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الكلمات االفتتاحية

�أحمد �أخ�شي�شن
وزير الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي
ال�سيدة كاتبة الدولة املكلفة بالتعليم املدر�سي،
ال�سيد الوزير املنتدب املكلف باجلالية املغربية يف اخلارج،
ال�سيد الرئي�س املنتدب مل�ؤ�س�سة احل�سن الثاين للمغاربة املقيمني باخلارج،
ال�سيد رئي�س جمل�س اجلالية املغربية باخلارج،
ال�ضيوف الكرام،
ح�ضرات ال�سيدات و ال�سادة،
�أود يف البداية �أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر واالمتنان �إىل الأ�ستاذ �إدري�س اليازمي رئي�س
جمل�س اجلالية املغربية باخلارج على دعوته الكرمية لنا من �أجل امل�ساهمة يف هذا امللتقى
الدويل حول « اللغات يف الهجرة :التحوالت والرهانات اجلديدة » ،و�أود ب�صفة خا�صة �أن
�أهنئه ومن خالله �إدارة املجل�س وكافة �أع�ضائه ،على هذا االختيار املوفق لإ�شكالية اللغة يف
�سياق الهجرة  ،كمو�ضوع لندوة دولية مفتوحة للحوار وتبادل الر�أي.
نعم �إننا نعتربه اختيارا موفقا� ،أوال من حيث خ�صو�صية مو�ضوعه وراهنيته الق�صوى،
ثانيا من حيث نوعية مقاربته وعمق �أ�سئلته ،وثالثا من حيث �صيغة التداول ب�ش�أنه ،التي
ارت�أيتم �أن تكون �صيغة ندوة دولية تتالقح يف ظلها الأفكار والتجارب من خمتلف الآفاق
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واملرجعيات ،مما يعك�س جليا �إرادة املغرب يف احلوار والتفكري مع �شركائه ،ويف ا�ست�شراف
الآفاق معهم ،لأن املو�ضوع يندرج �أ�سا�سا يف �صلب ال�شراكة ،ويف �صميم العمل امل�شرتك.
ومما ال �شك فيه �أنكم يف جمل�س اجلالية املغربية باخلارج ،و�أنتم تبادرون �إىل تنظيم هذه
الندوة ،كنتم مدركني متام الإدراك �أن مو�ضوعها ،برهاناته وت�شعباته ،يت�صدر اليوم �أكرث
من �أي وقت م�ضى مطالب اجلالية و�أجندة الدولة املغربية على ال�سواء.
بل كنتم مدركني مثل كافة املتدخلني يف هذا املجال ،كم نحن حمتاجون اليوم �إىل
معرفة �أف�ضل و�أكرث دقة بالأثر املرتتب عن تعليم اللغة العربية لأبنائنا يف املهجر ،وكم نحن
حمتاجون اليوم �إىل جتديد معرفتنا بنوعية احلاجيات املعرب عنها يف هذا املجال ،و كم
نحن حمتاجون اليوم �إىل التعرف على �أف�ضل املمار�سات املمكن اعتمادها ل�ضمان �أجود
املالءمات بني العر�ض والطلب.
�إن هذه املعرفة امللحة ،هذه املعرفة املتجددة و املتفتحة ،هي التي نتوخى تقا�سمها اليوم
جميعا ،م�س�ؤولون حكوميون وباحثون وخرباء من خالل هذا اللقاء العلمي الهام.
�إننا نعترب يف وزارة الرتبية الوطنية ،ويف قطاع التعليم املدر�سي ب�صفة خا�صة� ،أن تعليم
اللغة العربية والثقافة الأ�صلية لأبناء اجلالية املغربية يف بالد املهجر ،لي�س جمرد برنامج
قطاعي يحتاج للتدبري الإداري ،ولي�س جمرد خمطط تنفيذي التفاقيات �شراكة مع
حكومات دول اال�ستقبال ،ولي�س فقط موارد مالية وب�شرية معب�أة� ،أو �آليات تن�سيقية
وت�شاورية حمكمة� ،إنه ف�ضال عن كل ذلك وقبله م�شروع تربوي.
م�شروع تربوي يحتاج �إىل مرجعية م�ضبوطة وهند�سة حمكمة ،ويحتاج �إىل �إر�ساء
وت�أطري ومتابعة ،ويحتاج ب�صفة �أخ�ص �إىل انتباه م�ستدام لكل ابتكار وجتديد يف عامل
الرتبية ويف جمال تدري�س اللغات ،ويف ميدان تفاعل الثقافات.
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ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،
جت�سيدا للتوجيهات امللكية ال�سامية ،الرامية �إىل النهو�ض ب�أو�ضاع املغاربة املقيمني
باخلارج ،ي�شكل متدر�س �أبناء هذه الفئة من ال�شعب املغربي وتفوقهم الدرا�سي وح�سن
اندماجهم ،هاج�سا ال يقل �أهمية عن ان�شغاالت وزارة الرتبية الوطنية بق�ضايا التمدر�س
داخل �أر�ض الوطن.
يف هذا ال�سياق يحظى برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية باخلارج مبكانة متميزة
يف �إ�سرتاتيجية عمل هذه الوزارة ،حيث �إنها تتوىل �إر�ساء وتتبع ال�شراكات مع ال�سلطات
الرتبوية بدول املهجر ،وت�شرف من خالل مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم اخل�صو�صي
على رئا�سة اجتماعات اللجان الثنائية ال�سنوية ،املكلفة مبتابعة تنفيذ االتفاقيات املربمة
بخ�صو�ص برامج تعليم اللغة العربية يف اخلارج.
كما ت�سهر على تعبئة مواردها الب�شرية بهذا اخل�صو�ص ،حيث تنتقي �أجود �أطرها
التدري�سية والت�أطريية وفق معايري بيداغوجية دقيقة ،لت�ضعها رهن �إ�شارة برامج تعليم اللغة
العربية لأبناء اجلالية املغربية يف اخلارج.
و ال �أخفي عنكم �أن �أهم ما ي�ستوقف الوزارة بنوع من الت�أين يف �أداء هذه املهمة
النبيلة ،هو مو�ضوع �إعداد الربامج واملناهج البيداغوجية  ،وعيا منها ب�أن الأمر يحتاج
�إىل جمهودات ا�ستثنائية و�إىل خربة تربوية رفيعة ،متا�شيا مع خ�صو�صيات الفئات املتلقية،
وان�سجاما مع �سياقات االندماج املختلفة.
وبطبيعة احلال ف�إن الوزارة ت�سهر على تدبري هذا الربنامج من خالل التن�سيق والت�شاور
مع باقي املتدخلني من القطاعات العمومية ،وبانفتاح تام على خمتلف مبادرات �شركائها
الوطنيني والدوليني من �أجل االرتقاء بهذا النوع من التعليم.
�إن برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة الأ�صلية لأبناء اجلالية املغربية يف اخلارج ،هو على
غرار باقي الربامج وامل�شاريع التي ت�شرف عليها وزارة الرتبية الوطنية ،برنامج له مرجعيته
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ومرتكزاته يف املبادئ الكربى لل�سيا�سة التعليمية للدولة ،والتي ن�ستلهمها �أ�سا�سا من امليثاق
الوطني للرتبية والتكوين ،خا�صة الدعامة الرابعة التي �أو�صت ب�أن «تو�ضع رهن �إ�شارة
اجلاليات املغربية يف اخلارج الراغبة يف ذلك ،الأطر واملرجعيات التعليمية الالزمة لتمكني
�أبنائها من تعلم اللغة العربية والقيم الدينية واخللقية والوطنية ،وتاريخ املغرب وجغرافيته
وح�ضارته ،مع مراعاة ما يطبعها من تنوع وتكامل »
كما �أننا كنا حري�صني على تعزيز هذه املرجعية من خالل الربنامج اال�ستعجايل الذي
و�ضعناه لت�سريع وترية الإ�صالح الرتبوي؛ والذي �أفردنا �ضمن م�شاريعه ال�سبعة والع�شرين،
م�شروعا خا�صا بتعليم اللغة العربية والثقافة الأ�صلية لأبناء اجلالية املغربية باملهجر،
باعتبارهم �ضمن فئة الأطفال ذوي احلاجيات اخلا�صة.
جدير بالذكر �أي�ضا �أننا ن�ستوحي املبادئ التوجيهية لهذا الربنامج من املرجعية الدولية
حلقوق الإن�سان ،حيث جن�سد وفاء املغرب بالتزاماته يف هذا ال�ش�أن ،خا�صة منها املعاهدات
واالتفاقات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الطفل وحقوق املهاجرين امل�صادق عليها من لدن
املغرب.
ومعلوم �أن برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة الأ�صلية لأبناء اجلالية املغربية باخلارج
هو برنامج ت�شاركي بامتياز ،وذلك باعتباره جت�سيدا التفاقيات ثنائية موقعة مع حكومات
دول اال�ستقبال ،التي تربطها عالقات �صداقة وتعاون مع بالدنا.
كما �أنه ثمرة عمل م�شرتك بني وزارة الرتبية الوطنية وم�ؤ�س�سة احل�سن الثاين للمغاربة
املقيمني باخلارج ،بالإ�ضافة �إىل وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون والوزارة املنتدبة املكلفة
باجلالية املغربية يف اخلارج .
ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،
بعد حوايل ثالثة عقود من انطالق الربامج الأوىل لتعليم اللغة العربية والثقافة
الأ�صلية لأبناء اجلالية املغربية يف املهجر ،بد�أت تربز بع�ض امل�ؤ�شرات الدالة على اهتزاز االن�سجام
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يف الت�صور العام لهذا النوع من التعليم �سواء يف �أبعاده القانونية �أو التدبريية �أو الرتبوية.
واحلال �أنه كان من املنطقي �أن يعرتي برناجما ا�سرتاتيجيا من هذا امل�ستوى ،عدد من
ال�صعوبات �إن مل نقل االختالالت ،بعد فرتة زمنية طويلة من �إر�ساء دعائم تطبيقه يف دول
املهجر.
لقد عرفت بالدنا كما عرفت بلدان اال�ستقبال ،حتوالت كربى يف منظوماتها الرتبوية
و�سيا�ساتها التعليمية ،و�شهدت الأو�ضاع القانونية وال�سو�سيوثقافية للهجرة حتوالت جذرية
�أفرزت �أجياال جديدة من �أبناء املهاجرين ،تختلف بدون �شك يف نوعية حاجاتها ومتطلبات
جناحها عن الأجيال ال�سابقة عليها.
لعل هذه التحوالت املرتاكمة على مر ال�سنني ،مل تكن حتظى دائما بالعناية الكافية من
لدن �صانعي القرار من �أجل ا�ستح�ضارها يف جمال التخطيط والتدبري� ،سواء من �أجل
االرتقاء بتعليم اللغة العربية والثقافة الأ�صلية يف اخلارج� ،أومن �أجل التحكم يف الإ�شكاالت
املرتتبة عن توتر العالقة بني الهوية واللغة ،وعن تنوع الرهان بني التعليم النظامي والعر�ض
اخل�صو�صي ،وعن ات�ساع الهوة بني الغايات املعلنة والو�سائل امل�سخرة .
ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،
عندما انطلقت الربامج الأوىل لهذا النوع من التعليم مع منت�صف ال�سبعينات ،كانت
ت�ستند يف عدتها ومنطقها على باراديغم يف غاية الو�ضوح واالن�سجام ،وهو متكني �أبناء
املهاجرين املغاربة باخلارج من درو�س لتعلم اللغة العربية والثقافة الأ�صلية من �أجل تي�سري
اندماجهم يف النظام التعليمي املغربي يف حالة عودتهم.
لقد كانت الإقامة يف ديار املهجر تعترب م�ؤقتة ،والعودة �إىل �أر�ض الوطن جد واردة،
وتعلم اللغة العربية �أمر ال منا�ص منه لت�سهيل التمدر�س و �ضمان ح�سن االندماج.
لكن ما �أن ا�ستقرت �أحوال املهاجرين وتبددت �آفاق العودة ،حتى بد�أ امل�شروع يبحث
لنف�سه عن غاية �أخرى ،توفق يف �صياغة مدلولها ،و�إن بتنويعات خمتلفة باختالف ال�سياقات
والرهانات.
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وهكذا �أ�صبحنا �أمام تعليم للغة العربية والثقافة الأ�صلية يهدف �إىل �صيانة الهوية
الوطنية للأطفال املغاربة ،وتوطيد ت�شبعهم بالقيم الروحية واحل�ضارية لبالدهم مع احرتام
خ�صو�صيات البلدان امل�ضيفة.
�أو تعليم يهدف �إىل متكينهم من التحكم يف لغتهم الأم ،مبا ي�ساعدهم على حتقيق النجاح
الدرا�سي يف م�شوارهم التعلمي ،وت�سهيل اندماجهم يف الو�سط الذي يعي�شون فيه.
من البديهي �أن هذا التحول يف غائية الربنامج كان ي�ستلزم مالءمة �شاملة يف هند�سته
البيداغوجية ومقاربته التعليمية ،غري �أن التطورات املت�سارعة التي كانت تعرفها النظم
الرتبوية يف بلدان اال�ستقبال مل تكن ت�سمح باال�ستقرار الكايف ملواجهة املع�ضالت الرتبوية.
ف�سرعان ما بد�أ الربنامج ي�صطدم بخ�صو�صيات بع�ض الأنظمة التعليمية لدى بع�ض دول
املهجر ،حيث ال متتد �صالحيات ال�سلطات الرتبوية املركزية املوقعة التفاقيات ال�شراكة� ،إىل
مناطق احلكم الذاتي التي تتمركز بها جاليات مغربية  ،مما بات يحول دون االنت�شاراملجايل
لربنامج تعليم اللغة العربية (مثال �أملانيا� ،إ�سبانيا ،)...هذا ف�ضال عن بروز توجهات �سيا�سية
معادية للهجرة وراف�ضة ال�ست�ضافة هذا النوع من التعليم يف �إطار �شراكة م�ؤ�س�ساتية.
ثم �إن تعدد �أنواع التعليم (تعليم مندمج ،تعليم مفارق ،تعليم غري نظامي موازِ ) �ساهم
�أكرث يف تفكيك االن�سجام بني العر�ض والطلب ،وات�ساع الهوة بني الهاج�س الرتبوي
والرهان الهوياتي.
ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،
ال�شك �أن تفاعل هذه العوامل كلها �أدى �إىل �إرباك ملحوظ لربنامج تعليم اللغة العربية
والثقافة الأ�صلية يف اخلارج و�إىل تقلي�ص جمال انت�شاره ،وال�شك �أنكم كباحثني وخرباء
وم�س�ؤولني �إداريني �ستنكبون خالل هذه الندوة على درا�سة ومناق�شة كل هذه التحوالت
والإ�شكاالت املرتبطة مبو�ضوع لقائنا ،و�ستطرحون خال�صات �أبحاثكم وجتاربكم من
�أجل التبادل وا�ست�شراف الآفاق.
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غري �أين �أود �أن �أ�شري يف هذا ال�سياق �إىل �أن الوزارة انطالقا من كل هذه االعتبارات
بادرت �إىل فتح حوار �صريح مع هيئة التدري�س والت�أطري باخلارج ،ومع كافة امل�س�ؤولني
الإداريني واخلرباء الرتبويني وال�شركاء الأجانب ،من �أجل جتديد ر�ؤيتها لهذا الربنامج
ومتكينه من نف�س جديد ملوا�صلة حتقيق الأهداف املتوخاة منه.
ومما �ساعد الوزارة �أكرث على االنخراط يف هذه املراجعة الهادئة واملت�أنية ،ذلك ال�سياق
الإيجابي العام الذي ات�سم بعدة مراجعات يف جمال ال�سيا�سة العمومية والتوجهات التنموية
باملغرب ،والتي جت�سدت �أ�سا�سا يف تقرير اخلم�سينية حول التنمية ،وتقرير حالة املنظومة
الوطنية للرتبية والتكوين و�آفاقها  ،2007والتقرير املو�ضوعاتي حول نتائج الربنامج
الوطني للتح�صيل الدرا�سي .2008
لقد �شكل �إح�سا�سنا يف هذه الوزارة مب�س�ؤوليتنا املبا�شرة يف االرتقاء بهذا الربنامج باعتباره
م�شروعا تربويا قبل كل �شيء ،حافزا قويا جعلنا نتجه �إىل جتديد التفكري عرب جملة من
الأولويات �أهمها:
�أوال :العمل على �إدماج هذا امل�شروع �ضمن امل�سار الإ�صالحي والتحديثي للمنظومة
الرتبوية الوطنية يف �إطار االنفتاح على التوجهات العاملية اجلديدة يف جمال تدري�س اللغات
وبيداغوجية التفاعل الثقايف.
ثانيا� :إعادة هيكلة برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة الأ�صلية يف اخلارج من حيث
تدقيق �أهدافه الرتبوية ومالءمة عدته البيداغوجية وت�أهيل موارده الب�شرية.
ثالثا :االنخراط يف تفعيل قرارات اللجنة الوزارية املكلفة بالهجرة املنعقدة حتت رئا�سة
ال�سيد الوزير الأول بتاريخ � 29أكتوبر  ،2009والتي �أكدت على جملة من التو�صيات
الهامة ،يف مقدمتها �إقرار مراجعة �شاملة وجذرية للتدبري العمومي مللف تعليم اللغة العربية
والثقافة املغربية لأطفال املهجر.
رابعا :اقرتاح مقاربة ت�شاركية ال�ستئناف احلوار مع �شركائنا يف دول اال�ستقبال حول
�آفاق تعليم اللغة العربية والثقافة الأ�صلية لأبناء اجلالية املغربية يف املهجر.
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ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،
�أرجو �أن ت�شكل جتربة هذه الوزارة ،وكذلك �أ�سئلتها ور�ؤيتها ،رافدا من روافد احلوار
يف هذا اللقاء العلمي ،وم�سلكا من م�سالك ا�ست�شراف الآفاق بالن�سبة لهذا امل�شروع امل�شرتك،
م�شروع تعليم اللغة العربية لأبناء اجلالية املغربية يف املهجر.
	�أمتنى لأ�شغال ندوتكم كامل التوفيق ،ولكم جزيل ال�شكر على ح�سن االنتباه.
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وزير منتدب لدى الوزير الأول ،مكلف باجلالية املغربية املقيمة باخلارج
�سيداتي� ،سادتي،
�أود �أوال �أن �أهنئ جمل�س اجلالية املغربية باخلارج والأ�شخا�ص الذين �سهروا على تنظيم
هذا امللتقى املخ�ص�ص ملو�ضوع بالغ الأهمية وي�سعدين ب�شكل خا�ص امل�شاركة يف مناق�شته.

�سيداتي� ،سادتي،
ت�شكل اللغة جزءاً من ثقافتنا .وهي مفتاح �إدراكنا للعامل ،خ�صو�صا من خالل كونها
و�سيلة للتعليم والتعلم .ذلك �أن اللغة هي الو�سيلة التي تنقل عادات اجلماعة الأ�صلية
وتقاليدها ومعتقداتها .وتوجد اللغة يف �صلب الق�ضايا املرتبطة بالهوية.
ت�شكل هوية املهاجرين ،خ�صو�صا بعد ق�ضائهم لفرتات طويلة يف بلد اال�ستقبال� ،إحدى
امل�شاكل الرئي�سية للبعد الإن�ساين للهجرة .وبهذا املعنى ،ينبغي ت�شجيع مناذج مفتوحة
للإدماج جتمع بكيفية متوازنة ما بني احلرية واحلق يف املحافظة على �سمات الهوية الثقافية
اخلا�صة ،مع احرتام قيم بلد اال�ستقبال.
متثل الهوية املتعددة ،وهي اليوم مبد�أ عام لأية �شخ�صية �أ�سا�سية ،ثراء يفتح الأبواب
ملثل هذه امل�شاركة .وهي تتطلب بكيفية م�سبقة �أن يكون املرء على بينة بثقافته الأ�صلية.
فهي ال تكون ممكنة وتعا�ش بكيفية كاملة ومطمئنة �إال بالنقل الكامل لثقافته الأ�صلية.
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وال ت�أخذ باقي مكونات ثقافة بلد اال�ستقبال مكانها �إال بالثقافة الأ�صلية .ومن ثم الأمر
الذي مت ت�سجيله واملتمثل يف �أن الأ�شخا�ص الأكرث اندماجا هم �أولئك الذين مل يديروا
الظهر لثقافتهم الأ�صلية والذين جعلوا منها ،على العك�س من ذلك ،رافعة لإدراك ثقافتهم
اجلديدة و�إدماجها.
�سيداتي� ،سادتي،
يندرج هذا امللتقى يف بيئة تتعومل بوترية م�ؤكدة انخرط فيها املغرب .واختياراته هي
الآن اختيارات وا�ضحة وحمددة املعامل ،وتتطلب انخراط اجلميع.
وبهذه ال�صفة ،ينبغي �أن يكون احرتام التنوع اللغوي مبد�أ م�ؤ� ِّس�س ًا يف عامل معولمَ
ت�سوده تكنولوجيات الإعالم .حيث متثل هذه الأخرية فر�صة حقيقية للنهو�ض بالتنوع
اللغوي وحوار الثقافات ،مع احرتام الهويات.
تقوم �أية ثقافة برتويج القيم واملعتقدات اخلا�صة مبجتمعها .واحلال �أن خطر التخلي عن
التنوع الثقايف يف ع�صر العوملة لفائدة هذه الأخرية يهدد جمتمعاتنا .ويتمثل البديل الآخر يف
�أن جنعل من احلوار بني الثقافات �أداة يف خدمة الإثراء املتبادل للثقافات .وعلى هذا البديل
وقع اختيار املغرب.
ما فتئت جاليتنا امل�ستقرة باخلارج ،الواعية بفائدة هذا االختيار ،تعرب عن مطلب «ثقايف»
قوي �إىل درجة كبرية ،مطلب يختلف ح�سب القارات وعلينا �أن ن�ستجيب له بكيفية
مالئمة لن�ستجيب النتظارات ه�ؤالء و�أولئك.
ا�ستجابة منها �إذن لهذا الطلب ،قامت حكومتنا ب�إحداث ف�ضاءات ثقافية ب�شراكة مع
بلدان اال�ستقبال.
�سيداتي� ،سادتي،
يتمثل هاج�سنا من خالل هذه امل�شاريع ،بالت�أكيد ،يف تقوية تعلق املواطنني املغاربة
القاطنني باخلارج ببلدهم الأ�صلي والنهو�ض بالثقافة املغربية لدى الأجيال اجلديدة ،لكنه
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يتمثل كذلك يف النهو�ض بالتفاعل الثقايف باعتباره عامل اندماج يف بلدان اال�ستقبال
واحلوار وتبادل القيم مع اجلاليات الأخرى ومع بلد اال�ستقبال.
�ستكون تلك املراكز و�سيلة لإغناء احلوار بني �ساكنتنا املغرتبة و�ساكنة بلدان اال�ستقبال
بوا�سطة الثقافة بكل �أبعادها ،اللغوية والفنية واحل�ضارية .و�سيكون ح�ضورنا الثقايف يف تلك
الف�ضاءات منا�سبة لإبراز ثراء كافة مكونات ثقافتنا ،العربية والأمازيغية واليهودية.
ونحن على اقتناع ب�أن مواجهة حتدي التنوع الثقايف وامل�شاركة يف نف�س القيم بكيفية
منا�سبة يقت�ضي بناء جمتمعات متفاعلة الثقافات من �ش�أن متا�سكها وان�سجامها االجتماعي
�أن يكونا مرتابطني ،ال �أقول بالرغم من االختالفات الثقافية ،و�إمنا بف�ضل هذه االختالفات.
وت�شكل اللغة املدخل لرفع كل هذه التحديات.
�سيداتي� ،سادتي،
�أعدت احلكومة ،معتمدة على هذه املالحظات ،خمططا ا�ستعجاليا لتعليم اللغة العربية
والثقافة املغربية يندرج �ضمن ا�سرتاتيجيتها للنهو�ض بالثقافة املغربية.
تتمثل مالحظة املنطلق يف �أن اجلهاز احلايل ال ي�ستجيب بالكامل للأهداف امل�سطرة لهذا
التعليم .فهو ما زال يقوم على مقاربة بيداغوجية ال تتالءم مع تعليم لغة �أجنبية ،ولي�س
مو�ضوع ر�ؤية موحدة ال�شكل وتتالءم مع تطور املقاربات املعتمدة يف كل بلد ومن طرف
املجل�س الأوروبي يف �أيامنا هذه .وعلى هذا النحو يُطرح ال�س�ؤال التايل :كيف يت�سنى
النهو�ض ب�إدماج التالميذ من �أ�صل مغربي �إذا مل تكن للتعليم معرفة دقيقة ببلد اال�ستقبال
ور�ؤية تتما�شى مع مقاربته البيداغوجية اخلا�صة؟ و�أكرث من ذلك ،كيف نحقق ارتباطا
بالبلد الأ�صلي ونح�س�س �صغار التالميذ بثقافتهم الأ�صلية �إذا مل يتم التفكري ،بت�شاور مع
ال�سلطات املخت�صة ،يف العنا�صر الأكرث ثراء من حيث التاريخ وقيم وهوية املغرب ،التي من
�ش�أنها �أن تخلق لديهم �إح�سا�سا باالنتماء؟ ففي هذا االجتاه ،يُالحظ نق�ص م�ؤكد يف الو�سائل
البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية املو�ضوعة رهن �إ�شارة املدر�سني املعينني باخلارج.
وحتى �إن كان ب�إمكان العديد من املبادرات التي يطلقها املدر�سون �أن ت�ساهم يف اقت�سام
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وتنمية �إحدى مكت�سبات تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية ف�إنها تظل مع ذلك غري كافية.
وقع االختيار على  6حماور للتحليل �شكلت مو�ضوع ت�شخي�ص معمق:
• احلكامة.
• املوارد الب�شرية.
• البيداغوجيا.
• املالءمة بني العر�ض والطلب.
• احلياة املدر�سية.
• �أدوات التدبري.
�سيداتي� ،سادتي،
ال �أريد �أن �آخذ من وقتكم ح�صة �أكرب ،و�إمنا �س�أحاول �أن �أطلعكم ب�سرعة على
التوجهات الرئي�سية املو�صى بها:
• اقرتاح جمموعة من الإجراءات لتح�سني اجلهاز الر�سمي احلايل لكل واحد من
املحاور ال�ستة التي قد يكون تعدادها لكم �أمرا ممال؛
• اقرتاح �إجراءات لتح�سني وتو�سيع التعليم امل�سمى بالتعليم املوازي من خالل تقوية
كفاءات اجلمعيات؛
• اقرتاح �إدراج تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية يف �صلب توجه املراكز الثقافية
التي هي قيد الإن�شاء يف بلدان اال�ستقبال:
• �إدماج ف�ضاءات لتعليم اللغة العربية والثقافة املغربية يف املراكز الثقافية.
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لطيفة العابدة
كاتبة الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأطر والبحث
العلمي ،مكلفة بالتعليم املدر�سي
ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،
ي�سعدين �أن �أعرب لكم عن �سعادتي بح�ضور اختتام �أ�شغال هذه الندوة الدولية التي
�شكلت فر�صة طيبة لتعميق التفكري والتحليل بخ�صو�ص خمتلف الإ�شكاالت والآليات
املرتبطة بتعليم اللغة العربية والثقافة املغربية لأبناء اجلالية املغربية املقيمة باخلارج.
و�أغتنم هذه املنا�سبة ،لأتقدم ببالغ ال�شكر واالمتنان �إىل ال�سيد �إدري�س اليزمي ،رئي�س
جمل�س اجلالية املغربية باخلارج ،على هذه املبادرة القيمة ،و�إىل كافة امل�ساهمني من باحثني
جامعيني وخرباء وم�س�ؤولني �إداريني  ،يف �إثراء جل�سات هذه الندوة بعرو�ض علمية قيمة
رفعت النقا�ش حول الق�ضايا الكربى املرتبطة بهذا النوع من التعليم �إىل م�ستوى عال من
اجلودة وبعد النظر.
لقد �أو�ضحت م�ساهماتكم و�أفكاركم كم كنا حمتاجني �إىل فتح الباب على م�صراعيه
لنقا�ش هادئ وم�س�ؤول حول التحوالت العميقة التي تعرفها �أو�ضاع اجلالية املغربية
املقيمة باخلارج ،وامل�ستجدات التي تعرفها املنظومة الرتبوية� ،سواء داخل �أر�ض الوطن
�أوبالدول املعنية بهذا النوع من التعليم.
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ولعل ما �أ�ضفى على هذا املنتدى مزيدا من الت�ألق والنجاح هو تلك االقرتاحات
والت�صورات التي تقدمتم بها م�شكورين ،والتي من �ش�أنها �إعطاء نف�س جديد لربنامج
تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية باخلارج ،ورمبا منوذج جديد لهذا التعليم.
ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،
�إن تنظيم هذا امللتقى ي�أتي يف ظرفية تت�سم بت�ضافر اجلهود بني كافة القطاعات احلكومية
من �أجل تعزيز املقاربة الت�شاركية التي تبنتها هذه الوزارة يف معاجلة خمتلف الق�ضايا املرتبطة
بهذا الربنامج ،وذلك من خالل التن�سيق والعمل امل�شرتك واملتكامل مع كافة ال�شركاء
واملتدخلني يف امللف.
ولعل ما يدعو لالرتياح واالبتهاج هو �أن الأفكار املطروحة يف خمتلف العرو�ض
واملداخالت املقدمة خالل هذه الندوة ،تتقاطع ب�شكل كبري مع خطة العمل التي �أعدتها
هذه الوزارة لالرتقاء بتعليم اللغة العربية والثقافة املغربية لأبناء جاليتنا املقيمني باخلارج.
بل �إننا نعترب �أن انعقاد هذا امللتقى هو التفعيل الأمثل للتو�صيات ال�صادرة عن اجتماع اللجنة
الوزاريةاملكلفةبالهجرة،وخا�صةالتو�صيةالداعية �إىل �إقرارمراجعةجذرية�شاملةلهذاالتعليم.
ولذلك ف�إن هذا اللقاء ي�أتي يف وقته املنا�سب ،لي�س فقط ،لتعزيز املجهودات التي تقوم
بها هذه الوزارة يف جمال تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية لأبناء اجلالية املغربية املقيمة
باخلارج ،ولكن �أي�ضا ال�ست�شراف �آفاق امل�ستقبل ،والبحث عن �أجنع ال�سبل لالرتقاء بهذا
النوع من التعليم ،انطالقا من االيجابيات املرتاكمة ،ومن الآفاق املحتملة.
ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،
ال يخفى عليكم كذلك� ،أن وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأطر
والبحث العلمي ،تويل �أهمية بالغة ملختلف الدرا�سات التي ت�ساهم يف �إغناء احلقل الرتبوي
ببالدنا ،والتي ت�ساعدنا يف فهم تعقيدات الواقع التعليمي ،ويف اتخاذ القرارات املنا�سبة،
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لذلك ف�إن خال�صات هذه الندوة مو�ضوع لقائنا اليوم� ،ست�شكل �أر�ضية غنية توفر لنا مزيدا
من املعطيات وامل�ؤ�شرات الواقعية التي ميكن �أن ن�ستثمرها يف االرتقاء بتعليم اللغة العربية
والثقافة املغربية باخلارج ،من �أجل تعميق النقا�ش ،وتقريب الر�ؤى ،حول �إ�شكالية تدري�س
اللغة العربية والثقافة املغربية باخلارج.
يف هذا ال�سياق ،وانطالقا من املرجعيات واملرتكزات امل�ؤطرة لنظام الرتبية والتعليم
باملغرب� ،أعدت هذه الوزارة خطة عمل حمكمة ا�ستعجالية للنهو�ض بهذا النوع من
التعليم� ،شملت خمتلف اجلوانب املرتبطة باحلكامة والبيداغوجيا وتدبرياملوارد الب�شرية
واملناهج والإ�شراف الرتبوي  ،و�أ�سفرت نتائجها الأولية عن �إعداد �إطار مرجعي موحد
لتعليم اللغة العربية والثقافة املغربية لأبناء اجلالية املغربية املقيمة باخلارج.
ويقدم هذا الإطار ت�صورا �شامال لهذا النوع من التعليم ،حيث يرمي �إىل توفري تعليم
مالئم ومتنوع ومنفتح للغة العربية والثقافة الأ�صلية ،ي�سهم يف املحافظة على الهوية املغربية،
ويدعم التمثل الواعي لثقافة البلد امل�ضيف وقيمها احل�ضارية.
هذا ف�ضال عن الوظيفة البيداغوجية الأ�سا�سية لهذا الإطار واملتمثلة يف ت�أطري تدري�س
اللغة العربية والثقافة الأ�صلية ببلدان املهجر ،وحتديد املالمح الرئي�سة لبناء مناهجها وطرق
تدري�سها وتقوميها.
وان�سجاما مع حمتويات هذا الإطار املرجعي� ،ست�سهر هذه الوزارة على و�ضع مناهج
تربوية مالئمة ،حتدد بدقة امل�ضامني الدرا�سية ،والطرق والو�سائل الديداكتيكية ،والأدوات
الكفيلة بتقومي التعلمات.
ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،
لقد �شكلت اجتماعات فرق العمل الرتبوية امل�شرتكة ،املكلفة بتتبع برنامج تعليم اللغة
العربية والثقافة املغربية بكل من فرن�سا وبلجيكا و�إ�سبانيا ،منا�سبة لفتح �آفاق جديدة لتطوير
الربنامج من خالل متكني الأ�ساتذة العاملني ب�إ�سبانيا من اال�ستفادة من الربامج التكوينية ،
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و�إيجاد �صيغ منا�سبة للت�أطري والتقومي الرتبوي ي�أخذ بعني االعتبار الأنظمة الرتبوية املعمول
بها ب�إ�سبانيا.
كما �أدرجت هذه االجتماعات تعليم اللغة العربية يف �إطار �شراكات مابني الأكادمييات
املغربية ومثيالتها الفرن�سية ،يف �أفق �إر�ساء جتارب منوذجية ت�ضمن ا�ستمرارية م�سارات تعلم
اللغة العربية من خالل ال�شعب الدولية وال�شعب املزدوجة اللغة ،بالإ�ضافة �إىل اعتماد خطة
عمل جديدة ال�ستلهام الإطار الأوروبي املرجعي امل�شرتك للغات يف تعليم اللغة العربية .
وعلى م�ستوى بلجيكا طرحت �إمكانية فتح مركز للموارد البيداغوجية ،من �ش�أنه �أن
ي�شكل ف�ضاء للقاء بني الأ�ساتذة املغاربة العاملني يف �إطار الربنامج وخمتربا لت�صور و�إعداد
الو�سائل الديداكتيكية.
�إنني على يقني �أن كل هذه املبادرات اجلديدة �سوف تتعزز مبختلف الأفكار التي تداولتم
ب�ش�أنها خالل هذه الندوة ،و�سنكون �أيتها ال�سيدات� ،أيها ال�سادة ،يف هذه الوزارة حري�صني
على ا�ستثمار خال�صات نقا�شاتكم وعلى ا�ستلهام خمتلف جتاربكم من �أجل االرتقاء
بهذا النوع من التعليم ،ومن �أجل جعله يف خدمة التلميذ ولفائدة جناحه املدر�سي وح�سن
اندماجه االجتماعي.
و�شكرا على انتباهكم
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عامل اجتماع ،املغرب
« من �أجل �أن يتمكن كل واحد من البقاء يف بيتهُ ،وجِ د هذا العامل الف�سيح»...
ر .و� .إمري�سون «.»R.W.Emerson
«عندما كنت طفال ،مل تكن يل ر�ؤية عامة عن هذا التعدد ،لكنني كنت �أ�ست�شعر �آثاره
با�ستمرار» �إليا�س كانيتِّي «.»Elias Canetti
يتمثل الهدف من هذا الن�ص يف درا�سة ثالثة جماالت مفاهيمية باخت�صار :الهويات
الثقافية واللغات والهجرة .ويتعلق الأمر بالإحاطة ب�سيا�سة الهجرة يف جماالت تعليم اللغة
معولمَ  .وال ي�سمح جمال
العربية والثقافة املغربية يف حلظة مطبوعة بربوز �شتات مغربي ْ
هذه امل�ساهمة باحلديث بتف�صيل عن تطور هذه ال�سيا�سة .1و�سيتم الرتكيز باملقابل على
الرت�سانات الديداكتيكية والبيداغوجية املخ�ص�صة وعلى «ال�سيا�سة الثقافية» .و�سنعر�ض
ب�إيجاز ،ختاما لهذه املداخلة ،مل�س�ألة التعدد اللغوي وم�س�ألة التعدد الثقايف .وهما ق�ضيتان
�أثارهما النقا�ش حول الو�ضع القانوين للمهاجرين و�إعادة النظر يف «منوذج االندماج
متعدد الثقافات».
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العوملة
الهجرة واحلركية الدولية هما عامالن للتنمية .و�أغلب البلدان املعنية هي اليوم بلدان
م�صدّرة ،بلدان عبور ومق�صد 2يف نف�س الوقت .فال الأزمة العاملية وال «�إجراءات ال�ضبط»
توقف عوملة تيارات الهجرة.3
ت�شكل الهجرات حمفزا للتغيري الثقايف واملجتمعي بفعل تبادل ال�سكان واختالط
الإثنيات ومتازج الثقافات واللغات و�أمناط العي�ش .فعالوة على ال�شغل ونقل الرثوات
املادية ،جتعل «عمليات النقل الالمادية» للأفكار ومناذج ال�سلوك والقيم املعنوية واجلمالية،
من املهاجرين «�أداة لتمرير » الثقافات .ذلك �أن مفهومي الهوية الفردية واجلماعية يتعر�ضان
للتغيري يف املجتمعات الأ�صلية ويف جمتمعات الإقامة .فالتنوع يخلط املعامل ويرجرج
اخلطاطات التقليدية.
ت�ضفي حدة التيارات واملبادالت بني الثقافات (الهجرات ،التنقالت ،ال�شبكات) طابعا
ن�سبيا على االنتماءات ،وتزعزع الوالءات الوطنية .ف�أمناط االرتباط بالأ�صول تنحل
�أوتتال�شى .ويف النهاية ،يت�أكد اال�ستقالل الذاتي بالن�سبة للمجتمع الأ�صلي من خالل تفرد
القيم .4ونالحظ ،على العك�س من ذلك ،انتفاء واقعية الأ�صول با�ستح�ضار «التقاليد»
املمتزجة بالأ�ساطري .فهل يتعلق الأمر بعالمة على قلق مرتبط بالهجرة (؟) ،مع توترات
ت�ؤثر على �أنظمة التمثيل والتجليات الثقافية والأخالق والعالقات االجتماعية يف املعي�ش
اليومي .والأمثلة على ذلك عديدة .5وترتجم اللغة هذه التوترات التي تعيد �إنتاجها
الأجيال ال�شابة.
ت�أكيد التنوع (الثقايف والإثني والديني) هو مو�ضوع متثالت متناق�ضة .وي�شهد النقا�ش
حول الهوية الوطنية يف العديد من البلدان الأوربية على ال�شعور بانزعاج حقيقي .6ذلك
�أن املهاجرين الذين كانوا حم�صورين يف الو�ضع القانوين ل«العمال املقيمني امل�ؤقتني»
ي�ستقرون الآن .فمعايري االنتماء ،يف البلدان الأ�صلية ،من حيث اللغة و«الثقافة» واجلن�سية
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واملواطنة والقانون ،الخ .كلها �أمور يجب �أن تخ�ضع لإعادة تقييم؛ �إذ �أن لعوملة احلركية
ت�أثري «�أنرثوبولوجي» يغري الإدراكات ومعايري التمثل .واحلق يف احلركية يفر�ض ذاته يف
عامل ي�سود فيه التنقل احلر للمال وللب�ضائع .ومتثل الهجرة �إىل �أوربا ،بالن�سبة ل�سكان
جنوب البحر الأبي�ض املتو�سط ،وللمهاجرين من املغرب الكبري على وجه اخل�صو�ص،
«حقا على الغرب» ا�ستبطنته الأجيال ال�شابة .7وت�سهم يف ذلك الذاكرة والتاريخ .وي�سهم
يف ذلك الواقع اال�ستعماري وراء كل جدل.8
لنذكر مبقدار مالزمة املنظور املقارن للتجربة املتعلقة بالهجرة .فهو يولِّد توترات حتث
على«مراجعة» الهويات واملمار�سات والروابط باملجموعات الأ�صلية والعالقة بالدولة.9
للعوملة ،يف ما يتعلق باللغة ،ت�أثريات متغرية .10ذلك �أن اللغات لي�ست و�سيلة مف�ضلة
للتوا�صل وح�سب ،و�إمنا جت�سد ر�ؤية العامل لدى الناطقني بها وخمياالتهم وكيفية ترويجهم
للمعرفة ومنط متثلهم .ويف الوقت الذي تفتقر فيه «خارطة عامل التنوع اللغوي» مع مرور
الزمن لتنحو �إىل التجان�س ،يت�أكد تعدد اللغات ،وهو لي�س عائقا �أمام املبادالت ون�شر املعرفة.
متكنت بع�ض الأبحاث ،حول اقت�صاد اللغات وحول التهيئة اللغوية� ،أن تبني �أن الفعل
احلر لقوى ال�سوق ميكن �أن ي�ساهم بالت�أكيد يف هيمنة لغة ذات قدرة كبرية على التوا�صل
(مثل اللغة الإجنليزية) ،غري �أنه ي�ساهم يف نف�س الوقت يف تقوية احل�ضور واال�ستعمال املث َّمن
واملث ِّمن للغات �أخرى ،خ�صو�صا منها اللغات الأ�صلية ،وي�ساهم بذلك يف املحافظة على
التنوع اللغوي( .مثال :لغة الكيبيك والكطالنية والبا�سكية والأمازيغية ،الخ.).
�شتات مغربي يف طور الربوز
تعود بدايات الهجرة املغربية �إىل قرن ونيف ،وقد ات�سعت يف ال�ستينات .وت�ضاعفت
�أعدادها و�أكرث خالل العقود الثالثة الأخرية .ومل تفلح القيود التي فر�ضها االحتاد الأوربي
(بعد اتفاقيات �شينغن وال�سيا�سات االنتقائية) يف �إيقاف التدفقات التي يغذيها التجمع
العائلي والطلبة والهجرة غري ال�شرعية.
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تعرف جالية «مغاربة العامل» حتوالت عميقة .وهي تتنظم على �شكل �شتات .11ومييزها،
بالإ�ضافة �إىل اال�ستقرار يف بلدان الإقامة ،جانبان جديدان :ذلك �أنها «تعوملت» وغريت
وجهها (الأعداد والتوزع يف العامل واخل�صائ�ص ،الخ).
تتجاوز جاليات مغاربة العامل ،ب�أزيد من  3,3مليون 10% ،من ال�سكان املغاربة ،قادمة
من خمتلف مناطق املغرب .وقد ان�ضافت �إىل املناطق الكربى التقليدية امل�صدرة� :سو�س
وتافياللت (نحو فرن�سا وبلجيكا ب�أعداد كبرية) والريف ال�شرقي (نحو هولندا و�أملانيا ب�صفة
ويرتجم هذا
خا�صة) ،تادلة وال�سهول الأطل�سية والأطل�س املتو�سط والأطل�س الكبري ،الخَ .
التوزع باختالف يف م�ستويات الت�أكيد واال�ستقالل الذاتي الن�سبي.
تنوعت م�ؤهالت املهاجرين مع م�شروع هجروي ال يعترب فيه ال�شغل حمفزا وحيدا.12
وتفد تيارات املهاجرين ،التي كانت �أ�سا�سا من �أ�صل قروي �إىل غاية ال�سبعينات( ،ابتداء
من �سنوات  90و )2000من املدن ومن التجمعات ال�سكنية املتو�سطة التي ي�ستخدم بع�ضها
مكانا للعبور .وهم ،بالن�سبة ملا يربو على الن�صف� ،سكان �شباب من اجلن�سني ،ح�ضريون
ويزداد تكوينهم �أكرث ف�أكرث.
ن�صف الأ�سر املغربية معنية مبا�شرة بالهجرة وت�ستفيد من م�ساهمتها .وعلى امل�ستوى
االقت�صادي ،ت�شهد حتويالت جاليات مغاربة العامل للعمالت منوا قارا ومتثل حوايل 10%
من الناجت الداخلي اخلام .13وت�ستقبل �ستة بلدان من االحتاد الأوربي �أزيد من  80%من
جاليات مغاربة العامل .ففرن�سا و�إ�سبانيا و�إيطاليا وبلجيكا وهولندا و�أملانيا ت�ستقبل قرابة
 .2.750.000وقد «تعوملت» الهجرة املغربية ب�أزيد من ن�صف مليون خارج �أوربا .ويف ما
يتعلق بالأعداد ،حتتل �إ�سبانيا و�إيطاليا املرتبتني الثانية والثالثة بعد فرن�سا .وت�أتي بعد ذلك
هولندا وبلجيكا و�أملانيا .وخارج هذه البلدان ،يتوزع املغاربة بني البلدان العربية ()8%؛
والقارة الأمريكية ( - )5%توفر كندا منوذجا خا�صا للهجرة .و�أخريا� ،أقل من  1%بالن�سبة
لإفريقيا جنوب ال�صحراء و�آ�سيا وجزر �أوقيانيا.14
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وراء هذا التنوع ،مع ا�ستثناء البلدان العربية وبلدان جنوب ال�صحراء ،ميكن ا�ستخال�ص
بع�ض الثوابت.
يرتاوح و�ضع الإقامة من التجني�س �إىل الهجرة غري ال�شرعية .ويتطور اال�ستقرار يف
كل مكان نحو �إدامة الإقامة .ويوفر التجمع العائلي والزيجات املختلطة واالندماج املهني
والوالدات يف بلد الإقامة وما �إىل ﺫلك ،الظروف املنا�سبة الندماج ي�سبق اال�ستقرار النهائي.
ويتوفر �أزيد من ن�صف جاليات مغاربة العامل على جن�سية مزدوجة.
تت�ضمن هذه الو�ضعية حاجيات ونقطا ه�شة .وهي متغرية ح�سب الفئات العمرية
واجلن�س وامل�ستوى التعليمي والفئات املهنية-االجتماعية وبلدان الإقامة .و�إىل جانب
م�شاكل اله�شا�شة والأو�ضاع القانونية واحلقوق ،تعترب امل�س�ألة الثقافية حا�سمة بالن�سبة لأغلب
جاليات مغاربة العامل.
ت ُربز بع�ض النخب يف جماالت متنوعة (الفنون ،الريا�ضات ،املقاولة ،التمثيل ال�سيا�سي،
والبحث العلمي واملالية ،الخ) .ومبا �أنهم «مطلوبون ب�إحلاح» يف بلدهم الأ�صلي ويف بلدان
الإقامة ،ف�إنهم ميثلون رهان ا�سرتاتيجيات ت�أثري متنامية .وت�شهد نخبة «الكفاءات» هذه ،الدينامية
واملتحلية بروح املبادرة ،ارتقاء مرموقا على امل�ستوى االجتماعي والثقايف واالقت�صادي
وال�سيا�سي .15ومبا �أنها ذات توجه دويل ،ف�إنها تعي�ش العوملة مبثابة ف�ضائها املف�ضل لتحركها.
�أمام هذه «التحوالت» ،تتم م�ساءلة �سيا�سة الهجرة بقوة؛ خ�صو�صا يف ما يتعلق مب�س�ألة
اللغات و«الثقافات» الأ�صلية.
ذلك �أن الهوية الثقافية والدينية التي تعا�ش ح�سب و�ضعية �أقلية تتعر�ض لتوترات عديدة
يف �سياق الهجرة .فبني عمليات التحويل واملحاكاة واال�ستبطان« ،تتعر�ض للتغيري» بكيفية
تدريجية .ومبرور الأجيال ،ميهد االندماج لال�ستيعاب ،وهو ما «ي�ضفي طابعا ن�سبيا» على
الروابط مع البلد الأ�صلي .16واجليل الثالث واجليل الرابع معنيان مبا�شرة بهذا التطور
الذي تعاين �أجيال مغاربة العامل �أنه «�أمر ال مفر منه» .ومن ثم� ،ضرورة القيام مبراجعة
�شاملة لل�سيا�سة الثقافية وللو�ضع القانوين للغات.
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النزعة املحافظة للمقاربات
ي�شكل النقا�ش حول اللغة والثقافة الأ�صلية �سمة للهجرة املغربية موزعة بني معاينات
متباعدة وطلبات �إيديولوجية تتعلق مب�س�ألة الهوية والتنوع اللغوي ،والعالقة بني اللغة
العربية واجلن�سية والدين .ويف مقابل ذلك ،يتم حجب الأبعاد البيداغوجية والديداكتيكية
كما لو �أن تعليم اللغة العربية م�س�ألة بديهية .و�سنعود �إىل ذلك الحقا .ولي�س ب�إمكان
التعليم الر�سمي للغة العربية والثقافة املغربية �أن ي�ستجيب لطلب متنوع ومتنام .والعر�ض
«اخل�صو�صي» للتعليم ي�ستجيب لذلك مت�سببا يف «حتويل اللغات �إىل ب�ضاعة» بدون �ضابط.
غري �أنه يوفر تربة خ�صبة الزدواجيات الإيديولوجيات واملذاهب يف املجاالت الثقافية
والدينية ،دومنا اهتمام يف غالب الأحيان باجلودة يف جمال تكوين املدر�سني وال�شروط
البيداغوجية.
تكت�سي العالقة باللغة وبالثقافة الأ�صلية ،بالن�سبة ملغاربة العامل قيمة رمزية بالرغم من
االندماج يف بلد اال�ستقبال .فاللغة بالن�سبة للمهاجر هي الرمز الكبري للغيرْ ية يف �أبعادها
املتعددة .ذلك �أنها تعو�ض الغياب 17وتقي من ت�أثرياته املنحرفة ومن التغريات ،ومن خطر
�أن ي�صبح املغرتب «بدون لغة ثابتة» .ذلك �أن اللغة حتيط باملعي�ش الفردي ومعي�ش املجموعة،
وتطبع و�ضع «املهاجر -الأجنبي» الواقع بني لغتني �أو عدة لغات ،امللزم ب�أن «يتدبر �أمره»
ليتوا�صل .فاملهاجر «املُزاح» من لغته ي�صبح «مالكا غري �شرعي» للغات بلد اال�ستقبال.18
التنوع اللغوي والثقايف هو رمز للثقافة املغربية التي عرفت كيف ت�ستقبل و«ت�ستوعب»
لغات خمتلفة على امتداد تاريخها برمته .19وقد ق َّوى اال�ستعمار هذا الرمز مع تر�سيخ
اللغة الفرن�سية واللغة الإ�سبانية .وهو ما يف�سر انفتاحا مرموقا نحو اللغات� .أما مبد�أ
وحدة اللغة فهو مبد�أ حديث ،ت�أ�س�س بعد احلماية من طرف دولة ما بعد اال�ستعمار،
وهو م�ستوحى من عقيدة الوطنية و�/أو الإيديولوجيا العروبية .وقد الحظ كلود هاجيج
« »Claude Hagègeبهذا ال�صدد �أن اللغات تُ�صنع من طرف ال�سلطة ،وهو ما يفر�ض،
�ضمن �أ�شياء �أخرى ،متييز اللغات واللهجات .20ولنُذ ِّكر ب�أن الأدب الل�ساين يَعترب ،من
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الناحية النظرية� ،أن اللهجة لغة .بتمييز ثالثي ،مع ذلك :من م�ستوى �سيا�سي (�أداة ال�سلطة
ال�سيا�سية) ،وثقايف (وجود �أدب مكتوب) وم�ؤ�س�ساتي (�أكادميية �أو هيئة للإ�صالح اللغوي).
التعدد اللغوي هو واقع �أول بالن�سبة للأطفال من �أ�صل مغربي ومغاربي .وبالن�سبة
لأولئك الأطفال الذين يولدون ويتمدر�سون يف بلد املهجر ،اللغة الأوىل هي اللغة الأم
(العربية الدارجة� ،إحدى اللهجات الأمازيغية ،لغة بلد اال�ستقبال)؛ ولغة احلياة االجتماعية
هي لغة بلد الإقامة� .إنهم �أطفال «بلغتني»� 21أو �أكرث يرتعرعون يف التنوع ويواجهون
�صعوبات يف النقل اللغوي .ويُن َظر �إىل �شباب اجليلني الثاين والثالث ،الذين هم �أكرث
عر�ضة للتمييز ،على �أنهم �شباب ذوو هوية �ضبابية يف بلد اال�ستقبال ويف البلد الأ�صلي .ف
«هويتهم الثقافية املزدوجة» جت�سد �أ�شكاال جديدة من الغيرْ ية.22

اللغة الأ�صلية :بني الرغبة فيها وفر�ضها
يواجه �شباب ال�شتات املغربي التعدد اللغوي والتنوع الثقايف .23وين�ضاف �إىل التعدد
الأ�صلي الت�ساكن يف �أماكن الإقامة مع جمموعات خمتلفة ،مغاربية وعربية و�إفريقية
و�آ�سيوية ومن �أوروبا الو�سطى ومن �أوروبا ال�شرقية الخ .واللغة الأ�صلية يف هذا الو�سط
هي طابِع عر�ضاين للهوية .
تتمثل الفر�ضية يف �أن من �ش�أن التعليم املبكر للغة الأ�صلية �أن يقي من الأزمات املتعلقة
«اال�ستيعاب
بالهوية .ومع التقدم يف ال�سن يناق�ض الوعي باالنتماء �إىل جمموعة حمرومة
َ
العفوي» يف املجموعة املمثلة للأغلبية ،وي�شبع �صورة الذات بالتناق�ضات واملفارقات .وقد
ال تكون امل�سافة بني معي�ش ال�صغار والعامل املدر�سي واالجتماعي هي ال�سبب� ،أكرث من
الرتاتب املحيط الذي يفر�ض نف�سه يف الواقع االجتماعي والثقايف-االجتماعي .وبالن�سبة
لل�صغار الذين يولدون يف بلد الإقامة ،ميكن �أال تُطرح م�س�ألة «اللغة الأ�صلية» .كما ميكن �أن
تظهر فج�أة �إبان بناء ال�شخ�صية والهوية الفردية .فاللغة حتتل مكانة مهمة باعتبارها حامال
و�إطارا للتجربة املَعي�شة� ،إبان املراهقة التي هي م�ستهل حا�سم ل«الدخول يف احلياة»24
االجتماعية .وال يُطرح البحث عن اللغة الأ�صلية من حيث الرثاء اللغوي بنف�س �صفة
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«اللغات احلية» الأخرى ،و�إمنا باعتبارها عن�صرا للتحديد الذاتي ولتمثل الذات .وقد �أقيم
الدليل على �أن هذا البحث «املرتبط باملراهقة» يختلف يف جتلياته ويف حدة تعابريه ح�سب
اجلن�س وتربية الفرد وجتربته الأ�سرية واملدر�سية .وهو �أمر يدل ،بهذا اخل�صو�ص ،على مدى
ت�أثري درو�س اللغة الأ�صلية املفرو�ضة يف �سن مبكرة داخل امل�ؤ�س�سة املدر�سية �أو خارجها،
الذي ميكن �أن يطبع التطور ال�شخ�صي للطفل و�إدراكه لذاته وللآخرين وللعامل.
بالن�سبة لأجيال الكبار ،ترتبط م�س�ألة اللغة الأ�صلية بقلق النقل والقطيعة الثقافية بني
الأجيال� .سيما و�أن اللغة هي احلامل الرئي�سي لنقل الإميان ومبادئ املمار�سة والطقو�س
الدينية.

م�ضمرة
رهانات �أخرى َ
تتقاطع امل�س�ألة اللغوية والثقافية مع رهانات �أخرى ذات طبيعة اقت�صادية-اجتماعية
و�سيا�سية .ويتعلق الأمر بالعالقة باملواطنة وامل�شاركة ال�سيا�سية وبدور جمموعات ال�شتات
املغربي .وكانت ال�سيا�سات يف هذا املجال تندرج يف ما م�ضى يف «ر�ؤية ر�سمية» للوقاية
من االندماج ومن اال�ستيعاب يف بلدان الإقامة .ومن ثم ،وعلى �سبيل املثال ،ف�إن قلة من
مهاجري الأجيال الأوىل انخرطت يف درو�س اللغات املنظمة للكبار الوافدين لأول مرة.
ذلك �أنهم كانوا يعي�شون �إح�سا�سا مفارقا بامل�ؤقت والإهانة املرتبطة بالأمية.25
املهاجر الذي يواجه الغريية «يعيد التفكري» يف العالقة باللغة .وقد متكن الباحثون من
تَبيان �أن عدم القدرة على الإملام بلغة الآخر ميثل عقبة ع ْر�ضية لتجربته الإن�سانية .26وهي
عقبة ت�ضعف وتعيق م�سل�سل االندماج يف جمتمع اال�ستقبال .وميثل حتقري الذات واحلط من
املرتبة االجتماعية عامل �شعور بعدم االرتياح بالن�سبة للأجيال ال�شابة.
يبينِّ و�صف العالقات بني اللغة الأم ولغة بلد الإقامة �أنه لي�س هناك فقط ت�أثريات ناجتة
عن تغريات اللغة (التناوب اللغوي) .فهناك �أي�ضا رهانات رمزية مرتبطة باال�ستعماالت
االجتماعية للغات بكيفيات ت�ضفي طابع الأقلية ،كيفيات ت�شتغل وفق حركة مزدوجة تبعا
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لل�سياقات .وينتظم الإملام باللغة ال�سائدة بالن�سبة للمهاجر ب�إلغاء كالمه انطالقا من احتقار
لغته .ويُختزل املهاجر ،من جهة �أخرى� ،إىل �أن يكون مو�ضوع كالم الآخر .27وت�ؤثر هذه
احلركة املزدوجة على م�شروعية الكالم وال�شخ�ص احلامل له .وبهذا املعنى ،ف�إنه لي�س
لتعليم اللغة والثقافة املغربية ،كما �سبق و�أن �أ�شرنا �إىل ذلك من قبل ،وظيفة متلك معريف
و�إمنا له دور عاطفي واجتماعي -نف�سي .وال يتعلق الأمر من جهة �أخرى باملحافظة على
اللغة الأم ،و�إمنا ب�ضمان و�ضع قانوين «للم�ساواة الرمزية» بني اللغة الأ�صلية (من املفرت�ض
�أن الأمر يتعلق هنا باللغة العربية املعيارية �أو لغة �أخرى) ولغة بلد اال�ستقبال ،و�ضع ميكن
الطفل من �أن يعي�ش انتماءه املزدوج بدون �صراع.
من هذه الزاوية ،ميكن �أن نرى �أن تعلم اللغة والثقافة الأ�صلية عامل �إيجابي مينح �إح�سا�سا
باحرتام الذات يف مواجهة م�سل�سل �إلغاء املثاقفة� ،شريطة �أن يتوفر على و�سائل االنتظام
حول هدف بيثقايف ي�ضمن االعرتاف بالغريية.
مت تنظيم تعليم اللغة والثقافة املغربية/تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية 28منذ ال�ستينات
لفائدة الأطفال املهاجرين من �أ�صل مغربي .وهو ي�شكل جزءا من الأجهزة التي و�ضعتها
�سلطات بع�ض بلدان اال�ستقبال يف املدار�س االبتدائية لتوفري درو�س اللغة الأ�صلية للأطفال
من جن�سيات خمتلفة يف �إطار اتفاقيات ثنائية .وت�ضفي حتوالت اجلاليات املغربية املقيمة
باخلارج على احلوار حول تعليم اللغة الأ�صلية بعدا ثقافيا� -سيا�سيا جديدا.
يتميز جهاز تعليم اللغة والثقافة املغربية/تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية بعدة اختالالت.
و�سوف لن نعود �إىل ذلك حميلني القارئ ،فيما يخ�ص ذلك� ،إىل «التقييم الت�شخي�صي»
الذي �أجنزناه �سنة 291999والذي ت�أكدت خال�صاته بتقييم �آخر �أحدث .30وقد �أنكرت
بع�ض بلدان اال�ستقبال يف الواقع االتفاقيات الثنائية املربمة مع املغرب ،متعللة بطابعها غري
املالئم ،وذلك بتعليق تعاونها على �إثر قيامها بعدد من التقييمات .31ومل ترث نتائج هذه
الأعمال ،القابلة للجدل ح�سب بع�ض امل�س�ؤولني املغاربة ،ردود فعل عملية .وقد فتح تعليق
هذا التعاون الباب �أمام مبادرات خ�صو�صية (جمعوية �أو مركنتيلية) ت�شهد ازدهارا كبريا.
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ال متنع معاينة الأزمة (النق�ص ،احلكامة ال�سيئة ،عدم املالءمة ،الأداءات ال�ضعيفة ،الخ)
تعليم اللغة والثقافة املغربية من �أن يعرف منوا مرموقا مقارنة مع تعليم اللغة والثقافة
الأ�صلية لبلدان �أخرى .32ويوفر هذا الربنامج يف فرن�سا ،ب  23 000تلميذ و 286مدر�س،
م�شتال يغذي التعليم الر�سمي للغة العربية يف الإعداديات .وي�ستفيد منه من جهة �أخرى
�أطفال ينحدرون من بلدان �أخرى (تون�سيون على وجه اخل�صو�ص) .وهو ،نتيجة لذلك،
مو�ضوع ا�ستدالالت متناق�ضة لدى م�س�ؤولني مغاربة ولدى فاعلني يف بلدان الإقامة (فرن�سا،
بلجيكا الناطقة بالفرن�سية� ،إ�سبانيا و�إيطاليا) على حد �سواء.
وتتمثل �إحدى مفارقات هذا التعليم ،وهو ن�شاط يحظى بالأولوية يف م�ؤ�س�سة احل�سن
الثاين للمغاربة املقيمني يف اخلارج وامل�صالح القن�صلية يف بلدان اال�ستقبال ،يف كونه ال يخ�ضع
يف الواقع لأية مراقبة لوزارة الرتبية الوطنية التي ينح�صر دورها يف «توفري» املدر�سني.33
يقدر عدد الأطفال من �أ�صل مغربي القابلني للتمدر�س بحوايل  .400 000ويرى
امل�س�ؤولون عن برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية �أن  60 000فقط (من بينهم % 17
من غري املغاربة) ي�ستفيدون من الدرو�س التي يقدمها حوايل  600مدر�س ،كلهم معلمون
للغة العربية من املغرب ،ي�ؤطرهم  5مفت�شني ال يتوفرون على الو�سائل ال�ضرورية3 ،
منهم يف فرن�سا .34وتقوم اجلمعيات و«املراكز الثقافية والدينية» ب «ا�ستقطاب» املدر�سني
ملوجهني لتعليم اللغة العربية والثقافة املغربية ر�سميا .وهذه الأرقام ال تعك�س الواقع
ا َّ
بكيفية �أمينة ،وتخلق طلبا يت�سع خارج �أي اعتبار �آخر .وال ي�شكل ذلك حال يف حد ذاته.
وي�صعب تقدير عدد املتدخلني «غري النظاميني» الذين ميار�سون التدري�س بدون تكوين يف
�إطار اجلمعيات املغربية �أو املختلطة .غري �أن عددهم مهم بكل ت�أكيد.
تتم ممار�سة هذا التعليم ،املجرب على التكيف مع خ�صو�صيات كل بلد ،وفق �صيغ
خمتلفة .35وعموما ي�شتغل هذا التعليم ،يف حالة وجوده ،ب�شكل منعزل مف�صوال عن
الأن�شطة املدر�سية امل�ؤ�س�ساتية وبدون تفاعل مع التعليم الر�سمي للغة العربية يف بلدان
الإقامة .وتُربز كافة التقييمات وجود �سل�سلة من مظاهر العجز ،من حيث ت�صميم الربامج
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بالن�سبة �إىل الإطار املدر�سي حلياة بلدان الإقامة؛ ومن حيث مالءمة مناهج التعليم؛ ومن
حيث الأدوات والو�سائل الديداكتيكية؛ ومن حيث االنتقاء والتكوين الأويل وامل�ستمر
للمعلمني.36
ومع ذلك ،ي�ؤكد بع�ض مدر�سي بلدان اال�ستقبال ،بالرغم من كل �شيء ،على املزايا
البيداغوجية -ال�سيكولوجية لربامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية التي قد يكون من �ش�أنها
الإعالء من قيمة �أ�صل الأطفال .وهم جميعا ي ْرثون ،مع ذلك ،حالة ت�صور وتنظيم تلك
الدرو�س والتي جتعل منها «غيتو» جماعي ي�شو�ش عالقة الأطفال املغاربة مع التالميذ
الآخرين وي�ضيع عليهم وقتا وطاقة �ضروريني لتح�سني �أداءاتهم املدر�سية .وهو �أمر يُـلحق
بهم �ضررا� ،سيما و�أنهم يعانون يف غالب الأحيان من �صعوبات يف التعلم يف املجال
اللغوي 37ب�صفة خا�صة .ويو�ضح هذا الت�أثري «املنحرف» لتعليم اللغة العربية للجالية
املغربية الذي «يدعو من جهة �أخرى �إىل االندماج والنجاح املدر�سي للأطفال» باعتباره
�إحدى الغايات التي ي�سعى �إىل حتقيقها ،يو�ضح عدم ثقة الآباء املن�شغلني بتمدر�س �أطفالهم
وبراحتهم.
هناك بع�ض املالحظات ت�ستحق الذكر� .أوال حول امل�ضامني البيداغوجية وفيما يتعلق
باملقاربة امل�سماة باملقاربة «البيثقافية» ب�صفة خا�صة .ذلك �أن مالحظة الأق�سام الدرا�سية تبني
�أن هذه املقاربة تُختزَل عموما �إىل ا�ستح�ضار فلكلوري ل «العادات والتقاليد املغربية»
(الطبخ ،الأعياد الدينية� ،إحياء املنا�سبات ،الخ) .ويتم التذكري بالبعد الديني الباطني لبع�ض
تلك العادات ب «ال�ضرورة» .وال ميكن احلديث عنه و«معاجلته» بدون ر�أي قبلي وال حتفيز
�إال �إذا تلقى املدر�س تكوينا خا�صا ميكنه من التمييز بني الواقع الثقايف يف العمل البيداغوجي
وتر�سيخ التعاليم الدينية .وتلك لي�ست هي احلال �أبدا ،ماعدا بع�ض اال�ستثناءات النادرة.
بعد ذلك ،هناك الزبائن املدر�سيون لدرو�س تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية .وقد
�سبق و�أن حتدثنا بهذا اخل�صو�ص عن بع�ض بواعث التحفظ .والواقع �أن �أغلب التالميذ
امل�سجلني ،ماعدا بالن�سبة لبع�ض الأ�سر ،ينتمون �إىل جمموعات قليلة االندماج �أو تعي�ش
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على الهام�ش ثقافيا .فالهاج�س الأول هو املحافظة على ال�سلطة املما َر�سة على الأطفال مع
الرغبة يف تلقينهم تعليما دينيا ،واالثنان يتكامالن وال ميكنهما النجاح �إال ب�إخ�ضاع الطفل
لنمط تربية �سلطوية من ال�صنف التقليدي .وعندما يتم تنظيم منط الرتبية هذا «املعتدل»
بفعل تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية املندمج حتت رقابة امل�ؤ�س�سة الر�سمية «ي�سري من
تلقاء ذاته» وال يخ�ضع لأية مراقبة يف ال�صيغ الأخرى.
ولن�سجل �أخريا �أن بع�ض املعلمني �أ�صبحوا ،بعد �إقامة طويلة «و�سطاء اجتماعيني»
حقيقيني يف �أو�ساط اجلاليات املهاجرة التي يعملون فيها.

اختيار «�سيا�سي»« :اللغة العربية»
ينبع اختيار العربية املعيارية لتعليم العربية والثقافة املغربية ،امل�ؤكد بدون ا�ست�شارة �أي
كان مبثابة «لغة �أم» ،من ر�ؤية �إيديولوجية و�سيا�سية �أكرث من كونه اختيارا بيداغوجيا؛ من
دون �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار تطورات املمار�سات ال�شفوية وال التوترات اللغوية الناجمة
عن تنوع اللهجات العربية يف و�ضعية املهجر .وامل�شكل لي�س هو م�شكل اختيار اللغة ،و�إمنا
ت�سخري هذا التعليم واالنحراف به نحو �أهداف غري بيداغوجية وغري لغوية (املحافظة
على الرابطة ب «الوطن الأم» والدين) والرتكيز على بيداغوجية حمافِظة وعلى مناهج
عفا عنها الزمن .ولي�س من املده�ش �أن هذا التعليم يظل غريبا عن ثورة التكنولوجيات
اجلديدة للإعالم واالت�صال التي حولت ديداكتيك اللغات حتويال جذريا.38
�ضمن نف�س املنظور ،جند �أن العربية الدارجة التي ال غنى عنها يف �أي تعلم هي مو�ضوع
حتقري مفارق مبدئيا ،حتت ذريعة الفروق املوجودة بني لهجات خمتلف بلدان املغرب
الكبري وامل�شرق.
تظل اللغات الأمازيغية لغات «عائلية» ويقل الطلب على التعليم بها .على الرغم من
�أننا نرى يف ال�سنوات الأخرية بروز «عر�ض خ�صو�صي» لتعليم اللغة العربية ب�صفة خا�صة
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والأمازيغية بدرجة �أقل .39وتتميز جودة هذا التعليم الذي يعرف ازدهارا كبريا بكونها
متفاوتة يف جمال البيداغوجيا والت�أطري وبنية اال�ستقبال .ومبا �أنه ينظم يف غالب الأحيان
من لدن جمعيات ثقافية ودينية ،ف�إنه يواكب ت�أطريا دينيا .ويتم التمييز بني �أ�صناف خمتلفة
من املبادرات ،منها امل�ساجد و�أماكن العبادة التي تعد بالآالف (حوايل  1865يف فرن�سا
مبفردها) .ويتم تعليم اللغة العربية فيها عموما بناء على النموذج العتيق للكتاتيب القر�آنية.
وتعليم جمعوي تقوم به جمموعات من الآباء ،تابع هو الآخر ملرجعية دينية بكيفية قوية.
و�أخريا م�ؤ�س�سات خا�صة ت�سعى �إىل الك�سب املادي تقدم تعليما وظيفيا يلبي طلبا متزايدا
منذ حوايل ع�شر �سنوات.
ت�ستدعي بع�ض �أ�صناف التعليم هذه بع�ض املالحظات .فهي �أ�صناف يهيمن عليها
عموما املحفز الديني ،مع ت�أثري منظمات وجمعيات الئيكية ذات طابع ثقايف �أو جمعيات
�إ�سالمية ذات طابع ديني يف فروع خمتلفة .و«امل�ستخدمون املدر�سون » الذين يتم ت�شغيلهم
كيفما اتفق هم عموما بدون تكوين �أويل .والكتب املدر�سية واحلوامل البيداغوجية هي
عبارة عن خليط من العنا�صر التي تفتقر �إىل االن�سجام .و�أخريا لي�ست هناك بنيات للمراقبة
وتقييم اجلودة.
بغ�ض النظر عن هذه املالحظات ،هناك جانب ي�ستحق �أن نربزه .حيث ت�ضم هذه
املبادرات �أع�ضاء من ال�شتات الإ�سالمي من �أ�صول وجن�سيات خمتلفة (مغاربيني� ،شرق
�أو�سطيني� ،أفارقة ،من جزر القمر ،الخ.).
الو�ضع القانوين للغة العربية يف بلدان اال�ستقبال
يوجد تعليم اللغة العربية باعتبارها «لغة حية» يف عدة بلدان �أوروبية منذ عقود،
خ�صو�صا يف فرن�سا ويف الأرا�ضي املنخف�ضة و �أملانيا .40وقد �أبان عن جناعته بِبيداغوجيا
ومبناهج ديداكتيكية فعالة .فلماذا مل ت�ؤخذ هذه املكت�سبات بعني االعتبار؟
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�أدى تو�سيع االحتاد الأوروبي �إىل تغيري متثالت الهوية الثقافية واللغوية للأوروبيني.
ذلك �أن �إقرار لغات �أوروبا ح�صر حدود هوية املجموعة الأوربية التي ت�ضم تنوع الثقافات
والتعدد اللغوي .وقد �أدى هذا التطور �إىل تنميط بيداغوجي من خالل �إحداث الإطار
الأوروبي امل�شرتك املرجعي للغات من طرف جمل�س �أوروبا.41
ويف مقابل ذلك يتفاقم و�ضع لغة الأقليات الذي هو و�ضع اللغات غري الأوروبية،
ومن بينها اللغة العربية ،حتى و�إن كانت بع�ض املقت�ضيات القانونية تخولها بع�ض
ال�صالحيات.
الآفاق
تندرج العالقات بلغات مغاربة العامل يف �إطار �إرادة االندماج يف املجتمع امل�سمى
مبجتمع اال�ستقبال .وهو �أمر ال يق�صي ال الروابط مع «البلد» وال الرغبة يف «اللغة الأ�صلية».
�إنه �سعي فردي وتعبري عن انتماء مزدوج تتوحد فيه اللغة الأ�صلية ،التي تطبع الهوية،
مع التنوع الثقايف واللغوي .وقد مت ت�صور وو�ضع م�شاريع تعليم اللغة العربية والثقافة
املغربية /تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية يف �سياق مت جتاوزه اليوم ،ف�أ�صبحت بالية .و�أكرث من
ذلك ف�إن الإلزامات واملفارقات التي تت�ضمنها ال ت�شكل عامال �إيجابيا للإدماج .فالعالقات
اجلديدة ملغاربة العامل باللغات ت�ستدعي ،داخل ر�ؤية �شاملة ومراجعة ا�سرتاتيجية يف جمال
البيداغوجيا واحلكامة�« ،إعادة ترتيب» للموارد والو�سائل .وبهذه ال�صفة ،من امل�ستعجل
القيام ،يف �إطار الت�شاور ،ب�إعداد عر�ض جريء وجديد كلية يف جمال اللغات والثقافة
املنفتحة ،بدون تردد �إزاء الفر�ص التي تتاح يف عامل معومل ،للتوفيق بني البحث امل�شروع
عن اخل�صو�صية و�أ�صالة منفتحة على الغريية.
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غايات تدري�س اللغة العربية :ديناميات الهجرة وعر�ض
القطاعني العام واخلا�ص

فريد الع�سري
م�ساعد البحث ،اجلامعة الكاثوليكية للوفان ،بلجيكا

مقدمة
توجه تطوير تدري�س اللغة العربية� ،سواء بالن�سبة للذين يعي�شون و�ضعية الهجرة،
�أو الذين ا�ستقروا ب�شكل دائم ببلدان املهجر ،نحو �شباب ولدوا يف �أوروبا �أ�سا�سا .وميكن
مالحظة هيمنة هذه الفئة من ال�شباب ،على الأقل ،ب�سلك التعليم الأ�سا�سي� .أما يف التعليم
العايل ف�إن تدري�س اللغة العربية يت�سع لي�شمل جمهورا �أقل جتان�سا.
تتعدد م�ؤ�س�سات التعليم ،وتقدم درو�سا ذات م�ستوى عال جامعي ،و�أخرى
لالرتقاء االجتماعي للبالغني ،كما تقدم درو�سا للأطفال يف �أوقات غري �أوقات الدرا�سة
العادية؛ وهي الفئة التي يتمحور حولها مقالنا هذا.
ما زالت العديد من �أجيال الهجرة ت�سعى �إىل تعلم اللغة خالل �أوقات التعليم
املوازي .ويكمن الهدف الرئي�س من هذا يف احلفاظ على هوية ثقافية ودينية وا�ستعمال
اللغة كرابط مع الأ�صول .وتعك�س الرغبة يف نقل الر�صيد اللغوي والثقايف نتيجة جتربة
فاقت ربع قرن من الزمن.
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تتميز معظم العرو�ض التعليمية بكونها ال تتوفر على بو�صلة تنري طريقها .كما تخ�ضع
طرق التعليم والأ�ساليب البيداغوجية ملنطق التجريب واملراجعات امل�ستمرة.
ويختلف تقييم نتائج هذه التجارب ب�شكل قوي بني هذا الطرف �أو ذاك؛ �إذ يعتقد
البع�ض �أنها حققت جناحا ال نظري له .ويقي�س �أ�صحاب هذا الر�أي النجاح انطالقا من
ب�ساطة الو�سائل املتاحة ،ويعزز هذا الر�أي نف�سه ب�أخذه تطوع العاملني يف هذا املجال بعني
االعتبار .يف حني تدق حتليالت �أخرى ناقو�س اخلطر ،بل وتتحدث عن الف�شل .وينطلق
هذا التقييم ال�سلبي للح�صيلة من �ضعف نتائج التالميذ من حيث التحكم يف اللغة.
ال مير التفكري يف تدري�س العربية يف �أوروبا يف جو من الالمباالة .بل غالبا ما يكون هذا
احلقل الهام مو�ضوع نقا�ش �ساخن .حيث يتم التفاو�ض ،ب�شكل غري مبا�شر ،حول مالمح
هوية �ساكنة ت�شكل �أقلية على امل�ستوى الدميغرايف.
ي�سمح الرجوع �إىل املا�ضي بو�ضع ح�صيلة نوعية �شاملة لهذه الأنواع من التعليم.
وميكن حمورة مقاربتنا على املنتجات والعرو�ض غري املتجان�سة مثال� .إذ تختلف ب�شكل
جوهري من حيث الأهداف (�أهداف دينية ،ثقافية ،الخ) والقدرات الت�أطريية ،و�أماكن
املزاولة (مدار�س اجلمهورية ،امل�ساجد ،الخ) ومن حيث طول املدة (ما بني التجارب التي
تعود �إىل �أكرث من � 25سنة ،والتجارب التي ال تتعدى ثالث �سنوات).
بيد �أن بالإمكان النظر �إىل هذه احل�صيلة انطالقا من الأهداف املن�شودة من هذه
التكوينات� .أي انطالقا من امل�ستوى اللغوي للأجيال التي ترددت على �أق�سام تدري�س
العربية هذه ولفرتة غالبا ما متتد على عدة �سنوات.
هكذا ،تتبادر �إىل الذهن العديد من الأ�سئلة :هل يتقن الأطفال الذين ا�ستفادوا من
تدري�س العربية ب�أوروبا احلديث باللغة العربية فعال ؟ وهل ي�ستطيعون �إجراء حوار �أ�سا�سي
باللغة العربية؟ هل يفهمون فحوى ن�شرة �أخبار �أو �شريط م�صور بالعربية؟
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كلها نقط حا�سمة لأنها ت�سمح بالتفكري يف ما ينبغي اعتماده من ا�سرتاتيجيات للتجارب
امل�ستقبلية.
 .1اقتفاء لتواجد
خالل ال�ستينيات من القرن املا�ضي ،ا�ستقرت يد عاملة مغاربية ب�أوروبا .ومل يكن
هذا احل�ضور امل�ؤقت يتوق �إىل اال�ستقرار باملدن الأوروبية يف امل�ستقبل ،على الأقل خالل
ال�سنوات الأوىل .وقد كان املهاجرون� ،أ�سا�سا� ،شبابا من الذكور منحدرين من �أو�ساط
قروية ،يكدون بقوة حت�ضريا للعودة �إىل البلد.
غري �أن هذه ال�ساكنة بد�أت تعرف ح�ضورا ن�سائيا تدريجيا ابتداء من ال�سبعينيات .ويعود
ذلك �إىل عمليات الزواج والتجمع العائلي .وهكذا� ،ست�ؤدي هذه الزيجات يف الهجرة �إىل
ت�شبيب ال�ساكنة بقوة ب�سبب ازدياد الأطفال .كما �شكل ه�ؤالء بدورهم� ،سببا يف ت�أخري
العودة �إىل البلد ،بل دفعوا �إىل �إعادة النظر يف حركات الهجرة .وبذلك �سيزيد ه�ؤالء
الأطفال الذين ولدوا يف �أوروبا �أ�سرهم انغرا�سا يف هذه القارة .ومل ت�شكل عودة بع�ض
الأ�سر �إىل بلدانها الأ�صلية �سوى ا�ستثناء ،وذلك �إما مببادرة منها �أو مب�ساعدة ال�سلطات
العمومية التي مكنتها من منحة املغادرة.
و�ساهم حلم العودة ،الذي طاملا راود الآباء ،يف ا�ستدامة و�ضع غري مريح لهوية توجد
بني منزلتني .ووقفت عقلية احل�ضور امل�ؤقت ،لدى الآباء من اجليل الأول �أ�سا�سا ،وراء
�إذكاء الطابع امللح للحفاظ على الذات .كما �أ�صبح م�ستقبل الأطفال (الديني ،والثقايف
الخ) ،خارج �سياق البلدان الأ�صلية ،م�صدرا للقلق.
هكذا ،كان من ال�ضروري التحرك على وجه ال�سرعة من �أجل احلفاظ على الهوية مهما
كان الثمن .فبد�أت مزاولة الرتبية على تقاليد وعادات البلد الأ�صلي حمليا .ولبلوغ ذلك،
كان من الطبيعي املرور عرب و�سائل الإعالم الناطقة بالعربية .كما اعتمدت الوداديات
واجلمعيات وامل�ساجد على الكتب املدر�سية واملقررات املتبعة يف البلدان الأ�صلية للحد من
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الفوارق يف امل�ستوى التي قد تن�ش�أ بني �أطفالهم والأطفال بالبلدان الأ�صلية .وبذلك ،كان
ال�شعار ال�ضمني يقوم على التح�ضري للعودة الو�شيكة ولو يف املخيلة.
ومبوازاة مع حماوالت الت�أطري الأوىل هذه ،بد�أ التطبيع مع متدر�س الأطفال باملدر�سة
العمومية .بل �شكل ذريعة لتجذر العائالت .كما �أتاح� ،أ�سا�سا ،فر�صة لل�شروع يف التفكري
اجلدي ،حتى ال نقول �أزمة ،يف خماطر التثاقف.
�شعر الآباء ب�أنهم متجاوزون نظرا ل�سرعة فقدان �أبنائهم لقدراتهم على رد الفعل
الثقايف واللغوي .فتدرجت اللغة الأم وردود الفعل الثقافية واللغوية ،لت�صبح �شبه دخيلة
وغريبة .ومل ي�ؤثر تبخر مدخالت البلد الأ�صلي يف االرتباط العاطفي املتني به ،بل �صار
ال»هناك» يحيل على بلدان العطلة املدر�سية بالن�سبة لل�شباب.
يف هذه الرتبة املت�سمة ب�أزمات االنتقال الهوياتي� ،أن�شئت م�ؤ�س�سات لتدري�س العربية على
امتداد القارة .وامتدت هذه الدورة التعليمية �إىل نهاية ال�سبعينيات وبداية الثمانينيات من
القرن املا�ضي.
 .2جيل معرب؟
بعد الوعي ب�أن الإقامة يف �أوروبا �أ�ضحت �أمرا واقعا بقوة الأ�شياء� ،ستتخل�ص املقاربات
التعليمية تدريجيا من االرجتال البنيوي الذي كانت تعي�شه .وهكذا ،ر�أى النور حقل للغة
العربية يف ال�سياق الأوروبي خالل الثمانينيات من القرن املا�ضي .ومازال ي�ؤطر� ،سنة بعد
�أخرى ،معي�ش الآالف من التالميذ.
خالل هذه املرحلة� ،شكلت الأق�سام امتدادا للأ�سر ولبلدان املن�ش�أ .وكان التعلم يتم
عرب احلفاظ على ذاكرة اللهجة الأ�صلية وعرب �ضخ قوي للعربية .لينتقل ،تدريجيا ،نحو
اكت�شاف العربية كلغة �شبه �أجنبية� :إذ بد�أ الأطفال يطلعون على اللغة العربية كلغة �أجنبية.
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وجنم �إن�شاء امل�ؤ�س�سات التعليمية عن اتفاقيات �سيا�سية بني بلدان الإقامة وبلدان املن�ش�أ،
كما حدث يف فرن�سا وبلجيكا .و�سمحت هذه االتفاقية املربمة ب�إدراج العربية داخل املدار�س
العمومية منذ الثمانينيات من القرن الع�شرين.
غري �أن هذه املبادرات ارتبطت �أي�ضا بربوز البنيات اجلمعوية املحلية .وميكن� ،إجماال،
اعتبار عرو�ض القطاع اخلا�ص� ،آنذاك ،مبثابة انتقال من عمليات ا�ستن�ساخ التعليم ،كما هو
بقرى البلدان الأ�صلية� ،إىل بنيات الت�أطري املتطابق مع ما يجري يف املدار�س العمومية.
ميثل التعليم اخل�صو�صي  %80من عرو�ض �سوق تعلم اللغة العربية� ،سواء بالن�سبة
للأطفال �أو اليافعني .ويتجاوز عدد الأطفال امل�سجلني يف بع�ض املدار�س العربية �ألف طفل.
وقد يحدث ،ب�سبب عدم توفر املواقع� ،أن ي�ضطر الآباء لت�سجيل �أبنائهم يف لوائح االنتظار
�أو التنقل بعيدا نحو مدار�س �أخرى .ارتفع الطلب كثريا ،كما ارتفعت اال�ستثمارات ،حتى
ال نقول الت�ضحيات (درو�س نهاية الأ�سبوع ،ثمن التكوين ،التخلي عن الت�سلية وممار�سة
الريا�ضة ،)....لت�صل �إىل م�ستويات هائلة.
و�أمام هذه التعبئات الهامة ،طرحت النقا�شات املتعلقة بالغايات والطرق البيداغوجية
وامل�ضامني م�س�ألة مدى مالءمة اللجوء �إىل تعليم العربية يف الوقت الراهن� .إذ بد�أ يت�ساءل
البع�ض ملاذا ال يتم تدري�س الأمازيغية �أو القبايلية .هكذا يقيم هذا اخلالف املتكرر التعار�ض
بني تدري�س اللغة العربية الف�صحى وبني القوة الهوياتية التي متثلها اللهجات ال�شفوية.
يعلل املدافعون عن االختيار الأول ر�أيهم باحلوافز الدينية (الولوج �إىل م�صدر الدين
الإ�سالمي)� ،أو يرون �إمكانية ا�ستعمال اللغة على امل�ستوى ال�شمويل (فهم حمتوى القنوات
الف�ضائية ،وال�صحافة العربية ،وال�سفر يف العامل العربي ،الخ )� .أما بالن�سبة للآخرين ف�إنهم
ينطلقون من منظومة املطالبة باخل�صو�صية ونقل اللغة الوجدانية �إىل الأطفال .فقد ي�ساهم
التوا�صل مع واقع الأ�سرة والقرية ب�شكل �أف�ضل يف احلفاظ على الهويات .كما قد تتجاوز
اللهجة العامية ،بخ�صو�صياتها اجلهوية يف البلدان الأ�صلية ،بحكم الأمر الواقع� ،إطار اللغة
العربية.
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ويتواجد خلف هذه املطالبة ن�سيج امل�ؤ�س�سات اجلمعوية التي متيل �إىل الن�ضال من �أجل
املحافظة على الرتاث الثقايف واللغوي لبلدان املن�ش�أ.
ومع ذلك ،يبينّ امل�سح ال�سريع مل�ضامني التعليم �أن حقل التعلم لي�س مهيكال ب�شكل
مت�ساو بني الر�أيني .حيث يك�شف الر�سم املو�ضوعي حلقل التعليم هيمنة اللغة العربية
الف�صحى� ،إىل جانب جتارب متفرقة ومت�أخرة يف تعليم لهجات الأ�صول الإثنوغرافية.
 .3حالة تدري�س اللغات والثقافات الأ�صلية
خالل الن�صف الأول من ثمانينيات القرن الع�شرين ،و�صل �أ�ساتذة للعربية �إىل املدار�س
العمومية خا�صة بفرن�سا وبلجيكا .وي�ستند �إر�سالهم من طرف املغرب �أو اجلزائر على
توقيع اتفاقية ثنائية تهدف �إىل مواكبة متدر�س �أطفال املهاجرين .وتبينّ مذكرة لوزارة الرتبية
الوطنية الفرن�سية ،موجهة �إىل ر�ؤ�ساء ومفت�شي الأكادمييات ،الغاية من هذا الإجراء.
لقد تكفل �أ�ساتذة من البلدان الأ�صلية بوجود ال�شبيبة املنحدرة من اجلاليات املغاربية
بالهجرة على امل�ستوى الثقايف واللغوي ،وذلك من �أجل “التخفيف من تهمي�ش
التالميذ” .1حيث يتم تخ�صي�ص ميزانية هامة �سنوية من طرف البلد الأ�صلي� .أما بلدان
الإقامة ،فما زالت ت�سمح مبزاولة هذه الأنواع من التعليم يف املدر�سة العمومية بغر�ض
ت�سهيل االندماج.
ويكمن ال�س�ؤال الرئي�سي املطروح ،يف نظر الإرادات الراغبة يف تخفيف التهمي�ش ،يف
�شروط تعلم التلميذ .ف�إذا كان هذا الأخري يُواجه �صعوبة يف تتبع در�س باللغة الفرن�سية،
�ألي�س من املالئم �أن ن�ضيف له ح�ص�صا للدعم يف اللغة الفرن�سية عو�ض العربية� .ألي�س هناك
خطر ت�صعيد التهمي�ش؟
كما يتم تدبري درو�س العربية وفق تنظيم مزدوج ال�ستعمال الزمن .حيث تف�صل عن
املقرر �أو تدمج فيه .وميكن النظر �إىل الدرو�س املنف�صلة� ،أي التي تتم يف �إطار التعليم
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املوازي ،كو�سيلة �ضابطة للهوية .مبعنى �أن املتعلم يجد فيها اعرتافا بخ�صو�صياته يف �سلك
التعليم العمومي� .إذ ال توجد ،نظريا ،قطيعة بني ما هو موجود يف القطاع اخلا�ص والقطاع
العمومي .وهكذا ،يطمح �إدماج هذه الربامج يف املدر�سة �إىل جعل الأطفال يقبلون عليها.
وميكن تبني هذه القراءة �إذا ما مت الأخذ بعني االعتبار،للهدف املتمثل يف “التخفيف من
تهمي�ش” ه�ؤالء ال�شباب.
من ال�صعب �أكرث �إبراز اجلوانب الإيجابية عندما يتعلق الأمر بدرو�س مندجمة يف
املقرر العام .عمليا ،تتعلق هذه املنهجية ب�أخذ التلميذ من ق�سمه وا�ستبعاده م�ؤقتا من متابعة
الدرو�س وعن زمالئه يف الق�سم .وقد يف�ضي متييز التلميذ ،بوا�سطة در�س �إ�ضايف� ،إىل نوع
من التهمي�ش ،واالنزياح عن �أهداف “تعليم اللغات والثقافات الأ�صلية”.
�إ�ضافة �إىل هذه االعتبارات العملية ،املتعلقة مبوقع درو�س العربية يف ا�ستعماالت الزمن،
ما زالت ق�ضايا جوهرية مطروحة .فمن حقنا قيا�س مدى فعالية تعلم ال يتعدى �ساعتني
يف الأ�سبوع .خا�صة و�أن مقرر الدرو�س ي�سعى� ،إ�ضافة �إىل النهو�ض باللغة العربية� ،إىل
تدري�س ثقافات البلدان الأ�صلية .وهكذا ،تطرح �ضرورة و�ضع ح�صيلة حول املكت�سبات
اللغوية والثقافية لتالميذ تدري�س اللغات والثقافات الأ�صلية بعد ع�شرين �سنة من تطبيقها
بامليدان.
ويفر�ض �إجناز املقرر نف�سه� ،أي�ضا ،بالتواجد الفعلي حلوايل مائة �أ�ستاذ من اخلارج:
“فكما هو ال�ش�أن بالن�سبة لتعليم الثقافات واللغات الأ�صلية ،يف املدر�سة الأولية ،يزاول
الأن�شطة االختيارية �أ�ساتذة �أجانب و�ضعوا رهن الإ�شارة من طرف حكومتهم”.2
وال يجد ه�ؤالء الأ�ساتذة ،الذين يعملون �أحيانا يف عدة مدار�س ،الوقت الكايف لن�سج
عالقات مهنية مع زمالئهم ،بل ال ي�ستطيعون حتى �إقامة عالقات جماملة كما هو متعارف
عليه داخل الهيئات املهنية .هكذا ،جند �أنف�سنا �أمام �أ�ساتذة يعي�شون تناق�ضا بفعل تنقالتهم
املنتظمة وح�ضورهم امل�ؤقت ب�أوروبا .مبعنى �أنه من املفرو�ض �أن يخفف ه�ؤالء املدر�سون،
الذين يتواجدون على هام�ش املنظومة املدر�سية ،من تهمي�ش تالميذ مزدادين ب�أوروبا.
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 .4حقل املدار�س العربية اخل�صو�صية
ميثل الن�سيج اجلمعوي املغاربي و�شبكة املدار�س العربية امللحقة بامل�ساجد و�أماكن العبادة
احل�صة الأكرب من �سوق تعليم العربية.
وال �شك �أن ع�شر �سنوات من تعليم العربية لكل تلميذ ،مبعدل � 4إىل � 6ساعات يف
الأ�سبوع (�أيام ال�سبت والأحد والأربعاء) متنحنا فكرة وا�ضحة عن امليزانيات واجلهود التي
يتطلبها هذا التكوين.
تلقن الدرو�س لأطفال من �سن اخلام�سة �إىل ال�ساد�سة من عمرهم ،وميكن �أن متتد �إىل �سن
� 15-14سنة على العموم .وبعد هذه الفرتة ،مييل منحنى امل�شاركني �إىل االنخفا�ض بقوة.
ويعود تف�سري ذلك ،بالت�أكيد� ،إىل �سن املراهقة ،كما تعلمنا �سو�سيولوجية احل�س ال�سليم .بيد
�أن هذا يرجع بالأ�سا�س �إىل غياب بنيوي للحما�س لدى املتعلمني والذي يعرب عن نف�سه
يف �آخر املطاف بعد تراكم دام مدة طويلة .فبمجرد ما ي�شعر املراهق ب�أنه �أ�صبح قادرا على
التعبري عن وجهة نظره وتطبيقها تكون النتيجة �إحداث القطيعة مع الدرو�س .كما ي�ستعمل
البع�ض حيال للو�صول �إىل مبتغاهم ،مثل �ضرورة ممار�سة ريا�ضة معينة �أو ت�سلية ،يف حني
يفر�ض �آخرون ر�أيهم بالتعبري املبا�شر عن رغبتهم يف الكف عن متابعة هذه الدرو�س.
ويبدو �أن حتفيز التلميذ يجب �أن يتم قبل االنقطاع ،بل يف تنظيم الدرو�س نف�سه� .إذ
يجب �أن يكون النواة التي يت�شكل حولها و�ضع الربامج واختيار املدر�سني ،بل وتهيئة
الأق�سام .غري �أنه من الوا�ضح �أن التوا�صل بني وا�ضعي الربامج وامل�ستهدفني املعنيني يكون
يف اجتاه واحد .يف حني يعترب �أن التحفيز يتم من تلقاء ذاته ،بل تعتربه الإدارات والأ�ساتذة
وحتى الآباء �أمرا �سلبيا.
هكذا ،قد يتجلى االهتمام باللغة العربية يف اال�ستهالك يف �سن مبكر والتحفيز انطالقا
من �سن الر�شد ،حيث تقرتن الرغبة يف التعلم بهدف معني .وانطالقا من �سن الع�شرين
يرغب العديد من ال�شباب ،بالفعل ،يف العودة �إىل تعلم العربية .وقد ي�سمح تر�صيد تدري�س
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العربية يف الطفولة ،من خالل التحفيز ،بالعودة �إىل ما مت اكت�سابه من قبل يف �سن الر�شد.
فبعد ع�شر �سنوات من التعلم ،ميكن لل�شاب الذي �أ�صبح را�شدا �أن يفتخر ،على الأقل ،ب�أنه
يتقدم �إىل الأمام عو�ض العودة �إىل تعلم املعارف الأ�سا�سية.
هكذا ي�ضع التحفيز ،كمو�ضوع مركزي� ،أ�سئلة ذات طابع هيكلي :ما مدى جودة
املدر�سني؟ وجودة تهيئة �أماكن التعلم؟ ،وجودة املناهج البيداغوجية؟ الخ.
فعلى الرغم من االنتقال اجلذري من منظومة الرتبية التقليدية نحو تعليم �أكرث مالءمة،
ف�إن العمل ما زال يتطلب جهدا كبريا .وال �شك �أن االنتقال املقبل ،والذي �سيكون بدوره
انتقاال جذريا� ،سيتمثل يف تكييف املادة مع املتعلم ،حيث �سيتم �أخذ الو�سط الثقايف للطفل
بعني االعتبار .ف�إذا ما ر�صدنا متثالت ال�شخ�صيات الواردة يف الكتب املدر�سية اخلا�صة بالعربية
�سندرك �أن العمل ما زال يف بداياته الأوىل .فحتى الكتب املدر�سية التي ينتجها خمت�صون
تربويون من �أوروبا ما زالت تت�ضمن �سياقات ال يجد فيها الطفل نف�سه ب�شكل مبا�شر.
و�إذا ما �أخذنا يف االعتبار تعقيد �شروط العمل ،التي تخ�ضع لها املدار�س العربية� ،سندرك
املجهودات اخلارقة التي مت بذلها .وي�شكل االكتظاظ ،والت�صدع الهيكلي لأطر التدري�س
( التحفيز ،اال�ستقرار االجتماعي ،الكفاءة والتفاوت الثقايف و�/أو بني الأجيال ،والتطوع
�أو العمل التكميلي ،الخ) ،وال�صعوبات املالية (ا�ستحالة توظيف خمت�ص يف البيداغوجيا
�أو مكون ،وا�ستحالة ت�أهيل الف�ضاءات حيث ميكن �إدماج اجلانب الرتفيهي يف التعليم -
�ساحات اال�سرتاحة ،ا�ستحالة تنظيم �أق�سام جديدة لتجاوز االكتظاظ )...عوامل تعيق
الآليات التي من �ش�أنها �أن ت�ضمن التقدم �إىل الأمام.
على امل�ستوى البيداغوجي ،تعاين هذه الهياكل من �سوء فهم م�ضاعف حول غايات
التعليم .ماذا ننتظر ك�شبكة للكفاءات يف نهاية املطاف؟ ويكمن الأمل بالن�سبة للآباء يف �أن
يتمكن �أطفالهم من التحدث بطالقة باللغة العربية �أو قراءة كتاب عربي ب�سهولة وخا�صة
القر�آن.
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ويجتهد املدر�سون بدورهم يف ابتكار �شروط التعبري ال�شفوي ،من �أجل الو�صول �إىل
هذه الغاية .بيد �أن املنهجية القائمة على النحو وال�صرف ما زالت مهيمنة� .إذ تنت�صر
البيداغوجية الربهانية على الطريقة اال�ستقرائية.
ويقوم �سوء التفاهم الأول حول حتديد املداخل الأ�سا�سية نحو اللغة .حيث ال يوجد
ف�صل بني الغايات التي تروم الو�صول �إىل العربية ال�شفهية وتلك ال�ساعية �إىل �إتقان العربية
املكتوبة .مع �أن املنهجيات تختلف كثريا من حالة �إىل �أخرى .وت�شكل حماولة الو�صول،
باحليلة� ،إىل الهدفني معا جمازفة� .إذ من املفيد االختيار بينهما .عالوة على ذلك ،ف�إن
�شروط التدري�س ال ت�سمح ببلوغ �أق�صى ما ميكن يف جمال التعبري ال�شفهي .وحتى �إذا ما
توفرت هذه ال�شروط ،ف�إن الفر�ص التي ت�سمح بالتحدث باللغة العربية الف�صحى نادرة� .إال
�إذا ما مت توفري املزيد من الف�ضاءات اال�صطناعية.
ويتعلق �سوء التفاهم الثاين بغياب التمييز بني العربية ،كلغة وظيفية ت�سمح بالتوا�صل
الأ�سا�سي والولوج �إىل الأدب العربي ،وبني العربية ك�أداة للولوج �إىل امل�صادر الإ�سالمية
املقد�سة.
هكذا ،ترتاكب �أنواع التعليم ،يف حني ميكن حتديد الأهداف بدقة .و�سيكون تنظيم
التعليم ح�سب الأ�سالك ،حيث يتم املرور من الكتابي نحو ال�شفوي ،ومن املداخل العامة
�إىل اللغة والثقافة نحو التوجهات الدينية ،ذو فائدة بالن�سبة للحقل برمته.
وقد ي�ساهم هذا التنوع يف املقرر والف�صل بني الغايات وبالتايل بني املناهج ،بالت�أكيد ،يف
التحفيز .ولنتذكر �أن احلجة التي يتم ترديدها والتي تقف وراء غياب احلما�س ،ميكن �أن
تتلخ�ص يف القول� “ :إننا نقوم دائما بنف�س ال�شيء”.

60

فريد الع�رسي

خال�صة
بلغ تدري�س اللغة العربية مرحلة التقييم وو�ضع احل�صيلة .وتوجد ال�سلطات املخت�صة
املكلفة بهذه املواد وجها لوجه �أمام تعاقد ي�ضع جدوى ا�ستمرارها على املحك.
فالأوروبيون من �أ�صل مغربي هم هولنديون وفرن�سيون وبلجيكيون ،وينتظرون تعليما
ي�ساير �سياقات هويتهم اجلديدة.
ويف التعليم اخل�صو�صي ،تتمحور الرهانات حول م�ستقبل امل�ؤ�س�سات ،وحول �إدماج
مقرتحات تهم درو�س حول اللهجات والثقافات الأ�صلية .فمن غري املطروح االختيار بني
هذا وذاك� .إذ �سيجد الآباء ،ثم الأطفال� ،أنف�سهم يف �سوق حتفل بعرو�ض متعددة .غري �أنه
يبدو ،يف الوقت الراهن� ،أن تواجد النزعة الإ�سالمية ،كم�ؤثر هام يف االنتظارات� ،سي�ستمر
يف توجيه جمهور معينّ نحو املدار�س العربية وامل�ساجد.
وتواجه هذه الأخرية حتديا يكمن يف �أن ت�أخذ بعني االعتبار التحفيزات التي ترافق
حدوث انقالب جوهري يف �آليات التعليم.
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التحدي ال َب ْيثقايف للنموذج الإ�سباين اخلا�ص
بربنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة
املغربية
( : )ELCO/LACMاحلكامة والتهيئة امل�ؤ�س�ساتية
والتهيئة البيداغوجية واالندماج

�أنخيل فرير -فرير
املن�سق الوطني ال�سابق لربنامج اللغة العربية والثقافة املغربية بوزارة الرتبية الوطنية الإ�سبانية

 .Iمقدمــة
 .1اعتبارات �أولية
من املنا�سب ،من وجهة النظر ال�سو�سيولوجية  -ال�سيكولوجية ،التذكري من حني
�إىل �آخر ،ب�أن ال�سياق املدر�سي واالجتماعي اجلديد لو�ضعية املهاجر ال�شاب يطبع بكيفية
خا�صة ومت�سامية هويته وتطور �شخ�صيته واندماجه الرتبوي-االجتماعي ،وهي جميعها
تكت�سي �أهمية ق�صوى بالن�سبة مل�شروعه يف احلياة ،وبالن�سبة للمجتمع نتيجة لذلك.
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من املنا�سب �أن ن�شري ،من جهة �أخرى كذلك� ،إىل �أن عددا من املهاجرين ال�شباب الذين
يتابعون اليوم درا�ستهم باملدار�س يف بلدان املهجر �سيعودون �إىل بلدانهم الأ�صلية ،و�سيبقى
�آخرون باعتبارهم مواطنني �أ�صليني للبلدان التي ترعرعوا فيها مدر�سيا واجتماعيا ،يف
حني �سيختار �آخرون وجهات خمتلفة.
�أمام هذا الواقع والتنوع الثقايف الذي يرتعرع ويتكون فيه املهاجر� ،أعتقد �أن العمل
اليوم من �أجل حتقيق التفاعل الثقايف �ضرورة تربوية ملواجهة و�ضعيات مثل التع�صب
والعن�صرية واخلوف من الأجانب والتهمي�ش ،والوقاية منها.
لذلك �أعترب �أن ما يكت�سي �أهمية ق�صوى ،يف م�سل�سل �إدماج التالميذ املهاجرين الذين
ال تكون لغتهم الأم هي لغة مدر�سة بلد اال�ستقبال� ،أن تُولىَ �أهمية خا�صة لتعليم اللغة
والثقافة الأ�صلية ،وب�أن الهدفني اللذين يكت�سيان الأولوية� ،سواء يف مدر�سة بلد اال�ستقبال
�أو ،يف هذه احلالة ،يف برامج اللغة العربية والثقافة املغربية ،يجب �أن يكونا هما:
�إعطاء التالميذ تكوينا ميكنهم من املحافظة على هويتهم واحلفاظ على لغتهم والعي�ش
يف ثقافتهم ،مع احرتام ثقافة بلد اال�ستقبال ،ومينحهم الثقة يف �أنف�سهم ويف م�ستقبلهم ،مع
التخلي عن اجلوانب ال�سلبية التي قد ترتتب عن الهجرة.
حتقيق تكيفهم مع املدر�سة ومع حياتهم اجلديدة ،بتنمية قيم الت�سامح والت�ضامن حتقيقا
لهذه الغاية.

 .2الإطار ال�سيا�سي -القانوين واالندماج ال َب ْيثقايف
باعتبارنا بلدا خرب ظاهرة الهجرة ،ف�إننا نعلم جيدا ،يف �إ�سبانيا ،ب�أن هدف
االندماج يكت�سي �أولوية ،و�أنه يتوافق مع هدف تي�سري املحافظة على �سمات الهوية الثقافية
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للمهاجر ،وهو ال�سبب الذي يجعلنا نراهن على �سيا�سات االندماج البَ ْيثقايف التي حتظى يف
هذه ال�سنوات الأخرية بعناية خا�صة وتُخ�ص�ص لها الو�سائل لبلوغ �أهدافها.
تندرج هذه ال�سيا�سات يف �إطار �سيا�سي عام كبري ،هو �إطار «حتالف احل�ضارات» الذي
يعرفه اجلميع ،ويف �إطار قانوين �إ�سباين ،والذي �أ�ؤكد فيه على «القانون التنظيمي للتعليم
ل�سنة  »2006و»املخطط اال�سرتاتيجي للمواطنة واالندماج ل�سنة  ،»2007الذي خُ ِّ�ص�صت
له ميزانية هامة.
من بني مقدمات املخطط اال�سرتاتيجي للمواطنة واالندماج ،يربز مفهوم االندماج
باعتباره م�سل�سال ثنائي التوجه للمالءمة املتبادلة ،ومن بني مبادئه مبد�أ التفاعل الثقايف ،حيث
ال جمال لإمكانية مقارنته مع النماذج الثقافية ال�سائدة (النماذج اال�ستيعابية) وال ملجرد
جتاور لثقافات يجهل بع�ضها البع�ض الآخر(النماذج الف�سيف�سائية) ،وحيث يجب �أن توجه
التحديات البيداغوجية -االجتماعية بوا�سطة «احلوار البَ ْيثقايف» .فهذا الأخري ي�ستلزم االعرتاف
باالختالفات واحرتامها ،مع ال�سعي �إىل حتقيق التوا�صل واحلوار النقدي والعالقة املتبادلة
والتفاعلبنيالأ�شخا�صالذينينتمون�إىلثقافاتخمتلفة،على�أ�سا�سالقيمالأ�سا�سيةامل�شرتكة.
وقد يرتتب عن ذلك �إنتاج واقع ثقايف جديد ميكن �أن يتحول فيه كل الأ�شخا�ص
واملجموعات و�أن يغتنوا من خالل اكت�ساب كفاءات بَ ْيثقافية.

 .3التحديات البيداغوجية -االجتماعية لربامج تعليم اللغة والثقافة
الأ�صلية /اللغة العربية والثقافة املغربية
يف هذا ال�سياق ،ميكن ،بل ويجب �أن ت�ضطلع برامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية بدور
يكت�سي �أهمية بالغة� ،إذا توجهت وتطورت انطالقا من مبد�إ االندماج ثنائي التوجه ومبد�إ
التفاعل الثقايف باملعنى امل�ستعمل هنا.
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 .IIالرت�سانة امل�ؤ�س�ساتية للنموذج الإ�سباين ،التحديات اجلديدة لتعليم
العربية والثقافة املغربية
�إدماج برامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة
املغربية ،التحديات الرتبوية ال َب ْيثقافية
ينبغي ،نتيجة لذلك� ،إدماج برامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة
املغربية بتوافق مع املقدمات واملبادئ البَ ْيثقافية املعرو�ضة �آنفا ،على جميع امل�ستويات ويف
كافة العنا�صر :حكومات و�إدارة البلدين امل�شاركني (يف هذه احلالة ،املغرب و�إ�سبانيا) مع
�آليات التعاون القانونية املالئمة .ذلك �أن الأمر يتعلق بالإدارات وامل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن
�إحداث هذه الربامج وتطبيقها ،وعن تدبريها وت�سيريها ،وتقييمها وحتقيق نتائج مثلى،
وعن النهو�ض بها وجتديدها ،ومب�سل�سل التعيينات و�إ�سناد املنا�صب و�إدماج املدر�سني،
وباملرجعية املناهجية للدرو�س؛ وبتقييم م�سل�سل تعليم -تعلم التالميذ؛ الخ.
 .2النموذج الإ�سباين للتهيئة امل�ؤ�س�ساتية
.1.2حكامة برنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية
والثقافة املغربية يف بلد يعتمد الالمركزية
من املهم �أوال� ،أن ن�ؤكد على �أن �إ�سبانيا بلد يتميز بالتعدد واالختالف والالمركزية-
لغويا وثقافيا و�سيا�سيا .-بلد توجد فيه ،عالوة على احلكومة املركزية  17حكومة جلهات
تتمتع با�ستقالل ذاتي ( )CCAAلها �صالحيات مهمة يف املجال الرتبوي فوتتها لها الدولة
املركزية .و�إذا كان هذا الأمر يوفر بالت�أكيد امتياز االت�صال ب�شكل �أكرث مبا�شرة بالأ�شخا�ص
املعنيني ،ف�إنه يطرح كذلك �صعوبة �أكرب على م�ستوى تدبري وحكامة برنامج تعليم اللغة
والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة املغربية.
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يجب �أن ن�ؤكد مع ذلك �أننا نعمل خالل ال�سنوات الأخرية؛ بالرغم من ال�صعوبات
املالزمة لهذا التحدي الرتبوي البَ ْيثقايف الطموح ،وال�صعوبات اخلا�صة بدولة المركزية؛
انطالقا من املقدمات واملبادئ البَ ْيثقافية املعرو�ضة �آنفا ،بكيفية ُمر�ضية مبا فيه الكفاية ،ومع
حتقيق نتائج مهمة على جميع امل�ستويات ويف كافة عنا�صرها.
ينبغي �أن نعرتف ب�أنه ال �شيء كان ممكنا �أو �أنه كان من املمكن حتقيق النزر الي�سري فقط
بدون امل�ساعدة الفعالة التي قدمتها �سفارة اململكة املغربية و�سفريها ال�سيد عمر عزميان
وملحقتها الرتبوية ،ال�سيدة زبيدة بن حداد ،وبدون م�ساعدة وترحاب وتعاون الإدارات
الرتبوية حلكومات اجلهات امل�ستقلة ذاتيا باعتبارها م�س�ؤولة عن تطبيقه ،و�أخريا بدون
الإرادة ال�سيا�سية ودعم وزارة الرتبية حلكومة �إ�سبانيا.
 .2.2الأ�سا�س القانوين وطابع برنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/
اللغة العربية والثقافة املغربية
ُو�ضع برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية تطبيقا للمادة  IV.2من اتفاقية التعاون
الثقايف املربمة بني حكومة �إ�سبانيا وحكومة اململكة املغربية بتاريخ � 14أكتوبر  ،1980وهي
االتفاقية التي حددت �أ�س�س الربنامج.
يتعلق الأمر ،بالتايل ،بربنامج للدولة ،مل يتم تفويت �صالحياته �إىل الإدارات املكلفة
بالتعليم يف حكومات اجلهات امل�ستقلة ذاتيا .برنامج يتميز بجذور عميقة ومهمة يف
العالقات املغربية الإ�سبانية ويكت�سي �أهمية خا�صة يف �إطار االتفاقيات املربمة على م�ستوى
كافة االجتماعات رفيعة امل�ستوى بني املغرب و�إ�سبانيا.
ومن املنا�سب �أن نبني �أنه قد بدا من ال�ضروري� ،إ�ضافة هدف النهو�ض بالرتبية البَ ْيثقافية
�إىل الأهداف اخلا�صة بربامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة املغربية.
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 . 3.2التهيئة امل�ؤ�س�ساتية
انطالقا من مبد�إ االحرتام ال�صارم الخت�صا�صات كل واحدة من الإدارات املعنية
(وزارة الرتبية حلكومة �إ�سبانيا ،املغرب و�سفارته مبدريد ،والإدارات املكلفة بالتعليم التابعة
حلكومات اجلهات امل�ستقلة ذاتيا) ،مت ابتداء من ال�سنة الدرا�سية  ،2005-2004مببادرة من
�إدارة وزارة الرتبية ،وباتفاق بني الطرفني بالتهيئة امل�ؤ�س�ساتية للربنامج ،كما و�ضعت موارد
ب�شرية وو�سائل اقت�صادية ومادية رهن �إ�شارته.
هكذا مل ني�سر بكيفية فعالة وناجعة ،تدبريه وتن�سيقه وت�سيريه فح�سب ،و�إمنا َّي�سرنا كذلك
�إدماجا تدريجيا للربنامج وملد ِّر�سيه يف النظام الرتبوي الإ�سباين ويف امل�ؤ�س�سات املدر�سية.

 .4.2التن�سيق والإدارة والتتبع
يندرج تن�سيق الربنامج و�إدارة ت�سيريه� ،سواء يف ما يتعلق بطبيعة الربنامج مبعنى ح�صري،
�أو باعتبار �إ�سبانيا دولة المركزية يف املجال الرتبوي ،يف ثالثة م�ستويات:
)أوزارة الرتبية :توجه و�ضع الربنامج وتطبيقه وت�سيريه وتتبعه و�إح�صائياته بتن�سيق مع
�سفارة اململكة املغربية مبدريد ومع الإدارات املكلفة بالتعليم التابعة حلكومات اجلهات
امل�ستقلة ذاتيا .ويتحمل من�سق وطني لربنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية
والثقافة املغربية ،تعينه وزارة الرتبية يف حكومة �إ�سبانيا م�س�ؤولية كل ذلك.
مير �أي تدبري �أو مبادرة �أو مقرتح يرتبط بالربنامج من خالل التن�سيق الوطني.
ب) �سفارة اململكة املغربية يف �إ�سبانيا/امل�صالح املكلفة بالتعليم :تن�سق عملها مع وزارة
الرتبية ،بالن�سبة لكافة الق�ضايا املتعلقة بالربنامج ،على م�ستوى اقرتاحات التهيئة والإدماج
امل�ؤ�س�ساتي واملدْ َر�سي والبيداغوجي ،ويف ما يخ�ص مقرتحات تعيني �أ�ساتذة جدد
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والتنقيالت وتبادل املنا�صب وحاالت التوقف عن مزاولة العمل ،ويف ما يخ�ص التنبيهات
والإنذارات وامل�شاكل التي تطر�أ على ت�سيري درو�س اللغة العربية والثقافة املغربية ،ويف ما
يتعلق مبعايري املعادالت وحتقيق �أمثل النتائج يف ما يخ�ص �أوقات التعليم املبا�شر والتوقيت
التكميلي و�إعادة جتميع التالميذ ،و�إعداد الأدوات البيداغوجية ،وعلى م�ستوى اجتماعات
تن�سيق الربنامج وتتبعه ،والإح�صائيات الخ.
الربنامج ،وفقا الخت�صا�صاتها يف جمال
ج) قطاعات التعليم يف اجلهات امل�ستقلة ذاتيا :تطبِّق
َ
التعليم ،وتقوم بو�ضعه يف م�ؤ�س�ساتها املدر�سية .ويتحمل م�س�ؤولية كل ذلك املن�سقون
امل�ستقلون الذين تعينهم ،لهذا الغر�ض� ،إدارتهم الرتبوية التي تن�سق بدورها مع املن�سق
الوطني لوزارة الرتبية .ويقوم من�سق �إقليمي �أو جهوي ،يف اجلهات امل�ستقلة ذاتيا متعددة
الأقاليم ،مب�ساعدة املن�سق امل�ستقل ذاتيا يف ت�سيري قطاعه الرتبوي.
د) املجموعة املختلطة للخرباء املغاربة والإ�سبان :يجب �أن ت�ضاف �إىل هذه امل�ستويات
الثالثة ،املجموعة املختلطة للخرباء املغاربة والإ�سبان التي �أُحدثت �سنة  1992ومت تكوينها
من طرف ال�سلطات الرتبوية الإ�سبانية واملغربية .وجتتمع هذه املجموعة ب�شكل متناوب يف
مدريد ويف الرباط ،وحتدد اخلطوط العامة للتعاون.
وعالوة على ذلك ،ينعقد مبدريد كل �سنة اجتماع املن�سق الوطني مع املن�سقني امل�ستقلني
لتقييم و�ضعية الربنامج والقيام ،عند االقت�ضاء ،بحل م�شاكل الت�سيري وتقدمي مقرتحات
للتح�سني و�/أو الت�سيري والتجديد الرتبوي ،الخ .ويُدعى حل�ضور هذا االجتماع دائما
ملحق الرتبية ب�سفارة اململكة املغربية باعتباره امل�س�ؤول واملن�سق لربنامج تعليم اللغة والثقافة
الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة املغربية يف �إ�سبانيا متثيال للطرف املغربي.
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 .5.2م�سل�سل تعيني املدر�سني و�إدماجهم
�أ) االنتقاء والتعيني .انتقاء �أ�ساتذة اللغة العربية والثقافة املغربية وتعيينهم هو من اخت�صا�ص
املغرب ،كما تن�ص عليه اتفاقية التعاون الثقايف بني حكومة �إ�سبانيا وحكومة اململكة
املغربية.
ب) اقرتاحات التعيني و�إ�سناد املنا�صب والتنقيالت وحاالت التوقف عن مزاولة العمل...
يتم مترير اقرتاحات تعيني الأ�ساتذة ،و�إ�سناد املنا�صب والتنقيالت وحاالت التوقف عن
مزاولة العمل والتحذيرات ،الخ ،.عرب وزارة الرتبية التي تنقلها ،ح�سب َم ْ�صدرها� ،إما �إىل
اجلهة امل�ستقلة املعنية �أو �إىل �سفارة املغرب.
ج) ر�سائل املهمة والتعيني وحم�ضر �إ�سناد املن�صب -تن�صيب املدر�سني .يف �إطار هذا
الربوتوكول ،تقدم �سفارة اململكة املغربية للمدر�س الذي مت تعيينه يف مهمة تربوية ب�إ�سبانيا
«ر�سال ُة املهمة» ،وبعد تقدمي هذه الوثيقة ،ت�سلمه الإدارة املكلفة بالتعليم يف اجلهة امل�ستقلة
املكلفة بالتعيينات وثيقة اعتماده �أ�ستاذا يف برنامج « تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة
العربية والثقافة املغربية « (التعيني وحم�ضر �إ�سناد املن�صب-التن�صيب) مع حتديد امل�ؤ�س�سات
املدر�سية التي يتم فيها التعيني .وعند اطالع �إدارة امل�ؤ�س�سات املدر�سية املكلفة ب�إ�سناد
املنا�صب على هذه الوثيقة ،ت�ضع رهن �إ�شارة املدر�س قاعات الدر�س وجدول احل�ص�ص
الدرا�سية والو�سائل املتعلقة بدرو�س برنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية
والثقافة املغربية.
بهذه الكيفية وانطالقا من اعتبارات م�ؤ�س�ساتية ،يحاول امل�س�ؤولون العمل بكيفية يكون
معها الأ�ستاذ املغربي مماثال للأ�ستاذ املحلي .وهو �أمر تطلب القيام بخطوة مهمة لتوفري
احلماية القانونية للأ�شخا�ص املعنيني ،والإدماج ا َّ
ملنظم للربنامج ولهيئته التعليمية يف النظام
الرتبوي الإ�سباين ويف حت�سني ت�سيريه.
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 .6.2التمويل
يتكفل املغرب ب�شكل كلي ،طبقا التفاقية التعاون الثقايف املربمة بني املغرب و�إ�سبانيا،
بانتقاء املدر�سني وب�أداء �أجورهم.
تتكفل الإدارات الإ�سبانية املكلفة بالرتبية بتوفري الو�سائل املادية واالقت�صادية ،وكذا املوارد
الب�شرية التي جتعل من املمكن تخطيط برنامج ودرو�س تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة
العربية والثقافة املغربية وتنظيمه ودعمه و�إدماجه يف امل�ؤ�س�سات املدر�سية .ولهذه الغاية،
ر�صدت ميزانية خا�صة للم�ؤ�س�سات املدر�سية التي تعطى فيها هذه الدرو�س.
ومن جهة �أخرى ،تقدمت الإدارات املكلفة بالتعليم يف بع�ض اجلهات امل�ستقلة ذاتيا
باقرتاح ،مببادرة �شخ�صية يفرت�ض� ،إذا جنح� ،إمكانية متويل جديدة وخالقة ،تتمثل يف �ضمان
�أداء �أجور املدر�سني املغاربة يف برنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة
املغربية مقابل �ضمان تدري�س مواد �أخرى لكل تالميذ امل�ؤ�س�سة.

 .3النموذج الإ�سباين للتهيئة البيداغوجية البيثقافية
� .1.3إدماج برنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية
والثقافة املغربية ومدر�سيه يف النظام الرتبوي ويف امل�ؤ�س�سات
التعليمية و ِف َرقها البيداغوجية
تقليديا ،كان تنظيم درو�س برنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة
املغربية منح�صرا يف خطاطة تت�ضمن كيفيتني ،الكيفية (�أ) �أو الدرو�س خارج �أوقات
الدرا�سة العادية للم�ؤ�س�سة (درو�س يف غري الأوقات العادية) والكيفية (ب) �أو الدرو�س
املدجمة يف التوقيت الدرا�سي العادي للم�ؤ�س�سة (يف �إ�سبانيا % 56 ،من املدر�سني و% 59
من جمموعات التالميذ ،ح�سب املعطيات الإح�صائية لل�سنة الدرا�سية .)2009-2008
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للكيفيتني معا مزاياهما وم�ساو�ؤهما ،غري �أنهما كانتا ت�شكوان عموما من تهمي�ش وا�ضح
ومل تكونا ت�أخذان بعني االعتبار عمليا ما ن�سميه باالندماج البَ ْيثقايف.
لهذا ال�سبب ،ويف �إطار ال�سيا�سات التعليمية لهذه ال�سنوات الأخرية ،نحاول �أن ن�صل يف
�إ�سبانيا �إىل �إدماج �أكرب للربنامج ولهيئته التعليمية يف النظام الرتبوي الإ�سباين ،يف امل�ؤ�س�سات
املدر�سية ويف الفِ َرق البيداغوجية من خالل تهيئة بيداغوجية انطالقا من معايري جمدِّدة،
بَ ْيثقافية وتعمل على الو�صول باملوارد �إىل م�ستوى �أمثل.
مت القيام يف هذا املنحى ،بتو�سيع �أهداف برنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة
العربية والثقافة املغربية من خالل الأدوات التالية:
�أ) الربجمة ال�سنوية لدرو�س اللغة العربية والثقافة املغربية املدجمة يف الربجمة العامة ال�سنوية
واملذكرة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة املدر�سية .انطالقا من املبد�أ املتمثل يف القول ب�أن الأ�ستاذ املغربي
مثيل للأ�ستاذ املحلي ،على غرار كل ُمد ِّر�سي امل�ؤ�س�سة الآخرين ،يجب على املدر�س �أن
ي�سلم الربجمة ال�سنوية للغة العربية والثقافة املغربية �إىل �إدارة امل�ؤ�س�سات التي مت تعيينه فيها
والتي ميار�س بها ق�صد �إدماجه يف الربجمة العامة ال�سنوية التي يجب �أن ي�صادق عليها
جمل�س امل�ؤ�س�سة باعتباره �أعلى هيئة للمراقبة واتخاذ القرار يف امل�ؤ�س�سة ،والتي هي �إلزامية
ح�سب الت�شريع الرتبوي الإ�سباين.
بهذه الكيفية ،ي�صبح من املمكن القيام مبا يلي :التقييم امل�ستمر مل�سل�سل تعليم/
تعلم التالميذ درو�س اللغة العربية والثقافة املغربية ،وتقييم املدر�سني كذلك .كما ي�صبح
من املمكن ت�ضمني نتائجها ،وفق اجلذاذة -النموذجية الإ�سبانية -العربية التي ت�سلمها
تر�سـل ب�صفة دورية
امل�صالح الرتبوية التابعة ل�سفارة املغرب ،يف ن�شرة تقييم امل�ؤ�س�سة التي َ
�إىل �آباء التالميذ؛ واملذكرة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة ،التي هي �إلزامية كذلك يف الت�شريع الرتبوي
الإ�سباين.
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ب) املرجعية املناهجية لربنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة املغربية.
يتعلق الأمر بوثيقة بيداغوجية� ،أتت ا�ستجابة ل�ضرورة ترتيب املراجع الرباجمية لدرو�س
برنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة املغربية ،وهي ثمرة للتعاون
املغربي -الإ�سباين على كافة امل�ستويات.
ج) التوقيت التكميلي لأ�ساتذة اللغة العربية والثقافة املغربية .نطمح بهذا التوقيت �إىل
اال�ستجابة ،بكيفية �أكرث فعالية وتخ�ص�صا ،ل�ضرورات اال�ستدراك الرتبوي للتالميذ املغاربة
من خالل �أن�شطة مربجمة خ�صي�صا لهذه الغاية.

 .2.3الدليل العملي لأ�ساتذة اللغة العربية والثقافة املغربية
مت ت�صميم هذه الوثيقة البيداغوجية باعتبارها مقرتحا منهاجيا مرجعيا م�شرتكا
لتدري�س اللغة العربية والثقافة املغربية يف �إ�سبانيا انطالقا من وجهات نظر بَ ْيثقافية.
يقوم هذا الدليل ،الذي �صادقت عليه املجموعة املختلطة للخرباء املغاربة والإ�سبان ومت
ن�شره بالعربية والإ�سبانية ،على الت�شريعني الرتبويني الإ�سباين واملغربي ،مع �أخذ التغريات
التي طر�أت خالل ال�سنوات الأخرية على النظاميني الرتبويني بعني االعتبار .وهو يحدد
م�ستويات التعليم و�أ�سالكه؛ ويبلور املبادئ املنهجية التي يجب �أن توجه املمار�سة الرتبوية
لهذه الدرو�س؛ ويُحدد ويبلور �سل�سلة متتابعة من الأهداف ،وامل�ضامني ومعايري للتقييم،
عامة وخا�صة وح�سب الأ�سالك ،-لغوية وثقافية وبَ ْيثقافية� ،أدجمت فيها كذلك الرتبيةاملدنية وال�ش�أن الديني.
نحاول بهذه الوثيقة التنظيم والإدماج بكيفية بيداغوجية لربنامج تعليم اللغة والثقافة
الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة املغربية يف الربجمة العامة ال�سنوية ويف املذكرة ال�سنوية
للم�ؤ�س�سات املدر�سية ،وتوحيد معايري الربجمة ،وتي�سري اال�ستقالل الذاتي البيداغوجي
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للمدر�س وجعل تقييم النتائج ممكنا ،مل�سل�سل التعليم-التعلم وللربنامج بح�صر املعنى
على حد �سواء.
وهو كذلك نتيجة للتعاون املغربي-الإ�سباين على كافة امل�ستويات :الإعداد من طرف
جمموعة عمل مغربية�-إ�سبانية تتكون من مدر�سني مغاربة من برنامج اللغة العربية والثقافة
املغربية ومن مدر�سني �إ�سبان من امل�ؤ�س�سات املدر�سية التي يدر�س فيها الربنامج؛ الإجماع،
الإدارة والتن�سيق امل�شرتك لوزارة الرتبية الإ�سبانية وامل�صالح الرتبوية/م�صالح التن�سيق التابعة
للبعثة الثقافية املغربية يف �إ�سبانيا ل�سفارة اململكة املغربية مبدريد؛ ويف �آخر املطاف امل�صادقة
من طرف املجموعة املختلطة للخرباء املغاربة والإ�سبان.

 .3.3اال�سرتاتيجيات البيداغوجية الإدماجية للنجاح املدر�سي
واالندماج املهني
�أمام واقع ن�سبة مقلقة للر�سوب �أو التخلي املبكر عن املدر�سة يف �صفوف التالميذ املغاربة
ب�إ�سبانيا ون�سبة مئوية �ضعيفة ملن ي�صلون �إىل الباكالوريا �أو ينجحون فيها �أو �إىل التكوين
املهني من م�ستوى عال ،ارت�أينا �أنه من ال�ضروري ومن املنا�سب القيام ،على نحو ما قلناه
�سابقا ،بتو�سيع الأهداف التي يرمي �إىل حتقيقها برنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/
اللغة العربية والثقافة املغربية ،من خالل تخ�صي�ص توقيت �إ�ضايف للأ�ساتذة حتى يكون
الربنامج ومدر�سوه كذلك و�سيلة تكميلية خا�صة باال�ستدراك الرتبوي للتالميذ املغاربة.
يقوم الأ�ستاذ املغربي للربنامج ،خالل هذا التوقيت التكميلي ،بالأن�شطة التالية :تقدمي
الدعم باعتباره و�صيا ،التعاون مع م�صلحة التوجيه ،تدارك النق�ص املدر�سي لدى التالميذ
الذين يعانون من �صعوبات يف التعلم ،الو�ساطة املدر�سية والأ�سرية ،ا�سرتاتيجيات تقريب
الأ�سر من املدر�سة ،امل�شاركة يف �أن�شطة بَ ْيثقافية ،تعليم اللغة العربية لأ�ساتذة امل�ؤ�س�سة
الإ�سبان ،الخ.
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 .4.3االنعكا�سات الأ�سرية -االجتماعية واملهنية
لي�ست العربية التي تدر�س للتالميذ يف املدر�سة هي العربية التي يتم احلديث بها عموما،
ال بني �أفراد الأ�سرة وال بني الأ�صدقاء ،وهو �أمر يجب �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار ما دامت
العربية يف حاجة �إىل العديد من املفردات التي ال يتم حتديثها يف غالب الأحيان .ولذلك
ف�إن الهدف الرئي�سي لربامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة املغربية
يجب �أن يتمثل ،يف ر�أيي ،يف تعليم التوا�صل مع الآخرين.
بالفعل ،وبالرغم من �أن العالقة بني الدارجة والعربية هي عالقة جد عميقة ،ف�إن الت�أثري
الأ�سري -االجتماعي واملهني ملا قد يرتتب عن تعليم العربية الع�صرية ميكن �أن يكون
حا�سما ،ال فيما يخ�ص �أُ�سر التالميذ ،وال فيما يخ�ص الت�أثري املهني والوظيفة اللغوية-
االجتماعية التي يجب �أن تقوم بها اللغة العربية يف مواجهة عوملة اللغات.
ومن جهة �أخرى ،ف�إن العالقة بني الأ�سرة املهاجرة واملدر�سة عموما تكاد تكون منعدمة،
اعتبارا ل�صعوبات التوا�صل ولعدم تنا�سب �ساعات العمل مع �أوقات املدر�سة ،الخ.
ومبا �أن لهذه العوامل عموما ت�أثري على التحفيز املدر�سي للتالميذ ال�صغار املهاجرين،
وبالتايل على تكوينهم وم�ستقبلهم املهني ،ف�إن �أحد الأهداف املحددة يف التوقيت التكميلي
للمدر�سني كان هو بال�ضبط الهدف املتمثل يف الو�ساطة بني الأ�سرة واملدر�سة ،هدف
تقريب الأ�سر من امل�ؤ�س�سة املدر�سية وم�شاركتها ،با�سرتاتيجيات مت ت�صورها وو�ضعها
بكيفية مالئمة.
ويف �إطار هذا الهدف بالتحديد ،كان �أحد املعايري الذي �أُخذ بعني االعتبار عند و�ضع
الدليل العملي لأ�ساتذة اللغة العربية والثقافة املغربية هو مواجهة التفاعل الثقايف انطالقا من
الأهداف وامل�ضامني والأن�شطة البَ ْيثقافية ،التي ترتكز على موا�ضيع ملمو�سة وعلى البيئة
77

اللغات يف الهجرة

وال�سياق املدر�سي والأ�سري واملحلي ،الخ .لكل تالميذ امل�ؤ�س�سة مع حماولة �إبراز اجلوانب
الإيجابية لالختالفات الثقافية بق�صد تهيئ الظروف املنا�سبة للت�شبع بروح الت�سامح.

� .4آفاق التقومي واالندماج ال َب ْيثقايف
كان برنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة املغربية يف �إ�سبانيا ،قبل
ثالث �أو �أربع �سنوات منح�صرا يف تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية� ،أي �أن �أهدافه وم�ضامينه
ومنهجيته كانت جمرد نقل للمدر�سة املغربية �إىل �سياق �آخر خمتلف اختالفا كبريا ،مثل
�سياق بلد اال�ستقبال ،وكان للعديد من م�ضامينه ومنهجيته ت�صور ذو نزعة طقو�سية.
مع ذلك ،وبالن�سبة للنموذج الإ�سباين ،كان الأمر يتعلق بو�ضعية ت�ستلزم تقوميات يجب
�أن تتوجه نحو النماذج الرتبوية البَ ْيثقافية ونحو �إدماج �أكرب لربامج تعليم اللغة والثقافة
الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة املغربية يف النظام الرتبوي لبلد اال�ستقبال .ولتحقيق ذلك كان
من ال�ضروري و�ضع ا�سرتاتيجيات تربوية جمدِّدة ذات هدف بَ ْيثقايف بكيفية يكون معها
ال�شباب قادرين على االختيار بني م�شروع العي�ش يف البلد الأ�صلي �أو يف بلد اال�ستقبال ،و
م�ؤهلني �إن�سانيا ومهنيا ملواجهة حتديات امل�ستقبل و�أن يتمكنوا من خالل كفاءاتهم البَ ْيثقافية،
من النهو�ض بروح الت�سامح والقيم واحلقوق الكونية و»حتالف احل�ضارات».
يف �إطار هذا الهدف البَ ْيثقايف بال�ضبط يجب �أن ن�ضع تقوميات التهيئة امل�ؤ�س�ساتية والتهيئة
البيداغوجية لربنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة املغربية التي حتدثنا
عنها �آنفا .لكن يبدو �أنه من ال�ضروري منطقيا ،يف �سياق هذا التحدي املتعلق باالندماج
البَ ْيثقايف ،القيام كذلك بتقوميات �أخرى.
على هذا النحو ،ويف �إطار هذا العمل املتعلق باالندماج البَ ْيثقايف التدريجي ،نحاول من
جهة يف الوقت الراهن العمل بكيفية يح�ضر معها يف درو�س تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/
اللغة العربية والثقافة املغربية ،عالوة على التالميذ املغاربة ،التالميذ الإ�سبان والتالميذ من
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جن�سيات �أخرى ،الذين يقدمون طلبا بذلك (يظل عددهم �ضئيال يف الوقت الراهن)؛
ونحاول كذلك ،من جهة �أخرى ،التو�صل �إىل �إجناح م�شروع �إدماج اللغة العربية والثقافة
املغربية كمادة اختيارية يف خمطط الدرا�سات للرتبية الثانوية الإجبارية (� 16 -12سنة) التي
تقدمها امل�ؤ�س�سة املدر�سية (حاليا ،يف مرحلة الدرا�سة واملوافقة) .ويف هذا املنحى �أقرتح ،يف
�إطار التعاون املغربي الإ�سباين� ،إحداث فروع دولية للغة العربية والثقافة املغربية.
�أخريا ،وبالن�سبة ملا ميكن �أن يعنيه هذا الأمر يف �إطار تنوع ديني وتربية بَ ْيثقافية ،طبقا
لالتفاقيات التي وقعت عليها احلكومة الإ�سبانية واللجنة الإ�سالمية لإ�سبانيا ،تعطى يف
امل�ؤ�س�سات املدر�سية الإ�سبانية  -بنف�س الكيفية التي يتم بها التعامل مع الديانة الكاثوليكية
ومع ديانات �أخرى  -درو�س يف الديانة الإ�سالمية للتالميذ الذين تطلب �أ�سرهم ذلك،
بحرية ووفقا لقناعاتها .ومع ذلك ،لي�ست هناك �أية عالقة لهذه الدرو�س مع درو�س
برنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة املغربية .وتتحمل وزارة الرتبية
الإ�سبانية �أجور املدر�سني الذين يقدمون درو�س الدين الإ�سالمي.

 .5تكوين هيئة املدر�سني
بهدف ت�شجيع وتي�سري �إدماج �أكرب لربنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية
والثقافة املغربية ولهيئته التعليمية يف النظام الرتبوي لبلد اال�ستقبال ،يف امل�ؤ�س�سات املدر�سية
ويف فرقها البيداغوجية ،من امل�ستح�سن ومن ال�ضروري القيام ،من جهة بو�ضع تكوين
نوعي و�إلزامي للمدر�سني املغاربة قبل �إدماجهم يف منا�صب تعيينهم (�إ�سبانيا ،يف هذه
احلالة) ،ومن جهة �أخرى ،بتخطيط وبرجمة �أعمال تكوينية لهذا الغر�ض ذات طابع
بَ ْيثقايف ،موجهة بكيفية م�شرتكة للمدر�سني املحليني واملغاربة على حد �سواء.
وقد نتقدم ،بهذا ال�صدد ،بطلب م�ساعدة بلدان اال�ستقبال� ،سواء فيما يخ�ص التمويل
�أو يف ما يخ�ص املكونني.
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 .IIIخال�صات
 .1االنعكا�سات الدولية لهذا النموذج
يف �إر�ساء دعائم هذا النموذج ،يجب القول ب�أن ما مت حتقيقه هو ثمرة للتعاون املغربي-
الإ�سباين وللتعاون بني �إدارات �إ�سبانيا املتعددة واملتميزة بالالمركزية ،وهذه النتيجة هي
قيمة يف حد ذاتها.
ورغم �أنه من املمكن �أن تبدو النتائج املحققة متوا�ضعة ،ف�إن النموذج املعتمد يف �إ�سبانيا
بالن�سبة لربنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة املغربية �أثار اهتماما
متزايدا من طرف خمتلف امل�ؤ�س�سات الدولية مثل املجل�س الأوروبي واليون�سكو ومنظمة
الأمن والتعاون يف �أوروبا ( ،)OSCEواهتمام خمت�صني يف اجلامعات الإ�سبانية والأجنبية،
وامل�صالح الثقافية والرتبوية ملختلف �سفارات مدريد  -من املنا�سب �أن نذكر من بينها �سفارة
الواليات املتحدة الأمريكية  ،-وم�ؤ�س�سات من العامل العربي والإ�سالمي ،الخ .وقد �أبدت
جلنة توجيه التعليم التابعة للمجل�س الأوروبي هي �أي�ضا اهتمامها بهذا النموذج و�أدجمته
يف «جمموعة املمار�سات اجليدة» التي حتمل عنوان «التنوع الديني والرتبية البَ ْيثقافية :كتاب
مرجعي للمدار�س ».

 .2النتائج يف العامل ب�أ�سره
ت�شكل حركات املهاجرين يف الوقت الراهن واقعا اقت�صاديا و�سو�سيولوجيا ودميوغرافيا
و�سيا�سيا و�إعالميا بالغ الأهمية يف العامل ب�أ�سره ،والأزمات والتقلبات التي نعي�شها حاليا
هي ،بدون �شك ،عالمات وا�ضحة على �أننا نتجه نحو منوذج جديد .ولذلك� ،أنا مقتنع
ب�أن الأمر املتمثل يف قدرة عامل الغد ب�أ�سره على التطور بكيفية �أو ب�أخرى يرتبط �إىل حد
كبري ب�سداد الت�صرف الالئق �أو بغيابه فيما يتعلق مبجال التعليم ،وب�صفة خا�صة مع ال�شبان
املهاجرين املنحدرين من الهجرة االقت�صادية.
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لأجل ذلك ،ولأجل كل ما حاولت �أن �أقوله عن ال�ضرورة االندماجية وعن الت�صور
البَ ْيثقايف لربامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة املغربية ،وعن احلفاظ
على �سمات الهوية الثقافية للمهاجر ،ف�إن التعليم يف فرتات ال�شك والتقلب هو حتدٍّ ،لكنه
ميثل فر�صة يف نف�س الوقت .وبرامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة
املغربية ،يف هذا ال�سياق �ضرورية �أكرث من �أي وقت م�ضى ،لكنه من امل�ؤكد �أنه يجب
جتديدها انطالقا من (التجديد) امل�س�ؤولية وانطالقا من التعاون.
و�أخريا �أقدم بع�ض املواقع الإلكرتونية لوزارة الرتبية الإ�سبانية ووزارة ال�شغل والهجرة
الإ�سبانية ذات ال�صلة باملوا�ضيع التي مت عر�ضها يف هذه املداخلة:
http://www.mtas.es/es/sec_emi/IntegraInmigrantes/PlanEstrategico/
index.htm
http://www.educacion.es/cide/
https://www.educacion.es/creade/index.do
http://www.educacion.es/cide/espanol/innovacion/hispanomarroqui/
files/LACM.pdf
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تاريخ تدري�س اللغات والثقافات الأ�صلية يف هولندا:
موقعها يف النظام الرتبوي
جوديث بينيتا ري�شرت�س
م�ست�شارة ،هولندا

مقدمة
لربنامج تدري�س اللغات والثقافات الأ�صلية ) (ELCOيف هولندا تاريخ طويل .فبعد
�أن بد�أ يف ال�سبعينيات لفائدة املجموعات الكبرية من �أبناء املهاجرين ،اختفى من املنظومة
الرتبوية الهولندية �سنة  .2004ومل تعد هناك �إمكانية اختيار درو�س يف اللغة العربية ،على
غرار اللغات الأجنبية احلديثة الأخرى� ،سوى يف التعليم الثانوي.
ومنذ �سنة  2004ظهرت �إىل الوجود مبادرات متعددة يف التعليم اخل�صو�صي لتعوي�ض
غياب تعليم اللغة العربية للأطفال ال�صغار.
يتطرق هذا املقال لو�ضعية اللغة العربية يف هولندا يف املا�ضي واحلا�ضر ،وموقعها املتغيرّ
يف النظام الرتبوي.
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التاريخ
بد�أ تدري�س اللغة العربية للأطفال من �أ�صل مغربي (عرب و�أمازيغ) يف �سبعينيات
القرن املا�ضي ،نتيجة للتجمع العائلي الذي عرفته الأ�سر املغربية (خا�صة) يف هولندا .يف
البداية ،اتخذت بع�ض املبادرات اخلا�صة من الآباء املهاجرين ،غري �أن وزارة الرتبية الوطنية
تولت ،منذ �سنة  ،1974تدري�س اللغات والثقافات الأ�صلية يف التعليم االبتدائي ،لفائدة
فئات خمتلفة من �أبناء املهاجرين ،من بينهم املغاربة.
ومتثل الهدف من برنامج تدري�س اللغات والثقافات الأ�صلية� ،آنذاك ،يف �إعداد الأطفال
املغاربة للعودة �إىل املغرب .ومنذ ال�سبعينيات ،عرفت �أهداف برنامج تدري�س اللغات
والثقافات الأ�صلية� ،ش�أنها �ش�أن ا�سمه وحمتواه تغريا م�ستمرا .ففي الثمانينيات على �سبيل
املثال حتددت �أهداف هذا الربنامج يف:
• تطوير الهوية؛
• �إمكانية الولوج �إىل ثقافة الأ�صل والبقاء على ات�صال مع العائلة يف البلد الأ�صل؛
• ت�سهيل �إعادة االندماج يف النظام الرتبوي يف حالة العودة �إىل البلد الأ�صلي.
يوظف �أ�ساتذة العربية من قبل ال�سفارة الهولندية يف املغرب ،ويتعلق الأمر ب�أ�ساتذة
تك ّونوا باملغرب وتلقوا درو�سا تطبيقية يف هولندا يتم توظيفهم من قبل البلديات الهولندية
�أو مبا�شرة من قبل املدار�س ،وكان لديهم نف�س الو�ضع القانوين للأ�ساتذة الهولنديني.
و�إىل حدود �سنة  ،1998مت تدري�س مادة العربية خالل ال�ساعات الدرا�سية العادية مبعدل
�ساعتني ون�صف يف الأ�سبوع .وكان العديد من املدر�سني ي�شتغلون يف عدة مدار�س .وعادة
ما ي�ستعملون مواد قادمة من الدول العربية ،مل تكن منا�سبة للأطفال الذين يعي�شون يف
هولندا .ولتجاوز هذه امل�شكلة ،كانوا يعدون هذه املواد ب�أنف�سهم لكنها غالبا ما تكون دون
امل�ستوى .
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بعد عدة �سنوات من تدري�س كان ناجحا �إىل هذا احلد �أو ذاك ،قررت كاتبة الدولة �سنة
 1995مراجعة تنظيم تدري�س اللغات والثقافات الأ�صلية يف التعليم االبتدائي ،حيث تغري
ا�سم هذا النوع من التدري�س �إىل «تدري�س اللغات احلية املحلية»  .ELVAمن بني التغيريات
التي �أدخلت على هذا الربنامج �سنة  1998ميكن الإ�شارة �إىل �أنه:
• مل يعد تنظيم تدري�س اللغات احلية املحلية �ضمن اخت�صا�صات ال�سلطات الوطنية ،بل
البلديات؛
• مبدئيا� ،أ�صبح من املمكن اقرتاح جميع اللغات الأم (من بينها اللهجات واللغة
الأمازيغية)؛
• �أ�صبح هدف تدري�س اللغات احلية املحلية لأطفال � 4-7سنوات هو ا�ستعمال العربية
كدعامة لتدري�س اللغة الهولندية؛
• �أ�صبح تدري�س اللغات احلية املحلية لأطفال � 8-12سنوات مادة م�ستقلة تدر�س خارج
�أوقات الدرا�سة العادية.
جنمت عن هذه التغيريات انعكا�سات كثرية على الأ�ساتذة والتالميذ:
• تطلب تدري�س اللغات احلية املحلية ،كدعامة ،الإتقان املحكم للغة الهولندية ،مما طرح
م�شكلة للعديد من الأ�ساتذة املغاربة؛
• يتم تدري�س اللغات احلية املحلية كمادة يقال �إنها «م�ستقلة» يف نهاية اليوم الدرا�سي بعد
�أن يعود التالميذ الآخرون �إىل منازلهم.
احتج الآباء والأ�ساتذة كثريا �ضد هذه التغيريات دون جدوى؛ ويف �سنة  ،1998دخلت
ال�صيغة اجلديدة لتدري�س اللغات احلية املحلية حيز التنفيذ يف التعليم االبتدائي.
انطالقا من �سنة � ،1998أ�صبحت درو�س العربية ،التي كانت تهدف �إىل تعليم العربية
الف�صحى لأطفال فئة � 8-12سنة ،تربمج خارج التوقيت املدر�سي العادي ،لكنها بقيت
�ضمن املنهاج الدرا�سي الر�سمي� .أما بالن�سبة لتعليم �أطفال � 4-7سنوات ،فقد كانت العربية
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جمرد دعامة؛ حيث ت�ستعمل العربية الدارجة �أو اللغة الأمازيغية كو�سيلة ت�ساعد الأطفال
على تعلم اللغة الهولندية .و�أجرب جميع �أ�ساتذة برنامج تدري�س اللغات احلية املحلية ،الذين
مل ي�سبق لهم �أن اجتازوا امتحانا يف الهولندية كلغة ثانية ،على القيام بذلك قبل �شهر غ�شت
 .2002وكل من مل ينجح يف هذا االمتحان كان يفقد احلق يف تدري�س العربية كدعامة
بالأق�سام الأربعة الأوىل بالتعليم االبتدائي .وكان ب�إمكان ه�ؤالء املدر�سني اال�ستفادة من
امل�ساعدة االجتماعية ال�ضرورية .ويف �سنة  ،2004متكن جزء كبري من الأ�ساتذة من النجاح
يف االمتحان اخلا�ص باللغة الهولندية فبات ب�إمكانهم التدري�س يف خمتلف الأق�سام.
)عربت)) �أبدت) عدة مدار�س) ،ومعها) �أ�ساتذة هولنديون ومغاربة ،ر�ضاها عن تدري�س
الدعامة يف امل�ستويات الأربعة الأوىل :وا�ضطر الأ�ساتذة الهولنديون واملغاربة للتعاون
ب�شكل وثيق حول حمتوى ما كان يدر�س للأطفال .وكان العديد من الأ�ساتذة املغاربة
يح�ضرون �أو يعيدون الدرو�س الهولندية يف لغتهم الأ�صلية (الدارجة� ،أو الأمازيغية).
مل يكن �أغلب التالميذ املغاربة الذين يلتحقون باملدر�سة قادرين (بعد) على احلديث
بالهولندية ،لذلك كان من ال�ضروري تلقينهم الهولندية يف �أقرب وقت ممكن .ويف جميع
احلاالت ،لعب الأ�ساتذة دورا �أكرث و�ضوحا يف هذا النوع من التعليم االبتدائي .وعلى
الرغم من �أنه مل يتم االهتمام كثريا بنتائج هذا ال�صنف من التعليم ،ف�إن بع�ض املدار�س
ت�ؤكد� 1أن نتائج امتحان املعهد الوطني لتطوير االختبارات الدرا�سية «�سيتو» (وهو نوع من
االمتحان لالنتقال من االبتدائي �إىل الثانوي) حت�سنت ب�سبب تعليم الدعامة ،غري �أنه لي�ست
هناك بيانات ر�سمية.
�أما بالن�سبة لتدري�س اللغة العربية «امل�ستقل» ،فقد كان االتفاق حوله �أقل؛ حيث تابع
الدرا�سة عدد �أقل من الأطفال ،ف�ضال عن �أنهم مل يكونوا متحم�سني جدا لذلك .و يف
نهاية اليوم ،ي�شعرون بالتعب ويرغبون يف مغادرة املدر�سة يف نف�س الوقت مع �أ�صدقائهم
الهولنديني .2كما مل يتحقق تقدم كبري يف تعلم اللغة العربية الف�صحى� ،إذ مل يكن الأمر
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يتعدى �ساعة ون�صف من الدرا�سة �أ�سبوعيا ،ف�ضال عن ا�ضطرار التالميذ لتعلم احلروف
الأبجدية العربية يف �سن الثامنة.
كان من ال�صعب قيا�س �آثار هذا النوع من التعليم ،لأن جزءا من الأطفال كانوا يتابعون،
�أي�ضا ،درو�س اللغة العربية يف امل�سجد.
ونتيجة �إجراءات التق�شف التي اتخذت �آنذاك ،قررت وزيرة الرتبية الوطنية �سنة 2003

�إلغاء برنامج تدري�س اللغات احلية املحلية يف جميع اللغات ويف جميع م�ستويات التعليم
االبتدائي (� 4-12سنة) ابتداء من �شهر غ�شت  .2004ويف الوقت نف�سه ،قررت ت�سهيل
تعليم لغة �أوروبية ثانية (�إىل جانب اللغة الإجنليزية) يف االبتدائي� ،أي الفرن�سية �أو الأملانية �أو
الإ�سبانية .وبذلك منعت �صراحة �أن تكون هذه اللغة هي اللغة العربية �أو لغة �أقلية �أخرى.
نتجت عن هذه القرارات عواقب وخيمة بالن�سبة لأ�ساتذة اللغة العربية يف املقام الأول.
ومل يبق �أمام غري املتحكمني منهم يف اللغة الالزمة ملمار�سة مهنة التدري�س ب�شكل «نظامي»
�سوى القيام بعمل �أقل «ت�أهيال» (وم�ؤدى عنه ب�أجر �أقل) �أو البطالة.
مل تنفع كل احتجاجات املدار�س ،وكل احلجج العلمية ،وجميع املقرتحات الداعية �إىل
االحتفاظ على الأقل بربنامج تدري�س اللغات احلية املحلية كدعامة .ويف غ�شت ،2004
اختفت العربية (وغريها من لغات الأقليات) من التعليم االبتدائي الر�سمي.
التعليم الثانوي
عرف تطور تدري�س اللغة العربية يف الثانوي م�سارا خمتلفا.

مل تتح وزارة الرتبية الوطنية فر�صة متابعة درو�س اللغة العربية كلغة �أجنبية حديثة يف
التعليم الثانوي �إال يف �سنة  .1987تلقى �أ�ساتذة اللغة العربية بالثانوي تكوينهم يف املدر�سة
العليا ب�أم�سرتدام؛ وهو التكوين نف�سه بالن�سبة جلميع اللغات الأجنبية احلديثة.
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قامت وزارة الرتبية الوطنية بتمويل تطوير الو�سائل ال�ضرورية لأق�سام الثانوي،
عمال على االرتقاء مب�ستوى اللغة العربية �إىل نف�س م�ستوى اللغات الأجنبية الأخرى
احلديثة التي تدر�س يف املدر�سة .وهكذا ،مت �إنتاج كتب مدر�سية خمتلفة ،وقواعد نحوية
مدر�سية ،كما حتدد اختبار الولوج ،ف�ضال عن املقررات الدرا�سية ،الخ...
وتقرتح درو�س اللغة العربية يف الثانوي على جميع التالميذ (مبن فيهم
الهولنديون) ،لكن التالميذ املغاربة هم الذين يتابعون هذه الدرو�س �أ�سا�سا (�إىل جانب
بع�ض التالميذ امل�سلمني من جن�سيات �أخرى) .ومع ذلك ،ف�إن الديداكتيك الذي كان يتبع
يف تعليم اللغة العربية هو ديداكتيك تدري�س اللغة الأجنبية احلديثة� ،إذ مل يعد الأمر يتعلق
بربنامج «تدري�س اللغات والثقافات الأ�صلية».
ومنذ � ،1991شرع املعهد الوطني لتطوير االختبارات الدرا�سية ،يف و�ضع
اختبارات ملادة العربية يف جميع م�ستويات التعليم الثانوي (انظر مقال ال�سيدة اغراف).
وللأ�سف ،جنمت عن �إلغاء برنامج تدري�س اللغات احلية املحلية انعكا�سات �سلبية
على العربية يف الثانوي .فلأن متويل تدري�س العربية (على الرغم من �أن الأمر يتعلق بلغة
�أجنبية حية) كان يحمل ا�سم «تدري�س اللغات احلية املحلية – بالثانوي» ،قررت وزيرة
الرتبية الوطنية قطع هذه االعتمادات بعد �سنة  .2004بيد �أنه ،وعلى عك�س ما كان يجري
بالتعليم االبتدائي ،ا�ستمرت �إمكانية تنظيم درو�س العربية يف الثانوي.
ومع ذلك ،ميكن �أن ن�ستنتج من الآن االنعكا�سات املبا�شرة لهذه الإجراءات
التق�شفية .وتتجلى يف كون العديد من املدار�س قد �ألغت درو�س العربية يف الثانوي ،كما
ا�ضطر الأ�ساتذة لتلقي تكوين يف مواد �أخرى (يف الغالب مادة الفرن�سية �أو الريا�ضيات).

88

جوديث بينيتا ري�شرت�س

الو�ضع احلايل
منذ غ�شت  ،2004وكما متت الإ�شارة �إىل ذلك من قبل ،مل يعد هناك وجود
لربنامج تدري�س اللغات والثقافات الأ�صلية  /تدري�س اللغات احلية املحلية يف التعليم
االبتدائي ،مع وجود العديد من امل�شاكل يف التعليم الثانوي .فماذا حدث منذ �سنة
2004؟
• بد�أ الآباء يوجهون �أطفالهم ال�صغار (� 6-12سنة) �إىل امل�ساجد واجلمعيات لتعلم
اللغة العربية الف�صحى .ومل تعد ال�سلطات الهولندية متلك ال�سيطرة على جودة �أو
م�ضمون هذا التعليم «اخل�صو�صي».
• بد�أ الآباء ير�سلون �أطفالهم ال�صغار (� 4-12سنة) �إىل املدار�س االبتدائية الإ�سالمية
حيث تدري�س اللغة العربية �إجباري .وتوجد  43مدر�سة �إ�سالمية ت�ستقبل حوايل
 9300تلميذ يف التعليم االبتدائي .وتخ�ضع هذه املدار�س لل�سلطات الهولندية ،ولكن
هناك الكثري من االنتقادات واحلذر جتاه هذا النوع من التعليم .ففي �سنة 2009
فقدت مدر�سة ابتدائية �إ�سالمية يف �أم�سرتدام جزءا من التمويل ،لأن عملية تفتي�ش
�ضبطت �أن املدر�سة ال تبذل اجلهد الكايف لتدري�س املواطنة كما تريد ال�سلطات.
• �شرع الآباء يف �إر�سال �أطفالهم الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني  12و� 18سنة �إىل
الثانويات حيث تعطى درو�س يف اللغة العربية بو�صفها لغة �أجنبية حديثة .غري �أنه
مل تف�ضل منها ،ل�سوء احلظ� ،سوى  3م�ؤ�س�سات .فمع �إلغاء متويل برنامج تدري�س
اللغات والثقافات الأ�صلية ،يف امل�ؤ�س�سات الثانوية �أي�ضا ،توقفت معظم املدار�س التي
كانت تعطي درو�سا يف اللغة العربية عن القيام بذلك .ومن �ضمن هذه الثانويات
الثالث توجد م�ؤ�س�ستان �إ�سالميتان� ،أجربت ال�سلطات �إحداهما على الإغالق خالل
املو�سم الدرا�سي املقبل  .2010-2011وبذلك مل تبق �سوى مدر�ستني .ولتح�سني
الو�ضع ،تقع على عاتق الآباء و� /أو ال�شباب م�س�ؤولية ممار�سة ال�ضغط على املدار�س
لتنظيم درو�س يف اللغة العربية .فمن جهة ،ما زال الكثري من الآباء والأمهات املغاربة
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يجهلون وجود فر�صة تعلم اللغة العربية يف الثانوي� ،أو يعتقدون �أن الأمر يتعلق
بنوع من �أنواع «تدري�س اللغات والثقافات الأ�صلية» .ومن جهة �أخرى ،ف�إن املدار�س
هي التي تقرر تدري�س �أو عدم تدري�س اللغة العربية؛ ويخ�شى الكثري منها القيام
بذلك ،لأن تدري�س العربية تنجم عنه العديد من املظاهر ال�سلبية ،كما �أن العربية
مرتبطة بالنزعة الإ�سالمية ،وجتذب �أكرث �أطفال الهجرة� ،إىل �آخره .لكن ،لن يتغري
�شيء على الفور ما مل يلح الآباء على تدري�س العربية يف املدر�سة.
• يف املدار�س العليا ،نالحظ �أن الطلبة من �أ�صل مغربي يختارون �أكرث ف�أكرث العربية
كمادة اختيارية ،علما �أن م�ستواهم غالبا ما يكون منخف�ضا يف البداية.

املبادرات اخلا�صة
يتابع عدد كبري من الطلبة املغاربة ،يف خمتلف �أنحاء هولندا ،درو�س اللغة العربية
يف امل�ساجد واجلمعيات املغربية .تعطى هذه الدرو�س ،التي ي�ؤدي ثمنها الآباء ،يومي ال�سبت
والأحد وتهم تلقني القر�آن يف معظم احلاالت.
ال يعرف عدد التالميذ امل�سجلني يف هذه الدرو�س ،وقد �صرحت جمعية
لأ�ساتذة اللغة العربية � AGOEC3أنها تعمل لفائدة  8000تلميذ يف ما بني  30و 35جمعية
وم�سجدا يف املدن الأربع الكربى .ويرتاوح �سن التالميذ ما بني � 6سنوات و� 16سنة.
غالبا ما ت�ستعمل يف هذه الدرو�س كتب مغربية مربجمة للتعليم االبتدائي ،والتي
غالبا ما ال تتنا�سب مع الواقع الهولندي .فالن�صو�ص �أدبية �أ�سا�سا وال تقوم على التوا�صل.
وال نعرف الكتب اجلديدة التي مت �إ�صدارها م�ؤخرا يف املغرب.4
ال توجد كتب مدر�سية ،وال دالئل للعمل .كما �أن الديداكتيك الذي ينهجه
املدر�سون �ضعيف :يدر�سون املحتوى ،ويتعلم الأطفال كل �شيء باالعتماد على الذاكرة؛
حيث يجهل املدر�سون الديداكتيك الذي ين�شط التالميذ �أو ال ي�ستعملونه.5
90

جوديث بينيتا ري�شرت�س

ال توجد التزامات ر�سمية ملدر�سي هذه الدرو�س؛ �إذ يتعلق الأمر ،يف الغالب،
مبتطوعني مغاربة ،تابعوا درا�ستهم اجلامعية يف املغرب� ،أو ح�صلوا على الأقل على �شهادة
البكالوريا .وكما �سلفت الإ�شارة �إىل ذلك ،كان يف هولندا تكوين خا�ص ب�أ�ساتذة االبتدائي
والثانوي ،لكنه �أغلق لعدم وجود الطلبة.
ميكن �أن ن�ستنتج مما �سلف� ،أن الأمل الوحيد ،حاليا ،يف توفري تعليم جيد للغة
العربية يكمن يف درو�س التعليم الثانوي (والعايل) .وتبذل كل الأطراف امللتزمة ( املركز
البيداغوجي  ،CPSاملعهد الوطني لتطوير االختبارات الدرا�سية ،وجمعيات �أ�ساتذة العربية)
كل ما يف و�سعها لإقناع املدار�س .لكن الآباء والتالميذ هم املعنيون ،يف �آخر املطاف ،ببذل
جهود كبرية �إن كانوا يرغبون يف حت�سني موقع اللغة العربية يف التعليم الر�سمي.

هوام�ش
.

1 H. Kooijman & J. Richters, 2002. Rapportage naar aanleiding van het
evaluatieonderzoek ‘OALT in Utrecht 1999-2002’. Amersfoort: CPS

 .2نف�س املرجع
 .3للمزيد من املعلوماتwww.agoec.nl :
 .4معلومة �أدىل بها رئي�س اجلمعية عبد القادر لطفي
 .5نف�س املرجع
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و�ضعية اللغة العربية والناطقني بها يف هولندا
حممادي لغزاوي و�أ�سماء حلالح
جامعة تي ْلبورغ  ،هولندا

ملخ�ص
نحاول يف هذه الدرا�سة فح�ص و�ضعية اللغة العربية يف هولندا .ونبد�أ بتقدمي الإطار العام
والتاريخي .و�سيتناول التحليل بعد ذلك بُعدين :يعالج الأول و�ضع الناطقني بالعربية
يف هولندا .و�سيتم ا�ستجالء ذلك بفح�ص الإطار التاريخي -االجتماعي مل�سل�سل هجرة
الناطقني بالعربية وما ترتب عنه ،بالإ�ضافة �إىل موقع وتوزيع ه�ؤالء الناطقني بالعربية يف
التعليم ويف �سوق ال�شغل الهولندية .ويعالج امل�ستوى الثاين ْ
و�ضع العربية كلغة يف هولندا.
ولفهم هذا الو�ضع �سيتم الرتكيز على موقع اللغة العربية يف خمتلف امليادين ،مثل التعليم
يف �إطار برنامج تعليم اللغة الأ�صلية (Home Language Instruction program
) ((HLIوالديانة واملنظمات الثقافية-االجتماعية وو�سائل الإعالم والأدب .و�سنقوم يف
الأخري بفح�ص بع�ض املتغريات ،مثل احلفاظ على املعارف اللغوية املكت�سبة واللغة ال�سائدة
واللغة املف�ضلة واختيار اللغة وتغيري اللغة واملواقف اللغوية للناطقني بالعربية املولودين
بهولندا.
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.1مقدمة
وجود اللغة العربية يف هولندا قدمي للغاية ،ويعود �إىل نهاية القرن ال�ساد�س ع�شر؛ حيث
مت �إدخالها وتدري�سها بجامعة اليدن � ،Leidenأقدم جامعات هولندا ،منذ �إحداثها �سنة
 .1575وتعترب العربية مبثابة �إحدى اللغات الأكرث �أهمية يف العامل ،باعتبار �أنها لغة �شعائر
الإ�سالم منذ القرن ال�سابع و�أنها ت�شكل لغة ر�سمية يف كل البلدان العربية .وهي عالوة على
ذلك �إحدى اللغات الر�سمية ملنظمة الأمم املتحدة .واليوم يخول ح�ضور جمموعات �إثنية
�أقلية وافدة من بلدان عربية عديدة ،ومن املغرب ب�صفة خا�صة ،للغة العربية و�ضعا خا�صا
على ال�ساحة اللغوية الهولندية.
بد�أ االهتمام بدرا�سة العربية والعامل العربي ،يف �أوربا ويف هولندا ب�صفة خا�صة ،يف
الع�صور الو�سطى لغايات تتعلق بالتب�شري .ويف هولندا ،تعود العالقة امللمو�سة مع العامل
العربي �إىل القرن ال�ساد�س ع�شر .و كان العالمِ الهولندي الرائد الذي ق�ضى عمره يف
درا�سة وتدري�س اللغة العربية هو امل�ست�شرق طوما�س فان �إ ْربَّه Thomas van Erpe
( )1584-1624الذي ُعينِّ �أول �أ�ستاذ للعربية وللغات �شرقية �أخرى .وقد ا�شتغل مرتجما
ويف جمال الرتجمة الفورية لفائدة �أقاليم وحمافظات هولندا �آنذاك و�شجع ذلك العالمِ
�سيا�سيني هولنديني على احت�ضان طلبة وجامعيني لتعلم لغة ال�شرق ،التي كانت �آنذاك
�إحدى الو�سائل ال�ضرورية يف جماالت التجارة والعالقات الدولية .ومنذ ذلك احلني كانت
اللغة العربية تدر�س يف جامعتني هولنديتني باعتبارها لغة للعلوم (الريا�ضيات ،الفلك،
الطب ،الفل�سفة .)...،واليوم ،جعل ح�ضور �أقليات وافدة من بلدان عربية ،ومن املغرب
ب�صفة خا�صة ،من العربية لغة �أكرث �أهمية .فالعربية تعترب ،بالن�سبة لهذه املجموعات ،لغة
الدين والرتاث واملدر�سة .وتعتبرَ العربية ،عالوة على ذلك� ،إىل جانب الإغريقية والالتينية
والعربية مبثابة �إحدى لغات امل�صادر للح�ضارات الأوربية واملتو�سطية.
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 .2اللغة العربية
تنتمي العربية �إىل ف�صيلة اللغات ال�سامية التي هي جمموعة من اللغات التي تتقا�سم
درجة معينة من متاثل البنية يف �صواتتها ومورفولوجيتها وتراكيبها (هولز :1995 ،Holes
 .)7ويتم احلديث بالعربية يف منطقة �شا�سعة ،مبا يف ذلك �شبه اجلزيرة الإيبريية و�إفريقيا
ال�شمالية وال�شرق الأو�سط وبع�ض املناطق من �آ�سيا .وهي اللغة الدينية لكل امل�سلمني .ومييز
اللغويون عموما فرتات خمتلفة يف تاريخ اللغة العربية .ومن مت ،ف�إن العربية الكال�سيكية
ترتبط بال�شعر اجلاهلي وباللغة امل�ستعملة يف القر�آن .ويف الآونة الأخرية �أُدخِ ل م�صطلح
‘العربية احلديثة املعيارية‘ للداللة على اللغة امل�ستعملة يف ال�صحافة وو�سائل الإعالم.
ويتميز هذا النوع بالنحو الإعرابي .وتعترب العربية احلديثة املعيارية مبثابة اللغة الر�سمية
للمغرب وهي ت�ستعمل كو�سيلة تكوين يف التعليم ،وت�شكل ،مع الفرن�سية اللغة امل�ستعملة
يف الإدارة ويف و�سائل الإعالم .وهي عالوة على ذلك لغة الدين الوحيدة.
عرفت اللغة العربية ،خالل العقود الأخرية من القرن ال�سابع و بداية القرن الثامن،
انت�شارا �سريعا للغاية يف �إ�سبانيا ،بالغرب ،ويف فار�س بال�شرق .وتعترب اللغة العربية مبثابة
عامل توحيد للدول العربية وتوجد �ضمن اللغات الر�سمية ملنظمة الأمم املتحدة �إىل جانب
الإجنليزية والفرن�سية والإ�سبانية والرو�سية وال�صينية .والعربية هي ،عالوة على ذلك ،اللغة
الر�سمية حلوايل ع�شرين دولة م�ستقلة من ال�شرق الأو�سط ومن �إفريقيا (هولز ،Holes
 ،)1 :1995وهو ما يجعل منها اللغة الأكرث حظوة يف كافة �أنحاء العامل العربي .وتوجد،
عالوة على ذلك� ،أ�شكال م�ألوفة من اللغة العربية يتم احلديث بها يف �أجزاء خمتلفة من
العامل العربي ،بع�ضها غري مفهوم ب�شكل متبادل.

 .3و�ضع الناطقني بالعربية
يف ما يتعلق بالو�ضعية املغربية ،ف�إن النوع ال�سائد �أكرث من غريه والأكرث ا�ستعماال هو
العربية الدارجة املغربية التي ت�ستعمل مبثابة � lingua francaأو لغة التوا�صل بني الناطقني
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بالعربية والناطقني بالأمازيغية ،مع بع�ض التغيريات الطفيفة اجلهوية على م�ستوى املعجم
واملورفولوجيا وال�صواتة .وتعترب العربية املغربية ولهجات �أخرى يجري احلديث بها
بالن�سبة للغالبية مفهومة ب�شكل متبادل .ويف ما يتعلق باكت�ساب اللغة يف املغرب ،تكت�سب
العربية املغربية باعتبارها اللغة الأم ،متاما كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للأمازيغية ،يف حني يتم
تعلم العربية احلديثة املعيارية يف املدر�سة.
بالرغم من �أنه يتم احلديث بالعربية يف جمموع العامل العربي ،ف�إنها ترتبط يف ال�سياق
الهولندي باملغاربة ب�سبب ح�ضورهم املكثف واملهم منذ ال�ستينات من القرن الع�شرين.
وبطبيعة احلال ف�إن هناك مواطنني عرب �آخرين ،مثل امل�صريني والتون�سيني واجلزائريني،
لكن بن�سبة �أقل بكثري من املغاربة .ويف درا�سة برودر و�إك�سرتا :1999( Broeder & Extra
 )45عن و�ضع وا�ستعمال اللغات الأكرث تواترا يف هولندا ،قدما بع�ض الإح�صائيات
عن بلد ميالد الأطفال و�آبائهم .حيث يبني اجلدول  1بلد ميالد جمموعة اللغة العربية.
بلد االزدياد
هولندا
املغرب
م�صر
العراق
تركيا
تون�س
اجلزائر
لبنان
�سوريا
ال�صومال
�آخر/غري معروف
املجموع

�أم

تلميذ

�أب

587
160
7
1

73%
20%
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اجلدول  .1بلد ميالد الأطفال الناطقني بالعربية و�آبائهم بهولندا (امل�صدر :برودر و�إك�سرتا،
)45 :1999
96

حممادي لغزاوي و�أ�سماء حلالح

تتكون هذه املجموعة ،كما يبني ذلك اجلدول ،من  803تلميذا و�أغلبية �آبائهم ولدوا
باملغرب ( %83من الأمهات و %84من الآباء).

 .1.3ملحة تاريخية والتطور الدميوغرايف
�أ�صبحت العالقات بني هولندا واملغرب متينة بكيفية خا�صة يف القرن ال�سابع ع�شر .ذلك
�أن العداء امل�شرتك �إزاء �إ�سبانيا يف تلك احلقبة قوى العالقات بني املغرب وهولندا .لكن
جامعيني وباحثني كانوا قد بد�أوا قبل تلك احلقبة يف تعلم ودرا�سة لغة ال�شرق وثقافته.
وكانت اللغة العربية تدر�س يف عدة جامعات هولندية باعتبارها لغة العلم .ويف العقود
الأخرية ،كان ح�ضور جماعات �إثنية قادمة من بلدان عربية واحدا من الأ�سباب التي
دفعت املخت�صني �إىل درا�سة اللغة العربية بهدف فهم ال�سياق التاريخي والثقايف لأولئك
املهاجرين .ولفهم الو�ضعية اللغوية للمغاربة املقيمني بهولندا ،مت تناول الإطار التاريخي
االجتماعي مل�سل�سل الهجرة وخملفاتها ،بالإ�ضافة �إىل اعتماد قوانني وتدابري لتعليم
الأطفال املنحدرين من الهجرة.
التعدد اللغوي والتعدد الثقايف اللذان يطبعان املجتمع الهولندي لي�سا ظاهرتني حديثتني.
ذلك �أن هولندا عرفت الهجرة منذ ما ي�سمى بالقرن ال�سابع ع�شر «الذهبي» .ففي تلك احلقبة
كان قرابة  10%من ال�سكان من �أ�صل غري هولندي .ومنذ ذلك العهد ،كانت الهجرة نحو
هولندا تقوم على �أ�سباب �سيا�سية واقت�صادية .ففي الن�صف الثاين من ال�ستينات وبداية
ال�سبعينات من القرن املا�ضي ،ومع تزايد الطلب على العمال ،بد�أ امل�شغلون الهولنديون
يبحثون عن يد عاملة رخي�صة وغري م�ؤهلة يف البلدان النامية .وقد مت جلب �أولئك العمال
املهاجرين للقيام بعمل غري م�ؤهل والعودة �إىل بلدانهم الأ�صلية .مع ذلك ،وبالرغم من
كافة التوقعات� ،أ�صبح مقامهم دائما �إىل حد ما (�أمري�سفورت .)1982 ،Amersfoort
وقد مت ت�شغيل العمال املغاربة� ،ضمن �آخرين ،وقدِ موا مبفردهم من �أجل العمل والإقامة
ب�صفة م�ؤقتة يف هولندا باعتبارهم  ،gastarbeidersوهو ما يعني عماال �ضيوفا .و�أحدثت
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تلك الهجرة االقت�صادية ما ميكن �أن ن�سميه بالهجرة االجتماعية؛ �أي �أن �أع�ضاء الأ�سرة
التحقوا ،يف �إطار ما ي�سمى بالتجمع العائلي ،ب�آبائهم .وقد حمل املهاجرون اجلدد معهم
تراثا هائال من اللغة ومن الثقافة.
�أغلب املغاربة الذين يعي�شون يف هولندا� ،أي حوايل  70%قدموا من �شمال املغرب
ومن منطقة الريف ب�صفة خا�صة ،كما تبني ذلك �أغلب الدرا�سات (�أمري�سفورت.)1982 ،
وقدم �آخرون من جنوب املغرب �أو من مدنه الكربى .وبالرغم من �أن �أ�صل غالبية
املغاربة يعود �إىل البادية ف�إنهم يتمركزون �أ�سا�سا يف املدن الكربى مثل �أم�سرتدام وروتردام
والهاي و�أوتريخت ،يف اجلزء الغربي من هولندا .ومنذ بداية الهجرة نحو هولندا ،عرف
عدد املغاربة تزايدا متوا�صال .فقد بلغ عدد املغاربة ،ح�سب الإح�صائيات الوطنية ل�سنة
 22.000 ،1971ويف �سنة  ،1987بلغ هذا الرقم  ،130.000ب�سبب التجمع العائلي ب�صفة
خا�صة (ال�سعيدي .)11 ،2001 ،ويف �سنة  ،1990ارتفع جمموع املغاربة �إىل 167.810
(�سميت�س و�آخرون  .)1998 ،Smeets et alويف �سنة  ،2010بلغ العدد الر�سمي لل�سكان
من �أ�صل مغربي .)2010 ،Centraal Bureau voor de Statistiek ‘CBS’( 349.270

 .2.3و�ضعية الناطقني بالعربية يف التعليم الهولندي
�أغلب املهاجرين املغاربة قدموا من منطقة الريف ،كما �سبقت الإ�شارة �إىل ذلك .وتتميز
هذه املنطقة من �شمال املغرب بن�سبة مئوية عالية من الأمية (لغزاوي .)114 :2005 ،و�أغلب
املهاجرين املغاربة من اجليل الأول مل يذهبوا �إىل املدر�سة �أو تلقوا تعليما �أوليا ،خ�صو�صا
يف الكتاتيب القر�آنية ببلدهم ،يف الو�سط القروي على وجه اخل�صو�ص .وتبني الأبحاث �أن
حوايل %75من الن�ساء و %60من الرجال �أميون (.)38 : 2000 ،AMREC
بينت درا�سات خمتلفة �أن الأطفال املغاربة ي�سجلون بع�ض الت�أخر مقارنة مع مثالئهم
الهولنديني يف النتائج املدر�سية (تي�سري و�آيدميا  .)58 :2001 ،Tesser & Iedemaوالأطفال
املغاربة ممثلون بوفرة يف الفئات الدنيا مل�ؤ�س�سات التعليم مثل املدار�س املهنية ،وممثلون
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بقلة يف التعليم العايل .وهناك ،عالوة على ذلك ،ن�سبة مئوية عالية وغري متنا�سبة من
االنقطاع عن الدرا�سة .ولإدراك هذه الظاهرة ،تُذ َكر عدة عوامل تف�سر هذه النتائج الهزيلة.
وتتمثل هذه العوامل على وجه اخل�صو�ص يف خ�صائ�ص التالميذ و�أ�صلهم ،ومدة الإقامة
بهولندا ،والإملام باللغة الهولندية ،وم�ستوى تعليم الآباء والو�سط العائلي ،عالوة على
جودة املدار�س واملدر�سني ب�صفة عامة (بّينينك�س و�آخرون .)354 :1998 ،Penninx et al
جدير بالذكر �أن ن�سجل بهذا ال�صدد �أن هناك حتوال �إيجابيا يف امل�شاركة التعليمية احلالية
للمغاربة .حيث مت ،ح�سب الإح�صائيات الوطنية ،ت�سجيل  2630طالبا يف التعليم العايل
خالل ال�سنة الأكادميية  .1995/1996فيما بلغ جمموع عدد الطلبة املغاربة ،بالن�سبة لل�سنة
الأكادميية  9680 ،2006/2007طالبا� ،أي بزيادة  .268%ويف ما يخ�ص الطلبة الهولنديني
الأ�صليني ،مل تبلغ ن�سبة النمو �سوى  16%بالن�سبة لنف�س الفرتة (.)2007 ،CBS

 .3.3و�ضعية الناطقني بالعربية يف �سوق ال�شغل
قدمت احلكومة الهولندية ،ح�سب ما ورد يف م�شروع القانون حول الأقليات
” “Minderhedennotaل�سنة  ،1983خمططات خمتلفة لت�شجيع االندماج االجتماعي
للأقليات يف هولندا (�إ ْن ْطت�سينغر  .)131 :1984 ،Entzingerويتمثل �أحد هذه املخططات يف
حماربة الفوارق االقت�صادية -االجتماعية �ضمن جمموعات الأقليات .وقد �أكدت احلكومة
الهولندية على ما ي�سمى بالثالثية :ال�سكن والتعليم وال�شغل .و لي�ست م�شاركة املغاربة يف
�سوق ال�شغل الهولندية �سائغة هي الأخرى ب�سبب عدة عوامل نذكر من بينها و�ضعية
التعليم التي تطرقنا �إليها من قبل .وعالوة على ذلك ،ف�إن الن�ساء والأ�شخا�ص الذين تزيد
�أعمارهم عن � 45سنة ي�شاركون بكيفية �ضئيلة يف �سوق ال�شغل .وميكن �أن تعزَى الظاهرة
الأوىل �إىل الأحكام امل�سبقة الثقافية يف ما يتعلق بو�ضع املر�أة ودورها ،يف حني ترتبط
الثانية بالعدد الكبري من الأ�شخا�ص غري امل�ؤهلني بني �صفوف العمال املهاجرين .ومع
ذلك ،مل يعرف املهاجرون عموما ،واملغاربة بكيفية خا�صة ،حتى بداية ال�سبعينات ،م�شكل
البطالة لأن االقت�صاد الهولندي كان يف حاجة �إىل الكثري من اليد العاملة غري امل�ؤهلة.
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لكن ن�سبة البطالة بني �صفوف اجلالية املغربية ،ح�سب الأرقام احلديثة ،مرتفعة بكيفية مهمة
مقارنة بال�سكان الأ�صليني .ففي �سنة  ،2010بلغ جمموع عدد الأ�شخا�ص املغاربة الن�شيطني
امل�سجلني يف البطالة � ،18.000أي ما يقارب  15,2%من ال�سكان الن�شيطني .وخالل نف�س
ال�سنة ،بلغ جمموع عدد الأ�شخا�ص الهولنديني الأ�صليني امل�سجلني يف البطالة ،318.000
وهو ما ميثل  5,1%من ال�سكان الن�شيطني (.)2010 ،CBS

 .4و�ضعية اللغة العربية يف هولندا
 .1.4اللغة العربية يف �إطار برنامج تعليم اللغة الأ�صلية )(HLI
يف البداية ،متيزت ال�سيا�سة الهولندية جتاه املهاجرين من البلدان املتو�سطية باالقتناع ب�أن
هذه املجموعات �ستقيم ب�صفة م�ؤقتة فقط بهولندا .وقد كان على ال�سلطات الهولندية،
يف حم�أة الأحداث� ،أن ت�ضمن م�ساواة يف املعاملة على م�ستوى التعليم و�سوق ال�شغل
والتجهيزات االجتماعية ،بغ�ض النظر عن البلد الأ�صلي.
يف �سنة  ،1979ن�شر املجل�س العلمي لل�سيا�سة احلكومية «تقريرا عن الأقليات
الإثنية» �أو�صى احلكومة باتخاذ �إجراءات معقولة وبلورة �سيا�سة وا�ضحة �إزاء الأقليات
بهولندا ( .)1979 ،Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleidويف
هذا ال�سياق� ،أدخلت وزارة التعليم «برنامج اللغة الأ�صلية» ال�شهري [Home Language
 .]Instruction programوكان الهدف الرئي�سي ل«برنامج تعليم اللغة الأ�صلية» يتمثل يف
حت�ضري �أطفال املهاجرين للتكيف مع النظام التعليمي لبلدانهم الأ�صلية يف حالة ما �إذا عادوا
�إىل بلدانهم .ومع ذلك ،تبني بعد م�ضي الن�صف الثاين من الثمانينات �أن �أغلب املهاجرين
اختاروا اال�ستقرار بهولندا ملدة طويلة �أو ب�صفة دائمة .وقد مت بالتايل ا�ستعمال «برنامج
اللغة الأ�صلية» مبثابة و�سيلة ملحاربة الأداءات ال�ضعيفة للتعليم لدى �أطفال املهاجرين ومللء
الهوة بني الو�سطني العائلي واملدر�سي ،وحت�ضري �أولئك الأطفال مل�شاركة تامة يف املجتمع
الهولندي بف�ضل التعليم البيثقايف .وعالوة على ذلك ،ي�ساعد تعلم اللغة الأم الأطفا َل
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على فهم تراثهم الثقايف واللغوي بكيفية �أف�ضل .وهو �أمر ي�ساهم كذلك يف تنمية القدرات
املعرفية للأطفال.
من املنا�سب �أن ن�شري هنا �إىل �أن �سيا�سة احلكومة كانت قد بد�أت ،خالل العقد الأخري
من القرن املا�ضي يف جمال «تعليم اللغة الأ�صلية» ،ت�ؤكد على �أهمية الالمركزية .وحيث
�إن املجتمع متعدد الثقافات يختلف من بلدية �إىل �أخرى يف هولندا ،ف�إن �صياغة ال�سيا�سات
واتخاذ القرارات املتعلقة ب�أولويات التعليم وغريه من الأ�شياء يجب �أن تتم على امل�ستوى
املحلي .وقد ا�ستفادت اجلالية املغربية ،كغريها من املجموعات امل�شكلة للأقليات من برامج
«تعليم اللغة الأ�صلية» التي توفرها املدار�س الهولندية .وكان املدر�سون الذين يك َّونون
باملغرب ويتلقون مزيدا من التكوين بهولندا يدر�سون اللغة العربية يف املدار�س االبتدائية
مبقت�ضى اتفاقيات مربمة بني املغرب وهولندا .و ن�سجل هنا �أن الأهداف املتوخاة واملحفزات
الكامنة وراء �إدخاال «تعليم اللغة الأ�صلية» تختلف اختالفا مهما بني الآباء والإدارات
املدر�سية .فالآباء يعتربون «تعليم اللغة الأ�صلية» مبثابة و�سيلة �أ�سا�سية بالن�سبة للأطفال
(دري�س ْن وبيزمير
للمحافظة على لغتهم اخلا�صة وحماية قيمهم ومعايريهم الإ�سالمية َّ
 .)99 :1999 ،Driessen & Bezemerواملدر�سون واملجال�س املدر�سية الهولندية ي�أملون
من جانبهم �أن يندمج الأطفال عاجال �أو �آجال يف النظام املدر�سي الهولندي .وهم يعتربون
�أن «تعليم اللغة الأ�صلية» الذي يتعلم فيه الأطفال لغتهم الأوىل مبثابة عن�صر دعم لتعلم
الهولندية باعتبارها لغة ثانية واالندماج يف التعليم الذي توفره هولندا .ومع ذلك ،قررت
احلكومة الهولندية �سنة � 2004إلغاء قانون «تعليم اللغة الأ�صلية» .يتمثل الدافع الرئي�سي يف
�أنه كان من ال�ضروري الرتكيز على تعلم الهولندية التي ت�ساهم يف اندماج �أطفال الأقليات.
وعالوة على ذلك ،ي�ؤكد املدافعون عن هذا القرار �أنه لي�ست هناك �أية حجة علمية تربهن
على �أن من �ش�أن التعليم باللغات الأ�صلية �أن يي�سر م�سل�سل تعلم الهولندية.
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 .2.4ا�ستعمال اللغات داخل اجلالية املغربية
اللغة الأوىل التي يكت�سبها الأطفال املغاربة عموما يف هولندا باعتبارها اللغة الأم هي
العربية املغربية �أو الأمازيغية .وبعد بداية ات�صالهم بالعامل اخلارجي ،يف ال�سن الدرا�سية
على وجه اخل�صو�ص ،يواجهون الهولندية باعتبارها لغة ثانية� .أما اللغة املعيارية فال تدر�س
له�ؤالء الأطفال �إال يف �إطار «تعليم اللغة الأ�صلية» ،كما �سبقت الإ�شارة �إىل ذلك �أعاله،
خارج الربنامج الدرا�سي ،يف عطلة نهاية الأ�سبوع ،بامل�ساجد واملراكز الإ�سالمية على
العموم .وكان قرار تدري�س اللغة العربية املعيارية للأطفال املغاربة قد اتخذ مبوجب اتفاق
بني ال�سلطات الهولندية واملغربية ،زيادة على اختيار الآباء الذين يعتربون �أن العربية املعيارية
ت�شكل توا�صال مع الهوية الإ�سالمية .وتنح�صر وظيفة العربية املعيارية لدى املغاربة الذين
يعي�شون بهولندا يف قطاعات مثل املدر�سة وو�سائل الإعالم والدين .بيد �أن اللغات ال�سائدة
امل�ستعملة هي ،من جهة ،العربية الدارجة املغربية والأمازيغية لدى اجليل الأول ب�صفة
خا�صة ،والهولندية لدى اجليل الثاين من جهة �أخرى .ذلك �أن عمال اجليل الأول كانوا
ي�ستعملون �أ�سا�سا العربية املغربية والأمازيغية ،يف حني كانت الهولندية ت�ستعمل بكيفية
حمدودة .ويعود ذلك �إىل �ضعف م�ستوى �إملامهم بهذه اللغة .ويف �أبحاثه حول العمال
املغاربة يف هولندا يبني �شديد (� )206 :1979أن  50%من جمموع  280مغربيا ،ترتاوح
�أعمارهم بني  19و� 59سنة عا�شوا يف هولندا خالل � 6سنوات على الأقل ،ال يتحدثون
الهولندية تقريبا �أو ال يتحدثونها على وجه الإطالق .وقد يكون ذلك راجعا �إىل كونهم ال
يتابعون درو�سا يف اللغة الهولندية� ،إ�ضافة �إىل �ضعف امل�شاركة يف م�سل�سل االندماج.
الو�ضعية اللغوية ،يف ما يخ�ص اجليل الثاين ،خمتلفة عن �آبائهم .ذلك �أن الأطفال
البالغني �سن التمدر�س يدخلون ،ب�صفة خا�صة ،يف ات�صال مع اللغة الهولندية يف �سن مبكرة
وي�ستعملونها �أكرث من ا�ستعمالهم للغتهم الأ�صلية .وقد قام دي راوتر )1989( De Ruiter
بدرا�سة ا�ستعمال الأطفال املغاربة للغة يف هولندا .ويف هذه الدرا�سة مت طرح ال�س�ؤال على
من �شملهم البحث حول اللغة التي ي�ستعملونها مع �آبائهم و�إخوتهم و�أخواتهم و�أ�صدقائهم
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املغاربة .فتبني �أن الأطفال ي�ستعملون لغتهم اخلا�صة يف  80%من احلاالت مع �آبائهم ،يف
حني ي�ستعملون الهولندية �أ�سا�سا مع �إخوتهم و�أخواتهم و�أ�صدقائهم .وتبني كل الدرا�سات
املنجزة تقريبا يف هذا املجال �أن هناك انتقاال من العربية املغربية �إىل الهولندية .ذلك �أن
هناك نزوعا يف �أغلب احلاالت لدى املراهقني املغاربة �إىل ا�ستعمال الهولندية يف العديد من
الو�ضعيات على ح�ساب لغة �آبائهم .ويعود اختيار اللغة الهولندية من �أجل التوا�صل يف
�أغلب احلاالت �إىل عدة عوامل ،من بينها �سهولة التعبري .وعموما ،يبدي الأطفال املغاربة،
بعد �سن العا�شرة� ،إملاما �أف�ضل بالهولندية من لغتهم (لغتيهم) الأم.
ويف درا�سة �أخرى ،در�س برودر و�إك�سرتا  )43-47 :1999( Broeder et Extraو�ضع
وا�ستعمال اللغات الأكرث تواترا يف هولندا .ويف ما يخ�ص اللغة العربية� ،أعلن كل الأفراد
تقريبا من جمموعة ت�ضم  803تلميذا من املجموعة اللغوية العربية �أنهم يفهمون اللغة
العربية ( )94%ويتحدثونها (� .)96%أما بخ�صو�ص القراءة والكتابة ،ف�إن الن�سب املئوية
�أ�ضعف .ذلك �أن  40%فقط من املجموعة ي�ستطيعون قراءة اللغة العربية و 42%ب�إمكانهم
كتابتها .وقد متت �أي�ضا درا�سة جانب اختيار اللغة .حيث �أعلنت غالبية الأطفال ()70%
�أنهم يتحدثون بالعربية مع �أمهاتهم و�آبائهم ،يف حني �أن �أغلب ه�ؤالء الأطفال ي�ستعملون
الهولندية مع �إخوتهم و�أخواتهم .ومتثل �أحد املعايري الذي ا�ستعمل يف هذه الدرا�سة يف اللغة
املف�ضلة .حيث تبني �أن  52%من الأطفال الأ�صغر �سنا (ال�سنوات الأوىل والثانية والثالثة)
�أنهم يف�ضلون العربية ،يف حني �أن �أطفال الأق�سام العليا (ال�سنوات اخلام�سة وال�ساد�سة
وال�سابعة) مييلون �إىل تف�ضيل الهولندية (� )62%أكرث من العربية .وبالن�سبة للمجموعة
الأمازيغية مت ت�سجيل نف�س النتائج تقريبا على م�ستوى الإملام باللغة وعلى م�ستوى اللغة
املف�ضلة .ف�أغلب الأطفال يف�ضلون احلديث باللغة الأمازيغية وينتقلون بعد ذلك نحو
الهولندية.
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 .3.4اللغة العربية يف الدين ،املنظمات الثقافية -االجتماعية
وو�سائل الإعالم
كانت اللغة العربية يف عهد ما قبل الإ�سالم ت�ستعمل من طرف القبائل الرحل ل�شبه
اجلزيرة العربية يف املعامالت اليومية �أو يف �شكل �شعر �شفوي .وبعد الوحي الإ�سالمي،
�أ�صبحت هي اللغة الر�سمية لإمرباطورية مرتامية الأطراف كانت متتد من �إ�سبانيا �إىل بالد
فار�س .ومل يتم انت�شار اللغة العربية لت�صبح �إحدى اللغات الرئي�سة للعامل �إال بداية من
القرن ال�سابع .وتعترب اللغة العربية يف كافة �أرجاء العامل الإ�سالمي مبثابة لغة الدين وت�شكل
بالن�سبة للعديد من امل�سلمني قيمة �أ�سا�سية للهوية الثقافية .ويف عدد معني من الآيات القر�آنية،
متت الإ�شارة �صراحة �إىل �أن العربية هي لغة القر�آن ،على نحو ما نرى يف هذا املثال:
«�إنا جعلناه قر�آنا عربيا لعلكم تعقلون» (ال�سورة  ،43الآية .)3
والنتيجة ،هي �أن كل املمار�سات الطقو�سية تتم باللغة العربية ،مثل ال�صلوات اليومية
وخطب اجلمعة �أو قراءة القر�آن يف حفل ديني .وقد �أ�صبحت اللغة العربية والإ�سالم ،بداية
من الوحي متالزمان واعتمدت الكثري من اللغات الكتابة العربية ،مثل الفار�سية والأُوردية
واملاليزية وال ّبا�شطو والكردية وغريها كثري .ويف ال�سياق الهولندي ،يتوفر م�سلمو خمتلف
الأقليات الإثنية ،مثل املغاربة والأتراك وال�صوماليني وال�سورناميني على م�ساجدهم اخلا�صة
ومنظماتهم الدينية .وبينما ي�ستعمل �أع�ضاء هذه اجلاليات لغاتهم اخلا�صة يف الأحاديث غري
الر�سمية واليومية ،تظل اللغة العربية لغة الدين بامتياز ،وت�ستعمل يف العديد من املنا�سبات
الدينية.
هناك جمال �آخر يتم فيه متثيل اللغة العربية وهو جمال اجلمعيات االجتماعية والثقافية.
ذلك �أن الإقامة النهائية للعديد من الناطقني بالعربية يف هولندا �أف�ضى �إىل �إحداث منظمات
اجتماعية وثقافية من كافة الأنواع .فعلى امل�ستوى الوطني ،مت ت�أ�سي�س العديد من اجلمعيات
واملنظمات لدعم موقع اللغة العربية (لَنْدمان  .)60 :1992 ،Landmanوغالبا ما تنظم
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تلك اجلمعيات �أن�شطة مثل درو�س اللغة العربية ملجموعات من �أعمار خمتلفة ،بالإ�ضافة
�إىل اجتماعات �أخرى تعليمية وثقافية و�أن�شطة يتم فيها التوا�صل باللغة العربية �أ�سا�سا.
على م�ستوى و�سائل الإعالم ،ينح�صر موقع اللغة العربية يف الربامج الإذاعية والتلفزية
ويف اجلرائد .ففي بداية ال�سبعينات� ،شرعت  Dutch Network Corporationيف
بث �أول برنامج �إذاعي لها للمغاربة بالعربية وبالأمازيغية ( ْكرال وهيل�سوم & Kraal
 .)47 :2002 ،Heelsumوكان هدف مثل ذلك الربنامج يتمثل يف تقدمي �أخبار ووقائع
للمغاربة وللجاليات الأخرى الناطقة بالعربية يف مو�ضوع بلدانها باعتبار �أن �إقامتهم
يف هولندا خالل تلك الفرتة مل تكن �سوى �إقامة م�ؤقتة .وبعد الثمانينات ،مت تخ�صي�ص
مزيد من الوقت للربامج الإذاعية حول موا�ضيع ترتبط بالإقامة طويلة الأمد للمغاربة
ومل�شاكلهم االقت�صادية -االجتماعية .ولت�شجيع م�سل�سل االندماج� ،شرعت Dutch
 Network Corporationابتداء من �سنة  1995يف بث برنامج �آخر يركز على دعم
م�شاركة املهاجرين املغاربة يف املجتمع الهولندي وت�شجيعها� .أما اللغات امل�ستعملة يف هذا
الربنامج فهي �أ�سا�سا الدارجة املغربية والأمازيغية (تاريفيت) .بيد �أنه مت تقلي�ص زمن بث
هذا الربنامج و�أ�صبح يبث مرة يف الأ�سبوع يف �أعقاب اجلدال ال�سيا�سي يف مو�ضوع �إخفاق
املجتمع متعدد الثقافات ومتعدد اللغات( .لغزاوي .)73 :2006 ،ويف ما يتعلق بالتلفزيون،
تُ�ستعمل اللغة العربية ب�شكل متواتر يف بع�ض الربامج التي تبثها Dutch Muslim
 Broadcasting Corporationو . Dutch Islamic Corporationوتبث هاتان
املحطتان الإذاعيتان برامج متلفزة و�إذاعية ذات طابع ديني وثقايف ا�ستجابة حلاجيات كل
اجلاليات امل�سلمة بهولندا .والهولندية هي اللغة امل�ستعملة ب�شكل رئي�سي يف هذه الربامج.
�أما العربية فت�ستعمل ب�صفة خا�صة يف احلوارات التي تجُ َرى مع �أ�شخا�ص من اجليل الأول
ومع بع�ض الباحثني الذين تتم دعوتهم والذين ال يتحدثون بالهولندية .وخالل ال�سنوات
الأخرية� ،أ�صبح ب�إمكان اجلاليات الناطقة بالعربية ،ب�سبب التطور الذي عرفه البث الرقمي،
التقاط العديد من الربامج بوا�سطة الالقطات املعروفة بال�صحون املقعرة.
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يف ما يتعلق باجلرائد واملجالت ،ما تزال اللغة العربية ممثلة ب�شكل هزيل يف هذا املجال.
وهناك بع�ض املبادرات التي �أف�ضت �إىل ظهور بع�ض اجلرائد مثل جريدة «اجل�سر» يف
الت�سعينات .بيد �أن تلك اجلريدة مل تتمكن من اال�ستمرار يف ال�صدور ب�سبب عدم وجود
عدد كاف من القراء .ومن املنا�سب مع ذلك �أن ن�سجل وجود بع�ض اجلرائد العربية اليومية
يف هولندا ،وهي جرائد تطبع باخلارج ،مثل «احلياة» و«ال�شرق الأو�سط» اللتان ت�صدران
يف �إجنلرتا .ويف ما يتعلق بالكتب ،ت�ضم �أغلب اخلزانات العمومية الهولندية ق�سما للكتب
العربية .و�أغلب هذه الكتب مكتوب باللغة العربية املعيارية وترتاوح موا�ضيعها من �أدب
الأطفال �إىل الروايات الأدبية املوجهة للكبار.

 .4.4اللغة العربية يف هولندا :حمافظة ،تغيري �أم �ضياع؟
مت �إجناز العديد من الدرا�سات يف العقود الأخرية بهدف �سرب �أغوار و�ضعية اللغة العربية
ومتكلميها .ففي الدرا�سة التي قام بها كل من نارين وفريهوفن Narain et Verhoeven
( )39 :1993عن تطور االزدواجية اللغوية لدى الأطفال ال�صغار ،تتبعا جمموعة من
الأطفال ترتاوح �أعمارهم بني �أربع وثمان �سنوات يف درا�سة طولية .وتبني النتائج ،يف ما
يخ�ص الأطفال املغاربة� ،أن العربية املغربية �سائدة مقارنة مع الهولندية ،يف ال�سن الأوىل
ب�صفة خا�صة .ومع ذلك ،هناك يف املراحل الالحقة تزايد ملمو�س يف الإملام بالهولندية
يف�ضي �إىل هيمنة الهولندية على ح�ساب اللغة العربية .ويف بحث �آخر ،قامت بو�ص Bos
( )1997بدرا�سة طولية على �أطفال مغاربة مزدوجي اللغة ترتاوح �أعمارهم بني �أربع
وع�شر �سنوات .ودر�ست اكت�ساب اللغة الأوىل واللغة الثانية .فا�ستخل�صت نف�س النزوع،
�أي �أن العربية املغربية ،اللغة الأم ،ت�سود لدى الأطفال حتى �سن الثامنة .وبعد هذه ال�سن
�أ�صبحت الهولندية هي اللغة ال�سائدة لدى �أغلب الأطفال الذين �شاركوا يف الدرا�سة.
وتكمن �إحدى اخلال�صات املهمة لهذه الدرا�سة يف الدعوة �إىل ا�ستعمال برامج لتدري�س
اللغة الأ�صلية يف املدار�س لدعم اكت�ساب الهولندية مبثابة لغة ثانية.
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ولكي نفهم كيف يحدث تغري اللغة لدى الناطقني بالعربية واملغاربة منهم ب�صفة خا�صة،
ينبغي �أن نفح�ص �أوال الأ�سباب الرئي�سية التي تف�ضي �إىل �إعادة توزيع خمتلف اللغات/
اللغات املتفرعة على جماالت خمتلفة .ويرى جيل�س (� )1977أن هناك ثالثة عوامل رئي�سية،
هي املكانة والدعم الدميوغرايف وامل�ؤ�س�ساتي .فهذه العنا�صر ت�شكل جمتمعة ما ي�سمى
ب «احليوية اللغوية -الإثنية» التي يقرتحها جيل�س ( )308 :1977وهي تع َّرف كما يلي:
«حيوية جمموعة لغوية� -إثنية هي ما يجعل ب�إمكان جمموعة �أن تت�صرف مثل كيان
جماعي متميز ون�شيط يف و�ضعيات م�شرتكة بني املجموعات .وانطالقا من هذه املعاينة،
ن�ؤكد �أن الأقليات اللغوية-الإثنية التي تتوفر على قليل من حيوية املجموعة �أو ال تتوفر عليها
�إطالقا تنتهي �إىل التوقف عن الوجود باعتبارها جمموعات متميزة .وعلى العك�س من
ذلك ،كلما كانت حيوية جمموعة لغوية مهمة� ،إال وكانت حظوظها راجحة لال�ستمرار يف
احلياة والتفتح مثل كيان جماعي يف �سياق م�شرتك بني املجموعات» (جيل�س.)308 :1977 ،
حتيل املكانة �إىل العوامل التاريخية-االجتماعية ،و�إىل مكانة اللغة والتقديرالذي
حتظى به من طرف املجموعة .فمجموعات الأقليات ،خ�صو�صا تلك التي يكون موقعها
االقت�صادي-االجتماعي �ضعيفا ،كما هو احلال بالن�سبة للمغاربة ،تنزع �إىل التنقل يف غالب
الأحيان نحو الأغلبية� ،أي نحو اللغة ال�سائدة .وتقوم العوامل الدميغرافية على �أعداد
جمموعة املتكلمني وتوزيعها الرتابي .وعندما يعي�ش �أع�ضاء جمموعة �أقلية بالقرب من
بع�ضهم البع�ض ف�إنهم مييلون �إىل ا�ستعمال لغتهم اخلا�صة ،وهو ما يرتجم باحلفاظ على
اللغة .ويف ما يتعلق باملغاربة يف هولندا� ،أولئك الذين ا�ستقروا ومتركزوا يف املدن الكربى،
يبدوا �أنهم ي�ستعملون لغتهم اخلا�صة ب�شكل �أكرث تواترا من الهولندية (العي�ساتي.)30 :1996 ،
ويرتبط العامل الثالث� ،أي الدعم امل�ؤ�س�ساتي ،بح�ضور لغة الأقلية يف خمتلف قطاعات بلد
اال�ستقبال ،مثل التعليم وو�سائل الإعالم وامل�ؤ�س�سات احلكومية .وبهذا اخل�صو�ص� ،أجنز
العي�ساتي ( )1996درا�سة حول �ضياع اللغة لدى املراهقني املغاربة يف هولندا؛ حيث طرح
�أ�سئلة على  25مراهقا مغربيا يف مو�ضوع متكنهم من اللغة وا�ستعمال اللغة مع �أفراد �أ�سرهم
و�أ�صدقائهم .وبخ�صو�ص كفاءاتهم اللغوية� ،أورد �أولئك املراهقون �أن �إملامهم باللغة الأم،
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العربية املغربية ،كان �أدنى من معرفتهم بالهولندية .ويف ما يتعلق با�ستعمال اللغات ،بينت
هذه الدرا�سة �أن ال�سياق واملتكلمني عوامل حا�سمة؛ �إذ تبني �أن �أولئك املراهقني ي�ستعملون
العربية املغربية يف �أزيد من  80%من الوقت يف حمادثاتهم مع �آبائهم .كما �أ�شاروا من جهة
�أخرى �إىل �أنهم ي�ستعملون الهولندية يف �أغلب الأحيان مع �إخوتهم و�أخواتهم و�أ�صدقائهم
(العي�ساتي .)40 :1996 ،ويتمثل �أحد الأ�سباب التي تو�ضح عملية تغيري اللغة هذا نحو لغة
البلد امل�ضيف يف الو�ضعية املعقدة للغتهم الأم .في�ستعمل املغاربة يف هولندا ،كما بينا ذلك
من قبل ،لغات ولهجات خمتلفة يف بيوتهم ،مما يدفعهم �إىل ا�ستعمال الهولندية باعتبارها
لغة للتوا�صل .ويف درا�سة حديثة� ،أجرى �إك�سرتا  Extraو�آخرون ( )2002بحثا حول اللغة
لدى الأطفال املغاربة يف هولندا؛ حيث تناولت هذه الدرا�سة  6000طفال مغربيا ترتاوح
�أعمارهم بني  4و� 17سنة ب  13بلدية يف مدار�س ابتدائية وثانوية على حد �سواء .ويبني
الر�سم البياين  1النتائج على م�ستوى التمكن من اللغة.
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الر�سم البياين  .1الكفايات اللغوية يف العربية
�أجاب كل الأطفال تقريبا ،كما يو�ضح ذلك الر�سم البياين� ،أن ب�إمكانهم فهم اللغة
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العربية ،لكن مع بع�ض الرتاجع يف �سن � 11/10سنة .ويف ما يتعلق بالتعبري ال�شفوي%86 ،

من الأطفال يف �سن � 4/5سنوات قادرون على احلديث بالعربية .وكلما كرب الأطفال
انخف�ضت الن�سب املئوية ( %80يف �سن � 11/10سنة و %81يف �سن � 17/16سنة) .ويف ما
يتعلق بالكفايات يف القراءة ،الأطفال يف �سن اخلام�سة غري قادرين على قراءة العربية .ويف
�سن � 11/10سنة ،قال  %60ممن �شملهم البحث �إن ب�إمكانهم قراءة العربية و 64%ممن
هم يف �سن � 17/16سنة .ونف�س املعاينة تقريبا ت�صدق على الكتابة .ففي �سن � 5سنوات،
ال يكون ب�إمكان الأطفال كتابة العربية ويف �سن  11/10و ،17/16كانت النتائج هي %59
و %60على التوايل.
مت ذكر البيت يف غالب الأحيان يف الأدبيات واملراجع الل�سانية باعتباره عن�صرا �أ�سا�سيا
يف املحافظة على اللغة (برودر و�إك�سرتا  .)1999 ،Broeder et Extraواختيار اللغة يف
الو�سط الأ�سري هو مظهر �آخر لل�سلوك اللغوي الذي مت اعتباره يف هذه الدرا�سة .ذلك �أن
تفاعل الأطفال مع �أع�ضاء الأ�سرة ميكن �أن يتم يف خمتلف اللغات .وقد مت طرح �أ�سئلة على
التالميذ حول اللغة /اللغات التي ي�ستعملونها مع �أمهم�/أبيهم�/أخيهم الكبري (�إخوتهم
الكبار) �أو �أختهم ال�صغرية (�أخواتهم الكبريات)�/أخيهم ال�صغري (�إخوتهم ال�صغار)
�أو�أختهم ال�صغرية (�أخواتهم ال�صغار) .والنتائج مبينة يف ال�شكل .2
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ال�شكل  .2االختيار اللغوي بالن�سبة للعربية
يف �سن � 5/4سنوات ،يقول  72%من الأطفال �إنهم يتحدثون دائما بالعربية مع �أمهم
و %74منهم يقولون �إنهم يتحدثون دائما بالعربية مع �أبيهم .بيد �أن  %59من الأطفال
يف �سن � 11/10سنة يقولون �إنهم يتحدثون دائما اللغة العربية مع �أمهم و %60مع �أبيهم.
وعندما يبلغ الأطفال �سن � 17/16سنة حتدث تغريات طفيفة حيث يتحدث  %58من بينهم
اللغة العربية مع �أمهم ومع �أبيهم على حد �سواء .فالأب والأم ي�أتيان �إذن يف املرتبة الأوىل
يف ما يخ�ص ا�ستعمال اللغة العربية من طرف الأطفال .ويف ما يتعلق بالتفاعل مع الإخوة
والأخوات ،ي�ؤكد �أغلب الأطفال ب�أنهم يتحدثون �أحيانا �أو يف �أغلب الأحوال اللغة العربية
معهم .وقد �أعلن  %39من الأطفال يف �سن � 5/4سنوات �أنهم يتحدثون دائما العربية مع
�إخوتهم و�أخواتهم ال�صغار و %40مع �إخوتهم و�أخواتهم الكبار .ويف ما يتعلق ب�سن
� 11/10سنة ،بني � %24أنهم يتحدثون دائما العربية مع �إخوتهم و�أخواتهم ال�صغار و%22
مع �إخوتهم و�أخواتهم الكبار .وميكن �أن يجد هذا االنخفا�ض تف�سريه يف كون الأطفال
يت�صلون بالهولندية عندما يذهبون �إىل املدر�سة .وهناك جانب �آخر متت درا�سته يف هذا
البحث هو جانب هيمنة اللغة .حيث اعتربت هذه الأخرية مبثابة عامل حا�سم من �أجل
احل�صول على معلومات عن الكفايات اللغوية واملواقف �إزاء لغة معينة .وقد ُ�سئل التالميذ
عن اللغة التي يعتربون �أنهم يتحدثونها �أف�ضل .ويقدم ال�شكل  3بنية هيمنة اللغة.
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ال�شكل  .3الهيمنة اللغوية للغة العربية والهولندية
يف ما يتعلق بالأطفال الأ�صغر �سنا (� 4-5سنوات) ،مت ت�سجيل رتبة مهيمنة يف العربية
( ،)% 50يف حني بني  %30من الأطفال من نف�س ال�سن فقط �أن الهولندية هي اللغة التي
يتحدثونها �أف�ضل .ومن �سن � 6إىل � 17سنة ،متت الإ�شارة �إىل الهولندية مبثابة اللغة التي
يتحدثونها ب�شكل �أف�ضل ،مقارنة باللغة العربية .ومع ذلك متت ،معاينة ازدواجية لغوية
متوازنة �أكرث ف�أكرث ابتداء من � 11سنة.
وباتباع نف�س الطريقة املعتمدة عندما يتعلق الأمر بهيمنة اللغة�ُ ،سئل الأطفال عن اللغة
التي يحبون احلديث بها �أكرث من غريها .ويو�ضح ال�شكل  4اللغة املف�ضلة.
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ال�شكل  .4اللغة املف�ضلة بالن�سبة للغة العربية والهولندية

 43%من الأطفال ال�صغار (� 5-4سنة) �أعلنوا �أنهم يف�ضلون احلديث باللغة العربية و35%

من بينهم فقط يف�ضلون الهولندية .ويف �سن � 11-10سنة �أعلن ن�صف الأطفال تقريبا �أن
الهولندية هي لغتهم املف�ضلة و  %22من بينهم فقط مييلون �إىل العربية .وال وجود يف
�سن � 17-16سنة لفوارق مهمة بني اللغتني .جتدر الإ�شارة �إىل �أنه ميكن �أن ن�سجل �أن عدد
الأطفال الذين ال يعربون يف هذه ال�سن عن �أف�ضلية لغوية يتزايد.

 .2خال�صة

ميكن �أن ن�ستخل�ص �أن ا�ستعمال اللغة العربية ما يزال منح�صرا يف جماالت عائلية
للناطقني بالعربية ،بالن�سبة للجيل الأول ب�صفة خا�صة .وعالوة على ذلك ،وبالرغم من
الدعم املهم واملواقف الإيجابية داخل اجلاليات الناطقة بالعربية �إزاء لغتها ،ف�إن ذلك ال
مينع اللغة ال�سائدة (الهولندية) من التقدم يف خمتلف املجاالت .ويعي�ش الناطقون بالعربية
يف �سياق لغوي ت�سود فيه الهولندية وال ت�ساهم فيه العربية �سوى بنزر ي�سري ،وهو �أمر يقود
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 وف�ضال عن ذلك ف�إن عدم وجود دعم من طرف احلكومات.�إىل ظواهر مثل �ضياع اللغة
 ي�سرع،  وبالتحديد بعد �إلغاء برنامج تعليم اللغة الأ�صلية يف التعليم،املحلية والوطنية
.م�سل�سل تغيري اللغة الذي يحدث لدى ال�صغار الناطقني بالعربية
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املنظومات البيداغوجية التي مت و�ضعها لفائدة التالميذ
املنحدرين من الهجرة يف املجموعة الفرن�سية ببلجيكا.
جذور و�أجنحة!
ماريان تيلو

ملحقة بديوان وزيرة التعليم الإجباري والنهو�ض االجتماعي للمجموعة الفرن�سية
ببلجيكا

ال ميكن للمرء �أن يهب �أبناءه �سوى �شيئني اثنني :جذور و�أجنحة ،على حد قول َمثل
يهودي؛ جذور و�أجنحة لأنه لي�س بالإمكان العي�ش بدون هذا وال ذاك .فالتكامل هو
م�صدر القوة.
�أود قبل الدخول يف �صلب املو�ضوع� ،أن �أقدم لكم بع�ض التدقيقات يف ما يخ�ص
ال�سياق :املجموعة الفرن�سية �سلطة احتادية داخل بلجيكا .ويعود اخت�صا�ص التعليم �إىل
اجلماعات الفرن�سية والفالمانية والناطقة بالأملانية ،وهي تتمتع بال�سيادة يف جمال التعليم.
وينتج عن ذلك كون املدار�س الفالمانية والناطقة بالفرن�سية والناطقة بالأملانية تابعة ملرا�سيم
ووزراء خمتلفني .و�س�أحتدث هنا عن املدار�س الناطقة بالفرن�سية فقط.
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املذكرة التوجيهية  25 - 77/486/CEEيوليوز 1977

متدر�س �أطفال العمال املهاجرين
ي�شكل هدفان رئي�سيان خلفية هذا التقنني الأوربي الذي ي�ؤ�س�س للربامج الرتبوية لفائدة
الأطفال املنحدرين من الهجرة.
ت�شجيع اندماج ه�ؤالء الأطفال يف الو�سط املدر�سي بتمكينهم من التوفر على تعليم
منا�سب يت�ضمن لغة بلد اال�ستقبال.
تطوير اتفاقيات ثنائية للتعاون بني بلدان اال�ستقبال وبلدان الهجرة ق�صد النهو�ض بتعليم
اللغة الأم وثقافة البلدان الأ�صلية له�ؤالء الأطفال.

منظومات خمتلفة يف املجموعة الفرن�سية
توجد يف املجموعة الفرن�سية عدة منظومات للتثمني ،مالية وبيداغوجية ،لتمدر�س
الأطفال املنحدرين من الهجرة:
الأق�سام الدرا�سية – املعابر – بالن�سبة للتالميذ «الوافدين لأول مرة» املوجودين منذ
�أقل من �سنة يف بلجيكا
درو�س التكيف مع لغة التعليم بالن�سبة للأطفال املنحدرين من الهجرة واملوجودين منذ
ثالث �سنوات على الأقل يف بلجيكا
درو�س اللغات والثقافات الأ�صلية

الأق�سام الدرا�سية – املعابر
يتعلق الأمر مبنظومة ال�ستقبال و�إدماج الأطفال الوافدين لأول مرة يف مدار�س املجموعة
الفرن�سية لبلجيكا
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وهو �أمر من�صو�ص عليه يف املر�سوم ال�صادر بتاريخ  14يونيو  2001الهادف �إىل
ا�ستقبال وتوجيه و�إدماج �أمثل للتالميذ الوافدين لأول مرة يف التعليم الأ�سا�سي والثانوي.
 30مدر�سة قريبة من مراكز اال�ستقبال يف املناطق القروية واملناطق املحيطة باملدن ،و30

مدر�سة بربوك�سيل� ،سنة 2011-2010

الهدف املزدوج للق�سم الدرا�سي -امل ْعبرَ هو التايل :من جهة التعلم املكثف للفرن�سية،
لغة التعليم؛ ومن جهة �أخرى الت�أهيل يف املواد الدرا�سية ليتمكن التلميذ من االلتحاق
ب�أ�سرع ما ميكن ب�أترابه يف الف�صل الدرا�سي «العادي».
نتحدث عن ق�سم درا�سي ـ م ْعبرَ لأن الأمر يتعلق بالعبور من �ضفة� ...إىل الأخرى.
ويتم ا�ستقبال الوافدين لأول مرة يف الق�سم الدرا�سي  -امل ْعبرَ يف �أي وقت من �أوقات ال�سنة.
وي�سجلون فيه ملدة ترتاوح بني �أ�سبوع و�سنة ،ح�سب ما متليه ال�ضرورة .ومبجرد ما ي�صبح
االندماج ممكنا ،يغادر التلميذ الق�سم الدرا�سي  -امل ْعبرَ  ،حتى خالل ال�سنة الدرا�سية.
ما هي خ�صائ�ص التالميذ يف ق�سم درا�سي  -م ْعبرَ ؟ هم يف الغالب �صغار يتميزون
باله�شا�شة وبعدم التوازن ،جمهور متباين �إىل حد كبري وذو احتياجات متنوعة .وعدد
التالميذ يف الف�صل الدرا�سي الواحد متقلب .ذلك �أن ال�صغار ،يف الأق�سام الدرا�سية ـ املعابر،
يلتحقون ويغادرون طيلة ال�سنة .ففيها جند �صغارا م�صدومني ،اجتثوا من جذورهم ،ظروف
عي�شهم �صعبة ،ولهم معي�ش و�أ�صول ولغات وثقافات و�أعمار خمتلفة .والإملام باللغة
الفرن�سية والتمدر�س ال�سابق وم�ستوى الدرا�سة امل�ستهدف �أمور تختلف من تلميذ �إىل �آخر.

اللغات والثقافات الأ�صلية
يتعلق الأمر ب�شراكات بني املجموعة الفرن�سية وبلدان تفد منها �أعداد مهمة من
املهاجرين.
يبلغ اليوم عدد البلدان ال�شريكة للمجموعة الفرن�سية لبلجيكا يف برنامج اللغات
والثقافات الأ�صلية  7بلدان هي� :إيطاليا واملغرب وتركيا واليونان والربتغال ورومانيا
و�إ�سبانيا .وهناك م�شروع لعقد اتفاقيتني مع بولونيا وبلغاريا.
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بلغاريا
بولونيا

ميثاق ال�شراكة مع املغرب

مت التوقيع على �أول ميثاق �سنة .1997
وهو يخ�ص اليوم  49مدر�سة و 26مدر�سا و 2400تلميذا.

ي�سجل امليثاق االتفاقيات املربمة بني املجموعة الفرن�سية والبلد ال�شريك ،ويحدد املبادئ
والإجراءات امللمو�سة للأن�شطة املقرتحة ،ويقدم للمدار�س وللأ�سر مزايا �إطار متفق عليه
وتراقبه املجموعة الفرن�سية.
ي�ضم امليثاق �صنفني من الدرو�س:
درو�س العربية لتعلم اللغة والثقافة/الثقافات الأ�صلية
درو�س االنفتاح على الثقافات الأ�صلية ليقت�سم التلميذ ثقافته/ثقافاته مع الآخرين
120

ماريان تيلو

توجد اليوم 46 ،مدر�سة لدرو�س اللغات و 8مدار�س لدرو�س الثقافة و 7مدار�س
للإثنني معا.
يركز در�س اللغة العربية على تعلم اللغة والأبعاد الثقافية املرتبطة بها .ويتوجه �أ�سا�سا
�إىل الأطفال الذين تنحدر �أ�سرهم من املغرب ،لكنه مفتوح كذلك �أمام التالميذ املنحدرين
من بلدان �أخرى .وهو در�س اختياري ،فالت�سجيل فيه رهني باختيار الأبوين .ويعطى
خارج الدرو�س و�أوقاتها الإلزامية� ،أي بعد �أوقات الدرا�سة العادية.
�أما در�س االنفتاح على الثقافات الأ�صلية فهو يتناول الأن�شطة الهادفة �إىل الرتبية على
التنوع الثقايف .وهو يندرج يف �أوقات الدرو�س الإلزامية ويُد َمج ويد َّر�س بالفرن�سية .ذلك
�أنه يلقن لكل تالميذ الف�صل الدرا�سي مهما كانت �أ�صولهم .ويتم تنظيمه يف ق�سم �أو �أق�سام
درا�سية وفق �إرادة املدر�سة .ويقت�ضي تعاونا بني �أ�ستاذ اللغة والثقافة الأ�صلية واملدر�س
املغربي.
يبلغ عدد مدر�سي اللغة والثقافة الأ�صلية املغاربة  ،26وظفهم ال�شريك املغربي ويتقا�ضون
�أجورهم من البلد الأ�صلي .وهم يخ�ضعون ،مل�سطرة قبول من جانب املجموعة الفرن�سية
تقوم على الإملام باللغة الفرن�سية وبال�سياق امل�ؤ�س�ساتي والبيداغوجي .وهم ي�ستفيدون
لهذه الغاية من �إعالم ومن تكوين توفره لهم املجموعة الفرن�سية وجمموعة من اخلرباء.
جتتمع جلنة ثنائية مرتني يف ال�سنة وت�ضمن االحرتام اجليد ملقت�ضيات ميثاق ال�شراكة.

�آراء اخلرباء بخ�صو�ص هذه املنظومات
ما هي ت�أثريات هذه املنظومات على ا�ستقبال الأطفال املنحدرين من الهجرة وعلى
اندماجهم وجناحهم يف املدر�سة؟
لن�أخذ واحدا من م�ؤ�شرات  2009للتعليم باملجموعة الفرن�سية يبني النتائج املتو�سطة
للف�صول الدرا�سية امل�سماة بف�صول اليقظة (العلوم ،اجلغرافيا ،التاريخ) ،ح�سب خ�صائ�ص
تالميذها؛ الق�سم اخلام�س من التعليم االبتدائي (�أطفال يبلغ عمرهم � 10سنوات).
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 :D+ف�صول درا�سية بتمييز �إيجابي �أو ت�أطري تفا�ضلي.
 :LFلغة عائلية
من املهم �أن نربز هنا متغرية «الكتب باملنزل» بالعمود الأخري :الأطفال الذين يتوفرون
على كتب باملنزل يح�صلون على نتائج �أف�ضل .وهي متغرية ذات ت�أثري مهم ن�سبيا.
مل يُطلب من الطفل ذكر لغة الكتب التي يتوفر عليها...
هكذا� ،سواء �أكان الكتاب مكتوبا باللغة العائلية �أو بلغة بلد اال�ستقبال �أو املدر�سة ،ف�إن
ذلك ال يهم ،وما ي�ؤثر على النجاح هو كون املتعلم يطلع على كتب.
انظر بخ�صو�ص هذا املو�ضوع كذلك الدرا�سة احلديثة التي �أجنزتها �أنّا �شي َله �أوتري�شت
( » Eigen taal is goed voor kleute« )Anna Scheele Utrechtوالتي تبني فيها
�أن ما يهم هو م�ستوى اللغة التي يتم احلديث بها يف البيت ولي�س اللغة يف حد ذاتها.
�إذا تعود التلميذ على الكتب ،مهما كانت لغتها وثقافتها ،ف�إنه ينجح بكيفية �أف�ضل.
ويتم احلديث كذلك عن حمو الأمية .وهي فكرة مهمة عندما ننقلها �إىل م�س�ألة امل�ؤلفات
واملراجع البيداغوجية ،والكتب يف درو�س اللغة والثقافة الأ�صلية.
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يعرب املخت�صون عن �آراء ميكن �أن تُعترب مبثابة �آراء خمتلفة:
»يتعني على التلميذ �أن يتعلم الفرن�سية و�أن يندمج يف ثقافة املدر�سة من دون �أنت�ؤخذ ،ال لغته وال ثقافته الأم ،بعني االعتبار» ناتايل �أوجي ()Nathalie Auger
«يعود عدم تكيف بع�ض الأطفال مع املدر�سة �إىل كون امل�ؤ�س�سة تفر�ض تغيرياللهوية االجتماعية والثقافية» دانيال كروتزين (� ،)Danielle Crutzenأو:
«لغة التعليم ،و�إذن اللغة التي �سيتعني على الطفل �أن يتعلم فيها القراءة والكتابة،هي قطيعة مع اللغة العائلية ،فاللغة الأجنبية احلقيقية هي اللغة املكتوبة» �سيلفيا
لوت�شيني (.)Silvia Lucchini
نف�ضل الإحلاح على التكامل بني املقاربات وعلى متف�صلها ،لأن هذه املنظومات ال
تُقرتح مثال يف نف�س الوقت الذي يتم فيه متدر�س التلميذ ال�صغري املهاجر.
يجب جتنب و�ضعياتُ �شبهِ االزدواجية اللغوية .ذلك �أن الأطفال املتعلمني عندما
ينخرطون يف �شبه -لغات ف�إن لغاتهم ت�صبح متقلبة وتغلب عليها مظاهر ال�ضعف .وهو
�أمر ال يعني �أفراد اجليل الأول وح�سب ،و�إمنا يعني كذلك �أفراد اجليل الثاين .ثم �إن هذه
اللغة الو�سيطة ت�صبح يف فرتة ثانية هي اللغة الأم للأجيال اجلديدة.
�أي م�ستقبل بالن�سبة لهاتني املنظومتني؟
تعود �إىل �أ�صحاب القرار ال�سيا�سي مهمة احلفاظ عليها وحت�سينها و�إعادة توجيهها،
واكت�شاف م�سالك جديدة.
�أية توجهات يجب �أن ت�ؤخذ ،عند االطالع على املعاينات الدولية وعلى �آراء اخلرباء
التي هي �آراء متناق�ضة يف بع�ض الأحيان؟
هل ما هو بيثقايف هو ما وراء التعدد الثقايف؟
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مبا �أن حركية الهجرة ظاهرة تاريخية ثابتة ،ف�إننا نريد بلورة حلول مربحة للجميع،
حيث ي�ستفيد كل واحد من انفتاح الفكر ،نريد تطوير معارف عن العامل وعن اللغات
لرف�ض القوالب النمطية ،نريد الإملام مبا هو م�شرتك بني الثقافات باعتباره معطى يف حد
ذاته ملدار�سنا وملجتمعنا .والإحاطة به باعتباره ثروة لكل واحد منا.
هل يتعلق الأمر مبقاربة ن�سقية؟
من �أجل �أن ت�صبح املدر�سة مبثابة م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات املجتمع الأ�سا�سية ،م�ؤ�س�سة
منوذجية وفاعلة ،لكنها واحدة من بني م�ؤ�س�سات �أخرى ،ولي�ست هي الوحيدة.
هل هو عمل فريق يف املدار�س؟
يعود �إىل ال�سيا�سيني �أمر �ضمان االختالط االجتماعي والثقايف يف كافة املدار�س ،لكن
على املدر�سة �أن تقوم بت�شييد م�شروع يكون فيه كل واحد فاعال ،مبن فيهم مدر�سي اللغة
والثقافة الأ�صلية.
هل يتعلق الأمر باملراهنة على التكوين؟
ليكون [املدر�سون] م�ؤهلني ،فور ت�سلمهم ملهامهم ،قادرين على تدبري وتثمني غنى ال
جتان�س التالميذ ،على امل�ستوى البيثقايف والثقايف والأ�سري.
هل الآباء �شركاء؟
عندما تق َّل�ص امل�سافة بني الثقافة املدر�سية واملراجع الأ�سرية ،ال ي�شعر الطفل ب�أنه حما�صر
بني عاملني ،بني لغتني وثقافتني .و�إن مل يحدث ذلك حتدث �صراعات والء يجب تدبريها.
من املهم خلق حوار بني املدر�س والأبوين حول الطفل وخلق عالقة ثالثية للتكامل
وملعرفة �أدوار كل واحد.
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وثائق ومواقع مرجعية بالن�سبة للمجموعة الفرن�سية ببلجيكا
درو�س اللغة والثقافة الأ�صلية )w (LCO
 بوزارة املجموعة الفرن�سية:http://www.enseignement.be/index.php?page=24435&navi=1932

 مركز بروك�سيل للعمل البيثقايفhttp://www.cbai.be/?pageid=57&idrevue=139
جملة الأجندة البيثقافية « ،» Raconte-moi ta langueنونرب 2009

الف�صول الدرا�سية -املعابر
 بوزارة املجموعة الفرن�سية_http://www.enseignement.be/index.php?page=23677&navi=117&rank
navi=117

م�ؤ�شرات التعليم ،وزارة املجموعة الفرن�سية
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http://www.enseignement.be/index.php?page=25930&navi=2264
م�ؤ�شرات 2006 ،2007 ،2008 ،2009

م�ؤ�س�سة امللك بودوان



http://www.kbs-frb.be/index.aspx?LangType=2060

يظل امل�صعد االجتماعي معطال� ،أداءات التالميذ املنحدرين من الهجرة يف املجموعة
الفرن�سية ويف املجموعة الفالمانية ،مايو 2009
البيانات العامة لربوك�سيل


http://www.brusselsstudies.be

التعليم يف بروك�سيل ،املذكرة الرتكيبية رقم  ،5ر .يان�سنْ�س ( ،) R. Janssensد .كارليي
ِن ( ،) P. Van De Craenيناير 2009
( ،) D. Carlierب .فان دي كراي ْ
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درا�سة اللغة والثقافة العربية يف �إيطاليا
فرن�شي�سكا ماريا كو ّرا و
جامعة نابويل «ال�شرقية» ب�إيطاليا

من املعروف تاريخيا �أن �إيطاليا تعترب مهد الدرا�سات العربية والإ�سالمية يف �أوربا ،لذا
ف�إن االهتمام باللغة والثقافة العربية والإ�سالمية له ﺠﺬور طويلة وقدمية مرت عرب التاريخ
واجلغرافيا ملنطقة حو�ض املتو�سط .فقد بد�أ مع التواجد العربي يف �صقلية ( )1047-830
وا�ستمر حتى بعد الهيمنة واالحتالل الرنماندي .فمن خالل جمل�س وحا�شية فرديريك
الثاين متت ترجمة مو�سوعات علمية وفل�سفية مهمة �إىل اللغة الإيطالية.
ا�ستمرت العالقات مع العامل العربي فيما بعد ب�سبب ازدهار التجارة بني العامل العربي
واجلمهوريات البحرية .ليوناردو فيبونا�شي (� )1240-1170أحد �أبناء م�سجل عقود يف
مدينة بيزا تعلم اجلرب يف اجلزائر و�أدخل الأرقام العربية �إىل �إيطاليا.
فيما بعد يظهر �أن عائلة ميدي�شي احلاكمة يف مدينة فلورن�سا قد طورت عالقات مهمة
مع العامل العربي ،وهنا ميكن �أن ن�شري �إىل الرحلة التي قام بها م�سجل العقود بروونتا
النتيني معلم دانتي �إىل �إ�سبانيا حيث تعرف على كتاب (معراج حممد) و�أخربه عنه.
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العالقات بني الفاتيكان والكنائ�س ال�شرقية حافظت على ا�ستمرار االهتمام باللغة يف
القرون التالية .ففي القرن الثامن ع�شر ازدهرت معرفة الثقافة واللغة العربية والإ�سالمية
بف�ضل �أعمال مثل مي�شيل عمري �صاحب كتاب (تاريخ امل�سلمني يف �صقلية) و�أعمال
الأمري ليونه كايتاين الذي �ألف بالإيطالية كتاب تاريخ الإ�سالم من ثمان جملدات حول
�أخبار اخللفاء الأوائل.
يف بداية القرن التا�سع ع�شر ظهر �أ�ساتذة كبار نظموا �أبحاثا وترجمات مهمة من
�أ�شهرهم للعد ولي�س للح�صر �شيلي�ستيلوا �سكاباريللي الذي ترجم ديوان ابن حمدي�س
ال�صقلي (القرن احلادي ع�شر) ،كارلو �ألفون�سو ناللينو ومن مت تلميذه فرن�شي�سكو كا�ستو
خبري الفقه الإ�سالمي ،فرن�شي�سكو جابريللي وباولو منجانتي يف الأدب العربي ،الورا في�شا
فاليريي للنحو العربي ،ريناتو ترايني حمرر املعجم العربي الإيطايل والي�ساندرو باوزاين
دار�س ومرتجم القر�آن الكرمي.
اليوم هناك الع�شرات من الباحثني واخلرباء يف جماالت عديدة ففي الفقه جند مثال
(اغ�ستينو ت�شرالدو ،جان ماريا ب�شينيللي وما�سيمو بابا) ،يف التاريخ جند(بيانكا ماريا
�سكار�شا اموريتي ،كالوديو لوياكونو وما�سيمو كامبانيني)،يف الفل�سفة جند (كارميال
بافيوين) ،والأدب (اجنيلو �أريويل� ،إزابيال كامريا دافليتو ،جوفاين كانوفا ،ميكيله فالالرو،
وفرن�شي�سكا كوراو) .ويف االقت�صاد جند (�إر�سيليا فرن�شي�سكا) ،ويف علم االجتماع(ليا
كيايت�سي و�أرماندو �سالفاتوري) ،كما يف الدرا�سات الإ�سالمية جند (الربتوفينتورا� ،أجنيلو
�سكارابيل ،ور�ؤبريتو توتويل)،ويف تاريخ الفن (ماريا فيتوريا فونتانا) .لقد ذكرنا البع�ض
للعد ولي�س للح�صر ،كما علينا الأخذ بعني االعتبار �أهمية امل�ساهمات التي يقوم بها كثري
من الزمالء والباحثني وم�ساعدي تدري�س اللغات.
من بني اجلامعات الأوىل التي در�ست اللغة العربية جند جامعة نابويل «ال�شرقية» وجامعة
كافو�سكاري يف البندقية وجامعة روما �سابين�سا.
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تدر�س اللغة العربية اليوم يف خم�سة وع�شرين جامعة وعليها �إقبال كبري جدا ،علما
بعدم قدرة كل اجلامعات على تقدمي جمموعة من االختيارات املتكاملة حول الدرا�سات
العربية والإ�سالمية كتلك التي لها تقاليد تاريخية يف ذلك.
اجلامعة « ال�شرقية» يف نابويل ت�أ�س�ست عام  1732ومنذ البداية متيزت باالهتمام والدرا�سة
وتطوير العالقات مع ال�شرق .ففي نهاية القرن التا�سع ع�شر بد�أ تدري�س اللغة العربية
ويف نف�س الوقت الدين والثقافة الإ�سالميان .ومن �أجل تطوير البحث والدرا�سة حول
العامل الإ�سالمي مت �إن�شاء مدر�سة الدرا�سات الإ�سالمية والتي حتولت مع الوقت �إىل كلية
الدرا�سات العربية والإ�سالمية.
اللغة العربية تدر�س يف الكليات الأربع :كلية اللغات تتخ�ص�ص يف �إعداد املرتجمني،
كلية الآداب تهتم بالآداب املقارنة ،كلية الدرا�سات الإ�سالمية تتعمق يف مادة الإ�سالم
الكال�سيكي ،ويف النهاية كلية العلوم ال�سيا�سية تدر�س اال�صطالحات ال�سيا�سية وق�ضايا
العالقات الدولية يف املجتمعات احلديثة.
«ال�شرقية» تقدم لطالبها جمموعة وا�سعة ومتكاملة من املناهج املتعلقة بالعامل الإ�سالمي
والتي تذهب من الدرا�سات الإ�سالمية �إىل الأدب ،من الإقت�صاد �إىل القانون ،ومن الفل�سفة
�إىل تاريخ الفن .اجلامعة تن�شر جملتني علميتني مهمتني هما :احلوليات «»gli annali
«ودرا�سات مغربية»  ، Studi maghrebiniكما تقوم بتقدمي و�إعداد جامعة �صيفية،
م�ؤمترات وحمافل علمية دولية.
�إعداد الطلبة يذهب من ال�شهادة الأوىل  BAالبكالوريو�س حتى الدكتوراه.
كل عام هناك ح�شود كبرية من الطلبة الراغبني يف معرفة الثقافة العربية والتو�سع يف
م�ساقاتها املتعددة من �أجل �إكمال �إعدادهم للعمل يف املجاالت املختلفة مثل التجارة
والإعالم وال�سلك الدبلوما�سي.
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لقد وقعت اجلامعة اتفاقيات مع العديد من اجلامعات العربية مما ي�سمح لها بتبادل
املدر�سني والطلبة دعما لتحفيز البحث واملعرفة العلمية املتكاملة يف االهتمامات امل�شرتكة.
نحن الآن يف الطريق �إىل تطوير التعاون مع جامعة حممد اخلام�س �أكدال من �أجل
الإعداد مل�شروع م�شرتك يتبنى �أبحاثا للح�صول على الدكتوراةه ي�سمح للطالب باحل�صول
على �شهادة ثنائية امل�صدر ميكن ا�ستخدامها يف البلدين.
�إن جامعة نابويل «ال�شرقية» ت�ؤمن بعوملة املعرفة وتعترب تبادل املدر�سني والطلبة خري
فر�صة للإجابة عن �ضرورة مقارنة املعارف املختلفة وخلق �أدوات جديدة للبحث مبنية
على مراجع تولد من خالل �أوجه ت�شابك للثقافات �ضروري لتحفيز تبادل املعرفة الفكرية
واالقت�صادية يف منطقة احلو�ض املتو�سطي.
برامج م�ساق الدكتوراةه لدينا ت�ضمن تواجد الطلبة غريالإيطاليني ،والآن مع تبادل
املدر�سني هناك �سيل م�ستمر ومنظم يف الدرو�س واملحا�ضرات مع جماالت الدرا�سة الأدبية
وال�سيا�سة الدولية.
على طول ال�سنوات املا�ضية ا�ستطعنا عمل برنامج ماج�ستري لإعداد خرباء يف جمال
الو�ساطة االقت�صادية والقانونية ،كما وقد نظمنا ور�شات تعليمية لإعداد خرباء يف علم الآثار.
بالإ�ضافة �إىل ﻫﺬه املجاالت ،تن�شر اجلامعة نتاج �أعمال وم�ساهمات باحثني ذوي �شهرة
عاملية ،كما تن�شر ر�سائل الدكتوراة على �شبكة االنرتنيت (.) e -book
يف ال�سنوات الأخرية بد�أنا برنامج تدري�س عن بعد والذي �أدى �إىل نتائج مهمة :مثل
ا�ستعمال التكنولوجيا احلديثة يف برجمة مواد تدري�سية من�سوخة على �أقرا�ص وعلى الورق.
نحن الآن يف الطريق �إىل �إدخال نظام امل�ؤمترات املرئية لت�سهيل عملية تبادل املعرفة عن بعد.
هناك دعوى عامة لدعم ق�ضية التوا�صل بني احل�ضارات لرت�سيخ احرتام كرامة
ال�شعوب ،اجلامعات يف هذا املجال لها دور مهم جدا ،فنحن يف اجلامعة ال�شرقية نرى �أن
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لنا دور ور�سالة خا�صة يف ت�سهيل عملية تبادل املعرفة بني احل�ضارات ال�شرقية واحل�ضارات
الغربية.
�إن التطور التكنولوجي يف علمنا احلا�ضر قد ا�ستطاع اقتالع فوارق الزمن وامل�سافة:
ف�شكرا ل�شبكة املعلومات العلمية وو�سائل املوا�صالت احلديثة ،فقد �أ�صبح التبادل التجاري
واملعلوماتي �أكرث �سرعة ،بينما نفتقد �إىل ذلك يف التبادل الثقايف والت�شارك يف اخلربات.
�إن فقدان املرتكزات الثقافية واحل�ضارية قد خلق التقوقع واالنعزالية والأ�صولية ،مما �أدى
�إىل منو حاالت من عدم الت�سامح والعن�صرية .اجلامعة هي املكان الأف�ضل لت�شابك الفكر
باملمار�سة من �أجل �إعداد �أ�شخا�ص قادرين على العمل يف جمال املعرفة العلمية ون�شرها
(باحثني ومعدين ،عاملني يف املجال القانوين واالقت�صادي والإعالمي).
مع �سهولة احلركة للأفراد بني الدول ،يف كثري من الأحيان ال جند �إجابات منا�سبة ومماثلة
لإعداد هذه احل�شود حول ثقافة وح�ضارة بلد الو�صول ،ويف البع�ض الآخر علينا مواجهة
فقدان تلك الثقافة الأ�صلية .لذا ف�إن و�سائل الإعالم تنقل لنا الأخبار عن �صراعات �صغرية
داخل املحيط العائلي �أو اجلغرايف .فبدون انتظار �صراع احل�ضارات املم�شوق ممن ين�شر
ﺒﺬور العداء ،هناك يوميا تناف�س قيم وتقاليد مت�ضادة قد ت�ؤدي �إىل انعكا�سات عنيفة .لذا
على امل�ؤ�س�سات احلكومية مب�ساهمة املجتمع املدين �إيجاد وبرجمة �إجابات منا�سبة للتدخل
من �أجل �إ�صالح ورعاية �أزمات جيلية �صغرية قبل �أن تتفاقم وت�صبح موجات احتجاج
عارمة.
لقد علمنا التاريخ ب�أن التقاء احل�ضارات والثقافات ينتج ا�سرتاتيجيات ومعارف جديدة
و�أن جتربة الإ�سالم يف الع�صور الو�سطى ماهي �إال مثال على ذلك ،لذا ف�إن التحدي
الكبري الذي علينا مواجهته اليوم هو :خلق معارف مفتوحة وقادرة على الإجابة عن
الإحتياجات اجلديدة مبخزون ثقايف منا�سب.
نحن على يقني ب�أن التعاون بني اجلامعات يخدم وي�شجع على منو التفاهم وي�ساعد
على بناء م�ستقبل من ال�سالم بني ال�شعوب.
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ما ْيطي رويدا�س
م�ست�شارة تقنية للتعليم يف وزارة الرتبية بحكومة كطالونيا

منذ ال�سنة الدرا�سية  1991-92و�إىل غاية  ،2009-2008انتقل عدد التالميذ الوافدين
من بلدان �أجنبية الذين يدر�سون يف ف�صولنا الدرا�سية من � 20.000إىل  ،160.000من
بينهم  30.000من �أ�صل مغربي.
ثقافتنا وثقافتهم ،م�شكال� ،أو �أن ت�شكل ،على نحو ما مت تقريره ،بديال جديدا وحتديا تربويا
جديدا .فاللغة والتفاعل الثقايف والتما�سك االجتماعي هي جوانب �أ�سا�سية ينبغي �أن ت�ؤخذ
بعني االعتبار ومفاهيم ا�ستخدمت يف �إعداد «خمطط اللغة والتما�سك االجتماعي».
تقوم حاليا وزارة التعليم التابعة للحكومة املحلية لكطالونيا ببلورة « خمطط اللغة
والتما�سك االجتماعي ( ،»)LICموجه نحو جماعة قد تكون فيها الكطالنية (لغة البلد
املحلية) حجر الزاوية ملجتمع �إدماجي ،ليتمكن مواطنو اليوم ومواطنو الغد قاطبة من
ممار�سة حقوقهم اللغوية من خالل ت�شكيلة عري�ضة من اخليارات والكفايات.
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يتمثل �أحد املحاور ذات الأولوية لهذا املخطط يف االهتمام الذي �أويل ،يف جمال
التعليم ،للتالميذ الوافدين من بلدان �أخرى ،بتهيئ الظروف املنا�سبة لتمدر�سهم الأمثل
بكيفية يتم معها تي�سري تعاي�ش جيد بني خمتلف الثقافات التي تندمج يف املجتمع اجلديد
املركب واملعومل لكطالونيا.
يتعلق الأمر بنقطة االنطالق لتي�سري اندماج جيد ،على قدم امل�ساواة وحق اجلميع يف
اال�ستفادة من الفر�ص .وقد مت ت�صور خمطط اللغة والتما�سك االجتماعي و�إعداده و�ضبطه
بكيفية يتم معها �ضمان الكفايات املطلوبة التي متكن من االندماج يف جمتمعنا .ذلك �أن
الدرو�س والأن�شطة مربجمة لتعلم الكفايات اللغوية الأ�سا�سية مع الرتكيز على كل ما
يتوجب على التالميذ معرفة القيام به وقوله وفهمه ،كما يو�صي بذلك الإطار الأوروبي
امل�شرتك املرجعي للغات ( .)CECRويحدد هذا الأخري املراحل اال�سرتاتيجية التي يجب
�إتقانها للإحاطة مبختلف مراحل الإدراك والتعبري.
�أف�ضت العرو�ض اليومية للتوا�صل ومواكبة تقدم التالميذ والتعليم ال�شامل والبحث
عن �أ�شكال جديدة مالئمة للتنوع الثقايف� ،أف�ضت �إىل �ضرورة حتديد �أهداف �أو�سع وعلى
مدى �أبعد :التعدد الثقايف والتعدد اللغوي.
لكل التالميذ ،بغ�ض النظر عن �أ�صلهم ،احلق يف النجاح املدر�سي واالمتياز يف �أمناط
التعلم .وتقوم مراكزنا يف الوقت الراهن ،من �أجل التقدم يف بلوغ هذه الثقافة اجلديدة القائمة
على االحرتام وقبول كل التالميذ مهما كان البلد الذي قدموا منه ،ببلورة ا�سرتاتيجيات
دينامية لالندماج ،وموقف منفتح على تكنولوجيات االت�صال اجلديدة وعلى امل�ساهمة
اللغوية للتالميذ املنتمني لثقافات �أخرى ،على حد �سواء .ذلك �أن تعلم اللغات الأجنبية
ي�صبح ،بالن�سبة لهم ،اختيارا يفتح �أبوابا على العامل ب�أ�سره وميكننا من التوا�صل مع عامل
�أكرث تعقيدا ،لكنه يزخر ب�إمكانيات وا�سرتاتيجيات التعاي�ش.
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يجب الدفاع دفاعا �شامال عن هذه املقاربات اجلديدة يف جمال التعليم التي تعرتف
مب�ساهمة الفروق الثقافية واللغوية وتثمينها باعتبارها عنا�صر �إغناء جماعي �إبان تكوين
مواطنني ومواطنات جدد �سي�شكلون حلمة املجتمع اجلديد الذي نحن ب�صدد بنائه جميعا.
ت�شكل معرفة خمتلف اللغات الأ�صلية للتالميذ الوافدين حديثا باعتبارها �سمة للهوية
ال�شخ�صية ومعرفة اللغة الكطالنية باعتبارها لغة م�شرتكة للتوا�صل يف بلدنا ،عنا�صر يجب
�أن تي�سر تعلما جيدا وتعاي�شا �أف�ضل بني كل التالميذ.
بهذه الكيفية ي�صبح �إدماج اللغات ،الكطالنية باعتبارها لغة ناقلة ،لغة التعاي�ش والتوا�صل
وامل�شاركة ،ولغات الربامج (الإجنليزية والفرن�سية والإيطالية والأملانية) ولغات املواطنني
اجلدد (العربية ،الأمازيغية ،ال�صينية ،الرومانية ،)...ي�صبح واقعا ،وذلك يف �إطار امل�شروع
اللغوي اخلا�ص بكل مركز.
ميكن الإطار القانوين ملخطط اللغة والتما�سك االجتماعي من �إبرام اتفاقيات بني
ال�سفارات والقن�صليات واجلمعيات التي ت�ساهم يف �إعمال الربنامج .ويف هذا الإطار
بال�ضبط �أمكن لوزارة التعليم التابعة للحكومة املحلية لكطالونيا االن�ضمام �إىل اتفاقية
برنامج اللغة العربية والثقافة املغربية ( .)LACMويقوم هذا الربنامج بكيفية تدريجية
بتي�سري بلورة درو�س اللغة والثقافة العربية خارج الأوقات الدرا�سية بالن�سبة لكل التالميذ
الراغبني يف ذلك ،بغ�ض النظر عن �أ�صلهم.
يجب �أن ت�ضمن لنا هذه االتفاقية م�ستوى جيدا من التوا�صل بني الأ�ساتذة واملراكز
والتالميذ والأ�سر ،وهي ت�ضمن لنا ذلك .والت�سجيل يف در�س اللغة العربية مفتوح لكل
تالميذ املركز ،حيث ت�شكل هذه الأق�سام الدرا�سية بيئة �إ�ضافية للتعاي�ش والتجريب البيثقايف.
ويف الوقت الراهنَّ ،مكن تعيني � 18أ�ستاذا بكطالونيا ،يف �إطار التقارب بني امل�ؤ�س�سات
والأ�سر ،من �إعطاء درو�س يف  80مركزا للتعليم ومن ا�ستقبال �أزيد من  2.000تلميذا.
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يتمثل �أحد �أعمال املخطط يف تن�شيط امل�شروع اللغوي متعدد اللغات للمركز ،باعتباره
عمال للرتبية واالندماج من �أجل التعاي�ش والتما�سك االجتماعي .ويف �إطار احلوار البيثقايف
هذا ،ميثل التعدد اللغوي للتالميذ اختيارا ا�سرتاتيجيا للم�ستقبل ي�ستفيد منه كل املواطنني؛
ومن ال�ضروري النهو�ض بالعمل التناف�سي ،طبقا للم�شروع الرتبوي لكل مركز ،الذي
يجب �أن مي ِّكن ،من التخطيط لدرو�س اللغة العربية و�إجنازها لفائدة كل التالميذ ،وهو
ميكن من ذلك .وتع َطى الدرو�س يف خمتلف مراكز كطالونيا املهتمة بالنهو�ض باالندماج
متعدد الثقافات ،وفق معايري �أو�سع مت �إدخالها يف �سياق معني.
ال ميكن �أن يكون التعليم البيثقايف جمرد «�إ�ضافة» �إىل برنامج التعليم العادي؛ �إذ يجب
�أن ي�شمل البيئة البيداغوجية باعتبارها كال غري قابل للتجزيء .ويجب �أن ميكننا ا�ستعمال
برامج للدرا�سة ،مثل برنامج اللغة العربية والثقافة املغربية ومواد بيداغوجية مالئمة ،من
اال�ستفادة من خمتلف الأنظمة املعرفية ومن جتارب الأ�ساتذة والتالميذ على حد �سواء.
تتمثل الأهداف الرئي�سية لدرو�س اللغات العائلية ،التي ال تع َطى يف مراكز التعليم
الكطالنية يف تي�سري اكت�ساب ا�سرتاتيجيات لتنمية اللغة وكفاياتها الع ْر�ضية (التوا�صلية،
اللغوية ،املنهجية ،الرقمية ،الخ ،).والعادات الدرا�سية الأ�سا�سية يف ما يتعلق باملواظبة
وااللتزام بالوقت ودوام جمهود التعلم (التعلم من �أجل التعلم) من جهة ،ومن جهة
�أخرى ،يف حت�سني الكفايات االجتماعية والتما�سك يف التنوع يف �إطار الرتبية البيثقافية مع
مبد�أي التعاي�ش والت�ضمني.
تقدم وزارة الرتبية وخمتلف امل�صالح الرتابية التي ت�شكلها املعلومات وتن�شط الربنامج
بهدف تي�سري م�شاركته وت�ضمينه يف �أن�شطة املراكز (الألعاب الزهرية ،االحتفال بيوم اللغات
الأم ،امل�شاركة يف مباراة اخلطابة ،الدورات الثقافية ،)...وت�شجع االهتمام بتبادل املمار�سات
اجليدة (م�صلحة الويب للغات ،جمموعة اللغات الأ�صلية )...بني كل املدر�سني الذين مت
تعيينهم بالربنامج.
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هناك تن�سيق للعمل بني املدر�سني وامل�ست�شارين يف برنامج اللغة والتما�سك االجتماعي
ومديري املراكز وم�صلحة اللغات التابعة لوزارة الرتبية ،ميكن من جمع املعطيات
ومقرتحات التح�سني ومقرتحات التجديد وتدابري التخطيط.
حتدد كل م�صلحة املراكز التي طلبت خدماتها م�سبقا حيث يتم �إعمال الربنامج وتواكب
الأ�ساتذة يف مهمتهم بوا�سطة من�سق وم�ست�شار خمطط اللغة والتما�سك االجتماعي.
يقوم املركز الذي يطبق برنامج «اللغة العربية والثقافة املغربية» ب�إدماجه يف الأن�شطة
الت�شاركية للجماعة املدر�سية ب�أكملها :الألعاب الزهرية (مباراة �أدبية تقام يوم � 23أبريل)،
دورات ثقافية ،االحتفال بيوم اللغة الأم باعتباره عن�صرا تكميليا مل�شروعه الرتبوي.
ميكن ،انطالقا من الربنامج ،امل�شاركة يف املباراة اخلطابية ،وهي مباراة تنظمها م�صلحة
اللغات تتمثل الغاية منها يف تقوية الكفايات ال�شفوية للتلميذ يف اللغة الأجنبية .وقد مت
منذ ب�ضع �سنوات ت�ضمني لغات املواطنني اجلدد يف القانون املنظم لهذه املباراة .وعلى
هذا النحو يكون ب�إمكان كل تالميذ ال�سنة اخلام�سة وال�سنة ال�ساد�سة من التعليم االبتدائي
والثانوي الذين يح�ضرون در�س اللغة العربية الذي يعطى يف مركزهم للرتبية امل�شاركة فيها.
انفتح الربنامج حاليا على حميطه بتنظيم ور�شة اللغة العربية والثقافة املغربية املوجهة
للكبار الذين �أنهوا درا�ستهم الإجبارية والذين مل يتمكنوا بعد من االندماج يف عامل
ال�شغل .ويجب �أال نن�سى عمل دعم الو�ساطة الذي يقوم به الأ�ساتذة املعينون بالربنامج
الذي �أ�صبح نقطة مرجعية للأ�سر مع �إقامة ج�سور للتوا�صل والتعاي�ش بني اجلاليات.
�ستمكن كل هذه املقاربة تالميذنا من اكت�ساب عدة لغات ،لأن «امل�ستقبل ملك ملن
يتكلمون عدة لغات» ،كما قال دافيد كري�سطال ،و هذه بال�ضبط هي الطريق التي نوجه
تالميذنا �إليها ،لأنهم هم الذين ميثلون امل�ستقبل.
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م�ست�شارة ،املعهد الوطني للأبحاث و�إعداد االختبارات (، )CITOهولندا

ملخ�ص
 .1مقدمة
جرت العادة يف هولندا على �إنهاء التعليم الثانوي ب�إجراء امتحانات .وهذه االمتحانات
هي عبارة عن مزيج من التقييمات الوطنية واملدر�سية (على م�ستوى امل�ؤ�س�سات) ،تت�ضمن
عددا من املواد .وتتمحور هذه امل�ساهمة حول و�ضعية االمتحانات الوطنية للغة العربية.
تبد�أ هذه الوثيقة بو�صف مقت�ضب للنظام الرتبوي الهولندي واملكانة التي حتتلها اللغة
العربية يف هذا النظام ،متبوعا بتقدمي ملحة �سريعة عن نظام االمتحانات وعن االختالفات
بني االمتحانات الوطنية وامتحانات املدار�س .و�سنتطرق بعد ذلك لبناء االمتحانات الوطنية
للغة العربية .و�سنقدم �أخريا نتائج البحث التي مت فيها ربط االمتحانات الهولندية للغة
العربية ب «الإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي للغات :التعلم ،التعليم ،التقييم» ()CECR
الذي �أعده املجل�س الأوروبي.
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 .2نظرة عامة عن مكانة اللغة العربية يف نظام االمتحانات
الهولندي
نظام التعليم الثانوي الهولندي انتقائي للغاية؛ وهو نظام يقوم على التتبع .فبعد �إنهاء
املدر�سة االبتدائية حوايل �سن الثانية ع�شرة ،يكون ب�إمكان التالميذ االختيار بني هذه
الأ�صناف الثالثة من املدار�س:
 التعليم الثانوي ما قبل املهني ( :)VMBOدرا�سة ملدة � 4سنوات؛ التعليم الثانوي العام العايل ( :)HAVOدرا�سة ملدة � 5سنوات؛ -التعليم قبل اجلامعي ( :)VWOدرا�سة ملدة � 6سنوات.

ال�شكل  .1نظام التعليم الهولندي
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تنتهي كل الدرا�سات الثانوية بامتحانات .وبعد النجاح يف هذه االمتحانات ،يكون
للتالميذ احلق يف االلتحاق ب�أ�شكال خمتلفة من التعليم التكميلي .وي�شتمل النظام الدرا�سي
الثانوي الهولندي على ثالثة �أ�صناف من املدار�س (انظر ال�شكل  .) 1حيث ينتهي كل
�صنف من �أ�صناف املدر�سة بامتحانات تت�ضمن امتحانات على ال�صعيد الوطني ،وامتحانات
على م�ستوى املدار�س .والعربية ،يف جمموع �أ�صناف املدر�سة الثالثة هذه ،هي مادة ر�سمية
لها نف�س و�ضع اللغات الأجنبية الأخرى يف نظام التعليم الهولندي ،با�ستثناء الإجنليزية.
ذلك �أن و�ضعية اللغات الأجنبية يف خمتلف �أ�صناف املدار�س هي التالية :الإجنليزية �إلزامية
بالن�سبة لكل التالميذ .ويتعني على التالميذ يف جل �أ�صناف املدار�س اختيار لغة �أجنبية ثانية.
وميكنهم االختيار بني الفرن�سية والأملانية والعربية والإ�سبانية والرتكية والرو�سية (يف التعليم
الثانوي العام العايل والتعليم قبل اجلامعي فقط) والإيطالية.
يتم �إعداد امتحانات اللغة العربية للتالميذ الذين تبلغ �أعمارهم:
 � 16سنة :التعليم الثانوي قبل املهني (  :VMBOثالث م�ستويات فرعية)؛ � 17سنة :التعليم الثانوي العام العايل )(HAVO؛� 18 -سنة :التعليم قبل اجلامعي ).(VWO

 .3االمتحان النهائي للغة العربية
ينق�سم االمتحان النهائي للغة العربية �إىل ق�سمني :امتحان باملدر�سة وامتحان وطني.
وعنا�صر اللغة العربية التي يتم اختبارها يف كل امتحان حمددة يف برنامج االمتحانات،
كما �صادقت عليه وزارة الرتبية والثقافة والعلوم .ويحدد الربنامج كذلك عدد ومدة
االختبارات التي ت�شكل االختبار الوطني.
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للح�صول على �شهادة نهاية الدرو�س يف ما يتعلق مب�ستوى معني من التعليم ،يتعني على
املرت�شح �أن يكون قد ح�صل على نقطة االنتقال يف عدد من املواد ميكن �أن ت�شكل العربية
فيها لغة �أجنبية.

االمتحان املدر�سي للغة العربية
تعترب املدار�س م�س�ؤولة عن حت�ضري االمتحان املدر�سي للغة العربية .واملدار�س ملزمة،
كل �سنة ،بعر�ض برناجمها اخلا�ص لالمتحانات املدر�سية على �أنظار املفت�شية ،مع بيان
عنا�صر الربنامج التي �ستكون مو�ضوع امتحان والتواريخ ومنط احت�ساب النقط ،مبا يف
ذلك موازنة تلك االختبارات و�إمكانيات اال�ستدراك .وبخ�صو�ص اللغة العربية ،يجب
اختبار كفايات التعبري ال�شفوي والكتابة والفهم ال�سمعي باعتبار �أنها امتحانات مدر�سية.
يتم �إعداد هذه االمتحانات املدر�سية من طرف مدر�سي اللغة العربية باملدار�س ذاتها
�أو من طرف معاهد االمتحانات .ويتم ت�صحيح االمتحانات املدر�سية وتنقيطها من طرف
مدر�س التلميذ نف�سه .ويجب �إنهاء االمتحان وعر�ض النتائج على املفت�شية قبل بداية
االمتحانات الوطنية.

االمتحان الوطني للغة العربية
يتمثل االمتحان الوطني للغة العربية يف اختبار فهم القراءة ملدة �ساعتني ون�صف ،مع
�أ�سئلة مفتوحة وباختيارات متعددة ،بالإ�ضافة �إىل عدد من الن�صو�ص الواقعية التي تتحدث
عن كل بلدان العامل العربي .ويجب على التلميذ تطبيق ا�سرتاتيجيات خمتلفة يف القراءة
ليكون قادرا على الإجابة عن الأ�سئلة.
ميكن اجتياز هذا االمتحان الوطني يف ثالث دورات خالل ال�سنة الدرا�سية – يف مايو
ويونيو وغ�شت .وكل التالميذ يجتازون االمتحان يف مايو .ذلك �أن دورتي يونيو وغ�شت
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تخ�ص�صان للتالميذ الذين يجتازون االمتحان مرة ثانية �أو لأولئك الذين مل يتمكنوا من
اجتياز االمتحان يف مايو .ويتم ت�صحيح �أوراق االمتحانات من طرف املدر�سني �أنف�سهم،
كما تتم مراجعتها من لدن مدر�س ميار�س مب�ؤ�س�سة �أخرى.

بناء االمتحان الوطني للغة العربية وامل�صادقة عليه
ت�شارك عدة هيئات يف م�سل�سل االمتحانات .فهناك �أوال اللجنة الهولندية الوطنية
لالمتحانات التي متثل وزارة الرتبية .وتتحمل هذه اللجنة امل�س�ؤولية العامة لالمتحانات.
وي�شتغل املعهد الوطني للأبحاث و�إعداد االختبارات باعتباره طرفا متعاقدا يف االمتحانات.
ويتم �إعداد االمتحان من طرف متخ�ص�ص يف اللغة العربية تابع للمعهد الوطني للأبحاث
و�إعداد االختبارات وفريق يتكون من متخ�ص�صني يف املادة ومن مدر�سني للغة العربية
ميار�سون يف التعليم الثانوي.
يتم القيام بجزء مهم من العمل من طرف جمموعة الإعداد هذه ،وهي فريق يتكون
من ثالثة مدر�سني يحررون �أ�سئلة االمتحان .وهم ي�ستمرون يف مزاولة عملهم كمدر�سني
للغة العربية يف التعليم الثانوي ،لكنهم يخ�ص�صون يف املتو�سط يوما يف الأ�سبوع لتح�ضري
الأ�سئلة .ونحن نرى �أن امل�شاركة الن�شيطة للمدر�سني مهمة ،لأنهم يعرفون جيدا حمتوى
املادة وم�ستويات قدرة التالميذ .ويعمل فريق �إعداد االمتحانات حتت م�س�ؤولية املخت�ص
التابع للمعهد الوطني للأبحاث و�إعداد االختبارات.
تتم امل�صادقة على االمتحان من طرف جمموعات امل�صادقة التي تتكون من خرباء
يف اللغة العربية ومن ممثلني عن التعليم العايل (اللجنة الهولندية الوطنية لالمتحانات).
وتراقب جمموعة امل�صادقة التابعة للجنة الهولندية الوطنية لالمتحانات م�سل�سل �إعداد
امتحانات اللغة العربية .وبعد موافقة املجموعة على االمتحان املقرتح ،تتحمل م�س�ؤوليتها
يف ذلك.
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 .2الإطار الأوربي امل�شرتك املرجعي وامتحانات اللغة العربية
تطور الإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي للغات الذي �أ�صدره املجل�س الأوروبي �سنة
 2001لي�صبح �إطارا مهما لتعليم وتعلم اللغات الأجنبية يف �أوربا .وقد �شكل يف هولندا
الأ�سا�س بالن�سبة لعدد من التطورات املجدِّدة يف جمال تعلم اللغات الأجنبية ،مثل �إعداد
حمفظة �أوراق اللغات وموا�صفات املالمح اللغوية.
َجعل مفهوم وم�ستويات الو�صف ا َّ
مل�شخ�ص للقدرات اللغوية يف اللغات الأجنبية من
«الإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي» �إطارا مرجعيا مفيدا للغاية بالن�سبة للربامج الهولندية
لالمتحانات الوطنية وامتحانات الدولة يف اللغات الأجنبية.
مي ِّكن ا�ستعمال الإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي من اال�ستجابة لل�ضرورات التالية:
( - )1جعل تعليم اللغة العربية يف هولندا �أكرث تركيزا على الكفايات؛
(- )2جعل ظروف امتحانات اللغة العربية بهولندا �أكرث �شفافية بالن�سبة للمدر�سني
وللتالميذ؛
(- )3جعل املكت�سبات اللغوية للتالميذ الهولنديني يف اللغة العربية قابلة للمقارنة على
امل�ستوى الدويل.
قام املعهد الوطني للأبحاث و�إعداد االختبارات ،بطلب من وزارة الرتبية والعلوم
الهولندية �سنة  ،2008ب�إجناز درا�سة نقل برامج االمتحانات ،ب�صفة عامة ،وامتحانات اللغة
العربية �إىل «الإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي».
وكان م�شروع املزاوجة هذا يروم حتقيق الأهداف التالية:
�أ � -إقامة روابط بني االمتحانات املوجودة للغة العربية والإطار الأوروبي امل�شرتك
املرجعي (املجل�س الأوروبي ،)2001 ،باتباع املراحل املذكورة يف الكتاب الذي ن�شره
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املجل�س الأوروبي .ففي هذا الكتاب ،مت و�صف عدة مناهج لإعطاء قاعدة علمية ملزاوجة
امتحان ما مع الإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي؛
ب -درا�سة �إمكانيات �إعداد يتميز ب�شمولية �أكرب المتحانات اللغة العربية تكون مطابقة
للإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي.
يتعلق البحث املذكور هنا بامتحانات الدولة (على امل�ستوى الوطني) لفهم القراءة
بالعربية ،فقط على نحو ما حددتها اللجنة الوطنية لالمتحانات ( .)CvEويدخل م�ضمون
االمتحانات املدر�سية (لال�ستماع والتعبري ال�شفوي والكتابي) �ضمن �صالحيات املدار�س،
كل واحدة من جانبها ،وميكن �أن يتغري �إىل درجة يكون معها من غري املمكن و�ضع
م�ساطر عامة.

خال�صات وتو�صيات
تبني الأبحاث حول املزاوجة مع الإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي النتائج التالية:

ال�شكل  .2امل�ستوى الأدنى املكت�سب من العربية
من املنا�سب �أن ن�سجل �أن  BB-KBوGLTL

املهني .VMBO

ي�شكالن معا م�ستوى التعليم الثانوي قبل
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يبني و�ضع معايري المتحانات الدولة لفهم القراءة بالعربية �أن امتحانات الدولة للغة
العربية حتيل �أكرث ف�أكرث ،ابتداء من امل�ستوى الأدنى ( VMBOالتعليم الثانوي قبل املهني)
وحتى امل�ستوى الأعلى ( VWOالتعليم قبل اجلامعي) �إىل امل�ستويات العليا للإطار
الأوروبي امل�شرتك املرجعي .فالإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي يفرت�ض م�سبقا ب�أن
امل�ستويات العليا �ستربز تزايدا يف التعقيد اللغوي واملعريف لقراءة الن�صو�ص التي يتوجب
على املتعلمني �أن يكونوا قادرين على فهمها.
ينطبق هذا االفرتا�ض امل�سبق كذلك على مهام القراءة التي يتعني على املتعلمني �أن
يكونوا قادرين على القيام ب�إجنازها .وهذا التطور مو�صوف بكيفية خا�صة يف جداول
التنقيط اخلا�صة بالكفايات التوا�صلية.
يتزايد التغري يف مهام القراءة التي يتوجب على املر�شحني �إجنازها كلما انتقلنا من
امتحانات امل�ستوى الأدنى �إىل امتحانات امل�ستوى الأعلى.
لي�س توزيع امتحانات اللغة العربية عرب الوا�صفات الأربع العامة للإطار الأوروبي
امل�شرتك املرجعي توزيعا متوازنا .فاملكونات التي ت�ؤكد على القراءة من �أجل احل�صول
على املعلومات تظهر يف �أغلب الأحيان .وجتد هذه املعاينة تف�سريها يف القواعد املطبقة
على مناذج االمتحان التي تعطي الأولوية لهذا ال�صنف من القراءة .وميكن التفكري يف
�إعادة توزيع الأهداف البيداغوجية احلالية من �أجل حتقيق مزيد من املزاوجة مع الأهمية
الن�سبية املخولة لكل واحدة من وا�صفات الإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي يف خمتلف
امل�ستويات .ونقول بعبارة �أخرى �إن التوزيع احلايل للأهداف البيداغوجية ال يعك�س الإطار
الأوروبي امل�شرتك املرجعي مبا فيه الكفاية.
يتبني ،عند فح�ص معايري امل�ضمون� ،أن الت�أكيد على امتحانات الدولة لفهم القراءة
مت على الوا�صفة العامة ل «القراءة من �أجل احل�صول على املعلومات» .وعندما ن�أخذ
الوا�صفات اخلا�صة للإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي ،نالحظ �أن هذه الوا�صفات اخلا�صة
مم َّثلة مبا فيه الكفاية يف االمتحانات .وميكن التفكري يف �إدماج بع�ض الن�صو�ص الإ�ضافية يف
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االمتحانات ،تتعلق بالقراءة من �أجل املرا�سالت وقراءة التعليمات ،يف امل�ستويات الدنيا
ب�صفة خا�صة.
يبدو ،بالرغم من �أن جمموع الوا�صفات الأربع العامة غري ممثلة بكيفية مت�ساوية يف
االمتحانات� ،أن الكفايات املو�صوفة يف الوا�صفات املف�صلة مم َّثلة ب�أكملها يف امتحانات
اللغة العربية .وتُربز الكفايات يف القراءة املو�صوفة يف الوا�صفات العامة وجود الكثري من
التداخل .ذلك �أننا عندما نخل�ص على �سبيل املثال �إىل �أن القراءة من �أجل املرا�سالت
لي�ست متواترة ،ف�إن ذلك ال يعني �أن الكفايات املو�صوفة يف الوا�صفات املف�صلة املتعلقة
بالقراءة من �أجل املرا�سالت غري مم َّثلة يف االمتحانات .ويجب على املرت�شحني �أن يكونوا
قادرين على فهم الأفكار الرئي�سية واملعلومات املف�صلة يف الن�صو�ص� ،سواء يف ما يتعلق
بالقراءة من �أجل املرا�سالت �أو القراءة من �أجل احل�صول على املعلومات .والراجح �أنه
عندما يكون مرت�شح ما قادرا على �إبراز هذه الكفاية عند قراءته ملقال م�ستخل�ص من جملة
–كما هو م�شار �إليه بالن�سبة للقراءة من �أجل احل�صول على املعلومات– يكون ب�إمكانه
�أوب�إمكانها كذلك �إظهار امتالكه (امتالكها) لهذه الكفاية عند القراءة من �أجل املرا�سالت.
فالفرق ال يكمن �إذن على م�ستوى فهم ما يُقر�أ و�إمنا يكمن يف �صنف الن�ص.
الربنامج احلايل لالمتحانات والنماذج املتفرعة عنه هي يف الواقع جد عامة ،يف ما
يخ�ص الن�صو�ص واملهام .ويقابل تنوع امل�صدر التنوع الكبري للن�صو�ص التي ميكن �أن
ت�ستعمل المتحانات اللغة العربية .وهذا التنوع �أمر �أكده كون ن�صو�ص االمتحانات متثل
تنوعا كبريا ملا هو مو�صوف يف الإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي ،يف ما يتعلق ب�صنف
الن�صو�ص وم�صادر الن�صو�ص وموا�ضيع التوا�صل .فامتحانات اللغة العربية تت�ضمن
تنوعا يف م�صادر الن�صو�ص و�أ�صناف الن�صو�ص واملوا�ضيع ،على نحو ما �أو�صى به الإطار
الأوروبي امل�شرتك املرجعي.
وعند ا�ستعرا�ض مناذج االمتحانات ،ميكن التفكري مع ذلك يف �ضرورة العمل بكيفية
تظهر معها الوا�صفات املف�صلة الناق�صة بكيفية �أكرث �صراحة يف االمتحانات .حيث ميكن
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التفكري على �سبيل املثال يف املرا�سالت املرتبطة بالعمل والقراءة من �أجل التوجيه وقراءة
.)VMBO( التعليمات بالن�سبة المتحانات التعليم الثانوي قبل املهني
تظهر الوا�صفة العامة «القراءة من �أجل احل�صول على املعلومات» ب�شكل �أكرث تواترا يف
 والوا�صفة املف�صلة لقراءة الن�صو�ص من �أجل املتعة التي تن�سجم مع الوا�صفة.االمتحانات
.العامة ب�صفة خا�صة ال تظهر �أبدا يف امتحانات الدولة
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تدري�س العربية بفرن�سا :الواقع ،الرهانات والآفاق
برونو لوفالوا
مفت�ش عام بوزارة الرتبية الوطنية ،رئي�س املجل�س الإداري ملعهد العامل العربي ،فرن�سا

 .1تقليد عريق
ارتبط تدري�س اللغة العربية والثقافة العربية بفرن�سا بتقليد �أ�صيل يعود �إىل القرن ال�ساد�س
ع�شر ،حيث عرفت �سنة � 1530إحداث كر�سي للغة العربية يف كوليج دي ليكتور روايو،
الذي �أ�س�سه فرن�سوا الأول ،لي�صبح يحمل ا�سم كوليج دو فران�س .وي�ستند هذا االهتمام
الذي مت �إيال�ؤه منذ تلك احلقبة ،وعلى �أعلى م�ستوى من احلياة ال�سيا�سية والثقافية الفرن�سية،
حل�ضارة توجد مبا وراء البحار ،على خلفية مده�شة تعود �إىل الع�صر الو�سيط الأعلى،
حيث جلب العامل العربي الإ�سالمي �إىل �أوروبا لي�س فقط التطورات العلمية والتقنية ،
بل النظريات الثقافية الكربى يف جماالت علوم الدين ،والفل�سفة ،والقانون .وقد �سمحت
هذه امل�ساهمات للح�ضارة الأوروبية بتوطني خمتلف �أنواع التقدم التي حققتها يف البداية
الهند وال�صني ،وكذا بالد ما بني النهرين ،وم�صر ،واليونان القدمية؛ والتي تتبعها وطورها
العرب.
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وتوا�صل هذا التقليد العريق والعظيم يف عهد النظام القدمي ،وخا�صة مع �إحداث
كولبري ملدر�سة ال�شباب للغات التي حتولت �إىل مدر�سة اللغات ال�شرقية احل ّية ،لت�صبح
حاليا حتمل ا�سم املعهد الوطني للغات واحل�ضارات ال�شرقية .وقد تخرج من اجلامعة
الفرن�سية علماء متخ�ضت �أعمالهم عن توجهات ومناهج يف جمال البحث �سمحت
بتجديد الدرا�سات العربية �سواء يف الغرب �أو يف العامل العربي الإ�سالمي نف�سه :حيث
قام الكبار القدامى مثل �سيلف�سرت دي �سا�سي (املتوفى �سنة  )1838وكاترمري (املتوفى
�سنة  ،)1857و�إرني�ست رينان (املتوفى �سنة  )1892وبعدهم لوي�س ما�سينيون وريجي�س
بال�شري ،وروبري برون�شفيك ،وهرني الو�ست ،وكلود كاهني ،وجورج فاجدا ،وجاك
بريك ،و�شارل بيال ،وجمال الدين بن ال�شيخ ،و�أندري ميكيل ،وحممد �أركون و�آخرون،
بتكوين العديد من امل�ستعربني الفرن�سيني ،وكذا الأجانب وخا�صة العرب منهم .وجتدر
الإ�شارة �إىل الإ�شعاع الدويل لأعمال جامعيينا يف جمال الدرا�سات العربية  .كما مت ر�صد
وم�ساءلة والتعليق على �أبحاث و�أعمال وتدري�س امل�ستعربني ،وكذا ال�ش�أن بالن�سبة للو�ضعية
القانونية للدرا�سات العربية و�أنواع التعليم.

 .2الو�ضع احلايل
ال تقت�صر الدرا�سات العربية يف فرن�سا على البحث العلمي والتدري�س اجلامعي .بل
عرفت امتدادا طبيعيا يف التعليم الثانوي ،وخ�صو�صا بعد �إحداث مباريات للتوظيف يف
الثانوي :التربيز يف العربية و�شهادة الكفاءة ،يف �سنة  ، 1906ثم �شهادة الأهلية للتعليم
الثانوي للعربية� ،سنة  ،1975ويف الأخري مباراة احل�صول على �شهادة الأ�ستاذية بالثانويات
املهنية للآداب العربية.
واليوم ،ي�ستفيد تعليم اللغة والثقافة العربيتني بفرن�سا من حتفيزات هامة .ويتعلق الأمر،
�أوال وقبل كل �شيء ،بتلبية احلاجيات املعرب عنها من طرف التالميذ والطلبة من �أ�صول عدة،
الذين يرغبون يف اكت�ساب املعرفة يف التخ�ص�صات املرتبطة بالعامل العربي ،والتي ترتاوح
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بني الأركيولوجيا ،والتاريخ القدمي ،و�آداب القرون الو�سطى ،وعلوم الدين الإ�سالمي
وبني املهن اجلديدة املنبثقة عن �صناعات اللغة والتي تت�ضمن على اخل�صو�ص الرتجمة
التجارية وال�صحفية والأدبية ،والن�شر ومهن التن�شيط االجتماعي والثقايف ،وال�صحافة،
وال�صناعة والتجارة ،ف�ضال عن التعليم والدبلوما�سية .فاللغة العربية ،ومنذ االزدهار الذي
�سمح لها بالتحول التدريجي �إىل لغة ع�صرية بعد �أفول الإمرباطورية العثمانية ،متكنت
من ا�ستعادة مكانتها كلغة كبرية ناقلة عاملية .وبغ�ض النظر عن احلاجة املا�سة لتلبية التطلع
امل�شروع للتالميذ والطلبة �إىل تعلم اللغة العربية حيث يعي�شون ،ف�إن عر�ض تعليم هذه
اللغة ي�ستجيب الآن حلاجيات حقيقية وملحة يف العامل غري العربي ،وخ�صو�صا يف فرن�سا،
وذلك لأن بلدنا يرتبط ارتباطا وثيقا بالعامل العربي ،من خالل عالقات عديدة وهامة على
امل�ستويات ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية والتجارية.
وتعود �إىل ال�سلطات العمومية م�س�ؤولية �أن توفر للجميع تعليما جيدا للعربية ،علمانيا
ومنفتحا ،وي�ستجيب للحاجيات امل�شرتكة للبالد برمتها .وي�شكل هذا العر�ض ،الذي يجب
�أن ي�ضع يف متناول عموم املتمدر�سني واجلامعيني كونية م�ضمون درا�سات العربية يف
تنوعها (اللغة ،الل�سانيات ،الأدب ،التاريخ ،احل�ضارة) و�أن ي�ستجيب بذلك لتقاليدنا ،برهان ًا
على الفائدة التي متثلها هذه الدرا�سات بالن�سبة ل�ضيوف منظومتنا الرتبوية.
وتعترب فرن�سا البلد الأوروبي الوحيد ،بل والبلد غري العربي الوحيد الذي مينح هذه
املكانة ،بقوة القانون ،للغة العربية يف كل م�ستويات التعليم املدر�سي (املدار�س االبتدائية،
الإعداديات والثانويات) واجلامعي ،على غرار باقي اللغات الأجنبية الكربى .وميكن
تقدمي اللغة العربية يف جل مباريات التوظيف باملدار�س العليا .وت�سمح �شهادة الأهلية
للتعليم الثانوي و�شهادة التربيز للرتبية الوطنية بتوظيفات مراقبة وتخ�ضع ل�شروط ذات
م�ستويات عالية.
يف االبتدائي ،يهم التعليم املبكر للغة العربية ،الذي انطلق �ش�أنه �ش�أن تعليم اللغات احلية
الأخرى ،منذ حوايل خم�س ع�شرة �سنة ،ويتواله �أ�ساتذة تابعون لوزارة الرتبية الوطنية
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حتت مراقبة مفت�شي الرتبية الوطنية ،عددا قليال جدا من املدار�س والتالميذ ،يف حني تهم
�أنواع تعليم العربية التي يقوم بها �أ�ساتذة برنامج تدري�س اللغات والثقافات الأ�صلية يف
�إطار االتفاقيات املربمة مع املغرب واجلزائر وتون�س حوايل  40.000تلميذا .و�سيتم
التطرق لهذه النقطة من طرف ال�سيدة ر .دوما يف مداخلتها.
ويف الثانوي ،تدر�س العربية يف حوايل  215م�ؤ�س�سة �إعدادية وثانوية ،وي�ستفيد من
ذلك زهاء  8000تلميذا ،من املدر�سة االبتدائية �إىل �أق�سام ما بعد الباكلوريا (الأق�سام
التح�ضريية للمدار�س العليا ،و�شهادة التقني العايل) ،وذلك كلغة �أجنبية �أوىل �أو ثانية
يف الإعدادي وكلغة ثالثة يف الثانوي ،يف حني ما زالت متثيليتها �ضعيفة يف الثانوي التقني
واملهني .ويتكون �أطر التدري�س من حوايل � 220أ�ستاذا ر�سميا مت توظيفهم بعد النجاح
يف مباراة (حا�صلون على التربيز �أو على �شهادة) .كما نتوفر على هيئة تفتي�ش مع ثالثة
مفت�شني تربويني جهويني ،يتواجدون كلهم معنا ،و�سيتدخلون �أمامكم ،ف�ضال عن مفت�ش
عام هو الذي يحدثكم حاليا.
وت�شمل املقررات الر�سمية للغات احلية تعليم العربية من التعليم الأويل �إىل ما بعد
الباكلوريا.
وجتدر الإ�شارة �إىل تواجد �شبكة امل�ؤ�س�سات التعليمية الفرن�سية بالعامل وخا�صة يف البلدان
العربية .حيث تقدم وكالة التعليم الفرن�سي باخلارج ،وجمموعة مدار�س ( OSUIالتابعة
للبعثة العلمانية الفرن�سية) يف املدار�س التابعة لها عدة كاملة لتدري�س العربية ،لفائدة عدد
كبري جدا من التالميذ .كما تتوفر ،على اخل�صو�ص ،على �شعب دولية فرن�سية –عربية،
يف �شراكة وثيقة مع ال�سلطات املغربية ،والتي تتوج باحل�صول على باكلوريا دولية .وت�ضع
ال�سلطات املغربية الأ�ساتذة رهن الإ�شارة يف �إطار اتفاقيات للتعاون .ويحظى هذا اجلهاز
بدعم مركز الدرا�سات العربية التابع مل�صلحة التعاون والعمل الثقايف الفرن�سي ،وت�شرف
عليه �أ�ستاذة مربزة يف العربية مع جمموعة �صغرية من الأ�ساتذة ،وثالثة مفت�شني مغاربة مت
و�ضعهم رهن الإ�شارة ،لتتبع تعليم اللغة العربية ومقررات التاريخ واجلغرافية ،وانتقاء
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وتكوين الأ�ساتذة ،و�إنتاج الدعامات البيداغوجية .وي�سعدين �أن �أحيي بحرارة هذا الفريق
املتواجد معنا على جودة العمل الذي يقوم به.
ومبوازاة مع ذلك ،توجد بفرن�سا �شعبتان دوليتان فرن�سية عربية (فرن�سية  -مغربية)
بثانويتني ،الأوىل بثانوية بلزاك بباري�س والثانية بالثانوية الدولية بغرونوبل.
وت�ضم اجلامعة عددا �أكرب ن�سبيا من العدد الذي يتواجد يف التعليم املدر�سي.
�شمل تدري�س العربية �سنة  ،2004-2003تاريخ �إجراء �آخر حتقيق من طرف م�صالح
الوزارة %3,5 ،من جمموع عدد امل�سجلني يف اللغات احلية ،خلف اللغة الإيطالية (،)%6
�أمام الرو�سية (  )%2,3واليابانية ( )%2,4وال�صينية ( ،)%2,5بعدد متزايد بلغ  3376طالبا،
ب  18م�ؤ�س�سة (جامعات واملعهد الوطني للغات واحل�ضارات ال�شرقية ).
يتواجد �أكرب عدد من امل�سجلني يف العربية بجهة باري�س� ،أي يف املعهد الوطني للغات
واحل�ضارات ال�شرقية (ب�أكرث من  15000طالب) ،وجامعات باري�س  ،8وباري�س 3وباري�س
4؛ تليها املراكز الكربى باجلهات :ليون (جامعة لوميري -ليون  2وجان موالن ليون
 ،3و�إيك�س/مار�سيليا (جامعة بروفان�س) ،وبوردو ( 3مونتني) ،وليل (�شارل دوغول)،
و�سرتا�سبورغ مار�ش بلو�ش) ،وتولوز لو مرياي .وتقدم هذه املراكز تكوينات يف كل
امل�ستويات وم�سارات درا�سية متكاملة (من م�ستوى املبتدئ �إىل الدكتوراة) .كما تتواجد
العربية يف املدار�س العليا للأ�ساتذة للآداب والعلوم الإن�سانية بباري�س�-أومل وليون.
وفتحت �شعب هامة للعربية يف نانت ،ورين  2وغرونوبل  .3وتدر�س اللغة العربية يف
كلريمون فريان  ،2ومونبوليي  ،3ونان�سي  2وباري�س  10نانتري ،ب�شكل ح�صري� ،ضمن
اللغات الأجنبية التطبيقية.
و�سيقدم ال�سيد غرايف عر�ضا �شامال متكامال عن الو�ضعية بالتعليم العايل.
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 .3ق�ضايا ديداكتيكية
عرف ديداكتيك تدري�س اللغة العربية يف ال�سلكني االبتدائي والثانوي تطورات هامة ال
ميكن التطرق �إليها بتف�صيل هنا .فقد تخلى العديد من الأ�شخا�ص عن متابعة درا�ساتهم يف
العربية لأن هذا الديداكتيك كان يو�صف ملدة طويلة ب�أنه متخلف .غري �أنه مل يعد كذلك
الآن ،على الرغم من �أنه ما زال بالإمكان ،ومن ال�ضروري ،بذل املزيد من اجلهد لتطويره.
حيث مت االنتقال ب�شكل �سريع من �أ�ساتذة مت تكوينهم يف مدار�س �شرقية بالغية ،ومن
بيداغوجية تقليدية متجاوزة �إىل هيئة تدري�س متمكنة من التطورات احلا�صلة يف جمال
ديداكتيك اللغات ،م�سايرة للتحوالت العميقة التي عرفها النظام التعليمي ،وت�ستعمل
بيداغوجية جمددة (مبا يف ذلك ا�ستعمال التكنولوجيات احلديثة) .فبعد �أن �شهد تعليم
العربية يف الثانوي تطورا �سريعا منذ �سنة  ،1975كان عليه بلورة ديداكتيك للعربية كلغة
�أجنبية ،ي�أخذ بعني االعتبار مكا�سب ديداكتيك اللغات الأجنبية احلايل الذي مت قبوله
وتقعيده منذ ب�ضع �سنوات من طرف املجل�س الأوروبي من خالل الإطار املرجعي
الأوروبي .و�سيتمحور تدخل ال�سيد م .نيرينوف حول هذه النقطة� .أما ال�سيدة طاردي،
ف�ستتطرق من جهتها� ،إىل بع�ض الإنتاجات الديداكتيكية التي متخ�ضت عن هذا التفكري
العميق.
ومع ذلك� ،س�أ�شري �إىل ثالث نقط رئي�سية متحور حولها التفكري بالأ�سا�س:
• يجب معاجلة النظام اخلطي يف خ�صو�صياته نف�سها مبا يجعله نظاما منا�سبا ب�شكل
وا�ضح ،اقت�صادي وفعال :نظام �صوتي �أ�سا�سا ،يقوم على احلروف ال�صامتة (مبا
فيها حروف العلة) حيث ميكن عدم كتابة ال�صائتات الق�صرية-الداخلية (ال�صرفية)
�أو اخلارجية (الرتكيبية) -لكونها قابلة للتنب�ؤ بها ،دون الإخالل باملعنى ،وهو حال
جميع الإنتاجات املعا�صرة ،مبا فيها الإنتاج ال�صحفي .وت�سمح العالقة الوثيقة القائمة
بني هذا النظام اخلطي واملنظومة اللغوية ،القائمة على مناذج ثابتة ،و�إذا ما مت ا�ستغالل
ذلك بال�شكل ال�صحيح ،بتعلم �سريع وم�ضمون �أكرث.
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• التمييز بني النحو التعليمي  -الوظيفي -والنحو الو�صفي  -ذي الهدف النظري؛
حيث يجب بذل جمهود خا�ص يف هذا الباب نظرا للوزن الهائل للتقليد
النحوي العربي .فقد قدم فقهاء اللغة ،والنحاة ،والبالغيون العرب خالل الفرتة
الكال�سيكية ،وخا�صة بعد املدر�سة ال�سف�سطائية� ،أكرب م�ساهمة تاريخية لعلوم اللغة.
وما زال و�صفهم ،وحتاليلهم ،ونظرياتهم اللغوية تثري �إعجاب ل�سانيي اليوم .كما
من ال�ضروري التمييز بني فكر ل�ساين ذي مدى نظري ،والأ�سلوب الديداكتيكي
املطبق على لغة حية �أجنبية.
• امل�شاكل احلرجة املرتبطة بالتغري الل�ساين ،يف لغة تتميز بحالة منوذجية لالزدواجية
الل�سانية ،بل والتعدد الل�ساين :حيث توجد من جهة لغة التوا�صل املكتوبة الناقلة� ،أي
لغة التوا�صل الر�سمية والإدارية والإعالمية والعلمية والتقنية والأدبية ،كما توجد،
من جهة �أخرى ،املنوعات اللغوية ال�شفهية اخلا�صة بالتوا�صل التلقائي (�أنظر على
اخل�صو�ص “التعدد اللغوي يف العربية” ج .دي�شي ،يف ن�شرة الدرا�سات ال�شرقية
 ،1994 ،XLVIاملعهد الفرن�سي للدرا�سات العربية بدم�شق ) .وتنم هذه الو�ضعية،
التي غالبا ما يتم و�صفها بالإعاقة �أو عالمة على عدم القدرة على التطور ب�شكل
طبيعي �أو عالمة على االنحطاط ،وعلى عك�س كل ما يقال ،عن لغة حية كبرية
وح�ضارية .بل ت�شكل هذه الو�ضعية ثراءها اال�ستثنائي .وجتمع املجموعة العلمية
الفرن�سية امل�ستعربة ،تقريبا ،على اعتبار هذه اللغة جمموعة معقدة ينت�شر داخلها
عدد كبري من املنوعات اللغوية الكتابية وال�شفهية ،ت�ستجيب لطيف وا�سع من
اال�ستعماالت االجتماعية من �أكرثها معرفة �إىل �أكرثها �شعبية ،وعلى كونها عرفت
تطورا تاريخيا ملدة طويلة فوق رقعة جغرافية ممتدة .وللمجتمعات العربية �شعور
حاد ب�أنهم ينتمون �إىل جمموعة لغوية موحدة رغم تنوعها .والواقع �أن التفاهم
املتبادل والتوا�صل ي�شتغالن داخلها بفعالية ملحوظة .وت�سود نف�س الو�ضعية داخل
اجلاليات العربية املهاجرة بفرن�سا و�أوروبا؛ حيث تقيم هذه الأخرية عالقات وثيقة
ببلدانها ولغتها الأ�صلية ،وخا�صة عن طريق اجلرائد واملحطات الإذاعية ،من بينها
راديو ال�شرق �أو  RMCالدولية التي تبث براجمها من باري�س ،ف�ضال عن العديد
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من القنوات التلفزية الف�ضائية ،منها حاليا فران�س � 24أو عرب �شبكة الأنرتنيت .وتهم
هذه الو�سائط الإعالمية خمتلف منوعات العربية ال�شفهية منها واملكتوبة ،يف العامل
العربي برمته ،مع ميل وا�ضح �إىل ا�ستعمال عربية “متو�سطة” .وت�ؤثر التطورات
التي تعرفها هذه املجتمعات يف الع�صر احلديث ،املتمثلة ،على اخل�صو�ص ،يف الن�سبة
العالية للتمدر�س ،وانت�شار و�سائل الإعالم ،وت�شكل التجمعات احل�ضرية الكربى،
يف ت�سريع حركة التجان�س اللغوي هذه.
• و�إذا كانت هذه االزدواجية الل�سانية جلية يف العربية ،ف�إنها لي�ست اللغة الوحيدة التي
تعرف ذلك .بل من املرجح �أن تكون هذه االزدواجية عامة يف كربيات اللغات عرب
العامل ،والتي تعرف ،يف ذات الآن اختالف بني املنوعة العالية� -أو املنوعة املعيار-
واملنوعات املنخف�ضة ،واال�سرت�سال اللغوي .ومثال اللغة اليونانية ،القدمية واحلديثة،
مفيد يف هذا الإطار .فالتمييز الذي نقيمه بني العربية الف�صحى من جهة ،والعربية
العامية (اللهجات) من جهة �أخرى ،وعلى الرغم من �أنه مالئم للتحليل ،ف�إنه ،كما
ر�أينا ،اختزايل ،وال ي�أخذ يف االعتبار اال�سرت�سال اللغوي .وال ميكن �أن يف�ضي هذا
التمييز ،ب�أي حال� ،إىل اعتبار �أن هذين القطبني ي�شكالن لغتني متميزتني وم�ستقلتني.
ف�أينما يتم ا�ستعمال هذه اللغة يتوىل الواقع اجلمع بني مكوناتها الأ�سا�سية ب�شكل
وثيق .وميكن ملفهوم العربية “املتو�سطة” �أن ي�أخذ يف احل�سبان الظواهر املتحركة
للتداخل املتبادل .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه الو�ضعية ،القدمية جدا ،تقوم على
نظام يتميز با�ستقرار داخلي كبري (من خا�صيات منظومة اللغات ال�سامية) ،كما
له قدرة كبرية على الت�أقلم .وي�سمح لعدد كبري من البلدان بالتوا�صل ب�شكل ف ّعال
�ضمن املنوعة التي ت�سمى العربية “املعيار” (الف�صحى) ،وال�سماح يف ذات الآن
الندفاع احلياة �أن يعرب عن نف�سه يف العدد الالمتناهي من املنوعات اللغوية ذات
اال�ستعمال اليومي واملحلي.
• يكمن االختيار الذي قامت به امل�ؤ�س�سة التعليمية ،وهو اختيار �صعب بالت�أكيد ولكنه
�أكرث خ�صوبة ومالءمة للواقع الل�ساين ،يف الأخذ بعني االعتبار ،بدون خماتلة،
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هذين القطبني اللغويني ،يف ارتباطاتهما الع�ضوية ،وبدون الت�ضحية ب�أي منهما.
وقد مت التعبري عن هذا بو�ضوح يف املقررات والتعليمات الر�سمية .وبذلك ،ت�صبح
العربية ،على هذا امل�ستوى ،يف قمة ديداكتيك اللغات بفرن�سا .وينعك�س هذا يف
مباريات التوظيف حيث يخ�ص�ص لها امتحان �شفهي .وت�شتمل مقررات �شهادة
الأهلية للتعليم الثانوي ،والتربيز ،بانتظام ،على �س�ؤال يتعلق مب�ؤلف باللهجة العامية
(م�سرح ،فيلم ،زجل.)..
• وتبني الأعمال حول الفرن�سية ،التي فتحت هذا احلقل منذ �س.ب بينفني�ست� ،أن
الفوارق بني منوعات اللغة ،وخا�صة بني �سنني الكتابي وال�شفوي ،فوارق �شا�سعة،
وت�سمح بالتفكري يف املو�ضوع من وجهة نظر �أ�شمل ،ومن تن�سيب هذه امل�س�ألة بالن�سبة
للعربية .ويُكن �أن ت�ستوحي العربية من احللول التي مت �إيجادها لهذا امل�شكل بالن�سبة
لتعليم اللغة الفرن�سية بفرن�سا ،وخا�صة باملدر�سة ،حيث يتم اكت�ساب اللغة .فقد
اعتمدنا ،على كل حال ،هذه احللول ونحاول تطبيقها ما �أمكن يف �أق�سام العربية.
ويكمن املبد�أ يف عدم �إقامة تعار�ض بني ال�سنني� ،أو�إق�صاء �أحدهما ،بل على العك�س
يف منح كل منهما املكانة التي يحتلها يف املجال الل�ساين الفعلي :فالكتابي ي�شتغل
ح�سب قواعده ،ونف�س ال�شيء بالن�سبة لل�شفهي .وتختلف م�ستويات ال�شفوي ح�سب
الأو�ضاع التوا�صلية ،من �أكرثها حميمية �إىل �أكرثها ر�سمية .ويكمن الرهان بالن�سبة
للعربية ،كما بالن�سبة للفرن�سية �أو �أي لغة �أخرى ،يف �أن يتعلم التالميذ كيف التعرف
على هذه املنوعات وامل�ستويات ،والتحكم فيها وا�ستعمالها عن دراية.

 . 4خال�صة
يبدو وا�ضحا �أن �آلية تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية ال ت�شتغل يف حقل بكر داخل املنظومة
املدر�سية الفرن�سية .بل ت�شكل خا�صية تبدو وا�ضحة ،عك�س الأو�ضاع والتجارب الأخرى
التي مت تناولها خالل هذا اللقاء من طرف �شركائنا الأوروبيني .ولتدري�س اللغة والثقافة
العربية تاريخ يف هذه املنظومة ،نفتخر به ،ويعود الف�ضل فيه �إىل الروابط التاريخية التي
تربطنا بهذا اجلزء من العامل والذي يعمل كل منا على �صيانتها وتطويرها.
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كما يبدو وا�ضحا �أن هذا التعليم لي�س ق�ضية “جالية” ،وال ميكن �أن يكون كذلك بتاتا؛
حيث يتوفر احلقل الفرن�سي هنا �أي�ضا عل ميزة خا�صة به� .إذ ال ميكن للمدر�سة الفرن�سية
�أن تتوجه �إىل هذه اجلالية �أو تلك ،كما �أنها ال تعرتف بالهويات الثقافية .بل على العك�س
من ذلك ،تنه�ض املدر�سة� ،أوال ،بوظيفة رئي�سية تتجلى يف “تفكيك” الهويات ،لتمنح لكل
واحد �إمكانيات التحرر من ارتباطاته ،ليبني اختياراته ب�شكل �أف�ضل .لغتها لغة املعارف،
الكونية بالتعريف ،التي متثل �أقوى دعامة ملواجهة العامل .لغة متطلبة� ،صارمة وطموحة،
ت�سمح وت�ضمن االنفتاح على الآخر ،كما �أنها اللغة امل�شرتكة .ويندرج تعليم اللغة والثقافة
العربية بفرن�سا يف �إطار هذا التقليد الإن�ساين اجلوهري .يكت�سب بعده اخلالق بعمق من
كونه يتوجه نحو اجلميع ولي�س يف ملك �أحد.
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تدري�س اللغة العربية يف فرن�سا:
بني االختيار امل�ؤ�س�ساتي والإحالة على الهوية
ميلود غرايف
�أ�ستاذ حما�ضر بجامعة تولوز  2ومدار�س �سان �سري كويط كيدان  ،فرن�سا

1

يعود تدري�س اللغة العربية يف فرن�سا �إىل ثالثة قرون خلت .لقد �أ�صبح يُ�شكل
تقليدا ومكت�سبات ت�ستحق الت�أكيد عليها  :يعود التربيز يف اللغة العربية �إىل �سنة 1906
و�إحداث مباراة �شهادة الأهلية للتعليم الثانوي �إىل �سنة  ، 1975كما مت تكوين عدة �أجيال
من امل�ستعربني  -الباحثني واملدر�سني  -يف الثانويات الكربى واجلامعات بفرن�سا .ومع
ذلك ورغم اجلهود املبذولة ،من لدن خمتلف املتدخلني يف هذا التعليم (مفت�شو الرتبية
الوطنية واملدر�سون والباحثون  -املدر�سون واجلمعية الفرن�سية للم�ستعربني) ،مل تنجح
هذه التقاليد بعد يف و�ضع تدري�س اللغة العربية على نف�س الطريق التي ت�سلكها اللغات
الأجنبية الأخرى يف البالد.
جتد هذه املفارقة تف�سريها ،بدون �شك ،يف كون اللغة العربية نادرا ما يتم اعتبارها
خارج اجلانب الديني والهوياتي الذي يُن�سب لها .ذلك �أن تدري�س اللغة العربية غالبا ما
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كان يُربر ،منذ �إحداثه يف الثانوية امللكية (كوليج روايال) يف القرن ال�سابع ع�شر بباري�س،
بق�ضايا دينية يف مرحلة �أوىل وبق�ضايا ا�ستعمارية يف املرحلة الثانية وبق�ضايا الهوية يف �أيامنا
هذه.
ح�سب هرني لوران ،الذي ي�شغل كر�سي التاريخ املعا�صر للعامل العربي بكوليج
دي فران�س�« ،شكلت امل�س�ألة الدينية نقطة انطالق الدرا�سات العربية يف �سياق اجلدل بني
الكاثوليك والربوت�ستان» .2ففي النزاع ،الذي كان يتعار�ض فيه الكاثوليك والربوت�ستان،
ان�صب اهتمامهم على اللغة العربية من �أجل فك �ألغاز الن�صو�ص الدينية للكنائ�س ال�شرقية
والعثور على احلجج ال�ضرورية التهام بع�ضهما البع�ض بالزندقة واملروق.
ر�أى النور ،يف القرن التا�سع ع�شر ،جيل �آخر من امل�ستعربني مت تكوينه لال�ستجابة حلاجيات
الإمرباطورية اال�ستعمارية باجلزائر .وكان على مكاتب العرب (بريو عرب ) بارتباط مع
غزو اجلزائر �أن تقوم ب�إحداث الوحدات الع�سكرية واملدنية (الإداريون اال�ستعماريون)
الذين يُلمون بالدارجة وثقافة اللغة العاملة (العربية الف�صحى) �أي�ضا .وبهذا ال�صدد ي�ؤكد
هرني لوران »:مع مرور الزمن� ،سيُ�صبح عدد من ه�ؤالء الإداريني اال�ستعماريني علماء
كبارا» .3ويذكر من بني الأ�سماء املنحدرة من هذا ال�سلك اال�ستعماري �أ�سماء �شارل بيال
وجاك بريك.
بعد املرحلة اال�ستعمارية ،وابتداء من ال�سبعينات ،تطور تدري�س اللغة العربية بفرن�سا
بارتباط مع م�س�ألة الهجرة .وكما يذكر بذلك برونو هالف (مفت�ش عام �شريف لوزارة
الرتبية الوطنية)»:كان يوجد بفرن�سا �ضغط اجتماعي ،قوي جدا و ُمنت�شر ،وهو �ضغط
حقيقي غري �أنه من ال�صعب تقديره ،تولد عن وجود العديد من التالميذ من �أ�صل عربي
يف الإعداديات والثانويات» .4و�سيعطي �إحداث �شهادة الأهلية يف �سنة  ،1975انطالقة ال
يُ�ستهان بها لهذا التعليم .غري �أن هذا «ال�ضغط االجتماعي» ،الذي تتزايد قوته يف �أيامنا
هذه ،يبقى دائما عر�ضة لت�أويل خاطئ ،كما �أن الأجوبة التي تقدمها الرتبية الوطنية غري
مالئمة للو�ضعية ،حيث يتم من جهة اختزال اللغة العربية يف بعدها املرتبط بالهوية  ،على
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الرغم من طلب التعلم ال�صادر عن الأطفال الفرن�سيني «الأ�صليني»؛ ومن جهة �أخرى
�أ�صبح فتح �أق�سام لتعليم اللغة العربية نادرا ،خوفا من �أن يكت�سي هذا التعليم طابعا مرتبطا
مبجموعة.
تمُ كِ ن الأرقام التي نتوفر عليها من الإملام ب�شكل �أف�ضل بهذه التناق�ضات .فعدد التالميذ؛
يف الإعداديات والثانويات بفرن�سا املرتوبولية �إىل غاية �سنة  2006والتي تتوفر على تعليم
يف الأق�سام؛ بلغ  5500من امل�سجلني .لكن املركز الوطني للتعليم عن بعد ( )CNEDي�ضم
يف نف�س التاريخ  1800من امل�سجلني� .إنهم تالميذ يتابعون درا�ستهم يف امل�ؤ�س�سات التي ال
تتوفر على تدري�س للغة العربية .ويُ�شكل ذلك دليال على وجود طلب قوي لكن العر�ض
يعرف ركودا .وعلينا �أن نعلم �أن فتح و�إغالق ق�سم لتدري�س اللغة العربية يف فرن�سا رهني،
�إىل حد كبري ،بقرار رئي�س امل�ؤ�س�سة.
�أمام و�ضعية من هذا القبيل ،ف�إن التعليم يف الإطار اجلمعوي ،هو الذي �سي�ستقطب عددا
كبريا من التالميذ اخلوا�ص املحرومني من درو�س اللغة العربية يف امل�ؤ�س�سات العمومية.
ففي �سنة  ،2003بلغ عدد التالميذ الذين يتعلمون اللغة العربية يف �إطار اجلمعيات ،التي
تختزل �أغلبها اللغة العربية يف بعدها الديني ،حوايل .6500
وكما ي�ؤكد ذلك عن حق ،تقرير اللجنة البيجامعية للدرا�سات العربية ،خالل
الذكرى املئوية للتربيز يف �سنة « :2006تعرب هذه الأرقام ،يف الواقع ،عن ا�ستقالة امل�صالح
العمومية».5
إدراج � -أو عدم �إدراج  -تعليم اللغة العربية داخل امل�ؤ�س�سة (امل�ؤ�س�سات
وبالفعل ،كان � ُ
املدر�سية واجلامعية) ،يف كثري من الأحيان ،نتيجة لرد فعل �سيا�سي �إزاء �أحداث تربط
فرن�سا بالعامل العربي .وي�ؤكد برونو لوفالوا ،مفت�ش عام لوزارة الرتبية الوطنية لتعليم
اللغة العربية؛ «اعتقدت ال�سلطات ،ملدة طويلة� ،أن الهجرة املغاربية �ستكون عابرة .وعندئذ
فتحت ال�سلطات �أق�ساما لتعليم اللغة العربية حتى ال يفقد ال�شباب ارتباطهم مع ثقافة �سيعاد
�إدماجهم فيها كليا ،يف يوم ما ،ح�سب اعتقاد ال�سلطات .لكن ال�سلطات العمومية �أدركت
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�أن الهجرة ،على العك�س من ذلك� ،ست�ستقر؛ ومت ق�صدا �إغالق الأق�سام با�سم م�ستلزمات
االندماج ،يف حني �أن الطلب مل ي�ضعف».6
قلما كانت التدابري الرامية �إىل تنمية هذا التعليم ت�ستهدف تلبية حاجيات علمية �صرفة،
تدابري يكون فيها اقرتاح و�إدراك تعلم اللغة العربية ،يف �إطار م�ؤ�س�ساتي ،باعتبارها لغة
دولية ولغة للثقافة ولغة مهنية .وبهذا ال�صدد ،نُ�سجل �أن �إحداث �شعبتني دوليتني للغة
العربية (يف باري�س وغرو نوبل) يندرج كليا يف �إطار هذا االختيار امل�ؤ�س�ساتي كما كان
ذلك موجودا يف م�ؤ�س�سات من امل�ستوى الرفيع :بوليتكنيك و�سان �سري واملدر�سة الوطنية
للإدارة واملدار�س العليا للأ�ساتذة ومدر�سة الدرا�سات العليا يف العلوم االجتماعية.
تُعترب الو�ضعية يف التعليم العايل �أقل �إثارة للقلق .حيث يتم تدري�س اللغة العربية يف
عدة جامعات فرن�سية (باري�س  3وباري�س  4واملعهد الوطني للغات والثقافات ال�شرقية
وليون و�إيك�س/مار�سيليا و�سرتا�سبورغ وتولوز  2وبوردو  3وليل  3ونان�سي ورين ونانت
ولوهافر ،الخ .)...وتتوفر جل هذه اجلامعات على �شعبة م�ستقلة للدرا�سات العربية؛ �شعبة
تقوم بتكوين الطلبة املبتدئني وغري املبتدئني من ال�سنة الأوىل �إىل م�ستوى املا�سرت� .أما يف
غريها ف�إ ن العربية حا�ضرة كاختيار �أو كلغة �أجنبية تطبيقية .وتُ�شكل جامعات باري�س  4وليون
 3و�إيك�س/مار�سيليا ثالثة مراكز حت�ضريية ملباراة �شهادة الأهلية للتعليم الثانوي والتربيز.
ال مندوحة لنا من الإقرار ب�أن وجود قطيعة بني التعليم الثانوي واجلامعي ،يف جمال
تعليم اللغة العربية� ،أمر مده�ش .فلئن كانت عدة جامعات م�ضطرة -لتكوين مبتدئني
حقيقيني ملواجهة الطلب -ف�إن مرد ذلك هو كون تعليم اللغة العربية لي�س حا�ضرا مبا
يكفي يف التعليم الثانوي.
نُ�سجل �أي�ضا �أن ت�صور تعليم اللغة العربية ،الذي يتم يف بع�ض اجلامعات ،يبقى �إىل حد
كبري مطبوعا بالإحالة �إىل الهوية� ،سواء يف نظر املُ�سريين �أويف �صفوف العديد من املدر�سني
على حد �سواء� .أ�سوق هنا واقعة تكت�سي داللة بهذا ال�صدد :خالل اجتماع مع رئا�سة
جامعة تولوز  ،2مخُ �ص�ص ل�شعبة اللغة العربية التي كنت �أديرها (بني  2004و،)2006
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عرب نائب رئي�س جمل�س الإدارة عن رغبته يف �أن ت�ضاعف جهودنا املبذولة يف جمال
تعليم اللغة العربية لأن جامعتنا ،ح�سبه« ،توجد يف حي �صعب» ،ولأنه علينا ،يف �إطار هذه
ال�شعبة،اال�ضطالع بدور «�أكرث �أهمية مما هو عليه الأمر بالن�سبة للغات الأخرى»� .ألي�ست
هذه �أي�ضا ر�ؤية اختزالية ،بل وحتى خاطئة للغة العربية؟ وهي ر�ؤية تُ�س ِن ُد �إيل كمدر�س
اللغة العربية ، ،مهمة حل امل�شاكل االجتماعية يف الأحياء ال�صعبة !
وقعت البلدان املغاربية الثالثة (اجلزائر واملغرب وتون�س) ،يف الثمانينات ،اتفاقية مع
فرن�سا لتعليم اللغة العربية يف �إطار تعليم اللغة والثقافة الأ�صليتني ( ،)ELCOوذلك للرد،
جزئيا ،على هذا الت�صور الإيديولوجي للغة العربية ولأ�سباب ترتبط دائما بالهوية .وهو رد
فعل يبقى مع ذلك رد فعل مرتبط باجلماعة .و�أمام تنامي تيارات الهجرة نحو فرن�سا ،منذ
نهاية ال�سبعينات ،اعتربت هذه البلدان الثالثة من ال�ضروري تلقني اللغة والثقافة العربيتني
لأبنائها املقيمني يف فرن�سا .ويف الأ�صل ،كان تعليم اللغة والثقافة الأ�صليتني ()ELCO
�إعدادا له�ؤالء الأطفال للعودة �إىل بلدهم الأ�صلي .وهي عودة مل تتم �أبدا .وهنا �أي�ضا،
تبقى املفارقة مثرية للحرية :ففرن�سا والبلدان املغاربية الثالثة ،مع وعيها ب�أن الأ�سر املهاجرة
لن تعود �أبدا �إىل بلدانها الأ�صلية ،ا�ستمرت مع ذلك يف الإبقاء على تعليم اللغة العربية
يف �إطار تعليم اللغة والثقافة الأ�صليتني .وح�سب تقرير ل  CIDEAيبلغ عدد التالميذ
الذين يتابعون درو�س اللغة العربية يف هذا الإطار حوايل  ،37.000منهم  22679بالن�سبة
للمغرب و 9528بالن�سبة للجزائر و 4172بالن�سبة لتون�س.
مل يبق �صاحلا على امل�ستوى الثقايف ،من بني الأهداف املتوخاة من نهج �سيا�سة تعليم
اللغة والثقافة العربيتني� ،سوى الهدف املتمثل يف الروابط الهوياتية والثقافية التي ترغب
البلدان الأ�صلية يف املحافظة عليها مع �أبنائها املهاجرين .لكن ،هل العربية الف�صحى كافية
للقيام بهذه املهمة؟ ما هي و�ضعية اللهجات واللغة الأمازيغية؟
يتعينّ على هذه الدرو�س ،لكي تكون مفيدة� ،أن ت�أخذ بعني االعتبار يف نف�س الوقت
التحوالت اجلديدة لواقع الهجرة وتنوع امل�شهد اللغوي يف املغرب الكبري ،وبالتايل العمل
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من �أجل �إجناز مهمة متوازنة تتمثل يف حت�سي�س الأطفال املنحدرين من الهجرة بثقافة بلدهم
الأ�صلي من دون �أن يتم اقتالعهم من ثقافة البلد الذي يعي�شون فيه .وبدون هذا� ،ستكون
النتائج كارثية.
فكما نتبينّ ذلك� ،إن تدري�س اللغة العربية يف فرن�سا ،خا�صة يف االبتدائي والثانوي
يُعك�س ،منذ مدة طويلة� ،صورة ف�شل �سيا�سة الهجرة .و�إن ت�صورا جديدا يتم تخلي�صه من
جميع الأفكار امل�سبقة التي تختزل اللغة العربية يف بعديها الديني والهوياتي ،لهو الت�صور
الوحيد الكفيل بتمكني تعليم اللغة العربية بفرن�سا ،من االزدهار والتطور �إىل جانب
اللغات الدولية الأخرى.
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تعليم اللغة العربية يف فرن�سا� :سبل نقلها
يحيى ال�شيخ
�أ�ستاذ مربز يف اللغة العربية� ،أكادميية باري�س ،فرن�سا

تقدمي
�أ�صبح نقل اللغة العربية يف فرن�سا تقليدا متجذرا يف تاريخ البلد .و�إذا كانت خالل مدة
طويلة جماال خم�ص�صا لوزارة الرتبية الوطنية ،ف�إن الأمر مل يعد كذلك اليوم .ذلك �أنها
تنفلت اليوم من مراقبة الدولة لأن العديد من املدار�س اجلمعوية تتطور خارج النظام
املدر�سي ،وتبلور بيداغوجياتها اخلا�صة وتقوم بو�ضع ت�صور كتبها املدر�سية التي يزداد
�أدا�ؤها �أكرث ف�أكرث .وهذه امل�ؤ�س�سات التي حتدَث يف كافة �أرجاء فرن�سا وت�صبح مبثابة الفاعلني
الأوائل لنقل اللغة العربية �إىل �صغار الفرن�سيني املنحدرين من الهجرة ت�ستحق منا مزيدا
من االهتمام� ،سيما و�أن املراجع التي تتطرق لها نادرة.
لكن ماذا تعني لفظة «نقل» عندما يتعلق الأمر بالعربية ،هذه اللغة «املهاجرة» ،التي متثل
�أقلية يف فرن�سا ويف �أوروبا ،والتي هي «�أكرث غرابة �إىل حد ما من اللغات الأخرى» ،ح�سب
تعبري مي�شيل وبونوا ديالند1؟ هل هي �إرث وجداين ينتقل �أبا عن جد؟ هل هي انعكا�س
لهاج�س يتعلق بالهوية؟ هل هي مو�ضة؟ �أم �أنها مناورة �إيديولوجية؟ وملاذا ال تتوقف هذه
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اللغة ،من جهة �أخرى ،عن احتالل ف�ضاءات جديدة؟ هل الأمر يتعلق مبلء فراغ �أم ب�سد
ثغرات ومظاهر نق�ص تتعلق بالكيفية التي مت نقلها بها حلد الآن؟
ميكن ت�صنيف الهيئات التي ت�سهر على نقل اللغة العربية يف فرن�سا ،ح�سب �أو�ضاعها
القانونية ومنط ت�سيريها وبيداغوجياتها وبراجمها ،يف خم�س فئات -1 :وزارة الرتبية الوطنية،
 -2اجلمعيات الدينية -3 ،اجلمعيات الثقافية (اجلماعية �أو الالئكية) -4 ،تعليم اللغة والثقافة
الأ�صلية -5 ،بنيات �أخرى ( ُدور البلديات ،2مراكز التكوين ،3مدار�س بيجماعية ،4الخ).
ي�صعب علينا ،نظرا لتعقيد امل�س�ألة �أن نعالج بكيفية �شاملة مو�ضوعا يتميز مبثل هذا
االت�ساع وال�صعوبة .ولذلك� ،سوف لن نتناول �سوى بكيفية �إجمالية خمتلف امل�شاكل،
خ�صو�صا الديداكتيكية والبيداغوجية ،املرتبطة بتعليم اللغة العربية يف هياكل النقل هذه.
ولتحقيق ذلك �سنتناول خم�س ق�ضايا:
 .Iتعليم اللغة العربية يف فرن�سا
� .IIأية لغة عربية ولأي جمهور
 .IIIامل�ؤ�س�سة املدر�سية وم�س�ألة �أعداد املدر�سني والتالميذ!
 .IVاللغة العربية يف �صيغتها اجلمعوية
 .Vاخلروج من امل�أزق

 .Iتعليم اللغة العربية يف فرن�سا
غالبا ما طرحت على نف�سي ،يف ما يتعلق بتعليم اللغة العربية يف فرن�سا ،وحتى قبل �أن
�أ�صبح مدر�سا لهذه اللغة يف �إطار وزارة الرتبية الوطنية ،هذا ال�س�ؤال الذي هو مع ذلك
�س�ؤال مبتذل  « :ب�أي تعليم يتعلق الأمر؟».
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اللغة العربية ،مو�ضوع التعلم ،هي القا�سم امل�شرتك بني كل الفاعلني املذكورين �أعاله.
لكن ،ب�أية عربية يتعلق الأمر؟ بالعربية الف�صحى �أم بالعربية الدارجة؟ بلغة التوا�صل� ،أم
بلغة التبحر يف املعرفة �أم بلغة الثقافة الدينية؟ بالعربية امل�شكولة �أم بالعربية غري امل�شكولة؟
و�أية �أدوات بيداغوجية و�أية برامج نقرتحها على املتعلمني؟
علمتنا التجربة يف جمال تعليم اللغة �أن توافقا ما ال يكون م�ستداما ،خ�صو�صا يف حالة
اللغة العربية ،بل و�أكرث من ذلك ،عندما تتعلق امل�س�ألة بتعليم اللغة العربية يف فرن�سا.
نعرف جيدا �أن هذه اللغة لي�ست هي فقط تلك املعت َمدة ر�سميا من طرف االثنني
وع�شرين بلدا يف اجلامعة العربية ،و�إذن التي تتنازعها االثنتى وع�شرون جن�سية التي ت�شكل
اجلالية العربية يف فرن�سا ،و�إمنا هي اللغة التي ت�شكل مرجع الهوية (اللغة/الدين) للعرب
املهاجرين ولأطفالهم الفرن�سيني املنحدرين من الهجرة .وهو �أمر يتطلب درو�سا متنوعة
يف مقارباتها البيداغوجية ويف براجمها.
تو�ضح الأ�صول اجلغرافية للناطقني بالعربية �أي�ضا ،بكيفية جزئية ،تعقيد هذا التعليم.
ذلك �أن النزعة الإقليمية والنزاعات يف العامل العربي وال�صراعات التاريخية بني امل�شرق
واملغرب ،وكذا النزاعات بني بلدان عربية متجاورة (اجلزائر/املغرب� ،سوريا/لبنان)،
غريت بكيفية مهمة و�ضع اللغة العربية ،من لغة «وحيدة» و«م�شرتكة» بني كل الناطقني
و«خمو�ص�صة».
بالعربية ،نحو لغة «متعددة»
َ
هل يتوجب علينا �أن نرى يف هذا التنوع ويف هذه املتناق�ضات بني خمتلف «�أ�صناف
تعليم اللغة العربية يف فرن�سا» ،ثراء حقيقيا �أم بوادر �أزمة؟

� .IIأية لغة عربية ولأي جمهور
هي �أول نقطة اختالف بني عدد من امل�ستعربني .ف�إذا كانت غالبيتهم يف فرن�سا تدافع
عن تعليم العربية الف�صحى ،ف�إن املدافعني عن العربية الدارجة لي�سوا قلة .ولي�ست احلجج
169

اللغات يف الهجرة

هي ما يعوز ه�ؤالء و�أولئك .ذلك �أن الأوائل يرون �أن العربية الف�صحى ال متكن فقط
من ت�شكيل قاعدة �صلبة للتوا�صل مع �أي م�ستعرب وفهم باقي اللهجات بنف�س املنا�سبة،
و�إمنا تتيح كذلك فهم كل الرتاث الثقايف العربي الذي ميثله �إرث �أدبي كبري .والآخرون
يعتربون ،على العك�س من ذلك� ،أن تعلم العربية الدارجة وحده يتيح التوا�صل فعليا لأن
الناطقني بالعربية ال يعربون �سوى بالعربية الدارجة .5واحلال �أنه ال توجد لهجة عربية
واحدة ،و�إمنا توجد بالأحرى فئات من اللغات :املغاربية وامل�صرية وال�سورية -الفل�سطينية-
تواجه فيه ،يف وقت معني ،مدر�سون باملعهد الوطني
اللبنانية .ويظل هذا احلوار الذي َ
للغات ال�شرقية ،يظل هام�شيا يف فرن�سا ،ويعود ذلك ل�سببني اثنني� :أوال لأن م�شكل العربية
الف�صحى يف مقابل العربية الدارجة ال يُط َرح بحدة داخل املجموعة الفرن�سية للم�ستعربني.
وثانيا ،لأن العربية الف�صحى ،كما هو ال�ش�أن يف البلدان العربية ،6هي التي تد َّر�س يف
امل�ؤ�س�سة املدر�سية الفرن�سية .ويف جامعات فرن�سا ،با�ستثناء املعهد الوطني للغات ال�شرقية،
لي�ست هناك ُ�ش َعب حقيقية تدر�س فيها اللهجات العربية .والراجح �أن التقليد اال�ست�شراقي
الفرن�سي ،تقليد هرني بّريي�س  Henri Pérèsو�شارل بِّيال  Charles Pellatوريجي�س
بال�شري  Régis Blachèreقد تفوق على الرواد الفرن�سيني يف جمال علم اللهجات العربية،
مار�سي  Marçaisوكوالن  Colinومري�سيي .Mercier
بخ�صو�ص هذه امل�س�ألة ،تتفق بالإجماع خمتلف الهيئات التي مت تعدادها �أعاله على
اختيار الف�صحى يف تعليم اللغة العربية بفرن�سا .و�إذا كان اختيار امل�ؤ�س�سة املدر�سية ،الالئكية
قد وقع على الف�صحى ،ملاذا يتم اختيار �شيء �آخر عندما تكون املدر�سة مدر�سة جمعوية
�أودينية �أو وبكل ب�ساطة مدر�سة جماعية حرة يف �أن تختار هذا ال�سجل اللغوي �أو ذاك؟

 .IIIامل�ؤ�س�سة املدر�سية وم�س�ألة �أعداد املدر�سني والتالميذ!
ي�ؤكد كل من يدافعون عن النهو�ض باللغة العربية يف فرن�سا على جتذر تعليم
هذه اللغة يف امل�شهد الثقايف الفرن�سي من خالل التذكري بوقائع تاريخية ال ميكن لأي كان
جتاهلها.7
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واليوم ،هناك �صفحة جديدة قيد الكتابة� :إلغاء �شهادة الأهلية البيداغوجية للتعليم
 Capesبالن�سبة للدخول املدر�سي  ،2011-2010والإغالق املربمج للأق�سام الدرا�سية للغة
العربية ،وتراجع عدد الأ�ساتذة ،واالنخفا�ض املتوا�صل يف عدد التالميذ ،الخ .و�إذا ما نحن
انتبهنا للأمر ،انطالقا من هذا الواقع ،ف�إننا �سندرك �أن تعليم اللغة العربية من طرف وزارة
الرتبية الوطنية ي�ستويف كافة ال�شروط ليُنعت يف امل�ستقبل القريب بكونه تعليما رمزيا! وهل
كان ب�إمكانه �أن يكون بخالف ذلك يف الوقت الذي يوجد يف فرن�سا �أقل من  200مدر�سا
للغة العربية لتغطية البلد ب�أ�سره 8والذي توجد فيه مقاطعات ال تد َّر�س فيها اللغة العربية
�إطالقا.
انخفا�ض �أعداد العاملني يف امل�ؤ�س�سة املدر�سية هو واقع ال ميكن �أن يجادل فيه �أحد.9
فما هي �أ�سباب ذلك؟ هل هي الظرفية الدولية� :صورة الإ�سالم والعرب يف العامل؟ هل
هو الو�ضع القانوين للعربية« ،لغة الأقليات والهجرة»؟ هل هو اهتمام التالميذ باللغات
الأخرى (الإ�سبانية ،الأملانية) املقرتحة يف املدر�سة العمومية؟ هل هي مناف�سة «تعليم اللغة
والثقافة الأ�صلية» ومدار�س اجلماعات من كل نوع التي تتميز بجاذبية �أكرب بالن�سبة
للجمهور املعني ،املنحدر �أ�سا�سا من الهجرة املغاربية؟
من املمكن دائما اعتبار �سبب �أو �أكرث م�س�ؤوال من بني الأ�سباب التي قمت بتعدادها منذ
هنيهة .لكن كل هذه الأ�سباب كانت موجودة دائما منذ �إحداث �شهادة الأهلية البيداغوجية
للتعليم ،من دون �أن مينع ذلك تعليم اللغة العربية من التجذر يف عدة �أكادمييات ،ليعود
القهقرى بعد ذلك بكيفية مهمة منذ .2004-2003
�أعتقد �أن انخفا�ض �أعداد املدر�سني والتالميذ الذي ي َّربر به �إغالق الأق�سام الدرا�سية
يعود� ،أوال وقبل كل �شيء �إىل تدبري تعليم اللغات الأجنبية يف امل�ؤ�س�سات العمومية
(الإعداديات والثانويات) .فالعربية ،التي نادرا ما تُقرتَح على التالميذ ،ال تخ�ضع حتى
لتو�صيات العمداء واملفت�شية الأكادميية الذين يوافقون ،مع ذلك على هذا التعليم لي�صبح
من اخت�صا�ص ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات وامل�ست�شارين البيداغوجيني يف التوجيه.10
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ت�ساهم كيفية توجيه التالميذ ،هي �أي�ضا ،يف االنخفا�ض املمنهج لأعداد املدر�سني
والتالميذ .وبخ�صو�ص املناف�سة اجلمعوية التي يطرحها البع�ض ،11ف�إنه لي�س من امل�ؤكد �أن
«اللغة العربية ا�ستُبعدت من الأق�سام الدرا�سية» ،ح�سب ما ورد على ل�سان بريجيت بِّريوكا
(،12) Brigitte Peruccaلأنها تد َّر�س يف �أماكن �أخرى .وينبغي ،على العك�س من ذلك،
النظر �إىل هذه املدار�س اجلمعوية ،يف احلالة الراهنة للأ�شياء ،مبثابة �إثراء باعتبار �أن وجودها
كان دائما مفيدا لتقوية تعليم اللغة العربية يف امل�ؤ�س�سة املدر�سية� .أفال ي�أتي العديد من
تالمذتنا امل�ستعربني ،ب�إعدادية اجلمهورية وثانويتها ،من مراكز تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية
ومن املدار�س اجلمعوية؟
ن�شاطر حجج �أولئك الذين يطلبون من الدولة االهتمام باللغة العربية يف امل�ؤ�س�سة
املدر�سية حتى ال ينفلت منها هذا التعليم متاما يف البلد .وهي وجهة نظر اجلمعية الفرن�سية
للم�ستعربني و�أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الذين يدافعون عن هذه الق�ضية.13

.IVالعربية يف �صيغتها اجلمعوية
اجلمعيات التي يتعلق بها الأمر يف هذه الفقرة ،على نحو ما مت حتديده �أعاله ،هي تلك
التي توفر تعليم اللغة العربية للكبار �أو للأطفال .فهي �إذن اجلمعيات الدينية والثقافية،
لكنها �أي�ضا تلك التي مت �إن�شا�ؤها يف الأحياء �أو امللحقة بالبلديات .و�أغلب هذه الهيئات التي
�أ�سميها «مدار�س جمعوية» تعمل ح�سب قانون  .1901ويُ�ستثنى من جمموع هذه الهيئات
مراكز «تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية» التي لها و�ضع قانوين خا�ص ومراكز التكوين
وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية التي ت�سعى �إىل االعرتاف بها.14
اعتبارا لعدم التوفر على معلومات بخ�صو�ص املدار�س اجلمعوية ،ف�إن الأ�سئلة الأوىل
تتعلق بعددها وت�سيريها وم�ستخدميها من املُدر�سني (الأ�صل والتكوين) وجمهورها
(الأعداد والفئات العمرية) ومقارباتها البيداغوجية وبراجمها وكتبها املدر�سية .ومبا �أن
مواقع الإنرتنيت غري موجودة �أو غري حم َّينة والن�شرات ال�سنوية الإ�سالمية 15واجلرائد
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الر�سمية ال تُظهر دائما ن�شاط اجلمعية ،ف�إنها لي�ست من �ش�أنها تقدمي �أجوبة على ت�سا�ؤالتنا.
ولذلك� ،سنحجم عن اخلو�ض يف معركة الأرقام املتعلقة بعدد التالميذ املتمدر�سني يف تلك
املدار�س اجلمعوية16 300.000 ،200.000 ،100.000 :؟ ومهما كانت درجة م�صداقية هذه
الأرقام ،ف�إنها �أرقام بالغة الداللة .بل وميكن �أن تكون �صحيحة ،علما ب�أن �ست مدار�س
جمعوية فقط يف باري�س و�ضواحيها تقدم درو�سا يف اللغة العربية ل  14.000تلميذا (�أي
�ضعف عدد التالميذ الذين يتلقون درو�سا يف اللغة العربية يف م�ؤ�س�سات وزارة الرتبية
الوطنية) :امل�ستقبل يف الكورنوف  2000( )93( Courneuve Laتلميذا) ،النجاح ب�أَ�سنيري
 Asnièresوالإح�سان بفال� -أرجونتوي ( )95( Argenteuil’d-Valحوايل  1000تلميذ
لكل واحدة منهما) ،الأمل بفيرتي� -سور� -سني  ،)94( Vitry-sur-Seineو»املدر�سة»
بباري�س ( 4000لكل واحدة منهما) واملعهد الأوروبي للعلوم الإن�سانية ب�سان دوين Saint-
 2000( )93( Denisتلميذا) .ومن امل�ؤكد ،بغ�ض النظر عن كل هذه الأرقام� ،أن املدار�س
اجلمعوية عديدة ،وب�أنها تتكاثر منذ �سنة  1994ب�سرعة كبرية لأن الطلب املتعلق بتعليم
اللغة العربية يزداد حجما �أكرث ف�أكرث ،مثله مثل ال�سعي �إىل ت�أكيد الهوية يف فرتات الأزمات
ال�سيا�سية واالجتماعية.

 .1ال�صحوة اجلمعوية
مدر�سة النجاح للغة العربية ب  ،)92( Asnièresبني �سنتي 1988

عندما كنت �أ�سيرِّ
و ،1996كان عدد اجلمعيات التي تعطي درو�سا يف اللغة العربية بباري�س و�ضواحيها
حمدودا للغاية .بل وكانت ت�ستقبل عددا من التالميذ �أقل بكثري من مراكز تعليم اللغة
والثقافة الأ�صلية .17وخارج هذا اجلهاز ،كانت الف�ضاءات الدينية (امل�ساجد) 18وبع�ض
وداديات العمال املغاربيني هي التي تتكفل مبفردها تقريبا بهذا التعليم ،متَّبعة حرفيا تقريبا
مناهج التعلم املعمول بها يف البلدان الأ�صلية (املغرب ،اجلزائر ،تون�س) .وكان هذا التعليم
الذي يعطى �أيام الأربعاء وال�سبت والأحد يَقرتح درو�سا لال�ستئنا�س باللغة العربية وبع�ض
املفاهيم الأولية للديانة الإ�سالمية .وفيما بعد� ،ستطبع �سنوات  ،2000ب�سبب وقوع �أحداث
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غري م�سبوقة على ال�صعيد الدويل (حرب اخلليج الأوىل والثانية) بداية عهد جديد بالن�سبة
للتعليم اجلمعوي للغة العربية يف املرتوبول ،مع تو�سيعه لي�شمل جمموع تراب البلد.
ويف فرن�سا� ،ساهمت عدة �أحداث وقعت منذ نهاية الت�سعينات يف االنطواء على الهوية،
انطواء جلي مبا فيه الكفاية بني �صفوف الأطفال املنحدرين من الهجرة .ومن بني تلك
الأحداث الأخرية ،ن�شري �إىل م�س�ألة احلجاب (كروي  ،)1989 ،Creilواملوجة العارمة
من االحتجاجات التي وقعت على �إثر ن�شر «�آيات �شيطانية ل�سلمان ر�شدي» (باري�س،
من�شورات  ،)1989 ،Bourgeois Christianوقانون با�سكوا .19)1993( Pasqua
«ا�ستفادت» تلك ا َحلمية املتعلقة بالهوية ،ذلك الظم�أ �إىل الثقافة الأ�صلية الذي مل يكن
ي�سعى �سوى �إىل �إ�شفاء الغليل باال�ستقاء من ينابيعه الثقافية (اللغة والإميان) الأكرث عمقا،
من ثالث م�ساهمات مهمة:
 )1قدوم عدد من املثقفني املغاربيني واملعار�ضني ال�سيا�سيني ،جزائريني وتون�سيني ،منذ
�سنة � 1991إىل فرن�سا ،وهم الذين �أ�صبحوا ،يف قدر كبري ،امل�ؤ�س�سني للمعاهد واملدار�س
اجلمعوية لتعليم اللغة العربية الأكرث �شهرة.20
 )2تغري النظرة �إىل اجلالية الإ�سالمية -العربية يف �أعقاب اعتداءات � 11شتنرب
التي كانت تُ�ست�شعر مبثابة حتقري وبع�ض اخلطابات الوا�ضحة مبا فيه الكفاية �ضد الهجرة
املغاربية� ،أمور �ساهمت كلها يف تقوية االنطواء على الهوية لدى العرب و�أمثالهم ،يف
الوقت الذي كان من املفرت�ض �أن يخدموا بالأحرى ق�ضية احلوارات الداعية �إىل االندماج.

2001

 )3املكانة املتنامية للهجرة وللإ�سالم يف و�سائل الإعالم منذ ق�ضية �سلمان ر�شدي وحرب
اخلليج و� 11شتنرب ،والكاريكاتورات الدامناركية منذ زمن قريب.
فيما يخ�ص الن�شر املتخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون «الإ�سالمية -العربية» ،مر وقت مل تكن فيه
�سوى من�شورات ال�سندباد لبيري برنار  Bernard Pierreالتي كانت تقدِّم للقارئ الناطق
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بالفرن�سية �أعماال مرتجمة �إىل اللغة الفرن�سية .وقد ولت تلك احلقبة لأن كل دور الن�شر
الفرن�سية الكبرية ( )Gallimard, Robert Laffont, Seuil, Grasset, Actes Sudتن�شر
عن الإ�سالم والهجرة والعامل العربي ،قدميه وحديثه.
من اجلانب الإ�سالمي ،مت �إحداث مكتبات ودور للن�شر ،وتطورت يف كافة �أرجاء
فرن�سا .ففي الدائرة  11بباري�س وحدها يبلغ تعدادها حوايل ثالثنيُ ،
تن�شر �أغلبها كذلك
�أدبا جماعيا وكتبا مدر�سية.
تلك �إذن هي عوامل ال�صحوة اجلمعوية العربية التي يتم ا�ست�شعارها يف فرن�سا منذ بداية
هذا العقد .وقد ر�أت النور تلك ال�صحوة يف نف�س الوقت الذي ت�أ�س�س فيه معهد العامل
العربي الذي ال ميكن �إنكار م�ساهمته ،لأنه �ساهم على نطاق وا�سع ،هو �أي�ضا ،يف النهو�ض
بالثقافة وباللغة العربية يف فرن�سا.

 .2املدار�س اجلمعوية
مل يعد تعليم اللغة العربية اليوم يف فرن�سا متمركزا ،كما كان عليه احلال يف ال�سابق،
بني �أيدي اجلمعيات الدينية (امل�ساجد والكتاتيب القر�آنية املرتبطة بها) ،ويف بع�ض املراكز
الثقافية (�سوريا ،م�صر ،اجلزائر) ،واملدار�س العربية الأجنبية لباري�س (العراق ،ليبيا ،العربية
ال�سعودية) ،و�إمنا امتد على نطاق وا�سع �إىل عدة مئات من اجلمعيات الثقافية (قانون
 ،)1901التي �أ�صبحت تتوفر �أكرث ف�أكرث على ا�ستقالل ذاتي ،وحتررت من الو�صاية القائمة
تقليديا بني املهاجرين من �أ�صل مغاربي وبلدانهم الأ�صلية.
زرنا منذ �سنة  2002حوايل خم�سني معهدا ومدر�سة جمعوية و�أقمنا عالقات مع
م�س�ؤويل وم�سريي عدد منها بهدف حت�ضري درا�سة �شاملة عن هذا العامل الذي ن�شاركه
بع�ض الأن�شطة امل�شرتكة والذي ال نعرفه مبا فيه الكفاية.21
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وانطالقا من نف�س املنظور ،يقوم فريق من الباحثني امل�ستقلني حاليا ب�إجناز نف�س العمل.
ويتعلق الأمر ب «املر�صد الأوروبي لتعليم اللغة العربية» (املر�صد) 22الذي بد�أ ،منذ �إحداثه
�سنة  ،2007يف تكوين الأ�ساتذة للجمعيات ،يف كافة �أرجاء �أوروبا ،ويف �إح�صاء مدار�س
اللغة العربية يف فرن�سا.
اليوم ،نحن على معرفة مب�ساجد فرن�سا بكيفية �أف�ضل .23لكن تعوزنا الوثائق التي تحُ �صي
املدار�س اجلمعوية املتخ�ص�صة يف تعليم اللغة العربية فقط .ذلك �أن الف�ضاءات العقائدية،
التي هي �أوال وقبل كل �شيء �أماكن للعبادة ،ال تتحدث يف غالب الأحيان عن �أن�شطتها
التعليمية .و�أحيانا ،تلج�أ املعاهد �إىل هذه البنيات ،كما هي حالة م�سجد باري�س (الدائرة
اخلام�سة) الذي ي�ضم معهد الغزايل املكلف بتكوين الأئمة وبتعليم اللغة العربية.24
يرتكز �أكرب قدر من هذه املدار�س اجلمعوية ،ح�سب بحثنا ،يف باري�س و�ضواحيها
ويف كربيات املدن مثل مر�سيليا وليون وليل وتولوز و�سرتا�سبورغ .وقد د�أبت بع�ضها على
�إقامة �أروقة يف التجمع ال�سنوي للجمعيات الإ�سالمية ببورجي .)93( Bourget
�إذا كانت كل مدار�س اللغة العربية تت�شابه من حيث ت�سيريها اجلمعوي و�أوقات الدرو�س
التي تعطيها (الأربعاء ،ال�سبت ،الأحد) ،والدرو�س امل�سائية بالن�سبة للمعاهد العليا «الل�سان»
( )94و« املعهد الأوروبي للعلوم الإن�سانية» ( ،)93و ُمدر�سيها الذين هم من �أ�صل عربي،
ومغاربي على وجه اخل�صو�ص ،25ومن حيث براجمها وكيفية عملها التي ت�سري باجتاه
معاك�س للمقاربات البيداغوجية التي تو�صي بها وزارة الرتبية الوطنية ،ف�إن ذلك ال مينع
من وجود اختالف كبري بينها جميعا :جودة التعليم .ذلك �أن بع�ض املدار�س تبذل جهدا
هائال لتح�سني م�ستواها ،و�أخرى مازالت تبحث عن الفعالية التي تت�أخر ب�سبب عدم التوفر
على الو�سائل.
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 .3اجلمهور واملدر�سون
اجلمهور الذي يرتاد هذه املدار�س اجلمعوية هو جمهور ينحدر �أ�سا�سا من الهجرة
املغاربية .وجند فيه كذلك �أطفاال �أفارقة يدينون بالإ�سالم و�أتراكا وبع�ض العرب من ال�شرق
(لبنان� ،سوريا ،م�صر) و�صغارا باك�ستانيني ا�ست�أن�سوا �سلفا بالألفبائية العربية ،خ�صو�صا
منهم �أولئك الذين تعلموا املبادئ الأوىل للأوردو .ويتم توزيع التالميذ يف الأق�سام
الدرا�سية ،خالفا للمعاهد العليا لتعليم اللغة العربية ،ح�سب الفئة العمرية ،ونادرا ما يتم
توزيعهم ح�سب امل�ستوى .ولهذا ال�سبب ت�شري الكتب املدر�سية امله َّي�أة للجمعيات �إىل ال�سن
على غالف الكتاب.26
وخالفا ملراكز تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية ،27يتم قبول كافة التالميذ الذين يطلبون
ذلك يف املدار�س اجلمعوية لتعليم اللغة العربية ،مهما كان جن�سهم و�أ�صلهم.
�أما بخ�صو�ص الالئكية ،فهو م�شكل ال يُطرح يف هذه اجلمعيات .حيث حتافظ �أغلبها
على التقليد املغاربي يف جمال التعليم� ،أي درو�س يف اللغة العربية ملدة �ساعة ون�صف
(النحو ،ال�صرف ،التعبري والفهم ال�شفوي والكتابي) ودرو�س يف الرتبية الإ�سالمية ملدة
ن�صف �ساعة (املبادئ الأوىل للديانة الإ�سالمية وحفظ بع�ض ال�سور) .ويكتفي بع�ضها
الآخر بالعمل بكتاب مدر�سي يتناول اللغة �أوال ،وهي ت�ستعني �أحيانا بتو�ضيحات دينية.
وحتذِ ف بع�ض املدار�س النادرة اجلزء الديني وال تدر�س �سوى اللغة العربية .وهي حالة
جمعية ابن ر�شد مبدينة ْد ُروه  Dreuxالتي يوجد من بني تالميذها عدد من الأطفال
املنحدرين من زواج خمتلط.
ت�شتغل املعاهد التي تقوم �أ�سا�سا ب�أمناط من التكوين ملدة خم�س �سنوات بعد البكالوريا
باللغة العربية ،لكنها ت�شتغل �أي�ضا يف جمال العلوم الدينية ،مثل املعهد الأوروبي للعلوم
الإن�سانية ،وفق برنامج �أكرث كثافة م�ستوحى من جامعات �أجنبية بالقاهرة والعربية ال�سعودية
والزيتونة بتون�س.
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ووعيا من بع�ض الأ�شخا�ص من بني م�س�ؤويل مدار�س اللغة العربية بفوائد التعاون
الثقايف بني املغاربيني ،ف�إنهم تخلوا طواعية عن انتماءاتهم اجلغرافية �أو ال�سيا�سية �أو املذهبية
ليقوموا جميعا ب�إعداد برامج م�شرتكة.

 .4الكتب املدر�سية
	�إذا كان تعليم اللغة العربية داخل امل�ؤ�س�سة املدر�سية قد �سار دائما وفق برامج
حمددة بدقة ،ف�إنه مل يتوفر مع ذلك �أبدا على كتب مدر�سية مربجمة .وقد حاول بع�ض
الزمالء ملء هذا الفراغ جزئيا باقرتاحهم على مدر�سي اللغة العربية جمموعة من الن�صو�ص
مثل حالة املجلة البيداغوجية « TextArabن�صو�ص عربية» (� ،)1990-1999أومناهج يف
اللغة مثل  « Du Golfe à l’Océanمن اخلليج �إىل املحيط» ( ،)1993و»بالعربي الف�صيح»
( ،)1999و»مع ُمنرية» (معهد العامل العربي ،عدة طبعات) ،و»املنهج» ( ،)2004و»ك ُّلو متام»
( ،)2005 ،Delagraveو»م�سالك» (معهد العامل العربي ،)2005 ،و»بدر الدين وجميلة»
ومن�شورات �أخرى للمركز اجلهوي للتوثيق البيداغوجي (.)CRDP
يُ�ستعمل الكتاب املدر�سي للعربية الع�صرية ( ،L’Asiathèqueعدة طبعات) مل�ؤلِّفه
لوك-ويلِّي دوفيل�س  Luc-Willy Deheuvelsكذلك يف امل�ؤ�س�سات املدر�سية بالرغم من
�أنه ُو�ضع جلمهور الكبار .واحلال �أنه �إذا كان كتاب «مع منرية» ،الذي ا�ستعمل �أوال يف معهد
العامل العربي قد لقي جناحا كبريا بالإعدادية والثانوية ،ف�إن �أغلب �أ�ساتذة اللغة العربية
يختارون احلوامل البيداغوجية التي يعتربونها مفيدة بالن�سبة لطلبتهم ،باللجوء يف غالب
الأحيان �إىل ن�صو�ص واقعية مقتطفة من ال�صحافة �أو من الأدب العربي احلديث.
يف ما يتعلق باملدار�س اجلمعوية لتعليم اللغة العربية ،توجد م�س�ألة الربامج والكتب
املدر�سية واالختيارات البيداغوجية على طريف نقي�ض مع ما يتم عادة داخل مدار�س
وزارة الرتبية الوطنية .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن الوثائق املكتوبة املقرتحة على التالميذ ،يف
الإعدادية كما يف الثانوية ،لي�ست م�شكولة� .أما التعليم اجلمعوي فهو يفر�ض� ،سواء يف
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مدار�س الأطفال �أو يف املعاهد� ،أن تكون كل الوثائق م�شكولة تي�سريا للقراءة .حيث يرى
القيمون عليه �أن �إ�ضافة عالمة ال�شكل ال تثقل الن�ص يف �شيء.
وبنف�س الكيفية ،تختلف كذلك املقاربات البيداغوجية وكذا املوا�ضيع التي يتم تناولها
يف التعليم اجلمعوي اختالفا كبريا عن مقاربات وموا�ضيع مدار�س وزارة الرتبية الوطنية.
ويكفي �أن يقوم املرء بتحليل الكتب املدر�سية للطرفني حتى يقف على ذلك.
بخ�صو�ص الكتب املدر�سية امل�ستعملة يف املدار�س اجلمعوية ،ميكن احلديث عن فئتني:
 -1الكتب املدر�سية امل�ستوردة من اخلارج ،والكتب املدر�سية التي تو�ضع يف فرن�سا ويف
�أوروبا.

�أ .الكتب املدر�سية امل�ستوردة
قبل �سنة  ،2000قلة هي املدار�س التي كان لها برنامج تعليمي ،و�إذن مل تكن
هناك كتب مدر�سية .و�أوفرها حظا كانت ت�ستعمل املناهج املعمول بها يف البلدان الأ�صلية.
وتلك هي �أي�ضا حالة مراكز تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية التي مازالت تعاين الأمرين حتى
�أيامنا هذه لتتميز عن الكتلة بتوفرها على كتاب مدر�سي حقيقي .28وترجع املدار�س
العربية الباري�سية للعراق وليبيا (التي �أغلقت خالل مدة معينة) واململكة العربية ال�سعودية،
امل�شهورة بجودة تعليمها� ،إىل الربامج املدر�سية لوزاراتها يف الرتبية والتعليم التي تغطي
كافة �أ�سالك التعليم ،من الرو�ض �إىل البكالوريا .وكانت كل جمعية �أو مدر�سة ترجع �إىل
بلد �أجنبي .حيث كان يتم احلديث عندئذ عن مدر�سة عراقية و�أخرى ليبية ،و�سعودية
ومغربية وجزائرية وتون�سية ،الخ .وكانت كل واحدة منها ت�ستعني بالكتب املدر�سية
امل�ستعملة يف البلدان الأ�صلية .فمدر�سة حممد اخلام�س ب�أ�سنيري كانت ت�ستعمل الكتب
املدر�سية املغربية ،29التي ما زالت تباع يف املكتبات اجلماعية؛ وكانت بع�ض اجلمعيات
اجلزائرية ت�شتغل على الكتب املدر�سية املجلوبة من اجلزائر والتي وزعتها قن�صليات هذا
البلد بني  1992و.1996
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ظهرت الكتب املدر�سية ال�سعودية والإماراتية ،التي وزعت باملجان يف �أول معر�ض
للكتاب يف معهد العامل العربي ،30خالل فرتة معينة يف مدار�س باري�س و�ضواحيها،
خ�صو�صا يف �أ�سنيري ،من دون �أن جتد مع ذلك النجاح املن�شود لدى املدر�سني ،وكان
جناحها �أقل بني �صفوف �صغار الفرن�سيني املنحدرين من الهجرة املغاربية .وقد كانت تلك
الكتب املدر�سية تعاين بالفعل من عدة عيوب :حجم �ضخم ،م�ضمون منفر و�ساذج،
وثائق عفا عنها الزمن ،وفرة مبالغ فيها يف القواعد النحوية ،والكل م�صحوب بتعليمات
جد معقدة.

ب .الكتب املدر�سية التي تو�ضع يف فرن�سا ويف �أوروبا
ما ي�شهد على عافية تعليم اللغة العربية يف املدار�س اجلمعوية ،عالوة على الأعداد
املده�شة ،هو بدون �شك وفرة الكتب املدر�سية وتنوعها وجودة الن�شر وعدد الن�سخ التي
يتم �سحبها (�أزيد من  150.000ن�سخة بالن�سبة لبع�ضها ،ح�سب �أ�صحاب املطابع) .وقد
و�صل بع�ضها ،كتب «الأمل» �إىل طبعتها الثامنة �سنة  .2009و�أعيد طبع بع�ضها الآخر
عدة مرات ومت توزيعها يف �أوربا وكندا .وهذا الفوران حديث العهد .فهو يعود �إىل �سنة
 ،2000لأنه قبل هذا التاريخ مل تكن هناك حقيقة �سوى قلة من الكتب املدر�سية اجلمعوية
املو�ضوعة يف فرن�سا للأطفال املنحدرين من الهجرة ،ومن الهجرة املغاربية على وجه
اخل�صو�ص .والكتاب املدر�سي الوحيد الذي كان مو�ضع �أكرب طلب والذي كان يوزع
على �أو�سع نطاق هو كتاب حفيظ جويرو املتكون من �أربعة م�ستويات حتمل عنوان «�أتعلم
العربية» ،وقد مت طبعها لأول مرة �سنة  1999بفيلوبران  Villeurbanneمن طرف املركز
الثقايف «الرحمة» ،ثم �أعيد طبعها �سنة  2003مبدينة ليون (من�شورات L’Univers du
 .)savoirوقام نف�س امل�ؤلف بن�شر جمموعة من الكتب مزدوجة اللغة يف الرتبية الإ�سالمية
لدى نف�س النا�شر (ليون .)2003 ،وال ت�ستعمل املدار�س الالئكية عموما �سوى الكتب
الأربعة املتعلقة باللغة.
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يف نف�س ال�سنة ( ،)1999قام حبيب عفا�س ،وهو دكتور يف علوم الرتبية ،بت�صميم
جمموعة من الكتب املدر�سية لتعلم اللغة العربية ،وهي جمموعة جد متكاملة تتكون من
عدة �سل�سالت حتمل هي �أي�ضا عنوان «�أتعلم العربية» ( 3م�ستويات)3-1 :؛ «�أحب العربية
و�أتعلمها» ( 5م�ستويات)4-8 :؛ «اللغة العربية لل�صغار» ( 4م�ستويات� ،)4-1 :إ�ضافة �إىل
كتب �أخرى يف الكتابة القومية والإمالء .ويتكون كل كتاب مدر�سي من كتابني (كتاب
التلميذ وكتاب التمارين) ومن ُقر�ص مدمج  .CDوعند ن�شر هذه الكتب املدر�سية لأول
مرة من طرف ( Jeunesse sans frontièresباري�س  ،)1999مت طبعها يف �إ�سبانيا و�أعيد
ن�شرها لآخر مرة �سنة  2008بالإجنليزية والأملانية كذلك.
�سل�سلة الكتب املدر�سية «الأمل» التي ال تقل �أهمية عن ال�سابقة و�ضعتها مدر�سة الأمل،
�إحدى كربيات امل�ؤ�س�سات اجلمعوية لتعليم اللغة العربية يف فرن�سا (فيرتي� -سور� -سني
 )Vitry-sur-Seineهي الأكرث انت�شارا يف املرتوبول ويف �أوروبا ،بنف�س ال�صفة التي طبعت
كتب حبيب عفا�س .ون�شري على �سبيل الإخبار �إىل �أن الكتاب املدر�سي اخلا�ص بامل�ستوى
 1و�صل �إىل طبعته الثامنة ( .)2009ويتم ن�شر �سل�سلة «الأمل» ،املتكونة من كتابني بالن�سبة
لكل م�ستوى (كتاب القراءة والتعبري وكتاب التمارين) ومن ُقر�ص مدمج  ،CDيف باري�س
من قبل من�شورات غرناطة وت�ستفيد من دعم املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة
(الإ�سي�سكو) التي يوجد مقرها بالرباط.
و�ضع معهد التكوين «امل�ستقبل» ( )93كتبه املدر�سية اخلا�صة لتالميذه البالغ عددهم 2000

والذين هم يف تزايد م�ستمر .ويتعلق الأمر باثنى ع�شر كتابا مدر�سيا من حترير �سو�سن �صدْ يف
(من�شورات  l’Institutابتداء من �سنة  ،)2002مديرة للمدر�سة �إىل جانب �شخ�ص �آخر،
والكتب مو�ضوعة ل�ستة م�ستويات :كتاب للغة و�آخر للرتبية الدينية .وتكمل الكتب جمموعة
من الأنا�شيد والت�سجيالت .وقد كون املعهد جوقة كورال و�أنتج �أ�شرطته ال�سمعية اخلا�صة.
جند بال�سوق كذلك الكتب املدر�سية املغربية ،خ�صو�صا كتاب �أحمد بوكماخ (� 1إىل )3
الذي ا�ستعمل يف مدار�س البلد بعد مرور فرتة وجيزة على اال�ستقالل .وجند كذلك كتب
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القراءة اجلديدة للوزارة املغربية للرتبية والتعليم وال�سل�سلة التي حتمل عنوان «لغتي العربية»
(دار الثقافة ،الدار البي�ضاء ،بدون تاريخ).

 .Vاخلروج من امل�أزق
ال �ضرورة للتذكري ب�أن اللغة العربية توجد اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى يف و�ضع ه�ش
ب�سبب ال�صورة التي تكونت عن الناطقني بها ،هنا يف �أوروبا ويف مناطق �أخرى من العامل.
�إذا مل تتدخل ال�سلطات العمومية يف الوقت املنا�سب لإنعا�ش هذه اللغة التي تخبو اليوم
يف امل�ؤ�س�سة املدر�سية ،ف�إنه �سي�أتي اليوم الذي يتم فيه التخلي عنها ،فتبقى يف دائرة اخلوا�ص
وتختفي من املدر�سة العمومية.
و�إذا كانت عدة �أ�صوات تتعاىل اليوم دفاعا عن اللغة العربية ،31مع التذكري بوعود
ال�سيد ك�سافيي داركو حول النهو�ض بتعليمها ،يف اجلل�سة الأخرية (� 09أكتوبر ،32)2008
فلأن الأمر يكت�سي طابع اال�ستعجال .لذلك يجب اخلروج من امل�أزق باالنكباب فعليا على
امل�س�ألة ق�صد �إيجاد احللول الأكرث مالءمة لو�ضعية الأزمة هذه .وقد قمنا ،داخل اجلمعية
الفرن�سية للم�ستعربني بتحرير ع�شرة اقرتاحات وجهناها �إىل ال�سيد الوزير .ونحن نعتقد
متاما ب�أنها ما زالت حتتفظ براهنيتها.33
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هوام�ش
Falip Michèle et Deslandes Benoît  َفليب مي�شيل وبونوا ديالند.1
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 لكن ال ميكن �إال، درو�سا يف اللغة العربية، مثل بلدية باري�س، تقرتح بع�ض البلديات يف برامج تعليمها للغات احلية.2
.للقاطنني يف املقاطعات الع�شرين الباري�سية اال�ستفادة منها
 واملراكز التي ال تك ِّون �إال. توجد العديد من مراكز التكوين يف فرن�سا التي تقرتح �أي�ضا اللغة العربية على املتدربني.3
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بالعربية نادرة .وتلك هي حالة معهد الل�سان بكرميلني بي�سيرت (Kremlin Bicêtre (94

ويعطي درو�سا يف �إطار الئيكي.

الذي له و�ضع مقاولة

 .4نق�صد هنا مدر�ستني جمعويتني الئكيتني قمنا بت�أ�سي�سهما ،يتم فيهما تعلم اللغة العربية والغة العربية« Parler en :
» Paix و« . «Apprenons ensemble
 .5انظر �أبحاث ال�سيدة دومنيك غوبي  Dominique Caubetحول العربية املغاربية

1- « Vitalité de l’arabe maghrébin et création artistique en France » in Langues et cité; numéro
consacré à l’arabe en France, Publications de la Délégation générale à la langue Française et
aux langues de France, octobre 2009, no 15, pp. 4-5 ; « L’arabe maghrébin à l’Inalco : enseignement et recherches », ibid., p. 9.

 .6خالفا للناطقني بالعربية يف بلدان عربية �أخرى ،يلج�أ امل�صريون �إىل الدارجة �أكرث مما يلج�أون �إىل العربية الف�صحى ،يف
املحا�ضرات التي تلقى باجلامعات كما يف التلفزيون ،وحتى يف الربامج الأدبية .ويف بلدان �أخرى ،خ�صو�صا يف بلدان املغرب
الكبري ،يتم بالأحرى تف�ضيل العربية الف�صحى يف احلرم اجلامعي ويف و�سائل الإعالم .ويتعلق الأمر بتقليد تدعمه د�ساتري
هذه الدول احل�سا�سة دائما مل�س�ألة التما�سك الوطني .ويف املعركة من �أجل اال�ستقالل كذلك ،كان الوطنيون املغاربيون،
الذين ت�شبع �أغلبهم بالأفكار الإ�صالحية القادمة من ال�شرق ،يدافعون �ضمن �أ�شياء �أخرى عن عروبة و�إ�سالم الأمة العربية.
انظر :علي مراد

Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940, Paris-La Haye Mouton, 1967 ; Aussi :
« Islâh, Réforme, réformisme », E.I (N.E), vol. 4, pp. 146-179.

 .7انظر دانيال ريغ Daniel Reig
& Homo orientaliste (La langue arabe en France depuis le XIXe siècle), Paris, Maisonneuve
.Larose, 1995

 .8يتعلق هذا الرقم فقط ب�أ�ساتذة اللغة العربية الذين مت تعيينهم يف الإعداديات والثانويات.
 .9انظر ،فيما يتعلق باحلالة الراهنة للغة العربية يف امل�ؤ�س�سة العمومية :لوفالوا برونو

Levallois Bruno

« L’enseignement de l’arabe dans l’Institution scolaire française », in Langues et cité, op. cit. pp. 6-7.

بغو�سنفيل ( Goussainville (95التي ُرف�ضت فيها اال�ستثناءات التي
 .10هي حالة �إعدادية روب�س ّْبيري َّ Robespierre
منحتها املفت�شية الأكادميية للتالميذ الذين طلبوها لاللتحاق بهذه امل�ؤ�س�سة لأن العربية تدر�س فيها .ويف ما يتعلق بامل�شاكل
املرتبطة بدور امل�ست�شارين البيداغوجيني يف التوجيه ،انظر :بنتامينا نا�س

Maghrébinologie générale et systématique (Citoyen de troisième classe), Paris/Beyrouth, éd.
al-Bouraq, 2004, pp 174-195.

 .11انظر ديهوفيل�س ،ل -و  Deheuvels, L.-Wودي�شي ،ج . Dichy, J
« La masse manquante : l’offre du service public et les enjeux de l’enseignement de l’arabe
en France aujourd’hui (rapport du CIDEA), in Le centenaire de l’agrégation d’arabe, op. cit.
pp. 87-99.

 .12انظر:

« L’arabe chassée des classes », in Le Journal Le Monde du 09 septembre 2009

 .13يتعلق الأمر بال�سادة جاك لوجندر  Jacques Legendreودنيال غولدبريغ  Daniel Goldbergويانيك بوادان Yannick
Bodinو�إيفان رونار .Yvan Renarانظر �أ�سئلتهم على موقع اجلمعية الفرن�سية للم�ستعربني الإلكرتوينhttp://afda.123.fr.:
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 .14ن�شري هنا �إىل الإعداديات الإ�سالمية اخلا�صة خارج العقد التي تعمل من �أجل احل�صول على الو�ضع القانوين مل�ؤ�س�سات
تعاقدية .وهي اليوم حالة الإعدادية الإ�سالمية لفرتي� -سور� -سني .)94( Vitry-sur-Seine
 .15عموما ،الن�شرات ال�سنوية املعنية هي عبارة عن من�شورات �إ�شهارية يتزامن و�صولها مع امللتقيات ال�سنوية للجمعيات امل�سلمة بفرن�سا يف
معر�ض بورجي  .)93( Bourgetوقد مت طبع �أول ن�شرة �سنوية من هذا النوع �سنة .2000

 .16ح�سب تقديرات وزارة الداخلية« :يف �سنة  ،2003تابع حوايل  65.000من الأطفال يف �سن التمدر�س درو�سا يف
اللغة العربية يف القطاع اجلمعوي» .انظر:
ديهوفيل�س ،ل -و  Deheuvels, L.-Wودي�شي ،ج  ،«  La masse manquante … » . Dichy, Jمرجع �سبق ذكره
 .17على �سبيل املثال ،يف ال�سنة الدرا�سية  ،1992-93كان هناك  55.000تلميذ مغاربي يتابعون درو�س اللغة العربية يف
�إطار مراكز تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية 32.000 :مغربي 15.500 ،جزائري و 8.000تون�سي؛ انظر

Affes Habib, « Langue et intégration des jeunes d’origine maghrébine », in Éducation plurielle
Euro-Arabe (De la réflexion à l’action), Actes des deux colloques internationaux organisés
par l’AFAFE à l’UNESCO en 1998 et au Palais de l’Europe en 1999, Paris, éd. Jeunesse sans
frontières, pp. 41-56.

 .18ب�صفة عامة ،كانت كل امل�ساجد التي ت�ستقبل �أزيد من  500م�ؤمن تتوفر على مكان كاف القرتاح درو�س يف اللغة
العربية .وكان ينظر �إىل تعليم اللغة ،بالن�سبة لبع�ضها ،مبثابة واجب ديني .وبالفعل ف�إن كافة كتب ال�سرية تت�ضمن ف�صال
يتعلق بف�ضائل التعلم والعلم .انظر

Bokhârî, Les Traditions islamiques, trad. Houdas O. et Marçais W., Paris, éd. Maisonneuve,
.1977 (1è éd. I. N. Leroux, 1903), chap. « De la science », t. I, pp. 33-65

 .19هو القانون رقم  93 -1927ال�صادر يف  24غ�شت  ،1991امل�سمى ب «قانون با�سكوا» وهو قانون يجعل الدخول
�إىل فرن�سا والإقامة بها �أكرث �صرامة ،مقارنة بقانون  .1986وخالل تلك احلقبة ،مت طرد �شبان مغاربيني منحدرين من
الهجرة نحو بلدانهم الأ�صلية.
 .20عندما يتعلق الأمر باللغة العربية ف�إن املعاهد العليا ال تعني �أنها «خم�ص�صة ح�صريا للحا�صلني على �شهادة البكالوريا».
ذلك �أنها تقرتح ،على العك�س من ذلك ،يف �أغلب احلاالت ،تعليما خم�ص�صا ملن هم �أ�صغر منهم �سنا ،بل وحتى للأطفال
ال�صغار.
 .21هذه الدرا�سة هي دائما قيد الإجناز وميكن �أن تن�شر الحقا.
 .22يتعلق الأمر بجمعية (قانون  1يوليوز  )1901تتمثل �أهدافها يف 1- :درا�سة املعلومات ذات ال�صلة بواقع وم�ستقبل
اللغة العربية يف �أوروبا 2- .امل�ساهمة يف االزدهار العلمي والبيداغوجي للغة العربية 3- .التعريف ب�أف�ضل املناهج
البيداغوجية يف جمال تعليم اللغات الأجنبية بهدف تطبيقها على تعليم اللغة العربية 4- .التح�ضري لإحداث معهد لتكوين
الأطر املتخ�ص�صة يف تعليم اللغة العربية ،باعتبارها لغة �أجنبية .الخ( .مقتطب من القانون الأ�سا�سي للجمعية).
 .23انظر كذلك الن�شرات ال�سنوية ومن بينها:

Annuaire des mosquées, Paris, éd. Association La Boussole, 2000 (1ère éd.) ; L’Annuaire
musulman, Paris, éd. Orientica, 2008.
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 .24انظر برنامج املعهد .الوثائق متوفرة بعني املكان.
 .25هناك مدار�س جمعوية لتعليم اللغة العربية ،لبنانية و�سورية وم�صرية ت�شغل �أ�ساتذة �شرقيني .ونادرة هي املدار�س
اجلماعية التي تطلب مدر�سني من �أ�صول خمتلفة.
 .26تلك هي حالة «مدر�ستي �أنا» � 4-5سنوات ،باري�س ،Hatier International ،يونيو .2007
 .27كل تعليم للغة والثقافة الأ�صلية حمدَث على �إثر التوقيع على اتفاقيات ثنائية بني فرن�سا والبلد املعني هو تعليم موجه
فقط ،كما يدل على ذلك ا�سمه� ،إىل �أطفال جالية الدولة املوقعة .وهذا الإجراء هو واحد من �أكرث الأ�شياء �إثارة ملعار�ضة
�آباء التالميذ ،يف جهاز تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية.
 .28قيل لنا �إن مراكز تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية املغربية �ستتوفر ابتداء من الدخول املدر�سي  2010-2011على كتب
مدر�سية.
� .29سيتم ذكر هذه الكتب يف نهاية الف�صل.
 .30كان املعر�ض الأول للكتاب العربي الذي �أقيم بعد فرتة وجيزة من ت�أ�سي�س معهد العامل العربي �أهم الأحداث الثقافية
لهذه امل�ؤ�س�سة .و�إنه لأمر م�ؤ�سف �أن يتم التخلي عن هذا التقليد ب�صفة نهائية.
 .31هم �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الذين ذكرناهم �آنفا ومثقفون و�صحفيون .و�آخر مقال يدافع عن اللغة العربية هو مقال
فريونيك �سودي الذي يحمل عنوان «Sarkozy a oublié son discours sur l’enseignement de la
�« »langue arabeساركوزي ن�سي خطابه عن تعليم اللغة العربية» انظر جريدة  Libérationبتاريخ  20يوليوز .2010
 .32انظر املوقع الإلكرتوين للجمعية الفرن�سية للم�ستعربني � .Afdaسبق و�أن ذكرناها �آنفا.
 .33نف�س امل�صدر.
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تعليم اللغة العربية يف املدار�س اخلا�صة ب�ضواحي
باري�س :معاينة واقرتاحات
عمر املرابط

رئي�س «�شبكة مغرب التنمية» ،باري�س ،فرن�سا

مقدمة
ت�شكل الرابطة اللغوية �أقوى رابطة ين�سجها النا�س فيما بينهم يف املدينة ،لكونها ت�ؤ�س�س
الإح�سا�س باالنتماء �إىل جماعة ما.
ت�شهد فرن�سا منذ حوايل ع�شر �سنوات ولعا مل ي�سبق له مثيل للجالية املغربية بتعلم اللغة
العربية .ذلك �أن هذه الأخرية ت�شكل ،وال ريب ،مكونا �أ�سا�سيا لهويتنا املغربية .وقد ر�أت
النور عدة جمعيات تتمثل مهمتها الرئي�سية يف التكفل بجزء من هذا التعليم.
هذه الوثيقة هي ح�صيلة �سل�سلة اجتماعات عمل نظمتها جمعية املغرب للتنمية حول
هذا املو�ضوع .ويتمثل الهدف من ذلك يف تبني وجهة نظر اجلمعية حول املعاينة احلالية
وخمتلف املقرتحات التي يجب �إعمالها للرفع من م�ستوى تعليم اللغة العربية يف فرن�سا.
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حمفزات تعلم اللغة العربية
�أدى ارتفاع الطلبات داخل جمعيات تعليم اللغة العربية مبجموعة الدرا�سة �إىل القيام
بعمل حتليلي لل�سياق الراهن.
ومتخ�ض عن ذلك �إبراز النقط التالية:
• تعترب اجلالية املغربية يف فرن�سا اللغة العربية مبثابة مكون �أ�سا�سي للهوية الوطنية
• ت�شكل اللغة العربية �أداة ال غنى عنها لتعميق املعارف الدينية
• تعترب اللغة العربية مبثابة لغة للأعمال التجارية ،خا�صة مع بروز بلدان اخلليج
• اللغة العربية هي �أي�ضا قناة للتوا�صل
• اللغة العربية هي لغة ح�ضارة كربى

الإكراهات البيداغوجية لتعلم اللغة العربية
تتميز املعاينة الراهنة ب�إكراهات بيداغوجية نقدمها كما يلي:
 .1تكوين املدر�سني
ظل تكوين املدر�سني ،با�ستثناء جتربة حديثة لتكوين مدر�سي اللغة العربية ،غائبا خالل
مدة طويلة عن احلقل البيداغوجي يف فرن�سا.
وقد قمنا مبعاينة ما يلي:
يجب �أن تتوفر اجلمعيات املهتمة بتعليم اللغة العربية على بنية قادرة على القيام
بالتكوين الأويل وامل�ستمر للمدر�سني .ومن �ش�أن بنية من هذا القبيل �أن متكن من �ضمان
ا�ستمرارية جودة التعليم.
 .2تنوع امل�سارات اجلامعية ملدر�سي اللغة العربية
ميكن �أن ي�شكل تنوع امل�سارات اجلامعية ملدر�سي اللغة العربية عامال معيقا يف غياب
تكوين وثيق ال�صلة باملو�ضوع
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 .3تعدد م�ستويات التالميذ
يظل تعليم اللغة العربية حمدودا يف �إطار غري نظامي مطبوع بعدم ان�سجام (ال�سن،
امل�ستوى )...،التالميذ داخل نف�س الف�صل الدرا�سي .وبدون هذا االن�سجام ،ي�ستحيل حتديد
بيداغوجيا مثالية قادرة على �ضمان جودة التعليم املل َّقن.
 .4االفتقار �إىل �إطار بيداغوجي كفء قادر على القيام بتكوين
ميداين و�ضمان ا�ستمرارية التكوين.
ال ميكن للجمعيات التي تقوم بتعليم اللغة العربية �أن ت�ضمن التتبع البيداغوجي
للمدر�سني.
 .5عدم وجود �أداة بيداغوجية مرجعية :الكتاب املدر�سي
تقرتح عدة مراكز لتكوين مدر�سي اللغة العربية برامج خمتلفة ومتنوعة .واليوم،
تكت�سي الأداة البيداغوجية (الكتاب املدر�سي) طابع الأولوية.
 .6الطلب املتنامي للجالية املغربية من �أجل تعلم اللغة العربية.
�أمام هذا ال�شغف بتعلم اللغة العربية ،يُطرح �س�ؤاالن:
�أ  -هل اجلمعيات قادرة على القيام بتعليم اللغة العربية �أم �أن املدار�س اخلا�صة
�ستتجاوزها؟
ب  -ما هي الآليات التي ينبغي و�ضعها لتلبية الطلب احلايل؟
 .7الإكراهات الإدارية
�أ -عدم جتان�س كبري يف الأو�ضاع القانونية للمدر�سني
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ب -تعدد املحاورين (وزارة الرتبية الوطنية ،م�ؤ�س�سة احل�سن الثاين ،ال�سفارات
والقن�صليات.)...
مقرتحات جمعية املغرب للتنمية
لقد مكنت خمتلف النقط املعرو�ضة �أعاله من تقدمي املقرتحات التالية:
	�إحداث بنية للإر�شاد والدعم التقني:
انبثقت فكرة �إحداث بنية من خالل الربط بني خمتلف حاجيات الفاعلني يف تعليم
اللغة العربية بالإكراهات التي يعملون فيها .ويتمثل دور هذه البنية يف متكني املجل�س من املوارد
الب�شرية ودعائم التكوين ومن الو�سائل التقنية والأدوات البيداغوجية التي ال غنى عنها.
وتعك�س فكرة �إحداث مثل هذه البنية انتظارات الفاعلني يف جمال تعليم اللغة
العربية:
• اختيار الأداة البيداغوجية (الكتاب املدر�سي) بالقيا�س �إىل �سياق بلد اال�ستقبال (غري
ناطق بالعربية)
• �إحداث تكوين خا�ص للمدر�سني
• توحيد الربامج �أمام تعدد الربامج املقرتحة
• جودة تعليم اللغة العربية �أمام تعدد �أ�صحاب الطلب
• حت�سني م�سل�سل ت�شغيل املدر�سني
• تعيني م�س�ؤولني بيداغوجيني لتتبع جودة التعليم امللقن
• حت�سني و�ضعية املدر�سني وظروف عملهم
• م�ستقبل املدر�سني املمار�سني يف املدار�س والإعداديات بفرن�سا (لهذا ال�سبب ،يجب
مراجعة بنود العقد املوقع بني بلدان املغرب الكبري وفرن�سا)
يجب متكني هذه البنية من الو�سائل املادية ومن الو�ضع القانوين الإداري الذي
ميكنها من �أن تكون فاعال �إجرائيا.
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تكوين وت�أهيل املتدخلني يف جمال تعليم اللغة العربية ق�صد مواكبتهم يف م�سل�سل
التكيف مع ال�سياق املحلي (الإملام ب�شكل جيد بلغة بلد اال�ستقبال وثقافته) .ويف هذا
الإطار ،يجب ا�ستثمار املهارة والتجربة اللتني راكمهما املتدخلون يف امليدان.
و�ضع نظام اتفاقية ثالثية الأطراف ،حيث تختار م�ؤ�س�سة احل�سن الثاين على هذا النحو
اجلمعيات التي �ستقوم بدور الو�ساطة مع اجلمعيات العاملة يف جمال التعليم .ويتمثل
دور ه�ؤالء الو�سطاء يف ال�سهر على احرتام دفرت التحمالت الذي حددته امل�ؤ�س�سة.
تنظيم �أ�سفار لفائدة التالميذ لتعلم اللغة باملغرب.
ت�شجيع املبادالت الثقافية واحل�ضارية.
تنظيم برنامج على �شكل مباراة تتعلق بالإملام باللغة العربية ب�شكل جيد ،وذلك
ب�شراكة مع قناة التلفزة املغربية.
�إعادة تعيني مدر�سني عاملني يف �إطار برنامج «تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية» لدى هذه
اجلمعيات الو�سيطة �أو و�ضعهم رهن �إ�شارتها.
حت�سني و�ضعية املدر�سني املغاربة بفرن�سا املمار�سني يف �إطار االتفاقية املغربية الفرن�سية.
�إذ يجب مراجعة هذه الأخرية ل�ضمان ظروف عمل �أف�ضل ول�ضمان النتائج التي ميكن
قيا�سها ميدانيا.
التفكري يف ميثاق م�شرتك جديد:
• يعطي الأولوية لت�شغيل مدر�سني من بني �أبناء املهاجرين حملة ال�شهادات
امل�ؤهلني.
• ين�ص كذلك على وجوب �إدماج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية يف فريق
بيداغوجي حملي وي�ؤكد على مفهوم تفاعل الثقافات.
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�إحداث مندوبية عامة يف الرباط لتدري�س اللغة العربية باخلارج تقوم ب�إعداد ال�سيا�سة
اللغوية للحكومة بتن�سيق مع الوزارات الأخرى.
ت�سوية الو�ضعية الإدارية واملالية للمعلمني العاملني باخلارج لتحفيزهم على القيام
مبهمتهم يف ظروف جيدة (تعيني حماور وحيد).
�إحداث مركز لتعليم اللغة العربية داخل املراكز الثقافية املغربية (املدر�سة املغربية).
يجب �أن يحدث بلدنا بعثات مغربية يف بلدان اال�ستقبال ،على غرار البعثات الفرن�سية
باملغرب.
�إعادة هيكلة نفقات الدولة يف جمال تعليم اللغة العربية.
االعرتاف بدور اجلمعيات (من بينها امل�ساجد) العاملة يف امليدان والتي حتقق نتائج ال
تناق�ش ومنحها و�سائل ب�شرية ومالية (�إحلاق معلمني� ،إعانات ،تكوين.)...
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التنظيم واملمار�سات البيداغوجية لتعليم اللغة والثقافة الأ�صلية
«�إلكو» بفرن�سا ،ح�صيلة املالحظات وتفكري ديداكتيكي
ر�شيدة دوما
مفت�شة تابعة للأكادميية ،مفت�شة بيداغوجية جهوية ،فرن�سا
عنا�صر التحليل املقدمة يف هذا الن�ص هي ثمرة لزيارات ميدانية ولزيارات
الف�صول الدرا�سية عند القيام بعمليات التفتي�ش امل�شرتكة يف الف�صول الدرا�سية لتعليم اللغة
والثقافة الأ�صلية املغربية .وقد مت القيام بعمل الر�صد هذا يف مقاطعات بو�ش دي رون
( )Bouches du Rhôneوفوكليز  Vaucluseوالغارون ال ُع ْل ِوي ()Haute-Garonne
وطارن .Tarn
يتعلق الأمر باالنطالق من وجهة نظر بيداغوجية� ،أي مالحظة البنيات املقرتحة
لهذا التعليم ،وكذا املمار�سات البيداغوجية الفعلية ق�صد تقييم درجة اندماجه يف �إطار
تعليم اللغات يف فرن�سا والرهانات املعرفية املطروحة ،وفعاليته يف النهاية.
ولنُذ ِّكر ب�أن اتفاقية التعاون املوقعة �سنة  1983مع املغرب يف مو�ضوع تعليم لغة
وثقافة البلد الأ�صلي يف فرن�سا تندرج يف �إطار ي�شمل بلدي املغرب الكبري الآخرين ،اجلزائر
( )1981وتون�س ( ،)1986لكنها ت�ضم كذلك الربتغال ( ،)1977ومنذ عهد قريب� ،صربيا
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وتركيا .وقد مت �إحداث هذا التعليم لإقامة �صلة و�صل مع البلد الأ�صلي �ضمن منظور
العودة �إىل بلد العائالت .ويتم هذا التعليم داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية العمومية.
يقدَّر اليوم عدد التالميذ الذين يتابعون تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية املغربية يف فرن�سا
بحوايل  22 000تلميذا ،وعدد املدر�سني امللحقني التابعني لوزارة الرتبية الوطنية املغربية
ب  .286وهي �أعلى الأرقام بالن�سبة لتعليم اللغة والثقافة الأ�صلية للبلدان الأخرى.
ويرتبط هذا التعليم ارتباطا وثيقا بطلب الأ�سر التي يتم التوجه �إليها كل �سنة ق�صد
متكينها من التعبري عن حاجتها يف املو�ضوع ،وهو الطلب الذي يعترب �إحداث هذا التعليم
رهينا به.

ظروف التعليم:
يتم هذا التعليم اليوم ،يف �أغلب الأوقات يف توقيت الحق� ،أي بعد الدرا�سة ،من الرابعة
والن�صف �إىل ال�ساد�سة بعد الزوال �أو يوم الأربعاء �صباحا �أو يوم ال�سبت �صباحا .و�إذا
كانت االتفاقيات تن�ص على ثالث �ساعات ،ف�إن التوقيت الفعلي يرتاوح عموما بني �ساعة
ون�صف و�ساعتني.
وجمموعات التالميذ هي جمموعات غري متجان�سة ،من حيث امل�ستوى ومن حيث
ال�سن على حد �سواء.
يتم اجلزء الأكرب من هذا التعليم يف املدار�س االبتدائية ،يف حني �أن عدد الإعداديات �أقل
من ذلك بكثري.

194

ر�شيدة دوما

جمهور التالميذ
هم التالميذ املنحدرون يف جزء كبري منهم من اجليل الأول للهجرة املغربية ،و�أقل منهم
يف غالب الأحيان من اجليل الثاين ،وكلهم غري ناطقني بالعربية .وبع�ضهم من الناطقني
بالأمازيغية .وال يجيد ه�ؤالء الأخريون عموما احلديث بالدارجة املغربية .وفيما يتعلق
بالتالميذ الناطقني بالعربية ،يالحظ لديهم �إملام غري كامل بالدارجة ،يُختزَل يف �أف�ضل
الأحوال يف لغة «البيت» املطبوعة بالرطانة يف غالب الأحيان ،وهي عبارة عن دارجة ت�صبح
ممزوجة بفرن�سية جد مبتذلة مبجرد ما يتعلق الأمر بالتعبري عن فكرة معقدة بع�ض ال�شيء.
وه�ؤالء التالميذ يف حاجة بالت�أكيد �إىل تزويدهم ب�إنتاجات �أكرث تنوعا يف الدارجة لتو�سيع
كفاياتهم وتعميقها .وغالبا ما يتم توفري تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية يف امل�ؤ�س�سات التابعة
للتعليم الذي يحظى بالأولوية.

املدر�سون
مدر�سون ر�سميون من التعليم االبتدائي تابعون لوزارة الرتبية الوطنية املغربية .وهم
عموما يتحدثون الفرن�سية .وقد وفر لهم تكوينهم الأويل لتعليم العربية باعتبارها لغة
�أوىل ،وكذا جتربتهم املهنية ،قدرة �أكيدة على هيكلة ح�ص�ص الدرو�س املتميزة بتح�ضري
دقيق وبتناوب �أن�شطة من م�ستوى جيد.
ويبدو �أن بع�ضهم ،املتوفرون على تكوين مزدوج ،وامل�ؤهلون للتدري�س بالفرن�سية
وبالعربية� ،أكرث قدرة على تدبري هذه الأ�صناف من التعلم ،لأنهم واعون بطرق تدري�س
لغة �أجنبية ،هي الفرن�سية .لكن ،وب�صفة عامة ،مل يتلق �أي واحد منهم تكوينا لتدري�س
العربية كلغة �أجنبية.
يف فرن�سا ،ال يتم �إدماجهم �إال نادرا يف خمططات التكوين املتعلقة باملقاطعات املخ�ص�صة
للغات احلية .وعند التوجه �إليهم بال�س�ؤال ،يعربون عن رغبة قوية يف التكوين.
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بع�ضهم يعي�شون يف فرن�سا منذ مدة طويلة� ،أزيد من ع�شرين �سنة بالن�سبة للبع�ض ،ومل
ي�ستفيدوا �أبدا من التكوين �أو من �أي �شكل �آخر من �أ�شكال املواكبة.
وعندما تتم زيارتهم ،يتم ذلك عموما من طرف مفت�ش الرتبية الوطنية مبفرده �أو
م�صحوبا باملفت�ش البيداغوجي اجلهوي للعربية.
ونقول بكل �صدق �إن ه�ؤالء املدر�سني ي�ضطلعون بدور اجتماعي هو دور الو�سيط مع
الأ�سر التي يعرفونها عموما حق املعرفة.
وعالقاتهم مع التالميذ هي عالقات جيدة للغاية ب�صفة عامة.

�إعمال الربامج واملمار�سات البيداغوجية
 اللغة التي يتم تدري�سها هي العربية املعيارية .ويف املمار�سة ،يتحدث املدر�سون،بكيفية تلقائية بالدارجة ،عندما يتعلق الأمر بو�ضعيات التوا�صل االعتيادية مع التالميذ،
ويخ�ص�صون العربية املعيارية للأمور التي تدخل يف نطاق املكتوب .ويجري احلديث يف
و�ضعيات ال�شفوي املرتبطة بوثيقة الن�ص املدرو�سة بالعربية املعيارية ،وال يتم الت�ساهل يف
ذلك �أبدا ،مما يزيد يف عمق التفاوت مع و�ضعيات التوا�صل العادية.
 على م�ستوى الأن�شطة البيداغوجية ،يالحظ وجود �أن�شطة �شفوية «مدر�سية» �إىل حدكبري مرتبطة ح�صريا بالوثيقة املدرو�سة ،ويتم الأمر عموما على �شكل حوار مهي�إ ،يف
�إطار عالقة وجه لوجه� ،س�ؤال  -جواب ،ال تف�سح املجال لأي �إنتاج يتميز بحرية �أكرب.
والأن�شطة الكتابية هي املهيمنة على وجه اخل�صو�ص ،القراءة والكتابة ،القائمة على مقاربة
�ألفبائية .حيث يتم االنطالق من احلرف لقراءة الكلمة .وغالبا ما تنح�صر القراءة والكتابة
يف الكلمات مبفردها على ح�ساب اجلملة والكتابات الوظيفية.
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يالحظ �أي�ضا �أنه ال يتم اقرتاح �أي ن�شاط �إن�صات على التالميذ الذين ال تتاح لهم الفر�صة
 َعلى هذا النحو �أبدا ليكونوا يف و�ضعيات �شفوية حقيقية.
ال يتوفر املدر�سون ،ال على كتب مدر�سية ،وال على �أدوات بيداغوجية .ويف غالب
الأحيان يتم ا�ستن�ساخ الوثائق عن كتب مدر�سية وطنية .وبا�ستثناء ما متت مالحظته يف
�أفينيون ،مل ي�سجل �أي ا�ستعمال لأدوات مثل جهاز الت�سجيل �أو اجلهاز العاك�س للكتابة
وال�صور �أو �أدوات ت�ستعمل يف تقنيات الإعالم واالت�صال.

�أية مكانة للثقافة؟
�إنها اجلانب املهمل يف هذا التعليم .فبا�ستثناء بع�ض مل�صقات املناظر الطبيعية للمغرب
وم�آثره ،وخريطة جغرافية يف بع�ض الأحيان ،لي�س هناك ،فيما يتعلق باملمار�سة ،تعلم
للثقافة ،و�أقل من ذلك تعلم لغوي مقرون بتعلم ثقايف .كما لو �أن الثقافة �أمر بديهي �أو �أنها
مكت�سبة بالفعل من لدن التالميذ.
ال ي�ستثمر حتى املجال احلامل للأغنية .ذلك �أن �أغلب الأنا�شيد التي يتم تعلمها هي
�أنا�شيد مدر�سية يتم اختيارها بكيفية ع�شوائية ،يف حني �أن الرتاث ال�شفوي واملو�سيقي
املغربي غني جدا يف هذا املجال.

�أخذ عدم التجان�س بعني االعتبار:
يبينّ واقع املجموعات عدم جتان�س فعلي يف امل�ستوى ،وهو �أمر يعيه املدر�سون عموما،
غري �أن التكفل البيداغوجي بعدم االن�سجام هذا لي�س دائما مقنعا .ولذلك ال يتقدم العديد
من التالميذ �إال قليال ،ويتعلمون كل �سنة ما تعلموه �سابقا.
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الإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي للغات
�أ�صبحت الإحالة �إىل الإطار الأوروبي املرجعي امل�شرتك للغات �إلزامية يف التعليم
املدر�سي الفرن�سي منذ �صدور قانون التوجيه حول م�ستقبل املدر�سة �سنة  ،2005لكنه يظل
جمهوال من لدن مدر�سي تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية.
�أحدَثت مديرية التعليم املدر�سي جمموعة تفكري مغاربية -فرن�سية يف مار�س  2009ق�صد
التفكري يف �أخذ الإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي للغات بعني االعتبار يف تعليم اللغات
والثقافات الأ�صلية .وينبغي �أن متكن هذه الربامج اجلديدة التي يتم �إعدادها بال�شراكة من
الت�أثري على �إحداث تعليم لغة التوا�صل.

التقييم
يتميز التقييم بت�سرعه وطابعه الر�سمي .فال وجود للتقييم بالكفايات ،وهو �أمر يرتتب
عنه عدم �إمكانية الإحاطة بتقييم مكت�سبات التالميذ.
من امل�ؤ�سف �أال يتم و�ضع بروتوكول للتقييم من �صنف وطني ق�صد «�إظهار» مكت�سبات
التالميذ� .إذ �أنه من الأكيد �أن ب�إمكان �أداة مثل الإطار امل�شرتك املرجعي للغات �أن تف�ضي �إىل
�إعداد بروتوكوالت تقييم مالئمة.

تركيب املالحظات
من امل�ؤكد �أن تعليم العربية هو عامل �إثراء وتطور �شخ�صي بالن�سبة للتالميذ املنحدرين
من الهجرة املغاربية ،وبالن�سبة لكل التالميذ .ذلك �أنه مي ِّكن الطفل من القيام باملباعدة
اللغوية والعقلية ال�ضرورية مع ما يعي�شه يف البيت �أو يف و�سطه ،ومن فهم الأغيار املحيطني
به بكيفية �أف�ضل .وهو ميكن كذلك من �إدخال ثقافة الآخر داخل املدر�سة ،و�أن يعطيها على
هذا النحو قيمة �أكيدة .ومع طرحنا لهذا الأمر ،تظل هناك مع ذلك �أ�سئلة تطرح نف�سها علينا:
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 كيف نهيئ�ؤ الظروف املنا�سبة لإدماج هذا التعليم ،ولإدماجه البيداغوجي ب�صفةخا�صة يف �إطار املدر�سة الفرن�سية اجلمهورية الالئيكية ،للو�صول بنتائجه �إىل امل�ستوى
الأمثل وبناء كيان متما�سك ال حميد عنه يف بناء �أمناط التعلم والأفراد؟
 ما هي القيم امل�شرتكة التي ينبغي �أن نف�ضلها ق�صد تهيئ الظروف املنا�سبة لبناء هويةمتوازنة؟

يجب طرح عدة �شروط للتفعيل:
 و�ضع تعليم اللغة العربية هذا يف �إطار منظور متفتح و�أو�سع .منظور ال يُدمج البلدالأ�صلي وح�سب ،و�إمنا يدمج كذلك الف�ضاء املغاربي والعربي بنقط تقاربه وتباعده ،ق�صد
�إدراجه يف النهاية يف منظور كوين.
 جتاوز تعار�ض الدارجة/اللغة املعيارية وو�ضع ت�صور لتعليم اللغة العربية باعتبارها كالي�ضم خمتلف م�ستويات اللغة ،متمف�صلة بعناية.
 الرفع من م�ستوى تكوين وت�أطري املدر�سني ب�شكل ملمو�س. تطوير �أدوات وموارد مالئمة ،رقمية ب�صفة خا�صة ،وا�ستعمال املوارد التي تنتجها الرتبيةالوطنية والوكالة الفرن�سية للتعليم يف اخلارج (.)A.E.F.E
 تقييم مكت�سبات التالميذ. تطوير مناهج ت�شجع على توا�صل فعلي مع �أن�شطة حمفزة وو�ضعيات توا�صل تكت�سي مدلوال.العمل بتكامل مع تعليم العربية يف الثانوي وت�صور تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية ،كلما
كان ذلك ممكنا ،باعتباره عن�صرا يف م�سار لغوي ي�ستمر �إىل الإعدادية ،ثم �إىل الثانوية وما
بعد الباكلوريا.
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ا�سرتاتيجيات تعلم اللغات يف عامل معومل :التفاعل
الثقايف
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وزارة الرتبية بحكومة كاطالونيا
يجب �أن تكون الأجيال اجلديدة واعية ب�أنه ال توجد ثقافات �أف�ضل �أو �أ�سو�أ من �أخرى،
بل هي وبكل ب�ساطة خمتلفة عن بع�ضها البع�ض .وبِرهانِنا على التفاعل الثقايف ،نراهن
على االحرتام والتعاي�ش.
تتمثل �إحدى الو�سائل للنهو�ض بالتفاعل الثقايف يف اال�ستفادة من اللغات التي توجد
من حولنا لنتمكن من التوا�صل على نحو �أف�ضل ولنكت�شف بالتايل ثقافات �أخرى .وبهذا
ال�صدد ،يُعترب تعلم اللغة العربية يف النظام الرتبوي الكطالين �إغناء لغويا.
عندما نزود �أطفالنا مبوارد و�أدوات مالئمة ،ف�إننا ن�ساعدهم على تنمية ح�س فهم الغنى
الثقايف املحيط بهم .و يطرح على املدر�سني واملدار�س والآباء واجلماعة املدر�سية ب�أكملها
حت ٍّد يجب رفعه مل�ساعدة �أطفالنا على �أن ي�صبحوا مواطنني م�س�ؤولني يف هذا العامل :يوفر
امل�ستقبل الأوروبي الذي ي�ضم الرتاث املتو�سطي ب�أكمله تو�سيعا لأفق الأمل.
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يف كطالونيا ،متت بلورة ا�سرتاتيجيات خمتلفة لتناول التفاعل الثقايف بوا�سطة اللغات
التي تد َّر�س باملدر�سة ،وهي الكطالنية والإ�سبانية ،ولغة �أو لغتان �أجنبيتان مثل الإجنليزية
�أو الفرن�سية �أو الأملانية �أو الإيطالية.
تتم معاجلة هذه اال�سرتاتيجيات على م�ستويات خمتلفة� :أوروبا وكطالونيا واملدر�سة
والف�صل الدرا�سي.
اال�سرتاتيجيات يف �أوروبا

تركز هذه اال�سرتاتيجيات على تنمية جانبني �أ�سا�سيني لدى التالميذ:
• كفايات جديدة ملنا�صب �شغل جديدة بوا�سطة التعلم عرب الكفايات ،من خالل
تهييئهم ل�سوق ال�شغل وبتح�سي�سهم ب�أهمية برامج التعليم امل�ستمر ق�صد جتنب
االنقطاع عن الدرا�سة قبل نهاية التمدر�س الإجباري ،وليكونوا م�ستعدين ملوا�صلة
درا�ساتهم.
• �شباب ن�شيط للنهو�ض باحلوار بني الثقافات وتو�سيع التنوع وتقوية التما�سك
االجتماعي.
اال�سرتاتيجيات يف كطالونيا

تن�صب هذه اال�سرتاتيجيات على الأهداف اال�سرتاتيجية للتنمية الهادفة �إىل تقوية التعدد
اللغوي والتفاعل الثقايف على ثالثة م�ستويات:
• التالميذ :ب�إغناء النظام اللغوي .فالتالميذ يف كطالونيا يتقنون لغتني على الأقل ،لأن
الكطاالنية والإ�سبانية لغتان ر�سميتان .وتتم �أي�ضا درا�سة لغة �أجنبية ت�شكل جزءاً من
جمموعة الدرو�س ،وهذه اللغة هي الإجنليزية ب�صفة عامة .وغالبا ما يتعلم التالميذ
كذلك لغة �أجنبية ثانية ،هي الفرن�سية عموما ،غري �أن ب�إمكانهم �أن يختاروا كذلك
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الأملانية �أو الإيطالية .ويف �إطار الأن�شطة الدرا�سية املوازية ،ميكنهم درا�سة اللغات
الأ�صلية وتنمية كفاياتهم البيثقافية على هذا النحو.
• املجتمع املحلي :تو�سيع اجلماعات بف�ضل مواطنني قادرين على تقلي�ص الفوارق
البيثقافية حلو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط.
• اجلماعة العاملية :ت�ستوعب الأجيال اجلديدة كفايات لغوية متعددة وموا َطنة بيثقافية.
وكذلك ال�ش�أن بالن�سبة للغة العائلية لبع�ض الوافدين اجلدد والتي قد ت�صبح اللغة
املرجعية يف بع�ض امليادين (االقت�صاد ،العمل.)...،
اال�سرتاتيجيات يف املدار�س

ت�ضع بع�ض امل�ؤ�س�سات ،مثل وزارة الرتبية �أو املجل�س البلدي �أو غريها من هيئات
موجهة للمدار�س ينخرط فيها اجلميع :املدر�سون والتالميذ واجلماعة
التن�سيق ،م�شاريع َّ
املدر�سية.
• م�شاريع بتعاون مع املجل�س الربيطاين «:)2010-2011( » British Council
o

�أوروبا التي نتقا�سمها – (Our Shared Europe) -OSE

يتمثل الهدف من هذا امل�شروع يف الفهم واالعرتاف مب�ساهمة الثقافة والديانة العربيتني
يف �أوروبا ،ق�صد �إنعا�ش الأفكار واملناق�شات ،والن�شر وااللتزام ،والتخيل والإبداع ،والرتبية
واملعرفة ،وال�شباب وال ِّريادة .وميكن حتقيق هذه الأهداف بف�ضل فهم التنوع ،والتعدد
�شرك هذا الربنامج الذي ميتد على فرتة ثالث
اللغوي واملرونة وتنمية كفايات التوا�صل .ويُ ِ
�سنوات  14بلدا ،و�شركا ُء امل�شروع النموذجي هم بريطانيا العظمى و�إ�سبانيا واملغرب.
http://www.oursharedeurope.org
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o

�إقامة روابط بني الف�صول الدرا�سية

يتمثل الهدف يف خلق �شراكات م�ستدامة بني مدار�س اململكة املتحدة ومدار�س �أخرى
عرب العامل ،ق�صد تهييء الظروف املنا�سبة لعامل �أكرث �أمنا ومرتبط بامل�ستقبل على نحو
�أف�ضل .وت�شكل م�شاريع التعاون بني املتعلمني والتطوير املهني للمدر�سني عن�صرين يجب
النهو�ض بهما .وترتكز برامج التعليم على الت�ضمني .وقد انعقد اجتماع بخريونا (مدينة
ب�شمال كطالونيا) و�سينعقد االجتماع املقبل بلندن يف �شهر �أكتوبر.
http://www.britishcouncil.org/learning-connecting-classrooms.htm

• امل�شاريع باملدر�سة
يتعلق الأمر �أ�سا�سا مب�شاريع متعددة اللغات مثل تلك التي مت �إعدادها يف �أق�سام االنغمار
املبكر ،والأ�سبوع الثقايف ،وبرامج اخلزانة ،والربامج الإذاعية ،وامل�شاريع الفنية ،حيث ميكن
�أن تكون كل لغات وثقافات تالميذ املدر�سة املعنيني مو�ضوع تفكري ،و�أن يتم تناولها
ون�شرها يف املدر�سة ب�أكملها ويف اجلماعة املدر�سية .وحتتاج مثل هذه امل�شاريع �إىل تن�سيق
م�شرتك متني و�إىل جهود تعاونية و�أن�شطة مدر�سية ع ْر�ضية.
تو�أمة مدار�س من خمتلف البلدان عن طريق بيئات افرتا�ضية وعن طريق الت�شبيك
بف�ضل تكنولوجيات الإعالم واالت�صال :الويكيات ( ،)les wikisالتداول عن طريق
الفيديو ،املحادثات عرب �شبكة الإنرتنيت (الت�شات) ،الخ ...وكلها ا�سرتاتيجيات م�ستعملة
لتقا�سم خمتلف الثقافات.
اال�سرتاتيجيات يف الف�صول الدرا�سية

• الت�شجيع على تعلم اللغات والنهو�ض مبوارد التفاعل الثقايف:
 املحفظة الأوروبية للغات ق�صد التفكري يف �أهمية كل اللغات من خالل التطرق �إىلال�سرية الذاتية (البيوغرافيا) �أ�سا�سا.
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 التعلم ح�سب امل�شروع لتفعيل م�شاريع ثقافية. غرف البحث ( ،1)cyberquêtesللقيام ب�أبحاث حول بلدان وثقافات �أخرى.• ت�ضمني لغات ال ت�شكل جزءاً من الربنامج الدرا�سي يف م�شاريع املدر�سة:
 مباراة خطابية ميكن للتالميذ من خاللها التعبري بثالث لغات :الكطالنية ولغة �أجنبيةمن برنامج الدرا�سات ولغة �أ�صلية .وميكن للفائزين �أن ي�ستفيدوا من �إقامة ملدة �أ�سبوعني يف
بلد من اختيارهم ملمار�سة اللغة.
الت�شبيك وزيارة بلدان �أخرى:
 لنهو�ض بالتعلم الفعال للغة :تنجز جمموعة من الف�صل م�شروعا عن مو�ضوع مرتبطبثقافة �أخرى و�/أو بلد وترفعه �إىل وزارة الرتبية ،ويكون ب�إمكان �أولئك التالميذ احل�صول
على منحة لزيارة البلد الذي وقع عليه اختيارهم ملدة �أ�سبوعني ليتمكنوا من موا�صلة
م�شروعهم عند حلولهم به.
ومن املهم ،عند نهاية هذه امل�شاريع� ،أن يقوم التالميذ بتبليغ نتائج كل الأعمال
والأبحاث �إىل بقية اجلماعة املدر�سية با�ستعمال كتيبات ومعار�ض وعرو�ض والتدوين
مبواقع خا�صة (بلوغات  )blogsومواقع �إلكرتونية و�أ�شرطة فيديو.
من املهم يف عامل معومل �إيجاد �أر�ضية للتفاهم وو�ضع قيم م�شرتكة و�آفاق و�سلوكات
تنبني على الإثراء املتبادل .ومن ال�ضروري كذلك ت�أ�سي�س فهم عاملي للتنوع امل�شرتك يف
جو ي�سوده االحرتام واحلوار وااللتزام بف�ضل مبادرات متد ج�سورا وتقل�ص التوترات
وتنه�ض بالقيم الإيجابية وبر�ؤية ت�ضمينية لعامل مرتابط يف خدمة م�ستقبل م�شرتك.

هام�ش
 .1مالحظة املرتجم �إىل الفرن�سية :Webquest( :ن�شاط بحث مهيكل على �شبكة الإنرتنيت ،يقوم به املتعلمون).
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م�س�ؤولة �إدارية ،ق�سم ال�سيا�سات اللغوية مبجل�س �أوروبا ب�سرتا�سبورغ
يعترب جمل�س �أوروبا �أقدم منظمة �سيا�سية يف �أوروبا ،ت�أ�س�ست �سنة  1949ت�ضم ،حاليا،
 47دولة ع�ضو ،يوجد مقرها الدائم يف �سرتا�سبورغ ،فرن�سا.
يتعلق الأمر مبنظمة ال تعتمد ع�ضويتها على معايري اقت�صادية �أو مالية ،بل على معايري
�سيا�سية ،تتمثل يف التزام الدول بعدد من القيم امل�شرتكة :ال�سالم والدميقراطية واحرتام
حقوق الإن�سان ودولة القانون.
قبل �أن ت�صبح الدول �أع�ضاء يف جمل�س �أوروبا ت�صادق على عدد من االتفاقيات مثل
االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ،وامليثاق االجتماعي الأوروبي
واالتفاقية الثقافية الأوروبية.
من تدري�س اللغات من �أجل التوا�صل �إىل تدري�س اللغات من �أجل التما�سك
االجتماعي.
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اللغات الأجنبية
انطلق التعاون بني الدول الأع�ضاء يف جمال اللغات ب�سرعة بعد امل�صادقات الأوىل على
االتفاقية الثقافية (� ،)1954إذ تن�ص املادة الثانية من هذه االتفاقية على تعهد الدول بت�شجيع
مواطنيها على درا�سة اللغات ،وتطوير درا�سة لغاتها يف �أرا�ضي الأطراف الأخرى املتعاقدة،
ومتكني مواطني هذه البلدان من موا�صلة هذه الدرا�سات على �أرا�ضيها.
فبعد عقود من احلرب ،كان من ال�ضروري �ضمان ال�سالم يف �أوروبا من خالل فهم
املواطنني ملا يجري ب�شكل �أف�ضل ،عرب و�سائل متعددة من بينها حت�سني التوا�صل مع
املواطنني الذين يتواجدون وراء احلدود الوطنية عن طريق اكت�ساب كفايات يف اللغات
الأجنبية ومعرفة الثقافات املرتبطة بهذه اللغات.
من �أهم نتائج خم�سة عقود من العمل يف جمال اللغة الأجنبية توجد العديد من الكتب
والأدوات مثل �سل�سلة «م�ستويات العتبة» ) ، (Niveaux seuilو«الإطار الأوروبي
املرجعي امل�شرتك للغات :التعلم والتدري�س والتقييم» Cadre (Européen Commun
) ،de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluerو «احلقيبة
الأوروبية للغات» ) ،(Portfolio européen des languesو«ال�سرية الذاتية للقاءات
بني ثقافات» ووثيقة «من التنوع اللغوي �إىل الرتبية متعددة اللغات :دليل النهو�ض
بال�سيا�سات اللغوية الرتبوية يف �أوروبا» (De la diversité linguistique à l’éducation
plurilingue : Guide pour l’élaboration des politiques liguistiques
.(éducatives en Europe

لغات التمدر�س
حدد ر�ؤ�ساء الدول ،خالل القمة الثالثة ملجل�س �أوروبا �سنة � ،2005أولويات جديدة
للمنظمة ،اعتبارا لتطور جمتمعاتنا ،من بينها االندماج والتما�سك االجتماعي.
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و�أخذا منه لهذه الأولويات يف االعتبار� ،أطلق ق�سم ال�سيا�سات اللغوية م�شروعا حول
لغات التدري�س ،باعتبار �أن من حق التلميذ التحكم يف لغة التدري�س حتى يكون قادرا على
ممار�سة حقه يف احل�صول على تعليم جيد ي�ؤهله للم�شاركة الن�شيطة يف املجتمع ،خا�صة
اللغة «الأكادميية» التي ت�ستعمل يف خمتلف التخ�ص�صات.
ال ميكن الف�صل بني التمكن من اللغة واملادة املدر�سة� ،إذ يجب التمكن منهما ب�شكل
متواز ،وعن وعي ،باعتبار �أن ذلك ال ميكن �أن يتم «ب�شكل تلقائي» .وال يقت�صر امل�شكل
على اكت�ساب املفردات املتخ�ص�صة يف هذه املادة �أو تلك ،بل يجب �أي�ضا تعلم ا�ستخدام
اخل�صائ�ص البالغية ملختلف �أنواع اخلطاب ف�ضال عن اللغة املهيكلة  -ال�صورية واملجردة
 للتعليم والتعلم.متت املحافظة يف م�شروع ق�سم ال�سيا�سات اللغوية احلديث املتعلق بلغات التدري�س على
املقاربة التوا�صلية والتن�شيطية التي اعتمدها «الإطار الأوروبي املرجعي امل�شرتك للغات:
التعلم والتدري�س والتقييم» ( )CECRوتركيزه على املتعلم كفاعل اجتماعي .ومع ذلك،
ف�إن وا�صفات 1م�ستوى «�ألف» و«باء» تتوافق �أكرث مع م�سارات تعلم كفاية التوا�صل بني
الأ�شخا�ص �أكرث من كفايات املنظومة «الأكادميية» التي يحتاجها التالميذ لبناء املعارف
(راجع التمييز بني  BICSو CALPج كومنز.)2
ولتحديد �أو�صاف الكفايات يف هذه اللغة «الأكادميية» ،قامت جمموعات من اخلرباء
الذين يعملون لفائدة جمل�س �أوروبا بتحليل عدد كبري من املناهج الدرا�سية ملختلف
البلدان الأع�ضاء لتحديد الكفايات اللغوية التي متت الإ�شارة �إليها �ضمنا �أو �صراحة يف
العملية التعليمية التع ُلمية ملواد التاريخ ،والعلوم والريا�ضيات ،ولغة التعليم التي تدر�س
كمادة منف�صلة .و�أظهر التحليل �أن املناهج الدرا�سية للتعليم االبتدائي تربز بو�ضوح كاف
الكفايات اللغوية الالزمة لكل هذه التعلمات؛ �أما بالن�سبة للثانوي ،ف�إن مراعاة البعد
اللغوي �أكرث و�ضوحا يف بع�ض البلدان من غريها.
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وبف�ضل ا�ستبيان و�ضعه ق�سم ال�سيا�سات اللغوية ،متكن عدد من البلدان الأخرى من حتديد
موا�صفات الكفايات اللغوية يف املناهج الدرا�سية احلالية التي تتواجد يف عدد كبري من املواد
الدرا�سية .وتوجد نتائج هذه التحليالت متاحة على «�أر�ضية املوارد واملرجعيات لرتبية
متعددة اللغات والثقافات» .(www.coe.int/lang/fr).
ويف املقابل� ،أظهر هذا العمل �أن لغات التعليم �أكرث جتذرا يف حميطها الرتبوي مقارنة
مع اللغات الأجنبية ،وبالتايل ،ف�إن موا�صفات الكفايات اخلا�صة بلغات التدري�س ،وعلى
الرغم من طابعها ال�ضروري لتحديد �أهداف وا�ضحة و�شفافة لتعليم وتعلم جميع املواد
الدرا�سية ولعمليات التقومي ،ف�إنها مرتبطة ،بال�ضرورة ،ب�سياقاتها الرتبوية .وت�ساهم لغات
التدري�س بالفعل ،قبل اللغات الأجنبية� ،إ�سهاما كبريا يف التنمية املعرفية للتالميذ ال�صغار
ويف تفتحهم ،كما ت�ساهم يف تنمية هوياتهم ال�شخ�صية واجلماعية .وال ميكن «معرية» �أهداف
لغات التدري�س لأن من �ش�أن ذلك �أن يهدد التنوع اللغوي والثقايف الذي ي�شكل جزءا من
القيم الأ�سا�سية ملجل�س �أوروبا.
هكذا ،قرر ق�سم ال�سيا�سات اللغوية �أن ي�ضع رهن �إ�شارة الدول الأع�ضاء ،وخا�صة
امل�س�ؤولني عن بلورة املناهج الدرا�سية ،م�ساطر لإعداد املناهج الدرا�سية التي ت�أخذ بعني
االعتبار ،ب�شكل كامل ،البعد املعريف واللغوي يف كل تعلم .تنطلق من القيم الأ�سا�سية التي
يجب نقلها �إىل التالميذ من خالل تدري�س املواد املعنية ،وتقرتح لوائح الكفايات اللغوية
واملعرفية العامة ،والتي ينبغي مالءمتها ح�سب اللغات .وتوجد املناهج الدرا�سية اخلا�صة
بالتاريخ والعلوم متاحة يف «�أر�ضية املوارد واملرجعيات لرتبية متعددة اللغات والثقافات»
www.coe.int/lang/frوتتعلق الأعمال املقبلة يف هذا املجال بالأدب والريا�ضيات.
وبخ�صو�ص التالميذ �أبناء الأ�سر املهاجرة ،تبني الدرا�سات املنبثقة عن نتائج حتقيقات
الربنامج الدويل لتتبع املكت�سبات الدرا�سية للتالميذ «بيزا»� 3أن مقررات املواكبة اللغوية
التي تعطي �أف�ضل النتائج هي تلك التي تعرب بو�ضوح عن متطلباتها ا�ستنادا �إىل مرجعيات
تنمية اللغة و�شبكات التقييم .ويتمثل �أحد �أهداف جمل�س �أوروبا املتعلقة بلغات التعليم،
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بال�ضبط ،يف ال�صياغة الوا�ضحة للكفايات اللغوية التي يحتاجها املتعلم لال�ستفادة من تربية
جيدة وو�ضعها يف عالقة مع جتارب التعلم التي ت�سمح له باكت�سابها (والتي ت�شكل ،بالتايل،
حقا).

�أبناء الهجرة ولغات التدري�س
ي�شكل امل�شروع املتعلق ب « الإدماج اللغوي لأطفال ومراهقي الهجرة » جزءا من هذا
امل�شروع الكبري املتعلق بلغات التدري�س .وال يكمن هدفه يف تثمني لغات املنزل ،بل يف االرتكاز
على الر�صيد متعدد اللغات اﻠﺬي ي�صل املتعلم به �إىل املدر�سة مل�ساعدته على اكت�ساب
الكفايات ال�ضرورية يف لغة /لغات التدري�س (مبا يف ذلك املتغريات الداخلية لهذه الأخرية)
تندرج هذه املقاربة �ضمن ر�ؤية �شاملة للرتبية على اللغات يف �أو�سع معانيها .ويدافع
جمل�س �أوروبا عن مفهوم كلي ومنهجية �شاملة ،مت�سقة ومندجمة لرتبية متعددة اللغات
والثقافات ،تت�ضمن جميع اللغات (بكل منوعاتها) وجميع الثقافات املوجودة يف املدر�سة.
ويعالج احلق يف الرتبية �سواء من حيث الكفايات والقيم ،مع الأخذ يف االعتبار الدور الذي
ميكن �أن تلعبه تربية جيدة على اللغات يف النهو�ض مبواطنة فاعلة وم�س�ؤولة ،ويف حوار
الثقافات والتعلم مدى احلياة.
ومن جهة �أخرى ،يحدد الكتاب الأبي�ض حول حوار الثقافات ( )2008االندماج
باعتباره «عملية ذات اجتاهني و(باعتباره) ا�ستعدادا للأ�شخا�ص على العي�ش معا يف
االحرتام الكامل لكرامة الفرد ،وامللك العام ،والتعددية والتنوع ،ونبذ العنف والت�ضامن،
ف�ضال عن قدرتهم على امل�ساهمة يف التنمية االجتماعية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية».4
يقيم الفرد ،باعتباره فاعال اجتماعيا ،عالقات مع عدد متزايد من الفئات االجتماعية
تتداخل مع بع�ضها ،وت�ساهم يف حتديد هويته .يف مقاربة بني الثقافات ،ويكمن الهدف
الرئي�سي من تدري�س اللغات� ،ضمن مقاربة بني ثقافية ،يف تعزيز التنمية املتنا�سقة ل�شخ�صية
املتعلم وهويته يف جتاوب مع التجربة الغنية للغريية يف جمال اللغة والثقافة.
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ولدعم تطوير الكفايات املابني ثقافية� ،أعد جمل�س �أوروبا «ال�سرية الذاتية للقاءات بني
الثقافات » ( ،)Autobiographie des rencontres interculturellesالذي ي�شكل �أداة
�شخ�صية موجهة للمتعلم متت بلورتها على �شكل امتداد «للحقيبة الأوروبية للغات»،
وعلى �أ�سا�س الكتاب الأبي�ض حول حوار الثقافات ملجل�س �أوروبا ،الذي يحمل عنوان
«من �أجل العي�ش معا مت�ساوين يف الكرامة» (.)vivre dans l égale dignité

لغات الهجرة
ت�شكل لغات الهجرة كما هو م�شار �إليه يف “�أر�ضية املوارد واملرجعيات لرتبية متعددة
اللغات والثقافات” ،جزءا من م�شروع ق�سم ال�سيا�سات اللغوية “لغات الرتبية ،واللغات
من �أجل الرتبية”.
وت�شكل ندوة «اللغات يف الهجرة :التحوالت والرهانات اجلديدة» انفتاحا جيدا يف
جمال لغات الهجرة ،الذي مل ي�ستك�شفه جمل�س �أوروبا بال�شكل الكايف� ،إىل حد الآن،
والذي مل يكن هدفه يوما ما النهو�ض بلغة معينة ،بل منح �إطار وتوجهات �سيا�سية من
�أجل مقاربة �شاملة لكل لغات الرتبية واللغات من �أجل الرتبية.
متت بلورة « الإطار الأوروبي املرجعي امل�شرتك للغات :التعلم والتدري�س والتقييم»
املتاح يف � 37صيغة لغوية منها اللغة العربية� ،أ�سا�سا ،انطالقا من �أ�شغال جمل�س �أوروبا يف
جمال اللغات الأجنبية .وال �شك �أنه من ال�ضروري القيام بعدد من املالءمات لوا�صفات
الكفايات يف اللغات من �أجل الأخذ بعني االعتبار خا�صيات اللغات غري الأوروبية،
وخا�صة منها كفايات القراءة والكتابة بالن�سبة للغة العربية؛ كما يجب تعميق التفكري
يف التمف�صل اخلا�ص جدا القائم بني اللهجات واللغة املعيارية .وميكن تكييف مقايي�س
وا�صفات الإطار الأوروبي املرجعي امل�شرتك من خالل �إتباع املنهجية التي ا�ستعملت من
طرف م�شروع البحث ،والتي مت عر�ضها يف ف�صل يحمل عنوان «بلورة ،معايرة ومالءمة
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الوا�صفات»5؛ ومن جهة �أخرى ،ف�إن البنية ال�شجرية للمقايي�س ت�سمح بتح�سني امل�ستويات
من �أجل تكييفها مع حاجيات ال�سياق.
�أكيد �أنه من ال�ضروري القيام بتكييف �أهم ملقايي�س الوا�صفات عندما يتعلق الأمر بتعليم
لغة لي�ست �أجنبية متاما ،كما هو احلال بالن�سبة للأطفال واليافعني �أبناء الهجرة.

و�ضعية اللغة العربية
تدر�س اللغة العربية يف فرن�سا ،كما يف عدد من احلاالت املحددة ببلدان �أوروبية �أخرى،
كلغة �أجنبية يف التعليم الثانوي� ،ش�أنها �ش�أن لغات �أجنبية �أخرى .يف هذه احلالة ،يكون
الإطار الأوروبي املرجعي امل�شرتك للغات  -مع بع�ض املالءمات � -أداة مفيدة.
�أكرث من ذلك ،تدر�س اللغة العربية يف �أوروبا ،يف �أغلب الأحيان ،يف �إطار برنامج
تدري�س اللغات والثقافات الأ�صلية.
ولذلك ،عندما ي�صل كثري من �أطفال املهاجرين �إىل هذه الدرو�س ،يكون لديهم بالفعل
بع�ض الإملام بالكفايات الالزمة ال�ستعمال اللغة العربية يف االت�صاالت ال�شخ�صية (.)BICS
ومن �أجل تر�سيخ هذه الكفايات ،ميكن لوا�صفات امل�ستويني «ا» و«ب» – مع بع�ض
التكييف دائما� -أن يفيدوا يف امل�ساهمة يف و�ضع املناهج ،والدرو�س ،والكتب املدر�سية
والو�سائل الديداكتيكية الأخرى ف�ضال عن �أدوات تقييم كفايات التلميذ.
�أما بالن�سبة ال�ستعمال �أكرث �أكادميية للغة العربية ،ف�إن �أدوات امل�شروع املتعلقة بلغات
التدري�س قد تكون مفيدة �أكرث.
ومع ذلك� ،أال ميكن �أن يكون لتعلم العربية الف�صحى ،بالن�سبة لأغلب الأطفال الذين
يتحدثون عادة اللهجات العامية ،نقط م�شرتكة مع تعلم لغة «�أجنبية»؟
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التعاون مع جمل�س �أوروبا
تقدم « �أر�ضية موارد ومراجع الرتبية متعددة اللغات والثقافات» (Plateforme de

)ressources et références pour une éducation plurilingue et interculturelle

وثائق توجيهية من �أجل بلورة �سيا�سات لغوية من�سجمة و�شاملة تت�ضمن لغات التدري�س،
واللغات الأجنبية ،والكال�سيكية ،والإقليمية ولغات الأقليات والهجرة .ومع ذلك ،ف�إن
الأدوات العملية �أكرث تتوفر ،يف الوقت الراهن ،للغات الأجنبية ولغات التدري�س �أ�سا�سا.

وميكن �أن يرى النور ،م�ستقبال ،م�شروع حول لغات الهجرة �إذا �أعربت دول جمل�س
�أوروبا عن رغبتها يف ذلك .وبناء على عمله يف جمال اللغات الأجنبية ولغة التدري�س،
ميكن لق�سم ال�سيا�سات اللغوية ،بتعاون مع ال�شركاء املعنيني ،بلورة �أدوات �أخرى لدعم
تدري�س لغات الهجرة و�إدماجها ب�شكل كامل يف ال�سيا�سات اللغوية املن�سجمة وال�شاملة.
دليل لتطوير وتنفيذ مناهج الرتبية متعددة اللغات والثقافات (وبني ثقافية)
تتمثل مبادرة �أخرى لق�سم ال�سيا�سات اللغوية للنهو�ض مبقاربة فعلية ومندجمة جلميع
اللغات يف/من �أجل الرتبية يف �صياغة دليل لتطوير وتنفيذ مناهج الرتبية متعددة اللغات
والثقافات ،و�سيكون هذا الدليل متاحا على �شبكة الإنرتنت  www.coe.int/lang/frيف
�أكتوبر .2010
ويندرج �إعداد ومناق�شة ون�شر هذا الدليل �ضمن االلتزامات التي اتخذت خالل املنتدى
ال�سيا�سي احلكومي حول «الإطار الأوروبي املرجعي امل�شرتك للغات ،و�إعداد ال�سيا�سات
اللغوية :التحديات وامل�س�ؤوليات» الذي انعقد من � 6إىل  8فرباير �( 2007أنظر تقرير
املنتدى).
لقد �أكدت النقا�شات والتبادالت التي عرفها هذا املنتدى النجاح التام للإطار الأوروبي
املرجعي امل�شرتك للغات على امل�ستوى الأوروبي ،م�شددة على �ضرورة بذل املزيد من
اجلهد لتنفيذ عدد من القيم والتدابري التي يقرتحها الإطار الأوروبي املرجعي امل�شرتك،
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وخا�صة فيما يتعلق بالرتبية متعددة اللغات والثقافات ،التي ت�شكل �أحدى الغايات الرئي�سية
للإطار الأوروبي املرجعي امل�شرتك .كما متت الإ�شارة �إىل هذه الغاية ومعاجلتها يف كتاب
«التنوع اللغوي يف الرتبية متعددة اللغات :دليل لإعداد ال�سيا�سات اللغوية الرتبوية يف
�أوروبا» ،الذي ن�شره ق�سم ال�سيا�سات اللغوية �سنة  .2007ومهدت هاتان الأداتان لأداة
�أخرى كر�ست بالكامل للمناهج الدرا�سية؛ فبما �أن الرتبية متعددة اللغات والثقافات متثل
خيارا �أ�سا�سيا يتطلب مقاربة �شاملة ،ويهم كل الفريق الرتبوي واملتعلمني ،ف�إن هذا التوجه
ي�صبح نافذ املفعول على م�ستوى و�ضع وتنفيذ املناهج الدرا�سية .و�ستواكب هذا الدليل
جمموعة من الدرا�سات امللحقة ،من بينها ما يهم تكوين الأ�ساتذة والتقييم يف الرتبية
متعددة اللغات والثقافات.
ت�شري هذه الوثيقة �إىل نتيجة �أوىل ت�ؤكد �أن «�أهداف منهاج ما �أ�صبحت حتدد اليوم على
�شكل كفايات يجب اكت�سابها».
ورغبة يف الأخذ يف االعتبار التنوع الكبري يف الكفايات اللغوية والثقافية للمتعلمني
والتو�سع املتزايد للمواد الدرا�سية يف املدر�سة ،يقرتح الدليل مفهوم االقت�صاد املنهاجي .ودون
�إعادة النظر يف الأهداف املحددة لكل مادة درا�سية ،ي�شجع هذا املفهوم على فك العزلة بني
املواد وجتميعها يف ف�ضاءات تخ�ص�صية من �أجل تن�سيق تطور الكفايات من خالل التعليم؛
هكذا يجب �صياغة الكفايات ب�شكل �أفقي يف املنهاج ،ي�سمح باالن�سجام بني التعلمات
و�إعداد التالميذ لعمليات النقل املفيد للكفايات من مادة درا�سية �إىل �أخرى.
يهم االقت�صاد املنهاجي جميع متف�صالت املنهاج الدرا�سي :بني اللغات كمواد (بني
اللغات الأجنبية احلية والكال�سيكية ،ولكن �أي�ضا بني لغة (ات) التدري�س ،واللغات الأجنبية
احلية والكال�سيكية ولغات الأقليات والهجرة) ،و�أي�ضا بني املواد اللغوية واملواد الأخرى.
يعترب جمل�س �أوروبا �أن املنهاج يو�ضع اعتمادا على مبادئ وقيم �آخذا يف االعتبار
احلقائق ال�سو�سيو ل�سانية للمتعلمني .لذلك ،من املهم �إجراء حتليالت دورية لهذه احلقائق،
لأنها ت�شكل �أ�سا�سا ملمو�سا التخاذ القرار.
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ويجب �أي�ضا �أن ت�أخذ الو�ضع الرتبوي يف االعتبار ،خا�صة و�أن تربية متعددة اللغات
والثقافات تفرت�ض تنفيذ املبادئ ومالءمة الطرق املجددة ،كما ينبغي �أن متيز الثقافات
الرتبوية ،لأن لها متثيلية على م�ستوى الفل�سفات الرتبوية وتقاليد التعليم والعادات ال�سلوكية
التي تنظم حياة املدر�سة .وعلى امل�ستوى الديداكتيكي ،يتم االختيار بني �أ�شكال التعليم
العامة والتف�ضيلية؛ كما يختلف دور الأ�ستاذ واملتعلم من ثقافة تربوية �إىل �أخرى .وفيما
يتعلق بالأبعاد اللغوية ،ف�إن �أنواع اخلطاب التي مت ّيز جمموعة التوا�صالت ،وال�سلوك اللفظي
واللغة الوا�صفة الطبيعية هي التي متيز الو�ضعيات الرتبوية عن بع�ضها.
وتكمل هذا الدليل مالحق ت�سمح بتحليل احلقائق ال�سو�سيو ل�سانية ،والثقافات الرتبوية،
واحلاجيات املجتمعية والفردية يف جمال اللغات .ومع ذلك� ،إذا كانت التحليالت �ضرورية
التخاذ قرارات عن �إطالع ،ف�إن هذا ال يعني �أن على احلاجيات �أو التقاليد �أن تلعب دورا
رائدا يف �صياغة املناهج الدرا�سية .فللمدر�سة م�س�ؤوليات تربوية يجب �أن تظل حا�سمة
7
وتتجاوز احلاجيات �أو التقاليد.

اللغات يف جمل�س �أوروبا
يعتمد هذا الن�ص� ،أ�سا�سا ،على �أ�شغال ق�سم ال�سيا�سات اللغوية ،غري �أنه جتدر الإ�شارة
�إىل وجود ثالثة كيانات تتكامل مع جمل�س �أوروبا ت�شتغل يف جمال اللغات وت�شكل
جميعها م�صلحة ال�سيا�سات اللغوية والتكوين يف اللغات:
يقود «ق�سم ال�سيا�سات اللغوية» ) (Division des politiques linguistiquesالربامج
احلكومية املوجهة نحو بلورة ال�سيا�سات .وقد �أ�صبح رائدا يف جمال التعاون الدويل يف
جمال تعليم اللغات منذ �سنة  1960وما زالت براجمه ،التي تركز على �إعداد ال�سيا�سات
اللغوية الرتبوية ،ت�شكل حافزا على االبتكار ،كما توفر منتدى �أوروبيا فريدا حيث تتم
معاجلة الأولويات ال�سيا�سية جلميع الدول الأع�ضاء.
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ي�شكل «املركز الأوروبي للغات احلية» (Centre européen pour les langues
) ،vivantesوهو اتفاق جزئي ملجل�س �أوروبا يوجد يف غرات�س ،بالنم�سا ،مركزا مفتوحا
الن�ضمام البلدان غري الأوروبية .ت�ساهم م�شاريعه املتعددة يف تنفيذ ال�سيا�سات اللغوية
من خالل تكوين الأ�ساتذة وت�شجيع احلوار والتبادل بني الأ�شخا�ص الن�شيطني يف جمال
اللغات.
ي�شكل «ميثاق اللغات الإقليمية �أو الأقلية»
) ou minoritairesاتفاقية ت�سعى حلماية اللغات الإقليمية �أو لغات الأقليات والنهو�ض بها
كجزء مهدد من الرتاث الثقايف الأوروبي من جهة ،ولت�شجيع ا�ستخدام اللغات الإقليمية
�أو الأقلية يف احلياة اخلا�صة والعامة .ولهذا امليثاق هدف ثقايف �أ�سا�سا .وحترتم املقاربة التي
اعتمدها امليثاق مبادئ ال�سيادة الوطنية والوحدة الرتابية .ونتيجة لذلك ،ال ينظر �إىل العالقة
بني اللغات الر�سمية واللغات الإقليمية �أو الأقلية كعالقة مناف�سة �أو تناق�ض ،كما ال يجب
�أن تعيق تنمية هذه الأخرية النهو�ض بالأوىل وت�شجيعها .واختار امليثاق ،عن ق�صد ،مقاربة
بني ثقافية ومتعددة اللغات ،حيث ت�أخذ كل فئة لغوية مكانها املالئم .غري �أن الأمر يتعلق
مبراعاة الواقع الثقايف واالجتماعي يف كل دولة.

(Charte pour les langues régionales
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نتائج �إعمال الإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي للغات
بالن�سبة لتدري�س العربية
مي�شيل نايرونوف
مفت�ش بالأكادميية ،مفت�ش بيداغوجي جهوي للعربية ،فرن�سا

�أود �أوال �أن �أعود �إىل ال�س�ؤال الوجيه الذي طرحه رئي�س هذه اجلل�سة ال�سيد بن عبد
القادر .حيث ت�ساءل عن الهدف الدقيق للجهاز الذي و�ضعه املغرب يف خدمة الأطفال
باخلارج :هل يتعلق الأمر بن�شاط �أم بتعليم حقيقي؟ وب�أي تعليم يتعلق الأمر يف هذه احلالة:
تعليم اللغة الأم؟ �أو تعليم اللغة الوطنية؟ �أو تعليم لغة �أجنبية؟ يتطلب هذا ال�س�ؤال تقدمي
جواب وا�ضح ،غري �أن الطرف املغربي هو الذي يتحمل م�س�ؤوليته كاملة .ومن جهتي،
قد �أحدد موقفي هنا يف هذه املداخلة يف �إطار االتفاقية الثنائية املغربية الفرن�سية على نحو
ما هي مطبقة حاليا :تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية�.أ�صل الآن �إىل مدخل الإطار
الأوروبي امل�شرتك املرجعي للغات يف برنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية املغربية يف فرن�سا
للتذكري باجلوانب التاريخية لهذه املقاربة ولأحاول ب�صفة خا�صة �أن �أ�ستخل�ص النتائج من
حيث اجلوانب البيداغوجية.
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�أدخَ ـل قانون التوجيه والربنامج مل�ستقبل املدر�سة ل�سنة  2005الإطا َر الأوروبي امل�شرتك
املرجعي للغات باعتباره مرجعا لتعليم اللغات احلية من املدر�سة االبتدائية �إىل الثانوي مرورا
بالإعدادي .حيث متت �إعادة كتابة برامج اللغات احلية ( 2005بالن�سبة للإعدادي ،و2007
بالن�سبة للمدر�سة االبتدائية ،و 2010بالن�سبة للثانوي) وحتديد امل�ستويات الواجب بلوغها
بالن�سبة لكل طور من �أطوار التعليم (امل�ستوى  A1بالن�سبة لنهاية املدر�سة االبتدائية) .وفيما
يتعلق باملدر�سة االبتدائية والإعدادي ،مت تقدمي الربامج على النحو التايل :ديباجة م�شرتكة
�صاحلة لكل م�ستويات اللغات املد ّر�سة وذكر امل�ضامني ح�سب اللغة .ويوجد على هذا
النحو برنامج للغة العربية بالن�سبة لالبتدائي يحتل موقعه �إىل جانب برامج  7لغات �أخرى
ميكن �أن تدر�س باملدر�سة (الأملانية ،الإجنليزية ،ال�صينية ،الإ�سبانية ،الإيطالية ،الربتغالية،
الرو�سية) .ويقدم كل واحد من هذه الربامج بنف�س الكيفية :مت ،بالن�سبة لكل واحد من
الأن�شطة اللغوية (التفاعل ال�شفوي ،فهم ال�شفوي ،تناول متوا�صل للكلمة  ،القراءة،
الكتابة) ،و�ضع قوائم كفايات اقرتحت ب�ش�أنها �صياغات ومعارف (ثقافية ومعجمية
ونحوية) .وبعد ذلك متت العودة بكيفية مقت�ضبة �إىل امل�ضامني الثقافية واملعجمية وال�صوتية
والنحوية .وقد مت �إذن التحقق مما �إذا كان «الإطار» الذي كان يو�صف بكونه �أوروبيا
(باعتبار �أن املجل�س الأوروبي هو الذي �أ�صدره) ،كان يطبق بدون �صعوبات على لغات
غري �أوروبية مثل العربية �أو ال�صينية.
1

�أعربت الإدارة العامة للتعليم املدر�سي عن رغبتها يف �أن تتم �إعادة كتابة خمتلف برامج
تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية وفق الإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي للغات حفاظا على
التما�سك .وقد تقررت ،باقرتاح من الطرف املغربي ،حماولة كتابة برنامج واحد للعربية
من �ش�أنه �أن يكون �صاحلا لتعليم اللغة والثقافة الأ�صلية اجلزائرية واملغربية والتون�سية.
ملاذا ال يتم اللجوء من جديد �إىل برنامج اللغة العربية الذي �أ�صدرته الوزارة �سنة 2007

حتى و�إن اقت�ضى الأمر تكييفه يف ما يتعلق بامل�ضامني الثقافية على وجه اخل�صو�ص؟ غري �أننا
2
ن�سقط هنا من جديد يف جدل معروف :اقرتحت �صياغات الربنامج الفرن�سي بالدارجة
يف حني �أنها يجب �أن تكون بالعربية الف�صحى بالن�سبة للأطراف العربية الثالثة .و�أخريا
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مت االتفاق على �إعادة ا�ستعمال هيكل الربنامج الفرن�سي مع تغيري ال�صياغات (التي هي
الآن بالف�صحى) وبتكييف امل�ضامني الثقافية مع ب�ؤر لكل واحد من البلدان الثالثة املعنية
(املغرب واجلزائر وتون�س) .3وقد �أر�سل الطرف الفرن�سي ر�سميا ،منذ مدة وجيزة ،تلك
الربامج من �أجل املوافقة عليها �إىل امل�س�ؤولني املخت�صني يف بلدان املغرب الكبري الثالثة.
ما الذي ميكن �أن ننتظره من هذا التفعيل للإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي للغات
يف برنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية للعربية؟ �أوال ،متا�سك �أكرب بالن�سبة للتلميذ الذي
�سيتعلم لغتني باملدر�سة (يف �أغلب الأحيان الإجنليزية مبعدل �ساعة و 30دقيقة يف الأ�سبوع
والعربية يف �إطار تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية) بنف�س املقاربات واملنهجيات .و�سيكون
ب�إمكان هذين التعليمني �أن يدعم �أحدُهما الآخر ب�سهولة وبكيفية متبادلة ،وهو ما من �ش�أنه
�أن يي�سر تعلم التلميذ.
بعد ذلك ،يكون ب�إمكان التلميذ احل�صول يف نهاية الطور  3على �شهادة يف اللغة العربية
من امل�ستوى ( )A1بناء على نف�س معايري ال�شهادة التي �سيح�صل عليها يف اللغة الأخرى
التي در�سها .وميكن �أن تدرج هذه ال�شهادة يف دفرت كفايات التلميذ الذي �سيكون ب�إمكانه
على هذا النحو التموقع بو�ضوح يف م�سار ميكن �أن يتوا�صل �إىل غاية امل�ستويني  A2و
 ،B1الخ .لكن يبدو يل �أن �أكرب ثورة يجب �أن ننتظرها هي ثورة املمار�سات البيداغوجية،
خ�صو�صا يف ما يتعلق بالنقط اخلم�س التالية:

 .1الأولوية لل�شفوي
من �أ�صل الأن�شطة اللغوية اخلم�سة التي يتعني على التلميذ الإملام بها للح�صول على
�شهادة امل�ستوى ،تدخل ثالثة يف نطاق ال�شفوي :فهم ال�شفوي ،وتناول الكلمة بكيفية
م�ستمرة ،والتفاعل ال�شفوي .ويجب �أن ترتجم هذه الأولوية التي تُعطى لل�شفوي يف
ممار�سا ت الق�سم الدرا�سي:
• يجب �أن يجد التدريب على فهم ال�شفوي مكانته انطالقا من حوامل متنوعة
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وواقعية متكن التلميذ من مواجهة �أ�صوات وو�ضعيات متنوعة .و�سيعتمد هذا
الن�شاط ال�شفوي بالأحرى على حوامل �شفوية (�صنف  )mp3ال يتم نقلها كتابيا
�إال بكيفية ا�ستثنائية ،يف ال�سنوات الأوىل على وجه اخل�صو�ص.
• يتم جتنب اللجوء �إىل الن�صو�ص امل�سجلة ،لأن الأمر لن يتعلق يف هذه احلالة ب�شفوي
�أ�صيل وواقعي و�إمنا مبكتوب م�شفه� ،إال �إذا تعلق الأمر مب�ضامني منا�سبة مثل احلكاية
�أو ال�شعر .ويف هذه احلالة يتم اللجوء �إىل ت�سجيالت مم�سرحة وتعبريية .
• ال نعترب ال�شفوي مبثابة «ذريعة» الكت�شاف الن�ص املكتوب .وميكن �أن يكون التعبري
ال�شفوي (امل�ستمر �أو التفاعلي) ن�شاطا م�ستقال ي�ستند �إىل �شيء �آخر غري ما هو
مكتوب (�أو�ضاع بالق�سم الدرا�سي ،التمثيليات ،احلوامل الأيقونية ،الخ .).ونقول
باخت�صار �إن الأمر يتعلق ب�إعادة �إعطاء ال�شفوي كامل مكانته وا�ستقالله وو�ضع حد
« للتحر�ش الن�صي».
• يكون ال�شفوي �أي�ضا الن�شاط املف�ضل الكت�ساب املعجم و�صيغ الرتاكيب الرئي�سية،
يف ال�سنوات الأوىل على وجه اخل�صو�ص .و�ستوىل عناية خا�صة للتمييز عن طريق
ال�سمع (الفونيمات غري املوجودة يف الفرن�سية� ،إيقاع املقاطع اللفظية) ليتمكن التلميذ
من «النطق بالكلمة» و�إعادة ا�ستعمالها عدة مرات يف ال�سياق .ذلك �أنه فقط عندما
تكون الكلمة «معروفة» معرفة جيدة (يف ال�شفوي) ميكن «التعرف عليها» يف الكتابي
يف ما بعد (باعتبار �أن القراءة هي �أ�سا�سا فعل للتعرف يف ارتباط مع املعنى ،و�إال ف�إننا
نكون �أمام فعل لفك الرموز).
يجب ال�شروع يف عمل مهم يتعلق بالبحث وبجعل احلوامل الواقعية املالئمة م�شرتكة،
�إذا ما نحن �أردنا �أن نعيد ال�شفوي �إىل مكانته يف الأق�سام الدرا�سية اخلا�صة باللغة العربية.
و�سيواجه هذا البحث بالت�أكيد م�شكل احلقوق ،وهي �صعوبة �إمكان ال�سلطات املغربية �أن
ت�ساعد يف حلها يف ما يتعلق بو�سائل الإعالم العمومية باملغرب.
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� .2إ�ضفاء معنى على الأن�شطة اللغوية بوا�سطة املقاربة املعتمدة
على احلركة
توجد املقاربة املعتمدة على احلركة يف �صلب «الإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي
للغات» .وينطلق هذا املفهوم (القريب مبا فيه الكفاية من ال�سيناريو البيداغوجي �أو من
بيداغوجيا امل�شاريع) من املبد�إ القائل ب�أننا يف احلياة اليومية ال منار�س خمتلف الأن�شطة
اللغوية لذاتها ،و�إمنا تو�ضع اللغة والتوا�صل يف خدمة «مهمة» (اجتماعية يف غالب الأحيان)
يجب �إجنازها .ف�أنا مثال �أمامكم الآن� ،أمار�س تناول الكلمة بكيفية متوا�صلة ال باعتبار
ذلك مترينا لغويا ،و�إمنا لكوين �أحاول �أن �أبلغكم وجهة نظري بخ�صو�ص �إحدى الق�ضايا
ولكوين �أ�سعى �إىل �إقناعكم .ذلك �أن املرء عندما يقر�أ ف�إنه يفعل ذلك ليجد معلومة تر�شده
(دليل ،مو�سوعة) �أو ليتمكن من حتقيق هذا ال�شيء �أو ذاك (و�صفة حت�ضري وجبة ،قاعدة
لعبة ،طريقة ا�ستعمال)� ،أو لالطالع على الأخبار (جريدة ،موقع �إلكرتوين ،الخ� ).أو بكل
ب�ساطة ،بحثا عن املتعة (رواية ،ق�صيدة �شعرية ،الخ).
يعني تغيري موقع �أغلب الأن�شطة اللغوية يف �إطار مهام نهائية يجب �إجنازها� ،إعطاء معنى
لأمناط التعلم هذه وت�شغيل املرء للغة من دون �أن ينتبه �إىل ذلك.
بعد حتديد املهمة والإعالن عنها للتالميذ (�إجناز ت�سجيالت لتقدمي �أنف�سهم ملرا�سلني،
خلق لعبة «الأُ� َسر ال�سبع» ،تكييف لعبة مونوبويل مع مدينة الرباط ،الخ) ،ميكننا تف�صيل
كافة العنا�صر التي �سنكون يف حاجة �إليها لن�صل �إىل املنتوج النهائي� ،سواء يف ما يتعلق
باملعجم �أو الرتاكيب �أو املعطيات الثقافية ،الخ .4...و�ست�أخذ عندئذ خمتلف احل�ص�ص
املنجزة لأمناط التعلم هذه كامل معناها ،و�ستوجه كلها نحو حتقيق املهمة النهائية.

� .3سجالت وم�ستويات اللغة املحددة ح�سب الأن�شطة اللغوية
والقدرات
يتميز امل�ستوى  A1بكونه يقع يف �سجل املعتاد واليومي ،و�إذن يف لغة قريبة من الدارجة.
ومع ذلك ف�إن خمتلف القدرات هي التي حتدد �سجل اللغة امل�ستعملة .فعندما يتعلق الأمر
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بقدرة التلميذ على تقدمي نف�سه ورواية حكاية ،يتم بطبيعة احلال تف�ضيل �صيغ الدارجة .غري
�أننا ننتقل ،لفهم فرو�ض الف�صل الدرا�سي �أو لقراءة خريطة مدينة ما� ،إىل العربية الف�صحى
املعيارية .ويكون الأمر كذلك عندما يتعلق ب�إلقاء ق�صيدة �شعرية �أو بالتعبري عن موقف
�أو�إح�سا�س .وال يتعلق الأمر بتعليم لغة « ُد ْنوية» ،عبارة عن »طقم لال�ستمرار يف احلياة«  تلقن
لكل التالميذ ،و�إمنا ب�إدخالهم يف طريق لالنتقال (من � A1إىل ّ )B2
ميكنهم (بالن�سبة لأولئك
الذين �سيوا�صلون) من قراءة ن�صو�ص حممد �شكري وحممد برادة �أوجنيب حمفوظ
واال�ستماع �إىل و�سائل الإعالم املغربية �أو العربية ،بل ومن امل�شاركة يف نقا�ش بالعربية.

 .4لغة عربية حية ومعا�صرة
ينبغي �أن متكن حماولة ا�ستعمال حوامل واقعية ،ب�أق�صى ما ميكن ومنذ البداية ،من
جتنب اللجوء �إىل �صيغ عتيقة �أو ال معنى لها .ونف�س ال�شيء بالن�سبة لل�شفوي ،حيث يجب
تف�ضيل العربية احلية و�إلغاء ال�شكل النحوي الذي ي�ضاف يف غالب الأحيان ،وهو �شكل ال
يُ�سمع عندما يتعلق الأمر حقيقة ب�شفوي �أ�صيل وواقعي (با�ستثناء ما يتعلق بال�شعر).
باب و«ذهب حممدْ �إىل املدر�س ْه» ولي�س
باب ولي�س ٌ
هكذا يجب �أن يتعلم الطفل نطق ْ
ذهب حممدٌ �إىل املدْ َر�سة (بدون الوقف النهائي (ةِ) الذي غالبا ما يتم �إبرازه) .ولنذ ِّكر
َ
هنا بالقواعد املتعلقة ب «الوقف» التي متنع (ما عدا بالن�سبة لل�شعر الف�صيح) نطق احلركة
الأخرية عند الوقف وب�أن العربية احلية تتميز ،يف ال�شفوي على وجه اخل�صو�ص ،بتخفيف
الوقفات ،حتى يف و�سط اجلملة.5

 .5تقييم الأداءات (القدرات) ولي�س املعارف
يجب �أن تتم امل�صادقة على م�ستوى ما ( A1مثال) يف الأن�شطة اللغوية اخلم�سة على
القدرات التي يجب �أن حتقق هذا الأداء �أو ذاك (فهم تعليمات ،كتابة بطاقة بريدية ،قدرة
الطفل على تقدمي نف�سه واحلديث عن �أذواقه ،الخ )...ولي�س على املعارف (املعجمية،
النحوية ،الخ .).وال يعني ذلك بطبيعة احلال �أنه مل تعد هناك معارف يجب اكت�سابها ،و�إمنا
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يعني �أن تلك املعارف تكون غري مفيدة �إذا مل تكن للتلميذ القدرة على تعبئتها من �أجل
التوا�صل .فلن نقيم التلميذ �إذن ب�أن نطلب منه مثال ت�صريف فعل ما يف كافة �ضمائر امل�ضارع
املن�صوب ،و�إمنا باال�ستماع �إليه وهو يتحدث عما يريد القيام به الحقا (و�ضعية �سيكون
فيها يف حاجة بدون �شك �إىل ا�ستعمال �صيغة ن�صب الفعل) .و�ستكون هناك دائما ،بطبيعة
احلال� ،أوقات مهمة �إىل حد ما للتمرين والكت�ساب تلك املعارف ،لكنها ال ت�شكل �صلب
الهدف من التكوين .ويف مقابل ذلك ،يكون الت�صحيح النحوي والغنى املعجمي عنا�صر
(من بني �أخرى) ت�ؤخذ بعني االعتبار يف تقييم الأداء الذي حققه التلميذ .فالنحو لي�س
غاية يف حد ذاته (ال يتعلق الأمر بتكوين نحاة �أو ل�سانيني) ،و�إمنا يظل يف خدمة التوا�صل.
تلك هي يف نظري النتائج املهمة التي ينبغي �أن تكون وراء تفعيل «الإطار الأوروبي
امل�شرتك املرجعي للغات» يف برنامج العربية املتعلق بتعليم اللغة والثقافة الأ�صلية .فالأمر
يتعلق بثورة حقيقية يف املمار�سات .وهو �أمر لن يت�أتى �إال �إذا مت و�ضع برنامج طموح
لتكوين املدر�سني.
من جانبي ،و�أنا �أفرت�ض �أن الأمر �سيان بالن�سبة لزمي َل َّي الآخ َرين  IA-IPRللعربية ،ف�أنا
م�ستعد متاما للتكفل بح�صتي كاملة.

هوام�ش
 .1يتعلق «تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية» يف فرن�سا بالعربية (اجلزائر واملغرب وتون�س) والرتكية وال�صربية والربتغالية
والإ�سبانية والإيطالية.
 .2يجب �أن ن�سجل �أن اختيار الدارجة يطرح �أي�ضا العديد من ال�صعوبات ،خ�صو�صا يف بلد يواجه فيه التلميذ متكلمني
وو�سائل �إعالم عربية (راديو  ،Beurراديو ال�شرق ،فرن�سا  ،24قنوات ف�ضائية) من كل الأ�صول.
 .3انظر برامج اللغات الأجنبية يف املدر�سة االبتدائية (ومن بينها برنامج العربية) على العنوان التايل:
http:/www.education.gouv.fr/bo/2007/hs8/default.htm

 .4انظر باملوقع الأكادميي ملدينة ليل _(http://www2.ac-lille.fr/arabe/10_des_monuments_et
) des_villes.htmمثاال مف�صال للغاية عن �إعمال املقاربة املعتمدة على احلركة «Des monuments et des
« »villesم�آثر ومدن».
 .5انظر بهذا اخل�صو�ص امللحق ( Nاحلركة الأخرية والوقف) « »Voyelle finale et pauseيف
« Grammaire active de l’arabe » de Michel Neyreneuf et Ghalib Al-Hakkak – Les
Langues Modernes (Livre de Poche) – Paris 1996 – page 293.
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تقوية و�ضع اللغة العربية يف النظام التعليمي� :إعادة
النظر يف دور برامج تعليم اللغة العربية والثقافة
الأ�صلية يف �إ�سبانيا
لورا ميخاري�س مولينا
�أ�ستاذة بجامعة كومبلوتين�سي مبدريد� ،إ�سبانيا
�أعطيت االنطالقة الر�سمية لربنامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية ،1املوجه للتالميذ
املغاربة املقيمني يف �إ�سبانيا �سنة  .1995ويف ذلك الوقت كان املغاربة هم املقيمون الأكرث
عددا ،من غري املنتمني �إىل املجموعة الأوربية ،بح�ضور قوي يف املراكز الدرا�سية ،بحوايل
 9000طالب .ومع ذلك ف�إن ال�شروع يف العمل بهذا الربنامج اللغوي الذي يركز على
تعليم اللغة العربية باالبتدائي ويف بع�ض مراكز التعليم الثانوي مل تكن تربطه �أية عالقة
بعدد املقيمني والأطفال املمدر�سني املغاربة .والواقع �أن �أ�س�سه تقوم على اتفاقية التعاون
الثقايف بني �إ�سبانيا واملغرب التي مت التوقيع عليها �سنة  .1980وقد مت تطويره بف�ضل الربنامج
التطبيقي لالتفاقية الثقافية املغربية -الإ�سبانية ل�سنة � .21992أي قبل الو�صول بكثري �إىل
حجم الهجرة الذي �سي�ؤثر على النظام التعليمي احلايل.
يف حم�أة االتفاقيات املربمة منذ ال�سبعينات مع بلدان �أخرى من �شمال �أوروبا مثل
هولندا �أو فرن�سا �أو �أملانيا ،و�ضعت �إ�سبانيا تلك الأق�سام الدرا�سية لتعليم اللغة العربية
انطالقا من منوذج مماثل للنموذج الأوروبي ،لكن مع بع�ض الفوارقاملرتكزة على مالءمة
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مبادئها مع الواقع اجلديد لهجرة يف�ضل �أفرادها البقاء يف بلد اال�ستقبال بدال من العودة �إىل
بلدانهم الأ�صلية.
�إذا كان الهدف الرئي�سي لدرو�س اللغة العربية ،يف الربامج الأوىل لتعليم اللغة والثقافة
الأ�صلية ،يتمثل يف م�ساعدة الأطفال املغاربة على التكيف �أو �إعادة التكيف عند عودتهم �إىل
املغرب ،ف�إن هذا الهدف يختفي يف احلالة الإ�سبانية ويتم �إدراج �أهداف جديدة يف الربامج
مرتبطة �أ�سا�سا بالنهو�ض واملحافظة على ما ي�سمى ب «اللغات املهاجرة املمثلة للأقليات».3
وهذه املهمة اجلديدة مرتبطة باملقدمة القائلة ب�أن تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية يجب �أن
ي�ساهم يف حت�سني االندماج الرتبوي -االجتماعي للتالميذ املنحدرين من البلد اجلار.
وبالرغم من �أن تغيري الأهداف هذا كان من املمكن �أن يغري �أي�ضا الدور الذي لعبه املغرب
حلد الآن ،باعتباره امل�س�ؤول املبا�شر عن الربنامج ،ف�إن الواقع يتمثل يف �أن تدبريه ي�ستمر
يف الرتكيز على ت�شغيل الأ�ساتذة ودفع �أجورهم و�إعداد املواد البيداغوجية ال�ضرورية.
واليوم ،وبالرغم من كوننا نعرف �سلفا ب�أن عودة املهاجرين يدخل يف باب الأمر اخلارق
للعادة ،ف�إن املغرب ي�ستمر يف تعليم �أطفال املهاجرين �أن يكونوا مغاربة 4يف الوقت الذي
تتجنب فيه احلكومات الإ�سبانية نهج �سيا�سات لغوية كاملة حترتم االختالفات وتطابق
الواقع متعدد اللغات ومتعدد الثقافات للمجتمع عموما وللمراكز التعليمية ب�صفة خا�صة.
يتمثل الهدف الأ�سا�سي لهذا املقال ،انطالقا من املقدمات املذكورة ،يف عر�ض و�ضعية
اللغة العربية يف �إطار ال�سيا�سة اللغوية التي تنهجها احلكومة الإ�سبانية �أمام الهجرة وبرنامج
«تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية» باعتباره الربنامج الر�سمي الوحيد الذي ميكن �إدماجه يف
برامج «االعرتاف اللغوي».
وحتقيقا لهذا الهدف ،قمت بتق�سيم املقال �إىل �أربعة �أجزاء .واجلزء الأول هو عبارة
عن تقدمي مقت�ضب للقوانني وللتو�صيات الأوروبية املتعلقة ب�إعداد ال�سيا�سات اللغوية،
خ�صو�صا يف ما يتعلق ب «اللغات املهاجرة» .ويقدم اجلزء الثاين نظرة عامة عن خ�صائ�ص
املدر�سة الإ�سبانية يف عالقتها مع الهجرة ،وبالتايل للربامج الرتبوية املوجهة لهذه الفئة.
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واجلزء الثالث يحلل بع�ض التناق�ضات التي يواجهها جزء كبري من ال�سيا�سات اللغوية،
بالإحالة ب�صفة خا�صة �إىل حالة العربية يف جهة مدريد ،حيث نقف على تخل ممنهج
عن اللغات الأخرى ،يف نف�س الوقت الذي يُ�ستثمر فيه يف برامج التعليم املزدوج املتعلق
بالإجنليزية/الإ�سبانية .،ويقدم اجلزء الرابع بع�ض اخلال�صات املقت�ضبة.

.1تغيري ال�سيا�سات اللغوية يف �أوروبا
حدث يف �أوروبا تغري �أ�سا�سي ،خالل الع�شر �سنوات الأخرية ،يف ما يتعلق بالتو�صيات
املرتبطة ب�إعداد ونهج �سيا�سات لغوية حترتم التنوع .ويف هذا املنحى ،تتمثل الفكرة التي
ما فتئت تنت�شر يف �أنه من ال�ضروري جتاوز املرحلة التي هيمنت �إىل حد الآن ،واملتمثلة يف
و�ضع �سيا�سات لغوية �أحادية اللغة؛ �أي �سيا�سات تقوم على فكرة مفادها �أن كل واحد
ميتلك لغة �أوىل و�أنه الكت�ساب لغة ثانية �أو لغات �أخرى يتوجب عليه �أن مير بال�ضرورة عرب
تعليم من �صنف مدر�سي .ويتم ،انطالقا من الهيئات الأوروبية ،مثل املجل�س الأوربي،
من خالل ق�سم ال�سيا�سات اللغوية ،النهو�ض مبناهج جديدة لفهم اللغات وتعلمها .وهي
مناهج �أقل اختزاال تقوم على منظور متعدد اللغات للمعرفة والتعلم اللغويني .مثال �إدخال
مقوالت لغوية جديدة ميكن بها الرجوع �إىل جتليات الواقع يف �أوروبا وتقدمي تو�صيات ال
بخ�صو�ص الأعمال املتعلقة باللغات الوطنية يف املدار�س وح�سب ،و�إمنا بخ�صو�ص لغات
الأقليات مثل اللغات اجلهوية واللغات املهاجرة.
مل يكن تطور امل�س�ألة اللغوية يف �إطار املجل�س الأوربي �سريعا ،لكن كانت له نتائج
ملمو�سة يف الت�شريع قبلها عدد كبري من البلدان .وقد ابتد�أ امل�سل�سل ،يف ما يخ�ص اللغات
اجلهوية� ،سنة  1982ب�إحداث املكتب الأوربي للغات الأقل انت�شارا الذي يتمثل الهدف منه
يف دعم التنوع اللغوي يف �أوروبا .ويف �سنة  1987مت �إحداث ال�شبكة الأوربية «مريكاتور»
 MERCATORاملكلفة بت�شجيع البحث بخ�صو�ص الو�ضع القانوين وا�ستعمال اللغات
اجلهوية �أو التي تتحدث بها �أقليات .ويف �سنة  ،1992مت �أخريا حترير امليثاق الأوربي للغات
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الأقليات �أو اللغات اجلهوية .وهو يعدد �سل�سلة من الإجراءات الهادفة �إىل تي�سري والنهو�ض
با�ستعمال بع�ض اللغات اجلهوية �أو لغات الأقليات ،حتى يف جمال التعليم.
من املنا�سب �أن ن�أخذ بعني االعتبار ،بخ�صو�ص الت�شريع املتعلق بلغات الهجرة� ،أن هذا
الت�شريع مرتبط ارتباطا وثيقا بحركية العمال الأجانب يف �أوروبا .ولهذا ال�سبب� ،أو�صت
�إحدى �أوىل تعليمات املجموعة االقت�صادية الأوربية ،بخ�صو�ص متدر�س �أطفال العمال
املهاجرين� ،سنة  ،1977بتعليم لغة الأم لأطفال العمال الأجانب  .5حتى و�إن كان لهذا
التقنني ،يف واقع الأمر ،ت�أثري �ضئيل وكان يجب انتظار ال�سنوات الأوىل من القرن اجلديد
للتو�صل �إىل تغيري حقيقي للو�ضع القانوين للغات املهاجرة .وقد ابتد�أت املقاربة اجلديدة
لهذه امل�س�ألة ،وهي مقاربة �أكرث �شموال وت�ضمينا ،على نحو ما ورد ذكره �أعاله� ،سنة
 2003عندما قدمت اللجنة عر�ضها الذي يحمل عنوان« :النهو�ض بتعلم اللغات والتنوع
اللغوي :خطة العمل .2006-2004
نقطة انطالقه هي ت�شجيع املواطنني ال على تعلم اللغات الوطنية للدول الأع�ضاء
وح�سب ،و�إمنا على تعلم لغات �أخرى من بينها اللغات اجلهوية ولغات الأقليات ولغات
املهاجرين على حد �سواء .وخالل نف�س ال�سنة� ،سنة � ،2003أعد املجل�س الأوروبي دليال
– دليل �إعداد ال�سيا�سات اللغوية التعليمية يف �أوروبا :من التنوع اللغوي �إىل التعليم متعدد
اللغات – مت فيه ،بكيفية �أكرث �شمولية� ،إعادة حتديد جمموع اللغات التي ينبغي على
الأوروبيني تعلمها .وعالوة على ذكر اللغات الوطنية للدول الأع�ضاء ،متت الإ�شارة �إىل
لغات �أخرى ،من بينها ولأول مرة لغات غري �أوروبية.
يجب البحث عن �سبب التغيري نحو توجه �أكرث �شموال بخ�صو�ص التعلم اللغوي يف
دور الإجنليزية باعتبارها لغة دولية ،ومعاينة اخلرباء النعكا�س ذلك على الواقع اللغوي
الأوروبي .ففي هذا املنحى� ،صحيح �أن العديد من اخلرباء ي�شريون �إىل �أنه من ال�ضروري
التوفر على لغة للتوا�صل ،وهم يالحظون كذلك �أن هذا التفوق ي�ساهم حاليا بكيفية فعالة
يف تقلي�ص التنوع اللغوي يف بع�ض مناطق العامل.
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ميكن القول ،ح�سب ما مت عر�ضه حلد الآن ،ب�أن هناك من الناحية النظرية على الأقل،
وعيا ب�ضرورة تقوية �أو ت�أهيل اللغات الأوروبية الأخرى كذلك  ،6اللغات اجلهوية ولغات
املهاجرين على حد �سواء .وي�شكل تفعيل ت�شريع يذهب �إىل �أبعد من الإجنليزية و�أو
اللغات الوطنية دليال على ذلك .وهذه الكيفية يف فهم دور اللغات الأخرى هي ،انطالقا
من العديد من وجهات النظر� ،أكرث �صحة ومطابقة لواقع يتبني فيه �أن التعدد اللغوي �أكرث
دينامية و�أكرث تثمينا يف جمتمعنا.

 -2الهجرة ،اللغة والتعليم
�أ�صبحت �إ�سبانيا ،خالل الت�سعينات ،ت�شكل جزءاً من جمموعة البلدان الأوربية امل�ستقبلة
للمهاجرين .وقد ت�أثر النظام التعليمي ب�صفة خا�صة بهذه امل�س�ألة ،بزيادة مهمة يف عدد �أطفال
العمال املهاجرين امل�سجلني يف املدار�س .حيث انتقلنا من  80.587تلميذا �سنة 1998/1999
�إىل ما جمموعه  743.696خالل املو�سم الدرا�سي  .2008/2009ويتعلق الأمر بن�سبة مئوية
تقرتب من  %10من ال�شريحة املتمدر�سة .والإح�صائيات الر�سمية املقدمة من طرف وزارة
الرتبية يف ما يخ�ص امل�س�ألة اللغوية ،ال تعك�س هذا الواقع اجلديد .بيد �أن ب�إمكاننا �أن ن�ستنتج
بع�ض اخلال�صات ب�أخذ بع�ض املعطيات املتوفرة عن اجلن�سيات بعني االعتبار  .7ويتعلق
الأمر يف املرتبة الأوىل ،وح�سب عدد التالميذ الوافدين من بلدان �أمريكا الالتينية بحوايل
 314.000طفال متمدر�سا (�أي  %42من جمموع التالميذ الأجانب) ي�ستعملون �إحدى
�صيغ الإ�سبانية الأمريكية -الالتينية .ويف املرتبة الثانية ي�صل العدد يف املراكز املدر�سية
الإ�سبانية �إىل حوايل �( 205.000أي  %29من جمموع الأجانب) مع وجود مهم ملن
يتحدثون اللغات الأوروبية .وهم ال يتحدثون فقط لغات حتظى باالعتبار مثل الإجنليزية
�أو الفرن�سية �أو الأملانية ،و�إمنا يتحدثون لغات حتظى باعتبار �أقل مثل الرومانية �أو البلغارية
�أو الأوكرانية .ويف املرتبة الثالثة قد ن�صل �إىل عدد مهم يتحدث �صيغا خمتلفة للغة العربية
واللغة الأمازيغية ،حوايل �( 127.000أي %17من جمموع الأجانب) من املغرب واجلزائر
�أو تون�س .و�أخريا ،ت�أتي يف املرتبة الرابعة خمتلف �صيغ ال�صينية التي قد يكون لها متثيل
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مهم �إذا ما نحن �أخذنا بعني االعتبار �أن املجموعة املتمدر�سة ال�صينية متثل  %3من جمموع
التالميذ الأجانب يف �إ�سبانيا.
يف مدريد ،تفوق الن�سبة املئوية للتالميذ الأجانب امل�سجلني يف النظام املدر�سي ،والتي
بلغت  ،%14املتو�سط الوطني الإ�سباين .وانعكا�س هذا الواقع ،اجلديد ن�سبيا ،على
جماالت مثل املجال اللغوي حا�سم ،لأن الطابع �أحادي اللغة التقليدي جلهة مثل جهة
مدريد يت�أثر بت�سجيل ه�ؤالء التالميذ يف املدر�سة .وقد ك�شف البحث الذي �أجري خالل
�سنة  2001/2000يف املدار�س االبتدائية مبدريد عن ا�ستعمال التالميذ لأزيد من  50لغة
خمتلفة .8وعلى الرغم من �أن الباحثني ك�شفوا كذلك عن ا�ستعمال لغات وطنية �أخرى
مثل الكطالنية والبا�سكية والغالي�سية ،ف�إنه من امل�ؤكد �أن عددا مهما ي�ستعمل اللغات
الأوروبية مثل الإجنليزية والفرن�سية والأملانية .ويجب �أن ن�ضيف كذلك �إىل هذه اللغات
تلك التي تتحدثها املجموعة املهاجرة ،العربية وال�صينية والرومانية والربتغالية والبولونية
ب�صفة خا�صة .ومع هذا البحث ،مت لأول مرة الوقوف على �أن اجلماعة امل�ستقلة ملدريد،
التي هي تقليديا جماعة �أحادية اللغة ،حتولت �إىل جهة متعددة اللغات .وقد بينت املعاينة،
عالوة على ذلك� ،أن املراكز التعليمية تعك�س متاما التغريات اللغوية املذكورة �أعاله ،و�أن
الهيئات الأوروبية بد�أت ت�أخذ ذلك بعني االعتبار يف �إعداد مقرتحاتها وتو�صياتها.
اليوم ،يحافظ عدد ما فتئ يكرب من املهاجرين ،من �أ�صول خمتلفة ،على عالقات عابرة
للأوطان .وتفرت�ض هذه املعاينة تغريا �آخر يتعلق بالواقع الراهن للهجرة .وبالفعل ف�إن
اجلماعات املهاجرة اليوم �أكرث حركية بكثري مقارنة بالأجيال ال�سابقة .و�إذا كان االت�صال
خالل القرن الع�شرين بالبلدان الأ�صلية حمدودا بكل ت�أكيد ،ف�إن هذه االت�صاالت �أ�صبحت
متواترة ن�سبيا .ويف �إطار عابر للأوطان مثل الإطار احلايل ،ال يو َرث التعدد اللغوي وتتم
املحافظة عليه لأ�سباب وجدانية فقط؛ ذلك �أنه ي�شكل اليوم م�ؤهال اقت�صاديا و�ضروريا
ملوا�صلة االت�صال مبختلف «الأوطان » واجلماعات املهاجرة.
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من امل�ؤكد ،بالرغم مما قيل �إىل حد الآن� ،أن الإيديولوجيات التي تقوم عليها الربامج
اللغوية املوجهة للطلبة من �أ�صول خمتلفة تنبني على حتديد الفوارق الثقافية واللغوية
باعتبارها عجزا يجب �سده �أكرث مما تقوم على �إمكانياتها الفاعلة .ويرتتب عن ذلك �سيا�سة
تعليمية ولغوية يعترب فيها اال�ستيعاب مبثابة ال�سبيل الوحيد تقريبا للو�صول �إىل االندماج.9
وت�ساهم هذه الر�ؤية يف بناء التالميذ املهاجرين يف و�ضع �إجحاف اجتماعي لعدم تثمني
معارفهم ال�سابقة ،ومن بينها املعارف اللغوية ،ولعدم �أخذها بعني االعتبار بل ولتجاهلها.
وتبني التحليالت التي مت القيام بها يف جماعة مدريد ،حيث تنح�صر الإجراءات اللغوية
التي ت�ستهدف التالميذ املهاجرين ،عمليا ،يف تعليم الإ�سبانية من خالل برنامج �أق�سام
الربط «مرحبا بكم يف املدر�سة»  ،10 Aulas de Enlaceتبني بو�ضوح هذه املقاربة
اال�ستدراكية .11ذلك �أن الإ�شارات �إىل اللغات الأ�صلية يف الت�شريع الإ�سباين ،هي �إ�شارات
ثانوية ،وعندما تكون �صريحة ف�إنها حتيل �أ�سا�سا �إىل الأمر املتمثل يف الرتخي�ص للجاليات
املهاجرة ب�أن تدبر هي نف�سها برامج املحافظة على اللغة� .سيما و�أن برامج مثل الربنامج
املغربي «تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية» هي ثمرة اتفاقيات حكومية مع البلدان الأ�صلية.12
ب�إمكاننا �أن ن�ؤكد ،ح�سب التحليل الذي قام به رويث ( 13 )Ruizالذي يفح�ص خمتلف
املراحل تبعا للتوجيه الذي تعطيه ال�سيا�سات للغات داخل املجتمعات – اللغة باعتبارها
م�شكال واللغة باعتبارها حقا واللغة مبثابة مورد – ب�أن الربامج اللغوية ،مبدريد وب�أغلب
اجلهات الإ�سبانية ،التي يتم �إجنازها وتوجيهها �إىل املهاجرين تقوم على فكرة مفادها �أن
التالميذ الذين يعرفون وي�ستعملون لغة �أو عدة لغات خمتلفة عن لغة املدر�سة ،يعانون
من م�شكل يجب العمل على حله .وميكننا �أن ن�ؤكد كذلك ،تبعا لتحليل هذه ال�سيا�سات،
�أو لغياب هذه ال�سيا�سات� ،أن حل هذا «امل�شكل» ي�ستلزم �أن تو َّفر لهم ،فقط وح�صريا،
درو�سا يف لغة (لغات) التوا�صل .ويف �إطار مثل هذا ،ال يعترب ا�ستعمال اللغة (اللغات) الأم
يف املراكز التعليمية مبثابة حق يجب �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار .فالأمر يتعلق �إذن ب�سيناريو
يبني بو�ضوح العادات واملمار�سات وحيدة اللغة  14التي ت�شجع ا�ستعمال وح�ضور اللغات
ال�سائدة وتنتهي بفر�ض ر�ؤية �سلبية عن اللغات الأخرى ،مثل لغات املهاجرين.
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 .3و�ضع اللغة العربية :حالة جمموعة مدريد
من غري املمكن �إدراك و�ضع اللغة العربية يف النظام التعليمي الإ�سباين بدون القيام
بتحليل الربنامج املغربي «تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية» امل�ستوحى ،كما �سبقت الإ�شارة
�إىل ذلك �آنفا ،من برامج مماثلة مت �إعدادها ب�شمال �أوروبا خالل ال�سبعينات ،بهدف يتمثل
يف تقدمي املعارف ال�ضرورية ،للتالميذ املغاربة ،من �أجل عودتهم املفرت�ضة .ذلك �أن �إحداثه
منذ �سنة  1995مل يف�ض مع ذلك �إىل تغيري املقدمات اال�ستيعابية التي ما زالت �سائدة يف
جزء كبري من الت�شريع الإ�سباين يف جمال التعليم ،والتي ت�ؤثر بو�ضوح على و�ضع اللغات
املهاجرة .فمن وجهة نظر الت�شريع ،مل يتم اتباع العديد من تو�صيات املجل�س الأوروبي
املذكورة �أعاله التي تتعلق بتطوير الربامج التعليمية للمحافظة على اللغة .وال ميكن �أن
نن�سى �أن تدبري الربنامج املغربي «تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية» يتم انطالقا من املغرب،
وهو ما ميكن خمتلف احلكومات من التن�صل من م�س�ؤوليتها �إزاء اللغات املهاجرة .ومي ِّكن
الت�شريع واملالحظة كذلك من الوقوف على �أن تعليم اللغات ي�شكل كذلك مو�ضوع
مقاربة ا�ستدراكية وب�أن امل�ستوى اللغوي -االجتماعي للمدر�سة ما زال يقيم تراتبية تف�ضي
�إىل و�ضع اللغة العربية يف �إحدى املراتب الأخرية .وبالرغم من �أن امل�ستوى اللغوي-
االجتماعي باملدر�سة هو نتيجة مل�ستوى لغوي-اجتماعي �أعلى ،ف�إن «تعليم اللغة والثقافة
الأ�صلية» ،كما نعرفه ،ي�شجع بناء العربية باعتبارها لغة مهاجرة ،وهو ما يحول دون
احتالله ملرتبة �أخرى.
توجهٍ يهدف ب�صفة خا�صة
تبني حتاليل الربنامج املغربي �أن هناك ا�ستمرارية يف تف�ضيل ُّ
�إىل �إنعا�ش �شعور باالنتماء �إىل اجلماعة لدى املهاجرين .15وي�ساهم يف هذه الو�ضعية الأمر
املتمثل يف �أن �سيا�سة الهجرة الإ�سبانية يف جمال التعليم ما زالت قائمة على الالمباالة وعدم
حتمل م�س�ؤولية الربامج اللغوية التي تثمن وت�شجع ا�ستعمال لغات �أخرى عالوة على
الإجنليزية .و�إذا كان من املمكن اعتبار الإبقاء على الربنامج املغربي «تعليم اللغة والثقافة
الأ�صلية» ،يف الظروف الراهنة ،مبثابة �أمر �إيجابي ،ف�إنه من امل�ؤكد كذلك �أنه ّ
ميكن خمتلف
وزارات التعليم من التمل�ص من امل�س�ألة اللغوية ،وهو ما يو�ضح غياب االلتزام من �أجل
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جمتمع يزداد تعدده اللغوي وتعدده الثقايف با�ستمرار .ويرتتب عن غياب هذا االلتزام
ل�صالح التعدد اللغوي غياب �سيا�سات لغوية �شاملة ،وبالتايل الإبقاء على �أطفال العمال
املهاجرين يف و�ضعية دونية ال تغري يف �شيء الرتاتبية اللغوية ال�سائدة .وعلى �أ�سا�س هذه
الرتاتبية ،يتم �إ�ضفاء قيمة على بع�ض اللغات �أكرب من تلك التي ت�ضفى على لغات �أخرى.
وما زالت العربية ،باعتبارها لغة مهاجرة ،حتتل كما �سبق قوله �إحدى املراتب الأخرية.
حدثت هذه الو�ضعية يف الوقت الذي �شهدت فيه هذه ال�سنوات الأخرية بروز وتطور
وت�شجيع ما ي�سمى بالربامج مزدوجة اللغة� :إجنليزية � /إ�سبانية ،خ�صو�صا يف املراكز العمومية
التابعة جلماعة مدريد .ذلك �أن هدفها املتمثل يف حت�سني �إملام الطلبة بالإجنليزية مرتبط
بالدور الذي ال حميد عنه لهذه اللغة باعتبارها لغة للتوا�صل العاملي .ويعترب بع�ض امل�ؤلفني
من �أمثال فليب�سون ( 16 )Phillipsonب�أن جناح هذا ال�صنف من الربامج مزدوجة اللغة هو
نتيجة لإمربيالية لغوية تتعار�ض مع جزء مهم من املبادئ التي ت�شجعها هيئات مثل املجل�س
الأوروبي واللجنة الأوروبية .مثال ،ت�سائل الوثيقة التي �أعدتها اللجنة الأوربية :ت�شجيع
تعلم اللغات والتنوع اللغوي :خطة العمل ،17 2006-2004 :ت�سائل بال�ضبط الأهمية
املبالغ فيها التي يوليها النظام التعليمي للإجنليزية ،على ح�ساب اللغات الأخرى .ويف هذا
املنحى يعرب امل�ؤلف عن ر�أيه بالتذكري ب�أن تعلم لغة توا�صل وحيدة غري كاف .واليوم ،يُن َظر
�إىل الإجنليزية مبثابة اللغة الأكرث �أهمية وب�أنه يجب تدري�سها يف املدار�س يف �سن مبكرة .وال
�شك �أن هذه الفكرة تهيمن متاما على النقا�ش حول التكوين اللغوي ،خ�صو�صا يف اجلهات
�أحادية اللغة مثل جهة مدريد.

 . 4خال�صات
�إذن ،ينح�صر التكوين اللغوي املوجه للتالميذ املهاجرين ،عمليا ،يف برامج تدري�س
الإ�سبانية �أو تدري�س باقي اللغات الر�سمية ،كما ر�أينا ،يف برامج تدري�س الإ�سبانية �أو باقي
اللغات الر�سمية .وب�إمكاننا القول �إن الأمر يتعلق بنموذج �أحادي اللغة و�أحادي الثقافة
يعطي الأولوية لال�ستيعاب اللغوي والثقايف على ح�ساب الق�ضايا الأخرى مثل االعرتاف
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اللغوي .ويف احلالة اخلا�صة جلماعة مدريد ،يقول الباحثون ب�أن �شعار «بالإ�سبانية فقط»
يهيمن يف الدرو�س التي تُل َقى يف برنامج «مرحبا بكم يف املدر�سة» مانعا بذلك ا�ستعمال �أية
لغة �أخرى  .18وهذا الواقع يتناق�ض تناق�ضا عميقا مع �سيا�سة لغوية تعطي الأولوية ،كما بينا
ذلك من قبل ،يف ال�سنوات الأخرية ،لتحويل الإعداديات واملعاهد �إىل مراكز ثنائية اللغة،
وبالتايل حتويل التالميذ �إىل تالميذ مزدوجي اللغة .فالأمر يتعلق ب�سيا�سة متناق�ضة ،لأنها ال
تعرتف بالتالميذ الذين يتحدثون العربية �أو الرومانية مبثابة تالميذ مزدوجي اللغة .ذلك �أنه
ال يتم تثمني لغاتهم ،بل يبدو �أن الهدف يتمثل يف النجاح يف حتويلهم �إىل تالميذ �أحاديي
اللغة .حيث ت�صبح لغة املدر�سة� ،إىل جانب الإجنليزية اللغة الوحيدة امل�شروعة واللغة
الوحيدة ال�ضرورية لتحقيق االندماج .ونقول باخت�صار �إنه يبدو �أن االزدواجية اللغوية
حم�صورة يف جمموعة حمددة من التالميذ ال وجود فيها لأطفال العمال املهاجرين.
يبدو من البديهي ،يف ما يتعلق بالتعليم اللغوي للتالميذ املغاربة �أن جتديدا عميقا يفر�ض
ذاته .جتديد ميكن من تقوية اللغة العربية وت�أهيلها ،ومن �ش�أنه بالتايل �أن ميكن الطلبة املغاربة
من ر�سملتها .فكون الأمر يتعلق ،على الأرجح ،باللغة غري الأوروبية الأكرث تداوال يف
املراكز التعليمية ،عالوة على �أهميتها التاريخية يف بع�ض جهات الدولة الإ�سبانية ،ينبغي �أن
يكون �سببا كافيا لتغيري الو�ضع اللغوي-االجتماعي الذي ال يخول للغة العربية �أية �سلطة.
ويقت�ضي حتويل و�ضع التالميذ املغاربة �إعاد َة االعتبار لكفاءاتهم – ومن بينها قدرتهم
على الإملام بلغات متعددة – ولي�س َمواطن عجزهم وح�سب .فمن ال�ضروري �أن تبتعد
ال�سيا�سات التعليمية الإ�سبانية بكيفية تدريجية عن هذا املوقف الذي يعطي الأ�سبقية لتعلم
الإ�سبانية ويعاقب على ا�ستعمال لغات �أخرى يف الأق�سام الدرا�سية .ذلك �أن التالميذ يف
حاجة �إىل �إيجاد ف�ضاءات اجتماعية ت�ضفى فيها قيمة على لغاتهم ،وهو ما يت�ضمن عدم
املعاقبة على ا�ستعمال اللغة العربية يف الأق�سام الدرا�سية .فقد تبني �أن الربامج اللغوية الأكرث
مراعاة للتنوع الثقايف واللغوي �أكرث فعالية ،ال يف ما يتعلق بالتعلم وح�سب ،و�إمنا يف ما
يتعلق باالندماج املدر�سي كذلك.
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ويجب �أن ينطلق هذا التجديد بال�ضرورة من تغيري الرتاتبية اللغوية التي يجب �أن
تكون م�صحوبة بتغيري املقاربات املو�صوفة وال�سائدة يف �أغلب اجلهات الإ�سبانية .ويف هذا
ال�سياق ،يكت�سي تفعيل برامج لغوية �أكرث مراعاة للتنوع على نحو ما تو�صي به منظمات
مثل املجل�س الأوروبي ،كما �سبق و�أن ر�أينا من قبل ،يكت�سي طابعا ا�ستعجاليا.
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املوارد البيداغوجية لتعلم اللغة العربية :رهانات
جديدة ومتطلبات جديدة
�صويف طاردي

مفت�شة بيداغوجية جهوية للعربية ،مكلفة مبهمة مبعهد العامل العربي ،فرن�سا

قبل الت�سا�ؤل عن املوارد البيداغوجية لتعلم اللغة العربية ال بد من القيام ،بطبيعة احلال،
بتقدمي عر�ض تاريخي وح�صيلة ملا هو موجود .ولذلك �أدعوكم لالطالع على برنامج
الندوة التي انعقدت باخلزانة الوطنية الفرن�سية حول هذا املو�ضوع يف �شتنرب  ،2009والتي
جمعت العديد من الباحثني والفاعلني يف جمال الرتبية .وبالتايل ف�إن مداخلتي �ستهتم
بالأحرى مبوارد امل�ستقبل التي يجب �أن ت�ستجيب للرهانات اجلديدة وللمتطلبات التي
تطمح هذه الندوة الدولية �إىل �أن تعك�س �صداها� .إن �إحداث موارد بيداغوجية جديدة
ينبغي �أن يكون متما�شيا مع الرهانات املرتبطة باللغة العربية ،وب�إمكانه املراهنة على
م�ستقبلها.

عامل ولغة يف حتول
غيرَّ التطور ال�سريع للتكنولوجيات اجلديدة وظهور و�سائل �إعالم جديدة ،والقنوات
الف�ضائية العربية الن�شيطة ب�صفة خا�صة ،كيفية ت�صور تعلم اللغة العربية وتعليمها .فاحل�صول
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على املعلومات واملعرفة �أ�صبح متي�سرا �إىل حد بعيد بوا�سطتها .وقد �ساهمت و�سائل
الإعالم هذه كذلك يف بروز عربية حديثة ،هي عبارة عن لغة توا�صل وا�سعة انت�شرت
يف جمموع العامل العربي .واكت�سبت هذه اللغة احلاملة لثقافة هائلة كذلك م�شروعية
باعتبارها �أداة للتوا�صل بني العرب من خالل الربيد الإلكرتوين واملرا�سالت الآنية.
واليوم ،يتحدث العالمَ ُ العربي َة وتتحدث العربية عن العامل وتتحدث �إىل العامل .فتعلم
هذه اللغة ،البعيد �إذن عن �أن ي�شكل �أي تهديد للهوية الثقافية لأي كان ،يي�سر التبادالت
ويعطي املكانة الكاملة للتعبري مب�ستويات �أقل �شكلية ،تي�سر املعرفة واالحرتام املتبادلني.
وراء م�س�ألة اللغة ،ينبغي �أن ت�أخذ هذه املوارد اجلديدة كذلك متطلبات اجلمهور اجلديد
بعني االعتبار .والواقع �أن لل�شباب الذين يتابعون درو�س العربية ظروفا معي�شية �شديدة
االختالف و�أن معارفهم اللغوية تتميز بعدم جتان�س كبري .ومن املنا�سب �أن نت�ساءل �أوال
عما ميكن �أن يوفره لهم هذا التعلم.
ت�شكل اللغة العربية ،بالن�سبة للتالميذ ال�صغار من �أ�صل مغربي ،مرجعا ثقافيا هاما مك ِّونا
لهويتهم ،وحلقة متكنهم من ربط ال�صلة مع تاريخهم ،ومن ثم االنخراط يف امل�ستقبل.
ويجب �أال نن�سى ب�أنها ميكن �أن تكون ،عالوة على ذلك ،لغة تعرف انت�شارا بارزا ،وت�أتي
لتلبية انتظارات وحاجيات متنامية وت�شكل �أداة عمل وقيمة م�ضافة متكن من اندماج مهني
�أف�ضل .وينبغي �أن نكون قادرين اليوم على الرهان ب�أنه �سيتعني على ه�ؤالء ال�شباب م�ستقبال
التوا�صل والتفاعل مع حماورين من بلدان عربية خمتلفة يف حياتهم ال�شخ�صية واملهنية،
ومن يدري� ،إن نحن نظرنا �إىل الأمد البعيد ،مع �أ�شخا�ص ولدوا يف اليابان �أو يف كوريا
�أو يف �إيطاليا �أو يف هولندا ،ي�شتغلون مع البلدان العربية وي�ستعملون العربية باعتبارها لغة
للتوا�صل على غرارالإجنليزية �أو الإ�سبانية يف الوقت الراهن.

الأجوبة البيداغوجية والثقافية املالئمة
جتعلنا هذه الأ�صناف املعي�شية املختلفة وهذه املعارف اللغوية املختلفة ،بالنظر �إىل عدم
وجود �أجوبة بيداغوجية وثقافية مالئمة ،جتعلنا ن�شاهد حاالت من الت�شنج .فكل تلميذ
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ي�شعر ب�أن الآخر يراقبه .ولذلك يلج�أ بع�ض التالميذ ،رغم كفاءتهم ،خوفا من الوقوع يف
اخلط�إ �أو االختالف� ،إىل ال�صمت �أو يكبحون ذواتهم ،ويلج�أ البع�ض الآخر �إىل مواقف
راف�ضة� ،أو �إىل و�ضع ا�سرتاتيجيات للمواربة واللف والدوران.
ينبغي �إذن ،من حيث التحفيز� ،أن تكون لدينا القدرة على �أن نثري لدى التالميذ الرغبة
يف التحدث بالعربية و�أن نخلق لديهم احلاجة �إىل ا�ستعمالها بدال من �إلزامهم بذلك.
يجب �إذن القيام باختيارات ،ومن بينها يف جمال و�سائل الإعالم البيداغوجية
اختياراملحيط الرقمي الذي ميكن �أن ي�شكل جوابا مهما ،لأنه ين�سج رابطة من خالل
ممار�سات من قبيل الكتابة الت�شاركية ،من جهة ،ولأنه يوفر مقاربة م�شخ�صة من جهة
�أخرى� .إذ ميكن �أن نفكر على �سبيل املثال يف انت�شار �أجهزة اال�ستماع املحمولة (باالدور)؛
حيث يكون ب�إمكان التلميذ التمرن بالوترية التي تنا�سبه ،مبا يكفي من املرات ،و�إىل حني
احل�صول على النتيجة املرجوة يف من�أى عن نظرة الآخر وعن العقاب .فالتلميذ ميكن �أن
يجد يف ذلك عن�صرا حمفزا لأنه �أمام �أداة يتحكم فيها �أو ا�ست�أن�س بها .ذلك �أن هذه الآلة تهي�ؤ
له ظروف البحث ال�شخ�صي وت�شجعه على اال�ستقالل الذاتي .و�أخريا ف�إن تكنولوجيات
الإعالم واالت�صال البيداغوجية متى �أدجمت يف بيداغوجيا فاعلة للم�شروع ،ت�شجع
املمار�سات الت�شاركية التي ي�شعر فيها كل واحد ب�أنه مكلف مبهمة ،وحيث يكون ب�إمكان
�أي تلميذ �أن يتعلم و�أن ي�شارك.
�إعادة متوقع الأ�ستاذ �ضرورية كذلك .ف�أ�ستاذ العربية يظل� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن �أ�ساتذة
اللغات الأخرى ،ناقال �أ�سا�سيا للمعرفة ،غري �أنه مل يعد ناقلها الوحيد .فهو يقت�سم هذه
املهمة مع املو�سوعات امل�ساعدة ومُ ِّركات البحث وتطبيقات �أخرى حالية وم�ستقبلية.
ومل تعد العربية من جهة �أخرى مو�ضوع تعلم يف ذاتها ،باعتبار �أننا مل نعد نتعلم اللغة من
�أجل اللغة و�إمنا لنتحدث ونفكر ونت�صرف بالعربية ،ولنفهم الأخبار.
�إذا �أردنا �أن يعرب التالميذ بالعربية يف �أن�شطة ذات معنى ،يجب �أن تكون امل�ضامني الثقافية
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يف �صلب تعلم اللغة العربية؛ حيث نقوم ب�إدخال العامل العربي �إىل الف�صل الدرا�سي.
فالأمر يتعلق ب�إبراز ثقافة معي�شة ،دينامية وبعيدة عن القوالب اجلاهزة ،تبني العالقات
القائمة بني هذه الثقافة والثقافات الأخرى ،وتثري الرغبة واحلاجة �إىل الت�صرف والتحدث
باللغة .ذلك �أن تعلم اللغة العربية يعني تعلم فك رموز العامل العربي كما يتجلى يف
املعي�ش اليومي .يعني فهم اللوحات الإ�شهارية و�أ�سماء الأزقة وعناوين الكتب واجلرائد
والكتابات امل�صاحبة للمعامل الأثرية ،من �أجل الإعداد ل�سفر لغوي وثقايف مثال .وبعد
ذلك القدرة على قراءة ال�صحافة والروايات .فالتعبري ال�شفوي معناه اكت�ساب معارف
عملية وثقافية-اجتماعية ميكن ا�ستثمارها من جديد ،وت�ؤدي بالتايل �إىل ممار�سة اللغة يف
و�ضعيات واقعية �أو ذات معنى ،وباملمار�سة نتعلم مزيدا من اللغة .ذلك �أن امل�شافهة تهي�ؤ
للتفاعل مع �أُنا�س العامل العربي ذوي اللهجات املختلفة واملتنوعة بال�شكل الذي نعرفه.
ففهم ال�شفوي هو من الآن ف�صاعدا فهم املحاورين ،مع �أخذ ا�صطالحاتهم الثقافية بعني
االعتبار .مل يعد الأمر يتعلق مبحاورة التلميذ مع �أ�ستاذه وهو جال�س يف مكانه ،و�إمنا بتغيري
مركزه بكيفية يتمكن معها من تكييف خطابه مع حماوريه .ومل يعد التعبري الكتابي متمثال
يف �سرد التلميذ لأحداث عطلة خمت َلقة لأ�ستاذه و�إمنا يف تبادل الأفكار مع مرا�سل من العامل
العربي (نوجه نداء �إىل ال�سلطات املغربية لت�ساعدنا على �إقامة �شراكات مع م�ؤ�س�سات
باملغرب)� ،أو كتابة مقال �أو حكاية بالعربية ب�أ�سلوب ت�شاركي.
ينبغي كذلك �أن ي�أخذ ت�صور واختيار الأدوات البيداغوجية ال�ضرورية لهذا التعلم بعني
االعتبار عددا من الثوابت ومن بينها النظر �إىل انتظارات التالميذ وحاجياتهم وحمفزاتهم
بكيفية فردية .وقد يكون من امل�ستح�سن �أن تكون هذه امل�س�ألة ماثلة يف الأذهان با�ستمرار:
يف ما �ست�ساهم الوثيقة املقرتحة يف فهم �أف�ضل لثقافة الأبوين ،ويف امل�ساعدة على معرفة
البلدان العربية بكيفية �أف�ضل ،وكيف مت ِّكن كذلك من ا�ستعمال اللغة العربية يف �سياق
�شخ�صي ومهني؟
قد يكون بالإمكان ت�صور املنظومات بكيفية تتم معها خدمة حاجيات التوا�صل املعا�صر
على نحو �أف�ضل ،بانفتاحها على جمهور �أكرث تنوعا ،وبالعمل على تطوير كل فرد وفق
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وتريته اخلا�صة ،وباالنخراط يف زمن التلميذ الذي يعرب عن ذاته بني مرتفعات ومنخف�ضات،
مع حلظات تعلم عليا ودنيا ينبغي �أن يكون املدر�س قادرا على فهمها وقبولها لأنها ت�شكل
جزءا من م�سل�سل التعلم .ومن املمكن كذلك التفكري يف تنظيم �آخر لأمناط التعلم ولأدواته،
بفرتات مكثفة وتو�سعية.
البيداغوجيا هي يف قلب مثل هذه املنظومة وتتطلب االنخراط بعزم يف مقاربة دينامية
للم�شروع تركز على الكفايات التي يجب تطويرها لدى التالميذ واال�سرتاتيجيات التي
ي و�ضعها .ومن املنا�سب �أن نت�ساءل عما يريد الأ�ستاذ �أن يعرفه التلميذ .فالتعلم يقت�ضي
يتع ّ
عندئذ ،بطبيعة احلال� ،إجناز مهام هي مهام لغوية واجتماعية يف نف�س الوقت ،وتقود التلميذ
نحو اال�ستقالل الذاتي بكيفية يتمكن معها من تدبر �أمره يف و�ضعيات يقل توقعها �أكرث
ف�أكرث ،حيث يكون قادرا على تعبئة املعارف اللغوية ال�ضرورية يف الأو�ضاع الواقعية ،وهو
�أمر يعني تقلي�ص الفارق بني و�ضعية التعلم وواقع اال�ستعمال.
ال ميكن ت�صور وثائق التكوين دون القيام بتحليل قبلي ،للطلب املتعلق مبنتوجات
التكوين والأجهزة البيداغوجية املتوفرة ،وحتديد اجلمهور وامل�ستويات امل�ستهدفة،
وم�ستويات احلاجيات واختيار الدعامات واملنظومات الأكرث مالءمة .ويجب ال�شروع بعد
ذلك يف التفكري يف امل�سائل البيداغوجية التي تُط َرح ،خ�صو�صا بالن�سبة لت�صميم �أدوات
متعددة الو�سائط مثل الن�شاط التفاعلي ومكانة التلميذ يف �إطار املنتوج ،و�أمناط �سريه
وتدخالته و�إمكانيات الت�صحيح الذاتي بالرجوع �إىل �أجوبته ،وبخ�صو�ص اال�ستغالل
الأمثل للدعامة التي وقع عليها االختيار و�شكل الوثيقة (مغامرة� ،سفر ،لعب ،مهام
بيداغوجية يجب �إجنازها) ،ونوع اال�سرتاتيجيات التي مت اختيارها (اكت�شاف� ،أبحاث،
حلول م�شاكل ،عمل ت�شاركي) و�أنواع الأن�شطة املطلوبة ،و�أ�ساليب الكتابة (الكتابة اخلطية
�أو التفاعلية) ،وفعالية و�ضوح التعليمات والإر�شادات ،ودرجة حرية �إبحار التلميذ داخل
املنتوج ،ومفهوم الوقت (عدد النقط امل�سجلة ،العودة �إىل القائمة الأ�صلية ،عر�ض امل�سار
املنجز) ،وتقنيات تر�سيخ املعلومات يف الذاكرة (اجلمع بني ال�صوت واملكتوب ،اجلمع بني
ال�صورة وال�صوت ،)...والعديد من الأ�شياء الأخرى.
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�س�أقدم �إليكم �إذن على �سبيل التبيان وب�سرعة كبرية بع�ض الإنتاجات احلديثة لتعلم اللغة
العربية .و�سوف لن �أقدم املنتوجات ذات اجلودة العالية ملركز الدرا�سات بالرباط ،الذي
�أظن �أنكم تعرفونه حق املعرفة .وقد اخرتت �إذن �أن �أقدم لكم يف ب�ضع كلمات �أحدث
الإنتاجات التي اعتمدت الإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي.
الكتاب املدر�سي «كلو متام» 1الذي هو كتاب جمدِّد لأنه ميكن من تفريد امل�سارات
ومن تطويع كفايات ال�شفوي ،ب�صفة �أخ�ص ،يف �إطار بيثقايف من خالل مغامرات �شبان من
جن�سيات خمتلفة يقيمون بدبي.
«مغامرات املفت�ش علي بفا�س وبالقاهرة وببريوت» 2وهي عبارة عن كتيبات للتعلم
ت�ستند �إىل الإطار الأوروبي وتعتمد مقاربة حتريكية .والطفل مدعو فيها �إىل القيام مبهام:
تنظيم اال�ستعدادات حلفل زواج مغربي مثال؛ حيث يتم الطبخ با�ستعمال العربية الدارجة
وحترير الدعوة يف م�ستوى اللغة املنا�سبة وبالأ�شكال ال�ضرورية .والإطار الأوروبي هنا
مفيد للعربية ب�صفة خا�صة ،ذلك �أنه مي ِّكن ،ب�إ�شارته �إىل و�ضعيات توا�صلية ،من طرح
الأ�سئلة اجليدة.
3

�س�أتوقف �أكرث عند القر�ص املدمج «مراحل� ،سفر مبراحل لقراءة العامل العربي وكتابته»
الذي ح�صل �سنة  2008على عالمة اجلودة الأوروبية للغات التي متيز يف االحتاد الأوروبي
ب�أكمله امل�شاريع الأ�صيلة التي ميكن نقلها ،وعالمة ( RIPمعرتف بفائدته البيداغوجية) يف
يونيو .2010
هذا ال ُقر�ص املدمج هو ثمرة تعاون طويل بني »� «le CNEDأول فاعل �أوروبي يف
التعليم عن بعد ومعهد العامل العربي الذي يعمل على تطوير وتعميق معرفة العامل
العربي وفهمه يف فرن�سا.
يقرتح هذا القر�ص املدمج تعلما تفاعليا لكتابة العربية وقراءتها انطالقا من دعامات
غنية ومتنوعة� :صور معا�صرة ،وثائق ذات طباعات خمتلفة ،خمطوطة �أو بحروف
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حا�سوبية ،طباعات لأيقونات ح�ضرية من العامل العربي احلديث� ،أ�ساليب ن�سخية قدمية
لكتابات من الرتاث .وب�إمكان املتعلم �أن يختار م�ساره الثقايف والبيداغوجي بالذهاب على
نحو افرتا�ضي �إىل �أحد البلدان العربية الثالثة املقرتحة .وهو ي�شكل عالوة على ذلك
�أداة تكملة بالن�سبة للمدر�سني الذين ميكنهم �أن ي�ستقوا منه موارد متعددة ميكن الو�صول
�إليها عرب الفهر�ست �أو علبة الأدوات �أو خزانة و�سائل الإعالم .وهذه املرونة الكربى يف
الإبحار (اخلطي �أو ح�سب مركز االهتمام) ميكن �أن تقابل العديد من م�ستويات امل�ستعملني
(املبتدئني �أو احلا�صلني على قدر من املعلومات ،مبفردهم �أو م�ؤطرين بغريهم) .وهو ميكن
من �إدراك ثراء الطباعة الكبري ملحيط ما هو مكتوب يف العامل العربي بتقاليده الن�سخية
واال�ستعماالت التي ميكن �أن تتنوع من منطقة �إىل �أخرى .وتقرتح املقاربة املعتمدة القيام
بتعلم القراءة والكتابة ،لي�س انطالقا من حوار تعلم �أو قاعدة �شفوية ،و�إمنا من كتابات
العامل العربي التي حتيط بنا (�شاخ�صات ،لوحات �إ�شهارية ،مل�صقات ،مقتطفات من
روايات) .حيث ت�ؤخذ الكتابة العربية بعني االعتبار يف كافة �أبعادها وامتداداتها باجلمع بني
املحارف احلا�سوبية والن�ساخة والكتابة الأثرية وكتابة املخطوطات .ويوجد «مراحل» يف 3
م�سارات ،وهو ما ميكن من اال�ستجابة النتظارات تلك املجموعات املختلفة من اجلمهور
ذات احلوافز املهنية وال�شخ�صية املتنوعة .ويقدم تر�سيخا يف �أمناط واقعية ثقافية خمتلفة
وثراء كبريا :املغرب بعني طالبة �شابة تزور �أ�سرتها (دائرة خ�صو�صية :الأ�سرة ،البيت ،احلياة
اليومية ،اللوحات الإ�شهارية)؛ لبنان ،بعني �صحافية تقوم بتحقيق يف املنطقة (دائرة مهنية:
و�سائل الإعالم ،الإبداع املعا�صر ،تنوع فن الطباعة ،الطباعة الإيقونية احل�ضرية)؛ م�صر،
بعني عامل �آثار يقوم مبهمة (دائرة ثقافية �أو «عاملة» ،تراث ثقايف� ،أ�ساليب ن�سخية) .وقد
مت و�ضع جمموعة من التكنولوجيات املختلفة يف خدمة تعلم القراءة والكتابة :حتريك
احلروف� ،أ�شرطة فيديو ،م ْل َم�س افرتا�ضي ،ت�سجيالت �صوتية ور�سوم تو�ضيحية .ذلك
�أن تناوب املقاربات البيداغوجية املتنوعة مي ِّكن من �أخذ خمتلف كيفيات التعلم بعني
االعتبار.
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نحو موارد خام «قابلة للتحويل �إىل �سيناريوهات»
�سيمكن تفرد كل و�ضعية من و�ضعيات الف�صل الدرا�سي ،وتفريد امل�سارات والتكيف
ال�ضروري للأ�ستاذ مع و�ضعيات التعليم اجلديدة ومع جمموعات من اجلمهور �ستكون
متنافرة ومتنوعة �أكرث ف�أكرث ،من تهيئ الظروف املنا�سبة لربوز حاجيات جديدة من املوارد
ال ُّر َّحـل (غري امل�ستقرة يف مكان واحد)� :صوتية� ،أ�شرطة فيديو ،طباعات �أيقونية خام« ،قابلة
للتحويل �إىل �سيناريوهات» بكيفيات متعددة.
تربز اليوم احلاجة لهذا ال�صنف من املوارد .وينبغي �إذن �أن نتوفر ،لتحقيق غايات
بيداغوجية ،على حقوق ا�ستغالل �أفالم يف ن�سخها الأ�صلية وبرامج ثقافية �سمعية ب�صرية
�أو متوفرة على الإنرتنيت .والقدرة كذلك على ا�ستعمال الرتجمة الكتابية العربية امل�صاحبة
للأفالم .و�أنا �أتوجه من جديد �إىل �أ�صدقائنا املغاربة الذين ميكنهم �أن يقدموا لنا م�ساهمة
قيمة يف هذا ال�صدد.
حتمل �إمكانية نقل ومالءمة املنظومات وتبادل املمار�سات الف�ضلى وت�شبيك الأ�ساتذة
واملوارد (�إدخالهم يف �شبكات) �إجابات عن هذه الرهانات اجلديدة التي يتعلق الأمر بها يف
الوقت الراهن .ومن املهم �إذن املراهنة كذلك ،وبقوة ،على تكوين املدر�سني بخ�صو�ص
هذه املجموعات اجلديدة من اجلمهور وهذه املمار�سات املتعلقة بتبادل الأفكار واخلربات
وعلى «حتويل التعلم �إىل تعلم ديداكتيكي» وعلى �إدماج هذه املوارد يف امل�سارات امل�شخ�صة
بالن�سبة للتلميذ الذي يكون ب�إمكانه �أن ي�ستقي منها ،هو نف�سه ،تبعا للحاجيات املحدَّدة
مبعية الأ�ستاذ ،و�سي�صبح حقا فاعال يف تعلمه ال�شخ�صي.
هوام�ش
Kullo Tamam (Tout va bien) - Arabe Palier 1– Delagrave – 2005; Kullo Tamam-. 1
Arabe niveau 2 – Delagrave 2007.

مت �إجناز امل�ؤلفني حتت قيادة بريجيت طهان .Brigitte TAHHAN
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 .2مغامرات املفت�ش علي بالقاهرة (امل�ستوى الو�سيط  ،)2ببريوت (امل�ستوى املتو�سط  ،)1وبفا�س (امل�ستوى املتو�سط ،)2
معهد العامل العربي .-2009

 »3. DVD Rom « Marahil, un voyage par étapes pour lire et écrire le monde arabe Cned/IMA- 2008
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من �أجل «مقاربة جودة» لتعليم اللغة والثقافة
العربيتني ل�شباب مغاربة اخلارج
عبد القادر الزاكي
�أ�ستاذ جامعي وخبري يف الرتبية ،املغرب

.1مبثابة مقدمة :تاريخ «دكاكني اللغات»
يف منتدى �إلكرتوين خم�ص�ص جلودة الرتبية يف املغرب ،كتب �أحد امل�شاركني قائال:
«انده�شت للخفة التي يعالَج بها تعليم اللغات يف بلدنا .ي�شهد على ذلك تعدد مراكز
اللغات التي تن�ش�أ دومنا اهتمام بالعنا�صر الأ�سا�سية للجودة .وال تتوفر تلك املراكز يف
غالب الأحيان �سوى على �شقة �أو حتى على قاعة يف حمل متعدد الوظائف ،وعلى
جتهيز متخلف وبع�ض املدر�سني (غري ر�سميني يف الغالب) �أو متطوعني بدون تكوين،
ومكتب �صغري للكاتبة �أو للمدير �أو حتى للمالك نف�سه� .أما بالن�سبة للربنامج ،ف�إنه يختزل
�إىل �سل�سلة من الكتب املدر�سية املحلية �أو امل�ستوردة من بلد اللغة امل�ستهدفة .فكيف ميكن
احلديث عن جودة التعليم يف دكاكني اللغة هذه؟».
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تطمح هذه املداخلة ،على �إثر االهتمام الذي �أثارته ال�شهادة الواردة �أعاله� ،إىل حتليل
�أ�س�س ׳مقاربة جودة׳ ׳ تعليم اللغة العربية ملغاربة اخلارج׳ .وتبني هذه املداخلة ،انطالقا من
مقاربة تربوية براغماتية ،الق�ضايا الرئي�سية التي يجب �أن ت�سرتعي اهتمام وا�ضعي برامج
اللغة وحتاول �أن تقدم بع�ض عنا�صر اجلواب.

 .2ما هو ال�سياق املعترب يف هذه املداخلة
ال�سياق الرتبوي-االجتماعي الذي ي�شكل خلفية هذه املداخلة وتعليم اللغة العربية
ملغاربة اخلارج هو بال�ضرورة �سياق متنوع اعتبارا لتعدد خ�صائ�ص املتعلمني والظروف
التي ميكن �أن يقدم فيها التعليم .ومع ذلك ،ميكن االحتفاظ ببع�ض الأو�صاف بالن�سبة
لأغلب الن�صو�ص امل�ستهدفة:
 .1.2يف ال�شكل ال�سلبي :اللغة امل�ستهدفة لي�ست هي العربية باعتبارها لغة �أجنبية
�أو العربية لغري الناطقني بها (كما هي حال الإجنليزية بالن�سبة للمغاربة �أو العربية بالن�سبة
للأوروبيني) ،لأنه ،وبالرغم من �أن املتعلم ال يتقن هذه اللغة ،ف�إنها ت�شكل جزءاً من هويته
ومن مكت�سباته اللغوية ،بالرغم من حمدوديتها يف غالب الأحيان.
• لي�ست اللغة امل�ستهدفة لغة ثانية بح�صر املعنى (كما هو حال الفرن�سية يف
امل�ستعمرات الفرن�سية القدمية) ،لأنها ال ت�ستعمل بال�ضرورة يف ثقافة املتعلم وو�سطه
االجتماعي املو�سع.
• لي�ست اللغة امل�ستهدفة لغة الأم بح�صر املعنى ،لأنها ال تُ�ستعمل يف التن�شئة
االجتماعية الكاملة للمتعلم.
• اللغة امل�ستهدفة لي�ست متجان�سة ولي�ست مو�ضوع �إجماع من �أجل تعليم نظامي
موحد .فالبع�ض ي�ستهدف العربية املعيارية ،والبع�ض الآخر ي�ستهدف العربية
الدارجة ،يف حني يُ ُّلح �آخرون على عربية هجينة جتمع بني االثنتني.
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 .2.2يف ال�صيغة الإثباتية :عالوة على هذه الأو�صاف املحدِّدة (ما لي�س هو اللغة
امل�ستهدفة) ،ميكن اقرتاح �أو�صاف �أخرى ،يف ال�صيغة الإثباتية هذه املرة.
• اللغة امل�ستهدفة � -أو تعليم اللغة العربية ملغاربة اخلارج مطلوبة يف �أغلب
ال�سياقات الرتبوية  -االجتماعية ،ولو جزئيا ،لأ�سباب تتعلق بالهوية واالرتباط
ب�أر�ض الأجداد .وميكن �إذن �أن تو�صف مبثابة «لغة الهوية» �أو «املن�ش�أ».
• اللغة امل�ستهدفة � -أو تعليم اللغة العربية ملغاربة اخلارج موجهة عموما �إىل
جمموعات ت�شعر بحاجات يف جمال الكفاءات املتعلقة بالتوا�صل بهذه اللغة.
وبالتايل ميكن و�صف هذه الو�ضعية باعتبارها و�ضعية «كفاءات حمدودة يف
العربية» ،ما يقابل الو�صف الأمريكي ل »«Limited English Proficiency
�أو .LEP
• ت�أتي اللغة امل�ستهدفة لتنْ�ضاف �أو لتندمج يف ر�أ�س مال لغوي �أو معريف اكت�سبه
املتعلم �سلفا .وقد مت اكت�ساب ر�أ�س املال هذا ،بكيفية غريبة ،يف نظام لغوي
׳�أجنبي׳ واللغة اجلديدة التي يجب تعلمها هي ،يف احلالة الطبيعية ،تلك التي
ينبغي �أن تكون اللغة الأم.
• عموما ،يتم ال�سعي �إىل اكت�ساب اللغة امل�ستهدفة � -أو تعليم اللغة العربية ملغاربة
اخلارج لتلبية حاجيات تتعلق بالتوا�صل العام .واالحتمال �ضعيف يف �أن يكون
ال�سعي �إىل التعلم راجعا �إىل حاجيات خا�صة (علمية �أو تقنية مثال).
ت�شتمل هذه البيانات ،با�ستثناء داللتها املفهومية ،على م�ضامني بيداغوجية ال ي�ستهان
بها .ومن بني هذه امل�ضامني ،ميكن �أن نحتفظ على �سبيل املثال بالتوجهات البيداغوجية
التالية:
• احلاجة �إىل عدم االعتماد على الو�سط الثقايف  -االجتماعي لتقدمي الدعم
اللغوي الذي جنده عموما يف تعلم لغة �أم �أو لغة ثانية.
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• �ضرورة تخ�صي�ص مكانة مهمة للم�ضامني الثقافية والتوا�صلية التي ميكن �أن
تلبي احلاجيات الثقافية -االجتماعية للمتعلمني.
• احلاجة �إىل �إقامة التعليم ،بدرجات متغرية بطبيعة احلال ،على مبادئ
بيداغوجيا الكبار (الأندراغوجيا) ،ومن �ضمنها (�أ) ا�ستغالل مكت�سبات املتعلمني
املعرفية وتلك املتعلقة بتجاربهم( ،ب) �أخذ اهتمامات املتعلمني وحاجياتهم بعني
االعتبار( ،ج) الت�أكيد على التعلم الذاتي ،و(د) ا�ستعمال �أن�شطة اللعب.

 .3ماذا نفهم من «جودة» يف برنامج تعليم اللغة العربية ملغاربة
اخلارج؟
ميكن تعريف برنامج تعليمي ذي جودة ب�أنه ذلك الربنامج الذي يخ�ضع ملعامل مقبولة
من طرف رواد املهنة .وميكن �أن تكون تلك املعامل ׳ �ضوابط׳ �أو ׳معايري׳ ت�شمل جمموع
اجلوانب ،من املنهج �إىل التدبري ،مرورا مبناهج التعليم والأدوات البيداغوجية وتقييم
عمليات التعلم والربنامج يف جمموعه .وقد جرى تطويرها منوذجيا بكيفية دقيقة من قبل
منظمات متخ�ص�صة مثل اجلمعيات املهنية (مثال ،1)CELP ،TESOL ،ACTFL :لكن
ميكن تطويرها كذلك من قبل وا�ضعي الربامج هم �أنف�سهم على �أ�سا�س خربتهم اخلا�صة
�أو على �أ�سا�س الأدب املتخ�ص�ص .ويف م�ستوى �آخر (وهو م�ستوى �أقل دقة و�أكرث مرونة)،
ميكن تبيان املعامل على �شكل ما ي�سمى عادة ب ׳املمار�سات اجليدة׳ على نحو ما متت
2
معاجلتها وتوثيقها يف الأدب الرتبوي �أو ترويجها يف برامج تكوين رجال التعليم

 .4ما هو م�سل�سل تطوير تعليم اللغة العربية ملغاربة اخلارج
وتفعيله؟
ميكن تق�سيم م�سل�سل �إعداد برنامج لغة ،مبا يف ذلك تعليم اللغة العربية ملغاربة اخلارج،
�إىل �أجزاء خمتلفة وتقدميه على �شكل خطاطات خمتلفة .و�سنقوم يف الو�صف املوايل
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ب�إ�شراك عدة مناذج ،و�سنقوم باالحتفاظ بخم�س فئات عامة للأن�شطة �أو مكونات تلخ�ص
وتلتقط جمموع �أن�شطة امل�سل�سل.
وبالرغم من �أن هذه الفئات تعيد �إنتاج حدود واحد من النماذج )،3(ADDIE
ف�إن العنا�صر التي ي�شملها كل واحد من العنا�صر لي�ست هي بال�ضبط نف�س عنا�صر هذا
النموذج .وهي م�ستوحاة بالأحرى من مناذج لغوية� -سيكولوجية.4

مك ِّونة التحليل :ي�شكل هذا اجلزء من امل�سل�سل مكونة كاملة يف منوذج ،ADDIE
لكنه يت�ضمن عن�صرين من النموذج اللغوي -ال�سيكولوجي .فهي تت�ضمن حتليل احلاجيات
وحتليل ال�سياق :املعلومات عن اجلمهور امل�ستهدف ،الكفاءات التي يجب ا�ستهدافها،
الو�ضعية احلالية والو�ضعية املرغوب فيها ،الكيفيات املف�ضلة (ال�شفوي والكتابي)� ،أ�صناف
م�ستويات اللغة الواجب ا�ستهدافها� ،أ�ساليب التعلم املف�ضلة ،ملمح املتعلمني ،الأطراف
امل�شاركة ،الأدوات واملوارد املتوفرة ،كفاءات املدر�سني الواجب توظيفهم ،الخ.
 .2.4مكونة الت�صميم :ي�شمل هذا اجلزء ،الذي يظهر يف منوذج  ADDIEمبثابة مكونة
كاملة� 5 ،أجزاء من النموذج اللغوي -ال�سيكولوجي .وهذه املكونات الفرعية هي:
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) أ�صياغة الأهداف:

• من حيث اجلوانب اللغوية ،اجلوانب اللغوية التي يجب �ضبطها؛
• من حيث اجلوانب املعرفية ،املعرفة واال�سرتاتيجيات ،الخ .التي يجب تطويرها
لدى املتعلم؛
• من حيث اجلوانب الوجدانية -العاطفية ،املواقف والعالقات التي يجب تنميتها
لدى املتعلم؛
• من حيث اجلوانب امل�سطرية :الأن�شطة واملهام البيداغوجية؛
• من حيث اجلوانب ال�سلوكية :ال�سلوكات الواجب تطويرها لدى املتعلم.
) بحتديد الفل�سفة الرتبوية :اختيار املقاربة ،اختيار املبادئ البيداغوجية ومناهج
التعليم ،حتديد ت�صور لغة املتعلم وفعل التعليم والتعلم ،حتديد املكانة التي يجب
�إعطا�ؤها للم�ضمون الثقايف وللغة التي يجب تف�ضيلها (املعيارية �أو الدارجة)،
الخ.
ج) تنظيم الربنامج :اتخاذ القرار يف ما يخ�ص:
• املبد�أ املنظم للربنامج وللأدوات (املو�ضوع ،الكفاءة ،املهمة ،الو�ضعية ،املهارة
اللغوية ،الخ).؛
• الوحدات التي تكون الربنامج؛
• تتابع الوحدات؛
• امل�ضامني الرئي�سية لكل وحدة؛
• تنظيم الوحدة.

258

عبد القادر الزاكي

 .3.4مكونة التطوير :يوجد هذا اجلزء الذي ي�شمله جزء نوعي واحد يف النموذج
الأول ل  ،ADDIEمف�صال يف النموذج الثاين حول ثالثة �أن�شطة هي التالية:
أ) أتطوير امل�ضمون :يتعلق الأمر هنا ب�إنتاج الأدوات الديداكتيكية التي �سيتم
اختبارها وا�ستعمالها مع املتعلمني .وميكن �أن ي�أخذ هذا الإنتاج �شكل �إحداث من
لدن وا�ضعي الربنامج؛ لكن من املمكن �أن يكون كذلك جمرد مالءمة للأدوات
املوجودة �سلفا (مقاالت من اجلرائد ،مقتطفات من الكتب ،برامج �إذاعية وتلفزية،
�أدوات م�ستخل�صة من الإنرتنيت ،الخ) .ويف احلالتني معا جتب مراعاة بع�ض القواعد،
ومن بينها تلك املتعلقة باحرتام خ�صائ�ص املتعلمني ،وكذا تلك التي تتعلق باملطابقة
مع القرارات املتخذة يف املكونات الأخرى (الأهداف ،تنظيم امل�ضمون ،الخ.).
ب) بتطويرخمططللتقييم :يتعلق الأمريفهذهاملرحلةباتخاذقراراتيفمو�ضوع�أهداف
التقييم اخلا�صة (الت�شخي�صي ،املك ِّون ،املنبِّه) والتواتر والأ�شكال والأدوات املنا�سبة.
ج) ج جتريب الأدوات التي مت تطويرها جمددا :يتعلق الأمر باختبار جودة الأدوات
واحل�صول على الفيدباك (االرجتاع املعريف) ال�ضروري قبل القيام بالتطبيق املو�سع.
 .4.4مكونة التقييم :متثل هذه املكونة الفرتة التي ينكب خاللها امل�س�ؤولون عن
الربنامج على تقييم ممنهج للربنامج يف خمتلف مكوناته .وال يدخل يف هذه املكونة
(الفيدباك) املح�صل عليه على م�ستوى التجريب ،و�إمنا تدخل فيها كذلك املعطيات
الأخرى التي ميكن احل�صول عليها بكيفية �أكرث مبا�شرة وو�ضوحا (اال�ستمارة ،التقارير،
املالحظات ،الخ.).

 .5.4مكونة الرت�سيخ:
ي�شكل هذا اجلزء نهاية امل�سل�سل ب�أكمله .ومع ذلك ،تظل هذه النهاية م�ؤقتة لأنها �ستكون
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م�صدر تكملة للفيدباك و�ستقود �إىل عمليات تغيري و�ضبط م�ستمرة ،وذلك يف �أعقاب
الفيدباك املح�صل عليه لدى املتعلمني.

 .5ما هي «املمار�سات اجليدة» يف تفعيل برنامج تعليمي؟
 .1.5على امل�ستوى اال�سرتاتيجي:
يتعلق الأمر ،يف هذا امل�ستوى ،بتطوير �أو �إدراج الربنامج التعليمي يف نظام تربوي ينخرط
يف اختيارات ا�سرتاتيجية .ويك�شف ا�ستعرا�ض للأدبيات يف هذا املجال �أن االختيارات
اال�سرتاتيجية الأكرث �إنتاجا لنتائج مقنعة هي االختيارات التي تدور حول جودة املدر�سني
والفعل البيداغوجي يف الف�صل الدرا�سي .ويف التقرير ال�شهري ملاكينزي ()McKinsey
( 5)2007حول الأنظمة الرتبوية الأكرث �أداء والأقل �أداء ،در�س هذا الأخري  25نظاما تربويا
عرب العامل ،مبا فيها الع�شرة الأف�ضل .وقد ك�شفت تلك الدرا�سة عن �أن هناك ثالثة عوامل
هي الأكرث ت�أثريا:
منتقون بعناية ،مك َّونون ويتوفرون على تكوين وخربة م�ؤكدين (�إ�شهاد
• مدر�سون ْ
بهذا اخل�صو�ص)ْ .
ويخـ ُل�ص التقرير بهذا ال�صدد �إىل �أن «جودة نظام تربوي ما ال
ميكن �أن تتجاوز جودة مد ِّر�سيه».
• منهج وتعليم موجه نحو تعلم ذي جودة :يو�ضح التقرير بهذا اخل�صو�ص الأمر
املتمثل يف �أن «الو�سيلة الوحيدة لتح�سني النتائج هي حت�سني التعليم».
• العناية بكل املتعلمني« :الو�سيلة الوحيدة بالن�سبة لنظام ما لتحقيق م�ستوى �أداء عال
هي الرفع من م�ستوى كل متعلم.

 .2.5على م�ستوى املناهج
•
260

ا�ستهداف كفاءات املتعلم وثيقة ال�صلة باملو�ضوع .بالن�سبة للمجموعات املهتمة

عبد القادر الزاكي

بالتوا�صل ،يجب تركيز االهتمام على الوظائف التوا�صلية وجتاوز الأ�شكال النحوية
(الكفاءة اللغوية) – التي ت�شكل من جهة �أخرى هاج�سا متوا�صال لدى مدر�سي
العربية عموما – وذلك من �أجل �إعطاء مكانة مهمة للكفاءات الأقل ح�ضورا ب�صفة
عامة يف برامج تعليم اللغات .وت�ضم هذه الكفاءات ،على �سبيل املثال ،املهارات
اللغوية-االجتماعية (ا�ستعمال الأ�شكال املالئمة لل�سياق االجتماعي) ،اال�ستداللية
(القدرة على ا�ستعمال رموز واتفاقات الن�ص ،ال�شفوي �أو الكتابي ،يف �شموليتها)
واال�سرتاتيجية (القدرة على ا�ستعمال و�سائل تعوي�ض عدم التحكم يف بع�ض القواعد
�أو العنا�صر اللغوية ،مثل اجلملة املوازية واملواربة يف الكالم �أو املعنى).6
• االهتمام الذي يولىَ للم�ضمون :ال ميكن �أن يتم تعلم لغة ما بكيفية فعالة ب�أدوات خالية
من �أي م�ضمون مو�ضوعاتي :علمي �أو ثقايف �أو غري ذلك .ويجب ،على العك�س من
ذلك� ،أن يتجاوز الأ�شكال اللغوية لتمرير معرفة حتمل قيمة م�ضافة (�أفكارا ،معلومات،
الخ ).و�إعطاء معنى ’ ‘meaningfulnessبهذه الكيفية للتعلم و�ضمان حتفيز املتعلمني.
ولي�س من قبيل ال�صدفة �أن برامج اللغة الثانية �أوالأجنبية الأكرث �شهرة يف �أيامنا هذه
هي تلك التي تقوم على التعليم املرتكز على ’.7‘content-based instruction
• ا�ستعمال املبادئ املو ِّجهة ل ’مقاربة طبيعية‘ يف التعليم املطبق على �أن�شطة التلقي.
فتطبيق هذه املقاربة (القراءة ،الإن�صات) يركز على مهام ’االكت�ساب‘ (يف مقابل مهام
׳التعلم׳) التي جتعل املتعلم �أمام �أدوات لغوية ’مكثفة‘ مثل ن�صو�ص القراءة والإن�صات
الطويلة التي ال ْتك ُمن قيمتها يف تطبيق قواعد نحوية ،و�إمنا تكمن بالأحرى يف تنمية
�إملام طبيعي باللغة .وبطبيعة احلال ف�إن الدرا�سة املكثفة للن�صو�ص وتف�سري القواعد �أمر
ال منا�ص منه؛ غري �أنها ال ميكن �أن تكون كافية للإملام باللغة امل�ستهدفة �إملاما جيدا.
ومن املهم ،عالوة على ذلك� ،أن تكون �أدوات التلقي ׳�صادقة׳ بقدر الإمكان ،مبعنى
�أن تكون م�ستخل�صة من العامل الواقعي (مقاالت من اجلرائد ،حوارات �إذاعية �أو
تلفزية ،الخ) جلعل املقاربة مقاربة ׳طبيعية׳ على نحو �أكرب .ذلك �أن تكييف الن�صو�ص
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ب�شكل مبالغ فيه �أو �إعداد �أدوات ا�صطناعية ’بطريقة بيداغوجية مبالغ فيها‘ يقل�ص
ب�شدة ،ال من �أ�صالتها اللغوية وح�سب ،و�إمنا من جاذبيتها البيداغوجية كذلك .وعلى
م�ستوى �أن�شطة الإنتاج الكتابي وال�شفوي ،ت�ستلزم ’املقاربة الطبيعية‘ جوا بيداغوجيا
يكون فيه ’الإك�سري الوجداين‘ م�ستوى القلق عند املتعلم) منخف�ضا �إىل امل�ستوى
الأدنى ،مع ت�شجيع االن�سياب ’ ‘fluencyيف الإنتاج (يف مقابل الدقة ‘accuracy’ --
وغياب الأخطاء).8
• الرتكيز على املتعلم :يف عدة �سياقات ،ولعدة �أ�سباب تتعلق بتعليم املراهقني
والكبار ،تكون بيداغوجيا اللغات الناجحة هي تلك التي ت�أخذ حاجيات وانتظارات
اجلمهور امل�ستهدف م�أخذ اجلد .وهي �أي�ضا بيداغوجيا ت�أخذ بكثري من اجلدية الأ�صناف
املتعددة لذكاء املتعلمني :معطى مي َّرر بوا�سطة البحث ال�سيكولوجي �إىل وا�ضعي
برامج التعليم ،يتمثل يف توفر املتعلمني على �أ�صناف خمتلفة من الذكاء (الريا�ضي-
املنطقي ،اللغوي-الكالمي ،املجايل ـالب�صري ،احل�سي ـ احلركي -اجل�سدي ،الإيقاعي
املو�سيقي ،داخل ال�شخ�ص ،بني عدة �أ�شخا�ص ،ذو عالقة بالطبيعة ،متعلق بحياة
�أ�ساليب تع ُّلم
الإن�سان) .9وهذا التغري يف �أ�صناف الذكاء هو الذي يقود �إىل ا�ستعمال ِ
خمتلفة يف ال�سياق املدر�سي �أو غري النظامي .ويقت�ضي �أخذ هذا التغري يف املناهج بعني
االعتبار ،الذي ي�شكل �أحد املبادئ الأ�سا�سية ل ׳البيداغوجيا املركزة على املتعلم׳،
يقت�ضي �ضرورة �إعداد �أ�شكال خمتلفة من الأدوات الديداكتيكية و�أ�صناف خمتلفة
من الأن�شطة البيداغوجية وعدم االعتماد ب�شكل كامل على و�سيط �أو �صنف مهمة
وحيد (املهام اللغوية بكيفية حم�ض).10
• اال�ستعمال الأمثل للتكنولوجيات :يلج�أ تعليم كافة املواد يف �أيامنا هذه – ولي�ست
اللغات �أقلها – �إىل اال�ستعماالت املتعددة لتكنولوجيات الإعالم واالت�صال .ذلك �أن
وا�ض َع الأدوات
هذه الأداة ،التي �أ�صبحت �أداة ال منا�ص منها والتي تعِ ُد بالكثري ،متكن ِ
الديداكتيكية من �أن يجمع ،عرب �شبكة الإنرتنيت ،جمموعة من الن�صو�ص ال�صادقة،
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من �أ�شكال خمتلفة (�إذاعية� ،سمعية -ب�صرية ،مقاالت) ميكنه �أن ي�ؤ�س�س عليها املهام
املالئمة للأهداف اللغوية والتوا�صلية والثقافية .وهو ما مي ِّكنه كذلك من و�ضع �أدوات
رقمية م�شخ�صة ’ ‘home-madeميكِ نه �أن يبعثها بطريقة �إلكرتونية �إىل املتعلمني
ليتعلموا عن بعد .وبالن�سبة للمتعلم ،تي� ِّسر له هذه الأداة ،عالوة على الأن�شطة التي
يقوم بها املدر�س ،الو�صول �إىل �أدوات متنوعة ،وحتى �إىل مهام بيداغوجية متنوعة
متكنه من التعلم يف ا�ستقالل ذاتي .وال يتم تقدمي ذلك من خالل الإنرتنيت وح�سب،
و�إمنا بوا�سطة الأقرا�ص املدجمة التجارية كذلك .ويجب ،بطبيعة احلال ،ا�ستعمال
هذه امل�صادر مبثابة دعم ولي�س مبثابة بديل عن الربنامج التعليمي ،ويجب �أن يكون
مو�ضوع توجيه بيداغوجي يتم القيام به بكيفية م�س�ؤولة ومندجمة مع باقي الأن�شطة
البيداغوجية.11

 .3.5على امل�ستوى الديداكتيكي يف الف�صل الدرا�سي :ال�شروط
الواجب توفرها من �أجل حتقيق تعلم فعال
اهتم عدد من املخت�صني يف البيداغوجيا ال�سيكولوجية مب�س�ألة �شروط التعلم
الفعال ،باعتبار �أن التعلم الفعال يكمن �أ�سا�سا يف حت�سني تعلم التالميذ .ويف هذا ال�سياق،
حدد كامبورن ( 12)1988 ،Cambourneثمانية �شروط لتحقيق تعلم ناجح .13ونقدم
يف ما يلي هذه ال�شروط ملخ�صة على النحو التايل:
• االلتزام :يعر�ض هذا ال�شرط مل�ستوى تركيز املتعلم على ن�شاط التعلم .ويتمثل
م�ؤ�شر هام لهذا ال�شرط يف متو�سط الوقت الذي يتم ق�ضا�ؤه فعليا يف ما يتعلق مبهمة
التعلم ’ .‘time on taskول�ضمان حتقيق هذا ال�شرط ،يحتاج املدر�سون �إىل ا�ستعمال
�أن�شطة حمفزة و�إىل خلق جو داخل الف�صل الدرا�سي يتميز باجلدية واملرح يف نف�س
الوقت.
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• االنغمار :يوجد الطلبة يف و�سط (ف�صل درا�سي) يوفر م�ؤثرات وم�صادر للتعلم،
بدءا بالوثائق اجلدارية الرتبوية وحتى مكتبة الف�صل ،مرورا باحل�صول ب�سهولة على
م�ساعدة املدر�س �أو الو�صي.
• الربهنة :يتعلق الأمر هنا ببناء منوذج ال�سلوك الذي يجب تعلمه والطريقة التي
يجب ا�ستعمالها لتحقيق ذلك ال�سلوك .فدور املدر�س ال يتمثل يف �أن يتحدث عن
الإجابة املبتغاة فقط ،و�إمنا يف �أن يظهر ،ب�سلوكه اخلا�ص ،كيف تتم بلورة هذا اجلواب.
ففي در�س من درو�س القراءة مثال ،ال يكفي طرح �أ�سئلة ت�ستهدف بع�ض �أ�صناف
اال�سرتاتيجية �أو احلديث عن هذه اال�سرتاتيجية؛ و�إمنا يتعني على املدر�س ،عالوة على
ذلك� ،أن يربهن على كيفية ا�ستعمال تلك اال�سرتاتيجية يف الواقع.
• التملك :يتعلق الأمر هنا بال�شرط الذي مي ِّكن املتعلمني من متلك مهمتهم املتعلقة
بالتعلم �أو �إنتاجهم البيداغوجي (الكتابي �أو ال�شفوي �أو غري ذلك) .ذلك �أن جودة
م�شروع الطالب مثال (من حيث امل�ضمون والتعلم املحقق) تكون �أف�ضل عندما يح�س�س
ملدر�س املتعل َم ب�أن امل�شروع هو م�شروعه وب�أنه نتيجة جمهوده اخلا�ص .وهكذا ف�إن
ا ُ
�إنتاج املتعلم الذي يخلق هذا الإح�سا�س ،حتى و�إن كان ذا جودة متو�سطة� ،أكرث قيمة
من الناحية البيداغوجية ،من عمل �آخر �أكرث خ�ضوعا للمراقبة (للت�صحيح الدقيق)
من طرف املدر�س ،حتى و�إن كان يف النهاية ذا قيمة �أف�ضل.
• انتظارات من م�ستوى عال  :يتحدد مردود التالميذ على نطاق وا�سع بانتظارات
مدر�سيهم بالن�سبة لأدائهم .فكلما اعترب املدر�س �أن تلميذه جمِ دٌّ يف عمله ،كان مردود
هذا الأخري ُمر�ضيا .والعك�س �صحيح كذلك :كلما حط املدر�س من قيمة قدرات
املتعلم وم�ستواه ،قل �أداء هذا الأخري.
• املمار�سة :ال ميكن الو�صول �إىل التمكن من كفاية لغوية �إال بعد مرور وقت
خم�ص�ص للتمرين .وهو �أمر ال ي�صدق على تطوير الآليات اللغوية املطلوبة وح�سب،
و�إمنا ي�صدق كذلك على تعميق الفهم ’.‘depth of processing
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• قبول الأجوبة التقريبية :ال يتم تعلم �أغلب امل�ضامني اجلديدة ب�إتقان منذ املرة الأوىل.
ذلك �أن العرو�ض الأوىل لتعلم جديد ت�أخذ يف غالب الأحيان �شكال غري كامل
وتقريبي بالن�سبة للكفاية امل�ستهدفة .ويجب قبول هذه املحاوالت الأوىل لت�شجيع
املتعلم على تقدمي �إجابات تقريبية تقرتب �أكرث ف�أكرث من ال�سلوك امل�ستهدف.
• الأثر االرجتاعي (  :)Feedbackيتعلق الأمر هنا برد فعل املدر�س بالن�سبة للعمل
الذي �أجنزه املتعلم .فرد الفعل هذا هو الذي ي�ساهم يف تقوية ال�سلوكات املرغوب
فيها وي�أتي بالت�صحيحات وبالإر�شادات املفيدة لتحقيق التقدم يف برنامج التعلم.

 .6ما هي �إجراءات �ضمان اجلودة؟ م�س�ألة املعايري
يتطلب ال�سعي �إىل حتقيق اجلودة يف برنامج للتعليم معايري مرجعية ،وذلك من
�أجل الو�صول �إىل ت�صور و�إنتاج �أدوات ديداكتيكية والتعليم بح�صر املعنى والتقييم.
تقوم املعايري ،على نحو ما يوحي به ت�صنيفها �إىل فئات (الوارد بعده) ،بوظائف
خمتلفة ميكن �أن نذكر منها الوظائف التالية:
• التقاط م�ستلزمات الربنامج؛
• التمكن من الرتكيز على ر�ؤية م�شرتكة و�إجماع حول مهمة الربنامج وت�سيريه؛
• توفري توجهات عمليةملختلف مكوناتالربنامج ،مبايفذلكالإدارةوالتعليم والتقييم؛
• تي�سري تدبري الربنامج ومراجعته؛
• تي�سري التقييم يف خمتلف جوانبه ،مبا يف ذلك التقييم امل�ؤ�س�ساتي الذاتي؛
• تقوية جهاز �ضمان اجلودة وامل�ساهمة يف ال�سعي �إىل حتقيق االمتياز ،مبا يف ذلك
التفوي�ض �أو الإ�شهاد الذي طاملا مت التطلع �إىل حتقيقه.
ميكن التمييز بني �ستة �أ�صناف من املعايري   :
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مبعامل املهمةِ وبالو�ضع القانوين وتدبري
 1.6املعايري امل�ؤ�س�ساتية :يتعلق الأمر هنا ِ
املوارد الب�شرية واملادية (التجهيز ،املالية ،الخ� .).أمثلة عن ذلك:
• يتوفر الربنامج �أو امل�ؤ�س�سة على ت�صريح مكتوب عن مهمته وعن �أهدافه
اال�سرتاتيجية؛
• ميتلك الربنامج �أو امل�ؤ�س�سة البنيات التحتية والتجهيزات واللوازم املدر�سية التي
تدعم حتقيق الغايات والأهداف؛
• يتوفر الربنامج �أو امل�ؤ�س�سة على بنية �إدارية فعالة ونظام للحكامة مطابق للمهمة
التي يقوم بها؛
• يتوفر املدر�سون على ت�أهيل وجتربة مطابقني حلاجيات الطلبة ولأهداف الربنامج.
 .2.6املعايري التنظيمية :تعود املعايري �إىل اجلوانب املرتبطة بتنظيم الربنامج.
وهذه بع�ض الأمثلة:
• يبني اجلدول الزمني عدد الف�صول يف ال�سنة ،وعدد الأ�سابيع يف كل ف�صل ،وعدد
ال�ساعات يف الأ�سبوع.
• تنظيم الربنامج مع مهمته و�أهدافه.

 .3.6املعايري البيداغوجية املتعلقة بامل�ضامني (الكفايات التي
ي�ستهدفها التعليم) :ترتبط هذه املعامل بفعل التعليم/التعلم ،مبعنى �أنه يتوجب

�أن يكت�سب املتعلمون املعرفة و�أن ي�شتغلوا باللغة التي يجب عليهم تعلمها .وهذه بع�ض
الأمثلة( :يف نهاية امل�ستوى الأول ،يجب �أن يتمكن املتعلمون من الكفايات التالية):
• حماورة �شفوية حول مو�ضوع ب�سيط من املوا�ضيع املتداولة كل يوم؛

266

عبد القادر الزاكي

• ت�أكيد الفهم ال�سمعي حلوار ب�سيط يت�ضمن  10جمل على الأقل حول مو�ضوع
من املوا�ضيع امل�ست�أن�س بها؛
• قراءة مقطع ق�ص�صي يت�ضمن �أحداثا م�ألوفة وفهمه؛
• حترير ر�سالة ت�شتمل على  10جمل ب�سيطة على الأقل حول جتربة �شخ�صية.

 .4.6املعايري املنهجية:
تعالج هذه املعايري ،التي هي بدورها معايري بيداغوجية بالأ�سا�س ،مقاربات ومناهج
وتقنيات التعليم والتعلم التي يجب تقدمي امل�ضامني بوا�سطتها .وهذه بع�ض الأمثلة:
• الأدوات الديداكتيكية منا�سبة لتحقيق �أهداف الربنامج؛
• املدر�سون ي�ستعملون مناهج تعليمية فعالة (القيام ب�أدوار م�سرحية ،حماكاة
جمموعة من الوقائع ،مناق�شات ،م�شاريع فردية وجماعية ،الخ).؛
• تنبني الأدوات الديداكتيكية على وثائق متنوعة وم�ستخل�صة من جماالت احلياة
الواقعية �أو من الأدب املعا�صر.

 .5.6معايري تقييم التعلم:
�أمثلة:
• يتم ح�صر معايري الأداء بالن�سبة لكل م�ستوى (مبتدئ ،و�سيط ،متقدم ،عال)؛
• يتم تبليغ املتعلمني واملدر�سني مبناهج تقييم التعلم ووتريتها و�أدواتها؛
• يتم حتديد الكفايات التي يجب تقييمها يف �صفوف املتعلمني بالن�سبة لكل م�ستوى؛
• الكفايات التي يجب تقييمها يف �صفوف املتعلمني متطابقة مع كفايات التعليم.
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 .6.6معايري تقييم الربنامج يف �شموليته:
�أمثلة:
• يتم تقييم الربنامج داخليا (مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل) على �أ�سا�س الآراء التي
يقدمها املتعلمون واملدر�سون وال�شركاء؛
• يتم تطوير �أدوات تقييم الربنامج وفق القواعد املعتمدة يف هذا املجال؛
• يب َّلغ املهتمون بو�ضوح مبعايري الأداء اجليد للمدر�سني.

 .1خال�صة
يتبني من هذا التقدمي �أن ال�سعي �إىل حتقيق اجلودة يف برنامج تعليم اللغة العربية ملغاربة
اخلارج يحتاج ،كما هو ال�ش�أن يف �أية مقاولة تربوية تطمح �إىل التميز� ،إىل حتديد وتبني
منهجية يتم القيام فيها بكيفية ممنهجة ببناء تدريجي للربنامج ،من التحليل �إىل الإن�شاء،
مرورا بو�ضع الت�صميم والتطوير والتقييم .ومفهوم بطبيعة احلال �أن هذه الأن�شطة ال ت�شكل
م�سل�سال خطيا و�أنها تتفاعل ،على العك�س من ذلك ،يف ما بينها بكيفية م�ستمرة .ويجب �أن
يكون امل�سل�سل برمته خا�ضعا ملراجعات متكررة.
مقاربة اجلودة يف برنامج تعليم اللغة هي �أي�ضا مقاربة تنخرط بقوة يف ׳املمار�سات اجليدة׳
على امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي وم�ستوى املناهج وامل�ستوى البيداغوجي والديداكتيكي .وت�شكل
هذه املمار�سات ،التي هي ثمرة للبحث الرتبوي وللتنظري يف جمال علوم الرتبية والتجربة
امليدانية ،مرجعية بالن�سبة ملختلف مهام امل�س�ؤولني عن الربنامج ،مبن فيهم املدر�س .ويجب
�أن ن�سجل هنا ،ب�صفة خا�صة� ،أهمية الظروف التي يجب �أن تُخ َلق من �أجل تعلم يت�سم
باجلودة ’ ‘effective learningعلى نحو تلك التي حددها كامبورن (,Cambourne
.)1988
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 قد تتم تقوية ال�سعي �إىل حتقيق اجلودة بالتو�ضيح واالنخراط يف نظام معايري،�أخريا
 امل�ؤ�س�ساتية والإدارية والبيداغوجية:تعمل مبثابة معامل بالن�سبة ملختلف جوانب الربنامج
 مبا يف ذلك حتقيق، ال�سري اجليد للربنامج، داخليا، فهذه املعامل هي التي ت�ضمن.وغريها
 من خلق وتقوية، خارجيا، ومتكن هذه املعامل.�أداء مقبول وخدمات تربوية مرغوب فيها
 خ�صو�صا �إذا كان الربنامج املعني يطمح،’�صورة عالمة متميزة‘ ت�ضمن احرتاما م�ؤ�س�ساتيا
�إىل ا�ستعمال تلك املعايري من �أجل اعرتاف مهني عن طريق احل�صول على �شهادة �إثبات
 ميكن �أن ي�ساهم املرء، وبدون هذا ال�سعي �إىل حتقيق اجلودة.�أواعتماد لدى هيئات خمت�صة
يف التكاثر املقرف ل ’دكاكني اللغات‘ التي عر�ضنا لها من خالل ال�شهادة املقدمة يف بداية
.هذه املداخلة
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التح�سي�س الثقايف يف تدري�س اللغة العربية
عبد اهلل ال�شكريي
�أ�ستاذ م�شارك بجامعة الأخوين ب�إفران ،املغرب

 .1مقدمة

1

من مميزات املجتمعات العربية االزدواجية اللغوية .كل مواطن عربي ،ف�ضال عن ل�سان
�أمه العامي املكت�سب بال�سليقة عرب التوا�صل الطبيعي ،ملزم يف املدر�سة باكت�ساب لغة معيارية
ت�سمى «العربية الف�صحى»؛ وهي لغة مكتوبة ومقعدة تُ�ستع َمل لتناقل املعرفة امل�شرتكة بني
�أبناء الأمة العربية على �أو�سع نطاق جغرايف وزمني مبا �أنها تُفهم يف كل �أنحاء العامل العربي
وعلى امتداد �أحقاب تاريخية تعد بالقرون.
هذه اللغة «الراقية» هي التي تد َّر�س عموما لغري الناطقني بها يف اجلامعات ،يف العامل
العربي وخارجه على حد �سواء؛ بخالف الدارجة ،2التي ت�ستعمل يف التوا�صل اليومي
مع الأهايل الناطقني بها .ومن الراجح �أن درو�سها تكون �أكرث تفاعال يف غالب الأحيان
مع حاجيات الطالب(ة) 3احلياتية املبا�شرة .لذا يعترب تدري�س الدارجة (العامية) �أكرب فائدة
ومردودا عندما يح�صل يف بلد عربي ي�ستقبل متعلميها .العلة؟ ب�إمكان الطالب �أن ميارِ �سوا
ما تعلموه بالف�صل الدرا�سي مبا�شرة لدى مغادرتهم قاعة الدر�س ومواجهة احلياة اليومية.
ّ
ولعل ما ي�ساهم يف دعم حملـّـية تعليم اللهجات هو تنوعها من بلد لآخر ،بل ومن
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منطقة لأخرى داخل نف�س القطر .هل يعني ذلك �أن الأ�سباب قد انقطعت بني العاميات
والف�صحى؟ �أو هل ميكن اال�ستغناء عن �إحداها يف عملية التلقني؟
لت�سليط ال�ضوء على ما ميكن �أن يُ�ستخ َل�ص من تفاعل الدارجة والف�صحى يف حت�سني
�أوتعويق اكت�ساب العربية� ،سنعالج يف اجلزء الأول من هذه املقالة الو�ضع ال�سو�سيو -ل�ساين
يف العامل العربي ويف املغرب ب�صفة خا�صة ،ثم �سنناق�ش يف اجلزء الثاين منها م�س�ألة تقعيد
الدارجة من �أجل �إتاحة االنتقال الطبيعي املي�سر والتدريجي بني الدارجة والف�صحى يف
م�سار تعليم العربية.

 .2ميول وتوقعات املتعلمني
من �أجل فهم دوافع ومطامح طالب اللغة العربية ،يجدر حتديد جماالت العمل بدقة
والو�سائل التي يجب توفريها بغر�ض بلوغ الأهداف التعليمية بكيفية مو�ضوعية ومبا�شرة.
للإحاطة باملو�ضوع مبا يكفي من الو�ضوح ال بد من �إيجاد �أجوبة وجيهة على الأ�سئلة
التالية :
• ما هي حاجات وانتظارات طلبة اللغة العربية من غري الناطقني بها؟
• كيف ميكن حتديد م�ستويات الكفاية يف اللغة العربية من دون �سقوط يف التقومي
واملعيارية ؟
• هل ميكن حتقيق �إتقان اللغة العربية دون �إدماج واحدة من اللهجات العربية يف
برامج التكوين؟
• �أ�صحيح �أن املقاربة التوا�صلية تف�ضل تعليم اللهجات على ح�ساب العربية الف�صحى
4
\ الكال�سيكية التي هي لغة القر�آن؟
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بغاية الفح�ص املو�ضوعي ملدى وجاهة االختيارات الرتبوية  -من �أجل تلبية طموحات
جري بحث
الطالب الذي يرغب يف �إتقان العربية باعتبارها �أداة للتوا�صل وللبحث � -أُ ِ
غري من�شور بجامعة الأخوين ب�إفران (املغرب) �سنة  .2008كان من �أهداف البحث حتديد
5
املحفزات التي حترك طالب اللغة العربية .و�أ�سفرت نتائج البحث  ،الذي �شارك فيه 89
طالب وطالبة ،على ما يلي:
 .1اكت�ساب املهارة العامة (الفهم والكالم والقراءة والكتابة) بالعربية
 .2قراءة و�/أو تتبع و�سائل الإعالم العربية (اجلرائد ،التلفزيون ،الخ).
 .3قراءة الن�صو�ص العربية املعا�صرة بلغتها الأ�صلية
 .4قراءة وفهم القر�آن وبع�ض الن�صو�ص الدينية الأخرى
 .5قراءة الن�صو�ص العربية الكال�سيكية
 .6العمل يف جمال الرتجمة /الرتجمة الفورية
 .7معرفة بنية العربية الداخلية (نحو� ،صرف� ،أ�صوات)...،
 .8التوا�صل مع الأ�صدقاء والعائلة

86
74
50
48
46
40
31
25

يبدو بديهيا ،عند قراءة نتائج هذا البحث� ،أن الطالب غري الناطقني باللغة العربية
يتقا�سمون ،عموما ،نف�س االن�شغاالت واحلاجيات التي ميكن تلخي�صها يف حتقيق الإملام
العام باللغة العربية� :إن�صاتا ،وحديثا ،وقراءة ،وكتابة .فالطالب ي�سعون �إىل اكت�ساب القدرة
على التوا�صل واحلديث مع الناطقني بالعربية ،وعلى القراءة والكتابة با�ستعمال اللغة
بنف�س الكيفية التي ي�ستعملها الناطقون بها.
بعدما مت حتديد حاجيات الطالب غري الناطقني بالعربية بو�ضوح ،ماذا عن الو�سائل
التقنية لتلبيتها وحتقيق اال�ستجابة املثلى للمعنيني بها؟ لننظر �إىل الأمر من جانب املناهج
املعتمدة لتلبية ما عرب عنه الطالب من حاجات.
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.3تلقني املهارات
عرف جمال تعليم العربية كلغة �أجنبية تطورات عديدة منذ �ستينيات و�سبعينيات القرن
املا�ضي .لقد كان اعتماد املقاربة ال�شفوية/ال�سمعية ب�صفة عامة ي�ستلزم من الطالب حدا
�أق�صى من الفهم/الإنتاج ال�شفوي .ويف بداية الت�سعينيات ،بد�أ تعليم العربية يت�أثر �إىل حد
كبري باملنهجية املعروفة با�سم «التعليم عرب الكفايات اللغوية» التي تعرتف ب�أهمية تكوين
الطلبة يف الكفاية ال�شفوية (موازاة مع كفايت َْي القراءة والكتابة) .وقد ترتـَّب عنها تركيز
جديد على التمارين الهادفة �إىل تطوير املهارات بكيفية فعـّالة .كما نتج عن هذا التطوير
حتقيق نتائج مهمة بخ�صو�ص تعليم اللغة العربية ،الف�صحى والدارجة على ال�سواء.
يف هذا ال�سياق ،يتجلى �أن الق�ضايا املتعلقة باملنهجية تتحدد بدقة كربى � :أي �سِ ِج ٍّل ينبغي
اعتماده يف التعليم؟ العربية الف�صحى� ،أو الدارجة� ،أو االثنتني معاَ ،ووِ فـْـق �أي نظام �أو
تراتب؟ كيف جنعل املرور من الف�صحى �إىل الدارجة مرورا تدريجيا ويف االجتاهني معا ؟

.4الو�ضع ال�سو�سيو -ل�ساين
تعبري الطفل(ة) الطبيعي والتلقائي يتم بلغة �أمه(ا)� ،أي باللغة (الدارجة) التي بها يتحقق
التفاعل مع �أع�ضاء الأ�سرة �أوال ومع الأ�صدقاء بالبيت بعد ذلك ،ثم داخل اجلماعة
املبا�شرة ...وهذه الدارجة ،ح�سب يونغ ( )Youngوهيلو (« )235 :2003( )Hélotو�سيلة
تعبري عن الذات يف الو�سط القريب وال�شخ�صي الذي هو يف �آن واحد موروث م�شرتك ذو
غنى ثقايف ،م�شحون باالنفعاالت ومرتبط ب�شعورهم بالهوية ».
يف املغرب ،كما يف باقي العامل العربي ،يبلغ الطفل املتكلم بالعربية العامية املدر�سة يف
�سن � 6أو � 7سنوات ،وهو يحمل معه معرفة غنية عن ذاته ،عن ج�سمه وبيئته (حيوانات،
نباتات ،ت�ضاري�س ،جغرافيا) ،وعن و�سطه االجتماعي (عالقات اجتماعية ،عالقات
اجلوار ،ت�صنيف الأ�شخا�ص ح�سب الن�شاط ،بالن�سبة له ولأ�سرته ،وح�سب اخل�صائ�ص
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اجل�سدية واملعنوية) ،وعن العامل الذي يحيط به ،وعن ت�صور معني للعامل.6
بيد �أن لغة التعليم يف املدار�س االبتدائية يف هذه البلدان هي العربية الف�صحى .الظاهر
�أن اختيار الف�صحى لغة للتدري�س يف الربامج التعليمية نابع �أوال من كون ُم َد ِّر�سي التعليم
االبتدائي تك َّونوا بهذه اللغة ،وثانيا لأن تقرير الف�صحى لغ ًة للتدري�س ُّ
�أقل �إثارة للجدال،
لأن تعميمها وجعلها يف متناول اجلميع �صار بالتجربة االختيار الأف�ضل� .إ ّال �أن اختيار
التعليم بالعربية الف�صحى يكاد يلغي ،ب�شكل مفارق ،كل معرفة الطفل الغنية التي جاء
يحملها قبل التمدر�س ،ويبخ�س ثراءه الوجودي ب�أكمله منذ اليوم الأول للمدر�سة� ،إذ
يَكبح قدرة الطفل على التعبري ويعيق فهم عامل املدر�سة انطالقا من عامله اخلا�ص.
يُ ّ
�شكل هذا االختيار املق�صود ،ح�سب ما يراه العميد الدهبي (�« :)43 :2007إخالال
باملبادئ الأولية للبيداغوجيا وم�سا�سا ب�أقد�س حقوق الفرد « .هكذا ،يح�صل لدى الأطفال
الناطقني بالعربية منذ �أول عهدهم باملدر�سة اقتناع ب�أن العربية الف�صحى والدارجة مبثابة
لغتني متباعدتني من �ش�أنهما �إعاقة الفهم .واعتمادا على هذا التقومي املق�صود �أو غري الواعي
تنال العربية الف�صحى حظوة �أكرب مقابل الدارجة التي تنزلق �إىل الدونية ثم التهمي�ش.
�أول ما يثريه هذا ال�صنف من التقومي املجحف ب�ش�أن ال�سلمية املفرت�ضة بني الف�صحى
والدارجة � :أحقاَ ميكن اعتبار اللغات الأم �أقل قدرا من تلك التي تد َّر�س يف املدر�سة؟ تعلق
بهذه املعاينة �سل�سلة من الت�سا�ؤالت :من �أي �سجل ت�ستمد اللغة معطياتها :من اللغة الأم
�أ ْم من لغة �أخرى خمتلفة ؟ كيف حلـّت بلدان العامل �إ�شكال االنتقال من اللغة الأم ،التي
هي اللغة ال�شفوية� ،إىل اللغة املكتوبة� ،أي اللغة الأكادميية؟ كيف يتم تقعيد وتوحيد لغة
ما  :على �أ�سا�س اللغة الأم �أو على �أ�سا�س لغة خمتلفة؟ �أال تنتمي اللغة العربية (الف�صحى
والدارجة) �إىل فئة اللغات الإن�سانية التي تنقل الأ�شكال ال�شفوية بالدارجة والأ�شكال
الكتابية بالف�صحى؟ هل ازدواجية اللغة �سمة مميزة تنفرد بها اللغة العربية �أم �أنها ظاهرة
كونية تعرفها كافة اللغات بدرجات متفاوتة؟ كيف بنت احلكومات ج�سورا بني لغاتها
الف�صيحة والعامية؟ لو كانت اللغات الأم غري ف�صيحة فلماذا يدر�س بها الناطقون بها من
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امل�ستوى االبتدائي �إىل امل�ستويات اجلامعية يف جميع �أنحاء العامل؟
�إن توزيع وظائف التوا�صل بني �صيغتي اللغة الواحدة (الكتابة يف مقابل الكالم) خا�صية
ال تقت�صر على اللغة العربية وحدها و�إمنا ت�شرتك فيها اللغات الإن�سانية .فالعربية املكتوبة
ت�ستعمل و�سيل ًة للتعبري الأدبي ،يف الدين ويف العلوم املختلفة؛ وهو ما يجعل من اللغة
العربية الف�صحى ناقلة للهوية القومية وللتقاليد الدينية .هذا االنق�سام الثنائي التقليدي �إىل
ما هو مكتوب وما هو �شفوي له ت�أثريه على و�ضع كل لغة وعلى الدور الذي يحدد �أي
واحدة لأي �سياق (اللغة �أم الدارجة) ولأية �أغرا�ض (انظر .)2011 Youssi
امل�شكل الرئي�سي بخ�صو�ص املقارنات مع العربية الف�صحى يتعلق بدينامية تطورها ب�أكملها.
فالعربية الف�صحى ت�شكل جزءا ُمهما من احلياة التوا�صلية الر�سمية لكل العرب املتعلمني ،يف
حني ،قد تكون �أية مبادرة للحديث بها يف املواقف العادية وغري الر�سمية �إمـّا مثرية لال�ستغراب
والتندر �أو اال�ستهزاء وهي يف كل الأحوال لي�ست يف متناول املواطن الب�سيط غري املتعلم.
�أما اعتماد العربية الف�صحى لغة للتدري�س فمن الوا�ضح �أنه ال مي ِّكن غري الناطقني بها من
االنغما�س يف ثقافتها .بتعبري �آخر ،يتعني على املتعلمني الأجانب ،لبلوغ م�ستويات متقدمة
من الكفاية ال�شفوية� ،أن ي�ست�أن�سوا بالو�سائل املالئمة ثقافيا ليتوجهوا �إىل النا�س ليعربوا عن
امتنانهم �أو لتقدمي طلباتهم ،وللتعبري عن اتفاقهم �أو اختالفهم مع �شخ�ص ما .يجدون
�أنف�سهم يف حاجة �إىل �أن يعرفوا �أن تعلم العربية ،الف�صحى �أو الدارجة� ،أمر �أكرب من تعلم
رموز�/شفرة لغوية .لهذا ،بعد مدّة من تعلم العربية الف�صحى ،يجد غري الناطقني بالعربية
�أنف�سهم يتعلمون ،من باب املنفعة وتكملة تكوينهم� ،صيغة من �صيغ الدارجة تي�سر لهم
التفاعل مع املحيط الناطق بالعربية.
تتميز كل لغة با�ستعماالت/ا�صطالحات �ضمنية متيز الكلمات والتعابري و�/أو البنيات
الأكرث مالءمة للكتابة ،و�أخرى تبقى �أكرث مالءمة وارتباطا بالكالم .ال ت�ستثنى اللغة العربية
يف ذلك عن اللغات الإن�سانية .لذا ،من الطبيعي �أن تـُـق ّر الربامج التعليمية ب�أن العربية،
باعتبارها لغة �إن�سانية طبيعية ،نظام واحد ومتما�سك ،لكن بوجهني :جانب متعلق بالكالم،
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�أي اجلانب التوا�صلي الذي ميار�سه الناطقون بالعربية وهو متعدد الوظائف ،واجلانب
الثاين متعلق بالكتابة� ،أي اللغة «الفنية» التي تد َّر�س يف الإطار الأكادميي وت�ستخدم يف �سائر
املجاالت التي تقت�ضي ن�سبة عالية من ال�ضبط التعبريي والدقة يف �صياغة وت�سجيل املعارف
ذات الأثر القانوين على العالقات بني املتعاملني ،هذه الواجهة ت�شغلها العربية الف�صحى.
فهذا النظام ميثل �إذن وجهني لنف�س العملة� .إنهما غري منف�صلني وال ي�ستقل �أحدهما عن
الآخر ،ومتكامالن ب�شكل بنيوي لت�شكيل متـَّ َ�صل (هيكل) لغوي ال ي�ستغني عنه الإن�سان
العربي يف خدمة �أغرا�ضه املتنوعة.
وباعتبار االزدواجية ظاهرة �شاملة يف املجموعات العربية ،متثل عربية املتعلمني املتداولة
مزجا بني بنيات العربية الف�صحى والدارجة ي�سعى للتقريب بينهما بغية ردم الهوة بني
ال�سجلـَّينْ واملوا�ضعة على مبد�إ لغة «منت�صف الطريق» ،الذي انبثق منه ا�سم «العربية
الو�سطى» .من جملة ما تتمثل فيه هذه الدينامية �أ�سا�سا اال�ستعارة الغالبة ملفردات الف�صحى
عند اخلو�ض يف موا�ضيع تقت�ضي ا�ستخدام التجريد واملفاهيم ذات الطابع اال�صطالحي،
وهو ما يتالءم قليال مع نطق ومورفولوجيا الدارجة (انظر  ،2009 Chekayriواليو�سي
.)2011
يف هذه املرحلة ،من املنا�سب �أن نختم هذا اجلزء ب�إبداء املالحظة التالية  :االختالفات
الفونولوجية وال�صرفية والتلفظية واملعجمية بني خمتلف اللهجات ظاهرة عادية ،بديهية،
بل و�ضرورية حتى ،ال�سيما �أن العربية الدارجة والعربية الف�صحى مرتابطتان فيما بينهما،
ومتكاملتان لبناء متـّـ�صل لغوي متعدد الوظائف.
رتجم هذا الواقع اللغوي يف برامج املدر�سة التي يعود لها دور
بتعبري �آخر ،يجب �أن يُ َ
�إعطاء املثال ،حتى تبني للمتعلم ب�أنه و�إن كانت الف�صحى هي لغة التمدر�س (اكت�ساب
املعارف ذات الطابع التجريدي والتقني) ،ف�إن ذلك ال يعني �أن احلديث بالدارجة (التعبري
عن الأغرا�ض احلياتية املبا�شرة بحموالتها النف�سية والإحالية املحلية خا�صة) مع الناطقني
بها �أثناء التخاطب اليومي ي�شكل ابتعادا عن العربية.
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من هذا املنطلق ـ قاعدة املعاينة  -ن�ست�شعر احلاجة لو�ضع قامو�س جم َّمع للعربية الدارجة
والف�صحى يف �آن من �أجل حتقيق تعليم فعـّال ومتب�صر للغة العربية �سواء للناطقني �أو غري
الناطقني بها .وبعد ذلك� ،سي� َّؤطر ُ
النقا�ش حول احلدود الفا�صلة بني ما هو دارجة وما هو
ف�صحى ب�صيغة �أو�ضح ،وذلك يف �ضوء معطيات هذا القامو�س.
�سيكون من م�ساهمات مثل هذا القامو�س م�ساعدة غري الناطقني بالعربية يف جمال
اكت�ساب الكفايات واملعرفة العامة بالعربية الدارجة كتاب ًة وكالم ًا و�إن�صات ًا وقراءة .و�سيمكن
املدر�سة من و�ضع الأ�س�س البيداغوجية للمعرفة التي بقيت حلد الآن نظرية بخ�صو�ص
الثقافة ال�شفوية ،لفائدة التالميذ منذ نعومة �أظافرهم .و�سيقدم القامو�س املج َّمع املذكور
للمدر�سني و�سائل م�ضبوطة لعر�ض البنيات امل�شرتكة بني العربية الدارجة والعربية الف�صحى.
و�سيمثل بذلك مرجعا �صحيحا ونفعيا للمتعلمني الراغبني يف �إثراء تعلم العربية و�إتقانها.
ال مانع من �أن تط َّبق نف�س اال�سرتاتيجيات امل�ستعملة مع املتعلمني غري الناطقني بها يف
تلقني املتعلمني من �أ�صول عربية .ومبا �أن ه�ؤالء يتوفرون على معارف غنية من حيث
الدارجة والثقافة ،ف�إن املدر�سة �ستفيد مكت�سبهم الغني واملتنوع لتطوير التعلم وحماية �إرثهم
الوجودي وتعميقه منذ اليوم الأول للدرا�سة .و�سيكون املتعلمون ذوو الأ�صل العربي
قادرين على فهم عامل املدر�سة والتعبري عنه انطالقا من عاملهم الذاتي .و�ستكون املدر�سة
هي املخترب الذي ين�صهر فيه العالمَ ان (العربية الف�صحى با�صطالحاتها وجتريداتها والعربية
الدارجة بتعبرييتها ووظائفها) يف عامل لي�س يف واقع الأمر �إال عامل العربية لغة وثقافة.
�سيكون كذلك من باب الفعالية الرتبوية ا�ستعمال اللهجات العربية كمراجع لتطوير
موا ّد وم�ضامني درو�س حمو الأمية كما كانت عليه جتربة تون�س مثال يف برامج حمو
الأمية بني �صفوف الكبار (املعموري � ،)1983أو يف الربنامج التلفزي املغربي «�ألف ،الم»
الذي كان يبث على القناة الأوىل (يف بداية �سنوات  .)2000وقد يكون من املهم كذلك
قبول املربّني واملعلـّمني لفكرة انتقال تدريجي من الدارجة املغربية �إىل العربية الف�صحى
يف تعليم كل الكفايات (بنجلون  ،1990اجلماري  .)1997وتكمن القيمة امل�ضافة ملثل
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هذه املمار�سات يف جعل لغة تعليم الأطفال يف املدار�س االبتدائية �أو لغة درو�س حمو
الأمية للكبار �أقرب �إىل لغة املتعلم اليومية .وميكن كذلك تي�سري تعليم العربية الف�صحى
با�ستعمال اال�سرتاتيجيات التي طورها الأطفال يف اكت�سابهم للهجات العربية (الزاكي
وفاغرن  ،1992بدري .)1983
هكذا تبدو العربية الو�سطى ،عربية املتعلمني ،مبثابة ّ
�سجل مركـّب يتم التحدث به يف
املواقف الر�سمية .وبها تناق�ش املوا�ضيع املجردة �أو العالمِ َة .عملي ًا ،هذا امل�ستوى الو�سطي هو
�أي�ضا النوع املف�ضل يف و�سائل الإعالم ال�سمعية الب�صرية الذي تر ّوجه احلوارات التلفزية،
والربامج االجتماعية ،وال�سيا�سية ،الخ.
ح�سب علمي ،مل ي�سبق �أن خ�ضعت العربية الدارجة �أو العربية الو�سطية لأي تقعيد
�صوري ور�سمي حتى الآن .وهو �أمر يجعل التمكن من هذا النوع يت�أرجح بني الكفايات
اللغوية الأ�سا�سية للمتكلمني غري املتعلمني وكفايات املتعلمني املع َّربني .و«نحن �إذن بهذا
النوع املتو�سط يف و�ضعية ثالثية لغوية يتعني علينا معاجلتها  :الدارجة والعربية املتو�سطة
والأ�شكال الكال�سيكية .ويف جميع احلاالت ،ت�شكل ال�سجالت الثالثة مكونات لغة واحدة
هي نف�س اللغة� ،أي العربية»( .اليو�سي .)2011

 .5العربية الدارجة بني الثقافة والتوظيف ال�سيا�سي
يرى البع�ض ،على �أ�سا�س احلد�س وبدون دعامة حتليلية� ،أن تعليم اللهجات خالل
ال�سنوات الأوىل من التمدر�س �أمر يناه�ض العروبة ،ال�سيما �أنه قد ي�صري م�صدرا لتدمري
لغة القر�آن (انظر .)113 : Haeri 2003الر ّد على هذا القول ،بكل ب�ساطة ،يكمن يف
الإحالة على واقع البلدان الإ�سالمية التي لي�ست اللغة العربية فيها لغة التوا�صل اليومي وال
لغة التعليم .يف هذا الإطار ،يبدو ك�أمنا القر�آن والإ�سالم يف م�أمن من التهديد فقط يف العامل
العربي بخالف �أماكن �أخرى من العامل وهذا يتعار�ض مع روح الإ�سالم ذاته.
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عدم الت�سامح هذا الذي ي�صل �إىل درجة ال�صفر وح�سا�سية العرب املرتفعة جتاه التنوع
اللغوي ،ح�سب ما يراه املعموري ( ،)37 :1998يعترب مبثابة انعكا�س رمزي لـ «التفرقة
ال�سيا�سية» التي كانت ،وما تزال ،موقفا مميزا لل�سيا�سة العربية.
�شكل اعتماد العربية الف�صحى خالل مدة طويلة حجة ال�سيا�سيني القوية يف العامل العربي
خالل الفرتة اال�ستعمارية وما بعد اال�ستعمارية .وقد مكنتهم من ترويج جوهر الهوية العربية
والإ�سالمية عرب م�سل�سل التعريب .لكن ،بالرغم من ال�ضغوط الإيديولوجية لل�سيا�سة ومن
ال�سج ّل
ا�سرتاتيجيات الدول للنهو�ض بدور العربية الف�صحى يف تفاعل �أفراد املجتمع ،ف�إن هذا ِ
مل يحقق تقدما يف التكفل بالوظائف الأ�سا�سية للتوا�صل احلي (انظر اليو�سي (.))2011
اللهجات تتقدم يف كافة الأزمان نحو ميادين جديدة ،حتى يف الدوائر التي كانت فيها
العربية الف�صحى لغة التوا�صل بامتياز؛ ويكفي �أن نالحظ احلوارات التلفزية واملداخالت
بالربملان وخطب اجلمعة بامل�ساجد واللوحات الإ�شهارية ،الخ .حيث مل تبق لغة اخلطاب
والتوا�صل حكرا على الف�صحى فح�سب بل �صارت الدارجة فيها �أكرث ح�ضورا ممّا كانت
عليه يف املا�ضي .ي�ضاف �إىل ذلك �أن هذه الو�ضعية ال تعود �إىل الأم�س القريب .ف ُكتب
التاريخ تنب�ؤنا ب�أن حقبة ما قبل الإ�سالم كانت تعرف العديد من اللهجات العربية ،حيث
كان يتم ت�سليط ال�ضوء تارة على االختالفات يف النطق ،وتارة �أخرى على قواعد النحو �أو
على املعجم .و ُكتب النحاة القدامى مليئة ،بل غا�صة بالأمثلة املقنعة يف هذا املجال (انظر
ابن اجلزري  ،2009وابن ال�سكـّيت ،وابن قتيبة).
بعبارة �أخرى ،مل يعد النقا�ش حول االزدواجية (العربية الف�صحى /الدارجة) من
املحرمات �أو طابوها .وقد بد�أت تطفو على ال�سطح من جديد بداية من الت�سعينيات .مع
اقتحام التكنولوجيات احلديثة عامل االت�صال :الهواتف النقالة ،الإنرتنيت ،الخ ،تق ّوى
ا�ستعمال الدارجة باعتبارها و�سيلة للتوا�صل بكيفية �سريعة ومبا�شرة .موازاة مع ذلك،
بد�أت معامل جديدة للرتميز ت�أخذ مكانتها وتتوحد يف الر�سائل الهاتفية الق�صرية ).(sms
على �سبيل املثالّ ،مت ب�سرعة تعوي�ض غياب حروف احللق واحلنجرة يف الكتابة الالتينية
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بالأرقام التالية = 7 :ح = 3 ،ع = 9 ،ق ،الخ .ولي�س ذلك �سوى بداية ترميز بالرغم من
�أنه ما يزال يف حالة احلد�س التلقائي (غري اخلا�ضع للمراقبة) ،لكنه بد�أ يعرف نوعا من
االنت�شار ،لي�س يف املغرب وح�سب ،و�إمنا يف �سائر �أرجاء العامل العربي.
تقت�ضي منا الكيفية التي تطورت بها خمتلف اللهجات الآن مبوازاة الف�صحى
�أوالكال�سيكية �أن ننكب على التفكري يف �أ�صناف �أخرى التخاذ القرار� .إذا كان الأمر كذلك،
ف�إنه ال بد من الت�سا�ؤل عن م�صري الدارجة اليوم بالن�سبة للعربية الف�صحى .هل هناك ر�ؤية
وا�ضحة لتطوير ال�سياق ال�سو�سيو -ل�ساين املحلي؟ ما هي اال�سرتاتيجيات التي و�ضعت
ملواجهة حاجيات تعليم العربية وا�ستعمالها يف املدار�س (العربية الف�صحى والدارجة) ؟ هل
للحكومات �آفاق براغماتية نفعية لإعمال مثل تلك اال�سرتاتيجيات؟
يك�شف لنا التاريخ املعا�صر �أن املغاربة مل يُعدموا التب�صر وبُعد النظر يف هذا املجال.
فقد كان احل�سن الثاين ،ملك املغرب الراحل ،وعيا منه بالدور الذي قد تلعبه اللهجات يف
7
التعليم ومبدى قيمتها امل�ضافة يف �إ�صالح املنظومة التعليمية� ،أو�صى يف خطابه بتاريخ 20
غ�شت  1994با�ستعمال اللهجات يف �أوىل �سنوات التعليم االبتدائي« :ف�إذا كان ال منا�ص
من اخللط ،فاخللط واجب وم�ستحب و�ضروري بني العربية ولهجاتنا» .وي�ضيف بعد ذلك
قائال« :و�إذا كان من ال�ضروري والواجب حماربة هذا اخللط الذي �أعتربه م�سخا ،فال بد
�أن تقدم يف التعليم االبتدائي على الأقل ح�ص�ص لدرا�سة لهجاتنا حتى ننبذ ك�شيء غريب
من ذاتنا وتفكرينا و�أ�صالتنا اللغات الأجنبية يف بيتنا ويف تعليم �أبنائنا وبناتنا».
من �أجل مقاومة لهذا «امل�سخ» ،يف الوقت الذي انطلق فيه “تفكري وطني” حول التعليم
وبرامج التعليم ،كان من ال�ضروري ،تبعا للخطاب امللكي �أن« :ندخل تعليم اللهجات،
علما منا �أن تلك اللهجات قد �شاركت اللغة الأم �أال وهي لغة ال�ضاد ولغة كتاب اهلل
�سبحانه وتعاىل ولغة القر�آن الكرمي يف فعل تاريخنا و�أجمادنا»
�صرح �إ�سماعيل العلوي ،وزير الرتبية الوطنية ال�سابق ،بتاريخ  30مار�س  ،1998جوابا
على �س�ؤال حول التعريب ب�أنه «ينبغي حتديد �أف�ضل و�سيلة للتوفيق بني هاتني اللغتني لرنى
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كل املغاربة يتحدثون ،بف�ضل التمدر�س ال�شامل واملعمم ،لغتهم العربية ويح�سنونها...
عربية �أرقى من العربية الدارجة ،غري �أنها ال حترتم قواعد العربية الف�صحى النحوية مائة يف
املائة .و�أنا �أرى �أن م�شكل اللغة العربية يكت�سي طبيعة تقنية و�سو�سيولوجية و�أنه يجب علينا
درا�ستها بعناية قبل �أن نكون قادرين على �إ�صدار حكم نهائي بخ�صو�ص التعريب».
تعطينا هذه الت�صريحات فكرة عن وعي العديد من امل�س�ؤولني املغاربة بالدور الذي
ميكن �أن تلعبه اللهجات يف التعليم و�ضرورة �إدخالها يف النظام الرتبوي .ذلك �أن هذا
الإ�صالح الذي جتب درا�سته بعناية يف �ضوء التغريات التي طر�أت يف مناطق خمتلفة من
العامل حيث يُعترب �سياقها ال�سو�سيو -ل�ساين مماثال لل�سياق نف�سه بالعامل العربي (انظر
�شيفمان (.)1998 )Schiffman
يف اجلزء الثاين من هذا املقالة� ،سنتطرق للإ�شكاالت العامة بخ�صو�ص كتابة الدارجة،
والقرارات املهمة التي يجب اتخاذها بخ�صو�ص �إمالئها ،و�أخريا كيف ت�صبح «قواعد
الإمالء» مبثابة اجل�سر الذي يُيَ ّ�سري الولوج �إىل العربية الف�صحى انطالقا من الدارجة.

 .6الكتابة ال�صوتية �أو الكتابة الإمالئية
يقدم النقل الإمالئي جردا لو�سائل الكتابة التي متكن �أع�ضاء جماعة لغوية معينة من
كتابة مكونات املنطوق ال�شفوي بكيفية م�ضبوطة �إىل حد ما (فا�شيك (.)1991 )Vachek
ومييل نظام الإمالء من جهة �أخرى �إىل فر�ض نف�سه كنظام ملمو�س ،م�ستقل بذاته وم�ستقل
ن�سبيا من الناحية اللغوية ،يف مقابل نظام اللغة املنطوقة (املتحدث بها) (املدالوي :1999
.)13-14
تتم كتابة الدارجة املغربية �إما:
�أ) باحلروف الالتينية (مثال ،هاريل ( ،)1965( )Harrellعبد امل�سيح (،))1973
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ب) باحلروف العربية (دالئل حمادثة بالعربية املغربية ،م�سرحيات� ،أ�شعار زجليةُ ،كتيِّب
مدونة ال�سري لتعليم ال�سياقة� ،إلخ،).
وال َم ْـل 9وني�شان� ،10أو
ج) بالإمالء العربي ،مثال ،اخْ بار ْبال ْدنا ْ 8أ
د) باحلروف العربية مع �أخذ خ�صو�صيات الدارجة املغربية بعني االعتبار (اليو�سي ،2009
ال�شكريي .)2011
وبالن�سبة لبع�ض الباحثني (انظر نور ْتيي ( ،)40 :1989 )Nortierتكمن مربرات
الأطروحة القائلة با�ستعمال احلروف الالتينية لتمثيل كلمات وجمل العربية املغربية يف ما
يلي:
 .1للعربية املغربية عدة �أ�صوات تفوق تلك التي تتوفر عليها العربية الكال�سيكية.
ويتم �إغفال �شكل هذه الأخرية ،يف حني تتم كتابة امل�صوتات (احلركات الق�صرية
وحروف العلة) يف الألفباء الالتينية.
 .2عندما يتم ا�ستعمال الألفباء العربية ،ميكن �أن تَطرح ترجمة كلمة �إىل الفرن�سية �أو
�إىل الإجنليزية �إ�شكاال لأن العربية تكتَب من اليمني �إىل الي�سار ،يف حني تُكتَب الفرن�سية
والإجنليزية يف االجتاه املعاك�س .وهو �أمر ميكن �أن ترتتب عنه �أمور ال معنى لها.
 .3من �أجل حتقيق ولوجية ُمث َلى ،خ�صو�صا بالن�سبة لأولئك الذين ال يعرفون العربية،
َّ
تف�ضل الألفباء الالتينية على الكتابة العربية.
 .4متكن الألفباء الالتينية من ت�سل�سل امل�صوتات (حروف العلة) واحلروف ال�صوامت
ت�سل�سال منطقيا على نف�س امل�ستوى ،وهو ما مي ِّكن من ترئية التغريات ال�صواتية للوقائع.
يف مقابل ذلك ،متيز الألفباء العربية م�ستويات منف�صلة بالن�سبة للم�صوتات (حروف
العلة) واحلروف ال�صوامت ،وهو ما يجعل التو�ضيحات اللغوية �أقل بداهة بخ�صو�ص
هذه امل�ستويات املختلفة.
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حجية �أكادميية عالية الختيار النقل
رغم �أن هذه احلجج ال تقوم على �أ�س�س ذات ّ
الأ�صواتي (الكتابة) ،ف�إننا ن�شري �إىل �أن خمتلف اللكنات جتعل ترميز النقل الأ�صواتي
للدارجة املغربية �أكرث تعقيدا .ذلك �أنه من املمكن �أن يتولد عن نطق نف�س الكلمة ،بكيفيات
خمتلفة ،كتابات خمتلفة ؛ وهو ما ي�شكل م�صدر ل ْب�س بالن�سبة ملتعلمي العربية الف�صحى.
ويفرت�ض اختيار احلروف الالتينية �أن العربية املتكلم بها م�ستقلة عن العربية الف�صحى
وال ترتبط فيما بينها بج�سور القرابة ،ويقت�ضي بالتايل عدم وجود رابطة ا�شتقاقية بني
االثنتني .عالوة على ذلك ،لن يكون ب�إمكان متعلمي /متكلمي العربية املغربية ا�ستثمار
معرفتهم بالقواعد الإمالئية للعربية الف�صحى .وقد ال يعري املتعلم ،من وجهة النظر
الل�سانية والثقافية� ،أي اهتمام للمكون الثقايف الذي يعد على قدر كبري من الأهمية ،وهو
فن اخلطاطة العربية احلا�ضرة الذي ال يكاد يخلو منه فن �أو معمار عربي � -إ�سالمي.
ووا�ضح �أن كتابة الإ�شارات و�أ�سماء الأماكن ال تخ�ضع للنقل ال�صواتي ،و�إمنا لقواعد
الإمالء العربي .بينما الواقع احلايل والتاريخ يثبتان �أن العربية املغربية قريبة بقدر يكفي
لفر�ض النظام الإمالئي العربي الف�صيح للأ�سباب التالية :
�أ) تزامن العربية الف�صحى والعربية الدارجة دائم يف العامل العربي ،ومن املنطقي �إذن تي�سري
الولوج املتبادل �إىل العربية الف�صحى بوا�سطة الدارجة؛
ب) تعك�س القواعد الإمالئية العربية نف�س �أ�صل الدارجة ،الذي هو �أ�سا�سا اللغة العربية
(العربية الف�صحى).
11

ج) يجب �إيثار �سهولة ت�صنيف العربية املغربية بالنظر النتمائها �إىل ف�صيلة اللغات ال�سامية
(اللغات اال�شتقاقية� ،أنظمة ال�شكل ،الخ)؛

د) من ال�ضروري وجود «قواعد الإمالء» التي تكون مبثابة ج�سر بني العربية الف�صحى
والدارجة لتجنب اللب�س الذي ميكن �أن يولده ا�ستعمال نظامني خمتلفني بالن�سبة للغتني
ت�شرتكان يف العديد من الأ�شياء املتماثلة؛
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ه) قد تكون قواعد الإمالء العربي مفيدة �أ�سا�سا لتعلم العربية الف�صحى الحقا ؛ و�أخريا
و) يجب �أن متثل ا�صطالحات قواعد الإمالء العربي الأ�صوات املتماثلة �أو املتباينة بالن�سبة
للعربية الدارجة �أو العربية الف�صحى على حد �سواء.
من �أجل تو�ضيح الأهمية التي يكت�سيها ترميز كتابة الدارجة ،يجد القارئ عينات من
ن�صو�ص عربية مغربية كتبها م�ؤرخون و�شعراء و�صحفيون و�/أو �أ�ساتذة .وقد خُ �ص�صت
تلك الوثائق لت�ستخدم مبثابة �أ�سا�س ملناق�شة تنميط كتابة العربية الو�سطى .وهناك مالحظة
مهمة ميكن �إبدا�ؤها تتمثل يف �أنه لي�س بالأمر الهني بالن�سبة للناطقني بالعربية �أن يبقوا يف
غنى عن النقل الأ�صواتي عندما ي�ستعملون احلروف العربية .وهم ال يكتبون ب�شكل كامل
وفق قواعد الإمالء العربية ،و�إمنا ي�ستعملون مزيجا من النقل اللغوي الأ�صواتي وقواعد
الإمالء العربية كما هو حال الكتابة امل�ستخدمة اليوم يف التوا�صل الرقمي املبا�شر عرب
الإنرتنيت.
�أول وثيقة و�صلتنا تعد من �أقدم الوثائق التي نتوفر عليها يف الدارجة املغربية .وقد كتبها
كفيف الزرهوين يف منت�صف القرن الثامن الهجري (الرابع ع�شر امليالدي) .وت�سمى هذه
الوثيقة « ملعبة ،ج .م ْلعبات» .وهي بامللمو�س �أطول ق�صيدة �أ�صيلة من الزجل املغربي
وتتكون من  497بيتا .فالأمر يتعلق بنموذج فريد ح�سب معرفتنا بفن «امللعبات» .وهي
وثيقة لغوية رائعة تعك�س ا�ستعمال العربية املغربية يف عهد بني مرين.
حتتل امللعبة ،من حيث الف�صاحة ،مرتبة و�سطى بني العربية الف�صحى واملو�شح ،وهو
�شكل من ال�شعر العربي ما بعد الكال�سيكي يف ال�شرق الأو�سط وامللحون ،ال�شكل الفني
لل�سجع الدارج باملغرب الكبري .وهذه بع�ض النماذج من امللعبة (بن�شريفة :)55 :1987
َّ
 .11فان َق ْطعــوا ا َخل ْيل واتَبَ َعه ك�ســـــــرا
 .12واقبل – قالوا – لرو�ضة خ�ضرا
� .13أتــــاه بالرحب �صاحِ ب ال َّرو�ضـــا

حتــــــى حــــــر النهــــار َعليِه َو ْليــــان
واج َمع ر�أيو يقِ ل )يقيل( يف ذا الب�ستان
ْ
واذا �شــــــاب ْمليح مـــــن الطــــــــاعه
287

اللغات يف الهجرة

َّ
 .14نَزَل كِ ْ�سرى يف َ
ما�شراها ال َمليك وال با َعه (باعة ج بائع)
�ضا(غ�ضة)
رو�ضة َغ
وا�سترَ اح وطاب ور�ضـا(ر�ضى) نَظـر رمـــــــــــان ْمليـــــح يف فـــــــــراعــه
 .15حني راح ْ
فـــــاقطفها لو (لَ ُه) وجا بها عجــــــــــالن
 .16قــا ُّلوا :يا فتــى هــات مــن التمــرا
�أوىل املالحظات التي ميكن �أن ن�ستخل�صها من قراءة امللعبة هي كالتايل :ي�ستعمل كفيف
الزرهوين الالحقة املتعلقة ب�ضمري املفعول به بكيفيتني خمتلفتني .مرة مبثابة حرف علة
ممدود [ر�أيو ،لو] ومرة مبثابة [هاء] ،مثال [فراعه] .وال تعليل هناك لال�ستعمال املزدوج
لنف�س الالحقة املتعلقة بال�ضمري .ذلك �أنه لتحقيق التما�سك يجب �أن يكون املفعول به
[هاء] كما هو ال�ش�أن يف العربية الف�صحى .فعندما تنتهي الكلمة التي ت�سبق املفعول به
بحرف �صامت مثال (اتبعه ،فراعه ،الخ ،).تُ�س َمع الالحقة [هاء] �أُو [�ضمـّة] .و[الهاء]الحقة
عائمة تظهر يف �سياقات خمتلفة (مثل التاء املربوطة [ة] التي تُ�س َمع فقط يف �سياق الإ�ضافة.
وعندما تنتهي الكلمة بحركة يُ�س َمع املفعول به [ها ًء] ،مثال [ ْ�شراها]ْ [ ،م َع ْه].
الن�ص التايل مقتطف من جريدة الأمل التي توقف �صدورها بعد فرتة وجيزة من
ظهورها .ويتمثل الهدف من اختيار هذا الن�ص يف القيام بتمرين بيداغوجي يتوخى حتديد
ما �إذا كانت الكلمات املكونة لهذا الن�ص كلها كلمات خا�صة بالدارجة املغربية �أم �أنها
تنتمي �إىل العربية الف�صحى و�إىل الدارجة يف نف�س الوقت.
م�ؤخرا ،يف املغرب و ّالت �أغلبية الإ�شهارات كا تف�ضـّـَـل الدارجة كلغة .من التلفزات،
الراديوات ،حتى ال ّبانوات يف ال�شوارع ،الدارجة قدرت تفر�ض را�سها يف هاد املجال.
بب�ساطة النا�س اللي كا يبغيوا ي�شهروا منتوجاتهم ،اقتنعوا �أنهم با�ش مي�سوا طبقة كبرية
من الكليان ،خ�صهم يخاطبهم مبا�شرة بلغة كا يهدر بها املغاربة كاملني ويوميا وما كا
يلقوا �شي �صعوبة با�ش يفهموها.
يف هاد الإ�شهارات الأخرية ،ماركات ديال منتوجات معروفة يف املغرب بدلت لغة
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الإ�شهار ديالها من العربية الف�صحى للدارجة .والت الإ�شهارات كا ت�صور الواقع املعا�ش
هادا كا يخلي امل�شاهد ي�شوف را�سه فيها .كا ي�ستقبلها بكل �سهولة حيت حاجز اللغة اللي
هي �أهم و�سيلة با�ش يكون التوا�صل مزيان ما بني مول الإ�شهار واملتلقي ما بقى �شي
مطروح .بهاد االختيار للدارجة ،امل�ست�شهرين املغاربة ما كا يكونوا �شي داروا �سبق ولكن
تبنـّـ َ ْـوا واحد التجربة طبقتها دول �أخرى هادي �أعوام وتبتت النجاح ديالها بحال يف م�صر،
ولبنان..لكن الدارجة ما خ�صها �شي تبقى غري لغة الإ�شهار.
جريدة الأمل ،عدد � ،8ص� ،6 .شتنرب 2006
من ال�سهل �أن نالحظ ،من �أول قراءة� ،أنه من �أ�صل  146كلمة املكونة لهذا الن�ص13 ،

كلمة فقط – الكلمات امل�سطر حتتها – تبدو كلمات خا�صة بالعربية الدارجة .ي�شكل
هذا ن�سبة ت�شابه تتجاوز  % 90مع كلمات العربية الف�صحى وخ�صو�صية الدارجة التي ال
تتجاوز  .% 9ومن ال�ضروري ،لإبداء الر�أي يف ما يخ�ص الكلمات امل�سطر حتتها ،القيام
بدرا�سة �إيتيمولوجية لهذه الكلمات للح�سم يف ما يتعلق ب�أ�صلها الدارجي املتفرد.

هذا ال مينع من �إبراز �أهمية ا�ستعمال قاعدتي «القطع» و»النحت» يف توليد الكلمات
الدارجة من مثيالتها الف�صيحة (هاد من هذا) (با�ش من ب�أي�ش من ب�أي �شيء) (والت من
ولّت) وهما قاعدتان كانتا منتجتني حتى يف عربية ما قبل الإ�سالم ؛ ومبا �أن ا�ستخدامهما
كان وما يزال يعترب من الرتخي�صات اللغوية ف�إنه لي�س من امل�ستغرب �أن جندهما واردتني يف
جمموع الدوارج (العاميات) العربية بن�سب خمتلفة ،وقد يقوم مقامهما «الإدغام» ؛ وهي
كما ترون نف�س القواعد املعتمدة يف تطوير العربيات القدمية نف�سها.
الن�ص املوايل معا�صر هذه املرة وهو م�ستخل�ص من كلمات �أغنية من تلحني و�أداء املغني
نعمان احللو« :الدار د املدينة القدمية».
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وا�ش عقلت على داك الدار د املدينة القدمية؟
والدنيا و�شحال كان عليها د القيمة
واحلومة واجلريان والنخوة د نا�س زمان
كانت احلياة ب�سيطة ،وكانت الفرحة دميا
هاديك ال�صورة مازالت يف عيني غري البارح
دكريات ،كيف كانت املدينة وكيف ولـَّـت!
يت�ضمن هذا اجلزء من الأغنية  36كلمة خ�ضعت  6منها لتغيريات فونولوجية
ومورفولوجية وبالتايل �أثرت يف �إمالئها .وهذه التغيريات هي كما يلي:
 .1مت ا�ستبدال احلرف ال�صامت الأ�سناين (ذ) باحلرف ال�صامت ما بني الأ�سناين (د)
الذي مل يعد ي�ستعمل يف العربية املغربية (دكريات بدال من ذكريات -داك بدال من
ذاك)؛
 .2مت تعوي�ض �أدوات اال�ستفهام يف العربية الف�صحى ب�شكل �شبه كلي (وا�ش بدال
من هل� ،شحال بدال من كم ) .ومع ذلك ال ينبغي �إغفال الأ�صل الف�صيح للبدائل
الدارجة ( وا�ش من و�أي�ش) (�شحال من �أي�ش حال)؛
� .3أ�سماء الإ�شارة تعو�ض تلك التي يف العربية الف�صحى ،هديك بدال من تلك وهو
نحت ال�سمي الإ�شارة هاته وتلك)؛
 .4تغيري يف ال�شكل ( دميا بدال من دائما على �سبيل ت�سهيل الهمز الذي هو �أي�ضا من
الرتخي�صات الف�صيحة امل�ستعملة حتى يف جتويد القر�آن).
تبلغ ن�سبة الت�شابه بني كلمات الن�ص املكتوبة بالعربية الدارجة وبالعربية الف�صحى �أزيد
من  .% 83وقد خ�ضعت  % 16من تلك الكلمات لتغيريات فونولوجية لها �أ�صولها يف
العربيات القدمية فكان لها ت�أثري على قواعدها الإمالئية.
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وبالرغم من �أن هذه الن�صو�ص لي�ست �شمولية ملقارنة الت�شابه بني العربية الدارجة
والعربية الف�صحى ف�إنها تقدم لنا مع ذلك فكرة عن الطريق التي ينبغي �أن ن�سلكها لتقعيد
العربية الدارجة.
تتمثل �أهم الق�ضايا التي ت�ستلزم بال�ضرورة تفكريا جا ّدا وعميقا بخ�صو�ص تقارب
نظامي الإمالء يف الدارجة والف�صحى ،يف الت�أمل يف روابط اال�شتقاق بني الألفاظ العامية
والف�صيحة مع �أخذ خ�صو�صيات الدراجة املغربية بعني االعتبار ،كالإ�شارة �إىل موا�ضع
الت�أثر بالنظام ال�صوتي الأمازيغي الذي يت�صف باختزال احلركات الق�صرية وبتبعات
التخلي عن النظام الإعرابي الف�صيح وبا�سترياد بع�ض الأدوات الرابطة («ديال» �أو «متاع»
لتحقيق الربط الإ�ضايف عند االحتفاظ بامل�ضاف معرفا ) .لهذه االعتبارات نت�ساءل الت�سا�ؤل
الأكرب التايل:
من �أجل تقعيد الدارجة املغربية تقعيدا طبيعيا ي�سريا ودون خلفيات �أيديولوجية
�أوم�صلحية ،هل ينبغي �أن نبحث عما يجمعها بالعربية الف�صحى �أم من ال�ضروري �أن
نركز على ما يفرق بينهما؟

 .5خال�صة
ينبغي ،من وجهة نظر التخطيط اللغوي ،بذل جهود عملية �صادقة لتحقيق الإجماع
بخ�صو�ص اعتماد وتقعيد عربية حديثة و�سطى متثل امل�شرتك اللغوي وتوحد املقايي�س.
يعني هذا من بني ما يعنيه �أن تقومي االختالفات ال�صوتية وال�صرفية واملعجمية بني اللهجات
�أمر �ضروري .وينبغي �أن ي�أخذ امل�سل�سل التدريجي للتنميط بعني االعتبار ما يلي:
�أ) قرب العربية الو�سطى املنمطة من دارجة الناطق بالعربية ،
ب) حتديد الأ�شكال التي يجب تنميطها ح�سب احلاجيات والتواتر والت�أثري الثقايف-
االجتماعي على اجلماعة ،و�أخريا،
291

اللغات يف الهجرة

 (انظر بوكو�س.ج) يف �إطار املنظومة املتجان�سة يجب ترك املجال للتنوع والتغريات والتط ّور
.)2003
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مراجع باللغة العربية
	−ابن اجلزري ،حممد بن حممد الدم�شقي ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر،
حتقيق علي حممد ال�ضباع ،املطبعة التجارية الكربى ،طبعة .2009
	−ابن ال�سكيت� ،إ�صالح املنطق ،حتقيق �أحمد �شاكر وعبدال�سالم هارون ،الطبعة الرابعة،
دار املعارف
	−ابن قتيبة� ،أبي عبداهلل بن م�سلم ابن قتيبة� ،أدب الكاتب ،حتقيق حممد حمي الدين
عبداحلميد ،دار املطبوعات العربية ،بريوت
	�−أنطوان دو �سانت �إيكزوبريي :الأمري ال�صغري ،من�شورات عيني بنايي ،ترجمة
عبدالرحيم يو�سي .2009
	−جريدة خبار بالدنا ،طبعة مار�س ،طنجة
	−جريدة الأمل ،عدد � ،8ص� ،6 .شتنرب 2006
	−ملعبة الكفيف الزرهوين (طبعة  ،)1987تقدمي وتعليق وحتقيق حممد بن �شريفة،
املطبعة امللكية ،الرباط
	−من�شورات وزارة الإعالم .خطب وحوارات جاللة امللك احل�سن الثاين (مار�س
1994مار�س  ،)1995مار�س .1995	 −نعمان حللو� :أغنية «الدار دِ املدينة القدمية»
	http://www.youtube.com/watch?v=fZlXPPdHUsg−

هوام�ش
� .1أتوجه ب�شكر خا�ص لأ�ستاذ اللغويات حممد ال�شكريي بخ�صو�ص املالحظات والتعليقات االحرتافية التي �أغنت
م�ضمون هذا املقال.
 .2يف هذا املقال ن�ستعمل لفظ «دارجة» مرادفا لـ « لهجة» و»عامية».
 .3مل ي�شرع يف تعليم اللهجات العربية� ،ضمن الربامج اجلامعية� ،إال بعد عقود على نهاية احلرب العاملية الثانية .ف�صيلة
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هذه الدرو�س مل تكن موجودة قبل ذلك ،ال يف العامل العربي وال خارجه ،با�ستثناء تلك التي كانت تعقد لفائدة ال�ضباط
املكلفني بتنوير القوى اال�ستعمارية الراغبة يف �إتقان التوا�صل مع �أهايل الأرا�ضي العربية امل�ستهدفة.
 .4انظر  131 :2003 Haeriو.319 :2006 :Abdalla

 .5كان الطلبة مدعوين يف ذلك البحث �إىل �أن ي�ضعوا عالمة على �أكرث من جواب �إن هم رغبوا يف ذلك.
( .6انظر الدهبي )43 : 2007
 .7خطب وحوارات جاللة امللك احل�سن الثاين (مار�س -1994مار�س  ،)1995مار�س � ،1995ص.128 .
 . 8جريدة توزع جمانا يف طنجة
 . 9جريدة توزع يف �سال.غري �أن ن�شرها توقف بعد مرور زمن ي�سري على �صدورها
� .10أ�سبوعية جمموعة تيل كيل .Telquel
 .11البد من الإ�شارة �إىل هنا �إىل جمال بحث يجب اال�ستثمار فيه م�ستقبال �أال وهو الدرا�سات ال�سامية املقارنة .ف�إذا كانت
هذه الدرا�سات تقرب ما بني اللغات ال�سامية من عربية ،وعربية ،و�سريانية ،ولغات �إثيوبيا من �أمهارية واكعاز ،وجنوب
عربية ،فمن املفرو�ض من باب حت�صيل احلا�صل �أن تكون العربية الدارجة �أكرث قربا من العربية الف�صحى منها �إىل اللغات
ال�سامية الأخرى.
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م�س�ؤولة ق�سم التعليم بحكومة كاطالونيا

 .1التحديات الدولية والأولويات الأوربية
تواجه �أوربا ،يف عامل ي�شكل فيه االقت�صاد املعومل والتطور ال�سيا�سي لالرتباطات الدولية
حتديات كربى ،قرارات مرتبطة بالتو�سيع وباال�ستمرارية �سيكون لها ت�أثري على م�ستقبلها
املبا�شر وعلى الأمد البعيد .فامل�س�ؤولية جتاه اجليل القادم تتطلب �إعداد ا�سرتاتيجيات للتغلب
على و�ضعيات �صعبة ،وهذه اال�سرتاتيجيات يجب �أن تقوي اال�ستقالل الذاتي للأطفال
وال�شباب من خمتلف الأ�صول .ذلك �أن �أوروبا تتكون من املواطنني املحليني ومن ال�سكان
املهاجرين.
بالن�سبة للفرتة  ،2020-2014تتمحور الأولويات الأوروبية على جعل ال�سكان الأوربيني
م�ستقلني ذاتيا بف�ضل كفاءات ومهارات متكن من حتقيق تناف�سية �أكرب ومن موارد اقت�صادية
�أهم بالن�سبة للم�ستقبل .ويف نونرب  ،2009مت حتديد التحديات الرئي�سية من لدن رئي�س
اللجنة الأوروبية ،خو�سي مانويل باروزو ،كما يلي:
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• تن�شيط النمو االقت�صادي و�ضمان اال�ستمرارية والتناف�سية على الأمد البعيد؛
• حماربة البطالة وتقوية متا�سكنا االجتماعي؛
• جعل التحدي املتمثل يف �أوروبا قابلة لال�ستمرارية واحلياة امتيازنا التناف�سي؛
• تقوية مواطنة وم�شاركة االحتاد الأوربي؛
• �ضمان �أمن الأوروبيني.
ال ترتكز هذه الأولويات على ت�شجيع مقاوالت الدولة فقط ،و�إمنا ترتكز كذلك
على و�ضع الأطر الرئي�سية للتعليم والأنظمة الدرا�سية يف �أوروبا ب�أكملها .فللتعليم �إذن
تعود يف املقام الأول مهمة �إيجاد ا�سرتاتيجيات لتنمية جمتمع �أكرث ت�ضمينا وجيل مهي�إ على
نحو �أف�ضل ملواجهة تلك التحديات الدولية بحلول �أكرث فعالية:
• �إعداد برامج لتنمية الكفاءات الأ�سا�سية وا�سرتاتيجيات تربية دائمة ومناهج
جديدة للتعليم والتعلم يف عامل تكنولوجي ،ق�صد تنمية الكفاءات والقدرات املهنية
للم�ستقبل؛
• خلق الظروف املواتية ملدار�س �أكرث قدرة على الإدماج ،بهدف م�ساعدة التالميذ
القادمني من �أية جهة كانت على �إدماج �أ�صولهم بف�ضل جذع م�شرتك �أوروبي ويف
�إطار التعددية واالحرتام؛
• فتح خطوط بديلة وجمددة لتقوية املعارف ومواد درا�سية جديدة خللق الظروف
املواتية ال�سرتاتيجيات تعلم جديدة ،وكذا �أدوات معرفية وو�سائل توا�صل بديلة؛
• ت�شكيل �شبكات جماعية واجتماعية متكن التالميذ الأ�صليني واملهاجرين على حد
�سواء من تنمية هويتهم التعددية واملركبة .ويتمثل الهدف يف �أن ي�صبحوا مواطنني
يف عامل مركب ويف تطور دائم ،بهويات �ستتغري وتربز من ثقافات مركبة وتفاعلية،
ومن ال�سوابق العائلية ،ومن الو�سط االجتماعي والر�ؤية ال�شخ�صية للم�ستقبل؛
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• تنمية ح�س امل�س�ؤولية وااللتزام لدى التالميذ ،يف جماعة للتعلم �ستتطور و�ستغري
�شبكاتهم ال�شخ�صية ،يف �إطار م�سل�سل للتعلم الدائم.
بكطلونيا ،وهي واحدة من الأقاليم الت�سعة ع�شر امل�ستقلة يف �إ�سبانيا التي تتوفر على
اخت�صا�صات ال مركزية ب�شكل كامل يف جمال التعليم ،تلك هي الأهداف التي متثل الر�ؤية
الرئي�سية للتناف�سية واال�ستيعاب والهوية التعددية وااللتزام من �أجل م�ستقبل م�شرتك.
وزارة الرتبية بكطلونيا واعية متام الوعي ب�أن املدر�سة هي امل�ؤ�س�سة التي ميكن �أن متد
مواطني امل�ستقبل بت�شكيلة عري�ضة من الكفاءات واال�سرتاتيجيات التي متكنهم من رفع
التحديات احلالية .فالتعليم هو املفتاح لتعلم العي�ش معا يف �إطار التنوع وتعلم كيفية العمل
معا من �أجل حتقيق م�ستقبل �أف�ضل.

 .2التعليم هو املفتاح :اللغات يف كطلونيا
مبا �أن �إ�سبانيا هي جمتمع تعددي ،يجب اعتبار التنوع مبثابة �إثراء للبلد .ويف ر�ؤيتنا
للم�ستقبل� ،سينغمر املجتمع الكطالين التعددي يف احلوار بني الثقافات للرفع من
الإمكانيات وتو�سيع جماالت العمل االقت�صادية .ومن احليوي يف هذا ال�سياق تنمية تعلم
اللغات باعتبارها ا�سرتاتيجية متكن من توفري كفاءات و�أدوات التوا�صل لتقلي�ص الفوارق
الثقافية .وذلك هو التربير الرئي�سي مل�شاركة كطالونيا يف «الربنامج املغربي– الإ�سباين
لتعليم اللغة العربية والثقافة املغربية» .وال يقدم ُمدر�س درو�س اللغة العربية مناذج لغوية
وح�سب ،و�إمنا يقدم كذلك مناذج عن �سلوك الكبار .فاملدر�س هو منوذج للمواطن الدويل
واملهني متعدد اللغات الذي ي�شجع التالميذ على �إ�ضفاء القيمة على تعلم اللغات باعتبارها
م�صدرا للتعلم الدائم.
تُدمج كطالونيا يف الربنامج الرئي�سي للدرا�سة لغتني ر�سميتني للإقليم ،هما الكطالنية
والإ�سبانية ،وتو�صي بتعليم لغة �أجنبية بالن�سبة لكل تالميذ املدر�سة االبتدائية والثانوية (من
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� 3إىل � 16سنة).
يمُ كن لأي تلميذ كذلك �أن يدر�س لغة �أجنبية ثانية ،وب�إمكان كل املدار�س طلب امل�شاركة
يف عدة برامج تدر�س كذلك لغات الأ�سرة لتالميذ متطوعني .والنتيجة هي �أن كل تلميذ
باملدر�سة يتعلم الإ�سبانية والكطالنية والإجنليزية خالل � 10سنوات ،وميكنه �إ�ضافة الفرن�سية
�أو الإيطالية �أو الأملانية �إىل م�سار تعلمه ال�شخ�صي.
مكن ت�ضمني اللغات الأ�صلية ولغة العائلة ب�صفة تطوعية من تو�سيع التعدد اللغوي ملدار�سنا،
وهو ي�ساعد على طرق باب احلوار ما بني الثقافات والتنوع االجتماعي بكيفية �أف�ضل.
بالن�سبة للأطفال الكطالنيني واملهاجرين ،ميكن للمدار�س �أن تقوم ب�إعداد ا�ستعمال
للزمن ميكن من تعليم العربية �أو الأمازيغية �أو الرومانية �أو الأوكرانية �أو الربتغالية �أو
ال�صينية �أو الأوردو .ويتعلق الأمر ببع�ض اللغات التي ت�ستفيد من برامج خا�صة يف كطالونيا
والتي ميكن تعلمها وتدري�سها باملدر�سة يف و�سط املتكلمني باملن�ش�إ.
تتوفر كل مدر�سة ،من �أجل امل�ساهمة يف تنمية برامج تعلم اللغات هذه ،على مدر�س
مكلف بتن�سيق برامج اللغة والتما�سك االجتماعي التي تهي�ؤ الظروف املنا�سبة للتعدد
اللغوي وت�ستقبل �أ�سر املهاجرين .وميكن لهذا املدر�س �أن يلعب دور منع�ش للأحداث
الثقافية وللربامج الدولية و�أن�شطة اللغة ،حيث تعترب العربية ولغات �أ�صلية �أخرى مبثابة
مزيد من الرثاء ومن القيم امل�ضافة ،ذلك �أن تعلم لغات متعددة مي ِّكن من منو مواطنني �أكرث
كفاءة.

 .3تنمية الكفاءات من �أجل مواطنة جديدة
يقت�ضي تعلم لغة ما م�ضمونا لغويا وكفاءات للتوا�صل واحلوار بني الثقافات .فهو �إذن
اجلذع امل�شرتك لهذه امليادين الثالثة ،وهو ما يفتح الطريق �أمام متكلمني م�ؤهلني بكيفية
�أف�ضل (ال�شكل .)1
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مي ِّكن تعلم عدة لغات من التوفر على مواطنني �أكرث كفاءة
ُ
املعرفة

امل�ساطري
معارف يف التوا�صل

معرفة متعددة اللغات

حوار بني الثقافات
كفاءات من �أجل م�ستقبل م�شرتك
عمل يف فريقمواقف
ت�شبيكتقلي�ص الفوارق الثقافيةمرونة ،معايري متعددةفكر نقذيجتديد واروح املباذرة �إ�ستقالل ذاتي �شخ�صي يف التعلم قدرة على تعلم اللغاتكفاءاة يف جمال و�سائل الإعالم�-إبداع ح�س فني

(ال�شكل )1
من املعروف متاما �أن تعلم لغة ما يفتح �آفاقا على ثقافة خمتلفة ،وب�أن املعارف اللغوية
ت�سري جنبا �إىل جنب مع التقاليد والقيم االجتماعية املندجمة يف م�سل�سل التعلم .وتُ�شكل
املعارف اللغوية والثقافية على حد �سواء امل�ضمون الأ�سا�سي الذي ينبغي الت�أكيد عليه يف
الف�صل الدرا�سي ،متاما كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للربنامج املغربي -الإ�سباين لتعليم اللغة
العربية والثقافة املغربية.
بيد �أن املعرفة اللغوية تتطلب كفاءات للتوا�صل جتعل اللغة مفيدة بالن�سبة
للمتكلمني .والتوا�صل يتطلب الأداء واملمار�سة .وهو يربط اللغة الأكرث �صورية مبدونة
املحادثة امل�شرتكة الأكرث ا�ستئنا�سا ،مطبِّقا يف املمار�سة الهدف الرئي�سي للم�سل�سل برمته:
التفاعل وامل�شاركة واالنتماء وااللتزام جتاه بقية جماعة متكلمي اللغة املتعلمة.
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بغ�ض النظر عن مفهوم �صحة اللغة واللغة املعيارية ،ميكِ ن �إدراج لغة املحادثة يف
الدرو�س �إىل جانب بنيات �أكرث كال�سيكية ا�ستجابة حلاجيات تتعلق باملقارنة وامل�صادقة.
ويجب �أن ي�ستخدم هذا التفاعل كذلك مرجعا لإعداد ا�سرتاتيجيات االت�صال وخللق حوار
�سليم بني التالميذ بهدف حتديد وا�ستثمار خمتلف ال�سجالت ،بل وخمتلف اللهجات.
ويف و�ضعية التكامل ،ت�ساهم كل من اللغة ال�صورية واللغة املتداولة يف تنمية ح�س �أقوى
بالتنوع باعتباره قيمة ،وتهيئان الظروف املنا�سبة الحرتام الآخرين وللفكر النقدي ومعرفة
الذات واملعايري ال�شخ�صية للتمييز.
ال�سبب الأخري لتعلم �إحدى اللغات� ،سواء �أكانت عائلية �أو اجتماعية ،هو حتقيق
�سياق �آخر ميكن �أن ي�صبح املرء فيه م�شاركا و�أن يعرب عن ح�ضوره و�أن يحني ذاته ويطور
مواقف وعالقات ليعي�ش مع جمموعات �أخرى وكائنات ب�شرية �أخرى .وعندما يتعلم
تالميذ كطالونيا اللغة العربية ميكنهم املحافظة على جوهرهم الأ�صلي والتقليدي .و�إذا
كان هذا هو احلال ،ميكنهم اكت�شاف ثقافة جديدة ي�سربون �أغوارها ويتذوقونها.
ميكن �أن نحدد عدة كفاءات تربز من تعلم اللغات ومن الأداء التوا�صلي وتطوير
املواقف ،يف �أفق بناء م�ستقبل م�شرتك:
	-العمل يف فريق
	-الت�شبيك
	-تقلي�ص الفوارق الثقافية
	-املرونة ،املعايري التعددية
	-الفكر النقدي
	-التجديد وروح املبادرة
	-اال�ستقالل الذاتي ال�شخ�صي يف التعلم
	-القدرة على تعلم اللغات
	-الكفاءات يف جمال و�سائل الإعالم
	-الإبداع ،احل�س الفني
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ت�ساهم كل لغة جديدة يف تو�سيع حقل املعارف والقدرات على التوا�صل واملواقف
ما بني الأ�شخا�ص .وكل م�ضمون جديد وكل م�سل�سل معريف جديد ميكنان من �إغناء
امل�ضامني وامل�سل�سالت ال�سابقة ومن حت�سني اال�ستقالل الذاتي ال�شخ�صي يف التعلم ،وهو ما
ي�ؤدي �إىل ا�ستقاللية م�سل�سل التعلم ذاته (ال�شكل .)2
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(ال�شكل )2
مينح التعدد اللغوي للتالميذ كفاءات ع ْر�ضية تكون مفيدة عندما يتحدث املرء �أو
يتعلم �أية لغة �أخرى� :إنه ي�شجع على اكت�ساب قدرات ل «تع ُّل ِم التعلم» يف امل�ستقبل.
ي�شجع املجتمع الكطالين الآن تعلم عدة لغات باعتباره و�سيلة ا�سرتاتيجية متكن املرء
من اال�ستعداد ملواجهة عامل معقد ومعولمَ  .فال�سكان وحيدو اللغة� ،أي �أولئك الذين ال
يتحدثون �سوى لغة واحدة لي�سوا م�ستعدين كغريهم للتغري والتكيف ،ولي�سوا مهيئني مبا
فيه الكفاية ملواجهة التحديات الدولية .وبقبول �أوربا لواقعها التعددي وملجتمعها متعدد
اللغات ،يتوجب عليها �أن ت�شجع تعلم اجليل اجلديد لعدة لغات باعتباره ن�شاطا ديناميا
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ميكن من تقلي�ص الفوارق بني النا�س واجلماعات والثقافات.
لي�س من ال�صعب �أن ندرك �أن امتالك لغة واحدة لن يكون بالت�أكيد كافيا يف �أوروبا
متعددة اللغات ،و�أن املواطنني الأف�ضل �إعدادا �سيكونون هم الأطفال املنحدرون من �أ�سر
مهاجرة الذين يتقنون عدة لغات يف نف�س الوقت ،ورمبا بنف�س امل�ستوى من املعرفة.
ي�شكل الأ�شخا�ص الذين يتحدثون عدة لغات مناذج لأجيال امل�ستقبل ،الآن وقد
�أ�صبحت التكنولوجيات اجلديدة تركز على �إن�شاء �شبكات اجتماعية يف العامل ب�أ�سره.
ف�أدوات الإعالم واالت�صال توفر بيئة مثالية ملمار�سة اللغات وتبادل التجارب .وب�إمكان
مواقع التدوين الإلكرتونية وال�شبكات املدونة بلغات خمتلفة من قبل متكلمني ميكنهم
التوا�صل بالإجنليزية والعربية والإ�سبانية والفرن�سية والأمازيغية �أو بلغات �أخرى� ،أن ت�شكل
�أداة بيداغوجية ميكنها �أن ت�ستهدف ال�شباب ح�سب جمال اهتماماتهم.
يف كطالونيا ،التالميذ الذين يعرفون عدة لغات هم املكيفون واملهي�ؤون �أف�ضل من
غريهم مل�ساعدة الآخرين على مواجهة التحديات اجلديدة ،وهي بناء م�ستقبل م�شرتك يف
�إطار التعددية والتنوع.

هوام�ش
 .1اللجنة الأوربية ،الوثائق  ،IP/09/183بروك�سيل 27 ،نونرب  .2009الن�ص الكامل متوفر بهذا العنوانhttp://cot. :
ag/dcownc

 .2وزارة الرتبية الكطالنية
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تدري�س اللغة العربية يف فرن�سا  :مقرتحات لو�ضع
ا�سرتاتيجية جديدة للتعليم
بوعزة العتيق

�أ�ستاذ حما�ضر باملدر�سة الوطنية للإدارة� ،سرتا�سبورغ ،فرن�سا
�سيتناول هذا العر�ض ملو�ضوع تدري�س اللغة العربية من خالل حمورين� :سيتطرق الأول
�إىل الو�ضع الفعلي لتدري�س اللغة العربية بفرن�سا ومكانتها بني تعليم اللغات الأخرى.
�أما املحور الثاين ف�سيعالج �إ�شكالية هذا التعليم� :أية لغة عربية يتم تدري�سها ؟ كيف؟ ما
هي ال�صعوبات والتحديات التي يجب رفعها؟ ما هي اال�سرتاتيجيات البيداغوجية املطبقة
وما هي �أهدافها ؟ وما مدى مالءمتها  -حتى نكون �أكرث دقة-؟
تدر�س اللغة العربية بفرن�سا يف �أكرث من خم�س ع�شرة جامعة ،ميكن �أن ن�شري من بينها �إىل
جامعات باري�س ،و�سرتا�سبورغ ،وليل ،ونان�سي ،وليون ،و�آيك�س �أونربوفين�س ،وبوردو،
الخ ...وي�شمل هذا التعليم ،طبعا ،عدة م�ستويات :التمهيدي ،الإجازة ،املا�سرت ،والدكتوراه.
كما ت�شمل مقررات الدرا�سة والبحث خمتلف جماالت الأدب ،والل�سانيات والفل�سفة
واحل�ضارة والتاريخ� .أما الفرتات التي تتم درا�ستها فتبد�أ من ع�صر اجلاهلية �إىل الأزمنة
املعا�صرة .ويناهز عدد الطالب والباحثني املتخ�ص�صني وغري املتخ�ص�صني  .6000ويحتل
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تدري�س اللغة العربية املكانة الرابعة بفرن�سا بعد الإنكليزية والإ�سبانية والأملانية .كما جتدر
الإ�شارة� ،أي�ضا� ،إىل �أن اختيار اللغة العربية كلغة حية �أوىل �أو ثانية يندرج يف جل مباريات
املدار�س العليا الفرن�سية مثل املدر�سة الوطنية للإدارة ،البوليتكنيك ،واملدر�سة املركزية
الخ ...وبالطبع ،ميكن اختيار اللغة العربية من قبل املرت�شحني �إىل امتحان الباكلوريا �ش�أنها
�ش�أن باقي اللغات احلية الأخرى.
تدر�س اللغة العربية يف الإعداديات والثانويات الفرن�سية كلغة حية �أوىل �أو ثانية �أو
ثالثة على غرار اللغات احلية الأخرى .وغالبا ما يكون املدر�سون حا�صلني على �شهادة
الأهلية للتدري�س بالثانوي� ،أو �شهادة التربيز .ويدعو وزير الرتبية الوطنية الفرن�سي كل
�سنة �أ�ساتذة م�ساعدين �أجانب للتدري�س يف خمتلف م�ؤ�س�سات التعليم الثانوي �أو العايل.
تدر�س اللغة العربية� ،أي�ضا ،من قبل اجلامعات ال�شعبية مبختلف �أنحاء البالد .ويتوجه
هذا النوع من التعليم �إىل املبتدئني ،وخا�صة الأوروبيني منهم ،وذلك يف �سلك من �أربع
�سنوات .ويتابعه �أكرث من  4000متعلم.
وجتدر الإ�شارة يف الأخري �إىل تدري�س اللغات والثقافات الأ�صلية .ويتعلق الأمر ب�آلية
تهدف �إىل تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية للأطفال من �آباء مهاجرين .ويعود �إن�شاء هذه
الآلية �إىل  1970ويهم ثالثة بلدان مغاربية :املغرب واجلزائر وتون�س .فمنذ �سنة ،1970
قامت فرن�سا بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع كل من ﻫﺬه البلدان ،حيث يتم ا�ستقدام الأ�ساتذة
من البلدان الأ�صلية ملزاولة هذا التعليم .ويهم املدار�س االبتدائية ،ويتم خارج الدرو�س
الر�سمية ،وغالبا ما يكون ذلك يوم الأربعاء �أو بعد ظهر يوم ال�سبت .وقد مت �إن�شاء هذا
التعليم لتلبية حاجيات الأطفال املغاربيني املتمدر�سني بفرن�سا.
وغالبا ما تكون هذه املدار�س يف �ضواحي املدن حيث يتواجد املهاجرون بكرثة .وعادة
ما يكون امل�ستوى ال�سو�سيوـ اقت�صادي منخف�ضا بهذه الأحياء ،الأمر الذي يرتجم مب�ستوى
تعليمي منخف�ض باملدار�س االبتدائية والإعدادية .وبذلك ي�صبح من ال�سهل ،لكن بدون
براءة ،االنتقال من القول �إن الإعداديات التي تت�سم بكثافة عالية من املهاجرين م�ؤ�س�سات
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�صعبة ،حيث امل�ستوى التعليمي �ضعيف� ،إىل القول ب�أن املهاجرين هم الذين يثريون
امل�شاكل ،لكونهم �أجانب ،وي�ؤدون �إىل انخفا�ض امل�ستوى التعليمي ،وبذلك يتم التهرب
ب�سهولة من �إثارة امل�شاكل الفعلية.
	�أما بالن�سبة لتعلم اللغة العربية ،ف�أقرتح عليكم ثالثة م�سالك للبحث:

.1يف العربية كما يف باقي اللغات توجد منظومتان مرجعيتان
يتعلق الأمر مبنظومتني مرجعيتني للغة احلية يف و�ضعياتها التوا�صلية .منظومتان
متباينتان بال�شكل الكايف الذي ي�سمح بطرح م�س�ألة �أخذهما بعني االعتبار يف التعليم.
والواقع �أن العرب وغري العرب اختاروا �أال يدر�سوا �سوى اللغة العربية الف�صحى
كلغة للثقافة ولغة ناقلة .وميكن �أن نفهم ب�سهولة ،يف هذا ال�صدد ،كون و�ضع اللغة العربية
الف�صحى ،كلغة للكتابة وكملكية م�شرتكة يف العامل العربي يف جممله ،يحجب و�ضع
خمتلف اللهجات ،كلغات �شفهية وذات ا�ستعمال حمدود ،دون �أن تتدخل الف�صحى ،مع
ذلك ،يف جماالت التوا�صل حيث ما زالت اللهجات وظيفية وت�ستعمل با�ستمرار.
	�إذا كان من الطبيعي �أن يقوم العرب بتعليم العربية الف�صحى ،ف�إنه يحق لنا ،مع
ذلك �،أن نت�ساءل ملاذا ال يجعلون من املنظومة املرجعية اللغوية الثانية ،املتمثلة يف اللغة
الأم ،مو�ضوعا للدرا�سة.
فعند االلتحاق باملدر�سة ،يكون الأطفال قد اكت�سبوا ،منذ فرتة طويلة ،بنيات
لغتهم الأم .وميكن للمدر�سني م�ساعدة التالميذ على الوعي بهذه البنيات ،وحت�سينها،
و�إثرائها ب�شكل ميكنهم من التقدم التدريجي وال�سريع نحو التحكم الل�ساين يف الف�صحى.
ويبدو �أن الهوة القائمة اليوم بني اللغة امل�ستعملة يف املنزل وال�شارع واللغة الف�صحى ما
زالت قائمة ومل يتم التقدم يف ردمها �إىل حد الآن.
ويف فرن�سا ،وعلى غرار البلدان العربية ،تعترب معرفة العربية الف�صحى كافية
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للتكوين الأ�سا�س للمعربني �أو الناطقني باللغة العربية.
ويف ما يلي بع�ض �أ�سباب ذلك:
	�أوال ،لأن املدر�سني يكونون حتت ت�أثري �إغراء مطابقة �سلوكهم مع مواقف
زمالئهم يف البلدان العربية .وهو �إغراء من القوة بقدر ما ت�شكل العربية الف�صحى منظومة
مرجعية ناقلة ،ي�ؤمل �أن تق�صي م�ستقبال املنظومة املرجعية للهجة العامية ،علما ب�أن هذه
الأخرية مل ت�ضعف حاليا يف �أي مكان وب�أي �شكل من الأ�شكال.
ومن جهة ثانية ،ف�إن من املنا�سب �،أي�ضا ،ح�صر الهدف من تعلم اللغة يف منظومة
مرجعية معينة ،خا�صة �إذا كان الأمر يتعلق باملنظومة املرجعية التي كانت مو�ضوع درا�سات
ب�شكل �أف�ضل من قبل املعجميني والنحاة.
و�أخريا ،قد يخ�شى املدر�سون غري العرب ،مثلهم مثل زمالئهم العرب �،إ�ضاعة
وقت تالميذهم �سدى يف بذل جهد ال لزوم له يف درا�سة خ�صو�صيات وتفا�صيل اللهجات
العامية التي ت�صبح غري قابلة لال�ستعمال تقريبا ما وراء حدود البالد.

 .2امل�سلك الثاين الذي �أود عر�ضه �أمامكم يتعلق مب�شكلة مكانة
النحو يف تعلم اللغة
من البديهي �أن كل تعلم للغة مع ّينة يعني تعلم القواعد النحوية لهذه اللغة باملعنى
العام لكلمة النحو .فالنحو لي�س �سوى ما ي�سمح بقوله يف لغة معينة .والأمر ال يتعلق بنحو
«واع» و» قابل لل�صياغة» يف اللغة� .إذ �أنه ال يتجاوز تعلم ما ميكن قوله وما ال ميكن قوله يف
لغة مع ّينة .بهذا املعنى ،نحن ال نتعلم النحو �إىل جانب التعبري ،والرتاكيب واملفردات الخ.
وباملثل ،ف�إننا ال نتعلم اللغة �أوال ثم قواعدها النحوية بعد ذلك .فبنف�س احلركة التي نتعلم
بها لغة ما نتعلم قواعد نحوها.
	�إذا كان تعليم النحو هو تعليم ما ميكن قوله وما ال ميكن قوله يف اللغة العربية،
ف�إن اللغة امل�ستعملة يف التدري�س ال ميكن �أن تكون �سوى اللغة العربية نف�سها� .إذ من غري
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املمكن �إطالقا �أن يتم هذا التدري�س بلغة �أخرى ،كاللغة الفرن�سية مثال.
لقد اعتمدت التجارب البيداغوجية احلديثة ،على نطاق وا�سع ،اختيار التعليم
املت�ضمن للقواعد النحوية؛ �أي تعليم ،حيث من املفرو�ض يف ممار�سة اللغة ،والتي من
الأف�ضل �أن تكون ممار�سة �شفهية� ،إقامة بنية �أو ميكانيزم خا�ص بها .وجتدر الإ�شارة يف هذا
ال�صدد �إىل �أن تدري�س قواعد النحو ب�شكل �ضمني يلعب دورا مطمئنا يف تعلم اللغة.
ومن زاوية هذه االعتبارات ،ف�إن م�شكل التطور يف التحكم يف القواعد النحوية،
يف معناه العام� ،أي مبعنى التطور اخلطي الذي يطرح �إن كان يجب البدء باجلملة الإ�سمية �أم
اجلملة الفعلية؟ باجلملة الت�أكيدية �أو باجلملة اال�ستفهامية؟ ويف �أي وقت ميكن �إدراج تعليم
اجلمل الن�سبية؟ الخ ،م�شكل مغلوط.
	�أكيد �أن التطور اخلطي �ضروري .باعتبار �أنه ال ميكن ال�شروع يف اال�شتغال مع
مبتدئني على تراكيب معقدة ،مثل الرتاكيب ال�شرطية .غري �أنه يجب توخي احلذر من نهج
�أ�سلوب معني ب�شكل ممنهج يف تعلم هذه اجلمل� .إذ �أن اال�شتغال ب�شكل ممنهج على اجلمل
الت�أكيدية يخلق حاالت م�صطنعة للتعلم ويحرم التالميذ ،من جهة �أخرى ،من القدرة على
طرح الأ�سئلة ب�أنف�سهم داخل الق�سم.
وال يجب تكري�س كل االهتمام للجملة الإ�سمية قبل التطرق يف ما بعد للجملة
الفعلية ،والعك�س �صحيح �أي�ضا .فالتطور يف تعلم القواعد النحوية لن يكون ناجحا �إال �إذا
كان تطورا حيا.
كما يجب �أن يكون التطور يف تعلم القواعد النحوية تطورا مرنا يرتك املجال
لإبداع التالميذ� ،أي لقدرتهم على توقع �أ�شكال �صرفية وتراكيب نحوية �أخرى انطالقا مما
تعلموه من قبل.
	�إن الهدف الأول من التعليم يكمن يف تعلم اللغة املكتوبة .وبالطبع ،ف�إن اكت�ساب
القراءة والكتابة يجب �أن ي�سبقه تعلم �شفهي ،تتم ممار�سته يف �أفق الو�صول �إىل الكتابي.
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 .3امل�سلك الثالث يتعلق بامل�شكل املنهجي
من املفيد �أن ن�ضع ت�صميما لل�سنة الأوىل من تعليم اللغة للتالميذ على �شكل برنامج
ينق�سم �إىل ثالث مراحل منف�صلة.
املرحلة الأوىل
يجب تكري�س هذه املرحلة لتعلم �شفهي للرتاكيب الأ�سا�سية للغة من جهة،
ومتهيد املتعلم للكتابي من جهة ثانية.
�أ  .التعلم ال�شفهي
�سيتم هذا التعليم على �شكل حوارات ب�سيطة وق�صرية جدا ،ميكن تخزينها يف الذاكرة
بدون عناء� .أما الرتاكيب امل�ستعملة فهي بالأ�سا�س اجلمل الفعلية والإ�سمية (يف �صيغ الت�أكيد
والنفي واال�ستفهام) ،والأفعال يف �صيغة املفرد ،وال�ضمائر املنف�صلة ،والإ�ضافة والنعت.
وكل هذه العنا�صر يتم تدري�سها يف �إطار تراكيب لغوية ب�سيطة.
ب  .التمهيد للكتابي
يتم هذا التمهيد يف �أربع مراحل:

 .1مرحلة الكلمة

نختار بع�ض الكلمات التي مت ا�ستيعابها �شفويا ،ل�شرح كيف ي�شتغل نظام الكتابة ،في�شرع
التالميذ يف تعلم كتابة هذه الكلمات وهم واعون ماذا تعنيه كل العالمات امل�ستعملة.
ن�أخذ كلمة «كتاب» على �سبيل املثال ،فن�شرع يف التعريف بالتعار�ض القائم بني احلروف
املمدودة وغري املمدودة ،كما ميكن الإ�شارة �إىل وجود حروف منف�صلة عن باقي
احلروف يف نف�س الكلمة .و�إذا ا�ستعملنا كلمة «باب» ،نعلم التالميذ كيف تغري احلروف
�أ�شكالها ح�سب موقعها من الكلمة .وبتقدم ذكي يف الكلمات التي يتعلمها التالميذ
ميكن االطالع ،اعتمادا على حوايل ع�شرة حروف الأكرث ا�ستعماال ،على طريقة
كتابة اللغة العربية دون املرور من مرحلة التهجي.
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 .2مرحلة اجلملة

ثم ننتقل فيما بعد �إىل مرحلة اجلمل  -التي تتكون دائما من الكلمات التي مت التعرف
عليها ب�شكل جيد �شفهيا ،-حيث ن�ؤلف جمموعات من اجلمل مع احلر�ص على
تكرار نف�س الكلمات مرات عديدة ،و�إعادة ا�ستخدام بع�ض الكلمات التي متت
كتابتها يف املرحلة ال�سابقة.

 .3مرحلة الن�ص

يتم يف هذه املرحلة تقدمي ن�صو�ص وحوارات للتالميذ مت ا�ستيعابها �شفهيا من قبل .وتتم
برجمة الن�صو�ص ب�شكل يتم فيه التعرف على جميع احلروف الأبجدية مبعدل حرف �أو
اثنني يف كل ن�ص.

 .4مرحلة الأبجدية

ويف نهاية التعلم ،ويف نهايته فقط ،نقوم بالتذكري باحلروف الأبجدية ،ودرا�ستها مرتبة،
والتمرن على تفكيك الكلمات وتهجيتها ،ب�شكل ميكننا من اكت�ساب متثل خطي ذهني لها،
قبل ال�شروع يف كتابتها عمليا.

املرحلة الثانية

يتعلق الأمر هنا بالعودة �إىل تراكيب مت التعرف عليها من قبل ،من خالل درا�سة
مت�أنية ومتعمقة جدا لقواعد الكتابة .ويتم اال�شتغال يف هذه املرحلة بقوة على التعريف (�إذ
يجب �أن ي�صبح بديهيا بالن�سبة جلميع التالميذ �أن كلمة « �سوق» ،عندما �أملي عليهم جملة
«يذهب مراد �إىل ال�سوق» تكتب بالألف والالم) ،كما يجب اال�شتغال على الإعراب،
لي�صبح التالميذ مدركني �أن كلمة «كتابا» يف جملة « �أ�شرتي كتابا» تكتب بالتنوين ولي�س
بالنون.
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املرحلة الثالثة

ن�صل يف هذه املرحلة �إىل اال�شتغال على جمل �أكرث تعقيدا و�إىل تو�سيع القامو�س ب�شكل
كبري .ويجب القيام بتمارين يف القراءة من جديد لي�س بهدف تنمية القدرة الإدراكية للعني
فقط ،بل �إىل �ضمان اكت�ساب املفردات.
لقد قدمت بع�ض مناذج املنهجية املمكنة لتدري�س اللغة العربية ،مقرونة ب�أفكارها النظرية.
و�إذا ما كانت قيمة التعليم تكمن �أي�ضا� ،إ�ضافة �إىل الهدف الرئي�سي املتمثل يف التحكم يف
اللغة ،يف متكني املتعلمني من �إمكانية التفكري ب�أنف�سهم ،ف�إن الفائدة التي ميكن جنيها مما متت
الإ�شارة �إليه هنا لي�ست منعدمة القيمة.
�شكرا لكم.
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�أية �سيا�سة للمغرب يف جمال الهويات والثقافات
واللغات؟
حممد بردوزي
متخ�ص�ص يف العلوم ال�سيا�سية ،م�ساهم يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،املغرب

مقدمة:
تتعلق جودة العر�ض الثقايف واللغوي باملغرب ،املوجه ل�ساكنته املهاجرة ،ب�إ�شكالية
ذات طابع ح�ضاري و�سيا�سي قبل �أن تكون ومع حمافظتها على طابع بيداغوجي
وديداكتيكي.
لقد متت كتابة كل مفهوم من املفاهيم الثالثة ،وهي الهويات والثقافات واللغات،
ب�صيغة اجلمع عن ق�صد يف عنوان هذه املداخلة .وكانت النية هي الت�أكيد على الطابع
التعددي والدينامي لتلك املفاهيم .وهو طابع يفر�ض نف�سه حاملا يندرج يف الإطار العابر
للجن�سية املالزم لظاهرة الهجرة .غري �أنه ينبغي �أي�ضا �أخذ هذا الطابع بعني االعتبار حتى
عندما نُفكر على �صعيد �أمة ما �أو �شريحة اجتماعية بل وحتى على م�ستوى فرد بعينه.
يبدو �أن �أن�سب مدخل لتف�سري هذا القول هو عر�ض مفهوم الهوية للنقا�ش .ذلك �أن
متثل الهوية ي�شمل ويُ�شكل مفهوم الثقافة الذي ي�ضم الدين واللغة .وباملقابل ،تُ�ستعمل
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هذه الأخرية مبثابة مراجع وا�ضحة للداللة على املفهوم الأول .ومن هنا ت�أتي الفائدة يف
«�إماطة اللثام» �أو «تعرية» التمثل الهوياتي [ن�سبة للهوية] الذي يُ�شكل خلفية النقا�ش حول
الثقافة واللغة.
�سن�شري ب�إيجاز ،بعد هذه اللفة «الفل�سفية»� ،إىل بع�ض املعامل املوجهة ل�سيا�سة عمومية
مغربية يف املجال الذي ي�شكل مو�ضوع هذه الندوة الدولية.

 .1فر�ضيات يتولد عنها َع َر ٌ�ض هوياتي:
من الأكيد �أن مفهوم الهوية يبدو ،للوهلة الأوىل ،مفهوما ب�سيطا وبديهيا وثابتا ال يتغيرّ .
لكنه يتبينّ �أنه معقد وتعددي ودينامي عند حتليله .ذلك �أن مظهره اخلداع ينتج عن امليل
امل�ؤ�سف للفكر �إىل فر�ض اعوجاجني اختزاليني على هذا املفهوم وهما التجريد املتم�سك
بال�شكليات والتعلق املفرط باملا�ضي.

 .1.1حكم مطلق �شكالين �صرف:
على امل�ستوى ال�صوري ،هناك ميل �إىل ح�صر الهوية يف التعابري ال�ضيقة للمنطق القدمي
البدائي� :إذا كان هناك «�أ» فهو بداهة «�أ» (مبد�أ الهوية)؛ وبالتايل ال ميكن �أن يكون «عدم
�أ» (مبد�أ عدم التناق�ض) و�أخريا ال ميكن �أن نوجد يف منزلة بني املنزلتني (مبد�أ ال و�سط بني
الوجود وعدم الوجود �أو مبد�أ الثالث املرفوع).
ترتكز الإيديولوجيات املت�شددة �أو الكليانية على هذه التجريدات البديهية «الر�سوخ».
فالهوية الفريدة واملطلقة والق�سرية واخلا�صة ب�أمة �أو عرق �أو دين �أو طبقة �أو �أخرى يتم
الدفع بها عندئذ �إىل حد نفي الآخر �أو ت�صفيته الرمزية �أو اجل�سدية .وجتري ،يف �إطار
هوية من هذا القبيل ،مطاردة كل من يُ�شتبه يف كونه خمتلف ًا �أو متغرياً .وعلى هذا النحو،
يت�ضاعف بدون ح�سيب ،عدد العنا�صر الداخلية املو�صوفة باملدن�سة و امل�شار �إليها بكونها:
كفرة وخونة مارقون و�أعداء طبقيون...
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واحلال �أن الهوية الطاهرة �أو املطلقة مل ي ُعد معموال بها حتى يف املنطق ال�صوري
احلديث.
فمنذ �سنة � ،1931أثبت عامل املنطق كوديل�س  ،Goëdelsبكيفية �صارمة منطقيا� ،أنه
ال ميكن لأي ن�سق �صوري ،مهما كانت �صياغته م�ضبوطة وجيدة� ،أن يثبت عدم تناق�ضه
�إال باللجوء �إىل ن�سق �أو�سع �أي من خالل جتاوز ذاته .و�إذا كانت الأمور جتري على هذا
النحو يف عامل الأفكار والأ�شكال املجردة؛ كيف ميكن �أن ت�سري الأمور يف عامل الكائنات
احلية واملتداخلة واملتحركة؟
تكون �سجالت الهوية �أو بب�ساطة �أكرب معرفاتها تعددية ومتحركة ومتناف�سة بل ومتنازعة
يف الواقع وذلك بغ�ض النظر عن فكرة «الطهارة» التي ميكن �أن يكونها عن نف�سه فرد �أو�أمة
�أو فئة ما .وف�ضال عن ذلك ،فكل محُ دد متفرد للهوية ي�شهد هو ذاته �صيغ ًا وتعار�ضات
داخلية وحلظات حيوية وحلظات ُ�سبات �أو انتظار .وتلك هي احلال مثال بالن�سبة ملحددات
الهوية الدينية �أو اللغوية �أو الإثنية �أو املتعلقة بالإقامة الخ ...فكل واحد منها يتم ّيز بنغمات
وتعبريات وتلوينات بل وحتى تبدالت وانتقاالت مهمة.
هناك حمددات للهوية ت�ضمينية ترتكب وترتاتب بكيفية متغرية ح�سب الأفراد وال�سياقات.
حيث ميكن للمرء �أن يكون� ،أمازيغي ًا وعربي ًا وم�سلم ًا ومغربي ًا وفرن�سي ًا وكندي ًا ،يف نف�س
الوقت .وميكن �إعمال ا�سرتاتيجيات للعبة بالن�سبة لهذا ال�سجل �أو ذاك ح�سب م�صالح
مو�ضوعية �أو حاالت نف�سية متغيرّ ة ح�سب ال�سياقات.
من الأكيد �أن حمددات �أخرى للهوية تبدو �إق�صائية ،حيث ال ميكن للمرء �أن يكون
يف نف�س الوقت م�سلم ًا ويهودي ًا �أو م�سيحي ًا �أو ملحداً .وهنا ،ميكن مع ذلك �إما ن�سبنة
الإق�صاء �أو الذهاب به �إىل مداه الأق�صى ،وذلك ح�سب درجة الت�سامح �أو التع�صب التي
يتم اعتمادها .حيث ميكن العمل على تفاقم االختالفات واحتدامها وخو�ض حروب
دينية ،كما ميكن ،على عك�س ذلك ،التموقع يف «و�سط» غري �إق�صائي .ويف هذا املوقف
«املعتدل» يتم الت�أكيد على ما هو م�شرتك مع الآخر (التوحيد� ،أهل الكتاب بل وحتى
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الأ�صل امل�شرتك املزعوم والإن�سية الكونية)؛ وعندئذ تتم الدعوة �إىل العي�ش يف وئام بني
املعتقدات و�إىل احلوار بني الديانات.

 .2.1تعلق يائ�س باملا�ضي
ال بد من الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أن التفكري يف الهوية يرتبط ،عموما ،بعودة «�إىل الأ�صول»
�إن مل تكن العودة �إىل م�صدر �أ�صلي ،وهو ما يقت�ضي اللجوء �إىل التاريخ� ...أو بالأحرى
�إىل تاريخ معني .كما ي�ؤدي ،نوعا ما �إىل التعلق املفرط باملر�آة االرتدادية ،وعند االقت�ضاء
بكيفية مطولة وا�ستحواذية �إىل حد الت�سبب يف حوادث م�أ�ساوية.
ويعاين هذا التعلق بفكرة ما�ضوية من انحراف مزدوج.
�إذ يُحيل الهوية بكيفية تع�سفية �إىل بع�ض �أر�شيفات التاريخ على ح�ساب احلا�ضر
وامل�ستقبل من جهة؛ ويجعلها حبي�سة الذاكرة التي ت�سرتجع التاريخ على ح�ساب الذكاء
الذي يت�أقلم واملخيال اال�ست�شرايف .من الأكيد �أن للمرء كل احلرية ليُعرف ذاته مبا�ضيه
املركب (بل وحتى ما�ضيه الب�سيط) .لكن املرء يخلع عن نف�سه عندئذ بعده احلي وكينونته
احلا�ضرة وامل�ستقبلية .من الأكيد �أنه بالإمكان ترجيح �أجماد ما�ضية حقيقية �أو مزعومة
واالفتخار بها .لكنه من املمكن بل يجب �أي�ضا بنف�س القدر� ،أو بكيفية �أف�ضل� ،أن يُحدد
املرء هويته بالأعمال الراهنة التي يتم �إجنازها وبامل�شاريع امل�ستقبلية التي يتم بنا�ؤها .ذلك
�أن �أورا�ش امل�ستقبل ،و�صفات �أو �إجنازات احلا�ضر ت�شكل هي �أي�ضا حمددات للهوية ال
منا�ص منها .ولذلك ال يجب �أن تُ�ضفى عليها بكيفية تع�سفية قيمة هوياتية �أقل من القيمة
التي تُ�ضفى على الذكريات وامل�آثر املادية �أو الرمزية للما�ضي .ذلك �أن النهو�ض باحلا�ضر
وا�ست�شراف امل�ستقبل ومواجهة ّ
حل امل�شاكل التي تطرحها احلياة ،با�ستعمال الذكاء واخليال،
بالإ�ضافة �إىل الذاكرة ،ت�شكل هي �أي�ضا حمددات كربى لهوية كل مقدرات ثقافية باملعنى
الوا�سع لهذه العبارة.
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تفر�ض الهوية الدوغمائية واملا�ضوية على الثقافة اختزا ًال تكون �صدمته ثقيلة ،وذلك من
خالل «انتقاء» �ﺸﺬرات خمت�صرة؛ غالبا ما تُ�ستمد من اجلوانب الأكرث حمافظة وجمودا يف
الرتاث؛ من التاريخ الذي هو دائما معقد و»متعدد الألوان» ،كما �أن تلك الهوية جتعل اللغة
حبي�سة يف �شكلها الأكرث قدم ًا .وعلى هذا النحو تتم مثال املطاردة املنهجية لكل الكلمات
الأجنبية التي تعترب دخيلة وغري مرغوب فيها ،يف حني �أن جميع اللغات تقوم ب�إغناء
معاجمها ومبالءمة هياكلها من خالل �إدماج م�ساهمات وافدة من لغات وثقافات �أخرى.
بعد هذه االعتبارات الأكادميية �إىل حد ما ،حان الوقت لن�ستمد منها بع�ض اخلال�صات
املتعلقة بو�ضع �إطار لل�سيا�سة الثقافية واللغوية باملغرب فيما يخ�ص املغاربة املقيمني باخلارج.

 .2بع�ض املعامل املوجهة ل�سيا�سة لغوية منفتحة ودينامية
تكمن امل�س�ألة يف معرفة كيف ميكن عر�ض ر�ؤية لهوية منفتحة ودينامية وتعددية
و ُمتك ّيفة يف �سيا�سة عمومية مالئمة يف هذه املجاالت؟
وبهذا ال�صدد ،يفر�ض نف�سه على التفكري وعلى الت�شاور الدولوي والعمومي القيام
بحركة مزدوجة تتمثل يف:
• �إعادة النظر يف عمق ما تريد البالد عر�ضه و
• مالءمة العر�ض مع االنتظارات امل�شروعة واملتنوعة للم�ستهدفني.
نقدم هنا بع�ض املقرتحات التي ت�سري يف هذين االجتاهني مع ًا:

.1.2حتمل تبعات االعرتاف بالتنوع الثقايف للبالد ،بكيفية كاملة:
ي�ؤكد املغرب ،بقوة« ،وحدته يف تنوعه» وتعددية «الروافد ال�سخية» حل�ضارته .ذلك هو
ما تُعلنه بغزارة وثائق وطنية مرجعية ومنها عدة خطب ملكية وامليثاق الوطني للرتبية
والتكوين وتقرير خم�سني �سنة من اال�ستقالل حول التنمية الب�شرية وكذا الوثائق التوجيهية
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لعدد من الأحزاب ال�سيا�سية والفاعلني من املجتمع املدين.
ويقت�ضي هذا االعرتاف �ضرورة �أخذ الإ�سهامات الأمازيغية والعربية واجلنوب
�صحراوية والأندل�سية واليهودية والأوروبية ...بعني االعتبار .كما ي�ستلزم اعتبار �أن
«اجلالية» (الديا�سبورا) املغربية املقيمة باخلارج ،مبا فيها الأجيال ال�صاعدة ،تُ�شكل ،بحكم
تفاعالتها مع البلد ،لي�س فقط جمرد «وعاء» ملُخ َرجات الثقافة املغربية و�إمنا �أي�ضا م�ساهما
يف ُمدخالت هذه الثقافة ذاتها نتيجة امتزاجها اللغوي والثقايف وكذا م�ساهماتها من حيث
القيم والفنون واملعارف واملهارات و�آداب ال�سلوك اجلديدة واملتنوعة.
يتعينّ على العر�ض الثقايف واللغوي املغربي �أن يعر�ض ت�صميم �صورة غنية وتعددية
ومعقدة ودينامية للروافد املكونة للما�ضي وللحا�ضر وللطموحات امل�ستقبلية للبالد .وعليه
�أن يخ�ص�ص مكانة بارزة تُ�ضفي قيمة على كافة املكونات التي �سبق ذكرها والتي يجب �أن
يجد الكل ذاته فيها فيمتلكها ويطورها.
كما ينبغي لهذا العر�ض �أن ي�أخذ بعني االعتبار ويعك�س ثمار املجهودات املبذولة حاليا
من �أجل �إعادة كتابة التاريخ القدمي واملعا�صر للمغرب .وعلى العر�ض �أن يعيد االعتبار
للعديد من الأحداث والإ�سهامات التي مت طم�سها حلد الآن من طرف نوع من التاريخ
�شبه الر�سمي واملدر�سي ،وعليه �أن يعك�س �أي�ضا املجهودات التي بُذلت يف جمال الإن�صاف
وامل�صاحلة بارتباط مع التاريخ احلديث ،وهي جمهودات يعتز بها املغرب وتحُ �سب له
باعتبارها �إجنازا هاما من لدن �شركائه الدوليني والعامل ب�أ�سره.

.2.2حتمل كامل لتبعات االن�ضمام �إىل منظومة حقوق الإن�سان و�إىل
القيم الكونية:
لقد حقق املغرب يف هذه املجاالت خطوات جبارة وهائلة ،وبف�ضل هذه اخلطوات
اكت�سب املغرب جزءا مهما من امل�صداقية التي يحظى بها على ال�صعيد العاملي .و�إذا ما
�سارت الأمور على ما يرام و�إذا ما تعمقت الدينامية املجددة التي مت �إطالقها ،يف هذا
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االجتاه ،ف�إن املغرب �سينخرط ،بكيفية ال رجعة فيها ،يف حمفل الأمم والدول الدميوقراطية
والع�صرية� ،أمم ودول احلق والقانون .ذلك �أن خ�صو�صية املغرب هي التي تُ�شكل �أ�سا�سا،
كونيته كما �أن كونيته لن تكون �سوى الإ�شعاع ذي الطابع الكوين لتفرده.
يجب على العر�ض الثقايف واللغوي للمغرب ،يف �إطار هذه اخلطوة� ،أن ي�ضع يف املقدمة
منجزاته وم�شاريعه الرامية �إىل تر�سيخ ثقافة احلقوق الكونية للإن�سان وقيم االنفتاح
واالعتدال والت�سامح وحماربة ،باالعتمادا على القانون والبيداغوجيا ،كل �أ�شكال التمييز
والكراهية �أو العنف الديني والعرقي والإثني والوطني واملعادي للأجنبي �أو للنوع
االجتماعي ،و�أن يثبتها يف كيانه ويف م�ستقبل هويته.
وبهذا ال�صدد ،ميكن ذكر مثال ور�شني هما:
متت خالل ال�سنوات الأخرية يف املغرب عدة مراجعات للربامج املدر�سية ،ومت �إدراج
درو�س حول حقوق الإن�سان .وجرى «تنظيف» م�ضامني الكتب املدر�سية من بع�ض
امل�ضامني التمييزية �أو املعادية للأجنبي .ويندرج ذلك يف �إطار توجه عاملي ،توجه من
الأكيد �أنه ملتو ومتعرج غري �أنه حقيقي؛ توجه ي�ستهدف «تطهري» الثقافات اخلا�صة و�أدوات
�إعادة �إنتاجها من كل ما حتمله يف طياتها من م�ضامني معار�ضة للتقدم وعن�صرية ومتييزية
وا�ستعبادية وعدوانية �إزاء الآخر .ويف هذا املجال ،وعلى الرغم من التقدم الذي حققه
املغرب ،ما زال علينا �أن نقطع طريقا طويال مبا يف ذلك يف جمال جتديد الربامج الرتبوية
املوجهة للمتعلمني املغاربة يف الداخل واخلارج على حد �سواء.
يتعلق املثال الآخر ب�إ�شكالية النهو�ض باللغة العربية وبا�ستعمالها يف احلياة العامة ،مبا يف
ذلك و�سائل الإعالم والتعليم .ولقد �أو�صى امليثاق الوطني للتعليم والتكوين ،الذي مت
اعتماده يف �سنة  ،1999بفتح ور�ش طموح ي�ستهدف �إحداث هيئة ذات كفاءات عالية من
�أجل ال�سهر على تطوير بنيات اللغة العربية ومعجمها يف اجتاه احلداثة والب�ساطة والوظيفية.
وعلى غرار ما قامت به بلدان �أخرى لتجديد لغاتها العتيقة التي مل تتطور �إال قليال ،يتمثل
الهدف ،ويبقى ،يف الت�أهيل التدريجي للغة العربية التي ت�سمى «كال�سيكية» (الف�صحى)
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جلعلها يف متناول �أكرب عدد من النا�س ولتي�سري ا�ستعمالها يف الكتابة ويف احلديث اليومي
املتداول ،على حد �سواء .وقد بقي هذا امل�شروع الهائل والطويل املدى بدون نتائج حلد
الآن ،وذلك لرمبا نتيجة التخوفات ال�سيا�سية واحل�صار الذي يمُ ار�سه نوع من «العربقراطية»
[العربوكرا�سيا] الذي يتبجح ب�أ�صولية لغوية تعار�ض ب�شرا�سة �أي تكييف للغة لأن ذلك
�سي�ؤدي ،يف نظره� ،إىل تدني�س الطهارة الأ�صلية للغة تكاد تكون مقد�سة .فاجلدل حول
اللغة «الف�صحى» �ضد «الدارجة» �أو �ضد «العربية املغربية» ما زال يحتدم ويت�س ُع متخذا
�أحيانا مظاهر تب�سيطية للغاية ،بل وحتى كاريكاتورية .وال بد ،يف امل�ستقبل القريب ،من
االنكباب على هذه الإ�شكالية بكيفية م�ؤ�س�ساتية ومهنية وت�شاركية هادئة.

 .3.2حترير العر�ض الثقايف من الأوامر التي تفر�ضها جماعات ال�ضغط
[اللوبيات]املحافظة واملتع�صبة:
يجب �أن تكون ال�سيا�سة العمومية مو�ضوع ت�شاور مفتوح ووا�سع ،ذلك �أنه ال يجب
�أن تتمكن �أية م�ؤ�س�سة �أو �أي لوبي �سيا�سي �أو ديني �أو من �أي نوع �آخر �أن يمُ لي منوذجه
الهوياتي ويفر�ضه للت�صدير .كما �أنه ينبغي الوقاية من �إ�ضفاء طابع الوظيفة [العمومية]
والبريوقراطية على العر�ض اللغوي والثقايف.
ينبغي �أن تقود احلركة املزدوجة لنقا�ش وطني هادئ ولعمل يقوم به خرباء �أذكياء �إىل
اعتماد كيفيات جمددة لو�ضع ت�صور وت�سليم م�ضامني جمددة قابلة للتطوير با�ستمرار؛
وذلك باالعتماد �أكرث ما يمُ كن على التعاقد املرن ،غري �أنه مبني على قواعد ،مع الفاعلني
املنظمني اجلمعويني ومن القطاع اخلا�ص العاملني بعني املكان على مقربة من الفئات
امل�ستهدفة ،ولهذه الغاية ،ف�إن ال�ضرورات التي ال منا�ص منها والتي تبدو بديهية هي
التالية:
�أ -ال�سهر على �ضمان معرفة للحاجيات واالنتظارات احلقيقية للم�ستهدفني ،تكون ذات
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م�صداقية ويتم حتيينها با�ستمرار ،ويف املقام الأول حاجيات وانتظارات ال�شباب الذين
تكون مراكز اهتمامهم املعا�صرة وامل�صالح امل�ستقبلية الندماجهم وجناحهم االجتماعي
واملهني يف بلدان اال�ستقبال م�س�ألة جوهرية؛
ب -احرتام ،قدر الإمكان ،الطابع الوظيفي االقت�صادي واالجتماعي والثقايف والديني
للعر�ض اللغوي مع تنويعه وو�ضعه يف مقطوعات؛
ج -االنخراط بان�سجام تام مع الت�شريعات والقواعد املنظمة للحياة العامة يف بلدان
اال�ستقبال؛
د -عر�ض ت�صميم �صورة غنية ومنفتحة وتعددية ومركبة للثقافات املغربية؛
هـ -عر�ض التزام املغرب باحرتام حقوق الإن�سان الكونية ونبذ جميع �أ�شكال التمييز
العن�صري والديني والإثني والوطني �أو املبني على النوع االجتماعي.
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الق�سم الرابع:
مائدة م�ستديرة :الفاعلون اجلدد واملبادرات
اخلا�صة

جتربة �أكادميية ابن خلدون بوا�شنطن يف تدري�س اللغة
العربية والثقافة املغربية
بوبكر �أبي ال�سرور
رئي�س �أكادميية ابن خلدون ,الواليات املتحدة الأمريكية
�أود يف البداية �أن �أ�شكر جمل�س اجلالية املغربية باخلارج ،وعلى ر�أ�سه ال�سيد اليازمي،
على تنظيم هذا اللقاء الهام ٬ودعوتي للح�ضور �إليه يف وا�شنطن.
� .أ�شكر كذلك اجلميع على املداخالت الق ّيمة التي ا�ستمعنا �إليها خالل �أم�س واليوم.
 .و�أود كذلك �أن �أعلن من هذا املنرب �أنه خالل ما يزيد على � 30سنة التي ق�ضيناها يف
الواليات املتحدة الأمريكية مل �أر قط �أيٌّ دولة تُويل هذا االهتمام البالغ جلاليتها باخلارج.
وبالأخ�ص مبثل هذه املبادرات ال�شجاعة يف ٌّال�سعي لتعليم �أجيالها ال�صاعدة لغة �آبائهم
وثقافة بلدهم وتعاليم دينهم ال�سمح الإ�سالم.
فهذا يزيدنا اعتزازاً وافتخاراً بانتمائنا للمغرب وارتباطنا به .وهذا لن يعود �إال باخلري
علينا جميع ًا �إن �شاء اهلل.
فهنيئ ُا حلكومة �صاحب اجلاللة ن�صره اهلل مبا تبذله تُاهنا باخلارج.
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نحن بالواليات املتحدة الأمريكية نُ�ؤمن بروح املبادرة احلرة ،لكنّنا ن�ؤمن كذلك ب�أن
«�أهل ُّمكة �أدرى ب�شعابها» ،و�أن للأفراد واجلمعيات يف اخلارج دوراُ ها ّما وكبرياُ يف مواجهة
حاجياتها وحاجيات �أبنائها.
 .و من هنا �أتت فكرة «�أكادميية �إبن خلدون» ،فتزايد املغاربة يف الواليات املتّحدة
الأمريكية ،ورغبتهم يف تعليم �أبنائهم لغة بلدهم الأ�صلي ،العربية ،والإبتعاد عن التط ّرف
يف التعليم الدّيني ،وم�ساعدتهم يف الإرتباط بثقافة �أجدادهم ،ا�ستلزمت �إن�شاء هذه امل�ؤ�س�سة
مبنطقة وا�شنطن الكربى.
فبعد �سنتني من التفكري والتح�ضري ،والإ�ست�شارة مع �أ�ساتذة ومفت�شني باملدار�س العمومية
خا�صة هناك ،وكذلك �أ�ساتذة مغاربة وغريهم ب�أمريكا،
باملغرب ،و�أ�صحاب مدار�س ّ
فتحت �إبن خلدون �أبوابها و احلمد هلل.

 .املقرر
مغربي حم�ض ،ا�شرتينا كل الكتب املوجودة يف ال�سوق املغربية باختالف �أكادميياتها،
وبالأخ�ص «جمموعة
وهي حوايل  40كتاباّ .ثم اقتنينا منها الكتب الّتي ر�أيناها مالئمة
ّ
امليثاق» و« املفيد يف ال ّلغة العربية».
فكرة الربنامج املغربي ترتكزعلى �أمرين:
 .هذه الكتب حتتوي على �صور وق�ص�ص و�أنا�شيد مغربية ،وبالتّايل �ست�ساعد ّ
الطفل على
التّع ّرف على التاريخ واجلغرافية وال ّثقافة املغربية.
 .يف حالة زيارة الأطفال للمغرب �أو دخولهم النّهائي �سيجدون �أنّهم ي�ستعملون نف�س الكتب.

 .الأ�ساتذة
كلهم مغاربة ذوو خربة طويلة يف التّعليم باملغرب و بالواليات املتّحدة الأمريكية
ك�أ�ساتذة بثانويات �أمريكية .خربتهم ترتاوح بني  10و � 30سنة يف التدري�س.
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�سن التمدر�س ،و بالتّايل لديهم خربة
 .عا�شوا يف �أمريكا فرتة طويلة ولديهم �أطفال يف ّ
كبرية يف التعامل مع �أبناء ن�ش�أوا يف املجتمع الأمريكي ،و هذا �شيء مهم جدّا.
 .ال نعتمد على متطوعني �أو من هم دون امل�ستوىّ .
كل الأ�ساتذة حا�صلون على الإجازة،
و�أغلبهم يحملون �شهادة املاج�ستري ويتقا�ضون �أجوراً تناف�سية مقارنة مع منطقة وا�شنطن
الكربى.

 .الربنامج:
التوقيت املحدد باالختيار:
�أربع �ساعات يف الأ�سبوع:
�ساعتان عربية� ،ساعة تربية �إ�سالمية و�ساعة فرن�سية.

هناك اختيار ما بني احل�ص�ص التالية:
ـ ال�سبت �صباحا:

14 - 10

ـ ال�سبت بعد الظهر:

19 - 15

ـ الأحد �صباحا:

14 - 10

ـ الأحد بعد الظهر:

15 - 19

ـ �أو �أيام الأ�سبوع بعد املدر�سة:

20 - 18

خيارات الربامج:
ميكن اختيار الربنامج الكامل �أو العربية والرتبية الإ�سالمية فقط دون الفرن�سية.
ّق�سمنا الربامج �إىل ق�سمني.
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 .الربنامج الأ�سا�سي:
ي�ستغرق � 3سنوات ،بعد انتهائه ّ
�سيتمكن التالميذ من القراءة والكتابة والتّحدّث بالعربية،
عالوة على حفظ بع�ض �سور القر�آن الكرمي ومبادئ الإ�سالم .نف�س ّ
ال�شئ بالنّ�سبة ملن
يختار الفرن�سية.
 .بعد هذا الربنامج� ،سن�شتغل على التّعليم االبتدائي ملدّة �سنتني.
الهدف من هذا التّق�سيم هو التّخفيف والتّ�سهيل على الآباء والـتّالميذ ،لكي ي�شعروا �أ ّن
هناك تقدّما و�أ ّن هناك هدفا ن�سعى �إىل حتقيقه� ،أي ّ�أن للبداية نهاية.

 .التالميذ:
لل�صغار:
لدينا ف�صول ّ

من � 4إىل � 7سنوات

ف�صول للأطفال:

من � 8إىل � 12سنة

ملتو�سطة:
ثم الفئة ا ّ

من � 13إىل � 17سنة

وكذلك للكبار 18 :فما فوق.
لدينا ما يزيد عن  100تلميذا �أغلبهم مغاربة .لكن كذلك من حوايل  15دولة من
املغرب العربيّ ،
ال�شرق الأو�سط ،دول اخلليج� ،إفريقيا و�آ�سيا .وكذلك �أمريكان غري عرب
مهم جدّا لأننا ال نريد �أن ينعزل �أبنا�ؤنا عن �أفراد املجتمع الذي
وغري م�سلمني .وهذا �شيء ّ
ينتمون �إليه.

 .املكان:
�أهم �شارع مع احلزام .والو�صول �إليها �سهل من واليتي
توجد الأكادميية يف تقاطع ّ
فرجينيا ومرييالند ،وعلى بعد ربع �ساعة فقط من وا�شنطن العا�صمة.
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املدر�سة نظيفة جدّا ،تتوفرعلى جتهيزات جديدة :كرا�سي ،طاوالت� ،س ّبورة ،جهاز
تلفازمع فيديو� ،إىل غري ذلك� .أق�سام وا�سعة� ،ساحة كبرية لال�سرتاحة والأن�شطة.
وهذه �أمور مه ّمة جدّا لكي ال ي�شعر التالميذ �أن مدر�سة اللغة العربية ّ
�أقل قيمة من
مدار�سهم العادية ،حينها ي�سقطون هذا النّق�ص على اللغة العربية والثقافة املغربية.
فبدون ا�ستثناء ،كل التالميذ يح ّبون املجيء �إىل املدر�سة ،بل هم الذين يح ّثون �آباءهم
على �أخذهم �إليها يف عطلة الأ�سبوع.

 .ال ّتكلفة:
ثمن منا�سب جدّا.
 125دوالراً يف ّ
ال�شهرملن يريد الربنامج الكامل� ،أي � 4ساعات يف الأ�سبوع.
 100دوالرا يف ّ
ال�شهر ملن يريد العربية والترّ بية الإ�سالمية� ،أي � 3ساعات يف الأ�سبوع.

 .ال�شراكة مع الوزارة:
ال�سيد حممد عامر ،الوزير املك ّلف باجلالية ،يف � 30شتنرب،2009
ت�ش ّرفت الأكادميية بزيارة ّ
تع ّرف خاللها على املدر�سة والربنامج واملق ّرر والأ�ساتذة و�أبدى ارتياحه ّ
لكل هذا واحلمد
هللّ .ثم �أعرب عن ا�ستعداده لإقامة �شراكة مع ابن خلدون.
ال�سيد �إدري�س اليازمي ،رئي�س املجل�س الإ�ست�شارى للجالية،
وبهذه املنا�سبة �أ�شكركذلك ّ
على زيارته للأكادميية فى �أكتوبر .2009
ويف العا�شر من مار�س  2010و ّقعت االتفاقية بيني وبني ال�س ّيد عامر بال ّرباط.
اخلا�ص
اخلا�ص مع القطاع العام .فالقطاع ّ
هنا يكمن �س ّر النّجاح ،عندما يلتقي القطاع ّ
يقود والقطاع العام يدعم.
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� .أه ّم بنود االتفاقية
وبالأخ�ص املنحد
ت�شمل هذه ال�سنة  200تلميذا مغربيا يف منطقة وا�شنطن الكربى،
ّ
رين من العائالت ذات الدّخل املحدود.
� 3 .ساعات يف الأ�سبوع ,عربية و ثقافة مغربية ،دون الفرن�سية.
 .تخفي�ض الأكادميية تكلفة كل تلميذ ب  25دوالرا �أي من� 100إىل  75دوالرا .ثم تدفع
الوزارة  40باملائة من � 75أي  30دوالرا لكل تلميذ .مبعنى  45دوالرا يف ّ
ال�شهر فقط بدل
 100دوالر.
 .توفر الوزارة  4كتب لكل تلميذ.
 .تنظم رحلة ثقافية �إىل املغرب ل  25من التالميذ املتفوقني بالأكادميية وتدفع الوزارة من
ال�سفر من �أمريكا �إىل املغرب وكل تكاليف الإقامة والنقل
� 10إىل  20باملائة من ثمن تذكرة ّ
ملدة �أ�سبوعني.
 .تنظم الأكادميية احتفاال بعيد الفطر و�آخر بعيد امل�سرية.
 .االتفاقية قابلة للتّجديد ملدّة � 10سنوات .و�إذا �أن�ش�أت الأكادميية فروعا لها مبدن وواليات
�أخرى �ستحظى تلك الفروع بنف�س االمتيازات ح�سب الإمكانيات.
ال�سنوات املقبلة �إن �شاء اهلل.
 .ميكن تطوير االتّفاقية خالل ّ
ملهم �أ ّن الأكادميية تلتقي الوزارة عند الطفل املغربي.
فا ّ

 .تو�سيع الأكادميية
املق ّر ال ّرئي�سى يوجد بوالية فرجينيا ب�ضواحي العا�صمة وا�شنطن.
 .بع�ض التالميذ يقطعون م�سافة  80كلم للو�صول �إىل الأ كادميية ،ولذلك ق ّررنا فتح
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فروع يف �أي منطقة يف �ضواحي وا�شنطن يجتمع فيها � 12إىل  15تلميذا .ن� ّؤجر هناك ف�صال
مبدر�سة حكومية �أو ناد �أو غريه و نُر�سل �إ ليهم �أُ�ستاذا.
 .كثريمن الإخوة والأخوات �أبدوا ا�ستعدادهم لفتح فروع تابعة لأكادميية ابن خلدون يف
واليات �أخرى كنيويورك و نيودجريزي وفلوريدا وكليفورنيا وتك�سا�س ونيو مك�سيكو
ال�سنة الدرا�سية املقبلة �إن �شاء اهلل ،يف �إطار
وغريها .و�سنبحث معهم هذا الأمر قبل بداية ّ
عالقة «فران�شايز».
ال�سبل و�أ�سهلها لكي نو ّفر درو�س الأكادميية على
� .سن�شرع كذلك يف البحث عن �أجنع ّ
�شبكة الإنرتنت حتّى ي�ستفيذ منها اجلميع� ،أينما كانوا �إن �شاء اهلل.

 .االعتزاز بالبلد واللغة والدّ ين
نذ ّكر �أطفالنا �أنّه رغم وجودهم يف بلد العلم والتقدم� ،إال ّ�أن �أكرث العلوم احلديثة
�أ�صلها من علماء عرب وم�سلمني
�ّ .أن بلدهم الأ�صلي املغرب هو �أ ّول دولة اعرتفت ببلدهم احلايل.
 .رغم انت�شار وا�شتهار املطاعم الأمريكية يف العامل� ،إال ّ�أن الطبخ املغربي ي�أتي يف املرتبة
الثانية يف العامل.
 .الواليات املتّحدة بلد ال ّريا�ضة ،واملغرب �أي�ضا له �أبطال دول ّيون يف �شتى ال ّريا�ضات.
لل�سواح ،م�شهور ّ
� .سمعة املغرب ممتازة يف العامل .فهو وجهة ّ
بال�ضيافة ،وميتاز
مف�ضلة ّ
بجباله و�شواطئه وغاباته و�صحرائه...
ال�سلم ،واحرتام الآخر وعدم التّعدّي عليه �أوعلى حقوقه،
 .و�أخريا ّ�أن الإ�سالم يدعو �إىل ّ
ح ّرية التّعبد ،احرتام وطاعة الوالدين ،اجل ّد يف العمل ،الخ...
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 .برامج و�أن�شطة �أخرى زيادة على العربية
نريد ّ
للطفل املغربي �أن يتف ّوق يف ّ
كل املواد التي يدر�سها باملدر�سة ،ولذلك �سن�شرع
ال�ساعات الإ�ضافية يف ال ّريا�ضيات و الفيزياء،
يف املو�سم الدّرا�سي املقبل 2010ـ 2011يف ّ
العلوم ّ
الطبيعية ،التّاريخ ،اجلغرافية ،الإ جنليزية ،حت�ضري الإمتحانات� ،إىل غري ذلك يف كل
امل�ستويات� :إبتدائي وثانوي.
 .مباريات ريا�ضية.
.رحالت.
 .خم ّيم �صيف,
 .اعرتاف وتوزيع الهدايا ملن قام ب:
ـ �أح�سن بحث يف مو�ضوع ما حول املغرب.
ـ �أح�سن م�شروع علمي.
ـ �أح�سن العب ريا�ضي.
ال�سنة الدرا�سية يف م� ّؤ�س�سة ابتدائية �أو ثانوية ،يف ّ
كل
ـ �أح�سن نتيجة مدر�سية يف �آخر ّ
م�ستوى من � 1إىل .12
وخا�صة يف �شهر رم�ضان.
 .وكذلك م�سابقة يف حتفيظ القر�آن ّ
� .سن�سعى كذلك الحت�ضان فريق م�سرحي �أو فلكلوري من املغرب لزيارتنا حتى يتع ّرف
الفن املغربي.
التّالميذ على ّ
 .الأكادميية يف خدمة اجلالية وكمركز ثقايف.
باب الأكادميية مفتوح لكل من يريد ا�ستعماله لندوة �أو لقاء �أو حفل.
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دليلة حياوي

كاتبة ،بوبويل نيوز� ،إيطاليا

ال�سيد رئي�س جمل�س اجلالية املغربية باخلارج,
ال�سيد الأمني العام,
ال�سيد رئي�س جل�ستنا املباركة ب�إذن اهلل,
ال�سيدات وال�سادة احل�ضور ,مهتمني وم�شاركني و�ساهرين على ترتيبات هذا امللتقى
الذي �آ َمل له ال�س�ؤدد بكم ومعكم.
�سالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته.
�أبد�أ بتحديد تعريف خا�ص بالبيداغوجية كيال �أتبنى عن عمى �آراء الرواد الفرنكوفونيني
�أمثال جان بول �سارتر )� )Jean-Paul Sartreأو �أوفيد دو كرويل ()Ovide Decroly
ومن �سبقوهما �أو عاي�شوهما من الأجنلو�ساك�سون �أمثال دجون ديواي(;)john dewey
�أو حتى الإيطاليني كمريا مو نتي�سوري ) ، (Maria Montessoreلأقول عن معاي�شة
وجت ُربة قائمة بامليدان� .إنها فن العلم والتعليم� .إن�سانيا ومعرفيا .مبعنى التعليم وفق �سياق
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�إن�ساين بالأ�سا�س .حيث ال جمال باملرة لتجريدها من طابعها الإن�ساين الذي تندرج �ضمنه
مظاهر وظواهر قد �أجملها يف مفردات :العوملة ،احلرب الفكرية ،الفقر بتداعياته ،من
خمدرات وجتارة �أج�ساد ،لدى اجلن�سني بالطبع ،لأن هذه الأخرية مل تعد حكرا على
بنات حواء فح�سب .وعمالة مبفهومها القدحي �أال وهي العمالة ال�سيا�سية� .إيديولوجيا
�ضد ال ُهوية وم�صالح البلد الأم طمعا يف حفنة رياالت .يجود بها نبع ال عالقة له مبذهبنا
الو�سطي املالكي الأ�شعري� .أو طمعا يف �سحر كر�سي بقبة برملان ما� .أو حتى التعجيل
بتح�صيل جن�سية البلد امل�ضيف ،ناهيكم عن الظلم ،اال�ستغراب ،والعن�صرية ...خا�صة لو
تعلق الأمر ببيداغوجيا التعليم بالغرب الذي هو حمور ملتقانا هذا.
خ�صائ�صهُّ ،
خ�صائ�ص ،كما نعلم جمي ُعنا ،لها ما لها وعليها ما
وكل
ومبا �أن لكل ع�صر
ُ
ٍ
عليها َ�سلبا و�إيجابا بالطبع ..فمن البديهي �أ ّال ي�شذ عن هذه القاعدة املرت�سخة عرب التاريخ.
ع�ص ُرنا احلايل .بطفرته التكنولوجية التوا�صلية التي جعلت منه على �سِ عة ُرقعة جغرافيته
واختالف االنتماءات العرقية والعقائدية لأفراده .قري ًة� .أو الأ�سلم ب�ستانا بقرية �صغرية .به ما
به من �أ�شجار نافعة بثمارها .وح�شائ�ش �ضارة يف جمملها .وقطعا ال يتجادل اثنان على �أن
هذه الطفرة التكنولوجية تلبي متطلبات .اختلقها «العامل املتقدم» و�شاء لنا كمنتمني لعامل
ٍنام �أو نائم يف منوه� .أن نقا�سمه �إياها ا�ستهالكا بال هدف يف معظم الأحيان� .أينما تواجدنا
�سواء بعاملنا كمواطنني �أو بعامله كمهاجرين .مع العلم �أنه بالإمكان فعل الأعاجيب.باعتماد
ركائز التوا�صل الثالث :التبادل ،التبليغ والت�أثري.
نعم بالإمكان فعل الأعاجيب وال غرابة .ن�شدانا للت�صحيح .لأننا ُم ّالك ح�ضارة �سادت
العامل يوما بلغتها العربية �إ�شعاعا وتطويرا .تلك اللغة التي جاءت بها ثورة ت�صحيحية
لتتمم مكارم الأخالق باللني ولي�س القوة منذ ما يزيد عن الأربعة ع�شر قرنا �آمرة بالتع ّلم.
ومبا �أن املالك عادة يدافع عما مي ُلك .ف�أكاد �أجزم ب�أن املنوط بالعاملني يف احلقل التعليمي
باملهجر خا�صة �شق اللغة العربية العمل ..على التوظيف الذكي للمقومات امل�شرقة من
تلك احل�ضارة والإرث .وما توارثناه عنهما من فن وتاريخ و�أدب .توظيفا ع�صريا باعتماد
وت�سخري التكنولوجيا بغية تعميم الإفادة والتحفيز والرتغيب �أي�ضا .فال �أحد ينكر الت�أثري
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القوي لل�صوت وال�صورة يف التحفيز على اال�ستيعاب والفهم والتذكر �أي�ضا .وما �أحوج
اللغة العربية باعتبارها مفتاح ح�ضارة كاملة �إىل التحرر من ربقة النمطية منهجا وف�ضا ًء.
ولي�س فقط لفائدة اجليل الثاين �أو الثالث من �أبناء اجلالية �أو �أبناءِ البلد امل�ضيف �أن ُف�سِ هِ م..
الراغبني يف االنفتاح على الثقافات الأخرى للأعراق التي ت�شاركهم العمل والعي�ش
وال�سكن وخمتلف حيثيات احلياة اليومية .وبالتايل جتاوز حواجز التوج�س واخلوف
والأحكام امل�سبقة� .أو اللقيطة اجلاهزة للتبني من مالجئ الإعالم املغلوط التي �أ�شرفت
على تعميدها ومباركتها �أقالم ذات توجهات ميينية متطرفة� .أو نزعات فا�شية خا�صة بعد
احلادي ع�شر من �سبتمرب .والأدهى �أنها ت�أتي �أحيانا عرب �أفواه مغربية ـ .لكن حتى لفائدة
املهاجرين و�أق�صد غري املتمدر�سني منهم �أو ذوي امل�ستوى التعليمي املنخف�ض.
وهنا يح�ضرين كا�ستدالل م�شروع قانون اجلن�سية بالنقط اجلديدة ،والذي ينوي َ
عر�ضه
على الربملان نواب حزب رابطة ال�شمال املعروفني بعدائهم لكل ما ميت للإ�سالم والعروبة
ب�صلة؛ ومن بني �أوىل بنوده �إجادة اللغة العربية الف�صيحة قبل الإيطالية بالن�سبة للعرب،
وهذا �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على كون املجتمع امل�ضيف ب�إيطاليا قد �ضاق ذرعا بعدم
متدر�س البع�ض منا ببلده الأم .وما يرتتب عليه من نتائج غري حممودة كالتطرف الديني
و�سهولة اال�ستيالب الفكري واملذهبي الناجمني عن اجلهل املطلق بالقواعد والأ�س�س التي
جاء بها ديننا احلنيف وطبعا بلغة عربية كال�سيكية كانت وظلت و�ستظل املعجزة بالن�سبة
لنا ك�أمة الإ�سالم .و�أقول جيدا املعجزة التي ال يجب �أال يُعجزَنا �إعجا ُزها .بل يحفزَنا على
تعلمها وتعليمها بدل جعل الغرب يفكر يف تلقيننا �إياها�« .آجي �آ ّمي نو ّريك دار خوايل»..
ويف هذه اخلانة �أكاد �أدرج وهذا ر�أي ال يخ�ص �أحدا ما عداي .الدرو�س التلفزيونية � :أتعلم
اللغة العربية ـ كنز احلروف .التي �أ�شدّد على كوين ل�ست ب�صدد الرتويج �أوالإ�شهار لها
كما �أ�شيع يف معر�ض الكتاب الأخري .لأن املنطق يفيد ب�أنني لن �أ�ستفيد �شيئا من الرتويج
حتى و�إن راودتني نف�سي عليه .ل�سببني� ،أولهما �أن رئي�سة جامعتنا الرقمية الدولية بروما
ووزير اخلارجية الإيطالية احلايل «فراتيني» قاما ب�إهداء ال 150حلقة من ن�سخة الربنامج
التي تعتمد العامية املعيارية املغربية كلغة و�سيطة �إىل وزارة الرتبية الوطنية وال�شركة الوطنية
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للإذاعة والتلفزة مبقت�ضى توقيع بروتوكول تعاون دويل بالرباط ال�سنة املا�ضية .و�أ�ضع �أكرث
من خط حتت تعبري الإهداء .وثانيهما �أن الن�سختني العربية والإيطالية مربجمتان �أ�سا�سا يف
املو�سم احلايل والقادم مب�شيئته بقناتي اجلامعة والراي الإيطالية وعليه ف�أمة ربها لن جتنِي
�أرباحا تذكر ـــ وعودة �إىل الإهداء� .أراه مبنظوري الب�سيط واملتوا�ضع مل ي�أت حبا يف
املغاربة لكن حبا يف �أمن و�سالمة �إيطاليا التي هي بحاجة ما�سة �إىل تهييء �أعدادنا ك�أول
جالية من حيث العدد لالندماج .بجعلنا نت�شبع بقيمنا الروحية والثقافية �أوال .لأن فاقد
ال�شيء ال يعطيه� .أو كما يقال .ال تنتظر �أبدا فروعا ممن ال جذور له .وك�أين بهم يقولون:
ها كو .ها العار غري ق ّريو نا�سكم.
ولكم �أن تت�صوروا ،مع كامل الأ�سف ،مدى االنف�صام الذي يرزح حتته عدد لي�س
بالهني من الن�ساء والأطفال بعد �أن تحُ �شر ر�ؤو�سهم فقط باحلرام واحلرام ثم احلرام �أمام
�شا�شات ف�ضائية تك ّفر الفكر ومن ّ
يفكر� .أو بني جنبات �أق�سام ب ًكراج حتت م�سمى مركز
�إ�سالمي .يف غياب �أية �ضوابط� .سواء من البلد امل�ضيف �أو التمثيليات الدبلوما�سية �أو �إعالم
البلد الأم� .أمام زحف �إيديولوجي غريب اختزل مع كامل الأ�سف ثورة ت�صحيحية غريت
جمرى التاريخ «زمان» يف قطعة قما�ش على الر�أ�س وب�ضعة �شعريات على الوجه «دابا».
وتثمينا ملا ذكر وا�ستح�ضارا ل�سابقة بيداغوجية رائدة طبعت التلفزيون الإيطايل يف
ووحدت
�أواخر اخلم�سينات وبداية ال�ستينات وق�ضت على الأمية يف زهاء ع�شر �سنواتّ .
�إيطاليا لغويا وع ّممت الإيطالية املعيارية املتداولة الآن على يد الربوفي�سور مانزي وبرناجمه
احلي �أبدا :مل يفت الأوان بعد ( )non e mai troppo tardiفاجلامعة الدولية بروما ومن
خلفها وزارة اخلارجية الإيطالية �أعدّتا الدرو�س التي �أ�شرت �إليها وكان يل فخر الإ�شراف
عليها مع الزميلة هند عكي مع احلر�ص كل احلر�ص على جعلها ج�سر توا�صل يربط ما
بني املتلقي ال�صغري والكبري .ذكرا و�أنثى وموروثنا احل�ضاري ،عرب عوامل افرتا�ضية تن�ضح
بروح الع�صر وو�سائل �سمعية وب�صرية تعتمد النموذج الب�سيكوبيداغوجي\ التعليمي،
�أ�س�سه الأولية رئي�سة اجلامعة الربوفي�سور “ماريا �أماتا غاريتو” .بينما �أ�ضفينا
الذي و�ضعت َ
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عليه ـ زميلتي هند و�أمة ربها ـ الروح املغربية الأ�صيلة .را�صدتني �أدق خ�صو�صيات احلياة
اليومية للفرد املغربي كداعم للذاكرة املرئية يف الكتابة من خالل الرتاث ال�شفوي واملكتوب
على نحو حكائي يجمع ما بني املتعة والإفادة وتقريب املتتبعني من خمتلف الفنون الغنائية
غنى من نوع خا�ص
�أو احلرفية املتداولة �أو تلك التي طالها الن�سيان ...ال�شيء الذي �أعطى ً
للنموذج التعليمي الب�سيكوبداغوجي املعتمد يف هذه الدورة امل�صورة� :أتعلم اللغة
العربية :كنز احلروف ،والتي �أجمع النقاد وذوو االخت�صا�ص ب�إيطاليا والقطاع املكلف
بوزارة الرتبية الوطنية باملغرب على كونها جتمع على حد �سواء ما بني �سحر الأ�صالة
و�آخر ما تو�صلت �إليه الدرا�سات العاملية الب�سيكولغوية والب�سيكوتكنلوجية.
ومن ثم خ�ضنا جت ُربة ثانية خرجنا من ا�ستوديوهاتها منذ �أ�سابيع فقط .تتكون دائما
من  150حلقة لكن خم�ص�صة هذه املرة للإيطاليني والأجانب املقيمني ب�إيطاليا الراغبني
يف تعلم اللغة العربية باعتماد الإيطالية كلغة و�سيطة يف ال�شرح لتقريب املتلقي من قواعد
النحو وال�صرف وغريهما ِبيُ�سر .ودائما باعتماد العوامل االفرتا�ضية ل”ال�سكند اليف”
و�شخ�صيات “الأفاتار” �ضمن منظومة حياة مغربية منوذجية .تُهدي يف كل حلقة بع�ضا
مما يزخر به ُعمراننا احل�ضاري املغربي بحكم موقعه اجلغرايف املتميز والذي جعل منه بلد
احلف َظة للعمران الإ�سالمي بال منازع .تراثا وفكرا وعقيدة ولغة� .أبى من �أبى و�شاء من
�شاء .لأنه وح�سب الإخ�صائيني اللغويني وبدون مزايدات ذات نزعات م�شرقية .تبقى حتى
عاميتنا املغربية متى �سلمت من احل�شو الفرن�سي �أو الإ�سباين �أقرب العاميات بِنية ونطقا �إىل
العربية الف�صحى .ولنا الأ�سوة كل الأ�سوة بفن امللحون الذي يقال ظلما على مبدعيه من
“املعلمني” احلرفيني يف القرنني  17و� 18إنهم �أميون� .أميون �أتوا بحربة ق�صيدة كهاته:
�أ�صاح زارين حمبوبي
يام�س كنت �صامي
�شهدة قطفت
وجنيت الورد
قالو كليت رم�ضان.
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“�إىل كان �سيدي حممد بن �سليمان الفا�سي �أ ّمي .غري اهلل يعطيني �شوية من �أميتو.
قولوا �آمني .فالأمية احلقة هي ما نعي�شه يوميا من بخ�س وانتقا�ص من لغتينا العربية
والأمازيغة”.
بقي �أن �أ�شري �أنه يف هذه الأثناء بالذات هناك الع�شرات من الإيطاليني وعرب اجليل
الثاين ب�إيطاليا 28 .طالبا من طلبتي والعديد من طلبة زمالئي املدر�سني املنت�سبني �إىل
املركز الثقايف الإ�سالمي لإيطاليا بتوجيه ومباركة من الدكتور عبد اهلل ر�ضوان .يخو�ضون
غمار التدريبات النهائية ملا �سيعر�ضونه غدا ال�سبت بحوله وقوته بخ�شبة القاعة الكربى،
من قراءات �شعرية ل�شاعرات زاهدات وعا�شقات ربانيات وحكايا �شعبية عن ن�ساء
�أثرى ح�ضو ُرهن التاريخ الإن�ساين كزينب النفزاوية والعودة ال�سعدية وخناثة بنت ّبكار
وفانّو املرابطية وفاتي بنت املختار وثريا ال�شاوي وماما الكغاطية .عدا املو�شحات الدينية
وامل�سرحيات امل�ستوحاة من تراثنا .وكل ذلك بلغة عربية ف�صيحة بح�ضور �سيا�سيني
�إيطاليني و�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية املعتمدة بروما .وطبعا �إعالم ّيني حمليني بالإ�ضافة
�إىل مندوبي قناة النيل الف�ضائية ولن �أزيد �أي تعليق .فكم من حاجة ق�ضيناها برتكها.
لأعود و�أ�شدد على �أن ت�سخري التكنولوجيا خلدمة التعليم وتعميم الثقافة عرب الأقرا�ص
امل�ضغوطة منفردة �أو مرفوقة بكتب مدر�سية� .أو عرب الف�صول االفرتا�ضية عن بعد
بامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة � )le aule virtuale( :أو املواقع االلكرتونية� .أو ال�سياحة الثقافية
باجلامعات ال�صيفية مل يعد ترفا يف هذا الزمان .فوا �أ�سفاه [على] ا�ضطراري وزمالئي بعد
�شقاء وكد �سنة �أكادميية كاملة يف تلقني اللغة والثقافة العربية لغري الناطقني بها ب�إيطاليا� .إىل
البعث مبجموعات طالبنا على م�ض�ض �إىل ف�صول �صيفية بجامعات كدم�شق وبورقيبة
والريموك وحلوان� .أمام االرتفاع الفاح�ش لكلفة م�صاريفنا املغربية �سواء على م�ستوى
اجلامعة �أو الرحالت �أو املعي�شة .ليعودوا يف �سبتمرب مبادرين بالتحية هكذا�ْ :سباح اخلري..
كيفك خيتو؟
ختاما ال يفوتني �شك ُر ف�ضل جمل�س اجلالية املغربية باخلارج يف ّمل �شمل �شتاتنا ذاك املتناثر
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عرب القارات .ولو دوريا لتبادل الر�ؤى واخلربات والتجارب وتعميمها على اختالفها .لأن
االختالف يَبني وال يُق ّو�ض .كما نعلم.
ودمتم يف رعاية اهلل.
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امل�سجد الكبري لإيفري� 20 :سنة من تعلم اللغة العربية
زكريا بن �صبيح
م�ست�شار يف املعلوميات ،فرن�سا

مدر�سة الهدى :التقدمي والأهداف
مدر�سة الهدى من �أقدم جتارب تعلم اللغة العربية يف باري�س و�ضواحيها .وهي تعرف
طلبا كبريا يف بداية كل �سنة درا�سية ،وبو�سائلها املتوا�ضعة تتمكن من تلبية حاجيات
متزايدة تتطلب هيكلة جديدة للمدر�سة� ،إن على امل�ستوى الهيكلي �أو على امل�ستوى
اال�سرتاتيجي.
ما هي مدر�سة الهدى بالأرقام؟ ما هي �أ�صولها؟ وما هي �أهدافها وغاياتها؟ وما هي
بنيتها احلالية وما هي �آفاقها؟
فتحت مدر�سة الهدى �أبوابها �سنة  1982حتت ا�سم جمعية الر�شاد (قانون  )1901مبدينة
كورباي ( .)Corbeilويف مرحلة �أوىل ،كانت تزاول ن�شاطها يف �أق�سام املدار�س االبتدائية
ملدينة كورباي ،وعلى �إثر حدوث ظرفية خا�صة ا�ستقرت �أخريا يف املركز الثقايف الإ�سالمي
لإيفري .وي�ضع املركز رهن �إ�شارة الهدى � 10أق�سام جمهزة ،مب�ساحة متو�سطة تبلغ 20م.2
341

اللغات يف الهجرة

وتتمتع مدر�سة الهدى با�ستقالل ذاتي «�شبه تام» يف التدبري ،ومتثل �إحدى الأن�شطة الرئي�سية
ملركز �إيفري الثقايف.
�شهد عر�ض مدر�سة الهدى تطورا ملمو�سا منذ �إحداثها ،حيث انتقلت من جمرد
عر�ض تعليم املبادئ الأوىل للغة العربية �إىل عمل بيداغوجي يتميز باجلودة .وقد جت�سد
ذلك التطور من خالل عدة تغيريات:
تطور التفكري البيداغوجي :تعمل الهيئة البيداغوجية للمدر�سة يف الوقت الراهن على
حتديد الأهداف اخلا�صة لكل م�ستوى ،وحتديد الأدوات الديداكتيكية املالئمة ،وجودة
الكتب املدر�سية؛
• تغيري احل�ص�ص الدرا�سية :انتقلت احل�ص�ص الدرا�سية من �ساعتني ،مرتان يف الأ�سبوع
�إىل ثالث �ساعات يف الأ�سبوع و � -أخريا � -إىل ح�صتني ت�ستغرقان �ساعتني؛
•

عدد التالميذ يف تزايد م�ستمر؛

• �أق�سام درا�سية خا�صة �أو �أق�سام درو�س حت�ضريية يف اللغة العربية ت�ستقبل فيها املدر�سة
�أطفاال �صغارا ابتدا ًء من � 5سنوات.
�شرعت �إدارة مدر�سة الهدى ،الواعية مبجموع التغريات امل�شار �إليها �أعاله ،يف التفكري
حول �إعادة �صياغة غاياتها التي تكمن يف ما يلي:
 -1تعليم اللغة العربية باعتبارها و�سيلة متكن من انفتاح الفكر؛
 -2تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،بغ�ض النظر عن جن�سيتهم وعن دينهم؛
 -3الرتبية الدينية الأولية ملن يرغبون يف ذلك.
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البنية والتنظيم

مدر�سة الهدى مهي َكلة على النحو الذي يو�ضحه املبيان التنظيمي التايل:
الإدارة

الشركاء

املدر�سون
35

مدر�سا

جلنة
االت�صال

اللجنة
الآباء

8

�شخ�صان

�أ�شخا�ص

جنة
البيداغوجية
3

�أ�شخا�ص

جلنة
الإدار
3

أشخاص

 889تلميذا

ميكن �أن يتغري عدد امل�شاركني يف خمتلف اللجان من �سنة �إىل �أخرى .ويقابل
الرقم  889عدد امل�سجلني والذين تابعوا درو�س الهدى �إىل متم �سنة .2009-10
�سنتحدث الحقا بتف�صيل عن دور جلان املدر�سة الأكرث ن�شاطا.

الإدارة

تقوم بدور املحاور بني خمتلف املتدخلني يف املدر�سة� ،أ�سا�سا �آباء التالميذ والتالميذ
�أنف�سهم ،وكذا خمتلف ال�شركاء الذين يتدخلون يف عمل املدر�سة .وتقوم الإدارة �أي�ضا
بتدبري املوارد الب�شرية للمدر�سة من حيث فوترة املتدخلني وتخطيط الدرو�س ،واختيار
التوجهات اال�سرتاتيجية للمدر�سة ب�صفة خا�صة .وي�شرف على الإدارة مدير ت�ساعده جلنة
ا�ست�شارية .ويتم اختيار املدير باالنتخاب داخل جمل�س �إدارة املدر�سة.
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املدر�سون
يفد مدر�سو املدر�سة من م�سارات جامعية خمتلفة ،وقد مت تكوين القدامى منهم بعني
املكان ،يف حني يفد القادمون اجلدد من مدار�س �أخرى تابعة للتعليم االبتدائي .وخالل
ال�سنة الدرا�سية  2010-2009بلغ عدد «املدر�سني واملتدخلني» الذين تلقوا تعوي�ضات .35
ويرتاوح عدد ال�ساعات الأ�سبوعية التي يكلف بها كل مدر�س بني  4و� 12ساعة كحد
�أق�صى.

اللجنة الإدارية
يتعلق الأمر بلجنة حمدودة العدد داخل مدر�سة الهدى ،ت�ضطلع بدور ا�سرتاتيجي،
حيث تقوم بدور املحاور بني �آباء التالميذ وال�شركاء ،وعلى وجه التحديد اجلمعية الثقافية
مل�سلمي باري�س و�ضواحيها ) (ACMIFالتي تدير مقرات املركز الثقايف لإيفري .وح�ضور
�أحد �أع�ضائها خالل ح�ص�ص الدرا�سة يكاد يكون �إلزاميا ،فهو الذي يقوم بتتبع اال�شرتاكات
املالية و�سالمة التالميذ عند اخلروج من الدرو�س .وللأ�سف ف�إن عدد العاملني بها يتناق�ص
با�ستمرار؛ لأنه عمل ي�ستلزم ح�ضورا دائما وهو تطوعي يف �أغلب احلاالت.

اللجنة البيداغوجية
تتكلف بالهيكلة وبتحديد احلاجيات البيداغوجية للمدر�سة :هي املكلفة من قبل الإدارة
بدرا�سة واختيار الربامج التي ينبغي و�ضعها يف املدر�سة بالن�سبة لطور درا�سي ما.
وهذه اللجنة هي التي تقوم باملواكبة والتتبع البيداغوجي وتخطيط الدورات التكوينية
للمدر�سني ،وهي التي تقدم ر�أيها احلا�سم بخ�صو�ص املر�شحني املحتملني للتدري�س
مبدر�سة الهدى .وتقوم هذه اللجنة �أي�ضا بتوجيه التالميذ وتتبعهم ،ويكرث عليها الطلب
خالل فرتة الدخول املدر�سي.
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جلنة الآباء
تكون كل م�ؤ�س�سة مدر�سية يف حاجة �إىل ربط ال�صلة مع الآباء ،فهو �أمر ميكن من
م�شاطرتهم خمتلف ال�صعوبات ووجهات النظر التي تواجهها املهمة التعليمية.
تتوفر مدر�سة الهدى ،مثل �أية م�ؤ�س�سة مدر�سية �أخرى ،على جلنة للآباء يتمثل دورها يف
دعم الفريق الإداري .وهي تقوم مبداومات خالل فرتات اال�سرتاحة وت�صطحب التالميذ
خالل الرحالت وحفالت املدر�سة .ومتثل هذه اللجنة الآباء يف خمتلف هيئات املدر�سة،
ولها حق الإعالم وحق االجتماع .ويبلغ عدد �أع�ضائها اثنان يتم انتخابهم من لدن �آباء
التالميذ.

ال�شركاء
الهدى هي ثمرة عمل ت�شاركي يدوم منذ عقدين ،وال ميكن �أن نن�سبها �إىل متدخل �أو
هيئة بعينها ،لأن من �ش�أن ذلك �أن ي�شكل حيفا جتاه �أولئك الرجال والن�ساء املتطوعني الذين
قاموا ب�إحداث املدر�سة وتتبعها �إىل يومنا هذا.
ونذكر ،على �سبيل البيان ،الهيئات التي ت�شارك يف مدر�سة الهدى من دون ذكر
�أ�سماء الأ�شخا�ص:
	-جمعية الر�شاد ،امل�ؤ�س�سة ملدر�سة الهدى التي ما يزال ظلها حا�ضرا داخل املدر�سة
عرب �أع�ضائها امل�ؤ� ِّس�سني.
	-جمعية املغرب للتنمية التي تعمل على تفتح مغاربة فرن�سا داخل املجتمع الفرن�سي،
من خالل �أعمال تتمثل يف الإر�شاد والتعليم والتكوين والت�ضامن والت�آزر ،بروح
التعاون والأخوة واحلوار واالنفتاح واالحرتام.
	-جمعية فرن�سا التعددية التي تقوم بن�شاط مهم يف جمال التعليم.
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	-اجلمعية الثقافية مل�سلمي باري�س و�ضواحيها ،وهي جمعية تقوم بتدبري مقرات
امل�سجد الكبري لإيفري ،وتتكلف �أ�سا�سا باجلانب املايل ،من خالل ت�سديد
تعوي�ضات املدر�سني.
	-جمعية الك�شفية امل�سلمة بفرن�سا التي ي�شارك فرعها ب� ّإي�سون ) ( Essonneبكيفية
ن�شيطة يف الرتفيه عن �أطفال مدر�سة الهدى بتنظيم رحالت ح�سب املجموعات.
	-من�شورات غرناطة التي هي املزود الر�سمي بالكتب املدر�سية.

منهجية التدري�س
تتمثل املنهجية التي تعتمدها مدر�سة الهدى حاليا يف �ساعتني من درو�س اللغة العربية،
متبوعة ب�ساعة و 45دقيقة من درو�س الرتبية الإ�سالمية من طرف مدر�سينْ خمتلفني .وقد
وترو .وكان هدف املدر�سة املتوخى يتمثل يف
جاء اختيار مدر�سينْ خمتلفني بعد تفكري ٍ ِّ
متكني التالميذ من اكت�ساب نف�س جديد ،جديد متاما يف �سياق جديد.
الربنامج الذي اعتمدته املدر�سة بالن�سبة للرتبية الإ�سالمية هو برنامج من�شورات غرناطة.
ويتعلق الأمر مبقاربة �أولية لأ�س�س الإ�سالم ،حيث يتعلم الطفل عنا�صر الإ�سالم الأ�سا�سية
مع احرتام معارفه وو�سطه الأوروبي الذي يعي�ش فيه.
تتمثل املنهجية ،بالن�سبة للأق�سام الدرا�سية لأقل من � 6سنوات التي هي يف طور الإعداد،
يف درو�س تعتمد اللعب �إىل درجة كبرية .ويقوم بتلقينها مدر�سان يف كل ق�سم درا�سي.
فالأطفال يتعلمون يف هذه احلالة بع�ض الأنا�شيد وي�شاهدون برامج م�سجلة على الأقرا�ص
املدجمة (  ( DVDويقومون ب�أعمال يدوية ،وبتمارين تدخل يف نطاق تكنولوجيات
الإعالم واالت�صال.
�إىل غاية �سنة  ،2008كانت الربامج املعتمدة هي برامج الدكتور احلبيب عفا�س ،لكن
املدر�سة ت�شتغل منذ �آنذاك وحتى �أيامنا هذه بالكتب املدر�سية ال�صادرة عن من�شورات
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غرناطة .وهي دائما قيد املالءمة و«املمار�سة يف الأق�سام الدرا�سية».
جتمع اللجنة البيداغوجية �أق�صى ما ميكن من ردود الفعل حول تطبيق هذه الربامج
داخل املدر�سة لت�ستنتج منها اخلال�صات الأوىل بعد �سنتني من و�ضعها.
ملاذا وقع االختيار على من�شورات غرناطة �أو على جمموعة «الأمل» على وجه التحديد؟
النقط التي كانت وراء هذا االختيار �سنة  2008هي التالية:
	-كان الربنامج متوفرا يف كتاب مدر�سي واحد للقراءة والتمارين ،وهو ما كان
يقل�ص فاتورة الآباء؛
	-وجود حامل معلومياتي يف قر�ص مد َمج عن كل كتاب ،وهو ما كان يوفر
للتالميذ حامال ملراجعة درو�سهم ،و�إمكانية التد ُّرب بعد ذلك؛
	-ترخي�ص الإي�سي�سكو (املنظمة الإ�سالمية للرتبية والثقافة والعلوم)؛
	-برامج الرتبية الإ�سالمية كانت يف نف�س م�ستوى برامج اللغة العربية؛
	-تغطية  6م�ستويات درا�سية يف نف�س ال�سل�سلة.
ومع ذلك ،ت�سعى املدر�سة دائما �إىل احل�صول على من�شورات �أف�ضل وعلى كتب
مدر�سية تلبي حاجيات التالميذ .واملعايري التي ت�ؤخذ بعني االعتبار هي التالية:
اكتمال الربامج ومالءمتها مع التالميذ غري الناطقني بالعربية ،وب�ساطة �إعمالها واخرتاقها
ل�سوق التعليم يف فرن�سا �أو يف البلدان الأوروبية �أو الأمريكية.
النتائج :التحليل الكيفي
تتمثل غايتنا يف هذا املقطع يف تقدمي حتليل كيفي ملدر�سة الهدى ،مع �إبراز نقط
قوتها ونقط �ضعفها.
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نقط قوة مدر�سة الهدى
نعر�ض يف هذا املو�ضوع عددا من النقط التي ت�شكل قوة مدر�سة الهدى.

العمل التعاوين واملتنوع
مدر�سة الهدى هي� ،أوال وقبل كل �شيء ،عمل تعاوين ت�ساهم فيه عدة هيئات ،حيث
ي�شكل تنوع الأ�صول وامل�سارات اجلامعية للأطر الذين ي�سهرون على التدبري اليومي
للمدر�سة م�س�ألة �ضرورية .وقد عرفت املدر�سة كيف تنغر�س يف بيئتها التي متكنت فيها من
اكت�ساب �سمعة �إيجابية لدى �آباء التالميذ واملدر�سني.

تكاليف التمدر�س
تكاليف الت�سجيل هذه تناف�سية مبا فيه الكفاية مقارنة مع مدار�س خ�صو�صية �أخرى
يف باري�س و�ضواحيها .ونقدم على �سبيل البيان الأ�سعار املطبقة بالن�سبة لل�سنة الدرا�سية
 2009-10و.2010-11
طفل واحد
ال�سعر ال�سنوي

� 250أورو

طفالن
� 425أورو

� 3أطفال
� 500أورو

� 4أطفال
� 525أورو

ت�سجيل الطفل اخلام�س باملجان.

برامج حديثة
الربامج امل�ستعملة داخل مدر�سة الهدى هي من بني �أحدث الربامج على ال�صعيد
الأوروبي .وهو �أمر ال يحول دون التفكري با�ستمرار يف اختيار الربامج املالئمة.
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تقييم التالميذ
تويل املدر�سة �أهمية كربى للمراقبة امل�ستمرة باعتبار �أنها توفر الظروف املنا�سبة لتقييم
تكوين التالميذ.

ال�سالمة

ت�شكل ال�سالمة نقطة ح�سا�سة للغاية داخل مدر�سة الهدى ،حيث يكون هناك �شخ�صان
على الأقل حا�ضران عند خروج التالميذ .وال ميكن اخلروج من املدر�سة �إال للتالميذ
املتوفرين على عبارة «مرخ�ص له» يف دفرت املرا�سلة � ،أما الباقون فال بد من مرافقتهم قبل
اخلروج.

هيئة التدري�س

اكت�سبت هيئة املدر�سني ،مع مرور ال�سنني ،جتربة كبرية ت�شكل مزية �أ�سا�سية بالن�سبة
للمدر�سة .ومن �ش�أن اال�ستثمار يف عدد من �ساعات التكوين البيداغوجي لهذه الهيئة
التدري�سية �أكرب بقليل من املعمول به حاليا �أن يف�ضي �إىل نتائج ممتازة.

متو�سط عدد التالميذ يف الق�سم الدرا�سي
يظل اكتظاظ الأق�سام الدرا�سية هاج�سا كبريا .ذلك �أن على املدر�سة �أن تواجه طلبا متزايدا
وعددا حمدودا من الف�صول الدرا�سية ،و�أخريا من املوارد الب�شرية الإدارية املحدودة.
يجب �أن ن�سجل �أن الطلب على الدرو�س يرتكز �أ�سا�سا على �أوقات الدرو�س ليومي
ال�سبت والأحد ،ولي�س و�سط الأ�سبوع .وللأ�سف ف�إنه لي�س ب�إمكان مدر�سة الهدى �أن توفر
مقعدا درا�سيا لكل التالميذ ،فطاقة ا�ستقبالها تظل حمدودة يف املكان ويف الزمان.
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عدد تالميذ مدر�سة الهدى
Effectif Eleves Ecole Al houda
1000
900
800
700

400

عدد التالميذ

Série1
ال�سل�سة1

500

Nombre élèves

600

300
200
100
0
2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

2003-04

2002-03

ال�سنوات
Annees

ومن ثم ،برزت فكرة مدر�سة الهدى املتمثلة يف عقد �شراكات مع م�ؤ�س�سات
خمت�صة بالن�سبة لفئات عمرية حمددة .وهو �أمر �سيمكن من تخفيف بنية املدر�سة و�سيتيح
تخفيف ال�ضغط على عدد التالميذ يف الف�صل الدرا�سي .ويبني الر�سم البياين «عدد تالميذ
مدر�سة الهدى» �أعاله تطور عدد التالميذ امل�سجلني الذين �أنهوا ال�سنة الدرا�سية.
ومنذ ال�سنة الدرا�سية � 2002إىل  2010كان النمو مهما منذ تطبيق عر�ض
التخ�ص�ص� 4« :ساعات» من الدرو�س يف الأ�سبوع.

نقط �ضعف مدر�سة الهدى
تتخلل جتربة مدر�سة الهدى ،كما هي حال �أية جتربة �إن�سانية ،نقط �ضعفها .حيث
يكون التح�سني ،بل و�إعادة النظر بكيفية دورية� ،ضروريا مل�صلحة امل�شروع.
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اجلانب القانوين
ميثل اجلانب القانوين �أحد نقط ال�ضعف الكربى لهذه التجربة .فمدر�سة الهدى
بلغت منذ زمن بعيد حجما ال ميكن تدبريه باعتباره جمرد جلنة تربوية .واملدر�سة يف حاجة
�إىل ا�ستقالل ذاتي حقيقي للتدبري املايل واال�سرتاتيجي.
مل تتمكن املدر�سة ،منذ �إحداثها ،من التطور يف قانونها الأ�سا�سي ،فقد كانت
هنالك دائما كوابح تاريخية حتد هذا التطور ،ويا للأ�سف.

املوارد الب�شرية
يفد مدر�سو مدر�سة الهدى من م�سارات جامعية متنوعة ،ذلك �أنهم مل يتلقوا
تكوينا خا�صا للتدري�س .ول�سد هذه الثغرة ،تنظم املدر�سة دورات تكوينية بكيفية دورية،
غري �أن ذلك يظل �أمرا غري كاف .ون�شري على �سبيل املثال �إىل �أن �ستة مدر�سني من �أ�صل
 35ا�ستفادوا خالل ال�سنة الدرا�سية  2009-2010من يوم تكوين واحد (�أي  ،)% 17وهو
ما يظل غري كاف من �أجل التوفر على تعليم ذي جودة.
40
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املدر�سون
Prof
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5

ركود لعدم التوفر على امليزانية
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يبني الر�سم البياين �أعاله تطور �أعداد املتدخلني الذين تلقوا تعوي�ضات وكذا امل�ستخدمون
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الإداريون الذين هم متطوعون والذين تظل و�ضعيتهم راكدة وت�شيخ ب�سبب عدم التوفر
على بنية جمددة.

اجلانب البيداغوجي
اعتمدت مدر�سة الهدى منذ �سنة  2008جمموعة «الأمل» .وحتى و�إن كانت هذه
الربامج من بني �أحدث الربامج يف ال�سوق الأوروبية ،ف�إنها تعر�ضت النتقادات بخ�صو�ص
تطبيقها من طرف هيئة التدري�س.
تظل نتائج املدر�سة غري وا�ضحة بالن�سبة للأق�سام الدرا�سية ال�صعبة ،و�أق�سام املراهقني منها
ب�شكل خا�ص ،لكون حتفيز تالميذ هذه الفئة العمرية قد يكون منعدما .غري �أن انعدام التكوين
اخلا�ص بهذا ال�صنف من الفئة العمرية يبقى ،مرة �أخرى ،م�س�ألة �ضرورية بالن�سبة للمدر�سة.

اجلانب املايل
تقوم مالية املدر�سة على م�ساهمات الآباء ،وال تتلقى املدر�سة �أية م�ساعدة مالية من
اخلارج .ويتم ح�ساب ال�سعر املتو�سط للدرو�س تبعا لعدد الأ�سر وللحاجيات �إىل الأق�سام
الدرا�سية التي يجب فتحها كل �سنة درا�سية .والزيادة يف م�صاريف التمدر�س �أمر غري
مرغوب فيه يف زمن الأزمة االقت�صادية هذا.
يظل جمموع رقم املعامالت الذي تدره م�ساهمات الآباء دون املتو�سط لت�سديد
التكاليف الفعلية للن�شاط .ومن �ش�أن زيادة كربى يف الأ�سعار لت�ؤخذ هذه التكاليف �أي�ضا
بعني االعتبار (بعامل اثنني على الأقل) �أن يجعل �أغلب الأ�سر التي ال تتوفر على �إمكانيات
عاجزة عن �أداء امل�صاريف ال�سنوية للمدر�سة.

التجهيزات
جتهيزات املدر�سة متقادمة .وهناك نق�ص يف الأدوات البيداغوجية احلديثة ويف الأدوات
اللوجي�ستيكية �أي�ضا.
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الفر�ص

متتلك مدر�سة الهدى عدة مزايا يتوجب عليها �أن تعرف كيفية املحافظة عليها والدفاع
عنها.

كلفة املقرات

يجب �أن تُفهم كلفة املقرات باعتبار �أنها متثل الفرق بني رقم املعامالت الذي تدره
م�ساهمات الآباء وتكاليف تعوي�ضات املدر�سني .و�إذا ما قارنا هذا الرقم ب�سعر كراء
مكاتب جمهزة يف القطاع اخلا�ص بالن�سبة لنف�س امل�ساحة يف مدينة �إيفري ،ف�إن مقرات مركز
�إيفري تظل ن�سبيا �أقل كلفة.

ثقة الآباء

اكت�سبت مدر�سة الهدى �سلطة و�سمعة م�ؤكدتني .ذلك �أن ما ال يقل عن � 1600أ�سرة من
جن�سيات خمتلفة ا�ستفادت من خدماتها منذ �سنة  2002وحتى �أيامنا هذه.

املوقع اال�سرتاتيجي
تقع مدر�سة الهدى يف ملتقى عدة مدن جنوب باري�س ،مع وجود �سكان م�سلمني
ب�أعداد غفرية ،حاجتهم �إىل تعلم اللغة العربية �أمر ال يحتاج �إىل بيان.

تفاين الفرق العاملة
ميثل تفاين الفرق العاملة واحدة من املزايا الكربى التي ت�ستفيد منها مدر�سة الهدى.
�إنه «اجلي�ش ال�صامت» ،اجلي�ش الذي لي�س حا�ضرا يف ر�سميات املركز ،لكنه موجود هناك
ويعمل بتفان .ومن خالل هذا املقال نحييه بحرارة� ،إذ لواله ملا وجدت مدر�سة الهدى.
فبدون هذا التفاين ،قد تكون كلفة املداومات وتتبع الدرو�س باهظة ،ولوال ذلك ملا متكنت
املدر�سة �أبدا من توفري درو�س يف اللغة العربية ب�سعر متو�سط قدره � 250أورو� /سنة لعدد
من ال�ساعات يبلغ � 172ساعة يف ال�سنة ،ولكل تلميذ يف املتو�سط.
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�أوقات الدرا�سة غري امل�ستغلة
لي�ست هناك ،حلد هذا اليوم� ،أوقات درا�سية تظل غري م�ستغلة على �صعيد املركز خالل
الأ�سبوع .ومن �ش�أن تهيئة خا�صة �أن متكن من تو�سيع عر�ض مدر�سة الهدى.

�شبه اال�ستقالل الذاتي يف التدبري
اال�ستقالل الذاتي يف التدبري �أمر جيد ،جتب املحافظة عليه وحت�سينه وتقويته من خالل
متكينه من عنا�صر الوجود ،وال يجب تقييده.

الرهانات
ما هي رهانات هذا امل�شروع الرتبوي �إذا مل ت�ؤخذ �إعادة النظر يف املعوقات بعني
االعتبار؟

تثبيط همة الفرق العاملة
ي�شكل تثبيط همة الفرق املتطوعة �أمرا ملمو�سا ،نظرا لعدم وجود بنية قانونية خا�صة
وموحدة تتجدد بوافدين جدد ونظرا النعدام نظام ت�صويت دميوقراطي وم�س�ؤول ،وبدون
هذه الفرق العاملة �سرتتفع بال�ضرورة كلفة الدرو�س .وهناك �أي�ضا فقدان الثقة بني خمتلف
ال�شركاء عندما ي�سعون �إىل �أن ين�سبوا لأنف�سهم عمل املدر�سة من دون �أن ي�شاركوا فعليا يف
املجهودات اليومية التي يتطلبها امل�شروع.

انخفا�ض جودة عر�ض التدري�س
تكون جودة اخلدمة املقدمة للآباء وللتالميذ دون امل�ستوى ،يف ظل القيود املفرو�ضة
على امليزانية والرغبة يف القيام بكل �شيء بكيفية تطوعية من خالل االحتفاظ بفريق �إداري
حمدود العدد ال ميكنه �أن يتجدد ذاتيا بكيفية دميوقراطية.
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مناف�سة امل�ؤ�س�سات اخل�صو�صية واملناف�سة املحلية
على �إثر الطلب املتزايد واملتنوع با�ستمرار ،ر�أت النور جتارب �أخرى يف حميط مدر�سة
الهدى ،ونذكر من بينها على �سبيل املثال مدر�سة م�سجد ال�سالم ومعهد االمتياز....
وت�شكل هذه الأماكن اجلديدة مناف�سني مبا�شرين .ويف امل�ستقبل القريب �سيتم احل�سم يف كل
�شيء بناء على جودة التعليم والو�سائل املالية والب�شرية التي �ستو َّفر مل�شروع مدر�سة الهدى.

الآفاق

ما هي �آفاق مدر�سة الهدى؟

هذه الآفاق رهينة بجر�أة و�شجاعة ال�شركاء ،خ�صو�صا اجلمعية الثقافية مل�سلمي باري�س
و�ضواحيها التي تقوم حاليا بتدبري مقرات املركز الثقايف.

�إما �أن تظل املدر�سة جمرد جلنة للتعليم بنف�س منط الت�سيري الذي كانت عليه منذ ع�شرين
�سنة خالل العقد املقبل ،و�إما جتديد املدر�سة ب�إعطائها انطالقة جديدة ،قانونية وبيداغوجية
ومالية وت�سيريية.

اجلانب القانوين
ينبغي متكني املدر�سة من بنية قانونية مالئمة بدال من جلنة تربوية تهرم �أكرث ف�أكرث،
جمعية ثقافية متخ�ص�صة ،وهو �أمر �سيمكن من جعل املتدخلني �أكرث م�س�ؤولية ومن
التدقيق يف م�ؤهالت امل�ستخدمني الذين يودون امل�شاركة يف امل�شروع ،و�ستكون للجمعية
ح�ساباتها اخلا�صة مع االلتزام ب�شفافية تامة جتاه الآباء وجتاه املركز الثقايف .و�ستتحمل اجلمعية
م�س�ؤولياتها يف �إطار ت�شغيل املتدخلني ،ولن تكون لها �أية عقدة يف الإعالن عن ح�سابات
ت�سيريها واحل�صيالت عند نهاية كل �سنة درا�سية ،ويتمثل الهدف يف �ضمان جودة امل�شروع
واحرتام قوانني اجلمهورية.
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اجلوانب املالية
ينبغي �أن يتوفر مدر�سو املدر�سة ومتطوعوها على و�ضع قانوين يخولهم احلق يف
تقا�ضي �أجور �أو يف نظام للفوترة بدال من التعوي�ضات (ن�صل ب�سرعة �إىل حدود العتبات
التي ت�سمح بها ال�سلطات ال�ضريبية وتقبلها).
•

�إما بو�ضع قانون �أ�سا�سي للمتدخلني امل�ؤقتني.

• و�إما بو�ضع قانون �أ�سا�سي للأجراء الذين ي�شتغلون ح�صة جزئية (كلفة ال�ساعة +
 23%من التحمالت العائلية على الأقل).
• و�إما بو�ضع قانون �أ�سا�سي للم�ستقلني ،و�أ�صحاب املقاوالت الذاتية (نظام
الفوترة).
يجب �أي�ضا �إعادة النظر يف نظام م�سك الأداء احلايل الذي يتم بوا�سطة �شيك يف �أغلب
احلاالت ،وهو �أمر ت�شوبه بع�ض الثغرات بالن�سبة للتتبع واال�ستيفاء.
ويف�ضل �إ�ضافة �إمكانية الأداء ببطاقة بنكية .والتتبع املمنهج لل�شيكات بالن�سبة لكل ملف
من ملفات الآباء (هذا احلل هو قيد الإجناز يف �إطار م�شروع .)MSBH

ال�شراكة
يجب تقوية ن�سيج ال�شراكة� ،أوال مع املركز الثقايف بهدف تخفي�ض تكاليف الت�سيري �إىل
حد �أدنى والإبقاء على امتياز ا�ستقبال املركز ملدر�سة الهدى ،وتقدمي مزيد من الو�سائل
للرتفيه اجلماعي والرحالت املدر�سية والتن�شيط ...ويجب كذلك �إيجاد �شركاء جدد،
م�ؤ�س�سات وجمعيات متخ�ص�صة.
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املوارد الب�شرية

يتوجب على املدر�سة ،لتح�سني جودة التعليم� ،أن تنظم ح�ص�صا دورية للتكوين لفائدة
مدر�سيها .ذلك �أن طور تكوين املدر�سني احلايل يظل غري كاف .ويجب التوفر على
ت�أطري م�ستمر ودائم للمدر�سني� .إذ ال يجب �أن يح�س املدر�سون ب�أنهم وحيدين �أمام املهمة
املنوطة بهم .وحل�سن احلظ ف�إن اللجنة البيداغوجية للمدر�سة هي التي تقوم بهذا الدور يف
الوقت احلا�ضر.

خال�صة
تتمكن مدر�سة الهدى ،بو�سائلها اخلا�صة ،من ملء فراغ تعلم اللغة العربية على الرتاب
الوطني ،غري �أنها تظل ه�شة �أمام ثقل املهمة والطلب املتنامي با�ستمرار .فهي يف حاجة �إىل
دعم مادي وبيداغوجي وتظل منفتحة على �أي اقرتاح ي�سري يف هذا االجتاه.

مالحق
نقدم يف هذا اجلزء بع�ض �أرقام مدر�سة الهدى وبع�ض منجزات الفرق العاملة داخل
املدر�سة.
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بع�ض �أرقام مدر�سة الهدى
عدد ال�ساعات التي مت فيها تلقني الدرو�س

ال�سنة الدرا�سية
يقدم هذا الر�سم البياين تطور عدد ال�ساعات التي مت فيها تلقني الدرو�س داخل املدر�سة
منذ �سنة  2004و�إىل نهاية ال�سنة الدرا�سية  .2009-10ويعود االنخفا�ض املالحظ يف احلجم
بني  2008-09و� 2009-10أ�سا�سا �إىل نهاية ال�سنة الدرا�سية  2009-10التي توقفت �أ�سبوعا
قبل نهاية ال�سنة التقليدية.
تبلغ التوقعات ،بالن�سبة لل�سنة الدرا�سية «� 7216 ،»2010-11ساعة من الدرو�س

منجزات مدر�سة الهدى
م�شروع Gac
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و�ضع وا�ستغالل حل معلومياتي خا�ص
•  – Architectures 3 tiersمع قاعدة للمعطيات
• حتديد الأُ�سر ح�سب ملفها
• ميكن من تدبري الت�سجيالت والتغيبات والنقط والأداء....

املحفظة املدر�سية

�صور وحروف تو�ضيحية ،بالعربية بالن�سبة للأق�سام الأولية.

كتاب مدر�سة الهدى
كتاب امل�ستوى «« »1الهدى» ،وهو م�شروع مت التخلي عنه للأ�سف �سنة 2006؛ فو�ضعه
يتطلب كلفة مرتفعة ،وقد تعر�ض النتقادات عديدة يف �صيغته الأوىل.

يو�ضح ال�شكل �أعاله التفاعل مع م�شروع Gac
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تقدمي جمعية دار ابن ر�شد )(La maison d’Averroès
نعيمة ْم َف َّ�ضـل

رئي�سة جمعية دار ابن ر�شد ،دروه ،فرن�سا

تقوم جمعية دار ابن ر�شد بتلقني درو�س يف اللغة واحل�ضارة العربية للأطفال وال�شبان
من � 7إىل � 18سنة.
يتكون املكتب من:
نعيمة ْم َف َّ�ضـل( ،مندوبة الوايل  ،)Préfetرئي�سة،
ر�شيد بنزين (جامعي وكاتب) ،رئي�س �شريف،
لطيفة بوطاهر (جامعية) ،نائبة الرئي�س،
�أوليفيي ْروا ( ،)Olivier Royخمت�ص يف العلوم ال�سيا�سية (مدير للبحث باملركز الوطني
للبحث العلمي وكاتب)� ،أمني،
حفيظ انتظام (جراح) ،نائب الأمني،
فريونيك كاريط (( )Véronique Caretteحما�سبة)� ،أمينة املال،
الإدارة البيداغوجية موكولة �إىل ال�سيد يحيى ال�شيخ� ،أ�ستاذ مربز يف اللغة العربية.
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جاء �إحداث هذه اجلمعية نتيجة عدة معاينات مت القيام بها مبدينة دروه (:)Dreux
هناك ،من جهة طلب قوي على تعلم اللغة ومعرفة الثقافة العربية واملغربية يعرب عنه
الأطفال/ال�شباب املنحدرون من الهجرة املغربية .ذلك �أن الأطفال/ال�شباب هم يف حاجة
�إىل نقل قيم ذات داللة قوية ،مما يدل على �أنهم يف حاجة �إىل نقط مرجعية �أ�سا�سية لبناء
ذواتهم وحتديد هويتهم .وكل ما يدخل يف نطاق اللغة واحل�ضارة العربية يدر�س عموما
يف �إطار ديني .وال يتم �إدراج درو�س العربية يف االبتدائي ،يف �إطار برنامج تعليم اللغات
والثقافة الأ�صلية ،يف كافة املدار�س.
نحن مقتنعون �أنه يجب على ه�ؤالء الأطفال وال�شباب ،لي�صبحوا مواطنني م�س�ؤولني،
مبادرين ومفيدين لبلد ْيهم ،لي�س فقط �أن يكونوا متمكنني من الثقافة الفرن�سية وح�سب،
و�إمنا �أي�ضا من ثقافة بلدهم الأ�صلي كذلك ،بلد �آبائهم �أو �أجدادهم.
لتعلم ،يف �إطار
وذلك هو �أ�صل رغبتنا يف تقدمي �صيغة بديلة منفتحة ،تعطي الأولوية ٍ
املواطنة ويف �صريورة م�شرتكة� ،صيغة متكن ،من جهة ،من قبول الثقافة املزدوجة باعتبارها
امتيازا ولي�س باعتبارها عائقا ،ومتكن من جهة �أخرى من تف�ضيل مقاربة ثقافية يف �إطار
م�سعى يقبل بالغريية.
ميكن ،من خالل فتح تعلم العربية خارج ال�سياق الديني� ،أن ن�ستقبل �أطفاال من �أ�صول
خمتلفة ومن كافة الأو�ساط االجتماعية و�أن نخلق ف�ضاءا لالختالط االجتماعي ،للت�سامح
واالنفتاح الثقايف والديني؛ وهو �أمر قد ي�ساهم يف تقوي�ض جدران عدم التفهم وعدم
الت�سامح التي تقوم �أ�س�سها على اجلهل وعلى اخلوف من املجهول.
نعتقد كذلك �أن معرفة �شبابنا معرفة جيدة باللغة العربية واحل�ضارة املغربية قد
يمُ ّكن من مد اجل�سور وهو �أمر بالغ الأهمية بالن�سبة لفرن�سا واملغرب يف نف�س الوقت،
من حيث �إنه ي�ساهم يف تكوين �أطر مزدوجة اللغة قادرة على امل�ساهمة يف تقوية الروابط
الوجدانية والثقافية واالقت�صادية بني هذين البلدين.
تتمثل �أهداف دار ابن ر�شد �إذن يف:
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 -تهيئ الظروف املنا�سبة لتعلم اللغة العربية ومعرفة الثقافة املغربية يف �إطار مفتوح
للجميع؛
 �إثارة االهتمام بالثقافة العربية :غناها وتنوعها ،بتقدمي املعارف �إىل جمهور عري�ض،وبتقوي�ض بع�ض التمثالت التي ال �أ�سا�س لها من ال�صحة؛
 معرفة الثقافة املغربية يف تعددها وتنوعها.يتم تناول الربنامج العام لتعليم العربية بالن�سبة للم�ستوى الأول واملتو�سط واملتقدم وفق
الأهداف التالية:

الأهداف البيداغوجية

يهتم تعليمنا ،يف ال�سنة الأوىل ،بالكفايات النحوية واملعجمية لتمكني التالميذ من
اكت�ساب مزيد من الكفايات على امل�ستوى ال�شفوي والكتابي على حد �سواء .وب�إمكانهم
ممار�سة العربية يف املعي�ش اليومي ،لكن ب�إمكانهم كذلك التطرق �إىل موا�ضيع متنوعة.
ونقول باخت�صار �إن الدرو�س املالئمة لهذا امل�ستوى من الدرا�سة حتاول حتقيق الأهداف
التالية:
 اكت�ساب التعبري ال�شفوي وتعلم القراءة والكتابة :التعرف على الأبجدية العربية وتعلمالكتابة و�إتقان القراءة تدريجيا.
 اكت�ساب معجم وظيفي مي ِّكن من فهم اللغة العربية ومن ا�ستعمالها. �إغناء معارف التالميذ حول اللغة العربية (التمكن من التعرف على اخلط والكتابةوال�صواتة وال�صوتيات).
 -حت�سني قدراتهم على التعبري ال�شفوي والكتابي حول موا�ضيع احلياة اليومية.

املقاربة البيداغوجية:
 يكون التالميذ مت�شوقني �إىل املعرفة عندما يتعلق الأمر بثقافة �أجنبية ويودون �أن يُثار363
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اهتمامهم .وميكن بالتايل ا�ستعمال امل�ساهمة الثقافية كو�سيلة للتحفيز والإثارة .ولذلك
�سنخ�ص�ص مكانة مهمة للح�ضارة لتمكني التالميذ من �إغناء م�ستوى ثقافتهم العامة� .أما
بخ�صو�ص النحو والقواعد اللغوية الأخرى ،ف�ستتم درا�ستها انطالقا من الوثيقة املقرتحة.
و�سنقرتح على التالميذ ،يف جميع الأحوال ،مقاربة دينامية للنحو.
 اعتبارا لهذه ال�ضرورة الثقافية ،وللمتطلبات اللغوية التي يتعني علينا احرتامها داخلمدر�ستنا� ،ستوفر درو�سنا مكانة عري�ضة للغة باعتبارها كذلك ،وللم�صطلحات اللغوية
امل�ستعملة يف الواقع الثقايف للعامل العربي يف بعده االقت�صادي والثقايف -االجتماعي يف نف�س
الوقت .وهكذا �سيتم تق�سيم كل ح�صة �إىل ثالث �سال�سل متتالية:
 .1درا�سة وثيقة مكتوبة �أو �صوتية �أو مر�سومة؛
 .2اال�ستغالل البيداغوجي للوثيقة الكت�ساب الكفايات الأربع (الفهم والتعبري ،ال�شفوي
والكتابي)؛
 .3اكت�ساب الكفاية الثقافية.
تقوم هذه املراحل (الأن�شطة) على االعتبارات النحوية واملورفولوجية والثقافية امل�شار
�إليها �أعاله.

الدعامات/الو�سائل امل�ستعملة
 اللغة العربية هي لغة غريبة متاما بالن�سبة لأغلب تالميذ دار ابن ر�شد .فمن ال�ضروري �إذن�أن تكون االنطالقة جيدة منذ الدرو�س الأوىل لتمكني التالميذ من النجاح يف ا�ستئنا�سهم
بهذه اللغة ،ومن اكت�ساب اال�ستجابة اجليدة فيما يتعلق بتعلم اخلط و�ضبط خمارج احلروف
والنطق ال�صوتي.
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ونحن نتوفر ،من �أجل حتقيق هذا الهدف ،على عدة دعامات ،هي:
�أ .الكتب املدر�سية امل�شار �إليها يف البيبليوغرافيا؛
ب .وثائق ذات �صلة متينة بالواقع مقتطفة من ال�صحافة املتخ�ص�صة؛
ج .وثائق �صوتية (�سمعية ،ب�صرية ،الخ.).
تعطى الدرو�س �أيام الأربعاء وال�سبت عدَا العطل املدر�سية ،بوترية �ساعتني يف الأ�سبوع.
وتختلف هذه الدرو�س ح�سب م�ستويات التالميذ .ونحن ن�ستقبل حاليا  45طفال� .إذ �إنه
لي�س ب�إمكاننا يف ال�ساعة الراهنة �أن ن�ستقبل عددا �أكرب لعدم توفرنا على الو�سائل املالية.
نقرتح خالل العطل املدر�سية تداريب لغوية مبعدل �ساعتني يف اليوم .ويتمثل الهدف
الرئي�سي منها يف ت�شجيع املتعلمني على ممار�سة التوا�صل ال�شفوي.
كما نقرتح ور�شات للكتابة تهدف �إىل ا�ستئنا�س الأطفال بالكتابة ومبا هو مكتوب.
يكت�سي البعد الثقايف يف نظرنا �أهمية بالغة :امل�شاركة مرة كل ثالثة �أ�شهر يف الور�شات التي
ينظمها معهد العامل العربي من �أجل الوقوف على التنوع االجتماعي والثقايف واجلغرايف
للعامل العربي؛ ومتثل �أم�سيات ابن ر�شد حلظات �سفر �إىل قلب الثقافة الإ�سالمية -العربية.
وتقوم ور�شات احل�ضارة املغربية مبقاربة احل�ضارة املغربية يف تعددها وتنوعها.

متمنياتنا:
نتمنى �أن تكون للأطفال/ال�شباب امل�سجلني يف هذه الدرو�س �إمكانية الذهاب يف
م�سل�سل تعلم اللغة العربية �إىل نهايته.
نتمنى �أن ن�صبح قادرين على توفري تعلم اللغة الأمازيغية بفتح فرع ل«اللغة الأمازيغية».
وبذلك �سنثمن تعدد املغرب الذي ميثل امتيازا وثراء.
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الإقامة اللغوية والثقافية باملغرب.
تعزيز �أعمالنا ،ت�صدير ومواكبة هذا النوع من املبادرات �إىل مدن �أخرى و�إىل بلدان
�أخرى.

مقرتحاتنا
�إبرام عقد هدف مع املغرب :على �أ�سا�س معايري لالختيار ،واحل�صول على ترخي�ص
ملدة � 3سنوات.
 • و�ضع �أ�ستاذ رهن �إ�شارتنا وتقدمي م�ساعدة من �أجل الت�سيري؛
 • تقدمي اجلمعية حل�صيلة �سنوية؛
 • تفتي�ش �سنوي للأطفال من �أجل االنتقال من م�ستوى �إىل �آخر؛
 • تدريب لغوي باملغرب.
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دور وم�ساهمة منظمات �آباء التالميذ غري احلكومية يف
النهو�ض بتعليم العربية
حممد مريزيقة

�أ�ستاذ باحث ،م�ست�شار يف الهند�سة الثقافية ،فرن�سا

لي�س نقل ثقافة (باملعنى الذي تعطيه �إياها اليون�سكو« :جمموع ال�سمات املميزة ،الروحية
واملادية ،العقلية والوجدانية ،التي متيز جمتمعا �أو جمموعة اجتماعية» 1عملية هينة
وحمايدة� .إنها «لي�ست جمرد �إعادة �إنتاج للما�ضي».2
وبالفعل ف�إن لكل نقل هدفا وغاية ،ويظل رهينا بال�سياق الذي مت فيه ومبحفزات ونوايا
الو�سطاء الذين يتكفلون ب�إنتاج م�ضمونه �أو ب�ضمان تفعيله.
يف املجتمعات التقليدية 3كان نقل الثقافة (الأعراف ،املعتقدات ،املهارة ،اخلرافات،
الأ�ساطري ،ر�ؤية العامل املحيط) �ش�أنا يهم اجلميع وكان يتم بكيفية طبيعية .وكانت الأ�سرة،
وال�شعراء ،و�ساحر القرية وحكيمها ،واملتقن لفنون امل�سايفة ،ورواة احلكايات (احلكواتيون)
الذين هم «�ضامنو التقاليد الذين ي�ستعملون �صلة و�صل بني املا�ضي واحلا�ضر» 4،ي�ضطلعون
بدور مركزي يف هذا النقل الذي كان توجهه الأ�سا�سي يتمثل يف توفري االندماج االجتماعي
لل�شبان الأ�صغر �سنا.
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كان من املمكن �أن يكت�سي هذا النقل ،يف ظروف خا�صة وا�ستثنائية طابعا حيويا ،طابع
حياة �أو موت ،خ�صو�صا عندما كان يتعلق الأمر بالن�سبة للمجموعة �أو الع�شرية (باملعنى
الأنرثوبولوجي للكلمةـ امل�صطلح) �أو الأ�سرة بحماية �أفرادها من حماكاة ق�سرية �أو من
خطر �أو من تهديد و�شيك (فعلي �أو مفرت�ض) ،وب�ضمان ا�ستمراريتها على هذا النحو.
تزداد م�سل�سالت نقل الثقافة يف �أيامنا هذه� ،أكرث ف�أكرث ،تعقيدا برهانات وت�أثريات مهمة.5
فتوحيد �شكل الثقافة وت�صنيعها البارز ،وت�سارع التغري االجتماعي وعوملة املبادالت،
و�سرعة التدفقات املالية والب�شرية وجميء تكنولوجيات جديدة يف الإعالم واالت�صال،
واال�ستقرار الدائم واملكثف لل�سكان املهاجرين القادمني من اجلنوب يف ف�ضاءات ثقافية
غربية خمتلفة عن ديارهم ،كلها عوامل ت�ساهم يف هذا التعقيد.
لي�س احلوار حول التنوع الثقايف واالهتمام الذي يثريه تعليم التفاعل بني الثقافات،6
واملخاوف التي يولدها هذيان «�صدام احل�ضارت» ،7والنتائج االنتخابية امل�سجلة من طرف
�أحزاب ميينية ومعادية للأجانب يف �أوروبا� ،8سوى البع�ض من العديد من جوانب وت�أثريات
تلك التغريات والتطورات التي ت�ؤثر على املجتمعات املعا�صرة يف العمق.
م�س�ألة نقل اللغة العربية والثقافة الأ�صلية �إىل �أر�ض اال�ستقبال� ،إىل املهجر ،هي م�س�ألة
تابعة لهذا ال�سياق الدويل العام .وهي تُط َرح اليوم مب�صطلحات حادة وجديدة اعتبارا يف
بداية الأمر مل�ضمونها (الثقايف والطقو�سي) ،ولل�سياق االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي
الذي تل َّقن فيه ،وللرهانات املرتبطة بها ،واعتبارا كذلك للإكراهات املرتبطة بالو�ضع
القانوين للو�سطاء التقليديني الذين يقومون بعملية النقل (امل�ساجد ،املدار�س اخلا�صة،
اجلمعيات ،الآباء) املكلفني بالقيام بها �أو بال�سهر على دوامها وا�ستمراريتها.9
يف �أر�ض املهجر ،يت�ضافر بالفعل العديد من الإكراهات لتجعل من هذا النقل الثقايف
نقال �إ�شكاليا ،بل وم�صدرا للنزاعات .وتتميز الو�سائل والظروف (التقنية واالجتماعية
واالقت�صادية) املعب�أة ل�ضمان �سريها يف غالب الأحيان باله�شا�شة وبعدم كفايتها� .أما بخ�صو�ص
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م�ضمونها ،فالر�أي العام الغربي ينظر �إليه ب�صفة عامة بكثري من احليطة واحلذر.10
تن�ضاف �إىل هذه ال�صعوبات عوامل ب�شرية يولدها �سلوك ونوايا الفاعلني (الآباء،
املنظمات غري احلكومية ،الأئمة ،املعلمون 11)...املكلفني ب�ضمان نقل لغة وثقافة ت�ستمد
مبادئها من م�صادر خارجية.
من بني هذه العوامل ،هناك عامل يبدو �أنه يفر�ض نف�سه يف م�سل�سل النقل املعني :حوافز
الآباء املنحدرين من الهجرة وانتظاراتهم.
من املنا�سب بالتايل �إيالء عناية خا�صة بهذا البعد والت�سا�ؤل عن تداعيات وت�أثريات هذه
احلوافز واالنتظارات:
 • �إىل �أي مدى ميكن �أن ت�شكل عائقا �أمام نقل اللغة والثقافة الأ�صلية يف بلد
املهجر؟
 • كيف نقرب تلك احلوافز من حاجيات جمتمعات اال�ستقبال؟
 • كيف نحقق م�ستوى �أمثل لدور الآباء و�أن جنعل م�ساهمتهم يف النهو�ض بتعليم
اللغة والثقافة الأ�صلية �أكرث �إفادة؟
 • �أي �صنف من املبادرات والأعمال يجب تفعيله لإ�ضفاء قيمة على هذه اللغة
وعلى هذه الثقافة؟


•

يف �أي �إطار يجب القيام بالعمل املتعلق ب�إعالم الآباء وحت�سي�سهم؟

 • هل الإطار اجلمعوي هو الإطار الأن�سب للتكفل مبهمة ت�أطري الآباء باجتاه تثمني
دورهم وم�ساهمتهم؟
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 .Iحتفيزات الآباء ومتطلبات جمتمعات اال�ستقبال
ما زال ب�إمكان الآباء املنحدرين من الهجرة� ،أحق املمثلني للأجيال الأوىل ،12بالرغم من
كل �شيء (الأزمة االقت�صادية ،ه�شا�شة و�ضعهم القانوين ،التحوالت العديدة) ،اال�ضطالع
بدور �أ�سا�سي يف ما يتعلق بنقل الثقافة .فهم يحملون قيما ومبادئ ومعتقدات وم�شاريع
تربوية ي�ؤمنون بها ،وما زالوا مرتبطني بها ب�شكل متني.
يتم يف غالب الأحيان ،اختيار اللغة الأ�صلية (العربية �أو الأمازيغية) ك�أداة لتعليم املنظومة
الثقافية الأ�صلية ونقلها ،وهي �أداة ال يتم التحكم فيها دائما ،من وجهة نظر الآباء العتبارات
ومقا�صد خا�صة:
 يعترب �أغلب الآباء نقل العنا�صر املكونة لهويتهم اخلا�صة امل�ستمدة من اجلذور الثقافيةوالدينية والوطنية مبثابة القيام بواجب،
 متثل املحافظة على الروابط الثقافية والوجدانية مع البلد الأ�صلي ودعمها ،يف نظرهم،�أف�ضل و�سيلة ل «يكونوا م�ستعدين» لعودة حمتملة ،عودتهم هم وعودة �أطفالهم (التي
�أ�صبحت عودة �إ�شكالية �أكرث ف�أكرث)،
 متكني الطفل من الإملام بكتابة اللغة الأ�صلية وقراءتها ،ومن مت االطالع على ما ورد يفالقر�آن هو مبثابة تربئة للذمة �إزاء ما يقت�ضيه الدين.
رغبة املرء هذه يف نقل هويته اخلا�صة 13وهذه الرغبة يف دعم الروابط الوجدانية
والتاريخية التي يحملها الآباء بكيفية م�شروعة لي�ست دائما يف توافق تام مع انتظارات
جمتمع اال�ستقبال .بل ويُنظر �إليها ،لأ�سباب عديدة ومتنوعة (�سيا�سية و�إيديولوجية
وانتخابية) ،مبثابة تهديد (كيف �سيكون عليه الأمر بالن�سبة لأطروحة �صدام احل�ضارات
وحجج �إيديولوجيا اليمني املتطرف الأوروبي) و�أق�صر طريق يقود �إىل انطواء جماعة
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والإق�صاء ،مع كل ما يت�ضمنه ذلك من انحرافات وعواقب.14
ترتجم هذه احلوافز التي تثري داخل جمتمع اال�ستقبال ولدى ر�أيها العام (نزوع ك�شفت
َ
عنه ا�ستطالعات الر�أي والنتائج االنتخابية) احلذر والريبة على �شكل ت�شريعات مقيِّدة (قانون
دخول الأجانب و�إقامتهم ،التجمع العائلي) و�إجراءات متييزية (الطرد ،الت�سريح.15)...،
لهذه احلوافز كذلك انعكا�سات مبا�شرة وذات عواقب وخيمة تفعل فعلها على م�ستوى
�آخر :م�ستوى الطفل.

 .IIحوافز الآباء وم�صلحة الطفل
�إنه �أمر واقع .ذلك �أن البواعث التي حتدد اختيار الآباء يف ما يتعلق بتعليم اللغة الأ�صلية
تدخل �أكرث ف�أكرث يف �صراع مع انتظارات وطموحات الطفل نف�سه .16بل وميكن �أن ت�ؤدي
�إىل ما يخالف حقوقه وم�صلحته اخلا�صة.
ومبا �أن النجاح الدرا�سي للطفل وتفتحه ال�سيكولوجي واالجتماعي وتن�شئته االجتماعية
واحرتام حقوقه وحاجياته و�إيقاعه البيولوجي هي �إحدى الأولويات واالن�شغاالت
الأوىل للمدر�سة (اجلمهورية) ،ف�إن ال�س�ؤال يطرح على النحو التايل :ما هو مو�ضع هذه
االعتبارات �ضمن �أولويات الآباء املنحدرين من الهجرة؟
ينتمي حافز الآباء ،على امل�ستوى النظري ،وبالن�سبة للغاية الأوىل� ،إىل «حافز للهجرة»
باملعنى الذي يعطيه �إياه بع�ض االخت�صا�صيني (غار ْدنَر والمبري (،)Gardner et Lambert
 ،17)1974يف مقابل «احلافز املو َّظف» .غري �أن لهذا احلافز ،وهو �أمر مهم ،خا�صية �أ�سا�سية
تتمثل يف عدم ا�ستهداف �إدماجه الفعلي بكيفية ذات �أولوية يف جمتمع اال�ستقبال (الذي
�أ�صبح جمتمعه) ،و�إمنا يف تهييئه ذهنيا وثقافيا ليجد (يوما ما؟) موقعا يف املجتمع الأ�صلي
للآباء .وباعتبار �أن ما هو مهم بالن�سبة للآباء هو متكني الطفل من قراءة وكتابة اللغة
(العربية) التي مت تقدي�سها ،من �أجل االطالع على ن�ص مقد�س (القر�آن) والتوا�صل مع
الأقرباء الذين بقوا يف البلد.
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هذا الطفل الذي ُولد يف جمتمع خمتلف ثقافيا عن جمتمع �آبائه و�أقربائه الذين يلتقي
بهم ملاما بكيفية دورية غالبا ما تكون يف ف�صل ال�صيف ،يوجد يف م�ضمون م�شرتك بني
نظامني خمتلفني من الناحية الفكرية واملرجعية يتباعدان يف ما يخ�ص النقط الأ�سا�سية .حيث
يعك�س النظام الأول الذي تنقله املدر�سة (لكن تنقله �أي�ضا و�سائل الإعالم والفنون والكتب
والنوادي الريا�ضية وال�شارع) انتظارات وتطلعات جمتمع اال�ستقبال الذي يف�ضل قيما قوية
مثل العلمانية واملواطنة والدميقراطية وحرية التعبري .وينقل الثاين ،الذي هو نظام الأبوين
والأ�سرة املهاجرة ،قيم بلد بعيد ،قيم دين وح�ضارة ولغة ب�إمكانيات رمزية قوية بالت�أكيد،
بل وكونية ،غري �أن �صورتها تظل با�ستمرار فاقدة لقيمتها وذات طابع كاريكاتوري.
من بني الأ�سئلة التي يبد�أ الطفل يف طرحها ب�إحلاح يف ﻫﺬه املرحلة تلك املرتبطة بهويته،
ب�أ�صله الثقايف وبتعلم لغة ال يتقنها �أقربا�ؤه (�أولئك الذين بقوا يف البلد) و�أمه ورب البيت
ذاته (الأب) يف غالب الأحيان ،وهي �أ�سئلة حتتل مكانة مركزية .ويف الوقت الذي يتعلم فيه
زمال�ؤه ورفاقه يف النادي الريا�ضي �أو يف املدر�سة العزف على الكمان �أو على البيانو ولغة غوته
و�شك�سبري �أو �سرفانت�س ،يكون هذا الطفل ملزما بالذهاب يوم ال�سبت �صباحا �أو يوم الأحد
لتعلم اللغة الأ�صلية لآبائه (العرب �أو الأمازيغ) يف �أماكن غري مالئمة ويف �أوقات م�ستحيلة.
مبا �أن اللغة العربية (�أو الأمازيغية) ال ت�ستفيد دائما من ظروف ممار�سة مواتية ومن و�ضع
قانوين 18امتيازي ،على غرار بع�ض اللغات الالتينية �أو اجلرمانية ،ف�إنها ال ميكن �أن تثري
لدى الطفل االجنذاب املتوخى �أو �أن تقود الآباء املهاجرين �إىل تف�ضيل احلوافز ذات الطابع
النفعي واال�سرتاتيجي .ذلك �أن «احلافز الأداتي» ،الذي يكت�سي طابعا نفعيا باعتبار �أن
اختيار اللغة يتم ل�سبب نفعي وعملي (احل�صول على عمل �أف�ضل ،القيام بدرا�سات عليا،
ال�سفر �أو ممار�سة التجارة الدولية) ،ال يدخل يف نطاق قراراتهم وح�ساباتهم.
ومن املرجح �أن يكون هذا االختيار �أحد �أ�سباب التوتر وال�صراع الذي تعي�شه م�ؤ�س�سة
الأ�سرة التقليدية يف املهجر.

372

حممد مريزيقة

 .IIIالآباء والنظام الرتبوي (حالة فرن�سا)
�شرعت املجتمعات الأوروبية الأعلى �أداء يف جمال التعليم والتكوين منذ مدة طويلة
يف التفكري بعمق وبجدية يف مدر�ستها .ذلك �أن هذه الأخرية تواجه اليوم م�شاكل حادة
( العنف يف املدر�سة ،الر�سوب املدر�سي� ،إغالق الف�صول الدرا�سية ،انخفا�ض �أعداد
املد ِّر�سني )...وهي مو�ضوع حوارات �صاخبة.19
م�س�ألة دور ومكانة الآباء يف النظام الرتبوي لي�ست غائبة عن هذه املناق�شات وهذا
التفكري� ،سيما و�أن م�شكل ال�سلطة الأبوية يطرح بحدة.20
مت �إحداث منظومات قانونية خمتلفة لتجاوز هذه ال�صعوبات ولتمكني الآباء و�أولياء
الأمور من اال�ضطالع بدور فعلي وبناء يف النظام الرتبوي.
يف فرن�سا ،تن�ص املادة  L 111-4من قانون الرتبية على ما يلي�« :آباء التالميذ �أع�ضاء يف
املجموعة الرتبوية .وم�شاركتهم يف احلياة املدر�سية واحلوار مع املدر�سني وامل�ستخدمني
الآخرين م�ضمونة يف كل مدر�سة ويف كل م�ؤ�س�سة»( .انظر املن�شور ال�صادر بتاريخ 25
غ�شت  ،2006املتعلق بدور ومكانة الآباء يف املدر�سة) وقانون الرتبية (املادة � D111-1إىل
.)D111-15
متكنهم الت�سهيالت املادية و�ضمانات احلياد وامل�ساواة والتعدد املمنوحة جلمعياتهم،
املجمعة داخل فيدراليات كربى ،21من العمل بكيفية مفيدة وفعالة داخل امل�ؤ�س�سات
املدر�سية (الطور الثاين �أو يف جمال�س الرتبية الوطنية).
ما هي مكانة الآباء من �أ�صل �أجنبي يف هذه املنظومات القانونية ويف النظام الرتبوي
لبلدان اال�ستقبال؟
مبا �أن عالقة الآباء املهاجرين بامل�ؤ�س�سة املدر�سية هي عالقة غري منتظمة ،ف�إنهم ال
يح�صلون على �أية فائدة من املنظومات القانونية املحدَثة .ذلك �أن هذه العالقة تنح�صر يف
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غالب الأحيان يف ذهاب الأب �أو الأم �أو الويل� ،إىل امل�ؤ�س�سة املدر�سية �إثر تلقي ا�ستدعاء
مببادرة من املدر�سني �أو حل�ضور جمل�س للوقاية �أو جمل�س ت�أديبي .و�صحيح كذلك �أن
العديد من الآباء يتابعون باهتمام درا�سة �أطفالهم ويح�ضرون ب�صفة منتظمة اجتماعات
الآباء-الأ�ساتذة .غري �أن ح�ضورهم �إجماال يف خمتلف املجال�س ب�صفة مندوبني �أو ممثلني
ويف الفيدراليات ب�صفة �أع�ضاء غري ذي داللة .وم�ساهمتهم يف حياة املدر�سة ويف القرارات
امللزمة للم�ؤ�س�سات هي بالتايل م�ساهمة بدون مفعول حقيقي.
هل يعو�ض هذا الق�صور بوفرة اجلمعيات الثقافية والدينية التي يحدثها وين�شطها
�إخوانهم يف املواطنة ؟
 .IVدور وم�ساهمة املنظمات غري احلكومية لآباء التالميذ املغاربة يف
النهو�ض بتعليم اللغة والثقافة الأ�صلية
هذا الدور وهذه امل�ساهمة لي�سا يف م�ستوى التحديات املطروحة اليوم .ومع ذلك ،من
املمكن �أن يكون هذا الدور حا�سما يف جمال و�ضع وجتديد وتكييف املنظومات القانونية،
العمومية واخل�صو�صية ،لتعليم اللغة والثقافة الأ�صلية.
للو�سط اجلمعوي املغربي 22تاريخ مليء بالتوترات واحلذر .بيد �أنه متكن خالل ال�سنوات
الأخرية من جتديد نف�سه ومن قطع ال�صلة مع ذلك املا�ضي ال�صعب .فهناك مبادرات عديدة
ومتنوعة (امل�ساعدة الإن�سانية ،التعليم ،النهو�ض باال�ستثمار يف البلد ،الدفاع عن امل�صالح
الوطنية) ترى النور يف كل مكان تقريبا وتعرف بع�ض النجاح.
يف جمال النهو�ض بتعليم اللغة العربية وتلقينها ،ر�أت النور جمعيات (ثقافية ودينية)
ي�ؤطرها وطنيون وهي حتاول �سد الفراغ املوجود بني طلب الآباء املتزايد وعر�ض يظل
جمز�أً .واحللول التي تقرتحها هي حلول جديرة باالحرتام ،لكنها تظل ب�صفة عامة غري
كافية ،بل وغري مالئمة (املناهج ،امل�ضمون ،الأدوات ،ت�أهيل املدر�سني).23
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مع ذلك ،ميكن �أن ت�ضطلع هذه اجلمعيات ،لو �أنها كانت مهيكلة وم�ؤطرة وم�سا َعدة،
بدور �أكرث �أهمية يف عقلنة وحتديد الأولويات احلقيقية وتقلي�ص ،على هذا النحو ،الفارق
املوجود بني خمتلف احلوافز :حوافز الآباء بالن�سبة حلوافز جمتمعات اال�ستقبال من جهة،
وحوافز الآباء والأطفال من جهة �أخرى.
يبدو �إذن من املنا�سب ،بل ومن امل�ستعجل االنكباب بجدية �أكرب على ق�ضايا دور
وت�أهيل وفعالية ومنفعة املنظمات غري احلكومية لآباء التالميذ املغاربة لتفعيل الأدوات
واال�سرتاتيجيات والو�سائل الأكرث جناعة لتمكينها من القيام مبهامها بكيفية م�شرفة .وهذه
بع�ض املقرتحات التي ت�سري يف هذا االجتاه:
• تهيئ الظروف املنا�سبة ل�شراكات ا�سرتاتيجية مع جمعيات �آباء التالميذ املغاربة
الأكرث انخراطا يف جمال التعليم والرتبية لتي�سري و�ضع �سيا�سات عمومية وطنية؛
• امل�ساعدة على بروز مبادرات جديدة� ،أ�صيلة ووجيهة ،ذات طبيعة من �ش�أنها
الت�شجيع على النهو�ض بالرتاث املغربي؛
• �إقامة البنيات االجتماعية والثقافية الأكرث مالءمة يف بلد اال�ستقبال لتمكني �أكرب
عدد ممكن من املغاربة من اال�ستفادة من جتهيزات حديثة (و�سائط �إعالمية ،خزانة،
قاعة للمحا�ضرات)؛
• تهيئ الظروف املنا�سبة لوجود ت�أطري جمعوي جيد على �أ�سا�س ت�شكيالت قانونية
بهدف ال يتمثل يف �ضمان تطبيق القرارات ال�سيا�سية يف هذا املجال وح�سب ،و�إمنا يتمثل
كذلك يف التفكري وال�شروع يف �أعمال وجيهة ومالئمة مل�ستلزمات بلد اال�ستقبال؛
• تهيئ الظروف املنا�سبة لربوز بنيات جمعوية ذات م�صداقية ،قوية وذات �أبعاد
فيدرالية ،قادرة على القيام بدور �إعالمي وتوعوي يف م�ستوى التحديات والرهانات
احلالية ،لدى الآباء وال�سلطات املغربية يف نف�س الوقت ،ولدى �سلطات بلد اال�ستقبال
(البلديات ،العماالت) على وجه اخل�صو�ص.
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� .Vآباء التالميذ واملنظومة القانونية لتعليم اللغة والثقافة الأ�صلية
�إىل �أي حد تظل املنظومة القانونية لتعليم اللغة والثقافة الأ�صلية ،من وجهة نظر الآباء
والتالميذ املغاربة راهنية؟
تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية منظومة قانونية تعود �إىل �سنة  .1983وهو نتيجة اتفاقية
ثنائية مغربية -فرن�سية مت التوقيع عليها بباري�س يف  14نونرب ونتيجة لدواعي �سيا�سية
ب�أهداف حمددة بدقة.
ت�ضع ديباجتها املبادئ التالية:
«حكومة اململكة املغربية و حكومة اجلمهورية الفرن�سية
	-اللتان ترغبان يف توطيد �أوا�صر ال�صداقة وتعميق التفاهم بني ال�شعبني الفرن�سي
واملغربي ،وتكثيف تعاونهما يف جمال الرتبية،
	-تعتربان �أن تعليم الفرن�سية باملغرب والعربية يف فرن�سا ذو طبيعة من �ش�أنها ت�شجيع
املبادالت املرجوة بني احل�ضارات،
	-مقتنعتان ب�أن بقاء الأطفال الذين يعي�شون باخلارج على معرفة بلغتهم وبثقافتهم
ي�شكل عامال �أ�سا�سيا يف تفتح �شخ�صيتهم وتكيفهم مع و�سط عي�شهم وعامال
مهما الندماجهم من جديد يف بلدهم الأ�صلي،
	-اتفقتا على املقت�ضيات التالية»...
تلي ذلك  17مادة وملحقا حتدد دور و�صالحيات كل واحد من الطرفني املتعاقدين
يف خمتلف املجاالت� :إعداد الكتب املدر�سية والأدوات الديداكتيكية� ،إدماج املدر�سني
املعينني يف الفريق الرتبوي للمدر�سة ،تكوينهم ومراقبتهم من لدن املفت�شية ،حجم توقيت
الدرو�س وطبيعتها (درو�س م�ؤجلة �أو مدجمة) .ويت�ضمن الن�ص كذلك مبد�أ املعاملة باملثل
ودور الأ�سرة (املادة  ،)1وم�صلحة الطفل.
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اليوم ،وبعد مرور � 27سنة ،يوجد تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية يف حلظة �أ�سا�سية من
تاريخه .ذلك �أنه يعطي االنطباع ب�أنه فقد عنا�صر مهمة من امل�شروع الرتبوي الذي يحمله
منذ �سنة  ،1983خ�صو�صا التن�شئة االجتماعية للأطفال املنحدرين من الهجرة وفكرة
عودتهم �إىل بلد �آبائهم الأ�صلي.
م�ضمونه و�أدواته ومناهجه مو�ضوع انتقادات ويالقي ت�سيريه �صعوبات من كافة الأنواع.
وبالفعل ف�إن �إقامة در�س لتعليم اللغة والثقافة الأ�صلية يف جماعة ،و�ضمان �سري الدرو�س
يف ظروف مادية ح�سنة ،و�إعطاءها اال�ستمرارية ال�ضرورية ،هي ق�ضايا تتكرر وتطرح على
الآباء يف ظروف �صعبة عند كل دخول مدر�سي.
اجلهود التي تبذلها ال�سلطات املغربية املكلفة بهذا امللف ،وم�ؤ�س�سة احل�سن الثاين يف
املقام الأول ،للتغلب على هذه ال�صعوبات هي جهود مهمة بالفعل .فعدد املدر�سني
املكلفني بتعليم اللغة والثقافة الأ�صلية يف تزايد م�ستمر وعدد التالميذ يتقدم با�ستمرار.
وذلك بالرغم من االنتقادات التي هي انتقادات متواترة( 24انظر تقرير جلنة ْا�ستازي
 Stasiامل�سلم للرئي�س جاك �شرياك بتاريخ  11دجنرب  )2003وحماوالت زعزعة (النائب
الفرن�سي لفوكلوز  ،Vaucluseتريي مارياين  Thierry Marianiالتي تقرتح �إحداث
جلنة برملانية للتق�صي) 25حول تطبيق االتفاقيات الثنائية املتعلقة بتنظيم درو�س تعليم اللغة
والثقافة الأ�صلية �أو تقرتح حتى الإلغاء التام لتعليم اللغة والثقافة الأ�صلية.
هذه اجلهود واملبادرات مل تذهب �سدى ،لأن الطرف الفرن�سي يبدي اليوم تفهما
واهتماما �أكرب باملنظومة القانونية لتعليم اللغة والثقافة الأ�صلية .فاعتباره مبثابة «غيتو ثقايف»
(ح�سب تعبري �أحد املتدخلني) لي�س �شططا يف ا�ستعمال اللغة وح�سب ،و�إمنا هو عدم تقدير
وعدم احرتام لكل �أولئك (املدر�سني ،الآباء ،املنظمات غري احلكومية ،التالميذ) الذين
يعملون وي�شتغلون تطوعا يف امليدان بهدف تهيئ الظروف املنا�سبة لو�ضعه ولت�سيريه .وقد
مت �إحداث «جمعيات لآباء التالميذ املغاربة» ( 26)APEMيف كل مكان من فرن�سا تقريبا
للقيام بهذه املهمة ،مع امليل �إىل ت�شجيع تركيز املنظومة القانونية لتعليم اللغة والثقافة
الأ�صلية على امل�ستوى املحلي وال�سهر على �صيانتها وعلى ت�سيريها .ومن �أجل �إعطاء
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الأعمال التي تقوم بها هذه اجلمعيات مدى �أو�سع �أحدثت لنف�سها جمل�سا جهويا ي�ضم
عدة ع�شرات من جمعيات باري�س و�ضواحيها.
ال بد و�أن نالحظ �إذن �أن تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية اليوم هو املنظومة القانونية
الوحيدة التي تقدم للآباء املطالبني الذين يزداد قلقهم �أكرث ف�أكرث �إجابة على حوافزهم
الأوىل :نقل لغة وثقافة خا�صتني.
وتعطي هذه املعلومات والأرقام (امل�ستخل�صة من مذكرة �إخبارية �أعدتها �سفارة اململكة
املغربية بفرن�سا) فكرة عن حجمها:
	-تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية حا�ضر يف � 22أكادميية فرن�سية ( +الأندور) ويهم (يف
�سنة  )2009حوايل  87مقاطعة،
	-يقدم يف  1855م�ؤ�س�سة مدر�سية (مقابل � 1805سنة � ،2008أي بزيادة قدرها
،)%2,77
	-بلغت �أعداد التالميذ امل�سجلني يف هذا التعليم ( 39240من بينهم  20305فتاة)،
	-ما فتئت �أعداد التالميذ ،منذ  ،2005/2004تتزايد :انتقلت من  33750تلميذا �إىل
� 39240سنة � ،2009أي بزيادة بلغت ،%4,07
	-تتغري الن�سبة من قن�صلية �إىل �أخرى :رين ب�أزيد من  % 72وباري�س بحوايل
( % 17,24هي �أ�ضعف ن�سبة)،
	-تلقى الدرو�س من طرف  314مدر�س من بينهم  39امر�أة...
ت�ضم مراكز تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية املغاربية (تون�س واجلزائر واملغرب) 27اليوم
حوايل  70.000تلميذ .وهو رقم يفوق بكثري ما يقرتحه املتدخلون الآخرون( 28اجلمعيات،
امل�ساجد �أو املدار�س اخل�صو�صية) .وتعطى درو�س تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية -املغاربية
من طرف  750مدر�سا وتل َّقن يف  2500م�ؤ�س�سة موزعة على  88مقاطعة.
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واملغرب هو البلد الذي يتفوق على غريه بكثري يف ما يخ�ص بذل اجلهود (املدر�سون
وامليزانيات) الأكرث �أهمية يف هذا املجال.
مميزات �أخرى لتعليم اللغة والثقافة الأ�صلية :تويل هذه املنظومة مل�س�ألة النجاح املدر�سي
للطفل ولتن�شئته االجتماعية وتفتحه ال�سيكولوجي وال�شخ�صي مكانة ال ي�ستهان بها .وذلك
خالفا ملا يدعيه خ�صومه .وللأ�سف ف�إن الإكراهات وال�صعوبات (ال�سيا�سية واملادية) التي
يواجهها ب�صفة دائمة جتعل ت�سيريه �صعبا وال ت�سمح بتثمني �صورته بكيفية �أف�ضل.
الوقت منا�سب �إذن متاما لل�شروع ،باتفاق مع الطرف الفرن�سي ،يف الإ�صالحات الأكرث
جر�أة والأكرث فاعلية لإعطاء هذه املنظومة دفعة جديدة ودينامية جديدة .وهذه بع�ض
م�سالك العمل:
	�-إعداد اخلريطة املدر�سية للغات على �أ�سا�س الت�شاور والنقا�ش املفتوح الذي
يجمع الطرف الفرن�سي (املفت�شية الأكادميية ،مديرو املدار�س ،ال�سلطات املحلية)
والطرف املغربي (�أو املغاربي)،
	-تثمني �صورة اللغة العربية وتي�سري تعلمها (�إعادة �صياغة املناهج وامل�ضامني)،
	-تهيئ الظروف املنا�سبة للتوقيت املندمج لإعطاء تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية من
جديد مكانتها داخل مدر�سة اجلمهورية (حالة فرن�سا)،
	-تثمني مكانة ودور مدر�س تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية داخل املدر�سة ويف
جمتمع اال�ستقبال،
	-احلر�ص على �أال تكون برامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية مع انتظارات بلد
اال�ستقبال ومتطلباته،
	-تهيئ الظروف املنا�سبة للتعاون بني مدر�سي تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية
وزمالئهم؛
	�-ضمان تكوين املدر�سني وحتديد كيفيات مراقبتهم؛
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	�-إدخال بعد التفاعل بني احل�ضارات يف برامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية لت�شجيع
اندماج الأطفال يف جمتمع اال�ستقبال،
	-تقريب وجهات نظر البلدان املغاربية يف ما يتعلق بتعليم اللغة والثقافة الأ�صلية،
	-احلر�ص على ان�سجام برامج تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية مع برنامج اللغات احلية
(برامج امل�ستوى  1على وجه اخل�صو�ص)،
	-العمل بكيفية ميكن �أن تف�سح معها درو�س تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية املجال
المتحانات تتوج باحل�صول على �شهادات معرتف بها،
	�-إقامة تفتي�ش م�شرتك يجمع الطرفني معا،
	-التجديد بتوظيف مدر�سني بعني املكان ،يف بلد اال�ستقبال،
	�-إحداث «�أقطاب لغوية» على غرار ال�شعبتني الدوليتني للعربية املقامتني بباري�س
وبغرونوبل.
يحمل تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية مهمة تربوية تتعلق بالتن�شئة االجتماعية .29وقد �آن
الأوان �إذن لنوليه االهتمام واملكانة التي ي�ستحقها داخل النظام الرتبوي وداخل اخلريطة
املدر�سية للغات احلية .ويبدو كذلك �أن �إ�شراك الآباء وجمعياتهم غري احلكومية يف هذا العمل
املتعلق بتطوير تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية وتكييفها وجتديدها� ،أ�صبح �أمرا �ضروريا .ذلك
�أن ب�إمكان هذه اجلمعيات غري احلكومية �أن تقوم بالفعل ،عالوة على مهمتها الإعالمية،
بتح�سي�س الآباء وخمتلف الفاعلني يف جمال حقوق الطفل بدوره ومكانته يف جمتمع
اال�ستقبال ،وامل�ساهمة بالتايل يف تفتحه ال�شخ�صي ويف تطوير قدراته اخلا�صة.

خال�صة
يظل الآباء يف �أر�ض املهجر ،بالرغم من الإكراهات العديدة واملتنوعة (الو�ضع القانوين
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اله�ش ،ال�صعوبات االقت�صادية واالجتماعية ،الرف�ض� ،أزمة ال�سلطة الأبوية) ،فاعلني ال
حميد عنهم يف م�سل�سل نقل اللغة (العربية ،الأمازيغية) والثقافة الأ�صلية .فانتظاراتهم يف
هذا املجال م�شروعة وحوافزهم ونواياهم جديرة باالحرتام.
�إذن ،من واجب ال�سلطات العمومية املكلفة بتدبري ملفاتهم (االجتماعية والثقافية
والدينية) وب�إعداد ال�سيا�سات العمومية املوجهة �إليهم� ،أن جتد ال�صيغ الأكرث مالءمة و�أن
تفعل املنظومات القانونية الأ�صيلة والفعالة القمينة مبالءمة طلباتهم مع متطلبات جمتمعات
اال�ستقبال ،مبددة على هذا النحو توج�ساتهم (تهديدات تتعلق بالهوية� ،صدام الثقافات،
الإ�سالموية) ،دون �إغفال م�صلحة الطفل الذي يجب �أن يجد هناك مكانته كاملة.
ميكن للجمعيات غري احلكومية �أن ت�ضطلع يف هذا العمل ،املتعلق بالتجديد والتكييف
والتح�سي�س ،بدور رئي�سي .ومن امل�ؤكد �أنه لي�س ب�إمكانها �أن تدعي اليوم رفع التحديات
الكربى احلالية ،بكيفية قوية وحا�سمة ،يف ما يتعلق بالتكوين والرتبية .ذلك �أن تنظيمها
ومناهج عملها وت�أطريها وم�شاريعها الرتبوية وقدرتها على الت�صرف والت�أثري ما تزال
يف بداياتها الأوىل .وب�إمكانها مع ذلك �أن تقدم منذ الآن� ،ضمن �شروط �أ�سا�سية (�إعادة
التنظيم ،تن�سيق الأعمال )...م�ساهمة مفيدة يف تطوير املنظومة القانونية لتعليم اللغة والثقافة
الأ�صلية ،بل ويف و�ضع �أي منظومة جديدة �أخرى للتعليم ترمي �إىل حتقيق نف�س الأهداف
(النجاح يف الدرا�سة ،التن�شئة االجتماعية ،التفتح ال�شخ�صي للطفل.)...
اجلهود (ال�سيا�سية والب�شرية واملالية) التي يبذلها املغرب ل�ضمان تعليم اللغة والثقافة
املغربية والنهو�ض بها هي جهود معتربة .30ومع الأ�سف ،ما يزال هناك الكثري مما يجب
القيام به يف هذا املجال .فالتفاوت بني العر�ض (غري الكايف والطلب (القوي) ،وبني الو�سائل
املبذولة والنتائج املح�صل عليها ،وبني انتظارات البع�ض ومتطلبات البع�ض الآخر ،بلغ
م�ستويات مقلقة.
تعدد املتدخلني 31يف هذا امللف احل�سا�س واال�سرتاتيجي للتعليم ال ي�ساهم يف حت�سني
هذه الو�ضعية .بل وي�شكل عامل لب�س (من يقوم مباذا؟) وعامل عرقلة .ويتبني اليوم �أن
التن�سيق بني املبادرات و�إ�ضفاء االن�سجام على الأعمال� ،سواء �أكان ذلك بني ال�سلطات
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املكلفة بتدبري �ش�ؤون اجلالية املغربية باخلارج نف�سها �أو بني هذه الأخرية واملنظمات غري
، �أو بني هذه الأخرية وال�سلطات (البلدية والعماالتية) املوجودة ببلد اال�ستقبال،احلكومية
.�ضروري �أكرث من �أي وقت م�ضى
تبني هذه اجلالية التي تتعر�ض عند ات�صالها مبجتمعات تختلف عنها ثقافيا ودينيا
 وتظهر يف كل الظروف،لتحوالت عميقة عن وفاء ال ت�شوبه �شائبة لقيمها الدينية والثقافية
 ذلك �أنها متتلك وعيا فعليا بالرهانات املرتبطة بهذا امللف.تعلقها املتني مب�ؤ�س�ساتها العليا
 فهي يف حاجة �إىل الدعم وتنتظر.اال�سرتاتيجي ب�شكل بارز الذي ت�ضعه يف قمة �أولوياتها
 وهو �أمر ي�صدق.ال�شيء الكثري من بلدها الأ�صلي لتعطي لهذا امللف الدفعات ال�ضرورية
.على دوام وجودة عالقات الأجيال الراهنة وامل�ستقبلية مع بلد الآباء والأجداد
ونقول يف ما يتعلق مب�س�ألة دقة عالقة نف�س هذه الأجيال مع بلد اال�ستقبال ب�أنها م�س�ألة
.32�أخرى ذات حجم يُطرح �سلفا على الآباء املنحدرين من الهجرة بكيفية حادة وحرجة
!!! و�إال، كما يف بلد اال�ستقبال اهتماما خا�صا، يف البلد الأ�صلي،ويجب �أن تثري بالتايل
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تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية والنهو�ض به والدفاع عنه .ويوجد ما يربو على خم�سني جمعية منها يف باري�س و�ضواحيها.
ومت �إحداث جمل�س جهوي يف يونيو  2005لتن�سيق مبادراتها (�أول رئي�س لهذا املجل�س هو م .مريزيقة).
 .27وقعت فرن�سا ،منذ بداية ال�سبعينات� ،سل�سلة اتفاقيات ثنائية مع ثمانية بلدان هي �إيطاليا وبلدان املغرب الكبري
(املغرب ،تون�س ،اجلزائر) و�إ�سبانيا والربتغال وتركيا ويوغو�سالفيا ال�سابقة .ويف ما يتعلق باملغرب ،انظر الفلق عبد اللطيف
« Enseignement et éducation au Marocالتعليم والرتبية باملغرب» ،يف .www.afkar.idées.com :وانظر
كذلك

Evaluation diagnostique de la langue et culture d'origine marocaine en Europe: cas de
la France et de la Belgique, Enquête coordonnée par Abdellatif Felk, publiée, site de

la Fondation Hassan II: www.alwatan.ma

 .28تغطي الرتبية الوطنية ،ح�سب تقديرات خمتلفة (يناير  ،)2006فقط  % 15من طلبات تعلم اللغة العربية .وتتوزع
ال  % 85املتبقية بني الهياكل اخل�صو�صية واجلمعيات ومراكز تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية ويرتاوح عدد تالميذ التعليم
الثانوي بني  50و .100.000وتقدم جمعية املعربني رقم  .60.000ويف �سنة ُ 2003-2004قدر عدد التالميذ الذين
ميار�سون العربية كلغة �أوىل �أو ثانية �أو ثالثة ب  .7446وف �سنة � ،2005ألغيت دورة الكفاءة  CAPESيف العربية.
ويدر�س العربية � 214أ�ستاذ يف  259ثانوية .لكن ،وب�صفة عامة« ،ت�أثر» تعليم العربية «ب�شدة» بتقلي�ص م�ستمر على مدى
�أربع �سنوات ق�سمت عدد املنا�صب املقرتحة للتباري �إىل �أربعة ( 20من�صب �سنة � 5 ،2002سنة  .)2006انظر

Luc-Willy Deheuvels, Intervention intitulée « La masse manquante : l'offre du service
public et les enjeux de l'enseignement de l'arabe en France aujourd'hui. Actes du
séminaire publiés par la direction de l'Enseignement scolaire en collaboration avec le
.»CRDP de Versailles - collection «Les Actes de la DGESCO
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 .29تع َّرف التن�شئة االجتماعية باعتبارها «م�سل�سل التعلم الذي ميكن الفرد من اكت�ساب النماذج الثقافية للمجتمع الذي
يعي�ش ويعمل فيه»؛ انظر

Dominique Bolliet et Jean Pierre Schmitt, La socialisation, éd. Bréal, collection
Thèmes & Débats Sociologique, 2002

 . 30حوايل  85%من ميزانية م�ؤ�س�سة احل�سن الثاين خم�ص�صة لتعليم اللغة والثقافة املغربية.
 .31تتدخل يف هذا امللف الثقايف والديني هيئات وزارية خمتلفة وجمال�س امل�ؤ�س�سات :م�ؤ�س�سة احل�سن الثاين ،الوزير
املكلف باملغاربة املقيمني باخلارج ،جمل�س اجلالية املغربية باخلارج ،وزارة الرتبية ،وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ...وي�أ�سف
العديد من املالحظني على غياب التن�سيق بني ه�ؤالء املتدخلني.
32. Belguendouz Abdelkrim, « Le nouveau Ministère Chargé de la Communauté
Marocaine Résidant à l’étranger : Quelle stratégie ? » CARIM, Rapports de recherche
2009/2 ; Ibid. Marocains du pays et marocains de l’extérieur : Fracture citoyenne,
Imprimerie Beni Snassen, 2006.
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الكلمات اخلتامية

خال�صة الأ�شغال
عبد اللطيف الفلق
عامل اجتماع ،املغرب
�أ�صحاب املعايل� ،سيداتي �سادتي� ،صديقاتي و�أ�صدقائي الأعزاء،
بعد ق�ضاء يومني مت ّيزا بكثافة التفكري وتبادل الآراء حول �إ�شكالية ُمعقدة� .إ�شكالية تُعترب
مركزية يف نظر ال�سكان املهاجرين واحلكومة املغربية وبلدان الإقامة ويف جمتمعاتها� :إنها
ق�ضية اللغات يف املهجر ،وحتديدا تعليم اللغات والثقافات الأ�صلية لأبناء اجلاليات مغربية
الأ�صل واملقيمة باخلارج.
من البديهي �أن هذا التقرير املوجز ال يدعي لنف�سه �أنه حم�ضر �شمويل ،ولن يكفي كل
االعتذار لكل الذين لن تعك�س بع�ض الفقرات ،التي �أقدمها لكم ،م�ساهماتهم..
يُ�شكل تعليم اللغات والثقافات الأ�صلية مطلبا قدميا للمهاجرين وما يزال؛ �سواء تعلق
الأمر باللغة العربية �أو اللغة الأمازيغية التي تمُ ثل طلبا يربز �أكرث ف�أكرث .وهذا الطلب يت�سع
با�ستمرار ،على الأقل ،نتيجة التو�سع الدميوغرايف التي �شهدته اجلالية املغربية يف ظرف ربع
قرن .حيث كانت هذه الأخرية تقدر بحوايل  1,5مليون ن�سمة يف منت�صف الت�سعينات
وجتاوزت اليوم ثالثة ماليني ون�صف .وتَعترب مئات الآالف من الأ�سر �أن هذا التعليم مبثابة
احلامل املركزي للرابطة مع �أر�ض الأجداد ومع تراثها الديني والثقايف.
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وقد ا�ستهدف هذا اللقاء العلمي؛ املُك َّر�س ب�صفة خا�صة مل�س�ألة «اللغات يف الهجرة:
حتوالتها وحتدياتها اجلديدة» ،وهو �أول لقاء من نوعه يُعقد يف بلدنا؛ فتْح جمال التفكري
لتناول الق�ضايا املطروحة بكل تعقيداتها الإن�سانية .ذلك �أنه من املفيد الو�صول �إىل
معرفة جيدة للإ�شكالية ولو�ضعها الراهن و�آفاقها اجلديدة من �أجل �إجناح عمل ال�سلطات
العمومية.
ولهذه الغاية متثل �أحد الأهداف الرئي�سية لهذا امل�ؤمتر يف الوقوف ،ب�أق�صى قدر ممكن
من املو�ضوعية ،على احلالة الراهنة لهذا املجال ق�صد اقرتاح �آفاق لو�ضع ا�سرتاتيجية عمل
امل�ستقبل� ،إ�سرتاتيجية من�سجمة وم�ستدامة و�سيا�سة ت�شاورية ،ولل�شراكة بني كافة الفاعلني
العاملني يف هذا املجال.
ولهذه الغاية �أي�ضا ،جمع هذا امل�ؤمترطيفا وا�سعا من امل�شاركني من الباحثني وامل�س�ؤولني
العموميني ،الوطنيني والأوروبيني ،والعديد من الفاعلني يف املجتمع املدين باملغرب ويف
ت�سعة من بلدان الإقامة .ونتقدم بال�شكر له�ؤالء و�أولئك على تلبيتهم لدعوتنا.
ال�سادة الوزراء� ،سيداتي �سادتي,
مت خالل هذين اليومني تنظيم الأ�شغال والتفكري حول �أربعة مراكز ت�ست�أثر باالهتمام.
وتناول املحور الأول مو�ضوع �أطر تعليم اللغة العربية ومراجعه وغاياته ،والثاين ال�سياقات
واملمار�سات يف و�ضعية بلدان اال�ستقبال ،يف حني تطرق املحور الثالث لالنفتاحات
والبدائل ،و�أخريا تناول الرابع الفاعلني ا ُجلدد واملبادرات اخل�صو�صية؛ وجرى ذلك على
�شكل مائدة م�ستديرة �ضمت حوايل اثنى ع�شر من امل�شاركني.
مت ّيزت املناق�شات ،حول كل حلظة من هذه اللحظات ،برثاء كبري كما ّمكنت من �إثراء
التفكري امل�شرتك.
غري �أنه من املمكن ،مع ذلك ،تلخي�ص ع�صارة املناق�شات يف النقط التالية:
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 .1مكنت املناق�شات من قيا�س مدى تعقيد الإ�شكالية اللغوية والثقافية والتنوع والتعددية
املالزمة التي مت ّيز الهويات الثقافية واللغوية يف و�ضعية الهجرة.
ويف �إطار هذا التفكري مت �إبراز جانب �سياقي مهم يتعلق باللغة العربية:
• اللغة العربية ،وهي لغة تقاليد وح�ضارة عريقة ،حا�ضرة يف بع�ض بلدان اال�ستقبال
وخا�صة منها فرن�سا .وح�ضورها قدمي تاريخيا ال �سيما يف الثقافة والبحث ويف التكوين
ويف خمتلف م�ستويات التعليم .غري �أن ذلك ال يحول ،يف ال�سياق اخلا�ص بالهجرة،
دون وجود تراتبية لغوية مطبوعة ب�صورة منحطة للغة العربية يف ال�سوق الرمزية
للغات.
وت�ؤثر هذه ال�صورة ،الدقيقة وال�ضمنية يف �آن واحد ،بكيفية �سلبية على الو�ضع الثقايف
واملجتمعي للأ�شخا�ص احلاملني لهذه اللغة �أنف�سهم ،وخا�صة منهم ال�ساكنة املهاجرة.
وال بد لنا �أن نت�ساءل ما هي ت�أثريات انعكا�سات هذه الو�ضعية على الطلب على تع ُلم
اللغة العربية وعلى حتفيز املتعلمني.
• من جهة �أخرى ،ولأ�سباب قد يطول هنا ُ
عر�ضها ،من الأكيد �أن هناك طلبا كبريا
بد�أ يربز يف ما يخ�ص تعلم اللغة العربية؛ ومن املمكن �أن تكون وترية هذا الطلب قد
ت�سارعت �أكرث منذ مطلع هذا القرن .فاللغة العربية ،التي يتكلمها مئات املاليني من
النا�س ،يتزايد ح�ضورها يف عامل االقت�صاد والإنرتنيت ويف احلقل الدويل يف �سياق
ُم ْعومل باعتبارها لغة لالت�صال والتبادل االقت�صادي والثقايف والإبداعي .ونقول �إنها،
بهذه ال�صفة «لغة تتوجه باحلديث �إىل العامل وتتحدث عن العامل ،يف العامل» ،ح�سب
ملحا�ضرات .ولهذا ال�سبب تتزايد جاذبية اللغة العربية.
التعبري البليغ لإحدى ا ِ
• ن�سجل ،على الفور� ،أن �إحدى امل�شاكل التي تطرحها م�س�ألة تعليم اللغات هي
بالذات عالقتنا مع اللغة .لأننا نفكر يف العربية ونن�سى التعدد اللغوي الذي يمُ ّيز
تعددية جمتمعنا؛ وهي التي �صانت على مر القرون تنوعا ثقافيا وافر الغنى ،وطابعا
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مالئما لالنفتاح والت�سامح وتعاي�ش االختالفات.
• غذت نقطة �أخرى ،بالإ�ضافة �إىل م�س�ألة التنوع ،نقا�شنا� ،أال وهي تعاي�ش م�ستويات
خمتلفة للغة يعتربها البع�ض مبثابة ا�ستمرارية والبع�ض الآخر مبثابة قطيعة ينبغي
«تدبريها» .ويتخذ النقا�ش حول اللغة العليا واللغة الدنيا ،الف�صحى �ضد الدارجة
خارج اعتبارات البيداغوجيا والتع ُلم ،طابعا جداليا ،وفائدة هذا اجلدال لي�ست بديهية
دائما.
 .2نالحظ �أي�ضا ،يف �سياق تعددية اللغات وتناف�سها ،تنوع العر�ض العمومي واخلا�ص يف
جمال اللغات والثقافات وتعليم اللغات الأ�صلية ،خا�صة منها اللغة العربية ،وكذلك اللغة
الأمازيغية يف بلدان الإقامة .ما يعلن عن بروز �سوق حقيقية للغة باملعنى التجاري ،حيث
يتميز العر�ض بتغ ّي كبري يف الأو�ضاع واجلودة والتطور .وقد �أثرت هذه اجلوانب النقا�شات
�إىل حد بعيد.
 .3يُ ِّ
تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية/اللغة العربية والثقافة
و�ضح بع�ض جوانب هذه التغيريات ُ
املغربية الذي يتم تنظيمه ب�شراكة بني املغرب وبع�ض بلدان اال�ستقبال .وقد �أف�ضت هذه
امل�شاريع �إىل تقدمي عرو�ض مف�صلة وذات جودة عالية .ومبا �أن احليز املخ�ص�ص لهذا
التقرير ال يت�سع لعر�ضها بالكامل ،ف�إنه �سيتم ن�شرها �ضمن �أ�شغال الندوة .غري �أنه من
املمكن ا�ستخال�ص بع�ض جوانبها الأكرث بروزا ،ب�إيجاز:
• تبينّ املقارنة بني الو�ضعيات يف بلدان خمتلفة وجود تفاوتات كربى .وعلى �سبيل
املثال بني فرن�سا التي يرتكز فيها �أكرب عدد من هذه امل�شاريع ومن و�سائلها ،وهولندا
التي و�ضعت حدا لهذه امل�شاريع منذ �سنة  ،2004وبلجيكا التي و�ضعت جهازا متطورا
للمواكبة ،و�إ�سبانيا التي يتميز العمل فيها بحداثة العهد وبطابعه الالمركزي .وهكذا
يُبينّ واق ُع تعليم اللغة الأ�صلية؛ وهو تعليم تُهيمن فيه اللغة العربية عندما يتعلق الأمر
بالتعليم الر�سمي للغة والثقافة الأ�صلية؛ وجو َد �أو�ضاع جد خمتلفة.
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• لقد �أكد املتدخلون ،من جانب �آخر ،على وجود مفارقة بني الأهمية التي تكت�سيها
هذه الربامج بالن�سبة لل�سكان من �أ�صل مغربي لأ�سباب ثقافية ودينية واالن�شغال
ب�صون الرتاث والهوية من جهة ،واملحدودية والق�صور البيداغوجي واالختالالت
على الرغم من الو�سائل امل�سخرة واجلهود املبذولة من جهة �أخرى.
• �ألح عدد من املتدخلني بقوة ،وانطالقا من نف�س املنظور ،على عدم املالءمة بني
العر�ض يف جمال اللغة وتعليم اللغة العربية بالن�سبة للديناميات اجلديدة ل�ساكنة تتنظم
�أكرث ف�أكرث باعتبارها جالية مغربية يف العامل .ويك�شف م�سار تعليم اللغة الأ�صلية ،منذ
ال�سبعينات� ،أن هذا التعليم يظل �إىل حد بعيد «حبي�س» الغايات التي بلورها لفائدة
جالية كانت تعي�ش بفكرة العودة �إىل البلد الأ�صلي باعتباره �أفقا مل�شروع حياتها.
• لكن يف نف�س االجتاه ،ومن منظور خمتلف متاما ،طرح �أحد امل�شاركني �س�ؤاال،
ال ينبغي التقليل من قيمته ،من �أجل التذكري بنقطة حا�سمة� ،أال وهو :كيف يجب
التعامل مع امل�شاكل التي تقت�ضي تدخال يف بلدان �أخرى؟ وهي م�س�ألة بالغة الأهمية
يجب التفكري فيها.
 .4احتل البعد البيداغوجي ،باملعنى الوا�سع للكلمة ،حيزا مهما يف املناق�شات.
• �أثريت م�س�ألة مهمة تتعلق بالو�ضع البيداغوجي لتعليم اللغة والثقافة الأ�صلية
وموقعه يف الربامج الدرا�سية :هل اللغة التي تدر�س يف هذا الإطار هي لغة تع ُّلم �أم هي
لغة حية؟ ولي�س اجلواب عن هذا ال�س�ؤال بال�س ُهولة التي تفرت�ض� .إن اجلواب يك�شف
�أحد �أبعاد تعقيد م�شروعي تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية وتعليم اللغة العربية والثقافة
املغربية ،و قد مت جتاهلها حلد الآن عن ق�صد؟ وهي �أثارت ت�سا�ؤالت تخللت التحاليل،
�ضمنيا �أو �صراحة ،على امتداد �أ�شغال الندوة .ونكتفي هنا بالتذكري بذلك.
• �شكل تقدمي الإطار الأوروبي املرجعي للغات ،الذي و�ضعه املجل�س الأوروبي،
حلظة غنية للتفكري ولفتح �آفاق جديدة حول التوجهات العملية والبيداغوجية يف
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جمال التع ُلم والتعليم والتقييم وللمدر�سني والبيداغوجيني ،الذين يديرون برنامج
تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية ،ويحاولون �إعماله يف فرن�سا على وجه اخل�صو�ص.
• قدم عدد من املتدخلني ،انطالقا من نف�س املنظور ،مقاربات ومناذج بيداغوجية،
بل وحتى �أدوات وكتب مدر�سية لتدري�س اللغة العربية ،باعتبارها لغة حية ،من �أجل
حتقيق �أمثل النتائج يف التعلم ولتقييم املكت�سبات.
• قدمت هذه املناهج باعتبارها مقاربات مفيدة لتدري�س اللغات الأ�صلية ل�ساكنة مل
تعد تتحدثها �أو ال تتقنُها.
 .5حظي بروز عمل اجلمعيات املدنية واملبادرات اخلا�صة بجزء هام من اهتمام
امل�شاركني.
هذه املبادرات؛ التي يتقا�سمها التدري�س يف امل�ساجد والتدري�س الذي ينظمه فاعلون
جمعويون متطوعون �أو غري متطوعني و�إحداث م�شاريع مدار�س حقيقية مهيكلة
ومنظمة؛ ت�ستجيب لطلب م�ؤكد ما فتئ يت�سع .كما �أنها ُت�سد فراغ ًا وت�ستجيب لطلب يدُل
على احلاجة املتزايدة لدى الأ�سر والآباء والتالميذ .غري �أن ت�سارع هذه املبادرات وات�ساعها
يثريان يف نف�س الوقت ،ثالثة �أ�صناف من الأ�سئلة املتعلقة بجودة �أنواع التدري�س والتع ُلم
وبكفاءة املدر�سني ،و�أخريا بتوجهات املناهج وم�ضامينها.
�أود التذكري ،يف نهاية هذا التقرير ،ب�أنه ال ميكن للأطفال الذين ازدادوا يف املهجر� ،أن
يحققوا اندماجا �سعيدا يف املجتمع الذي يعي�شون فيه �إال بنجاحهم يف امل�سار املدر�سي
واملهني ،و لكن �أي�ضا ب�إقامتهم لعالقة �إيجابية وهادئة مع كافة البلدان التي ينتمون
وينت�سبون �إليها.
ب� ْإ�صالح و�إحياء الرابطة والهوية املنفتحة ،يمُ كن للغة والثقافة �أن ت�ساعدا ،لي�س فقط
الأفراد على التموقع يف م�ساراتهم اخلا�صة ،و�إمنا �أي�ضا �أن ت�ساهم ،على امل�ستوى اجلماعي،
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يف �إعادة االعتبار للأ�صل ويف الك�شف عما يت�ضمنه الأ�صل من كونية .ويتمثل التحدي
حق ًا يف التفكري يف عر�ض لغوي وثقايف ي�أخذ بعني االعتبار ،يف نف�س الوقت ،تنوع �أ�صناف
اجلمهور وتنوع ال�سياقات والتقاليد الوطنية للبلدان التي �أ�صبحت بلدانهم �أي�ضا.
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رئي�س جمل�س اجلالية املغربية باخلارج
انعقدت الندوة التي نظمها جمل�س اجلالية املغربية باخلارج حول مو�ضوع «اللغات
يف املهجر» يف نف�س الوقت الذي ي�شهد فيه املغرب نقا�شا مكثفا وحاميا حول الإ�شكالية
املزدوجة املتعلقة باملدر�سة واللغة .ويتعلق هذا النقا�ش العمومي الوا�سع ،الذي ي�أخذ
كذلك �صبغات جدلية� ،أداءات التعليم العمومي ودور القطاع اخلا�ص والو�ضع القانوين
للغات الأجنبية ،وللعربية والأمازيغية ... ،ويعك�س هذا النقا�ش كذلك انق�سام الر�أي العام
بني منا�صري النهو�ض ب«الدارجة» واملدافعني عن العربية الف�صحى .وهو �أمر �صحي
و�سليم متاما ،لأن النقا�ش العمومي حول املدر�سة ،كما يجدر �أن نذكر به ،يخرتق العديد
من املجتمعات ،مبا فيها الأكرث تقدما ،لأ�سباب ثالثة على الأقل.
يف عامل اليوم املعومل الذي ي�ؤجج املناف�سة بني جميع البلدان والذي يعترب فيه و�ضع
�أي اقت�صاد غري م�ؤمتن عليه ب�صفة دائمة ،يقوم التعليم والتكوين بدور مركزي ،واالهتمام
املن�صب منذ �سنوات على ت�صنيف اجلامعات ت�صنيفا دوليا هو �أمر يك�شف عن ذلك
بو�ضوح .وب�إمكاننا �أن نخمن ب�سهولة ب�أن دور املدر�سة �أ�سا�سي يف مواجهة حتديات التنمية
(حماربة الفقر� ،إدماج مئات الآالف من ال�شباب يف �سوق ال�شغل .)...،ونقول �أخريا ب�أن
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الروابط املعقدة بني التفتح ال�شخ�صي والهوية اجلماعية والتعدد واللغات هي روابط بديهية،
لكن من �ش�أنها كذلك �أن تخلق انفعاالت وتوترات وت�شنجات اجتماعية و�سيا�سية.
لكل هذه الأ�سباب� ،أود �أن �أعرب عن امتناين لكل �أولئك الذين قبلوا دعوة جمل�س
اجلالية املغربية باخلارج للم�ساهمة يف هذين اليومني املن�صبني على املعرفة والتداول وتو�ضيح
الآفاق ،كما ي�شهد على ذلك هذا امل�ؤلف.
جمعت هذه الندوة الأوىل من نوعها يف املغرب ،كما تبني ذلك الإ�سهامات ،طبقا
لتقاليدنا ،باحثني وكل امل�ؤ�س�سات العمومية واخلا�صة املغربية املعنية بالإ�شكالية و�سلطات
بلدان الإقامة ،وبقدر امل�ستطاع ،عددا من الفاعلني اجلمعويني املنخرطني يف هذا املجال.
ي�شكل جمع كل ه�ؤالء الفاعلني و�إتاحة الفر�صة ملقارنة وجهات نظرهم بكيفية هادئة
ودقيقة قناعة عميقة ملجل�سنا الذي يعترب �أن ذلك هو ال�شرط الأول لنجاح مهمته باعتباره
م�ؤ�س�سة ا�ست�شارية وا�ست�شرافية.
يتمثل العن�صر الثاين لفل�سفة عمل جمل�س اجلالية املغربية باخلارج يف اعتبار �أن �إ�شراك
ال�سلطات العمومية املغربية يف م�سل�سل �إعداد الآراء اال�ست�شارية معطى �أ�سا�سي.
�أود �أن �أ�ؤكد مرة �أخرى بكيفية ر�سمية ،حتى ولو �أدى بي الأمر �إىل التكرار :ت�شكل
ال�سلطات العمومية بالن�سبة للمجل�س حليفا ال ميكن اال�ستغناء عنه� .أقول بكل ت�أكيد ال
ميكن اال�ستغناء عنه .ونحن فعال واعون ب�أن البلد يعاين من عدد من الإكراهات و�أن
عملية �إ�صالح هذا القطاع ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة لقطاعات �أخرى ،ال ميكن �أن تكتفي
ب�شعارات وحتليالت مت�سرعة ،دون اعتبار ما مت �إجنازه.
بذل املغرب ،يف جمال تعليم اللغة والثقافة الأ�صلية باخلارج ويف �أوربا على وجه
اخل�صو�ص ،يف وقت جد مبكر ،جهودا كربى بتعبئة ميزانيات مهمة وموارد ب�شرية وازنة.
ونحن ال ن�شك ولو حلظة واحدة يف �إخال�ص �أي �شخ�ص (�أقول و�أ�ؤكد :كل �شخ�ص،
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مهما كان موقعه الرتاتبي) يعمل يف امليدان .ونحن ال نتوفر على حل �سحري لهذا امل�شكل
ومل�شاكل �أخرى ،بل نريد القيام مبهمتنا مع ه�ؤالء الفاعلني ،خ�صو�صا منهم املدر�سني
الذين مت �إر�سالهم �إىل بلدان املهجر وامل�ؤ�س�سات التي تعبئهم.
ال ميكن ت�صور القيام ب�إ�صالح يف هذا املجال مع �إغفال الرهان الأ�سا�سي :م�صلحة
الطفل .وبهذا ال�صدد ،هناك �إ�شكالية كانت يف نف�س الوقت حا�ضرة وغائبة خالل هذه
الندوة ،كانت متثل مبعنى ما خلفية الندوة ،وال �ضري يف التذكري بها ،وهي �ضخامة الإخفاق
الدرا�سي يف �صفوف �أطفال املهجر ،الذي يو�صف يف �إيطاليا ،على ما يبدو ،بعبارة قوية
ومرعبة يف نف�س الوقت :الوفيات املدر�سية .ففي كل املجتمعات يعادل التكرار والتغيب
واالنقطاع عن املدر�سة والتوجيه �إىل م�سالك دونية موتا اجتماعيا و�سيا�سيا.
يجب �إذن �إعادة التفكري يف تعليم اللغات انطالقا من هذا االن�شغال املركزي :جناح
الأطفال .وامل�س�ؤولية الأوىل بهذا اخل�صو�ص هي م�س�ؤولية حكومات بلدان الإقامة التي
يجب عليها �ضمان معاملة جميع الأطفال على قدم امل�ساواة ،مهما كان �أ�صلهم وموقعهم
االجتماعي ،ونهج �سيا�سات فعالة تقوم على تكاف�ؤ الفر�ص .لكن �إ�شراك فاعلني يف اجلاليات
املغربية يف جمعيات �آباء التالميذ �ضروري كذلك ،ما دام ثقل التمثيليات و�إكراهات امليزانية
و�أمناط املنطق اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة املدر�سية ،هي �أمور فعلية وتفر�ض نف�سها.
�سجلت هذه الندوة ثالث مالحظات رئي�سية.
تك�شف امل�ساهمات �أوال عن وجود توتر دائم بني العر�ض العمومي واخلا�ص املغربي
يف جمال تعليم اللغات وحتوالت الهجرة؛ والأمر برمته يدفع �إىل االعتقاد ب�أن هذا التوتر
�سيدوم طويال ،حتى و�إن اعتربنا فقط �أن حركية املغاربة لن تتوقف ،و�أن التحوالت
االجتماعية واالقت�صادية التي ت�ؤثر على ال�سكان هي يف جتدد م�ستمر .وعلى كل الفاعلني
العموميني واخلوا�ص مواجهة هذا التوتر والتكيف معه با�ستمرار؛ وهو �أمر ي�ستلزم بذل
جمهود دائم للتقييم وللتحليل القائم على �أ�سا�س علمي واحلوار مع الفاعلني.
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�أكد امل�شاركون من جهة ثانية على بداهة تنوع ال�سكان وال�سياقات التي ال يجب جتاهلها
والتي تت�أكد با�ستمرار .وال ميكن لتنوع م�سارات الهجرة والأجيال والتواريخ الوطنية
اخل�صو�صية لبلدان الإقامة والأجهزة امل�ؤ�س�ساتية واملناهج والفاعلني� ...،أن تتحمل ال معاجلة
موحدة ال�شكل وال جهازا متحجرا غري مرن .وال ميكنها القيام بذلك� ،سيما �إذا اعتربنا
معطى �آخر �أ�سا�سيا ،وهو تنوع انتظارات الآباء التي ال تتفق دائما مع انتظارات الأطفال.
تتعلق املالحظة الثالثة بالو�ضعية املفارقة للغات املهجر التي تتعر�ض للتحقري والتي
هي يف نف�س الوقت مو�ضوع انتظارات قوية وا�سرتاتيجيات النهو�ض بها وتنميتها .ويع ِّقد
الو�ضع االجتماعي وال�سيا�سي لل�سكان املهاجرين والتوظيف احلزبي لق�ضية الهجرة
واحلوار الأوروبي ،الذي غالبا ما يكون حوارا مانويا حول الإ�سالم ،مهمة كل الفاعلني،
ومن بينهم ال�سلطات املغربية ،وبجعل م�س�ألة اللغات يف املهجر مو�ضوع �سجال ولي�س
جمرد �إ�شكالية بيداغوجية يتمثل ان�شغالها املركزي يف الرتكيز على م�صلحة الأطفال وحق
الآباء .ولنذكر بهذا ال�صدد بعن�صر من�سي يف غالب الأحيان يتمثل يف �أن القانون الدويل
حلقوق الإن�سان كر�س منذ زمن بعيد حق الآباء يف منح ذريتهم الرتبية التي ين�شدونها.
هذا �إذن هو ال�سياق  ،متعدد املتغريات ،الذي يتم فيه نهج ال�سيا�سات العمومية املغربية يف
جمال تعليم اللغات باخلارج ،يف ذات الوقت الذي تتبلور فيه مبادرات الفاعلني اخلوا�ص
الهادفة �إىل الك�سب املادي وغري الهادفة �إىل ذلك.
�إن جمل�س اجلالية املغربية باخلارج واع بهذا ال�صدد ب�إكراهات وحتديات خمتلف
ال�شركاء ،وال يعتقد بوجود حل ب�سيط.
باملقابل ،وكما تبني ذلك امل�ساهمات التي يت�ضمنها هذا امل�ؤلَّف ،هناك ت�سا�ؤالت ،مل يعد
بالإمكان جتاهلها ،وم�سالك تطور يتوجب علينا �أن ن�أخذها معا بعني االعتبار .وباملثل،
يبدو �أن كل �شيء يدفعنا �إىل التفكري يف حلول تراكمية وغري ح�صرية وال عالقة لها
بحلول العر�ض الوحيد وال�شكل الواحد.
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هناك �أوال �ضرورة تعميق التفكري حول غايات وكيفيات تفعيل العر�ض العمومي
املغربي يف نف�س الوقت الذي ي�أخذ فيه الإطار الأوروبي امل�شرتك املرجعي للغات مكانه
ب�إ�ضفاء نوع من االن�سجام على الربامج وال�شهادات .وال ميكن لأية �شراكة م�ستقبلية مع
حكومات بلدان الإقامة �أن تتجاهل هذه الدينامية� ،سيما و�أنها تتيح فر�صا �إ�ضافية لتو�سيع
عر�ض بيداغوجي متجدد.
والراجع �أنه يجب �أي�ضا م�ساءلة الو�ضع ذاته للغة التي ينبغي تدري�سها لأجيال ترتعرع
يف بيئة مل تعد هي جمتمعهم الأ�صلي .وذلك هو ال�سبب الذي كان وراء تقدمي جتارب
خالل هذه الندوة عن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها .فهناك اليوم عر�ض وطني
لالنغمار يف العربية وتعليمها لغري الناطقني بها ،وهو عر�ض قد يكون من الراجح �إدراجه
وتعزيزه يف اال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية.
وكما نرى ف�إن التحديات والت�سا�ؤالت عديدة وال�صعوبات متعددة يف م�سل�سل التجديد
الطويل هذا .وهو �أمر ي�ستلزم موا�صلة املجهود اجلماعي للتفكري التعددي .بدون
طابوهات .وبكل حرية .وتتمثل م�ساهمتنا يف عقد هذه الندوة الدولية ون�شر �أعمالها.
ونحن نتقدم مرة �أخرى بجزيل ال�شكر �إىل كل من �ساهم يف جعل ذلك ممكنا.
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