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 في ماليزيا لغة ثانيةالسياسية المغوية والتخطيط المغوي لتعميم المغة العربية 
 مجدي حاج إبراىيم األستاذ الدكتور

 قسم المغة العربية وآدابيا أستاذ الترجمة ب
 الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا
abstract 
The aim of this study is to follow the development of the language education policy and the linguistic 
planning of language teaching in general and the Arabic language, especially in Malaysia before and 
after independence. The Arabic language lost its prestige and status during the period of English 
occupation, which imposed the hegemony of English on the educational system. After Malaysia's 
independence, the first Malaysian government excluded Arabic from its language policy, which was 
aimed primarily at pushing the Malay language into the country's first language of instruction. At the 
end of the 20th century, however, the Malaysian government reviewed its language policies and 
included Arabic language instruction in its language and educational plan. 

 الممخص:
في ماليزيا ي لتعميم المغات بعامة والمغة العربية بخاصة ط المغو خطيوالت سياسة التعميم المغويةتيدف ىذه الدراسة إلى تتبع تطور 

االحتالل اإلنجميزي الذي فرض ىيمنة المغة اإلنجميزية فترة  أبانالمغة العربية حظوتيا ومكانتيا  لقد فقدت .قبل االستقالل وبعده
ى المغة العربية من سياستيا المغوية التي كانت ول. وبعد استقالل ماليزيا، استبعدت الحكومة الماليزية األعميميعمى النظام الت

. بيد أن الحكومة الماليزية قامت لتصبح لغة التعميم األولى في البالدجة األولى إلى الدفع بالمغة القومية "الماليوية" تيدف بالدر 
دراجبمراجعة سياساتيا المغوية  العشرينفي نياية القرن   .ةغوية والتربويالمضمن خطتيا المغة العربية  تعميم وا 

 المقدمة:
مرت عممية تعميم المغة العربية في ماليزيا بمراحل مختمفة، ففي مرحمة ما قبل االستقالل كان تعميم العربية يقوم عمى الجيود 
 الفردية والشخصية لبعض المشايخ الذين أنشؤوا كتاتيب خاصة في بيوتيم أو في زوايا المساجد. ولم يعرف المجتمع الماليوي 

مثل في المدارس ذات المناىج التعميمية والفصول الدراسية إال في بدايات القرن التاسع عشر عمى لنظام التعميمي الحديث المتا
يد اإلنجميز الذين عمموا عمى فرض ىيمنة المغة اإلنجميزية عمى النظام التعميمي في ماليزيا، لكنيم سمحوا في الوقت نفسو 

ة التعميم المغوية عمى أربع لغات فقط؛ ىي: اإلنجميزية والماليوية ينية واليندية، فحصروا سياسلصبظيور المدارس الماليوية وا
 والصينية واليندية، وبالتالي خرجت المغة العربية بطريقة غير مباشرة من المناىج المدرسية العربية. 

يوية لتصبح المغة بالمالفي البالد لمدفع  يةم، حاولت الحكومة الماليزية وضع سياسات لغو 1957وبعد استقالل ماليزيا عام 
وعمى الرغم من رحيل المحتل اإلنجميزي من البالد، ظمت المغة اإلنجميزية مادة أساسية في المناىج الدراسية  الرسمية لمبالد.

من  ا خرجتدما عنلجميع المراحل الدراسية. ومع احتدام الصراع المغوي في ماليزيا، فقدت المغة العربية حظوتيا ومكانتي
 ات من القرن المنصرم. ينعليزية المغوية في الستينات والسبلسياسة الحكومة الماالمغوي  التخطيط

جيل جديد من وفي نياية القرن العشرين ظيرت نتائج السياسة المغوية التي اعتمدتيا الحكومة الماليزية بعد االستقالل، إذ ظير 
عمى قراءة األدعية واألوراد واألذكار إال من خالل  آن، وال يقدريستطيع قراءة القر  الحروف العربية، وال الماليزيين ال يعرف
 الحروف الالتينية. 

وتمبية لمطالب الجماىير المسممة، قامت الحكومة الماليزية بمراجعة سياساتيا المغوية لتصحيح خطأ اسبتعاد تعميم المغة العربية 
المعالم العتماد تدريس المغة العربية في المناىج الدراسية.  يط لغوي جديد واضحخطمن التخطيط المغوي لمبالد، فقامت برسم ت
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لدراسة السياسة المغوية في ماليزيا والتخطيط المغوي لتعميم المغة العربية في ماليزيا،  المقالةمن ىذا المنطمق، تأتي ىذه 
تمد في دراسة التخطيط المغوي لتعميم عنتي تواجييما. وسالوية والثقافية والمشكالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية والترب

حاول أيضا نوتقويميا ومراقبة النتائج، كما سالمغة العربية عمى دراسة االحتياجات واألىداف والوسائل، والنظر في خطة العمل 
 .نجاحيا وفشميا رصمدى جدواىا، وف النتائج التي تمخضت عن السياسة المغوية الماليزية، ودراسة تقويمالعمل عمى 

 
 التخطيط المغوي في ماليزياالسياسة المغوية و 

السياسة المغوية ىي "مجموع المبادئ والمعايير التي يراعييا نظام البمد في بناء الخطة المعتمدة في تحديد وظائف االستعمال 
ي معيا ومع المغات المساعدة مع إليجابا المغوي في المجاالت المختمفة، وترقية االىتمام بشأن المغة الوطنية وتنظيم التعامل

إبراز االتجاىات العممية التي تضبط وضع المغة ودرجة االىتمام بيا في كل مجال من مجاالت الحياة داخل أنظمة المجتمع 
و"ومؤسسات

 تالكمشالتخطيط المغوي فيو "نشاط يشير إلى العمل المنتظم عمى الصعيد الرسمي أو الخاص الذي يحاول حل الأما  .1
المغوية في مجتمع من المجتمعات، ويكون ذلك عمى المستوى القومي، ومن خالل التخطيط المغوي يكون التركيز عمى التوجيو 

 .2أو التغيير، أو المحافظة عمى المغة المعيارية أو الوضع االجتماعي لمغة سواء كانت مكتوبة أو منطوقة"
بسن القوانين والموائح، في حين أن التخطيط المغوي يعني باإلجراءات عني ت يتضح من ىذين التعريفين أن السياسة المغوية

والتدابير المتبعة لتحقيق أىداف السياسة المغوية. لقد أصبحت السياسيات المغوية جزءا ال محيد عنو في كل سياسة؛ نظرا 
. وبما أن السياسة المغوية 3ردية والجماعيةالف وق الرتباط المغة بالسيادة، وحدود الدولة، والسياسات الثقافية واالقتصادية، والحق

تمثل جزًءا من السياسة العامة التي تنتيجيا الدولة من أجل تسيير حياة المجتمع وتدبير شؤونو المادية والمعنوية وصناعة 
تخطيط المغوي الن فإالواقع االجتماعي والثقافي والمعرفي وبناء الحياة المستقرة وتحقيق التعايش الجماعي السممي المنسجم، 

( الذي يرى أن التخطيط Weimsteinالناجح يتطمب تضافر الجيود والعمل المستمر إليجاد الحمول، وىو ما يؤكده وينستاين )
المغوي يمثل "الجيود المستمرة الطويمة األجل التي تخوليا الدولة بيدف تغيير لغة ما، أو بيدف تغيير وظائف تمك المغة في 

 . 4المتعمقة باالتصال والتفاىم بين أفراد المجتمع" تالكد حمول لممشإيجال المجتمع من أج
إن التخطيط المغوي يتطمب دراسة واقع المغة أو المغات في المجتمع، والتنبؤ بمستقبميا بناء عمى معطيات الواقع ومتغيراتو، 

غة وفيم العوامل المؤثرة في عالقتيا مع المجتمع لمومحاولة التأثير في ذلك المستقبل وتوجييو نحو ما يراد. وتعد دراسة واقع ا
أنشطة التخطيط المغوي. وفي البيئات متعددة المغات مثل ماليزيا يصبح التخطيط المغوي مطمبا ال  والمواقف تجاىيا من أبرز

ة وحدود الثانية المغوتقنين وحدوده،  االختيارآلية  لمبالد وتحديد باختيار المغة الرسمية األمر يتعمق عندماغنى عنو 
 .5وضع األنظمة والتشريعات التي تنظم إدارة الشأن المغوي  فضال عناستخداماتيا، والقرارات المرتبطة بالتحول المغوي، 

 
 الوضع المغوي في ماليزيا

ل ساىم ب تحولت ماليزيا بسبب االستعمار إلى دولة متعددة المغات والثقافات والديانات، ولم يقف األمر عند ىذا الحد فحسب،
عممي، ومن جية أخرى جعل المغة الماليوية التي ىي االستعمار من جية في فرض المغة اإلنجميزية وجعميا لغة التحصيل ال

لغة السكان األصميين لغة من الدرجة الثانية. لقد عانت الماليوية في زمن االحتالل من تخمف متكممييا وضعفيم السياسي 
إلنجميزي ور لغات أخرى في مجتمعيا نافستيا وقيدت استخداميا؛ وذلك ألن االستعمار اظيواالقتصادي والفكري، فضال عن 
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 في سبيل تحقيق مطامعو في االستيالء عمى خيرات المنطقة ونيب ثرواتيا قام بإدخال عناصر أجنبية دخيمة في أرخبيل
بدائية، وجاء بأعداد كبيرة من الصينين البوذيين الفي القرى يعيشون حياتيم  –الماليويين  –لماليو. فقد ترك السكان األصميين ا

ينود اليندوس لزراعة المطاط. وبذلك حول االستعمار اإلنجميزي المجتمع الماليوي الواحد إلى مجتمع لمتنقيب في المناجم، وال
ويين مواطنين من ي. عمى صعيد آخر ساىم االستعمار في جعل المال6متعدد األجناس واألعراق والديانات واأللوان والثقافات

 -بزمام االقتصاد في البالد. فقد ساعدت عمميات تنقيب المعاجم ساعد الصينيين عمى اإلمساك الدرجة الثانية، وذلك عندما 
عمى تحسين ظروف الجالية الصينية دون غيرىم ماديا واجتماعيا واقتصاديا.  -التي اعتمد اإلنجميز فييا عمى العمالة الصينية 

لماليوي وفييا مراكز االستعمار م المناجم كانت متاخمة لممدن الكبيرة التي ىي عصب التجارة في األرخبيل اعظونظرا ألن م
الرئيسة، أقام الصينيون في ىذه المدن، وتمتعوا بمزاياىا وقطفوا ثمار خيراتيا، واستطاعوا في فترة وجيزة أن يفرضوا سيطرتيم 

الينود  يقبضوا بأيدييم عمى زمام االقتصاد، وال يزالون حتى يومنا ىذا، في حين ظلو  عمى تجارة المدن الكبرى، ويوسعوا نفوذىم
 في حقول المطاط، والماليويين في القرى النائية يشتغمون بالزراعة.

 أنتضاءل تأثير المغة العربية عمى المجتمع الماليوي وذلك بعد  ،وفي ظل الزخم المغوي والثقافي الذي كانت تعاني منو المنطقة
)الجاوية( من خالل إحالل الحروف الالتينية مكان الحروف  نجح المستعمر اإلنجميزي في تغيير نظام كتابة المغة الماليوية

تابة المغة الماليوية باألبجدية وقد بدأت عمميات الدعوة نحو االبتعاد عن الكتابة الجاوية عندما اجتمع مناصرو كالعربية. 
ستقبمية إللغاء األبجدية م لوضع خطط م1952ين تشبعوا بالثقافة الغربية في سنغافورة عام لذالالتينية وبعض المسؤولين ا

م عقد مؤتمر إقميمي في مدينة سرمبان لممطالبة بإحالل الحروف الالتينية مكان الحروف العربية، 1954العربية. وفي عام 
م إلى المندوب البريطاني في البالد لمموافقة عمى 1954مارس  27المشاركون في المؤتمر بتقديم طمب رسمي بــتاريخ  وقام

جدية الالتينية في كتابة المغة الماليوية بداًل من األبجدية العربية. وقد استجابت السمطات البريطانية مباشرة ليذا استخدام األب
المغة الماليوية بحجة أن ة م اعتماد الحروف الالتينية في كتاب1957اليزيا استقالليا عامالطمب، وقد كان من شروط منح م
بين القوميات المتعددة التي تسكن البالد من الماليويين والصينيين والينود. وبعد االستقالل،  الكتابة الالتينية بمقدورىا أن توّحد

وطمبت من ، اد أبجدية المغة الماليوية في المكاتبات الرسمية في البالدـأجرت الحكومة الماليزية استفتاء لمفصل في قضية اعتم
. وفي عام 7تينية، وفاز في التصويت أنصار الحروف الالتينيةالمتخصصين االختيار بين الحروف العربية والحروف الال

راسالت الرسمية في الدواوين م أصدرت الحكومة الماليزية قانونا ينّص عمى وجوب استخدام الحروف الالتينية في الم1963
ية الجاوية، كما منعت مية في جميع أنحاء البالد، شريطة أال يمنع ذلك استخدام األبجدعمالحكومية والمراكز والمؤسسات ال

 . 8التوقيع عمى الوثائق الحكومية الرسمية المكتوبة بغير الحروف الرومية الالتينية
 

 الماليزي قبل االستقالل:  التعميميالسياسة المغوية في النظام 
إال في بدايات القرن التاسع عشر، ويعود الفضل المناىج التعميمية والفصول الدراسية  اتلم يعرف المجتمع الماليزي المدارس ذ

مدراس في ذلك لإلنجميز، أو باألحرى لمحركات التبشيرية التي كانت تنظميا الجمعية التبشرية بمندن، وذلك حين استعانت ال
وقد بادرت مدرسة بينانج المجانية  .9حو المسيحيةماليويين نالستقطاب اإلنجميزية التبشيرية بالماليوية في مناىجيا التعميمية ال

Penang Free School  م، فأصبحت أول مدرسة في ماليزيا تستخدم 1819باستخدام الماليوية في مناىجيا التعميمية عام
 الماليوية في مناىجيا التعميمية.
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في المدراس اإلنجميزية خاليا من الدعوات التبشيرية  يمم سحبت الجمعية التبشرية جميع مبشرييا، وأصبح التعم1847وفي عام 
م. وفي عام 1860رين قام الماليويون بمساعدة اإلنجميز بإنشاء المدارس االبتدائية الدينية عام رحيل المبش الصريحة. وبعد

ات مساحات ذ مدرسة لمبنات، لكنيا كانت جميعيا مدارس ابتدائية 34مدرسة لمبنين و 232م، كانت ماليزيا تضم 1907
مكانات محدودة.   صغيرة وا 

اربة الجيل ومحو األمية المتفشية، وتعميم الماليويين الميارات األساسية في كان اليدف الرئيس من إنشاء ىذه المدارس مح
عام  متالقراءة والكتابة والحساب. ولم تكتف الحكومة اإلنجميزية بحصر التعميم الوطني عمى المدارس االبتدائية فحسب، بل عم

 وات إلى أربع سنوات. م عمى تقميص فترة الدراسة في المدراس الماليوية االبتدائية من ست سن1885
كانت السياسية اإلنجميزية التعميمية ترى أن سنوات التعميم األربع التي تقدميا المدارس االبتدائية الماليوية كافية وكفيمة لتييئة 

 قد جاء في نص تقرير الحاكم اإلنجميزي لوالية نجري سمبيالن لمحكومة اإلنجميزيةو  حياة عادية دون المتوسطة لمماليويين.
م( بأن "المدراس القومية االبتدائية تعمم الماليويين القراءة، والكتابة، والحساب، وعمم الطبيعة، 14/6/1898المركزية )بتاريخ 

وأمناء، وقادرين عمى العمل مع الحكومة اإلنجميزية ، والحروف اإلنجميزية. وىذا التعميم كاف لجعميم منضبطين، ومطيعين
 .10مارك، ومكاتب الغابات، والمناجم"في الج ليكونوا ليا عيونا، وموظفين

من جانب آخر، حذت الجاليتان الصينية واليندية حذو الماليويين فأنشأتا مدارس خاصة تستخدم المغتين الصينية واليندية في 
النظام التعميمي سية. وعميو فقد تعددت المدراس االبتدائية، ولكن ظمت اإلنجميزية المسيطرة عمى ساتقديم الميارات المغوية األ

لمبالد. فقد كان عمى التالميذ الراغبين في مواصمة دراساتيم، عمى اختالف انتماءاتيم، االلتحاق بالمدارس الثانوية اإلنجميزية 
معظم الناس، خاصة الماليويين منيم، حيث كانت رسوم الدراسة فييا ر الموجودة في المدن الكبرى. ولم يكن ذلك في مقدو 

ن ارتفاع تكاليف نفقات اإلقامة بالمدن. وعند توفر اإلمكانات المادية لمراغبين في مواصمة دراستيم، كان عمييم عالية، فضال ع
غات المحمية والقومية، ماليوية كانت أم صينية لمإتقان اإلنجميزية ألن الدراسة في المرحمة الثانوية إنجميزية بحتة ال نصيب فييا 

 .11م الماليويين عن مواصمة تعمييم واكتفوا بالشيادة االبتدائيةأم ىندية. ونتيجة لذلك أحجم معظ
فقد أدركوا بعد أن ىزمت القوات وبعد الحرب العالمية الثانية، دخل المجتمع الماليوي مرحمة جديدة من الفكر والوعي القومي، 

خراجيا  واقتنعواصورون، أن القوة اإلنجميزية ليست خارقة كما كانوا يت اإلنجميز في أرخبيل الماليو نيةبااليا أن بمقدورىم قيرىا وا 
من أراضييم كما فعل اليابانيون. وعمال نحو تصحيح السياسة المغوية التي فرضيا اإلنجميز، شكمت الحكومة اإلنجميزية لجان 

مرحمة جديدة  مج تعميمية جديدة توفر التعميم المجاني لجميع طبقات المجتمع الماليزي، لتبدأرامتخصصة لوضع خطط لغوية وب
 . وكان من بين أىم نتائج التخطيط المغوي في ىذه الفترة ظيور تقريرين، وىما: 12من التعميم المختمط

 
 تقرير بارنيس:

عي بجامعة أكسفورد، بدراسة مشكالت ريب االجتماتد، مدير الL. J. Barnesكمفت الحكومة اإلنجميزية إل. جي. بارنيس 
م أن الماليوية يجب أن تكون لغة التعميم األولى، لكنو أكد 1951النظام التعميمي الماليزي. وقد جاء في "تقرير بارنيس" عام 

يوية ، ىما الماليماىج التعمعمى ضرورة إبقاء اإلنجميزية في مناىج التعميم الماليزية. وعميو فقد تبنى لغتين فقط في من
نجميزية فقط. لكن ىذا التقرير القى معارضة شديدة  واإلنجميزية، ونادى بتوحيد المدارس الحكومية، وجعميا مدارس ماليوية وا 

 من الصينيين والينود الذين تمكنوا في نياية المطاف من إبطالو. 
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 وو:-تقرير فين
ام التعميمي ظرى في النلدراسة مصالح األقوام األخ Fenn-Wuوو -ة فينعينت الحكومة اإلنجميزية لجنة أخرى برئاس

وو" مؤيدا وداعما لتقرير بارنيس في جعل الماليوية  -الماليزي، وعمى رأسيا مصالح الجالية الصينية. وقد جاء "تقرير فين 
انات لمتعميم بالمغتين لسبل واإلمكا ورة توفيرواإلنجميزية لغة التعميم الرئيسة في المدارس الحكومية الماليزية، ولكنو أكد عمى ضر 

  .13تمميذا 15ل الصينية واليندية عن الصينية واليندية عند الحاجة والطمب، بشرط أن ال يقل عدد التالميذ في الفصو 
ن، ميدربين مؤىلم يدخل التقرير حيز التنفيذ في عيد اإلنجميز لنقص ميزانية التعميم، وعدم توفر اإلمكانات الالزمة من معممين م

يجعميما معارضة بعض األطراف الصينية واليندية التي كانت ترى أن التقرير يحجم المغتين الصينية واليندية و فضال عن 
م معتمدا اعتماًدا شبو كمي عمى 1956وعميو، ظل النظام التعميمي قبل استقالل ماليزيا عام  .14لغتين من الدرجة الثالثة
التعميمي آنذاك المرحمة االبتدائية، وحتى المدارس التي كانت تستخدم الماليوية  ة في النظامويور المالياإلنجميزية، ولم يتجاوز د

في مناىجيا التعميمية لم تكن تقدم مادة المغة الماليوية، وكل ما في األمر أنيا كانت تستعين بالماليوية لمتواصل مع التالميذ 
 والكتابة والحساب.  مى القراءة ع ي تساعدىمالمحميين لتعميميم الميارات األساسية الت

 السياسة المغوية في نظام التعميم الماليزي بعد االستقالل
م 1957أدركت الحكومة الماليزية األولى أىمية ربط النظام التعميمي بالمغة القومية، فأعمنت مباشرة بعد استقالل ماليزيا عام 

تعميم والتعمم. وقد أعيدت صياغة الدستور الماليزي لمبالد لتكون لغة ال ةً ياإلنجميزية لغًة رسمضرورة اعتماد الماليوية بدال من 
جاءت لتنص وبصورة حتمية عمى جعل الماليوية المغة الرسمية  1967مرات عديدة لتحقيق ذلك، فمادة المغة القومية لعام 

نون التعميم لعام سي في البالد، وجاء قاار وية لغة التحصيل الدم لجعل المالي1961لمبالد، كما تمت صياغة قانون التعميم لعام 
م لتأكيد ذلك. ومع ذلك ظمت اإلنجميزية ولسنوات طوال المغة األولى في العممية التعميمية. لم يكن الطريق نحو فرض 1996

اليزي ملكبيرة في المجتمع ا الماليوية في النظام التعميمي مميدا ومفروشا بالورود خاصة في ظل وجود لغات أخرى ذات شعبية
 25م، أي بعد أكثر من 1983والمغات. ولم تتحقق خطة السياسة المغوية الكاممة لمتعميم في ماليزيا إال عام  المتعدد األعراق

 سنة من استقالل البالد. وسنستعرض ىنا أىم القرارات التي اعتمدتيا الحكومة الماليزية األولى في سياستيا المغوية.
 رزاق: تقرير

م لجنة خاصة برئاسة وزير التعميم األول تون 1956اإلعالن الرسمي لالستقالل عام لماليزية قبيل ا شكمت الحكومة
عبد رزاق حسين لدراسة سبل إعداد برنامج نظام تعميمي قومي موحد ييدف إلى جمع كممة الشعب الماليزي وتوحيده من خالل 

القومية والرسمية بجانب الحفاظ رزاق" باعتماد الماليوية المغة  نةالتعميم والتعمم. وقد أوصت "لجاعتماد المغة الماليوية لغة 
وأكدت عمى ضرورة توحيد المناىج الدراسية في جميع  .15واإلبقاء عمى لغات جميع األقوام الممثمين لممجتمع الماليزي وثقافاتيم

  .16تدريسالمدارس بغض النظر عن المغة المستخدمة في عممية ال
 تقرير طالب:

م برئاسة عبد الرحمن طالب وزير التعميم في ذلك الوقت ميمة مراجعة "تقرير رزاق"، وقد أوصت 1960م جديدة عا ئةتولت ىي
المجنة بتعميم الماليوية في جميع المراحل الدراسية األولى من االبتدائية حتى الثانوية. وقد ورد في ىذا التقرير أمران ميمان، 

البتدائية، واستبداليا بالماليوية. وثانيا: عقد امتحان المغة االتصالية في المدراس ا ايصف: إلغاء استخدام اإلنجميزية بو أوال
الشيادات االبتدائية والمتوسطة والثانوية بالمغة الماليوية فقط. وقد أصبح "تقرير طالب" جزءا من قانون المادة التعميمية لعام 

  .17م1996ن المادة التعميمية لعام و نقاسنة حتى تم تبديمو ب 35كثر من م، وتم اعتماده أل1961
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 المغة العربية في النظام التعميمي الماليزي 

مرت عممية تعميم المغة العربية في ماليزيا بمراحل مختمفة. ففي فترة ما قبل االستقالل، أوجد بعض الشيوخ المشاىير في القرن 
ام ىؤالء العمماء زوايا المساجد أو بيوت المشايخ. وق فيأشبو بالحمقات العممية التي تعقد التاسع عشر كتاتيب خاصة بيم 

األجالء بتدريس المغة العربية ألبناء المجتمع الماليوي ضمن تدريس العموم اإلسالمية. وكانت منيجية تعميم المغة العربية في 
رة قراءة الكتب العربية دون اية التي تركز فقط عمى تعميم الطالب مذلك الوقت تعتمد اعتمادًا كميًا عمى طريقة النحو والترجم

 مام بميارة الكالم.االىت
م، حاولت الحكومة الماليزية إعادة ىيكمة العممية التعميمية، فتبنت وضع سياسات لغوية في 1957وبعد استقالل ماليزيا عام 

احتدام الصراع المغوي في ماليزيا بين الماليوية واإلنجميزية والصينية البالد لمدفع بالماليوية لتصبح المغة الرسمية لمبالد، ومع 
اليندية، فقدت المغة العربية حظوتيا ومكانتيا عندما خرجت من التخطيط المغوي لمسياسة المغوية لمحكومة الماليزية في و 

 الستينات والسبعينات. 
لمغة العربية من أجل فيم القرآن الكريم والحديث النبوي وعمى الرغم من ذلك، ظيرت بعض المحاوالت المتواضعة لتعميم ا

( لممرحمة SMKAم إحدى عشرة مدرسة دينية )1977الشريف والعموم اإلسالمية والشرعية، فأنشأت وزارة التربية الماليزية عام 
غة العربية ضمن المواد التعميمية الثانوية، ُسميت بالمدارس الثانوية الوطنية الدينية، وقد أسيمت ىذه المدارس في إدخال مادة الم

ثم قامت الواليات الماليزية  .19ويدرس الطالب المغة العربية فييا لمدة خمس سنوات ،18مقررة عمى طالب المدارس الثانويةال
بإنشاء المزيد من المدارس الدينية من خالل جمع التبرعات المالية وأموال الوقف والزكاة من المسممين. وقد تولت مجالس 

لشؤون الدينية التابعة لحكومة الواليات مسؤولية اإلشراف المباشر عمى ىذه المدارس والتكفل بجميع مصاريفيا المادية، ويبمغ ا
 20مدرسة موزعة في جميع الواليات الماليزية. 1187عدد المدارس الثانوية الدينية الوطنية اآلن 

 المغة العربية في التخطيط المغوي في ماليزيا
القرن العشرين ظيرت نتائج السياسة المغوية التي اعتمدتيا الحكومة الماليزية بعد االستقالل، إذ ظير جيل جديد من  في نياية

الماليزيين ال يعرفون الحروف العربية، وال يستطيعون قراءة القرآن، وال يقدرون عمى قراءة األدعية واألوراد واألذكار في صمواتيم 
ة. وتمبية لمطالب الجماىير المسممة، قامت الحكومة الماليزية بمراجعة سياساتيا المغوية لتصحيح يالالتين إال من خالل الحروف

المغة العربية من التخطيط المغوي لمبالد، فقامت برسم تخطيط لغوي جديد واضح المعالم العتماد تدريس  تعميمخطأ استبعاد 
 المغة العربية في المناىج الدراسية. 

م قرارًا بتدريس المغة العربية في المدارس الوطنية الماليزية االبتدائية؛ وذلك بناء عمى 1998م الماليزية عام يرة التعمأصدرت وزا
م. وقد مرت عممية تنفيذ ىذا القرار بعدة مراحل، حيث تم تقديم مادة 1996قرار اجتماع لجنة المناىج المركزية في نوفمبر 

مادة إضافية بمسمى "المغة العربية االتصالية". واختارت زارة التعميم الماليزية في  ى بوصفياالمغة العربية في السنوات األول
 مدرسة ابتدائية وطنية لتجريب إمكان تدريس المغة العربية لطالب المرحمة االبتدائية. 97السنة األولى من تنفيذ ىذا القرار 

شروعو القومي الذي سماه بـ"اإلسالم الحضاري". وقد تضمن م بدوي م، قّدم رئيس وزراء ماليزيا السابق عبد هللا2003وفي عام 
ىذا المشروع برنامجًا جديدًا في مجال التعميم ييدف إلى بناء الشخصية الماليزية وتكوينيا بالتعاليم اإلسالمية، وقد ُعرف ىذا 

 (. j-QAFالبرنامج فيما بعد بمسمى "جي قاف" )
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ة تتكامل جميعيا لبناء الشخصية الماليزية وفق رؤية إسالمية تأخذ بمعطيات يكان أساس( عمى أربعة أر j-QAFيقوم برنامج )
(، Jawi( يرمز إلى )jالعصر الحديث. ويرمز كل حرف من حروف البرنامج إلى أحد ىذه األركان األربعة. فالحرف األول )

لى العودة إلى التراث الماليزي التميد، إة صريحة وىو كتابة المغة الماليوية بالحرف العربي المعروف بـ )جاوي(، وفي ذلك دعو 
حياء الحرف العربي في عممية التحصيل العممي. والحرف الثاني ) (، وىو القرآن الكريم، وفي ذلك Quran( يرمز إلى )Qوا 

لعربية، اي المغة (، وىArab( فيرمز إلى )Aدعوة إلى االىتمام بتعمم القرآن الكريم، وجعمو منيجًا لمحياة. أما الحرف الثالث )
( فيرمز Fوفي ذلك تأكيد عمى ضرورة تعمم المغة العربية ألنيا الوسيمة األساسية لفيم القرآن الكريم. والحرف الرابع واألخير )

 .21تعمميا والقيام بيا عمى أكمل وجو(، وىو فرض العين، وىي الفروض التي يتعين عمى أي مسمم Fardu Ain) إلى
جة األولى إلى تحقيق أىداف التربية الوطنية وفمسفة التربية اإلسالمية في ماليزيا التي تسعى ر العربية بالدوتيدف مادة المغة 

نحو إنشاء اإلنسان المتوازن والمنسجم عقميا وعاطفيا وروحيا وجسمانيا. ويركز المنيج الدراسي لمادة الغة العربية عمى تعميم 
والكتابة(، عمى اعتبار أن نجاح التالميذ في ىذه الميارات األربع يجعميم  ةكالم والقراءالميارات المغوية األربعة )االستماع وال

 قادرين عمى مواصمة عممية التعميم والتعمم، ويفتح ليم آفاقا لتعمم العموم الدينية واإلنسانية في المستقبل.
مادة المغة العربية االختيارية إلى  ا، فقد تحولت( فضل كبير في ترسيخ تعميم المغة العربية في ماليزيj-QAFلقد كان لبرنامج )

مادة إجبارية عمى جميع الطالب المسممين في المراحل الدراسية األولى. أما بالنسبة لمطالب الماليزيين غير المسممين، 
 فبمقدورىم دراسة مواد المغة العربية بوصفيا مادة اختيارية ضمن المغات اإلضافية. 

( بشكل تدريجي عمى المدارس االبتدائية الوطنية بسبب عدم وجود الكادر j-QAFذ مشروع )يماليزية بتنفقامت وزارة التعميم ال
معممًا. وفي كل سنة يتم توسيع  3663مدرسة، وتكميف  1221م، تم تطبيق المشروع عمى 2005التدريسي الكافي. ففي عام 

ية والمغة العربية القادرين عمى تدريس مواد مراسات اإلسال% تماشيًا مع عدد الخريجين من كمية الد16عدد المدارس بنسبة 
مدرسة،  7835م، بمغ عدد المدارس االبتدائية الوطنية التي تدرس برنامج جي قاف 2010برنامج جي قاف. وفي نياية عام 

 . 22معمما 32171وبمغ عدد معممي المغة العربية 
 والحمول التخطيط المغوي لتعميم المغة العربية في ماليزيا مشكالت

دأ تعميم المغة العربية في المدارس الماليزية في التراجع عندما قام االستعمار البريطاني باستبدال الحروف الالتينية بالحروف ب
خراج المغة العربية من النظام التعميمي المدرسي ف ي ماليزيا. وعمى الرغم من انتياء حقبة العربية في األبجدية الماليوية، وا 

رجاعواليزيا، لم تتمكن السياسة المغوية الماليزية من احتم االستعمار واستقالل ويمكن . عيدهلسابق  واء تعميم المغة العربية وا 
 النحو التالي: تمخيص أىم المشكالت القائمة التي تواجو تعميم المغة العربية في ماليزيا في مجموعة من النقاط، نجمميا عمى

 الثانويةأوال: ضعف الكتب المدرسية 
المشكمة أحد أىم العوائق في تعميم المغة العربية في المدارس الحكومية الماليزية، إذ إن المواد التعميمية بالمغة العربية ذه تعد ى

العربية. فعمى صعيد التأليف تعاني الساحة ومراجعيا نادرة وقميمة، ويعود سبب ذلك إلى ضعف التأليف بالعربية والترجمة إلى 
ن وجدوا فُيم قّمة. ونتيجة لذلك، مؤلّ الماليزية من عدم وجود  فين ماليزيين أكفاء متمكنين من المغة العربية بوصفيا لغة ثانية، وا 

ا ما قيست بالكتب التعميمية جدًا إذ وقميمةً  ظيرت الكتب التعميمية العربية واإلسالمية الجديدة المكتوبة بالمغة العربية ضعيفةً 
صاحبة فيي قديمة في معموماتيا، وضعيفة في أدائيا، وفوق ذلك فيي ال تفي بالغرض المبالمغة األجنبية. أما بالنسبة لمكتب 

طقين لقّمتيا. من ذلك عمى سبيل المثال الدراسة التقويمية التي أجراىا دمحم الطيب إبراىيم لتحميل كتب تعميم المغة العربية لمنا
وصمت الدراسة إلى إن كتب تعميم المغة العربية تعاني من ضعف وت بغيرىا لمركز المغات بالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا،
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 . 23واضح حيث حصل الجزء الثالث من الكتاب األساسي عمى تقدير "مقبول" وفق آراء المعممين والطالب
دعم ال بذل جيود مضاعفة لمتأليف التعميمي بالمغة العربية من خالل إعطاء يقترح حنفي دولووفي سبيل مواجية ىذا التحدي، 

والحوافز، والتدريبات، وتخصيص الميزانيات، وتوظيف الترجمة الفورية والحاسوبية لكل ما يستجد من معارف وعموم، وتدريب 
 .24المعمومات التعميمية متخصصين أكفاء في التحرير واإلخراج الفني والدقة في تقديم

 ثانيا: تنوُّع مناهج المغة العربية في المدارس الثانوية 
مدارس تابعة لمحكومة الفيدرالية المركزية، ومدارس تابعة لحكومات مدارس الثانوية الحكومية في ماليزيا إلى قسمين: الم تنقس

المغة العربية الواليات. ونتيجة ليذا التنوع، فإن المغة العربية في ىذه المدراس تقدم بصور متنوعة ومختمفة، حيث تتنوَّع مناىج 
 ذلك عمى النحو التالي: فصيلوتفييا من مدرسة ألخرى، 

المدارس الثانوية الحكومية التي بتنّوع تتنوع التابعة لمحكومة الفيدرالية المركزية عمى ثالث مناىج ية الثانو تعتمد المدارس  -أ
 إلى أنواع كثيرة، وىي:تنقسم 

 (SMKAالمدارس الثانوية الدينية الوطنية )المغة العربية في منيج  -1
 ( SMKالمدارس الثانوية اليومية الوطنية )ية في لعربالمغة امنيج  -2
 (SMAPالمعاىد الثانوية الدينية الفيدرالية )المغة العربية في منيج  -3

تعتمد ىذه المدارس مادَتين لمغة العربية، ىما: مادة المغة العربية، ومادة المغة العربية العالية لمطمبة. ونظرا لكون ىذه المدارس 
ربية المعروف بالمنيج المتكامل الجديد لممدارس الثانوية ومية المركزية، فيي ممزمة باتباع منيج وزارة التالحكتابعة لممدارس 

(KBSM.) 
تنوُّع المدارس التي حسب التابعة لمحكومة الفيدرالية المركزية عمى أربعة مناىج تتنوَّع أيضًا بالثانوية غير تعتمد المدارس  -ب

 25ي:، وىتدرس فييا المغة العربية
 (SMISالدينية األىمية  )المدارس الثانوية المغة العربية في منيج  -أ

 (SMANالمدارس الثانوية الدينية التابعة لحكومات الواليات )المغة العربية في منيج  -ب
 (SMARالمدارس الثانوية الدينية الشعبية )المغة العربية في منيج  -ج
 (.SMA-Aية  الدينية لحكومات الواليات )ثانو المدارس الالمغة العربية في منيج  -د

وعمى الرغم من أن ىذه المدارس الثانوية غير حكومية، فإن بعضيا يتَبع المنيج الحكومي المتكامل الجديد لممدارس الثانوية 
لمدارس يج ابصورة كمية، لكن بعضيا اآلخر يتبع مناىج أخرى من مناىج التربية إلدارة الشؤون اإلسالمية بالواليات أو من

ري شيرير أن وجود ظاىرة التنوع في إعداد الكتب التعميمية لتعميم بور اليدى عثمان ودمحم صوترى نوالمعاىد األزىرية ِبمصر. 
المغة العربية لوصفيا لغة ثانية تحديا عمميا يواجو التربويين في مجال إعداد الكتب التعميمية؛ ذلك ألن الكتب المتاحة في 

لتعميمية لمدارسين الناطقين بغيرىا ومبادئيا ومواصفاتيا، ويرجع ال تتوافر في معظميا أسس تأليف الكتب ا يميةالمؤسسات التعم
ذلك إلى أن ىذه الكتب ال تراعي حاجات الدارسين وأىداف تعميم العربية، فضال عن أن محتوياتيا ال تساعد عمى جعل 

 26ةالدراسين يتمكنون من استخدام العربية بكفاءة مناسب
المغة العربية لعل أفضل الحمول الناجعة لمتغمب عمى ىذه المشكمة تتمثل في توحيد المناىج والمقررات حتى ال تتنوَّع مناىج و 

المدارس التابعة لمحكومة الفيدرالية المركزية بأنواعيا المختمفة وغيرىا من الثانوية بتنّوع المدارس العربية بين المدارس الحكومية 
لمغة العربية أن تتبع منيج وزارة التربية، ألنيا المسؤولة عن وضع االمتحانات الوطنية المركزية الموحدة فضاًل  بغيوين. العربية
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مؤسسات تطوير التعميم والجامعات مسؤولية تطوير عن بقية االمتحانات األخرى المختمفة. عمى صعيد آخر، يقع عمى عاتق 
اسات المعنية بتحسين المناىج الدراسية، وطرق تعميميا لمطالب الماليزيين ر الدمناىج تعميم المغة العربية ودعم البحوث و 

   27وتطويرىا.
 ثالثا: غياب الحوافز لتعمم المغة العربية

من أكبر التحديات أىداف تدريس المغة العربية التي وضعتيا وزارة التعميم الماليزية ال تزال بعيدة المنال، فال يخفى عمى أحد أن 
طالب الماليزيين أنيم يتعممون العربية في بيئة ال تعزز ممارسة المغة في أي موقف من المواقف الحياتية إال في الجو التي توا

لقد خصصت الوزارة حصتين أسبوعيا فقط لمادة المغة بعض الفصول التي تدرس باستخدام المغة العربية في ساعات محدودة. 
من شأنو أن ال شك أن إعطاء دروس المغات األجنبية الوقت الكافي من الدراسة و  ية،العربية، وىو وقت ال يكفي لتعمم لغة أجنب

يساىم في خمق نوع من الحوافز لدى الدارسين، وفي الوقت نفسو يبدد االعتقاد الخاطئ عند بعض الطالب بأن دراسة المغة 
 في تعمميا إال بقدر أداء ىذا الواجب. جيد  العربية ما ىي إال مجرد أداء واجب، فيم من ىذا المنطمق ال يحتاجون إلى بذل

ات التي تناولت اتجاىات إقبال الطالب الماليزيين نحو تعمم العربية، نجدىا تؤكد عمى أن اتجاىات إذا ما نظرنا إلى الدراس
ة دنيا، ست لغاإلقبال ليس عمى مستوى إيجابي، ومرد ذلك إلى أن كثيرًا من الطالب ينظرون إلى العربية بوصفيا لغة دين ولي

 .28وبذلك يحصرونيا في إطار محدود من الحياة
الحمول المقترحة لمتغمب عمى ىذه المشكمة التعامل مع أىداف تعميم المغة العربية بواقعية، إذ ال بد أن يدرك  ولعل من بين

لمدرسي، أو لغة التأليف ا ميمتعلم تكن بالنسبة لمطالب لغة الدين، أو لغة ال فيي إنالطالب ويستشعرون أن العربية لغة حية، 
بية في إن قضية تدريس المواد العر لضمور أمام تقدم المغات األخرى وتطورىا. والبحث واإلبداع، فإنيا سوف تؤول إلى ا

ال تكون قضية تعميم لغة أجنبية فحسب، فيي قضية مصيرية ترتبط بتاريخ األمة الماليوية واستمرارىا المدارس الماليزية يجب أ
مغوي إيجاد الحمول المناسبة لمسائل المغة العربية لذا فإنو يتوجب عمى الوزارة أن تحاول عبر التخطيط الى البقاء. يا عموقدرت

نما بإمكان المؤسسات واألجيزة األخرى المشاركة  في المجتمع، وال ينبغي أن ينحصر التخطيط المغوي عمى الحكومة فحسب، وا 
 29في إنجاح ىذا العمل.

 الخاتمة
أن المغة العربية تحظى باىتمام كبير لدى الشعب الماليوي المسمم، وىو ما جعل وزارة التعميم الماليزية  ا مما تقدمبين لنيت

تصدر قرارا بتدريس المغة العربية في المدارس الوطنية ابتداًء من المرحمة االبتدائية حتى المرحمة الثانوية. ولكن أىداف تدريس 
تعميم الماليزية ال تزال بعيدة المنال؛ وذلك يعود إلى جممة من األسباب، أىميا أن مادة ا وزارة النت عنيالمغة العربية التي أعم

المواد التعميمية بالمغة العربية في حصتين فقط أسبوعيا، كما تعاني لم تأخذ حقيا من ساعات التدريس، فيي تقدم المغة العربية 
. ولكن، عمى الرغم المدارس الحكومية وغير الحكومية يلمستخدمة فناىج اتنوع الممن ضعف ممحوظ، فضال عن  ومراجعيا

بدعم جميع طقبات الشعب الماليزي المسمم؛  ماليزيا ال يزال بخير ألنو يحظى من ىذه العقبات إال أن مستقبل المغة العربية في
نا لو لحافظون{ )الحجر:   (.9وذلك مصداقا لقولو تعالى: }إنا نحن نزلنا الذكر وا 
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