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العربّية وُهوّية األّمة في مؤّسسات الّتعميم العاّم والعالي في دولة اإلمارات العربّية 
المّتحدة 

 

لطيفة إبراهيم الّنّجار .د

قسم الّمغة العربّية وآدابها 

جامعة اإلمارات العربّية المّتحدة 

 

ترتبط الّمغة ارتباًطا قويِّا بيوّية اإلنسان، فيي مكّون أساسّي من مكّونات 
تمّيزه عن اآلخرين، وتماثمو مع من يشاركونو فييا، وىي الوعاء الحافظ لتاريخو 
وتراثو، وىي الّرابط المتين اّلذي يربط الفرد بأّمتو وأىمو وأرضو، فال شيء كالّمغة 

ولعّميا تكون الممحظ األّول اّلذي يصّنف الّناس عند من . يعّبر عن ُىوّية الناس
.  يختمط بيم ويتحّدث معيم

ومن وجية نظر معاصرة لعموم الّمغة فإّن الُيوّية الّدينّية والوطنّية والعرقّية 
تتشّكل بالّمغة، وتتشّكل الّمغة بيا، فأّي دراسة لّمغة تحتاج أن ُتْدِخل الُيوّية في 

عناصرىا األساسّية إذا كانت تيدف أن تكون دراسة كاممة وغنّية وذات مغزى؛ 
ألّن الُيوّية تقع في صميم ما تعنيو الّمغة، وفي آلّية عمميا، وكيفّية تعّمميا، وكيفية 

. ()استعماليا، كّل يوم، من كّل شخص، في كّل وقت
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Press, Washington, D.C, 2003, p 27-33.      

       



 138 

ذا كانت كّل الّمغات ترتبط بيوّية من يتكّمميا فإّن الّمغة العربّية ليا  وا 
خصوصّية فريدة عند أىميا من العرب، وعند عاّمة المسممين من غير العرب، 
ألّنيا لغة كتاب اهلل اّلذي أنزلو عمى رسولو بمسان عربّي مبين، ولذلك تكتسب 
العربّية قدسّيتيا في قموب الماليين من المسممين من قدسّية القرآن الكريم اّلذي 

.  يمّثل دستور حياتيم ومرجّعيتيم في كّل شؤونيم الّدنيوّية واألخروّية

تواجو في ىذا الّزمن تحّديات عظيمة وصعوبات جّمة،  اللُّغة العربيّةولكّن 
فال يكفي أن تتصّدى لتنافس الّمغات األجنبّية اّلتي انتشرت وعّمت وسادت، بل 
إّنيا تواجو ما ىو أصعب من ذلك، فيي تعاني من زىد أىميا بيا، وانصرافيم 

ولذلك فيي أحوج إلى تكاتف الجيود العممّية والماّدّية . عنيا، وعدم التفاتيم إلييا
والبشرّية، إلعادة االعتبار ليا، ولمّنيوض بيا بين أىميا أوال، وفي جموع المسممين 

.  ثانًيا، وفي العالم كّمو ثالثًا

أّما ىذا البحث فقد جاء بتكميف كريم من مجمع الّمغة العربّية األردنّي، 
وىو يعرض لواقع الّمغة العربّية في مؤّسسات الّتعميم العاّم والعالي في دولة 

اإلمارات العربّية المّتحدة، وقد رأيت أن أمّيد لو بمدخل نظرّي يتناول قضّية الّمغة 
:  والّتعميم تناوال عامِّا من منظوَرين يختمفان لكّنيما يتكامالن في الّنياية

 :الّمغة والّتعميم في ظّل الّنظام العالمّي الجديد .1

عرضت فيو لمواقع اّلذي تعيشو الّمغات في العالم في ظّل الّظروف 
المعاصرة لمّنظام العالمّي الجديد اّلذي يقوم عمى معطيات العولمة واالقتصاد 

الجديد والّثورة المعموماتّية واالنفجار المعرفّي، وكان القصد منو أن أبّين أّن مسألة 
الّمغة والّتعميم متأّثرة بشّدة بإفرازات ىذا الوضع الجديد، وال يمكن الّنظر إلييا عمى 

.  أّنيا مسألة لغوّية تربوّية خالصة
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 :الّمغة والّتعميم من منظور  ممّي تربووّ  .2

ورّكزُت في ىذا المحور عمى وجية الّنظر العممّية الّتربوّية فيما يّتصل 
بمسألة اختيار لغة الّتعميم، وعرضُت فيو لجانب من الّدراسات الّتطبيقّية في مواقع 

. مختمفة من العالم، والّنتائج اّلتي توّصمت إلييا

وبعد المدخل عرضت لواقع الّمغة العربّية في مؤّسسات الّتعميم العاّم 
:  والعالي في دولة اإلمارات في محَورين

 . مؤّسسات الّتعميم العاّم في دولة اإلمارات .1

 . مؤّسسات الّتعميم العالي في دولة اإلمارات .2

ثّم ختمت البحث بذكر بعض المالحظات العاّمة عمى واقع الّمغة العربّية 
.  في دولة اإلمارات في مجال الّتعميم عمى وجو الخصوص

 الّمغة والّتعميم في ظّل الّنظام العالمّي الجديد :

تعّد قضية اختيار لغة الّتعميم من القضايا الميّمة واألساسّية في أّي 
مشروع ييدف إلى تطوير الّتعميم، فالّمغة ىي القناة اّلتي تنقل عبرىا العموم 

والمعارف إلى المتعّممين، وىي األداة اّلتي يعّبر بيا المتعّممون عن فيميم وتفاعميم 
مع ما يتعّممونو، وىي الوسيمة اّلتي يقاس بيا مدى الّنجاح اّلذي يحققونو في 

.  استيعاب المواّد المختمفة وفيم دقائقيا وتطبيقاتيا المتنّوعة

وىناك عوامل كثيرة تخضع ليا عممّية اختيار لغة الّتعميم، فميس األمر 
مقصوًرا عمى األبعاد الّتربوّية والّتعميمّية والّمغوّية، بل تتدّخل في مثل ىذه القضّية 
عوامل أخرى من خارج الّمغة، وىي ذات تأثير قوّي وسمطة طاغية، بحيث يصبح 
األمر كأّنو خاضع ليا وحدىا في الّنياية، وال يكون لّمغة وما تتمّتع بو من مكانة 

ولعّل في ىذا إشارة واضحة إلى أّن الّمغة . وخصوصّية أّي تأثير يذكر في مقابميا
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ال تنفصل عن مقّومات بقائيا، فيي مندمجة اندماًجا شديًدا في بنية المجتمع اّلذي 
ىي لسانو، ومتفاعمة بقّوة مع األوضاع الّسياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية اّلتي 

أّن أقوى العوامل اّلتي تقف -  كما يصّرح جون إدواردز–فميس ىناك شّك . يحياىا
وراء ضعف الّمغة ىو عدم كفاءة أىميا وضعفيم في مقابل اآلخر اّلذي يتمّتع بقّوة 

.  ()اقتصادّية وتقنّية عالية

 أحياًنا من ينادون بالحفاظ  يتجاىمو-  رغم وضوحو–إّن ىذا االرتباط 
عمى الّمغة األّم، وضرورة الّتمّسك بيا؛ فالّمغة ليست مستقّمة عن الواقع، وال يمكن 
الفصل بينيا وبين عوامل أخرى تؤّثر تأثيًرا عميًقا في تعزيز مكانتيا ووجودىا أو 

 (البراغماتيّ )إّنيا تّتصل اّتصاال مباشًرا بالّتكّيف العممّي . في إضعافيا وتنحيتيا
وقد بّينت . ()لممتطّمبات الجديدة اّلتي يفرضيا الواقع االقتصادّي والّسياسّي المتغّير

المؤّسسة الممكّية لمعالقات الّدولّية في لندن ىذه المسألة؛ فقد ذكرت أّن الّناس قد 
وعمى الّرغم من "يغّيرون لغتيم، ويتعّممون لغة أخرى إذا دعت الّضرورة إلى ذلك 

أّن الّمغة الجديدة ستَُتَعمَّم عمى أّنيا لغة مساعدة أو ثانية، فإّن األجيال المتالحقة 
  (.)"ستميل إلى استعماليا استعماال متنامًيا في كّل المجاالت

لقد أشار كثير من الّدارسين إلى العالقة الوثيقة بين الّمغة واالقتصاد أو 
القّوة بمفيوميا األكثر شموال، ومدى تأثير الثّانية في األولى تأثيًرا قد يصل أحياًنا 

الوالء لّمغة يبقى "إلى درجات قصوى من اإلضعاف والّتيميش؛ فقد ذكر دورين أّن 

                                                 

:  انظر   .2
John Edwards, language, society and identity, basil Blackwell, Oxford- New 

York, 1985, P50. 
 . وال يبعد ىذا النظر عن اإلشارة الذكية التي أشار إلييا ابن خمدون في مقدمتو منذ قرون مضت

.  92 السابق ، . 3
4. Royal Institute of International Affairs, Nationalism,  London: Frank Cass, 

1963, P 287.  
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ما دامت الّظروف االقتصادّية واالجتماعّية تمّثل عوامل مساعدة ليا، ولكن إذا 
()"أثبتت لغة أخرى أّنيا تممك قيمة أعظم، فإّن تحوال إلى الّمغة الثّانية سيبدأ

. 
متجّذر في أرضّية اقتصادّية قوّية أكثر مّما -  كما يرى كثيرون–فاإلخالص لّمغة 

()ىو مرتبط بأبعاد حضارّية أو تراثّية مستقّمة
. 

إّن اإلشارات الّسابقة إلى قّوة العالقة بين الّمغة والّظروف االقتصادّية 
والّسياسّية واالجتماعّية لممتكّممين بيا تزداد رسوًخا وثباًتا في ىذا العصر؛ فمع 

إفرازات العولمة والّنظام االقتصادّي الجديد، والّثورة المعموماتّية واالنفجار المعرفّي 
المتسارع في مختمف حقول العمم أضحت الّمغات مظيًرا سريع التّأثر من مظاىر 

الحياة في كثير من المجتمعات، غير قادر عمى الّصمود أو الثّبات في وجو 
العممقة الّمغوّية لمُّغات القوّية، وبخاّصة الّمغة اإلنجميزّية؛ فقد عال االقتصاد عمى 

كّل المظاىر األخرى في حياة الّناس، وأصبحت كثير من القيم تقاس بمقياس الّربح 
والخسارة، وتحّول الّنظر إلى الّمغة، في كثير من أجزاء العالم من أّنيا عالمة 
أساسّية لميوّية الوطنّية إلى الّنظر إلييا عمى أّنيا سمعة تسويقّية منفصمة عن 

، بل إّن اليوّية نفسيا أصبحت تسّوق، في صورة منتجات تراثّية كالّرقص اليوّية
. ()والموسيقا والحرف اليدوّية منفصمة تماًما عن الّمغة

                                                 
5.  Dorain, N. Language loss and maintenance in language contact situations. In : the 

loss of language skills, edited by R, Lambert & B. Freed. Rowley, Massachusetts: 

Newbury House, 1982, P74. 
6. Williams, G. Language group allegiance and ethnic enteraction. In: Language 

and ethnic relations, edited by H, Giles & B, Saint-Jacques. New York, 

1979,   P 58.  

وىو يبين أنو ال .  P93 John Edwards, language, society and identity,:  وانظر أيضا
يوجد استثناء عمى ىذه الحقيقة من ارتباط المغة بالعوامل االقتصادية إال في حاالت ترتبط بيا المغة 

ويذكر أّن مثل ىذه الحاالت نادرة جدا ، إن لم تكن حاالت . بدعامة أساسية في حياة الناس كالدين مثال
 . تاريخية

7. Monica Heller, Globalization, The new economy and The coomodification of 

language and identity,  Journal of Sociolinguistics 7/4 ,2003. P474 . 
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ولعّل الّتعميم ىو أكثر المجاالت اّلتي يظير فييا تأّثر الّمغة بما يكتنف 
حياة المجتمع من تقّمبات سياسّية واقتصادّية واجتماعّية جديدة، ولذلك نرى مّتخذي 

القرار في كثير من الّدول منساقين وراء اعتماد الّمغة اإلنجميزّية لغة لمّتعميم، ال 
ألسباب تربوّية أو تعميمّية خالصة، فميس الجانب الّتربوّي لمّتعميم بالّمغة األّم ىو 

اّلذي يحّدد القرار، بل الجوانب الّسياسّية واالقتصادّية ىي اّلتي تضغط بقّوة وتمّثل 
فالّتعميم والقّوة مرتبطان . ()عوامل مؤّثرة حين يكون الحديث عن الّمغة والّتعميم

ارتباًطا عظيًما في ىذا العصر، فقد تغّيرت أىداف الّتعميم عن العصور الّسابقة، 
وأصبح الّتعميم مصدًرا من مصادر دعم القّوة الّسياسّية واالقتصادّية لمّدول، إّنو 
متأّثر بقّوة بالّتوجو العالمّي الجديد نحو الّنمّو االقتصادّي، وينظر إليو عمى أّنو 

ولذلك ظير ما يعرف اآلن . ()وسيمة لتحقيق المصالح االقتصادّية واالجتماعّية
باقتصاد المعرفة، وىذا يشير إشارة مباشرة إلى شّدة االرتباط بين المعرفة واالقتصاد 

وىكذا يصبح أّي  . في تصديٍق لما سبق أن أشرنا إليو عمى لسان بعض الباحثين
طريق إلى القّوة أو الّسمطة أو التّنافس مع القوى العظمى لو األولوّية في االختيار، 
ن كان ذلك قد يؤّدي إلى تيميش الّمغة األّم أو إخراجيا من سياقات ميّمة جدِّا  وا 

إّن المغة اّلتي تحّقق القّوة أو الوصول إلى . كالّتعميم أو المعامالت الّرسمّية المختمفة
مصادر القّوة يقّدرىا صانعو القرار وكثير من أفراد المجتمع تقديًرا عظيًما، وىذا 
يؤّدي بدوره إلى خفض قيمة الّمغة األّم في الّتعميم وغيره من المجاالت الحيوّية، 
ألّنيا لم تعد مرتبطة بالقّوة والّسمطة والّنفوذ، وليست ذات قدرة عمى التّنافس مع 

                                                 
8. Barbara Trudell, Local community perspectives and language of education in 

sub-Saharan Africa communities, International Journal of Educational 

Development 27, 2007, p553. 

9. Levinson, B.A, Holland, D.C, The cultural production of the educated 

person: an introduction. In: The cultural production of the educated person: an 

introduction: Critical Ethnographic of  Schooling and Local Practice, State 

University of New York, Albany, 1996, p 16.   
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الّمغات ذات االنتشار الواسع في مجاالت العمم والمعرفة واالقتصاد والّسياسة 
.  ()واالّتصال

تشير بعض الّدراسات في مجال الّمغة والّتعميم إلى أّن وجية نظر الّناس 
المؤّثرين تأثيًرا مباشًرا في الّتعميم تعّد من أقوى العوامل المؤّثرة في اختيار لغة 

الّتعميم؛ فالمعّممون، وأولياء األمور، وقادة المجتمع، ومديرو المدارس، والمتعّممون 
وبحسب استجابتيم . أنفسيم، كّل ىؤالء يؤّثرون بقّوة في رسم سياسات الّتعميم

لتاريخيم وتراثيم، وتفاعميم مع الّسياق االقتصادّي واالجتماعّي اّلذي َيْحَيْوَنو 
نون رؤيتيم الخاّصة حول طبيعة الّتعميم ومخرجاتو المتوّقعة، وحول وضع الّمغة  ُيَكوِّ

.  ()األّم، والموقع اّلذي تستحّقو في الّسياق الّتعميمّي كامال

وال شّك أّن تكوين ىذه الّرؤية الخاّصة عند كثير من المؤّثرين في الّتعميم 
والمتأّثرين بو تخضع لمّتغّيرات العظيمة اّلتي يعيشيا كوكبنا في ىذا الّزمن تحت 
ضغط العولمة ومتطّمباتيا اّلتي ال يمكن تجاىميا؛ فقد أشارت كثير من الّدراسات 

إلى الحاجة الماّسة إلى تغيير دور الّتعميم في المجتمعات اّلتي تتحّرك نحو عولمة 
إضفاء البعد الّدولّي عمى المقّررات "الّسوق، بحيث يحّقق شروًطا أساسّية من أىّميا 

الّدراسّية المتعّمقة بالّسوق العالمّية المحتممة، مع إتاحة مجال أكبر لممقّررات اّلتي 
تساعد الّدارسين عمى تكوين فيم أفضل لمعالم كالتّاريخ والّسياسة واالقتصاد، 

دارة الموارد البشرّية، -  في سياق دوليّ –وتدريبيم  عمى إقامة العالقات اإلنسانّية وا 
- إضافًة إلى تأكيد دراسة الّمغات األجنبّية والثّقافات الخاّصة بالمشاركين المحتممين

                                                 

                                                                               Barbara Trudell p 554    : انظر .10

.  552 السابق، . 11
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مع ضرورة إكساب ىؤالء الّطالب الكفايات - سواء في الّتجارة أو في العمل
.  ()"األساسّية لمّتعامل مع تقنيات العصر

إّن ىذا الّتوّجو نحو عولمة الّسوق وما ينتج عنو من تداعيات كثيرة يصل 
مداىا إلى محو خصوصّيات المجتمعات والّذوبان فيما يسّمى بالعالم الجديد يتحّرك 

بسرعة كبيرة في كّل المجاالت، ومنيا مجال الّتربية والّتعميم، ولذلك ظيرت 
تجّمت في تدويل مقّررات "اّتجاىات عالمّية تميل إلى ما يسّمى بتدويل الّتعميم، 

ثقافّية عاّمة، وكذا تدويل بعض المقّررات الّتخّصصّية كما في العموم الّتجارّية 
واإلدارّية، أو في مجال األدب المقارن أو القانون الّدولّي أو عمم االجتماع أو 

 .()"العموم الزراعّية، ىذا فضال عن الّتدويل من خالل برامج الّمغات األجنبّية

ذا أردنا أن نحصر الّنظر في عالمنا العربّي فإّن ما يحدث فيو بشأن  وا 
تغيير سياسات الّتعميم، والّسعي الحثيث نحو الحصول عمى االعتماد األكاديمّي 
من المؤّسسات الّتعميمّية العالمّية في الواليات المّتحدة عمى وجو الخصوص، 
واالنتقال بالّتعميم إلى نظام الخصخصة، وفتح األبواب لمجامعات األجنبّية 

الخاّصة، وتغيير مناىج الّتعميم في المدارس والجامعات، وتأكيد أىّمّية الّمغة 
اإلنجميزّية يشير بوضوح إلى أّن عالمنا العربّي ليس بمنأى عن تأثير العولمة 

 .  ()والّنظام االقتصادّي الجديد

                                                 

محمد حسنين العجمي، التطور األكاديمي واإلعداد لممينة األكاديمية بين تحديات العولمة .  12
 .  45، 2007ومتطمبات التدويل، المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع، المنصورة، 

 Policy paper for change :  تحت عنوان1995وانظر تقرير اليونسكو عام . 49 السابق،  .13

and development in higher education, Paris. وانظر أيضا  :  

Ove Korsgssrd, The Impact of Globalization on Adult Education, p 15-26.In: 

Globalization, Adult Education & training: Impacts & Issues, edited by Shirley 

Walters, Zed Books, London, New York, 1997.      

 : انظر في ىذا الموضوع.  14
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وعمى الّرغم من أّن ىذا الّتحّول الكبير في سياسات الّتعميم في الوطن 
العربّي ال يخمو من إيجابّيات، تتمّثل في تطوير طرق الّتعميم، وتحديث وسائمو، 
واالستعانة بمصادر الّتعّمم المتنّوعة اّلتي تتصّدرىا المصادر اإللكترونّية والّشبكة 
العالمّية، إال أّن آثاره السمبّية ال تخفى عمى أحد، خاّصة فيما يّتصل بالمحافظة 

 والّتماسك االجتماعّي وتقدير الخصوصّية التّاريخّية  الّمغة العربّيةعمى الُيوّية و
والّتراثّية لممنطقة والّتمّسك بالقيم والتقاليد اإلسالمّية، فقد بدأت ىذه القيم تتراجع 

تراجًعا واضًحا في الّسياقات الّتعميمّية المختمفة، رغم بعض الجيود اّلتي تحاول أن 
لقد نتج عما يسّمى بعولمة الّتعميم في المجتمعات . تحفظ ليا مكانتيا وتماسكيا

لمعناصر الجوىرّية " انسحاب حضاريّ "العربية، وغيرىا من المجتمعات الّنامية، 
وأصبح . ()اّلتي تشّكل ىوّية المتعّممين وخصوصّيتيم التّاريخّية والقومّية واإلنسانّية

المتعّممون أنفسيم ال يشعرون بأىّمّية ىذه العناصر ودورىا في تشكيل شخصّياتيم 
فالعولمة بمعطياتيا الخاّصة وتقنياتيا القادرة عمى الوصول إلى كّل . ومستقبميم

المتعّممين من شّتى األجناس واألعمار ُتَصدِّر لمّشباب تصّورات مغرية وقوّية 
التّأثير لمحياة الّجيدة واألشياء الجّيدة من منظورىا الخاّص، مكّونة بنية تصّورّية 
جديدة لما يجب أن يطمح إليو الّشباب برغبة قوّية وتوق شديد، يصاحبيا أحياًنا 

شعور بالحرمان والّنقص لعدم امتالك مقّومات الحياة الجّيدة اّلتي تفرضيا العولمة 
                                                                                                                        
Abdel Bagi Abdel Ghani Babiker, Higher Education, Globalization and Quality 

Assurance in the Arab State, p 105-112. In: Globalization and the market in 

higher education, Unesco Publishing, 2002.  
Gilles Breton & Michel Lambert, Universities and Globalization: Private 

linkages, Public Trust, Unesco Publishing, 2003. 

،  عن المغات اإلفريقيةPrah, K.Kمن الدراسة التي قدميا " انسحاب حضاري"  استعرت مصطمح .15
   African Languages for the Mass Education of Africans. DSE, Bonn, 1995: وىي بعنوان

إذ يبين أن اعتماد المغات األجنبية لمتعميم يؤدي إلى أن يصبح النظام التعميمي في أفريقيا سببا في 
في مجتمعات األقمية، بحيث يغدو التراث المحمي والقيم المحمية والمغة األم بال أىمية " انسحاب حضاري"

                     (. 65ص  ). كبيرة
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عمى العالم، إّن العولمة تّتجو بالعالم نحو ما يسّمى بالّتجانس الثّقافّي اّلذي تتالشى 
فيو الفروقات والخصوصّيات الثّقافّية لمّشعوب، وتطغى فيو صورة وحيدة لمثّقافة 

.    ()تصّدرىا الواليات المّتحدة األمريكّية لكّل الّشعوب

فإذا أردنا أن نحصر الكالم في الّمغة األّم، فإّنيا في كثير من أنظمة 
فرازات العولمة واالنفجار - الّتعميم استجابة لمتطّمبات الّنظام العالمّي الجديد وا 

تتراجع تراجًعا مستمرِّا، وتصبح في كثير من األحيان الّمغة الثّانية، - المعموماتي
بغّض الّنظر عن الّتصريحات الّرسمية بضرورة المحافظة عمى الّمغة األّم وتقديرىا، 

وال يقتصر األمر عمى الجانب الّرسمّي أو الّسياسّي لممسألة، بل إّنيا آخذة في 
الّتراجع عند الّناس عاّمة، وفي ىذا إشارة واضحة إلى ما سبق أن ذكرناه من 
ارتباط الّمغة بمقّومات القّوة في المجتمع، وعمى رأسيا االقتصاد والتّقّدم العممّي 

.   والتّقنيّ 

ويبدو أّن الّنيوض بالّمغة األّم في كثير من المجتمعات الّنامية، كالّدول 
العربّية مثال، عمٌل يتطّمب بذل الجيود العظيمة، واستثمار الكثير من األموال، 
رادة قوّية، ورغبة حقيقّية صادقة في خدمة  وخّطة عمل تستغرق زمًنا طويال، وا 
الّمغة األّم، واقتناًعا بأىّميتيا ودورىا الفاعل في الّنيوض بالمجتمع واإلسيام في 

وىذا أمر تستثقمو كثير من الحكومات والمؤّسسات الّرسمّية حين . تطويره وتمكينو
تقارنو بمسألة اختيار الّمغة اإلنجميزّية لغة لمّتعميم، إذ إّن ذلك يعفييا من متطّمبات 
ماّدّية كثيرة، قد ال تراىا تستحّق أن تُْبَذل في شأن يبدو ليا غير منطقّي أو غير 

مضمون الّنتائج، وىي اّلتي تقيس الّشؤون كّميا اآلن بمقياس الّربح والخسارة 
فقد أصبح اختيار لغة الّتعميم اليوم خاضًعا لمقاييس بعيدة كّل البعد عن . الماّدّيين

المحافظة عمى الُيوّية والّتراث، وتقدير الّمغة األّم، والّتمّسك بالقيم الخاّصة 
                                                 

16.  Suarez-Orozco, Marcello M (editor), Globalization: Culture and Education 

in the New Millennium, University of California Press, 2004 , p19.  
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بالمجتمع، وأخذ ينحو نحو االستجابة لممتغّيرات العالمّية المتوالدة المتسارعة اّلتي 
ارتبطت بالّمغة اإلنجميزّية، وجعمتيا المصدر األّول من مصادر المعرفة والعموم 

والتّقّدم التّقنّي، والماّدة األساسّية اّلتي تنتج بيا مواّد الّتعميم عمى اختالف مجاالتيا 
وأصبح ينظر إلييا عمى أّنيا لغة الّنخبة، ولغة القّوة، ولغة الّنفوذ، في . ومستوياتيا

حين ينظر إلى كثير من الّمغات اليوم عمى أّنيا تفتقر إلى الموضوعّية والعمّمية 
.  ()والقبول العالميّ 

  ّالّمغة والّتعميم من المنظور العممّي التربوو : 

تحظى مسألة اختيار لغة الّتعميم باىتمام كبير من الّتربوّيين والباحثين في 
مجال عمم الّمغة االجتماعّي والّتخطيط الّمغوّي، خاّصة في المجتمعات اّلتي تتعّدد 
فييا الجنسّيات، كالواليات المّتحدة وبريطانيا وكندا، أو في المجتمعات اّلتي تكثر 
فييا الّمغات المستعممة كإندونيسيا والّصين وماليزيا وكمبوديا وبعض دول أفريقيا، 

وتبرز مسألة التّفاضل بين الّمغة األّم والّمغة الّرسمّية في مثل ىذه المجتمعات 
في " ثنائّية الّمغة"ويظير مصطمح . لتكون مجاال واسًعا لمّدراسات والبحوث الّتطبيقّية

الّتعميم ليكون الخيار األفضل لمحفاظ عمى الّمغة األّم لألقّمّيات في المجتمعات 
المتقّدمة، أو ألبناء الوطن في المجتمعات اّلتي ال تكون فييا الّمغة األّم ىي الّمغة 

. الّرسمّية لمّتعميم بسبب تعّدد الّمغات فييا

                                                 
17.  Barbara Trudell, 2007, 554. 
عمى الّرغم من أّن كثيرا من الّدول اّلتي نجحت في أن تحّقق لنفسيا مكانة ميمة عمى المستوى 

العممي والصناعي واالقتصادي بقيت متمسكة بمغتيا األم، فيي المغة األولى في التعميم، مثل الصين 
فاألمر ليس مرتبطًا بالمغة بقدر ما ىو مرتبط برغبة أىميا في بذل . واليابان وسنغافورة وماليزيا واليند

. الجيد المطموب لجعميا لغة منافسة قادرة عمى استيعاب مضامين العموم مواكبة لمتطمبات العصر الجديد
 .وىذا ما تفتقر إليو المغة العربية لألسف
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وعمى الّرغم من أّن ىذه الّدراسات قد ُطّبقت عمى لغات غير الّمغة العربّية 
في مجتمعات غير عربّية، إال أّنني أرى أّن الوقوف عمى نتائجيا يمنح القارئ 
. فرصة كبيرة إلدراك الفرق بين الّتعميم بالّمغة األّم والّتعميم بالّمغة الثّانية أيِّا كانت

ولنستثمر ىذه الّنتائج في مناقشة واقع الّمغة العربّية في الّتعميم العاّم والّتعميم العالي 
.  في الوطن العربيّ 

تؤكد معظم الّدراسات اّلتي قامت عمى مالحظة تأثير الّتعميم بالّمغة األّم أو 
بالّمغة الثّانية عمى أّن الّمغة األّم ىي أفضل وسيمة لمّتعميم، ونذكر ىنا بعض ىذه 

 : الّدراسات

  إلى أّن بحثًا موّسًعا حول لغة 1999أشار التّقرير الّسنوي لميونيسف لمعام 
الّتعميم يبّين أّن األطفال يظيرون سرعة في تعّمم القراءة، واكتساب الميارات 
العمّمية إذا تعّمموا بمغتيم األّم، بل إنّيم يظيرون سرعة في تعّمم الّمغة الثّانية 

 . ()أكثر من أولئك اّلذين بدؤوا تعّمم القراءة بمغة غير مألوفة ليم

  وفي دراسة مقارنة بين الّتعميم بالّمغة األّم في مالوي، والّتعميم بالّمغة اإلنجميزّية
في زامبيا، في المراحل التّأسيسّية، وىما دولتان تتحّدثان الّمغة نفسيا، توّصل 
الباحث إلى أّن مستوى الّتالميذ في ميارة القراءة بالّمغة اإلنجميزّية متقارب في 

المجموعتين، لكّن ميارات القراءة بالّمغة األّم كانت أفضل في المجموعة 
كما بّينت الّدراسة أّن استخدام الّمغة اإلنجميزّية لغة لمّتعميم أّدى إلى . المالوية

ولذلك يعّمق الباحث عمى ذلك . نتائج ضعيفة مقارنة باستخدام الّمغة األمّ 
الحقيقة بالّنسبة لمعظم الّتالميذ أّن الّمغة اإلنجميزّية بعيدة جدِّا عن أن : "بقولو

  .()"تكون جسًرا لممعرفة، بل ىي في الحقيقة حاجز

                                                 
  Unisef, The State of the World’s Children, New York, 1999, p 41-45:انظر.  18

19. Williams, E, Investigating Bilingual literacy: Evidence from Malawi and 

Zambia. Serial No. 24. London, 1998, p62.  
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  وفي الكاميرون في دراسة مقارنة أيًضا بين الّتعميم بالّمغة اإلنجميزّية والّتعميم
بالّمغة األّم أظيرت الّنتائج أّن الّتعميم بالّمغة األّم كان أفضل أثًرا عمى األطفال 
دراك موضوعاتيا، فقد لوحظ أّن عممّية الّتعميم  من حيث فيم الماّدة العممّية وا 
تصرف وقًتا كبيًرا في تعّمم مفردات الّمغة اإلنجميزّية وفيم تراكيبيا مما َيِسُم 
الّتعميم بالّسطحّية وعدم العمق، وال ُيَمكُِّن األطفال من الّتعّمق في الماّدة 

كما أظيرت الّدراسة أّن عممّية الّتواصل في الفصول . العممّية والتّفاعل معيا
من : اّلتي تعمّم بالّمغة األّم كانت أقوى؛ فقد كان االّتصال في الفصل باّتجاىين

وكان الّتالميذ يتحّدثون بطالقة . المعّمم إلى الّتالميذ، ومن الّتالميذ إلى المعّمم
عن خبرتيم الّشخصّية فيما يّتصل بماّدة الّدراسة، في مقابل زمالئيم في 

المجموعة األخرى اّلتي تتعّمم بالّمغة اإلنجميزّية وقد ساد االّتصال فييا من 
معظم وقت الّتدريس، كما كانت ال تظير ميال إلى  (المعّمم)طرف واحد 

كما بّينت الّدراسة أّن تنمية ميارات . الّتحّدث إال إذا طمب المعّمم منيا ذلك
التّفكير اإلبداعّي يكون أيسر إذا كان الّتعميم بالّمغة األّم؛ ألّن مثل ىذه 

الميارات تتطّمب سيطرة جّيدة عمى الّمغة، وطالقة كاممة في الحديث، وىذا ال 
يتسّنى لمّتالميذ اّلذين يتعّممون بالّمغة اإلنجميزّية أو الفرنسّية لفقر المعجم 

 .()الّمغوّي اّلذي يمتمكونو

  وفي الصين أوضح عدد من العمماء استناًدا إلى دراساتيم في ىذا الّشأن أّن
الّسبب الّرئيس لألداء العممّي الّضعيف ألطفال األقّمّيات ىو أّن الّمغة األّم 

 .()لمّطفل ال تستخدم في المدرسة

                                                 
20. Barbara Trudell, Language choice, education and community identity, 

International Journal of Educational Development, 25, 2005, p237-251. 

21. Kimmo Kosonen, The Role of Language in Learning: What does 

International Research Say, In: First Language First, Unesco – Bangkok, 

2005, p 87.  
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  طفل في برامج تعميمّية ثنائّية الّمغة في 40000 وفي دراسة طويمة شممت 
الواليات المّتحدة، قام الباحثان بمقارنة نتائج أداء الّتالميذ في اختبارات متعّددة 
عمى مدى طويل، وتوّصال إلى أّن األطفال اّلذين بنوا أساًسا قويِّا ومستمرِّا في 
لغتيم األّم، باإلضافة إلى الّتعّمم بالّمغة اإلنجميزّية حّققوا نتائج أعمى من أولئك 

بل إّن الدراسة . األطفال اّلذين نقموا بسرعة لمّتعمم بالّمغة اإلنجميزّية وحدىا
يعتمد عمى كّمّية ما يدرسو  (اإلنجميزّية)أوضحت أّن التمّكن من الّمغة الثّانية 

الّتمميذ بالّمغة األّم، فكّمما زادت نسبة الّمغة األّم في الّتدريس زاد تحصيل 
 . المتعّمم بالّمغة الثّانية

ونسوق ىنا بعض أىّم الّنقاط اّلتي توّصمت الّدراسات اّلتي قامت عمى 
 : ()مقارنة الّتعميم بالّمغة األّم والّتعميم بالّمغة الثانية

 الّتعميم بالّمغة األولى ال يعوق تعّمم الّمغة الثّانية . 

 الّتعميم بالّمغة األولى يساعد عمى تعّمم الّمغة الثّانية . 

 تعّمم القراءة بالّمغة األولى أسرع وأسيل من تعّمميا بالّمغة الثّانية . 

 ما ُيتعمَّم بالّمغة األولى ُيستثَمر في تعّمم الّمغة الثّانية أو الّتعمم بالّمغة الثّانية . 

                                                 
22.  Thomas, W.P. and Collier, V. School Effectiveness for Language Minority 

Students.1997.  http://www.ncela.gwu.edu/nchepuhs/resource/effectiveness/  

:   وانظر
Susan Malone, Education for Multiligualism and Multi- literacy in Ethnic 

Minority Communities: The Situation in Asia. In , In: First Language First, 

Unesco – Bangkok, 2005, p 71-86.  

 

: بحث في مذكورة النقاط ىذه .23
Kimmo Kosonen, The Role of Language in Learning: What does International 

Research Say, In: First Language First, Unesco – Bangkok, 2005, p90-91.  

http://www.ncela.gwu.edu/nchepuhs/resource/effectiveness/
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  الّمغة األولى تسمح لمّتالميذ بتعّمم محتوى المنياج من بداية المراحل
 .األولى

  الّتعميم بالّمغة األولى يساعد الّتالميذ عمى أن يكونوا أكثر تفاعال مع الماّدة
 . ومع بيئة الّتعّمم

  التّأسيس القوّي لّمغة األولى يساعد الّتالميذ عمى الّنجاح في أعماليم
 . الّدراسّية المفروضة عمييم بالّمغة الثّانية

 الّمغة األولى تسمح بدور إيجابّي واضح لموالدين في تعميم أبنائيم . 

وتذكر الّدراسات آثاًرا سمبّية العتماد الّمغة الثّانية لغة لمّتعميم، 
 : ()خاّصة في المراحل التّأسيسّية األولى، نذكر منيا

  قدرة المتعّمم عمى قراءة نّص بالّمغة الثّانية ال يعّد مؤّشًرا عمى قدرتو عمى
فيم الّنّص، فقد يستغرق األمر سنوات حتى يظير المتعّمم قدرة عمى فيم 

 . معنى ما يقرؤه

  قدرة المتعّمم عمى فيم الماّدة العممّية ضئيمة جدِّا، وال تتحّسن إلى أن
 . يصبح متمّكًنا من الّمغة الثّانية تمّكًنا عالًيا

  التّفاعل بين المتعّمم والمعّمم يكون ضعيًفا، ولذلك يسود نظام االستظيار
 . من غير فيم في األنظمة الّتعميمّية اّلتي تعتمد الّمغة الثّانية لغة لمّتعميم

  ىدر نسبة كبيرة من الوقت في شرح مفردات الّمغة الثّانية وتفسيرىا
لممتعّممين، وىذا بدوره يضاعف جيود المعّمم ويشّكل ضغًطا كبيًرا عميو، 

 . ويصرف الوقت الّتعميمّي في غير ما خّصص لو

                                                 

.  92 السابق، .24
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  صعوبة تحديد أسباب الّضعف عند الّتالميذ، فال يمكن الجزم أّن ذلك
مرّده إلى طريقة الّتعميم، أو طبيعة الماّدة، أو مستوى الّتمميذ، أو بسبب 

 . لغة الّتعميم

  عطاؤىا مساحة أكبر في المنياج قد استخدام الّمغة الثّانية لغة لمّتعميم، وا 
 . يقّمل من قدرة المتعّمم عمى الفيم بمغتو األولى، وبالّمغة الثّانية أيًضا

وعمى الّرغم من أّن معظم الّدراسات اّلتي ُطّبقت في المجتمعات متعّددة 
الّمغات أشارت إلى أّن الّتعميم ثنائي الّمغة يعّد حاًل جّيًدا، ومخرًجا عمميِّا مقبواًل إال 
أّن بعض الباحثين يشير إلى أّن الّتعميم ثنائي الّمغة ال يستمّر ثنائيِّا مّدة طويمة، 

فثنائّية الّتعميم ظاىرة مؤّقتة في الغالب، ألّنو سيؤّدي في الّنياية إلى أحادّية "
وال يمكن أن يكون ظاىرة ثابتة إال في وجود مجاالت ميّمة الستعمال ... الّمغة

ولكّن األدّلة اّلتي ُجِمَعْت حّتى اآلن ُتْظِير أّن المجاالت اّلتي . الّمغتين مًعا
إّن القانون ىنا . ُخّصصت لمغات األقّمّيات تُنتيك في الغالب بوساطة الّمغة األقوى

الّناس ال يبقون عمى لغتين إلى األبد حين تكون إحداىما كافية : (ذرائعيّ )عممّي 
. ()"في جميع الّسياقات

ذا كانت الّدراسات الّسابقة ترّكز عمى الجانب الّتربوّي الّتعميمّي لمغة األّم أو  وا 
الّمغة الثّانية، فإّن دراسات أخرى في عمم الّمغة االجتماّعي، واإلنثروبيولوجيا، وعمم 
االجتماع ترّكز عمى العالقة الوثيقة بين الّمغة واليوّية، وأثر تعّمم الّمغة الثّانية أو 
بالّمغة الثّانية عمى إعادة تشكيل الكثير من األفكار والقيم في ذىن المتعّممين من 

تنظر إلى تعميم الّمغة عمى أّنو تكييف "خالل الّمغة المكتسبة، إّن ىذه الدراسات 
إنّيا ترى أّن تعّمم الّمغة ال ينفصل عن تعّمم . ()"اجتماعّي أكثر من كونو اكتساًبا

                                                 
25. John Edwards, language, society and identity, basil Blackwell, Oxford- New 

York, 1985, p71-72. 

26. Elaine Mellen Day, Identity and the Young English learner. In: Bilingual 

Education and Bilingualism, 36, 2002, p21.  
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تراث الّمغة، وما تتضّمنو من أفكار وقيم وما ترتبط بو من تصّورات وسموكّيات، 
فالمتعّممون يكتسبون الّمغة ويتشّربون معيا مضامين اجتماعّية كثيرة مثل القيم 

لذلك فإّن برامج الّتعميم ثنائّية الّمغة قد تصمح في  .والميول والعواطف وغيرىا
ة ليا أّما في . المجتمعات متعّددة الجنسّيات أو كثيرة األقّمّيات لمحاجة الماّسة الُمِمحَّ

مجتمعات مثل المجتمع العربّي فإّن ىذه البرامج قد تجور عمى الّمغة العربّية األّم، 
خاّصة إذا كانت تدعم الّمغة اإلنجميزّية وترى أّنيا َتْفُضُل الّمغة العربّية في كثير من 
المجاالت، كما ىو واقع الحال بالّنظر إلى ىيمنتيا عمى مصادر المعرفة الورقّية 

واإللكترونّية، وانتشارىا الواسع عمى شبكة المعمومات العالمية، وتوافر المواّد 
. الّتعميمّية عالية الجودة بيا

واقع الّمغة العربّية في مؤّسسات الّتعميم العاّم والّتعميم العالي في دولة اإلمارات 
:  العربّية المّتحدة

تختمف دولة اإلمارات عن باقي الّدول العربّية في منطقة الخميج العربّي من 
حيث عدد الّسكان فييا؛ إذ تعاني الّدولة من خمل واضح في الّتركيبة الّسكانّية، ووجود 
أعداد كبيرة من المقيمين فييا من مختمف الجنسّيات، فقد بمغ عدد الجنسّيات المقيمة 

.  جنسّية من مختمف دول العالم، وفًقا لمّتقرير اّلذي نشرتو وزارة العمل202في الّدولة 
 أّن عدد سكان 2005وقد أظيرت الّنتائج األّولّية لمّتعداد العاّم لمّسكان في سنة 

 ألفا 279 ماليين و3 نسمة، منيم 595 آالف و104 ماليين و4اإلمارات بمغ 
.   ()%20,1 مواطًنا بنسبة 921و % 79,9 وافًدا، بنسبة 774و

                                                 

: انظر تقرير وزارة االقتصاد المنشور عمى موقع الوزارة اإللكتروني . 27
http://www.economy.ae/ مع مالحظة أّن ىناك أكثرية عددية لعدد محدود من الجنسيات  

 يتبين أن 1998في الدولة فاستنادا إلى بيانات أذونات الدخول الصادرة عن وزارة الداخمية لعام 
والباقي لبقية . لصالح الدول العربية % 19,2كان لصالح الدول اآلسيوية، و % 71,6نسبة 
مطر أحمد عبد اهلل، واقع التركيبة السكانية ومستقبميا في دولة اإلمارات العربية : انظر . الدول

 .13، ص 2000المتحدة، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، 

http://www.economy.ae/
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في الّمغة العربّية فإذا كان معظم الوافدين من الجنسّيات غير العربّية فإّن واقع 
الّدولة مّيدد تيديًدا واضًحا، وىذا ما نالحظو من استعمال لغة عربّية ىجين في 
الّتحاور اليومّي بين العربّي وغير العربّي من الجنسّية اآلسيوّية في الغالب، ومن 

استعمال الّمغة اإلنجميزّية بين العربّي واألجنبّي مّمن تكون اإلنجميزّية لغتو األّم، أو 
. مّمن يجيد استعماليا

وقد أّدى ىذا الّتعّدد الكبير في الجنسّيات إلى ميل واضح إلى اعتماد الّمغة 
اإلنجميزّية لغة لمّتعامل الّرسمّي في كثير من مؤّسسات الّدولة، استجابة لمّضغط اّلذي 

أّما . يمارسو الوجود األجنبّي في البالد، وتحقيًقا لسيولة الّتعامل وتخميص اإلجراءات
في مجال الّتعميم فإّن الّمغة اإلنجميزّية ليا الحّظ األوفر سواء أكان ذلك في الّتعميم 

:  وىذا ما سنحاول بيانو في الّنقاط اآلتية. العاّم أم في الّتعميم العالي
 :مؤّسسات الّتعميم العاّم في دولة اإلمارات- أّوال
 : تقّسم المدارس في دولة اإلمارات إلى قسمين رئيسين:  نظرة عاّمة .أ 

 .المدارس الحكومّية .1

وىذه تقّسم بحسب المنيج المعتمد لمّتدريس فييا إلى : المدارس الخاّصة .2
 :فئات

 . مدارس تعتمد منياج الوزارة: منياج وزارة الّتربية والّتعميم .1

مدارس تعتمد المنيج : (ب/أ)البريطانّي / المنياج األمريكّي  .2
وتدّرس ماّدتي الّمغة العربّية والّتربية . األمريكّي أو البريطانيّ 

 .   اإلسالمّية المعتمدين من الوزارة
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مدارس تعتمد المنيج اليندّي : (ب/ىـ)الباكستانّي / المنياج الينديّ  .3
وىذه تدّرس منيج الّمغة العربّية لغير الّناطقين كما .  أو الباكستانيّ 

 .قّررتو وزارة الّتربية

: مدارس تعتمد مناىج خاّصة بالجاليات األخرى: المنياج الخاّص  .4
وىذه تدّرس ... المصرّي، اإليرانّي، الفرنسّي، األلمانّي، الفمبينّي 

منيج الّمغة العربّية لغير الّناطقين كما قّررتو وزارة الّتربية، وقد تعتمد 
منيًجا أمريكيِّا أو بريطانيِّا مثل مدرسة الشويفات الحديثة، وىي من 

أكثر المدارس شيرة، وفييا عدد من أبناء دولة اإلمارات العربّية 
 . المّتحدة والمقيمين فييا من العرب

مدارس تعتمد منيج الوزارة باإلضافة إلى منيج : المنياج المختمط .5
 . بريطانّي أو أمريكّي في الغالب: آخر

 : (28)ويمكن توضيح توزيع المدارس في الّدولة عمى اإلمارات في الجدول اآلتي

المنطقة  اإلمارة
 التعميمية 

 

المدارس 
 الحكومية

 المدارس الخاصة

المجموع  مختمط خاص ب/ه ب/ أ  وزارة

 115 13 16 21 27 38 135 أبو ظبي أبو ظبي

 48 10 4 7 9 21 130العين 

 11 3 1 3-  4 50الغربية 

 134 3 19 27 67 18 86دبي دبي 

 91 3 7 20 27 34 77الشارقة الشارقة 

                                                 

قرص ).  ، قسم الّتوثيق واإلحصاء، وزارة التربية والتعميم2007-2006اإلحصاءات التعميمية لعام . 28
.  (مدمج
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مكتب 
الشارقة 

46 5 1 1  - -7 

 11 1-  7 1 2 42 جمان  جمان 

 5-  1 3-  1 25أم القيوين أم القيوين 

 11-  2 3 1 5 58الفجيرة الفجيرة 

رأس 
الخيمة 

 27-  3 8 2 14 94رأس الخيمة 

 1206 33 53 100 135 142 743 المجموع 

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أّن المدارس الخاّصة اّلتي تعتمد المنياج األمريكّي 
أو البريطانّي يمتحق بيا عدد كبير من أبناء دولة اإلمارات، وأبناء الجالية 

.  ()العربّية
 :الّمغة العربّية في الخّطة الّدراسّية بمدارس الّتعميم العامّ  .ب 

 : في الّتعميم الحكوميّ  .1

في الّمغة العربّية يّتضح لمن يتابع القرارات الوزارّية بشأن الخّطة الّدراسّية لماّدة 
تّتجو في الغالب نحو الّمغة العربّية مدارس الّتعميم العاّم بالّدولة أّن نسبة ماّدة 

عمى الّصفوف الّمغة العربّية ففي المدارس الحكومّية كان توزيع حصص . الّنقصان
: (30)المختمفة كاآلتي

                                                 

.  ألفا14 ألفا ، وبمغ  مجموع الطمبة العرب 16بمغ مجموع عدد الطمبة المواطنين في ىذه المدارس . 29

ويالحظ أّن ىؤالء الطمبة .  2007-2006وفقا لمتقرير اإلحصائي الذي أصدرتو الوزارة لعام 

يدرسون المغة العربية وفق عدد مختمف من الحصص الذي تعتمده وزارة التربية والتعميم في 

 . المدارس الحكومية، وسيّتضح ذلك عند الحديث عن المغة العربية في التعميم الخاص

  10/4/1999م بتاريخ 1999 لسنة 921/2 القرار الوزاري رقم . 30
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ثّم خفضت الخّطة الّدراسّية لمماّدة لكّل من الّصّفين األّول والثّاني الثّانوّيين 
 .  (31)بمقدار حّصة واحدة لصالح مادة تقنية المعمومات

 عمى 2004/2005    ثّم خفضت في جميع الّصفوف اعتباًرا من العاّم الّدراسّي 
: (32)الّنحو اآلتي

ثان  أول ثالث ثان أول سادس خامس رابع ثالث ثان أّول الموادّ 
 أدبي

ثان 
  ممي

ثالث 
 أدبي

ثالث 
  ممي

التربية 
اإلسالمية 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

الّمغة 
العربّية 

8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 8 6 

الّمغة 
اإلنجميزّية 

4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

وسنرى الحقا في مشروع مدارس الغد كيف رجحت كّفة الّمغة اإلنجميزّية عمى 
.  العربّية خاّصة في المرحمة الثّانوّية
                                                 

 .  5/9/2000 بتاريخ 2000 لسنة 2/ 2938 القرار الوزاري رقم . 31
.  2003/ 31/12 بتاريخ 2003 لسنة 11472 القرار الوزاري رقم . 32

 الثانوية اإل دادّية االبتدائّية المرحمة المرحمة

را ثالث ثان أول المواد
 بع

ثان  أول ثالث ثان أول سادس خامس
 أدبي

ثان 
 عممي

ثالث 
 أدبي

ثالث 
 عممي

 التربية
اإلسالمية 

5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

المغة 
 ةالعربي

10 10 10 8 8 8 7 7 7 7 9 7 8 6 

المغة 
اإلنجميزية 

4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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 :في الّتعميم الخاّص  .2
تمتزم المدارس الخاّصة اّلتي تعتمد منيج وزارة الّتربية والّتعميم بعدد 

.  الحصص نفسو الموّضح في الّنقطة السابقة
األمريكّي أو البريطانّي عمى )أّما المدارس الخاّصة اّلتي تعتمد منيًجا آخر 

فإّن توزيع الحصص فييا يختمف، فيي سّت حصص حّتى  (وجو الخصوص
الّصّف الثّالث، وخمس حصص من الّرابع إلى الخامس، وأربع حصص لبقّية 

الّصفوف، وفي المدارس اّلتي تعتمد المنياج الخاّص، كمدرسة الشويفات مثال، 
، ويعامل الّطالب ()فإّن الّمغة العربّية تدّرس ضمن منياج خاّص لغير الّناطقين

. ()العرب فييا كغير العرب
 : مدارس الّشراكة في أبوظبي .ج 

تعّد مدارس الّشراكة من أىّم البرامج المطّبقة اّلتي اعتمدىا مجمس أبوظبي 
لمّتعميم، وىو برنامج يطّبق فقط في منطقة أبوظبي الّتعميمّية من دون سائر 

اإلمارات، ويعتمد في األساس عمى االستفادة من خبرة القطاع الخاّص في تطوير 
الّتعميم العاّم وتحقيق أىداف تعميمّية تحّقق الجودة العالية في قطاع الّتعميم في 

.  إمارة أبو ظبي

وتقوم فكرة البرنامج عمى الّشراكة بين المدارس الحكومّية وعدد من الّشركات 
العالمّية الخاّصة لتتكّفل الثّانية بتشخيص الواقع الّتعميمّي في اإلمارة، ووضع 

                                                 

اّلذي يحدد المواد  . 2005 لعام 12/1، والقرار الوزاري 2004 لعام 11/1 انظر القرار الوزاري رقم  .33
المقررة من مادة المغة العربية عمى الطالب األجانب، وىي مقررات مختارة من سمسمة أحب العربية، 

 . وموضوعات أخرى مختارة من منياج المغة العربية المعتمد من الوزارة

يذكر أّن بعض المدارس الخاصة لم تمتزم  بتدريس مادة التربية اإلسالمية والمغة العربية، وىي بذلك  .34
 الذي يمزم المدارس بتدريس ىاتين المادتين ضمن برنامج 2005 لعام 4532تخالف القرار الوزاري رقم 

العربية " تحت عنوان 5/6/2007جريدة البيان بتاريخ     : انظر. دراسي يتوافق مع طبيعة الدراسة فييا
 " . مدرسة في دبي15واإلسالمية غائبة عن 
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وقد تعاقد المجمس مع أربع . المشاريع لتطويره وتحسين بيئة التعّمم ومخرجاتو
 SABIS, NORD-ANGLIA, CRT, MOSAICA: شركات عالمية ىي

 مدرسة في مرحمة رياض األطفال والمرحمة 30لتنفيذ خّطة التطوير ىذه في 
من ىذه  (خبراء)ولتحقيق ذلك فإّن عناصر . األساسّية، كخطوة أولى في البرنامج

الّشركات تعمل مع المعّممين ومديرو المدارس مباشرة لمتابعة سير العمل، 
ومن أىّم ما يتمّسك بو البرنامج الّتركيز عمى الّمغة . وخطوات تطبيق البرنامج

.  ()اإلنجميزّية، وجعميا لغة الّتعميم في المواّد العممّية من الّصّف األّول االبتدائيّ 

 : مدارس الغدّ  .د 

يأتي مشروع مدارس الغّد ضمن االستراتيجّية الجديدة لوزارة الّتربية والّتعميم . ىـ
وىو مشروع سيطّبق . 2007/2008اّلتي ستطّبق ابتداًء من العام الّدراسّي 

.  عمى كّل مدارس الّدولة ضمن خّطة زمنّية تستمّر سنتين
وقد أعمنت وزارة الّتربية والّتعميم عن اليدف األساسّي لمشروع مدارس الغّد 

وقف برامج الّتقوية اّلتي تطرحيا الجامعات والكّمّيات، واستيعاب ىذه "اّلذي يتمّثل في 
وقد وضعت . (36 )"2010/2011ّّ البرامج في مدارس الّدولة بنياية العاّم الّدراسي

ومن . الوزارة لممشروع موّجيات وأىدافا وآلّيات تنفيذ ضمن خّطة زمنّية محّددة

                                                 

مع اإلشارة إلى الموقع كمو      Http://www.adec.ac.ae   انظر موقع مجمس أبو ظبي التعميم.  35
.  بالمغة اإلنجميزية

موقع وزارة التربية والتعميم في اإلمارات : انظر .  36
http://www.moe.gov.ae/newmoe/news/2007/May/31.htm .  والمقصود ببرامج

مجموعة من المساقات تعالج ضعف الطمبة في : التقوية التي تطرحيا الجامعات في الدولة 
. ميارات  المغة اإلنجميزية والرياضيات والحاسوب، باإلضافة إلى المغة العربية في جامعة اإلمارات

ولذلك جاءت فكرة مدارس الغد لمقضاء . وفي ىذا إشارة واضحة إلى ضعف مخرجات التعميم العام
عمى ىذا الضعف وتأىيل الطالب لمدراسة الجامعية من دون حاجة إلى برامج تقوية تحسب من 

.  برنامج دراستو األساسي

http://www.adec.ac.ae/
http://www.moe.gov.ae/newmoe/news/2007/May/31.htm
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الميّم أن نشير ىنا إلى بعض الّنقاط اّلتي ليا عالقة وثيقة بوضع الّمغة العربّية في 
:  ىذه المدارس

  ،يجمع إلى "التّوجو إلى أن يكون الّطالب في ىذه المدارس ثنائي الّمغة
جانب معرفتو بالّمغة العربّية والثّقافة اإلسالمّية وتاريخ وطنو، معرفة جّيدة 
حاطة واعية بواقع الّدولة في العالم، ودورىا المتنامي  بالّمغات األجنبّية، وا 

).."في إنجازاتو
 

37) . 

  ىي الّمغة 2007/2008إدخال مواّد تعميمّية جديدة بدًءا من العاّم الّدراسّي ،
اإلنجميزّية والّرياضيات والعموم اّلتي ستدّرس بالّمغة اإلنجميزّية منذ الّصّف 
األّول األساسّي، يتبع ذلك تدرج في تطبيق عممّية الّتعّمم بالّمغة اإلنجميزّية 

 . (38)لمّصفوف من الّسادس حّتى الثّاني عشر

  اعتماد مناىج متعّددة في ىذه المدارس تشمل المنياج األمريكّي والبريطانّي
واالسترالّي، وىناك عرض مقّدم من إحدى مؤّسسات الّتعميم الخاّصة 

 . (39)أيًضا لم يتّم اعتماده حّتى اآلنلتضمين المنياج السنغافوري 

  توظيف خبراء أجانب لممساعدة في إدارة كّل مدرسة، بحيث يعّين لّكل
مدرسة أربعة خبراء، يعمل أحدىم مستشاًرا لممدير، وآخر منّسًقا لممناىج 

                                                 

.  الموقع السابق.  37
ىدفنا تحسين البيئة التعميمية : حنيف حسن" تحت عنوان 23/5/2007انظر جريدة البيان بتاريخ . 38

االستعداد لمدارس الغد بمناىج تقضي عمى برامج التقوية وتنعش . ودعم اإلدارة المدرسية
. مناىج جديدة لممواد العممية المذكورة: والمقصود بالمواد الجديدة". اإلنجميزية

http://www.albayan.ae.   

التربية تعتمد مناىج متعددة في مدارس " تحت عنوان 26/7/2007انظر جريدة االتحاد بتاريخ .  39
. "الغد

http://www.albayan.ae/


 161 

والمواّد الّتعميمّية، ويعمل اثنان منيم مرشدين أكاديمّيين لتدريب وتقييم 
 . (40)المعّممين داخل المدرسة

  إضافة أربع حصص لّمغة اإلنجميزّية في الثّانوية ليصبح مجموع الحصص
 .(41)عشر حصص في مقابل سّت حصص لّمغة العربّية

  تغيير منيج الّمغة العربّية الذي اعتمدتو سابًقا الوزارة في الوثيقة الوطنّية
لمنيج الّمغة العربّية لمّتعميم العاّم في دولة اإلمارات إلى منيج آخر 

. ()جديد
 :وثيقة منهج الّمغة العربّية- هـ

تعّد الوثيقة الوطنّية لمنيج الّمغة العربّية اّلتي أعّدتيا لجنة عممّية مكّمفة 
من وزارة الّتربية والّتعميم من أبرز الجيود اّلتي ُبِذلت لمّنيوض بالّمغة العربّية في 
الّتعميم العاّم في دولة اإلمارات العربّية المّتحدة، وقد انطمقت الوثيقة من رؤية 

 اّلتي اعتمدتيا الوزارة في فترة سابقة، وقد كانت تسعى لوضع وثيقة لّمغة 2020
وقد كان . العربّية تحّقق ليا التّنافس مع الّمغات العالمّية في مجال تعميم الّمغات

: من أىّم المنطمقات اّلتي بنيت عمييا

                                                 

 خبير لمدارس الغد وساعة إضافية 200" تحت عنوان 28/6/2007انظر جريدة البيان بتاريخ . 40
    .http://www.albayan.ae" لدوام الثانوية

إضافة أربع حصص لمغة اإلنجميزية في " تحت عنوان 17/8/2007جريدة الخميج بتاريخ : انظر.  41
 . http://www.alkhaleej.ae" الثانوية

 . لم يتم اإلعالن رسميِّا عن ىذا األمر لكنو حاصل وىو قيد التنفيذ اآلن .42

الوثيقة الوطنية لمنيج المغة العربية لمتعميم العام في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يونيو : انظر .43
   .14-12ص . 2002

http://www.albayan.ae/
http://www.albayan.ae/
http://www.albayan.ae/
http://www.alkhaleej.ae/
http://www.alkhaleej.ae/
http://www.alkhaleej.ae/
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الّتركيز عمى ميارات االّتصال الّشفوّي والكتابّي، وتوزيع المفاىيم الّمغوية  .1
 .والمعارف األدبّية بما يتواءم مع مستوى الّطالب ويمّبي حاجاتو الواقعّية

المنيجّية والّذاتّية والحّرة، وال سّيما قراءة : الّتركيز عمى القراءة بأشكاليا .2
 . نصوص من األدب القصصّي توّزع بما يتناسب مع مستوى المرحمة

تخصيص محور لمبحث والتّقنية بحيث يدّرب المتعّمم عمى كتابة التّقارير  .3
 . والمقاالت واألبحاث المختمفة

إيالء المكتبة المدرسّية ومكتبة الفصل دوًرا أساسيِّا في العممّية الّتعميمّية من  .4
 . خالل إعداد قائمة بالقراءات الّذاتّية توّظف في تدريبات الكتابة والمحادثة

الّتركيز عمى الّتعّمم الّذاتّي الفاعل، وتعزيز الجيود المبذولة لتغيير مفيوم  .5
 . الّتعميم في المنيج التقميدّي اّلتي تمنح المدّرس الّدور الرئيس أو الوحيد

وقد اّطمعت الّمجنة المكّمفة بإعداد الوثيقة عمى وثائق مختمفة لتعميم 
الّمغات في الواليات المّتحدة األمريكّية وكندا وبريطانيا واستراليا، وبعض الّدول 

 محّققة لشروط التّنافس مع الّمغة العربّيةالعربّية، وعممت عمى أن تكون وثيقة 
.  الّمغات العالمّية في مجال تعميميا وتعّمميا

وقد قامت لجان التّأليف باالنتياء من تأليف كتب الّصّف األّول والثّاني 
والثّالث االبتدائي، والعاشر والحادي عشر والثّاني عشر وفق خريطة المدى 
والتّتابع المنصوص عمييا في الوثيقة، باإلضافة إلى إصدار أقراص مدمجة 

  . ()تتضّمن نصوًصا مختمفة لحصص االستماع، وأناشيد لألطفال

                                                 

تعمل الوزارة اآلن عمى تغيير ىذه الكتب من دون إجراء أي اختبارات تقيس مدى نجاحيا في تحقيق . 44
 . األىداف التعميمية األساسية في ميارات القراءة والكتابة
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: مؤّسسات الّتعميم العالي في اإلمارات- ثانيا 

:  المؤّسسات الحكومّية .أ 

:  ىناك ثالث مؤّسسات حكومّية لمّتعميم العالي في دولة اإلمارات

 : جامعة اإلمارات العربية المّتحدة .1

، وتمنح درجة البكالوريوس في 1976وىي الجامعة األّم، تأّسست في عام 
وقد مّرت .  تخصًصا، ودرجة الّدبموم المينّي، وأربع درجات في الماجستير70

الجامعة بمراحل كثيرة عممت فييا عمى تطوير خططيا وبرامجيا الّتعميمّية لمّتمّكن 
. من الحصول عمى االعتماد األكاديمّي من المؤّسسات الّتعميمّية الكبرى في العالم

.  ولالستجابة لمتطّمبات سوق العمل في الّدولة

وكان من أىّم الّتغييرات اّلتي طالت خطط الجامعة والتي أّثرت تأثيًرا مباشًرا 
بالّمغة العربّية أن انتقمت معظم البرامج في الجامعة من الّتدريس الّمغة العربّية عمى 

وقد كان ىذا األمر محصوًرا في البدء في الكّمّيات . إلى الّتدريس بالّمغة اإلنجميزّية
، وانطالًقا مّما سّمي بالّرؤية الجديدة 2003العممّية خاّصة، لكّنو بدًءا من عام 

في الّمغة العربّية لمجامعة، طّبق في جميع الكمّيات باستثناء كمّية الشريعة وقسم 
الّمغة ومع ذلك فإّن طمبة كّمّية الّشريعة وقسم . كّمّية العموم اإلنسانّية واالجتماعّية

ويمكن توضيح ىذا الّتوّجو نحو اعتماد . يدرسون مساقات بالّمغة اإلنجميزّيةالعربّية 
الّمغة اإلنجميزّية في الّتدريس بالجامعة من خالل خطط ثالثة برامج في كّمّية العموم 
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اإلنسانّية واالجتماعّية، ىي برنامج التّاريخ، وبرنامج االّتصال الجماىيرّي، وبرنامج 
:   )45)وآدابياالّمغة العربّية 

 ساعة معتمدة موّزعة عمى الّنحو 132يدرس الّطالب : برنامج التّاريخ 
 : اآلتي

o 24 ( لإلنجميّزية14 لّمغة العربّية، و4منيا  )متطّمبات الجامعة العاّمة :  ساعة. 

o 12(بالّمغة العرّبية )متطّمبات الّتعميم العاّمة :  ساعة . 

o  27(بالّمغة اإلنجميزّية )متطّمبات الكّمّية :  ساعة . 

o 42 6، و(46) باإلنجميزّية15 بالعربّية، و21منيا ) ساعة متطّمبات الّتخّصص 
 . (بالّمغتين مًعا

o 18 (قد تكون بالعربّية أو باإلنجميزّية ) ساعة لمّتطبيقات المحورّية.  

o 6ساعات مساقات حّرة  . 

  ّساعة معتمدة موّزعة 132يدرس الّطالب : برنامج االّتصال الجماىيري 
 : عمى الّنحو اآلتي

o  24( لإلنجميزّية14 لمغة العربّية، و4منيا  )متطّمبات الجامعة العاّمة :  ساعة. 

o 12(بالّمغة العربّية )متطّمبات الّتعميم العاّمة :  ساعة . 

o  27(بالّمغة اإلنجميزّية )متطّمبات الكّمّية :  ساعة. 

o 42ساعة متطّمبات الّتخّصص، منيا : 

  15 بالّمغتين 3 باإلنجميزّية، 6 بالعربّية، 6 ) ساعة إجبارّية لكّل المسارات 
 .(مًعا

                                                 

جميع المعمومات التي سترد مأخوذة من الخطط الدراسية الموجودة في وحدة اإلرشاد بكمية العموم .  45

.  اإلنسانية واالجتماعية، والمعتمدة من قبل الجامعة

م ، وتاريخ العالم الحديث، وتاريخ أوروبا 1500تاريخ العالم حتى :   منيا عمى سبيل المثال .46

.  وحضارتيا في العصور الوسطى، وتاريخ أوروبا الحديث والمعاصر، وتاريخ أفريقيا
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 وواحد بالّمغتين )47) باإلنجميزّية4واحد بالعربّية، ) ساعة 18: مسار الّصحافة ،
 .(معا

 واحد ) ساعة 15: مسار العالقات العاّمة، أو مسار اإلذاعة أو مسار الّتمفزيون
 .(، وواحد بالّمغتين معا)48) باإلنجميزّية4بالعربّية، 

 3 ساعات اختيارّية لمسار العالقات العاّمة أو اإلذاعة أو الّتمفزيون بالّمغة 
 . اإلنجميزّية

 6 (بالّمغة اإلنجميزّية ) ساعات تطبيقات عممّية. 

 3 (بالّمغة اإلنجميزّية ) ساعات لممساق الّتكاممي. 

o 18 (بالعربّية أو اإلنجميزّية ) ساعة لمّتطبيقات المحورّية . 

o 9 (بالعربّية أو اإلنجميزّية ) ساعات حّرة . 

 ساعة معتمدة موّزعة عمى 132يدرس الّطالب : قسم الّمغة العربّية وآدابيا 
 : الّنحو اآلتي

o 24( لإلنجميزّية14 لمغة العربّية، و4منيا )متطّمبات الجامعة العاّمة :  ساعة. 

o 12(بالّمغة العربّية)متطّمبات الّتعميم العاّمة :  ساعة . 

o  27(بالّمغة اإلنجميزّية)متطّمبات الكّمّية :  ساعة. 

o 4249) (بالمغة العربية)متطّمبات الّتخّصص :  ساعة ( . 

 

                                                 

.  الكتابة اإلخبارية، التغطية الصحفية باستخدام الحاسب:  منيا عمى سبيل المثال.47
تصميم الرسائل اإلعالمية، اإلنتاج اإلذاعي، اإلنتاج التمفزيوني، إدارة : منيا عمى سبيل المثال.  48

.  المؤسسات اإلذاعية
 بالنظر في خطط قسم المغة العربية في جامعة اإلمارات فإن عدد ساعات التخصص  انخفض  .49

، 1990 ساعة في خطة 66، ثم 1986 ساعة في خطة 81انخفاضا ممحوظا، فقد كان 
.   المعتمدة حتى اآلن2003 في خطة 42 ، ثم 2000، و1994و
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o 18(قد تكون بالعربّية أو باإلنجميزّية )لمّتطبيقات المحورّية :  ساعة . 

o 6مساقات حّرة:  ساعات . 

والجامعة منذ بدء اعتمادىا الّمغة اإلنجميزّية لمّتدريس تّتجو نحو زيادة عدد 
 . ()أعضاء ىيئة الّتدريس من غير العرب، وكذلك أعضاء الييئة اإلدارّية والفّنّية

 :كّمّيات الّتقنية العميا .2

 مؤّسسة لمّتعميم العالي الّتخّصصي بدولة اإلمارات العربّية أكبروىي 
 في أبوظبي والعين، ثّم امتّدت فروعيا 1988وقد تأّسست في عام . المّتحدة

وتعتمد الكّمّية عمى اتّفاقّيات مبرمة . لتشمل دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة
بينيا وبين مركز التّفّوق لمبحوث الّتطبيقّية والّتدريب، وىو الّذراع الّتدريبّي لمكّمّيات، 

 . وشركات تجارّية عالمّية ومؤّسسات تدريب لتدريب طمبتيا وتأىيميم لسوق العمل

 في حقول األعمال الّتجارّية، التخّصصّية مجموعة من البرامج تطرحو
 اليندسة، والعموم الّصّحّية، وتكنولوجياوتكنولوجيا االّتصال اإلعالمّي، والّتربية، 

 وتمنح الكلية درجة الّدبلوم أو الّدبلوم العالي أو .وتكنولوجيا المعمومات

  .البكالوريوس

. والّمغة اإلنجميزّية ىي لغة الّتدريس المعتمدة في الكّمّيات منذ إنشائيا
 . ومعظم الييئة الّتدريسّية واإلدارّية فييا من غير العرب

                                                 

معظم عمداء الكميات ورؤساء األقسام من غير العرب، كما إن مدير إدارة القبول والتسجيل ومدير . 50
  .إدارة الموارد البشرية أجنبيان
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 : جامعة زايد .3

، وليا فرعان في أبوظبي ودبي، وىي جامعة 1988تأّسست في عام 
العموم واآلداب، عموم اإلدارة، عموم االّتصال : لإلناث فقط، وفييا خمس كميات

والّمغة اإلنجميزّية ىي لغة الّتدريس المعتمدة في . واإلعالم، الّتربية، نظم المعمومات
.  ومعظم الييئة الّتدريسّية فييا من غير العرب. الجامعة منذ إنشائيا

: مؤّسسات الّتعميم العالي الخاّصة .ب 
بمغ عدد مؤّسسات الّتعميم العالي الخاّص المعترف بيا في مجال الّتعميم 

 اثنتين وأربعين مؤّسسة، تمنح درجات عممّية مختمفة، 2006العالي حتى ديسمبر 
مثل الّدبموم، والّدبموم العالي، والبكالوريوس، والبكالوريوس بمرتبة الّشرف، 

وىذا جدول يوضح توزيع ىذه المؤّسسات عمى إمارات . والماجستير، وغيرىا
:  الّدولة

  دد المؤسسات اإلمارة م 

 11 أبو ظبي 1

 20دبي  2
 6الشارقة  3
 2 جمان   4
 2رأس الخيمة  5
 1الفجيرة  6
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ويدرس في ىذه المؤّسسات عدد من طمبة اإلمارات ومن المقيمين فييا، 
:  (51)ويوّضح الجدول اآلتي عدد الّطمبة المقّيدين والخرّيجين في ىذه المؤّسسات

 ام 
2006 

دول مجمس  اإلمارات
 التعاون الخميجي

 رب 
 آخرون

غير  آخرون
 محدد

 المجموع

 43471 19 6700 12226 7980 16546 المقيدون 

  8538 35 1106 1895 2684 2818الخريجون  

ويعمل في ىذه المؤّسسات عدد من أعضاء الييئة الّتدريسّية والييئة 
، ويوّضح الجدول (4261 )2006اإلدارّية والفّنّية، بمغ عددىم حّتى نياية عام 

: (52)اآلتي عدد أعضاء الييئة الّتدريسّية موّزعين حسب الجنسّية
 المجموع  آخرون  عرب آخرون  دول مجمس التعاون  اإلمارات  

 2069 1019 994 19 37 أعضاءالييئة الّتدريسّية 

وىذا بيان بأىّم مؤّسسات الّتعميم العالي الخاّص المعترف بيا من وزارة 
:  ()الّتعميم العالي والبحث العممي بدولة اإلمارات العربّية المّتحدة

 
 تعريف موجز بالمؤسسةاإلمارة  المؤسسةم 

أكاديمية اإلمارات  1
  إلدارة الضيافة 

، 2001 في عام الضيافة اإلمارات إلدارة  أكاديميةتأسستدبي  
 من اً  شركة جميرا انترناشونال التي تضم عددوىي تتبع 

                                                 

التقرير السنوي إلدارة البرامج التعميمية ومعادلة الشيادات بوزارة التعميم العالي والبحث العممي لعام . 51 
2006. 

.  السابق.52
أوردتيا بالترتيب نفسو الذي وردت بو في تقرير وزارة التعميم العالي، مع مالحظة أني اخترت منيا . 53

فقد بمغ إجمالي عدد المؤسسات . جيدة عن واقع التعميم العالي في دولة اإلمارات عددا يعطي فكرة
 مؤسسة، بعضيا متخصص في مجال محدد كأكاديمية الشرطة في أبوظبي ودبي، والكمية 42

البحرية، والمعيد الدولي لألمن والسالمة، والمعيد البترولي، وبعضيا اآلخر في طور اإلعداد 
  .كالكمية الجامعية لألم والعموم األسرية



 169 

 برج العرب وفندق جميرا مثلالفنادق والمنتجعات الفاخرة 
: وتمنح الدرجات اآلتية ...بيتش وفندق أبراج اإلمارات

رة دا العالي في إالدبموم ، الدوليةالضيافة إدارة بكالوريوس
 الفنون في إدارة السفر والسياحة بكالوريوس .الدوليةالضيافة 
وتوفر  . العالي في إدارة اإلعمال والسياحةالدبموم .الدوليين

درجة البكالوريوس في الضيافة لمطالب فرصة فريدة لتكممة 
في  " Ecole Hôtelière de Lausanne" دراستيم في 

والمغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس . سويسرا مدة عام كامل
 http://www.emiratesacademy.edu . المعتمدة

الجامعة األمريكية  2
في الشارقة  

 في إمارة الشارقة، وىي مؤسسة 1997تأسست في عام الشارقة  
وىي تقدم . تعميمية مستقمة غير ربحية عمى الطراز األمريكي

البرامج األكاديمية المشابية من حيث المحتوى والنوعية لتمك 
التي تقدميا مؤسسات التعميم العالي في الواليات المتحدة 

وتمنح درجة البكالوريوس في اثنين وعشرين . األمريكية
.     تخصصاتةتخصصا عمميا، ودرجة الماجستير في ثماني
 .والمغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة

http://www.aus.edu     

الجامعة األمريكية  3
في دبي  

 في إمارة دبي، وىي مؤسسة تعميمية 1995تأسست في عام دبي  
وىي تقدم البرامج . مستقمة غير ربحية عمى الطراز األمريكي

األكاديمية المشابية من حيث المحتوى والنوعية لتمك التي 
تقدميا مؤسسات التعميم العالي في الواليات المتحدة 

وتمنح درجة البكالوريوس في ثمانية تخصصات، . األمريكية
.  ودرجة الماجستير في تخصص واحد

.  والمغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة
http://www.aud.edu 

الجامعة البريطانية  4
في دبي  

 بمعايير وبحثيةمؤسسة تعميمية وتدريبية بوصفيا تأسست دبي  
 منوتقدم من خالل شراكتيا مع عدد . منطقةالدولية في 

الجامعات البريطانية برامج حديثة وواسعة في عدد من 
وىي تمنح درجة الماجستير في تخصصات  .التخصصات

دارة المشروعات، : أىميا العموم المالية والمصرفية، وا 
وتضع ليا أىدافًا من أىميا . والتربية، وتكنولوجيا المعمومات

http://www.emiratesacademy.edu/
http://www.emiratesacademy.edu/
http://www.aus.edu/
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تقديم إسيام بريطاني متميز لنظام التعميم العالي في دولة "
". اإلمارات

   . والمغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة
http://www.buid.ac.ae  

الجامعة الكندية في  5
دبي  

أسستيا شركة اإلمارات لالستثمار والتنمية في دبي، وترتبط دبي  
بشراكة مع كمية سنتينيال في تورنتو، أونتاريو بكندا، ومع 

وىي تعتمد منيجا تعميميا يرتكز عمى البرامج . جامعة إيثاسكا
التعميمية الكندية، وتمنح درجة البكالوريوس في أربعة 

تقنيات ىندسة الحاسوب والشبكات، إدارة الموارد : تخصصات
.  البشرية، األعمال اإللكترونية، التسويق

   . والمغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة
http://www.buid.ac.ae  

الكمية األمريكية في  6
اإلمارات  

، وىي 2007تأسست في دبي، واعتمدتيا الوزارة في عام دبي  
وتقدم البرامج األكاديمية تتبع الطراز األمريكي في التعميم، 

المشابية من حيث المحتوى والنوعية لتمك التي تقدميا 
. مؤسسات التعميم العالي في الواليات المتحدة األمريكية

. وتمنح درجة الدبموم إدارة األعمال وتكنولوجيا المعمومات
  . والمغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة

http://ace.ac.ae    
الكمية األمريكية في  7

.  دبي
تأسست في دبي، وىي تقدم الحد األدنى من متطّمبات دبي  

الدراسة في الجامعات األمريكية، وتساعد الطمبة عمى 
االنتقال إلى الكميات والجامعات المعترف بيا في الواليات 
. المتحدة وبريطانيا وكندا واإلمارات المتحدة واستراليا اليند
وتمنح درجة الدبموم في اآلداب الحرة، واإلدارة ، وتقنية 

. المعمومات
.  والمغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة

http://www.centamed.com   

الكمية اإللكترونية  8
لمجودة الشاممة  

مفاىيم إدارة ، وتيدف إلى نشر  2002 في عام وتأسست دبي  
 باستخدام أدوات  وتطبيقياالجودة الشاممة في المنطقة العربية

 وتمنح درجة البكالوريوس في إدارة الجودة .مبتكرة ومناىج

http://www.buid.ac.ae/
http://www.buid.ac.ae/
http://ace.ac.ae/
http://www.centamed.com/
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 . واألعمال، ودرجة الماجستير في التميز التنظيمي

 .والمغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة
http://www.etqm.ae  

أبو ظبي جامعة أبو ظبي    9
العين  + 

عددا من البرامج الدراسية   وتقدم. 2003افتتحت في سبتمبر 
عمى غرار     صيغت  والدراسات العمياالجامعيةفي الدراسات  

أيضًا    الجامعة وتقدم. النموذج األمريكي في التعميم العالي
برامج متخصصة وبرامج الدبموم لمدراسات العميا عمى غرار 

تمنح درجة .لمجامعة لمدراسات التحضيرية    البريطاني النموذج
البكالوريوس في عشرة تخصصات، ودرجة الماجستير في 

.  ستة تخصصات
. والمغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة

http://www.adu.ac.ae 

رأس جامعة االتحاد   10
الخيمة  

وتمنح درجة . 2007اعتمدتيا وزارة التعميم العالي في يوليو 
المغة اإلنجميزية : البكالوريوس في أربعة تخصصات

والترجمة، وتعميم المغة اإلنجميزية، وعموم الحاسب اآللي، 
.   ونظم معمومات األعمال

. والمغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة
http://www.ittihad.ac.ae  

معرفة عالمية برؤية محمية، وتمنح درجة "ترفع شعار أبو ظبي  جامعة الحصن   11
البكالوريوس في أحد عشر تخصصا، والدبموم في تخصص 

.  التربية، والماجستير في تخصص إدارة األعمال والتربية
ما عدا دبموم . والمغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة

عداد  التربية وبكالوريوس التربية في أساليب وتقنيات التعميم وا 
.  معمم المغة العربية والدراسات اإلسالمية

http://www.alhosnu.ae 

، وىي تابعة لحكومة الشارقة، وتمنح 1997تأسست في عام  الشارقة جامعة الشارقة   12
 تخصصا، والدبموم في تخصص 30درجة البكالوريوس في 
.   تخصصا، منيا المغة العربية13التربية، والماجستير في 

 2008-2007بمغ عدد الطمبـة فييـا في مطمع سبتمبر 
.   طالب 10000

المغة اإلنجميزية ىي المعتمدة لمتدريس في الكميات العممية، 
وتعتمد المغة العربية في كمية اآلداب في تخصص التاريخ 



 172 

.  والمغة العربية واالجتماع واالتصال، وفي كمية الشريعة
http://sharjah.ac.ae  

جامعة العين لمعموم  13
والتكنولوجيا  

، وتمنح درجات البكالوريوس في 2004تأسست في عام العين  
عشرة تخصصات، والدبموم الميني في تخصص التربية، 

.  والماجستير في إدارة األعمال
.  المغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة

http://www.alainuniversity.ac.ae 

مؤسسة تعميمية غير ربحية، أّسستيا مجموعة الغرير في دبي   جامعة الغرير   14
دبي، وىي مجموعة اقتصادية ذات مكانة في اإلمارات، تدير 
مجموعة الشركات والمؤسسات من مثل بنك المشرق، وشركة 

.  اإلسمنت الوطنية، واأللمنيوم العربي، وغيرىا
تمنح درجة البكالوريوس في تخصص إدارة األعمال، 

.  تعتمد النظام األمريكي في التعميم. واليندسة واآلداب
.  المغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة

http://www.agu.ae 

جامعة باريس   15
السوربون  

، وتمنح درجة الميسانس في ثمانية 2006تأسست في عام أبو ظبي  
تخصصات، منيا التاريخ، الفمسفة واالجتماع، المغة الفرنسية 

..  واألدب المقارن، المغة والحضارات، الموسيقى 
.  المغة الفرنسية ىي لغة التدريس المعتمدة

http://www.paris-sorbonne-abudhabi.ae 

 ، وىي 2000اعتمدتيا وزارة التعميم العالي في سبتمبر دبي  جامعة دبي   16
تتمقى الدعم المادي والمعنوي من سمطة دبي لمتجارة 

والصناعة، وتمنح درجة البكالوريوس في ستة تخصصات، 
.  في إدارة األعمال والعموم

.  المغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة
http://du.ac.ae  

جامعة رأس الخيمة  17
لمطب والعموم 

الصحية  

رأس 
الخيمة  

تأسست بوساطة مؤسسة رأس الخيمة لمتطوير البشري، وىي 
مؤسسة تابعة لحكومة رأس الخيمة، وشريك لمغرير لالستثمار 

تمنح درجة البكالوريوس في  . ETA Asconومجموعة 
.  الصيدلة والطب والتمريض

http://du.ac.ae/
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.  المغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة
http://rakmhsu.com 

جامعة عجمان  18
لمعموم والتكنولوجيا  

، ومنحت االعتراف من قبل وزارة 1988تأسست في عام عجمان  
تمنح درجة البكالوريوس في أربعة . 1994التعميم العالي في 

وعشرين تخصصا، كما تمنح درجة الدبموم والماجستير في 
.  بعض التخصصات

.  المغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة
http://ajman.ac.ae  

جامعة ولونغونغ  19
في دبي  

طة جامعة ولونغونغ في ا بوس1993 عام فيتأسست دبي   
 وتمنح درجات الدبموم والبكالوريوس والماجستير في أستراليا،

تخصصات مختمفة، ترتبط معظميا بإدارة األعمال والتجارة 
يدرس فييا ما . والتسويق والموارد البشرية وعموم الحاسوب

 .  دولة80 طالب من 2500يقارب 
 والمغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس في الجامعة  

 ، وىي كمية متخصصة في عموم 1998تأسست في عام عجمان  كمية الخميج الطبية     20
الطب والتمريض والصيدلة، تمنح درجات البكالوريوس في 
.  الطب والجراحة، والعالج الطبيعي، والتمريض، والصيدلة

.  المغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة
http://www.gmcajman.com/ 

كمية االتصاالت  21
الجامعية  

، وكانت آنذاك تمنح درجة الدبموم 1989تأسست في عام الشارقة  
في ىندسة االتصال، ثم بعد سنتين درجة البكالوريوس في 

، فأصبحت 1997ثم توسعت في عام .  ىندسة االتصال
تمنح أيضا درجة البكالوريوس في اليندسة اإللكترونية، 

.  وىندسة الحاسوب
.  المغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس المعتمدة

http://www.ece.ac.ae 

كمية الدراسات   22
اإلسالمية والعربية  

وىي كمية خيرية وقفية، أنشأىا السيد جمعة الماجد في دبي دبي  
: ، وىي تمنح درجة الميسانس في تخصصين1986في عام 

 بدأت بمنح 1995وفي عام . الفقو اإلسالمي، والمغة العربية
 2002درجة الماجستير في الفقو اإلسالمي، ثم في عام 

.  بدأت تمنح درجة الماجستير في المغة العربية
 طالبا، 536 : 2003بمغ مجموع الخريجين فييا حتى عام 

.   طالبة2486و

http://ajman.ac.ae/
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.  المغة العربية ىي المغة المعتمدة لمتدريس
http://www.islamic-college.co.ae 

وبعد ىذا العرض الّسريع لمؤسسات الّتعميم العام والعالي في دولة اإلمارات، 
:  مع اإلشارة إلى واقع الّمغة العربّية فييا، نورد المالحظات اآلتية

ىناك توّجو واضح نحو إعطاء الّمغة اإلنجميزّية مساحة أكبر من الّمغة العربّية  .1
في الّتعميم العاّم الحكومي، خاّصة بعد ظيور ما يسّمى بمدارس الّشراكة في 

إذ يبدأ تدريس الّمغة اإلنجميزّية . أبوظبي، ومدارس الغّد في اإلمارات كّميا
كمغة ثانية من مرحمة رياض األطفال، كما أّنيا لغة الّتدريس المعتمدة في 

 . المواّد العممّية كالعموم والّرياضّيات من الّصّف األّول األساسيّ 

ىناك توّجو نحو توظيف عناصر أجنبّية، أمريكّية في الغالب، في مؤّسسات  .2
الّتعميم العاّم الحكومّي في الّدولة يتقّمدون وظائف إشرافّية أو استشارّية تّتصل 
اّتصاال مباشًرا بالعممّية الّتعميمّية وما يرتبط بيا من تصميم المناىج وطرق 

 .الّتدريس والّتدريب لممعّممين والمعّممات

 يغمب عمى عمل الوزارة، فيما يّتصل بالمناىج وتطويرىا، طابع االرتجال  .3
والّتغيير المستمّر، وىذا أمر ينعكس سمًبا عمى الواقع الّتعميمّي في الّدولة 

 .بعاّمة

المدارس الخاّصة اّلتي تعتمد المناىج األجنبّية في الّتدريس تنحو نحو الّزيادة  .4
 . في اإلمارات، وىناك إقبال كبير من أبناء اإلمارات والعرب لمّدراسة فييا

مؤّسسات الّتعميم العالي الحكومّية والخاّصة تعتمد الّمغة اإلنجميزّية لغة  .5
لمّتعميم، ما عدا استثناءات بسيطة في جامعة الّشارقة وكّمّية دبي لمعموم 

 . ()اإلسالمّية والعربّية

                                                 

 كّل المواقع اإللكترونية لمجامعات الحكومية والخاصة بالمغة اإلنجميزية، مع عدم وجود رابط بالمغة  .54
العربية إال في جامعة أبو ظبي الخاصة، وتستثنى من ىذا جامعة الشارقة وكمية دبي لمعموم 

 . اإلسالمية والعربية
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من الممكن أن تقّسم الجامعات الخاّصة في دولة اإلمارات إلى قسمين  .6
 : كبيرين

األّول مرتبط بجامعات غربّية أمريكّية أو كندّية أو بريطانّية أو  -أ 
 . استرالّية

 . والثّاني مرتبط بشركات أو مؤّسسات اقتصادّية محّمّية أو عالمّية -ب 

معظم الجامعات في الّدولة ترّكز في رؤيتيا ورسالتيا عمى تحقيق المعايير  .7
العالمّية في الّتعميم العالي، واالستجابة لمتطّمبات سوق العمل في الّدولة 
وخارجيا، وتمكين المتعّممين فييا من اكتساب الميارات األساسّية في 
الّمغات والتّقنيات، والمعارف األساسّية، مع تأكيد الّطابع العممّي القائم 

عمى الّتدريب والعمل ضمن مجموعات، وتنمية ميارات االّتصال، وتوسيع 
 .آفاق المتعّممين بالّتعّرف إلى الثّقافات المختمفة واحتراميا

الجامعات الحكومّية ومعظم الجامعات الحكومّية الخاّصة في الّدولة تضع  .8
 شرًطا أساسيِّا لمقبول 500اجتياز امتحان الّتوفل بنسبة نجاح تصل إلى 

 .  فييا

وقد يكون فيما عرضناه دليل واقعّي عمى أّن الّمغة متأّثرة تأّثًرا مباشًرا 
بالّتغّيرات اليائمة عمى المستوى االقتصادّي والّسياسّي واالجتماعّي في كّل بقاع 

فمم تعد الّدولة أو الّسمطة الّسياسّية ىي حمقة الوصل بين المجتمع "األرض، 
ولكن أصبحت الّدولة تتضّمن في الوقت نفسو أجيزة . ومصالحو واألفراد وحقوقيم

ومؤّسسات عولمّية، تشّكل سمطة رابعة، ليا مصالحيا ومنافعيا، وىكذا أصبح 
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استقرار المجتمع مشروًطا بحدوث الّتوازن بين الّدول القوّية، ونظام الّسوق الكفء، 
 .  ()"والمؤّسسات الّدولّية وشروط الّتعامل معيا

ودولة اإلمارات ليست بمنأى عن ىذا الّتحّول في العالم كّمو، بل إّن الّنمّو 
االقتصادّي اليائل اّلذي تشيده الّدولة، واالنفتاح الكبير عمى العالم اآلخر، والّنسبة 
المتزايدة لألجانب اّلذين باتوا يتقّمدون مناصب ميّمة سواء عمى الّصعيد التعميمي 
أو في المجال االقتصادي المتمّثل في الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى أو 

كّل ذلك يشّكل عوامل ضغط داخمّية - في البنوك والمراكز االستثمارية المختمفة
قوّية باإلضافة إلى العوامل الخارجّية األخرى نحو اعتماد الّمغة اإلنجميزّية لغة 

وعمى الّرغم من أّن كثيًرا من . لمّتعميم والّتعامل الّرسمّي والّتجارّي في الّدولة
الّتصريحات الّرسمّية تؤّكد حرص الّدولة عمى الّمغة العربّية إال أّن ترجمة ىذا 

بل إّن المرء ليفاجأ بكثير من الوقائع . الحرص إلى واقع لم ير النور حّتى اليوم
اّلتي تقع في الّدولة وتظير تجّنًيا واضًحا عمى الّمغة العربّية من غير أن يكون 

. ()ىناك رّد فعل واضح يحفظ لمعربّية مكانتيا اّلتي تستحق بين الّناس
وال يقتصر ىذا الّتوّجو إلى الّمغة اإلنجميزّية عمى المؤّسسات الّرسمّية 

والخاّصة منيا، بل إّنو أصبح يتسّرب إلى عاّمة الّناس، فعدد األسر اّلتي تّتجو 
نحو المدارس والجامعات الخاّصة يزداد ازدياًدا ممحوًظا، خاّصة في الّسنوات 

                                                 

حازم الببالوي، النظام االقتصادي الدولي المعاصر من نياية الحرب العالمية الثانية إلى نياية الحرب . 55
، 2000، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، الكويت، مايو 257الباردة، عالم المعرفة، ع 

224-225 . 

 من ذلك ما تمارسو جامعة زايد من ممارسات بإجبار الموظفين العرب فييا عمى االلتزام بالتحدث  .56
 رسالة أرسمتيا 2007/ 4/3  وقد نشرت جريدة اإلمارات اليوم في تاريخ. باإلنجميزية التزاما تاما

موظفة في "إحدى الموظفات المواطنات تشكو من ىذا األمر وتستنكره، وجاء الخبر تحت عنوان 
 " .جامعة زايد تخشى نسيان لغتيا العربية
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األخيرة، وحين ُيسألون عن سبب ذلك، فإّن اإلجابة األولى اّلتي يبتدرونك بيا ىي 
وعمى الّرغم من أّن كثيرين من أولياء . ()"من أجل أساس متين بالّمغة اإلنجميزّية"

األمور يظيرون حرصيم واىتماميم بالّمغة العربّية إال أّنيم يرون أّن الّمغة العربّية 
ال تُقدَّم إلى أبنائيم بالمستوى اّلذي تَُقدَّم فيو الّمغة اإلنجميزّية، وىم ُيْجِمعون عمى أّن 

الّمغة اإلنجميزّية تجذب المتعّممين من كّل األعمار ألسباب كثيرة منيا طبيعة 
المنيج وبساطتو وجاذبّية الكتاب، وطريقة الّتدريس، ووجود روافد كثيرة من وسائل 

الّتعميم المختمفة اّلتي تجعل المتعّمم يستمتع وىو يتعّمم، في مقابل شعور بالممل 
.  والّصعوبة وعدم الجدوى حين يكون الحديث عن الّمغة العربّية

ولعّل فيما أشاروا إليو من فروق بين واقع تعميم الّمغة العربّية والّمغة 
اإلنجميزّية يقع  عمى قّمة الّتحّديات اّلتي تواجييا لغتنا اليوم، وىذا ما يمكن أن 
يسّمى بعقبة عدم الكفاية، فالّمغة العربّية، شأنيا شأن كثير من الّمغات، تواجو 
صعوبات كثيرة في مجال الّتعميم منيا عدم كفاءة المنيج وعدم وضوح أىدافو، 
والفقر الواضح في المواّد الّتعميمّية من كتب ومعاجم وقصص ومواّد إلكترونّية 
ووسائل تعميم حديثة، وضعف المعمم وعدم وعيو بأىّمّية دوره، وزىده في مينة 

الّتعميم، وضعف الّتدريب والتّأىيل، وعدم مواكبة الّتطّورات اليائمة في مجال تعميم 
وىذا كّمو يصّب في مصمحة الّمغة اإلنجميزّية اّلتي تتمّتع . ()الّمغات وتعّمميا

بجاذبّية ال ينكرىا أحد بسبب الجيود الكبيرة اّلتي تبذل في سبيل تيسير تعّمميا في 
. كّل مكان

                                                 

 ىذه اإلجابة التي أتمقاىا في الغالب حين يدور الحديث بيني وبين األميات في كثير من  .57
 .المناسبات

 . 29/8/2007لطيفة النجار، المغة وعقبة عدم الكفاية، جريدة البيان ، : انظر.  58
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إّن الّمغة العربّية في مجتمع اإلمارات تعاني من إقصاء واضح في معظم 
مجاالت الحياة، وتواجو صدِّا من أبنائيا في مجتمع ينفتح انفتاًحا عظيًما عمى 

الثّقافات األجنبّية المختمفة، ويّتجو بسرعة نحو االستجابة لمتطّمبات الّنظام 
االقتصادّي الجديد، فيجعل سوق العمل فيو مؤّسس عمى الّمغة اإلنجميزّية بالّدرجة 

أما المشفقون عمييا المتمّسكون بيا فإّنيم يقفون شبو عاجزين أمام ما . ()األولى
.    تحظى بو الّمغة اإلنجميزّية من احتفاء عمى جميع المستويات

 

 

                                                 

كثيرا ما تطالعنا الصحف بإعالنات عن وظائف شاغرة تشترط فييا الجية المعمنة التمكن من المغة  .59
 . معرفة العربية عامل مساعد: اإلنجميزية من غير ذكر لمغة العربية، أو بالقول
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