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ال يدرك الكثريون اأهمية اللغة يف حياة ال�شعوب، وال 

بقدر  يكون  ا�شتمراريتها  و�شمان  اللغة  حفظ  اأن  يدركون 

حمافظتنا عليها كاأفراد ناطقني بها. اإن عدم اإدراك هذا 

االأمر كان �شببًا يف انقرا�ض كثري من اللغات واللهجات يف 

العامل. وبانقرا�ض تلك اللغات انقر�شت وتال�شت معرفتنا 

ب�شعوبها واأقوامها وثقافاتها.

االأ�شل  بلغاته  يتم�شك  ال�شعوب  من  �شعب  كل  اإن 

الر�شمية  اللغات  ويعتربها  ا�شتمراريتها،  على  ويحر�ض 

التي ال ميكن التنازل عن التخاطب بها حتى واإن كانوا على 

دراية بلغات اأخرى. 

ووطيدة،  قوية  عالقة  باللغة  االإن�شان  عالقة  اإن 

االأخرية  هذه  اأن  اإذ  لغة،  بدون  االإن�شان  ت�شور  ميكن  فال 

والأنها  الب�شيطة،  هذه  ظهر  على  ُوجد  اأن  منذ  رافقته  قد 

مراده  عن  وتعرب  نف�شه،  مكنون  يف  ما  ترتجم  التي  هي 

هي  كذلك  والأنها  كلمات،  اإىل  واقعه  ل  وُتوِّ ومق�شوده، 

، وهي 
1
التي توؤ�ش�ض ملفهوم »االأنا«، كما قال اإميل بنفني�شت

من توؤكد وجوده، وتربز ذاته اأمام االآخر، فقد ربط معها 

ُوجدت  االإن�شان  ُوجد  فاأينما  لهذا  خا�شة،  روحية  عالقة 

اللغة، واأينما انعدمت اللغة ُفِقد االإن�شان.

يف ظل هذا التحول، 

تغريت وجهة املهتمني 

بتعليم اللغة العربية 

والثقافة املغربية من اأداة 

تخدم فكرة الرجوع 

اإىل و�سائل البحث عن 

�سبل توطيد االندماج 

والتوازن النف�سي والثقايف 

للمهاجرين، خ�سو�سا يف 

�سفوف ال�سباب.

❞

❝

اأبناء املهجر وتعلم اللغة العربية

حممد علي الدراوي       61
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ال  اأوروبا  يف  العربية  اجلالية  واقع  لكن 

اأحدا  جند  قلما  اأننا  اإذ  متاما،  ذلك  يعك�ض 

من اأبناء العرب يف اأوروبا يتقن اللغة العربية 

لغة  اأ�شبحت  اإنها  بل  وتعبريا.  وكتابة  قراءة 

مهجورة عندهم، فهم ال يتوا�شلون بها حتى 

فاإمنا  �شيء  على  دل  اإن  وهذا  بينهم.  فيما 

يدل على عدم وعيهم باأهمية اللغة، ودورها 

القوية  وعالقتها  هويتهم،  على  احلفاظ  يف 

بدينهم االإ�شالمي.

اأبناء جاليتنا يف  فلماذا يا ترى ال يهتم 

العقبات  اأهم  هي  وما  االأم؟  بلغتهم  املهجر 

التي تواجههمفي تعلم اللغة العربية يف بالد 

املهجر؟

بد  ال  االأ�شئلة،  هذه  عن  االإجابة  وقبل 

عرفه  الذي  التحول  اإىل  االإ�شارة  من  بداية 

املغربية  للجالية  العربية  اللغة  تدري�ض  قطاع 

تعليم  من  انتقل  اأنه  اإذ  باخلارج،  املقيمة 

املغرب  اإىل  الرجوع«  »حتمية  فكرة   تكمه 

والتي �شادت يف ال�شبعينات، اإىل تعليم يرتكز 

واقعا  اأ�شبحت  التي  البقاء  فر�شية  على 

اإطار  يف  الهجرة  وثرية  ارتفاع  مع  خا�شة 

يف  االندماج  اإىل  ويهدف  العائلي  التجمع 

 .
2
املجتمع امل�شتقبل مع احلفاظ على الهوية

وجهة  تغريت  التحول،  هذا  ظل  ويف 

املهتمني بتعليم اللغة العربية والثقافة املغربية 

و�شائل  اإىل  الرجوع  فكرة  تخدم  اأداة  من 

والتوازن  االندماج  توطيد  �شبل  عن  البحث 

يف  خ�شو�شا  للمهاجرين،  والثقايف  النف�شي 

�شفوف ال�شباب.

ورغم املجهودات التي تقوم بها اجلهات 

املكلفة باجلالية واجلمعيات بديار املهجر، اإال 

حمدود،  جد  يبقى  العربية  اللغة  تدري�ض  اأن 

، وقفت عليها  امل�شاكل  ويواجه جمموعة من 

امليدانية  الدرا�شة  من  انطالقا  �شخ�شيا 

على  فيها  اعتمدت  والتي  اأجنزتها،  التي 

اال�شتمارات، واحلوارات.

وقد قمت بدرا�شة ميدانية يف اإطار بحث 

تدري�ض  تواجه  التي  التحديات  الأهم  املا�شرت 

اللغة العربية يف املهجر، وتناولتها من ثالث 

زوايا خمتلفة:

 •التحديات من وجهة نظر االأبناء.

 •التحديات من وجهة نظر االآباء.

 •التحديات من وجهة نظر اجلمعيات.

هذه  يف  وقوته  اهلل  بحول  و�شاأقت�شر 

املداخلة على املعيقات والتحديات التي تواجه 

االأبناء فقط. على اأمل تناول النقاط االأخرى 

الحقا.

فرن�سا  يف  العربية  اللغة  تعلم   معيقات 

بالن�سبة للأبناء.

عندها  الوقوف  وجب  مهمة،  اإ�شارة  يف 

 100% ن�شبة  فاإن  امل�شوؤولية،  من  وبنوع  كثريا 

من اأبناء اجلالية يف فرن�شا، والذين �شملتهم 

الدرا�شة، اأكدوا اهتماهم بتعلم اللغة العربية. 

العربية  اللغة  منهم  كبرية  ن�شبة  تعترب  اإذ 

يعتربها  حني  يف  االأ�شل)63.7%(،  لغتهم 

البع�ض االآخر لغة الدين )%30.3(،  بينما قلة 

مل تتجاوز %6 فقط اعتربوها اللغة الثانية.
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اللغة  ت�شيل  يف  م�شتواهم  اأن  اإال 

من  متكنهم  ون�شبة  االأول(  العربية)اجلدول 

يعك�ض  الثاين(،  والقراءة)اجلدول  الكتابة 

غري ذلك: 

اأيدينا،  بني  التي  االح�شائيات  هذه 

اأن هذه الرغبة ال�شديدة يف تعلم  توؤكد جليا 

اللغة العربية - باعتبارها مكونا اأ�شا�شيا من 

مكونات الهوية االإ�شالمية والثقافة االأ�شلية- 

ال �شك اأنها ت�شطدم مبجموعة من العراقيل 

جتعل اأكرث من %62 من االأبناء ال يتقنون اللغة 

الكامنة  االأ�شباب  ترى  يا  هي  العربية.فما 

وراء هذا؟

ك�شفت النتائج امليدانية، النتائج التالية:

ال�شابقة،  النتائج  تليل  من  انطالقا 

% من التالميذ يجدون �شعوبة   55 اأن  يتبني 

يف تعلم اللغة العربية، وهذا يف حقيقة االأمر 

راجع اإىل جملة اأمور اأهمها:

عدم وجود رغبة كافية لدى الطالب،  ✓✓✓

هذه  لتعلم  اأمامه  نف�شيا  عائقا  ي�شكل  مما 

اللغة. 

تعتمدها  التي  التدري�ض  طرق  ✓✓✓

العربية،  اللغة  بتعليم  املهتمة  املوؤ�ش�شات 

تعتمد  تقليدية  تعترب  والتي  امل�شاجد  خا�شة 

اكت�شاب  عملية  يجعل  مما  املبا�شر  التلقني 

اللغة م�شاألة �شعبة ومعقدة عند الطالب.

امل�شتوردة  التعليمية  املناهج  اعتماد  ✓✓✓

من البالد العربية، والتي ال تتالءم وامل�شتوى 

م�شتوى الطلبة يف اللغة العربية

ح�شنمتو�شط�شعيفال يعترب

25.8%35.5%22.6%16.1%

ن�شبة متكنهم من الكتابة والقراءة

الكتابة والقراءةالقراءة فقطالكتابة فقطال �شيء

50.1%13%16%12.9%

ن�شبتهاال�شعوبات التي تعرت�ض االأبناء

% 0عدم اهتمام اآبائي بتعليمي العربية

% 0تعلم اللغة العربية ال يفيد يف �شيء

% 54.6�شعوبة تعلم اللغة العربية

% 15.1ح�ش�ض اللغة العربية مربجمة يف وقت ا�شرتاحتنا.
غري العربية  اللغة  لتعلم  املخ�ش�شة  ال�شاعات   عدد 

كاف
27.3 %

%ال: 52 نعم: 48 %هل تتحدث اللغة العربية داخل املنزل؟

%ال: 81 نعم: 19 %هل تتحدث اللغة العربية مع اأ�شدقائك خارج املنزل؟
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املعريف للطالب يف اأوروبا من جهة، وال تراعي 

الواقع الذي يتواجد فيه من جهة اأخرى.

اأن  وهي  واأ�شا�شية:  مهمة  مالحظة  ✓✓✓

يتقنون  ال  والثالث جلهم  الثاين  اأبناء اجليل 

اللغة العربية، وعند البحث يف االأ�شباب جند 

باأن املدار�ض وامل�شاجد التي تعنى بتعليم اللغة 

به  املتواجدة  بال�شكل  اآنذاك  العربية مل تكن 

مل  مثال،  الباري�شية  ال�شواحي  ففي  حاليا، 

ما  والت�شعينيات  الثمانينيات  يف  فيها  يكن 

جند  حني  يف  بباري�ض.  االأكرب  امل�شجد  عدا 

وهلل  املوؤ�ش�شات  هذه  من  كبري  عدد  اليوم 

على  اإيجابي  وقع   له  �شيكون  وهذا  احلمد، 

اجليل الرابع ومن �شيليه.

اأكدته  اآخر يطرح بحدة، وهو ما  م�شكل 

ال�شاعات  عدد  اأن  يف  ويكمن   %  27 ن�شبة 

املخ�ش�شة لتدري�ض اللغة العربية غري كافية 

بالن�شبة لهم. اإذ اأن عدد ال�شاعات يف التعليم 

العمومي ال يتجاوز ال�شاعتني اأ�شبوعيا )وهي 

يف  اأما  احلال(،  بطبيعة  كافية  غري  مدة 

يتعدى  ال  االأحيان  غالب  يف  فهو  اجلمعيات 

العربية  اللغة  تدري�ض  بني  توزع  �شاعات  اأربع 

وح�ش�ض الرتبية االإ�شالمية. وزيادة على ذلك 

فهذه احل�ش�ض- كما اأكد ذلك ن�شبة 15 %- 

مربجمة يف الوقت املخ�ش�شة لراحة التلميذ، 

يومي  ينتظر  االأ�شبوع،  عناء  بعد  فالطالب 

ال�شبت واالأحد لريتاح وي�شتمتع باللعب، ليجد 

اأمامه ح�ش�ض مثقلة من الدرو�ض يف انتظاره. 

وكيف  التلميذ؟  هذا  نف�شية  �شتكون  فكيف 

�شيحب هذه اللغة التي ت�شلبه وقت راحته؟

اأمام  حاجزا  تقف  التي  املعيقات  ومن 

غري  اللغة  هذه  اأن  جند  العربية،  اللغة  تعلم 

متداولة يف الو�شط الذي يعي�ض فيه التلميذ: 

اأ�شول  من  زمالءه  وبني  بيته  داخل  مبعنى 

جناح  كبري  حد  اإىل  يعك�ض  وهذا  عربية، 

ال�شيا�شة الفرن�شية يف اإدماج االإن�شان العربي 

و�شلخه  الغربي  املجتمع  يف  عامة  ب�شفة 

االأبناء  من   %  52 فن�شبة  االأ�شل.  هويته  من 

�شيغتها  يف  ولو  العربية،  اللغة  يتحدثون  ال 

املنزل.  داخل  اآبائهم  مع  الدارجة،  العامية 

ناهيك على اأن اأكرث من 82 % ال يتحدثونها مع 

زمالئهم من جن�شية عربية خارج املنزل. 

عائقا  كانت  واأخرى  االأ�شباب  هذه  كل 

اأمام االأبناء لتعلم اللغة العربية. ومن ثم يجب 

وامل�شوؤولني  الهجرة،  بق�شايا  املهتمني  على 

اإيجاد  وحماولة  اإليها،  االنتباه  اجلالية،  عن 

احللول الناجعة لتخطيها، وامل�شي قدما نحو 

الهوية  عنا�شر  من  اأ�شا�شي  عن�شر  تر�شيخ 

لدى اأبناءنا يف ديار املهجر.
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