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تجارب تعليم اللغة العربية في أمريكا الشــمالية 
عرض وتقويم

كلمة المركز
يف  العربية  اللغة  خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  يجتهد 
املختلفة  امل�شتويات  على  اللغوي  الوعي  تعميق  حتقق  متعددة  جماالت  يف  العمل 
العربية،  باللغة  لل�شمو  وذلك  ؛  والر�شمية(  االأهلية  والعلمية/  )االجتماعية 
الدينية  قيادتها  وتعميق  العامل،  يف  احل�شارية  للغات  مناف�شتها  وتر�شيخ 

والتاريخية ل�شعوب �شتى يف اأنحاء املعمورة.

العلمية  االأعمال  م�شتقطبًا  الن�شر،  جمال  يف  املركز  ين�شط  لذلك.  وامتدادا 
اجلادة وفق الئحة معتمدة منّظمة لذلك، كما ين�شط يف جمال التاأليف من خالل 
االإ�شدارات  من  متنوع  عدد  لتاأليف  ؛  الباحثني  من  كبرية  جمموعة  ا�شتكتاب 
اإليها،  االنتباه  ويلفت  املركز،  يقتن�شها  عنواناٍت  تعالج  التي  املقروءة  النوعية 
املختلفة،  املجاالت  يف  العربية  اللغة  خلدمة  املمكنة  الفر�ض  خاللها  من  ويعلن 
ملّبيًا بذلك احلاجات التي يلم�ض املركز تطّلع املكتبة اللغوية العربية اإليها، والفتًا 
يف  تنفيذيًا  عمله  ميكن  ما  وا�شتك�شاف  بحثيًا،  فيها  التعمق  اأهمية  اإلى  االأنظار 
هذه املجاالت. وي�شعد املركز باأن ا�شتقطب يف املرحلة االأولى من هذا امل�شروع ما 
عًا دائرة امل�شاركة حمليًا وخليجيا وعربيا واإ�شالميا  يربو على مئتي باحث، مو�شِّ
ما من  كل  على  ومنفتحا  والفرعية،  الرئي�شية  البحث  م�شارات  ومنّوعًا  وعامليا، 

�شاأنه خدمة اللغة العربية بجميع الو�شائل واالأطر.   

)مباحث  �شل�شلة  �شمن  �شدرت  التي  الكتب  من  واحدا  الكتاب  هذا  وميّثل 
لغوية( يحتوي عددا من االأبحاث الأ�شاتذة مرموقني؛ ا�شتجابوا ملا راآه املركز من 

احلاجة اإلى التاأليف حتت هذا العنوان، وبادروا اإلى ذلك م�شكورين.

الكتاب،  حمرر  وجهد  املوؤلفني،  ال�شادة  بجهد  ت�شيد  اأن  العامة  االأمانة  وتوّد 
ومدير هذا امل�شروع العلمي على ما تف�شلوا به من التزام علمي ال ي�شتغرب من 
مثلهم، وقد ترك املركز للمحرر م�شاحة وا�شعة من احلرية يف اختيار الباحثني 
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وو�شع اخلطة العلمية - بالت�شاور مع املركز -؛ �شعيًا اإلى حتقيق اأق�شى ما ميكن 
حتقيقه من االإفادة العلمية، مع االأخذ باالعتبار اأن االآراء الواردة يف البحوث ال 
متثل راأي  املركز بال�شرورة، ولكنها من جملة االآراء العلمية التي ي�شعد املركز 
وتعميق   ، الراأي  لتداول  اللغوي  بال�شاأن  وللمعنيني  العلمي  للمجتمع  باإتاحتها 
النظر، ونلفت انتباه القارئ الكرمي اإلى اأن ترتيب اأ�شماء املوؤلفني على الغالف 
ل  تف�شّ التي  املنهجية  للروؤية  خا�شعة  وهي  الكتاب،  يف  اأبحاثهم  لرتتيب  موافق 

املحرر - م�شكورا- باقرتاح خطتها.

وال�شكر والتقدير الوافر ملعايل وزير التعليم امل�شرف العام على املركز، الذي 
روؤية  وفق  ومتتينها،  العربية،  اللغوية  الهوية  تثبيت  �شاأنه  من  ما  كل  على  يحث 
نائبه،  ملعايل  ال�شكر  وميتد  احلكيمة،  قيادتنا  لتوجيهات  حمققة  ا�شت�شرافية 

ولل�شادة اأع�شاء جمل�ض االأمناء نظري الدعم والت�شديد الأعمال املركز.

النهو�ض  نحو  اجلهود  بتكثيف  واملهتمني  املخت�شني  جلميع  موّجهة  والدعوة 
بلغتنا العربية، وحتقيق وجودها ال�شامي يف جماالت احلياة. 
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تجارب تعليم اللغة العربية في أمريكا الشــمالية 
عرض وتقويم

المقدمة
احلمد هلل وحده، وال�شالة وال�شالم على من ال نبي بعده، وعلى اآله و�شحبه 

اأجمعني، اأما بعد:-

منذ  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  العربية  اللغة  بتعليم  االهتمام  بداأ  فقد 
ع�شكريًا  مطلبا  بعدها  و�شارت  اأوزارها،  الثانية  العاملية  احلرب  و�شعت  اأن 
وا�شتخباريًا ودبلوما�شيًا، ووفر البند ال�شاد�ض من قانون التعليم للدفاع القومي 
خا�شة  وب�شفة  االأجنبية،  للغات  برامج  لتاأ�شي�ض  فيدراليًا  متوياًل  ١9٤8م  لعام 
للغات غري ال�شائعة مثل اللغة العربية، وزاد االإقبال على تعّلمها وحظيت باهتمام 
اللغات احلديثة  واأ�شدرت جمعية  �شبتمرب،  اأحداث احلادي ع�شر من  بعد  اأكرب 
ارتفاعًا خالل عام  �شهد  العربية  اللغة  تعليم  االإقبال على  اأن  فيها  ذِكر  درا�شة 
2009 بن�شبة ٤٦ %، واأن عدد امللتحقني بالدرا�شة خالل هذا العام بلغ ٣5،08٣ 
طالبًا، واأنها تعد اأكرث اللغات منّوًا، واأ�شبحت �شمن قائمة اأ�شهر اللغات االأجنبية 
اإلى املرتبة الثامنة من بني اللغات  يف اجلامعات والكليات االأمريكية بل و�شلت 

االأخرى يف الواليات املتحدة االأمريكية. 

ملا  ونظرًا  تعليمها،  على  املتزايد  واالإقبال  الكبري  االهتمام  وانطالقًا من هذا 
غياب  اإلى  مرّدها  يواجهه من حتديات حقيقية  وما  العربية  اللغة  تعليم  يعانيه 
للمعلمني  املهنية  والكفاية  الكافية  التعليمية  واملناهج  املوحدة  االإ�شرتاتيجية 
فقد راأى املركز اأن يكون عنوان هذا االإ�شدار )جت�رب تعليم �للغة �لعربية يف 
العربية  اللغة  تعليم  على  ال�شوء  لت�شليط  وتقومي(؛  عر�ش  �ل�سم�لية:  �أمريك� 

فيها ودرا�شة تاريخها وواقعها ومناهجها وم�شكالتها واآفاق تطويرها.

والعناية بهذا االإ�شدار له اأهداف كثرية اأبرزها:

درا�شة واقع اللغة العربية يف الواليات املتحدة االأمريكية واملك�شيك، والك�شف 	 
عن الظروف التي تعي�شها.
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معلِّمي 	  وتاأهيل  التدري�ض  وطرائق  التعليمية  املناهج  تطوير  �شبل  يف  البحث 
اللغة العربية.

اللغة 	  خدمة  يف  واجلامعات  واملراكز  للموؤ�ش�شات  واجلهود  االأعمال  اإبراز 
العربية، واالإفادة من خرباتهم ، وعر�ض التجارب الناجحة يف تعليم اللغة 

العربية وتقوميها.

اأمريكا 	  يف  العربية  اللغة  تعليم  تواجه  التي  وامل�شكالت  التحديات  عر�ض 
ال�شمالية، واالإ�شهام يف اإيجاد حلول لها.

االإ�شدار  هذا  على  واالإ�شراف  التحرير  مبهمة  املركز  اأمانة  من  ُكّلفت  وملا 
بتعليم  الكبري  باهتمامهم  اأبهجوين  الذين  واملتخ�ش�شني  الباحثني  مع  توا�شلت 
منهم  و�شارك  خدمتها،  يف  احلثيث  و�شعيهم  بتطويرها  و�شغفهم  العربية  اللغة 

خم�شة، وهم:

يف . ١ العربية  اللغة  تعليم  )واقع  عن:  للكتابة  فرجنية  خليل  ب�شام  د.   . اأ 
الواليات املتحدة: عر�ض وتقومي(.

اأ . د. مهدي الع�ض للكتابة عن: )جتارب قيا�ض الكفاءة يف اللغة العربية . 2
يف الواليات املتحدة االأمريكية(.

د. عبد الكايف البرييني للكتابة عن: )املناهج واالآليات واالجتاهات املتبعة . ٣
يف تعليم اللغة العربية يف الواليات املتحدة االأمريكية و�شبل تطويرها(.

اللغة . ٤ تعليم  تواجه  التي  )التحديات  عن:  للكتابة  اهلل  عبد  حممود  د. 
العربية يف الواليات املتحدة االأمريكية(.

اللغة . 5 تعليم  تطوير  )�شبل  عن:  للكتابة  اأن�شاري  ال�شالم  عبد  حممد  اأ. 
العربية يف الواليات املتحدة االأمريكية(.
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تجارب تعليم اللغة العربية في أمريكا الشــمالية 
عرض وتقويم

يف . ٦ العربية  اللغة  تعليم  )جتربة  عن:  للكتابة  كار�شيا  كاردونيو  مو�شى  د. 
املك�شيك: عر�ض وتقومي(.

على  �شبحانه  مل�شتحقه  والثناء  ال�شكر  عظيم  اأزجي  املقدمة  هذه  ختام  ويف 
با�شتجابتهم  اأ�شعدوين  الذين  الباحثني  االأ�شاتذة  اأ�شكر  ثم  واآالئه،  اأف�شاله 
الكرمية، واأقدم لالأ�شتاذ خالد بن حممد الرفاعي )مدير امل�شروع(، وللدكتور 
و�شادق  ال�شكر  خال�َض  للمركز(  العام  )االأمني  الو�شمي  �شالح  بن  اهلل  عبد 

الدعاء باأن ينفع بجهدهم، ويبارك لهم فيه.

كما ال اأن�شى اأن اأ�شيد باجلهود التي يبذلها مركز امللك عبد اهلل يف خدمة اللغة 
وعنايته  العامل،  اأنحاء  يف  بها  واهتمامه  وتعليمها،  بدعمها  واإ�شهامه  العربية، 
وحلقات  واللقاءات  املوؤمترات  وتنظيم  ون�شرها،  واالأبحاث  الدرا�شات  بتحقيق 
الغاية  هذه  الدولية يف حتقيق  واملراكز  اجلامعات  مع  املثمر  وتوا�شله  النقا�ض، 

النبيلة وهي خدمة اللغة العربية.

وباهلل اأ�شتعني يف ذلك كله، واإليه اأرغب يف الع�شمة من الزلل يف القول العمل، 
وهو ح�شبي ونعم الوكيل.

حترير

د. بدر بن ن��سر �جلرب

ع�سو هيئة �لتدري�ش بكلية �للغة �لعربية )�لري��ش(
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البحث األول:

واقــع تعليــم اللغة العربية في الواليات 
 المتحدة األمريكية 

عرض وتقويم
أ . د. بسام خليل فرنجية

أستاذ اللغة العربية وآدابها ورئيس دائرة اللغات 	 
واآلداب في كلية كليرمونت مكينا في والية 

كاليفورنيا.
عمل أستاذًا للغة العربية في عدة جامعات 	 

أمريكية منها: جامعة جورج تاون وجامعة ييل 
وجامعة واشنطن. 

نال شهادة الدكتوراه في األدب العربي 	 
واللغويات من جامعة جورج تاون في واشنطن 

العاصمة.
له أكثر من ثالثين كتابًا وبحثًا منشــورًا في تعليم 	 

اللغة العربية وآدابها.
ترجم عددا من الروايات واألعمال الشعرية 	 

لشعراء وروائيين عرب إلى اللغة اإلنجليزية.

المبحــث األول: تعليم اللغة العربية قبل 
أحداث الحادي عشــر من سبتمبر 2001

لقد كان تعلم اللغة العربية وتعليمها لغري الناطقـني بها يف اجلامعات واملعاهد 
واملوؤ�ش�شات االأمريكية قبل فرتة من الزمن ب�شيطًا ووا�شحا؛ اإذ كان حقل اللغة 
العربية وا�شح االأهداف، وكانت اللغة العربية تدر�ض اأ�شـوة بغـريهـا من اللغات 

ال�شعبة فـي برامـج ودوائـر اللغات واالآداب يف اجلامعات واملعاهد االأمريكية.

اللغة  ودرا�شة  تعلم  اأجـل  من  العربية  اللغة  يتعلمون  االأمريكيون  الطالب  كان 
وعلوم  ثـقافة غنية وح�شارة قدمية  اللغة من  ما متثله هذه  اأجل  ومن  العربية، 
معرفية وكال�شيكية هامة كالفل�شفة واالأدب والتاريخ، ومن اأجل تعلم الدرا�شات 
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الغرب  �شحرت  التي  اللغة  هذه  جمال  اأجل  ومن  الكرمي،  والقراآن  االإ�شالمية 
بقوتها وفذاذتها اللغوية. 

العربية  اللغة  وتعـلم  لدرا�شـة  االأمريكيـيـن  تدفع  كانت  التي  االأ�شباب  اأما 
االإ�شـالميـة  العربيـة  الفـل�شـفة  يدر�ض  اأن  اأراد  من  الطـالب  فـمـن  فمتعـددة: 
اإعجابـًا، ومنهـم مـن اأراد اأن يتعلمها كلغة رئيـ�شـيـة ال بـد منها اإن اأراد التخ�ش�ض 
يف الدرا�شات الكال�شيكية، ومنهم من اأراد اأن يدر�ض االإ�شالم لي�شتطيع متابعة 
تاريـخ  يف  يتخ�ش�ض  اأن  اأراد  من  ومنهم  ال�شماوية،  االأديان  مقـارنة  يف  بحوثه 
اإلى  ال�شعر العربي مرتجمًا  اأو االأدب املقـارن، ومنهم مـن قـراأ  ال�شرق االأو�شـط 
كتب  التي  االأولى  االأ�شلية  بلغته  الرائع  ال�شعر  هذا  يقـراأ  اأن  فاأراد  االإنكليزية، 
بها، وهناك من اأراد اأن يتعلم اللغة العربية بدوافع الف�شول، بعد اأن قـراأ �شيئًا 
ما عن العرب، وعاداتهم، اأو قـراأ �شيئًا من كـتاب األــف ليـلة وليـلة مرتجمـًا اإلـى 

االإنكليزية.

وكان الراغبون يف تعلم اللغة العربية عادة من الطالب االأقوياء اأكادمييًا ومن 
وكان  واملعقـدة،  ال�شعبة  اللغة  هذه  لتعلم  واملوؤهالت  العزم  ذوي  ومن  االأذكياء 
الطالب يجتمعون مـع اأ�شـاتذتهم لب�شع �شاعات اأ�شـبوعـيـة قليلة، ولكنهم كانـوا 
اأنف�شهم بجـد  مي�شون �شـاعات اإ�شافية طويلة لدرا�شة وتعلم اللغة العربية على 

واجتهـاد وثبات.

فقـد كان اأ�شتـــاذ اللغة العربية يف جامعة يـيـل االأمريكية -على �شبيـل املثـال- 
باالأبـيـ�ض  م�شورة  ورقـة  معهم  االأولـى  الدرا�شية  احل�شة  يف  طالبه  يعطي 
يتعلمـوها  اأن  منهم  ويطلب  العربية  الهجائية  احلــروف  عـلـى  حتتـوي  واالأ�شــود 
حـيـث  التاليـة،  الدرا�شية  احل�شة  فــي  معهم  لقـائـه  موعد  قـبل  اأنفـ�شـهم  علـى 

يـبداأون بقـراءة مقـدمـة ابـن خـلــدون، وكانـوا فـعــاًل يتعلمونها.
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اأما يف اجلامعات االأمريكيـة االأخرى فـقـد كـان الرتكـيـز ين�شبُّ علـى جمالـيـة 
كـان  كما  والفل�شـفة،  والنـثـر  ال�شـعـر  يف  االإبداعية  ون�شو�شها  العربية  اللغــة 
الرتكيـز ين�شبُّ على نحوها و�شرفها، وب�شكل خا�ض كان ين�شبُّ على الدرا�شات 
والتعلم  التعليم  كان  فقد  والتاريخية.  والفكرية  والدينية  والقـراآنية  االإ�شالمية 
عـمليـتـيـن لغويـتـيـن وفكريـتـني ت�شـريان بان�شجام ومتعـة وبعـمـق و�شفـاء. وكـانت 
غاية التعلم هي التعلم ذاته، وكانت الغاية من درا�شة اللغة العربية هي من اأجل 
اللغة ذات اجلمال  ثقافة هذه  التعرف على  اأجل  العربية ذاتها ومن  اللغة  تعلم 

والعبقرية.

كما كانت عالقة الطلبة االأمريكيـني باللغة العربية عالقـة نقاء وبراءة وحمبة، 
اإن�شانية حميمة مع هذه اللغة اجلميلة ومع ثقافتها الوا�شعة واملت�شعبة.  وعالقـة 
اأما اللـقـاءات بـيـن االأ�شاتـذة العرب والطلبة االأمريكيـيـن فكانت تـتـ�شـم بالبهجة، 
بهجة يعرتيها الفرح بهذا التوا�شل االن�شاين واللغوي والفكري واجلمايل والعلمي 
ملكانة  واملقدر  واملعرفة،  العلم  من  للمزيد  املتلهف  الطالب  وبهجة  واالأخالقي، 

االأ�شاتذة الذين يقومون بتقدمي وتعليم هذه اللغة الرائعة. 

يزال  وما  كان  املتحدة  الواليات  يف  ما  لغة  وتعليم  بتعلم  االهتمام  اأن  وال�شك 
كانت  فقد  وع�شكريًا.  واقت�شاديًا  و�شيا�شيًا  جغرافيًا  املنطقة  باأهمية  مرتبطًا 
لكن  الباردة،  احلرب  خالل  االأهمية  يف  غاية  املثال  �شبيل  على  الرو�شية  اللغة 
موؤ�شر  فاإن  اإذن  ال�شوفيتي.  االحتاد  تفكك  اأن  بعد  انخف�ض  تعلمها  على  االإقبال 
االإقبال على تعلم لغة قوم يت�شاعد وينخف�ض ح�شب عوامل ا�شرتاتيجية. وهكذا 
اللغات  اأولويات تعلم  العربية ب�شكل كبري والفت لالأنظار على �شلم  اللغة  قفزت 

بعد اأيلول 200١ الأ�شباب �شيا�شية واأمنية.

 ١988 عام  لالآداب  نوبل  بجائزة  حمفوظ  جنيب  العربي  الكاتب  فاز  وحني 
توقعنا اأن تت�شاعد الرغبة يف تعلم اللغة العربية على ال�شاحة االأمريكية ب�شكل 
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تعلم  االإقبال على  ن�شبة  يرفعا من  نوبل مل  اأن جنيب حمفوظ وجائزة  اإال  كبري 
العربية ومل ي�شكال نقطة حتول يف االإقدام على درا�شتها.

وبقي االهتمام منح�شرًا يف جمموعة �شغرية من الطالب والدار�شني الراغبني 
الطلبة  االهتمام منح�شرًا يف  وبقي  ولغوية،  اأكادميية  الأ�شباب  العربية  تعلم  يف 
االإ�شالمية،  والدرا�شات  العربي  والتاريخ  االأو�شط  ال�شرق  بدرا�شات  املخت�شني 
والذين ال بد لهم من تعلم اللغة العربية كجزء من واجباتهم الدرا�شية اأو كجزء 

مطلوب الإمتام متطلبات بحوثهم العلمية.
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المبحــث الثاني: تعليم اللغة العربية في 
جامعة ييل وهارفارد

قد تكون جامعة يـيل يف مدينة نيوهيفن يف والية كوناكتيكت هي اجلامعة االأولى 
يف الواليات املتحدة االأمريكية التي بداأت بتدري�ض اللغة العربية يف القرن التا�شع 
ع�شر، وكانت اجلامعة، كما هو مدون على �شفحاتها الر�شمية، قد قامت باإيجاد 
اإدوارد  االأ�شتاذ  عينت  حني  تاريخها  يف  العربية  لتدري�ض  جامعية  وظيفة  اأول 

�شالزبوري يف عام ١8٤١ مدر�شًا للغة العربية اإلى جانب اللغة ال�شن�شكريتية.

اأمريكي يف القد�ض عام  اأبحاث  اأول معهد  اأ�ش�شت  اأنها  كما تفخر جامعة يـيل 
اجلامعة  تفخر  كما   ، االأدنى«  ال�شرق  اأبحاث  »معهد  ا�شم  عليه  واأطلقت   ١900
باأن ت�شارلز توري، اأ�شتاذ اللغة العربية بجامعة يـيل اآنذاك كان قد قام بتحرير 
االأمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  ن�شرها  مت  كال�شيكية  عربية  ن�شو�ض   اأول 
كما اأن اثنني من روؤ�شاء جامعة يـيل االأوائل وهما عزرا �شتاليز و تيموثي دوايت 
مكتبة  العريقة،  مبكتبتها  كذلك  تفخر  واجلامعة  العربية،  اللغة  تعلما  قد  كانا 
قيمة جدًا من  والتي حتتوي على جمموعة  القدمية  املخطوطات  ذات  بايناكي، 
الكتب العربية القدمية واملخطوطات العربية النادرة واملتميزة، كما حتتوي على 

ن�شخ قدمية ونادرة من القراآن الكرمي.

ثم  هارفارد  كجامعة  اأخرى  جامعات  العربية  تدري�ض  يف  يـيل  جامعة  وتبعت 
تلتها بعد ذلك جامعات عـدة. ولي�ض هامًا يف احلقيقة من هي اجلامعة االأولى 
االأمر  اإن هذا  اإذ  املتحدة،  الواليات  العربية قبل غريها يف  بتدري�ض  بداأت  التي 
ال  العريقة  اجلامعات  يف  حا�شل  اللغات  فتدري�ض  اأهمية،  ذات  نقطة  ي�شكل  ال 
االأمريكي  االهتمام  لبداية  تقريـبيًا  تاريخًا  هنا  ن�شجل  اأن  اأردنا  واإمنا  حمالة، 
االهتمام  هذا  اأن  الوا�شح  ومن  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  العربية  بتعليم 

يعود اإلى حوايل منت�شف القرن التا�شع ع�شر.
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المبحــث الثالث: اللغة العربية بعد أحداث 
الحادي عشــر من سبتمر 2001

فجـاأة انقـلبت املعـادالت. ودبَّ الـتـوتـر.

فما بني ليلة و�شحاها، �شارت اللغة العربية لغة �شيا�شية، وهدفًا ا�شرتاتيجيًا 
وحتولت اإلى بوابة رئي�شية من بوابات حماية االأمن القومي االأمريكي، بـداأ ذلك 

يف اليوم احلادي ع�شر من �شـهـر اأيـلـول املقيت عام 200١.

لقد ا�شطربت االأمـور واالأ�شـياء ولـم نـعـد نفـهم ما يجري، وقـد تدخلت الدولـة 
بقـوة وبجميع موؤ�ش�شاتهـا وهـيئاتـهــا يف اأمور اللغة العربية، التي ما عادت جمرد 
لغـة، بـل �شارت م�شروعًا قوميًا متعلقًا باالأمـن القومي، وحمايته. واأغدقت الدولـة 
املاليـيـن من الدوالرات على هذا امل�شروع الذي اأ�شحى م�شروعًا ا�شـرتاتيجيـًا، 
كـما جندت الدولة لهذا امل�شروع جيو�شًا من امل�شـتـ�شـارين واللغـويـيـن، من الذين 
العربية  اللغة  باتت  اإذ  بالنابـل،  احلابـل  واختلـط  يعرفون،  ال  والذين  يعرفون 
اللغة  ت�شـتخدم  بكاملها  الأمـة  وا�شرتاتيجيًا  �شيا�شيًا  وهدفًا  م�شادًا  �شالحـًا 

العربية كلغـة اأمـن حتـمي بها اأمنها القومي.

والندوات،  املوؤمترات  وعقدت  العربية،  اللغة  وتعليم  تعلم  عن  احلديث  وكرث 
املالـي  الدعـم  وازداد  الر�شمية  والـدوائـر  اجلامعـات  يف  امل�شاورات  وات�شعت 
واأدلى  اللغوية،  والفل�شفات  واالجتهادات  االآراء  وكرثت  الغر�ض،  لهـذا  واملعنـوي 

عت األوانها واأ�شكالها. كل بدلـوه، والـدالء �شارت كثرية وتعددت اأحجامها وتـنـوَّ

من  �شريعة  م�شاريع  وبداأت  واخلا�شة،  احلكومية  املالية  املنـح  كثـرت  كما 
اللغة  تاأ�شـيـ�ض برامج ومراكز وخلق مبادرات تتولى االإ�شراف على مناهج  اأجل 
العربية، وتقـوم بتدريب املدر�شيـن داخـل الواليات املتحدة االأمريكية، ومتنحهم 
�شهادات تخولهم تدري�ض العربية للطالب االأمريكيني بعد اإمتام دورات �شريعة 
االإجازة  درجة  على  للح�شول  االأمريكية  اجلامعات  يف  اأق�شام  فتحت  كما  لهم 
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اجلامعية يف اللغة العربية بعد اأربع �شنوات، كما مت افـتـتـاح برامج جامعية متكن 
العربية.  اللغة  تدري�ض  يف  املاج�شتري  على  احل�شول  من  االأمريكيـني  الطالب 
فاإنه يح�شل على منحة  الربامج  بهذه  يلتحق  اأن كل طالب  اإلى  التنويه  وينبغي 

من احلكومة اأو من اجلامعة التي تتلقى بدورها منحة حكومية لهذا الغر�ض. 

ومـع  عربية  جامعات  مع  الـتـنـ�شيــق  غايتها  اأمريكية  مراكز  تاأ�شي�ض  مت  كما 
اإليها  االأمريكيني  الطالب  اإر�شال  اأجل  من  العربية  البالد  يف  تعليمية  مراكـز 
ليتعلموا اللغة العربية يف البـالد العربية، كـل ذلـك م�شحوب بتغطية مالية كاملة، 
وتقـوم هـذه املراكــز واملوؤ�ش�شات بتقدمي منح مالية للطالب االأمريكيني للدرا�شة 

يف الداخل االأمريكي اأي يف اجلامعات االأمريكية ومراكز اللغات االأمريكية.

واإداريًا  املدعومة ماليًا  االأمريكية  واملراكز  املوؤ�ش�شات  باتت هذه  و�شـرعان ما 
من احلكومة االأمريكية هي �شاحبة القرار وال�شيا�شة التوجيهية يف كل ما يتعلق 

باللغة العربية ودرا�شتها وتدري�شها.

واأ�شبح الرتكيز يف تعليم مناهج اللغة العربية انتقائيًا، وح�شب ال�شيا�شة التي 
اأنه  ُيخـيـل  اأو ما  اأجـل حماية  لغـويًا من  �َشة  املــُ�َشيَّ املوؤ�ش�شات  اإدارة تلك  تر�شمها 
حمايـة لالأمـن القومي االأمريكي. ومن اأمثلة تلك ال�شيا�شات االنتقائية املر�شومة 
اإلى  العربية كالتوجه  اللغة  تعليم  اإلى الرتكيز على جوانب معينة يف  التوجه  هو 
تعليم اللهجات العامية العربية تبعًا الأهمية ال�شيا�شة االأمنية االأمريكية، وكذلك 

تعليم املفردات ال�شيا�شية ولغة اجلرائد. 

وظائف  على  للح�شول  ذهبية  وفر�شة  حلوبًا،  ناقة  العربية  اللغة  واأ�شحت 
القطاعات  اأو  اجلامعات  اأو  الدولة  دوائر  يف  �شواء  جيدة  وبرواتب  جاهزة 
اأ�شعاف متعلميها  اأ�شعاف  اإلى  االأخرى، وقفز عدد متعلمي العربية االأمريكيني 
العمل  عن  العاطلني  من  جيو�ض  وحتولت   ،  200١ اأيلول  من  ع�شر  احلادي  قبل 
اأ�شاتذة  اإلى  الكفاءات،  اأو  االخت�شا�شات  ذوي  غري  ومن  املتحدة،  الواليات  يف 
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وين�شبون  به  املفعول  يرفعون  وهم  واملوؤ�ش�شات،  اجلامعات  يف  العربية  للغـة 
الفاعل وي�شيفون تنوين الرفع لكل ما ياأتي بعد حروف اجلر. كما حتولت جيو�ض 
اأخرى اإلى اأن�شاف خرباء لغة، ولغويـيـن وم�شت�شارين ومر�شدين ونا�شحني لدى 
احلكومة واملراكز واملوؤ�ش�شات الوليدة وقطاعات اأخرى. ومور�شت على هذه اللغة 

عملية ا�شتباحة جماعية قاهرة وُمذّلـة ب�شكل مل ي�شهده التاريخ من قبل.

اأحداث احلادي ع�شر  اللغة العربية بعد  فهذه القفزة الفجائية يف حقل تعلم 
من اأيلوم 200١ لها اأهداف كثرية غري درا�شة االأدب العربي اأو االهتمام اللغوي 
البحت. واالأ�شباب تبدو كثرية، فاإ�شافة اإلى فكرة حماية االأمن القومي االأمريكي، 
بداأت لدى االأمريكيني رغبة يف التعرف على ثقافة اللغة العربية واأهلها، ورغبة 
التعرف  يف  ورغبة  واالإ�شالمي،  العربي  العاملني  على  اأعمق  وب�شكل  التعرف  يف 
على الكيفية التي تفكر بها �شعوب هذه املناطق، ورغبة يف فهم مدى االختالف 

الثقايف بني ثقافة هذه ال�شعوب وبني الثقافة االأمريكية.

 كما بداأت رغبة قوية يف التعرف على الدين االإ�شالمي والعقائد االإ�شالمية، 
وكذلك رغبة يف التعرف على الرتاث االإ�شالمي واحل�شارة العربية االإ�شالمية، 
اإ�شافة اإلى اأهداف اأخرى منها احل�شول على وظائف يف �شركات خا�شة تتعامل 

مع العامل العربي، اأو احل�شول على وظائف يف احلكومة االمريكية.
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المبحــث الرابع: آثار اإلقبال الكبير على تعليم 
اللغة العربية بعد أحداث الحادي عشــر من 

سبتمبر
الواليات  يف  العربية  اللغة  وتعليم  تعلم  م�شار  يف  املفاجئ  االنتقال  هذا  اإن 
املتحدة اأدى اإلى تغـري وتغـيـري جذريـيـن وكبـيـريـن يف كيفية درا�شتها وتدري�شها. 
فاالأمر بات اأمر اأولويات اأمنية طاملا اأن الهدف هو ا�شرتاتيجي. وهذه ال�شيا�شة 
على  االأمريكيني  الطالب  وت�شجع  الكيف،  ال  الكم  على  وت�شجع  تركز  اجلديدة 
واملدعومة  الكثرية  براجمها  االنخراط يف  وت�شجعهم على  ب�شرعة  العربية  تعلم 
بهذا  االأمريكيني  من  االآالف  التحق  فـقـد  ال�شيا�شة،  هذه  ونتيجة  وفعاًل،  ماليًا. 

الركب.

لها، منهم من هو  العربية، ومنهم من هو كاره  للغة  من هوؤالء من هو حمب 
حمب للعرب ومنهم من هو كاره لهم، منهم من يحرتم هذه اللغة واأهلها، ومنهم 
من ال يحرتمها وال يحرتم اأهلها، منهم االأذكياء، ومنهم االأغبياء، ومنهم االأكفاء 
الرك�ض  هو  فاملهم  يرك�ض،  والكـل  يجـري  فالـكل  الكفاءة،  نق�شته  من  ومنهم 

واملهم هو اجلري.

اأجل االنخراط يف حقل تعلم العربية، فحماية  الكل يرك�ض والكل يجري من 
الوطن واجب قومي، واللغة العربية فر�شة ذهبية حتمي الوطن، اأو فر�شة ذهبية 
املجال  هذا  يف  فالوظائف  والوظائف،  املالية  املنح  وتوفر  العطالة،  من  حتمي 
الكبري من  الرهط  لهذا  العربية  لتدري�ض  اأكفاء  اأ�شاتذة  يوجد  ال  وحيث  كثرية. 
اأ�شخا�ض  عن  تبحث  العربية  اللغة  ب�شوؤون  املعنية  املراكز  بداأت  فقد  النا�ض، 
م�شتعدون  وكلهم  فكثريون،  العربية  اللغة  تعلم  يف  الراغبون  اأما  لتاأهليهم. 

لي�شبحوا مدر�شني للغة العربية، و«جهـابـذة« لغة �شعبة بوقت ق�شري.
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اللهجات  وبداأت  االأول  اخلط  على  العامية  اللهجات  دخلت  فقد  نوهنا،  وكما 
اللهجات  وُخلطت  التعليمية  املناهج  من  كثري  يف  االأ�شلية  اللغة  تناف�ض  املحلية 
اأ�شتاذ  و�شار  لالنتباه.  الفتًا  معًا  االثنتني  تدري�ض  و�شار  الف�شحى  مع  العامية 
اللغة العربية يرتزق من تدري�ض اللهجات العامية، و�شارت خمرجًا اآمنًا و�شهاًل 
ويدقون  بها  يب�شرون  اإليها  الكثريون  فالتجاأ  جيدًا،  العربية  اللغة  يعرف  ال  ملن 
العامية  اللهجات  وباتت  واأهلها.  اللغة  توؤذي  يعقوب،  نف�ض  يف  لغاية  طبولها، 
و�شار  املتحدة،  الواليات  يف  العربية  اللغة  تدري�ض  مناهج  يف  �شروريًا  مطلبًا 
وا�شعو املناهج العربية والكتب التدري�شية يخلطون عن ق�شد يف كتبهم ما بني 
املقبول  التوجه  هو  التوجه  هذا  و�شار  املعا�شرة،  والف�شحى  العامية  اللهجات 

واملطلوب.

 وتغريت االأ�شياء وا�شطربت، وح�شل واقع جديد متثله اأغلبية �شاحقة، وبداأت 
وثقافتها،  مفرداتها  وتفر�ض  الرتبوية  العملية  زمام  على  ت�شيطر  االأغلبية  هذه 
عن  ويتحدثون  لهم  يحلو  كما  يـتـفـل�شـفون  اجلدد«  و«االأ�شاتذة  امل�شرفون  و�شار 
نظريات لغوية حديثة ونظريات عوملة، واأمور اأخرى ال نفهمها. واختلطت االأمور 

واالأ�شياء و�شار اخلطاأ �شوابًا وال�شواب خطاأً. 

  نالت اللهجات العراقية وامل�شرية واملغربية وال�شورية الن�شيب االأكرب. و�شار 
من  وكثريون  والنحو.  ال�شرف  عن  بعيدًا  املحادثة  لغة  على  من�شبًا  الرتكيز 
قولهم-  العرب-ح�شب  الأن  اللهجات  تعليم  ب�شرورة  قالوا  االأمر  بهذا  املعنيـني 
يتكلم  التي  نف�شها  اللغة  الطالب  تدري�ض  بد من  ال  لذا  لغة،  باأكرث من  يتكلمون 

بها العرب مع بع�شهم البع�ض، اأي اخللط يف التدري�ض بني الف�شحى والعامية.

وطرق  ال�شابقة  العربية  تدري�ض  مناهج  اإن  تقول  جديدة  مفاهيم  وجاءت 
تدري�شها اأم�شت قدمية وقد اأكل الدهر عليها و�شرب، واأنها ما عادت تـتـنا�شـب 
لغة  تدري�ض  الرتكيز على  كما مت  والتوجهات احلديثة.   والنظريات  املناهج  مع 
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واالقت�شادية،  واالأمنية  ال�شيا�شية  واملفردات  واجلرائد  واالإعالم  ال�شحافة 
واالأغاين احلديثة. وا�شتوى الذين يعلمون والذين ال يعلمون.

ومن الطبيعي اأن هذه مثل هذه اجلهود اجلبارة واملثابرة من قبل الدولة وهذه 
وراءها،  الكثرية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  وهذه  تن�شب،  ال  التي  ال�شخمة  االأموال 
تلك  اأهدافها، ومل تذهب  اأفلحت يف حتقيق بع�ض  املمنهجة، قد  وهذه اخلطط 

اجلهود �شدى. 

فاليوم هناك اإقبال �شديد على تعّلم اللغة العربية يف الواليات املتحدة ب�شبب 
التي  املالية  واملكا�شب  االأمن،  اأهمها �شرورات  ومن  اإليها،  اأ�شرنا  دوافع عديدة 
التي  امل�شتقبلية  الوظائف  عن  ناهيك  تعلمها  نتيجة  الطالب  عليها  يح�شل 
اأو  االأمريكي،  القومي  باالأمن  املتعّلـقة  احلكومية  الوظائف  يف  �شـواء  تنتظرهم 
يف ال�شركات اخلا�شة التي تتعامل مع العامل العربي ك�شركات النفط اأو البنوك 

التجارية وغريها. 

وهناك ق�شم من العرب االأمريكيني، الذين ولدوا يف الواليات املتحدة االأمريكية، 
تعلم  على  االإقبال  بداأوا  قبل،  بها من  يهتموا  ومل  قبل،  العربية من  يتعلموا  ومل 
االأمريكيني  الطالب  مع  التناف�ض  هدفها  انتهازية  لغاية  العربية،  اللغة  ودرا�شة 
جراء  االأمريكيون  الطلبة  عليها  يح�شل  التي  الوظيفية  اأو  املالية  املكا�شب  على 

تعلمهم العربية.

العرب  من  اأخرى  فئات  و�شط  خمتلفة  �شحوة  بداأت  اأخرى،  جهة  ومن 
االأمريكيني املولودين يف الواليات املتحدة هدفها ال يرمي اإلى التك�شب اأو االرتزاق 
مع  التوا�شل  اأجل  من  العربية  اللغة  تعلم  �شرورة  اإلى  يهدف  بل  االنتهازية،  اأو 
واإعادة االرتباط بجذورهم والتعرف على ح�شارتهم وتراثهم.  وطنهم االأ�شلي 
عربية  غري  اأ�شول  من  امل�شلمني  االأمريكيني  الطالب  من  كبري  ق�شم  اندفع  كما 

لتعلم اللغة العربية من اأجل تعميق فهمهم للقراآن الكرمي والعلوم االإ�شالمية.
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 وتركز هذه املجموعة من الطالب على تعلم اللغة العربية الف�شحى والنحو 
وال�شرف كما تركز على درا�شة القراآن الكرمي والدرا�شات االإ�شالمية ودرا�شة 
االأدب العربي والرتاث االإ�شالمي، وعلى جماليات اللغة العربية. وهذه الفئة ال 
تبغي االنتفاع من ال�شوق ال�شائدة وال ت�شعى اإلى االرتزاق اأو االنتهازية، كما اأن 
اأ�شاتذة اجلامعات من الرعيل االأول ما تزال  هناك فئة اأخرى من العرب ومن 
اأ�شيلة ولي�ض  اإلى تعلمها كلغة جمالية  حتافظ على قد�شـية اللغة العربية وتدعو 

كهاج�ض اأمني. وهذه الفئة ما تزال تغرد خارج ال�شرب. 

اللغة  يتعلمون  ملن  كبري  وب�شكل  املطلوبة  احلكومية  الوظائف  ازدادت  لقد 
العربية كما انفتحت وظائف جديدة يف اإدارات الدولة وموؤ�ش�شاتها الكثرية مبا يف 
ذلك ال�شلكني الدبلوما�شي والع�شكري، وهما �شلكان كبريان وهامان يف احلكومة 
والرتبوي،  التعليمي  ال�شلك  يف  كثرية  ووظائف  اأعمال  انفتحت  كما  االأمريكية. 
ودخلت اللغة العربية اإلى اجلامعات بقوة كبرية وخ�ش�شت لها ميزانيات وبداأت 
واالإيطالية  كاالأملانية  االأخرى  اللغات  الطالب على ح�شاب  العربية جتذب  اللغة 
والرو�شية على �شبيل املثال، و�شاندت هذه الفورة الفجائية يف تعلم اللغة العربية 
احلكومة  من  والكثرية  ال�شخمة  املالية  امل�شاعدات  تلك  كبري  ب�شكل  و�شجعتها 
االأمريكية التي تدفقت بعد اأيلول 200١. كما بداأت اجلامعات االأمريكية بافتتاح 

برامج جديدة لدرا�شة اللغة العربية.

بني  العربية  تعلم  على  االإقبال  يف  الفجائية  احلالة  لهذه  ونتيجة  املقابل،  ويف 
ونابعة من  العربية  اللغة  نابعة من حب  بداأت �شحوة  وكما ذكرنا،  االأمريكيني، 
حب االإ�شالم بني اأبناء اجلاليات العربية واالإ�شالمية يف الواليات املتحدة، هذه 
بجدية  العربية  اللغة  تعلم  على  االنكباب  اإلى  اجلاليات  هذه  دفعت  ال�شحوة 
ومثابرة، فالطاّلب امل�شلمون بداأوا يقبلون بقوة وب�شغف على درا�شة اللغة العربية 
وفهم  قراءة  التمكن من  اأجل  ومن  ب�شكل جيد  ا�شتعمالها  من  التمكن  اأجل  من 

القراآن الكرمي والدرا�شات والعلوم االإ�شالمية.
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تعلم  على  االإقبال  يف  العربية  االأ�شول  ذوي  من  الطالب  من  كثري  بداأ   كما   
على  والتعرف  جذورهم  اإلى  العودة  يف  منهم  رغبة  لها  مثيل  ال  بجدية  العربية 
ثقافتهم االأ�شلية، اأو طموحًا منهم يف احل�شول على وظائف يف القطاع اخلا�ض 
اأو العمل يف اجلامعات واملوؤ�ش�شات الرتبوية التي تعنى بهذا احلقل، وكاأن ل�شان 

حالهم يقول: اأهل اللغة اأولى باملعروف.

اأما عدد الطالب االأمريكيني الذين كانوا يتعلمون اللغة العربية قبل �شهر اأيلول 
من  فقط  واحدة  �شـنة  بعد  قفز  اأنه  اإال  طالب  اآالف  خم�شة  حوايل  فكان   200١
الواردة  ال�شنوية  واالح�شائيات  العدد.  اأكرث من �شعفي هذا  اإلى  اأيلول  اأحداث 
زيادة  اإلى  وت�شري  العربية  اللغة  تعلم  على  االإقبال  يف  م�شتمر  اطراد  اإلى  ت�شري 

ملحوظة يف اأعداد الطالب الذين يرغبون يف تعلمها.
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كما نوهنا فقد دخلت احلكومة االأمريكية على خط تعليم وتعلم اللغة العربية 
االهتمام  يعد  فلم  حكوميًا.  م�شروعًا  العربية  اللغة  واأ�شبحت  عري�ض،  ب�شكل 
واملعاهد  اجلامعات  يف  واللغويات  اللغات  باأق�شام  ينح�شر  العربية  بتدري�ض 
ذكرناه.  ما  االهتمام  جتاوز  بل  االو�شط،  ال�شرق  درا�شات  مراكز  اأو  الرتبوية 
احلكومة  قامت  لهذا  قوميًا،  �شاأنًا  اأ�شحت  اأ�شلفنا  كما  العربية  اللغة  اأن  وحيث 
املتعددة  االأمريكية  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  بني  بالتن�شيق  االأمريكية 

لتنفيذ هذا امل�شروع الوطني، يف الواليات املتحدة.

وهكذا بداأت وزارات الدفاع والرتبية والتعليم واخلارجية بالعمل اجلاد على 
تو�شيع وتوفري االإمكانيات وتقدمي املعونات املالية واملنح لالأفراد واملوؤ�ش�شات من 
اأجل خلق الفر�ض وبناء برامج جديدة وتنمية الربامج املوجودة وزيادتها لتعليم 

اللغة العربية يف اجلامعات واملدار�ض واملعاهد ومراكز الدولة وموؤ�ش�شاتها.

وكان الرئي�ض جورج بو�ض، االبن، قد اأعلن يف عام 2005 عن مبادرة جديدة 
تهدف اإلى تعزيز االأمن القومي االأمريكي من خالل تو�شيع تعليم اللغات االأجنبية 
يف الواليات املتحدة، وخا�شة اللغات اال�شرتاتيجية الرئي�شية وعلى راأ�شها اللغة 

العربية. وبداأت هذه املبادرة بر�شيد مايل بلغ اأكرث من مائة مليون دوالر.

اإح�شار االأ�شاتذة  اأجل  اإ�شايف من  اأما برنامج فولربايت فح�شل على متويل   
اأجل  من  وكذلك  االأمريكية  اجلامعات  يف  للتدري�ض  العربية  البالد  من  العرب 
تو�شيع برامج اللغة العربية املكثفة لالأمريكيـني الذين يتعلمون اللغة العربية يف 

الدول العربية.  

وهذه املبادرة اللغوية حلماية االأمن القومي االأمريكي توفر امل�شاعدات املادية 
لالأمريكيـني وت�شجعهم على تعلم لغات اأجنبية ا�شرتاتيجية من �شاأنها اأن حتمي 
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االأمن القومي االأمريكي، وتقف اللغة العربية يف املرتبة االأولى على �شلم اللغات 
اال�شرتاتيجية التي تعترب �شرورة من �شرورات حماية االأمن القومي االأمريكي. 

وتعمل هذه املبادرة على تو�شيع وتطوير برامج تعليم اللغة العربية يف املدار�ض 
واجلامعات االأمريكية كما توفر الفر�ض للعاملني يف احلكومة االأمريكية وتغريهم 
وت�شجعهم على االلتحاق واالن�شمام الى برامج تعلم اللغة العربية املتعددة، كما 
لتعليم  مدر�شني  وتخريج  لتاأهيل  ت�شعى  جديدة  تربوية  برامج  فتح  على  ت�شاعد 

اللغة العربية. 
املدار�ض  طالب  دفع  يف  دورها  الى  فاإ�شافة  االأمريكية،  اخلارجية  وزارة  اأما 
برنامج  االإ�شراف على  تتولى  فهي  العربية،  اللغة  تعلم  اإلى  واجلامعات  الثانوية 
العربية  اللغة  لتعلم  ذهبية  فر�شة  االأمريكيني  للطالب  يوفر  الذي  فولربايت، 
من خالل الدرا�شة يف برامج مكثـفة. اإذ تقدم اخلارجية االأمريكية منحًا مالية 
برامج  يف  العربية  الدول  وبلدان  عوا�شم  اإلى  وتر�شلهم  االأمريكيني  للطالب 
ب�شخاء  وتنفق  اجلامعية،  الدرا�شية  الف�شول  خالل  اأو  ال�شيف،  خالل  منظمة 
على  ب�شخاء  تنفق  كما  و�شرابهم،  وطعامهم  واإقاماتهم  طائراتهم  تذاكر  على 
عملية  يتولون  الذين  واملن�شقني  وامل�شت�شارين  واالإداريـني  واالأ�شاتذة  امل�شرفني 
برنامج  بتن�شيق  الوزارة  تقوم  كما  وتنفيذها.  الربامج  هذه  برتتيب  القيام 
يف  العربية  اللغة  لتدري�ض  واإح�شارهم  العربية  الدول  من  املعلـمني  ا�شت�شافة 

اجلامعات واملعاهد االأمريكية.
تعلم  مبادرة  وتو�شيع  دعم  يف  بدورها  فت�شاهم  االأمريكية  الدفاع  وزارة  اأما 
وتعليم اللغات االأجنبية، وعلى راأ�شها اللغة العربية، فتقوم الوزارة بتقدمي الدعم 
املايل واالإداري لتعزيز الربامج امل�شرتكة بني وزارة الدفاع االأمريكية وعدد من 
اجلامعات االأمريكية التي تقوم بتدري�ض العربية، مثل جامعة مرييالند وجامعة 
وبع�ض  االأمريكية  اجلامعات  بني  التعاون  بتعزيز  كذلك  وتقوم  جورجتاون، 

اجلامعات العربية. 
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اللغة  باأمور  تهتم  اأخرى حكومية وجامعية وخا�شة  برنامج ومبادرات  وهناك 
العربية، وثقافتها، واأهلها، لغايات تعليمية اأو ا�شتخباراتية. 

االلتحاق يف �شفوف  زيادة كبرية يف معدالت  موؤخرًا  الدرا�شات  اأظهرت  كما 
على  االإقبال  ن�شبة  اأن  اإلى  ت�شري  وا�شحة  موؤ�شرات  وهناك  العربية،  اللغة  تعلم 
�شبيل  وعلى  اأخرى.  اأجنبية  لغة  اأي  من  اأ�شـرع  ب�شكل  يزداد  العربية  اللغة  تعلم 
املثال، فقد بلغ عدد طالب اللغة العربية يف اجلامعات قبل اأيلول 200١ رقمًا بلغ 
5500 طالب اإال اأنه و�شل يف عام 200٦ اإلى 2٤000 طالب تقريبًا. كما اأن عدد 
الكليات واجلامعات التي تقوم بتعليم اللغة العربية قد ت�شاعف تقريبًا منذ عام 

2002 وال يزال يت�شاعد كل عام.
احلكومة  متوله  كبريًا  برناجمًا  ترعى  املثال  �شبيل  على  مرييالند  جامعة  اإن 
العربية  اللغة  تعليم  برامج  اأخرى،  لربامج  اإ�شافة  وي�شمل،  مبا�شرة  االأمريكية 
وي�شمل  وال�شورية،  والعراقية  امل�شرية  اللهجات  مثل  املحكية  اللهجات  وتعليم 

م�شاريع اأخرى تتعلق ب�شوؤون ال�شرق االأو�شط.
منها  جماالت  عدة  يف  عربية  جامعات  مع  بالتعاون  اجلامعة  هذه  وتقوم 
اإر�شال الطالب االأمريكيـني اإلى اجلامعات العربية للدرا�شة فيها، ومن بني هذه 
للطالب  العربية  اللغة  بتدري�ض  بدورها  تقوم  التي  دم�شق،  جامعة  اجلامعات، 

االأمريكيني ملدة �شنة اإ�شافية كاملة، وعلى اأر�شها.
ووفقًا لبع�ض االإح�شائيات فاإن الطلبة االأمريكيـني الذين يدر�شون يف البلدان 
العربية قد ازداد بن�شبة  �شتة اأ�شعاف مما كان عليه عام 2002. فقد قفز العدد 
اآالف طالب عام 2007.  اأربعة  الى حوايل  من حوايل �شتمئة طالب عام 2002 
الطلبة  اأعداد  يف  كبريين  واطراد  زيادة  اإلى  الدورية  االح�شائيات  ت�شري  كما 

االأمريكيني الذين يتعلمون اللغة العربية يف العامل العربي.
فبينما ارتفعت ن�شبة االإقبال على تعلم اللغة االإ�شبانية على �شبيل املثال ١0 يف 
املئة ح�شب اإح�شائية رابطة اللغات احلديثة، كما ارتفع االقبال على تعلم اللغة 
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اللغة االأملانية بن�شبة  الفرن�شية بن�شبة  2.2  يف املئة، وارتفع االقبال على تعلم 
٣.5  يف املئة، وارتفع االقبال كذلك على تعلم اللغة ال�شينية بن�شبة 5١ يف املئة 
كما ارتفع اإقبال الطالب على تعلم اللغة الكورية بن�شبة ٣7 يف املائة، فاإننا جند 

اأن االإقبال على تعلم  العربية قد ارتفع اإلى ن�شبة ١27 يف املئة.
حيث  من  العا�شرة  اللغة  هي   200٦ عام  يف  العربية  اللغة  اأ�شبحت  وهكذا 
اللغة  ت�شع  الحقة  اح�شائية  وهناك  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  االأهمية 
العربية يف املرتبة الثامنة من حيث االأهمية بني اللغات العاملية، وال يزال االقبال 
على تعلم اللغة العربية يزداد اأهمية، �شنة بعد �شنة)١(. )يراجع ال�شكل ١، 2، ٤، 

5، ٦، 7  اآخر البحث فيها اإح�شائيات ور�شوم بيانية تو�شح اأعداد الدار�شني(.

اأما برنامج املنح الدرا�شية لتعلم اللغات اال�شرتاتيجية الذي ترعاه وزارة 
اخلارجية االأمريكية والذي بداأ يف عام 200٦ فهناك اإح�شائية ر�شمية ت�شري 
اإلى تقدم اأكرث من اثني ع�شر األف طالب  للح�شول على منح درا�شية لتعلم 
العربية منذ اإن�شائه وقد ح�شل بالفعل 800 طالب على هذه املنح الدرا�شية 
لدرا�شة اللغة العربية. واإ�شافة لهذه االإح�شائية هناك اح�شائيات جديدة 
توؤكد ارتفاع ن�شبة الطالب الراغبني يف احل�شول على منح حكومية من اأجل 
تعلم اللغة العربية ودرا�شتها. واإمنا نعر�ض هذه النقطة من اأجل اإلقاء نظرة 
الطالب  اإقبال  زيادة  يف  املت�شاعدة  الكبرية  الن�شبة  توؤكد  عامة  �شمولية 
لدرا�شة  حكومية  منح  على  للح�شول  بطلبات  التقدم  على  االأمريكيني 

العربية.

(1) The number of students enrolled in Arabic classes increased by 126.5% from 2002 

to 2006. The number of students enrolled in Arabic classes increased by 46.3% from 

2006 to 2009. Arabic is the eighth most studied foreign language at US colleges and 

universities.
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اإن�شاء  عن  اأعلنت  قد  االأمريكية  التعليم  وزارة  كانت   ،2002 عام  يف   
يونغ  بريغهام  جامعة  ومقره  للغات«  الوطني  االأو�شط  ال�شرق  »مركز 
تدري�ض  على  الرتكيز  اإلى  املركز  هذا  ويهدف  حكومي،  بتمويل  االأمريكية 
لغات ال�شرق االأو�شط. واملركز هذا يهتم  بعدة لغات �شرق اأو�شطية واأهمها 

اللغة العربية.

التي  اجلديدة  الربامج  هذه  مثل  واإن  الكبري  احلكومي  التمويل  هذا  مثل  اإن   
اإ�شراع  يعك�ض  اإمنا   200١ اأيلول  �شهر  اأحداث  من  واحدة  �شنة  بعد  تاأ�شي�شها  مت 
و�شوؤون  لغات  تعليم  تعزيز  يف  املتزايد  واهتمامها   الكبري  االأمريكية  احلكومة 

ال�شرق االأو�شط ب�شكل جدي وعاجل.
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المبحث الســادس: المشاكل التي تواجه 
تعليــم اللغة العربية في الواقع األمريكي

العربية حمط  اللغة  اأ�شبح حقل   ،200١ اأيلول  �شهر  منذ  اإنه  القول  بد من  ال 
واملوؤ�ش�شات  الدولة  قبل  من  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  كبري  اهتمام 
واجلامعات واالأفراد واجلماعات. واأدى هذا اإلى كثري من امل�شاكل التي ال تعد وال 
حت�شى املرتبطة بتعليم وتعلم اللغة العربية، ومن اأهم هذه امل�شاكل، كما نراها، 
االأمريكي،  القومي  باالأمن  مرتبطة  �شيا�شية  لغة  الى  حتولت  العربية  اللغة  اأن 
وهذا اأخرجها من جوهرها كلغة اإلى �شيء اآخر هو اأكرث من لغة، كما اأخرجها 
من  واأخرجها  واال�شرتاتيجيات،  االأمن  عامل  اإلى  واالآداب  اللغويات  عامل  من 
انف�شامي متليه �شرورات ومتطلبات  اإلى عامل  عامل اجلمال والغنى والعبقرية 

واأهداف قومية ومطامح ومكا�شب فردية وجماعية. 

فاأن ت�شبح اللغة العربية �شرورة وطنية وواجب قومي الأمم اأخرى، واأن يتعلم 
النا�ض منها ما يرونه مفيدًا الأمنهم، واأن يهملوا منها ما ال يريدونه منها وما ال 
اأهلها،  جائربحق  وظلم  العربية  اللغة  بحق  جائر  ظلم  فهذا  لهم،  مفيدًا  يرونه 

كما هو ت�شويه للغة اأ�شيلة جمبولة بالعبقرية والكمال، وتزيـيف لها.

وما هكذا اأردنا للغتنا اأن تكون، وما هكذا نريدها اأن تكون.

وطنية  �شرورة  اأ�شبحت  العربية  اللغة  فاإن  واختلف،  النقا�ض  ا�شتد  ومهما 
االآخر،  لدى  و�شالحًا  مطية  اأ�شبحت  اأي  املتحدة.  الواليات  يف  قومي  وواجب 
الذي يريد اأن يعلم ويتعلم اللغة العربية على هـواه على طريقـته، وعلى ال�شكل 
الأهداف  وفقًا  اأ�شا�شًا  املر�شومة  اال�شرتاتيجية  الأولوياته  ووفقًا  يريده،  الذي 
�شيا�شية معينة. والكل ي�شري، ويرك�ض، ويت�شابق من اأجل تنفيذ هذا املهمة هذا 

امل�شروع.



٣0

يف  واجلماعات  لالأفراد  رائعة  انتهازية  فر�شة  العربية  اللغة  اأ�شبحت  كما 
العربية،  اللغة  و�شارت  ومكا�شب.  واأعمال  ومنا�شب  وظائف  على  احل�شول 
العاطلني عن  الكثريون من  منه  يرتزق  وهدفًا  �شهاًل  ب�شكلها اجلديد، طريقًا 
الذين  البنزين  حمطات  وعمال  التاك�شي  و�شائقي  االأطفال  ومربيات  العمل 

حتولوا فجاأة اإلى اأ�شاتذة لغة عربية وم�شت�شارين ولغويـني خمت�شني.

فاإن  و�شيلة �شرورية الأهداف �شرورية،  العربية  اللغة  تعلم  واإذ �شارت عملية 
كرة  ت�شبه  باتت  العربية  فاللغة  م�شمارها.  يف  ويت�شابق  يجري  بات  اجلميع 
احلدود،  غام�ض  االأطراف،  وا�شع  امل�شاحة،  �شا�شع  ملعب  يف  ال�شكل  »مطبلجة« 
ما،  هدفًا  ي�شيب  وكي  منها،  بطرف  مي�شك  كي  وراءها،  ويلهث  يت�شابق  الكل 

واالأهداف كثرية، واجلمهور ي�شفق ملت�شابقيه.

قليلة  فئة  لوال  اإنه  نقول  واملجحفة  والغريبة  املاأ�شاوية  ال�شورة  هذه  اأمام 
اللغوية والثقافية واحل�شارية  الثوابت  من الذين يرون غري ذلك، ل�شاعت 
االأ�شلي  حمل  والزيف  الت�شويه  وحلل  العربية،  اللغة  يف  املتمثلة  العربية 

واحلقيقي. 

ولوال جمموعة من املوؤ�ش�شات العربية الثقافية واملراكز العلمية والرتبوية التي 
بداأت بت�شويب وتقومي االأمور واإعادتها اإلى �شياقها وو�شعها ال�شحيح، ال�شتمرت 

عملية ت�شويه اللغة العربية ت�شري باطراد كبري. 

هذا  يف  بحوثهم  كتابة  يف  �شاركوا  الذين  زمالئي  الطيبة  الفئة  هذه  ومن 
للنور،  واإخراجه  امل�شروع  هذا  اإعداد  على  عملوا  الذين  واالأ�شاتذة  العدد، 
واأخ�ض بالذكر الدكتور عبد اهلل بن �شالح الو�شمي، والدكتور بدر بن نا�شر 

اجلرب.

وتقوم  العربية  اللغة  م�شار  بت�شويب  تقوم  التي  املوؤ�ش�شات  بني  ومن    
بتقومي مامل يعد قائمًا، اأخ�ض بالذكر مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
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الدويل خلدمة اللغة العربية التابع لوزارة التعليم العايل يف اململكة العربية 
ال�شعودية.

4444
5505

10584

23974

35083

$"

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

1995 1998 2002 2006 2009

N
um

be
r o

f S
tu

de
nt

s

Year

Total Number of Students Enrolled in Arabic 
Classes in the United States 

�ل�سكل ١

�ل�سكل 2



٣2

�ل�سكل ٣

 �ل�سكل ٤
Number of U.S. Students Studying in the Middle East



٣٣

تجارب تعليم اللغة العربية في أمريكا الشــمالية 
عرض وتقويم

�ل�سكل 5

�ل�سكل ٦



٣٤

�ل�سكل 7

المراجع:
	 http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs.pl?flsurvey_results

	 http://www.mla.org/pdf/2009_enrollment_survey_pr.pdf

	 http://nmelrc.org/documents/Misc%20Docs/MELangFinal.pdf

	 http://nmelrc.org/documents/Misc%20Docs/MELangFinal.pdf

	 http://www.iie.org/Research-and-Publications/Open-Doors/Data/US-

Study-Abroad/All-Destinations

	 http://www.iie.org/Research-and-Publications/Open-Doors/Data/Fact-

Sheets-by-Region/2012

	 http://www.iie.org/Research-and-Publications/Open-Doors/Data/

International-Students/All-Places-of-Origin
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البحث الثاني:

تجــارب قياس الكفاءة))) في اللغة 
العربيــة في الواليات المتحدة األمريكية

أ . د. مهدي العش
تولى كرسي األبحاث للغة العربية للناطقين 	 

بغيرها بجامعة الملك سعود بالرياض )2011- 
.)2013

نال شهادة الدكتوراه في تعليم اللغات األجنبية 	 
من جامعة والية أوهايو عام 1987.

عضو ومستشار في المجلس األمريكي لتعليم 	 
اللغات األجنبية ومدرب ممتحنين فيه.

له أكثر من ثالثين كتابًا وبحثًا منشــورًا في تعليم 	 
اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وضع امتحان الكفاءة للغة العربية، ووضع 	 
المعايير االحترافية لمدرسي اللغة العربية في 

الواليات المتحدة األمريكية.
عضو المجلس الوطني لالعتماد األكاديمي 	 

لكليات إعداد المدرسين في الواليات المتحدة 
NCATE )2012 إلى اآلن(

ملخص
ال يزال القائمون على تعليم اللغة العربية يف اأمريكا ال�شمالية والواليات املتحدة 
اللغات  م�شاف  اإلى  واختبارها  تعليمها  رفع  اإلى  ي�شعون  اخل�شو�ض  وجه  على 
�شنتناولها  معينة  بخ�شائ�ض  تتميز  العربية  اأن  من  وبالرغم  االأخرى.  العاملية 
باالجتاهات  متاأثرة  اللغات  من  كغريها  عديدة  مبراحل  مرت  فقد  �شياقها  يف 
تعليم  وجمال  اللغوية  والتداولية  العام  اللغة  علم  من  و�شلتها  التي  اجلديدة 

املق�شود بامل�شطلح »كفاءة« املقدرة اللغوية العامة، وي�شري امل�شطلح االآخر »كفاية« اإلى اأحد مكّونات   )١(
الكفاءة كمعرفة املفردات وبع�ض جوانب النحو واملعرفة االجتماعية الثقافية واأ�شاليب تعوي�شية لنقل 

املعنى اإن وجدت ثغرات يف املقدرة اللغوية.
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اللغات الثانية واالأجنبية. ومبا اأن التعليم والتقييم2 ي�شريان جنبًا اإلى جنب فقد 
انعك�شت هذه املوؤثرات على تقييم الكفاءة يف العربية. وكان على راأ�ض املوؤثرات 
املعنيني  لدى  قبوال  يلقى  بداأ  الذي  النظري  التحول  اأولهما  هامان  عن�شران 
بتعليم اللغات وتقييمها منذ ثمانينات القرن الع�شرين، وثانيهما مفهوم الكفاءة 
لتبيني  املف�شليني  املفهومني  هذين  الف�شل  هذا  �شيتناول  وم�شتوياتها.  اللغوية 
املتحدة  الواليات  يف  املتوفرة  االختبارات  بع�ض  يعر�ض  ثم  النظرية،  اخللفية 
باملجل�ض  اخلا�ض  ال�شفوية  الكفاءة  اختبار  عملية  يتناول  واأخريا  باخت�شار، 

االأمريكي بالتف�شيل. 
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المبحث األول: التحّول النظري
بالتدريج  وهي ال حتدث  املعرفة،  مناحي  �شائر  النظرية يف  التحوالت  حتدث 
وطرح  معنّي  جمال  يف  القائم  الو�شع  اإلى  النظرة  يف  لتغرّي  نتيجة  وتكون  غالبا 
اأ�شئلة متعمقة حول جوانبه املختلفة. وقد يحدث اأكرث من تغري نظري واحد يف 

جمال معريف معنّي، يطلق عليه ت�شميات خمتلفة كاملقرتب والنظرية.  

من  ال�شنني  عرب  جزئية  حتوالت  الحظنا  وتقييمها  اللغات  تعليم  جمال  ففي 
االهتمام  اإلى  مهاراتها  بكل  اللغة  ا�شتخدام  اإلى  والرتجمة  القواعد  مقرتب 
فهم  بناء  للمدر�ض  ميكن  وكيف  بالن�ض  تهتم  كانت  جميعا  اأنها  اإال  بالتوا�شل، 
�شبعينات  يف  الظهور  يف  بداأت  االأوجه  من  عدد  عزل  اليوم  ميكننا  له.  مقبول 
القرن الع�شرين وازداد زخمها يف الثمانينات و�شارت مبجموعها االآن النظرية 
بع�ض  وكذلك  الثانية  اللغات  تعليم  برامج  من  ال�شاحقة  الغالبية  يف  املقبولة 

اللغات االأولى كاالإنكليزية والفرن�شية.

أوجه التحول النظري

على . ١ يركز  �شابقا  االهتمام  كان  املبنى.  اإهمال  دون  املعنى  على  الرتكيز 
االجتماعي،  اللغوي  �شياقها  عن  مبعزل  نحوية  وبنى  مفردات  تقدمي 
بينما نهدف االآن اإلى فهم الق�شد من اللغة ولي�ض جمرد معاين الكلمات 

.)Halliday and Matthiesen, 1999( املنفردة

الرتكيز على ال�شمولية وال�شياق الذي ت�شتخدم فيه اللغة مقابل االهتمام . 2
بخ�شائ�ض الن�ض وجزئياته.

عملية . ٣ على  تامة  �شبه  هيمنة  للمدر�ض  كان  املدر�ض:  ودور  الدار�ض  دور 
هذا  يف  الدار�ض  اأ�شحى  التلقي.  على  الدار�ض  دور  واقت�شر  التعليم، 
العملية  �شري  يف  وفاعاًل  الدر�ض  قاعة  يف  الن�شاط  مركز  االأخري  التحول 
فهو   ،)Candlin and Nunan 1987( تعلمه  م�شوؤولية  ويتحمل  التعلمية 
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الذي يقوم باأداء الوظائف اللغوية ويتعاون مع اأقرانه يف تنفيذ مهمة لغوية 
 Barbara L. McCombs and( ملعاجلتها  املنا�شبة  الن�شو�ض  ويختار 
اأما املدر�ض فيبتعد االآن قدر االإمكان عن دور   .  )Lynda Miller 2007

ومراقبتها  وت�شهيلها  الرتبوية  العملية  لتنظيم  اهتمامه  ويويل  املحا�شر 
بوعي، والقيام بت�شميم االأن�شطة وتقدمي التقييم املنا�شب الأداء الدار�ض 

.)Nunan 1988, 1989; Richards and Rodgers 1986(
مراعاة الفروقات ال�شخ�شية. اإن التنوع بني الدار�شني هو القاعدة.. ٤
اأهمية العن�شر ال�شعوري لدى الدار�ض وال�شعي اإلى رفع م�شتوى الدافعية لديه.. 5
الرتكيز على فهم املق�شود من املدخل اللغوي ولي�ض على التفا�شيل.. ٦
النظرة . 7 عن  واالبتعاد  االجتماعي  الذهني  النف�ض  علم  مبادئ  تبني 

ال�شلوكية.
االهتمام مبعنى اللغة يف �شياقها الثقايف االجتماعي واالبتعاد عن اللغويات . 8

الرتكيبية.
مع 9.  التعاي�ض  ب�شرورة  الدار�ض  قناعة  وتنمية  التوا�شلي  املقرتب  اتباع   

الت�شو�ض اللغوي وعدم الو�شوح موؤقتا.
الرتكيز على التعلم التعاوين بني الدار�ض واأقرانه )كالعمل يف جمموعات( . ١0

وبينه وبني املدر�ض.
االلتفات اإلى اأنواع من التقييم البديل الذي يحاكي حاالت االأداء اللغوي . ١١

ويتطلب  اأطول  وقتا  ي�شتغرق  اإعداده  اأن  رغم  االجتماعي،  ال�شياق  يف 
وقد  التقليدي،  التقييم  يف  مطلوب  هو  مما  اأعظم  وخربة  اأكرب  تكلفة 
 Goodman, Goodman,( ثباته  ن�شبة  تدين  من  البديل  التقييم  يعاين 
Hood, 1989 &( وهو اإحدى �شفتني اأ�شا�شيتني الأي اختبار: ال�شالحية 

والثبات.
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المبحــث الثاني: حركة الكفاءة اللغوية
وا�شعا  انت�شارا  الع�شرين  القرن  ثمانينات  يف  اللغوية  الكفاءة  حركة  انت�شرت 
اأ�شا�شا  اعتمد  الذي  ال�شفوية  الكفاءة  اختبار  بوا�شطة  االأكادميية  االأو�شاط  يف 
على االختبارات امل�شتخدمة يف احلكومة وعلى معايريها منذ خم�شينات القرن 
ذاته. اإّن م�شطلح »كفاءة« يعني باخت�شار �شديد »ما ي�شتطيع املرء فعله باللغة« 

.)ACTFL Proficiency Guidelines 2012(

¥ƒØàŸG

õ«ªàŸG

≈∏YC’G Ωó≤àŸG

§°ShC’G Ωó≤àŸG
≈fOC’G Ωó≤àŸG

§°ShC’G §°SƒàŸG
≈fOC’G §°SƒàŸG

≈∏YC’G ÇóàÑŸG
§°ShC’G ÇóàÑŸG

≈fOC’G ÇóàÑŸG

≈∏YC’G §°SƒàŸG

 �ل�سكل ١
�سّلم �أكتفل لتقييم �لكف�ءة �للغوية )من موقع �أكتفل على �ل�س�بكة معدًل(

احلكومية   املعايري  بتعديل  االأجنبية  اللغات  لتعليم  االأمريكي  املجل�ض  قام 
لتتنا�شب والو�شط االأكادميي من خالل منحة ح�شل عليها من احلكومة االحتادية 
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وعلى منحة اأخرى يف ذات العام لتدريب املدر�شني على اأ�شول اإجراء املقابالت 
ال�شفوية وتقييمها.  وقد اأثر هذا التوجه نحو الكفاءة اللغوية على اأ�شاليب تعليم 
وي�شيف   .)Allen, 1992( املتحدة  الواليات  يف  مناهجها  وت�شميم  العربية 
االأ�شتاذ الدكتور األن اأن من تاأثريات حركة الكفاءة اأي�شًا التعليم ب�شورة مغايرة 
للتقليد ال�شائع، اإذ ال يتم بالطريقة التي اكت�شبت فيها اللغة بل طبقًا الكت�شاف 

موقع الدار�ض يف �شل�شلة االأن�شطة املتدّرجة ح�شب �شّلم اأكتفل. 

يف بداية تلك الفرتة كان اأمنوذج الناطق االأ�شلي باللغة هو الهدف يف العمليتني 
االأ�شلي«  »الناطق  تعريف  �شعوبة  اأن  اإال  �شواء،  حد  على  والتعليمية  التقييمية 
االأ�شا�ض بني  اللغوية )املعيار  الوظائف  اعتماد  العربية حّول االجتاه نحو  باللغة 
معايري اأكتفل االأربعة( التي ميكن للناطق تاأديتها بالنظر اإلى كل املعايري الثالثة 
فكل  املعا�شرة،  الف�شحى  بالعربية  اأ�شلي  لناطق  وجود  ال  الأنه  وذلك  االأخرى، 

 .)Winke and Aquil 2006( اأبنائها يتعلمونها يف املدر�شة كلغة ثانية

طريقة  لي�شت   20١2 لعام  الكفاءة  اإر�شادات  يف  مذكور  هو  كما  الكفاءة  اإن 
االأن�شطة  حوله  تنتظم  مبداأ  بل  تعليمي،  منهج  لبناء  و�شفة  هي  وال  تعليمية 
اللغة،  م�شتويات  اأحد  اإلى  الو�شول  وهو  املعامل  وا�شح  هدف  لتحقيق  التعليمية 
ينطوي  التي  االأدائية  التو�شيفات  حتقيق  اأخرى  بكلمات  املفهوم  هذا  ويعني 
ق منهجيا، يهيئ الدار�ض لعملية تقييم  ُطبِّ اإن  اإن هذا االأ�شلوب،  عليها الهدف. 
كفاءته )Allen 1992(. قد يعرت�ض بع�شهم على هذا القول مدعيًا اأن مفهوم 
يف  �شريًا  اأرى  وال  لالختبار.  الدار�ض  حت�شري  هدفه  تعليٍم  على  ي�شجع  الكفاءة 
لتلقني  الكفاءة عاما �شامال، فال فر�شة هناك  اأوال، كون مفهوم  ل�شببني:  ذلك 
اللغوية  الوظائف  ت�شكل  ثانيًا،  االختبار.  تكون جزءا من  معينة  مادة  الدار�شني 
اأن�شطة  لبَّ  جعلها  يف  منها  ي�شتفاد  حمدودا  مغلقا  نظاما  اللغة  م�شتويات  الأحد 
اللغة  ا�شتخدام  جماالت  حتقيقها  يف  ت�شتخدم  ما  مل�شتوى  خارجية  اأو  �شفية 
املنا�شبة مل�شتوى معنّي باالإ�شافة اإلى املوا�شيع املالئمة لتلك املجاالت واملفردات 
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من  اللغة  ا�شتخدام  الدار�ض  تعلم  فاإذا  �شبق.  ما  لكل  الالزمة  النحوية  والبنى 
ما  اكت�شب  وبالتايل  التعليم  الغر�ض من  االأن�شطة فقد حقق  بتلك  القيام  خالل 
م�شتواه  ح�شب  الكفاءة  اختبار  الجتياز  مهيئًا  واأ�شحى  يكت�شبه  اأن  به  يفرت�ض 

بنجاح.
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المبحــث الثالث: بعض اختبارات الكفاءة 
اللغويــة المتوفرة داخل الواليات المتحدة

هناك عدد ال باأ�ض به من االختبارات لقيا�ض درجة الكفاءة يف العربية، هذا 
املعاهد  يف  تنتج  التي  التح�شيل)١(  اختبارات  من  حمدود  غري  عدد  جانب  اإلى 
اإلى اختبارات هجينة )مثاًل اختبار »الكفح�شيل«  باالإ�شافة  واجلامعات حمليا 
  )prochievement test اأي الكفاءة  والتح�شيل على غرار  امل�شطلح االأمريكي
على  تقت�شر  حمدودة  مادتها  لكن  لها  منوذجا  الكفاءة  اختبار  من  تتخذ  وهي 
املادة املقررة فقط. حتى العام 200٦ كان هناك �شبعة اختبارات كفاءة بع�شها 
املتحدة  الواليات  يف  اأنتجت  االأخرى  الثالث  للمهارات  االآخر  وبع�شها  للكالم 

.)Winke and Aquil 2006( وت�شتخدم فيها

اختبار اأكتفل للكفاءة ال�شفوية )يتم وجها لوجه اأو عرب الهاتف(. وهناك . ١
اأي�شًا اختبارا القراءة والكتابة من اأكتفل مل يرد ذكرهما. وكذلك اختبار 
الكالم املحو�شب من اأكتفل اأي�شا حيث ي�شتمع املمتَحن اإلى و�شف للمهمة 
التي ينبغي له القيام بها وقراءة حمتواها على �شا�شة احلا�شوب ومن ثّم  
باأدائها �شفويًا. يقّيم االأداء مقّيمون مدربون طبقًا ملدى جناحه يف  يقوم 

االقرتاب من حتقيق الوظائف بالنظر اإلى املعايري.

التطبيقية . 2 اللغويات  ومركز  رّموين  )راجي  العربية  يف  الكفاءة  اختبار 
يليها خم�شون  القراءة،  الكفاءة يف  لتقييم  �شوؤااًل  وا�شنطن(. خم�شون  يف 

�شوؤااًل لتقييم الكفاءة يف اال�شتماع.

اأوهايو احلكومية(. ال . ٣ اختبار الكفاءة يف القراءة )مهدي الع�ض، جامعة 
تذكر املوؤلفتان )Winke and Aquil 2006( اختبار الكفاءة بالكتابة من 

امل�شدر نف�شه.

اختبار التح�شيل حمدد مبادة مقررة هدفه معرفة درجة متكن الدار�ض من هذه املادة املقررة.  )١(
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التطبيقية(. . ٤ اللغويات  ومركز  رموين  )راجي  الكالم  يف  الكفاءة  اختبار 
اأ�شئلة �شوتية م�شجلة مع كتّيب  بل على  اأ�شلوبًا  ال�شفوية  املقابلة  يعتمد  ال 
االأداء  ت�شجيل  يتم  العربية.  باللغة  وظيفة  اأو  موقفًا  ت�شف  �شورًا  يحوي 
نظام  وفق  ليقّيم  التطبيقية  اللغويات  مركز  اإلى  ير�شل  اآخر  �شريط  على 

خا�ض ياأخذ باالعتبار �شّلم اأكتفل وم�شتوياته.

وهو . 5 التطبيقية(،  اللغويات  )مركز  بالعربية  للكفاءة  ال�شبكي  االختبار 
تعديل الختبار رموين وال�شيني ويعتمد اإر�شادات اأكتفل.

)جامعة . ٦ والكتابة  والقراءة  اال�شتماع  يف  العربية  يف  الكفاءة  اختبار 
نيويورك(

ا�شتماع، . 7  - )هاتفي  التطبيقية  اللغويات  مركز  من  اللغوي  األتا  اختبار 
كالم، كتابة(

اإال  االأربع  املهارات  يف  الكفاءة  اختبارات  اأ�شئلة  ت�شاميم  تنوع  من  بالرغم 
اأنها جميعًا تن�شوي حتت مفهوم الكفاءة، وكل ما يطلب من الدار�ض فعله يكون 
املعايري  االختبار  وي�شتخدم  امل�شتوى،  ذلك  وظائف  وي�شتهدف  معنّي  م�شتوى  يف 
التي  الن�ض(  و�شكل  اللغوية،  وال�شالمة  وال�شياق،  )املحتوى  االأخرى  الثالثة 

�شنتناولها بتف�شيل اأكرب اأدناه.
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المبحث الرابع: مســتويات أكتفل والمستويات 
الحكومية

االأ�شا�ض  ت�شكل  وتو�شيفاتها  احلكومية  ال�شتة  امل�شتويات  اإن  اأعاله  ذِكر  كما 
الإر�شادات اأكتفل التي هي تعديل للنموذج احلكومي ليتنا�شب والو�شط االأكادميي. 
املبتدئ  اأكتفل  وم�شتويات  و2   ١ احلكومية  امل�شتويات  بني  كامل  توازي  هناك 
م�شتويات  لها  واالأخرية  واحد،  ثانوي  م�شتوى  لها  فاالأولى  واملتقدم.  واملتو�شط 
ثانوية ثالثة )اأدنى، اأو�شط، اأعلى(. اأما املتميز فيفتقر اإلى امل�شتويات الثانوية. 
فتحديد  احلا�شر،  الوقت  يف  املتفوق  امل�شتوى  اختبار  عدم  يف  يكمن  وال�شبب 
تنفذ يف  لغوية  اأداء مهام  يقت�شي  للمتميز  واالأعلى  االأو�شط  الثانويني  امل�شتويني 
امل�شتوى املتفوق. اإن امل�شتويني الثانويني االأو�شط واالأعلى ي�شتمالن على اأوجه من 
االأداء يف امل�شتوى التايل االأعلى، فاالأو�شط يحتوي نحو خم�شني باملئة من االأداء 
يف امل�شتوى الرئي�ض التايل االأعلى، بينما معظم االأداء يف امل�شتوى الثانوي االأعلى 
امل�شتحدث عام 20١١  املتفوق  اأن م�شتوى  التايل. ومبا  الرئي�ض  امل�شتوى  هو من 
ال ُيخترب حتى االآن، فلي�ض له م�شتويات ثانوية ب�شبب عدم وجود م�شتوى رئي�ض 
اأعلى منه ، وهو ي�شمل امل�شتويني احلكوميني الرئي�شني ٤ و 5 كما هو مو�شح يف 

ال�شكل التايل. 
�ُشّلم التقييم احلكومي �ُشّلم اأكتفل لتقييم الكفاءة ال�شفوية

5 املتفّوق )20١١(
٤ املتفّوق )20١١(
٣ املتمّيز
2 املتقدم
١ املتو�شط
0 املبتدئ
�ل�سكل 2 - �سّلم �أكتفل و�ل�سّلم �حلكومي
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وما قد يبدو للقارئ ق�شورًا يف �شّلم اأكتفل مربر يف جمال ا�شتخدامه، فمعظم 
دار�شي اللغات االأجنبية يف اجلامعات ال يتجاوزون امل�شتوى املتقدم غالبًا. لكن 
ب�شبب التنامي امللحوظ يف اأعداد الدار�شني املتقدمني الذين اأتيحت لهم فر�شة 
الدرا�شة يف اخلارج يف برامج متقدمة كربنامج فالغ�شب ب�شبب الزيادة املعتربة 
يف  املتميز  امل�شتوى  يف  الطالب  من  اأعداد  وجود  عن  اأ�شفر  الدرا�شة  متويل  يف 
الأن  املتفوق،  امل�شتوى  اإ�شافة  اقت�شى  مما  الرئي�شة  اجلامعية  الربامج  معظم 

العينة ال تكون �شحيحة اإن مل حتتو مهام من م�شتوى اأعلى من م�شتوى االأداء. 

اإن مفهوم الكفاءة لي�ض نظرية جمردة غري قابلة للتطبيق، وهو لي�ض معقدا اأو 
ع�شيا على الفهم، بل نظام املق�شود به اأ�شا�شا تقييم املقدرة اللغوية وفق معايري 

حمددة. باخت�شار �شديد هو ما ميكن للناطق فعله باللغة يف اأحد امل�شتويات.
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المبحث الخامس: مســتويات أكتفل الخمسة 
ومعايير التقييم األربعة

يف ال�شكل ٣ تو�شيفات خمت�شرة للمقدرة الوظيفية يف كل م�شتوى م�شتمدة من 
االإر�شادات الكاملة )ACTFL Guidelines 2012( وو�شف للمحتوى وال�شياق 

ومعنى ال�شالمة اللغوية واأخريًا �شكل الن�ض املتوقع يف كل م�شتوى. 

�سكل �لن�ش�سالمة �للغة�ملحتوى و�ل�سي�ق وظ�ئف �للغة�مل�ستوى

املتفّوق

ي�شتخدم لغة راقية 
بليغة ويعّدل كالمه 

وفق جمهوره 
وي�شتطيع االإقناع 

ومتثيل وجهة نظر 
االآخرين والقيام 

بالرتجمة الفورية 
لكبار الزائرين.

�شائر املواقف 
الر�شمية وغري 

الر�شمية، موا�شيع 
متنوعة تنوعا كبريا 

عامة وخا�شة.

ال وجود الأمناط من 
االأخطاء النحوية، 

ال توؤثر االأخطاء 
املتناثرة اإن وجدت 

على التوا�شل 
اأو حتّول اهتمام 

ال�شامع عما يقال.

خطاب م�شتفي�ض 
يحوي اأمثااًل 

واإ�شارات ثقافية 
عديدة

املتمّيز

م�شتفي�شة  مناق�شة 
للموا�شيع، راأي 

مدعم باحلجج، 
افرتا�شات، مواقف 

غري ماألوفة لغويا.

معظم املواقف 
الر�شمية وغري 

الر�شمية، موا�شيع 
متنوعة تنوعا 
كبريا، عامة 

وخا�شة.

ال وجود الأمناط من 
االأخطاء النحوية، 

ال توؤثر االأخطاء 
على التوا�شل 

اأو حتّول اهتمام 
ال�شامع عما يقال.

خطاب م�شتفي�ض

املتقدم

ي�شرد وي�شف يف 
املا�شي واحلا�شر 
وامل�شتقبل ويتغلب 

على تعقيدات 
غري متوقعة ب�شكل 

فعال.

معظم املواقف غري 
الر�شمية وبع�ض 
الر�شمية منها، 

موا�شيع �شخ�شية 
وذات اأهمية عامة.

يفهمه النا�ض 
العاديون ممن لي�ض 

لديهم احتكاك 
بدار�شي العربية 

من االأجانب.

الفقرة
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�سكل �لن�ش�سالمة �للغة�ملحتوى و�ل�سي�ق وظ�ئف �للغة�مل�ستوى

املتو�شط

يخلق معانيه 
باللغة، يبداأ حوارا  

ب�شيطا ويتابعه 
وينهيه با�شتخدام 

اأ�شئلة واإجابات 
ب�شيطة.

بع�ض املواقف غري 
الر�شمية وعدد 

حمدود من املواقف 
التفاعلية، موا�شيع 

ماألوفة متوقعة 
تتعلق باحلياة 

اليومية.

ميكن ملن يتعامل 
مع غري الناطقني 

باللغة اأن يفهمه مع 
طلب االإعادة.

اجلملة

املبتدئ

اأدنى مراحل 
التوا�شل با�شتخدام 

عبارات ثابتة اأو 
حمفوظة وقوائم 
من املفردات. ال 

وظائف لغوية

معظم املواقف 
العادية، وجوه 

احلياة اليومية 
املاألوفة.

ي�شعب فهمه حتى 
ممن اعتاد التعامل 

مع غري الناطقني 
باللغة.

الكلمة اأو العبارة

�ل�سكل ٣ - �مل�ستوي�ت �لرئي�سة ومع�يري �لتقييم

الوظائف اللغوية: هي باخت�شار ما يفعله الناطق باللغة لنقل معانيه لالآخرين. 
كل  يف  ثابتة  تكون  اأن  بد  ال  ما  م�شتوى  يف  الوظيفية  املقدرة  اأن  التنويه  يجدر 
جماالت االأداء، اأي ال تهبط عن متطلبات امل�شتوى وت�شتويف �شروط كل املعايري 
االأربعة لذلك امل�شتوى. كل م�شتوى من م�شتويات الكفاءة له عدد من الوظائف 
حقق  قد  بذلك  فيكون  بنجاح  اأداوؤها  الناطق  على  ينبغي  التي  املحددة  اللغوية 

كفاءته يف هذا امل�شتوى. يف ال�شكل ٣ و�شف خمت�شر جدا لوظائف كل م�شتوى.

املحتوى وال�شياق: معيار يهتم باملفردات والرتاكيب النحوية الالزمة واملنا�شبة 
لكل م�شتوى، وال�شياق الذي ت�شتخدم فيه اللغة. اإن ال�شياقات اللغوية يف اإر�شادات 
اأدناها، مبا فيها من  اإلى  امل�شتويات  اأعلى  ت�شل�شل هرمي من  اأكتفل مرتبة وفق 
وظائف لغوية ونوع اللغة املتوقعة وكميتها. وعبارة »املحتوى« ت�شري اإلى املوا�شيع 
التي تتناولها الوظيفة اللغوية، وهي االأكرث تنوعًا، فاملحتوى يعتمد عل اهتمامات 

املمتَحن وخربته ومعرفته ال�شابقة. 
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�شالمة اللغة: لي�ض املق�شود بهذا املعيار الدقة اللغوية يف جميع امل�شتويات كما 
يخيل لبع�ض مدر�شي اللغة، بل يعّرف هذا املفهوم ب�شورتني: )١( درجة الدقة 
اللغوية الالزمة لنقل املعنى بنجاح، )2( درجة فهم اللغة ال�شادرة عن املمتَحن 
يكون  وقد  يقال،  ما  يتلقى  الذي  ال�شامع  اإلى  يعود  وهذا  ال�شامع.  من  وقبولها 
اأو َمن له خربة  اإلى االأقل تعاطفا: املدر�ض،  هوؤالء متدرجني من االأكرث تعاطفا 
اأو من لديه  االآخرين،  اللغة  باللغة عموما كمدر�شي  الناطقني  بالتعامل مع غري 
تعاطف معهم كاأفراد الهيئة االإدارية التي تتوا�شل معهم بانتظام، اأو من ال �شلة 

له بهم البتة من عامة النا�ض. 

اللغوية ودرجة حتقيقها كاملة  ال�شالمة  ال�شكل ٤ مكونات  الكفايات يف  تعترب 
تتنا�شب وامل�شتوى اللغوي.

�شرعة الكالم، وا�شتخدام اأدوات الربط جلعل الكالم مرتابطاالطالقة

ح�شن ا�شتخدام قواعد النحو وال�شرفقواعد اللغة

الكفاية التداولية
القدرة على ا�شتخدام اأدوات اخلطاب املختلفة لنقل املعنى مبا يف ذلك 

املتطلبات االجتماعية، واالأ�شاليب التعوي�شية حني ال ت�شعفه كفاياته االأخرى

النطق
القدرة على اإنتاج االأ�شوات املنفردة الب�شيطة واملفخمة واملدغمة باالإ�شافة 

اإلى التنغيم والرتقيق والنربة وغريها من ال�شفات ال�شوتية

الكفاية 
الجتماعية 

اللغوية

القدرة على ا�شتخدام اللغة ا�شتخداما منا�شبا للمواقف االجتماعية املختلفة 
يف �شياق اللغة الثقايف وا�شتخدام االإ�شارات الثقافية والعبارات اال�شطالحية

�شعة ح�شيلة الناطق وااللتزام بقواعد ا�شتخدامهااملفردات

�ل�سكل ٤ - �لكف�ي�ت �ملكّونة ملعي�ر �ل�سالمة �للغوية

�شكل الن�ض: لكل م�شتوى لغوي نوع معنّي من الن�ض مييزه. فاملتفوق واملتميز 
ينتجان ن�شا م�شتفي�شًا يعالج املوا�شيع معاجلة مو�شعة ويت�شف ب�شعة املفردات 
البالغية.  وباال�شتخدامات  الب�شيطة  غري  وبالرتاكيب  ال�شيوع  قليل  معظمها 
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ن�ض  مييز  وما  الفقرات،  من  �شل�شلة  اأو  الفقرة  مب�شتوى  ن�شًا  ينتج  واملتقدم 
اأدوات الربط وبرتتيب االأفكار  املتقدم لي�ض طوله فقط، بل ترابطه با�شتخدام 
فهو  املتو�شط  الن�ض يف  اأما  �شل�شلة من اجلمل.  الن�ض  لكان  الرتابط  لوال  فيه. 
جملة اأو �شل�شلة من اجلمل، وكل جملة تعرّب عن فكرة تامة اأثناء احلديث، ون�ض 

املبتدئ كلمة مفردة اأو عبارة.
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المبحث الســادس: المستويات الرئيسة 
والمستويات الثانوية

من اجلوانب الهامة �شمن مفهوم الكفاءة اأنها تنق�شم اإلى م�شتويات يتميز كل 
منها ب�شفات حمددة كما هو مبنّي يف ال�شكلني ١ و٣. اإّن لكل م�شتوى رئي�ض حدين 
يتمثالن باخلطوط الغامقة يف ال�شكل ١، االأعلى منهما يف�شل بينه وبني امل�شتوى 

الرئي�ض التايل االأعلى، واالأ�شفل يف�شل بينه وبني امل�شتوى الرئي�ض االأدنى. 

�مل�ستوى �لرئي�ش: تدل تو�شيفات كل م�شتوى رئي�ض )متفوق، متميز، متقدم، 
ما  م�شتوى  يف  عمومًا  فعله  اللغة  م�شتخدم  ي�شتطيع  ما  على  مبتدئ(  متو�شط، 
ب�شورة ثابتة، وتو�شح االإر�شادات كذلك �شمات الن�ض من درجة تعقيده وطوله 

و�شكله اإلى درجة �شالمة لغته. 

ثالثة  املتقدم(  اإلى  املبتدئ  )من  رئي�ض  م�شتوى  لكل  �لث�نوي:  �مل�ستوى 
لهما  فلي�ض  واملتفوق  املتميز  اأما  اأعلى(،  اأو�شط،  )اأدنى،  ثانوية  م�شتويات 
بالت�شاوي  مق�شمة  لي�شت  الفرعية(  )اأو  الثانوية  وامل�شتويات  ثانوية.  م�شتويات 
بكثري  اأو�شع  م�شاحة  االأو�شط  الثانوي  امل�شتوى  ويحتل  الرئي�ض،  امل�شتوى  �شمن 
امل�شتويات  من  الرئي�ض  الغر�ض  اأن  اإلى  االنتباه  ويجدر  االآخرين.  امل�شتويني  من 
يتوافق  ثانوي  م�شتوى  اأي  مع  الو�شف  من  املقّيم  يعلم  اأي  تقييمي،  هو  الثانوية 
امل�شتويني  على  م�شتماًل  النهائي  تقييمه  يقدم  ثم  ومن  التقييم،  مو�شوع  االأداء 
على  لالطالع   ١ امللحق  )انظر    ٤ مثاًل(  اأدنى،  )متو�شط  والثانوي  الرئي�ض 

تو�شيف للم�شتويات الرئي�شة وم�شتوياتها الثانوية الثالثة(.

جميع . ١ ي�شتويف  الرئي�ض  امل�شتوى  يف  ثابت  اأداء  �لأدنى:  �لث�نوي  �مل�ستوى 
متطلباته لكنه احلد االأدنى منه. كاأّن م�شتخدم اللغة يو�شك اأن يهبط اإلى 

امل�شتوى االأدنى )لكنه مل يهبط(.
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من . 2 الرئي�ض  امل�شتوى  يف  قوي  اأداء  اإما  فيه  �لأو�سط:  �لث�نوي  �مل�ستوى 
ناحية كمية اللغة ونوعيتها، اأو اأّن فيه بع�ض �شفات امل�شتوى التايل االأعلى 

)حوايل 50 باملئة( لكنه غري ثابت يف ذلك امل�شتوى االأعلى.  

�مل�ستوى �لث�نوي �لأعلى: معظم االأداء يف امل�شتوى التايل االأعلى )لي�ض . ٣
بع�شه اأو كله(. ميكن ت�شور هذا االأداء على اأنه هابط من امل�شتوى التايل 
بوظائف  القيام  الثانوي  امل�شتوى  هذا  يف  اللغة  مل�شتخدم  ميكن  االأعلى. 
امل�شتوى التايل االأعلى ويكون �شكل الن�ض واملفردات والرتاكيب وال�شياق 
و�شالمة اللغة مت�شقة اإلى حد بعيد مع مثيالتها يف امل�شتوى التايل االأعلى.
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المبحث الســابع: عملية تقييم الكفاءة في 
الكالم

يتم بوا�شطة املقابلة ال�شفوية، والغر�ض منها احل�شول على عينة من الكالم 
يعتمد على  والنظام احلكومي  اأكتفل  الكالم يف نظام  تقييم  الأن  للتقييم،  قابلة 
منتهى  اأمر يف  فاإن احل�شول على عينة �شاحلة  لذلك  للتقييم.  كاأ�شا�ض  العينة 
لكنها  انطباعية،  م�شاألة  وكاأنها  وهلة  الأول  الكالم  تقييم  عملية  تبدو  االأهمية. 
بد  وال  العملية.  مراحل  كل  يف  بدقة  ُيّتبع  حمكم  هيكل  على  تعتمد  احلقيقة  يف 
على  والتدرب  ومفاهيمها  اأبعادها  بكل  العملية  ا�شتيعاب  م  املقيِّ اأو  للممتِحن 
اإجرائها تدريبا مكثفا للو�شول اإلى مرحلة الرتخي�ض. ميكن تق�شيم العملية اإلى 

خم�ض مراحل تكّون هيكلها كما ياأتي:

ففيها . ١ وتقييمي،  واإجرائي  �شعوري  املرحلة  هذه  من  الهدف  �لإحم�ء: 
ُن�شعر الناطق بالراحة من خالل طرح اأ�شئلة اأو مناق�شة موا�شيع ب�شيطة. 
والهدف االإجرائي جمع عدد من املوا�شيع من املتكلم ملناق�شتها بتف�شيل 
عن  مبدئية  فكرة  تكوين  التقييمي  والهدف  الالحقة،  املراحل  يف  اأكرب 

م�شتواه. مدة هذه املرحلة ٦-8 دقائق ح�شب م�شتوى املمتَحن.

االأويل . 2 التخمني  �شحة  من  للتاأكد  تطرح  االأ�شئلة  هذه  �لتحقق:  �أ�سئلة 
للم�شتوى اأو يف ما نظن اأنه م�شتوى املمتَحن. فاإن كان التخمني �شمن جمال 
املتو�شط. من  ت�شتهدف وظائف  اأ�شئلة  ي�شاأل  املمتِحن  فاإن  مثاًل  املتو�شط 
االإجابات يعلم اإن كان تخمينه �شحيحا. فاإن كان كذلك في�شتمر يف تقدمي 
االأر�شية  واأن  امل�شتوى  هذا  يف  ثباته  من  ليتاأكد  للممتَحن  املتو�شط  مهام 
)انظر الفقرة اأدناه( قوية. وهذه االأ�شئلة فر�شة تعطى للممتَحن كي يبنّي 

مواطن القوة لديه من وظائف لغوية وطالقة ومفردات و�شالمة لغوية.
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�أ�سئلة �ل�سرب: هي اأ�شئلة تطرح يف م�شتوى اأعلى من م�شتوى املمتَحن )اأو . ٣
والغر�ض  االأ�شفل(.  اأو  االأعلى  نحو  يكون  اأن  ميكن  ال�شرب  الأن  اأدنى  رمبا 
املمتَحن يف  فيها  يف�شل  التي  النقطة  ال�شعف وحتديد  مواطن  تبنّي  منها 
اأداء املهمة بنجاح مما يتيح للممتِحن حتديد �شقف املقابلة )انظر اأدناه(. 
نتيجتان  هناك  )اأدناه(.  اللغوي  التعطل  ي�شمى  مبا  ال�شقف  حتديد  ويتم 
اأ�شا�شيتان لهذه املرحلة: )١( ف�شل املمتَحن يف اأداء املهام املقدمة له مما 
يوؤكد �شحة م�شتوى االأر�شية املحدد باأ�شئلة التحقق، و)2( جناح املمتِحن 
�شقف  وبناء  االأر�شية  م�شتوى  تغيري  يقت�شي  مما  املهام  جميع  تاأدية  يف 

جديد.

واملتقدم . ٤ املتو�شط  امل�شتويني  يف  اإلزامية  املرحلة  هذه  �لتمثيلي:  �ملوقف 
مثال  قويا  املبتدئ   اأداء  كان  فاإذا  واملتميز.  املبتدئ  يف  اختيارية  لكنها 
فيمكن اإعطاوؤه موقفا من املتو�شط وكاأنه �شوؤال �شرب. الغاية من املواقف 
من  عليها  احل�شول  ميكن  ال  مهام  تاأدية  من  عينة  على  احل�شول  هو 

التبادل احلواري. يعطى املوقف يف الربع االأخري من املقابلة. 

بعد . 5 له  مريح  م�شتوى  اإلى  باملمتَحن  يعود  اأنه  اإذ  نف�شية  غايته  �لإنه�ء: 
تعامله مع اأ�شئلة ال�شرب التي تتجاوز م�شتواه.

التعطل اللغوي

يظهر التعطل اللغوي نتيجة الأ�شئلة ال�شرب التي تتجاوز م�شتوى املمتَحن ويتجلى 
بعدة مظاهر:

التوقف عن الكالم اأو عدم القدرة على �شياغة معانيه �شياغة مفهومة.. ١

تدهور يف �شالمة اللغة وعوز يف املفردات.. 2

جمل ناق�شة اأو غري تامة.. ٣
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ا�شتخدام كلمات من لغة غري لغة املقابلة.. ٤

جتنب املو�شوع املطروح واللجوء اإلى مناق�شة مو�شوع يلم به.. 5

تراجع يف الطالقة وفرتات �شمت اأطول من الالزم ال تف�شي اإلى جتميع . ٦
االأفكار.

مظاهر غري لغوية كاحمرار الوجه واللعب باالأ�شابع وال�شعر وغري ذلك.. 7

العّينة القابلة للتقييم

عينة من كالم املمتَحن لها �شقف واأر�شية يتناول فيها املمتِحن عددا كافيا من 
املوا�شيع وتتوفر فيها كل مراحل املقابلة، وعدد كاف من اأ�شئلة التحقق وال�شرب 

)انظر تعريفها اأعاله(، وطولها منا�شب مل�شتواها.

له 	  املقدمة  املهام  يوؤدي فيه  اأن  املمتَحن  ي�شتطيع  الذي ال  امل�شتوى  �ل�سقف: 
تاأدية مهام م�شتوى معنّي بنجاح يف كل مرة تقدم  بثبات )يبدي متكنا من 

له( وجناح )كل معايري التقييم متوفرة(.

�لأر�سية: اأعلى م�شتوى ي�شتطيع فيه املمتَحن اأداء املهام بثبات وجناح.	 

�ملو��سيع: ياأتي معظمها من املوا�شيع التي جمعت يف مرحلة االإحماء. يجب 	 
اأن يكون هناك تنوع وعدد كاف منها.

املوقف 	  ال�شرب،  اأ�شئلة  التحقق،  اأ�شئلة  االإحماء،  �ملق�بلة:  مر�حل 
التمثيلي)با�شتثناء املبتدئ(، االإنهاء.

ح�شب 	  �شاعة  ن�شف  اإلى  دقيقة  ع�شرة  خم�ض  من  يرتاوح  �ملق�بلة:  طول 
ع�شرين  وحوالى  للمبتدئ،  دقيقة   ١5 حوايل  اإلى  نحتاج  املمتَحن.  م�شتوى 
 ٣0 عن  املقابلة  طول  يزيد  ال  فوق.  فما  للمتقدم  �شاعة  ون�شف  للمتو�شط، 

دقيقة باأي حال من االأحوال.
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أسلوب استخالص العينة

كي  ا�شتخدامه  منها غر�ض من  لكل  االأ�شئلة  اأنواع من  �لأ�سئلة: هناك  �أنو�ع 
يكون ا�شتخال�ض العينة فعاال. منها االأنواع االآتية:

لكن 	  التجاوب،  على  املمتَحن  لت�شجيع  )ال-نعم(  النفي-االإيجاب  اأ�شئلة 
االإكثار منها يجعل املقابلة كاال�شتجواب وال ت�شيف �شيئًا يذكر لنوعية العينة.  

اأ�شئلة التخيري )هذا اأم ذاك( ت�شتخدم لتحديد وت�شهيل التوا�شل، بيد اأنها 	 
ال ترثي العينة الأن املمتَحن ياأتي بجزء من ال�شوؤال كاإجابة.

اأ�شئلة املحتوى )اأين، متى، اأي( ت�شتدرج حقائق ومعلومات، لكنها ميكن اأن 	 
جتعل املقابلة كاال�شتجواب. لي�ض من اأهداف املقابلة التحقق من وقائع، بل 
و�شفها. ال بد  اأن يتبع هذا النوع من االأ�شئلة اأ�شئلة مفتوحة )كيف، ماذا، 

ملاذا(.

الطلب بلطف )من ف�شلك �شف يل...، هل لك اأن تخربين...( تنتج كمية 	 
من الكالم ال باأ�ض بها وجتعل العينة غنية.

يف 	  الناخبني  من  باملئة  خم�شني  من  »اأقل  ):مثاًل:  املقدمات  ذات  االأ�شئلة 
تبنّي  اأن  لك  هل  االقرتاع.  �شناديق  يف  باأ�شواتهم  يدلون  املتحدة  الواليات 
يل راأيك يف هذه الظاهرة؟«( وهذه �شرورية يف امل�شتوى املتميز فما فوق. 
ت�شع مقدمة ال�شوؤال املمتحن يف جو املو�شوع املطروح وتو�شح املق�شود من 

ال�شوؤال وتقدم للممتَحن منوذجًا من اللغة املتوقعة منه.

االأ�شئلة االفرتا�شية تخترب مقدرة املمتَحن على معاجلة مو�شوع افرتا�شي 	 
تداول  ومنع  للتدخني  التام  القانوين  احلظر  نظرك  يف  يوؤثر  كيف  )مثال: 
مواده  على املجتمع من عدة نواح من �شحية واقت�شادية ود�شتورية وحقوقية 

و�شيا�شية يف امل�شتقبل املنظور؟(
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هذا الو�شف للعملية التقييمية للكفاءة بالعربية خمت�شر وال يفيها حقها. بيد 
العربية  تقييم  يف  املتبعان  والتطبيقي  النظري  اجلانبني  على  القارئ  يطلع  اأنه 
بتعليم  املخت�شني  ي�شجع  وما  املتحدة.  الواليات  يف  العاملية  اللغات  من  وغريها 
الكفاءة  مفهوم  تركه  الذي  احلميد  االأثر  هو  اأخرى  بلغات  للناطقني  العربية 

اللغوية على تعليم اللغة وو�شع املواد العلمية وت�شميم املناهج. 

خاتمة
رمبا يكون تقييم اللغة العربية يف الواليات املتحدة يف اأوجه االآن بالنظر اإلى 
االأعداد املتزايدة من الطالب الذين تقّيم كفاءتهم يف العربية بهذا االأ�شلوب. 
ويبدو يل اأن املهمة املنوطة االآن بربامج العربية واملخت�شني فيها اال�شتفادة من 
الذي  النجاح  لتواكب  والتطبيقية  النظرية  توجهاتهم  تعديل  يف  احلايل  الو�شع 
واملادة  باملناهج  والعناية  االأقل،  على  تقييمها  جمال  يف  الثانية  اللغات  لقيته 
الدرا�شية لتتوافق مع القاعدة النظرية للكفاءة، فيكون التعليم بذلك من جن�ض 

التقييم. 

اللغة  تعليم  على  انعكا�شها  هو  الكفاءة  نحو  التوجه  من  االأكرب  الفائدة  ولعل 
االأولى. وكما نوهت اأعاله، فاإن الف�شحى يتعلمها اأبناوؤها يف املدر�شة كلغة ثانية 
مما يعطي الفر�شة لربامج العربية يف املدار�ض واجلامعات العربية لال�شتفادة 
طويلة  �شنني  عرب  تراكمت  التي  الثانية  اللغات  تعليم  يف  الوا�شعة  التجربة  من 
بالعربية  اأمل  ما  اإزالة  يف  ي�شاهمون  ذلك  يف  ولعلهم  الغرب.  بالد  يف  خ�شو�شا 
يف اأذهان اأبنائها من �شعور ب�شعوبة تعلمها، بل من نفور �شديد منها نلم�شه يف 
عن  عجز  ومن  )العامية(  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  يف  امل�شتخدمة  اللغة  نوع 
لها  يرون  ال  ن�شو�ض  حول  يدور  عليه  تدربوا  ما  جل  الأن  وظيفيًا،  ا�شتخدامها 
�شلة بحياتهم وال تطلعاتهم. واالأدهى من ذلك الطريقة التي تقدم فيها العربية 
اإليهم، فال غرابة من النفور منها وجتنب ا�شتخدامها. والبديل هو اإعادة تاأهيل 
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املعلمني وتدريب احلاليني �شمن برامج تدريبية قبل اخلدمة واأثنائها حمكومة 
وطويلة  ومكلفة  �شاقة  مهمة  وهي   ،)Alosh 2006( دقيقة  احرتافية  مبعايري 
اإحداث تغري نظري نوعي  تاأخرنا جدًا يف  اأننا  االأمر  اإن املحزن يف هذا  االأمد. 
وكاأننا بانتظار من يدلنا على طريقه وكيفية تطبيقه. كان احلري باأبناء العربية 
اأن الف�شحى )كونها  الثانية باعتبار  اللغات  اأن ي�شبقوا �شواهم يف جمال تعليم 
يوؤن�شنا  لكن  عديدة.  قرونا  امل�شلمني  من  ولغريهم  الأبنائها  ُعلمت  ثانية(  لغة 

القول االإنكليزي ال�شائع »اأن تاأتي متاأخرًا خري من اأال تاأتي اأبدا«.
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الملحق 1
�إر�س�د�ت �أكتفل للكف�ءة �للغوية لع�م 20١2

�ملجل�ش �لأمريكي لتعليم �للغ�ت �لأجنبية )�أكتفل(

AMERICAN COUNCIL ON THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES

الن�شخ  تكوين  �شاهموا يف  الأ�شخا�ض عديدين  واالمتنان  بال�شكر  اأكتفل  تتوجه 
ال�شابقة من اإر�شادات الكفاءة اللغوية. وباالإ�شافة اإلى ذلك تود اأكتفل اأن تعرّب 
اإر�شادات  من  الثالثة  للن�شخة  االأ�شا�شيني  واملحررين  للموؤلفني  امتنانها  عن 
اأي�شًا  تود  كما  فيكرز.  وروبرت  كونراد،  ودانيال  �شويندر،  اإلفريا  وهم:  الكفاءة 
االعرتاف بامل�شاهمات القّيمة لكل من م�شت�شاري امل�شروع مهدي الع�ض، وكارن 
بريرن �شاندرز، وراي كليفورد، وهيلني هاملن، وديفيد هايبل، وجوديث لي�شكن 
وميلدرد  ريفكن،  وبنجامن  اأوتو،  وكارل  مارتن،  و�شينثيا  لو،  وباردي  غا�شبارو، 

ريفريا مارتينز، واإروين ت�شرينر.

املهنة  اأع�شاء  من  واملالحظات  الردود  التقدير  بالغ  تقدر  اأكتفل  فاإن  واأخريًا 
لهذه  �شابقة  م�شّودات  مراجعة  يف  وخربتهم  بوقتهم  ب�شخاء  �شاهموا  الذين 

الوثيقة.

الأغرا�ض  الكالم   -  20١2 اللغوية  للكفاءة  اأكتفل  اإر�شادات  ا�شتخدام  ميكن 
تعزى  واأن  حتريفات  دون  كاملة  تقدميها  �شرط  على  فقط،  ربحية  غري  تربوية 

الأكتفل.

اإن التو�شيفات التحريرية للكفاءة بالكالم ي�شاحبها على ال�شابكة عّينات من 
الكالم تبنّي �شمات كل م�شتوى رئي�ض.
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مقدمة عامة إلرشادات أكتفل للكفاءة اللغوية لعام 
 2012

اإن اإر�شادات اأكتفل للكفاءة اللغوية عبارة عن تو�شيفات ملا ي�شتطيع الفرد اأن 
عفوي  �شياق  يف  والقراءة  واال�شتماع  والكتابة  الكالم  جماالت  يف  باللغة  يفعله 
خم�شة  اللغوية  املهارات  من  مهارة  لكل  االإر�شادات  هذه  حتدد  حت�شري.  وبال 
واملتو�شط  م  واملتقدِّ واملتمّيز  املتفّوق  الكفاءة:  م�شتويات  من  رئي�شة  م�شتويات 
ثالثة  اإلى  واملبتدئ  واملتو�شط  للمتقدم  الرئي�شة  امل�شتويات  وتنق�شم  واملبتدئ. 
م�شتويات ثانوية لكل منها وهي االأعلى واالأو�شط واالأدنى. اإن م�شتويات اإر�شادات 
اأكتفل ت�شف مت�شاًل كفائيًا من الناطق البليغ العايل الثقافة اإلى م�شتوى انعدام 

املقدرة الوظيفية.

تقدم االإر�شادات م�شتويات اللغة على اأنها جماالت، وت�شف ما ميكن لفرد اأن 
يفعله اأو ال يفعله يف كل م�شتوى، بغ�ض النظر عن اأين ومتى وكيف اكت�شب اللغة. 
ت�شكل هذه امل�شتويات ت�شل�شاًل هرميًا ي�شم فيه كل م�شتوى امل�شتويات االأدنى منه 
كلها. اإن االإر�شادات غري مبنية على اأية نظرية معّينة اأو طريقة تعليمية اأو منهج 
تربوي. اإنها ال ت�شف االأ�شلوب الذي يتعلم املرء من خالله اللغة وال تقدم و�شفة 
ت�شتخدم  اأن  ينبغي  وال  ما،  لغة  تعلم  يف  انتهاجها  الفرد  على  الواجب  للطريقة 

االإر�شادات من اأجل هذا الغر�ض. اإنها اأداة لتقييم املقدرة اللغوية الوظيفية.

مع  ال�شابكة  على  ن�شرها  هي   20١2 اإر�شادات  بها  حتلت  جديدة  اأخرى  �شمة 
الو�شائط  متعددة  االأداء  من  عّينات  واإ�شافة  و�شرحها،  امل�شطلحات  حتديد 
كل  متثل  ومكتوبة  �شفوية  ومهام  ن�شو�ض  من  واأمثلة  والكتابة،  الكالم  ملهارتي 

م�شتوى بالن�شبة للقراءة واال�شتماع.

به  قام  تعدياًل   ١98٦ عام  مرة  الأول  للكفاءة  اأكتفل  اإر�شادات  ُن�شرت  لقد 
م�شتويات  من  م�شتوى  كل  بها  يت�شم  التي  املهارات  لتو�شيفات  االأكادمييون 
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احلكومة  دوائر  �شمت  التي  امل�شتديرة  املائدة  اأع�شاء  و�شعه  كما  الكفاءة 
للكفاءة  اأكتفل  اإر�شادات  ت�شم   .)ILR( وتقييمها  باللغات  املهتمة  االأمريكية 
اللغوية يف ن�شختها الثالثة اأول مراجعة الإر�شادات الكفاءة يف اال�شتماع والقراءة 
يف  للكفاءة  اأكتفل  الإر�شادات  الثانية  واملراجعة   ،١98٦ عام  اأ�شاًل  ن�شرها  منذ 
الكالم والكتابة التي روجعت لتعك�ض حاجات التقييم يف العامني ١999 و200١ 
الرئي�ض املتفوق  اإ�شافة امل�شتوى  اأما اجلديد يف ن�شخة 20١2 فهو  التوايل.  على 
الإر�شادات الكالم والكتابة، وتق�شيم امل�شتوى املتقدم اإلى ثالثة م�شتويات ثانوية 
عام  تو�شيف  واإ�شافة  والقراءة،  اال�شتماع  الإر�شادات  واأدنى  واأو�شط  اأعلى 

للم�شتوى يف م�شتويات املتقدم واملتو�شط واملبتدئ لكل املهارات اللغوية.

اللغوية  للكفاءة يكمن يف تقييم املقدرة  اأكتفل  املبا�شر الإر�شادات  التطبيق  اإن 
الوظيفية. اإن املق�شود يف االإر�شادات هو ا�شتخدامها للتقييم ال�شمويل يف �شياقي 
الدرا�شة والعمل. اإال اأن لالإر�شادات تطبيقات تعليمية. فاإر�شادات اأكتفل للكفاءة 
�شف  من  الدار�شني  الأداء  اأكتفل  اإر�شادات  و�شع  يف  النظرية  القاعدة  ت�شكل 
الرو�شة اإلى الثاين ع�شر الثانوي )١998(، وقد ا�شتخدمت جنبًا اإلى جنب مع 
املعايري الوطنية لتعلم اللغات االأجنبية )١99٦ - ١998 - 200٦( لت�شف نوعية 
حتقيق الدار�شني ملعايري املحتوى. ففي ال�شنوات اخلم�ض والع�شرين الفائتة كان 

الإر�شادات اأكتفل تاأثري متعاظم على تعليم اللغات وتعلمها يف الواليات املتحدة.

إرشادات أكتفل للكفاءة اللغوية لعام 2012 - الكالم

متهيد

ت�شف اإر�شادات اأكتفل للكفاءة اللغوية لعام 20١2 - الكالم خم�شة م�شتويات 
كفاءة رئي�شة: املتفّوق واملتمّيز واملتقّدم واملتو�شط واملبتدئ. ومتثل تو�شيفات كل 
للكفاءة  التحريرية  التو�شيفات  اإن  املقدرات.  من  حمددًا  جمااًل  رئي�ض  م�شتوى 
بالكالم ي�شاحبها على ال�شابكة عّينات من الكالم تبنّي �شمات كل م�شتوى رئي�ض. 
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على  م�شتوى  كل  فيه  ي�شتمل  هرميًا  ت�شل�شاًل  جمتمعة  التو�شيفات  هذه  وتكّون 
واملبتدئ  واملتو�شط  للمتقدم  الرئي�شة  امل�شتويات  تنق�شم  منه.  االأدنى  امل�شتويات 
التو�شيفات  هذه  وتكّون  واالأدنى،  واالأو�شط  االأعلى  هي  ثانوية  م�شتويات  اإلى 
منه.  االأدنى  امل�شتويات  على  م�شتوى  كل  فيه  ي�شتمل  هرميًا  ت�شل�شاًل  جمتمعة 
تنق�شم امل�شتويات الرئي�شة للمتقدم واملتو�شط واملبتدئ اإلى م�شتويات ثانوية هي 

االأعلى واالأو�شط واالأدنى.

الأغرا�ض  الكالم   -  20١2 اللغوية  للكفاءة  اأكتفل  اإر�شادات  ا�شتخدام  ميكن 
تعزى  واأن  حتريفات  دون  كاملة  تقدميها  �شرط  على  فقط،  ربحية  غري  تربوية 

الأكتفل.

إرشادات أكتفل للكفاءة اللغوية لعام 2012 - الكالم

�ملتفوق

ي�شتطيع الناطق يف امل�شتوى املتفوق ا�شتخدام اللغة مبهارة ودقة لغوية ومتّكن 
ق�شايا  من  كبري  عدد  مناق�شة  وي�شتطيع  وبليغًا  مثقفًا  بكونه  يت�شف  وفاعلية. 
ي�شتخدم  الثقافية.   الناحية  ب�شورة مالئمة من  مفاهيم جمردة  ذات  �شمولية 
لهم  ي�شمح  مما  بالنيابة،  واالفرتا�شي  املقنع  اخلطاب  املتفوقون  الناطقون 
لغتهم  تعديل  بال�شرورة وجهة نظرهم. ميكنهم  لي�شت  بالدفاع عن وجهة نظر 
لتنا�شب جمهورًا متنوعًا م�شتخدمني كالمًا وم�شتويات لغوية اأ�شيلة ثقافيا )يعرب 
ففي  املتفوق.  من  املتوقعة  اللغة  م�شتويات  عن  مقال«  مقام  »لكل  العربي  القول 
لغة  اإلى  الناطق  يلجاأ ذات  بينما  راقية دقيقة،  لغة  ي�شتخدم  موقف ر�شمي عام 

مب�شطة دارجة للتحاور مع يافع مثاًل(.

�ملتميز

اللغوية  بالدقة  تتحلى  بلغة  االآخرين  مع  املتمّيز  امل�شتوى  يف  الناطق  يتوا�شل 
�شتى  موا�شيع  ويطرق  وفعالة،  تامة  م�شاركة  احلديث  يف  للم�شاركة  والطالقة، 
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على  قادر  وهو  واملجرد.  باملح�شو�ض  ويناق�شها  ر�شمية  وغري  ر�شمية  مواقف  يف 
وياأتي  باإ�شهاب  معقدة  اأمور  و�شرح  بالتف�شيل،  وتخ�ش�شه  اهتماماته  مناق�شة 
ب�شرد مطول متما�شك باأداء مت�شم بال�شال�شة والطالقة والدقة اللغوية. ي�شتطيع 
االجتماعية  كالق�شايا  له  بالن�شبة  املهمة  املوا�شيع  من  عدد  يف  اآرائه  طرح 
وال�شيا�شية من خالل مناق�شة متما�شكة لدعم راأيه، وي�شتطيع طرح افرتا�شات 

ال�شتك�شاف بدائل اأخرى. 

الِفقرة  مفهوم  يكون  ال  )قد  امل�شتفي�ض  اخلطاب  املتميز  الناطق  ي�شتخدم 
هو  امل�شتفي�ض  باخلطاب  املق�شود  اأن  اإال  املميزة،  العربية  �شفات  من  ال�شفوية 
ترابط  اإدراك  ال�شامع  على  ي�شّهل  ومنطقي  زمني  ت�شل�شل  وفق  املنظم  الكالم 
اإليه دون تردد طويل للربهنة على  االأفكار بع�شها ببع�ض( حيث تدعو احلاجة 
من  بالرغم  اخلطاب  وهذا  جمردة.  ب�شروحات  من�شغال  كان  واإن  حتى  اآرائه 
املثال،  �شبيل  )على  االأ�شلية  لغته  من  نحوية  باأمناط  متاأثرا  يكون  قد  متا�شكه 
والرتكيب  تتطابق  لكنها  ال�شامع،  من  مفهومة  ال�شباحة«  اأجيد  ال  »الأن  العبارة 
كان  اإن  مبا�شرة  بها  »اأّن«  ا�شم  ارتباط  اإلى  العربي  الرتكيب  يحتاج  االإنكليزي. 
ا�شمًا اأو �شمريًا. يتقن الناطق يف امل�شتوى املتمّيز عدة اأ�شاليب تفاعلية توا�شلية 
واملعلومات  الرئي�شة  فكار  االأ  بني  يفرق  وهو  ي�شغي،  ومتى  يتكلم  متى  كمعرفة 

الداعمة لها من خالل ا�شتخدام اأدوات نحوية ومفرداتية و�شوتية. 

اأية اأمناط من االأخطاء النحوية االأ�شا�شية،  ال يظهر يف كالم الناطق املتميز 
واإن ارتكب اأخطاء متناثرة، خ�شو�شا يف الرتاكيب قليلة اال�شتخدام ويف بع�ض 
الرتاكيب املعقدة. وهذه االأخطاء، اإن وقعت، ال ت�شرف انتباه املتحاور معه من 

اأبناء اللغة وال توؤثر يف عملية التوا�شل.

�ملتقدم 

ت�شاركية  ب�شورة  حديث  يف  امل�شاركة  املتقدم  امل�شتوى  يف  الناطق  ي�شتطيع 
بغة اجتماعية ووطنية  متامًا ليو�شل معلومات �شخ�شية وكذلك موا�شيع ذات �شِ
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والو�شف يف  ال�شرد  بوا�شطة  ب�شكل حم�شو�ض  املوا�شيع  يتناول هذه  اإنه  ودولية. 
املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل. ميكن للناطق املتقدم التعامل مع مواقف اجتماعية 
لها تعقيد موقفي غري متوقع. تت�شف لغة املتقدم بالغزارة وتعرب الفقرة ال�شفوية 
الفكرة  بها  املق�شود  الِفقرة.  مفهوم  تقليديًا  العربية  يف  يوجد  ال  اأ�شلفنا  )كما 
املتكاملة بغر�شها وتفا�شيلها( عن نوعية اخلطاب وكميته يف امل�شتوى املتقدم. 
الناطق املتقدم لديه متكن كاٍف من الرتاكيب االأ�شا�شية واملفردات العامة مما 
ميكن اأبناء اللغة من فهمه مبا يف ذلك هوؤالء غري املعتادين على �شماع كالم غري 

الناطق باللغة.

�ملتقدم �لأعلى 

يتمكن الناطق يف امل�شتوى الثانوي املتقدم االأعلى من اأداء كافة املهام اللغوية 
اخلا�شة بامل�شتوى املتقدم ب�شهولة وثقة وكفاية. اإنه قادر على ال�شرح التف�شيلي 
وال�شرد املطّول يف جميع االأزمنة )يح�شن التمييز بني زمان الفعل )اأي املا�شي 
واحلا�شر وامل�شتقبل( و�شيغة الفعل التي تقت�شر على املا�شي واحلا�شر واالأمر( 
بدقة لغوية. باالإ�شافة اإلى ذلك فاملتقدم االأعلى ي�شتطيع التعامل مع مهام لغوية 
تخ�ض امل�شتوى املتمّيز، اإال اأنه غري قادر على املثابرة على هذا امل�شتوى من االأداء 
بثبات يف عدد من املوا�شيع املختلفة. فباإمكانه تقدمي دليل متما�شك لتاأييد اآرائه 
»عرب«  مثل  االأخطاء )كبع�ض اجلموع  اأمناطًا من  لكّن  بافرتا�شات،  ياأتي  وقد 
لل�شياق  مالئمة  غري  مفردات  واختيار  كاملفرد،  الدار�شني  بع�ض  يعاملها  حيث 
مثل »حركات« بداًل من »اأفعال«.( تبداأ بالظهور. ي�شتطيع مناق�شة مو�شوعات يف 
امل�شتوى املجرد خ�شو�شا يف جمال اهتماماته وتخ�ش�شه وخربته، اإال اأنه عموما 

اأكرث ارتياحا يف مناق�شة املو�شوعات باملح�شو�ض.

يبدي املتقدم االأعلى مقدرة متطورة على تعوي�ض النق�ض يف متكنه من بع�ض 
الرتاكيب اأو املفردات با�شتخدامه اأ�شاليب التوا�شل بثقة كاإعادة �شياغة اأفكاره 
اأو الدوران حول املعنى اأو االإتيان باالأمثلة، وي�شتخدم املفردات بدقة، وي�شتخدم 
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اأنه حني  اإال  الكالم.  وي�شرا يف  املعنى ويبدي عادة طالقة عالية  التنغيم الإثراء 
يطلب منه تاأدية املهام املعقدة املرتبطة بامل�شتوى املتمّيز يف عدد من املو�شوعات 
اإلى  باللجوء  كليا  املهمة  يتجنب  قد  اأو  قا�شرة،  تكون  اأو  اأحيانا  لغته  تتعطل  قد 

التب�شيط وذلك با�شتخدام الو�شف اأو ال�شرد بدال من اجلدل اأو االفرتا�ض.

�ملتقدم �لأو�سط 

ي�شتطيع الناطق يف امل�شتوى الثانوي املتقدم االأو�شط اأن يتعامل مع عدد كبري 
غري  احلوارات  معظم  يف  بفاعلية  وي�شارك  وثقة،  بي�شر  التوا�شلية  املهام  من 
مع  دائمًا  ولي�ض  نظريًا  يتوازى  الر�شمي  الر�شمي-غري  املت�شل  )اإن  الر�شمية 
العامية  ت�شتخدم  فقد  االآخر.  يف  والعامية  طرفيه  اأحد  يف  الف�شحى  ا�شتخدام 
يف بع�ض املناطق اللغوية يف مواقف ر�شمية ولو اأن ال�شائد، خ�شو�شًا يف و�شائل 
االإعالم امل�شموعة واملرئية، هو ا�شتخدام الف�شحى، يف الف�شائيات التي تطمح 
اإلى الو�شول اإلى م�شاهديها عرب احلدود ال�شيا�شية واالإقليمية حتديدًا( وبع�ض 
واملنزل  والدرا�شة  بالعمل  املتعلقة  املح�شو�شة  املوا�شيع  من  عدد  يف  الر�شمية 
والهوايات وكذلك اأحداث ال�شاعة العامة واالهتمامات ال�شخ�شية. يبدي املتقدم 
املا�شي  يف  بالتف�شيل  االأزمنة  جميع  يف  والو�شف  ال�شرد  على  مقدرة  االأو�شط 
امل�شارع  اأ�شكال  من  متكنًا  ومبديا  كامال  و�شفا  مقدما  وامل�شتقبل  وامل�شارع 
االأفكار  لريبطا  وال�شرد  الو�شف  ويت�شابك  واملجزوم(.  واملن�شوب  )املرفوع 
الرئي�شة والتفا�شيل الداعمة لها يف �شكل خطاب مرتابط )اأي با�شتخدام اأدوات 

الربط( بطول الفقرة. 

ي�شتطيع املتقدم االأو�شط التعامل بنجاح وب�شهولة ن�شبية مع ال�شعوبات اللغوية 
الناجمة عن تعقيد اأو حتّول غري متوقع يف موقف عادي اأو مهمة توا�شلية ماألوفة 
له عادة. وغالبا ما ي�شتخدم لهذا الغر�ض اأ�شاليب توا�شلية مثل اإعادة ال�شياغة 
اأو الدوران حول املو�شوع. ويت�شف كالم املتقدم االأو�شط باالن�شياب لدى اأدائه 
اأنها عامة  بالرغم من  وا�شع  املفردات  املتقدم، فمجال  امل�شتوى  لغوية يف  مهام 
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با�شتثناء حاالت خا�شة حني يتكلم عن تخ�ش�شه اأو اهتماماته. وقد ي�شتمر خطابه 
يف عك�ض تركيب الفقرة ال�شفهية بلغته االأولى اإلى حد ما، بداًل من اللغة الهدف.

يتناول املتقدم االأو�شط عددا من املوا�شيع املاألوفة يف حواراته مناق�شا اإياها 
ده دون حتوير اأو  باملح�شو�ض وبدقة لغوية وو�شوح معتربان وينقل اأفكاره ومق�شِ
ت�شوي�ض. يفهمه بي�شر الناطقون باللغة ممن مل يعتادوا التعامل مع غري اأبنائها. 
كمية  فاإن  املتمّيز  بامل�شتوى  مرتبطة  لغوية  مهام  تنفيذ  منه  يطلب  حني  اأنه  اإال 

اللغة الناجتة ونوعيتها ترتاجعان عمومًا.

�ملتقدم �لأدنى 

ي�شتطيع الناطق يف امل�شتوى الثانوي املتقدم االأدنى التعامل مع عدد من املهام 
من  حمدود  عدد  ويف  الر�شمية  غري  املحادثات  معظم  يف  وي�شارك  التوا�شلية، 
املحادثات الر�شمية ذات املوا�شيع املتعلقة بالدرا�شة والبيت والهوايات، وميكنه 
كذلك الكالم حول موا�شيع متعلقة بالعمل واأحداث ال�شاعة واالهتمامات العامة 

واالجتماعية.

يبدي املتقدم االأدنى مقدرة على ال�شرد والو�شف يف جميع االأزمنة الرئي�شة من 
ما�ض وحا�شر وم�شتقبل بكالم بطول  الِفقرة اإال اأن متكنه من اأ�شكال امل�شارع 
االأدنى ربط  املتقدم  ي�شتطيع  وو�شفه،  �شرده  اأحيانا. ويف  ناق�شا  يكون  املختلفة 
ُجمله يف خطاب مرتابط بطول الفقرة على الرغم من اأن هذا ال�شرد والو�شف 
يغلب عليه معاجلة املوا�شيع م�شتقلة دون اأن حتاك معًا. ي�شتطيع التعامل ب�شكل 
منا�شب مع �شعوبات لغوية ناجمة عن حتّول غري متوقع يف االأحداث اأو تعقيد يف 

موقف عادي. 

لغته  تتبدى  وقد  الواحدة.  الفقرة  عادة  تتجاوز  ال  االأدنى  املتقدم  اإجابات 
تركيب  ويف  احلرفية،  الرتجمة  ويف  م�شرتكة،  كلمات  ا�شتخدام  يف  املهيمنة 
الفقرة وفق تلك اللغة. ويف بع�ض االأحوال يكون خطابه يف اأدنى م�شتويات االأداء 
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لهذا امل�شتوى الرئي�ض، مت�شفًا بتقطع يف االن�شياب وحمتويًا على ت�شحيح ذاتي 
ملحوظ. اإن اأداء املتقدم االأدنى متفاوت ب�شورة عامة.

نقل  يف  ودقة  وو�شوح  كافية  لغوية  ب�شالمة  باحلوار  االأدنى  املتقدم  ي�شارك 
غري  باللغة  للناطقني  وميكن  ت�شوي�ض.  اأو  حتريف  دون  املق�شودة  الر�شالة 
املعتادين على التعامل مع غري الناطقني بها اأن يفهموه، واإن كان ذلك مما قد 
يتم بالتكرار واإعادة ال�شياغة. وحني يحاول اأداء وظائف لغوية اأو طرق موا�شيع 

ترتبط بامل�شتوى املتمّيز فاإن نوعية لغته وكميتها تتدهوران ب�شكل ملحوظ.

يت�شف كالم املتقدم االأدنى بتمكن غري كامل من اجلانب االإعرابي )ال�شرف، 
وحاالت اال�شم مثاًل ( ب�شورة عامة، اإال اأّن اأداء املهام اللغوية يف املتقدم ثابتة 
اإن  التحديد.  اإلى  تفتقر  االأدنى  املتقدم  ومفردات  االأدنى.  احلد  يف  اأنها  ولو 
املتقدم االأدنى قادر على ا�شتخدام اأ�شاليب توا�شلية كاإعادة ال�شياغة والدوران 

حول املو�شوع.

�ملتو�سط

اإن ال�شمة الرئي�شة للناطق يف امل�شتوى املتو�شط هي املقدرة على اخللق باللغة 
اليومية. فهو قادر على دمج مواد  تتعلق بحياته  ماألوفة  يتكلم يف موا�شيع  حني 
لغوية حمفوظة بع�شها مع بع�ض للتعبري عن معان �شخ�شية. ي�شتطيع الناطق يف 
اأ�شئلة ب�شيطة واأن يتعامل مع موقف معي�شي ب�شيط.  اأن ي�شاأل  امل�شتوى املتو�شط 
وميكنه اإنتاج لغة يف م�شتوى اجلملة ترتاوح من اجلملة املنفردة اإلى �شل�شلة من 
اجلمل يف احلا�شر عمومًا. ميكن فهم الناطق املتو�شط من اأفراد معتادين على 

التعامل مع دار�شني من ناطقني بلغات اأخرى.

�ملتو�سط �لأعلى 

وثقة  بي�شر  التحاور  من  االأعلى  املتو�شط  الثانوي  امل�شتوى  يف  الناطق  يتمكن 
حني يتعامل مع املهام العادية واملواقف االجتماعية اخلا�شة بامل�شتوى املتو�شط، 



وي�شتطيع اأداء مهام عديدة غري معقدة بنجاح ومواقف اجتماعية تقت�شي تبادل 
اخلا�شة  واالهتمامات  والهوايات  والدرا�شة  بالعمل  تتعلق  ب�شيطة  معلومات 

واملجاالت التي يربع فيها. 

املتقدم،  بامل�شتوى  خا�شة  عديدة  لغوية  مهام  اأداء  االأعلى  املتو�شط  ي�شتطيع 
ال�شرد  وي�شتطيع  الوقت.  كل  امل�شتوى  يف  اأدائها  يف  الثبات  من  يتمكن  ال  لكنه 
والو�شف يف جميع االأزمنة م�شتخدما كالما مرتابطا يف م�شتوى الفقرة لكن لي�ض 
كل الوقت. اإال اأن اأداءه ملهام امل�شتوى املتقدم يبدي �شمة اأو �شمتني من التعطل 
قد  اأو  املالئم،  الرئي�ض  الزمن  يف  الو�شف  اأو  ال�شرد  متابعة  يف  كف�شله  اللغوي 
اأو ترتاجع لديه �شعة املفردات  الفقرة املرتابطة،  يتال�شى لديه اخلطاب بطول 

ومالءمتها للمو�شوع.

ميكن اأن يفهم املتو�شط االأعلى عموما الناطقون باللغة من غري املعتادين على 
االأولى ال تزال وا�شحة  اللغة  واإن كانت مظاهر  بها،  الناطقني  التعامل مع غري 
)تطعيم الكالم باللغة االأولى،  وا�شتخدام كلمات م�شرتكة، والرتجمة احلرفية 
وقد حتدث  ذلك(  وغري  اأو عجوز(،  م�ِشّن  من  بداًل  قدمي  رجل  ي�شتخدم  )كاأن 

فجو�ت يف �لقدرة على �لتو��سل.

�ملتو�سط �لأو�سط

مع  بنجاح  التعامل  االأو�شط  املتو�شط  الثانوي  امل�شتوى  يف  الناطق  ي�شتطيع 
فحديثه  ب�شيطة،  اجتماعية  مواقف  يف  املعقدة  غري  التوا�شلية  املهام  من  عدد 
جمتمع  يف  للعي�ض  و�شرورية  وحم�شو�شة  ماألوفة  حوارات  �شمن  عادة  حم�شور 
اللغة املق�شودة تتناول معلومات �شخ�شية عن الذات واالأ�شرة واملنزل واالأن�شطة 
امللمو�شة  احلاجات  اإلى  باالإ�شافة  املف�شلة،  واالأ�شياء  والهوايات  اليومية 

واالجتماعية كالطعام والت�شوق وال�شفر وال�شكن.
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اأ�شئلة  عن  اإجابته  يف  يتبدى  عادة،  ارتكا�شيا  االأو�شط  املتو�شط  تفاعل  يكون 
اأنواع  طرح  ي�شتطيع  اأنه  اإال  املعلومات.  اأجل  من  لطلبات  ا�شتجابته  اأو  مبا�شرة 
من االأ�شئلة عند احلاجة للح�شول على معلومات ب�شيطة تلبي حاجات اأ�شا�شية 
اأداء  منه  يطلب  وحني  واخلدمات.  واالأ�شعار  ما  مكان  اإلى  للو�شول  كالتعليمات 
وظائف اأو التعامل مع موا�شيع تخ�ض امل�شتوى املتقدم فاإنه ي�شتطيع تقدمي بع�ض 
املعلومات، لكنه يجد �شعوبة يف ربط االأفكار ويف معاجلة الزمن وت�شريف الفعل 

ويف ا�شتخدام االأ�شاليب التوا�شلية كالدوران حول املو�شوع.

ي�شتطيع املتو�شط االأو�شط التعبري عن معان �شخ�شية من خالل اخللق باللغة 
الذي يتم ب�شم عنا�شر لغوية معروفة لديه مع عنا�شر مما ي�شمعه من املتحاور 
معه ليخلق جمال و�شال�شل من اجلمل. يحتوي كالمه على فرتات توقف واإعادة 
اللغوية  واالأ�شكال  الوافية  املفردات  عن  يبحث  فيما  ذاتي  وت�شحيح  �شياغة 
املالئمة للتعبري عن نف�شه. وبالرغم من النواق�ض يف املفردات والنحو والنطق، 
فهو ُيفهم من املتحاور املتعاطف  واملعتاد على التعامل مع غري الناطقني باللغة.

ويكون  بي�شر  املتو�شط  مهام  يوؤدي  االأو�شط  املتو�شط  امل�شتوى  يف  الناطق  اإن 
اأداوؤه ذا كمية ونوعية منا�شبتني للم�شتوى.

�ملتو�سط �لأدنى

التعامل بنجاح مع عدد  االأدنى  املتو�شط  الثانوي  امل�شتوى  الناطق يف  ي�شتطيع 
مواقف  يف  باللغة  اخللق  خالل  من  املعقدة  غري  التوا�شلية  املهام  من  حمدود 
وموا�شيع  املح�شو�شة  احلوارات  بع�ض  على  احلديث  يقت�شر  ب�شيطة.  اجتماعية 
متوقعة �شرورية للعي�ض يف جمتمع اللغة الهدف. وتتعلق هذه املوا�شيع مبعلومات 
والهوايات  اليومية  واالأن�شطة  واملنزل  واالأ�شرة  الذات  عن  اأ�شا�شية  �شخ�شية 
واالأ�شياء املف�شلة، وكذلك بع�ض احلاجات ال�شرورية كطلب الطعام يف املطعم 
االآخرين  مع  االأدنى  املتو�شط  تفاعل  ال�شوق.  من  اأ�شا�شية  حاجيات  و�شراء 
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ارتكا�شي، يف حماولته االإجابة عن اأ�شئلة مبا�شرة اأو طلبات للمعلومات. اإال اأنه 
اأداء  على  املثابرة  على  قادر  اإنه  املنا�شبة.  االأ�شئلة  بع�ض  طرح  اأي�شًا  ي�شتطيع 

املتو�شط ولو يف احلد االأدنى.

باللغة  �شخ�شية من خالل اخللق  معان  التعبري عن  االأدنى  املتو�شط  ي�شتطيع 
الذي يتم ب�شم عنا�شر لغوية معروفة لديه مع عنا�شر مما ي�شمعه من املتحاور 
معه ليخلق جمال منفردة وتعبريات. يت�شف كالمه بالرتدد ويحتوي على اأخطاء 
التذكري  يف  امل�شتوى  هذا  يف  االأخطاء  تكون  ما  غاليا  املثال،  �شبيل  )على  لغوية 
عن  يبحث  املنا�شبة(.فيما  املفردة  اختيار  ويف  اال�شم  وحاالت  واجلمع  التاأنيث 
ويت�شف  منا�شب.  ب�شكل  معناه  ي�شوغ  اأن  حماوال  منا�شبة  ومفردات  تراكيب 
كالمه اأي�شا بفرتات �شمت متكررة واإعادة �شياغة غري ناجحة وت�شحيح ذاتي. 
بالرغم  لكن  االأولى،  بلغته  ب�شدة  متاأثرة  النحوية  وتراكيبه  ومفرداته  نطقه  اإن 
من �شوء التفاهم املتكرر الذي يقت�شي التكرار واإعادة ال�شياغة، فاإن املتو�شط 
مع غري  التعامل  على  املعتاد  املتعاطف خ�شو�شا  املتحاور  يفهمه عموما  االأدنى 

الناطقني باللغة.

�ملبتدئ  

ي�شتطيع الناطق يف امل�شتوى املبتدئ  نقل ر�شائل يف موا�شيع يومية متوقعة جدًا 
توؤثر به مبا�شرة. يفعل ذلك اأ�شا�شًا من خالل ا�شتخدام كلمات منفردة وعبارات 
تعّر�ض لها وحفظها وتذكرها. قد يكون من ال�شعب فهم الناطق املبتدئ حتى 
الناطقني  غري  كالم  على  املعتادين  ومن  تعاطفًا  معه  املتحاورين  اأكرث  ِقبل  من 

باللغة.

�ملبتدئ �لأعلى 

على  ال�شديد  باالعتماد  �شخ�شية  معان  عن  التعبري  االأعلى  املبتدئ  ي�شتطيع 
ي�شمعه من حماوره.  ما  ماألوفة وعلى  املركبة من كلمات  اأو  املحفوظة  العبارات 
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بالعربية  املا�شي  )الفعل  امل�شارع  يف  ق�شرية  جمل  من  كالمه  معظم  ويتاألف 
اأي�شر على الدار�ض اكت�شابه(، ويف بع�ض  اأب�شط من امل�شارع تركيبيًا وقد يكون 
االأحيان تكون غري كاملة فيها تردد وغري دقيقة لغويًا. ومن جهة اأخرى قد يكون 
يف  تو�شع  عن  عبارة  لديه  الكالم  الأن  نتوقع  ما  غري  على  ودقيقًا  طلقًا  الناطق 
ومفرداته  نطقه  على  االأولى  لغته  توؤثر  قد  الثابتة.  والعبارات  املحفوظة  املادة 
واإعادة  التكرار  مع  لكن  مرارًا،  تفاهم  �شوء  ين�شاأ  وقد  كبريًا.  تاأثريًا  وتراكيبه 
الناطقني  مع  التعامل  على  املعتاد  املتعاطف  املحاور  ي�شتطيع  العبارات  �شياغة 
من  عدد  مع  يتعامل  اأن  منه  يطلب  وحني  االأعلى.  املبتدئ  كالم  فهم  لغته  بغري 
االإجابة  من  اأحيانًا  يتمكن  فاإنه  املتو�شط،  امل�شتوى  وظائف  يوؤدَي  واأن  املوا�شيع 
بجمل مفهومة، اإال اأنه ال ي�شتطيع املثابرة على االأداء يف م�شتوى اجلملة )يتمكن 
اال�شمية  اجلملة  بف�شل  ن�شبيًا  مبّكرة  مرحلة  يف  جمل  اإنتاج  من  العربية  دار�ض 
والتي  اأوهايو«  »اأنا من  كما يف  فعل  املحتوية على  مبتداأ وخرب وغري  املكونة من 

ت�شري اإلى الزمن احلا�شر(.

�ملبتدئ �لأو�سط 

يتوا�شل املبتدئ االأو�شط باأدنى حدود التوا�شل م�شتخدما عددا من الكلمات 
اللغة.  فيه  اكت�شبت  الذي  ال�شياق  على  مقت�شرة  املحفوظة  والعبارات  املتفرقة 
وحني ي�شتجيب الأ�شئلة مبا�شرة، قد ينطق بكلمتني اأو ثالث يف اآن واحد واأحيانا 
يعيد  اأو  الب�شيطة  املفردات  عن  يبحث  فيما  مرارًا  ي�شمت  حمفوظة.  باإجابة 
ا�شتخدام كلماته اأو كلمات حماوره. اإن املبتدئ االأو�شط قد ال ُيفهم اإال ب�شعوبة 
باللغة.  الناطقني  التعامل مع غري  فائقة حتى من متحاور متعاطف معتاد على 
تخ�ض  لغوية  وظائف  اأداء  خالل  من  موا�شيع  مع  التعامل  منه  يطلب  وحني 
امل�شتوى املتو�شط يلجاأ مرارا اإلى التكرار اأو ا�شتخدام كلمات من لغته االأولى اأو 

ال�شمت التام.
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�ملبتدئ �لأدنى 

حقيقية،  وظيفية  مقدرة  االأدنى  املبتدئ  الثانوي  امل�شتوى  يف  للناطق  لي�ض 
فقد  كافيني  وتلميحا  وقتا  اأعطي  ما  اإذا  لكن  قوله،  ُيفهم  ال  قد  نطقه  وب�شبب 
يف  املاألوفة  االأ�شياء  من  عدد  وت�شمية  بنف�شه  والتعريف  التحية  تبادل  ي�شتطيع 
بيئته املبا�شرة. ولي�ض با�شتطاعته اأداء وظائف لغوية اأو معاجلة موا�شيع تخ�ض 

امل�شتوى املتو�شط؛ ولذلك ال ي�شتطيع امل�شاركة يف حوار حقيقي.
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البحث الثالث:

المناهــج واآلليات واالتجاهات المتبعة 
فــي تعليــم اللغة العربية في الواليات 

المتحدة األمريكية، وســبل تطويرها
د. عبد الكافي البيريني

أستاذ مساعد في جامعة والية يوتا األمريكية 	 
ومشرف على برنامج اللغة العربية فيها.

له اهتمامات بحثية في مجال اكتساب اللغة 	 
العربية كلغة ثانية أو موروثة وعلم اللغة 

االجتماعي.
من مؤلفاته: )آراء مدرسي اللغة اإلنجليزية تجاه 	 

استخدام تكنولوجيا التواصل والمعلومات 
في المدراس(، وكتاب: )علم اللغة االجتماعي 

الحديث للغة العربية(.

مقدمة
يعترب املنهاج التعليمي حجر االأ�شا�ض يف العملية التعليمية الأي لغة مبا يف ذلك 
عملية  خطة  على  للداللة  التعليمي  املنهاج  كلمة  عادة  وت�شتخدم  العربية.  اللغة 
تعليمية ترمي اإلى متكني املتعّلم من اكت�شاب جمموعة من املعلومات واخلربات 
عنا�شر  اأربعة  على  املنهاج  وي�شتمل  حمددة.  م�شاقات  �شمن  اللغوية  واملهارات 
 )2( التعليم،  عملية  تبتغيها  التي  والنتائج  املنهاج  اأهداف   )١( هي:  اأ�شا�شية 
واملادة التعليمة اأو املحتوى اللغوي للمنهاج، )٣( واالأ�شاليب واالأن�شطة واالأدوات 
وطرق  اللغوي  واملنتج  الطالب، )٤(  اإلى  التعليمة  املادة  اإي�شال  امل�شتخدمة يف 
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اأن  ومع  الدرا�شية)١(.  الأهدافه  املنهاج  حتقيق  مدى  لتحديد  املتبعة  التقييم 
موؤ�ش�شات التعليم االأمريكية -وخا�شًة اجلامعات- غالبًا ما تعمل ب�شكل م�شتقل 
القوا�شم  بع�ض  هناك  اأّن  اإال  املنهاج  وم�شمون  اأهداف  يخ�ّض  فيما  وفردي 
امل�شرتكة يف مناهج تدري�شها للغة العربية والتي �شيتم االإ�شارة اإليها يف معر�ض 

هذا البحث.  

اأ�شا�شية يتناول كل منها جانبًا  ترتبط درا�شة املنهاج التعليمي بعدة مقومات 
اللغوي  باملدخل  يرتبط  مثاًل  املنهاج  فمحتوى  اللغة.  تعّلم  جوانب  من  حمددًا 
والذي ميثل حجر االأ�شا�ض يف عملية اكت�شاب املهارات اللغوية. وي�شتمل حمتوى 
املنهاج على املادة العلمية التي يت�شمنها املقرر الدرا�شي. وتختلف الطرق املتبعة 
يف اختيار املحتوى العلمي وت�شل�شله باختالف وجهات النظر حول اأغرا�ض تعلم 
اللغة واأهداف التعليم، كما تختلف باختالف تركيز املنهاج على جميع املهارات 

اللغوية اأو على مهارة لغوية حمددة. وبالطبع تختلف باختالف املتعلمني. 

نوعية  حتديد  خالله  من  يتم  الذي  التعليمي  املحتوى  اختيار  اإلى  باالإ�شافة 
وكمية وت�شل�شل املدخل اللغوي، ي�شتمل املنهاج على طرق تدري�ض املادة اللغوية، 
اأي اآليات اإي�شال املدخل اللغوي اإلى الطالب املتلقي والتي ال ت�شتمل على االأ�شاليب 
واالأن�شطة املتبعة يف التدري�ض فح�شب، بل واملبادئ التي تبنى عليها هذه الطرق 
وفر�شيات  نظريات  على  االأن�شطة  هذه  ُتبنى  ما  فغالبًا  التعليمية.  واالأ�شاليب 
الدرا�شية. فمثاًل معظم طرق  واملادة  املعلم والطالب  اللغة وتدري�شها ودور  عن 
التعليم احلديثة تركز على اأن�شطة عملية ت�شاعد  على عملية التوا�شل والتفاعل 
�شمن اإطار اأداء وظيفي حمدد )كطلب اإر�شادات يف الطريق( بينما كانت معظم 

)١( Jack Richard: Curriculum approaches in language teaching: Forward, central, and 

backward design (RELC Journal), P. 6
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اإتقان القواعد واللفظ وحفظ  طرق التدري�ض يف املا�شي تركز ب�شكل كبري على 
الكلمات)١(.

التعليم  عملية  نتائج  تقييم  وطرق  اللغوي  املنتج  على  املنهاج  ي�شتمل  اأخريًا 
على  ذلك  ي�شتمل  وقد  للمنهاج،  انهائهم  بعد  الطالب  به  يقوم  اأن  ميكن  ما  اأو 
تقييم م�شتوى الكفاءة اللغوية للطالب كما يف اختبارات الكفاءة الوطنية اأو مدى 
ال�شّفية. هناك  املنهاج كما يف االختبارات  التعليمية يف  باملادة  الطالب  معرفة 
اال�شتخدام  اأو  االأداء  الرتكيز على  اإلى  املا�شي  القرن  الثمانّيات من  توّجه منذ 
الوظيفي للغة عو�شًا عن املعرفة اللغوية املجردة والبعيدة عن تطبيقات احلياة 
اأداة للنمو  اإلى التحول يف اعتبار اللغة من  اليومية)2(. وميكن عزو هذا التغيري 
حتتاج  اأعمال  واأداء  االآخرين  مع  للتوا�شل  عملية  �شرورة  اإلى  واملعريف  الفكري 
جتارة  يف  يعملون  الذين  االأ�شخا�ض  معظم  فمثاًل  الثانية)٣(.  باللغة  االإملام  اإلى 
بالد  يف  زبائنهم  اأو  �شركائهم  مع  للتوا�شل  لغة  من  باأكرث  االإملام  عليهم  عاملية 

اأخرى.  

يهدف هذا البحث اإلى اإلقاء ال�شوء على املناهج واالآليات واالجتاهات املتبعة 
البحث  هذا  يورد  كما  االأمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  العربية  اللغة  تعليم  يف 
باأن هذه  العربية، علمًا  اللغة  �شبل تطوير مناهج  العامة حول  املقرتحات  بع�ض 
املتحدة  الواليات  يف  العربية  اللغة  برامج  بع�ض  على  تنطبق  رمبا  املقرتحات 
اأولهما  املعلومات  اأنواع من  البحث على ثالثة  يعتمد هذا  و  االآخر.  بع�شها  دون 
تعليم  يف  جتربته  على  االأولى  بالدرجة  يعتمد  الباحث  قبل  من  �شخ�شي  تقييم 
للغة  برناجمني  واإ�شرافه على  اأمريكية خمتلفة  العربية يف ثالث جامعات  اللغة 

)١(  David Wilmsen: What is communicative Arabic? (Handbook for Arabic language 

teaching professionals in the 21st century), p. 25

)2(  Roger Allen: The Arabic language in America: A sociolinguistic study of a growing 

bilingual community in the U.S, p. 222-250.

)٣(   انظر اإلى املرجع ال�شابق Roger Allen    �ض250-222.
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العربية وبرنامج �شيفي مكّثف لتدري�ض اللغة العربية يف بيئة انغما�شّية، وثانيهما 
كما  اأمريكية.  جامعات  ثالث  يف  العربية  اللغة  طالب  على  توزيعه  مت  ا�شتبيان 
يف  العربية  اللغة  مناهج  تناولت  اأبحاث  عّدة  من  ت�شّوراته  البحث  هذا  ي�شتمّد 

اأمريكا. 
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 المبحــث األول: طريقة البحث
ي�شتمل هذا البحث على درا�شة و�شفية اأولية �شارك فيها ثمانية وت�شعون طالبًا 
منهم  �شتون  اأمريكية،  جامعات  ثالث  يف  ثانية  كلغة  العربية  اللغة  دار�شي  من 
يف  وع�شرون  وثالثة  اأولى(  )�شنة  العربية  اللغة  لدرا�شة  االبتدائية  املرحلة  يف 
ثالثة  )�شنة  املتقدمة  املرحلة  يف  ع�شر  وخم�شة  ثانية(  )�شنة  املتو�شطة  املرحلة 
البحث على طالب من مراحل خمتلفة هو  ا�شتمال هذا  والهدف من  ورابعة(. 
احل�شول على اآراء طالب ذوي خربات متباينة يف تعّلم العربية فمنهم من هو 
العربية  اللغة  مناهج  عاين  من  ومنهم  ومناهجها  العربية  باللغة  العهد  جديد 
الأكرث من �شنة. ومن هنا ميكننا احل�شول على عينة حتمل يف ثناياها اآراء مبنية 
العربية. كل  اللغة  ن�شبيًا يف  الطويلة  اأ�شا�شها اخلربة  واآراء  االأول  على االنطباع 
منهم  وخم�شون  البكالوريو�ض، خم�شة  درجة  امل�شاركني هم من طالب  الطالب 
لغتهم  اأن  اإلى  الطالب  كل  اأ�شار  وقد  االإناث.  من  واأربعون  وثالثة  الذكور  من 
الثامنة  العربية بعد �شن  اللغة  واأنهم بدوؤوا بدرا�شة  االإنكليزية  اللغة  االأولى هي 

ع�شرة. 

تتناول  مفتوحًا  �شوؤااًل  ثالثني  من  يتاألف  ا�شتبيانًا  البحث  يف  امل�شاركون  اأكمل 
الأن  االإنكليزية  باللغة  اال�شتبيان  ُكتب  وقد  التعليمي.  للمنهاج  املختلفة  اجلوانب 
كل امل�شاركني يتقنون اللغة االإنكليزية بينما ال يتقن بع�شهم اللغة العربية. وقد 
قام الباحث بدرا�شة جتريبية اأولية على ثالث طالب ملعرفة مدى دقة اال�شتبيان 
ومدى ا�شتيعاب الطالب لالأ�شئلة املطروحة، ومل يجِر اأي تعديل على اال�شتبيان 
توزيع  فهمه. مت  �شهولة  و  اال�شتبيان  لدقة  نظرًا  التجريبية  الدرا�شة  هذه  جّراء 

اال�شتبيان على الطالب اأثناء زيارة �شفوفهم، و�ُشرح اال�شتبيان وجهًا لوجه.

التف�شريي  التحليل  بطريقة  امل�شرتكني  الإجابات  النوعية  البيانات  حتليل  مت 
والتي تعتمد على ا�شتدالل املفاهيم من خالل اإدراج االأفكار املتكّررة حتت رموز 
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اإلى مفاهيم فرعية ثم دجمها يف عناوين رئي�شية ترتبط  حمددة ثم ت�شنيفها 
االإجابات  اإح�شاء  خالل  من  كمية  معلومات  جمع  مت  كما  البحث)١(.  مبو�شوع 
التي تتطلب اإجابًة باالإيجاب اأو ال�شلب على اأ�شئلة حمددة كاالأ�شئلة التي تتطلب 
اإك�شل. و�شيقت�شر هذا  اأم ال. و مت اإدخال هذه املعلومات يف ملف  االإجابة بنعم 
البحث على تقدمي البيانات النوعية الإعطاء القارئ فكرة عامة عن اآراء الطالب 
مبناهج اللغة العربية، اأّما التحليل الكامل للبيانات ف�شوف ُين�شر يف بحث م�شتقّل 

يركز ح�شرًا على اآراء الطالب.  

يتناول باقي هذا البحث املكونات الرئي�شة االأربع للمنهاج الدرا�شي و التي هي 
اأو املادة اللغوية و )٣(  اأهداف املنهاج و )2( املحتوى التعليمي  بالرتتيب )١( 
عملية التعليم و )٤( املنتج التعليمي وتقييمه. وي�شعى هذا البحث لالإجابة على 

الت�شاوؤلني التاليني:

ما هي االأهداف واملواد واالآليات امل�شتخدمة يف مناهج تعليم اللغة العربية 	 
يف الواليات املتحدة وما النتائج التي ت�شعى اإلى حتقيقها؟

ما هي اآراء الطالب يف هذه االأهداف واملواد واالآليات وهل تتوافق النتائج 	 
التي تبتغيها املناهج مع مقا�شد التعليم لدى الطالب؟

مناهج  واقع  على  بالوقوف  فقط  ُيعنى  البحث  هذا  اأّن  هنا  التنويه  من  بّد  ال 
ب�شكل  اللغات  مناهج  ت�شميم  ونظريات  مبادئ  يتناول  وال  العربية  اللغة  تعليم 
ت�شّعبات ومالب�شات عدة والأّن غر�ض البحث  له  عام؛ الأّن ذلك مو�شوع م�شتقّل 

لي�ض اجلانب النظري ولكن ما يجري حقيقًة يف مناهج اللغة العربية.

(1) Corrine Glesne: Becoming qualitative researchers
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المبحــث الثاني: أهداف تعليم اللغة  
التي  التعليم  اأهداف  بني  التمييز  ينبغي  املنهاج،  اأهداف  عن  احلديث  عند 
وراء  اإليها من  الطالب  ي�شعى  التي  واملقا�شد  العربية  اللغة  مناهج  اإليها  ت�شعى 
التفريق  االأهداف، ميكن  ناحية  العربية)١(. فمن  باللغة  لغوية  اكت�شاب مهارات 
واأهداف  اإن�شانية  بنيوّية  اأهداف  العربية:  اللغة  بني نوعني من االأهداف ملناهج 
النمو  يف  مهّمة  اأداًة  بو�شفها  اللغة  اإلى  تنظر  البنيوّية  فاالأهداف  وظيفية)2(. 
وخماطبة  اأخرى  وثقافات  �شعوب  فهم  على  وقدرته  لالإن�شان  والفكري  املعريف 
الناطقني بهذه اللغة. اأما االأهداف الوظيفية فرتى اللغة من منظور عملي بحت 
العربية  اللغة  مناهج  اأهداف  وتختلف  املعلومات.  ونقل  للتوا�شل  اأداة  اأنها  على 
من  يكون  واأحيانًا  حتت�شنها،  التي  التعليمية   واملوؤ�ش�شات  الربامج  باختالف 
وخا�شًة يف  العربية  اللغة  مناهج  بع�ض  الهدفني يف  بني هذين  الف�شل  ال�شعب 
االأولى  ال�شنوات  مناهج  يف  احلال  هو  كما  العربية  اللغة  لتعّلم  االأولى  املراحل 

والثانية.  

واالأهداف  التعليمية  االأهداف  بني  التمييز  فيمكن  البنائية،  الناحية  من  اأما 
االأدائية للمنهاج)٣(. فاالأهداف التعليمية  تركز على تطوير املعرفة اأو القدرات 
معّينة.  وظيفية  معايري  اأو  لغوية  كفاءة  مب�شتوى  ربطها  دون  للطالب  اللغوية 
مبعايري  ترتبط  ما  غالبًا  لغوية  مهارات  باكت�شاب  فُتعنى  االأدائية  االأهداف  اأما 
على  كالقدرة  معينة  لغوية  وظائف  اأداء  على  بالقدرة  د  حُتدَّ كفاءة  وم�شتويات 
يف  وخا�شة  العربية،  اللغة  مناهج  معظم  جدلية.  اأو  فل�شفية  موا�شيع  مناق�شة 
اجلامعات التي ال توجد فيها برامج لغة عربية كبرية، تتبنى االأهداف التعليمية 

انظر اإلى املرجع ال�شابق Roger Allen    �ض250-222.  )١(
واالأطر  االأكادميية  االأهداف  بني  اجلامعة.  يف  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  وهبة:  قا�شم   )2(

التعليمية. ق�شايا للنقا�ض ) اأعمال موؤمتر اجتاهات حديثة يف تعليم العربية كلغة ثانية(، �ض. ٦9١-
)٣( Mahdi Alosh: Learner, text and context in foreign language acquisition: AnArabic 

perspective.
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الفر�شة للطالب الكت�شاب  اإتاحة  الغالب هو  الأّن املق�شود من هذه الربامج يف 
معرفة عامة وقدرات لغوية ميكن تطويرها فيما بعد من خالل االنتقال اإلى برامج 
الدرا�شة يف بلد عربي. ولكن  اأو احل�شول على جتربة  اأكرث تخ�ش�شّية  اأو  اأكرب 
هناك اأي�شًا مناهج تركّز على اأهداف اأدائية خا�شة يف برامج العربية الكبرية. 
فمثاًل هناك مواد تركز على املحادثة باللغة العربية وتهدف اإلى اإي�شال الطالب 
اإلى م�شتوى حمدد من الكفاءة ال�شفهية ميكن قيا�شها مبا ي�شّمى فح�ض الكفاءة 

ال�شفهي والذي يتوّلى ترتيبه املجل�ض االأمريكي لتعليم اللغات االأجنبية)١(. 

العامة من معايري واأهداف  اأهدافها  العربية  اللغة  ت�شتقي العديد من مناهج 
ر�شمتها هيئات وطنية كاملعايري الوطنية يف تعّلم اللغة العربية والتي حتتوي على 
اللغة  لتعلم  اخلم�شة  االأهداف  وتتلخ�ض  معيارًا)2(.  ع�شر  واأحد  اأهداف  خم�شة 

العربية يف النقاط التالية:

التوا�شل عن طريق اال�شرتاك يف حمادثات باللغة العربية وفهم الن�شو�ض 	 
الكتابية وال�شفوّية وتقدمي معلومات عن موا�شيع خمتلفة.

واملمار�شات 	  املفاهيم  بني  العالقة  واإدراك  العربي  العامل  ثقافات  فهم 
الثقافية يف العامل العربي.

 ربط املعرفة اللغوية مبعرفة العلوم واملعارف املكتوبة بالعربية.	 

مقارنة اللغة العربية والثقافة العربية بلغة وثقافة املتعّلم.	 

 امل�شاركة يف اأن�شطة املجتمعات العربية داخل اأمريكا وخارجها.	 

)١( American Council on Teaching of Foreign Languages: ACTFL Proficiency 

guidelines.
)2(  National Standards in Foreign Language Education Project: Standards for foreign 

language learning in the 21st century. 3rd ed.
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ولكّن برامج اللغة العربية ال تتفق على اأهداف حمددة لتعّلم اللغة العربية وال 
على اآليات معّينة للو�شول اإلى هذه االأهداف مما يوؤثر �شلبًا على املنتج اللغوي وعلى 
تقييم الكفاءة اللغوية اأو املح�شول اللغوي للطالب وفق معايري وطنية، وهذا من اأهّم 
 التحديات التي تواجه مناهج اللغة العربية يف الواليات املّتحدة)١(. وترى بريينز)2(
اأ�شبح عبئًا  اللغوية قد  الكفاءة  العربية �شمن مفهوم  املناهج  اأهداف  اأن قولبة 
ثقياًل على مناهج اللغة العربية التي قد تتبّناه ظاهرًا وال توّظفه يف عملية بناء 

املنهاج وتدري�شه وتقييمه. 

العربية  اللغة  تعليم  تواجه  التي  التحدّيات  من  اأّن  اإلى  بريينز  و  وهبة  وي�شري 
هو الف�شل �شبه الكامل بني اأهداف �شفوف اللغة العربية واملواد االأكادميية يف 
اأن  وهبة  ويرى  العربية.  والل�شانيات  العربي  االأدب  كمواد  العربية  اللغة  برامج 
اأهداف املواد االأكادميية ال ت�شّب غالبًا يف اإطار تطوير الكفاءة اللغوية اأو املقدرة 
اللغوية للطالب بّل يف قالب فكري بحت، مّما يجعل برامج اللغة العربية وكاأّنها 
منق�شمة اإلى جمموعتني منف�شلتني من املناهج. ولكّن هناك مناهج -كتلك التي 
التعليم  تتبّنى  االأعمال(-  )اأو  والتجارة  وال�شحافة  االإعالم  و�شائل  على  ترّكز 
هذه  وتختلف  اللغوية.  الكفاءة  حركة  تتبناه  والذي  املحتوى  على  القائم  اللغوي 
حمددًا  نوعًا  ت�شتقطب  باأنها  االأخرى  العربية  اللغة  ف�شول  مناهج  عن  املناهج 
من الطالب. فمثاًل معظم املواد التي تركز على و�شائل االإعالم ت�شرتعي اهتمام 

الطالب املهتمني بالثقافة العربية واالأحداث ال�شيا�شية والعالقات الدولّية.

العربية  اللغة  تعليم  مناهج  الأهداف  بالن�شبة  اأي�شًا  ال�شائكة  الق�شايا  ومن 
هو  فكما  اأم)٣(.  كلغة  العربية  باللغة  للناطقني  اللغوية  الكفاءة  تعريف  م�شاألة 
الكفاءة  قريب من  اأو  موازي  م�شتوى  اإلى  الو�شول  املناهج  تعترب معظم  معلوم، 

انطر اإلى )وهبة( املرجع ال�شابق.  )١(
)2(  Heidi Byrnes: Of frameworks and the goals of collegiate foreign language education: 

Critical reflections (Applied Linguistics Review)  .24-1 .p

انظر اإلى املرجع ال�شابق Mahdi Alosh �ض ١0٣.   )٣(
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يف  هو  اخلالف  ولكن  التعليم.  لعملية  النهائي  الهدف  هو  اللغة  الأبناء  اللغوية 
والرباجماتي  االجتماعي  الُبعدين  ال�شّيما  الكفاءة  هذه  واأبعاد  معنى  حتديد 
يف  بينهما  واالنتقال  والعامية  الف�شحى  وا�شتخدام  فهم  على  والقدرة  للكفاءة 
اللغة  من  كاًل  اأّن  اإلى  االأمريكي  املجل�ض  معايري  اأ�شارت  وقد  اليومي.  اخلطاب 
الأبناء  اللغوية  الكفاءة  من  يتجّزء  ال  جزء  املحلّية  واللهجات  الف�شحى  العربية 
اللغة العربية وهدف يجب اأن ت�شعى له مناهج اللغة العربية القائمة على مفهوم 
اأهدافها  تربط  التي  العربية  اللغة  املناهج  يتطّلب من  اللغوّية)١(. وهذا  الكفاءة 
مبفهوم الكفاءة اللغوية اأن تقوم ب�شياغة معايري وم�شتويات الكفاءة اإّما حمليًا اأو 
بناًء على معايري موّحدة كاملعايري التي ر�شمها املجل�ض االأمريكي للغات االأجنبية 

والتي تخ�شع لتعديالت م�شتمّرة كان اآخرها عام 20١2 )2(.

يبتغيها  التي  واملقا�شد  املناهج  اأهداف  بني  توافق  بال�شرورة  هناك  ولي�ض 
والأن  العربية  تعلم  من  اأغرا�شهم  الختالف  وذلك  العربية؛  تعلم  من  الطالب 
معظم املناهج ال تعتمد على حتليل االحتياجات. كما اأّن برامج اللغة العربية ال 
اإن�شاء م�شاقات ومناهج م�شتقلة لطالب ذوي مقا�شد خمتلفة الأ�شباب  ت�شتطيع 
مادية وعملية، وخا�شة يف الربامج ال�شغرية التي ال حتتوي على عدد كبري من 
طالب اللغة العربية. اأحد االأ�شئلة التي �شاألها الباحث للطالب هو فيما اإذا كانت 
املناهج التعليمية متوافقة مع اأغرا�شهم التعليمية. وقد اأظهرت اإجابات الطالب 
والتي هي  اأهدافهم  املنهاج متوافقة مع  اأهداف  اأن  يرون  امل�شاركني  اأّن 87 من 
يف الغالب القدرة على ا�شتخدام وفهم اللغة العربية املكتوبة و امل�شموعة. بينما 
مع  تتوافق  ال  احلالية  املناهج  اأن  وت�شعني  ثمانية  اأ�شل  من  طالبًا   ١١ اأجاب 
اأهداف  اأن  اإلى  ذلك  الطالب  هوؤالء  بع�ض  وعزا  العربية.  تعّلم  من  مقا�شدهم 
اأنهم  اإلى  اأ�شاروا  االآخر  والبع�ض  متامًا.  وا�شحة  لي�شت  العربية  اللغة  مناهج 

American Council on Teaching of Foreign Languages انظر اإلى املرجع ال�شابق  )١(
)2( American Council
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معرفة  اأو  بالعربية  التحدث  اأو  بالعربية  القراءة  مثل  حمددة  مبهارة  مهتمني 
قواعد اللغة العربية. وهوؤالء بّينوا اأّن لهم اأغرا�ض حمددة من تعّلم اللغة العربية 
مثل العمل يف ال�شرق االأو�شط اأو يف احلكومة اأو قراءة الن�شو�ض االإ�شالمية مثل 

القراآن اأو التوا�شل مع العرب يف احلياة اليومية.
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المبحــث الثالث: محتوى التعليم أو المادة 
اللغوية  

�شياقات  �شمن  املوؤّطرة  والثقافية  اللغوية  املادة  التعليمي  باملحتوى  ُيق�شد 
وحوارات  ون�شو�ض  معلومات  �شكل  على  تقّدم  ما  غالبًا  تعليمية  ومواقف 
اللغة  جوانب  ببع�ض  االملام  على  الطالب  مل�شاعدة  وتدريبات  وقواعد  ومفردات 
امل�شاعدة  التعليمية  واملواد  الدرا�شي  الكتاب  ميثل  وا�شتخدامًا.  وممار�شًة  فهمًا 
العربية  اللغة  اإليها الطالب عادة لدرا�شة  يلجاأ  التي  اللغوية  املادة  اأهم م�شادر 
العربية  اللغة  مناهج  يف  التعليمية  املواد  اأهمية  تربز  و  ال�شف.  وخارج  داخل 
لطالب  املوجهة  االإ�شافية  التعليمية  امل�شادر  من  العديد  وجود  لعدم  خ�شو�شًا 
بني  الو�شل  �شالت  اأهم  اإحدى  متثل  اللغوية  واملادة  ثانية،  كلغة  العربية  اللغة 

املدر�ض والطالب، الأّنها حمور املقرر الدرا�شي وعملية التدري�ض وتقييم االأداء. 

1. لغة المادة اللغوية

العربية  اللغة  تعليم  العربية ويف  اللغة  اختيار مناهج  ال�شائكة يف  امل�شائل  من 
ب�شكل عام م�شاألة اللغة اأو اللهجة التي ينبغي تدري�شها. فبع�ض الباحثني يوؤيدون 
هذا  اأ�شحاب  ويرى  التدري�ض)١(.  عملية  يف  الف�شحى  العربية  اللغة  ا�شتخدام 
مهاراتهم  تطوير  من  الطالب  ميّكن  الف�شحى  العربية  اللغة  تعليم  اأّن  الراأي 
اليومية.  احلياة  مواقف  يف  بالف�شحى  التحدث  بال�شرورة  ولي�ض  التوا�شلية 
جامعي  حميط  يف  الف�شحى  تعليم  ُيعترب  اجتماعي،  لغوي  منظور  من  اأنه  كما 
الطالب  لدى  اأّن  كما  املرحلة اجلامعية.  منا�شب لطالب  م�شتوى جامعي  وعلى 
املتقدمني فر�شة درا�شة اللهجات العامية التي يريدونها يف �شفوف متخ�ش�شة 
يكون  اأن  التوّجه  هذا  اأ�شحاب  ويرف�ض  عربي.  بلد  يف  الدرا�شة  خالل  من  اأو 
يف  مهاراتهم  م�شتوى  عن  النظر  بغ�ض  العربية  للغة  بالن�شبة  اأميني  الطالب 

انظر اإلى املرجع ال�شابق  Alosh  �ض 87  )١(
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يف  الطالب  يتعلمه  ما  لكون  االجتاه  هذا  انُتقد  وقد  واال�شتماع)١(.  املحادثة 
العربية  اللغة  واأن  خا�شًة  اليومية  احلياة  يف  يجري  ما  يحاكي  ال  اجلامعة 
الذي  النقد  من  الرغم  وعلى  اليومي)2(،  التوا�شل  يف  ُت�شتخدم  قّلما  الف�شحى 
تعّر�ض له هذا التوّجه، فاإنه ميّثل النموذج ال�شائد يف معظم مناهج اللغة العربية 

منذ ال�شتينيات من القرن املا�شي. 

اليومي يف  التخاطب  لغة  الأنها  فقط؛  العامية  تدري�ض  يجب  اأّنه  اآخرون  ويرى 
العامل العربي، ال �شيما واأّن معظم الدرا�شات تبني اأن غر�ض الطالب االأ�شا�شي 
مثاًل  البحث  هذا  ففي  اللغة)٣(.  اأبناء  مع  التوا�شل  هو  العربية  اللغة  تعلم  من 
اأن غر�شهم االأ�شا�شي من تعلم اللغة هو  اأجاب ٣١.٦% من الطالب امل�شاركني 
هو  الرئي�شي  غر�شهم  باأن  القول  اإلى  بع�شهم  ذهب  بينما  العرب  مع  التوا�شل 
يف  العمل  اأو   )%١5.٣( العربية  البالد  يف  يحدث  ما  اأو  العربية  الثقافة  فهم 
اأو تراثهم  العربية بدينهم  اللغة  اأو الرتباط  اأو يف بلد عربي )٣8.8%(  اأمريكا 
التوجه  هذا  اعتماد  حال  ويف   .)%5.١( جامعية  متطلبات  الإمتام  اأو   )%9.2(
العربية  اللغة  طالب  الأن  العامية  اللهجات  من  لهجة  اختيار  كيفية  �شوؤال  يربز 
ثاٍن  حتدٍّ  وهناك  االأكرث،  على  لهجتني  اأو  واحدة  لهجة  باإتقان  ُيعنون  ما  غالبًا 
بالن�شبة لهذا التوجه وهو مدى قدرة الطالب يف هذه املناهج على التحدث يف 

)١( Raja Chouairi: Arabic to where? Some problems that ail the Arabic teaching industry 

(NECTFL Review: A Journal for K-16+ Foreign Language Educators) p 40.

)2( Jeremy Palmer: Arabic diglossia: Teaching only the standard variety is a disservice to 

students (Arizona Working Papers in SLA & Teaching).p 114

)٣( R. Kirk Belnap: Who’s taking Arabic and what on earth for? A survey of students in 

Arabic language programs (Al-‘Arabiyya). pp. 29-42. Ghassan Husseinali: Who is 

studying Arabic and why? A survey of Arabic students' pp. 111-122. Jeremy Palmer, 

look at previous footnote orientations at a major university (Foreign Language 

Annals). pp.395- 412
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مواقف ر�شمية اأو قراءة الن�شو�ض املكتوبة بالف�شحى اأو فهم اخلطاب الر�شمي 
و�شبه الر�شمي والذي تختلط غالبًا فيه الف�شحى بالعامية .

اأو  املدجمة  الطريقة  ي�شّمى  فيما  �شويًا  اللهجتني  على  تركز  الربامج  وبع�ض 
التعليم املتزامن للهجتني)١(، ويرى اأ�شحاب هذا التوّجه اأن الف�شحى والعامية 
جزاآن ال يتجزاآن من الكفاءة اللغوية الأبناء اللغة، ال�شيما املثقفني منهم، ولذلك 
وجب تدري�شهما معًا اإذا كان الغر�ض من التعليم هو الو�شول باملتعلم اإلى م�شتوى 
التوجه  اأّم، ويقوم هذا  العربية كلغة  باللغة  الناطقني  الكفاءة يوازي م�شتوى  يف 
واالجتماعي  اللغوي  ال�شياق  مراعاة  مع  معًا  والعامية  الف�شحى  ا�شتخدام  على 
ال�شحافة  مقتب�شة من  ن�شو�ض  الف�شحى يف  ا�شتخدام  يتم  فمثاًل  منهما.  لكل 
على  يعتمد  بالطبع  وهذا  اأ�شدقاء.  بني  درد�شة  العامية يف  ا�شتخدام  يتم  بينما 
معرفة تقريبه للمواقف والوظائف التي ميكن اأن ت�شتخدم فيها اللهجتني، وهذه 
املثقفني  »لغة  ا�شتخدام  الربامج  بع�ض  حاولت  وقد  بال�شرورة.  ثابتة  لي�شت 
املحكية« كو�شيط بني العامية والف�شحى، كما يف جامعة جون هبكنز ولكن هذا 
التوجه اآخذ اإلى اال�شمحالل ب�شبب �شعوبة تعريف هذه اللغة الو�شيط وميزاتها 
ميكن  الذي  الوقت  �شيق  الطريقة  هذه  تواجه  التي  التحديات  ومن  اللغوية)2(. 
وهذا  بينهما.  الدرا�شي  الوقت  تق�شيم  عند  والعامّية  للف�شحى  تخ�شي�شه 
التحدي قائم حتى عندما ُتدّر�ض العامية والف�شحى بالتعاقب يف نف�ض املنهاج، 

وهذا التعاقب مو�شع جدل فيما يخ�ّض برتتيب تدري�ض الف�شحى والعامّية.

)١( Mahmoud Al-Batal: Diglossia, proficiency, and the teaching of Arabic in the U.S.: 

The need for an alternative approach (The Arabic language in America) . pp. 53-443. 
Munther Younes: Integrating the colloquial with Fusha in the Arabic-as-a- Foreign-
Language classroom (Handbook for Arabic language teaching    professionals in the 

21st century) . pp. 157-166

)2( Abdulkafi Albirini: Modern Arabic sociolinguistics: Diglossia, codeswitching, 
attitudes, and identity. Dilworth Parkinson: Egypt: Language situation (The 
Encyclopedia of language and linguistics, Vol. 3). p.1100-1101 p. 91. Mahdi Alosh, 
Look at previous footnote
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الف�شحى  اكت�شاب  اأو جتاربهم يف  راأيهم  البحث عن  امل�شاركون يف  �ُشئل  وقد 
والعامية معًا، واأ�شار معظمهم )٦٣.٣%( اأّن هذا من اأ�شعب جوانب تعلم اللغة 
املعامل يف  وا�شحة  لي�شت  والعامية  الف�شحى  الفروق بني  واأن  �شّيما  ال  العربية، 
بع�ض االأحيان، كما اأن البع�ض نّوه اإلى اأّن الوقت املخ�ش�ض لتعّلم اللغة العربية ال 
ي�شمح بدرا�شة الف�شحى والعامّية معًا. كما اأّكد بع�ض امل�شاركني اأّن اللغة العامية 
املنهاج.  يتبّناها  التي  اللهجة  لي�شت  هي  وا�شتخدامها  تعّلمها  اإلى  ي�شعون  التي 
باملقابل اأ�شاد ٣٦.7% من امل�شاركني بدرا�شة العامية والف�شحى معًا؛ الأّن ذلك 
براأيهم يتيح للطالب التعرف على واقع الثنائية اللغوية يف العامل العربي ويطلعهم 
على لغتني )اأو لهجتني( يتم ا�شتخدامهما ب�شكل وا�شع يف احلياة اليومية، ولكن 
جزءًا من هذه املجموعة عرّب عن تف�شيله لدرا�شة الف�شحى والعامية بالتعاقب 

لتفادي اخللط الناجم عن تداخلهما يف العملية التعليمية.

العربية  اللغة  مناهج  العاملني يف  بني  توافق  يوجد  ال  اأنه  القول  عمومًا ميكن 
على  العامية  تقدمي  حول  اأو  تدري�شها  يجب  التي  اللغة  حول  اللغة  ومدر�شي 
اأو الف�شحى على العامية يف املناهج التي تتبّنى كليهما، ويرجع هذا  الف�شحى 
اخلالف اإلى اختالف وجهة النظر حول هدف تعليم اللغة العربية واالأ�ش�ض التي 

يجب اأن ُتبنى عليه هذه املناهج. 

2. الكتاب المدرسي: 

هناك عدد ال باأ�ض به من الكتب الدرا�شية لتعليم اللغة العربية منها ما يركّز 
على الرتكيب اللغوي ب�شكل خا�ض كما يف العربية الف�شحى  للمبتدئني)١( ومنها 
ما ُيعنى باملقدرة اللغوية واال�شتخدام اللغوي مثل عربية النا�ض)2(والكتاب يف تعّلم 

)١( Peter Abboud and Ernest McCarus: Elementary modern standard Arabic.

(2) Munther Younes, Makda Weatherspoon, and Maha Foster: ‘Arabiyyat Al-Nass, part I 
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الكتب على الف�شحى ب�شفة رئي�شية  واأهاًل و�شهاًل)2(. وتركز بع�ض   )١( العربية 
يركز على  ما  ومنها  للحياة)٤(.  والعربية  االأ�شا�شي)٣(  الكتاب  كما هو احلال يف 
الف�شحى اأكرث من العامية ويتدرج يف ا�شتخدام العامية كلما زادت معرفة الطالب 
باللغة كما يف اأهاًل و�شهاًل، ومنها ما يويل اهتمامًا �شبه مت�شاٍو بالف�شحى والعامية 
يهتم  وبع�شها  العربية.  اللغة  تعلم  للكتاب يف  الثالثة  الن�شخة  كما هو احلال يف 
بلهجة عربية واحدة كما يف �شل�شلة كلمني عربي ب�شوي�ض)5(. ودرد�شة)٦(ومنهاج 
 يف العربية ال�شامية)7(، و�شو يف ما يف)8( والعربية ال�شامية لغري الناطقني بها)9(

والعربية العراقية احلديثة)١0(، لهجة اخلليج العاّمية)١١(و غريها. 

وقد بنيت هذه الكتب على نظريات ومبادئ واجتاهات متباينة بالن�شبة ملعنى 
اللغة واكت�شابها ودورها يف املجتمع واأهميتها للمتعلمني، و ميكن اأن ن�شت�شف هذه 
النظريات واالجتاهات من خالل حمتويات هذه الكتب رغم اأّن معظمها ال يحتوي 
على معلومات مف�شلة عن املبادئ التي بنيت عليها. فمثاًل تتاأّثر املادة التعليمية 
يف هذه الكتب بوجهة نظر املوؤلفني بالن�شبة ال�شتخدام الف�شحى والعامية. فمثاًل 
والكتابة  للقراءة  اأهمية خا�شة  الف�شحى  تركز على  التي  الكتب  تويل  ما  غالبًا 
(1) Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, and Abbas Al-Tonsi: Al-Kitab fii ta‘allum al-

‘Arabiyya: A textbook for beginning Arabic, 3rd ed.
(2)  Mahdi Alosh and Allen Clark: Ahlan wa sahlan: Functional modern standard  Arabic 

for beginners, 2nd ed.

(3) Badawi, El-said: al-Kitab al-asasi: A basic course for teaching Arabic to non-native 

speakers: Vol. 3

(4) Bassam Frangieh: Arabic for life.

(6) Samia Louis: Kallimni ‘Arabi Bishweesh.

(7) Mustafa Mughazy: Dardasha: Let’s speak Egyptian Arabic.

(8) Ernest McCarus, Hamdi Qafisheh, Raji Rammuny: A course in Levantine Arabic.

(9) Raja Chouairi & Mahdi Alosh: Shou fi ma fi?: Intermediate Levantine Arabic.

(10) Lutfi Hussein: Levantine Arabic for non-natives: A proficiency-oriented approach.

(11) Yasin Alkalesi: Modern Iraqi Arabic: A textbook . 
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والقواعد وغالبًا ما تت�شمن ن�شو�شًا يرتبط ا�شتخدامها بالف�شحى كالن�شو�ض 
ال�شحفية واالأدبية والدينية والتاريخية والر�شائل واملذّكرات. واأحيانَا ي�شتخدم 
اأو  االإعالم  و�شائل  من  ماأخوذة  مرئية  اأو  �شوتية  مقاطع  الكتب  من  النوع  هذا 
مبنّية على مواقف تتطلب ا�شتخدام الف�شحى يف الغالب )حما�شرة جامعية(. 
حتاكي  حوارية  مقاطع  تت�شمن  ما  فغالبًا  العامية  على  تركز  التي  الكتب  اأما 
وقّلما  وغريه.  وال�شينما  واملطعم  وال�شوق  والعمل  البيت  يف  اليومية  املحادثات 
حتتوي هذه الكتب على ن�شو�ض قراءة اأدبية اأو اأن�شطة كتابة مطّولة، اأما الكتب 
التي تدر�ض اللهجتني معًا فغالبًا ما حتتوي على مزيج من الن�شو�ض واحلوارات 
للم�شمون  االجتماعي  ال�شياق  مع  تتنا�شب  خمتلفة  موا�شيع  على  تركز  التي 

اللغوي.

ت�شتند معظم الكتب احلديثة يف بنائها على مفهوم التطوير التدريجي للكفاءة 
بناًء على معايري   واأن�شطته  الكتاب  وترتيب حمتويات  اإن�شاء  يتم  بحيث  اللغوية  
وم�شتويات كفاءة حمددة م�شبقا)١(، وي�شتطيع الطالب التدّرج يف هذه امل�شتويات 
بطبيعة  يعني  ال  وهذا  اللغوي،  املنهاج  على  غالبًا  القائم  اللغوي  بقدر حت�شيله 
احلال اأن كل املدّر�شني امل�شتخدمني للكتاب الدرا�شي يوّظفونه لبناء كفاءة لغوية 
للطالب)2(. فكما اأ�شار وهبة)٣(، يف كثري من االأحيان ي�شتخدم نف�ض الكتاب يف 
اأّن معظم  كما  وا�شح،  ب�شكل  متباينة  وتقييم  تعليم  اأهداف وطرق  مناهج ذات 
ا�شتهداف  خالل  من  وذلك  اأدائية  اأهداف  اعتماد  اإلى  تتّجه  املتوفرة  الكتب 
عنا�شر لغوية توؤّطر يف موا�شيع و�شياقات حمددة ترتبط بوظائف لغوية حمددة. 
اإطار  يف  اليومي  الروتيني  الن�شاط  �شياق  يف  امل�شارع  الفعل  تعليم  يتم  فمثاًل 
احلديث عن الدرا�شة اجلامعية، ويف هذه احلالة تكون الوظيفة املق�شودة هي 
واال�شتحمام  االعتيادية كاال�شتيقاظ  اليومية  االأعمال  التحّدث عن  القدرة على 

)١(  انظر اإلى وهبة املرجع ال�شابق، �ض. ٦99
نف�ض املرجع.  )2(
نف�ض املرجع.  )٣(
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وم�شاهد  الغداء  وتناول  املحا�شرات  وح�شور  للجامعة  واخلروج  القهوة  و�شرب 
التلفاز اإلى اآخر ما هنالك من اأعمال يومية اعتيادية. وتوؤّطر الوظائف اللغوية 
التي ي�شعى املنهج لتنميتها عند الطالب )كالتحية والتعريف باالآخرين وحت�شري 
والطعام  الريا�شة  موا�شيع  �شياق  الريا�شية وغريها( يف  والتمرينات  الوجبات 
وال�شكن وال�شفر وغريها. وقد تتداخل هذه الوظائف واملوا�شيع اإلى حّد كبري يف 

بع�ض الكتب يف حني تكون اأكرث و�شوحًا يف بع�شها االآخر. 

اأّما بالن�شبة ملحتويات الكتب الدرا�شية، فمعظم الكتب التي ال ترّكز على العامية 
واال�شتماع  املحادثة  وهي  االأربع،  الرئي�شية  اللغوية  املهارات  تنمية  اإلى  ت�شعى 
للقراءة  مكّر�شة  الواحد  الدر�ض  من  اأجزاًء  جند  ما  وغالبًا  والكتابة،  والقراءة 
تتفاوت يف  الدرا�شية  الكتب  ولكن  واملحادثة.  والكتابة  اأخرى لال�شتماع  واأجزاًء 
على  الدرا�شية  الكتب  كل  وحتتوي  املهارات.  هذه  من  لكٍل  املخ�ش�شة  امل�شاحة 
الف�شل  يف  الطالب  ينجزه  بع�شها  الطالب  تعلمه  ما  لتعزيز  ومتارين  اأن�شطة 
وبع�شها يف خارج الف�شل. ويعتمد بع�ض هذه االأن�شطة والتمارين على العمل يف 
جمموعات اأو العمل الفردي، وبع�شها يعتمد على التوا�شل والتفاعل بني الطالب 
اأن�شطة ميكانيكية. وهذا التنّوع رمبا هدفه مراعاة الفروق  وبع�شها يعتمد على 
الفردية للطالب واختالف طرق تعلمهم للغة. ويف حني اأن بع�ض الكتب القدمية 
احلديثة  الكتب  معظم  اأن  جند  العربية  الثقافة  درا�شة  من  ن�شبي  ب�شكل  خلت 
اأن�شطة  ت�شّم  فهي  ولذلك  املنهاج،  من  يتجزء  ال  جزءًا  العربية  الثقافة  تعترب 

ثقافية عديدة)١(.

وقد �ُشئل الطالب يف اجلامعات الثالث عن اآرائهم بالكتب التي ت�شتخدم يف 
تعليم اللغة العربية مع العلم اأن هذه اجلامعات ت�شتخدم ثالث كتب خمتلفة. وقد 
اأو�شح الباحث اأن ال�شوؤال يتعلق بكل الكتب التي ا�شتخدمها الطالب ولي�ض الكتب 

(1) Mahmoud Al-Batal: Toward cultural proficiency in Arabic (Foreign Language Annals). 

p, 443-53.
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التي كانوا ي�شتخدمونها يف الف�شل الدرا�شي الذي مت فيه جمع املعلومات منهم 
وهو ف�شل اخلريف 20١٤. وقد كانت اإجابات الطالب اإيجابية يف الغالب. ومن 
النقاط االإيجابية التي ذكرها الطالب هو وجود عدد جّيد من الكتب املدر�شية 
بنوعية جيدة واحتواء معظمها على مقاطع اأ�شرطة مدجمة حتتوي على مقاطع 
ا�شتماع واأحيانًا اأن�شطة متعددة ت�شمل املهارات اللغوية االأربع. كما اأ�شاد الطالب 
بالثقافة  معرفتهم  تعّزز  ثقافية  واأن�شطة  مالحظات  على  الكتب  هذه  باحتواء 
العربية. ولكن بع�ض الطالب اأ�شاروا اإلى بع�ض مواطن ال�شعف يف بع�ض الكتب 
الن�شاط  اأو  الن�ّض  اأو  الدر�ض  نف�ض  يف  والف�شحى  للعامية  كدجمها  امل�شتخدمة 
اأحيانًا، واعتربوا اأن ذلك ي�شّكل ت�شوي�شًا على تعّلمهم للغة، كما اأن بع�ض الطالب 
اإلى التنظيم والتدّرج املنطقي يف املادة اللغوية  اإلى افتقار بع�ض الكتب  اأ�شاروا 

وخا�شة فيما يخ�ّض املفردات. 

امل�شتوى  وراء  ما  الطالب  لغة  تطوير  اإلى  ت�شعى  التي  للمناهج  بالن�شبة  اأما 
املتقدم كما هو احلال يف اجلامعات التي حتتوي على برامج لغة عربية كبرية، 
كتبًا  املناهج  بع�ض  ت�شتخدم  باأ�شلوبني.  املناهج  هذه  مع  يتعاملون  فاملدر�شون 
تدر�ض  اأمريكية  جامعة  من  اأكرث  هناك  فمثاَل  اللغوية.  املادة  تتناول  من�شورة 
مناهج يف لغة و�شائل االعالم وت�شتخدم كتبًا متخ�ش�شة مثل »لغة و�شائل االإعالم 
اأو »دعونا نقراأ  اأو »لغة و�شائل االإعالم العربية للم�شتوى املتقدم«)2(  العربية«)١( 
�شل�شلة  م�شتخدمًا  واالأعمال  التجارة  لغة  يدر�ض  وبع�شها  العربية«)٣(،  ال�شحف 
بجمع  املدر�شون  يقوم  اأحيانًا  ولكن  التجارية«)٤(  لل�شوؤون  العربية  »اللغة  كتب 

(1) Alaa Elgibali Nevenka Korica Sullivan: Media Arabic: A coursebook for reading 

Arabic news. Julia Ashtiany Bray: Media Arabic.

(2) Mustapha Lahlali: Advanced media Arabic.

(3)  Howard D. Rowland: Let’s read the Arabic newspapers.

(4) Raji Rammuny: Business Arabic, intermediate level: Language, culture and 

communication.
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يتطرق  التي  واملوا�شيع  اأهدافهم  مع  يتنا�شب  ب�شكل  باأنف�شهم  اللغوية  املادة 
اإليها املنهاج، ورغم اأن هذه املنحى يتطلب وقتًا وجهدًا كبريًا  اإال اأن كثريًا من 
اإليه  يربو  ما  التطابق بني  ناحية  فوائد كثرية خا�شة من  له  اأن  يرون  املدر�شني 

املنهاج واملوا�شيع والن�شاطات التي يختارها املدر�ض.

3. المواد التعليمية اإلضافية:

اأو نوعية املادة  ال يوجد كتاب كامل بغ�ض النظر عن نوعية الكتاب الدرا�شي 
اللغوية التي يت�شمنها. حتى ولو افرت�شنا وجود كتاب بهذه النوعية فاإنه لن يلبي 
يتبّناها  التي  واالأن�شطة  التعليم  طرق  مع  يتما�شى  اأو  الطالب  جميع  احتياجات 
�شرورة  يكون  اإ�شافية  لغوية  مواد  ا�شتخدام  فاإن  ولذلك  خمتلفون.  مدر�شون 
م�شاعدة  مواد  الكتب  بع�ض  ي�شاحب  عندما  حتى  االأحيان  معظم  يف  تعليمية 
على  واطالعي  العربية  اللغة  تعليم  يف  جتربتي  خالل  من  االإلكرتونية.  كاملواد 
تعليمية  مواد  �شبع  هناك  فاإّن  اأمريكية،  جامعة  من  اأكرث  يف  برنامج  من  اأكرث 

رئي�شة اأو م�شادر تعليمية ي�شتخدمها املدر�شون يف تعليمهم للغة العربية. 

ال�شور 	  اأفالم  اأو  الفيديو  مقاطع  مثل  االإنرتنت  من  م�شتقاة  لغوية  مواد 
النوع  حتت  وينطوي  املرئية.  وامل�شاعدات  وال�شور  يوتيوب  على  املتحركة 
واأحيانًا ال  االإنرتنت،  املتوفرة على  والتدوينات  واالأخبار  املقاالت  املواد  من 
ميكن احل�شول على هذه املواد ب�شهولة، خا�شّة لطالب املراحل االأولية، الأّن 

البحث عن املواد املنا�شبة يتطلب جهدًا ووقتًا من املدر�ض. 

برامج 	  معظم  ويف  وجماّلت،  وجرائد  وق�ش�ض  كتب  من  م�شتمّدة  مواد 
الق�ش�ض  العربية هناك مكتبات �شغرية حتتوي على جمموعة من  اللغة 
واجلرائد واملجالت والكتب العربية، فمثاًل ق�ش�ض كليلة ودمنة وق�ش�ض 
األف ليلة وليلة ونوادر جحا يتم ا�شتخدامها يف بع�ض الربامج، وجمالت 
متفاوتة  لغوية  ملراحل  منا�شبة  ون�شيم  وماجد  وبا�شم  العربي  الطفل  مثل 
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العربية  الق�ش�ض  بع�ض  وهناك  اإ�شافية،  كمواد  املدر�شون  ي�شتخدمها 
مع  تتنا�شب  كي  ومب�شط  �شيق  ب�شكل  �شياغتها  املدر�شني  بع�ض  اأعاد 
يف  يون�ض  منذر  مثاًل  به  قام  ما  وهذا  ثانية.  كلغة  العربية  اللغة  طالب 

ق�ش�ض كليلة ودمنة)١(. 

مواد موّجهة لطالب اللغة العربية كلغة ثانية مثل برنامج »اأ�شوات عربية« 	 
الذي ي�شرف عليه ابراهيم بو �شواب من جامعة االأخوين يف املغرب. هذه 
املجال.  هذا  خلدمة  وجهدهم  وقتهم  كّر�شوا  متربعون  اأن�شاأها  الربامج 
على  التدريب  من  كنوع  باأنف�شهم  العربية  يدر�شون  لطالب  مفيدة  وهي 
مهارات اال�شتماع واملحادثة ب�شكل خا�ض. تت�ّشم هذه الربامج باأّنها عامة 
جدًا ولذلك ال ميكن للمدر�ض اأن ي�شتثمرها يف الف�شل اإال اإذا كان الق�شد 

هو توفري فر�ض لال�شتماع الع�شوائي للغة.

األعاب لغوية ت�شتخدم  �شورًا واأن�شطة ي�شتطيع الطالب من خاللها ا�شتخدام 	 
من  م�شتخدمها  مُتّكن  الثانية«  »احلياة  لعبة  فمثاًل  �شيق.  باأ�شلوب  اللغة 
واأ�شياء جديدة  واأ�شخا�ض  اأماكن  تقّم�ض �شخ�شية خيالية والتعرف على 
اأ�شياء  ا�شتك�شاف  فر�شة  الطالب  يعطي  وهذا  العربية،  باللغة  بع�شها 
اأكرث  األعاب  وهناك  اللعبة،  �شخ�شيات  مع  والتفاعل  جديدة  وكلمات 
ب�شاطة مثل لعبة »�شامين يقول« والتي ي�شتخدمها بع�ض املدر�شني مع �شور 
�شيء  واإ�شفاء  واملفردات  النحوية  القواعد  بع�ض  على  للتدريب  ر�شوم  اأو 

من املتعة على تعّلم هذه القواعد. 

اإ�شافية 	  فر�ض  لتقدمي  العربية  اللغة  برامج  جّهزتها  اإلكرتونية  مواقع 
يف  اأونالين«  »العربية  برنامج  مثل  الف�شل  خارج  العربية  اللغة  لدرا�شة 
جامعة اإلينوي والذي بداأه العبا�ض بن ماأمون، وهذا الربنامج يحتوي على 
متارين تركز ب�شكل خا�ض على احلروف العربية واأ�شواتها بحيث يتمكن 
(1) Munther Younes: Kalila wa Dimna: For students of Arabic.
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الطالب املبتدئ من ق�شاء وقت اأكرث يف التدّرب على احلروف واالأ�شوات 
خارج الف�شل بداًل من ق�شاء وقت طويل على تعليم هذه احلروف داخل 
املتو�شط  امل�شتويني  يف  للطالب  قراءة  ن�شو�ض  اأي�شًا  هناك  الف�شل. 
واملتقدم حتتوي على اأ�شئلة ا�شتيعاب واأن�شطة اأخرى، وتهدف هذه الربامج 
ال�شّف،  اللغوية خارج  اإ�شافية للطالب ملمار�شة مهاراتهم  الإتاحة فر�ض 

ولكن بع�ض املدر�شني ي�شتخدمونها داخل الف�شل اأحيانًا.   

�شركات 	  مع  عقودًا  اأبرمت  االأمريكية  اجلامعات  بع�ض  تلفزيون.  برامج 
تعليمية متخ�ش�شة بحيث يتم بث بع�ض القنوات الف�شائية بلغات متعددة 
ف�شائية  قنوات  لطالبها  تقّدم  اإلينوي  جامعة  فمثاًل  العربية،  ومنها 
منها  و  االآ�شيوية  اللغات  بع�ض  اإلى  باالإ�شافة  االأوربية  اللغات  مبعظم 
اإلى  لال�شتماع  اللغوي  املخترب  اإلى  الذهاب  الطالب  وي�شتطيع  العربية. 
هذه القنوات، وغالبًا ما يكون هناك يف املخترب معيد للغة عربية مهمته 

م�شاعدة الطالب واالجابة على اأ�شئلتهم عند اللزوم. 

ال 	  عندما  حمدد  ن�شاط  اأجل  من  باأنف�شهم  املدر�شون  يوؤّلفها  التي  املواد 
تتوفر املادة املطلوبة يف اأٍي من املواد االآنف ذكرها، فمثاًل بع�ض املدر�شني 
للطالب  ويقدمونها  االنرتنت  املتوفرة على  االأخبار  بع�ض  يعيدون �شياغة 
ودون  الدقيقة  التفا�شيل  اخلو�ض يف  دون  مب�شط  ق�شري  �شكل خرب  على 
وبع�ض  ب�شلة،  املنهاج  اإلى  متت  ال  قد  تعابري  ا�شتخدام  اإلى  احلاجة 
رون جداول واأوراق عمل واأوراق ن�شاط  املدر�شني ير�شمون �شورا اأو يح�شّ

وما اإلى ذلك.
ُي�شتثمر  املواد  هذه  فبع�ض  �شتى.  الأغرا�ض  التعليمية  املواد  هذه  ُت�شتثمر 
بالدرجة  يعتمد  وهذا  ا�شتماع.  اأو  قراءة  ن�شاط  �شياق  يف  الدرا�شي  الف�شل  يف 
املنهاج  وموا�شيع  اأهداف  مع  من�شجمة  اللغوية  املادة  كانت  اإذا  ما  على  االأولى 
الدرا�شي.  املنهاج  يتبناها  التي  اللغوية  والوظائف  الطالب  وم�شتوى  الدرا�شي 
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لدى  اللغوي  ال�شعف  جوانب  ترميم  يف  يتمّثل  املواد  لهذه  ثاٍن  توظيف  وهناك 
بع�ض الطالب اأو توفري مواد اإ�شافية للطالب املتمّيزين، وخا�شة الطالب الذين 
�شنحت لهم فر�شة تعلم اللغة العربية يف بلد عربي اأو الطالب الذين لهم جذور 
الذين  للطالب  �شخ�شي  ا�شتخدام  هو  الثالث  واال�شتخدام  اإ�شالمية،  اأو  عربية 
اأو  حمددة  لغوية  مهارات  لتطوير  فردي  ب�شكل  املواد  هذه  با�شتعمال  يرغبون 

ملمار�شة مهارات اللغة خارج ال�شّف.  

بالثقافة  خا�شة  مواد  املدر�شني  بع�ض  ي�شتخدم  املواد  هذه  اإلى  باالإ�شافة 
ال�شالة  و�شجادات  العربية  واملاأكوالت  التقليدية  العربية  املالب�ض  مثل  العربية 
واملنحوتات التي حتوي اخلط العربي والنقو�ض العربية وال�شور التي ُيخّط عليها 
اآيات قراآنية الإغناء اجلانب الثقايف لدى الطالب واأحيانًا لتوفري ال�شياق املنا�شب 
لال�شتخدام اللغوي. فمثاًل يلجاأ بع�ض املدر�شني اإلى تعليم كلمات متعلقة بالطعام 
العربي وحت�شري الوجبات العربية من خالل در�ض عملي يف الطبخ العربي. ومن 
التحدّيات التي يواجهها املدر�شون عند بحثهم عن مواد ثقافية النق�ض الوا�شح 
و�شّيقة.  تعليمية  بطريقة  العربية  الثقافة  على  تركز  التي  التعليمية  املواد  يف 
العربية  اللغة  لطالب  املوّجهة  املواد  يف  وا�شحا  نق�شا  هناك  اأّن  هو  واحلقيقة 
كلغة ثانية ب�شكل عام وخا�شة للطالب املبتدئني والذين هم اأحوج ما يكونون اإلى 
هذه املواد يف املراحل االأولى من درا�شة العربية، كما اأّن هناك �شعوبة يف اإيجاد 
مواد درا�شية تن�شجم مع االأهداف واملوا�شيع والوظائف اللغوية التي يركز عليها 

املنهاج. 

ي�شتخدمون  مدر�شيهم  كان  اإذا  عّما  البحث  يف  امل�شاركون  الطالب  �شئل  وقد 
املواد، وقد ذكر كل  اآرائهم بهذه  و عن  العربية  اللغة  اإ�شافية يف تدري�ض  موادًا 
امل�شاركني تقريبًا اأّن مدر�شيهم ي�شتعملون مواد اإ�شافية يف تدري�شهم، ومن املواد 
واأنها  �شفوفهم  يف  وفاعلية  بنجاح  ت�شتخدم  اأنها  الطالب  ذكر  التي  االإ�شافية 
والفيديوهات  العمل  واأوراق  التوزيع  ن�شرات  العربية  للغة  تعّلمهم  يف  ت�شاعدهم 
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بالن�شبة  اأما  الثقافية.  العربية والق�ش�ض الق�شرية واالأخبار واملواد  واملو�شيقى 
فت�شمل  ا�شتخدامها  زيادة  اأو  اإ�شافتها  الطالب  اقرتح  التي  االإ�شافية  للمواد 
الفيديوهات ون�شو�ض القراءة واملواد الثقافية وجداول بالقواعد النحوية. ولكن 
ب�شكل عام تبنّي اأّن معظم الطاّلب ينظرون باإيجابية للمواد االإ�شافية يف املنهاج 

ويرون فيها �شرورة الإغناء عملية التعليم وتنوع املدخل اللغوي.   
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المبحــث الرابع: طرق وآليات عملية التعليم
اأغرا�شها  و  املناهج  نوعية  باختالف  العربية  اللغة  تعليم  طرق  تختلف 
وباختالف املدر�شني واأ�شاليبهم التعليمية. فمثاًل يقوم برنامج مدلربي ال�شيفي 
ت�شتخدم  ال  بيئة  يف  الكّلي  االنغما�ض  طريقة  على  العربية  اللغة  تعليم  على 
بتاتا)١( االنكليزية  اللغة  ا�شتخدام  من  الطالب  ومينع  العربية  اللغة  اإال   فيها 
اإال  ي�شتخدموا  اأال  عهد  وثيقة  بالربنامج  امللتحقني  يوقع  الربنامج  بداية  ففي   .
با�شتخدام  االلتزام  عليهم  اأّن  يعني  وهذا  الربنامج،  مدة  طوال  العربية  اللغة 
الريا�شية  ال�شالة  و  الطالب  �شكن  و  املطعم  و  ال�شف  يف  حديثهم  يف  العربية 
اأثناء  بل  الف�شل فقط  اللغة يف  يكت�شبون  الربنامج ال  والطالب يف هذا  وغريه. 
وم�شاهدتهم  عربية  ملو�شيقى  وا�شتماعهم  العربية  باللغة  ملحا�شرات  ح�شورهم 
اأفالم عربية واأن�شطة اأخرى عديدة. ويتوا�شل املدر�شون والطالب باللغة العربية 
ح�شرًا طوال مدة الربنامج، وميكن للطالب اأن يت�شّلوا باملدر�شني يف اأي وقت 

من اليوم لل�شوؤال عن اأي مو�شوع يتعلق بدرا�شتهم اللغوية. 

وطريقة االنغما�ض الكّلي هو ما ت�شعى اإليه معظم برامج الدرا�شة يف بلد عربي 
من  نوعني  وهناك  اأمريكا)2(.  يف  العربية  اللغة  برامج  معظم  يف  تتواجد  والتي 
املناهج، ففي بع�ض اجلامعات كما يف جامعة والية يوتا وجامعة فرجينيا وغريها 
واجلامعة  االأمريكية  اجلامعة  بني  بالتوافق  املتعددة  واأبعاده  املنهاج  ُيحدد 
ملدة حوايل  العربية  للغة  يومية  درا�شة  على  املنهاج  يحتوي  ما  وغالبًا  امل�شيفة، 
اأن�شطة  يف  يتمّثل  ثقايف  جانب  على  املنهاج  يحتوي  كما  تقريبًا.  �شاعات  خم�ض 
ثقافية مثل زيارات ورحالت وحما�شرات ومقابالت، وُيطلب من الطالب تدوين 

(1) McCarus, E.: History of Arabic study in the United States (The Arabic language in 

America: A sociolinguistic study of a growing bilingual community in the U.S) p 216.

(2) Mohammed Sawaie: International Arabic language programs (Handbook for Arabic 

language teaching professionals in the 21st century) ، p371-378.
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اإلى  ُت�شّلم  يومية  بكتابة مذكرات  الطالب  يطالب  كما  العربية.  باللغة  جتاربهم 
الطالب  من  ُيطلب  واأحيانًا  الربنامج،  نهاية  يف  اأو  اأ�شبوعيًا  امل�شرف  املدر�ض 
اخت�شا�شاتهم  مع  تتنا�شب  العربية  باللغة  م�شغرة  اأبحاث  كتابة  املتقدمني 
البلد  يف  ال�شحافة  عن  الكتابة  اإلى  ال�شحافة  طالب  يعمد  فمثاًل  اجلامعية. 
امل�شيف ويعمد طالب التاريخ بالكتابة عن جانب من جوانب تاريخ البلد امل�شيف. 
وتبتعث بع�ض اجلامعات االأمريكية طالبها اإلى جامعات عربية بناًء على اتفاق 
�شنة  اأو  درا�شي  ف�شل  الطالب  هوؤالء  يق�شي  ما  وغالبًا  اجلامعتني.  بني  م�شبق 
كاملة يف البلد امل�شيف. ويف هذه احلالة، يكون منهاج الدرا�شة منهاجًا حتدده 

اجلامعة امل�شيفة ويقوم اأي�شًا على االنغما�ض الكّلي يف بيئة عربية. 

وبا�شتثناء هذين النوعني من املناهج فاإن معظم مناهج اللغة العربي ت�شتند-
على االأقل نظريًا- على طريقة تعليم اللغة العربية بطريقة توا�شلية تبتعد عن 
اأ�شلوب االإلقاء وت�شعى اإلى اإ�شغال الطالب باأن�شطة تفاعلية وظيفية يتعلمون بها 
اللغة عن طريق اال�شتخدام الوظيفي ولي�ض عن طريق التعليم الروتيني للقواعد 
واملفردات)١(. وهذا يف احلقيقة ما تذكره معظم املقررات الدرا�شية التي ت�شّرح 
بالطريقة التي تتبناها يف تعليم اللغة العربية. وكما اأ�شار عدد من الباحثني فاإن 
بتطبيق  املتعلقة  التفا�شيل  فاإن  ولذلك  التحديد)2(،  �شعبة  تبقى  الطريقة  هذه 
هذه الطريقة يف الف�شل تعود للمدّر�ض. فمثاًل عند تعليم قاعدة نحوية ما كنفي 
الفعل امل�شارع، قد ال ُتدّر�ض القاعدة النحوية ب�شكل مبا�شر اأو علني ولكّن ُتوؤّطر 
الطالب  يحّبها  التي  وامل�شروبات  املاأكوالت  كمحادثة عن  توا�شلي  ن�شاط  �شمن 
الطالب  اأّن  طاملا  بتاتًا  اللغوية  القاعدة  اإلى  ُي�شار  ال  واأحيانًا  يحبونها.  ال  اأو 
ا�شتوعبوها واأح�شنوا ا�شتخدامها اأو قد ُيلفت انتباه الطالب اإلى القاعدة اللغوية 
املدّر�ض  يبداأ  واأحيانًا  توا�شلي.  �شياق  يف  ا�شتخدامها  على  الطالب  تدريب  بعد 

)١(   انظر اإلى وهبة املرجع ال�شابق، �ض. ٦99.
)2( Rod Ellis: Instructed second language acquisition: A literature review.
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ب�شرح القاعدة اللغوية اأواًل ثم يطلب من الطالب ا�شتخدامها يف اإطار توا�شلي 
بعد التاأكد من فهم الطالب للقاعدة. هذا ال يعني اأن الطرق التقليدية يف تعليم 
اللغة العربية والتي تركز على القواعد وحفظ املفردات غائبة متاما عن امل�شهد 

اللغوي ل�شفوف اللغة العربية، ولكنها حمدودة النطاق. 

ب�شكل  االأمريكية  اجلامعات  يف  املتاحة  التعليمية  الو�شائل  اأّن  بالذكر  ويجدر 
تنويع  ويف  التعليم  يف  التوا�شلية  الطريقة  تطبيق  على  املدر�شني  ت�شاعد  عام 
جمهزة  ال�شفّية  القاعات  فمعظم  ال�شف.  يف  بها  يقومون  التي  االأن�شطة 
بحوا�شيب وم�شّلطات وكامريات وثائق واأجهزة ديفيدي. كما اأن مقاعد الطالب 
يف  مهم  وهذا  الن�شاط،  نوع  ح�شب  املقاعد  هيكلة  اإعادة  ميكن  بحيث  متحّركة 
االأن�شطة التي تتطلب العمل يف جمموعات. وهناك قاعات وخمتربات للتخاطب 
بالتن�شيق مع جامعات  الربامج  تعمله بع�ض  بعد مع طالب عرب، وهذا ما  عن 
اإدارة  نظم  االأمريكية  اجلامعات  معظم  لدى  اأي�شًا  والفينة.  الفينة  بني  عربية 
الإدارة  ا�شتخدامها  يتم  النظم  وهذه  وغريها.  وبالكبورد  كانف�ض  مثل  املناهج 
م�شبقًا. ويف  املدّر�ض  الطالب حول موا�شيع يحددها  اأو منقا�شات بني  حوارات 
بع�ض النظم احلديثة مثل كانف�ض ميكن للمدر�ض اأن يرفع مقاطع �شوتية ي�شتمع 
اإليها الطالب ويناق�شونها. كما ميكن للطالب اأن يرفعوا مقاطع �شوتية اأو مرئية 
بحيث ي�شتفيدون من التغذية الراجعة من زمالئهم اأو مدر�شيهم. فمثاًل يطلب 
عليهم  �شغرية  م�شرحية  اأو  متثيلية  روا  يح�شّ اأن  طالبهم  من  املدر�شني  بع�ض 
يقوم  كانف�ض  اإلى  يرفعونها  اأن  وبعد  كانف�ض.  اإلى  رفعها  ثّم  بالفيديو  ت�شويرها 

الطالب االآخرين بالتعليق عليها وتقدمي املالحظات عليها. 

اأي�شًا نظرًا للتنوع الثقايف يف اأمريكا، فاإن اإمكانية اإقامة اأن�شطة خارج الف�شل 
االأمريكية  املدن  معظم  يف  العرب  من  به  الباأ�ض  عدد  وجود  مع  خا�شة  متوفرة 
يف  احلال  هو  كما  كبرية  عربية  لغة  برامج  حتت�شن  ما  غالبًا  والتي  الكبرية 
وغريها.  واأو�شنت  وكولومبو�ض  وديرتويت  وبو�شطن  ونيويورك  �شي  دي  وا�شنطن 



١00

فمثاًل يقوم بع�ض املدر�شني برتتيب زيارات مع طالبهم اإلى حمالت اأو مطاعم 
اأو مراكز عربية وا�شالمية. ويطلب املدر�شون من طالبهم اأن يجمعوا معلومات 
املنهاج  لغوية يف  االأماكن غالبًا ما تكون لها عالقة بوظيفة  تتعلق بهذه  حمددة 
)مثاًل طلب وجبة اأو معرفة االأطباق التي يقدمها املطعم واأ�شعارها ومكوناتها(. 
للطالب  بالن�شبة  وترفيهية  وثقافية  لغوية  فوائد  عدة  لها  الطرق  هذه  ومثل 
بع�ض  املدر�ض  يدعو  اأحيانًا  و  �شياق طبيعي.  اللغة يف  ا�شتخدام  تخولهم  لكونها 
املقيمني العرب للح�شور اإلى الف�شل ويتم نقا�ض مو�شوع ما مع الطالب. فمثال 
الزواج والعائلة يقوم املدر�ض بدعوة عائلة عربية، ويقوم  عند مناق�شة مو�شوع 
الطالب  يوّجه  ثّم  ومن  وعاداتها  العربية  العائلة  عن  باحلديث  العائلة  اأفراد 
اأ�شئلة اإليهم، وهذا ي�شاعدهم على ربط املادة التي تعلموها يف الف�شل باحلياة 
الواقعية. ويرى �شيلي)١( اأّن االأن�شطة التي ُت�شرك الطالب مبجتمعات اأبناء اللغة 

وتعرّفهم باهتماماتها لها تاأثري اإيجابي على تعّلم اللغة وفهم الثقافة. 

ومن الطرق التي ي�شتخدمها بع�ض املدر�شني يف مناهجهم املقابالت الفردية 
اأ�شبه ما تكون بالدرو�ض اخلا�شة. وغالبًا ما يتولى اأحد املعيدين هذه  التي هي 
�ض �شاعات خمربية يجتمع فيها مع الطالب على نحو منفرد.  املهّمة حيث يخ�شّ
يحتاج  التي  النقاط  وعن  طالب  كل  م�شتوى  عن  جيدة  فكرة  املعيد  لدى  ويكون 
للم�شاعدة فيها.  وي�شتخدم املعيد البيانات اخلا�شة بالطالب الإدارة حوار وعمل 
اأن�شطة تتنا�شب مع كل طالب. وكما اأورد كالرك)2( فاإن ا�شتخدام هذه الطريقة 
»منطقة  مفهوم  وخا�شة  لفيغوت�شكي  االجتماعية  التطور  نظرية  مع  يتما�شى 
اللغوية  وظائفه  تطوير  على  املتعلم  اإعانة  مبداأ  على  تقوم  والتي  القريبة«  النمو 
والتفاعل. ففي هذه احلالة يقوم  التوجيه  التام عن طريق  التمّكن  املقرتبة من 
املدّر�ض امل�شاعد مبهّمة نقل هذه الوظائف اللغوية من مرحلة ما قبل التمّكن اإلى 
(1) H. Ned Seelye: Teaching culture: strategies for intercultural communication, 3rded .

)2( اآلن  كالرك: نحو اأ�شلوب جديد يف تعليم اللغة العربية. اأعمال موؤمتر اجتاهات حديثة يف تعليم العربية 
كلغة ثانية، �ض. 8 .
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مرحلة التمّكن التام. ومن ال�شروري الإجناح هذه العملية معرفة املعيد مب�شتوى 
الطالب وقدراتهم اللغوية. 

ويحتوي بع�ض املناهج على طرق تعليمية ت�شعى اإلى تعوي�ض النق�ض احلا�شل 
يف كمية ونوعية املدخل اللغوي والناجم عن قلة عدد ال�شاعات املقررة لدرا�شة 
اللغة العربية وذلك بتبّني اأن�شطة حتاكي جتربة االنغما�ض. فمثاًل بع�ض املدر�شني 
يف  الطاّلب  اإ�شراك  وظيفتها  الربنامج  اأو  الف�شل  م�شتوى  على  نوادي  يديرون 
بيئة لغوية تقوم على النقا�ض وامل�شاركة والوعي الثقايف)١(. فقد يعر�ض النادي 
فيلمًا عربيًا وثائقيًا يناق�شه الطالب اأو رمبا ي�شت�شيف جمموعة خرباء ملناق�شة 
مو�شوع ثقايف مع الطالب باللغة العربية. وبع�ض املناهج يحوي على مائدة لغوية 
الفر�شة  اأ�شبوعيًا ويناق�شون مو�شوعًا معينًا مما مينحهم  يجتمع فيها الطالب 
با�شتخدام مهاراتهم اللغوية يف �شياق هو اأقرب ما يكون اإلى الواقع من ال�شّف. 
وتنظم بع�ض الربامج ما ي�شّمى بـ »�شكن الطالب اللغوي«)2(، والذي يقوم على 
عقد اجتماعات اأ�شبوعية لطالب اللغة العربية يف م�شاكن الطالب باإ�شراف اأحد 
املدر�شني اأو املدر�شني امل�شاعدين، وهذا يتيح الفر�شة للطالب ال�شتخدام اللغة 
العربية حتى �شمن اأماكن ال�شكن. ويختلف ا�شتخدام هذه االأن�شطة من منهاج 
االأن�شطة ومتنحهم نقاطًا  اآخر. فبع�ض املناهج تلزم الطالب بح�شور هذه  اإلى 
عليها وبع�ض املناهج جتعل هذه االأن�شطة اختيارّية ولكنها متنح الطالب الذين 
االأن�شطة  اإ�شافية وبع�ض املناهج تعترب هذه  االأن�شطة درجات  ي�شاركون يف هذه 

اختيارية متامًا.

العربية وطرق  اللغة  تعليم  املّتبعة يف  بالطرق  اآرائهم  الطالب عن  �ُشئل  وقد   
اأبدى  العربية،  تعليم  املتبعة يف  الطرق  ناحية  يف�شلونها هم. فمن  التي  التعليم 
امل�شاركون ر�شاهم عن الطرق املتنوعة التي يتبعها املدر�شون يف تعليم العربية. 

نف�ض املرجع، �ض. ١00  )١(
نف�ض املرجع، �ض. ١00  )2(
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مقاطع  مناق�شة  الطالب  من  كبري  عدد  ر�شا  على  حازت  التي  الطرق  ومن 
على  والتدريبات  اجلماعي  والعمل  الثقافية  واالأن�شطة  املرئية  واملواد  الفيديو 
قواعد النحو وال�شرف وفر�ض املحادثة مع الزمالء وقراءة الق�ش�ض ق�شرية 
بع�ض  اأ�شاد  كما  القراءة.  ومقاطع  الكتابية  واالأن�شطة  العمل  اأوراق  وا�شتخدام 
اأظهر  باللغة العربية يف غالب الوقت. وقد  التكّلم  اإلى  الطالب مبيل مدر�شيهم 
البحث اأن متعلمي اللغة العربية يتفاوتون ب�شكل وا�شح يف مدى تف�شيلهم الإحدى 
الرتكيز  يحبذون  اأّنهم  ذكروا  الطاّلب  فبع�ض  غريها.  دون  التعليمية  الطرق 
الأن�شطة  تف�شيلهم  اإلى  اآخرون  اأ�شار  بينما  والقراءة،  واملفردات  القواعد  على 
اجلماعي  والعمل  الثقافية  االأن�شطة  اأعجبه  االآخر  والبع�ض  والنقا�ض.  املحادثة 
بينما اآخرون مالوا اإلى اأوراق العمل وتدريبات القواعد واملفردات. وهذا التنّوع 
اإلى  ُت�شري  ال�شابقة  الدرا�شات  بالغريب؛ الأن  لي�ض  يف ميول واحتياجات الطالب 
ا�شتخدام  ي�شتلزم  وهذا  الطالب،  لدى  االأجنبية  اللغات  تعّلم  اأ�شاليب  اختالف 

طرق متنوعة يف تعليم هذه اللغات مبا يف ذلك اللغة العربية)١(.

العربية  للغة  تعّلمهم  لتح�شني  االإ�شافية  الطرق  بع�ض  الطالب  اقرتح  وقد 
الطالب  بع�ض  كاقرتاح  اأخرى  برامج  اأو  �شفوف  يف  اأ�شاًل  ُي�شتخدم  معظمها 
من  خا�شة  اأّم  كلغة  بالعربية  الناطقني  مع  والتوا�شل  الثقافية  االأن�شطة  زيادة 
اأهمية  على  اأّكد  وبع�شهم  اجلامعة.   نف�ض  يف  يدر�شون  الذين  العرب  الطالب 
مهاراتهم  على  للتدريب  للطالب  اأكرث  فر�ض  توفري  و�شرورة  اللغوي  املخترب 
مهارتي  ملمار�شة  للطالب  فر�ض  منح  ال�شروري  من  اأنه  راأوا  واآخرون  اللغوية، 

الكتابة واملحادثة.  

(1) Susan Gass and Larry Selinker: Second language acquisition: An introductory course, 

3rd ed
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المبحــث الخامس: المنَتج التعليمي وتقييمه 
كل املناهج ت�شعى اإلى منتج تعليمي كما اأنها ت�شعى اإلى معرفة وتقييم هذا املنتج 
للمنهاج.  اإنهائهم  بعد  ينجزوه  اأن  الطالب  ي�شتطيع  ما  اأو  الطالب  تعلمه  ما  اأو 
ويختلف املنتج التعليمي باختالف املناهج واختالف اأهدافها وحمتوياتها وعملية 
حمددة  لغوية  وتراكيب  قواعد  معرفة  التعليمي  املنتج  يكون  فاأحيانًا  تدري�شها. 
التعليمي  املنتج  نعرف  اأن  عمليًا  ميكننا  وال  معنّي.  كفاءة  م�شتوى  يكون  واأحيانًا 
لدى كل طالب متامًا، ولكننا ن�شتطيع اأن جنمع عينات ميكن اأن تدلنا على هذا 
تكون  اأن  ميكن  واال�شتماع  املحادثة  على  ترّكز  التي  املناهج  يف  فمثاًل  املنتج. 
مقابلة  اأو  �شغرية  متثيلية  اأو  تقدميي  عر�ض  عن  عبارة  التعليمي  املنتج  عينات 
�شفهية اأو انتاج فيديو ق�شري. ويف املناهج التي ُتعنى بالقراءة والكتابة ميكن اأن 
ة بناًء على جمموعة من  تكون عينات املنتج العلمي مذكرات يومية اأو كتابة ق�شّ
ال�شور، اأو تاأليف ق�شيدة، اأو اإجابة على اأ�شئلة ا�شتيعاب بناًء على ن�ض قراءة اأو 
تلخي�ض االأفكار الرئي�شية لن�ض. وهناك عينات عديدة ت�شتخدم يف تقييم املنتج 
وبع�شها  وامل�شاريع  ال�شفية  واملهام  بع�شها مبا�شر كاالختبارات  للطالب  اللغوي 

غري مبا�شر كاملالحظات ال�شلوكية واال�شتبيانات. 

وتهدف عملية التقييم لي�ض فقط اإلى معرفة املنتج التعليمي بل اأي�شًا العوامل 
التي توؤثر فيه و�ُشبل تطويره. وكما يقول ريت�شارد)١( فاإن تقييم املنتج له اأغرا�ض 
اللغوية  للمادة  املتعلمني  ا�شتيعاب  مدى  معرفة  اأولهما:  غر�شني،  اأهمها  عّدة 
ال�شعف  نقاط  معرفة  وثانيهما:  وا�شتخدامًا  معرفًة  اللغوية  قدراتهم  قيا�ض  اأو 
معظم  يف  ال�شائدة  التقييم  طريقة  اإن  القول  وميكن  نف�شه.  املنهاج  يف  والقوة 
مناهج اللغة العربية هي فح�ض االإجناز اأو ما ي�شمى التقييم التح�شيلي والذي 
يركز على ما تعلمه الطالب من املادة اللغوية للمنهاج مبا يف ذلك االمتحانات 
واالختبارات الق�شرية والواجبات االأخرى. ويّت�شم هذا النوع من التقييم بثالث 

انظر اإلى املرجع ال�شابق  Jack Richard �ض. 5-٣٣  )١(
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مزايا اأولها اأنه يركز على مدى اتقان الطالب للمادة اللغوية وثانيها اأنه يجري يف 
نهاية وحدة تعليمية مثل در�ض اأو ف�شل درا�شي وثالثها: اأن الطالب ُيعطى درجة 
اأو جمموعة نقاط على مقيا�ض حمدد م�شبقًا. ومن االأدوات امل�شتخدمة يف هذا 
اآخر الف�شل واالختبارات  النوع من التقييم امتحان منت�شف الف�شل وامتحان 
االنتقادات  ورغم  االأخرى.  وامل�شاريع  اليومية  والواجبات  االأ�شبوعية  الق�شرية 
الأّنه  ت�شتخدمه  العربية  اللغة  مناهج  معظم  فاإن  التح�شيلي  للتقييم  املوجهة 
بع�ض  وت�شتخدم  االأمريكية.  النظام اجلامعي يف معظم اجلامعات  مع  يتما�شى 
النظراء  تقييم  اأو  اجلماعي  والتقييم  الذاتي  -كالتقييم  اأخرى  تقييم  اآليات 
ي�شعى  والذي  التكويني  التقييم  ي�شّمى  التقييم  اآخر من  واال�شتبيانات- يف منط 
اأو حتول  اإلى املنتج التعليمي املن�شود  اإلى معرفة العوائق التي قد تعزز الو�شول 

دون ذلك من خالل معاجلة نقاط ال�شعف يف املنهاج. 

كما اأ�شلفت �شابقًا فاإن هدف معظم املناهج التعليمية منذ بروز حركة الكفاءة 
هو تنمية اال�شتخدام اللغوي لدى الطالب اأكرث مما هو املعرفة اللغوية البعيدة 
قيا�ض  اإلى  العربية  اللغة  مناهج  بع�ض  تتجه  ولذلك  اليومي)١(.  اال�شتخدام  عن 
املنهاج  جناح  موؤ�شرات  من  ذلك  ويعتربون  اللغة  ا�شتخدام  على  الطالب  قدرة 
ال  العربية  اللغة  مناهج  معظم  اأّن  من  الرغم  على  اأّنه  التنويه  ويجب  ف�شله.  اأو 
اأو امتحانات موّحدة مثل معايري املجل�ض  التقييم مبعايري  اإلى ربط عملية  تلجاأ 
اللغة  برامج  بع�ض  فاإن  ال�شفوي،  الكفاءة  امتحان  اأو  االأجنبية  للغات  االأمريكي 
التقييمية لتحديد معرفة الطالب  اإلى مثل هذه االأدوات  العربية بداأت باللجوء 
باللغة اأو اأدائهم العام بعد االنتهاء من بع�ض امل�شاقات املتقدمة، كما هو احلال 

يف جامعة تك�شا�ض وجامعة جورج تاون. 

(1)  Mahdi Alosh, Hussein Elkhafaifi, and Salah-Dine Hammound: Professional  standards 

for teachers of Arabic (Handbook for Arabic language teaching professionals in the 

21st century) p 418 -409
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اللغة  برامج  فبع�ض  ذاته.  بحّد  املنهاج  يخ�ض  التقييم  من  ثاٍن  نوع  وهناك 
امل�شرفون على  يتعاون فيها  اإجراءات داخلية  تقّيم مناهجها من خالل  العربية 
الربنامج مع املدر�شني والطالب من اأجل حت�شني املنهاج واإجراء تعديالت عليه. 
ومن الو�شائل املتبعة لتقييم املنهاج اال�شتبيانات التي توزع على الطالب واأحيانًا 
اأهدافه  ذلك  يف  مبا  املنهاج  يف  والقوة  ال�شعف  نقاط  معرفة  بغية  املدر�شني 
ومواد التعليم وطرق التعليم. واأحيانًا يجري امل�شرفون على الربنامج مقابالت 
يف  املوجودة  الفجوات  على  للوقوف  والطالب  املدر�شني  من  عدد  مع  �شخ�شية 
بع�ض  لتحّري  ال�شفوف  بع�ض  الربنامج  على  امل�شرفون  يزور  اأحيانًا  املنهاج. 
يف  خلل  تعك�ض  اأن  ميكن  والتي  الف�شل  يف  الطالب  يواجهها  التي  التحديات 
املادة التعليمية اأو يف طرق التعليم. وهذ� �لنوع من �لتقييم �سروري خ��سًة يف 
�لرب�مج �لن��سئة و�لتي هي يف طور �لبن�ء. و�أحي�ن�ً يتم دعوة خرب�ء لغويني 
من خ�رج �لربن�مج لتقييم جو�نب خمتلفة من �ملنه�ج. ويف هذه �حل�لة يّطلع 
�مل�ستخدمة  �لآلي�ت  �إلى  وينظر  �ملدر�سني  بع�ش  ويق�بل  �ملن�هج  على  �لز�ئر 
�لرب�مج  معظم  تقييم  يف  متبع  �لأ�سلوب  وهذ�  �لدرو�ش.  بع�ش  ويح�سر 

�لأمريكية للغ�ت.    

من  يتطلب  وهذا  الدرا�شي.  الف�شل  انتهاء  بعد  املنهاج  تقييم  يجري  وقد 
خالل  ح�شل  ما  تذّكر  اأو  وا�شرتجاع  املتوفرة  املعلومات  اإلى  العودة  املقّيمني 
الف�شل الدرا�شي. ومن فوائد هذا النوع من التقييم اأن املقّيم يكون لديه فكرة 
اأن يتم تقييم  اأو�شح واأ�شمل عن املنهاج ونتائجه بعد االنتهاء منه. ولكن ميكن 
املنهاج اأثناء الف�شل الدرا�شي وقد ُيجرى عليه تعديالت توؤثر على م�شار العملية 
التعلمية برمتها اأو على اأجزاء منها مثل طريقة التعليم اأو املواد االإ�شافية. وهذا 
النوع من التقييم ميكن اأن يقوم به املدر�ض اأو امل�شرفون على الربنامج اأو خرباء 
املنهاج قبل  باالإمكان حت�شني  اأنه  التقييم  الربنامج. ومن فوائد هذا  من خارج 
تطراأ  قد  التي  التغيريات  من  الطالب  ي�شتفيد  بحيث  الدرا�شي  الف�شل  نهاية 
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يقول  فمثاًل  العربية.  اللغة  برامج  يف  جدًا  �شائع  النموذج  وهذا  املنهاج.  على 
العملية  يف  اخللل  مواطن  الكت�شاف  الطالب  اختبارات  بتحليل  املدر�شني  بع�ض 
التعليمية ثم يعّدلون املنهاج ال�شتدراك اخللل. ويوزع بع�ض املدر�شني ا�شتجوابات 
ق�شرية ال تتطلب اإال بع�ض الدقائق اإما اأ�شبوعيًا اأو كل اأ�شبوعني اأو �شهريًا لنف�ض 
للتقييم  والتفاعلية  الديناميكية  بالنظرة  ي�شمى  ما  مع  يتنا�شب  وهذا  الغر�ض. 

والتي يتفاعل فيها التقييم مع مكونات املنهاج ويغذي كل منها االآخر.  

اأما عن راأي الطالب بالتقييم الذي يتلقونه بالن�شبة ملتطلبات املنهاج كاالمتحان 
الن�شفي والنهائي واالختبارات ال�شفوية واأثره على حت�شيلهم اللغوي، فقد راأى 
اأن التقييم الذي يقوم به املدر�شون مهّم ومفيد لنمو مهاراتهم  معظم الطالب 
اأن  راأوا  الطالب  فبع�ض  لة.  مف�شّ راجعة  بتغذية  يقرتن  عندما  خا�شًة  اللغوية 
ال�شعف  نقاط  ومعرفة  باأخطائهم  الطالب  لتعريف  مفيدة  الراجعة  التغذية 
عندهم والتي يحتاجون للعمل عليها وحت�شينها. وبع�شهم راأى يف هذا النوع من 
التقييم و�شيلة للتوا�شل بني الطالب واملعّلم والفهم امل�شرتك ملا يحتاجه الطالب 
كي ينجح يف عملية التعّلم. وقد اأ�شار طالب اآخرون اأن التقييم بالن�شبة لهم هو 
و�شيلة لتعزيز النقاط االإيجابية يف اأدائهم وتاليف النقاط ال�شلبية.  ولكن بع�ض 
معظم  يف  واملنهجية  لة  املف�شّ الراجعة  التغذية  يف�شلون  باأنهم  ذكروا  الطالب 
واجباتهم وامتحاناتهم. كما اأّكد بع�ض امل�شاركني اأنهم يحبذون التغذية الراجعة 

املكتوبة على ال�شفوية لكي ي�شتطيعوا العودة اإليها عند اللزوم. 
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المبحث الســادس: سبل تطوير مناهج اللغة 
العربية

يف هذا اجلزء �شاأقدم بع�ض املقرتحات التي ميكن اأن ت�شاهم يف تطوير مناهج 
اللغة العربية يف الواليات املتحدة االأمريكية. وقد ال تنطبق هذه املقرتحات على 
بع�ض مناهج اللغة العربية وذلك لعموميتها واأي�شًا ب�شبب االختالف الوا�شح يف 

هذه املناهج. 

من اأهم ال�ُشبل التي ميكن اأن تطّور املناهج اجلديدة يف اللغة العربية حتليل 
تعليمي والذي تفتقر  اأي منهاج  االأ�شا�ض لت�شميم  احلاجات والذي يعترب حجر 
اأن  ميكن  احلاجات  حتليل  اأن  الع�ض)١(  ويرى  العربية.  اللغة  برامج  معظم  اإليه 
فمن  العمل.  وفر�ض  واجلامعة  والربنامج  واملعلمني  الطالب  من  كاًل  ي�شمل 
ناحية املتعلمني، ينبغي اأن يوفّق املنهاج بني مكوناته وطرقه من ناحية وحاجات 
بالن�شبة  اأما  ثانية.  جهة  من  التعليمية  ودوافعهم  تعلمهم  واأ�شاليب  الطالب 
للمعّلم فيجب اأن ياأخذ املنهاج باحل�شبان تدريب املدر�شني وكفاءاتهم التعليمية 
الربنامج  حاجات  املنهاج  يراعي  اأن  ويجب  التعليم.  لعملية  بالن�شبة  واآراءهم 
واجلامعة. فمثاًل الربامج التي ت�شّنف مناهجها على اأنها »مناهج خدمة« الأنها 
العربية  اللغة  تدري�ض  من  ثالث  اأو  �شنتني  على  وتقت�شر  اللغة  متطلب  حتقق 
اأن  الالزم  فاإنه من  العربية. وكذلك  باللغة  العاّمة  املعرفة  ترّكز مناهجها على 
تتما�شى موا�شيع املنهاج واأ�شاليبه التعليمية مع املهن والوظائف التي ي�شعى الى 
تهيئة الطاّلب لها. فالطالب الذين ي�شعون للعمل يف البالد العربية ويحتاجون 
للتوا�شل مع العرب باللهجة العامّية ب�شكل يومي يجب اأن تختلف مناهجهم عن 
الطالب الذين ي�شعون للعمل يف جامعات اأمريكية يف اخت�شا�شات مثل التاريخ 

العربي واالأدب العربي والتي حتتاج اإلى اتقان اللغة العربية الف�شحى.

انظر اإلى املرجع ال�شابق Mahdi Alosh �ض. 2٤9  )١(
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ومن اخلطوات التي ميكن اأن ت�شاهم يف تطوير تعليم اللغة العربية تخ�شي�ض 
مناهج متخ�ش�شة تتنا�شب مع الطالب وتوجهاهم وحوافز تعّلمهم للغة. فمثاًل 
طالب اجليل الثاين )اأي الطالب املولودون يف اأمريكا الآباء من اأ�شول عربية( 
من  اأكرث  والقراءة  بالقواعد  وُيعنون  الف�شحى  العربية  باللغة  يهتمون  ما  غالبًا 
الأّن  نظرًا  ومناهج خا�شة  بهم  م�شتقّلة  اإلى �شفوف  يحتاجون  وهوؤالء  املحادثة، 
معظمهم على معرفة م�شبقة باللغة العربية والثقافة العربية. فمعظم الدرا�شات 
تبنّي اأنهم على معرفة جيدة بالقواعد االأ�شا�شية واالأ�شوات العربية وعدد ال باأ�ض 
به من املفردات)١(. وهذا ينطبق على العديد من الطالب الذين اعتنقوا اال�شالم 
حديثًا ومتّثل اللغة العربية الف�شحى بالن�شبة لهم مفتاحًا لفهم القراآن الكرمي 
من  االأ�شا�شي  غر�شهم  طالب  هناك  وباملقابل،  عام.  ب�شكل  اال�شالمي  والدين 
تعلم اللغة العربية ا�شتخدام اللغة فهمًا وحمادثًة مع النا�ض العاديني يف احلياة 
اخلطابات  اأو  الدينية  املحا�شرات  اأو  االأخبار  بفهم  ُيعنى  ال  وبع�شهم  اليومية. 
ال�شيا�شية امللقاة بالف�شحى. ولذلك فمن ال�شروري ت�شميم مناهج خا�شة بهذه 
الفئة من الطاّلب. ومع اأن معظم برامج اللغة العربية تدرك اأهمية هذه اخلطوة 
وبع�شهم يف احلقيقة يطبقها عمليًا اإال اأن هناك عوامل مادية وعملية قد حتول 

دون تبني مناهج م�شتقلة تلبي احتياجات الطالب املتباينة.

يف  منهاج  لكل  تف�شيلية  اأهداف  و�شع  العربية  اللغة  مناهج  تطوير  �شُبل  من 
برنامج اللغة العربية ومن ثّم ربطها باالأهداف العامة للربنامج  والذي يجب اأن 
العربية)2(.  باللغة  املتعلقة  االأكادميية  واملواد  العربية  اللغة  �شفوف  جميع  ي�شّم 
وبغ�ض النظر عّما اإذا كانت هذه االأهداف موؤّطرة يف معايري كفاءة اأو ال اأو اإن 

(1)  Abdulkafi Albirini: The role of the colloquial varieties in the acquisition of the standard 

variety (Foreign Language Annals).363-447 ، ض�
- Abdulkafi Albirini and Elabbas Benmamoun: Concatenative and non concatenative plural 

formation in L1, L2, and heritage speakers (Modern Language  Journal) ، 854-871�ــض

)2(   انظر اإلى وهبة املرجع ال�شابق، �ض 7١0
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كانت تتبّنى معايري كفاءة حملّية اأو وطنية، فاإن حتديد هذه االأهداف �شروري 
التعليم  التعليمية وطرق  للطالب واملدّر�ض. فهي تر�شد املدّر�ض يف اختيار املادة 
والتقييم وت�شاعد الطالب يف معرفة منو مهاراته اللغوية و�شبل تعزيزها. وعند 
ر�شم هذه االأهداف يجب حتديد املنتج اللغوي املاأمول من الطاّلب على م�شتوى 

املنهج الواحد وعلى م�شتوى الربنامج. 

هناك عدد كبري من الكتب لتدري�ض للغة العربية لغري الناطقني بها، ومعظمها 
�شياقات  يف  خ�شبة  لغوية  مادة  تقدمي  على  قدرتها  حيث  من  جيدة  نوعية  ذو 
متنوعة مع وجود تدريبات واأن�شطة غنية لتطوير املهارات اللغوية املتعددة. ومن 
التحديات التي تواجه موؤلفي هذه الكتب ندرة االأبحاث التجريبية عن تعّلم اللغة 
العربية. فمعظم الكتب العربية ُتبنى على اأ�شا�ض نظريات وطرق واآليات واأ�شاليب 
لت يف بحوث يف لغات اأوروبّية مثل االإنكليزية واال�شبانية واالأملانية والفرن�شية.  اأُ�شّ
العربية  اللغة  تعّلم  التجريبية يف  الدرا�شات  ت�شتفيد من  اأن  الكتب  لهذه  وميكن 
تتبناها  االأخرى  اللغات  كتب  بع�ض  اأ�شبحت  والتي  اللغوية  املتون  درا�شات  ومن 
على  اعتماد مفردات  بداًل من  فمثاًل  والقواعد.  واملوا�شيع  املفردات  اختيار  يف 
االجتهاد ال�شخ�شي، ميكن اختيار املفردات بناء على معاجم لغوية مبنية على 
اآخذه  العربية  اللغوية  املتون  ودرا�شات  اليومي)١(.  وا�شتخدامها  املفردات  تكرار 
باالزدياد واأهميتها يف درا�شة اللغات اآخذه يف االزدياد كذلك، وميكن للعاملني 
الدرا�شي  الكتاب  فجودة  الدرا�شات.  هذه  من  االإفادة  العربية  اللغة  كتب  على 

ت�شاهم يف حت�شني جودة املنهج ب�شكل عام.

درا�شي  كتاب  اأي  ا�شتخدام  اأن  العربية  اللغة  مناهج  على  القائمون  يدرك 
اللغوية،  الكفاءة  من  متقدمة  مراحل  اإلى  الطالب  يو�شل  اأن  ميكن  ال  مبفرده 
ولذلك ال بّد من رفد الكتاب املدر�شي مبواد تعليمية م�شاعدة. وامل�شكلة هي يف 
اإيجاد مواد لغوية منا�شبة وخا�شًة للمراحل التعليمية االأولى واملواد املوجهة اإلى 
(1)  Tim Buckwalter and Dilworth Parkinson: A frequency dictionary of Arabic: core 

vocabulary for learners.
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طالب اللغة العربية كلغة ثانية عمومًا. وهناك اأي�شًا نق�ض وا�شح يف املواد التي 
ترمي لتعزيز وعي الطالب بالثقافة العربية. فاملجل�ض االأمريكي للغات االأجنبية 
الثقافة  ولتدري�ض  الثانية.  اللغات  تعليم  اأبعاد  من  مهم  ُبعد  الثقافة  اأن  يعترب 
ال�شلبية  النظرة  و  العربية  اللغة  من  اخلوف  حاجز  اإزالة  يف  موؤثر  دور  العربية 
للثقافة العربية والناطقني باللغة العربية. وهذا يتوافق مع ما اأ�شماه كرا�شن)١( 
بك�شر احلاجز النف�شي عند الطالب والذي يوؤثر �شلبًا على اكت�شابه للغة، خا�شًة 
واأّن اللغة العربية ُتعترب لغة �شعبة بالن�شبة لكثري من الطالب)2(. والثقافة هنا 
الثقافة العربية ولكنها جتربة  اأو حتف عن  اأو منتوجات  لي�شت جمرد معلومات 
ا�شتخدام  اأّن  اإلى  العربية  الدرا�شات  وت�شري  معاي�شتها.  املتعلمني  على  ثقافية 
مواد ثقافية يف مناهج اللغة العربية له دور اإيجابي يف تعّلم اللغة العربية وفهم 
مواد  اإنتاج  العربية  اللغة  مناهج  تطوير  �شبل  من  فاإّن  ولذا  العربية)٣(.  الثقافة 

لغوية وثقافية موجهة لطاّلب اللغة العربية كلغة ثانية.  

عدد  زيادة  البحث  يف  امل�شاركني  الطالب  بع�ض  اقرتحها  التي  النقاط  من 
نظام  الأّن  ممكنًا  لي�ض  هذا  اأّن  ومبا  العربية.  اللغة  لدرا�شة  املقّررة  ال�شاعات 
اجلامعات االأمريكية يربط �شاعات الدرا�شة بعدد ال�شاعات املعتمدة لكل م�شاق، 
وا�شتخدامهم  للغة  الطالب  تعر�ض  لزيادة  اأخرى  �ُشبل  اإيجاد  املفيد  من  فاإّنه 
لها وعدم ح�شر التعّلم يف ح�شة اللغة العربية. والو�شائل التكنولوجية احلديثة 
ميكن اأن ت�شاهم يف هذا املجال. فمثاًل ميكن للمدر�شني اأن يفتحوا باب التوا�شل 
�شفحة  فاإن�شاء  اجلامعة.  وخارج  داخل  عرب  وطاّلب  االأمريكيني  الطالب  بني 

(1)  Stephen Krashen: Second Language acquisition and Second Language Learning.

(2)  Paul Stevens: Is Spanish really so easy? Is Arabic really so hard?: Perceived  difficulty 

in learning Arabic as a second language (Handbook for Arabic language teaching 

professionals in the 21st century)، 35-63�ض

(3) Albirini, A. (2009). Using technology, literature and guest speakers to raise the cultural 

awareness of Arabic language learners (The International Journal of Language, Society, 

and Culture)، 10ض�.
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واملحلية  ال�شخ�شية  االأخبار  تداول  على  الطالب  ي�شجع  للف�شل  في�شبوك  على 
والدولية بني كالدرا�شة وال�شفر وغريه. وميكن تعزيز مناهج اللغة العربية بتعزيز 
وخارجها  املتحدة  الواليات  داخل  العربية  اللغة  برامج  بني  والتعاون  التن�شيق 
لتعزيز  م�شرتكة  اأعمال  يف  ودجمها  الفردية  اإمكاناتها  ا�شتغالل  يف  وخا�شًة 
فر�ض الطالب يف تعّلم العربية. فمثاًل ميكن اإن�شاء مواقع اإلكرتونية حتوي على 
مواد لغوية مثل الفيديوهات والن�شو�ض املنا�شبة واملعلومات الثقافية. وميكن اأن 

تتخذ اآليات ومعايري موّحدة الختيار املواد التعليمية املنا�شبة. 

خاتمة
تناول هذا البحث مناهج اللغة العربية يف الواليات املتحدة واالأهداف واملواد 
اللغة  اأهداف معظم مناهج  اأن  البحث  بنّي  تعتمدها. وقد  التي  اللغوية والطرق 
على  مقدرتهم  وتنمية  للمتعلمني  اللغوية  الكفاءة  تطوير  اإلى  ترمي  العربية 
اأ�شياء  �شراء  مثل  اليومية  احلياة  حتاكي  مواقف  يف  العربية  اللغة  ا�شتخدام 
وطلب وجبة يف مطعم وغريها. ولكّن هذا ال يعني اأن هذه املناهج ت�شتخدم اآليات 
واأ�شاليب قائمة على مفهوم الكفاءة اللغوية اأو كفيلة بتطوير كفاءات طالب اللغة 
العربية اإلى امل�شتويات املاأمولة. وهذا التناق�ض بني االأهداف والو�شائل ميّثل اأهم 
حتّديات تعليم اللغة العربية يف الواليات املتحدة. ومن التحّديات االأخرى التي 
ولذا  العربية،  والثقافة  اللغة  تعليم  مواد  نق�ض  العربية  اللغة  مناهج  على  توؤّثر 
وبنائها  ثانية  كلغة  العربية  اللغة  لتعليم  تطوير مواد موجهة  ال�شروري  فاإّن من 
على اأ�شا�ض البحث العلمي واال�شتفادة من التكنولوجيا احلديثة خا�شة يف اختيار 
ن�شو�ض ومواد مرئية و�شمعية مقتب�شة من الواقع العربي احلايل. اأخريًا يعتمد 
جناح املنهاج اأواًل واأخريًا على املدّر�ض والطالب، ولذا فاإّن من �شبل اإجناح املنهج 
يف حتقيق اأهدافه توفري التدريب املنا�شب للمعلمني وحتفيز الطالب على التعّلم 

من خالل اأن�شطة �شيقة وذات معنى بالن�شبة لهم داخل وخارج الف�شل. 
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البحث الرابع:

التحديــات التي تواجه تعليم اللغة 
العربيــة في الواليات المتحدة األمريكية

د . محمود عبد اهلل

 أستاذ الدراسات العربية بمعهد مونتري للدراسات 	 
الدولية بوالية كاليفورنيا ومدير برنامج الدراسات 

العربية به.
 حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في 	 

علم اللغويات التطبيقية من المملكة المتحدة.
 عضو في العديد من المنظمات األكاديمية 	 

والمهنية، من بينها هيئة دراسات الشرق األوسط 
والمجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية 

وهيئة اللغات الحديثة.
له اهتمامات بحثية بموضوع اللغة والهوية 	 

والفروق الفردية في تعلم اللغات األجنبية، 
وتطوير المناهج وعملية التقويم والقياس 

وتدريب وتأهيل معلمي اللغة العربية.

مقدمة 
القرن  االأمريكية يف  املتحدة  الواليات  العربية يف  اللغة  بدرا�شة  االهتمام  بداأ 
ال�شابع ع�شر، وكانت درا�شة اللغة يف ذلك الوقت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدرا�شة 
اأ�شا�شًا  ين�شب  الرتكيز  كان  حيث  الدينية  والدرا�شات  الالهوت  وعلم  الفل�شفة 
ثم  الدينية،  الن�شو�ض  وتف�شري  حتليل  وحماولة  الفل�شفية  النظريات  فهم  على 
املا�شة  احلاجة  ب�شبب  ع�شر  التا�شع  القرن  يف  وحتديدًا  ذلك  بعد  االأمر  تطور 
للعلماء لالإملام باللغة العربية لدرا�شة اآثار العامل العربي والتعمق يف فهم و�شرح 
االآثار يف  للتنقيب عن  واالأمريكية  االأوروبية  البعثات  ومع كرثة  امل�شريات.  علم 
م�شر وبالد ال�شام واملغرب العربي، برزت �شرورة تعلم اللغة الدارجة واللهجات 
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املوؤ�ش�شات  يف  نظرائه  مع  التفاهم  طريقها  عن  الباحث  ي�شتطيع  التي  املحلية 
التعليمية العربية ومع املوظفني واالإداريني والعمال املنوط بهم االإ�شراف على اأو 
العمل يف املناطق االأثرية وتنظيم عمل البعثات وامل�شاهمة يف االكت�شافات االأثرية 
الن�شو�ض  وحتليل  درا�شة  على  الفرتة  هذه  يف  الرتكيز  كان  وبالطبع  اجلديدة. 
واملعابد  واملقابر  االأبنية  جدران  على  نة  املدوَّ والنقو�ض  واملخطوطات  التاريخية 
املناطق  هذه  �شكان  يرويها  كان  التي  احلكايات  اإلى  اال�شتماع  وكذلك  القدمية 
عليه  ل  ُيَعوِّ الذي  ال�شفوي  التاريخ  من  جزءًا  ُتعَترب  والتي  باأمورها  والعارفون 
الفر�شيات  تثبت  التي  والعلمية  واجلغرافية  التاريخية  االأدلة  عن  بحثَا  العلماء 
مكانة  من  لتعزز  الثانية  العاملية  احلرب  جاءت  وقد  والروايات.  الوقائع  وتوؤكد 
العربية لدى الدرا�شني االأمريكيني وخ�شو�شًا يف املوؤ�ش�شات احلكومية واجلي�ض، 
لدى  اللغوية  الكفاءة  لرفع  مكثفة  برامج  اإن�شاء  اإلى  احلاجة  برزت  وحينئٍذ 
وزارتي  احتياجات  لتلبية  وقت ق�شري  املوؤ�ش�شات يف  منت�شبي هذه  املتعلمني من 
اخلارجية والدفاع خالل هذه الفرتة االنتقالية التي حلت فيها الواليات املتحدة 
كقوة عظمى حمل االإمرباطوريات القدمية وخ�شو�شًا االإمرباطوريتني الفرن�شية 
والربيطانية . ومع االهتمام املتزايد من ِقَبل االأمريكيني مبنطقة ال�شرق االأو�شط 
ب�شبب الرثوة النفطية الهائلة وتدفق اال�شتثمارات االأمريكية يف املنطقة، بداأت 
اأعداد الدار�شني للعربية يف تزايد اإلى اأن حدث تراجع ب�شبب احلروب املتتالية 
بلغة  اإلى تراجع االهتمام  اأدت  التي  واالأزمات وال�شراعات الداخلية واالإقليمية 
عام  �شبتمرب  من  ع�شر  احلادي  اأحداث  اأعقاب  يعود جمددًا يف  اأن  قبل  ال�شاد 

 .200١
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المبحث األول: نظرة عامة 
1. 1 وضع اللغة العربية في الواليات المتحدة األمريكية 
لكي ميكننا معرفة نوعية الدار�شني وخلفياتهم الثقافية واالجتماعية وكذلك 
فهم دوافعهم لتعلم اللغة العربية، البد لنا من التعر�ض للربامج املتاحة واملناهج 
املتوفرة وطرق التدري�ض امل�شتخدمة واأ�شاليب اإعداد املعلمني املنوط بهم القيام 
وتفا�شيل عملية  والوقوف على جوانب  ال�شورة  التعليمية. وال�شتي�شاح  بالعملية 
على طرق  ال�شوء  ن�شلط  اأن  علينا  وجب  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم 
االأمريكية  واملدار�ض  اجلامعات  يف  املتداولة  التعليمية  واملواد  املتبعة  التدري�ض 
على حد �شواء، بل لِزم علينا اأن ُنقيِّم هذه الطرق واملناهج املعدة ونو�شح تاأثريها 
اللغة  اأبناء  التوا�شل مع  النهائي ونق�شد به هنا قدرة الطالب على  املنتج  على 
واإيجابيات  �شلبيات  الوقوف على  التقييم هو  والغر�ض من هذا  ثقافتهم.  وفهم 
امل�شورة  لتقدمي  وذلك  وال�شعف  القوة  نقاط  وحتديد  التعليمية  العملية  عنا�شر 
العربية  تدري�ض  جمال  وحت�شني  لتطوير  االقرتاحات  من  مبجموعة  وامل�شاهمة 
للراغبني يف تعلمها �شواًء من االأمريكيني اأوطالب العلم الوافدين واملقيمني يف 

الواليات املتحدة االأمريكية على اختالف تخ�ش�شاتهم وجن�شياتهم.

1. 2 من َيْدُرُس اللغة العربية؟ مااألسباب والدوافع؟

املتحدة  الواليات  يف  العربية  اللغة  فيها  �ُض  ُتَدرَّ التي  والربامج  املراكز  تتعدد 
االأمريكية، وميكن ت�شنيفها على النحو التايل: برامج تابعة للهيئات واملوؤ�ش�شات 
وبرامج  االأكادميية،  واملعاهد  والكليات  للجامعات  تابعة  وبرامج  احلكومية، 
م�شتقلة تدعمها موؤ�ش�شات من القطاع اخلا�ض، وبرامج اأخرى تابعة للموؤ�ش�شات 
الدينية واالأهلية التي تخدم اجلاليات العربية واالإ�شالمية يف اأمريكا ال�شمالية.  
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 ٣7 حوايل  �شمل  م�شح  باإجراء  بلناب«)١(  »كريك  الباحث  قام   200٤ عام  يف 
يف  طيبة  ب�شمعة  تتمتع  التي  االأمريكية  اجلامعات  من  معظمها  تعليمية  موؤ�ش�شة 
جمال تدري�ض العربية. وقد اأو�شحت نتائج هذه الدرا�شة اأن عدد دار�شي اللغة 
العربية يف املوؤ�ش�شات التي تتلقى متوياًل من احلكومة الفيدرالية كربنامج وزارة 
كاجلامعات  ذاتيًا  متوياًل  ل  وَّ مُتَ التي  التعليمية  املوؤ�ش�شات  وكذلك  اخلارجية 
والكليات اخلا�شة هم من املقيدين يف مرحلة البكالوريو�ض، واأن عدد االإناث يف 
بالقليلة  لي�شت  ن�شبة  اأن هناك  الذكور، كما  قلياًل على عدد  هذه الربامج يزيد 
التالية يقاِرن بني ن�شب املقيدين يف  العليا. ويف اجلداول  من طالب الدرا�شات 
برامج العربية يف هذه املوؤ�ش�شات مع ذكر االأعداد يف كل مرحلة بل يف كل �شنة 
درا�شية مع االأخذ يف االعتبار اأن هناك عددًا قلياًل من الدار�شني غري الراغبني 
توجهاتهم  الختالف  نظرًا  اجلامعات  من  علمية  درجات  على  احل�شول  يف 

وميولهم واأهدافهم االآنية وامل�شتقبلية كما هو مبني يف ال�شكل رقم )١(.  

الن�شب املئوية لدار�شي اللغة العربية يف الوليات املتحدة الأمريكية

)كريك بلناب ، 2006(
ال�شكل رقم )1(

(1) Belnap, Kirk. 2006. “A Profile of Students of Arabic in U.S. Universities.” In 
Handbook for Arabic Language Teaching Professionals in the 21st Century. Mahwah, 
New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 194-169. 
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اجلدول رقم )1(
موؤ�ش�شات تعليمية تابعة للمركز الوطني للم�شادر

)ن = 15(
)كريك بلناب، 2006()١(

�لن�سبة �ملئوية 
لطالب �لدر��س�ت 

�لعلي�

�آخرون طالب مرحلة 
�لبك�لوريو�ش

طالب 
�لدر��س�ت �لعلي�

�لإجم�يل �سنو�ت �لدر��سة

١5.58% 2 ٦٣ ١2 77 اأقل من �شنة
25.٤٤% 9 7٦ 29 ١١٤ ١
٣0.2٣% ١ 29 ١٣ ٤٣ 2
٤0.00% 0 ١2 8 20 ٣
٤١.9٤% 2 ١٦ ١٣ ٣١ ٤
2٦.٣2% ١٤ ١9٦ 75 285 االإجمايل العام

اجلدول رقم )2(
موؤ�ش�شات تعليمية غري تابعة للمركز الوطني للم�شادر

)ن = 22(
)كريك بلناب، 2006(

الن�شبة املئوية 
لطالب 

الدرا�شات العليا

اآخرون طالب مرحلة 
البكالوريو�ض

طالب الدرا�شات 
العليا

االإجمايل �شنوات الدرا�شة

2٤.00% ٣ 5٤ ١8 75 اأقل من �شنة
١5.٤٤% 5 ١١0 2١ ١٣٦ ١
2٤.٣٦% ١ 58 ١9 78 2
٤١.07% ٤ 29 2٣ 5٦ ٣
2١.05% ٣ ١2 ٤ ١9 ٤
2٣.٣5% ١٦ 2٦٣ 85 ٣٦٤ االإجمايل العام

(1)  Belnap, Kirk. 2006. “A Profile of Students of Arabic in U.S. Universities.” In 
Handbook for Arabic Language Teaching  Professionals in the 21st Century. Mahwah, 
New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 194-169. 
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ولقد بيَّنت هذه الدرا�شة اأي�شًا االأ�شباب والدوافع التي من اأجلها ُيْقِبُل الطالب 
النحو  على  اال�شتبيان  نتائج  حددتها  والتي  ال�شاد  لغة  درا�شة  على  االأمريكيون 

التايل:
فهم الثقافة العربية ب�شكل اأف�شل.. 1
فهم فنون واآداب اللغة ب�شكل اأف�شل.. 2
قراءة القراآن.. 3
قراءة وفهم الن�شو�ض االأدبية والتاريخية.. 4
قراءة وفهم االأدب العربي املعا�شر .. 5
القدرة على قراءة ال�شحف واملجالت العربية .. 6
فهم املادة االإعالمية املقدمة يف االإذاعات واأجهزة التلفاز العربية.. 7
متابعة وفهم االأفالم واالأقرا�ض امل�شغوظة واملو�شيقى العربية.. 8
تنمية مهارة كتابة املرا�شالت والوثائق الر�شمية.. 9
 كتابة الر�شائل ال�شخ�شية.. 10
 ال�شفر اإلى منطقة ال�شرق االأو�شط.. 11
التوا�شل والتفاعل مع اأبناء اللغة .. 12

ثقافة  والتعرف على  العربية  لدرا�شة  االأمريكيني  تدفع  اأخرى  اأ�شباب  وهناك 
والتخ�ش�ض  العربية،  البلدان  يف  واالإقامة  واال�شتثمار  الزواج،  بينها  من  اأهلها 
يف تدري�ض اللغة لبني جلدتهم، والتعرف على املدار�ض االأدبية والفنون العربية، 
للتوا�شل بني احل�شارتني، وكذلك فهم  وبناء ج�شور  االإ�شالم،  والتعمق يف فهم 
عوامل  من  التاريخ  د  وُيعَّ االأخرية.  ال�شنوات  يف  انت�شرت  التي  التطرف  ظاهرة 
االأندل�ض،   العربي يف  التواجد  العربية وخ�شو�شًا  درا�شة  نحو  االأمريكيني  جذب 
الن�شف  قرابة  العربية  البلدان  امتد وجودها يف  التي  العثمانية  واالإمرباطورية 
قرن. ومما ال�شك فيه اأن اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب عام 200١ قد زادت 



١25

تجارب تعليم اللغة العربية في أمريكا الشــمالية 
عرض وتقويم

من رغبة الطالب االأمريكيني يف حت�شني مهاراتهم اللغوية للح�شول على وظائف 
ثابتة يف احلكومة واجلي�ض وخ�شو�شًا يف جمال الرتجمة وحتليل املعلومات.   

1. 3 البرامج الموجودة على الساحة األكاديمية
تتنوع برامج العربية يف الواليات املتحدة االأمريكية من حيث عددها ونوعيتها 
لدى  املتاحة  املالية  واملوارد  املراد حتقيقها  االأهداف  بها ح�شب  الدرا�شة  ومدة 
فهم  على  ت�شاعدنا  التي  الربامج  هذه  من  بع�شًا  ن�شرد  يلي  وفيما  الدرا�شني. 
اخلريطة اللغوية للغات االأقل انت�شارًا يف هذا البلد املتعدد الثقافات واالأعراق. 

العام  يف  اأ�شبوعًا   ١5 منهما  كل  مدة  درا�شيني  ف�شلني  من  تتكون  -  برامج 
البكالوريو�ض  درجة  ذلك  �شنوات مبا يف  اأربع  ملدة  الواحد ومتتد  الدرا�شي 

و�شهادة التخ�ش�ض الثانوي يف اللغة  العربية وعلومها. 
يف  والدكتوراه   املاج�شتري  درجتي  على  للح�شول  العليا  الدرا�شات  -  برامج 
واالأدب  االأو�شط  ال�شرق  كدرا�شات  املنطقة  بتاريخ  عالقة  لها  تخ�ش�شات 

املقارن والعلوم ال�شيا�شية وغريها .

وتقوم  اأ�شابيع،   ١0-8 من  بها  الدرا�شة  مدة  ترتاوح  مرّكزة  �شيفية  -  برامج 
معظم اجلامعات االأمريكية بتنظيم مثل هذه الربامج خلدمة طالبها خالل 

فرتة ال�شيف.
-  برامج �شيفية لالنغما�ض واالندماج ، يركز فيها الطالب على رفع كفاءتهم 
اللغوية، وفهم تفا�شيل الثقافة العربية ، ويتعاي�شون ويتوا�شلون مع معلميهم 
 ١0-8 بني  ما  ترتاوح  التي  الدرا�شة  مدة  طيلة  العربية  باللغة  وزمالئهم 
 Middleburyاأ�شابيع كربنامج كلية ميدلربي ال�شيفي يف والية كاليفورنيا

.College

اإقامة املعلمني  -  وعدد هذه الربامج قليل ب�شبب قلة املوارد املتاحة و�شرورة 
والطالب داخل احلرم اجلامعي خالل مدة الدرا�شة املقررة.
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بها  االلتحاق  الطالب  ي�شتطيع  التي  العربية  باجلامعات  الدرا�شة  -  برامج 
من خالل دورة تعليمية ق�شرية اأو ف�شل درا�شي واحد اأو حتى عام درا�شي 
ولدى  باخلارج،  الدرا�شة  على  طالبها  االأمريكية  اجلامعات  وت�شجع  كامل 
بع�ض اجلامعات االمريكية فروع يف ال�شرق االأو�شط بالتعاون مع نظرياتها 

يف البلدان العربية. 
اجلامعات  طالب  خلدمة  االأمريكية  احلكومة  ِقَبل  من  ممولة  -  برامج 
CASA وبرنامج الفالج�شيب    كربنامج مركز الدرا�شات العربية باخلارج 
Flagship وت�شاهم عدة جامعات اأمريكية يف تقدمي الدعم املايل والرتبوي 

لهذه الربامج.
م�شر  يف  االإ�شكندرية  وجامعة  االأردنية  باجلامعة  ميدلربي  كلية  -  برنامج 
يف  طيبة  و�شمعة  مميز  تاريخ  لها  خا�شة  ميدلربي«جامعة«  كلية  وُتعَترب 

تدري�ض اللغات االأجنبية داخل الواليات املتحدة وخارجها. 
-  برامج اللغة العربية ملرحلة ما قبل التعليم اجلامعي كالربامج التي تقدمها 
 Startalk»املدار�ض االأمريكية، وكذلك الربامج ال�شيفية كربنامج »�شتارتوك
يف  االأجنبية  اللغات  درا�شة  وتعزيز  لدعم  االأمريكية  احلكومة  متوله  الذي 

املدار�ض باأنواعها املختلفة .
احلكومية  والهيئات  واملوؤ�ش�شات  للوزارات  التابعة  العربية  اللغة  -  برامج 
 FSI اخلارجية  لوزارة  التابع  الدبلوما�شي  املعهد  كربنامج  االأمريكية 

.DLIFLC وبرنامج معهد اللغات بوزارة الدفاع واملعروف با�شم
لتعليم  ال�شرقية  والكنائ�ض  كامل�شاجد  الدينية  باملوؤ�ش�شات  امللحقة  -  الربامج 

اأبناء املهاجرين العرب لغة اآبائهم واأجدادهم وربطهم بوطنهم االأم.  
يركز  التي  هي  العلمية  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  حتت�شنها  التي  -  والربامج 
عنا�شر  كل  فيها  تتوافر  اأكادميية  بيئة  يف  �ض  توؤ�شَّ الأنها  الباحثون  عليها 
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ت�شاعد يف  التي  واالإح�شاءات  املعلومات  تتوافر عنها  التعليمية كما  العملية 
فهم وتطوير جمال تدري�ض العربية يف الواليات املتحدة ب�شكل عام. ويو�شح 
 MLA اجلدول التايل ال�شادر عن املوؤ�ش�شة االأكادميية االأمريكية املعروفة 
طبقًا  املختلفة  ال�شنوات  يف  املئوية  ون�شبهم  العربية  للغة  الدار�شني  اأعداد 

الأحدث تقرير اأ�شدرته يف عام 20١0:
اجلدول الثالث )رقم 3(

(1) )2010 MLA تقرير دورية(

�لن�سبة �ملئويةعدد �لطالب�لع�م
ـــــــــــــ١9985،505
2002١0،58٤%92
20082٣،97١%٤2٦.5
2009٣5،085%٤٦.5

اأحداث  بعد  اأي   ،2002 عام  يف  ال�شعف  اإلى  الدار�شني  عدد  زيادة  ونالحظ 
اأعلى  اإلى  الزيادة  و�شلت  حتى  بعد  فيما  العدد  ت�شاعف  كما  مبا�شرة  �شبتمرب 
ن�شبة ت�شجل حتى االآن وهي ١2٦.5% كما هو مبني يف اجلدول اأعاله مما حدا 
لغات  ع�شر  اأهم  من  كواحدة  العربية  اللغة  ت�شنيف  اإلى  التعليمية  باملوؤ�ش�شات 
اإحدى  ال�شابق  يف  كانت  كما  تعد  ومل  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  �ض  ُتدرَّ
وقد  االأكادميي.  املجال  يف  واملتخ�ش�شني  الدرا�شني  بني  �شيوعًا  االأقل  اللغات 
االأخرية  ال�شنوات  يف  قلياًل  العربية  تعلم  على  االأمريكيني  الدرا�شني  اإقبال  زاد 
حتى ظهور ما ُيعَرف بثورات الربيع العربي التي اأثرت �شلبًا على اأعداد الطالب 
البلدان  يف  واالإقامة  ال�شفر  من  لياأ�شهم  العربية  درا�شة  موا�شلة   يف  الراغبني 
ِقَبل  املنطقة من  بلدان  بع�ض  اإلى  ال�شفر  اال�شتقرار وحظر  ب�شبب عدم  العربية 

(1) Abdalla, Mahmoud and Al-Batal, Mahmoud. Al-‘Arabiyya. “College-Level Teachers 
of Arabic in the United Sates: A Survey of Their Profestional and Institutional Profiles 
and Attitudes” 28-1. Washington D.C.: Georgetwon  University Press, 2012.
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الدرا�شة  فاإن  نعلم  وكما  طبيعتها.  اإلى  احلياة  عودة  حلني  االأمريكية  احلكومة 
االأمريكية،  اجلامعات  يف  التعلمية  العملية  مكونات  من  اأ�شا�شي  جزء  باخلارج 
يف  واالأمني  ال�شيا�شي  للو�شع  تبعًا  اإيجابًا  اأو  �شلبًا  ال�شفر  خطط  تتاأثر  وبالطبع 
الزيادة  ورغم  والبحث.  الدرا�شة  بغر�ض  فيها  واالإقامة  زيارتها  املراد  البلدان 
الدرا�شة  االأمريكيني على  اإقبال  فاإن  العربية،  اللغة  دار�شي  اأعداد  امللحوظة يف 
باجلامعات  االلتحاق  يف  برغبتهم  باملقارنة  �شعيفًا  مازال  العربية  باجلامعات 
مبنطقة   الدار�شني  ن�شبة  تتجاوز  ال  حيث  الالتينية  اأمريكا  وجامعات  االأوروبية 

�ل�سكل رقم )2(: تقرير �ملعهد �لدويل للرتبية IIE , نيويورك )١(2009

يدر�شون  الذين  االأمريكيني  للطالب  الكلي  العدد  من   %١.2 االأو�شط  ال�شرق 
خارج الواليات املتحدة كما هو مو�شح بال�شكل رقم )2( ولالإن�شاف فاإن درا�شة 
اللغات االأوروبية كالفرن�شية واالإ�شبانية واالأملانية وغريها لها تاريخ طويل اإذا ما 
قورنت بلغات كالعربية وال�شينية واليابانية مثاُل، وزيادة على ذلك فاإن تقارب 
اعتماد  اأي�شًا يف  �شاهم  االأوربية  القارة  ودول  املتحدة  الواليات  التعليم يف  نظم 
درا�شتهم  الإكمال  االأمريكيني  الطالب  عودة  لدى  ب�شهولة   الدرا�شية  املقررات 
(1)  Institute of International Eduaction (IIE). 2009. Expanding U.S. Study Abroad 

in the Arab World: Challenges and  Opportunities. New York, NY: In IIE Study 
Abroad White Paper Series, Issue 4. Also, see Abdalla and Al-Batal, 2012.
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امل�شوؤولني  يعفي  ال  وهذا  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  االأ�شلية  بجامعاتهم 
واملخت�شني عن الن�شبة ال�شئيلة من اأعداد الدار�شني الذين يرغبون يف الدرا�شة 
باجلامعات العربية ويقيمون يف هذه املنطقة  احليوية من العامل. واالإح�شاءات 
التالية ت�شري اإلى املناطق التي يتوجه اإليها الطالب االأمريكيون ملتابعة درا�شاتهم 
االأكادميية يف دول العامل كما ت�شري اإلى البلدان العربية التي يق�شدها الدار�شون 

االأمريكيون بهدف تعلم اللغة والثقافة العربيتني. 

الطالب  من  لكثري  الرئي�شية  الوجهة  هي  االأوروبية  القارة  اأن  ونالحظ 
ذوي  من  للمهاجرين  الكبري  العدد  ب�شبب  اجلنوبية  اأمريكا  تليها  االأمريكيني 
ذلك  تلي  ثم  املتحدة،  الواليات  يف  االإ�شبانية  اللغة  وانت�شار  الالتينية  االأ�شول 
الدول االآ�شيوية وخ�شو�شًا ال�شني واليابان وكوريا التي �شهدت طفرة اقت�شادية 

هائلة يف ال�شنوات االأخرية.

�ل�سكل )رقم ٣(: تقرير �ملعهد �لدويل للرتبية IIE , نيويورك )١(2009

(1)  Institute of International Eduaction (IIE). 2009. Expanding U.S. Study Abroad in 
the Arab World: Challenges and Opportunities. New York, NY: In IIE Study Abroad 
White Paper Series, Issue 4. Also, see Abdalla and Al-Batal, 2012.
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االأمريكية  اجلامعات  معظم  اأن  الوا�شح  فمن  العربية،  للمنطقة  بالن�شبة  ا  اأمَّ
رقم  ال�شكل  يف  مو�شح  هو  كما  العربي  املغرب  ودول  م�شر  اإلى  طالبها  تر�شل 
)٣( ولقد تاأثر التبادل الطالبي كثريًا بعد الثورات العربية وخ�شو�شًا يف م�شر 
وتون�ض حيث اأن م�شر وحدها جتتذب اأكرث من ن�شف عدد الطالب االأمريكيني 
هاتني  يف  اال�شتقرار  عدم  اأدى  وقد  العربية.  البلدان  يف  الدرا�شة  يف  الراغبني 
الدولتني اإلى زيادة عدد الدار�شني االأمريكيني يف االأردن واململكة املغربية موؤخرًا 
ل�شد الفراغ الذي حدث ب�شبب تعليق الدرا�شة لالأجانب باملوؤ�ش�شات التعليمية يف 
كل من م�شر وتون�ض ناهيك عن الربامج االأخرى التي كانت متواجدة يف �شوريا 

ولبنان واليمن. 
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المبحــث الثاني: المنهجية وإعداد المعلمين
2. 1 األهداف واألولويات

تتنوع  كما  وق�شم،  وكلية  جامعة  كل  روؤية  ح�شب  واالأولويات  االأهداف  تختلف 
ح�شب عينة الطالب واهتماماتهم ورغباتهم التي ي�شعون اإلى حتقيقها من خالل 
واالأولويات،  االأهداف  ملو�شوع  التطرق  وقبل  العايل.  التعليم  مبرحلة  التحاقهم 
وجب علينا اأن ن�شتعر�ض بع�ض االأ�شئلة الهامة التي تدور يف اأذهان املتخ�ش�شني 
معامل  حتديد  لنا  يت�شنى  حتى  وا�شحة  اإجابات  اإلى  حتتاج  والتي  وامل�شوؤولني 
الفر�شة  واإتاحة  االأمريكيني  الدار�شني  لتاأهيل  املنا�شبة  املناهج  وو�شع  الطريق 
لهم لالإجادة والتوا�شل مع اأبناء ال�شعوب العربية  ومن اأهم االأ�شئلة التي ُتطَرح 

على ال�شاحة حاليًا ما يلي:

ج؟  اأي طالب نخرِّ
ج طالبًا يعملون يف املجال االأكادميي والبحثي؟ - هل نخرِّ

ج طالبًا يتخ�ش�شون يف تدري�ض العربية يف املدار�ض واجلامعات؟ - هل نخرِّ
ج طالبًا يتخ�ش�شون يف علم اال�شت�شراق ؟ - هل نخرِّ

ج طالبًا يعملون يف احلقل الدبلوما�شي؟ - هل نخرِّ
ج طالبًا يعملون يف ال�شركات االأمريكية يف البلدان العربية؟ - هل نخرِّ

ج طالبًا يعملون يف جمال الرتجمة؟ - هل نخرِّ
ج طالبًا يعملون يف جمال التقنية وحتليل املعلومات؟ - هل نخرِّ

ج طالبًا يعملون يف املوؤ�ش�شات االأمنية؟ - هل نخرِّ
النظر  واالإ�شالمي بغ�ض  العربي  العامَلَني  ج طالبًا يرغبون يف فهم  - هل نخرِّ

عن تخ�ش�شاتهم واملهن التي ميار�شونها؟ 
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ونتبع هذه اال�شتف�شارات ب�شوؤال هام للغاية مازال يثري جداًل وا�شعًا يف املجال 
االأكادميي ب�شكل عام وجمال تدري�ض العربية ب�شكل خا�ض اأال وهو اأيهما اأف�شل 
للطالب االأجانب: تدري�ض العربية الف�شحى )الف�شيحة( اأم تدري�ض ما يعرف 
بالعربية املعا�شرة؟ واأين موقع اللغة الدارجة واللهجات املحلية يف هذا النقا�ض؟   

اأن االإجابة عن هذه االأ�شئلة الحتتاج جهدًا وفريًا، بل  البع�ض يف  وقد يجادل 
يذهب البع�ض اإلى اأنها اأ�شئلة معروف االإجابة عنها �شلفًا وال حاجة لنا بطرحها 
للناطقني  العربية  تدري�ض  جمال  تعرث  باأن  يخربنا  الواقع  ولكن  االأ�شا�ض،  من 
االأهداف  اإلى عدم و�شوح  ُيعَزى  االأحيان  بع�ض  املتحدة يف  الواليات  بغريها يف 
وجتديد  املقرتحات  تنفيذ  يف  اخلطى  وتباطوؤ  االأولويات  حتديد  يف  والتق�شري 
املناهج. وهذه العنا�شر جمتمعة ثوؤثر �شلبًا على املخرجات واملح�شلة النهائية اأال 
وهي قدرة االأمريكيني على اإتقان اللغة و فهم املجتمع العربي املعا�شر والتعامل 
مع �شا�شته وُنَخِبه التي تدير �شوؤونه وتر�شم م�شتقبله وحتدد عالقاته مع االآخرين 

مبا فيهم االأمريكيني اأنف�شهم. 

اللغة  االأمريكيون  َيدُر�ض  اأجلها  التي من  الرئي�شية  االأهداف  فاإن  وب�شكل عام 
العربية هي: 

فرتة . ١ خالل  ما  لغة  درا�شة  يتطلب  والذي  جامعية  �شهادة  على  احل�شول 
على  درا�شية  ف�شول  اأربعة  اإلى  ثالثة  من  تتكون  ما  عادة  معينة  زمنية 
االأقل، وخالل هذه املدة يتعلم الطالب قواعد النحو وال�شرف ويركزون 
واال�شتماع  والكتابة  كالقراءة  اللغات  تعلم  يف  االأ�شا�شية  املهارات  على 
على  ويتعرفون  العربية  الثقافة  عنا�شر  ي�شتعر�شون  وبالطبع  والكالم. 
اجلامعات  اأولويات  من  املهام  وهذه  املعا�شر.  العربي  املجتمع  مالمح 
وتهدف ب�شكل عام اإلى اإعداد جيل من ال�شباب االأمريكي قادر على فهم 
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اأيًا كان �شكله  تاريخ احل�شارات والثقافات املختلفة والتوا�شل مع االآخر  
وعرقه وانتماوؤه. 

املجالت . 2 يف  ون�شرها  ودرا�شات  اأبحاث  بعمل  القيام  بغر�ض  اللغة  درا�شة 
االإ�شهام  اأو  اجلامعي  ال�شلك  يف  الرتقي  بهدف  اإما  العلمية  والدوريات 
تعلم  اأهمية  تربز  .وهنا  معًا  االثنني  اأو  االأكادميي  املجال  يف  فعال  ب�شكل 
اللغة الف�شحى امل�شتخدمة يف املجال البحثي ومعرفة امل�شطلحات العلمية 
الدرا�شات  طالب  الفئة  هذه  حتت  ويندرج  عليها.  املتعارف  واالأكادميية 

العليا واملهتمون بعلم اال�شت�شراق بفروعه املختلفة.

تعلم اللغة للتوا�شل مع الوطن االأ�شلي والثقافة االأم، وهذا هدف اأ�شا�شي . ٣
الأبناء اجلالية العربية والطالب االأمريكيني من ذوي االأ�شول االإ�شالمية 
، وتكون اللغة الف�شيحة حمل اهتمام هذه ال�شريحة من الدرا�شني حيث 
اأن الكثريين منهم يتقنون لهجات بالدهم االأ�شلية، ولكنهم غري قادرين 

على فهم الرتاث الديني والثقايف واالأدبي.  

كالدعوة . ٤ دينية  الأغرا�ض  ا�شتخدامها  بهدف  اللغوية  املهارات  حت�شني 
الربامج  هذه  مثل  يف  الرتكيز  اأن  اإال  الف�شحى  اأهمية  ورغم  والتب�شري، 

ين�شب اأ�شا�شاً على تعلم اللغة الدارجة واللهجات املحلية.

كما . 5 وع�شكرية  دبلوما�شية  اأغرا�ض  يف  ال�شتخدمها  العربية  اللغة  تعلم 
والبلدان  املتحدة  الواليات  بني  امل�شرتكة  الع�شكرية  املناورات  يف  يحدث 
املعلومات  وتبادل  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  االتفاقيات  وتوقيع  العربية، 
االأمنية بني املوؤ�ش�شات من كال الطرفني. ويناط مبعاهد اللغات بالقوات 

امل�شلحة ووزارتي اخلارجية و االأمن الداخلي القيام بهذه املهمة.
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لرجال . ٦ كالعربية  خا�شة  اأغرا�ض  يف  ال�شتخدامها  العربية  اللغة  تعلم 
وتدر�ض  قليلة  الربامج  وهذه  االإعالم،  و�شائل  يف  واملتخ�ش�شني  االأعمال 

من خالل الربامج التابعة للجامعات.

امل�شرفني  من  تتطلب  حتقيقها  املراد  االأهداف  اأن  اإلى  هنا  االإ�شارة  وجتدر 
ومن�شقي الربامج اأن يقوموا بت�شميم مناهج واإعداد مواد تدري�شية خا�شة تلبي 
املن�شودة،  االأهداف  لتحقيق  املو�شوعة  املعايري  وتراعي  الدرا�شني  احتياجات 
التعليمية  املادة  تتنوع  اأ�شا�شها  والتي على  اأهدافه اخلا�شة  ق�شم  اأو  فلكل مركز 
ت�شود  التي  واملعايري  االأهداف  على  البحث  هذا  يف  اهتمامنا  وين�شب  املقدمة 
وامل�شار  عام  ب�شكل  والكليات  اجلامعات  وتتبناها  والعلمي  االأكادميي  املجتمع 
اإلى مو�شوع  اآنفًا. و�شنتطرق  التي ذكرناها  االأولى  النقاط الثالث  اإليها هنا يف 
اجلامعات  يف  العربية  اللغة  مناهج  نناق�ض  عندما  الحقًا  واالأولويات  االأهداف 

االأمريكية.

2.2 المناهج وطرق تدريس اللغة العربية للناطقين 
بغيرها في الواليات المتحدة األمريكية

خاللها  تبّنى  عدة  مبراحل  املتحدة  الواليات  يف  العربية  تدري�ض  جمال  مر 
العديد من املناهج وطرق التدري�ض ف�شاأنه يف هذا �شاأن كل اللغات االأخرى التي 
ا�شتخدمت يف تدري�شها الطرق التقليدية كالطريقة ال�شمعية-الب�شرية، والطرق 
التي تركز على تدري�ض القواعد والرتاكيب عن طريق ترجمة اجلمل والن�شو�ض، 
ثم تطور االأمر يف حقبة الت�شعينيات حني جلاأ املعلمون اإلى رفع الكفاءة اللغوية 
املعروف  االأجنبية  اللغات  لتعلم  االأمريكي  املجل�ض  و�شعها  التي  املعايري  باتباع 
با�شم ACTFL  والتي على اأ�شا�شها بداأ تغيري مناهج تعليم العربية ملوائمة النهج 
التحدث  اأكرث مبهارة  اهتمام  هناك  واأ�شبح  االأجنبية،  اللغات  تعلم  اجلديد يف 
واالبتعاد عن احلفظ والتلقني، ثم تطور االأمر اإلى ا�شتخدام الطريقة التوا�شلية 
التي تعتمد اأ�شا�شًا على تعلم مهارات اللغة االأ�شا�شية من كتابة وقراءة وا�شتماع 
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بتقليد  اهتمت  والتي  املقدمة  التعليمية  املادة  نوعية  تاأثرت  وبالطبع  وحتدث، 
اأبناء اللغة والتوا�شل معهم ب�شكل طبيعي بقدر االإمكان وحديثًا بداأت  وحماكاة 
بع�ض الربامج يف اتباع طريقة تدري�ض اللغة عرب املحتوى وعرب ن�شو�ض اأ�شيلة 
يف التخ�ش�شات التي يدر�شها الطالب.  وهناك العديد من معلمي اللغة العربية 
مبا  واحلديثة  منها  التقليدية  التدري�ض  اأ�شاليب  من  مزيجًا  ي�شتخدمون  الذين 
ينا�شب اأهداف الربامج التي يعملون بها. ورغم التطور ال�شريع يف جمال تدري�ض 
التعليمية  العملية  على  مهيمنة  ظلت  التقليدية  التدري�ض  طرق  اأن  اإال  العربية 
لفرتة اأطول من املتوقع مقارنة مبا حدث يف تدري�ض اللغات االأخرى. وهذا ت�شبب 
بدوره يف عرقلة تطور هذا املجال وتاأخره عن غريه من اللغات كاللغة ال�شينية 
فيها  برز  التي  الفرتة  نف�ض  االأمريكية يف  تعلمها يف اجلامعات  بداأ  والتي  مثاًل، 
اهتمام طالب العلم يف الواليات املتحدة بدرا�شة لغة ال�شاد. ومما ال�شك فيه اأن 
امل�شوؤولية يف هذا التاأخري ملقاة على عاتق القائمني على هذا املجال و�شركائهم 
على  ال�شري  على  ي�شرون  الذين  املعلمني  بع�ض  وخ�شو�شًا  العربية  البلدان  يف 
�شون العربية الأبنائها دون النظر اإلى االحتياجات اخلا�شة للطالب  نهج من ُيدرِّ
مبنظومة  معرفتهم   وقلة  املعلمني  هوؤالء  خربة  نق�ض  اإلى  باالإ�شافة  االأجانب 
يف  اللغوي  للواقع  جتاهلهم  عن  ناهيك  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  التعليم 
ي�شمن  مبا  ومعاي�شته  فهمه  من  االأمريكيني  للطالب  البد  والذي  العربي  العامل 

توا�شلهم مع االآخر العربي ب�شكل طبيعي و�شحيح.  

اإليه  اآل  ما  معرفة  ميكننا  امل�شتخدمة  الدرا�شية  واملواد  الكتب  اإلى  وبالرجوع 
من  �شابه  وما  تطور  من  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  العربية  تدري�ض  حال 
ق�شور. و�شرنكز هنا على اأهم الكتب التي اأثرت يف �شري العملية التعليمية ومنها 
�شل�شلة الكتب التي األفها جمموعة من معلمي العربية و�شدرت عن مطبعة جامعة 
اإلى املدر�شة التقليدية التي ركزت  مي�شجان يف مدينة اآن اآربر وينتمي موؤلفوها 
على تقدمي احلوارات املعدة �شلفًا وتلقينها للطالب، وكذلك �شرح قواعد النحو 
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اللغة  باإ�شهاب وا�شتخدام الرتجمة كاأ�شلوب لتعليم الطالب مفردات  وال�شرف 
وتراكيبها. وكان لهذه ال�شل�شلة الف�شل االأكرب يف ن�شر اللغة العربية يف اجلامعات 
الف�شحى  بقواعد  دراية  على  االأمريكيني  الطالب  من  جيل  وتخريج  االأمريكية 
مت  مِّ وذي قدرة على حتليل الن�شو�ض االأدبية والتاريخية القدمية. ورغم اأنها �شُ
خ�شي�شًا لتلبية رغبات الطالب االأمريكيني يف تعلم اللغة العربية اإال اأن تاأثريها 
�شل�شلة  املوؤلفات  هذه  �شدور  تال  ثم  االأوروبية.  واملراكز  اجلامعات  اإلى  امتد 
 ، والثقافة  والعلوم  للرتبية  العربية  املنظمة  عن  ال�شادرة  االأ�شا�شي«  »الكتاب 
هائاًل  �شغطًا  و�شعت  اأنها  اإال  املتعددة  مزاياها  ورغم  بالعربية  كلها  ُكِتَبت  وقد 
على املتعلم االأجنبي الأنها مل تت�شمن �شروحًا باللغة االإجنليزية ت�شاعد الطالب 
بت من مهمة املعلمني حيث  يف فهم اللغة و حت�شري الواجبات املطلوبة كما �شعَّ
واالإجنليزية  العربية  باللغتني  اإ�شافية  مواد  اإعداد  يف  كثريًا  وقتًا  يق�شون  كانوا 
ال�شفوف  هذه  مثل  يف  بهم  املنوطة  املهام  واإجناز  الطالب  للتي�شريعلى 
والدرا�شات. وقد كان ا�شتخدام الطالب لهذه ال�شل�شلة من الكتب يتم من خالل 
يف  وبالتحديد  م�شر  يف  وخا�شة  العربية  البلدان  يف  بها  التحقوا  التي  الربامج 

اجلامعة االأمريكية بالقاهرة. 

وكانت الطفرة الكربى يف منت�شف الت�شعينات حيث �شدرت �شل�شلة »الكتاب 
يف  اعُترِبت  والتي  تاون  جورج  جامعة  مطبعة  عن  ال�شادرة  العربية«  تعلم  يف 
حينها بداية ثورة يف عامل تدري�ض العربية للناطقني بغريها ملا تبناه املوؤلفون من 
امل�شتخدمة وطريقة عر�شها  اللغة  نوع  �شابقيه من حيث  اختلف كثريًا عن  نهج 
مهارة  على  الكتب  من  ال�شل�شلة  هذه  وركزت  االأمريكي.  للطالب  وتقدميها 
يف  اللهجات  اإدخال  على  موؤلفوها  عمل  كما  مثيل  له  ي�شبق  مل  ب�شكل  التحدث 
مناهج اللغة مع الرتكيز على مايعرف بـ »لغة املثقفني العرب« وهي يف معظمها 
لت�شمل  املختارة  الن�شو�ض  تنوعت  كما  املحلية.  باللهجة  مطعمة  ف�شيحة  لغة 
اإلى  باالإ�شافة  الكاريكاتري  ولغة  العامي  وال�شعر  ال�شحفية  والتقارير  االأخبار 
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فيها  تتداخل  وحوارية  وترفيهية  ثقافية  برامج  من  م�شجلة  ومقتطفات  مقاطع 
عنا�شر  لتقدمي  خا�شًا  ق�شمًا  املوؤلفون  واأ�شاف  الدارجة.  اللغة  مع  الف�شحى 
الثقافة العربية يف نهاية كل وحدة من وحدات الكتاب با�شتخدام اللغة الدارجة 
حيث قاموا بتقدمي العامية امل�شرية اأواًل ثم اأ�شافوا اللهجة ال�شامية ومن بعدها 

الدارجة املغربية التي اأ�شيفت يف الطبعات التالية.  

يف  العربية  اللغة  تعليم  على  القائمني  ِقَبل  من  بالغة  بحفاوة  الكتاب  ا�شُتقِبل 
وانت�شر  اجلديد  املنتج  لت�شويق  جيدة  خطة  واأِعدت  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
جمال  على  م�شتحوذًا  اأ�شبح  حتى  االأكادميية  االأو�شاط  يف  �شريعًا  انت�شارًا 
من  الرغم  وعلى  الكثريين.  توقعات  فاقت  وجيزة  فرتة  يف  العربية  الدرا�شات 
للدار�شني  العربية«  تعلم  يف  »الكتاب  �شل�شلة  قدمتها  التي  الهامة  االإ�شهامات 
االآن  وحتى  الت�شعينيات  منذ  لل�شوق  احتكارها  اأن  اإال  �شواء  حد  على  واملعلمني 
اأ�شر  قد  واملوؤلفات  املن�شورات  من  غريها  دون  �شيطرتها  على  البع�ض  واإ�شرار 
كثريًا مبجال تدري�ض العربية يف ال�شنوات االأخرية وت�شبب يف بطء عملية التطوير 
املرجوة اإذا ما قورنت بلغات اأخرى لها و�شع اللغة العربية يف املجال االأكادميي 

يف الواليات املتحدة كاللغة ال�شينية واللغة الرو�شية على �شبيل املثال. 

للناطقني  العربية  تدري�ض  يف  املتخ�ش�شة  الكتب  اإ�شدار  ذلك  بعد  وتوالى 
بغريها ك�شل�شلة »اأهاًل و�شهاًل« ال�شادرة عن جامعة اأوهايو و«العربية للمبتدئني 
ولطالب مل�شتوى املتو�شط« التي اأ�شدرتها مطبعة جامعة ييل وغريها من الكتب 
املختلفة التي �شدرت عن املوؤ�ش�شات االأمريكية والعربية اإال اأن كل هذه الكتب مل 
ت�شتطع ال�شمود طوياًل اأمام �شطوة »الكتاب يف تعلم العربية« الأ�شباب اأكادميية 
من  اليقلل  وهذا  الق�شري.  البحث  هذا  يف  �شردها  ي�شعب  وترويجية  ومهنية 
اأهمية هذه املواد التعليمية وال يعني اأنها الت�شتخدم يف اجلامعات االأمريكية بل 
اإنها حا�شرة بقوة يف جمال تدري�ض العربية ، وُيبدي البع�ض اهتمامًا خا�شا بها 
كاأحد االختيارات التي ت�شاعد الدار�ض االأمريكي على التعر�ض ملواد متثل التتوع 
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توازنًا  يحدث  تواجدها  اأن  كما  العربية.  البلدان  يف  والعرقي  والديني  الثقايف 
للمعلم  �شواء  متنوعة  وا�شرتاتيجيات  وفل�شفات  طرائق  تقدم  لكونها  مطلوبًا 
اأمريكا  يف  االأكادميي  الو�شط  يف  العربية  الدار�شات  جمال  يرثي  مما  اأواملتعلم 

ال�شمالية.

املعلمون  يركز  حيث  واجلهد  الوقت  توفر  اأنها  الكتب  هذه  مزايا  واإحدى 
على اإعداد درو�شهم معتمدين يف حت�شريهم على املادة املقدمة واملعدة �شلفًا 
اأربعة  بني  ما  غالبًا  ترتواح  والتي  اللغة  درا�شة  متطلبات  لتلبية  كافية  وهي 
اجلامعات  ويف  جامعة.  اأو  كلية  كل  نظام  ح�شب  درا�شية  ف�شول  ثمانية  اإلى 
اخلا�شة  املناهج  باإعداد  العربية  اللغة  معلمي  قيام  نظامها  ي�شتوجب  التي 
بكل �شف درا�شي على حدة تلبية لرغبات االأق�شام املتخ�ش�شة والتي ت�شاعد 
برامج اللغة العربية يف دعمها واإعداد كوادرها من الدار�شني والباحثني يقع 
عبء حت�شري املناهج واإنتاج املادة العلمية على عاتق هوؤالء املعلمني. ويف هذه 
احلالة يعتمد االأ�شاتذة على بع�ض املوؤلفات واملراجع التي ت�شاعدهم يف تنمية 
املهارات ذات الطابع اخلا�ض اأو املرتبطة بتخ�ش�ض الدار�ض والباحث ومنها 
على �شبيل املثال الكتب املتخ�ش�شة يف البالغة واالأدب ولغة و�شائل االإعالم 
واملراجع املتخ�ش�شة يف �شرح قواعد النحو وال�شرف وتف�شري القراآن الكرمي 
واملعاجم التي تتناول امل�شطلحات ال�شيا�شية و القانونية و التجارية وما على 
تخ�ش�شه.  جمال  يف  التعمق  للدار�ض  تتيح  ومراجع  م�شادر  من  �شاكلتها 
الربيطانية  اجلامعات  بن�شرها  قامت  التي  االإ�شدارات  اأن  على  جدال  وال 
وتك�شا�ض  كربن�شتون  االأمريكية  واجلامعات  واأك�شفورد  كمربدج  كجامعتي 
كبريًا  اإ�شهاماً   �شاهمت  قد  وغريها  واأوهايو  وكورنيل  و�شتانفورد  ومي�شجان 
�شبط  يف  العربية  اللغة  ومعلمي  املتخ�ش�شني  وم�شاعدة  املجال  اإثراء  يف 

مناهجهم وحت�شني اأداء طالبهم. 
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ويعاين معلمو اللغة العربية يف مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي نق�شًا حادًا يف 
والثانوية  املتو�شطة  املدار�ض  لتالميذ  العربية  لتعليم  املنا�شبة  واملناهج  الكتب 
يف الواليات املتحدة االأمريكية. ويف بداية االأمر، كانوا يعتمدون اعتمادًا كليًا 
على الكتب املدر�شية الواردة من البلدان العربية كاملناهج ال�شعودية واالأردنية 
اأو  املحدودة  اخلربة  ذوي  من  معلمون  اأعدها  التي  املواد  وبع�ض  وامل�شرية 
اأولئك الذين وجدوا اأنف�شهم م�شطرين لدخول هذا امليدان دون اإعداد كاف 
ومن  وجه.  اأكمل  على  املهمة  واإجناز  طالبهم  جتاه  امل�شوؤولية  لتحمل  يوؤهلهم 
العدل اأن نقول اإن هذه املناهج امل�شتوردة والتي رمبا ال تنا�شب البيئة التعليمية 
العربية  اللغة  الفراغ ودعمت انطالقة م�شرية  االأمريكية قد �شاعدت يف ملء 
لت�شميم  امللحة  اإلى احلاجة  املخت�شني  انتباه  ولفتت  االأمريكية،  املدار�ض  يف 
واإعداد مادة لتعليم العربية لالأطفال والتالميذ االأجانب على غرار ما حدث 
على  طراأ  الذي  الكبري  التح�شن  من  الرغم  وعلى  العايل.  التعليم  مرحلة  يف 
املجال برمته اإال اأن تعليم اللغة العربية لتالميذ املدار�ض االأمريكية مازال يف 
ون�شري  به.  النهو�ض  اأجل  ت�شافر كل اجلهود من  اإلى  ويحتاج  االأولى  مراحله 
يف  واجلامعات  املدار�ض  اأ�شاتذة  من  جمموعة  بذلته  الذي  اجلهد  اإلى  هنا 
االأمريكي،  ال�شياق  تنا�شب  التي  واالختبارات  والدرو�ض  املواد  بع�ض  اإعداد 
بتعلم  واخلا�شة  االأمريكية  التعليم  وزارة  و�شعتها  التي  املعايري  مع  وتتم�شى 
وبع�ض  الفدرالية  احلكومة  من  بتمويل  كله  هذا  مت  وقد  االأجنبية.  اللغات 
الهيئات اخلا�شة كموؤ�ش�شة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع والتي �شاهم 
فرعها يف العا�شمة االأمريكية وا�شنطن يف تطوير مناهج العربية وطرق تعلمها 

خ�شو�شًا يف املدار�ض الثانوية. 

3.2  إعداد المعلمين: المهمة العسيرة.

ال�شك اأن اإعداد املعلمني ُيَعد من الركائز الرئي�شية لنجاح العملية التعليمية، 
وخ�شو�شًا اإذا كانت املهمة هي تدري�ض لغة ما لالآخر االأجنبي، وم�شاعدته على 
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اختالفًا  يختلف  رمبا  فكر  مع  والتعامل  له،  ماألوف  غري  جمتمع  على  التعرف 
اأن حقل تدري�ض العربية للناطقني  ا اعتاد عليه يف ثقافته االأم. ومبا  جذريًا عمَّ
اأنه  ال�شابقة  الفقرات  اأ�شلفنا يف  كما  فقد الحظنا  ن�شبيًا،  يعترب جديدًا  بغريها 
التعليم  نظم  مع  التعامل  يف  اخلربة  ذوي  املهرة  املعلمني  عدد  قلة  من  يعاين 
الغربية واخللفيات الثقافية واالأكادميية للطالب االأمريكيني الراغبني يف درا�شة 
اللغات ال�شرقية واأهمها اللغة العربية. ومنذ اإحلاق اللغة العربية مبناهج الكليات 
واجلامعات االأمريكية ، ظهرت م�شكلتان رئي�شيتان: االأولى تتعلق مبحتوى املنهج، 
للطالب  وتدري�شه  املنهج  هذا  اإعداد  على  القادر  املعلم  وجود  تخ�ض  والثانية 
املادية  االإمكانيات  وب�شبب �شعف  لديهم.  اللغوية  الكفاءة  اأجل رفع م�شتوى  من 
درا�شات  املتخ�ش�شني يف  االأ�شاتذة  على  االعتماد  فقد مت  للميزانيات،  وتوفريًا 
ال�شرق االأو�شط والتاريخ واالأدب العربي والعلوم ال�شيا�شية للت�شدي لهذه املهمة 
ر هوؤالء االأ�شاتذة على االإطالق اإال اأن خلفياتهم  ال�شاقة. واإحقاقًا للحق ، مل ُيق�شِّ
اأن  حيث  كاملة،  امل�شوؤولية  حتمل  على  قادرين  غري  جعلتهم  واملهنية  االأكادميية 
جمال عملهم ين�شب اأ�شا�شًا على البحث والن�شر واإدارة حلقات العلم واالإ�شراف 
املحا�شرات  اإلقاء  على  اعتادوا  اأنهم  اإلى  اإ�شافة  العليا  الدرا�شات  طالب  على 
وهو االأ�شلوب الذي كانوا يتبعونه يف تعليم اللغة العربية وذلك الأنهم مل يح�شلوا 
على دورات تربوية، ومل يتلقوا تدريبات تتعلق بعلم اللغة ونظرياته التي ت�شقل 
التعليم  طرائق  يف  امل�شتجدات  باأحدث  ومتدهم  التدري�ض  عملية  يف  مواهبهم 

و�شبل تطبيقها داخل �شفوف اللغة.  

لقد غريت االأحداث ال�شيا�شية والتقلبات االقت�شادية التي مرت بها الواليات 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  نظرة  من  املا�شيني  العقدين  خالل  االأمريكية  املتحدة 
�ض بها اللغات ال�شرقية، اأو كما ت�شنفها  واالأكادميية والرتبوية للطريقة التي ُتدرَّ
اأو  البالغة  احل�شا�شية  ذات  باللغات  االأمريكية  واالأمنية  احلكومية  اجلهات 
واللغة  الرتكية  واللغة  االأردية  واللغة  الب�شتون  قبائل  كلغة  الكربى  االأهمية  ذات 
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الفار�شية واللغة ال�شينية واللغة الرو�شية واللغة العربية وبع�ض اللغات االأخرى 
التي يتحدث بها �شكان مناطق �شبه القارة الهندية وجمهوريات اآ�شيا الو�شطى. 
من  جديد  جيل  الإعداد  االإمكانيات  وتوفري  امليزانيات  ر�شد  التغيري  �شمل  وقد 
معلمي اللغة العربية قادر على اإحداث نقلة نوعية يف جمال تعليم اللغة العربية 
اأفرزته هجمات احلادي ع�شر  الذي  الو�شع  ب�شكل يتالءم مع  للناطقني بغريها 
درا�شة)١(  ويف  االأحداث.  لهذه  نتيجة  االأمريكي  االقت�شاد  وتدهور  �شبتمرب  من 
الباحثان من  ا�شتطاع  البطل يف عام 20١2،  بها حممود عبداهلل وحممود  قام 
هامة  معلومات  وتوفري  املتحدة  الواليات  يف  العربية  معلمي  و�شع  ر�شد  خاللها 
للطالب  العربية  اللغة  تدري�ض  عملية  حول  املتمحورة  واأفكارهم  خلفياتهم  عن 

االأمريكيني كما هو مو�شح يف ال�شكل رقم )٤(. 

ال�شكل رقم )٤(

(1)  Abdalla, Mahmoud and Al-Batal, Mahmoud. Al-‘Arabiyya. “College-Level Teach-
ers of Arabic in the United Sates: A Survey of Their Profestional and Institution-
al Profiles and Attitudes” 1-28. Washington D.C.: Georgetwon University Press, 
2012.
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االأ�شاتذة  نوعية  عن  واختلفت  كثريًا  تنوعت  املعلمني  خلفيات  فاإن  نرى  وكما 
وحتى  والثمانينيات  ال�شبعينيات  فرتة  يف  التعليمي  امل�شهد  ت�شدروا  الذين 
بها  اأمدتنا  التي  االإح�شاءات  املا�شي. فح�شب  القرن  الت�شعينيات من  منت�شف 
معلمي  من  عالية  ن�شبة  ميثلون  االأدب  يف  املتخ�ش�شني  اأن  جند  الدرا�شة،  هذه 
اللغة العربية باملقارنة مبن تخ�ش�شوا يف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها 
واللغويات  التطبيقية  اللغويات  علم  دار�شي  من  املجال  دخلوا  من  ن�شبة  واأن 
النظرية قد ارتفع اأي�شًا. وهناك ن�شبة الباأ�ض بها من املتخ�ش�شني يف الدرا�شات 
اأن ن�شبة املعلمني  العربية واملجاالت االأخرى كالرتبية مثاًل. ولكن امللفت للنظر 
املتخ�ش�شني يف درا�شات ال�شرق االأو�شط تاأتي كثاين اأعلى ن�شبة بعد التخ�ش�ض 
االأدبي. وجتدر االإ�شارة هنا اإلى اأنه من بني املتخ�ش�شني يف االأدب مُيثِّل اأولئك 
الذين در�شوا االأدب املقارن واآداب اللغات االأوروبية كاالأدب االإجنليزي واالأدب 
الفرن�شي بل من تخ�ش�ض من هوؤالء يف االأدب العربي ن�شبة �شئيلة من املجموع 
حازوا  للمهنة  املنت�شبني  بع�ض  اأنَّ  على  عالوة  املدر�شني  من  الفئة  لهذه  الكلي 
على تخ�ش�شات يف علم اللغويات العام اأو التطبيقي الذي ركز يف االأ�شا�ض على 

درا�شات مقارنة بني لغتني رمبا ال تكون العربية اإحداها.

وبنظرة �شريعة على هذه االأرقام ، ي�شتطيع املرء اأن مييز عدة اأ�شياء: اأولها اأنه 
على الرغم من وجود ن�شبة عالية من اأ�شاتذة االأدب ودرا�شات ال�شرق االأو�شط يف 
هذا املجال،  فقد زادت يف املقابل ن�شبة التخ�ش�شات يف علم اللغة والدرا�شات 
تدري�ض  بعملية  الفرعني  هذين  ارتباط  لقرب  اإيجابي  موؤ�شر  وهذا  العربية، 
هناك  مازال  اأنه  وثانيها   ، االأخرى  بالفروع  باملقارنة  املهنة  اأ�شول  وفهم  اللغة 
عدد قليل من االأ�شاتذة الذين مار�شوا مهنة تدري�ض اللغة العربية لالأجانب من 
خريجي كليات الرتبية من كال اجلانبني اأي اجلانب العربي ونظريه االأمريكي، 
وثالثها هو اأن الكثري من اأ�شاتذة اللغة كانوا من املبعوثني العرب الذين اأر�شلتهم 
االأ�شلية  بلدانهم  يف  متاحة  غري  تخ�ش�شات  لدرا�شة  درا�شية  منح  يف  بلدانهم 
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احلا�شل  كالتطور  تخ�ش�شهم  يقدمه جمال  ما  اأحدث  على  االطالع  بغر�ض  اأو 
التقومي وغريها  اللغة وعلم  اكت�شاب  التدري�ض ونظريات  يف علم املناهج وطرق 
اإليه الدار�شني والباحثني  من الفروع التي اأحرز فيها الغرب تقدمًا بينًا يجذب 
من منطقة ال�شرق االأو�شط،  واآخرها هو اأن اجلامعات االأمريكية فتحت اأبوابها 
الطالب  املتزايدة من  االأعداد   وم�شاعدة  الفراغ  ل�شد  اأ�شاتذة عرب  ال�شتقدام 
الراغبني يف تعلم اللغة العربية عقب اأحداث �شبتمري عام 200١ وال�شمة االأبرز 
يف هوؤالء التي جعلت اجلامعات االأمريكية تهتم بهم هي اأنهم من اأبناء املجتمعات 
اآنذاك، ي�شتطيعون نقل  التعليم اجلامعي  القائمني على  العربية الذين، يف راأي 
اللغوية  اأن املخرجات )الكفاءة  جتاربهم احلية وم�شتجدات املنطقة ظنًا منهم 
العالية( �شتاأتي على اأيدي هذه الفئة من املعلمني دون االأخذ يف االعتبار عوامل 
االمريكيني  الطالب  واحتياجات  االأكادميية  كالبيئة  بالغة  اأهمية  ذات  اأخرى 

وخربة املعلمني وكفاءتهم املهنية. 

من  للطالب  خا�شة  مناهج  الإعداد  املا�شة  احلاجة  اأي�شًا  الدرا�شة  اأو�شحت 
بهذه  للقيام  اأكفاء  معلمني  اإعداد  وبالتوازي  واالإ�شالمية  العربية  االأ�شول  ذوي 
العرب  واملهاجرون  االأمريكيون  بها  ينادى  والتي  املتعددة  االأهداف  ذات  املهمة 
على حد �شواء ، ذلك اأن املاأمول من تدريب هذه العينة من الطالب اأن ت�شطلع 
بدور رمبا ال يقدر الكثريون هنا يف الواليات املتحدة واجلانب العربي على القيام 
به وهو تعزيز فكرة تالقي الثقافات وحوار احل�شارات اأي اأن يكونوا ج�شرًا بني 
اخلاطئة  املفاهيم  وت�شحيح  النظر  وجهات  تقريب  االأول  هدفه  احل�شارتني 
تاأ�شي�شا لفكرة ال�شراكة والتعاي�ض على اأ�شا�ض من االحرتام املتبادل. ومن املوؤكد 
اأن هوؤالء الطالب هم االأقدر على امل�شاهمة يف هذه العملية مبا لديهم من وعي 
كامل واإملام تام بعنا�شر الثقافة االأمريكية حيث ولدوا وترعرعوا يف هذا البلد 
هذا  على  املحافظة  على  وحر�شهم  واالإ�شالمي  العربي  الإرثهم  ا�شتيعابهم  مع 
االإرث ومن هنا تكمن خطورة التق�شري يف رعاية هذه املجموعة من الدار�شني 



١٤٤

العمل يف  املختلفة مبا يف ذلك  الفعالة يف جماالت احلياة  للم�شاركة  وتدريبهم 
املراكز البحثية وبيوت اخلربة ودوائر �شناعة القرار.

امللتحقني  الطالب  من  النوعية  هذه  عدد  قلة  اإلى  ت�شري  االأرقام  اأن  ورغم 
ب�شفوف اللغة العربية بناًء على نتائج اال�شتبيان الذي قام به الباحثان )ال�شكل 
رقم 5()١(، اإال اأن عدد الطالب من ذوي االأ�شول االإ�شالمية يزيد عن اأقرانهم 
االأمريكيني  العرب  بع�ض  يكتفي  املثال  �شبيل  فعلى  تتنوع،  قد   واالأ�شباب  العرب 
باإحلاق اأوالدهم باملدار�ض امللحقة بامل�شاجد والكنائ�ض اأيام العطالت االأ�شبوعية 
يف  ذويهم  مع  لالإقامة  ال�شيفية  االإجازات  خالل  اأوالدهم  اإر�شال  اأو  واملو�شمية 
بع�ض  تعدها  التي  امل�شائية  الربامج  يف  العربية  اللغة  تعلم  اأو  العربية  البلدان 
اعتمد  التي  العينة  اأن  ويبدو  اخلريية.  واملوؤ�ش�شات  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات 
واملناطق  املدن  يف  االأمريكية  اجلامعات  ت�شمل  مل  درا�شتهم  يف  الباحثان  عليها 
التي يتواجد بها العرب االأمريكيون بكرثة كمدينة ديرتويت واملدن املحيطة بها 
وخ�شو�شًا منطقة ديربورن يف والية م�شيجان، ففي هذه اجلامعات توجد اأكرب 
ن�شبة من اأبناء العرب االأمريكيني الذين يدر�شون اللغة العربية مع اأقرانهم من 

االأعراق واخللفيات الثقافية املختلفة. 

اللغة  بتدري�ض  يقومون  الذين  املعلمني  خربة  نق�ض  يف  تكمن  هنا  االإ�شكالية 
اللغوية  وقدراتهم  اأدائهم  على  �شلبًا  يوؤثر  مما  الطالب  من  الفئة  لهذه  العربية 
واالأكادميية. فعند اإعداد املادة التعليمية، المييز االأ�شاتذة بني خلفيات الطالب 
اأن  كما  االآخرين،  الطالب  خلفيات  وبني  واالإ�شالمية  العربية  االأ�شول  ذوي  من 
هوؤالء  معاملة  على  وي�شرون  التوقعات  �شقف  من  يرفعون  االأ�شاتذة  من  الكثري 
اإحباطًا الأبناء املغرتبني العرب.  وكنتيجة  اأنهم عرب مما ي�شبب  الطالب على 

(1)  Abdalla, Mahmoud and Al-Batal, Mahmoud. Al-‘Arabiyya. “College-Level Teach-
ers of Arabic in the United Sates: A Survey of Their Profestional and Institution-
al Profiles and Attitudes” 1-28. Washington D.C.: Georgetwon University Press, 
2012.
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درا�شة  اإلى  واللجوء  العربية  اللغة  تعليم  برامج  من  الت�شرب  يف  يبدوؤون  لذلك 
اللغة واآدابها. فعجز االأ�شاتذة عن تنويع  اأو تخ�ش�شات بعيدة عن  اأخرى  لغات 
من  يفاقم  الواحد  ال�شف  داخل  املختلفة  امل�شتويات  لتالئم  التدري�ض  اأ�شاليب 
هذه االأزمة. وما يزيدها تعقيدًا هو اإ�شرار االإدارات على عدم منح هذه النوعية 
خ�شو�شيتهم  تراعي  �شفوف  يف  العربية  اللغة  لدرا�شة  الفر�شة  الطالب  من 

الثقافية واحتياجاتهم اللغوية حتت ذريعة عجز امليزانيات وقلة االإمكانيات.

ال�شكل رقم )5(

4.2  وسائل التقويم في برامج اللغة العربية

املتاحة  الو�شائل  قلة  من  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  جمال  يعاين 
قدراتهم  ي�شاعدنا على معرفة  دقيقًا  تقوميًا  االأمريكيني  الدار�شني  اأداء  لتقومي 
احلقيقية يف خمتلف املهارات اللغوية، وكذلك مدى معرفتهم واإملامهم بقواعد 
والطرق  الو�شائل  عن  نتحدث  ال  هنا  ونحن  العربية.  الثقافة  وعنا�شر  اللغة 
الدرا�شية  املقررات  اختبارات  يف  والنجاح  املهام  الإجناز  عادة  امل�شتخدمة 
تعلم  من  النهائية  املح�شلة  عن  نتحدث  ولكننا  العربية،  اللغة  مادة  بينها  ومن 
القول  ميكننا  وللمقاربة  لديه.  اللغوية  الكفاءة  وم�شتوى  العربية  للغة  الطالب 
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وا�شع  نطاق  على  دوليًا  امل�شتخدمة  االإجنليزية  اللغة  يف  الكفاءة  اختبارات  باأن 
نذهب  اأن  ميكننا  بل  العربية،  اللغة  يف  نظري  لها  لي�ض   IELTS و   TOEFL كـ 
اإليه مل يقوموا حتى هذه  اإن علماء املجال واملنت�شبني  اأبعد من ذلك ونقول  اإلى 
اللحظة باإعداد اختبارات تقوم على اأ�ش�ض علمية على غرار ما يحدث يف جمال 

تدري�ض اللغات االأوروبية وبع�ض اللغات العاملية االأخرى.

وتعتمد عملية تقومي وقيا�ض م�شتوى الكفاءة اللغوية لدى دار�شي اللغة العربية 
واالآخر  املوؤ�ش�شات احلكومية  تتبناه  اأحدهما  نظامني:  املتحدة على  الواليات  يف 
لتعليم  االأمريكي  املجل�ض  معايري  على  ويعتمد  واملدار�ض،  اجلامعات  به  ت�شتعني 

اللغات االأجنبية)١(. واجلدول التايل يو�شح النظامني املذكورين:

اجلدول )رقم ٤(

معايري املجل�ض االأمريكي لتعليم اللغات 
ACTFL االأجنبية

املعايري التي ت�شتخدمها احلكومة 
)2( ILR الفدرالية

من 0 اإلى +0امل�شتوى االإبتدائي
من ١ اإلى +١امل�شتوى املتو�شط
من 2 اإلى +2امل�شتوى املتقدم
من ٣ اإلى +٣امل�شتوى العالى
من ٤ اإلى 5امل�شتوى املتميز

اإجنازه  املمتَحن  ي�شرح ما يجب على  امل�شتويات تو�شيف  ولكل م�شتو من هذه 
وال�شفهية  املكتوبة  اللغة  عنا�شر  ويحدد  املطلوبة،  اللغوية  الكفاءة  يحقق  لكي 
(1)  ACTFL (American Council on the teaching of Foreign Language). 2012. ACTFL 

Proficiency Guidelines: Speaking, Writing, 
Listening, and Reading. Arabic annotations and samples. Available at http://actfl-
proficiencyguidelines2012.org/arabic/.  

(2)  Interagency Language Roundtable (ILR) website: www.govtilr.org.
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التي يجب توافرها يف العينة اللغوية التي يتم تقييمها من ِقَبل املمتِحن. والأنها 
ب�شكل  االأجنبية  اللغات  يف  الكفاءة  م�شتوى  قيا�ض  منها  الغر�ض  عامة  معايري 
معايري  اإ�شافة  اأهمية  االأجنبية  اللغات  لتعليم  االأمريكي  املجل�ض  اأيقن  فقد  عام 
اللهجات  واأنواع اخلطوط وطبيعة  الرتقيم  العربية كنظام  اللغة  تكميلية تخ�ض 
ت  اأُِعدَّ املعايري  اأن هذه  العربي. وال �شك  العامل  اأنحاء  املنت�شرة يف  )العاميات( 
على اأ�ش�ض علمية لكنها تعر�شت للنقد من ِقَبل بع�ض الباحثني لعموميتها وعدم 
الدقة يف تطبيقها واإ�شكالية االزدواجية اللغوية واالعتماد الكلي عليها يف ر�شم 
الباحث جون  نه  َدوَّ ما  االنتقادات  ومن هذه  برمتها.  التعليمية  العملية  م�شتقبل 
الواقع  وبني  املعايري  هذه  تقره  ما  بني  الفجوة  اإلى  اأ�شار  حني   )200٦( اأيزيل 
وما يجب  امل�شتويات  تو�شيف  يقراأ  ، فمن  العربية  اللغة  التعليمي داخل �شفوف 
بني  الفرق  يدرك  اأن  ي�شتطيع  واملهنية  احلياتية  املواقف  يف  قوله  الدار�ض  على 
فهناك هوة بني عملية  بالفعل  تدري�شه  يتم  وما  املمتَحن  املعايري من  تتوقعه  ما 
التقومي وقيا�ض الكفاءة اللغوية با�شتخدام هذه املعايري من ناحية وبني حمتوى 
مناهج تدري�ض اللغة العربية من ناحية اأخرى. فاملفردات والعبارات التي ينبغي 
اللغوية قد التكون بال�شرورة  اإنتاجها طبقًا ملعايري قيا�ض الكفاءة  على املمتَحن 
تعلُّم تلك  اأنَّ  الباحث على هذه املعايري افرتا�شها  ما يتعلمه الدار�ض وقد عاب 
عملية  خمرجات  اإلى  االلتفات  دون  طبيعي  ب�شكل  يتم  والعبارات  املفردات 
من  وغريه  الباحث  وجهها  التي  االأخرى  االنتقادات  ومن  الفعلية.  التدري�ض 
ِقَبل معلمني وتربويني بناء  ت من  اأُِعدَّ اأن هذه املعايري قد  العاملني بهذا احلقل 
على خربتهم يف تدري�ض اللغة العربية و توقعاتهم ملدى التطور الذي قد يحققه 
اأُِعَدت  الدرا�ض يف مهارات اللغة االأ�شا�شية ولهذا ال�شبب تبدو وكاأنها اختبارات 
لقيا�ض قدرة الطالب على التح�شيل والفهم ملادة اللغة العربية خالل مدة زمنية 
بني  فالفرق  واجلامعات.  املدار�ض  يف  الدرا�شي  العام  نهاية  كاختبارات  معينة 
قيا�ض القدرة على الفهم والتح�شيل وبني االرتقاء مب�شتوى الكفاءة يف املهارات 
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اللغوية مل يكن وا�شحًا بدرجة كافية عند اإعداد هذه املعايري وما يعقد االأمور اأنَّ 
تو�شيف امل�شتويات التي و�شعها املجل�ض االأمريكي لتعليم اللغات االأجنبية تطبق 
وبالتايل  لغة  كل  خ�شو�شيات  اإلى  النظر  دون  االأجنبية  اللغات  كل  على  وتعمم 
يرى البع�ض اأن هذا التعميم يقلل من مدى فاعليتها يف عملية القيا�ض والتقومي.  

وباالإ�شافة اإلى اختبارات الكفاءة اللغوية التي اأعدها املجل�ض االأمريكي لتعليم 
اللغات االأجنبية وتلك التي اعتمدتها احلكومة الفيدرالية، يوجد عدد حمدود من 
اأعده مركز  الذي  كاالختبار  واجلامعات  الهيئات  عليها  تعتمد  التي  االختبارات 
واالختبارات  الت�شعينيات  فرتة  يف  االأمريكية  العا�شمة  يف  التطبيقية  اللغويات 
اخلا�شة مبركز الدرا�شات العربية باخلارج ومنظمة املجال�ض االأمريكية للرتبية 
واملركز الوطني للغات ال�شرق االأو�شط، ورغم اأهميتها اإال اأنها الترقى اإلى احلد 

الذي ميكن ت�شنيفها كاختبارات لقيا�ض الكفاءة اللغوية ب�شكل علمي دقيق. 

ومن التحديات الكربى التي تواجه عملية التقومي والقيا�ض وتوؤثر على جمال 
مهارة  على  اللغوية  الكفاءة  قيا�ض  اقت�شار  لالأمريكيني  العربية  اللغة  تدري�ض 
الذين ق�شوا  التحدث  دون غريها من املهارات وخ�شو�شًا لدى عودة الطالب 
واإح�شاءت  لي�ض لدينا موؤ�شرات  العربية، وبالتايل  للدرا�شة يف اجلامعات  فرتة 
دقيقة عن عدد الدار�شني االأمريكيني الذي و�شلوا اإلى م�شتويات عالية يف كافة 
يف  الظهور  اأو  العرب  املثقفني  مع  التوا�شل  على  قدرتهم  مدى  وعن  املهارات 
املتخ�ش�شني  مع  جنب  اإلى  جنبًا  العربية  الف�شائية  القنوات  يف  حوارية  برامج 
اللغة  برامج  جتعل  التي  االأ�شباب  عن  البع�ض  ي�شاأل  وقد  املختلفة.  املجاالت  يف 
بــ  املعروفة  ال�شفوية  الكفاءة  )مقابالت(  اختبارات  اإجراء  اإلى  تلجاأ  العربية 
الت�شاوؤل وا�شحة ذلك  املتعلمني واالإجابة عن هذا  اأداء  لتقييم  )OPI( كو�شيلة 
الأنها اأ�شهل الطرق واأوفرها ماديًا وزمنيًا حيث التتجاوز مدة املقابلة هذه اأكرث 
وال  املادي  الدعم  اجلامعات  لدى  فلي�ض  تقدير.  اأق�شى  على  �شاعة  ن�شف  من 
الوقت الكايف لرتتيب اإجراء االختبارات يف كافة املهارات، فهذه العملية مكلفة 
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للموؤ�ش�شات والدار�شني على حد �شواء وت�شع اأعباء اإ�شافية على م�شريف الربامج 
اجلهة  هو   )ACTFL( االأجنبية  اللغات  لتعليم  االأمريكي  املجل�ض  اأن  حيث 
الوحيدة املخولة بل املتخ�ش�شة يف عملية تقومي وقيا�ض االأداء اللغوي للدار�شني.      

وامل�شكلة هنا تكمن يف �شيئني رئي�شيني االأول؛ هو اأن من يحققون م�شتويات عالية 
ولذلك  االأخرى.  املهارات  يف  امل�شتوى  نف�ض  اليحققون  رمبا  التحدث  مهارة  يف 
فاحُلكم على االأداء اللغوي العام باعتماد نتيجة االختبارات ال�شفوية فقط يكون 
التعليمية  العملية  وكذلك على جممل  الفردي  االأداء  م�شتوي  ُحكمًا خادعا على 
واملنت�شبني  املعلمني  بني  وا�شعًا  جداًل  هناك  اأن  هو  االآخر  وال�شيء  وخمرجاتها. 
العربية حول م�شتوى املقيِّمني ومدى دقة تقييمهم مل�شتويات  اللغة  ملهنة تدري�ض 
املتقدمني لالختبارات ال�شفوية.  وهذه النقاط جتعلنا نتطرق اإلى نوعية التدريب 
ال�شفوية.  )االختبارات(  املقابالت  اإجراء  يف  امل�شتخدمة  واللغة  يتلقونه  الذي 
مثل  الإجراء  رخ�شة  على  احلا�شلني  تدريب  يتم  كان  طويلة  �شنوات  مدى  فعلى 
اأعداد  هذه االختبارات على يد مدرب واحد الغري رغم الزيادة امل�شطردة يف 
املتقدمني للح�شول على رخ�شة التقييم واأعداد الدار�شني الراغبني يف معرفة 
اأدائهم اللغوي. ولذا فقد اعتاد املتدربون املوؤهلون الإجراء االختبارات ال�شفوية 
من  املعلومات  ا�شتنباط  يف  واال�شرتاتيجيات  االأ�شاليب  من  معني  منط  على 
املجل�ض  للتقييم ح�شب معايري  قابلة  االأجوبة  املمتَحن واحل�شول على عينة من 
االأمريكي لتعليم اللغات االأجنبية. ومن اجلائز اأن نقول اإنَّ الكثريين ممن يقومون 
باإجراء اختبارات الكفاءة اللغوية مل تكن لديهم املرونة الكافية يف التعامل مع 
لغة املمتَحن بل اإن �شئنا الدقة مل تتح لهم الفر�شة لتعلم اأ�شاليب اأخرى من فرط 
تاأثرهم بنوع ثابت من الفكر املتعلق بكيفية تطبيق املعايري ولغة احلوار املفرت�شة 
التاأثري �شاعد  اآخر من  واملقيدة للممتَحن واملمتِحن على حد �شواء. وهناك نوع 
يف  امل�شتخدمة  اللغة  نوع  حول  الدائر  اجلدل  وهو  اأال  التقومي  عملية  تعقيد  يف 
احلوار )الف�شحى اأم العامية( مما اأربك امل�شهد ب�شكل عام ناهيك عن �شعف 
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باللغة  والتوا�شل  احلديث  يف  التقومي  رخ�شة  على  احلا�شلني  بع�ض  م�شتوى 
العربية الف�شحى مما ي�شكك يف دقة نتائج االختبارات. فاجلدل حول ما يعرف 
اأو  الدارجة  باللغة  ال�شفوية  املقابالت  اإجراء  واإمكانية  العربية  اللغة  بازدواجية 
املتخ�ش�شني  بني  حمتدما  مازال  احلوارات  اأثناء  الف�شحى  وبني  بينها  اخللط 
يف جمايل التدري�ض والتقومي والقيا�ض،  فبع�ض املعلمني واملتخ�ش�شني يرون اأن 
اختبارات الكفاءة البد واأن تتم با�شتخدام الف�شحى لكونها لغة الرتاث والعلم 
والثقافة واأن االختبارات تتم اأي�شًا يف �شياق اأكادميي،  فيما يرى الفريق االآخر 
تعك�ض ما  لغة طبيعية  اأفكاره م�شتخدمًا  بالتعبري عن  للممتَحن  ال�شماح  �شرورة 
ي�شتخدمه رجل ال�شارع العادي ولغة املثقف العربي الذي غالبًا ما يعرب عن نف�شه 

بخليط من اللغة الف�شحى ولغة بيئته املحلية التي ن�شاأ وتعلم فيها.

البون  هو  ال�شفوية  الكفاءة  اختبارات  فعالية  على  غمو�شًا  ي�شفي  ومما 
النتائج ح�شول  اأظهرت  بع�ض احلاالت  ففي  التقومي  نتائج  بني  اأحيانًا  ال�شا�شع 
بع�ض املمتَحنني على امل�شتوى املتقدم املتو�شط )Advanced-Mid( يف حني اأن 
ورمبا   )Intermediate-High( العايل  املتو�شط  اليتعدى  احلقيقي  م�شتواهم 
يرجع هذا التفاوت يف عملية التقومي لنق�ض اخلربة و�شعف اللغة ونوعية التدريب 
وكيفية اإدارة احلوارات واملقابالت. والنن�شى ما يقدم عليه املمتَحن )الدار�ض( 
كاأن  ل�شاحله،  دفته  وحتويل  احلوار  خالل  اأ�شلوبه  لفر�ض  خمتلفة  طرق  من 
الكثري  يعرف  فكرة  عن  يتحدث  اأو  تخ�ش�شه  مو�شوع  عن  احلديث  يف  ي�شهب 
عنها ودائمًا ما يحاول التهرب من اأ�شئلة املحاور والعودة اإلى مو�شوع ُيلم به اأكرث 
املحاِور  خربة  تلعب  وبالتاأكيد  للمناق�شة.  املطروحة  املو�شوعات  من  غريه  من 
على  املمتَحن  قدرة  لتقييم  يعينه  ما  على  للح�شول  احلوار  دفة  اإدارة  يف  دورًا 

التحدث باللغة العربية. 

املجل�ض  قبل  من  املعدة  الكفاءة  معايري  اإلى  توجه  التي  االنتقادات  ورغم 
االأمريكي لتعليم اللغات االأجنبية فمازالت هي االأكرث ا�شتخدامًا العتماد العديد 
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من اجلامعات واملوؤ�ش�شات العلمية واحلكومية عليها يف حتديد م�شتويات الكفاءة 
والرتقية الوظيفية، وك�شرط لاللتحاق بربامج الدرا�شات العليا واحل�شول على 
املتخ�ش�شني  اأو�شاط  بداأ احلديث يف  االأخرية  االآونة  منح درا�شية وبحثية. ويف 
يف علم التقومي والقيا�ض ومتخ�ش�شي اللغة العربية عن جودة املعايري االأوروبية 
مناف�شتها  وفر�شية   CEFR بــ  اإليها  يرمز  والتي  اللغات  وتعليم  بتعلم  اخلا�شة 
القوية للمعايري االأمريكية، واجنذاب بع�ض اجلامعات العربية اإلى تبنيها نظرًا 
يف  بنظريتها  مقارنة  الكفاءة  مل�شتويات  حتديدها  ودقة  واقعيتها  من  يرونه  ملا 
العربية  اللغة  تدري�ض  على  القائمني  ترحيب  ومع  االأمريكية.  املتحدة  الواليات 
للناطقني بغريها بتطور اأ�شاليب التقومي وتنوعها يف الفرتة االأخرية، اإال اأنه من 
ال�شابق الأوانه اجلزم بتبني املعايري االأوروبية واإحاللها حمل املعايري االأمريكية 
واأمريكا  اأوروبا  يف  التعليمية  البيئة  الختالف  وذلك  القريب،  امل�شتقبل  يف 
العربية  اللغة  االأجنبية وخ�شو�شًا  اللغات  تعلم  املرجوة من  االأهداف  واختالف 
وتطوير  اإعداد  يف  الطويلة  االأمريكية  اخلربة  اإلى  باالإ�شافة  القارتني  كلتا  يف 
معايري الكفاءة اللغوية وتدريب كادر كبري من املتخ�ش�شني يف اإجراء اختبارات 
الكفاءة  �شواًء يف الداخل االأمريكي اأو اخلارج مبا يف ذلك بع�ض اأ�شاتذة اللغة 

العربية واآدابها باجلامعات االأوروبية.   

اإحلاقهم  الطالب  م�شتوى  وحتديد  التقومي  عملية  يف  الق�شور  اأوجه  ومن 
اأو  اإلى جامعاتهم بعد ق�شاء ف�شل درا�شي  بال�شفوف املتقدمة لدى عودتهم 
�شنة كاملة لدرا�شة العربية بال�شرق االأو�شط التي قد التنا�شبهم ، فالدرا�شة 
ب�شكل  الثقافة  وفهم  التحدث  كمهارة  املهارات  بع�ض  من  تعزز  قد  باخلارج 
اأف�شل يف حني قد يرتاجع م�شتوى الطالب اأو على االأقل يظل ثابتا يف مهارات 
اأخرى كالكتابة وفهم قواعد النحو وال�شرف. مثاًل ومما ال�شك فيه اأن حت�شن 
باخلارج،  العربية  اللغة  برامج  اأهداف  اإلى  باالأ�شا�ض  يرجع  الطالب  م�شتوى 
وعدد ال�شاعات املعتمدة، واأ�شاليب التدري�ض املتبعة فيها وغريها من العوامل 
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املوؤثرة مع التزام الطالب وان�شباطهم يف ح�شور ال�شفوف واإمتام الواجبات 
املكلفني بالقيام بها خالل فرتة درا�شتهم. وبالعودة اإلى �شلب املو�شوع ، فلم 
االرتقاء  دائمًا  تن�شد  العربية  اللغة  برامج  الأن  مق�شودًا  الق�شور  هذا  يكن 
ُيعَزى  الق�شور  ولكن  العربية،  اللغة  اإتقان  على  وت�شاعدهم  طالبها  مب�شتوى 
العلمية  االأق�شام  تتكفل  اأن  املفرت�ض  من  حيث  الوقت  و�شيق  املوارد  قلة  اإلى 
التقومي  ق�شم  مع  والتوا�شل  االختبارات  اإجراء  مب�شروفات  اجلامعات  يف 
الرتتيبات  لعمل  االأجنبية  اللغات  لتعليم  االأمريكي  للمجل�ض  التابع  والقيا�ض 
اإلى  اجلامعات  تلجاأ   ، هذا  على  وبناًء  االختبارات.  لهذه  لالإعداد  الالزمة 
احللول ال�شريعة كاأن يطلب املعلمون من الدار�شني العائدين اجتياز االختبار 
يتم  اجتازوه  واإن  باخلارج  درا�شتهم  ب�شبب  عنه  تغيبوا  الذي  لل�شف  النهائي 
حال  يف  لهم  احلقيقي  امل�شتوى  اأنه  )املفرت�ض  االأعلى  بامل�شتوى  احلاقهم 
الطالب  اليجد  التجربة  واقع  ومن  االأ�شلية(.  بجامعاتهم  الدرا�شة  اإكمالهم 
�شعوبة يف اجتياز مثل هذه االختبارات اإذا قارنا نتائجهم يف اختبارات نهاية 
العام الدرا�شي باأدائهم يف االختبارات املعدة لقيا�ض قدراتهم اللغوية ب�شرف 
اأننا  ومع  الدرا�شة.  �شنوات  خالل  در�شوه  الذى  التعليمي  املحتوى  عن  النظر 
نتفهم موقف اجلامعات اإال اأن هذه ال�شيا�شة التعفي م�شريف الربامج ومعلمي 
الطالب  م�شتويات  فيها  تتفاوت  حالة  خلق  يف  امل�شاهمة  من  العربية  اللغة 
تفوقه  ح�شب  كل  االأكادميية  احتياجاتهم  فيها  وتتنوع  الواحد  ال�شف  داخل 
الطالب  فيها  يجد  ال  وهناك حاالت  املختلفة.  اللغة  مهارات  )اأو �شعفه( يف 
العائدون �شفوفًا منا�شبة ت�شاعدهم على تنمية قدراتهم اللغوية والبناء على 
ما تعلموه يف البلدان العربية. فب�شبب نق�ض عدد املعلمني وقلة �شفوف اللغة 
�شفوف  يف  درا�شتهم  متابعة  اإلى  الطالب  ي�شطر   ، اجلامعة  تقدمها  التي 
خا�شة يتقابل فيها املعلم مع الطالب مرة اأو مرتني يف االأ�شبوع، وبذلك ُيحَرم 
الطالب من فر�شة التفاعل اليومي مع املتعلمني االآخرين وتقل فر�ض امل�شاركة 
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االلتحاق  اإلى  احلال  به  ينتهي  ورمبا  ال�شف،  داخل  اللغة  اأن�شطة  يف  الفعالة 
ب�شف اأدنى ال يجد فيه التحدي الكايف وما ير�شي طموحه العلمي.

ومع التو�شع يف برامج تدري�ض اللغة العربية يف الواليات املتحدة االأمريكية، 
تنوعت و�شائل التقومي والقيا�ض وازدادت احلاجة اإلى اإعداد اختبارات ت�شاعد 
يف ت�شكني الطالب اجلدد اأو الطالب املحولني من جامعات اأخرى يف ال�شنوات 
الدرا�شية و�شفوف اللغة العربية املالئمة لهم. وحتاول هذه الربامج ا�شتخدام 
عرب  تتم  اختبارات  باإعداد  بع�شها  فقام  التقومي،  عملية  يف  احلديثة  التقنية 
الوقت  الكثري من  يوفر  اأجهزة احلا�شوب مما  وبا�شتخدام  العنكبوتية  ال�شبكة 
احلا�شل  التطور  لتواكب  عجل  على  اأعدت  االختبارات  هذه  اأن  اإال  واجلهد 
امل�شتويات  حتديد  يف  ق�شور  من  اأحيانًا  تعاين  فهي  ولذا  التعليم  جمال  يف 
تعتمد  اأنها  الواحد ذلك  ال�شف  وتكوين جمموعات متجان�شة من الطالب يف 
متعدد  االختبار  وهو  االختبارات  من  واحد  نوع  على  عمومًا  ت�شميمها  يف 
االختيارات ل�شهولة اإعداده من الناحية التقنية والفنية و�شرعة احل�شول على 
النتائج. ومرة اأخرى، يعترب االإقدام على ا�شتخدام التقنية احلديثة يف عملية 
ولكنه يف  العربية  الدرا�شات  نوعية يف جمال  ونقلة  االأمام  اإلى  التقومي خطوة 
نف�ض الوقت يت�شبب يف و�شعية �شعبة للمعلمني حيث يوؤدي االعتماد على نتائج 
الواحد.  ال�شف  داخل  متفاوتة  م�شتويات  وجود  اإلى  وحدها  االختبارات  هذه 
العربية  تدري�ض  برامج  وم�شريف  من�شقي  جهود  على  معقودًا  االأمل  ومازال 
من  دقة  اأكرث  تكون  احلديثة  التقنية  با�شتخدام  اختبارات  الإعداد  الدوؤوبة 
اللغة مبا يف ذلك قيا�ض ا�شتيعاب الطالب لعنا�شر  �شابقتها يف كافة مهارات 

الثقافة العربية.
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3. 1 صعوبة اللغة أم سوء تقدير وقلة تخطيط!

اأ�شاع الكثريون بق�شد اأم بغري ق�شد اأن اللغة العربية �شعبة للغاية للدار�شني 
اإلى  الو�شول  با�شتحالة  ي�شعرون  االأمريكيني  بع�ض  جعل  حد  اإلى  االأجانب 
م�شتويات عالية تعينهم على فهم املجتمعات العربية واالطالع على اأمهات الكتب 
واملراجع العلمية املوجودة يف املكتبات ودور الن�شر والتوا�شل مع النخب العربية 
امل�شت�شرقني  دور  حول  اجلدل  اأن  املوؤكد  ومن  العربيني.  واملغرب  امل�شرق  يف 
والت�شكيك يف قدراتهم اللغوية التي �شاعدتهم يف بلورة نظراتهم ونظرياتهم عن 
ال�شرق العربي التي يراها بع�ض املفكرين »منقو�شة«  قد �شاهم يف تعزيز هذه 
الفكرة لدى اجلانبني العربي واالأمريكي عالوة على ظاهرة االزدواجية اللغوية 
التي تت�شف بها لغة ال�شاد وما �شاحب هذا من جدل و�شخب حول ماهية اللغة 
بالبع�ض  حدا  وقد  االأمريكيني.  للمتعلمني  وتدري�شها  تقدميها  وكيفية  العربية 
الأ�شباب اأيدولوجية و�شيا�شية وحتى دينية اإلى و�شف اللغة العربية )الف�شحى( 
باللغة امليتة وت�شبيهها بالالتينية متوقعني زوالها بعد مدة من الزمن طال اأمدها 
اأو ق�شر. ولتربير هذا الفكر ي�شرب هوؤالء املتطرفون حيال اللغة العربية مثااًل 
اأنف�شهم ال يقدرون على التوا�شل بالف�شحى  للتاأكيد على مزاعمهم باأن العرب 
مع بع�شهم البع�ض وي�شتخدمونها فقط يف الطقو�ض الدينية واملواقف الر�شمية. 
االأكادميي  وال�شياق  التعليمي  باجلانب  البحث  هذا  يف  باالأ�شا�ض  معنيون  والأننا 
فلن نتطرق اإلى التداخل بني ما هو �شيا�شي اأو اأيدولوجي وبني ما ُيفهم من اأنه 
بني  اال�شتباك  فك  و�شنرتك  بذاتها،  لغة  اأو  بنف�شه  عرق  من  ما  ملوقٍف  ت�شجيل 
هذه املقوالت والقناعات واالآراء اإلى املتخ�ش�شني يف العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 

ال�شرق االأو�شط والدرا�شات الدينية.   
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عن  خمتلفة  هي  بل  البع�ض  يراها  كما  �شعبة  لي�شت  العربية  فاللغة  وبداية 
ونطقها  حروفها  يف  تختلف  التي  ال�شامية  اللغات  عائلة  اإلى  النتمائها  غريها 
وقواعدها ونظم ا�شتقاقها عن اللغات االأوروبية التي يتقنها و ُيقِبل على تعلمها 
الكثري من الدار�شني االأمريكيني، كما اأن االختالف البنيِّ بني املفاهيم الثقافية 
العربية واالإ�شالمية وبني مفردات احل�شارة الغربية - االأمريكية املعا�شرة ُيعترَب 
عاماًل رئي�شيًا يف فهم و�شع اللغة العربية يف البالد الناطقة باالإجنليزية فهي قد 
اأن ت�شنح الفر�شة للدار�شني  اإلى  اأو غري ماألوفة من النظرة االأولى  تبدو غريبة 
تبداأ  هنا  ومن  اأهلها،  مع  للتوا�شل  وا�شتخدامها  منها  والتقرب  عليها  للتعرف 
االألفة ويزول اال�شتغراب كما يفعل اأي دار�ض ُيقِدم على تعلم لغة لي�شت لغته االأم. 
ونحن الننكر ال�شعوبات التي يواجهها  دار�شو اللغة العربية ب�شكل عام ، ولكن 
نود التاأكيد على اأن مدى ال�شعوبة اأو ال�شهولة يف تعلمها يرجع اإلى عوامل تربوية 

وعلمية يف املقام االأول، وهذا ما �شنحاول الرتكيز عليه يف الفقرات التالية.

التزام  من  ذلك  يفر�شه  ملا  االأجل  طويل  ا�شتثمار  مبثابة  هو  قوم  لغة  تعُلم 
املتعلم وقبوله بقواعد العملية التعليمية، بل واإ�شراره على اإكمال امل�شوار اإن اأراد 
وكتابة  فهم  من  املختلفة  اللغة  مهارات  اإجادة  تعترب  حيث  االآخر  ثقافة  معرفة 
وحتدث وغريها من املهارات االأ�شا�شية هي ال�شبيل اإلى حتقيق هذا الهدف. ويف 
درا�شة ن�شرت يف عام 2009  اأكد فيها الباحثان جاك�شون ومالون على اأن »تطوير 
مهارات التوا�شل اللغوي بغر�ض توظيفها ب�شكل فّعال يتطلب درا�شة اللغة لفرتة 
العربية  اللغة  تدري�ض  واقع  على  �شريعة  وبنظرة  انقطاع«   دون  مت�شلة  زمنية 
اإعداد  على  الي�شاعد  ما  خلاًل  هناك  اأن  جند   ، االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
يف  العالية  واملهارات  القدرات  ذوي  من  االأمريكيني  الطالب  من  جديد  جيل 
اللغة العربية ميلوؤون الفراغ وي�شدون الهوة ويو�شحون �شورة املجتمع االأمريكي 
االلتفات  بنا  يجدر  هذه  الق�شور  اأوجه  بع�ض  وملعرفة  العربية.  املنطقة  ل�شعوب 
و�شع  الذي  االأمريكية   اخلارجية  لوزارة  التابع  اللغات  معهد  تو�شيات  اإلى 
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يتم  والتي  اللغوية  ال�شعوبة  ت�شنيف  الرابعة من حيث  املرتبة  العربية يف  اللغة 
اإليه الدار�شون يف كل لغة من اللغات للو�شول  تقييمها وفقًا للوقت الذي يحتاج 
فاإن  املعهد  تقرير  وح�شب  اللغوية.  والقدرة  الكفاءة  من  حمددة  م�شتويات  اإلى 
عدد ال�شاعات التي يحتاجها الدار�شون يف هذا امل�شتوى )الرابع( ترتاوح مابني 
على  يتعني  اأنه  يعني  وهذا  الواحد  الدرا�شي  الف�شل  يف  �شاعة   27٦0 و   2٤00
اأ�شبوعيًا والالفت  ب�شكل منتظم ملدة ترتاوح مابني 80 - 92  الدرا�شة  الطالب 
الكليات واجلامعات االأمريكية ال تقدم لطالبها �شوى ٤80 �شاعة  اأن  للنظر هو 
خالل �شنوات درا�شتهم اجلامعية  على اأق�شى تقدير، وهو اأقل بكثري مما يو�شي 

به معهد تعليم اللغات باخلارجية االأمريكية.«)١(  )كارن رايدجن، 20١٣(.

وعندما نتحدث عن اخللل النق�شد باأنه متعمد بل نورده من قبيل ر�شد الواقع 
ونقد الذات اآملني يف راأب ال�شدع يف برامج اللغة العربية رغبة يف حت�شني اأداء 
اإلى امل�شتويات املتقدمة واملتميزة ح�شب املعايري االأمريكية يف  الطالب للو�شول 
تعليم اللغات االجنبية. ولزامًا علينا اأن نو�شح اأن النظام التعليمي يف الواليات 
املتحدة االأمريكية ي�شمح للطالب بل وي�شجعهم على خو�ض التجربة باجلامعات 
يح�شلون  العربية  اللغة  ب�شفوف  امللتحقني  الطالب  بع�ض  ولذا جند  االأجنبية، 
على منح للبحث والدرا�شة يف جمال تخ�ش�شهم كاالقت�شاد والهند�شة والتجارة 
اليتحدث  دول  اإلى  لل�شفر  الفر�شة  ال�شتغالل  ي�شطرهم  مما  البيئة  وعلوم 
العربية، ومن هنا تكمن  العربية ثم يعودون ال�شتكمال درا�شتهم  باللغة  �شكانها 
اأن  اإلى  اأي�شًا  االإ�شارة  جتدر  �شالفَا.   ذكرناها  التي  والق�شور  ال�شعف  موا�شع 
يح�شمون  لكنهم  واحد  اآن  يف  لغة  من  اأكرث  يدر�شون  االأمريكيني  الطالب  بع�ض 
اأمرهم بعد م�شي عام اأو عامني درا�شيني برتك �شفوف اللغة العربية والرتكيز 
على اللغات التي تخدم تخ�ش�شاتهم وت�شاعدهم يف احل�شول على فر�ض للعمل 

(1) Ryding, Karen C. 2013. Teaching and Learning Arabic as a Foreign Language. 
Washington, DC: Georgetown University Press. Page 68.
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اأو  اإجادة اللغة االإ�شبانية  اأو العاملية كحر�شهم مثاًل على  يف االأ�شواق االأمريكية 
الفرن�شية. 

اإحدى  اأن�شفت  ، فقد  العربية �شعبة حقًا  اللغة  اإذا كانت  ا  لل�شوؤال عمَّ وعودة 
ت على من يتهمونها دون غريها من اللغات  الدرا�شات العلمية اللغة العربية وردَّ
باأنها لغة معقدة ي�شعب تعلمها واتقانها. ونقتب�ض هنا �شيئًا مما اأورده الباحث 
)١(»هذه  اإن  قال  حيث   200٦ عام  يف  املن�شور  بحثه  يف  �شتيفن�ض  بول  االأمريكي 
الدرا�شة تقارن بني �شت لغات ولقد اأثبتت النتائج اأن اللغة العربية اإذا ما قورنت 
بلغات اأخرى، فهي لي�شت بهذه الدرجة من ال�شعوبة كما يدعي البع�ض.« واالأمر 
املثري للده�شة، اأن لغة  كاالإ�شبانية واملعروفة لدى الكثريين ب�شهولة تعلمها، بها 
 )tenses( بع�ض الظواهر اللغوية التي تعترب اأكرث �شعوبة من العربية، فاالأزمنة
من  تعقيدًا  اأكرث  الفرن�شية  اأن  كما  العربية،  عنها يف  االإ�شبانية  اأ�شعب يف  مثاًل 
للتمييز  امل�شتخدمة  واالأحرف  ال�شوتية  وحداتها  بني  والتطابق  التنا�شق  ناحية 
 case inflectionsواليونانية فيما يخ�ض والبولندية  االأملانية  ناهيك عن  بينها. 
اليابانية   اأما   الكالم(،  اأجزاء  بع�ض  على  تطراأ  التي  ال�شرفية  )التغريات 
اأن  ت�شتحق  ال  »العربية  قائاًل  الباحث  وي�شيف  للغاية.  معقد   الكتابي  فنظامها 
االأ�شعب  لي�شت  فاإنها  االأكرث �شعوبة، فكما الحظنا،  اللغات  قائمة  تو�شع �شمن 
كما هو �شائع على �شبيل اخلطاأ اإذا ما قورنت بغريها من اللغات العاملية االأخرى. 
اأن نزعم  اأو  العربية  اللغة  املعقدة يف  اللغوية  اأن نتجاهل اجلوانب  وهذا اليعني 
اأاّل وجود لها، بل هي موجودة بالفعل. واإنَّ القول باأنَّ هذه اجلوانب ال�شعبة توؤثر 

ب�شكل عام على عملية تعلم اللغة العربية فهو اأمر مبالغ فيه.« 

ومن هنا يت�شح لنا اأن لكل لغة خ�شو�شيتها، واليجوز التعميم واإ�شدار االأحكام 
جزافًا دون دليل علمي، فتاريخ تدري�ض اللغة العربية يف الواليات املتحدة ق�شري، 

(1)  Stevens, Paul B. 2006. “Is Spanish Really So Easy? Is Arabic Really So Hard?: 
Percieved Difficulty in Learning Arabic as a Second Language.” In Handbook for 
Arabic Language  Teaching Professionals in the 21st Century. 3563-.
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والميكن مقارنته بالتقدم الذي مت يف جمال تدري�ض اللغات االأوروبية باأي حال من 
االأحوال، والبد من ت�شافر اجلهود لتطوير املجال ورفع كفاءة العاملني به بداًل 
من و�شع العراقيل اأمام الطالب االأمريكيني الراغبني يف درا�شة اللغة والثقافة 
العربيتني. وننوه اإلى اأن امل�شكلة ال تعود اإلى مدى �شعوبة اللغة العربية كما يزعم 
خمرجات  حتدد  التي  هي  الزمنية  واالأطر  املادية  االإمكانات  اإن  بل  البع�ض، 
العربية  اللغة  وبرامج  االأمريكية  اجلامعات  كانت  اإذا  وما  التعليمية،   العملية 
واآدابها.  العربية  اللغة  يف  االأكفاء  املتخ�ش�شني  من  عدد  تخريج  على  قادرة 
والتقرير ال�شادر عن معهد اللغات التابع لوزارة اخلارجية االأمريكية ي�شري اإلى 
اأهمية اإتاحة فرتة زمنية طويلة للدرا�شني الراغبني يف تعلم اللغات امل�شنفة يف 
اإجادة  من  يتمكنوا  لكي  والعربية  واليابانية  الكورية  اللغة  وهي  الرابع  امل�شتوى 
مهارات اللغة وا�شتخدامها ب�شكل فعال يف املواقف احلياتية واملهنية واالأكادميية 
املختلفة. واالأ�شئلة التي البد من االإجابة عنها لكي  ن�شل اإلى هذا الهدف هي هل 
ت�شتطيع اجلامعات االأمريكية واملوؤ�ش�شات احلكومية تكري�ض هذا الوقت واجلهد 
االأعباء  بكل  �شيتكفل  ومن  اللغات؟   تعلم هذه  الراغبني يف  وموظفيها  لطالبها 
املالية واالإدارية امل�شاحبة لهذه العملية؟ واإن حدث وتوفرت االإرادة واالإمكانات 
يف  اللغوية  الكفاءة  من  عالية  درجة  على  دفعات  تخريج  ن�شمن  كيف  الالزمة، 
اإليها يف  اللغة العربية التي تطرقنا  �شوء ال�شعوبات التي تواجه جمال تدري�ض 
اجلامعات  يف  وامل�شوؤولني  باملجال  للمهتمني  البد  مهمة  ت�شاوؤالت  البحث؟  هذا 
اللوم على  البع�ض  يلقي  ناحية  لها. فمن  اإيجاد احللول  والدوائر احلكومية من 
يف  متخ�ش�شني  تخريج  عن  لعجزها  واحلكومية  اخلا�شة  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
اأنَّ حما�ض  فروع هامة كالرتجمة وعلوم اللغة والدرا�شات العربية يف حني جند 
ال�شيا�شيني واملانحني بداأ يفرت، واأنَّ دعمهم ملجال تدري�ض اللغة العربية بداأ يقل 
رمبا تاأثرًا بالتطورات املتالحقة يف منطقة ال�شرق االأو�شط اأو الأن هذا املجال مل 

يعد على قائمة االأولويات كما كان يف بداية االألفية اجلديدة. 
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لوزارة  التابع  اللغات  معهد  بتو�شيات  وعماًل  امل�شكلة  حل  يف  وللم�شاهمة 
املدار�ض  اأقدمت  فقد  العربية  اللغة  بتعلم  واخلا�شة  االأمريكية  اخلارجية 
الطالب  خاللها  من  يوا�شل  �شيفية  برامج  افتتاح  على  االأمريكية  واجلامعات 
هذه  طالب  على  الربامج  هذه  يف  القبول  يقت�شر  وال  والثقافة،  اللغة  درا�شة 
املوؤ�ش�شات فقط، بل تفتح اأبوابها للدار�شني من كل املدار�ض واجلامعات واالإدارات 
يف  والتعجل  الربامج  هذه  كرثة  على  التحفظ  ورغم  بها.  لاللتحاق  احلكومية 
البدائل عو�شًا عن  لتوفري  اعُترِبت خطوة هامة  اأنها  اإال  لها  واالإعداد  تاأ�شي�شها 
�شعوبة ال�شفر للدار�شة يف بلدان املنطقة العربية وو�شيلة لت�شجيع الطالب على 
اإكمال درا�شتهم التي بدوؤوها اأثناء العام الدرا�شي، واالأهم من ذلك كله تعزيز 
مهاراتهم اللغوية واالرتقاء مب�شتوى اأدائهم اللغوي للو�شول اإلى اأعلي امل�شتويات 
من  والغاية  اأهدافها  حيث  من  الربامج  هذه  وتتنوع  ممكن.  وقت  اأ�شرع  يف 
يوميًا،  الدرا�شة  �شاعات  وتزيد  فيها مكثفة بطبيعة احلال،  فالدرا�شة  اإن�شائها، 
وتتنوع االأن�شطة اللغوية واأ�شاليب التدري�ض نظرًا ال�شتقطابها معلمني من خلفيات 
بينها  من  املدار�ض  لتالميذ  برامج  وهناك  خمتلفة.  واجتماعية  وثقافية  علمية 
كونكورديا  »ُقَرى  با�شم  يعرف  ما  اأو  للغات  ال�شيفي  »كونكورديا«  كلية  برنامج 
للغات« وهي تقع يف والية مني�شوتا يف ال�شمال االأمريكي حيث يدر�ض فيها طالب 
التي  املناف�شة بني الربامج ال�شيفية  والثقافة ول�شدة  اللغة  املدار�ض مزيجًا من 
زاد عددها موؤخرًا ب�شبب عدم اال�شتقرار يف بع�ض البلدن العربية يعمد م�شرفو 
منظمات  مع  بالتعاون  الثقافية  الفعاليات  من  عدد  تنظيم  اإلى  املوؤ�ش�شات  هذه 
وجمعيات عربية ودعوة عدد من املثقفني والفنانني والكتاب الإلقاء املحا�شرات 

وتقدمي العرو�ض وامل�شاركة يف الندوات وور�ض العمل.     

2.3  إشكالية االزدواجية اللغوية   

اللغة العربية حول ظاهرة »االزدواجية  النقا�ض بني املهتمني بتدري�ض  يحتدم 
اللغوية« وكيفية التعامل معها عند اإعداد املناهج وتعليم الطالب االأجانب. وقد 
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يف  فرجي�شون  ت�شارلز  املعروف  االأمريكي  اللغويات  عامل  الظاهرة  لهذه  تطرق 
واملق�شود  املا�شي.  القرن  من  وال�شتينيات  اخلم�شينيات  فرتة  خالل  اأبحاثه 
اأن   )diglossia( بـ  اللغويات  علم  يف  تعرف  والتي  اللغوية  االزدواجية  بظاهرة 
يف  بها  يتحدثون  التي  عن  تختلف  )الف�شحى(  لغة  ويقروؤون  يكتبون  العرب 
والعاميات(،  )الدوارج  العمل  وزمالء  واأقرانهم  ذويهم  ومع  اليومية  حياتهم 
الُقْطر  داخل  تتباين  بل  ُقْطر  اإلى  ُقْطر  تختلف من  والعاميات  اللهجات  اأن  كما 
الواحد يف بع�ض االأحيان. وظاهرة االزدواجية اللغوية لي�شت مق�شورة على اللغة 
ي�شتدان  واجلدل  اللغط  اأن  اإال  كثرية  لغات  يف  جندها  ظاهرة  هي  بل  العربية، 
حني تكون اللغة العربية حمور النقا�ض �شواًء كان هذا النقا�ض يف العامل العربي 
اللغة  على  باحلفاظ  منادية  االأ�شوات  ترتفع  العربي  الداخل  فمن  خارجه.  اأو 
الف�شحى وحمايتها من غزو االألفاظ وامل�شطلحات واملفاهيم االأعجمية واحلد 
من التدين الوا�شح يف تعليمها وتعلمها وا�شتخدامها من ِقَبل اأبنائها من املعلمني 
يوؤدي  وتهديدًا قد  ثقافيًا  يرونه غزوًا  والعامة وهو خوف مربر مما  والدرا�شني 
برزت  املقابل  ويف  االأ�شالف.  وح�شارة  االأجداد  اإرث  و�شياع  الهوية  ذوبان  اإلى 
اأ�شوات اأخرى ت�شلط ال�شوء على و�شع اللغة العامية واأهميتها يف املجاالت الفنية 
واالأدبية واالإعالمية ووجوب التعامل معها على اأنها مل تاأت من فراغ بل هي جزء 
اأ�شيل من الرتاث ال�شعبي الذي يلعب دورًا هامًا يف حياة �شعوب املنطقة. وهناك 
العربية  اللغة  على  جديدة  عنا�شر  تدخل  اأن  الطبيعي  من  اأنه  يرى  اآخر  فريق 
ب�شبب االحتكاك املبا�شر بني العرب وح�شارات وثقافات ارتبطوا معها بروابط 
وعالقات ح�شب الظروف التاريخية وال�شيا�شية التي مرت بها املنطقة. ومازال 
اجلدل دائرًا حول ما هو ف�شيح وما هو عامي وما اإذا كانت اللغة التي تتداولها 
اأنها  اأم  للتوا�شل  و�شاحلة  �شليمة  لغة  حقًا  هي  االإعالم  كو�شائل  اجلهات  بع�ض 
ت�شويبه  يلزم  والعاميات  املعا�شرة  والعربية  الف�شحى  اللغة  من  عجيب  هجني 
واإعادة �شياغته. ويف خ�شم هذا املعرتك ، نادى بع�ض املثقفني واملفكرين بو�شع 
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اإقليمية كجامعة  موؤ�ش�شات  وت�شرف عليها  تتبناها  وا�شحة  لغوية عربية  �شيا�شة 
الدول العربية ومنظمتها التي تعني بالرتبية والعلوم والثقافة ومقرها تون�ض.      

العربي، خا�شة  الوطن  ما يحدث خارج حدود  اأما  العربي،  الداخل  هذا عن 
والثقافية  البيئة املجتمعية  االأمريكية فهوخمتلف الختالف  الواليات املتحدة  يف 
اأو باآخر باحلوارات  واالأكادميية، لكننا يف نف�ض الوقت الننكر باأنه متاأثر ب�شكل 
نا يف الفقرات  وال�شجاالت واملناق�شات على الطرف االآخر من املحيط. ولقد بيَّ
تدري�ض  جمال  تواجه  التي  وال�شعوبات  االختالف  اأ�شباب  من  بع�شًا  ال�شابقة 
حول  املثار  اجلدل  اأن  املوؤكد  ومن  االأمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  العربية 
اإما عرب  اأن معظم املعلمني  اإلى ال�شاحة االأمريكية حيث  اللغة انتقل  ازدواجية 
جاءوا لتوهم من بلدانهم االأ�شلية ل�شد العجز يف عدد االأ�شاتذة املحدود مقابل 
العربية  للدول  التعليمية  بالبعثات  ملحقون  مغرتبون  اأو  املتزايد  الطالب  عدد 
ومما  ال�شمالية.  القارة  يف  فرتة  منذ  وا�شتقروا  هاجروا  عرب  اأواأمريكيون 
ال�شك فيه اأن تدري�ض الثقافة العربية للطالب االأمريكيني يقع على عاتق هوؤالء 
فئة  كل  معرفة  ح�شب  تتباين  اآراءهم  لكن  امل�شهد،  �شدارة  يف  فهم  االأ�شاتذة 
الذي  الطالب  يحتاجه  وما  االأمريكي  التعليمي  والنظام  الغربي  باملجتمع  منهم 
يرغب يف تعلم اللغة العربية. ويوجد ق�شم اآخر من اأ�شاتذة اللغة من اأ�شول غري 
عربية لكنهم در�شوا واأقاموا يف البلدان العربية يف فرتٍة ما من حياتهم العلمية 
واملهنية. ولهوؤالء جتربة فريدة توؤهلهم لفهم مايدور بخلد الطالب االأمريكيني 
ناجعة  تعليمية  واأ�شاليب  و�شائل  وتقدمي  ومعرفية  وثقافية  لغوية  ت�شاوؤالت  من 
فرتة  خالل  اكت�شبوها  التي  اخلربة  خالل  من  الطالب  هوؤالء  لنوعية  ومنا�شبة 
تعلمهم للغة العربية. ويف اأحيان كثرية ، ي�شتعني بهم االأ�شاتذة العرب يف �شرح 
ما يعوق فهم الطالب عندما يتطلب املوقف مثاًل مقارنة بني مفاهيم معينة يف 
الثقافتني العربية واالأمريكية قد اليفطن اإيل تفا�شيلها بع�ض االأ�شاتذة العرب.  
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واأ�شاتذة اللغة العربية يف الواليات املتحدة االأمريكية يف موقف ال يح�شدون عليه 
يتخذوا قرارات �شعبة تخ�ض  اأن  امل�شهد، وعليهم  الأنهم كما ذكرت يف �شدارة 
مو�شوع العامية والف�شحى ودور كل منهما يف مناهج تعليم اللغة والثقافة، فاإن 
هم ا�شتعانوا بلغة الكاريكاتري واإعالنات اجلرائد واملجالت والربامج احلوارية 
والرتفيهية ولغة و�شائل التوا�شل االجتماعي ، يتهمهم البع�ض بالتعدي على اللغة 
الف�شحى وتقدمي لغة لي�شت ذات اأهمية لبعدها عن لغة البحث والعلم، اأما اإذا 
غريهما،  دون  املعا�شرة  بالعربية  يعرف  ما  اأو  الرتاث  ف�شحى  تدري�ض  حاولوا 
البلدان  يف  املعا�ض  اللغوي  للواقع  بتجاهلهم  فيها  ُيتَهمون  عارمة  بثورة  قوبلوا 
التي  احلقيقية  اليومية  احلياة  يف  يدور  عما  مبعزل  طالبهم  وبتدريب  العربية 
ميار�شها املواطنون العرب. وكثريًا ما يثري الطالب االأمريكيون مو�شوع العامية 
ولهم احلق يف ذلك.  العربية  منهم يف اجلامعات  دَر�ض  َمن  والف�شحى خا�شة 
ال�شوؤال  طالبهم  ِقَبل  من  العربية  اللغة  اأ�شاتذة  لها  يتعر�ض  التي  االأ�شئلة  فمن 
التايل » يا اأ�شتاذ، عندما و�شلت اإلى مطار عمان حتدثت مع العاملني و�شائقي 
وعندما  ي�شحكون،   فوجدتهم  تعلمناها  التي  الف�شحى  باللغة  االأجرة  �شيارات 
باللهجة  كانت  ردودهم  الأن  قيل  مما  �شيئًا  اأفهم  مل  ا�شتف�شاراتي  عن  اأجابوا 
�شوؤال منطقي من  العرب؟!«  يفهمنا  اللهجات حتى  �شنتعلم هذه  فمتى  املحلية، 
واقع جتربة حية ينقلها الطالب لزمالئهم لدى ا�شتئنافهم الدرا�شة بجامعاتهم 
االأ�شلية، ومثل هذه الت�شاوؤالت واال�شتف�شارات تثري اجلدل جمددًا حول تدري�ض 

اللهجات واأهميتها للدار�ض االأمريكي.  

اأن هناك  ومن خالل ر�شد واقع تدري�ض اللغة العربية للناطقني بغريها جند 
يرف�ض  من  فمنهم  املجال  هذا  على  القائمني  بني  وارتباكًا  الروؤية  يف  غمو�شًا 
اأننا اإن رف�شنا  فكرة اإدماج اللهجات يف مناهج اللغة العربية ومنهم من يعتقد 
االأ�شباب  ومن  احلال.  واقع  يرى  اأن  واليريد  عينيه  يغم�ض  كمن  اأ�شبحنا  ذلك 
الوجيهة التي يتبناها الفريقان هو اأن عامل الوقت الي�شمح لنا بتقدمي العاميات 
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على ح�شاب اإتقان املهارات االأ�شا�شية الواجب تعلمها من قواعد وتراكيب وفهم 
للن�شو�ض وا�شتنباط للمعاين وما �شابه ذلك. ي�شاف اإلى ذلك اأن تدري�ض اللغة 
وبالتايل  االأبحاث،  ومراكز  اجلامعات  داخل  اأكادميي  اإطار  يف  يف  يتم  العربية 
فتبني الف�شحى  لهو �شيء طبيعي يف مثل هذه االأحوال. ويف املقابل هناك من 
اأبناء  نحن  الأنف�شنا  ُنِحله  ما  االأجانب  الطالب  على  م  ُنَحرِّ اأن  الميكن  اإنه  يقول 
اللغة، اأي اأننا نتحدث فيما بيننا باللغة العامية وال ن�شمح لغرينا مبا نفعل معللني 
هة  ُم�َشوَّ ر�شالة  وتو�شيل  الف�شحى،  اللغة  على  العامية  لتغليب  دعوة  باأنه  ذلك 
اللهجات هو  تعلم  االأ�شا�شي من  اأن هدفه  تراثنا وح�شارتنا رغم  لالأجنبي عن 

التوا�شل معنا والتعرف على عاداتنا وتقاليدنا.  

وميكننا القول باأن اجلدل حول ظاهرة االزدواجية اللغوية ومو�شوع الف�شحى 
والعامية انتقل اإلى ال�شاحة االأكادميية االأمريكية باأ�شبابه وم�شبباته التي تطرقنا 
اإليها اإال اأنَّ املحري يف االأمر هو اأن املت�شددين يف اآرائهم يرون املو�شوع من زاوية 
واحدة وي�شنفونك اإما معهم يف حال تبنيك ملنهجهم اأو �شدهم اإن تبنيت فكرة 
مغايرة لفكرهم. وقد اأدى هذا اجلدل اإلى نتائج مازلنا نعاين منها حتى االآن يف 
مرحلة نحتاج فيها اإلى ت�شافر كل اجلهود مل�شاعدة الطالب االأمريكي والرتويج 

للغتنا وثقافتنا خارج حدود الوطن العربي. ومن هذه النتائج ال�شلبية ما يلي:

و�شع معلمي اللغة العربية حتت �شغط دائم حيث يتوجب عليهم التفكري 	 
مليًا يف اختياراتهم وقراراتهم فيما يخ�ض و�شع اللهجات ونوعية املناهج  

وطرائق التدري�ض.  

بناء 	  يعرقل عملية  قد  وهويتني  لغتني  بني  �شراع  بوجود  االنطباع  تكري�ض 
الربامج و تطوير املناهج .

تر�شيخ فكرة اأن اللغة العربية لغة معقدة ي�شعب تعلمها.	 
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البلدان 	  يف  اللغوي  الواقع  على  التعرف  من  االأمريكي  الطالب  حرمان   
العربية.

التاأثري ال�شلبى على اإعداد االختبارات اللغوية وو�شائل القيا�ض والتقومي .	 

يف 	  ت�شاعدهم  للمعلمني  تدريبية  ودورات  عمل  ور�ض  اإعداد  يف  التق�شري 
التعامل مع ظاهرة االزدواجية اللغوية.

التق�شري يف تهيئة الطالب الذين ي�شافرون اإلى البلدان العربية للدرا�شة 	 
فرتة  اأثناء  اللهجات  درا�شة  على  ركزوا  ممن  العائدين  اإدماج  و�شعوبة 

درا�شتهم باخلارج.
ن الدار�ض  ولقد ن�شي هوؤالء واأولئك اأن العملية التعليمية فيها من املرونة ما ميكِّ
الطالب  طموح  يلبي  منهج  اإعداد  على  املعلم  ي�شاعد  وما  طموحه  حتقيق  من 
عامل  كتابات  واإنَّ  الوقت.  ذات  يف  العربية  للغة  املرموقة  املكانة  على  ويحافظ 
»م�شتويات  كتابه  ففي  نقول  ما  �شحة  على  دليل  خلري  بدوي  ال�شعيد  اللغويات 
يف  العربية  اللغة  و�شع  اإلى  تطرق    »20١١ طبعة   ، م�شر  يف  املعا�شرة  العربية 

د م�شتوياتها هناك كما يلي )�شفحة ١١9()١( م�شر وحدَّ

ف�شحى الرتاث: ف�شحى تقليدية غري متاأثرة ب�شيء ن�شبيًا.	 

وجه 	  على  املعا�شرة  باحل�شارة  متاأثرة  ف�شحى  الع�شر:  ف�شحى 
اخل�شو�ض.

عامية املثقفني: عامية متاأثرة بالف�شحى وباحل�شارة املعا�شرة معًا.	 

عامية املتنورين: عامية متاأثرة باحل�شارة املعا�شرة.	 

وال 	  بالف�شحى  ال  ن�شبيًا،  ب�شيء  متاأثرة  غري  عامية  االأميني:  عامية 
باحل�شارة املعا�شرة.

بدوي، ال�شعيد، م�شتويات العربية املعا�شرة يف م�شر: بحث يف عالقة اللغة باحل�شارة، القاهرة، دار   )١(
ال�شالم للطباعة والن�شر والتوزيع والرتجمة، 2007.
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ويوؤكد ال�شعيد بدوي اأن امل�شتويات اخلم�شة ال تعي�ض منعزلة عن بع�شها البع�ض 
داخل حدود مقفلة، بل اإنها يف ات�شال وتفاعل دائَمني فيما بينها وقد اأ�شار بدوي 
ومن  حية  بينها  ال�شالت  تبقي  امل�شتويات  هذه  بني  م�شرتكة  عوامل  وجود  اإلى 

اأهمها مايلي )ونحن نقتب�ض هنا من امل�شدر: �شفحة ١22-١2٣(:)١(

اأ�شا�شها 	  يف  ترجع   - اختالفها  من  الرغم  على   - امل�شتويات  هذه  كل  اأن 
اإلى اأ�شل تاريخي لغوي واحد هو ما ن�شميه بــ » العربية« ، مما يبقي باب 

التاأثري والتاأثر فيما بينها مفتوحًا على م�شراعيه.

واحد 	  جمتمع  داخل  معًا  وتتفاعل  وتعمل  توجد  امل�شتويات  هذه  كل  واأن 
من  ينتقل  اأن  �شخ�ض  الأي  ماديًا  املمكن  من  يجعل  مما   ..... متكامل 

الواحد اإلى االآخر متى توافرت ال�شروط النف�شية واالجتماعية.

واأن بع�ض الوظائف االجتماعية التي يوؤديها م�شتوى ما قد تختلف اختالفًا 	 
يوؤديها غريه، وقد تختلف اختالفًا طفيفًا  التي  الوظائف  حادًا عن بع�ض 

عن بع�شها االآخر.

وبني 	  النادرة  احلاالت  يف  )اإال  امل�شري  املجتمع  اأفراد  من  فرد  كل  واأن 
االأميني وخا�شة الن�شاء منهم( ي�شتطيع ا�شتخدام اأكرث من م�شتوى.

واأن ال�شخ�ض الواحد قد ي�شتخدم م�شتويني اأو اأكرث يف نف�ض املحادثة، بل 	 
وينتقل بني امل�شتويات �شعودًا اأو هبوطًا من جملة اإلى اأخرى. 

ورغم اأن هذه الدرا�شة تركز اأ�شا�شًا على الو�شع اللغوي يف م�شر، اإال اأن ماورد 
بها ُي�شلِّط ال�شوء على 

يف  اللغوي  الو�شع  باأن  القول  وميكننا  كله.  العربي  العامل  يف  اللغوي  الواقع 
امل�شرق العربي و�شمال اإفريقيا ي�شبه اإلى حد كبري احلالة امل�شرية حيث توجد 

بدوي، ال�شعيد، م�شتويات العربية املعا�شرة يف م�شر: بحث يف عالقة اللغة باحل�شارة، القاهرة، دار   )١(
ال�شالم للطباعة والن�شر والتوزيع والرتجمة، 2007.



١٦٦

االأ�شل  حتت  وتندرج  من  تنبع  متعددة  لغوية  م�شتويات  املجتمعات  هذه  بداخل 
وهو »العربية« التي بوا�شطتها ي�شتطيع املواطنون العرب اأن يتفاهموا ويتوا�شلوا 
اأال  وي�شر.  ب�شهولة  العربي  حميطهم  ويف  اأوطانهم  حدود  داخل  بينهم   فيما 
يتوا�شل الكويتي مع ال�شوداين؟ اأال يفهم العراقي لغة االأفالم امل�شرية؟  وماذا 
اخلليج  منطقة  يف  يعملون  الذين  اجلن�شيات  خمتلف  من  العرب  املواطنني  عن 
العربي؟ اأال يتفاهمون ويتوا�شلون بالعربية؟ اأال ي�شتمتع املواطنون العرب باأغاين 
املطربة اللبنانية فريوز واملغني التون�شي لطفي بو�شناق والفنان ال�شعودي حممد 
عبده على �شبيل املثال؟ اإذا كانت االإجابة عن هذه الت�شاوؤالت بااليجاب، فلماذا 
اإذن ال نريد الطالب االأجنبي اأن يحذو حذو العرب يف �شلوكهم اللغوي؟! �شوؤال 
ُيواَجه به كل من يعمل بحقل تدري�ض اللغة العربية يف الواليات املتحدة االأمريكية 
يف الوقت احلا�شر. ال�شك اأن املتخ�ش�شني يدركون اأن هناك بع�ض ال�شعوبات 
اإال  يف التوا�شل باللهجات املحلية نظرًا لرثاء اللغة وانت�شارها يف مناطق كثرية 
يف  العربية  اللغة  ا�شتخدام  على  االأجنبي  م�شاعدة  من  مينعنا  ال  االأمر  هذا  اأن 
اأثناء  اأحاديثه  يف  وكذلك  مرا�شالته  وكتابة  اأبحاثه  بعمل  القيام  ويف  درا�شته 
والثقافية  التعليمية  اختالف خلفياتهم  العرب على  باملواطنني  اليومي  احتكاكه 
واالجتماعية. وما يهم اأ�شاتذة اللغة العربية يف هذا ال�شدد هو كيفية التعامل مع  
الظواهر اللغوية يف العامل العربي وت�شهيل عملية تعليم اللغة العربية للدار�شني 
هذه  غمار  خو�ض  قرروا  ما  اإذا  �شتواجههم  التي  التحديات  و�شرح  االأمريكيني 
التجربة الفريدة. فلم يكن هدفنا حتليل الو�شع اللغوي الراهن يف البالد العربية، 
بل اإيجاد حلول مل�شاكل يواجهها معلمو اللغة العربية للناطقني بغريها، فدرا�شة 
ما  الرثاء  من  فيها  العربية  اللغة  اأن  علمتنا  الباحثني  من  وغريه  بدوي  ال�شعيد 
ث اأن ينتقل بحرية من م�شتو  ي�شمح با�شتخدام م�شتويات متعددة وباإمكان املتحدِّ
هذا  وبالطبع  املحاِور،  الطرف  وخلفية  احلوار  وطبيعة  املوقف  ح�شب  اآخر  اإلى 
بوا  اأن يدرِّ اأي  به،  القيام  املتحدة يف  الواليات  العربية يف  اللغة  ما يرغب معلمو 
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طالبهم على تعلم الف�شحى ومعرفة لهجة من اللهجات كي ي�شتطيعوا التحدث 
بطبيعية كما يفعل العرب اأنف�شهم. اإن كرثة اجلدل من ِقَبل بع�ض القائمني على 
االأمريكية   املتحدة  الواليات  يف  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تدري�ض  جمال 
و�شركائهم يف املنطقة العربية وتركيزهم على ال�شلبيات دون التطرق اإلى اإيجاد 
ى حقًا اإلى بطء عملية تطوير املجال واال�شتفادة من خربات  احللول الناجعة اأدَّ
معلمي اللغات االأخرى التي تتميز بخا�شية االزدواجية اللغوية. فقد اأدخل هوؤالء 
ت�شتنفد كل الطاقات. ويف  اأنف�شهم يف معركة م�شطنعة مع زمالئهم وطالبهم 
�ض اللغة العربية  راأينا اأن البديل االأف�شل لتجاوز هذه االأزمة هو القناعة باأننا ُندرِّ
�ض »لغات عربية« كما اأراد البع�ض اأن ي�شور املوقف  مب�شتوياتها املختلفة وال ندرِّ

لالآخر االأجنبي. 

3.3  الدراسة في البلدان العربية: الحلقة المفقودة  

اإذا اأردت اأن تتعرف على قوم فمن البديهي اأن تتعلم لغتهم ، واإذا اأردت اأن تتقن 
هذه اللغة فمن البديهي اأن ترحل اإلى ديارهم وتعي�ض بينهم وتتوا�شل معهم. لقد 
اأدركت اجلامعات االأمريكية هذه احلقيقة منذ زمن بعيد ور�شدت لذلك جزءًا 
اللغات  درا�شة  اأن  نوؤكد  بل  والب�شرية  املادية  واالإمكانيات  املوارد  من  به  الباأ�ض 
اجلامعات  للكثريمن  التعليمية  ال�شيا�شة  من  اليتجزاأ  جزءًا  اأ�شبحت  باخلارج 
االأمريكية. ودرا�شة اللغة العربية لي�شت ا�شتثناًء فهي تخ�شع لنف�ض املعايري التي 
تنظم هذه ال�شيا�شة، بل كما قلنا يف ال�شابق فقد نالت اللغة العربية من االهتمام 
ال�شخ�شي واملجتمعي الكثري بعد اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب. ولقد تطورت 
ال�شيا�شة اخلا�شة بتعليم اللغة العربية للطالب االأمريكيني يف ال�شنوات االأخرية، 
للتعاون بني اجلامعات االأمريكية ونظرياتها  ر مب�شتقبل واعد  ُيَب�شِّ وهذا التطور 
برامج عدة  باخلارج«  »الدار�شة  بـ  ُيعَرف  ما  ويندرج حتت  العربية.  البلدان  يف 
االقت�شادية.  تكلفتها  وكذلك  بها  الدرا�شة  ومدة  ومناهجها  اأهدافها  تتباين يف 
فبع�ض الربامج يتم تاأ�شي�شها على مبداأ ال�شراكة الكاملة بني اجلامعات العربية 
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واجلامعات االأمريكية، وهذا النوع من الربامج يتطلب توقيع عقود ر�شمية بني 
اإلى  باالإ�شافة  اليومي،  العمل  تفا�شيل  ملتابعة  وتعيني مدراء مقيمني  املوؤ�ش�شتني 
وهناك  والتعليمية.  االإدارية  امل�شكالت  ومواجهة  الطوارئ  حاالت  مع  التعامل 
التدري�ض،  هيئة  اأع�شاء  من  ع�شو  عليه  وي�شرف  ينظمه  الربامج  من  اآخر  نوع 
فروع  من  فرع  يف  علمية  مادة  جلمع  الطالب  من  جمموعة  ي�شطحب  حيث 
التخ�ش�ض اأو درا�شة حالة اأو القيام بتطبيق عملي لنظرية اأو فر�شية معينة على 
اأر�ض الواقع. ومن الربامج االأخرى تلك التي يلتحق بها الطالب بعد ا�شت�شارة 
م�شرفيهم قبل �شفرهم. ومن هذه الربامج ما يتبع اجلامعات العربية مبا�شرة 
االإقليمية  املنظمات  ومكاتب  البحوث  ومراكز  اخلا�ض  القطاع  يتبع  ما  ومنها 
التعرف  بغر�ض  االأجل  ق�شرية  برامج  توجد   ، ذلك  اإلى  وباالإ�شافة  والدولية. 
على تاريخ وح�شارة البلدان االأخرى فهي بطبيعة احلال برامج معرفية وثقافية 
وترفيهية تخدم الطالب يف درا�شتهم ب�شكل عام. ويف االأوقات التي يتعذر فيها 
وجود العدد الكايف من امل�شاركني الذي ي�شمح بتنظيم مثل هذه الربامج، يلجاأ 
الطالب اإلى مكتب الدرا�شة باخلارج التابع جلامعته لرتتيب ان�شمامه اإلى اإحدى 
ب�شكل  االأو�شط  ال�شرق  مبنطقة  اخلا�شة  التعليمية  املراكز  اأحد  اأو  اجلامعات 
اأية حال، تلعب اللغة دورًا هامًا يف كل هذه الربامج حيث يتوجب  فردي. وعلى 
على امل�شارك فيها اتقان لغة البلد املفرت�ض زيارته بطريقة ت�شاعده يف حتقيق 
الهدف املرجو من هذه الزيارة ككتابة بحث يف جمال تخ�ش�شه مثاًل. وب�شكل 
من  غريها  دون  وحدها  اللغات  درا�شة  على  باخلارج  الدرا�شة  تقت�شر  ال  عام 
فروع العلم، لكننا نركز عليها هنا الأنها الهدف الرئي�شي لهذه الورقة البحثية. 
من  ال�شابقة  االأجزاء  يف  باخلارج  العربية  اللغة  برامج  من  بع�شا  ذكرنا  ولقد 
هذا البحث، و�شنتابع حديثنا يف الفقرات التالية عن مزاياها والتحديات التي 
االأمريكيني بربامج  الطالب  اأن احلاق  املوؤكد  االأخرية. فمن  االآونة  تواجهها يف 
اللغة العربية يف منطقة ال�شرق االأو�شط  يزيد من فهمهم لعادات وتقاليد العرب 
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وامل�شلمني ويثري ف�شولهم ملعرفة املزيد عن طبيعة العالقة ال�شائكة بني ال�شرق 
َتَوُفر  العربي والغرب االأوروبي- االأمريكي. ومن مزايا الدرا�شة بالعامل العربي 
فر�ض التوا�شل مع اأبناء اللغة مما ي�شاعد يف تعزيز مهارتي اال�شتماع والتحدث 
اأو بغري ق�شد يف بع�ض برامج تدري�ض  واإهمالهما  بق�شد  يتم جتاهلهما  اللتني 
اللغة العربية يف اجلامعات االأمريكية. كما اأن االحتكاك الدائم ب�شرائح املجتمع 
م�شتويات  ا�شتخدام  على  والتدرب  اللهجات  فهم  على  الدار�ض  ي�شاعد  العربي 
ويف  امل�شيف.  بالبلد  تواجده  لها خالل فرتة  يتعر�ض  التي  املواقف  اللغة ح�شب 
ي�شارك يف ندوات وحما�شرات  اأن  االأمريكي  للطالب  العربية، ميكن  اجلامعات 
يراهم  قّلما  الذين  البارزين  العرب  واملثقفني  وال�شحفيني  الّكتَّاب  �شيوفها من 
النخبة  تفكر  كيف  قرب  عن  يعرف  لكي  ذهبية  فر�شة  بالتاأكيد  فهي   ، بلده  يف 
الكتب واملكتبات  اأن يزور دور  للدار�ض  اإلى هذا كله، ميكن  العربية. وباالإ�شافة 
ويقتني منها ما يعينه على فهم املدار�ض االأدبية والفنية املختلفة، وكذلك القيام 
�شمع  رمبا  التي  والدينية  والتاريخية  ال�شياحية  املزارات  الأهم  ميدانية  بجوالت 

عنها ومل يرها من قبل.

 ومن اأبرز ما مييز هذه التجرية الفريدة اأنها ُتعلِّم الطالب االأمريكيني التكيف 
مع واالعتياد على جوانب احلياة اليومية للمواطنني العرب حيث تتيح لهم هذه 
هذه  خالل  من  فيتعرفون  عربية  عائالت  مع  واالإقامة  لل�شكن  فر�شًا  الربامج 
التجربة على طبيعة العالقات االأ�شرية، ودور املراأة، وفكر ال�شباب من اأقرانهم 
العرب. وعن طريق هذه التجارب يكت�شب الطالب خربات لغوية وثقافية التتاح 
ها  لهم يف اجلامعات االأمريكية. وُتعترَب االأن�شطة الثقافية واالجتماعية التي ُتِعدُّ
اللغة  تعليم  اأهم �شمات ومزايا برامج  االأجانب من  العربية للطالب  اجلامعات 
اًل للمناهج الدرا�شية  اأدنى �شك ُتعترَب عن�شرًا ُمكمِّ العربية باخلارج ، فهي بال 
للت�شلية  ت  اأُعدَّ ن�شاطات  اأنها  البع�ض  يعتقد  كما  ولي�شت  الطالب،  على  املقررة 
والرتفيه. ومن اجلوانب االإيجابية االأخرى لدرا�شة اللغة بالبلدان العربية  قيام 
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الطالب العائدين من ال�شفر بنقل جتاربهم وخرباتهم اإلى زمالئهم الذين مل تتح 
لهم فر�شة ال�شفر اإلى هذه البلدان. فلدى عودة هوؤالء الطالب ُتعَقد الندوات، 
حيث  العائدون  الطالب  فيها  وي�شارك  اإليها  ُيدَعى  التي  العمل  ور�ض  م  وُتنظَّ
ي�شتعر�شون نتائج جتاربهم، ويجيبون عن اأ�شئلة وا�شتف�شارات زمالئهم. فمنهم 
من يحكي عن التجربة احلية التي عا�شها هناك مع زمالئه من البلدان املختلفة، 
للمنا�شبات  م�شجلة  ومقاطع  بال�شور  م�شحوبة  عرو�شًا  يقدمون  وبع�شهم 
و�شفًا  يقدمون  واآخرون  فيها،   و�شاركوا  عاي�شوها  التي  واالأن�شطة  واالحتفاالت 
لالأماكن والقرى واملدن التي زاروها ويتحدثون كذلك عن لقاءاتهم مع ال�شكان 

املحليني يف االأماكن العامة كاالأ�شواق واملطاعم واملقاهي. 

تعود  واالأمريكية  العربية  اجلامعات  بني  ال�شراكة  فوائد  فاإنَّ  الحظنا،  وكما 
بالنفع الكثري على الطالب االأمريكيني وخ�شو�شًا من يتخ�ش�ض منهم يف درا�شة 
اللغة العربية. ولكْن على الرغم من النجاحات التي حققتها الربامج االأمريكية 
املعنية بتدري�ض اللغة العربية يف العامل العربي، هناك بع�ض املاآخذ واالعتبارات 
التي يجب على امل�شوؤولني مراعاتها عند تنظيم هذه الربامج، و�شنلخ�ض بع�شها 

يف النقاط التالية:

هناك ق�شور يف عملية التن�شيق بني اجلامعات االأمريكية ونظرياتها العربية، 	 
�شبيل  وعلى  واملالية.  واالإدارية  التنظيمية  امل�شاكل  بع�ض  يف  يت�شبب  مما 
املثال ، تف�شل بع�ض املوؤ�ش�شات التعليمية من كال الطرفني يف تنفيذ اخلطط 
املتفق عليها والعمل طبقًا للجداول الزمنية املو�شوعة م�شبقًا، وهذا بدوره 
يوؤثر على �شري العملية التعليمية، ورمبا يعوق الطالب االأمريكيني عن حتقيق 

اأهداف اجلامعات التي اأر�شلتهم للم�شاركة يف هذه الربامج.

هذه 	  يف  �ض  ُتدرَّ التي  العربية  اللغة  مناهج  جودة  على  مالحظات  هناك 
التلبي  مناهج  العربية  واملعاهد  املراكز  ُتِعد  االأحيان  بع�ض  ففي  الربامج. 
احتياجات الطالب االأجانب. ويف املقابل، تفر�ض بع�ض اجلامعات االأمريكية 
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عربية  بيئة  يف  الدرا�شة  من  اال�شتفادة  فر�ض  من  تقلل  قد  معينة  مناهج 
�شفوف  يف  وت�شكينهم  الطالب  م�شتويات  تفاوت  من  فاخلوف  خال�شة. 
اأ�شهل  اإلى  يلجاأون  امل�شوؤولني  يجعل  العربية  البلدان  اللغة عند عودتهم من 
احللول ، لكنها بالطبع قد ال تكون اأف�شلها. ومن اأوجه الق�شور اأي�شًا عدم 
وجود مناهج مكتوبة وخطة اأ�شبوعية مف�شلة لدى بع�ض اجلامعات العربية 
هو  هنا  باملنهج  واملق�شود  االأمريكية،  للدار�شني  �شعوبة  االأمور  يزيد  مما 
لكل  االأ�شتاذ  ي�شعها  التي  اخلطة  اأي   ،)course syllabus( بـ  يعرف  ما 
املقررة  والكتب واملراجع  الدرو�ض  العامة وحمتوى  االأهداف  �شف مت�شمنة 

والواجبات والبحوث املطلوبة واجلدول الزمني لالأن�شطة والتدريبات.

اخلربة 	  نق�ض  اأو  املعلمني  بع�ض  اأداء  �شوء  من  والطالب  امل�شرفون  ي�شكو 
لديهم وخ�شو�شًا يف برامج اللغة العربية يف معاهد ومراكز اللغات اخلا�شة، 
حيث تعاين هذه املوؤ�ش�شات من عدم توفر البنية التحتية االأ�شا�شية والبيئة 
االأكادميية املنا�شبة. وتوفريًا للنفقات بهدف زيادة الربح املادي، تعمد هذه 
وبع�ض  والثانوية  املتو�شطة  املدار�ض  معلمي  توظيف  اإلى  واملراكز  املعاهد 
دراية  على  ولي�شوا  اجلامعات  يف  العمل  على  يعتادوا  مل  الذين  اخلريجني 
متخ�ش�شون  االأ�شاتذة  هوؤالء  بع�ض  اأنَّ  كما  االأكادميية.  بالنواحي  كافية 
حمرجة  ملواقف  يعر�شهم  مما  اللغات  بتدري�ض  عالقة  لها  لي�ض  علوم  يف 
 ، اجلامعات  يف  اأما  االأجانب.  طالبهم  يواجهون  عندما  �شديدة  و�شغوط 
متوقع  اأمر  وهذا  العربية،  اللغة  اأق�شام  من  اأ�شاتذة  فيها  بالتدري�ض  فيقوم 
املتخ�ش�شني  بع�ض  اأن  يف  تكمن  امل�شكلة  لكنَّ  االأحوال،  هذه  يف  طبيعي  بل 
بنف�ض  لالأجانب  العربية  اللغة  تدري�ض  على  �شابقًا  ذكرنا  كما  ي�شرون 
واليراعون  العرب،  للطالب  العربية  اللغة  تعليم  يف  يتبعونها  التي  الطريقة 
يف  املعلمني  تعيني  وعملية  احلالتني.  املتعددةبني  االختالف  واأوجه  الفروق 
هذه الربامج ي�شوبها بع�ض الق�شور حيث ُيفَر�ض على برامج تدري�ض اللغة 
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ونق�ض  اأدائهم  �شوء  رغم  بعينهم  معلمني  تعيني  بغريها  للناطقني  العربية 
على  احلفاظ  بداعي  هذا  ويتم  االأمريكي.  الطالب  يحتاجه  مبا  خربتهم 
التدرج الوظيفي ونظام االأقدمية املعمول به يف املوؤ�ش�شات التعليمية العربية، 
املجموعة  هذه  تدري�ض  على  والقدرة  الكفاءة  اأ�شا�ض  على  تعيينهم  واليتم 
املختلفة من الدار�شني. ومع تفهم م�شوؤويل اجلامعات االأمريكية وتقديرهم  
لنظم اجلامعات العربية، اإال اأنه يِجب علينا التاأكيد على و�شع وخ�شو�شية 

برامج الدرا�شة باخلارج لالأ�شباب التي ذكرناها يف اأكرث من مو�شع. 

ال تقوم بع�ض اجلامعات االأمريكية بتهيئة طالبها لالإقامة والدرا�شة بالعامل 	 
ر الطالب االأمريكيون على اأن  العربي كما يجب ، ففي بع�ض احلاالت ، ُي�شِ
يتعلموا اللغة العربية بطريقة معينة وباأ�شاليب التنا�شب البيئة التي يتعلمون 
يف  يدر�شونه  وما  جامعاتهم  يف  م  ُيقدَّ ما  بني  يقارنون  ما  غالبًا  فهم  فيها، 
اأي تقدم  اإحراز  العربية مما يفقدهم الرتكيز ويقلل من فر�ض  اجلامعات 
لي�شت  االأحوال  هذه  مثل  يف  فاملقارنة  املختلفة.  اللغة  مهارات  يف  ملحوظ 
مفيدة ، واالإ�شرار على تعلم اللغة العربية من منظور الطالب وفقًا ملا اعتاد 
والطالب  العربي  املعلم  لدى  االإحباط  اإلى حالة من  يوؤدي  بلده قد  عليه يف 

االأمريكي ذاته.

فهناك 	  قائمة،  الدرا�شية  واملناهج  ال�شاعات  عدد  اعتماد  م�شكلة  مازالت 
عدد كبري من برامج تدري�ض اللغة العربية للناطقني بغريها مل يتم اعتماده 
من ِقَبل املوؤ�ش�شات التعليمية االأمريكية مما ي�شكل عبئًا على الطرفني ب�شبب 
احتياج الطالب لهذه ال�شاعات املعتمدة لالنتهاء من درا�شته والتخرج طبقًا 

للمواعيد التي حددتها جامعته االأ�شلية.

اأمناء 	  ملجال�ض  هاج�شًا  االأمريكيني  للطالب  واالأمان  االأمن  مو�شوع  ل  ُي�شكِّ
اجلامعات  وتعتمد  الربامج.  وم�شريف  االأمور  واأولياء  اجلامعات  واإدارات 
االأمريكية يف قراراتها لل�شماح للطالب بالدرا�شة باخلارج على ما ت�شدره 
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ال�شفر  يحظر  التي  بالدول  دورية  ن�شرات  من  االأمريكية  اخلارجية  وزارة 
الإجالء  حمكمة  خطط  من  االأمريكية  اجلامعات  لدى  ما  ورغم  اإليها. 
الطالب يف حاالت الطوارئ، اإال اأن امل�شوؤولني يف�شلون اتباع �شيا�شة حذرة 
فيما يخ�ض اإر�شال الطالب لدى ظهور موؤ�شرات ولو حمدودة قد توؤدي اإلى 
عدم اال�شتقرار يف البلد امل�شيف، وذلك حفاظًا على حياة طالبهم و�شمانًا 
لنجاح هذه الربامج يف اآن واحد. وعادة ما يتم  تاأجيل الدرا�شة اأو ترحيل 

الطالب باالتفاق والتعاون مع اجلامعات واملوؤ�ش�شات التعليمية العربية. 

ومن بني امل�شاكل االإدارية االأخرى التي تواجهها الربامج التعليمية االأمريكية 	 
يف العامل العربي �شعوبة توفري العدد الكايف من قاعات املحا�شرات املجهزة 
بو�شائل التقنية احلديثة وكذلك توفري املكاتب االإدارية للم�شرفني واملعلمني 
والن�شاطات  العمل  ور�ض  وتنظيم  الدرا�شة  �شري  ومتابعة  الطالب  للقاء 
االأمريكيني  للطالب  وال�شكن  االإعا�شة  تتطلب عملية  والثقافية. كما  اللغوية 
بفرتة طويلة.  الطالب  و�شول  بدء  قبل  ترتيبات خا�شة  املدن اجلامعية  يف 
يف  نظرياتها  مع  العربية  البالد  يف  والعطالت  الدرا�شة  مواعيد  وتتعار�ض 
اجلانبني  من  امل�شوؤولني  على  يتوجب  ولذا  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 
تعديل نظام الدرا�شة حتى يت�شنى للطالب االأمريكيني االحتفال باملنا�شبات 
الدينية والثقافية اخلا�شة بهم، وكذلك زيارة االأهل واالأ�شدقاء اإذا �شمحت 

الظروف بذلك.

للطالب 	  �شفوف  تخ�شي�ض  على  االأمريكية  اجلامعات  بع�ض  ر  ُت�شِ
االأمريكيني فقط،مما يحرم هوؤالء الطالب من جتربة الدرا�شة مع الطالب 
الغر�ض.  لنف�ض  العربية  باجلامعات  التحقوا  الذين  االأخرى  من اجلن�شيات 
ويبدو هوؤالء الطالب وكاأنهم يف عزلة، في�شطرون لق�شاء الكثري من الوقت 
من  بداًل  االأم  بلغتهم  التحدث  فر�ض  من  يزيد  مما  البع�ض  بع�شهم  مع 
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التحدث بالعربية مع زمالئهم من اجلن�شيات االأخرى ومع الطالب املحليني 
والوافدين العرب. 

العربية،  اللغة  بدرا�شة  واالهتمام  اخلارجية  الربامج  اأعداد  تزايد  ومع 
عليها  القائمون  اأيقن  التي  اجلادة  املبادرات  بع�ض  ال�شاحة  على  ظهرت 
البلدان  يف  واملعاهد  والكليات  اجلامعات  بني  التعاون  ت�شجيع  �شرورة 
املبادرات  هذه  اأبرز  ومن  االأمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  ونظرياتها  العربية 
نيويورك  مدينة  ومقره   )IIE( الدويل  التعليم  معهد  نظمها  التي  تلك 
االأمريكية  العا�شمة  يف  الدويل  للحوار  هولنجز  مركز  مع  بالتعاون  االأمريكية 
 )The Hollings Center for International Dialogue(  وا�شنطن 
روؤ�شاء  لقاًء جمع عددًا من  املغربية  باململكة  االأخوين  ا�شت�شافت جامعة   حيث 
العربي  العربية من اجلانبني  اللغة  برامج  ومديري  الكليات  اجلامعات وعمداء 
وفود  مب�شاركة  اأيام  لعدة  وا�شتمر   ،2009 عام  يف  اللقاء  مت  وقد  واالأمريكي، 
االأمريكية  واجلامعة  بالقاهرة،  االأمريكية  واجلامعة  االإ�شكندرية،  جامعة  من 
بالكويت، واجلامعة االأمريكية بال�شارقة،  واجلامعة اللبنانية االأمريكية، وجامعة 
ال�شعودية،  العربية  باململكة  عفت  وجامعة  دم�شق،  وجامعة  باأبوظبي،  نيويورك 
حممد  وجامعة  االأو�شط،  ال�شرق  لدرا�شات  اليمن  وكلية  االأردنية،  واجلامعة 
اخلام�ض- اأكدال بالرباط، ومعهد اللغة العربية يف مدينة فا�ض، ومركز توا�شل 
التعليمي  للتبادل  االأمريكية  اإي�شت  اأَِمد  ومنظمة  املغربية،  بالعا�شمة  الثقافات 
اجلانب  من  ح�شر  وقد  امل�شيفة.  اجلامعة  اإلى  باالإ�شافة   )AMIDEAST(
اإدارة  يف  واملتخ�ش�شني  اجلامعات  واأ�شاتذة  اخلرباء  من  جمموعة  االأمريكي 
بعنوان  تقريرًا  للتعليم  الدويل  املعهد  اأ�شدر  وقد  باخلارج.  التعليمية  الربامج 
التحديات  العربي:  العامل  يف  باخلارج  للدرا�شة  االأمريكية  الربامج  يف  »التو�شع 
يف  جاءت  التي  التو�شيات  وكذلك  املناق�شات  نتائج  ن  ت�شمَّ والذي  والفر�ض« 
عالقات  يف  ال�شدع  وراأب  الربامج،  هذه  واقع  لر�شد  جادة  كمحاولة  جمملها 
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املوؤ�ش�شات التعليمية يف كال اجلانبني، وو�شع احللول ملواجهة التحديات القائمة 
كافة  لي�شمل  حمتواها  وتنوع  والندوات  اللقاءات  ذلك  بعد  توالت  وقد  اآنذاك. 
تفا�شيل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها و�شبل دعمها ملوا�شلة احلوار بني 

الثقافتني.

خاتمة
العربية  اللغة  تدري�ض  تخ�ض جمال  ة  عدَّ موا�شيع  البحث  هذا  ا�شتعر�شنا يف 
اهتمام  اأ�شباب  اأهمها  من  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  بغريها  للناطقني 
وبرامج  الدار�شني،  هوؤالء  ونوعية  العربية،  اللغة  بدرا�شة  االأمريكيني  الدرا�شني 
اإعدادهم يف الداخل االأمريكي واخلارج العربي، ومناهج درا�شة اللغة العربية يف 
اجلامعات االأمريكية وطرق التدري�ض بها، وو�شائل التقومي املختلفة وطرق قيا�ض 
املبذولة  واجلهود  العربية  اللغة  معلمي  وخلفيات  للدرا�شني،  اللغوية  القدرات 
االزدواجية  ظاهرة  حول  الدائر  اجلدل  ناق�شنا  كما  وتطويره.  اأدائهم  لتح�شني 
اللغوية وو�شع الربامج االأمريكية يف العامل العربي، والعوائق االإدارية واالأكادميية 
اللغة  و�شع  عن  ال�شريعة  اللمحة  هذه  وبعد  الربامج.  هذه  تواجه  التي  واملادية 
االأموراملتعلقة  بع�ض  تو�شيح  من  البد  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  العربية 

بهذا املو�شوع ومنها التايل:

  لقد تطور جمال تدري�ض اللغة العربية يف الواليات املتحدة االأمريكية تطورًا 	 
كبريًا الينكره اأحد ومن مظاهر هذا التطور مايلي:

ال�شنوات 	  هناك زيادة ملحوظة يف عدد الطالب والدار�شني االأمريكيني يف 
االأخرية كما ُتبنيِّ االأرقام واالح�شاءات التي ذكرناها يف االأجزاء ال�شابقة 

من هذا البحث.
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و�شببًا 	  قويًا  ودافعًا  مهمًا  عاماًل  �شبتمرب  من  ع�شر  احلادي  اأحداث  كانت 
الثقافة  على  والتعرف  العربية  اللغة  تعلم  على  االأمريكيني  الإقبال  مبا�شرًا 

العربية واالإ�شالمية. 

ت الزيادة يف عدد الدرا�شني اإلى زيادة الطلب على الوظائف املتخ�ش�شة 	  اأدَّ
كبرية  زيادة  عددها  زاد  فقد  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تدري�ض  يف 
ال  والت�شعينيات  الثمانينيات  فرتة  يف  منها  املتاحة  العرو�ض  كانت  اأن  بعد 
تتعدى عددًا حمدودًا للغاية. فكما ذكرنا �شالفًا، كانت هذه املهمة تقع على 
عاتق املعلمني من تخ�ش�شات اأخرى كالدرا�شات الدينية ودرا�شات ال�شرق 
الوظائف  املعرو�ض من  االأوقات كان  املثال. ففي بع�ض  االأو�شط على �شبيل 
املتعلقة بالدرا�شات العربية يفوق اخلم�شني وظيفة يف وقت كانت تعاين فيه 
لغات اأخرى من نق�ض حاد يف عدد الدار�شني بها كاللغة الرو�شية وخ�شو�شًا 

بعد انهيار االحتاد ال�شوفيتي وانتهاء احلرب الباردة.  

تطوير 	  يف  ملمو�شًا  جهدًا  العربية  اللغة  تدري�ض  جمال  على  القائمون  بذل 
والظروف  املتاحة  االإمكانيات  حدود  يف  مهمتهم  يف  جنحوا  وقد  املناهج، 

املحيطة باملجال.

املختلفة 	  املهارات  تدري�ض  يف  املتخ�ش�شة  الكتب  من  جمموعة  �شدرت 
الواليات  يف  العربية  اللغة  تدري�ض  مناهج  يف  القائم  الفراغ  ل�شد  كمحاولة 

املتحدة االأمريكية.

اأ�شبح هناك اهتمام وا�شح بتدري�ض اللغة العربية يف املدار�ض االأمريكية.	 

زاد االهتمام باللهجات العربية ب�شكٍل مل ي�شبق له مثيل.  	 

مع 	  امل�شرتكة  الربامج  عدد  معه  وزاد   ، للجامعات  احلكومي  التمويل  زاد 
اجلامعات العربية. 
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حر�شت اجلامعات االأمريكية على تاأ�شي�ض برامج �شيفية لالرتقاء مب�شتوى 	 
ب�شبب  االأخرية  االآونة  يف  كبري  ب�شكٍل  عددها  زاد  والتي  اللغوي،  الطالب 

اال�شطرابات املوجودة يف منطقة ال�شرق االأو�شط.

 زاد اهتمام وحر�ض امل�شوؤولني االأمريكيني يف ال�شنوات االأخرية على اأهمية 	 
االأمريكيني  ال�شبان  لت�شجيع  جادة  خطوات  واتخاذ  االأجنبية  اللغات  تعلم 
هذا  يف  ونذكر  املتنوعة.  العامل  وثقافات  لغات  درا�شة  على  االإقبال  على 
املعروف، ع�شو  االأمريكي  وال�شيا�شي  االأكادميي  بورن  ال�شدد جهود ديفيد 
جمل�ض ال�شيوخ ال�شابق ورئي�ض جامعة اأوكالهوما احلايل الذيقام مببادرات 
على  وت�شجيعهم  االأمريكيني  للطالب  والرتبوي  املادي  الدعم  لزيادة  عدة 
باإن�شاء  جهوده  َجت  توِّ وقد  املختلفة،  العامل  بلدان  يف  والدرا�شة  ال�شفر 
هيئة  تاأ�شي�ض  ذلك  تلى  ١99١،ثم  عام  يف  التعليمي  لالأمن  الوطني  املجل�ض 
م منحة درا�شية حتمل ا�شمه تكرميًا الإ�شهاماته يف هذا املجال. وي�شتفيد  ُتقدِّ
يقدمها  التي  املنح  بورن)Boren Scholarship( وغريها من  من منحة 
باجلامعات  امللتحقني  الطالب  اآالف  التعليمي  لالأمن  الوطني  املجل�ض 
درا�شة  يف  للراغبني  املنح  هذه  وُتعَطى  �شنويًا.  البحثية  واملراكز  االأمريكية 
اللغات االإفريقية واالآ�شيوية ولغات اأمريكا الالتينية ومنطقة ال�شرق االأو�شط 

واأهمها اللغة العربية.

تبنت وزارة اخلارجية االأمريكية �شيا�شة جديدة ملد ج�شور التوا�شل والتفاعل 	 
وقد  التعليمي  للتبادل  »فولربايت«  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  العربي  العامل  مع 
تدري�ض  على  العرب  ال�شبان  من  عدد  تدريب  يف  الربنامج  هذا  �شاهم 
املقدمة  فاملنح  املتحدة.  الواليات  داخل  االأمريكيني  للطالب  العربية  اللغة 
اجلامعات  يف  ال�شفوف  ببع�ض  بااللتحاق  الوافدين  الطالب  لهوؤالء  ت�شمح 
اأك�شبهم  االأمريكية يف مقابل العمل كمعيدين يف برامج اللغة العربية، مما 
خربة قد ت�شاعدهم يف التخ�ش�ض يف هذا املجال فيما بعد. وقد اأبدى بع�ض 
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م�شريف الربامج حتفظًا على اأداء املعيدين احلا�شلني على منح »فولربايت«، 
اإيجابية يف جمملها.  التجربة كانت  النهائية لهذه  اأنَّ املح�شلة  لكننا نعترب 
اأ�شاتذة اللغة  فهي من ناحية �شاعدت يف �شد الفجوة الناجتة عن قلة عدد 
العربية، ومن ناحية اأخرى �شاهمت يف اإعداد جيل واعد ممن قد يعملون يف 

حقل تدري�ض اللغة العربية للطالب االأجانب يف امل�شتقبل القريب. 

با�شتثناء 	  واالإقليمية  العربية  واملنظمات  املوؤ�ش�شات  دور  غياب  ُلوِحَظ 
املجال  هذا  يف  اال�شتثمار  يف  املجتمع  وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  موؤ�ش�شة 
من  الهام  اجلزء  هذا  يف  وامل�شلمني  العرب  لثقافة  الئق  ب�شكًل  والرتويج 
العامل. ورغم الدعم املحدود الذي تقدمه بع�ض احلكومات وقلة من رجال 
االأعمال العرب، اإال اأنَّهذا الدعم ال يذهب مبا�شرة اإلى برامج اللغة العربية، 
ذات  واجلامعات  البحثية  املراكز  اإلى  االأحيان  معظم  يف  كله  يذهب  بل 
االأ�شماء الرنانة كجامعة هارفارد وال يتبقى لربامج اللغة العربية الناجحة 
هذا  قارنا  واإذا  القليل.  اإال  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اأنحاء  يف  املنت�شرة 
 ، بينهما  �شا�شعًا  َبونًا  هناك  اأن  �شنجد  اأخرى،  لغات  يحدث يف  الو�شع مبا 
دعمها  من  موؤخرًا  ال�شينية  احلكومة  زادت  احل�شر،  ال  املثال  �شبيل  فعلى 
اإن�شاء  يف  وامل�شاهمة  املنح  تقدمي  طريق  عن  ال�شينية  اللغة  تعليم  لربامج 
اإلى  باالإ�شافة  االأمريكية،  اجلامعات  يف  الكونفو�شيو�شية  للدار�شات  مراكز 
ت�شهيل الدرا�شة والبحث للطالب االأمريكيني باجلامعات ال�شينية املختلفة. 
واملانحون لربامج  املتربعون  يوليه  الذي  الالحمدود  الدعم  وهو  اآخر  مثال 
ثقافة  اأن  يبدو  ما  فعلى  كاالإ�شبانية.  االأوروبية  اللغات  وبع�ض  العربية  اللغة 
للناطقني  اللغة العربية  التعليم ب�شكٍل عام ويف جمال تدري�ض  اال�شتثمار يف 
العرب  ال�شيا�شيني  لدى  كربى  اأهمية  متثل  ال  مازالت  خا�ض  ب�شكل  بغريها 
اجلالية  اأبناء  وكذلك  العربية،  البلدان  يف  التعليمية  بال�شوؤون  واملهتمني 
العربية يف الواليات املتحدة االأمريكية، وهي �شيا�شة يجب اإعادة النظر فيها 
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ة للعرب واالأمريكيني يف حالة تغرُيها والعمل على  ملا �شتحققه من فوائد َجمَّ
تطويرها وحت�شينها.

�شيا�شاتها 	  على  الكثريين  حتفظ  رغم  القطرية،  اجلزيرة  لقناة  كان 
التحريرية وتوجهاتها ال�شيا�شية، اأثر غري مبا�شر على تدري�ض اللغة العربية 
برامج  من  القناة  هذه  تبثه  ما  اأثار  فقد  االأمريكية.  املتحدة  الواليات  يف 
االأنباء  وكاالت  اعتماد  بعد  خا�شة  االأمريكيني  الدار�شني  ف�شول  وتقارير 
القاعدة وحركة  االأخبار خالل احلرب على  نقل  العاملية ح�شريًا عليها يف 
اهتمام  زيادة  هنا  بالتاأثري  ونق�شد   .200١ عام  يف  اأفغان�شتان  يف  طالبان 
املادة  وحتليل  فهم  االأمريكيني  الطالب  وحماولة  اال�شتماع  مبهارة  املعلمني 
انفتاح  �شاعد  وقد  عام.  ب�شكل  العربية  القنوات  تقدمها  التي  االإعالمية  
الطالب االأمريكيني على و�شائل االإعالم العربية على ت�شجيع املعلمني على 
اأنَّ  اإال  اللغوية  امل�شتويات  جلميع  منا�شبة  وب�شرية  �شمعية  مواد  حت�شري 
هذا امل�شروع مازال يف بداياته االأولى ويحتاج اإلى الكثري من الدعم املادي 
والعلمي الإجنازه. فا�شتخدام التقنية احلديثة داخل �شفوف اللغة وخارجها 
والتفرغ الإعداد مواد تعليمية منا�شبة للطالب االأمريكيني يحتاج من اجلهد 
واملال ما ال تقدر عليه برامج تدري�ض اللغة العربية يف الواليات املتحدة يف 

الوقت احلا�شر.  

اكت�شبت اجلامعات العربية خربة كبرية يف التعامل مع الطالب االأمريكيني 	 
بعد الزيادة غري املتوقعة يف اأعدادهم يف ال�شنوات االأخرية، حيث كان فهم 
طبيعة هوؤالء الطالب والغر�ض من اإقدامهم على الدرا�شة بالبلدان العربية 
االأمريكية  كاجلامعة  املنطقة  يف  االأمريكية  اجلامعات  خربة  على  مقت�شرًا 
بالقاهرة واجلامعة االأمريكية يف بريوت. وال نق�شد اأنَّ الطالب االأمريكيني 
التحاقهم  عند  االأجانب  الطالب  بقية  عن  مميز  و�شع  لهم  يكون  اأن  يجب 
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واالأهداف  املقا�شد  اختالف  هو  نق�شده  الذي  ولكن  العربية،  باجلامعات 
واختالف نظم التعليم يف البالد التي ينتمي اإليها هوؤالء الطالب مبن فيهم 
ل على خربة اجلامعات العربية حني  من االأمريكيني. ومن ال�شروري اأن ًنَعوِّ
الدول  بالدرا�شة يف  االأجانب  وينتظم الطالب  املنطقة  اإلى  اال�شتقرار  يعود 

التي �شهدت ا�شطرابات كم�شر وتون�ض. 
وبعد ا�شتعرا�ض جتربة اجلامعات االأمريكية يف تدري�ض اللغة العربية البد اأن 
تطوير  يف  املبذولة  اجلهود  جنحت  فعاًل  فهل  له،  ون�شتعد  امل�شتقبل  ن�شت�شرف 
بع�ض  نقدم  اأن  نود  ولكننا  اإيجابية  قبل  من  اأ�شرنا  كما  االإجابة  املجال؟  هذا 
واختيار  الثغرات  ملعاجلة  �شرورية  اأنها  نعتقد  التي  والتو�شيات  االقرتاحات 
اأف�شل احللول للم�شكالت القائمة. ومن اأهم هذه االقرتاحات ما �شنلخ�شه يف 

ال�شطور التالية:

اجلامعات . ١ مع  بال�شراكة  �شت  اأُ�شِّ التي  العربية  اللغة  برامج  تقييم  يجب 
القوة  نقاط  على  نتعرف  حتى  دائم  وب�شكل  مهنية  بطريقة  االأمريكية 
اأجلها.  من  �شت  اأُ�شِّ التي  االأهداف  حتقيق  يف  جناحها  لن�شمن  وال�شعف 
ل جلان م�شرتكة من اجلانبني على اأن ت�شم ع�شوًا  اأن ُت�َشكَّ ومن االأف�شل 
من اخلارج، وذلك ل�شمان احليادية، وتنفيذ التو�شيات التي تقدمها هذه 
ها بع�ض املوظفني  اللجان. فال يجب االعتماد فقط على التقارير التي يعدُّ
هذه  تقييم  يف  االأكادميية  بالنواحي  خربة  لديهم  لي�ض  الذين  واالإداريني 

الربامج.

يف . 2 �شديد  عجز  من  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تدري�ض  جمال  يعاين 
التعليمية،  العملية  توؤطر  التي  التطبيقية  والدرا�شات  العملية  االأبحاث 
وتوجه املعلمني وتر�شدهم اأثناء عملهم. ولت�شجيع البحث العلمي،البد من 
دعم املجلة العلمية ال�شادرة عن رابطة اأ�شاتذة اللغة العربية يف الواليات 
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اللغة  باأبحاث يف علم  للقيام  اأخرى  دوريات  واإ�شدار  االأمريكية،  املتحدة 
تطبيقية  باأبحاث  للقيام  الكافية  امليزانيات  ور�شد  املختلفة  بفروعه 
املدار�ض  يف  االأ�شاتذة  تفيد  )action research(التي  بــ  ُتعَرف  والتي 
باأبحاث  للقيام  الفر�ض  اإتاحة  اإلى  باالإ�شافة  االأمريكية،  واجلامعات 
اللغة  م�شرتكة مع اجلانب العربي وخ�شو�شًا يف خمرجات عملية درا�شة 

العربية باخلارج. 

والبد . ٣  ، االأمريكية  املدار�ض  يف  العربية  اللغة  تدري�ض  َنْدَعم  اأن  يجب 
يتاأثر  الر�شمي  فالدعم  الدعم،  هذا  يف  ت�شاهم  اأْن  العربية  للموؤ�ش�شات 
الفيدرالية  احلكومة  لدى  االأولويات  وَتَغريُّ  الداخلي  االقت�شادي  بالو�شع 
كما اأنَّ م�شاهمات املنظمات اخلا�شة كموؤ�ش�شة قطر للرتبية والعلوم وتنمية 
املجتمع واملنظمات االأهلية واملدنية ال تكفي احتياجات املجتمع االأمريكي، 
املدرا�ض  لتالميذ  املنح  كتقدمي  متنوعة  اأ�شكااًل  ياأخذ  اأْن  للدعم  وميكن 
واالإ�شدارات  باملراجع  املكتبات  ودعم  لهم،  املدر�شية  الكتب  وتوفري 
املرحلة،  هذه  ملعلمي  تدريبية  دورات  عقد  تكاليف  وتغطية   ، العربية 
من  وغريها  العربية،  البلدان  يف  املدار�ض  مع  امل�شرتكة  الربامج  وتنظيم 

االإ�شهامات االأخرى التي تعود بالنفع على اجلانبني.  

العربية . ٤ اللغة  اأهمية االهتمام مبناهج تدري�ض  اإلى  البحث  اأ�شرنا يف هذا 
الالزمة الإعداد  املوارد  وتوفري  والعمل على تطويرها،  للناطقني بغريها، 
االأمريكيني.  الطالب  حاجة  تلبي  متنوعة  تعليمية  ومواد  ومراجع  كتب 
جامعة  مطبعة  عن  ال�شادرة  العربية«  تعلم  يف  »الكتاب  �شل�شلة  فمازالت 
العملية  خمرجات  يف  وتتحكم  التعليمي،  امل�شهد  تت�شدر  تاون  جورج 
التعليمية، ويف بع�ض االأحيان توؤثر �شلبًا على طرق التقومي وقيا�ض املهارات 
اللغوية، حيث يعتمد كثري من االأ�شاتذة واملن�شقني عند اإعداد اختباراتهم 
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االأمريكيني.  للطالب  الكتب  ال�شل�شلة من  تقدمه هذه  الذي  املحتوى  على 
كما يتم ، كما اأ�شلفنا، الربط بني م�شتوى الطالب اللغوي وعدد الوحدات 
التي يدر�شها الطالب من اأجزاء هذه ال�شل�شلة من الكتب. ومن هنا نرى 
اأنَّه من الالزم اأْن يتم تخ�شي�ض املوارد املالية الكافية للمعلمني واللغويني 
تعليمية  مواد  واإعداد  متنوعة  كتب  بتاأليف  للقيام  الربامج  ومن�شقي 
الكفاءة  م�شتويات  اإلى  الو�شول  يف  الدرا�شني  ت�شاعد  لغوية  وتدريبات 
ُي�شَمح لالأ�شاتذة والباحثني باحل�شول على  باأْن  اللغوية املرجوة. ونن�شح 
واعتبارها  العربية  اللغة  تعليم  يف  متخ�ش�شة   كتب  لتاأليف  كامل  تفرغ 
اأ�شاتذة اجلامعات  اأ�شا�شيًا من عملية الرتقية، فعزوف الكثري من  جزءًا 
عن تاأليف كتب خا�شة بتدري�ض اللغة يرجع اإلى اأنَّ نظام الرتقي الوظيفي 
والبحوث  البحثية  املوؤلفات  على  يركز  االأمريكية  اجلامعات  معظم  يف 
عليه  االعتماد  يجب  ال  ثانويًا  ن�شاطًا  اللغة  كتب  تاأليف  وَيْعَترِب  امليدانية، 
العليا.  االأكادميية  والوظائف  االأ�شتاذية  لوظائف  الرتقي  كثريًا يف عملية 
م كل املوارد املالية املخ�ش�شة لتاأليف كتب ومناهج  ونقرتح كذلك باأال ُتقدَّ
بعينهم  اأفراد  عليها  ي�شتحوذ  اأو  واحدة  جلهة  معظمها  اأو  العربية  اللغة 
يف  العربية  اللغة  تدري�ض  وجمال  هام  مطلب  فالتغيري  م�شتمر،  ب�شكل 
وطرح  جديدة  دماء  ل�شخ  احلاجة  اأََم�ضِّ  يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
وطرق  اللغة  علوم  يف  هامة  تطورات  من  ي�شتجد  ما  مع  تتما�شى  اأفكار 
تعلمها وتدري�شها. ولي�ض الق�شد من هذا االقرتاح ا�شتبعاد ذوي اخلربة 
من املعلمني والباحثني، بل هي حماولة للخروج من هذا املاأزق واالنفتاح 
على جتارب االآخرين اأماًل يف اإعداد جيل جديد من االأمريكيني يجيدون 

اللغة العربية، ويفهمون املجتمع العربي املعا�شر ب�شكل �شحيح.
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حتدثنا من قبل عن النق�ض احلاد يف عدد املعلمني املوؤهلني لتدري�ض اللغة . 5
العربية يف الواليات املتحدة االأمريكية، و�شرنكز هنا على احلاجة امللحة 
الإعداد جيل من االأمريكيني قادر على القيام  بهذه املهمة جنبًا اإلى جنٍب 
العربية  اللغة  �ض  يدرِّ الذي  االأمريكي  فاالأ�شتاذ  العرب.  من  زمالئهم  مع 
يعي اأكرث من غريه ال�شعوبات االأكادميية والظروف النف�شية التي مير بها 
الطالب االأمريكي عندما يتعلم اللغة العربية ذلك الأنه مرَّ بنف�ض التجربة 
ويعرف تفا�شيلها جيدًا مما يوؤهله مل�شاعدة الطالب ب�شكل عملي وباأٌق�شر 
واأ�شهل الطرق املتاحة. ورغم وجود عدد ال باأ�ض به من املعلمني االأمريكيني، 
اإال اأننا ناأمل يف زيادة هذا العدد يف امل�شتقبل القريب. وعملية اإعداد وتاأهيل 
املعلمني االأمريكيني ت�شمل عدة جوانب من اأهمها اإتاحة الفر�ض لهم الإتقان 
لتحقيق هذا  بهم  تدريبية خا�شة  دورات  تنظيم  العربية من خالل  اللغة 
للغة يف  اال�شتخدام احلي  للتدريب على  الدرا�شية  املنح  توفري  اأو  الهدف 
البلدان العربية. فتعلم اللغة االأجنبية واإجادتها عملية التتوقف بالو�شول 
مبا  واالكتفاء  الوظيفة  على  واحل�شول  اللغة  مهارات  يف  عاٍل  م�شتو  اإلى 
اأثنى الكثريون على جهود مركز الدرا�شات العربية باخلارج  حتقق. وقد 
الفر�ض  االأمريكيني  لالأ�شاتذة  يتيح  خا�شًا  برناجمًا  )CASA(الإدراجه 
لتح�شني القدرات اللغوية لديهم و�شقلها وتعزيزها. ونحن ن�شجع تاأ�شي�ض 
تكون منظمة  اأن  �شرط  العربية  البلدان  واالإكثار منها يف  م�شابهة  برامج 
ة اإعدادًا جيدًا لتحقيق اال�شتفادة الق�شوى منها. ومن االقرتاحات  وُمعدَّ
االأخرى اأي�شًا االهتمام بربامج الدرا�شات العليا التي توؤهل امللتحقني بها 
املزيد  وتاأ�شي�ض  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تدري�ض  جمال  يف  للعمل 
فيها  املقدمة  املواد  ومعظم  قليل  املتخ�ش�شة  الربامج  هذه  فعدد  منها. 
التدري�ض  بعملية  يقوم  االأحيان  من  كثري  ويف  االإجنليزية،  باللغة  �ض  تدرَّ
اأ�شاتذة متخ�ش�شون يف فرع تدري�ض اللغة االإجنليزية كلغة ثانية اأو كلغة 
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اأمور  يف  العربية  اللغة  تدري�ض  جمال  عن  بالطبع  يختلف  الذي  اأجنبية 
كثرية. ُي�شاف اإلى هذه االقرتاحات فكرة ت�شجيع الزيارات املتبادلة بني 
االأ�شاتذة االأمريكيني ونظرائهم العرب، وتنظيم دورات تدريبية م�شرتكة 
تعترب  فهي  عديدة  وظائف  الدورات  ولهذه  العربية،  اجلامعات  يف  تعقد 
على  والتعرف  االأمريكيني،  للم�شاركني  اللغوية  القدرات  لتح�شني  فر�شة 
اإمكانية طرح روؤاهم عن  اإلى  باالإ�شافة  اأ�شاليب وطرق تدري�شية خمتلفة 

اأف�شل ال�شبل للتعامل مع الدار�ض االأمريكي. 

البد من دعم روابط اأ�شاتذة الدرا�شات العربية بفروعها املختلفة، وتفعيل . ٦
دورها خلدمة املجال. فعلى �شبيل املثال، توجد لدى رابطة اأ�شاتذة اللغة 
اللغويات العربية وجمموعة املهتمني باللغة العربية التي  العربية وجمعية 
االأجنبية  اللغات  لتعليم  االأمريكي  املجل�ض  برعاية   2008 عام  يف  �شت  اأ�شِّ
نق�ض  مب�شكلة  ت�شطدم  لكنها  املجال  خلدمة  طموحة  وم�شروعات  اأفكار 
ا�شرتاكات  على  متويلها  يف  تعتمد  واجلمعيات  الروابط  فهذه  التمويل. 
كتغطية  جامعاتهم  ِقَبل  من  اإليها  للمنت�شبني  الفردي  والتمويل  اأع�شائها 
امل�شاركة  ر�شوم  اأو م�شاعدتهم يف دفع  املوؤمترات  تكاليف م�شاركاتهم يف 
يف ور�ض العمل والدورات التدريبية. والدعم املادي �شرورة لال�شتمرار يف 
االإ�شبانية يف  اللغة  اأ�شاتذة  اأدائها. فرابطة  املنظمات وحت�شني  عمل هذه 
اإ�شبانيا  يف  والندوات  املوؤمترات  بع�ض  تعقد  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
تنظم  العربية  اللغة  اأ�شاتذة  رابطة  اأن  حني  يف  اجلنوبية  اأمريكا  ودول 
االأو�شط  ال�شرق  درا�شات  منظمة  رعاية  حتت  الوحيد  ال�شنوي  لقاءها 
)MESA( الذي يعقد �شنويًا يف �شهر نوفمرب من كل عام. كما اأنَّ لدى 
اأكادميية متعددة.  رابطة االأ�شاتذة االإ�شبان دورية علمية قوية ون�شاطات 
ويجب اأال نقارن بني الروابط واجلمعيات العربية وبني نظرياتها االإ�شبانية 
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التي  املوؤ�ش�شات  خربات  من  اال�شتفادة  خالل  من  التطوير  نن�شد  لكننا   ،
لديها خربات وجتارب م�شابهة.

لقد كان عن�شر املفاجاأة الذي نتج عن اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب . 7
العربية  اللغة  تدري�ض  جمال  يف  حدثت  التي  الطفرة  يف  200١�شببًا  عام 
لهذا  نكن م�شتعدين  باأ�شره. ويف احلقيقة مل  العامل  للناطقني بغريها يف 
التطور املذهل وال�شريع الذي �شاحب هذه االأحداث، ورغم ما تعلمناه خالل 
هذه التجربة، اأخ�شى من اال�شتكانة واالعتماد على خرباتنا يف التعامل مع 
املرحلة القادمة. فمازالت هناك فجوة كبرية بني اجليل القدمي الذي حمل 
على عاتقه م�شوؤولية تدري�ض اللغة العربية يف الواليات املتحدة االأمريكية 
وبني االأجيال التي تلته. فعن�شر املفاجاأة اأظهر لنا عجز املوؤ�ش�شات التي 
تتولى االإ�شراف على جمال تدري�ض اللغة العربية يف اإعداد قيادات واعية 
تكون قادرة على قيادة مرحلة التغيري. وال�شبب يف ماو�شلنا اإليه ال يرجع 
تعليم  بن�شاأة  اأحاطت  التي  اإلى الظروف  بل  املوؤ�ش�شات،  اإلى تق�شري هذه 
ينتمون  من  بع�ض  ومَت�ُشك  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  العربية  اللغة 
اإلى جيل ال�شبعينيات والتمانينيات باأحقيتهم يف قيادة املجال على ح�شاب 
اإعداد جيل جديد من الكوادر الواعية القادرة على قيادة مرحلة التغيري. 
ومن العوامل االأخرى التي �شاعدت يف بطء عملية التغيري ا�شتحواذ عدد 
قليل جدًا من املوؤ�ش�شات واالأفراد على معظم املوارد واالإمكانيات املتاحة 
مما اأدى اإلى هذا الفراغ الذي نلم�شه االآن. واخل�شية هنا اأن نكرر اأخطاء 
املا�شي حيث مير جمال تدري�ض اللغة العربية بتغريات �شريعة متاأثرًا مبا 
يحدث يف دول ما يعرف بالربيع العربي، وعدم اال�شتقرار يف دول اأخرى 
براجمها  العديد من  اإغالق  اإلى  االأمريكية  بع�ض اجلامعات  ا�شطر  مما 
االأمريكية  املراكز واملعاهد  العمل ببع�ض  وتعليق    ، العربية باخلارج  للغة 
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يف املنطقة. ومن مظاهر هذا التاأثري انخفا�ض اأعداد الطالب امللتحقني 
ب�شفوف اللغة العربية داخل الواليات املتحدة يف الفرتة املا�شية والزيادة 
النق�ض يف  وتعوي�ض  العائدين  ال�شتيعاب  ال�شيفية  الربامج  امللحوظة يف 
واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  ِقَبل  من  التمويل  وانخفا�ض  اخلارجية،  الربامج 
احلكومية، واملناف�شة مع اللغات االأخرى كاللغة الرو�شية التي بداأ االهتمام 
العاملية.  االأحداث  واجهة  اإلى  االأوكرانية  امل�شكلة  �شعود  بعد  جمددًا  بها 
برتاجع  الت�شاوؤم  وبني  الذهبي  ع�شره  اإلى  املجال  بعودة  التفاوؤل  وبني 
نحن  هل  الهام:  ال�شوؤال  يبقى   ، العربية  اللغة  بتعلم  االأمريكيني  اهتمام 
فعاًل م�شتعدون للتغيري، اأم �شننتظر عن�شر املفاجاأة لن�شتعد من جديد؟  

�شاهم  قد  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تدري�ض  اأنَّ  هو  القول  خال�شة 
م�شاهمة بالغة يف تعريف االأمريكيني بثقافة املنطقة، وَفَتَح اأبوابًا كثرية للتعاون 
واحلوار بني اجلانبني لكنه مازال بحاجة اإلى م�شاندة القائمني عليه يف الواليات 
نف�ض  يف  العربية  واجلامعات  واملنظمات  احلكومات  ودعم  االأمريكية،  املتحدة 
اأحداث احلادي  بعد  العرب  لتح�شني �شورة  املال  الكثري من  اأُنِفَق  فلقد  الوقت. 
ع�شر من �شبتمرب من خالل �شركات متخ�ش�شة يف الدعاية والعالقات العامة، 
يف  الراغبني  لالأمريكيني  الفر�شة  اإتاحة  هو  الدعاية  و�شائل  اأف�شل  اأنَّ  ون�شينا 
تعلم لغة ال�شاد والتعرف على عادات وتقاليد اأهل املنطقة. اأال نتحدث كثريًا عن 

حوار احل�شارات؟ األي�شت اللغة العربية جديرة للقيام بهذا الدور؟  

المراجع العربية

اللغة  عالقة  يف  بحث  م�شر:  يف  املعا�شرة  العربية  م�شتويات  ال�شعيد،  بدوي، 
باحل�شارة، القاهرة، دار ال�شالم للطباعة والن�شر والتوزيع والرتجمة، 2007.
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مطبعة  واجتماعية،  لغوية  اأبحاث  العربية:  ال�شعيد:  وبدوي،  عالء  اجلبايل، 
اجلامعة االأمريكية بالقاهرة، 2002.

تعلم  يف  الكتاب  عبا�ض:  التون�شي،  و  حممود  البطل،  و  كري�شنت  برو�شتاد، 
العربية، وا�شنطن، مطبعة جامعة جورج تاون، 20١١.

بدوي، ال�شعيد واآخرون: الكتاب االأ�شا�شي يف تعلم اللغة العربية لغري الناطقني 
اجلامعة  مطبعة  القاهرة،  والثقافة،  والعلوم  للرتبية  العربية  املنظمة  بها، 

االأمريكية بالقاهرة، طبعة 2008.
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البحث الخامس:

ســبل تطوير تعليم اللغة العربية في 
الواليات المتحدة اإلمريكية

أ . محمد عبد السالم أنصاري
 محاضر بجامعة أريزونا - كلية دراسات الشرق 	 

األوسط وشمال أفريقيا- الواليات المتحدة 
.NAM األمريكية

 أستاذ ببرنامج سويسل بجامعة إنديانا قسم 	 
لغات الشرق األدنى وثقافاته - الواليات المتحدة 

األمريكية.

مقدمة
اأّن �شبل تطوير تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  لي�ض مب�شتغرب اأن جند 
يف الواليات املتحدة االأمريكية اأمر لي�ض بالي�شري لكنه لي�ض م�شتحيال. فاالأبحاث 
الثمار  توؤَتى  و  العام  مدار  على  تتوقف  ال  العمل  وور�ض  واملوؤمترات  واملن�شورات 
اأجل هدف  اأر�ض الواقع. كل هذا من  لهذه امل�شاعي ب�شكل فّعــال وملمو�ض على 
الرو�شة  ُت�شمى  والتي  االأولى  املراحل  من  التعليمية  املنظومة  تطوير  وهو  واحد 
اللغة  هو  البحث  هذا  يف  يعنينا  وما  فوقها.  وما  اجلامعية  املراحل  حتى   ١2-
العربية وال�شبل من اأجل تطوير تعليمها للطالب االأمريكيني. ولعلي األقي ال�شوء 
على هذا االأمر من خالل جتربتي ال�شخ�شية يف هذا احلقل ومواكبتي ملا مير به 

من تطورات.
علمية  اأ�ش�ض  على  تعتمد  باأمريكا  العربية  اللغة  جمال  يف  التطوير  �شبل  اإّن 
نتاج الأبحاث ودرا�شات وال تخ�شع الأمور ع�شوائية بل ترتكز على اأر�شية �شلبة. 
قادرة  توا�شلية  بطريقة  العربية  اللغة  تعليم  نحو  اأمريكا  يف  االآن  واالجتاهات 
على ال�شمود والتكيف والتحاور والتجاوب وحتقيق االن�شجام اللغوي والتوا�شل 

الثقايف يف ظروف الو�شع العاملي الراهن.
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عامة

ما السبيل لتطوير تعليم اللغة العربية في الواليات 
المتحدة؟

من  املتحدة  بالواليات  التعليمية  املوؤ�ش�شات  عليها  تعتمد  اأ�شا�شية  ركائز  ثمة 
اأجل تطوير تعليم اللغات االأجنبية منها ما يلي: ١- تاأهيل املعلم وتطوير قدراته 
ومهاراته البيداغوجية 2- تطوير املناهج    ٣- تطوير الربامج ٤- البحث العلمي 

5- عقد املوؤمترات والدورات التدريبية وور�ض العمل ب�شفة دورية.

�شبتمرب200١   ١١ اأحداث  بعد  خا�شة  �شديد  باهتمام  العربية  اللغة  وحتظى 
حيث تاأتي يف املرتبة الثامنة بعد اللغة االإ�شبانية واللغة الفرن�شية واللغة االأملانية 

ولغة االإ�شارة االأمريكية واللغة االإيطالية واللغة اليابانية واللغة ال�شينية. 

ووفقا الإح�شائية جمعية اللغات احلديثة ، رابطة اأق�شام اللغات االجنبية والتي 
اأ�شدرتها عام 20١0جند اأّن اجلامعات االأمريكية وكلياتها �شهدت ت�شجيل عدد 
٣5،08٣ طالًبا لدرا�شة اللغة العربية على م�شتوى جميع الواليات االأمريكية بعد 
اأن كان عدد الطالب امل�شجلني يف دورات اللغة العربية ال يتعدى ٦00 طالب عام 
١9٦0. ال�شكل التايل يبني اأعداد الطالب املتزايدة خالل خم�شني عاًما ما بني 

١9٦0 حتى 2009.
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اأما االإح�شائية التالية تبنّي ترتيب اللغة العربية بني اللغات االأجنبية االأخرى 
وفقا  وذلك  �شنوات  ثالث  مدار  على  الطالب  وتزايد عدد  املتحدة  الواليات  يف 

لرابطة اأق�شام اللغات االأجنبية.

يف  ال�شادر  والع�شرين  الثالث  عددها  يف  اللغات  اأق�شام  رابطة  تذكر  كذلك 
خريف 2008 اأّن عدد الدار�شني للغة العربية بالواليات املتحدة عام 2002 و�شل 
اإلى ١058٤ طالًبا. كل هذه ال�شواهد دليل على االزدياد امل�شتمر يف عدد الطالب 
املتعلقة  احلكومية  للوظائف  التاأهل  اأجل  من  العربية  اللغة  تعلم  يف  الراغبني 
اللغة  تعليم  برنامج  مدير  اجلبايل  عالء  الدكتور  ي�شرح  كما  القومي  باالأمن 
العربية بجامعة مرييالند وذلك خالل حوار اأجراه معه موقع �شوي�ض اإنفو)١(عام 
اأو حتى من اأجل التعرف على ثقافة العرب وامل�شلمني كنوع من الف�شول   2007

وحب اال�شتطالع لدى االأمريكيني بعد اأحداث ١١ �شبتمرب.

)١(  اأجرى احلوار ال�شحفي حممد ما�شي يف وا�شنطن بتاريخ 9 اكتوبر 2007  ون�شره على موقع �شوي�ض 
اإنفو www.swissinfo.ch  حتت عنوان تعليم العربية يف اأمريكا بني الثقافة واالأمن القومي

  ACTFL: American Council on the Teaching of Foreign Languages
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التحدّيات

الإدخال  التعليمية  املوؤ�ش�شات  حتم�ض  عدم  اإلى  توؤدى  قد  حتديات  ثّمة  اأّن  اإال 
يكون  اأن  ينبغي  الذي  بال�شكل  تعليمها  لتطوير  اأو  منظومتها  يف  العربية  اللغة 
كل  فلي�ض  ال�شنعة.  ذوي  االأكفاء  االأ�شاتذة  ندرة   -١  : العوامل  هذه  ومن  عليه 
املتخ�ش�شة  الربامج  ندرة   -2 تدري�شها.  على  قادرا  العربية  للغة  اأ�شلي  ناطق 
يف اجلامعات االأمريكية والتي توؤّهل اخلريجني المتهان هذه املهنة ب�شكل ناجح. 
رمبا الربنامج الوحيد املتخ�ش�ض يف الواليات املتحدة يف تدري�ض اللغة العربية 
للناطقني بغريها هو برنامج املاج�شتري بكلية ميدلربي بوالية فريمونت اأما فيما 
عدا هذا فهي برامج لدرا�شات ال�شرق االأو�شط وال�شرق االأدنى و�شمال اأفريقيا. 
وال�شبب  اأمريكا  يف  العربية  اللغة  تدري�ض  على  العملي  التدريب  اإتاحة  عدم   -٣
يرجع اإلى ندرة املدربني املوؤهلني ذوي اخلربة وال�شنعة فاملجال ال يزال يفتقر 
اإلى هوؤالء. ٤- قلة ور�ض العمل التي ت�شاعد على رفع كفاءة املدر�شني وتطلعهم 

على كل ما هو جديد من اأ�شاليب وطرق التدري�ض احلديثة.

اهتمام الوزارات األمريكية المختلفة بتعزيز نشر اللغة 
العربية بين األمريكيين وتطوير تعليمها وتعّلمها

�شروريات  من  �شرورة  املتحدة  بالواليات  العربية  اللغة  تدري�ض  اأ�شبح  لقد 
االأمن القومي االأمريكي فباتت ثالث وزارات خمتلفة تهتم بتعزيز تدري�ض اللغة 
طالب  وبني  االأمريكية  واجلامعات  املدار�ض  داخل  وا�شع  نطاق  على  العربية 
ويتم هذا  والتعليم.  والدفاع  الوزارات هي اخلارجية  وهذه  الع�شكرية.  الكليات 

االأمر يف نطاق ما ي�شمى املبادرة اللغوية لالأمن القومي

ُيذكر اأّن وزارة التعليم االأمريكية قد خ�ش�شت يف عام 2007 �شبعة وخم�شني 
مليون دوالر لتدري�ض اللغات احلرجة مثل العربية وال�شينية والفار�شية وغريها. 
املوؤ�ش�شات  بني  �شراكة  برنامج  لبدء  دوالر  مليون    29 الوزارة  اعتمدت  كما 
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الهامة  اال�شرتاتيجية  اللغات  تعليم  برنامج  يف  البدء  بهدف  املختلفة  التعليمية 
ومنها اللغة العربية.

اأما وزارة اخلارجية فكانت �شاحبة اأكرب ميزانية يتم ر�شدها من اأجل الدفع 
هذه  العربية.  اللغة  ومنها  االأجنبية  اللغات  لتعليم  املراحل  بجميع  بالطالب 
ُتر�شل  التي  بالربامج  اخلارجية  وزارة  وتهتم  دوالر.  مليون   ١١٤ بلغت  امليزانية 
الدرا�شة عام درا�شي  اأمريكا مثل برنامج فولربايت وتكون مدة  الطالب خارج 
اللغات  ُت�شتثنى وزارة الدفاع من هذا الركب حيث ذاع �شيت معهد  كامل.  وال 
للطالب  املكثفة  برباجمه  معروفا  واأ�شبح  بكاليفورنيا  الدفاع  لوزارة  التابع 

باأمريكا. الع�شكريني 
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نف�شه  املدّر�ض  تطوير  العربية  اللغة  تعليم  تطوير  �شبل  اأهم  من  فاإّن  ثم  ومن 
الإطالع  دورية  ب�شفة  عمل  ور�ض  عقد  خالل  من  اإال  ذلك  يتاأتى  وال  وتاأهيله 
االأ�شاتذة على اأحدث اأ�شاليب التدري�ض وكيفية تطبيقها وكذلك عقد املوؤمترات 
ال�شنوية مثل موؤمتر اأكتفل ACTFL )١( )موؤمتر املجل�ض االأمريكي لتدري�ض اللغة 
التي  االأو�شط(  ال�شرق  درا�شات  )2()رابطة   MESAمي�شا وموؤمتر  االأجنبية( 

تتخذ من جامعة اأريزونا يف جنوب غرب اأمريكا مقرا لها.

�شهر  اأواخر  يف  العربية  اللغة  الأ�شاتذة  تقدميها  يف  �شاركت  ور�شة  اآخر 
قطر  موؤ�ش�شة  من  بتمويل  كانت  كونكورديا  بكلية  مني�شوتا  بوالية  اأكتوبر20١٤ 
الدولية التي لها اإ�شهامات بارزة يف جمال ن�شر اللغة العربية بالواليات املتحدة 

وكانت حتت عنوان » ا�شرتاتيجيات ت�شهيل تعلم اللغة العربية« .

حماور  وجميع  الواليات  �شتى  من  مدر�ًشا   25 قرابة  الور�شة  هذه  و�شّمت 
وع�شرين  الواحد  القرن  مهارات  تطبيق  كيفية  حول  تدور  كانت  الور�شة 
املتحدة)٣( بالواليات  الرتبية  لوزارة  التابعة  بارترن�شب  هيئة  حددتها   التي 
والتي بداأت ن�شاطها عام 2002. وتاأتي هذه الور�شة �شمن �شل�شلة ور�ض عمل على 

مدار العام من اأجل رفع م�شتوى اأ�شاتذة اللغة العربية وتبادل اخلربات.

تطوير مناهج اللغة العربية

املجال  هذا  يف  ال�شبل  اأهم  من  وتطويرها  العربية  اللغة  مبناهج  االهتمام 
اأ�شاتذة  بها  يقوم  وا�شحة  جمهودات  هناك  العربية.  اللغة  بتعليم  لالرتقاء 

(1)  ACTFL: American Council on the Teaching of Foreign Languages

(2)  MESA: The Middle East Studies Association

(3)  Partnership for 21st Century Skills
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والدكتور  برو�شتاد  كري�شنت  الدكتورة  املثال  �شبيل  على  منهم  العربية  اللغة 
التون�شي بجامعة  والدكتور عبا�ض  اأو�شنت  تك�شا�ض يف  البطل من جامعة  حممود 
الكتاب  هذا  العربية)١(.  اللغة  تعليم  يف  الكتاب  كتاب  موؤلفو  وهم  تاون  جورج 
تليه  ثم  واال�شوات  للحروف  مقدمة  االأول  اجلزء  اأجزاء.  اأربعة  اإلى  ينق�شم 
اأ�شتاذ  حاكمة  اأبو  غازي  الدكتور  يذكر  املختلفة.  اللغة  مب�شتويات  اأجزاء  ثالثة 
�شل�شلة  اأن  اجلنوبية  بكاروالينا  �شارل�شتون  بكلية  الربنامج  ومدير  العربية  اللغة 
العربية  اللغة  تدري�ض  تاريخ  يف  كبري  تطور  مبثابة  العربية  تعلم  يف  الكتاب 
معها  التعامل  ال�شهل  من  �شل�شلة  فهي  املتحدة.  الواليات  يف  بغريها  للناطقني 
 وتلقى اإقباال من الطالب واالأ�شاتذة. كذلك ظهر موؤخرا كتاب عربية النا�ض)2(
ثالثة  اإلى  ينق�شم  الكتاب  وهذا  كورنل  بجامعة  االأ�شتاذ  يون�ض  منذر  للدكتور 
اأ�شلوب تدري�ض اللغة املحكية  اأجزاء للم�شتويات اللغوية املختلفة. الكتاب ينتهج 
يف  ولتميزه  ل�شال�شته  الكتاب  هذا  �شيت  يذيع  بداأ  الوقت.  نف�ض  يف  والف�شحى 

اإلقاء ال�شوء على اأكرث من لهجة خالل اأجزائه الثالثة. 

لتلبي  املتحدة  بالواليات  موؤخًرا  ظهرت  املناهج  من  النوعية  هذه  مثل  اإّن 
احتياجات الطالب االأمريكي الذي يريد التوا�شل مع اأهل اللغة بطريقة طبيعية 
غري م�شطنعة . ففي املا�شي كان الرتكيز فقط على اللغة العربية الف�شحى دون 
اللهجات اأما االآن فاملدر�شة اجلديدة يف الفكر تنتهج تدري�ض الف�شحى والعامية 
جنًبا اإلى جنب. واللهجات التي يتم الرتكيز عليها حاليا باأمريكا ب�شكل اأ�شا�شي 

هي العامية امل�شرية واللهجات ال�شامية والدارجة املغربية.

لذلك  باأمريكا  العربية  اللغة  تعلم  على  الطلب  يف  ازدياًدا  هناك  اأّن  �شك  ال 
من املفرت�ض اأن يواكب هذا االزدياد املزيد من املن�شورات واملوؤمترات والور�ض 
والدورات التدريبية التي من �شاأنها اإطالع املدر�ض على اآخر النظريات واالأ�شاليب 

(1)  Al-Kitaab fii Taallum al-Arabbiyya By Kristen Brustad, et al

(2)  Arabiyyat al-Naas By Munther Younes, et al
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املدر�ض  التي ترثي  االأمور  تبادل اخلربات من  العربية.  للغة  التعليمية  واملناهج 
وتطور من فكره وطرق تدري�شه واأ�شاليبه التي ي�شتخدمها يف �شفوفه.

ازدياد عما م�شى  لكنها يف  قليلة  والتاأهيل  التدريب  وفر�ض  التحديات كثرية 
رمبا بف�شل املوؤ�ش�شات والهيئات التي ت�شاعد على الدفع بهذا املجال اإلى االأمام 
املادي  الدعم  تقدمان  اللتان  الدولية  قطر  وموؤ�ش�شة  �شتارتوك  موؤ�ش�شة  منها 
لعقد الدورات التاأهيلية لالأ�شاتذة وملن يرغب يف االلتحاق بهذا امل�شمار. ولعل 
الدورات  لعقد  املادي  الدعم  عند  تتوقف  ال  الدولية  قطر  موؤ�ش�شة  ا�شهامات 
منها  تقدمها  اأخرى  م�شاهمات  هناك  اأي�شا  بل  فح�شب  العمل  وور�ض  التاأهيلية 
يف  يدر�ض  اأن  االأمريكيني  التالميذ  من  يرغب  ملن  كاملة  منح  املثال  �شبيل  على 
متنح  كذلك  مني�شوتا  بوالية  كونكورديا  برنامج  منها  ال�شيفية  الربامج  بع�ض 
موؤ�ش�شة قطر منحة كاملة لالأ�شاتذة الذين يرغبون يف احل�شول على ماج�شتري 
ال�شبل  هذه  العربية.  اللغة  تدري�ض  جمال  يف  املدر�ض  كفاءة  رفع  على  ي�شاعد 
واالإقبال على  ثمارها  توؤتي  بالفعل  بداأت  اأمريكا  العربية يف  اللغة  تعليم  لتطوير 
مثل هذه الدورات التدريبية يتزايد ب�شبب النجاحات التي حققتها وعادت بالنفع 

على امللتحقني بها.
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المبحــث الثالث: تطوير برامج اللغة العربية 
 Arabic Flagship 1- برنامج الفالجشب للغة العربية

 Program

التعليم  قانون  من  ال�شاد�ض  للبند  وفقا  الربنامج  هذا  اإن�شاء  ياأتي 
للجامعات  الفيدرايل  التمويل  يوفر  والذي   ١958 لعام  القومي  للدفاع 
اأو  ال�شائعة  غري  االأجنبية  للغات  برامج  تاأ�شي�ض  بهدف  االأمريكية 
هذه  اأهم  ومن  العربية.  اللغة  ومنها  احلرجة  اللغات  عليها  يطلق  كما 
اإال  يوجد  وال  تناف�شي  برنامج  وهو  فالج�شب  الرائد  الربنامج  الربامج: 
االأمريكية)١( للمجال�ض  الر�شمي  املوقع  ح�شب  فقط  جامعات  �شت   يف 
وهي كالتايل: جامعة مريالند - جامعة والية مي�شيجان - جامعة تك�شا�ض - 

جامعة مي�شيجان  - جامعة اأوكالهوما  - جامعة اأريزونا.

الهدف الرئي�شي من هذا الربنامج املكثف هو رفع كفاءة الطالب يف املهارات 
اللغوية االأربع وفقا ملعايري املركز االأمريكي لتدري�ض اللغات االجنبية حتى امل�شتوى 
املتقدم كي يتم تاأهيله لق�شاء عام كامل يف بلد عربي يدر�ض فيه الطالب بهدف 

الو�شول اإلى امل�شتوى املتميز يف اللغة. 

مبركز  اال�شكندرية  جامعة  االآداب  بكلية  خا�شة  بناية  الفالج�شب  ولربنامج 
عاًما  يق�شون  الذين  الطالب  فيها  يدر�ض  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم 
كاماًل باخلارج اإال اأّن الربنامج مت نقله موؤقتا اإلى املغرب ال�شقيق حتى ا�شتقرار 
اال�شتقرار  بعد حالة من عدم  البالد  واالأمان يف  االأمن  االأمور يف م�شر وعودة 

�شهدتها البالد قرابة ثالث �شنوات منذ ثورة 25 يناير 20١١.

(1)  American Councils for International Education www.americancouncils.org
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2 - برنامج استضافة األساتذة العرب 

 Teachers of Critical Languages Program
با�شت�شافة  االأمريكية  باملجال�ض  ي�شمى  ما  خالل  من  احلكومة  تقوم  كذلك 
درا�شية  �شنة  ملدة  االإنكليزية  اللغة  يف  املتخ�ش�شني  العرب  االأ�شاتذة  من  عدد 
ب�شكل  العربية  والثقافة  الف�شحى  العربية  اللغة  بتدري�ض  يقومون خاللها  كاملة 
هذه  من  الهدف  االأمريكية.  احلكومية  باملدار�ض  خا�ض  ب�شكل  وامل�شرية  عام 
االأمريكية  باملدار�ض  العربية  اللغة  تدري�ض  م�شتوى  رفع  ال�شنوية  اال�شت�شافة 
احلكومية على يد اأ�شاتذة عرب يتم اختيارهم بعناية ودقة. يتقدم لهذا الربنامج 
اأنه مت قبول  اأ�شاتذة املدار�ض امل�شرية ومن اجلدير بالذكر  ال�شنوي املئات من 
خم�شة  قبول  ومت  م�شر  من  العربية  للغة   20١٤ العام  هذا  فقط  اأ�شاتذة  �شبعة 
يعطي  الربنامج  اأخرى،  ناحية  من  ال�شينية)١(.  املاندرين  للغة  اأ�شتاًذا  ع�شر 
التدري�ض  اأ�شاليب  على  ويتعرفوا  يكت�شبوا خربات  باأن  االأ�شاتذة  لهوؤالء  الفر�شة 
احلديثة وعلى الثقافة االأمريكية واملجتمع االأمريكي وليح�شنوا لغتهم االإنكليزية 

اأي�شا من خالل انغما�شهم ملدة عام يف املجتمع االأمريكي.

اإحدى  وهي  كامل  �شابرين  االأ�شتاذة  مع  �شخ�شية  مقابلة  خالل  عليها  احل�شول  مت  البيانات  هذه   )١(
االأ�شتاذات امل�شاركات يف الربنامج لعام 20١٤ وهي م�شرية اجلن�شية .
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Immersion Programs  3 - البرامج االنغماسية

لي�ض كل طالب دار�ض للغة اأجنبية قادرا على ال�شفر اإلى اخلارج لتعزيز درا�شته 
اأو  عائلية  اأ�شباب  اأو  مادية  الأ�شباب  ال�شفر  ي�شتطيع  ال  من  فهناك  اللغة.  لتلك 
عن  الطالب  تعو�ض  برامج  اإن�شاء  فكرة  جاءت  لذلك  اأخرى  اأ�شباب  اأو  مر�شية 
الربامج هدفها  الربامج. هذه  تلك  وامل�شاركة يف مثل  ال�شفر  القدرة على  عدم 
اال�شا�شي خلق بيئة ثقافية اأ�شيلة مماثلة لتلك املوجودة يف البالد الناطقة باللغة 
التي يتم درا�شتها و يطلق على مثل هذه الربامج » الربامج االنغما�شية«. كانت 
الفرن�شية  اللغة  تعليم  بهدف  االنغما�ض يف كندا عام ١9٦5  برامج  بداية ظهور 
لعدد من االأطفال الناطقني باالإنكليزية وجاء ذلك نتيجة اهتمام االآباء لتعليم 
توالت  ذلك  بعد  الكويبك.  مبنطقة  فيه  يعي�شون  الذي  املجتمع  لغة  اأبنائهم 

التجارب لتطبيق هذه الفكرة الناجحة. ومنها هذا النموذج للغة العربية:

 Concordia Language   )منوذج قرية اللغة العربية »الواحة« بوالية مني�شوتا)١
Villages

مت تاأ�شي�ض القرية العربية عام 200٦ وكانت القرية الرابعة ع�شرة يف برنامج 
»قرى كونكورديا اللغوية« الذى تاأ�ش�ض عام ١9٦١ بهدف حماكاة البيئة »االأملانية« 
وثقافتها من خالل مبداأ االنغما�ض. )Genesee، ١985( توالت بعد ذلك اللغات 
يف هذا الربنامج اإلى اأن اأ�شبحت احلاجة ملحة لتاأ�شي�ض الربنامج العربي الذى 

اأُطلق عليه »الواحة« ليتبع نف�ض الفل�شفة االنغما�شية.

التعليم يف هذه املوؤ�ش�شة يرتكز على مبادئ ثابتة لكل اللغات التي يتم تعّلمها. 
قادًرا  الطفل  ويكون  م�شوؤولة  عاملية  ملواطنة  الن�ضء  اإعداد  هي  املوؤ�ش�شة  فمهمة 
فيها على : ١- احرتام التعددية الثقافية وفهمها  2- التوا�شل بثقة وح�ض ثقايف 
 -٤ الكونية   القرية  يف  اجلريان  مع  التعاطف  عن  التعبري   -٣ لغة   من  باأكرث 

Concordia College، MN هذا الربنامج حتت رعاية كلية كونكورديا  )١(
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االإجابة ب�شكل اإبداعي ونقدى على الق�شايا التي تتجاوز حدود البلد  5- تعزيز 
نظرة عاملية نحو ال�شالم والعدل والقدرة على العي�ض للجميع.

فلسفة التعليم في قرية اللغة العربية »الواحة«

 )Anderson, 1994( العربية  القرية  عليها  تركز  اأ�شا�شات  هناك 
ب�شورة  االإنكليزية  اللغة  ا�شتخدام   - م�شتمر  ب�شكل  اللغة  ا�شتخدام  منها 
القروي)١( لو�شول  االأولى  اللحظة  منذ  اال�شتماع  مهارة  ت�شجيع    -  حمدودة 
 - ا�شتخدام اللغة العربية على مدار ال�شاعة من خالل �شياقات اأ�شلية - تعليم 
للتفاعالت  منا�شبة  مفيدة  وعبارات  بكلمات  يبداأ  التعلم   - فّعال  ب�شكل  الثقافة 
ي�شت�شعر  العربية حتى  باللغة  القرية  مكان يف  كل  الالفتات يف  كتابة   - اليومية 

القروي اأنه يف بيئة عربية اأ�شلية.

الرتكيز  يعني  وهذا  االنغما�ض  على  مبني  الواحة  يف  العربية  اللغة  تعليم  اإّن 
يعتمد  ال  الواحة  يف  التدري�ض  لذلك  وحماكاتها.  الثقافية  النواحي  على 
بالواحة  ُيدّر�ض  الذى  فاملنهج  بال�شوق.  متوفر  كتاب  اأو  درا�شي  منهج  على 
املتبع  النهج  طبيعة  مع  يتواءم  ب�شكل  باإعداده   )2( متخ�ش�شون  اأ�شاتذة  قام 
عادات  من  العرب  عند  الثقافية  النواحي  على  الرتكيز  يتم  حيث  بالقرية 
وق�ش�ض  وحكايات  واألعاب  ورق�ض  واأغاين  يومّية  وممار�شات  وتقاليد 
املجل�ض  حّددها  التي  املعايري  تطبيق  االعتبار  يف  االأخذ  مع  وفن،  وريا�شة 
واملجتمعات  التوا�شل  هي  املعايري  وهذه  االجنبية  اللغات  لتدري�ض  االأمريكي 
بــ  املعايري  هذه  وتعرف   )ACTFL,2014( واملقارنات  والروابط   والثقافات 
:التوا�شل  الثالث  ب�شوره  التوا�شل  هو  اخلم�شة  املعايري  هذه  قلب   .5Cs)٣(

)١(  ُيطلق على التلميذ يف قرية اللغة العربية »القروي« وعلى ال�شف »املغامرة«.
)2(  فريق عمل تطوير املنهج بالواحة كان حتت اإ�شراف الدكتور �شالح العياري مدير م�شارك للربامج 

االأكادميية بق�شم الدرا�شات الدولية بجامعة تك�شا�ض اإي اآند اإم.
�شوف يتم التعر�ض للمعايري اخلم�شة ب�شيء من التف�شيل يف هذا البحث يف فيما بعد  )٣(
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التف�شريي واحلواري والتقدميي. يحر�ض االأ�شاتذة يف الواحة على تطبيق �شور 
يعتمد  االأخرى.  املعايري  اإلى  باالإ�شافة  اليومية  االأن�شطة  جميع  يف  التوا�شل 
التعليم يف الواحة يف اأن�شطته اليومية على املحاكاة حيث يجد القروي نف�شه يف 
حدث ثقايف يحدث ب�شكل اأ�شيل كما لو كان يف موطنه االأ�شلي. من هذه االأن�شطة 
القروى  ي�شهد  املثال:  �شبيل  . على  العربي  الُعر�ض  تتم حماكاتها  التي  الناجحة 
الُعر�ض وي�شارك يف احلفل ويرى كيفية عقد القران واحتفال االأهل واالأ�شدقاء 
بالعرو�شني وتوزيع امل�شروبات واحللويات واال�شتماع اإلى الزغاريد وامل�شاركة يف 

الرق�ض والغناء. 

التدري�ض فيه وي�شتخدمون  القائمون على الربنامج يطّورون يف طرق  ال يزال 
يلتحقون  الذين  التالميذ  كفاءة  لرفع  واملعايري  والطرق  االأ�شاليب  اأحدث 
بالربنامج كل عام وكما ذكرت اآنفًا تقوم موؤ�ش�شة قطر الدولية بدعم الربنامج 
عمل  ور�ض  تدعم  كما  بالربنامج  االلتحاق  يف  الراغبني  للطالب  املنح  وتقدمي 
ودورات تدريبية من اأجل اإطالع اأ�شاتذة اللغة العربية ملرحلة الرو�شة -١2 على 
تدعم  �شتارتوك  موؤ�ش�شة  كانت  املا�شي   ويف  العربية.  اللغة  تعليم  �شبل  اأحدث 

القرية مادًيا وتوفر املنح املالية للطالب.

  Program  Startalk 4- برنامج ستارتوك

اإن�شاوؤها عام 200٦ على يد الرئي�ض ال�شابق جورج  من اأهم الربامج التي مت 
االأمريكيني  الطالب  م�شتوى  رفع  اإلى  يهدف  الذي   �شتارتوك  برنامج  هو  بو�ض 
تابع  امل�شروع  هذا  احل�ّشا�شة.  اأو  احلرجة  اللغات  درا�شة  يف  يرغبون  الذين 
االأمريكية  احلكومة  متولها  املبادرة  وهذه  القومي)١(.  لالأمن  اللغوية  للمبادرة 
بهدف درا�شة اللغات االأجنبية التي متثل اأهمية ق�شوى لالأمن القومي االأمريكي 
مثل اللغة العربية وال�شينية والهندية والفار�شية واالأردية. ويدار هذا الربنامج 

(1)  The National Security Language Initiative
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الإدارة  االأمريكية  احلكومة  معها  تعاقدت  التي  مرييالند  جامعة  خالل  من 
وعلى  اأكفاء  متخ�ش�شني  يد  على  لالأ�شاتذة  التدريب  فر�ض  وتوفري  الربنامج 
راأ�شهم الدكتور حممد عي�شى االأ�شتاذ بجامعة �شيكاغو والدكتور حممود البطل 

االأ�شتاذ بجامعة تك�شا�ض وذلك من خالل برامج �شيفية لتدريب املعلمني. 

5 - تطوير البرامج الدراسية االنغماسية المكثفة بالخارج

برنامج منحة اللغات الحرجة سي إل إس 

Critical Language Scholarship Program

من �شبل تطوير تعليم اللغة العربية بالواليات املتحدة تطوير جميع براجمها 
 CLS اإ�ض  اإل  اأ�شهر هذه الربامج برنامج �شي  اأم باخلارج.  �شواء كان بالداخل 
الذي تدعمه احلكومة االأمريكية منذ �شنوات عديدة بهدف رفع م�شتوى الطالب 
ويريدون  املتحدة  الواليات  يف  بالفعل  العربية  اللغة  يدر�شون  الذين  االأمريكيني 
رفع م�شتواهم اللغوي واملعريف يف فرتة �شهرين مبا يعادل عام درا�شي كامل على 

امل�شتوى اجلامعي لطالب البكالوريو�ض واملاج�شتري والدكتوراه. 

يتم ار�شال الطالب اإلى االأردن واملغرب وعمان ويف املا�شي كان يتم اإر�شالهم 
اإلى  بال�شفر  املتحدة  الواليات  من  متخ�ش�شون  .يقوم  وتون�ض  م�شر  اإلى  اأي�شا 
يعملون يف هذا  الذين  لالأ�شاتذة  ور�ض عمل مكثفة  واإعطاء  العربية  البالد  تلك 
اأمريكا  يف  املتبعة  احلديثة  التدري�ض  طرق  على  اإطالعهم  بهدف  الربنامج 
اخلا�شة  بالروؤية  اإبالغهم  وكذلك  وتطبيقها  ا�شتخدامها  على  وت�شجيعهم 
الثمانية  االأ�شابيع  نهاية  على  املتوقعة  املرجوة  والنتائج  والطموحات  بالربنامج 

املخ�ش�شة للربنامج. 

تطوير  �شبل  ال�شوء على  اإلقاء  البحث  لهذا  االأ�شا�شي  الهدف  اأّن  بالرغم من 
اأجل  من  احلكومة  م�شاعي  ذكر  االإن�شاف  فمن  اأمريكا  يف  العربية  اللغة  تعليم 
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تطوير تعليم هذه اللغة من خالل جميع اأنواع الربامج التي تدعمها مادًيا �شواء 
كان بالداخل اأم باخلارج. 

المبحث الرابع: تطوير أســاليب التدريس ومداخله
استخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتبعة 

في  تعليم اللغة العربية

ال�شك اأّن ا�شتخدام التقنيات احلديثة من العوامل امل�شاعدة على احل�شول على 
اأو البنائية  نتائج متميزة و�شريعة يف تعليم اللغة العربية .والتقييمات التكوينية 
فكل  النظرية.  اأثبتت هذه  املتعلم  لدى  االكت�شاب  تطور  متابعة  على  تعتمد  التي 
الطرق توؤدي اإلى روما لكّن االأهم هو اأن ن�شلك اأق�شر الطرق التي توؤدي اإليها. 
التقنيات امل�شتخدمة يف �شفوف اللغة العربية عديدة اأخ�ض بالذكر منها ما يلي:

بوالية  بركلي  جامعة  اهتمت  بها  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  جمال  يف 
كاليفورنيا بتطوير برنامج هدفه حت�شني وتطوير ال�شكل التف�شريي للتوا�شل من 
خالل تعلم اللغة والثقافة عن طريق االأفالم. والربنامج مت متويله من احلكومة 
من  العديد  هناك   .Blcvideoclips كليب(  )فيديو  الربنامج  وا�شم  االأمريكية 
اجلامعة  بالذكر  واأخ�ض  حاليا  الربنامج  هذا  با�شتخدام  تقوم  التي  اجلامعات 
االأو�شط  ال�شرق  اأريزونا بق�شم درا�شات  اأريزونا بوالية  اأدّر�ض فيها جامعة  التي 
و�شمال اأفريقيا. ومازال الربنامج يف طور التحديث والتطوير حيث هناك فريق 
املتنوعة  العربية  االفالم  من  املزيد  باإ�شافة  يقومون  الذين  االأ�شاتذة  من  عمل 
من املحيط اإلى اخلليج. فكرة الربنامج ترتكز على البحث يف مكتبة كبرية من 
اأو ظاهرة ثقافية فاإذا قام املتعلم بالبحث عن  االأفالم العربية عن اأي مو�شوع 
اأفالم  من  باالأعياد  املتعلقة  امل�شاهد  كل  فيجد  »عيد«  كلمة  يكتب  مثال  االأعياد 
عربية متنوعة م�شحوبة برتجمة اإنكليزية. الهدف من الربنامج هو توفري مواد 
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فهم  على  ت�شاعد  م�شطنعة  غري  ثقافية  ب�شياقات  اللغة  وربط  للمتعلم  اأ�شلية 
اأعمق للغة والثقافة ب�شكل متوازي ي�شحبه عن�شر املتعة والت�شويق. 

العربية  اللغة  تعليم  تطوير  بهدف  موؤخرا  اأي�شا  امل�شتخدمة  التقنيات  من 
برنامج )اآي فوكاب( Eyevocab  الذى ترتكز فكرته على ربط الكلمة ب�شورة 
غري تقليدية ذات عالقة بالكلمة ولغرابة ال�شورة ال ين�شى املتعلم الكلمة. هذا 
منهم  بركلي  اأي�شا من جامعة  االأ�شاتذة  من  فريق عمل  بابتكاره  قام  الربنامج 

االأ�شتاذة �شونيا �شحريي املدير احلايل لربنامج اللغة العربية بجامعة اأريزونا.

االمريكيني  للطالب  العربية  اللغة  لتعليم  امل�شتخدمة  التقنيات  من  اأخرًيا 
Arabic Without Walls. الفكرة قائمة على تطوير مواد  »العربية بال حدود« 
ثقافية ولغوية للطالب الذين يدر�شون كتاب »الكتاب يف تعلم العربية« للدكتورة 
ويح�شل  املختلفة  اللغوية  للمهارات  تدريبات  هناك  واآخرين.  برو�شتاد  كر�شنت 
الطالب على تقييم فورى الأدائه وي�شتطيع التعرف على االأخطاء والت�شحيحات.

المداخل: تطوير مداخل التدريس

يعد  فلم  االأجنبية  اللغات  لتعليم  جديدة  اأ�شاليب  االأخرية  ال�شنوات  �شهدت   
هو  الطالب  اأ�شبح  بل  املا�شي  يف  كان  كما  التعليمية  العملية  مركز  هو  اال�شتاذ 
واملتابعة  واالإر�شاد  التوجيه  على  املعلم  دور  ويقت�شر  التعليمية  العملية  مركز 
والتقييم ومل يعد االأ�شتاذ امل�شدر الوحيد للمعلومات كما كان يف املا�شي يف ظل 

ثورة املعلومات التي نعي�شها يف القرن الواحد والع�شرين.

نظرا  العربية  اللغة  اأّن  يظنون  زال هناك من  ما  املعلومات هذه  ثورة  يف ظل 
ملميزاتها اخلا�شة التي تختلف عن اللغات االأخرى لي�ض من ال�شهل تعليمها لغري 
تعتمد  منطق  لغة  العربية  فاللغة  الراأي  مع هذا  اأختلف  اأنى  بها )١(اإال  الناطقني 

)١(  من اأ�شحاب هذا الراأي الدكتور غ�شان يل ت�شوان رئي�ض ق�شم اللغة العربية واآدابها بجامعة جني جي 
الوطنية - تايوان
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املتعلم  اللغوي عند  املخزون  الذي يرثى  االأمر  الكلمة  وبنية  والوزن  على اجلذر 
يعرفها  لكلمة  نف�ض اجلذر  لكنها من  معانى مفردات جديدة  من خالل تخمني 

الطالب.

من  كثري  لدى  االآن  ال�شاغل  ال�شغل   dه )اللهجة(  املحلية  العربية  واللغة 
اجلامعات االأمريكية حيث اأ�شبح الرتكيز يف العملية التعليمية للغة العربية على 

الطرق التوا�شلية يف �شياقات ثقافية اأ�شيلة.

ا�شتح�شانا يف  يلق  العربية مل  تعليم  اال�شلوب يف  هذا  اأّن  بالذكر  اجلدير  من 
اأّن  لدرجة  التقليدية  الطرق  على  تربوا  الذى  االأ�شاتذة  كبار  من  االأمر  بادئ 
ُترتكب يف  اإثم ُيقرتف وجرمية  اأّنه  اللهجة على  اإلى تدري�ض  بع�شهم كان ينظر 
العربية الف�شحى ويجب التخل�ض منه. لكّن االأمر االآن اختلف وبات  اللغة  حق 
اأكرث اجلامعات التي  مفروًغا من ق�شية تدري�ض العامية بجانب الف�شحى. من 
الفالج�شب حيث  برنامج  التعليم هي جامعات  االأ�شلوب اجلديد يف  تطبق هذا 
تاأتى القدرة على التوا�شل باللغة العربية يف املقام االأول والهدف االأ�شا�شي الذى 

ي�شعى االأ�شاتذة اإلى حتقيقه مع طالبهم.

دمج الثقافة في صف اللغة العربية

بعد  لغة  الأي  اخلام�شة  املهارة  اأّنها  على  الثقافة  اإلى  االآن  ينظر  من  هناك 
�شفوف  جميع  يف  دجمها  يجب  وبالتايل  والكالم  واال�شتماع  والكتابة  القراءة 
لها.  املهارة اخلام�شة  اأن يكون مبناأى عن  للغة ال ميكن  الناجح  اللغة. فالتعليم 
فاأ�شتاذ اللغة العربية عندما يعلم الطالب اللغة يعلمهم ثقافته وي�شع يف اعتباره 
املفتاح  وهي  ينف�شالن  ال  والثقافة  فاللغة   . الثقافة  اأنها  على  اللغة  يعلمهم  اأنه 
ومن  العربية.  اللغة  يف  املطلوبة  الكفاءة  اإلى  الو�شول  باب  للطالب  يفتح  الذى 
تقييم  معايري  كمعيار من  الثقافة  لو�شع  دعاوى  االآن  هناك  اأّن  بالذكر  اجلدير 
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لتدري�ض  االأمريكي  للمجل�ض  التابع  ال�شفوية  الكفاءة  امتحان  يف  الطالب  اأداء 
اللغات االأجنبية اإال اأّن هذا االأمر مل يح�شم بعد.

العربية  اللغة  تعليم  نطّور من طرائق  اأن  اأردنا  واإذا  ثقافتنا هي هويتنا  اإّن 
فعلينا تطوير طرائق تدري�ض ثقافتنا وهذا االأمر لي�ض مب�شتحيل. فالثقافة ال 
تورث بل ُتعلم. فهي لي�شت جينات وراثية لكنها ال غنى عنها اإن اأردنا اأن نعي�ض 
لتدري�ض  االأمريكي  املجل�ض  معايري  من  كمعيار  الثقافة  تاأتي  ما.   جمتمع  يف 
عند  دائما  مراعاتها  يجب  حماور  ثالثة  له  املعيار  وهذا  االأجنبية  اللغات 
طالبنا  نعلم  فعندما  واملنتجات.  واملمار�شات  املفاهيم  وهى:  الثقافة  تدري�ض 
االحتفال  اأّن  اأي�شا  نعلمهم  امل�شلمني  عند  القران  عقد  مفهوم  االأمريكيني 
ملفهوم  التعر�ض  �شيتم  املُنَتج.  هو  اخلطوبة  خامت  واأّن  املمار�شة  هو  بالعر�ض 

الثقافات بتف�شيل اأكرث الحقا.

المبحــث الخامس: تطوير البحث العلمي
مهارات القرن الحادي والعشرين

بالبحث  االهتمام  املتحدة  بالواليات  عام  ب�شكل  التعلم  تطوير  �شبل  من  اإّن 
ي�شمى  مبا  االهتمام  مدى  االأخري  العقد  يف  لوحظ  وقد  وتطبيقاته  العلمي 
يف  يتبعها  اأن  معلم  الأي  الالزم  من  والتي  والع�شرين  احلادي  القرن  مهارات 
النهائية  املح�شلة  تكون  حتى  التعليمية  فل�شفته  من  جزءا  وتكون  �شفوفه 
على  ومنفتحا  واخلارج  الداخل  يف  العمل  ل�شوق  موؤهال  عامليا«  »مواطنا 
اأجل  من  االأمريكية  التعليم  وزارة  اأ�ّش�شتها  التي  الهيئة  االأخرى.  الثقافات 
النهو�ض مب�شتوى الطالب االأمريكي يف �شّتى مراحل التعليم هي )بارترن�شب 
املنظمات  من  عددا  مظلتها  حتت  ت�شم  )١(والتي  والع�شرين(  احلادي  للقرن 
منها �شركة اأبل و�شي�شكو وهيئة التعليم القومي وموؤ�ش�شة تامي ورنر و�شركة دل 

(1)  Partnership for 21st Century Skills
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وغريها. لذلك تعترب هذه ال�شراكة تعاون م�شرتك بني قادة التعليم واحلكومة 
الهوة بني  ت�شييق  ال�شراكة  االأ�شا�شي من خلق هذه  الهدف  والتجارة.  واملجتمع 
يحتاجه  ما  وبني  ومعرفة  مهارات  املدار�ض من  االأمريكي يف  الطالب  يتعلمه  ما 
بالفعل يف جمتمعات القرن احلادي والع�شرين و�شوق العمل ب�شكل عملي يوؤهله 
دورات  عقد  العربية  اللغة  جمال  يف  �شون  املتخ�شّ موؤخرا  بداأ  ناجحة.  حلياة 
تدريبية وور�ض عمل واالهتمام بتدريب مدر�شي مرحلة الرو�شة -١2 على تطبيق 
هذه املهارات يف �شفوف اللغة العربية وخا�شة املهارات االأربع التي يطلق عليها 

 .4Cs)١(

كل  ثالث.  جمموعات  اإلى  املهارات  هذه  تق�شيم  كيفية  يو�شح  التايل  ال�شكل 
ملهارات  والتقييمات  املعايري  يو�شح  كما  معني.  م�شّمى  حتت  تندرج  جمموعة 

القرن الواحد والع�شرين.

 Creativity، Communication, وهي    C تبداأ بحرف  الأنها    4Cs عليها  يطلق  اأربع مهارات  )١(  هناك 
Collaboration and Critical Thinking
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اكت�شاب  ال�شغر على  منذ  الطفل  تن�شئة  العمل هو  الرئي�شي من هذا  الهدف 
املهارات التالية:   ١- التعاون امل�شرتك  2- التوا�شل  ٣- التفكري النقدي وحل 

امل�شكالت  ٤- االإبداع واالبتكار

الرتكيز على  ويالحظ   . واالبتكار  التعليم  عليها مهارات  يطلق  املهارات  هذه 
االبتكار واالإبداع ولي�ض احلفظ والتلقني. كذلك ثمة مهارات اأخرى ُت�شمى مهارات 
التكنولوجيا  2-  اأمية  واالإعالم وهي كالتايل: ١- حمو  والتكنولوجيا  املعلومات 

حمو اأمية املعلومات 

النوع الثالث من املهارات هو: مهارات احلياة والعمل وهذه املهارات هي: ١- 
املرونة والتكيف     2- املبادرة والتوجيه الذاتي  ٣- املهارات االجتماعية وفهم 

الثقافات االأخرى ٤- القيادة وامل�شوؤولية  5- االإنتاجية وامل�شوؤولية.

ال  التي  االرتكاز  مبو�شوعات  ت�شمى  اأ�شا�شية  مو�شوعات  هناك  النهاية  ويف 
غنى عنها يف للقرن 2١  وهي كالتايل: ١- حمو اأمية التجارة وتنظيم امل�شاريع 
ال�شحّية ٤- حمو  االأمّية  املدنية     ٣- حمو  االأمية  واملال 2- حمو  واالقت�شاد 

االأمّية البيئّية.  

ب�شكل  العربية  اللغة  الأ�شاتذة  العمل  ور�ض  يف  دائما  عليه  الرتكيز  يتم  ما  اأّما 
خا�ض واأ�شاتذة اللغات االأجنبية ب�شكل عام هو ما ي�شمى مهارات التعليم واالبتكار 
وت�شمى باللغة االنكليزية )4Cs( وهي كما ُذكر اآنفا: ١- التعاون امل�شرتك  2- 

التوا�شل  ٣- التفكري النقدي وحل امل�شكالت  ٤- االإبداع واالبتكار

من هذه املهارات االأربع اأخ�ض بالتحليل يف هذا البحث التفكري النقدي وحل 
الطالب  قدرات  تنمية  خالل  من  العربية  اللغة  تعليم  تطوير  وكيفية  امل�شكالت 

على التفكري النقدي والقدرة على حل امل�شكالت.

واتخاذ  والتف�شري  التقييم  على  الطالب  قدرة  هو  النقدي  بالتحليل  املق�شود 
تعّلم كما يقول  اأ�شركته  اإذا  الطالب  اأن  املعروف  امل�شكالت. من  القرارات وحل 
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اأ�شركهم  اإن  النقدي  التفكري  اأ�شلوب  ي�شتخدمون  والطالب  فرانكلني.  بنجامني 
املعّلم فيما يجب اأن يتعلموه بدال من التلقني الذي اأثبت عدم جدواه على االإطالق 

على مر الع�شور.

االأخرى  االأجنبية  واللغات  العربية  اللغة  اأ�شاتذة  ي�شتخدمها  التي  الطرق   من 
طريقة  ال�شف  يف  الطالب  لدى  النقدي  التفكري  لتطوير  املتحدة  الواليات  يف 
الدكتور  النف�ض  عامل  ابتكرها  التي   Bloom’s Taxonomy بلوم   ت�شنيف 
تعمل  والتي  التعّلم.  عند  الفكر  مراحل  تنمية  بهدف   ١95٦ عام  بلوم  بنجامني 
على تطوير طريقة تفكري الطالب وتنمية قدراته على التحليل والتقييم بالتدّرج 
اإلى  والتطبيق  والفهم  التذّكر  النقدي وهي  التفكري  ملهارات  االأولى  املراحل  من 

املراحل العليا ملهارات التفكري النقدي وهي التحليل والتقييم واخللق.

من املفارقات اأّن عبد اهلل ابن املبارك )١١8 - ١8١ هجرية( العامل املجتهد 
يف �شتى العلوم الدينية والدنيوية جاء بنف�ض ترتيب بع�ض ما قاله بنجامني بلوم 
والثالث  اال�شتماع  والثاين  ال�شمت  العلم  اأول  اإّن  قال  حيث  ال�شنني  مئات  منذ 
احلفظ والرابع العمل به واخلام�ض ن�شره. فجاء باحلفظ )التذّكر( قبل العمل 
اأندير�شون )١(وهي ممن  اإعداد وتنقيح لورين  به )التطبيق(. ال�شكل التايل من 

تتلمذوا على يد العامل بنجامني بلوم)2(: 

(1)   Lauren Anderson .

(2) Benjamin Bloom
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ت�شنيف بلوم

اخللق

التقييم

التحليل

التطبيق

الفهم

التذكر

اأما الطريقة الثانية التي ُت�شتخدم لتطوير التفكري النقدي لدى الطالب هي ما 
ُي�شّمى لنجوا فوليو Lingua Folio الذي قام اأع�شاء املجل�ض القومي للم�شرفني 
الطالب  ت�شاعد  الو�شيلة  هذه  بتطويره.    )NCSSFL()١( بالدولة  اللغات  على 
على حتديد اأهدافه وكيفية تطوير م�شتوى الكفاءة اللغوية لديه من خالل تقييم 

مرحلي بنائي داخل ال�شف وخارجه.

: Lingua Folio كيفية تطبيق مدخل لنجوا فوليو

باللغة  يتعلق  فيما  الطالب  لتاريخ  للطالب:  وهي �شجل  »اللغوية«  ال�شرية    -١
تعّلمه لها. وهذه الطريقة ت�شاعد الطالب على معرفة م�شتواه  العربية ومراحل 
وو�شع هدف ن�شب عينيه ملا يريده يف املرحلة القادمة. وي�شتطيع الطالب خالل 
لتدري�ض  االأمريكي  املجل�ض  قام  جدول  خالل  من  م�شتواه  حتديد  الطريقة  هذه 
اللغات االأجنبية بابتكاره من اأجل حتديد م�شتوى املتعلم عن طريق جمل ت�شرح 
ما ي�شتطيع كل متعلم اأن يفعله يف كل مرحلة من مراحل الكفاءة اللغوية )مبتدئ 

- متو�شط - متقدم - متميز(. 

(1)   National Council of State Supervisors for Languages:  www.ncssfl.org
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2- الدو�شيه »اللغوي« للطالب: وهو مبثابة جمموعة من عينات ومناذج لتوثيق 
وملعرفة  العربية  للغة  التعليمية  مراحله  مدار  على  باإجنازه  الطالب  يقوم  ما 

التقدم الذي يحرزه فيما يتعلق بطرق التوا�شل الثالث التي مت ذكرها اآنفا.

٣- جواز ال�شفر »اللغوي« للطالب: حيث ُت�شجل املوؤهالت الر�شمية وال�شهادات 
والدبلومات واالإجنازات التي يحققها الطالب خالل تعلمه للغة العربية باالإ�شافة 
اإلى ملّخ�ض للتقييم الذاتي الذي ي�شف الكفاءة يف اللغات االأخرى ولي�ض اللغة 

العربية فقط.

االأوروبي)١( ميّكن  اللغوي  االإطار  على  املرتكزة  الثالثة  بعنا�شره  املدخل  هذا 
املتعلمني مبختلف اأعمارهم وم�شتوياتهم اللغوية من توثيق تعلمهم للغة العربية 

والأي لغة اأجنبية اأخرى خالل م�شوار تعلمهم.

معايير المجلس األمريكي لتدريس اللغات االجنبية

 The American Council on the Teaching of Foreign
Languages (ACTFL)

تعليم  معايري  تطبيق  املتحدة  بالواليات  العربية  اللغة  تعليم  تطوير  �شبل  من 
االأجنبية  اللغات  لتدري�ض  االأمريكي  املجل�ض  حددها  التي  االأجنبية  اللغات 
باإجماع  فيها  وجاء   ١99٦ عام  مرة  الأول  املعايري هذه  وثيقة  ن�شر  )اأكتفل(. مت 
والدور  التعريف  االأمريكي  واملجتمع  واحلكومة  الرتبويني  بني  ما  م�شبوق  غري 
الذي يجب اأن يكون عليه تعليم اللغات االأجنبية يف منظومة التعليم االأمريكي. 
الوثيقة مت�شمنًة املعايري باللغة العربية  الثالثة من هذه  مت موؤخرا ن�شر الطبعة 

الأول مرة.

(1)   European Language Portfolio
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املعايري  اأهم هذه  ال�شورة  وياأتي يف مركز  املعايري  يو�شح هذه  التايل  ال�شكل 
و�شوره التي تدور يف فلك املهارات اللغوية االأربع، وفيما يلي �شرح مف�شل لهذه 

املعايري.

اآنًفا هناك خم�شة معايري و�شعها املجل�ض االأمريكي لتدري�ض اللغات  كما ُذكر 
والروابط    Cultures والثقافات   Communication التوا�شل  وهي  االأجنبية 
Communities. يذكر  Comparisons واملجتمعات  Connections واملقارنات  

ثالثة  وللتوا�شل  االأجنبية.  اللغة  درا�شة  قلب  هو  التوا�شل  اأّن  االأمريكي  املجل�ض 
�شور هي كالتايل:  التوا�شل احلواري والتوا�شل التف�شريي والتوا�شل التقدميي.
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حمادثات 	  يف  التالميذ  ي�شرتك   :  Interpersonal احلواري  التوا�شل 
عن  وللتعبري  عليها  وللح�شول  معلومات  لتقدمي  العربية  باللغة  ويرتا�شلون 

م�شاعرهم واأحا�شي�شهم ولتبادل االآراء.)١( 

موا�شيع 	  ويف�شرون  التالميذ  يفهم   :   Interpretive التف�شريي  التوا�شل 
متنوعة �شواء باللغة املحكّية اأو املكتوبة.

التوا�شل التقدميي Presentational  : يعر�ض التالميذ معلومات ومفاهيم 	 
واأفكار حول موا�شيع متنوعة باللغة العربية جلمهور من امل�شتمعني والقراء. 

الثقافات:	 

يبدي التالميذ فهما للعالقة بني ممار�شات ووجهات نظر لثقافات متنوعة 	 
من العامل العربي.

من 	  متنوعة  لثقافات  نظر  ووجهات  نتاج  بني  للعالقة  فهما  التالميذ  يبدي 
العامل العربي.

ال�شكل التايل يو�شح العالقة بني املحاور االأ�شا�شية للثقافات مع اإعطاء اأمثلة 
لكل حمور)2(

زيات  اإلهام  االأ�شتاذة  من  كل  العربية  اإلى  االإنكليزية  من  االأمريكي  املجل�ض  معايري  برتجمة  قامت    )١(
واالأ�شتاذة ثريا بغدادي وال�شيدة اأمل احل�شيني باالتفاق مع املجل�ض االأمريكي لتدري�ض اللغات االأجنبية

 National Capital 2(  ال�شكل املو�شح اأعاله مت ن�شره على موقع املركز القومي للم�شادر اللغوية االأ�شا�شية(
Language Resource Center.
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ووفًقا لهذا ال�شكل فاملعاين واملواقف والقيم واالأفكار اأمثلة على وجهات النظر 
واالأدوات  واالألعاب  واملو�شيقى  والقوانني  واالأطعمة  الكتب  بينما    Perspectives

على  دليل  االجتماعية  التفاعالت  اأمناط  اأما    Products املنتجات  على  اأمثلة 
املمار�شات Practices  التي يقوم بها النا�ض. 

ي�شع مطّورو مناهج اللغة العربية يف االعتبار الُبعد الثقايف يف املنهج الدرا�شي. 
ومن اجلدير بالذكر اأّن هناك جامعات اأخذت تقرر على الطالب م�شاهدة فيلم 
الثقافية  النواحي  والتعليق على  وتتم مناق�شته  �شهر  االأقل كل  واحد على  عربي 
التي فهمها الطالب. كذلك ُيو�شى باختيار مو�شوعات حتتوي على نقا�ض ثقايف 
العادات والتقاليد واالأعياد واالحتفاالت واالأعرا�ض واالأ�شواق  يف ال�شفوف مثل 
وال�شلوكيات اليومية والطعام وال�شراب والرتابط االأ�شري اإلى اآخره. كما ينبغي 
على املعلم اأن يعك�ض ب�شكل غري مبا�شر ممار�شات ثقافية لطالبه تعك�ض الثقافة 
العربية واأ�شالتها مثل اإلقاء التحية عند دخول ال�شف واال�شتئذان عند اخلروج 
اأمام املدر�ض بطريقة غري الئقة وعدم خماطبة املدر�ض با�شمه  وعدم اجللو�ض 
متوازن  ب�شكل  الثقايف  الُبعد  تدري�ض  تطوير  يتم  الطريقة  بهذه  األقاب.  دون 

ومتوازي مع تدري�ض اللغة بذاتها. 

الروابط: يجب على املدر�ض ا�شتعمال اللغة العربية لربطها بفروع اأخرى من 
الدرا�شة ولتح�شيل املعلومات.  

يقوي التالميذ معلوماتهم عن فروع اأخرى من املعرفة اأو الدرا�شة ويعززونها 	 
من خالل اللغة العربية. 

يح�شل التالميذ على معلومات ويتعرفون على وجهات النظر املتوفرة فقط 	 
باللغة العربية ويف ثقافتها.

املقارنات:  املق�شود باملقارنات هو تطوير روؤية تب�شريية يف اللغة والثقافة.	 
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اللغة 	  بني  مقارنات  اإجراء  خالل  من  اللغة  لطبيعة  فهًما  التالميذ  يبدي 
العربية ولغاتهم.

يبدي التالميذ فهًما ملفهوم الثقافة من خالل اإجراء مقارنات بني ثقافات 	 
العامل العربي وثقافاتهم.

املجتمعات: امل�شاركة يف جمتمعات متعددة اللغات يف البيت ويف العامل.	 

ي�شتعمل التالميذ اللغة العربية داخل املدر�شة وخارجها.	 

خالل 	  من  احلياة  مدى  علم  طالبي  كونهم  على  دليال  التالميذ  ُيظهر 
ا�شتعمالهم اللغة العربية للمتعة ال�شخ�شية والإغناء لغتهم.

مبادرة »المعايير األساسية المشتركة للواليات 
Common Core Standards  (1(»االمريكية

بالواليات  التعليم  لتطوير  احلالية  امل�شاريع  واأكرب  اأهم  من  هي  املبادرة  هذه 
املتحدة مبراحل التعليم من الرو�شة حتى دخول اجلامعة. هناك معايري م�شرتكة 
يتخرج يف  الطالب عندما  اأّن  على  للتاأكيد  املعايري م�شممة  الواليات. هذه  بني 
اآخر يوؤهله ل�شوق العمل فيما  املدر�شة الثانوية يكون موؤهال ومعًدا لدخول عامل 
اأخرى.  بعد. هناك معايري لكل مرحلة درا�شية يتم تطبيقها على اللغات ومواد 
عدد الواليات امل�شرتكة يف هذه املبادرة حاليا والتي تقوم بتطبيق هذه املعايري 
٤٣ والية. بداأت املدار�ض التي بها برامج للغة العربية بتطبيق املعايري امل�شرتكة 
يف  االجنبية  اللغات  تدري�ض  طرائق  ت�شهده  الذى  التطوير  بركب  تلحق  حتى 

الواليات املتحدة.

(1) Common Core State Standards Initiative: Preparing America’s Students for College & 

Career  www.corestandards.org
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الخاتمة
تطوير  و�شبل  التدري�ض  اأ�شاليب  يف  �شديدا  تطورا  املتحدة  الواليات  ت�شهد 
مبناأى  لي�شت  فهي  خا�ض.  ب�شكل  العربية  واللغة  عام  ب�شكل  االأجنبية  اللغات 
اأّن دمج مهارات القرن الواحد والع�شرين مع املعايري  عن هذا الركب. ال �شك 
لتدري�ض  االأمريكي  املجل�ض  معايري  مع  املتحدة  للواليات  امل�شرتكة  االأ�شا�شية 
اللغات االأجنبية باالإ�شافة اإلى تطوير الربامج واملناهج واالأبحاث ودعم الور�ض 
على  العربية  اللغة  ي�شع  حتمًا  العربية  للغة  الداعمة  واملوؤمترات  املتخ�ش�شة 
الطريق ال�شحيح ويجعلها من اأهم ع�شر لغات يتم تعليمها يف الواليات املتحدة.  
واأخريا اأود اأن اأذكر اأّن من اأهم ال�شبل التي تتبعها احلكومة االأمريكية لتطوير 
الوا�شعة يف  والكفاءات ذات اخلربة  العقول  ا�شتقطاب  العربية هو  اللغة  تعليم 
اإلى  يفتقر  زال  ما  فاإنه  له  اأهل  اأنهم  يّدعون  من  كثري  واإن  الذي  املجال  هذا 
هي  البحث  هذا  بها  اأختم  اأن  علّي  التي  احلق  كلمة  اأّن  اإال  ال�شنعة.  اأ�شحاب 
ويتبعون  اأنف�شهم  من  يطّوروا  كي  جهدا  يّدخرون  ال  العربية  اللغة  اأ�شاتذة  اأّن 
كل �شبيل يوؤدي اإلى تطوير تعليم اللغة العربية التي نفخر باأنها لغتنا. فهي لغة 
القراآن ولغة اأهل اجلنة. فنحن جن االإن�ض كما قال االإمام ال�شافعي نب�شر ما ال 
يب�شر غرينا. فلنعمل على ن�شر لغتنا. وكما قال اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب 
» تعّلموا العربية وعلموها النا�ض«. ولكي نعلمها النا�ض علينا اأن نطور دائما من 

�شبل تعليمها.

المصادر األجنبية

- Abuhakema, Ghazi (2004). The Cultural Component of the Arabic 

Summer Program at Middleburg College: Fulfillment of Students’ 

Needs and Expectations, Dissertation.

- Alosh, Mahdi, Elkhafifi, Hussein M., and Hammoud, Salah-Dine 



2١9

تجارب تعليم اللغة العربية في أمريكا الشــمالية 
عرض وتقويم

(2006). Professional Standards for Teachers of Arabic. In Hand-
book for Arabic Language

- Blaz, Deborah (2002). Bringing the Standards for Foreign Lan-
guage Learning to Life. Larchmont, NY: Eye on Education.

- Clementi, Donna, and Laura Terrill (2013). The Keys to Planning 
for Learning: Effective Curriculum, Unit, and Lesson Design. 
American Council on the Teaching of Foreign Languages

- Fantini, Alvino E (1997). New Ways in Teaching Culture. Alex-
andria, Va.: Teachers of English to Speakers of Other Languages

- Genesee, Fred (1994). Integrating Language and Content: Lessons 
from Immersion. Santa Cruz, Calif.: National Center for Research 
on Cultural Diversity and Second Language Learning.

- Hall, Joan Kelly (2002). Methods for Teaching Foreign Languag-
es: Creating a Community of Learners in the Classroom. Upper 
Saddle River, N.J.: Merrill.

- Hamilton, Heidi Ehernberger, and Cori Crane (2005). Doing For-
eign Language: Bringing Concordia Language Villages into Lan-
guage Classrooms. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Merrill/
Prentice Hall.

- Kramsch, Claire J (1993). Context and Culture in Language Teach-
ing. Oxford: Oxford UP.

- National Standards in Foreign Language Education Project. 
(1999). Standards for Foreign Language Learning in the 21st Cen-
tury. Yonkers, NY: American Council on the Teaching of Foreign 



220

Languages.

- Ryding, Karin C (2013). Teaching and Learning Arabic as a For-
eign Language: A Guide for Teachers. Georgetown UP.

- Teaching Professionals in the 21st Century. Edited by Kassem 
Wahba,Zeinab A, Taha, and Liz England. Lawrence Earlbaum As-
sociates, Publishers 206 Mahwah, New Jersey.

المصادر العربية
اخلارج.  يف  العربية  لدرا�شة  افرتا�شي  منوذج  الواحة:  غازي.  حاكمة،  اأبو   -

جملة اللغة العربية لغري النطقني بها.

 http://tafljournal.org/articles/al-waha-model

- اأخرتخاوري، ن�شر. تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها: الواليات املتحدة: 
نظرة عامة. جملة اللغة العربية لغري الناطقني بها.

http://tafljournal.org/articles/teaching-arabic-in-the-united-states

- انت�شار تعلم اللغة العربية يف الواليات املتحدة االأمريكية 

http://www.al-fanarmedia.org/ar

لغري  العربية  اللغة  تعليم  واأ�شاليب  طرائق  يف  بحث  غ�شان.  يتان،  ت�شوان  يل   -
الناطقني بها: جتارب التعلم والتعليم.

- ما�شي، حممد. تعليم اللغة العربية بني الثقافة واالأمن القومي. مقالة من�شورة 
يف اأخبار �شوي�شرا.
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- www.alkitaabtextbook.net  
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- www.concordialanguagevillages.org
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- www.dliflc.edu    

- www.eyevocab.com 
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- www.mesa.arizona.edu 

- www.middlebury.edu/ls/arabic 

- www.nagb.org/content/nagb/assets/document/publica-
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- www.nwilink.com



222

- www.p21.org 

- www.qfi.org 
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البحث السادس:

تجربة تعليم اللغة العربية في المكســيك: 
عرض وتقويم

د.  موسى كاردونيو كارسيا

أستاذ متفرغ في كلية العلوم السياسية واالجتماعية 	 
.UNAM  بجامعة أوتونوما الوطنية بالمكسيك

رئيس قسم اللغات اآلسيوية في مركز اللغات األجنبية 	 
.)2013 ،2012( UNAM

حصل على الدكتوراه في الدراسات العربية واإلسالمية 	 
المعاصرة من جامعة مدريد المستقلة.

له بعض مقاالت حول الدراسات االجتماعية واللغوية في 	 
العالم العربي، وحاليًا يعمل على كتاب بعنوان: )اللغة 

المتمردة في العربية الثورات(.

مقدمة
املك�شيكية  االإ�شبانية  باللغة  تعني  العربي  االأ�شل  ذات   Albur »األبور«  كلمة 
القدرة  على  للربهنة  اثنان  ي�شرتك  حيث  معنيان،  لها  التي  باالألفاظ  التالعب 
الذي  ال�شخ�ض  اللعبة  هذه  يف  ويربح  بهما.  يتمتعان  التي  والبداهة  االإبداعية 
النرثية  والعبارات  ال�شعرية  االأبيات  وبا�شتعمال  بالرد  ملكته  يف  زميله  يفوق 
واجلمل الق�شرية املركزة ذات امل�شتوى الرفيع للربهنة على قدرته الكبرية يف 

مواجهة االآخر.

يف  العربية  اللغة  تعليم  جتربة  عن  الن�ض  بهذا  للبدء  »األبور«  كلمة  اإلى  اأعود 
املك�شيك؛ الأنه يتعلق مبفهوم �شديد االأهمية يف االإ�شبانية املك�شيكية والذي لديه 
والنكتة  والطرفة  والهزل  ال�شخرية  يخ�ض  ال  الأنه  العربي،  العامل  يف  يقابله  ما 
اأي�شا يرتبط بال�شيا�شة واالقت�شاد واجلن�ض وال�شرف وال�شلطة، وهي  فقط، بل 
مو�شوعات مثلما يح�شل يف ال�شرق االأو�شط يتم التعامل معها من قبل املجتمع 
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يرد  »األبور«  فاإن  املعنى  وبهذا  خمتلفة،  وتعبريية  لغوية  م�شتويات  يف  املك�شيكي 
اأي نوع من التحدي لتف�شري �شيء الأحد ما وطريقة  ب�شفة ظاهرة ثقافية للغة، 

للدفاع عن موقف ما بالكلمات وبالفطنة.

مدينة  حميط  يف  خا�ض  ب�شكل  منح�شر  »األبور«  الـ  اأن  من  الرغم  وعلى 
االأقاليم،  معظم  يف  خمتلفة  ب�شور  كله  البلد  نطاق  على  يظهر  فاإنه  املك�شيك، 
ي�شمى  ما  يف  احلال  هو  كما  الرتفيهي  والغناء  للمو�شيقى  مرافقا  اأحيانا  يكون 
االأ�شعار  من�شدي  بني  جتري  التي  اللقاءات  مثل  وغريها  ال�شهرية،  »توبادا�ض« 
وال�شخابني واملرجتلني ال�شفويني مثلما يجري يف بع�ض البلدان العربية ال�شرقية 
الفل�شطينية  الدبكة  برق�شات  م�شحوبا  ال�شعراوية  يعمل  حيث  فل�شطني  مثل 
ويبقى  والفراق  احلب  باأ�شعار  مناف�شيهم  ويتحدون  ال�شعبية  احلفالت  باإحياء 

ال�شعر �شيد املوقف فيتفوق على النرث)١(.

ثقافة  تعليم  اأي�شا  يعني  لغة  اأية  تعليم  باأن  اأبني  اأن  اأود  اأعاله  ورد  وح�شبما 
التي  الطريقة  قراءة  حماولة  االعتبار  بنظر  اآخذين  احلياة،  لو�شف  وطريقة 
عا�شها املك�شيك يف تعامله مع العامل العربي من خالل تعليم اللغة العربية، وهو 
ليبلغ عاملا  الدرا�شي  الق�شم  واملفردات يف  القواعد  تعليم  يتجاوز جمرد  اأ�شلوب 

مليئا باالأفكار امل�شبقة وال�شور النمطية التي ال بد من تفكيكها)2(.

 “El albur: del simple retruécano a una visión utópico carna-.شوليه، زاباتريو فران�شي�شكو�  )١(
اإلى دي�شمرب عام  Contribuciones desde Coatepec، عدد 2٣، يوليو   ,”valesca del mundo يف 

20١2، �ض. 5١.
)2(  ال يوجد هناك تعريف دقيق وحمدد مل�شطلح الثقافة، هناك من يق�شر مفهومها على »العلوم واملعارف 
ممار�شات  من  االجتماعي  باجلانب  �شلة  له  ما  كل  جانبا  فيرتك  فيها«   احلذق  يطلب  التي  والفنون 
الثقافة  باأن  نعتقد  ونحن  جيل.  اإلى  جيل  من  التعلم  طريق  عن  تنتقل  والتي  والتوا�شل  للتعبري  و�شبل 
�شلوكهم  حتدد  والتي  النا�ض  من  حمددة  ملجموعة  امل�شرتكة  واملعتقدات  والقيم  املعارف  جمموع  هي 
ومتيزهم عن غريهم. وي�شكل هذا بال �شك اجلانب الفكري والروحي لدى الفرد وكذا اجلانب املادي 
كل  ت�شمل  العربية  الثقافة  فاإن  وعليه  اللغة.  تلك  يتحدث  الذي  املجتمع  تراث  من  جزءا  ي�شكل  الذي 
ما اأنتجه العقل العربي اال�شالمي من علوم ومعارف وفنون، باالإ�شافة اإلى املعتقدات وقواعد ال�شلوك 
االجتماعي. والكفاية اأو الكفاءة الثقافية املطلوبة التي يجب تزويد طالب العربية بها هي تلك الثقافة 
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ومع ذلك فاإننا نرى من ال�شروري التنبيه على التاأثري الوا�شع والبديهي للغة 
املجتمع.  ذلك  يف  لذلك  التعر�ض  ندرة  من  الرغم  على  املك�شيك  يف  العربية 
والدليل على ذلك هو اأننا مل نبداأ اإال حديثا يف ان�شاء مراكز متخ�ش�شة يف هذه 
االأن�شطة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فاإن لدينا حاجة كبرية لفتح مدار�ض 
بال�شرق  ي�شمى  اإلى ما  املنتمية  والثقافات  البلدان  ب�شاأن خمتلف  للفكر  تتعر�ض 
االأو�شط، وذلك من اأجل جتاوز امل�شالح االقت�شادية التي متثلها بالن�شبة لبع�ض 
امل�شوؤولني املك�شيكيني منطقة اخلليج العربي، تلك امل�شالح التي قربت بني بلدنا 

وبني االإقليم املذكور.

يف  العربية  اللغة  تعليم  بتجربة  خا�شة  اأخرى  لتفا�شيل  التعر�ض  وبهدف 
الذين  واالأ�شاتذة  املوؤ�ش�شات  بع�ض  الن�ض  هذا  يف  �شندر�ض  فاإننا  املك�شيك، 
�شاهموا يف هذا امل�شروع، حيث تتواجد الغالبية الكربى منهم يف مدينة املك�شيك 
مع �شيء من التاأثري يف مدن اأخرى خارج العا�شمة، ومن خالل هذا العمل اأود 
الربهنة على االهتمام الذي تلقاه اللغة العربية وثقافتها ب�شكل عام على الرغم 
من قلة املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة يف تعليمهما، ذلك االهتمام الذي يتزايد مبرور 

الغالبة  االأكرثية  يعتنقه  االإ�شالم  كان  وملا  وتطبيقية.   اجتماعية  قيم  من  فيها  اال�شالمية مبا  العربية 
اأو بعبارة اأخرى  من االأمة العربية فاإن القيم ال�شائدة على ثقافة االأمة العربية هي القيم االإ�شالمية، 
اإن الثقافة العربية هي الثقافة التي تغلب عليها القيم االإ�شالمية. واللغة العربية جزء حيوي من هذه 
الثقافة، وهي و�شيلة للتعبري عنها حيث دونت وتدون بها العلوم واملعارف والفنون. ولكونها لغة �شامية 
التي  القدمية  اللغات  من  وخا�شة  واملفردات  واال�شتقاقات  ال�شيغ  من  الكثري  زميالتها  ت�شارك  فاإنها 
خلفت تراثا كبريا لالإن�شانية مثل االآ�شورية والبابلية والكلدانية. غري اأن من اخلطاأ التفكري باأن العربية 
بقيت على حالها جامدة دون تطور منذ الع�شور االأولى لظهور اال�شالم حتى يومنا هذا، وهذا التطور 
مل مي�ض اللغة العربية فح�شب بل �شمل االإن�شان العربي بكل ما يحمله من قيم ومفاهيم حياتية. ويف هذا 
الباب تقول اإحدى الباحثات اإن »من ق�شور االإدراك اأن نت�شور اأن ال�شخ�شية اجلديدة لالأمة االإ�شالمية 
العربية هي نف�ض ال�شخ�شية العربية التي خرجت من اجلزيرة العربية مع كتائب الفتح، بكل مالحمها 
العربي لكل تلك  اأن تتعر�ض �شخ�شية  االأ�شياء  واألوانها وظاللها ومرياثها. فلي�ض من طبيعة  و�شماتها 
التيارات اجلديدة الطارئة دون اأن تنفعل بها«. انظر �شالح، وليد. »العنا�شر االجتماعية والثقافية يف 

تعليم العربية«، جامعة اأوتونوما مبدريد، مدريد، عام 20١2، �ض ١2.
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الوقت ب�شبب �شالبة االأر�شية للدرا�شات والبحوث عن املو�شوعات التي تتناول 
الثقافة اإلى جانب الدرا�شات اللغوية وال�شيا�شية واجلغرافية ال�شيا�شية. 

ولهذا الغر�ض �شاأق�شم هذا البحث اإلى ثالثة اأق�شام، يعالج االأول منها التاأمل 
املك�شيك،  يف  العربية  اللغة  تعليم  على  املتحدة  الواليات  تلعبه  الذي  التاأثري  يف 
وكذا  العام  الراأي  يف  عربي  هو  ما  مفهوم  يف  مبا�شر  �شدى  لديها  نظرة  وهي 
االأمريكية يف  لو�شائل االعالم  الوا�شح  ب�شبب احل�شور  االأكادميي  امل�شتوى  على 
بلدنا. �شيتناول اجلزء الثاين املوؤ�ش�شات التي حاولت اأن تتعر�ض لل�شور النمطية 
اأهم  بذكر  وذلك  املك�شيك،  العربي يف  العن�شر  فيما يخ�ض  االأمريكي  للمفهوم 
التعر�ض  اإلى  الثالث  اجلزء  ويرمي  واالأكادميية.  التاريخية  واأعمالهم  الباحثني 
للو�شع احلايل مع اإعطاء �شورة مقربة عن التوجهات التي ميكن اأن تنطلق فيها 
درا�شة اللغة العربية يف بلدنا مع بيان التحديات التي تعرت�ض طريقها، ويف نهاية 

البحث �شنورد بع�ض اال�شتنتاجات وقائمة املراجع.
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المبحــث األول: التفكير بتعليم وتعلم اللغة 
العربية في المكسيك

بالعالقة  ناحية  من  التفكري  يعني  املك�شيك  يف  العربية  اللغة  بتعليم  التفكري 
امل�شرتكة  العنا�شر  بع�ض  )لوجود  االإ�شبانية  اللغة  مع  اللغة  لهذه  التي  احلميمة 
ب�شبب  لها  تتعر�شان  التي  واخلطورة  لغوي  م�شتوى  من  اأكرث  ا�شتعمال  مثل 
تلف  التي  بال�شروط  التفكري  ثانية،  ناحية  ومن  االأمريكية(.  الثقافية  ال�شناعة 
عملية تعليم اللغة العربية يف بلد مثل املك�شيك يعاين من تاأثري بالغ من الواليات 

املتحدة االأمريكية. 

امل�شتويات  حرية  من  املك�شيكية  االإ�شبانية  واللغة  العربية  اللغة  تواجه  اأوال: 
اإلى لغة ال�شوارع ال�شعبية  اللغوية، وهو ي�شكل عن�شرا ميكن تق�شيمه على االأقل 
وامل�شتعملة  بالقواعد  وامللتزمة  اخلا�شة  االأكادميية  واللغة  واالأ�شواق  واالأحياء 
العربية  م�شتوى  اأن  ومع  املكتوبة.  وال�شحافة  والكتب  االإعالم  و�شائل  قبل  من 
فاإن  العامل،  كل  اأجنبية يف  كلغة  اللغة  تعليم هذه  اأ�شا�ض  هو  الف�شحى احلديثة 
و�شائل  با�شتمرار يف  ت�شتعمل  العربية  العاميات  اأو  الدارجات  كلمات من  هناك 
االإ�شبانية  ويف  الدر�ض.  قاعة  يف  مبكان  االأهمية  من  كذلك  وت�شبح  االعالم 
املك�شيكية يجري �شيء م�شابه لذلك عند تعليمها كلغة اأجنبية لغري الناطقني بها 
للغة،  املك�شيكية  واالأكادميية  االإ�شبانية  اللغة  اأكادميية  و�شروط  تعليمات  ح�شب 
لكنها تتغذى با�شتمرار من اال�شتخدام ال�شعبي للغة، والذي يرفدها بالكثري من 
العبارات التي تنبع من اال�شتخدام اليومي فت�شبح مقبولة بعد مدة من الزمن 

من طرف االأكادمييات وكذا من قبل املثقفني املحافظني.

املك�شيكية  االإ�شبانية  بني  م�شرتكة  اأخرى  �شفة  هناك  فاإن  ثانية،  ناحية  ومن 
اأ�شل  من  كلمات  دخول  اأمام  الدائم  �شعفهما  وهي  الف�شحى،  العربية  واللغة 
العوملة،  ب�شبب  واملتحررة  الراأ�شمالية  الثقافية  ال�شناعة  بتاأثري  وذلك  اإنكليزي 
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وهو ما يوؤدي اإلى خلط الكثري من املفردات يف املجتمع وترمي اإلى اإف�شاء الطابع 
اأي  ا�شتقاق فعل »باركيار«  التجاري على حا�شرنا. فمن كلمة »باركنغ« مثال مت 
ال�شباب العربي الذي  اأمر يتكرر لدى  اأو ايقافها يف املراآب، وهو  ال�شيارة  �شف 
يتبنى كلمات من اللغة االجنليزية مثل »تلفون« وغريها والتي ت�شتعمل بكرثة على 

الرغم من وجود البديل العربي)١(. 

خارجية  اأو  اأكرث(  اأو  لغوي  م�شتوى  )وجود  داخلية  مبيزة  االأمر  تعلق  و�شواء 
اأن نعتربها ال تثري القلق  للتاأثري اللغوي االجنليزي(، فاإنه ميكن لنا  )التعر�ض 
اأي  اأمر طبيعي يف املجتمعات،  اللغات على غريها  تاأثري بع�ض  باأن  اإذا ت�شورنا 
اأن اللغات ال ت�شري يف طريق منفرد، بل هي تعددية وا�شتقطابية، ومع ذلك فاإن 
باأن  واأن نن�شى  اللغة االجنليزية  اأن نهمل فكرة هيمنة  اإمنا هو  الذي يثري قلقي 
لتهمي�ض  لل�شلطة  كاأداة  ت�شتخدمها  املتحدة  الواليات  حكومة  يف  فئات  هناك 
التكنلوجي  امليدان  التوكل واالعتماد يف  نوع من  اإيجاد  اأجل  االأخرى من  اللغات 

وفهم احلياة واالإنتاج العلمي واملعريف)2(.
)١(  يف عام 2009، طالبت �شخ�شيات اإعالمية اأردنية اجلهات املعنية ا�شدار ت�شريعات ومتابعة تنفيذها 
للمحافظة على اللغة العربية التي تعد من اأهم مكونات هوية االأمة العربية وحاملة لثقافتها. واجمعوا 
اأهمية دور و�شائل االإعالم يف  اأم�ض االأول على  خالل ندوة نظمتها جلنة تعريب العلوم النقابية م�شاء 
املحافظة على اللغة العربية التي باتت مهددة باالندثار لكرثة االأعداء واملرتب�شني بها داخليا وخارجيا 
باعتبارها من املكونات االأ�شا�شية للوحدة ، م�شريين اإلى حفظ القران الكرمي للغة العربية وقد �شارك يف 
الندوة كل من مدير وكالة االأنباء االأردنية رم�شان الروا�شدة ورئي�ض حترير الزميلة الغد مو�شى برهومة 
ومدير مكتب اجلزيرة يف عمان يا�شر اأبو هاللة. واكد مدير عام وكالة االأنباء االأردنية )برتا( الزميل 
رم�شان الروا�شدة اأهمية تعزيز اال�شتخدام ال�شحيح للغة العربية يف و�شائل االعالم املختلفة وجتنب 
الوقوع يف االأخطاء االإمالئية والنحوية التي ت�شعف قوة اللغة العربية كلغة تعبريية. و�شدد على �شرورة 
اتباع التدقيق النحوي واالمالئي يف الربامج التلفزيونية واالإذاعية التي متتاز ب�شعة قاعدة م�شاهديها 
وم�شتمعيها ، م�شريا اإلى املخاطر التي تتعر�ض لها اللغة العربية بفعل تزايد ا�شتخدام االألفاظ االأجنبية، 
ثقافة  اإثراء  يف  يفيد  االأجنبية  اللغات  تعلم  اأن  واأ�شاف  واجلامعات،  املدار�ض  يف  وبخا�شة  والعامية، 
ال�شخ�ض، ومتكينه من خماطبة االآخر بلغته للدفاع عن ق�شايا االأمة العربية واالإ�شالمية وعلى راأ�شها 
العربية.   الهوية  وطم�ض  التهويد  ملحاوالت  تتعر�ض  التي  القد�ض  مدينة  وبخا�شة  الفل�شطينية  الق�شية 

  http://www.addustour.com/15431. ،انظر فريق التحرير- الد�شتور، 25-0٦-2009، عمان
)2(   �شعيد، اإدوارد، اال�شت�شراق، البانثيون، نيويورك، ١978، �ض. ٣٣٣.
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العلوم  لنقل  و�شيلة  يجعلها  عامة  لغة  ب�شفتها  االجنليزية  اللغة  وو�شعية 
والثقافة املهيمنة وو�شيلة االت�شال العاملية احلديثة الرئي�شية، وهو ما يوؤثر بقوة 
اأ�شواأ من ذلك  على طرق تعليم اللغات االأخرى يف العامل، ورمبا يح�شل ما هو 
االأقاليم  بع�ض  داخل  يف  يقع  مثلما  باالأقليات  اخلا�شة  اللغات  بع�ض  تاآكل  وهو 
باملك�شيك، وهو بلد به ما ال يقل عن ٦7 لغة خمتلفة واأكرث من ٣٦٤ لهجة، حيث 

تنخف�ض ن�شبة املتكلمني بتلك اللغات واللهجات عاما بعد عام)١(.

ويف حالة املك�شيك فاإن من ال�شروري التفكري بتعليم وتعلم العربية يف و�شط 
هذه االإ�شكالية حيث يوجد جمتمع م�شتعمر من قبل ال�شناعة الثقافية االأمريكية 
والتي ت�شدر جمموعة من ال�شور النمطية �شد العامل العربي مثل: كره االإ�شالم 
وعنف االإ�شالم، كما لو كان العامل العربي قادرا على تقلي�ض التطرف االإ�شالمي 

اإلى اأق�شى حد.

العربية  اللغة  وتعّلم  بتعليم  التفكري  ميكن  كيف  هو:  اإذن  هنا  وال�شوؤال 
لال�شت�شراق  وعميق  كبري  تاأثري  يوجد  حيث  الالتينية  اأمريكا  جمتمعات  يف 
ما هي  وا�شنطن؟  التفكري يف  اأدوات  واال�شت�شراق اجلديد مدفوعني من طرف 
تعلمه منها؟  الطالب  الذي يرغب  وما  العربية  اللغة  لغة مثل  وتعلم  تعليم  �شبل 
عن  التحدث  ميكن  وهل  اأهداف؟  والأي  التعليمية  املادة  ت�شميم  ميكن  كيف 

ال�شيا�شة لدى تعليم اأية لغة؟)2(

http://www. املك�شيك.  االأ�شليني يف  ال�شكان  للغات  كتالوج  االأ�شلية.  ال�شعوب  للغات  الوطني  املعهد    )١(
inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf ، بالرجوع اإليه يف ١١ اأكتوبر 20١٤.

وليد �شالح يعطي جوابا عندما يقول ان العنا�شر االجتماعية والثقافية مرتابطة ومتداخلة مع اللغة،   )2(
فللمدر�ض اإذن اأن ي�شتغل كل فر�شة �شانحة لدى تناوله امل�شائل اللغوية ملعاجلة جوانب اجتماعية وثقافية. 
ونحن متاأكدون من اأن تلك الفر�ض هي كثرية و�شهلة اال�شتثمار. وميكنه اأي�شا اأن يخ�ش�ض وقتا معينا 
من ح�شته للتحدث عنها ب�شورة م�شتقلة ومناق�شة الطالب فيها واال�شتعانة ببع�ض الو�شائل من خرائط 
و�شور الآثار ومعامل وت�شجيالت لبع�ض االأخبار واالأغاين ومن�شورات �شياحية وجمالت و�شحف ولقطات 

من م�شل�شالت اأو اأفالم. 
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التفكري بخليط من  يعني  اأخرى  لغة  اأية  اأو  العربية  باللغة  التفكري  الواقع،  يف 
معني  ظرف  يف  بها  نتوا�شل  التي  ومفرداتها  و�شرفها  بنحوها  لغوية  م�شتويات 
واجليو�شيا�شي  العاملي  بالظرف  التفكري  كذلك  ويعني  حمدد.  خماطب  ومع 
الن�شو�ض  ن�شبة مهمة من  فاإن  وفعال  واملتعلم.  املدر�ض  اإطاره  يتواجد يف  الذي 
الواليات  ترد من  املك�شيك  العربية يف  اللغة  لتعليم  امل�شتخدمة  التعليمية  واملواد 
كون  بيان  مع  اأي�شا(،  االإنرتنيت  �شبكة  يف  املتوفرة  )واملواد  االأمريكية  املتحدة 
اأ�شال،  موجودة  غري  اإنها  نقول  ال  حتى  كافية  غري  االأرجنتني  يف  املهياأة  املواد 
والفرن�شية  االإجنليزية  اللغة  بتدري�ض  العليا  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  اهتمام  ب�شبب 
اإلى جانب االهتمام اخلا�ض باللغة ال�شينية موؤخرا، وهي لغات تتمتع بدعم قوي 

من قبل �شفارات الدول املتحدثة بهذه اللغات من اأجل ترويجها ون�شرها.

اأال نعتقد باأن ندرة املواد التعليمية يف اللغة العربية يف املك�شيك يكون  وعلينا 
مواقع  يف  املتوفرة  وخا�شة  البدائل  لوجود  اللغة  تلك  درا�شة  لعدم  كافيا  �شببا 
تبذل  مل  املك�شيك  يف  العربية  البلدان  �شفارات  اأن  اأي�شا  و�شحيح  االإنرتنيت، 
جهدا لت�شجيع درا�شة اللغة العربية كما جرى يف بلدان اأخرى )ما تفعله م�شر 

يف اإ�شبانيا مثال()١(.

اإجراء  العربيني  واملجتمع  الثقافة  عن  العامة  الطالب  معلومات  اختبار  وبهدف  املفيد  من  يكون  وقد 
ا�شتبانة يف الدرو�ض االأولى للدورة ي�شتمل على جمموعة من االأ�شئلة ذات االأجوبة املتعددة لكي يختار 
الطالب واحدا منها. اأو اأن يكتب اأجوبة ق�شرية عن بع�ض االأ�شئلة املطروحة. وبعد اطالع املدر�ض على 
املواد ذات  اختيار  بناء على ذلك من  وي�شتطيع  لهم  العام  امل�شتوى  يتمكن من معرفة  الطالب  اأجوبة 
لتلبية حاجات الطالب.  اأف�شل  الق�شم ب�شورة  التعر�ض لها يف  الثقايف واالجتماعي والتي يتم  الطابع 
وميكن للمدر�ض اأن يعيد هذه التجربة يف نهاية الدورة الدرا�شية لالطالع على مدى تقدم الطالب يف 

معلوماته تلك. 
وكل ذلك بال اأدنى �شك يوؤدي اإلى تقوية كفاءة الطالب التوا�شلية وي�شجعهم اأكرث على تعلم اللغة الأنهم 
بذلك ي�شعرون بالتمكن منها ب�شورة اأف�شل من خالل االطالع على رموزها وما متثله بالن�شبة للناطقني 
 https://www.youtube.com/انظر واحل�شارة.  التاريخ  من  خزينا  طياتها  يف  حتمل  اأداة  من  بها 

 watch?v=O_FbVmRU3Zg
واجلزائر  ال�شعودية  العربية  اململكة  التالية:  العربية  الدول  من  الدبلوما�شية  البعثات  املك�شيك   عند   )١(
ليبيا،  لبنان،  الكويت،  االأردن،  العراق،  املتحدة،  العربية  واالإمارات  وم�شر  فل�شطني  من  خا�ض  ووفد 
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وعملية )التعليم - التعّلم( يف املك�شيك عانت من ال�شور النمطية ب�شدة؛ الأنها 
ولهذا  االأمريكية؛  االعالم  و�شائل  من  معظمها  يرد  والتي  العربية  الثقافة  تلف 
بالعنف  املك�شيك  يف  العربية  والثقافة  العربية  اللغة  تعلم  ربط  مت  فقد  ال�شبب 
والتطرف اال�شالمي، مما اأدى اإلى التقليل من �شاأن لغة مهمة يف تاريخ االن�شانية 
بعد  وخا�شة  املك�شيكي،  الو�شط  يف  التلفزيون  قنوات  تبثها  التي  ال�شور  ب�شبب 
ما  ظهور  ب�شبب  االأخرية  الفرتة  يف  واأي�شا  �شبتمرب  من  ع�شر  احلادي  اأحداث 

يدعى بالدولة االإ�شالمية.

بال�شراع  التفكري  يعني  املك�شيك  يف  العربية  باللغة  التفكري  فاإن  وباخت�شار، 
للتاريخ  العربية  الثقافة  قدمته  ما  انقاذ  اأجل  من  اال�شالم«  »كراهية  �شد 
القليلة  املدار�ض  اإلى  املك�شيكي  الطالب  اإنه �شراع �شعب حيث ي�شل  العاملي)١(. 

املغرب، عمان، واليمن اجلمهورية العربية ال�شحراوية الدميقراطية. وهناك اأي�شا دول غري عربية مثل 
اإ�شرائيل واإيران وتركيا وباك�شتان. با�شتثناء لبنان وتركيا، فاإن اأيا من هذه الدول لديها مدر�شة لتعزيز 
http:// ت�شاور  ولغتهم.  ثقافتهم  لتعزيز  مركز  لديها  م�شر  اإ�شبانيا،  حالة  يف  الثقافة.  ومركز  لغتهم 

/ www.institutoegipcio.com بالرجوع اإليه يف ١١ اأكتوبر 20١٤.
�شور  على  وتقوم  وامل�شلمني،  االإ�شالم  �شّد  فيه  مبالغ  عداء  اأو  كراهية،  اأو  خوف،  هي  االإ�شالموفوبيا   )١(
احلياة  من  واإق�شائهم  وتهمي�شهم  �شّدهم  والتمييز  امل�شلمني  �شّد  التحّيز  اإلى  وتوؤّدي  �شلبّية،  منطية 

االأمريكّية االجتماعّية وال�شيا�شّية والعاّمة. 
كثري ما يرتدد على م�شامعنا م�شطلح ”االإ�شالموفوبيا“ ، وخ�شو�شا يف املجتمعات الغربية التي اتخذت 
منه عنوانًا للحروب التي �شنتها على دول عربية واإ�شالمية بذريعة الق�شاء على االإرهاب، ولكن هناك 

من يجهل حقيقة هذا امل�شطلح واأ�شباب �شيوعه.
ينبغي عالجه،  نف�شي  الذي ي�شنف كمر�ض   ،“Phobia” اأو  ”فوبيا“  كلمة  تعريف  البداية البد من  يف 
االأجانب واخلوف من  املرتفعة، واخلوف من  واملناطق  االأماكن  املر�ض: اخلوف من  اأ�شكال هذا  ومن 

االأماكن املغلقة.
وعند اإ�شافة هذه الكلمة اإلى االإ�شالم ي�شبح املعنى: »خوف مر�شي غري مربر وعداء ورف�ض لالإ�شالم 
مكتوًبا  الالتيني  بلفظها  هكذا  االأجنبية  اللغات  عن  املنقولة  ”اإ�شالموفوبيا“  كلمة  وت�شري  وامل�شلمني«. 
بحروف عربية، اإلى اأنها ظاهرة مر�شية، فهو خوف مر�شي من االإ�شالم، ال يوجد ما ي�شّوغه منطقيًّا، 
وال يقت�شر على حاالت انفرادية، بل يعّم وينت�شر، فهو اأ�شبه بالوباء، مع فارٍق اأ�شا�شي اأّن الوباء ينت�شر 
”رغًما“ عن االإن�شان الذي ي�شعى ملكافحته، فاإن مل يرتاجع ي�شاعف االإن�شان ال�شوي جهوده ويبتكر املزيد 

من و�شائل املكافحة.
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لتعليم العربية يف هذا البلد وهو يحمل الكثري من ال�شور النمطية عنها، ويزيد 
وقلة  اأ�شواتها  بع�ض  وتلفظ  اللغة  هذه  قواعد  �شعوبة  يدرك  عنما  تعقيدا  االأمر 
اإلى  وب�شهولة  يوؤدي  مما  املك�شيكيني،  للطلبة  خ�شي�شا  املعدة  التعليمية  املواد 

ترك حماولة تعلمه هذه اللغة.

املك�شيك  يف  العربية  اللغة  مدر�شي  غالبية  يواجه  الدر�ض  قاعة  ففي  وهكذا، 
ظاهرة خا�شة وهي اأن الطالب يكت�شفون باأن اأغلب ما يدر�شونه يف الكتب واملواد 
اأنف�شهم،  ال�شعبي من قبل العرب  التعليمية ال ي�شتخدم يف الكالم على امل�شتوى 

واأن طريقة كالم العرب فيما بينهم ال تدر�ض يف القاعات الدرا�شية. 

وبكلمات اأخرى، فاإن الطالب ويف حلظة من حلظات العملية التعليمية يدرك 
باأن ما يدر�شه من قواعد و�شروط ال يتم تطبيقها يف كالم احلياة اليومية، وهو 
ال يدر�ض ما ميار�شه العرب اأنف�شهم لدى التحدث. وهذا الظرف كثريا ما يدفع 
امل�شتويات  يف  وخا�شة  العربية  تعلمهم  حماولة  هجر  اإلى  الطالب  من  بالعديد 
اجلامعات  يف  حتى  ماألوفة  ظاهرة  وهي  اللغة،  تعلم  مدخل  يف  اأو  البدائية 

اأ�شبح يف هذه االأثناء  اأما اخلوف املر�شي من االإ�شالم، فلم يعد جمّرد خوف تلقائي الأ�شباب ما، بل 
ُي�شنع �شنًعا، اأي اأ�شبح ناجَت عمليِة تخويف؛ لُي�شتخدم اأداة من اأجل حتقيق اأغرا�ض حمددة. وهنا جتد 
هذه ”االأداة“ من يرّكز عليها ا�شتغالاًل لها لتحقيق اأغرا�شه، فاإن ر�شد �شعًفا ذاتيًّا يف مفعول الظاهرة، 
بذل اجلهد بنف�شه لزيادة مفعولها، اأي مل�شاعفة حّدة اجلانب املر�شي فيها، وهو يزعم اأنه ي�شكو منها 

ويريد مكافحتها.
ا �شّد االإ�شالم وامل�شلمني ب�شبب عدم  يف املك�شيك اأي�شا هذا يعني اأّن االإ�شالموفوبيا لي�شت حتّيًزا عار�شً
املعرفة اأو اجلهل، وينتهي عند ال�شّك الب�شيط القابل للّزوال يف اأقرب فر�شة، اإمّنا االإ�شالموفوبيا خوف 
وعداء مبالغ فيهما ال يتوّقفان فقط عند م�شتوى ال�ّشعور اأو الفكر، بل يتخّطيانه اإلى م�شتوى العمل من 
العاّمة  احلياة  من  ودين  كجماعة  واالإ�شالم  امل�شلمني  تهمي�ض   - يف  امل�شاركة  اأو   - على  احل�ّض  خالل 
االأمريكّية على م�شتوياٍت خمتلفة وت�شويه �شورتهم. انظر  /http://www.ktateb.com%، بالرجوع اإليه 

يف ١١ اأكتوبر 20١٤.
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االأو�شط  ال�شرق  درا�شات  يف  اخت�شا�شيني  تهيئ  والتي  العامل  يف  �شهرة  االأكرث 
والدرا�شات العربية)١(. 

للغة  الدويل  امل�شتوى  على  ر�شمي  امتحان  وجود  عدم  �شبق  ما  اإلى  ون�شيف 
ما  وهذا  للفرن�شية(  »ديلف«  اأو  لالإجنليزية  »توفل«  مع  يجري  )مثلما  العربية 
املك�شيكي  الطالب  باأيدي  �شاحلة  اأداة  و�شع  امكانية  من  التقليل  اإلى  يوؤدي 
لهذه  دولية  �شهادة  اأ�شبح  للمهنيني  العربية  اللغة  اختبار  اأن  و�شحيح  املتو�شط. 
املعلومات  اأن  اال�شالمية، غري  بالدرا�شات  املهتمني  لدى  واملعروفة خا�شة  اللغة 
اخلا�شة بهذه ال�شهادة يف املك�شيك ما زالت نادرة، باالإ�شافة اإلى ذلك، فاإنه ال 
اأو جممع لغوي عربي يدعم هذه املبادرة )لها اعتبار فقط  اأكادميية  اأية  توجد 
وهو  بالباك�شتان،  ومقرها  اال�شالمية«  وال�شناعية  التجارية  »الغرفة  من طرف 
قدرات  على  لالإ�شهاد  م�شداقيتها  من  يقلل  ما  وهو  العربية(،  لغته  لي�شت  بلد 

وملكات لغوية يف امل�شطلحات املهنية)2(.

يف  والو�شطى  العمية  اأهمية  اللغوية:  التعددية  من  الرغم  على  موي�شي�ض.  ” مهارة  كاردونيو كار�شيا،   )١(
التكوين العربية الف�شحى“   يف مارمي دل كارمن  ل�شنةكنتيج�ض و كارين بيت )حمرر(، بحوث وتعليم 

اللغات االأجنبية، مركز اللغات االأجنبية UNAM ،(CELE)، املك�شيك. 20١٣. �ض. ٤١2.
http://www. ت�شاور   .20١٤ نوفمرب   ١ اإليها  الو�شول  العربية.  باللغة  االأكادميية  الكفاءة  مراجعة    )2(

arabacademy.com/alpt . بالرجوع اإليه يف ١١ اأكتوبر 20١٤
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المبحــث الثاني: تاريخ مختصر لتعليم اللغة 
العربية في المكسيك

يف  العربيني  والثقافة  اللغة  تعليم  بدايات  ملراجعة  جيدة  انطالق  كنقطة 
الوطنية  املوؤ�ش�شات  من  اثنني  طرف  من  املنجز  للعمل  التعر�ض  هي  املك�شيك 
وهي: جامعة اأوتونوما الوطنية باملك�شيك )UNAM( واملدر�شة العليا للمك�شيك 

.)COLMEX(

�شهادة  وجود  الرغم من عدم  وعلى  باملك�شيك  الوطنية  اأوتونوما  ففي جامعة 
بكلوريو�ض يف اللغة العربية فقد ا�شتغل يف هذه اجلامعة اأ�شاتذة مهمون خمت�شون 
بالدرا�شات العربية وبالتحديد يف كلية الفل�شفة واالآداب ويف مركز تعليم اللغات 
االأجنبية. وكمثال على هذا العمل املهم ما قامت به االأ�شتاذة بريا ميوين تابو�ض 
)١9١7- 200٣( من اأبوين لبنانيني ومولودة يف كو�شتا ريكا والتي ح�شلت �شنة 
١9٤9 على �شهادة املاج�شتري يف الفل�شفة من جامعة اأوتونوما الوطنية باملك�شيك 
ميوين  بريا  علمت  بباري�ض،  احلية  اللغات  مدر�شة  من   ١95٦ �شنة  والدكتوراه 
وقامت  باملك�شيك  الوطنية  اأوتونوما  جامعة  يف  العربية  والفل�شفة  واالأدب  اللغة 
بن�شر العديد من االأعمال مثل »عامل األف ليلة وليلة« �شنة ١9٦١ و«نه�شة العامل 
العربي« ١9٦8، وهما درا�شتان تعمالن على التعريف بدور املراأة يف املجتمعات 

العربية من حهة واأ�ش�ض ال�شراع العربي اال�شرائيلي من جهة اأخرى)١(.

فرنانديث  ماريانو  االإ�شباين  االأ�شتاذ  ينبغي احلديث عن  واإلى جانب ميوين، 
من  الكثري  قدم  والذي  باملك�شيك،  الوطنية  اأوتونوما  جامعة  يف  االأ�شتاذ  بربيال 
االإجنازات ل�شالح تعليم اللغة والثقافة العربيتني يف املك�شيك، خا�شة لدى ن�شره 
من  الرتجمة  متمكنني يف  تكوين طلبة  على  و�شاعد   ،١957 �شنة  الهاين«  »وردة 
اللغة العربية مثل ارن�شتو ديال بينيا )١927- 20١2(، وكان من اأجنب التالميذ 

الع�شرين.  للقرن  املك�شيكية  الفل�شفة  مو�شوعة   ،»)200١-٣9١7( تابو�ض  ميوين  غري�ض.»بريا  رادا     )١(
جامعة م�شتقلة مرتوبوليتان. املك�شي2009. �ض. 22
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ومن اأوائل املك�شيكيني الذين تعلموا اللغة العربية )ولغات اأجنبية اأخرى( بقدرة 
وملكة بارزة.

اأن�شطة  عن  التحدث  من  بد  ال  اأي�شا  باملك�شيك  الوطنية  اأوتونوما  جامعة  ويف 
ق�شم اللغات ال�شالفية وق�شم اللغات ال�شرقية وهما �شبقا مبا�شرة يف اإن�شاء ق�شم 
اأحد  وهو  اجلامعة،  بهذه  االأجنبية  اللغات  تعليم  مركز  �شمن  ال�شرقية  اللغات 
كلها.  اأجنبية يف اجلامعة  كلغة  العربية  اللغة  تدر�ض حاليا  اللغات  تعليم  مراكز 
واملوؤ�ش�شة الثانية هي مركز تعليم اللغات يف كلية الدرا�شات العليا يف »اأكتالن«.

ففي مركز تعليم اللغات االأجنبية حيث يتم تعليم اللغة اليابانية )200 طالب( 
واليونانية احلديثة )200 طالب( والعربية )١00 طالب(، اأحلقت اللغة العربية 
باملنهاج التعليمي �شنة ١978 )١00 طالب()١(، ومع توفر مدر�شني عرب مب�شتوى 
ب�شبب  باملك�شيك  الوطنية  اأوتونوما  جامعة  يف  العمل  ي�شتطيعوا  مل  فاإنهم  جيد 
رواد  من  اثنان  هناك  وكان  االآ�شيوية،  اللغات  ق�شم  يف  املوجودة  العمل  �شروط 
تعليم العربية يف هذه املوؤ�ش�شة هما ح�شني مكيب�ض ح�شني من اجلزائر )١9٤١( 
لديه خربة  لوبيث حبيب )١95١- 2008(، وهو مك�شيكي كانت  لوي�ض  وخو�شي 

طويلة يف م�شر حيث �شغل من�شب ملحق ثقايف ملدة ثالث �شنوات.

من  واحدا  مبا�شرة  واأ�ش�ض   ١95٦ �شنة  املك�شيك  اإلى  مكيب�ض  ح�شني  و�شل 
املطاعم اجلزائرية االأكرث �شهرة يف املك�شيك »الق�شبة«، وهو ن�شاط كان ميار�شه 
اإلى جانب تعليمه للغة العربية )١978(، بحيث ترك هذا العمل �شنة ١985 لكي 
يتفرغ متاما للمطعم والأعمال الرتجمة لوزارة اخلارجية املك�شيكية. ومن جانب 
كان االأ�شتاذ خو�شي لوبيث حبيب )يو�شف( �شخ�شا حمبوبا وذا تكوين و�شخ�شية 
ا�شتثنائية وكان اأ�شهر مدر�ض للغة العربية يف املك�شيك كلها، وكان اأي�شا مدر�ض 
هذا  العرب يف  وال�شفراء  املك�شيكية  احلكومة  لوزراء  مرجعا  يعد  الذي  العربية 

 ، ”-UNAM CELE يف لقاء املجلد. عدد٤7،  اللغات االأجنبية يف  )١(  هرييرا، ماريا يوجينيا، »تدري�ض 
اجلامعة امل�شتقلة زوت�شيميلكو واملك�شيك، دي�شمرب 200٦. �ض. 9-١٦.
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اللبناين  املركز  مثل  املك�شيكية  العا�شمة  يف  القليلة  العربية  واملوؤ�ش�شات  البلد 
الذي مت تاأ�شي�شه �شنة ١959 والذي ما زال قائما حتى اليوم. وكّون حبيب العديد 
من االأجيال من املدر�شني والدار�شني للغة العربية والتاريخ العربي، يعمل الكثري 

منهم حاليا يف امليدان االأكادميي واحلكومي لبلدنا)١(.

ومركز تعليم اللغات يف كلية الدرا�شات العليا يف »اأكتالن« هو واحد من املراكز 
الكربى يف اأمريكا الالتينية، ومع ذلك فاإن اللغة العربية مت البدء بتدري�شها يف 
هذا املركز يف عام 2000 حيث مت فتح اأول كور�ض درا�شي تكلف بتدري�شه املدر�ض 
بلدنا  يف  العربي  واالأدب  اللغة  لتعليم  االأ�شا�شي  املحرك  �شامي،  خالد  املغربي 
اللغة  لتعليم  ومدر�شة  ن�شطة  �شابة  �شولي�ض«،  رامو�ض  »دليا  معاونته  جانب  اإلى 

الف�شحى يف نف�ض تلك املوؤ�ش�شة.

حالة  املك�شيكية  اجلامعة  يف  االأفريقية  االآ�شيوية  الدرا�شات  مركز  ويعترب 
خا�شة )كان ا�شمه من قبل هو مركز الدرا�شات ال�شرقية اأو مركز درا�شات اآ�شيا 
و�شمال افريقيا(، والذي مت تاأ�شي�شه �شنة ١9٦٤ وهو مركز فريد من نوعه يف كل 
اأمريكا الالتينية، وقام هذا املركز بت�شكيل نظرة خا�شة من املك�شيك عن اآ�شيا 
وافريقيا، باالإ�شافة اإلى االهتمام بفهم تاريخ كل بلد وكذلك اجلوانب اخلا�شة 
بالثقافة واملجتمع وال�شيا�شة واالقت�شاد واللغات، وفيما يخ�ض ال�شرق االأو�شط، 
االأ�شتاذة  كانت على عاتق  قد  القاوؤها  التي مت  االأولى  العربية  اللغة  درو�ض  فاإن 
�شفحة   ٣2١ علة  ي�شتمل  ن�ض  بن�شر   ١9٦٦ �شنة  قامت  والتي  �شويري  ماريي 
اجلذور(  الئحة  اأو  االأ�شا�شية  والقواعد  للقراءة  )منهج  االأدب:  عربية  بعنوان: 

وكان هذا من اأوائل املناهج لتعليم اللغة العربية املن�شورة يف املك�شيك)2(.

)١(  حبيب خو�شيه، »�شوق الثالثاء« )من خالد ال�شاوي( يف املجلد. الدرا�شات االآ�شيوية واالأفريقية،عدد٣ 
،حدة تخزين XVIII . �شبتمرب/ دي�شمرب 2008، �ض. ٦29-٦٣2.

)2(  �شويري، ماريي. االأدبية العربية، وطريقة القراءة، القواعد االأ�شا�شية اأو ح�شر الرتكة، الكوليجيو دي 
مك�شيكو، املك�شيك، ١9٦٦، �ض. ٣2٤.
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واالأ�شتاذ االآخر للغة العربية يف نف�ض املركز كان يدعى هرني كورتوي�ض زوج 
الدكتورة »ميوين«، وكان من اأ�شل فرن�شي در�ض يف نف�ض موؤ�ش�شة ميوين وتوفرت 
له فر�شة التدري�ض لدى جميئه اإلى املك�شيك، وكال االأ�شتاذين: كورتوي�ض و�شويري 
بارزين يف  اأ�شاتذة  بعد  فيما  اأ�شبحوا  الذين  الطالب  للعديد من  كانا مدر�شني 
مي�شا  ولوي�ض  فيكريوا  رويث  ومانويل  نيومان  �شواقي  روبن  مثل  املوؤ�ش�شة  هذه 
لوبيث  لوي�ض  وكذا خو�شي  ثمبادا  ك�شتانييدا وخلبريتو كوندي  وكارلو�ض  دملونتي 
واالن�شاين،  االأكادميي  امل�شتوى  على  الكثري  منهم  ورثنا  اأ�شاتذة  وكلهم  حبيب، 

وهنا اأحتدث با�شم جيلي اأنا. 

جلامعة  واالأفريقية  االآ�شيوية  الدرا�شات  ملركز  الر�شمي  التاريخ  وح�شب 
اخلا�شة  اللغات  تعليم  كان  البدايات  منذ  الثابتة  االأعمدة  اأحد  فاإن  املك�شيك، 
اللغة  تعليم  على  ي�شتمل  االأويل  التعليمي  املنهاج  وكان  املدرو�شة،  باالأقاليم 
الدرا�شات  حاليا  وتو�شعت  والعربية،  والهندية  واليابانية  »املندرين«  ال�شينية 
واليابانية  وال�شينية  واالأندنو�شية  والهندية  وال�شن�شكريتية  العربية  لت�شمل 
وال�شواحلية، ويعد هذا املركز من اأكرث املراكز بروزا يف اأمريكا الالتينية حيث 
اإلى امل�شادر االأولية كاأداة ممكنة بالن�شبة للدار�شني الذين يودون  يتم الرجوع 
اآ�شيا  »درا�شات  وجملة  االأو�شط،  ال�شرق  درا�شات  يف  متخ�ش�شني  يكونوا  اأن 
للتاأكد  اأعدادها  اإلى  العودة  خالل  من  االهتمام  لهذا  وا�شح  منوذج  واأفريقيا« 
من اأق�شامها املاألوفة املخ�ش�شة للرتجمة والتي تبيح للناطق باالإ�شبانية التعرف 
االجنليزية  غري  لغة  اأية  اإلى  ترجمت  اأن  لها  ي�شبق  مل  ن�شو�ض  على  املبا�شر 

والفرن�شية)١(.

اأوتونوما الوطنية باملك�شيك ينبغي احلديث  وعدا اجلامعة املك�شيكية وجامعة 
من  جمع  ا�شتمع   ١9٤١ عام  ففي  املك�شيكية،  بالعا�شمة  اللبناين  املركز  عن 
الرئي�ض  �شديقه  اإن  يقول  وهو  عابد  ميغيل  اإلى  االأعمال  رجال  من  االأ�شدقاء 

)١(  املوقع الر�شمي  http://ceaa.colmex.mx ، بالرجوع اإليه يف ١١ اأكتوبر 20١٤.
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البيت  باإن�شاء  يقوم  اأن  رغبته يف  له عن  قد عرب  كما�شو  اأبال  مانويل  املك�شيكي 
براأ�ض  اللبنانية  اجلمعية  واأ�ش�شوا  الفكرة  تلك  على  احلا�شرون  وافق  اللبناين، 
اأنطونيو دوميت  ال�شادة:  بي�شو، وبتاريخ 27 فرباير ١959 قام  مال قدره مليون 
اليوم،  عليه  هو  ما  اإلى  اجلمعية  بتحويل  فاخر  اإليا�ض  و  طرابل�شي  وخورخي 
والثقافية  االجتماعية  االأن�شطة  »ت�شجيع  اإلى:  يهدف  الذي  اللبناين  املركز  اأي 
التكوين  لغر�ض  للمركز  املنتمني  االأع�شاء  بني  والعلمية  والفنية  والريا�شية 

والتوحد والتطور ون�شر عالقات ال�شداقة وال�شالت احل�شنة والتفاهم«)١(.

اللبنانية  الدارجة  تعليم  على  يعمل  اللبناين  املركز  باأن  نذكر  اأن  املهم  ومن 
على  العامية  هذه  يدر�ض  الذي  الوحيد  املركز  وهو  الف�شحى،  العربية  ولي�ض 
وهي  �شويري  ماريي  املركز  هذا  يف  االأولى  املدر�شة  وكانت  كله،  البلد  م�شتوى 
�شرتون  نبيه  االأ�شتاذ  حاليا  املهمة  هذه  وميار�ض  اجلالية،  يف  بارزة  �شخ�شية 
رئي�ض جمعية الفنانني واملثقفني اللبنانيني يف املك�شيك، وهي واحدة من خم�ض 
ع�شرة جمعية ترتبط بهذا املركز يف ال�شنوات االأخرية، وقد افتتح املركز فروعا 

له يف املدن الداخلية للجمهورية يف ال�شنوات االأخرية)2(.

)١(  املوقع الر�شمي  http://www.centrolibanes.org.mx  ، بالرجوع اإليه يف ١١ اأكتوبر 20١٤.
هذه املراكز تلبي احتياجات ال�شكان اللبنانيني يف املك�شيك، املك�شيكيون اللبنانيون، ويوجد يف املك�شيك   )2(
ن�شف مليون مك�شيكي من اأ�شول لبنانية واالأغلبية منهم م�شيحيني واالأقلية م�شلمة. وح�شل العديد من 
التزاوج بني االأعراق عرب الع�شور ويف اأكرثية احلاالت، عالقة �شخ�ض مك�شيكي لبناين بجذوره اللبنانية 
تاأتي من اأحد الوالدين، وهذا جعل التكلم باللغة العربية ي�شمحل اأمام اللغة االإ�شبانية. ويعترب لبنانيي 
ال�شخ�شيات  من  وافر  عدد  جنم  �شطع  وقد  البالد،  يف  �شيا�شًيا  وموؤثرين  ومتعلمون  اأغنياء  املك�شيك 
https://www.youtube.com/ انظر  بارزة.  واقت�شادية  �شيا�شية  منا�شب  يف  املك�شيكية  اللبنانّية 

watch?v=JpkgIp9w8IM، بالرجوع اإليه يف ٣0 اأكتوبر 20١٤.
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المبحــث الثالث: التجربة الحالية: العناصر 
الفعالة والتغييرات واســتمرارية تعليم اللغة 

والثقافة العربيتين في المكســيك
)يو�شف  حبيب  لوبيث  لوي�ض  وخو�شي  ربدان  مونت�شريات  مثل  من  اأ�شاتذة 
املك�شيك  يف  العربية  اللغة  تعليم  ا�شتمرارية  يف  �شاهموا  �شامي  وخالد  حبيب( 
اأوتونوما  وجامعة  املك�شيكية  اجلامعة  يف  جميعهم  وعملوا  هذا،  يومنا  وحتى 
الوطنية املك�شيكية، وما زال االأ�شتاذ خالد �شامي ميار�ض مهامه يف املوؤ�ش�شتني، 
اأ�شباين عملت فقط يف اجلامعة  اأ�شل  وهي من  ربدان  مونت�شريات  اأن  يف حني 
املك�شيكية ما بني ١992 و١999 وانتقلت بعدها اإلى برلني ون�شرت »الغول ور�شائل 
اجلن العربية الثالث من االأدب العربي« )2002()١(. اأما االأ�شتاذ يو�شف حبيب 
اأكتوبر عام 2008 وترك خلفه فراغا كبريا يف ميدان  الثامن من  فقد تويف يف 
رواد  لواحد من  لفقدانهم  التالميذ احلزانى  اللغة وجيال مهما من  تعليم هذه 

تعليم اللغة العربية يف املك�شيك)2(.
وبعد  االإيربواأمريكي،  االأدب  يف  ومتخ�ش�ض  مغربي  اأ�شل  من  �شامي  وخالد 
املك�شيك  يف  العربية  للغة  مدر�ض  اأف�شل  �شامي  اأ�شبح  حبيب  يو�شف  املرحوم 
ذلك  اإلى  باالإ�شافة  البلد.  هذا  يف  العربية  اللغة  ن�شر  على  وحر�شه  جلديته 

)١(  اأ�شتاذة مونت�شريات ربدان كارا�شكوزا جمعت ق�ش�ض العرب، وخا�شة الق�ش�ض الفل�شطينيىة. كانت 
تعمل يف املك�شيك ل�شنوات عديدة، وترجمت بع�ض ق�ش�ض ال�شاعر الفل�شطيني غ�شان كنفاين. كانت 

معلمة حمرتفة جدا التي اأنقذت اأهمية االأدب الفل�شطيني واملوؤلفني الفل�شطينني.
 La Jrefiyye Palestina: Literatura,.مونت�شريات كارا�شكوزا،  ربدان  هو  اأعمالها  اأهم  من  واحدة 
 ، Mujer y Maravilla - El Cuento Maravilloso Palestino de Tradición Oral. ،COLMEX

املك�شيك ، عام 200٣.
يف  ماج�شتري  لقب  على  ح�شل   ،  UNAM و   COLMEX يف  حبيب  يو�شف  دّر�ض  لبناين،  اأ�شل  من     )2(
UNAM اي�شا. وكان واحدا من القراء  اللغة العربية الف�شحى، وكان اأ�شتاذ ور�شة اخلط العربي يف 
االأكرث �شهرة يف املك�شيك ال�شاعر الفل�شطيني حممود دروي�ض و كان  راوي موهوب من حكايات اأمني 
https://www.youtube.com/ انظر:  وم�شر.  وال�شني  وبريوت  فل�شطني  يف  حبيب  عا�ض  معلوف. 

watch?v=xR_8L5fgKH0  بالرجوع اإليه يف ١١ اأكتوبر 20١٤.
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املواد  العربية، ومن بني  تعليم  اأكرب منا�شري  للق�شاء ومن  ر�شمي  فهو مرتجم 
التعليمية التي هياأها حبيب مع �شامي والتي تعد اأ�شا�ض تعليم العربية يف املك�شيك 
العربي« )2005(،  القامو�ض  ا�شتخدام  يتم  كيف  اأو  �شم�شم  يا  »افتح  على  نعرث 
وبعده »مدخل اإلى اللغة العربية« )20١0( من تاأليف خالد �شامي و«دليا رامو�ض 

�شولي�ض«، م�شاِعدة االأول.
نهاية  منذ  املك�شيك  يف  العربية  لتعليم  ا�شتخدامه  مت  الذي  االأ�شلي  والن�ض 
لغري  العربية  اللغة  لتعليم  االأ�شا�شي  »الكتاب  هو  املا�شي  للقرن  الثمانينيات 
»مودرن  مثل  املكملة  املناهج  ببع�ض  مرفقا  اأجزاء(،  )ثالثة  بها«  الناطقني 
�شتاندر اأربيك« املهياأ من قبل جامعة كامربج، وحديثا مت ا�شتخدام العديد من 
املواقع االلكرتونية والتي حورت �شبل تعليم اللغة العربية يف بلدنا، وحاليا هناك 
الكثري من امل�شاريع التعليمية التي يديرها خالد �شامي ومن بينها بع�ض الكتب 
و�شائل  اأخرى من  العربية ومواد  تعلم  التعليمية للرتجمة ون�شو�ض لالبتداء يف 

االإعالم املتعددة.
ويتم حاليا يف جامعة اأوتونوما الوطنية املك�شيكية توفري �شتة م�شتويات لتعليم 
اأي لغة و�شائل االعالم وال�شحافة املكتوبة،  العربية الف�شحى  العربية، وت�شمل 
وبعد االنتهاء من درا�شة الربنامج، ميكن للطالب اأن يتوا�شل بهذه اللغة وب�شورة 
�شحيحة كالما وكتابة، وتعادل درا�شة امل�شتويات ال�شتة ما يعرف بـ »ب١« �شمن 
باأن هذا االطار ال ميثل م�شتوى  اللغات )علما  لتعليم  االأوروبي  املرجعي  االطار 
وال احتياجات الطالب يف اأمريكا الالتينية يف تعلم العربية(، حيث ينتظر من 
الطالب الذي ينهي امل�شتويات املذكورة اأن يتمكن من قراءة ال�شحافة واملقاالت 
يف املجالت املتخ�ش�شة والن�شو�ض االأدبية االأ�شا�شية، باالإ�شافة اإلى متكنه من 

ترجمة ن�شو�ض ثقافية عامة ومن �شمن اخت�شا�شه.
وتتوزع درو�ض العربية على اأيام االأ�شبوع من االثنني اإلى اجلمعة ملدة �شاعتني 
ولفرتة ت�شل اإلى ١٦ اأ�شبوعا لكل دورة ن�شف �شنوية، ويتم يف بع�ض هذه الدورات 
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توفري م�شاغل للتقوية والتالقح الثقايف وتعلم املفردات وحلقات �شينمائية، وكل 
�شامي  خالد  باأن  علما  به،  اخلا�شة  االمتحان  اأ�شئلة  يجهز  املدر�شني  من  واحد 
تطبيقه  امكانية  اأجل  من  متكامال  العربية  للغة  برناجما  يهيئان  رامو�ض  ودليا 
ومن  املنا�شبة.  واملراجع  والتمارين  التقومي  ذلك  يف  مبا  الوطني،  امل�شتوى  على 
املنتظر اأن يتم االنتهاء من هذا الربنامج لدرا�شة اللغة العربية يف عام 20١7، 
وميكننا اأن ن�شيف باأن عدد الطالب من دار�شي اللغة العربية يف امل�شتويات من 
اإلى  الر�شمية  التقديرات  االأجنبية ي�شل ح�شب  اللغات  تعليم  اإلى ٦ يف مركز   ١
مركز  ويف  طالب،   ١0 املك�شيكية  اجلامعة  يف  الطالب  عدد  ويبلغ  طالبا،   ١70

تعليم اللغات يف كلية الدرا�شات العليا )اأكتالن( ٤0 طالبا)١(.
واالإرث االأكرب الذي تركه اأ�شاتذة من مثل حبيب و�شامي هو »االأ�شبوع الثقايف 
الت�شعينيات يف مركز تعليم  القيام به منذ نهاية عقد  العربي«، وهو ن�شاط يتم 
هذا  يومنا  يف  ذلك  ويعرف  املك�شيكية،  اجلامعة  مع  وبالتعاون  االأجنبية  اللغات 
من  جملة  تقدمي  الن�شاط  هذا  وي�شمل  املك�شيك«،  يف  العربي  »االأ�شبوع  با�شم 
العربية من  واملو�شيقى  العربي  واخلط  وامل�شرح  ال�شعرية  والقراءات  الرق�شات 
تدري�ض  يتم  التي  املوؤ�ش�شات  اإلى  املنتمني  العربية  اللغة  ومدر�شي  طالب  قبل 
االأكادميية يف خمتلف م�شتويات  االأعمال  اإلى تقدمي  باالإ�شافة  اللغة فيها،  هذه 

الدرا�شة من اللي�شان�ض اإلى الدكتوراه.
العربية  اللغة  يف  لي�ض  املخت�شني  االأ�شاتذة  اأعمال  مع  العربي  االأ�شبوع  وبداأ 
فقط بل اأي�شا يف درا�شات ال�شرق االأو�شط مثل ع�شام الزعيم وماريا لوردي�ض 
وخيمي  املك�شيك(،  يف  االأو�شطية  ال�شرق  الدرا�شات  باأم  )املعروفة  كوبيه  �شريا 
مي�شا  ولوي�ض  كنتانا  و�شانتياغو  وي�شترين  وولدة  م�شامل  ودوري�ض  لوبيث  اإ�شال 
واأليخاندرا غوميث كولورادو ومارتا  ديلمونتي وزيدان زرواين وجلبريت كوندي 
تابوادا  وهرنان  ث�شنريو�ض  وفرناندو  منثانيا  ولندا  با�شتور  وكاميال  طويل 

CELE-UNAMhttp://cele.unam.mx/documentos/informes/  20١٤-20١٣ ال�شنوي  التقرير    )١(
INFORME_ANUAL_mayo 2013_mayo 2014.pdf ، بالرجوع اإليه يف ١١ اأكتوبر 20١٤



2٤2

واأ�شاتذة  كردالك  ولوي�ض  رحمة  خليف  واألفريدو  اأ�شد  مارتينيث  وكارلو�ض 
العديد  يف  الدرا�شات  هذه  يف  اال�شتمرار  مهمة  حاليا  لدينا  الذين  من  اآخرون 
يبذلون  االأ�شاتذة  هوؤالء  تالمذة وطالب  من  والكثري  املك�شيكية.  اجلامعات  من 
جهدا يف تدري�ض مواد مثل التاريخ واللغة وال�شيا�شة يف العامل العربي يف العديد 
من املراكز االأكادميية، ميكننا اأن ن�شري اإلى البع�ض منهم مثل اإنديرا �شاجنيث 
وديانا اإيبانيث واأليخاندرو �شالغو ومارثيال بروبيت واآنا الندغرايف ودليا رامو�ض 
وغريهم  اأورتيث  واأليخاندرا  رامرييث  واأثول  اأغيالر  واإيريكا  رومريو  وخوليو 
من املدر�شني من الذين بدوؤوا مهامهم حديثا مثل �شادي روحانة )فل�شطيني( 

وحامت �شالح )عراقي( وكاتب هذا الن�ض.
لبع�ض  الفني  النتاج  خالل  من  العربيتان  والثقافة  اللغة  تنمو  املك�شيك  ويف 
الفنانني، ففي ميدان املو�شيقى حت�شرنا اأ�شماء مثل: مانويل ميخيا واإبلن مكاري 
ومهدي مولوي وخي�شو�ض عي�شى وكافه بارما�ض وكارلو�ض نبو�شنكو وفاو�شتو ثباتا 
وماريانا  ن�شمه  ونيلي  الريا�ض  وخو�شافات  توبني  ودافيد  برنغا�ض  وفرانثي�شكو 
غوميث  واأليخاندرو  �شالديفار  األيخاندرو  مثل  وم�شورون  بارا.  وهكتور  مو�شي 
واأليثيا �شاجنيث  دي تودو ويوموري�ض غريكو. و�شينمائيون مثل كارولينا ريبا�ض 
واآل  زاليت  ليال  مثل  بالرق�ض  ومهتمون  غوترييث.  يا�شني  وع�شتار  ميخورادا 
م�شرابيا واأمان را. وممثلون مثل ريناتا ومير وكافيه بارما�ض. وفنانون ت�شكيليون 
مثل غزال مويل وخو�شي ريي�ض وليونو م�شري. وكتاب مثل حم�شن عيادي وحامت 
ومار�شيتانيا  فولبي  وخورخي  �شاجنيث  وروي  كركر  وجد  الدين  وعالء  �شالح 
وي�شنت  عمر  مثل  اال�شالمية  بالثقافة  ومهتمون  �شرمينتو.  و�شرخيو  اأورتيغا 

وعي�شى روخا�ض وغريهم.
ومن اجلدير بالذكر اأن نربز دور االأ�شتاذة األيخاندرا غوميث كولورادو املتخرجة 
من اجلامعة املك�شيكية وهي من اأكرب املخت�شني بعلم املتاحف العربية والفار�شية 
يف املك�شيك. وقد قامت غوميث بتنظيم اأن�شطة مهمة ما بني 2009 و20١١ لتعليم 
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الثقافة واللغة والتاريخ العربي يف اأمريكا الالتينية حتت عنوان »مالمح عربية«، 
وح�شب ال�شيدة غوميث فاإن تلك االأن�شطة تنبع من خالل م�شروع تاأملي يتعلق بدور 
اجلاليات العربية يف اأمريكا الالتينية باإدارة املركز الثقايف الإ�شبانيا يف بوينو�ض 
اآيري�ض باإ�شراف ال�شيدة ليديا بالنكو والتي ن�شحت باإقامة تلك االأن�شطة يف عدد 
للم�شروع  االأولية  النتائج  تقدمي  مت   2008 �شنة  ويف  الالتينية،  اأمريكا  دول  من 
�شينمائية  وحلقات  اأكادميية  ندوات  ب�شورة  واملك�شيك  والربازيل  االأرجنتني  يف 
وفنانني ناق�شوا »العن�شر العربي« من خالل بدرو خ رومريو الذي قامت بالتعاون 
األيخاندرا غوميث كولورادو من اأجل اال�شتمرار يف امل�شروع يف املك�شيك بني  معه 
التمويل  اإ�شبانيا فقطعت  اأثرت على  التي  2009 و20١١ لغاية االأزمة االقت�شادية 

املادي الذي كانت تقدمه الوكالة االإ�شبانية للتعاون الدويل للتنمية)١(. 
الدرا�شات  ندوة  تنظيم  جرى  �شابقا،  املذكور  العربي  االأ�شبوع  اأن�شطة  وعدا 
الثقافية لق�شم اللغات االآ�شيوية التابع ملركز تعليم اللغات االأجنبية يف املك�شيك، 
الق�شم الذي قمت باإدارته خالل �شنة 20١٣ وجزء من 20١٤. وقمنا خالل تلك 
والفن  اللغة  يف  املخت�شني  من  البارزة  ال�شخ�شيات  من  عدد  بدعوة  االأن�شطة 
كولومبيا(.  )جامعة  دبا�شي  حميد  الدكتور  مثل  اال�شالمية  العربية  والفل�شفة 
�شنة  من  االأخرية  الثالثة  االأ�شهر  يف  تنظيمها  مت  حداثة  االأكرث  واالأن�شطة 
اأهمية  اآ�شيا-  ومعنى  بعنوان: »متثيل  التي قدمت  املحا�شرات  20١٣ من خالل 
اال�شت�شراق يف تعليم اللغات ؟ الثقافات يف االإطار االأمريكي الالتيني«. ون�شاط 
بعنوان:  حما�شرات  �شمن   20١٤ عام  من  فرباير  �شهر  يف  اإقامته  متت  اآخر 
�شالح،  وليد  االأ�شتاذ  باإلقائها  قام  العربية«  اللغة  تعليم  يف  الثقافية  »الرتجمة 
تعليم  يف  الق�شة  ال�شتثمار  م�شغل  تنظيم  بينها  من  االأن�شطة  من  جملة  و�شملت 

اللغة العربية وحلقة عن االأدب العربي املعا�شر)2(.

)١(   املوقع http://www.ccemx.org/rasgosarabes/index.htm  بالرجوع اإليه يف ١١ اأكتوبر 20١٤
)2(  الق�شة هي اأداة فعالة جدا لتعليم اللغة العربية يف هذه احلال، وليد �شالح اأظهر لنا عدة عنا�شر مثل: 
ق�شة من الرتاث املكتوب، م�شتوى اللغة، كيفية طرح االأ�شئلة، االأطر ، التاريخية، العنا�شر االجتماعية 



2٤٤

المبحــث الرابع: تأمالت أخيرة: تحديات تعليم 
اللغة العربية في المكســيك

بداأ عدد املهتمني بدرا�شة اللغة العربية ينمو وبدا �شروريا ف�شل تعليم العربية 
والثقافية  واالجتماعية  ال�شيا�شية  بال�شوؤون  اهتمام  لديهم  الذين  هوؤالء  عن 
كان  املا�شي  القرن  من  ال�شتينيات  ففي  االأو�شط.  ال�شرق  اإقليم  �شمن  والفنية 
االأ�شخا�ض الذين يرغبون يف درا�شة اللغة العربية يتوجهون اإلى ال�شرق االأو�شط 
لدرا�شتها )اأو كان البع�ض يقدم من هناك(، اأما اليوم ففي املك�شيك عدد من 
املو�شوعات  خمتلف  يف  املهتمني  الطالب  وتكوين  ال�شتقبال  املوؤهلة  املوؤ�ش�شات 

املتعلقة بال�شرق االأو�شط.

وعلى الرغم من اأن عدد املخت�شني قليل جدا باملقارنة مع ما يوجد يف الواليات 
املك�شيك من  اإلى  يلجوؤون  الكثريين من الطالب  فاإن  االأمريكية وكندا،  املتحدة 
بلدان اأمريكا الالتينية من اأجل التخ�ش�ض يف �شوؤون ال�شرق االأو�شط، وبناء على 
ذلك البد من النظر اإلى خربة تعليم اللغة العربية يف املك�شيك كتجربة ناجحة 
ومتطورة من اأجل تخريج الطالب ال�شباب ليكونوا قادرين على ا�شتخدام اللغة 

العربية ومعرفة الثقافة العربية مبرور الزمن.

اللغة  انت�شار  اأن  هي  نربزها  اأن  لنا  ميكن  التي  االأخرى  اال�شتنتاجات  ومن 
الفنانني  من  الكثري  الأن  االأكادميي  امليدان  على  تقت�شر  ال  العربيتني  والثقافة 
وال�شحفيني والتجار يودون التعرف على جتربة تعلم العربية والتاريخ والفل�شفة 
ي�شك  اأحد  »ال  �شالح،  وليد  عن  ونقال  اخل�شو�ض  بهذا  والثقافة.  وال�شيا�شة 
اللغة  مثل  ثانية  لغة  وتعّلم  تعليم  يف  والثقافية  االجتماعية  العنا�شر  اأهمية  يف 

يف وقت الق�شة، االأ�شاليب اللغوية والبالغية، والرتاكيب النحوية، العنا�شر الثقافية، ا�شتهالل الق�شة، 
اأ�شكال ال�شتكمال الق�ش�ض، وغريها.

اإليه يف  بالرجوع   ١٤2=http://cele.unam.mx/actividades.php?evento الر�شمي  يف  املوقع  انظر 
١١ اأكتوبر 20١٤.
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العربية، و�شاأن اللغة العربية ال يختلف يف ذلك عن اأية لغة اأخرى لكونها وعاء 
متعّلم  اأي  على  ال�شعب  ومن  حمدد.  جمتمع  يف  ومنت  نتجت  حمددة  لثقافة 
قواعدها  معرفة  على  اقت�شر  هو  اإن  وتفا�شيلها  بدقائقها  يلم  اأن  اللغة  لهذه 
ذات  ومفاهيم  عنه من جوانب  تعرب  ما  على  التعرف  دون  وتراكيبها  واأ�شولها 
و�شيا�شية  وعلوم وح�شارة وظروف جغرافية  تاريخ  وثقايف من  اجتماعي  طابع 
املجتمعات  لدى  متاأ�شلة  اجتماعية  وممار�شات  وتقاليد  وعادات  واقت�شادية 

املتحدثة بهذه اللغة«)١(. 

لي�ض من ال�شهل عزل اللغة العربية عن اإطارها االجتماعي والثقايف، فهذه 
احل�شاري  الرتاث  من  كبريا  ر�شيدا  كيانها  حتمل  اللغات  من  كغريها  اللغة 
ثراء  اأكرث  اأ�شبحت  والتي  اللغة  هذه  ح�شن  يف  وترعرع  منا  الذي  واالإن�شاين 
اأكرث تلك العنا�شر ح�شورا وتاأثريا هو الدين  لتمثيلها هذا الرتاث، ومن بني 
لهذا  الر�شمية  اللغة  لكونها  اللغة  هذه  عن  ف�شله  ي�شعب  والذي  االإ�شالمي 
النبوي،  واحلديث  القراآن  وهي  التاأ�شي�شية  لن�شو�شه  التعبري  ولغة  الدين 
اأما  وا�شعا  بابا  تفتح  اأن  ميكن  عليكم«  »ال�شالم  اال�شالمية  التحية  فعبارة 
املدر�ض للحديث مع طالبه من غري الناطقني بالعربية عن ماهية هذا الدين 
مفيدة  معلومات  من  ذلك  وغري  العامل  يف  امل�شلمني  وعدد  وطقو�شه  وتاريخه 

لتكوين الطالب.

وعند تعليمهم االأعداد االأولية من �شفر اإلى ع�شرة، ميكن للمدر�ض اأن يتحدث 
اكت�شف علم  الذي  العامل اخلوارزمي  اأ�شل ال�شفر واخرتاعه من قبل  لهم عن 
اجلرب.  ولدى تعّلم الفعل »قراأ« ي�شتطيع املدر�ض اإيراد بع�ض م�شتقات هذا الفعل 
لدى  االأول  واحلفظ  القراءة  كتاب  لكونه  بذلك  �شمي  الذي  »قراآن«  كلمة  ومنها 
ـ  اأنتما  ـ  اأنِت  ـ  اأنَت  ـ  نحن  ـ  )اأنا  املنف�شلة  ال�شمائر  تعليمهم  ولدى  امل�شلمني، 

https://www. انظر:   ،20١٤ فرباير   20  ،UNAM-CELE ال�شخ�شية،  االت�شاالت  �شالح،   وليد    )١(
youtube.com/watch?v=WnGBQXSGWy4.
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لتلك  اخلا�شة  اال�شتعماالت  بع�ض  عن  يتحدث  اأن  للمدر�ض  ميكن  اأنتم...( 
ال�شمائر مثل ا�شتعمال �شمري اجلمع »اأنتم« يف التحدث مع املفرد بدافع املجاملة 

واالحرتام، اأو ا�شتخدام كلمة »ح�شرتَك اأو ح�شرتِك« بدال من »اأنَت واأنِت«.

تعليم  يف  نتبعها  التي  الطرق  على  القارئ  اطالع  هو  الن�ض  هذا  هدف  كان 
اأن نقول  الغربية فمن ال�شروري  النظر  العربية يف املك�شيك. ومن خالل وجهة 
تتبعها  التي  بالطريقة  يتاأثرون  الالتينية  اأمريكا  يف  واملدر�شني  الطالب  اإن 
فيها  تعم  كمنطقة  االأو�شط  ال�شرق  اقليم  تقدمي  االأمريكية يف  املتحدة  الواليات 
الفو�شى والتطرف والعنف بتاأثري »الطبع«، وهو ما يجعل الراأي العام املك�شيكي 
متاأثرا ب�شكل مبا�شر بتلك الطريقة يف التقدمي، ومع ذلك فاإن تكوين الدرا�شات 
االأفريقية االآ�شيوية يف اجلامعة املك�شيكية ويف جامعة اأوتونوما الوطنية باملك�شيك 
قد �شاهم يف اإيجاد نظرة خمتلفة عن العرب يف املك�شيك. نظرة حتاول تف�شري ما 
هو م�شرتك بني املك�شيك والعامل العربي كما يجري مع »التيانغي�ض« اأو االأ�شواق 
اللغة العربية  اإلى  اللغوي يعود يف الكثري منه  اأن ما�شينا  يف الهواء الطلق. كما 
القنيطرة«،  »الق�شر«،  »املخدة«،  مثل  »األ«  بـ  تبداأ  التي  الكلمات  تلك  جميع  يف 
وكذا ما�شينا املعماري يف الكثري من ال�شاحات وال�شوارع يف مدننا مثل ال�شاعة 

اللبنانية يف مركز مدينة املك�شيك اأو ك�شك جالية »�شانتا ماريا ال ريبريا«.

»مترين  منار�ض  لكي  فر�شة  وتوفر  التقارب  ت�شهل  العنا�شر  تلك  وجميع 
اخلارجية  ال�شور  وحتطيم  العرب  خالل  من  معكو�شة  �شورنا  لرنى  املرائي« 
والتي تر�شم عن العرب لي�ض يف املك�شيك فح�شب بل يف العامل اأجمع، وحقا نحن 
نعي�ض يف عامل لل�شور اأو لنقل اإننا يف ع�شر ال�شورة، وهذا يعني اأن املجتمعات 
وخا�شة املدنية منها قد ركزت على ا�شتخدام التكنلوجيا والتلفزيون واالأنرتنيت 
وغريها من الو�شائل التي هم�شت دور الكتاب والعنا�شر التقليدية للح�شول على 

املعلومات اخلا�شة بالواقع العاملي. 
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اإن خري ما ميكن اأن يتعلمه الطالب الذي يدر�ض لغة ثانية هو اأن ت�شبح لديه 
قدرة على التمييز والتفريق بخ�شو�ض االأفكار واالأحكام العامة التي تطلق وتتكرر 
فيما يتعلق بثقافة تلك اللغة. وال يكون ذلك اإال من خالل متلكه الأدوات التحليل 
الذكي والدقيق لالأخبار واملفاهيم والن�شو�ض وغري ذلك من اأجل االقرتاب اأكرث 
التحدث عنها  يتم  التي  املجتمعات  تلك  وواقع  املعلومات  تلك  فاأكرث من حقيقة 
يف كل تلك الوثائق. ولي�ض هناك اأي �شكل يف اأن العنا�شر االجتماعية والثقافية 
التي يتعرف عليها الطالب من خالل خمتلف الو�شائل التعليمية ترمي اإلى جعل 
الطالب على ات�شال مبا�شر بثقافة املجتمع الذي يتحدث اللغة املتعلمة كلغة اأم، 
من  بد  ال  بل  للمعلومات،  متلق  جمرد  الطالب  ي�شبح  اأال  اأي�شا  ال�شروري  ومن 
تنمية احل�ض النقدي لديه لكي يتمكن من التمييز بني الغث وال�شمني، بني ما هو 

واقع وما هو مزيف وكاذب)١(. 

بخ�شو�ض  النمطية  االأفكار  لبع�ض  تروج  التي  ال�شحفية  االأخبار  رمبا  وتكرث 
بع�ض الثقافات ومنها العربية، لذا فاإن تلك االأخبار والتقارير تكون مادة مالئمة 
واجلوانب  املبهمة  املفاهيم  وتو�شيح  الطالب  مع  والنقا�ض  والتحليل  للدر�ض 

الواقعية واملزيفة التي تظهر يف تلك الوثائق.

اإذا  منها  والتمكن  بها  االإملام  ي�شتطيع  ال  ثانية  لغة  اأية  متعلم  اأن  الثابت  من 
اللغة  تلك  ملتحدثي  والثقافية  االجتماعية  الظروف  على  قرب  عن  يطلعوا  مل 

االأ�شليني. 

وتعليم العنا�شر االجتماعية والثقافية ال ميكن ف�شله باأي �شكل من االأ�شكال 
و�شوتية،  و�شرفية  نحوية  كرتاكيب  املحددة  ب�شفتها  نف�شها  اللغة  تعلم  عن 
بالثقافة  �شلة  ذات  مفاهيم  بتعلم  يبداأ  والطالب  ببع�شه،  متداخل  فكالهما 
املدر�شني  من  وهناك  اللغة،  بهذه  الت�شاله  االأول  اليوم  منذ  العربيني  واملجتمع 

)١(  �شالح، وليد. »العنا�شر االجتماعية والثقافية يف تعليم العربية«، جامعة اأوتونوما مبدريد، مدريد،عام 
20١2، �ض ١١.
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بهدف  والثقافية  االجتماعية  املعلومات  لتلك  حمددة  �شاعات  تعيني  يف�شل  من 
تقريب الطالب ب�شورة اأ�شرع واأكرث فعالية مقارنة مع اأ�شلوب تعلمها من خالل 

تعّلم اللغة نف�شها. 

اأمام املدر�ض و�شائل تعليمية متنوعة وغنية ميكن من خاللها التعر�ض  تتوفر 
�شبكة  اأ�شبحت  فقد  واالجتماعي،  الثقايف  الطابع  ذات  واملعلومات  للمفاهيم 
من  الطالب  فيه  يرغب  ما  كل  عن  للبحث  الفعالة  الو�شائل  اأهم  من  االإنرتنيت 
تاريخية وجغرافية  بها من معلومات  يتعلق  العربية وكل ما  ثقافة  معلومات عن 

وح�شارية وعلمية واقت�شادية و�شيا�شية وغريها. 

املعلومات؛  تلك  على  للح�شول  الوحيد  ال�شبيل  لي�ض  االإنرتنيت  اأن  غري 
امل�شموعة  واالأخبار  املكتوبة  الن�شو�ض  مثل  اأخرى  كثرية  بدائل  هناك  الأن 
وال�شحف واملجالت واملن�شورات ال�شياحية وال�شور والن�شو�ض االأدبية واالأفالم 
وامل�شل�شالت واملو�شيقى واالأغاين وغري ذلك كثري، ومن اأف�شل الو�شائل الفعالة 
املدر�ض  مب�شاعدة  �شواء  اأم،  كلغة  العربية  متكلمي  مع  مبا�شرة  االت�شال  هي 
بدعوته الأفراد من متكلمي هذه اللغة اإلى قاعة الدر�ض للتحدث مع الطالب، اأو 
مببادرة فردية من جانب كل طالب لالت�شال ب�شخ�ض متحدث للعربية والتحاور 

معه ولتبادل االآراء واالأفكار. 

ومن ال�شروري اأن تتكون لدى الطالب القدرة النقدية الكافية لغر�ض التمييز 
والتي  يقروؤها  اأو  ي�شمعها  التي  املعلومات  يخ�ض  فيما  واخلاطئ  ال�شحيح  بني 
يف  املعلومات  تلك  تقدمي  من  الغر�ض  فلي�ض  يتعلمها،  التي  اللغة  بثقافة  تتعلق 
فتح  هو  بل  املدر�ض،  به  يوؤمن  مبا  اقناعهم  وحماولة  الطالب  تلقني  هو  الق�شم 

اأعينهم وتنمية ملكة النقد البناء عندهم. 

وقد يكون من نافلة القول اأن نوؤكد على اأهمية دور املدر�ض يف كل هذه العملية، 
منوذجا  كونه  �شرورة  اإلى  وباالإ�شافة  التعليمية  للعملية  القائد  هو  فاملدر�ض 
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اأن يكون مهيئا وذا تكوين متني يف  الفكر وال�شلوك، فاإن من الالزم  يحتذى يف 
علمه ومنهجيته ومعرفته بطرق التدري�ض واتزانه من حيث عدم تع�شبه لفكرة 

اأو ملبداأ)١(. 

والتحدي االأكرب الذي يواجه املك�شيك هو تقربه من العامل العربي من خالل 
موؤلفني مك�شيكيني يعرفون هذا العامل وموؤلفني عرب يعرفون املك�شيك من اأجل 
مد اجل�شور اخلا�شة من خالل الرتجمة الثقافية بني ال�شعبني، وكما راأينا من 
خالل هذا الن�ض فاإن اجلامعات متثل بوؤرة ومركزا منا�شبا للحديث عن التاريخ 
للت�شجيع  االأدوات  جميع  اجلامعات  فلدى  نحتاجها،  التي  العالقات  بناء  بهدف 
والثقافة  وال�شيا�شة  املجتمعات  على  التعرف  وكذا  العربية  تعلم  على  والتحفيز 
كبري  بعدد  حماطة  هذه  كانت  اإذا  العربية  تعلم  ينفع  وال  الدولية،  والعالقات 
من ال�شور النمطية التي ن�شرت اأفكارا �شلبية حول العرب، وال بد من تعلم لغة 

العرب بهدف حتطيم واإزالة تلك ال�شور النمطية ولي�ض من اأجل تكرارها.

املك�شيك  يف  العربية  اللغة  درا�شة  حالة  باأن  نوؤكد  اأن  املمكن  فمن  واأخريا، 
اأوقاتهم،  لها  يخ�ش�شون  الذين  االأفراد  من  الكبري  للعدد  نظرا  م�شجعة 
اأخرى  اآ�شيوية  لغات  مع  يحدث  كما  بالتدريج  العربية  تعلم  على  الطلب  ويزداد 
الدكتوراه  ر�شائل  عدد  خالل  من  مل�شه  ميكن  ما  وهو  واليابانية،  ال�شينية  مثل 
باالإ�شافة  املك�شيكية،  اجلامعات  من  العديد  يف  العربي  العامل  عن  تقدم  التي 
اأخرى يف  بعد  �شنة  ي�شجلون  الذين  تن�شر والطالب  التي  والكتب  الن�شو�ض  اإلى 
براجمنا التعليمية واأ�شاتذتنا وباحثينا، على الرغم من قلة عددهم ولو ظاهريا 
باملقارنة مع بلدان اأخرى، فقد متكن هوؤالء جميعا من احلفاظ على م�شتوى رفيع 
البقعة من  العربية يف هذه  اللغة  العربي وخا�شة  العامل  تعليم كل ما يخ�ض  يف 

اأمريكا الالتينية. 

)١(  �شالح، وليدOp. Cit ......  �ض. ١2.
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اأمريكا  �شياقات  يف  اآ�شيا  والثقافات  اللغات  تعليم  يف  اال�شت�شراق  اآثار 
الالتينية. دقائق من املوؤمتر. CELE -UNAM، املك�شيك. عام 20١٣.

• دو�شيل، انريكي. فل�شفة التحرير. بوغوتا: جامعة �شانتو توما�ض، مركز 	
التعليم ا�شتعمار. االأرجنتني، عام ١980.

• وا�شتري 	 فرقادي�ض  ترييزا  حمادثات   . فيفا�ض  ا�شتري  و  اأنا  فرقادي�ض، 
فيفا�ض: اخلوف، Icaria، بر�شلونة، عام 20١٣.

• 	 La Jrefiyye Palestina: Literatura,.ربدان كارا�شكوزا، مونت�شريات
 Mujer y Maravilla: El ، Cuento Maravilloso Palestino de

،Tradición Oral. COLMEX املك�شيك ، عام 2003.
• تريان 	 دي  غوترييز  و  كنفاين  وغ�شان  كارا�شكوزا،  مونت�شريات  ربدان، 

اجنا�شيو، »يف جنازتي«، يف الدرا�شات االآ�شيوية واالأفريقية، املجلد ٣٣، 
العدد ٣ COLMEX، )١07(، �شبتمرب .. - دي�شمرب عام ١998.

• الفل�شفة 	 مو�شوعة   ،»)1917-2003( تابو�ض  ميوين  غري�ض.»بريا  رادا، 
املك�شيكية للقرن الع�شرين. جامعة م�شتقلة مرتوبوليتان. املك�شيك، عام. 

2009

• العربية. جملة 	 اللغة  وال�شيا�شة: ق�شية  الكتابة  وزيدان. نظم   ، زرواين 
مونتريي،  مونتريي،  دي   TECNOLOGICO  ،12 االإن�شانية،  العلوم 

عام 2002. 
• القاهرة، عام 	 الهالل،  العربية،دار  اللغة  اآداب  تاريخ  زيدان، جرجي.  
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.١957
• 	 “El albur: del simple retruécano a .شوليه، زاباتريو فران�شي�شكو�

 ،una visión utópico carnavalesca del mundo”

• يف Contribuciones desde Coatepec، عدد 2٣، يوليو اإلى دي�شمرب 	
عام 20١2.

• �شانتو�ض، بوافينتورا. ت�شفية ا�شتعمار املعرفة، واإعادة اخرتاع الكهرباء. 	
Trilce، جامعة االإر�شاد، جامعة اجلمهورية. اأوروغواي. 20١0.

• �شعيد، اإدوارد. اال�شت�شراق، البانثيون، نيويورك، عام ١978.	
• 	 Acatlán شامي، خاليد ورامو�ض، ديليا. مقدمة اإلى اللغة العربية، كلية�

العايل ، مركز لتعليم الدعم. �شيلي ، جامعة اأوتونوما الوطنية باملك�شيك 
)UNAM(، املك�شيك، عام 20١0.

• �شويري، ماريي. االأدبية العربية، وطريقة القراءة، القواعد االأ�شا�شية اأو 	
ح�شر الرتكة، الكوليجيو دي مك�شيكو، املك�شيك، عام 1966.

• �شواقي، روبن . مالحظات على نفي العبارات الفعل يف اللغة العربية، 	
العام  املك�شيك.  ال�شرقية،  الدرا�شات  مركز  مك�شيكو،  دي  الكوليجيو 

.١97٣
• االإجنليزية، 	 اللغة  اإلى  ال�شفر  العربية  �شعراء  ثالثة  روبن.  �شواقي، 

والدرا�شات االآ�شيوية واالأفريقية، 2٦.١، املك�شيك، ١98٤.
• )حمرر( 	 مي�شا  لوي�ض  يف  املجتمع«  تنوع  مدى  »حول  روبن.  �شواقي، 

ال�شعب يريد النظام اأن ي�شقط: اال�شطرابات االجتماعية وال�شراعات 
مك�شيكو  املك�شيك،  دي  الكوليجيو  االأو�شط،  وال�شرق  اأفريقيا  �شمال  يف 

�شيتي، عام 20١2.
• �شالح وليد. قرن من امل�شرح العربي )حمتوى امل�شرح التقليدي(. جامعة 	
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مدريد امل�شتقلة. مدريد، عام 2000.
• عام 	 مدريد،  االفتتاحية.   Ibersaf،االأول العربية  الور�شة  وليد.  �شالح 

.200١
• اختيار 	 امل�شروح  جها:  الدعابة  روح  الق�ش�ض  واآخرون.  �شالح،  وليد 

بلغتني، Ibersaf االفتتاحية، مدريد، عام 20١0.
• �شالح وليد. احلكايات العربية التقليدية،  Ibersaf االفتتاحية، مدريد، 	

عام 200٣.
• �شالح، وليد. »العنا�شر االجتماعية والثقافية يف تعليم العربية«، جامعة 	

اأوتونوما مبدريد، مدريد،عام 20١2، �ض ١2.
• فرياندو، اجنا�شيو. مقدمة يف تاريخ اللغة العربية: اآفاق جديدة. جامعة 	

�شرق�شطة، �شرق�شطة، عام 200١.
• عام 	 ليما،  م�شتقل،  افتتاحية  املقهورين.  بيداغوجيا  باولو.  فريري، 

.١97١
• اللهجة، 	 وبني  العربية:  واللغة  القراآن  موي�شي�ض.«  كار�شيا،  كاردونيو، 

االأو�شط واللغة العربية الف�شحى«. الدرا�شات االآ�شيوية واالأفريقية، ٤7 
)١(، COLMEX، املك�شيك. عام 20١2.

• 	 :  multiglossia اإجادة على الرغم من  كاردونيو، كار�شيا، موي�شي�ض.« 
دل  مارمي  يف  الف�شحى«   العربية  التكوين  يف  والو�شطى  العمية  اأهمية 
كارمن Luśnia و كارين بيت )حمرر(، بحوث وتعليم اللغات االأجنبية، 

مركز تعليم اللغات االأجنبية، UNAM، املك�شيك. عام 20١٣.
• كا�شتييل�ض، مانويل. ال�شخط واالأمل ال�شبكات: احلركات االجتماعية يف 	

ع�شر االإنرتنت. اليانزا التحرير. مدريد، عام 20١2.
• العلوم 	 امل�شتعمرة  واملعريف  االإ�شالموفوبيا  رامون.  كروزفوكيل،  
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االجتماعية، يف املجلة الدولية للفل�شفة االإ�شطرالب ، عدد ٦، بر�شلونة، 
عام 20١١ .

• كيفية 	 اأو  عي�شى  وفالديز  كاليد،  ال�شامي،  خو�شيه.  حبيب،  لوبيز 
ا�شتخدام القامو�ض يف اللغة العربية، جامعة اأوتونوما الوطنية باملك�شيك 

TVUNAM )UNAM( ،CELE، املك�شيك، عام 2005.

• فار�ض: 	 واآخرون،  األيخاندرا.  كولورادو،  جوميز  و  حبيب  لوبيز، 
الوطني  واملتحف  اإيران،  يف  الوطني  املتحف  من  كنوز  اجلنة:  �شظايا 

لالأنرثوبولوجيا، املك�شيك، عام 2007، �ض. ٣8٣.
• لوبيز حبيب، خو�شيه، »�شوق الثالثاء« ) من خالد ال�شاوي( يف جملد 	

الدرا�شات االآ�شيوية واالأفريقية، عدد٣ ،حدة تخزين 8    �شبتمرب، عام 
.2008

• لوطمان، يوري. Semiosphere. اختيار وترجمة من اللغة الرو�شية من 	
قبل دي�شيديريو نافارو،  بيت رئي�ض، مدريد. عام ١998.

• 	 »UNAM CELE هرييرا، ماريا يوجينيا، »تدري�ض اللغات االأجنبية يف
واملك�شيك.  زوت�شيميلكو  امل�شتقلة  اجلامعة   ، عدد٤7،  املجلد.  لقاء  يف 

دي�شمرب 200٦.

المواقع اإللكترونية
• املعهد الوطني للغات ال�شعوب االأ�شلية. كتالوج للغات ال�شكان االأ�شليني 	

يف املك�شيك
• بالرجوع 	  ،  http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf

اإليه يف ١١ اأكتوبر 20١٤.
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• 	http://ceaa.colmex. واأفريقيا  اآ�شيا  درا�شات  مركز  الر�شمي  املوقع 
mx، بالرجوع اإليه يف ١١ اأكتوبر 20١٤.  

• 	CELE- UNAM، http://cele.  20١٤-20١٣ ال�شنوي  التقرير 
unam.mx/documentos/informes/INFORME_ANUAL_

mayo2013_mayo2014.pdf ، بالرجوع اإليه يف ١١ اأكتوبر 20١٤

• 	http://www.ccemx.org/»العربية »املالمح  ملعر�ض  الر�شمي  املوقع 
rasgosarabes/index.htm  ، بالرجوع اإليه يف ١١ اأكتوبر 20١٤.

• 	http://www.. عمان،   ،2009-0٦-25 الد�شتور،  التحرير-  فريق 
  addustour.com/١5٤٣١

• مراجعة الكفاءة االأكادميية باللغة العربية. الو�شول اإليها نوفمرب 20١٤.                          	
اأكتوبر  يف٣0  اإليه  بالرجوع   ،http://www.arabacademy.com/alpt

.20١٤
• 	http://www. املك�شيك،  يف  اللبناين  املركز  الر�شمي   املوقع 

centrolibanes.org.mx، بالرجوع اإليه يف 2١ اأكتوبر 20١٤.   

• بالرجوع 	  ،  http://www.ktateb.com/% KTATEB الر�شمي   املوقع 
اإليه يف ١١ اأكتوبر 20١٤ 
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الخاتمة
اأ�شرف  وال�شالم على  وال�شالة  االإ�شدار،  اإخراج هذا  ي�شر  الذي  احلمد هلل 

االأنبياء واملر�شلني، وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، اأما بعد:- 

وتو�شيات  نتائج  اإليه من  تو�شلت  البحوث، وما  ملا حوته هذه  فهذا خمت�شر 
على النحو االآتي:

املتحدة  الوليات  يف  العربية  اللغة  تعليم  واقع  الأول:  البحث 
الأمريكية: عر�ض وتقومي.

لغري  وتعليمها  العربية  اللغة  تعليم  واقع  م�شهد  ويحلل  البحث  هذا  يعر�ض 
تعليم  اأن  ح  ويو�شّ االأمريكية،  واملوؤ�ش�شات  واملعاهد  اجلامعات  يف  بها  الناطقني 
يف  متعددة  دوافع  ولالأمريكيني  االأهداف،  وا�شح  بداياته  يف  كان  العربية  اللغة 
تعلمها، واأن اأول جامعة اأمريكية بداأت بتدري�ض اللغة العربية هي جامعة بيل، ثم 
�شارت اللغة العربية بعد اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب لغة �شيا�شية وهدفا 
واأ�شبحت  اللغة،  هذه  يتعلمونها  ملن  احلكومية  الوظائف  وزادت  اإ�شرتاتيجيًا، 
م�شروعًا حكوميًا وهدفًا �شهاًل يرتزق منه العاطلون، واأدى هذا اإلى كرثة امل�شاكل 

املرتبطة بتعليم اللغة العربية يف الواليات املتحدة االأمريكية.

البحث الثاين: جتارب قيا�ض الكفاءة يف اللغة العربية يف الوليات 
املتحدة الأمريكية.

اأ�شار فيه الباحث اإلى اأن القائمني على تعليم اللغة العربية يف الواليات املتحدة 
ي�شعون اإلى رفع تعليمها واختبارها اإلى م�شاف اللغات العاملية االأخرى، واأنها مرت 
مبراحل عديدة كغريها من اللغات متاأثرة باالجتاهات اجلديدة التي و�شلتها من 
انعك�شت  املوؤثرات  هذه  واأن  الثانية،  اللغات  وتعليم  اللغوية  والتداولية  اللغة  علم 
على تقييم الكفاءة يف العربية، وكان على راأ�ض املوؤثرات عن�شران هامان اأولهما: 
اللغات وتقييمها منذ  بتعليم  التحول النظري الذي بداأ يلقى قبوال لدى املعنيني 
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ثمانينات القرن الع�شرين، وثانيهما: مفهوم الكفاءة اللغوية وم�شتوياتها، وتناول 
هذا الف�شل هذين املفهومني املف�شليني، ثم عر�ض بع�ض االختبارات املتوفرة يف 

الواليات املتحدة، واأخريا تناول عملية اختبار الكفاءة ال�شفوية بالتف�شيل.

تعليم  يف  املتبعة  والجتاهات  والآليات  املناهج  الثالث:  البحث 
اللغة العربية يف الوليات املتحدة الأمريكية و�شبل تطويرها. 

تناول فيه الباحث مناهج اللغة العربية يف الواليات املتحدة ومقوماتها االأربعة: 
االأهداف، واملادة التعليمية، وطرق التعليم، واملنتج اللغوي وتقييمه، ووقف عند 
الكفاءة  تطوير  نحو  التوّجه  وخا�شة  احلديثة،  العربية  اللغة  مناهج  توّجهات 
اللغوية للمتعلمني وتنمية مقدرتهم على ا�شتخدام اللغة العربية يف مواقف حتاكي 
احلياة اليومية، وعلى بع�ض التحّديات التي حتول دون حتقيقها االأهداف والنتائج 
املن�شودة، كما ي�شري البحث اإلى بع�ض ال�شُبل التي ميكن من خاللها اإغناء مناهج 
اإلى مواد  الو�شول  و�شهولة  التكنولوجيا احلديثة  تطور  العربية، خا�شة مع  اللغة 

لغوية وثقافية م�شتمّدة من الواقع العربي احلايل.    

يف  العربية  اللغة  تعليم  تواجه  التي  التحديات  الرابع:  البحث 
الوليات املتحدة الأمريكية.

تدري�ض اللغة العربية للناطقني بغريها يف الواليات املتحدة االأمريكية قد �شاهم 
م�شاهمة بالغة يف تعريف االأمريكيني بثقافة املنطقة، وَفَتَح اأبوابًا كثرية للتعاون 
ال�شنوات  به يف  االأمريكيني  امل�شوؤولني  اهتمام  بعد  واحلوار بني اجلانبني خا�شة 
االأخرية وهو االآن يواجه م�شكالت وحتديات كبرية من اأبرزها: االزدواجية اللغوية 
وغياب دور املوؤ�ش�شات واملنظمات العربية، و�شعف االأبحاث العملية والدرا�شات 
التطبيقية التي توؤطر العملية التعليمية، والنق�ض احلاد يف عدد املعلمني املوؤهلني، 
وعدم  دائم،  وب�شكل  مهنية  بطريقة  القائمة  العربية  اللغة  برامج  تقييم  وعدم 

تطوير مناهج تدري�ض اللغة العربية للناطقني بغريها.
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الوليات  يف  العربية  اللغة  تعليم  تطوير  �شبل  اخلام�ض:  البحث 
املتحدة الأمريكية.

حتدث فيه الباحث عن نظرة املجتمع االأمريكي اإلى اللغة العربية على اأنها لغة 
اأهمية  لغة حرجة متثل  اأنها  يرون  املتخ�ش�شني  واأن  احل�شا�شية،  �شديدة  مهمة 
اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب  ق�شوى لالأمن القومي االأمريكي خا�شة بعد 
200١، ويلقي هذا البحث ال�شوء يف ف�شله االأول على بع�ض االإح�شائيات التي 
تو�شح مكانة اللغة العربية بني اللغات االأخرى يف اأمريكا، وعلى التحديات التي 
معلمي  تطوير  عن  حتدث  الثاين  الف�شل  ويف  العربية،  اللغة  م�شرية  تعوق  قد 
اللغة العربية باأمريكا واملناهج امل�شتخدمة، ويف الف�شل الثالث عن كيفية تطوير 
الربامج، ويف الرابع حديث عن تطوير اأ�شاليب تدري�شها، اأما الف�شل اخلام�ض 

فقد ذكر فيه �شُبل تطوير البحث العلمي.

البحث ال�شاد�ض: جتربة تعليم اللغة العربية يف املك�شيك: عر�ض 
وتقومي.

تك�شف هذه الدرا�شة عن جتربة تعليم اللغة العربية يف املك�شيك يف ال�شنوات 
املوؤ�ش�شات  يف  العربية  اللغة  التعليم  تطوير  حول  وتتكلم  املا�شية،  اخلم�شني 
وتناولت  فيها،  الكبار  املتخ�ش�شني  بع�ض  من  والعمل  البالد  يف  الرائدة 
 ١١ بعد  املك�شيك  يف  العربية  اللغة  والطالب  االأ�شاتذة  تواجه  التي  التحديات 
العربي  العامل  عن  النمطية  ال�شور  من  التدريجي  والظهور  �شبتمرب200١ 
الن�ض  ي�شف  املك�شيكية  التجربة  مثال  ومع  الدولية،  ال�شحافة  يف  واالإ�شالمي 
تعليم اللغة العربية يف �شياقات اأمريكا الالتينية من خالل العنا�شر االجتماعية 
بع�ض  يف  املوجودة  اال�شت�شراقية  ال�شورة  وبدون  النقدي  والتفكري  الثقافة  مثل 

املوؤ�ش�شات االأكادميية يف العامل.  

واأ�شاأله  ثماره،  اآتى  قد  العمل  هذا  يكون  اأن  القدير  العلي  اهلل  اأ�شاأل  واأخريًا 
ال�شداد والتوفيق فيه، اإنه ويل ذلك والقادر عليه.
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