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الملخص

تستعرض هذه املقالة بشكل عام، نوعية العوامل املؤثرة 
يف تشكيل السياسة التعليمية املفروضة على برنامج تعليم 
يف  تطبق  التتي  التنفيذية  واالسترياتيجيات  العربية،  اللغة 
الثقافية واالجتماعية.  والتأثريات  هبا  احمليطة  البيئة  إطتتار 
كما تربز مالمح التحديات املتجسدة أمام دارس اللغة 
العربية يف هذه اآلونة. وذلك يف إطار اإلفادة من جتارب 

ماليزيا يف هذا اجملال اخلصب.

الكلمات المفتاحية: السياسة التعليمية؛ اللغة العربية؛ 
تعليم اللغة الثانية؛ االسرتاتيجية؛ الفعالية.

Abstract

This paper highlighted general description 
of the ongoing Arabic Language Teaching 
Program (ALTP) in Malaysia. The critical 
issues addressed contain some determining 
factors involved within the educational policies 
applied and its operational strategies practised 
within the environmental constraints and socio-
cultural impacts. At the same time it is also an 
attempt to bring forward a brief discussion on 
the challenges confronted by Arabic language 
learners as a second language, whereby the 
focus of the case is based on the context of 
Malaysian educational setting.

Keywords: Educational Policy; Arabic 
Language; Second Language Teaching 
Strategies and Efficiency

تمهيد

تثار يف حوارات املهتمني باللغة العربية واملشتغلني بتعليمها 
يف جمتمع إسالمي مثل ماليزيا، إشكاالت عديدة حول 
العربية  اللغة  تعليم  برنامج  من  الدارسني  استفادة  مدى 
كما هو مثار حاليا. ويرى Muhamadul   (2008) أن 
تدين مستوى حتصيل الدارسني يف اللغة العربية، وتذمرهم 
العربية وممارستها، -وذلك  اللغة  من صعوبة تعلم متتادة 
التتصتتادقتتة يف تعلم هتتذه اللغة-  التترغتتم متتن رغبتهم  على 
ألمر يثري تساؤالت عديدة حول مدى جناح عملية تعليم 
هذه اللغة. ومن هذا املنطلق، تتناول هذه الدراسة قضية 
مدى فعالية برنامج تعليم اللغة العربية يف إطار النظر إىل 
سياسته التعليمية واسترياجتيته وحتدياته، وباألخص مدى 
العربية وتعلمها، يف ظل تقدمي  تعليم  حتصيله ألهتتداف 
إستتهتتامتتات متتهتتمتتة، وإضتتتافتتتات جتتديتتدة متتثتتمتترة يف إجناح 
عملية تعليم العربية وتعلمها يف اجملتمع اإلسالمي، عسى 
أن تقف أمام تلك الصعوبات والتحديات الي تعرتض 

سبيل حتقيق مجيع األهداف املخططة هلذا الربنامج.

أوال-البرنامج التعليمي:

من سنة اهلل يف الكون أن جعل لكل شيء سببا، وإن 
التتذي مييز اإلنسان عن  إدراك األسباب واملسببات هو 
بقية خملوقاته أل، ويؤهله ليكون خليفة يف األرض مدبرا 
أمرها بوجيز منطقه وقوة عقليته يف تفسري تلك األسباب 
وصوال إىل معرفة املسببات؛ إال أن للمنطق حدودا مثلما 
للعقل أيتتضتتا. ومتتن أجتتل هتتذا أنتتزل اهلل وحيه املنتزل إىل 



GJAT | JUNE 2012 | VOL 2 ISSUE 1 | 92
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482
www.gjat.my

“This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)

رسله املرسلني كتابا بعد كتاب ليتعلم اإلنسان منه تعلما 
مربجما سليما صادقا. بل قد ابتدأ وحيه إىل خامت األنبياء 
واملرسلني يطلب فيه من حبيبه وكل من يتبع سنته بأمر 
القراءة لكوهنا وسيلة للعلم واملعرفة، ومدخال رئيسا لتغري 
احلكم  األفتتتراد ومعايري  التفكري وستتلتتوك  املفاهيم وطتترق 

جتاه األشخاص واألشياء واألحوال.

التعليمية  العملية  استحوذت  احلقيقة،  انطالقا من هذه 
للتعليم  ملتتا  الباحثني واملتتفتتكتتريتتن؛  متتن  اهتتتتتمتتام كثري  على 
املربمج من أثر مهم وفعال يف حياة األمتتم؛ فهي حجر 
األستتاس يف تكوين الشعوب واألمتتم. وإن جناح العملية 
متتن األمتتم معناه رقيها وهنوضها وتثبيت قدمها  أمتتة  يف 
بتتني األمتتتتم األختتتتترى، وستتريهتتا يف طتتريتتق التتعتتزة والرفعة. 
معقدة  عملية  والتعلم  التعليم  عملية  إن  آختتر،  وبتعبري 
ومتشعبة جدا؛ ألن قيمتهما تعود إىل نوعية املخرجات 
الي تتحقق من هذه العملية حتصيال وأداًء، وقد تعود إىل 

نوعية املناهج املتبعة يف إعداد تلك املخرجات.

وهذه احلقيقة، ميكن إدراكها بالعودة إىل فهم مصطلح 
التعليم نفسه كما ذكره Al-Khalil (1991)، حبيث إنه 
ِّل، وتعليم  َّل يفع مأخوذ لغة من )علَّم يعلِّم( على وزن فع
شيء مبعىن تعريفه بكل ما يتصف به أو اإلتقان يف التعامل 
معه؛ أي جعله يعرف ذاتيته، أو جعله يتعلم خصائصه، 
أو كما ورد يف املعجم قتوهلم: “علَّمه القراءة والكتابة”. 
وأمتتا مفهوم التعليم اصطالحا، فتترياد به عموما اإلشارة 
إىل عملية يقوم هبا املعلم يف حماولته لبناء عقلية الدارس 
ما حيقق هذا  تدريس شتتيء  بوساطة  أو صياغة سلوكه 
البناء أو الصياغة يف بيئة خاصة مثل الفصل الدراسي. 

وهذه احلقيقة ميكن إيضاحها يف الشكل البياين اآليت:
 

 

 

 

 

الشكل رقم )1(: عناصر عملية التعليم

التتشتتكتتل التتبتتيتتاين أعتتتتاله يتتوضتتح كتتيتتف تتتتتدور فتتكتترة هذه 
الدراسة، وكيف تنطلق من وعي نابع من ممارسة التعليم 
واالحتتتتتكتتاكتتات املتتتتتبتتادلتتة بتتني املتتعتتلتتم والتتتدارستتتني، حبيث 
إن املتتعتتلتتم حبتتاجتتة إىل املتتتهتتتارات التتكتتافتتيتتة متتتع خضوعه 
لتلك األحتتتتوال التتي تتأتى إلتتيتته متتن حتتني آلختتتر، مادية 
أكانت أم اجتماعية أم نفسية. وأما الدارس كما ناقش 
Muhamadul (2010) يف جتتتتانتتتتب آختتتتتتر حبتتتتاجتتتتة إىل 
الوسائل الفعالة يف إجناح عملية التعلم الي تساعده على 
استعاب املتتادة املدروسة وهو يف حالة مقيدة باألحوال 
اخلاصة واحلواجز املتجمعة. ومن هنا تأيت أمهية الوسائل 
البالغة بالنسبة إىل الدارس، خاصة يف واقعنا الراهن ويف 
مستقبلنا القريب. بل، هناك اعتبارات أخرى كثرية تسهم 
يف إجناح عملية التعليم، منها: جدية العملية التعليمية، 
وجتتتديتتديتتة اإلشتتكتتالتتيتتة املتتتثتتتارة، والتتتتتعتتاطتتي متتتع األحوال 

املفروضة.

وهذا يعين، أن العملية التعليمية هي عملية إجرائية جتريبية 
تتميز بالدميومة نسبيا، يقوم هبا املعلم واملتعلم متفاعلني يف 
آن واحد وبطرق عديدة، سواء أكان ذلك بوسائل معينة 
أم بتوضيح الشيء مباشرة، أم بإعطاء تعليمات شاملة، 
تتتؤدي يف  أم بتوجيهات تنفيذية، أم بتوفري متتواد جتريبية 
النهاية إىل تكوُّن علم به أو حتقق فهمٍ عنه أو اكتسابِ 
Muhamad (2003) أن  مهارٍة خاصة له. وكما ذكتتره 
اللغة العربية اآلن حتتل املوقع الثالث يف لغات العامل من 
حيث عتتدد التتدول التتي تقرها لغة رمسية، والتتستتادس من 
حيث عدد املتكلمني هبا، بل هي إحدى اللغات الست 

الرمسية يف أكرب حمفل دويل ملنظمة األمم املتحدة.

ثانيأ-برنامج تعليم اللغة العربية:

التتتذي يفيد  التتتتتدريتتس  يتترادفتته  التتتواضتتتح، أن التعليم  متتن 
الشيء باحلفظ والفهم  التتدارس مقباًل على  معىن جعل 
 Ibrahim  (1972) اللغة كما عرفها  واإلحتتاطتتة؛ وأمتتتا 
فهي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم. فتعليم اللغة 
مستمرة يف غرس  منظمة  إجرائية  عملية  إىل  يشري  إذاً، 
الوعي اللغوي عرب مراحل خمتلفة يف حياة اإلنسان، سواء 
أكان على مستوى األصوات أم على مستوى الرتاكيب 

 املهارات واالسترياجتيات

الدارساملعلم

األحوال واحلواجز

املادة التعليمية
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وكذلك الدالالت للغة ما.

أما برنامج تعليم اللغة العربية فهو ذلك النشاط املربمج 
الذي يفضي إىل تنمية وتطوير وتفعيل اخلربات واملعارف 
واألدوات والتقنيات الالزمة يف جمال تعليم اللغة العربية 
وعي  لغرس  عملي  نشاط  وهتتو  معينة،  اجتماعية  لبيئة 
ليصبحوا حمافظني  التتتدارستتتني،  نتتفتتوس  التتعتتربتتيتتة يف  التتلتتغتتة 
على مقوم من املقومات األساسية الي جتمع أبناء األمة 
اإلسالمية وتوحد ألسنة العرب والعجم املتمثلة يف القرآن 
الكرمي واألحاديث النبوية والثقافة اإلسالمية برمتها. بل 
يرى Tulaib (2002) أهنا أسهمت يف توحيد املسلمني 
روحيا وفكريا واتصاليا. هنا اتضحت أمهية هذه اللغة يف 
الواقع االجتماعي احلديث ووظيفتها االتصالية والدينية 
يف حياة الفرد املسلم واجلماعة املسلمة ومدى خطورهتا 
يف عصر العوملة، فكيف ال ؟ وهتتي لغة قد خصها اهلل 
بالرعاية اخلالدة الرتباطها بالقرآن الكرمي، والبد أن تكون 
العاملية األخرى  اللغات  املناسب إىل جانب  يف مكاهنا 
كاإلجنليزية وأمثاهلا. فضال عن ذلك، إن اللغة علم من 
العلوم الي وهبها اهلل لإلنسان، وإهنا مظهر من مظاهر 
السلوك اإلنساين تنعكس فيها مجيع أوجه احلياة من فكر 
اتتتصتتال أساسية يف احمليط  أداة  ومعرفة ومتتشتتاعتتر، وهتتي 
االجتماعي للتعبري عن الثقافة، واملعتقدات، واألخالق، 

وما إىل ذلك.

حقا، إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي ولغة اإلسالم، 
دنياهم  ومعرفة  دينهم  فهم  إىل  املسلمون  قصد  وكلما 
على حسب ميزان الشريعة اإلسالمية، كان حريا هبم أن 
يفهموا النصوص القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة، وال 
العربية؛ ألن  اللغة  بتتدون  فهماً صحيحاً  فهمهما  ميكن 
التتقتترآن التتكتترمي عتتريب والتتنتتي حممد صلى اهلل عليه وسلم 
عريب، قال تعاىل:  َواإِنَُّه لََتْنِزيُل َربِّ الَْعالَِميَن � نََزَل بِِه 
 � الُْمْنِذِريَن  ِمَن  لَِتُكوَن  َقْلِبَك  َعَلى   � أِميُن  ال� ال��رُّوُح 

بِِلَساٍن َعَربِيٍّ ُمِبيٍن � )الشعراء:192-195 (.

فمن نعم اهلل تعاىل على املسلمني أن أنزل كتابه باللغة 
قال  حيث  األلسنة،  متناول  ويف  يسريا  وجعله  العربية، 
عز من قائل: )ولقد يسرنا القرآن للذكر( )القمر: 17(. 

فكان اتساع رقعة الدولة اإلسالمية شرقا وغربا، وجنوبا 
الناس  فتتبتتدأ  ازديتتتتاد معتنقي اإلستتتتالم،  ومشتتتاال أدى إىل 
وتدبره.  اهلل وفهمه  قتتراءة كتاب  العربية ألجتتل  يتعلمون 
هلذا، فإن مهمة اللغة العربية ال تقتصر على التخاطب 
فقط، كما هو شأن اللغات األخرى؛ لكنها تتعدى إىل 
أمر أكرب وأوسع من ذلك الشأن. وذلك ألن اللغة العربية 
شعرية متارس بروح الشعرية، وُتطلب بروح الفريضة  وإهنا 
باقية ما بقي هذا الدين، حيث إهنا تربط أفكار املسلمني 
وتوجه أفكارهم وطريقة تفكريهم، وتنمي ثقافتهم بأصول 
ومبادئ ثابتة حكيمة منزلة من فوق سبع مساوات. كما 
تُعد اللغة العربية الفصيحة وسيلة رمسية لالتصال كالماً 
العربية ويف  باللغة  التتنتتاطتتق  التتعتتامل  وكتتتتتابتتًة يف مجيع أحنتتتاء 

املناسبات اإلسالمية الرمسية كاحلج والعمرة.

ثالث-أنواع برنامج تعليم اللغة العربية:

تتنوع برامج تعليم اللغة العربية يف عصرنا احلاضر بتنوع 
املعينة  ووسائله  أدائتته  طريقة  اخلاصة وخبصوصية  أهدافه 
طبقا ألغتتراض الدارسني وحاجاهتم. ومن أمهها ما يلي
(Rushdi, 1989) : )1( برنامج تعليم العربية بوصفها 
اللغة األم. )2( برنامج تعليم العربية بوصفها لغة أجنبية. 

)3( برنامج تعليم العربية بوصفها لغة ثانية.

)1( برنامج تعليم اللغة العربية بوصفها اللغة األم؛ يقصد 
به ذلك الربنامج املصمم خصيصا جملتمع الناطقني هبذه 
النقاش واملتتواصتتفتتات، نستطيع أن  اللغة. وممتتا سبق من 
نستخلص منها بأن هذا الربنامج ال يتعّرض مع الربنامح 
املصمم للمتخصصني يف جمال اللغة العربية، وكذلك ملن 
مستوى كفايتهم  لرفع  املكثفة  التتتدورة  متابعة  يف  يرغب 
العربية. وهذا الربنامج يراعى فيه مستوى العمر والثقافة 
والتتتنتتتفتتتس عتتلتتى التتتتستتتتواء. وذلتتتتتك ألن اهلتتتتتدف األساس 
االجتماعية يف شخصية  اهلوية  تقوية  هو  الربنامج  هلتتذا 
الدارسني، واهلوية كما يقال عنها هي الواقية، أي “اهلوية 
هتتي التتواقتتيتتة”، فتتاألصتتل يف التتنتتاس أهنتتتم جيتتتتتهتتدون ليقوا 
هويتهم حىت ال تضيع. ومتتن العجب يف هتتذا السياق، 
أن األمتتر مع اللغة العربية خيتلف عن اللغات األخرى، 
حبيث إهنا يف هذا املقام هي الي حتمي أصحاهبا، وهي 

۱٩۲

۱٩۳۱٩٤

۱٩٥
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الدرع واحلصن الذي يذود عن هذه األمة ويضمن كماهلا 
ودوامها وثباهتا واستقرارها. 

)2( برنامج تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية؛ يقصد 
اللغة  تعليم  هلتتدف  املصمم  الربنامج  النوع من  ذلتتك  به 
ال  الربنامج  هتتذا  بالعربية.  الناطقني  غتتري  بيئة  يف  العربية 
الثقافية  يراعى فيه فروق أعمار الدارسني وال أجناسهم 
واالجتماعية، وذلك ألنه يستهدف متكني الدارسني على 
التواصل باللغة العربية الفصيحة يف مواقف احلياة اليومية 
عتترب املتتتهتتتارات األربتتتتع: التتتقتتتراءة، والتتكتتتتتابتتة، واالستماع، 

والكتابة.

)3( برنامج تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية؛ يقصد به 
ذلك الربنامج الذي صمم خصيصا للمجتمع اإلسالمي 
يوميا  استخداما  اللغة  هتتذه  يستخدم  التتذي  العريب  غري 
وبأهداف أوسع من أهتتداف برنامج تعليم اللغة العربية 

بوصفها لغة أجنبية أو تعليمها ألغراض عامة.

الي  العربية  اللغة  تعليم  الثالثة لربامج  األنتتواع  تلك هي 
تلم  أن  تعليمها  مبتتهتتمتتات  املعنية  اجلتتهتتات  متتن  يتطلب 
هبذه األنواع الثالثة، وأن تضع سياسة حكيمة يف تقدمي 

برناجمها طبقا ملفهومها وطرائقها ومواصفاهتا.

رابعا-سياسة تعليم اللغة العربية:

التتتكتتتالم عتتتن سياسة  يتتتترى Muhamadul  (2007) أن 
التعليم واستتتع ومتتتتتشتتعتتب. وذلتتتك ألن األمهتتيتتة هتتنتتا، ال 
تنحصر يف كنهها سياسة تعليمية فقط، وإمنا تتعدى إىل 
عملية التعليم واسترياتيجيته وحتدياته يف آن واحد. وقد 
انصب االهتمام هبا )أي السياسة التعليمية( منذ ظهور 
اهليئات  احلتتديتتث، حبيث توجه  املتتدرستتي بشكله  املنهج 
والعلمية يف ضبط  اجلتتادة  بقراراهتا  التعليم  بشأن  املعنية 
مسار التعليم. وكانت مفاتيحها قدميا كلها يف يد املعلم، 
فيتصرف هتتو حيث شتتاء وفتتهتتم، وعتتلتتى أستتتاس الوضع 
التعليمي وشكليته الي أتيحت له آنذاك، والي تركز يف 
األداء املباشر، مث قياس التحصيل األدائتتي أيضا بطريقة 

مباشرة.

لفعل ساس  متتصتتدر  متتن  اللغة  السياسة يف  وتتتتأيت كلمة 
يسوس، كما يف قوهلم: ستتاس الناس سياسة  أي توىل 
ريتتاستتتتتهتتم وقتتتيتتتادهتتتتم، وستتتتاس األمتتتتتتور، أي دبتتترهتتتا وقام 
أورده فكما  التعليمي  االصتتطتتالح  وأمتتا يف  بإصالحها؛ 
Badar (2001)، أن هناك العديد من املفاهيم منها كما 

يف اجلدول اآليت:

اجلدول رقم )1(: التعريفات للسياسة التعليمية

بياناته التعريف رقم
عبارة عن املبادئ الي تقوم عليها عملية التعليم 
يف إطاره العام وفلسفته وأهدافه ونظمه التطبيقية. النظري 1

اإلجراءات املخططة حسب النظام وطبق هيكله 
ومبادئه اخلاصة. العملي 2

اخليارات املفضلة لدى جمتمع ما، النابعة من قيم 
وضوابط وخلفيات وطموحات خاصة. النفسي 3

ويالحظ من اجلدول أعاله، أنه مع تعدد مفاهيم السياسة 
التعليمية إال أهنا ال ختتلف يف املضمون، وإن تفاوتت بني 
واخلصائص  السمات  والقصر. وخاصة يف عدد  الطول 
الي متكنها من حتقيق الوظائف الي تؤديها بفاعلية، ومن 

تلك اخلصائص كما يف اجلدول اآليت:

اجلدول رقم )2(: خصائص السياسة التعليمية

بياناهتا اخلصوصية رقم
التتثتتابتتتتتة الواضحة،  التتترتكتتتز عتتلتتى ضتتبتتط األستتتتتس 
وتوجيه العاملني يف اختاذ القرارات املناسبة حسب 
مواقف ومشكالت، لتحقيق األهداف املنشودة. 

عملية التوجيه 
األدائي 1

احلرص على ثوابتها لكوهنا تعد جزءا ال يتجزأ عن 
الوقت  يتطلبه  والتوافق مبا  التكيف  جمتمعها، مع 
والبيئة املستجدة يف التنمية وفق الظروف املتغرية 

واملتجددة.

الثوابت  محاية 
ضتتتتتتبتتتتتتط  يف 
التتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتورات 

واملستجدات

2

التتتتتمتتيتتز بتتتوضتتتوح متتفتتاهتتيتتمتتهتتا املتتستتجتتلتتة يف صورة 
ومراجعتها  هبتتا  االلتتتتتزام  لضمان  وذلتتتك  مكتوبة، 

واإلضافة إليها حسب الواقع العملي. 

التتتتتتتقتتتتتتتابتتتتتتتلتتتتتتتيتتتتتتتة 
لتتتتتتتتلتتتتتتتتضتتتتتتتتبتتتتتتتتط 
لتسجيل  ا و

والتطبيق

3

وجود تكامل داخلي وخارجي معا، فهي تتكامل 
متتع التتستتيتتاستتات األختتتترى داختتتتل التتتدولتتتة، نتيجة 
لتتتتتكتتامتتل األهتتتتتداف التتتتتنتتظتترييتتة بتتاألنتتشتتطتتة املربجمة 

واملمارسات العملية.

 التكاملية
 العلمية

والواقعية
4
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تلك هي أبرز خصائص السياسة التعليمية، والي تتمكن 
من خالهلا من القيام بوظائفها املناطة هبا. أي أن السياسة 
التعليمية ليست جمرد توجيهات شكلية، أو جمرد نقطة 
الوظائف  متتن  بالعديد  تقوم  بتتل  التعليم،  ملسار  التتبتتدايتتة 
املعروضة الي قد يتساءل سائل عنها على النحو اآليت:
)1( ما سياسة تعليم اللغة العربية يف براجمنا التعليمية؟ 

)2( ملاذا توضع تلك السياسة؟ وما خصوصيتها؟
)3( ما أسباب اختيارها واسترياجتيتها وما حتدياهتا؟

وهي تساؤالت وجيزة يف صاحل الدارسني املستفيدين من 
الربنامج.

خامسا-سياسة تعليم اللغة العربية في ماليزيا:

تارخيها  إن  حيث  املسلمة  البقاع  متتن  بقعة  ماليزيا  تعد 
اإلسالم  دختتول  منذ  العربية  باللغة  وثيقا  ارتباطا  يرتبط 
إليها يف القرن اخلامس اهلجري. والشعب املاليزي حيمل 
آماال عظيمة يف ترقية املستوى الثقايف واحلضاري يف البلد، 
احلياة  على  واحلفاظ  الشعبية،  الوحدة  لتحقيق  وخاصة 
باالستقالل  املتميز  احلر  املدين  اجملتمع  الدميقراطية وبناء 
الكامل، وتثبيت جذور أعمدة الدولة حبيث تعم خرياهتا 
على طبقات اجملتمع كله، وحىت يسعد هؤالء باملنجزات 
التتدولتتة.  وهتتذه الظاهرة  التتي حققتها  التكنولوجية كلها 
الي  االقتصادي  النمو  آثتتار  Jamil (2011) من  يعدها 
حققتها ماليزيا. ومن هنا، يشهد تعليم اللغة العربية يف 
املاليزي  الشعب  قبل  من  واهتماما خاصا  رعاية  ماليزيا 
إدراكا منه بأمهيتها يف املستقبل. كما كّرس املسؤولون يف 
ماليزيا مجيع جمهوداهتم وطاقاهتم يف بناء الوطن بناًء حيقق 
غايات البقاء والقدرة على مواجهة التحديات املستجدة 
القائم على  املنهج  العاملي. وهو  املستوى  واملتقلبة على 
التعليم  الوطنية املدروسة من قبل وزارة  الشعبية  األركتتان 
للغة  املباركة  MOE  (2006) ومن تلك اجلهود  املاليزية 
العربية ما يأيت: )1( مت تنفيذ القرار الوطين من اجلزء )2( 
املذكور يف اجلدول الرقم )3( و)8( وكذلك )9(، يف شأن 
وضع منهج تعليم اللغة العربية يف املدارس الثانوية الدينية 
(SMKA) رمسيا عام 1977م بوصفها لغة ثانية. املاليزية 

)2( مت تطوير برنامج تعليم اللغة العربية يف املدارس الثانوية 

بالسكىن (SBP) عام 1981م، مبنيا على أسس تعليم 
اللغة األجنبية.)3( لقد وسع إطار الربنامج عام 2004 م 
إىل املدارس االبتدائية العامة حبيث أصبحت مادة إجبارية 
للتالميذ املسلمني واختيارية لغري املسلمني، وعرف هذا 
الربنامج اجلديد باسم “جي قاف” (JQAF) اختصارا 
ملا حيتويه من اخلط اجلاوي والقرآن الكرمي واللغة العربية 
وفروض العني. )4( أما عن التعليم العايل فلدى ماليزيا 
مؤسسات تعليمية عالية كثرية، حكومية كانت أم أهلية 
العربية خبططه  اللغة  تعليم  بتترنتتامتتج  فيها  يتتقتتدم  ختتاصتتة، 
اإلسالمية  اجلامعة  منها  املتباينة،  واسرتاجتياته  املختلفة، 

العاملية ماليزيا، والكلية اإلسالمية دار الرضوان ماليزيا.

ومع تلك احملاوالت املبذولة، فإن األمر مل يكن ميسورا وال 
سهال بالنسبة للشعب املاليزي يف حياته اليومية، لكونه 
يعايش اللغات املختلفة بدًء من اللغة املاليوية املعرتفة هبا 
لغة رمسية للدولة، مث اللغة اإلجنليزية الي تنافسها منافسة 
واللغة  الصينية  واللغة  عاملية،  مهنية  لغة  بوصفها  عنيفة 
اهلتتنتتديتتة متتن جتتانتتب آختتتر، فتتتتتتتتظتتاهتتران متتظتتاهتترة متماثلة 
اللغة  املتتالتتيتتزيتتة، وأمتتتا  التتشتتوارع  لعناصر أختتترى شائعة يف 

العربية فبقيت ساكنة يف النفوس والقلوب دون األفواه.

العربية الي  اللغة  لتعليم  وبتعبري آخر، إن نوعية الربامج 
MOE  (2001) تدرس يف ماليزيا كما خططتها التتوزارة

، ختتلف عن العربية الي تدرس يف الدول العربية ويف أي 
بقاع أختتترى، وهتتذا االختتتتتالف يظهر عند إعتتتداد املواد 
يف  املستعملة  العربية  الكتب  إىل  رجعنا  فلو  التعليمية. 
تدريس اللغة العربية للطلبة املاليزيني نلحظ أهنا تركز على 
قتتتراءة التتقتترآن التتكتترمي، واألحتتتاديتتتث التتشتتريتتفتتة، والنشرات 
العربية، وممارسة الكالم، والقدرة على استخدام املعاجم، 
أي  دون  هتتذه  على  مقتصرة  املختلفة.  العربية  واملتتراجتتع 
أهداف أخرى. فاملاليزيون بشكل عام قادرون على قراءة 
القرآن الكرمي؛ إال أن درجة إتقاهنم للغة العربية أضعف 
لغتهم األم. وهلذا  العربية  بكثري من مستوى من كانت 
يرى Nabih (1983) أنه جيب علينا أن نقدم اسرتاتيجيًة 
جديدًة يف جمال تعليم اللغة العربية حىت تتبوأ هذه اللغةُ 

مكانتها يف اجملتمع املاليزي.
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سادسا-استيراتجية تعليم اللغة العربية:

الرباعة  تتتعتتين  استترتاتتتيتتجتتيتتة  أصتتتل االستتتتتختتدامتتات لكلمة 
تتتتتوزيتتتتع األسلحة  املتتتتواقتتتتف احلتتتربتتتيتتتة متتتتن  التتعتتستتكتتريتتة يف 
واستخدامها ووسائل نقلها وأمثاهلا؛ مما حيقق االنتصار 
ينتقل معىن  التتعتتدو، فمن هنا  املباشر مع  االلتحام  عند 
الكلمة إىل الرتكيز يف التكتيكات ذات الشبكة املعقدة 
من األفكار واملهارات التجريبية، والي تشري إىل الطرق 
وطريقة  اخلتتطتتة  عناصر  متتن  عنصر  تنفيذ كتتل  يف  املتبعة 
من  لنشاط  املتوافرة  واإلمكانات  املصادر  توظيف مجيع 

األنشطة العملية يف احلياة اليومية.

 أما الطريقة فهي آلية وكيفية لتنفيذ كل فعل من األفعال 
املطلوبة لتطبيق االسرتاتيجية وذلك عن طريق االعتماد 
اسرتاتيجيات  أما  واألدوات،  املصادر  من  على جمموعة 
التعليم فتشري إىل األساليب واخلطط الي يتبعها املدرس 
الطرق  فيها بكل  التعليم مستعينا  أهتتداف  للوصول إىل 
املتاحة له، ومن هنا تتميز اسرتاتيجية التعليم بذلك الدور 
الفعال الذي يؤديه املدرس من خالل النظام احمليط به. 
 Yahya  (1978) ناقشها  التتي  التكتيكية  الفكرة  وهتتذه 

ميكن تلخيصها يف الشكل البياين اآليت:

 

 

 
  

 

 

 
الشكل الرقم )2(: فكرة تكتيكية التعليم

Ahmad  (1994) وانطالقاً من هذه االسرتاتيجيات يرى
أن للمدرس دورا مهما يؤديه وهو أن يكون ميسرا لعملية 
إجيتتتاد طرائق  وطتتاقتتاتتته يف  إمكاناته  يتتوظتتف  وأن  التعلم. 
بالدافعية  متصفا  بنفسه  استقاللية  أكثر  التتتدارس  جتعل 

والتضحية واجلرائة يف املمارسات العلمية.

سابعا-تحديات تعليم اللغة العربية:

 Al-Raziy (1995) التتتتّتتتحتتتدّي كتتمتتا ورد إن متتصتتطتتلتتح 
مأخوذ من حتّدى يتحدى كأن تقول: “حتدّيت فالناً” 
إذا بتتاريتتتتته يف فتتعتتل، ونتتازعتتتتته بتتالتتغتتلتتبتتة. والتتتتتحتتديتتات يف 
جمال تعليم اللغة العربية نقصد هبا تلك التحديات الي 
تباري اللغة العربية وتنازعها بالغلبة من منظور اجتماعي 
كظاهرة احلواجز والعقبات الي متنعها من االنتشار على 
مستوى الفرد واجلماعة. ومما جيدر اإلشتتارة إليه هنا أن 
التحديات  من  العديد  يواجه  حاليا  العربية  اللغة  متعلم 
والتتعتتقتتبتتات، ومتتتن أهتتتم ظتتواهتترهتتا عتتنتتد Ali  (2012) ما 
العربية وصعوبتها وعتتدم حيويتها يف  يتتأيت: )1( ضعف 
التتتواقتتتع االجتتتتتمتتاعتتي احلتتتديتتتث، حتتيتتث إهنتتتا حتتتتدث آثارا 
التتتدارستتتني واجملتتتتتمتتع احملتتيتتط هبتتتم، والي  سلبية يف نفسية 
تؤدى إىل االهنزامية النفسية؛ حيث وصل األمر إىل اهتام 
اللغة العربية بالقصور والتحّجر، وزعموا أهنا ال تتماشى 
احلادي  القرن  أساليب  وخباصة  العصرية  األساليب  مع 
والعشرين عصر الثورة املعلوماتية واالخرتاقات الفضائية. 
وهناك من ينسب التخّلف العلمي الذي تعيشه الدول 
تدريس  إن  ويتتقتتول  التتعتتربتتيّتتة،  باللغة  متسكها  إىل  العربية 
العلوم الطبية واهلندسية وغريها من املواد العصرية حتتاج 
إىل اللغة اإلجنتتلتتيتتزيتتة وال حتتتتتتاج إىل التتعتتربتتيتتة، وهتتتذا يعده 
Faisal (1992) دليال واضحا على قصور اللغة العربية 
عن مواكبة العصرنة اجلديدة، وهذا يصّور لنا االنطباعات 
التتستتلتتبتتيتتة جتتتتاه التتعتتربتتيتتة عتتنتتد أصتتحتتاب هتتتذه التتنتتظتترة؛ أما 
احملتتافتتظتتون فتتتريون ختتتالف ذلتتتك، فاللغة التتعتتربتتيّتتة ليست 
قاصرًة وال عاجزةً، فهي لغة غنيّة بالكلمات واألساليب 
واخلصائص الي متّيزها عن اللغات األخرى، فقد كانت 
هتتذه العلوم املتتذكتتورة من طتتّب وهندسة وغريها مكتوبة 
وقتتد وسعت  املسلمني،  ازدهتتتار  العربية يف عصر  باللغة 
التعبري عما  العربية كتتالم اهلل ، فكيف تعجز عن  اللغة 
يريده البشر، ولو أمعنَّا النظر يف خصائص اللغة العربية 
لتتوجتتدنتتا أهنتتا متتتتتتاز خبصائص يتتنتتدر وجتتودهتتا يف اللغات 
Al-Buty (1991) األختتترى، وهتتذه النظرة التتي ذكتترهتتا 

من احملافظني تصوِّر لنا تلك االنطباعات اإلجيابية جتاه 
اللغة العربية. )2( قصور السياسة التعليمية واإلعالمية، 

االسرتاتيجيات 

الطريقة 

الدارس املعلم 

اخلطة 
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املصاحل  القانون ومحاية  خاصة من جانب صياغة نص 
العامة القائمة على منظور اجتماعي ذكي، وكذلك من 
جتتانتتب حتتستتن استتتتتغتتالل التتوستتائتتل اإلعتتالمتتيتتة املتتؤثتترة يف 
حياة اجملتمع احلديث، حيث إن اهليئات املعنية مل تقدم 
جهودا كافية يف شأن هذه اللغة، ومل تتخذ قرارات حامسة 
جادة علمية جتاه استقرارها وتقويتها، ومل تطور أساليب 
تعليمها وتعلمها لتكون مواكبة للعصر خاصة من ناحية 
وضع اسرتاتيجية فعالة، واختيار الوسائل املستحدثة يف 
التعليم والتعلم. فضال عن أن خمططاهتا مل تسر  عملية 
يستفد  والتطور، ومل  التقدم  مستقيمة حنو  اجتتتاهتتات  يف 
التتتدارس كثريا متتن التتربامتتج التتي وضعت يف سبيل إتقان 
مؤهلني وغري  غتتري  ومتتدرستتيتتهتتا  واكتتتتتستتاهبتتا،  العربية  اللغة 
مدربني، وتوظيفهم يكون يف مؤخرة القوائم. )3( طغيان 
ازدواجية اللغة والصراع اللغوي، حيث إنه من الصعب 
على الدارس أن يستوعب تلك األصوات العربية املتضاربة 
قتتوة سيطرة  متتع  اجملتتتتتمتتع، السيما  املستخدمة يف داختتتل 
االجنليزية حبيث  اللغة  عتترب  املتتعتتاصتترة  احلتتيتتاة  العوملة على 
اللغات  ازدواجتتيتتة  يف  يعيش  العربية  اللغة  دارس  يصبح 
االجتماعية  البيئة  إزدرائتتيتتة   )4( واحتتتد.  آن  املختلفة يف 
اللغة  تعليم  بعملية  حتتتيتتط  التتتي  واالقتتتتتصتتاديتتة  والتتثتتقتتافتتيتتة 
العربية، حبيث أن الدارس عندما يدرس هذه اللغة يشعر 
واقتصاديا.  وثقافيا  اجتماعيا  متدنية  بيئة  يف  يعيش  أنتته 
ضعفاء  بأهنم  عربية  بثقافة  املثقفون  يشعر  هلتتذا،  نتيجة 
وغتتربتتاء يف وطتتنتتهتتم، وأن غتتريهتتم أفتتضتتل متتنتتهتتم، ولذلك 
ومصابني  اجملتمع،  عن  ومنعزلني  انطوائيني  دائما  تراهم 
بتتاالهنتتزامتتيتتة معنويا؛ ألهنتتم حيتتّستتون بتتالتتدونتتيّتتة، ويتتترون أن 

غريهم أفضل منهم يف كل جماالت احلياة.

هتتتذه هتتتي بتتعتتض االنتتطتتبتتاعتتات التتستتلتتبتتيتتة واإلجيتتتابتتتيتتتة الي 
تواجهها عملية تعليم اللغة العربية الفصيحة على املستوى 
العام، ومثة حتديات تواجهها اللغة العربية الفصيحة عاملياً. 
وهبذه التحديات والعقبات أصبحت اللغة العربية عاجزة 
عن الوقوف من أجل ترسيخها يف أذهتتان أبنائها، ويف 

قلوب دارسيها من غري أبنائها.

الخاتمة

إن إعداد برنامج لتعليم اللغة العربية يف عصرنا الراهن، 
البد أن ينطلق من سياسة مدروسة شاملة علمية. وذلك 
العناصر  متتتتتوافتترة  بيئة مل تكن  اللغة يف  ألنتته يقدم هتتذه 
والعريب  واملتتتدرس  التتتدارس  تؤثر يف  أهنتتا  الفاعلية، حبيث 
والتتعتتجتتمتتي عتتلتتى التتتستتتواء. وكتتتل واحتتتد متتن هتتتؤالء حباجة 
إىل وستتائتتل األداء املختصة بتته، وكتتذلتتك التتطتترق الفعالة 
التعليم  واملتتراعتتاة الالزمة. ومن ناحية أختترى، إن عملية 
بطبيعتها متثل نظاما وثيق الصلة باجملتمع والبيئة احمليطة، 
حبيث تتأثر هبا وتؤثر فيها كذلك. هلذا، جيب االهتمام 
بالتغذية الراجعة للحفاظ على توازن النظام وتكيفه مع 

البيئة واجملتمع.
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