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مقدمة
ّ

يحتوي الكتاب على ثالثة فصول مركزية ،في الفصل األول مقالة
للبروفيسور محمد أمارة حول «اللغة والهوية :تأثيرات وتداعيات على

التعليم العربي» .يتناول من خالله العالقة بني اللغة والهوية ،فاللغة العربية
احليوي وال ّنشط
بد من التناغم
أحد املركبات األساسية للهوية القومية وال ّ
ّ
بينهما ،ويشير إلى دورها في صياغة هذه الهوية وحتديد معاملها وحدودها.
ويشير أمارة إلى أزمة اللغة العربية في ظل السياسات التربوية في الدولة،

ولهذه السياسات انعكاس على املؤسسات التربوية .وفي نهاية املقالة يقدم
توصيات من أجل تعزيز مكانة اللغة العربية والتصدي حملاوالت إفقادها

جوهرها وحيويتها.

وقد احتوى الفصل الثاني على مقالة للدكتورة كوثر جابر حول «البحث عن
النصوص األدبية في مناهج األدب العربي» وقد ناقشت من خالله عالقة

املناهج الدراسية في صقل شخصية الطالب وبلورتها .وأشارت إلى أهمية
اللغة العربية عموما واألدب بشكل خاص ملا يحمله من أهمية بالغة وملا لـه
القي ِم ّـي والهوياتي لدى الطالب واملجتمع .واشتمل
مـن أثـر في بنـاء اجلانـب َ
املقال على نقد للمناهج التعليمية في املراحل الدراسية املختلفة :االبتدائية،
اإلعدادية والثانوية .وفي نهاية املقالة أوردت مجموعة من التوصيات ملعاجلة

اإلشكاليات القائمة في مناهج التعليم الراهنة.
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وأما الفصل الثالث واألخير من الكتاب والذي عكس البعد التطبيقي

والتعليمي فقد قام بإعداده الكاتب واملربي محمد علي سعيد ،قد اشتمل
على مقدمة بعنوان «مكانة اللغة من مكانة أصحابها» ونصوص مختارة ولكل

نص مجموعة من املهارات والتمارين والفعاليات مبنهجية واحدة وحديثة
ومرتبة املراحل (قبل القراءة ،القراءة ،بعد القراءة) .حاول من خاللها

التأسيس لتجربة أولى في طرح رؤية بديلة لتدريس اللغة العربية من خالل
تناول موضوع الهوية عن طريق النصوص الشعرية والنثرية املختارة ،إضافة

إلى صياغة بعض املهارات التي من املمكن أن تكون سندا وموجها للمعلمني

عند تدريس هذه النصوص.

ويختتم الكتاب مبلحق هام يشمل األهداف البديلة للتربية والتعليم لدى

املجتمع الفلسطيني في البالد كما وضعها املجلس التربوي العربي املنبثق عن
جلنة قضايا التعليم العربي.

وطنية عربية-فلسطينية،
وية
ّ
أن أهم أهداف املشروع هو تأصيل االنتماء ُله ّ
ّ

والعربي
بفاعلية مع عمقها الفلسطيني
احلضاري ،ومتواصلة
معتزة مبنجزها
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلنساني.
في وجه اخلطاب الرسمي القائم على التبعية والتجزئة وطمس الهوية

اجلمعية ،وفي وجه ممارسات منهجية من اإلهمال واالستهتار اجتاه
خصوصية الطالب الفلسطينيني ،يطرح املشروع خطابا نقديا متمردا على

آليات الهيمنة والوصاية على التعليم العربي .في محور املشروع تأكيدنا على

ضرورة ان يعيد املجتمع الفلسطيني امتالك املشروع التربوي واخلروج من
موقع الضحوية إلى موقع املبادرة وأخذ املسؤولية.

وحتدياتها
قبل اخلوض في غمار ال ّنصوص البديلة في تدريس اللغة العربية ّ
8
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ّ

املطروحة في هذا الكتاب ،علينا الوقوف أوال عند أمرين متداخلني

واللذين يشكّ الن مجموع األسئلة اجلوهرية في جتربة املناهج
وعميقني،
ْ
ليمية البديلة ،وهما :ما هي التربية البديلة؟ وما هو ال ّتعليم
والوحدات ّ
التع ّ
البديل؟
كبيرا في األوساط
انطالقا من هذين السؤالني ومناقشتهما فإ ّننا نثير جدال ً
التربوية والبحثية بني املوجود واملنشود ،ألننا ُنعنى في كثير من األحيان
بالطّ رق واألدوات التي نعتقد أ ّنها مت ّثل املشروع البديل في اللغة أكثر من

اخلوض في مناقشة املضامني البديلة واألهداف البديلة والتقييم البديل .ومما
أن مشروع ال ّنصوص البديلة في تدريس اللغة العربية يأتي بهدف
ال ّ
شك فيه ّ
اخلروج من حالة الركود وال ّتدهور احلقيقي التي تعانيه مناهجنا في مراحل

ولكن اجلدل القائم يستثني نقاشا جوهريا آخر فيما إذا كان
ال ّتعليم املختلفة،
ّ
يعول عليه ،فهل ال ّتغيير الذي نطالب
مجمل ما هو قائم في املناهج سي ًئا وال ّ
به هو نابع من احلاجة املوجودة أم من أجل فرض حالة اختالف افتراضية ال

حتديات !
تسمن وال تغني من ّأية ّ

وعند طرح سؤال التربية البديلة ،فإننا نطرح السؤال األعمق واألكثر جدال

ملجتمعنا العربي الفلسطيني في البالد ،هذه األقلية التي حافظت على لغتها
الرغم من كلّ سياسات التضييق والتجهيل
العربية وعاداتها وتقاليدها على ّ

في املناهج والتشريعات القضائية ،وانقطاعها عن فضائها القومي الطبيعي
وية
والثقافي ،ولذلك فإ ّننا نطرح سؤال التربية البديلة من خالل سؤال ُ
اله ّ
وتداعياته الثقافية واالجتماعية واخليارات اجلماعية التي نريد حتديدها

ألبنائنا .وهنا ترتبط مكانة اللغة العربية في عصر الغزو التكنولوجي الهائل

وثقافة االستهالك التي تدخل بيوتنا عنوة ًمن خالل وسائل االتصال املتعددة
دراس����ات -امل��رك��ز ال��ع��رب��ي للحقوق والسياسات
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عزز من
دون رقيب أو تصنيف ،فتأتي التربية البديلة مبفهومها الشمولي ل ُت ّ

الهدامة والدخيلة.
وحتيد املضامني ّ
الثقافة واللغة الراقيةّ ،

الشك
فالتربية البديلة هي التربية التي حتاول طرق أبواب املسلّمات وإعادة
إذًا
ّ
ّ
تعزز الهوية الوطنية ،القيم
بالقيم التي نريد والبحث عن طرق تقييم بديلة ّ

واحلقوق في إطار الوعي والتنشئة اجلماعية واحترام االختالف من خالل

قبل.
ثقافة احلوار وال ّت ّ

كيف يرتبط ّ
كل ذلك مع ال ّتعليم البديل؟
ان التربية البديلة في سياق الفلسطينيني في إسرائيل هي تربية للهوية في أطر

تربوية ذات هوية من قبل مربني يحملون هوية وانتماء ورؤى لها امتدادها
وعمقها القومي واحلضاري.

وهنا يكمن ال ّنقاش احلقيقي الذي نطمح لتأسيس رؤية نقدية وفكرية
بخصوصه ،فال ّتعليم البديل في اللغة العربية يبدأ أوال من خالل سبر أغوار
األدب العربي على مختلف عصوره وفتراته من اجل حتديد اخليارات البديلة،

وال ّنص البديل ال يعني أبدا التنازل عن النصوص القدمية والكالسيكية
واستبدالها بنصوص حديثة ،فاحلداثة قد تكون عند أبي متّام تفوق الكثير من
الشعراء العرب في عصرنا ،كيف ال واحلداثة هي الرؤيا التي تعيد إنتاج الثقافة

والدارسّ .أما
واللغة بفكر
متجددّ ،أما اخليارات الفنية فترتبط بذائقة املتل ّقي ّ
ّ
يحددها املؤلفون
املرحلة الثانية من النقاش فإ ّنها تتعلّق بزاوية الثقافة التي ّ

ثم نأتي إلى الطرق واألدوات البديلة في مسائل
لهذه الوحدات البديلةّ ،

كتابيا،
لغوية (نحو وصرف)،
تفكيك ال ّنص قراءة
ً
وفهما ومهارات ّ
وتعبيرا ً
ً
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ّ

شفويا –وهي إحدى املهارات القدمية ألنها تعتمد استعمال اللغة
وتعبيرا
ً
ً
السياق ألنها ليست قائمة
السليمة والفصاحة في آن ،ولك ّنها بديلة في هذا ّ
في تقييماتنا -وهل البديل يعني التنازل عن مهارة على حساب األخرى،

وية املنفتحة املتطلّعة نحو املستقبل،
الروح ُ
واله ّ
وهل اللّغة كائن جامد منزوع ّ
وال ميكن التعامل معها إ ّ
ال من خالل املهارات!

حتديات ال ّنصوص البديلة التي يطرحها الكتاب في الفصل األخير
ومن
ّ
غيبتها مناهجنا لعقود طويلة
أ ّنها تسلّط الضوء على املضامني البديلة التي ّ
العزة
الزمن ،فألدب املقاومة حضور بارز في هذه ال ّنصوص ،وقصائد ّ
من ّ
القومية ،واملثل الشعبي ،واألدب الساخر من خالل القصة والرواية ،ولكننا
واجهنا صعوبة بالغة في اخلروج من األمناط التقليدية مبحاوالت تفكيك

ال ّنص وطرح البدائل احلقيقية ح ّتى على مستوى األدوات والطرق.

وأخيرا هل ال ّتربية وال ّتعليم البديلينْ يحتاجان ملعلّم من نوع آخر ،املعلّم
ً
التقني (صاحب التقنيات
املوسوعية) أم املعلّم
املوسوعي (صاحب املعرفة
ّ
ّ
ّ
ومثابرا في خلق العملية التفاعلية
مبدعا
العالية) ،أم املعلّم احلاضر في اللّغة ً
ً

طيعة ومتناغمة
الروح
بني اللغة
ّ
ّ
املتجددة لتكون ّ
والهوية بحيث ُيلبسها ثوب ّ
بد من البحث في هذه اإلشكالية ،بحيث يكون دورنا
مع عصرها؟ وهنا ال ّ
اجليد إلى فضاء التربية
نوجه ّ
في قضايا التوجيه امله ّني بأن ّ
الدارس األكادميي ّ
والتعليم للنهوض مبؤسساتنا التربوية ولتكون العنوان أيضا للكوادر املهنية

ذات القدرات وصاحبة التطلعات في البناء وإحضار لغتنا العربية في
الضيق
احليز العام وإخراجها من حالة العزلة ونشاطها
الوظيفي ّ
املدارس إلى ّ
ّ

في املناهج.

وكان مركز دراسات قد نظم خالل العام األخير عدة لقاءات دراسية حول
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التربية البديلة وآفاق التغيير في املجتمع الفلسطيني في الداخل ،وذالك
مبشاركة العشرات من املربني والباحثني واحملاضرين اجلامعيني ،مدراء أقسام

التربية والتعليم في بلدات عربية ،أولياء أمور ،طالب جامعيني ونشطاء
اجتماعيني وسياسيني .وأجمع املشاركون على أهمية التعاطي مع موضوع
التربية الوطنية البديلة كنموذج بديل جلهاز التربية والتعليم العربي والتحديات

الراهنة التي تواجهه ،وعلى أهمية وضع استراتيجيات عمل لضمان تطوير
وجناح هذا النموذج واالرتكاز على اإلبداع والتربية للهوية وعلى ضرورة
دمقرطة التربية البديلة وتعميق ثقافة التجريب التربوي وتوسيع آفاق املربني

العرب الفلسطينيني في سعيهم لصقل هوية اجليل القادم من أبنائنا وبناتنا.
نأمل أن يكون هذا الكتاب مساهمة متواضعة نحو حتقيق هذه الغايات.
عن اللجنة التوجيهية للمشروع:
د .يوسف جبارين

مدير عام مركز دراسات
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علي قادري

عضو اللجنة التوجيهية للمشروع

تطبيقية بديلة
اللغة والهوية؛ قراءات نقدية ونصوص
ّ

األول
الفصل ّ
اللغة والهوية:
تأثيرات وتداعيات على التعليم العربي في إسرائيل
أ.د .محمد أمارة

الكلية األكادميية بيت برل -رئيس الدراسات العليا
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اللغة والهوية؛ قراءات نقدية ونصوص
ّ

اللغة والهوية:
تأثيرات وتداعيات على التعليم العربي في إسرائيل

أ.د .محمد أمارة
الكلية األكادميية بيت برل -رئيس الدراسات العليا

 .1مقدمة
تلعب كل من اللغة والهوية االجتماعية ،كما سأبينّ في هذا
املقال ،أدوارا مركزية وجوهرية في حياة املجتمعات .فاللغة هي

أحد املؤشرات الهامة للهوية التي تساهم في تشكيلها وتعزيزها.
والهوية االجتماعية من اجلهة األخرى هي البوصلة للمجموعات
وللمجتمعات وهي الوعاء احلافظ حليويتها واستمرارها في هذا

الكون .والعالقة بني اللغة والهوية وثيقة جدا ومتشابكة .لكن
ِّ
املشكلة للهويات االجتماعية
اجلديد في األمر هو أن الوحدات
تغيرت وتبدلت عبر السنون مع تبدل املفاهيم اإلنسانية والفكرية.
فعلى سبيل املثال ،قبل مائتي سنة تقريبا كانت الوحدات االجتماعية

املهمة هي الدين ،القبيلة أو احلمولة .بعدها ظهرت الهويات القومية

دراس���ات،امل���رك���ز ال��ع��رب��ي للحقوق وال��س��ي��اس��ات
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والعرقية لتصبح األهم في كثير من مجتمعات العالم.
في هذا املقال سأتناول العالقة بني اللغة والهوية ،وفحصها في

السياق العربي عامة ،واإلسرائيلي خاصة .بعد ذلك سأفحص
مكان اللغة العربية وارتباطها بالهوية في التعليم العربي في إسرائيل

وما لها من تأثيرات وتداعيات على الطالب من الناحية التحصيلية
والقيمية.

بداية سأحتدث بإيجاز عن مفهوم الهوية االجتماعية في األبحاث املعاصرة.

 .2هوية وهويات
يرى تاجفيل وتيرنر ( )Tajfel and Turner, 1985أن لدينا  -إلى جانب هويتنا
الشخصية  -هوية اجتماعية أيضا ،تشمل معرفتنا النتمائنا إلى مجموعة

اجتماعية محددة ،إضافة إلى القيمة والداللة العاطفية املنسوبتني إلى هذا

االنتماء .خالل هذه العملية فإننا نعمل على تصنيف ()Categorization
أنفسنا وتصنيف اآلخرين ،وهذه العملية  -بناء على تاجفيل وتيرنر -هي
عملية ذهنية محضة نقوم من خاللها بتقسيم وتصنيف وتنظيم محيطنا

االجتماعي .كما تتيح لنا تبني مختلف أشكال النشاط االجتماعي ،وحتدد
موقعنا في النسيج االجتماعي ومتنحنا هوية اجتماعية خاصة بنا ،موضوعة

مبصطلحات ومفاهيم اجتماعية .هناك عدة طرق لتحديد الهوية ،منها عملية
املقارنة والتي تتيح لنا معرفة مقدار تشابهنا مع أو اختالفنا عن اآلخرين،
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ومدى كون اآلخرين أفضل أو أسوأ من أفراد مجموعات أخرى .يعتبر

التصنيف االجتماعي األساس الذي ينبني عليه تفضيل مجموعة االنتماء
والتمييز ضد املجموعة املختلفة في اجلانب اآلخر .كما تقوم نظرية الهوية

بناء على تاجفيل وتيرنر -
االجتماعية على مركب الدافعية الذي يعلل ً -
ميل البشر على صعيد عاملي لعقد مقارنات ومفاضالت ترجح فيها كفة

وتبخس قيمة املجموعة اخلارجية (.)Out-group
مجموعتهم (ّ )In-group
وبناء على نظرية الهوية االجتماعية فان هذه العمليات هي األساس الذي
ً
تنبني عليه اآلراء املسبقة ،الصور النمطية (القولبات) وعمليات التمييز

السلبي بني املجموعات.

تنص نظرية الهوية االجتماعية على أن أوضاع الصراع بني املجموعات

تشجع على إلغاء الهوية الشخصية وتتعامل مع البشر بوصفهم ممثلني لفئة
اجتماعية واحدة وليس كأفراد متمايزين .عندما تكون املنظومة االجتماعية

ذات مبنى هرمي وتتميز بعدم املساواة في توزيع ثرواتها ،فإن وضعها
االجتماعي يتسم باملركزية العرقية ويكون قائما على العداء بني املجموعات.

ويرى تاجفيل  -على ضوء الدراسات املختلفة التي أجريت في هذا الصدد-
أن امليل للمركزية العرقية غالبا ما يكون أحادي االجتاه من املجموعة ذات
املكانة العليا إلى املجموعة ذات املكانة الدنيا ،بينما كثيرا ما نالحظ لدى

أفراد املجموعة الدنيا النظرة االيجابية جتاه املجموعة ذات املكانة العليا.
تذوت التقدير االجتماعي الشائع حول دونيتها
عادة فإن املجموعات الدونية ّ
وتستنسخه ،لدرجة إبخاس قيمتها الذاتية .وتنص نظرية الهوية االجتماعية

يتحدون نقطة
على أن أفراد املجموعات الدونية لن يعلنوا الصراع إال عندما
ّ

دراس���ات،امل���رك���ز ال��ع��رب��ي للحقوق وال��س��ي��اس��ات

17

االنطالق الثقافية التي تصمهم بالدونية .وهذا يعني  -من جهة  -أنه كلما

اعتبرت املنظومة االجتماعية شرعية بقدر أكبر واحلدود بني املجموعات

غير قابلة لالختراق ،مييل أفراد املجموعات الدونية إلى تبني اإلستراتيجية
الشخصية القائمة على الذوبان في الثقافة السائدة ،كوسيلة لترقيهم
االجتماعي كأفراد .ومن جهة أخرى عندما يتم نفي ورفض شرعية الواقع

االجتماعي سوف يتبنى أفراد املجموعات الدونية استراتيجيات جماعية.
يكرس دونيتهم،
حيث
سيتمردون على الوضع االجتماعي الراهن الذي ّ
ّ

ويعملون على تغيير املوقع عدمي األهمية الذي حتتله هويتهم االجتماعية.

طور ساروب ( )Sarup, 1996على خلفية خطاب التعددية الثقافية في
وقد ّ

تسعينيات القرن املاضي نظرية ترى في الهوية االجتماعية «حزمة» تتألف من

هويات فرعية املتحركة باستمرار ،وليس بالضرورة أن تتطور بينها عالقات
ارتباط أو تصادم .هذه الهويات الفرعية تعكس تعدد الدالالت التي تتطور

لدى األفراد في الواقع العاملي املتعلق بالسياقات االجتماعية ،االقتصادية،
السياسية والسيكولوجية املختلفة .فاألفراد يبلورون هوياتهم باستقاللية من

خالل عملية ارتدادية يعملون فيها على إحلاق ذكرياتهم املاضية بترسيمات

آنية تؤول الواقع وتبني منه رواية واحدة .بهذه الطريقة يبني كل فرد هويته

اخلاصة وال يكون بحاجة إلى التشبه باآلخرين أو أن يتم وصمه كـ «آخر».
وسيعتبر الفرد هذه الهوية ثابتة إذا كان كل مركب فيها قادرا على التحرك

بحرية مركز الهويات في عملية تغذية راجعة للممارسات اليومية ،بحيث

تكون املركبات األخرى قادرة على إخالء هذا املركز بحرية .هذه النظرية
تفترض حركة مركبات الهوية بشكل دائم لتتمكن من التالؤم مع الواقع

18

تطبيقية بديلة
اللغة والهوية؛ قراءات نقدية ونصوص
ّ

الدينامكي ،كما تفترض أن ال بد ألي تغيير اجتماعي يحدث على نطاق

واسع أن يترافق مع عملية تغيير للهويات.

هناك اختالف بني هاتني النظريتني ،لكنهما تجُ معان على أنه في واقع يتسم
بالصراع بني املجموعات أو عند وجود ما يهدد املجموعة ،يزداد امليل لتبني

استراتيجيات جماعية ،أما في األوضاع التي ال يوجد فيها مثل هذا التهديد

فيزداد امليل لتبني االستراتيجيات الفردية.

في العصر احلديث ،أصبحت العرقية من أهم الهويات االجتماعية.
وكمصطلح فإن للعرقية جذور بشكل أساسي في األنثروبولوجيا وعلم

األعراق (اليبكند .)Leibkind 1999 ،ويتم تعريف املجموعة العرقية
غالبا على أساس معايير موضوعية مثل اخلصائص البيولوجية واجلغرافية
ً
واللغوية والثقافية أو الدينية .ولكن املعايير الذاتية تبدو أكثر أهمية من

املعايير املوضوعية .وتعرف العرقية ببساطة بأنها مسألة اعتقاد ذاتي بالساللة

املشتركة (اليبكند.)140:1999 ،

ومن املقبول به على نطاق واسع بأن بارث ( )Barth 1970الذي استخدم
الطريقة الذاتية قد أرسى األسس للفهم احلديث للعرقية .أنه من السهل

«االنتقال من الطريقة الثابتة إلى الطريقة التفاعلية للعرقية» بتقدميه «للعرقية
أو الهوية العرقية كجانب من التنظيم االجتماعي وليس الثقافة» (فيرميولن
وجوفرز .)Vermeulen and Govers 2:1994 ،وهكذا فإن احلدود

العرقية هي التي حتدد املجموعة وليس القضايا الثقافية املرتبطة بها (بارث،
 .)1970وبد ً
ال من وضع قائمة باملعايير املوضوعية ،فإن االهتمام الرئيسي هو
احملافظة على احلدود وتشكيلها (دي كادت .)de Kadt 2000 ،من بعض
دراس���ات،امل���رك���ز ال��ع��رب��ي للحقوق وال��س��ي��اس��ات
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األسئلة التي تثير التحدي حول اجلماعات العرقية هي :كيف يتم إنشاء احلدود
بني اجلماعات واحملافظة عليها؟ وأين وكيف يرسم الناس احلدود الفاصلة

بينهما؟

خصوصا الليبراليني بأن العرقية ميتة .وكما تقول
لقد ادعى كثير من الباحثني
ً
سكوتناب-كانغاس (:)Skutnabb-Kangas 54:1999

لقد ُأعلن عن وفاة العرقية عدة مرات خالل هذا القرن (القرن
خصوصا بعد احلرب العاملية الثانية .لقد ادعى الباحثون
العشرين)
ً

الليبراليني (ويستمر الكثيرون في االدعاء) بأنها كانت ميزة تقليدية
عاطفية ستختفي مع التحديث واحلركة احلضرية وحركة العوملة.
وسيتم استبدال الهويات العرقية بوالءات وهويات أخرى :مهنية
واجتماعية وجنسية وجماعة املصالح والهويات املتعلقة بالدولة
والعوملة وهكذا دواليك .وادعى الباحثون املاركسيون بأن التضامنات

املتعلقة بالطبقات االجتماعية التي تخطت احلدود القومية سوف

حتل محل العرقية :سوف تتحد البروليتاريا الدولية ضد الرأسمالية

العاملية .يعلن اآلن الباحثون احملدثون أنه يجب أن ال تكون لنا هويات

دائمة وإمنا فقط هويات مرنة مؤقتة ومتنقلة :كل شيء صلب يذوب
وخصوصا الهويات العرقية اللغوية
في الهواء .ولكن الهويات العرقية
ً
هي صلبة ومتينة ومفعمة باحلياة .والعرقية ليست ميتة على اإلطالق،

متاما.
والصحيح هو العكس ً
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وترتبط العالقات العرقية والتسامح حيال الهويات األخرى بدرجة األمان التي

تتمتع به املجموعة ونظرة أفراد املجموعة حيال هويتهم .واستنتج المبرت
ومرميجس وتايلور ( )Lambert, Mermigis, and Taylor 50:1986بأنه

«كلما كان أعضاء املجموعة أكثر أم ًنا وإيجابية حول هويتهم فإنهم يكونون
تسامحا مع املجموعات األخرى».
أكثر
ً

 .3اللغـة والهويـة االجتماعية
رغم أهمية اللغة في حياتنا في كل املجاالت احلياتية والتي تؤثر عليها طوال

وعرضا ،إال أن دراسة اللغة حتت مظلة علم اللغة تركزت لقرون عديدة حول مبنى
اللغة (على سبيل املثال ،األصوات ،الصرف ،النحو ،اإلعراب) ،واعتبرت

اللغة نظاما مغلقا ( ،)closed systemأي أن السياق االجتماعي لم يكن

ذا بال في دراستها .وفي اخلمسني سنة األخيرة حصل تغيير جذري مبفهوم
اللغة ووظائفها مع قدوم علم اللغة-االجتماعي ()sociolinguistics

وبلورته ،وإدراك اللغة على أنها نظاما مفتوحا( )open systemتؤثر وتتأثر
فيما حولها .ووفق هذا املفهوم أصبح السياق االجتماعي جوهريا في فهم

ودراسة اللغة وأثر الحقا على العلوم التطبيقية للغة (.)applied linguistics
تقوم اللغة بالكثير من الوظائف في حياتنا اليومية .إن الوظائف املتنوعة

واملتعددة التي يتم تأديتها من خالل استعمال اللغة هي انعكاس ،ونقل،
ويفصل هارمان ()Harrman 1999: 63
وتشكيل للواقع الذي نحياه.
ّ
الوظائف املتنوعة للغة كاآلتي:
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باإلضافة إلى إنشاء شبكة للمعرفة حول العالم ،فإن اللغة ُتستخدم

أيضا للتعبير عن املشاعر واالجتاهات والقيم ،لقول األكاذيب
ً

وللمراوغات ،للشتم واإلهانة ،للمديح والتوبيخ .اللغة هي وسيلة
أشياء للناس وتسبب ردود فعل ايجابية وسلبية .متكّ ن اللغة
تفعل
ً
الشخص بأن يجرب الفرح مث ً
ال سماع اعتراف باحلب أو إراحة باله
أو بالها ،مثالً ،من خالل كلمات التعزية أو الصالة .وميكن أن تكون
للكلمات تأثير مدمر ،عندما تكشف صحيفة عن إشاعة حول فضيحة

مزعومة ،أو ميكن للكلمات أن تؤثر على وجود مجتمعات بكاملها،
كما هو احلال في اإلعالن عن احلرب .إن اللغة وسيلة لنوايا اإلنسان

انسجاما في التفاعل
وميكن أن تكون نوايا مستعمليها إيجابية ينتج عنها
ً

أو سلبية ينتج عنها إنشاء التحيز واآلراء الثقافية املسبقة.

وبغض النظر عن طبيعة اللغة وعالقتها بالناس واملجموعات االجتماعية ،فإنه
ثمة عدد من الصفات األساسية للغة جديرة بالذكر ،بشكل رئيسي ،من وجهة
نظر اجتماعية-نفسية ،جنملها في ثالث نقاط (:)Padilla, 1999: 116
أوالً :أن اللغة هي الوسيلة الرئيسية للتهيئة االجتماعية لدى األطفال؛

متيز اللغة مجموعة الناطقني عن غير الناطقني بها .على سبيل املثال ،عندما
ً
ثانياّ :
نقول أملاني ،أي أن هذا الفرد ينتمي إلى األمة األملانية الناطقة باللغة األملانية.

وبهذا املعنى تستعمل اللغة إلنشاء حدود بشكل فعال داخل املجموعة وخارجها؛
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ثال ًثا :إن املكانة املعطاة للغة املجموعة العرقية من قبل املجتمع ،تنقل إلى

الفرد مكانة املجموعة ككل في املجتمع.

بعبارة أخرى ،تكاد جميع تصرفاتنا الفردية واالجتماعية تتم من خالل

اللغة .إضافة إلى ذلك فان اللغة ليست مجرد أداة تواصل ،وإمنا هي آلية
هائلة ينكشف الواقع االجتماعي من خاللها .بل واألهم من ذلك ،هي

مبثابة املشهد الذي يتم فيه بناء وتطبيق عالقات القوة (الرمزية) والسيادة.

وعلى ضوء ذلك ،فإن اللغة ال حتمل مضمو ًنا فقط ،وإمنا هي مضمون بحد

ذاتها .اللغة هي واقع و ُتستعمل لتعزيزه)Giles and Johnson, 1987(.

واألهم من ذلك ،أن اللغة هي حدث اجتماعي .لهذا فان الظروف السياسية،
جدا لدراسة اللغة وفهم مكانتها ،واألداءات
والتاريخية واالجتماعية ضرورية ً

التي تقوم بها ( )Bourdieu, 1990, 1991وبهذا املعنى فان اللغة ليست
ناقلة الثقافة املادية والقيمية فقط ،بل هي جزء من ماهية هذه الثقافة ،وذلك

ان اللغة ليست القناة التي متر من خاللها قيم وثقافة وحضارة املجتمعات،
بل هي أساس كل ذلك ،وغياب اللغة عن كل ذلك يفقدها مكانتها ،وحتى

حضورها الثقافي والتاريخي.

لقد مت إرساء الصلة الوثيقة بني اللغة والهوية القومية في نهاية القرن التاسع

ويعتقد أن اللغة
عشر مع قدوم القومية (شوهاميُ .)Shohamy 1996 ،
هي أحد أهم مؤشرات الهوية الفردية واجلماعية .وأنها أحد املكونات

تعرف بها املجموعات وتشكل هويتها ،وهي في الوقت ذاته،
الرئيسة التي ّ

تؤثر أيضا على طبيعة العالقات بني املجموعات العرقية املختلفة (ادواردز،

Edwards 1988؛ فيوفيرغرFeuerverger 1989 ،؛ غايلز1977 ،
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Giles؛ تاجفل .)1978 ،وفي هذا الصدد يقول بوتش “إن اللغة هي
بروزا ،ألنها حملت املاضي ،وتعبر عن االجتاهات
غالبا أكثر رموز العرقية ً
ً

والطموحات احلاضرة واملستقبلة” (بوتش.)Bosch 25 :2000 ،

أيضا ،يقول بأن اللغة هي أحد املكونات الرئيسة التي
وهنالك ادعاءً ،
تستعملها املجموعات كرمز للهوية واالنتماء الثقافي (غايلز وآخرون،
 .)Giles et al 1977وباإلضافة لذلك ،يتم إدراك اللغة بأنها عامل

قويا للهوية اجلماعية (شوهاميودونتيسا-
موحد لثقافة معينة،
ً
ورمزا ً
ّ
شميدت.)Shohamy and Donitsa-Schmidt 1998 ،
ويبني لنا ادواردز ( )Edwards 1988:1بأن «القضايا املتعلقة باللغة

جدا .فجوهر املصطلحات نفسها مفتوح للنقاش ،ونتيجة
والهوية مركبة ً

لذلك أخذ بعني االعتبار العالقة بأنها محفوفة بالصعاب».في حني أننا نثق بأن

هاما في تشكيل الهوية القومية ،يعتقد ديوتش(Deutsch,
دورا ً
اللغة تلعب ً

 )1966كذلك أنه عندما تتحالف اللغة مع العديد من العوامل األخرى،

فإنها تساعد سوية على خلق قنوات مكملة في االتصال االجتماعي.

يقول سليمان ( )Suleiman, 2003: 32لنكون أكثر فاعلية ،فإن دور اللغات
كراسمة للحدود أو العبة دور احلارس ،تتطلب التمييز بني وظيفتني أساسيتني:
التواصلية (أو األدائية) والرمزية التي ،بالرغم من أنها مترابطة في االستعمال

اللغوي العادي ،إ ّال أنها منفصلة من الناحية التحليلية» .جتدر اإلشارة ،إلى أن
دائما ،وأن هنالك الكثير من
طبيعة العالقة بني اللغة والهوية ليست واضحة ً

األسئلة حول طبيعة هذه العالقة ،والتي ال إجابات قاطعة عليها.
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ّ

إن موضوع العالقة بني اللغة والعرقية هو في أساسه موضوع جدلي .ويتخذ
اجتاهني رئيسيني في هذا املنحى .في الوقت الذي ينكر االجتاه األول الصلة

املباشرة والضرورية بني اللغة والهوية العرقية ،ويدعي بأن العالقة بينهما

عارضة (مث ً
يشدد
ال أبل ومايسكنّ .)Appel and Muysken 1987 ،
االجتاه الثاني ،على أن اللغة وسيلة للهوية العرقية ،وهي املعيار األساسي

إلى جانب التراث الثقافي والفرضيات والقيم واملعتقدات (مث ً
ال فيشمان،

.)Fishman 1977

مكون في غاية األهمية للهوية
وبالرغم من أننا قد أظهرنا بأن اللغة هي ّ
العرقية ،فمن الواضح أن أهميتها تختلف باختالف األوضاع والسياقات،
وأن أهميتها هي أقل بالنسبة لبعض املجموعات ،وأكبر لدى مجموعات
أخرى .ويعتمد الرابط بني اللغة والهوية على السياق االجتماعي املتعلق

باجلماعات اللغوية املقصودة .هذا يعني أن أهمية اللغة باإلمكان أن تزداد
أو تقل بالنسبة لنفس املجموعة حسب الظروف والسياقات االجتماعية.

ويدعي اليبكند أن اللغة ليست املعيار الهام الوحيد ،وليست بالضرورة أهم
معيار جلميع املجموعات االجتماعية (اليبكند.)Leibkind 1999 ،
 3.1اللغة العربية والهوية االجتماعية
سنبني في هذا اجلزء أهمية اللغة العربية في الهوية العربية اجلمعية .ونعتقد
أن لها سياقات خاصة ،وتلعب اللغة في احلالة العربية دورا مركزيا في بلورة

الهوية.
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يقول البرت حواراني (:)260 :1983
هؤالء الذين يتحدثون العربية يشكلون “أمة” ،وهذه األمة يجب أن

تكون مستقلة وموحدة ،وهي معتقدات أصبحت بينة واكتسبت قوة

سياسية خالل القرن (أي القرن العشرين) .ولكن عودة إلى الوراء في

التاريخ ،كان العرب واعون وبشكل خاص للغتهم وفخورون بها،
وفي شبه اجلزيرة العربية في الفترة اجلاهلية ،كان لهم انتماء “عنصري”،
انتماء ما وراء الصراعات القبلية والعائلية ،كانت هنالك وحدة ضمت

هؤالء الذين حتدثوا العربية وادعوا أنهم انحدروا من قبائل شبه اجلزيرة
العربية”.

انتشرت اللغة العربية في العديد من األشكال األيديولوجية في القرن

العشرين ،وشمل ذلك القومية العربية ،القومية احمللية (أي مناطق معينة
من العالم العربي) ،أو ما ميكن تسميته بالقومية “اإلسالمية” ،وفقا لوصف
سليمان (سليمان)38 :2004 ،

“القومية العربية في صيغتها الكالسيكية هي من الصنف الثقافي .رغم
(منظّ ر
أن املركبات التي تكون األمة العربية لرمبا اختلفت من اديولوجي ُ

للقومية) آلخر ،هنالك على األغلب اتفاق عام أن اللغة مركب أساس ،أن

لم تكن األساس ،في تعريف القومية” (سليمان.)38 :2004 ،

أهمية اللغة العربية كقوة توحد العرب وجدت لها صدى في حزب البعث

وعند الرئيس املصري الراحل ،جمال عبد الناصر .فدور اللغة العربية
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ّ

املوحد يفسر النداءات التي أطلقها مناصرو القومية العربية حلماية العربية

من تسرب ممارسات لغوية مستوردة من اخلارج ،سواء أكان ذلك باستعمال
لغات أجنبية (مثل الفرنسية في شمال أفريقيا) أو مظاهر لغوية للغات أجنبية
في مناحي احلياة املختلفة.

ومن أبرز املناصرين للفكر القومي العربي ساطع احلصري (1880-

 .)1(1968ففي كتابه ”آراء وأحاديث في القومية العربية” ( )1985يؤكد أن
مفهوم القومية العربية مرتبط ارتباط عضوي باللغة العربية ،ويقترح تعريفًا

بناء على اللغة بالدرجة األولى ،وعلى التاريخ املشترك
للقومية العربية ً
بالدرجة الثانية ( .)2ويشكل هذا الكتاب مساهمة أساسية في موضوع العالقة

بني اللغة العربية والقومية العربية ،ويعتبر من أهم التنظيرات التي ساهمت
أساسيا من الهوية القومية ،وتعريف العرب
في جعل اللغة العربية مكو ًنا
ً

قوميا (احلصري.)1985 ،
ً

ذكرنا أن للغة العربية دورا مركزيا في تشكيل القومية العربية في البالد العربية
وأحد مركباتها األساسية .ال شك أن مركبات أخرى ذُ كرت مثل :التاريخ،
الثقافة ،العادات والتقاليد ،اجلغرافيا من قبل مناصري الفكر القومي ،لكن

لم يحظ أي مركب من هذه املركبات

باألهمية التي حظيت به اللغة ،إلى
ح��د أن سليمان ()162 :2003

ذهب إلى االستنتاج مفاده “أنه من

الصحيح القول أن القومية العربية

مبنية ع��ل��ى االف���ت���راض ب���أن أول��ئ��ك

 .1ومن الشخصيات األخرى البارزة واملناصرة
للفكر العربي واللغة العربية نذكر الشيخ عبد الله
العاليلي ،ندمي البيتار ،وزكي االرزوزي.
يعد احلصري من أبرز املنادين واملدافعني عن
ّ .2
فكرة القومية العربية .ففي مواجهة دعاة فكرة
اإلقليمية في مصر ،يرى احلصري أن من شأن
اللغة والتاريخ أن يجعال ملصر املكانة القيادية في
العالم العربي.
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الذين يتشاطرون اللغة العربية كلغتهم الشائعة ينتمون إلى نفس الشعب”.
لم يكن الفكر العربي واللغة العربية كمركب أساس فيه هو التيار الوحيد

في العالم العربي .فدور العربية ارتبط بالقومية احمللية والقومية اإلسالمية.
فأولئك الذين يدعمون القومية احمللية في العالم العربي ينكرون أن بوسع

العربية أن تشكل أساسا للهوية القومية لتشمل كل أولئك الذين يشتركون
في لغة واحدة .ال شك أن هؤالء ينكرون شرعية القومية العربية ،ويؤمنون

بالهويات احمللية ،كما جتلى في التيارات املختلفة التي ظهرت ،على
األخص ،في مصر ولبنان .فنرى من املثقفني ،على سبيل املثال ،املصري
سالمة موسى ( )1947الذي سعى إلى التقليل من أهمية اللغة العربية
الفصحى ووصفها على أنها متخلفة ومتحجرة وغير مناسبة حلاجات العرب
في العالم احلديث .فهذا ليس بغريب في العالم العربي ،ففي استطالعات

عدة وصف شباب من املغرب العربي بأن العربية الكالسيكية هي “لغة
الرب” ،أي لغة املاضي ،وأن الفرنسية هي “لغة احلداثة” ،أي لغة احلاضر

(بن طحيلة)1983 ،

وماذا عن “القومية اإلسالمية”؟ هذا التيار يعارض املواقف الدنيوية جتاه اللغة
العربية .فهو يعارض الربط بني العربية واملشاريع األيديولوجية املختلفة
ويساند مكانة العربية بربطها باإلسالم .فاإلسالم هو الرابط األسمى.

ويسوق اإلسالميون العديد من احلجج للدفاع عن العربية ،منها :اللغة

العربية هي لغة القرآن واحلديث ومكانة اللغة العربية مبفاهيم تاريخية في
العالم بسبب ارتباطها باإلسالم ،والعربية بدون اإلسالم كجسد بال روح

(أنظر ،الغزالي1998 ،؛ اجلندي1982 ،؛ النحوي.)1998 ،
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ونريد أن نؤكد أيضا أن ارتباط اللغة بالدين اإلسالمي ،مبعجزة القرآن

املتمثلة بلغته يعزز من أهمية اللغة العربية في الهوية العربية ،ويجلعها لرمبا

من احلاالت ذات اخلصوصية مقارنة بلغات وأوضاع أخرى.

إن قصب السبق للمحافظة على اللغة العربية من الضياع ،كما حدث
لشقيقاتها من اللغات السامية ،يعود بالدرجة األولى إلى القرآن الكرمي

ثم إلى بعض املثقفني التقليديني ،حملة لواء احلضارة والقومية العربية
ومن َّ

ورجال الدين ،الذين أصروا على استخدام اللغة العربية وجعلها القلب
النابض للهوية العربية؛ فالتعليم التقليدي هو الذي احتوى وعاء اللغة

العربية وحضارتها ونقله إلى األجيال الالحقة ،وبفضله استطاعت العربية
شق عباب الظلمة في الفترات العصيبة التي انتابتها.

 3.2اللغـة والهويـة فـي إسرائيل
مرت فلسطني بالكثير من التحوالت اجليو-سياسية في تاريخها الطويل،

ودخلتها حضارات ولغات عديدة .لكنه من املؤكد أن فلسطني بعد الفتح
اإلسالمي أصبحت مبشهدها العام عربية اللغة والثقافة .بالرغم من وجود

العديد من اللغات والثقافات ،إلى أن العربية كانت احلاضرة األقوى في
ربوعها.

لقد أدت نهاية احلكم العثماني في فلسطني عام  1917إلى تغييرات بعيدة املدى
عزز االنتداب البريطاني في
في جميع مناحي احلياة ومن ضمنها اللغة .لقد ّ
فلسطني مكانة اللغة العبرية التي ترسخت آنذاك كلغة مت إحياؤها للمجتمع
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اليهودي وأصبحت لغة رسمية إلي جانب العربية واإلجنليزية (أنظر أمارة

2002؛ أمارة ومرعي؛ 2002؛ سبان وأمارة .)2002

وأثناء فترة االنتداب البريطاني في فلسطني كانت اللغة اإلجنليزية اللغة
الرئيسية للحكومة .ولكن وبالرغم من حقيقة أنه كانت للمجتمعات العربية

واليهودية أنظمة مدارس مختلفة ،فقد كان للعرب اتصال لغوي مع اليهود
الذين ،بشكل عام ،تعلموا اللغة العربية.

إن إحياء اللغة العبرية ودخولها احللبة كان عنصر رئيسي في تغيير املشهد
اللغوي ( )language landscape( )3االجتماعي في فلسطني .وبفضل
تأثير األيدلوجية الصهيونية ،أصبحت اللغة العبرية الرمز الرئيسي والناقل
لهوية قومية جديدة بينما مت تهميش الهويات القدمية التي أحضرها املهاجرون
كليا
اليهود إلى فلسطني من الشتات وكذلك مت تهميش اللغات األم أو تركها ً

(شوهامي.)82:1999 ،

إن الصلة بني اللغة والهوية كما تبنتها أيدلوجية احلركة الصهيونية عنت
 .3ويشيراملشهد اللغوي (الندريوبوريس1997 ،
 )Landry and Bouhrisإلىجميع األشياء

اللغوية التي ُتبرز معالم احلياة العامة وتشمل الفتات
الطرق وأسماء املواقع والشوارع والبنايات واألماكن
وأيضا لوحات اإلعالنات واإلعالنات
واملؤسساتً ،
التجارية وحتى بطاقات الزيارة الشخصية .وتكون
بعض هذه االستعماالت اللغوية من قبل مؤسسات
الدولة والبعض اآلخر من قبل املجتمعات احمللية
وأخرى من قبل الشركات والهيئات واألفراد .ويقدم
املشهد اللغوي لبلد أو ملنطقة أو ملوقع معلما مميز ًا
للمنطقة التي يسكنها مجتمعات لغوية معينة.
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أح��ادي��ة ال��ل��غ��ة .وق��د شجعت هذه

األي��دل��وج��ي��ة أو ب��األح��رى ضغطت
على املهاجرين اليهود إلى إسرائيل

ب��أن يتعلموا اللغة العبرية كاللغة
ال���رئ���ي���س���ي���ة .وق�����د ش���ج���ع���ت ه���ذه
األي��دل��وج��ي��ة االن��ت��ق��ال ال��ل��غ��وي من

لغاتهم األص��ل��ي��ة إل��ى العبرية وقد

ُن��ظ��ر إل���ى احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ل��غ��ات
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األم وحتى اللغات األخرى بأنه تعبير عن الكراهية ومقاومة الهوية القومية

اجلديدة (شوهامي1994 ،؛ سبولسكي وشوهاميSpolsky 1999 ،

 .)and Shohamyوفي هذا الواقع فقد مت النظر إلى اللغات األخرى

كعوائق أمام جناح األيدلوجية الصهيونية.

وبدون شك فقد كانت العبرنة (األيدلوجية األحادية اللغة للعبرية) ناجحة

جدا .فقد دعمت احلكومة املركزية اللغة العبرية بكل الوسائل .وعبر السنني
ً
أصبحت اللغة العبرية اللغة الرئيسية في كل من املجاالت اخلاصة والعامة.
فقد أصبحت اللغة العبرية اللغة الرئيسية لالتصال في إسرائيل عندما تبنت
أجيال جديدة من اإلسرائيليني واملهاجرين بسرعة “اللغة العبرية كلغة وطنهم

ولغتهم األم في عملية اتخاذ هويتهم اجلديدة كيهود إسرائيليني( ”.شوهامي

أيضا بنجاح إلى املخزون اللغوي
 .)83:1999وقد تسربت العبرنة ً
للفلسطينيني في إسرائيل.
ولكن بالرغم من جناح سيطرة اللغة العبرية فإن بعض اجلماعات (بشكل
رئيسي الفلسطينيون في إسرائيل وبعض اجلهات األرثوذكسية املتطرفة
(احلردمي) واملهاجرون اجلدد من روسيا في التسعينيات) استمروا في
استعمال اللغات األخرى وحافظوا على هويات أخرى وان كان ذلك

ألسباب ودوافع متنوعة.

ويدعي سبولسكي و شوهامي ( )1999أن األيدلوجية أحادية اللغة إلسرائيل
– “لغة واحدة ،شعب واحد” – تتغير وإن البالد تظهر إشارات لتسامح
أكبر حيال اللغات املتعددة .وبالرغم من أن االدعاء الذي أثاره سبولسكي

جدا (ألن اللغة العبرية هي اللغة الوحيدة واملسيطرة في معظم
وشوهامي قوي ً
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املجاالت العامة) إال أنه توجد بعض اإلشارات للتنوع لغوي (language

 )diversityأكبر في املجاالت العامة واخلاصة في إسرائيل عما كان عليه

احلال في سنوات مضت.

لقد طرأ في السنوات القليلة املاضية اعتراف وشرعية متنامية بحقيقة تعدد
اللغات في إسرائيل .اللغة اإلجنليزية تشكل حتديا جديا ألحادية اللغة

في إسرائيل .فمع تزايد العوملة واالتصال الدولي فإن القوة غير املسبوقة
وخصوصا
للغة اإلجنليزية في العالم والعالقة القوية والفريدة مع الغرب
ً
الواليات املتحدة فقد ازدادت احلاجة إلى العمل الفعال في العالم من خالل

اللغة اإلجنليزية وهكذا فإن اللغة اإلجنليزية تتحدى فعالية أيدلوجية أحادية

اللغة العبرية.

ٍ
وحتد آخر قادم من اللغة الروسية .يدعي عدد من الباحثني (أنظر،على
سبيل املثال ،احلاج وليشم )2000 ،بأن الهجرة الروسية إلى إسرائيل في

التسعينات كانت بشكل رئيسي برغماتية وليست أيديولوجية .أي أنهم
يقولون بأن الهجرة إلى إسرائيل كانت من أجل فوائد اجتماعية–اقتصادية.

وعلى عكس املهاجرين اآلخرين إلى إسرائيل في املاضي فإن هؤالء املهاجرين

يشعرون بثقة أكبر في لغتهم األم ويستعملونها ألغراض متنوعة وليس فقط
أيضا في املجاالت العامة عندما يكون ذلك ممك ًنا ،مث ً
ال على
في البيت وإمنا ً
أيضا يعبرون عن فخرهم بلغتهم األم وثقافتهم.
الفتات حوانيتهم وهم ً

إن العمال األجانب هم قضية رئيسية في األمور االجتماعية–السياسية

في إسرائيل اليوم ومن ضمنها اللغة .ويقدر عدد هؤالء العمال بأكثر من
ثالثمائة ألف عامل .وفي مخاطبتهم يستعمل مشغلوهم لغة عبرية مبسطة
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(- Hebrew Pidginنوع من اللغة املبسطة) أو اللغة اإلجنليزية إذا كان
يعرفها كل من املشغل وصاحب العمل (أيلت هشاحر ونيره هراتي،

 .)2002اللغات التي يجلبها العمال األجانب إلسرائيل تزيد من التنوع

اللغوي في املشهد العام ،وتعطي للعبرية مزايا لغوية لم تكن مألوفة من قبل.
لكن هذه اللغات ال تهدد العبرنة في إسرائيل.

رغم أن احلاالت املذكورة سابقا تشكل حتديات ال يستهان بها ألحادية اللغة في
إسرائيل ،إال أن التحد األكبر آت من اللغة العربية .فالدولة العبرية جزيرة في
محيط عربي ،للغة العربية جذور في كل زاوية من هذه األرض :لإلنسان،

للشوارع ،للحارات ،للقرى واملدن ،للسهول وللجبال ،للمؤسسات.

حتى تلك األماكن التي ُهودت ،أخذت االسم العبري اجلديد ما زالت حتمل

االسم العربي الفلسطيني كجزء من الذاكرة الفلسطينية النابضة .إضافة فإن

العرب من مواطني إسرائيل هم أهل وطن وأقلية أصالنية ،تطلب املشاركة
في هوية الدولة ،وللغة دور هام في تشكيلة الثنائية اللغوية .في الواقع

اإلسرائيلي نالحظ تغيرات معينة .إن اللغة العربية التي مت إدراكها وممارستها

كلغة األمن بدأت تتغير .وتأتي التغيرات من داخل ومن خارج إسرائيل.
وبعد معاهدات السالم مع بعض الدول العربية والفلسطينيني تسمع أصوات

في إسرائيل في الدوائر املختلفة للحاجة إلى تعزيز وضع تعلم اللغات
ومكانة اللغة العربية في إسرائيل .وتبذل بعض اجلهود لتعليم العربية في

مساق موسع وذلك بشكل رئيسي لالتصال واألعمال وتعليم العربية في
املدارس اليهودية بشكل أكثر تكثيفًا .ولكن حالة عدم احلرب وعدم السلم

ال تساهم في تعليم العربية ألغراض مدنية .السالم احلقيقي والشمولي في
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الشرق األوسط لرمبا سيحول اللغة العربية إلى لغة مدنية بني اليهود بدال من
كونها لغة العدو في املفهوم اإلسرائيلي العام.

وثمة ضغط آخر قادم من املجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل .فإنهم

يريدون الدولة أن تعترف باملكانة الرسمية للغة العربية كأمر واقع في

املجاالت العامة وليس فقط بشكل قانوني على املستوى التصريحي .النشاط

الرئيسي للفلسطينيني في إسرائيل في هذا املجال يعتمد إلى حد بعيد على
أخذ احلاالت اللغوية إلى احملكمة العليا .لكن التغير اجلوهري ما زال بعيدا
من أن يتحقق وذلك ألن صراع الهويات بني اليهود والعرب واليهود في

أوجه.

 .4اللغة العربية وحيويتها في إسرائيل
في ضوء الواقع اللغوي-االجتماعي الذي نشأ بعد عام  ،1948والذي
مهمشة في إسرائيل ،ما مدى قدرتهم
حتول فيه العرب الفلسطينيون إلى أقلية ّ
ّ
على احلفاظ على اللغة العربية ،لغتهم األم؟ وخصوصا في ظل بقاء مجتمع

ريفي قروي وغياب احلاضرة املدنية الفلسطينية التي تطورت فيها الثقافة
أي مدى وفي
واإلبداع األدبي والعلمي ،فإذا كان اجلواب
إيجابيا ،فإلى ّ
ًّ

سيتم استعمال العربية؟ أم أن اجلواب هو عكس ذلك ،وأن
أي مجاالت
ّ
ّ
الواقع االجتماعي اللغوي سيميل في اجتاه العبرية ،لغة األغلبية السائدة في

إسرائيل؟

نطرح هذه األسئلة ونحن مدركني متاما أننا ال نتحدث عن حالة أغلبية-أقلية
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عادية وما يترتب عليه من عالقات بينهما .نحن نتحدث عن أقلية وطن،
تختلف مع األغلبية اليهودية حول الرواية التاريخية ،األرض واحليز ،ماهية
الدولة والصراع العربي-اإلسرائيلي .فما يعطي وضعية املجتمع الفلسطيني
في الداخل خاصية هو أن عالقته بالدولة وصراعه معها ليس فقط على
مطالب مادية أو مطلبية فقط ،وإمنا هو صراع على الهوية عموما ،والهوية

الثقافية خصوصا وفي جوهرها اللغة العربية حيث أنها جزء من ماهية الثقافة
العربية وليس أداة لنقلها أو إنتاجها فقط .من هنا تأتي أهمية اللغة العربية

كونها أحد املؤشرات واملركبات الهامة في هويتنا العربية الفلسطينية.

أحد األطر العلمية والنظرية التي متكنا من فحص حيوية اللغة العربية

في إسرائيل هو منوذج “احليوية اإلثنية اللغوية” (Ethno Linguistic

 )Vitalityالذي عرضه ( .Giles, Bourhis & Taylor (1977حيث

يقترح هذا النموذج ،باختصار ،مجموعة من املتغيرات من خالل تقدمي
عوامل بنيوية تساعد على احلفاظ على لغة األقلية اإلثنية على املدى البعيد أو

مت احلديث عن املتغيرات حتت ثالثة عناوين رئيسية:
فقدانها .وقد ّ
( )1متغيرات املكانة؛

( )2متغيرات دميوغرافية؛
( )3متغيرات الدعم املؤسسي.
يدعي هذا النموذج أنه كلما كانت احليوية اللغوية للمجموعات اإلثنية أكبر،
ّ
تزداد قدرتها على حفظ ُهويتها االجتماعية اجلماعية ولغتها األم في مختلف
مجاالت احلياة .وفي املقابل ،فإن املجموعات اإلثنية اللغوية األقل حيوية (أو
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أيضا.
املميزة ولغة األم لديهاً ،
التي تنقصها احليوية) قد تفقد ُهويتها اجلماعية ّ

في إطار عوامل املكانة ،فإننا نتحدث عن الرفاهية االقتصادية لدى

املجموعة ،مكانتها االجتماعية واملكانة الرمزية للغتها .الفلسطينيون

تقريبا ،باألغلبية اليهودية من الناحية
في إسرائيل متعلقون بشكل كامل،
ً
االقتصادية ،وللغة العربية قيمة متدنية في سوق اللغات اإلسرائيلية .وفيما
معترف بها كلغة رسمية ،فهي ال حتظى مبكانة
يتعلق مبكانة اللغة ،رغم أنها
ٌ
مركبا
عالية في الدولة .لكن الفلسطينيني في إسرائيل يرون في اللغة العربية ً
وبناء على ذلك ،فإن فحص عوامل
هاما في ُهويتهم الوطنية والقومية.
ً
ًّ
املكانة يكشف أن مستوى حيوية اللغة العربية في إسرائيل منخفض حتى

متوسط (أمارة.)2006 ،

ترتبط املتغيرات الدميغرافية ضمن منوذج “احليوية اإلثنية اللغوية” الذي

معينة داخل
وضعه  Giles, Bourhis & Taylorبعدد املتحدثني بلغة ّ

معينة ،بالتوزيعة اجلغرافية ملجموعة لغة األقلية ،وبعدد حاالت
منطقة ّ
الزواج املختلط الثنائي اللغة .وخالفًا لعوامل املكانة ،يشير حتليل العوامل
الدميغرافية إلى أن حيوية العربية متوسطة -عالية .فالعربية هي لغة البيت،

لغة املجتمع (إلى جانب تآكل معينّ في املدن املختلطة ولدى أشخاص
ويتم نقلها للجيل القادم (أنظر أمارة،
يخدمون في اجليش اإلسرائيلي)
ّ
.)2006

حد كبير في حيوية لغة األقلية،
هناك مجموعة من العوامل التي تؤثّر إلى ّ

وهي ترتبط بالدعم املؤسسي الذي تتل ّقاه اللغة .تشمل املؤسسات
ذات الصلة «املؤسسات القطرية ،اللوائية واحمللية ،املنظمات الدينية
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واالجتماعية ،اإلعالم اجلماهيري ..والتعليم ،وهو ما ال يقل أهمية»
( .)Baker, 1993: 53فكلما كان أعضاء مجموعة األقلية ولغتها ممثلني

فيتم ،بالتالي ،احلفاظ
أكثر في املؤسسات املختلفة ،ازدادت حيوية لغتهمّ ،
عليها .خالصة القول ،إن العربية تستعمل في املؤسسات الفلسطينية

كافة .وتستعمل املؤسسات العاملة في مجال عالقات العرب واليهود ك ً
ال

من العربية والعبرية .العبرية هي اللغة األبرز على املستوى القطري ،وهي

ُتستعمل كلغة اتصال بالنسبة إلى العرب واليهود .ففحص العوامل املؤسسية
يبينّ أن مستوى حيوية اللغة العربية في إسرائيل متوسط (أمارة.)2006 ،

بإيجاز أقول ،رغم التحوالت السياسية التي جرت في املنطقة ،مت احملافظة

على اللغة العربية بني السكان الفلسطينيني من مواطني إسرائيل (.)4رمبا كان

العامل األكثر أهمية في حيوية العربية في إسرائيل هو قرار جلنة التعليم،
مواصلة السياسة البريطانية التي مكّ نت امل���دارس الفلسطينية من التعليم

العام
احليز القطري
ّ
بالعربية .وفيما يتجاوز ذل��ك ،ف��إن جن��اح العربية في ّ
جدا ،وتكاد تكون هيمنة العبرية مطلقة .حني يخرج فلسطيني أو
محدود ًّ
فلسطينية من بلدتهما اليوم ،فإنهما لن يتمكنا ،على الغالب ،من إدارة
شؤونهما من دون العبرية .فمعرفة العبرية هي شرط حيوي إلدارة األمور
بشكل ناجع .لقد ساهمت مواصلة التعليم باللغة العربية والتشبث بالدين

اإلسالمي في حفظ العربية في املشهد اللغوي-االجتماعي في إسرائيل كلغة

الهوية الشخصية والقومية للفلسطينيني داخل
هامة ،وبهذا مت احلفاظ على ُ
الدولة العبرية.

رغم أننا نستطيع أن نقول أن اللغة

 .4للتفاصيل حول املوضوع ،أنظر مقالي أمارة،
.2007 ،2006
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العربية معافاة ونابضة ،وإنها لغة تنتقل من جيل إلى جيل و ُتستعمل في
وحيزات كثيرة ،إال أن التحديات كبيرة ،وخاصة القادمة من اللغة
سياقات ّ

العبرية.

 .5اللغة العربية في التعليم العربي
تلخص الينيسكو ( )2008أهمية اللغة في املجتمعات متعددة اللغات

“كجوهرية لهوية املجموعات واألفراد ووجودهم اآلمن( ....و) عامل

إستراتيجي نحو تطور دائم وعالقة متناغمة بني السياق العاملي والسياق
احمللي”.

فالفيلسوف السياسي املعروف وليام كيمليكا (William Kymlicka,

 ) 1995في كتابه “مواطَ نة متعددة الثقافات” ميز ومايز بني حقوق األقليات.
فميز بني األقليات القومية ،كما هو حال العرب في إسرائيل ،واألقليات

املهاجرة ،على سبيل املثال ماليني األتراك املتواجدين في أملانيا والذين قدموا
إليها في القرن العشرين ألسباب اقتصادية .فهو يدعي أن التآكل التدريجي

في لغات املجموعات املهاجرة ُينظر إليه كظاهرة حتمية وشرعية في عملية

بناء الدولة القومية .لكن هذا ليس هو احلال فيما يتعلق بلغات املجموعات
القومية ،وبناء الدولة القومية ال ينطبق عليهم وال يكمن استعماله لتبرير

تآكل لغاتها .هذا يعني أن لألقليات القومية احلق في احملافظة على لغاتها

في احليزين اخلاص والعام.

وتناقش بينتو ( )Pinto,2007أن للعرب مواطني إسرائيل كأقلية قومية،
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خالفا لألقليات األخرى في الدولة ،مكانة متميزة ،وذلك الن اللغة العربية
هي املؤشر األساسي بالنسبة لهويتهم الثقافية.

واحلقيقة أن الفصل بني القيمة األدائية للغة مقابل قيمتها اجلوهرية مهم جدا

في سياقنا .فللغة العربية في إسرائيل قيمة جوهرية ،أي أن لها بذاتها هذه

القيمة وليس ما يتمخض فقط عنها.

ففي دراسة لدفنة يتساحكي ( )2008تبني بوضوح أن األهمية املعطاة للغة

العربية في إسرائيل ليست كونها لغة أقلية قومية وإمنا للقيام بوظائف أدائية
لهذه اللغة في احليز العام ،وعندما تتعداها هنالك معارضة كبيرة لها بني

اليهود.

مت التعامل مع اللغة العربية في إسرائيل عامة وفي جهاز التعليم على وجه

اخلصوص من املنظور األدائي-النفعي للغة ،وليس كمؤشر ألقلية قومية.
هاما فيما يتعلق
دورا ً
فاأليديولوجية الصهيونية – اليهودية لعبت وما زالت ً
بالتعليم والسياسات املتبناة .وقد حاولت إسرائيل ،من خالل أيديولوجيتها

وسياستها ،كما تنعكس في سياسات وزارة املعارف ،أن تفصل القومية
عن تعليم اللغة العربية (أي تفريغ تعليم اللغة العربية من الهوية والوعي

القومي) ،وأن جتعل قطاعات كبيرة من املجتمع العربي تنشأ على التربية
العبرية (من خالل االستعمال الزائد للثقافة واألدب اليهودي في تعليم
العبرية) ،وهدفت إلى خلق عرب موالني للدولة اليهودية ،بد ً
ال من أن
تخلق مواطنة حقيقية (أمارة ومرعي.)2002 ،

ومت تطبيق تلك السياسة من خالل األهداف التعليمية والبرامج الدراسية
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والكتب املقررة .إن أحد األهداف الرئيسية للتعليم اإلسرائيلي في الوسط

العربي هو تفريغ التعليم العربي من مضمونه القومي .وفي هذا السياق،
يقول احلاج (“ :)98 :1996بد ً
ال من تنمية املكون القومي–العربي ،نشد
صانعو السياسة تقوية املكون الثقافي-الديني ،ومكون املواطنة اإلسرائيلية”.

تؤكد هذه السياسة على تعريف إسرائيل وتصورها على أنها دولة يهودية–

صهيونية ،وطبقت هذه السياسة من خالل البرامج الدراسية .بداية ،ألغي
استعمال البرامج الدراسية والكتب املقررة القدمية التي كانت مستعملة أثناء

ثانيا ،دأبت البرامج الدراسية ،والكتب املقررة على تشديد
فترة االنتدابً .

سيطرة الدولة على مضامني التعليم العربي (احلاج .)1996 ،يظهر حتليل

أهداف التعليم العربي والبرامج الدراسية والكتب املقررة ،بوضوح ،أن
الدولة عملت جاهدة على إضعاف الهوية العربية الفلسطينية بني العرب
(بيرس وآخرون1968 ،؛ مرعي1974 ،؛لستك .)1980

لم تنجح هذه السياسات في طمس الهوية اجلمعية العربية -ألنها وجدت لها

طريقا خارج جدران املدرسة -أو في حتسني املستوى التعليمي في املواضيع
املختلفة ،وال في بناء فضاءات مشتركة هامة بني الطالب العرب واليهود في

هذه البالد.

إذا املنطلقات التي طرحناها في القسم السابق هي املسار األنسب للتعليم
العربي ولبناء فضاءات مشتركة مع اآلخر ،فاللغة العربية تلعب دورا جوهريا

في هذه الصيرورة .فكون اللغة العربية لغة رسمية ،ولغة األقلية قومية

وأصالنية ،تستحق مكانة خاصة وذلك للحفاظ على ثقافة األقلية وهويتها

الثقافية ،وتعزيز الرواية التاريخية.
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ما هو دور اللغة العربية حاليا في جهاز التعليم العربي وما املطلوب إلحداث
التغيير؟ علينا أن نوضح منذ البداية ،اللغة ليست وسيلة لالتصال فحسب،

وإمنا هي منظومة من اإلشارات والدالالت أيضا .حيث تعد اللغة من
األهم وكالء التنشئة االجتماعية للفرد واملجموعة ،ومن أهم مكونات
الهوية الفردية واجلماعية .فهي ترسم احلدود الذهنية والثقافية والقومية بني

الناطقني بها كلغة أم وبني “اآلخر” .وللغة موقع ومكان في احليز العام:
كلما كانت مكانتها عالية وبارزة فيه ،كلما كانت قيمتها الرمزية وحيويتها

من حيث التعامل معها واستعمالها أكبر(أمارة.)2006 ،

حاليا اللغة العربية هي لغة التدريس في املدارس العربية ،هذه خطوة هامة
لكنها منقوصة ،ألنها ال تقوم بوظيفة أساسية أخرى منوطة بها كلغة أم:
بناء الهوية اجلمعية على أبعادها املختلفة لتعكس بصدق شخصية الطالب

العربي .فكثير من املناهج واملضامني مفرغة من األبعاد القومية والوطنية،

والقسم اآلخر ال يعبر عن هويته اجلمعية وروايته التاريخية بصدق.

فلكي تصبح اللغة العربية لغة جوهرية في جهاز التعليم العربي وحتافظ

على الهوية العربية اجلمعية على أبعادها ومستوياتها املختلفة يجب إحداث
التغيرات اآلتية:

• كتابة املناهج التعليمية ،الكتب التعليمية والوسائل املساعدة باألصل
ومباشرة في اللغة العربية وبدون ترجمة -كثير من املناهج والكتب
التعليمية مترجمة من العبرية أو متأثرة بها جدا .هذه الترجمات ال ميكن

أن تلبي حاجات الطالب العربي وخصوصياتيه املجتمعية والهوياتية
املختلفة عن املتعلم اليهودي .كيف ،على سبيل املثال ،ميكن ترجمة
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كتب اجلغرافيا إلى العربية؟ املسألة ليست لغوية ولكن االختالف الكبير
في الروايات التاريخية حول األرض ،وال ميكن تبني ما كُ تب بالعبرية
في هذا املجال وغيره من املجاالت املتشابهة .هذا يعني ،أن هنالك

خصوصية عربية لم تؤخذ إلى اآلن باحلسبان .أوال ،هنالك حاجة إلى
قسم مناهج عربي له خصوصيته واستقالليته .ثانيا ،على هذا القسم
أن يخطط وبشكل متناغم وشمولي ويربط بني املضامني واملواضيع

املختلفة ،واللغة العربية حاضرة في عملية التخطيط .هذا لم يحصل
إلى اآلن .ففحص املناهج املختلفة والكتب املتنوعة في املواضيع
املختلفة ،يعطي القارئ االنطباع أنها حضرت في أقطار مختلفة وال

يوجد بينها ربط أو تناغم.

• استعمال اللغة العربية ليس فقط كلغة تدريس ،وإمنا استعمالها للتواصل
اليومي بني جميع أقسام جهاز التعليم العربي وفي عملية اتصالها مع

املدارس العربية .هذا االستعمال من شأنه أن يحسن من مستوى

املمارسات في اللغة العربية ومن ثم ينعكس في التحصيل .إضافة إلى

ذلك فاالستعمال املكثف للعربية يساعد على بناء الهوية اجلمعية ،مبا

فيها الهوية الثقافية .تنمو اللغة باالستعمال واملمارسة ،وإذا لم تستعمل
اللغة العربية في مواقع وسياقات مختلفة ستفقد مع الوقت من حيويتها

وأهميتها ،سواء من الناحية األدائية أو الرمزية.
• تعزيز مكانة اللغة العربية في املدارس العربية

 .1تغيير السياسة التربوية اللغوية احلالية بحيث تصبح اللغة العربية
اللغة املتعلمة الوحيدة إلى الصف الثاني ،ويتم تعليم اللغة
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العبرية ابتداء من الصف الثالث واللغة االجنليزية من الصف

الرابع .حاليا هنالك الكثير من املدارس التي تبدأ بتدريس العبرية

من الصف الثاني واالجنليزية من الصف الثالث .هنالك حاجة

لتمكني الطالب العربي من لغته األم كتابة وقراءة قبل البدء بتعليم
لغة أجنبية.

 .2تعزيز اللغة العربية كجزء أساسي من البيئة التعليمية -مناهج
اللغة العربية القدمية اعتبرت موضوع اللغة العربية وما يدور

داخل الصف احللبات األساس لتعلم اللغة العربية السليمة.
هذا املفهوم لتعليم اللغة ال يساعد على خلق ظروف مساعدة

لتعلم اللغة .هنالك بحاجة لبيئة تعليمية داعمة خللق شروط

أفضل لتعلم اللغة .فمنهاج التربية اللغوية الذي صدر حديثا
(منهج التربية اللغوية ،)2008 ،يؤكد أن التعلم الفعال يتم ليس
فقط داخل جدران الصف ،وإمنا بتنمية بيئة تربوية داعمة للغة

العربية .هذا األمر يتطلب توفير الشروط املساعدة لتعلم اللغة،
إحداث تغير باملواقف جتاهها وربطها عضويا بالهوية اجلمعية.

 .6خالصة
للغة دور أساسي في حياة األفراد واملجموعات ،وتلعب اللغة في البيت
واملدرسة دورا هاما في عملية التهيئة االجتماعية .فاللغة العربية هي لغة

متكني ألبناء املجتمع العربي الفلسطيني في البالد على املستوى األدائي،
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وذلك للحراك االجتماعي ،وعلى املستوى الرمزي كمؤشر هام لهويتهم

اجلمعية.

لم تف اللغة العربية في جهاز التعليم العربي بالدور املنوط بها إلى اليوم
كلغة أقلية قومية وأقلية أصالنية لها احلق في احملافظة على هويتها بأبعادها
ومبستوياتها املختلفة .اللغة العربية هي لغة التدريس في املدارس العربية،

ولكنها ال تؤدي جميع األدوار لتلبية احلاجات املجتمعية والهوياتية للمتعلم،
وفي أغلب املناهج واملضامني والكتب التدريسية هنالك محاوالت واضحة

إلفراغها من مكوناتها القومية والوطنية.

ففي هذه الرؤية ،اللغة العربية يجب أن تكون لغة التواصل في اجلهاز العربي

في كل أقسامه كلغة التخاطب وكلغة بناء املناهج واملضامني .يجب أن تعزز
اللغة العربية في غرفة الصف والبيئة املدرسية عامة ،وان تكون هنالك مناهج

ومضامني كتب تعليمية ووسائل مساعدة معدة مباشرة وبدون ترجمة إلى

اللغة العربية.

الواقع احلالي نتائجه محدودة حتصيليا ،فيه الكثير من اإلشكاليات القيمية،

وال يؤسس لبناء فضاءات مع اآلخر .فالطرح في هذه الورقة يهدف إلى تغيير
السياسات التربوية احلالية ،وعلى رأسها القضية اللغوية والهوياتية ،وذلك

بهدف تشكيل من جديد الفضاء البداجوجي-التربوي جلهاز التعليم العربي.

فقضية اللغة ترتبط ارتباطا عضويا مبسالة الهوية ،وطرحي في هذه الورقة هو

أن اللغة مهمة ليس فقط في التربية اللغوية ،وإمنا تتعداها للتقاطع مع جميع

املناهج التعليمية ،املضامني ،الكتب التعليمية والوسائل املساعدة.
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الفصل الثاني
األدبية
الهوية والنصوص
البحث عن
ّ
ّ
العربية
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د .كوثر جابرّ -
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تطبيقية بديلة
اللغة والهوية؛ قراءات نقدية ونصوص
ّ

األدبية
الهوية والنصوص
البحث عن
ّ
ّ
العربية
في مناهج اللغة
ّ

قسوم
د .كوثر جابرّ -

ِ
العربي في جامعة حيفا وكل ّّية سخنني
محاضرة لألدب
ّ
العربية سابقًا
مف ّتشة مركّ زة للّغة
ّ

العربي في
االعتباري ملوضوع األدب
إشكالية الواقع
تبحث هذه الورقة في
ّ
ّ
ّ

ملموسا في تدريس
تراجعا
العربية
العربية؛ حيث تشهد املدارس
املدارس
ً
ً
ّ
ّ
إن نظرة
والفلسطينية بشكل
عامة،
األدبية،
النصوص
خاصّ .
ّ
العربية منها ّ
ّ
ّ
ّ

التعليمية واخلطط
احلالية واألهداف
العربية
ومتمعنة في مناهج اللغة
ثاقبة
ّ
ّ
ّ
ّ
تؤكد سياسة وزارة التربية
املقررة،
والبرامج
ّ
ّ
الدراسية وكتب التدريس ّ
مقوماتها
والتعليم في إسرائيل في سعيها إلى إفراغ اللغة
العربية وأدبها من ّ
ّ

عملية تدريسها من خالل حصر
واأليديولوجية ،ومتييع
والوطنية
القومية
ّ
ّ
ّ
ّ

واألسلوبي.
الوظيفي
دورها وقيمتها في اجلانب
ّ
ّ
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والهوية:
 .1اللغة ،األدب
ّ

املركبات
ثمة عالقة وطيدة بني ّ
ينبثق التبويب أعاله من حقيقة قائمة ،وهي أن ّ
دورا يتجاوز
الثالثة :اللغة ،األدب
والهوية .و ّمما ال ّ
شك فيه ّ
أن اللغة تلعب ً
ّ

اليومية ،والتعبير عن الرغبات ،مع التسليم
وظيفة التواصل ،وقضاء احلاجات
ّ
مكونات
بأهمية هذه األمور في حياة املجتمعات والبشر .فاللغة ّ
أهم ّ
تعد «من ّ
َّ
والقومية بني
والثقافية
الذهنية
واجلماعية .فهي ترسم احلدود
الفردية
الهوية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
احليز العام :فكلّما
الناطقني بها كلغة ّأم وبني «اآلخر» .وللّغة موقع ومكان في ّ

وحيويتها من حيث
الرمزية
كانت مكانتها عالية وبارزة فيه ،كلما كانت قيمتها
ّ
ّ
التعامل معها واستعمالها أكبر» (.)1

واللغة تنتج ثقافة الشعوب بالضرورة ،واألدب أحد جوانب هذه الثقافة .األدب
األم��ة ،وملمح
إرث
ثقافي وح��ض ّ
هوية ّ
��اري ل��دى املجتمعات ،وه��و ج��زء من ّ
ّ

الفردية
لهوية اإلنسان
ّ
املميزة لها .وهو في الوقت نفسه صانع ّ
من مالمحها ّ
الفلسطيني
واجلماعية ،وحامل لصفاتها وطبيعتها وخصائصها .ويعتبر األدب
ّ
ّ
الوطنية وتعزيزها ل��دى الشعب
الهوية
الثقافية في صقل
املركبات
أح��د أه ّ��م ّ
ّ
ّ
ّ
خاصة .ليس بسبب
عامة ،واملجتمع
الفلسطيني داخ��ل إسرائيل ّ
الفلسطيني ّ
ّ
ّ
واالجتماعية
ة
التاريخي
وقيمته
روايته
ة
خصوصي
بسبب
بل
فحسب،
ة
العربي
لغته
ّ
ّ
ّ
ّ

فاملركبات الثالثة عناصر متداخلة ال ميكن
والسياسية
ّ
ّ
واللغوية التي يحملها.لهذاّ ،
الفصل بينها ،ال ُلّغة حتتوي الثقافة واملوروث ،والفكر والتاريخ والقيم واملشاعر،
واألدب تعبير عن حياة الناس وجتاربهم ،صراعاتهم وإرادت��ه��م ،طموحاتهم

 .1أمارة .2006 ،حول عالقة اللغة
والهوية نتاج هذه
والهوية وشكل عالقاتهم،
ّ
َ

انظرأيضاSuleiman 2003 :؛ أمارة ،2010
ً
ص.33-23
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وتركبها.
العناصر في كُ لّيتها ّ

تطبيقية بديلة
اللغة والهوية؛ قراءات نقدية ونصوص
ّ

األدب ومناهج التدريس

تعتبر مناهج التدريس أداة رئيسة في بناء األفراد الذين تقوم عليهم ركـائز
املجتمعات؛ إذ مي ّثل الفرد حجر الزاوية في مجتمعه ،وبقدر ما ّ ِ
تقدم املنـاهج

ونوعية في بناء اإلنسان ،تكون صورة املجتمع .ثم
الدراسية من وسائل فاعلة
ّ
ّ
ُ
تتشكّ
االجتماعية
م
ظ
ن
ال
ضوء
في
ل
وإمنا
فراغ؛
في
تقوم
ال
ة
التعليمي
املناهج
إن
ّ
ُ
ّ
ّ
تخص املجتمع وتسوده .وعند تطوير املنهج
والدينية التي
والثقافية
والسياسية
ّ
ّ
ّ
ّ

العاملي
القومي
الدراسي يجب «العمل على حتقيق كل من البعد احملل ّّي والبعد
ّ
ّ
ّ
َ
اإلنسانية وإعداد
مفهوم
حتقيق
على
العمل
،
أدق
مبعنى
أو
ة،
ن
املواط
ملفهوم
ّ
َ
ّ
العربية،
اإلنسان الصالح لكلّ زمان ومكان» ( .)2ولهذا ،تلعب مناهج اللغة
ّ

()3
املعرفية
شخصية الطالب
حاسما في تشكيل
دورا
ومثلها املنظومة
التعليميةً ،
ً
ّ
ّ
ّ

منوه املختلفة.
والعلمية
والثقافية خالل مراحل ّ
ّ
ّ

أهمية كبرى في تكوين
واألدب ،أحد فروع اللغة
العربية .وهو ّ
فن رفيع له ّ
ّ

األدبي لدى الطالب ،وتوسيع خبراتهم وتعميق فهمهم للحياة
الذوق
ّ
()4
بأهم ّية بالغة ملا ﻟـﻪ ﻣـﻦ أﺛـﺮ في
واملجتمع من حولهم .كذلك يحظى األدب ّ
ِ
ـﺪاني ﻟــﺪى اﻟﻄ ّـﻼب .إن النصوص
ﺑﻨـﺎء اﳉﺎﻧـﺐ َ
اﻟﻘﻴﻤ ّـﻲ واﻷﺧﻼﻗ ّـﻲ واﻟﻮﺟ ّ
قوية كامنة؛
األدبية ذات طاقة ّ
ّ
تتعدد
نوعيا ّ
وعندما يقرأ الطالب ً
أدبا ًّ
استجاباته له ويتأثّر به ،وبالتالي،
فإنه يفتح لنفسه آفاقًا لفهم الذات

ويعمق الشعور
والعالم من حوله،
ّ
هامة هي احلاجة إلى
بحاجة
نفسية ّ
ّ

 .2سعادة ،وابراهيم  ،2001ص.403
موجهة للمذكّ ر واملؤ ّنث ،وتشير
 .3صيغة املقالة ّ
للطالب والطالبات على السواء.
أنظر:البجة
أهم ّية األدب وأهداف تدريسه
ّ
 .4عن ّ
1999؛ ذهني 1979؛ ذهني1967؛ عبد
اجلواد  .2012ص1885-1884؛ األستاذ
 .2006ص21-22؛عطا .1986ص 10-9؛
روزنبالت ،1998דה -מלאך 2008؛ 1994
.Rosenblatt
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لهويته
االنتماء .بعبارة أخرىّ ،
حتس ًسا ّ
إن الطالب في مراحل ّ
منوه يصبح أكثر ّ

نوعية
يتكرس فقط باختيارات
بقوميته ،وهذا األمر
العربية وأكثر تع ّلقًا
ّ
ّ
ّ
ّ
خاصا ،فض ً
ال عن أن
القومي
األدبية التي تعطي املوضوع
للنصوص
اهتماما ًّ
ً
ّ
ّ
مقوماتها (.)5
أهم عناصر
اللغة ّ
القومية وأبرز ّ
بحد ذاتها هي أحد ّ
ّ
ينص عليه القانون
أهم ّية تدريس األدب مع ما ّ
ويرتبط ما ذُ ك��ر أع�لاه عن ّ

ال��دول ّ��ي ح��ول ح ّ��ق التعلّم ل��دى ال��ف��رد؛ إذ يستند قانون ح ّ��ق التعلّم ،وفق
التكيف أو املوا َفقَة
أولها :عامل
القانون
هامةّ ،
الدولي ،إلى أربعة أسس ّ
ّ
ّ

(،)Adaptabilityويعني احل ّ��ق ف��ي احل��ص��ول على مضامني التعليم وفقًا
والثقافية التي
االجتماعية
اخللفية
الحتياجات الطالّب والطالبات ،ووفق
ّ
ّ
ّ
حل��ق في توافر
تاحية ( ،)Availabilityويعني ا ّ
يعيشون فيها .ثانيها :املـُ ّ
املنالية أو سهولة
تعليمية وبرامج ومناهج
مؤسسات
ّ
دراسية ُمتاحة .والثالثّ :
ّ
ّ
 .5عن دور األدب في تعزيز الشعور باالنتماء

الوصول ( ،)Accessibilityأي:

���ق امل���س���اواة ف��ي ال���وص���ول لتلك
والقومية راجع :احلصري  .1985ص 146-ح ّ
ّ
.152
التعليمية.
��ج
م
��را
ب
��
ل
وا
��ات
س
��
��ؤس
مل
ا
ّ
ّ
 .6حول هذا املوضوع،وعن مدى مالءمة
مناهج األدب في الوسطني العربي واليهودي أم����ـ����ا األخ�����ي�����ر ف���ـ���ه���ـ���و امل��ق��ب��ـ��ـ��ول ّ��ي��ة

ّ
ّ
אלמוג:
لهذه الشروط ،انظر ואחרים
احلق في
( ،)Acceptabilityويعني ّ
.انظرأيضا פרי–
 2010.עמ’1-31.
ً
كفي ومقبول،
حق احل��ص��ول على تعليم ّ
חזן 2011 :.עמ' .155-176عن أسس ّ
التعليم في موقع األمم املتحدة ،أنظر:
�����ادة أو
س���واء م��ن ح��ي��ث م��ض��م��ون امل ّ
The U.N Committee on Economic,
Social and Cultural Rights, General
Comment no. 13: The http://www.
unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ae1a
0b126d068e868025683c003c8b3b
?Opendocument.
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األسلوب (.)6

وي��ت��ج��لّ��ى ال���ت���راج���ع ال�����ذي ت��ش��ه��ده

امل����������دارس ال����ع����رب ّ����ي����ة ف�����ي ت���دري���س

تطبيقية بديلة
اللغة والهوية؛ قراءات نقدية ونصوص
ّ

خاص ،في
والفلسطينية بشكل
عام،
األدبية،
النصوص
ّ
العربية منها بشكل ّ
ّ
ّ
ّ
الزمنية احملدودة لتدريس
ـقرة للتدريس ،وفي املنظومة
عدد النصوص
ّ
ّ
األدبية ا ُمل ّ

األدب ،إضاف ًة إلى طرائقتدريس األدب املعمول بها ،والتي حتيل في الغالب
ص .هذا التراجع ا ُملقلق والذي ينأى بطالبنا
األسلوبي
إلى اجلانب
والشكلي لل ّن ّ
ّ
ّ
واجلمعية ،منوط
الفردية
لهويتهم
ّ
كفي ّ
ّ
عن اكتساب القيم وا ُملثل املطلوبة،وبناء ّ

سنبينها من خالل استعراض
سياسية
تربوية ،وإمالءات
مبتغيرات
ّ
وبيداغوغيةّ ،
ّ
ّ
ّ
العربية ،ولكا ّفة املراحل(:)7
العربي في املدارس
موجز ملناهج األدب
ّ
ّ

االبتدائية:
 .3منهاج املرحلة
ّ

العربية إمالءات
االبتدائية ( )8في املدارس
العربية للمرحلة
تتحكّ م في منهاج اللغة
ّ
ّ
ّ

وبيداغوغية هي في مجملها:
سياسية
ّ
ّ

اليهودية ،وترجمة مضامينه ،ونقل
العبرية في املدارس
أ .اعتماد مبنى منهاج اللغة
ّ
ّ
اخلاصة به.
بعض النصوص
ّ
ومواد التدريس ّ

بقية جوانب
تركز أهداف املنهاج على االهتمام باملعرفة
بُّ .
ّ
اللغوية ،مقابل إسقاط ّ
والوطنية ،والتي لها أكبر األث��ر في
واالجتماعية
الوجدانية
شخصية املتعلّم
ّ
ّ
ّ
ّ

ت��رب��ي��ت��ه وإع������داده امل��س��ت��ق��ب��ل ّ��ي .إذ
ل��م ي���رد ف��ي ب��ن��ود أه����داف املنهج

الهوية
م��ا يتعلّق مب��وض��وع تعزيز
ّ

وجلي.
والقومية بشكل واضح
ّ
ّ

االبتدائية
ج .لم يرد في منهاج املرحلة
ّ
أي محور يتعلق باألدب

املوسعة حول واقع مناهج األدب
 .7انظر دراستي ّ
العربية في إسرائيل :جابر -
العربي في املدارس
ّ
ّ
قسوم .121-73 ،2014
العربية :لغة،
 .8اسم املنهاج" :التربية اللغوية
ّ
(األول
للصفوف
االبتدائية
أدب ،ثقافة" املرحلة
ّ
ّ
السادس) ،وزارة التربية والتعليم ،السكرتاريةالتعليمية،
التربوية ،مركز تخطيط وتطوير املناهج
ّ
ّ
القدس.)2009( ،
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الفلسطيني ،روافده ،أعالمه ،اجتاهاته وأجناسه ،ال من حيث األهداف،
ّ
تناقضا حا ًّدا مع حاجات
وال من حيث معايير اختيار النصوص .وهذا يتناقض ً

«يتحرك في دوائر
االبتدائية،
االبتدائية،فتلميذ املرحلة
الطالب في املرحلة
ّ
ّ
ّ
اجتماعية مختلفة يشعر بحاجته لالنتماء إليها ،في أسرته ومدرسته،مع
ّ
()9
أصدقائه،في مجتمعه ثم في وطنه” .ومن أهداف األدب أن يشبع حاجة
املهم في هذه املرحلة أن يفهم
الطالب في االنتماء لهذه الدوائر.لذا فمن ّ

والسياسي الذي ُيكتب فيه،ومن
االجتماعي
التلميذ األدب من خالل السياق
ّ
ّ
جمعا من املواصفات واملعايير
خالل التركيز على صورة األديب بوصفها ً
شخصيته وميوله ( .)10وعليه،
والعلمية ،التي تؤثّر على
والعاطفية
الثقافية
ّ
ّ
ّ
ّ

التأسيسية
الفلسطيني في منهاج املرحلة
همل األدب
فال ميكن ّ
بأي حال أن ُي َ
ّ
ّ

العربي.
للطّ الب
ّ

اللغوي“ «אוריינות» على كا ّفة مناهج التعليم في جهاز
د .يسيطر مبدأ
”التنور
ّ
ّ
احلالي ( .)2000هذا النهج يضع
التربية والتعليم في إسرائيل منذ بداية القرن
ّ
الثقافية
ويشدد على تنمية كفاية الطالب
عملية التدريس،
النص في مركز
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
التوجه إلى االستغناء عن القراءة املفتوحة واملنتجة
عامة.كذلك ّ
واللغوية بصفة ّ
ّ
ِ
ص ،وتب ّني القراءة احملايثة/
وأيديولوجية
تاريخية
لتأويالت
وسيرية لل ّن ّ
ّ
ّ
ّ
الشكالنية ،واملقصود بها النظر إلى
ّ
ً
ً
النص في ذاته ،مفصوال ومعزوال عن
ّ

 .9طعيمة ،م ّناع ،2000 .ص.209 ،
إلىأن قصص الصغار
 .10تشيراألبحاث كذلك
ّ
أفرادها
وحرص
ات
ّي
اخلارجي احمليط به .ولذلك
السياق
التي تتناول مجتمع األقل ّ
ّ
علىاالنتماء إليها والنضال في سبيلها تترك أكبر
النص
األثر لدى الطفل ،وحتظى بتقدير شديد منه .باتت
النص ،ح ّتى ّ
عملية فهم ّ
ّ
أنظر:
األدبي ،في الغالب ،عبارة عن حتليل
ّ
Arbuthnot 1975. pp. 112-114.
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النص ،واستكشاف البناء
والتقنيات وإدراك
األساليب
ديناميكيتها داخل هذا ّ
ّ
ّ

والتدريجي في مبنى فقراته وأقسامه ،وإعادة تركيب الطالب له عن
املنطقي
ّ
ّ

واستراتيجيات مختلفة في الفهم.
تعبيرية
طريق متارين
ّ
ّ

للنص من خالل
الداللية واملقاربات
أهم ّية األبعاد
الشكلية ّ
نهمش ّ
وإذا كنا ال ّ
ّ
ّ
النص،
هذه املهارات ،إال أ ّنها ينبغي أن تكون وسيلة ،ال غاية في فهم ذلك ّ
النص محل دراسة املعنى الذي هو غايته،
فال يجوز أن حتلّ دراسة وسائل ّ
حقيقية ،إال إذا تعامل
كذلك ال ميكن أن تكون جتربة الطالب في دراسة األدب
ّ

«لعبا
م��ع ال��ن ّ
��ص «ل��ي��س بوصفه ً

املغربي:
 .11الداهي« .2007تدريس األدب
ّ
بالكلمات» ،وإنمّ ا باعتباره عاملـا
ً الواقع واآلفاق»ُ .مـتاح في الرابط:

الثقافية واألنساق
من التم ّثالت
ّ

http://www.mohamed-dahi.net/site/
news.php?action=view&id=120.

اجل��م��ال ّ��ي��ة ت��ت��ح��كّ ��م ف��ي��ه��م��ا م ً��ع��ا  .12امتحانات «النجاعة والنماء (מיצ"ב) (מדדי
عمليتا اإلنتاج والتل ّقي» ( .)11יעילות בית וצמיחה ספרית) :هي امتحانات
ّ
قطرية ،تفحص باألساس حتصيل طالب صفوف
ّ
ه�� �ـ .ي���ب���دو امل���ن���ه���اج ف����ي األه������داف الثوالث واخلوامس والثوامن في مواضيع النواة
الرياضيات ،اللغة
األم،
األربعة وهي :لغة ّ
ّ
��ص عليها
اإلجنليزية ،العلوم والتكنولوجيا .البيرلز:
وامل����ه����ارات ال��ت��ي ي��ن ّ
ّ
(Progress in International Reading
)Literacy Study

ال تفصي ً
مفص ً
ال دقيقًا ألسلوب
ّ
ُطرية
دوليُ ،يجرى كلّ أربع سنوات،
والدولية امتحان
االمتحانات الق ّ
ّ
ّ
ُم َع ّد لطالّب الصف الرابع ،ويفحص مقدرة
ال���ت���ي ت���ش���ت���رك ف��ي��ه��ا إس���رائ���ي���ل
(מיצ"ב.)Pirls, Pisa(12( ,

وه���ي امل��ن��ه��ج ّ��ي��ة اجل���دي���دة ال��ت��ي
ن��ق��ل��ت ع��م��ل ّ��ي��ة ال���ت���دري���س من
عملية تعليم املضامني والتربية
ّ

األم .البيزا:
التنور
القرائي في لغة ّ
الطالب في ّ
ّ
دوليُ ،يجرى
امتحان
،)Assessment
ّ
عاما،
كلّثالث سنوات ،للطالب من عمر ً 15
تشرف عليه منظّ مة التعاون والتنمية (،)OECD
بهدف معرفة مدى امتالك هؤالء الطالب
واملعارفاألساسية في مواضيع العلوم
للمهارات
ّ
والرياضيات.
والقراءة
ّ
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��ص بوصفه
للقيم وا ُمل��ث��ل وال��ت��اري��خ واألي��دي��ول��وج��ي��ا ،إل��ى ت��ق��دمي ال��ن ّ
استعما ً
وخطابيا وحق ً
الشكلية واألدوات
ال الستخراج املفاهيم
لغويا
ال ًّ
ًّ
ّ
األسلوبية؛ ومن مبدأ محاسبة املعلّم على كفاءته وقدرته على حتقيق
ّ
التعليمية ،إلى مساءلته عن حتصيالت الطالّب ومحاسبته
األه��داف
ّ

والدولية.
القطرية
النهائية في االمتحانات
املعدالت
على نسبة ّ
ّ
ّ
ّ

األدبية
مادة النصوص
و .يفتقر منهاج
االبتدائية إلى توصيف محتوى ّ
ّ
ّ
األدبية املطلوبة أو
املادة
ينص على ّ
ومحاورها املطلوبة ،فهو ال ّ
ّ
والتربوية التي ينبغي
الثقافية
أسماء الك ّتاب ،أو حتى احملاور
ّ
ّ
ملؤلّفي الكتب االلتزام بها في أثناء اختيارهم لنصوص األدب.

كما أ ّنه ليس هنالك ذكر ملعايير تأليف الكتب ،أو إحاالت حملاور
النصوص التي ينبغي أن تلتزم بها كتب التدريس ،كما هو احلال في

العبرية (.)13
املناهج
ّ

معينة
العربية
ونتساءل هنا :أال ينبغي أن يكون ملنهاج اللغة
خصوصية ّ
ّ
ّ
بخصوصية املجتمع واألفراد الذين نهدف إلى تدريسهم لغة
واختالف يشي
ٌ
ّ
مبنيا على النقل والترجمة،
األم؟ وإذا كان التجديد في مناهج اللغة
العربية ًّ
ّ
تاما؟ لم ال يثبت املنهاج جميع احملاور ال��واردة في
فلم ال يكون هذا النقل ًّ

 .13انظر فصل :ספרי לימוד (תבחינים
לכתיבת ספרי לימוד) في الرابط:

h t t p : / / c m s . e d u c a t i o n . g o v. i l /
_EducationCMS/Units/Tochniyot
Limudim/Chinuch_Leshoni/
SfreiLimud/Sfarim.htm
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��ري��ة م���ن حيث
م��ن��ه��اج ال��ل��غ��ة ال��ع��ب ّ

والقومي
العربي
التشديد على البعد
ّ
ّ
����ي ف����ي اخ���ت���ي���ار ن��ص��وص
وال����وط����ن ّ
مبرجعية
األدب ،وفي إلزام املؤلّفني
ّ

تطبيقية بديلة
اللغة والهوية؛ قراءات نقدية ونصوص
ّ

واحدة في تأليف الكتب؟

()14

اإلعدادية:
 .4منهاج األدب للمرحلة
ّ

وبيداغوغيةهي في
سياسية
اإلعدادية ( )15إمالءات
تتحكّ م في منهاج
ّ
ّ
ّ
مجملها:
أِ .ق َ��دم املنهاج وعدم مالءمته للعصر :فقد صدر منهاج األدب للمرحلة
اإلعدادية عام  ،1985ومنذ ذلك احلني لم ُيس َتحدث.وبطبيعة احلال،
ّ

���إن النصوص ب��ات��ت ال تخاطب ط��ال��ب العصر م��ن ق��ري��ب أو بعيد،
ف ّ
ومضامينها باتت ال تعكس عامله وال تضيف شي ًئا من حيث األهداف

واألبعاد املنشودة(.)16

الفلسطيني:على الرغم من وف��رة أسماء الك ّتاب
ب .غياب رم��وز األدب
ّ
اإلعدادية ،إال أننا نالحظ غياب رموز
الفلسطينيني في منهاج املرحلة
ّ
ّ

الفلسطيني ،أمثال:
األدب
ّ
اإللكترونية ملنهاج اللغة
م���ح���م���ود دروي��������ش ،غ���س���ان  .14راجع النسخة
ّ
ّ
العبرية للمدارس اليهودية ،واملتاح في الرابط:
ّ
ك��ن��ف��ان��ي ،س��م��ي��ح ال��ق��اس��مh t t p : / / c m s . e d u c a t i o n . g o v. i l / ،
عبد الرحيم محمود ،توفيق
زي�����اد ،س��ال��م ج���ب���ران ،إميل
ّ

ثم
حبيبي ،وغيرهم الكثيرّ .
إن ما اختير لألدباء املذكورين
ّ
ف��ي امل��ن��ه��اج ال يعكس أدب��ه��م

ب���ص���ورة ص��ح��ي��ح��ة ف���ي بعض

_EducationCMS/Units/Tochniyot
Limudim/Chinuch_Leshoni

مدرسي في األدب
 .15اسم املنهاج "منهج
ّ
العربي للصفوف السابع  -التاسع في املدارس
ّ
العربية" وزارة املعارف والثقافة ،مركز املناهج
ّ
التعليمية ،القدس.1985 ،
اإلعدادية
 .16عن منهاج األدب للمرحلة
ّ
( )1985وسياسة وضعه واختيار النصوص فيه،
انظر :بولس  ،1991ص.97-89
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التاريخية أو
املركزية للنصوص خالية من األبعاد
احلاالت؛ فالثيمات
ّ
ّ
نسميه «األدب امللتزم» ،الذي يعتبر
األيديولوجية ،وال تتطرق إلى ما ّ
ّ

الفلسطيني
الفلسطيني تكشف هموم اإلن��س��ان
هامة في األدب
ميز ًة ّ
ّ
ّ
اخلاصة به.
وتطلّعاته والرواية
ّ

الدراسي
ج .إقصاء منهاج األدب وهيمنة برنامج «شلهيفت» :منذ العام
ّ
العربية بتطبيق خطّ ة “دمج
اإلعدادية
 2009-2010بدأت املدارس
ّ
ّ

العبرية
مهارات الفهم والتعبير” والتي كان قد بدأ العمل بها في املدارس
ّ

في 2008-2009حتت اسم "שלהב"ת"(שילובהבנהוהבעהבתחומיה
والقرائي لدى
اللغوي
التنور
ّ
דעת).يسعى البرنامج إلى تطوير مهارات ّ
ّ
التعرف على الروابط
الطالب ،وتزويده مبهارات الفهم والتعبير ،وكذلك ّ

إن برنامج» دمج
النص بالسياق .ونستطيع القول ّ
النص وصلة ّ
املنطقية في ّ
ّ

مهارات الفهم والتعبير» ”שלהב"ת” هو البرنامج املهيمن على منظومة
اإلعدادية منذ عام  .2009وبسبب امتحانات
العربية للمرحلة
تعليم اللغة
ّ
ّ

اإلعدادية،
النجاعة والنماء (מיצ"ב) التي تقام للصفوف الثامنة في املرحلة
ّ

املواد والتحصيالت التي ينبغي استيفاؤها مع الطالّب ،ليس
وبسبب
ّ
حصة األدب
العربية في املرحلة
عجيبا أن يتنازل معلّم اللغة
اإلعدادية عن ّ
ّ
ً
ّ
معرض للمحاسبة
ليكمل من خاللها ّ
مواد أخرى هو ُمطالب بها،أل ّنه غير ّ
األدبية الواردة في املنهاج ،طاملا
يتطرق ألي من النصوص
ّ
أو املساءلة إذا لم ّ

ينصب على تدريس الطالّب وتهيئتهم المتحانات «امليتساف».
أن جهده
ّ
ّ

العربي أن ال ينكشف
وبالتالي يحدث في كثير من املدارس في الوسط
ّ
أدبية
العربي طيلة سنوات الدراسة
الطالب
ّ
اإلعدادية الثالث على نصوص ّ
ّ
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ّ

محلية بتا ًتا.
فلسطينية أو
بالقدر الكافي ،بل ال ينكشف على نصوص
ّ
ّ

الثانوية:
 .5منهاج األدب للمرحلة
ّ

الثانوية ( )17األحدث بني املناهج الثالثة ،حيث متّت املصادقة عليه
يعد منهاج
ّ
ّ

الثانوية
العربية
في عام  ،2012وبدأ العمل به في الصفوف العاشرة في املدارس
ّ
ّ

عمليا منهاج األدب
منذ العام  .2012-2013وقد استبدل منهاج األدب اجلديد ًّ

الدراسية  ،2012والذي
الذي كان ُيعمل به منذ سنة  1982وحتى بداية السنة
ّ
احلث على تغييره
عدة مؤمترات من أجل ّ
كُ تبت عنه أكثر من دراسة ،وأقيمت ّ
وجتديده (.)18

وللمرة األولى يدرس
الثانوية،
العربي في املرحلة
أن الطالب
جتدر اإلشارة إلى ّ
ّ
ّ
ّ

الفلسطيني ،أم��ث��ال محمود دروي���ش وسميح القاسم
نصوصا ل��رم��وز األدب
ً
ّ
خاصة في وحدة البجروت
زياد وغيرهمّ ،
وإبراهيم طوقان وراشد حسني وتوفيق ّ
اإللزامية .كذلك ّ
تعليمي في األدب
فإن مضامني بعض  .17اسم املنهاج :منهج
ّ
ّ
األش�����ع�����ار وال���ق���ص���ص جت���ي���ب ع��ل��ى

م��رج��ع ّ��ي��ات ت��اري��خ ّ��ي��ة وأي��دي��ول��وج ّ��ي��ة
وق��وم ّ��ي��ة ،وال��ت��ي ل��ه��ا األث���ر ال��واض��ح

���وي���ة ال��ط��ال��ب ال��ع��رب ّ��ي
ف���ي ص��ي��اغ��ة ه ّ
الفلسطيني وتشكيلها ،كما أ ّنها جتيب
ّ

الدولي من
ينص عليه القانون
على ما ّ
ّ
الثقافية
للخلفية
��ادة التعليم
مالءمة م ّ
ّ
ّ
ِ
للمتعلّم.
واالجتماعية
ّ

الثانوية في املدارس
والعاملي للمرحلة
العربي
ّ
ّ
ّ
العربية (العاشر  -الثاني عشر) .وزارة التربية
ّ
التربوية ،مركز تخطيط
والتعليم ،السكرتارية
ّ
التعليمية ،القدس .2012
وتطوير املناهج
ّ
 .18لالطّ الع علىدراسات أجريت حول منهاج
العربي السابق الذي ُد ّرس في املدارس
األدب
ّ
الثانوية منذ  1982ح ّتى  ،2012وسياسة
اختيارالنصوص فيه راجع:
אלמוג ואחרים  2010אלחאג' 1994؛بولس.
العربي األسبق التي
 .1991عن مناهج األدب
ّ
العربية لكا ّفة املراحل منذ
ُد ّرست في املدارس
ّ
 1965ح ّتى  ،1981راجع :מיעארי .1975
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املخصصة
ثم في عدد الساعات
غير ّ
ّ
أن املشكلة في املنهاج تظهر في عدد النصوص ّ

إمكانيات االختيار بالطريقة التي وردت في املنهاج من شأنه
األدب.إن بناء
لهذا
ّ
ّ
أن هذا االنكشاف يبقى
مهمني ،غير ّ
أن يكشف الطالب على شعراء وك ّتاب ّ
استراتيجيات االختيار بالطريقة التي وردت في
إن في
كافيا .بل ّ
محدو ًدا وال ّ
يعد ً
ّ

مهمة تقف هي وأعالمها عالمة بارزة في األدب
املنهاج خسارة كبيرة لنصوص ّ

الفلسطيني واحملل ّّي .فالطالب مثالً ،يتعلّم على مدى ثالث سنوات ما بني 3-2
ّ

إلزاميةُ ،خ ّصصت لها  6ساعات فقط! كذلك يتعلّم على مدى
فلسطينية
قصص
ّ
ّ
باملسرحية
فلسطينية ُخ ّصصت لها  9ساعات .وفيما يتعلّق
ثالث سنوات  4قصائد
ّ
ّ

أن املقاالت املثبتة هي
املسرحية
واملقالة فليس للمقالة أو
الفلسطينية وجود ،كما ّ
ّ
ّ
أدبية
مقاالت
وظيفية ال تتعلّق باألدب .وقد كان من األجدى لو كانت املقاالت ّ
ّ

نقدية تتعلّق بنصوص
نقدية هادفة ،في الشعر أو املسرح أو الرواية ،أو مقاالت ّ
أو ّ

الفلسطينية احلديثة.
فن املقالة
أدبية تعلّمها الطالب ،أو مقاالت تعكس ّ
ّ
ّ

مت نقلها من
كذلك تظهر
��ادة ال��وح��دة اخلامسة ومواضيعها التي ّ
إشكالية في م ّ
ّ

مت إثبات
مت إثبات س ّتة محاور في منهاج
املنهاج
العبرية ،بينما ّ
العبري؛ حيث ّ
ّ
ّ
العربي ،وهما املوضوعان
أربعة محاور فقط و ُأسقط موضوعان في منهاج األدب
ّ
بالعبرية”:ספרות בעקבות امل���ق���اب�ل�ان مل���وض���وع���ي“ :الكارثة
 .19الوحدتان
ّ
الشاعري»
و»الفن
השואה” ,و «בכול צופייה והכול צפוי בה :סוגיות والبطولة»
ّ
ّ
العبري للمرحلة
ארספואטיות .أنظر منهاج األدب
ّ
العبري!
املنهاج
ّ

()19

الثانوية على الرابط:
ّ

في

h t t p : / / c m s . e d u c a t i o n . g o v.
ومرة أخرى يتبادر السؤال :كيف
ّ
il/EducationCMS/Units/
يتم اختيار نصوص بعينها دون غيرها
M a z k i r u t _ Pe d a g o g i t / S i f r u t /
ّ
 To ch n i yo t L i m u d i m / e l yo n a /في املناهج؟ هل ُيراعى في اختيار
HaskalaKlalit.htm
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ّ

والفكري فيها؟ وإذا كان النقل والترجمة
التاريخي
التنوع والغنى
ّ
النصوص ّ
ّ
يتم نقل كلّ املضامني؟
استراتيجية معتمدة في وضع مناهج اللغة
العربية ،فلم ال ّ
ّ
ّ

اخلاصة به؟ ما الغاية من
خاصة ألدب النكبة والرواية
ّ
خصص وحدة ّ
لم ال ُت َّ
وحيوية من هذه املناهج؟
أساسية
إسقاط محاور
ّ
ّ

العربية،
العربي في املدارس
انطالقًا من هذه الصورة املنبثقة عن مناهج األدب
ّ
ّ
مغيب في مدارسنا حلساب النصوص
نستطيع القول ّ
إن موضوع األدب العربي ّ

عملية
أن
االبتدائية
خاصة في املرحلتني
الوظيفية
واإلعدادية ،كما ّ
والعمليةّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

األدبي
النص
وشكلية ،ال تنظر إلى
لغوية
تتم وفق معايير
ّ
ّ
تدريس األدب ّ
ّ
ّ
بوصفه جملة من العالقات والقيم والتاريخ واأليديولوجيا التي جتعل الطالب
يتبصرون وينهمكون في التفكير من خالل استجاباتهم العاطفية ،ويتحركون
ّ
()20
عربية
في اجتاه معرفة ذاتية أعمق»  .وإلى حني انكشاف الطالب على نصوص ّ

بالهوية والكيان ،كما هو ظاهر في جزء من منهاج
تعمق الشعور
ّ
وفلسطينية ّ
ّ
ً
تعليمية طويلة ،أجياال من الطالب،
الثانوية ،نكون قد صقلنا ،وخالل مسيرة
ّ
ّ

وجاذبيته ،عطفًا على ما ذكرته الناقدة لويز
وحيويته
فاقد ًة اإلحساس بأثر األدب
ّ
ّ
روزنبالت« :رمبا كان الطالب املراهقون ،في أغلب األحوال ،منغلقي الذهن

وعاطفية
حس ّية
جتاه
جاذبية األدب ،ألن الكلمات بالنسبة لهم ال مت ّثل مدركات ّ
ّ
ّ
الذاتية عندهم قد ُأهمل
قوية .وهذا يشير إلى أن عنصر الرؤية والتجربة
وفكرية ّ
ّ
ّ
()21
كالمية» .
التعليمية ،من أجل جتريدات
طيلة مسيرتهم
ّ
ّ
 .20روزنبالت  ،1998ص .94
 .21روزنبالت  ،1998ص .52
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 .6إجمال
التعليمية
العربية ،واألهداف
العربية في املدارس
 .1تعكس مناهج اللغة
ّ
ّ
ّ
جلية
واخلطط والبرامج
الدراسية وكتب التدريس املنبثقة عنها ،بصورة ّ
ّ

سياسة وزارة التربية والتعليم في إسرائيل في سعيها إلى إفراغ اللغة
عملية
واأليديولوجية ،ومتييع
اتية
القومية
مقوماتها
ّ
العربية من ّ
ّ
ّ
والهوي ّ
ّ
ّ

والتواصلي،
الوظيفي
تدريسها في حصر دورها وقيمتها في اجلانب
ّ
ّ
األدبية.
وبضمنه النصوص
ّ

النص
إن سياسة إضعاف منـزلة األدب في
ّ .2
عملية التدريس ،وتغييب ّ
ّ
يجسدها،
األدبي وإقصائه وإهمال مضامينه من املعاني والقيم التي
ّ
ّ
ستؤدي في النهاية إلى جتهيل
والقومية،
والوجدانية
الوطنية
خاصة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عما يحمله هذا
العربي وسلخه عن موروثه
الطالب
األدبي وإقصائه ّ
ّ
ّ
سيؤدي إلى نشوء
وجدانية ،وبالتالي
تاريخية وقيم
اإلرث من رواية
ّ
ّ
ّ

واملجتمعية .وهذا ما
الوطنية
وبهويتها
أجيال عقيمة ،جاهلة مبوروثها
ّ
ّ
ّ
مليا ،والعمل على دحضه وإيقافه.
ينبغي الوقوف عنده ًّ

العربية وآدابها وكتب التدريس وأساليب التدريس
 .3تخضع مناهج اللغة
ّ
طرية .وهي منظومة
ملنهجية االمتحانات
املنبثقة عنها
الدولية والقُ ّ
ّ
ّ
عملية تعليم املضامني
عملية التدريس من
التعليم اجلديدة التي نقلت
ّ
ّ
النص بوصفه
والتربية للقيم وا ُملثل والتاريخ واأليديولوجيا ،إلى تقدمي ّ
استعما ً
وخطابيا وحق ً
الشكلية واألدوات
ال الستخراج املفاهيم
لغويا
ال ًّ
ًّ
ّ

األسلوبية؛ ومن مبدأ محاسبة املعلّم على كفاءته وقدرته على حتقيق
ّ
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ّ

التعليمية ،إلى مساءلته عن حتصيالت الطالّب ومحاسبته
األهداف
ّ
والدولية.
القطرية
النهائية في االمتحانات
املعدالت
على نسبة ّ
ّ
ّ
ّ
إن سياسة تدريس األدب املعمول بها اليوم في وزارة التربية والتعليم،
ّ .4
البنيوية،
نظرية
الفرنسي تزفيتان تودوروف صاحب
تعيدنا إلى الناقد
ّ
ّ
ّ

أن
الذي خرج بكتابه الشهير :األدب في خطر عام  ،2007والحظ ّ
الشكلية» قد انتقلت من الن ّقاد والباحثني إلى معلّمي
«البنيوية
عدوى
ّ
ّ
الثانوي وأساتذة اجلامعات ،حيث أفرطوا في تعليم التالميذ
التعليم
ّ
والطالب أساليب التحليل ومناهج البحث في األدب على حساب

البنيوية
النصوص ورسائلها ومعانيها .وهذا نقص كبير أفرزته الدراسات
ّ
روادها ،من بينهم تودوروف نفسه ،وجنم عن ذلك
عن غير قصد من ّ

جهل عارم في صفوف الطالب لألدباء والنصوص الكبرى التي أحدثت

طفرات عظمى ليس في تاريخ األدب فحسب ،بل في تاريخ اإلنسانية
جمعاء .وينتقد تودوروف طريقة قراءة القصائد وتدريس الروايات في

اإلنساني والفرد
املدارس التي باتت ال تسوق إلى التفكير في الوضع
ّ
واملجتمع ،واحلب والكراهية ،والفرح واليأس ،بل للتفكير في مفاهيم

وينص على
يوضح تودوروف في كتابه
نقدية
تقليدية أو حديثة .ولذلك ّ
ّ
ّ
ّ

دائما ضمن سياق ،وفي حوار معه ،وأ ّنه ال
أن األعمال
ّ
األدبية حتيا ً
ّ
التقنية أن تنسينا هدف املمارسة،
ينبغي للوسائل أن تصير غاية ،وال
ّ

األدبية التي نراها
النهائية لألعمال
القصدية
بد من التساؤل عن
بل ال ّ
ّ
ّ
ّ
جديرة بالتدريس(.)22

 .5م���ا زال امل��ع��لّ��م ف���ي امل����دارس

أيضا بهذا الصدد :روزنبالت
 .22راجع ً
 ،1998ص .31
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يغير فيها،
مقررة ،ال ميلك أن يعترض عليها أو ّ
ّ
العربية من ّف ًذا لسياسات ّ

عنصرا فاع ً
ال ومؤث ًّرا في سيرورة التربية والتعليم ،على
كما أ ّنه ليس
ً
نظريات التربية والتعليم .األنكى من ذلك ،أ ّنه
تنص عليه
عكس ما ّ
ّ
لكل ما
املدرس من جهود في صقل قدرات الطالب وتهيئته ّ
رغم ما يبذله ّ
العربي مازال يعاني من ضعف
أن الطالب
تطلبه الوزارة ومتليه عليه ،إلاّ ّ
ّ

العربية ،و نفوره من
اللغوية ،وبطء وتيرته في إتقان اللغة
في كفاياته
ّ
ّ

األدبية ،كما ال زالت نتائج االمتحانات
األدبية وغير
قراءة النصوص
ّ
ّ

جل اجلهود ،متد ّنية.
الدولية
والقطرية التي ُتبذل من أجلها ّ
ّ
ّ

ومهنياً-
إداري ًا
العربي في وزارة التربية والتعليم –
 .6ما زال جهاز التعليم
ّ
ّ
ّ
ال يقوم بالدور املنوط به فيما يتعلّق مبنظومة تدريس موضوع اللغة
اجلمعية
هويتها
أقلية
قومية لها احلق في احملافظة على ّ
ّ
ّ
العربية ،كلغة ّ
ّ

العبرية في
والثقافي ،كما هو احلال في موضوع اللغة
التاريخي
وإرثها
ّ
ّ
ّ
العربي (.)23
العربية في العالم
اليهودية،أو اللغة
املدارس
ّ
ّ
ّ

العربية وآداب��ه��ا املعمول بها
واستراتيجيات تدريس اللغة
إن أه��داف
ّ .7
ّ
ّ
ينص عليه القانون
ال��ي��وم ف��ي وزارة التربية والتعليم تتناقض م��ع م��ا ّ
حق التعلّم لدى الفرد؛ وال زال��ت ال جتيب على أسسه
الدولي حول ّ
ّ

احلق في
التكيف أو املوا َفقَة ( ،)Adaptabilityويعني ّ
األربعة ّ
الهامةّ :

احلصول على مضامني التعليم وفقًا الحتياجات الطالّب والطالبات،

تاحية
االجتماعية
اخللفية
وفي ضوء
والثقافية التي يعيشون فيها؛ املـُ ّ
ّ
ّ
ّ
( ،)Availabilityوي��ع��ن��ي احل ّ��ق
 .23راجع :أمارة ،مرعي .2004 .ص
تعليمية وبرامج
مؤسسات
في توافر ّ
ّ
.171
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تاحة؛املنالية أو سهولة الوصول (،)Accessibility
دراسية ُم
ومناهج
ّ
ّ
التعليمية؛ أما
املؤسسات والبرامج
أي ّ
حق املساواة في الوصول لتلك ّ
ّ

املقبولية ( ،)Acceptabilityويعني ا ّحل��ق في احلصول
األخير فهو
ّ
املادة أو األسلوب.
كفي ومقبول ،سواء من حيث مضمون ّ
على تعليم ّ
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 .7توصيات
العربي كمنظومات لها
عدة للوسط
 .1وجوب التعامل مع املناهج ا ُمل ّ
ّ
التعليمية،
خصوصيتها وحاجاتها املستقلّة ،وكتابة املناهج والكتب
ّ
ّ
العربي بشكل أصيل ومباشر ،وجت ّنب النقل
وفق احتياجات الطالب
ّ
العبرية.
احلرفي والترجمة عن املناهج
ّ
ّ
 .2وجوب العمل على إعادة النظر في مناهج األدب ومضامينها ،وإعادة
داخلية وقيم
األدبي ،والنظر إليه مبا يحمله من بنيات
للنص
االعتبار
ّ
ّ
ّ

األسلوبي من حيث
وذوقية ،أكثر من التركيز على اجلانب
وفنية
ّ
جمالية ّ
ّ
ّ

تقسيمه إلى فقرات ،ومعرفة أدوات الربط فيه وكتابة نهايات وعناوين
أخرى له ،وغيره من هذه املهارات.

العربي الفلسطيني في املناهج ،بروافده واجتاهاته
 .3تكثيف حضور األدب
ّ
هوية
وألوانه
األدبية املختلفة ،واختيار نصوص ألعالم بارزين يعكسون ّ
ّ

الفلسطينيون
وجمالياته .كذلك ينبغي أن يحظىالك ّتاب
هذا األدب
ّ
ّ
التعليمية ،ومبا يتالءم مع
وكفية في كا ّفة املناهج
بنسب حضور مالئمة
ّ
ّ
االجتماعية
للخلفية
الدولي من حيث تو ّفر النصوص ومالءمتها
القانون
ّ
ّ
ّ

والثقافية.
ّ

العربية ودوره
مادة اللغة
 .4إعادة االعتبار لدور املعلّم ولكفاءته في تدريس ّ
ّ
األدبي ،وتنشئة أجيال تعتز بلغتها .كذلك تأهيله
في تنمية الذوق
ّ
تأهي ً
األدبي وتدريسه من خالل دورات
النص
جذريا في حتليل
ال
ًّ
ّ
ّ
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النص
الدراسية .وبالتالي ،تأهيل الطالب لفهم
واأليام
االستكمال
ّ
ّ
ّ
واجلمالية ،والدخول في حوار معه
والرمزية
الثقافية
واستنتاج أبعاده
ّ
ّ
ّ

واتخاذ موقف منه.

رسمية فاعلة في املجتمع العربي،
 .5تشكيل جهاز من هيئات ومؤسسات
ّ
اخلاصة
واالستراتيجيات
يعمل على اقتراح السياسات واخلطط
ّ
ّ
العربي داخل
باملناهج ،مبا يتوافق مع أهداف التعليم في الوسط
ّ

العربية ،وجلنة متابعة قضايا التعليم
إسرائيل .مثل :مجمع اللغة
ّ
العربية في
القطرية للسلطات احملل ّّية ،أقسام اللغة
العربي ،اللجنة
ّ
ّ
ّ
أكادمييون ورجاالت تربية ،جلان أولياء األمور
واجلامعات،
ات
الكل ّّي
ّ
ً
شريكا جلهاز التربية والتعليم في
وغيره .هذا اجلهاز ينبغي أن يكون
العربية ،حتديد أهدافها ،اختيار محتوياتها،
صياغة فلسفة مناهج اللغة
ّ

التعليمية ،اقتراح طرق التعليم والتعلّم وحتديد طرق
تقرير أنسب املواد
ّ
التقييم.

العربية
العربية في املدارس
املخصصة ملوضوع اللغة
 .6زيادة عدد الساعات
ّ
ّ
ّ
ولكا ّفة املراحل.

التقوميي الذي
العلمي
املستمرة للمناهج ،وتشجيع البحث
 .7املراجعة
ّ
ّ
ّ
يرصد املناهج من حني آلخر ويبقيها حتت املجهر.
العربية،
العربية املستحدثة في بعض الدول
 .8اإلفادة من مناهج اللغة
ّ
ّ
العربية في
والتربوي لألقل ّّية
الثقافي
نوعا من االمتداد
باعتبارها ً
ّ
ّ
ّ
إسرائيل.
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 .9إقامة املؤمترات والندوات التي تعمل على تقومي املناهج وحتديثها من
حني آلخر.

التعليمية.
 .10إرفاق املناهج بقائمة التحصيالت املطلوبة لكا ّفة املراحل
ّ

تقدم دلي ً
واضحا
ال
 .11وضع معايير واضحة لتأليف كتب التدريسّ ،
ً
توحيدا وا ّتساقًا في التأليف ،تصف ما يجب أن يكون
للمعلّم وتو ّفر
ً

عليه كتاب التدريس من أهداف ونصوص ومضامني ومهارات وأسس

أساسا للمحاسبة واملساءلة في حال لم يجب
تقييم وتقومي ،كما مت ّثل
ً

الكتاب على املعايير املطلوبة.

 .12إعادة موضوع تدريس ّ
االبتدائية ،ملا لهيمنة الكتابة
اخلط للمرحلة
ّ
العربي
احملوسبة والتعليم احملوسب من مخاطر في إهمال احلرف
ّ
ّ
العربي من أثر
للخط
الفن من إرثنا وتراثنا .وكذلك ملا
وفقدان هذا ّ
ّ
في تنمية قوة املالحظة واحلكم ،وإجادة الذوق السليم ،والسرعة في

الكتابة ،وتقدير الفنون اجلميلة.

واإلعدادية،
االبتدائية
األقل للمرحلتني
 .13إعادة موضوع احملفوظات على
ّ
ّ
ّ
ملا أحدثه غياب احملفوظات من تأثير
سلبي أضعف ذاكرة الطلاّ ب وأخلّ
ّ

إيجابية على الطالب في تنمية اخليال
بثقافتهم ،وملا للمحفوظات من آثار
ّ

اللغوية ،وتعويدهم النطق
والتذكر ،وتوسيع املعلومات
وتقوية احلفظ
ّ
ّ
الوطني
اجليد وحسن مت ّثل املعاني ،وغرس االنتماء
الصحيح واإللقاء ّ
ّ
املوسيقي.
والديني في نفوسهم ،وتنمية الذوق
والقومي
ّ
ّ
ّ

اإلعدادية ودعمه بنصوص
العربية وآدابها للمرحلة
 .14تغيير منهاج اللغة
ّ
ّ
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حديثة ومالئمة.
الثانوية ،بكل ما تتطلّبه من
الشفهي للمرحلة
تعليمية للتعبير
 .15بناء وحدة
ّ
ّ
ّ

الشفهي في امتحانات
وميزانيات ومضامني ،وإدخال قسم التعبير
موارد
ّ
ّ
واالجنليزية (.)Oral
العبرية
الثانويةُ ،أسو ًة مبوضوع
البجروت في املرحلة
ّ
ّ
ّ
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قائمة املصادر واملراجع

األساسي في ضوء معايير
للصف
• األستاذ ،نبيلة سعيد .2006 .حتليل كتاب النصوص واملطالعة
ّ
ّ
األدب
اإلسالمية ،كل ّّية التربية ،قسم املناهج وطرق
اإلسالمي( .رسالة ماجستير) .غ ّزة :اجلامعة
ّ
ّ
التدريس.
العربي في إسرائيل».
والهوية :تأثيرات وتداعيات على التعليم
محمد« .2010 .اللغة
ّ
• أمارةّ ،
ّ
العربي للحقوق والسياسات،2010 .
املركز
دراسات-
الناصرة:
الثالث.
العدد
دراسات.
كتاب
ّ
ص.23-33
العربي في إسرائيل .طمرة :ابن
العبرية وإسقاطاتها على املجتمع
محمد.2006 .
ّ
• أمارةّ ،
ّ
خلدون.
اللغوية جتاه املواطنني العرب في
محمد .مرعي ،عبد الرحمن .2004 .سياسة التربية
ّ
• أمارةّ ،
العربي في كل ّّية بيت بيرل ،كفر قرع :دار الهدى.
إسرائيل .بيت بيرل :مركز األدب
ّ

عمان :دار
العربية :بني
البجة ،عبد الفتاح حسن .1999 .أصول تدريس
• ّ
ّ
النظرية واملمارسةّ .
ّ
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
العربية في
الفلسطيني في مناهج تدريس اللغة
العربي
• بولس ،حبيب« .1991 .األدب
ّ
ّ
ّ
العربية
عدان) .1991.التعليم واألقل ّّية
(م ّ
محمد حبيب الله ،عطا اللّه قبطي ُ
إسرائيل» .ضمنّ :
ّ
العربي الثالث -شفاعمرو (.)10.07.1989
في إسرائيل :قضايا ومطالب .وقائع مؤمتر التعليم
ّ
حيفا :مطبعة الكرمة ،ص.89-97
العربية في إسرائيل :بني
العربي في املدارس
قسوم ،كوثر« .2014 .مناهج األدب
• جابرّ -
ّ
ّ
العربي في
ميعاري(محرر) .مناهج التعليم
الواقع ا ُملطالِب والواقع املطلوب» .ضمن :محمود
ّ
ّ
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واملدنيات .الناصرة :املجلس
العربية والتاريخ واجلغرافيا
نقدية في مناهج اللغة
إسرائيل :دراسات ّ
ّ
ّ
العربي ،2014 .ص.73-121
التعليم
قضايا
متابعة
العربي وجلنة
التربوي
ّ
ّ
ّ
بالقومية .بيروت :مركز
• احلصري ،أبو خلدون ساطع .1985 .في اللغة واألدب وعالقتهما
ّ
العربية.
دراسات الوحدة
ّ
املصرية.
تذوق األدب :طرقه ووسائله .القاهرة :مكتبة األجنلو
• ذهني ،محمودّ .1979 .
ّ
املصرية.
• ذهني ،محمود.1967 .الال أدب.القاهرة :مكتبة األجنلو
ّ

• روزنبالت ،لويز .1998 .األدب عملية استكشاف( .ترجمة :عزت بن عبد املجيد خطّ اب).
الرياض :جامعة امللك سعود.
عمان:
• سعادة ،جودت .ابراهيم ،عبد الله .2001 .تنظيمات املناهج وتخطيطها وتطويرهاّ .
دار الشروق.
نظريات وجتارب.
محمد .2000 .تدريس
العربية في التعليم العامّ :
• طعيمة ،رشدي .م ّناعّ ،
ّ
العربي.
القاهرة :دار الفكر
ّ

• طودوروف ،تزفيطان .2007 .األدب في خطر( .ترجمة :عبد الكبير الشرقاوي) .الدار
البيضاء ،دار توبقال للنشر.
األدبية لدى معلّمي
• عبد اجلواد ،إياد« .2012 .معايير اجلودة الشاملة في تدريس النصوص
ّ
وتصور مقترح لتطويرها» .مجلّة جامعة النجاح لألبحاث
األساسي مبحافظة غ ّزة
الصف العاشر
ّ
ّ
اإلنسانية) ،مجلّد ،2012 ،)8( 26ص.1884-1885
(العلوم
ّ
العربية.
والدينية .القاهرة :مكتبة النهوض
العربية
• عطا ،إبراهيم .1986 .طرق تدريس اللغة
ّ
ّ
ّ

• אלמוג ,שולמית .עלי ,נוהאד .פרי–חזן ,לטם" .2010 .ספרים כמונופים" :מימוש הזכות
לחינוך מותא ם באמצעות תכניות הלימודים בספרות לחטיבה העליונהבחינוך הממלכתי היהודי
והערבי" .המרכז היהודי–ערבי :אוניברסיטת חיפה ,קרן פרידריך -אברט .עמ' .1-31
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• דה -מלאך' נעמי .2008 .לא על היופי לבדו :על הוראה ביקורתית של ספרות .תל אביב:
הוצאת הקיבוץ המאוחד.
• אלחאג' ,מאג'ד .1994 .הכנת תוכניות לימודים במערכת החינוך הערבי בישראל :תמורות
והמלצות .ירושליים :מכון פלורס היימר למחקרי מדיניות.
• מיעארי ,מחמוד .1975 .סקירה משווה של תכני ההוראה בבית הספר במגזרהערבי בישראל.
ערך :שאול שינה .ירושליים :פרוייקט תיכנון החינוך -צוות תכנון החינוך הערבי לשנתה.80 -
• פרי–חזן ,לטם .2011 .על הזכות לחינוך והזכות לחנך :האוטונומיה של החינוך החרדי בישראל.
(חיבור לתואר דוקטור) ,הפקולט ה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה,מאי.2011 ,
• Arbuthnot, M. H. 1975. Children and Books, Revised Edition. Chicago:
Scott Foresman. PP.112-114.
• Rosenblatt, Louise. 1978. The reader, the text, the poem: the
transactional theory of literary work. Carbondale: Southern Illinois
University Press.
• Suleiman, Yasir. 2003. The Arabic language and national identity: a
study in ideology. Washington, D.C. : Georgetown University Press.

إلكترونية
مناهج :نسخ ومواقع
ّ

االبتدائية» (للصفوف األول-
العربية :لغة ،أدب ،ثقافة» املرحلة
اللغوية
• منهاج «التربية
ّ
ّ
ّ
التعليمية،
املناهج
وتطوير
تخطيط
مركز
ة،
التربوي
السكرتارية
والتعليم،
التربية
السادس) ،وزارة
ّ
ّ
القدس.2009 ،

•http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/
ArabicLashon/TochnitChadasha/TochnitLimudim.htm

اليهودية:
االبتدائية في املدارس
العبرية للمرحلة
منهاج اللغة
ّ
ّ
ّ

•http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/
Chinuch_Leshoni

العبرية:
الثانوية في املدارس
العبري للمرحلة
منهاج األدب
ّ
ّ
ّ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/
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•

Sifrut/TochniyotLimudim

إلكترونية
مقاالت في مواقع
ّ

.» الواقع واآلفاق:املغربي
 «تدريس األدب.2007.محمد
ّ ،• الداهي
ّ

http://www.mohamed-dahi.net/site/news. php?action=view&id=120.

إلكترونية
مواقع
ّ

»الدولي
حق التعليم في القانون
ّ • «أسس
ّ
6:انظر

• The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General
Comment no. 13: The Right to Education, Para 6)01/9991/21.. (U.N. Doc.
E/C
• http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ae1a0b126d068e86802568
3c003c8b3b?Opendocument
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ال���ف���ص���ل ال���ث���ال���ث
نصوص مختارة في اللغة والهوية

إعداد الكاتب واملربي محمد علي سعيد
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مكانة اللغة من مكانة أصحابها
النهضة باللغة العربية بني النظرية والتطبيق

محمد علي سعيد ،طمره
اللغة هي وسيلة اإلنسان األساسية في التفكير والتعبير واالتصال ،وهذا

أيضا ،فبواسطتها يحافظ املجتمع
يعني أنها وسيلة أساسية للتعليم والتعلّم ً

شفويا أو
على تراثه احلضاري من :ثقافة وفكر وباللغة ينتقل هذا التراث
ً
كتابيا في املجتمع بني أبناء اجليل الواحد وبني األجيال املتعاقبة كل جناح
ً

إنساني مشروط بالقدرة على االستخدام اجلاد واجليد للغة ،وبناء عليه،

فإن اللغة هي إحدى أهم مقومات منو شخصية اإلنسان وبلورتها وبالتالي
الهوية القومية لألمة ،ألنها العمود الفقري لوحدتها
من أهم عناصر بناء ُ
ومرآة حضارتها وسر بقائها ،فقد جاء في احلديث الشريف «تعلموا العربية

وعلّموها» وقساوة عميد األدب العربي طه حسني كانت ُمحقة ومباشرة
عندما قال«:إن املثقفني العرب الذين لم يتقنوا معرفة لغتهم ليسوا ناقصي

أيضا» .تستمد اللغة
الثقافة فحسب ،بل في رجولتهم نقص كبير ومهني ً
العربية مكانتها من مكانة أصحابها ،فكرامتها من كرامتهم وبقاؤها من

بقائهم ،وعليه فإن محبة اللغة العربية واالعتزاز بها وإتقانها والعمل على
رفع شأنها واجب وطني ومهمة مقدسة وسلوك حضاري ،وكل تقصير
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في ذلك ال يسيء الى اللغة كوسيلة وغاية فقط ،وإمنا يسيء الى مجتمعنا

ويرسخ من شعورنا باإلحباط وبقائنا في دائرة
العربي :كيا ًنا ومكان ًة وقضي ًة
ّ
املستهلكني بعد ان ك ّنا في دائرة املبدعني ،وحينها كانت لغتنا العربية هي لغة

العلم والعالم ،فأثْرت فيها...

وسعت كتاب الله لفظا وغايـــــــــــــــة

وما ضقت عن آي به وعظات

ف�ك�ي��ف أض �ي��ق ال �ي��وم ع��ن وص � ��ف آل ��ة وت�ن�س�ي��ق أس �م��اء مل�ت��رع��ات

ومؤنبا « :وما هو احلل؟؟»
حارا ومؤملًا
ويرتفع السؤال ً
ً

واجلواب أراه يكمن في التصور الذاتي السلبي جتاه لغتنا – وبالطبع أنا ال

تشدق البعض في جمل مأساوية ومحبطة( :اللغة صعبة
أعمم -وفي ّ

القواعد ومعقدة وكثيرة الشواذ وعاجزة عن مواكبة العصر وفقيرة في ثروتها
اللغوية وإمالؤها صعب) وغير ذلك في مثل هذه االفتراءات.

وهذا يؤدي ولألسف الشديد إلى انتشار احلديث باللهجة العامية في البيت

والشارع واملدرسة ومكان العمل وبني جميع طبقات املجتمع ،وينسون أو
يتناسون بأن استعمال العامية عدو خطير على اللغة العربية وبالتالي للوحدة

العربية وخدمة خالصة ومجانية ألعداء العرب والعربية.

ومما يحز في النفس أن نرى أبناء العربية يجتهدون في إتقان اللغات األجنبية
ويتباهون بذلك ،وال اعتراض لنا على ذلك ،ولكنهم في الوقت نفسه
يهملون لغتهم ،وهذا ما نعترض عليه .ويصل األمر إلى مهاجمة اللغة

الفصيحة واتهامها بالتقصير والصعوبة وبذلك فهم يسقطون عجزهم عليها
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وإن ميا جُترح الضاد به

هو والله لنا يوم املمات

ولألسف يغيب عن بالهم مدى اعتزاز األجنبي بلغته أوال وال مانع بأن يعتز
بنفسه إلتقانه لغة أخرى غير لغته ..وكم كان بودي أن أعدد خصائص اللغة

العربية وما متتاز به عن غيرها من اللغات كاالجنليزية مثال من :غنى ومرونة

ودقة وموسيقى وخط وجمار ومنطق و...

وأكتفي بشهادة بعض املفكرين األجانب ،فاملستشرق االيطالي نالينو يقول:

«اللغة العربية تفوق سائر اللغات رونقا وغنى ويعجز اللسان عن وصف محاسنها».

واملستشرق االجنليزي جب يقول« :أول وسيلة يظهر بها حتسس العرب

باجلمال  ،نلمسها في اللغة ويقول املستشرق فوسلر :إن اللغة القومية وطن
روحي يأوي من ُحرم من وطنه على األرض».

ومن اجلدير بالذكر ،أن الثقافة العربية حتى نهاية العصر العباسي تقريبا،
اشترطت إتقان اللغة الفصيحة جوازا للقبول االجتماعي أو السياسي أو

املهني.

انطالقا من هذا الوعي للوضع الصعب الذي تعيشه اللغة العربية بسبب

أصحابها وبعد دراسة متأنية للوضع املوجود واملنشود يتحدد الهدف األساس
ويتمحور بحسب رأيي في رفع درجة التصور الذاتي لدى اجلميع جتاه لغتنا

إلى درجة اإليجاب املرتفع ،وذلك بتذويت االنتماء للغتنا وتعميقه وفي

التحدث باللغة الفصيحة قدر املستطاع في جميع املواضيع والصفوف ومن
قبل جميع املعلمني كوسيلة عملية لتحقيق األهداف ،ألن مسؤولية تعليم
اللغة العربية هي مسؤولية جماعية وقومية وال تقع على عاتق معلمي اللغة

ساذجا كالقول( :أنا مش معلم عربي .أنا
تبريرا
العربية لوحدهم ،وكفى
ً
ً
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مش مختص بالعربي.

وكذلك ألن التقليد من أساليب التعلم التي يكثر التلميذ من استعمالها،

وعليه فعلى املعلم أن يكون قدوة حسنة وصحيحة أثناء استعماله للغة.

إن ممارسة اللغة الفصيحة /السليمة من قبل املعلم يساعده على إتقانها ألن

تعلم اللغة مهارة مكتسبة والعالقة طردية بني التكرار واالكتساب وبالتالي

اإلتقان ،وتعليم اللغات يندرج إلى حد باإلضافة إلى اختيار أساليب
التدريس املالئمة ،الباحث اللساني «وليم ماكي» يؤكد بأن تعليم اللغات
يخضع للتصور الذاتي الذي منلكه عن اللغة بصفة عامة.

ما هو موقفنا املسبق عن اللغة ،هل هي صعبة أم سهلة؟ ألن املوقف الشعوري
إيجابا يتحقق فينا بحسب نظرية «النبوءة حتقق نفسها» كيف
سلبا أم
ً
سواء كان ً

ننظر إلى اللغة؟ وللدقة ،ما هي وحدة تعليم اللغة هل هي قائمة من املفردات
أو مجموعة من مجموعة من اجلمل أو مجموعة من النصوص؟...

إن الفهم لطبيعة اللغة يؤثر في اختيار أساليب تعليمها وبالتالي في مدى
إتقانها.

تنادي األبحاث احلديثة باالنتقال في تعليم اللغات من املفردة أو اجلملة إلى

النص ،ألن اللغة نظام وأنا هنا ال أحتدث عن مرحلة إكساب اللغة أي مرحلة

تعليم القراءة والكتابة في البداية.

واما بالنسبة للتالميذ فكان ال بد من مأسسة عادة املطالعة أو ً
ال ،ألنها ضرورة
حضارية أساسية فهي السبيل األفضل الكتساب املعرفة والتي من شأنها أن

فتغير في سلوكه نحو األفضل واألجمل ،وبالتالي
تؤثر على شخصية القارئ ّ

هي سبب كل تقدم في املجتمع ولهذا فهي تتداخل ضمن عالقة طردية مع
84
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األهداف الوطنية والقومية واإلنسانية وكذلك مأسسة ممارسة التعبير.

ومعا ألن التعبير ينقل اللغة من مستوى املعرفة السلبية إلى مستوى
ثانيا ً
ً
املعرفة االيجابية.
املطالعة والتعبير مصدران أساسيان لتعميق األفكار ولزيادة الثروة اللغوية

وبالتالي إلى بناء اإلنسان املبدع ،ففي داخل جميع التالميذ تكمن الطاقات
والقدرات بدرجات متفاوتة ،وما علينا في املدرسة وفي البيت إال البحث
عن أساليب مالئمة إلثارة هذه الطاقات كي تنطلق من القمقم ،علينا أن ال
نتسرع باحلكم على مرارة الشاي في الفنجان قبل حتريك السكر املوجود في

قاعدة فنجان الشاي ،وهكذا هم صغارنا.
لغة إذا وقعت على أسماعنا
ستظل رابطة تؤلـــف بينــــــنـــا

كانت لنا بردا على األكباد
فهي الرجاء لناطق بالضاد

من ال يعرف اللغة ال يعشقها ،ومن ال يعشقها ال يتقنها.
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خير اللغات

للشاعر السوري :جاك صبري شماس
 .1ه����ام ال���ف���ـ���ؤاد ب��روض��ـ��ك ال���ري���ان

أس���م���ى ال���ل���غ���ات رب��ي��ب��ة ال���ق���رآن

 .3أودعت فيك حشاشتي ومشاعري

وألن�����ت أم����ي وال������دي وك��ي��ان��ي

 .2أن���ا ل��ن أخ��اط��ب ب��ال��رط��ان��ة يعربا
 .4ل��غ��ة ح��ب��اه��ا ال���ل���ه ح���رفً���ا خ���ال ً���دا

���م���ا ل��ب��ي��ان��ي
أو أس���ت���ع���ي���ر م���ت���رج ً
فتوضعت عبـقًا ع��ل��ى األك���وان

 .5وت��ل�أألت ب��ال��ض��اد ت��ش��م��خ ع��ـ��ز ًة
 .6فاحذر أخي العربي من غـدر املدى

واغرس بذور الضاد في الوجدان

 .8ولئن نطقت أي��ا شـقيقي فلتقـل

خ��ي��ـ��ر ال��ل��غ��ات ف��ص��ـ��اح��ة ال��ق��رآن

 .7ماكان حرفك من «فرنسا» يقتدى

وت��س��ي��ل ش��ه��د ًا ف��ي ف��م األزم����ان

أو ك��ان شعرك من بني «ريغان»

*****

قبل القراءة

 يوجد في العالم مئات اللغات ،أذكر أسماء بعضها. ما هي اللغات التي تعرفها ولو بنسبة قليلة جدا؟ -عدد بعض وظائف اللغة عامة؟

 -كل انسان يجب أن يعتز بلغته ويتقنها ،اذكر بعض اسباب اعتزازك بلغتك.
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 -أذكر أسماء بعض الدول التي تكتب وتتحدث باللغة العربية.

 -هل تعتقد أن لباقي املخلوقات (غير االنسان) ،توجد لغة خاصة بها؟

 اللغة من أهم مركبات الهوية الوطنية لإلنسان ،أذكر بعض املركباتاألخرى.

القراءة

 -ملاذا هام قلب الشاعر باللغة؟

 -ما مكانة اللغة بالنسبة للشاعر؟

 -ما املقصود بصدر البيت الرابع؟

 -ما الذي حدث للغة العربية بعد أن حباها الله؟

 ما الذي يطلبه الشاعر من أخيه العربي ،وملاذا؟ -اشرح البيت السابع؟

 ما عالقة العنوان بالبيت األخير؟ -اشرح البيت اخلامس؟

 -صف العالقة الشعورية بني الشاعر واللغة.

 ما الفرق بني األخ والشقيق؟ هل لك ان توضح أهمية هذا الترتيب؟ الهيام درجة من درجات احلب ،أذكر بعض الدرجات األخرى. -ما الفرق بني :ا ُملدى واملَدى؟

الريان .حشاشة .الرطانة .يعرب .حباها الله .قبل القراءة:
 ما املعنىّ :تضوعت .العبق .الشهد .ربيبة.
ّ
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بعد القراءة
 تعاني اللغة العربية من محاربتها والهجوم عليها واملس بها من األجانب،ولألسف ،من أصحابها أيضا ،هل لك أن تذكر بعض أنواع هذه

احلرب.

 -ماذا تقترح لننهض باللغة العربية ونعيد لها مجدها؟

 ملاذا من املفضل أن نتحدث فيما بيننا (محليا وعلى مستوى العالم العربي)باللغة العربية السليمةأو الفصحىوليس باللغة احملكية (العامية)؟

وحولها الى اللغة الفصحى.
 -أذكر بعض مفردات او اجلمل باللغة احملكيةّ ،

عدة لهجات محلية ،حاول
 اللغة احملكية في الوطن الواحد تتألف من ّالوقوف على بعض االختالف محليا( :اللهجة في اجلليل في املثلث
في النقب)...

 اللغتان العربية والعبرية أختان تنتميان الى اللغة السامية ،ولهذا يكثرالتشابه بينهما ،هات بعض مناذج التشابه.

 اللغة االجنليزية ال تنتمي الى اللغات السامية كالعربية ،ولهذا يوجد بينهمااختالفات كثيرة ،استخرج بعض املقارنات بينهما.

 -ابحث عن بعض الكلمات االجنبية في األصل واملستعملة في العربية.

 أخذت اللغات االجنبية عشرات الكلمات من اللغة العربية ،هات أمثلة. -قم بجمع بعض األقوال في مدح اللغة العربية.

 -مكانة اللغة من مكانة أصحابها .اشرح املقولة.

 قال الرسام «بيكاسو» عندما رأى اخلط العربي ومتعن فيه« :أردت أنتوسع
أصل إلى نقطة ما فوجدت أن اخلط العربي قد سبقني إليها»ّ .
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في الشرح.

للخط العربي أنواع وكلها جميلة ولها قوانني ،اجمع بعض هذه االنواع
ومتعن فيها.

 توجد أكثر من لغة ليست عربية ،ولكنها ُتكتب باحلرف العربي ،أذكرواحدة.

 -ابحث عن أقوال مأثورة في مدح اللغة العربية.

 ما املقصود بالتركيب اللغوي« :لغة األم»؟ لو التقى مجموعة من الشبابالعرب ومن أكثر من قومية أو جنسية (فلسطينية ،جزائرية ،عراقية،

لبنانية ،سعودية ،مينية )...،وحتدث كل منهم بلهجته ،هل سيفهم
بعضهم البعض ،وملاذا؟ وما احلل الذي تقترحه؟.

جاك صبري شماس  -سوريا.

ولد الشاعر جاك صبري شماس في احلسكة في سوريا عام  ،1947حاز على اإلجازة في
اللغة العربية من جامعة حلب ،والتحق بسلك التعليم مدرسا للغة العربية حتى خروجه

للتقاعد .كان عضوا في جمعية الشعر واحتاد الكتاب العرب ،أصدر العديد من األعمال
الشعرية مثل :الدرس اخلاص  ،1984زنابق لفداء القلب ،هواجس في أعماق شاعر،
قصائد حب  ،1997الشهيد محمد الدرة ،فارس الكلمة ،وغيرها .حاز على عدة جوائز

منها جائزة نادي الطائف .2005
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حيفا عروس البحر

للشاعر :جورج جنيب خليل
من ديوانه األول «ورد وقتاد»
الصادر عام 1953

 .1م���اذا أق���ول وق��د ع��ق��دت لساني
 .2وتركتني ره��ن ال��ذه��ول كأنني
 .3ي��ه��ت��ز ف���ي ك��ف��ي ال���ي���راع ب��رع��ش ٍ��ة
 .4أمشي وأنظر في األدمي فال أرى
َ .5ب�����ر وب����ح����ر س�����اح�����ران وم��ن��ظ��ر
 .6و ُأج��ي��ل طرفي ف��ي السماء وقد
 .7فأحار في أمري وأندب طالعي
 .8لم أد ِر ما معنى السباحة في الفضا

وس��ح��رت��ن��ي ب��ج��م��ال��ك ال��ف��ت ِ
��ان
م��س��ت��ش��رق ل���م أد ِر ك��ن��ه م��ك��ان��ي
ف��ي��ك��اد ُي��ف��ل��ت م���ن ق���ي���ود ب��ن��ان��ي

���م أع���ج���زت إم��ع��ان��ي
إال ط�ل�اس َ
ينفي الكروب عن الفؤاد العاني
صفت فأخال زرقتها ِخضما ثاني
إذ أن�������ه ب��ي��ن ال����ب����ح����ار رم����ان����ي

ل���ك���ن جن���ات���ي ت��ق��ت��ض��ي ط��ي��ران��ي

 .9حيفا ح��ب��اك ال��ل��ه ف��ي ه���ذا البها
 .10حيفا ح��ب��اك ال��ل��ه س��ع��دا خالصا

ف��إل��ي��ك م���ن ق��ل��ب��ي أح����ر ت��ه��ان��ي

 .13م���ا ح����لّ ح��ي��ف ف��ي��ك ي���ا حيفا
وو ِ
قيت من و ْقع اخلطوب عوابسا
ُ .14

مر احلقوب والحق األزمان
على ّ
وأم����ن ِ
����ت ش����ر غ����وائ����لِ احل���دث ِ
���ان
ّ

 .11قسما بسحرك إنني :رمزي الوفا
 .12ما خنت عهد أحبتي طول املدى

ف���ل���ت���ج���زه ب���احل���م���د وال���ش���ك���ران

والصدق واإلخالص ،ذاك شاني
وإذا ش��ك��ك ِ
��ت ف��س��ائ��ل��ي خالني
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قبل القراءة

 حيفا اسم مدينة في البالد ،ماذا يخطر ببالك عندما تسمعه او تقرأه ؟ -ماذا تعرف عنها؟

 -ماذا تتوقع أن تقرأ عنها؟

القراءة

 ما الذي يزيل آالم القلب عن الناظر إلى حيفا؟ اشرح التشبيه في البيت السادس. -اشرح البيت الثامن.

 ما هي صفات الشاعر التي صرح بها؟ وهل لك ان تخمن السبب؟ -ما الذي يتمناه الشاعر حليفا؟

 -في البيت األول صرح الشاعر مبضمون القصيدة ،اشرح.

 -ما هما احلدثان؟ هات أمثلة أخرى مما جاء من مثنى في اللغة العربية.

 ما معنى املفردات التالية :ذهول ،اليراع ،حباك الله ،املدى ،خالني،أخال ،ذاك شاني ،عوابس ،اخلطوب ،غوائل.

 -ملاذا قال الشاعر في البيت احلادي عشر« :شاني» ولم يقل « شأني» ؟

بعد القراءة

 حيفا مدينة مشتركة ،ما الذي يعنيه ذلك ،أذكر اسماء مدن أخرى مشتركةفي البالد.

 -اذكر بعض اسماء املدن العربية في البالد.
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 أذكر بعض اسماء املدن اليهودية في البالد. -ما أقرب املدن الى بلدتك؟

 احضر خارطة صماء وحاول لوحدك أو ضمن الفرقة أن حتدد أماكنالبالد :بلدتك ،حيفا( ،استعن باألطلس)

 -هل زرت حيفا ،حتدث عن ذلك إذا زرتها.

 حيفا مدينة تقع على ساحل البحر االبيض املتوسط ،ابحث عن اسماءمدن أخرى تقع على ساحل البحر نفسه في البالد وخارج البالد.

 -اذكر اسماء الدول العربية الواقعة على ساحل البحر املتوسط.

 هذه القصيدة مأخوذة من الديوان األول للشاعر :جورج جنيب خليل ،أعد مادة عن الشاعر.
واسمه« :ورد وقتاد»ّ .

 -هل يوجد أدباء (ممن أصدروا كتبا) في بلدك ،حتدث عنهم.

 أعد قائمة بأسماء بعض الشعراء العرب في البالد (اسم الشاعر واسمبلده).

 جورج جنيب خليل من االدباء املتوفني (رحمه الله) ،اذكر بعض األعالماألدبية العربية احمللية الذين انتقلوا الى رحمته تعالى.

 -هل ترغب في ان تصبح أديبا؟ ماذا تفعل لتحقيق الهدف؟

دراس���ات،امل���رك���ز ال��ع��رب��ي للحقوق وال��س��ي��اس��ات

93

جورج جنيب خليل  -قرية عبلني /حيفا.

ولد الشاعر والكاتب :جورج جنيب خليل عام  1931في قرية عبلني منطقة حيفا ،وتوفي

عام  .2001أنهى املرحلة الثانوية في كلية صفد .أنهى دار املعلمني في يافا ليلتحق بسلك

التعليم حتى عام  .1984كما وأشغل منصب رئاسة مجلس قريته عبلني .سجل عشرات

البرامج االذاعية للطالب .من مؤسسي رابطة الكتاب العرب وانتخب سكرتيرا لها طوال
الوقت ،كان يعتبره اجلميع مرجعية أساسية في علم العروض واملقامات الغنائية ،وكان
عازفا على آلة العود ناهيك وخطاطا .وأصدر عشرين كتابا من شعر ونثر ،وهو صاحب
أول ديوان شعري في البالد بعنوان «ورد وقتاد» الصادر عام  ،195وكذلك هو مع زميله

املرحوم د .جمال قعوار من رواد كتابة االناشيد للطالب فقد أصدرا «أحلان الطالب» و
«أحلان الصغار» عام  .1956ومن دواوينه الشعرية :على الرصيف ،بالدي ،لهب احلنني،
دموع ال جتف ،وله مسرحية شعرية باسم «بؤساء» وله بحث باسم حضارة الكلمة وآخر

بعنوان «الشعر العربي في خدمة السالم.
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جلسة ليلية عجيبة في فناء جامع اجلزار

للروائي -إميل حبيبي

من روايته «املتشائل» 1977 -

صفق معلمي براحتيه ثالثا ،ثم قال مخاطبا الظالم في فناء املسجد :عودوا

إلى شؤونكم يا قوم فهذا واحد منا.

فإذا باللغط احملبوس ينفلت ،وتنشال األكف عن أفواه األطفال املنكتمة.

وأرى أشباحا تتقدم نحونا من غرف املدرسة األحمدية التي حتيط بالفناء
الرحب من أطرافها الثالثة :الشرقي والشمالي والغربي ،فتتحلقنا وتقرفص

بعد أن تطرح السالم ،فعليكم السالم ورحمة الله وبركاته ،فتستفهم عني.
قلت :إني عائد من لبنان.
فإذا بهرج ومرج.

فصاح معلمي :هذا ولدنا يا جماعة ،فإذا عاد عاد اآلخرون.
دت متسلال؟
فسأل سائل :هل ُع َ

فلم أشأ أن أحدثهم عن الدكتور عشيق أختي ،وال عن الدابة ،وال عن

األدون سفسارشك ،فقلت :نعم.
فسيطردونك الليلة.

 -قلت :إن لوالدي ،الذي أعطاكم عمره صديقا من كبارهم ،اسمه األدون
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سفسارشك.

 فعاد الصخب ،وعاد معلمي يطمئنهم :إن هو إال صبي لم يبلغ احللم.مع أن الليلة هي ميالدي الرابع والعشرين .وكنت في حلم حقًا.

يد ِع أنني صبية كي ينقذني من غضبهم،
 وشكرت معلمي على أنه لم َّالذي لم أدرك له سببا.

حتى آنسوا بي؛ فأمطروني باألسئلة عن شظايا أهلهم الذين التجأوا الى
لبنان.

هدموها وشردوا أهلها ،فهل التقيت أحدا من
 نحن من الكويكات ،التي ّالكويكات؟

 فأعجبني ترديد الكاف في الكويكات .فعاجلت ضحكتي قبل أن تنطلق،وإال بصوت امرأة جاء من وراء املزولة :البنت ليست نائمة يا شكرية،

البنت ميتة يا شكرية.

 ثم تناهت إليناصرخة مخنوقة ،فاختنقت أنفاس اجلمع حتى انحبستالصرخة فعادوا إلى استجوابي .فقلت :ال

 أنا من املنشية ،لم يبق فيها حجر على حجر ،سوى القبور .فهل تعرفأحدا من املنشية؟

 -ال

 نحن هنا من عمقا ،ولقد حرثوها ،ودلقوا زيتها .فهل تعرف أحدا منعمقا؟.

 -نحن هنا من البروة .لقد طردونا وهدموها .فهل تعرف أحدا من البروة؟

 -أعرف امرأة كانت مختبئة مع طفلها بني أعواد السمسم.
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فسمعت أصواتا كثيرة حتدس :أيهن تكون هذه املرأة ،فعدوا أكثر من عشرين

أم فالن ،حتى صاح كهل من بينهم :كفوا! إنها أم البروة ،فحسبها وحسبنا.
فكفوا.

ثم عادت األصوات تنتسب في عناد ،مع أن قراها ،كما فهمت ،قد درسها

العسكر.

 نحن من الرويس. -نحن من احلدثة.

 -نحن من الدامون.

 نحن من املزرعة. -نحن من شعب.

 -نحن من ميعار.

 نحن من وعرة السريس. -نحن من البصة.

 نحن من الكابري. -نحن من إقرث.

وال تنتظر مني يا محترم ،بعد هذا الوقت الطويل أن أتذكر جميع القرى
الدارسة ،التي انتسبت إليها االشباح في باحة جامع اجلزار ،هذا مع العلم

بأننا نحن ،أوالد حيفا ،كنا نعرف عن قرى اسكوتالندا أكثر مما كنا نعرف
عن قرى اجلليل .فأكثر هذه القرى لم اسمع بها إال في تلك الليلة.

ال تلمني يا محترم ،بل لم أصحابك .ألم يكتب شاعركم اجلليلي:
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«سأحفر رقم كل قسيمة

من أرضنا ُسلبت

وموقع قريتي ،وحدودها

وبيوت أهليها التي نسفت
وأشجاري التي اقتلعت

وكل ُزهيرة برية ُسحقت

لكي أذكر

سأبقى دائما أحفر

جميع فصول مأساتي
وكل مراحل النكبة
من احلبة

إلى القبة

على زيتونة

في ساحة الدار».

فإلم يظل يحفر وتظل سنو النسيان تعبر ومتحو؟ ومتى سيقرأ لنا املكتوب

على زيتونة؟ وهل بقيت زيتونة في ساحة الدار؟

فلما لم يتلقوا مني أجوبة شافية ،وأدركوا أنني ال أعرف من عباد الله سوى

أهلي واألدون سفسارشك ،انفضوا من حولي وعادوا الى زواياهم.
فبقيت مع معلمي.
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قبل القراءة

 -مباذا يوحي العنوان؟

 هل لك أن تتوقع ما الذي ستقرأه في النص وفقا للعنوان؟ -ماذا تعرف مسجد «اجلزار»؟

 -ماذا تتوقعأن تكون وظيفة املسجد في القصة؟

القراءة

 أين تقع املدرسة غرف األحمدية؟ وما سبب عدم وجودها في اجلهةاجلنوبية؟

 ملاذا اختبأ الناس في غرف الدراسة ،عندما عرفوا مبجيء شخص؟ -متى خرج الناس من الغرف؟ملاذا؟

 ما معنى كلمة «قرفص»؟ملاذا قرفص بطل القصة ،وأحاطه الناس علىشكل حلقة؟

 -ملاذا عاد من لبنان؟ وما الذي أوصله إليها؟

 جاء في النص( :فسأل سائل :هل عدت متسلال؟) ماذا تعرف عن ظاهرةالتسلل التي كانت منتشرة في السنوات األولى من قيام الدولة؟

 -ملاذا لم يخش الشخص العائد من لبنان أن تطرده احلكومة؟

 اكتب جميع أسماء القرى والبلدات التي وردت في النص؟ -عمن سأل الناس ،وملاذا؟

تغيرت،
 صف مشاعر الناس قبل السؤال وبعد معرفتهم للجواب؟ هل ّوضح.
ّ
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 -أذكر أساليب تدمير القرى وتهجير سكانها التي وردت في النص.

 -ملاذا عاد الصخب للناس بعد أن ذكر لهم «األدون سفسارشك»؟

 انتهت القصة كاآلتي ...( :وعادوا إلى زواياهم فبقيت معِ
وعم
وخمن ماذا يفعلون في زواياهم
معلمي)،وضح األسباب،
ّ
ّ
ّ
يتحدثون؟.

 -ما وظيفة املزولة؟

 ما معنى الكلمات أو التراكيب التالية :اللغط .آنسوا بي .فناء .باحة.القرى الدارسة .الصخب.

 -ما هي داللة التراكيب اللغوية التالية:

* بهرج ومرج * .لم يبلغ احللم * .صفق معلمي براحتيه ثالثا* .
أعطاكم عمره * .انفضوا من حولي * .أجوبة شافية * .من احلبة قبه.

 -اشرح التشبيه « ...فأمطروني باألسئلة.»...

«زهيرة» وهذه صياغة تصغير لكلمة «زهرة» ،ما
 وردت في القصيدة كلمة ُالذي يهدفه الشاعر؟

 جاء النص بثالثة أساليب هي :السرد واحلوار اخلارجي (الديالوج)واحلوار الداخلي (املونولوج) ،أشر إلى منوذج لكل أسلوب.

 من مميزات أسلوب الكاتب إميل حبيبي :السخرية ،مخاطبة القارئ،املفردات والتراكيب العامية ،استخرج مثاال لكل ميزة.

 -ما املوضوع املركزي في هذه القصة؟
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بعد القراءة

 أحضر خارطة صماء للبالد ،وحدد عليها مواقع بعض القرى ،مستعينابعلم اجلغرافيا.

 ذكر النص عدة أساليب تدمير للقرى املهجرة ،هل تعرف أساليب أخرىلم تذكرها القصة .استعن باملصادر.

 وردت في النص قصيدة لشاعر من اجلليل ،ابحث عنه ،واكتب مختصراحلياته.

 املزولة هي ساعة نعرف بواسطتها الوقت( ،في مسجد اجلزار توجدمزولة) ،مم مصنوعة وكيف تعمل ،وهل تعرف أنواع ساعات أخرى.
 -حاول أن تتعرف عليها مباشرة عندما تزور عكا.

 -ماذا تعني لك مدينة «عكا»؟

 -جامع اجلزار ،ابحث في املصادر واكتب تلخيصا عنه.

وأعد مادة عن حياة الكاتب واألديب املرحوم :إميل
 ابحث في املصادر،ّ
حبيبي .وكذلك عن مميزات رواية «املتشائل» العظيمة.

 املتشائل كلمة نحتها الكاتب إميل حبيبي ،ولقد جنحت وانتشرت واعتمدتهااللغة العربية ،واليك بعض أمثلة ظاهرة النحت في اللغة العربية

أ .البسملة = بسم الله الرحمن الرحيم
ب .احلمدلة = احلمد لله رب العاملني

ت .سامراء (اسم مدينة في العراق) = ُس ّر من رأى.

أعط ثالثة أمثلة

 -ما هي مدلوالت شخصية «املتشائل» في رواية األديب إميل حبيبي؟
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إميل حبيبي  -حيفا.

ولد الروائي والصحافي والكاتب السياسي إميل شكري حبيبي في مدينة حيفا عام ،1921

لعائلة أصلها من شفاعمرو ،وتوفي في حيفا عام  .1996أنهى االبتدائية في حيفا ،والثانوية
في عكا وحيفا ،ثم درس باملراسلة الهندسة البترولية في املعهد البريطاني ،واجته لدراسة

املاركسية باملطالعة اجلادة ،عمل نائبا عن احلزب الشيوعي في الكنيست .عمل في مصانع
التكرير ،ثم مذيعا في إذاعة فلسطني ،واستقر محررا في صحافة احلزب ورئس حترير

صحيفة االحتاد اليومية .وحرر صحيفة «املهماز» كملحق لالحتاد ،كتب افتتاحية االحتاد
باسمه املستعار جهينة ،في السنة األخيرة من حياته أسس مجلة «مشارف» األدبية .أصدر

باكورته األدبية« :سداسية األيام الستة» عام  1968ثم املتشائل ،لكع بن لكع ،إخطية،
سرايا بنت الغول .وبعد استقالته من احلزب الشيوعي اصدر نثرا «نحو عالم بال أقفاص»

،1993وبعد وفاته صدر «سراج الغولة» .2006

تعتبر روايته « الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس املتشائل» واملعروفة ب «املتشائل»،

من أبرز روايات العالم العربي.
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ديوان قريتي

الشاعر :راشد حسني (مصمص ،املثلث الشمالي)
من ديوانه« :صواريخ» .1958 -

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ه��ي ق��ري��ة ُص�ل�ب��ت ع�ل��ى ص��در امل�ث�ل��ث دوره��ا
ال ي�س�ت�ح��ي أن ي�ن�ت�م��ي حل�ق��ول�ه��ا ع�ص�ف��وره��ا
وذوائ��ب الزيتون يرجف في ال�ه��واء حبورها
وإذا اخ�ت�ف��ى ش�ل�ال ن��ور ال�ش�م��س ق��ام ينيرها
ق� �ن ��دي ��ل زي � ��ت م� ��ن ذب ��ال� �ت ��ه ت� �ط ��ل زه ��وره ��ا
دي� ��وان � �ه� ��ا ك ��ال� �ب ��رمل ��ان ت � � ��دور ف� �ي ��ه أم� ��وره� ��ا

.7
.8
.9
.10
.11
.12

اب � ��ري � ��ق ق � �ه� ��وت� ��ه ت � �ش� ��ام� ��خ ع� ��ال � �ي� ��ا م �ت��أف �ف��ا
واجل � �م� ��ر ي �غ �م��ز ج��ان �ب �ي��ه م ��داع� �ب ��ا وم �ع� ّ�نِ �ف��ا
ف� �ت� �ث ��ور ف� �ي ��ه دم � � � ��اؤه ف� �ي ��ري� �ق� �ه ��ا م �ت �ع �ج��رف��ا
ف �ت �ش��اه��د اجل��م��ر امل �ع��رب��د ق ��د ت � ��أدب وان �ط �ف��ا
فيقول ج��دي «ي��ا ب �ن� ّ�ي» ..يقولها متلطفا:
«ق��م وام�ل�أ ال�ف�ن�ج��ان ث��ان�ي��ة لعمك مصطفى»

.13

وترف في الديوان أنفاس السجائر كالسحاب
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ونقيق مسبحة االم��ام وصوت قهقهة الشباب
وال�ص��احل��ون القانتون الباحثون ع��ن ال�ث��واب
وحديث نرجيالتهم ،يا للحديث املستطاب
ول��رمب��ا ط �ع��ن ال��ت��ف��اؤلَ خ �ن �ج� ٌ�ر م � ُّ�ر احل �س��اب
إن ��ذار دائ ��رة ال�ض��رائ��ب للضرير «أب��ي رب��اب»

.14
.15
.16
.17
.18

قبل القراءة

 -ماذا يقول لك العنوان« ،ديوان قرية» ؟

 -هل يوجد في بلدتكم ديوان؟ ان رأيت واحدا فصفه.

 -ماذا تتوقع ان تكون وظيفة الديوان في تلك الفترة؟

القراءة

 -مم يحصلون على النور بعد غياب الشمس؟

 يشبه الشاعر ديوان القرية كالبرملان ،ماذا يقصد بذلك؟ -ما هي أمور القرية التي كان الديوان يناقشها؟

 يصور الشاعر في األبيات من  ،12-7ما يحدث للقهوة عندما تغليوضح.
وتفورّ .

 -ماذا يفعل اجلمر للقهوة وماذا يكون رد فعل القهوة؟

 ما األصوات التي نسمعها في الديوان ،بحسب القطعة الثالثة من القصيدة(االبيات )18 – 13 :؟

 -ما الذي يزعج متعة اجللسة في الديوان؟

 -اشرح التشبيه في البيت التاسع.
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 -اشرح التشبيه في البيتني  17و  18؟

 -ما الذي أراده الشاعر من اجلمع بني إنذار الضريبة والضرير؟

 ملاذا شبهه الشاعر طقطقة املسبحة بالنقيق وهو صوت الضفادع؟ -ما الفرق بني :االبتسامة والضحك والقهقهة؟

 -إضافة أسئلة حول املفردات ،وأسئلة قواعد مشتقة من النص

بعد القراءة

 ظاهرة ديوان القرية قلت كثيرا .ما األسباب برأيك؟ وهل نشأت لها منبدائل؟

 قارن بني القرية في املاضي واحلاضر:املبنى ،أقسام البيت ،الشوارع،املواصالت ،مصادرالرزق .وغيره...

 -استعن بكبار السن وأكتب عن التغييرات.

 أذكر بعض العادات التي اختفت من مجتمعنا العربي؟ أذكر بعض العادات التي دخلت مجتمعنا العربي. قرية الشاعر من منطقة املثلثأ .هل لك أقارب فيها؟

ب .هل تعرف بعض البلدات في املثلث؟

 تتبع مصادر الضوء /النور في القرية. -ضريبة الدخل ماذا توحي لك.

 هل حتب قريتك /بلدتك؟ ماذا حتب بها؟ ماذا ال حتب بها؟اعد مادة مختصرة عن الشاعر املرحوم :راشد حسني.
َّ -
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راشد حسني  -مصمص /املثلث الشمالي.

ولد الشاعر والصحافي :راشد حسني عام  1938في قرية :مصمص /املثلث الشمالي،

وتوفي في أمريكا في ظروف تراجيدية عام  ،1977ولكنه ُدفن في قريته مصمص.

انهى دراسته االبتدائية في حيفا وأم الفحم ،والثانوية في الناصرة .عمل معلما ولكن لنشاطه

الوطني فُصل ،فعمل في الصحافة (مجلة الفجر ،املرصاد ،املصور) ،وحرر نشرة حركة
األرض ،طردته السلطة من عمله الصحفي فاضطر للعمل في البناء ،ثم غادر الى أمريكا

عام  ،1969والتحق مبنظمة التحرير الفلسطينية ،شارك في تأسيس «مؤسسة الدراسات

الفلسطينية» وعمل مراسال لوكالة االنباء الفلسطينية «وفا» وفي عام  1977توفي إثر حريق
شب في غرفته .كان ناشطا سياسيا في خدمة القضية الفلسطينية.

صدر له في الوطن ديوانه األول «مع الفجر» عام  1957ثم «صواريخ» عام  ،1958وبعد

وفاته أصدرت له جلنة التأبني جميع أعماله الشعرية والنثرية :في الشعر :قصائد لم تنشر،
أنا األرض ..ال حترميني املطر ،وفي النثر كتب املقالة الساخرة الناقدة ،وصدر له « :كالم
موزون» في جزأين عام .1982

راشد حسني رائد شعر املقاومة في البالد (بعد عام  ،)1948واملقالة الساخرة.
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ِ
القامة أمشي
منتصب
َ
للشاعر :سميح القاسم (الرامة ،اجلليل)
من ديوانه « دخان البراكني» 1968 -

.1

منتصب القامة امشي

.3

ٍ
زيتون
في كفي قصفة

.2
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مرفوع الهامة أمشي
وعلى كتفي نعشي
وأنا أمشي

قمر أحمر
قلبي ٌ
قلبي بستان

فيه العوسج
فيه الريحان

.10

نارا حي ًنا
شفتاي
ٌ
سماء متطر ً

.12

وأنا أمشي ...أمشي
ٍ
زيتون
في كفي قصفة

.11
.13
.14
.15

حبا
حبا أحيان ً

وعلى كتفي نعشي

وأنا أمشي...أمشي
*****
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قبل القراءة

 ما داللة :منتصب القامة؟ ،هات بعض صفاتها. ما داللة :محني القامة؟ هات بعض صفاتها. متى ميشي االنسان ،وهو منتصب القامة؟ -متى ميشي االنسان ،وهو محني القامة؟

 -أذكر بعض الصفات احلميدة ،التي تدل على كرامة االنسان.

القراءة

 -ما عدد أبيات القصيدة؟ ومباذا يختلف مبناها عن مبنى القصيدة العمودية؟

 مباذا يصف الشاعر قلبه؟ حاول أن تقف على الداللة. -مباذا يرمز الشاعر بوجود العوسج والريحان في قلبه

 ما الذي أفادته إضافة «مرفوع الهامة» ل «منتصب القامة»؟ -ما الذي متطره شفتا الشاعر؟ وما داللة ذلك؟

 -ما الذي يحمله الشاعر في كفه ،وما الداللة؟

 -ما الذي يحمله الشاعر على كتفه ،وما الداللة؟

 ما العالقة بني ما متطره الشفتان وبني املوجود في قلب الشاعر. -اشرح التشبيه في« :شفتاي سماء متطر».

« -للعطر رائحة زكية وذكية» ،اشرح اجلملة.

 -استخرج الكلمات املتكررة ،حاول أن تقف على فائدتها للقصيدة.
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بعد القراءة

 «قصفة الزيتون حتملها حمامة مبنقارها» ترمز إلى السالم .ابحث عن قصةهذا الرمز.

 من الزعيم الفلسطيني الذي قال« :ال جتعلوا غصن الزيتون األخضريسقط من يدي» ،متى وأين وما املناسبة؟

 شجرة الزيتون شجرة مباركة ،ملاذا؟ وما أنواعها؟ وما فوائد ثمرها؟ -أذكر بعض أشجار بالدنا املعروفة..

 -استعن مبعلم الزراعة لتعرف كيف يحددون عمر االشجار.

 -هات أمثلة شعبية فيها ذكرت كلمة الزيتون أو الزيت.

 اكتب ترجمة حياة مختصرة عن الشاعر :سميح القاسم. -ما اسم باكورة إبداعه الشعرية ومتى صدرت؟

 -ماذا تعرف عن عالقة الشاعرين «محمود درويش وسميح القاسم؟

 غنى املطرب امللتزم :مارسيل خليفة هذه القصيدة ،حاول أن تسمعها منالشبكة العنكبوتية ،وقارن بني سماعها مغناة وقراءتها.

سميح القاسم  -الرامة /اجلليل األعلى.

ولد الشاعر والروائي والصحافي سميح محمد القاسم عام  1939في مدينة الزرقاء في

األردن (فقد كان والده ضابطا في قوة حدود شرق األردن ،وبسبب عمله كان يقيم مع
عائلته في الزرقاء) وتوفي إثر مرض عضال في قريته الرامة عام .2014

أنهى دراسته الثانوية في مدينة الناصرة ،عمل معلما ولكنه فُصل ملواقفه الوطنية ،فعمل
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محررا في صحافة احلزب الشيوعي ،ثم انتقل ليعمل رئيس التحرير في صحيفة كل العرب،

وبقي يكتب فيها حتى وفاته ،كما ترأس «االحتاد العام للكتاب العرب» في البالد .اعتقل
وفُرضت عليه اإلقامة اجلبرية وحذفت الرقابة العديد من قصائده ،بسبب مواقفه السياسية.

ترجمت أشعاره الى عدة لغات أجنبيه ،كما وحصل على عدة جوائز عاملية ،وصدرت عن
أدبيه عدة دراسات أكادميية.

له أكثر من  82كتابا في الشعر والقصة واملسرح واملقالة.

باكورته الشعرية صدرت عام  1958بعنوان «مواكب الشمس» ثم تتالت إبداعاته الشعرية:
أغاني الدروب ،دمي على كفي ،دخان البراكني ،ويكون أن يأتي طائر الرعد ،قرقاش

(مسرحية شعرية) ،كوالج ،أنا متأسف ،الى اجلحيم أيها الليلك (رواية) ،نقطة سطر
جديد (نثر) ..وترك وراءه عدة مخطوطات ناجزة للطباعة.

لقد ربطته عالقة أعمق من الصداقة احلميمية مع الشاعر محمود درويش ،ولقبا بشطري

البرتقالة.
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مأساة عصفورة

شعر :جليلة رضا  -مصر

.1

م�����س�����اء اخل�����ي�����ر ي������ا أخ���ت���ي

.3

ف���ه���ل ت����رض��ي�ن أن ت��ص��غ��ي

��������اره
م�����س�����اء اخل�����ي�����ر ي������ا ج
ْ
أس������ت������ج������دي������ك م�����ن�����ه�����اره

وت������������رت������������اح������ي�����ن آون�������������ة

م�������ن األوراق وال����ق����ل����م

.2
.4
.5

���ت ه��ن��ا ع��ل��ى ال��ش��ب��اك
وق���ف ُ

وت����س����ت����م����ع��ي�ن ف������ي ع��ط��ف

ب����ل����ا ض������ي������ق إل������������ى أمل������ي
إل�������ى ش������ك������واي ي������ا ج������ارة

.6

���������������ادرت أب����ن����ائ����ي
ل�����ق�����د غ
ُ

ألع�����ل�����و األف���������ق م�����س�����روره

.8

أج����ل ،ح��ل��ق��ت ف���ي اآلف���اق

�������دره
ص���������اع���������دة وم�������ن�������ح
ْ
���ره
ل�����م أع����ث����ر ع���ل���ى ال���ش���ج ْ

.7
.9

ف�������رغ�������م أم������وم������ت������ي إن������ي
وح�ي�ن رج��ع��ت ب��ع��د العصر

 .10ف����أي����ن أري��������ح أج���ن���ح���ت���ي؟
 .11وح��ي��ن رج���ع���ت ي����ا وي��ح��ي
 .12رأي�����ت ع��ل��ى ال���ث���رى شبحا
 .13ف���ك���ي���ف وك����ي����ف ي�����ا أخ���ت���ي

ك����م����ا ت������دري������ن ع���ص���ف���وره

���������اره
وأي������������ن أن������������ام ي�������ا ج
ْ
ول��������م أع�����ث�����ر ع����ل����ى ب��ي��ت��ي
������دد ف����ي دج�����ى ال��ص��م ِ
��ت
مت ّ
وأن������������ت أم������ام������ه������ا ده�������را
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 .14س��م��ح��ت ل��س��اع��د احل���طّ ���اب
�����ي�����ا
 .15وي���������ذب���������ح ك������ائ������ن������ا ح ً

أن ي������غ������ت������ال������ه������ا ق�����ه�����را

 .16ل������ق������د ك�������ان�������ت ألب�����ن�����ائ�����ي
 .17وك���������ل وع��������وده��������ا ك����ان����ت

م������ع األح�����ل�����ام أرج�����وح�����ه

������اره
أوى األح������ي������اء ي�����ا ج ْ

ل�����ه�����م ب�������األم�������س مم���ن���وح���ه
وك��ان��ت ب��ال��ث��ي��اب اخل��ض��ر حتميهم م��ن ال��ع ِ
�ين

.18

ِ
والغصن
وتعقد ن��دوة في الليل بني الغصن

.19

فيستمعون لألسرار منسجمني يا جـ ـ ـ ـ ـ ــاره
وكانوا يرمق ـ ـ ــون األفق في نظرات مبه ـ ــو ِر

.20
.21

�����س�����راه�����م
 .22وي�����ن�����ت�����ظ�����رون َم ْ
 .23ف��������أي��������ن اآلن أب�����ن�����ائ�����ي

ب���أج���ن���ح���ة م�����ن ال����ن����و ِر

����اره
وأي�����ن ال���ع ّ
���ش ي���ا ج ْ

****

قبل القراءة

 هل لك أن تتوقع املأساة التي حدثت للعصفورة ،باالعتماد على العنوانفقط؟

 -أذكر بعض املآسي ،وما أسبابها؟

 -أذكر أسماء بعض الطيور املوجودة في بالدنا.
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تطبيقية بديلة
اللغة والهوية؛ قراءات نقدية ونصوص
ّ

القراءة

 ماذا طلبت العصفورة من جارتها؟وكيف؟ -ما هي صفات جارتها؟

 -ملاذا غادرت العصفورة بيتها؟

 -كيف خسرت العصفورة بيتها؟

 -ماذا خسرت العصفورة ،باإلضافة إلى بيتها؟

 صف حياة العصفورة وأبنائها قبل أن يفقدوا بيتهم؟ اشرح وبني املقصود فيما يلي. -وحني رجعت يا ويحي...

 -سمحت لساعد احلطاب أن يغتالها قهرا.

 وكانت بالثياب اخلضر حتميهم من العني. -فرغم أمومتي إني كما تدرين عصفورة.

 ويذبح كائنا حيا أوى األحياء يا جارة. -ما الذي أفاده للمعنى؟

أ .في دجى الصمت .بيت .12

ب .مع األحالم أرجوحة .بيت .16
قهرا .بيت .14
ح .يغتالها ً

بعد القراءة

 أذكر أسماء بعض بيوت الطيور. -أذكر أصوات بعض الطيور.
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 -ما الفرق بني سمع وأصغى؟

 كيف تتصرف إذا أساء إليك صديق أو آخر (ليس صديقًا)؟ -ماذا تفعل عندما تشعر بضيق ما ،أو تعيش مشكلة؟

 الفضفضة عند الضيق تريح اإلنسان» ..هل حدث لك مثل هذا؟ خسرت العصفورة بيتها ،حاول أن تصف مشاعرها؟ -من تتهم العصفورة مبا أصابها؟

 لو استبدلنا العصفورة بإنسان ،حتدث عن ظاهرة هدم :أسبابها وتأثيرهاعلى سكان البيت .اربط هذا بالواقع الذي نعيشه ،واكتب فقرة.

 جارة العصفورة مثقفة ،ما رأيك في موقفها؟ ما هو دور املثقف فياملجتمع؟

 -اشرح معنى «الفرق بينهما كالفرق بني الثرى والثريا».

الشاعرة جليلة محمد رضا  -مصر

ولدت الشاعرة والروائية جليلة محمد رضا في االسكندرية عام  ،1920وتوفيت عام
 .2001حاصلة على الثانوية العامة الفرنسية ،أعجبت بشعر د .ابراهيم ناجي الذي
شجعها كثيرا .كانت عضوة في عدة جلان حكومية تتعلق باألدب .حصلت على جوائز

وأوسمة.

أصدرت عدة دواوين شعرية منها :اللحن الباكي  ،1954االجنحة البيضاء ،أنا والليل،

العودة الى الكلمة .وأصدرت رواية وكذلك مسرحية شعرية عام  .1983وسيرة ذاتية

بعنوان «صفحات من حياتي» عام .1996
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يا بالدي

للشاعرة  -سعاد قرمان (قرية إبطن | اجلليل)
من ديوانها :عريشة الياسمني 1997 -

 .1ي��ا ب�ل�ادي ف��اض قلبي باجلوى
ٍ
وارف
 .2ي��ا «ع �ت��اب��ا» حت��ت ظ ��لّ
«مع ّنى» بـ «املُعنى» قد شكا
 .3يا ُ
 .4ي ��ا ب �ل��ادي ح � � ّ�وم اخل ��اط ��ر بي

 .5ي�ن�ت�ش��ي ب��ال�ع�ط��ر ف��ي أرج��ائ �ه��ا
 .6ي� ��ا ب� �ل��ادي ي� ��ا رب��ي��ع��ا م �ش��رق��ا
 .7ي� ��ا خ ��ري� �ف ��ا ف� ��ي ث� �ن ��اي ��ا تِ� �ب ��ره
 .8ن��س��ج ال� �ت ��اري ��خ ف� ��ي ط� ّ�ي��ات �ه��ا
 .9وس� �ق���ى ف � � ��والذ ع�� ��زم ص��اب��ر

حاب
والهوى ُ
والر ْ
ملء احلنايا ّ
ضاب
الر ْ
باح بالشوق إلى عذْ ب ّ
هاب
ُحرقة الوجد إلى َخفق ّ
الش ْ
الهضاب
بلبال يشدو على تلك
ْ

جاب
الع ْ
والسحر ُ
هائما باحلسن ّ
�اب
ح��اف�لا ب��ال��زه��ر ف�� ّت��ان ال �ث �ي� ْ

�اب
ُح � ْن �ك��ةٌ تقطفها ك��ف ال�ش�ب� ْ
�ذاب
ْ
رغ��د العيش وأه��وال ال� َ�ع� ْ
�اب
ليس تثنيه امل��آس��ي وال�ص�ع� ْ

*****

قبل القراءة

 كيف ترى بالدك /وطنك؟ -كيف تشعر جتاه بالدك؟

 -ما الذي تقدمه أو على استعداد لتقدميه لبالدك؟
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 كيف تريد أن ترى بالدك ،في مختلف املجاالت؟ -أذكر بعض أسماء طيور بالدنا.

 -أذكر بعض أسماء أشجار بالدنا.

القراءة

 ِّوضح حرارة املشاعر التي تكنها الشاعرة لبالدها في البيت األول؟
 «العتابا» ،من أنواع التعبير في الزجل ،اشرح البيت الثاني. « ا ُملعنى» ،من أنواع التعبير في الزجل ،اشرح البيت الثالث. مباذا شبهت الشاعرة بالدها بحسب املناداة؟ -صف عالقة البلبل بالبالد.

 -كيف وصفت الشاعرة بالدها؟

 -صف مشاعر الشاعرة جتاه بالدها.

 إلى أين يعود الضمير فيما يلي :شكا ،البيت الثاني . -اشرح التشبيه في البيت الرابع.

 ما معنى الكلمات التالية :اجلوى .احلنايا .وارف .الوجد.عذْ ب.حوم
 -أرجائها .ثنايا .تبرُ .حنكة .عزم .رغدّ .

 -اعتمد على املعجم وجد الفرق بني :الهوى ،الشوق ،الهيام.

بعد القراءة

 «العتابا» و «ا ُملعنى» من مصطلحات شعر الزجل ،ابحث وهات منوذجالكل منهما.
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 -أذكر بعض أسماء الطيور واحليوانات مع أصواتها وصغارها.

 رغم حب االنسان لبالده ،لكن يضطر البعض إلى تركه والهجرة منه إلىبالد الله الواسعة .هل لك أن تعدد بعض األسباب لذلك؟

أعد مع زمالئك في الصف زاوية للشاعرة سعاد قرمان ،مسيرتها احلياتية
 ّواألدبية ومؤلفاتها.

سعاد قرمان  -إبطن /حيفا.

ولدت الشاعرة واإلعالمية سعاد عبد الرؤوف قرمان في مدينة حيفا عام 1927وانهت

الثانوية في الناصرة ،عملت معلمة للغة االجنليزية في قريتها ‘بطن ،وعملت محررة
لصفحة املرأة في الصحافة احمللية  ،كما وعملت ومقدمة للبرامج النسائية في االذاعة
والتلفزيون االسرائيلي ،كانت من الناشطات فيما يتعلق بحقوق املرأة .وما زالت تعيش في

بيتها في إبطن .أصدرت ديوانني األول عام 1996ا بعنوان «حنني الهزار» ،والثاني «عريشة

الياسمني» ،وسيرة ذاتية ،وترجمت كتابا للعربية عن االجنليزية.
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ميالد

للكاتب  -سلمان ناطور (دالية الكرمل)
من كتابه «ذاكرة» 2009 -

لم يتصور أهلنا عندما خططوا ملجيئنا أن مواعيدنا سترتبط باحلرب:
ولدت بعد حرب .48

دخلت املدرسة يوم حرب السويس.

أنهيت الثانوية في حرب حزيران.
تزوجت في حرب أكتوبر .

ولد طفلي في حرب لبنان ومات أبي في حرب اخلليج.

حفيدتي سلمى ولدت في احلرب التي ما زالت مشتعلة
عبثية حسابات الوالدة والتاريخ!

عبثية إلى حدود اجلنون أو املوت.

لكي تكون مساملا وانسانيا ،ما عليك إ ّ
صارما بالتوقف عن
قرارا
ً
ال أن تتخذ ً

حتسبا لوقوع حرب جديدة مدمرة.
االجناب ً

كأن شهوتك وأطفالك هم جنراالت احلرب الذين يطلقون الطلقة األولى.

رهيبة هذه احلياة التي دفعنا اليها أهلنا ،فهل نصفح لهم على هذه اخلطيئة؟.
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قبل القراءة

 ميالد ،ما الذي يخطر في بالك عندما تسمع أو تقرأ هذه الكلمة؟ ما يوم ميالدك ،وكيف حتتفل به؟ -هل يرتبط ميالدك بحدث ما؟

 -هل تعرف أشخاصا ال يحتفلون بيوم /بعيد ميالده؟ ملاذا برأيك؟

القراءة

 -ما تاريخ ميالد الراوي ،وما الذي يقوله لك هذا التاريخ بالذات؟

 ارتبطت تواريخ ميالد الراوي احلياتية الشخصية واملتعلقة به ،باحلروب،أعد قائمة بهذه األيام وبتحديد تاريخ حدوثها؟
ّ -

 -ملاذا يقترح الراوي التوقف عن االجناب؟

 -مباذا يصف الكاتب «حسابات الوالدة والتاريخ» ،وملاذا؟

 -مباذا يشبه الراوي شهوته واالطفال،وما الذي يسببه ذلك؟

 -هل لك أن تخمن ملاذا اكتفى الراوي بذكر اسم حفيدته األنثى (سلمى)،ولم

يذكر اسم طفله (الذكر)؟

 -تساءل الكاتب في نهاية النص جتاه أهله( :فهل نصفح لهم على هذه

اخلطيئة؟) ،أنظر السطر األول في النص ،قبل أن تبدي رأيك وتعلله.

وضح إجابتك؟
 هل تعتقد أن مثل هذا الراوي يحتفل بأيام ميالدهّ ، -ما معنى االسم «سلمى» ؟

 -السخرية واملبالغة من ميزات هذا النص ،أشر إلى منوذج لكل منهما.
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بعد القراءة

وضح.
 -العيد ُس ّم َي كذلك تيمنا بعودتهّ ،

 توجد عدة أنواع من األعياد :الشخصية /الذاتية ،الدينية ،االنسانية،الوطنية .هات أمثلة لكل منها.

 -لكل يوم ميالد يوجد برج فلكي ،يقرأ فيها الشخص طالعه ومستقبله.

أ .هل تهتم بقراءة برجك ،وكيف تشعر عندما تقرأه( ،مالئم /غير
مالئم و.) ...

ب .هل تؤمن مبا يقوله برجك؟

ت .حاول أن تقرأ لصديقك غير برجه ،دون معرفته .حتدث عن
التجربة.

ث .جاء في القرآن الكرمي» { ...كذب املنجمون ولو صدقوا}.
اشرح.

 -اكتب فقرة عن شعورك وكيفية احتفالك في يوم ميالدك.

سلمان ناطور ،دالية الكرمل.

ولد الناشط الثقافي :القاص والروائي واملترجم واملوثق التسجيلي والكاتب الساخر
والصحافي :سلمان ناطور عام  1949في قرية دالية الكرمل املشرفة على مدينة حيفا .أنهى
دراسته االبتدائية والثانوية في مدينة حيفا ،وحصل على اللقب األول في الفلسفة العامة من

اجلامعة العبرية في القدس.

عمل في صحافة احلزب الشيوعي ،محررا أدبيا في صحيفة االحتاد ثم سكرتيرا في حترير

مجلة اجلديد(احملتجبة) ،وعمل محررا ملجلة «قضايا اسرائيلية» في مركز املدار ،ثم مدير
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مركز إميل توما للدراسات اإلسرائيلية والفلسطينية ،وهو عضو ناشط في العديد من
مديرا ملشروع احلقوق الثقافية وفضاءات  ،ضمن
مؤسساتنا الثقافية والوطنية ،ويعمل حالي ًا ً

مركز مساواة.

ترجمت بعض قصصه الى لغات أجنبية ،وقام بترجمة عدة كتب عن العبرية ،كان من رواد

التوثيق التسجيلي لتاريخنا الشفوي ،وكتب الدراسات اجلادة الى جانب املقالة الساخرة.

اصدر باكورة أعماله في الفلسفة عام  1971بعنوان «آراء ودراسات» ،ثم توالت إصداراته

في مختلف االجناس األدبية النثرية (أكثر من ثالثني مؤلفا أدبيا وفكريا ،ناهيك عن
الترجمة) ،فمن مجموعاته القصصية :ما وراء الكلمات ،1972 .الشجرة التي متتد

جذورها الى صدري ،1979 .خمارة البلد ،1987 .ومن مؤلفاته في التوثيق التسجيلي:
وما نسينا،1982 .فلسطيني على الطريق ،2000.وفي املسرح :املستنقع ،1982 .هبوط
اضطراري ،1999 .ولألطفال كتب :فقوسة ،دكدوك ،ومن كتبه الساخرة والهادفة:

ساعة واحدة وألف معسكر ،كاتب غضب ،حكاية لم تنته بعد .وفي عام  2011صدرت
روايته :هي أنا واآلخرون.
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موطني

للشاعر :إبراهيم طوقان (مدينة نابلس)

.1
.2
.3

ــوطــنــي َم ِ
َم ِ
ــوطــنِــي

اجلـاللُ واجلـمالُ
والب َه ُاء
والســ َن ُاء َ
َّ
فـــي ُر َبــاكْ فــي ُر َبـــاكْ

.4

ـاء
ـناء والرج ُ
واحلـيا ُة والنـجا ُة واله ُ
فــي هـــواكْ فــي هـــواكْ

.6

هـــــلْ أراكْ هـــــلْ أراكْ
سـالمِ ًا مُـ َن َّـعم ًا َو غانِ َـم ًا م َ
ُـك َّر َم ًا

.8
.10

هـــــلْ أراكْ فـي عُـــالكْ
الس َـمـاكْ تبـل ُـغ ِ
تبـل ُُـغ ِ
الس َـماك
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َمــوطــنــي َمــوطــنــي

.11

ــوطــنِــي َم ِ
َم ِ
ــوطــنِــي

.5

.7

.9
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.12

لن ِ
بيد
أن تس َت ِق َّـل أو َي ْ
يك َّل َه ُّم ُه ْ
ُ
الشباب ْ
ِ
نكون للع َــدى
ولن
َ
َنستقي َ
من ال َّـر َدى ْ
ـــــد
كالعـبـي ْ
كالعـبـي ْ
ـــــد َ
َ

.15

ــــــد
ــــــد ال ُنري ْ
ال ُنري ْ
يشـ َنا ا ُملنـَـكَّ ـدا
وع َ
ذُ لَّـ َنـا امل َُـؤ َّبدا َ

.13
.14

.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

ــــد
ــــــد بـلْ ُنعي ْ
ال ُنري ْ
َمـج َـدنا ال ّتـلي ْـد َمـج َـدنا ال ّتلي ْـد
ــوطــنــي َم ِ
َم ِ
ــوطــنِــي
ــوطــنِــي َم ِ
َم ِ
ــوطــنِــي

ا ُ
والنزاع
ـالم
ُ
الي َـر ُاع ال الك ُ
حل َس ُام و َ
ــــــزنا
ــــــزنا َر ْم ُ
َر ْم ُ
الوفا
ـجدنا وع ُ
َم ُ
ـب َ
ـهدنا وواج ٌ
من َ
ُــــــزنا
ُــــــزنا يه ُّ
يه ُّ

ـــــــزنا
ـــــــزنا ِع ُّ
ِع ُّ
غايةٌ ت َُـشــ ّ ِر ُف و رايـةٌ َترفـ ِر ُف
يا َهـــ َنــاكْ فـي عُـــالكْ
قاهر ًا ِعـــداكْ ِ
ِ
قاهـر ًا ِعــداكْ
ــوطــنِــي َم ِ
َم ِ
ــوطــنِــي
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*****

قبل القراءة

عائدا من سفر ما،صف شعورك وأنت تقترب من بلدك،
 عندما تكون ًوفيما بعد تدخل بيتك..

عائدا من سفر بعيد (خارج البالد)،صف شعورك وأنت تقترب من وطنك
 ًوتدخله..

 -ملاذا يحب اإلنسان وطنه؟

 -هل حتب أن تترك وطنك وتهاجر؟

 -ما الذي يجعل اإلنسان يترك وطنه ويهاجر،بحسب رأيك؟

القراءة

 ما املوجود في ربى الوطن وهواه ،بحسب رأي الشاعر؟ -ما الذي يريده الشاعر لوطنه؟

 -ما دور الشباب في خدمة الوطن؟

 -ما الذي يريده أو ال يريده الشاعر للوطن؟

 استخرج بعض مواطن اجلمال في القصيدة ،من سجع وتشبيه..... -استخرج بعض املترادفات من القصيدة.

 -ما الذي أفاده تكرار موسيقى بعض احلروف للقصيدة.
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 -استخرج الكلمات املتكررة في القصيدة ،ما هدف الشاعر من ذلك؟

حدد االقسام
 تنقسم القصيدة إلى ثالثة أقسام ،وكل قسم يتفرعّ .والفروع.

بعد القراءة
 -ما الذي حتبه في وطنك؟

 -ما الذي تتمناه لوطنك ..لبلدك..؟

 لإلنسان واجب كبير نحو وطنهِ ّ ...وضح وأعط أمثلة
 للوطن فضل كبير على أبنائه ِ ّ ....وضح وأعط أمثلة

«كل مكان يعيش فيه اإلنسان يعتبر وطنه» هل توافق هذا الرأي؟

 -اليوم أصبح العالم «قرية صغيرة» ما املقصود في هذا االصطالح .ما مكانة

الوطن فيه؟

 -أذكر أسماء شعراء عاشوا خارج وطنهم وكتبوا فيه شعراً؟

 عندماتكون بعيدا عن وطنك وتلتقي بشخص من وطنك أو من بلدك.مباذا تشعر؟ ومباذا ُتفكر؟
ماهو أول رد فعل لك؟

 كيف تستطيع أن تخدم وطنك،وأنت الصغير؟ -كيف تتصور أن تخدم وطنك في املستقبل؟

 -أعد مع زمالئك زاوية خاصة بالشاعر املرحوم :إبراهيم طوقان.
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وع َلم ونشيد وطني ...
 -لكل وطن يوجد اسم َ

أ .اكتب االسم وأرسم العلم وأعط كلمات النشيد..

ب .أعد قائمة تشتمل علىاسم الدولة ولغتها وعاصمتها ونشيدها
الوطني.

 نحن الفلسطينيني في البالد لنا أكثر من حلقة انتماء،ما هي وحاول انترتبها بحسب رأيك.

 لدولة إسرائيل يوجد نشيد وطني وعنوانه “األمل” ،أحضره واقرأهبتمعن ،ما تعليقك عليه؟

 -ماذا تعرف عن الشاعرة فدوى طوقان؟

إبراهيم طوقان  -نابلس.

ولد الشاعر إبراهيم عبد الفتاح طوقان في مدينة نابلس عام 1905وتوفي في املستشفى

الفرنسي في القدس عام  .1941انهى دراسته في اجلامعة االمريكية في بيروت ،عمل في
الصحافة في القاهرة لكن مرضه حال دون حتقيق طموحه ،فعاد بلده وعمل معلما  .كتب

الشعر التقليدي في بنائه بألفاظ سهلة ويعتبر من املجددين من شعراء فلسطني ..شقيقته هي
كثيرا .
الشاعرة فدوى طوقان وقد تأثرت به ً

126

تطبيقية بديلة
اللغة والهوية؛ قراءات نقدية ونصوص
ّ

سجل أنا عربي
بـطـاقـة هـويـة | ّ

للشاعر :محمود درويش (قرية البروة)
من ديوانه “أوراق الزيتون” 1964 -

.1

سجل

.3

ورقم بطاقتي خمسون ألف

.2
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أنا عربي

وأطفالي ثمانية

وتاسعهم سيأتي بعد صيف
فهل تغضب
سجل

أنا عربي

وأعمل مع رفاق الكدح في محجر

.10

وأطفالي ثمانية

.12

واألثواب و الدفتر

.11
.13
.14

أسل لهم رغيف اخلبز
من الصخر

وال أتوسل الصدقات من بابك
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.15

وال أصغر

.17

فهل تغضب

.16
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
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أمام بالط أعتابك
سجل

أنا عربي

أنا اسم بال لقب

صبور في بالد كل ما فيها
يعيش بفورة الغضب
جذوري

قبل ميالد الزمان رست
وقبل تفتح احلقب

وقبل السرو والزيتون
وقبل ترعرع العشب

أبي من أسرة احملراث
ال من سادة جنب

وجدي كان فالحا

بال حسب و ال نسب

يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب
وبيتي كوخ ناطور

من األعواد و القصب

فهل ترضيك منزلتي
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.36

أنا إسم بال لقب

.38

أنا عربي

.37
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56

سجل

ولون الشعر فحمي
ولون العني بني
وميزاتي

على رأسي عقال فوق كوفية
وكفى صلبة كالصخر

تخمش من يالمسها
وعنواني

منسية
أنا من قرية عزالء ّ
شوارعها بال أسماء

وكل رجالها في احلقل واحملجر
يحبون الشيوعية
فهل تغضب
سجل

أنا عربي

سلبت كروم أجدادي

وأرضا كنت أفلحها

أنا وجميع أوالدي

ولم تترك لنا ولكل أحفادي
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.57

سوى هذي الصخور

.59

حكومتكم كما قيال

.58
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67

فهل ستأخذها
إذن

سجل برأس الصفحة األولى
أنا ال أكره الناس

وال أسطو على أحد

ولكني إذا ما جعت
آكل حلم مغتصبي

حذار حذار من جوعي
ومن غضبي

قبل القراءة

عدة حلقات انتماء ،وغالبا ما تكون متتالية،
 ينتمي كل انسان الى ّوكل مجموعة حلقات تنمي الى مجال واحد (حقل داللي واحد):
كاجلغرافيا والقرابة والدين واالنسانية .أي حلقات أخرى تعرف؟

 أكمل ترتيب انتماءك اجلغرافي :البيت ،الشارع ،احلارة ،البلدة وهكذاحتى تصل الى الكون /العالم.

 أكمل ترتيب حلقات االنتماء من حيث القرابة البيولوجية :أنا نفسي،الوالدان ،العائلة الصغيرة ،احلمول\ القبيلة.... ،

 -ما القومية التي تنتمي إليها؟
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 -ما األمة التي تنتمي إليها؟

 -ما اجلنسية التي حتملها وتنتمي إليها؟

 -انظر هوية والدك ،واكتب معطياتها.

القراءة

 ما صفات القرية التي يسكنها الشاعر؟ -مباذا يعمل األب واجلد؟

 -من الذي سلب الفالح أرضه؟

 -أين يعمل سكان القرية؟

 اشرح دالالت ما يلي :كفي صلبة كالصخر ،آكل حلم مغتصبي ،جذوريقبل ميالد الزمان رست ،بال حسب وال نسب.

«سجل أنا عربي»؟
 ما الذي يفيده تكرارّ :الناس وال أسطو على ٍ
أحد ،قف على هذه الصفات االنسانية
أكره
 أنا ال َُ
التي يتميز بها العربي.

 (دور النشر في الدول العربية استبدلت كلمة «الشيوعية» الواردة فيالقصيدة بكلمات أخرى ،هل لك أن تخمن هذه الكلمات ،وحاول
أن تقف على األسباب.

 -إِمأل االستبيان /اإلستمارة التالية ،بحسب القصيدة:

اإلسم :العائلة :إسم القرية :إسم الشارع :العمل :ميزة اللّباس:

وضح من خالل القصيدة فقط.
 تتحدث القصيدة عن مصادرة األراضيّ ،معتمدا على مخزن الكلمات( .احلذاء ،القبعة ،الثوب ،احلزام).
 أكملً
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يلبس /يرتدي  .....يعتمر .....يحتذي /ينتعل .....

بعد القراءة

 قارن بني الفالحة اليوم وفي املاضي .ولنأخذ احلراثة أو احلصاد مثاال ً -ملاذا قلّ اعتماد السكان في حياتهم على الفالحة؟

وضحها ،وحتدث عن أسبابها،
 يعاني مجتمعنا العربي من الضائقة السكنيةّ ،واقترح حلوال لها.

عربيا.
 -عدد بعض ما يعانيه العربي في البالد ،ملجرد كونه ً

 كثيرة هي صفات العرب احلميدة ،أذكر بعضها ،وحاول أن تذكر قصصا لها. -ابحث عن معنى اسم بلدتك.

 إذا كانت شوارع بلدتك حتمل أسماء ،ما نوعها؟ ما أسباب التسمية؟ اشرحعن بعضها قليال.

 أمعن النظر في هوية والدك ،هل لك أن تضيف أو حتذف بعض املعطيات،وملاذا؟

 -بعد اإلضافة واحلذف ،صمم بطاقة هوية لك.

 -أحضر بعض املعلومات عن الشاعر محمود درويش.

 ميتاز الشاعر محمود درويش بجودة القائه الشعري ،استمع إليه ،واكتبانطباعا.
ً

 غنى املطرب امللتزم مارسيل خليفة العديد من أشعار درويش ،إبحث فيالشبكة العنكبوتية واستمع إلى بعضها ،وقارن بني االستماع ال ُـم َغ َّنى

واملقروء واملنشود بصوت الشاعر.
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محمود درويش  -البروة  /جديده املكر.

ولد الشاعر والكاتب والصحافي محمود سليم درويش عام في قرية «البروة» املهجرة وقد

أقيمت «أحيهود» على انقاضها في اجلليل السفلي .وتوفي عام  2008في املستشفى في

أمريكا إثر مرض عضال ،ودفن في مدينة رام الله ،وأقيم الى جانب ضريحه متحف
خاص به .استقرت عائلته في قرية دير األسد وفيها انهى املرحلة االبتدائية والثانوية في
قرية كفرياسيف .ثم استقرت العائلة في قرية جديدة في اجلليل األعلى.

بدأ يكتب الشعر من املرحلة االبتدائية ،عمل محررا في مجلة «اجلديد» صحافة احلزب

الشيوعي ،اعتقل وفرضت عليه اإلقامة اجلبرية كثيرا ،كما حدث مع زميله الشاعر سميح
القاسم .إلى أن غادر البالد عام  1970للدراسة في االحتاد السوفياتي ولم يعد ،ألنه سافر
الى مصر .وفيها عمل في صحيفة «األهرام» وبعد سنتني غادر القاهرة الى بيروت حتى عام

 1982فغادرها بسبب احلرب وتوجه الى باريس ومنها الى تونس (فهو عضو منظمة التحرير

الفلسطينية عن املستقلني وكان مقربا جدا من الرئيس ياسر عرفات) ومن تونس الى عمان
في االردن حيث استقر فيها وفي رام الله حتى انتقل الى رحمته تعالى .اتقن عدة لغات:
العربية والعبرية واالجنليزية والفرنسية .أصدر وترأس حترير مجلة «الكرمل» األدبية .نال

العديد من اجلوائز وصدرت عنه عشرات الدراسات األكادميية .حاز على عشرات اجلوائز
العربية والعاملية وأصدرت السلطة الفلسطينية طابع بريد يحمل صورته ،لقبه البعض مبتنبي
القرن العشرين ويعتبره اجلميع تقريبا من أبرز شعراء العرب والعالم.

أصدر حوالي  40كتابا من شعر ونثر ومقاالت ،وحمل ديوانه األول «عصافير بال أجنحة»

الصادر عام 1960وتوالت إبداعاته :اوراق الزيتون ،عاشق من فلسطني ،مطر ناعم في
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آخر الليل ،مديح الظل العالي ،ورد أقل ،أحد عشر كوكبا ،أثر الفراشة ،ذاكرة النسيان

(نثر) ال أريد لهذه القصيدة ان تنتهي (صدر بعد وفاته).
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ّ

األمثلة الشعبية

االمثال الشعبية هي نوع من أنواع التعبير الشفوي /القولي في تراثنا الشعبي،

وينتمي ملجال احلكمة.

 أذكر بعض أنواع التعبير الشفوي األخرى. هات مثاال لكل نوع .استعن بكبار السن ممن تعرفهم أو قم بزيارة بيتاملسن في بلدك.

 -املثل الشعبي.

أ .اختر مثال واشرح متى نستخدمه.

ب .استعن باآلخرين (أشخاص ومصادر) واسرد للصف قصته (القصة
التي كانت سببا في قوله).

ج  .استخرج بعض املواضيع التي يتناولها املثل الشعبي.
د .ما هي فوائد املثل الشعبي؟.
هـ .حاول أن تستخرج بعض مميزات صياغة املثل ( الطول ،انواع البالغة
فيه ،واملوسيقى) ،ما الذي تفيده هذه املميزات اللغوية؟.

ز .تتشابه املضامني وأحيانا املباني لألمثال الشعبية في العالم ،اعتمد
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املصادر وهات مثاال.
ح .باالستفادة مما سبق ،حاول أن تصوغ تعريفا ،ثم استعن باملصادر.
ط  .هل توافق على جميع مضامني األمثال الشعبي ،وملاذ؟.
ي .هات أمثلة ترفضها ،ولنضعها حتت عنوان « أمثلة تستحق احلرق».
جدا بشعبنا الفلسطيني؛
فيما يلي بعض االمثلة الشعبية (العامية) اخلاصة ً

ألنها تذكر أسماء أماكن عينية من بالدنا احلبيبة.
 يا خوف عكا من هدير البحر -برتقال يافا أحلى من الكنافة.

 -ضلت الرملة تشد ت التقت باللدِ /.شد ِشد وصلت الرملة اللد.

 أرض حرفيش لبيادر الرميش برتقال يافا ،موز أريحا ،عنب اخلليل ،زتون اجلليل. -اجمع وفرقتك أمثاال شعبية ،ووزعها في قوائم مواضيع ،مثال:

األماكن ،النبات ،الطير واحليوان ،اجليرة ،الصفات والسلوكيات،

البنت والولد .... .أشهر السنة ،مواسم الزراعة والطقس .و...

كل واحد يحكي علىقدر زيتوناته،إبحث عن قصة املثل( .له عالقة بالرامة).
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ُم � �ل � �ح� ��ق
أهداف التربية والتعليم لدى املجتمع العربي-الفلسطيني في إسرائيل

املجلس التربوي العربي وجلنة متابعة قضايا التعليم العربي
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أهداف التربية والتعليم لدى املجتمع العربي-الفلسطيني
في إسرائيل

مدخل
والفلسطينيات ،يدركون أ ّنهم يطلّون سويا على أك ّثر
الفلسطينيون
منذ بدأ
ّ
ّ
ٍ
بحرية وكرامة في وطن
أرض واحدة ،تطلّعوا إلى العيش
من بحر من
ّ
أسسوا ،شأنهم شأن سائر
واحد ،وضمن ُه ّ
قومية مشتركة وجامعة .وقد ّ
وية ّ
شعوب األرض ،عمرانهم في ريف فلسطني ومدنها ،وصنعوا تاريخهم من

الصواب واألخطاء ،واستعدوا لتوريث أبنائهم وبناتهم منجزهم احلضاري،
والفكرية والروحية.
العملية
العربية ،ومواردهم املادية وخبراتهم
ولغتهم
ّ
ّ
ّ

الفلسطيني
ثم كانت «النكبة» وما زالت ارتداداتها متواصلة .انتكب الشعب
ّ
الصهيونية ،الذي قضى بإقامة بيت قومي لليهود في
مبشروع احلركة
ّ
وعنصرية شملت الترويع والتهجير
فلسطني ،من خالل ممارسات عنيفة
ّ
العرقي في أكثر من مكان وأكثر من حالة .وهو
والتدمير والسلب والتطهير
ّ

ما أنتج جتارب وهويات جديدة ومتقاطعة في منافي هذا الشعب وشتاته ،بل
داخل وطنه أيضا.

والتاريخي ،أنتجت «النكبة» حالة جديدة للشعب
الطبيعي
حيزه
هنا ،في ّ
ّ
ّ

الفلسطيني الذي بقي في وطنه ضمن حدود منطقة عام  .1948وجد
ّ
ٍ
ً
تصر
ة
يهودي
أغلبية
ذات
دولة
في
ة
أقلي
أنفسهم
األصليون
البالد
أصحاب
ّ
ّ
ُّ
ٍ
كخليط من
األقلية ،بل والتعاطي معها
اجلمعي عن هذه
على نفي الطابع
ّ
ّ
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ِ
األفراد والعائالت والطوائف .حالة تو ّفرت لهم فيها حقوق جزئية مشروطة

والثقافية ضمن تراتبيات املجتمع في إسرائيل ،وقبول
القومية
بتبني دونيتهم
ّ
ّ
ظل هذه
هوية دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي حصرا وأيمٌ ا كان .في ّ
ّ

يهودية الدولة
املعادلة ُيطلب من الشعب الفلسطيني في إسرائيل قبول
ّ
نهائي لترتيب
وأخالقيا لنكبتهم ،وكإطا ٍر
وطبيعيا
تاريخيا
باعتبارها نتاجا
ّ
ّ
ّ
ّ

القوة بني الشعبني الفلسطيني واليهودي في الدولة.
عالقات ّ

الفلسطيني بذاته
لكن ،في الوقت نفسه الذي أخلت النكبة بعالقة الشعب
ّ
الطبيعي ،لم يكن هذا الشعب يوما ضحية تستكني إلى
وتطوره
ومكانه
ّ
ّ
سلبيتها وضحويتها ،بل العكس هو الصحيح ،ما يزال هذا الشعب يواجه
املستمرة ،متمسكا بوحدته وعودته،
في كل مواقع تواجده مفاعيل النكبة
ّ

وساعيا إلى استعادة حقوقه من خالل مشاريع سياسية متنوعة ،قد نختلف
ً

وقد نتفق بشأن منطلقاتها ووجهة قياداتها .هذا ،فيما يخوض املجتمع

ومتنوعة ،في سبيل حتصيل
الفلسطيني في إسرائيل نضاالت متواصلة
ّ
أصالنية (أو أصيلة) وكمواطنني متساوين.
كأقلية
حقوقه
ّ
ّ
من هنا ،وتأسيسا على ما تراكم من النضاالت السياسية ،التي ّأكدت على

واألمة
انتماء العرب الفلسطينني مواطني دولة إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني
ّ

العربية واحلضارة اإلسالمية والفضاء اإلنساني الرحب ،ارتأى املجلس
ّ
الفلسطيني في
العربي وضع أهداف للتربية والتعليم لدى املجتمع
التربوي
ّ
ّ
ّ
خصوصيته القومية – الثقافية -
عملية نحو حتقيق
إسرائيل ،وذلك كخطوة
ّ
ّ
اللغوية ضمن منظومة من احلقوق اجلماعية في إطار مواطنة تعددية ومتساوية
أن املجلس التربوي العربي هو مبادرة أهلية من
ومنصفة .وجدير بالذكر ّ
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الفلسطيني في
جتسد رغبة املجتمع
تأسيس جلنة متابعة قضايا التعليم العربي ّ
ّ
خاصة فيما يتعلق بجودته ومناليته
إسرائيل مبمارسة ح ّقه الكامل بالتعليم،
ّ
وتضمنه الرواية التاريخية – االجتماعية الفلسطينية.

األهداف
املنهجية
تنطلق أهداف التعليم والتربية للفلسطينني في إسرائيل ،ضمن األطر
ّ

اإلنسانية املشتركة وحقوق اإلنسان كما تنص عليها
املنهجية ،من القيم
وغير
ّ
ّ
اجتماعية
الدولية ،بوصفهم جماعة وأفرا ًدا منتمني إلى حلقات
املواثيق
ّ
ّ
واألمة
وثقافية على مستوى املجتمع والشعب والدولة
واقتصادية
وسياسية
ّ
ّ
ّ
ّ
واحلضارة والعالم أجمع .كما تستند هذه األهداف إلى دور املدرسة كرافعة

االقتصادية ،ضمن مشروع
اجلماهيرية واملبادرة
املجتمعية واملشاركة
للتنمية
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
كرمية
مجتمعية
الفلسطيني نحو حياة
تربوي متكامل ومستدام لتطور املجتمع
ّ
ّ
ٍ
ومطمئنة على أسس احلوار والندية والتعددية والعدل االجتماعي .مشروع
جور
يقوم على مناهضة ما هو نازل باملجتمع الفلسطيني في إسرائيل من ْ

سياسات الدولة وآثارها املعوقة ،وعلى مواجهة ما هو متداخل به من أنساق
مجتمعية عنيفة ،مثل التعصب ،واجلهوية،
سلوكية وآفات
فكرية وأمناط
ّ
ّ

واحلمائلية ،والطائفية ،وتغييب دور الفرد ،ودونية مكانة املرأة ،واإلساءة

للبيئة ،وضعف التعاضد ،وهيمنة ثقافة السوق ،ومنطقها على التعاطي
املجتمعي.

لتحقيق هذه األهداف ،ال بد من تطوير جهاز تربية وتعليم عربي ـ فلسطيني
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قومية تدعمه الدولة ،وتكفل له املوارد
خصوصية
مستقل ثقافيا ،وذي
ّ
ّ
التنظيمية .جهاز قادر على تمَ كني
واستقالليته
الالزمة لتحقيق فرادته اللغوية
ّ
ّ
الطلبة واملعلمني الفلسطينيني في هذه البالد على حد سواء ،من حيث إتاحته

وقيادي في
كمهني
ونوعية ،وتعزيزه لدور املعلّم
تعليمي ًة متكافئ ًة
فرص ًا
ّ
ّ
ّ
ّ
وفاعلية وجناعة .من أجل
وشفافية
بدميوقراطية
مدرسته ومجتمعه ،وذلك
ّ
ّ
ّ

كل هذا ،ال بد من التأكيد على أن العنصر األهم في عملية التغيير يكمن

العربية ،والتزام السلطات
التربوية
في دور األهل واملعلمني ،وأداء القيادة
ّ
ّ
املدني .وعليه ،فإن أهداف التربية
العربية ومؤسسات املجتمع
احمللية
ّ
ّ
ّ
والتعليم للفلسطينيني في إسرائيل تتكامل لتحقيق ما يلي:
معتزة مبنجزها
وطنية عربية  -فلسطينية،
وية
ّ
 .1تأصيل االنتماء ُله ّ
ّ
واإلسالمي واإلنساني.
العربي
بفاعلية مع عمقها
احلضاري ،ومتواصلة
ّ
ّ
ّ
ّ
الهوية على تعزيز اللّحمة بني أبناء الشعب الفلسطيني
تتأسس هذه
ّ
اجلمعية والرواية
الواحد على قاعدة التعددية والتنوع ،تعزيز الذاكرة
ّ

الفلسطينية ،التأكيد على احلقوق التاريخية والسياسية للشعب
التاريخية
ّ
ّ

الداخلية
واملجتمعية
والدينية
الثقافية
التعددية
الفلسطيني ،واحترام
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني.
للمجتمع
ّ

ٍ
وممتعة من شأنها مساعدة الفرد على
تربوية  -تعليمية آمنة
 .2توفير بيئة
ّ
تنمية واستكشاف قدراته واهتماماته وميوله ومهاراته ،وذلك بغية تهيئة

إنسان حر ومثقف ومبدع وناقد ومنتج ومتفاعل ،مع مجتمعه وبيئته
وواقعه.

واملدنية  -التقدمية ،وتنمية الوعي
اإلنسانية
األخالقية -
 .3تعزيز القيم
ّ
ّ
ّ
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واجلماعية ،نحو حياة مجتمعية تسودها
الفردية
واملسؤوليات
باحلقوق
ّ
ّ
ّ

احلرية والعدل والتعددية والعطاء واملبادرة واملساءلة.
مبادئ
ّ

وتقنياتها
املركبة
املعلوماتية
 .4تهيئة الفرد ملواكبة التطورات
واملعرفية و ُن ُظمها ّ
ّ
ّ
ّ
املتقدمة ،وللمنافسة على فرص التعلّم والعمل فى واقع معولم وفي
ّ

والتخصصات.
سياقات وأطر متعددة الثقافات
ّ

رقيهم
االجتماعي
 .5دفع احلراك
ّ
واالقتصادي للمتعلمني ،من أجل ّ
ّ
وحسن حالهم .يتضمن ذلك انخراطهم في مجتمعهم بشكل مؤثر
وخير ومثمر ،والتحاقهم بسوق العمل مبا يتالءم مع تطلعاتهم مبهنية
ّ

ومتيز واستقامة.

عملية االلتحاق مبؤسسات التعليم العالي على أنواعها والتهيئة
 .6تيسير
ّ
الدراسي ضمنها.
والتفوق
االجتماعي الناجح،
للتكيف
ّ
ّ
ّ
ّ

 .7تعزيزمكانة اللغة العربية قراءة وكتابة وحدي ًثا ،على مستوياتها املختلفة،
هوية وانتماء وتواصل ،وووسيلة
من أجل التعبير بها باعتبارها لغة ّ
لغوية
العلمي ،وذلك من خالل توفير بيئة
الثقافي والبحث
لإلبداع
ّ
ّ
ّ
غنية وداعمة.
ّ

احمللية ،من أجل تنمية مجتمع قادر على مواجهة
 .8تطوير املعرفة بالبيئة
ّ
االجتماعي .يتضمن ذلك تنمية التواصل مع الطبيعة
قضايا العدل
ّ
الرمزية من خالل تربية
املادية ودالالتهما
واألرض مبكوناتهما
ّ
ّ
لالستدامة حتفظ لألجيال احلالية والقادمة حقوقها في املوارد الطبيعية
واملجتمعية ،وفيما تراكم من خبرات ومعارف أصيلة.
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 .9تعزيز احلوار مع اآلخر اليهودي ـ اإلسرائيلي بحثا عن أفق للعيش املشترك
في وطن واحد دون هيمنة وسيطرة ألي جانب .والتربية للتطلع للحياة

بأمان وتعاون ومساواة ،وذلك من خالل السعي إلى بناء مجتمع

يعكس االحترام املتبادل بني الشعبني الفلسطيني واليهودي ،وصوال
ملواطنة كرمية جامعة ومتساوية.

التعرف على تاريخ وموروث وثقافات الشعوب األخرى والديانات
.10
ّ
املختلفة ،واالنكشاف على إسهاماتها وإجنازاتها العلمية والثقافية
والروحية والفنية اجلمالية ،والتأكيد على ضرورة استثمارها للمصالح

اإلنسانية العامة.
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