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 : السنوي األول  امللتقى

 .اللغة العربية وإحيائها يف نفوس أبنائها  لدعم

 اللغة العربية يف مواكبة العصر وحتدياته:  احملور
 

واللغوي والتاريخي واألدبي والعلمي ، وهذا  لثقافيالحضارة العربية غنية بتراثها ا إن 
التراث الحيوي لألمة قد شكل هذا العمق التاريخي المتصل والمتجدد في مسيرتها رغم كل 

 .التي مرت بها  والعثراتالعقبات 

العربية تعد مفخرة لكل عربي يشعر  حاتاليوم التي نشهدها على كل السا ونهضتها 
 .بانتمائه القومي واإلسالمي 

ن  سالمي سيعرف مدى الجهود التي بذلها علماء اإل العربيمن يرجع للتاريخ  وا 
ورياضيات وعلم الفلك  وهندسةالعقلية من طب  المعرفةالمسلمين في تطوير حقول 

 .جتهاداتهم في مجاالت العلوم النقلية اوالفلسفة والكيمياء ، باإلضافة لبحر زاخر من 

التي عملوا على  ربيةعتماد على اللغة الععلى اال قومأداتهم في ذلك ت وكانت 
غريقية كانت سائدة آنذاك في الحضارات اإللتستوعب علوم العصر التي  ميتهاتطويرها وتن

 إلسالميةوالفارسية والهندية والصينية ، أخذوا منها وأضافوا إليها بما يتناسب مع عقيدتهم ا
 .أمورهم الدنيوية  يفوما يحتاجونه لتصر 

 ؟اتهعلى مواكبة العصر وتحدي قادرةليوم أن نتساءل هل اللغة العربية يعقل ا فهل 
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تطوير  لىدائمًا من المختصين إ تاجاللغة العربية كغيرها من اللغات الحية تح ولكن 
رعة هائلة نتيجة لثورة العلوم والتكنولوجيا التي تتطور بس لتستوعبمصطلحاتها 

 .اللغة العربية وحركة الترجمة في العالم العربي ، وهذه المهمة تقوم بها مجامع المعلومات

ونموًا من خالل الحرص على التعامل بها في مختلف  العربية تزداد ثراءً  واللغة 
 .وثقافة ، وغيرها من فنون الحياة العصرية  نمن علم وف ةالنشاطات الحياتي

ثرائها في ع الحجرهي  والمدرسة  قول ونفوس األساسي للحفاظ على اللغة العربية وا 
 . االدارسين فيه

اللغة العربية  عافنلقي نظرة عجلى على العوامل التي بدأت تسهم في أض فدعونا 
 .القطري  المجتمعفي 

عوامل إضعاف اللغة العربية في مجتمعنا كثيرة منها ما يتعلق بإفساح المجال  إن 
الذي يكشف عنه الواقع من خالل الممارسات اليومية في  جليزيةواسعًا للتعامل باللغة اإلن

 .قطاع التجارة ومعظم المعامالت في المؤسسات الحكومية 

متخذي القرار من أن توظيف العنصر اللغوي األجنبي  هلما يعتقد باإلضافة 
قتصادية والخدمية والتعليمية ، سيساعد ة اإلنجليزية في شؤون المناشط االوبخاصة اللغ

 كنولوجيةالغربية ومضامينها الت رةعلى كسر المسافات للدخول في مضمار الحضا ةالدول
هذا الرأي الواهم له . ، وأنها في نفس الوقت ستحافظ على هوية المجتمع وثقافته القومية 

على الهوية الثقافية بكل  لاللغة العربية فقط ، ب نةنتائجه الخطيرة ، ليس على مكا
لمة الذي نعيشه اليوم يضغط بقوة على ثقافة الشعوب مكوناتها، ألن عصر العو 
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بمرور الزمن عديمة الفائدة والمعنى ، ألن المكونات الثقافية  علهاالهشة ليج ومجتمعاتها
صطرعت مع غيرها من الثقافات المؤثرة ، اجتماعية ، إذا  اوتقاليد ولغة ونظم  داتمن عا

 .لمدى البعيد فإن النتيجة دائمًا تكون في صالح األقوى على ا

 ةمع خطور  لعربيةللغتنا ا ةال يعاني اليوم فقط من مزاحمة اللغة اإلنجليزي ومجتمعنا 
في التركيبة السكانية وتركيبة قوة العمل بحيث بلغت  خللهذا التزاحم بل يعاني أيضا من 

م ، أما نسبة قوة العمل من المواطنين ، فإنها 2144في عام % 43نسبة المواطنين 
جتماعية ام ، هذا الوضع السكاني يحمل في أحشائه تفاعالت 2141 ملعا% 6حوالي 

 علىنعكاساتها الخطرة على أنماط الحياة في المجتمع وبخاصة اوثقافية متناقضة لها 
 .اللغة العربية 

أنها تفعل فعلها في  لمؤكدمن العوامل األخرى من ا اتلك العوامل وغيره إن 
إضعاف مكونات لغتنا وثقافتنا القومية ، وهي جديرة بمزيد من التحليل لمعرفة آثارها 
المختلفة على النشء ، إال أنني سأكتفي بتحليل عاملين يتعلقان بتأثير النظام التربوي على 

 . عسالمة اللغة العربية ودورها في تعزيز الهوية الثقافية للمجتم

ل األول لحفظ الهوية الثقافية للمجتمع هو نظامها التربوي الذي ينقل المعو  ألن 
السابقة للجيل الجديد من خالل عملية متصلة تحافظ على النسق الثقافي  جيالتراث األ

الخسارة جدًا جسيمة  فإنللمجتمع ، فإذا أضرب النظام التربوي في تحقيق هذا الهدف 
 . على الثقافة والهوية العربية لمجتمعنا
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دور المدارس المستقلة في عملية إثراء اللغة : اللذان سأحللهما هما أواًل  والعامالن 
تأثير نظام الكوبونات على مستقبل النظام : العربية وتعزيز الهوية الثقافية ، وثانيًا 

 .التربوي

 :دور المدارس المستقلة في عملية إثراء اللغة العربية وتعزيز الهوية : األول  العامل

المسلم به في نظم التعليم الرسمية أنها تقوم على دعامتين أساسيتين تكمالن  من 
التعليم وما يتفرع منها من مناهج  فةبعضهما بعضًا ، الدعامة األولى تهتم في بناء فلس

في فهم تراث األمة الوطني  ثلهدف تربوي هام ، يتم حقيقعامة ومقررات دراسية ، على ت
لوطني بكل مكوناته التاريخية والجغرافية والثقافية واللغوية ورموزه ، ويعتبر هذا التراث ا

نحو  طالقن، وتطورات الحاضر لال ضيالقومية أساسًا ضروريًا للدارسين لفهم جهود الما
المستقبل بكل عزة وفخار ، وتهدف هذه الدعامة التربوية في مضامينها إلى المحافظة 

 .على الهوية الثقافية والوطنية للمجتمع والدولة 

تجاهات العالمية في تطوير مدخالت التعليم الدعامة الثانية فإنها تأخذ باال أما 
وم والرياضيات والحاسوب ، المختلفة ومن أهمها أتقان وفهم اللغات األجنبية والعل

 .نفتاح على ثقافة األمم األخرى لقدر متوازن من اال ضافةباإل

يعد الدارس إعدادًا متوازنًا في الجوانب العقلية والثقافية والوجدانية والبدنية ،  وبهذا 
على هاتين  فنطالقته الجديدة بشكل كاافهل أعتمد نظامنا التربوي والتعليمي في 

 الدعامتين ؟
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م بحيث 2111حدث تحول عميق في نظامنا التربوي والتعليمي بدءًا من عام  لقد 
األولى التي كانت  عامةبالدعامة الثانية على حساب الد العنايةعلى  هتمامأنصب اال

سالمية تعلي من ئمةقا عتزاز الدارسين ا في النظام السابق على ركائز وطنية وقومية وا 
في  طوالقومي وبثقافتهم اإلسالمية العريقة دون التفريبلغتهم العربية وتراثهم الوطني 

 .متطلبات العصر وعلومه 

 حدث ذلك ؟ ولماذا حدث ذلك ؟ ولمصلحة من حدث ذلك ؟ كيف 

من  ةشافيًا ، فليس هناك فلسفة للنظام التعليمي مقر  اباً حيرى ال نعرف لها جو  ةأسئل 
 .إجابة علمية لألسئلة السابقة  مجلس الوزراء ، نستطيع من تحليل محتواها التوصل إلى

المعالم  اضحةعليمي عام ، فلسفة و ت ظامن لكلمن المتعارف عليه عالميًا أن  ألنه 
 :تشتمل على منظومة متكاملة تتحدد فيها 

 . الغايات (4)

 . واألهداف (2)

 .القومية  واللغة (3)

 .والبرامج الدراسية  والخطط (1)

تشكل اإلطار المرجعي الذي يسير على هديه العاملين في الحقل التعليمي  التي
 .بحيث تشكل العامل المشترك فيما بينهم 
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لغياب فلسفة التعليم أنفتح المجال واسعًا أمام المدارس في كل مراحل  ونتيجة
 موضوعات الدراسة من مصادر مختلفة يارستعانة بخبرات المدرسين الختالعام لال مالتعلي

 .ال يربطها سياق منهجي متكامل 

تتبارى في اإلعالن عن تطبيقها للمناهج البريطانية ( المستقلة ) المدارس  وأخذت
 .من المناهج الغربية  اوالمناهج األمريكية وغيره

الواقع الذي أصبحت فيه اللغة العربية في مدارسنا لغة ثانية للتعليم ال شك أنه  هذا
نتاج المعرفة في العلوم والفنون واآلداب ، وغيرها سيجعلها لغة للمحادثة ال  لغة للتفكير وا 

 .من المجاالت الحيوية األخرى 

أربع مواد  ىأضفنا إلى ذلك أن مضمون التعليم ومحتواه الدراسي قد ركز عل فإذا
 ةهي اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والعلوم والرياضيات الذي خصص لكل واحد ةرئيسي

من ساعات الجدول  يات أسبوعيًا بمعدل عشرين ساعة ، فإن المتبقمنها خمس ساع
إسالمية وتاريخ  ثقافةساعات فقط توزع على باقي المواد األخرى من  الدراسي ست

جتماعية ورسم ومشغوالت يدوية ، علمنا مدى هشاشة هذه المواد في اوتربية  وجغرافيا
منهم في المستقبل ، ال شك أن نتائجه التكوين الثقافي لدى الدارسين اليوم وما يتوقع 

 .ستصب في مضمون التبعية الثقافية لآلخر 
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 : Foucher Schoolنظام الكوبونات  دتمااع: الثاني  العامل

 الثقافيفإن التوجه نحو تفعيل نظام الكوبونات من المؤكد أنه سيقضي على النسق 
المدارس األجنبية والخاصة لن تكون هي األخرى حريصة على  ألنلجيل المستقبل ، 

 .معإثراء اللغة العربية وال على المكونات الثقافية للمجت

هو الهدف الذي عملت مؤسسة رند بذكاء على توظيفه من خالل مشروعها  وهذا 
 .(دس السم في العسل) القائل  مثلالذي تقدمت به إلصالح التعليم والذي يمكن وصفه بال

الدولة في  نرند لتغيير نظام التعليم العام الذي تم تطبيقه من قبل المسئولي فمشروع 
 :هما  سيينم ، يقوم على محورين رئي2111عام 

والمحور الثاني ( المدارس المستقلة )  Charter Schoolاألول  المحور 
Foucher School  ( الكوبونات ) ( رند)وهذان المحوران اللذان وردا في صلب خطة

 .كانا متالزمين يقود األخذ باألول منهما ألى األخذ باآلخر في نهاية المطاف 

عرض نظام الكوبونات على مجلس  تمما نراه اليوم على أرض الواقع حيث  وهذا 
الوزراء لوضع الضوابط التي تحكم تطبيقه ، الذي بدأ العمل به بالفعل من ِقبل هيئة 

زراء أن يلغي هذا التوجه من أساسه لما سيترتب عليه التعليم ، وكان الحري بمجلس الو 
 :أجياله ، ومن تلك اآلثار المباشرة ما يلي  لالتعليم ومستقب اضرمن آثار خطره على ح

 .ستضافة المدارس األجنبية امن  مزيد (4)

 .في منح رخص للمدارس الخاصة  التوسع (2)
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 .التوسع في بناء المدارس الحكومية  خفض (3)

 .لى خصخصة التعليم الحكومي بكامله إفي نهائي المطاف  الوصول (1)

التعليم وسيترتب على ذلك تخلي الحكومة عن مسؤوليتها المباشرة للوفاء بمتطلبات       
 .في الدولة  مالعام كأحد مكونات النظا

بتوجهات  أثرأن تتخيلوا بعد ذلك نوع المخرجات التعليمية التي حتمًا ستت ولكم 
 مدارست عديدة من القائمين على عملية التعليم في المدارس األجنبية والجها وتوجيهات

 .الخاصة التي سيناط بها مسئولية إعداد الدارسين في مراحل التعليم المختلفة 

 الكوبونات مبررات تربوية كافية ؟ املنظ هل

به  هأحيط االتعليمية مهمو أضعف حلقة في هذا التوجه هي المبررات التربوية  إن
من دعاية ، ألن هذا التوجه تم تسويقه من قبل مؤسسة رند على قاعدة تجارية مغرية ، 
تقوم على أساس خفض كلفة التعليم ونفقاته التي تلتزم بها الدولة إلى حدها األدنى ، حيث 

تالميذ والطلبة الذين سيدفعون ال كلفة غطيةتصبح نفقات التعليم وكلفته محصورة فقط في ت
 .بالمدارس األجنبية والخاصة لتحاق لال

، اهلل قد حباها بميزتين أساسيتين في غنى عن التشريع لنظام الكوبونات ألن والدولة
من طالب وطالبات ، تحتاج منها إلى عناية خاصة مبنية على  بشريةندرة في الثروة ال

م العربية لتحمي مواطنيه الذي بلغ نسبة عدده ثوابتسس عربية خالصة تحفظ للوطن أ
 والميزة .ر الهائل من الجنسيات غير العربية حمن السكان من الذوبان في هذا الب% 43

من مصادر الدخل األخرى التي تمكنها بيسر  وغيرهاالثانية ثروة طبيعية من نفط وغاز 
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من تحمل تكاليف التعليم ومتطلباته ، ليصبح نظامنا التعليمي في مكانه الطبيعي كأحد 
 .يعتمد عليها األمن الوطني  مكونات الدولة التي

 
 : الخاتمة

عالء شأن ة ة دور النظام التربوي لتعزيز قيم المواطندمن أمل يرجي إلعا هل  وا 
 اللغة العربية وثقافتنا القومية ؟

دائمًا للنظم التربوية على أنها من أهم مكونات الدول في تعزيز دور المواطنة  ينظر 
قتصادية ، كما أنها هي جتماعية والثقافية واالالتنمية االالمختلفة في باإلضافة ألدوارها 

وهن  جتمععلى الهوية وأداتها اللغة القومية، فكلما أصاب الم افظالعمود الفقري الذي يح
حراف أو تراٍخ ، أدار المخططون بصرهم وبصيرتهم نحو نظمهم التربوية ينشدون انأو 

 اإلصالح، فعملية  حه في الطريق الصحيطالقتانعهم و دورها الحيوي في إعادة بناء مجتم
 .ال تفتأ الدول في القيام بها تسلك هذا الطريق دائمًا  لتيالتربوية ا

أحوج ما نكون اليوم إلعمال الفكر والمراجعة لنظامنا التعليمي ، ألن األسس  ونحن 
عتماد على ركنين دور المواطنة ألنها تهاونت في االالتي قام عليها ال تؤدي إلى تعزيز 

مكونات الثقافة  : وثانياا .  اللغة العربية  : أولا : أساسيين من أركان تعزيز المواطنة وهما 
هذا النقص في مناهجنا التعليمية يجعل . الوطنية من تاريخ وجغرافيا وتربية إسالمية 

،  الروح الوطنية بداًل من أن يعلي من شأنها ضعافنظامنا التربوي عامل مساعد إل
 يوبخاصة أن مجتمعنا يتعرض ألزمة هوية تتجلى مظاهرها من خالل كارثة الخلل ف

  .التركيبة السكانية 


