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إّن اإلصالحات التربوّية تقوم عمى أساس الّمغة العربّية وليس من دونيا، »

َمن نحن حّتى ال نطّبق، ونتقّيد بالّمغة . وال إصالح بتيميش الّمغة العربّية
  .«العربّية؟

عبد العزيز بوتفميقة 
رئيس الجميورّية 

استهالل 

ما أروَع أن يتعانق المشارقة والمغاربة معًا، من أجل أن يتدارسوا، في صعيد 
واحد، حاَل لسانيم وواقَعو في حياتيم التعميمّية واالجتماعّية والثقافّية راىنًا؛ فقد كثر 

الّمَغط، منذ بعض الزمن، من حول ىذا الّمسان العربّي، وتعالْت أصواٌت ناشزة 
بعُضيا ال يزال ينادي وْياًل يدعو ثبورًا؛ عمى أّن الّمغة العربّية ميّددٌة بالزوال 

واالنقراض، وبعُضيا اآلَخُر يقطع بعدم مقدرة ىذه الّمغة عمى مواكبة العصر، وال 
بمماشاة الحياة الجديدة لمناس، وبقصورىا عن استيعاب كّل المعارف الجديدة 

المتناىية الّدّقة التي أمسْت تتدّفق عمى الّناس كالسيل الجارف، وتوافييم كالفيض 
ِمّما حمل ىؤالء المتشائمين من مصير الّمغة العربّية ظاىرًا، والحانقين ... اليادر

عمييا باطنًا، عمى اْلِبَداِر إلى تبّني لغات أخرى أجنبّيٍة، والّزىد في لغتيم القومّية 
. والعزوف عنيا وىم ُمِميُمون

                                                 
. 2.، ص05. 4. 12، اجلزائر، الصادرة يف «اجلزائر نيوز»جريدة . 
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: ولعّل أّول ما َيِريُن عمى سموك ىؤالء من اْلَمَشاِيِن ىو
تشاُؤميم المفرُط في أن يكون لمغة العربّية مستقَبٌل باسم، ومكانٌة بين . 1

الّمغات َمكينٌة؛ وأّن ىذه الّمغَة ىي من اْلَخَور واالستخذاء، والعجز والقصور، ما 
يجعميا تستطيع أن تقوم، بوَىج وعنفوان، في وجو ىذه الَكْوَنَنِة الشرسِة التي جاءتنا 

من أقصى المدينة، والتي توشك أن تبتمع كّل الثقافات المحّمّية والّمغات الوطنّية 
!. والقومّية فُتمسي أثرًا بعد عين

تياُونيم وكَسُميم في اإلقبال عمى الّمغة العربية لمتعّمق في تعّمميا، . 2
والّتضمُّع من مخزون ألفاظيا، لمتظاُىر بيا لدى االستعمال؛ وينَسى ىؤالء 

المتخاذلون اْلُمخذِّلون معًا أّن أيَّ لغٍة حّية في العالم مما َيَرْون اليوم في الّساِح، 
إّنما ىي ثمرة جيوٍد ُمضنية نيض بيا عمماؤىا لكي يطّوروىا فأمست تتبّوأ المقام 

فموقف ىؤالء َيشيُنو اليأُس والتخاذل من جانب، وَتعيُبو ... المحمود الذي ىي فيو
ولو أنصف ىؤالء . الّضغينة الّدفينة عمى العربّية، لجيميم بيا، من جانب آخر

لغَتيم وقوَميم معًا لكان موقفيم شيئًا آخَر، ولكانوا أسيموا حّقًا في تطوير ىذه الّمغة 
أو لم يعمموا بأّن ىذه الّمغة، ! الشريفة عوض أن ينَعقوا بالنَّْعِي عمييا في كّل نادٍ 

قبل أن يأِتَي الّمو باإلسالم، لم تكن إاّل لغة الشعر والخطابة، ثّم شيئًا فشيئًا 
استوعبْت عموم األمم األولى مثل عموم اإلغريق واليند والُفرس، قبل أن ينطمق بيا 
عمماؤىا إلى إنتاج المعرفة ابتداًء من القرن الثاني لميجرة؟ أم غاب عنيم أّن الييود 

 ولم –طّوروا لغتيم التي لم تكن قابعة إاّل في اْلِبَيع، مستعينين في وضع نحوىا 
بنحو الّمغة العربّية، ومتظاىرين في إنشاء - يكن ليا نحو قبل القرن العشرين

أم كانوا ... مصطمحاتيا بتجربة العرب في استعمال المصطمح بنْحتو واشتقاقو؟
يريدون أن ينزل عمييم مالئكٌة من السماء بمغة عربّية قادرة عمى استيعاب أدّق 
العموم وأرفع المعارف وىم نائمون؟ أم أليست الّمغات كائناٍت اجتماعّيًة تتطّور 

بتطّور أىميا، وتتخّمف بتخّمفيم وىي غيُر ُمميَمٍة في تخّمِفيا معيم، إذا ُضِرب عمييم 
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 في نفوسيم فأمَسْوا التخّمُف فقِبموا بو؟ وِلَم ىانت ىذه الّمغُة عمى قوميا فَصَمَفتْ 
... فييا من الّزاىدين؟

وىذا مجمع الّمغة العربّية الرصين الحصين بَعّمان َيِقف موسَمو العممّي، 
لعامنا ىذا، عمى قضايا الّمغة العربّية لمُمساءلة عن شأنيا في البرامج التعميمّية لدى 
أىميا مشرقًا ومغربًا؟ وما ذا عساىم أن يكونوا يفّكرون في أمر المكانة التي يولونيا 
ىا المنزلَة الكريمَة التي ىي أىٌل ليا في  ِِ َئِت ِِ إّياىا؟ وىل ىم حّقًا عمى ُأْىبٍة ِلَتْبِو
ّنيا، لَعْمُرَك، َلُمبادرٌة طّيبة ُتحَمد ليذا  مؤّسسات التعميم، وفي الحياة العاّمة معًا؟ وا 

ولعّل ىذه الجيود التي تُبَذل أن . المجمع العريق والقائمين عميو واألعضاء فيو معاً 
. تُْفضَي إلى نتائَج، إن شاء الّمو، ُتذَكر، وثمراٍت ُتْشتار

 
<><><><><><><> 

 
وفيما سَيمي من ىذه الصحائِف محاولٌة متعّثرة ظاِلعة ِلُمالَمسة موضوع الّمغة 
العربّية في الجزائر، وىو من اقتراح ىذا المجمع المجيد الذي َنْزَدِجي لو كّل الشكر 

وقد بدا لنا أن . والتقدير عمى ما حَبانا بو من ىذه الثِّقة التي قد ال نكون ليا أىالً 

                                                 
ظَة لدى بعميا إذا: المرأةصَمفت: من قوليم.   ِِ :   ومنو قول األعرابّية. فقدت الِح

 أو َصَمٌف من بعد ذاك تعميقْ   ىل ىي إاّل ِحَظٌة أو تطميقْ 
!«. ِحِظيَن بناٍت، َصِمفيَن كّناتٍ »: ومن أمثاليم أيضًا في اصطناع ىذا الحرف

. (ابن منظور، لسان العرب، حظا)
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يكون تناول ىذا الموضوع، في حدود ما تمثَّل لنا من التصّور، واستميامًا لمضمون 
: الموضوع المقتَرح عمينا، عمى الوجو اآلتي

 
القسم األّول 

واقع الّمغة العربّية في مؤسسات التعميم في الجزائر عمى عيد . أوالً 
. االستعمار الفرنسيّ 

واقع الّمغة العربّية في مؤسسات التعميم في الجزائر عمى عيد . ثانياً 
: االستقالل
. جيود الجزائر في إعادة المكانة الاّلئقة لمغة العربّية. أ

. جيود الجزائر في مجال تعريب العموم اإلنسانّية. ب
. جيودىا في مجال تعريب العموم. ج
 

القسم الثاني 
 

تأسيس الييئات العميا لإلشراف عمى ترقية العربّية في الجزائر، وتعميم . أوالً 
. استعماليا

ىل من مستقبل لمعربّية في الجزائر في القرن الواحد والعشرين، في ضوء . ثانياً 
. الوضع الراىن؟
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واقع الّلغة العربّية في مؤسسات التعليم في الجزائر على عهد .  ّو ًال 
. ()ا ستعمار الفرنسّي 

 وفييا من المدارس والمعاىد 1830احتّل االستعمار الفرنسّي الجزائر عام 
والزوايا وبقّية أنواع مراكز التعميم ما كان يضطمع بتعميم الّمغة العربّية في نفسيا، 

« ماضيًا وحاضراً : الجزائر»وتعميم العموم والرياضيات بيا؛ مّما حمل مؤّلفي كتاب 
إلى االندىاش من أّن ما كان ُيعتقُد من أمّية الشعب الجزائرّي قبل االحتالل 

كان ُيْعَتَقُد أّن الشعب الجزائرّي »: الفرنسّي لم يكن إاّل َخَطاًل من الرأي، وىم يقولون
ّنما االستعمار  ىو الذي جاءه بالثقافة والعمم، مع أّن ذلك لم  [الفرنسيّ ]كان أّمّيًا، وا 

 ( ).«يكن إاّل ِخْطًأ مبيناً 
لقد اتّفق المؤّرخون الفرنسّيون عمى أّن التعميم العربّي في الجزائر، قبيل 
االحتالل الفرنسّي، كان مزدىرًا إلى درجة أّن ِصيَت بعِض العمماء كان يجاوز 

الحدود الجزائرّية إلى ما وراءىا؛ وكان التعميم يشمل الفمسفة واألدب والنحو، كما 
وكانت المدارس منتشرة بكثرة في . يشمل الّطّب والَفَمَك وغيرىا من حقول المعرفة

                                                 
ارتأينا أن نعقد ىذه المقّدمة ىنا لمحديث عن واقع الّمغة العربّية في الجزائر عمى عيد االستعمار الفرنسّي ألّن .  

القارئ العربّي الكريم ال نراه يستطيع تمّثل حال العربّية في الجزائر عمى ذلك العيد البائد، فميست الجزائر 
كأيٍّ من البمدان العربّية في سيرتيا مع الّمغة العربّية، آممين أن ُيفضي ذلك إلى رْسم صورة موجزة لذلك 

... الوضع حّتى يتابع ىذا القارئ عمى بّينة من األمر ما يأتي من بعد في ىذه الدراسة
  Lacoste ; Nouschi ; Prenant , L’Algérie : passé et présent , Editions sociales,.4 

Paris , 1961, p. 228.  

  
.   



 309 

 في حين كان يرى فرحات عباس أّن الثقافة العربّية كانت ().أرجاء الجزائر كّميا
مزدىرة نسبّيًا، وأّن معظم الجزائريين، لدى احتالل الجزائر، كانوا يكتبون ويقرؤون، 

 ().وأّن عدد المدارس كان يفوق ألَفْي مدرسةٍ 
ويبدو من بعض ما ذكرنا أّن عاّمة المؤّرخين، الجزائرّيين والفرنسّيين جميعًا، 

ِمّمن عرضوا ليذه المسألة يكادون ُيجمعون عمى أّن الشعب الجزائرّي كان يتمّقى 
–تعميمو بالّمغة العربّية قبل االحتالل الفرنسّي، وىو أمر طبيعّي؛ ولكّنو كان 

.  متطّورًا في تعّممو، وَشغوفًا بالنيل من ينابيع المعرفة- باإلضافة إلى ذلك
إلى »وَلّما جاء الفرنسّيون إلى الجزائر محتمين كان أّوَل ما َأَتْوه ىو المسارعُة 
 ().«محاولة محو الشخصّية الجزائرّية األصيمة عن طريق فرنسة األلسنة والعقول

ولقد احتدم الصراع عمى أشّده بين الوطنّيين الجزائرّيين الذين ظّموا متمّسكين بمغتيم 
العربّية َيْنَضُحون عنيا إلى حّد العّض عمييا بالنواجذ، وبين االستعمار الفرنسّي 

محوًا، وَمْسِخيا - العربّية اإلسالمّية–الذي أزمع عمى مْحو الشخصّية الجزائرّية 
مْسخًا؛ فإذا ىو يحظر تعميم العربّية وتعّمميا في المدارس الدينّية والمساجد والزوايا 

                                                 
5. Cf . Maurice Poulard , L’enseignement pour les Indigènes d’Algèrie    .   

 (لتعميم لألىالي في الجزائر)ا , Alger , 1910 .  وينظر أيضًا تركي رابح، الشيخ عبد الحميد بن
 وما بعدىا، الشركة الوطنية لمنشر 121. ، ص(1940-1900)فمسفتو وجيوده في التربية والتعميم : باديس

 .(؟1969)والتوزيع، الجزائر، دون تاريخ 

 32.؛ وعبد الممك مرتاض، فنون النثر األدبّي في الجزائر، ص60. 1ينظر فرحات عباس، ليل االستعمار، .  
. وما بعدىا

. -1925نيضة األدب العربّي المعاصر في الجزائر: عبد الممك مرتاض، الصراع بين العربّية والفرنسّية، في  
.  (الطبعة الثانية) 1983 وما بعدىا، نشر الشركة الوطنّية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 21.، ص1954



 310 

، وكان ىذا اإلذن الخاّص، كما يالحظ ذلك عبد الحميد بن ()إاّل بإذن خاّص 
!. باديس ال يكاد أحٌد مّمن طمبوه يناُلو

لقد عَمد الفرنسيون إلى إغالق المدارس العربّية ومقاضاة المدّرسين فييا إلى 
درجٍة جعمت المفّكر اإلسالمّي الجزائرّي عبد الحميد بن باديس يستخمص بميجة 
الخيبة ما آل إليو حاُل الّتعميم العربّي في الجزائر في األعوام الثالثين من القرن 

 التي ىي مؤسفة بقدر ما ىي ()ىذا ىو الحال من ناحية اإلدارة»: الماضي فيقول
 ما زالت مغمقة، ومثميا مدرسة القمعة، والمعّممون ()فمدرسة دار الحديث... مؤلمة

َجاَيَة وغيِرىا ما زالوا يعاَودون بالّتغريم، وُيساُقون إلى المحاكمة كمجرمين،  ِِ ِِ في ِب
 ().«وطمباُت الرَُّخص ما زالت تقاَبل بالرفض أو بالسكوت

والحّق أّن َفترة االحتالل الفرنسّي َتْسَتميُز بُعنف الصراع وشّدتو بين 
الجزائرّيين الذين أصّروا عمى التمّسك باليوّية الوطنّية الماثمة في العروبة واإلسالم، 

                                                 
 يمنعون بموِجِبو تعميم العربّية في أّي مؤّسسة 1938أصدر الفرنسّيون مرسومًا في ثامن مارس من سنة  .  

وىنالك ازداد احتدام الصراع بين جمعّية العمماء المسممين . تعميمّية أىمية إاّل بترخيص من السمطات االستعمارّية
الجزائرّيين التي كانت راعية لإلصالح الدينّي، ونشر الّمغة العربية واالستعمار الفرنسّي، فُسجن أو ُنفي كثيٌر من 

. المعّممين والكتّاب والشعراء عمى ذلك العيد االستعمارّي المظمم
. إىل إدارة االستعمار الفرنسّي يف اجلزائر« اإلدارة»: يقصد الشيخ بقولو.  

بنْت ىذه املدرسة اليت كانت تشبو املعهد مجعّيُة العلماء املسلمني اجلزائريني مبدينة تلمسان، وابتدأ التعليم العريّب   .
، وكان أّول مدير هلا األديب الكبري الشيخ حممد البشري اإلبراىيمي، فتعّرضْت لإلغالق من 1937فيها سنة  

الفرنسّيني خوفاً من تأثريىا، وإطفاء إشعاعها كما يؤّكد ذلك ابن باديس يف مقالتو املنشورة جبريدة البصائر 
غري أّن ىذه املدرسة فتحْت تارة أخرى، فلعبت دوراً تعليمّياً متأّلقاً على عهد . 1938األسبوعّية، سنة 

. االستعمار الفرنسي
 للهجرة، املوافق 1357 رمضان 25، قسنطينة، يف يوم اجلمعة 140 ابن باديس، البصائر، السنة الثالثة، عدد   .

 وما بعدىا، تقدمي عّمار طاليب، نشر 255. ص. 3وينظر أيضاً آثار ابن باديس، . 1.، ص1938 نوفمرب 18
دار ومكتبة الشركة اجلزائرية للتأليف والرتمجة والطباعة والتوزيع ألصحاهبا مرازقة وبوداود وشركائهما، اجلزائر، 

. م1968.  ىـ1388
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وبين الفرنسّيين الذين بّيتوا تشويَو الشخصّية الوطنّية بحرمان األطفال الجزائريين 
من اإلقبال عمى المدارس الفرنسّية نفِسيا التي لم تكن تعّمم إاّل الّمغة الفرنسّية 

وحَدىا، ولم يسمحوا بدخوليا، في الغالب، إاّل ألبناء األعيان والمقّربين منيم من 
الجزائرّيين، من حيث حظروا تعميم الّمغة العربّية بالوسائل الخاّصة عمى الييئات 

. الوطنّية مثل جمعّية العمماء المسممين الجزائريين، وحزب الشعب الجزائريّ 
 فكان من 1931من أجل ذلك تأسست جمعّية العمماء في أواخر مايو 

أىدافيا نشُر الّمغة العربّية بوساطة تأسيس المدارس وتييئة المعّممين األكفاء ليا، 
... وذلك باالستعانة بسخاء الشعب الجزائرّي الذي كان ُينفق عمى ىذه المدارس

مدارَس تعّددْت بتعّدد المدن ولقد أفمحت ىذه الجمعّية الكبيرة بَأنَّيا لم تحّقق فْتح 
؛ ولم تجنِّْد ليا، تجنيدًا ينيض عمى () الجزائرّية، الكبرى والّصغرى، فحْسبُ 

الّنزعتين البيداغوجّية والّنضالّية معا، مئاٍت من المعّممين ليعّمموا عشراِت اآلالف 
 من الّناشئة بالّمغة العربّية تعميمًا عصرّيًا فحسُب؛ ولكّنيا اعتمدت منيجّية عصرّية
تشبو منيجّية األحزاب الّسياسّية في اْلتماس تكثير َسواد األنصار واألشياع؛ فكان 

في كّل مدينة جزائرّية، صغيرة أو كبيرة، خمّيٌة إصالحّية كانوا ُيْطمقون عمييا 
عمى فكانت ىذه الشُّعبة ىي التي تتوّلى اإلشراف الماّدّي والمالّي . «ُشْعبة»
لمدرسة، والمسجد، في المستوى المحّمّي؛ فكانت جمعّية العمماء في حقيقة أمرىا ا

ظاىُر أىداِفو : جزائرحزبًا كبيرًا، من َضْرٍب خاّص، متواجدًا في كّل أصقاع ال
كان يسعى إلى َتْنِضير  ، وحقيقُتو تجسيُد طموٍح سياسيّ () مجّرُد اإلصالِح الّدينيّ 

                                                 
وتناول فيو بتفصيل جهود ابن باديس يف حقل . 1970 ينظر تركي رابح، الّشيخ عبد احلميد بن باديس، اجلزائر، .

. الرّتبية والّتعليم
 وقعت لنا رسالة مكتوبة خبّط حمّمد البشري اإلبراىيمي، رئيس مجعّية العلماء املسلمني اجلزائرّيني بعد وفاة ابن .

محد بن ذياب حني كان معّلما مبدرسة مجعّية العلماء مبدينة برج بوعريريج، ورد يف أباديس، موجَّهًة إىل األستاذ 
وأرجو أن تزداد حرارة واجتهاداً يف تثبيت . أيّها الولد األغّر، أشكر مواقفك يف سبيل اجلمعّية«: آخرىا ما نّصو
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 التي كان الجزائرّيون ال يزالون ُياَلُصوَن عمييا وْجو الّشخصّية العربّية اإلسالمّية
 الذي كان يّتخذ من  االستعمارالستعمار الفرنسّي، كما يجب أن تكون، وىومن ا

.  َمْقت الُعروبة واإلسالم لذًة يستمتع بيا
حيث نصادفيا )كانت جمعّية العمماء تعتقد، في مواقَف معّينة عمى األقّل، 

في مواقَف ُأَخَر تّتخذ التّقّية ليا سبياًل فال تتمّسك بما كان يطمق عميو انفصال 
الذي كان، كما قمنا، يسمَّى في –أّن المطالبة باالستقالل  (...الجزائر عن فرنسا

ال يمكن أن يتّم والجزائرّيون - «انفصاالً »الّمغة الّسياسّية الفرنسّية في الجزائر 
 وأّي معنًى كان يكون الستقالل سياسّي من ذلك الّنوع؟  .يتبنَّْون الّمغة الفرنسّية لساناً 

من أجل ذلك أعِمن شعاٌر عظيم ظّل قائمًا ومؤثِـّرًا إلى يومنا ىذا في الحياة العاّمة 
  . ()«اإلسالم ديُننا؛ الجزائر وطننا؛ العربّية لغتنا»: في الجزائر، وىو

 إلى حّد كبير، وخصوصًا  الذي حممْتو جمعّية العمماءفمقد أفمح ىذا المشروع
 إلى الّشارع تْ  تنّزل ىذه الجمعّيةعمى  المستوى الّتعميمّي؛ وذلك من حيث إنّ 

لى المدن الّصغيرة بعد المدن الكبيرة؛ فأّسس  قريبًا من أربِعمئِة مدرسٍة تْ الجزائرّي، وا 
عربّيٍة تدّرس عموم الّمغة العربّية ومبادئ الفقو اإلسالمّي، وتبّث شيئًا من الوعي 

 .()الّسياسّي، واليقظة الوطنّية، والّصحوة الفكرّية اإلسالمّية في أذىان المتعّممين

 

 23كتب اإلبراىيمي ىذه الّرسالة يف )» …مركز اجلمعّية بالربج بالّدعاية لإلصالح، وتكثري سواد املصلحني
 . (، والرسالة تقع يف صفحة واحدة1946أكتوبر 

إّن ابن باديس ىو الذي أعمن ىذا الّشعار الثالثي الذي يحّدد الّشخصّية الجزائرّية وىوّيتيا، عمى ذلك :  يقال. 
: ينظر)العيد عمى األقّل؛ وقد عّده أحد المؤّرخين الفرنسّيين المعاصرين إعالنًا لميالد الحركة الوطنّية الجزائرّية 

Ch.-Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, p.88.  ) . وقد قرأت ىذا
الّطبعة األولى، وقد حوفظ عميو بصورتو في )» كتاب الجزائر«الّشعار ألّول مّرة في الّصفحة األولى من 

. 1930ألحمد توفيق المدنّي الّصادر بالجزائر عام  (1963الّصفحة األولى من الّطبعة الثانية، البميدة، 
الشركة الوطنية تركي رابح، الشيخ عبد الحميد بن باديس، :   ينظر من يريد أن يتعّمق حول ىذا الموضوع.

؛ 1968؛ محمود قاسم، اإلمام عبد الحميد بن باديس، دار المعارف بمصر، 1970لمنشر والتوزيع، الجزائر
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 لم يكن 1962ولذلك َلّما انتزعت الجزائر استقالليا السياسّي في عام 
بالمدارس التي ورثْتيا الجزائر عن الفرنسيين من األطفال والفتيان، ومن المدرسة 
االبتدائية إلى جامعة الجزائر الوحيدة آنئذ، إاّل عدد قميٌل جّدًا، فكانت نسبة األمّية 

لى أكثر من خمٍس  في الجزائريين تفوق ثمانين بالمئة بالقياس إلى الرجال، وا 
! وتسعين بالمئة بالقياس إلى النساء

 
 
 
 

الجهود : واقع الّلغة العربّية في الجزائر على عهد ا ستقالل. ثانياًال 
واإلنجازات 

 ().العمل عمى َتْبِويِء العربّية مكانَتيا في مؤسسات التعميم. أ

 

 ؛ محّمد طّمار، تاريخ األدب الجزائرّي،1965أنور الجندي، الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا، القاىرة، 
؛ أبو القاسم سعد الّمو، الحركة الوطنّية الجزائرّية، بيروت، 1970 الجزائر، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، 

؛ محّمد البشير 1971. 2. ؛ محّمد عمّي دبوز، نيضة الجزائر الحديثة وثورتيا المباركة، الجزائر،ج1969
وىذا أغنى مصدر ليذا الموضوع )اإلبراىيمي، سجّل مؤتمر جمعّية العمماء المسممين الجزائرّيين، قسنطينة، 

، 1949 أكتوبر 31، الّصادر في 93. ؛ نفسو، مدارس جمعّية العمماء، في البصائر، ع1936 (عمى اإلطالق
-268عيون البصائر، + ) 1949، 90. ؛ نفسو، معيد عبد الحميد بن باديس، في البصائر، ع8و1. ص
 1969 الجزائر،  الشركة الوطنّية لمنشر والتوزيع،؛ عبد الممك مرتاض، نيضة األدب العربّي في الجزائر،(274

. 1983 الجزائر،  نشر ديوان المطبوعات الجامعّية،نفسو، فنون الّنثر األدبّي في الجزائر،؛ (2.ط
سأكتب، في بعض أطوار ىذه الدراسة، عمى أّني شاىد عيان، وذلك ألّني شرعت في ممارسة التعميم الثانوّي  .  

، كما أّني كنت مستشارًا تربوّيًا في المدارس االبتدائّية الجزائرّية، كما شرعت في ممارسة التعميم في 1963سنة 
كما أتاح لي تعييني في منصب ساٍم لرعاية . فأنا، إذن، شاىٌد عمى مسيرة ىذا الّتعميم. 1970الجامعة عام 

ن كان  العربّية في الجزائر وىو رئاسة المجمس األعمى لمغة العربية أن ألم بالخمفيات السياسّية ليذا الموضوع، وا 
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 نفَسيا في مفترق الّطرق، وقد 1962أْلَفت الجزائر المستقّمة في صيف سنة 
غادر المعّممون الفرنسّيون كّل المدارس التي َأسَّسوىا ليعّمموا فييا أبناءىم تخّوفًا من 
أن ينتقم الشعب الجزائرّي منيم، فالتحقوا بوطنيم وتركوا مؤسسات التعميم الجزائرّية 

خاويًة عمى عروشيا؛ فكان ال مناص من االستعانة باإلخوة العرب الذين كانوا 
رَعْوا في كثير منيم الثورة الجزائرّية التي أفضت إلى االستقالل؛ فاستنجد 

المسؤولون الجزائرّيون يومئذ بأقطار عربّية من أىّميا المممكة األردنّية الياشمّية، 
فمم تقّصر ىذه ... والمممكة العربية السعودّية، ودولة الكويت، ومصر، وسورية

األقطار وغيرىا من األقطار العربّية األخرى في إرسال العدد المطموب من 
باإلضافة إلى عدد قميل من المعممين الجزائريين الذين –المعممين واألساتذة، وبدؤوا 

يدّرسون الّمغة - تعّمموا العربّية في أقطار عربّية ُأخرى أثناء ثورة التحرير أو قْبميا
العربّية ألّول مّرة في تاريخ التعميم بالجزائر بعد مئة واثنتين وثالثين سنًة، تحديدًا، 

مع ما سبق من أعمال جمعّية العمماء وحزب الشعب الجزائرّي في ). من االنقطاع
وشرع األطفال الجزائرّيون . (...مجال تعميم الّمغة العربّية في المدارس األىمّية

 وزاد ().يكَرعون من العربّية التي بدأت تنتشر عمى النحو العصرّي بين الجزائرّيين
في إسيام نشرىا بعض وسائل اإلعالم الجزائرّية بالّمغة العربّية مثل جريدِة 

التي تأسسْت في كانون األول من سنة اثنتين وستّين وتسعمئة وأْلٍف « الشعب»
 

حجم ىذه الدراسة ال يسمح بتفصيل كّل شيء عن حال العربّية في الجزائر عمى مدى أكثر من أربعين عامًا 
. فذلك... سمختيا الجزائر من عيد االستقالل

 أفضى حرمان الفرنسّيين الشعب الجزائرّي زمن االحتالل من التعميم في مدارسيم إلى نتائج معاكسة لما كانوا . 
فمو فتحوا أبواب مدارسيم في وجوه الجزائرّيين لكانوا تعّمموا لغتيم في مدارسيم ىذه، ولكانوا ربما ... يتوّقعون

وىي ... نُسوا الّمغة العربّية التي ظّمت مستعَممة في الّميجة الجزائرية العاّمّية، وخصوصًا في البوادي واألرياف
ويذكر ىنا، أّن مدارس جمعّية العمماء ... سيرة سارعْت باستعادة الجزائرّيين لمغتيم في بداية عيد االستقالل

والحركة الوطنّية كانت منبّثًة انطالقًا من األعوام الثالثين في كّل المدن الجزائرّية، فكان التعميم فييا بالّمغة 
 أسهموا بصفتهم والذين تعّمموا في تمك المدارس عمى أواخر عيد االستعمار الفرنسّي  ىم الذين... العربّية

مدّرسني يف املدارس اجلزائريّة يف مطلع عهد االستقالل، مع زمالئهم العرب يف تدريس العربّية مبؤسسات التعليم 
... اجلزائريّة
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كما أفضى نظام إجبارّية التعميم عمى التحاق . ميالدّية، واإلذاعِة والّتْمفزة الوطنّيتين
... كّل األطفال الجزائرّيين الذين كانوا في سّن السادسة بالمدارس الرسمّية

ولم تمِض إاّل سنوات قميمة حّتى بدأت الّمغة العربّية الفصحى تنتشر بين 
الجزائرّيين في الشارع بعد أن كان ىذا الشارع في بداية عيد االستقالل ال تسمع 

فيو إاّل تْرطينًا بالفرنسّية، فبدأت الكممات الجديدة الفصيحة تجري عمى األلُسِن مثل 
الحرّية، واالستقالل، والمدرسة، والحكومة، والوزارة، والمرأة، والسالم، والحّب، 
والجامعة، والّطّيارة، والمطار، والممعب، والاّلعب، والّطالب والّطالبة، والمعّمم، 

وىمّم جّرًا من ىذه األلفاظ ... والمعّممة، واألستاذ واألستاذة،  والّطبيب والطبيبة
الحضارّية الفصيحة التي كانت نادرًا ما تجري إاّل عمى ألسنة بعض المثقفين 

وكان لممدرسة االبتدائّية خصوصًا دوٌر ... القالئل عمى عيد االستعمار الفرنسيّ 
بارز في إشاعة مثل ىذه األلفاظ بفضل األطفال اْلُمَتَمْدِرسين الذين كانوا يخرجون 
إلى الشارع آِيبين من مدارسيم فُيشيعون الّدفء الّمغوّي الفصيح في الشارع قبل أن 
ُيشيعوا كثيرًا من المصطمحات الّتعميمّية بين اآلباء الذين بدؤوا يصطنعون ألّول مّرة 

...  مع أبنائيم المئزر والمحفظة والقمم والممحاة والطباشير واْلُخَشْيبات، وىمّم جّراً 
والحّق أّن حزب جبية التحرير، الحزب الوحيد الذي كان يقود البالد، إن 
كان ُينتَقد سياسّيًا بما ارتكبو من كثير من األخطاء، فإّنو يستحّق كل تقدير في 

رأينا عمى ما بذل من جيود مدىشة كيما تستعيَد الجزائر لسانيا العربّي، فمم يمِض 
إاّل زمن قميٌل حّتى تأسست عشرات الجامعات، وقبميا ثانوّياٌت معّربة كان يطمق 

. «الثانويات الدينية»عمييا 
إنجاز تعريب العلوم اإلنسانّية في مؤسسات التعليم في الجزائر على . ب

عهد ا ستقالل 
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كانت بعض المواّد االجتماعّية واإلنسانّية مثل التاريخ والجغرافيا والفمسفة، 
وال نتحّدث عن الرياضيات والعموم –وبعض المواّد الفنية كالرسم والموسيقى 

كانت تدرَّس في المدارس الثانوّية في بداية عيد االستقالل - والفيزياء والكيمياء
بالّمغة الفرنسّية، فكانت خالصة لممدّرسين الفرنسّيين الذين عادوا كالجراد إلى 

وشيئًا فشيئًا تّم تعريب ىذه . ، كما كان يطَمق عمييم«متعاونين»الجزائر في صورة 
المواّد كّميا فأمسْت تدرَّس لمتالميذ بالّمغة العربّية؛ فكان ال مناص من التفكير بجّد 

اّل فال يعقل أن تدّرس في مرحمة  في تعريب ىذه المواّد نفِسيا في الجامعة، وا 
غير أّن عدد . التعميم الثانوّي بالعربّية، وفي مرحمة التعميم الجامعّي بالفرنسّية

المدرسين الجزائرّيين الفرنسيِّي الّمساِن، والمتعاونين الفرنسّيين، كانوا من الكثرة 
بحيث لم يكن ممكنًا تسريُحيم وال االستغناُء عن كفاءتيم بين عشية وضحاىا؛ 
فوقع التفكير في حّل ثنائّي، انتقالّي، يتّم بمقتضاه تدريس ىذه المواّد أنصافًا، 

.  فِمن الّطاّلب من كان يدُرسيا بالفرنسّية، ومنيم من كان يدُرسيا بالعربّية: أنصافاً 
ولكّن ىذا السموك المزدوج رفضو كثير من المرّبين والذائدين عن الّمغة 

 ألّن ذلك ()العربّية، بمن فييم نحن في مطالع األعوام السبعين من القرن الماضي
فيقع توفير قاعات لمدراسة ليؤالء : كان يعني توفيَر وسائَل تعميمّيٍة مضاَعفة

ولذلك لم يُدم ىذا الوضع ... وىؤالء، وأساتذة بالّمغتين ليؤالء وىؤالء، وىمّم جّراً 
إاّل قمياًل، _ أرادوا لو أن يطول بطول الدىر« الفرنكوفونّيون»الذي كان –الناشز 

َم تدريس كّل المواّد اإلنسانّية واالجتماعّية في التعميم العالي بالّمغة العربّية قبل  فُعمِّ

                                                 
 ونْبذ فكرة تقديم الجزائرّية عن المسألة المغوّية،« الجيش» نشرنا ثالث مقاالت متتابعة في مجّمة . 

التعميم االبتدائّي في : تعميم مزدوج الّمغة لناشئة ينتمون إلى وطن واحد، والمقاالت ىي
الّتعميم العالي ؛ 1974الّتعميم الثانوي ومشاكمو في الجزائر، مارس، ؛ 1974الجزائر، فبراير، 

 .1974ومشاكمو في الجزائر، أبريل 
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أّما الّمغات األجنبّية فظّمت تدرَّس في أقسام الّمغات األجنبّية . نياية األعوام السبعين
... ضمن المغات الحّية كاإلنجميزّية والفرنسّية واإلسبانّية واأللمانّية

والحّق أّن الذي عّجل بتعريب العموم اإلنسانّية واالجتماعّية في الجامعات 
الجزائرّية ىو إقدام وزارة التربية في األعوام السبعين عمى تعريب ىذه العموم في 

التعميم الثانوّي بتشجيع من القيادة السياسّية الجزائرّية التي كانت يومئذ ذات اتجاه 
فكان ذلك اإلنجاز يشبو الثورة . ُعروبّي، وعمى رأسيا الرئيس الراحل ىواري بومدين

اّل فإّن الذي يتابع مسيرة التعريب في الجزائر فيجد الجزائر حّققت كّل ذلك  حّقًا، وا 
!...  في أقّل من خمسة عشر عامًا، ال ريب يندىش اندىاشاً 

ويبدو أّن تعريب العموم اإلنسانّية واالجتماعّية في الجامعات الجزائرّية أمسى 
إنجازًا وطنّيًا ال ينبغي أن َتَمسَّو األيدي بالعبث، كما بدأت تمّس بعض المواّد 

ولعّل حنين !... العممّية األخرى في التعميم الثانوّي  ِلتفرنسيا في آخر الزمان
الّشيوخ المحظوظين الذين تعّمموا، عمى عيد االستعمار، في المدارس الفرنسّية ىم 
الذي حنُّوا حنينًا عارمًا، بعد ذىاب الرجال، إلى أن تستعيد الّمغة الفرنسّية وجوَدىا 
كأقوى وأْوَىج ما يكون؛ ألّن الفرنسّيين لم يكونوا يعّممون لغتيم إاّل ألبناء األعيان، 
وفي أحسن األحوال، لسّكان المدن عمى عيد احتالليم؛ فمّما ذىبوا أصبح األطفال 
الجزائرّيون، وعدُدىم يزيد اليوم عمى ثمانية ماليين في المدارس االبتدائية والثانوّية 

فأّي ... الجزائرّية، مجَبِرين عمى تعّمم الفرنسّية ابتداًء من السنة الثانية االبتدائّية
!...  مكانة حّققتيا الفرنسّية خارج ديارىا

تعريب العلوم والتَّقانة في مؤسسات التعليم بالجزائر على               . ج
عهد ا ستقالل 

من أعجب ما تمّقيناه من شتائم المواطنين في دفاعنا عن العربّية أمام 
التي تنّظميا إحدى الفضائيات العربّية، « االتجاه المعاكس»اإلنجميزّية، في حّصة 

أّن شخصًا أرسل إلينا رسالًة حين كّنا رئيسا لممجمس األعمى لمغة العربّية يرى أننا 
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لم نكن إاّل عمى ىوًى وضالٍل، حين كّنا نتعّصب لمعربّية عمى اإلنجميزّية، وأّن 
في حين !... ىذي العربّية ليست إاّل َكْيَت وكيت، وال ىي في الِعير وال في الّنفير

 لم تعد اليوم تصدر فماتت 2000كتب شخص آخر في جريدة جزائرّية عام 
باليزال والتسّمم، يرمينا بالكذب ِلَما دافعنا بو عن ىذه الّمغة، وأّننا قّدمنا أرقامًا 

مغموطة، ووقائع مكذوبة لممشاىدين، حين كّنا زعمنا أّن جامعة العموم والتكنولوجيا 
بوىران لم تجتزئ بتعريب المواّد العممّية كاإلعالم اآللي، واإللكترونيك وغيرىما في 

... المرحمة الجامعّية األولى فحسُب، ولكّنيا عّربْت ىذه المواّد في الدراسات العميا
ويبدو أّن ذلك الصحافي الحافي، كان ال يعرف الجامعة الجزائرّية، بْمَو التعميَم 

إّنا َلُنَوكُِّد، تارًة أخرى، بيذه المناسبة، أّن الجامعة ... العاِلَي في مجال العموم الّدقيقة
الجزائرّية خطْت ُخُطواٍت عمالقًة في تعريب العموم التي كانت تدّرس في بعض 

ولم يكن بقَي إاّل . الجامعات، مثل الجامعة التي أومأنا إلييا آنفًا، بالّمغة العربّية
رًا تعريُبو حين استمْمنا مياّم رئاسة المجمس األعمى لّمغة  الّطّب الذي كان مقرَّ

 حيث اّتصل بنا مجموعة 1999، في العام الموالي، أي عام 1998العربّية عام 
من األطّباء الجزائرّيين الشباب، وأبَدْوا رغبًة عارمة في تدريس الّطّب بالّمغة العربّية 
التي كّنا نريد أن يقع االبتداُء بتعريب الّسنة األولى، ثم الثانية، إلى آخر المسار 

لقد تبّين أّن مسألة تعريب الّطّب خصوصًا في الجزائر، ! ولكْن وا أسفاه... الّدراسيّ 
وفي العالم العربّي كّمو، إاّل سورية التي تمّثل االستثناء، ىي مسألة سياسّية ال 

، (932-864)أبي بكر محمد بن زكرياء الرازي لغوّية؛ أي أّن العرب بعد إنجازات 
، والشيخ الرئيس أبي عمي (.م950- 872 )()وأبي نصر محمد بن طرخان الفارابي

، وأبي الوليد محمد بن أحمد بن ()(.م1037-980)الحسين بن عبد الّمو بن سينا 

                                                 
طورَا، « Avennasar»: كان الفارابي يعرف أثناء القرون الوسطى في أوربا تحت اسمين اثنين.  

: ، في الموسوعة العالمّية(YvesMarquet)ينظر إيف ماركي . طورًا آخر« Alfarabius»و
Encyclopædia universalis ; tome VII , p. 784-785. 

ينظر ىنري كوربان .  وقد ُعُنوا بدراستو عتاية فائقةAvicenneويعرف ابن سيناء لدى األوربيين تحت اسم   .
(Henry Corbin)126-121. 3.، في المصدر السابق، ج .
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 وأبي القاسم خَمف بن ()،(1198-1126)رشد                                
، وغيرىم من األطّباء الخالدين الذين أعَطُوا (1106-1030)عباس الزَّىراوّي 

البن سينا يدرَّس في الجامعات « القانون»اإلنسانّية ما أعَطْوا، وبعد أن ظّل كتاب 
إلى « مونبيميو»إّنو كان يدرَّس في جامعة : األوروبّية عمى مدى سبعة قرون، وقيل

 Sigrid)ريد ىونكي ڤ كما تُقّرر بعض ذلك المستشرقة األلمانّية سيـ1935عام 

Hunke:)() ،ىاىم ىؤالء اليوم َيستْخُذون، من شّدة إصابتيم بُعقدة النقص 
فيعتقدون أّن الّطّب الذي ىو في أكبر إنجازاتو األّولّية العظيمة ذو أصٍل عربّي، 
وأن مصطمحات حقول المعرفة األخرى، كاالقتصاد مثاًل، قد تكون أكثر اْعِتَياصًا 

في العربّية من مصطمحات الّطّب التي ىي في ُمنطَمقيا عربّية الّمغة، عربّية 
فما أعقَّ ! ال يجوز لو أن يظّل إاّل غريب الّمسان، عمى أىل األوطان... اإلنجاز

ّنيا لعقدة نْقٍص مستعصية سيعجز النفسانّيون ! األحفاَد، أمام منجزات األجداد وا 
إّنا نرى أن يتقن األطّباء ... النَّحارير عن اْسِتالليا من أعماق نفوس بعض العرب

والعمماء العرب عمى األقّل لغة واحدة غربّية حّية لتكون ليم نافذة ُيطّمون من 
خالليا عمى العالم، وبوساطتيا يستقون معارفيم الجديدة، ولكّن الّتدريس ومخاطبة 

!. فمتى سيكون ذلك؟... الناس يجب أن يظاّل بالّمغة العربّية

                                                 
.  وقد كتبوا عنو كثيراً Averroès:  في حين كان يعرف ابن رشد لدى العمماء والفالسفة األوربيين تحت اسم.  

. 96_92. 3، .س.، في م(Jean Jolivet)ينظر جان جوليفي 
 Le Soleil d’Allah brille sur)ريد ىونكي، شمس العرب تسطع عمى الغرب ڤ تنظر سيـ.  

l’Occident) ،(شمس الّمو تسطع عمى الغرب»: وقد ترجم ىذا الكتاب في بيروت تحت عنوان» .) ونحن
إّنما أخذنا الترجمة العربّية عن الترجمة الفرنسّية المأخوذة مباشرة عن األلمانّية والتي قام بيا كّل من 

(Solange et Georges de Lalène) وظير الّنّص باأللمانّية أوَل مّرٍة في مدينة 1963، باريس ،
في العنوان األصمّي المكتوب باأللمانّية، وىو الذي « الّمو»وقد الحظنا وجود لفظ ) 1960ار سنة ڤستوتـ

، كما تجاَنفا ...1964نشر المكتب التجاري، بيروت، )تحاماه المترجمان العربّيان فاروق بيضون ودسوقي 
أي « Notre héritage arabe»: عن ترجمة العنوان الفرعّي الذي يوجد تحت العنوان المركزّي، وىو

« األيدي الّشاِفَية»: وقد كتبت المستشرقة األلمانّية فصاًل طوياًل في كتابيا تحت عنوان. (« ميراثنا العربيّ »
(Les mains qui guérissent)  ،أتْت فيو عمى أىّم المنجزات الّطبّية العربّية ذات القيمة العالمّية

. 148-117: ينظر الكتاب في ترجمتو الفرنسّية، صفحة. ورّكزت عمى ابن سيناء والرازي خصوصاً 
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ذن فقد بذلت الجزائر جيودًا مدىشة في تعريب الرياضيات والعموم انطالقًا  وا 
من المدرسة االبتدائّية إلى الثانوّية، ثّم إلى الجامعة التي ال تزال تدّرس بعض 
المواّد العممّية بالّمغة العربّية، قبل أن تقع مراجعة ما يطمق عميو في الجزائر 

...  التي سنتحّدث عنيا في نياية ىذه المقالة« المنظومة التربوّية»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القسم الثاني 
تأسيس الهيئات العليا لإلشراف على ترقية العربّية في الجزائر، وتعميم .  ّو ًال 

. استعمالها
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تأسيس المجمع الجزائرّي لّلغة العربّية . 1
أدرجنا الحديث عن تأسيس بعض المؤسسات المغوّية العميا في استشراف 
بْت في نياية القرن الماضي من وجية، وألّنيا ال تزال قائمة،  المستقبل ألّنيا ُنصِّ

. من الوجية القانونّية من وجية أخرى
فمقد وقع الشروع في تقنين بعض المؤّسسات العميا لمحفاظ عمى الّمغة العربّية 

في المجتمع الجزائرّي وترقية استعماليا منذ أواخر األعوام السبعين، وعمى عيد 
الرئيس الراحل ىواري بومدين، ومن ذلك وْضُع المَِّبنة األولى لمجمع الّمغة العربّية 
الجزائرّي، ولكّن الرئيس ُتُوّفي قبل أن يتحّقق ما أراد إنجازه، ولذلك كان الشائع في 

أكاديمّية »: بداية األعوام الثمانين من القرن الماضي أن تسمَّى ىذه الييئة العميا
 وقع تقديم القانون 1986وفي عام ... ، أو نحو ذلك«ىواري بومدين لمغة العربّية

التنظيمي لممجمع الجزائرّي لّمغة العربّية فُنوِقش في مجمس النواب قبل أن تقع 
المصادقة عميو، فأمسى قانونًا وطنّيًا ال يمكن إلغاُؤه إاّل من خالل المجمس نفِسو 

غير أّن تأسيس ىذا المجمع وقع التراخي في إنشائو إلى خريف . الذي أّسسو وأقّره
 حين نّصب الرئيس اليمين زروال مكتبو المؤلَّف من خمسة أعضاء، عمى 1998

وتوّفي . أن يتّم تعيين األعضاء الباقين أو انتخابيم من زمالئيم من بعد ذلك
وُعّين . الرئيس األّول المريض ليذا المجمع دون أن ينيض بنشاٍط أكاديمّي واحد

لى اليوم يذىب إلى مكتبو ويؤوب إلى بيتو دون أن يحّقق شيئًا من  رئيس آَخُر وا 
وكيف يستطيع ذلك ولم يعيَّن أّي عضٍو من العمماء . غايات ىذا المجمع

الجزائرّيين، وبعض العمماء العرب واألجانب المراسمين، كسيرة كّل المجامع في 
وكأّن ىذا المجمع أمسى ِعبئًا فادحًا عمى الدولة تنفق عمى مجموعة ... العالم، فيو؟

من موّظفيو اإلدارّيين الذين ىم، بعُد، ال ُيديرون شيئًا؛ فيو كما ىو، إلى أن يرَث 
!. الّمو األرض، أو يقضَي في شأنو أمرًا كان مفعوالً 
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المجلس األعلى لّلغة العربّية . 2

لقد نّصب رئيس الجميورّية ىذا المجمس برئيسو وأعضائو الّسّتة والثالثين، 
بصورة رسمّية بناء عمى القوانين الجزائرّية التي توِجب تعميم استعمال الّمغة العربّية 

وانطمق . 1998 سبتمبر 28في المحيط، ومؤسسات التعميم، واإلدارة يوم السبت 
ىذا المجمس من عدم، وقد بذل أعضاء المجمس جيودًا خارقة تحت إشراف رئيسو 

كما أسس المجمس مجّمة . فتأسسْت مكاتبو اإلدارّية، وموقع لإلنترنت، ومكتبة
التي صدر منيا، في السنوات الثالث األولى خمسة أعداد تناولْت « الّمغة العربّية»

قضايا متخصصة في مسائل الّمغة العربّية، ونيض بموسمين ثقافّيين، ونّظم عّدة 
مكانة الّمغة العربّية بين »: ندوات وطنّية ودولّية منيا ندوة دولّية ناقشْت موضوع

، وقد ُطبعت أعمال ىذه الندوة في كتاب 2000في نوفمبر « الّمغات العالمّية
كما ُطبعت كّل أعمال الندوات والمواسم األخرى، ووقع تكريم الّطالب . خاّص 

السبعة األوائل الذين حازوا عمى أعمى العالمات في الّمغة العربّية في شيادة 
وُرِصدت مسابقة وطنّية ألحسن ثالثة كتٍب مؤّلفة بالّمغة ... البكالوريا تكريمًا سخّياً 

العربّية وتتناول موضوعات عممّية دقيقة، ووّزعت الجوائز عمى الفائزين بعد 
... االحتكام إلى لجنة تأسست ليذه الغاية

لكّن ميّمات األعضاء المحددة بخمِس سنوات انتيْت فتفّرقوا شَذَر مَذر، ولم 
َي الرئيُس األّول، وُعّين رئيس  يقع التمديد ليم وال تعويضيم بَسوائيم، بعد أن ُنحِّ

آخُر يغدو عمى مكتبو ويروح، ألّن الرئيس ال يعمل وحده أمام انعدام وجود 
. األعضاء

... وَتاِلَك ىي النيايُة الغامضة لياتين المؤّسستين الّمغوّيتين
ىل من مستقبل لّمغة العربّية في القرن الواحد والعشرين في الجزائر؟ . ثانياً 
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قد يكون ىذا السؤال مشتماًل عمى شيء كثير أو قميل من التشاؤم، ولكْن ال 
بّد من إلقائو بكّل ىذه الصراحة؛ ذلك بأّن كثيرًا من الناس ليس في الجزائر 

فحسب، ولكن في العالم العربّي كّمو ال يعممون عمى أن تسود الّمغة العربّية أقسام 
وأّما إن صَرْفنا الوىم ... التدريس، وال مختبرات البحث، وال حّتى الساحات واألسواق

إلى الجزائر تحديدًا، فإّنا ُنمفي فييا أناسًا ال يبرحون يسَعْون فييا فسادًا بالتشكيك 
ومن اأَلْولى اإلقباُل عمى ... في قدرة الّمغة العربّية عمى استيعاب العموم والتّقانة

الّمغة الفرنسّية لمُكروع منيا، فال تظّل مجّرد لغِة تدريٍس لمعموم والتّقانة فحسب، بل 
تكون أيضًا لغة لتأبين األموات، وبيع البطاطس في األسواق، ونْقل مقابالت كرة 

إحالل الفرنسّية محّل الّمغة العربّية في الحياة : وبعبارة جامعة... الَقدم من المالعب
... العاّمة بكّل مظاىرىا األكثر يومّيًة واألكثر تعقيدًا معاً 

ّنك لترى ىؤالء يأَبْون إباًء شديدًا في إدراج الّمغة اإلنجميزّية في الّتدريس  وا 
والتبّحر في إتقانيا، عمى الرغم من اقتناع جميع َمن في األرض بأّنيا الّمغة األقدُر، 
في الزمن الراىن، عمى استيعاب العموم والتقانة، وأّنيا األفضل لإلبداع العممّي، إن 

ألّن المسألة، في حقيقتيا، ليست لغوّية ... بقَي في العرب مبدعون في حقل العموم
وأمام ىذا التّبييِت اْلُمبيَِّت لمغة ... وال عممّية، بمقدار ما ىي إْديولوجّية سياسّية

الضاد ال يَسع المرَء إاّل أن يتساءل، فعاًل وحّقًا، عن مستقبل العربّية في الجزائر، 
لوال ما نعتقد من أّن ىؤالء المتعّصبين لمفرنسية، لغة المستعِمر باألمس القريب، 

ىم بمغوا من الِكَبر عِتيًِّا، وىم في معظميم : عمى العربّية، لغِة أغمب الجزائرّيين
ألّن عاّمة ... يعيشون أرذل العمر، وستنتيي ىذه النزعة الشريرة بانتياء أعمارىم

الشباب الجزائرّي لم يعودوا يعرفون ىذه الّمغة بالكتابة واْلُمثَاقفة العالية، ولكّنيم 
... يرّطنون بيا ترطينًا سّيئًا في انتظار حدوث المحتوم

ومن أجل الّتمكين لمفرنسّية وثقافتيا أساسًا، تأّسست لجنة وطنّية في نياية 
القرن العشرين واستمّرت في أشغاليا إلى مطالع القرن الحادي والعشرين، وتكّونت 
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المختمفة « الحساسيات»من أعضاء يمّثمون ما يطمق عميو في الجزائر مصطمح 
غير أّن رئاسة الّمجنة كانت لرجٍل متفرنس، ولقد وقع . من ُعروبّيين، ومتفرنسين

نقاش مرير بين األعضاء، أفضى في بعض األطوار إلى انسحاب مجموعة من 
ولشّدة االختالف بين االّتجاىين فقد أفضى ذلك إلى عدم ... األعضاء الُعروبّيين

اتّفاقيم، لدى نياية األمر،  عمى تقرير موّحد، فكان تقرير ألصحاب االتجاه 
الوطنّي العربّي اإلسالمي، وتقرير آخر لالتجاه المضاّد، وُرفع التقريران معًا إلى 
السمطات العميا التي وقعت عمييا ضغوط مريرة لمبّت لصالح أحد التقريرين، وبعد 
انتظار طويل انتصر االتجاه المفرنس فيما يبدو، ولو عمى ىون ما، فُأعيد فْرض 
تدريس الّمغة الفرنسّية انطالقًا من السنة الثانية االبتدائّية لمصبيان الجزائرّيين، وىو 
أكبر انتصار لالّتجاه المفرَنس، بعد أن كانت المدرسة االبتدائّية خالية من الّمغة 

، والتراجع في «المدرسة األساسّية»: األجنبّية خالل فترة نظام ما كان يطمق عميو
تعريب بعض المواّد العممّية في التعميم الثانوّي باالحتيال؛ وذلك بتدريس الرياضيات 

وقد زعم بعض الّناس منيم أّن الّمغات تتغّير، ولكّن ... والعموم بالّمغة الفرنسّية
ياضياتّية  ثابتة ال تتغّير، فأمسى األساتذة يزاوجون بين ()الرموز العممّية والرِّ

العربّية في تقديم أصل الدرس، حّتى إذا جاءوا إلى تحميل معادلة، أو تقديم نظرّية 
نًا ممسوخًا؛ واستعمال الّمغة  عممّية اصطنعوا الّمغة الفرنسّية، فأمسى الّتعميم ميجَّ

الفرنسّية لدى ِذْكر الرموز الرياضياتّية والعممّية يدّل عمى تبييت سوء الّنّية في مْسخ 
فساد العقول بيذه االزدواجّية مع أّن الرياضيات !... التعميم، وتعجيم األلسنة، وا 

خوارزمّية في أصوليا الكبيرة، وىي، قبل كّل شيء، رموز وحروف، ال ألفاٌظ 
ىا،  ِِ وجمل، فيي ذات لغة عالمّية يمكن ألّي لغة في العالم أن تتبّناىا بَتْذِييِت

                                                 
إضافة إلى )الرياضّي :  نحن نمّيز في اإلضافة باصطالح سيبويو إلى الرياضيات والرياضة، فنقول.  

؛ كما نمّيز في النسبة بين الّمسان والمسانيات، وىمّم جّرًا دْفعًا (إضافًة إلى الرياضّيات)، والرياضياتّي (الرياضة
... لّمبس
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فيذا الحّق الذي يراد بو باطل يمكن أن ... لُتصبَح جزءًا من ثقافتيا التعميمّية
يم بو فنزعم ليم ما دامت الرياضيات ال تحتاج إلى ألفاظ من الّمغة كثيرة، : ُنحاجَّ

ولكن إلى رموز أساسًا، فمَم، إذن، تُْبدون ىذا الحرص الشديد عمى اصطناع ىذه 
الرموز، والّربط فيما بينيا، بالفرنسّية عوضًا عن العربّية؟ وما ذا كان َيِضيُرىا لو 

قّدميا المدّرسون بالّمغة العربّية كما كانوا من قبل يفعمون؟ وىل سّبب ليم ذلك َعَنتًا 
حين كانوا يذىبون بعد المرحمة الجامعّية األولى إلى بريطانيا والواليات المتحدة 
لى فرنسا نفِسيا، فكانوا يعودون بالشيادات الجامعّية الكبيرة دون أن  األمريكّية وا 

يكون أصل تعّمميم بالّمغة العربّية سببًا في َعَنٍت أو مشّقة أو فشل؟ 
إّن العربّية ما دامْت تدرَّس اليوم في المدارس وبعض : ولذلك فقد يقول قائل

المعاىد العميا، كما تدّرس في كّمّيات اآلداب بالجامعات الجزائرّية، فأّي خوف 
عمييا والحاُل ما نرى؟ وِلَم ىذا التشاؤُم كّمو إذًا؟ 

ّن ذلك َلَحقٌّ مثَل ما أنَُّيم َينِطقون ولكن ىل وقع نسيان حقيقة لغوّية !  وا 
يجب أن ال تُنَسى، وىي أّن الّمغات الحّية الّطامحة الماجدة ال ترضى بأن تكون 
مجّرد أدعية دينّية فحسب، وال مجّرد لغة أدب فحسب؛ ولكنيا تشرئّب لتكوَن لغة 
البحث والعموم في أدّق مصطمحاتيا، وأعمى مستوياتيا؟ فما ذا ُيراد لمعربّية في 

الجزائر، وقد بدأ تقميص دورىا في الّتدريس والتجاُنف بيا عن سبيميا الّطبيعّيِة إلى 
نحو الشعر وعموم اإلعالم؟ وِلَم ُتالُص عمى ما ال يجوز ليا أن ُتاَلَص عميو؟ وِلَم 

، «العْصَرَنة»وقع تحويل مسار التعريب في المواّد العممّية في التعميم الثانوّي بحّجة 
وقصور الّمغة العربّية عن أن تَسَع العموم العصرّية؟ وىاّل وقع تعويض تدريس تمك 
المواّد العممّية بالّمغة العربّية، بتدريسيا بالّمغة اإلنجميزّية عمى األقّل، حيث ىي اآلن 

!  لغة العمم، عوضًا عن لغة العشق والغرام؟
والحّق أّن ىناك موجًة عارمًة تجتاح بعض النفوس المريضة من بعض 
الجزائرّيين الشيوخ خصوصًا مّمن يربطيم الحنين العارم بفرنسا االستعمارّية؛ 
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فاستحالت طائفٌة منيم إلى غير أنفسيم، فبّيتوا االنسالَخ من جمودىم األصمّية، 
وأمَسْوا بقدرة قادٍر يرّطنون بالّمغة الفرنسّية عمى مرأًى ومسمع من المواطنين وىم ال 

؟ ولقد غاَلى بعُضيم حّتى ظّن أّن التَّرطين بالفرنسّية في اْلَمآقط العاّمة !يستُحون
ىو مما يضمن دوام المنصب السامي لمموّظف، وىو سموك غريب ليس لو تفسير، 

!... أو لو تفسيٌر غير مفيوم
إّن الّمغة العربّية في الجزائر تعيش واقعًا ميزوزًا يوشك أن ُيفضي إلى ِرّدة 
تعريبّية تدّمر كّل الجيود التي ُبذلت في مجال استرجاع ثوابت اليوّية الوطنّية، 
... ومنيا الّمغة العربّية، عمى مدى أربعين عامًا سمخْتيا الجزائر من عيد االستقالل

فمقد ارتفعت أصوات محمومة تزعم أّن ىذي العربّيَة ليست عمى شيء وما ينبغي 
ليا، وأّنيا ال تُفضي إاّل إلى الّتخّمف، وأّنيا ال تمّثل إاّل عصر الّظالم، وأنيا أعجز 

بل إّنا نجد اليوم من ! من أن تقِدر عمى استيعاب العموم اإلنسانّية بْمَو العموم الّدقيقة
فما ذا كان يجب ! يّتيميا في العالم العربّي أيضًا، ظممًا وعقوقُا، بأّنيا لغة اإلرىاب

أن يفعمو الذين يحّبون ىذه الّمغة ويتعّمقون بيا؟ أكان عمييم أن ينظروا ويسكتوا؟ أم 
عمييم أن يعِمدوا إلى إغراِء أىل الحّل والعقد بضرورة الّتخّمي عن ىذه القرارات 

المجحفة في حّق لغة األجداد؟ 
أّما في الجزائر فإّن المدارس الخاّصة بدأت تعّمم لتالمذتيا المواّد العممّية 

بالّمغة الفرنسّية متحّديًة القوانين الوطنّية الجاري بيا العمل، مّما حمل الرئيس عبد 
العزيز بوتفميقة عمى أن يتدّخل شخصّيًا، فيأمر مثل ىذه المدارس بضرورة احترام 

َمن نحن حّتى ال  [َبل]. ال إصالح بتيميش الّمغة العربّية»: المطموب منيا منادياً 
 ()؟«نطّبق، ونتقّيد بالّمغة العربّية

                                                 
. 2.، ص05. 4. 12، الجزائر، الصادرة، في «نيوز» الجزائر .  
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ّنا نحمد الّمو عمى أّن ىذه المدارس رضخت إلرادة الّرئيس بتأكيدىا لمرأي  وا 
 ().العاّم أّنيا تدّرس المواّد العممّية تبعًا لمنظام التربوّي المعمول بو في الجزائر

بل إّنا ألفينا الدكتور نبيل عمّي، وقد عمى أّنو خبير لغوّي، يذىب إلى 
ضرورة نْبذ األحادّية الّمغوّية التي نتّفق معو في الرأي؛ ولكّن نبيل عمي لم يتحّدث 
عما يفعمو الّطَرف الغربّي في ظّل العولمة التي تعني أن ينسمخ العرب من ىويتيم 

بل لقد ألفينا نبيل . دون مطالبة اآلخرين بأن يتنازلوا قيد أنممة عن قيميم الغربّية
إلى إصالح »عمي ينتقد مجامع الّمغة العربّية انتقادًا قاسيًا، زاعمًا أّنيا تحتاج 
 .«عميق، داعيًا إّياىا إلى النظر في الواقع بعيون عصرّية ناقدة

ال ينبغي الرضا بتدريس العربّية في نفسيا بما ىي لغة :  وقد كّنا قمنا
أّما . فحسب، ولكن بما ىي لغة تدريٍس لمعموم في مرحمتي التعميم الثانوّي، والعالي

فيما يعود إلى لغة البحث في مستواه األعمى فيمكن اصطناع كّل المغات العالمّية 
بل إّن من الضرورّي لمباحث إتقاَن لغاٍت غربّيٍة . لتمّقي المعرفة واستيعابيا، وال حرج

. من أجل االستعانة بيا أثناء البحث لنْقل المعرفة العميا إلى الّمغة العربّية
غير أّن األّيام األخيرة حممت لنا بعض البشائر المحتشمة، وذلك حين بدأ 

بعض المسؤولين في الوزارات المعنّية بالتعميم يصّرحون بضرورة أن تستعيد العربّيُة 
شيئًا من مكانتيا، بعد عدم تعمُّم تالميذ المدارس ال العربّية، وال الّمغات األجنبّية؛ 

ومن اآليات عمى ذلك أّن ندوة وطنّية انعقدت يومي سادس وعشرين، وسابع 

                                                 
أصحاب المدارس الخاّصة يرضخون »أّن  (3.ص) 2005 أبريل 14 جاء في جريدة األحداث، الجزائر، في . 

أحدثْت تيديدات رئيس الجميورّية ألصحاب المدارس الخاّصة تغييرًا  [فقد]؛ (...)لتيديد رئيس الجميورّية 
جذرّيًا في مواقف المتمّسكين بتدريس المواّد العممّية بالّمغة الفرنسّية؛ وىو ما أّكده ممثمون عن مجموعة من 

فكأّن بعض الناس في الجزائر يعبدون الّمو عمى حْرٍف؛ فتراىم . «...المدارس الخاّصة في تصريحات ليم
!... ينقمبون إلى الحنين إلى الّمغة الفرنسّية ونشرىا ألتفو األسباب

. ، العمود الرابع24.، ص2005 أبريل 13 سعيد حمودي، جريدة الخبر اليومّية، الجزائر، في  
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آفاق تحديث أساليب تدريس الّمغة » ُوِقف فييا البحث في 2005وعشرين أبريل 
 ().«العربّية

والحّق أّن الخطأ الذي وقعْت فيو الجزائر في المسألة الّمغوّية أّنيا بالغْت في 
تسييسيا من حيث كان اأَلْوَلى تْركيا لعمماء الّمغة ليبّتوا فييا، مع االلتزام باحترام 

فبعد الّدعوات الناشزة التي ظّل المسؤولون السياسّيون . ثوابت اليوّية الوطنّية
يطمقونيا، حّتى بّحت أصواتيم، من أجل االنفتاح عمى تعّمم الّمغات العالمّية ىاىم 
ىؤالء اليوم وكأّننا بيم يراجعون شيئًا من مواقفيم بعد أن أمست المدرسة الجزائرّية 

تخّرج أصنافًا من الشباب ال ُيْتقنون لغة واحدًة، ال عربّية، وال عالمّية، لكثرة 
التجارب التي خضعوا ليا في التدريس، ولتقّمب أحوال المدّرسين بين عيد وعيد، 

... وسياسة وسياسة
فكأّن ىناك شيئًا من استعادة الوعي الوطنّي بضرورة الرجوع إلى األصل، 

وقد أفْدنا ذلك من بعض الّصحف الّسّيارة الوطنّية الصادر في ثامن ! وىو فضيمة
. 2005وعشرين أبريل 

ذن، فالعربّية في ىذا العيد المفمس، في الجزائر، وفي العالم العربّي كّمو  وا 
ّما أن تستكين  أيضًا إذ ىي لغة كّل العرب، إّما أن تتحّدى فتشُمَخ وتشمِخّر، وا 

فيذه الَكْوَننة ال تحمل غير اْلِغّل وسوء الّنّية لّمغة العربّية، وىي . فتتقّمص وتنقرض
توشك أن تضع في سبيل تطّورىا اْلَمياوي، ثّم تنتظر ليا أن تعثر لكي ُتسارع إلى 

غير أّن الشُّرفاء في الجزائر، . اإلجياز عمييا بكّل ما فييا من ثقافة وفكر وعمم
وفي سائر العالم العربّي لن ُيْسِمموا لغتيم الشريفة ولن يفّرطوا فييا؛ ولذلك فاألمل 

                                                 
 ، حين كّنا رئيسًا 2001كّنا أشرْفنا عمى َعْقد ندوة وطنّية، بالمكتبة الوطنّية بمدينة الجزائر في ربيع سنة . 27  

. لممجمس األعمى لّمغة العربّية  وقْفناىا عمى محاولة تيسير تدريس النحو العربيّ 
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تون بو أنفسيم  ِِ معقوٌد عمى َغيرتيم في النَّْضِح عنيا، والرجاُء مرىوٌن بما سُيْعِن
من جيٍد سُيعيد لمعربّية مكانتيا المتأّلقة بين المغات العالمّية الكبيرة من حيث ىي 

فأدنى ما ليا من حّق عمى أىميا أن يتفانوا في خدمتيا وال . لغة عمم وبحث وفكر
.  وأىوُن ما ىي أىٌل لو، لدييم، أن تكون كذلك. َيْأَتُموا جيداً 

 
 

سبيل اإلصالح 

ننادي بضرورة عقد ندوات متخّصصة لترقية تدريس الّمغة العربّية . 1
غرائيم بالتعامل مع النصوص األدبّية الحقيقّية، ال  وتحسينو وتيسيره لمناشئة، وا 

نصوص الروايات التي كثيٌر من لغتيا ال يرَقى إلى األسموب الفصيح، بْمو الراقي، 
وذلك بتدريس النحو من خالل النصوص األدبّية المعتَرف نقدّيًا وتاريخّيًا بقيمتيا 

. األدبّية
ية تحت أدباء متخصصين في المدارس الكبرى . 2 فْتح نواٍد لمقراءة الموجَّ

عمى األقّل، وذلك تحت إشراف أدباء مشيود ليم بمعرفة العربّية وحّبيا أيضًا، ال 
تحت إشراف المعّممين المحدوِدي الثقافِة الّمغوّية، وذلك من أجل ترقية الذوق 

. األدبّي العاّم لدى المتعّممين منذ نعومة أظافرىم
تأسيس نواٍد تكون ممحقة بالمدارس الثانوّية لمخطابة، والتمّرس عمى . 3

ارتجال الكالم بالعربّية الفصحى، وتخصيص جوائز تشجيعّية لممتفّوقين، حّتى ال 
َيِرَث الجيُل الجديُد رعونة األّمّية، وِعيَّ الّمسان، عن الجيل القديم من المسؤولين في 

... الّدولة الذين ال يعرفون كيف يتحّدثون في المواقف العاّمة
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رة في . 4 إعادة الّنظر في بعض الّنصوص المختارة في كتب المطالعة المقرَّ
شاعة العربّية العالية بين الّناشئة . المدارس، من أجل ترقية الذوق الّمغوّي، وا 

والئّية، ثّم وطنّية، في كتابة القّصة والشعر : تخصيص جوائز تشجيعّية.5
. والمقالة،  لتالمذة المدارس الثانوّية

تخصيص جوائز تشجيعّية لألوائل في الّمغة العربّية في امتحانات . 6
 ().البكالوريا سنوّيًا، وتكريميم مع األوائل في المواّد العاّمة

العمل عمى جْعل النجاح في ماّدة الّمغة العربّية إجبارّيًا، بحيث ال ينجح . 7
التمميذ في شيادة البكالوريا، ميما تكن النتائج المتحصَّل عمييا، ما لم يحصل عمى 
خمسين في المئة من عالمة الّمغة العربّية يوم االمتحان، كما ىو الشأن في كثير 

... من البمدان التي تحترم لغتيا ومنيا ألمانيا
تدريس الّمغة العربّية، بما ىي ماّدة، في التخصصات الجامعّية العممّية . 8

حّتى ال ينَسى الطالب، المتخصص في غير الّمغة العربّية، ما كان تعّممو في 
...  االبتدائّي والثانوّي فال يحسن، بعد التخّرج، ال الّتدريس وال البحث بالّمغة العربّية

لعّل ذلك أن يحّقَق بعَض ما تسعى إلى إنجازه مجامُع الّمغة العربّية، ومنيا و
 الّمغة العربّية  استعمالِ ترقَيةُ مجمُع الّمغة العربّية األردنّي المجيُد خصوصًا، وىو 

وجْعميا تتواكب مع الّتطّور الحضارّي والّتكنولوجّي بحيث تكون ليا الكفاءُة الّتعبيرّية 
 فال ُيْعجزىا أن تعّبر عن الكّم اليائل من المفاىيم الجديدة  والجمالّية أيضاً والّداللّية

                                                 
 لقد جئنا ذلك نحن حين كّنا رئيسًا لممجمس األعمى لمغة العربّية، فاقترحنا سبعة أسماء أوائل في الّمغة العربّية .  

كما قّدم ليم المجمس . ، فكّرميم رئيس الجميورّية مع التالمذة المتفّوقين2000في امتحانات البكالوريا، سنة 
. يومئذ جوائز تشجيعّية الئقة
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التي تظير في حقول المعرفة اإلنسانّية كّل يوم بمصطمحات دقيقة ما أمكنيا 
  …ذلك

 واإلعالم اآللّي أصبحت تشّكل عصرًا جديدًا قاسيًا واالنترنيتإّن العولمة 
وعاّقًا؛ ولكن ال مناص من مواكبتو، واإلسيام في بنائو؛ وال يكون ذلك إاّل بالتّفكير، 

بأكثَر منيجّيًة، في توفير لغة أكثر قابمّيًة لمّتداُول، وأيسر لالستعمال في 
 قمياًل؛  العمياالمجتمعات العربّية تعمو عن العاّمّية قمياًل، وُتسّف عن الّمغة األدبّية

وتمك غاية ليست مستحيمة الّتحقيق في زمن يُسرت فيو وسائل  الّتواصل 
 في العيد الفضائّيات العربّية التي يمكن أن َنُعدَّىاكما تكاثرْت فيو . وااِلّتصال

يمكن أن ُتْسيم فيي  ، والتي تكتّظ بيا مناكب األثير،«أعراب العصر» من الراىن
بفعالية ونجاعة في تحقيق ىذا المشروع القومّي الحضارّي العظيم إذا لم تستنم إلى 

إذا أعَنْت نفَسيا في الّرقّي بمغتيا التي تخاطب بيا  المنحّطة، وات المحّمّيةالعاّميّ 
... إلى المستوى المطموبالعرَب، في المشرق والمغرب، 
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