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 ال شـــك أن منـــاهج التعلـــيم يف أي بلـــد يف العـــامل توضـــع خلدمـــة

غرض وهدف بناء وعمارة تلك البالد واحملافظة علح هويتها, كما 

ز يراعي فيها حتقيل أهـداف الرتبيـة مـع األخـذ بعـني االعتبـار التميّـ       

عـن الــبالد األخــر  يف وقــت واحـد وحتتــاج مناهجهــا التفصــيلية إىل   

وقفة وتقييم يف كل حني للت كـد مـن حتقيقهـا لألهـداف وفـل مـا       

رسـم هلـا, وال شـك أن مراحـل التعلـيم املختلفـة ومـا يطـرك فيهـا مــن          

منـــاهج ومقـــررات, تســـاهم يف صـــياغة وعقليـــات األمـــم وتكـــوين   

, والعلـوم النظريـة األخــر    مــثاًل ادهـا و مـن خــالل مـنهج التـاريخ    أفر

 املختلفة, يراعح أن تكون مصدر فخر واعتزاز لتلك األمة.

وال غرابة أننا نر  معظم دول العامل حتـاول احلـرص علـح لغتهـا     

جنـد يف منـاهج التعلـيم العـام أن اللغـة األساسـية        ريكا مثاًلففي أم

ح ولــو هــي اللغــة اإلجنليزيــة وال تــزاحم مبقــررات ألي لغــة أخــر  حتــ 

كانــت منتشــرة  لًيــا كاألســبانية, إال يف مــدارس خاصــة, أو يف 

مقررات خاصة غري مفروضة علح التعليم العام, وكذلك احلال يف 

أملانيا فاللغة األملانية ال تـزاحم بلغـة أخـر , ويف فرنسـا الفرنسـية ال      

تزاحم عندهم رغم كثرة احتكاكهم بالشعوب األوروبية األخـر   

الشعوب, وذلك حرًصا من تلـك األمـم علـح التميـز     وتعدد لغات تلك 

ــات    ــوفرًيا ألوق ــا وت ــاوفخــًرا بلغاته ــنفعهم     أبنائه ــا ي مــن الطــالب فيم
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ــا        ــ ثريات األمــم األخــر  رغــم أنه ــًدا عــن ت ولتكــوين نفســياتهم بعي

 مشابهة هلا يف التاريخ واحلضارة واملعتقد.

ذكــر أنــين كنــت يف جملــس ضــم صــفوة مــن املشـــتغلني يف        أو

والتعليم مـن اجليـل القـديم واجليـل احلـديث, ودار احلـديث        الرتبية

الدراسـية, واختلفـت  رائهـم     لعن تدريس اللغات األجنبية يف املراحـ 

حــول املوضــوع فمــنهم مــن كــان يــر  ضــرورتها, وأنهــا مــن بــاب         

التطـور, وضـرورة عصـرية ال يســتغين عنهـا اإلنسـان يف حـال ســفره       

املـربرات الـيت جتعـل الكـثري     وتعامله مع اآلخرين, إىل غري ذلك من 

يعتقدون هذا االعتقاد, وكانت هناك  راء أخر , وهـي   سمن النا

واقعية إىل حـد كـبري حيـث تـدرك أهميـة العنايـة باللغـات األجنبيـة         

ــات    ــا وســـد حاجـ ــا ملـــن حيتاجونهـ ــا وتعلمهـ ــتفادة منهـ وضـــرورة االسـ

اإلنسان واألمة يف هـذا اجلانـب, ولكنهـا يف الوقـت نفسـه تتحـدم       

مقدار ما يبذل من جهد يف تـدريس تلـك اللغـات ومـا تسـتهلكه      عن 

من الطالب من وقت, ومقارنة تلك اجلهـود اجلبـارة بالنتـائج العامـة     

من تـدريس تلـك اللغـات, وحـني مسعـت ذلـك احلـوار, تـذكرت مـا          

كنـــا نبذلـــه مـــن جهـــد أثنـــاء دراســـتنا للغـــة اإلجنليزيـــة يف املراحـــل 

ة, وأدركت أيًضا مقدار ما بـذل  اجلامعية بل وقبل املراحل اجلامعي

علينا من جهد من قبل املؤسسات التعليمية اليت كنا نـدرس فيهـا,   

ولكــن النتيجــة املرجــوة مــن تلــك الدراســة مل تكــن علــح املســتو     
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املطلــوب فقــد تعلمنــا احلــروف والكلمــات نطًقــا خطــ  يف الغالــب,   

لية حتح مما أثر علينا حينما حاولنا تعلم تلك اللغة يف مواطنها األص

ننينا أننا مل نتعلم منها شيًئا علح اإلطالق يف بالدنا لكي نتعلمهـا  

رًضـا قطـع وال ظهـًرا    أعلح الوجه الصحيح, حيث كنا كاملنبت ال 

ــة اإلجنليزيــة يف        ــذكرت الكــثري ممــن درســوا اللغ ــا ت ــح, كم أبق

املتوســطة ويف الثــانوي ويف اجلامعــة وأحياًنــا يف االبتــدائي قبــل هــذا  

أنهــم يف املواقــف الــيت تتطلــب مــنهم اســتعمال اللغــة  كلــه, وكيــف

أثناء السفر ويف الظـروف املختلفـة, يكتشـفون أنهـم ال يسـتطيعون      

ــون        ــيت يقع النطــل بكلمــة واحــدة تنقــذهم مــن املواقــف احلرجــة ال

فيها, وبالتالي يدركون مقـدار اخلسـارة يف جهـدهم السـابل الـذي      

ا ال أقلـل مـن أهميـة اللغـة     بذلوه يف مراحل تعليمهم املختلفة, وأنا هن

وتعلمهــا بــل أنــين أدرك هــذا األمــر وأعــي تلــك األهميــة ولكــنين يف  

نفســـه أدعـــوا إىل إعـــادة النظـــر يف ذلـــك بنـــاًءا علـــح دراســـة  تالوقـــ

األهـداف والنتــائج ومقارنـة ذلــك مبــا يبـذل مــن جهـود, ومــا يتحملــه     

لـح  التالميذ أعين عامة التالميذ يف البلـد مـن عـبء وتقيـيم األمـر ع     

مـع األخـذ بعـني االعتبـار      هذا األساس من قبـل املختصـني الرتبـويني   

دة والعلميـة لـذوي   كل الظـروف حـول هـذه القضـية, واآلراء احملايـ     

 عن اهلو  أو التوجه االيديلوجي. االختصاص بعيًدا

 


