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  في بيروت بعنوان الجامعة األميركية في منتدى

  "اللغة العربية ومھارات التواصل في القرن الحادي والعشرين: رؤى ومقاربات"

 
، (AUB)  أقامت دائرة اللغة العربية ولغات الشرق األدنى ودائرة التربية في الجامعة األميركية في بيروت

ومؤسسة قطر، منتدى حواري بعنوان "اللغة العربية ومھارات التواصل  بالشراكة مع مؤسسة قطر الدولية
في القرن الحادي والعشرين: رؤى ومقاربات". شارك في ھذا الحدث عدد من األساتذة العاملين في ميدان 

االبتدائية والثانوية في عدد من تدريس اللغة العربية كلغة أولى ولغة ثانية في المراحل الجامعية والمدرسية 
 .البلدان العربية واألجنبية

  
استھل المنتدى بجلسة افتتاح شارك فيھا كل من األستاذ في الجامعة األميركية في بيروت الدكتور محمود 
البطل، ورئيس دائرة التربية في الجامعة األميركية في بيروت الدكتور أنيس الحروب، والمديرة التنفيذية 

  .ة قطر الدولية ماغي ميتشل سالملمؤسس
  

وھدف المنتدى إلى طرح ومناقشة عدد من القضايا النظرية والعملية المتصلة بتدريس مھارات التواصل في 
مناھج اللغة العربية كلغة أولى وثانية، وبكيفية تثبيت مھارات التواصل كأساس ترتكز إليه ھندسة المناھج. 

طوير ھذه المھارات بتنمية قدرات التفكير النقدي والتحليلي لدى المتعلمين وولى المنتدى عناية خاصة لربط ت
 .عبر الكتابة األكاديمية التي مثلت واحدة من دوائر االھتمام األساسية في المناقشات

  
قال الحروب، "تعاني اللغة العربية من اشكاليات نفسية تتلخص في النظرة الدونية لدارسيھا، واشكاالت 
اجتماعية يُقّسم فيھا الناطقون باللغات االجنبية والعربية إلى طبقات اجتماعية، واقتصادية مرتبطة بسوق 

أن تعليم اللغة العربية في بعض البلدان تدريسية. وإذا ركزنا على االشكالية األخيرة نجد -العمل، وبيداغوجية
والعربية ومنھا لبنان يقتصر على مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ، في حين نجد أن المواد العلمية 
تُدرس باللغات االجنبية. وعليه أصبح ھنالك تقسيم تمييزي بين اللغات األجنبية واللغة العربية. فاللغات 

جليزية والفرنسية تساعد الطالب على إكمال دارسته في العلوم والطب والھندسة وغيرھا وتأخذه االجنبية كاإلن



إلى أفاق إنسانية أوسع. في حين ظلت اللغة العربية مقصورة على نطاق الشعر والدراسات الدينية 
  ".واالساطير

  
اللغة العربية، وبالتعاون مع وأضاف، "تمثل ھذه المبادرة بداية عمل وثيق وھام ما بين دائرتي التربية و

مؤسسة قطر الدولية، وذلك من خالل دارسة ومعالجة التحديات واالشكاليات التي تواجه الطالب في تعلم 
اللغة العربية والتواصل بھا في مدارسنا في الوطن العربي ولبنان." ثم قال، "مشروعنا المستقبلي ھو العمل 

  ".العربية في المدارس العامة والخاصة في البلدان العربيةعلى تطوير طرائق وأساليب تعليم اللغة 
  

أما ميتشل سالم فقالت، ""ما كان له صدى حقيقي في المناقشة ھو التركيز على الغرض من اللغة: لماذا يتعلم 
الطالب تلك اللغة، وكيف سيستعملونھا؟ كان ذلك بمثابة بداية لحوار مستمر. ان الشراكة بين الجامعة 

ية في بيروت ومؤسسة قطر تكفل مشاركة معلمي اللغة العربية في منطقة الشرق األوسط وخارجھا. األميرك
نتقاسم االھتمام بالتقّدم في كيفية تعليمنا للغة العربية؛ وكيف نجمع ونشارك ھذه المعرفة؛ وكيف نوظّف ذلك 

 ".في تطوير مھارات اللغة العربية في المستقبل
  

الطالب عن اللغة العربية، وھناك شعور بالغربة يتزايد لديھم تجاه اللغة وعالقتھم ھناك ھوة تفصل الكثير من 
ً وثقافياً، إضافة إلى شعورھم بالنقص والقصور في مھاراتھم باللغة العربية. ھذا الواقع  المستقبلية بھا مھنيا

كاليات ال تكمن في اللغة يعكس إشكاليات ويطرح تحديات عديدة، إال أن المنتدى انطلق من إيمان بأن ھذه اإلش
نفسھا وفي صعوبتھا وال في قدرتھا على مواكبة العصر ولكن في مناھج التعليم ومقاربات التدريس المتَّبعة 
في كثير من المؤسسات التعليمية في العالم العربي. وانطلق المنتدى كذلك من فرضية أن الطريق لتغيير ھذا 

اربات التعليم وتطوير مواد جديدة للتدريس ضمن أطر التواصل الواقع يكون بإعادة ھندسة المناھج ومق
 .ومكوناته المطبّقة في عديد من المناھج الحديثة لتعليم اللغات

  
تابع المؤتمر أعماله لمدة يومين دارت خاللھما مناقشات حول عدد من األسئلة المحورية من بينھا: ما 

ناته وأشكاله؟ ما عالقة التواصل باحتياجات المتعلمين؟ المقصود بالتواصل في سياق تدريس العربية وما مكوّ 
وما مكانته ضمن تصورات المعلمين وواضعي المناھج واألھل؟ كيف نقارب مفھوم التواصل ضمن منظومة 
"العربية الواحدة" التي تشمل فصحى التراث والفصحى المعاصرة واللھجات؟ كيف يمكن جعل التواصل 

ً في عملية صيا غة مخرجات التعلم لمساقات العربية في كافة مراحل التدريس؟ كيف نوفق بين جزءاً أساسيا
ھذه المقاربات "التواصلية" لمناھج العربية والمقاربات السائدة التي تركز على القواعد والنحو؟ كيف يمكن 

ألبحاث توظيف الكتابة األكاديمية كأداة لتطوير قدرات المتعلمين على التفكير التحليلي والنقدي؟ ما ا
 والدراسات التي نحتاج للقيام بھا لتكون نقاط ارتكاز لنا في عملية تطوير مناھج تواصلية؟

  
ومن النتائج التي سعى أن يحققھا المنظمون من خالل ھذا المنتدى، خلق نواة لشبكة واسعة من المعنيين 

لتركيز على مھارات التواصل بتطوير مھارات التواصل في البلدان العربية واألجنبية؛ وتطوير الوعي بأن ا
يمكن أن يسھم في تغيير واقع المناھج العربية الحالية؛ وتحديد خارطة طريق لما يجب القيام به من خطوات 
عملية في السنوات القادمة بھدف تعزيز التواصل بين األساتذة وتبادل الخبرات بينھم؛ ونشر دراسة حول ما 



الذين لم يشاركوا فيه بالقضايا التي تمت مناقشتھا وتكون أساساً خلص إليه المنتدى تسمح بربط األساتذة 
لدراسات مستقبلية. كما وعبر المنظمون عن أملھم يمثل ھذا المنتدى حلقة أولى في سلسلة من المنتديات 

  .المستقبلية التي ستؤسس لرؤى ومقاربات منھجية جديدة في تعليم العربية وتعلمھا
  

النتائج التي حققھا، قال الدكتور محمود البطل، "رّكز المنتدى على سبل تطوير وفي تعليق له عن المنتدى و
مھارات التواصل في مناھج اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين وأتاح الفرصة للقاء أكاديمي جمع 

الجامعي ستين أستاذاً وأستاذة من تسعة بلدان مختلفة يعملون في تعليم العربية في المستويات المختلفة: 
والثانوي واإلعدادي وفي تدريس العربية كلغة أولى ولغة ثانية/أجنبية. وتناول المنتدى في جلسات العرض 
والمناقشة التي تخللته قضايا عدة تتصل بالتواصل وعالقته باحتياجات المتعلمين، وسبل جعل التواصل جزءاً 

ً في عملية صياغة مخرجات التعلم لمساقات العربية ف ً كيفية أساسيا ي كافة مراحل التدريس، كما تناول أيضا
التوفيق بين المقاربات "التواصلية" لمناھج العربية والمقاربات السائدة التي تركز على القواعد والنحو، 
ً للكتابة األكاديمية وطرق توظيفھا كأداة لتطوير قدرات المتعلمين على التفكير التحليلي  وتعرَّض أيضا

 ".والنقدي
  

ي تقديرنا، فإن ھذا المنتدى قد أسھم في تطوير الوعي لدى المشاركين بأن التركيز على مھارات ختم، "ف
التواصل يمكن أن يسھم في تغيير واقع المناھج العربية الحالية وأسس كذلك لتكوين شبكة من المعنيين 

ون ھذا المنتدى قد شّكل حلقة بتطوير مھارات التواصل بالعربية في البلدان العربية واألجنبية. وأملنا ھو أن يك
أولى في سلسلة من المنتديات المستقبلية التي ستؤسس لرؤى ومقاربات منھجية جديدة في تعليم العربية 

 وتعلمھا تنطلق من احتياجات المتعلمين في القرن الحادي والعشرين."
 

***  
 
 

  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو 900 من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا  120 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا
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