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Abstract: Sri Lanka is a non-Arab country which gives utmost priority for
teaching Sinhalese, Tamil and English languages, a question arises on how the
teaching activities can be performed according to the academic curricula and
regulations, how Arabic language teaching books are composed, and how the
religious schools can be supervised by non-governmental social entities,
abiding by the principles of teaching while facing several challenges. This
study strives to find the solutions for such issues. To conduct this research, the
researcher has followed the descriptive and analytical approach, for which he
has taken three long-standing religious colleges namely (Al-Bari Arabic
College, Al-Ghafooriya Arabic College and Jamiathul Falah Arabic College)
that have contributed to boom up the Arabic language in Sri Lanka and have
been rendering this service for more than seventy five years. Also the researcher
found that teaching methodologies of Arabic language have not been developed
enough in Sri Lanka according to the modern era, although it is being taught
in various fields and level at national universities, government and religious
schools. These institutions follow the traditional curricula in teaching Arabic
language. The process of teaching Arabic in Sri Lanka needs to unify the
textbooks into a general academic curriculum, which will be suitable for the
contemporary world inclusive of all fields of study that are implemented in the
religious schools, in addition to appointing Arabic language teachers from
Arab countries, planning and implementing projects in order to face the
challenges that the Arabic language is going through in Sri Lanka, while
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encouraging them to teach the functional Arabic language rather than
applying traditional memorizing teaching Methods and organizing teacher
training.
Keywords: Teaching Arabic Language, Religious Schools, Tamil Language
and Curriculum of Arabic Colleges.

امللخص:سريالنكا دولة غري عربية حيث إهنا هتتم اهتماماً كبرياً بتدريس اللغات السنغالية

والتاميلية واإلجنليزية فيبدو سؤال كيف ميكن القيام ابألعمال التدريسية وفق املناهج والقواعد
التعليمية وأتليف الكتب العربية يف التدريس؟ وكيف يتمكن للمدارس الدينية اليت تشرف عليها
األوساط االجتماعية غري احلكومية ،أن تراعي أصول التدريس وهي تواجه عدة من التحدايت؟
فهذه الدراسة تبحث عن األجوبة ملثل هذه األسئلة .لقيام هذا البحث ،قد اتبع الباحث املنهج
الوصفي التحليلي ،كما أخذ املدارس الثالث القدمية (مدرسة الباري ومدرسة الغفورية ومدرسة
ومرت يف هذه اخلدمة أبكثر من مخسة
الفالح) اليت سامهت الزدهار اللغة العربية يف سريالنكا ّ

وسبعني سنة عينة الدراسة.وقد استنتج الباحث إىل أن تدريس اللغة العربية يف سريالنكا مل يتطور
وفق العامل احلديث على الرغم من أهنا تدرس يف شىت اجملاالت من اجلامعات الوطنية واملدارس
احلكومية والدينية .هذه اجلهات تتبع املناهج التقليدية يف تدريسها .وحتتاج عملية التدريس يف
عام يناسب العامل احلاضر حيث
سريالنكا إىل توحيد املقررات الدراسية على مقرر دراسي ّ

أهم اجلهات فيه وتعيني املدرسني من الدول
يستغرق مجيع اجملاالت يف املدارس الدينية كأهنا ّ
العربية لتدريسها وختطيط املشروعات وتنفيذها ملواجهة التحدايت اليت تعانيها اللغة العربية يف
سريالنكا واحلث على اللغة الوظائفية خبالف تدريسها بطريقة التحفيظ وتدريب املدرسني يف

جمال التعليم وتدريسها.
كلمات داللية :تدريس اللغة العربية ،املدارس الدينية ،اللغة التاملية ،مقرر املدارس العربية.

املقدمة
اللغة هي ما خيرجه الفم من األصوات املتتابعة اليت تنشأ صورة معينة فتصدر عنها عالمة
املعىن املعينة  .واللغة العربية من أهم الوسائل االتصالية اليت تستعملها البشرية .ونعين بوسائل
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االتصال وإعالم غريان أو إشعارهم آبرائنا وشعوران وأخباران أبسلوب سهل كما يعرف يف القواميس
ويستخدم لوسائل االتصال أيضا اإلشارات العالمات واأللوان والكالم والكتابة وأمثاهلا من
الوسائل وميكننا القول إن هذه املعاين كلها تعد لغة ولكنها ال تعين إال استعمال الكتابة والكالم.
إن اللغة تشعر املعىن ،واملعىن يساعد للحياة اجلماعية حيث يعرف بعضهم البعض وتعترب
اللغة أساسا حلضارات الناس وحياهتم وتقاليدهم وفنوهنم .ومن مث تُقارن حياة الفرد حبياة اجملتمع.
ومن خالل اللغة ميكننا أن نشغل اآلخرين ابألوامر وكذل نستفيد اها لنقل املعلومات واآلرا
من مكان إىل مكان ومن زمان إىل آخر خالل فرته وجيزة.
هناك اختالفات يف اللغات بعضها حيتفظ ابلصفات واملميزات األصلية عرب القرون يعين
هناك لغات ضعيفة ولغات قوية .مثال اللغة العربية من اللغات القومية .وكذل هناك لغات
حية ولغات ميتة .ويف اللغة نرى التوقيفيات .من بني هذه اللغات ،أما اللغة العربية فهي إحدى
اللغات السامية .انشعبت هي وهن من أرومة واحدة نبتت يف أرض واحدة .فلما خرج الساميون
من مهدهم لتكاثر عددهم ،اختلف لغتهم األوىل ابالشتقاق واالختالط .وزاد هذا االختالف
انقطاع الصلة وأتثري البيئة وتراخي الزمن حىت أصبحت كل هلجة منها لغة مستقلة.
اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي نزل اها دستور اإلسالم وكتاب هللا العزيز ،قال تعاىل
"اان جعلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون" (سورة الزخرف :اآلية .)3 :وملا كانت اللغه العربية لغة
القرآن وسنة الرسول عليه الصالة السالم ،وقد ارتبطت ابإلسالم واملسلمني .اهذا الوصف ان
اللغة العربية هي لغة الدينية للمسلمني يف مجيع احنا األرض سوا كانوا يتكلمون أم ال .فالعربية
اذن اداة احلضارة والثقافة اإلسالمية العربية العريقة .
إن اللغة العربية برتاثها االديب الضخم تعترب احدى اللغات العظيمة يف العامل .فمنذ بزوغ
فجر اإلسالم يف لغة اإلسالم واملسلمني .فبها نزل القرآن الكرمي دستور املسلمني .واها حتدث
خامت النبيني واملرسلني .مث اهنا من أقدم اللغات احلية يف العامل .مل يعرتها كثري من التغيري والتبديل.
ويتحدثها أكثر من  467مليون نسمة .
وليس هناك أدىن ش يف أن حياة اللغة العربية عرب العصور تعود أساسا إىل اإلسالم
حيويته .وألن اللغة العربية لغة القرآن الكرمي فإهنا ارتبطت ابإلسالم ارتباطا وثيقا .فهي اللغة
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الدينية للمسلمني يف مجيع أحنا العامل سوا أكانوا من العرب أم العجم .فاللغة العربية لغة العبادة
لكل املسلمني .هي انتشرت وحدها بقوهتا اخلاصة بقوة اإلسالم وقوة القرآن .واهذا استطاعت
أن تكون لغة عاملية .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "خريكم من تعلم القرآن وعلمه"(Al-
) Bukhārī, 1987 No.4739عمال اهذا احلديث يتعلم املسلمون لغة القرآن الكرمي .فلذا جيب
على كل مسلم أن يتعلمها إىل درجة أدا العبادات والشعائر الدينية اها .واملسلمون يتلون القرآن
الكرمي ابللغة العربية .فال جيوز استخدام ٍ
ترمجة بلغة أخرى بدال عن األصل العريب .
ومما ال ش فيه إن اإلسالم دين حضارة حية ثقافية واقعية وتعتمد حضارته على القرآن
الكرمي واحلديث الشريف وعمل أصحاب الرسول صلوات هللا وسالمه عليهم واتريخ اعالم
اإلسالم .امنا هي منابع رشد جلميع املسلمني .فمن يريد أن يطلع على مبادئ اإلسالم وحضارته
مسائل الثقافة فالبد أن تكون لديه معرفة ابللغة العربية .ألن مصادر الشريعة اإلسالمية ومسائلها
املختلفة معظمها مكتوبة مشروحة ابللغة العربية .فمن هذه الناحية فان املسلمني منهم من
يرغبون ىف أن يطلعوا على مبادئ الدين ويطبقوهنا يف حياهتم اليومية ويرشدوا املسلمني إىل صراط
هللا املستقيم .ولذل يقول عمر رضي هللا عنه" ،تعلموا العربية فإهنا من دينكم" .(Al-Batili,
)2006

اللغة العربية ذات طابع ديين وصبغته صبغة رابنية" ،صبغة هللا ومن أحسن من هللا صبغة"
(سورة البقرة :اآلية )138 :واحلق أن هذه الصفة تكاد تنفرد اها العربية اليت أصبحت اهذه املثابة
لغة مقدسة ذات قيمة عالية يف امليزان اإلسالمي عند املسلمني .و ال عجب وال دهشة حني
ندرك أن كثريا من األمم اإلسالمية غري العربية تعترب ابحلروف العربية ليس تعصبا للعربية بل
عقيدة ودينا.
وعلى هذا الضو ميكن أن نقول إنه منذ القرن السابع امليالدي ظهرت العناية يف تعلم
العربية لدى املسلمني .ليس فقط من جانب العرب بل أيضاً من غري العرب وعلى هذا كان
الدين االسالمي هو العامل الرئيسي والدافع لكثري من الناس اىل تعلم العربية وذل لينهجوا هنج
من سبقهم.
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التدريس فن من فنون التواصل والتطوير ومهنة مهمة يلزم فاعلها ابلتحلي بواجباهتا مع
أنه من املستحيل أن البيئة غري العربية ال يسع فيها قيام عملية التدريس للغة العربية على وجه
أحسن وأفضل .إن سريالنكا دولة غري عربية حيث إهنا هتتم اهتماماً كبرياً بتدريس اللغات

السنغالية والتاميلية واإلجنليزية فيبدو سؤال كيف ميكن القيام ابألعمال التدريسية وفق املناهج
والقواعد التعليمية وأتليف الكتب العربية يف التدريس؟ وكيف يتمكن للمدارس الدينية اليت
تشرف عليها األوساط االجتماعية غري احلكومية ،أن تراعي أصول التدريس وهي تواجه عدة
من التحدايت؟ فهذه الدراسة تبحث عن األجوبة ملثل هذه األسئلة فعلى هذا يتبني أن تدريس
اللغة العربية يف سريالنكا ،كان عمال ضعيفا ،ينبغي االهتمام على املدارس بتعليمها تعليما
صحيحا .
فتسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
.1
.2
.3

إبراز أمهية اللغة العربية واتريخ انتشارها يف سريالنكا.
التعرف على املدارس الدينية يف سريالنكا
إظهار املشكالت اليت غالباً ما تواجه املدارس الدينية عند القيام ابألنشطة التدريسية
للناطقني بغري العربية.

منهجية البحث
حتقيقاً هلذه األهداف ،قد اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،كما أخذ املدارس ثالث
مدارس قدمية كعينة حبث وهي مدرسة الباري  ،ومدرسة الغفورية  ،ومدرسة الفالح .سامهت
املدارس الثالث ولعبت دورا كبريا يف تطوير اللغة العربية يف سريالنكا وهي مدارس دينية تُ ِّّ
درس
ً ً
مرت يف هذه اخلدمة أبكثر من مخسة وسبعني سنة عينة الدراسة.
اللغة العربية للناطقني بغريها و ّ
وقد أع ّد الباحث أسئلة استطالعية على بعض مدرسي اللغة العربية املرشحني من املدارس املختارة
عن طريق املقابلة الكتشاف املشكالت يف تدريس اللغة العربية وأساليبها مث قام بتحليلها حتليال
وصفيا حيث االستقرا العلمي والطريقة املكتبية جلمع املعلومات األكادميية والثقافية اإلضافية.
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نتائج الدراسة وحتليلها
.1

نبذة عن سريالنكا

"عرفت جزيرة سريالنكا قدمياً ابسم ِّ
"سيالن" عند اإلجنليز .وأما العرب فعرفت عندهم
و"سَرنْ ِّديْب" .وأما اآلن فتعرف ابسم "مجهورية سريالنكا الدميقراطية
ابمسني "جزيرة الياقوت" َ

االشرتاكية" .وهي جزيرة تقع يف مشال احمليط اهلندي  ،جنوب شبه القارة اهلندية يف جنوب آسيا
 ،وهلا حدود حبرية مشاالً تربطها مع اهلند  ،وجنواها الشرقي مع جزر مالديف  ،وهي دولة ذات
إرث حضاري عريق ميتد عرب ثالثة آالف سنة ،وموقعها االسرتاتيجي يف متلقى الطرق البحرية
آسيا"(Ḥosein, 2007).

الرئيسية الرابطة بني غرب آسيا وجنوب شرق
"تشمل جغرافية سريالنكا السهول الساحلية يف الشمال والتالل واجلبال يف املناطق
الداخلية .نظام احلكومة مجهورية ؛ والرئيس يرتأس الدولة ابلتنسيق مع جملس الوزرا والربملان.
حتولت سريالنكا إىل اقتصاد موجه حنو السوق  ،لكن احلكومة املركزية ال تزال تشارك يف التخطيط
االقتصادي .سري النكا هي عضو يف اتفاقية التجارة بني آسيا واحمليط اهلادئ ( )APTAورابطة
جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ((Maḥyuddīn, 2019).)SAARC
.2

انتشار اللغة العربية يف سريالنكا

حتكم على نشر اللغات يف العامل ظروف خمتلفة منها ما هو روحي أو سياسي أو
اقتصادي.أما اللغة العربية فهي لغة عقيدة ولغة احلضارة اإلسالمية .ولغة رسالة اإلسالم حية
خالدة يف القرآن الكرمي املتعبد بكلمات وهي ودعا العقيدة اإلسالمية مدى الدهر مث هو أداة
الفكر العلمي يف أزهى عصور النهضة البشرية .اللغة العربية ليست لغة أمة معينة ولكنها لغة
العامل االسالمي كله .فهي لغة العبادة الدينية للمسلمني يؤدون اها شعائرهم الدينية حيث كانوا.
ولذل يقول االستاذ الصاحل مس " انتشرت اللغة العربية وحدها بقوة اإلسالم وقوة القرآن
واهذه كله استطاعت أن تكون لغة عاملية)".(Samak, 1979
وقد علمنا مبا سبق ذكره أن النتشار اللغة العربية عالقة اثبتة ابلثقافة اإلسالمية وحضارهتا
على هذا األساس .انتشرت اللغة العربية يف سريالنكا مع دخول اإلسالم فيها .ألن من أراد أن
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يفهم االسالم ويدرك حقيقته البد من أن يفهم القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة .فالبد من
معرفة احلروف العربية لكي يتحقق هذا اهلدف اإلسالمي.
فقد بدأت اللغة العربية يضيئ نورها من املساجد حيث إهنا هي املركز األول لتعليم اللغة
العربية والثقافة اإلسالمية .وأسس املسلمون مدارس قرآنية كالكتاتيب إىل جانب املساجد
لتدريس قرا ة القرآن وتربية أبنا املسلمني لآلداب اإلسالمية .مث أسس بعض املدارس الدينية يف
قرى املسلمني يف القرن التاسع عشر امليالدي هتدف إىل تزويد املسلمني ابلعلوم الدينيةعن طريق
تعلم اللغة العربية وكذل كانت ملسامهات مسلمي جنوب اهلند ذات أمهيةكبرية يف نشر اللغة
العربية يف سريالنكا.
وقد بدأت مرحلة جديدة يف هنضة اللغة وتطورها يف سريالنكا بعد وصول عرايب ابشا
الذي نفاه الربيطانون من مصر يف عام ١٨٩٦م أسس أمحد عرايب ابشا أول مدرسة إسالمية
يف كولومبو العاصمة وهي مدرسة "الزاهرة"وما زالت هذه املدرسة حىت اآلن تواصل تعليم أبنا
املسلمني التعليم العايل .وهلا دور فعال وإجنازات عظيمة يف نشر اللغة العربية والثقافة اإلسالمية
يف سريالنكا كما اهنا تعترب رمزا إسالميا يف العاصمة (Zawāhir, 1996).
هذا وبعث املسلمون أبنا هم إىل اهلند اليت تتمتع مبدارسها العربية اإلسالمية املتقدمة
فواصل هؤال الطالب التعليم العريب اإلسالمي ورجعوا اىل سرنديب حاملني الرسالة اإلسالمية
مث أنشأوا مدارس أخرى اسالمية يف سريالنكا .وهكذا يبدأ اتريخ املدارس العربية يف سريالنكا
لتكوين اجيال متعلمة حفاظا على دين اإلسالم ورغبة يف نشره داخل اجلزيرة كلها.وجدير
ابلذكر أن العامل الكبري "سدى ليب" أيضا كان سببا يف إنشا مدرسة "الزاهرة" وتطورها جمال
التعليم يف حياة املسلمني وله مسامهات كبرية يف هنضة اللغة العربية والثقافة اإلسالمية والف
كتااب يتعلق بتعليم اللغة العربية ومن الكتب اليت الفها العالمة "سدى ليب" خاصة لتعليم اللغة
العربية.
( )٣أصول القرا ة العربية.
( )١حتفة النحو ( )٢اهلداية القامسية
وعلى مرور الزمان دخلت اللغة العربية يف املدارس احلكومية اخلاصة للمسلمني وتدرجت
يف النمو والتقدمي ،وأخذ من خترج من املدارس يف احلكومية اإلسالمية من املولوين يعلم اللغة
43

Indonesian Journal of Arabic Studies, Volume (3), Issue (1), May 2021

M.Z.M Nafeel

العربية كمادة يف املدارس احلكومية ،مث ترقت اللغة العربية حىت انشئ هلا قسم مستقل يف بعض
جامعات سريالنكا ،ونالحظ يف سريالنكا مدارس عربية عديدة ال تزال تقوم خبدمة واسعة يف
نشر اللغة العربية والثقافة اإلسالمية(Zawāhir, 1996) .
.3

دور املدارس الدينية حنو اللغة العربية

تلبيةً الحتياجات اجملتمع اإلسالمي الدينية يف هذه الدولة ،سافر كثري من الشباب
املسلمني إىل الدول اخلارجية من اهلند وابكستان ومصر وسائر الدول العربية واإلسالمية يف
طلب العلم الشرعي وتعلم اللغة العربية" .مل تبدأ املدارس العربية يف سريالنكا قبل  150سنة.
وكانت األوضاع يف تعلم العلم الشرعي تعتمد على قصد اهلند وابكستان والدول العربية .وكانت
هناك الضغوط االقتصادية والشدائد السفرية وإمكانيات اإلقامة واملشكالت يف تلقي التأشرية
ُمعاانةً" ) (Al-Dnī, 2016ففي هذه األحوال الضيقة ،تنبه اجملتمع اإلسالمي يف إنشا املدارس
العربية" .كانت نشأة املدارس العربية اإلسالمية يف سريالنكا تتماشى مع طبيعة ظهور املدارس
العربية اإلسالمية يف العاملني العريب واإلسالمي منذ العصر النبوي ،واحلقيقة أن نواة املدارس
العربية اإلسالمية بدأت ابحللقات اليت عقدت يف املساجد لغرض تعليم كتاب هللا الكرمي ،فالعلوم

اليت تدرس ابملدارس العربية امتداد لتل اخلدمة اليت تتصل مع العناية بكتاب هللا

الكرمي" (Abd

)Al-Sattār, 2015

قد لعبت هذه املدارس العربية دوراً مهما يف نشر اللغة العربية وفنوهنا وآدااها يف أرجا
مجيع اإلجنازات اليت أجنزهتا املدارس العربية اليت يف هذه الدولة من
سريالنكا" .ال يسع أن خيرب ُ
الفعالة يف أرض سريالنكا"
بداية نشأهتا إىل اليوم ألهنا أجنزت عدة من اإلجنازات احملمودة و ّ
أقل من ألف سنة ّأدت املسلمني
) (Abd Al-Sattār, 2015حيث قامت بصحوة إسالمية يف فرتة ّ
من احلياة املادية إىل املعنوية وولّدت جيالً كبرياً من العلما والدعاة" .أن هذه املدارس  -مبا
هيئ هلا من أسباب  -أصبحت شجرة طيبة أصلها اثبت وفرعها يف السما تؤتى أكلها كل
حني إبذن راها .وهذا األكل هو ما خترجها تل املدارس كل عام من علما حمقوا بنور علمهم
ظلمات اجلهل يف جماالت شىت :فهم املدرسون يف املدارس ،واخلطبا ابملساجد ،وائمة الناس يف
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الصالة ،ومديرو املدارس ،ومدرسو املدارس احلكومية .وهكذا كلما ميمت وجه وجدت هؤال
العلما  ...أمام يعملون بكل جد ودأب(Rīḍā, 2016).
ومن أمهها ،املدارس الثالث اليت متّ أخذها عينة الدراسة وهي؛
.1

مدرسة الباري العربية :ابتدأت هذه املدرسة ابلعالمة ابلعامل العروس يف مسجد البخاري
بكالبوكاي عام 1884م وكان مديرها األول العامل حممد إبراهيم .وهذه الكيلة حتتوي على
قسم الشريعة وحتفيظ القرآن الكرمي مع قسمي احلديث العايل والفقه العايل وكذا يُعد
الطالب لالمتحانني احلكومني العامل واألحدية )(Maḥyuddīn, 2019

.2

الكلية الغفورية العربية للدراسات اإلسالمية :بدأها احلاج عبد الغفور يف مقره الذي وقفه
هلل تعاىل عام 1350هـ ـ املوافق لعام 1931م .وكان مديرها األول العامل العالمة عليار مركار
مع ثالثة من املدرسني .وهذه الكيلة حتتوي على قسم الشريعة وحتفيظ القرآن الكرمي مع
إعداد الطالب لالمتحانني احلكومني املتوسط والثانوي مع االختبارين العامل واألحدية
)(Maḥyuddīn, 2019

.3

جامعة الفالح العربية اليت تقع يف مدينة كااتنكودي بشرق سريالنكا .وهي اليت"بدأها

الشيخ العال مة عبد هللا من غايل ،أبو عبد الرمحن البهجي وحممد البهجي وأمحد البهجي
وعني ابنه أستاذاً فيها بعد ما بدأ الكلية الشرقية
عام 1955م يف مسجد حمي الدين تيكة ّ
عام  1954م يف أداالشيناي حينما هاجر إليها يف آخر حياته .وبدأ حبلقة القرآن الكرمي
كونت حىت اآلن  404مولوي فالحي و 421حافظ
حيث تتواصل حىت اآلن".هذه اجلامعة ّ
عمت اجملتمع
القرآن الكرمي .وهلم دور ّ
هام يف محاية اإلسالم عن اجلاهلية احلديثة اليت ّ
اإلسالمي يف هذه الدولة(Maḥyuddīn, 2019) .

 .4املشكالت اليت تواجهها اللغة العربية يف سريالنكا
خالل البحث يف هذه املدارس ،قد توصل الباحث إىل أن اللغة العربية يف سريالنكا تواجه
املشكالت والصعوابت يف تعلمها وتعليمها .ميكن تلخيصها كما أييت:
 )1تفشي اخلوف من تعلم اللغة العربية وتعليمها.
)2
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)3

مشكالت الكتب املدرسية.
مشكالت عدم توفري األدوات التعليمية املساعدة.
مشكالت املعلم.

)6

مشكالت التلميذ.

)4
)5

 1 .4تفشي اخلوف على تعلم اللغة العربية وتعليمها
إن اللغة العربية قد القت حتدايت شىت يف اترخيها من األايم القدمية إىل العصر احلديث.
لذم اللغة العربية
فأعداؤها ظهروا عليها افرتا ات ابطلة فمثال ما وضع الفرس أحاديث من عندهم ّ
حيث جا "إن هللا إذا غضب أنزل الوحي ابلعربية  ،وإذا رضي أنزل الوحي ابلفارسية" (Ali,
) Al-Quwaisy, & Murad, 1999ويف هذه األايم الراهنة ،تواجه حتدايت شديدة .فيمكن
تقسيمها إىل القسمني؛ األول التحدايت الداخلية مثل هجر هذه اللغة الفصحى واستبدال
العاميات احملكية اها أو مزجها ابلعاميات بدعوى التسهيل والتيسري ،أو االعتماد على اللغات
األجنبية بديالً عنها وغريها" .إن الناظر يف حال اللغة العربية اليوم يف اجملتمعات والبالد العربية
واإلسالمية يشعر أبمل عميق ،وحسرة شديدة؛ لكوهنا ال حتظى مبا تستحقه من احرتام ،وليست
عندهم يف املكان الالئق واملوضع املناسب ،ومؤمل جداً أن تكون هذه النظرة وذل املوقف من
أحبا ها ال من أعدائها ،إن أخطر ما يوجهه أبنا العربية ذل العقوق والتنكر أو التجاهل وعدم
املباالة" ).(Ibrāhīm, 2017
وأما الثاين فالتحدايت اخلارجية مثل مزامحة اللغات األخرى هلا والغزو الفكري الوافد من
األمم األخرى والعوملة اليت تريد ابتالع ثقافات األمم والشعوب ،والقضا على هذا التنوع اللساين
يف العامل .وأعدا ها يسعون لتحقيق آماهلم ضد هذه اللغة وحضارهتا وشعبها كما يقول الدكتور
أمحد بن نعمان "فإنه من غري الطبيعي أالّ تصادفها املشاكل وتعرتض طريقها العوائق واملعوقات
وحتوم حوهلا التشكيكات يف قدرهتا على القيام بدورها احلضاري الذي جيب أن تستمر يف القيام
به لتبقى حية وال تتجاوزها األحداث لتحيلها إىل متحف اتريخ اللغات ...كما يرغب األعدا
يف ذل ويعملون كل ما يف وسعهم لتحقيقه بكل الوسائل"(Nu’mān, 2008).
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"وكذا األوضاع الراهنة تشت ّد ضد العربية ويقوم العنصريون ابلدعوة ضدها ملنعها يف
الدولةولكن احلكومة مل ختضع الدعا اهتم .بل ،الظروف تضيقت على العربية" (Maḥyuddīn,
)2019حيث "أصدرت حكومة سريالنكا ،اإلثنني  10يونيو/حزيران  ،2019قراراً حيظر استخدام

كرد فعل هلجمات (يتهم أنه قامت حركة
اللغة العربية يف أمسا شوارع البالد...وأتيت هذه اخلطوة ّ
داعش اهذه اهلجمات االنتحارية مستهدفة للكنائس والفنادق يف سريالنكا يف اليوم الواحد
والعشرين لشهر إبريل لعام 2019م حيث تضرر حوايل مثانيمائة من الرجال والنسا والصغار
قتيالَ وجرجياً ).استهدفت كنائس وفنادق يف سريالنكا ابلتزامن مع احتفاالت املسيحيني بعيد

الفصح؛ وهو ما أسفر عن مقتل  253شخصاً وأكثر من  500جريح .وتبىن تنظيم داعش اإلرهايب
تل اهلجمات" ) (Arabicpost.net, 2019هذه اهلجمات ضاعفت الضغوط ض ّد اللغة العربية
تعلماً وتعليماً.
 2 .4املشكالت يف املناهج
املناهج هي إحدى الدعامات اهلامة اليت تبين عليها عملية التعليم للغة العربية والدراسات
اإلسالمية فاملناهج الدراسية يف املدارس الدينية للغة العربية والعلوم اإلسالمية تكون عادة مناهج
اكادميية تستمر ملدة مثان سنوات وتقلد على الدراسة اإلسالمية لكي يسهل على الدارسني
التعرف على اإلسالمي ومصدرية األصلني القرآن واحلديث وحىت يتمكن على ضو ذل من
ممارسة احلياة اإلسالمية ولكن هذه املناهج تقليدية مايزال الطالب يواجهون الصعوابت العديدة
بسسب ضعف املناهج فالسبب الرئيسي هو عدم توحيد املناهج للمدارس الدينية وعدم وجود
التخطيط هلا .وإن هذه املناهج التقليدية تضعف محاسة املتعلمني يف مواصلة دراساهتم وتبعدهم
كل البعد عن املدارس الدينية فهذه هي الصعوبة الكربى اليت تعرتض وحتد من نشاط تعليم اللغة
العربية .ويف املدارس واملعاهد اإلسالمية التابعة للحكومة تدرس اللغة العربية ابللغة السريلنكية
مع أهنا تعترب واحدة بني املواد األخرى املقررة.
وعلى ضو ذل تبني خالل مالحظاتنا السابقة أبن املناهج املستعملة للغة العربية والعلوم
اإلسالمية يف سريالنكا حالياً مناهج ضعيفة التواكب التطورات العربية واإلسالمية .فإذن أن
هذه املناهج يف حاجة ملحة إىل التجديد والتغيري املناسب للحياة املعاصرة .يذكر صاحل عبد
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العزيز " أنه من الواجب أن يكون املنهج الدراسي ملبيا حلاجات اجملتمع فالرتبية احلديثة تنادي
أبن تكون مناهج الدراسة مالئمة حلاجات الزمان واملكان وحاجات البيئة احمللية ،فيجب أن
يقوم املنهج على أساس هذه احلاجات بشكل يساعد املتعلم على اكتساب القدرة يعيش كفرد
به" (Abdul

انفع يف اجملتمع وأن حيرتم هذا اجملتمع عن طريقة املسامهة يف حل مشكالته والنهوض
) .Azīz & Abdul Maǧīd, 1971على هذا األساس إذا توجه أحد إىل مناهج الدراسة للغة العربية
يف املدارس العربية العديدة يف سريالنكا رأى اهنا ال تزال تسري على منط واحد منذ عشرات
السنني على الرغم من أن هناك تعبريات طرأت يف اجملتمع اإلسالمي يف العصر احلديث .إن
هذه املدارس املسؤولون عنها يف الواقع ال يشعرون أبن حياة األمم والشعوب يف تطور دائم
وتغيري ،فيجب أن يكون منهج الدراسة خيضع هلذا التغيري والتبديل ولكن فإن كثريا من املسؤولني
اهذه املدارس العربية اإلسالمية اليوافقون على تغيري املنهج وتعديله وفق مطالب احلياة
املعاصرة،هذه هي املشكلة املهمة اليت تعانيها املدارس العربية يف سريالنكا ابلنسبة إىل املنهج.
3 .4

مشكالت الكتب املدرسية
تعد الكتب املدرسية من أهم أدوات العملية التعليمية على أن الكتب املدرسية العاملة يف

كل املدارس الدينية العربية ماعدا بعض املدارس املهمة .وإن هذه الكتب املستعملة منذ القدمي
إىل اليوم أتيت عن طريق الدول العربية و من تل الكتب املدرسية على سبيل املثال.
( )١شرح ابن عقيل على ألفية ابن مال .
( )٢مطالعة السعودية (ثالثه اجزا ).
( )٣شرح ابن هشام ومقامات احلريري.
( )٤البالغة الواضحة لعلي اجلازم ومصطفى أمني.
نرى مثل هذه الكتب القدمية املكتوبة كثري ما حتتوي على موضوعات حملية حبتة بعيدة
عن أذهان التالميذ يف سريالنكا وهي موضوعات جافة لعدم اتصاهلا حبياهتم وظروف بالدهم
والبيئة احمليطة اهم .فاملوضوعات مثل الصحرا واشجار النخيل وما إىل ذل من املوضوعات غري
احلية يف احلياة السريالنكية.
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والطالبيواجهون املشكالت بوصول تل الكتب ألن الكتباملوجودة غري كافية ابلنسبة
لعدد الطالب يف الصفوف فالتالميذ ينقلون الدرس ابلكتابة مث يدرسوهنا كما أهنم غري مستطيعني
للحصول عليها الرتفاع مثنها وعدم وجودها يف مكتبات سريالنكا.
 4 .4مشكالت عدم توفري املساعدة التمويلية
إن املعلمني واملتعلمني للغة العربية يف سريالنكا يواجهون صعوابت كثرية يف التعليم والتعلم
فالبد من معرفة أن بالد سريالنكا هي دولة غري إسالمية ال هتتم بتنمية اللغة العربية والتعطيها
يهتم اجملتمع املسلمغالباً ابلدعم التمويلي لدارسي هذه
مكاان مهما بني مشروعاهتاالعامة كما ال ّ
اللغة ومدرسيها.
5 .4

مشكالت املعلم
عدم توفر املعلمني املختصني يف تدريس العربية والعلوم اإلسالمية ومن املشكالت املهمة

اليت واجهها تعليم اللغة العربية هي عدم توفري املعلمني املختصني يف هذا احلقل .ومما جيدير
ابلذكر ابملالحظة أ ن سريالنكا ليس فيها معاهد خاصة لتدريس وختصيص املعلمني يف تعليم
اللغة العربية وكذا أن املعلم هو األساس الذي يهيئ األوضاع املناسبة لكي يتعلم التلمي ُذ وهو
املسؤول إلرسال رسالة أو فكرة وإيصاهلا إىل أذهان التالميذ.
فإ ذن إعداد املعلم وختصيصه ركن عام جدا يف تطوير العملية التعليمية بيد أن أغلبية
املعلمني مل يتوفر هلم ختصص وإعداد لغوي كاف .والطريقة اليت يتبعوهنا يف تعليم العربية هي تكاد
تكون طريقة واحدة يف مجيع مراكز التعليم وهي طريقة الرتمجة والقواعد.فاملعلم يرتجم النص العريب
إىل لغة الطالب ويطلب منهم حفظ قواعد معينة .ومما يُعرف ،أن هذه الطريقة ال تساعد على
تنمية املهارات اللغوية لدى الطالب والمتكنهممن استعمال اللغة كوسيلة اتصال حية .ومعلمو
العربية اليزالون يواجهون مشكلة كربى عند الكتابة واحملادثة ابللغة العربية الفصحى املعاصرة.
6 .4
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جند دارسي العربية يف عملية تعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية يف املدارس الدينية العربية
أقل محاسة وذلكألسباب خمتلفة فمنها ما أييت:
( )١عدم وجود التسهيالت والتجهيزات املناسبة و قلة اإلمكاانت املدرسية.
( )٢سو معامالت احلكومة مع املدارس الدينية العربية يف اللغة العربية.
( )٣الظروف االجتماعية ال تشجع على التعليم يف املدارس الدينية العربية.
لسو نظرها وقلة وعيها ابلنسبة املهمة ألن أكثر املتخرجني من تل املدارس يشتغلون
كإمام يف املسجد أو معلم يف املدارس مع قلة الرواتب.وإن هذه األسباب تقلل محاسة التالميذ
يف متابعة دراساهتم يف املدارس الدينية العربية .ومع ذل مشكلة أخرى تتعلق مبؤهالت الطالب
األم التاميلية.
الذين يلتحقون ابملدارس العربية ال توجد لديهم خربات حىت يف لغتهم ّ
وكذا أن دارسي اللغة العربية ،تواجه يف بعض املهارات ألن اللغة العربية ختتلف عن سائر
اللغات يف سريالنكا حيث جانيب الصوت والكتابة وهذه االختالفات متثل صعوبة لدارسها .أما
يف اجلانب الصويت فإهنا ختتلف عن اللغة التاميلية اختالفا اتما يف األصوات ذل أن مثة بعض
األصوات العربية غري موجودة يف اللغة التاميلية ولذل أن كثريا من الدارسني وغريهم من املسلمني
عامة خيطؤون يف نطق بعض احلروف كما يف نطق الزا والذال والثا والسني .األصوات التالية
الزا والغا وغريها التوجد يف اللغة التاملية .وأما يف اجلانب الكتايب فتكتب العربية من اليمني
إىل اليسار وذل أيضا صعوبة لدارسي اللغة العربية.
اخلالصة والتوصيات
يبدو ممّا درسنا أن نشأة اللغة العربية يف سريالنكا مل حيدث مبكر وخيانة وليس هناك أية

سياسة أخذ املسلمني هل ا يف حياهتم إال أبسباب مهمة يوافقها كل عاقل .أما العرب ليس هلم
ب ّد يف نشرها إال أهنا انتشرت بنفسها عند العمليات االقتصادية .وقد استنتج الباحث إىل أن
أن تدريس اللغة العربية يف سريالنكا مل يتطور وفق العامل احلديث على الرغم من أهنا تدرس يف
شىت اجملاالت من اجلامعات الوطنية واملدارس احلكومية والدينية .هذه اجلهات تتبع املناهج
التقليدية يف تدريسها .وعملية التدريس يف سريالنكا حتتاج إىل توحيد املقررات الدراسية على
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عام يناسب العامل احلاضر حيث يستغرق مجيع اجملاالت يف املدارس الدينية كأهنا
مقرر دراسي ّ
أهم اجلهات فيه وتعيني املدرسني من الدول العربية لتدريسها وختطيط املشروعات وتنفيذها
ّ
ملواجهة التحدايت اليت تعانيها اللغة العربية يف سريالنكا واحلث على اللغة الوظائفية خالف
تدريسها بطريقة التحفيظ وتدريب املدرسني يف جمال التعليم وتدريسها .فتوصي هذه الدراسة،
التنفيذ ابالقرتاحات األتية لتحسني تعليم اللغة العربية يف سريالنكا:
 .1املناهج والتدريس:
من الواجب على املدارس العربية اإلسالمية يف سريالنكا اختيار املنهج املالئم املتكامل
والطريقة املناسبة لتعليم اللغة العربية يف سريالنكا فإن طريقة التدريس املتبعة اآلن هي
طريقة الرتمجة والقواعد يرى الباحث أن تستبدل هذه الطريقة التقليدية ابلطريقة السمعية
الشفوية ذات املدخل الكلي منذ بداية التدريس.هذه املسؤولية تقع اآلن على عاتق

.2

إدارة شؤون املسلمني والثقافة اإلسالمية ميكن هلا العمل على إجرا دراسات تقوميية
ملناهج تعليم اللغة العربية.
إعداد املعلم:
املدارس العربية اإلسالمية وغريها من مؤسسات تعليم اللغة العربية يف حاجة ماسة اىل
تدريب هؤال املعلمني تدريبا خاصا .ألن تعليم اللغة العربية حتتاج إىل خربات معينة و
جيب أن توفر كل مدرسة مكتبة خاصة للمعلم ،والبد أن حتتوي هذه املكتبة على كتب
تلزم إليها املعلم.

.3

خلع صعوابت الطالب :

إن الدارسني يف املدارس التعليمية للعربية يف سريالنكا البد أن توزع عليهم الكتب املقررة
جماان إذ أن كثريهم ال يقدرون على شرائها .فيلزم أن يكون اهلدف من دراسة اللغة العربية واضحا
يف ذهن الطالب وتشجيع الطالب على مواصلة دراستهم اىل النهاية وعدم تركها أثنا دراستهم
عند مواجهة الصعوابت كما يلزم االنتباه على ضرورة وجود املكتبات العربية خارج املدارس توفر
للطالب العربية لالطالع على الكتب.
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