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 المغة العربية والعولمة عالمية
 

                أحمد سعدي 
            قسم المغة العربية وآدابيا

 الجزائر –الشمف  –جامعة حسيبة بن بوعمي 
    

 مقدمة
،حسب أحدث  6666المغة العربية واحدة مف بيف اكثر مف   لغة حية تعيش في العالـ اليـو

اإلحصائيات.وهي تحتؿ المرتبة السادسة مف بيف جميع المغات رغـ ما تعرضت وتتعرض له 
هماؿ وتهميش وتهشيش في الغرب وفي أوساط العرب  مف كبت و مضايقات وا 

بد أف نهتـ بسيرورة  وصيرورة المغة العربية.ودور والمسمميف.وفي ظؿ العولمة الحديثة ال 
التعميميات في توظيفها ونشرها والحفاظ عميها،وتعميمها وتعميـ استعمالها.ألف المغات التي 
تحتؿ المراتب الخمسة األولى في العالـ،وتتقدـ عمى المغة العربية وعمى رأسها اإلنجميزية 

مكانيات التي تتمتع بها المغة العربية سوى عمى والفرنسية والصينية ال تتمتع بالحظوظ واإل
المستوى التعميمي.فالمغة العربية تتمتع بخصائص داخمية وخارجية ترشحها لتكوف المغة 

الظمـ و األولى في العالـ في وسط العولمة الصحيحة والديمقراطية الحقة التي تنبذ العنؼ 
ننشط نحف ال نعيش وحدنا في العالـ،وال بد اف واإلرهاب واالستعمار مهما كاف شكمه ولونه.

المسماة بالعولمة،وهؿ  الجممة العالمية نا مف اإلعراب،وأف نعرؼنحدد ونختار محمونتحرؾ ل
 .عمدة او فضمة نحف فيها

 

   :العولمةمفاىيم .1
نسػػػػػمع كثيػػػػػرا مقولػػػػػة أف العػػػػػالـ اصػػػػػبر ةريػػػػػة واحػػػػػدة.ولكف هػػػػػذ  القريػػػػػة لهػػػػػا أعيػػػػػاف وعيػػػػػوف 
،تعتمػػػػػػد عمػػػػػػى  فػػػػػػي كػػػػػػؿ مكػػػػػػاف وحكػػػػػػاـ وخػػػػػػداـ وسػػػػػػادة وعبيػػػػػػد ودواب.والػػػػػػدوؿ المتقدمػػػػػػة اليـو
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ر،وتجذب بواسػػػػػػػػػػػػػػػػػطة .وتغري،وتفتف،وتؤثةػػػػػػػػػػػػػػػػػوة العمـ،والماؿ،والتكنولوجيا،والسمطة،والسػػػػػػػػػػػػػػػػػ ح
اؿ،والقػػػػػػػػػػدوة،والنموذج،وا مر ألف تكػػػػػػػػػػوف هػػػػػػػػػي المث سػػػػػػػػػػي الساحر.وتسػػػػػػػػػعىالتنػػػػػػػػػويـ المغناطي

الناهي،والقائػػػػػػػػد األعمػػػػػػػػى المػػػػػػػػتحكـ فػػػػػػػػي سػػػػػػػػيرورة وصػػػػػػػػيرورة األفػػػػػػػػراد والمجتمعػػػػػػػػات والػػػػػػػػدوؿ 
والتػػػػػاريح والحضػػػػػارة.وهذ  الػػػػػدوؿ المتقدمػػػػػة لهػػػػػا تػػػػػاثير ةػػػػػوي فػػػػػي التعمػػػػػيـ والثقافػػػػػة واالةتصػػػػػاد 

إف ا ةيـ،وأخ ةهػػػػػػػا والسياسػػػػػػػة.وهي ربػػػػػػػة العولمػػػػػػػة التػػػػػػػي ربتهػػػػػػػا عمػػػػػػػى ةيمهػػػػػػػا إف كانػػػػػػػت لهػػػػػػػ
والعولمػػػػػػة واةػػػػػػع محتػػػػػػـو ينبغػػػػػػي التكيػػػػػػؼ معػػػػػػه ودينهػػػػػػا إف كػػػػػػاف لهػػػػػػا ديف.كانػػػػػػت لهػػػػػػا أخ ؽ،

 ومواكبته،وال ينبغي االنخداع به أو محاربته.
مػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػذكير بمفهػػػػػػػػػـو العولمػػػػػػػػػة حتػػػػػػػػػى ال نحسػػػػػػػػػف الظػػػػػػػػػف بهػػػػػػػػػا ونحسػػػػػػػػػب أنهػػػػػػػػػا  والبػػػػػػػػػاس

الغربيرررررة الكبرررررر  الاررررري " أكثرررررر الاحديررررردات لمفيررررروم العولمرررررة أن الرأسرررررمالية العالميػػػػػة.و
نجماررررررا وارنسرررررا وكنررررردا يرررررات الماحررررردة واليابررررران وأيماقررررري رؤسررررراؤىا مرررررن الوا لمانيرررررا وار

دارة اقاقرررراد العررررالمصادطط بقيررررادة رة ارررري السنةصويوقررررف لقرررراؤىم بمجمررررس إيطاليررررا مرررروار 
وهػػػػذ  الػػػػدوؿ الكبػػػػرى مخيفػػػػػة  (1) عمررررل  العرررررالم." لمييمنررررة  الوايررررات الماحرررردة ا مريكيرررررة

ومقمقػػػػة ألنهػػػػا ديناصػػػػورات ال تػػػػرحـ فػػػػي عػػػػالـ األةػػػػزاـ،وال بػػػػد مػػػػف ه كهػػػػا أو هػػػػ ؾ األةػػػػزاـ 
وال سػػػػػػبيؿ لمتعػػػػػػايش بينهمػػػػػػا مادامػػػػػػت هػػػػػػذ  الػػػػػػدوؿ تفكػػػػػػر بعقميػػػػػػة الديناصػػػػػػور.وهي معروفػػػػػػة 
بطبعهػػػػػػػػا المػػػػػػػػافيوي وبنػػػػػػػػػػزعتها االسػػػػػػػػتعمارية التوسػػػػػػػػعية فػػػػػػػػي العػػػػػػػػالـ وفػػػػػػػػي الكوف،وممارسػػػػػػػػة 

لغػػػػػػػزو بمفهومػػػػػػػه الواسػػػػػػػع،والجمع بػػػػػػػيف غػػػػػػػزو األرض،وغػػػػػػػزو الفضػػػػػػػا .هذا مػػػػػػػف جهػػػػػػػة،ومف ا
جهػػػػة ثانيػػػػة إف هػػػػذ  الػػػػدوؿ التػػػػي تسػػػػعى لمهيمنػػػػة عمػػػػى العػػػػالـ عنصػػػػرية ورأسػػػػمالية ابتزازيػػػػة 
تمػػػػػػػػػتص االةتصػػػػػػػػػاد وتمػػػػػػػػػتص الػػػػػػػػػدما ،وال تػػػػػػػػػؤمف سػػػػػػػػػوى بمنطػػػػػػػػػؽ القػػػػػػػػػوة الػػػػػػػػػذي ال يػػػػػػػػػرحـ 

نس كػػػػػػػػؿ شي ،وحصػػػػػػػػد الضػػػػػػػػعيؼ والمحتػػػػػػػػاج،وهي بالوعػػػػػػػػات المتصػػػػػػػػاص كػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػي ،وك
كػػػػػؿ شػػػػػي  ونسػػػػػؼ كػػػػػؿ شػػػػػي .ومف جهػػػػػة ثالثػػػػػة،ال يخفػػػػػى موةػػػػػؼ هػػػػػذ  الػػػػػدوؿ مػػػػػف العػػػػػالـ 
العربي،والعػػػػػالـ اإلسػػػػػ مي.وهي تتعامػػػػػؿ مػػػػػع هػػػػػذا العػػػػػالـ الػػػػػذي تريػػػػػد الهيمنػػػػػة عميػػػػػه أيضػػػػػا 

 بازدواجية صريحة تشبه إلى حد كبير ةصة األسد والثيراف الث ثة في كميمة ودمنة.
 

هذ  هي العولمة.ورغـ خطورتها عمى العرب وعمى كؿ الضعفا  باعتبارها استعمارا وحشيا 
جديدا جمي ،فإف مواجهة تيار العولمة الجارؼ يعني عدـ االنخداع واالفتتاف بها وبماكياجها 

                                                 

  91ص  9777،املركز العاملي للكتاب اإلسالمي،الكويت ن،العولمة تعيد صياغة العالممصطفى حممد الطحا  (1)
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في صورتها التي تريد أف تخدع بها اإلنسانية.وأشبهها بمشهد رأيته في شبابي في أحد األف ـ 
ية،تدور أحداثه حوؿ فتاة جميمة،ساحرة،فاتنة،ممتمئة، فياضة،لعوب، تستهوي الهند

الشباب،فيمهثوف ورا ها مثؿ الك ب.وهي تتهرب وتتمنع لتستدرجهـ إلى الغرفة،أو إلى 
( كبرى cobraالخموة.وفي التطويؽ،يصبر المجاز حقيقة،وتتحوؿ الفتاة إلى أفعى كوبرا )

صر  بقوة وعنؼ،وتكسر ضموعه،وتفّتت تمتؼ حوؿ الضحية وتضغط عميه،وتع
عظامه،وتخنقه حتى الموت،ثـ تتركه جثة هامدة         في الفراش.ثـ تقـو وتعود سيرتها 
األولى وترتدي زينتها وتمبس مفاتنها لتعود مف جديد في مشهد مماثؿ مع ضحية 

فوؽ  رآها -ربما كاف جزائريا  –أخرى.وهكذا دواليؾ،حتى اكتشؼ أمرها شاب ذكي فطف 
السرير فتاة،ولكنه رآها في مرآة الخزانة عمى حقيقتها أفعى تتموى فوؽ السرير.ولما أدركت أنه 
ةد عرؼ الحقيقة،وفر منها،تبعته مسرعةوهي أفعى مف أجؿ أف يموت السر معه.ونشات بيف 
األفعى والشاب معركة طاحنة انتهت بموت األفعى.         هؿ أخطات ؟ أليست هذ  هي 

 ؟ العولمة 
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 المعولـ العالمي الرةـ

الهيمنة،واالبتزاز،والضغط،واالمتصاص،والتحكّ  ة،والصدارة،والتمّيز،والشهرة.التفّوؽ،والنجومي 1
 ـ.

المنافسة الشريفة اإليجابية التي تجمب النجاح  2
 الفعمي واالحتراـ العاـ المتبادؿ بيف الجميع.

 واستعمارهـ.تطويؽ الضعفا  واستغ لهـ 

العالمي هو ما استقر في الثقافة العالمية العامة  3
مف إنجازات عظيمة أو انتصارات نافعة 

 ومشرفة لصالر الوطف والعالـ

ربما يصبر المعولـ عالميا بالفوة العسكرية 
والقوة االةتصادية،مثؿ عولمة الدوالر واألورو 

 المهيمناف عمى سوؽ العممة في العالـ.
يحظى باالحتراـ واإلعجاب العالمي  4

والتقدير،وليس في مشاريعه السعي لمهيمنة 
 عمى احد.وهو إنساني وأخ ةي وةانوني دائما.

المعولـ مقمؽ ومخيؼ،ينتهج اسموب القوة 
والظمـ واالضطهاد والمكر والغش واالحتياؿ 
واألنانية والمصمحة الخاصةنوال يحظى 

 عؿ.باالحتراـ والحب والقبوؿ،ألنه شّرير بالف
المغة العربية لغة عالمية بجدارة واستحقاؽ،رغـ  5

ما تعّرضت وتتعّرض له مف ظمـ واضطهاد 
 وتهميش.

الفرنسية واإلنجميزية لغتاف معولمتاف 
مفروضتاف عمى العالـ بقوة الس ح 
ف كانتا لغتيف عالميتيف بالفعؿ  والماؿ.فهما وا 
فيهما الكثير مف العموـ واالداب والثقافة،إال 

ا مدعمتاف بالنزعة االستعمارية التوسعية انهم
 التي تستعمؿ ةوة الس ح والماؿ.

اإلس ـ ديف عالمي،ألنه ينتشربالدوة  6
واإلةناع،وليس بالقوة واإلكرا ،ويحافظ عمى 
الثقافات والمغات وخصوصية الشعوب والقبائؿ 

 وهويتها.

إبميس معولـ،ألنه مشهور عمميا باعتبار  خطرا 
 نساف،في كؿ مكاف وكؿ زماف.دائما يهدد اإل

العالمية نتاج المنافسة الشريفة والعمؿ الصالر  7
 والطموح المشروع.

العولمة نتاج الحرب والصراع والوحشية والنانية 
 المقيتة.

 
بادة،فهناؾ مف يراها نعيما وسعادة،وال فائدة مف  ذا كاف هناؾ مف يرى العولمة جحيما وا  وا 

ا نعاقد أن اليجوم عمل العولمة أو  مقاطعتها.ونحف أيضا "الهجـو عميها          أو 
الدعوة إلل مقاطعايا ذو اائدة اذكر.افي العولمة اقاقاد قويصوسياسات محكمةصوقوة 
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اي اااقاات  عسكرية مدمرةصوأنظمة لممعمومات ماقدمةصوأجيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزة
ك  وألؼ  (2)"بااحاجاجات والراضصوالعواطفصوالشاائم ؟.ماطورة.ايل نواجو كل ذلك 

ك ،وال حتى بالقتاؿ،ألف ذلؾ يؤدي إلى تبرير التدخؿ،وتقرير الهزائـ.الحؿ الوحيد هو في 
التفريؽ بيف الحقيقة والمجاز،والوعي بالحاضر والمستقبؿ.والحذر مف الوةوع في االستدراج 

مة مهما كانت جميمة ومتمكنة فإنه ينبغي التعامؿ واالنجراؼ في مخططات العولمة.ألف العول
معها بحذر،فهي كالنار أو كالكهربا  يكوناف لمنفع كما ةد يكوناف لمضرر.فينبغي دائما 

 التعامؿ معها بحذر.
 

وال يمكف هذا الموةؼ الثابت سوى بتفعيؿ التعميـ وعولمته،عولمة تعميـ لغتنا وثقافتنا وتاريخنا 
ية أن اداار بين عولمة الاعميم واعميم العولمة.واي ادايار أي منيما اعمل الثقااة العرب "

يمكن أن اثار أسئمة لماذا وعمل أي أساس ام ىذا اادايار.ولعمي ا أبالغ إذا قمت أن 
اوجينا نحو اعميم العولمة ىو درب بديل لمدرب ا قوب وىو عولمة الاعميم. ننا ا 

.انحن اي الوقت ذااو نأدذ بالمناىج الاربوية نساطيع أن ننكر ما اي أاكار العولمة
الحديثة اي الاربيةصونطبق النظريات الجديدة عمل ساحاياصونسافيد بالنااج الاربوي 
والمحقمة النيائية ليذه الجيود العممية الاربوية عمل ا قعدة العالمية.وا زلنا نعاد 

يب الاربوية العالمية الاي اطالب بالرياضيات الحديثة واكنولوجيا الاعميم وغيرىا من ا سال
بيا العولمة واناشد المجامع الدولي اربويا بان يكون كيانا واحداصاي منظومة ا جيالصحيال 
ماطمبات القرن الجديد من ا لفية الثالثة.ويارك لكل ارد حرية اإلبداع والاأقيل ليوياو 

محافظة عمى الوجود.إف انتشار هذا هو الحؿ وال حؿ سوا  مف اجؿ البقا  وال  (3) "القومية.
التعميـ النوعي هو الذي يصنع العبقرية والتميز والقوة،ويسمر بالمشاركة والمنافسة 
والمناةشة.والتهاوف في تعميـ المغة العربية وعولمتها تعميما واستعماال أماـ الزحؼ المغوي 

ثقافية ويجعمنا نفقد األجنبي الذي ال يتوةؼ،وأماـ الغزو الثقافي الدائـ،يغير م محنا ال
مقوماتنا وهويتنا،ويتركنا في األخير عربا ال نعرؼ العربية،ومسمميف ال نعرؼ اإلس ـ،ودائما 

 في المؤخرة.
                                                 

  68املرجع السابق،ص   (2)
 88ص  8006،دار الكتاب احلديث،القاهرة،مصر العولمة والتربيةأمحد عبد اهلل العلى،   (3)
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 .العولمة واكنولوجيا الاعميم:2

التعميميػػػة أو الديػػػداكتيؾ تعنػػػي عمػػػـ التعمػػػيـ،أو تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ،أو تقنيػػػات التعمػػػيـ.إذ أصػػػبر 
التعمػػػػيـ اليػػػػـو ميكانيكيػػػػا يتحػػػػرؾ آليػػػػا مثػػػػؿ السػػػػيارة الجيػػػػدة الصػػػػنع،المحكمة الصػػػػيانة،المراةبة 

دة تقنيػػا،المزودة بػػالوةود وةطػػع الغيػػار كممػػا اسػػتمـز األمػػر.فميس هنػػاؾ سػػيارة رديئػػة وسػػيارة جيػػ
عمػى اإلط ؽ.بػػؿ هنػاؾ سػػائؽ جيػػد وسػائؽ ردي :سػػائؽ جيػػد يفهػـ سػػيارته،وبعتني بهػػا،ويحس 
بها،ويعرؼ ما فيها،ومػاذا ينقصػها،ويداـو عمػى صػيانتها وتنظيفها.وسػائؽ ردي  ال يعػرؼ مػف 
سػػيارته سػػوى المقود،والفرامؿ،والدواسػػات،وال يصػػمحها إال عنػػدما تتعطػػؿ وال يعػػرؼ مػػا أصػػابها 

ة والتحديػد،حيف يقتمهػا العطػش إلػى المػا ،أو الزيػت،أو الوةػود،أو تتعطػؿ إحػدى عمى وجػه الدةػ
أجهزتها.وكػػػػذلؾ الشػػػػاف فػػػػي التعميـ:التمميػػػػذ أو الطالػػػػب كالسػػػػيارة،والمعمـ أو األسػػػػتاذ كالسػػػػائؽ 
تماما.وةػػػد رأينػػػا سػػػيارات كثيػػػرة تنفصػػػؿ إحػػػدى عج تهػػػا أو تحتػػػرؽ أثنػػػا  السػػػير،أو تقػػػع فػػػي 

هػػا وحيػاة مػػف فيهػػا وحيػػاة مػػف لػيس فيهػػا.           لػػيس هنػػاؾ عمػػى حػوادث مؤلمػػة تنهػػي حيات
نمػػػػا هنػػػػاؾ  اإلطػػػػ ؽ فػػػػي أدبيػػػػات التعميميػػػػة الحديثػػػػة مصػػػػطمر تمميػػػػذ جيػػػػد أو تمميػػػػذ ردي .وا 
مصػػػطمر معمػػػـ جيػػػد يصػػػنع الت ميػػػذ الجيػػػديف،أو معمػػػـ ردي  يصػػػنع ت ميػػػذ كسػػػالى وضػػػعفا  

ـ   ـُ الجيػػػػػُد النظػػػػػا التعميمػػػػػيي الجيػػػػػد  الػػػػػذي يمتػػػػػاز بالديناميكيػػػػػة وفقػػػػػرا  ومتسربيف،ويصػػػػػنع المعمػػػػػ
ـ  الػذي تسػعى التعميميػة  ـ  التعميميي الردي   الروتينيي العقي ـُ الرديُ  النظا والفعالية.ويصنع المعم
إلػػػى إصػػػ حه كمػػػا يسػػػعى السػػػائؽ الجيػػػد الػػػذي يعػػػرؼ التكنولوجيػػػا والميكانيػػػؾ  إلػػػى إصػػػ ح 

حيائهػػا بعػػد موتهػػا. وا لحقيقػػة،ليس لهػػذا النػػوع الػػردي         مػػف التعمػػيـ السػػيارات المعطمػػة وا 
نظػػاـ،وليس نظامػػا سػػوى فػػي البمػػداف المتخمفػػة التػػي تتقػػدـ دائمػػا إلػػى الخمػػؼ،وهي تحسػػب أنهػػا 
تتقػػدـ إلػػى األمػػاـ وتظػػف أنهػػا تحسػػف صػػنعا،أو فػػي القػػوى االسػػتعمارية التػػي تسػػعى إلػػى تقسػػيط 

سػاط المسػتعُمريف.وهذا بعػض مػا فعمتػه  التعميـ وتبسيطه وحتى منعه وتحريمه وتجريمػه فػي أو
 فينا فرنسا،مما ليس ينسى.                                                         
وعنػػػدما نتحػػػدث عػػػف تكنولوجيػػػا تعميميػػػة المغػػػة العربية،فهػػػذا يعنػػػي  تكنولوجيػػػا تعميميػػػة المغػػػات 

ة فػي العػالـ فػي مجػاؿ التعميميػات بصفة عامة.والبد مف االستفادة مف التجارب الناجحة والرائػد
كافة.والبػػد أف نحػػرص عمػػى أف يكػػوف مسػػتوانا التعميمػػي مطابقػػا لممسػػتوى العالمي.وهػػذا ببػػػذؿ 
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الجهػػػود وتػػػوفير الشػػػروط ال زمػػػة لبمػػػوغ هػػػذا المسػػػتوى الػػػذي هػػػو مسػػػتوى صػػػعب ولكنػػػه غيػػػر 
داؼ التػي مستحيؿ،بؿ هو ممكف جدا،ومطموب بإلحاح.والبد كذلؾ أف نضع نصب أعيننا األه

نصػػػػػػػبو إليهػػػػػػػا مػػػػػػػػف ورا  تعميميػػػػػػػة المغػػػػػػػة العربية،والوسػػػػػػػػائؿ الضػػػػػػػرورية ال زمػػػػػػػة لتحقيقهػػػػػػػػا.             
وينبغػػي دراسػػة هػػذ  القضػػية عمػػى مسػػتوييف ىاألوؿ:المسػػتوى التنظيػػري أو التشػػريعي          

لمػػػػوارد المتعمػػػػؽ بالتصػػػػورات والمفػػػػاهيـ والمشػػػػاريع والقػػػػوانيف واألنظمػػػػة والبػػػػرامج والتخطػػػػيط وا
المادية والبشرية.ويتمثؿ هذا المستوى عندنا رسميا فيما يسمى بالمنظومػة التربويػة التػي تهػيمف 
عميهػػا اإلدارة أو الوصػػاية، أو الػػوزارة أو الحكومػػة أو الدولػػة ػ عنػػدنا هػػذ  المصػػطمحات ذات 

يػػػداف معنػػػى واحدػػػػ التػػػي هػػػي الػػػرأس المػػػدبر والمقرر.ىالثاني:المسػػػتوى التطبيقػػػي المتعمػػػؽ بالم
العممي اإلجرائي التنفيذي وما هو كائف فيه بالقوة أو بالفعؿ وما ينبغػي أف يكػوف فيػه بػالقوة أو 
بالفعػؿ.أي الموةػؼ التعميمػي بكػؿ مكوناتػه وتفاصػيمه ومجرياته.والمسػؤوؿ األوؿ والمباشػر عػف 

شػػرؼ عمػػى تعميميػػة المغػػة العربيػػة وغيرهػػا مػػف المغػػات والمػػواد هػػو وزارة التربيػػة الوطنيػػة التػػي ت
التعمػػػيـ فػػػي أطػػػوار  الث ثة:االبتػػػدائي والمتوسػػػط والثانوي.وكػػػذلؾ وزارة التعمػػػيـ العػػػالي والبحػػػث 
العممي التي تسمر بالتخصص في المغة العربية وآدابها وبعض المغػات العالميػة األخػرى عبػر 

      أةسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ومعاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد خاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ا داب والمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات.                                
                                                
ينبغي فحص هذيف المستوييف ووضعهما تحت المجهر لدراستهما دراسة ميكانيكية موضوعية 
ال غش فيها وال تدليس وال ديماغوجية متعنتة تحاوؿ تغطية الشمس بالغرباؿ والتنصؿ مف 

تعتمد عمى المغالطات وةمب  المسؤوليات والتبعات وب  مناةشة بيزنطية عقيمة
الحقائؽ.وهذا،لتكوف كؿ الطاةات واإلمكانيات موّجهة بالفعؿ لخدمة المعمـ والمتعمـ والمغة 

العربية المراد تعميمها وتعميـ استعمالها.وال نكوف مف الذيف يقولوف ما ال يفعموف.            
        

متاتيػػػػػة مػػػػػف المسػػػػػتوى األوؿ الػػػػػذي ال وغالبػػػػػا مػػػػػا يكػػػػػوف الػػػػػنقص والخمػػػػػؿ والعراةيػػػػػؿ والعوائػػػػػؽ 
يحسػػػػػػف التػػػػػػدبير وليسػػػػػػت لػػػػػػه الكفػػػػػػا ة ال زمػػػػػػة لمتسػػػػػػيير،فيخمؽ المشػػػػػػاكؿ لممسػػػػػػتوى الثػػػػػػاني 
ويضػػػػػػػيؽ عميػػػػػػػه تضػػػػػػػييقا إلػػػػػػػى حػػػػػػػد االختناؽ.فتنشػػػػػػػا األزمة،ويتولػػػػػػػد الصػػػػػػػراع،بيف المسػػػػػػػتوى 
ضػػػػػػػرابات وحتػػػػػػػى  األوؿ والثػػػػػػػاني.ويتجّمى هػػػػػػػذا الصػػػػػػػراع القاتػػػػػػػؿ فػػػػػػػي شػػػػػػػكؿ اضػػػػػػػطرابات أوا 
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ات تكػػػػػػوف نتائجهػػػػػػا وخيمػػػػػػة عمػػػػػػى العمميػػػػػػة التعميميػػػػػػة التعمميػػػػػػة.إذا لػػػػػػـ يكػػػػػػف التعمػػػػػػيـ محاكمػػػػػػ
ةائمػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى التواصػػػػػػػػػػؿ واالنسػػػػػػػػػػجاـ والتنسػػػػػػػػػػيؽ بػػػػػػػػػػيف المسػػػػػػػػػػتوييف األوؿ والثاني،وداخػػػػػػػػػػؿ 
المسػػػػػػػػتوى الواحػػػػػػػػد نفسػػػػػػػػه،وعمى العالـ،ويجمػػػػػػػػب النجػػػػػػػػاح ويصػػػػػػػػنع الفرحػػػػػػػػة والسػػػػػػػػعادة،ويرفع 

هػػػػػػػػػػدار الطاةػػػػػػػػػػات.           الػػػػػػػػػػرأس فإنػػػػػػػػػػه يصػػػػػػػػػػبر سػػػػػػػػػػجنا لمعػػػػػػػػػػذاب النفسػػػػػػػػػػي ومزرعػػػػػػػػػػ ة لمخيبػػػػػػػػػػة وا 
التعميميػػػػػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػػػػػي تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػا التعميـ،كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ                                             

شػػػػػػػػي  فيهػػػػػػػػا محسػػػػػػػػوب بدةػػػػػػػػة،وال مجػػػػػػػػاؿ فيهػػػػػػػػا لمػػػػػػػػنقص والزيادة،وتضػػػػػػػػييع الوةػػػػػػػػت والمػػػػػػػػاؿ 
كػػػػػػؿ والجهد.والبػػػػػػد مػػػػػػف العػػػػػػودة إلػػػػػػى تاسػػػػػػيس المعاهػػػػػػد التكنولوجيػػػػػػة لمتربيػػػػػػة والتعمػػػػػػيـ حيػػػػػػث 

شػػػػػػي  فيهػػػػػػا تقنػػػػػػي وبيػػػػػػداغوجي،ةائـ عمػػػػػػى التواصػػػػػػؿ التعميمػػػػػػي المتواصػػػػػػؿ لتقػػػػػػديـ المعرفػػػػػػة 
ونقػػػػػػػؿ الخبػػػػػػػرة واكتسػػػػػػػاب التجربػػػػػػػة التػػػػػػػي تصػػػػػػػنع الخبػػػػػػػرا  والبيػػػػػػػداغوجييف الفعمييف.وتضػػػػػػػمف 

النجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح الفعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المتعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف.                                                   
          

العولمة واكتسبت ةوتها سوى بتفعيؿ التعميـ في مدارسها ومعاهدها وما نشات 
وجامعاتها،وجعمت منه تعميما حيويا راةيا يتماشى مع الحضارة والتكنولوجيا ويصب في سوؽ 

ويؤكد كثير من الباحثين عمل أن العمؿ،وليس يصب في مفرغة البطالة ووادي التسرب "
كثر قدرة يقومون بالاعممصويحققون الفيم باعاباره اغمب الدراسات ادل عمل أن الاالميذ ا  

نايجة لحل مشكمة.بينما الاالميذ ا قل نضجا ياناولون الاعمم باعاباره قياما بميام 
رايبةصوانفيذا لعدد من الرواينيات ااوجب ا داء.ومن المثير لالىامام احص مد  اشجيع 

و ليم عمل الاركيز عمييا المنيج المدرسي عمل مواجية مشكالت الاعممصومد  اشجيع
كأنشطة يكون الاعمم والمعراة حقيمة جانبية ليا.وىذا النوع من الاعمم معروف بالاعمم عن 

ال كراسة،وال دراسة،إنما هي أنشطة تربوية تؤدي إلى حؿ مشكمة  (4) "طريق حل المشكمة.
لى التعمـ السريع.أي بمؿ  الفراغ بما يناسب.والتعمـ عف طريؽ حؿ المشكمة يقتضي  التعمـ،وا 

االعتراؼ بالمشكمة ومحاصرتها.وليس تضخيمها والياس مف حمها أو إخفا ها وعدـ 
  االعتراؼ بها.
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 .المغة العربية اي البمدان العربية واإلسالمية:3
فػػػي غيػػػاب الوحػػػدة العربيػػػة واإلسػػػ مية وهيمنػػػة النظػػػاـ العػػػالمي الجديػػػد بوجوهػػػه االسػػػتعمارية 

سػػاعة واتسػػاع انقطػػاع االتصػػاؿ والتنسػػيؽ بػػيف هػػذ  الػػدوؿ فػػي المختمفػػة،يمكف تصػػور مػػدى ش
مجػػاؿ تعميميػػة المغػػػة العربيػػة والنهػػوض بها.بػػػؿ ربمػػا صػػػارت المغػػة العربيػػة تعػػػاني فػػي بعػػػض 
البمػػػداف العربيػػػة مػػػا ال تعانيػػػه مػػػف ظػػػروؼ فػػػي بمػػػداف عربيػػػة أخػػػرى أو حتػػػى فػػػي البمػػػداف غيػػػر 

يػػػػة المغػػػػة العربيػػػػة يتفػػػػاوت مػػػػف بمػػػػد إلػػػػى العربية.ولهػػػػذا فػػػػإف المسػػػػتوى العػػػػاـ لمخرجػػػػات تعميم
آخػػر،ومف نظػػاـ           إلػػى آخػػر،ومف ظػػرؼ إلػػى آخػػر خاصػػة إذا كانػػت اإلدارة الوصػػية 
عمػػػى اسػػػتعماؿ المغػػػة العربيػػػة وتوظيفهػػػا تعميمػػػا أو تعريبػػػا تضػػػخـ النتػػػائج وتممعهػػػا،وتكر  النقػػػد 

تقصػػير.وهذا مػػا أحػػس بػػه  والمناةشػػة،وتحب المػػدح والتصػػفيؽ والمداهنػػة،وال تعتػػرؼ بالخطػػإ وال
احد النقاد المعاصريف عندما عبر عف الضعؼ العاـ في المغة العربية لػدى طػ ب الجامعػات 

صصصوبعررد قضرراء سررنوات ارري الدراسررة اابادائيررة والثانويررة  فػػي جميػػع البمػػداف العربيػػة فقػػاؿ:"
ين مررن والجامعيررة يدرررج أكثررر الطمبررة غيررر قررادرين عمررل القررراءة قررراءة قررحيحةصوا مامكنرر

الكاابررة كاابررة قررحيحةصوا اعابررار لققمية.سرريقول بعررض المعممررين أن طمبارري ا يشررمميم 
 (5)" اعميمك الجارفصاإنيم أاقنوا العربية قراءة وكاابة اي زمرن ققرير واري يسرر وسريولة.

وفع  هذا ما يحدث وما يقاؿ.وةد جربنػا  وعايشػنا .وكثير مػف النػاس ال يحبػوف الصػدؽ وةػوؿ 
 الحؽ ولو كاف مّرا.    

 
قررد ينطمرري ىررذا القررول عمررل بعررض النرراسصولكن لررن ينطمرري عمرري وعمررل ويسػػتطرد ةػػائ :" 

إلينرا  زمالئي اي الدائرة العربية اي الجامعة ا مريكيرةصحيث نعطري الطرالب العررب القرادمين
مررن مدامررف ا قطررار العربيررة اماحانررا بسرريطا جرردا يانرراول كاابررة مقررال ارري دمسررين سررطرا     

ررع لرردينا مررن  ارري موضرروع عامصواحميررل جممررة أو بيررت شررعر احمرريال قرررايا ونحويا.وقررد اجم 
المعمومات عرن مسراو  المغرة العربيرة اري كرل قطرر عربيصمرا لرو قمنرا بنشررىا عمرل النراس 

نني مسرراعد أن أقولصومسرراعد أن أاحمررل مسررؤولية مررا أقولررو أن الررذين لقررالوا كرراذبونصصصولك
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يقرأون قراءة قحيحة طبيعية سيالة مرن دون ارردد وا عنراء الافكيرصوالرذين يكابرون كاابرة 
عربية سميمة ا يجد اييا الناقد مجاا لمنقدصبعد دراسة ثانوية أو جامعيةصىم قمة قميمة جردا 

ولػـ أتػردد لحظػة فػي المصػادةة عمػى هػذا الػرأي   (6)العررب." بالنسبة إلل مجمروع الماعممرين 
  وضـ صوتي إليه.

 
وهػػػػذا الوضػػػػع ال يتحمػػػػؿ مسػػػػؤوليته التعميميػػػػوف وحػػػػدهـ،ألف المسػػػػؤولية مشػػػػتركة بػػػػيف أطػػػػراؼ 

إذا احدثنا عرن المغرة العربيرة باعابارىرا لغرة متعددة.يقوؿ الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري:"
الدولررة ىرري الارري ااحمررل مسررؤولية النيرروض بيا.وىنرراصيمكن أن ناحرردث وطنيررة رسررميةصاإن 

عن مسؤولية الدولة اي عدم النيوض بيرذه المغرةصوعن الميروزات الاري مارسرايا ضرد ىرذه 
المغة.وباإلضررررااة إلررررل الدولررررةصىناك الندبررررةصوىناك المجامع.اجميررررع ىررررذه ا طررررراف ليررررا 

لة دورا أساسياصحيث ا ااوار الشعوب مسؤولية.ولكن اي المجامعات الاي ااحمل اييا الدو 
عمررل الوسررائل الكاايررة لماعبيررر عررن اداياراايرراصاكون مسررؤولية الدولررة ثاباررة.افي المشررروع 
المغوي والثقااي المغربيصسرواء اري إطرار المرجعيرة القانونيرة المامثمرة اري الدسراورصأو اري 

ميثرراق الاربيررة أو الاكرروين إطررار المرجعيررات السياسررية أو الثقاايررة أو الرمزيررة المامثمررة ارري 
ومواثيق أدر صكانت ىناك ادايارات.لكن القسط الماعمق بالمغرة العربيرة اري ىرذه اادايرارات 
لم يمارس.ارسرمية المغرة اري الدسراور لرم ااررجم عمرل أرض الواقع.ىرذه الرسرمية المرابطرة 

والنػػػػػػاس عمػػػػػػػى ديػػػػػػػف  (7) "بحقرررررروق المغرررررررة الرسرررررررمية وبحرررررررق المرررررررواطن اييررررررا.
طينهـ،ورؤسائهـ،ومسؤوليهـ،وأغنيائهـ،ومسػػػػتثمريهـ،ومقاوليهـ،ونخبتهـ مموكهـ،وس 

ذا كػػػاف هػػػؤال  يقػػػدموف لمنػػػاس أسػػػوأ األمثمػػػة باسػػػتعمالهـ لمعاميػػػة أو لمغػػػة  المثقفػػػة.وا 
األجنبية في المواةؼ الرسمية ويزهدوف في المغػة العربيػة الفصػحى التػي ال يتقنونهػا 

فكيرهـ،فإف النػاس تبػع لهـ،وشػيه بهػـ أو ال يرغبوف في وضعها عمى ألسنتهـ وفي ت
  في كؿ ذلؾ.
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ووجرود  فع  ةد يتمنى بعض أبنا  المغة العربية لو فقدت هذ  الحقوؽ التػي تتمتػع بهػا رسػميا.
العربيررررة ارررري الدسرررراور مررررزعج بالنسرررربة لمررررا يمارس.اررررإذا كانررررت الدولررررة نفسرررريا ادرررررق 

يررررا واربويررررا بالنسرررربة الدساورصكأسررررمل قررررانون ارررري البالدصاررررإن ذلررررك يطرررررح إشرررركاا ثقاا
لممجامعصيعامررق بالاربيررة عمررل احارررام القررانون وسرريادة ثقااررة القانون.وىنرراك ميرروزات أدررر  

انضرراات إلررل ذه الدروقصمنيررا الميررز الررذي ابمررور ارري حرمرران المغررة العربيررة مررن مؤسسررة   
ارري المسرراو  المطموبصكرران قررد قرردر قررانون قبررل أزيررد مررن سررناين بإنشررائياصوياعمق ا مررر 

اديمية محمد السادس لمغة العربية.ىناك أيضا الحق اي اطوير المغرة العربيرة والنيروض بأك
بيررا ارري الاعميم.وىنرراك جوانررب أدررر  ماعمقررة برراإلدارة واااقررال اجعررل المغررة العربيررة اعرراني   

وهػػذ  الحالػػة فػػي أغمػػب البمػػداف العربيػػة التػػي تتمتػػع فيهػػا المغػػة  (8)مررن ظررروف غيررر ائقررة."
عمػػػى الػػورؽ فقط.وتبقػػػى القػػػوانيف التػػػي تصػػدر لصػػػالحها بػػػ  تنفيذ،والمؤسسػػػات  العربيػػة بحقهػػػا

الرسمية كالمجامع والمجالس العميا مجرد أشكاؿ ةائمػة  مبنيػة عمػى السػكوف ال حركػة فيهػا وال 
 نشاط سوى في مواعيد متباعدة جدا ال صدى لها وال أثر.

 
لعربيػػػة والنهػػػوض بهػػػا يضػػػر المغػػػة إف تخمػػػي الدولػػػة عػػػف مسػػػؤوليتها الفعميػػػة فػػػي خدمػػػة المغػػػة ا

العربيػػة ومعمميهػػا ومتعمميها.وهػػذا الوضػػع ال يوجػػد سػػوى فػػي الػػدوؿ العربيػػة أو الػػدوؿ المتخمفػػة 
ذات التبعيػػػة األجنبيػػػة التػػػي ال تممػػػؾ اإلمكانيػػػات والوسػػػائؿ لخدمػػػة لغاتهػػػا القوميػػػةأو لػػػيس لهػػػا 

يػػػة.ومما يحػػػز فػػػي الصػػػدر أف اسػػػتعداد لخدمػػػة لغتهػػػا القوميػػػة ألنهػػػا تفضػػػؿ عميهػػػا المغػػػة األجنب
المغػػة العربيػػة تعػػد مػػف لغػػات دوؿ العػػالـ الثالػػث،أي الػػدوؿ الناميػػة والمتخمفػػة.يقوؿ نػػادر سػػراج 

لفاني موقفو لد  اطرقو  لسن العالم الثالثصإذ اعابرر أن وهو يتحدث عف أندري مػارتيني:" 
ارو العميرا بألسرن ذات الاعميم اي مرحماو اابادائية يجرب أن يرام بالمسران الروطنيصواي مرحم

قرردرات اواقررمية كبيررررة واسرريما إذا كانررت أدوات الاررردريس الوطنيررة غيررر ماوارةصواساشررريد 
بالوضررع الجزائررري لاأكيررد مقولاررو.والواقع ان القررائمين بسياسررة الاعريررب ارري الجزائررر بررذلوا 

لفرنسري مجيودات كبيرة لاجاوز مفاعيل ىذه الظاىرة المغوية الاري دمفايرا ااررة ااسراعمار ا
" احديدا.وا مر ينسحب كذلك عمل أوضاع أكثر من بمد عربي يجيد لاعريب الاعمريم العرالي.
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ذا كػػاف هػػذا حػػاؿ المغػػة العربيػػة فػػي أوطانهػػا وبػػيف أبنائهػػا،فكيؼ يكػػوف حالهػػا أمػػاـ الغػػزو  (9) وا 
وف الثقػػافي القػػوي وتحػػدي العولمػػة الجارفػػة التػػي ال يصػػمد أمامهػػا سػػوى األةويػػا  الػػذيف ال يعػػان

 مف فقداف المناعة المغوية والثقافية.
 

 .عولمة اعميمية المغة العربية بين الافعيل والاعطيل:4 
ديسمبر مف كؿ عاـ يومػا عالميػا لمغػة العربيػة عمػى  18ةررت اليونسكو مؤّخرا أف يكوف يـو  

غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس لغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يومهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
الفرنسية،اإلنجميزية،الروسية،الصينية،واإلسػػػػبانية.وهذا اإلعػػػػ ف لػػػػيس بالبسػػػػيط وال الهّيف،ألنػػػػه 

ميػػػة المغػػػة العربيػػػة ورتبتهػػػا السادسػػػة وهػػػو بمثابػػػة اعتػػػراؼ بعال يحمػػػؿ طعػػػـ االنتصػػػار،والحرية.
 لغة موّزعة في العالـ حاليا،في عصر العولمة. 6666عالميا التي تحتمها ضمف ما يقارب 

 
والصفة العالمية ألية لغة بقدر ما هي مفخرة ومدعاة ل عتزاز،فإنها كذلؾ دافػع ةػوي لحمايتهػا 

يػر أبنائهػا فػي العػالـ كمه.والمغػة العربيػة وتقديرها وخػدمتها وتعزيػز مكانتهػا عنػد أبنائهػا أّواًل، وغ
دولػػة عربية،وهػذا الحػػظ ربمػػا هػػو غيػػر متػاح لكثيػػر مػػف المغػػات العالميػػة  22هػي لغػػة ةوميػػة لػػػ 

دوؿ فػػػي أوسػػػع األحػػػواؿ.وينبغي عػػػدـ تجاهػػػؿ  16التػػػي تعتبػػػر لغػػػات ةوميػػػة لعػػػدد ال يتجػػػاوز 
ها ا خػػػػر بػػػػالبروز الصػػػػراع المغػػػػوي الػػػػذي يػػػػدفع بػػػػبعض المغػػػػات إلػػػػى الضمور،ويسػػػػمر لبعضػػػػ

والظهور،ويتخػػػػذ أشػػػػكاال متنوعػػػػة منهػػػػا الشػػػػكؿ الثقػػػػافي والشػػػػكؿ االةتصػػػػادي والشػػػػكؿ العممػػػػي 
والشػػكؿ اإلع مػػي والشػػكؿ التعميمػػي وحتػػى الشػػكؿ  العسػػكري.وةد تعرضػػت المغػػة العربيػػة لكػػؿ 
هذ  األشكاؿ،بؿ ةد تعرضت لمحػاوالت االغتيػاؿ كػـ مػف مػرة عػف طريػؽ االسػتعمار العسػكري 

ي تعّرضػػت لػػه كثيػػر مػػف البمػػداف العربيػػة خػػ ؿ القػػرف التاسػػع عشػػر.واليـو مػػا أجمػػؿ هػػذا الػػذ
الوضػػػػػع الػػػػػذي أصػػػػػبر فيػػػػػه العػػػػػالـ ةريػػػػػة واحدة،والبشػػػػػرية كمهػػػػػا أسػػػػػرة واحػػػػػدة،والبقا  والسػػػػػيادة 
والسعادة،كؿ ذلؾ يكوف لألةوى و لألصمر،هذا ما تقتضيه العولمة التي ترفػع شػعارات إنسػانية 

والتكنولوجيػا لتمػػديف اإلنسػاف وتحسػيف أوضػػاع اإلنسػانية،وهذا يعنػي أف المغػػات وتتوّسػؿ بػالعمـ 
المحمية الضعيفة ستهوي وتذوب وستموت مستقب  مع عولمػة تعميميػة المغػات وسػيتقّمص عػدد 

                                                 

 929ص  8005، دار الكتاب اجلديد،بريوت،لبنان،الطبعة األوىل حوار اللغات( 9)
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المغات في العالـ تدريجيا إلى النصؼ أو أةّؿ مف النصؼ خاصة إذا أهمػؿ أبنػا  هػذ  المغػات 
 حمايتها وخدمتها.

 
ئػػػػػا لمغػػػػػة العربيػػػػػة بيومهػػػػػا العالمي،ومزيػػػػػدا مػػػػػف الجهػػػػػد الترغيبػػػػػي  و التحبيبػػػػػي والتحفيػػػػػزي فهني

السػػتقطاب غيػػر ابنػػا  المغػػة العربيػػة نحوهػػا مػػف أجػػؿ تعّممهػػا واكتسػػابها ألنهػػا تفػػتر لهػػـ أبوابػػا 
وتتػػير لهػػـ فرصػػا وآفاةػػا لمتوظيػػؼ والعمػػؿ داخػػؿ الػػوطف العربػػي وخارجػػه.ونحف إذا نظرنػػا إلػػى 

ـ المغػػات األجنبيػػة مػػف العرب،وعػػدد مػػف يػػتعّمـ المغػػة العربيػػة مػػف األجانب،فػػإف عػػدد مػػف يػػتعمّ 
المفارةػػػػػة مذهمػػػػػة ال تسػػػػػمر بالمقارنػػػػػة،ألف الػػػػػدوؿ العربيػػػػػة ال تهػػػػػتـ بتعمػػػػػيـ المغػػػػػة العربيػػػػػة إال 
ألبنائهػػػا،وال تعطػػػي إال هامشػػػا ضػػػئي  و بسػػػيطا لتعمػػػيـ المغػػػة العربيػػػة لغيػػػر النػػػاطقيف بهػػػا مػػػف 

يػػزاؿ محتشػػما جدا،وهػػذا الوضػع ينبغػػي تغيير ،ألنػػه ال يسػػمر بتعزيػػز مكانػػة  األجانب،هامشػا مػػا
 المغة العربية عالميا.

 
إّف مسؤوليتنا اليـو كابنا  لمغة العربية،التي تـّ االعتراؼ لها بيومها العػالمي،تكمف فػي مسػاندة 

وتطػػوير  مشػروع  عولمػة تعميميػػة المغػة العربيػػة،ودعـ معمميهػا وتشػػجيعهـ عمػى رفػػع مسػتوياتهـ
مناهجهـ ووسائمهـ،سػوا  كػانوا فػي العػالـ العربػي،أو خػارج العػالـ العربي،وسػوا  كػانوا عربػا أو 
غير عرب،كما ينبغي عمى الحكومػات العربيػة تشػجيع األجانػب عمػى طمػب العمػـ والعمػؿ  فػي 

 البمداف العربية وتهيئة الشروط واألسباب المناسبة لذلؾ.
 

 داامة:
قت مع سفارة فرنسا أف وزارة التربية عندنا اتف (10)الوطنية اليـو ةرأت في جريدة الشروؽ 

رساؿ مجموعة مف أساتذة المغة الفرنسية في التعميـ االبتدائي مف عدة واليات بالجزائر عمى إ

                                                 

حتت  بند  2ص        2323العدد  8092نوفمرب  01هـ املوافق لـ 9214حمرم  90انظر8جريدة الشروق اليومي اإلثنني  (10)
  " ملحق. فرنسيون لتعليم أساتذة الجزائر اللغة الفرنسية "
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لتحسيف مستواهـ في المغة الفرنسية عمى إلى فرنسا خ ؿ عطمة الشتا  ليتمقوا هناؾ تكوينا 
 في نفسي بعد ةرا ة هذا الخبر: أيدي أساتذة فرنسييف.وةمت

.إنهـ سيذهبوف ليستفيدوا مف حماـ في المغة الفرنسية.والحماـ المغوي هو مف أسرع وأحسف 1
الطرؽ في اكتساب المغات األجنبية وهو الطريقة الوحيدة التي يكتسب بها الطفؿ المغة 

لغته ألنه مصدر  ا تعممو ياألـ.وابف المغة هو في الغالب أستاذ ومعمـ لألجانب إذا أرادوا أف 
 جنبية تؤخذ مف أبنائها ولو كانوا أطفاال..فالمغة األومرجع مف مراجعها مف مصادر المغة

 
جا ت مف السفارة  .وهذا شكؿ مف أشكاؿ عولمة تعميمية المغة الفرنسية،وال شؾ أف المبادرة2

والتكويف واإلةامة هي عمى ت مف وزارة التربية الوطنية،وحتى نفقات السفر الفرنسية،ولـ تا
ترحب بتاهيؿ ورفع مستوى معممي  عاتؽ دولة فرنسا إف صدؽ ظني.وال شؾ أف فرنسا

ف كانت لمجزائر مكانة ع الدوؿ وليس مف الجزائر وحدها وا  ساتذة المغة الفرنسية مف جميوأ
نسية مؤهميف لتصدير لغة فر  –شاؤوا أـ أبوا  –حتى يكونوا سفرا  لفرنسا خاصة عند فرنسا.

 مقبولة ال تحوؿ وال تزوؿ.
 
بنائها في جميع األةطار العربية ببعض ما تحظى به المغة .وهؿ تحظى المغة العربية مف أ3

نصارها في العالـ كمه ؟ وهؿ نسعى مثمهـ لتصديرها )مف أبنائها ومحبيها وأ الفرنسية مف
السؤاؿ ا ف وأف ال  وتصديرها إلى العالـ ؟ وأريد أف ال يطرح هذا داخؿ الوطف الصدارة(

 حتى نجد له يوما ما جوابا باإليجاب يثمج الصدر وي ُحمِّر الوجه. يجيب عنه أحد
 
التعاوف  في فرنسا في إطار اتفاةيات ثؿ مع نظيرتها.وهؿ تتعامؿ وزارة التربية الوطنية بالم4

وثانويات وحتى  باف يقرر تعميـ المغة العربية في ابتدائيات ومتوسطاتوالتبادؿ بيف الوزارتيف،
جامعات فرنسا لجميع الت ميذ والطمبة كما هو الشاف بالنسبة لمغة الفرنسية في مؤسساتنا 

؟ أـ ترى أف هذا الحؽ ح ؿ لمغة الفرنسية ألنها سافرة كمغة اجنبية إجبارية التعميمية كمها
طار يت ؟ وفي إى متحجبة وماكثة في البومسافرة،وحراـ عمى المغة العربية ألننا ةررنا اف تبق

التعاوف والتبادؿ هؿ وزارة التربية الوطنية مستعدة إلةامة دورات تكوينية تستقبؿ فيها األساتذة 
ف هذا المشروع هو مف بية في فرنسا ؟ أـ أوالمعمميف الفرنسييف الذيف يعمموف المغة العر 
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النفقات طرؼ واحد تموله فرنسا لخدمة لغتها ووزارة التربية الوطنية ال تريد تحمؿ 
محظوظة مف معممي المغة الفرنسية .وهذ  منحة وتكـر مف فرنسا عمى مجموعة والتكاليؼ

المغة العربية حتى  تاحت لهـ فرصة ةضا  العطمة خارج الوطف،وهذا ما ال يحمـ به معمموأ
  داخؿ الوطف وال يسمعوف به حتى في المناـ؟

 
اف المغة العربية مطمقا،بؿ ةد يزعجها.وال .مف المؤكد أف فرنسا أنانية ال يهمها شاننا وال ش5

غيرة مف أي كاف.فيا ليتنا تعاممنا بالمثؿ ولو و يهمها سوى أمر المغة الفرنسية في أي مكاف 
صابع العولمة المغوية تمتد ة.ربما هذ  بعض أكثر مف لغة وطنيعمى لغتنا العربية التي هي أ

ميمية لغاتهـ.ونحف يصدؽ عمينا المثؿ إلى مؤسساتنا التعميمية مف الذيف يريدوف عولمة تع
الشعبي الذي يقوؿ:"خ تو ممدود،وراحت تعزي محمود."ومحمود هذا غير محمود،ألنه الجار 
الذي يخرب لنا الدار،ونهتـ نحف بشؤونه وةضايا ،أكثر مما نهتـ بشؤوننا وةضايانا،عف 

  وعي،وعف غير وعي.

 الممحق:
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