
 



مباحث لغوية 7

تجارب تعليم اللغة العربية 
في أوروبا 
عر�ض وتقومي

ت�أليف :
ال����ع����ب����ي��������������دي ب�����������ش�����ر  د. 
اخل��ل��ي��ف��ة ����ش���ال���ح  ب����ن  ول���ي���د  د. 
ماي�����������������������������زل �شيب�شتيان  د. 
م�������ول ف�����������������������ان  م��������ارك  اأ.د. 
ال�������������زوم ع�����ب�����������دامل�����ل�����ك  د. 
ع��م�����ش��ة اأب������و  ح�����ش��ن  خ���ال���د  د. 

حتـــريــر:
د. بدر بن نا�صر اجلرب



        مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدوىل خلدمة اللغة العربية، 1436هـ
فهر�شة مكتبة امللك فهد الوطنية اأثناء الن�شر 

العبيدي ، ب�شري
جتــــارب تعليــــم اللغة العربيــــة يف اأوروبا ، عر�ض وتقــــومي . / ب�شري العبيــــدي واآخرون. - 

الريا�ض ، 1436هـ
292 �ض ؛ 17 × 24 �شم  ) مباحث لغوية ؛ 7(

ردمك 0- 6  ـ 90626 ـ 603 ـ 978
1-  اللغة العربية - تعليم  )لغري الناطقني بها(         2- التعليم- اأوروبا    

ب- ال�شل�شلة   اأ.العنوان 
1436/3334 ديوي  418،24      

حقوق الطبع والن�شر حمفوظة
الطبعة الأوىل

1436ه� / 2015م

�شل�شلة من الإ�شدارات التي تعالج ق�شايا لغوية متنوعة

مدير امل�شروع :
اأ. خالد بن اأحمد الرفاعي

اإ�شراف :
د.عبداهلل بن �شالح الو�شمي

ح



3

جت�����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي اأوروب�����ا 





5

جت�����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي اأوروب�����ا 

كلمة المركز

يجتهـــد مركـــز امللـــك عبداهلل بـــن عبدالعزيـــز الـــدويل خلدمة اللغـــة العربية 
يف العمـــل يف جمـــاالت متعددة حتقق تعميـــق الوعي اللغوي علـــى امل�شتويات املختلفة 
)االجتماعيـــة والعلمية/ االأهلية والر�شميـــة( ؛ وذلك لل�شمو باللغة العربية، وتر�شيخ 
مناف�شتهـــا للغات احل�شارية يف العامل، وتعميق قيادتهـــا الدينية والتاريخية ل�شعوب 

�شتى يف اأنحاء املعمورة.

 وامتـــدادا لذلـــك. ين�شط املركز يف جمـــال الن�شر، م�شتقطبـــًا االأعمال العلمية 
اجلـــادة وفق الئحـــة معتمدة منّظمة لذلك، كما ين�شط يف جمـــال التاأليف من خالل 
ا�شتكتاب جمموعة كبرية من الباحثني ؛ لتاأليف عدد متنوع من االإ�شدارات النوعية 
املقـــروءة التي تعالـــج عنوانـــاٍت يقتن�شها املركز، ويلفـــت االنتباه اإليهـــا، ويعلن من 
خاللهـــا الفر�ـــض املمكنة خلدمـــة اللغة العربيـــة يف املجاالت املختلفـــة، ملّبيًا بذلك 
احلاجـــات التـــي يلم�ض املركز تطّلع املكتبة اللغوية العربيـــة اإليها، والفتًا االأنظار اإىل 
اأهميـــة التعمق فيهـــا بحثيًا، وا�شتك�شاف مـــا ميكن عمله تنفيذيـــًا يف هذه املجاالت. 
وي�شعـــد املركز بـــاأن ا�شتقطب يف املرحلة االأوىل من هذا امل�شـــروع ما يربو على مئتي 
عًا دائـــرة امل�شاركة حمليـــًا وخليجيا وعربيا واإ�شالميـــا وعامليا، ومنّوعًا  باحـــث، مو�شِّ
م�شـــارات البحـــث الرئي�شية والفرعية، ومنفتحـــا على كل ما من �شاأنـــه خدمة اللغة 

العربية بجميع الو�شائل واالأطر.   

وميّثـــل هـــذا الكتـــاب واحدا من الكتـــب التي �شـــدرت �شمن �شل�شلـــة )مباحث 
لغويـــة( يحتـــوي عددا من االأبحـــاث الأ�شاتذة مرموقني؛ ا�شتجابوا ملـــا راآه املركز من 

احلاجة اإىل التاأليف حتت هذا العنوان، وبادروا اإىل ذلك م�شكورين.
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وتـــوّد االأمانـــة العامـــة اأن ت�شيد بجهد ال�شـــادة املوؤلفني، وجهد حمـــرر الكتاب، 
ومديـــر هـــذا امل�شروع العلمي علـــى ما تف�شلوا به مـــن التزام علمـــي ال ي�شتغرب من 
مثلهـــم، وقـــد ترك املركـــز للمحرر م�شاحة وا�شعـــة من احلرية يف اختيـــار الباحثني 
وو�شـــع اخلطة العلمية - بالت�شـــاور مع املركز -؛ �شعيـــًا اإىل حتقيق اأق�شى ما ميكن 
حتقيقه من االإفادة العلمية، مع االأخذ باالعتبار اأن االآراء الواردة يف البحوث ال متثل 
راأي  املركـــز بال�شرورة، ولكنها من جملـــة االآراء العلمية التي ي�شعد املركز باإتاحتها 
للمجتمـــع العلمـــي وللمعنيني بال�شاأن اللغـــوي لتداول الراأي ، وتعميـــق النظر، ونلفت 
انتبـــاه القـــارئ الكـــرمي اإىل اأن ترتيب اأ�شمـــاء املوؤلفني على الغـــالف موافق لرتتيب 
ل املحرر - م�شكورا-  اأبحاثهـــم يف الكتاب، وهي خا�شعة للروؤية املنهجية التـــي تف�شّ

باقرتاح خطتها.

وال�شكـــر والتقديـــر الوافـــر ملعـــايل وزيـــر التعليم امل�شـــرف العام علـــى املركز، 
الـــذي يحث على كل ما من �شاأنه تثبيت الهوية اللغويـــة العربية، ومتتينها، وفق روؤية 
ا�شت�شرافية حمققة لتوجيهات قيادتنا احلكيمة، وميتد ال�شكر ملعايل نائبه، ولل�شادة 

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

والدعـــوة موّجهة جلميـــع املخت�شني واملهتمـــني بتكثيف اجلهود نحـــو النهو�ض 
بلغتنا العربية، وحتقيق وجودها ال�شامي يف جماالت احلياة. 
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جت�����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي اأوروب�����ا 

المقدمة

احلمـــد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على خري خلق اهلل حممٍد وعلى اآله 
و�شحبه اأجمعني، اأما بعد:

فـــاإن للغة العربية اأثـــرًا م�شاهدًا يف بناء النه�شة العلميـــة االأوروبية؛ حيث اأفاد 
علماوؤها من علوم امل�شلمني يف الطب والفل�شفة والريا�شيات والكيمياء والفلك، ولها 
ف�شـــل ال ُينكر يف حفـــِظ الرتاث اليوناين؛ والأجل ذلك تاأ�ش�شـــت يف طليطلة اأول كلية 
للرتجمة عام 1130م برعاية االأ�شقف رميوند، وقرر جممع فيينا املنعقد عام 1311م 
اإن�شـــاء درو�ض للغة العربية يف روما وباري�ض وبولونيا واأك�شفورد، ويف عام 1530م بداأ 

)معهد القراء امللكيني( يف عهد امللك فران�شو بتخ�شي�ض درو�ض للغة العربية)1(.

واإن اختيـــار مو�شـــوع هذا االإ�شـــدار املو�شوم بـــ)جتـــارب تعليم اللغـــة العربية 
يف اأوروبـــا: عر�ـــض وتقومي( ليكت�شـــب اأهميته بالنظر اإىل االإقبـــال الكبري واالهتمام 
املتزايـــد يف كافة بلدان اأوروبا علـــى تعليم اللغة العربية، فهناك ما يزيد على خم�شة 
ُف اإىل تعلم  ع�شـــر مليـــون مواطٍن عربي مقيـــم واأوروبي من اأ�شل عربي جّلهـــم يت�شوَّ
اللغـــة العربية التـــي يعدونها عاماًل اأ�شا�شيـــًا يف حفاظهم على هويتهـــم االإ�شالمية، 
وتوا�شلهـــم مع ثقافتهم االأ�شلية. وتعّلم اللغة العربية له اأثره يف توثيق ال�شالت، ويف 
تعزيـــز العالقات التجاريـــة واالقت�شادية بني الدول العربيـــة واالأوربية، ويف ت�شجيع 
احلـــوار بني احل�شـــارات والديانات، ويف تقوية العمل الدبلوما�شـــي االأوروبي العربي 

امل�شرتك، وهو اأحد عوامل االندماج والتكامل بني الثقافات االأوروبية وال�شعوب.

انظ���ر: فيلي���ب دي ط���رازي: تاريخ اللغة العربية يف اأوروبا، م�ؤ�س�س���ة هن���داوي، القاهرة، ط 2012م،   (1(
����ص 10، 16، ود. حمم���د املقداد: تاري���خ الدرا�سات العربية يف فرن�سا، �سل�سل���ة الكتب الثقافية لعامل 

املعرفة، الك�يت، ط 1992م، �ص77.
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 وللكتابة حول هذا املو�شوع يف هذا الإ�شدار اأهداف كثرة، اأبرزها:
• درا�شة واقـــع اللغة العربيـــة يف اأوروبا، والظروف التـــي تعي�شها، والوقوف 	

على احلاجات اللغوية ملتعلمي اللغة العربية فيها.
• االطالع على جتارب املوؤ�ش�شات واملراكز واجلامعات يف جمال تعليم اللغة 	

العربية وعر�شها، وتقوميها، واقرتاح البدائل املالئمة يف ذلك.
• تطوير الطرائق واالإ�شرتاتيجيات املتبعة يف تعليم اللغة العربية يف اأوروبا.	
• البحـــث عـــن �شبـــل تطوير اللغـــة العربيـــة يف اأوروبـــا، وفتح اآفـــاق البحث 	

والدرا�شة اأمام املتخ�ش�شني يف جمال تعليم اللغة العربية كلغة ثانية.
• درا�شـــة ال�شعوبـــات والتحديـــات التـــي تواجـــه اللغـــة العربيـــة يف اأوروبا، 	

واالإ�شهام يف اإيجاد حلول لها.

وملا ُكّلفت من مركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية مبهمة التحرير 
واالإ�شـــراف على هذا االإ�شدار ارتاأيت اأن تكون جلُّ مباحث هذا االإ�شدار عن عر�ض 
التجـــارب واخلربات يف تعليـــم اللغة العربية وتقوميها من عـــدة دول اأوروبية؛ وذلك 
لتكويـــن فكرة اأو�شع وروؤيـــة اأ�شمل عن اللغة العربية فيها مـــن حيث تاريخها وواقعها 

ومناهجها وم�شكالتها واآفاق تطويرها، واختري لذلك اأربعة باحثني وهم:
د. وليـــد �شالـــح اخلليفـــة للحديـــث عن: )جتربـــة تعليم اللغـــة العربية يف . 1

اإ�شبانيا: عر�ض وتقومي(.
د. �شبا�شتيـــان مايزل )Sebastian Maisel( للحديث عن: )جتربة تعليم . 2

اللغة العربية يف اأملانيا: عر�ض وتقومي(.
اأ. د. مارك فان مول )Mark van mol( للحديث عن: )جتربة تعليم اللغة . 3

العربية يف بلجيكا: عر�ض وتقومي(.
د. عبـــد امللـــك الـــزوم للحديث عـــن: )مناهـــج تعليـــم اللغـــة العربية بني . 4

النظريات املتطورة والتقليدية: التجربة الفرن�شية(.
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جت�����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي اأوروب�����ا 

ونظرًا الأهمية املناهـــج التعليمية وتاأثريها املبا�شر على املنظومة التعليمية   
فقد �شارك د. ب�شري العبيدي يف الكتابة عن: )مناهج تعليم اللغة العربية يف اأوروبا: 

امل�شكالت واحللول(.

وانطالقـــًا من اأهمية االإطار املرجعي االأوروبـــي امل�شرتك وال�شرورة امللحة   
الإدراج اللغـــة العربيـــة �شمن هـــذا االإطار بعـــد ا�شتيفائها لل�شـــروط واالآليات ح�شب 
املوا�شفـــات االأوروبية فقد ُكّلف د. خالد ح�شني اأبو عم�شة ليكتب يف البحث ال�شاد�ض 
حول: )�شبل تطوير تعليم اللغة العربية يف �شوء االإطار املرجعي االأوروبي امل�شرتك(.

ويف ختـــام هـــذه املقدمة اأزجـــي عظيم ال�شكـــر والثناء مل�شتحقـــه �شبحانه على 
اأف�شالـــه واآالئه، ثم اأ�شكر االأ�شاتذة الباحثني الذين اأ�شعدوين با�شتجابتهم الكرمية، 
واأقـــدم لالأ�شتاذ خالد بـــن اأحمد الرفاعي )مدير امل�شـــروع(، وللدكتور عبد اهلل بن 
�شالـــح الو�شمـــي )االأمني العـــام للمركز( خال�ـــضَ ال�شكر و�شادق الدعـــاء باأن ينفع 

بجهدهم، ويبارك لهم فيه.

كما ال اأن�شى اأن اأ�شيد باجلهود التي يبذلها مركز امللك عبد اهلل يف خدمة اللغة 
العربية، واإ�شهامه بدعمها وتعليمها، واهتمامه بها يف اأنحاء العامل، وعنايته بتحقيق 
الدرا�شـــات واالأبحـــاث ون�شرها، وتنظيـــم املوؤمتـــرات واللقاءات وحلقـــات النقا�ض، 
وتوا�شلـــه املثمر مع اجلامعـــات واملراكز الدولية يف حتقيق هـــذه الغاية 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.

ر  املحرِّ
د. بدر بن نا�شر اجلرب

ع�شو هيئة التدري�س بكلية اللغة العربية 
)الريا�س(
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البحث األول

مناهج تعليم اللغة العربية يف اأوروبا: 
امل�شكالت واحللول

د. ب�شر العبيدي)*( )1(

- رئي�ص املر�سد الأوروبي لتعليم اللغة العربية.  )*(
- كاتب وحما�سر وحملل يف جمال ح�ار الثقافات.  

- باح���ث يف جامع���ة ال�س�رب����ن يف باري����ص، يف جم���ال اللغ���ة والتفك���ر ل���دى امل�اطن���ن الأوروبي���ن   
املنحدرين من اأ�س�ل عربية.

- حا�سل على جائزة الإبداع الثانية يف م�سابقة عبد اهلل عبد الغني العاملية للإبداع الفكري.  
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جت�����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي اأوروب�����ا 

توطئة

اأهمية العربية يف الف�شاء الأوروبي :
مـــع دخول الب�شرية يف ع�شر جمتمعات املعرفة، وثورة االت�شال وانت�شار �شبكة 
املعلومـــات يف كل مكان، �شار تعلم اللغات االأجنبيـــة اأمرا حتميا ملن اأراد اأن يتوا�شل 
مـــع بقية جمتمعات العـــامل. كما اأن الت�شابـــق الدويل لرتويج اللغـــات وهيمنتها على 
الف�شـــاء املعريف مل يعـــد خافيا. من اأجل ذلك، مُتثِّل درا�شة واقع تعليم اللغة العربية 
يف اأوروبـــا وخمتلـــف املناهج والطرق امل�شتخدمة جزًءا ال غنـــى عنه يف اإطار م�شروِع 

النهو�ض ال�شامل بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

ن �شرحـــًا لتحديات هذا  وحتـــاول هـــذه الورقة اأن تكـــون خريطة طريـــق تت�شمَّ
غاتـــه العلمية والثقافية، وللُم�شكالت املختلفة املرتبطة بها، مع  املو�شوع، وبيانًا ملُ�شوِّ

بيان طرق حلِّها يف املدى املنظور وامل�شتقبلي.

وال بـــد مـــن ر�شم مالمـــح االإ�شكالية التـــي من �شاأنهـــا اأن ت�شاعـــد على تفكيك 
املو�شوع، وذلك عرب منهجّية دقيقة تنتقل من االأ�شباب اإىل النتائج، وتتقيَّد بالقواعد 

املُتعاَرف عليها يف التحليل واال�شتنتاج.

ومُيِكـــن ت�شخي�ـــض الواقع امل�شـــار اإليه باالعتمـــاد على قاعـــدة ُمعطيات وا�شعة 
ت�شمل م�شاألتني مركزّيَتني :

امل�شاأل��ة الأوىل : متعلقة بواقع االندماج يف املجتمعات االأوروبية بهَدف التفاُعل 
الالزم لتحقيق الذات من خالل العمل وما ُيالزمه من حقوق وواجبات، ولقد اأ�شبح 
ا�شتقرار العرب وامل�شلمني يف الف�شاء اجلغرايف االأوروبي واقعا غري قابل للنكران اأو 

للرتاجع.
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امل�شاأل��ة الثاني��ة : اجتاه امل�شلمني االأوروبيـــني اإىل احلفاظ على الثقافة االأ�شلية 
العربية االإ�شالمية التي ت�شمن متا�ُشك الذات وتواُزنها الالِزَمني الإثبات وجودها يف 
الو�شط االجتماعي واحل�شـــاري اجلديد، ولقد ات�شح للجميع اأن احلفاظ على اللغة 
العربية هو مطلب ملح لكل امل�شلمني، �شواء للمواطنني من اأ�شل عربي، اأو للم�شلمني 

من اأ�شل اأعجمي.

ينجـــم عن هاَتني امل�شاألتـــني م�شروعان ُمتوازيان ُي�شـــّكالن روؤية اأغلب املهتمني 
بق�شيـــة تعليـــم العربيـــة للناطقني بغريها: تعلُّم اللغـــة االأّم لبلد املواطنـــة اأو االإقامة 
واإتقانها وهو �شرط �شروري اأول، وتعلُّم اللغة العربية ب�شفتها لغة االنتماء الديني اأو 
الثقايف اأو احل�شاري وهو اإثراء للف�شاء االأوروبي املتعدد اللغات، ومتثل اللغة العربية 

طبعا ُلغة الرافد احل�شاري العربي االإ�شالمي.

مـــن هنا، نعتـــرب العربية مبثابـــة اخللية اجلذعيـــة للثقافة االأ�شليـــة التي على 
اأ�شا�شهـــا تت�شكل ال�شخ�شية االأوروبية ذات املنبت العربي االإ�شالمي، وال ميكن لنبتة 

اأن تن�شاأ يف حم�شن اإذا كانت مقطوعة اجلذور اأو مبتورة االأ�شول.

كيف يتم تعليم العربية يف الف�شاء الأوروبي)1( ؟
�شات احلكومية  ـــر تعليم وتعلُّم ُلغة بلد املواطنـــة اأو اللغة االأّم بو�شائل املوؤ�شَّ يتي�شَّ
ع بني  ـــا تعليم اللغة العربيـــة، َفيتوزَّ االأوروبيـــة التـــي تهدف اإىل حتقيـــق االندماج. اأمَّ
ة واجلمعيات التي  �شات اخلا�شّ �شات الّر�شمية يف كّل دولة من ُدَول اأوروبا، واملوؤ�شَّ املوؤ�شَّ
يقوم عليها عـــرب وم�شلمون )من معاهد، ومدار�ض، وجمعيات، ومراكز اإ�شالمية(. 
�شات احلكوميـــة االأوروبية هو تعليم غري اإلزامي، بل  وتعليـــم الل�شان العربي يف املوؤ�شَّ
هـــو اختياري، وياأتي ترتيب اختيار العربية يف البلدان االأوروبية التي ت�شمح بالعربية 

�شـــرح الدكتـــور اأحمد الدبابي، الباحـــث اجلامعي اأهم مرجعيـــات التعليم اخلا�ـــض باللغة العربية يف   (1(
فرن�شا يف مقالة له من�شورة يف موقع املر�شد االأوروبي لتعليم اللغة العربية، على الرابط التايل:

http://europarabic.org/wp-content/uploads/201301//teaching_arabic.pdf
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ب�شفتهـــا لغة اختياريـــة، يف املرحلة ما قبل اجلامعية، يف ن�َشـــق اللغات احلّية االأوىل 
�ض العربية يف اجلامعات االأوروبية �شمن نوعني من الفروع: والثانية والثالثة، وُتدرَّ

• فروع عاّمة تت�شّمن مواّدها التدري�شية علم االأ�شوات، والنحو، والرتجمة، 	
وعربيـــة االأعمـــال، وال�شحافـــة، واملبـــادئ االأوىل لـــالأدب العربي القدمي 
واحلديـــث، وتاريخ احل�شارة االإ�شالمية، واللهجات )املغربية، وامل�شرقّية، 

وامل�شرّية(.

• �شيـــة كالرتجمـــة حيث تكـــون العربية واحدًة من عـــّدة ُلغات 	 فـــروع تخ�شّ
اأجنبيـــة ُي�شتَغل على ُم�شطلحاتها يف جمال ُمعـــنيَّ )ال�شيا�شة واالقت�شاد، 

القطاع امل�شريف، ال�شريفة االإ�شالمية، الت�شويق... الخ(.

ة ربحية  �شات خا�شّ اأمـــا يف املجال اخلا�ض، فيتوّزع تعليم اللغة العربية بني موؤ�شَّ
وغـــري ربحية، بع�شها يقت�شر على تعليم الكبار مـــن اأجانب، وعرب وم�شلمني عرب 

غار والكبار . وغري عَرب، وبع�شها يقت�شر على تعليم ال�شغار، وبع�شها ُيعلِّم ال�شِّ

ولكـــنَّ هذا التعليـــم الذي ُيراعي رغبـــات املُتعلِّمني واأغرا�شهم مـــن تعلُّم اللغة 
دة، مّما ُيراِكم  د، ولي�شت لـــه مرجعية تربوية حُمـــدَّ العربيـــة ال يخ�شع ملنظـــور موحَّ
امل�شاعـــب املنهجيـــة والتاأهيليـــة والتعليمية على ال�شـــواء، وهذا هو مو�شـــوع الورقة 

البحثية التي نحن ب�شددها.

ومـــن اأجـــل فهم هـــذه االإ�شكاليـــة، يجـــدر اأن نفهم االإطـــار الزمـــاين واملكاين 
واالإن�شـــاين اخلا�ض بهذا النوع من التعليم يف اأوروبا، مع تفكيك االإ�شكاليات املرتتبة 
عن تعدد اأمنـــاط احل�شور العربي االإ�شالمي وتاأثري ذلك يف اجلوانب املتعلقة بتعدد 

املناهج والطرق امل�شتخدمة، وما ي�شببه ذلك من اإ�شكاليات.
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الفصل األول

العربّية يف العامل ويف اأوروبا، وتعّدد املناهج الّتعليمّية والتعّلمّية.

مكانة العربية بن اللغات العاملية
منـــذ فجر التاريـــخ االإن�شاين، تبذل الـــدول واملجتمعات الب�شريـــة واحل�شارات 
املختلفـــة كل غـــاٍل ونفي�ٍض مـــن اأجل جعل األ�شنتهـــا هي املهيمنة يف املقـــام االأول من 
حيـــث عدد امل�شتخدمني، يف حميطهـــا ويف العامل، ذلك اأنه كلما كانت لغة قوم اأو�شع 
انت�شـــارا، كان التاأثري احل�شاري والثقايف واالقت�شادي والعقائدي الأولئك القوم تبعا 
لذلـــك، حتـــى اإنه اأهـــل الدرا�شات اللغوية املقارنـــة تكلموا عن وجود مـــا �شّموه لغات 
"عمالقة واأقزام"))). ورغم اأن القراآن الكرمي ن�ّض على اأن اختالف االأل�شن واالألوان 
مـــن اآيات اهلل تعـــاىل يف الكون)))، مما يوؤ�ش�ض الحرتام التعـــدد والتنوع اللغوي عند 
الب�شـــر، فـــاإن الهيمنة اللغوية كانت وما تـــزال جوهر ال�شيـــادة ومظهرها االأبرز بني 
ال�شعوب. ذلك اأنه من امتلك هيمنة الل�شان، فقد امتلك، اأو كاد، زمام فكر االإن�شان.

اأّمـــا عن الل�شـــان العربي، فقـــد ا�شتمرت العربيـــة على مدى قـــرون طويلة لغة 
ح�شـــارة حا�شنـــة للتنوع الثقـــايف، - ول�شان توا�شـــل -اإن�شاين واإبداعـــي على جميع 
امل�شتويـــات، ولقد كان الل�شان العربي الف�شيح هو الل�شان العاملي االأول امل�شتخدم يف 
العلـــوم واملعارف طيلة احلقبة املعروفة عنـــد الغربيني بالقرون الو�شطى ))) ، ي�شهد 
بذلـــك اخل�شوم قبل االأ�شدقاء، نظرا ملا كان للمكتبـــات الكربى ولبيوت احلكمة يف 

)1)  هارم���ان )هارل���د)  : "تاري���خ اللغ���ات وم�س���تقبلها ع���امل بابل���ي"، ترجم���ة �س���امي �س���مع�ن، املجل�ص 
ال�طني للثقافة والفن�ن والرتاث، الدوحة قطر، الطبعة الأوىل، 2006، �ص 113 وما يليها.

ْلَعامِلَِن "الروم : 22. نَّ يِف َذِلَك لآَياٍت ِلّ َمَ�اِت َوالأَْر�ِص َواْخِتلُف اأَْل�ِسَنِتُكْم َواأَْلَ�اِنُكْم اإِ "َوِمْن اآَياِتِه َخْلُق ال�سَّ  (2(
احل�شني ) �شليم (  : "األف اخرتاع واخرتاع" موؤ�ش�شة العلوم والتكنولوجيا واحل�شارة، اململكة املتحدة،   (3(

�شنة 2005
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بغـــداد والقريوان وقرطبة وغريها من املدن العربية من اأ�شداء، حتى اأنه ُعرف عن 
بع�ض اأبناء النبالء وبطانة احلّكام واالأمراء يف البالد االأوروبية، اأنهم كانوا يتباهون 

بينهم باإجادة اللغة العربية، وي�شافرون اإىل البالد االأندل�شية لتعلم العربية.

ورغـــم كل العراقيل املعا�شرة التي تعرت�ض �شبيل انت�شـــار الل�شان العربي، فاإن 
العربيـــة توا�شـــل تو�شعهـــا يف اأنحاء العـــامل يف الوقت الراهن، خا�شـــة يف ظل وجود 
تعـــداد �شكاين يبلغ مليارا ون�شف مليار من امل�شلمني. ولوال الظروف العامة ال�شعبة 
وانت�شار اال�شطرابات ال�شيا�شية املزمنـــة واالإهمال ال�شائد يف اأغلب البالد الناطقة 
بالعربيـــة، ملـــا كان من �شك يف اأن العربية رمبا كانـــت يف و�شع اأف�شل بكثري مما هي 
عليـــه يف هذا الزمان. وبح�شب العديـــد من الدرا�شات واالإح�شائيـــات، فاإن الل�شان 
العربـــي يف الوقت الراهن هو يف ترتيب عاملي يـــرتاوح بني الرابع اأو اخلام�ض)))، يف 
تناف�ض مبا�شر مع اللغة االإ�شبانية، من حيث عدد امل�شتخدمني كلغة اأوىل، وذلك وفق 
مـــا ورد من اإح�شائيات متعددة ومتقاربة )))، مـــن من�شورات خمتلفة ملنظمة االأمم 
املتحدة وجامعة الدول العربية. اإال اأنه بالنظر اإىل الفارق الكبري يف عدد م�شتخدمي 
العربيـــة كلغة ثانيـــة يف العامل االإ�شالمي، فمـــن باب املو�شوعيـــة واالإن�شاف ترتيب 
العربيـــة يف املرتبة الرابعة عامليا، بدل االإ�شبانيـــة. وننّوه هنا اإىل اأن الرتتيب العاملي 
املعتمـــد هو من حيث عدد امل�شتخدمـــني لكل ل�شان كلغة اأوىل، لكـــن العدد التقريبي 
للم�شتخدمني، �شواء ب�شفتها لغة اأّم اأو ب�شفتها لغة ثانية اأو ثالثة ال يحوز على اتفاق 
جـــّل الدار�شـــني واملتخ�ش�شـــني. اإال اأن اأغلب االأرقام املن�شورة تتفـــق يف العموم على 
الرتتيـــب املبني يف اجلدول التايل، رغم عدم االتفاق على عدد ماليني امل�شتخدمني، 

بح�شب امل�شادر:

ماركو) ريت�شارد( )Richard Marcoux(، تقرير املر�شد ال�شكاين االإح�شائي للف�شاء الفرنكوفوين   (1(
l’Observatoire démographique etstatistique de l’espace francophone ODSEF،  

 ص11.  منشورات الموقع الشبكي للمرصد على الرابط التالي :
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/espaces_linguistiques.pdf
(2( ((League of Arab States, Arab Countries, Figures and Indicators,Second 

Edition, 2010.
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جدول رقم 1

 ترتيب انت�شار اللغات يف العامل

م�شتخدمة لغة اللغةترتيب
اأوىل )مليون(

م�شتخدمة لغة 
ثانية )مليون(

جمموع امل�شتخدمن
)مليون(

875_875املاندارية ال�شينية01
370300670الهندية النبالية02
3609001260االإجنليزية03
352540892العربية04
35070420االإ�شبانية05
260_260املالوية06
203_203الربتغالية07
200300500الفرن�شية08
185_185البنغالية09
170122292الرو�شية10
122_122اليابانية11
12090210االأملانية12
90_90البنجابية13
76_76اجلافانية14
7055125االإيطالية15

امل�شدر: جمعت االإح�شائيات من م�شادر متعددة ومتقاربة )1(.

ووفـــق من�شورات جامعـــة الدول العربيـــة )2(، فاإن اللغة العربيـــة م�شتخدمة يف 

(1( Weber( George) : « the Word's 10Most Influential Languages”, AATF 
National  Bulletin, Vol. 24, No. 3 (January 1999( بالموقع:

https://www.frenchteachers.org/bulletin/articles/promote/advocacy/useful/
toplanguages.pdf

(2( League of Arab States, Arab Countries, Figures and Indicators,Second 
Edition, 2010.
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الوقـــت احلايل من طـــرف 352 مليون �شخ�ض يف العامل، مبا ميثل حوايل 5، 2 %من 
عدد �شكان االأر�ض، ون�شبة مهمة بالنظر اإىل عدد اللغات البالغ حوايل �شتة اآالف لغة 

يف العامل، اأغلبها ينقر�ض لفائدة لغات اأوروبية.

اإال اأن االأرقـــام ال ينبغـــي اأن تخفـــي الواقـــع االإن�شـــاين املت�شم بالتنـــوع والتعدد 
واالختالف. فكما توجد اختالفات داخل البالد العربية ذاتها، فاإن احل�شور العربي 

االإ�شالمي يف اأوروبا يت�شم هو االآخر بتنوع كبري، تف�شره اأ�شباب ذاتية ومو�شوعية.

تعدد اأمناط احل�شور العربي الإ�شالمي يف اأوروبا :
اإن العناية اخلا�شة بالف�شاء االأوروبي تكت�شي اأهمية بالغة، نظرا لكون احل�شور 
العربـــي االإ�شالمي يف اأوروبا ميثل ظاهرة تاريخية فريدة من نوعها يف اإطار العالقة 
بـــني امل�شلمني والغربيـــني. فعلى طـــول الفرتات التاريخيـــة املا�شية، كانـــت العالقة 
االأوروبية االإ�شالمية ت�شوبها احلروب وال�شراعات واملواجهات بني احل�شارتني، اإىل 
اأن جـــاءت حقبـــة اال�شتعمار املبا�شر، وما نتج عنها مـــن هجرة عدد كبري من العرب 

وامل�شلمني لال�شتقرار النهائي يف الف�شاء االأوروبي.

والأن املناهـــج التعليميـــة يف حقيقتهـــا هـــي انعكا�ـــض للبيئـــة وللفهـــم ولل�شيـــاق 
التاريخي واجلغـــرايف لوا�شعي تلك املناهج وتطبيقها، فاإنـــه من ال�شروري التذكري 
باأهـــم العنا�شر املكونة للح�شور العربي االإ�شالمي يف اأوروبا، من اأجل فهم االأ�شباب 
العميقـــة لتعدد مناهـــج تعليم اللغة العربية وتعلمها، حرّي بنـــا اإذن اأن نفكك طبيعة 

احل�شور العربي االإ�شالمي يف اأنحاء اأوروبا، من خالل النقاط التالية:

اأول: يف املجمـــوع العام للم�شلمني املتواجدين يف االأرا�شي االأوروبية، �شواء تلك 
البـــالد املن�شوية يف اإطار االحتـــاد االأوروبي اأو خارجه، يبلغ عـــدد امل�شلمني املعنيني 
مبا�شرة بتعليم اللغة العربية ب�شفتها لغة اأجنبية حوايل ثالثني مليونا من امل�شلمني، 
مبـــا فيهم م�شلمي البو�شنـــة والهر�شك و األبانيـــا، واأتراك اأملانيا. اأمـــا هجرة العرب 
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مـــن الوطن العربي والعـــامل االإ�شالمي اإىل اأوروبا، فقد كانت وفرية ومتنوعة جدا يف 
م�شادرها اجلغرافية)1( يف فرتة متاأخرة تاريخيا، خا�شة بعد انتهاء فرتة اال�شتعمار 
املبا�شـــر، ثم انتقل املهاجرون من و�شع اجلاليات، اإىل و�شع املواطنة الكاملة، وغري 
خـــاف اأن االنتقال اجلغرايف من حيز معريف عربي اإ�شالمـــي اإىل حيز غربي بثقافة 
مادية ذات مدار علماين، غري ديني قد اأحدث رجة نف�شية ومعرفية مدوّية لدى اأبناء 

العرب وامل�شلمني املهاجرين مبختلف فئاتهم.

ثاني��ا: يعاين امل�شلمـــون والعرب يف اأوروبا من �شورة منطيـــة �شلبية، وذلك من 
اأثـــر اجلهل املـــزدوج باملرجعيتـــني الغربية والعربية علـــى ال�شـــواء، زادت من حدته 
و�شائـــل االإعالم التي تتناول االأحداث العامليـــة بانحياز وا�شح �شد العرب وامل�شلمني 
وثقافتهـــم، اإ�شافة اإىل اجلهل املركب الذي ات�شمـــت به املفاهيم املختلفة �شواء لدى 

اأبناء العرب املهاجرين اأو لدى الغربيني اأنف�شهم .

ثالث��ا: �شببـــت امل�شـــاكل االقت�شاديـــة واالجتماعية �شعف االندمـــاج املجتمعي 
واالنكفـــاء على الذات. فمن اأكرب ما يعانيه اأبناء العـــرب املهاجرين م�شكلة البطالة 
ومـــا توؤدي اإليه مـــن تعميق الفجوة مع املجتمعـــات الغربية. فالبطالـــة اليوم ت�شرب 
الكثري من املجتمعات الغربية، ويعترب اأبناء املهاجرين العرب من الفئات اله�شة التي 
تتاأثر مبا�شرة بالتقلبات االقت�شادية نظرا لكون الذين ينجون من البطالة هم عادة 
اأ�شحاب ال�شهادات العليا والتخ�ش�شات ذات الرتكز العايل للمعارف واملهارات، اأو 

اأبناء الفئات االجتماعية التي ترث عن اآبائها االإمكانيات املادية الوفرية .

رابع��ا: ما زالت الدول االأ�شلية للمهاجريـــن متار�ض دورا اأ�شا�شيا يف التاأثري يف 
املواطنـــني االأوروبيـــني من اأ�شول عربيـــة واإ�شالمية. ويت�شح ذلـــك بجالء من خالل 
اإر�شـــال البعثات واالأ�شاتذة واملعلمـــني واالأئمة واملوؤطرين، مع توفـــري كتب ومقررات 

امل�س���لم�ن الأوروبي����ن ينح���درون م���ن اأك���ر من خم�س���ن جن�س���ية خمتلف���ة، غالبيتهم م���ن املغرب   (1(
العربي ومن تركيا واإفريقيا واآ�سيا .
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ومناهـــج، من اأجل العنايـــة باملهاجرين واحلفاظ على ح�ّض االنتمـــاء لديهم، وذلك 
الأ�شبـــاب ثقافيـــة اأو اقت�شاديـــة اأو �شيا�شية. فبع�ض دول املغـــرب العربي ت�شتفيد من 
مليـــارات التحويل املايل للعمـــال املهاجرين واأبنائهم، وحتر�ـــض اأ�شد احلر�ض على 
عـــودة هـــوؤالء املهاجريـــن اإىل بلدانهـــم االأ�شلية. من هنـــا، كان من �شمـــن املناهج 
واملقـــررات امل�شتعملة يف اأوروبا، وجود اجتاه لدى عدد من البلدان االأ�شلية يف ترويج 
مناهجهـــا ومقرراتهـــا الدرا�شيـــة يف اأو�شاط مهاجريها يف اخلـــارج، مع ما ينتج عن 

ذلك من اآثار معرفية وثقافية.

خام�ش��ا: على الرغم مـــن كل ال�شعوبات ال�شالف ذكرها، فاإن احل�شور العربي 
االإ�شالمـــي يف اأوروبا ميثل رهانا حقيقيا على امل�شتـــوى التاريخي. فهذا احل�شور هو 
فر�شـــة نـــادرة من اأجل االنتقال بالتواجد يف الغرب مـــن �شراع تغلب وقهر اإىل منط 
جديـــد قوامه التناف�ض علـــى قيم الف�شيلة واخلـــري، باملعيار االإن�شـــاين. وهي كذلك 
فر�شـــة من اأجـــل االإ�شهام يف احلد من �شلبيات املادية املفرطة كما تظهر اليوم جليا 
يف ع�شر ما بعـــد احلداثة، وذلك عرب قيام العرب وامل�شلمني باأعمال حمددة ت�شهم 
يف اإ�شفـــاء بعد اإن�شـــاين على املادية الغربية واحلد من جموحهـــا. كما اأن تواجد كل 
هـــذا العدد مـــن العرب وامل�شلمني ميكـــن ا�شتثماره بذكاء من اأجـــل م�شاعدة الوطن 
العربـــي يف جهوده التنموية خا�شة على امل�شتـــوى العلمي، عن طريق حركة مدرو�شة 
للرتجمـــة والنقـــل بعنايـــة فائقة يف �شبيـــل ن�شر العلـــوم والتقنيات واملعـــارف والقيم 

والفنون الرفيعة بني الوطن العربي والعامل الغربي.

اأما على امل�شتـــوى اللغوي الثقايف، ونظرا لتعدد اللهجات املحكية داخل اأو�شاط 
العـــرب املهاجرين، فمن الّرهانـــات املمكنة اأن ت�شبح اللغـــة العربية الف�شيحة هي 
اللغـــة التوا�شليـــة االأ�شا�شيـــة جلميع اأبنـــاء املهاجرين العرب وامل�شلمـــني، خا�شة يف 
ظـــل تعّدد لغـــوي اأوروبي يفوق الثالثني لغـــة. فرمبا ت�شمحل اللهجـــات وتتال�شى مع 
ال�شنـــني �شيئا ف�شيئا، وتبقى العربية هي لغـــة التوا�شل بني امل�شلمني االأوربيني، وهذا 
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�شيدعـــم مطلبا العرتاف باللغـــة العربية �شمن اللغات االأوروبيـــة. وعن طريق اللغة 
والثقافـــة، �شتكون املنا�شبة �شانحة ملزيد تعريـــف الغربيني يف اأوروبا بحقيقة الثقافة 
العربية االإ�شالمية وبجوهر الر�شالـــة التي يحملها الدين االإ�شالمي، ر�شالة الرحمة 

والعدل)1( .

تعـــدد مناهج تعليم اللغـــة العربية وتعلمها بتعدد املرجعيـــات واأمناط احل�شور 
العربي االإ�شالمي يف اأوروبا :

يخ�شـــع تعليم العربيـــة للناطقني بغريهـــا اإىل تعدد املرجعيـــات. ولقد مّر هذا 
التعليم مبراحل خمتلفة تبعا لتلك املرجعيات املتعددة.

فتوجد مناهج ت�شتنـــد اإىل املرجعية الثقافية. فمثقفو اأوروبا و�شا�شتها يدركون 
جيـــدا اأن العربية لغة حاملة الإرث ثقايف ثـــري يت�شم ببعد اإن�شاين، اإذ حملت العربية 
الكثري مـــن ثمرات الثقافة اليونانية والالتينية واأثرتهـــا، وقد مرت املعارف املنقولة 
عـــرب املوؤلفات العربية اإىل الغرب عـــرب الرتجمات الالتينيـــة والرومانية، و�شاهمت 
بـــدور فّعال يف التطور العلمـــي لع�شر النه�شة، بل كانت هذه اللغـــة اأداة اأ�شا�شية يف 

ت�شكيل الفكر العلمي االأوروبي ويف اإثرائه.

كما توجد مناهج ت�شتند اإىل املرجعية التاريخية، بالنظر اإىل كون الل�شان العربي 
كان �شمن اللغـــات االأوروبية ملدة ثمامنائة �شنة كاملة، اإىل حدود �شنة 1492، تاريخ 
�شقوط االأندل�ض. ومن الظواهر التاريخية الفريدة من نوعها، ن�شجل اأن العربية بداأ 

يق����ل  الدبل�ما�س���ي الأمريك���ي تيم�ثي �س���افيج  يف درا�س���ة ل���ه بعن����ان "اأوروبا والإ�س���لم: الهلل   (1(
املتنام���ي و�س���دام الثقاف���ات" باملجل���ة الف�س���لية "ذي وا�س���نطن ك�ارت���ريل" �س���ائفة 2004م : "لعل 
اأوروب���ا تتج���اوز كل ه���ذا الأف���ق ال�س���لبي، وجتعل من احل�س����ر الإ�س���لمي لديها فر�س���ًة لتاأ�س���ي�ص 
نه�س���ة جديدة، واإذا كانت نه�س���ة اأوروبا املا�س���ية قد تاأ�س�ست على الت�س���ارع والت�سابك مع الإ�سلم، 
فل منا�ص لها الي�م من اأن ت�ؤ�س����ص نه�س���تها اجلديدة على التحاور ومعانقة الإ�س���لم، وكما بداأت 
الألفية املا�س���ية باحلرب ال�س���ليبية فاإن الألفية اجلديدة ت�ؤ�س���ر على بدايات خمتلفة، خا�س���ًة مع 

انغرا�ص الإ�سلم يف قلب الع�ا�سم الأوروبية".
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تعليمهـــا ر�شميا يف فرن�شا �شنـــة 1530، عند تاأ�شي�ض "معهد القـــّراء امللكيني"والذي 
حّتـــول الحقا اإىل ما يعرف ب"معهد فرن�شا "، حيث مّت تخ�شي�ض اأّول هياأة لتدري�ض 
اللغة العربية. ومل تعمم الفرن�شية ب�شفتها لغة ر�شمية يف فرن�شا اإال �شنة 1539، حني 
اعتماد اللغة الفرن�شية املعروفة حاليا، وقد كانت  قرر امللك نف�شه "فران�شوا االأول"، 
اآنذاك لهجة من لهجات فرن�شا الكثرية، م�شتخدمة فقط يف منطقة باري�ض. كما اأنه 
ال يخفـــى اأن العربيـــة هي فعال لغة مـــن لغات اأوروبا مبا اأنها ظلـــت م�شتخدمة مئات 
ال�شنـــني يف اإ�شبانية، مما يحتم اعتبار البعـــد التاريخي يف �شبط املناهج التعليمية. 
وقد توا�شل االهتمام باللغة العربية، وخا�شة اإبان حركة اال�شتعمار)1(، وكان الهدف 

االأ�شا�شي هو الولوج اإىل ثقافة ال�شعوب امل�شتعمرة وفهمها

كمـــا تخ�شع املناهـــج اإىل املرجعّيـــة االجتماعيـــة، ولعلها اأهـــّم مرجعّية حتكم 
الو�شـــع الّراهـــن لّلغـــة العربّية يف اأوروبا عمومـــا و يف بع�ض البالد التـــي ترتكز فيها 
الهجرة مثل فرن�شا وبريطانيا واإيطاليا واإ�شبانيا واأملانيا، حيث تتج�ّشم هذه املرجعّية 
اأ�شا�شـــا يف عامـــل الهجرة، فنحن نعايـــن مع اجليل الّثاين والّثالـــث للهجرة الّتبعات 

احلاّدة للهجرة وانعكا�شاتها االإيجابّية وال�ّشلبّية على واقع تعليم اللغة العربّية.

تذك���ر عدي���د امل�س���ادر التاريخي���ة اأن ع���دد متعلمي العربية يف فرن�س���ا قد ت�س���اعف يف م���ا بن 1880   (1(
و1914 يف م���ا �س���مي ب�����" املكت���ب العرب���ي لحت���لل اجلزائ���ر" ، ويف اجلزائر خا�س���ة اأقب���ل على تعلم 
العربية ال�سيا�س���ي�ن والع�س���كري�ن، مبا يف ذلك تعلم اللهجة اجلزائرية، وتخ�س����ص بع�س���هم فيها 

من اأمثال "�سارل بّل"و"جاك بارك". املرجع : 
Messaoudi (Alain( : « De la conquête de l’Algérie aux décolonisations : 

genèse et fonctions d’un concours d’excellence(v.1830- v.1970( 
» par Alain Messaoudi (du centre d’histoire sociale de l’Islam 
méditerranée(CHSIM(- et École des Hautes études en sciences 
sociales(EHESS( p.42.
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الفصل الثاني

التحديات الأ�شا�شية وامل�شكالت الرئي�شة ملناهج تعليم العربية يف اأوروبا

انطالقـــا مـــن ا�شتقـــراء الواقـــع االأوروبي املتعـــدد، ميكـــن اإجمـــال التحديات 
االأ�شا�شية يف �شبع نقاط:

اأول: حمدوديـــة تعليم الّلغة العربّية يف النظم الّتعليميـــة الر�شمية عاّمة، رغم 
احل�شور الهام للعرب وامل�شلمـــني يف الرتكيبة ال�شكانية للمجتمعات االأوروّبية، �شواء 

ب�شفتهم مواطنني اأوروبيني اأو ب�شفتهم مهاجرين مقيمني اأو ب�شفتهم اأقليات.

ثانيا: �شعف علمي بارز للمناهج واالأ�شاليب الّتعليمية املعتمدة يف تعليم العربّية 
للّناطقـــني بغريهـــا يف اأوروبا، تبعـــا لتنوع املرجعيـــات واختالف الرتكيبـــة ال�شكانية 

للمهاجرين، وت�شتت م�شاربهم.

لة والقـــادرة على تلبية  لة واملوؤهِّ ثالث��ا: نق�ض كبـــري يف الكفاءات العلميـــة املوؤهَّ
حاجات املتعّلمني الذين يتزايد عددهم واإقبالهم على تعّلم العربية باّطراد.

ـــدة يف تعليم الّلغة  رابع��ا: غياب املرجعيـــات العلمّية التعليميـــة واملنهجّية املوحَّ
العربّيـــة، مع قّلة الّتعاون بني املراكـــز واملوؤ�ش�شات واملوؤلفني والباحثني واملهتمني، مبا 

اأثر يف نوعية املوؤلفات املطروحة يف االأ�شواق.

خام�شا: ت�شّتت املجهودات واملبادرات الفردية واجلماعية للّنهو�ض بهذا الّتعليم 
يف القطاع اخلا�ـــضّ وقطاعات الّتعليم املوازي، يف غياب هيئات تن�شيقية وموؤ�ّش�شات 

مرجعية يف التوجيه العلمي والرتبوي.

�شاد�شا: اختالف وا�شح يف ال�شيا�شات االأوروبية التعليمية، �شواء جتاه الوافدين 
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عامة، اأو جتاه تعليم اللغة العربية حتديدا، فبينما توجد بلدان اأوروبية تتيح للوافدين 
من املهاجرين، وملواطنيها من اأ�شول اأجنبية افتتاح املدار�ض اخلا�شة مع دوام كامل 
االأ�شبـــوع، واإ�شافة اللغة العربية وتعليـــم الثقافة االإ�شالمية للربنامج الّر�شمي، ت�شع 
بلدان اأخرى عوائق وتعقيدات اإدارية حتد من انت�شار هذا التعليم ومتنعه من الناحية 

العملية برغم اإمكانه من الناحية القانونية.

�شابع��ا: �شعـــي بع�ض االأو�شـــاط اإىل تهمي�ـــض دور اللغة العربية وتقـــدمي الثقافة 
االإ�شالميـــة علـــى غري حقيقتهـــا، مما يـــوؤدي اإىل ظاهرة االنبتات واختـــالل الهوية، 
وحالـــة من التجـــاذب وال�شراع واختالل التوازن الثقـــايف واالجتماعي الأبناء العرب 

وامل�شلمني املهاجرين.
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الفصل الثالث

مناهج تعليم العربية يف اأوروبا: نظرة حتليلية

ال يخفـــى اأن العمليـــة التعليمية قائمة على ثالثة: متعّلـــم، ومعّلم ومادة تعليمية 
)يهمنـــا منهـــا االآن تعليم العربية ب�شفتها لغة اأجنبيـــة(، وي�شاف اإىل هوؤالء الثالثة 
اآخـــرون هـــم: ويّل بالن�شبة للمتعّلـــم �شغري ال�شن، وهيئة تعليميـــة اأو اإدارة تقف وراء 

املعلم، ومقّرر تعلمّي، كثريا ما يقت�شر على كتاب مدر�شي حمّدد.

ولغايـــة تو�شيحية، نعرب عن هذه اأ�ش�ض العملية التعليمية الثالثة، وعما يوؤازرها 
من خلفيات، بالر�شم التو�شيحّي التايل )1( :

د. الك�س���ك )خديج���ة) ود.العبيدي ) ب�س���ر) واآخ���رون، "تعليم اللغة العربي���ة للناطقن بغرها يف   (1(
اأوروبا  واقعا وحتديات واآفاقا"، درا�سة ميدانية داخلية اأ�سرف عليها املر�سد الأوروبي لتعليم اللغة 

العربية، باري�ص، 2014، قيد الن�سر، �ص 34.
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وانطالقـــا من هذا الّر�شـــم، ميكن حتليل مرتكزات املناهـــج من خالل تفكيك 
نوعية املتعّلمني، واملعّلمني واملناهج التعليمية.

حتديد �شريحة املقبلن على تعلم العربية يف اأوروبا :
ال�شريح��ة الأوىل: اأبناء العـرب امل�شلمني يف خمتلف اأعمارهم واأبناء العائالت 
الثنائيـــة االأ�شـــل )عربي وغري عربي(، وهـــي ال�شريحة االأهم مـــن الناحية العددية 
واالإ�شرتاتيجيـــة امل�شتقبلية. ويرتاوح �شن هوؤالء التالمذة مـــن الرابعة اإىل ال�شاد�شة 
ع�شـــر. وهـــذه ال�شريحة من املتعلمـــني هي �شريحـــة ال تكاد متلك خيـــارا الأمرها يف 
اإقبالها علـــى درا�شة اللغة العربية، اإمنا ترتاد يف غالب االأحيان درو�ض اللغة العربية 
والرتبيـــة االإ�شالميـــة، مدفوعة من الوالديـــن اأو االأولياء)اأو مـــن اأحدهما خا�شة يف 
حالـــة انف�شالهمـــا وحني تكون االأم مـــن اأ�شل غري عربي، اأو يكـــون االأب م�شتهرتا ال 
يرى يف تعليم ابنه العربية غري تكلفة مادية اإ�شافية ترهق كاهله، فيف�شل ا�شتبدالها 

ب�شم ابنه اإىل فريق ريا�شي للعب كرة القدم اأو اإىل اأي ن�شاط اآخر(.

يح�شر هـــوؤالء املتعلمون يف امل�شاجد اأو املراكـــز االإ�شالمية عامة در�ض العربية 
يف اأوقـــات الراحة االأ�شبوعية، اإما يوم ال�شبـــت، اأو االأحد اأو االأربعاء عادة. ويتوا�شل 
الدوام بح�شب املراكز التعليمية وامل�شاجد وقاعات اال�شتقبال، بني �شاعتني اإىل اأربع 
تني تتاحا يف  �شاعات، يف ح�شة واحدة م�شرت�شلة تتخللها فرتة ا�شرتاحة، اأو يف ح�شّ

يومني خمتلفني.

وغالبـــا ما يرى االأطفـــال يف ذلك انبتاتا عن اأ�شرهـــم وحرمانا لهم من حقهم 
االأ�شبوعـــي يف الراحة، بله واجبا اإ�شافيا ي�شتدعي التنقل اإىل مقر التعليم، وذلك يف 
اأخف احلاالت )اإن مل تكن هناك واجبات درا�شية اأخرى(. كما يعترب االأطفال ذلك 
التنقـــل يف اأيام راحتهم االأ�شبوعيـــة )يومي ال�شبت واالأحـــد خا�شة( وخروجهم من 
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البيت اأقرب اإىل العقاب منه اإىل الف�شحة واملتعة. فو�شعهم اإذن هو و�شع مقتدر على 
التعّلـــم ال يرغب فيه ))). )وهذا يوؤثر تاأثريا بالغا يف منهجية التعليم، الأنه يدعو اإىل 
م�شاعفة اجلهود لت�شويق هوؤالء املتعلمني و�شدهم اإىل الدر�ض �شواء بتخرّي املوا�شيع 

املدرو�شة اأو بح�شن انتقاء مناهج الدر�ض واأ�شاليبه(.

ومـــن بني هذه الفئة، ينبغي ا�شتثنـــاء اأولئك التالميذ الذين يزاولون تعلم اللغة 
العربية يف اإطار دوامهم االأ�شبوعي يف املدار�ض االإ�شالمية اخلا�شة اأو احلكومية التي 
توفر تعليـــم العربية، كما هو احلال يف عدد من البلـــدان االإ�شكندنافية، وبريطانيا، 
وبلجيـــكا وهوالندا. فهوؤالء يتمتعون بفر�شة تعلـــم العربية �شمن دوام االأ�شبوع، وهي 
احلالـــة املثلـــى. لكن عدد هوؤالء قليل جـــدا مقارنة بالعدد االأكـــرب، خا�شة يف فرن�شا 

واإيطاليا واإ�شبانيا، ممن ال تتاح لهم فر�شة تعلم العربية خالل دوام االأ�شبوع .

ال�شريحة الثانية: الكهول من اأبناء العرب وامل�شلمني الذين يقبلون على التعلم 
اإثر عودة الوعي اإليهم بانبتاتهم الديني واحل�شاري، وهم على �شنفني:

• �شبـــاب من اأ�شـــول عربية ن�شاأوا يف الغرب على جانـــب �شئيل من الثقافة، 	
ال يتكلمـــون العربية اأ�شال، واعـــون بانبتاتهم احل�شاري وبجهلهم الديني، 
فهـــم يقبلون على تعلم اللغة العربيـــة حلاجات حالية والأهداف م�شتقبلية، 
بحثـــا عن جذور لهم واأمال يف اكت�شـــاب مقومات نف�شية و�شخ�شية ومركز 

)1)  وعلـــى �شبيل الدعابـــة، درج مدربو املر�شـــد االأوروبي لتعليم اللغـــة العربية على تذكري 
املعلمـــني يف الدورات التدريبية، اأننا يف اأوروبا ، ال نعّلم "العربّية لغري الناطقني بها"بل 
"نعّلـــم العربّية لغري الّراغبني فيهـــا"، يف اإ�شارة اإىل �شغر �شّن فئة االأطفال، و�شجرهم 
من اخلروج اأيام الراحة لتعّلم العربية، بينما يخرج اأترابهم االأوروبيون يف ف�شحة نهاية 
االأ�شبوع، وال يخفى مدى تاأثري ذلك حني يلتقي االأطفال كل يوم اثنني من االأ�شبوع، وكل 
منهـــم يروي ماذا فعل مع اأهله نهاية االأ�شبوع، فيقـــارن اأبناء العرب وامل�شلمني اأنف�شهم 

بغريهم وي�شعرون عندئذ بالفارق.
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اجتماعـــي يف حميطهـــم العربـــي ال�شيق. ولهـــذه ال�شريحة مـــن املتعلمني 
ميزاتهـــا: فهي قادرة على التعّلـــم ال�شريع عرب اإعادة ا�شتخدام املكت�شبات 
مـــن لغاتهـــم االأوروبيـــة االأم، اإال اأن تركيبتهـــا الذهنيـــة هـــي تركيبة غري 
عربيـــة )بحكم لغتهـــا االأعجميـــة ومنط تفكريهـــا وثقافتهـــا( مما يدعو 
معّلم هـــذه ال�شريحة اإىل �شرورة االنطالق بدءا مـــن مكت�شباتها املعرفية 
اللغويـــة احلا�شلة لديها يف لغاتهـــا االأم، واعتمادهـــا يف العملية التعليمية 
امل�شتهدفـــة، وتتلقى هذه ال�شريحة اللغة العربية اإمـــا يف موؤ�ش�شات خا�شة 
مثـــل الدرو�ض اخل�شو�شية التـــي يقدمها "املر�شد االأوروبـــي لتعليم اللغة 
اأو عرب �شبكة املعلومات،  اأو "املعهد االأوروبي للعلوم االإن�شانية"،  العربية"، 
يف حما�شـــرات م�شائيـــة مبا�شرة على غرار درو�ـــض " دار العلوم للدرا�شة 

عن بعد")1( .

• كهول تتجاوز اأعمارهم عامة الثالثني �شنة، وقد تبلغ ال�شتني، مما ي�شعف 	
ملكاتهم الفكرية وقدراتهم على ا�شتيعاب املعلومات. و�شع هذه ال�شريحة 
اإذن هـــو و�شع غـــري مقتدر على التعلم راغب فيه )ممـــا يحد نوعية املادة 
التعليميـــة املقرتحة ويدعـــو اإىل ت�شذيبها وتب�شيطهـــا اأق�شى ما ميكن من 
التب�شيـــط(، وهـــوؤالء يتلقون درو�شهم تلك يف امل�شاجـــد اأو يف املراكز اأو يف 

بيوتهم اخلا�شة اإن كانوا من ذوي االقتدار املايل.

• �شبـــاب وكهول مـــن اأ�شول غري عربية يهتمـــون باللغة العربيـــة: وذلك اإما 	
لدوافـــع دينية اأ�شا�شـــا بعد اعتناقهم االإ�شـــالم، اأو لدوافـــع دنياوية تتمثل 
يف غايـــة اقت�شادية مهنيـــة )للتمكن من ربط ات�شـــاالت جتارية بالبلدان 
العربية مثال( اأو ثقافية )لل�شفر وال�شياحة والتنزه( اأو اجتماعية )للزواج 

(1( l’IMED )Institut Musulman d’Enseignement à Distance(http://lamai-
sondessavoirs.com/index.php/imed
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وتكوين اأ�شرة مع �شخ�ض عربي( اأو حتى الأ�شباب �شيا�شية وع�شكرية. وهذه 
ال�شريحة من املتعلمني تتلقى تعلمها يف امل�شاجد اأويف املوؤ�ش�شات التعليمية 
املتوفـــرة يف حميطها اخلا�ض، فو�شع هـــوؤالء املتعلمني هو و�شع مقبل على 
اللغـــة العربية لغاية حمـــددة يف نف�شه فال يهمه منها اإال جانب وحيد، مما 
�شيكـــون له اأثـــر يف تخري املـــادة التعليمية املدرو�شة بتحديـــد اأهدافها اأوال 

وموا�شيعها ثانيا.

حتديد �شريحة معّلمي العربية واأ�شاتذتها يف اأوروبا :
اإن اأبـــرز مـــا يتعلق ب�شريحـــة املعّلمني العاملـــني يف اجلمعيـــات واملراكز املعنية 
بتعليـــم اللغة العربية، اأنها تنق�شها اخلربات، رغم التطـــورات االإيجابية التي بداأنا 
نالم�شهـــا عـــرب احتكاكنا باملعلمـــني اأثناء الـــدورات التدريبية. كما يتاأكـــد يوما بعد 
يـــوم نق�ض الو�شائـــل التعليمية، والف�شاءات املجهزة واالإطـــارات املقتدرة التي تقود 
العمليـــة التعليمية بكفـــاءات عالية، وقلة املوارد املالية التي تدفـــع املراكز اإىل اإيكال 
مهام تعليمية دقيقـــة اإىل متطوعني ال ت�شتطيع نواياهم احل�شنة حل امل�شاكل العلمية 
وفـــق املوا�شفات الرتبوية االأوروبية، هذا باالإ�شافة اإىل قلة التعاون بني تلك املدار�ض 

واملراكز اأو تناف�شها ال�شلبي. وميكن تبويب �شريحة املعّلمني كما يلي:

• طلبـــة جامعيـــون من اأ�شل عربـــي يبا�شـــرون التعليم ب�شفـــة فردية وحرة 	
وبطريقة تلقائية، فال تـــكاد تربطهم بالعملية التعليمية غري عقود معنوية 
يف عمـــل �شبه تطوعي ال يتقا�شون عليه اأجرا حقيقيـــا، اإال اأنه لي�ض لهوؤالء 
املعّلمـــني مت�شع من الوقت بحكم درا�شتهـــم عامة باجلامعات الغربية مما 
ال ي�شمح لهم بالتعمق يف العملية التعليمية كما، وتنق�شهم اخلربة الكافية 
للتعليـــم بحكم �شغر �شنهم في�شيبون مرة ويخطئـــون مرات، وقد ي�شكون 
خلـــال يف قدرتهـــم التوا�شليـــة باللغـــات الغربية، مما قد ي�شبـــب م�شادات 

بينهم وبني تالمذتهم الغربيي اللغة.
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ومـــن االأ�شباب العميقة التي تف�ّشر هذا ال�شعـــف، اأن غالبية البلدان االأوروبية، 
تتيـــح فر�شـــة موا�شلـــة الدرا�شات العليـــا للطلبة العـــرب من ذوي القـــدرات التقنية 
العاليـــة يف املجال العلمـــي والبحثي، وال تتيح الفر�شة نف�شهـــا الأ�شحاب القدرات يف 
املجال اللغوي واالأدبي واالإن�شاين. لذلك جند ن�شبة العرب يف التخ�ش�شات التقانية 
كالهند�شـــة والطـــب والريا�شيات وعلـــوم احلياة والعلوم ال�شحيحـــة اأكرث بكثري من 
اأ�شحـــاب القدرات االأدبيـــة واالإن�شانية. وبتواجد هوؤالء الطـــالب يف املدن االأوروبية، 
يتـــم اللجوء اإليهم لتعليـــم العربية يف امل�شاجد واملراكز، ب�شبب قلـــة املوارد الب�شرية 
املتوفـــرة. وهذا مـــا ي�شبب كـــرثة التخ�ش�شات التقنيـــة التي نالحظهـــا بني معلمي 

العربية للناطقني بغريها يف اأوروبا.

كمـــا اأنه ال يخفى اأن العدد االأكرب مـــن معلمي العربية هن معلمات. والن�شاء يف 
اأوروبـــا، حني يلتزمن باللبا�ض املحت�شم وتغطيـــة الراأ�ض، غالبا ما يتم حرمانهن من 
العمل يف املوؤ�ش�شات االأوروبية، وخا�شة يف فرن�شة، نظرا للرف�ض االإعالمي وال�شعبي 
والر�شمـــي للبا�ض امل�شلمات املحت�شم، فت�شطر اأولئك الن�شوة اإىل اللجوء اإىل املراكز 
االإ�شالميـــة واملدار�ـــض وامل�شاجد، تعر�شـــن خدماتهن يف التعليـــم، وفيهن الكثريات 

ممن ال عالقة لها بالتعليم اأ�شال.

اإن هـــذه الفئات التي متار�ـــض التعليم، تعاين من نق�ـــض يف التكوين والتاأهيل. 
ثـــم اإن هوؤالء املعلمني كثريا ما ي�شتخدمون لهجات بالدهم يف تدري�ض اللغة العربية، 
ويبا�شـــرون تعليمهـــم يف امل�شاجد ويف نطاق جمعيات اأ�ش�شهـــا بع�ض العرب امل�شلمني 
ممـــن يتحم�ض للحفـــاظ على الدين االإ�شالمي يف الغـــرب دون اأن يكون من اأ�شحاب 
االخت�شا�ـــض يف العملية التعليمية، فيكتفـــون ببعث هذه امل�شاريع التعليمية وبتمويلها 
واالإ�شراف على اإدارتها، وكثريا ما ت�شكو هذه امل�شاريع اأخطاء اإدارية وارتباكا علميا 
و�شبابيـــة روؤيـــا مما يحول دون تطورهـــا، وهو ارتباك يوؤول بهـــا اإىل تكرار اأخطائها 
واجـــرتار براجمها التعليمية دون تقدم، مما ي�شعر املتعلمني فيها بالعود على البدء، 

في�شيبهم باالإحباط وبال�شعور بف�شل هذا التعليم.
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نعـــم، يوجد معلمون حمرتفون، لكن نادرون هم املعلمون اأ�شحاب االخت�شا�ض 
يف تعليـــم العربية للناطقني بغريهـــا. ذلك اأن تعليم العربية يف بيئة ناطقة بالعربية، 

يختلف متاما عن تعليم العربية يف بيئة غري عربية.

واجلديـــر باملالحظة اأن اأغلب هوؤالء االأ�شاتـــذة املبدعني املتخ�ش�شني هم من 
العـــرب امل�شلمني الذين هاجروا من بلدانهـــم االأ�شلية هروبا من االأو�شاع ال�شيا�شية 
امل�شطربة و فرارا من ظلم وقع بهم اأو خ�شية وقوعه، فرتاهم يحملون حرقة الهجرة 
ومغبة ال�شيم ويتحرقون على واقع �شعوبهم... �شحيح اأن هوؤالء املعلمني قد يحملون 
�شعـــورا مريـــرا باالإحباط وبتنكر اأهاليهـــم لهم وعدم اعرتافهـــم بف�شلهم، اإال اأنهم 
كثريا ما يحولون هذا ال�شعور اإىل قوة دفع خارقة واإىل حما�ض هائل، وهوؤالء هم على 

ما مل�شنا اأكرث املعلمني اإفادة لتالمذتهم.

• اأ�شاتـــذة متعاقـــدون مع بلدانهـــم االأ�شلية تعاقـــدا موؤقًتا �شمـــن اتفاقيات 	
بـــني البالد االأوروبية البالد العربية، مثـــل اتفاقيات )اإلكو ELCO(، اأي: 
اتفاقيات تعليم اللغة والثقافة االأ�شلية يف التعليم االبتدائي، وهو ما يربط 
عـــددا من البلدان االأوروبية واملغربية كفرن�شا واجلزائر وتون�ض، واملغرب، 
واإيطاليا، والربتغال، وتركيـــا.... وهوؤالء املعلمون يكلفون مبهمة معينة يف 
فـــرتة حمدودة تر�شلهـــم الوداديات وال�شفـــارات، ق�شـــد ا�شتقطاب اأبناء 
الوطـــن املهاجريـــن واإبقائهـــم يف كثري من االأحيـــان على �شلـــة ببلدانهم 
االأ�شليـــة، وكثريا ما يتجهـــون اإىل تعليم اللهجات اأكرث مـــن تعليمهم اللغة 
الف�شحـــى ذاتهـــا والرتكيز على القوميات مما يفـــرق وال يجمع )من مثل 
حديـــث االأعياد القومية و�شبهها...( ويفتقد عامة معلمو هذا ال�شنف اإىل 
التحم�ـــض للغة العربية و يعوزهم طول النف�ـــض يف متابعة تالمذتهم بحكم 
رجوعهـــم اإن عاجال اأو اآجال اإىل بلدانهم االأ�شلية، وغالبا ما يكون الدافع 
املـــادي والتواجد يف اأوروبا واال�شتفـــادة من منط عي�شها هو الدافع االأقوى 
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لهـــوؤالء املعلمني، دون ن�شيان اأو غمط حلـــق املخل�شني منهم. لكن هذا ما 
وقفنا عليه من نتائج م�شح ومعاينة يف كثري من البالد االأوروبية.

اأ�شاتـــذة مـــن اأ�شل غـــري عربي عامـــة ي�شتغلـــون يف املوؤ�ش�شـــات احلكومية  	•
الفرن�شيـــة ب�شفـــة ر�شمية، فري�ّشمـــون للتدري�ض يف املعاهد الثانويـــة واملهنية )1( ويف 
بع�ـــض جامعات العلوم االإن�شانية، واأ�شاتذة هـــذا ال�شنف هم عامة من غري العرب، 
ممـــا يجعـــل تفكريهم وح�شهم الّلغـــوي ح�ّشا غربّيـــا )حتى دعا اأحدهـــم اإىل حذف 
ظاهـــرة املثنـــى من اللغـــة العربية بدعوى التي�شـــري على طلبتـــه الفرن�شيني ممن مل 

يعتدها يف لغته االأ�شلية(،

املناهج واملقررات التعليمية امل�شتخدمة يف البالد الأوروبية
يحـــدد املعلـــم عامة املادة التعليميـــة حتديدا ذاتيـــا اإن كان يتعامل مبا�شرة مع 
املتعلمـــني ويكـــون ذلـــك التحديد بالنظـــر اإىل اأو�شاعهـــم وحاالتهـــم اخلا�شة واإىل 
اأهدافهـــم الذاتية من تعلم اللغة العربية، اأو اإنه يعـــود اإىل املوؤ�ش�شة التي تعاقد معها 
ملبا�شـــرة العمليـــة التعليمية، فتحدد له املقـــرر اأي املادة التعليمية املاأمـــول اإي�شالها 
للمتعلمـــني يف العمليـــة التعليمية وت�شبط لـــه املوؤ�ش�شة عامة الكتـــاب املدر�شي الذي 

�شيعتمده لهذا االإجناز.

ي�س���هد بذل���ك عدي���د املتخ�س�س���ن، اأمثال نزي���ه ق�س���يبي املتخ�س����ص يف اللغة العربي���ة يف مقاطعة   (1(
الألزا�ص يف فرن�س���ا، بخ�س�����ص اللغة احلية الأوىل والثانية يف ال�س���عب املهنية وال�س���ناعية. ميكن 

مراجعة مقالته باللغة الفرن�سية، يف الرابط اأ�سفله.
LV1 et LV2 dans des sections professionnelles industrielles et tertiaires. 

KUSSAIBI (Nazih( témoigne : « Cet enseignement est appelé à se 
développer dans les autres académies, comme en témoignent, d’une 
part, la publication de programmes de langue arabe destinés aux élèves 
de BEP et, d’autre part, la création d’un concours de recrutement de 
PLP2 lettres/arabe «. Voir son article « Les nouvelles technologies dans 
l’enseignement de l’arabe « disponible au lien :http://averreman.free.fr/
aplv/num62-arabe.htm
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ويف داخل البلدان الأوروبية، ينت�شر نوعان من املناهج واملقررات:
الن��وع الأول: مناهج ومقررات متت �شياغتها من طرف الوزارات الر�شمية يف 
البلدان العربية، اأو من طرف موؤ�ش�شات نا�شرة مقيمة يف البلدان العربية، على غرار 
وزارتـــي الرتبية والتعليم يف كل من اململكة املغربية واجلمهورية التون�شية، اأو �شل�شلة 
"العربيـــة للجميع"ال�شادرة يف اململكة العربية ال�شعوديـــة. وهذه املناهج واملقررات 
لهـــا اأهداف تختلف باختالف الفئـــة امل�شتهدفة من التعليم، وهي تنت�شر يف عدد من 
املراكز وامل�شاجد واملدار�ض بناء على ما اأ�شرنا اإليه اآنفا من تنوع يف طبيعة احل�شور 
العربـــي االإ�شالمي يف البالد االأوروبية. اإال اأن هذه املناهج واملقررات لي�شت منت�شرة 
ب�شكل كبري نظرا لطبيعة م�شلمي اأوروبا الذين يتجهون اإىل اعتماد مناهج ومقررات 

متت �شياغتها وفق م�شتلزمات البيئة الغربية االأوروبية.

الن��وع الثاين: مناهج ومقررات متت �شياغتها من طرف كتاب اأو متخ�ش�شني 
اأو جهات جتارية اأوروبية اأو مقيمة يف البلدان االأوروبية، تطورت عرب الزمن و�شكلت 
مادتهـــا بناء علـــى تراكم اخلربات والتجـــارب. هذه املناهج واملقـــررات هي االأو�شع 
انت�شـــارا يف الوقـــت احلـــايل، نظرا لكونهـــا �شدت حاجـــة ما�شة للمراكـــز وامل�شاجد 
واملوؤ�ش�شـــات التعليمية القائمـــة، يف ظل النق�ض الكبري للمعلمـــني املتخ�ش�شني كما 

اأ�شرنا اإىل ذلك اآنفا.

ومـــن بني املناهـــج واملقررات التي يتـــم ترويجها يف الوقت احلـــايل يف البلدان 
االأوروبية، ميكن ت�شجيل ال�شال�شل التالية، على �شبيل الذكر ال احل�شر ))) :

باإ�شراف د. حممد  �شل�شلـــة العربية بني يديك، ملوؤ�ش�شة "العربية للجميع"،  	•

يوجد يف االأ�شواق االأوروبية عدد كبري من ال�شال�شل التعليمية، مبختلف االأ�شكال واالأحجام واخلربات   (1(
والفئـــات امل�شتهدفة، وهي متوفـــرة للجميع، اإال اأن ال�شال�شل االأكرث انت�شارا هـــي تلك التي تقوم عليها 
موؤ�ش�شـــات جتارية لها اإمكانات مادية وقدرات ت�شويقية عالية. وميكن االطالع على القائمات احلالية 

لل�شال�شل يف االأ�شواق من خالل الرابط التجاري التايل : 
http://www.iqrashop.com/index.php?cPath=1_5
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بـــن عبـــد الرحمن اآل ال�شيـــخ، من ن�شر موؤ�ش�شـــة الوقف االإ�شالمـــي، اململكة العربية 
ال�شعودية.

• د. حبيب العّفا�ض، دار الطباعة والن�شر 	 �شل�شلة "اأحب العربية واأتعّلمها"، 
باري�ض، فرن�شا. "�شباب بال حدود"، 

• تاأليف جمموعة من االأ�شاتذة، اإ�شدار موؤ�ش�شة "غرناطة 	 �شل�شلة "االأمل"، 
باري�ض فرن�شا. للن�شر واخلدمات الرتبوية"، 

• �شل�شلـــة "العربية ال�شاملة"، من تاأليف االأ�شتـــاذة �شو�شن ال�شديف، اإنتاج 	
ون�شر معهد امل�شتقبل باري�ض.

• تاأليف د. حافظ جويرو، اإ�شـــدار موؤ�ش�شة عامل 	 �شل�شلـــة "تعلم العربيـــة"، 
املعرفة، مدينة ليون الفرن�شية.

• �شل�شلـــة "مفاتيـــح العربية"، تاأليف ون�شر جمموعة مـــن االأ�شاتذة، اإ�شدار 	
ون�شر املعهد االأوروبي للعلوم االإن�شانية، باري�ض، فرن�شا.

• �شل�شلة "كناد" CNED، اخت�شـــارا للمركز الوطني الفرن�شي للتعليم عن 	
بعـــد، وهي �شل�شلة متكاملة لكل امل�شتويات، يتم اإر�شالها جلميع الفرن�شيني 
امل�شجلـــني لتعلـــم اللغـــة العربيـــة يف اإطار اختيـــار اللغة احليـــة يف التعليم 

الثانوي )1(.

هـــذه املناهج واملقررات ت�شتدعي العديـــد من املالحظات، بناء على اال�شتقراء 
امليداين:

اأوال: اأنهـــا مناهـــج ومقررات تطورت مـــع الزمن يف طبعاتها االأخـــرية، بعد اأن 
كانـــت يف بداياتها حوايل �شنـــة 2000، يف طبعاتها االأوىل، حتتوي على اأخطاء لغوية 

/http://www.cned.fr  : املركز الوطني للتعليم عن بعد، املوقع ال�شبكي  (1(
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وتعليميـــة ومنهجيـــة كثـــرية، مع �شعـــف يف االإخـــراج و يف اختيـــار الن�شو�ض. ورغم 
اجلهـــود التي بذلت لتطوير هذه املناهج يف املدة االأخرية، فاإن جمالية ال�شكل وغلبة 
البعـــد الت�شويقي التجاري ال ميكن اأن يخفـــي حقيقة وهي اأن مناهج ومقررات تعليم 
العربيـــة للناطقـــني بغريها يف اأوروبـــا، ما تزال يف اأم�ض احلاجـــة للرتقية والتطوير، 

حتى تتمكن من بلوغ م�شتوى تعليم اللغات االأجنبية الكربى.

ثاني��ا: تتجه جميـــع املناهج واملقررات العتماد امل�شتويـــات املن�شو�ض عليها يف 
االإطـــار االأوروبي املرجعي لتعليـــم اللغات االأجنبية، وحتر�ـــض ال�شال�شل يف طبعاتها 
احلديثـــة علـــى اإ�شافة �شعار املرجعيـــة االأوربيـــة يف تق�شيم امل�شتويـــات. اإال اأن ذلك 
التق�شيـــم ال يقـــوم حتى ال�شاعة على معايري متفق عليها بـــني املعنيني بتعليم العربية 

للناطقني بغريها.

ثالث��ا: وجود نوع من "التخ�ش�ـــض"يف تعليم اللغة العربيـــة للناطقني بغريها، 
وذلـــك من خـــالل النظـــر يف اأ�شول غالبيـــة موؤلفـــي ال�شال�شل. ولي�ض مـــن ال�شعب 
مالحظـــة اأن اأغلـــب املوؤلفني وامل�شتغلني بتطويـــر التعليم تعود اأ�شولهـــم العربية اإىل 
تون�ـــض، اأو اإىل بلـــدان اخلليـــج العربي، كما ال يخفـــى اأن عددا معتـــربا من املدار�ض 
واملراكـــز التي تعنى بالتعليم يديرها كـــوادر تون�شيون. ويف�شر ذلك باأ�شباب تاريخية 
لهـــا �شلـــة بتجارب �شابقـــة اأو بنوعية املهاجريـــن، اأو باأو�شاع �شيا�شيـــة دفعت عديد 

الكوادر اإىل الهجرة اإىل اأوروبا يف احلقبة االأخرية.

وب�شـــرف النظر عن هـــذه اخل�شو�شيـــات املتعلقة بتاأليف املناهـــج واملقررات 
التعليميـــة ون�شرهـــا، فاإنـــه مـــن املهـــم ت�شجيل االجتـــاه العـــام. اإذ تطـــّورت املناهج 
واملقـــررات))) اخلا�شـــة بتعليـــم اللغـــات االأجنبية منـــذ ع�شرات ال�شنـــني، بناء على 

املنهج يختلف عن املقرر من جهة �شمول املنهج. فبح�شب الدرا�شات احلديثة يعد املقرر   (1(
جزءًا من املنهج. ويتكون املنهج عادة من جمموعة العنا�شر هي:  - الغايات واالأهداف 
التعليميـــة  -املحتـــوى - طرق واأ�شاليـــب التعلم -زمـــن التعليم - الو�شائـــل التعليمية - 
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تطـــور املدار�ض العلمية املختلفة ونتائج التجارب العملية املتنوعة، وا�شتفادت مناهج 
ومقـــررات العربيـــة ب�شفتها لغـــة اأجنبية من تلـــك االجتاهات، واإن كانـــت ا�شتفادة 
متاأخـــرة، لكّنها حا�شلة باأقدار، على االأقل مـــن جانبني رئي�شيني هما التاأثر باالإطار 

املرجعي االأوروبي لتعليم اللغات االأجنبية، واجتاهات تعليم اللغات.

الإطار املرجعي الأوروبي لتعليم اللغات واأثره يف املناهج التعليمية للناطقن 
بغر العربية :

اأما بخ�شو�ض تاأثر املناهج واملقررات العربية باالإطار املرجعي االأوروبي لتعليم 
اللغات )))، فلقد �شار هذا املرجع نقطة ارتكاز رئي�شة يف عملية التاأليف، وخا�شة يف 
تبويبـــه التايل الذي يقرتحه مـــن اأجل تاأليف املقررات والف�شل بينها. كما اأن اأهمية 
االإطار املرجعي تكمن خا�شة يف معادلة ال�شهادات واالختبارات اللغوية على امل�شتوى 

العاملي، وهو ما ينق�ض اللغة العربية اإىل حد ال�شاعة:

الن�شاطـــات امل�شاحبـــة – التقومي. راجـــع : د. فتحي على يون�ض وحممـــد عبد الروؤوف 
ال�شيـــخ: "املرجـــع يف تعليم اللغة العربية لالأجانب، من النظريـــة اإىل التطبيق"، مكتبة 

وهبة، القاهرة، 2003-1423.
Common Eur "االإطار االأوروبي املرجعي العام للغات: تعلم، تدري�ض، تقييم"، )باالإجنليزية: -  (1(
pean Framework of Reference for Languages( - خمت�شـــره )CEFR(، هـــو دليل 
ي�شتخـــدم يف و�شف اإجنازات املتعلمني من اللغات االأجنبية يف جميع اأنحاء اأوروبا . اأ�شدر هذا الدليل 
جمل�ـــض اأوروبا باعتباره جزًءا رئي�شيًا من م�شروع "تعلم اللغات من اأجل املواطنة االأوروبية"بني عامي 
1989 و1996. هدف هذا الدليل هو توفري و�شيلة للتعلم والتدري�ض والتقييم تنطبق على جميع اللغات 
يف اأوروبـــا . اأو�شـــى جمل�ض االحتاد االأوروبي يف نوفمرب 2001 القـــرار با�شتخدام هذا االإطار االأوروبي 
املرجعـــي )CEFR( الإقامـــة نظم التحقق من القدرة اللغوية. ويحتوي علـــى م�شتويات مرجعية �شتة، 

اأ�شبحت منت�شرة على نطاق وا�شع، باعتباره املعيار االأوروبي لت�شنيف كفاءة الفرد اللغوية.
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جدول 2

الإطار الأوروبي امل�شرتك يق�شم املتعلمن اإىل ثالثة اأق�شام وا�شعة، وميكن 
تق�شيمها اإىل �شتة م�شتويات. 

ا�شم �شرح امل�شتوى
امل�شتوىامل�شتوى

ا�شم 
جمموعة 

امل�شتوى

جمموعة 
امل�شتوى

ميكن فهم وا�شتخدام التعبريات اليومية املاألوفة والعبارات 
االأ�شا�شية جدًا التي تهدف اإىل تلبية االحتياجات املعينة.. 

ميكن اأن يعّرف بنف�شه و باالآخرين، وميكن اأن ي�شاأل ويجيب 
عن االأ�شئلة حول التفا�شيل ال�شخ�شية املتعلقة بحيث يعي�ض 

هو والنا�ض الذين يعرفهم واالأ�شياء التي ميلكها. 
ميكن اأن يتفاعل بطريقة ب�شيطة يف املحادثة مع �شخ�ض 

اآخر ببطء وب�شكل وا�شح وتفاعال يجعله يكون على ا�شتعداد 
للم�شاعدة. 

 اخرتاق
مبتدئ

اأ1
A1

متحدث 
اأ�شا�شي

اأ
A

ميكن فهم اجلمل والعبارات امل�شتخدمة ب�شكل متكرر 
واملتعلقة باملجاالت ذات ال�شلة االأكرث ا�شتخدامًا )مثل 

املعلومات االأ�شا�شية ال�شخ�شية والعائلية والت�شوق واجلغرافية 
املحلية والتوظيف(. 

ميكن التوا�شل يف املوا�شيع الروتينية الب�شيطة والتي تتطلب 
تفاهما ب�شيطا ومبا�شرا للمعلومات ب�شاأن امل�شائل املاألوفة 

والروتينية. 
ميكن اأن ي�شف بعبارات ب�شيطة �شخ�شيته والبيئة املحيطة و 

بع�ض امل�شائل يف جماالت احلاجة الفورية. 

م�شتوى 
 التقدم
ابتدائي

اأ2
A2

متحدث 
اأ�شا�شي

اأ
A
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ا�شم �شرح امل�شتوى
امل�شتوىامل�شتوى

ا�شم 
جمموعة 

امل�شتوى

جمموعة 
امل�شتوى

ميكن فهم النقاط الرئي�شية للم�شائل املاألوفة ب�شكل وا�شح 
 مثل العمل والرتفيه واملدر�شة.. الخ. 

ميكن التعامل مع معظم احلاالت التي يحتمل اأن تن�شاأ اأثناء 
 ال�شفر يف املنطقة حيث تتحدث اللغة. 

ميكن اأن يكتب ن�شًا ب�شيطًا بخ�شو�ض املوا�شيع املاألوفة اأو 
ال�شخ�شية. 

ميكن اأن ي�شف التجارب واالأحداث واالأحالم واالآمال والطموحات 
ويعطي باإيجاز اأ�شبابًا وتف�شريات لالآراء واخلطط. 

 العتبة
متو�شطة

ب1
B1

متحدث
طليق

ب
B

ميكن فهم االأفكار الرئي�شية من الن�شو�ض املعقدة �شواء يف 
موا�شيع حمددة اأو جمردة، مبا يف ذلك املناق�شات التقنية يف 

جمال التخ�ش�ض. 
ميكن اأن يتفاعل مع درجة من العفوية والطالقة جتعل 

التفاعل املنتظم مع الناطقني حمتمال جدًا دون اإجهاد الأي 
من الطرفني. 

ميكن اأن ينتج ن�شو�شا مف�شلة وا�شحة يف جمموعة وا�شعة من 
املوا�شيع وي�شرح وجهة نظره يف اإحدى ق�شايا ال�شاعة ويعرب عن 

مزايا خمتلف اجلوانب وعيوبها. 

 االأف�شلية
متو�شط 

اأعلى

ب2
B2

متحدث
طليق

ب
B

ميكن اأن يفهم جمموعة وا�شعة من الن�شو�ض الطويلة 
واملطلوبة يالحظ املعنى ال�شمني. 

ميكن التعبري عن نف�شه بطالقة وعفوية دون بحث وا�شح 
وبدون بحث م�شن عن العبارات املنا�شبة. 

ميكن ا�شتخدام اللغة مبرونة وفعالية الأغرا�ض اجتماعية 
واأكادميية ومهنية. 

ميكن اأن ينتج ن�شو�شًا وا�شحة وجيدة التنظيم ومف�شلة يف 
املو�شوعات املعقدة، ويبني اأمناط ا�شتخدام االأ�شاليب التنظيمية 

والو�شالت والرتاكيب املتما�شكة

كفاءة 
عملية 
 فعالة

متقدمة

ت1
C1

متحدث
خمت�ض

ت
C

ميكن اأن يفهم بكل �شهولة كل �شيء تقريبًا ي�شمعه اأو يقراأه. 
ميكن تلخي�ض املعلومات من م�شادر خمتلفة حتدثًا وكتابة ويناق�ض 

ويقدم ب�شكل متما�شك. 
ميكن التعبري عن نف�شه تلقائيًا، و بطالقة جدًا، مع متييز التفا�شيل 

الدقيقة للمعاين حتى يف احلاالت االأكرث تعقيدًا. 

 االإتقان
املهارة

ت2
C2

متحدث
خمت�ض

ت
C
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اإن االإطـــار املرجعي االأوروبي هو خطوة هامة يف �شبيل جعل تعليم العربية كلغة 
اأجنبيـــة "�شناعة"، بتعبري عبد الرحمن بن خلدون القائل: "اعلم اأن اللغات ملكات 
�شبيهـــة بال�شناعة، اإذ هي ملكات لل�شـــان يف العبارة عن املعاين وجودتها وق�شورها 
تتـــم بح�شب متـــام امللكة اأو نق�شانهـــا... وامللكة اإمنـــا حت�شل بالتعليـــم" )1(. وهذا 
الكالم الذي ا�شتنبطه ابن خلدون يكرره اليوم اأغلب الدار�شني اللغويني من مدار�ض 

خمتلفة، كما اأ�شارت اإىل ذلك الباحثة اجلزائرية م�شعودة خالف �شكور)2( .

املناهج واملقررات التعليمية يف اأوروبا على �شوء االحتياجات وال�شروط العلمية

واإن النظـــر يف املناهـــج واملقـــررات االأو�شـــع انت�شـــارا ليوقفنـــا علـــى عـــدد من 
املالحظات التالية:

•	 اأنها ب�شدد التطور االإيجابي امل�شطرد من خالل مقارنة خمتلف طبعاتها، 
ورغم هذا التطور، مل تتمكن بعد تلك املناهج ـ براأينا ـ اإىل ولوج مرحلة الن�شج بعد.

اأن تلـــك املناهـــج واملقـــررات والكتـــب هـــي  	•
باالأ�شا�ـــض كتـــب جتاريـــة يف اأغلبهـــا، �شـــواء منها ما 
ي�شـــدره اأ�شخا�ـــض اأو ما ت�شـــدره دور ن�شـــر، وكثريا 
مـــا يكـــون موؤلفوها بـــدءا اأ�شاتذة مـــن ذوي اخلربات 
التعليميـــة اأو البيداغوجية ثم يتحّولـــون اإىل اأ�شحاب 
دور ن�شـــر وم�شاريـــع جتارية، وهي موؤلفـــات مل ت�شتفد 
بعـــد ب�شكل فعال من تلك الدرا�شات املقارنة التقابلية 
بني لغـــة املتعلم الفعليـــة واللغة العربية، كمـــا اأنها مل 

ت�شتفد من درا�شات حتليل االأخطاء.

عبد الرحمن بن خلدون، كتاب املقدمة، �سركة دار الأرقم للن�سر والت�زيع، بروت، لبنان، �ص 533.  (1(
د. خال���ف �سك�ر)م�س���ع�دة ): "اإ�س���هامات اب���ن خل���دون واآراوؤه النظري���ة يف تعليمي���ة اللغ���ة"، جامعة   (2(
حميد ال�س���ديق بن حيي- جيجل- اجلزائر، جملة الأكادميية للدرا�س���ات الجتماعية والإن�س���انية 

ب/ ق�سم الآداب والفل�سفة العدد 10 -ج�ان 2013
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• ت�شكو 	 ــب  كــت كـــذلـــك  وهــــي 
عـــــــامـــــــة، مـــــــن نـــاحـــيـــة 
ما  اأول  )وهـــو  ــا،  اإخــراجــه
ــــراه املــقــبــل عــلــيــهــا( من  ي
الت�شويقي  م�شتواها  �شعف 
الفني  اإخـــراجـــهـــا  ــــرتدي  ل
التعليمية  بالكتب  مقارنة 
يف  ت�شتخدم  التي  االأوروبية 

املدار�ض احلكوميـــة )عدم جودة الورق ــ قلة االألوان ــ ن�شاز ال�شور والر�شوم 
والن�شو�ض(ـــــ ويف ال�شـــورة املرفقة بيـــان لنوعية الر�شـــوم املقدمة يف عدد 
من املقررات، يربز فيهـــا ب�شاطة م�شتواها الفني )بجمعها بني ر�شوم خطية 

وت�شاوير فنية و�شور �شم�شية الخ...(.

• �شعـــف م�شتواها التعليمي و�شحالته، اإذ تقدم مقدارا �شئيال من الكلمات 	
املتداولة العربية، ومنها مـــا ال ي�شتنكف عن ا�شتعمال كلمات دخيلة فنجد 
منهـــا مـــا ي�شمي احلافلـــة "با�شا"والهاتـــف "تلفونا"، ومنها مـــا ي�شتعمل 
كلمـــات اأعجمية اأ�شال، مـــن دون موجب لذلك، اإ�شافـــة النت�شار الرتجمة 
احلرفية وا�شتعمـــال اللغة الو�شيطة ب�شكل مبالغ فيه، حتى اإن املتعلم يقراأ 
يف كثـــري من االأحيـــان الن�ض املكتوب بلغته االأم، وال يلقـــى اأي اهتمام اإىل 
الن�شو�ض العربية امل�شاحبة، وهو ما يحد من املجهود الذي يبذله املتعلم 
الكت�شـــاب اللغة العربية، فاالإن�شان ميال بطبعـــه للمجهود االأدنى، وعر�ض 
املعلومـــة يف اللغتـــني بتعلة تي�شـــري الفهم اإمنا هو يف واقـــع االأمر بحث عن 

االأ�شهل، واالأ�شهل لي�ض هو االأجدى.

• ومنهـــا ما يقدم ن�شو�شا �شاذجة ال ت�شويق فيهـــا بتاتا بحوار �شاذج للغاية 	
من نوع "قط اأ�شود وذيله اأبي�ض"، كما تعتمد هذه الكتب اأ�شا�شا على حوار 

�شطحي مبتذل )متعللة برغبتها يف ت�شوير الواقع(.



43

جت�����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي اأوروب�����ا 

• هـــذه 	 حتمـــل  مـــا  وكثـــريا 
خ�شائ�ـــض  الن�شو�ـــض 
قـــد يرف�شها  ـتة  قومية م�شتِّ
)خا�شـــة  املتعلمـــني  بع�ـــض 
�شغار ال�شن منهم( بدعوى 
تعلقهـــا ببلـــد اأو قومية غري 
قوميتهـــم االأ�شليـــة... علما 

اأن التالميذ يف املدار�ض العربية يف اأوروبا ينتمون غالبا اإىل اأ�شول عربية 
مغربية وم�شرقية خمتلفة.

• وقـــد حتمـــل هـــذه املناهـــج واملقـــررات روؤى غـــري واقعيـــة ممـــا ال ينا�شب 	
و�شـــع احلياة التي يحياهـــا التالمذة يف الغرب )فتكـــون �شور االأ�شخا�ض 
واحليوانات مثال مقطوعة الراأ�ض اأو ممحية املالمح، وتكون مالب�ض النا�ض 
فيه مالب�ض تقليدية ال يراها التلميذ يف حياته يف الغرب اإال اأيام العيد ويف 
بع�ـــض االحتفاالت الدينيـــة(، فرتغبهم تلك املقررات عـــن التعلم وحتّول 
وجوههـــم اإىل مـــا األفوا وتعـــودوا، باحثني عن �شبيه للمقـــررات احلكومية 
الغربيـــة باألوانها الزاهيـــة واأوراقها الفاخرة. ونادرا مـــا تكون هذه املادة 
التعليمية مقررا األفه بع�ض االأ�شاتذة واملربني العرب اأنف�شهم انطالقا من 

جتربتهم التعليمية طيلة �شنوات يف الغرب...

• واملالحـــظ اأنه قد ظهرت يف ال�شنـــوات القليلة املا�شية كتـــب من نوع اآخر 	
ت�شدرهـــا موؤ�ش�شـــات حكومية و�شبـــه حكومية، جميلة املنظـــر جذابة، يف 
غايـــة االإتقان املـــادي اإال اأنها كتب ال تفي بحاجـــات املتعلمني املقبلني على 
اللغـــة العربية لغاية دينية اأو لهدف ح�شـــاري، اإمنا ت�شتهدف اأبناء العرب 
املهاجرين وت�شعى جاهدة اإىل تقليم متيزهم الثقايف بدجمهم يف املجتمع 
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الغربي دجما تاما وحملهم عليه حمال ق�شريا، من خالل حمو كّل متّيز يف 
اختيار الن�شو�ض واإخراج ال�شور واإعداد املعينات واملواد التعليمية.

• ولقـــد اأثبتت التجارب امليدانية يف اأوروبا حلد ال�ّشاعة، اأن التالميذ الذين 	
يزاولـــون تعلم اللغـــة العربية عن طريـــق املناهج واملقـــررات املختلفة، يف 
املراكـــز وامل�شاجـــد واملدار�ض املختلفـــة، ي�شكون نق�شا كبـــريا خا�شة على 
امل�شتـــوى ال�شفهـــي والكتابي، ومل يربز منهم حلـــد االآن من يكتب بالعربية 
ال�شليمـــة اإال القليل النادر، كما نتابع ذلـــك يف املواقع االجتماعية املختلفة 
التـــي يرتادهـــا اأبنـــاء العرب من االأجيـــال التي ولـــدت وترعرعت يف زمن 
جمتمـــع املعرفة واالت�شاالت. وهـــذا بحد ذاته حافز للجميـــع على اإعادة 
النظر جذريا يف مو�شوع املناهج واملقررات و يف تكوين املعلمني واالأ�شاتذة 
و يف تاأهيلهـــم مبا ينا�شب �شروط تعليم العربيـــة للناطقني بغريها و طرق 

هذا التعليم.
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الفصل الرابع

مقرتحات منهجية لتطوير م�شتقبلي ملناهج تعليم العربية يف اأوروبا

ال بـــد مـــن التنويه بدءا اإىل حقيقة ال مراء فيها، وهـــي اأن اإلقاء الكلمة الف�شل 
يف ميـــدان الرتبية والتعليم والطرق واملناهج هو اأمـــر غري ممكن اأ�شا�شا، فلكل روؤيا 
تربوية اإيجابياتها و�شلبياتها، و ال وجود اأ�شال للروؤيا االأف�شل، اإذ اإن كل نظرية جيدة 
قد تبوء بف�شل ذريع اإذا طبقها معلم غري كفء، كما اأن اأ�شعف فكرة قد تتحول على 
يـــد معلم قدير اإىل فتح لغوي باهر. ووفق الظرف الزماين واملكاين االأوروبي بتنوعه 
واختالفـــه، و رغم هـــذا و ذاك يبدو لنا اأن جملة من االأ�ش�ـــض ال بد من مراعاتها يف 

مو�شوع مناهج اللغة العربية ومقرراتها التعليمية:

مراع��اة اأن��واع املتعلم��ن وحاجاته��م: فعلـــى املناهـــج واملقـــررات اأن تراعـــي يف 
م�شامينهـــا وتقدميهـــا الفـــوارق الكبرية بـــني املتعلمـــني، وي�شنفهم علمـــاء مناهج 

التعليم، ومنهم جاك ريت�شارد�ض اإىل اأربعة اأ�شناف )1( :
• �شنـــف املتعلمـــني احل�شيـــني ممن يفيد معـــه التعلـــم عن طريـــق االألعاب 	

وال�شور واالأ�شرطة ال�شمعية الب�شرية والرحالت.

• �شنـــف املتعلمني التحليليـــني ممن مييل اإىل درا�شـــة القواعد واإىل اعتماد 	
ال�شحـــف اأداء الكت�شـــاب قامو�ض لغـــوي، وهم ممن يعملـــون تلقائيا على 

اكت�شاف اأخطائهم الفردية ومعاجلتها.

• �شنف املتعلمـــني االت�شاليني وهم امليالون اإىل االحتـــكاك باأ�شحاب اللغة 	

 Jack C. RICHARDS : Curricumum Development in Langauge انظر )1)
Teaching , University of Sydney, Australia; RELC, Singapore 25 ص 24ـ

: http://www.professorjackrichards.com/wp-content/uploads/Curriculum-
Approaches-in-Language-Teaching.pdf
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االأ�شليـــني ومتابعة برامج تلفزية باللغة املرغوب يف تعلمها وتعمد احلديث 
بها الكت�شاب مفرداتها.

• �شنـــف املتعلمني املدر�شيني وهـــم امليالون اإىل اأن ي�شـــرح لهم املعلم جميع 	
جزئيات الدر�ـــض فيدونونها يف دفاترهم اخلا�شـــة، ويحر�شون على تعلم 

القواعد وعلى اكت�شاب املفردات من م�شاهداتهم ومما يتاأتى لهم.

واإذ كان هوؤالء املتعلمون على اأ�شناف وجب على املعلمني االنتباه اإىل خ�شائ�ض 
كل �شنـــف وتنويع و�شائلهم التعليميـــة تنويعا ينا�شب كل جمموعة منهم حتى حت�شل 

الفائدة من العملية التعليمية وحتى يجد كل متعلم مبتغاه.

�شب��ط معاي��ر لختيار املف��ردات العربي��ة الأك��ر �شيوعا: فاملناهـــج واملقررات 
تختلـــف اختالفا كبريا، واإن كانت تعلن توافقها مع االإطار املرجعي االأوروبي، وتن�شر 
الن�شو�ض يف عر�ض جيد، فذلك ال يعني اأن تلك املناهج تعتمد قوائم الكلمات العربية 
االأكـــرث ا�شتخدامـــا و�شيوعا، فانتقاء مقـــدار حمدد من املفـــردات يختلف باختالف 
الهدف املحـــدد لتعليم اللغة )فما يدر�ض لعمال مهاجرين �شيلتحقون ببلد ما لل�شغل 
هـــو غـــري ما يدر�ض لتالمـــذة املدار�ض(، هذا مـــع العلم اأن ر�شيد متكلـــم لغة ما من 
اللغـــات يناهز عامة 17 األف كلمة، يف حـــني اأن اأغلب الدورات التعليمية ال ت�شتهدف 
اأكـــرث من تلقني ما بني خم�ض مائـــة وخم�شة اآالف كلمة )1(، بله االختالف الكبري بني 
قائمـــة هذه الكلمات من منهـــاج الآخر. وعلى �شبيل املثال، قـــد ك�شفت االإح�شائيات 
املتعلقـــة باللغـــة االإجنليزيـــة اأن 3 اآالف كلمة ت�شكل ن�شبة 85% مـــن جمموع الكلمات 
امل�شتعملـــة يف احليـــاة اليومية، غري اأنه ات�شحت حقيقة اأخرى وهي اأن فهم 85% من 
جمموع كلمات ن�ض ما ال تعني فهم 85% من معناه، اإذ قد تعوق الفهم كلمة اأو كلمتان 

انظرBONGAERST   و Van Os و   Janseen- Van Dieten  و Van ELS   )1984 �ص   (1(
206 ) ، نقل عن ريد�سارد�ص �ص 29
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يف ال�شطر الواحد )وكثريا ما تكون هذه الكلمات اأ�شا�شية الأداء املعنى()1(.

وجتدر االإ�شارة اإىل اأن علمـــاء الرتبية ين�شحون مبراعاة جمموعة من املبادئ 
يف اختيـــار تعليـــم القواعـــد، منهـــا الي�شر واملركزيـــة، فال�شيـــوع، فالقابليـــة للتعلم، 
مـــع االنتبـــاه اإىل ق�شية التباعد اللغـــوي، اإذ ين�شح العارفون مبقارنـــة اللغات بتعليم 
القواعـــد ال�شبيهة بقواعد اللغة االأم قبل القواعـــد املختلفة عنها، ثم ين�شح بالنظر 
اإىل ال�شعوبـــة الداخليـــة، فاحلاجة االت�شالية اإذ من القواعد ما ال ميكن ال�شروع يف 
التعلـــم بدون اكت�شابها، ومنها ما ال يكون عائقا اأ�شا�شيا لذلك فيمكن جتاوزها. لكن 
هذه احلقيقة العلمية ت�شطدم بواقع اأوروبي خمتلف: وهو اأن املناهج واملقررات التي 
تطـــرح يف االأ�شواق، تنت�شـــر يف اأنحاء اأوروبا يف ن�شخة وحيدة، بينما اللغات االأوروبية 
الر�شمية يفوق عددها 25 لغة، ولكل لغة نظامها ون�شقها وقواعدها و�شهلها و�شعبها، 
وما هو قابل للمقارنة بني العربية والفرن�شية، قد ال يكون هو ذاته حني نقارن العربية 
باالأملانية، وهكذا. من هنـــا، يكون االتفاق اجلماعي على اأهم املعايري وال�شوابط يف 

اختيار امل�شامني والطرق وقوائم ال�شيوع، هو االأن�شب يف نظرنا.

املطابقة والتـــدرج والتمّرن على االأهداف اخلا�شة للعمليـــة التعليمية )2( ، واأن 
تكـــون املناهج واملقررات اأكرث قربا من االإطار املرجعـــي االأوروبي لتعليم اللغات، يف 
خطـــوة للمطالبـــة بجعل العربية لغـــة اأوروبية معرتف بها ر�شميا. مـــن اأجل ذلك، ال 
بـــد اأن تـــرتك تلك املناهج اأثرا يف املتعلمني دون ا�شتعجـــال ذلك التاأثري، مع مراعاة 
التي�شـــري يف العمليـــة التعليميـــة اخلا�شة بتقـــدمي العربية للناطقـــني بغريها، وذلك 
بتقدميهـــا املادة العلميـــة يف قالب �شهل جذاب ي�شعر املتعلـــم بفائدة ما يقدم له من 

املرجع ال�سابق.  (1(
يق���رتح ك�نق�س����رث CONNINGSWORTH )1995) اأربع���ة معاي���ر اأخ���رى لتق����مي املق���ررات   (2(
الدرا�س���ية وه���ي"اأن تتطاب���ق مع حاجات املتعلمن، واأن تعك�ص ا�س���تخداماتهم احلالية وامل�س���تقبلية 
للغ���ة ، واأن ت�س���هل عملي���ة التعلي���م دون فر����ص طريق���ة �س���ارمة، واأن يك����ن له���ا دور وا�س���ح يف دعم 

التعليم" نقل عن ريد�سارد�ص �ص 289
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مـــادة علمية. كما نن�شح بالتدرج املنطقي يف املحتـــوى العلمي للمناهج، عرب بنائها 
الالحـــق على ال�شابق، وتذكريها مبا تعلموه تذكـــريا متواترا يك�شب املتعلمني ثقة يف 
اأنف�شهـــم وت�شجعهم على ممار�شـــة خرباتهم اللغوية. وقدميا اأكـــد عبد الرحمن بن 
خلـــدون على هذه احلقيقة حني قال: "التدريـــج �شيئا ف�شئيا وقليال قليال، يلقي عليه 
)املتعلـــم( اأوال م�شائـــل من كل باب مـــن الفن هي اأ�شول ذلك البـــاب، ويقرب له يف 
�شرحهـــا على �شبيـــل االإجمال، ويراعـــــــــي يف ذلك قــــــــوة عقلـــه وا�شتعــــداده لقبول 
مـــا يـــرد عليه حتى ينتهي اإىل اآخــــــــر الفن")1( . ولئن كانت املقـــررات احلالية توفر 
متاريـــن متنوعة تعر�ض جميع جوانب املادة العلميـــة عر�شا خمتلفا ومتواترا، اإال اأن 
هذه التمارين فيها ما ي�شلح لنوع من التالميذ، ومنها ما ي�شلح لنوع اآخر، وما يفيد 
مع هذا قد ال يفيد مع ذاك، وُينَتبه لهذه احلقيقة بتذكر اختالف اأ�شناف املتعلمني. 
ومـــا نراه اليوم يف هذه التمارين اأنها بحاجـــة ملراجعة جذرية يف اجتاه تقريبها مما 

عهده املتعلمون يف لغاتهم االأوروبية االأّم.

اعتم��اد التق��ومي يف كل املراح��ل التعليمي��ة: وذلـــك عن طريقتقـــومي املعلومات 
والتثبـــت من متكن املتعلمني من تطبيقها الفعلي ومن اكت�شابهم فكرا نقديا ح�شيفا 
يخول لهم القدرة على حل امل�شاكل اللغوية والتوا�شلية بطريقة �شهلة ومي�شرة. ولعل 
ا�شتنبـــاط طـــرق جديدة الختبـــارات االإمالء، واالإن�شـــاء، والرتجمـــة، واالختيار من 

متعدد، وغري ذلك.

وجتـــدر املالحظة بهـــذا ال�شدد اأنه من �شـــاأن التحوالت املعلوماتيـــة املعا�شرة 
اأن تـــوؤدي اإىل بعـــث روؤيا جديدة لعملية االختبار والتقـــومي، اآخذة بعني االعتبار توفر 
املعلومـــات يف خمتلف امليادين توفرا غري م�شبوق، مما قد يحدو بفل�شفة االختبارات 
اأن تنتقـــل من ال�شعي اإىل اكت�شاب املعرفة اإىل ال�شعـــي اإىل االهتداء اإىل مكان وجود 
املعرفة وهيكلتها وفرزها، وقدميا قال االأديب الفذ اأبو عمرو اجلاحظ:"اإن م�شتعمل 

عبد الرحمن بن خلدون، كتاب املقدمة، �شركة دار االأرقم للن�شر والتوزيع، بريوت، لبنان، �ض 533.  )1(



49

جت�����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي اأوروب�����ا 

احلفـــظ ال يكـــــــــــــــــــون اإال مقلدًا واال�شتنباط هو الذي يف�شـــي ب�شاحبه اإىل بــــــرد 
اليقني وعز الثقـــــــــة")1( .

التاأليف اجلماعي للمنهج واملقررات، وذلك ل�شمان اأق�شى ما ميكن من فر�ض 
النجـــاح الأي مقرر كان. وين�شح بتكليف جلنة خا�شـــة بالتاأليف، جتمع بني اأفرادها 
الكفـــاءة يف جمـــاالت متعددة مـــن علوم الرتبيـــة والل�شانيات وعلـــم النف�ض الرتبوي 
والعلـــوم اللغويـــة وعلوم مقارنة اللغـــات، وعلم االجتمـــاع، اإ�شافة لعامـــل حب اللغة 
العربية والتحم�ض الإجناز امل�شروع. فالتنوع يف التخ�ش�شات مل يتم جتريبه اإىل االآن 
يف جمال اإنتـــاج مناهج ومقررات العربية للناطقني بغريها، واأن تتنوع اخت�شا�شات 
اأفـــراد هذه اللجنة تنوعا متكامال ي�شد بع�شه بع�شـــا. ودعوة املر�شد االأوربي لتعليم 
اللغـــة العربية كانت وما تزال هي الدعوة لتفعيل الذكاء اجلماعي املتوفر يف اأوروبا، 
عـــن طريق �شم جهود املخل�شني مـــن مدر�شي اللغة اإىل خمت�شـــني يف علم الرتبية 
اإىل مهند�شـــني يف الو�شائل ال�شمعية الب�شرية ويف برجمة احلوا�شيب، اإىل ر�شامني، 
اإىل حمرريـــن ومراجعني، اإىل م�شممني يخرجون املقـــرر يف �شكله النهائي تن�شيدا 
واإخراجـــا مطبعيـــا. وال يخفى ما يتطلبه تفريـــغ كل هوؤالء االأفراد مـــن تكلفة مادية 
باهظـــة، اإذ يتطلب العمل اجليد وقتا متاأنيا، فال بـــد فيه من تخ�شي�ض موارد قارة 
لـــه. وتاأتي اإثر ذلـــك مرحلة جتريب املقرر قبل ا�شتخدامه علـــى نطاق وا�شع، ويكون 
ذا بتطبيقـــه يف عـــدة مدار�ض اأويف خمتلف الدورات واأن يقـــوم على تطبيقه معلمون 
عديـــدون، وذلك بغية تكامل وجهـــات النظر وحتديد امل�شـــاكل وال�شعوبات التي قد 
يثريهـــا املقرر، كما يتثبت من �شرعـــة تقدميه املعلومات ومن مدى معاجلته حاجات 
املتعلمـــني وتوفريه اإجابات على ت�شاوؤالتهم ومن مـــدى حتقيقها لهدف التعلم اللغوي 

اأب� عمرو عثمان بن بحر اجلاحظ:" ر�سائل اجلاحظ "مكتبة م�سكاة اللكرتونية. بالرابط:  (1(
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=17&book=2734#.VF_

oGZR5OSo
انظر اأي�سا د. �سل�م ) داود) :" اجلاحظ منهج وفكر" دار ال�س�ؤون الثقافية العامة 1989 ط1، �ص 55
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اأ�شـــال. وميكن بعـــث وثيقـــة مراجعة وا�شتبانـــة ميالأهـــا املعلمون واملتعلمـــون لبيان 
مـــا ا�شتح�شنوه ومـــا ا�شتقبحوه يف املقرر، تـــردف مبلف يعر�ض ما قـــد يكون اأ�شافه 
املعلمـــون للمقرر من مواد تعليمية اأخرى. كما ميكن تنظيم زيارات �شفية يح�شرها 

مراجعو املقرر للوقوف على كيفية تعامل املتعلمني مع ذلك املقرر.
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خاتمة

لعـــل اأهم غر�ض للتعلم عامـــة يتمثل يف تنمية ملكة التفكـــري لدى املتعلمني مبا 
يعينهم علـــى حتليل املواقف وتقوميها وتوليد اأفكار جديـــدة واأ�شكال اإبداعية ومعان 
مبتكـــرة واإيجاد حلول مبتدعة، وهذه الغايـــة هي التي يعرب عنها باكت�شاب "مهارات 
التفكـــري"، وبالنظر يف مناهج ومقـــررات تعليم العربية للناطقني بغريها، يت�شح اأن 
خطوات كبرية قطعت يف اجتاه الو�شول بهذا التخ�ش�ض اجلليل اإىل مرحلة الن�شج. 
وما تزال الطريق طويلة من اأجل جعل الل�شان العربي املبني ر�شوال بني �شعوب االأر�ض 
قاطبـــة، وال�شيما يف اأوروبا التي تتحكم ثقافتها ولغاتها يف اأغلب بالد الدنيا. يحتاج 
اأهل الل�شان العربي اإىل عمل كبري من اأجل اأن يتمكن م�شلمو اأوروبا من نقل ما تنب�ض 
بـــه م�شاعر واأفكار وعقول مئات املاليني من الناطقني بالعربية، وي�شتقبل الناطقون 
بالعربيـــة م�شاعر واأفكار وعقـــول مئات املاليني من الب�شـــر الناطقني بلغات اأخرى، 
َمـــَواِت َواالأَْر�ِض  م�شداقـــا لقول اهلل تعـــاىل يف القراآن الكرمي: )َوِمـــْن اآَياِتِه َخْلُق ال�شَّ
ـــنَي( )1(، وكذلك قوله تعاىل:  ْلَعامِلِ ْل�ِشَنِتُكـــْم َواأَْلَواِنُكـــْم اإِنَّ يِف َذِلَك الآَياٍت ِلّ َواْخِتـــالُف اأَ
ن َذَكٍر َواأُنَثى( َوَجَعْلَناُكْم �ُشُعوًبـــا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ  ـــا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُض اإِنَّ )َيـــا اأَيَُّها النَّ

َ َعِليٌم َخِبرٌي( )2( ، �شدق اهلل العظيم. ِ اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اهللَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ

انتهى     

الروم: 22  (1(
احلجرات: 13  (2(
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البحث الثاني

جتربة تعليم اللغة العربية يف اإ�شبانيا: 
عر�س وتقومي

د. وليد بن �شالح اخلليفة)*( )1(

- اأ�ستاذ الدرا�سات العربية بق�سم الدرا�سات العربية والإ�سلمية بجامعة اأوت�ن�ما مبدريد.  )*(
- نال �سهادة الدكت�راه يف الأدب من جامعة اأوت�ن�ما مبدريد �سنة 1990  

- له الكثر من امل�ؤلفات والرتاجم يف اللغة والأدب تزيد عن ع�سرين كتاباً.  
- ي�ساهم با�ستمرار يف الربامج التلفزي�نية والإذاعية الأ�سبانية والعربية.  
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الفصل األول

1�1� تقدمي
لي�ـــض من ال�شهل الف�شل بني اال�شتعراب االإ�شبـــاين وتعليم اللغة العربية، حيث 
قام اأولهما يف بداياته بالرتكيز على درا�شة التاأريخ واالأدب االأندل�شيني، ولكن حاجته 

ملعرفة اللغة العربية كان �شرورة ملحة ال ميكن اإغفالها باأي �شكل من االأ�شكال.

تعـــود بدايـــات االهتمـــام بالرتاث العربـــي االإ�شالمي مبـــا يف ذلك تعّلـــم اللغة 
العربية اإىل الن�شف الثـــاين من القرن الثامن ع�شر امليالدي، حني قامت ال�شلطات 
االإ�شبانيـــة بدعـــوة الراهب اللبنـــاين )ميغيل ق�شريي( من اأجل جـــرد املخطوطات 
العربيـــة، ملكتبـــة االأ�شكوريال القريبة مـــن مدريد العا�شمة، والتـــي تت�شمن ما يزيد 
علـــى 2000 خمطـــوط باللغة العربية. واأم�شى الراهـــب املذكور فرتة ما بني 1760 و 
1770 يدر�ـــض وي�شنف تلك املخطوطات، ن�شر بعدهـــا اأول كتلوج ي�شتمل على و�شف 
كامل لـــكل واحدة من تلك املخطوطات، ومت اعتماد كتابـــه هذا يف جميع الدرا�شات 

والبحوث التي تلت.

وعمـــل )ق�شـــريي( خـــالل وجـــوده يف اإ�شبانيا علـــى ت�شكيـــل اأول جمموعة من 
امل�شتعربني االإ�شبـــان ومن بينهم )خو�شي اأنطونيو كوندي( )ت 1820(، والذي األف 

اأول كتاب تاأريخي عن حكم العرب الإ�شبانيا.

ثـــم عرفت الدرا�شات العربية تطوًرا مهما خالل القرن التا�شع ع�شر على اأيدي 
م�شتعربـــني مثل )با�شكوال دي غاينغو�ض( )1808- 1897(، والذي تتلمذ على يديه 
امل�شتعـــرب ال�شهـــري )فرانثي�شكو كوديـــرا( )1836- 1917(، والـــذي اأ�شبح اأ�شتاذ 
كر�شـــي للغة العربيـــة يف جامعة مدريد املركزية، وكان )كوديـــرا( يوؤكد يف درا�شاته 
علـــى اأنه وبدون درا�شة اللغـــة العربية واحل�شور التاريخـــي العربي يف هذه البالد ال 

ميكن فهم تاأريخ اإ�شبانيا.
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وعـــرف اال�شتعراب االإ�شباين مـــع )كوديرا( وتالمذته مثـــل )خوليان ريبريا( 
)1858- 1934( و)ميغيـــل اآ�شـــني بالثيو�ـــض( )1870- 1944( تطـــوًرا مهما �شار 

يناف�ض مدار�ض اال�شتعراب االأوروبية االأخرى.

تال هـــوؤالء امل�شتعرب الكبري )اإميليو غارثيا غوميـــث( )1905 ـ 1995( والذي 
اأجنـــز جزًءا من تكوينه العلمـــي واالأكادميي يف بع�ض الدول العربية مثل م�شر حيث 
تتلمذ على اأيدي كبار الكتاب مثل طه ح�شني، واأ�شبح )غارثيا غوميث( بعدها اأ�شتاذ 
كر�شي للغة العربية يف جامعة غرناطة اأوال ثم يف جامعة مدريد املركزية، ومت تعيينه 
اأي�شـــا �شفريا الإ�شبانيـــا يف عدد من البلدان العربية واالإ�شالميـــة مثل لبنان والعراق 
وتركيـــا. وكان اأي�شـــا ع�شوا يف االأكادميية امللكية للغـــة االإ�شبانية واالأكادميية امللكية 
للتاأريـــخ، اإىل جانـــب ع�شويته يف عدد من جمامع اللغـــة العربية مثل جممع القاهرة 

ودم�شق.

وقـــد لعبت مدر�شة الدرا�شات العربية يف غرناطة التي مت تاأ�شي�شها �شنة 1932 
دورا مهمـــا يف تعليم العربية ون�شر البحـــوث اخلا�شة باللغة العربية واالأدب والتاأريخ 
االأندل�شيـــني، وخا�شـــة من خالل جملتهـــا )االأندل�ض( التي ن�شـــرت اأعدادها ما بني 

�شنتي 1933 و1964.

وعرف منت�شف القرن الع�شرين اهتماًما متزايًدا بالثقافة واللغة العربية حيث 
اأن�شئـــت اأق�شام جديدة للغة العربية والدرا�شات االإ�شالمية ملنح �شهادة البكالوريو�ض 
يف العديـــد من اجلامعات احلكومية االإ�شبانية و�شل عددها االآن اإىل ثماين جامعات 
بهـــا هذا االخت�شا�ض، وهي: جامعة اأوتونومـــا مبدريد وجامعة كومبلوتن�شي مبدريد 
اأي�شا وجامعة غرناطة وجامعة �شالمنكا وجامعة األيكانتي وجامعة بر�شلونة وجامعة 
قاد�ـــض وجامعة اإ�شبيليـــة، ثم هناك الكثري مـــن اجلامعات االإ�شبانيـــة االأخرى التي 

تدّر�ض العربية �شمن مناهجها كلغة )ب( اأو )ج(، اأي لغري املخت�شني.
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وباالإ�شافـــة اإىل ذلك فاإن هناك الع�شرات من مدار�ض اللغات الر�شمية التابعة 
لـــوزارة الرتبية والتي بها اأق�شـــام للغة العربية، حيث يقبل علـــى درا�شتها املئات من 
الطلبة من خمتلف االأعمار، من الذين يرغبون التقرب من الثقافة والتاأريخ العربي.

ويف ال�شنـــوات االأخـــرية مت افتتـــاح مراكز جديـــدة لتعليم العربيـــة منها مركز 
اللغـــات التابع للبيت العربي مبدريـــد واملرتبط بوزارة اخلارجيـــة االإ�شبانية. ويقوم 
املئـــات من الطلبة امل�شجلني يف املركز املذكور بدرا�شـــة اللغة العربية، وميتاز املركز 
بوجـــوده و�شـــط املدينة وبتوقيتـــه املرن، حيث يوفـــر باالإ�شافـــة اإىل الدرو�ض العادية 

خالل اأيام االأ�شبوع دورات يف نهاية االأ�شبوع ويف ف�شل ال�شيف.

وعـــدا ذلك فاإن هنـــاك الكثري من االأكادمييـــات واملراكز االأهليـــة التي تدر�ض 
العربية يف املدن الكبرية مثل مدريد وبر�شلونة وغرناطة وغريها.

اأما بخ�شو�ض املناهج وطـــرق التدري�ض، فقد عرف ذلك اأي�شا تطورا ملحوظا 
مبرور ال�شنوات، كان االأ�شاتذة يف البداية ي�شتخدمون كتب تعليم العربية املخ�ش�شة 
للطلبة العـــرب وخا�شة تلك التي يتعلمها الطالب يف املدار�ـــض االبتدائية والثانوية، 
ومبـــرور الوقـــت اأخذ املخت�شـــون بتهيئة الكتب واملـــواد التعليمية والتـــي ت�شتمل على 
�شروحـــات باللغة االإ�شبانيـــة، واأخذوا اأي�شا ي�شتعينون ببع�ـــض الكتب املن�شورة لنف�ض 

الغر�ض يف دول اأخرى مثل فرن�شا والواليات املتحدة.

بقيـــت طرق تعليم اللغة العربية تقليدية لفـــرتة طويلة، تعتمد على منهج تعليم 
)القواعد- الرتجمة( ولي�ض تعليمها كلغة للتوا�شل؛ الأن الهدف منها كان ا�شتخدامها 
للتعرف على م�شامني الن�شو�ض االأندل�شية ولي�ض االطالع على ثقافة وتاريخ العرب 

يف الوقت احلا�شر.

غري اأن تلك الطريقة �شرعان ما اأهملت اإىل حد بعيد وحلت حملها طرق حديثة 
ترمـــي اإىل تعليم العربيـــة ب�شفتها لغة حية للتوا�شل يتحـــدث بها ما يزيد على 300 
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مليـــون اإن�شان كلغـــة اأم، باالإ�شافة اإىل مئات املاليني مـــن امل�شلمني الذين يوؤدون بها 
طقو�شهم الدينية.

وكانت العربية الف�شحى هي التي يتم تعليمها ب�شكل اأ�شا�شي يف جميع املراكز، 
�شـــواء احلكوميـــة منهـــا اأو االأهليـــة، وكانت بع�ـــض اللهجـــات ُتدّر�ض ب�شـــكل م�شتقل 
مثـــل اللهجة امل�شريـــة اأو ال�شامية اأو املغربيـــة، ويف ال�شنوات االأخـــرية اأخذت بع�ض 
اجلامعـــات تهتم بالعاميـــات العربية اإىل جانـــب الف�شحى �شمن طريقـــة �شميت بـ 
)املنهج التكاملي( وبداأت تظهر مناهج مكتوبة تخلط بينهما وحتاول تقريب الطلبة 
مـــن اللغة املحكية وخا�شة على م�شتوى التحدث، واإن كان هناك من يدعو اأي�شا اإىل 
كتابـــة هذه اللغة وا�شتخدامها بدل الف�شحى، وقـــد بداأت هذه الطريقة يف جامعات 

اأمريكية وانتقلت اإىل بلدان اأوروبية ومنها اإ�شبانيا.

وفيمـــا يتعلق بطريقـــة تقييم م�شتوى تعلم العربية ففـــي الغالب يتم اللجوء اإىل 
مـــا يعرف بـ )االإطار االأوروبـــي امل�شرتك لتعليم اللغات(، ومن خالل هذا االإطار يتم 
قيا�ـــض م�شتوى الفهم والتعبري ال�شفوي والكتابـــي يف لغة ما، ففي �شنة 2001 )العام 
االأوروبـــي للغات( وافـــق املجل�ض االأوروبي على هذه الوثيقة وبـــداأ تطبيقها يف معظم 
البلـــدان االأوروبيـــة، ويحدد االإطار ثـــالث م�شتويات خمتلفة ولـــكل م�شتوى درجتان، 
وهي: م�شتوى )اأ-1( و)اأ-ـ2(، ثم م�شتوى )ب- 1( و)ب-ـ 2(، واأخريا م�شتوى )ج- 

1( و)ج- 2(، وتعني امل�شتويات الثالثة على التوايل: االبتداء والتمكن ثم الكفاءة.

وعرفـــت اجلامعـــات االإ�شبانية خـــالل العقد االأخـــري اإعادة هيكلـــة الدرا�شات 
يف خمتلـــف االخت�شا�شات، وبـــداأ تطبيق ما يعرف بـ )خطـــة بولونيا()1( ابتداء من 

اكت�شبـــت )خطة بولونيا( ا�شمها مـــن )بولونيا( املدينة االيطالية التي اجتمـــع فيها �شنة 1999 وزراء   (1(
الرتبيـــة والتعليـــم االأوروبيون وقاموا بالتوقيع على اتفاقية تربويـــة ان�شمت اإليها دول اأخرى مثل تركيا 
ورو�شيا، وتهدف اخلطة اإىل معادلة الدرا�شات اجلامعية للدول املوقعة على هذا االتفاق وت�شهيل تنقل 
الطـــالب االأوروبيني بـــني خمتلف اجلامعات االأوروبيـــة ، باالإ�شافة اإىل تبادل للخـــربات بني االأ�شاتذة 
واالأق�شام الدرا�شية، وتهدف اخلطة كذلك اإىل التقريب بني املناهج الدرا�شية واالأخذ بنظر االعتبار=
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منت�شـــف العقد املا�شي والتي ترمي على امل�شتـــوى االأوروبي اإىل توحيد اآليات العمل 
واملناهـــج وحمتوياتهـــا، بحيث يتم االعرتاف بالكور�شات املنجـــزة يف اأية واحدة من 

الدول املوقعة على هذه اخلطة.

و�شملـــت هذه التعديـــالت اخت�شا�ض الدرا�شات العربيـــة واالإ�شالمية بحيث مت 
اإدخـــال الكثري من املواد العامة يف املناهـــج الدرا�شية على ح�شاب مواد التخ�ش�ض، 
ومت �شمن هذه اخلطة تاأجيل عملية التخ�ش�ض العميق اإىل املراحل التالية يف درا�شة 
املاج�شتري والدكتوراه، ففي واحد من اأهم اأق�شام الدرا�شات العربية يف اإ�شبانيا، وهو 
ق�شـــم الدرا�شات العربية واالإ�شالمية بجامعة اأوتونوما مبدريد تغريت جمرى االأمور 

و�شار يدعى )درا�شات اآ�شيوية اأفريقية: العربية وال�شينية واليابانية(.

ومن املهم التحدث عن برامج املاج�شتري والدكتوراه يف تخ�ش�ض اللغة العربية 
والدرا�شات االإ�شالمية، فمنذ عقود من الزمن تقوم الكثري من اجلامعات االإ�شبانية 
وخا�شـــة يف مدريـــد وغرناطة باإدخال برامـــج وكور�شات للماج�شتـــري والدكتوراه يف 
تخ�ش�ـــض اللغة العربية والدرا�شـــات االإ�شالمية، وتلقى تلـــك الربامج عادة ترحيًبا 
واهتماًما كبريين من قبل الطالب االإ�شبان والعرب على حد �شواء، ومل يعد االهتمام 
من�شبـــا على اللغـــة واالأدب العربيني كما كان يح�شل لعقـــود طويلة لكونه بداأ ي�شمل 
مو�شوعـــات جديـــدة تخ�ض العلـــوم االجتماعيـــة واالقت�شاديـــة وال�شيا�شيـــة للعامل 
العربـــي، وتعمل العديد مـــن اجلامعات االإ�شبانية على تخريـــج الع�شرات من الطلبة 
الذيـــن ينهون درا�شاتهم العليـــا يف املاج�شتري والدكتوراه من املتخ�ش�شني يف اإحدى 

املو�شوعات املتعلقة بالعامل العربي واالإ�شالمي.

=  حاجـــة املجتمـــع للجامعيـــني وم�شتوى التناف�ـــض العلمي واملهنـــي للمتخرجني وذلك مـــن خالل تاأطري 
وحتديد املعامالت العلمية للكور�شات الدرا�شية.

وبينم���ا اعت���رب البع�ص هذه اخلطة مبثابة عملية اإ�س���لح جذرية للتعلي���م اجلامعي يف اأوروبا، راآها   
البع�ص الآخر على اأنها خ�س����ع مل�س���الح ال�س���ركات الأهلية واجلامعات غر احلك�مية، خا�س���ة اإذا 
علمن���ا اأن بع�ص الخت�سا�س���ات وبالذات يف العل�م الإن�س���انية تعر�س���ت �س���من ه���ذه اخلطة اإىل ن�ع 
من التهمي�ص والإهمال، مقارنة مع الخت�سا�س���ات العلمية اأو القت�س���ادية التي يزداد عليها طلب 

ال�س�ق. 
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1�2� الكتب واملناهج
بقـــي كتـــاب )كري�شتوماتيا( وهو عبارة عـــن جمموعة مـــن الن�شو�ض العربية 
املنتخبـــة القدمية ملوؤلفه امل�شتعرب )ميغيـــل اآ�شني بالثيو�ض( والذي األفه �شنة 1940 
املنهـــج الوحيـــد امل�شتعمل يف اجلامعـــات االإ�شبانية ملا يقرب مـــن ن�شف قرن. �شبقه 
اإىل هـــذا االأمر كتـــاب اآخر يف النحو للم�شتعـــرب )فرانثي�شكو كوديـــرا( والذي اأبان 
يف التقـــدمي عـــن الهدف الرئي�شي مـــن تاأليفه مبيًنا اأن غر�شـــه بالتحديد هو تكوين 
الدار�شني من اأجل التمكن من قراءة وحتليل الن�شو�ض العربية التي تتميز باأهميتها 
بالن�شبة للدرا�شات التاريخية وال�شيا�شية والثقافية لالإ�شالم، وب�شكل خا�ض االإ�شالم 

االإ�شباين، اأي كل ما يتعلق باالأندل�ض.

وقـــد ركـــزت تلـــك الدرا�شـــات اهتمامها علـــى العربيـــة الف�شحـــى لكونها لغة 
الن�شو�ض املدرو�شـــة ومل تهتم باأية �شورة بالعاميات العربية على خالف الدرا�شات 
االأفريقية التـــي حر�شت على التعر�ض للهجات العربيـــة وخا�شة يف �شمال اأفريقية، 
وقـــد ن�شر العديـــد من املناهـــج والقوامي�ـــض التي تعني علـــى درا�شة تلـــك العاميات 

وخ�شو�شا العامية املغربية.

ومبـــرور الوقـــت مل تعد العربية حكرا على اال�شتعراب، بـــل اأ�شبح االهتمام بها 
ي�شمـــل اأطـــرا وطبقات اجتماعيـــة وثقافية اأخـــرى وبدعم من املوؤ�ش�شـــات احلكومية 
بحيـــث اأ�شبح يف اإ�شبانيا اليوم كمـــا ذكرنا ثماين جامعات حكومية بها تخ�ش�ض يف 
الدرا�شـــات العربية واالإ�شالمية، باالإ�شافة اإىل ثالث وع�شرين مدر�شة ر�شمية للغات 
موزعة علـــى اخلارطة االإ�شبانية وبها اأق�شام للغة العربيـــة ت�شتقبل �شنويا املئات من 

الطلبة اجلدد من الذين يودون التقرب من ثقافة وتاريخ العرب وامل�شلمني.

ودفـــع هذا االهتمام املخت�شني يف الدرا�شات العربية والباحثني واالأ�شاتذة اإىل 
البحـــث عـــن كتب ومواد تربوية جديـــدة لتلبية حاجات االأق�شـــام وم�شاعدة الطالب 
مبنحهم اأدوات اأكرث فعالية ملواجهة تعلم لغة جديدة متتاز بخ�شو�شيات مل ياألفوها 
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وهـــي اإىل حد ما غريبة عن لغاتهم التـــي يتحدثون بها يدر�شونها يف خمتلف مراحل 
الدرا�شة.

و�شـــارت احلاجـــة لتلك املناهـــج والكتب اأكرب مبـــرور الوقت وذلـــك الأنه وعدا 
اجلامعات واملدار�ض احلكومية التي تعمل على تدري�ض العربية فاإن الكثري من املراكز 
احلكومية كالبلديات والوزارات تنظم دورات لتعليم العربية للناطقني بغريها، وكذا 
املراكز االإ�شالمية املتواجدة يف اأكرث من مدينة اإ�شبانية وخا�شة يف مدريد العا�شمة.

واأ�شبحـــت العامية املغربية بالتحديد من اأكرث العاميات العربية جذبا بالن�شبة 
للكثـــري من االإ�شبان ب�شبب القرب اجلغـــرايف وارتباط امل�شالح وخا�شة االقت�شادية 
منهـــا بني البلديـــن، ومت اإدراج هذه العامية يف املنهج الدرا�شي للكثري من اجلامعات 

مثل جامعة قاد�ض وجامعة مر�شية وجامعة اأوتونوما مبدريد.

اأما بالن�شبة للمناهج اجلديدة والتي تتخذ من اللغة العربية لغة توا�شل وتعامل 
يومـــي للماليني من النا�ـــض ولي�ض فقط لغة ن�شو�ض تاريخيـــة قدمية ومتحجرة كما 
كان يعاملها البع�ض من امل�شتعربني، فقد اأخذت تظهر تباعا ومنذ بداية الت�شعينيات 
الكثـــري من املناهج وكتب القواعد التي تعتمد الطـــرق التعليمية احلديثة با�شتخدام 
ال�شـــورة وال�شـــوت )الو�شائل ال�شمعيـــة الب�شرية( اإىل جانـــب الن�شو�ض املكتوبة، 
وي�شتعـــني اأ�شاتـــذة العربية يف اإ�شبانيا بالكثري من الكتـــب املن�شورة يف العامل العربي 
ومنهـــا ما قامت باإجنـــازه موؤ�ش�شات خمت�شة بهذه املهمة مثـــل معهد بورقيبا للغات 
احليـــة بتون�ض، وكذلـــك الكتب التي تن�شر لنف�ض الغر�ـــض يف دول اأوروبية اأخرى مثل 

فرن�شا واأملانيا واأي�شا الواليات املتحدة االأمريكية.

وقد يكون من باب االإن�شاف ذكر اجلهد الكبري الذي اأجنزه امل�شتعرب االإ�شباين 
)فيديريكـــو كورينتي( يف تاأليف القوامي�ـــض )العربية- االإ�شبانيـــة( وبالعك�ض، تلك 
املعاجـــم التي كانت وما زالت اأهم عـــّدة بالن�شبة للطلبة �شواء من دار�شي العربية اأو 

االإ�شبانية.
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1�3� املوؤمترات
على خـــالف بع�ض الـــدول االأوروبيـــة والواليات املتحـــدة االأمريكيـــة، مل توجه 
العنايـــة يف اإ�شبانيا لتنظيم موؤمتـــرات خا�شة بتعليم العربية لغـــري الناطقني بها اإال 
يف ال�شنوات االأخرية، فعدا موؤمتر مت انعقاده يف خم�شينيات القرن املا�شي مل ت�شهد 

اإ�شبانيا �شيئا مماثال لذلك اإال يف ال�شنوات القليلة املا�شية.

ففـــي عـــام 2009 مت يف مدريـــد عقد املوؤمتـــر الـــدويل االأول واخلا�ـــض بتعليم 
العربيـــة لغري الناطقني بها )عربيلي 2009()1( والـــذي كان يهدف اإىل التعرف عن 
كثـــب على طـــرق التعليم واملناهـــج والو�شائل احلديثة التي تو�شـــل اإليها املخت�شون، 
بيـــد اأنـــه علـــى الرغم مما مت حتقيقـــه اإىل االآن، فـــاإن الطريق مـــا زال طويال، اإذ ال 
يبـــدو من ال�شهـــل حتويل التعليم التقليدي اإىل تعليم حديـــث يهدف اإىل اكت�شاب لغة 
ثريـــة وواقعيـــة، �شوتية و�شعبة االإتقان ح�شب بع�ض الدار�شـــني، كما واأنه ال يبدو من 
ال�شهـــل اأي�شًا قبول الواقـــع التعددي للغة العربية بعـــد، واإن حملنا على عاتقنا عبء 
عدة قـــرون من احلرمان والتهرب، ما عدا ا�شتثناءات نـــادرة وجديرة بالثناء، ففي 
مطلـــع القرن احلـــادي والع�شرين ال نكاد جند �شوى بع�ـــض احللول ملعظم التحديات 
واالأ�شئلـــة التي يطرحهـــا تعليم اللغة العربية كلغـــة اأجنبية، ولكن ال ميكـــن اإنكار اأن 
املبـــادرات الراميـــة اإىل توحيد تعليم اللغة العربية ت�شهـــد تزايدا ملحوظا واأ�شبحت 
تعطـــي اأح�شن ثمارها، مما يوؤدي اإىل تقل�ض امل�شافـــة بينها وبني تعليم باقي اللغات 
االأجنبيـــة احلديثة، ومع ذلك فـــاإن تعليم اللغة العربية كلغة اأجنبية حاليًا يف اإ�شبانيا 
ال يزال يعاين من نق�ض حاد يف ما يتعلق بتهيئة املدر�شني، اأو تطوير املواد )وخا�شة 
بالن�شبـــة للم�شتـــوى املتو�شـــط بB2( 2( وما يليـــه(، اأو تكيفها وفقـــا ملعايري االإطار 
االأوروبي، اأو وجود منرب م�شتقل للتبادل املهني، من بني غريها من املجاالت يف �شوء 

)1)  �شدرت البحوث وامل�شاركات �شمن كتاب بعنوان:
Arabele 2009, Enseñanza y aprendizaje de la lengua árabe, Editum, Universidad 

de Murcia, Murcia, 2010.
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هـــذه القائمـــة الق�شرية، قد يكون العائق االأكرب هو عـــدم وجود جمال معني لتكوين 
املدر�شـــني علـــى ال�شعيد اجلامعي، فقد ي�شعب على املرء بنـــاء مبان را�شخة اإذا مل 

تكن اأ�ش�شها قوية مبا فيه الكفاية.

كان الهـــدف من انعقاد موؤمتر دويل يف اإ�شبانيا حول تعليم وتعّلم اللغة العربية 
كلغـــة اأجنبيـــة هو االن�شمام ب�شفـــة متوا�شعة اإىل هذا الواقع اجلديـــد املتنامي، مع 
اإعـــادة االأخذ بعـــني االعتبار مرجعية امللتقي الرائد واملماثـــل لهذا املوؤمتر والذي قد 
جمـــع يف �شنـــة 1959 اأبـــرز ال�شخ�شيات يف جمـــال اال�شتعراب الـــدويل مبقر املعهد 

امل�شري للدرا�شات االإ�شالمية مبدريد.

 انطلقـــت فكـــرة انعقاد موؤمتـــر عربيلي 2009 مـــن جامعة مر�شيـــة، وان�شمت 
اإليهـــا مدر�شة طليطلة للمرتجمني والبيت العربي، كمـــا تلقى دعمًا من وزارة العلوم 

واالبتكار االإ�شبانية، وموؤ�ش�شة �شينيكا، وبنك �شانتاندر.

متحورت اأهداف عربيلي 200٩ حول النقاط التالية:
• حتليل الو�شع الراهن لتعليم اللغة العربية يف اإ�شبانيا، ومقارنته مع الدول 	

االأخرى.

• توفـــري ميدان للمهنيني العاملني مبجال التدري�ض والبحث يف اللغة العربية 	
مـــن اإ�شبانيا اأو غريها مـــن البلدان االأوروبية اأو من الـــدول العربية اأو من 

الواليات املتحدة االأمريكية.

• التفكري يف اأ�شاليب جديدة مبجال تدري�ض اللغات االأجنبية وتطبيقها على 	
اللغة العربية.

• ن�شـــر البحوث املتعلقة بتدري�ض اللغة العربية واالأعمال االأكادميية املحددة 	
والتي من �شاأنها امل�شاهمة يف حت�شني هذا امليدان.
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• تقييم احتياجات تدري�ض اللغة العربية يف القرن احلادي والع�شرين واآفاقه 	
امل�شتقبلية.

ب�شفة �شاملـــة �شمح عربيلي 2009 ملنظميه، انطالقا من وجهات نظر خمتلفة 
ومتعـــددة مبقارنة خربات معلمي اللغة العربيـــة كلغة اأجنبية وعر�ض مناق�شة �شاملة 
حول تعليمها يف املا�شي واحلا�شر، وبخ�شو�ض التحديات االأكرث اإحلاحا يف امل�شتقبل.

وكانت اأ�شغال املوؤمتر موجهة اإىل اأ�شاتذة اللغة العربية ومعلميها، واإىل املهتمني 
بهذه اللغة وطرق تدري�شها، وكذلـــك اإىل املجازين يف اخت�شا�ض الدرا�شات العربية 

واالإ�شالمية ودار�شي الدكتوراه.

وت�شكل املوؤمتر حول حماور ثالث وهي:
• حمـــاورات وحوار مـــن قبل الدكاتـــرة: مهدي الع�ض، عبـــد اهلل ال�شكريي، 	

فردريك اإمربت، منذر يون�ض، دافيد ومل�شن.

• ور�شات عمل متوازية من طرف الدكاترة: مهدي الع�ض، هرني عوي�ض، رنا 	
بكدا�ض، عبد اهلل ال�شكريي، وليد �شالح، منذر يون�ض.

• عرو�ض ومداخالت �شاهم فيها الكثري من االأ�شاتذة والدار�شني.	

ومثـــل املوؤمتر املذكـــور ميدانا للحـــوار والنقا�ض اخلا�ض بتعلـــم وتعليم العربية 
بهـــدف م�شاعدة العاملني يف هـــذا االإطار على اأداء عملهم ب�شـــكل اأف�شل من خالل 
االطـــالع علـــى جتارب اأ�شاتذة معروفـــني يعملون يف العديد مـــن اجلامعات �شواء يف 

العامل العربي اأو يف اأوروبا واأمريكا.

احتفـــى عربيلـــي2009 بح�شـــور م�شاركـــني مـــن 15 بلـــدًا )االأردن، واإ�شبانيا، 
واإ�شرائيل، واأملانيا، واإيطاليا، وبريطانيا، وال�شويد، وفرن�شا، وفنلندا، وقطر، ولبنان، 
وم�شر، واملغرب، واململكة العربية ال�شعودية، والواليات املتحدة االأمريكية(. وح�شر 
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مـــن بـــني امل�شاركني ممثلـــو 13 جامعـــة اإ�شبانية و21 جامعـــة اأجنبية علـــى ال�شعيد 
االإ�شبـــاين، جتـــدر االإ�شارة اإىل م�شاركـــة 21 اأ�شتاذا يدّر�شـــون العربية يف 13 من 23 
مدر�شـــة، وهو عـــدد االإجمايل للمدار�ض الر�شمية للغات التـــي ت�شم اللغة العربية يف 
براجمهـــا الدرا�شيـــة، وقد اأثبتت هـــذه اال�شتجابة التي لعبـــت دورا م�شجعًا بالن�شبة 
الأع�شـــاء اللجنة املنظمـــة، وجود اهتمام متزايـــد ينبع من االأو�شـــاط االأكادميية يف 
جميع جماالتها: من مراكز تعليم اللغات )العمومية واخلا�شة( اإىل اجلامعات، دون 

التغا�شي عن دور معاهد التعليم الثانوي واملدار�ض الر�شمية للغات.

علـــى مدى يومـــني مكثفـــني اأتيحـــت لنحـــو 150 حا�شـــرا الفر�شـــة لال�شتماع 
واال�شتمتاع والتعّلم من 26 م�شاهمة مت تقدميها على �شكل عرو�ض ومداخالت وور�ض 
عمل عاجلـــت موا�شيع متعـــددة ومتنوعة مثـــل ا�شتخدام التكنولوجيـــات اجلديدة، 
والدور الرتبوي للقامو�ض يف ف�شول تدري�ض العربية كلغة اأجنبية، واقتناء ال�شوتيات 
مـــن طرف الناطقني بالعربية واالإ�شبانيـــة، ومعايري تقييم الكفاءة ال�شفهية يف اللغة 
العربية كلغـــة اأجنبية، ون�شرت بعد ذلك م�شاهمات املوؤمتر يف كتاب م�شتقل يت�شمن 
16 مـــن امل�شـــاركات التي مت تقدميهـــا، مما يعرب عـــن تعددية املوؤمتـــر، واإن تعددية 
ن�شو�ض ذلك الكتاب هي بالذات ما دفع اإىل التخلي عن تقدميها جمزئة يف اأق�شام 
حمـــددة اأو مغلقـــة، الأن كل املحـــاوالت الراميـــة يف هـــذا االجتاه كانت تبـــدو متكّلفة 

وم�شطنعة.

ويف �شنـــة 2012 نظم يف مدريـــد اأي�شا املوؤمتر الدويل الثـــاين واخلا�ض بتعليم 
العربيـــة لغـــري الناطقني بهـــا )عربيلـــي 2012( والـــذي ح�شره ما يقـــرب من مائة 

م�شارك.

وقد اأكد منظمو املوؤمتر الثاين على جملة من االأمور التي دفعتهم اإىل اال�شتمرار 
يف تنظيم مثل هذا اللقاء، فقد عرفت التوجهات الرتبوية، التطبيقية منها والنظرية 
اخلا�شة بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها تطورا مهما على امل�شتوى الدويل منذ 
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عقديـــن من الزمن، وحدث هذا التطور بف�شل اجلهود الطيبة جلملة من املخت�شني 
الذين يربز من بينهم االأ�شاتذة العرب الذين ميار�شون مهامهم يف الواليات املتحدة 
واأوروبـــا، ويبدو اأن تيـــارا جارفا وجمددا �شيعمل على م�شـــح امل�شهد التعليمي ـ ورمبا 
يقـــوم بتهمي�شه فقط ـ املنت�شـــر والقائم على اأ�شلوب )القواعـــد- الرتجمة(، بعد اأن 
كان الطريقة االأكرث ا�شتعمـــاال يف تعليم العربية حتى اأواخر القرن الع�شرين، واتباع 
هـــذا املنهج ما زال حيا واإن كان يف طـــور التاأقلم مع االحتياجات اجلديدة وتطلعات 

الطلبة.

وتبادل ال�شفـــرات وال�شلوك وامل�شاهد، باالإ�شافـــة اإىل تواجد الطلبة الناطقني 
بالعربيـــة يف قاعـــات الدر�ضـ  وكل ذلـــك كنتيجة للعوملة والهجرةـ  قـــد اأعطى لتعليم 
العربيـــة لغـــري الناطقني بهـــا اأبعادا جديدة ب�شـــاأن التوجهات واالأهـــداف واالأدوات، 
واأدى ذلك اأي�شا اإىل اإعادة النظر يف اللغة املتعلمة، وكانت اجلامعات االأمريكية هي 
اأول مـــن عمل على تعليم العربية احلديثـــة ب�شفتها لغة للتوا�شل، وهي اأي�شا وب�شبب 
تبنيهـــا هذا التوجه اجلديد قامت باإدخال درا�شـــة وتعليم خمتلف العاميات العربية 
يف التعليـــم اجلامعي، واأدى هذا باملنهج املذكور �شابقا والقائم على اأ�شلوب القواعد 
الرتجمة واملراجعات الالحقة مثـــل البنيوية والو�شعية اإىل اإف�شاح املجال للتوجهات 

اجلديدة للتوا�شل واملتبعة حاليا يف غالبية املوؤ�ش�شات الرتبوية.

ومبوازاة ذلك وكما يظهر من خالل املحا�شر التي �شتن�شر يف كتاب قريبا، فقد 
مت فتح باب للنقا�ض بخ�شو�ض التنوع اللغوي للعربية والذي علينا اأن نتعلمه ونعّلمه:

العربية احلديثة، لغة و�شائل االإعالم.. 1
�شـــيء من العاميات التي ت�شاعد على التوا�شل احلقيقي، والتي من املمكن . 2

اأن تتداخل مع العربية الف�شيحة، وهو ما يعرف بـ )املنهج املتكامل(.
بع�ـــض العاميـــات االإقليمية والتي جتمـــع عددا من اللهجـــات ذات م�شتوى . 3

ثقايف، وهو ما يعرف بلغة املتعلمني العرب.
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وال�شعور باأنه ما زال هناك حاجة اإىل التاأمل واملقارنة والتبادل ون�شر التجارب 
التعليميـــة والبحثية يف ميدان تعليم العربية لغري الناطقني بها، من خالل التوجهات 
واملياديـــن وامل�شتويات املختلفة، اإىل جانب االحت�شـــان الكبري الذي عرفه قبل ثالث 
�شنوات عربيلي 2009، فقد كان هناك ما يكفي من االأ�شباب لتنظيم عربيلي 2012، 
املوؤمتـــر الدويل الثاين عن تعليم العربية لغري الناطقني بها، ومت هذا امللتقى يف مقر 

البيت العربي مبدريد اأيام 27، 28 و 29 من �شبتمرب 2012.

وباالإ�شافـــة اإىل تلك املوؤ�ش�شة فقد �شاهم يف التنظيـــم جامعة مر�شية ومدر�شة 
طليطلـــة للمرتجمـــني )جامعـــة كا�شتيـــا المن�شا(، وبدعم مـــايل مـــن وزارة التعليم 

والتجديد وم�شرف �شانتاندر.

عاجلت مداخالت املوؤمتر املحاور التالية:
• تطبيع تعليم العربية مع االإطار االأوروبي امل�شرتك لتعليم اللغات.	
• االزدواجية اللغوية: م�شتويات اللغة العربية والعاميات العربية.	
• االإح�شاء اللغوي بتطبيقه على تعليم العربية لغري الناطقني بها.	
• العربية للمرتجمني واملرتجمني الفوريني.	
• تاأليف مناهج تعليمية.	
• قـــدم امل�شاركون مـــن 18 بلدا وهـــي: بلغاريا وم�شـــر واإ�شبانيـــا والواليات 	

املتحدة وفرن�شـــا وبريطانيا وهوالنـــدا واليابان واملغـــرب والربتغال، اإلخ، 
وبعـــد االنتهاء من اللقاء ومن خالل التقييـــم الثنائي للبحوث اخلالية من 
اأ�شمـــاء موؤلفيها، مت اختيار تلـــك التي هي اأكرث متثيال للمحاور املو�شوعية 
املـــارة الذكـــر، والتي مت ن�شرها يف الكتاب املذكـــور، ومت اإدراجها يف اأربعة 
اأق�شام غري متعادلة فيما بينها، وهي: )منهجية(، )معجمية(، )ترجمة( 

و)و�شائل(.
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1�4� الرتجمة
متثـــل الرتجمة مـــن العربية اإىل االإ�شبانية وبالعك�ض الوجـــه الثاين لتعليم اللغة 
العربيـــة، فلم يكن هناك يف البداية اأية موؤ�ش�شـــة اأو جامعة تقوم بتدري�ض هذه املادة 
على م�شتوى التخ�ش�ض، وكان ال�شيء الوحيد املعروف اآنذاك يف هذا الباب هو دور 
املرتجمني املحلفني الذين تخولهم وزارة ال�شوؤون اخلارجية برتجمة الوثائق الر�شمية 
من عقود زواج وطالق ووالدة وح�شن �شلوك، باالإ�شافة اإىل العقود التجارية وغريها.

غـــري اأن حتول الرتجمـــة اإىل تخ�ش�ض يدر�ض يف اأكرب اجلامعـــات العاملية دفع 
امل�شوؤولني االإ�شبان اإىل اإيجاد اأق�شام لها يف العديد من اجلامعات، ومن بينها خا�شة 
جامعـــة بر�شلونـــة وجامعة غرناطة اللتـــان اأ�شبحت العربية يف ق�شـــم الرتجمة بهما 
لغـــة ثانية )لغة ب( بعد اللغة االإ�شبانية، واأ�شبح الطالب الذي ينهي درا�شته يف تلك 
االأق�شـــام ميكن له ممار�شة عمله كمرتجم حملف دون احلاجة اإىل اإجراء االمتحان 
الذي تقـــوم بتنظيمه �شنويا وزارة ال�شـــوؤون اخلارجية االإ�شبانيـــة لتخويل الناجحني 
مبمار�شـــة هذه املهنـــة، وتعمل هذه اجلامعـــات اأي�شا بتهيئة املرتجمـــني الفوريني يف 

اللغتني العربية واالإ�شبانية للعمل يف املوؤمترات واللقاءات احلكومية وغريها.

وقد يكون من املفيد التذكري بتاأ�شي�ض مدر�شة املرتجمني يف طليطلة التي بداأت 
ن�شاطاتهـــا �شنة 1994، وهي تابعـــة جلامعة )كا�شتيا المن�شـــا( وبدعم من املوؤ�ش�شة 
الثقافية االأوروبيـــة، وتقوم املدر�شة اأ�شا�شا بتكوين املرتجمـــني من العربية والعربية 
اإىل اللغـــة االإ�شبانية، وبها اأي�شـــا كور�شات للماج�شتري يف مو�شـــوع الرتجمة، وتعمل 

اأي�شا على تدري�ض اللغة العربية �شمن عدة م�شتويات.

ومـــن املعلوم فاإن هـــذه املدر�شة مت تاأ�شي�شهـــا اإحياء لذكـــرى مدر�شة الرتجمة 
بطليطلـــة والتـــي اأن�شاأها امللك )األفون�شو العا�شر( املعـــروف بـ )العامل( يف منت�شف 
القـــرن الثالث ع�شر امليالدي ب�شبب اهتماماتـــه العلمية ودعمه الأعمال الرتجمة من 
العربيـــة اإىل االإ�شبانية، حيث قام املرتجمون حينها بنقـــل ع�شرات املوؤلفات العلمية 
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والفل�شفية واالأدبيـــة من العربية اإىل االإ�شبانية. ومن بني ما مت ترجمته كتاب )كليلة 
ودمنة( البن املقفع والذي ترك اأثرا وا�شحا على فن الق�ّض لدى العديد من الكتاب 
االإ�شبان القدماء مثل: )رامـــون لول( )1232- 1315( يف كتابه )احليوان( و)دون 

خوان مانويل( )1282- 1348( يف كتابه )الكوندي لوكانور(.
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الفصل الثاني

2: تعليم اللغة العربية للطلبة الإ�شبان: الظروف واملالب�شات
2�1� تقدمي:

توؤثـــر طبيعة اللغة االأم من حيث اأ�شواتها وتراكيبهـــا و�شرفها ونحوها وما اإىل 
ذلك يف اكت�شاب لغة جديدة وخا�شة اإذامل تكن هذه االأخرية تنتمي اإىل نف�ض ف�شيلة 

اللغة االأ�شلية التي يتحدث بها املتعلم.

فاكت�شـــاب اأ�شـــوات خمتلفـــة يف اللغة اجلديدة يبقـــى م�شروطـــا اإىل حد كبري 
باالأ�شوات التي يعرفها املتعلم والتي األفها وتعود عليها منذ ال�شغر.

واالأمر كذلك بالن�شبة للرتاكيـــب اللغوية على م�شتوى املفردات واجلمل، فلي�ض 
بال�شرورة اأن تتفق تراكيب اللغة االأ�شلية مع اللغة اجلديدة، وتاأثري ما يعرفه املتعلم 
مـــن تلـــك الرتاكيب يف لغته االأم يوؤثـــر تاأثريا كبريا فيما يكت�شبـــه يف اللغة اجلديدة، 

وي�شمل هذا اأي�شًا القواعد ال�شرفية والنحوية.

وفيمـــا يتعلق بتعلم اللغة العربية من قبل الطلبة االإ�شبان، فاإن لغتهم االإ�شبانية 
تكـــون حا�شرة وموؤثرة خالل مراحل تعلـــم اللغة العربية، ويكون هذا التاأثري وا�شًحا 

على عدة م�شتويات وخا�شة امل�شتوى ال�شوتي وامل�شتوى الرتكيبي.

ومن املعلوم اأن كتب تعليم اللغة العربية املخ�ش�شة للعرب لي�شت �شاحلة متامًا 
لتعليـــم غري العرب بها، وذلك ب�شبب تاأكيدهـــا اخلا�ض على القواعد من جهة وعلى 
الطابع املحلي اأو االإقليمي الذي ميكن اأن تتمّيز به معظم تلك الكتب من جهة ثانية، 
ويف هـــذا ال�شـــدد يوؤكد اأحـــد الباحثني على �شـــرورة تفادي خطر ماألـــوف يف تعليم 
العربيـــة، وهـــو اأّنه �شاع يف العـــامل العربي تعليم قواعد اللغـــة العربية بدال من تعليم 
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اللغة العربية نف�شها)1(.

والنتيجة هو اأّن الكثري من الطالب ينهون درا�شتهم وهم يعرفون بدقة تفا�شيل 
قواعد العربية ولكنهم غري قادرين على الكالم اأو الكتابة ال�شحيحة.

ومـــن ناحية ثانية فـــاإّن الن�شو�ض ومو�شوعات القراءة يجـــب اأن تكون منتخبة 
وب�شـــكل منا�شب مّما ي�شتهوي الطالـــب االأجنبي ويزوده مبعلومات م�شوقة وغنية عن 

هذه اللغة وعن هذه الثقافة.

وال �شـــّك اأّن الهدف من تعليم اأية لغـــة هو اأن يبلغ الطالب مرحلة يفهم فيها ما 
ي�شمع وما يقراأ يف هذه اللغة ويتمّكن من التعبري ال�شفوي والكتابي.

اإّن م�شاألـــة تعليم العربية لغـــري املتكلمني بها قد �شغلت املربـــني والباحثني منذ 
زمـــن طويـــل، فها هو �شاطع احل�شري الـــذي اأدىل بدلوه منذ عقـــود طويلة لتو�شيح 
ل احلديـــث يف ذلك فبنّي باأّن هناك  خ�شو�شيـــة هـــذه امل�شاألة واإ�شكالياتها. وقد ف�شّ

ثالثة طرق اأ�شلية وهي:
البدء من القواعد، وجعل قواعد اللغة اأ�شا�شًا لتعليم اللغة.. 1
البدء من القراءة، وجعلها اأ�شا�شًا لتعليم اللغة.. 2
البدء من املحادثة، وجعلها اأ�شا�شًا لتعليم اللغة)2(.. 3

وقد طرح احل�شري اأ�شئلة بديهية ومنها: من اأين يجب اأن نبداأ؟ وعلى اأّي �شيء 
يجـــب اأن ن�شتند يف تعليم اللغة االأجنبية؟ واإىل اأية درجة يجب اأن نلجاأ اإىل الرتجمة 

يف هذا التعليم؟

وكلنا نعلم باأن العربية لغة مميزة ولها خ�شائ�ض قّلما نعرث على مثلها يف بقية 

اأحمد �شلبي: تعليم اللغة العربية لغري العرب، مكتبة النه�شة امل�شرية، القاهرة، ط5، 1990، �ض20.  (1(
�شاطـــع احل�شـــري: درو�ـــض يف اأ�شول التدري�ـــض، اجلزء الثـــاين ، اأ�شـــول تدري�ض اللغـــة العربية، دار   (2(

الك�ّشاف، بريوت، 1956، �ض189.
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اللغات، فمن طبيعة اللغة العربية والتي متنحها ميزة خا�شة اأن ت�شتعمل لفظة وتريد 
عك�ـــض معناها كقولنا عند املدح: قاتله اهلّل! ، وت�شف ال�شيء مبا يقع فيه، مثل: نهار 
قائم وليل �شاهر، ومنها اأي�شًا اإعارة ال�شيء ما لي�ض له، كقولهم: مّر بني �شمع االأر�ض 
وب�شرهـــا، واإجراء مـــا ال يعقل جمرى من يعقـــل، كقولهم يف جمع اأر�ـــض: اأر�شون، 
وكقولـــه تعاىل: )يا اأّيهـــا النمل ادخلوا م�شاكنكم(. وكـــذا االقت�شار على ذكر بع�ض 
ال�شـــيء واملراد كّله، كقوله تعاىل: )اأو حترير رقبـــة موؤمنة(، فذكر الرقبة واأراد بها 
العبـــد. وكقولهـــم اأي�شًا: �شربنا مـــاء النهر، ومنها كذلك تخفيـــف الكلمة باحلذف، 
مثـــل: مل يـــُك، واأ�شلها مل يكن، وهـــذه مناذج قليلة مـــن خ�شو�شيـــات العربية التي 

متيزها عن غريها)1(.

2�2� فر�شية �شعوبة اللغة العربية:
كتب اأحد املب�شرين مب�شر �شنة 1864 يقول:

ـــل اأن اأ�شـــري على قدمّي من االإ�شكندريـــة اإىل راأ�ض الرجاء ال�شالح،  "اإيّن اأف�شّ
واأجوب اأفريقيا على قدمّي من اأن اأتعّهد مّرة واحدة بال�شيطرة على اللغة العربية")2(.

ومّما ال �شك فيه اأّن راأي املب�ّشر هذا اأمر مبالغ فيه، غري اأّنه من العدل واملنطق 
ة ما يتعلق بقواعدها. االعرتاف بتعقيد العربية نوعا ّما وخا�شّ

وعلى الرغم مـــن قول بع�ض العلماء اإّن الف�شيلتني ال�شامية والهندية االأوروبية 
تتفقـــان يف كثري من اأ�شول الكلمات مع اختالفهمـــا يف القواعد)3(، فاإّن الفوارق بني 
العربيـــة وغريها مـــن اللغـــات االأوروبية وا�شحـــة، فالرتاكيب خمتلفـــة وكذا ترتيب 

اجلمل والعبارات اإىل غري ذلك من التفا�شيل.

انظر: حممد عطية االأبرا�شي: االآداب ال�شامية، دار احلداثة، بريوت، ط2، 1984.  (1(
املرجع ال�شابق، �ض168.  (2(

)3)  علـــى عبـــد الواحد وايف: ن�شاأة اللغة عند االن�شان والطفل، دار نه�شـــة م�شر للطبع والن�شر، القاهرة، 
بدون تاريخ، �ض105.
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وهنـــاك من ير�شـــد اختالفات اأخرى بـــني اللغـــات ال�شامية واللغـــات الهندية 
االأوروبيـــة، ففي الوقت الذي تتكون فيه اأ�شول الكلمات يف اللغات ال�شامية يف الغالب 
مـــن ثالثـــة اأ�شوات �شاكنـــة، فاإن اللغـــات الهنديـــة االأوروبية لي�شـــت مّتحدة يف عدد 
اأ�شواتها، بل تختلف يف ذلك كثريًا، فمنها الثنائّي ومنها الثالثي ومنها الرباعي)1(.

وب�شكل عام فاإّن تعليم اللغة العربية للطالب غري املتكلمني بها، اأّيًا كانت لغتهم 
االأّم، يرافقه عدد من ال�شعوبات واالإ�شكاالت، �شواء على م�شتوى القراءة اأو الكتابة، 
فمن م�شكالت القراءة: التمييز بني ال�شوائت الطويلة والق�شرية والتمييز بني الواو 
والياء ك�شامتني وك�شائتني والتمييز بني االأ�شوات املت�شابهة يف الثنائيات ال�شغرى 
وغريها، وكذا حركات االإعراب وحاالت الو�شل والوقف والتمييز بني التاء املربوطة 
والهاء يف نهاية الكلمة وبني االألف املق�شورة واملمدودة وهمزة القطع، اإىل غري ذلك 
مـــن االإ�شكاالت االأقل اأهمية، ومن م�شكالت الكتابـــة: الكتابة من اليمني اإىل الي�شار 
والعالقة بني احلرف وال�شطر واحلروف املت�شلة وغري املت�شلة وقواعد ر�شم الهمزة 

وتعدد اأ�شكال بع�ض احلروف بح�شب موقعه من الكلمة)2(.

ومـــن بني ال�شعوبات العامـــة اأي�شًا عدم القدرة على قـــراءة ن�ض عربّي قراءة 
�شحيحة و�شكله اإاّل اإذا كان القارئ ملّمًا بقواعد اللغة العربية واأوزان مفرداتها، واأن 
يفهم مقدمًا معنى ما يقروؤه، ومنها اأي�شًا االلتبا�ض الذي ميكن اأن يقع بني احلركات 
وحـــروف املـــّد)3(، واإىل جانب ذلك جند �شعوبة معرفة اأ�شمـــاء االأعالم، ثّم التمييز 

بني احلروف التي ترتبط مبا تليها والتي ال ترتبط.

)1)  علي عبد الواحد وايف: علم اللغة، دار نه�شة م�شر للطبع والن�شر، القاهرة، بدون تاريخ، �ض219ـ220.
انظر: حممد ح�شني باكال وجورج نعمة �شعد: اأ�شوات العربية وحروفها للناطقني وغري الناطقني بها.   (2(

�شل�شلة املكتبة العربية يف ال�شني، بو�شنت ـ لندن ـ تايبيه، 1982. 
انظـــر: غالـــب فا�شل املطلبـــي: يف االأ�شوات اللغويـــة ـ درا�شة يف اأ�شـــوات املّد العربّيـــة، وزارة الثقافة   (3(

واالعالم، بغداد، 1984.
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2�3� منّو الهتمام بالعربية باإ�شبانيا:
فيمـــا يخ�ض تعليم اللغة العربية يف اإ�شبانيا، فاإّن االهتمام قد ازداد بهذه اللغة 
يف ال�شنـــوات االأخـــرية، اإذ كرثت املراكز اجلامعية واالأكادمييـــة التي تخت�ض بتعليم 
العربيـــة واآدابها، ويف الربع االأخري مـــن القرن الع�شرين وال�شنوات االأوىل من القرن 
احلادي والع�شرين فاإّن الدبلوما�شية االإ�شبانية قد وعت متامًا بالدور الذي ميكن اأن 
يلعبـــه العامل العربي االإ�شالمي على امل�شتوى العاملي وذلك من خالل ما يتمّتع به من 
ثروة تاريخية وعلمية خا�شة، ومن ناحية ثانية فاإّن ال مركزية الثقافة االإ�شبانية اأدت 
اإىل اإن�شـــاء جامعات جديدة بها اأق�شام للدرا�شات العربيـــة واالإ�شالمية)1(، وي�شاف 
اإىل هـــذا االأحداث ال�شيا�شية التي وقعـــت يف ال�شنوات االأخرية وكان لها �شدى دويل 
كبـــري مثل هجمات احلادي ع�شر من �شبتمـــرب 2001 يف الواليات املتحدة االأمريكية 
وهجمات مدريد يف 2004 وغري ذلك من االأحداث التي قام بها مت�شددون م�شلمون، 
كلهـــا جعلـــت الغرب عمومـــا مبا فيـــه اإ�شبانيا ي�شحو مـــن غفوته وينتبـــه اإىل اأهمية 
معرفة الثقافة العربية واالإ�شالمية عن قرب لفهم ما يجري يف بلدانها من حتركات 
ون�شاطات على الكثري من امل�شتويات، وكان من نتائج هذا االهتمام توجه الكثري من 
املواطنـــني االإ�شبان لالت�شال بهـــذه الثقافة وخا�شة عن طريق تعلـــم لغتها �شواء يف 

املراكز الر�شمية اأو االأهلية.

ولـــو حتدثنا عـــن ال�شعوبات التـــي تواجه متعلمـــي اللغة العربيـــة يف هذا البلد 
لوجدنـــا اأن من اأكرب امل�شاكل التي تواجههم هي قّلة املناهج املالئمة املكتوبة والكتب 
املخ�ش�شـــة لتعليم العربية، وقد انتبه اجلميع لهـــذه الظاهرة �شواء اأ�شاتذة العربّية 
اأو الدار�شـــون االإ�شبـــان، وقـــد بنّي هذا النق�ض اأحـــد املهتمني بتعّلـــم وتعليم العربية 
مـــن االإ�شبان، فقال: "لقـــد كان ميلوؤين ال�شعور املتدفق الدائم بـــاأّن ذلك هو ال�شبب 
يف تراجـــع اللغة العربيـــة اإىل ال�شّف الثاين اأو املقام الثانـــوي داخل خطط املدار�ض 

(1( Introducción a los estudios árabes e islámicos، Universidad de Alicante، 
1994، P. 9.
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التعليميـــة يف بلـــدان كثرية من العـــامل، ولقد �شاألت نف�شي عّمـــا اإذا كان ممكًنا عمل 
�شـــيء من اأجل تغيـــري هذا الواقع و�شبـــغ اللغة العربية مبنهـــج تعليمي حديث ميكن 
ا�شتغالله يف املدار�ض اأو ملن يجد يف نف�شه هوى من الكبار لتعّلم هذه اللغة. . . ")1(.

ولكون كاتـــب هذه ال�شطور من املهتمني بتعليم اللغـــة العربية للطلبة االإ�شبان، اإذ 
قمنـــا ونقـــوم على تدري�شهـــا يف مدار�ض اللغـــات الر�شمية ويف اجلامعـــات منذ �شنوات 
طويلـــة والتي اأك�شبتنا وبكل توا�شع خـــربة وجتربة وا�شعتني حاولنا اال�شرت�شاد بها لدى 
و�شعنـــا الكتـــب واملو�شوعات املربجمـــة يف هذا االإطار، فقد عاجلنـــا يف واحد من تلك 
الكتـــب املو�شوعات التي تثري اأكرب قدر من اللب�ض واالإ�شكاالت، واأرفقناه بعدد كبري من 
التماريـــن واالأمثلة التطبيقية والعمليـــة املب�شطة، وقمنا يف املوؤلَّف الثاين الذي اأجنزناه 
بالتعاون مع بع�ض اأ�شاتذة العربية من الزمالء االإ�شبان باختيار جمموعة من الق�ش�ض 
من الرتاث العربي، وبعد تب�شيط اأ�شلوبها قمنا برتجمتها اإىل اللغة االإ�شبانية م�شحوبة 

بعدد كبري من ال�شروحات اللغوية والثقافية، اإىل جانب مترينات الفهم)2(.

ونعتقـــد باأّن معظم وا�شعي كتب تعليم العربية لغري املتكلمني بها يدركون اأنواع 
ال�شعوبات التي تواجه الطالب، ويقول اأحد موؤلفي هذه الكتب:

"وقـــد اعرت�شتنا يف تاأليفـــه عّدة �شعوبات اأهّمهـــا: اأّي زاد لغوّي نقّدم للدار�ض 
ة واأّننا نفتقر اإىل درا�شة و�شفية ت�شبط االألفاظ العربية  يف املرحلـــة االأ�شا�شية خا�شّ
املتواترة اإذ متّكن مثل هذه الدرا�شة من معرفة الكلمات االأكرث تواترا وت�شّهل التدرج 

يف ا�شتخدامها يف اجلزء الواحد ويف االأجزاء االأربعة)3(.

(1( Jesús Ríosalido: Tesoro de Reglas – Gramática Árabe Comentada، 2ª ed. 
IHAC، Madrid، 1985، P. 9. 

(2( Waleed Saleh: Lengua Árabe – Gramática y ejercicios، Nivel Interme-
dio، CantArabia، 1991.

           y otros: Cuentos Tradicionales Árabes – Antología Didáctica y Bilingüe, 
Mateu Impresores, Xàtiva, 1997.

حميـــد خلف الهيتي واآخرون: اللغـــة العربية لغري الناطقني بها، اجلامعـــة امل�شتن�شرية، كلية االأداب،   (3(
بغداد، 1979، ج 1 من املقدمة. 
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هـــذا علما بـــاأن هناك مـــن ن�شـــر يف اإ�شبانيا موؤخـــرا قوائم للمفـــردات االأكرث 
ا�شتخداما يف العربية لت�شّهل على اأ�شاتذة هذه اللغة ا�شتخدامها يف اأق�شامهم))1((.

وال�شـــيء االآخر الذي يدركه موؤلفـــو هذه الكتب هو عدم الوقوع يف خطاأ تب�شيط 
املفاهيـــم، الأّن الطالب عـــادة هم من البالغني، واأّنهم مبتدئون من حيث اللغة ال من 
حيـــث الن�شج الفكري؛ وهذا االأمـــر يوجب على املوؤلفني حتـــري الن�شو�ض املنا�شبة 
والنا�شجة واالبتعاد عن الن�شو�ض املب�شطة فكريًا والتي تنا�شب العمر العقلّي لهوؤالء 

الطالب، بل تكون م�شجرة و�شديدة امللل.

ونظرًا الختالف طبيعة واأ�شول اللغة العربية عن اللغة االإ�شبانية، وكذا تراكيب 
و�شيغ كّل واحدة منهما، فـــاإّن طالب العربية من الناطقني باالإ�شبانية يواجه العديد 
مـــن ال�شعوبـــات يف العملية التعليمية، ومـــن البديهي فاإّنـــه اإذا كان االأ�شاتذة واعني 
بتلـــك ال�شعوبـــات وعلى علم يقني بها، فاإّنه من ال�ّشهـــل مواجهتها على االأقّل، اإن مل 

نقل حّلها.

وميكن اأن نق�ّشم تلك ال�شعوبات اإىل عّدة م�شتويات:
2�3�1� اجلانب ال�شوتي:

بع�ـــض اأ�شوات اللغة العربية ال جند لهـــا مثيال يف اللغة االإ�شبانية وت�شكل بذلك 
نوعا من ال�شعوبـــة التي حتتاج من اأجل جتاوزها اإىل الكثري من املمار�شة والتطبيق 
واال�شتمـــاع والتلفـــظ، وال�شعوبات التي يواجهها الطالب االإ�شبـــاين يف تعلم اأ�شوات 
العربيـــة ترتكـــز حول جملة منها مثـــل االأ�شـــوات االإ�شبانية اللثويـــة كال�شاد والطاء 
والـــزاي وال�شـــاد، وبع�ض االأ�شـــوات احللقومية كالقاف والغـــني، اأو احللقية كالعني 

واحلاء، اأو احلنجرية كالهمزة والهاء.

(1( Victoria Aguilar y Jesús Zanón: Vocabulario Básico: Árabe-Español / 
Español – Árabe، ed. Diego Martín، Murcia، 2004. 
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غـــري اأن بع�ـــض االأ�شـــوات واإن مل تكـــن موجـــودة يف اللغـــة االإ�شبانيـــة االأم مثل 
االأ�شـــوات الغارية كال�شني واجليـــم، اإال اأن لغات اأخرى مقاربة للغـــة االإ�شبانية ومن 
نف�ض الف�شيلة الالتينية تتوفر عليها مثل اللغة القطالنية واجلليقية، وهذا ما ي�شهل 

عملية تعلمها.

وعليـــه فاإّن من ال�شروري اأخـــذ هذه النقطة بنظر االعتبار عنـــد البدء بتعليم 
العربيـــة للناطقـــني بهذه اللغـــة، ويجد املدر�ـــض نف�شه م�شطرًا اإىل عمـــل الكثري من 
التمرينـــات التي توؤكد على النطـــق ال�شحيح ملثل تلك االأ�شوات، وتكون الفائدة اأكرب 
بـــال �شّك عندما تتّم تلـــك التمرينات يف خمتربات اللغة. وميكـــن اأن نقّرب للطالب 
لفـــظ بع�ـــض االأ�شوات با�شتخال�ـــض اأمثلة �شبيهـــة اإذا كانت متوفـــرة، فبع�ض �شّكان 
االأندل�ـــض ينطقون اخلاء هـــاء تقريبًا، ومن هنا فاإّن لفظ �شوت الهاء ميكن اأن نبّينه 
لهـــم مـــن خالل هذا املثل، وباالإ�شافة اإىل ذلك فاإّن من املهّم جدًا اأن نكرث من اإيراد 
االأمثلـــة التي ترد فيها تلك االأ�شوات التي ي�شعـــب على الطالب نطقها، وكذا قراءة 
اأزواج من الكلمات التي تت�شابه يف اأوزانها وحروفها با�شتثناء حرف واحد، من مثل: 

)هل- حل(، )هائل- حائل(، )ظريف- طريف(، )عال-ـ حال(، اإلخ.

2�3�2� اجلانب الرتكيبي )ال�شريف والنحوي(:
تختلـــف اأي�شـــًا واإىل حد كبـــري تراكيب اللغـــة االإ�شبانية عـــن العربية من حيث 
ال�شـــرف والنحـــو وغريهما، فابتـــداًء هناك الكثري مـــن الكلمات العربيـــة التي ُتعد 
حروفـــا هـــي اأ�شماء باالإ�شبانية والعك�ـــض �شحيح. وهذا يجعل مـــن ال�شعب قليال اأن 
يـــدرك املتعلم طبيعة بع�ض الكلمـــات الأن فهمه لرتكيبها ينطلق مـــن فهمه لها بلغته 
االأم، فلي�ـــض مـــن ال�شهل اأن يقتنع الطالـــب باأن كلمة )مع( مثال هـــي ظرف ولي�شت 

حرف جر، واإن )عند( هي ظرف ولي�شت فعال، وهكذا.

وينطبـــق هذا االأمـــر على تكوين اجلمـــل اال�شمية والفعليـــة، فاملتعلم االإ�شباين 
ي�شتغرب من وجود ما ن�شميه بلغتنا )مبتداأ( الأن هذا اجلزء من اجلملة هو فاعل يف 
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لغته االأ�شلية، ولدينا الكثري من االأمثلة التي ميكن اأن ن�شري اإليها كعالمات اختالف 
بني اللغتني االإ�شبانية والعربية.

اإن اإدراك هـــذه التفا�شيـــل من طـــرف اأ�شاتذة اللغـــة العربية للطلبـــة االإ�شبان 
وحماولـــة عالجها بالطريقة الناجعة ي�شاعد وب�شكل كبـــري على تعبيد الطريق اأمام 

املتعلم لكي يتقدم خطوة خطوة يف ميدان اكت�شاب هذه اللغة اجلميلة.

اإّن ال�شعوبـــات ال�شرفيـــة والنحوية تبدو هي االأخـــرى يف نقاط حمددة اأخرى 
كثـــرية منها: عدم التفريـــق بني جذور االأفعال العربية وامل�شـــادر، وذلك الأّن معظم 
كتـــب قواعد اللغـــة العربية املكتوبـــة باالإ�شبانية ال تفّرق بو�شوح بـــني هذين االأمرين 
وتعترب اجلذر غالبًا مبثابة امل�شدر، فالطالب االإ�شباين يتعود منذ البداية على ترجمة 
)َكَتـــَب( مثال بـ )Escribir(، اأي )كتابة(، وعندمـــا ي�شل اإىل درا�شة امل�شدر يختلط 
االأمـــر لديـــه الأّنه كان قد ظّن من قبل باأّن جذور االأفعـــال يف العربية تعادل امل�شدر يف 
لغته، ومن ال�شعوبات االأخرى معرفة م�شادر االأفعال الثالثية املجردة وهي �شماعية، 
ويجد الطالب الناطق باللغة االإ�شبانية عناًء كبريًا يف تعّلمها، يف حني اأّنها اأ�شهل بكثري 
بالن�شبـــة للطالـــب العربي الذي يبـــداأ ب�شماعها منذ ال�شغر وتتكـــون لديه ثروة كبرية 
منهـــا على مّر االأيام، ومن العقبات االأخرى اأي�شًا �شبط اأبواب الفعل الثالثي املجّرد، 
اأي حركة احلرف الثاين من املا�شي وامل�شارع، وحل�شن احلّظ فاإّن بع�ض الكتب قامت 
ة  بتو�شيح حركة عني الفعل بو�شعها تلك احلركة اإىل جانب الفعل حني ظهوره، وخا�شّ
 ،)Federico Corriente( يف بع�ـــض القوامي�ض مثل القامو�ض العربيـ  االإ�شباين ملوؤلفه
ومنهـــا اأي�شًا جموع التك�شري لكونها �شماعية، وكذا حالـــة الفعل بالنظر اإىل فاعله اإذا 
تقـــّدم اأو تاأّخـــر، ومنها التعريف باالإ�شافة وو�شـــع )األ( التعريف يف مكانها املنا�شب، 

ة اإذا كانت لديه اإ�شافات مركبة اأو �شل�شلة من االإ�شافات. خا�شّ

ـــة، الأّن اللغة االإ�شبانيـــة تخلو من مثل هذا  ومو�شـــوع االإ�شافـــة له �شعوبة خا�شّ
الرتكيـــب؛ لذا فـــاإّن الطالب االإ�شباين وخا�شة يف املرحلـــة االأوىل من تعلمه العربية، 
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عندمـــا يريد اأن يقول: )كتاب حمّمد(، فاإّنه يقـــول: )كتاب من حمّمد( الأّنه يرتجم 
حرفّيًا هذا الرتكيب من لغته االأّم، وي�شتمّر هذا اخلطاأ معه ملّدة غري قليلة حّتى يتعّود 
ة با�شتعمـــال حروف اجلّر  علـــى الرتكيب العربـــّي، ومنها كذلـــك ال�شعوبات اخلا�شّ
وال�شّيما يف تراكيب حمددة مثل: قريب من وبعيد عن، تكّلم على وتكّلم عن، الخ، يف 
حني اأّننا جند باأّن حرف اجلّر )حّتى( الذي قد يبدو غريبًا بالن�شبة للغات االأوروبية 
االأخـــرى، اإمّنا هو موجـــود يف االإ�شبانية )Hasta( الذي مّت اأخـــذه من العربّية. ومن 
العقبات االأخرى تق�شيم الكلمة يف العربية اإىل ا�شم وفعل وحرف، فاال�شم يف العربية 
كمـــا نعلم وا�شع جدًا، وي�شمل ال�شفات وال�شمائـــر واأ�شماء االأعالم واأ�شماء االإ�شارة 
والظروف وغري ذلك. بينما اال�شم يف اللغة االإ�شبانية حمدود جدًا، ومن ال�شعوبات 
االأخـــرى املثنى وقواعده الكثرية، ومنها النفي وتنـــوع اأدواته و�شعوبة متّثل ا�شتعمال 
بع�ض االأدوات مثل: )مل( التي ال ُت�شتعمل اإال مع امل�شارع مع اأّنها تعني املا�شي، ومنها 
اأي�شـــًا عدم ا�شتعمـــال فعل الكينونة يف العربية يف الكثري مـــن الرتاكيب باملقارنة مع 
 To( اأو االنكليزية التي لديها ،)Estar(و )Ser( :االإ�شبانيـــة التي لديها فعالن وهما
be(، ومنها اأي�شًا تعدد املفاعيل يف اجلملة العربية واحتياج بع�ض االأفعال الأكرث من 

مفعول به واحد، بينما يختلف االأمر بالن�شبة للغة االإ�شبانية التي تق�ّشم تلك املفاعيل 
اإىل مفعول به مبا�شر واآخر غري مبا�شر.

ومنها اأي�شًا اختالط اأمر حالة اجلزم بـ )مل( على بع�ض موؤلفي كتب القواعد، حيث 
قامــــوا برتجمة كلمــــة )املجزوم( مبا يعادل كلمة )ال�شرط( باللغــــة االإ�شبانية، وال يخفى 

على اأحد هذا اللب�ض الذي ميكن اأن ت�شببه تلك الكتب لدار�شي العربية من االإ�شبان)1(.

ومـــن ال�شعوبـــات االأخـــرى التي ت�شتحـــق الذكر م�شاألـــة التذكـــري والتاأنيث يف 
االأ�شمـــاء وال�شفـــات، وعلى الرغم مـــن �شهولة حتويل هذه الكلمـــات من املذكر اإىل 

 Fortunato Riloba: Gramática Árabe – Española, Edi 6, Madrid, 3º ed., - :انظـــر  (1(
.1973, P. 270

- Haywood – Nahmad: Nueva gramática Árabe, Ed. Coloquio, Madrid, 1992.
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املوؤّنـــث لي�ـــض �شعبـــًا، ال يف العربيـــة وال يف االإ�شبانيـــة، فاإّن الطالب يجـــد �شعوبة يف 
ذلـــك يف اأ�شماء حمددة، والتـــي ُتعامل يف لغته على العك�ض مما هو يف اللغة العربّية، 
فال�شجـــرة وال�شيـــارة يف االإ�شبانية مذكران، والبيت وال�شـــارع موؤّنثان، والقمر موؤنث 
وال�شم�ض مذّكر. اإىل اآخر ذلك من كلمات تاأتي على خالف ما هو يف اللغة االأّم، وهذا 
ما يجعل الطالب االإ�شباين يتاأخر نوًعا ما يف �شبط كّل هذه التفا�شيل، وال يبلغ ذلك 

اإاّل بعد فرتة من بدء الدرا�شة.

2�3�4� �شعوبات اأخرى:
توجـــد �شعوبـــات اأخرى متنوعـــة ومنها كرثة الـــرتادف يف اللغـــة العربية، وقد 
ن�شتعمـــل ملفهوم واحد العديد من الكلمات. فلمفهوم القـــدوم ن�شتعمل االأفعال: قِدَم 
َر، ومن ال�شعوبات االأخرى ا�شتعمـــال املعاجم العربية التي  وجاَء واأتـــى واأقبَل وَح�شَ
تعتمـــد اجلذر متبوعًا بجميـــع امل�شتقات، على خالف معاجم اللغـــات االأوروبية التي 
يتـــّم تنظيمها على اأ�شا�ض احلرف االأول مـــن الكلمة، ومنها اأي�شًا ا�شتعمال ال�شمائر 
املنف�شلـــة، فاالإ�شبانية ت�شتعمل �شمريًا واحدًا للمخاطب واملخاطبة، وهكذا اأي�شًا يف 
ت�شريـــف االأفعال، ومـــن بني ال�شعوبات االأخرى التعبري عـــن امللكية بالعربية، فكما 
هـــو معروف فاإّننـــا ن�شتعمل لهذا املعنى الكثري من الكلمات من مثـــل: )عند ـ لـ ـ مَع ـ 
لـــدىـ  لـــدنـ  مَلَكـ  ميلك، يف حني اأّن اللغة االإ�شبانية تكاد تقت�شر على فعل واحد هو 
)Tener(، واإن كان لديها فعل اآخر اأقّل ا�شتعمااًل وهو )Poseer(، وتظهر االإ�شكالية 
يف هـــذا البـــاب من حيـــث الناحية االإعرابيـــة اأي�شًا، وذلـــك الأَن ال�شـــيء اململوك يف 
االإ�شبانيـــة هو مفعول به دائمًا، ولذا فاإّن الطالب االإ�شباين يجد �شعوبة يف فهم كون 
كلمة )كتاب( يف جملة )عندي كتاب( مبتداأ ولي�ض مفعواًل به كما هو احلال يف لغته 

االأّم.

وهناك �شعوبة اأكرب تكمـــن يف تعّلم الروابط بالعربّية، وكثريًا ما يقوم الطالب 
ة عند الكتابة، فعبارات من مثل: على الّرغم من، باالإ�شافة  برتك ا�شتعمالها وخا�شّ
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اإىل، مـــن ناحية اأخرى، الخ، يجد الطالـــب �شعوبة كبرية يف تعّلم ا�شتعمالها بال�شكل 
ال�شحيح، ويعمد الطالب كذلك اإىل حذف بع�ض ال�شمائر الالزمة يف اللغة العربية 
عنـــد الكتابة، وذلك الأّن لغته االأّم ال ت�شتعملها، فقد يكتب طالب: اأعتقد اأّن �شت�شافر 
غـــدًا، بداًل من اأعتقـــد اأّنها �شت�شافر غدًا، وذلك الأّنه يقـــوم برتجمة حرفّية من لغته 

التي ال حتتاج اإىل ال�شمري يف هذا املو�شع.

2�4� خال�شة:
ومـــن باب ا�شتخال�ض النتائج مّما �شبق ذكره، ن�شتطيع اأن نقول اإّن تعليم اللغة 
العربيـــة للطلبة االإ�شبان، �شاأنه �شاأن تعليم هـــذه اللغة الأّي طالب غري ناطق بها، من 
حيـــث وجود االإ�شكاالت وال�شعوبـــات، فبع�ض تلك ال�شعوبـــات م�شرتك وعاّم ي�شمل 
جميـــع املتعلمني من خمتلف الثقافـــات واللغات، وبع�شها خا�ـــض بالطالب املتحدث 
باللغـــة االإ�شبانيـــة، الأّن خ�شو�شيـــة لغته من ناحيـــة، ثّم خ�شو�شيـــات اللغة العربية 
مـــن ناحية ثانية يوؤديـــان اإىل ظهور مثل تلك االإ�شكاليات، وال �شـــّك فاإّن الوعي بتلك 
ال�شعوبات واإدراكها من طرف املدر�شني ب�شكل خا�ض والطالب ب�شورة عاّمة، يوؤّدي 
اإىل ت�شهيـــل جتاوز تلك العراقيـــل، كما اأّن املدّر�ض الذي يعي تلك االإ�شكاليات يحاول 
اأن يوؤكد على تو�شيحها وتف�شريها، وذلك باالإكثار من التمرينات التي ت�شّهل �شرحها 
با�شتخدام خمترب اللغـــات وجميع و�شائل االإي�شاح املمكنة، ونوّد اأن نختم بقولنا: اإّن 

معرفة امل�شكلة قد يكون ن�شف احلّل.
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الفصل الثالث

3� ا�شتثمار الكلمات الإ�شبانية من اأ�شل عربّي يف تعليم العربية للناطقن بالإ�شبانية
3�1� تقدمي:

ت�شتمـــل اللغـــة االإ�شبانيـــة على ما يقرب مـــن اأربعة اآالف كلمة مـــن اأ�شل عربي 
بحكـــم التعاي�ـــض الطويل الذي دام حوايل ثمانية قرون بـــني العرب امل�شلمني و�شكان 
�شبـــه اجلزيرة االإيبريية، ويعّد القامو�ض الر�شمـــّي لالأكادميية امللكية للغة االإ�شبانية 
ال�شجـــل احلقيقـــي الأ�شول الكلمات ويجمـــع يف طياته تلك التي هي مـــن اأ�شل عربي 
اإذ ي�شـــري اإىل ذلك ب�شـــكل دقيق، ويوؤكد بع�ض امل�شتعربني علـــى اأن القامو�ض املذكور 
ال ي�شتمـــل على كّل الكلمات من اأ�شل عربـــّي، واأن بع�ض تلك الكلمات املعتربة عربية 

االأ�شل لي�شت هي كذلك)1(.

وتدل كرثة الكلمات العربية التي دخلت االإ�شبانية على حقيقة مهّمة طاملا ن�شيها 
املوؤرخـــون وبع�ض الدار�شني، وهي اأن العرب امل�شلمني عندما فتحوا بالد االأندل�ض مل 
ينعزلـــوا عـــن ال�شكان االأ�شليـــني ومل يعكتفوا يف مع�شكراتهـــم بعيدين عما يجري يف 
املدن والقرى، بل اإنهم تعاملوا مع هوؤالء النا�ض عن قرب واختلطوا بهم ونقلوا اإليهم 
خال�شـــة جتربتهم وع�شـــارة معارفهم وعلومهم التي اأثمـــرت فيما بعد خري الثمار، 
ف�شـــارت مدن مثـــل قرطبة وا�شبيليـــة و�شرق�شطة مراكـــز للعلم واحل�شـــارة، واأدى 
كذلك احتكاكهم بالواقع وتعاي�شهم مع املجتمع عن قرب اإىل حفر اآثارهم على حياة 
النا�ـــض وكان من نتائج ذلك التغيريات التي �شملت احلياة االجتماعية واالقت�شادية 
والعلمية ومنها اأي�شا اللغة التي ت�شربت بامل�شطلحات واالأ�شماء العربية، وال يقت�شر 
التاأثري اللغوي على دخول الع�شرات من الكلمات العربية يف االإ�شبانية، بل تعداه اإىل 

(1( Hacia una revisión de los arabismos y otras voces con étimo del ro-
mance andalusí o lenguas medio-orientales en el Diccionario de la Real 
Academia Española، Federico Corriente، Real Academia Española، Ma-
drid )España(، 1996، p. 59. 
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ت�شمية االأماكن والبلدان واجلبـــال والطرق والوديان واالأنهر واالآبار، وقد بقيت تلك 
االأ�شماء حتى يومنا هذا، على الرغم من اأن بع�شها قد حتور وتغريت �شورته ف�شار 

من ال�شعب اكت�شاف اأ�شله العربّي.

ويجـــدر بالذكر اأن ا�شتفتاء قامت به اإحدى ال�شحف االإ�شبانية يف الثمانينيات 
مـــن القرن املا�شي بخ�شو�ض اأجمل ع�شر كلمات اإ�شبانية، تبني اأن اأربعة منها كانت 

من اأ�شل عربّي))1((.

والكثـــري مـــن هـــذه الكلمـــات ال توجـــد لهـــا مرادفـــات ممـــا ي�شطـــّر املتحدث 
باالإ�شبانيـــة اإىل ا�شتعمالهـــا دون غريها، واأغلب الكلمـــات االإ�شبانية من اأ�شل عربي 
تبـــداأ بـ)األ( التعريف التي اأحلقت بالكلمة ب�شـــكل ال ينف�شل، وجعلت هذه احلقيقة 
اأن ت�شتخـــدم االإ�شبانيـــة اأداتني للتعريف يف حال ورود الكلمة معرفة يف ن�ض ما اأو يف 
اأثنـــاء احلديث: األ التعريف العربية امللحقـــة والتي �شارت ت�شكل جزءا ال يتجزاأ من 
الكلمـــة واأداة التعريف يف االإ�شبانية، فعندما يعّرف املتحدث باالإ�شبانية كلمة قطن، 

يقول: El algodón، وهنا نرى االأداتني معا، االإ�شبانية والعربية.

وقـــد بلغت اللغـــة العربيـــة اأوج ح�شورها يف احليـــاة االجتماعيـــة والثقافية يف 
االأندل�ـــض يف القرنني العا�شـــر واحلادي ع�شر، ثّم اأخذت ترتاجـــع بعدها قليال قليال 
وخا�شـــة بعد �شقوط مدينة طليطلة �شنة 1085، ومع ذلك فقد بقيت اآثارها متداولة 
وخا�شـــة يف اال�شتعمال اليومـــي ويف اال�شتخدام الدارج، واعتبـــارا من القرن الرابع 
ع�شـــر بداأت حماوالت ا�شتعـــادة اللغة الالتينيـــة يف �شبه اجلزيـــرة االيبريية بهدف 
الق�شـــاء علـــى كل تاأثري يخ�ض االإ�شالم ومـــا يتعلق به من عـــادات وتقاليد وعنا�شر 

ثقافّية مبا يف ذلك اللغة العربّية))2((.

(1( Palabras españolas de origen árabe، Antonio Giol y Soldevilla، Darek 
Nyumba، Madrid )España(، 1983، p. 3. 

(2( Historia de España musulmana، Anwar G. Chejne، Cátedra، Madrid 
)España(، 1993، 174. 
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وميكن ملدر�ض العربية للطلبة الناطقني باالإ�شبانية اأن ي�شتثمر ظاهرة تعدد مثل 
هـــذه الكلمـــات لتقريب العربية لهم من خالل التعرف علـــى املئات من تلك الكلمات 

مثل:

 ،Acequia :ال�ّشاقية ،Aceite :الّزيــــت ،Aceituna :الّزيتون ،Adarve :الــــّدرب
 ،Algarroba :اخلّروب ،Alfarero :الفّخاري ،Alberca :الربكة ،Alazán :احل�شان

املخزن: Almacén، وغريها كثري.

كمـــا اأنه ميكـــن ومن خالل هـــذه الكلمات تو�شيـــح م�شاألة احلـــروف ال�شم�شية 
والقمريـــة، حيث اأننا نرى باأن الكلمات التي تبـــداأ بحرف قمري بالعربية، فاإن اللغة 
االإ�شبانيـــة عنـــد اكت�شابها للكلمة حافظت على حرف الالم من األ التعريف، يف حني 
اأن الكلمـــات التـــي تبداأ بحرف �شم�شّي، فاإن حرف الالم مـــن األ التعريف �شقط من 
الكلمة االإ�شبانية، وهكذا فمن خالل هذه الكلمات االإ�شبانية ميكن للمدر�ض اأن يبني 

بو�شوح ظاهرة احلروف ال�شم�شية والقمرية بدون �شعوبات تذكر.

وعـــدا ذلك فـــاإن هذه الكلمات ميكن اأن تكون عونـــا للمدر�ض من اأجل التعر�ض 
للكثري مـــن الق�شايا ذات الطابع التاريخي والثقايف واالجتماعي يف بيان دور العرب 
وامل�شلمني خالل تعاي�شهم مع الثقافة االإ�شبانية والتاأثريات التي تركتها يف الكثري من 

امليادين العلمية واالأدبية وغريها.

3�2� كلمات من اأ�شل عربّي:
دخلـــت الكلمات العربية اإىل االإ�شبانية يف خمتلـــف امليادين احلياتية واملعي�شية 
حيـــث �شملـــت اأ�شماء االأ�شجـــار والنباتات والفواكـــه واخل�شر واحليوانـــات والطيور 
واالأثـــاث واالأوزان والقيا�شـــات واأدوات املو�شيقى ومواّد البنـــاء واملنا�شب واالألقاب، 
وكـــذا االألعـــاب وق�شايا ال�شقـــي واالإرواء وخـــزن امليـــاه والبهارات واملالب�ـــض ومواّد 
ت�شنيعهـــا واالألوان وفنون احلرب والطعام وال�شـــراب والزراعة واالأفر�شة واالأ�شكال 
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والفنـــون وال�شناعـــات اليدويـــة، كذلـــك يف ميدان الطـــّب واجلـــرب والفل�شفة، هذا 
باالإ�شافـــة اإىل بع�ض التعبريات واجلمل املعادة من قبل النا�ض مثل )Ojalá(اأي )اإن 

�شاء اهلل( و)Lelili( اأي )ال اإله اإال اهلل(.

ولو اأردنا اأن نعطي بع�س الأمثلة ملا �شبق لوجدنا كلمات مثل:
Albahaca  ،aceituna  ،acelga  ،acemete  ،acitara  ،adalid  ،adobe  ،ad-
uana  ،ajabeba  ،ajonjolí  ،alhacena  ،alacrán  ،alazán  ،albañil  ،albarda، 
albitana  ،albudeca  ،algodón  ،alcazuz  ،alcohol  ،alfalfa  ،alficoz  ،alfil، 
alfóstigo  ،algara  ،algarroba  ،Algeciras  ،alhandal  ،alharma  ،almim-
bar  ،almuédano  ،alquería  ،altair  ،altramuz  ،anoria  ،laúd  ،tambor، 
atahona ،ataracea ،ataurique ،azarote ،zoco ،azulejo ،bellota ،cabila، 
fonda  ،hachís  ،jabalí  ،metical  ،mudéjar  ،noria  ،quintal  ،quilate  ،ra-
bel  ،sacre  ،sultán  ،tamarindo  ،ulema  ،zarco  ،Alhambra  ،zalbazorta، 
zéjel ،zumaque.

وهي تعني على التوايل:
احلبـــق، الزيتونـــة، ال�شلـــق، ال�شميـــد، ال�شتـــارة، الدليـــل، الطـــوب، الديوان، 
ال�شّبابـــة، اجللجـــالن، اخلزانة، العقـــرب، احل�شـــان، البّناء، الربدعـــة، البطانة، 
البطيخـــة، القطـــن، الكازوز، الكحـــل، احللفـــاء، الفّقو�ض، الفيـــل، الف�شتق، املنرب، 
الغـــارة، اخلروبة، اجلزيرة، احلنظل، احلرمل، املـــوؤذن، القرية، الطائر، الرتم�ض، 
الناعورة، العود، الطنبور، الطاحونـــة، الرت�شيع، التوريق، عنزروت، �شوق، الزليج، 
بلوط، قبيلة، فندق، ح�شي�ض، جبلّي، مثقال، مدّجن، ناعورة، قنطار، قرياط، رباب، 
�شقر، �شلطان، متر هند، علماء، زرقاء، احلمراء، �شاحب ال�شرطة، زجل، �شّماق.

3�2�1� اأ�شماء الأماكن)1(:
ال تقت�شـــر فائدة معرفة االأ�شل العربي لبع�ض اأ�شماء االأماكن باللغة االإ�شبانية 
على تق�شي اأ�شول الكثري من الكلمات االإ�شبانية من حيث التكوين اللغوي )النحوّي 

(1( Nombres de lugar españoles de origen árabe، J. Mª Calvo Baeza، Darek 
Nyumba، Madrid )España(، 1990.
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وال�شـــريّف(، بل متتد لت�شمل الطابع الثقايف والتاريخي الذي تت�شمنه تلك املفردات 
التـــي اختلطـــت باللغـــة االإ�شبانية لت�شبـــح جزءا ال ينف�شـــم عنها بكل مـــا فيها من 
اإيحـــاءات واإ�شارات ودالئل ورموز، ومن املعلوم فاإن بع�ض اأ�شماء االأماكن هي مركبة 
 Guadalupe من ا�شمني، اأحدهما عربّي واالآخر من اأ�شل التييني، كما هو احلال مع
املكونـــة من Guada )وادي( العربية و)Lupe( التي تعني )الذئب(، فيكون معناها 
الكامل )وادي الذئب())1((، اأو ا�شم Peñalcázar املركبة من كلمة )peña( الالتينة 
 )Rambla( وكلمة ،)( العربية التي تعني )الق�شرalcázar(و )التي تعني )�شخرة
 Rambla( من الرمل ت�شكل اجلزء االأول من الكثري من اأ�شماء االأماكن مثل )رملة(

Alta( اأي الرملة العالية يف األكوي باأليكانتي.

ومن اأ�شماء تلك الأماكن:
Alaquas االأقوا�ض يف بلن�شية

Albayda البي�شاء يف األيكانتي

Alarave العربّي يف مر�شية

Albalat البالط يف كا�شتيون

Alboraya الربيج يف بلن�شية

Albacete الب�شيط ا�شم اقليم الب�شيط

Alcorucén اخلروجني يف قرطبة

Alcublas الِقبلة يف بلن�شية

Alfejar احلجار يف طليطلة

Algara الغارة يف اأوبيدو

Aljafería اجلعفرّية ب�شرق�شطة

(1( ((Índice analítico de materiales para el estudio de la toponimia 
hispanoárabe: nómina fluvial de Elías Terés, Jesús Zanón, Escuela de 
Estudios Árabes, Granada (España), 1990.
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Almásera املع�شرة يف بلن�شية
Almudena املُدينة يف مدريد

Altalaya الطليعة يف بداخوث وبر�شلونة
Azagra ال�شخرة يف نافار

Benimaclet بني خملد يف بلن�شية
Benitaher بني طاهر يف األيكانتي

Benisalem بني �شامل يف جزر الباليار
Benijófar بني جوهر يف األيكانتي

Alcalá de Henares قلعة هنار�ض مبدريد
Alcántara القنطرة يف كاثريي�ض

Cacin قا�شم يف غرناطة
Charquía �شرقّية يف بلن�شية

Cid �شّيد يف اأبال
Dalías دالية يف اأملرية

Fabara فّوارة يف �شرق�شطة وويلبا

Ganame غنم يف ثمورا

Huelma وليمة يف جّيان

Medina Azahara مدينة الزهراء يف قرطبة

Medina Sidonia مدينة ابن �شليم يف قاد�ض

Medinaceli مدينة �شامل يف بلد الوليد

Sacra �شخرة يف بلن�شية

Taiba طّيبة يف غرناطة

Valladolid بلد الوليد ا�شم اقليم بلد الوليد

Zael �شاحل يف بورغو�ض

Zambra زمرة يف قرطبة
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3�2�2� اأ�شماء الأنهر والوديان:
تنت�شـــر على خارطة �شبه اجلزيـــرة االإيبريية الكثري من االأنهـــر والوديان التي 
اكت�شبـــت اأ�شماء عربية اأو اأنها عرفـــت باأ�شماء مركبة ن�شفها عربّي والن�شف االآخر 
التينـــي، فالعديد مـــن تلك االأنهار تبـــداأ ب�شابقـــة )واد( العربية، وهـــذه هي الكلمة 
امل�شتعملـــة يف �شمـــال افريقية يف ت�شمية النهـــر، وتتغري وتختلف �شـــورة هذه الكلمة 

مكتوبة باالأحرف الالتينية، ورغم ذلك فاإنها ال تبتعد عن االأ�شل العربي.

وفيما يلي بع�س من اأ�شماء تلك الأنهر:
Guadalaviar وادي االأبيار

Guadalquivir الوادي الكبري

Guadalimar وادي االأحمر

Guadiamar وادي عنرب

Guatal Ahuze وادي االأو�ض

Huatiaron وادي هارون

3�2�3� الألقاب)1(:
دخلت كذلـــك اإىل اللغة االإ�شبانية الكثري من االألقـــاب العربية بفعل االختالط 
والتـــزاوج واأ�شبحـــت تلك االألقـــاب متداولة يف جمتمعـــات �شبه اجلزيـــرة االإيبريية 
وا�شتمرت حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من التحور والتغيري والت�شويه الذي اأ�شابها 
متكن الباحثـــون من التعرف على اأ�شولها ومعرفة تركيبهـــا، وهناك املئات من تلك 
االألقاب التي ال يت�شور الكثريون اأنها تعود اإىل اأ�شماء عربية واإ�شالمّية بعد مرور كل 

ا من تلك االألقاب: هذه القرون، وندّون الحًقا بع�شً

(1( Apellidos españoles de origen árabe، J. Mª Calvo Baeza، Darek Nyumba، 
Madrid )España(، 1991.
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Abdal عبد اهلل

Abas عّبا�ض

Abolafia اأبو العافية

Acin ح�شن

Alache احلاج

Albarca الربكة

Alcaraz الكرز

Alcoba القّبة

Alférez الفار�ض

Alma املاء

Almenar املنار

Almohalla املحّلة

Baar بّحار

Benacet بن زيد

Borja برج

Cabessa خّباز

Casin قا�شم

Cid �شّيد

Dalia دالية

Eza عي�شى

Fabera فّوارة

Farfan فرحان

Gabali جبلّي

Garballo غربال
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Halifa خليفة

Jarque �شرق

Larich العري�ض

Marja مرج

Nazari ن�شرّي

Nuza نزهة

Rabelo رباب

Ruzafa ر�شافة

Sale �شالح

Taibo طّيب

Xarc �شرق

Zaar زهرة

Zofra �شفرة

3�2�4� كلمات منّوعة:
يوجـــد عدد من الكلمات االإ�شبانية من اأ�شل عربّي من التي ارتبطت ب�شخ�شية 
تاريخيـــة اأو بحدث مهّم اأو باأحد املعامل االأثريـــة، والتي مت تكرارها وا�شتعمالها رمبا 

اأكرث من غريها.

فا�شـــم El Cid )ال�شّيـــد( اأطلق على )رودريغو دّيـــاث( الذي عرف فيما بعد بـ 
)الكامبيـــادور( اأي املحـــارب، وقد ولد يف اإحدى قرى برغو�ـــض ب�شمال اإ�شبانيا �شنة 
1043، قـــام اأوال بالتحالف مع العرب امل�شلمني �شد ملوك ق�شتالة، ولهذا اأطلق عليه 
لقـــب )ال�شّيد(، غري اأّنـــه �شرعان ما انقلب عليهم وان�شم اإىل قـــوات امللك األفون�شو 
ال�شاد�ـــض، ويف عـــام 1094 متّكن من طرد العرب امل�شلمني مـــن مدينة بلن�شية، وقد 
كتبـــت ماآثـــر )ال�شّيـــد( يف ق�شيدة طويلة تـــكاد تكون ملحمة، تتحـــدث عن بطوالته 

و�شجاعته، ولي�ض ملوؤلف هذه الق�شيدة موؤلف معروف.
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ومـــن تلك الكلمات اأي�شـــا ا�شم ق�شور احلمراء املعروفة بــــ Alhambra  والتي 
مت بناوؤهـــا يف منت�شف القرن الثالث ع�شر، ويعـــود ا�شمها ح�شب املخت�شني اإىل لون 
االأبنيـــة واجلدران املائل للحمرة، وهنـــاك من يعتقد باأن هذا اال�شم ي�شري اإىل )بني 

االأحمر( من بني ن�شر، موؤ�ش�شي هذه الق�شور.

وال نن�شـــى اأ�شمـــاء بع�ض الفال�شفة والعلمـــاء والكتاب والتي �شـــارت جزءا من 
الثقافة االإ�شبانية الرتباطها بثمار املعرفة والعلم التي ورثتها �شبه اجلزيرة االيبريية 
من العرب امل�شلمني. وحت�شرنا اأ�شماء مثل Avicena ابن �شينا، Avirroes ابن ر�شد، 

Gazel الغزايل، Ibn Hazm ابن حزم، وغريهم كثري.

ومـــن كلمة املخزن العربّية التي دخلت االإ�شبانية )Almacén( مت ا�شتقاق عدد 
مـــن املفردات بهـــذه اللغة مثل )اخلزانة( )Alacena(، كمـــا مّت اأخذ فعل منها وهو 

)Almacenar( اأي )َخَزَن(.

وكلمـــة Algarabía املنقولة من )العربّية( لهـــا خ�شو�شّية فيما يتعّلق مبعناها 
يف اللغـــة االإ�شبانيـــة. نحـــن نعلـــم اأن الكلمـــة يف اللغة االأ�شليـــة تعنـــي )الو�شوح يف 
الكالم(، بينما نرى اأن معناها يف اللغة االإ�شبانية يختلف متاما عن االأ�شل، اإذ تعني 
)الفو�شى( اأو )الكالم غري املفهوم(، وعليه فاإن الكلمة بعد انتقالها من العربية اإىل 

االإ�شبانية قد غرّيت معناها متاما، بل قلبه راأ�شا على عقب.

ويح�شـــل هذا االأمر مع كلمة Mezquino املاأخوذة من كلمة )م�شكني(، فكلمة 
)م�شكـــني( لها معنى طّيب قد يثري ال�شفقة علـــى َمن ُتطلق عليه، بينما جند معناها 

يف االإ�شبانية خمتلف متاما، حيث تفيد )خ�ّشي�ض(، )حقري(، )ديْن(، )بائ�ض(.

3�2�5� كلمات نقلتها العربية:
دخـــل اإىل اللغة االإ�شبانية عدد مـــن الكلمات التي تعّد عربّية االأ�شل رغم كونها 
دخيلـــة من لغـــات اأخرى ولي�شت عربّيـــة اأ�شيلة، فكما نعلم فـــاإن الكثري من الكلمات 



99

جت�����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي اأوروب�����ا 

دخلت اإىل العربية من لغات اأخرى كاليونانية والفار�شية، وتعرف تلك الكلمات لدى 
املخت�شني بكلمات )عربّية مزّيفة(. ومن تلك الكلمات:

Aduana )الديـــوان(، وتعني باالإ�شبانية )اجلمـــرك( و)النقاط احلدودية(، 

وهـــي كما نعرف دخلـــت العربّية مـــن الفار�شّية وعرفت تطورا مده�شـــا يف معانيها، 
فبعـــد اأن كانـــت تعنـــي )ال�شجـــل( �شار معناهـــا )مكان اللقـــاء( ثّم )الـــوزارة( ثم 

)االأعمال ال�شعرية(.

 Jazmín شو�شن( و�( Azucena :ومـــن هذه اللغة اقتب�شت العربية كلمات مثـــل
)يا�شمني( و Berenjena )باذجنان(، والتي دخلت االإ�شبانية عن طريق العربّية.

ومـــن الهندية اقتب�شت العربّيـــة كلمات مثل: )الكافـــور( و)ال�شطرجن(، والتي 
.Ajedrezو Alcanfor :دخلت بدورها اللغة االإ�شبانبة

واأخذت العربّية من اليونانّية كلمات مثل: )القنطار( و)الرتياق(، والتي دخلت 
.))1((Teriacaو Quintal :اأي�شا اإىل االإ�شبانية

ومـــن املثـــري اأن بع�ـــض الكلمات التـــي ا�شتعارتهـــا العربّيـــة مـــن الالتينية مثل 
.Albaricoque :الربقوق(، قامت العربّية بنقلها بعد قرون اإىل االإ�شبانية(

3�3� احلروف ال�شم�شية والقمرّية:
ومـــن االأمور املثرية لالإعجاب اأن ظاهرة احلـــروف ال�شم�شية والقمرّية وجدت 
�شداهـــا يف الكلمـــات االإ�شبانيـــة املاأخوذة مـــن العربّية، فالكلمات املبـــدوءة بحرف 
فـــة باأل التعريف دخلـــت اإىل االإ�شبانية كاملة مبا يف ذلـــك اأداة التعريف  قمـــري معرَّ
الأّنها تلفظ كاملـــة بالعربّية، بينما جند اأن الكلمات التي تبداأ بحرف �شم�شّي معرفة 
بـــاأداة التعريـــف )األ(، دخلـــت االإ�شبانية بدون )الـــالم( لكونها ال ُتلفـــظ بالعربّية، 

اللغة العربّية وال�شحوة العلمّية احلديثة، كارم ال�شيد غنيم، مكتبة ابن �شينا، القاهرة، 1990، �ض. 22ـ  23.   (1(
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وفيما يلي جملة من الكلمات التي تبنّي هذه الظاهرة)1(: 
الكلمة الإ�شبانيةالكلمة معرفةالكلمة نكرة

Adarve       الّدربدرب
Aceituna     الّزيتونزيتون
Aceite      الّزيتزيت

Acequia     ال�ّشاقية�شاقية
Arroz       الّرزرّز

Arrayán     الّريحانريحان
Azafrán      الّزعفرانزعفران
Alazán       احل�شانح�شان
Alberca      الرِبكةِبركة

Albufera     الُبحريةُبحرية
Almacén     املخزنخَمزن
Alfarero      الفّخاريفّخارّي

(1( )(Curso práctico de lengua árabe I، Waleed Saleh، Ibersaf، Madrid )Es-
paña(، 4ª ed. 2008، p. 61. 
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3ـ4ـ الخاتمة

مما �شبق يتبني لنا اأن كرثة الكلمات االإ�شبانية ذات االأ�شول العربّية اأمر وا�شح 
للجميـــع، وميكن اأن يتـــم ا�شتغالله يف تدري�ض العربّية للطلبـــة الناطقني باالإ�شبانية، 
وذلك من خالل تعريفهم على تلك الكلمات واأ�شولها وجذورها، وهي ت�شكل كما هو 

معروف جزءا من ر�شيدهم اللغوي الذي يتداولونه ويعرفونه منذ �شغرهم.

وال تقت�شـــر تلك الكلمات على ميدان معريّف حمّدد، بـــل ت�شمل اأغلب املجاالت 
العلميـــة واالجتماعيـــة واالقت�شادية واالأدبية والفنّية، فقـــد دخلت ع�شرات بل مئات 
الكلمـــات العربيـــة كل واحد من تلـــك امليادين التـــي اأ�شبحت جـــزًءا ال ينف�شل عن 
االإ�شبانية، مبـــا حتمله من اإيحاءات ودالالت، فمتعلم العربّية الذي يطلع على اأ�شول 
تلك الكلمات التي اعتاد على ا�شتخدامها منذ �شغره، ي�شهل عليه حفظ تلك الكلمات 
وا�شتعمالهـــا وت�شبح جزءا من ر�شيده اللغـــوي. باالإ�شافة اإىل ذلك فاإّنه �شيّطلع من 
خالل ذلك علـــى جزء حيوّي من تاريخه اخلا�ّض، ذلك التاريخ امل�شرتك مع الثقافة 

العربية واالإ�شالمية التي �شكلت اللغة العربية الع�شب احليوّي فيها.

ومـــن خالل تلك الكلمـــات التي هي جزء من لغته االأّم ميكـــن للطالب اأن يفهم 
ويدرك بو�شوح ظاهـــرة لغوّية عربّية كما هو احلال مع احلروف ال�شم�شية والقمرّية 

التي ترت تاأثريها على الكلمات االإ�شبانية من اأ�شل عربّي .
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البحث الثالث

جتربة تعليم اللغة العربية يف اأملانيا : عر�س وتقومي

د. �شيب�شتيان مايزل)*( )1(

- اأ�ستاذ الدرا�سات العربية امل�سارك بجامعة جراند فايل احلك�مية ب�لية مي�سيغن الأمريكية.  )*(
- م�ست�سار وزارة اخلارجية الأمريكية، ق�سم ال�س�ؤون الرتب�ية والثقافية.  

- ح�سل على الدكت�راه يف الدرا�سات العربية والإ�سلمية من جامعة ليب�سك يف اأملانيا عام 2003م.  
-  له اأكر من ثلثن كتابا ومقاًل يف الدرا�سات الإ�سلمية واللغ�ية.  
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مقدمة

درا�شة اللغة العربية وتدري�شها لهما تاريخ طويل ومديد يف اأوروبا ب�شفة عامة، 
ويف اأملانيـــا ب�شكل خا�ض، حيث بداأت مع بداية حركة التعريب واال�شت�شراق يف القرن 
الثـــاين ع�شـــر يف اأوروبا حتت رعاية الكني�شة، وجهود املب�شريـــن يف ال�شرق االأو�شط، 
وذلك يف حماولة من الغرب ل�شد الفجوة يف املعرفة بني العاملني الغربي واالإ�شالمي، 
واأخـــذ اأ�شباب احل�شارة اليونانية القدمية مبعارفهـــا واخرتاعاتها العلمية يف جمال 
الطـــب والفل�شفة والعلوم الطبيعية، ومع هيمنة الكني�شة والرغبة يف ن�شر التب�شري يف 
بلـــدان ال�شرق االأو�شط الناطقة بالعربية، اأ�شبح تعلم العربية واإجادتها هدفا رئي�شا 
باعتبـــاره و�شيلـــة ناجعة يف حركة التب�شري الدينـــي ويف املفاو�شات مع التجار العرب 
وحكامهـــم؛ ولـــذا فاإن اأول ترجمة للقـــراآن الكرمي اإىل اللغة الالتينيـــة تعود اإىل تلك 
احلقبـــة الزمنية، وجتـــدر االإ�شارة اإىل اأن تلك الرتجمة مل تتم باأيد اأملانية، اأو غربية 

بل بوا�شطة بع�ض امل�شيحيني اأو امل�شلمني اجلدد.
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المبحث األول

 املرحلة الكال�شيكية

اأما اأول ترجمة للقراآن الكرمي اإىل اللغة االأملانية فكان عام 1616 على يد ال�شيد 
Nurem-( املقيم يف مدينـــة نورنبريغ )شالومون�شوايغـــر�( SalomonSchweigger

berg( اإال اأنهـــا مل تعتمـــد علـــى الن�ـــض العربـــي االأ�شلي واإمنـــا على اأ�شا�ـــض الن�ض 
الالتيني.)1(

وبعـــد مرور قرابة مائة عام وحتديدًا يف عام1721م ظهرت اأول ترجمة للقراآن 
 Johann Christian Claudius الكـــرمي مـــن العربيـــة اإىل االأملانية بوا�شطـــة ال�شيـــد
)يوهـــان كري�شتيـــان كلوديو�ض( الذي عني كاأول اأ�شتاذ للغـــة العربية يف اأملانيا وذلك 
يف جامعة ليبزيج )Leipzig( اإال اأنه كان اأكرث اهتماما بتف�شري االإجنيل من تدري�ض 
اللغـــة العربية ، ويف اأواخر القرن ال�شابع ع�شـــر وخا�شة بعد معركة فيينا عام 1683 
التي انتهت بانت�شار القـــوات البولندية االأملانية النم�شاوية على قوات االإمرباطورية 
العثمانيـــة بـــداأت يف اأوربا مرحلة جديدة هـــي مرحلة النه�شة العلميـــة والفكرية يف 
ع�شـــر التنويـــر، وتغري االهتمام الغربي مـــن التحدي وال�شراع مـــع االإ�شالم باإبراز 
ال�شـــور النمطيـــة اخلاطئة عنه وعن لغتـــه املقد�شة، اإىل ظهور حركـــة جديدة تهتم 
باالإ�شـــالم واحل�شـــارة االإ�شالمية اهتماما علميا ال نقديـــا اأو ت�شويهيا كما كان االأمر 

يف ع�شر الكني�شة.)2(

وكان مـــن اأهم العلمـــاء التابعني لهذه احلركة اجلديـــدة يف اأملانيا ال�شيد يوهن 
يوهـــان ياكوبراي�شكـــه )Johann JakobReiske( )1774-1716( الـــذي در�ـــض مع 

(1( Bobzin (1995(: 268
(2( Fück (1955): 991-86 ,10-
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كلوديو�ض ولكن فاقه ب�شبب حما�شه واجلهود التي بذلها يف تعليم اللغة العربية وحيث 
 )Leipzig( بـــداأ راي�شكه تعليم نف�شه اللغـــة العربية خالل درا�شته يف جامعة ليبزيج
ثم �شافر بعد ذلك اإىل هولندا ليلتحق بجامعة ليدن )Leiden( لدرا�شة املخطوطات 

العربية، وكذلك االأدب العربي، واحل�شارة االإ�شالمية.

عاد بعد ذلك اإىل اليب�شيك يف عام 1746حيث تابع درا�شاته اإ�شافة اإىل قيامه 
بتدري�ـــض اللغة العربية، ويعترب راي�شكه موؤ�ش�ض الدرا�شـــات العربية يف اأملانيا، واأكرث 
مـــن قدم روؤية من�شفة عـــن االإ�شالم يف كتاباته، كما اأنه من اأقـــدم من اأ�ش�ض لروؤية 
مغايرة لدرا�شة احل�شارة االإ�شالمية والدين االإ�شالمي بعيدا عن التحليل الالهوتي 
الكن�شـــي الذي كان �شائـــدا يف ذلك الوقت، ومـــا مييز درا�شات راي�شكـــه هو ابتعاده 
بالدرا�شـــات العربيـــة االإ�شالمية عـــن االرتبـــاط بالدرا�شات الالهوتيـــة، مما جعله 
غـــري مرحـــب به من الكني�شة اأو من املنتمني للفكـــر الكن�شي يف ع�شره الذين اتهموه 
بالزندقة وحاربوه ب�شده طيلة فرتة حياته، ورغم ما تعر�ض له من نبذ واإق�شاء، وما 
تعر�ض له من فقر اإال اأنه وا�شل كفاحه يف حتقيق ما يوؤمن به، وكر�ض حياته لدرا�شة 
االأدب العربـــي خا�شة املعلقات من ال�شعر اجلاهلي، وبع�ـــض �شعراء الدولة االأموية، 
ا لق�شائد جرير، وديـــوان احلما�شة للبحرتي.  والعبا�شية حيـــث اأوىل اهتماًما خا�شً

وغريهم من �شعراء تلك احلقبة الزمنية)1(.

ومع بداية ع�شر التنوير يف اأوربا وبعد تراجع هيمنة الكني�شة، وانف�شال الدين 
عـــن الدولة اكت�شبت الدرا�شـــات العربية �شهرة اأكرث، و�شاهمـــت امل�شالح ال�شيا�شية 
واالقت�شاديـــة الفرن�شيـــة اإىل حترير علم اللغويات وفك هيمنـــة الكني�شة عنها، ففي 
عـــام 1795 قرر الربملان الفرن�شي افتتـــاح كلية خا�شة لتعليم اللغات ال�شرقية احلية 
و تاأ�شي�ض كرا�شـــي علمية للغات العربية والرتكيـــة، والفار�شية، والرتكيز على اآدابها 
Sylver- ريباالإ�شافـــة اإىل اللغة املحكية لغة التخاطـــب احلديثة ، وعنّي اخلبري ال�شه

(1( Preissler und Kinitz (2009(: 416418-
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stre de Sacy )�شيلف�شـــرت دي �شا�شـــي( كاأول اأ�شتـــاذ لتعليـــم اللغـــة العربية يف هذه 
الكلية اجلديدة.)1(

وحتولت باري�ض يف ذلـــك الوقت اإىل مركز رئي�ض للدار�شات العربية يف اأوروبا، 
وعلـــى النقي�ـــض من ذلك اختلفـــت االأو�شـــاع يف اأملانيا يف تلك الفـــرتة اختالفا تاما 
حيـــث ق�شمت البـــالد اإىل دويالت �شغـــرية، وتقل�شت م�شاركة الطبقـــة الو�شطى يف 
حركـــة النه�شة الفكرية والعلمية، باالإ�شافـــة اإىل قطع العالقات التجارية مع الدولة 
العثمانية ممـــا حتم على العلماء الراغبني يف درا�شة احل�شارة العربية االنتقال اإىل 
باري�ض للم�شاركة يف حركة تعليم اللغة العربية امل�شتقلة، وكان من بني هوؤالء العلماء 
باحـــث اأملـــاين موهـــوب هـــو Heinrich Leberecht Fleischer )هايريج ليبرييخت 
فالي�شـــر( )1801-1888(.)2(الـــذي حقـــق فيمـــا بعد �شهـــرة وا�شعـــة وح�شل على 
العديد من اجلوائز الوطنية والدولية، باالإ�شافة اإىل ع�شويته يف اللجان واجلمعيات 
العلميـــة، واأكمل فالي�شـــر بعد �شفره لباري�ض درا�شاته يف فقـــه اللغة حيث تتلمذ على
DeSacy )دي �شا�شي( يف باري�ض ما بني 1824 و1828 بعد اأن در�ض اللغات ال�شرقية 

مـــع اأ�شتاذه Ernst Rosenfeld )ايرن�شرتو�شنمولـــر( يف اليب�شك باأملانيا، وبعد ذلك 
اأ�شبـــح املرجع العـــايل يف هـــذه االخت�شا�ض وعنّي اأ�شتـــاذًا للغة العربيـــة يف جامعة 

)اليب�شك( عام 1835.

يعتـــرب فالي�شر موؤ�ش�ض علم اال�شت�شراق يف اأملانيا حيث اأ�ش�ض اجلمعية ال�شرقية 
االأملانية، اأو جمعية امل�شت�شرقني االأملان عام 1845، واأ�شدر من خاللها جملة اجلمعية 
 Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft ا�شماهـــا: 
)جملـــة اجلمعيـــة اال�شت�شراقية االأملانية( ن�شرت العديد مـــن اأعماله ومقاالته، ومن 
اأهـــم م�شاهماتـــه يف هذا املجال اجلهود التي بذلهـــا يف ت�شجيل املخطوطات العربية 

بدوي، 1993، �ص. 339-334  (1(
(2( Preissler and Kinitz (2009(: 420424-
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املنت�شرة يف املكتبات االأوروبية يف فهر�ض متكامل.

وميكن و�شف منهج فالي�شر باأنه منهٌج تقليدٌي فقد كان يدّر�ض املهارات اللغوية 
الدقيقـــة على اأ�شا�ض اأعمـــال االأدب العربي الكربى، وقـــد كان فالي�شر يدّر�ض ع�شر 
�شاعـــات كل اأ�شبـــوع، وي�شرح ب�شـــرب الن�شو�ض املف�شلة له مثـــل: تف�شري البي�شاوي، 
وق�شائـــد املتنبـــي، ومقامـــات احلريري لكـــي يو�شح تعقيـــدات النحـــو واختالفات 
مدار�شـــه، وذلك عن طريـــق حتليل الن�ض املكتـــوب بداًل من التدريـــب على مهارتي 
الـــكالم واال�شتمـــاع، مما اأثر علـــى تعلم مهارات التحـــدث وامل�شافهة لـــدى طالبه، 
ويقال اإن فالي�شر اأدرك هذه امل�شكلة وحاول حلها الحقا ًعن طريق درا�شاته يف اللغة 
املحكية مع زمالئه العرب و اأ�شاف بع�ض جوانب اللغة الدارجة املعا�شرة اإىل اخلطة 
الدرا�شية، ويف عام 1876 در�ض مادة يف لغة ال�شحافة، و قد و�شف �شعوره نحو هذه 

امل�شكلة بقوله:

" احلقيقـــة اأننا نتعلم اللغات ال�شرقية نظريا من اأجل االطالع بداًل من تعلمها 
بال�شماع واملحادثة، وبالرغم مما يف ذلك من بع�ض العيوب اإال اأنه ي�شعب تغيريه.")1(

واحلقيقـــة اأنه مل يرق ذلك املنهج لبع�ـــض طالبه حيث �شكا بع�شهم اأن منهجه 
كان بـــال هـــدف اإىل حـــد ما، ولكـــن يف الوقت ذاتـــه نّوه اآخـــرون به باعتبـــاره تناول 
الق�شايـــا اللغوية من جوانب خمتلفة. وقد ا�شطفـــى فالي�شر عددا قلياًل من طالبه 
يـــرتاوح عددهـــم بـــني 10 اإىل 15 طالًبا اخت�شهـــم بدرو�ض خا�شـــة وكان يلتقي بهم 
خـــارج ال�شف يف اجتماعات اأ�شبوعية اأطلق عليها )اجلمعية العربية( وذلك ملتابعة 

حتليل االأعمال العربية.

 وتعـــاون فالي�شـــر مع عدد من العلمـــاء يف اأوروبا والعامل العربـــي تعاوًنا عميًقا 
وقابـــل يف باري�ض )رفاعة الطهطاوي( املجدد امل�شـــري )1801-1873( الذي كان 
هو االآخـــر مهتما اأي�شا بدرا�شة اللغات والذي �شاهـــم يف تاأ�شي�ض )مدر�شة االأل�شن( 

(1( Goldmann (1990(: 100
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للرتجمة بعد عودته اإىل م�شر من باري�ض، كما تبادل فالي�شر اأي�شا الر�شائل واالأفكار 
مـــع رواد النه�شة العربية يف ذلك الوقت اأمثـــال: نا�شيف اليازجي )1871-1800( 

وبطر�ض الب�شتاين )1883-1819(.)1(

وممـــا جتـــدر االإ�شارة اإليـــه اأن فالي�شر رغم اأنـــه كان من م�شجعـــي الدرا�شات 
العربيـــة اإال اأنـــه �شاهـــم يف تطوير الدرا�شـــات االإ�شالميـــة اأي�شا وقد بـــرز عدد من 
طالبه ممـــن تبنى هذا الفرع العلمي اجلديد ومن اأبرزهـــم امل�شت�شرقان امل�شهوران 
 MartinHartmannو  ،)1921-1850( )اإكنازغولدزيهـــر(   IgnazGoldziher

)مارتـــني هارمتـــان( )1851-1918(، كذلك مـــن طالب فالي�شر الذيـــن اأ�شبحوا 
خـــرباء واأ�شاتذة يف اللغة العربية: ال�شيد Otto Loth)اأوتو لوت( )1844-1881( و
LudolfKrehl )لودولفكريل( )1825-1901( اللذان برعا يف اأعمالهما وبحوثهما 

خا�شة يف الدرا�شات االإ�شالمية املبنية على علم اللغة العربية.)2(

وعليه ميكن القول اإن الدرا�شات العربية يف ذلك الوقت وبجهود فالي�شر ركزت 
على اللغة العربية الف�شحـــى وكان من االأهداف الرئي�شة املعرفة الدقيقة واملف�شلة 
لقواعـــد اللغـــة، باالإ�شافـــة اإىل التدريـــب على مهارتـــي القـــراءة، والرتجمة ك�شرط 
اأ�شا�شـــي يف حتليل امل�شـــادر العربية االأ�شليـــة مما �شاعد على فهـــم اأكرث للم�شادر 
العربية يف ال�شوؤون التاريخية واالأدبية وكان له االأثر يف تطوير املنهج التعليمي واملواد 

التعليمية.

وا�شتمر هذا املنهج حتى بعد تقاعد فالي�شر كمنهج لتعليم اللغة العربية اإىل اأن 
قام بع�ض العلماء فيما بعد اأمثال: Theodor Nöldecke )تيودورنولديكي( )1836-
1930( وGustav Jacob )غ�شتافياكـــوب( )1862-1937( بتطويره لي�شبح قريبًا 

من طريقة التدري�ض االأكرث ا�شتخداما للغات االأجنبية يف اأملانيا.

(1( Preissler und Kinitz (2009(: 423
(2(  Preissler (1979(: 21
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المبحث الثاني

مرحلة امل�شت�شرقن

بعـــد وفاة فالي�شر ظهر جيـــل جديد من امل�شت�شرقني االأملـــان ، اأ�شهموا اإ�شهاًما 
بارًزا يف ن�شر املعرفة باللغة العربية والتعريف بها للمتلقي االأملاين من خالل ترجمة 
الكتـــب، واملخطوطات، كما اأنهم اأ�شبحوا اأكـــرث اإملاما ودراية ببلدان ال�شرق االأو�شط 

و�شعوبها عما كان عليه اأ�شالفهم. 

وقــــد �شاهمــــت االأو�شــــاع ال�شيا�شية يف تلــــك احلقبــــة الزمنية من قبــــل القوات 
اال�شتعماريــــة االأوروبيــــة، يف حتفيــــز روح التناف�ــــض املعــــريف ببلدان ال�شــــرق االأو�شط 
فجاهــــدت اأملانيــــا للم�شاركــــة يف هذه احلركة؛ لذلــــك اقتفى امل�شت�شرقــــون االأملان اأثر 
زمالئهــــم الفرن�شيــــني، واالإجنليــــز، والهولنديني وارحتلــــوا يف املنطقة ب�شــــكل وا�شع 
وم�شتمــــر، ثم عــــادوا من امليدان اإىل اأوطانهم وجامعاتهم مــــع معرفة اأكرث باللهجات 
العربيــــة، واللغات النادرة مثــــل الكردية واالآرامية، كما اكت�شفــــوا خمطوطات قدمية 
ووثائــــق تاريخية وم�شادر عامة عن البلدان العربيــــة و�شكانها، وكان يف مقدمة هذه 
النخبــــة اجلديدة من امل�شت�شرقــــني االأملان ال�شيــــد Albert Socin )األربت �شوت�شني( 
)1844-1899( الــــذي تنقــــل يف بلــــدان ال�شــــرق االأو�شــــط لعدد من ال�شنــــوات وجمع 
معلومــــات لغويــــة كثــــرية، وكان مهتمــــا باللهجات املحليــــة املختلفة يف بع�ــــض البلدان 
العربية، حيــــث تخ�ش�ض يف حتليل اللهجتني ال�شامية، واملغربية، باالإ�شافة اإىل اللغة 
االآرامية ولذا يعد )�شوت�شني( اأول من دّر�ض اللغة العربية ب�شقيها الف�شحى والعامية.

 اأمـــا م�شاهمتـــه االأكرث قيمـــة لتعليم اللغـــة العربية فكان تاأليـــف كتاب )النحو 
العربـــي( الذي ن�شره عام1885والذي ا�شتمـــر انت�شاره وا�شتخدامه على نطاق وا�شع 

يف اجلامعات االأملانية حتى القرن الع�شرين.)1(

(1( Universität Leipzig (2011(: Albert Socin
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بعـــد وفـــاة �شتو�شني املبكر حمـــل ال�شيـــد August Fischer )اأوغ�شـــت في�شر(
)1865-1949( لـــواء متابعـــة و تطبيـــق منهجيـــة �شتو�شـــني وتهذيبهـــا، حيث در�ض 
بدايـــة يف )اليب�شيـــك( ثم اأ�شبح مدر�ًشـــا للهجات العربية يف برلـــني، و�شافر بعدها 
اإىل املغـــرب لدرا�شة اللهجات املحلية هناك وكان ذلـــك يف عام 1900 ليعود اأ�شتاذا 
يف جامعـــة اليب�شيك وبداأ تو�شيـــع برنامج اللغة العربية وجتهيـــزه عن طريق الغرف 
اجلديـــدة، و �شراء امل�شادر العلمية، واأن�شاأ جملـــة علمية جديدة اأ�شماها: اإ�شالميكا 
)Islamica(والتـــي كانـــت اأقرب اإىل الواقع والو�شع احلـــايل يف ال�شرق االأو�شط من 

.)Der Islam( )املجلة العلمية االأخرى )دير اإ�شالم

در�ض )في�شـــر( طالبه اللغة العربية الف�شحى والعامية، باالإ�شافة اإىل اللغتني 
الرتكيـــة والفار�شيـــة، وقـــدم املدخل اإىل االأعمـــال الرئي�شـــة لـــالأدب العربي، حيث 
كان يعلـــم القران الكرمي والتف�شـــري، ال�شعر اجلاهلي، املقامـــات، ق�ش�ض األف ليلة 
وليلـــة، وكتب النحـــو العربي، ويف �شوء ذلك اأ�شدر عـــام 1913 كتابا جامعيا ً اأ�شماه 
)كر�شتوما�شي العربي( Chrestomathie Arabische(وهي عبارة عن جمموعة من 
الن�شو�ـــض املختـــارة اأو مقتطفات اأدبيـــة لتو�شيح تطور اللغة اأو النـــوع االأدبي وظلت 
هـــذه املجموعـــة منت�شرة وم�شهورة لدى طـــالب اللغة العربية حتـــى يومنا هذا، وقد 
ذاع �شيـــت في�شـــر واكت�شب �شمعـــة علميه رفيعة على امل�شتـــوى العاملي كخبري يف فقه 
اللغـــة العربيـــة مما اأدى اإىل انتخابه ع�شوًا يف جممع اللغـــة العربية يف القاهرة عام 

)1(.1934

ومن بـــني اأكرب التحديـــات التي واجهها منهـــج في�شر اجلديـــد ازدواجية اللغة 
وتعدد اللهجـــات، وذلك بخالف املنهج التقليدي ال�شابق الـــذي كان �شائدا واملعتمد 
على تعليم الف�شحى فقط، والذي در�ض عليه في�شر ذاته، ولذلك فاإن معظم الرحالة 
امل�شت�شرقني الذين �شافروا اإىل البلدان العربية يف ذلك الوقت كانوا ال يجيدون غري 

(1( Preissler und Kinitz (2009(: 428432-
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الف�شحـــى، حتـــى اأوغ�شـــت في�شر ذاته يذكر اأنـــه حينما و�شـــل الأول مرة اإىل حمطة 
القطار يف القاهرة كان ينادي ب�شوت عال خماطبا احلمالني قائاًل:

وقد اأ�شيب  "يـــا حّمايل احلقائب، تعجلـــوا فحملوها اإىل العربة امل�شتاأجـــرة"، 
بخيبة اأمل حيث مل يفهمه احلمالون الذين ال يتحدثون الف�شحى.

ومـــن بني العلماء البارزين يف تلك احلقبة الزمنية اأي�شا ممن كان لهم اإ�شهام 
بـــارز يف تطوير تعليم اللغـــة الغربية يف اأملانيـــا ال�شيـــد Carl Brockelmann)كارل 
بروكلمـــان( )886)-956)( وهـــو مـــن اأبرز خـــرباء واأ�شاتذة اأملانيـــا يف الدرا�شات 

العربية)1(

Strass-  وكان زميـــل في�شـــر، ودر�ض بروكلمان على يدي )نولديكـــي( يف مدينة
burg )�شرتا�شبورك( وعنّي اأ�شتاذًا للغة العربية يف برلني بعد اأن ح�شل على دكتوراه 

التاأهيـــل للتدري�ض من جامعـــة بري�شالو )Breslau(، وله كتابـــان م�شهوران )تاأريخ 
ال�شعوب االإ�شالمية( و)تاأريخ االأدب العربي( املعروف بـ )الربوكلمان( والذي اعترب 
منجمًا ذهبيًا يف البحث عن اأي فرع من فروع االأدب العربي، ومن م�شاهماته الكبرية 
االأخرى تطوير نظام كتابة االأبجدية العربية باالأحرف الالتينية الذي ا�شتخدم منذ 
عـــام 1936على نطاق عاملي، باالإ�شافة اإىل تاأليف كتاٍب يف النحو العربي وهو ن�شخة 
منقحـــة لكتاب )�شوت�شني( وما زال هذا الكتاب منت�شـــرًا وحمبوبًا لدى طالب اللغة 

يف اأملانيا.)2(

وممـــن ي�شتحقون الذكر اأي�شا مـــن امل�شت�شرقني االأملان الذين �شاهموا يف تعليم 
العربية Johann Fück )يوهان فويك( )1894-1974( وهو اأحد جيل امل�شت�شرقني 
قبـــل احلـــرب العامليـــة الثانية ممن �شاهمـــوا م�شاهمة كبـــرية لتعليم اللغـــة العربية 

بدوي ، 1993، �ص. 105-98  (1(
الزهري، 2012، �ص. 161-160  (2(
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، وا�شتغـــل يف جامعـــة )هالة( Halle معظـــم حياته حيث ركز علـــى التدريب اللغوي 
ال�شامـــل والكامـــل لطالبه، كمـــا اأّلف بحثا عن تاريـــخ الدرا�شات العربيـــة يف اأوروبا 

وتطورها.
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المبحث الثالث

مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية وانف�شال اأملانيا اإىل �شرقية وغربية

وحيث اإنه ال ميكن ف�شـــل الواقع االجتماعي والعلمي عن ال�شيا�شية فاإنه يجدر 
بنا التطرق اإىل واقع تدري�ض اللغة العربية يف اأملانيا يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية 
الثانية وما ترتب عليها من تغريات جوهرية اأثرت كثريا على طبيعة احلياة التعليمية 
حيث اأدت احلرب العاملية الثانية اإىل اإغالق باب التعليم التقليدي واملنهج القدمي يف 

تدري�ض اللغة ويف الوقت ذاته فتح بوابة اأخرى الإدخال طرق جديدة معا�شرة. 

كمـــا �شاهمـــت االأو�شاع ال�شيا�شية يف اإيجاد جيل جديد مـــن االأ�شاتذة يختلفون 
عن علماء اجليل املا�شي حيـــث اأ�شبح العلماء اجلدد من امل�شت�شرقني اأكرث اهتماما 

بال�شيا�شية و ت�شمينها يف التدري�ض.

 ومـــع انف�شـــال اأملانيا بعـــد احلـــرب اإىل دولتني م�شتقلتـــني )اأملانيـــا الغربية( 
التابعة للكتلة االأمريكية، واأملانيا ال�شرقية التابعة لالحتاد ال�شوفيتي انف�شل القطاع 
االأكادميي حيث اأ�شبحت الدرا�شات العربية واالإ�شالمية يف غرب اأملانيا فرعًا �شغريا 
ومعـــزال عن الفروع العلمية االأخرى، كما تال�شت املعاهـــد التي تعني باال�شت�شراق اأو 
تعليـــم اللغـــات ال�شرقية ومل يبقى �شوى عدد قليل مـــن املعاهد ال�شغرية يدّر�ض فيها 
اأ�شتاذ واحد ومعيٌد اأو ثالثة فقط، كما ت�شاءل عدد الطالب ب�شكل ملحوظ، فمن بني 
املعاهد التي بقيت يف غرب اأملانيا معهد )اإرالجنن( Erlangen باالإ�شافة اإىل معهد 
 Germersheim يف مدينة University ofMainz )اللغات التابـــع جلامعة )ماينـــز
)جرمر�شهـــامي( ومديره ال�شيـــد Martin Forstner )مارتـــني فور�شترن( الذي كان 

من طالب )في�شر ويا�شرتو(.
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 كما ترتب على ذلك حتديد االهتمام بالرتكيز على التاريخ االإ�شالمي، واأ�شبح 
يقدم عن ذلك حما�شرة اأ�شبوعية اأو حما�شرتني عن هذا املو�شوع، واقت�شر تدري�ض 
اللغـــة على اجلانب النظـــري املتمثل يف القراءة فقط مع �شعـــف الرتكيز على تعليم 
املحادثـــة، وكان غالبـــا ما ت�شند هذه املهمـــة ملدر�ض لغة من اأ�شـــل عربي كما اعتمد 
خيـــار الكتـــاب التعليمـــي يف التدري�ض، وا�شتخدمـــت معظم املعاهد يف غـــرب اأملانيا 
كتـــاب: )الكتاب التعليمي للغة العربية املكتوبة يف الوقـــت احلا�شر( والذي األفه كل 
مـــن: )ولف-ديرتيخ في�شر( وزميله )اأواو يا�شرتو( عـــام 1979، وانت�شر كتابهما يف 
املعاهـــد العلمية يف اأملانيا الغربية انت�شـــارا وا�شعا وتخّرج جماعات كثرية من طالب 
اللغـــة العربية وفقـــا لذلك املنهج املعتمد على تعليم الف�شحـــى اأوال واللهجات الحقا 
ولذلـــك عانى هوؤالء املتخرجون مـــن �شعف كبري يف الكفاءة ال�شفهية والتي اأ�شبحت 
فيمـــا بعد �شرطا رئي�شـــًا يف تعليم اللغة العربية اإىل الوقـــت احلا�شر، واعتمد في�شر 
ويا�شـــرتو يف منهجهما على ا�شتخـــدام اللغة العربية باالأحـــرف الالتينية وافرتا�ض 
االإعراب يف القراءة واملحادثة. باالإ�شافة اإىل ذلك اعتمد الكتاب على معرفة وا�شعة 
يف علم اللغويات ومل يراعيا انخفا�ض هذه القدرة على مر العقود املا�شية لدى جيل 
طـــالب اأملانية الغربية يف ال�شبعينيـــات والثمانيات مقارنة بطـــالب ما قبل احلرب، 
عـــالوة علـــى ذلك فقـــد اعتمد الكتاب علـــى املفـــردات ال�شيا�شية غالبـــا وابتعد عن 
الكلمات وامل�شطلحات الالزمة يف ال�شوؤون اليومية، وعليه ميكن القول اإن الدرا�شات 
العربيـــة يف اأملانيـــا الغربية يف تلك الفرتة عا�شت حيـــاة غام�شة على هام�ض املجتمع 
االأكادميي ب�شبب قلة الطلب واعتمادها على املنهج التقليدي يف التدري�ض وان�شحبت 

من ال�شاحة العامة لتعي�ض يف مناأى وعزلة عن الواقع ال�شيا�شي والثقايف. 

 وعلـــى النقي�ض من ذلك اأبدت اأملانيـــا ال�شرقية اهتماما وا�شحا باللغة العربية 
كجـــزء من اهتماماتها ال�شيا�شية الهادفة اإىل تطويـــر عالقاتها ال�شيا�شية مع الدول 
العربيـــة اال�شرتاكية و�شراعهـــا �شد النظم اال�شتعمارية، وعلـــى �شبيل املثال دعمت 
اأملانيـــا ال�شرقيـــة ال�شعـــب اجلزائـــري �شد القـــوات الفرن�شيـــة املحتلـــة، وامل�شريني 
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�شـــد اأمريـــكا والفل�شطينيني �شـــد اإ�شرائيل، والعراقيـــني واليمنيني �شـــد االإجنليز 
امل�شتعمرين، حيث كانت احلكومة االأملانية ال�شرقية تاأمل باإن�شاء عالقات دبلوما�شية 
مـــع هذه البلـــدان، وحتولت هذه االإ�شرتاتيجيـــة ال�شيا�شيـــة اإىل امل�شاركة االأكادميية 

املكثفة مع العامل العربي. 

وبالرغم من �شغر م�شاحة اأملانيا ال�شرقية اإال اأنه مت اإن�شاء عدة موؤ�ش�شات بحثية 
تعنـــي بالرتكيز علـــى درا�شة ال�شرق االأو�شط و�شعوبه، و�شـــارك املدر�شون والباحثون 
مـــن امل�شت�شرقني يف ق�شايا ال�شيا�شية اخلارجيـــة دعما للبلدان العربية النامية، كما 
مت اال�شتفـــادة منهـــم يف الزيارات الر�شمية الأع�شاء احلكومـــة يف البلدان العربية اأو 
زيـــارات زعماء العرب وحكامهـــم يف اأملانيا ال�شرقية، مما اأدى يف بع�ض االأحيان اإىل 

تعطيل الدرا�شة يف معاهد تعليم اللغة العربية الن�شغال املدر�شني بالرتجمة للوفود.

 مل تـــرق �شيا�شـــة الـــزج بال�شيا�شة يف املجـــال التعليمي للم�شت�شرقـــني يف اأملانيا 
ال�شرقيـــة، ولـــذا مت رفع ال�شكاوى �شـــد ت�شيي�ض التعليـــم، اإال اأن االأمر مل يتغري وعلى 
النقي�ـــض قامـــت الدولة واجلامعة بحـــث االأ�شاتذة والفر�ض عليهـــم باإن�شاء م�شاريع 
علميـــة تعتمد علـــى التبحـــر يف ال�شـــوؤون ال�شيا�شيـــة لالأنظمة احلكوميـــة يف ال�شرق 
االأو�شـــط. وبـــداًل من تطبيـــق املنهج التقليـــدي مت اإدخـــال منهٍج جديـــٍد ي�شتند على 
املتطلبـــات العمليـــة لل�شيا�شة اخلارجيـــة، يعتمد على الكفاءة اللغويـــة واأي�شا معرفة 
الواقـــع ال�شيا�شي، ويعد هذا التطبيـــق للموا�شيع احلديثة واملناهـــج املعا�شرة الذي 
تبنتـــه اأملانيـــا ال�شرقية يف ذلك الوقت هو العامل الفارق بـــني املعاهد يف �شرق اأملانيا 
وغربهـــا، ففي الغرب كان ومـــازال الرتكيز على الدرا�شات العربيـــة التقليدية بينما 
يف ال�شـــرق �شيطرت ال�شيا�شة علـــى اجلامعات واملناهج املختارة فيهـــا وبالتايل زاد 
االهتمام بال�شوؤون العربية يف �شرق اأملانيا، وقد �شاهم القبول الدبلوما�شي التدريجي 
الأملانيـــا ال�شرقيـــة يف فر�ض اإعـــداد م�شادر اإ�شافيـــة، والزيـــادة يف فر�ض التوظيف 
يف قطاعـــات ال�شـــوؤون اخلارجية والتجاريـــة الدولية والثقافيـــة وخا�شة للخرباء يف 
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منطقة ال�شرق االأو�شط ومرتجمي اللغة العربية، وكان من ال�شروري تدريب الكوادر 
اجلديدة يف معهد اليب�شيك.

وقد �شاهم اإدراج اللغـــة العربية كاإحدى اللغات الرئي�شة يف االأمم املتحدة عام 
1973، باالإ�شافة اإىل برامج حمو االأمية واجلهود يف التعريب يف عدد من املجتمعات 
العربيـــة اإىل زيـــادة الطلب على خـــرباء حمرتفني يف اللغة العربيـــة واإىل املرتجمني 
واملدر�شني.)1( مما وّلد احلاجة اإىل اإيجاد برامج تدريبية تلبي ذلك الطلب مما حدا 
باملخطط االأملاين يف اجلامعات االأملانية ال�شرقية اإىل تو�شيع االإطار التعليمي لربامج 
تعليم اللغة العربية تو�شيعا اأبعد من التحليل اللغوي لي�شمل تعليم اللغة ب�شقيها املنطوق 
واملكتـــوب، ممـــا �شاهم يف تخريج عدد كبـــري من الطالب يجيـــدون مهارتي الكتابة 
 ،Leipzig )والتحدث، ويف اأواخر ال�شتينيات ن�شاأت عدة مراكز علمية يف )اليب�شيك
ا بحيث اأ�شحى لكل معهد  )برلني( Berlin )هالة( Halle( واأ�شبحت اأكرث تخ�ش�شً
اخت�شا�ـــض علمـــي معني فمثال ركز معهـــد هالة على الدرا�شـــات ال�شرقية القدمية، 
بينما ركز معهد برلني على الدرا�شات االآ�شيوية، يف حني اأ�شبح معهد الي�شيك املعهد 
الوحيد يف اأملانيا ال�شرقية املخت�ض بالدرا�شات العربية وال�شرق االأو�شطية احلديثة، 
واأ�شبحت الكفاءة يف العربية املعا�شرة عالمة رمزية للم�شت�شرقني االأملان ال�شرقيني 

وخا�شة ملعهد اال�شت�شراق يف اليب�شيك.)2(

ومـــع التقـــدم التقني يف الن�شف الثـــاين من القرن الع�شريـــن وظهور االإذاعة، 
والتلفزيـــون اأ�شبـــح من ال�شهـــل على املقيمني خـــارج البلـــدان العربية �شمـــاع اللغة 
العربية، ب�شقيها الف�شيح والعامي، مما �شاعد على زيادة الفهم باللغة العربية �شواء 
الف�شحـــى، اأو العامية الدارجة لدي املتلقي االأجنبي، والعربي على حد �شواء خا�شة 

من القاطنني يف املدن ممن ميتلكون اأجهزة ا�شتقبال لربامج االإذاعة والتلفزيون.

(1( Goldmann (1990(: 101102-
(2( Hafiz und Wolf (1998):
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 كما زاد ا�شتخدام الف�شحى كو�شيلة للتخاطب بني العرب من البلدان العربية 
ذاتهـــا نظرا لتعدد اللهجات و�شعوبة التفاهم بهـــا اأحيانًا بني االأقطار العربية، مما 
جعـــل الف�شحى هي لغة التخاطب بني مكونات الوطن العربي املتباعدة واملختلفة يف 
اللهجـــات يف م�شرق الوطـــن العربي ومغربه، اأو يف احلوار مـــع الناطقني االأجانب اأو 
يف املفاو�شـــات اأو يف االإعـــالم؛ لذلك تبنت اللغة الف�شحى كلغة رئي�شية يف التدري�ض 
والتعليم يف كل اجلامعات االأملانية واعتمدتها اأ�شا�شا بنيت عليه جميع الكتب التعليمية، 
اإال اإنهـــا طورت اأ�شاليب وو�شائـــل التدري�ض فلم تعد كما كانت يف اأيام فالي�شر حينما 
كان ي�شيطر املنهج املقارن التاريخي لفقه اللغة باالإ�شافة اإىل االأ�شلوب النحوي و مت 
تبديلـــه بطريقة جديدة تعتمد علـــى ا�شتخدام التقنية والتدريبـــات العملية لتح�شني 
الكفاءة ال�شفهية وجعل جميع الكتب التعليمية ت�شتند على املنهج التوا�شلي ال�شفهي؛ 
ولذلـــك اأ�شدر يف تلـــك الفرتة اأهم واأبرز كتـــاب تعليمي ي�شتخـــدم منهجا حديثًا يف 
عـــام 1974 قـــام بتاأليفه اثنان من جهابـــذة العلماء يف الدرا�شـــات العربية يف �شرق 
 Wolfgang Reuschelجونرت كرال( )ت 1992( و( Günther Krahl اأملانيا وهمـــا
 Lehrbuch des Modernen ولفغنـــك روي�شـــل( )1924-1991(، وهـــذا الكتـــاب(
Arabisch )كتـــاب العربية املع�شرة( الذي عـــد االأول من نوعه طبق )بيداغوجيا( 

جديـــدة يف تعليـــم العربية اعتمدت على الرتكيـــز على الن�شو�ـــض ال�شوتية ومهارة 
اال�شتماع.)1(

وبالرغـــم من اأنـــه كان مليًئا باملفـــردات ال�شيا�شية وخا�شـــة اال�شرتاكية اإال اأنه 
اأ�شبـــح الكتاب التعليمـــي االأجنح واالأ�شهر لتعليم اللغة العربيـــة يف اأملانيا كلها، حتى 
اجلامعات يف اأملانيا الغربية قررت ا�شتخدام هذا الكتاب يف �شفوفها العربية، ولي�ض 
من املبالغة اأن نقول اإن معظم الطالب االأملان من دار�شي اللغة العربية در�شوها عن 
طريق هذا الكتاب، وظل هذا الكتاب مرجعا رئي�شا لتعليم العربية يف اأملانيا وقد اأعيد 

(1( Preissler und Kinitz (2009(: 436
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اإ�شداره حيث اأ�شـــدر ال�شيد Eckehard Schulz )اكيهارت�شولت�ض( طبعة منقحة له 
عام 1995 اأي بعد اإعادة توحيد اأملانيا وقد اعترب ذلك الكتاب منوذجًا ناجحًا ككتاب 
تعليمـــي للعربيـــة لغري الناطقني بها مما قاد اإىل ا�شتن�شـــاخ ذلك النموذج فاأ�شدرت 
عدة منـــاذج م�شابهة باللغات االإندوني�شيـــة، واالأردية، والفار�شيـــة، واالإجنليزية)1(. 
وعلـــى اأ�شا�ض هذا النجـــاح مت ن�شر كتب تعليمية اإ�شافية اأخـــرى يف �شل�شلة )العربية 
املعا�شـــرة( التابعـــة جلامعة اليب�شيـــك، ومن بينها اجلـــزء الثاين لكتـــاب )كرال/
روي�شـــل( للطـــالب املتقدمـــني والذي �شـــدر يف جملدين عام 1981 ودليـــل املحادثة 

)اأملاين –عربي( تاأليف منعم اجلميلي عام 1987.

مقابلة مع الأ�ستاذ امل�ؤلف �س�لت�ص يف ليب�سيك ، 2013/12/11  (1(
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المبحث الرابع

املرحلة ما بعد توحيد اأملانيا واأحداث 11 �شبتمرب

�شهـــد عام 1989 نهاية االنف�شال االأملاين واإعـــادة توحيدها واندمج ال�شطران 
ال�شرقـــي والغربي ليمثال اأملانيـــا موحدة، مما اأدى اإىل �شرورة دمـــج اأنظمة التعليم 
يف املوؤ�ش�شـــات االأكادمييـــة بكافة مراحلها واأمناطها، ولكـــن مل يكن دجما بني قوتني 
مت�شاويتـــني بل عمليـــة �شم ال�شرق اإىل الغـــرب يف جميع جوانب احليـــاة ال�شيا�شية، 
واالقت�شاديـــة، واالجتماعية وكان هذا اأكرث و�شوحا يف قطاع التعليم العايل حيث مت 
تدمري الهيـــكل االأكادميي وموؤ�ش�شاته التابع لل�شرق االأملـــاين ال�شابق فاأغلقت معاهد 
كثـــرية وف�شـــل املدر�شني مـــن منا�شبهم ومل يبـــق اإال عدد قليل من تلـــك املوؤ�ش�شات 
قاومـــت الو�شع اجلديد وجاهـــدت يف البحث عن مكانها يف النظام اجلديد، اإال اأنها 
كانت تعاين من عدم و�شوح الروؤية يف ظل نظام عام خمتلف متاما عن �شابقه، مما 

جعلها متناق�شة ومرتبكة تت�شف بعدم اال�شتقرار والقلق واملناف�شة غري املتوازنة.

 ومن بني هذه املوؤ�ش�شات التي قاومت االندماج يف عملية اإعادة الرتكيب للقطاع 
االأكادميي يف �شرق اأملانيا املعاهد الثالثة لتعليم اللغة العربية يف كل من )اليب�شيك( 
Leipzig،)برلني( Berlin( و)هالـــة( Halle اإال اأنها وبالرغم من بقائها ا�شطرت 

اإىل تطويـــر براجمهـــا وا�شتحداث برامـــج جديدة وتنفيذ االأنظمـــة اجلديدة للقبول 
واالمتحـــان بينما مت ف�شل العديد من املدر�شني، ثم ا�شطرت هذه املوؤ�ش�شات الحقا 

اإىل اإن�شاء معهد جديد باجتاه اأكادميي جديد يتوافق مع االأيديولوجيا اجلديدة.)1(

وبالرغـــم من التغـــريات اجلذرية التي حلقت باملوؤ�ش�شـــات التعليمية يف ال�شرق 
االأملـــاين ال�شابق بعد مرحلة االندماج كان من املده�ض اأن يظل معهد اليب�شيك وحتى 

(1( Preissler und Kinitz (2009(: 437438-
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الوقت احلا�شر يتبواأ مكانه البارز بني اجلامعات، واملعاهد االأملانية التي يدر�ض فيها 
اللغـــة العربية، حيث ي�شم املعهد حاليا اأربعة كرا�شي علمية: لالأدب العربي وثقافته 
، الفقه االإ�شالمي، االقت�شاد واجلغرافية االجتماعية، وكر�شي خا�ض للغة العربية. 

اإال اأنـــه وبالرغـــم من ذلك فاإن املعهد مل ي�شلم من ريـــاح التغيري حيث تاأثر بها 
منهجيا واقت�شاديا فقد اأدت التغريات الطارئة اإىل تكبد املعهد خ�شائر معنوية وماليه 
تاأثـــر منها كل من اأع�شاء هيئة التدري�ض والطـــالب، فاأ�شبحت درو�ض اللغة العربية 
تقدم ب�شاعات اأقل يف مواد قليلة، كما اأ�شبح عدد االأ�شاتذة اأقل مع عدد طالب اأكرب، 
كما مت تغيري اأ�شلوب التعليم تغيريا كامال باإدخال و�شائال لتقنية احلديثة وخمتربات 

لغوية، وبرامج احلا�شوب وبرامج ت�شحيح الن�شو�ض، والرتجمة الفورية.)1(

 واأ�شبـــح املعهـــد مينـــح درجة املاج�شتـــري يف الدرا�شـــات العربية وفـــق النظام 
الدرا�شي اجلديد الذي يتكون من مرحلتني متتاليتني االأوىل ملدة �شنتني يدر�ض فيها 
الطالـــب اأ�شا�شيات اللغة العربية بواقـــع �شبع �شاعات يف االأ�شبوع يدر�ض فيها الطبعة 
احلديثـــة لكتاب )كرال/روي�شل/�شولت�ض(، باالإ�شافة اإىل مواد يف القواعد، وتدريب 
مهـــارة اال�شتماع وفن املحادثة، وبعد اإمتـــام ال�شنة الثانية يختار الطالب اخت�شا�شا 
ليدر�شـــه ملـــدة �شنتـــني اإ�شافيتـــني، ومن بـــني تلـــك االخت�شا�شـــات)االأدب، والفقه 
واالقت�شـــاد اأو اللغـــة العربية(، كما مت تقنـــني اأعداد الطالب يف القاعـــة الدرا�شية 
الواحـــدة بحيث يرتاوح بني 10 و15 طالبا لتمكني الطالب من احل�شول على جتربة 
تعليميـــة مكثفـــة، ومن يرغب مـــن الطالب يف اأخذ مـــواد اإ�شافيـــة اأو دورات خا�شة 
فـــاإن املعهـــد يقدم لهم دورات خا�شة عن الل�شانيات اأو فـــن تعليم اللغة العربية. كما 
اأ�شبحت الدرا�شة يف اخلارج ملدة معينة جزًءا من االأجزاء الر�شمية املهمة لتعليم اأي 
لغـــة اأجنبية يف اأملانيا وتعلـــم العربية لي�ض ا�شتثناء من ذلك فقد اأ�شبح اأمرًا مفروغا 
منـــه فال كفاءة بـــال اإقامة يف بلد عربي، ولكن رغـــم اأن املعاهد ت�شجع الطالب على 

(1( Hafiz and Wolf (1998): 133 -135
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ذلـــك اإال اأنها ال ت�شاعدهم فغالبا ترتكهم يختـــارون الربامج املنا�شبة لهم يف العامل 
العربـــي واالإ�شالمي وفـــق ميوله واإمكاناتـــه املالية، اأو فق معارفـــه وعالقاته دون اأي 
م�شاعدة من املعهد مما يجعل الطالب م�شطرًا الكت�شاف العامل العربي واالإ�شالمي 
مبفـــرده. وبالرغم من ذلك االأمر اإال اأن الكثري �شافروا اإىل �شوريا، وم�شر بحثا عن 
برنامـــج لغة منا�شب لهم اأو للت�شجيل والدرا�شة يف اجلامعات احلكومية يف املنطقة، 
ففي الت�شعينيـــات �شافر معظم طالب اللغة العربيـــة، والدرا�شات االإ�شالمية االأملان 
اإىل �شوريـــا وبعد ذلك اإىل م�شر وتون�ض، ويف االألفية اجلديدة اختاروا اأماكن اأخري 

اإ�شافة اإىل البلدان �شالفة الذكر مثل اليمن، االأردن، واملغرب.

بعـــد اأحداث 11 �شبتمـــرب عام 2001 وت�شليط االأ�شـــواء العاملية على املجتمعني 
العربي واالإ�شالمـــي زاد اهتمام الطالب االأملان بدرا�شة اللغـــة العربية، والدرا�شات 
االإ�شالمية، كما زاد اهتمامهم باحل�شول على �شهادات عليا يف جمايل اللغة العربية، 
والدرا�شـــات االإ�شالمية حيث اأكمل بع�شهم درا�شاتـــه ملرحلتي املاج�شتري والدكتوراه 
يف هذيـــن املجالني، ومـــع تزايد الطلب وتوفر فر�ض العمـــل الكثرية اأمام اخلريجني 
لي�ـــض يف اأملانيـــا فقط بل يف الدول املجـــاورة من دول االحتاد االأوروبـــي اأو املنظمات 
الدوليـــة تزايد االهتمـــام لدى الـــراأي العام االأملـــاين باأهمية درا�شة اللغـــة العربية، 
والدرا�شـــات االإ�شالميـــة، فبلغ عدد طالب اللغـــة العربية يف اجلامعـــات االأملانية يف 
�شـــف املبتدئني يف ال�شنة االأوىل حـــوايل )50( طالبا جديًدا، وهيئة التدري�ض تتكون 
من 2 اأو 3 مدر�شني، ينخف�ض عدد الطالب يف ال�شنة الثانية والثالثة بن�شبة ع�شرين 

يف املئة عادة.

 وبالرغــــم مــــن تبنى اأملانيا يف عــــام 2010 لقرار االحتاد االأوروبــــي بتطبيق م�شروع 
بولونيــــا مبــــا ي�شمن توحيــــد الدرجــــات االأكادميية االأوروبيــــة و�شهاداتها ح�شــــب النظام 
الربيطاين واالأمريكي اإال اأن معهد اليب�شيك ال زال يقدم برناجمًا خا�شًا ،باملا�شرت يف فن 
الرتجمة باالإ�شافة اإىل ال�شهادات العادية يف الدرا�شات العربية وفق الربامج ال�شابقة.
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ونالحـــظ من ذلك اهتمام اأكرب ب�شوؤون العـــامل العربي االإ�شالمي لدى املجتمع 
االأملاين وخا�شة املثقفني واالأكادمييني بعد اأحداث 11/9 والتطورات املتعلقة بثورات 
الربيـــع العربي، التحق حوايل 400 طالبا جديـــدا يف الدورات وال�شفوف للدار�شات 
االإ�شالميـــة خالال لف�شل الدرا�شي ال�شتوي عام 2012 باملقارنة مع العدد القليل قبل 
10 �شنني حيث بلغ عددهم 180 طالب فقط)1(. كذلك يف �شفوف تعليم اللغة العربية 
مثال يف جامعتي كولون واليب�شيك جند اأكرث من 100 طالب جديد كل �شنة، ويف عام 
2011 تخـــرج 90 طالبا من اجلامعات االأملانية مـــع �شهادة بكالوريو�ض يف الدرا�شات 

العربية وح�شل اأربعة طالب على �شهادة الدكتوراه.)2(

ال�شبـــب الرئي�شـــي يف اختيـــار درا�شـــة العربيـــة اأو الدرا�شـــات االإ�شالمية لي�ض 
االهتمـــام باللغة نف�شها ولكن يطلب الدار�شون العلم عـــن العامل العربي واالإ�شالمي 
كله ومن نواحـــي متنوعة راغبون يف فهم جوانب ثقافية واجتماعية ودينية. مع ذلك 
ويعرتفـــون اأن املدخل اأو املفتـــاح اإىل هذا العامل هو عن طريق تعليـــم اللغة العربية، 
ولكـــن ي�شيف الطالب االأملاين اإىل الدرا�شـــات اللغوية بع�ض الدورات وال�شفوف عن 
االقت�شاد يف ال�شرق االأو�شط اأو العلوم ال�شيا�شية اأو احلقوق، فقد حتول الرتكيز من 

فهم اللغة اإىل فهم املنطقة.

واأدى ذلـــك اإىل ن�شـــوء جيل جديد مـــن اخلرباء املخت�شني يف ال�شـــوؤون ال�شرق 
االأو�شطية الذين ال ميتلكون مهارات لغوية قوية، ويف حني ملا كان الطالب جمتهدين 
يف تعليـــم ال�شيا�شـــة والثقافة واالقت�شـــاد فال يرتدد ون يف بـــذل اجلهود الالزمة يف 

تعليم اللغة العربية.)3(

يف ما يلي اأقدم برناجمني بالتفا�شيل واأ�شرح �شروط التعليم واخلطة الدرا�شية 
اإياها: 

(1( Schmitt (2012(
(2( StatistischesBundesamt (2012(

مقابلة �سحفية مع الأ�ستاذة فريديريكهبن�يت�ص، 2012/2/27  (3(
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الأول: مت اإن�شاء مركز درا�شات لل�شرق االأو�شط واالأدنى التابع جلامعة فيليب�ض 
)PhilippsUniversität Marburg( يف ماربـــورك عـــام 2006 وي�شـــم املركـــز �شبع 
تخ�ش�شـــات علميـــة يف الدرا�شـــات اال�شت�شراقية مـــن بينها الدرا�شـــات االإ�شالمية 
والعربيـــة ويراأ�ض كل خ�ش�ض كر�شي علمـــي يف مرتبة اأ�شتاذ كامل ي�شرف على عدد 
كبري من الباحثني واملعيدين، ويلتحق الطالب يف مركز ماربورك من اأجل احل�شول 
على معرفـــة وا�شعة و�شاملة يف العـــامل العربي ولغته واآدابـــه وجمتمعاته، وي�شجعهم 
املركـــز يف البحث عـــن الكفاءة الثقافية ولغوية عن الطريـــق تدريبات مكثفة داخلية 
ورحـــالت درا�شيـــة خارجيـــة يف منطقـــة ال�شرق االأو�شـــط، ويقرتح علـــى املتخرجني 
اجلـــدد فر�ض عمـــل وتوظيف يف كل مـــن القطاعـــات التالية: ال�شحافـــة، ال�شيا�شة 
اخلارجية، اال�شت�شـــارة ال�شيا�شية، التنمية الدولية، املتاحـــف، دور الن�شر، املكتبات 
واالقت�شـــاد، مينح املعهد درجات البكالوريو�ض واملاج�شتري والدكتوراه يف الدرا�شات 
العربيـــة ودر�ض اأكرث من 300 طالب يف املعهد منذ اإن�شائه، ويف مرحلة البكالوريو�ض 
ترتاوح ن�شبة تعليم اللغة العربية يف اخلطة الدرا�شية بني 40 و50 باملئة ، اأما اجلزء 
الثاين يف هدف اإىل درا�شة املعلومات املنطقية مثل االأدب، الثقافة واجلغرافية ولغة 

التدري�ض يف هذه ال�شفوف هي االأملانية اأو االجنليزية.)1(

الث��اين: هو معهد الدرا�شـــات ال�شرقية التابع جلامعـــة اليب�شيك وهو من اأقدم 
واأبرز معاهد اأملانيا وله تاريخ مديد وخربة عميقة يف تعليم العربية، دّر�ض فيه بع�ض 
من اأبـــرز العلماء واخلرباء مثل راي�شكه وفالي�شر، واعتـــرب املعهد الرائد االأكادميي 
املبتكر بعد اإ�شدار الكتـــاب التعليمي ال�شهري خالل فرتة االنف�شال االأملاين، ويختار 
الطالـــب اليوم مـــن التخ�ش�شات االأربعـــة التالية: اللغة العربيـــة، الفقه االإ�شالمي، 
االأدب العربي اأو اجلغرافيا، ومهما كان اخليار فيجب على كل طالب اأن يدر�ض �شت 
�شاعـــات اأ�شبوعيا يف ال�شنـــة االأوىل والثانية، باالإ�شافـــة اإىل ذلك يدر�ض مو�شوعات 

ثقافية واأدبية وتاريخية. 

(1( Botros (2014( 
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ويبـــداأ يف ال�شنـــة الثالثة درا�شـــة فن الرتجمـــة واملدخل اإىل اللهجـــات العربية 
الرئي�شيـــة، ويف الوقـــت احلا�شـــر مينـــح املعهـــد الدرجـــات الثـــالث: البكالوريو�ض 
واملاج�شتـــري يف الدرا�شات العربية واملاج�شتري يف فـــن الرتجمة ومعهد اليب�شيك هو 

الوحيد من نوعه يف اأملانيا مينح مثل هذه ال�شهادة.)1(

(1( OrientalischesInstitut (2014(: Lehrangebot
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خاتمة

 ونخل�ـــض من ذلـــك اإىل القول اأن تعليم اللغة العربية يف اأملانيا قد مر بعدد من 
املراحـــل الزمنية، كان لكل منها تاأثرياته الوا�شحة على طبيعة الدرا�شة، واجتاهات 
الدار�شـــني، ففـــي املراحل االأوىل اإبـــان هيمنة الكني�شة والرغبـــة يف ن�شر التب�شري يف 
بلـــدان ال�شرق االأو�شـــط الناطقة بالعربية، كان تعلم العربيـــة واإجادتها هدفا رئي�شا 
باعتبـــاره و�شيلـــة ناجعة يف حركة التب�شري الدينـــي ويف املفاو�شات مع التجار العرب 

وحكامهم.

 ومـــع انتهاء فرتة هيمنـــة الكني�شة وبداية ع�شر التنوير، تغري االهتمام الغربي 
من درا�شة اللغـــة العربية والدين االإ�شالمي بهدف اإبـــراز ال�شور النمطية اخلاطئة 
وامل�شوهة عنه وعن لغته املقد�شة، اإىل ظهور حركة جديدة تهتم باالإ�شالم واحل�شارة 

االإ�شالمية اهتماما علميا ال نقديا اأو ت�شويهيا كما كان االأمر يف ع�شر الكني�شة.

ويف اإبان احلقبة اال�شتعمارية االأوروبية، اقتفى امل�شت�شرقون االأملان اأثر زمالئهم 
الفرن�شيني، واالإجنليز، والهولنديني وارحتلوا يف منطقة ال�شرق االأو�شط ب�شكل وا�شع 
وم�شتمـــر، ثم عادوا من امليدان اإىل اأوطانهـــم وجامعاتهم مع معرفة اأكرث باللهجات 
العربيـــة، واللغات النـــادرة مثل الكردية واالآرامية، كمـــا اكت�شفوا خمطوطات قدمية 
ووثائـــق تاريخية وم�شادر عامة عن البلـــدان العربية و�شكانها، مما �شاهم يف زيادة 
معرفـــة امل�شت�شرقني يف تلك الفرتة الزمنية ببع�ض اللهجات العربية واإدخالها �شمن 

برامج تعليم اللغة العربية. 

 اأمـــا مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية ومع انف�شال اأملانيا بعد احلرب اإىل 
دولتـــني م�شتقلتني فقد ات�شمت تلـــك املرحلة باإغالق باب التعليـــم التقليدي واملنهج 
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القـــدمي يف تدري�ـــض اللغـــة ويف الوقـــت ذاته فتح بوابـــة اأخرى الإدخال طـــرق جديدة 
معا�شـــرة، كمـــا �شاهمت االأو�شـــاع ال�شيا�شية يف اإيجاد جيل جديـــد من امل�شت�شرقني 

اأكرث اهتماما بال�شيا�شية وت�شمينها يف التدري�ض.

 وبعـــد مرحلة نهايـــة االنف�شال االأملـــاين واإعادة توحيدها واندمـــاج ال�شطرين 
ال�شرقـــي والغربـــي ومـــا ترتـــب على ذلك مـــن دمـــج اأنظمـــة التعليـــم يف املوؤ�ش�شات 
االأكادمييـــة الأملانيا ال�شرقية بكافة مراحلهـــا واأمناطها للتتبع النموذج الغربي تاأثرت 
موؤ�ش�شات تعليم اللغة العربية يف اأملانيا فتال�شى بع�شها، وتناق�ض عددها ومت تطوير 
البع�ـــض االآخر لي�شبح اأكرث تطبيقا وا�شتخداما لو�شائـــل التعليم احلديثة، وقد اأدى 
ذلك اإىل تناق�ض االهتمام بالدرا�شات العربية واالإ�شالمية وتناق�ض اأعداد الطالب 
املهتمـــني بها، اأما املرحلـــة االأخرية التي ميكن القول اإنهـــا �شاهمت يف اإعادة اإنعا�ض 
تعليم العربية يف الدول االأوربية ويف مقدمتها اأملانيا فتتمثل يف مرحلة ما بعد اأحداث 
احلـــادي ع�شر من �شبتمرب حيـــث تزايد االهتمام بالعاملـــني العربي واالإ�شالمي مما 
اأوجـــد فر�ض عمـــل كثرية يف املجتمع االأوربـــي واملنظمات الدوليـــة خلريجي املعاهد 
العربيـــة واالإ�شالميـــة مما �شاهم يف عـــودة االإقبال علـــى تعلم العربيـــة والدرا�شات 

االإ�شالمية من قبل الدار�شني يف املجتمع االأملاين.
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عر�س وتقومي

اأ.د. مارك فان مول)*( )1(

-  اأ�شتاذ اللغة العربية يف معهد اللغات احلية يف جامعة لوفان )Leuven( يف بلجيكا.  )*(
-  خبري يف تطوير املناهج الدرا�شية اخلا�شة بتعليم اللغة العربية.  

- نال �شهادة الدكتوراه حول التنّوع يف اللغة العربية الف�شحى.   
-  اأ�شدر عددًا من القوامي�ض واملناهج الدرا�شية يف تعليم اللغة العربية.  

- يعمـــل على تطوير برامج اإلكرتونية تعليمية موؤ�ش�شة على جمموعة ممّثلة ومرّمزة من   
متون عربية.
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ملّخص

يف هذا البحث نرّكز على ثالثة ق�شايا:
االأوىل: تاريـــخ تعليـــم اللغـــة العربيـــة يف بلجيـــكا، متى بـــداأ؟ وكيـــف؟ على اأي 
م�شتويـــات؟ ويف اأي معاهـــد؟ ومـــا الو�شائـــل التعليمية امل�شتخدمـــة يف البداية وكيف 
تطـــورت؟ ومـــا االحتياجات اآنـــذاك؟ وكيف انعك�شـــت تلك االحتياجـــات على تكوين 

املناهج؟ و�شنحلل الكتب امل�شتعملة ونناق�ض اإيجابياتها و�شلبياتها. 

الثانية: الو�شع احلايل لتعليم اللغة العربية، كيف تطور التعليم، وماذا تغرّي يف 
جمال العمل؟ وملـــاذا ُتركت بع�ض املناهج؟ واأي املعاهد التي طّورت مناهج جديدة؟ 
وعلى اأي اأ�ش�ض بيداغوجية؟ واأي حتّوالت يف العامل اأّثرت على اإعادة النظر يف تطوير 
مناهـــج جديدة؟ واإىل اأي نتائج اأّدى ذلك االإ�شالح يف التعليم؟ ويف اأي اأمكنة تدّر�ض 
اللغـــة العربية حاليا؟ وعلى اأّي م�شتويـــات؟ و�شنناق�ض اإذا ما كان هناك اختالف يف 
اجلودة يف الربامـــج التعليمية املختلفة، ونلقي نظرة يف االأهداف التعليمية احلالية، 

والتطّورات التكنولوجية فيما يخ�ض تعليم اللغة العربية.

الثالثة: �شنتحدث عن التحديات امل�شتقبلية، وكيف باإمكاننا اأن جنيب عن تلك 
التحديات خا�شة يف جمال تكنولوجيا اللغات؟ ونحاول اأن ن�شتعر�ض بالتف�شيل كيف 
اكت�شبت اللغة العربية اأهمية كربى يف بالدنا؟ وكيف �شرنّد يف بلجيكا على التحديات 

امل�شتقبلية؟
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الفصل األول

مقّدمة تاريخية خمت�شرة

تطـــوُّر تعليـــم اللغـــة العربيـــة يف بلجيـــكا مل يكن ب�شبـــب ازدياد عـــدد امل�شلمني 
املوجوديـــن يف بلجيـــكا فح�شب بل اأي�شـــا بالتطّورات العاملية خـــالل العقود اخلم�شة 
االأخـــرية، وفيما يخ�ّض الو�شـــع يف بلجيكا علينا اأن منّيز بـــني عهدين اأي العهد قبل 
�شنـــة 1964م/1383هــــ وال�شنـــوات اخلم�شـــني االأخرية حينمـــا و�شـــل اأول فوج من 
املهاجرين العرب – وكانت اأكرثيتهم مغاربة- اإىل بلجيكا، احلدث الذي غرّي اأهمية 

اللغة العربية يف البالد متاما.)1(

).0. تعليم اللغة العربية يف بلجيكا قبل �شنة 1٩64م/1383ه
1.1.1تبا�شر تعليم اللغة العربية يف بلجيكا.

اأول جامعـــة اأُ�ّش�شـــت ببلجيـــكا كانـــت جامعـــة Leuven وذلـــك بتاريـــخ �شنـــة 
1425م/828ه، ولي�شـــت لدينـــا اآثـــار كثرية فيما يخ�ـــضّ تعليم اللغـــة العربية، ولكن 
بعـــد ن�شـــر اأعمـــال الفلي�شـــوف Erasmus يف هولنـــدا قـــّررت اجلامعـــة وذلـــك الأّول 
مـــرة يف التاريـــخ اأن توؤ�ّش�ض ما �شمتهـــا "مدر�شة للغات الثالث"التـــي كّلفت بتدري�ض 

مل نخـــرت �شنـــة 1964م/1383هـ ع�شوائيا. هذا التاريخ لي�ـــض منعرجا ب�شبب هجرة مهاجرين   (1(
عرب اإىل بالدنا فح�شب بل هناك �شيء اآخر وقع نف�ض ال�شنة م�شتقال عن هجرة العمال العرب 
وهـــو اأمر نائب جامعـــة لوفان يف بلجيكا بتاريـــخ 4 مايو 1964 املوافـــق 21 ذو احلجة 1383هـ 
بتاأليـــف جلنة لتدر�ـــض م�شكلة تعليم اللغـــات املعا�شرة باجلامعـــة. من الوا�شـــح اأّن الربنامج 
اجلامعي يف ذلك الزمن خ�شو�شا لتعليم اللغة العربية مل يكن كافيا ومل يعّد الطالب اإطالقا 
علـــى االّت�شال احلريّف بالعرب وثقافتهم، واأّدت خدمات هذه اللجنة اإىل تاأ�شي�ض معهد اللغات 
احليـــة �شنـــة 1965م/1985هـ بـــداأ اأن ي�شتغل فيه اآنـــذاك 10 معّلمني وكان يدر�ـــض فيه ال�شنة 
االأوىل ثالث مئة طالب تقريبا، وبعد خم�شني �شنة ي�شتغل يف املعهد اأكرث من 70 معّلما ويدر�ض 
فيـــه اأكـــرث من 11،000 طالب ويف �شنـــة 2014م/1435هـ كنا نحتفل مبـــرور خم�شني �شنة من 
وجـــود املهاجريـــن يف البالد و�شنـــة 2015 �شوف نحتفل بذكـــرى تاأ�شي�ض معهـــد اللغات احلية 
باجلامعـــة يف حماولـــة لال�شتجابـــة على حتديات الع�شـــر فيما يخ�ّض تعليـــم اللغات، و�شاءت 

ال�شدف اأّن االأمرين يحتفالن بذكراها اخلم�شني. 
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اللغـــة الالتينية واللغة االإغريقيـــة واللغة العربية))1((، وكون اللغـــة العربية لغة ُتعّلم 
باجلامعـــة اأثارت اهتمـــام الطالب واالأ�شاتـــذة اآنذاك يف اللغـــات ال�شامية االأخرى، 
Nicolaas Cleyn-  والدرا�شـــة االأوىل يف منطقتنـــا تتناول اللغة العربية كانت بقلـــم 
aert وهـــو فالمنكي ُولد �شنة 1493م/899هـ وتـــويف �شنة 1542م/949هـ. من ذلك 
احلـــني بداأ تدري�ض اللغة العربية كماّدة ثانوية، اأما عندما احتّلت فرن�شا البالد �شنة 
1797م/1212هــــ، فاأُلغيت درا�شات اللغات ال�شامية، واأعـــادت اجلامعة تعليم اللغة 
العربيـــة ابتداء من �شنة  1835م/1251هـ اأي بعد ا�شتقالل بلجيكا ولكنه مل يوا�شل 

تعليم اللغة العربية من ذلك احلني اإاّل بطريقة متقّطعة. 

2.1.1 الو�شع يف بلجيكا منذ �شنة 1828م/1243ه�.
اأول وثائق عن عدد العرب املوجودين يف بلجيكا تعود اإىل �شنة 1828م/ 1243ه 
Antwer- )اأي قبل تاأ�شي�ض مملكة بلجيكا، اإذ ذكر القن�شل الرتكي مبدينة اأنتوربن 
pen( وهـــي مدينة يف �شمال البالد )ال�شيد اإ�شماعيل حقي باي( توفيق يف تقرير له 
اأّن 5،751 م�شلمـــا اأقاموا يف بلجيكا اآنذاك واأّن اأ�شل الن�شف منهم من اجلزائر)2(، 
وازداد عـــدد امل�شلمني املقيمني يف بلجيكا ازديادا طفيفا خالل ال�شنوات املئة التالية 
اإذ ُذكـــر يف تقرير اآخر من القن�شلية الرتكية �شنـــة 1928 م/ 1346ه اأّن 5،154 من 
العـــرب كانـــوا يقطنون البالد ومنهـــم 3،303 اأنفار من اجلزائـــر، و1،291 نفًرا من 

املغرب و560 نفرا من تون�ض)3(.

(1( )( Grand’Henry، J. &Lentin، J. Moyen arabe et variétés de l’arabe à tra-
vers l’histoire، Actes du Premier Colloque International، Université 
Catholique de Louvain، Louvain-la-Neuve، 2008، 508 p.

Meryem Kanmaz  م�شاجـــد، اأئمـــة وفقهـــاء يف بلجيـــكا: الو�شع احلـــايل والتحديات،   (2(
درا�شة من املركز لالإ�شالم يف اأوروبا )C.I.E.) ، جامعة غنت

(Gent(،http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/NL/PUB_1447_
Moskeeen_imams_islamleerkrachten.pdfhttp://www.kbs-frb.be/
uploadedFiles/KBS-FRB/Files/NL/PUB_1447_Moskeeen_imams_
islamleerkrachten.pdf ,pg. 7.

Meryem Kanmaz  م�شاجـــد، اأئمـــة وفقهاء يف بلجيكا: الو�شـــع احلايل والتحديات،   (3(
درا�شة من املركز لالإ�شالم يف اأوروبا )C.I.E.( ، جامعة غنت

(Gent(،http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/NL/PUB_1447_
Moskeeen_imams_islamleerkrachten.pdf
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2.1. الو�شع يف بلجيكا بعد �شنة 1٩64 م/1383 ه.
يف �شنة 1964م/1383ه عقدت احلكومة البلجيكية اّتفاقيات مع املغرب والحقا 
مع تون�ض واجلزائـــر )1970م/1390هـ( على توفري اأيدي عاملة للمناجم وامل�شانع 
يف بلجيـــكا، ومـــن الوا�شح اأّن وجـــود مهاجرين عرب يف البالد اأّثـــر على تعليم اللغة 
العربيـــة وازدياد اأهميتهـــا يف البالد. وح�شب تعداد �شـــّكاين ازداد عدد املغاربة اإىل 
تقريًبـــا 39،000 نفٍر �شنة 1970م/1389هــــ واالآن �شنة 2014م/1435هـ ُيقّدر عدد 
العرب يف البالد 400،000 نفٍر تقريًبا اأو 6،3 باملئة من عدد �شكان البالد االإجمايّل. 
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الفصل الثاني

 تاريخ تعليم اللغة العربية يف بلجيكا: متى بداأ؟ وكيف؟ وعلى اأي 
م�شتويات؟ ويف اأي معاهد؟

1.2. الو�شع التعليمي يف ال�شتينيات.
يف ال�شتينيات كان تعليم اللغة العربية يف بلجيكا حمدودا يف جمالني: اأوال: كان 
حمدوًدا علـــى امل�شتوى اجلامعات، وثانًيـــا: كان حمدوًدا فيما يخ�ـــضّ التعليم نف�شه 
و ذلـــك بالن�شبـــة ل�شاعات الـــدوام القليلة واأي�شا بالن�شبة للعـــدد القليل من الطالب 

الذين اختاروا اللغة العربية مادة يف اجلامعة. 

1.1.2. الو�شع يف اجلامعات. 
قبـــل اأن نناق�ض الربامج اجلامعية يف ذلك الوقت من املهم اأن نذكر اأّن بلجيكا 
مملكة يقطنها �ِشعبان: )الفالمانيون( من جهة ولغتهم النريالندية )اأو كما ي�شّميها 
البع�ـــض الهوالندية( واملنطقة التي يقطنونها تقـــع يف �شمال البالد، و)الوالون( من 
جهة اأخرى ولغتهم الفرن�شية واملنطقة التي ي�شكنون فيها جنوب البالد. وبعد تاأ�شي�ض 
اململكـــة �شنـــة 1830م/1246هـ كانت اللغة الر�شمية يف البـــالد هي الفرن�شية، وهذا 
يعنـــي اأّن التعليم يف البالد باأ�شره كان لل�شعبني باللغـــة الفرن�شية وذلك من امل�شتوى 
االبتدائـــي اإىل امل�شتـــوى اجلامعّي. هذا الواقع اأّثر طبعا علـــى تعليم اللغة العربية يف 
اجلامعـــات اإذ كّل الو�شائـــل التعليميـــة امل�شتعملة فيهـــا كانت باللغـــة الفرن�شية. ويف 
�شنة 1930م/1348ه ح�شلت جامعـــة غنت )Gent( وهي االأوىل على احلّق لتدّر�ض 
موادهـــا باللغة النريالندية. ويف جامعة لوفـــان )Leuven( التي اأُ�ّش�شت كما ذكرناه 
اأعـــاله �شنة 1425م/828ه وهي اأقدم واأكرب جامعة يف البالد وا�شلت اإلقاء الدرو�ض 
باللغـــة الفرن�شيـــة لغايـــة �شنـــة 1968م/1388ه ال�شنـــة التـــي قّررت فيهـــا احلكومة 
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البلجيكيـــة باأن تق�شم تلك اجلامعة اإىل جامعتني وبنيت لهذا الغر�ض مدينة جامعية 
 Université Catholiqueجديدة للمنطقة الوالونية واأ�شبحـــت تلك اجلامعة ت�شّمى
UCL( de Louvain( بينما يف اجلامعة االأ�شا�شية وا�شمها حاليا KU Leuven  بداأ 

االأ�شاتذة تدريجيا بتدري�ض مواّدها باللغة النريالندية، ونف�ض التطّور ح�شل بجامعة 
العا�شمـــة بروك�شيـــل التي اأ�ّش�شت �شنة 1834م/1250هـ والتـــي األقيت الدرو�ض فيها 
باللغة الفرن�شية حتـــى �شنة 1969م/1389ه بعدما انق�شمت هذه اجلامعة اأي�شا اإىل 
فرعـــني اأحده فالمنكي واالآخر فرن�شي. هـــذه التحّوالت انعك�شت بطبيعة احلال على 
تعليـــم اللغـــة العربية اإذ اإّن يف القرن املا�شي كان االأ�شاتـــذة ي�شتعملون يف كل جامعة 
مناهـــج اأجنبية واّتكاأت اأغلبيتهم قبل االنف�شال على كتب تعليمية ن�شرت يف فرن�شا، 
وكانـــت تلك املناهـــج ب�شيطة جدا ولكنه باإمكاننا اأن نفرت�ـــض اأّنها قد تق�شي حوائج 
ل فيها معّلموها  الطـــالب اآنذاك، وبعد انف�شال اجلامعات كانت هنـــاك معاهد ف�شّ
كتبـــا اأمريكية واأخرى وا�شلت الدرا�شة بالكتـــب الفرن�شية، ويف لوفان كانوا يدّر�شون 
اللغـــة العربية ا�شتعماال كتاب )Lecompte)1 الذي كان منهًجا متهيدًيا ب�شيًطا جًدا، 
ويف جامعـــة غنـــت )Gent( بـــدوؤوا با�شتعمـــال منهجـــي Abboud.)2( ، ويف جامعـــة 
بروك�شيـــل الفرن�شيةمل ُت�شتعمل اأّي كتب، وهذا يعنـــي اأّن �شنة 2014م/1435هـ مدة 
تدري�ـــض اللغـــة العربية للناطقـــني بالنريالندية ال تتجاوز اخلم�شـــني �شنة بعد، واالآن 

اأ�شبح التعليم يف بلجيكا اأمر وزارات املناطق اجلهوية ومل يبق اأمرا فيديرالّيا.

2.1.2. اأهداف التعليم يف اجلامعات وم�شتواه.
ا جـــًدا وذلك  كان م�شتـــوى التعليـــم يف كل اجلامعـــات يف ال�شتينيـــات منخف�شً

ب�شببني:

(1( )(Lecomte. G. &Ghedira، A.  Méthode d’Arabe littéral، Editions Klinck-
sieck، Paris، Premiér Livre، 1970، 242 p.

Lecomte. G. &Ghedira, A. Méthode d’Arabe littéral, Editions Klincksieck, 
Paris, DeuxièmeLivre, 1974, 242 p.

(2( )(Abboud، P. et all، Elementary Modern Standard Arabic Vol. 1 & 2، 
Cambridge University Press، Cambridge، 1968، 634 p. & 481 p.
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 ال�شب��ب الأول: اأّن كل جامعـــة كانـــت لهـــا خ�شو�شيتها، فمثـــال بجامعة لوفان 
الفالمنكيـــة كان الرتكيـــز على اللغـــات ال�شرقية التقليديـــة مثل العربيـــة واالأكادية 
والعربيـــة وال�شومريـــة والقبطية وما اإىل ذلـــك، وكان هدف تعليـــم اجلامعة اأ�شا�شا 
مقارنـــة اللغات ال�شرقيـــة واال�شت�شراق، ومل يكن هناك اأّي اهتمام باللغة العربية لغة 
حيـــة. من جهة اأخرى كانت خ�شو�شية جامعة لوفان الفرن�شية لغة القرون الو�شطى 
 Middle))1((وخ�شو�شـــا الن�شو�ـــض امل�شيحيـــة التـــي ي�شّمونها اأي�شـــا باالإجنليزيـــة
Arabic. يف جامعـــة بروك�شيـــل الفرن�شيـــة كان الرتكيز على ديـــن االإ�شالم والثقافة 

االإ�شالميـــة؛ لذلك كان من املفرو�ض على الطـــالب اأن يدر�شوا ثالث لغات: الرتكية 
والعربيـــة والفار�شية، ويف جامعة غنـــت )Gent( كان الرتكيز ن�شبيا على اإفريقيا اإذ 
اأّن اللغات املدرو�شة هناك كانت - ما خال اللغة العربية - لغات اإفريقية عديدة، ويف 

النهاية يف جامعة لياج )Liège( كان الرتكيز عامة على اللهجة اجلزائرية.

ال�شب��ب الث��اين: اأّن اأهـــداف التعليم كانت حمـــدودة للغايـــة، اأوال: الأّن �شاعات 
الدرو�ـــض كانـــت حمدودة جـــًدا، وثانًيـــا: الأّن التوّقعـــات كانت كال من قبـــل االأ�شتاذ 
والطالب منخف�شة اأي�شا، و كان االأ�شاتذة يكتفون بتعليم الطالب اأقّل من اأ�شا�شيات 
اللغة، ومل يكن هناك اأّي اهتمام باحلوار وال بفهم املنطوق وال بفهم و�شائل االإعالم 
احلديثة �شواء اأكان االإعالم الكتابي اأو ال�شمعي مثال عندما نرى اإىل برنامج جامعة 
لوفـــان لل�شنة االأكادميية 1966 – 1967م/1386 – 1387هـ))2(( وهذه قبل اأقّل من 
خم�شـــني �شنة نكت�شف اأ�شياء ننده�ض منها يف الوقت احلا�شر، اإّذ كان من املفرو�ض 
علـــى الطـــالب الذيـــن اأرادوا اأن يدر�شـــوا اللغة العربيـــة اأن يتابعـــوا اأوال ملدة �شنتني 

ولهم تاريخ طويل وخربة كبرية يف ذلل املجال. راجع مثال  (1(
 Den Heijer, J., La Spisa, P. & Tuerlinckx, L. Autour de la langue arabe, Etudes 

presentées à Jacques Grand›Henry à l›occasion de son 70e anniversaire, 
Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2012, 354 p.

)(ن�شري اإىل دليل الربامج االأكادميية يف كتاب  (2(
 Katholieke Universiteit te Leuven, Programma der leergangen, Leuven, 1966, 

p. 124 - 130
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الربنامـــج اجلامعـــّي للفل�شفـــة يف كلية الفل�شفـــة، و بعد اأن يح�شلوا علـــى دبلوم من 
كليـــة الفل�شفة تعطى لهم الرخ�شـــة ليتابعوا برنامج اال�شت�شراق، ويف ذلك الربنامج 
كان علـــى الطـــالب اأن يختاروا لغتني من بـــني �شت ع�شرة لغة �شرقيـــة اللغة العربية 
واحـــدة منها، ومـــن جهة اأخرى كانت مّدة الدرا�شة حمـــدودة جدا مقارنة بالربامج 
احلاليـــة اإذ اخت�شرت الدرا�شة اإىل �شنتـــني فقط، باالإ�شافة اإىل ذلك كانت �شاعات 
الـــدوام حمـــدودة اأي�شا اإذ اإّن ال�شنـــة االأوىل كان الدر�ض حمـــدوًدا ل�شاعة واحدة يف 
االأ�شبوع خالل خم�شة وع�شرين اأ�شبوًعا، ويف ال�شنة الثانية كان للطالب �شاعتان من 
الدرا�شة كل اأ�شبوع، وهذا يعني اأّن الطالب الذين تخّرجوا اآنذاك من كلية االآداب يف 
ق�شـــم اللغة العربية تابعوا بالكامـــل فقط 75 �شاعة من درا�شة اللغة العربية، مقارنة 
باملعايـــري احلالية باإمكاننا اأن نقول اإّن ذلك ال يعني �شيًئا، ويف ذلك االإطار باإمكاننا 
اأن نفهـــم اأّن م�شتـــوى التعليم كان منخف�شا جدا ومل تكن هنـــاك لالأ�شاتذة الفر�شة 
 Tritton الكافيـــة اإطالقا لتعميـــق الدرا�شة؛ لذلك كانت الكتب الب�شيطـــة مثل كتابي

)1943( وLecompte )1970( تق�شي وقتئذ رمبا حوائج اجلامعة الب�شيطة.

3.1.2. حت��ّولت الع��امل يف ال�شنوات اخلم�شن الأخ��رة وتاأثرها 
على تعليم اللغة العربية يف بلجيكا.

التغـــرّيات التي �شاهدها تعليم اللغة العربية لها دوافـــع واأ�شباب خمتلفة، اأوال: 
وقبـــل كّل �شيء لعب جميء العمال املغاربة اإىل بلجيكا دوًرا هاًما يف تنمية اإمكانيات 
تدري�ض اللغة العربية، وباحت�شام علي اأن اأعرتف اأنني كنت بنف�شي �شاهًدا يف ال�شّف 
االأّول من تطورات اللغة العربية يف البالد. وبالتوا�شع علي اأن اعرتف اأي�شا اأّنني من 
�شبابي لعبت دورا متوا�شعا يف تطوير مناهج حديثة لتعليم اللغة العربية ت�شّد حوائج 
الطـــالب املعا�شرة، فعال عندما كنت طالبا يف اآخر �شنة من الثانوية العاّمة تالقيت 
يف حّينـــا باملهاجرين املغاربة االأوائل واكت�شفت اأّنهـــم واجهوا بع�ض ال�شعوبات التي 
تطلب م�شاعدة، وهكذا اأ�ّش�شت �شنة 1969م/1389هـ مع بع�ض الزمالء جماعة من 
املتطّوعـــني لن�شتقبل املهاجرين املغاربة يف مدينتنـــا اأنتوربن )Antwerpen( وذلك 
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لنحاول اأن ن�شاعدهم يف حل بع�ض امل�شاكل التي لقوها يف احلياة اليومية، كان ذلك 
اال�شتقبـــال ب�شيًطا جًدا، وعلى �شبيل املثال كنا ن�شاعدهم مبلء اأوراقهم الر�شمية اأو 
يف البحـــث عن �شكنى منا�شب وغري ذلك، كما اأّننا نّظمنا ا�شتقبااًل يف الدار لل�شباب 
كل يـــوم �شبت حيث اأتـــى الكثريون منهم للبحث عن حـــّل مل�شاكلهم اليومية، وحينئذ 
اكت�شفـــت باأّن اأكرثيتهم مل يكونوا يفهمون اأّي لغة اأوروبية وقّررت اأن اأدر�ض لهجتهم، 
ذهبـــت اإىل بع�ـــض �شباب املغاربة منهم عبدالعايل و�شديـــق واأخيه وحممد الخ وهم 

الذين عّلموين اأ�شا�شيات اللهجة املغربية.

4.1.2. اأّول درو�س للكبار يف املدار�س امل�شائية.
اأول درو�ـــض نّظمت لتعليم اللغة العربية للكبار يف املدار�ض امل�شائية كانت لتعلُّم 

اللهجة املغربية، وبعد ع�شر �شنوات ا�شتهّل تنظيم درو�ض لتعليم اللغة الف�شحى.

1.4.1.2. الدرو�س للكبار يف املدار�س امل�شائية لدرا�شة اللهجة املغربية.
مـــع الوقت طلب زمالئـــي الطـــالب اأن اأدّر�شهم ما تعّلمت مـــن املهاجرين لكي 
ي�شتطيعـــوا التحـــاور مع املغاربـــة بلغتهـــم اخلا�شة، وهكـــذا كّثفُت درا�شتـــي اللهجة 
املغربية وبـــداأت �شنة 1973م/ 1393هـ بتدري�ض اللهجـــة املغربية لزمالئي الطالب 
وبع�ض النا�ض االآخرين م�شاء يف اأحد مدار�ض احلّي، ومل يكن اآنذاك اأّي منهج متوّفر 
لدرا�شة اللهجـــة املغربية، وغالبية الكتب التي عاجلت اللهجـــة املغربية كانت باللغة 
الفرن�شية وكلهـــا عادت اإىل عهد اال�شتعمار الفرن�شي؛ لذلك اأّلفت بنف�شي اأول منهج 
لدرا�شـــة اللهجة املغربية للناطقني بالنريالندية))1(( ن�شر �شنة 1980م/1400ه))2((، 

(1( )(Van Mol، M. Marokkaans voor Nederlandstaligen، Leerboek، Bohn، 
Scheltema & Holkema، Antwerpen، 1980، 360 p.

)2)  يف نف�ـــض الوقـــت وا�شلـــت درا�شتـــي اجلامعية وح�شلـــت على املاجي�شتـــري بعلم االجتمـــاع �شنة 1974 
 Antropology – على الدبلـــوم اخلا�ّض يف علم االإن�شـــان ،)UA( Antwerpen لـــدى جامعـــة
�شنـــة 1975 لـــدى جامعـــة KU Leuven( Leuven( وعلى املاجي�شتـــري يف ل�شانيات ال�شرق 
االأو�شطيـــة وديـــن االإ�شالم لدى جامعة بروك�شيـــل الفرن�شية )ULB( �شنـــة 1980. وبعدها وا�شلت 

درا�شتي بجامعة القاهرة مب�شر بكلية االآداب ق�شم اللغة العربية.
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– مغربـــي())1(( ن�شـــر �شنـــة  –نريالنـــدي( )نريالنـــدي  تـــاله قامو�ـــض )مغربـــي 
1981م/1401هــــ))2((، وُوّزع هذان الكتابان يف بلجيكا وهولندا اإذ اللغة النريالندية 
التـــي ن�شتعملها يف �شمال بلجيكا ُت�شتعمل اأي�شا يف هولندا، وهكذا كنت اأعّلم اللهجة 
املغربيـــة خالل ع�شر �شنـــوات تقريبا ويف ال�شنوات الدرا�شيـــة االخرية كنت ا�شتعمل 

(1( )(Van Mol، M. Marokkaans voor Nederlandstaligen، Woordenboek en 
oplossingenboek، Bohn، Scheltema & Holkema، Antwerpen، 1981، 570 p.

اأ�ّش�شـــت حمتـــوى كتابّي هذين على املعلومات اللغوية التي ح�شلـــت عليها من طرف اأ�شدقائي املغاربة   (2(
ال�شبـــاب واأي�شـــا على الكتب املتوّفرة اآنذاك بلغات اأجنبيـــة، وباللغة العربية وجدت فقط جملدين كان 
موؤّلفهما عبد املنعم وهما: لهجة �شمال املغرب، تطوان وما حولها، دار الكتاب العربي، القاهرة، 432 
�ـــض. ومعجم �شمال املغرب، تطـــوان وما حولها دار الكتاب العربي، القاهرة، 255 �ض. الكتب االأخرى 

املتوّفرة كانت التالية:
1. Ben Smail, M. Méthode pratique d’Arabe parlé Marocain, Rabat, 1918, 

160 p.
2. Buret, M. T. Cours gradué d’arabe marocain, Librairie Farairre, Casa-

blanca, 1949, 114 p.
3. Cleemann, E. Yallaho, Manuel d’Arabe Dialectal, Première année, 

Marcel Didier, Tanger, 1954, 145 p.
4. Cleemann, E. Yallaho, Manuel d’Arabe Dialectal, Deuxième année, 

Marcel Didier, Tanger, 1954, 145 p.
5. Marçais, Ph. &Hamrouni, M. Textes d’arabe Maghrébin, Maisonneuve, 

Paris, 1977, 158 p.
6. Marçais, PH. Esquisse grammaticale de l’Arabe Maghrébin, Maison-

neuve, Paris, 1977, 284 p.
7. Mercier, H. Arabiphone, Translated from the French Language, Edi-

tions la Porte, Rabat, 1960, 80 p.
8. Mercier, H. L’Arabe par l’image, textes ethnographiques, Rabat, Les 

éditions la porte, 1946, 312 p.
9. Mercier, H. Grammaire arabe, Exercises, Corrigés, Lexique, Les édi-

tions la porte, Rabat, 1945, p. 205
10. Mercier, H. Grammaire arabe, tests – corrigés, Les éditions la porte, 

Rabat, 1952, 318 p.
11. Nekrouf, Y. Méthode active d’arabe dialectal, Editions de l’Etoile, 

Rabat, 142 p.
12. Salmi, A. Introduction à la vie marocaine par le langage, 1974
13. Tapiéro, N. Manuel d’Arabe Algérien, Etudes Arabes et Islamiques, 

Klincksieck, Paris, 1957, 174 p.
14. Tapiéro, N. (1978) Manuel d’Arabe Algérien Moderne, Paris, Klinck-

sieck, 214 p. 
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اأ�شرطـــة �شوتية التي حكـــى اأ�شدقائي املغاربة فيها بع�ض احلكايـــات ال�شعبية والتي 
ن�شخـــت منها الن�شو�ـــض لُندر�شها يف الدر�ض، وهـــذا كان اأول اأداة �شوتية يف البالد 

ا�شُتعملت لتعليم لهجة عربية.

2.4.1.2. الدرو�س للكبار يف املدار�س امل�شائية لدرا�شة اللغة الف�شحى.
تدريجيا منا اهتمـــام اأهل البالد بالثقافة العربية ولغتها الف�شحى، وا�شتجابة 
لطلبـــات بع�ض النا�ض بداأُت اأي�شا بتدري�ض اللغة الف�شحى م�شاء يف مدر�شة م�شائية 
ولكـــن مل يكـــن هناك اأّي منهج يف املنطقـــة الفالمنكية يتناول درا�شـــة اللغة العربية 
الف�شحى؛ لذلـــك قّررت ببدء تاأليف منهج خا�ض للناطقني باللغة النريالنية، ولهذه 
الغايـــة در�شـــت كتبا اأجنبيـــة عديـــدة اأردت اأن ا�شتفيد مـــن اإيجابياتهـــا واأن اأجتنب 
�شلبياتها)1(، وهذه الدرا�شة اأّدت اإىل ن�شر منهج خا�ّض لتعليم اللغة العربية الف�شحى 

الكتـــب املتوّفرة اآنذاك كانت كلها بلغات اأوروبية اأخرى مثـــل الفرن�شية واالجنليزية واالأملانية. عناوين   (1(
اأهّم الكتب التي ا�شتفدت منها هي التالية:

1. Abboud, P. Et all, Elementary Modern Standard Arabic, 2 Vol., Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1968, 634 p. & 481 p.

2. Ambros, A. Einführung in die moderne arabische Schriftsprache, Max 
Huever Verlag, München, 1969, 427 p.

3. Atoui, H. L’Arabe langue vivante, 3. Vol., Edicef, Paris, 1978, 254 p., 
184 p., 175 p.

4. Blachère, R. Eléments de l’  classique, Maisonneuve, Paris, 1958, 174 p.
5. Blachère, R. Exercises d’Arabe Classique, Maisonneuve, Paris, 1958, 

174 p.
6. Blachère, R. &Gaudefroy-Demombynes Grammaire de l’Arabe Clas-

sique, Maisonneuve, Paris, 1978, 508 p.
7. Fischer, W. & Jastrow, O. Lehrgang für die Arabische Schriftsprache 

der Gegenwart, Wiesbaden, 2 Vol., Ludwig Reichert, 1982; 1986, 400 
p. & 404 p.

8. Harder, E. & Schimmel, A. Arabische Sprachlehre, Julius Groos Verlag, 
Heidelberg, 1967, 247 p.

9. Haywood, J. &Nahmad, H. A new Arabic grammar of the written lan-
guage, Humphries, London, 1965, 687 p.

10. Krahl, G. & Reuschel, W. Lehrbuch des Modernen Arabisch, 2 Vol-
umes, Verlag Enzyklopädie, Leipzich, 1974; 1981, 620 p., 1112 p.
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ودرا�شتهـــا �شنـــة 1984 حتـــت عنـــوان: Handboek Modern Arabisch)1(، وفيمـــا 
يخ�ّض اإيجابيات تلك الكتب و�شلبياتها اأذكر باخت�شار فقط اأّن االإيجابيات كانت يف 
�شرح النحو الذي دونه تبقى درا�شة اللغة العربية الف�شحى معّقدة، والنواق�ض التي 
اكت�شفـــت فيها كانـــت تتعّلق ب�شفة عاّمة بقلة عدد التماريـــن، وعدم تكرار املفردات 
والنحـــو يف التمارين، وعـــدم وجود الو�شائل ال�شمعية الب�شريـــة وعدم وجود طريقة 
فعالـــة لتدريب احلوار، اأي�شا وجـــدت اأّن املفردات امل�شتعملة فيهـــا كانت قدمية واأّن 
جمـــاًل كثرية اأُخـــذت من ن�شو�ض القرون الو�شطى، وحاولـــت يف منهجي اأن ا�شتفيد 
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من االإيجابيات واأن اأجتّنب ال�شلبيات اأو اأن اأجد لها حال مثال بت�شميم منهج خا�ض 
للحوار))1((.

اأّول برنامـــج ر�شمـــّي لتعليـــم اللغـــة العربيـــة الف�شحـــى للكبـــار ا�شتهـــّل �شنـــة 
1985م/1406هــــ عندمـــا طلبـــت وزارة التعليـــم يف املنطقة الفالمنكيـــة من مدينة 
اأنتوربن )Antwerpen( اأن تنّظم م�شتويات خمتلفة لتعليم اللغة العربية الف�شحى، 
وطلبـــت اإدارة مدار�ض مدينة اأنتوربـــن )Antwerpen( مني باأن اأقوم بذلك، وهكذا 
تركـــت تعليم اللهجة املغربية الذي وا�شلتهـــا معّلمة مغربية الحقا، وبف�شل االهتمام 
الكبـــري باللغـــة العربية الف�شحى الذي حظيت بها تلك الدرو�ـــض بداأنا ال�شنة االأوىل 
مبا�شـــرة ب�شّفـــني يح�شرهـــا تقريبا �شتـــون طالًبـــا، وكان الدوام ثـــالث �شاعات يف 
Ant-( 30 اأ�شبوعا وهكـــذا اأ�شبحت مدينة اأنتوربن  االأ�شبـــوع يف امل�شاء وذلك خالل
werpen( هـــي االأوىل التي ا�شتهّلت فيها بربنامـــج وا�شع النطاق �شّم 90 �شاعة لكّل 

�شنـــة درا�شية، و�شرعان مـــا ازداد عدد الطالب االأمر الذي اأّدى اإىل توظيف معّلمني 
اآخريـــن. ويف البدايـــة اعرتفـــت وزارة تعليم املنطقة الفالمنكيـــة على متويل مرحلة 
ابتدائيـــة ومتو�شطية فقط ت�شمل اأربع �شنوات من الدرا�شـــة اأي 360 �شاعة درا�شية، 
ولكـــن بعد ع�شر �شنـــوات اّتفقت الوزارة علـــى اأن تزيد عدد ال�شنـــوات باأربع �شنوات 
�شـــة وهكذا حاليا اأ�شبحت مدة تعليم اللغة العربية يف املدار�ض  اأخرى تكون متخ�شّ

امل�شائية مبدينة اأنتوربن )Antwerpen( متتّد اإىل ثماين �شنوات.

املدر�شـــة الثانية التي بداأت بتنظيـــم تعليم اللغة الف�شحى للكبار كانت مدر�شة 
ا�شتقـــت من جامعة لوفان، و ابتداء من �شنـــة 1970م/1390هـ كانت هناك اإمكانية 
للكبـــار اأن يتابعوا درو�ض اللغة الف�شحى ولكـــن فقط يف اإطار جامعّي، ومن املنطقي 
اأّنـــه مل يكن هناك عـــدد كبري من النا�ض اغتنموا هذه الفر�شـــة، وكما ذكرناه اأعاله 
كان االأ�شتـــاذ الذي كان يلقي تلك الدرو�ض وهو ال�شيد Grand›Henry ما زال ناطقا 

باللغة الفرن�شية. 

)1)  مثال �شل�شلة:  M ،Mol Van.  من ال�شور اىل الواقع، اأربعة اأجزاء، لوفان، 1991، 240 �ض.
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كان دوام امل�شتـــوى اجلامعّي �شنة 1980م/1400هـ ثـــالث �شاعات يف االأ�شبوع 
ال�شنـــة االأوىل اأي 78 �شاعـــة يف ال�شنـــة، ويف ال�شنة الثانية �شاعتـــني يف االأ�شبوع وهي 
52 �شاعـــة يف ال�شنـــة اإذن مـــدة الدرا�شة الكاملـــة كانت حمـــدودة بالكامل اإىل 130 
�شاعة درا�شية، وابتداء من �شنة 1983م/1404هـ اأ�شافوا �شنة ثالثة ملدة �شاعتني يف 
االأ�شبوع، وبلغ عدد �شاعات الدوام للتكوين الكامل 182 �شاعة يف مّدة ثالث �شنوات.

وقـــد قـــّررت اجلامعـــة يف �شنـــة 1984م/1405هــــ اأن تف�شـــل تعليـــم اللغـــة 
العربيـــة لل�شبـــاب من التعليـــم للكبار، وهكذا اأ�شبـــح معهد )مركـــز اللغات احلية( 
)C.L.T()1(املدر�شـــة امل�شائيـــة الثانيـــة التي نّظمـــت تعليم اللغـــة الف�شحى للكبار، 
 )Antwerpen( وكان الـــدوام يف البداية اأقل من الـــدوام يف مدار�ض مدينة اأنتوربن
اإذ نّظمـــوا فقـــط �شنتني دوريا يعني �شنـــة املرحلة االأوىل دون الثانيـــة وال�شنة التالية 
املرحلـــة الثانية دون االأوىل، منـــذ البداية حظيت هذه الدرو�ض باإقبال �شديد اإذ كان 
عدد الطالب مرتفعا مبعنى اأّن على املعهد اأن يوّزع الطالب على �شفني، كانت ترّكز 

الدرو�ض حول بع�ض املحاور مثل العمل واحلياة العائلية واالإ�شهار الخ.

ويف ال�شنـــة الثانيـــة بـــدوؤوا بقـــراءة اجلرائـــد واال�شتمـــاع اإىل و�شائـــل االإعالم 
ودرا�شـــة اأ�شا�شيات النحو العربّي، وات�شـــع تدريجًيا عدد ال�شنوات اإذ ابتداء من �شنة 
1988-1989م/1409 – 1410هــــ وّفروا اأربع �شنوات من الدرا�شة خالل 3 �شاعات 
اأ�شبوعيـــا يف ال�شنتني االثنتني االأوىل واأربع �شاعـــات يف ال�شنتني التاليتني وهكذا بلغ 

عدد �شاعات الدوام 220 �شاعة. 

فقط ابتداء من ال�شنة الدرا�شية 2003-2004م/1424-1425هـ بداأت درو�ض 
م �شنويا، وكان هذا القرار يجعل الدرو�ض  اللغـــة الف�شحى للكبار يف ذلك املعهد تنظَّ
اأكرث فعالية اإذ اأعطى هذا النظام للطالب الذين اأخفقوا الفر�شة باأن يعيدوا ال�شنة 
التاليـــة واأال ينتظروا �شنـــة كاملة ليقوموا مبحاولة جديدة، وابتـــداء من نف�ض ال�شنة 

http://www.clt.be/CLTSite/index.php :وموقع املدر�شة امل�شائية حاليا  (1(
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الدرا�شيـــة طّبقت يف املناهج امل�شائية االإطار املرجعـــي االأوروبي للغات)1(، ويف نف�ض 
الوقت قّررت الوزارة اأن توّفر مرحلتني من الدرا�شة وهي للمرحلة االأوىل التي تنق�شم 
 Breakthrough 1 A1 اإىل اأربع �شنوات ت�شّم امل�شتويات التالية: ال�شنة االأوىل مرحلة
،وال�شنـــة الثانية Breakthrough 2 A1 ، وال�شنة الثالثة Waystage 1 A2، والرابعة 
Waystage 2 A2، واملرحلـــة الثانيـــة التي تتوّزع على اأربـــع �شنوات اأي�شا والتي ت�شم 

Thresh- وال�شنة ال�شاد�شة، Threshold 1 B1  امل�شتويـــات التالية: ال�شنة اخلام�شـــة
 old 2 B1 ، وال�شنـــة ال�شابعـــة Threshold 3 B1، وال�شنـــة الثامنـــة وهـــي االأخـــرية

 Threshold 4 B1 )2(، ففـــي كل �شنـــة هنـــاك 120 �شاعة درا�شيـــة متثل يف احلقيقة 
105 �شاعـــات يف ال�شنة عندما ننق�ض �شاعات التقييمات واالمتحانات))3((، حتى يف 

جتدون الن�ّض الكامل لالإطار االأوروبي للغات يف املوقع التايل:  (1(
 http//:www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp 

وهنـــاك اأي�شا ن�شخة باللغـــة العربية باإمكان احل�شول عليهـــا بالعنوان الربيدي التايل:   
com.adambookshop@magdy وموقـــع االإنرتنـــت لل�شيغـــة العربيـــة كالتـــايل: 

com.adambookshop.www القاهرة.

م�شتويـــات املهارات املختلفة حمـــّددة بدّقة فيما يخ�ّض االأو�شاع املتعّددة التي يتوّقع من   (2(
الناجحـــني يف مرحلة ما اأن يجيدوا ب�شهولـــة ا�شتعمال اللغة العربية ولكّنها ال حتّد بدّقة 
اأّي مفردات ت�شطّر معرفتها اأو اأّي عنا�شر نحوية يتطّلب اإتقانها يف كل تلك امل�شتويات، 
ويف بع�ـــض الربامـــج امل�شائية عدد املفردات يف �شنة درا�شيـــة واحدة معدودة اإىل خم�ض 
مئة كلمة على االأكرث ويف بحث قمنا به ح�شبنا عدد املفردات ال�شروري ملختلفات لغوية 

خمتلفة، وعنوان مقالنا كالتايل:
Van Mol, M. Arabic language and vocabulary acquisition, in MIDEO 24, Cai-
ro, 2000 pp. 434-440 

وباإمكان القارئ على االطالع عليه يف املوقع التايل:  
 https//:ilt.kuleuven.be/arabic/pdf/A010.pdf
من ذلك احلني بداأت االإمكانيات لدرا�شة اللغة العربية تنت�شر انت�شارا وا�شعا يف كل املنطقة الفالمنكية   (3(
اإذ تنّظم حاليا درو�ض ر�شمية للكبار يف مدن عديدة يف املنطقة ال�شمالية ال ن�شتطيع اأن ن�شردها كلها، 
وللمزيد من التفا�شيل راجع املواقع الر�شمية التالية التي لغتها يف اأكرث االأحوال بالنريالندية: يف املوقع 

االأول جتد قائمة من كل املدن التي تنّظم تعليم اللغة العربية على امل�شتوى االبتدائي واملتو�شط :



156

العا�شمة بروك�شيل تنّظم درو�ض بنف�ض امل�شتويات يف مدار�ض للكبار)1(.

وهذا يعني اأّن يف اأقّل من خم�شني �شنة منا تعليم اللغة العربية منًوا هائاًل رغم 
اأّن املدار�ـــض امل�شائية ال تبلغ م�شتوى درجات االإتقان مثلما هو احلال للغات االأوروبية 
االأخرى وهذا ب�شبب طبيعة اللغة العربية فهي اأكرث تعقيدا من اللغات االأخرى، ولكن 
عندمـــا نقـــارن حجم الربامـــج  عندما ا�شتهّلـــت الدرو�ض يف املدر�شـــة امل�شائية �شنة 
1989م/1410هــــ بالو�شـــع احلايل نرى اأّن العدد يف البدايـــة كما ذكرناه اأعاله كان 
حمدودا اإىل 220 �شاعة للربنامج الكامل وبعد ثالثني �شنة ارتفع هذا العدد اإىل 840 

�شاعة حيث ت�شاعف تقريبا باأربع مرات.

5.1.2. التحّولت يف اجلامعات واملدار�س العليا للمرتجمن.
Antwer- )فيما يخ�ّض املدار�ض العليا للمرتجمني كانت هناك مبدينة اأنتوربن 
 )2(Thomas More Hogeschool مدر�شتان اإحداها كاثوليكية وا�شمها حالًيا )pen

،واالأخـــرى َدوليـــة وا�شمهـــا االآن Hogeschool Antwerpen، و باإمكاننا اأن نقول اإّن 
برنامـــج اللغـــة العربية يف املدر�شـــة الدولية كان اأو�شـــع واأكرث تعميقا مـــن الربنامج 
يف Thomas More Hogeschool حيـــث بـــداأ برنامج اللغـــة العربية فيها فقط �شنة 
1988م/1409هـ ومل ي�شم اإال �شنتني وتبلغ �شاعات دوامها فقط 45 �شاعة �شنويا اأي 

90 �شاعة بالكامل.

h t t p / / :d a t a -o n d e r w i j s .v l a a n d e r e n .b e /o n d e r w i j s a a n b o d /l i j s t .
aspx?hs=vwo&studie. 364=

 يف امل�قع التايل جتد قائمة من كل املدن التي تنّظم تعليم اللغة العربية على امل�ست�ى الخت�سا�سّي: 
h t t p / / :d a t a -o n d e r w i j s .v l a a n d e r e n .b e /o n d e r w i j s a a n b o d /l i j s t .
aspx?hs=vwo&studie365=

راجع للمزيد من التفا�شيل املوقع:  (1(
 http//:www.cvomj.be/index.php/arabisch57و   http://my.vub.ac.be/en/
Thom- واأ�شبح اال�شم االآن Katholieke Vlaamse Hogeschool كان ا�شم املدر�شة اآنذاك  (2(

/be.thomasmore.www//:http :وموقعها كالتايل as More Hogeschool
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وباخت�شار فقد كانت الربامج لتعليم اللغة العربية غري مكّيفة لعامل يف مرحلة 
حتول جذرية،  ومل تكن هناك فقط م�شكلة �شاعات الدوام املحدودة بل اأي�شا حمتوى 
الربامج الذي كان �شعيفا بع�ض ال�شيء؛ الأنه كان حمدودا اأ�شال ملعرفة نظرية للغة، 
اأمـــا يف ال�شنة الدرا�شية 1990-1991م/1411-1412 فقـــد اّت�شعت �شاعات الدوام 
بجامعة لوفان اإىل 78 �شاعة �شنويا، حيث كانت هناك اأربعة م�شتويات وكانت ال�شنة 
الثالثة والرابعة يدر�ض الطالب فيها مًعا نف�ض الن�شو�ض يف �شّف واحد حيث افرُت�ض 
اأنـــه يكفيهم قراءة ن�شو�ض، والن�ّض الوحيد االأكرث انت�شارا يف مناهج كل اجلامعات 
كان اجلزء االأول من كتاب )االأيام( لالأديب امل�شري امل�شهور طه ح�شني، وكان على 
الطـــالب يف ال�شنوات االأخـــرية اأن يقروؤوه واأن يرتجموا منـــه 60 �شفحة فقط، ومبا 
اأّن قـــراءة ذلك الكتاب كانت مفرو�شـــة يف كّل اجلامعات تقريبا رّوج الطالب ن�شخا 

مرتجمة منه لت�شّهل على زمالئهم الطالب الدرا�شة. 

واأمـــا تطـــور الربنامـــج بجامعة لوفان فقـــد ازداد عدد �شاعات الـــدوام من 75 
�شاعة للربنامج الكامل �شنة 1966م/1386هـ اإىل 240 �شاعة �شنة 1990م/1411هـ 
وهي موّزعة كالتايل: ال�شنة االأكادميية االأوىل: 3 �شاعات يف االأ�شبوع، ال�شنة الثانية: 
�شاعتـــان يف االأ�شبـــوع وال�شنة الثالثة والرابعة مع بع�ض: �شاعـــة ون�شف يف االأ�شبوع، 
وبعد اأن طلبنا من اإدارة اجلامعة زيادة عدد ال�شاعات رفعتها �شنة 1998م/1419هـ 
اإىل 416 �شاعـــة، وهي موّزعة كالتايل: ال�شنة االأوىل والثانية: 5 �شاعات يف االأ�شبوع، 
واّتفقـــوا على ف�شـــل ال�شنة الثالثـــة والرابعة جزئًيـــا فكانت لل�شنة الثالثـــة والرابعة 
�شاعتـــان يف االأ�شبـــوع كل على حدة و�شاعتان مع بع�ـــض، والتغيري الكبري ح�شل �شنة 
2008م/1429هـ عندما اأ�شبح الربنامج يّت�شع من جديد وهذه املرة اإىل 442 �شاعة 
درا�شيـــة يف اأربـــع �شنوات، وازداد اأي�شـــا عدد مدّر�شي اللغة العربيـــة اإذ اأ�شافوا اإىل 
الربنامـــج اأربعة مدّر�شـــني اأحدهما من اأ�شـــل عربي، وكان هناك تو�شيـــع اآخر تعّلق 
بتعليـــم اللهجـــات اإذ يدر�ـــض الطالب حاليـــا اأي�شا اللهجـــة الذي ي�شمونهـــا اللهجة 
ال�شاميـــة وذلك من خالل 52 �شاعة درا�شية، وهناك اأي�شا در�ض خا�ض للغة الرتاث 
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ي�شّم اأي�شا على 52 �شاعة من الدرا�شة وكّل ذلك يف ظرف اأربع �شنوات، وقد عرفت 
اجلامعات ومعاهـــد الرتجمة االأخرى نف�ض التطّور وحالًيا عدد �شاعات الدرا�شة بلغ 
649 �شاعة، ويف اجلدول اأدناه نعر�ض تطّور الربنامج يف جامعة لوفان الفالمنكية.

جدول 01
 تطور عدد ال�شاعات الدرا�شية بجامعة لوفان الفالمنكية خالل اخلم�شن �شنة الأخرة

الإجمايل اخلام�شة الرابعة الثالثة الثانية  ال�شنة
الأوىل

 ال�شنة
الأكادميية

75 - 50 25 - - 1386هـ/1966م
130 - - - 52 78 1400هـ/1980م
182 - - 52 52 78 1404هـ/1983م

312/234 - - *78 78 78 1411هـ/1990م
416/364 - **52 52 130 130 1419هـ/1998م

442 - 52 104 156 130 1429هـ/2008م
650 ؟ 80 104 ***286 180 1435هـ/2014م

* كان طالب ال�شنة الثالثة والرابعة يدر�شون يف نف�ض ال�شّف مع بع�ض.
** كان طالب ال�شنة الثالثة والرابعة يدر�شون �شاعتني يف نف�ض ال�شّف مع بع�ض.

*** منها 52 �شاعة للهجة ال�شام و26 �شاعة للغة الرتاث.

وحّتـــى يف املدر�شـــة العليا للمرتجمـــني التي ان�شمـــت حاليـــا يف برامج جامعة 
لوفـــان ازداد عدد �شاعـــات الدرا�شة من الـ90 يف ال�شنـــة 1988م/1409هـ اإىل 390 
�شاعـــة حالًيـــا، وهي تتوّزع كالتايل: ال�شنة االأوىل: 130 �شاعـــة تتناول النحو العربي، 
واملحادثة ومهارة الكتابة، و ال�شنة الثانية: 156 �شاعة تتناول النحو العربي، واملحادثة 
بالف�شحـــى وبالعامية امل�شرية، وترّكز اأي�شا علـــى املهارات الكتابية، وال�شنة الثالثة 
ت�شمـــل: 104 �شاعـــة تتناول النحـــو والكتابة والرتجمة مـــن اللغة العربيـــة اإىل اللغة 
النريالنديـــة والعك�ض وتدريب املحادثة، وهناك اأي�شا �شنـــة اإ�شافية وهي املاج�شتري 
الـــذي يرّكز على الرتجمـــة الكتابية والرتجمـــة ال�شفوية، ويف هـــذا الربنامج هناك 
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در�ـــض اإجبارّي من 52 �شاعة يتناول الرتجمة ال�شفويـــة بينما يف الدرو�ض االختيارّية 
يعطي الربنامج للطالب االختيار ما بني الرتجمة يف التجارة اأو الرتجمة يف االإعالم 
اأو الرتجمـــة يف العدالـــة ولكل مـــاّدة اختيارية 52 �شاعة درا�شيـــة، ويف االأخري هناك 
اأي�شـــا درو�ض يف الرتجمة للثقافة ولهذا االختيار م�شتويان كل منها ي�شم 52 �شاعة، 
وبطبيعة احلال تكون الرتجمة دائما من اللغة العربية اإىل اللغة النريالندية، وهذان 
حان جيدا اأّن برامج اللغة العربية يف البالد تطورت تطّورا م�شتمرا  الربناجمان يو�شّ

خا�شة خالل ال�شنوات االأخرية. 

اأما جامعة خنت )Gent()1( فيمكن باخت�شار و�شفي برناجمها)2( فيما يخ�ّض 
تعليـــم اللغة العربية، فالربنامج الكامل ي�شـــّم 660 �شاعة درا�شية منها: 420 �شاعة 
للغـــة الف�شحى املعا�شرة تنق�شـــم اإىل ماّدتني: وهي اللغـــة الف�شيحة امل�شرية وهي 
ت�شـــّم  180 �شاعـــة، واللغـــة الف�شحـــى ولها 260 �شاعـــة، و�شاعات الـــدوام االأخرى 
تنق�شـــم اإىل لغة الـــرتاث 160 �شاعة، واالأدب العربّي وهو ي�شّم 80 �شاعة، واأخرًيا يف 

جامعة بروك�شيل العا�شمة النريالندية ال تلقى اأي درو�ض لتعليم اللغة العربية. 

من املهّم اأي�شا اأن ن�شري اإىل اأّن لكل اجلامعات يف �شمال البالد اّتفاًقا مع معاهد 
يف بع�ض الدول العربية، واأهّم اّتفاق هو مع املعهد الهوالندي الفالمنكي بالقاهرة)3( 
التـــي متّولـــه كل من حكومة فالنـــدرن يف �شمال بلجيـــكا واحلكومـــة الهوالندية وكل 
اجلامعات تطلب من الطالب اأن يوا�شلوا درا�شاتهم يف ذلك املعهد يف م�شر اإن كان 
ذلـــك ممكنا لهم، وهناك اإمكانيـــة اأخرى للطالب ملوا�شلة درا�شاتهم يف بالد عربّي 
وذلـــك يف معهد NIMAR))4(( بالرباط يف املغرب ولكن هـــذا املعهد اأ�ّش�شته ومتّوله 

(1( )( http//:www.neareast.ugent.be/arabistiek
(2( )(http //:studiegids .ugent .be /2014 /NL /FACULTY /A /BACH /

ABOOTCAI/ABOOTCAI.html
(3( )( http//:institutes.leiden.edu/nvic/
(4( )( http//:www.ru.nl/nimar/english/general-information/
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حكومة هوالندا، وال ت�شارك يف متويله حكومة فالندرن يف بلجيكا. 

6.1.2. الدرو�س املب�ّشطة للغة العربية التي تنّظمها بع�س اجلامعات.
يف املنطقـــة ال�شماليـــة ُتنّظـــم درو�ض مب�ّشطـــة يف جامعة مدينـــة )Gent)1 وهي 
نوعـــان: النوع االأول كما ي�شمونه درو�ض البقاء والهدف هـــو التعليم كما ي�شمونه هم 
باأنف�شهـــم لغة عربية مب�ّشطـــة ت�شبه لهجة ال�شام والذي له م�شتويان فقط يف ف�شلني 
درا�شيـــني ي�شّمان بالكامل على 60 �شاعة درا�شية، وهناك اأي�شا �شل�شلة ق�شرية من 
12 �شاعة ترّكز على تعليم اللغة العربية ملمّر�شني وهذا اأي�شا يعترب درو�ض البقاء)2(. 

كذلـــك معهـــد Linguapolis يف جامعة مدينة اأنتوربـــن )Antwerpen( تنّظم 
درو�ـــض اللغة العربية وذلك يف م�شتوى واحد ي�شّم 60 �شاعة، وتركز الدرو�ض اأ�شا�ًشا 
على احلوار والتوا�شل، ويهدف اىل اأن يتدّبر الطالب يف اأ�شرع وقت ممكن يف بع�ض 

االأو�شاع اليومية و الرتكيز عامة على اللهجة امل�شري)3(.

7.1.2. اجلامعات واملدار���س العليا للمرتجمن يف جنوب البالد اأي 
املنطقة الفرن�شية التي ُتدّر�س فيها اللغة العربية.

 Université نبداأ حديثنا بجامعة بروك�شيل العا�شمة الفرن�شية التي ا�شمها     
)Libre de Bruxelles)4، ففـــي هـــذه اجلامعة برامج خمتلفـــة تتعّلق باللغة العربية، 

وميكن و�شفها مبا ياأتي: الربنامج ينق�شم يف ال�شنة االأوىل اإىل در�شني: واحد يعّلمون 
فيـــه اللغـــة الف�شحـــى )72 �شاعة( واالآخـــر يعّلمون فيـــه اللهجـــة الفل�شطينية )36 

موقع االنرتنت كالتايل:  (1(
 http//:www.uct.ugent.be/en/open-programme/arabic
(2( )( http//:www.uct.ugent.be/en/course-arabisch-zorg-medisch-meda

وموقعه كالتايل:  (3(
  https//:www.uantwerpen.be/en/faculties/faculty-of-arts/research-

innovation/research-groups-and-institutes/linguapolis/language-
courses/languages-and-general-info/arabic/

(4( )( http//:banssbfr.ulb.ac.be/PROD_frFR/bzscrse.p_prog_catalog
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�شاعـــة(، وال�شنـــة الثانية والثالثة ُتعّلـــم فيها فقط اللغة الف�شحـــى وذلك خالل 72 
ا، اإذن للغة الف�شحى بالكامل 216 �شاعة وللهجة الفل�شطينية 36 �شاعة،  �شاعة اأي�شً
ويف ال�شنـــة الرابعة يوا�شلون بنف�ض االنق�شام اأي 72 �شاعة للغة الف�شحى و36 �شاعة 

للهجة الفل�شطينية. 

 Université اأمـــا اجلامعـــة الكبـــرية الفرن�شيـــة الثانيـــة هـــي جامعـــة لوفـــان
Catholique de Louvain)1(، والدرو�ـــض هنـــاك تنح�شـــر اإىل امل�شتويـــات التالية: 

امل�شتويـــان االبتدائيـــان واحـــد واثنان وهمـــا ي�شمـــالن 60 �شاعـــة يف كل �شنة وذلك 
خالل �شاعتـــني يف االأ�شبوع، ويليهما امل�شتوى املتو�شط وهو ي�شمل اأي�شا على �شاعتني 
اأ�شبوعيا اأي 60 �شاعة يف ال�شنة االأكادميية، واأخرًيا امل�شتوى العايل الذي ي�شمل على 
30 �شاعـــة موّزعة يف �شاعتـــني كل اأ�شبوعني، باالإ�شافة اإىل ذلك هناك اأي�شا در�شان 
بلهجتـــني عربيتني وهي اللهجـــة امل�شرية �شاعتني خالل 15 �شاعـــة اأ�شبوعًيا اأي 30 

�شاعة من الدرا�شة واللهجة املغربية التي لها نف�ض اجلدول. 

      واجلامعـــة االأخـــرية يف املنطقـــة الولونيـــة اأي الفرانكوفونيـــة هـــي جامعـــة 
Liège)2( حيـــث ُتعلَّم اللغـــة العربية الف�شحى فيها خالل ثـــالث �شنوات وهي تتوّزع 

كالتـــايل: ال�شنـــة االأوىل 60 �شاعـــة، والثانية والثالثـــة 90 �شاعة مـــن الدرا�شة، فهي 
بالكامل 240 �شاعة يف ظرف ثالث �شنوات، ونرى اأّن برنامج هذه اجلامعة حمدوًدا 
اأكرث مـــن اجلامعات االأخرى التي عر�شتها اأعـــاله، ويف اجلدول التايل نعر�ض عدد 
�شاعـــات الدوام للغـــة العربية يف كل اجلامعات يف بلجيـــكا لي�شتطيع القارئ اأن يرى 

االختالف بني كل هذه اجلامعات.

http//:www.uclouvain.be.263716/htmlوموقعها:  )1)
(2(  http//:progcours.ulg.ac.be/cocoon/programmes/TUR_P1ORIE.html
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جدول 02: 
جرد ل�شاعات درا�شة اللغة العربية باملعاهد العليا �شنة 2014م/1435ه�

الإجمايل متنوع امل�شري ال�شامي الرتاث  اللغة
الف�شحى اجلامعات*

240 - - - - 240 Liègeجامعة 
252 **36 - - - 216 بروك�شيل الفرن�شية
270 ***30 30 - - 210  لوفان الفرن�شية
442 ****52 26 - - 364 Antwerpen

للمرتجمني

650 - - 52 26 572  Leuvenجامعة 
الفالمنكية

680 *****80 180 - 160 260 Gentجامعة 

* اجلامعـــات )التي حتتها خط( والوِنيَّة ولغة التعليم فيها الفرن�شية بينما باقي اجلامعات التي 
باجلدول هي جامعات فالمنكية تقع يف �شمال البالد.

** اللهجة الفل�شطينية.
*** اللهجة املغربية.

**** يختار الطالب بني الرتجمة ال�شفوية اأو الكتابية وبني الرتجمة يف جماالت خمتلفة مثل 
العدالة وعامل االإعالم.

***** االأدب العربي.

8.1.2. م��ا ه��ي اإمكانيات درا�شة اللغ��ة العربية للجي��ل الثالث من 
املهاجرين العرب؟

من الوا�شح اأّن العرب اأنف�شهم حاولوا اأن يبحثوا عن اإمكانيات لتعليم اأطفالهم 
ة بهم، فهم  بحثوا عن معّلم عربّي  اللغة العربية، واأكرثية هذه املبادرات كانت خا�شّ
ليلقـــي الأطفالهم درو�شا خا�شة، ويف �شنـــة 1988م/1409هـ قّررت اللجنة االأوروبية 
بتنفيذ جتربة الإدخال تعليم اللغة العربية كجزء من التعليم العادي يف مدار�ض الثانوية 
العامة يف املنطقة ال�شمالية وذلك ملدة ثالث �شنوات، وكان عنوان امل�شروع: )جتربة 
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اأوروبية – اللغة االأم والثقافة يف الثانوية العاّمة()1(، وطلبوا مني اأن اأكون م�شت�شارا 
لتلـــك التجربة)2(، وكان ذلك بالتعاون مع �شفارة املغرب يف بروك�شل و�شفارة تركيا، 
وكان االّتفـــاق اأّن البلدان امل�شّدرة للعمال توّفر املعّلمني ومفّت�شا مغربّيا اخت�شا�شّيا 
واأيّن ا�شتغـــل معهم يف تطوير برنامـــج خا�ض الأطفال املهاجرين العرب، وكانت غاية 
امل�شـــروع اأن تعطـــى لتالميـــذ ذي اأ�شل عربـــي اأو تركي الفر�شة لدرا�شـــة لغتهم االأم 
يف منهـــج الثانوية العـــادّي؛ نظًرا الأن اللجنة االأوروبية اعتـــربت اأّن معرفة اللغة االأم 
�شت�شاعـــد التالميذ يف التقّدم يف درا�شاتهم العاّمـــة، وامل�شكلة التي واجهها امل�شروع 
هـــي اأّن اأكـــرث التالميذ املغاربة كانوا مـــن اأ�شل الرببر واأّن لغتهـــم االأم كانت اإحدى 
اللهجـــات الرببرية، باالإ�شافة اإىل ذلك مل تكن تلك املهّمـــة �شهلة الأّن كّل امل�شاركني 
يف التجربـــة اأتـــوا لبلجيـــكا خا�شة لهذا الغر�ـــض ومل يكن الأحد منهـــم اأّي معرفة وال 
اأ�شا�شيـــة من اللغة النريالندية، مع ذلك اأّلفنا معا منهجا ل�شنتني من الدرا�شة متاما 
باللغة العربيـــة الف�شحى)3(، وبعد انتهاء التجربة وا�شلـــت احلكومة املغربية متويل 
التعليم واأر�شلت لتلك الغاية معّلمني اآخرين، وقد توا�شلت االآن باملدر�شة واأبلغوين اأن 

الربنامج انتهى وجاء مكانه التعليم يف دين االإ�شالم.

عن�ان التقرير باللغة النرلندية وه� كالتالي  (1(
Rector, R. EG-Pilootexperiment: “Moedertaal en cultuur in het secundair 

onderwijs” 19881991-, Tussentijds rapport over de activiteiten en 
pedagogische resultaten van het project, Provinciale Dienst voor 
Gastarbeiders, 1988, 150 p.

وعناوين تقاريري التقييمية لتلك التجربة التي هي اأي�سا بالنرلندية هي:  (2(
Van Mol, M. Kennisniveau van het Arabisch in het Secundair Onderwijs, 

Verslag van een onderzoek bij Marokkaanse kinderen, EG-experiment 
Talen en culturen in het secundair onderwijs, Antwerpen, 1990, 24 p.

Van Mol, M. Tussentijdse evaluatie lessenpakket Arabisch, EG-experiment 
Talen en culturen in het secundair onderwijs, Antwerpen, 1990, 13 p.

Van Mol, M. Eindevaluatie EG-experiment Talen en culturen in het secundair 
onderwijs, EG-experiment Talen en culturen in het secundair onderwijs, 
Antwerpen, 1990, 7 p.

الرا�س���ي حمم���د وم���ارك ف���ان م����ل، تعّل���م اللغ���ة الأم والثقافة الأ�س���لية، م�س���روع التعلي���م املدمج   (3(
بالثان�ي، 1990.
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ومـــن جهة اأخرى قـــّررت وزارة املنطقة الفالمنكية �شنـــة 2014م/1435هـ اأّنه 
ابتـــداء مـــن ال�شنة الدرا�شية القادمـــة �شتعطي للمدار�ض الثانويـــة احلرية التاّمة يف 
اإدخـــال اللغة العربية واللغة الرتكية يف براجمها الر�شمية كلغة خام�شة، اللغة االأوىل 
بطبيعـــة احلال واللغـــة االأم هي اللغـــة النريالندية ،اللغـــة الثانيـــة الفرن�شية، واللغة 
الثالثة هي االإجنليزيـــة والرابعة االأملانية، وكان للتالميذ االختيار يف اللغة اخلام�شة 
ما بني االإ�شبانية اأو االيطالية اأو الرو�شية، و االآن و�ّشعت الوزارة اإمكانية اختيار لغات 
اأخـــرى وهي اللغة العربية والرتكية وال نعرف حالًيا كيف �شيتّطور ذلك الربنامج وال 

نعرف �شيًئا عن حمتواه.
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الكتب التي ن�شرت يف بلجيكا يف جمال درا�شة اللغة العربية وتعليمها.

1.3. الظروف يف قاعات الدر�س.
عندما منتحن الربامـــج احلالية �شواء اأكانت على امل�شتوى اجلامعّي اأو م�شتوى 
تعليـــم الكبار نـــرى اأّن اأكرثية املدار�ض واجلامعات ال تـــزال ت�شتعمل اإما كتبا اأجنبية 
اأي باللغـــة االإجنليزيـــة اأو الفرن�شية رغـــم اأّن اللغة االأم هي اللغـــة النريالندية، واإما 
اأوراق �شخ�شية اأّلفها كل معّلم اأو جمموعة من املعّلمني املحليني على حدة، ويبدو اأّن 
هنـــاك اأ�شبابًا متعّددة الختيار منهج ما، اأوال: هنـــاك م�شكلة االزدواجية)1(، فبع�ض 
لون كتابا  االأ�شاتـــذة يف�شّلون كتابا يتناول االزدواجية منذ البداية بينما اآخرون يف�شّ
يتنـــاول اللغة الف�شحى فقط يف ال�شنـــوات االأوىل متهيًدا الإدخال لهجة من اللهجات 
لون اأن يبدوؤوا  العربية اأو اأكرث من واحدة يف ال�شنوات التالية، والبع�ض االآخرون يف�شّ
بلهجـــة دارجة يف ال�شنوات االأوىل اآمال اأن ينتقلـــوا اإىل تعليم اللغة الف�شحى الحًقا. 

ه���ذه امل�س���كلة ل تنح�س���ر يف التعلي���م يف بلجي���كا ب���ل ه���� اأم���ر يناق�س���ه العلم���اء يف الع���امل باأ�س���ره،   (1(
ونح���ن واع����ن ج���دا بهذه امل�س���كلة لأّنه حتى يف �س���مال البلد يف فلن���درن نعي�ص نف����ص ال�اقع، لنا 
لغ���ة ف�س���حى وه���ي النرلندية ولهجات خمتلف���ة تختلف من مدين���ة اإىل اأخ���رى، واللهجات عادة 
يتحّدثها النا�ص الب�سطاء الذين مل يدر�س�ا مدة ط�يلة والذين ميار�س�ن وظائف يدوية، والذين 
تخّرج����ا م���ن اجلامعات واملدار����ص العالية اأو الثان�ي���ة العاّمة يتقن�ن الثنتن الف�س���حى وعامية 
مدينتهم، وعندما و�سل اأول ف�ج من املهاجرين اإىل بلجيكا واجهنا نف�ص امل�سكلة يف تعليمهم لغتنا 
النرلندي���ة، وم���ا زل���ت اأتذّكر حكاية حي�ية حكاها يل اأحد مدّر�س���ي املدار�ص امل�س���ائية اآنذاك، كان 
ي�س���ّححه املهاج���رون كث���را يف قاع���ة الدر�ص وكان����ا يحتج�ن على م���ا ُعّلم لهم، حيث اكت�س���ف�ا يف 
امل�س���نع اأّن العمال البلجيكين كان�ا ي�س���تعمل�ن لغة )لهجتهم املحلية) اختلفت اختلفا كبرا من 
اللغ���ة الف�س���حى التي عّلمه���م معّلم�هم، وفيما يخ�ّص م�س���كلة الزدواجية يف تعلي���م اللغة العربية 

كتبت اإحدى طالباتنا اأطروحة عن�انها:
Degryse, M. Grammaticaonderricht in de context van de Arabische diglossie, 

KU Leuven, Letteren, 2011, 91 p.



166

لون اللهجة امل�شرية على اللهجات االأخـــرى حيث يعتقدون اأّنها االأكرث  واالأكـــرث يف�شّ
�شيوعـــا يف العـــامل العربـــي واأّن اأكرث العرب يفهمـــون اللهجة امل�شريـــة وذلك ب�شبب 
بع�ـــض التطـــّورات التاريخيـــة، واأما حمتـــوى الدرو�ض فهو غري وا�شـــح، فمثاًل هناك 
ح من البداية هل �شتدّر�ض  معّلمـــة اأعطت لدرو�شها عنوان)العربية( لتتجّنب اأن تو�شّ
لهجـــة ما اأو اللغة الف�شحى)1(؟، وحتى راأي املعّلم يلعـــب دوره، فاأحيانا يعجب معّلم 
مـــن املعّلمـــني هذا الكتـــاب اأو ذاك ب�شبب تف�شيالته ال�شخ�شيـــة، اأو رمبا ال يجد اأّي 
كتـــاب منا�شب للدرا�شـــات التي ترغب يف اإلقائهـــا هو بنف�شه، اأو رمبـــا يجد م�شتوى 
الكتـــاب اأعلى مما يحتاج طالبهم اإليه، فهذه احلال تقع كثرًيا يف املدار�ض امل�شائية، 
فظـــروف الدرا�شة تختلف من مكان اإىل مكان، وبع�ـــض الطالب خا�شة يف املدار�ض 
امل�شائيـــة ال يريـــدون اإال اأن يدر�شـــوا اللغـــة العربيـــة الأهـــداف معّينة، وهنـــاك ن�شاء 
متزوجـــات برجال عرب، منهّن من يرغنب فقط يف لغة املنزل، وهناك نا�ض كثريون 
هدفهم فقط اال�شتعداد ل�شفر ق�شري املدى يف دولة عربية ما، واآخر يريد اأن يدر�ض 
القراآن الكرمي ويريد اأن يعرف اأكرث من دين االإ�شالم، و اآخر رجل اأعمال اأو �شخ�ض 
ي�شتغـــل يف مركـــز ال�شتقبـــال الالجئني، كلهم لهـــم رغبات اأخرى وكثـــريا ما يح�شر 
كل هـــوؤالء النا�ـــض برغباتهم املختلفة يف نف�ض ال�شّف، وحتـــى اجليل الثاين والثالث 
مـــن املهاجرين �شـــواء اأتوا من املغرب اأو م�شر اأو بلـــدان عربية اأخرى لهم رغباتهم 

اخلا�شة التي ال تتما�شى دائما مع رغبات اآخرين. 

2.3. الكتب الجنبية امل�شتعملة يف قاعات الدر�س.
Brus-  يف �شمـــال البـــالد ُت�شتعمـــل يف اجلامعات كتـــب خمتلفة مع بع�ـــض منها

يف هذا ال�س���دد نذكر اأّن اآخر منهج اأمريكي ن�س���ر هذه ال�س���نة يحاول اأن يعّلم لغة عربية مت��ّس���طة   (1(
جتم���ع ب���ن كل م���ن عنا�س���ر اللغة الف�س���حى وعنا�س���ر اإح���دى اللهجات ويزع���م امل�ؤّلف����ن اأّن اللغة 
ه���ذه الت���ي يقّدم�نه���ا للق���راء والط���لب تنعك����ص ال�اق���ع العرب���ي املعي����ص يف احلي���اة الي�مي���ة. 

وه�:Munther، Y. Et al. عربية النا�ص، ثلثة جملدات، لندن، 2014
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tad )2004،  2006)1( وSchulz )2006)2(، وفيمـــا يخ�ـــضّ جامعـــات جنوب البالد 

اأي الفرن�شيـــة نرى اأّنها ت�شتعمل كتبا اأجنبية فرن�شيـــة، والكتابان االأكرث ا�شتعماال اأو 
الوحيـــدة من نوعهما هـــي كتابا Deheuvels )2008)3(, فهل يعني ذلك اأنه مل تنتج 
مناهـــج تعليمية جيـــدة يف بلجيكا بلغتنـــا االأم النريالندية؟ بالعك�ض ولكـــن علينا اأن 
نعرتف باأّن على الرغم من اأّنها جيدة فعدد تلك الكتب حمدود لبع�ض العلماء فقط، 

فيما يلي اأذكر الو�شائل التعليمية التي ُطّورت يف بلجيكا للغة العربية. 

3.3. الكتب النرلندية امل�شتعملة يف قاعات الدر�س.
ال اأعـــود اإىل الكتـــب باللغـــة النريالنديـــة التـــي ذكرتهـــا اأعـــاله واأقت�شـــر على 
االإ�شـــدارات اجلديدة، وعلّي اأن اعرتف باأّن يف جنـــوب البالد اأي املنطقة الفرن�شية 
مل تنتـــج اأّي اإ�شـــدارات معا�شـــرة تتعّلـــق بتعليم اللغـــة العربية اإذ اإنهـــم يتكئون على 
اإ�شـــدارات فرن�شية، اأما يف املنطقـــة الفالمنكية فاالإ�شدارات حمدودة ل�شّتة موؤّلفني 
فقـــط تعاونوا على تطوير تلك املناهـــج، اثنان منها على م�شتوى اأكادميّي وهي كتاب 
)اأيهـــا الطالـــب( لال�شتـــاذTalloen)4( -رحمه اهلل- وزميله د. عبيـــد ال�شليمان من 
 )5(Van ملوؤّلـــف هذا البحث وهـــو االأ�شتاذ )جهـــة، وكتب )ال مفـــّر( )ثالثة جملدات

 Brustad. K. et al.  Vol. 1 & 2, Georgetown University الكت���اب يف تعّل���م العربي���ة  (1(
Press, Washington, 2nd edition, 2004-2006, 493 p. & 431 p

(2( Schulz, E. et al. Standard Arabic, An elementary Intermediate course, 
Cambridge University Press, 8th printing, Cambridge, 2006, 641 p.

(3( Deheuvels, L-W., Manuel d'Arabe Moderne, Vol. 1 & 2 Langues et 
mondes, L'Asiathèque, Paris, 2008

(4( Talloen, H. & Alsulaiman, A. Ayyuha t taalib, Handboek voor het 
Modern Standaard Arabisch, Antwerpen, Garant, 1992, 223 p.

 Van Mol, M., Vanpee, K. &Marogy, A., La Mafarr, Teaching  (5(
 manual for Modern Standard Arabic, 3. Vol. Peeters Publishers,
Leuven, 2007, 449 p., 638 p. & 208 p. وجت���دون معل�م���ات اإ�س���افية ح����ل ه���ذا 
http://ilt.kuleuven.be/arabic/ARAB/ :املنه���ج يف امل�قع التايل يف النرتن���ت

lamafarr/index.php
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Min- التي اأ�شبحت موؤخرا اأ�شتاذة بجامعة Katrien Vanpee .بالتعـــاون مع د Mol

nesota يف الواليـــات املّتحدة ود. ماروجـــي عراقية االأ�شل التي كانت تدّر�ض بجامعة 

De-  و ال�شخ�ض الثالث اأّلف كتابا خا�شا للمدار�ض امل�شائية وهو ال�شيد،Cambridge

rie )1( وا�شم كتابه )اأهال (، و بجانب هذه االإ�شدارات هناك كتيبات خمتلفة تتناول 
اللغـــة العربية الف�شحـــى اأو العامية اأو االثنـــني مع بع�ض ولكنهـــا ب�شيطة وت�شتهدف 

جمهورا معّينا اأغلبيتهم يدر�شون يف مدار�ض م�شائية.

والفـــرق بني هـــذه املوؤلفات الثالث: هو اأّن كتـــاب Derie مقّدمة للكبار لدرا�شة 
لهجـــات عربية حيث تفي باحتياجات طالبه اخلا�شة ولذلك اأدخل يف كتابه عنا�شر 
مـــن لهجـــات خمتلفة مـــع بع�ض كم�شـــر واملغرب ولبنـــان، اأما كتابـــا Talloen فهما 
تقليديان فيما يخ�ّض ت�شّوره اإذ ي�شرح نحو اللغة العربية بالطريقة التقليدية واأنواع 
التماريـــن فيهمـــا ت�شبه التمارين املوجودة يف كتـــاب Schulz مثال. ولكن زيادة قيمة 
كتابـــه هو اأّنه طّور بع�ـــض التمارين االلكرتونية الب�شيطة على اأ�شا�ض كتابه وذلك من 
خـــالل برنامج )Hot potatoes). اأما كتبنا فهـــي االأوىل من نوعها التي تتناول نحو 
اللغـــة العربية بت�شّور جديد ن�شميه )النحو التعليمـــّي(، وقد ق�شمنا النحو اإىل 250 
فقرة تتناول نحو اللغة العربية خطوة خطوة، وتتبع كل در�ض متارين اأكرثيتها متارين 
ترجمـــة يتكـــّرر يف كل �شل�شلـــة  منها جميع املفـــردات املوجـــودة يف الدرو�ض ال�شابقة 
واأي�شا كل عنا�شر النحو �شرحناها يف الدرو�ض ال�شابقة، وباالإ�شافة اإىل ذلك يرافق 
الدرو�ـــض برنامج خا�ض للحوار تـــوازي الدرو�ض يف املنهج الكتابـــي متاًما، وكّل هذه 

الكتب ترافقها CD اأما متارينها االإلكرتونية فهي يف املرحلة التمهيدية للتنفيذ.

(1( Derie, P. Ahlan 1, Arabisch voor het volwassenonderwijs, Mechelen 
Plantyn, 2009, 272 p.
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الفصل الرابع

ة تتعّلق بتعليم اللغة العربية اإجنازات خا�شّ

ـــة حتّققت يف بلجيكا يف جمال تعليـــم اللغة العربية،       هنـــاك اإجنـــازات خا�شّ
ح جيدا  منهـــا مـــا مّت ومنها ما ال يزال يف طريقه اإىل االإمتـــام، وهذه االإجنازات تو�شّ
كيف تطـــّورت الو�شائل التعليمية يف بلجيكا لي�ض فيما يتعّلق مبحتوى املناهج فح�شب 
بـــل وخا�شة يف التحّوالت التي ح�شلـــت يف جمال اللغة والتكنولوجيا لغاية االآن والتي 

حاولنا اأن نتابعها ووا�شلنا اأن نطّبقها.

1.4. تطوير قامو�س تعليمّي )عربّي –نرلندي – عربّي(.
فيمـــا يلي اأ�شف تاريـــخ تطوير اأّول قامو�ض تعليمّي عربـــّي –نريالندي– عربّي 
ـــح جيدا التقـــّدم يف التكنولوجيا الـــذي ح�شل خالل العقـــود االأربعة املا�شية،  الأو�شّ

ولهذه الغاية اأ�شيف بع�ض الر�شوم التي ت�شّور املراحل املختلفة التي اجتزناها. 

     يف �شنـــة 1980م/1400هــــ مل يكـــن هنـــاك قامو�ـــض )عربـــي –نريالندّي( 
يف بلجيـــكا بعـــد، و لذلـــك قـــّررت اأن اأ�شتهـــّل بتاأليـــف قامو�ـــض �شليم وجّيـــد ودقيق 
Wehr)1( للغـــة العربيـــة الف�شحـــى، و القامو�ض اجلّيـــد الوحيد اآنـــذاك كان قامو�ض 
الـــذي اأنهى عملـــه �شنة 1974م/1394هـ تقريًبا، وكان ذلـــك القامو�ض اأ�شليا باللغة 
االأملانيـــة وفقـــط مـــن اللغـــة العربيـــة اإىل اللغـــة االأملانية، وقـــد ترجمـــه Cowen يف 
ال�شبعينيـــات اإىل قامو�ض)عربّي – اإجنليزّي( وال يزال يعترب قامو�ض Wehr اأح�شن 
واأدّق قامو�ـــض )عربي- اأملاين واإجنليزّي(، ولكن قبـــل بدئنا بعملنا قمنا ببحث لكي 
نتاأّكد من دّقة العمل لو ترجمنا قامو�ض Wehr لفظيا دون اأن نراجع املعاين املختلفة 

(1( Wehr, H. A dictionary of Modern Written Arabic, Edited by Cowan, J. 
Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1979, 1300 p.
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يف ن�شو�ـــض عربية، وبعد هذا البحث تبنّي اأّنه عندمـــا نرتجم لغة القامو�ض اإىل لغة 
اأخـــرى اأي نرتجم املفردات االإجنليزية اإىل مفردات نريالندية ترتفع ن�شبة االأخطاء 
اإىل 88 باملئـــة)1(، ولذلك قّررنا اأن نحّدد معـــاين املفردات العربية، من خالل �شياق 
اجلمل العربية، وكذا بداأت برتجمة ن�شو�ض عربية كلمة كلمة يف �شياقها االأمر الذي 
اأخذ وقتا طويال اإذ مل نرتجم يف البداية اإال فقرة حتتوي على ثالث جمل كّل �شاعة. 

1.1.4. مراحل تطوير القامو�س التعليمي )عربي –نرلندي(
نلّخ�ـــض املراحل التي مررنا بها كالتايل: 1. مرحلـــة الورقة والقلم. 2. مرحلة 
احلوا�شيب املنزليـــة االأوىل. 3. مرحلة البنوك املعلوماتية املغلقة. 4. مرحلة البنوك 

املعلوماتية املفتوحة وا�شتعمالها يف �شبكة االإنرتنت مثل القامو�ض االإلكرتوين مثال.

1.1.1.4. مرحلة الورقة والقلم �شنة 1٩80م/1400ه�.
    يف �شنـــة 1980م/1400هــــ مل تكن هناك حوا�شيب منزليـــة وال اأحد باإمكانه 
اأن يتخّيـــل اأّن هـــذه الظاهرة �شتقع بعـــد �شنوات قليلة؛ الأّننا مل نعـــرف امل�شتقبل وقد 
بداأنا بتاأليف القامو�ض بالو�شائل املتوّفرة اآنذاك وهي الدفرت والقلم، يف �شورة اأ�شفل 
نظهـــر اأّول دفرت ا�شتعملناه لت�شجيل املعاين التي وجدناهـــا يف �شياق اجلمل العربية 

بعد اأن ترجمناها اإىل اللغة النريالندية.

راجع مقايل ح�ل هذه التجربة يف:  (1(
 Van Mol, M. The development of a new learner's dictionary for Modern 

Standard Arabic, the corpus linguistic approach, In Proceedings of the 
Ninth EURALEX international Congress, Stuttgart, 812- august 2000, 
pp. 831836- 

يف م�ؤمتر Euralex الأخر �سنة 2012 اأّكد علماء خمتلف�ن نتائج هذا البحث اإذ اإّن جماعة من   
الرو����ص قام����ا برتجمة قام��ص )رو�س���ي – ب�لندّي) اإىل قام��ص )رو�س���ّي – جم���رّي) ف�جدوا يف 

الأخر عددا هائل من الأخطاء.
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�شورة من الدفرت الأول لتاأليف قامو�س عربي –نرلندي

�شرعان ما اأ�شبح الدفرت اأ�شغر مما احتجنا اإليه ونقلنا كل املعلومات اإىل دفرت 
اآخر اأكرب حجما ووا�شلنا عملنا للقامو�ض.

�شورة من الدفرت الثاين لتاأليف قامو�س عربي –نرلندي

كلّما اأ�شفنا معاين يف الدفرت كان علينا اأن ن�شعى اإىل حّل اآخر لنوا�شل اأعمالنا 
اإذ مـــع مرور الزمـــن اأ�شبح نطاق الدفرت �شّيقـــا، وهكذا قّررنـــا اأن ننقل كل املعاين 
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املكتوبة يف الدفرت اىل اأوراق منف�شلة A4 ذو احلجم الكبري، وكما ترون يف ال�شفحة 
اأ�شفل و�شلنا اىل اأكرث من 115 �شفحة وال تزال كل االأعمال يدوية.

منوذج لإحدى ال�شفحات لتاأليف قامو�س عربي –نرلندي

2.1.1.4. مرحلة احلوا�شيب املنزلية الأوىل )�شنة 1٩86م/1407ه�. 
    يف �شنـــة 1986م/1407هــــ ظهرت اأول حوا�شيب منزليـــة وكانت اآنذاك اأكرث 



173

جت�����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي اأوروب�����ا 

من �شركة قّدمت حوا�شيبها يف ال�شوق، بعد اأن قّيمنا احلوا�شيب اخرتنا حا�شوب اأبل 
ماكينتو�ـــض SE لنوا�شل اأعمالنـــا، ويف ذلك احلني كان علـــّي اأن اأن�شخ كل املعلومات 
التـــي جمعتها خالل ال�شنـــوات الفارطة اإىل برنامج ملعاجلـــة الن�شو�ض وهو برنامج 
وينتاك�شت، وكانت هذه اآخر مّرة ا�شطررت اإىل اأن اأنقل معلوماتي يدويا من �شفحة 
اإىل �شفحـــة الأّنـــه بف�شل احلا�شوب كان باإمكاننا اأن نحافـــظ على كل املعلومات التي 

اأدخلناها فيه، وهكذا وا�شلنا اأعمالنا.

منوذج لإحدى ال�شفحات يف برنامج ملعاجلة الن�شو�س يف اآبل ماكينتو�س

3.1.1.4.مرحلة البنوك املعلوماتية املغلقة )�شنة 1٩٩4م/1415ه�.
   يف �شنـــة 1994م/1415هــــ ظهـــرت اأول بنوك معلوماتيـــة للحوا�شيب املنزلية 
و لذلـــك بحثنا عـــن ماركة لبنك معلوماتي يعالـــج اللغة العربية بدقـــة، واأول م�شكلة 
لقيناهـــا اأّن نظـــام ماكينتو�ض مل يكن ميّيز بني حرف احلاء وحـــرف الدال، اّت�شلنا 
ب�شركـــة اآبل وهم حّلـــوا تلك امل�شكلة لنـــا، و البنك املعلوماتي التي �شـــّدت تقريبا كل 
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حوائجنـــا كان 4D، ولكن كان ذلك اجلهاز مغلقا اإذ يتطّلب مربجمني تدّربوا ب�شفة 
اخت�شا�شية ليربمج به، وعندما بداأنا اال�شتغال به ظهرت م�شكلة اأخرى وهي اأّنها مل 
متّيز بني حركات اللغة العربية، وكنا نحّل تلك امل�شكلة بتعاون مع �شركة 4D بباري�ض؛ 
ومل يكن عندهم اأحد لديه خربة باللغة العربية، وبتمويل من احّتاد اللغة النريالندية، 
وهـــي منّظمة تهتّم باللغة النريالندية وعالقتها باللغات االأخرى ا�شتطعنا اأن ن�شّمم 
بنكا معلوماتيا خا�شا لقامو�ض عربي، حيث ا�شتغلنا خالل خم�ض ع�شرة �شنة تقريًبا 
يف تاأليـــف القامو�ض وح�شلنـــا على عدد هائل من املعلومـــات، وبف�شل ذلك التمويل 
جنحنـــا يف نقـــل كل املعلومات املعجمية مـــن الربنامج ملعاجلـــة الن�شو�ض غلى بنك 
معلوماتـــي حقيقـــّي، ومن ذلك احلني جرت االأعمال ب�شرعة كـــربى اإذ بف�شل البنك 
املعلوماتـــي كان باإمكاننا اأن نرتجـــم خم�ض ع�شرة �شفحـــة يف ال�شاعة لن�شيف فيها 
معلومـــات جديدة، ويف النهاية طلب منا احّتاد اللغـــة النريالندية اأن نكمل القامو�ض 
التعليمّي بتمويله واأن نوؤّلف اأي�شا جمّلدا نريالنديا– عربيّا، و�شّممنا برناجما خا�شا 
يقوم بذلك وقّلبنا كل املعلومات املعجمية املتوفرة يف ال�شيغة العربية – النريالندية 
اآليا اإىل �شكل نريالندي– عربي يف ظرف 72 �شاعة، وبعد اإكمال هذه العملية وا�شلنا 
مراجعة املجّلد اجلديد لن�شيف فيه كلمات ال توجد باللغة العربية الأّنها تتعّلق ببع�ض 
العنا�شر الثقاقية النريالندية، وُن�شر املجلدان �شنة 2001 كقامو�ض تعليمّي اإذ اإّن يف 
القامو�شني مزايا تعليمية كثرية ال نتدّخل يف تفا�شيلها هنا ونكتفي بذكر واحدة منها 

وهي عدد اجلمل املفيدة باللغتني التي يزيد عددها الـ 000،11. 
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تف�شيل لإحدى ال�شفحات يف القامو�س عربي –نرلندي

4.1.1.4.مرحل��ة البن��وك املعلوماتي��ة املفتوح��ة وا�شتعماله��ا يف 
�شبكة الإنرتنت )�شنة 2011م/1432ه�.

عندمـــا كنـــا ن�شتغـــل بربنامـــج 4D كنـــا ن�شطـــر اإىل اأن نتعاون مـــع مربجمني 
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اخت�شا�شيـــني مل تكن لهم اأي معرفـــة باللغة العربية، وهذا التعاون كان �شعبا بع�ض 
ال�شيء الأنهم اأنتجـــوا اأغالطا كثرية ب�شبب جهلهم باللغة العربية، واأجرينا التوا�شل 
معهم فيما يخ�ـــضّ اللغة العربية عن طريق اأرقام ASCII، ولكن �شنة 2011 ظهرت 
بنـــوك معلوماتيـــة مفتوحـــة )Open source( وهـــذا النـــوع من البنـــوك املعلوماتية 
اأعطتنـــا الفر�شة لنربمج باأنف�شنا االأمر الذي جعل االأعمال اأكرث فعالية، وهكذا كان 

باإمكاننا اأن نطّور قامو�شا اإليكرتونيا )عربي –نريالندي– عربي()1(.

2.4. تكوين جمموعة ن�شو�س عربية مرّمزة)2(-2000.
ـــا لتحليل ن�شو�ـــض عربية من خالل  قبـــل �شنـــوات عديدة طـــّورُت نظاما خا�شّ
احلوا�شيـــب، وذلك النظام موؤ�ّش�ض على عبقرية اللغة العربية نف�شها)3(، وهو ميّكننا 
مـــن القيـــام بتحاليـــل دقيقة يف الن�شو�ـــض العربية، وكانـــت اأول درا�شـــة نطّبق هذا 
النظام فيها بحثي يف التطّور اللغوي يف ن�شو�ض عربية مذاعة يف ثالث بلدان عربية 

وهي اململكة العربية ال�شعودية واجلزائر وم�شر.

كانت هذه الدرا�شة االأوىل من نوعها ا�شتعملُت احلا�شوب يف حتليل لغوّي دقيق 
وّفرت اإح�شاءات تف�شيلية عن بع�ض الظواهر يف اللغة العربية مل نعرفها من قبل)4(.

)1)  لتك�ن عند القارئ فكرة عن �سا�سات القام��ص الإليكرتوين راجع: Van MOL، M. تط�ير 
متكامل اإلكرتوين لتدري�ص اللغة العربية للناطقن بغرها، د. �سعد بن علي القحطاين، يف اأعمال 
م�ؤمت���ر اجتاه���ات حديثة يف تعلي���م العربية لغة ثاني���ة، الريا�ص، معهد اللغ�ي���ات العربية بجامعة 

امللك �سع�د، 10-12 ربيع الآخر 1435 �ص. 620-615
ويعني هذا الخت�سار   (2(

:Modern Arabic Representative Corpus - 2000
لبع�ص التفا�سيل عنه راجع املقال التايل:  (3(

 Van Mol, M. The Semi-automatic Tagging of Arabic Corpora, In Workshop 
Proceedings - Arabic Language Resources and Evaluation - Status and 
Prospects, LREC 2002, pp. 4044-

(4( Van Mol, M. Variation in Modern Standard Arabic in Radio News 
Broadcasts, A Synchronic Descriptive Investigation in the use of 
complementary Particles, Leuven, 2003, OLA 117, 324 p.
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قمنـــا اأي�شا بجمـــع ن�شو�ض عربية معا�شرة رّمزناهـــا واأدخلناها يف احلا�شوب 
لن�شتعملها الأهداف حتليلية علمية واأهداف تعليمية)1(.

 Van :لتك����ن عن���د القارئ فكرة ول� جزئيا عن ترميز اللغة العربية على اأ�س���ا�ص عبقريتها راجع  (1(
MOL، M. تط�ير متكامل الكرتوين لتدري�ص اللغة العربية للناطقن بغرها، د. �سعد بن 
عل���ي القحط���اين، يف اأعم���ال م�ؤمتر اجتاهات حديثة يف تعلي���م العربية لغة ثاني���ة، الريا�ص، معهد 

اللغ�يات العربية بجامعة امللك �سع�د، 10-12 ربيع الآخر 1435 �ص. 628-625
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الفصل الخامس

تطوير تعليم اللغة العربية يف امل�شتقبل.

1.5. الحتياجات يف التعليم.
اأوال: وقبـــل كل �شـــيء علينا اأن نقّيـــم التعليم ونتائجه كما هـــو يف الواقع حاليا، 
ثانًيـــا: علينـــا اأن نقوم باأبحـــاث علمية لكي ن�شبط التعليـــم بالواقع احلايل يف الدول 
العربيـــة وذلك من خـــالل حتاليـــل حا�شوبية ملجموعـــات ن�شو�ض عربيـــة معا�شرة 
ممّثلة، ثالًثا: علينا اأن منتحن يف اأي جماالت تعليمية �شتفيدنا الو�شائل التكنولوجية 
احلديثـــة، ورابًعا: اأن نكون واعني مـــن انح�شارات الو�شائـــل التعليمية االإلكرتونية، 
واأخـــريا علينـــا اأن منتحن كيف نطّور الربامـــج االأكرث فعالية التـــي جتمع بني الكتب 

العادية والو�شائل االإلكرتونية؟

.2.5. تقييم نتائج تعليم اللغة العربية يف بلجيكا.
 من ال�شهل اأن نقوم بتقييم نتائج تعليم اللغة العربية يف بلجيكا: 

 اأوال: ك�شفنـــا اأّن عـــدد �شاعات تعليم اللغة العربيـــة ازداد ازديادا هائال، وهذا 
عن�شـــر واحـــد وله دون اأّي �شّك تاأثـــريه االإيجابّي يف التعليـــم، و هناك عوامل اأخرى 
لهـــا تاأثريها مل منتحنها بدقة بعد والتي حتتـــاج اإىل اأبحاث علمية دقيقة لكي نحّدد 
فعالية تعليم اللغة العربية، ومن بني العوامل التي توؤّثر على التعليم اإيجابيا كانت اأم 
ا ماذا يطالـــب املعهد اأو االأ�شتاذ من طالبه؟  �شلبيـــا ت�شميم املنهج امل�شتعمل، واأي�شً
هـــل يكتفي مبعرفـــة اأو مهارات �شطحية عنـــد طالبه اأو بالعك�ض يتوّقـــع منهم اإتقانا 
دقيقـــا و�شليما للغة؟ هل يلـــّح االأ�شتاذ اأو املعّلم على اأن تكون الكتابة باللغة الف�شحى 
دون اأخطـــاء اأو هـــل يتغا�شى عن ذلك؟ وهناك عوامل اأخـــرى علينا اأن منعن النظر 
فيهـــا وهي حما�شة املعّلم وطريقة تعليمه وا�شتياق الطالب اإىل التعليم واجلهد الذي 
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يبذلـــه كل واحد منهم، حتى ت�شّور التعليم ينعك�ـــض على نتائجه املثمرة، وهنا علينا 
اأن نت�شاءل اأي ت�شّور اأو اأي مزيج من الت�شّورات اأف�شل يف اأي م�شتوى من التعليم)1(، 
 The proof is( :واأهـــّم عن�شر يف تقييم التعليم هو ما يعرّب عنه االإجنليز يف مثلهم
in the pudding( والـــذي يعنـــي اأّن حجة فعالية التعليم تتبنّي يف املهارات احلقيقية 

التـــي جندها عند طالب ما يف ممار�شة مهاراتـــه اللغوية يف جماالت خمتلفة، وهذا 
االأمر غري �شهل الأننا ن�شل هنا اإىل م�شاألة كيفية حتديد املعايري الدقيقة واملو�شوعية 

لتقييم مهارات الطالب اللغوية، ويف هذا املجال ما يكفي للبحث والتحليل .

مالحظ��ات ختامي��ة: نحن على و�شـــك اأن ندخل اإىل مرحلـــة اال�شتعمال الذكّي 
للبنوك املعلوماتية يف التعليم.

ما االآفاق امل�شتقبلية التي ن�شتطيع اأن نتوّقعها من ا�شتعمال الو�شائل التكنولوجية 
احلديثة يف تعليم اللغة العربية؟

 اأول: وقبـــل كل �شـــيء علينا اأن نحّدد انح�شاراتها، مثـــال كما هو احلال حاليا 
�شيبقـــى تدريـــب النطق ال�شليم يحتـــاج اإىل معّلم حّي ماهر ي�شاعـــد الطالب اإىل اأن 
يبلغـــوا اإىل نطق اللغة العربية ي�شبـــه �شبًها دقيقا لنطق العرب لغتهم باأنف�شهم، ومن 
جهـــة اأخرى نحتاج اإىل درا�شات لغوية علمية حول تطّور اللغة يف الو�شائل التوا�شلية 
احلديثة حيث ن�شاأت ظاهرة االأرابيزي مثال، ومن جهة اأخرى القيام بتجارب جديدة 
فيما يخ�ّض ا�شتعمال احلا�شوب يف التعليم وتطوير برامج اإليكرتونية ت�شاعد التعليم 
بطريقـــة اأكرث فعالية �شرورية الأّنه لغاية االآن كل الربامج تقريبا ت�شطدم حواجز ال 
يبدو اأن يجد اأحـــد الو�شيلة املالئمة ليجتازها، والتحدي يف امل�شتقبل �شيكون خا�شة 
يف اجتيـــاز االنح�شارات احلاليـــة التي يتقّبلها كل من املعّلمـــني واملربجمني دون اأن 

للمزيد من املعل�مات ح�ل الت�سّ�رات احلديثة والقدمية راجع:  (1(
 Ryding, K.C. Teaching and Learning Arabic as a Foreign Language, A guide 

for teachers, Georgetown University Press, Washington, 2013, 277 p.
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ياأملـــوا اأو يتوّقعوا اأّن باإمكان العلـــم اأن يخلق اإمكانيات ال نتخّيلها يف الوقت احلا�شر 
99 باملئـــة من التمارين االإلكرتونية مثال متارين قابلية وغري اإنتاجية، ويف راأيي هذا 
هـــو اأحد التحديات التي علينا اأن نعطيه االأولوية لكي نطّور متارين اأكرث واقعية مما 
هـــي عليها االآن، ونتحدث يف هذا االأمر اأكـــرث تف�شيال يف مقالنا )بع�ض املالحظات 
العمليـــة والنظرية جلعل التعليم عن بعد اأكرث فعاليـــة( التي �شي�شدر قريبا اإن �شاء 
اهلل، وعندمـــا ن�شتعر�ض ال�شنوات اخلم�شني املا�شية باإمكاننـــا اأن نختم ونقول باأننا 
قـــد قطعنا م�شافـــات طويلة يف جمال تعليم اللغة العربيـــة، ولكن مل يحن الوقت بعد 
لن�شرتيـــح من اأعمالنا، وعندما نوا�شل الطريق باحثني عن حلول واإمكانيات جديدة 
غـــري متوّقعة يف الوقت احلا�شـــر �شرنى اإن �شاء اهلل اأّن اللغـــة العربية �شتكت�شب من 

جديد اأهمية كربى يف بالدنا رمبا ننده�ض منها، وبالتوفيق اإن �شاء اهلل .
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البحث الخامس

مناهج تعليم اللغة العربية بن النظريات املتطورة 
والتقليدية : التجربة الفرن�شية

د. عبدامللك الزوم)*( )1( 

- مدر�ـــض ملـــادة اللغة العربية لغـــري الناطقني بهـــا يف املعهد العايل للغـــات وح�شارات   )*(
ال�شرق.

- اأ�شتاذ االأدب املقارن يف جامعة باري�ض الثامنة.  
- دكتوراه يف االأدب املقارن من جامعة  فران�شوا رابيلية.  
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ملخص

ارتبـــط تعليم اللغـــة العربية لغري الناطقـــني بها كلغة حية بالطـــرق واالأ�شاليب 
الرتبويـــة التقليدية التـــي مت اال�شتغناء عنها يف بدايات القرن املا�شي يف حني م�شت 
اللغـــات االأخـــرى ُقدمًا نحـــو تغيري وتطويـــر مناهجها وطـــرق و�شبـــل تدري�شها وفقا 
الأ�شاليـــب التدري�ـــض والتعليـــم احلديـــث )des langues didactique( والنظريـــات 
التعليميـــة املتطورة، فلو ُقوِرنـــت املنهجية التي ي�شلكها معـــدوا مناهج اللغة العربية، 
�شـــواًء يف اأوروبا اأو يف البلدان العربية، باللغات احلية االأخرى لوجدنها متاأخرة جدًا 
يف هـــذا امليدان. فبعد ظهور النظرية التوا�شلية )communicative( �شلكت اللغات 
احليـــة بنهج هذه النظرية وطورت من طرق تعليمها، فمـــاذا عن اللغة العربية؟ هل 
ل على الدار�شني تعلمها  باإمكانهـــا اأن ُتغري من ثوبها القدمي وترتدي ثوبا جديدا ُي�شهِّ
بطـــرق جديدة و�شهلـــة؟ وهل ميكن تطبيق النظريـــات التوا�شلية واحلدثية يف تعليم 

اللغة العربية؟ هذا ما �شنحاول مناق�شته يف هذه الدرا�شة املقت�شبة.
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مقدمة

ي�شهـــد تعلم اللغة العربيـــة تناميا ملحوظـــا يف املوؤ�ش�شات التعليميـــة الفرن�شية 
العمومية واخلا�شة مقارنـــة باللغات احلية االأخرى، و يعزو املخت�شون بالتعليم هذا 
النمو اإىل ظواهر اجتماعيـــة و�شيا�شية واقت�شادية طراأت يف املنطقة العربية، ولكن 
ة  هـــذا النمو املتاأرجح �شعـــودًا وهبوطًا يف بع�ض االأحيـــان مل ِي�شحبه حماوالت جديِّ
لتحديـــث و�شائط التعليم وال يف الطرق التعليمية. فهل هذا العامل، اأي مزاولة تعليم 
اللغـــة العربية بالطرق التقليديـــة واحلفاظ على املناهج والكتـــب ب�شكلها التقليدي، 
�شـــٌكل اأحـــد اأ�شباب تهـــاوي اللغة اأو العك�ـــض من ذلـــك كان �شببًا من اأ�شبـــاب اإقبال 

الراغبني على تعلم العربية؟

اإن مـــا تعانيـــه اللغة العربية من ت�شـــدي وت�شلب يف �شرايينهـــا لي�ض له عالقة 
بعمرهـــا بل بالعك�ض من ذلك فكلما �شربت لغة مـــا جذورها يف الزمن املا�شي كلما 
كانت لها قدرة على التو�شع والتجدد واجتذاب ميادين جديدة، حتى ولو قدمت اللغة 
الالتينيـــة مثااًل مغايـــرًا لهذه الفر�شيـــة، اإال اأن العربية ا�شتطاعـــت اأن حتافظ على 
وجودهـــا وذلـــك الأ�شباب يعرفها اجلميـــع، واالأحرى هنا هو مناق�شـــة اأ�شباب تدهور 
تعليم العربية لغري الناطقني بها والرتكيز على املعوقات التي اأثقلت من كاهل اللغة، 
فمنهـــا ماله عالقة بالتعليم ومناهجـــه واأ�شاليبه و منها ما يتعلـــق بال�شيا�شة اللغوية 
ومنهـــا مـــا يعود للمتحدثني بها، وقـــد تعر�ض لبع�ض من تلـــك االإ�شكاليات عديد من 
املفكريـــن العرب والغرب ومنهم على �شبيل املثـــال ال احل�شر الدكتور زياد الدري�ض 
ه يف خطابه يف اليوم العاملي للغة العربية اإىل م�شاألة التحدث بالعربية وح�شن  الذي نوَّ
ا�شتخدامهـــا بداًل من اللجوء اإىل لغات اأجنبيـــة يف اخلطاب اليومي واخلا�ض والعام 
وعلـــى ال�شبكة العنكبوتيـــة. فتداُر�ض ما تعانيه اللغة العربيـــة يف ع�شرنا احلايل من 
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ت�شاوؤل وانح�شار يف برامج تعليمها ومناهجها التقليدية والتي مل تخ�شع الأي حتديث 
يذكر �شيكون حمور هذه الدرا�شة.

فالنظـــر للم�شكلـــة من ناحيـــة مغايرة وخمتلفة عـــن ال�شابق والوقـــوف عندها 
للتاأمـــل يف حـــل امل�شكلـــة يتطلـــب ا�شتح�شـــار االأدوات املنا�شبة للت�شخي�ـــض. و�شدق 
الكاتـــب ديـــرني Dennery )1999( عندما اقرتح: "القيـــام بت�شخي�ض م�شبق")))(( 
للم�شكلة قبل التهـــور يف و�شع منهجية للحل والتورط يف اإعداد املناهج. ولفهم اأ�شل 
امل�شكل، علينا العودة للوراء قليال للتاأمل يف الطرق والنظريات العلمية التي مرت بها 

االأنظمة التعليمية احلديثة .

�شنخ�ش�ض هذه املادة العلمية مل�شاألة اإعداد الربامج التعليمية التي على �شوئها 
ُتبنـــى وُتعـــد مناهج التعليم املتطـــورة والطرق املنهجيـــة املتبناة حديثـــا يف فرن�شا و 
اأوروبا والعامل يف تدري�ض اللغات احلية والتي ُتعد البذرة الرئي�شية يف اإعداد املناهج 
التعليميـــة، و�شـــوف ُنلقي نظرة علـــى بع�ض النظريـــات التي �شاحبـــت تعليم اللغات 
احليـــة يف فرن�شا، و�شنناق�ض مدى تطبيقها ثم �شُنقدم باإيجاز نظريتي )التوا�شلية( 
و)احَلَدثية( اللتني �شلكتهما معظم اللغات احلية، عدا العربية التي تنّحت جانبا يف 
بع�ـــض امليادين وا�شتمرت على نهجها القدمي. و�شُنكر�ض اجلزء االأخري من الدرا�شة 
على مدى اإمكانية اإ�شقاط هذه النظريات على اللغة العربية وكيفية تطوير القدرات 
التـــي ركـــزت عليها النظرية احلدثيـــة يف تنمية مهارات الطالب ومـــدى اإدراجها يف 

مناهج اللغة العربية.

(1( Dennery, M., Piloter un projet de formation, du diagnostic des besoins 
à la mise sous assurance qualité, ESF éditeur, Paris, 1999, p. 17-20. 
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الفصل األول

 مدخل يف نظريات التعليم املنهجية يف فرن�شا واأوروبا 

1. 1- من مناهج تعليم اللغة العربية يف فرن�شا 
ت�شهـــد فرن�شـــا تعليمـــا متطورا ن�شبيـــا لتعليم اللغـــة العربية واإن مل يـــرَق تعليم 
العربيـــة اإىل ما و�شلت له بع�ض اللغات احلية االأخرى اإال اأن املناهج تكاد جتد بع�ض 
التحرر من قيودها التقليدية، فتبّنى موؤلفو ملناهج طرقا تتنا�شب مع حاجة اجلمهور 
االأكادميـــي الذي ُيقبل على هذا النوع من الدرو�ض، اأو حتى يف املدار�ض، فنذكر على 
�شبيـــل املثال ال احل�شر منهج الدكتور دوفيل�ض Deheuvels  الذي ُيعد املنهج االأكرث 
ا�شتعمـــاال يف تعلم القـــراءة االأدبية والنحو واالإن�شاء يف بع�ـــض اجلامعات الفرن�شية، 
وينفـــرد معهـــد العامل العربـــي ببع�ض املناهج التـــي ت�شبه اإىل حد مـــا الطريقة التي 
تبناهـــا دوفيل�ض يف كتابه )منهـــج اللغة العربية احلديثـــة)))((  ونذكر منها )العربية 
للفرانكفونيـــني()))(( وهـــو منهج تعلم االأبجديـــة واالأ�شوات، وقد يبـــدو مفيدا بع�ض 
ال�شـــيء لتعلـــم االأبجديـــة اإال اأن موؤلفي املنهـــج التزموا بالطريقـــة التقليدية يف نطق 
االأ�شـــوات، اأي اأن جميـــع الكلمات تنطـــق بالتنوين مما دفع الكثـــري لرتكها، وهناك 
منهـــج )كله متام)))(( لل�شيـــدة بريجيت طحـــان Brigitte Trincard Tahan املفت�شة 
املتقاعـــدة يف اأكادميية باري�ض والتي اأ�شدرت منهجًا علـــى الطريقة التوا�شلية ويتم 
تدري�شـــه حاليـــًا يف املرحلة االإعداديـــة والثانوية يف املدار�ض التي تقـــدم درو�شا للغة 
 Voie express( العربيـــة، كما اأ�شـــدرت منهجا اآخر لتعلـــم الفهم ال�شفهي وا�شمـــه

(1( Deheuvels, Luc-Willy, Manuel d’Arabe Moderne, Ed. L’Asiatique, 
Paris  2008

(2( Benseba Salim, Boulenouar Amine, L’Arabe pour les francophones, 
Ed. CulturLang, Paris, 2008. 

(3( Trincard Tahan, Brigitte, Kullo tamâm, Ed. IMA, Paris, 2005
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Arabe()))(( وهـــو مبنـــي على مقاطع م�شجلة من الراديو، لكـــن هذا املنهج ال ميكن 
تدري�شـــه للطلبـــة املبتدئني للفـــارق الكبري بني م�شتـــوى الطلبة و م�شتـــوى الن�شو�ض 

املقرتحة وكذلك موا�شيعه التي ال تلبي حاجة الدار�شني. 

هنـــاك بع�ـــض املعاهد اخلا�شـــة التي اأ�شـــدرت مناهجها اخلا�شـــة بها كمعهد 
)ف�شاحـــة( يف باري�ض، على الرغم من التجديد الـــذي اأ�شافه موؤلفو هذا املنهج اإال 
اأن النظرية التقليدية مل تفارقه، ونكتفي بهذا القدر من االأمثلة مع اأن هناك الكثري 
مـــن املناهج التي مل تعد تلبي متاما حاجة املتعلمـــني وال رغبات املعلمني وال الطلبة. 
ويجـــدر االإ�شـــارة هنـــا اإىل اأن غالبية من يرغب تعلم العربية هم مـــن اأ�شول عربية، 
فهـــم يتعلمونها لكـــي يتمكنوا من احلديث بها اأو قراءة الكتـــب العربية، اأو اأ�شخا�شا 
مفتونون بالثقافة العربية وال�شياحة فيتعلمونها رغبة بتحدثها اأو ذوي االخت�شا�شات 
الدبلوما�شيـــة والتجاريـــة والع�شكريـــة وغريها مـــن الن�شاطات التـــي تربطهم باللغة 
واملنطقـــة. خال�شة القول فاإن الدافع الرئي�ض لتعلم العربيـــة هو التكلم بها والقدرة 
علـــى قراءة الوثائق وفهم ما يقـــال بالقنوات واالإملام مبا يف ال�شحـــف، واإذا مل تلِب 
هذه املناهج رغبة وحاجة الدار�شني فاإن اللغة العربية �شت�شهد عدم االإقبال عليها يف 
االأعوام القادمة مقارنة باللغات احلية االأخرى؛ لذا وجب التنبه اإىل �شرورة جتديد 
املناهج وطرق التعليم، فقبل اإعداد املناهج ينبغي اأواًل تغيري االأ�شاليب اأو النظريات 
التي ُتبنى عليها املناهج كي نتمكن من تلبية طلب ال�شوق اليوم ون�شاهم يف ن�شر اللغة 

العربية بالطرق ال�شليمة التي حتاكي واقع اليوم ولي�ض االأم�ض.

1. 2- من الطرق املنهجية التقليدية اإىل الع�شرية 
لطاملا ا�شتجابت مناهج اللغة ل�شدى الطرق واالأ�شاليب التعليمية و�شاحبتها و 
التزمت مبعايريهـــا وتدابريها، فاملناهج هي ال�شورة التطبيقية والفعلية للنظريات 
العلميـــة التي تعالج م�شاكل التعليم وعليها ُتبنى وُتعـــد وُت�شاغ املناهج لتلبي اأهداف 

وروؤى العاملني عليها واملتعلمني يف نف�ض الوقت. 

(1( Trincard Tagan, Brigitte, Voie express arabe, Ed. Nathan, Paris 2008
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اإن للغة بفرن�شا واأوروبا عامة  نحاة ومنّظرين ومتخ�ش�شي ل�شانيات واإن لطرق 
التوجيـــه والتعليم دورا ال يغيب عـــن اأعني الباحثني واملمار�شـــني يف اللغة للم�شاهمة 
وال�شعـــي وراء حت�شـــني �شبـــل تعليم اللغـــات، فمنذ بدايـــات القرن املا�شـــي، ان�شغل 
متخ�ش�شـــو اللغة بفرن�شا بالطرق التي يتم اتباعها يف تعليم لغة ما وكانت الطريقة 
التقليديـــة )traditionnelle( �شائدة منذ القدم لي�ض فح�شب يف القرن التا�شع ع�شر 
بـــل تعود هـــذه الطريقة اإىل القرن اخلام�ـــض ع�شر، حيث كان تعلـــم اللغة الف�شحى 
كال�شعر وغـــريه و القواعد النحوية بالطرق القدميـــة )احلفظ والرتداد( والرتجمة 
احلرفيـــة، وكانت مرتكـــزات التعليم مقت�شـــرة على املعلم والطالـــب واملنهج فقط، 
حيـــث ي�شغل املعلم احليز االأكرب يف احللقة فهو من يتحكم باملعلومة وهو من يعطيها 
للطالـــب، وكان دور االأخري مقت�شرا على التلقي يف حني كان دور املعلم التلقني وكان 
للمنهـــج دور اأ�شا�شي ومرجعي فال ي�شتطيع املدر�ض اخلروج عما يقرر له معد املنهج 
وكان ي�شمـــح لكليهما بالتعرف علـــى الدرو�ض اأو العودة اإليه متـــى �شاء. كان الطالب 
ال مييـــل الأي نـــوع من اال�شتك�شافـــات والبحث والتحـــري اأو النقد بـــل كان يلتزم مبا 
يلقنـــه له املعلـــم حرفيًا من الكتاب. ثم اأتت النظريـــة التقليدية املبا�شرة حتديدا يف 
بدايـــات القرن الع�شريـــن )traditionnelle direct( )1900( على اأنقا�ض �شابقتها 
و طـــورت بع�ـــض ال�شـــيء يف اإ�شرتاتيجيـــات التعليـــم والتمارين ويف اجلمهـــور املعني 
بالتعليـــم، حيـــث توجه جمهور كبـــري لتعلم اللغـــات بينما كان اجلمهـــور ال�شابق من 
 active( الطبقة االأر�شتقراطية، ولترتك املجال للنظرية التقليدية املبا�شرة الفعالة
1950(، والتـــي اختلفـــت بع�ض ال�شيء عن �شابقتها وذلـــك باإدخال اجلانب ال�شفهي 

للغـــة واالبتعاد عن الرتجمة احلرفية للغات، لكن الكتابة ا�شتمرت كالعامل امل�شرتك 
لهذه الثالث النظريات.

com- ) ثـــم تلت هذه النظريات نظريةكمبورتومنتال�شـــت اأو ال�شتكرتورالي�شت 
portementaliste structuraliste( اأو النظريـــة ال�شلوكيـــة اأو القواعدية يف بدايات 

الن�شـــف الثاين للقرن الع�شرين حتى العام 1960،  و و�شعت ن�شب عينيها القواعد 
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كحـــل اأ�شا�شي لتعلم اللغات وعليه كانت تعتمد كليـــًا على التمارين يف حفظ القواعد 
وتطبيقهـــا يف حني اأهملت متاما اجلانب ال�شفهي واملمار�شـــي للغة. كانت القواعد و 
النظريـــة التجريبية للغة ت�شـــكل العامل امل�شرتك لهذه النظريـــات، وهذا بحد عينه 

خلق حاجزا بني اللغة كاأداة توا�شل وتعلمها وممار�شتها. 

و يف �شبعينيـــات القـــرن املن�شرم، تنبـــه العاملون على اللغـــة اإىل الفجوة التي 
�شببتهـــا الطـــرق التعليميـــة التجريبية ال�شابقة بـــني املتعلم واللغة احليـــة، فتوجهت 
جهودهـــم اإىل �شد هذه الثغـــرة وذلك بتخ�شي�ض جانبًا للتطبيـــق ال�شفهي، واإدخال 
م�شمًى جديد وهو التوا�شل )communication(. ن�شاأت هذه النظرية يف �شبعينيات 
vi- �ض عنها نظريـــة )اوديو فيزويل(  )القـــرن املا�شـــي ومت العمل عليها حثيثا ومتخَّ
suelleـaudio( اأو نظريـــة التوا�شـــل ال�شمعـــي والنظري، وقد جـــاءت هذه النظرية 

 )S.G.A.V ( اأو )structuro globale( مكملة لنظرية الرتكيب القواعدي ال�شمولية
التـــي �شبقتها لفـــرتة من الزمان. مل تتوقـــف اجلهود املبذولة خا�شـــًة بعد اأن تو�شل 
اخلـــرباء الفرن�شيون يف التعليم اإىل اأن هذه النظرية غري قادرة على اإدراج التوا�شل 
احلـــر واملبا�شـــر يف احلديث، ليذهبوا بعدهـــا يف ثمانينيات القـــرن الع�شرين لطرح 
النظريـــة الوظيفية )fonctionnelle(، وهي نظرية تعتمـــد على التوا�شل واحلديث 
يف جمـــال معـــني دون اآخر، وُخ�ش�شت ملتعلمي املجـــاالت ذات التبادالت والنقا�شات 
كالتجـــارة و الدبلوما�شيـــة، حيـــث كان الطالب يتعلم احلديث علـــى �شكل قوالب من 
اجلمـــل اجلاهزة يف جمـــال ن�شاطه فقط، ولكونها ال ترتكز علـــى الكتابة وعلى كافة 
املهارات للغة فلم ت�شمد كثريًا اأمام الكم الهائل من ت�شاوؤالت املخت�شني الذين راأوا 
فيهـــا اجلانب اخلدمي وغاب عنهـــا اجلانب الكتابي و االأكادميي. ويف نهايات القرن 
الع�شرين تو�شل االأكادمييـــون يف الل�شانيات والديداكتيك ) didactique( اأو )علوم 
الرتبية والتعليم( اإىل النظرية التوا�شلية )communicatif( والتي اأُدرج لها اجلانب 
متعدد الثقافات )interculturelle( وهي هادفة بحد ذاتها اإىل ال�شمولية ويعني بها 
البنيوية)البنيـــة اللغوية(، اأي اأنها توؤدي عدة وظائف )تخاطبية، توا�شلية، بنيوية و 
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ثقافية( يف نف�ض الوقت. ا�شتمرت هذه النظرية حتى مطلع القرن الواحد والع�شرين 
والذي �شهد قفزة نوعية يف جمال تعليم واقتناء اللغات، حيث مت و�شع نوع حديث من 
النظريـــات االأكرث عبقرية و خدمية، وهي النظرية احلدثية )actionnelle( وتعتمد 
هذه النظرية على فن اإتقان احلدث واإعادة اإخراجه كما لو كان حقيقيًا، اأي اأن على 
الفـــرد اأن يتقن اللغة كما لو كان ع�شوا م�شاركا يف املجتمع اجلديد املراد تعلم لغته. 
و �شميـــت بهذا اال�شـــم ا�شتقاقًا من احلدث، اأي اأن علـــى املتعلم حتقيق كل ما يطلب 
منـــه �شمن حدود ووظائف مر�شومة �شلفـــا، وعليه اإجناز مهمة ما كما لو كان ع�شوا 

فعاال يف املجتمع الذي ال ينتمي اإليه اإال جمازًا. 

ولقـــد جعل املجل�ض االأوروبـــي ل�شيا�شة اللغات من هذه النظرية مثااًل يحتذى به 
يف التعليـــم يف اأوروبا احلديثـــة، وعليه �شيغت املناهج وُحـــددت امل�شتويات و ُطرحت 
لوائـــح و�شوابـــط التقييم واأُ�شدرت الكتـــب. لقد عمل املجل�ض االأوروبـــي والذي اأن�شاأ 
موؤ�ش�شة )االإطـــار االأوروبي امل�شرتك للمراجع يف تعليم اللغات( اأو )CECRL( على 
حتديـــد واإخراج برامج وحيثيات هذا العامل الرتبوي والتعليمي امل�شرتك وبذل جهد 
ال متناهـــي يف تعميـــم هـــذه االأ�شاليب احلديثـــة يف التعليم يف اأوروبـــا باأ�شرها. وكما 
جـــاء يف ن�شخة العام 2001 من االإطـــار االأوروبي يف حتديد منوذج للتوا�شل والتعليم 
فـــاإن: "ا�شتخـــدام لغة مـــا و تعليمها يعـــد حدثا تاما يقـــوم به اأنا�ـــض اأو اأ�شخا�ض يف 
املجتمـــع، وي�شمل تطوير مهارات عمومية ال�شيما مهارة التوا�شل اللغوي وي�شوقها يف 
�شياقها وظروفها  بطريقة متعددة اجلوانب... "))( وقد ُعدَّ لهذه النظرية بع�ض من 
اال�شرتاتيجيـــات واخلوا�ض التي من مهامها تاأدية الوظيفة الرئي�شية يف احلدث وهو 

القيام باملهمة املوكلة على عاتق املتعلم.

وانطالقا من هذه النظرية النموذجية التي راأت ال�شوء بدءا يف العام 2000 ومت 
اإدراجها ر�شميا يف التعليم االأوروبي يف العام 2006 يف بريطانيا ثم يف �شائر اأوروبا، 

(1( CECR, 2001, p.15
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فقـــد كثفت ُدور الن�شر جهودها يف ن�شر مناهـــج تتفق مع خوا�ض و م�شارات النظرية 
احلدثيـــة بحيث تلبي متطلبـــات النظرية و تغطي كافة املهـــارات اللغوية وتركز على 
اجلانب احلدثي وال�شفهي كاأهم االأهداف التي يجب تنميتها عند الطالب يف املنهج 
احلديـــث. واندرجت هذه النظريات جميعها حتت م�شميـــات علمية وتعليمية ُعرفت 
بالفل�شفـــات التعليميـــة والرتبوية، وهـــي عبارة عن اأ�شاليب تعليميـــة متبعة يف العامل 
كله وهـــي: الليربالية )املثالية( والبيهافري�شتية ال�شلوكيـــة )الواقعية( والراديكالية 

)البنائية( والتقليدية والعملية )التقدمية( والوجودية )االإن�شانية( واملعرفية.

1. 3- خوا�س بع�س النظريات التجريبية يف تعليم اللغات 
 يف تعريفـــه للنظرية احلدثية يقول دكتـــور الديداكتيك Didactique الفرن�شي 
هـــرني ِب�ض Henri Besse: "ما من نظرية حديثة اإال وكان بناوؤها م�شادا للنظريات 
ال�شابقـــة لهـــا يف نف�ض املجـــال"))(، ولكننا نقول هنـــا اإن هذه النظريـــات، حتى واإن 
اختلـــف بع�شها عن البع�ض االأخـــر، اإال اأنها على عالقة تكامليـــة اأ�شا�شا وطردية يف 
بع�ض االأحيـــان، فالنظرية البنيوية )SGAV( مثال ارتكزت على تعليم القواعد عن 
 voix et(  طريـــق ال�شمع واحلديث وهذا ما جاء يف كتـــاب اأ�شوات و�شور من فرن�شا
images de France( عندمـــا جعل مـــن التعلم التلقيني اأو ال�شفهـــي اأحد ركائزها: 

"عندما نعلم لغًة حية، ن�شعى يف ال�شاعات االأوىل للتعليم اأن يكر�ض الطالب كل جهده 
للتعلم واال�شتماع والتقليد ثم اال�شتخدام ب�شكل تلقائي بقدر االإمكان كما لو كانت هي 
اللغـــة التي يتحدث بها"))(، فهي بهذا مكملة للنظرية البنيوية ومل تنف عنها اللجوء 
اإىل مهـــارة اال�شتماع يف اقتنـــاء وفهم القواعد. هناك اختالفـــات جوهرية بني هذه 
النظريـــات من حيـــث االأهداف والو�شائط و ال�شبل ولكـــن ال ُتق�شي اإحداها االأخرى 

(1( Besse, H., La question fonctionnelle», pp. 30-136 in : H. Besse et R. 
Galisson, Polémique en didactique. Du renouveau en question, Paris, 
1980 CLE international, p. 44. 

(2( Voix et images de France CREDIF, Ed. Didier, Paris, 1960, p. 23
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حرفيـــا بل ت�شـــع معيار القوة التعليميـــة على مهارات مل تكن م�شتغلـــة يف �شابقاتها، 
فعلى �شبيل املثال ال احل�شر لو قارنا بني النظرية التوا�شلية والبنيوية لراأينا االآتي: 

CommunicativeSGAVاملعيار
املهارة امل�شتغلةالقواعد والل�شانياتال�شفهي والتوا�شل

االأبعاداأبعاد لغوية بحتهاأبعاد لغوية و م�شطلحات تقنية
االأهدافبناء معرفة لغويةبناء معرفة لغوية وعملية
معرفة عملية و قواعد 

�شيكولوجية واجتماعية وثقافية 
ُت�شهم يف بناء الذات و الت�شرف 

التلقائي يف املواقف

قدرة على فهم 
واإعادة ا�شتخدام 

اجلمل النحوية
النتيجة

حتـــى ولو �شلمنا جدال باأن الت�شـــاد قائم يف اجلدول، اإال اأن الفرق بني النظرية 
التوا�شلية واحلدثيـــة لي�ض بهذا الومي�ض الأن كليهما يرتكز على مهارة التوا�شل، مع 
ذلـــك فاإن النظريـــة احلدثية ذهبت اإىل ما وراء التوا�شل وهـــو حتقيق املهام املوكلة 

.)La Tache(

 Jean Claude( ويف هـــذا ال�شياق ي�شيف االأكادميي الفرن�شـــي جون كلود بياكو
 CECR ( اأنـــه: "مل تاأت )النظرية احلدثية( التي تبناهـــا االأطار االأوروبيBeacco

باأي جديد يف حقيقة االأمر يف تعليم اللغة مقارنة بالنظرية التوا�شلية"))(، ويربر ذلك 
باخلا�شيـــة املبهمة للمهمة Tache اأو Task باالإجنليزية: "يف خال�شة االأمر يبدو يل 
اأن م�شطلح املهمة  Tache و املنظور احلدثي ال�شاهد على ذلك مل يدخال اأي عن�شر 
جديـــد يف امل�شاألة املنهجية للتعليم"))(، وعليه فـــاإن القدرات التي تعمل على تنميتها 
هذه النظرية ترتكز على مفهوم االأن�شطة اللغوية، اأي على املهارات التالية: اال�شتماع 

(1( Beacco, J. C. L’approche par compétences dans l’enseignement des lann-
gues, Paris, Editions Didier.,2007, p.34

(2( Ibid.
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والتعبـــري ال�شفهي والكتابي اإ�شافة اإىل التفاعل )نقا�ض بني طرفني( والتفكري، وهي 
بذلـــك اأ�شافـــت خا�شيتني فقـــط مل تكونا قد ُا�شتغـــال يف النظريـــة التوا�شلية وهما 
التفاعل )تبادل اأطراف احلديث( مع االآخر والتفكري )اأي ر�شم خطط قبل احلديث 
اأو الكتابة(، وعليه فاإن النظريات املتوالية مل تاأت لتنفي اإحداهما االأخرى بل لتكمل 
مـــا بها مـــن نق�ض، وبنف�ض الطريقة فـــاإن املناهج امل�شتعملة حديثـــا اأتت لتتم نق�شا 

اأ�شا�شيا كان يعيب باملناهج التي �شبقتها.
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الفصل الثاني 

النظريات التوا�شلية يف التعليم الفرن�شي

 مـــن ال�شائد يف اإعداد املناهج الرتبوية يف تعلم اللغات، كما اأ�شرنا اإليه �شابقًا، 
هو حتويل النظريات اإىل تطبيقات عرب ال�شبل والو�شائط املعروفة عند كل املخت�شني 
يف ت�شميـــم الربامج التعليميـــة. هذه ال�شبل قد تاأخذ �شورًا متعـــددة بينما كانت يف 
ال�شابـــق ال تعـــرف �شوى الكتـــاب، اأما اليوم فتعـــددت الو�شائط احلديثـــة ومت اإدراج 
التقنيـــة احلديثة كاالإنرتنت و اللوحات الذكيـــة و اأ�شرطة الفيديو وال�شور احلقيقية 
و غريهـــا من الو�شائـــط، حتى اإن الكتاب يف �شيغته القدمية قـــد تغري وُطور بو�شائل 

تقنية مطورة كنوع الورق واالألوان وال�شور احلقيقية اإلخ. 

ولكن ما يجدر االإ�شارة اإليه هنا هو لي�ض املفهوم ال�شكلي للو�شائط بل حمتواها 
و ا�شرتاتيجيـــات تطبيقها للنظريات، فمنهج اللغة يرتكز على معايري حمدودة �شلفًا 
وهـــي التي ت�شبـــط امل�شار الت�شاعـــدي واملن�شق للمهـــارات والقـــدرات بحيث ميكن 

ا�شتغالل االإ�شرتاتيجيات يف تنميتها ب�شكل منظم و موحد.

2. 1- التعلي��م بنظري��ة )اإمت��ام املهم��ات( يف املناه��ج: النظري��ة احلدثي��ة 
تربوية اأم وظيفية؟

task based learn-  ترمـــي نظرية )اإمتام املهمـــات( يف التعليم احلدثـــي اأو )
ing(، اإىل حتقيـــق اأهـــداف عمليـــة يحتـــاج لها الدار�ـــض خارج قاعـــة الدر�ض، وهي 

باالأ�شا�ـــض تطبيقية وال ميكن اأن تنف�شل عـــن االأ�شاليب الرتبوية التي ُتوظف الإجناز 
ناع هذه النظريـــة اإىل القول باأن توعيـــة الدار�ض على  املهمـــة، لكن ومهما ذهـــب �شُ
اأهميـــة اجنـــاز )املهمـــة( هـــي اأ�شا�ض التعليـــم، فبع�ض النقـــاد  يف املجـــال الرتبوي 
الفرن�شي يرون اأن املهمة التي ي�شعى املتعلم الإجنازها تبقى �شمن اإطار تربوي يحدد 
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اأبعـــاده املعلم وفق اأهداف تربوية مر�شومة �شلفا يف املنهج الذي يجمع بينهما و وفقا 
حلاجـــة الطالـــب، وتنتهي العملية بتقييـــم �شمني و�شكلي ملدى اإجنـــاز الطالب لهذه 
املهمة، فعلى �شبيل املثال، لو قيل للطالب اأن عليه اأن ي�شرتي لنف�شه تذكرة قطار واأن 
لـــه احلق يف احل�شول على تخفي�ض يف ثمـــن التذكرة، �شيقوم حينها املعلم اأو طالب 
اآخـــر بالقيام بدور بائع التذاكر وعلى الطالـــب اأن ي�شرتي تذكرته مع احل�شول على 
التخفي�ـــض وتربير هذا التخفي�ض. يف حال اإمتام املهمـــة �شيقيم املعلم الطالب على 
مـــدى اإجناز مهمته وا�شتعمال كل االأدوات املتاحة له واملعلومات التي اقتناها م�شبقا 
يف احل�شة. لكن هل ي�شتطيع الطالب نف�شه اإعادة اإخراج نف�ض امل�شهد بالواقع؟ هذا 
هـــو ال�شوؤال املطروح. يف حقيقة االأمر اإن املنظور احلدثـــي للنظرية يق�شي باأن على 
الطالـــب تفعيـــل جميع قدراته اللغوية وال�شو�شيوجلية الإمتـــام مهمته، يف هذه االأثناء 

يظهر دور املنهج الذي يتبعه كل من املعلم والطالب يف اكت�شاب هذه املهارات.

 تعـــد الكتب املبنية علـــى النظريات التوا�شلية ) احلدثيـــة( من املناهج االأكرث 
فعاليـــة والتي ت�شاهم يف حتفيز قدرات الطالب يف ت�شغيـــل مهارته اللغوية والثقافية 
واالجتماعيـــة وذلك عن طريـــق اإدراج اأن�شطة تربوية فعالـــة، كت�شنع االأدوار )يلعب 
دورا يف حـــوار( وعر�ـــض الفيديوهـــات وا�شتماع الت�شجيالت و اللجـــوء اإىل التمارين 
الذكيـــة التي تنمي القـــدرة على الت�شرف الذاتـــي للطالب دون العـــودة اإىل املنهاج 
اأو املعلـــم. هـــذه االأن�شطة تقـــوم برت�شيخ املفـــردات واالأ�شاليب والرتكيبـــات النحوية 
بالذاكـــرة العميقـــة للطالـــب بحيـــث اإذا كان للدار�ـــض الفر�شة يف اختـــالق م�شاهد 
م�شابهـــة ي�شتطيـــع حينهـــا ا�شرتجاع هـــذه املعرفة مـــن ذاكرته وتطبيقهـــا التطبيق 
ال�شليـــم. ولكن لهذه النظريـــة عيوبها، الأن درا�شات الرتكيبـــات النحوية وال�شرفية 
للغـــة ُت�شتبعد من البنية الرئي�شية للمناهج، وهكـــذا ُيدر�ض النحو ب�شكل مب�شط جدًا 
بحيـــث ال يتم الرتكيز على التعقيدات والرتكيـــب املنطقي للمفردات و�شرفها، ويتم 
مفا�شلة اجلانب التوا�شلي على ح�شاب القواعدي. هذه الطريقة ت�شبه اإىل حد كبري 

النظرية الوظيفية و التوا�شلية يف نف�ض الوقت.
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2.2 - ال�شرتاتيجيات يف املناهج التوا�شلية: ما اجلديد؟ 
قبـــل كل �شـــيء وجب التعريف مبفهـــوم ) اإ�شرتاتيجية(، فهـــي ح�شب التعريف 
الـــذي ورد يف كتاب )Faerch et Kasper( فاإنهـــا: "ُتعد كخطط توعوية ن�شبيا حلل 
م�شكلـــة ما قد تعيق ال�شخ�ـــض للتو�شل اإىل هدف توا�شلي معـــني"))(. هذا التعريف 
ي�شـــف لنـــا االإ�شرتاتيجيـــات كو�شيلـــة اأو كمهمـــة بحد ذاتهـــا توجه العقـــل الب�شري 
والقـــدرات نحو هدف معني، فمنذ النظريـــة التوا�شلية تكاثفت اجلهود حول حتديد 
مهمـــة اال�شرتاتيجيات و و�شعها يف املناهج لتحفيز القـــدرات اللغوية االأربعة اآنذاك 
)التعبـــري ال�شفـــوي والكتابـــي والفهـــم ال�شفـــوي والكتابـــي(، حيـــث مت ر�شـــم بع�ض 
اخلطـــط االإ�شرتاتيجية كـ)Top Down( والتـــي ت�شتخدم يف تطوير الفهم ال�شفهي، 
وهـــي عملية طرح فر�شيـــات اأو ا�شتنتاج املعنى العام ل�شيـــاق الن�ض امل�شجل و ر�شد 
الكلمات املفتاحية، واإ�شرتاتيجية )Bottom up(  والتي تعني بحل ال�شفرات اللغوية 
وال�شو�شيولوجيـــة عـــن طريق التعرف على الكلمات اأو التعابـــري ذات البعد املجتمعي 

والتي حتمل يف طياتها املعنى املراد فهمه وهذا يتم عرب فكفكة �شل�شلة املعاين.

والكت�شـــاب املهـــارات يف اللغـــة، ين�شح اخلـــرباء الفرن�شيـــون يف الرتكيز على 
االأدوات و االإ�شرتاتيجيـــات امل�شتخدمـــة يف الو�شائـــط )املناهـــج(، فهـــي ت�شهـــل من 
عمليـــة اكت�شـــاب اللغـــة و�شرعـــة التطبيق، ومـــن هذا التقنيـــات يعـــدد الدكتور بيرت 
جريج�ـــض Peter Griggs))(  )دكتـــور طـــرق التعليم يف جامعة ليـــون 1( يف مقال له 
بع�شـــا مـــن االإ�شرتاتيجيات التـــي ينبغي اأن ُتوظـــف يف املناهج لتعليـــم اللغات وهي: 
التعبـــري ال�شفهـــي و التحا�شـــي  و التحقيق  و التعاون  و التفاعـــل ال�شفهي و اال�شتماع 

(1( FAERCH, C. et KASPER, G., (1983( : Strategies in Interlanguage 
Communication, Longman, London., p. 36

(2( Griggs, Peter, A propos de l’articulation entre l’agir de l’usage et l’agir 
de l’apprentissage dans une approche actionnelle : une perspective so-
ciocognitive, In. L’approche actionnelle dans l’enseignement des lan-
gues, sous la direction de  Marie-Laure Lions-Olivier et Philippe Liria, 
Ed. Diffusion,  juin 2003., p. 84
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واخلطاب. هذا اال�شرتاتيجيات تعني الطالب على اإمتام املهمات و تر�شيخ املعلومات 
يف ذاكرتـــه الباطنية. و يحدد املنهج املتبع �شري هذه االإ�شرتاتيجيات ويحر�ض املعلم 
علـــى ا�شتغاللها اال�شتغالل اجليد حني يتمكن الطالب من تفعيل كل قدراته الكتابية 

وال�شفوية والتوا�شلية والتربيرية.

 ومن هنا يتبني لنا اأن التو�شل اإىل نتيجة حتمية يف حل امل�شكلة يكمن يف عملية 
التوا�شل ب�شكليه الكتابي وال�شفهي، فكل خطوة تدفع بالدار�ض ال�شتخدام مهارات مل 
يكن قد ا�شتخدمها م�شبقا ماعدا يف لغته االأم. واإذا اقرتبنا اأكرث من هذه اخلطوات 
يت�شح لنا اأنها قريبة اأقرب ما تكون بعملية اكت�شاب املهارات العملية ولي�شت النظرية 
منها وهي املهارات ذاتها التي ا�شتعملت يف اكت�شاب اللغة االأم. ولهذا فاإن النظريات 

)التوا�شلية واحلدثية( جعلت من التوا�شل غاية لها ولي�ض و�شيلة الكت�شاب اللغة. 

اإن عمليـــة توجيـــه املنهج احلدثي نحـــو اال�شرتاتيجيـــات و االأن�شطة احليوية يف 
الف�شل )كالعمل مبجموعات اأو على �شكل ثنائيات و حتديد امل�شكلة و طرح فر�شيات 
وا�شتح�شـــار احللول يف ك�شـــف زوايا الق�شية( ينتج عنـــه ا�شتجالب جميع احللول و 
االأدوات املكت�شبـــة واملخزنـــة يف الذاكرة الباطنية ويتمكـــن الطلبة من اإيجاد احللول 
للم�شـــاكل واإمتـــام املهمـــات املوكلة لهم. هذه الطـــرق ت�شاعد علـــى اكت�شاب وتطوير 
املهـــارات اللغوية التطبيقية دون العـــودة اإىل التعقيدات اللغوية والرتكيبة التي تاأخذ 

م�شاحة كبرية يف الذاكرة دون اأن تف�شي اإىل حلول تطبيقية جمربة.

ووفقا للدرا�شات الذهنية ال�شيكولوجية للغات فاإن هذه االإ�شرتاتيجيات ت�شاعد 
الطالـــب علـــى تنمية القـــدرات واملهارات التـــي بدورها تقوم باإخراجـــه من القوقعة 
النحويـــة اإىل املد التوا�شلي وتر�شيخ املعلومـــات يف ذهنه ويعمل املعلم على ا�شتغالل 
جميـــع االأن�شطة املطروحة يف املنهج ليتمكن من تفعيـــل جميع اال�شرتاتيجيات. ومن 
هنـــا ميكن لنـــا اأن ن�شتنتـــج اأن النظرية احلدثية هـــي بالفعل تطبيقيـــة وترتكز على 
حتليل حاجيات املتعلمني ولي�ض على �شروريات وم�شتلزمات اللغة التي ال ي�شتخدمها 
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الطالب االأجنبي يف احلياة اليومية. وقد ي�شاأل ال�شائل من اأين للطالب اأن يجد حلوال 
للم�شكلـــة اإن مل يح�شل على الرتكيبات النحوية ال�شحيحة ليتمكن من اإمتام عملية 
 )Peter Griggs(التوا�شـــل بال�شكل ال�شليم؟ نعم! لهذه امل�شكلة يقرتح جريج�ض بيرت
اأن الرتكيبـــات ال�شرفيـــة والنحويـــة ميكـــن اأن حُت�شـــل بطريقة اأ�شهل مـــن الطرق 
التقليديـــة وذلك عن طريـــق اإ�شرتاتيجية اال�شتنتـــاج البنيوي ولي�ـــض العك�ض، اأي اأن 
علـــى الطالب ا�شتنتاج وظائف كل جزء لغوي ح�شب موقعه بالرتكيبة البنائية للجمل 
وح�شـــب ظروف ا�شتعماله من مكان اإىل اأخـــر، وذات اال�شرتاتيجيات قد ت�شتعمل يف 
حفظ املفردات، اأي اأن تكرار املفردة يف اأكرث من مكان ي�شهل على الطلبة حفظ تعدد 
معانيهـــا، فهـــذه االإ�شرتاتيجيات تعود بنا اإىل النظرية التقليديـــة املبا�شرة مع مزيج 
اأخر مـــن احلدثية يف نف�ض الوقت. وا�شتنادًا للنمـــوذج )ال�شايكو- الجنوي�شتيك( اأو 
ال�شايكولوجـــي للغة لــــــ)Levelt( للوفيلت فاإن اإعادة االإخـــراج اللغوي تعتمد اأ�شا�شا 
على املفردات ولي�ض على الُبنى النحوية و التي ُتعد الو�شيط العام لالأن�شطة الل�شانية 
يف عملية االإنتاج اللغوي. ومن هنا يتبني لنا اأن عملية البناء النحوي لي�شت يف حقيقة 
االأمـــر مهم�شـــة متاما كما ميكـــن ت�شوره يف العمليـــة التوا�شلية لكنهـــا ُتدر�ض ب�شكل 

ا�شتنتاجي وال يخ�ش�ض لها اجلهد االأكرب يف درو�ض اللغة وال يف املناهج. 

 ويف املهارات الكتابية ين�شح اخلرباء بالعودة اإىل عملية التعرف على مكونات 
اجلمـــل وا�شتنتاج معـــاين الكلمات اجلديدة عرب ال�شيـــاق و ر�شد وظائف اجلزئيات 
النحوية وال�شرفية وجدولتها يف الذاكرة الباطنية و فهم عالمات و رموز اخلطاب، 

اإلخ. 

اأما عـــن التعبري ال�شفهي فهناك اإ�شرتاتيجيتـــان: االأوىل وهي التحا�شي، ويراد 
بهـــا حتا�شـــي تعقيـــدات امل�شطلحـــات اللغويـــة ال�شعبة واإعـــادة �شياغـــة اخلطاب 
لت�شهيـــل عملية التوا�شل، و االأخرى فهي التحقيق ويق�شد بها �شبط الو�شائل املعتاد 
ا�شتخدامهـــا يف عملية اخلطاب و تو�شيـــع امل�شاحة املعطاة للتوا�شل لت�شهيل العقبات 
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اللغوية و ترتكز على خم�شة اأنواع من العمليات االإ�شرتاتيجية وهي: تعميم اخلطاب، 
اأي ال يجـــب اأن ينطوي علـــى جمال دون اأخر، نقل املعلومـــة، ا�شتخدام الو�شائل غري 
النحويـــة يف تو�شيل املعلومة، طـــرح مفردات جديدة ومالئمـــة، و تطبيق الرتكيبات 
النحويـــة. ميكن للمنهج اأن يحتوي على جميع هذه االإ�شرتاتيجيات يف ق�شم التطبيق 
التوا�شلـــي للمنهج. ويوؤكد جريج�ض بيرت على اأنه ووفقا للنظرية ال�شو�شيوكوجنيتيف 
)sociocognitif( اأو املعرفيـــة االجتماعية: "فاإن االإ�شرتاتيجية اجليدة للتعليم بداًل 
من اأن ت�شاعد على االلتفاف على امل�شاكل اللغوية فاإنها ت�شعى لتحفيز املوارد اللغوية 
ب�شكل اإيجابي لتلبي الغاية من ذلك وهو التوا�شل"))(. وعليه فاإن هذه االإ�شرتاتيجيات 
تدفـــع بالتعليم نحو اال�شتقالل التعليمي للطالب، بحيث يكون قادرا على التغلب على 
ال�شعـــاب اللغويـــة وال�شو�شيولوجية التـــي ت�شريها اللغة االأجنبيـــة. وعلى حد علمنا، 
فـــاإن االإ�شرتاتيجيات املطـــورة يف املناهج التوا�شلية يف فرن�شـــا تدفع بالطالب لتعلم 
العربيـــة بطرق عملية ومهنيـــة ولغوية وتوؤدي وظيفتني يف نف�ـــض الوقت، فهي حت�شن 
وتطور املهارات والقدرات التوا�شلية واللغوية وتهيئ املناخ نحو تعليم جديد يجد فيه 

الطالب واملعلم حاجتهما. 

(1( Griggs, Peter, op.cit. p 95
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  الفصل الثالث

املهارات والقدرات

قبل ال�شلوع يف كيفية تنمية القدرات علينا الوقوف قليال اأمام ماهية املهارات، 
فمـــا هي املهارات التي يجـــب حت�شني عملها وتنميتها عنـــد الطالب حني يتمكن من 
اإتقـــان لغة اأجنبية ما؟ وعلينـــا اأي�شا اأن نتوقف قليال عنـــد تعريف مفردة ) مهارة( 

اأو )قدرة(.

 Jean Jacques يف تعريفيـــه ملفـــردة قـــدرة اأو مهارة يقـــول جون جـــاك ري�شـــه
Richer يف مقـــال لـــه ن�شر يف كتـــاب النظرية احلدثية يف تعليـــم اللغات: "املهارة يف 

Ergono-  العـــامل املهنـــي و التكوين امل�شتمر للـــذات ويف علم البيئة املهنيـــة والعملية
mie ُتعـــرف ح�شـــب عالقتهـــا باحلـــدث وبدقة اأكـــرث يف احلدث املحدد كمـــا عرفها 

لنـــا �شو�شمـــان، اأي اأن اإعداد وبرجمة احلدث م�شبقا قـــد يتطور ح�شب خ�شو�شيات 
ال�شيـــاق وترتك املكان للبديهية واالرجتال يف بع�ض املواقف التي تتطلب منا اإجابات 
مميـــزة"))(، وهـــذا التعريف قد ُيخرج القـــدرة اللغوية من حيزهـــا اإىل حيز املهارة 
املهنيـــة اأو الوظيفية وهذا ما تتطلـــع اإليه النظرية احلدثية التي تقرن املهارة اللغوية 
باملهنيـــة. لكـــن املهارة يف االإطار التعليمـــي تبدو خمتلفة بع�ض ال�شـــيء عند قراءتنا 
لهـــا يف طرح كل مـــن كراهي وفورجـــه )Crahay et Forget( وهما متخ�ش�شان يف 
علـــم االجتماع التعليمي، حيث تو�شال يف درا�شة مو�شعة لعدة اأنظمة تعليمية خمتلفة 
اإىل اأن: "التغريات املجتمعيـــة ذات الطابع االقت�شادي وال�شيا�شي يف االأ�شا�ض تلحق 

(1( Richer, J.J., Lecture du cadre : continuité ou rupture ? In. L’approche 
actionnelle dans l’enseignement des langues, juin 2003, Ed. Maison 
des Langues, Paris, p. 30 
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بالتغريات التعليميـــة"))(، فانتقال القدرات من االإطار املهني اإىل االأنظمة التعليمية 
يف اأوروبـــا �شي�شاهم اإىل درجة كبرية يف تطور القدرات التعليمية. والعك�ض من ذلك 
�شحيـــح اأي اأن وفقا ملا اأ�شار اإليه فوجه وكراهي فــــ: "التنمية التقنية وال�شناعية يف 

ال�شركات تطلبت جتديدا مت�شارعا يف اأنظمة التكوين والتعليم ويف براجمها"))(.

اأما املهارات والقدرات املراد تنميتها عند الفرد فهي: التعبري والفهم )ال�شفهي 
والكتابـــي(، و النقا�ض و التفكري يف و�شع اإ�شرتاتيجيات اخلطاب، حتت اإطار م�شمى 
 Jean Pierre املهمـــة احلدثيـــة. وعليه فقد ق�شم الباحـــث الفرن�شي جون بيري كـــوك
Cuq  هـــذه املهارات اإىل: الفهم الكتابي وال�شفهـــي والتعبري الكتابي وال�شفهي، وفقا 

للنظرية التوا�شلية. 

3. 1 - الفهم:
 و�شـــع املتخ�ش�شون ي الل�شانيـــات باأوروبا خططـــًا واإ�شرتاتيجيات يف املناهج 
احلديثـــة والرقمية ت�شاعد على تنمية القـــدرات الذهنية للطالب االأجنبي، وي�شنف 
الكاتب كوك )Cuq( الفهم الكتابي وال�شفهي يف نف�ض درجة القدرة الذهنية للمتعلم، 
فالفهـــم متعلق مبجموعة من العوامل التي تتيح للطالب فهم لغة اأجنبية، فلفهم لغة 
اأجنبيـــة يفرت�ض بنا معرفة النظـــام ال�شوتي والكتابي والن�شـــي و القيمة الوظيفية 
والبالغية للمركبات اللغوية والنحوية على حد �شواء يف تاأدية وظيفة املعنى، ناهيك 
عن التكيف مع بع�ض القواعد واخل�شو�شيات املجتمعية والتعابري اخلا�شة باملجتمع 
واالأمثلـــة ال�شعبية وكذلك امل�شطلحات النحويـــة و التعابري اجل�شدية وال�شوتية وكل 
ما قـــد يدخل يف النظام الرتكيبـــي واملجتمعي للغة وللثقافـــة. وللتو�شل حلل ملع�شلة 

(1( Crahay, M. & Forget, A. (2006(. Changements curriculaires : quelle 
est l’influence de l’économique et du politique. In F. Audigier, M. Cra-
hay, J. Dolz (Ed.( Curriculum, Enseignement et pilotage (pp. 63- 84( 
Bruxelles : De Boeck, Collection. Raisons éducatives. 2006, p. 65

(2( Ibid.
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الفهم، تو�شل باحثو علم ال�شو�شيوالجنوي�شتيك )sociolinguistique( اأو الل�شانيات 
االجتماعية اإىل طرح منوذجني خمتلفني وهما: 

 اأ- من��وذج تطور دللت الألفاظ )sémasiologie(: وهي عملية الفهم الهرمي 
املقلـــوب، حيث يعطـــي هذا النمـــوذج االأهمية الكـــربى ل�شكل اخلطـــاب ويقوم على 
حتديـــد نوع ال�شوت و�شكله الكتابي، وجتـــزيء الر�شالة وحتديد املفردات واجلمل و 

تف�شري معاين االأجزاء الرئي�شية للخطاب و فهم املعنى العام للخطاب.

ب- من��وذج الت�شمية )onomasiologie(: وهـــي عملية الفهم الهرمي، اأي فهم 
املعنى العـــام للخطاب ثم تتبـــع ال�شل�شلة املنطقية لبناء اخلطـــاب واملعاين املختفية 

وراء امل�شطلحات الغام�شة. 

وي�شنـــف املخت�شون يف جمال خطـــط التعليم يف املناهج املتطـــورة التوا�شلية 
الفهم اإىل فئتني وهما الفهم ال�شفهي والكتابي. 

 3. 1. 1 - الفهم ال�شفهي:
 اإن الو�شول للمعنى يف اخلطاب يعد من ال�شعوبات التي تواجه الطالب االأجنبي 
يف تعلم العربية وهذا يعود مل�شاكل تخ�ض العربية من دونها وهو تعدد اللهجات وتاأثر 
العربيـــة الف�شحى بها. ُين�شح دائما يف تعليـــم مو�شيقية اللغة ودالالتها يف اخلطاب 
فاأحرف الهجاء يف العربية تعد اأحرفا �شاكنة، واالأحرف ال�شاكنة ال ت�شكل ال�شعوبة 
االأ�شا�شية، بل املتحركة وهذا ما نراه يف اللغة الفرن�شية مثال التي حتتوي على �شبعة 
اأحرف متحركة اإ�شافة اإىل الرتكيبات ال�شوتية املتحركة االأخرى التي ت�شكل بذاتها 
�شعوبة يف متييز االأ�شوات والكلمات. يف اجلدول التايل ميكن لنا فهم �شهولة النظام 

ال�شوتي لالأحرف املتحركة للعربية والفرن�شية:
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الفرن�شيةالعربيةال�شوت
AاA, â, à
IيI y é è
Oو O ou u e

,H  an, am, in, oui ال يوجداأخرى
.euill, oi, etc

وبالن�شبـــة لالأحـــرف املتحركـــة فهي ت�شـــكل عائقًا اآخـــرا، لي�ـــض لكرثتها واإمنا 
لتقارب احلركات من حروف العلة:

احلركاتحروف العلةمثالال�شوت بالفرن�شية
aالفتحةااللف�شدق/ �شادق
oال�شمة الواوم�شوؤول/ �ُشئل
iالك�شرةالياءعيان/ِعنان

 لكـــن العربيـــة تتميز باأحرف غري موجودة يف اللغـــات االأخرى وهي التي ت�شكل 
ال�شعوبـــة الكربى عنـــد الطالب االأجنبـــي، فاالأحرف املرققـــة واملفخمة ال توجد يف 
اللغـــات االأخرى. اإن هذا املنظومة الثنائية )اأحـــرف التفخيم والرتقيق( ترتك اأثرا 
بالـــغ االأهميـــة يف �شعوبة اللغة وتقف حائـــاًل بني الطالب واللغة، وعليـــه فاإن اللجوء 
اإىل نظريـــة الت�شنيـــف اأو )Taxonomie( قد ي�شهل قليال مـــن عملية اكت�شاب هذه 
االأ�شـــوات وبالتايل �شرعـــة متييزها من اأخواتها املرققة. لكـــن تبدو هذه العملية يف 
قمة ال�شعوبة الأن خ�شو�شية اللغة العربية تكمن يف هذه الثنائية الفريدة، وقد تكون 
نظرية املقارنة )contrastive( جزء من حل امل�شاكل ال�شوتية عند الطلبة االأجانب، 
مثـــال على ذلك فـــاإن حرفا )القاف والـــكاف( يت�شاركان بقـــرب خمرجيهما، فعند 
تقريـــب هذه االأ�شـــوات من بع�شها قد ت�شهل عملية ا�شتخـــراج ال�شوت املطلوب وهو 
القاف. وعلى املنهج اأن يكون معدا لو�شع هذا املقاربات، فنحن نعلم جيدا اأن بع�ض 
االأ�شـــوات قـــد تت�شابه ولهذا يجـــب تقريبها بع�شها البع�ض. هـــذا اجلدول قد ي�شهل 
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عملية بناء املنهج حلل م�شكلة االأ�شوات التي ت�شبب لغطا عند الطلبة االأجانب:
املرققةاملفخمةمثالال�شوت بالفرن�شية

sض�ض�شعد/ �شعد�
alvéolaire

dضدرب/ �شرب�
alvéolaire

د
alvéolaire

ذظذباب/ظبابلي�ض له مقابل
interdentale

tتططاب/تاب
alvéolaire

aعاآلة/ عالة
pharyngale

ء
Laryngale

kققلب/كلب
postepalatale 

ك
Palatale

حهالل/حاللh ال ينطق 
pharyngale 

ه 
Laryngale

على هذا النحو، ميكن حل جزٍء ولو ب�شيطا من امل�شكلة، ولن ندخل يف التفا�شيل 
هنا بل نكتفي بهذا القدر من االأمثلة يف حل م�شكلة ال�شوتيات عند االأجانب. 

اإن تنميـــة هـــذه القـــدرة يتطلـــب اإ�شرتاتيجيات وخطـــط بناء م�شبـــق، فالفهم 
ال�شفهـــي )Oral( يختلف عن النقا�ض يف املراحل املتقدمـــة و�شبه املتقدمة يف خطة 
بناء اخلطاب وحتليله واإي�شال املعلومة، فكل منهما يرتكز على اإعداد م�شبق وبرجمة 
لغويـــة واإ�شرتاتيجية اإن متكن منهمـــا الطالب ا�شتطاع تنمية قدرته يف فهم اخلطاب 
يف اللغة العربية. لهذا ينبغي اختيار نوعية الو�شائط )ت�شجيالت اأو فيديوهات( التي 
حتاكي الواقع الذي يعي�ض فيها الطلبة االأجانب اأو التي يحتاج لها يف احلياة اليومية 

اأو املهنية لتحفيزهم يف عملية ا�شتخراج املعنى العام للخطاب واالنتماء له.
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 ولال�شتمـــاع اأهداف معينة وطرق و�شبل ميكن للمعلـــم اال�شتفادة منها و نذكر 
هنـــا ما جاء يف ت�شنيف الكاتبة  )Loht( لهوت اإليزابيت))(، وهي كاالآتي: اال�شتماع 
لل�شماع، للرتكيز على مقطع معني، ال�شتخراج �شيء بحد ذاته، للت�شخي�ض، للتعرف، 
لرفـــع الغطاء عن �شيء مبهم، الإعادة ال�شياغة، للتلخي�ض، للحكم، لال�شتمتاع اإلخ. 
وهنـــاك اإ�شرتاتيجيات عملية قد ت�شاعد الطالب على ا�شتيعاب املعنى وفهم الر�شالة 
التي ينقلها املتحدث، و قد يوظفها املعلم لتعليم الطالب على ا�شتخراج املعنى العام 

 :Cuq اأو اخلا�ض للر�شالة ال�شوتية ونذكر منها ما جاء يف كتاب كوك
اال�شتماع التلقائي: ويعرب عنه باال�شتماع دون احلاجة للرتكيز وهي ت�شاعد . 1

الطالب على التعود على نوع ومو�شيقى اخلطاب العربي.
اال�شتمـــاع الكامـــل: وي�شاعد الطالب علـــى ا�شتخراج املعنـــى العام للن�ض . 2

امل�شجل.
اال�شتماع االختياري: ويق�شد به الرتكيز على مقطع معني من الت�شجيل.. 3
اال�شتمـــاع املف�شـــل: و الـــذي ي�شمـــل كل اأجـــزاء الت�شجيـــل والبحـــث وراء . 4

املعلومات الدقيقة"))(.

 اإن هذه اخلطط تو�شع بحكمة بالغة االأهمية وهي جتري اإما باال�شتماع ال�شامل 
اأو اجلزئـــي و يتم التف�شيل بينها بحيث يتـــم يف املراحل االأوىل من التعليم اال�شتماع 
التـــام وا�شتخـــراج املعنـــى الكامل بينمـــا اال�شتماع الدقيـــق يتم اإدراجـــه يف مراحل 
متقدمـــة مـــن التعليم. هـــذه املراحل تهيـــئ تدريجيًا مراحـــل قدرة الفهـــم ال�شمعي 
وال�شفهـــي والو�شول اإىل املعنى ب�شكل تدريجي،  فهـــي تزيد من حافز الطلبة وتقوي 
تركيزهم للو�شول لهدف معني كما  ُت�شهل عملية الفهم اجلزئي اأو ال�شامل اأو الدقيق 

(1( Lhot, E., Enseigner l’oral en interaction. Percevoir, Ecouter, Comm-
prendre, Hachette, F., Autoformation, 1995, p. 69-72

(2( Cuq, J. P., Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, 
Ed. PUG, 2013, Grenoble, p. 155
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للر�شالـــة. وُتوظف لهذه االأن�شطة العديد من الو�شائط كاال�شتماع اإىل ت�شجيل �شوتي 
للربيـــد ال�شوتي امل�شجل للهواتف، اأو مقطع فيديو الإعالنات م�شجلة حتى مقطع من 
ن�شـــرة االأخبـــار امل�شجلة اأو االأحـــوال اجلوية مثاًل لتعلم مفـــردات الطق�ض. يتبع هذه 
االأن�شطـــة �شرح مف�شل مـــن املعلم حول احليثيات الثقافيـــة، ويف�شل املخت�شون باأن 
تكون هـــذه االأن�شطة نوعًا من اأنواع الت�شلية واالألعاب ذات الطابع الرتبوي والتعليمي 
اخلا�ـــض بحيث يكـــون دور املعلم هام�شيا ويتـــم الرتكيز على تن�شيـــط دماغ الطالب 
عـــرب االأن�شطة والتمارين التـــي يحددها موؤلف املنهج، كالتماريـــن الرقمية )الطرق 
الرقمية الذكية( وهي تنتمي اإىل فل�شفة التعليم ال�شلوكي )Behaviorisme( املتبعة 
يف اأمريـــكا خ�شو�شـــا ويف اأوروبـــا عمومًا، وي�شـــرد الكاتب كوك بع�ـــض من التمارين 
التـــي قد ُتنمي القدرة الذهنية للطالب و التي ُتطلب منه بعد اال�شتماع اإىل الت�شجيل 
ومنهـــا: �شح اأم خطاأ، اأكمل الفراغ، اخرت االإجابـــة ال�شحيحة، �شع �شهما للح�شول 
على عبارات �شحيحة، اإلخ. اأما عن االأن�شطة فيذكر: اأعد ترتيب الكلمات اأو اجلمل، 
اأكمل اجلدول التايل، ا�شتخرج املرادف للكلمات من الن�ض، قم بتلخي�ض ما فهمته، 

برر االإجابة من الن�ض، ا�شتخرج اأمثلة، اإلخ.

3. 1. 2 - الفهم الكتابي:
 تبنت نظريـــات التوا�شل قفزة ع�شرية يف جمال الهند�شة التعليمية والرتبوية 
يف حتويـــل الن�ض املقروء اإىل عمليـــة توا�شلية وحدثيه وذلك من خالل اإدراج خطط 
اإ�شرتاتيجية جدية للتمكن من الن�ض وكذلك عن طريق ا�شتغالل الن�شو�ض ونوعيتها، 
حيث اأخرجت التعليم من ال�شياق االأدبي اإىل احلدثي، هذا وقد ا�شتفادت من عملية 
حتديـــث امل�شتويات يف التـــدرج الوظيفي والعملي للن�ض، بحيـــث تت�شاوى مع م�شتوى 
الطالب وتلبي حاجته �شواء كان مبتدئا اأو متقدما، والهدف من هذا هو الرتكيز على  
اجلانـــب احلقيقي واخلدمي عند الطالب وا�شعة جانبا التعقيدات االأدبية والرتاثية 
يف هـــذا امل�شتوى )اجلانب الثقايف مدرج ولكن باأ�شاليب جديدة(، واأدرجت يف نف�ض 
الوقـــت ال�شور والوثائـــق احلقيقية التي حتاكي عقل الدار�ـــض ليتمكن هو من اإعادة 
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اإخـــراج نف�ض الن�ض الحقا. لقـــد ا�شتفاد املخت�شون يف التعليم مـــن نظريات العلوم 
املعرفيـــة االجتماعيـــة ) sociocognitive( التي ُتركز على عملية نقل املعلومات من 
الواقع اإىل املخ الب�شري ثم تف�شريها عن طريق اللغة االأم ال�شتخراج معاين الكلمات 
ناهيك عن مراحل التف�شري النحوي والن�شي وال�شريف، فالطالب االأجنبي يف ح�شة 
اللغـــة العربية يحتاج اإىل لغته االأم يف حتليل اخلطاب و العودة اإىل الذاكرة واملعرفة 
الباطنيـــة للتو�شل للمعلومة، ولذلك ركز خمت�شو املنهجيات على النظرية ال�شمولية 
يف الن�شو�ـــض املكتوبة واملقروءة وهي نظرية ظهـــرت يف العام 1980 عند الرتبويني 
واملخت�شـــني يف فرن�شـــا. لقد اأدخلت هـــذه النظريـــة الوثائق احلقيقيـــة كالدعاية و 
ال�شحف و املن�شورات والر�شائل، بعيدا عن ال�شعر والق�ش�ض. تف�شي هذه النظرية 
علـــى تقـــدمي ن�شو�شـــا �شل�شة دون مركبات معقـــدة وحتتوي على تعابـــري من احلياة 
اليوميـــة واملهنية بحيث تتم طريقة نقل املعلومـــات واملعنى اإىل الذاكرة الق�شرية، و 
يتعامل معها القارئ كما لو يتعامل مع ن�ض من لغته االأوىل، بهذا ي�شهل على الطالب 
االأجنبـــي التقـــاط املعنى العـــام للن�ض، و ين�شـــح يف املراحل املتقدمـــة عدم اللجوء 
للقوامي�ـــض وحماولـــة ا�شتخـــراج املعاين للمفـــردات اجلديدة عـــرب �شياقها، وجتنب 
القراءة احلرفية للن�ض يف �شالح القراءة ال�شمولية. ولهذا تن�شح الكاتبة الفرن�شية 
�شـــويف مـــوارون))( Sophie Moirand با�شتخدام بع�ـــض اال�شرتاتيجيات يف املناهج 

مما قد ي�شاعد الطلبة على القراءة و فهم الن�شو�ض ب�شكل �شل�ض وهي كاالآتي : 

يطلب من الطالب ا�شتبدال العنوان بعنوان اآخر منا�شب بعد اأول قراءة له.. 1
اقرتاح جمل ق�شرية تلخ�ض الن�ض ويطلب من الطالب اختيار االأقرب للن�ض.. 2
طرح مفردات لها مرادفات يف الن�ض ويطلب من الطلبة ا�شتخراجها.. 3
و�شع خطوط حتت بع�ض التعابري اأو املفردات املفتاحية ويطلب من الطلبة . 4

تف�شريها مبفرداته اخلا�شة.

(1( Moirand. S, Situation d’écrit. Compréhension /Production en français 
langue étrangère, CLE Internationa, « Didactique des Langues étran-
gères «, 1979, p. 23
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ا�شتخراج الكلمات املفتاحية.. 5
يكون تق�شيم الن�ض وا�شحا ومرتابطا ويتم الرتكيز على عالمات الرتقيم . 6

وحتديد الفقرات وفكرها االأ�شا�شية.
غالبيـــة الن�شو�ض قد تلخ�ـــض باالإجابة على االأ�شئلـــة التالية: من؟ ماذا؟ . 7

كيف؟ ملاذا؟ اأين؟ متى؟ 

وميكـــن ا�شتغـــالل الن�شو�ـــض يف �شرح وتوعية الطـــالب اإىل امل�شـــاكل النحوية 
والرتكيبية من خالل الن�ض و ميكن التوقف عند االآتي: ال�شمائر املت�شلة، واالأ�شماء 
املو�شولـــة، واالأحرف التي تـــزاد اإىل االأفعال امل�شرفة يف االأزمنـــة و االأفعال املزيدة 

واملعتلة. 

ولو �شربنا مثال اأن الن�ض الذي بني اأيدينا عبارة عن بريد اإلكرتوين من �شركة 
�شياحية تعر�ض لنا برناجما �شياحيا، فيطلب من التالميذ اختيار الربنامج االأن�شب 
الأحـــد الزبائن الذين ا�شرتطوا معايري خا�شة يف الربنامـــج. من هنا �شيقوم الطلبة 

بدور م�شوق الوكالة ل�شرح الربنامج با�شتغالل املعلومات املوجودة. 

ويطلب من الطلبة يف نهاية كل ن�ض تلخي�شه وطرح روؤية عامة و�شخ�شية عنه، 
ممـــا ي�شاعد الطالب علـــى التكلم ب�شهولة والتعود علـــى الن�شو�ض وحفظ مفرداتها 
وتركيبها. وهناك من يفرت�ـــض ا�شرتاتيجيات مالئمة للم�شتوى العام للطلبة، فمثال 
للمراحـــل االأوىل ين�شح بالقراءة ال�شريعـــة وال�شهلة دون الرتكيز على خبايا الن�ض، 
وللمراحـــل املتو�شطة القراءة ال�شمولية التي راأيناها �شابقا ويطلب من الطالب فقط 
الرتكيـــز على االأهم، والقراءة النقدية التي تتطلـــب جهدا اأكرث حيث يتوقف الطلبة 
عنـــد التفا�شيـــل ويطلب منهم اإبـــداء اأوجه النظـــر للمراحل قبـــل املتقدمة، وهناك 
القـــراءة املكثفـــة الدقيقة والتـــي تتطلب التاأمـــل يف الن�ض وحتليلـــه وتف�شري خباياه 

وفحواه، هذه القراءة تن�شح يف املراحل املتقدمة من التعليم. 
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وينبغي قبل كل �شيء الرتكيز على نوع الن�ض، فهنالك ن�شو�ض عديدة ومنها ما 
ذكـــره جون مي�شـــل اآدم ))(Jean Michel Adam  يف حتليله لرتكيبة الن�شو�ض وهي: 
روائية )كالق�ش�ض والروايات( و و�شفية )�شحفية وتاريخية( وتربيرية )كاملقاالت 
العلمية وال�شحفية( و�شرحية )ن�شو�ض علمية وقانونية( واحلوار )حوار �شحفي(. 
لكـــن هنـــاك �شعوبة حقيقيـــة يف توظيف هـــذه الو�شائط يف درو�ض اللغـــات االأجنبية 

خا�شًة يف املراحل االأوىل، لذلك ين�شح بتقدمي ن�شو�ض �شهلة و بت�شرف. 

ولكل من هذه الن�شو�ض املذكورة يقدم الكاتب اإ�شرتاتيجيات ُت�شهل من عملية 
توظيفها واال�شتفـــادة منها يف تعليم اللغات. ولتو�شيح خا�شية هذه الن�شو�ض ميكن 
لنـــا اأن نت�شـــور ن�شـــا روائيا، يعد الن�ـــض الروائي املـــادة االأ�شهل لتدري�ـــض االأزمنة 
خا�شـــًة املا�شي، فالق�شـــة اأو الرواية توظف االأزمنة لل�شـــرد والو�شف، و ت�شتند اإىل 
خطـــة روائية معينة، وهنا ميكن اأن يطلب من الدار�ـــض ا�شتخراج االأزمنة اأو اخلطة 
الروائية اأو بناء الن�ض اأو تلخي�ض الق�شة وفقا للم�شتوى العام للف�شل، ويف املراحل 
املتقدمـــة ميكن تعقيد الن�ض باإ�شافة عامل مربـــك للن�ض اأو و�شع خلل يف الرتكيبة 
الزمنيـــة اأو البنائية ويطلب منهم ا�شرتجاع ال�شيغة ال�شحيحة اأو ا�شتخراج العامل 
املربك خلطـــة بناء الن�ض. اأما الن�ـــض الو�شفي فيوظف لتعليـــم الو�شف واملطابقة 
بـــني ال�شفة واملو�شوف مثـــاًل وتعلم ال�شفات واأ�شماء االأ�شيـــاء واالأماكن وغريها... 
ويرتكـــز على العنوان ب�شكل رئي�شي فعند حذفه نكون قد و�شعنا عامال مربكا للن�ض 
وعلـــى الطالـــب اإيجاد العنوان ال�شحيـــح من خالل فهمه للن�ـــض. على غرار الن�ض 
التف�شـــريي اأو ال�شرحـــي فالن�ـــض التربيـــري يعتمد على بنـــاء اأوجه النظـــر وكيفية 
تربيرها، و ين�شح بتقدمي هذه الن�شو�ض يف املراحل �شبه املتقدمة، فالتربير يتطلب 
مهـــارات ذهنية متقدمـــة حني يتمكن منها وفهـــم مفارقاتها فمنها مـــا هو الوا�شح 

(1( Adam, J-M., Les Textes : types et prototypes. Récits, description, arr-
gumentation, explication et dialogue, Nathan, Série « Linguistique «, 
1992.
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ومنهـــا ما هو التلميحي، وعادة ما يكون الن�ـــض مبنيا على فكرة يدافع عنها الكاتب 
مبـــربرات عقالنية مدعومة باأمثلة، فا�شتخراج هذا النـــوع من البناء يتطلب معرفة 
عميقـــة بالن�شو�ض، واإدخال العن�شر املربك قد يكـــون يف هذه املراحل جمديا جدا 
فاإدخـــال وجهة نظر مغايرة يف الن�ـــض قد تربك القارئ وتدخل ال�شك يف نف�شه. اأما 
بالن�شبة للحوار فهو يعد من اأف�شل الن�شو�ض لتعلم اللغات خا�شة يف املراحل االأوىل 

وهو ي�شهل من عملية التوا�شل.

3. 2 - التعبر 
3. 2. 1 - التعبر ال�شفهي:

  تعـــد مهـــارة التعبري ال�شفهـــي واخلطاب مـــن اأ�شعب املهارات التـــي يواجهها 
الطالـــب امل�شتعـــرب خل�شو�شيـــة تعقيـــدات اللغة العربيـــة واختـــالف لهجاتها عن 
الف�شحى، ولكن لوعدنا اإىل اللغة العربية املتو�شطة )بني الف�شحى واللهجات( فاإن 

عملية التوا�شل ت�شهل عند املتعلم.

يف النظريـــة احلدثية يفرق الرتبويون بني اخلطـــاب املتوا�شل والنقا�ض، ولكن 
لـــن ندخل يف تعقيدات هذا التمييز و�شنعترب اأنهما مهارة واحدة. اإن اخلطوة االأوىل 
للتوا�شل مع االآخر هو احلديث، لذا ينبغي اإيجاد ا�شرتاتيجيات ُت�ِشهل من التخاطب 
مـــع االآخر. يف حقيقـــة االأمر تتعدد حـــاالت اخلطاب عند املخت�شـــني، فاالأحداث ال 
تت�شابـــه، لذلك وجب تطوير اآلية حديثة لت�شهيل التبادل، وين�شح املخت�شون كما هو 
حال النظريات التوا�شلية باللجوء اإىل عمليات تبادل خطاب حقيقي اأو �شبه حقيقي 
الكت�شـــاب �شلوكيات اللغة االأخرى. اإن املبتدئ يف تعلـــم العربية لن ي�شتطيع الو�شول 
ب�شهولـــة اإىل درجة اكت�شاب مهارات ك�شهولة الكالم وا�شتح�شار التعابري دون توقف 

اأو تفكري يف الرد واإعادة �شياغة التعابري وغريها من تقنيات اخلطاب. 

3. 2. 1. 1 -ال�شوتيات 
قبـــل اأن نذهـــب بعيـــدا، لنتوقف قليال عنـــد االأ�شـــوات واالأبجديـــة، فاحلديث 
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مرتبـــط باإتقان االأ�شوات نطقـــا �شحيحا واإال لن يفهم من اخلطـــاب �شيئا، فالنطق 
ال�شليم للمفردات يعد اأول خطوات التعبري ال�شفهي، لكن تقنيات تعليم اللغة العربية 
لالأجانـــب اليـــوم ال تاأخذ بعني االعتبار هـــذا املعيار املهم. يقـــرتح بع�ض املخت�شون 
بـــاأن ياأخذ تعلم االأ�شـــوات جانبًا منفردًا يف مهارات التعليـــم و يقرتح البع�ض االآخر 
مبزجه مع التعبري ال�شفهي دون تخ�شي�ض درو�شًا منفردة له، ويتم عر�ض االأ�شوات 
بطريقـــة دوريـــة ويرمز لها باالأ�شـــوات، لكن هـــذه الطريقة ال تبـــدو ذات جدوى يف 
تعلـــم العربيـــة اإذ اإن العربيـــة ال حتتوي علـــى اأ�شوات مركبة من عـــدة حروف واإمنا 
لـــكل حـــرف �شوته ولي�ض كمـــا هو احلال يف اللغـــة الفرن�شية والتـــي تت�شف مبتعددة 
االأ�شـــوات ال�شيمـــا املتحركة، اأمـــا ال�شاكنة فهي ت�شكل قليال مـــن امل�شاعب. غري اأن 
العربيـــة تت�شف بتعـــدد اأ�شواتها ال�شاكنـــة ومتاثلها بني املفخمـــة واملرققة واأ�شوات 
ال�شفـــري و االأحـــرف ال�شم�شية والقمرية وغريها من االأ�شـــوات �شعبة االإخراج لدى 
االأجانـــب، فيقـــرتح خمت�شو االأ�شوات بت�شهيل عملية متييـــز االأ�شوات اأوال ثم اإعادة 
اإخراجهـــا نطقًا. اإن النظام املو�شيقي للعربية يختلف عـــن اللغات االأخرى، وطريقة 
تف�شيـــل اخلطاب ال�شوتي والرتانيم و ترتيب االأفـــكار تختلف هي االأخرى من جهة 
و مـــن جهة اأخرى فاإن البنية النحويـــة للجملة العربية تختلف قلياًل عن جمل اللغات 
الالتينية مثـــال، واإن العربية تتميز باجلمل اال�شمية والتي تنفرد بها، فهذا قد ُيزيد 

من �شعوبات �شال�شة التوا�شل اأو اخلطاب. 

ويف�شـــل الكثـــري من العلمـــاء ت�شحيـــح اأخطاء االأ�شـــوات على مـــدار املراحل 
االأوىل للتعليـــم وين�شح الكثـــري بالرتكيز يف املرحلة االأوىل وذلـــك با�شتخدام بع�ض 
االإ�شرتاتيجيـــات والو�شائـــط التـــي �شناأتي على ذكرهـــا الحقًا. اختلفـــت االآراء على 
الطريقـــة االأن�شب يف تعليم االأ�شوات فمنهم من يف�شل تزويد املناهج بو�شائل ت�شهل 
من ذلـــك ومنها تعلم االأ�شوات كال على حده، وعليـــه ينبغي تزويد الطالب باملعرفة 
الدقيقة عن الوظائف اللفظية واأ�شماءها التي يجب ا�شتخدامها للتمكن من نطق كل 
�شـــوت و�شرح امل�شاكل وتف�شريها ولكن هـــذا يتطلب جهدًا كبريا ويخرج الطالب من 
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العمليـــة االأهم وهي التوا�شل، و موؤيدو الطريقـــة الثانية وهي عملية ت�شاد االأ�شوات 
املت�شابهـــة يف النظام ال�شوتي للعربية كاالأحرف املفخمـــة واملرققة اأو االأحرف التي 
ال توجد يف اللغات االأخرى كحروف العني و ال�شاد و القاف مثال مع بع�ض االأ�شوات 
التي يقرتب خمارجها منها كالهمزة والدال والكاف. ويقرتح الكاتب بيرت جوبريينا 
Peter Guberina))( طريقـــة العرو�ـــض و الرتانيم ال�شوتيـــة واملو�شيقية يف ت�شحيح 

Troubetz-  النطـــق عند الطلبة للغات عموما، م�شتندًا ا�شا�شا على مالحظات �شلفه
koy الـــذي افرت�ـــض اأن عملية اإتقان االأ�شوات متـــر بعملية املقاربـــة اإىل اللغة االأم. 

بينمـــا يـــرى الطـــرف االآخر اأن تعليـــم االأ�شوات عـــن طريق املقاطـــع اللفظية وعدم 
تقـــدمي االأ�شوات كال على حـــده بل تعليمها باالزدواجية هـــي االأن�شب، فيعمدون اإىل 
اإ�شرتاتيجيـــة تقطيع الكلمات و�شع حرفا متحركا مع �شاكنا، مثاال على ذلك: بو،بي، 
بـــا َب، ِب، ُب وهكـــذا، وهـــذه الطريقـــة لي�شت بجديـــدة حقيقًة بـــل تقليدية يف تعلم 

العربية وهذه االإ�شرتاتيجية ت�شتخدم يف تعلم اللغة العربية للعرب.

لتطبيق هذه الطرق ينبغي جتهيز املنهج بو�شائط حديثة تلبي حاجياتها ومنها 
مثـــال الفيديوهـــات والت�شجيـــالت وا�شتخـــدام بع�ـــض الو�شائل الرتفيهيـــة كاالألعاب 
واختيار االإجابات ال�شحيحة وو�شع الكلمات املت�شابهة Homophonie �شوتا و�شكال 

اإلخ. 

 3. 2. 1. 2 - التعبر ال�شفهي: 
بعـــد عملية تعليم االأ�شوات اأو خاللها ياأتي دور تعلم تقنيات احلديث والتوا�شل 
والنقا�ـــض فاخلطـــاب املتوا�شل يف لغة اأجنبيـــة يختلف متامًا عن احلـــوار والنقا�ض، 
فالنقا�ـــض يتطلب مهارات وا�شرتاتيجيات معينة، وكذلك هو حال اخلطاب. يفرت�ض 
جـــون بيري كوك باأن اخلطوة االأوىل للحديث هـــي اال�شتماع، اأي م�شاهدة فيديوهات 

(1( Cormon, Françoise, L’enseignement des langues, Théorie et exercices 
pratiques, Ed. Chronique sociale, Lyon,1992, p. 24 : 210
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واال�شتمـــاع اإىل ت�شجيـــالت تتطابق مع اأهداف احلدث و املـــراد تعلمه للحديث، ويف 
اخلطـــوة الثانية يتم حتديـــد احلدث املطلـــوب واأهدافه )اللغويـــة، ال�شو�شيولوجية، 
والعمليـــة(، ثم حتديد ال�شخ�شيـــات و املكان والزمان  وامل�شكلـــة و يطلب حينها من 
الطلبـــة اأن يتقن�شـــوا ال�شخ�شيات وتطبيـــق املهمات، واخلطوة الثالثـــة يتم اإحداث 
بع�ـــض التغيريات يف امل�شكلـــة ويف املكونات الرئي�شية للحـــدث كال�شخ�شيات واملكان 
والطلـــب، وعليه يتم تركيـــب حدث جديد ويطلب من الطلبة اأن يت�شرفوا وكاأمنا هم 
مـــن يقومون باحلـــدث. ال يجب اأن نن�شـــى اأن النظرية احلدثية تتخـــذ من التوا�شل 
اأ�شا�شا يف اخلطـــاب. ين�شح كوك يف حتديد دور كل �شخ�شية وحتديد نوع اخلطاب 
املطلـــوب منها، ال�شيما يف املراحل االأوىل لت�شهيـــل عملية حفظ املفردات يف ال�شياق 
املطلـــوب، لكن يف املراحل املتقدمـــة تعطى حرية التحدث للطالـــب كونه قد اكت�شب 
مهـــارات ومفردات وتركيبات ت�شمح له بذلـــك. هذه املواقف تهيئ الفرد للتعبري عن 
رغباتـــه و تعطيه ال�شجاعة للتحدث، ومثاًل على ذلـــك لو كانت امل�شكلة املطروحة يف 
الدر�ـــض هي كيف تطلب من �شخ�ض اأن ير�شدك اإىل مكان ما، �شيتمكن الطالب من 
اكت�شاب املهارات واملفردات والرتكيبات املطلوبة لذلك من خالل الدر�ض وم�شاهدته 
للفيديـــو اأو قراءتـــه للدر�ض، ثم يف العملية التطبيقية، يطلـــب منه لعب دور �شائح يف 
بلـــد عربي ويعطى لـــه خريطة ملدينة ما )وثيقة حقيقية( ويلعـــب الطالب االآخر دور 
املخاطـــب، وتطـــرح م�شكلة مـــا، كاأنه اأ�شـــاع حمفظته و لي�ض لديه نقـــود ولديه فقط 
بطاقـــة بنكيـــة وهو يبحث عن بنـــك ليتزود ببع�ـــض النقود، وعلـــى الطالبني تقم�ض 
simulation glo-  ال�شخ�شيـــات وتطبيق االأدوار. هناك طريقة اأخرى وهـــي طريقة
bale  اأو طريقـــة افرتا�ـــض واقـــع عام، تعد هـــذه الطريقة فعالة ولكـــن معقدة بع�ض 

ال�شـــيء وتعتمد علـــى تخيل حدث وجتهيـــز كل املوؤثرات باحلدث وهـــي عملية متثيل 
حقيقيـــة، فمثـــال لتعلـــم كيـــف تتعرف ب�شخ�ـــض وتقـــدم نف�شك، يجـــب تخيل حدث 
للتعرف، كمدر�شة، اأو رحلة بطائرة اأو حفلة اإلخ. وعلى من يقومون ب�شياغة املناهج 
و�شـــع اأحداث تطابق حاجـــة الطلبة اأو ت�شد انتباههم للتعبـــري ال�شفهي. عادًة تعتمد 
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الربامـــج التعليمية احلديثة على العن�شر الباعث للحدث فال ميكن اأن نبداأ حمادثة 
اإذا ُفقـــد هـــذا العن�شر اأي الدافع واملحرك للحديث، لهذا تبـــدو علمية بناء املناهج 
ع�شـــرية بع�ض ال�شيء. وين�شـــح املخت�شون بتزويد املناهج مبـــواد ثقافية و موا�شيع 
مـــن ال�شاعة حتاكي رغبـــات الطلبة وم�شتواهـــم التعليمي والثقـــايف، وقد ُيطلب من 
الطلبة التحدث حـــول موا�شيع يومية وب�شكل دوري كي ت�شهل عملية اخلطاب، وعلى 
املعلـــم التنبه لت�شحيح االأخطاء النحوية ب�شكل م�شتمر، كما اأن على ُمعد املناهج اأن 
يجد املادة املطلوبة لتدري�ض الرتاكيب النحوية ب�شكل ت�شاعدي، وال �شرر يف اإدخال 
بع�ـــض الرتاكيب النحوية ال�شعبة ولكن التي ُت�شتخدم ب�شكل يومي يف اخلطاب، لكن 
دون الدخـــول يف تعقيداتها وتراكيبها بل تعليمها ب�شكل قوالب نحوية ت�شاعد يف تعلم 

اخلطاب اليومي. 

3. 2. 2 - التعبر الكتابي:
 يعتقـــد املخت�شون ومنهم بالطبع العـــامل الكبري جاك جودي Jack Goody يف 
كتابه ال�شهـــري Graphic Reason))( اأن تعلم الكتابة يف لغة اأجنبية ما مت�شل باللغة 
االأم، ويعترب جودي الكتابة كن�شاط مهم جدا مرتبط ارتباطا كبري بالثقافة الرتبوية 
للطالـــب ويحدد هويتـــه وهوية ثقافتـــه الرتبوية، لهـــذا تركزت م�شاعـــي املخت�شون 
الإن�شـــاء و�شائل حديثة تتوافق مـــع هذا العامل املهم ومع اأهداف النظرية التوا�شلية، 
فاعتـــربوا اأن كل عملية اإن�شاء كتابي تعد حدثًا، فعندما نطلب من الطالب اأن ي�شيغ 
خطابـــًا اإىل مديـــره فهذا بحد ذاته حدث وعليه اأن يتم هـــذا احلدث. و يقرتح كوك 

))(Cuq بع�ض النماذج يف عملية االإن�شاء ومنها: 

�شيـــاق االإن�شـــاء: يعد هذا عاماًل هامـــا فقبل الو�شـــول اإىل عملية االإن�شاء . 1

(1( Goody, Jack, La Raison graphique, la domestication de la pensée sau-
vage, traduction de Jean Bazin et Alban Bensa, Ed. De minut, 1979. 
p.45.

(2( Cuq, J. P., op.cit., p. 162
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ينبغي الرتكيز على عملية البناء والتح�شري للهدف، من هنا ين�شاأ الرابط 
والعالقـــة بـــني القراءة الدقيقـــة والكتابة. لو زود املنهـــج بن�شو�ض تعك�ض 
حاجـــة الطالـــب و بو�شائل تعينـــه على الفهـــم واالإن�شاء �شهـــل عليه عملية 
االإن�شـــاء، و على ُمعد الربامج التعليمية تزويـــد الكتاب بعدد كبري ومتعدد 
مـــن الن�شو�ض واالأ�شاليـــب االإن�شائية التي حتاكي ذهـــن الطالب باأمرين: 
اأوالهمـــا اأن تكـــون �شـــور االإن�شـــاء قريبة بع�ـــض ال�شيء من لغـــات الطلبة 
االأجانـــب، اأي اأن ُي�شـــاف لهـــا اأ�شاليـــب ت�شاعدهم على الفهـــم واالإن�شاء، 
وثانيهمـــا اأن حتتـــوي عمليـــة االإن�شاء علـــى موا�شيع تعك�ض حاجـــة الطلبة 
لتحفيزهـــم يف عملية االإن�شاء وحفظ املفردات وفهـــم عملية بناء اجلمل. 
فعندمـــا ُيطلب مـــن الطالب يف املراحل املتو�شطـــة اأن ين�شاأ خطاباـ  هناك 
اأنـــواع ال ح�شر لها مـــن االأ�شاليب االإن�شائية والتي تتطلـــب مهارات معينة 
ـ اأو بريـــدًا اإلكرتونيـــا اإىل �شديق له عليه اأن يـــرى اأوال كيف ُين�شاأ اخلطاب 
اأو الر�شالـــة، ثـــم عملية التـــدرب يف حفظ التعابري اخلا�شـــة لهذا احلدث 
وفهـــم الرتاكيب. مل�شاعـــدة الطالب علـــى االإن�شاء، ُين�شـــح بتزويد املنهج 
بنمـــاذج خا�شة لذلـــك واأن تكون قريبة بع�ض ال�شـــيء اإىل ثقافته الكتابية 
واأن حتتـــوي على ن�شبة كبرية من اجلانب متعدد الثقافات. بعد ذلك وبعد 

بع�ض التمارين �شيتمكن الطالب من اإعداد ما يطلب منه. 

النمـــاذج اجلاهزة والتطبيقية: لن يتمكن الطالب االأجنبي من اإن�شاء على . 2
�شبيـــل املثال ق�شـــة ق�شرية جدا يحكـــي فيها رحلـــة اإىل ال�شحراء اإن مل 
يكـــن قـــد اكت�شب املهارات والتقنيـــات املطلوبة لذلك، ولذلـــك ينبغي على 
معد املنهج تزويد الطالب بخطط بناء اإ�شرتاتيجية تعينه على ذلك ومنها 
مثـــاًل كما ذكرنـــا النماذج املعدة �شابقا التي ُتخـــزن يف الذاكرة الق�شرية 
للطالـــب وعند اإعادة اخراجها مـــن الذاكرة اإىل التطبيـــق الفعلي مت�شي 
هـــذه املعلومات اإىل الذاكرة العميقـــة لت�شتقر هناك، لذلك ين�شح بتزويد 

املناهج بنماذج ذات �شياق عملي وفعلي.
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تزويـــد املناهـــج برتاكيـــب نحوية تتفق مـــع م�شتـــوى الطالـــب وي�شتح�شن . 3
و�شـــع بع�ض القوالـــب النحوية التي قد تفوق م�شتـــوى الطالب ولكنها ذات 

ا�شتخدام دوري.

تعليـــم بناء اخلطـــط واالإ�شرتاتيجيات االإن�شائية وذلـــك بتحديد مهام كل . 4
اأجـــزاء اخلطاب واأنواعه و وظائفه، فالر�شالة ال تكتب على طريقة الربيد 
االإلكـــرتوين، والر�شالـــة الودية )بني االأ�شدقـــاء( تختلف عـــن الر�شمية، 
واملقدمة لها دور خمتلف عن اخلامتة، والفقرات واجلمل لها وظائف اإلخ.

ُين�شـــح بتزويـــد الوحـــدات يف املنهج بق�شـــم مراجعة يجمـــع كل الوظائف . 5
الكتابية واخلطابية وال�شفهية والنحوية وغريها. 

للعربيـــة خطـــوط كثرية ومتعـــددة وعليه قد حتتـــوي الوحدات علـــى اأنواع . 6
خطوط اأ�شكال متعددة ت�شاعد الطالـــب على التعود على الكتابة والقراءة 

ب�شهولة. 

 يف القـــدم كانـــت مهـــارة الكتابـــة والتحرير ُتعالـــج بوا�شطة النحـــو وال�شرف 
وتعقيداتهمـــا فقـــط دون التطـــرق اإىل االأ�شاليـــب واأنـــواع الن�شو�ـــض و مازالت هذه 
الطريقـــة ت�شتخدم حتى اليـــوم خا�شة يف تعليم العربية ال�شيمـــا يف تعليم املبتدئني، 
بينمـــا اأخذت التيارات اجلديدة منحـــًا اأخرا يف تعليم الكتابة، بل �شارت تعلم النحو 
والقواعـــد والرتاكيـــب عن طريـــق الن�شو�ض احلدثيـــة، وعرب املهمـــات، وعرب تعدد 
املوا�شيـــع واالأ�شاليب. لقد انخرطت النظريات التوا�شلية يف تعليم جديد للن�شو�ض 
واالإن�شـــاء والقواعـــد وذلـــك عـــن طريـــق �شيـــاق االأحـــداث، والن�شو�ـــض الوظيفية 
واملعدلـــة بحيث ُيقـــَدم الن�ض على اأنه وظيفـــة ومهمة يجب اإجنازهـــا عرب الو�شائل 
املحـــددة، ويطلـــب من الطلبة اإن�شـــاء ن�شو�ض ق�شرية تعرب عن حـــدث لغوي يومي، 
كتحريـــر نبـــاأ اأو ملخ�ض حلـــوار اأو رد على دعـــوة ع�شاء اأو طلب معلومـــات اأو تقدمي 
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ن�شـــح ل�شخ�ض، اإلخ. ويتـــم خرط هذه الن�شاطات يف �شيـــاق الدرو�ض بحيث يتجنب 
الف�شـــل بني املهارات الذهنيـــة، وعادة ما يكون املنهج معدًا بطريقـــة لولبية، اأي اأن 
املهـــارات جميعهـــا خمتلطة بع�شها ببع�ـــض فعند قراءة ن�ض يتـــم اال�شتفادة منه يف 
االإن�شـــاء وتعليم النحو وتقويـــة الفهم واخلطاب، وعادًة ما يطلب مـــن الطلبة اإن�شاء 
ن�شو�شـــا م�شابهـــة لن�شو�ض الفهـــم الكتابي )تربيـــري، �شرحي، و�شفـــي، حواري، 
نقدي، حتليلي، ق�ش�شـــي(. يف املناهج الذكية والرقمية، ُتعالج امل�شكلة رقميا، لكن 
يف الف�شـــول التقليديـــة يكون دور املعلم بـــارزا يف ت�شحيح االأخطـــاء النحوية ب�شكل 
جماعـــي. وهناك مـــن يف�شل العمل اجلماعـــي على الفردي وهـــذه طريقة فعالة يف 
تغذيـــة املهارات وتبادل اخلـــربات و تفعيل القدرة اللفظية بـــني الطلبة، فعلى �شبيل 
املثال، قد يطلب مـــن املتعلمني امل�شاركة يف منتدى على االإنرتنت حول مو�شوع معني 
يحدده املنهج حتت اإطار الدر�ض املعرو�ض، فلو كان در�ض اليوم هو احل�شة، �شيطلب 
مـــن الطلبـــة بعد قراءة الن�ض و تبـــادل االآراء و ال�شماع للن�ـــض كاماًل عرب امل�شجل، 
يطلـــب منهم اأن يفتحوا نافذة منتدى وهميـــة والعمل ب�شكل جمموعات وامل�شاركة يف 
التعبري عن اأراآهم و �شرح ما يعتقدونه �شببا للم�شكلة وكيفية معاجلة امل�شكلة، وُتوكل 
لهـــم مهمة امل�شاركة والتعبري عن م�شاكلهم وو�شف احلدث و م�شادره و التربير عن 
ذلك كله. بهذه الطريقة يكون الطلبة قد ا�شتفادوا جميعهم، ويف نهاية املطاف ياأتي 
دور املعلـــم يف ت�شحيح االأخطاء التي قد تن�شب هنا وهناك، لكن دور معد املنهج هو 

حتديد املهمات والو�شائط وطريقة العمل وامل�شتوى ونوع الن�ض.
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الفصل الرابع

4 - اجلان��ب الثق��ايف ومتع��دد الثقافات يف املناه��ج التوا�شلي��ة لتعليم اللغات 
والعربية خ�شو�شا  

اإن اأكـــرث ما ي�شد الطالب االأجنبي اإىل اللغـــة العربية هو �شكل االأحرف العربية 
و�شـــكل كتابتها وتعـــدد خطوطها، ولكن العربيـــة تعد من اأ�شعب اللغـــات التي ميكن 
تعلمها لهذا ي�شتحب تقدمي �شورة مب�شطة عن اللغة العربية وذلك بتخفيف تعقيدات 
القواعـــد النحويـــة الأن ال�شورة النمطيـــة للغة العربية يف فرن�شـــا ُتظهرها بثوب لغة 
بالغـــة ال�شعوبة، لهذا فـــاإن النظرية التوا�شلية تهـــدف اإىل تب�شيط اجلانب النحوي 

ل�شالح اجلانب التوا�شلي واخلدمي.

وعلـــى ال�شيـــاق الثقايف، فـــاإن املناهج احلاليـــة يف تعليم العربيـــة مل تدخل اأي 
حتديـــث يف هذا النحو �شوى بع�ض املناهج التـــي ذكرناها �شابقا، حتى واإن كانت قد 
ركـــزت اأ�شا�شا على الرتاث االأدبـــي اإال اأنها مازالت متار�ـــض التعليم بالطرق االأدبية 
والرمزية التي مل تعد تخدم الطالب الراغب يف تعلم العربية للحديث والذهاب لبلد 
عربي اأو م�شاهدة قناة تلفاز عربية، ومل تكرتث حتى بجانب تعدد الثقافات بل ظلت 
خُمل�شـــة فقط للجانب االأدبي. هناك من املناهج من احتفظت بخ�شو�شية اجلانب 
الثقـــايف العربي فقط يف �شياقهـــا دون االقرتاب من ثقافات الطلبـــة االأجانب ودمج 
ثقافات اأخرى. وكما ذكرناه يف مطلع هذه الدرا�شة فاإن املناهج امل�شتخدمة يف تعليم 
العربية يف فرن�شا و غريها تركز على تعلم النحو والقواعد دون الرتكيز على اجلانب 
اخلدمـــي للغة. ويرى اخت�شا�شيـــو اللغات اليوم اأن عدم التطـــرق للجوانب الثقافية 
واخلدمية يف املناهج ال ي�شمح بانفتاح اأكرب على اللغة بل ي�شجنها يف جانبها االإطاري 
واالأدبـــي وت�شبح عملية التوا�شل حمـــدودة جدًا على هذا اجلانب. لهذا وجب اإيجاد 
طـــرق و�شبل اأخرى تخدم اجلانب اخلدمي والوظيفي للغة وتتبنى م�شاركة الثقافات 

االأخرى يف املناهج املطورة.
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 اإن طـــرق دمـــج اجلوانـــب الثقافية عديدة ومنهـــا تعدد االأ�شمـــاء التي ُتعلم يف 
املنهـــج و النوع )مذكر وموؤنث(، فتعـــدد �شخ�شيات املنهج واأ�شكالها و األوانها يعك�ض 
انفتـــاح املنهج الأكرث مـــن جمتمع ومتعلم، وحتى نوعية االأحـــداث يجب اأن تخرج من 
قوقعتهـــا وتظهـــر انفتاحا علـــى العامل اخلارجي، فهـــذا االنفتاح ي�شهـــل عملية مزج 
احلـــدث بالثقافات ويفتح االأحداث وي�شاعفها عنـــد الطلبة االأجانب. فاإذا كان معد 
املنهـــج غري منفتـــح على ثقافات اأخرى لـــن يتمكن من الو�شـــول اإىل حتقيق رغبات 
الطلبة يف منهجه و�شيجعل منه غريبا، لكن لو وجد الطالب حاجته يف املنهج وتعرف 
علـــى اأحداث يعرفها اأو �شمع بها اأو �شادفتـــه يف حياته اأو هو مقبل عليها �شيزيد من 
رغبتـــه يف التعلـــم وعندما يجد ثقافـــات عربية متعددة االألـــوان باالإ�شافة اإىل بع�ض 

الثقافات التي قد يتعرف عليها �شيزيد من رغبته يف التعلم. 

اإن �شـــور مـــزج اجلانـــب الثقـــايف ال تتوقـــف عند االأ�شمـــاء وال�شور بـــل واملدن 
والرحالت واملواقع االأثرية وال�شروح العلمية واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة بالبلد 
واملنظمات العامليـــة واالأطعمة املحلية ومقارنتها باالأطعمـــة اخلارجية واإلقاء التحية 
والـــرد وال�شلوكيـــات ومقارنتها دائمـــا باالآخر كـــي يتمكن الطالب من فهـــم الثقافة 
العربيـــة والتعـــرف على خ�شو�شياتها مـــن خالل ثقافته والثقافـــات االأخرى. ت�شرد 
الكاتبـــة الفرن�شية ناتايل اأوجيـــه  Nathalie Auger يف كتابها )بناء تعدد الثقافات 
يف مناهـــج اللغـــات())( العديد من االأوجه التي متكن الراوي مـــن اأ�شر اأفئدة الطلبة 
وجعلهـــم من حمبي اللغة واملنهج ومنها مثاًل ا�شتبدال الر�شومات بال�شور احلقيقية 
وتنوعهـــا و التـــي تعرب عن واقع اللغـــة وثقافتهـــا وانفتاحها على الثقافـــات االأخرى، 
فاملنهج هو االنطباع االأول عن اللغة العربية وعن الثقافة التي ت�شريها اللغة وت�شوقها 
لالأجانب، لهذا وجب اإعطاء �شورة ح�شنة عن اللغة وعن تعدد ثقافاتها و ت�شاحمها. 
وحتذر الكاتبة من �شدم اأحا�شي�ض الطلبة االأجانب باأحداث وموا�شيع قد ترتك اأثرا 

(1( Auger, Nathalie, Constructions de l’interculturel dans les manuels de 
langue, Ed. E.M.E, 2007, Belgique, p. 75.
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�شلبيـــا يف اأنف�شهـــم عن اللغة وعـــن من يتحدثها، فلو اأخذنا مثـــاال باأن املنهج يحتوي 
علـــى حـــدث ال يظهر فيه وجه املراأة متاما يف اأحـــد الدرو�ض، و تعر�ض املوؤلف لبع�ض 
املحظورات التي قد تربك الطالب االأجنبي، ل�شدم هذا االأخري و اأعر�ض عن تعلمها، 
ال�شيمـــا اأن هذه العادة ال متار�ض يف كل البلـــدان العربية واالإ�شالمية. لكن احلجاب 
�شيئـــا قد يكون اإيجابيـــا الأنه قد يعرب عن جانب من الثقافة التـــي تنفرد بها البلدان 
العربيـــة اأو البع�ض منها. بالن�شبة للغة العربية فالثقافات العربية واللهجات واللغات 
والديانـــات متعددة، فـــال ين�شح بربط اللغة بالديانات بـــل بالثقافات املتعددة الأنها 
لي�شـــت مت�شابهـــة وال متوافقة، فعندما يـــورد موؤلف املنهج م�شاهـــدا ت�شدم الطالب 
فهـــو ي�شاهم يف تنميـــط ال�شورة التي قد ياأتـــي الطالب االأجنبي بهـــا م�شبعا، لذلك 
تعـــد مناهج اللغات من اأخطر و�شائل التوا�شل؛ الأنها الباب االأول الذي ُيفتح للطالب 
االأجنبـــي، فـــاإن كان هذا الباب �شوداويا فهو بهذا قـــد اأكمل ال�شورة النمطية ب�شور 
واأمثلة حقيقية واإن كان املنهج منفتحا ومتعدد االألوان والثقافات العربية و االأجنبية 
فهـــو يكون م�شححـــا لهذه ال�شور التي ت�شدر عن و�شائـــل االأعالم و يكون قد اأجنز 

اإجنازا عظيما يف حتطيم هذه ال�شورة النمطية. 
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الخاتمة

يف هـــذه الدرا�شـــة وكمـــا اأ�شرنا اإليـــه يف مقدمتهـــا، فاإنها ركزت علـــى املناهج 
الدرا�شيـــة للغات احلية ال�شيمـــا التوا�شلية واحلدثية اللتـــان اأحدثتا قفزة كبرية يف 
جمـــال تعليم اللغـــات والتفافا يف م�شار التعليم تاركتـــان وراءهما ب�شكل غري مبا�شر 
التعليـــم بالو�شائـــط الكتابية البحتة والقواعـــد النحوية اإىل االنفتـــاح حول احلديث 
والتوا�شل مع اأن اللغة العربية هي لغة التوا�شل دون جدال يف ذلك اإال اأن من يرعونها 
مل يراعوا هذا اجلانب االإن�شاين والتوا�شلي للغة العربية. مل تعد اللغة العربية تعي�ض 
دموا  يف املنطقة العربية فقط بل عرب �شداها املحيطات وكرث متعلموها، اإال اأنهم �شُ
عند تعلمها بالطرق التي ُتعلم بها مما اأعطاهم انطباعا باأنها لغة على فرا�ض املوت  
فلم يجدوا يف اأ�شاليب التعلم ما يحاكي واقع ثقافة تعلمهم، فت�شوروا �شعوبتها عرب 
�شعوبة طـــرق تعلمها، مع اأنها تظل لغة �شهلة االكت�شاب ملن اأراد ذلك. فنت�شاءل بعد 
ذلـــك ما الذي اأعطى للغة العربية �شورة اللغة امليتة؟ هل تعدد لهجاتها؟ اأم حقيقية 
اأنها لغة �شعبة؟ اأم اأننا مل نعد نتحدثها ومل نعد نكتبها بالطريقة ال�شحيحة؟ اأم اأن 
طـــرق تعليمها مل تتفق مع طرق وثقافات التعليم احلديث الذي تربى عليه متعلموها 

اجلدد؟ 

يف هـــذه الدرا�شة و�شعنا بع�ض املقرتحات التي ا�شتيقت من التجربة الفرن�شية 
لتعلـــم اللغـــات العربية خ�شو�شا. لكننا مل نناق�ض �شوى الت�شـــاوؤل االأخري من امل�شكل 
االأكـــرب وهـــي مناهـــج التعليـــم التي ظلت جامـــدة منذ عهـــد �شيبويه و ابـــن ال�شراج 
والزجـــاج و الرمـــاين وابن جني حتـــى اليوم. مل يطراأ حقيقًة علـــى طرق تعليم اللغة 
العربية الكثري من التحديث ومل يهتم الباحثون كثريا بهذا املجال من البحوث مع اأن 
اللغـــة العربية ت�شهـــد طلبا ال مثيل بتعلمها حتى و اإن اأ�شهمت التجربة الفرن�شية حلد 
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كبري يف النهو�ض بها و اللحاق بالركب اإال اأن رعاتها ظلوا يف عزلة من هذا كله. نعم 
هنـــاك الكثري من البحوث العلمية املن�شورة يف اأهـــم املوؤ�ش�شات وال�شروح الفرن�شية 
كاملعهد العايل لدرا�شات علوم ال�شـــرق وجامعة ال�شوربون التي تهتم بدرا�شة نحوها 
واأدبها لكن مل ن�شمع كثريا ببحوث علمية و مراكز بحث علمي و اأق�شام يف اجلامعات 
العربيـــة لتعليم العربيـــة لغري الناطقني بها وطرق اإعـــداد املعلمني واملناهج والبحث 
و�شيا�شـــة اللغـــة ودرا�شات على اجلمهور الراغب يف تعلمهـــا، حتى اإن طرق الت�شجيع 
مل تتخـــط حاجز ال�شمت و قد يكون هنـــاك البع�ض ممن يهتمون بهذا ال�شاأن اإال اأن 

جهودهم تظل حماوالت فردية غري م�شموعة. 

اإن مناهج تعليم اللغة العربية هي النافذة االأوىل التي ت�شمح للطالب بالتعرف 
على اللغة والثقافة العربية، فاإن مل ت�شاهم املناهج يف تقدمي اللغة العربية يف اأح�شن 
�شـــورة لها فمن يـــا ع�شاه يفعل؟ بل اأنها �شاهمت يف ت�شويـــق تنميط ال�شورة للثقافة 
والدين وال�شعوب، لهذا فاملناهج لها دور كبري يف ت�شيري الثقافات و ن�شرها و حت�شني 
ال�شـــورة وحتطيـــم ال�شورة النمطية للغـــة العربية. اإن مل تتح هـــذه املناهج للطالب 

االأجنبي العثور على �شالته فاأين يا ع�شاه يجدها؟

 اإن ثقافات التعلم والتعليم ت�شكل ركيزة هامة يف ت�شهيل عملية التعليم، فثقافة 
التعليـــم ملن ي�شعـــى لتعلم العربيـــة يف فرن�شا ال تتنا�شـــب مع ثقافـــة واأ�شاليب اإعداد 
املناهـــج العربية املعدة يف بع�ض البلدان العربية، فهذه االأخرية تبدو وكاأنها ال تفرق 
بـــني من يتحدثهـــا ومن ال يتحدثها، وطرق تعليمها ال حتاكـــي ثقافات متعلموها، لذا 

تبدو غريبة دون هوية تلك اللغة العربية التي مل تعد ترى من يراعيها. 

مل نتطـــرق يف هذه الدرا�شة مل�شائـــل عديدة، بل كر�شناها ل�شـــرح وتبني ماهية 
االأدوات املهنيـــة والعلميـــة والنظرية والتطبيقية التي ميكـــن اإدخالها على االأ�شاليب 
والو�شائـــط القدميـــة وكيفيـــة حتديثهـــا لتتنا�شب مع واقـــع التعليم احلديـــث والذي 
تبنتـــه اأوروبـــا وغريها مـــن الدول يف تعليم لغاتهـــا، فلم ناأت مثال علـــى ذكر التعليم 
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واملناهج الرقمية احلديثة واأثرها يف حت�شني نوعية التعليم ومل نتحدث عن التقنيات 
والدرا�شـــات واخلطـــط التـــي ت�شبق اإعـــداد املناهـــج  ومل نناق�ض اأنـــواع املتعلمني وال 
اأ�شولهم وال دواعي تعلمهم لها وال اأعمارهم وال م�شتوياتهم التعليمية ومل نتطرق اإىل 
التماريـــن واالأن�شطة وال اإىل اأنواع الوثائـــق احلقيقية التي ت�شتعمل وكيفية ا�شتغاللها 
وال اإىل م�شكلـــة تعدد اللهجات و كيفية حل هذه امل�شكلة يف املناهج ومل ناأت على ذكر 
التقييـــم وال امل�شتويـــات وال ال�شواهد، بل اكتفينا بالرتكيز علـــى اأول خطوة ت�شبق كل 
هـــذا كله وهي النظرية التي �شيتبناها املنهج يف تعليم اللغة العربية احلديثة و تنمية 

القدرات واملهارات عند الطلبة وفقا لنظريات التوا�شل. 
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ملخص

حتـــاول هذه الدرا�شة اأن تفيـــد من االإطار املرجعي االأوروبـــي امل�شرتك بو�شفه 
مرجعـــًا معتـــربًا يف تعليم اللغات االأجنبية وتعلمها علـــى م�شتوى االحتاد االأوروبي يف 
تطوير م�شمار تعليم العربية للناطقني بغريها يف جماالت �شتى، ميكن اإيجازها فيما 
يلي: حتديد امل�شتويات اللغوية للغة العربية بح�شب االإطار املرجعي االأوروبي امل�شرتك، 
وتطويـــر مبادئ تعليم اللغة وتعلمهـــا، وتوظيف االإطار املرجعي االأوروبي امل�شرتك يف 
و�شـــع االأهداف اللغوية العامة واخلا�شة للربامـــج اللغوية، وتوظيف االإطار املرجعي 
يف و�شع املناهج واخلطط الدرا�شية، وكذلك احلال يف الف�شول الدرا�شية من حيث: 
التعليـــم والتخطيط للدرو�ض، وتوظيفه كذلك يف و�شع االختبارات والتقييم، وتطوير 

املعلمني وتنميتهم مهنيًا.
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توطئة

يـــروم هـــذا البحث ت�شليـــط االأ�شواء على االإطـــار املرجعـــي االأوروبي امل�شرتك 
لتعليـــم اللغات االأجنبية بو�شفه مرجعًا مهمـــًا يف التخطيط اللغوي ب�شكل عام وتعّلم 
اللغات االأجنبية ب�شكل خا�ض وتعليمها، كما يوّفر ت�شورًا وا�شحًا جلّيًا لتطوير خطط 
اللغة وو�شع �شلٍم للم�شتويات، ف�شاًل عن تقدميه روؤية عامة �شاملة يف اإدارة الربامج 
التعليميـــة للغـــات االأجنبيـــة، كما يوفر مبـــادئ توجيهيـــة لو�شع املناهـــج الدرا�شية، 
ويتعر�ـــض لو�شائـــل القيا�ض والتقـــومي احلديثة املختلفـــة، ويتعر�ـــض ال�شرتاتيجيات 
تعّلـــم اللغة وتعليمها الفعالة، ويناق�ض اأهم الن�شاطات اللغوية والتدريبات االت�شالية 
التـــي حتقق الكفاءة اللغوية يف اأ�شرع الطـــرق، واأقل وقت، وهو يف الوقت ذاته مرجع 
الإداريـــي مدار�ض اللغات واالأكادمييني واملدر�شني والّدار�شني على حدٍّ �شواء، وي�شف 
الكفايات الالزمة لالت�شـــال واأنواعها، ويوفر روؤية للمهارات واملعارف ذات العالقة 
بعمليـــة التعّلم والتعليـــم، وي�شاوي بني اللغات والثقافـــات، وهو جمال خ�شب للبحث 

والدرا�شة، ومرجع لتاأهيل معلمي اللغة البارعني وتطوير مهاراتهم.

تعـــود ن�شـــاأة االإطار املرجعـــي االأوروبـــي امل�شـــرتك اإىل عـــام 1992 يف اتفاقية 
ما�شرتيخت، واتفاقية اأم�شرتدام 1997.

ولعل الهدف االأ�شا�ـــض لالإطار املرجعي االأوروبي هو اإن�شاء ف�شاء تربوي موحد 
الأوروبـــا عرب تطويـــر املهارات االت�شاليـــة/ التوا�شليـــة لالأوربيني، عـــرب و�شع �شلم 
وا�شـــح و�شفـــاف للم�شتويات اللغوية التي انتهى االإطـــار االأوروبي من و�شعها يف �شتة 
م�شتويات، A1 وA2 وB1 وB1 وC1 وC1، وهو �شّلم ثالثي مزدوج، مبعنى اأنه يق�شم 
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الكفايـــات التوا�شلية اللغوية اإىل ثالثة م�شتويات رئي�شية: مبتدئ ومتو�شط ومتقدم، 
وينق�شـــم كل م�شتـــوى بدوره اإىل م�شتويـــني، وبالتايل يقع متحدثـــو اأي لغة كانت على 
مـــدرج لغوي يتكون من �شتة م�شتويات تقابل تلـــك امل�شتويات ال�شتة العليا، ويعد هذا 
االإطـــار املرجع الوحيد لكل الـــدول االأوروبية فيما يتعلق بتعليم اللغات االأجنبية. وهو 
يف النهايـــة اأداة و�شفيـــة مرنة تف�شـــح املجال لكل دولـــة االختيار بح�شـــب �شياقاتها 
اللغوية والثقافية لكنها يف النهاية تعمل وفق اإطار عام يجمع كل االأوروبيني يف بوتقة 
واحـــدة، فاملنهجيـــة وامل�شطلحات م�شرتكة، والتطبيقات قـــد تختلف، وال�شلم واحد 

لكل العاملني يف امليدان اللغوي.

يف �شوء ما �شبق يحاول هذا البحث اال�شتفادة من االإطار املرجعي االأوروبي يف 
تطوير تعليم العربية للناطقني بغريها وخ�شو�شًا يف املجاالت التالية:

• حتديد امل�شتويات اللغوية بح�شب االإطار املرجعي االأوروبي امل�شرتك.	
• تطويـــر مبـــادئ تعليـــم اللغة وتعلمهـــا يف �شـــوء االإطار املرجعـــي االأوروبي 	

امل�شرتك.
• توظيـــف االإطـــار املرجعـــي االأوروبي امل�شـــرتك يف و�شع االأهـــداف اللغوية 	

العامة واخلا�شة.
• توظيـــف االإطار املرجعـــي االأوروبي امل�شـــرتك يف و�شـــع املناهج واخلطط 	

الدرا�شية.
• توظيـــف االإطار املرجعي االأوروبي امل�شرتك يف الف�شول الدرا�شية: التعليم 	

والتخطيط للدرو�ض.
• توظيف االإطار املرجعي االأوروبي امل�شرتك يف و�شع االختبارات والتقييم.	
• االإطار املرجعي االأوروبي امل�شرتك وتطوير املعلمني وتنميتهم مهنيا.	

اآملـــني اأن ي�شكل ذلك اللبنة االأوىل يف اأن يكون لدينا اإطار مرجعي عربي يوحد 
اجلهود، وين�شق االأعمال، ويحقق االآمال.
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المبحث األول

 ما هو الإطار املرجعي الأوروبي امل�شرتك؟

يوفـــر االإطـــار االأوروبي املرجعـــي امل�شـــرتك)1( قاعدة م�شرتكـــة لتطوير برامج 
اللغات احلية، مـــن حيث الروؤية والفل�شفة، واالأهداف اللغويـــة، واملناهج الدرا�شية، 
وطرائـــق التدري�ض، واالختبارات، وعمليات التقييم، اإلـــخ يف اأوروبا الكربى. وي�شرح 
قـــدر امل�شتطـــاع ب�شكل متكامـــل ما يجب على متعلمـــي لغة ما تعلمه لكـــي ي�شتخدموه 
بهدف االت�شال والتوا�شل، كما ي�شف املعارف و املهارات التي يجب عليهم اكت�شابها 
نـــوا �شلوكا لغويا فّعاال. الو�شف ي�شمل كذلـــك ال�شياق الثقايف الذي يدعم اللغة.  ليكوِّ
و اأخـــريا ولي�ض اآخرًا، االإطار االأوروبي يحدد م�شتويات الكفاءة التي متكن من قيا�ض 

تقدم املتعلم يف كل مرحلة تعّلم ويف اأي حلظة من احلياة.

لقد اأِعّد االإطـــار االأوروبي املرجعي امل�شرتك لتجـــاوز �شعوبات الفهم واالإفهام 
واالت�شـــال والتوا�شـــل التـــي يواجهها املخت�شـــون يف اللغات احلية التـــي تنتج غالبًا 
عـــن الفرق بـــني االأنظمة التعليميـــة. و االإطار مينـــح اأدواٍت مهمًة الإداريـــي التعليم، 
ومل�شممـــي الربامج، وللمعلمني وملدربيهم، وللجان االختبارات وغريهم. . . ليفكروا 
يف تطبيقاتهـــم املعتـــادة من اأجل حتديد جهودهـــم و تن�شيقها و�شمـــان ا�شتجابتهم 

لالحتياجات الفعلية للمتعلمني املكلفني بهم)2(.

يرفـــع االإطـــار االأوروبي مـــن �شفافية الدرو�ـــض، والربامج، واملوؤهـــالت، وذلك 

 Council of Europe (2001). The Common European Framework of:انظـــر  (1(
References for Languages:�ض 1 وما بعدها.

Principles of Good Practice Oc- :Using the CEFR :انظر ملزيد من املعلومات  (2(
tober 2011, University of Cambridge. �ض 4 وما بعدها.
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لو�شعـــه لقاعـــدة م�شرتكة الأو�شـــاف وا�شحٍة لالأهـــداف، و للمحتويـــات و للمناهج، 
م�شجعا بذلك التعاون الدويل يف جمال تعليمية اللغات احلية. كما اأن اإعطاء معايري 
مو�شوعية لو�شف الكفاءة اللغوية �شي�شهل االعرتاف املتبادل باملوؤهالت املح�شلة يف 

�شياقات تعلم خمتلفة؛ و بالتايل �شي�شري يف اجتاه احلركية )التنقل( داخل اأوروبا.

اإن اختيـــار االإطار االأوروبي بالتاأكيد يعد خطـــوة جريئة ملعاجلة التعقيد الكبري 
للغـــة االإن�شـــان ومـــا ينتـــج يف اأثنـــاء تعلمها مـــن م�شكالت نف�شيـــة و تعليميـــة كبرية. 
فاالت�شال ي�شـــع كل الكائن الب�شري يف املحك. الكفاءات التي مت عزلها و ت�شنيفها 
يف الفقرات التالية تندمج بطريقة معقدة لتجعل من كل �شخ�ض كائنا فريدا. و الأن 
كل فرد هو مبثابة فاعل اجتماعي، فاإنه يقيم عالقات مع عدد متزايد با�شتمرار من 

املجموعات االجتماعية التي تتداخل فيما بينها التي جميعها تتحدد بهوية واحدة.

و يف اإطار النهج متعدد الثقافات يظل الهدف االأ�شا�شي لتعليم اللغات احلية تعزيز 
التنميــــة املتوازنــــة ل�شخ�شية املتعلم و لهويتــــه؛ ردا على التجربة الغرييــــة يف جمال اللغة 
والثقافــــة. و االأمر يرجــــع للمعلمني و املتعلمني اأنف�شهم يف بناء �شخ�شية �شليمة و متوازنة 
انطالقــــا من العنا�شــــر املتنوعة التي �شتدخــــل يف تكوينها. يف احلقيقــــة يت�شمن االإطار 
املرجعــــي و�شفــــا ملوؤهالت جزئية تتنا�شب مع معرفة حمدودة للغــــة على �شبيل املثال، اإذا 
كان االأمــــر يتعلق بالفهم و لي�ض بالتحدث، اأو عندما يكون الوقت املتاح لتعلم لغة ثالثة اأو 
رابعة حمدودا ويكون من املمكن حتقيق نتائج اأكرث مردودية، وذلك با�شتهداف، التعرف 
على اللغة عو�شًا عن املهارات املبنية على الذاكرة. اإن االعرتاف الر�شمي بهذا النوع من 
القدرات �شي�شاعد يف تعزيز تعدد اللغات بتعلم عدد كبري و متنوع من اللغات االأوروبية.

  اإنـــه باخت�شـــار مرجع لعمليـــات التعلـــم، والتعليـــم، والتقومي، باأكـــرب فاعلية 
ممكنـــة)1(، �شواء اأكنتـــم متعلمني اأم ممار�شـــني لتعليم اللغـــات اأو تقوميها. كما اأنه 

Panteia: Simon Broek, Inge van den Ende (2013).THE IMPLEMENTA-:انظـــر  (1(
TION OF THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK FOR LANGUAG-

ES IN EUROPEAN EDUCATION SYSTEMS. Europuen Parlement
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يجيب عن عدد جيد من الت�شاوؤالت حول عمليات اكت�شاب اللغة الثانية)1(:

ي�شجـــع املمار�شني يف جمال اللغـــات احلية، اأيا كانـــوا على طرح جمموعة . 1
معينة من االأ�شئلة، ومن اأبرزها:

• ماذا نفعل بالتحديد يف اأثناء توا�شل �شفوي اأو كتابي مع االآخر؟	
• ننا من الت�شرف هكذا؟	 ما الذي ميكِّ
• ما هو القدر الالزم من التعلم عندما نحاول ا�شتخدام لغة جديدة؟	
• كيـــف نحـــدد اأهدافنا و ن�شجـــل تقدمنا بـــني اجلهل التـــام و االإتقان 	

الفعال للغة االأجنبية؟
• كيف جتري عملية تعلم اللغة؟	
• ما العمل مل�شاعدة االأ�شخا�ض على التعلم االأف�شل للغة ما؟	

ي�شهل تبادل املعلومات بني املمار�شني و املتعلمني.. 2
التعـــرف علـــى املبـــادئ االأ�شا�شيـــة لعملية تعلم اللغـــة وتعليمهـــا وا�شتكناه . 3

نتائجها العملية، مما يقت�شي االإجابة على اأ�شئلة مثل:
ما الذي �شيكون املتعلم بحاجة لفعله باللغة؟. 4
مـــا الـــذي يحتاج لتعلمـــه ليكون قـــادرا علـــى ا�شتخـــدام اللغة لبلـــوغ هذه . 5

االأهداف؟
ما الذي يدفعه اإىل الرغبة يف التعلم؟. 6
من هو املتعلم: �شنه و جن�شه، و�شطه االجتماعي و م�شتواه التعليمي؟. 7
ما هي معرفة املعلم، و مهارته و خربته التي عليه التعامل معها؟. 8
اإىل اأي حـــد يتاح له الولـــوج للمناهج الدرا�شية والكتـــب املرجعية: نحو، و . 9

معاجـــم، اإلـــخ و الو�شائل ال�شمعيـــة الب�شرية و احلا�شوبيـــة: مواد و برامج 
تعليمية؟

Krashen, S.(1982( Principles and Practice in Second Language Acquisi- :انظـــر  (1(
tion. New York: Pergamon Press
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كم هو الوقت الذي ميكنه تخ�شي�شه، اأو الذي يرغب يف تخ�شي�شه اأو هو . 10
قادر على تخ�شي�شه لتعلم لغة ما؟ )1(

وي�شتند االإطار املرجعي االأوروبي على ثالثة مبادئ اأعلنتها جلنة وزراء جمل�ض 
اأوروب)2(:

• الأول: اإّن الرتاث الغني اللغوي والثقايف يف اأوروبا ي�شكل م�شدرا م�شرتكا 	
مـــًا يجب املحافظة عليه وتطويره، ومـــن ال�شروري بذل جهود كبرية يف  قيِّ
جمـــال التعليم، لي�شبح هذا التنـــوع م�شدرًا لالإثـــراء وللتفاهم امل�شرتك 

بدال من اأن يكون عقبة يف التوا�شل.

• الث��اين: اإّن املعرفـــة االأف�شـــل باللغـــات احليـــة االأوروبيـــة ت�شهـــل عمليات 	
التوا�شـــل و التبادل بـــني االأوروبيني ذوي اللغات املختلفـــة، و بالتايل، اإىل 
ت�شجيـــع التنقـــل و التفاهـــم امل�شـــرتك والتعـــاون يف اأوروبـــا والق�شاء على 

االأحكام امل�شبقة و التمييز.

• الثال��ث: اإّن اعتماد الـــدول االأع�شاء على �شيا�شـــة وطنية واحدة يف جمال 	
تعليم اللغات احلية وتعّلمها اأو تطويرها، �شيمكنها من الو�شول اإىل توافق 
كبري على م�شتوى اأوروبا بف�شل اإجراءات هدفها تعاوٌن م�شتمر فيما بينهم 

و تن�شيٌق دائم ل�شيا�شاتها.

(1( ((Council of Europe (2001). The Common European Framework of 
References for Languages:

 Neus Figueras (2012). The impact of the CEFR, Oxford University :انظر  (2(
Press
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المبحث الثاني

نبذة تاريخية عن الإطار املرجعي الأوروبي امل�شرتك

مت تاأ�شي�ـــض جمل�ـــض اأوربـــا يف اخلام�ـــض ع�شـــر من اأيـــار عـــام 1949م من قبل 
االأع�شـــاء الع�شـــرة املوؤ�ش�شـــني، ومتثل تلـــك الدول نـــواة االحتاد االأوروبـــي يف �شكله 
الراهن، وتبلغ عدد الـــدول االأع�شاء االآن يف االحتاد االأوروبي 43 دولة اأوروبية))1((، 
وت�شتطيع اأي دولة يف القارة االأوروبية االن�شمام اإىل االحتاد يف حال قبلت بالقوانني 
واملبـــادئ االأ�شا�شية للحريـــة التي و�شعها االحتاد. وللمجل�ض كمـــا هو معلوم اأهداف 
�شيا�شية واقت�شادية واجتماعيـــة وثقافية ولغوية، وما يعنينا هو اجلانب اللغوي عرب 
توفـــري بع�ض االأفـــكار والتوجهات التي ترثي عملية التعّلـــم والتعلم وخا�شة يف جمال 
اللغات احلية، حماوال ت�شليط ال�شوء على التعليم املتمحور على الطالب الذي يدمج 
االأهـــداف واملحتـــوى وعملية التعّلـــم والتعليم والتقـــومي يف عملية واحـــدة متجان�شة 

تكاملية ت�شتند اإىل مبادئ االحتاد العظمى.

ويف ظـــل هذا الو�شع يوؤمن االحتاد بالتعددية اللغوية بح�شب ما تق�شيه ظروف 
الزمـــان واملكان، فرمبا ميـــر ال�شخ�ض الواحـــد يف اليوم الواحد بعـــدة دول اأوروبية 
تتكلـــم لغـــات خمتلفـــة، علمًا باأن االحتـــاد ال يرمي اإىل اإلغـــاء اأو حتييـــد اأو الت�شييق 
علـــى الهويات املجتمعية والتجمعـــات الثقافية، واملكونات الب�شريـــة اجلمعية، للدول 
االأع�شـــاء وجالياتها، لذلك يحاول االإطار االأوروبي توحيد االأطر التي ميكن التعامل 

(1( ((http//:en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_
Reference_for_Languagesو   Council of Europe (2001). The Com-
mon European Framework of References for Languages:و  Bonnet G. 
(2007). The CEFR and education policies in Europe. The Modern Lan-
guage Journal 91/4: 669-672.
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بهـــا مع هـــذا الواقع وتي�شريه وتذليل ال�شعاب اأمامه، وممـــا يرمي اإليه جعل النظام 
التعليمـــي عمومًا وتعليم اللغات االأجنبيـــة خ�شو�شًا يت�شم باملرونـــة والتنظيم االأمر 

الذي �شي�شاعد �شاكني االحتاد على الفهم واالإفهام واالت�شال والتوا�شل.

  وعليـــه ت�شكلت اإرها�شات االإطار املرجعي االأوروبي امل�شرتك بناء على مبادرة 
مـــن احلكومـــة االحتادية ال�شوي�شرية التـــي دعت اإىل عقد حلقـــة نقا�شية للحكومات 
الدوليـــة يف �شوي�شرا يف نوفمرب 1991 حول "ال�شفافيـــة واملالءمة يف تعلم اللغات يف 

اأوروبا: االأهداف والتقومي واالعتماد" و قد خل�شت الندوة اإىل النتائج التالية)1(:

يجـــب اال�شتمـــرار يف تكثيـــف تعلم اللغـــات وتعليمهـــا يف الـــدول االأع�شاء . 1
لت�شهيـــل وت�شجيـــع تنقل اأكرب، وحتقيـــق ات�شال دويل اأكـــرث فعالية يحرتم 
التنـــوع الثقـــايف والهويات االإثنية، وولـــوٍج اأح�شـــن اإىل املعلومة، ومل�شاعفة 

التبادالت بني االأفراد، وحت�شني عالقات العمل والتفاهم املتبادل. 

يجب اأن تكون عملية تعلم اللغات عملية م�شتمرة مدى احلياة لتحقيق هذه . 2
االأهداف، وينبغـــي الت�شجيع عليها وت�شهيلها على امتداد النظام التعليمي 

االأوروبي، من مرحلة ما قبل املدر�شة اإىل التعليم العايل. 

الت�شجيع على تطوير اإطاٍر مرجعي اأوروبي لتعلم اللغات يف جميع امل�شتويات . 3
بهدف:
•  ت�شجيع التعاون وت�شهيله بني املوؤ�ش�شات التعليمية يف خمتلف البلدان.	
• تر�شيخ االعرتاف املتبادل باملوؤهالت اللغوية على قاعدة جيدة.	
• م�شاعـــدة املتعلمني و املدر�شني و منتجـــي الربامج الدرا�شية و هيئات 	

الت�شديق و مديري التعليم على حتديد جهودهم و تن�شيقها.

 Council of Europe (2001). The Common European Framework of :انظر  (1(
References for Languages: Learning, Teaching, Assessment. �ض 11.
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   وتعود الن�شاأة احلقيقية لهذا االإطار )االإطار املرجعي االأوروبي امل�شرتك( اإىل 
عام 1992 يف اتفاقيـــة ما�شرتيخت، واتفاقية اأم�شرتدام 1997 حني تداعى ع�شرات 
الل�شانيـــني وال�شيا�شيني لالهتمام مب�شاألة التعددية اللغوية االأوروبية، وتوفري املناهج 
ال�شروريـــة التـــي حتقق ذلك، وتاأهيل املدر�شني القادريـــن على اإبالغ الطالب لذلك 
امل�شتوى، وذلك مل�شاعدة كل قاطني تلك الدول على اكت�شاب م�شتوى جيد من املهارات 
اللغوية لتمكن اجلميع من اال�شتفادة من االإمكانات التفاعلية وحرية العبور واحلركة 
والعمـــل يف قـــارة اأوربا. فالعوملة فر�شـــت نف�شها على اأوربا كما فعلـــت يف �شائر دول 
العامل حيـــث اأ�شحت اللغة الو�شيلة الفعالة للرتابـــط االجتماعي واالندماج الثقايف، 
لكـــن االعتماد النهائي والر�شمـــي لالإطار كان يف 2001 وهي ال�شنة االأوروبية للغات، 
وقد ُن�شر بلغتني يف بادئ االأمر باللغة االإجنليزية من مطبعة كامربج، والفرن�شية من 

مطبعة ديدييه، وهو االآن من�شور يف اأكرث من اأربعني لغة)1(.

واالإطـــار االأوروبي لي�ض �شيا�شة بحتـــه يف حد ذاته مبفهومها احلايل قدر ما هو 
مرجـــع تاأملي توا�شلي حـــول كل ما يخ�ض اللغة من مفاهيـــم اأبرزها عمليات التعّلم 

والتعليم والتقييم، اإنه تاأمل وات�شال وتوا�شل حول كل املفاهيم ال�شفية.

(1( Council of Europe (2005(. Survey on the use of the Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR(: Syn-
thesis of results. Retrieved 8 November, 2007ص 11 وما بعدها؟ :
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المبحث الثالث

كيف نتعامل مع الإطار املرجعي الأوروبي امل�شرتك؟

يعـــد االإطار االأوروبي امل�شـــرتك دلياًل ومرجعـــًا وم�شدرًا ثريًا وغنيـــًا ومتنوعًا 
للعاملـــني يف م�شمـــار تعّلم اللغـــات االأجنبية وتعليمهـــا على م�شتويـــات متعددة، من 
الدار�شـــني، اإىل املدر�شـــني، ووا�شعي الربامـــج واملناهج واملـــواد التعليمية، ومقيمي 

الربامج اللغوية ومنظريها.

وينمـــاز باأنه ا�شتنـــد يف فل�شفته وروؤيته اإىل ركنني مهمـــني يف حقل تعّلم اللغات 
االأجنبيـــة وتعليمهـــا، اأال وهما نتائج اأبحـــاث درا�شات تعّلم اللغـــات الثانية املختلفة، 
واأهـــم االأ�شاليـــب والتجارب الناجحـــة التي خا�شهـــا املعلمون والدار�شـــون على حٍد 
�شـــواء، ف�شـــاًل عن اال�شتئنا�ض مبا و�شعته االأمم االأخرى مـــن اأدلة ومراجع يف تعليم 
اللغـــات االأجنبية وتعلّمها وال�شيما معايري املجل�ـــض االأمريكي لتعليم اللغات االأجنبية 

.ACTFL

ويقـــوم االإطـــار على تنميـــة الوعي وزيادتـــه، خا�شة اأنه يت�شـــم ب�شفات ال تكاد 
يت�شف بها نظام اأو اإطار اأو مرجع اآخر، ومن ذلك اأن االإطار ُيَعُد))1((:

• مرجعًا و�شفيًا ال توجيهيًا.	
• موردًا �شاماًل ال انتقائيا.	
• �شفافًا ال غمو�ض وال لب�ض فيه.	

انظر:  (1(
 Ministry of Education, Canada (2013( A Guide to Using the Common 

Framework of Reference (CFR( with Learners of English as an 
Additional Language.
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• ملتحمًا مندغمًا ال متعار�شًا.	
• متعدد الوجوه والو�شائل واالأغرا�ض.	
• منفتحًا وديناميكّيًا.	
• غري منغلق فكريًا.	
• �شهل اال�شتخدام لي�ض معّقدًا.	

وميكـــن اأن نلخ�ـــض اأن االإطـــار يجمـــع يف ثناياه توليفـــة من املبـــادئ الوظيفية 
والتوا�شلية والتفاعلية.
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المبحث الرابع

امل�شتويات اللغوية بح�شب الإطار املرجعي الأوروبي امل�شرتك

تعـــّد م�شاألة توزيـــع الدار�شني على م�شتويات لغوية مـــن امل�شائل التي دار حولها 
نقا�ـــض طويل، وما زالت يف كثري من البـــالد والربامج مو�شع بحث وتنظري وتاأ�شيل، 
ذلـــك اأن االتفـــاق على امل�شتويـــات اللغوية يعد اللبنة االأ�شا�شيـــة يف جناح اأي برنامج 
لغوي انغما�شي اأو غري انغما�شي، وهو الذي ي�شع جميع العاملني يف امليدان على نف�ض 
ال�شفحـــة، فتكون الروؤى وا�شحـــة، واخلطوات بينة، والتدابـــري �شلمية، والتقييمات 
بالتايل واقعية حقيقيـــة. والناظر يف امليدان يجد الفرق الكبري يف ت�شمية امل�شتويات 
وتوزيعها، فبع�شهم يرجعها اإىل ثالثة، واآخرين اإىل اأربعة، وبع�شهم اإىل خم�شة، بل 
لقـــد و�شلت اإىل اثني ع�شـــر م�شتوى، ورمبا اأقل من ذلك ورمبـــا اأكرث، واخلطورة يف 
هكذا و�شع هو حتديد االأهداف التي نروم حتقيقها يف كل م�شتوى درا�شي، فاختالط 
امل�شتويات واختالف الروؤى بينها ي�شيع على الدار�شني واملدر�شني و�شع ت�شور وا�شح 
لالأهـــداف التـــي ينبغي حتقيقهـــا يف الربامج اللغويـــة. فاأول ما حتتـــاج اإليه العربية 
حتديـــد املـــدرج اللغوي للناطقـــني بالعربيـــة اأواًل وتطبيق ذلك علـــى دار�شي العربية 
مـــن الناطقني بغـــري العربية. واملتابـــع ملا يـــدور يف اأروقة معاهد العربيـــة للناطقني 
بغريها يجد االختالف ال�شا�شع والبون الكبري يف و�شع امل�شتويات واأهدافها وبالتايل 
مفرداتهـــا وتراكيبها اللغوية، وكل ذلك قد يتعار�ض مع ما وفرته لنا اأبحاث جماالت 
علم اللغة النف�شي واالجتماعي والل�شانيات الرتبوية ونظريات اكت�شاب اللغة الثانية.

وخروجـــًا مـــن هذه االأزمة، وهـــذه املع�شلـــة اأرى اأن نعتمد علـــى تق�شيم االإطار 
االأوروبـــي املرجعي امل�شرتك حلني يقدر اهلل للعربية رجـــااًل ي�شعون مثل هذا املرجع 
بروؤية وب�شرية ومرجعية عربية بحتة. ومن خالل جتربتي النظرية البحثية والعملية 
التدري�شيـــة وجـــدت اأن تبني هذا االإطـــار يف تعليم العربية للناطقـــني بغريها يحقق 
نتائـــج اإيجابية جمة، منها توحيد اجلهود، وحتقيق اأف�شـــل النتائج التي يرغب فيها 
القائمون على الربامـــج اأو الدار�شون اأنف�شهم؛ الأن هذا املرجع �شيوفر لهوؤالء جميعًا 
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املرجعية من األف ما يحتاجه الدار�ض واملدر�ض اإىل يائه.

ق�شم االإطار املرجعي االأوروبي ناطق اللغة اأيًا كان اإىل �شتة م�شتويات)1(، ينتمي 
كل م�شتويني منها اإىل م�شتوى رئي�شي، هي امل�شتوى املبتدئ: االأول والثاين، وامل�شتوى 
املتو�شـــط: الثالـــث والرابع، وامل�شتوى املتقـــدم: اخلام�ض وال�شاد�ـــض. ومما تنماز به 
هـــذه امل�شتويـــات التو�شيفات الدقيقـــة التي و�شعت قبالة كل م�شتـــوى من امل�شتويات 

املختلفة، وهي على النحو التايل: اإيجازًا ثم تف�شياًل:

• امل�شتوى التمهيدي اأو الكفاءة التمهيدية.	  A1

• امل�شتوى املتو�شط اأو م�شتوى البقاء.	  A2

• م�شتوى العتبة	  B1

امل�شتوى املتقدم اأو العملي.  B2 	•
• امل�شتوى امل�شتقل اأو م�شتوى الكفاءة العملية	  C1

• م�شتوى االإتقان اأو التمكن.	  C2

وهـــذه التو�شيفـــات التي و�شعهـــا وا�شعو االإطـــار املرجعي االأوروبـــي امل�شرتك 
للمهارات امل�شرتكة)2(: 

North (2014). The CEFR in Practice,  Cambridge Univer-  Brian انظـــر:   (1(
 Council of Europe (2001). The Common Europeanوsity Press; 1 edition
.Framework of References for Languages:Learning, Teaching, Assessment
(2( Council of Europe )2001(. The Common European Framework 

of References for Languages:Learning، Teaching، Assessment.

ABC
م�ستخدم خبرم�ستخدم م�ستقلم�ستخدم مبتدئ

A1A2B1B2C1C2
التمكنامل�ستقلاملتقدمالعتبةمت��سطمتهيدي
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اأ1
A1

جدًا  ب�شيطة  وتعابري  يومية  �شائعة  تعابري  يفهم  اأن  ي�شتطيع 
كما  للدار�ض.  امللمو�شة  احلاجات  حتقيق  بهدف  وي�شتخدمها، 
تتعلق  اأ�شئلة  غريه  على  يطرح  واأن  غريه،  يقدم  اأن  على  يقدر 
بحاجاته، على �شبيل املثال: حول مكان اإقامته، وعالقاته، وحول 
ذاتها، وميكنه  االأ�شئلة  يجيب عن  اأن  وي�شتطيع  اإلخ.  ما ميلكه، 
ببطء  يتكلم  املخاطب  كان  اإذا  ب�شيط  ب�شكل  التوا�شل  كذلك 

وبو�شوح وتعاون. 
اأ2

A2
حول  ت�شتخدم  ما  غالبًا  وتعابري  تامة،  جمال  يفهم  اأن  يقدر 
جماالت مبا�شرة، وذات اأولوية للدار�ض، كاملعلومات ال�شخ�شية 
والعائلية الب�شيطة، وامل�شرتيات، واملحيط االأقرب، والعمل، كما 
ال  وعادية  ب�شيطة،  باأعمال  القيام  اأثناء  يف  التوا�شل  ي�شتطيع 
مو�شوعات  حول  للمعلومات  ومبا�شرًا  ب�شيطًا  تباداًل  اإال  حتتاج 
درا�شته  ب�شيطة  بو�شائل  ي�شف  اأن  وي�شتطيع  وعادية.  ماألوفة 
باحلاجيات  ترتبط  م�شائل  عن  يتحدث  واأن  املبا�شر،  وحميطه 

املبا�شرة. 
ب1
B1

قيا�شية  لغة  ا�شتخدام  لدى  االأ�شا�شية  االأمور  فهم  ي�شتطيع 
ووا�شحة، خا�شة اإذا كانت تت�شل باأمور اعتيادية يف العمل ويف 
اأمره يف  اأن يتدبر  اإلخ. وي�شتطيع  املدر�شة ويف الت�شلية والرتفيه 
اأغلب الظروف التي تواجهه يف ال�شفر اإىل البلدان التي ت�شتخدم 
مرتابطة  ب�شيطة  فكرة  تقدمي  ويقدر  امل�شتهدفة.  اللغة  فيها 
متما�شكة حول جماالت حتظى باهتمامه. ويقدر على اأن يتحدث 
اأن  اأو  هدفًا  اأو  اأمنية  ي�شف  واأن  حلم  اأو  جتربة  اأو  حدث  عن 

يتحدث باخت�شار عن اأ�شباب اأو �شرح م�شروع اأو فكرة. 
ب2
B2

ي�شتطيع فهم املحتوى االأ�شا�شي للمو�شوعات امللمو�شة والنظرية 
يف الن�شو�ض املعقدة ومن �شمن ذلك القيام مبناق�شة فنية يف 
وال�شهولة كما  العفوية  التوا�شل بدرجة من  تخ�ش�شه. وبو�شعه 
يف احلديث من اأحد املتكلمني بلغته االأم بدون ح�شول اأي توتر 
لكليهما، وبا�شتطاعته التعبري بو�شوح وبدقة حول ت�شكيلة كبرية 
ال�شاعة  ق�شايا  اأحد  حول  اخلا�ض  راأيه  واإبداء  املو�شوعات  من 

وتقدمي االإيجابيات وال�شلبيات ملختلف االإمكانيات. 
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ج1
C1

الطويلة  الن�شو�ض  من  متنوعًا  عددًا  يفهم  اأن  ي�شتطيع 
التعبري  ي�شتطيع  كما  ال�شمنية.  املعاين  بع�ض  وفهم  واملعقدة 
االألفاظ  عن  للبحث  احلاجة  اإظهار  وبدون  وعفوية  بطالقة 
يف  ومرنة  ناجحة  بطريقة  اللغة  ا�شتخدام  وميكنه  املنا�شبة، 
عن  التعبري  وي�شتطيع  واالأكادميية،  واملهنية  االجتماعية  حياته 
اإبراز  ميكنه  كما  �شل�شة  وبطريقة  بو�شوح  املعقدة  املو�شوعات 

�شيطرته على اأدوات تنظيم اخلطاب وت�شل�شله وتناغمه. 
ج2
C2

ي�شتطيع اأن يفهم بدون جهد يذكر تقريبًا كل ما يقراأه اأو ي�شمعه، 
من  واالأدلة  والرباهني  واحلجج  االأحداث  ذكر  اإعادة  وميكنه 
بطريقة  تلخي�شها  مع  وال�شفوية  املكتوبة  امل�شادر  خمتلف 
وبدقة  تامتني  وعفوية  بطالقة  التحدث  وبا�شتطاعته  منطقية، 

لغوية ذات درجة عالية. 

ولتحقيـــق اأكرب فائدة ممكنـــة يف م�شمار تعليم العربيـــة للناطقني بغريها اأرى 
االإفـــادة من �شّلم امل�شتويات الـــذي و�شعه االإطار املرجعـــي االأوروبي امل�شرتك، حول 
املهارات االإنتاجية واملهارات اال�شتقبالية، التي توؤكد على مفهوم التوا�شل واالت�شال 
ب�شكل كبري، �شواء اأكان يف �شكله ال�شفهي اأم املكتوب، ف�شاًل عن تف�شيل القول يف كل 
مهـــارة جزئية �شمن امل�شتويات الرئي�شية، وميكن عـــّد تلك باالأهداف اخلا�شة التي 
يرمي كل م�شتوى رئي�شـــي اإىل حتقيقها، وبالتايل فهي تعد مرجعًا ومر�شدًا للمدر�ض 
والدار�ـــض ووا�شع املنهج اأي�شـــًا، يف احلكم على مدى منا�شبة املنهـــج اأو االأن�شطة اأو 
املمار�شـــات التعليمـــة يف الغرفة ال�شفيـــة ب�شكل عام)1(. وبالتـــايل فاإنها تعد حمكًا من 
حمكات التقييم للدار�ض نف�شه وللمدر�ض، للدار�ض يف قيا�ض درجة تقدمه ولالأ�شتاذ يف 

حتويلها اإىل اإقدار الدار�ض اأو متكينه من تلك االأهداف اخلا�شة بكل م�شتوى فرعي.
�شّلم امل�شتويات الفرعية اال�شتقبالية)2(

 Margit KRAUSE-ONO (2010(. Introducing CEFR:ملزيد من املعلومات انظر  (1(
 ,into the Teaching of Foreign Languages

(2( Council of Europe )2001(. The Common European Framework 
of References for Languages:Learning، Teaching، Assessment.
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جت�����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي اأوروب�����ا 

املهارات

امل�شتوى

الكتابة املحادثة الفهم
الكتابة االإنتاج 

ال�شفهي
التفاعل
 ال�شفهي

القراءة اال�شتماع

اأ�شتطيع اأن اأكتب 
بطاقة بريدية عن 

االإجازة اأو بريدًا 
اإلكرتونيًا اأو ر�شالة 

ن�شية. واأ�شتطيع 
الكالم عن 

بع�ض التفا�شيل 
ال�شخ�شية 

عرب ال�شوؤال 
واجلواب كذكر 

ا�شمي وجن�شيتي 
وعنواين. 

اأ�شتطيع 
ا�شتخدام 

عبارات 
وجمل 

ب�شيطة 
لو�شف 

مكان 
اإقامتي 
والنا�ض 

الذين 
اأعرفهم. 

اأ�شتطيع التوا�شل 
ب�شكل مب�ّشط 

خا�شة اإذا املخاطب 
م�شتعدًا لتكرار 
كالمه واإعادة 
�شياغة بع�شه 

وتكراره ببطء، 
وم�شاعدتي يف 

�شياغة ما اأق�شده. 
واأ�شتطيع اأن اأطرح 

اأ�شئلة ب�شيطة 
حول ما اأرغب 

فيه واالإجابة عن 
االأ�شئلة ذاتها. 

اأ�شتطيع اأن 
اأفهم االأ�شماء 

ال�شائعة 
والكلمات 

واجلمل ال�شهلة 
جدًا واملتداول 
يف االإعالنات 

والدعايات 
ومل�شقات 

احلائط 
والن�شرات 
التجارية. 

اأ�شتطيع اأن 
اأفهم كلمات 

�شائعة وعبارات 
دارجة متعلقة 
بي اأو بعائلتي 

اأو باملحيط 
امللمو�ض 

واملبا�شر اإذا 
تكلم النا�ض 

ببطء وبو�شوح. 

1  A

املهارات

امل�شتوى
الكتابة املحادثة الفهم
الكتابة  االإنتاج

ال�شفهي
التفاعل
 ال�شفهي

القراءة اال�شتماع

 اأ�شتطيع
 كتابة ر�شائل
 ب�شيطة
 ومالحظات
 ق�شرية.
 كما اأ�شتطيع
 كتابة ر�شالة
 �شخ�شية
 ب�شيطة جدًا
 كر�شالًة
 �شكر على
 �شبيل املثال.

 اأ�شتطيع
 ا�شتخدام
 متوالية

 من اجلمل
 والتعبريات

 لو�شف حميطي
 وعائلتي

 واأنا�ض اآخرين
 وظروف حياتي

 ودار�شتي
 ون�شاطي املهني
 احلايل وحميط

 البيت ومكان
الدرا�شة.

 بو�شعي التوا�شل يف
 اأثناء تاأدية مهام
 ب�شيطة وعادية ال

 تتطلب �شوى تبادل
 معلومات �شهلة
 ومبا�شرة حول

 مو�شوعات واأن�شطة
 �شائعة. واأ�شتطيع
 القيام بحوارات
 ب�شيطة ق�شرية
 حتى واأن كنت ال

 اأ�شتطيع اال�شتمرار
 يف الفهم املتوا�شل
 مبا يكفي ملوا�شلة

احلوار.

 اأ�شتطيع قراءة
 ن�شو�ض ق�شرية

 و�شهلة جدًا
 وميكنني اإيجاد
 معلومة خا�شة

 متوقعة يف وثائق
 �شائعة اإعالنية
 وجتارية ويف

 قوائم الطعام
 واملواقيت

 واأ�شتطيع اأن
 اأفهم ر�شائل

 �شخ�شية ق�شرية
و�شهلة.

 اأ�شتطيع اأن
 اأفهم عبارات
 ومفردات �شائعة
 تتعلق باأموري
 اخلا�شة )�شوؤوين
 اخلا�شة وعائلتي
 وم�شرتياتي
 واملحيط القريب
 والعمل كاأمثلة(.
 واأ�شتطيع ا�شتيعاب
 فكرة االإعالنات
 والر�شائل ال�شهلة
 والوا�شحة.

A 2
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املهارات
الكتابةامل�شتوى املحادثة الفهم

الكتابة ال�شفهي االإنتاج القراءة ال�شفهيالتفاعل اال�شتماع

 اأ�شتطيع كتابة
 ن�ض ب�شيط

 ومتجان�ض حول
 مو�شوعات
 �شائعة اأو

 مو�شوعات
 دائرة اهتمامي

 ال�شخ�شي.
 وبو�شعي كتابة

 ر�شائل �شخ�شية
 لو�شف جتاربي
 وانطباعاتي.

 اأ�شتطيع التعبري
 بطريقة ب�شيطة
 واأ�شف التجارب

 واالأحداث
 واالأحالم واالأماين

 واالأهداف،
 واأ�شتطيع اأن اأقدم

 اآرائي م�شفوعة
 باالأ�شباب،

 واأ�شتطيع �شرد
 ق�شة اأو عقدة
 رواية، اأو عقدة
 كتاب اأو فيلم

 والتعبري عن ردود
 اأفعايل.

 اأ�شتطيع مواجهة
 اأغلب الظروف التي
 اأتعر�ض لها يف بيئة
 اللغة الهدف. كما
 اأ�شتطيع امل�شاركة
 يف املحادثة بدون
 ا�شتعداد م�شبق
 حول مو�شوعات
 �شائعة اأو ذات

 اهتمام �شخ�شي
 اأم متعلقة باحلياة

 اليومية )مثل العائلة
 والرتفيه والعمل

 وال�شفر واالأحداث
 اليومية(.

 اأ�شتطيع اأن
 اأفهم ن�شو�شًا
 ُكتبت اأ�شا�شًا
 بلغة عادية

 تتعلق بعملي
 كما اأ�شتطيع

 اأن اأفهم و�شف
 االأحداث
 والتعبري

 عن امل�شاعر
 واالأماين

 يف الر�شائل
 ال�شخ�شية.

 اأ�شتطيع اأن اأفهم
 االأفكار االأ�شا�شية عند
 ا�شتخدام لغة وا�شحة،

 حول مو�شوعات
 �شائعة تتعلق بالعمل
 واملدر�شة والت�شلية،
 اإلخ. كما اأ�شتطيع اأن
 اأفهم االأفكار الكبرية
 يف العديد من برامج
 االإذاعة والتلفزيون

 حول اأحداث ال�شاعة اأو
 يف جماالت اهتماماتي
 ال�شخ�شية واملهنية يف
 حال كان الكالم بطيئا

 ووا�شحًا.

B 1

املهارات
الكتابةامل�شتوى املحادثة الفهم

الكتابة االإنتاج
 ال�شفهي

التفاعل
ال�شفهي

القراءة اال�شتماع

 اأ�شتطيع كتابة
 ن�شو�ض وا�شحة

 بدرجة من التف�شيل
 حول جمموعة من

 املو�شوعات املرتبطة
 باهتماماتي.

 واأ�شتطيع كتابة
 مو�شوع اأو تقرير
 واإي�شال معلومة

 اأو عر�ض االأ�شباب
 املوؤيدة اأو املعار�شة
 الأحد االآراء. كما

 اأ�شتطيع كتابة
 ر�شائل تركز على
 التف�شري الذي اأراه
 �شخ�شيا لالأحداث

 والتجارب.

 اأ�شتطيع التحدث
 بطريقة وا�شحة

 ودقيقة حول
 جمموعة كبرية
 من املو�شوعات

 املتعلقة مبجاالت
 اهتمامي،

 واأ�شتطيع التعمق
 يف ذكر اأحد
 االآراء حول

 اأحد مو�شوعات
 ال�شاعة و�شرح

 اإيجابيات
 و�شلبيات
 املو�شوع.

 ميكنني
 التوا�شل

 بدرجة من
 العفوية

 وال�شهولة
 ت�شمح بالتفاعل

 الطبيعي
 مع متحدث
 اللغة االأم

 كما اأ�شتطيع
 امل�شاركة بقوة
 يف حمادثة يف
 ظروف �شائعة
 وتقدمي اأفكاري
 والدفاع عنها.

 اأ�شتطيع اأن
 اأقراأ املقاالت

 والتقارير
 حول الق�شايا

 املعا�شرة
 التي يتخذ

 كّتابها مواقف
 خا�شة اأو اآراء

 �شخ�شية،
 وباإمكاين
 فهم ن�ض
 اأدبي نرثي
 ع�شري.

 اأ�شتطيع اأن اأفهم
 حما�شرات

 وندوات وخطب
 طويلة نوعا ما
 وا�شتيعاب لغة
 معقدة اإذا كان
 املو�شوع معروفًا
 نوعا ما بالن�شبة
 يل. كما اأ�شتطيع
 اأن اأفهم اأغلب

 برامج التلفزيون
 حول اأحداث

 ال�شاعة واالأخبار
 وبو�شعي فهم

 اأغلب االأفالم.

B 2
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جت�����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي اأوروب�����ا 

املهارات
الكتابةامل�شتوى املحادثة الفهم

الكتابة القراءة ال�شفهيالتفاعل ال�شفهياالإنتاج اال�شتماع

 اأ�شتطيع الكتابة
 بو�شوح وتنظيم

 عن راأيي اخلا�ض.
 واأ�شتطيع الكتابة
 حول مو�شوعات

 معقدة يف مو�شوع اأو
 ر�شالة اأو تقرير مع

 الرتكيز على االأفكار
 التي اأراها مهمة.

 واأ�شتطيع ا�شتخدام
 االأ�شلوب املنا�شب

 لل�شخ�ض املخاَطب.

 اأ�شتطيع
 تقدمي تو�شيفات
 وا�شحة ودقيقة

 ملو�شوعات
 معقدة م�شمنًا
 اإياها حماور
 مرتبطة بها

 وذلك للتاأكيد
 على بع�ض

 النقاط واإنهاء
 حديثي ب�شفة

 منا�شبة.

 اأ�شتطيع التعبري
 بطالقة وعفوية دون
 احلاجة اإىل البحث

 عن كلماتي. وبو�شعي
 ا�شتخدام اللغة ب�شال�شة

 وفاعلية يف العالقات
 االجتماعية واملهنية.

 كما اأ�شتطيع التعبري عن
 اآرائي واأفكاري اخلا�شة

 بدقة وربط كالمي
بكالم من اأحتدث معهم

 اأ�شتطيع اأن
 اأفهم ن�شا حديثًا

 اأو اأدبيًا طويال
 ومعقدًا واأتذوق

 االأ�شاليب اللغوية
 املختلفة. واأ�شتطيع
 اأن اأفهم املقاالت

 املتخ�ش�شة
 والتعليمات الفنية
 الطويلة حتى واإن

 مل تكن متعلقة
 بتخ�ش�شي.

 اأ�شتطيع
 اأن اأفهم
 خطابًا

 طوياًل حتى
 لو كان دون

 تنظيم.
 اأ�شتطيع اأن
 اأفهم برامج
 التلفزيون
 واالأفالم
 ب�شهولة.

C 1

املهارات
الكتابةامل�شتوى املحادثة الفهم

الكتابة االإنتاج
 ال�شفهي

التفاعل
 ال�شفهي

القراءة اال�شتماع

 اأ�شتطيع اأن اأكتب
 مقالة وا�شحة

 باأ�شلوب منا�شب
 للمقام. واأ�شتطيع

 حترير ر�شائل
 وتقارير ومقاالت
 معقدة بطريقة
 وا�شحة متكن

 القارئ من ا�شتيعاب
 وفهما الأفكار

 الرئي�شية. واأ�شتطيع
 اأن اأخل�ض واأنقد

 كتابّيًا اأحد املوؤلفات
 املهنية واالأدبية.

 اأ�شتطيع
 اأن اأحتدث
 م�شتخدمًا
 الرباهني
 الوا�شحة
 وال�شل�شة
 باأ�شلوب
 ينا�شب

 املقام وبناء
 عر�ض منطقي

 وم�شاعدة
 م�شتمعيي

 على مالحظة
 النقاط

الرئي�شية.

 اأ�شتطيع امل�شاركة
 ب�شهولة يف كل

 اأنواع املحادثات اأو
 املناق�شات م�شتخدمًا

 امل�شطلحات
 والعبارات اخلا�شة
 وال�شائعة املنا�شبة

 للمو�شوع. واأ�شتطيع
 احلديث بطالقة

 والتعبري ال�شحيح عن
 املعاين الدقيقة ويف
 حال �شعرت بالعجز

 اأ�شتطيع اإ�شالح
 الو�شع مبهارة تخفي

 ما حدث.

 اأ�شتطيع اأن
 اأفهم بدون

 �شعوبة كل اأنواع
 الن�شو�ض واإن
 كانت جمازية

 اأو معقدة �شواء
 حول ال�شكل اأو
 امل�شمون، مثل

 كتيب التعليمات
 اأو املقال

 املتخ�ش�ض اأو
 الكتابات
 االأدبية.

 ال اأواجه
 اأي �شعوبة

 يف فهم اللغة
 ال�شفوية �شواء

 مبا�شرة اأو
 يف و�شائل
 االإعالم

 حتى لو كان
 الكالم �شريعا

 بعد التعود
 على اأي

 لهجة هوؤالء
 املتكلمني.

C 2
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امل�شتويات امل�شرتكة للكفاءة
�شلم التقييم الذاتي

متا�شكالتفاعلالطالقةالدقةاملجال
C2 يظهر مرونة

كبرية يف اإعادة 
�شياغة االأفكار 
باأ�شكال لغوية 
خمتلفة مما 

يتيح له باأن ينقل 
بدقٍة اأبعادًا 

دقيقة للمعنى 
من اأجل تاأكيد 
ما يريده اأو رفع 
الغمو�ض. كما 

يظهر متّكن جيد 
من العبارات 

اال�شطالحية و 
املاألوفة.

يحتفظ 
بثبات على 
درجة عالية 
من الدقة 
اأو ال�شحة 

النحوية بلغة 
معقدة، حتى 
عندما يكون 
انتباهه يف 
مكان اآخر، 
وي�شتطيع 
مراقبة 

ردود اأفعال 
االآخرين.

ميكنه التعبري 
بتف�شيل 

وعفوية يف 
حديث طبيعي 

متجنبًا 
ال�شعوبات 
اأو بتداركها 

بكفاءة عالية 
بحيث ال 

يكاد امل�شتمع 
يالحظ ذلك.

يتفاعل بارتياح 
وكفاءة ويفهم 

االإ�شارات 
ال�شمنية دون جهد 
ملحوظ و ي�شتطيع 

اإعادة اإنتاجها. 
ميكنه التدخل يف 
بناء حوار تباديل 
ب�شكل طبيعي على 
م�شتويات خمتلفة.

ي�شتطيع اأن 
ينتج خطابا 

متما�شكا 
ومتنا�شقًا 

با�شتخدامه 
لهياكل تنظيمية 
متنوعة بطريقة 

متكاملة 
ومالئمة، 
م�شتخدمًا 
جمموعة 

وا�شعة من 
اأدوات الربط 

والو�شل.

C1 ي�شيطر جيدًا
على جمموعة 

كبرية من 
احلوارات التي 

يختار منها 
ال�شياغة التي 

متكنه من 
التعبري عنها 
بو�شوح، حول 

جمموعة وا�شعة 
من املو�شوعات: 
تربوية، مهنية، 

ترفيهية، دون اأن 
ي�شطر للتقليل 
مما يريد قوله.

يحتفظ ب�شكل 
ثابت على 

درجة عالية 
من ال�شحة 

اأو الدقة 
النحوية، 
االأخطاُء 

نادرة وغري 
منتظمة، 

ومن ال�شعب 
مالحظتها 

و ب�شكل 
عام يقوم 

بت�شحيحها 
ذاتيا عند 
ظهورها.

ميكنه اأن 
يعرب بارتياح و 
عفوية تقريبا 

دون تعب، 
املو�شوعات 

ال�شعبة فقط 
هي التي قد 
تعيق التدفق 

الطبيعي 
وال�شل�ض 

للحديث. 

ميكنه اختيار 
العبارات املنا�شبة 

لتكون مقدمة 
حلديثه، اأو الأخذ 
الكلمة اأو لك�شب 

الوقت لالحتفاظ 
بها حتى يفكر. 

ميكنه اإنتاج 
ن�ض وا�شح 
و �شل�ض ذي 

بناء حمكم، 
م�شتخدمًا 
الرباهني 
والهيكلة 

ال�شحيحة 
واأدوات الربط 

والو�شل 
املنا�شبة. 
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ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي اأوروب�����ا 

متا�شكالتفاعلالطالقةالدقةاملجال
B2 ميلك ذخرية

جيدة ووا�شعة 
من مفردات 

اللغة متكّنه من 
القيام بالو�شف 
اجليد و اإبداء 
راأيه و تطوير 
حججه دون 
البحث عن 

الكلمات بطريقة 
وا�شحة. 

يظهر �شيطرة 
نحوية جيدة. 

بحيث ال 
يرتكب اأخطاء 

تقود اإىل 
�شوء الفهم، 
وميكنه يف 

اأغلب االأحيان 
اأن ي�شححها 

بنف�شه. 

ميكنه اأن 
يتحدث ملدة 
طويلة ن�شبيًا 

باإلقاء منتظم 
للغاية، ر غم 
اأنه قد يرتدد 
و هو يبحث 

عن الرتاكيب 
والعبارات 
املنا�شبة. 

يبادر يف الكالم، 
وياأخذ دوره يف 
احلديث متى 

يرغب، و ميكنه 
اأن ينهي حمادثة 
عند ال�شرورة، 

بلباقة اأو بدونها، 
كما ميكنه متابعة 

مناق�شة حول 
مو�شوعات ماألوفة 

ب�شهولة. 

ميكنه ا�شتخدام 
عدد حمدود من 

اأدوات الربط 
لي�شل بني جمله 
يف حديث وا�شح 
ومتنا�شق، على 

الرغم من 
اأنه قد تكون 
هناك بع�ض 

"التجاوزات" 
يف كتابته 
الطويلة. 

B1 ميتلك قدرات
لغوية ومفردات 

كافية ليكون قادرا 
على الت�شرف 

ب�شيء من الرتدد 
و�شيء من ال�شرح 

املو�شع حول 
مو�شوعات مثل 

العائلة، الرتفيه، 
االنرتنت، 

العمل، االأ�شفار، 
االأحداث اليومية.

ي�شتخدم 
بطريقة قريبة 
من ال�شحة 
عددًا جيدًا 

من الرتاكيب 
و الأمناط 
املتكررة 
و املعتادة 
يف اأو�شاع 

عة. متوقَّ

ميكنه اأن 
يتحدث 
بطريقة 

مفهومة مع 
وقفات للبحت 

عن كلماته 
وجمله ليقوم 
بت�شحيحات 

ذاتية 
خ�شو�شًا يف 

حلقات االإنتاج 
احلر الطويلة.

ميكنه الدخول يف 
حمادثة ب�شيطة 
وجهًا لوجه حول 
مو�شوع ماألوف 

اأو من �شمن 
اهتماماتها 

ال�شخ�شية وميكنه 
دعمها واإنهائها. 

كما ميكنه اأن يردد 
جزءا مما قاله 

�شخ�ض ما ليوؤكد 
الفهم املتبادل.

ميكنه اأن 
يربط �شل�شلة 
من اجلمل 
الق�شرية، 
الب�شيطة، 

املنف�شلة، يف 
متتالية خطية 

تقرتب من 
الفقرة.

A2 ي�شتخدم تراكيب
اأولية مكونة من 

نة و من  عبارات خمزَّ
جمموعات من بع�ض 
الكلمات و العبارات 
التي ت�شتخدم كلها 

لتو�شيل معلومة 
حمددة يف مواقف 
ب�شيطة من احلياة 
اليومية و االأحداث 

اجلارية.

ي�شتخدم 
تراكيب 
ب�شيطة 
بطريقة 

�شحيحة لكنه 
الزال يرتكب 
اأخطاء اأولية 
من الناحية 
التنظيمية.

ميكن اأن 
ُيفَهم يف 

تدخل وجيز 
معني، حتى 
اإذا كانت 

اإعادة 
ال�شياغة، 
الوقفات، 

واالنطالقات 
اخلاطئة 
ظاهرة.

ميكنه االإجابة على 
اأ�شئلة و التعقيب 
على ت�شريحات 

ب�شيطة. ميكنه اأن 
يبدي اأنه متابع 

لكن نادرا ما يكون 
قادرا على الفهم 
مبا يكفي لدعم 

املحادثة مببادرة 
�شخ�شية منه.

ميكنه ربط 
جمموعات من 

الكلمات باأدوات 
ربط ب�شيطة 
مثل "و" اأو، 
ثّم، "لكن"، 

"الأن".
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متا�شكالتفاعلالطالقةالدقةاملجال
A1 ميتلك قائمة

اأولية من 
الكلمات و 
العبارات 

الب�شيطة التي 
تعرب عن مواقف 
ماألوفة وخا�شة 

وملمو�شة.

لديه �شيطرة 
حمدودة 

على بع�ض 
الرتاكيب 

واجلمل

ميكنه اأن 
يت�شرف 

با�شتخدام 
عبارات 
ق�شرية 

جدًا، معزولة 
عمومًا، 
بتوقفات 
متعددة 

للبحث عن 
كلماته ليعرب 

بها عن 
املو�شوعات 

املاألوفة 
لديه ليدخل 

العملية 
االت�شالية

ميكنه االإجابة 
عن اأ�شئلة 

ب�شيطة وطرحها 
حول تفا�شيل 
�شخ�شية. كما 

ميكنه اأن يتفاعل 
بطريقة ب�شيطة، 

لكن التوا�شل 
يعتمد كليًا على 
التكرار وببطء 
�شديد للغاية، 
و يعتمد على 

اإعادة ال�شياغة 
والت�شحيح.

ميكنه ربط 
كلمات اأو 

جمموعات 
كلمات 

بو�شالت اأولية 
جدا مثل "و" 

اأو "اإذن".



261

جت�����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي اأوروب�����ا 

المبحث الخامس

 مبادئ تعليم اللغة وتعلمها يف �شوء الإطار املرجعي الأوروبي امل�شرتك

ي�شتنـــد تعليم اللغات االأجنبية اإىل جمموعة مـــن املعايري واالأ�ش�ض والروؤى التي 
قـــد تختلف باختالف املذاهب الفل�شفيـــة والتطورات البحثية املتعلقـــة بتعّلم اللغات 
االأجنبيـــة وتعليمها، فقد �شهد هـــذا امل�شمار تطورات كبرية ونقالت نوعية على وجه 
اخل�شو�ـــض يف طرائق التدري�ض وو�شع املناهـــج وتدريب املعلمني ومركزية التعّلم ما 
بني املنهـــج الدرا�شي واملّدر�ض والدار�ض. وقد �شهدنًا خـــالل العقدين االأخريين من 
الزمـــن االهتمام بالطريقة التوا�شلية يف تعليم اللغات االأجنبية كردة فعل لكثري من 
الطرق واملذاهب القدمية ولعل من اأبرزها طريقة القواعد والرتجمة، فالروؤية العامة 
اإىل اللغـــة االآن اأنها تهـــدف اإىل حتقيق التوا�شل والتفاعل بـــني اأفراد املجتمع ب�شكل 
عـــام، ومن ثم ظهـــر اجتاه تعليم اللغة وفق امل�شمون على اأنقا�ض مداخل املهارات اأو 
الكفايـــات اإلخ، حتى اإننا بلغنا مرحلة ما بعـــد الفل�شفات وطرق التدري�ض التي جتعل 
املتعلـــم اأ�شا�ض عملية التعّلم وت�شمية الو�شـــع الراهن مبرحلة ما بعد املذاهب وطرق 

التدري�ض اخلا�شة)1(.

وعليـــه فـــاإن االإطار املرجعي االأوروبـــي قد و�شع بع�ض املبـــادئ التي ينبغي على 
امل�شتغلـــني يف م�شمار تعليم اللغات االأجنبيـــة وتعّلمها من االأخذ بها من اأجل حتقيق 
اأكرب قدر من الكفاءة اللغوية: الطالقة والدقة، يف برامج تعّلم اللغة. وميكن تق�شيم 
هذه املبادئ اإىل جمموعة من امل�شتويات، وهي قد تتداخل يف بع�ض املو�شوعات التي 

 2010(.Using the( Anne Dragemark Oscarson، and Mats Oscarsonانظر: )1)
CEFR in the foreign language classroom، Published by IATEFLDarwin 
College، University of Kent.
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حتدثـــت عنهـــا �شابقًا اأو �شاأحتـــدث عنها الحقًا، لكني ال اأجد مفـــرًا من املرور عليها 
هنـــا، ومنها ما هو على م�شتـــوى االأهداف التعليمية واملهـــارات اللغوية، ومنها ما له 
عالقـــة بالدار�ض نف�شه، ومنها مـــا له عالقة باملدر�ض، ومنها مـــا له عالقة باملنهج، 
ومنها ما له عالقة بطريقة التدري�ض، ومنها ما له عالقة باآلية التقييم، ومنها ما له 

عالقة باأ�شئلة اجلودة واالإتقان اأي�شًا.

واأجد لزامًا علـــّي اأن اأتوقف عندها قلياًل مبينًا ومف�شرًا ومو�شحًا الكيفية التي 
يجـــب اأن يكون عليها احلـــال يف �شوء االإطار املرجعي االأوروبـــي. ومن اأب�شط االأمور 
التـــي ميكـــن اأن يطرحها موؤ�ش�ـــض الربنامج اأو مدر�ض اللغة لـــدى ال�شروع يف تاأ�شي�ض 

الربنامج اللغوي)1(:
• مـــا املجاالت التـــي �شيعمل طالبي فيها بعـــد التعّلـــم؟ واأي مواقف �شيكون 	

عليهم مواجهتها؟ اإذا كان االأمر كذلك، فاأي اأدوار �شيلعبون؟
• مع من �شيتعاملون؟	
• ما هي عالقاتهم ال�شخ�شية و املوؤ�ش�شية، ويف اأي اإطار؟	
• ما هي االأ�شياء التي �شيكونون بحاجة للرجوع اإليها؟	
• ما هي املهام التي �شيتوجب عليهم اإجنازها؟	
• ما هي املو�شوعات التي �شيكونون بحاجة للتعامل معها؟	
• هل عليهم اأن يتكلموا فقط اأو ي�شمعوا اأو يقروؤوا اأم كلها معًا؟	
• ما الذي �شي�شمعونه اأو �شيقروؤونه؟	
• يف اأي ظروف �شيتوجب عليهم الت�شرف؟	
• اأي معرفة للعامل اأو لثقافة اأخرى �شيتوجب عليهم ا�شتح�شارها؟	

 Council of Europe (2001). The Common European Framework of :انظر )1)
References for Languages:Learning, Teaching, Assessment.
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جت�����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي اأوروب�����ا 

المبحث السادس

 توظيف الإطار املرجعي الأوروبي امل�شرتك يف و�شع الأهداف اللغوية 
العامة واخلا�شة

اإن �شياق تعليم اللغات االأجنبية له اأهداف خا�شة وهو ما يحاول االإطار املرجعي 
االأوروبي التاأكيد عليه ف�شاًل عن اإ�شافة بع�ض ال�شياقات الرتبوية االأخرى مما يجب 
اأن تعك�شه االأهداف العامـــة واخلا�شة للمنهج الدرا�شي امل�شتند اإىل االإطار املرجعي 
االأوروبي. ويهدف االإطار فيما يهدف اإليه اإىل تنمية الدار�شني تنمية لغوية وجمتمعية 
وثقافية بغية الو�شول اإىل املواطنة ال�شاحلة يف املجتمعني املحلي والعاملي، ومما جاء 
يف االإطـــار املرجعي االأوروبي ولالإطار اأهداف كربى عامة واأهداف اإجرائية خا�شة، 
ومن تلك الكربى على �شبيل املثال تنمية الوعي واملواطنة ال�شاحلة ف�شاًل عن تنمية 
الثقة لـــدرى الدار�شني باأنف�شهم وتعزيز الدافعيـــة والتغذية الثقافية لدى الدار�شني 

جميعًا اأّما اخلا�شة اأو االإجرائية فهي تلك التي تتعلق باللغة ذاتها كاأن نقول:

• يهـــدف املنهـــج اإىل حتقيق القـــدرة على قـــراءة اجلريدة و�شمـــاع الراديو 	
وم�شاهـــدة التلفاز وفهمها، ف�شاًل عن ت�شفح الكتب واالإنرتنت بفهم ونقٍد 

واعيني.
• تبادل وجهات النظر حول الق�شايا االجتماعية وال�شيا�شية اإلخ.	

اإّن االإطـــار غني مبثـــل هذه التو�شيفـــات التي جتعل حتقيقها �شهـــل املنال عرب 
امل�شتويـــات ال�شتـــة الرئي�شية، لدرجة اأن االإطـــار زّود الرتبويني ببع�ـــض النماذج من 
و�شائـــل و�شع هـــذه االأهـــداف وحتقيقهـــا كالتمييز بـــني احلقيقة واخليـــال، وتعليم 

مفردات جماالت معينة، وتخمني معاين بع�ض املفردات من �شياقاتها.
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 ولت�شهيـــل هـــذه العملية فقد حـــدد االإطار املرجعي عدد املجـــاالت املمكنة غري 
املحددة عمومًا يف الواقع اإىل اأربعة جماالت)1(:

• املجال ال�شخ�شي.	
• املجال العام.	
• املجال املهني.	
• املجال التعليمي.	

وممـــا ينماز بـــه االإطار املرجعـــي االأوروبي املزج بني التنميـــة اللغوية واملعرفية 
م�شفوعـــة باملهارات احلياتية التي يحتاجها الّدار�ـــض كمهارات البحث واال�شتق�شاء 

والتعامل واملناق�شة والتف�شري والتعاون.

(1( Council of Europe (2001). The Common European Framework of Reff-
erences for Languages:Learning, Teaching, Assessment.
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جت�����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي اأوروب�����ا 

المبحث السابع

توظيف الإطار املرجعي الأوروبي امل�شرتك يف و�شع املناهج واخلطط الدرا�شية.

  مهنـــة التعليم �شراكة بني جمموعة كبرية من االأطراف تتعاور جميعًا لتحقيق 
عمليـــة التعلم والتعليم، وتعد اخلطـــوة االأوىل يف اأي عملية تعليم ناجحة بعد حتديد 
االأهـــداف اللغوية واحلاجات التعليمية للدار�شني و�شـــع اخلطط الدرا�شية واملناهج 
التعليميـــة، وهي عملية م�شرتكـــة مرتابطة متناغمة ال تنف�شل عـــن بع�شها البع�ض، 
فاخلطـــط واملناهج يجب اأن تعك�ض االأهداف التي مت احلديث عنها �شابقًا، وو�شعها 

االإطار تف�شيليًا.

وقد حدد االإطار املرجعـــي ثالثة خيارات لدى و�شع املناهج يجب اأن تكون   
نربا�شًا ومنارات قبل و�شعها، وهي)1(:

يجـــب اأن يت�شاوق املنهج الدرا�شـــي الذي ُيو�شع يف �شـــوء االإطار املرجعي . 1
مـــع فكرة التعددية اللغوية والتنوع اللغـــوي، مما يعني اأن عملية تعّلم اللغة 
وتعليمهـــا يجب اأن تكون متناغمة مع اأنظمة التعليم االأخرى يف اأوروبا مما 
ي�شهل على الدار�ض اتخاذ القرارات واخليارات يف تطوير �شتى املهارات.

الثـــاين: االعتقاد باأن هذا التنوع ممكنًا ال�شيما يف اإطار التعليم املدر�شي، . 2
اإال اإذا ت�شاءلنا عـــن العالقة بني تكلفة النظام وفعاليته، بحيث يتم جتنب 
التكـــرار، ويف املقابل الت�شجيـــع على توفري املقايي�ض ونقـــل الكفاءات التي 

يي�شرهما التنوع اللغوي.

(1( Council of Europe (2001). The Common European Framework of Ref-
erences for Languages:Learning, Teaching, Assessment.
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الثالـــث: هـــو اأن االعتبارات واملقايي�ـــض التي تو�شع للمناهـــج الدرا�شية ال . 3
ينبغـــي اأن تتحـــدد بلغة معينة، بـــل ملناهج درا�شية متعـــددة اللغات، وذلك 
مـــن منظور اأن الرتبيـــة اللغوية العامة واحدة، حيـــث يفرت�ض اأن املعارف 
الل�شانيـــة والقـــدرات اللغويـــة باالإ�شافـــة اإىل معارف التعلـــم، تنطبق على 

جميع اللغات.

كما ينبغي العتقاد يف �شوء الإطار باأّن:
• كل معرفة للغة معينة هي جزئية، مهما بدت " لغة اأم" و "اأ�شلية"،	
• كل معرفة جزئية هي اأي�شا اأقل جزئية مما تبدو عليه.	
• معرفـــة اللغة، هـــو اأي�شا معرفة اأ�شيـــاء كثرية عن لغات اأخـــرى، لكن دون 	

اأن نعـــرف دائمـــا باأننا نعرفها. اإن تعلم لغات اأخـــرى ي�شمح عموما بتفعيل 
هذه املعارف و بجعلها واعية اأكرث، و هو عامل الإعطاء القيمة لها بدال من 

التظاهر باأنه ال وجود لها.

هـــذه املبـــادئ و املالحظات املختلفة، اإذا كانت تـــرتك حرية كبرية يف االختيار 
اإعـــداد الربامج و تطويرها، فهي ت�شجـــع كذلك على البحث عن ال�شفافية و االت�شاق 

يف حتديد اخليارات و يف اتخاذ القرارات.

وهذه مزيد من البيانات التي ت�شاعد يف و�شع املناهج واخلطط الدرا�شية التي 
حتقـــق االأهداف، يف �شـــوء املجاالت التي اقرتحها االإطـــار االأوروبي، اإنهم مطالبون 
باتخـــاذ قرارات مف�شلـــة و ملمو�شة حول اختيـــار الن�شو�ض و تقدمهـــا، واالأن�شطة، 
واملفـــردات والقواعد التي ينبغي تقدميهـــا للمتعلم. ينتظر منهم اأن يقدموا تعليمات 
مف�شلة للف�شـــل و/اأو املهمات واالأن�شطة التي �شيتناولهـــا املتعلمون ا�شتجابة للمادة 
مـــة. فمنتجاتهـــم لهـــا تاأثري مهم علـــى عمليـــات التعليم/التعلم ويجـــب عليها  املقدَّ
ال حمالـــة اأن ُتبنـــى على فر�شيـــات �شريحة بالن�شبـــة لطبيعة عمليـــات التعلم. وقد 
اقرتح االإطـــار اأنواع الن�شو�ض التي ينبغي اأن ي�شتعني بها املدر�شون ووا�شعو املناهج 
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وتو�شيفهـــا انتقاال مـــن املكتوب اإىل ال�شفـــوي ومن ال�شهل اإىل املعقـــد. وهي كالتايل 
تنظم يف:

ن�شو�ض ق�شرية جدا و ب�شيطة، خ�شو�شًا ذات االأو�شاف الق�شرية والب�شيطة، 
ال�شيمـــا اإذا كانـــت مو�شحـــة. وتعليمات ق�شـــرية و ب�شيطة، مثال بطاقـــات بريدية و 
اإ�شعارات ق�شـــرية و ب�شيطة. ون�شو�ض حول مو�شوعات ملمو�شة، ون�شو�ض ق�شرية 
و ب�شيطة، مثال، ر�شائل اأو فاك�شات �شخ�شية اأو املعامالت ال�شائعة، و اأغلب اللوحات 
واالإ�شعارات ال�شائعة، و ال�شفحات ال�شفـــراء، واإعالنات �شغرية. ون�شو�ض واقعية 
ب�شيطـــة و مبا�شرة حول مو�شوعات مرتبطـــة مبركز اهتمامي. ومنتجات �شائعة مثل 
الر�شائل واملطويـــات وامل�شتندات الر�شمية الق�شرية واملقـــاالت ال�شحفية الب�شيطة 
واملبا�شـــرة حول مو�شوعات ماألوفة ت�شف االأحداث ون�شو�ض جدلية مكتوبة بو�شوح 
ور�شائل �شخ�شية تعرب عن االأحا�شي�ض اأمنيات. وتعليمات وا�شحة و مبا�شرة مكتوبة 
بو�شـــوح تخ�ـــض االأدوات. ومرا�شالت مرتبطـــة مبركز اهتمامـــي. ون�شو�ض وا�شعة 
اأكرث مبا يف ذلك مقاالت متخ�ش�شة خارج جمايل وم�شادر متخ�ش�شة جدا �شمن 
جمـــايل. ومقـــاالت و تقارير حول م�شـــكالت راهنة مكتوبة بوجهـــة نظر متخ�ش�شة 
وجمموعة وا�شعة من الن�شو�ض الطويلة و املعقدة من النوع االجتماعي، اأو املهني اأو 
اجلامعـــي. وتعليمات معقدة عن اآلة جديدة غري معروفة اأو حول اآلية خارج جمايل. 
وجمموعـــة وا�شعة من الن�شو�ض املعقدة، وب�شكل عملي كل اأ�شكال الكتابات. كتابات 

اأدبية اأو ال، جمردة البنية، اأو معقدة البنية، اأو ماألوفة اإىل حد كبري))1((.

اأما اأمناط الن�شو�س ال�شفهية، فت�شمل، على �شبيل املثال:
• االإعالنات العامة و التعليمات.	
• موؤمترات، حما�شرات، عرو�ض، ُخطب.	

(1( Council of Europe )2001(. The Common European Framework of Ref-
erences for Languages:Learning، Teaching، Assessment.
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• ال�شعائر: االحتفاالت الدينية، اخلدمات الدينية.	
• احلفالت: م�شرح، اأغاين.	
• التعليقات الريا�شية: كرة القدم، املالكمة، �شباق الدراجات، فرو�شية.	
• اأخبار الراديو اأو التلفزيون.	
• املناق�شات العامة اأو املتعار�شة.	
• املحادثات ال�شخ�شية وجها لوجه.	
• املحادثات التلفونية.	
• مقابالت التوظيف.	
• اإلخ	

اأّما اأمناط الن�شو�س الكتابية فت�شمل على �شبيل املثال:
• كتب، روايات و اأخرى، مبا يف ذلك املجالت االأدبية.	
• املجالت.	
• ال�شحف.	
• اأدلة الت�شغيل.	
• كتب الطبخ.	
• املناهج الدرا�شية.	
• �شال�شل الر�شوم املتحركة.	
• برو�شورات و من�شورات.	
• املطويات.	
• املواد الدعائية.	
• اللوحات و الالفتات.	
• بطاقات الت�شمية للمتاجر، االأ�شواق و االأ�شواق املركزية.	
• التغليف و ت�شميات املنتجات.	
• التذاكر.	
• مناذج و ا�شتبيانات.	
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• املعاجم: اأحادي و ثنائي اللغة، القوامي�ض.	
• الر�شائل التجارية و املهنية، الفاك�شات.	
• الر�شائل ال�شخ�شية.	
• التمارين و الرتاكيب.	
• مذكرات العمل، املحا�شر، التقارير.	
• مالحظات و ر�شائل.	
• قواعد البيانات: معلومات، اأدب، ا�شتعالمات.	

الدعائم وت�شمل
• ال�شوت احلي.	
• الهاتف.	
• مكاملات الفيديو.	
• املقابالت التلفزيونية.	
• الو�شائل ال�شوتية.	
• برامج الراديو.	
• التلفزيون.	
• ال�شينما.	
• اأجهزة الكمبيوتر.	
• الربيد االإلكرتوين.	
• االأقرا�ض املدجمة.	
• اأ�شرطة، اأقرا�ض و �شال�شل فيديو.	
• اأ�شرطة، اأقرا�ض و �شال�شل �شوتية.	
• املطبوع.	
• املكتوب باليد.	
• اإلخ	
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وهذا جدول تف�شيلي للمجاالت االأربعة �شابقة الذكر)1(: 
تعليميمهنيعام�شخ�شيجمال
•اأمكنة يف املنزل	

• الغرف	
• يف احلديقة	
• مع العائلة	
• عند االأ�شدقاء	
• عند غرباء	
• يف الفندق	
• يف ال�شحراء	
• على ال�شاحل	

• اأماكن عامة:	
• ال�شارع	
• ال�شاحة	
• احلديقة.	
• املخازن	
• االأ�شواق،	
• امل�شت�شفيات والعيادات	
• املالعب والقاعات 	

الريا�شية
• امل�شارح وال�شينما	
• الرتفيه	
• املطاعم،	
• املقهى	
• الفندق	
• اأماكن العبادة	

• املكاتب	
• امل�شانع	
• الور�ض	
• املوانئ	
• املحطات	
• املزارع	
• املطارات	
• املخازن	
• التجارية، 	 املحالت 

اخلدمات،  �شركات 
الفنادق

• خدمات عامة	

• قاعـــات 	 املدار�ـــض: 
 ، ت ا �شـــر ملحا ا
الف�شـــول، �شاحـــات 
اال�شرتاحة، املالعب 
الريا�شية، املمرات،

• التعليـــم 	 موؤ�ش�شـــات 
جامعـــات،  العـــايل: 
قاعـــات املوؤمتـــرات: 

قاعات الندوات،
• احتادات الطالب	
• الطـــالب، 	 �شكـــن 

املختربات
• املقا�شف	

•موؤ�ش�شات العائلة	
• �شبكات اجتماعية	

• ال�شلطات، املنظمات 	
ال�شيا�شية، عدالة، 
ال�شحة العمومية، 

جمعيات، املوؤ�ش�شات 
اخلريية، االأحزاب 

ال�شيا�شية، 
اجلماعات الدينية

• مقاوالت: 	
الوظيفة العمومية 

املتعددة اجلن�شيات 
وطنية

• نقابات	

• موؤ�ش�شة 	 مــدر�ــشــة، 
تــــعــــلــــيــــم عـــــــايل، 
املوؤ�ش�شات  جامعة، 
اجلمعيات  العلمية، 
منظمات  املــهــنــيــة، 

التكوين املهني

الوالداناأ�شخا�ض
االأطفال

االأخوة
االأخوال واخلاالت
االأعمام والعمات

اأبناء العم، وبنات 
العم االأ�شهار

اخلطيب 
واخلطيبة

العالقات 
احلميمية

االأ�شدقاء
املعارف

املوظفون العاديون 
املمثلون الر�شميون، 

بائعو املتاجر
ال�شرطة
اجلي�ض

قوى االأمن
ال�شائقون
املراقبون

امل�شافرون
الالعبون
امل�شجعون
املتفرجون
اجلمهور،

الندلة،
موظفو اال�شتقبال

 رجال الدين

اأرباب العمل
امل�شتخدمون، 

املديرون
 الزمالء

املروؤو�شون
موظفو 

اال�شتقبال،
عمال ال�شيانة،

ال�شكرتري

االأ�شاتذة
هيئة التدري�ض

االآباء
 الزمالء،

اأ�شاتذة مكلفون 
بالتدري�ض،
الطالب،

اأمني املكتبة،
موظفو املخترب، 

العاملون باملطبخ، 
عمال ال�شيانة،

احلرا�ض،

(1( Council of Europe )2001(. The Common European Framework of Ref-
erences for Languages:Learning، Teaching، Assessment.
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تعليميمهنيعام�شخ�شيجمال
الديكور/ االأثاثاأ�شياء

املالب�ض
االأجهزة املنزلية،

االألعاب،
اأدوات ومنظفات 

�شخ�شية،
اأعمال فنية، كتب، 

حيوانات األيفة، 
حيوانات برية،

اأ�شجار،
 نباتات، 

ت�شاري�ض، الربك
 اللوازم املنزلية،

اأمتعة اليد،
لوازم الريا�شة 

والت�شلية

نقود، حمفظة، 
حقيبة، وثائق ر�شمية،

ب�شائع،
اأ�شلحة،

حقائب ظهر،
حقائب �شفر،

 كرات،
برامج،

وجبات،
م�شروبات،

وجبات خفيفة،
جوازات �شفر،

ت�شاريح،
رخ�ض

االآالت املكتبية
اآالت �شناعية

اأدوات �شناعية 
وحرفية

االأثاث املدر�شي،
الزي املوحد،

 لوازم و مالب�ض 
ريا�شية،

التغذية، االأجهزة 
ال�شمعية الب�شرية، 
�شبورة و طبا�شري، 

اأجهزة كمبيوتر،
حقائب مدر�شية

احتفاالت عائلية،اأحداث
 لقاءات،

ال�شدف،
حوادث،

 ظواهر طبيعية،
اأم�شيات،
زيارات،

التنزه م�شيا 
على االأرجل، اأو 

على دراجة، اأو يف 
�شيارة،
عطل،

رحالت،
اأحداث ريا�شية

ال�شدف،
احلوادث

االأمرا�ض،
اجتماعات عامة،

 حماكمات،
مرافعات،

حماكم،
اأيام الت�شامن،

غرامات،
 توقيف،

مباريات،
معار�ض،
حفالت،

زواج،
جنازة

اجتماعات،
مقابالت،

ا�شتقباالت،
موؤمترات جتارية،

ا�شت�شارات،
مبيعات مو�شمية،

حوادث عمل،
 �شراعات 

اجتماعية

العودة للمدار�ض،
الدخول للف�شول،

نهاية الدرو�ض،
زيارات و تبادالت،

اأيام/اأم�شيات 
لالآباء

اأيام/ م�شابقات 
ريا�شية

م�شاكل �شلوكية
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اأفعال احلياة اأفعال

اليومية، مثال:
ارتداء املالب�ض،

خلع املالب�ض،
طبخ، اأكل، غ�شيل، 

ب�شتنه، قراءة، 
راديو وتلفزيون،

اأن�شطة م�شلية، 
األعاب/ريا�شة

ت�شوق،
ا�شتفادة من 

اخلدمات الطبية،
ال�شفر بوا�شطة:

الرب، قطار، باخرة، 
طائرة،

طلعات يف املدينة
ترفيه،

املقاّر الدينية

اإدارة االأعمال،
االإدارة 

ال�شناعية، عمليات 
االإنتاج، االإجراءات 

االإدارية، النقل 
الربي،

عمليات البيع، 
ت�شويق،

تطبيقات 
اإعالمية، �شيانة 

املكاتب

التجمع ) العام 
(، درو�ض، األعاب، 

ا�شرتاحة،
اأندية و جمعيات، 
موؤمترات، عر�ض، 

اأعمال تطبيقية 
باملخترب،

ندوات واأعمال 
موجهة، عمل 

�شخ�شي،
حوارات ومناق�شات

ن�شو�ض ن�شو�ض
تلفزيونية، 
�شمانات،

اإي�شاالت،
كتب مدر�شية،

ق�ش�ض،
جمالت،
�شحف،

مطبوعات 
اإعالنية، 

برو�شورات،
بريد خا�ض،
ت�شجيالت،

راديو/ اإذاعة

اإعالن عام،
بطاقات �شخ�شية 

تغليف،
مطبوعات،

كتابة على اجلدران، 
تذاكر،

جداول زمنية،
اإعالنات،
اأنظمة،
برامج،
عقود،
قوائم،

ن�شو�ض مقد�شة، 
خطب/جتويد

ر�شائل االأعمال، 
مذكرة تقرير، 

تعليمات ال�شالمة، 
طرق الت�شغيل، 

االأنظمة، م
مواد اإعالنية، 

بطاقات �شخ�شية 
تغليف،

و�شف الوظيفة، 
االإ�شارات،

بطاقات العمل

وثائق اأ�شلية،
كتاب مدر�شي،
كتاب القراءة،

الكتب املرجعية،
ن�ض على ال�شبورة، 

مالحظات من 
م�شادر خمتلفة،

ن�ض على �شا�شة 
الكمبيوتر،

ن�شو�ض فيديو،
دفرت التمارين،

مقاالت ال�شحف، 
ملخ�شات، معاجم 

)اأحادي/ثنائي(

الثام��ن: توظيـــف االإطـــار املرجعي االأوروبـــي امل�شرتك يف الف�شـــول الدرا�شية: 
التعليم والتخطيط للدرو�ض.

يكـــون التعليم ناجحـــًا حني ي�شعـــى اإىل حتقيق اأهداف حمـــددة ووا�شحة، ويف 
�شيـــاق اللغة يعد و�شع ت�شور وا�شح للكفاءة اللغوية هـــو ال�شياق ال�شحيح واملنا�شب 
لعملية التعّلم والتعليم؛ مما يوفر فر�شة كبرية اأمام الدار�شني للنجاح يف م�شاعيهم 
وحتقيـــق اأهدافهـــم ف�شـــاًل عـــن مراقبـــة اأدائهـــم الأنف�شهـــم وو�شع االأهـــداف التي 
ي�شتطيعـــون اإجنازهـــا. ومما ينفرد به االإطار املرجعـــي االأوروبي على م�شتوى العامل 
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امتالكـــه لقائمة فح�ض املتعلم الذاتي اأو مـــا ميكن اأو ي�شتطيع اأن يفعله مع نهاية كل 
م�شتـــوى مـــن امل�شتويات ال�شتة، فهو ال يحتاج ال اإىل مدر�ـــض وال مدير برنامج لقيا�ض 
تطـــوره اللغـــوي. وبكلمات اأخر اإن االإطـــار و�شع االأهداف من االإطـــار اجلماعي اإىل 
االإطـــار الفردي اأي تفريد التعليـــم حيث ي�شتطيع كل دار�ض حتديد ما ي�شتطيع تعلمه 
اأو القيـــام به، وهذا ي�شمح االإطـــار املرجعي االأوروبي للمدر�ـــض والربنامج والدار�ض 
الرتكيـــز علـــى االإيجابيـــات وال�شلبيات علـــى حٍد �شـــواء. كما يوفر االإطـــار املرجعي 
االأوروبـــي فهمـــًا م�شرتكًا للم�شتويـــات واالأهداف وجمريات ف�شـــول اللغة ب�شكل عام 
بني االإدارة/الربنامج والدار�شني واملدر�شني من اأجل و�شع اأهداف واقعية ت�شتهدف 

اجلميع وربط النتائج مبا ي�شتطيع الدار�شون فعله بنجاح.

وجتـــدر االإ�شارة هنـــا اإىل اأن االإطار املرجعي االأوروبـــي كونه يهدف اإىل حتقيق 
التفاعـــل واالت�شـــال والتوا�شل فاإنـــه يوؤكد على املدخـــل التوا�شلـــي))1(( واحلاجات 
التوا�شليـــة للدار�شني، مت�شمنًا التعامل مع اأعمـــال احلياة اليومية وتبادل املعلومات 
واالأفكار وحتقيق اأكرب قدر ممكن من الفهم واالإفهام الثقايف البيني. وقمني باالإ�شارة 
اأن الطريقـــة التوا�شلية املوجهة تقوم على املهمات اللغوية والتفاعل وا�شتخدام اللغة 
الهادف. ومن املبادئ التي ميكن اأن ن�شتفيد منها من توجيهات االإطار حول االت�شال 

والتوا�شل:

• يتعّلـــم الدار�شون عـــرب هذه الطريقة التوا�شل الطبيعـــي، كما اأن التوا�شل 	
الطبيعي وذي املعنى يجب اأن يكون هدف الن�شاطات ال�شفية.

• الطالقة هدف اأ�شا�شي من اأهداف هذه الطريقة.	
• التوا�شل يعني تداخل املهارات اللغوية االأربعة معًا.	
• التعلم هو عملية بناء اإبداعية نتعّلم فيها من اخلطاأ وال�شواب.	

Littlewood(1981(. Communicative Lan- William :انظر ملزيد من التفا�شيل  (1(
.guage Teaching: An Introduction, Cambridge University Press
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وللمعلم يف هذه الطريقة دوران مهمان، هما:
• ت�شهيل عملية االت�شال يف الغرفة ال�شفية.	
• اأن يت�شـــرف كم�شـــارك م�شتقـــل يف عمليـــة التعّلم والتعليـــم اجلماعي يف 	

ال�شف.

يعني اأن نركز يف هذه الطريقة على:
• عالقة املعلم – الطالب.	
• الن�شاطات.	
• املواد التعليمية.	
• مبا اأن الكفاية االت�شالية هي الهدف النهائي من هذه الطريقة فاإنه يجب 	

اأن مننح الطالب كل الفر�ض املمكنة ملمار�شة االت�شال اللغوي.
• يف الغرفـــة ال�شفيـــة ووفقًا لهذه الطريقـــة يجب اأن يكـــون كالم املعلم يف 	

احلـــدود الدنيا، وال يعني ذلك عدم احلديـــث اإمّنا �شبطه ومراعاة درجة 
منا�شبته.

• التعّلم وفق هذه الطريقة يعني اأن حمور التعّلم والتعليم هو الطالب نف�شه. 	
واجـــب املعلم ت�شهيل عمليـــة التوا�شل للطالب عرب اختيـــار املواد املنا�شبة 

وخلق التدريبات اجليدة التي تنا�شب اأهداف الدر�ض.

وكذلك نتعلم من الإطار:
• تخ�شي�ـــض وقـــت ال�شـــف للن�شاطـــات التفاعليـــة والواجبـــات املنزليـــة 	

للن�شاطات الفردية.
• توظيف الواجبات املنزلية يف تهيئة الطالب لن�شاطات ال�شف.	
• تخ�شي�ـــض وقـــت ال�شف للن�شاطـــات التي تركـــز على التفعيـــل والتفاعل 	

واالإنتاج وتتيح للطالب امل�شاركة باأكرب قدر ممكن.
• جتّنـب ال�شروحات املطولة واأ�شلوب املحا�شرة.	
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• اأهميـــة الوعي باأن م�شتوى الكفاءة لدى الطالب يقوم بالدرجة االأوىل على 	
املهارات التي تكونت لديهم ولي�ض على الدرو�ض التي قاموا بتغطيتها.

• �شـــرورة الرتكيز على املفردات وتفعيلها واإعطائها من الوقت والن�شاطات 	
ما يتنا�شب واأهميتها كاأهم حتٍد يواجه متعّلمي العربية.

• قة"يف تكوين املهارات املختلفة مبا يالئم م�شتوى 	 الرتكيز على عن�شر "الدِّ
الكفاءة الذي نحن ب�شدده.

• اأهميـــة و�شـــع �شقف عال مـــن التوقعـــات واختيار مـــواد ون�شاطـــات تدفع 	
بالطالب اإىل م�شتوى اأعلى من م�شتواهم يف الفهم واالإنتاج.

• الرتكيـــز على ا�شتخـــدام مواد اأ�شليـــة يف التدري�ض منـــذ البدايات االأوىل 	
و�شـــرورة الرتكيز علـــى ا�شرتاتيجيـــات االكت�شاف والتخمـــني يف التعامل 

معها.
• ي 	 �شـــرورة االنطـــالق دائمًا مـــن اأوّليـــة الوظيفة اللغويـــة وال�شيـــاق الن�شّ

والثقايف واالجتماعي.

• اأهمية تعري�ض املتعلمني اإىل واقع اللغة مب�شتوياتها املختلفة.	
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المبحث التاسع

توظيف الإطار املرجعي الأوروبي امل�شرتك يف و�شع الختبارات والتقييم.

تقوم برامج اللغة على منظومة متكاملة ومن اأبرزها التقييم باأنواعه املختلفة، 
و�شبـــق الذكر باأن االإطـــار مت و�شعه لكي يكون مرجعًا ل�شياقـــات خمتلفة، ومن تلكم 
ال�شياقـــات التقييـــم واالختبارات، وال يوفـــر االإطار تعليمات حمـــددة بقدر ما ميدنا 
باقرتاحـــات وتو�شيفـــات ينبغي التعامل معهـــا بذكاء وحكمة، الأنـــه يوجد يف امليدان 
�شياقـــات كثرية ومتعددة بع�شها ينا�شب االأفـــراد وبع�شها االآخر ينا�شب اجلماعات، 
ومنها ما ينا�شب ال�شغار ومنها ما ينا�شب الكبار، ومن يريد اإجراء االختيارات اأهي 
احلكومـــة اأم املدر�شة، اأم االأ�شتاذ، ومن تلكـــم ال�شياقات التي حتدد طبيعة االختبار 
اأو التقييـــم ال�شياق التعليمي، الهجرة، العمل، ال�شياحة، اإذ يعّد ال�شياق والهدف من 

اأهم اأركان اأي عملية تقييم اأو عقد االمتحان.

يركز التقييم التقليدي على ثالثة مفاهيم تواترت واأ�شحت من مبادئ التقييم 
قدميًا وحديثًا، وتعترب اأ�شا�شية لعملية التقومي، و هي ال�شالحية، و املوثوقية و العملية 

اأي القابلية التطبيق يف اأي تقييم نود اإجراوؤه يف عملية تعليم اللغة وتعلمها)1(.

وقد وّحـــد االإطار روؤية و�شـــع االختبارات يف خم�شة نقـــاط: االألفة، والتحديد، 
واملعرية، وتوحيد االإجراءات، والثبات.

اإّن التقييـــم ال ي�شمـــل كفاءة املتعلم فقط فقـــد ي�شمل مردوديـــة بع�ض االأدوات 
التعليميـــة اأو الطرائـــق، ونوع اخلطاب املنتج فعال و جودته، و ر�شا املعلم و املتعلم، و 

 Sanja Wagner (2010(. Improving Classroom Assessment by Using:انظر  (1(
.the CEFR, Published by IATEFLDarwin College, University of Kent
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فعاليـــة التعليم، و ما اإىل ذلك. وو�شعنا االإطار يف �شـــورة اأنواع التقييم واأيها ينبغي 
اأن ن�شتخدمه يف تقييم م�شتخدمي اللغة العربية ومتعلميها)1(:

تقومي القدرةتقومي املعرفة1
تقومي مرجعيتقومي معياري2
ا�شتمرار اأو متابعةاإتقان3
تقومي منتظمتقومي م�شتمر4
تقومي جتميعيتقومي تكويني5
تقومي غري مبا�شرتقومي مبا�شر6
تقومي املعارفتقومي االأداء7
تقومي مو�شوعيتقومي ذاتي8
تقومي على الئحة حتكمتقيم بناء على �شلم9

حكم موجهحكم مبني على االنطباع10
تقومي حتليلتقومي �شمويل11
تقومي ح�شب الفئةتقومي ح�شب ال�شل�شلة12
تقومي ذاتيتقومي متبادل13

ومييل االإطار اإىل االأخذ مبنهجية التقييم يف العمود االأي�شر الأنها ترتبط ب�شكل 
عـــام باملتعلم بعيـــدًا عن النظرة التقليدية يف ربط الدار�شـــني جميعًا معًا، وتقييمهم 

من الداخل.

(1( )( Davidson F. and G. Fulcher )2007(. The Common European Frame-
work of Reference )CEFR( and the

design of language tests: A matter of effect. Language Teaching 40.241-231 :3/
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المبحث العاشر

 الإطار املرجعي الأوروبي امل�شرتك وتطوير املعلمن وتنميتهم مهنيا.

علـــى الرغم من اختـــالف فل�شفات التدري�ـــض يف ال�شنوات االأخـــرية وانتقالها 
مـــن التعليم املتمركز حول املدر�ض اإىل التعليم املتمحـــور حول الطالب، وغريها من 
االأ�شاليب وامل�شميات يبقى اأ�شتـــاذ العربية للناطقني بغريها حجر الزاوية يف ت�شيري 
العمليـــة التعليميـــة والتعليمية، فهـــو املاي�شرتو الـــذي يقود الفرقة بانتظـــام وتناغم 
وان�شجـــام، وقد تعددت الدرا�شـــات التي حتاول و�شع خ�شائ�شـــه اأو معايريه �شمن 
مرجعات خمتلفة ومتعددة، منها ما ت�شتند اإىل التجربة واملمار�شة وامليدان، واأخرى 
ا�شتقـــت معايريها من لغات اأجنبية وفل�شفـــات و�شعية خمتلفة، وقليلة بل نادرة تلك 
التـــي ا�شتلهمت اآراء الدار�شني اأنف�شهـــم، يف و�شع خ�شائ�ض املعلم الذي نبحث عنه 

ونريده الإجناح جتربة تعليم العربية للناطقني بغريها.

لقد مّر اإعداد املعلم يف العامل العربي على االأقل مبراحل متعددة كانت بدايتها 
مع معلم ال�شـــرورة ثم تطور احلال اإىل معاهد معلمني متو�شطة فثانوية وانتقل نقلة 
نوعيـــة تخ�ش�شية عند افتتاح مراكز العلوم والريا�شيات والكليات املتو�شطة اإىل اأن 
و�شل اأخريا الإقامة كليات معلمني متخ�ش�شة منذ ثمانينات القرن املا�شي تعرب عن 
احتياجـــات املجتمع وت�شارك يف تنميته، وبجانب كليات املعلمني كانت كليات الرتبية 

املرتبطة باجلامعات.

ويف العقـــود االأخـــرية اأ�شبـــح التعليم مهنة لهـــا اأ�شولها وقواعدهـــا ومناهجها 
العلميـــة، كما تطـــورت معرفتنا بنظـــم ونظريات التعلـــم والتعليـــم، وتقدمت كذلك 
معرفتنا بـــاأدوات واأ�شاليب تقومي االأداء. ويعد اختيـــار الطالب /املعلم يف موؤ�ش�شات 
االإعـــداد حجر االأ�شا�ـــض مل�شروع تخريج جيـــل متمكن من املعلمني عمومـــًا والعربية 
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للناطقـــني بغريها خ�شو�شـــًا، ومن امل�شلمـــات االأولية يف هذا ال�شـــاأن اأن يتم اختيار 
املعلم يف �شوء املتطلبات املهنية العالية التي تتطلبها مهنة التدري�ض، وحتت حرا�شة 
منظومة ال�شوابط والقيم االأخالقية العظيمة لهذه املهنة ال�شامية. بل اإن هناك من 
الرتبويـــني من يذهب يف روؤيته لنظام اختيار املعلم اإىل حد القول باأن املعلم يولد وال 
ُيعد، يف اإ�شارة اإىل اأنه مولود اأكرث منه ُمعد. اأي اأن التميز واالإبداع املهني لدى املعلم 

هو يف العموم تكوين فطري بطبيعته اأكرث من اأي �شيء اآخر.

ويف ع�شرنـــا احلا�شر برزت بع�ض االجتاهـــات احلديثة يف جمال اإعداد املعلم 
توؤكـــد على �شرورة جماراة الع�شر ومالحقة التطـــورات العلمية والرتبوية والتقنية. 
منهـــا متابعـــة تطـــورات املناهـــج وو�شع ن�شب حمـــددة ملتطلبـــات اإعـــداد املعلم مثل 
االإعداد العـــام، والتخ�ش�شي، والرتبوي والرتبية العمليـــة والتدريب اأثناء اخلدمة. 
كما تتطلب التطورات املتالحقة وال�شريعة على ال�شاحة التقنية اأن يتعرف املعلم على 
كيفيـــة التعامل مع الو�شائل التعليمية احلديثة كالتلفاز والفيديو واحلا�شب وبراجمه 

واالإنرتنت ونحو ذلك وا�شتخدامها بفاعلية مع طالبه)1(.

ومـــن هنا بـــرزت فكرة تطويـــر برامج اإعداد املعلـــم لتلبي احتياجـــات املجتمع 
التنموية، وتتمــــا�شى مع متطلبات الع�شـــــــر)الدايل 1409هـ(. لذا اهتمت االأجهزة 
التعليميــــــــــة امل�شرفة واملنفـــذة لربامج اإعداد املعلمني بتهيئـــة اجلو ال�شحي املادي 
واملعنـــوي الذي يعني امل�شتهدفني يف برامج اإعداد املعلم على اال�شتعداد لغويًا وعلميا 

وتربوًيا وتقنًيا على القيام باأدوارهم ووظائفهم التعليمية امل�شتقبلية بفاعلية.

وم�شكلـــة النوعية يف م�شتوى معلم اللغة وتاأهيله تتجاوز نطاق املحلية فهي متثل 
اأزمة عاملية خا�شة يف �شوء العوامل املجتمعية على اختالفها. تكاد جتمع الدرا�شات 
االأدبية يف م�شمار تعليم العربية للناطقني بغريها على ندرة املدر�شني االأكفاء الذين 

The Relevance of the CEFR to Teacher Training, Brian North, Eurocen- :انظـــر  (1(
tres Foundation, Zürich
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يتمتعـــون ب�شفات وخ�شائ�ض جتمع بـــني ما هو �شخ�شي، ولغـــوي، وتربوي وثقايف، 
فكثـــريًا مـــا تركز االأدبيات العربية علـــى �شرورة تاأهيل املعلم واإعـــداد وفق منظومة 
ثالثيـــة ال تـــكاد تزيـــغ عنها، وهـــي: التاأهيل الرتبـــوي، والتاأهيـــل اللغـــوي، والتاأهيل 

الثقايف)1(.

ومـــن كـــربى املع�شالت التي يعاين منهـــا النظام العربـــي يف تاأهيل املعلمني يف 
اللغة العربية ندرة التدريب العملي يف اأثناء الدرا�شة، االأمر الذي يجعلهم يتخرجون 
باأفـــكار نظريـــة ال متـــت للواقع ب�شلـــة، وغالبًا ما يخ�شـــون من تطبيق مـــا تعلموه يف 
اجلامعـــات والربامج التعليمية مف�شلني ال�شري علـــى املنظومة ذاتها التي تعلموا بها 

ومن خاللها.

واأظـــّن اأن االإطار االأوروبـــي امل�شرتك لتعليم اللغات االأجنبيـــة CEFR بفل�شفته 
حـــول اإعداد املعلـــم وتاأهيله قد ي�شـــكل مرجعًا مفيـــدًا وموردًا جيـــدًا ملعلمي العربية 
للناطقـــني بغريها على امل�شتوى املوؤ�ش�شات واالأفراد، فهـــو قد حدد خ�شائ�ض املعلم 

اجليد يف:

املعيار الأول: اجلانب ال�شخ�شي.
 كاأن يتمتـــع بالدافعية والـــذكاء والقدرة على التغيري وحب مـــا هو ُمقدم عليه، 

والرغبة امللحة يف م�شاعدة الدار�شني.

املعيار الثاين: فهم الإطار الأوروبي.
 االإطـــار املرجعـــي االأوروبـــي لي�ض طريقة فح�شـــب، ولي�ض و�شفـــة �شحرية، ويف 
الوقـــت ذاته اإنه اإىل حـــد كبري اأكرث من جمرد جمموعة من �شتـــة م�شتويات للكفاءة 
اإنـــه يوفر فر�شة للنظر يف التخطيط والتدري�ـــض والتقييم من وجهات نظر خمتلفة، 

وترابطها جميعًا مع بع�شها البع�ض.

A Teacher’s Guide to the Common European Framework, Pear- :انظـــر  (1(
son, Longman. �ض 1 وما بعدها.
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املعيار الثالث: املحتوى والوعي اللغوي. 
املعرفـــة باأنظمة اللغـــة ال�شوتيـــة وال�شرفية والنحويـــة والدالليـــة، ومهاراتها 
االأربعـــة: اال�شتماع واملحادثة والقراءة والكتابة، واأوجه الت�شابه واالختالف بني اللغة 

املتعلمة واللغات االأخرى، ونظريات اكت�شاب اللغات وتعلمها.

املعيار الرابع: املنهجية والتقومي. 
معرفـــة اأنـــواع التقييـــم وطرائق تطبيقهـــا، وتطبيـــق التقييم التاأملـــي باأنواعه 
الثالثة: التاأمل القبلي، والتاأمل يف اأثناء العملية التدري�شية، والتاأمل البعدي، واأخريًا 

رفع التقارير عن اأداءات الدار�شني واملدر�شني.

املعيار اخلام�س: البحث العلمي.
 يعـــد البحث يف جمال التعليم من اأف�شل الو�شائـــل يف تطوير مهارات املدر�ض، 

واالإجابة عن كل الت�شاوؤالت التي قد تخطر على باله.

املعيار ال�شاد�س: املواد الدرا�شية وم�شادر التعّلم.
 ينبغـــي اأن يحيط املعلم نف�شـــه علمًا باأنواع املواد التعليميـــة وامل�شادر التعلمية 

وحماولة و�شع بع�ض منها مبا يتنا�شب مع م�شتويات الدار�شني وحاجاتهم.

املعيار ال�شابع: الإدارة ال�شفية.
تعـــد االإدارة ال�شفيـــة من املهارات املهمـــة ملدر�ض اللغة عرب خلـــف بيئة �شفية 

م�شجعة وم�شاعدة على التعليم ب�شقيها املادي واملعنوي.

املعيار الثامن: اإدارة �شفوف املحتوى واللغة املتكاملة.
للغـــة طرائق متعددة يف تعليمهـــا، ومنها تدري�شها وفق امل�شمون ولي�ض املهارات 

فقط، فاللغة كل متكامل.

وينبغـــي االهتمام بهذه االأمـــور جميعها على ثالثة م�شتويـــات: التدريب القبلي 
اأي قبـــل االلتحاق بتعليم اللغة العربية والتاأكد من حتققها، والتدريب يف اأثناء العمل 
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و�شمـــان تطبيقهـــا، والتدريب البعدي تعزيزًا وتاأكيدًا لهـــا وتنميتها. ومنتهى الكالم 
وبخطـــوات تطبيقية – بعد امتـــالك ما �شبق ذكره- ينبغي علـــى املدر�ض يف ف�شول 

اللغة ومن وحي االإطار:

• االإميان بقدرة الطالب على النجاح يف تعلم العربية.	
• اأهمية خلق روح ايجابية م�شجعة داخل ال�شف.	
• اأهميـــة اأن يعـــي االأ�شتـــاذ)ة( اأن دوره داخـــل ال�شـــف هـــو دور "املـــدّرب 	

ال�شخ�شي"ولي�ض دور "امللقن".
• �شـــرورة وجود ت�شور �شامل لـــدى االأ�شتاذ)ة( لالأهـــداف اخلا�شة املراد 	

حتقيقها يف الف�شل الدرا�شي وكذلك لالأهداف العامة للربنامج ككل.
• اأهمية اأن يكون االأ�شتاذ)ة( قدوة للطالب يف اال�شتعداد لل�شف.	
• �شرح املنهج املّتبع يف التدري�ض والفل�شفة التي يقوم عليها ال�شف وتو�شيح 	

التوقعات من البداية وااللتزام بها.
• جعـــل الطالـــب امل�شـــوؤول الرئي�شـــي يف التح�شـــري واال�شتعـــداد لن�شاطات 	

ال�شف.
• م�شاعدة الطالب على تطوير اأ�شاليب وا�شرتاتيجيات فعالة للدرا�شة.	
• ت�شجيع الطالب وتزويدهم مبعلومات عن م�شتوى اأدائهم ب�شكل م�شتمر.	

ويف اخلتـــام اأقول اإن االإطـــار املرجعي لي�ض لديه ميول لرتويـــج طريقة تعليمية 
خا�شـــة ولكنه يحاول تقدمي اختيـــارات وتبادل املعلومات حول هـــذه اخليارات، وما 
توافـــر لـــدى اأوروبا عنها مـــن جتارب اأتت مـــن اأر�ض الواقـــع. على هـــذا امل�شتوى ال 
ميكننا اإال االإ�شارة لبع�ض اخليارات املاأخوذة داخل التطبيقات القائمة و الطلب من 
م�شتخدمي االإطار املرجعي باإمتامها انطالقا من معرفتهم اخلا�شة و من خربتهم. 

اإنه جمموعة من " اأدلة امل�شتخدم" متوفرة لهذا الغر�ض .
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الخاتمة

احلمـــد هلل الـــذي ي�شر اإخراج هـــذا االإ�شدار، وال�شالة وال�شـــالم على اأ�شرف 
االأنبياء واملر�شلني، وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، اأما بعد:- 

فهذا خمت�شر ملا حوته هذه البحوث، وما تو�شلت اإليه من نتائج وتو�شيات على 
النحو االآتي:

البحث الأول: مناهج تعليم اللغة العربية يف اأوروبا: امل�شكالت واحللول.
حتدث فيه الباحث عـــن ارتباط تعليم العربية يف اأوروبا ارتباطًا وثيقًا مبا�شرًا 
بظاهـــرة احل�شـــور العربـــي االإ�شالمي املكثـــف يف الغـــرب، واأن املناهـــج واملقررات 
امل�شتخدمـــة يف التعليم اكت�شبـــت اأهمية كربى يف ظل اإقبال منقطع النظري على تعّلم 
اللغـــة العربية، يوازيه �شعف التكويـــن والتاأهيل لدى املعلمني، واأن اأهل اللغة العربية 
يف اأوروبـــا باإمكانهـــم مواجهـــة اأغلب تلك التحديـــات بتغيري طرق العمـــل، وتاأ�شي�ض 
التعـــاون امل�شـــرتك، وتبادل اخلربات واإدخـــال املعايري التعليميـــة احلديثة، من اأجل 

اإ�شدار مناهج تنا�شب قيمة العربية كلغة اإن�شانية وح�شارية كربى.

البحث الثاين: جتربة تعليم اللغة العربية يف اأ�شبانيا: عر�س وتقومي. 
اأ�شـــار فيـــه الباحث اإىل ارتبـــاط تعليم اللغـــة العربية يف اأ�شبانيـــا باال�شتعراب 
الـــذي رّكـــز يف بداياته على درا�شـــة التاريخ واالأدب االأندل�شيني، ثـــم و�شح اأنه بداية 
الثالثينيـــات من القـــرن املا�شي تاأ�ش�شت مدر�شـــة الدرا�شات العربيـــة يف غرناطة، 
والتـــي لعبت دورًا مهمًا يف تعليم العربيـــة، تالها اإن�شاء اأق�شام الدرا�شات العربية يف 

بع�ض اجلامعات والتي يبلغ عددها االآن ثماين اإىل جانب املدار�ض الر�شمية للغات.



288

وذكـــر اأن الغر�ـــض االأ�شلـــي من تعليـــم العربيـــة كان يرمـــي اإىل تكوين باحثني 
قادريـــن على فهم الن�شو�ـــض االأدبية والتاريخيـــة االأندل�شية املكتوبـــة بالعربية، ثم 
تغريت �شبل وو�شائل التعليم تدريجيا لي�شبح تعليم العربية كتعليم غريها من اللغات 
احلديثـــة من خالل مناهج مدرو�شة وم�شمونة النتائج تـــوؤدي بدار�شيها اإىل التمكن 
من تكلمها وكتابتها، واأو�شح اأن تعليم العربية للطلبة االأ�شبان بالذات يوفر اإمكانيات 
وت�شهيالت ال تتوفر جلن�شيات اأخرى؛ لكون االأ�شبانية ت�شتمل على اآالف املفردات من 

اأ�شل عربي، اإىل جانب اأ�شماء الكثري من االأماكن واملدن واالأنهر والوديان.

البحث الثالث: جتربة تعليم اللغة العربية يف اأملانيا: عر�س وتقومي. 
يدر�ض هذا البحث مراحـــل تطوير اللغة العربية يف اأملانيا، ويعر�ض االإجنازات 
احلديثـــة يف تعليمها، ويو�شـــح اأن درا�شة اللغة العربية وتدري�شهـــا لهما تاريخ طويل 
ومديد يف اأملانيا حيث بداأت مع بداية القرن الثاين ع�شر حتت رعاية الكني�شة، وازداد 
االهتمـــام بهـــا وبالدين اال�شالمـــي يف ع�شر النه�شـــة االأوروبية، وا�شتمـــر يف اأملانيا 
بالرتكيز علـــى فقه اللغة الكال�شيكية من قبل االأ�شاتـــذة البارزين راي�شكه وفالي�شر 
وفي�شـــر وكلهـــم تابعون جلامعـــة اليب�شيك املركـــز الرئي�شي لتعليم اللغـــة العربية يف 
اأملانيـــا، وبعد اإمتام مرحلة امل�شت�شرقـــني اأُدخلت طرائق جديدة لي�شبح اأكرث تطبيقًا 
وا�شتخدامـــًا لو�شائل التعليم احلديثة واليـــوم �شاهم هذا التخ�ش�ض العلمي يف فهم 

اأو�شع عن �شوؤون ال�شرق االأو�شط لدى املجتمع االملاين.

البحث الرابع: جتربة تعليم اللغة العربية يف بلجيكا: عر�س وتقومي.
ل يف و�شف مراحل  يدر�ـــض هذا البحـــث تاريخ اللغة العربية يف بلجيـــكا، ويف�شِّ
تعليـــم اللغـــة العربيـــة ويناق�ـــض اأهدافهـــا يف امل�شتويـــات التعليمية املختلفـــة، وتاأثري 
التحـــوالت العاملية علـــى تعليم اللغة العربيـــة يف املدار�ض واملعاهـــد وذلك يف البالد 
باأ�شره جنوبا كان اأو �شماال حيث تختلف اللغة االأم، ويتعّمق يف احلديث عن الو�شائل 
التعليميـــة ومـــن بينها االإليكرتونيـــة التي طّورت يف البالد لغايـــة االآن، ثم يف النهاية 

يلقي نظرة اىل االآفاق امل�شتقبلية وما ُيتوّقع منها يف هذا املجال.



289

جت�����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ف�����ي اأوروب�����ا 

البح��ث اخلام���س: مناه��ج تعلي��م اللغ��ة العربي��ة ب��ن النظري��ات املتطورة 
والتقليدية: التجربة الفرن�شية.

تر�شـــد هذه الدرا�شة التي ا�شتنبطت مـــن التجربة الفرن�شية بع�شًا من جوانب 
تطور النظريات املنهجية املعرتف بها دوليا يف التعليم النموذجي احلديث، وتناق�ض 
جهـــود الباحثني يف الدفـــع باللغة العربية نحو اللغات احليـــة االأخرى التي ُتدر�ض يف 
املدار�ـــض واملوؤ�ش�شـــات التعليمية الفرن�شيـــة الر�شمية وغري الر�شميـــة، وتناق�ض مدى 
تطبيـــق النظريات احلديثة كالنظريات التوا�شليـــة واحلديثة يف تعليم اللغة العربية 
ويف اإعـــداد مناهج التعليم واملر�شـــد التعليمي للمدر�ض، وتدر�ـــض خوا�ض النظريات 
التوا�شلية وكيفية تطبيقها يف الواقع على مناهج تعليم اللغة العربية وتنمية القدرات 
واملهـــارات عند الفرد، وتدر�ـــض اأهمية اجلانب الثقايف يف اإعـــداد املناهج ويف تغيري 

ال�شور النمطية عند املتعلم.  

البحث ال�شاد�س: �شبل تطوير تعليم اللغة العربية يف �شوء الإطار املرجعي الأوروبي امل�شرتك.
حتـــاول هذه الدرا�شة اأن تفيـــد من االإطار املرجعي االأوروبـــي امل�شرتك بو�شفه 
مرجعـــًا معتـــربًا يف تعليم اللغات االأجنبية وتعلمها علـــى م�شتوى االحتاد االأوروبي يف 
تطوير م�شمار تعليم العربية للناطقني بغريها يف جماالت �شتى، ميكن اإيجازها فيما 
يلي: حتديد امل�شتويات اللغوية للغة العربية بح�شب االإطار املرجعي االأوروبي امل�شرتك، 
وتطويـــر مبادئ تعليم اللغة وتعلمهـــا، وتوظيف االإطار املرجعي االأوروبي امل�شرتك يف 
و�شـــع االأهداف اللغوية العامة واخلا�شة للربامـــج اللغوية، وتوظيف االإطار املرجعي 
يف و�شع املناهج واخلطط الدرا�شية، وكذلك احلال يف الف�شول الدرا�شية من حيث: 
التعليـــم والتخطيط للدرو�ض، وتوظيفه كذلك يف و�شع االختبارات والتقييم، وتطوير 

املعلمني وتنميتهم مهنيًا.

واأخـــريًا اأ�شـــاأل اهلل العلي القديـــر اأن يكون هـــذا العمل قد اآتى ثمـــاره، واأ�شاأله 
ال�شداد والتوفيق فيه، اإنه ويل ذلك والقادر عليه.
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