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تنمية مشاعر االعتزاز باللغة العربية تهدف إلى تعليمية اقتراح أساليب 
 لدى النشء العربي

 سفيان موسى احلامد
 دكتور بقسم اللغة الفرنسية

 كندا  -جامعة ألبريتا 

 ة مقدم
قصة  دةت م مةًا اي فةي دامة ر معةا في   ذةي ما دفعني لكتابة  ذة ا الث ة 

لق وعلم وجمال ومال -قام شاب  بالتقتم لخطث  فتار، إال أنها  - ذو دين ًو
 فضته معلل  ذلك بأنه يتكلم طوال الوقم باللغ  الع بي  الفصة !  ذة ا القصة  

علةة! يةةثيي  -  ذةةي يعتةةع العةة ب بلغةةتهم اعتةةعا  اآلتةةيدفعتنةةي إلةة! طةة ا ال ةةاال 
 الف ن يين أو األلمان بلغاتهم؟ -المثال 

عتثةةة  أيضةةةاي وعةةةا  مةةةن المعلةةةوم أن اللغةةة  لي ةةةم فقةةةب ويةةةيل  اتصةةةال، بةةةي ت
لفكةةةة  األمةةةة  وإدةةةةتد مقومةةةةاا وجودذةةةةاع واألمةةةةم ال يةةةة  ت ةةةةاف  علةةةة! لغاتهةةةةا 
دفاظها عل! أوطانها وتعتع بها عل! اعتثا  أنها إدتد  كامع ذويتها، بةي تقةوم 
بتععيعذةةةةا فةةةةي كافةةةة  الميةةةةادين وتعمةةةةي علةةةة! ا دذا ذةةةةا واقنةةةةا  شةةةةعوبها بأذميتهةةةةا 

           والم افظ  عليها واالفتخا  بهاع

فيمةةا يثةةتو لةةي أنةةه يوجةةت، بزةةكي عةةام، أ مةة  بةةين لغةة  الضةةاد وأبنامهةةا فيمةةا 
يتعلةق بالمزةاع  التةي يكنةون لهةةا، وذلةك نظة اي إلة! أنةةه يوجةت مةن العة ب مةةن ال 

عل  التةي ت ةت قها، بةي مةنهم مةن يعتةع بمع فتةه للغةاا ةعلها المنةةيعتع بلغتةه وال ينة
مةةةةن اعتةةةةعا ا بلغتةةةةه، وذنةةةةا  مةةةةن  أًةةةة د، كاينيليعيةةةة  أو الف ن ةةةةي عععإل ، أكثةةةة 
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يتزتق بكلماا أجنثي  يتيها ويب دتيثه باللغ  الع بي  ليظه  أنةه علة! قةت  
صةةةالن بةةةن عثتاللةةةه بةةةن  مةةةن الثقافةةة  وال قةةةي والتقةةةتمع وفةةةي ذةةة ا ال ةةةياق، يقةةةول

"إن األ مةة  أ مةة  عةةعزر ال أ مةة  لغة ، وأ مةة  نةةاطقين ال أ مةة  كلمةةاا، لةةم   (1)دميةت
ع، ولكةن عةع  أبنااذةا، وقصحةة  دماتهةا، إن مةن الظلةةم تضةع  اللغة  ولةم تعيةة

وال يةةة  أن يةةةتحهم ذةةةاال  األبنةةةا  العةةةاقون الك ةةةال! لغةةةتهم مةةةن  يةةة  ديةةة  وال 
ب ذةةةان، عةةةعاأن فةةةي أنف ةةةهم، مها يةةةي فةةةي طمودةةةاتهم، ي  ذثةةةون أنف ةةةهم بثةةةو ر 

 (2)الهاديلتقةةةتم التقنيةةةااع" ويضةةة ب بةةة ل عثةةةتالمعلومةةةاا، وت تيةةة  قلةةةوبهم 
"ن ةن أمزة   قعياي يثين فيه كي  أن ذنا  من العة ب مةن ي ةخ  مةن لغتةه مثاالي وا

تثي  ال خ ي  ألننا أمز  ت خ  من لغتهاع ولقت يمعم بأذنيز فتار تقول لعميلتها 
ةة ي ع بةةي؟" وكةةأن القةة ا ر بالع بيةة ، فةةي ذةة ا الةةعمن،  بزةةفتين متقةةع تين  "يةةااا  بيتعقي

ا ون ةن، ليةي نهةا ، ن ةخ  ع ب من الثغا  اللغوي  كي  نعيب من ي ةخ  منزة
 ذةةة ا  ولكةةةن، كيةةة  يمكننةةةا تغييةةة مةةةن لغتنةةةا، ونفضزةةةي عليهةةةا لغةةةاا اآلًةةة ين؟"

الواقع؟ وبعثا ر أكث  ت تيتاي، كي  يمكننةا تنمية  مزةاع  االعتةعا  باللغة  الع بية  
  لتد أبنامها؟

                                                 

بن دميت، صالن بن عثتالله  التفا  عن لغ  الق آن، ًطث  جمع / الم يت ال  ام، مك    ع1
 ع2٠٠1المك م ، 

http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=4418 

              ع2٠11، ٠٠٠1  الت ويق اللغوي، ج يتر اينزا ، العتد، عثتالهادي، ب ل  دكي ج امت ع2
www.al-inshaa.com/news.php?IssueAr=227&id=11505&idC=7 

http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=4418
http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=4418
http://www.al-inshaa.com/news.php?IssueAr=227&id=11505&idC=7
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بةةةةةةاقت اا بعةةةةةةت األيةةةةةةاليب التعليميةةةةةة  فةةةةةةي إطةةةةةةا  ذةةةةةة ا الث ةةةةةة ، يةةةةةةأقوم، 
؛ ديةة  إنةةه الغايةة  الم جةةورفةةي بلةةو  التةةي يمكنهةةا اييةةهام والمواقةة  التت ي ةةي  

 - ا افي   س ذ ا المزاع  في عقي الطفةي الع بةي منة  نعومة  أظفة لو ني نا
، ف ينزةةأ -علةة! اعتثةةا  أنةةه صةةف   بيضةةا  نقيةة  ت ةةتقثي وتتقثةةي مةةا يةة د عليهةةا 

يعتةةةةعون ويفتخةةةة ون بلغةةةةتهم، بةةةةي  أفةةةة اد ،ن الع بةةةةيوطالةةةةفةةةةي ب ةةةةول اللةةةةه وقت تةةةةه 
  ثونها ويفضلونها عل! يام  اللغاا األً دعوي

يةةأعتمت علةة! م جةةع أيةةاس، مةةن إعةةتاد ، ذةة ا الث ةة  أذةةتاأ ولت قيةةق 
التي قامم، في ذة ا الت اية ، بزةكي أيايةي  (1)"ما ي دو ي - و "التكتو ر 

)الكنةةتيون الةة ين  األقلية  الكنتيةة  الف نكوفونية  بف ة  مضةةمون منةاذا مةةتا س
موقةةةةع إدصةةةةةا اا   ، وفةةةةقي ، والةةةة ين يزةةةةةكلون تق يثةةةةاف ن ةةةةلغةةةةتهم األم اللغةةةة  ال

صوصةةةةاي  مةةةةن إجمةةةةالي عةةةةتد ال ةةةةكان( %22، مةةةةا ن ةةةةثته (2)كنةةةةتا األيةةةة   ًو
 هممتا س بغي  جعةي أطفةالذ ا ال والخطب الت بوي  والتعليمي  التي تعتمت عليها

ي ولةةوا دون فقةةتانهم يتم ةةكون ويعتةةعون بهةةويتهم اللغويةة  والثقافيةة ، وذلةةك لكةةي 
   .نيليعي ال ي يزكي الغالثي  العظم! في ذ ا الثلتبانهم في م يطهم ايو لهويتهم وذ

                                                 

وذي بادث  في ميال ت بي  األطفال في كلي  العلوم الت بوي  بيامع  مانكتون بكنتاع والم جع ذةو  1.
 ع2٠٠2نتمةا " عةام والزةعو  باالاف  والهوي  اللغوية    "الثقثي أعتته باللغ  الف ن ي  بعنوانتق ي  ب 

ط   عل! مادته كامل  في صو ر بي دي أأ عل! ويمكن اال، صف   111ذ ا الث   في  يقعو 
  اآلتيال ابب 

http://www8.umoncton.ca/umcm-grpe/wp-content/uploads/2012/02/ 

Identit_version_web21.pdf 

  Statistique Canada موقع إدصا اا كنتا 2.
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-
x/2011003/tbl/tbl3_1-1-fra.cfm 

http://www8.umoncton.ca/umcm-grpe/wp-content/uploads/2012/02/


 532 

يةةتناد علةة! بعةةت مةةن النتةةاما النظ يةة  مةةا يتعلةةق بهةة ا الث ةة ، ف ةةأداول االأمةةا في
وتطثيقةاا  ومما يةاابغية  اقتة اا أيةاليب  ،والعملي  التي توصلم إليها الثادثة  المة كو ر

ن والمهتمةين بزةأن اللغة  الع بية ، لمعلمةين والمة بيمعتي المناذا واتعليمي  وت بوي  ت مكن 
ع وذنةا ال ت قيةق الغاية  المنزةودر فةي يةهامبغية  ايمةن االيةتفادر منهةا  في العالم الع بةي،

بت من التنويه إلة! أنةه لةي  مةن الممكةن أن أعمةم جميةع نتةاما تلةك الت اية  علة! اعتةعا  
إلةةة! أن صةةةل  أبنةةةا  األقليةةةاا   اي أبنةةةا  العةةة ب بلغةةةتهم فةةةي ميتمعةةةاتهم الع بيةةة ، وذلةةةك نظةةة

يةتفادر مةةن ل ةكاني  بلغةتهمع لهةة ا، يةأداول االبلغةتهم تختلة  عةةن صةل  أبنةا  األكث يةة  ا
 ذ ا الخث اا فيما يتنايب مع ًصوصي  الوطن الع بيع   

يق ةةةةم ذةةةة ا الث ةةةة  إلةةةة! إطةةةةا ين  نظةةةة ي وعملةةةةيع فةةةةي ايطةةةةا  النظةةةة ي، 
فةةي ايطةةا   ،عليهةةاأ تكع تةةي يةة  اليبعةة ب بعةةت األيةة  النظ يةة  ال مي ةة يةةأقوم

 ت هم في بلو  الغاي  الم جورع اقت اا ويامي تعليمي العملي، بغي  
 اإلطار النظري

بعةةةة ب بعةةةةت األيةةةة   ، يةةةةأقوم، فةةةةي ذةةةة ا ايطةةةةا ،كمةةةةا ذكةةةة ا يةةةةابقاي 
  عفي ايطا  العملي عتمت عليها الدقاي أالنظ ي  التي ي

 ( الهوية١
الةنف  وعلةم االجتمةا  وعلةم    علةمعةتر الهوي  مفهوم م ةتمت مةن علةوم 

يتضةةمن عةةتر دالالا  مفهةةومهةةي األنث وبولوجيةةا وعلةةم الفل ةةف عععإل ، لةة لك ف
 تتعلةةةةةق تصةةةةةب فةةةةي النهايةةةةة  فةةةةي دالالاع ذةةةةة ا التع يفةةةةاا ولةةةةه عةةةةةتر تع يفةةةةاا

ال قيقةةةةةةةةةة  والماذيةةةةةةةةةة  والةةةةةةةةةة اا والودةةةةةةةةةةتر واالنةةةةةةةةةةتما  واالنتمةةةةةةةةةةا  والت ةةةةةةةةةةاوي ب
-، وفةق  و الث ة ، لمفهةوم الهوية ه، فةي ذة ا تةوالتع ي  الة ي اًت   والتزابهع

"اآللي  المع فية  والعاطفية  التةي يتصةو  الطفةي مةن ً لهةا  ذو  ،(1)ما ي دو ي
الةة ي  ،بنةةااا النف ةةي والعقلةةي ،عةةن ط يةةق ذةة ا اآلليةة  ،يتكةةونو نف ةةه وم يطةةهع 

                                                 

  11Statistique Canadaص ،موقع إدصا اا كنتا    1.

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-
sa/98-314-x/2011003/tbl/tbl3_1-1-fra.cfmع 
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ن ةةه مةةن إد ا  شخصةةه والعةةالم الم ةةيب بةةه وفةةي م دلةة  الطفولةة ، كمةةا فةةي  ع"يمكِّ
ال يةةةةار، تكةةةةون الهويةةةة  أشةةةةثه باآلليةةةة  التيناميكيةةةة  داممةةةة   الم ادةةةةي األًةةةة د مةةةةن

التكوينع وتتغ د ذ ا الهوية ، التةي ت ةتد ع قة  الطفةي بم يطةه، مةن الة وابب 
االجتماعي  التي ين يها الطفي مع اآلً ينع ووقود ذ ا التفاعةي والتواصةي ذةو 

   اللغ ع 
فيتكةةون  ع أمةةا المكةةون المع فةةيللهويةة  مكونةةان  مي ةةان  مع فةةي وعةةاطفي

مةةةن الصةةةو ر التةةةي لةةةتد الطفةةةي عةةةن ج ةةةمه وشخصةةةه ومةةةن ميموعةةة  المعةةةا أ 
والخثةةة اا المكت ةةةث  التةةةي تثنةةةي شخصةةةيتهع وأمةةةا المكةةةون العةةةاطفي فهةةةو تقةةةتي  

ايد ا  و القةت  الة ي يعطيةه لنف ةهع  الطفي لنف هع وتكوينه العةاطفي يةا   علة!
 ل نزأتهعايييابي يتغ د بالتأكيت من النياا ال ي ي ققه الطفي ً 

الهويةةة  الف ديةة  للطفةةي تعنةةي ال ةةماا التةةةي  الهويةة  ظةةاذ ر ف ديةة  وجمعيةة  
والصةو ر  عن اآلً ين )ايمه وتةا ي  مةي دا وصةفاتهعععإل ( ومميعاي  تيعله ف يتاي 

تزةةمي كةةي ال ةةماا فالتةةي يكونهةةا فةةي ذذنةةه عةةن نف ةةهع بينمةةا الهويةة  اليمعيةة  
نتمي إليها، بمعن! أن كي طفةي التي يزت   فيها الطفي مع الميموعاا التي ي

فةي عةتر جمعية  علة! اعتثةا  أنةه عضةو ينتمةي إلة! جماعةاا عةتر لتيه ذوياا 
آن وادةةةتع وفةةةي ال ةةةياق الع بةةةي، فةةة ن الطفةةةي ينتمةةةي، علةةة! يةةةثيي المثةةةال، إلةةة! 
جماعتةةه )قثيلتةةه أو عاملتةةه( ووطنةةه وأمتةةه الع بيةة  وأمتةةه اييةة مي  علةة! اعتثةةا  أن 

 ال مي ةةةي ًتصةةةا ، فةةة ن مكونةةةاا الهويةةة  اليمعيةةة  معظةةةم العةةة ب م ةةةلمونع وبا
للطفةةةةةةي الع بةةةةةةي تزةةةةةةمي، بزةةةةةةكي عةةةةةةام، المكةةةةةةون الةةةةةةتيني والثقةةةةةةافي واللغةةةةةةوي 

 وال ضا ي والتا يخي واليغ افيع
 اآلتيواليةةتي  بالةة ك  أن الهويةة  التةةي يثنيهةةا الطفةةي تةةا   علةة! نف ةةيته وبةة

للغويةةة  لةةةتد بنةةةا  الهويةةة  ا علةةة! يةةةتم الت كيةةةعأن  علةةة! يةةةلوكهع لةةة لك مةةةن المهةةةم
فةةةةي نفةةةة  الطفةةةةي دةةةةب لغتةةةةه،  ، ديةةةة  إنةةةةه إذا    ع   أظفةةةةا امنةةةة  نعومةةةة   الطفةةةةي

 ف تنزأ لتينا الدقا أجيال تعتع بهويتها اللغوي  وتعلي من شأنهاع
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 ( الهوية اللغوية وبناؤها لدى الطفل٢
الهويةةة  اللغويةةة  للطفةةةي الع بةةةي تعنةةةي أن لغتةةةه األم ذةةةي اللغةةة  الع بيةةة ، وأنةةةه 

ع وذويتةةه اللغويةة  لغةة  الضةةادع بةةي وأمةة  ناطقةة  ب بلةةتوادةةت، إلةة!  ينتمةةي، فةةي آن  
ةةوِّن  ذويتةةه  تعنةةي أيضةةاي أن اللغةة  الع بيةة  ذةةي مةةن العناصةة  الم كعيةة  الثابتةة  التةةي ت ك 

الف دي  واليمعي ، وذلك عل! اعتثا  أن ذنا  ع قة  ت دةم دميمةي بةين اللغة  
الع بيةة  لي ةةم فقةةب ميةة د  أي أن اللغةة  الع بيةة  وذويةة  اين ةةان الع بةةي الم ةةلمع

أصةةواا وألفةةاع وتعةةابي  وجمةةي ت ةةتختم للتواصةةي والتفاعةةي والتثةةادل بةةين أبنةةا  
ذةةة ا اللغةةة ، ولكةةةن ذةةةي أيضةةةاي الوعةةةا  الةةة ي ي ةةةوي ويصةةةون عقيةةةتتهم التينيةةة  

صوصياتهم عععإل ع   وت ا هم و قافتهم وجميع مكوناا ذويتهم ًو
 -تنزةةةةيمي  مختلفةةةة  ،    ةةةة  أنمةةةةا  (1)مةةةةا ي دو ةةةةي -وذنةةةةا ، وفةةةةق  و  
ت ةةاذم وتةةا   فةةي بنةةا  وتثثيةةم الهويةة  اللغويةة  لةةتد  -ولكةةن مت ابطةة  فيمةةا بينهةةا 

الطفةةةةةةيع وذةةةةةة ا األنمةةةةةةا  التنزةةةةةةيمي  ذةةةةةةي  التنزةةةةةةم  االجتماعيةةةةةة  وااليةةةةةةتق لي  
 والتوعوي  
تتعلةق بالط يقة  التةي يةتم مةن ً لهةا إيصةال اللغة   التنشئة االجتماعية -

ا  في الميتمعع والتنزم  االجتماعي  اللغوي  للطفي تنتا والمعايي  والقيم واألدو 
مةةع اليماعةة  اللغويةة  التةةي تعةةي  فةةي  ذةة ا األًيةة  مةةن الع قةةاا التةةي ين ةةيها

م يطةةةةةهع وذنةةةةةا  عوامةةةةةي تةةةةةا   فةةةةةي التنزةةةةةم  اللغويةةةةة  للطفةةةةةي  عوامةةةةةي ًا جيةةةةة   

                                                 

   Statistique CanadaK  K، 21كنتا، صموقع إدصا اا   ع1
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-

314-x/2011003/tbl/tbl3_1-1-fra.cfm 
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كالماي اا التعليمي  وال فاق ودو  العثادر وويامي ايع مععع وأً د داًلي  
 عععع  واألي ر والوعع االقتصادي واالجتماعي والتعليمي لألي رتتعلق بالتين 

  تةة تثب التنزةةم  االيةةتق لي  للطفةةي بالقةةت ر علةة! التنشئئئة االقئئتق لية -
الضةةثب الةة اتي والعمةةي الم ةةتقي فةةي بيمةة  مةةاع والضةةثب الةة اتي ذةةو قةةت ر الطفةةي 

وكةة لك قت تةةه  ،اا العقليةة علة! إدا ر عواطفةةه ويةةلوكه والمهةةام التنفي يةة  والعمليةة
علةةة! التوقةةةع والتخطةةةيب والتنفيةةة ع ودافةةةع الطفةةةي فةةةي التصةةة أ بزةةةكي م ةةةتقي 

   اآلتيإذا يادا الز و   يكون كثي اي 
وأن يتصةةةةة أ وفقةةةةةاي  ،أن ي ةةةةةمن لةةةةةه باًتيةةةةةا  مةةةةةا يكتزةةةةةفه ويتعلمةةةةةه ويثتعةةةةةه •

 الًتيا اع
ي ت ةمن أن يكون لتيه، في أ لب األديان، الف ص  لمواجه  الت ةتياا التة •

  له باالكتزاأ والتعلم وايبتا ع
أن يكةةةون لتيةةةه القةةةت ر علةةة! بنةةةا  ع قةةةاا شخصةةةي  إييابيةةة  ذاا قيمةةة  مةةةع  •

 األشخاص من دولهع
كةةة لك   تتضةةةمن القةةةت ر علةةة! التكيةةة  مةةةع الواقةةةع و التنشئئئئة التوعويئئئة -

القةةت ر علةة! تغييةة اع وتتكةةون ذويةة  الطفةةي اللغويةة  مةةن التيةةا ب الزخصةةي  التةةي 
تزةةةكيي وعيةةةه بالعوامةةةي التةةةي تكةةةثن أو تعةةةع  ال يويةةة  اللغويةةة  لةةةتد  ت ةةةهم فةةةي

اليماع  التي ينتمي إليهاع وو صي   التنزم  التوعوي  ذو م تود! من األب ةا  
إلةة! أن  ، مةةن جهةة ،زةةي ياألًيةة   ا(ع وذةة 11٠١) (1)التةةي قةةام بهةةا بةةاوال ف يةة 

أن تنمية   د، ، ومةن جهة  أًةالطفي  قاد ن علة! أن يكةون واعيةاي بنف ةه وبوجةودا
تتين له ف ص  التكي  مع واقعه والعمي علة! تغيية ا  ،الوعي النقتي والثة نزا ع لتيه

 ن و األفضيع
                                                 

 1 Freire, P. (1974). Pe ع ́dagogie des opprime ́s: suivi de conscientisation et 
re ́volution.Paris: Maspero (2006). Pe ́dagogie de l’autonomie: savoirs 
ne ́cessaires a ̀ la pratique e ́ducative. Ramonville Saint-Agne:Ére ̀s. 
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اللغوي لةتد الطفةيع  كيانت هم ذ ا األنما  التنزيمي  الث    في بنا  ال
ذةةو نعتةةا   آليةة  ديناميكيةة  يةةتم مةةن ً لهةةا ا الكيةةان وبعثةةا ر أًةة د، فةة ن بنةةا  ذةة 

الطفةةةي وفةةةي  نف ةةةي  تةةةا   فةةةي آن وادةةةت فةةةي ًيةةة رذةةة ا األ ععةةةتر تةةةتًي قةةةود
 الم يب ال ي يعي  فيهع 

 عملياإلطار ال
يمكةةن االعتمةةاد   مي ةةي  خمسئئة مدئئد ا تقتةة ا  (1)مةةا ي دو ةةي - و  
بعليميئئة بهئئدى إلئئ   إيجئئا  بطقيقئئا أيةة  نظ يةة  ومةةن  ةةم  اقتةة اا عليهةةا بغيةة 

ا  باللغةةة  الع بيةةة  لةةةتد الم ةةةاذم  بزةةةكي فعةةةال فةةةي بنةةةا  وتنميةةة  مزةةةاع  االعتةةةع 
 الطفي الع بيع وذ ا الم تداا ذي 

                                                 

 الم جع نف هع ع1  
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المدئئئئد ا  طا  طقيعئئئئة  يناميتيئئئئة و ئئئئي بفاعئئئئل نظةةةة اي إلةةةة! أنح ذةةةة ا 
مسئئتمرف  ئئالم الممارقئئا  التعليميئئة التئئي قنسئئتوحيها مئئ   ئئل مدئئد   ئئد 

لكةةةي م ةةةتد لةةةه أن  إال عبتئئئداخل مئئئا بلئئئة المربقطئئئة بالمدئئئد ا  ا خئئئرى
قوم ألك المتصل  بالم تداا األًة دع لة لك، يةوظيف  أيايي  تختل  عن ت

قوم، فيمةةةةا يلةةةةي، أبعةةةة ب كةةةةي م ةةةةتد بزةةةةكي منفصةةةةيع وبعثةةةةا ر أكثةةةة  دقةةةة ، يةةةة
لهةة ا  األيةة  النظ يةة  الم تثطةة  بةةه، ووفقةةاي  اي بوصةة  مقتضةةب لكةةي م ةةتد مثينةة

، فةي يةع!أيوبالتأكيةت،  قت ا بعةت التطثيقةاا الت بوية  والتعليمية عأاألي ، ي
لواععي المنةاذا م األول، إل! إنزا  أياس متين ي م كزن ذ ا الث  ، في المقا

والثنةا  االيةتناد  بالزةأن اللغةوي ين والمهتمين في العالم الع بيوالمعلمين والم ب
 تنمي  مزاع  االعتعا  لتد الطفي الع بي بلغتهع الم اذم  في عليه بغي 

 ( التثقيف١

لغتةه ولثقافتةهع أي  ، ذةو تعلةم الطفةي ل(1)التثقي  ذنةا، كمةا يع فةه لوجنةت 
صوصةةةةاي مةةةةن ًةةةة ل  ،علةةةة! يةةةةثيي المثةةةةال أن الطفةةةةي، فةةةةي ايطةةةةا  التعليمةةةةي ًو

األعمةةال واألنزةةةط  والمزةةةا يع التعليميةةة  الموجهةةة  والهادفةةة ، ي ةةةتطيع أن يةةةتعلم 
ويكتزةةةة  لغتةةةةه ومكونةةةةاا  قافتةةةةهع ونظةةةة اي إلةةةة! تةةةةأ ي  العولمةةةة  وانتزةةةةا  ويةةةةامي 

والثقافةةةةاا بعضةةةةها بةةةةثعت، فةةةة ن ايعةةةة م واًةةةةت   الزةةةةعوب وتفاعةةةةي اللغةةةةاا 
، في آن وادت، بلغاا و قافاا ع لهة ا، ف نةه إذا عةتر الطفي أصثن عل! اتصال 

ةةثحعي بلغتةةه و قافتةةه، ف ةةيتأ   دتمةةاي بلغةةاا و قافةةاا أًةة د ب يةة  يمكنهةةا  لةةم ي ز 
                                                 

   1  :Legendre, R. 2005. Dictionnaire actuel de l'éducation. Montréal ع 
Guérin. 



 544 

أن ي زةةثع  الضةة و يوبنةةا ي علةة! ذلةةك، فمةةن  الفةة ا  النةةاتا عةةن ذةة ا األمةة ع  مةةي
لغتةهع وفةي ذة ا ال ةياق، فة ن إل! جانب تعلمةه ل ا  قافتهبمكونا الطفي الع بي

  اآلتيبالزكي إجمالها األي  النظ ي  المتعلق  بالم تد التثقيفي يمكن 

)االيةةتما  والكة م والقةة ا ر  األ بةع ال مي ةةي يةتعلم الطفةي المهةةا اا اللغوية  أن  ●
يم والكتابةةة ( مةةةع األًةةة  بعةةةين االعتثةةةا  أدةةةت  المنهييةةةاا والطةةة ق فةةةي تعلةةة

 اللغااع
 أن يتعلم الطفي ايتختام لغته بزكي ص ين ودقيقع  ●
 المتعلق  بزعثه وأمتهع ال مي ي أن يع أ الطفي أصي عاملته واألدتا   ●
أن يةةت   الطفةةةي مكونةةةاا  قافتةةةه القتيمةة  وال تيثةةة   العقامةةةت التينيةةة  والتةةة ا   ●

لمنايةةةةثاا الفكةةةة ي والعلمةةةةي لألمةةةة  الع بيةةةة  والتةةةةا ي  واألًطةةةةا  المزةةةةت ك  وا
الع بيةة  المزةةت ك  والزخصةةياا التينيةة  والوطنيةة  والقوميةة  التةةي صةةنعم ميةةت 

 إل ع األم  والعاداا والتقاليت واألناشيت واأل اني الزعثي  وأدب الطفيععع

ذ ا ذي األي  التي يتًا  بعين االعتثا ، فيما يلي، بغي  اقت اا بعةت 
  ي التطثيقاا الت بوي  المتعلق  بالم تد التثقيف

 ةتهتأ المهةا اا اللغوية  أن ت  عنت تعليم اللغ  الع بي  للطفةي، ييةب ◄
وأن  ،ًصوصةاي المهةا ر الك مية ما  والكة م والقة ا ر والكتابة ( )االيةت هاجميع

ية  ب ية  يةتعلم الطفةي ت  تكون مكوناا الثقاف  الع بي  متضمن  في المادر الم
 ، يكت ب مكوناا  قافتهعهنف  لغته، وفي الوقم
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اذتمةةةةام   الثةةةةاي  لةةةة! عكةةةة  الويةةةةامي الت بويةةةة  التقليتيةةةة  التةةةةي ال تثيةةةة ع◄
قت ا أن يكون ذنا  أالطفي، ي عتث  اللعب من إدتد أفضي ط ق التعليم، له ا 

ت كيةةع علةة! ذةة ا الويةةيل  فةةي تعلةةيم الطفةةي الع بةةي للغتةةه ولثقافتةةه، ديةة  إنةةه مةةن 
تي تولت لتيه شعو  المة ا ال -ً ل األلعاب الت بوي  والتعليمي  الهادف  والثنا ر 

ينيةةةة ب الطفةةةةي بزةةةةكي  ال إ ادي إلةةةة! لغتةةةةه، فيهةةةةتم بهةةةةا  -والمتعةةةة  والت ةةةةلي  
وبتعلمها، وذلك ييعله م ثاي لها ومعتعاي بها وبمكوناا  قافتةه المتضةمن  فيهةاع 

ذ ا ولكي عم   ألعابه التي تنايثه ولكي طفي ميوله التي تي بهع واألمثل  عل! 
أو عثةة  قوالةةب،    تزةةكيي األدةة أ بةةالمعيون يةةتوياي منهةةا األلعةةاب كثيةة ر، نةة ك 

تزةةةةكيي الكلمةةةةاا بةةةةاألد أ الث يةةةةتيكي ، تلةةةةوين الكلمةةةة  وقصةةةةها، ايةةةةتختام 
دًةال إالمكعثاا في بنا  مي ماا ل مو   قافي ، بطاقاا األيمل  واألجوبة ، 

األلعاب التكنولوجي  التعليمي  ال تيث  فةي دية ر الت اية  كةالث اما والتطثيقةاا 
الم ةةتختم  فةةي ال وايةةيب واألجهةةعر ال كيةة  واأللةةواا  -الموجهةة  والهادفةة   -

ال قمي ، و ي ذاع واليةتي  بالة ك  ذنةا أن العتيةت مةن المةتا س الكنتية  أدًلةم 
الةت س دية   دية ر( إلة! Ipad/Tablet ةبة ما ي م! (األلواا ال قمي  دتيثاي 

ت ةةةةةتختم كةةةةةأدار إنهةةةةا، وبفضةةةةةي التطثيقةةةةاا التعليميةةةةة  التةةةةي تتي هةةةةةا، أعةةةة م 
  تعليمي  ناجع ، في كي المق  اا، نظ اي النزتاد الطفي الكثي  ن وذاع 

يمكةةن للطفةةي، عةةن ط يةةةق ايبةةتا ، التعثيةة  لغويةةةاي وفنيةةاي عةةن مكونةةةاا ◄
 قافتةةةه، فيمكنةةةه ايةةةتختام صةةةوته لغنةةةةا  بعةةةت األناشةةةيت )التينيةةة  أو الت ا يةةةة  أو 

علينةا( وإلقةا  بعةت بيةوا  ثةت ع الالزعثي  أو الوطني  أو القومي ، مثةي أ نية  طلة
الزةةةع  أمةةةام  م مةةةهع ويمكنةةةه أيضةةةاي تقليةةةت شخصةةةياا ع بيةةة  أو إيةةة مي  بةةةا  ر 
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ذامةةةاي فةةةي إبةةةتا  وميةةةت وتقةةةتم األمةةة ع كمةةةا أنةةةه ب مكانةةةه  يةةةم وبنةةةا   لعثةةةم دو اي 
والم ةيت األقصة! واألذ امةاا  المزة ف  مي ماا ل مو   قافية  ع بية  كالكعثة 

مةن الويةامي الت بوية  الهامة  التةي ت ةهم فةي  الم  ا ويعتث  وأب ا  ب د الخلياع
تنمي  الطفي لغوياي و قافياي وعقلياي وفك ياي واجتماعياي ونف ياي، فةيمكن لكةي صة  

 طتها ع ب جانب من جوانب الثقاف  الع بي عاتنظيم م  دي   قافي  يتم بوي
ايةةتختام ويةةامي يةةمعي  وبصةة ي  دتيثةة  مةةن أجةةي عةة ب مةةواد ذادفةة  ◄

ودكايةةةااععع  وأدةةةتا اي  ك يةةةوم مت  كةةة  أو أفةةة م تتضةةةمن قصصةةةاي   و قافيةةةاي  لغويةةةاي 
مقتم  بأيلوب م ا  وممتع  ومزوق  ب ي  تزت انتثاا الطفيع وبعت ذلك يقوم 

و تهم المعلم بط ا أيمل  عل! ت مي ا تتعلق بما شاذتوا، ومةن  ةم يقةوم بم ةا
لةةةعم ت ميةةة ا بايةةةتختامها المث ةةةط ، وعليةةةه أن ي ي  بةةة لك باللغةةة  الع بيةةة  الفصةةة

، مةةن جهةة ، بةةتعلم كلمةةاا طفةةيمعةةه بزةةكي صةة ين ودقيةةقع فةة لك ي ةةمن لل
ث اا ومعا أ جتيتر م تثط  بثقافته، ومن جه  أً د، بتنمي   وتعابي  لغوي  ًو

 مها اا االيتما  والتفاعي والتعثي  الزفويع
يمكن ألدةت األبةوين فةتثقيفةه   عملية  فةي تزةا   عاملة  الطفةي أن ◄  

ن ي وي لطفله قثي نومه قص  مفيتر ذاا مغعد ومعن! باللغ  الع بي  الفصة ! أ
مةةةةةن قصةةةةة  القةةةةة آن أو مةةةةةن قصةةةةة  الصةةةةة اب  أو مةةةةةن المو و ةةةةةاا الوطنيةةةةة  أو 

أن طفلهمةةةةا يتقةةةةتم لغويةةةةاي بزةةةةكي أيةةةة   إذا  أن يةةةةت كابةةةةوين األ وعلةةةة!الزةةةةعثي ع 
 بصةةةة ث لةةةةتين الوايقةةةةوم أن  قتةةةة ا أيضةةةةاي أو  ،  يتكلزمةةةةا معةةةةه باللغةةةة  الع بيةةةة  الفصةةةة

طفلهمةةةةةا إلةةةةة! أمةةةةةاكن تعةةةةةع  لتيةةةةةه مكونةةةةةاا  قافتةةةةةه كالمتةةةةةاد  والمه جانةةةةةاا 
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لوالةةتين أن يطلثةةا مةةن طفلهمةةا أن فةةيمكن لالثقافيةة ، و ي ذةةاع أعةة  إلةة! ذلةةك، 
فتاا والزواً  ومكونةاا يق أ بصوا عال  التعليماا وأيما  الم  ا واآل

  المواد الغ امي  التي يصادفهاع
وذلةةك ييعلةةه  ميةة  أن يث ةة  فةةي أصةةي أجةةتادا،أن ي طلةةب مةةن كةةي تل◄

 بثقافته وبلغتهع بانتمامه ومعتعاي  فخو اي 
الطلب من األطفةال إعةتاد لودةاا صةفي  تتنةاول جوانةب الثقافة  الع بية  ◄

لتت يةةة  مةةةع مةةة و  الوقةةةم فةةةي  أو قاعةةةتر لغويةةة  مةةةن قواعةةةت اللغةةة  الع بيةةة ، وذلةةةك
  أذذانهمع
جميةةع أ كةةان الثقافةة  أن يةةنظم كةةي صةة  معةة ب  قةةافي ب يةة  يزةةمي ◄
 الع بي ع

 إد ا  أدب األطفال المزوق للطفي في المناذا التعليمي ع◄
 تنظيم م ابقاا لغوي  و قافي ع  ◄
بعةةت المقت دةةاا الت بويةة  الم تثطةة  بالعامةةي التثقيفةةي التةةي يمكنهةةا أن  اذةة 

ت ةةهم فةةي تعلةةيم الطفةةي للغتةةه وبنةةا  وتععيةةع مكونةةاا  قافتةةه لتيةةهع والعامةةي الثةةاني 
  ال ي يتوجب العمي عليه بغي  الوصول إل! الغاي  المنزودر ذو العامي التوعويع

 ( التوعية٢
التوعيةة  ذةةي العمليةة  التةةي يةةت   الزةةخ  مةةن ً لهةةا العوامةةي التةةي تةةا   

، كما ية ك ان يلثاي أو إيياباي عل! أم  ماع ويت قق وعي الطفي اللغوي والثقافي
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بزةةكي بنةةا   ! ت تيةةت و صةةت وت ليةةي، علةة مةةن ًةة ل قت تةةه، (1)أال د والنةةت ي
، جميةةع العوامةةي التةةي تةةا   يةةلثاي أو إييابةةاي علةة! لغتةةه و قافتةةه وعلةة! لغةة  ونقةةتي

الطفةي مةن أن ية د بنظة ر مختلفة  قعيمةه  الةوعي النقةتي و قاف  اآلً ينع وي مكزن
مةةةةةن تعميةةةةةق فهمةةةةةه للظةةةةةواذ  اللغويةةةةة  والثقافيةةةةة ع لةةةةة لك، ف اآلتيومعتقتاتةةةةةه، وبةةةةة

الف صةةة  للطفةةةي بةةةأن يفكةةة  فةةةي ذويتةةةه اللغويةةة  والثقافيةةة  وفةةةي  ااتةةةأن ت  الممكةةةن 
انتمامه ألمته الع بي ، دي  إن مثي ذة ا الفة ص تعينةه فةي تنزةمته التوعوية  التةي 

مكنةةةه مةةةن ت ليةةةي وفهةةةم وإد ا  واقعةةةه اللغةةةوي وكةةة لك الواقةةةع اللغةةةوي المةةة تثب ت  
التةةي ت ةةهم فةةي وبغيةة  اقتةة اا بعةةت التطثيقةةاا الت بويةة   العةةالمع بأمتةةه وشةةعوب

   اآلتيقوم باال تكا  عل! األي  أتوعي  الطفي الع بي لغوياي و قافياي، ي
وذلةك  ،  الع بية ثقافةالو اللغة  تنمية  شةعو  التقةتي  واالدتة ام لةتد الطفةي تيةاا  ●

 الع بي ع األمعث  الت كيع عل! عوامي القور المتعلق  بهما وتلك الم تثط  ب
 مخاط  التي تواجه اللغ  الع بي عتوعي  الطفي بالت تياا وال ●
الطفةي ب ية  يصةثن قةاد اي علة!  تععيع مها اا التفكي  والت ليي وال وا  لتد ●

أن ينتقةةت، بط يقةة  بنةةا ر، قيمةةه ومعتقتاتةةه واألدكةةام الم ةةثق  والصةةو  النمطيةة  
 التي لتيه تياا لغته و قافتهع

اللغوية  والثقافية  وادتة ام وتقةتي  اليماعةاا  وفهةم ت  ين قت ته عل! مع ف  ●
 األً د الموجودر في ميتمعه وأمته والعالمع

                                                 

1  Allard, R., Landry, R. et Deveau, K. (2004). Conscientisation  ع 
ethnolangagie ̀re et comportement engage ́ en milieu minoritaire. Texte 
d’une communication pre ́sente ́e au colloque La vitalite ́ des communaute ́s 
francophones du Canada. Montréal, P. Q.  
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األفكةةةا  التعليميةةة  قت ا، فيمةةةا يلةةةي، بعةةةت أوبنةةةا ي علةةة! ذةةة ا األيةةة ، يةةة
  الهادف  إل! توعي  الطفي لغوياي و قافياي  

، بط يق  تتنايب مع عمة ا، مكانة  ودو  وأذمية  أن يت   عل! الطفي◄
 ععع اللغة  الع بية ، بةي وقةت تها علة! ايةتيعاب وانتزا  وجمال وب    ودقة  و ة ا

العلةةوم والةةتو  اليةةوذ ي الةة ي تلعثةةه فةةي تزةةكيي ذويةة  اين ةةان الع بةةي وتوديةةت 
من الممكن أن ي طيلةب  في ايطا  المت يي، األم  الع بي ع فعل! يثيي المثال،

طيع   مةن معايةا اللغة  الع بية ع وي ةتيع ي  أن يقتم شفوياي أمام  م مه ممن كي تلم
الت مي  فعي الزي  نف ه فيمةا يتعلةق بيوانةب الثقافة  الع بية  واينيةا اا التةي 
دققهةا العةة ب واليوانةب المنيةة ر لةةتيهمع وبعةت ذلةةك، علة! المعلةةم أن يناقزةةهم 
بما يمعوا علة! أن ي ةمن لهةم بت ليلةه وانتقةادا وتثيةان وجهة  نظة ذم تياذةهع 

ك ييعلهةةم يما يةةون لغةةتهم وذلةة ومةةن  ةةم، يقةةوم المعلةةم ب  شةةادذم وتةةوجيههمع
 عويقةةةوي  قةةةتهم بأنف ةةةهم ويعةةةع  مةةةن قةةةت تهم علةةة! التفاعةةةي مةةةع أقةةة انهم شةةةفوياي 

التعليمةةي يةةوعيهم بقةةت  لغةةتهم وية و لِّةةت   وبايعةةاف  إلةة! ذلةةك، فةة ن ذةة ا ايجةة ا 
  لتيهم صو ر إييابي  تياذها ممزا ييعلهم يعتعون بهاع اآلتيب

وأن بلةةتا ذةةو جةةع  مةةن األمةة  الطفةةي أنةةه يعةةي  فةةي بلةةت ع بةةي  يأن يعةة◄
ي شةةعوبها تةةتكلم اللغةة  الع بيةة ؛ أعةةتر الع بيةة  وأن ذةة ا األمةة  تتكةةون مةةن بلةةتان 

ن اللغةةوي والثقةةافيع ايمعهةةا عةةتر جوانةةب مةةن عةةمنها اليانثةةأن ذةة ا األقطةةا  ت
أن يةت   أن كةي وطةن مةن ذة ا األوطةان لةه ًصوصةيته  ! الطفيومع ذلك، عل

لغتهةا األم لي ةم  اي افي  وأن في الوطن الع بةي شةعوبوالثق اللغوي  )لهيته العامي (
طةةة ا الثقافةةة  الوطنيةةة  لكةةةي بلةةةت مةةةن أن ت   مةةةن الممكةةةن أيضةةةاي الع بيةةة  كةةةاألك ادع و 

منطلق أنها جع  من  قاف  الوطن الع بي وأن الخصوصي  الثقافي  لكي وطن ذي 
 الت كيةعع بي  و الثلتان ال إب ا إ  ا  لألم  الع بي  و قافتهاع وك ج ا  تعليمي، يمكن 

ًصوصةةةاي اليانةةةب اللغةةةوي المتمثةةةي باللغةةة  مةةةو  الثقافيةةة  التةةةي تيمعهةةةا علةةة! األ
ينتمي إل! أم  ع بي  كثي ر أقطا ذا  الع بي ع ف لك من شأنه أن يوعي الطفي بأنه
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 اآلتيالنتمةةةا  إلةةة! ذةةة ا األمةةة  وبةةةاتةةةتكلم اللغةةة  الع بيةةة ، ممةةةا ينمةةةي لتيةةةه شةةةعو  
 اعتعا ا بلغتها و قافتهاع

لةةةةةةة! المنةةةةةةةاذا أن تة ث صزةةةةةةةة  الطفةةةةةةةي بالت ةةةةةةةةتياا والمخةةةةةةةاط  )علةةةةةةةة! ع◄
الصةةةعيتين الع بةةةي والعةةةالمي( التةةةي تواجةةةه اللغةةة  الع بيةةة   كتةةةتني م ةةةتود األدا  
اللغةةوي فةةي بعةةت الميةةاالا كةةالتعليم وايعةة م وذيمنةة  بعةةت اللغةةاا العالميةة  

ضةةةةاد اينيليعيةةةة  والف ن ةةةةي ( فةةةةي بعةةةةت الثلةةةةتان الع بيةةةة  والفيةةةةور بةةةةين لغةةةة  الك)
والمع فةةةة  ومعادمةةةة  العاميةةةةاا التا جةةةة  للع بيةةةة  فةةةةي بعةةةةت الميةةةةاالا وتةةةةت ي  
العلوم باللغاا األجنثي  في معظم اليامعاا الع بي  و ي ذةاع وفةي ذة ا الصةتد، 

  اآلتيللمعلم أن يط ا عل! ت مي ا ال اال  ، عل! يثيي المثال،من الممكن
غةةةةة  الع بيةةةةة  الفصةةةةة ! ذةةةةةي مةةةةةن الضةةةةة و ي علةةةةة! اين ةةةةةان الع بةةةةةي أن ي ييةةةةةت  الل

وي ةةةتختمها فةةةي جميةةةع الميةةةاالا؟ وبعةةةت ذلةةةك يف ةةةن لهةةةم الميةةةال ليفكةةة وا 
ويع بوا عن آ امهةم ومعتقةتاتهم واألدكةام الم ةثق  والصةو  النمطية  التةي لةتيهم 
تياا لغتهم، ومةن  ةمز يناقزةهم وي ةاو ذم فةي ذلةكع وفةي نهاية  المطةاأ يقةوم 

  وتةةوجيههم ن ةةو ال ةةلو  الةة ي المعلةةم ب  شةةادذم وتصةة ين أفكةةا ذم المغلوطةة
  يتوجب عل! الف د الع بي تثنيه تياا لغتهع

ثةةين للطفةةي أن لنًةة ين أيضةةاي لغةةتهم ن، مةةن جانةةب، أن مةةن الممكةةن◄
نمةةي لتيةةه دةةب االكتزةةاأ وقثةةةول نو قةةافتهم وديةةنهم، ومةةن جانةةب آًةة ، أن 

أن يةةت    ! الطفةةيأي علةة االًةةت أ مةةع اآلًةة ين والت ةةامن واالنفتةةاا علةةيهمع
عليةةةةةه االعتةةةةةعا  بأصةةةةةله وانتمامةةةةةه ولغتةةةةةه و قافتةةةةةه وفةةةةة ب ادتةةةةة ام اآلًةةةةة ين لةةةةةه ن أ

ولمعتقتاتةةةه، كمةةةا أن عليةةةةه تقثةةةي اآلًةةة ين وادتةةةة ام لغةةةاتهم ومكونةةةاا  قةةةةافتهم 
ةةي  دعيةةنع   قةةول اللةةه عةةع وجةةي  وفةةق)وذلةةك 

يةةو ر الكةةاف ون، )}ل ك ةةم دعيةةن ك م و لع
منةةةه  أن يضةةةع (ع ولكةةةي نةةةت ب الطفةةةي علةةة! ذلةةةك، مةةةن الممكةةةن أن نطلةةةب 1

نف ةةه مكةةان اآلًةة ين لكةةي يةةت   مةةا يزةةع ون بةةه أو أن يث ةة  عةةن الفةة ق بةةين 
الع ب وأم  أً د فيما يتعلق بنمب من أنما  ال يار أو أن يكون في المنةاذا 
ةةةةعوب األًةةةة د أو أن ت ةةةةت   فيهةةةةا صةةةةو ن  مةةةةا ييعلةةةةه يطزلةةةةع علةةةة! ًصوصةةةةيز  الزز
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كةان وجةود ذة ا الثلةةتان ومةةن  ةم ي  ةأل الطفةي عةةن م ،ألطفةال مةن بة د أجنثية 
كةةةةي ذلةةةةك ي ةةةةةهي مةةةةن تكةةةةوين وعيةةةةةه  وعةةةةن اللغةةةةاا التةةةةي تت ةةةةةت ها شةةةةعوبهاع

ييعلةةه يةةت   أنةةه مختلةة  لغويةةاي و قافيةةاي عةةنهم  اآلتيبةةاًت أ اآلًةة ين عنةةه وبةة
 تةةةةهلتيةةةةه   ث يعيةةةةت، هنف ةةةة ويتفعةةةةه إلةةةة! ادتةةةة ام لغةةةةاتهم و قافةةةةاتهم، وفةةةةي الوقةةةةم

لةةةة! وطنةةةةه وأمتةةةةه وتقةةةةتي ا لثقافتةةةةه االنتمةةةةا  إا باالنةةةةتما  مةةةةع ميموعتةةةةه وشةةةةعو  ب
 لغتهعب اعتعا ا اآلتيبو 
  ( بدديد الهوية٣

إعانةةة  الطفةةةي علةةة!  أيضةةةاي فمةةةن الممكةةةن عةةة ور علةةة! التثقيةةة  والتوعيةةة ، 
اصةة  انتمامةةه إلةة! لغتةةهع وت تيةةت الهويةة ، ب  ةةب لوجنةةت  ، (1)ت تيةةت ذويتةةه ًو

  والثقافية  ذو العملي  التةي يتثنة! الطفةي مةن ً لهةا ًصةام  ميموعتةه اللغوية
مةا ي  -ب ي  يتطابق معها بزكي جعمي أو كليع دي  إن، كمةا تة ك   ةو  

، "كون الفة د جةع ن مةن ميموعة  لغوية  و قافية  فة ن ذلةك ال ي ولزةت لتيةه (2)دو ي
تلقامياي شعو  الوال  أو االنتما  إل! ذ ا الميموع ع" وفةي ذة ا ال ةياق يضة ب 

مت يةةةة  أجنثيةةةة  ت علزةةةةم  2٥٠    "إن فةةةةي مصةةةةاآلتةةةةيالمثةةةةال  (3)م مةةةةود دةةةةاف 
                                                 

1  Allard, R., Landry, R. et Deveau, K. (2004). Conscientisation ع 
ethnolangagie ̀re et comportement engage ́ en milieu minoritaire. Texte 
d’une communication pre ́sente ́e au colloque La vitalite ́ des communaute ́s 
francophones du Canada. Montréal, P. Q.  
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إل!  2٠٠٥( تول!  ماي  ميمع اللغ  الع بي  بالقاذ ر من 2٠11 - 1112) م مود داف  . 3
علم ال ز اا، و ان! مص د  ي، وذو أول مص د ي صي عل! شهاداا التكتو اا ف2٠11

توف!  عينبعت عميت األدب الع ب! طه د  يييمع بين  ماي  ميمع اللغ  الع بي  والميمع العلم
إ   ادتياجاا شهتتها  يبعت م و  أيثو  وادت من د يق الميمع العلم 2٠11داف  عام 

 .العام نف  في القاذ ر
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علومها في  ياب اللغ  الع بية  تمامةاي، إعةاف  إلة! جامعةاا أجنثية ، وذة ا األمة  
ييادي بعت جيي أو جيلةين إلة! وجةود طثقة  اجتماعية  ال تنتمةي إلة! مصة  وال 
 (1)إلةة! اللغةة  الع بيةة ، بةةي تنتمةةي إلةة! لغةةاا أجنثيةة  وإلةة! بلةةتان تلةةك اللغةةااع"

مةن األية  التةي مةن الممكةن   ةأقت ا، فيمةا يلةي، بعضةاي فعلة! مةا يةثق،  وبنا ي 
 االيتناد عليها بغي  إعان  الطفي عل! ت تيت كيانه اللغوي   

 ع ب نماذ  ألمم تعتع بلغاتهاع ● 
 إظها  قيم  وأذمي  ومكان  اللغ  الع بي ع ●
 إب ا  الع ق  الوطيتر التي ت بب اللغ  الع بي  بالتين ايي ميع ●
 األقوال التي تعلي من شأن اللغ  الع بي عع ب بعت  ●
 تثيان المعايا المتعلق  بكون الف د ناطق باللغ  الع بي ع ●
 تنمي  مزاع  االفتخا  باالنتما  إل! الثقاف  واللغ  الع بي ع ●
 تنمي  مزاع  التضامن مع األم  الع بي ع ●

بهةةةة ا  وفيمةةةةا يلةةةةي، يةةةةنقوم بةةةةاقت اا بعةةةةت التطثيقةةةةاا التعليميةةةة  المتعلقةةةة 
 الم تد 

                                                 

، موقع  اللغ  2-اللغ  الع بي  نموذجاي  مقتث  من الغامتي، ماجت جعف   الهوي  والقيمععموا1 . 
  ع2٠1٠الع بي  صادث  الي ل ،

 /view_page.php?id=1960http://www.arabiclanguageic.org    
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إد ا  دقةةةةامق معاصةةةة ر فةةةةي المنةةةةاذا توعةةةةن كيةةةة  أنز األمةةةةم القويةةةة  ◄
وال ي  تعتعز بلغاتها وت اف  عليها دفاظها عل! أوطانها وت ةتختمها فةي كافة  

 المياالاع واألمثل  عل! ذلك كثي ر، ن ك  منها 
نهةةم إالنمةةوذ  اييةة اميلي  قيةةام اليهةةود الصةةهاين  ب ديةةا  لغةة  ميتةة  ديةة  *
يةيما  لوذا لغ   يمي  ت تختم في كاف  الميادين، دت! فةي تعلةيم العلةوم الجع

التخصصةةاا اليامعيةة  التقيقةة ع أعةة  إلةة! ذلةةك، فةة ن ال ايةة  اييةة اميليين ال 
 يت ت ون في الم افي التولي  إال باللغ  العث ي  اعتعا اي وافتخا اي بهاعععإل ع

منه ل قيق  أنزها تزكي جةع اي  اعتعا اي منه بلغته واد اكاي  النموذ  الف ن ي *
قةةام الةة مي  الف ن ةةي ال ةةابق، جةةا  شةةي ا  ذاا مةة ر،  مةةن كيانةةه وك امةة  شةةعثه،

عنةةتما كةةان  مي ةةاي لليمهو يةة  الف ن ةةي ، بمغةةاد ر قاعةة  اجتمةةا  القمةة  األو وبيةة  
يلقةةةي   - مةةةي  لةةةوبي األعمةةةال األو وبيةةة -إ ةةة  يةةةماعه مواطنةةةه الف ن ةةةي  اعةةةثاي 

  ع(1)كلمته باينكليعي 
إل! أن الغالثية  العظمة! مةن العة ب ذةم م ةلمون وأن ذنةا  ا تثةا   نظ اي ◄

علةة! اعتثةةا  أنهةةا لغةة  القةة آن  -و يةةق بةةين الةةتين اييةة مي ال نيةة  واللغةة  الع بيةة  
وأن اييةةة م لةةه أ ةةة  فاعةةي فةةةي تزةةكيي الهويةةة    -الكةة يم وال ةةن  النثويةةة  الزةة يف  

ن تزتد عل! أن له ا اللغ  قتيي  و معي  الثقافي  لألم  الع بي ، فيمكن للمناذا أ
لمما يةةة  ذةةةة ا الةةةتين ولفهمةةةه فهمةةةةاي   وأنز مع فتهةةةةا عةةة و ي ،بالن ةةةث  لكةةةي م ةةةلم

                                                 

ال امت   موي! للمعيت من المعلوماا المتعلق  بالنموذ  الف ن ي، يمكن االط   عل! يفيان 1.
ف ن ا كنموذ  ي ت د به في ميال دفاعها عن لغتها، الماتم  التولي بعنوان اللغ  الع بي  

 ع2٠12مي  بالمتين  المنو ر، ومواكث  العص ، الم و  الخام  )الق م الثاني(، اليامع  ايي 
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قةةت شةة زفها  -عةةعز وجةةيز  -صة ي اي مةةن مصةةت ا، بةةي عليهةةا أن تثةةين كية  أنز اللةةه 
بييااا﴿ تعةال!  ر، فمةث ي قولةهزة  مة  عأدةت في الق آن الك يم دية  ذك ذةا   قُْرآنًاا عررر

ْ  لرعرلوُهااااااْ  يرتو ُااااااُ  ُر اااااا ج عي ْياااااارر وي ْلنرااااااا ُ ُ ْكًمااااااا ﴿ ،22}العمةةةةةة  ﴾غر ْر أرْنزر ااااااورلي كر ُر

بيياا... بياي   ُمبياي   ﴿ ،3٠}ال عةت ﴾عررر فمةن  ع ذكة ا، 11٥}الزةع ا   ﴾بيليسراا   عررر
قةةةةود الطفةةةةي الع بةةةةي الم ةةةةلم إلةةةة! أن يةةةةت   أنز ع قتةةةةه مةةةةع اللغةةةة  نأن الممكةةةةن 

وأن الم افظةةة  عليهةةةا بمثابةةة  الم افظةةة  علةةة! الةةةتين الع بيةةة  ذةةةي ع قةةة   وديةةة  
بعقامتا وتزة يعاته، بةي علة! الطفةي أن ي ةلزم بةأن االعتةعا  بهة ا اللغة  ذةو جةع  
مهم من االعتعا  به ا التين نظ اي إل! اال تثا  الو يق والمت  م بينهماع ويصة  

 ال ميمةة   ، فةةي مقتمةة  كتابةةه )فقةةه اللغةة  ويةة  الع بيةة (، ذةة ا الع قةة(1)الثعةةالثي
بهةة ا العثةةةا اا  "مةةةن أدةةةبز اللةةه تعةةةال! أدةةةبز  يةةةوله م مةةتاي صةةةل! اللةةةه عليةةةه 
ويةةةلم، ومةةةن أدةةةبز ال زيةةةول الع بةةةي أدةةةبز العةةة ب، ومةةةن أدةةةبز العةةة ب أدةةةبز 
الع بيةةة  التةةةي بهةةةا نةةةعل أفضةةةي الكتةةةب كتةةةاب القةةة آن الكةةة يم}ععع ، ومةةةن أدةةةبز 

تةةةةةةةه إليهةةةةةةةا، ومةةةةةةةن ذةةةةةةةتاا اللةةةةةةةه  الع بيةةةةةةة  ع نةةةةةةةي بهةةةةةةةا و ةةةةةةةاب  عليهةةةةةةةا، وصةةةةةةة أ ذمز
الع بيةةة  ًيةةة  اللغةةةاا واألل ةةةن ، وايقثةةةال علةةة!  عتقت أن}ععع الإليةةة م}ععع 

تفهزمها من التيان ، إذ ذي أدار العلم ومفتاا التفقةه فةي الةتزين، ويةثب صة ا 
المعةا  والمعةةاد  ةم ذةةي يدة ا  الفضةةامي، واالدتةوا  علةة! المة و ر ويةةام  أنةةوا  

 المناقب كالينثو  للما  والعنت للنا ععع ع" 

يةة  جعةةي الطفةةي يةةعداد انتمةةا ي إلةة! لغتةةه يمكةةن للمنةةاذا أن تتنةةاول، بغ◄
أقوال كةةواعتةةعا اي وتعلقةةا بهةةا، بعضةةاي مةةن األقةةوال التةةي ت علةةي مةةن شةةأنها وعظمتهةةا،  

                                                 

ال ةةةةةةقا وايبيةةةةةةا ي وشةةةةةةلثي، مطثعةةةةةة    الثعةةةةةةالثي، فقةةةةةةه اللغةةةةةة  ويةةةةةة  الع بيةةةةةة ، )المقتمةةةةةة (، ت قيةةةةةةقع1
 ع1132القاذ ر،  ال لثي،
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الص اب  وال ل  والعلما  واألدبا  والم تز قين ون ةوذمع فعلة! يةثيي المثةال 
  ال ال ص  

علةةيكم بالفقةةه   "- عةةي اللةةه عنةةه  -الفةةا وق عمةة  بةةن الخطةةاب  * قةةول
لتين ود ن العثادر، والتفهم فةي الع بية ع وقةال  تعلمةوا الع بية  ف نهةا تثثةم في ا

تعلزمةةوا الع بيةة  ف نهةةا مةةن " وقةةول الفةةا وق أيضةةاي  (1)ع"العقةةول وتعيةةت فةةي المةة و ر
  (2)ع" دينكم، وتعلموا الف امت ف نها من دينكم

فة ب  * قول شي  ايي م ابةن تيمية   "اللغة   الع بية   مةن الةتين، ومع فت هةا
 ال وما الع بي ، اللغع  بفهم الإ ي فهم وال ف ب، وال ن  الكتاب فهم ن واجب؛ ف

  (3)ع"واجب فهو به الإ الواجب يتم
"كيةة  ي ةةتطيع اين ةةان أن  * قةةول الم تزةة ق  األلمانيةة   يغ يةةت ذونكةة  

ي قةةةةاوم جمةةةةال  ذةةةة ا اللغةةةة  ومنطق هةةةةا ال ةةةةليم ويةةةة   ذا الف يةةةةت؟ فييةةةة ان العةةةة ب 
ثلةتان التةي فت وذةا يةقطوا صة ع! ية   تلةك اللغة ، فلقةت انةتفع أنف هم في ال

الناس ال ين بقوا عل! دينهم في ذ ا التيا  يتكلمون اللغ  الع بي  بزغ ، دت! 

                                                 

ال دمن بن علي بن م مت  تا ي  عم  بن الخطاب، ت قيق أدمت ابن اليو ي، أبو الف   عثت  .1
 ع٥22ص )،شودان، الطام ، مكتث  المايتر )دعا

ذةةةةةة(، الكتةةةةةاب 23٥اللةةةةةه بةةةةةن م مةةةةةت بةةةةةن أبةةةةةي شةةةةةيث  الكةةةةةوفي )ابةةةةةن أبةةةةةي شةةةةةيث ، أبةةةةةو بكةةةةة  عثت  .2
 ع1121، 1المصن  في األدادي  واآل ا ، ال ياب  مكتث  ال شت،  

م مت دامت   ال ليم، اقتضا  الص ا  الم تقيم، ت قيقبن تيمي ، تفي التين أدمت بن عثتا .3
 ع2٠٠ابن تيمي ، ص (الفقي، بي وا، دا  المع ف  )دع ا



 522 

إن اللغ  القثطي  مث ي ماتم تماماي، بي إن اللغ  اآل امي  لغة  الم ةين قةت تخلزةم 
  (1)عليه ويلم ع" إل! األبت عن م كعذا لت تيز مكانها لغ  م مت}صل! الله

علةة! المكانة  التةةي تثوأتهةةا اللغةة  الع بيةة  مةن الممكةةن أن ن ةةلب الضةةو  ◄
، ولمةةتر عزةة ر قةة ون، لغةة  الةةتين والعلةةم فةةي التةةا ي ؛ ديةة  إنهةةا كانةةم عالميةةاي 

وال ضةةا رع لةة لك، كةةان أبنةةا  األمةةم األًةة د يت ةةابقون إلةة! تعلمهةةا، بةةي مةةنهم 
قواعةةتذا وجمةةع معاجمهةةاع  مةةن نثةةه فيهةةا وشةةا   علةة! ن ةةو مةةتذ  فةةي وعةةع

وإن نظةةة ر يةةة يع  للتةةة ا  المع فةةةي الع بةةةي واييةةة مي والعةةةالمي لتثةةةين لنةةةا عمةةةق 
الةتو  الةة ي قامةةم بةةه لغةة  الضةةاد فةي دمةةي جةةع  مهةةم مةةن ال ضةةا ر اين ةةاني ع 
بةةةي إنز الةةةتمعن فةةةي تنةةةو  مالفةةةاا الكتةةةاب والزةةةع ا  واألدبةةةا  والعلمةةةا  العةةة ب 

ن لغةة  القةة آن ذةةي اللغةة  ال يةةمي  إكع دتةة! ليةةودي بمةةتد إيةةهام العةة ب فةةي ذلةة
 ال ادي  في األمم المت تر ومنظماتها الف عي عععإل ع

التةةةةي إذا ط دةةةم بزةةةةكي منايةةةةب ل ةةةةن الطفةةةةي  االقت ادةةةةااذةةة ا بعةةةةت 
انتمةةةةا ي إليهةةةةاع فثعةةةةت  اآلتيبلغتةةةةه وبةةةة وايةةةةتيعابه العقلةةةةي، ف نةةةةه ال يةةةةعداد إال فخةةةة اي 
منةةةاذا أن تعلةةةم الطفةةةي كيفيةةة  أًةةة  التثقيةةة  والتوعيةةة  وت تيةةةت الهويةةة ، علةةة! ال
 الق ا اا المتعلق  باليانب اللغوي والثقافيع

 ( بقرير المصير٤
، ذو العملي  التي يكت ب الطفي مةن (1)تق ي  المصي ، كما يع فه لوجنت 

ً لهةةةةا القةةةةت ر علةةةة! اتخةةةةاذ القةةةة ا اا وتنفيةةةة ذا وت قيةةةةق تطلعاتةةةةه وادتياجاتةةةةه 
                                                 

 .3٠1، ص1122الينتي، أنو   الفص ! لغ  الق آن، دا  الكتاب اللثناني،  .1



 522 

ًةة ينع وذةة ا القةةت ر ت نمةة! لةةتد الطفةةي، الخاصةة  دون االعتمةةاد العامةةت علةة! اآل
داجةةة   ، مةةةن ًةةة ل إشةةةثا   ةةة   داجةةةاا أيايةةةي  (2)ب  ةةةب دي ةةةي و يةةةان

علةة! إشةةثا  ذةة ا ال اجةةاا لةةتد  نةةافةة ذا عمل االيةةتق لي  والكفةةا ر واالنتمةةا ع
الطفي، ف ن ذلك يعع  من قت تةه علة! اتخةاذ القة ا ااع وبعثةا ر أًة د، إذا ت ة   

متعلقةة  ب اجاتةةه، فةة نز ذلةةك ي ةةهم فةةي تت يثةةه علةة!  عةةترأمةةام الطفةةي ًيةةا اا 
عةةن ق ا اتةةه، فةة نز ذلةةك  -إد اكيةةاي وعاطفيةةاي  -تق يةة  مصةةي اع وكلمةةا  عةةي الطفةةي 

ينمةةةي شةةةعو  الكفةةةا ر لتيةةةه وييعلةةةه أكثةةة   قةةة  وايةةةتق لي  عنةةةتما يتعلةةةق األمةةة  
 بتق ي  مصي ا في جانب من جوانب دياتهع

علينةةا لطفةةي فةةي ت تيةةت ذويتةةه، ثعةةت تثقيةة  وتوعيةة  وم ةةاعتر افذكةة ا،  
اتخةةاذ قةة ا اا إييابيةة  تيةةاا لغتةةهع ولثلةةو  ذةة ا  علةة! تنميةة  قت تةةه الت كيةةع علةة!

   اآلتي، االعتماد عل! األي  (3)الغاي ، يمكن، وفقاي ل و  ما ي دو ي

  وعي الطفي بأنه ف يت ومختل  عن اآلً ين لغوياي و قافيايعنأن  ●
 ي في األنزط  اللغوي  والثقافي ع تز  إمكاناا ومواذب الطفنأن  ●
 يعي الطفي ياكت ذويته اللغوي  والثقافي  وعل! م اوليته عن أفعالهعنأن  ●
ةةةةةي نأن  ● تةةةةةين الميةةةةةال للطفةةةةةي أن يتخةةةةة  قةةةةة ا اا لغويةةةةة  و قافيةةةةة  وأن يت مز

                                                                                                                        

 .3٠1، ص1122الينتي، أنو   الفص ! لغ  الق آن، دا  الكتاب اللثناني،  .1
 2 De ع    ́ci, E. et Ryan, R. (1985). Intrinsic motivation and self-
determination in human behavior. New York : Plenum Press. 

 ع31لم جع نف ه، صا  .3
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 العواقب الم تثط  ب لكع
   من للطفي أن يتخ  مواق  في الم امي اللغوي  والثقافي عنأن  ●

أن عامةةةةي تق يةةةة  المصةةةةي  يةةةة تثب بزةةةةكي و يةةةةق بعوامةةةةي التثقيةةةة  ن دةةةة  
، وذةة ا العوامةةي الث  ةة  تةةا   بزةةكي  يةةابقاي  تةةهوالتوعيةة  وت تيةةت الهويةة  التةةي تناول

كثيةةةة  فةةةةي عمليةةةة  اتخةةةةاذ الطفةةةةي لقةةةة ا اا تتعلةةةةق بلغتةةةةه، ديةةةة  إن نوعيةةةة  ذةةةة ا 
ية  التةي الق ا اا تعتمت إل! دت كثي  عل! نوعية  التثقية  والتوعية  وت تيةت الهو 

عل! تنمي  قت ر الطفةي  فمن الممكن الت كيعيتلقاذا الطفيع ومع ذلك، تلقاذا و 
فةةةي تق يةةة  مصةةةي ا اللغةةةوي، وذلةةةك عثةةة  إتادةةة  الف صةةة  لةةةه بتثنةةةي مواقةةة  لغويةةة  

وعلةة! الطفةةي أن يةةت   أن عليةةه، قثةةي اتخةةاذ  تتنايةةب مةةع  قافتةةه ووعيةةه وذويتةةهع
تيةةةةا ا وي  ةةةةب لكةةةةي ًيةةةةا  أي قةةةة ا ، أن يفكةةةة  فةةةةي العواقةةةةب الناجمةةةة  عةةةةن اً

د ةةةناته ويةةةيماته، وعلةةة! عةةةو  ذلةةةك يتخةةة  موقفةةةهع واليةةةتي  بالةةة ك  أن ذةةة ا 
االيتق لي  ت هم في بنا  ال   النقتي لةتد الطفةي وتيعلةه ي ةتد معتقتاتةه 

التعليمية   بيةاليواأل ويعث  عن آ امه ومزاع ا وأفكا ا فيما يخ  لغته و قافتهع
بزةكي  -للطفةيقةتم ي  مكن أن من المكثي ر، فالتي ت اعت في بلو  ذ ا الغاي   

بعةةةةت ذلةةةةك أن منةةةه طلةةةةب يوأن  ،بعةةةةت المواقةةةة  أو القضةةةايا اللغويةةةة  -ًةةةاص 
م تداي تياا كي موق ، مثينا العل  الم تثط  بق ا اع ونكتفةي  إييابياي  يتخ  ق ا اي 

  ب ك  أ بع  أمثل  من ذ ا المواق  
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ن أمزة  تثية  ال ةخ ي  "ن   (1)  ي ك  ب ل عثت الهاديالمو ف ا ول◄
ألننةةةا أمزةةة  ت ةةةخ  مةةةن لغتهةةةاع ولقةةةت يةةةمعم بةةةأذنيز فتةةةار تقةةةول لعميلتهةةةا بزةةةفتين 
متقع تين  "يااا  بيتعقي ي ع بي؟" وكأن الق ا ر بالع بي ، في ذ ا العمن، عة ب مةن 
الثغةةةا  اللغةةةوي " فثعةةةت قةةة ا ر الطفةةةي لهةةة ا الموقةةة ، يمكةةةن أن ي طلةةةب منةةةه  أن 

للفتةةار التةةي قالةةم ذةة ا  -أن يكتةةب  يةةال  افت اعةةي  يثةةتي  أيةةه تيةةاا ذلةةك أو 
يعةة ب فيهةةا عةةن وجهةة  نظةة ا ديةةال مةةا قالتةةه أو أن يضةةع نف ةةه مكةةان  -العثةةا ر 
ب ي  يقوم بال د بزكي منايب عل!  - التي قيلم لها ذ ا اليمل   -الفتار 

   قامل  ذ ا العثا رعععإل ع
 ، ذةةةةةةةة ا القصةةةةةةةة  (2)يةةةةةةةة د يةةةةةةةةثع العةةةةةةةةي   وا  المو ئئئئئئئئف الثئئئئئئئئا ي◄
عنةةةتما ذذثةةةم لزةةةيكا و ل ضةةةو   تةةة ك ا أننةةةي قثةةةي يةةةت  عزةةة  عامةةةاي  "}ععع 

المةةاتم  الممةةوي لألكاديميةة  األم يكيةة  لطةةب العيةةون، وقابلةةم ال ةةيت بنيةةامين 
التي  تصت  عا اا في طب وج اد  العيون }ععععبويت،  مي  ت  ي  ميل  إ

باللغة   فاقت دةم عليةه أن تصةت  الميلة  ،ب ثع لغاا إعاف  لألصي اينيليعي
نفضةي ذلةك، نظة  إلةي وشةهق وقةال لةي دينهةا  يةيتتي  اي ع بةلع بي  أيضا ألننةا ا

مةن أطثةا  العيةون العة ب وبعضةهم أصةتقا   ذ ا مفةاج  لةي، ألننةي أعة أ كثية اي 
لي، ولم ي ثق أن اقت ا أدت منهم أن تصت  الميل  باللغ  الع بي ، وأنا أ دةب 

                                                 

             ع2٠11، ٠٠٠1  الت ويق اللغوي، ج يتر اينزا ، العتد، الهادي، ب ل  دكي ج امتعثت  .1
ueAr=227&id=11505&idC=7inshaa.com/news.php?Iss-www.al 

م د!عع اللغ  الت كي  والط بو  الت كي، مقال صت  في ص يف  ال أي األ دني   يثع العي ، ي د  .2
 ع2٠1١-3-1٠بتا ي  

http://www.al-inshaa.com/news.php?IssueAr=227&id=11505&idC=7
http://www.al-inshaa.com/news.php?IssueAr=227&id=11505&idC=7
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عل! إص ا ي وتزييعي له قلةم إن  و يادر ب لك، نعم لم ال تصت  بالع بي عع؟
جمعي  تع يب العلوم الطثي  في األ دن، ودي  كنم  مي تها في ذلةك الوقةم، 

فةي ال ةن  األولة!، ففةي الت جمة  إعةعا  للغة   يتقوم بت جم  النزة ر للع بية  ميانةاي 
الع بي ع ولكن بعت شه  من الم ايل  أًث نةي بةأن  مةي  الميلة  الع بةي لطةب 

لوقم م  عليه وعنتما أًث ا بلقامي به واقت ادةي بة ً ا  طثعة  العيون في ذلك ا
ع بيةة  للميلةة  وعةة ب عليةةه الفكةة ر، أقنعةةه بةةأن ذلةةك  يةة  عةة و ي، ألن األطثةةا  

أن وا الطثعةةة  الع بيةةة  إذا أنيةةةعا، و ا العةة ب يفضةةةلون اللغةةة  اينيليعيةةة عع ولةةةن يقةةة  
ا دةول ذة ا ومن األيةمل  التةي يمكةن أن تطة  ع الع بي  ال تصلن لغ  للطبعع "

القصةةةة  بغيةةةة  تةةةةت يب الطفةةةةي علةةةة! تق يةةةة  مصةةةةي ا اللغةةةةوي  مةةةةا  در فعلةةةةك تيةةةةاا 
تصةة أ كةةي مةةن ذةة ين الطثيثةةين العةة بيين تيةةاا اللغةة  الع بيةة ؟ لةةو ط لةةب منةةك أن 
تتثن! موقفاي من بين ذ ين الموقفين، فأيهما يتختا ؟ ولماذا؟ ذي تايت ما قيةي 

  للطب؟" في نهاي  ذ ا القص   "الع بي  ال تصلن لغ 
"اللغةة  الع بيةة  مةةن اللغةةاا   (1)كتةةب  بيعةة  الكةةوا ي  المو ئئف الثالئئ ◄

العالمي  ال يمي  داًي مثن! منظم  األمم المت تر فةي متينة  نيويةو   األمي كية  
اللغةةةة   -اللغةةةة  الف ن ةةةةي   -نيليعيةةةة  اللغةةةة  اي -   وذةةةةي اآلتيةةةةبيانةةةةب اللغةةةةاا 

ولكةن يتة دد منة  فتة ر أن النية  تتيةه  عاللغة  الصةيني  -اللغ  ال ويي   -اييثاني  
                                                 

لماذا ت همز  اللغة  الع بية  فةي المةتا س األجنثية    ةم أنهةا لغة  التولة  ال يةمي ؟   الكوا ي،  بيع   .1
  ع2/11/2٠٠1تا ي   ط ي ،الق مقال صت  في ج يتر الز ق

http://www.qataru.com/vb/archive/index.php/t-109766.html 
 

http://www.qataru.com/vb/archive/index.php/t-109766.html
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ن ةةو إلغةةا  اللغةة  الع بيةة  مةةن بةةين اللغةةاا العالميةة  ال يةةمي  داًةةي منظمةة  األمةةم 
  منها  عتر المت تر التولي  وذلك أليثاب

  عةةةةةتم ايةةةةةتختام ممثلةةةةةي "الةةةةةتول الع بيةةةةة " اللغةةةةة  الع بيةةةةة  فةةةةةي األمةةةةةم أوالي 
  نيليعي  أو الف ن ي عالمت تر، لكونهم دامما ما ي تعملون اللغتين اي

  عةةتم وجةةود متةة جمين عةة ب علةة! قةةت  مةةن الكفةةا ر يييةةتون اللغةة   انيةةاي 
  الع بي ع

  عةةتم وفةةا  أ لةةةب الثلةةتان الع بيةة  بالتعاماتهةةةا المتعلزقةة  بةةتفع نفقةةةاا  الثةةاي 
 ايتعمال الع بي  داًي منظم  األمم المت ترع" 

كثيةة ر،   موقةة ال اواأليةةمل  التةةي يمكةةن أن تطةة ا علةة! الت ميةة  دةةول ذةة 
لتولةة  ع بيةة  فةةي األمةةم المت ةةتر وكنةةم تييةةت علةة!  نةة ك  منهةةا  لةةو كنةةم ممةةث ي 

األقةي إدةةتد لغةةاا ذةة ا المنظمة  بايعةةاف  إلةة! اللغةة  الع بية ، فةةأيز لغةة  يةةوأ 
ت تختم في عملك في ذ ا المنظم ؟ ولمةاذا؟ وذةي تة د أنةه مةن الضة و ي أن 

؟ ذةة ا المنظمةة ؟ علةةي إجابتةةكا فةةي تثقةة! الع بيةة  لغةة   يةةمي  نابضةة  لهةةا كينونتهةة
، فهي يت   دكومتك عل! أن تفي بالتعاماتها المالي  ع بياي  ولو كنم م اوالي 

  المتعلق  بتفع نفقاا ايتعمال الع بي  داًي ذ ا المنظم ؟ ولماذا؟ 
كثيةةةة  مةةةةن العةةةة ب اتيهةةةةم أنظةةةةا ذم ن ةةةةو التعلةةةةيم   المو ئئئئف الرابئئئئا◄
 ةةتود عةةال مةةن اللغةة  اينيليعيةة  دصةةول الطالةةب علةة! م وذةة تأهةةاألجنثةةي وال

اصةة  ال ياعةةةياا والعلةةوم باللغةةة  اينيليعيةة ع وال ةةةثب  ود ايةة  المةةواد العلميةةة  ًو
ال مي ةي ذةو الصةعوباا الكثيةة ر التةي تواجةه الطة ب أ نةةا  الت اية  فةي الخةةا  ع 
وقةةت يختةةا  بعةةت اآلبةةا  إل ةةاق أبنامةةه بمةةتا س داًليةة  فةةي الخةةا     ثةة  مةةنهم 

لتعليم ي افقه تنمي  للمها اا ال ياتية  والفك ية  التةي تفتقةتذا في نو  مميع من ا
ايةةةت اتييياا التعلةةةيم فةةةي مناذينةةةا ومتا يةةةناع والةةةثعت اآلًةةة  قةةةت يتوجةةةه ن ةةةو 

فةي  هنف ةالتعليم في المتا س العالمية  داًةي الةوطن التةي تتثنة! التوجةه العلمةي 
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ك باين ةةان الخةةا  ع واأليةةمل  التةةي يمكةةن أن تطةة ا دةةول ذةة ا الواقةةع  مةةا  أيةة
الع بي ال ي يل ق أبنا ا بمت ي  أجنثية ؟ ولةو أ اد والةت  أن يل قةك بمت ية  
أجنثيةة ، فمةةةاذا يةةتكون  در فعلةةةك وشةةعو   تيةةةاا ذلةةك؟ وذةةةي يةةتفعي الزةةةي  

  مع أبنامك؟ ذاته م تقث ي 
األمثلةةة  التةةةي تتةةةين للطفةةةي أن يتخةةة  قةةة ا اا ذاا طةةةابع مةةةن  ذةةة ا بعةةةت 

أن  أيةه فيمةا يتعلةق بلغتةه مهةم؛ ممةا قةت يزةع ا  لغويع وذة ا األمة  ييعلةه يةت  
تنزةةأ علةة! األ لةةب ع قةة  إييابيةة  بينةةه  اآلتيبأنةةه م ةةاول عنهةةا ودةةام لهةةا، وبةة

وبينهاع وذ ا الع ق  ايييابي  تعتمةت، كمةا ذكة ا يةابقاي، علة! نوعية  التثقية  
الطفةةةيع وبهةةةة ا الط يقةةةة ،  -ويتلقاذةةةةا  -والتوعيةةة  وت تيةةةةت الهويةةة  التةةةةي تلقاذةةةا 

مةةةن  علةةة! االلتةةةعام بقةةة ا اا لغويةةة  كةةةان ذةةةو جةةةع اي  الطفةةةي أكثةةة  د صةةةاي  يةةةيكون 
 عملي  اتخاذذاع

 ( االلتزام٥
 ع، ذةةو العمليةةة  التةةي تقةةةود إلةة! العمةةةي(1)أال د االلتةةعام، كمةةةا يع فةةاا ف يةةة  و

والمقصةةةةود بالعمةةةةي ذنةةةةا  ت تيةةةةت األذةةةةتاأ وصةةةةيا   النوايةةةةا وال ةةةةلو  ووعةةةةع 
مةا يتعلةق بقضةايا اللغة  والثقافة ع وانخة ا  الخطب والتص أ كمةواطن م ةاول في

الطفي في العمي اللغوي يعتمةت علة! مةتد فهمةه للعوامةي التةي تةا   علة! واقعةه 
إال عنةتما يتثنة! معتقةتاا ت ثةه  و قافيةاي  اللغوي والثقافيع وال يلتعم الطفةي لغويةاي 

                                                 

1    . Ferrer, C. et Allard, R. 2002. La pédagogie de la conscientisation et 
de l’engagement: pour une éducation à la citoyenneté démocratique 
dans une perspective planétaire. Première partie: Portrait de la réalité 
sociale et importance d’une éducation à la conscientisation critique et à 
l’engagement. Éducation et francophonie, 30(2(. 

http://www.acelf.ca/revue/30-2/articles/04-ferrer-1.html            

http://www.acelf.ca/revue/30-2/articles/04-ferrer-1.html
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بزةكي  عل! إع   لغ  و قاف  الميموع  التي ينتمي إليهاع وآلي  االلتعام م تثطة 
 التعام بهع ألن الوعي بأم  ما يتثعه  الثاي  ،و يق بعامي التوعي 

أن نةتعوا إلة! وعةع  أقتة اتوجيه الطفي الع بي ن و االلتةعام تيةاا لغتةه، ول
أذةةتاأ وإعةةتاد ًطةةب واالنخةة ا  فةةي مزةةا يع مةةن شةةأنها أن تعيةةت للغةة  الضةةاد 

م لةةةتد الطفةةةي مكانتهةةةا وذيثتهةةةا علةةة! كافةةة  الم ةةةتويااع وي نمةةة! يةةةلو  االلتةةةعا
بع قةةاا القةةور ايييابيةة  أو ال ةةلثي  الم تثطةة   بةةالموا ار مةةع تنميةة  وعيةةه النقةةتي

أن  (1)مةةا ي دو ةةي - و   تة ك بميموعتةه اللغويةة  والثقافيةة ع وفةي ذةة ا ال ةةياق 
ذنةةةا   ةةة   د جةةةاا مةةةن االلتةةةعام تيةةةاا اللغةةة  والثقافةةة   إبةةة ا  القيمةةة  والتأكيةةةت 

، ف نهةةا تقتةة ا بعةةت األيةة  التةةي يمكةةن   الةةث  لهةة ا النقةةا والمطالثةة ع ووفقةةاي 
 االعتماد عليها بغي  جعي الطفي يلتعم تياا لغته و قافته 

 يعطي، من ً ل إج ا اا ملموي ، قيم ي للغته و قافتهع ●
 ياكت عل! ذويته اللغوي  والثقافي  في مختل  ال ياقااع ●
 ع اللغوي ألمتهعفي مزا يع ت مي إل! تغيي  الواق ي تد أذتافاي ويزا   ●
يضةةةةع وينفةةةة  ايةةةةت اتييياا م ةةةةتدر تهةةةةتأ إلةةةة! إصةةةة ا الوعةةةةع اللغةةةةوي  ●

  ألمتهع
 يطالب بايتعادر ال قوق اللغوي  ألمته ●

                                                 

 ع32الم جع نف ه، ص .1
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عتيةةةةةتر ذةةةةةي المما يةةةةةاا التعليميةةةةة  التةةةةةي يمكةةةةةن لمنةةةةةاذا اللغةةةةة  الع بيةةةةة  
قتةةة ا منهةةةا مةةةا أاعتمادذةةةا بغيةةة   ةةة س شةةةعو  االلتةةةعام لةةةتد الطفةةةي تيةةةاا لغتةةةه، و 

   يلي 
بعت توعي  الطفي باألًطا  والت تياا والتهتيةتاا التةي تواجةه اللغة  ◄

أن يتنةةاول  هطلةةب منةةنأن نةةا الع بيةة  علةة! الصةةعيتين الةةتاًلي والخةةا جي، يمكن
ب يةة  يضةةع ًططةةاي ومزةةا يع لمواجهتهةةا ويقتةة ا  بعضةةاي مةةن ذةة ا ايشةةكالياا

 إلة! أفةة ادينقةي أيضةاي علةة! أن  هدلةوالي للتصةتي لهةةاع ويمكةن دثةو ايةت اتييياا 
م يطةةه ال لةةول التةةي وجةةتذا للمخةةاط  التةةي تعصةة  بلغتةةه ب يةة  يزةةا   فةةي 

 اللغويع م يادر وعيه
 -أو يض بون -قتم للطفي ًث اا يابق  ألشخاص ع بوا أن ت   أقت ا◄
وأن تطلةةب منةةه بعةةت ذلةةك االيةةتناد عليهةةا مةةن  ،تيةةاا لغةةاتهم االلتةةعامأمثلةة  فةةي 

بغيةة   ل ملمويةة  وتثنةةي تصةة فاا واقعيةة أجةةي إبةةتا  أفكةةا  جتيةةتر واقتةة اا أفعةةا
عةةة   شةةةأنها ومكانتهةةاع واألمثلةةة  علةةة! ذلةةةك  إالنهةةوب باللغةةة  الع بيةةة  ونصةة تها و 

كتفي ذنةةةةا بعةةةة ب مثةةةةال  واقعةةةةي  ملمةةةةوس  يثةةةةين كيفيةةةة  التةةةةعام أكثيةةةة ر، ولكةةةةن يةةةة
األشةةةخاص تيةةةاا لغةةةتهم، وذةةة ا المثةةةال متعلةةةق بعاملةةة  جعام يةةة  )تقطةةةن معنةةةا فةةةي  

ن أن جميةةع أف ادذةةا يييةةتون اللغةة  الف ن ةةي  واينيليعيةة  كنةةتا(  وعلةة! الةة  م مةة
وأن الم يب العام ناطق باينيليعي  وأن أبنا ذةا ملت قةون بمةتا س ف ن ةي ، إال 
أن جميةةةع أفةةة اد ذةةة ا العاملةةة  ملتعمةةةون،   ةةةم العوامةةةق الم يطةةة  بهةةةم، بالت ةةةت  

هةا ووعيةاي دينيةاي ب فيما بينهم، طوال الوقم، باللغة  الع بية  الفصة ! فخة اي واعتةعا اي 
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لهةة ا العاملةة  اللغةةوي  وااللتةةعام بأذميتهةةا بالن ةةث  لهويةة  اين ةةان الع بةةي الم ةةلمع
 مثاالي ي ت د به بالن ث  لعام ا أً دع أع !  اللغوي

   مةةا ذةةي دقةةةوق اآلتيةةدةةةول األيةةمل  صةةفي  يمكةةن تنظةةيم مناقزةةاا ◄
ياا لغةتهم؟ ومةا اللغ  الع بي  عل! كي إن ان ع بي؟ أو ما ذي واجثاا الع ب ت

للمعلةم،  فيمكن، عل! يةثيي المثةال،دو  الطفي الع بي في نهض  ونص ر لغته؟ 
قثةةةةي ذلةةةةك، أن يطلةةةةب مةةةةن ت ميةةةة ا أن ي ضةةةة وا ذةةةة ا المواعةةةةيع فةةةةي الثيةةةةم 

ومةةةن  ةةةم  بمزةةا ك  األيةةة ر ب يةةة  يث ثةةةوا عةةةن أفكةةةا  وأمثلةةة  واقت ادةةةااعععإل ،
أق انهم، وذلك من شةأنه أن يأتوا إل! دي ر الت س لمناقز  ذ ا المواعيع مع 

 يعيت من وعيهم والتعامهم تياا لغتهمع
الثنا  عليها من أجي ب   وا االلتةعام  ناذ ا بعت المقت داا التي يمكن

ن ألةةةةتد الطفةةةةي تيةةةةاا لغتةةةةهع وذنةةةةا  ع قةةةة  و يقةةةة  بةةةةين االلتةةةةعام واالعتةةةةعا ، أي 
اعتةعا  الطفةي بلغتةه  عتقةت أنأااللتعام يولت اعتعا اي واالعتعا  ي   عل! االلتةعامع و 

ن ةو  بزةكي جةتي أن يةتعلم كيفية  توجيةه طاقاتةه عليةه أيضةاي  لي  كافياي، ولكن
، فةي الع بةي تغيي  واقعها ن و األفضيع وذ ا االلتعام من شأنه أن ييعةي الطفةي

الم ةةةتقثي، مفكةةة اي لغويةةةةاي، بةةةي ييايةةةةياي لغويةةةا ي يةةةم الخطةةةةب الهادفةةة  والوجيهةةةة  
، دتةةة! ولةةةو اقتصةةة  ذلةةةك علةةة! تةةةهعةةة   مكانةةة  لغفةةةي إاييةةةهام  بغيةةة  ويطثقهةةةا
  م يطهع
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 األفكةا  ال مي ةي  التةي و دا فةي ذة ا الث ة إجمال ود أًتم، أوقثي أن 
  اآلتي بال يم

 الخابمة
إل! أن ذنا  أ م  دقيقي  بين لغ  الضاد وأبنامها فيما يتعلق بمزاع   نظ اي 

دةامين  اآلتياألم وبة عل! جعةي العة ب بةا ين بلغةتهم يمن ود صاي  ،اعتعا ذم بها
يمكنهةةا  أيةةاليب تعليميةة ، فةةي إطةةا  ذةة ا الث ةة ، بةةاقت اا موناصةة ين لهةةا، قمةة

منةةةة  نعومةةةة   -األطفةةةةال العةةةة ب  لةةةةتد االعتةةةةعا  الم ةةةةاذم  فةةةةي  ةةةة س مزةةةةاع 
  بلغتهمع -م أظفا ذ



 522 

بعة ب بعةت األية  النظ ية  التةي  مولت قيق أذتاأ ذة ا الث ة ، قمة 
تطثيقةةةةاا عمليةةةة  ت ةةةةهم فةةةةي بلةةةةو  الغايةةةة   بغيةةةة  اقتةةةة اا الدقةةةةاي  عليهةةةةا ااعتمةةةةت

عل! ًم ة  م ةتداا نظ ية   التثقية    مي يبزكي  االم جور، دي  ا تكع 
ع ونظةة اي إلةة! أن لكةةي م ةةتد وااللتةةعاموالتوعيةة  وت تيةةت الهويةة  وت تيةةت المصةةي  

بتنةةاول   موظيفة  أيايةي  تختلة  عةةن تلةك الم تثطة  بالم ةةتداا األًة د، قمة
بوصةة  مقتضةةب لكةةي  معثةةا ر أكثةة  دقةة ، قمةةع وبعلةة! دةةتركةةي وادةةت منهةةا 

بعةةةةةت  ملةةةةة لك، اقت دةةةةة األيةةةةةاس النظةةةةة ي المةةةةة تثب بةةةةةه، ووفقةةةةةاي  اي م ةةةةةتد مثينةةةةة
أن بعةةت  مع والدظةةت ايةة التطثيقةةاا الت بويةة  والتعليميةة  لثلةةو  أذةةتاأ ذةة ا ال

ذةةة ا المما يةةةاا التعليميةةة  قةةةت تةةةتاًلم فيمةةةا بينهةةةا، وذلةةةك ألن الم ةةةتداا 
  اعي م تم عذاا طثيع  ديناميكي  وفي تف

 اييةةةهام  األيايةةةي مةةةن ذةةة ا الهةةةتأوفةةةي النهايةةة ، أود التنويةةةه إلةةة! أن 
 واآلبةا  نواععي المناذا والمعلمين والمة بيالمتواعع  ذو إنزا  أ عي  ت مكزن ل

اال تكةةةا  االيةةةتفادر منهةةةا و والمهتمةةةين بزةةةأن اللغةةة  الع بيةةة ، فةةةي العةةةالم الع بةةةي، 
ومن باب  ي تي علة! لغة   علهتأ المنزودبلو  ا عليها بغي  العمي عل! والثنا 

الق آن الك يم والتعامي ن وذا، ف ني أ ذيةب بنف ةي، مةن جهة ، وبالثةادثين، مةن 
جهةةة  أًةةة د، االيةةةتم ا  فةةةي عمةةةي معيةةةت مةةةن الث ةةةو  التةةةي ت ةةةهم فةةةي تطةةةوي  

كية  ذنةا ذةو    نف ةه يطة اولكن ال اال الة ي مكان  لغ  الضاد لتد أبنامهاع 
علةة! أ ب الواقةةع، ب يةةة  ال الةةوا در فةةي ذةة ا الت ايةة   تطثيةةق األفكةةا يمكننةةا 
  عل! و ق؟ تثق! دث اي 

تيةةاا ل ةةان القةة آن  - االلتئئزاممةةن أجةةي  -وذةة ا أقةةي شةةي  يمكننةةا فعلةةه 
 الك يمع
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 المصا ر والمراجا
 العربية المصا ر( أ
 عالق آن الك يم -
ذةة(، 23٥الله بن م مةت بةن أبةي شةيث  الكةوفي )ابن أبي شيث ، أبو بك  عثت -

، 1الكتةةةةاب المصةةةةن  فةةةةي األداديةةةة  واآل ةةةةا ، ال يةةةةاب  مكتثةةةة  ال شةةةةت،  
 ع1121

ال ليم، اقتضةةةا  الصةةة ا  الم ةةةتقيم، بةةةن تيميةةة ، تفةةةي الةةةتين أدمةةةت بةةةن عثةةةتا -
 ع(م مت دامت الفقي، بي وا، دا  المع ف  )دعا  ت قيق

ال دمن بةةن علةةي بةةن م مةةت  تةةا ي  عمةة  بةةن ابةةن اليةةو ي، أبةةو الفةة   عثةةت  - 
   ).أدمت شودان، الطام ، مكتث  المايتر )دعا  اب، ت قيقالخط

ال ةةةةةقا وايبيةةةةةا ي   الثعةةةةالثي، فقةةةةةه اللغةةةةة  ويةةةة  الع بيةةةةة ، )المقتمةةةةة (، ت قيةةةةق -
 ع1132القاذ ر،  وشلثي، مطثع  ال لثي،

 ع1122الينتي، أنو   الفص ! لغ  الق آن، دا  الكتاب اللثناني،  -
بةةه فةةي ميةةال دفاعهةةا عةةن لغتهةةا،  ال امةةت، يةةفيان  ف ن ةةا كنمةةوذ  ي تةة د -

المةةةةاتم  الةةةةتولي بعنةةةةوان اللغةةةة  الع بيةةةة  ومواكثةةةة  العصةةةة ، الم ةةةةو  الخةةةةام  
 ع 2٠12)الق م الثاني(، اليامع  ايي مي  بالمتين  المنو ر، 

، موقع  2- موا اللغ  الع بي  نموذجاي  الغامتي، ماجت جعف   الهوي  والقيمع -
  ع2٠1٠، اللغ  الع بي  صادث  الي ل 
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 http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=1960 

لمةةاذا ت همزةة  اللغةة  الع بيةة  فةةي المةةتا س األجنثيةة    ةةم أنهةةا  الكةةوا ي،  بيعةة   -
-2لغةةة  التولةةة  ال يةةةمي ؟  مقةةةال صةةةت  فةةةي ج يةةةتر الزةةة ق القط يةةة ، تةةةا ي  

 ع11-2٠٠1
109766.html-http://www.qataru.com/vb/archive/index.php/t 

بةةةةن دميةةةةت، صةةةةالن بةةةةن عثتاللةةةةه  الةةةةتفا  عةةةةن لغةةةة  القةةةة آن، ًطثةةةة  جمعةةةة /  -
 ع2٠٠1الم يت ال  ام، مك  المك م ، 

http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=4418   

م دةة!عع اللغةة  الت كيةة  والط بةةو  الت كةةي، مقةةال صةةت   يةةثع العةةي ، يةة د  -  
 ع2٠1١-3-1٠في ص يف  ال أي األ دني  بتا ي  

صةةةةتا ، نةةةةو  الةةةةتين  دو  اللغةةةة  الع بيةةةة  فةةةةي ال فةةةةاع علةةةة! مقومةةةةاا الهويةةةة   -
 وت تياا العولم عالقومي  وك ب  ذاناا 

http://conferences.ju.edu.jo/sites/Alin/Research/ التين%2٠صتا 20%نو.pdf 

  الت ةويق اللغةوي، ج يةتر اينزةا ، العةتد، عثتالهادي، ب ل  دكةي ج امةت -
          ع2٠11، ٠٠٠1

inshaa.com/news.php?IssueAr=227&id=11505&idC=7-www.al 
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