لأول مرة في تاريخ م�صر(.((2
خلق م�ؤ�س�سات و�أدوات ثقافية عززت من تي�سير العربية الف�صحى ون�شرها بين النا�س،
وزيرا للمعارف؛
ومنها «مطبعة بوالق» ،ثم «دار الكتب» التي �أن�ش�أها علي مبارك عندما كان ً
حيث حر�ص على جمع المخطوطات ،وت�سجيلها وتبويبها ،وتحقيقها ،ون�شرها وتي�سير
قراءتها ،و�إحياء التراث عن طريق طبع وتحقيق و�شرح كتبه.
ا�ستقدام العلماء والخبراء الأجانب؛ للإ�شراف على �إن�شاء المدار�س العليا والمتخ�ص�صة،
�إلى جانب تنظيم الجي�ش الم�صري ال �سيما على النمط الفرن�سي .هذا �إلى جانب عدد من
الخبراء لإدارة دوالب العمل الحكومي.
التو�سع في �إن�شاء المدار�س الأجنبية والخا�صة ومدار�س الإر�ساليات؛ حيث �سمح
للجاليات الموجودة في م�صر (الإيطالية واليونانية والأرمينية والفرن�سية والألمانية وغيرها)
(� ((2أحمد عزت عبد الكرمي ،تاريخ التعليم يف م�رص ،مج ،1 .ع�رص حممد علي (القاهرة :مكتبة النه�ضة امل�رصية)1938 ،؛ منري عطا اهلل �سليمان،
ور�شدي لبيب ،وحممود عبد الرزاق �شف�شق ،تاريخ ونظام التعليم يف اجلمهورية العربية املتحدة ،ط( 2 .القاهرة :الأجنلو امل�رصية)1968 ،؛
�أبو الفتوح ر�ضوان« ،تطوير التعليم االبتدائي يف م�رص»� ،صحيفة الرتبية ،العدد ( 4مايو .72-52 :)1955
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ب�إن�شاء المدار�س الخا�صة بها .وكانت �أول مدر�سة �أن�شئت هي مدر�سة الأمريكان االبتدائية،
وتم �إلحاقها بالكني�سة الأرثوذك�سية ببوالق عام  ،1748كما تعددت مدار�س الإر�ساليات
الأخرى والفرق الدينية والطوائف غير الإ�سالمية (الأقباط واليهود) .وبدهي �أن لهذا التو�سع
التب�شيري تداعيات �سلبية وخطيرة ظهرت نتائجها في مرحلة تالية .فالتو�سع في التعليم الأجنبي
وازدهاره في م�صر في الن�صف الثاني من القرن التا�سع ع�شر قاد �إلى تعدد الهويات والثقافات
المناوئة للهوية الإ�سالمية الم�صرية .و�أن الن�شاطات الدينية التي ازدهرت بو�ضوح بعد معاهدة
لندن عام � 1940ضخمت من حجم التعليم الأجنبي والإر�ساليات حتى و�صلت �إلى 152
مدر�سة عام  ،1878وبنف�س الدرجة �أدى االحتالل البريطاني بعد ق�ضائه على ثورة عرابي �إلى
ت�ضخم النفوذ الأوروبي وزيادة الجاليات الأجنبية ومدار�سها .فقد حاول هذا التعليم الت�أثير
على ال�شخ�صية الم�صرية وهويتها الوطنية ،وك�سر التما�سك الوطني ،ومن ثم تغريب الواقع
الثقافي في م�صر ،و�إحداث ازدواج ثقافي(.((2
ورغم �سقوط الم�شروع ال�سيا�سي لمحمد علي ،ف�إن م�شروعه الثقافي امتد ل�سنوات
طويلة ،وكان �أهم ما �أثاره هو «تنازع الهويات»؛ ف�إذا كانت الحملة الفرن�سية قد فجرت
م�شاعر البعد الإ�سالمي لدى الم�صريين عندما جرحتهم في عقيدتهم بتدني�س م�ساجدهم ،ف�إن
عهد محمد علي بمثابة �إعالء للهوية الإ�سالمية لم�صر ،خا�صة �أنه قد ادعى �أنه جاء ليخل�ص
م�صر من العثمانيين الذين خرجوا على الدين وال�شريعة ،ومن الفرن�سيين الذين دن�سوا دور
العبادة؛ مما �أتاح لرموز نه�ضوية مثل الطهطاوي ا�ستخدام المعايير الإ�سالمية لت�أكيد هويته
الإ�سالمية – الم�صرية – العربية؛ للك�شف عن ثغرات الح�ضارة الفرن�سية؛ و�أهمها :الربا،
وا�ستهتار الفرد بالقيم الأخالقية والدينية ،و�سهولة المر�أة ،وتزلف الرجل �إليها( ((2في الوقت
الذي �سعى فيه �إلى �إن�شاء مدر�سة الأل�سن وا�شتغل بالترجمة.

( ((2ملعاجلة تف�صيلية لهذه النقطة ،انظر :عبد الكرمي ،تاريخ التعليم يف م�رص 275 :وما بعدها؛ عا�شور �أحمد عا�شور علي عمري ،تطور التعليم
الأجنبي يف م�رص من عام  ،2006–1956يف �ضوء املتغريات املجتمعية (ر�سالة ماج�ستري ،جامعة عني �شم�س .كلية الرتبية)2010 ،؛ ن�شوى
ماهر حممد كرم اهلل ،تطور تعليم الإجنليزية يف م�رص يف الفرتة من ( 1996-1956ر�سالة ماج�ستري ،جامعة عني �شم�س .كلية الرتبية.)1999 ،
(� ((2أنطوان املقد�سي ،ال�صورة العربية عن احل�ضارة الأوروبية الغربية واال�ستجابة لهذه ال�صورة ،يف العالقة بني احل�ضارتني العربية والأوروبية ،وقائع ندوة
هامبورغ ،ني�سان( 1983 ،تون�س :الدار التون�سية.90 :)1985 ،
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ولعل هذه الجهود اقترنت ب�إن�شاء الطهطاوي لمدر�سة الأل�سن وا�شتغاله بالترجمة وعمل
على تب�سيط النحو ،وتحرير الن�سخة العربية من جريدة «الوقائع» ،و�أ�شرف على مجلة «رو�ضة
المدار�س» عام  ،1870واتبع �أ�سلو ًبا ع�صر ّيًا �شائقًا وجذا ًبا �أثر في كتابات غيره .كما برز
ال�شيخ جمال الدين الأفغاني وتلميذه ال�شيخ محمد عبده وتكوينهما جمعية العروة الوثقى
التي قادت حركة التجديد الإ�سالمي ،كما انتقدت في الوقت ذاته المدار�س الأجنبية التي
تكاثرت في �أيامهما .ور�أى ال�شيخ محمد عبده �أن المدار�س الأجنبية رفيعة الم�ستوى ،ولكنها
تقتلع جذور ال�شباب الوطنية والدينية؛ �أما المدار�س الدينية فجامدة في ع�صر يت�سم بالحيوية
والتجديد ،في حين �إن المدار�س الر�سمية هجينة تجمع بين عيوب االثنتين ال�سابقتين(.((2
كما ا�شتهر ال�شيخ محمد عبده بكتابة المقال ال�صحفي وما يت�ضمن من نماذج وتعابير
و�أ�شكال عر�ض ،وعمل بالتدري�س في «دار العلوم» ،ف�أحيا العربية والآداب والعلوم الدينية
ونماها بمفاهيم ثقافية نقدية تحليلية اجتماعية(((2؛ ثم جاء من بعدهم م�صطفى �صادق الرافعي
وم�صطفى لطفي المنفلوطي وعبد اهلل النديم الذين كانوا من �أحر�ص النا�س على لغتهم المقد�سة
وخا�ضوا من �أجلها �أ�شر�س المعارك و�أنبلها.
وفي المقابل ت�صاعد المد الغربي التغريبي لي�ؤكد «هوية غربية» ظهرت في البداية مع
انت�شار الأفكار الو�ضعية وقيم الثقافة الغربية بين الطبقات الجديدة التي �أن�ش�أها بالدرجة الأولى
النظام التعليمي الحديث ،ولكن �سرعان ما انت�شرت في الن�صف الثاني من القرن التا�سع ع�شر
هذه الأفكار وعمقت التغريب في المجال العام ،وعلى م�ستوى الحياة ال�شخ�صية للأفراد؛
وذلك في �شكل :المالب�س ،وا�ستخدام المال ،ونمط المنازل ال�سكنية ،والعالقات بين الأفراد
التي تبدلت وبدرجة كبيرة ،و�شيوع الفنون.
�إذن ،فمع انك�سار الموجة التحديثية في عهد محمد علي وحفيده �إ�سماعيل ،وهزيمة
�أحمد عرابي ،فقد كانت تلك الهزيمة «�إيذانًا بالتحول نحو �أ�سئلة �أخرى تطرح من جديد
المرجعية النظرية للتقدم على ب�ساط البحث ،وتناق�ش مدى مالءمتها للمجتمع الإ�سالمي.
( ((2جمال الدين ال�شيال ،تاريخ الرتجمة واحلركة الثقافية يف ع�رص حممد علي (القاهرة :دار الفكر العربي.20 :)1951 ،
( ((2املقد�سي ،ال�صورة العربية عن احل�ضارة الأوروبية الغربية.94 :

35

منذ تلك اللحظة ابتد�أت عنا�صر �أ�سئلة «الهوية» بالتكوينَ ،من نحن؟ وكيف ندير
م�سائل التقدم؟ ولماذا تخلف الم�سلمون وتقدم غيرهم؟ ظهر �س�ؤال الهوية في تلك المرحلة
ً
مرتبطا .((2(»...ف�إن الهوية العربية الإ�سالمية ا�صطدمت بتوجهات مناوئة ،دعمها االحتالل

البريطاني للبالد عام  1882فقامت «�أر�ستقراطية �إنجليزية» مفردة ل�سانها كلغة حكم وثقافة
و�إدارة ،وناف�ست اللغة الفرن�سية التي ظلت تحتفظ بمناطق نفوذ في مدار�س �أجنبية وبيوت
م�صرية فحوربت اللغة العربية في ذاتها وفي �أهلها الذين يتكلمون بها ،و�أ�صبحت عند ه�ؤالء
الأر�ستقراطيين لغة جهل وتخلف وفقر؛ ولهذا كانت النخبة في م�صر ،وهي عنا�صر عرقية
�أوجن�سية مختلفة؛ تركية ،وفرن�سية ،و�إنجليزية ،ويونانية ،و�أرمينية ،و�إيطالية ،و�شامية  -ذات
نزعة متفرنجة وتتكلم ب�أل�سنة �أجنبية(.((2
والملفت �أن هذا التيار قد بد أ� مع بع�ض المفكرين ال�سوريين من خريجي المدار�س
الأجنبية ،الذين انتقلوا �إلى م�صر في �أواخر القرن التا�سع ع�شر وا�ستقروا فيها وكانت لهم
�صحفهم لن�شر �أفكارهم ف�شكلوا بالنتيجة «مدر�سة» دخلت في �صراع مع مدر�سة «ال�شيخ
محمد عبده» ،التي كانت ت�سيطر �إذ ذاك على غالبية الر�أي العام الثقافي وال�شعبي في العالمين
العربي والإ�سالمي .وقد ظهرت �أفكارهم مع مجلة «المقتطف» التي تبنت هذه الأفكار
ون�شرتها بلغة وا�ضحة �سهلة ،وكان في مقدمة ه�ؤالء �شبلي ال�شميل وفرج �أنطون ،وقد تحم�س
لهم من الم�صريين �سالمة مو�سى و�أحمد لطفي ال�سيد و�إ�سماعيل مظهر وطه ح�سين و�آخرون.
بل �إن م�صطفى كامل الم�سلم ًّ
جدا اعتبر �أن م�صر جزء من الغرب(((3؛ كما �أن �أحمد لطفي
ال�سيد دعا �إلى الفرعونية الم�صرية معه و�سالمة مو�سى الذي دعا �إلى اال�شتراكية الفابية ،وتعليق
التراث وحذو الخط الذي �سلكه وي�سلكه الغرب.
معتمدا
وقد ن�شطت الوطنية الم�صرية في اتجاه معاك�س يعمل على طرح �أكثر تقد ًما للهوية
ً
على ت�أكيد الهوية الإ�سالمية والم�صرية ،واالعتزاز بالعربية ،ويحاول فر�ض تدري�سها بالمدار�س
( ((2فهيمة �رشف الدين« ،جتديد الفكر العربي :الثوابت  -التغريات  -التحديات» ،يف الثقافة العربية والرتاث ،كتاب الرافد ( 7ال�شارقة :دائرة
الثقافة والإعالم.55-54 :)1998 ،
(� ((2إبراهيم بيومي مدكور ،جممع اللغة العربية يف ثالثني عا ًما  ،1962-1932مج( 1 .القاهرة :جممع اللغة العربية.50-49 :)1964 ،
( ((3املقد�سي ،ال�صورة العربية عن احل�ضارة الأوروبية الغربية 98 :وما بعدها.
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الم�صرية ،وكان عبد اهلل النديم والمنفلوطي والرافعي على ر�أ�س ه�ؤالء الوطنيين الذين هاجموا
«المت�أوربين» من دعاة التفرنج الذين يتكلمون �أية لغة �إال لغتهم القومية «العربية» .ومع فوران
قرارا في عام 1907
الح�س الوطني وانت�شار الوعي� ،أ�صدر �سعد زغلول كوزير للمعارف ً
بجعل تدري�س ِّ
كل المواد باللغة العربية على �أن يكون تدري�س اللغات الأخرى ب�صفتها �أجنبية،
ولي�ست لغات تعليم وتخاطب(.((3
ومع تنازع الهويات الغربية والإ�سالمية وت�صارعها ا�ستطاعت الهوية الإ�سالمية �أن
تك�سب مواقف كثيرة فيما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية ،و�صار التدري�س بالتعليم
االبتدائي في ِّ
كل المواد باللغة العربية في عام  ،1912ثم اكت�سب التعليم الثانوي هذا الحق
في عام  .1915الأمر الذي �أدى �إلى تقلي�ص دوائر اللغات الأجنبية حتى جاءت ثورة يوليو
 ،1952وتم تم�صير التعليم و�سادت العربية كلغة علم وتعليم .وفر�ض تدري�سها في المدار�س
الأجنبية التي خ�ضعت لإ�شراف وزارة التربية والتعليم في م�صر ،و�ضعفت �شوكة التغريبيين في
م�صر ،خا�صة بعد انت�صار الدعوة �إلى اال�شتراكية في �أوائل ال�ستينيات .و�إن كانت «النك�سة»
التي �أعقبت انهزام الجيو�ش العربية في � 1967أمام �إ�سرائيل قد �سببت ردة من جديد لدى
البع�ض القتداء النموذج الغربي وتعزيز الهوية الغربية لم�صر كنتيجة للتفاعل مع الحرب؛
حيث �ساعدت العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية والتجارية مع الغرب بجانب معايير االقت�صاد
الليبرالي (اقت�صاد ال�سوق) واالنفتاح االقت�صادي ،والفر�ص المتاحة للم�شاريع الحرة ومعاهدة
وخ�صو�صا خالل الن�صف الأخير من
ال�سالم مع ال�صهاينة على ت�شجيع الهوية الغربية في م�صر
ً
ال�سبعينيات.
وتحت ت�أثير هذه التطورات �أ�صبح ال�شعب الم�صري يعرف جوانب كثيرة من الثقافة
الغربية ال�سائدة ف�شاع عديد من الكلمات الإنجليزية �ضمن الحديث اليومي لرجل ال�شارع
أي�ضا �أ�صبحنا نراها في �أ�سماء المحالت ومطاعم الوجبات ال�سريعة
ولقارئ ال�صحف و� ً
والأ�سواق وال�سلع الم�ستوردة والم�صطلحات الم�ستخدمة حدي ًثا.
وحا�رضا» ،يف
ما�ضيا
(� ((3سعد اخلادم ،الأزياء ال�شعبية ،املكتبة الثقافية ( 49القاهرة :دار القلم48-47 :)1961 ،؛ حممود قمرب« ،اللغة العربية:
ً
ً
ندوة �آفاق تطوير اللغة العربية (القاهرة :املركز العربي للتعليم والتنمية.)2000 ،
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وقد زادت «العولمة الثقافية» من في�ضان الأفالم والأدوات الثقافية الغربية غير المراقبة
والمعب�أة بالقيم المغايرة للمجتمع ،كما �صعدت م�س�ألة ان�ضمام م�صر �إلى تحالف «المتو�سطية»
بارزا؛ مما خلق �أزمة جديدة للهوية داخل
دول البحر الأبي�ض المتو�سط ،و�أخذت فيه مكانًا ً
م�صر ،وبد أ� النا�س والمثقفون يناق�شون ما �إذا كانت م�صر �سيتم تغريبها بالكامل على ح�ساب
هويتها الإ�سالمية الأ�صيلة .وبدت في الأفق مالمح انكما�ش في عالقات م�صر مع الدول
الإ�سالمية وجاراتها العربية في ظل نظام ي�ساند التغريب ،ويدعو �إلى نزعات ليبرالية مفرطة
تعتبر القطيعة مع التراث العربي الإ�سالمي ً
�شرطا الز ًما للتحديث .و�أ�صبح التحديث مرادفًا
للتغريب حتى هذا ال�شيء لم يكن في الم�شروع ال�سيا�سي والثقافي لمحمد علي الذي حر�ص
على الهوية الإ�سالمية برغم تعامله مع المنجزات المادية للح�ضارة الغربية .وعا�ش ال�شعب
الم�صري في ظل ثقافة لي�ست �شرقية بالكامل ولي�ست غربية بالكامل.
ومن ثم ،ف�إن المع�ضلة التي يواجهها هذا ال�شعب لي�ست عقبة ثقافية بالن�سبة �إليهم ولكنها
في الإ�سراع المتزايد من �آليات الثقافة الغربية ،وعلى ر�أ�سها فتح الأبواب �أمام �إن�شاء المدار�س
والجامعات الأجنبية ومدار�س اللغات والمدار�س التجريبية ،التي لم تهدد فقط فر�ص العدالة
االجتماعية �أمام المواطن العادي ،بل الأهم هو في دورها في محاولة تكري�س الهوية الغربية
لتحل محل الهوية التقليدية التي ت�شكلت من خالل المعايير والنماذج الدينية وال�شرقية .فهذه
المدار�س والم�ؤ�س�سات الأكاديمية زادت بحجة مواكبة ع�صر العولمة من حيث �إتقان اللغات
الأجنبية ،و�أ�صبح التعليم باللغة الإنجليزية جز ًءا ال يتجز أ� من التعليم القومي الم�صري �إلى
الحد الذي جعل �إجمالي الطالب الدار�سين للإنجليزية ي�صلون �إلى نحو ن�صف مليون طالب
في  1707مدار�س �أجنبية خا�صة وتجريبية للغات في العام  ،((3(2010 /2009هذا غير
الطالب في الجامعات الأجنبية.

( ((3وزارة الرتبية والتعليم .مركز معلومات وزارة الرتبية والتعليم ،كتاب الإح�صاء ال�سنوي ( 2010 /2009القاهرة :مركز معلومات وزارة الرتبية
والتعليم.)2010 ،
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الف�صل الثالث
�إ�شكاليات لغة التعليم وتداعياتها على الهوية
ولعل في مقدمة هذه الإ�شكاليات ما يلي:
الإ�شكالية الأولى� :سيا�سة لغوية غائبة
على الرغم من الن�ص في الد�ستور �أن اللغة العربية هي اللغة الر�سمية للدولة ،فال يوجد
�أحد من الم�سئولين التنفيذيين ي�صدر توجيهاته باللغة العربية ال�صحيحة ،وكذلك في �ضبطهم
اعتبارا من ثورة يوليو 1952؛ ويعزى ذلك �إلى �أن الثوار الذين حكموا
وبياناتهم ،وذلك
ً
البالد لم يكونوا يجيدون العربية ،ولم تكن اللغة �إحدى �أولوياتهم.
�أما قبل عام  1952فقد كانت هناك توجهات لغوية وا�ضحة تجلت في حر�ص كبار
رجال الدولة من الم�صريين م�سلمين وم�سيحيين على اللغة العربية الف�صحى في خطبهم وفي
داخل البرلمان .وال يعني هذا انت�شار اللغة العربية على م�ستوى ال�شعب؛ لأن اال�ستعمار
والحكومات المتتالية  -ونق�صد ر�أ�س الحكم  -لم تكن م�صرية ،ون�سبة المتعلمين كانت
�ضئيلة ،وكان هدف المدر�سة �إخراج جيل من الموظفين ال جيل من المواطنين الم�صريين.
�أما الآن وبرغم ِّ
كل الجهود المبذولة في مجاالت تطوير اللغة العربية ،فنتائج هذه
الجهود ما زالت مبعثرة ومحدودة ،لعدم ارتباطها ب�سيا�سة لغوية ت�سعى �إلى تمكين اللغة
العربية ،وتربطها بال�سيا�سات التنموية القا�صدة �إلى تلبية االحتياجات االجتماعية والثقافية
للفرد والمجتمع ،وذلك باعتبار �أن ال�سيا�سة اللغوية دالة على الم�ستويات الثقافية والعلمية
لمجتمعهم.
وكان من جراء غياب مثل هذه ال�سيا�سة حتى ا�ستراتيجية لغوية �أن �أ�صبحت حركة تطوير
و�إ�صالح اللغة وبرامجها في الم�ؤ�س�سات الثقافية والتعليمية �أميل �إلى التخبط والتكرار ،وعدم
التن�سيق ،والتجزيئية الم�ؤ�س�سية ،وتتم دون �إدراك للن�سيج الم�شترك الذي يحتويها جمي ًعا .هذا
�إلى جانب غياب الأولويات الأ�سا�سية لمجمل حركة الإ�صالح اللغوي.

لهذا كله غابت ق�ضية النهو�ض باللغة العربية عن مق�صورة الزعماء وال�سا�سة ،وعن برامج
العمل ال�سيا�سي و�أحزابه ،وك�أنها لي�ست مكونًا �أ�سا�س ًّيا للأمن القومي الم�صري .كما �أنها
غابت عن خطط وم�شروعات التنمية الثقافية واالجتماعية تلك التي ترعاها الدولة وتعب أ� من
�أجلها ُّ
كل الجهود.
ومما زاد الطين بلة تخلي المثقفين من علماء و�أدباء وفنانين عن م�سئولياتهم الأدبية في
تدعيم «�أر�ستقراطية لغوية» ت�ؤمن بقومية اللغة و�أهميتها في تكوين الهوية الثقافية العربية،
وتحر�ص على خلق نماذج لغوية م�شرقة بمعانيها ،وم�ؤثرة ب�أ�ساليبها ،وملهمة بجمالها وقيمها
كتابة وكال ًما في ِّ
كل مجال.
لذا ،من المهم االتفاق على ق�سمات ل�سيا�سة لغوية مهمتها النهو�ض باللغة العربية ا�ستنا ًدا
�إلى عمل جماعي تمثله جهود المخل�صين من العلماء المتخ�ص�صين لدرا�سة مناهج اللغة
العربية ،و�أ�ساليب تدري�سها ،واختيار ما يقدم للتالميذ في المراحل التعليمية فيحببهم في اللغة
ويقربها �إلى �أفهامهم.
كما �أنه ي�صبح من المهم عند التخطيط لمثل هذه ال�سيا�سة اللغوية �أن نلتفت وب�شدة لموقع
أكيدا لحتمية التحرر الح�ضاري بالتحرر اللغوي .ولعل هذا كله لن
التعريب والترجمة فيها؛ ت� ً
يتحقق إ� ّال من خالل قرار �سيا�سي يوحد جهودها ويوحد م�سيرتها.

الإ�شكالية الثانية :تف�شي الثنائية اللغوية كمعول هدم للهوية

(((3

�إذا كان انت�شار اللغات الأجنبية في م�ؤ�س�سات التعليم وقطاعات المجتمع المختلفة قد
ارتبط في القرن التا�سع ع�شر بالتعليم الديني التب�شيري ،ف�إن ما ن�شهده الآن من ازدهار وولوع
باللغات الأجنبية ي�أتي في �سياق ثقافة العولمة ،وفي �إطار الت�سابق من �أجل تلبية متطلبات

( ((3يق�صد بالثنائية اللغوية «وجود لغتني �أ�سا�سيتني يف البلد الواحد تعتمدان يف التعليم �أو يقع تداولهما؛ فمعناه �أن يتحدث الفرد بلغتني اللغة
العربية واللغة الأجنبية بدعوى االنفتاح على الثقافات الأخرى» ،انظر :حممد مزايل« ،تعليم العلوم بالعربية» ،جملة احلياة الفكرية ،العدد 2
(.)2009

40

تعليميا
�أ�سواق العمل وبادعاء ال�سعي �إلى بناء مجتمع المعرفة .الأمر الذي يجعلنا ن�شهد �سباقًا
ًّ
محمو ًما ي�ستهدف التو�سع في ا�ستعمال اللغات الأجنبية في التدري�س في مدار�سنا وجامعاتنا.
ويبدو �أن هذا يمثل مفارقة عجيبة؛ ففي الوقت الذي نجد فيه لهفة على درا�سة اللغات
وا�ضحا وترد ًيا في كفاءة الم�ؤ�س�سة التعليمية� ،سواء كانت مدر�سة �أو
نجد في المقابل تراج ًعا
ً
جامعة .و�شواهد هذا التراجع تتمثل في �ضعف م�ستويات المعلمين ،وتراجع مهارات وكفاءة
الخريجين وعدم تملكهم لمقومات �أل�سنتهم و�أقالمهم ،مع �ضعف �شديد في �صلتهم بتراثهم
أي�ضا عزوف �شديد عن القراءة والمطالعة ،ومحدودية في الإ�سهام
العتيد �إلى حد القطيعة ،و� ً
الثقافي والتكنولوجي والإبداعي.
وقد كان من تداعيات ظاهرة الولوع باللغات الأجنبية هذه �أن �أ�صبحت اللغة العربية
منبوذة بين النخب االجتماعية التي تعلم �أبناءها لغة �أجنبية �أو لغتين منذ نعومة �أظافرهم ،وال
�سلبا على م�ستقبل �إ�سهاماتهم العلمية،
تلتفت �إلى �ضرورة �إتقانهم العربية ،الأمر الذي ينعك�س ً
كما يجعلهم عاجزين عن التعبير الوا�ضح عن �أفكارهم بالعربية �أو بغيرها ،مما �أ�سهم في ظهور
ظاهرة المثقف (�أو المخت�ص) الأبكم الذي يعجز عن التعبير عن �أفكاره بلغته القومية( .((3لذا،
فقد حذر ال�شاعر الكبير جبران خليل جبران« :من خطر تلك المدار�س الأجنبية على م�ستقبل
اللغة العربية وعلى الهوية القومية ،ونادى ب�أن ت�صبح هذه المدار�س وطنية مجردة وتحت
�سيطرة الحكومة حتى تتوحد ميولنا ال�سيا�سية ،وتتبلور منازعنا القومية؛ لأن في المدر�سة
تتوحد الميول ،وفي المدر�سة تتجوهر المنازع ،ولكن ال يتم هذا حتى ي�صير ب�إمكاننا تعليم
النا�شئة على نفقة الأمة»(.((3
ولو ت�أملنا المواقف المختلفة من ا�ستخدام اللغات الأجنبية في التعليم والبحث لوجدنا
وا�ضحا.
تباي ًنا
ً
فمن ناحية نرى من يتحم�س ب�شدة لتعليم العلوم والتكنولوجيا باللغات الأجنبية منذ قرن
�أو �أكثر ونجد اللورد كرومر عميد االحتالل البريطاني في م�صر وم�ست�شاره دانلوب كانا من
(« ((3هيئة حترير جملة الوحدة» ،جملة الوحدة ،العدد �( 62 /61أكتوبر -نوفمرب .5 :)1989
( ((3مو�سى�« ،إ�شكاليات اللغة العربية بني الأ�صالة والإعجاز واحلداثة».30-29 :
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�أكثر ال�شخ�صيات عدا ًء للغة العربية و�أ�شاعا كونها لغة متخلفة وغير قادرة على التكيف مع
علما
معطيات العلم والح�ضارة في ع�صرنا الحديث .وكان كرومر يردد با�ستمرار مقولته «�إن ً
أبدا»( .((3لذا ،فكان يدفع ب�ضرورة تدري�س العلوم والتكنولوجيا
يدر�س بالعربية يجب �أال يعلم � ً
بلغة �أهلها �أي بالإنجليزية!
ورغم مقاومة هذه الدعوة وغيرها وم�ضي عقود طويلة على �إ�سكاتها ،ف�إنه مع قدوم الربع
الأخير من القرن المن�صرم ،وخا�صة فترة االنفتاح االقت�صادي ،وجدنا �إحياء لهذه الدعوة،
بل غالى الكثيرون فيها حتى و�صلوا �إلى ادعاء كونها �ضرورية كلغة للتدري�س بد ًال من اللغة
العربية� ،إما ب�شكل كلي و�إما جزئي؛ �أم ً
ال في �أن يرتقي م�ستوى �إلمام الطالب بهذه اللغات
في م�ستقبل �أيامهم؛ ذلك لأن تمكنهم من هذه اللغات �سي�ساعدهم على االت�صال والتفاهم مع
كثير من بلدان العالم ،والم�شاركة في الم�ؤتمرات والملتقيات ال�سيا�سية والعلمية ،واالطالع
على �أحدث ما �أفرزته الثورة العلمية من �أبحاث ودرا�سات عالمية� ،إ�ضافة �إلى ذلك فاكت�ساب
اللغات الأجنبية �سيمدهم ب�آليات الحوار والتعبير ال�صحيح عن هويتهم وثقافتهم ،فهي الو�سيلة
للتفاعل الح�ضاري والحوار الثقافي تفاع ً
ال خالقًا هادفًا في بناء الح�ضارة الإن�سانية.
فمن ناحية �أخرى يرى البع�ض �أن الأخذ بهذا التو�سع وخا�صة قبل �أن يتقن الطفل لغته
أي�ضا على كيان الأمة وهويتها؛ لأن
العربية الف�صيحة لأمر خطير لي�س فقط على اللغة ولكن � ً
االنقطاع عن اللغة الأم هو انقطاع عن الجذور التاريخية وتنكر لنظم المجتمع وهروب من
الهوية الوطنية .كما �أن اللغة الأجنبية تعمل على تفتيت الثقافة المحلية وت�ساعد على غياب
العدالة االجتماعية وتعمق االنق�سامات الثقافية بين �أبناء الوطن الواحد .وال يتوقف الأمر عند
هذه المخاطر وال�سلبيات ،بل �إن �أخطرها ي�شير �إلى ترفع العديد من خريجي هذه المدار�س
على ثقافتهم ونظرتهم �إلى تراثهم وجذورهم ولغتهم ووطنهم نظرة دونية في�سعون وي�صبحون
مبهورين ِّ
بكل ما هو �أجنبي �أو وافد.
(� ((3أحمد حممد كنعان�« ،أثر التعليم يف املدار�س واجلامعات باللغة الأجنبية يف اللغة العربية وهوية الطفل العربي» ،يف لغة الطفل العربي يف ع�رص
العوملة :وثائق ودرا�سات م�ؤمتر لغة الطفل العربي يف ع�رص العوملة 19-17 ،فرباير ( 2007القاهرة :الأمانة العامة جلامعة الدول العربية:)2008 ،
253؛ كرم اهلل ،تطور تعليم الإجنليزية يف م�رص يف الفرتة من .1996-1956
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وقد ك�شفت درا�سات عديدة عن �أن النمو اللغوي للطفل في لغته القومية يت�أخر لمن
يدر�سون لغات �أجنبية في �سن مبكرة � -سواء كانت هذه الدرا�سة مكثفة �أو غير مكثفة  -كما
يت�أخر م�ستوى النمو اللغوي في اللغة القومية للأطفال الذين يدر�سون لغات �أجنبية ب�شكل غير
مكثف( .((3كما �أو�ضحت درا�سات �أخرى وجود تعار�ض بين التعليم باللغة الأجنبية ،وتحقيق
�أهداف التعليم؛ مما يعوق تحقيق �أهداف التنمية الب�شرية ب�شكل عام وجذري.
وال يتوقف الأمر عند هذا الحد ،بل �إن الدعوة ال�سائرة �إلى تعليم العلوم والريا�ضيات
بلغة �أجنبية تثبت �أن ذلك ينمي ال�شعور بق�صور اللغة العربية عن ا�ستيعاب المعرفة العلمية
ومالحقتها ،و�أن لغتنا �ضعيفة ومتدنية وغير قادرة على تحمل هذا العلم الجليل الذي ال تحمله
�إال اللغات الأجنبية الحديثة .ومما ي�ؤدي �إلى �ضمور ال�شعور بالهوية وما ي�ستتبعه من تبعية
وهيمنة ثقافية واغتراب ثقافي.
وقد دعمت العديد من الدرا�سات( ((3مثل هذه التداعيات ،وخا�صة تلك التي �أجريت
في البيئة الم�صرية ،و�أكدت �أن التعليم باللغات الأجنبية ومدار�س اللغات يعمل  -رغم �أهميته
في التعرف على ثقافة الآخر وعلومه وتكنولوجياته  -بقوة على تهمي�ش الثقافة الوطنية واللغة
القومية ،هذا �إلى جانب ت�شكيل عقلية مرتبطة بالثقافة الوافدة (�أو الغازية) تلك التي تنتمي
�إليها تلك المدار�س ،وتجعل المتعلمين يدينون بالوالء لها والبهر بمنجزاتها وثقافتها .كما �أن
مثل هذه المدار�س تغر�س في متعلميها القيم الفردية والمادية التي تميز النظام الر�أ�سمالي دون
االلتزام ب�أي قيم �أخالقية �أو دينية مرعية.
وعمو ًما ،فثنائية اللغة تعمل على �إحداث قطيعة ثقافية عن الجذور التاريخية والدينية،
وتنكر لنظم المجتمع ،وذوبان للهوية القومية والثقافية.
(Tomoko Wakabayatshi, Language and Cultural Identity: The Case of Japanese High School Students ((3
;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.

( ((3حول هذه النقطة الدقيقة ،انظر :كنعان�« ،أثر التعليم يف املدار�س واجلامعات باللغة الأجنبية يف اللغة العربية»277 :؛ كرم اهلل ،تطور تعليم
الإجنليزية يف م�رص يف الفرتة من 1996-1956؛ عمري ،تطور التعليم الأجنبي يف م�رص من عام 2006–1956؛ بثينة عبد الرءوف رم�ضان ،النظم
التعليمية الوافدة و�أثرها على الن�سق القيمي (ر�سالة دكتوراه ،جامعة القاهرة .معهد الدرا�سات والبحوث الرتبوية)2005 ،؛ منى حممد �شحات،
«التعليم باللغات الأجنبية و�أثره على هويتنا العربية» ،يف م�ؤمتر علم اللغة الدويل الثالث بعنوان التعليم باللغات الأجنبية يف العامل العربي ،الفرتة من 14
�إىل  15فرباير 2006م (القاهرة :جامعة القاهرة .كلية دار العلوم.)2006 ،
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أ�سي�سا على ما �سبق ف�إن مواجهة الثنائية اللغوية لن تكون إ� ّال من خالل «التعريب»،
ت� ً
مهما ل�سد الطريق �أمام «الغزو الثقافي» القادم من
باعتباره �أولوية �أولى تمثل خط مواجهة ًّ
اللغات الأجنبية ومدار�سها .فالتعريب يبطل كافة االدعاءات المت�صلة بق�صور اللغة العربية
عن «الإحاطة بم�صطلحات علمية �أجنبية ،في الوقت الذي ي�ساعد الباحثين والمتعلمين على
الإحاطة بالعلوم والمعارف ويدفعهم �إلى الإبداع ...و�إذا كان تعريب العلوم والتعليم والمعرفة
عامة �ضرورة ال غ ًنى عنها ،ف�أداة التعريب �إنما هي الترجمة»(.((3
لهذا كله ف�إن عبد اهلل العروي ي�ؤكد «على �أن ق�ضية التعريب هي ق�ضية اللغة في المجتمع
العربي»( ،((4فهي في التحليل النهائي اقتداء بالعرب القدامى الذين عربوا ولم يروا معرة على
العربية �أن تدخلها كلمات �أعجمية.
ومن هنا ،ف�إن التعريب وال �سيما للم�صطلحات والعلوم �إنما هو �أداة من �أدوات اال�ستعارة
الثقافية ومظهر من مظاهرها ومقيا�س لها على حد تعبير �أحمد �أبو زيد(.((4
أ�سي�سا على ما �سبق ،ف�إن التعريب و�أداته الترجمة تعتبر في مقدمة �أولويات تطوير اللغة
ت� ً
(((4
العربية؛ فعن طريقها كما ي�ؤكد ذلك تقرير المعرفة العربي يتم التالقح المطلوب في مجتمع
المعرفة بين اللغات والإبداعات و�أنماط ومناهج التفكير.

الإ�شكالية الثالثة :تمكين العاميات و�إق�صاء الف�صحى
ت�شهد لنا وقائع التاريخ �أن اللغة العربية الف�صحى منذ نزولها كو�سيط �إلهي مقد�س للوحي
القر�آني ،ا�ستمرت في �صورتها النقية ،كتابة وتحد ًثا� ،إلى �أواخر القرن الثاني الهجري .وكان
علماء اللغة في الكوفة والب�صرة قد �سارعوا في بداية القرن الثاني الهجري �إلى �صياغة �أول
نموذج لغوي نحوي مثالي للغة العربية قام به الفار�سي «�سيبويه» و�أ�سماه (الكتاب) ،و�ضم فيه
( ((3حميي الدين �صابر« ،الرتجمة والثقافة» ،جملة الفكر العربي ،العدد ( 60يونية .186 :)1990
( ((4عبد اهلل العروي ،التعريب وخ�صائ�ص الوجود العربي والوحدة العربية (بريوت :مركز درا�سات الوحدة العربية.)1982 ،
(� ((4أحمد �أبو زيد ،هوية الثقافة العربية (القاهرة :الهيئة العامة لق�صور الثقافة.74 :)]2004[ ،
( ((4تقرير املعرفة العربي للعام  :2009نحو توا�صل معريف منتج� ،سل�سلة تقارير املعرفة العربية (دبي :م�ؤ�س�سة ابن را�شد �آل مكتوم؛ برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي.207 :)2009 ،
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مجموعة �ضخمة من ِّ
كل الظواهر اللغوية العربية؛ لغة و�شعر القبائل العربية ال�شمالية .كما قاد
تنظيميا لعر�ض الثروة
«الخليل بن �أحمد» �أول �صياغة ت�أليفية لمعجم اللغة العربية ،يت�ضمن مبد أ�
ًّ
اللغوية العربية الف�صحى .لذا ،فقد كان دافع علماء اللغة العرب هو تدوين العربية الف�صحى
ل�ضبطها وحمايتها من لحن ال�شعوب التي دخلت في الإ�سالم .وتحقق ذلك من خالل و�ضع
«النحو» و«المعجم» مكتو ًبا كما �أ�شرنا ،ولكن ظلت اللغة مبعدة عن التحول ال�صوتي و�أي
تغير في المجال ال�صرفي �إلى حد بعيد(.((4
ولكن �سرعان ما ظهرت محاوالت للعدول عن النماذج الكال�سيكية في النحو
والأ�سلوبية وبناء ال�صيغ والتراكيب .وي�ؤرخ لهذا التحول الم�ست�شرق «يوهان فك» ب�أنه قد
حدث في �أواخر القرن الثالث الهجري فقال« :وبهذا توطد تما ًما الحد الفا�صل بين العربية
الف�صحى التي �صارت منذ ذلك العهد لغة العلم والأدب ،والعربية المولدة الدارجة ،نحو نهاية
القرن الثالث ،حتى في الأو�ساط المثقفة كذلك»(.((4
ومن ثم ظهر م�ستويان للغة العربية وال �سيما في عهد الخلفاء؛ م�ستوى االت�صال اللغوي
بين �إن�سان و�آخر ،وم�ستوى ا�ستعمال العربية لغ ًة للعبادة والإدارة والأدب .و�أدى هذا «الت�شوه
اللغوي» �أو االزدواجية اللغوية(� ((4إلى ف�ساد الل�سان العربي والخلل اللغوي الذي ت�سرب �إلى
ومنهجا ،وم�ضمونًا(.((4
وتعبيرا،
العربية ،وهي قمة الإعجاز ،فف�سدت الملكة العربية نطقًا،
ً
ً

وفي اتجاه الحفاظ على اللغة العربية في �صورتها الكال�سيكية ومحاولة �إ�صالح ما حدث
في الأل�سنة من تحريف الكالم الف�صيح ،ظهرت كتابات متعددة لأدباء ولغويين عديدين(.((4
( ((4فولفديرتي�ش في�رش« ،العربية القدمية يف الرواية الإ�سالمية» ،جملة الأل�سن للرتجمة ،العدد ( 4يناير  -يونية .10 ،6 :)2003
( ((4مو�سى�« ،إ�شكاليات اللغة العربية بني الأ�صالة والإعجاز واحلداثة».16 :
( ((4االزدواجية اللغوية :تعني وجود م�ستويني للغة الواحدة� ،أحدهما يرتبط مب�ستوى اللغة الف�صيحة الذي ي�ستخدم يف املنا�سبات الر�سمية
والأدب ،والآخر م�ستوى اللغة العامية يف احلياة اليومية االعتبارية ،واالزدواجية موجودة يف جميع اللغات الكبرية ،ولكن الفرق بني ما
يوجد من ازدواجية يف اللغة الإجنليزية �أو الفرن�سية �ضئيل وكمي ،يف حني االزدواجية يف اللغة العربية كيفي؛ لأن الفارق بني الف�صحى
خ�صو�صا يف الف�ضائيات وو�سائل الإعالم
«بالدخيل غري املعرب» املوجود الآن،
جدا ،زيادة على �شيوع العاميات املمزوجة
ولهجاتها كبري ًّ
ّ
ً
املتعددة؛ مما يجعل الف�صحى �صعبة اال�ستيعاب .وهذا له انعكا�س خطري يتجلى يف ظاهرة عدم الإقبال على القراءة واملطالعة ،ويف انح�سار
املعرفة يف املجتمعات العربية .ناهيك �أن معدل القراءة يف ال�سنة بالن�سبة �إىل �إ�رسائيل مث ً
ال هو  40كتا ًبا لفرد واحد وبالطبع بالعربية .ويف
بالدنا كتاب واحد ِّ
لكل  80فر ًدا يف ال�سنة على �سبيل التقريب ،انظر :مزايل« ،تعليم العلوم بالعربية».169 :
( ((4مو�سى�« ،إ�شكاليات اللغة العربية بني الأ�صالة والإعجاز واحلداثة».16 :
(� ((4شوقي �ضيف ،حتريفات العامية للف�صحى يف القواعد والبنيات واحلروف واحلركات (القاهرة :دار املعارف)1994 ،؛ �أحمد حممد قدور« ،العربية
الف�صحى وم�شكلة التطور» ،جملة عامل الفكر  ،22العدد ( 1يوليو – �أغ�سط�س � -سبتمرب .)1993
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وبقدوم حملة نابليون على م�صر برزت عوامل كثيرة م�ستحدثة قادت �إلى تحول
جذري ا�ستراتيجي في اللغة العربية الكال�سيكية (الف�صحى)؛ �إذ �إن انت�شار الطباعة وظهور
و�سائل االت�صال كال�صحف والمجالت والكتب ب�شكل لم ي�سبق له مثيل قاد �إلى �إعادة طباعة
الن�صو�ص و�إعادة النظر فيها وتجديدها .كما ظهرت حركات تجديدية قادها العائدون من
البعثات العلمية من �أوروب��ا ،وظهرت �شكاوى من �صعوبات العربية الكال�سيكية و�أهمية
تطويرها ،فت�صدى لذلك الكتاب والمفكرون وال�شعراء وال�صحفيون �آنذاك لمحاولة التغلب
عليها ،كما ا�ستطاعوا �أن يجروا حوارات عقلية مع الأفكار الأوروبية الغازية ،الأمر الذي
كثيرا(.((4
انتهى بت�أ�سي�س �ضمني لعربية ف�صحى حديثة ا�ستفادت مما حولها ً

وفي القرن الع�شرين و�سع التطور الفني من خالل الإذاعة والفيلم والتليفزيون �إلى حد
بعيد مجال «العربية المنطوقة» ولي�س «اللهجية»؛ فقد ن�شرت التقنية التعبير اللغوي المنطوق
المطابق لمعيار العربية الف�صحى ب�شكل مكثف وم�ستمر .و�أفاد من ذلك التعبير اللغوي
المطابق للف�صحى في مجاالت �سيطرت عليها حتى الآن «اللهجة» .فالكلمة العربية الف�صيحة
زحفت �إلى موا�ضع كانت محجوبة عنها �إلى الآن ،كما ظهرت �ألوان �أدبية وفنية جديدة،
ا�ستخدمت هذه العربية ونجحت ،وال �سيما في الدراما والرواية والق�صة والق�صة الق�صيرة.
على �أن �أكثر الأ�ساليب التي دعمت هذه ال�صيغة الجديدة من الف�صحى هو ا�ستعمال العائدين
من الخارج والمتعلمين للغات �أجنبية العربية في م�ضامين و�صيغ لم ت�ستخدم لها من قبل،
وظهرت ترجمات ب�شكل متزايد من اللغات المختلفة مما قاد �إلى تخ�صيب تداخلي لي�س
فقط بين اللغة الف�صحى ولغة الحديث ولكن بين اللغة الف�صحى واللغات الأوروبية على نحو
�أظهر هذه اللغة العربية الف�صحى الحديثة والتي مع تطابقها التام من الناحية ال�صرفية مع العربية
الكال�سيكية ف�إنها قد اختلفت بع�ض ال�شيء في النحو؛ �أما على الم�ستوى المعجمي والتركيبي
والأ�سلوبي ،ف�إنها كما يقول الم�ست�شرق «فيلد» ،قد طبعت بالنماذج الأوروبية ب�شكل عميق
وحا�سم(.((4
(� ((4شتيفان فيلد« ،لغة الكتابة العربية يف الوقت احلا�رض» ،جملة الأل�سن للرتجمة ،العدد ( 4يناير -يونية .13 :)2003
( ((4للمزيد حول تف�صيل ذلك ،انظر :املرجع ال�سابق.16-13 :
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ومع انت�شار الأمية تفاقمت العامية وبع�ض اللهجات المحلية (النوبية وال�سيوية والبدوية
وغيرها ،الأمر الذي جعل البع�ض يدعي وجود «ف�صام لغوي» بين الف�صحى والعامية ،و�أن
العامية هي الأ�صل ولي�ست بنت الف�صحى ،وكما يرون فقد دعوا �إلى ما ي�سمونه «�صوت
العامية عند اختيار المفردات والجمل والن�صو�ص التي تدر�س� ،أي اختيار المفردات والجمل
ذات ال�صلة بالحياة والتي تتميز بالب�ساطة والو�ضوح والقرب من اال�ستخدام العادي ،ونف�س
الأمر في التراكيب»(.((5
والحقيقة �أن �إثارة هذه الفتنة لها دواعيها ال�سيا�سية والعرقية بل الدينية ،وهي �إنما تمثل
التحليل النهائي وهجو ًما ت�شارك فيه قوى هيمنة دولية ت�ضع ن�صب �أعينها الت�سلط على وطننا
وا�ستالب هويتنا؛ بهدف فر�ض تبعية لها علينا والحيلولة دون ازدهار �إبداع الإن�سان العربي.
فما يحدث في العامية من تحريف النطق ببع�ض حروف اللغة وتغييره في بع�ض الأحيان
و�إهمال تحريك �أواخر الكلمات و�إعرابها وتغيير حركات حروف الكلمة ي�ؤدي �إلى تعدد
العاميات العربية «واختالف لهجاتها»( .((5الأمر الذي جعل المانى يقول «ومن الحمق �أن
ي�ؤثر �أحدنا عامية ال قواعد لها وال �أ�صول وال �أحكام وال تاريخ وال ثبات ،و�أحمق الحمق �أن
تجري وراء لغة تفر منك �إلى ما تفر �أنت منه»(.((5
والواقع �أن هذه المحاوالت لي�ست وليدة هذا الع�صر ،و�إنما وليدة ع�صور �سابقة ا�ست�شرى
فيها ال�ضعف والهوان كما �سبق �أن �أو�ضحنا .ومن هنا ،ف�إن محاوالت �إق�صاء الف�صحى وهي
اللغة الأ�سا�س ِّ
لكل العرب من �أجل العاميات التي توزع ال�ضعف وتثير الح�سا�سيات وتحدث
الفرقة � -إنما هو �أمر يقت�ضي من ال�سا�سة قبل اللغويين والمفكرين والتربويين وكافة الفئات
المثقفة ،الت�صدي له كخطر ينال من هويتنا القومية والثقافية.
(� ((5سيد البحراوي�« ،أفكار �أولية نحو تطوير اللغة الوطنية» ،يف ندوة تطوير اللغة العربية (القاهرة :جامعة عني �شم�س.
كلية الرتبية.2 :)2000 ،
(� ((5أحمد �صدقي الدجاين« ،الف�صحى والعامية يف و�سائل الإعالم العربية» ،جملة امل�ستقبل العربي ،العدد �( 258أغ�سط�س 35-34 :)2000؛
انظر كذلك :ت�صنيف ال�سعيد حممد البدوي ،االزدواج اللغوي ،والذي يفرق فيه بني :لغة ف�صحى كال�سيكية (ف�صحى الرتاث) ،وعربية
ف�صحى حديثة (ف�صحى الع�رص) ،ولغة عامية للمثقفني (عامية املثقفني) ،ولغة عامية للمتنورين (عامية املتنورين) ،ولغة عامية للمتعلمني
(عامية املتعلمني)؛ فيلد« ،لغة الكتابة العربية يف الوقت احلا�رض».14 :
( ((5رمزي طه ال�شاعر ،املجتمع العربي (القاهرة :دار النه�ضة العربية.189 :)1970 ،
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الإ�شكالية الرابعة :معلم اللغة العربية :نمر من ورق
لعلنا ال نبالغ �إذا قررنا �أن المعلم هو من �أهم � -إن لم يكن �أهم  -الم�صادر للنماذج اللغوية
اجتماعيا -
التي يتعر�ض لها المتعلم .والم�شاهد �أن هذا المعلم  -في ظل تدني مهنة التعليم
ًّ
قد �أ�صبح في مكانة منخف�ضة لكون المجتمع غير م�ؤمن وغير قادر على توفير االحتياجات
الأ�سا�سية لتطوير المهنة ،وكذلك لعدم قدرة الإعداد التربوي  -في �صورته الحالية  -على �أن
يخلق كفاءات مهنية يمكنها �أن تنه�ض بالأدوار الوظيفية التي تتطلبها العملية التعليمية ،ولتدني
نوعية الطالب الملتحقين بم�ؤ�س�سات ومعاهد �إعداد المعلمين.
ونظرًا لهذا كله فقد �أ�صبح المعلم فاقدًا لر�سالته ،واندرج �ضمن قائمة الموظفين التقليديين
الذين ت�ستغلهم ال�سلطة في �إعادة �إنتاج العالقات االجتماعية ال�سائدة دون �أي �إبداع حقيقي
�أو تطوير .لذا ،فقد �أ�صبحت مهنة التعليم مهنة طاردة ال ت�ستقطب المتميزين من الطالب.
وكذلك لتدني �أجور المعلمين ،وكان لهذا كله انعكا�ساته الآنية والم�ستقبلية على الأداء في
العملية التعليمية ب�أكملها٭.
ولعل هذا الو�ضع قد دفع مفكرنا الراحل �أمين الخولي �إلى ال�سخرية من المعلمين في
كافة مدار�سنا ،وقال �إنهم «ال يح�سنون لغتهم وال يح�سنون الإبانة ،فهم عوام في �شرحهم
وتلقينهم ،وهم �أ�شباه عوام في ت�أليفهم وعر�ضهم ،وهم ال يلقون لتالميذهم وطالبهم حقائق
نيرة بينة ،ولي�س ذلك فح�سب بل هم يكرهون اللغة ويت�أففون ممن يرجو لديهم بيانًا لها �أو
�صحة تعبير؛ ف�إذا هم يركزون في نفو�س التالميذ كراهية اللغة القومية� ،إن لم نقل احتقارها،
وهم يملأون ال�صدور بما يخليها من ال�شعور الذاتي والإح�سا�س القومي� .إن الأزمة الل�سانية
لي�ست إ� ّال �أزمة اجتماعية �أو علمية تعليمية �أو فنية حيوية ،وهي ببع�ض ذلك خليقة ب�أن تكون
�أزمة وطنية �سيا�سية»(.((5
٭وهذا ما �أكدته نتائج كادر املعلمني ،والذي �سوف نوليه �أهمية حتليلية يف جزء تالٍ .
( ((5منى حممد �شحات« ،من هدي القر�آن :م�شكالت حياتنا اللغوية» ،يف التعليم باللغات الأجنبية و�أثره على هويتنا القومية (القاهرة :جامعة القاهرة.
كلية دار العلوم)2006 ،؛ �أمني اخلويل ،م�شكالت حياتنا اللغوية (القاهرة :الهيئة امل�رصية العامة للكتاب)1987 ،؛ �شحات« ،التعليم باللغات
الأجنبية و�أثره على هويتنا العربية».407 :
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وال�شواهد ت�صدق هذا الر�أي؛ �إذ �إن واقع المعلم ،وال �سيما معلم اللغة العربية ي�ؤكد ذلك
فم�ستوى الكثير من معلمي اللغة العربية في مدار�سنا  -خا�صة المراحل الأولى  -متدنٍّ بدرجة
كبيرة ،ويحتاجون �إلى �إعادة تعليم وتعلم .ف�أغلبهم يقت�صر على �شرح مبت�سر للدرو�س وتقديم
بع�ض المعارف اللغوية ،ولكنهم ال يركزون على ممار�سة اللغة وال يقدمون �أن�شطة تعليمية
لت�أكيدها ،كما �أنهم ال يحللون الأخطاء اللغوية لطالبهم كي يتعرفوا على نقاط ال�ضعف لديهم
وال�صعوبات التي يواجهونها في �أثناء تعلم اللغة .ويق�سمون اللغة �إلى �أق�سام منف�صلة (نحو
وبالغة وقراءة ون�صو�ص) ،كما ينظرون لتعليم اللغة على �أنها فنون � Language Artsأي حديث
وا�ستماع وكتابة وقراءة ،و�أن ٍّ
لكل من هذه الفنون مهارات يجب �أن يتعلمها التلميذ كي يتعلم
اللغة؟ وال يدركون �أن هذه الطريقة تمثل ا�ستال ًبا للمهارات ولي�ست «تمكي ًنا» من اللغة .وهي
ممار�سة تنتهي بالتركيز على القراءة والكتابة في �سياقات م�صطنعة و�إهمال ملحوظ لفني:
التحدث واال�ستماع( ،((5وال يهتمون ب�صواب بناء الجملة ،وك�أن ال�صواب اللغوي مطلوب
فقط في درا�سة النحو .والأخطر هو توجههم �إلى العامية كو�سيلة توا�صل بينهم وبين الطالب،
ومن يحاول منهم التحدث بالعربية ي�ضر باللغة �أكثر مما ينفعها.
وهذا التدني في ا�ستعمال اللغة القومية كلغة تعليم ال ين�سحب فقط على معلمي اللغة
العربية ،بل �إنه يمتد �إلى معلمي المواد الأخرى غير اللغة العربية ،ف�أغلبهم � -إن لم يكن جلهم –
يهدمون ما قد يبنيه معلم اللغة العربية؛ لأنهم ال ي�شعرون بم�سئولية تجاه لغتهم العربية القومية،
ويتجهون �إلى العامية كو�سيلة توا�صل بينهم وبين الطالب ،لذا ف�إذا كان معلمو اللغة العربية
عن�صرا من عنا�صر الم�شكلة اللغوية ،ف�إنما ينبغي �أن «ن�ضم �إليهم كل من يتولى وظيفة التدري�س
ً
في المدار�س العربية والجامعات ،فكل واحد من ه�ؤالء عليه واجب مقد�س في ربط النا�شئة
بلغتهم ،وزيادة ثقتهم بها ،وبقدرتها على التعبير عن مختلف الأفكار ،في �شتى الميادين»(.((5
لذا ،في�صبح من المهم �أن ننادي بجعل ِّ
معلما للغة في نطاق المادة التي يدر�سها.
كل معلم ً

( ((5عبد احلليم ،ورقة عمل :ندوة �آفاق تطوير تعليم اللغة العربية.6 :
( ((5فتحي جمعة ،اللغة البا�سلة ،ط( 6 .القاهرة :دار الن�رص.200-199 :)2004 ،
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وبدهي �أن هذا التدني في م�ستوى وكفاءة المعلمين راجع �إلى �ضعف برامج �إعدادهم
في كليات تخريجهم .فالأمر كان يقت�ضي �أن ينال هذا الإعداد �أهمية ق�صوى على نحو يتكاف أ�
�شرفًا مع جالل مكانة هذا العمل الذي ي�ؤدونه من �أجل لغتهم المقد�سة .ولكن الم�ؤ�شرات
الأخيرة تو�ضح �أن كليات التربية  -ويمثل خريجوها � -أكثر من ثلثي معلمي اللغة العربية  -ال
ت�ستطيع خالل فترة ال�سنوات الأربع المتاحة للدرا�سة بها �أن توفر الإعداد الجيد .ففي الما�ضي
القريب كان معلم اللغة العربية يتم �إعداده بدرا�سة �أربع �سنوات كاملة لمواد اللغة العربية ،وكان
يدر�س أُ� َّمات الكتب من التراث ،ثم يلتحق بدبلوم تربوي لدرا�سة مواد تربوية لمدة عامين
تمكنه من التدري�س بكفاءة ،ولكنه �أ�صبح الآن يعد في �أربع �سنوات يدر�س فيها مواد اللغة
والمواد التربوية ف�ضعفت المادة العلمية (اللغة) لديه وغلبته العامية على �أمره ،و�أ�صبح يدر�س
في ف�صله باللغة العامية ،لذا �أ�صبح ذهن الطالب  -المعلم م�شت ًتا بين نظامين لغويين �أثناء الح�صة
الدرا�سية.
أ�سا�سا على ما يواجه المدر�س
ومن زاوية ثانية ،ف�إن ما يدر�س في مناهج الإعداد «ال يبنى � ً
في عمله الميداني ،فمث ً
ال ال يدر�س الخط العربي وال قواعد الإمالء .كما �أن هناك تركي ًزا
في كثير منها على «فل�سفة النحو» ،والنقد الأدبي ،دون النحو ذاته� ،أو الأدب ذاته ،ولذلك
كثيرا
ي�ضطرب كثير من المدر�سين في �أ�سا�سيات اللغة والأدب والقواعد ،في حين �إنه در�س ً
من النواحي بعيدة ال�صلة بالميدان(.((5
نظرا للعوامل ال�سابقة � -إلى
هذا بالإ�ضافة �إلى برامج الإعداد في كليات التربية تلج أ� ً -
ت�سطيح المعلومات ،والتظاهر بالتدري�س ،والتركيز على �إعداد المذكرات التي ال تت�سم باللغة
العربية الف�صيحة وتبعد الطالب عن لغة التراث بثرائها ،وتنوع �أ�ساليبها ،وتركيباتها اللغوية التي
تنمي الإح�سا�س بجمال اللغة وعظمة �صياغتها ،ولكن المذكرات الحالية تتجاهل مو�ضوعات
القواعد النحوية الأ�سا�سية كاملة ،والتعرف على الع�صور الأدبية والمدار�س الأدبية ،والأجنا�س
الأدبية معرفة دقيقة �أو متعمقة .كما ال يتم تكليف الطالب  -المعلم ب�أبحاث تت�سم بالعمق
( ((5املرجع ال�سابق.199 :
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وتدفعه �إلى االت�صال بالمكتبة وكتب التراث ،وال تعر�ض هذه البحوث في حلقات نقا�شية
تمح�ص فيها الأفكار وتتداول وجهات النظر.
ولعل العوامل ال�سابقة وال �سيما ما يحدث للطالب المعلمين �أثناء �إعدادهم داخل كليات
�إعداد المعلم� ،إ�ضافة �إلى �ضعف الأجر للمعلم ،وكثافة الف�صول ،وفقر طرق التدري�س،
وازدحام المناهج ،وتوترات االمتحان وغيرها  -قادت المعلم �إلى طريق خطير كاد يق�ضي
على البقية الباقية مما تعلم� ،أال وهو اتخاذ طريق «الدرو�س الخ�صو�صية».

الإ�شكالية الخام�سة :متعلم فاقد ل�شروط التعلم
المدر�سة الم�صرية لي�ست جاذبة للتالميذ؛ و�إنما هي طاردة لهم ،وهي تقوم بدور �أماكن
الإيواء ،لتمكين الوالدين من الذهاب �إلى وظائفهم المختلفة .فالف�صول مكتظة بالتالميذ،
والمدر�سة ال يوجد بها �أماكن لممار�سة الن�شاط ،والمعلمون �أنف�سهم لي�س لديهم حرفية
تحويل الدر�س �إلى خبرة من خالل الن�شاط ،ومن خالل ربط الدر�س بالحياة العامة.
«لم يعد معلم اللغة العربية يعطي �أن�شطة المادة الال�صفية والتي تكون منها الجماعات
المختلفة حقها �أو حقيقتها؛ حيث كانت المدار�س تولي اهتما ًما بالغًا لجماعة الخطابة بها،
وباندثار هذا االهتمام حتى التال�شي نجد اليوم من �شبابنا من يعجز عن التعبير عن نف�سه ب�أب�سط
العبارات في برامج التليفزيون الحوارية»(.((5
الأمر الأهم �أن التالميذ �أنف�سهم تغيرت قيمهم ،وقيم �آبائهم؛ بحيث �أ�صبحت اللغة العربية
ال تمثل قيمة اجتماعية �أو اقت�صادية �أو م�ستقبلية بالن�سبة لهم ،و�أ�صبح �أق�صى جهودهم �أن
يحفظوا بع�ض �آيات القر�آن لي�ؤدوا بها ال�صالة المكتوبة.
و�أ�صبحت اللغة الإنجليزية هي هدفهم ،الرتباط �سوق العمل ب�إجادتها ،وكذلك المكانة
االجتماعية ،كما �أن القرارات التي ت�صدرها الوزارة من �ش�أنها �إبعاد اللغة العربية وتهمي�شها،
و�إقبال �أولياء الأمور على توجيه �أبنائهم �إلى ال�شهادات الأجنبية.
(� ((5أحمد تيمور�« ،أين نحن من املجد العريق للمدر�سة امل�رصية؟» الأهرام ،العدد � 5( 42306أكتوبر .)2002
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ويعلق الدكتور علي البيومي( ((5على خبر قر�أه في جريدة الأخبار ال�صادرة في  25يوليو
� ،2002ص  11تحت عنوان« :قبول الجامعات الم�صرية للحا�صلين على �شهادات �أجنبية
بالجامعات مبا�شرة دون تن�سيق» .ومفاد هذا الخبر هو قبول عدد من الطالب الحا�صلين
على �شهادة الثانوية العامة الفرن�سية والألمانية والإنجليزية في بع�ض �أق�سام اللغات في كليات
الجامعات الإقليمية دون التقدم �إلى مكتب تن�سيق القبول ،و�أن تقدم الأوراق كاملة �إلى تلك
الكليات بحد �أدنى ( )٪50من المجموع الكلي.
فلم االهتمام بدرا�سة اللغة العربية� ،أو الح�صول على الثانوية العامة
�إذا كان الأمر كذلك َ
الم�صرية .وبذلك تحدث �شروخ عميقة في �صرح الهوية العربية ،ويبتعد المتعلمون عن اللغة
العربية؛ لأن مكانتها �أدنى من بقية اللغات.
ومع تغير القيم – وال �شك �أن عدم العناية بدرا�سة اللغة العربية و�آدابها بطريقة �صحيحة
جذابة ،وعدم ربط الدرا�سة بالتراث العربي� ،أحد �أ�سباب التغير القيمي لدى الطالب  -لم يعد
الطالب ينظرون �إلى المعلم ذات النظرة التي دفعت �أمير ال�شعراء �إلى �أن يقول:
		
للمعلم َو ِّف ِه التبجيال
ُقمﹾ
ِ

المعلم أَ�نﹾ يكونَ ر�سوال
كا َد
ُ

بل �إن خريجي الكليات المختلفة �أخذوا ي�سخرون من خريجي الأق�سام والكليات
التي تدر�س العربية؛ والمفهوم الوا�ضح من ِ ّ
كل هذا �أن االنتماء الوطني في خطر ،و�أن فل�سفة
التعليم ،وال�سيا�سة اللغوية تعاني من ال�ضعف المخل المنذر ب�ضياع �شخ�صية الأمة ،وانف�صالها
عن ما�ضيها ،واختالف مقوماتها ،وت�صبح �أمة تابعة ،م�ستعدة لأن تكون محتلة وم�ستعمرة،
بفعل �أبنائها وقادتها.
ويالحظ ان�صراف التالميذ عن القراءة ،بل كراهيتهم للكتب وان�شغالهم بالأفالم
والم�سل�سالت التي يقدمها التليفزيون ،فقد �أ�صبحت و�سائل الإعالم �أدوات هدم بدل �أن
تكون و�سائل بناء.

( ((5د .علي البيومي؛ �أ�ستاذ العيون بكلية طب الزقازيق ،وحا�صل على الدكتوراه يف احلقوق.
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والم�ؤ�سف �أن م�صر من مهد التاريخ كانت القراءة وحب الكتاب واالعتناء به �إحدى
�سمات الم�صريين .فقد جاء في تعاليم «خيتي بن دواوف» البنه «بيبي» اقر أ� في نهاية «كمت»
(لعله ا�سم كتاب قديم) تجد فيه هذه� :إن الكاتب عمله في ِ ّ
كل مكان في حا�ضرة الملك ،ولن
فقيرا .والرجل الذي يعمل ح�سب عقل غيره ال ينجح .ليتني �أجعلك تحب الكتب �أكثر
يكون ً
من والدتك ،وليت في مقدوري �أن �أظهر جمالها �أمام وجهك� ،إنها �أعظم من �أي حرفة(.((5
�إذن ،فالمتعلم فاقد ل�شروط التعلم ،فهو غير متحم�س لتعلم لغة قومه ودينه ،كما �أنه فاقد
للإمكانات العقلية التي ت�سمح له بموا�صلة تعلمه ،ومتعلق بثقافة �إلكترونية م�سطحة تعوق
ثقافيا بلغات ركيكة متداعية ومتداخلة.
تعلمه ولغته ،ومحا�صر ًّ

(� ((5سليم ح�سن ،مو�سوعة م�رص القدمية ،مج ،17 .الأدب امل�رصي القدمي :الق�صة واحلكم والأمثال والت�أمالت والر�سائل الأدبية ،مكتبة الأ�رسة (القاهرة:
الهيئة امل�رصية العامة للكتاب.208 :)2000 ،
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الف�صل الرابع
الدرا�سة الميدانية :الأدوات والنتائج
�أوالً :جوالت دلفاي
مدخل
في �إطار �أهمية التعرف على �آراء عدد من الخبراء والمفكرين والأدب��اء من �أ�ساتذة
الجامعات ومن الممار�سين لمهنة تعليم اللغة العربية واللغات الأجنبية ،ت�أتي �أهمية تحليلنا
الموجز لنتائج هذه اال�ستبانات الخا�صة بجوالت دلفاي.
ن�سبيا؛ �إذ �إنه في تحليله النهائي
ولما كان هذا الأ�سلوب المنهجي الم�ستخدم
ً
جديدا ًّ
طريقة عالية البنائية لأخذ �آراء الخبراء حول بع�ض جوانب الم�ستقبل للح�صول على �إجماع
لآراء الخبراء والمخت�صين عن الق�ضية مو�ضوع البحث ،ور�سم توقعات لها �ضمن م�ستقبالت
بديلة محتملة .ويتم ذلك وفق خطوات متعاقبة تقود لتوجهات متفق عليها في نهاية الجوالت.
وتفهما لمحدودية �صفحات البحث ،ف�إننا �سوف نعول على
لذا ،ف�إننا في �ضوء هذا
ً
تحليل نتائج الجولة الأخيرة باعتبارها جماع الجوالت ال�سابقة والمعبرة عن نتيجته ،وذلك
وفقًا للمحاور التالية:

المحور الأول :ا�ستف�سارات عامة
ات�ساقًا مع طبيعة البحث ،ف�إن هذه اال�ستف�سارات دارت حول الموقف العام من الق�ضايا
ال�ست التالية:

ارتباط الهوية العربية با�ستخدام اللغة الف�صحى
طلبنا �أن نعرف من �أفراد العينة موقفهم من ارتباط الهوية العربية با�ستخدام اللغة العربية
الف�صحى ،وقد �أقر  59فر ًدا بن�سبة ( )٪86.8من �إجمالي العينة بوجود عالقة قوية ،في حين

�إن � 9أفراد بن�سبة (� )٪13.2أقروا �أن هناك عالقة «�إلى حد ما» بين المتغيرين ،في حين لم
يرف�ض �أحد وجود هذه العالقة .وهذا يدل على �شبه �إجماع على ارتباط الهوية ب�شكل �أ�سا�سي
با�ستخدام الف�صحى.

الهوية العربية :مفهوم مطلق؟ �أم متغير؟
في محاولة لتحديد موقف ِّ
كل م�ستجيب من ماهية الهوية :هل هي مفهوم مطلق؟ �أو
مفهوم متغير؟ �س�ألنا �أفراد العينة.
فوجدنا �أن  35فر ًدا بن�سبة (� )٪51.5أجابوا ب�أن الهوية مفهوم ثابت ،في حين �إن
 33فر ًدا بن�سبة (� )٪48.5أجابوا ب�أن الهوية مفهوم متغير� .أي �إن العينة قد انق�سمت �إلى
جامدا ومطلقًا و�أنه ال يتغير مهما كانت
تقريبا ،فالبع�ض ي�ؤمن بكون الهوية مفهو ًما
ن�صفين
ً
ً
الم�ستجدات واالختراقات المتنوعة ،في حين �إن الن�صف الآخر ي�ؤمن بدينامية هذا المفهوم
وقابليته للتكيف.

�إلى �أين تتجه اللغة العربية �إلى الأف�ضل؟ �أم �إلى الأ�سو�أ؟
ودلت النتائج على �أن  54فر ًدا بن�سبة (� )٪79.4أجابوا ب�أن العربية تحولت نحو
حد ما �إلى الأح�سن ،في حين
الأف�ضل ،و� 10أفراد بن�سبة (� )٪14.7أجابوا �أنها تحولت �إلى ٍّ
ر�أى (� )٪5.9أنها تحولت نحو الأ�سو�أ .وهذا يعني �أن غالبية �أفراد العينة تعتقد �أن �أحوال اللغة
العربية تتجه نحو الأف�ضل.

االزدواجية اللغوية وفر�ص ن�شر اللغة الف�صحى
عندما �سئل �أفراد العينة :هل ترى �أن االزدواجية في منظومة التعليم تمثل �إ�شكالية حقيقية
في ن�شر اللغة الف�صحى؟ ر�أى (� )٪47.1أن هذا الت�أثير فعلي ،كما ان�ضم �إليهم ()٪41.2
لحد ما .وهذه اال�ستجابات منطقية؛ حيث �إن الفر�ص المتاحة �أمام
وقالوا �إن هذا يحدث ٍّ
تعليم الف�صحى في المدار�س الأجنبية ومدار�س اللغات والمدار�س التجريبية وبع�ض المدار�س
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نظرا لقلة ال�ساعات التدري�سية المخ�ص�صة لمقرر اللغة العربية
الخا�صة تكاد تكون منعدمة ً
الف�صحى ،هذا �إلى جانب �ضعف ممار�سة الطالب لها داخل المدر�سة؛ مما يدعوه �إلى التعالي
عليها .ناهيك عن موقف المعلم نف�سه من عدم الحما�س للغة.

أثيرا في ت�شكيل هوية المواطن ودعم ر�صيده اللغوي
ترتيب الم�ؤ�س�سات االجتماعية الأكثر ت� ً
والثقافي
جاءت الأ�سرة على قائمة هذه الم�ؤ�س�سات فما زالت هي الم�ؤ�س�سة االجتماعية الأولى من
وجهة نظرهم ( ،)٪47.1التي تتحمل م�سئولية غر�س الهوية في �أبنائها �إلى جانب ت�شكيلها
لر�صيدهم الثقافي واللغوي .ثم الم�ؤ�س�سة التعليمية في المرتبة الثانية ( ،)٪27.9في حين
جاءت الم�ؤ�س�سة الإعالمية في المرتبة الثالثة ( .)٪20.6على �أن الأمر الخطير هو مجيء
ً
مرتبطا بما يحدث في الم�ساجد ودور
«الم�ؤ�س�سة الدينية» في ذيل القائمة .وقد يكون هذا
العبادة من تجاوزات الدعاة وا�ستخدامهم اللغة العامية.

مدى تي�سر الح�صول على �أعمال مجمع اللغة العربية
جاءت اال�ستجابات عن هذا ال�س�ؤال لت�ؤكد �أن ( )٪54.4من �أفراد العينة لي�س لديهم
فر�صة التعرف ب�سهولة على جهود مجمع اللغة العربية في تطوير اللغة ،ي�ضاف �إليهم
( )٪23.5ي�شيرون �إلى ح�صولهم على هذه الأعمال ب�صعوبة �أي �إن ( )٪77.9من العينة
ال يح�صلون على تلك الأعمال والجهود بي�سر ،في حين �إنها متاحة فقط �أمام عدد قليل
جدا (.)٪22.1
ًّ

المحور الثاني :التحديات الآنية والم�ستقبلية التي تواجه و�ستواجه اللغة الف�صحى
وحر�صا على دمج الم�سائل الفنية المتعلقة باللغة والهوية �ضمن هذه الأطر المجتمعية
ً
الكبرى ،فقد بد�أنا ب�س�ؤال النخبة الم�صرية عن موقفها من الم�شكالت والتحديات المجتمعية
الآنية والم�ستقبلية التي تواجه و�ستواجه اللغة العربية ،وتحديد وزنها الن�سبي وفقًا لمقيا�س
يحدد خطورة و�أهمية هذا التحدي بالن�سبة للغة العربية .وكانت اال�ستجابات كالتالي:
57

التحديات الأكثر �أهمية هي:
�إخراج اللغة من معظم م�ؤ�س�سات التعليم العام والجامعي كلغة تدري�س للمعارف العلمية :حيث بلغ
الوزن الن�سبي لهذا التحدي ( )14.32بترتيب (الأول) .وبدهي �أن هذا التحدي م�ستقبلي،
فما زالت لغة التدري�س في معظم الم�ؤ�س�سات التعليمية والجامعات باللغة العربية حتى الآن،
ولكن يتوقع ،مع ت�صاعد موجات الغزو الثقافي والم�ستجدات �أن تت�آكل لغة الحديث لتحل
محلها لغة بال قواعد ،لعل �أظهر �إرها�صاتها في اللغة التي ي�ستخدمها ال�شباب اليوم على
«الإنترنت» .ومن الملفت �أن من المعلمين من ي�ساعد على ن�شر العامية وي�ساير ال�شباب في
لغتهم الم�سفّة.
�إدخال كلمات �أجنبية كثيرة في اللغة العربية من خالل كتابتها بالأحرف العربية دون تعريب لها :وقد بلغ
تحد م�ستقبلي متوقع؛
الوزن الن�سبي لهذا التحدي ( )13.10بترتيب (الثاني) ،وهذا � ً
أي�ضا ٍ ّ
حيث �إن التو�سع الع�شوائي في �إن�شاء «المدار�س الأجنبية» من كافة بلدان العالم مع ذيوع
اال�ستخدامات غير المخططة للإنترنت ،وتحالف الإعالم بكافة �صوره المكتوبة والمرئية
والم�سموعة من �أجل بث كلمات وم�صطلحات �أجنبية �ضمن مخطط تغريب اللغة.
انت�شار تراكيب و�صيغ و�أ�ساليب ال تمت ب�صلة �إلى اللغة الف�صحى وال العامية مما ي�شكل لغة هجينة:
وقد بلغ الوزن الن�سبي لهذا التحدي ( )12.93بترتيب (الثالث) .ووا�ضح �أن هذا التحدي
يرتبط تما ًما بما �سبقه من تحديات؛ حيث تمثل كافة الآثار ال�سلبية للم�ستجدات االت�صالية
ثقافيا يقود �إلى ن�شوء مثل هذه اللغة الهجينة.
والمعلوماتية
ً
ح�صارا ًّ
انت�شار اللهجات الدارجة والعاميات (النوبية ،ال�صعيدية ،ال�سيوية ،ال�سواحلية� ...إلخ) :وجاء الوزن
الن�سبي لهذا التحدي ( )10.90بترتيب (الرابع) .وقدوم مثل هذا التحدي �ضمن االختبارات
الأ�سا�سية للنخبة ي�شير �إلى تخوفات عميقة لدى النخبة من ذيوع مثل هذه اللهجات ،وال �سيما
�أنها ت�صدر عن مثقفي هذه اللهجات.
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التحديات الأقل �أهمية هي:
تع�صب بع�ض اللغويين ورف�ضهم مناق�شة م�س�ألة تجديد اللغة العربية مهما كانت الدواعي والأ�سباب:
وكان الوزن الن�سبي لهذا التحدي ( )5.28بترتيب (الأخير) .وهو ي�شير �إلى رف�ض �أفراد العينة
ما ي�شيع عن �أن تدهور اللغة العربية �سببه هو «الق�صور الذاتي» لبع�ض اللغويين ومقاومتهم
لجهود �إ�صالح وتجديد اللغة العربية.
ت��زاي��د �أع���داد النخبة الم�ستغربة :وج��اء ال��وزن الن�سبي لهذا التحدي ( )6.81بترتيب
(الحادي والع�شرين) ،وينم هذا االختيار على �أنه مهما زادت �أعداد النخب الم�ستغربة (ذات
نظرا لأن هناك
التوجه الغربي) ف�إنها لن تكون هي معول الهدم الأ�سا�سي للغة العربية الف�صحى؛ ً
عوامل �أخرى تمثل مهددات للغة �أكبر بكثير من وجود �أو تحالف زمرة قليلة من الأفراد.
ت�سارع ثورة االت�صاالت والمعلومات على نحو ي�ساهم في االنقرا�ض التدريجي للعديد من لغات العالم:
وكان الوزن الن�سبي لهذا التحدي ( )7.16بترتيب (التا�سع ع�شر) .وهذا يتعا�ضد مع اقتناع
النخبة ب�أن اللغة العربية ،باعتبارها لغة مقد�سة ،تمتلك ما ي�ساعدها على اال�ستدامة ومقاومة
عوامل التهديد والفناء ،لذا فلم تقتنع النخبة في مجملها ب�أن ثورة االت�صاالت والمعلومات
كفيلة باالنقرا�ض التدريجي للغة العربية.
الح�صار المفرو�ض من جانب و�سائل الإعالم التقليدية بما يبثه من ر�سائل مغلوطة ومتناق�ضة ومهيمنة:
ن�سبيا قدره ( )7.46بترتيب (ال�سابع ع�شر) .ويمثل هذا اقتناع النخبة
ونال هذا التحدي وزنًا ًّ
ب�أنه مهما حاولت و�سائل الإعالم التقليدية  -بما تمتلكه من قدرات و�إمكانات وو�سائل � -أن
تهيمن على اللغة العربية وتق�ضي على الهوية العربية ،ف�سيكون لها ت�أثير ،ولكنه ت�أثير �ضعيف.
و�سعيا نحو بلورة �أهم التحديات الم�ستقبلية التي تواجه و�ستواجه الهوية واللغة العربية
ً
الف�صحى خالل ع�شر ال�سنوات القادمة من بين التحديات االثنين والع�شرين ال�سابقة ،توقعت
النخبة خم�سة التحديات التالية باعتبار �أن �إرها�صاتها تبدو في الأفق:
 عدم التركيز على اال�ستعمال ال�صحيح للغة العربية الف�صحى �أثناء تعلمها.59

 فقدان االنتماء الوطني و�ضياع الهوية الثقافية مما يقود �إلى فقدان الثقة في اللغة كلغةمهيمنة.
 حدوث قطيعة ح�ضارية وثقافية كاملة بين المتعلم وتراثه الح�ضاري. الخليط اللغوي غير المتجان�س الذي يتوا�صل به الأطفال في مرحلة التن�شئة الأولىداخل الأ�سرة.
 �شيوع العولمة الثقافية التي تقود �إلى التغريب.ووا�ضح تما ًما �أن التحديين الأول والرابع هما بمثابة تحديات فنية بيداجوجية ،في
حين �إن التحديات الثالث الأخرى هي تداعيات مجتمعية وكونية تت�شارك مع التحديين
البيداجوجيين في تعظيم الخطر على اللغة والهوية ب�شكل عام.

المحور الثالث :الت�شوهات والمظاهر اللغوية و�أ�سبابها
عندما �سئل �أفراد العينة« :هل يعاني النظام اللغوي من ت�شوهات حقيقية تعوق من قدرته
على تر�سيخ الهوية الثقافية؟» ،جاءت النتائج لت�شير �إلى �أن جل �أفراد العينة قد �أجمعوا على
وجود ت�شوهات لغوية تقود �إلى تعويق تر�سيخ الهوية الثقافية.
وعندما �سئل �أفراد العينة عن الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى مثل هذه الت�شوهات اللغوية
ومظاهرها جاءت النتائج كالتالي:
الأ�سباب والت�شوهات اللغوية الأكثر وجو ًدا:
ن�سبيا ()1.99
غياب قرار �سيا�سي ي�ضمن حماية اللغة وي�ؤطر لها
ًّ
اجتماعيا :وقد حاز هذا العامل وزنًا ًّ
وبترتيب (الأول) .والواقع �أن هذا العامل عامل رئي�سي لي�س فقط في �إحداث ت�شوهات لغوية
ناتجة عن اختالط بين اللغة الف�صحى واللغات المنت�شرة بال رادع �أو تنظيم في الم�ؤ�س�سات
أي�ضا فيما يخت�ص بالمكانة الالئقة باللغة العربية.
التعليمية والإعالمية ،بل � ً
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ا�ستعمال المعلم اللغة العامية �أو المختلطة بالف�صحى :وجاء وزنها الن�سبي ( )1.99بترتيب (الأول
مكرر) .وهي ظاهرة تن�سحب على معلمي اللغة العربية بنف�س الدرجة التي تن�سحب فيها على
جميع معلمي المواد .وقد �أكدت تحليالتنا لكادر المعلم  -و�سوف نفرد له جز ًءا م�ستق ًّ
ال
في هذا البحث � -أن غالبية المعلمين غير قادرين بالأ�سا�س على ا�ستعمال اللغة العربية ،وغير
متملكين لمهاراتها اللغوية .ومن ثم فهذا العامل البيداجوجي هام.
غياب ج�سور توا�صل بين المجامع اللغوية والم�ؤ�س�سات العلمية والأكاديمية والإعالمية :وحاز
ن�سبيا ( )1.97بترتيب (الثاني) .ووا�ضح �أن هذا العامل ناتج عن غياب
هذا العامل وزنًا ًّ
�سيا�سة لغوية �شاملة قادرة على تج�سير العالقة بين م�ؤ�س�سات تحديد و�إ�صالح اللغة العربية،
والم�ؤ�س�سات العلمية والأكاديمية المعنية با�ستعمال هذه اللغة على نحو ي�ؤكد الهوية العربية.
وجود تمييز بين من يجيدون اللغات الأجنبية ومن ال يجيدونها في الرواتب :وحاز هذا ال�سبب وزنًا
ن�سبيا ( )1.97بترتيب (الثاني مكرر) .وبدهي �أن هذا ال�سبب مرجعه التو�سع في تطبيق �آليات
ًّ
ال�سوق؛ تلك التي تفتح الباب �أمام ال�شركات والم�ؤ�س�سات الأجنبية للعمل ب�شكل وا�سع،
وبالطبع ف�إن مثل هذه الم�ؤ�س�سات تحتاج بال�ضرورة �إلى كوادر مدربة على ا�ستعمال لغات
ونظرا لندرتها تحوز رواتب ومكاف�آت مجزئة �أعلى من نظرائها.
�أجنبية،
ً
الأ�سباب والت�شوهات اللغوية الأقل �أهمية:

�ضعف الهوية القومية لدى القادة ال�سيا�سيين وتداعيات ذلك على ال�سيا�سة اللغوية في المجتمع :وحاز
هون
ن�سبيا ( )1.69وفي (الترتيب الأخير) .وهذه النتيجة تمثل مفاج�أة؛ فقد ّ
هذا العامل وزنًا ًّ
�أفراد العينة من م�س�ألة �ضعف الهوية القومية للقادة وتداعيات ذلك على ال�سيا�سة اللغوية؛ �أو
لعدم �إدراك طبيعة تلك العالقة ،وهذا غير وارد مع نخبة بهذا ال�شكل� ،أو لأن «م�صر» في
حالة ثورة الآن وق�ضية تبني �سيا�سة لغوية متكاملة لي�ست في الأجندة الحالية لأي من القادة
ال�سيا�سيين �أو الع�سكريين �أو غيرهم.
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تراجع �أعداد حفظة القر�آن الكريم :وحاز هذا ال�سبب وزنًا ن�سب ًّيا ( )1.69بترتيب (الأخير
مكرر) .ولعل قدوم هذا ال�سبب في الم�ؤخرة هو توا�ضع الدور الحالي الذي يقوم به حفظة
القر�آن الكريم في دعم الهوية اللغوية.
تزايد ارتباط �سوق العمل با�ستخدام اللغة الأجنبية :وحاز وزنًا ن�سب ًّيا ( )1.75وفي الترتيب
(الثاني ع�شر) .ويبدو �أن �أفراد العينة قد فهموا �أن ارتباط �سوق العمل با�ستخدام اللغة الأجنبية
ال يمثل عام ً
ال ي�ساعد على ت�شوه اللغة بدرجة كبيرة.
وجود ق ًوى في المجتمع ترف�ض الثقافة المدنية وثقافة التحديث :وحاز هذا العامل وزنًا ن�سب ًّيا
( )1.75وبترتيب (الثاني ع�شر مكرر) .ووا�ضح �أن �أفراد العينة لم يروا �أنه �سبب قوي
لإحداث ت�شوهات لغوية� ،أو �إ�ضعاف القدرة على تر�سيخ الهوية الثقافية للمتعلم .وهذا منطقي
من حيث �إن دعاة رف�ض الثقافة المدنية وثقافة التحديث هم �أقرب النا�س �إلى ا�ستعمال اللغة
حر�صا على ا�ستدامتها.
الف�صحى ،و�أكثرهم
ً
و�سعيا نحو بلورة �أهم المظاهر والت�شوهات اللغوية التي �سوف ت�ستمر في الوجود
ً
خالل ع�شر ال�سنوات القادمة في الت�أثير في اللغة العربية الف�صحى ،ومن ثم في الهوية القومية
والثقافية؛ فقد اتفقت العينة على ترتيب الأ�سباب والمظاهر اللغوية كالتالي:
 �أن ت�صبح اللغة العربية لغة مطرودة من الجامعات والفروع العلمية. ا�ستمرار ا�ستعمال المعلم للغة العامية �أو المختلطة بالف�صحى. عزوف عديد من المتعلمين عن درا�سة الف�صحى وانخفا�ض الحما�سة لتعلمها. غياب الن�ص على �ضرورة �إجادة اللغة العربية في �أية وظائف هامة. -غياب القرار ال�سيا�سي الذي ي�ضمن حماية اللغة وي�ؤطر لها اجتماع ًّيا.

وبدهي �أن هذه الت�شكيلة المتجان�سة يمكن تو�ضيحها لو �أعدنا ترتيبها؛ بحيث ي�صبح
وجود قرار �سيا�سي �ضامن لحماية اللغة وم�ؤطر لها اجتماع ًّيا في المقدمة.
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كل هذا يقود �إلى ا�ستعادة اللغة لمكانتها المجتمعية والفنية والبيداجوجية ،الأمر الذي
يدفع كثيرين للإقبال على درا�ستها والتعمق فيها لأ�سباب مجتمعية وذاتية في �آن واحد.
وعندما �سئل �أفراد النخبة عن الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الظواهر والت�شوهات
اللغوية ال�سابقة �أجابوا في �شبه �إجماع على عدم وجود �إجراءات ،و�إن وجدت فهي قليلة،
وغير كافية ،وغير فعالة.

المحور الرابع :دور المدر�سة في تراجع مكانة اللغة الف�صحى
في �ضوء الأهمية العظمى التي نعلقها على الم�ؤ�س�سات التعليمية (وفي مقدمتها المدر�سة
والجامعة) في مجال التن�شئة اللغوية والحفاظ على الهوية العربية والثقافية واالجتماعية ،جاء
اهتمامنا ب�س�ؤال �أفراد النخبة عن هذا الجانب ف�س�ألناهم« :ت�شير كثير من ال�شواهد �إلى �أن
المدر�سة لها دور رئي�سي في تراجع مكانة اللغة العربية الف�صحى ،وتردي م�ستوياتها لأ�سباب
كثيرة ،وبحكم تعرفك على م�ستوى اللغة العربية و�أدائها في المدر�سة ،فرجاء التكرم بتحديد
الوزن الن�سبي ِّ
لكل �سبب من هذه الأ�سباب على حدة» ،وقد جاءت النتائج كالتالي:
�أهم المظاهر والأ�سباب المدر�سية في تراجع مكانة اللغة العربية الف�صحى هي كالتالي:
ت�شجيع ريا�ض الأطفال للغة العامية وتجاهلها للغة الف�صحى :وحاز هذا ال�سبب وزنًا ن�سب ًّيا قدره
( )8.99وجاء في (المرتبة الأول��ى) ،ولعل قدوم هذا ال�سبب في مقدمة الأ�سباب يعود
باالتهام على م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية ،وال �سيما دور الح�ضانة وريا�ض الأطفال ،التي
ما فتئت تحر�ص على تن�شئة �سطحية للطفل بالتركيز على تعليمه اللغة «العامية» و�إبعاده عن
لغته «الف�صحى» طم ًعا في المزيد من ال�شهرة ولجذب �أولياء الأمور و�إقناعهم ب�ضرورة تربية
�أوالدهم بما يمكنهم من متابعتهم وتعليمهم اللغة العامية .الأمر الذي يقود بال�ضرورة �إلى
تدمير الأ�س�س التي ن�ستهدفها في تنمية هوياتنا الثقافية والدينية .ولعل النظر في تجربة برنامج
«افتح يا �سم�سم» التي دعت �إليها الجامعة العربية ونفذها التليفزيون الكويتي منذ فترة دليل
على نجاح تعليم الف�صحى في ريا�ض الأطفال والمرحلة االبتدائية.
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ن�سبيا ()8.93
التركيز على درا�سة قواعد اللغة دون ا�ستعمالها داخل الف�صل :وحاز هذا ال�سبب وزنًا ًّ
بترتيب (الثاني) ،والواقع �أن م�س�ألة اال�ستعمال بالغة الأهمية؛ حيث �إن اللغة الم�ستعملة ال
تحتاج في الأ�صل �إلى القواعد لكي تخرج �سليمة من �أفواه م�ستعمليها ،وحين تو�ضع القواعد
ف�إنما ت�ؤخذ من هذه اللغة الم�ستعملة نف�سها؛ ولهذا كان اللغويون – كما يقول الجوزو –
«يلحون على مو�ضوع اال�ستعمال؛ فاللفظ الذي ي�ستعمله �أ�صحاب اللغة هو ال�صحيح ،وما
ّ
(((6
غريبا» .
يقل ا�ستعمالهم له ي�سمى ً
�ضعف م�ستوى �إعداد المعلم في م�صادر الإعداد ومعاهده :وحاز هذا ال�سبب وزنًا ن�سب ًّيا ()8.91
بترتيب (الثالث) .وهذا العامل لي�س م�سئولية المدر�سة بالمعنى ال�ضيق ولكنه بالمعنى الوا�سع
الذي ت�صبح فيه «المدر�سة» تمثل َّ
كل م�ؤ�س�سة تعليمية ،ف�إن هذا ال�سبب يرجع �إلى كليات التربية
نظرا لقبولها م�ستويات منخف�ضة من
التي تعد المعلم ،والتي يالحظ تدني م�ستويات خريجيها ً
الطالب فيتخرجون معلمين �ضعاف الإعداد ،فاقدي المهارات التي تمكنهم من التدري�س
أي�ضا.
باللغة العربية ،وبالتحدث بها � ً
عدم قدرة المعلمين (حتى معلمي اللغة العربية) على ا�ستعمال اللغة العربية في التدري�س :وحاز هذا
ن�سبيا قدره ( )8.62بترتيب (الرابع) .وهذا العامل يت�ضامن مع العوامل ال�سابقة،
العامل وزنًا ًّ
وي�ؤكد �ضعف م�ستويات �إعداد المعلمين وعدم قدرتهم على اال�ستعمال ال�سليم للغة العربية
الف�صحى في التدري�س .ولعل طرح ق�ضية «كادر المعلم» ت�ؤكد ذلك.
�أما الأ�سباب التي ت�أتي في مكانة مت�أخرة:
فغياب التن�سيق في التعليم بين اللغة العربية والمواد الدرا�سية الأخ��رى وال �سيما التاريخ والمواد
ن�سبيا قدره ( )7.35وتذيل القائمة .ومرة �أخرى نكت�شف
االجتماعية :وحاز هذا ال�سبب وزنًا ًّ
من وجهة نظر العينة �أن جوانب الت�شرذم بين المواد المختلفة وبينها وبين اللغة العربية لها
�أهمية محدودة في تكري�س �أزمة المدر�سة ،في حين �إن الواقع ي�ؤكد �أن غياب هذا التن�سيق له

( ((6م�صطفى اجلوزو« ،م�شكالت اللغة العربية وطرق جتاوزها :م�شكلة اال�ستعمال» ،جملة حوار العرب ،العدد ( 6مايو .)2005
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تداعيات خطيرة على ما يعانيه المتعلم من تراجع م�ستوى اللغة لدى المعلمين للمواد المختلفة
غير العربية.
ن�سبيا قدره ()7.35
تهافت برامج تدريب المعلمين و�ضعف تنميتهم مهنيًّا وثقافيًّا :وحاز وزنًا
ًّ
مبنيا على اقتناع ب�أن
بترتيب (الحادي والع�شرين مكرر) .وقد يكون الأخذ بهذا االختيار ًّ
م�س�ألة التدريب ال تخ�ص المدر�سة؛ لأنها غير م�ستقلة.
ن�سبيا ( )7.65بترتيب (الأخير)،
�ضعف عناية معلمي المواد الأخرى باللغة العربية :وحاز وزنًا ًّ
وهو �سبب �ضعيف الأهمية من وجهة نظر العينة باعتبار �أن هناك �أ�سبا ًبا �أقوى هي الم�سئولة عن
تدني دور المدر�سة في تردي اللغة الف�صحى.
ابتعاد معظم الطالب عن القراءة المثمرة وعدم قدرتهم على التعبير عن �أفكارهم باللغة العربية :وحاز هذا
ن�سبيا قدره ( )7.79وجاء في المرتبة (التا�سعة ع�شرة) .والملفت �أن ابتعاد معظم
ال�سبب وزنًا ًّ
الطالب عن القراءة المثمرة و�ضعف قدراتهم التعبيرية عن �أنف�سهم بلغة عربية �أمر م�ستهجن
تما ًما ،ولكن اختيار العينة له ك�سبب مت�أخر يعود القتناعهم ب�أن في الإنترنت وو�سائل االت�صال
االجتماعي بدي ً
ال قو ًّيا للقراءة ،لذا هونوا من �أهميته وترتيبه.
الأ�سباب الم�ستقبلية التي يتوقع �أن تت�صدر قائمة الأ�سباب المت�صلة بدور المدر�سة والتي �ستظل ت�ؤدي
�إلى تراجع مكانة اللغة الف�صحى خالل ع�شر ال�سنوات القادمة ،وهي:
 عدم قدرة المعلمين (حتى معلمي اللغة العربية) على ا�ستعمال اللغة العربية في التدري�س. عدم تركيز المعلم على تدريب المتعلم على ممار�سة الف�صحى في حياته اليومية. التركيز على درا�سة قواعد اللغة دون ا�ستعمالها داخل الف�صل. عدم االهتمام بالأداءات الكتابية للمتعلم (كالتعبير والإمالء� ...إلخ).� -ضعف م�ستوى �إعداد المعلم في م�صادر الإعداد ومعاهده.
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المحور الخام�س :التدري�س باللغات الأجنبية والبحث العلمي بها
�سعيا نحو تحديد الموقف من التدري�س باللغات الأجنبية والبحث العلمي بها� ،س�ألنا �أفراد
ً
العينة عن ر�أيهم في القول ب�أن التعليم بلغة �أجنبية مهم على الإطالق؛ لأنه يي�سر اللحاق بركب
التقدم �أم �أنه يهدد الهوية القومية .وقد �أجاب ( )٪87من �أفراد العينة ب�أن تعليم اللغات الأجنبية
في �سن �صغيرة ي�ؤدي �إلى الخلط اللغوي ويهدد الهوية العربية ،في حين ر�أى البقية �أن التعليم
باللغات الأجنبية هام ومفيد في �سبيل اللحاق بركب التقدم.
عندما �سئلت عينة البحث« :هل توافق على دخول �أوالدك المدار�س الأجنبية ومدار�س
اللغات؟» �أجاب ( )٪45من �أفراد العينة بالإيجاب ،في حين �أكد ( )٪55من �أفراد العينة
رف�ضهم لإدخال �أوالدهم في مدار�س �أجنبية �أو لغات.
وعندما �سئل الذين وافقوا على �إدخال �أوالدهم تلك المدار�س عن �أ�سباب ذلك �أ�شاروا
في مجملهم �إلى �أن نظم التعليم التقليدية والمدار�س الحكومية المتاحة ال يوجد بها تعليم
حقيقي ،كما �أن �سوق العمل تحتاج من يجيد �إتقان لغة �أجنبية �أو �أكثر.
ورغبة في تقييم المبررات التي يتبناها فريق من النا�س ب�أهمية تدري�س العلوم والتكنولوجيا
باللغات الأجنبية في م�ؤ�س�ساتنا العلمية ومدار�سنا� ،س�ألنا �أفراد العينة عن الوزن الن�سبي لهذه
المبررات من وجهة نظرهم ،وكانت النتائج كالتالي:
المبررات التي قادها الم�ؤيدون لتدري�س العلوم باللغات الأجنبية ت�أتي في �صدارتها:
 �إتاحة فر�ص �أو�سع للن�شر العلمي الدولي (وزن ن�سبي .)6.34 �إتاحة التميز الأكاديمي للمجيدين باللغات الأجنبية (وزن ن�سبي .)6.16 تنمية قيمة العقالنية لدى المتعلم (وزن ن�سبي .)5.68المبررات التالية جاءت في مكانة �أدنى:
 اللغة العلمية العربية �ضعيفة ًّجدا لم تبلغ الم�ستوى الذي ي�شجع على الإبداع العلمي
(وزن ن�سبي .)4.56
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 عجز المجامع العلمية عن ا�شتقاق م��ف��ردات عربية تواكب التطور العلمي(وزن ن�سبي .)5.21
 العلم ال وطن له ،م�صطلحاته عالمية ،ولغاته �سائدة �شائعة معروفة (وزن ن�سبي .)5.41ولعل مجيء هذه المبررات في ذيل القائمة يعني رف�ضها ،ولمقابلة المبررات ال�سابقة
الم�ؤيدة لتدري�س العلوم باللغات الأجنبية بتلك الراف�ضة لها� ،س�ألنا �أفراد العينة الآتي« :يرف�ض
البع�ض الدعوة �إلى تدري�س العلوم باللغة الأجنبية ومبرراتهم في ذلك يو�ضحها الجدول التالي،
فرجاء التكرم بتحديد الوزن الن�سبي ِّ
لكل مبرر من هذه المبررات على حدة» .وقد ح�صلنا
على النتائج التالية:
راف�ضا للمغاالة في ا�ستخدام اللغات الأجنبية في تعليم العلوم والتدري�س
المبررات القوية التي تمثل موقفًا ً
بها هي كالتالي:
غنى اللغة العربية بالمفردات واال�شتقاق يجعلها قادرة على التعبير العلمي الدقيق :وحازت وزنًا ن�سب ًّيا
( )8.87واعتلت (ال�صدارة) ،وهذا ي�ؤكد اقتناع العينة ب�أن اللغة العربية قادرة تما ًما ب�إمكاناتها
ومفرداتها وقدرتها اال�شتقاقية على التعبير العلمي و�إبداع الم�صطلحات تما ًما.
هناك نماذج لدول رف�ضت ا�ستعمال لغات غير قومية وت�شبثت بلغتها القومية :وحاز هذا البعد وزنًا
ن�سب ًّيا ( )8.82وجاء في المرتبة (الثانية) .وهذا المبرر ينطلق من االقتناع ب�أن االعتماد على
اللغة القومية �شيء ال يتعار�ض مع الإبداع العلمي والتكنولوجي ،كما في اليابان وكوريا
وال�صين وفيتنام.
تعاون المجامع اللغوية العربية في التعريف من �ش�أنه �أن يمكن العلماء من ا�ستخدام اللغة العربية :وحاز
وزنًا ن�سب ًّيا قدره ( )8.62وجاء في المرتبة (الثالثة) .وهذا المبرر منطقي؛ فقد �صدر عن
المجامع العربية العديد من التقارير التي عالجت العديد من الم�صطلحات الأجنبية ،وا�ستقرت
على ترجمات مالئمة وا�شتقاقات لغوية مقبولة .لذا ،ف�إن تعظيم جهود هذه المجامع
والتخطيط بينها ،ون�شر �أعمالها با�ستمرار وبطريقة مي�سرة �أمام الجميع ،وال �سيما طالب العلم
وعلمائه  -لأمر ي�سرع في تغطيته هذا الموقف من اللغة العربية.
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الإبداع ال يتم بلغة غير اللغة القومية ،ومن ثم فتدري�س العلوم باللغات الأجنبية يعمق التوا�صل الإبداعي
والتكنولوجي :وحاز وزنًا ن�سب ًّيا ( ،)8.53وجاء في المرتبة (الرابعة) .وهذا المبرر ي�شير �إلى
حقيقة م�ؤكدة �أن الإبداع يكون باللغة القومية ،لذا ،ف�إن الإ�صرار على تعليم العلوم باللغة
القومية الف�صحى المي�سرة لأمر بالغ الأهمية في مناق�شة هذه الم�س�ألة.
ومن ناحية ثانية ،جاءت المبررات الثالثة التالية في م�ؤخرة عري�ضة الدفاع عن تدري�س العلوم باللغة العربية:
 �ضعف جهود العلماء في و�ضع الم�صطلحات العلمية باللغة العربية (وزن ن�سبي.)7.21
 تدري�س العلوم باللغات الأجنبية يهدد طرق الحفاظ على معايير الثقافة الم�صرية (وزنن�سبي .)7.49
 �إن التدري�س باللغات الأجنبية يجعل المجتمع العربي �ضعيفًا تاب ًعا للغرب (وزن ن�سبي.)7.68
ومنطقيا.
وهذه المبررات رغم �أهميتها ف�إنه يمكن الت�شكيك فيها ومراجعتها نقد ًّيا
ًّ

وعندما �سئل �أفراد العينة عن موقفهم من الآليات الأربع الكفيلة بتطوير اللغة العربية لكي
تكون لغة العلم والتكنولوجيا جاءت النتائج كما يلي:
«ترجمة الأبحاث العلمية المتطورة في كافة مجاالت المعرفة �ضمن خطة ا�ستراتيجية
ثقافية �شاملة تراعي حوار ال��ذات مع الآخ��ر» (وزن ن�سبي « ،)1.94و�إج��راء البحوث
والدرا�سات العلمية باللغة العربية الف�صحى» (وزن ن�سبي  )1.94ي�أتيان في مقدمة الآليات
الكفيلة بتطوير اللغة العربية لكي تكون لغة العلم والتكنولوجيا؛ ثم ي�أتي بعد ذلك «ن�شر
الم�صطلحات و�ألفاظ الح�ضارة التي ت�صوغها المجامع اللغوية العربية» وا�ستخدامها (وزن
ن�سبي  )1.74على �أن «ن�شر المدار�س الأجنبية ومدار�س اللغات» ي�أتي في ذيل الآليات
الالزمة لتحقيق هذا الهدف (وزن ن�سبي  .)1.40و ُي َع ُّد ذلك موقفًا من �شيوع تلك المدار�س
و� ً
إدراكا لمخاطرها على الهوية واللغة م ًعا.
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المحور ال�ساد�س :التعريب والترجمة
امتدا ًدا لق�ضية اللغات وا�ستخدامها في التدري�س في معاهد العلم وم�ؤ�س�ساته ،وكذلك في
الحياة الثقافية الم�صرية ،فقد توجهنا �إلى �أفراد العينة بال�س�ؤال التالي« :يتفق العديد من اللغويين
والعلماء على �أن التعريب (�أو التم�صير) له مزايا كثيرة يو�ضحها الجدول التالي ،فرجاء التكرم
بتحديد الوزن الن�سبي ِّ
لكل مبرر من هذه المبررات».
وقد جاءت نتائج ا�ستجابات العينة على هذا ال�س�ؤال كالتالي  -على �أن �أفراد العينة وافقوا
على المزايا التي افتر�ضناها للتعريب ،ولكنهم �أعادوا ترتيبها على النحو التالي مرتبة تنازل ًّيا :-
 الترجمة :عن�صر مهم في عملية التعليم كونها �أ�سا�سية في �إعداد مناهج المواد العلمية(الريا�ضيات والعلوم خا�صة) .وح�صلت على وزن ن�سبي ( )8.46وجاءت في المرتبة
الأولى.

 الترجمة :عن�صر �أ�سا�سي في تنمية اللغة العربية وزيادة حيويتها .وح�صلت على وزنن�سبي ( )8.43في المرتبة الثانية.
 الترجمة :تنمي الت�سامح وتقبل الآخر والإيمان باالختالف .وح�صلت على وزن ن�سبي( )8.41في المرتبة الثالثة.
 الترجمة :و�سيلة لتلقيح الأفكار و�إثراء الفكر والخيال والتحرر من التع�صب .وح�صلتعلى وزن ن�سبي ( )8.37في المرتبة الرابعة.
 الترجمة :الو�سيلة الأ�سا�سية للتعريف ب�أحدث تطورات العلوم والتكنولوجيا .وح�صلتعلى وزن ن�سبي ( )8.29في المرتبة الخام�سة.
 الترجمة :ت�سهل نقل التراث الغربي المتقدم وترجمة م�صطلحاته الحديثة مما يجدد�شرايين الثقافة العربية .وح�صلت على وزن ن�سبي ( )7.85وجاءت في المرتبة
ال�ساد�سة.
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المحور ال�سابع :اللغة العربية والإعالم
و� ً
�سلبا �أو �إيجا ًبا �س�ألنا �أفراد العينة
إدراكا لدور الإعالم في ن�شر اللغة العربية وتطويرها �إن ً
ال�س�ؤال التالي:
«هل ترى �أن لو�سائل الإعالم (الم�سموعة والمقروءة والمرئية) ت�أثيرات متنوعة في اللغة
العربية الف�صحى؟ و�ضح موقفك بو�ضع عالمة (√) �أمام الخانة التي تتنا�سب مع ر�أيك بالن�سبة
ِّ
لكل عبارة» .وجاءت ا�ستجابات العينة كالتالي:
�أكثر الت�أثيرات ال�سلبية التي يعر�ضها الإعالم في اللغة العربية وهي موجودة بالفعل ويتوقع
ا�ستمرارها م�ستقبل ًّيا هي كالتالي:
 -ا�ستخدام لغة م�ستهلكة ومتدينة.

 كثرة الأخطاء اللغوية في المواد الإعالمية.على �أن �أكثر الت�أثيرات الإيجابية للإعالم غير الموجودة ،ويتمنى �أفراد العينة وجودها م�ستقب ًال هي:
 االهتمام بتقديم النماذج المتفوقة في مجاالت اللغة العربية. بناء �صيغ جديدة لم تكن معهودة في نظامنا اللغوي القديم. تو�سيع الح�سا�سيات اللغوية وجعلها ق��ادرة على ترجمة االنفعاالت والعواطفوالنزعات النف�سية واالجتماعية المعا�صرة.
 منح العبارة العربية كفاءات في مجال الإم�ساك بالمو�ضوعات ومقاربتها ب�آلياتجديدة في التعبير والتركيب.
 االهتمام بالإ�صدارات الثقافية المتميزة باللغة العربية والإ�شادة بها. االهتمام بالمنا�سبات المتعلقة باللغة العربية وم�ؤ�س�ساتها. تقديم مكتبات �إلكترونية عربية ومو�سوعات وكتب محققة ،وتقديم درو�س في تعليماللغة لمختلف الفئات العمرية.
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المحور الثامن :اللغة العربية والمعلم
تعظيما للدور الأ�سا�سي الذي يقوم به المعلم في �سبيل ن�شر وتعليم اللغة العربية وجهنا
ً
�س�ؤا ًال �إلى �أفراد العينة« :تدل ال�شواهد على �أن الدور اللغوي والتربوي للمعلم يتقل�ص با�ستمرار،
بع�ضا من الأ�سباب التي يراها البع�ض كامنة وراء ذلك ،فرجاء التكرم
ويو�ضح الجدول التالي ً
بتحديد الوزن الن�سبي ِّ
لكل �سبب من الأ�سباب» .وقد ح�صلنا على �إجابات كالتالي:
�أهم الأ�سباب التي قادت �إلى تدهور الدور اللغوي والتربوي للمعلم:
ق�صور دور الأكاديمية المهنية للمعلمين في التنمية اللغوية للمعلمين ،وان�شغالها بالجوانب التربوية
(االمتحانات – اال�ستراتيجيات) :وحاز هذا ال�سبب وزنًا ن�سب ًّيا ( ،)9.18وهو يتوافق مع مكانة
التحليالت والتقاويم المرتبطة بدور الأكاديمية وا�ستغراقها في �أمور بعيدة في مجملها عن
التنمية اللغوية الحقيقية.
غياب البرامج المحددة للتنمية المهنية للمعلمين بعد التخرج في اللغة العربية( :وزن ن�سبي .)9.13
وهذا ال�سبب يو�ضح كيف �أن محتوى هذه البرامج – �إن وجدت – متهافت وال يتنا�سب مع
طبيعة التحديات التي تواجه دور المعلم اللغوي والثقافي والتربوي.
المناخ العام ال�سائد في الم�ؤ�س�سات التعليمية يركز على الأعمال الإداري��ة مما �أفقد اللغة قيمتها:
(وزن ن�سبي .)9.07
عدم االهتمام ب�أن تكون اللغة و�سيلة للتعبير عن الفكر والروح والم�شاعر �أبعدها عن الأ�ساليب الراقية:
(وزن ن�سبي .)8.75
التركيز على الجوانب التربوية والتكنولوجية في برامج الإعداد الجامعي للمعلم( :وزن ن�سبي .)8.50
الإهمال التام ال�ستخدام القوامي�س العربية من المعلم والمتعلم رغم توافرها( :وزن ن�سبي .)8.44
وعندما طلبنا من �أفراد العينة �أن يحددوا �أهم ثالثة �أ�سباب �ستظل ت�ؤثر في تدني الدور
اللغوي والتربوي للمعلم م�ستقب ً
ال ح�صلنا على الأ�سباب التالية:
 التركيز على الجوانب التربوية والتكنولوجية في برامج الإعداد الجامعي للمعلم.71

 غياب البرامج المحددة المهنية للمعلمين بعد التخرج في اللغة العربية. ان�شغال المعلمين بالدرو�س الخ�صو�صية واعتمادهم على الكتب الخارجية.وتعظيما للفائدة ،طلبنا من �أفراد العينة ت�صوراتهم عن �أهم الخطوات الم�ستقبلية العري�ضة
ً
الالزمة لتجويد هذه البرامج من وجهة نظرهم ،فح�صلنا على ت�شكيلة محدودة من الت�صورات
المرتبطة بالمجاالت ال�ستة� :سيا�سات االنتقاء ،والإعداد التخ�ص�صي ،والإعداد الثقافي،
والإعداد المهني والعملي ،والتنمية المهنية والتدريب ،ومقررات جديدة لطالب كليات
التربية.

ثانيا :تحليل م�ضمون اختبارات المعلمين في اللغة العربية (اختبار الكادر)
ً
مدخل
ا�ستجابة ل�شعور عام من المثقفين الم�سئولين والأدباء بتدهور التعليم� ،سواء �أكان هذا
التدهور في مادة التخ�ص�ص �أم في و�سيلة التوا�صل وهي اللغة العربية �أم طرق التدري�س
والمعارف التربوية� ،أ�صدرت الحكومة الم�صرية القانون رقم ( )155بتعديل قانون التعليم
( )139بتاريخ  ،1981والذي يق�ضي ب�ضرورة اجتياز اختبار للترقي في وظائف التدري�س.
وبناء عليه تقرر عقد اختبارات الكادر لجميع العاملين ،لإمكان ترقيتهم وتعديل رواتبهم بما
يح�سن من �أحوالهم االقت�صادية ،وي�صحح م�سار التعليم.
وات�ساقًا مع طبيعة مو�ضوعنا ف�سوف نعول على تحليل م�ضمون اختبارات المعلمين داخل
هذا الكادر والخا�ص باللغة العربية ،وذلك للفئات الثالث المت�ضمنة ،وهي :جميع المعلمين،
ومعلمو اللغة العربية للتعليم الأ�سا�سي ،ومعلمو اللغة العربية للتعليم الثانوي؛ و�سوف نتبع
منهجية محدودة تتحدد مالمحها في الآتي:
 و�صف لم�ضمون اختبار الكادر للفئات الثالث. عر�ض لنتائج االختبار ِّلكل مرحلة وتحليلها.
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 تقويم مدى نجاح الكادر في رفع م�ستوى الأداء في المدار�س ،والعوامل الكامنة وراءذلك.
وفيما يلي تحليل موجز للنقاط الثالث ال�سابقة:
 تو�صيف م�ضمون الكادر للفئات الثالث. تحليل ِّلكل فئة على حدة.
 اختبار الكادر لغير المتخ�ص�صين في اللغة العربية.وبمالحظة نموذج المتحان الكادر في اللغة العربية لمدر�سي جميع المواد عدا مادة
اللغة العربية ،نجد �أن االمتحان كان يهدف �إلى و�ضع حد �أدنى لما يجب �أن تكون عليه ثقافة
المعلم في اللغة العربية من غير المتخ�ص�صين؛ وذلك ل�ضمان تدري�س المواد المختلفة باللغة
العربية.
ولقد دارت �أ�سئلة اللغة العربية لجميع معلمي المواد عدا من يدر�سون العربية من
المتخ�ص�صين حول ثالثة مجاالت ت�ضمنت خم�سة مو�ضوعات من �ش�أنها �أن تحقق للمدر�س
القدرة على الحديث بعربية معا�صرة �سهلة مي�سرة ،و�أن يتجنب الخط أ� في الكتابة وكانت
كالتالي:
الأول :الفهم القرائي المبا�شر وغير المبا�شر
والقراءة من �أهم �أ�س�س التنمية الذاتية ،و�أحد �أ�ساليب الن�شاط الفكري في حل الم�شكالت،
وربط المعلومات ال�سابق اختزانها في الذاكرة بما يقر�أ ،وابتكار عالقات جديدة من خالل
المقارنة والموازنة والتحليل والنقد.
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الثاني :اال�ستخدام ال�صحيح لقواعد الإمالء في الكتابة:
 عالمات الترقيم. �أنواع الهمزات والتاءات :وهي من المو�ضوعات التي زاد فيها الخط أ� وانت�شر حتى ر�أيناوكثيرا من الكاتبين ي�ضعها
بع�ض الكتب بل معظمها يهمل كتابة الهمزة في مو�ضعها،
ً
أي�ضا ي�ؤثر في المعنى والفهم.
في غير محلها ،وذلك � ً
 معاني المفردات اللغوية :ا�ستخدام كلمات يفهمون معناها خط�أ ،في�ستخدمونها ح�سبفهمهم؛ مما ي�ؤدي �إلى ت�شويه اللغة والبعد بها عن �أ�صولها.
الثالث :قواعد الجملة اال�سمية والفعلية والحروف النا�سخة والأفعال النا�سخة
يلق نظرة على هذه المو�ضوعات الخم�سة يجدها ال تتعدى ما يدر�سه تلميذ
ومن ِ
ال�صف الثالث االبتدائي .وهي بالكاد ال بد �أن تتوافر لدى جميع معلمي المواد غير العربية؛
حيث �إن ما يبنيه مدر�س اللغة العربية رغم قلته ،وعدم كفايته يهدمه خم�سة من زمالئه يدر�سون
المواد المختلفة بلغة هجينة.
اختبار الكادر لمعلمي اللغة العربية لمرحلة التعليم الأ�سا�سي
و�إذا تعرفنا على اختبار معلمي اللغة العربية المتخ�ص�صين نجده ي�شتمل على المو�ضوعات
الآتية ،وذلك لمعلمي التعليم الأ�سا�سي بحلقتيه (االبتدائية والإعدادية):
�أنواع الأفعال ،والأ�ساليب الإن�شائية ،والأ�ساليب اللغوية ،والأ�صوات والعمليات
المعرفية ،والبيان والبديع ،والجملة اال�سمية والفعلية ،والع�صور والأجنا�س الأدبية،
والمرفوعات والمن�صوبات ،والم�شتقات.
اختبار الكادر لمعلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية
الأ�ساليب النحوية ،والأ�صوات والعمليات ال�صوتية ،والبيان والمعاني والبديع ،والع�صور
والمدار�س والأجنا�س الأدبية ،والمجردات ،والم�صادر والم�شتقات والميزان ال�صرفي،
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ومداخل وا�ستراتيجيات تعليم اللغة العربية ،ومرفوعات ومن�صوبات الأ�سماء ،وم�شكالت
تعليم اللغة العربية ،وم�صادر تعليم اللغة العربية.
وهي مو�ضوعات تت�صل بالمو�ضوعات التي يدر�سها الطالب في المرحلة الثانوية،
وتتناول م�ستويات عليا من اللغة ،وتمكن الطالب في النهاية من التعبير ال�صحيح الراقي
والرفيع عن �أفكارهم وم�شاعرهم ،ولكن ليتحقق ذلك ال بد للمعلم �أن يكون عند الم�ستوى
الذي يحقق هذه الأهداف.
تحليل نتائج االختبار
تحليل نتائج اختبار الكادر لمهارات اللغة العربية لجميع المعلمين عدا معلمي اللغة
العربية (�أغ�سط�س  ،)2008وكانت النتائج كالتالي:
في مجال الفهم القرائي ( ،)٪56واال�ستخدام ال�صحيح لقواعد الإمالء في الكتابة
( ،)٪59واال�ستخدام ال�صحيح للقواعد النحوية المت�صلة بالقراءة والكتابة (.)٪64
عند النظر �إلى نتائج االختبار يبدو لنا بو�ضوح �أن النتائج متدنية للغاية ،و�أن مدر�سي
المواد غير العربية يعتبرون عقبة �أمام تقدم اللغة العربية .بل �إنهم يحرقون ما زرع مدر�سو اللغة
العربية.
أي�ضا �إذ عندما يكون ( )٪44من المعلمين غير مدر�سي اللغة العربية
والن�سب مخيفة � ً
ال يح�سنون الفهم القرائي في م�ستوى ال�صف الثالث االبتدائي ،فما الذي يرجى �أن يو�صلوه
لطالبهم؟ وكيف يت�صور فهمهم لكتبهم التي يدر�سونها؟ وكيف يفهمون �إجابات تالميذهم؟
وكيف يمكن لهم �أن يقوموا �أعمال تالميذهم؟ وال �شك �أن الم�صيبة تكون �أكبر عندما يعجز
( )٪41من خريجي الجامعة الذين يقومون بالتدري�س في مدار�سنا ،وتلقى عليهم م�سئولية
تعليم �أجيال من التالميذ ،يعجزون عن الكتابة ال�صحيحة �إمالئ ًّيا� ،أو ال يفهمون معاني
�سليما.
فهما ً
المفردات ً
�أما ن�سبة النجاح في القواعد فقد ارتفعت قليال وبلغت ( ،)٪64وهي في التقدير ال تعدو
«مقبول» ،ويمكن �أن يكون هذا االرتفاع الن�سبي نتيجة اال�ستعداد لالمتحان ،وهذا م�ؤ�شر
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أي�ضا بال
�إلى �أن حفظ القواعد عملية انف�صلت عن التطبيق ال�سليم للقواعد �أثناء الكتابة .وهذا � ً
�أدنى �شك ي�ؤكد �سوء �إعداد ه�ؤالء الخريجين ،و�أن الجامعة التي تخرجوا فيها ال تولي الكتابة
�أو الفهم �شي ًئا ،وعندما تكون الفئة التي نتحدث عنها هي من يدر�سون جميع المواد غير اللغة
العربية ،فهذا يعني �أن التعليم الجامعي عندنا يعاني من �سوء المخرجات؛ فهل يمكن �أن يعزى
ذلك �إلى الإهمال والتراخي� ،أو �إلى ف�ساد ال�ضمائر والقلوب� ،أو �إلى غياب المتابعة الجادة
وعدم وجود مقايي�س حقيقية دقيقة� ،أو معايير لم�ستوى الخريجين� ،أم �أن َّ
كل ذلك يقول �إن
روح االنتماء الوطني ،والإح�سا�س بالم�سئولية تجاه الوطن قد �ضعفت وتزعزعت ،وهذا ما
قد ي�ؤذن بانهيار الأمة وفقدها لمقوماتها.
تحليل نتائج اختبارات الكادر لمعلمي اللغة العربية لمرحلة التعليم الأ�سا�سي بحلقتيه
وقد جاءت ن�سب الإجابات ال�صحيحة لمو�ضوعات االختبار كالآتي:
�أنواع الأفعال ( ،)٪73والأ�ساليب الإن�شائية ( ،)٪72والأ�ساليب اللغوية (،)٪61
والأ�صوات والعمليات المعرفية ( ،)٪75والبيان والبديع ( ،)٪34والجملة اال�سمية
والفعلية ( ،)٪80والع�صور والأجنا�س الأدبية ( ،)٪63والمرفوعات والمن�صوبات (،)٪69
والم�شتقات ( ،)٪73وطبيعة التخ�ص�ص وعالقته بالمجتمع وكيفية اكت�ساب مفاهيم المحتوى
(.)٪71
ولقد جاءت مو�ضوعات االختبار مالئمة للم�سئوليات الملقاة على المعلمين في مرحلة
التعليم الأ�سا�سي.
�صحيحا� ،أن ن�سبة
ولكن �أكثر ما يلفت نظر الباحث في البيان المو�ضح لنتائج من �أجابوا
ً
الإجابة في البيان والبديع ( ،)٪34ومعناه �أن ( )٪66من معلمي التعليم الأ�سا�سي لي�سوا على
معرفة بالبالغة العربية (البيان والبديع)؛ وذلك يعني فقدهم للح�س الجمالي باللغة ،وطرق
التوا�صل من خالل لغة تت�سم بالقدرة على الإف�صاح عن الم�شاعر والأفكار .ذلك لأن البالغة
هي القوانين الجمالية اللغوية التي تتحكم في االت�صال بين النا�س من خالل ا�ستخدام هذه
القوانين في عملية االت�صال.
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و�إذا فقد المعلم الح�س الجمالي باللغة فلن ي�ستطيع �أن ينقل لتالميذه جمال اللغة وقدرتها
على التعبير ،و�سي�صبح عن�صر طرد للتالميذ ،ولن يقدر على جذبهم لحب اللغة ،ومن ثم ال
يتوقع انت�شار اللغة ال�صحيحة المي�سرة؛ لأنها �أ�صبحت مكروهة عاجزة عن �إ�شباع الروح.
جاءت ن�سبة الإجابات ال�صحيحة في الأ�ساليب اللغوية ،والع�صور والأجنا�س الأدبية
( )٪63( ،)٪61على التوالي .والأ�ساليب اللغوية هي هدف من �أهداف درا�سة اللغة؛ حيث
�إن الدار�س �إذا لم ي�ستطع �أن ي�صوغ �أفكاره ويعبر عنها من خالل الأ�ساليب اللغوية المختلفة
تكون درا�سته غير منتجة ،وال تحقق الهدف المطلوب ،ويفقد القدرة على تمييز الأ�ساليب.
و�ضعف المعرفة بالع�صور الأدبية والأجنا�س الأدبية مفهومه �ضعف االرتباط بالتراث،
بعيدا عن الأ�صالة.
وبذلك تفقد الأ�صالة ،وال �إبداع ً
تبين �أن ن�سبة ( )٪29من العينة التي دخلت اختبار الكادر ال تتفهم طبيعة التخ�ص�ص،
وعالقته بالمجتمع ،وكيفية اكت�ساب مفاهيم المحتوى .وهذه النتيجة ُحكم على كليات
ومعاهد �إعداد المعلم �إذ كيف يمكن �أن يتخرج طالب في ق�سم من الأق�سام ولم يتعرف ويتفهم
طبيعة تخ�ص�صه وال عالقته بالمجتمع ،ويجهل مفاهيم محتوى ذلك التخ�ص�ص .عندما يقوم
ذلك المعلم بعمله �إنما ي�ؤديه ك�آلة هذا �إن كان عنده ما ي�ؤديه حقيقة ،ومطلوب منه �أن ي�ضع
برامج لعالج �ضعف اللغة عند �ضعاف التالميذ ،وبرامج �إثراء للمتقدمين� ،أو �أن يربط المنهج
بالمجتمع.
�أما بقية مو�ضوعات االختبار وهي المرفوعات والمن�صوبات والأ�ساليب الإن�شائية،
و�أنواع الأفعال ،والم�شتقات ،والأ�صوات والعمليات المعرفية ،والجملة اال�سمية والفعلية
فح�صلت الإجابات ال�صحيحة على الن�سب الآتية بالترتيب (،)٪73( ،)٪72( ،)٪69
( )٪80( ،)٪75( ،)٪73بمتو�سط عام ( )٪77وهي ن�سبة غير مر�ضية لأن المقيا�س عند
( )٪100يحقق الحد الأدنى من الكفايات ،ف�ض ً
ال عن �أن هذه المو�ضوعات ال ت�صنع لغة
�صحيحة وحدها ،بل من الممكن �أن يتعرف عليها دار�س ،وال ي�ستطيع �أن يكتب في النهاية
خم�س �صفحات بلغة �سليمة ،ف�ض ً
ال عن �أن يعلم غيره اللغة.
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�أما عن تحليل نتائج اختبارات الكادر للمرحلة الثانوية فكانت كالتالي:
الأ�ساليب النحوية ( ،)٪73والأ�صوات والعمليات ال�صوتية ( ،)٪53والبيان والمعاني
والبديع ( ،)٪66والع�صور والمدار�س والأجنا�س الأدبية ( ،)٪70والمجردات (،)٪43
والم�صادر والم�شتقات والميزان ال�صرفي ( ،)٪90ومداخل وا�ستراتيجيات تعليم اللغة العربية
( ،)٪65مرفوعات ومن�صوبات الأ�سماء ( ،)٪85وم�شكالت تعليم اللغة العربية (،)٪68
وم�صادر تعليم اللغة العربية (.)٪79
تعتبر المرحلة الثانوية هي المرحلة التي يتم فيها االنتهاء من درا�سة القواعد الأ�سا�سية
واللغوية ،والأ�ساليب ،بالن�سبة للغة العربية ،والمتوقع في نهاية هذه المرحلة �أن يكون الطالب
قد اكتمل بنا�ؤه اللغوي؛ لأن المرحلة التالية هي المرحلة الجامعية وبع�ض الكليات والأق�سام
تنقطع �صلتها باللغة العربية في المرحلة الجامعية.
ملما باللغة بحيث ي�ستطيع �أن يعد
ولذلك ،فالمت�صور والم�ستهدف �أن يكون الطالب ًّ
�شعرا �أو ب�أ�سلوب
بح ًثا بها ،و�أن يكتب ق�صة �أو م�سرحية �إن كانت عنده الموهبة ،و�أن يعبر ً
ً
�سخطا .ولكن نتائج الكادر لمعلمي المرحلة
ر�ضا �أو ح ًّبا �أو
ٍ
راق رفيع عن م�شاعره المختلفة ً
الثانوية ،والمنوط بهم تحقيق هذه المخرجات للأ�سف نتائجهم ال ت�شير �إلى �إمكان تحقيقهم
هذا الم�ستوى المطلوب؛ لأنهم يفتقدون المعرفة الكافية باللغة .وبتحليل النتائج نتبين الآتي:
 ( )٪35منهم ال يعرفون مداخل وا�ستراتيجيات تعليم اللغة العربية؛ ومع ذلكفم�سئوليتهم تعليم العربية ،فما المتوقع من �أدائهم!
 ( )٪57منهم ال علم لهم بالمجردات في اللغة وربما لم ي�سمعوا عنها في درا�ستهم. ( )٪47منهم ال يعرفون المعرفة الكافية للأ�صوات والعمليات ال�صوتية ،وال يتوقع �أنهميعرفون قراءة القر�آن قراءة �سليمة ،وال ي�ستطيعون �إن�شاء ال�شعر بحيث يتذوقه طالبهم،
ويثير م�شاعرهم .و�إذا �أ�ضفنا �إلى ذلك �أن ( )٪44منهم ال يح�سنون البيان والبديع
والمعاني فالمح�صلة �أن ( )٪60من معلمي المرحلة الثانوية ال يجيدون تحليل ن�ص
�أدبي ،وفاقد ال�شيء عاجز عن العطاء.
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رغم �أن المرحلة الثانوية مناهجها مرتبطة بالع�صور الأدبية ،والأجنا�س الأدبية فالطالب
يدر�سون الع�صر الجاهلي في ال�صف الأول مع �صدر الإ�سالم ،وفي ال�صف الثاني يدر�سون
الع�صرين الأموي والعبا�سي ،وفي ال�صف الثالث يدر�سون الع�صر الحديث والأجنا�س الأدبية،
ف�إن ( )٪30من مدر�سي المرحلة الثانوية ال يجيدون الإجادة الخا�صة بهذه المو�ضوعات،
واالحتمال الآخر �أن َّ
كل معلم  -وهذا �أقرب لل�صحة  -لي�س لديه معرفة �إال بمو�ضوعات
ال�صف الدرا�سي الذي يدر�سه وهذا دليل تخلف كذلك.
�أما الم�صادر والم�شتقات والميزان ال�صرفي ،وكذا مرفوعات ومن�صوبات الأ�سماء
فنتائجها ( ،)٪90و( )٪85بالترتيب ،ووا�ضح �أن هذه المو�ضوعات مرتبطة بالدرو�س
الخ�صو�صية.
وبمقارنة م�ستوى نتائج المعلمين بالمعايير المو�ضوعية لخريجي المرحلة الثانوية في
مادة اللغة العربية يتبين �أن م�ستوى المعلمين ال يمكن �أن يحقق لنا موا�صفات الطالب الذي
نريد �إعداده.
تعليق عام على اختبارات الكادر بم�ستوياتها
قيا�سا
بمتابعة الأ�سئلة على المواقع التعليمية المختلفة تبين �أن الأ�سئلة ال تقي�س الهدف ً
وا�ضحا ودقيقًا ،وبع�ضها يميل �إلى الألغاز والبع�ض الآخر يميل �إلى ال�ضحالة؛ غير وا�ضح
ً
الأ�س�س الفنية والعلمية.
من خالل متابعة الجرائد وال�صحف وال�شكاوى التي ن�شرت تبين �أن بع�ض المعلمين
�سجلوا �أ�سماءهم ولم يذهبوا �إلى االختبار ،ومع ذلك ظهرت نتائج لهم بالنجاح في الكادر،
ويوجد �آخرون ال وجود لأ�سمائهم رغم التحاقهم باالختبار .وكان ي�سمح لبع�ض المعلمين
بدخول اختبارات في غير تخ�ص�صهم.
�إن بع�ض المواقع الإلكترونية ن�شرت نماذج االختبارات ،والأمر في جملته و�ضع لمجرد
رفع الرواتب للمعلمين ،ومن ثم حاولوا تغطيته ب�شكل علمي ،عملت من خلفه لجان لو�ضع
الأ�سئلة ،ولإدارة االمتحان ،وت�صحيح النتائج.
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والمالحظ �أن العملية التعليمية داخل الف�صول لم ي�صبها �أي تغيير بعد ح�صول المعلمين
على الكادر ،والمترتب على هذا �أن المو�ضوع برمته لم يحقق �أية نتائج تعود على العملية
التعليمية وهي الهدف النهائي ،وما زال مدر�سو المواد غير العربية ي�شرحون درو�سهم بالعامية،
يرتق �أدا�ؤهم عما كان .والناتج الوحيد الذي تحقق هو �صرف
وما زال مدر�سو اللغة العربية لم ِ
البدل النقدي للكادر للبع�ض وعدم �صرفه للآخرين ،وال�سخط العام بين المعلمين من �صرفوا
الكادر ومن لم ي�صرفوه ،لتدني الأو�ضاع المالية لهم جمي ًعا.
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الف�صل الخام�س
�سيناريوهات لت�أ�سي�س هوية فاعلة
محددات �أ�سا�سية
يح�سن بنا �إذا كنا ب�صدد ر�سم مالمح ال�صورة الم�ستقبلية للهوية في عالقتها بلغة التعليم
في م�صر خا�صة� ،أن نعيد النظر فيما قدمنا في هذا ال�ش�أن ،و�أن ن�سعى نحو �إعادة تجميع
فورا نحو ر�ؤية مجاوزة تمهد ال�سبيل لفهم �أعمق
ما تناثر من نتائج �سبق عر�ضها ،والتحرك ً
و�أ�شمل لإ�شكالية عالقة الهوية بمنظومة اللغة عمو ًما ولغة التعليم بخا�صة والتخطيط لطبيعة
هذه العالقة ور�سم توجهات م�ستقبلها.
والحقيقة �أن هذا كله يجب �أال يكون بمعزل عن الوظيفة االجتماعية للغة ،فما يحدث في
المجتمع من جهود و�سيا�سات تنموية ،وا�ستنا ًدا �إلى ما يمتلكه هذا المجتمع من موارد ب�شرية
ومادية ومعنوية ،وما يحتويه من �أن�ساق وعالقات و�إمكانات قادرة على تحقيق الأهداف،
ناهيك عما يحدث في العالم من م�ستجدات ومتغيرات ،ي�شكل بع�ضها تحد ًيا للغة والهوية
دعما لهما.
م ًعا ويمثل البع�ض الآخر ً
وفي الوقت نف�سه ،ف�إن مقت�ضيات ر�سم هذه ال�صورة ا�ستخال�ص التوجهات االقت�صادية
والتاريخية واالجتماعية وال�سيا�سية في �إطار فهم لطبيعة التحديات والم�ستجدات الح�ضارية
والدولية الم�ؤثرة .وبدهي �أن هذا كله ي�ستند �إلى ت�شكيلة النتائج التي ح�صلنا عليها من تطبيق
تقنيات دلفاي وتحليل الم�ضمون ولقاءات الع�صف الذهني �إلى جانب الأدبيات المعنية.
ولما كانت حدود هذا البحث والم�ساحة الزمنية المتاحة له ال ت�سمح ب�إنجاز مثل هذا
العمل ال�ضخم مرة واحدة ،ف�إننا �سوف نعول على اقتراح مالمح ل�سيناريوهات تمثل بدائل
مرغوبة ومتوقعة تزودنا ب�سياق ح�ضاري ومجتمعي وتعليمي م�ؤقت ،يقوم على و�صف
افترا�ضي ل�شكل منظومة الهوية ولغة التعليم في عالقة �أحدهما بالآخر �ضمن �سياق مجتمعي
ب�شروط خا�صة.

ونحذر منذ البداية �أننا �إذا لم نبد أ� من الآن في عملية التخطيط اال�ستراتيجي لهوية
غدا تلك القدرة
المجتمع المتعلم بتفعيل ا�ستخدام اللغة الف�صحى في التعليم فلن يكون لدينا ً
على تكري�س الهوية القومية والوطنية ،و�سيفر�ض التغريب والتغيير نف�سه علينا وعلى �أبنائنا
و�أحفادنا .ومن هنا ،ف�إن اال�ستعداد من الآن بالتخطيط اال�ستراتيجي ال�ستخدام اللغة الف�صحى
والف�صيحة معناه تو�سيع دوائر اختيارنا اال�ستراتيجي والأخالقي والعلمي واللغوي.
ولعل الوعي بحدود ذلك يدخلنا في الجدلية الآتية:
هل لغة التعليم الم�صري قادرة بو�ضعيتها الراهنة على مبا�شرة دور حالي وم�ستقبلي
وا�ستراتيجي قادر على تنمية هوية المتعلم وتعميق انتماءاته الوطنية والعربية؟ هذه الجدلية
تهديدا لبقائهما.
بهذا ال�شكل تطرح تحد ًيا جا ًّدا للتعليم الم�صري بل العربي ،كما تمثل
ً
والحقيقة �أننا �أمام هذا الم�أزق ال بد �أن نتبع �أ�سلو ًبا من ثالثة �أ�ساليب؛ �إما �إعادة الت�أقلم
مع التحديات التي تمثل مخاطر ذوبان الهوية ،و�إما �إعادة هند�ستها وتوزيعها ،و�إما التحول
الجذري الذي يعني ا�ستمراره لمواجهة هذه المخاطر وما ي�ستجد منها ،ولعل ال�سيناريوهات
المقترحة التالية خطوة لبيان هذه الأ�ساليب وتداعياتها.

�أوالً� :سيناريو م�ستقبل الأم�س
وهو �سيناريو يقوم على بقاء الحال على ما هو عليه� ،أي اال�ستمرارية المرتكزة على
اتجاهات ال�سيا�سات التنموية ،في ع�شر ال�سنوات الأخيرة ،واعتبار ال�سائد منها �شك ً
ال
واتجاها ،هو منطق الأزمة والتراجع؛ حيث �ستتعمق االنك�شافات العميقة في هوية
وم�ضمونًا
ً
المتعلم وتتكر�س ت�شوهات هيكلية في ثقافته ويتراجع انتما�ؤه ،ومن ثم نكون قد �ضيعنا فر�صتنا
في تطوير نظمنا المجتمعية والتعليمية واللغوية وقو�ضنا �أ�س�س هويتنا في مواجهة تحديات
عا�صفة ال نعلم عنها �شي ًئا.
وثقافيا،
وعليه ،ف�إن هذا ال�سيناريو هو �أكثر البدائل المطروحة تكلفة على الإطالق ،تنمو ّيًا
ًّ
دينيا؛ حيث �إن العائد منه متوا�ضع للغاية ،رغم التح�سينات المحدودة فيما يخت�ص
ولغو ًّيا ،بل ًّ
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بتطوير منظومة التعليم .لذا ،ف�إن الإ�صرار على هذا ال�سيناريو معناه �إ�ضعاف متعمد لقدرة
لغة التعليم على الوفاء ب�أهداف التنمية القومية والمجتمعية ،وخا�صة ما يت�صل بها بتحقيق
وتكري�س الهوية الثقافية.
أ�سي�سا على ذلك؛ فمن المتوقع �أن ي�ستمر عجز التعليم ،مع ًنى ومب ًنى وفحوى ولغة ،في
ت� ً
ظل هذا ال�سيناريو عن �إعطاء المجتمع الم�صري مفاهيم وتبريرات اجتماعية و�سيا�سية ،ويعجز
عن تجذير الهوية الوطنية والثقافية واالجتماعية للمتعلم ،ومن ثم يزيد من اغترابه.
ومن المهم الت�أكيد على �أن هذا ال�سيناريو لي�س وليد حالة ذهنية �سيئة بقدر ما هو وليد
ا�ستقراء متعمق وم�ؤ�شرات وا�ضحة �أكدتها الر�ؤى التي عبرت عنها عينة البحث ،والمخاطر
التي ت�ضمنتها الأدبيات المتعمقة الأخرى والتي جاءت بها درا�سات عالمية.
ففي م�سح ن�شر في فبراير  1999بوا�سطة الأمم المتحدة وجد �أن  51لغة يتحدثها
متحدث واحد ،و�أن  500لغة في العالم يتحدثها ما ال يتجاوز  100متحدث ،و 500لغة
يتحدثها  1000متحدث ،و�أكثر من  3000لغة يتحدثها  10.000متحدث ،ونحو 500
لغة يتحدثها �أقل من  10.000متحدث ،كما �أن ( )٪96من لغات العالم يتحدثها ( )٪4فقط
من �سكان العالم(.((6
الأم��ر الذي قاد الأم��م المتحدة �إلى الإ�سراع بت�شكيل مجموعة من كبار اللغويين
في العالم للتفكير في ت�صميم �إطار يمكن من خالله تحديد مدى حيوية اللغات ومن ثم
تحديد مدى تعر�ضها لالندثار .وقد تمكنت هذه اللجنة من و�ضع ت�سعة معايير �أ�سا�سية في
هذا ال�صدد هي( :((6تداول اللغة بين الأجيال ،واتجاهات �أع�ضاء المجتمع نحو لغتهم،
والتحوالت في مجاالت ا�ستخدام اللغة ،وال�سيا�سات واالتجاهات اللغوية الحكومية
والم�ؤ�س�سية مت�ضمنة الحاالت الر�سمية واال�ستخدامات ،ونوع وجودة الوثائق ،واال�ستجابة

(David Crystal, “Millennium Briefing: The Death of Language”, Prospect (20 Nov 1999): 56. ((6
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Atlas of the World’s Languages in ((6
Danger; UNESCO, Paris, 2011: 4.
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للمجاالت الجديدة ولو�سائل الإعالم ،و�إتاحة لوازم تعليم اللغة والقراءة ،ون�سبة المتحدثين
داخل �إجمالي ال�سكان ،والعدد المطلق للمتحدثين للغة.
وقد تم و�ضع مقيا�س ملحق يت�ضمن �ست درجات تحدد درجة خطر ال�ضياع ،والتي
تميزها بالرجوع لمدى تداول اللغة بين الأجيال كالتالي:
درجة خطر ال�ضياع

تداول اللغة بين الأجيال

�آمن

اللغة يتكلمها ُّ
كل الأجيال ويتداولونها.

تعر�ض ب�سيط لخطر ال�ضياع
تعر�ض وا�ضح ومحدد لل�ضياع
معرفة

احت�ضار
انقرا�ض

غالبية الأطفال يتكلمون اللغة ،ولكنها مح�صورة داخل نطاق
معين (كالمنزل).
اللغة ال يتكلمها الطفل لمدة طويلة في منزله كلغة �أم.
اللغة يتكلمها الأجداد والأجيال القديمة ،في حين قد يفهمها
الآباء ،ولكنهم ال يتكلمونها مع �أطفالهم وال مع �أنف�سهم.
يتكلم لغة الأجداد والآباء الكبار والم�سنين ،ولكنهم
ي�ستخدمونها ب�شكل نادر وجزئي.
ال �أحد يتكلم اللغة على الإطالق (منذ .)1950

وفي �ضوء هذا المقيا�س ف�إن ( )٪43من اللغات المنطوقة تتعر�ض لل�ضياع �أما البقية
ف���ـ ( )٪57م���ن ال��ل��غ��ات �آم���ن���ة ،و( )٪10م��ع��ر���ض ب�����ش��ك��ل ب�����س��ي��ط لل�ضياع،
و( )٪11م��ع��ر���ض ب��و���ض��وح ل��ل�����ض��ي��اع ،و( )٪9م��ه��دد ب��خ��ط��ورة لل�ضياع،
و( )٪10ف��ي ح��ال��ة ت��ه��دي��د ���ش��دي��د (اح��ت�����ض��ار) ،ف��ي ح��ي��ن ( )٪4منقر�ضة.
�إذن ،ف�إن تداعيات هذا كله ت�شير �إلى �صدق احتمالية وجود هذا ال�سيناريو المت�شائم ،وال �سيما
�أن اللغة العربية قد �أ�صبحت في درجة الخطورة الوا�ضحة.
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و�إلى جانب هذا الأ�سا�س العالمي للت�شا�ؤم نجد �أحد كبار اللغويين الم�صريين وهو دكتور
كمال ب�شر يقرر «�إن هويتنا اللغوية والثقافية مهزوزة ،ي�شوبها نوع من التفكك واال�ضطراب،
و�ضرب من التنافر والتناق�ض ،ومن ثم ي�سوغ لنا �أن نقرر �أن لي�ست لنا هوية لغوية وثقافية
موحدة ،فاللغة العربية (و�أعني بها اللغة المنطوقة) تعاني من بلبلة الأل�سن وتعدد اللهجات
والرطانات التي تح�سب بالع�شرات بل بالمئات»( .((6وعليه ،ف�إن هذا اال�ستقراء يقودنا �إلى
طرح الفر�ضيات التالية لكونها تقود �إلى هذا ال�سيناريو �أو تعمل لح�سابه.

ال�شروط الأولية لل�سيناريو وفر�ضياته:
 ت�شرذم الإرادة ال�سيا�سية ،وعجزها عن اتخاذ القرارات الجماعية الم�صيرية بخ�صو�صق�ضايا الأمن القومي عامة والثقافي واللغوي خا�صة.
 حدوث اختراقات تامة بت�أثيرات الغربية م�صحو ًبا باندماج �شبه كامل في المنظومةاالقت�صادية العالمية؛ مما يقود �إلى تفاقم م�ستمر للحالة االقت�صادية.
 تفاقم االزدواجية التعليمية على نحو يقود �إلى تفاقم الثنائية اللغوية ،خا�صة مع الت�صاعدالمت�سارع والع�شوائي في �أعداد المدار�س الأجنبية واللغات والجامعات الأجنبية.
 غياب م�شروع علمي تكنولوجي ملهم تلتف حوله م�ؤ�س�سات المجتمع. -تراجع جهود مجامع اللغة العربية في تطوير اللغة العربية وعدم �إثرائها.

تداعيات ال�سيناريو
نتوقع حدوث التداعيات التالية:
 تراجع مكانة م�صر العلمية وانك�سارها �أمام ثورة العلم ومجتمع المعرفة وتراجع�إ�سهامات البحث العلمي في ق�ضايا المجتمع و�ضعف عائده الإن�ساني والعالمي؛ الأمر
( ((6ر�شدي طعيمة« ،اللغة العربية بني مهددات الفناء ومقومات البقاء واجلدل حول واقعها» ،يف م�ؤمتر اللغة العربية وحتديات الع�رص (القاهرة:
جامعة القاهرة .كلية دار العلوم.323-237 :)2008 ،
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الذي يقود �إلى غياب القيادات الملهمة وانح�سار حركة الفكر والأدب والإبداع
التكنولوجي.
 موت تدريجي لفكرة القومية العربية و�ضعف العالقات الثقافية والفكرية مع البلدانالعربية الأولى مع تعاظم النظرة الدونية للموروث العربي الثقافي واللغوي.
 ت�صاعد الح�صار الثقافي من جانب و�سائل الإعالم التي ت�سعى �إلى تحقيق هدفالعولمة في التخطيط الثقافي واللغوي و�سيادة لغة واحدة هي الإنجليزية على ح�ساب
اللغة القومية.
 �شيوع اللهجة العامية ،وانتكا�سة لغوية ت�ؤدي �إلى حدوث «ف�صام لغوي» ي�ؤثر في البنيةالطبقية واالجتماعية محد ًثا فيها �شقاقًا ،يخل بالتما�سك االجتماعي.
 تراجع برامج �إعداد المعلم في م�ؤ�س�سات الإع��داد ،على نحو يجعل هذه البرامجمفككة وغير متكاملة وغير قادرة على �إحداث تنمية ذاتية م�ستمرة للمعلم وغير قادرة
على اال�ستجابة للم�ستجدات في كافة الحقول مع تدني م�ستويات الطالب الملتحقين
بهذه الم�ؤ�س�سات؛ مما ينعك�س على �ضعف م�ستوياتهم عند التخرج ،وعدم وجود
برنامج متكامل لإعداد المعلم ب�صفة عامة ،ولي�س معلم اللغة العربية فقط ،وتمكينه
من مهارات اللغة العربية الف�صحى.
 تفكيك متوا�صل في الهوية القومية والثقافية ،و�إحياء لهويات متنافرة وان�سالخ ق�سريتدريجي للمجتمع الم�صري عن تاريخه وما�ضيه وهويته.
 ا�ستمرار تعليم اللغة العربية وفقًا لنماذج �سابقة ال�صنع وتب ًعا للطريقة الكال�سيكية التيتجزئها وتنظر �إليها على �أنها فنون ( Language Artsحديث ،وا�ستماع ،وكتابة،
وقراءة) و�إن لكل منها مهارات يجب �أن يتعلمها الطالب كي يتعلم اللغة؛ مما يقود
�إلى ا�ستالب لمهارات اللغة �أكثر منه تمكي ًنا لها.
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 هجرة الم�صريين من لغتهم الف�صحى �إل��ى لهجات محلية (نوبية ،و�سيوية،و�صعيدية�...إلخ) مع حدوث حالة اغتراب لغوي لدى غالبية ال�شباب تقودهم �إلى
فقدان هويتهم.
 �شيوع التدري�س في م�ؤ�س�سات التعليم العام والجامعي باللهجات المحلية دونالف�صحى ،وتعر�ض الطالب لم�شكالت التداخل اللغوي.
 �إهمال درا�سة التاريخ مع تدري�سه باللغات الأجنبية في المدار�س الأجنبية ومدار�ساللغات ،مع تقلي�ص وا�ضح في �ساعات تدري�سه.
 �شيوع اختالالت وا�ضحة في بنية الجملة العربية المكتوبة والجنوح لتعبيرات خطابيةمع انت�شار تراكيب و�صيغ و�أ�ساليب ال تمت ب�صلة �إلى اللغة العربية وت�صبح لغة هجينة
تدخلها كلمات �أجنبية كثيرة مكتوبة بالأحرف العربية دون تعريب لها و�شيوع
المفردات الغربية.
 تكاثر �أعداد من يع�شقون َّكل ما هو �أجنبي على ح�ساب فقدانهم لهويتهم الثقافية
والقومية  Anomieوتبلور «طبقية لغوية» وت�صبح اللغة بمقت�ضاها عنوانًا للفوا�صل
االجتماعية.

ثانيا :ال�سيناريو الإ�صالحي
ً

يرتكز هذا ال�سيناريو على احتمال حدوث تطوير ن�سبي �سيا�سي واجتماعي وتعليمي
وثقافي لتطوير الم�ؤ�س�سات المجتمعية لبناء حائط �صد �ضد االختراقات الخارجية الثقافية
دورا فعا ًال في عمليات
منها وال�سيا�سية واالقت�صادية ،كما يفتر�ض �أن لغة التعليم و�أدواته ت�ؤدي ً
الإ�صالح والتوجه الم�أمول نحو التقدم� .أي يتحول التعليم ولغته من م�شكلة تخلف �إلى و�سيلة
لحل م�شكلة التخلف .ولعل ت�أمل المفارقة التاريخية المفجعة التي تتمثل في كون العرب
يميتون لغتهم الحية ،و ُيحيي الإ�سرائيليون لغة ميتة ،فبعد قرون من ال�شتات اليهودي تمكن
ال�صهاينة من �إيجاد هوية قومية جامعة هي اللغة العبرية الحديثة(.((6
( ((6ريا�ض نع�سان �أغا« ،لغتنا رمز انتمائنا» ،جملة احلياة الفكرية ،العدد .2 :)2009( 2
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ال�شروط الأولية لل�سيناريو:
 ت�ستمر �ضغوط العولمة ،وال �سيما �شقها الثقافي ،في الت�أثير في اللغة ولكن بدرجة �أقلمما في ال�سيناريو ال�سابق مع محاوالت جادة للت�ضييق الم�ستمر على فر�ص االختراق
الغربي للمجتمع الم�صري وتقليل وا�ضح في مظاهر التبعية للخارج.
 ت�صعيد ملمو�س في الإرادة ال�سيا�سية وتجميع توجهاتها بما يقود �إلى دفع قدرتها علىاتخاذ قرارات فاعلة للحفاظ على الأمن الثقافي والتعليمي واللغوي وتبني �سيا�سات
ثقافية ملهمة.
 تبلور مالمح ا�ستراتيجية قوية لبناء الب�شر ،مما يفيد ا�ستعادة ن�سبية لهيبة التعليم ،وتبلورتوجه قوي نحو دورة في تحفيز المواطن العربي للم�شاركة المجتمعية وتوجيهه
لم�شروع وطني للتقدم.
 �إعادة النظر في التراث العربي وتجليته للدفاع عن الهوية العربية والم�صرية في مواجهةالتحديات الخارجية ،وتوظيف ثوابته وفواعله في �إنها�ض الواقع الم�صري ،وتحقيق
االنت�ساب �إليه.
 تو�سيع دوائر �إعالء مكانة العمل التعليمي واللغوي في �إطار نموذج للتنمية المجتمعيةالم�ستدامة ،وتقوية الوعي بهما ،وتحريك التفكير والعمل ب�ش�أنهما من قبل الر�أي
العام الم�صري.
 تبلور تكامل علمي وتكنولوجي وثقافي م�صري-عربي ،ي�ستند �إلى �سيا�ساتوا�ستراتيجيات عملية وطنية و�إقليمية مبرمجة مع ت�صاعد ملحوظ في دور العلم
والتكنولوجيا ،و�إعالء مكانتهم في الأجندة ال�سيا�سية واالجتماعية.
عال بينها،
 تج�سير العالقة بين مجامع اللغة العربية في الأقطار العربية ووجود تن�سيق ٍون�شر وا�سع لأعمالها.
 تقل�ص ملحوظ في معدالت الأمية و�صورها المتعددة.88

 �إفراد م�ساحة محددة للديمقراطية والعدالة االجتماعية جراء ثورات الربيع العربي.تداعيات ال�سيناريو:
 تجويد برامج التنمية المهنية للمعلمين واالرتقاء بم�ستويات الدورات التدريبية التيتعقد بهذا ال�ش�أن.
 تزايد تدريجي للقيادات والنخب الثقافية والعلمية والأدبية. االلتفات �إلى �أهمية تدري�س التاريخ و�إعطا�ؤه مكانة ملحوظة. اتخاذ ق��رارات و�إج��راءات حازمة لتقلي�ص المغاالة في تدري�س اللغات الأجنبيةبالمدار�س على ح�ساب ر�صيد العربية.
 تبد أ� اللغة في التحول �إلى لغة كال�سيكية جديدة م�شرقة بنبل المعنى ،و�أ�صالة اللفظوقوة التعبير ،وتنحو ن�سب ًّيا نحو لغة ف�صيحة �سهلة ومي�سرة؛ بحيث ت�صبح �أداة للخطب
ال�سيا�سية ،والمحا�ضرات الجامعية ،والأحاديث الإذاعية والتليفزيونية� ،إلى جانب
كونها �أداة الخطبة الدينية ،والفنون والآداب.
 التدقيق في قبول الطالب في الجامعات �أو المعاهد العليا ،فيما يتعلق ب�شرط النجاحفي اللغة العربية.
 ا�ستمرار �ضغط �أدوات التوا�صل االجتماعي في الإنترنت في ت�شويه اللغة الف�صحى. -توقف التدهور في اللغة الم�ستخدمة في ر�سائل الماج�ستير والدكتوراه.

ثال ًثا :ال�سيناريو النه�ضوي
وهو يمثل ال�سيناريو الأم��ل؛ حيث يمثل طوق النجاة للغة العربية ،و�سبيلها نحو
�إعادة تكري�س الهوية المتجددة للمتعلم و�إعادة هويته .وينطلق هذا ال�سيناريو من توقعات
وا�ست�شرافات م�ستقبلية متفائلة ًّ
جدا� ،أعلن عنها الكاتب الإ�سباني �إميلو جوزي �سيالد الحائز
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جائزة نوبل في الآداب عام  ،1989في تقديراته اال�ست�شرافية حول «م�صير اللغات الإن�سانية»
بقوله:
«�إنه نتيجة لثورة االت�صاالت �سوف تن�سحب �أغلب اللغات من التعامل الدولي وتتقل�ص
محل ًّيا ،ولن يبقى من اللغات الب�شرية �إال �أربع لغات قادرة على الوجود العالمي والتداول
الإن�ساني ،وهي :الإنجليزية ،والإ�سبانية ،والعربية ،وال�صينية»(.((6

ال�شروط الآلية لل�سيناريو:
 تبني م�شروع نه�ضوي م�ستقبلي ت�أخذ فيه ال�سيا�سة اللغوية مكانة مرموقة تتم�سكبالموروث الديني والثقافي واللغوي ،ولكنها ت�ستجيب للتحديات المعا�صرة لتجديد
اللغة .وفي هذه الحدود يتم ا�ستثمار قوة الدفع ال�شعوري وتحمي�س الجماهير نحو
ت�أييدها وااللتفاف حولها ومتابعتها بما يحقق التمكين اللغوي للمواطنين.
 الق�ضاء على الأمية بكافة �صورها ،لذا ال بد من العزم على اال�ستعانة بالطرق الحديثةبجهود المجتمع المدني بالتعاون مع جهود الدولة والمنظمات الدولية.
 بلورة مالمح �سيا�سة لغوية فاعلة بو�صفها عنوانًا للهوية ،و�إعال ًء للف�صحى ،تفر�ض لغةر�سمية للدولة �إدارة و�إعال ًما وتعام ً
ال ر�سم ًّيا وغير ر�سمي ،وتلتزم تجديد اللغة القومية
كلغة �أ�سا�سية في مرحلة التعليم االبتدائي مع م�شاركات من اللغات الأخرى في مراحل
التعليم العليا.
 فر�ض اللغة العربية كلغة تعبير لأن�شطة الحياة العلمية والعملية والتعليمية والإعالميةوالثقافية والترويحية.
 �إعادة �صياغة �أهداف التعليم ككل وتعليم اللغة العربية بخا�صة ،والربط بين الأهدافوكيفية انعكا�سها في الن�صو�ص المختارة وفي طرق التدري�س ب�شكل ي�ضمن للطالب
ملكة لغوية ،ويعمل على تعميق جذور االنتماء الم�صري الن�شط واالعتزاز به.
( ((6طعيمة« ،اللغة العربية بني مهددات الفناء ومقومات البقاء».422 :
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 فح�ص الأ�س�س والقواعد التي تقوم عليها العامية وت�صحيح بع�ض م�ساراتها وال�سعيأفكارا راقية من الدقة والعمق.
لجعل العامية تقدم � ً
 ن�شر الم�صطلحات و�ألفاظ الح�ضارة التي ت�صوغها المجامع اللغوية العربية بطرق تي�سرالح�صول عليها.
 اتخاذ قرارات ملزمة بتعريب و�سائل الإعالم بحيث ال ت�ستطيع الإذاعات والف�ضائياتوال�صحف �أن ت�ستعمل لغة غير العربية الف�صيحة الم�شتركة.
 تدعيم تدري�س التاريخ الم�صري والعربي باللغة العربية ،مع تعميق �أ�ساليب تدري�سهو�إعادة فح�صه وتقييمه و�إعادة كتابته من جديد بما يتنا�سب مع المناهج والحقائق
التاريخية والعلمية الحديثة.
 �إعالء مكانة العلم والتكنولوجيا وترجمة الأبحاث العالمية المتطورة في كافة مجاالتالمعرفة.

تداعيات ال�سيناريو:
 �إعادة بناء المناهج اللغوية العربية؛ بتغيير الن�صو�ص المختارة وبالتوزيع القائم بينهابحيث يتم اختيار ن�صو�ص ع�صرية تتجاوب مع احتياجات الطالب وتقليل ن�سبة
الن�صو�ص الكال�سيكية في المراحل الثانوية ،وتقديم رموز م�صرية.
 �إعادة ت�أهيل المعلمين مهن ًّيا ،وعقد دورات تدريبية ،و�إعادة النظر في �شروط القبولبكليات �إعداد المعلم مع تر�سيخ الوعي لدى المعلم والطالب بقوة العالقة بين اللغة
العربية والهوية الفردية والقومية.
 التحول نحو تعليم للغة العربية في كليتها وتكاملها ووظيفتها ،على �أنها �أ�شكال لغويةمنف�صلة عن الفكر وتنميته وعن الوظائف الموكولة �إليها.
 ا�ستحثاث حما�سة العلماء وجهودهم لتن�شيط حركة التعريب والترجمة؛ مما يغذيمنظومة الف�صحى بالعديد من �أ�ساليب التحديث والتجديد والفاعلية.
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 اعتبار الن�شاطات اللغوية التي يقوم بها الطالب بالمدار�س والم�صاحبة لتدري�س اللغةالعربية جز ًءا ال يتجز أ� من تقويم �أداء الطالب؛ الأمر الذي نتوقع معه ازدهار حركة
الفكر والأدب ،وتفتح قيادات بازغة من الأدباء والقادة الفكريين.
 تي�سير قواعد مبدعة وقوالب للغة العربية لتجديد الأن�ساق اللغوية ومجاالت تداولوكتابة اللغة العربية.
 كتابة الأوراق والدرا�سات والأبحاث العلمية باللغة الف�صحى ب�شكل �أ�سا�سي. تبني التو�سع في �إن�شاء برامج باللغة العربية الف�صحى تكون جاذبة وم�شوقة للنا�شئة؛�إ�سها ًما في ت�شكيل خلفية عربية ف�صحى متينة لدى الأطفال الم�صريين ،وقادرة على
جذبهم للغتهم القومية وتحم�سهم ال�ستعمالها والدفاع عنها.
 التو�سع في �إن�شاء المكتبات الإلكترونية ،وت�أليف المو�سوعات والمعاجم الحديثة. تحديث وا�ستنباط طرق تدري�س ومعدات تربوية وو�سائل متطورة تنقل المتعلم منالتلقين �إلى الإبداع والم�شاركة وتو�سيع �آفاق الطالب الثقافية بتخ�صي�ص زوايا تثقيفية
لي�ؤدي دوره في ممار�سة اللغة و�إ�شاعة ال�صحيح منها.
 رفع الالفتات المكتوبة باللغات الأجنبية و�إحالل لوحات باللغة العربية محلها ،وتفعيلقانون يمنع ا�ستخدام �أية كلمات غير عربية على واجهات المحالت والمدن والقرى
ال�سياحية.
 الإعالن عن جوائز وحوافز للمتفوقين في مجاالت اللغة العربية الف�صحى لتنمية�إبداعاتهم و�إقبالهم عليها.
 و�ضع �شروط ومعايير �صارمة العتماد اللغات الأجنبية في التدري�س ل�ضمان الحفاظعلى الف�صحى (�أو الف�صيحة) وحمايتها ،ولدعم هوية المتعلم وتكري�س انتماءاته
وخ�صو�صيته.
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 التروي في �إدخال اللغة الثانية (الأجنبية) �إلى تالميذ المرحلة الأولى حتى ال يحدثت�شوي�ش وتداخل لغوي ،ويقترح �أن يكون هذا الإدخ��ال بد ًءا من نهاية المرحلة
االبتدائية.
 الن�ص على �ضرورة ا�ستخدام اللغة العربية في كافة المنا�سبات الر�سمية كلغة �أ�سا�سيةبجوار �أي لغة �أخرى كلغة ثانية مع التركيز على ا�ستعمال ال�صحيح ب�صرف النظر عن
الت�شدد في الإلمام الدقيق بقواعد الإعراب.
 االرتقاء بلغة الإعالم بكافة �صوره لت�ساهم في بناء �صيغ لغوية جديدة لم تكن معهودةفي نظامنا اللغوي القديم.
أ�سي�سا على ما �سبق ،ف�إننا نت�صدى لتحديد مالمح ا�ستراتيجية لغوية يعهد �إليها بتطوير
 ت� ًو�إ�صالح لغوي م�ستدام.
ونت�صور �أن هذه اال�ستراتيجية ال بد �أن ترتكز على المحاور التالية:
 �إرادة �سيا�سية قوية ال�ستعادة مكانة اللغة العربية تتولى �إن�شاء «مجل�س �أعلى لتعليمًّ
م�ستقال عن الحكومة في �إدارته وميزانيته.
العربية» يكون
 �إرادة مجتمعية ووعي عام بين الجماهير ودفع لقوى المجتمع المدني لدعم لغته ولغةعقيدته؛ الأمر الذي يي�سر �إن�شاء واعتماد الجمعيات الأهلية الوطنية المتحم�سة للعناية
باللغة العربية والحفاظ عليها ،وتقريبها للمواطنين والنا�شئة.
 الإفادة من الجهود المبذولة ال�ستخدام التقنيات الحديثة وتعريبها في مجاالت تعليماللغة العربية والدرا�سات والبحوث الأل�سنية واللغوية.
 ت�أ�سي�س خطاب علمي بالعربية من خالل م�شروعات قومية في التعريب وفي ت�أ�سي�سمجالت ودوريات علمية بالعربية.
 تنظيم عالقات اللغة العربية مع اللغات الأجنبية وتحديد �أدوار ٍّكل منها بما يجنب
الثنائية اللغوية المفقرة للغة العربية.
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الت�أكيد على �أن التجدد اللغوي ومعه محاولة �إحياء الموروث اللغوي العربي م�سائل
حتمية لمقاومة عوار�ض الأزمة �أو ال�شيخوخة اللغوية ومهددات اندثارها.
وفي هذه الحدود نقترح ما يلي من �إجراءات وت�صورات:
 توجيه العناية �إلى تعليم مي�سر وفعال للغة العربية الف�صيحة باعتبارها لغة الثقافة التيتربط بين �أبناء م�صريين من ناحية ،وبينهم وبين �أبناء الأمة العربية من ناحية �أخرى.
 القيام ب�إجراءات �إ�صالحية في البنية اللغوية وتي�سير �إتقان قواعد اللغة العربية. التو�سع في �إجراء درا�سات �أ�سا�سية في اللغة العربية تنطلق من العناية بالل�سانياتوتدري�سا ،بما ي�ساعد على ا�ستخدام اللغة العربية لدخول
الحا�سوبية ،بح ًثا وتطبيقًا
ً
مجتمع المعرفة وتحقيق م�ستهدفات التنمية الب�شرية الم�ستدامة.
 توعية الأ�سر الم�صرية ب�ضرورة خلق مواقف تعبيرية �أمام الأطفال لكي يتفاعلوا فيها مع�أوالدهم ،ومتابعتهم لهم وت�صحيح �أخطائهم بما يدعم مدركاتهم اللغوية والعقلية في
فترة ما قبل المدر�سة؛ مع الحر�ص على تنمية خيالهم عن طريق رواية الق�ص�ص ال�شعبي
والخيال العلمي بطريقة مب�سطة.
 اتباع �سيا�سة لغوية تفر�ض اللغة الف�صحى كلغة تعليم في الم�ؤ�س�سات التعليمية الخا�صة(مدار�س وجامعات) وكلغة ثانية في المدار�س الأجنبية على �أن تخ�ضع لرقابة من
المجل�س الأعلى للغات ولوزارة التعليم والتعليم العالي.
 ت�صميم برامج لغوية جاذبة لتعليم الأطفال الف�صحى عن طريق التليفزيون كما فيبرنامج «افتح يا �سم�سم».
 تدبير موارد لغوية تت�ضمن قواعد بيانات ن�صية مكتوبة ،وكالمية منطوقة ،وقواعدبيانات معجمية وم�صطلحية ونحوية ،توظف لبناء �أنظمة المعالجة الآلية وتح�سينها
وتقويمها.
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 الإ�سراع في و�ضع وت�أليف القوامي�س والمعاجم العربية المخت�صة والعامة بكافة �أنواعهاعلى مختلف الم�ستويات.
وتعبيرا
�سماعا وقراءة
 �إلزام المدر�سة والمدر�سين بتعميق مهارات اللغة الف�صحى،ً
ً
وكتابة ،وما يرتبط بذلك كله من فهم وا�ستمتاع برموز اللغة ودالالتها؛ بحيث ت�صبح
مهمة المدر�سة هي االنتقال التدريجي للطفل من اللغة المحكية التي تعلمها في البيت
�إلى اللغة الف�صحى لغة الثقافة.
 االهتمام بالموروث الثقافي وال�سعي نحو تب�سيطه �أمام النا�شئة بما يجعلهم يقبلون عليهوي�سعون لالطالع والإفادة منه في �ضوء نظرة تاريخية تحليلية ناقدة.
محتوى وطريقة وتقنية
 التوجه �إلى ا�ستخدام �أ�ساليب مناف�سة لتدري�س اللغة الف�صحىً
كما هو الحال في تدري�س اللغات الأجنبية.
 التزام القيادات ال�سيا�سية ب�إتقان اللغة وعدم التحدث بالعامية. ن�شر روح التناف�س العلمي في �سبيل تدعيم الحفاظ على اللغة ومنح الجوائز. القيام ببحوث تقابلية بين اللغة العربية واللغات الأجنبية ،مع تمويل الدرا�سات والبحوثالمعنية بالترجمة من اللغة العربية �إلى اللغات الأجنبية والعك�س؛ ًّ
حال لم�شاكل اللغة
و�إثرا ًء لمفرداتها وتراكيبها و�أ�ساليبها.
 توفير دعم مالي لكافة م�شروعات تطوير اللغة العربية وتدبير تكاليف التعريبوالترجمة من اللغة العربية و�إليها.
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خال�صة البحث
�سعيا نحو طرح جديد ل�س�ؤال الهوية ،وخ�شية من انهزام لغتنا العربية الجميلة �أمام طوفان
ً
وتجنبا لت�شرذم متزايد للهجات
لغات الإنترنت ،وا�ستباقًا لغزو يخططه له من اللغة العبرية،
ً
العربية و�أ�شكالها (ف�صحى ،وف�صيحة عامية ،ولغة كتابة �صحفية ،ولغة مربيات ،ولغة بحث
علمي ،ولغة موبايل �أو محمول� ...إلخ) ،وا�ستجابة لتعريف جورجي زيدان للغة العربية
ناميا خا�ض ًعا لنامو�س االرتقاء ،تتجدد �ألفاظها وتراكيبها على الدوام ،ف�إن
بكونها كائ ًنا ح ًّيا ً
البحث الحالي قد توجه �إلى تحقيق بع�ض من هذه الغايات التي تحقق الهوية وتعيد �إنتاجها
وت�شكلها وفقًا لم�سارات منهجية ا�ست�شرافية واعية وفاعلة وملهمة  -واهلل الموفِّق .-
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وحا�ضرا» .في ندوة �آفاق تطوير اللغة العربية.
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