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أ

عنصرا مؤثّرا يف قوالب البىن االجتماعّية والّسياسّية للشعوب، فهي حلام لقد أضحت الّلغة
تمعات املعاصرة تنمّية اللّ .األّمة وعنصر جوهري يف تكوين الثقافة والفكر غة لذلك أولت ا

البشريّة، وواقع نظيمات االجتماعّية، دور بارز يف التّ ّلغةلو . وختطيط الّسياسة الّلغوية عناية بالغة
ذه الّلغة أو تفّضل لغة بعينها وختتار تسيري الدّ ّسياسّيةهذا ما جعل الّسلطة الو األفراد داخلها ولة 

ا جمموع اخليارات اليت  تلك لذلك أضحت الّسياسات الّلغوية تكتسي أمهّية كربى من حيث كو
.ةويّ الّلغهاتنتهجها الّدولة إزّاء قضايا

فإذا كانت اجلزائر تنتهج سياسة لغويّة قارّة . البحث يف اإلجابة عن تساؤالتهوُختتزل إشكالية 
ا الّدولة منذ االستقالل؟ وإذا   ُجتاه الّلغة فهل تتالءم مع جمموع الّتشريعات والقوانني اليت أصدر

لس األعلى لّلغة العربّية  أي ;غةلّ إحدى اهليئات االستشاريّة اليت لديها ختويل عام بتنظيم الكان ا
ا اللغة وحتميهاإجياد طريقة أو آلية تُ  ، فإىل أّي مدى استطاع الّتقليص من حّدة املشكل طّور 

.الّلغوي يف اجلزائر؟
أثر الّسياسة الّلغويّة في ممارسة الّلغة : ومن هذه املنطلقات جاء عنوان البحث موسوما بـ 

.-نموذجاأُ -جهود المجلس األعلى لّلغة العربّية في الجزائر-العربّية
عداد أالقائم على حتليل قضايا الّتعريب من خالل تطبيق املنهج الوصفي البحث وحياول

، وهي جمّلة نصف سنويّة تعىن )32،34، 31، 30، 20،22، 17،19العدد( غة العربّيةجمّلة اللّ 
.غة العربّيةلبقضايا الّ 

:األسباب اليت دفعتين إىل اختيار هذا املوضوع أّما عن 
املوضوع يتناول أساسا املشكالت املُستجّدة يف حياتنا الّلغويّة وُيالمس كثريا ممّا .1

.يعرفه الواقع الّلغوي اليومي لألفراد
للّدول املختلفة، بل إّن  األساسيةاالهتمامات نالّسياسة الّلغّويّة والّتخطيط صارا م.2

اما عليها أن حتّدد سياستها الّلغويّة، لذا فاّجتاه البحوث األكادميّية ز لكّل دولة صار
.جتاه هذا املوضوع أكثر من ضروري

.آفاقهمعرفة اإلسهام يف تشخيص الواقع اجلزائري الّلغوي و .3
لس األعلى للعربّية يف قضّ وتقييم حتليل.4 .عريبة التّ يجهود ا

.فصول وخامتةةخطّة موّزعة على مدخل وأربععة هذا البحث اعتماد يوقد اقتضت طب
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من أساسالّلغة واهلُويّة شرعّية السؤال، عرض دور الّلغة كمقّوم : فُعنون بـأّما املدخل 
احلديث باإلضافة إىل الّلغةهي مقّومات اهلويّة، فمن أقوى سبل احملافظة على خصوصّية الشعوب 

.زاع الّلغوي بني العربّية واألمازيغّيةإثارة النّ ابات اليت حتاول بالرّد على اخلطاهلويّة اجلزائريّةعن أزمة
األّول عرضا للسّياسات الّلغويّة ومفاهيمها، كما ّمت قسمهالفصل األّول يف يف حني حوى

.والّتخطيط الّلغويالّسياسة الّلغويّةالتطّرق إىل التمييز املنهجي بني مصطلحني متالزمني مها 
مبرحلة االبحث املراحل املختلفة لعملّية الّتخطيط الّلغوي بدءً فتناولين الثاقسمهيف اأمّ 

كذلك ّمت التطّرق إىل العالقة . جناز، وصوال إىل مرحلة الّتطويراالختيار، مرورا مبرحليت التقنني واإل
.غوي بعملّية صنع القرار واملرجعيّات املعرفّية للّتخطيط الّلغوياليت جتمع الّتخطيط اللّ 

من خالل وصف الّلغات العربّية يف اجلزائر غوي لّلغةع اللّ قالثاين الواتناول الفصلوي
والوقوف عند ظاهرة التعّدد الّلغوي ومظاهره وأهّم األسباب املؤّدية إليه ، كما ّمت التطّرق ، املتعايشة

تحليل ووصف لمفهوم االزدواجّية ويستثمر البحث أيضا ، الّلغويّةوالثنائّية إىل ظاهرة االزدواجّية 
حيث ،غة العربّيةتساعد يف ختطيط وضعّية اللّ بغية اخلروج بأفكارالوضع السوسيولساين يف اجلزائر

ا اللّ  وأخريا مت . غويّة من الوضعّيات اليت حظيت باهتمام العديد من الّدارسنيتعّد اجلزائر بتنّوعا
.وطرق عالجهاالّلغويّة ة زدواجيّ السلبّية لالالتطّرق إىل اآلثار 

عريب يف اجلزائر والكشف عن أهّم التّ مساريف حني جنح الفصل الثالث إىل احلديث عن 
ا هذه العملّية مع اإلحالة على الّنصوص الّتشريعية ل اإلطار القانوين اليت تشكّ املراحل اليت مّرت 

أثّر على مسار لّنخب يف اجلزائر اّلذيالّصراع بني ااإلشارة إىلمثّ . عملّية الّتعريبالذي ينّظم 
).بنياملعرّ -الفرانكفونيني(الّتعريب 

كما حاول البحث حتليل األبعاد املختلفة لعملّية الّتعريب مع الّرتكيز على البعد االجتماعي 
.واالقتصادي وصوال إىل آفاق واسرتاتيجّيات الّتعريب

لس األعلى لّلغة العربّيةأّما الفصل الرّابع فتطّرق من خالل إىل حتليل وتقييم أعمال ا
لس ونشاطاته وأعماله حليل من خالل جمّلته صف والتّ و الوقوف على جمهوداته بالمثّ ، الّتعريف با

اجلانب الّتقين لقضّية النصف السنويّة اليت ختتّص مبعاجلة قضايا الّلغة العربّية، مع الّرتكيز على 
لس مؤّسسة أنّ ما سيّ الّتعريب  يف ىأي ما ُيسمّ الوضع الّداخلي لّلغة العربّية، بتخطيط تُعىنا

. بتخطيط املنتالّلسانيات االجتماعّية
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تعّددة حبسب قضاياه، حيث أخذ البحث املراجع املصادر و مبجموعة من املالبحث واستعان
لويس جان  : الّسياسات الّلغويّة لـلويس جان كالفي، وحرب الّلغات: ياسات الّلغويّة لـمن السّ 

: الّسياسة اللغويّة يف البالد العربّية، خولة طالب اإلبراهيمي: الفاسي الفهريعبد القادر كالفي، 
كما متّ . ن العريبالّتعريب وتنسيقه يف الوط: املنجي الصياديحمّمد اجلزائريّون واملسألة الّلغويّة،

لس األعلى ل .)األعداد اخلاّصة بالّتعريب( ّلغة العربّية الّرجوع إىل جمّالت ا
يف األخري، أمحد اهللا العزيز احلميد على ما وّفقت إليه، وأتقّدم جبزيل الشكر والعرفان 

وأشكر ألساتذيت املوّقرين ألستاذي الدّكتور صالح الّدين زرال ما لقيته منه من مجيل املساعدة، 
كما أّين أعضاء جلنة املناقشة ما يبدونه من مالحظات للرّفع من القيمة العلمّية هلذا العمل املتواضع  

اشكرنسىأال  .قسم الّلغة العربّية وآدا
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شرعية السؤال:الهويةالّلغة و 
سؤال الهويّة واللغة العربّية.1

محوالت فكرية فحسب بقدر ما حتمل من دالالت و صالجمرد وسيلة اتّ غة اللّ ليست 
املكون لذا يُعدّ دور بارز يف التكوين االجتماعي لألمم و الشعوب، فلّلغة حضارية، و ثقافيةو 

.اال يف حتقيق أو زعزعة االستقرار السياسي للمجتمعاتاللغوي عنصرا فعّ 
ل معلما جيمع شتات األمم ثّ ة عادلة ينبغي أن تراعي مبادئ اهلوية اليت متُ سياسة لغويّ فكلّ 
غة اللّ سلطة القرار الذي هو سياسي، إنَّه املواجهة الفعَّالة بنيما إرادة اإلنسان إالّ و ."والشعوب

ليس لالمتزاج الوثيق ة و ويّ غوي هو الراية اليت تُرفع عاليا على سطح معمار اهلُ شريع اللّ ة، فالتّ ويّ اهلُ و 
ما ينصهران غوي والقرار السياسي من تفسري و بني القرار اللّ  َّ اهلوية، أال إنَّ ِمرجليفال تربير إالَّ أ

1."األمن القومية العربية و ويّ اء هي صيانة للهُ حمَّ صيانة لغة الضاد من خطر اإل

مدى لق بني ُصنَّاع القرار السياسي و عاالتّ هذا السياق نستشف مدى التواجل و من خالل
م جتُ  غوي نبحث عن استزراع الوعي اللّ إذ."ةويّ بني مبادئ اهلُ اه املسألة الّلغوية، و وعيهم يف اختيارا
وا مع مع هويتهم مبجرد أن يتصاحلياسي، حنن نطمع أن يتصاحل العربمن خالل الوعي السّ 

2."ةويّ اهلُ غة و اللّ و ياسة حني يدركون التماهي األقصى بني السّ ما من سبيل إىل ذلك إالّ و لغتهم، 

ازفأّي مشروع سياسي طموح ال بّد له أن حيرتم مقّومات اهلُويّة اليت تُعّد الّلغة من أبر  .مرتكزا
ة تلك ة العربيّ عيدين عن استيعاب اخلصوصيّ بعوب العربية كانوا القائمون على مصري الشّ و "

ا و مبحثا ثقافيا أنثربولوجيا -كما عند غريهم-ة ليستويّ لغة و اهلُ العالقة بني الّ املتمثلة يف أنَّ  إمنَّ
3."هي مبحث سياسي اسرتاتيجي

- بريوتياسات،اللغوي،املركز العريب لألحباث ودراسة السّ األمناهلٌويّة العربية و :سالم املسدي عبد ال1
.403: ص،1،2014لبنان،ط

.277:ملرجع نفسه صا2
.106:ص،اللغوياألمناهلٌويّة العربية و :سالم املسدي عبد ال3



لخــالمد

3

ة ثقافتنا خصوصيّ ة اجلزائرية انطالقا من ويّ راسة إىل طرح موضوع اهلُ ق هذه الدّ لذا ستتطرّ 
اجلزائريةاهلويّة بل من باب إزالة الغموض عن صرح ؟ ما ُهويّتنا:ليس لإلجابة عن سؤالنا، تارخيو 

موعة بشريّة معّينة، وال " فاهلويّة  جمموعة اخلاصيّات واملالمح اليت تتكّون منها الشخصّية املمّيزة 
لذا تعّد الّلغة عامال مهّما 1" بدون جمموعة بشريّةميكن تصّور جمموعة بشريّة بدون لغة وال لغة 

ة إذا من حقوق االنتماء يكتسبه اإلنسان بشرعية تامّ احق"يف تشكيل الوعي، كما متّثل اهلويّة 
اهلويّة ة أحد أقطاب لغة العربيّ الٌّ و 2"مادام قائما حريصا على صونههه فيحقّ يآمن به، مث يستق

سان القومي فريط يف اللّ تهم الشاملة للثقافة على أنَّ التّ العرب مجيعا يف خطّ فق اتّ " لذلكالوطنّية
تمع ووحدتهة و ويّ تفريط يف اهلُ  3."كسر هليكل متاسك ا

دورها الفاعل يف تشييد و غة اللٌّ الّتواجل بنيو رتباطاالارخيية جارب التّ التّ جلّ شهدتكما
خري شاهد على ذلك ما حدث للقطريّات األملانية اللُّغة، و الّدول تارخيّيا عرب احلضارات فتشّكلت 

ا بل يف أهلها، فقوّ شكال ال يكمن يف اللّ ألّن اإل4"أو الفرنسية أو اإليطالية  غة ة اللّ غة يف حد ذا
ة دولتها ونشاط أهلها، أخبارها قوّ ة وعلومها و د لغة األمقيّ يُ اإمنَّ :"حزمابنة أهلها، يقول من قوّ 

بدخول غريهم يف أماكنهم أو تنقلهم من ديارهم، و و ة يسقط أكثرها بسقوط أهلها، غاللُّ أنَّ و 
ا ة العربيّ قوّ ولذلك تتأّتى".قّوة اللُّغة ُترتجم قّوة دولتهاإذن 5."اختالطهم بغريهم ال ة من كو

فلم يعرف تعايشت معها،لكنَّها و هجات مل تقم بابتالع اللّ و ة إقصائية ويّ ال هُ قة، و ة ضيّ ويّ ُ ترتبط

.68: ، ص 2000-املغرب-اللغة والّدين واهلويّة، مطبعة الّنجاح اجلديدة، الدار البيضاء: عبد العلي الودغريي1
231: ص،اللغوي األمناهلٌويّة العربية و :سالم املسدي عبد ال2
.71:،صاملرجع نفسه3
ناجعة، دار يئة طبيعية ، عادلة، دميقراطية و غوية يف البالد العربية، حبثا عن بالسياسة اللَ :عبد القادر الفاسي الفهري:يُنظر4

.36،37:ص،2013، 1لبنان،ط-الكتاب اجلديدة املتحدة، بريوت
2008لبنان، -د شاكر دار اآلفاق اجلديدة ،بريوتالشيخ أمحد حممّ :تح،.اإلحكام يف أصول اإلحكام: ابن حزم5
.32: ص1ج،
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ع لسان طِ العرب يف تارخيهم إرهابا لسانيا، كما عرفته فرنسا، إسبانيا أو غريها من األقطار، حني قُ 
1.م باألوكستان يف فرنساب من تكلَّ ذِّ عُ جن و م بغري القشتالية يف إسبانيا، أو سُ من تكلَّ 

دون إقصائها، لقد أثبتت الّدراسات العلمّية قدرة العربّية على الّتعايش مع خمتلف الّلهجات 
هذه طرح أي صراع لغوي يف اجلزائر طيلة يُ وملفقد تعايشت مع األمازيغية طيلة مخسة عشر قرنا،

عالقة الّتفاعلية يُظهر جلّيا الحول اهلويّة عبد العلي الودغريي الباحثقّدمهُ فهوم الذي فامل.احلقبة
م فانتماات األفراد و أبرز ما ُحيّدد شخصيّ غة واللّ بني اهلُويّة و الّلغة،  تمع لكيءا و تفهم فكر ا

.نزوعه  عليك أن تفهم انتماءه 
و غات،ة يف كل فهم علمي منهجي لوظائف اللّ غويَّ ة اللُّ ويّ ة موضوع اهلُ أحد يف أمهيَّ ال يشكّ و "

سانيات االجتماعية منذ أواسط القرن العشرين يف فحص خصائص بناء عليه اجتهدت اللّ 
ة اليت تربط خاطبيّ ستطيع من خالل هذه اخلصائص التّ نتطويرها، إذ غات و خاطب يف لغة من اللّ التَّ 

موعة األصول االجتماعية و ب قراءة املخاطَ و بني املتكلم  اجلغرافية لشخص ما ينتمي إىل تلك ا
التواصل من معرفة مجيع خاطب و ننا خصائص التّ كّ متُ يعمره، أعليمي و ه التّ ة، و فهم مستواغويّ اللُّ 

2."يف تصنيف األشخاصدُ مَ تَ عْ فة اليت تُـ نّ صَ املُ اتويّ جماالت اهلُ 

م، فانتماء ف على خصائص األفراد و الهلا نتعرّ ة فمن خويَّ غة لسان حال اهلُ فاللُّ  انتماءا
.د انطالقا من لغتهدّ اإلجنليزي حيُ واجلزائري أو الفرنسي أ

.41: السياسة اللغوية يف البالد العربية، ص: عبد القادر الفاسي الفهري1
يف حتليل اخلطاب االجتماعي السياسي، قضايا و مناذج من الواقع املعاصر ، مطبعة اخلليج العريب، : عبد الرمحان بودرع2

200: ص، 1،2014طاملغرب،- تطوان
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ا داخل نسق الرتاث لقد اكتسبت اللُّ  غة العربية مكانتها من السلطة الرمزية اليت حظيت 
غات دائما إنَّ اللُّ "2االحنسارو رت كذلك بضعة قرون تراوح بني االزدهاظلَّ و ،1الثقايفو الفكري 

ها باملشرقاألمصار اإلسالمية  كلّ لذلك كانت لغات ة واجليل الغالبني عليها، و تكون بلسان األمَّ 
،ولة اإلسالمية من الغلب على األممبب يف ذلك ما وقع للدَّ السّ و ... واملغرب هلذا العهد عربية

إذ يؤّكد عبد الرمحان بن خلدون مقولة ابن حازم، فلطاملا  3"املُلكة صورة للوجود و لّ املِ ين و الدّ و 
.ّلغة العربّيةكانت الّدولة قويّة انتشرت ال

بناء اهلُويّة العربّية إىل جانب الّدين اإلسالمي إّال أّن ورغم أن الّلغة العربّية عامل مهم يف 
الطُّروحات احلديثة  من أصحاب الفكر ما فتئت ترتّدد يف بناء مفهوم واضح ملالمح هذه اهلُويّة، 

ة حول موضوع اهلُويّة  فبعض املُفّكرين يطرحون خطابات مرتّدد.4فاضطربت عناصر تركيب اهلُويّة
ا، و  ما عناصرها؟ما أركان اهلُويّة اجلزائريّة؟ و : السؤال اجلدير بالطّرح هناو أركا

لدى يظهر ذلك ة، و أمّ انطالقا من خصوصيات كلّ ُحتّددة ويّ مالمح اهلُ مما سبق ميكن القول إّن 
التالقح تها منذ مخسة عشر قرنا عن طريق التصاهر و هويّ أمراليت حسمت شعوب املغرب العريبّ 

ة اليت ويّ رح هذه اهلُ صالن ثّ األمازيغية متُ فالعربية و : والعرب الفاحتنيالذي حصل بني األمازيغ 
ين يف الدّ ة والعقيدة و القوميّ ة و ويّ ال خيفى التداخل بني كل من اهلُ و ."ين اإلسالميعضدها الدّ 

املُفّكرين فاإلسالم يُؤّدي إىل وجود قومّية عمادها الدّين اإلسالمي بروحه فكار أو أطروحات
لبعد كما أّن ا.5ها حدودعبري ال حتدّ اء قومية عاملية إن جاز التّ إزّ وهلذا فنحن... السمحة 

ة، ويّ للهُ سُ ؤسِّ ة من دون تراث تستند إليه، و ال قيمة لرتاث ال يُ ويّ ة بالرتاث؛ فال هُ ويّ غة جزء من عالقة اهلُ ة باللّ ويّ عالقة اهلُ "1
يف حتليل اخلطاب االجتماعي : عبد الرمحن بودرع" خصيةفهما عنصران متالزمان متكامالن يدخالن يف تأليف الشَّ 

.201،202: السياسي،ص
.202-201: ،صيف حتليل اخلطاب االجتماعي الّسياسي: عبد الرمحان بودرع2
.241-240: ص،2ج،2005، 1املغرب،ط- ر البيضاءالداّ ،اديمة ،حتقيق عبد السالم الشدّ املقدّ : عبد الرمحان بن خلدون3
.208: ،صحتليل اخلطاب االجتماعي السياسييف: عبد الرمحان بودرع:نظريَ 4
.31: ص1982لبنان - الفصحى لغة القرآن ،دار الكتاب اللبناين،بريوت:أنوراجلندي5
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أن ة اجلديدة دون ويّ ة هذه اهلُ عوب تدخل طواعية حتت مظلّ مجيع الشّ "اإلنساين للُّغة العربّية جعل 
ع حبقوق ة نبيلة والتمتّ ويّ ة إىل تغيري عقائدها مع االحتفاظ بكل مزايا االنتماء إىل هُ تكون مضطرّ 

ال الثقايف الذي حنن بصدد احلديث عنه، كاملشاركة يف التّ املواطنة، و  غيري الثقايف كان أبرزها يف ا
ج الغزير للمرتمجني العلماء نتا ة، عن طريق اإلغة العربيّ الكبري الذي شهده العامل من خالل اللُّ 

االت بلسان عريبّ املبدعني يف شّىت و  ا  املوروث الثقايف و الفكري أيّ ة و ويّ مبني، أصبح شكل اهلُ ا
م وأكرب دليل على ذلك خدمة األعاجم للعربّية .1"هكانت األصول العرقية للمشاركني في بإنتاجا
العرق أو اإلثنية ليس عريبّ العريبّ والفكر و ىل خزينة األدب  الغزيرة اليت أضافت ثروة ضخمة إ

.لسانالّ الفكر و بل هو عريبّ فحسب 
.مسألة الُهويّةاع القرار في الجزائر و نّ صُ .2
خبة اجلزائرية اليت خب يف اجلزائر أساس االستثمار الفرنسي يف تعليم النّ لت لغة تعليم النّ مثّ 

حيث 2.خبةهلا أن تصبح لغة النّ ريدَ غة اليت أُ اللُّ غة الفرنسية، هذه أصبحت حريصة على نشر اللُّ 
يرى الباحث جلبري غرانغيوم أّن الّسلطة اليت تتحّكم يف جهاز الّدولة ال تتحّمس كثريا للّتعريب 

ليس له عواقب على البنيات االقتصادية عريبجنز من هذا التّ ا أُ القليل ممّ أنّ مادام"الشامل
ل امتيازا هلا بتخفيفه من محولة طلبات الشغل من شكّ عريب ميكن أن يُ ة، بل إنَّ هذا التّ األساسيّ 

.3بنيعرَّ خالل إقصائه املُ 
مكانة هاّمة لدى الّنخب يف اجلزائر، كما أّن الّتعريب يُطرح بصيغ لذا تبّوأت اللُّغة الفرنسّية

تمّ *وقراطيةغلق فالربجوازية التقنراع املُ ل الصِّ قفهو ح"خمتلفة  ى تنظر إليه علبه بل تعاديه، و ال 

ضة مصر للطباعة و ويَّ غة إنقاذ اهلٌ إنقاذ اللُّ :شمحد درويأ1 .23: ص،1،2006طمصر، -النشر، القاهرةة ،
.126: غوية يف البالد العربية ،صالسياسة اللّ : فهريلالفاسي اعبد القادر :نظريُ 2
.املسألةيف اجلزائر و خمتلف اخلطابات جتاه هذه بعريالتّ قضّيةراسة يف الفصول الالحقة بإسهاب لق هذه الدّ ستتطرَّ *
تمع يف املغرب لطة و غة والسّ اللّ : جلبري غرانغبوم3 -املغرب-حمّمد أسليم، أفريقيا الشرق، الّدار البيضاء: ترالعريب،ا
.72: ص، 2011

.وتتحّكم هذه الفئة يف جهاز الّدولة واإلدارة والقطاع الّصناعي اهلام  *
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ديد بانتزاع وظائفها و  م يُ عرَّ تسليمها للمُ أنَّه  َّ م أنَّه الوجه املُ قرُّ بني، رغم أ ل كمِّ ون يف ذوا
.1االقتصاديو لالستقالل السياسي

سلوكات لغويّة تدعم الفرنسّية كلغة لالرتقاء يف الّسلم االجتماعي "كّل ذلك أّدى إىل وجود
اكوّ ة أو املُ تتيح فرصة ملتكلمي العربيَّ ثقافّية ة سلوكات لغويّ مل توازها  2."نني 

ضف إىل أ. فهذه املواقف تؤّكد على املنزلة االجتماعّية اليت حتّققها الفرنسّية للفرد اجلزائري
راء فيه ا ال مُ ممَّ و عريب الذين يدفعون بأبنائهم إىل املدارس الفرنسية،ذلك املواقف املزدوجة لدعاة التَّ 

3بة يف اجلزائر، فهي ال متلك مشروعا لغويا جريئاعرَّ ياسي للفئة املُ هو ضعف املوقف السّ 

معة ال متلك تة جمول العربيّ الدّ و ة، غة العربيّ هوض مبهامها جتاه تطوير اللّ عاجزة عن النّ ساتفاملؤسّ ".
ة ص التفعيل خاصّ أضف إىل ذلك نقغة العربية،رتقية اللّ لسات ما متلكه إسرائيل من مراكز ؤسّ من املُ 

4.بنوك املصطلحاتمؤسسات الرتمجة و 

لوضع الّلغوي يف بني الواقع العملي لمسية و ذا الشرخ بني اخلطابات الرّ ينبغي أن يزول هولذلك 
ة يف التداول غة العربيّ عيد االعتبار إىل اللّ ة واعية تُ اذ سياسات لغويّ عي احلثيث إىل اختّ السّ اجلزائر، و 

.امليادينيف شىتَّ و 
عالقتها بالّلغة العربّية في الجزائرة و ويَّ الهُ مسألة.3

ة اللُّغغة الوطنية و إنَّ اخليار بني اللُّ :" من بني املبادئ اليت جاءت يف امليثاق الوطين اجلزائري
آلن عريب بعد اال ميكن أن جيري النقاش حول التّ جنبية أمر غري وارد البتة وال رجعة يف ذلك، و األ

.5املراحلإالَّ يف ما تعلق باحملتوى والوسائل واملناهج و 

اجلزائر، –؟ دار هومه للطباعة و النشر، بوزريعة ...ملاذا جنح القرار السياسي يف الفيتنام و فشل يف :صاحل بلعيد1
.131: ص، 2002
.127:غوية يف البالد العربية ، صياسة اللُ السّ :عبد القادر الفاسي الفهري2
.128-127: صاملرجع نفسه،: نظريُ 3
.132:؟ ص...ملاذا جنح القرار السياسي يف الفيتنام و فشل يف: صاحل بلعيد4
.94: ص1976، امليثاق الوطين اجلزائري5
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ة اجلزائرية، فهي الضمان ويّ ة مبالمح اهلُ هي العربيّ غة الوطنية و مدى ارتباط اللّ ويُظهر هذا امليثاق
.عدم الذوبان يف اآلخرة و ويّ األساس للهُ 

ا،و سعت حضارة األمَّ ما اتّ كلَّ و " ا النفسية، بت ذَّ قي تفكريها، و رَ ة وكثرت حاجا اجتاها
1...دت فيها فنون القولتعدَّ ضت لغتها ومست أساليبها و 

ا ما أصاب األمَّ و ة ة اإلسالميّ ة العربيّ ة بأحوال األمّ غة العربيَّ رت اللُّ تأثّ ولقد  ة من تراجع أصا
هكذا فإنَّ سهام ووعاء الفكر والثقافة، و ،ةالسياسعد أن كانت لغة العلم و التنمية و إمهال، بو 

 ّ ا من كت يف انتمائها وعدَّ شكَّ ة و ة األمُّ ويَّ ميم هُ ة أصابت يف الصّ العربيّ للُّغةهت جِّ ام اليت وُ اال
2.ا ينبغي التخلص منهأعباء املاضي، و ممَّ 

ا عن اخلطابات املؤدجلة        إىل معايري موضوعية بعيدغة العربّية الدِّفاع عن اللُّ وال بّد أن يستند 
د اهللا يف كتابه العزيز على أنَّ من معجزاته تعدّ نصّ إذ ... ،"لغةة اليت حتوم حول هذه الُّ العاطفيّ و 

السََّماَواِت َو اَألْرِض َواْخِتَالُف أَْلِسَنِتُكْم َو ْمْن آيَاتِِه َخْلقُ ": حني قالاختالفهااأللسنة البشرية و 
غات، فهي  فحم على عدم تفاضل اللُّ مليل ادوهو3"َو أَْلَواِنُكْم ْإنَّ ِفي َذِلَك آليَاِت لِْلَعاَلِمينَ 

ينبغي وال ، 4ة، ظاهرة اجتماعية تذعن ملا تذعن غريها من قوانني التاريخغات البشريّ كسائر اللُّ 
ما ضعف، وكادت تذهب برحيها، و هن و ت بفرتات و فالعربية مر"عن خدمة هذه اللُّغة،التخاذل 

ا معرضة للمخاطر، و ذلك إالَّ د َّ ضت فمن ة من الذوبان فيما مضى و ت العربيّ لئن جنليل على أ
.5"ل ذلك مبنطق الربكة الغيبيةتأوَّ الغباء أن يُ 
عوات إىل تبين العاميات، الدّ غوي اجلزائري هوالواقع اللُّ اخلطر األعمق الذي يلفُّ أّما 

تنا،ويَّ عوات ما تنفك تقضي على مالمح هُ هذه الدّ و . ة الفصحىغة العربيّ ي عن اللّ التخلّ و 

تمع ،مكتبات عكاظ غة و اللّ : وايفعلي عبد الواحد 1 .13: ص1983التوزيع، للنشر و ا
.189-188: يف حتليل اخلطاب االجتماعي السياسي ،ص: عبد الرمحن بودرع2
.22ية اآل،سورة الروم3
.150: غوي،صاألمن اللّ ة و ة العربيّ ويّ اهلُ :عبد السالم املسدي4
.152:ص، املرجع نفسه5
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تعميمها يف البلدان ا أنَّ الذين دعوا إىل العامية و ة يف بلداننا مل يدركو الذين يدعون إىل العاميّ ف"
قومية قطرية بواسطة بناء رنسا أو يف اسبانيا قاموا بثورات واستهدفوا األوروبية يف إيطاليا أو ف

الفاسي عبد القادر فهل ميكن أن تكون العاميات منافسا فعليّا للُّغة العربّية؟، يقول .1"لغةالُّ 
ُ :" الفهري عن أمَّاو . مف أكثر من التقدُّ إىل التخلُّ يفضقة تُ ة ضيّ ويَّ فأمَّا عن الدَّارجة فهي مرتبطة 

ة يشعر بأنَّ الفرنسيّ ميكن أن يزعم أحد أنَّ اجلزائريّ الف-الفرنسية يف اجلزائر-غة األجنبيةاللّ 
ديدا ات ال ميكن أن تشكّ حىت هذه العاميّ ؟ و ته؟ أليست غنيمة حربويَّ ضمن لغات هُ  ل 

.2لهجاتإقصاء هلذه الّ و هجات دومنا برتاللّ و ةة فلطاملا حدث تعايش بني العربيّ للعربيّ 
إذ اليف إطار دميقراطي، ية واعية جتاه املسألة الّلغوية و االختيارات السياستكون لذا جيب أن
نشر العامية يف التَّعليم عوض ة يف املمارسة، و غة العربيّ ستور باالنقالب على اللّ ميكن تطبيق الدّ 

.نشر الفصيحة
جيب أن ينتهجوا سياسة لغويّة رشيدة تُراعي حقوق الّلغة الوطنّية اع القرار يف اجلزائر نَّ صُ إّن 

ة تؤثّر سلبا على الّتحصيل الّلغوي غة الفرنسيسبة للُّ زيادة ساعات التمدرس بالنّ كما أّن ) العربّية(
أن ) العربية(الوطنية لغتهزمام بعدميتلك ملفل يف مرحلة االبتدائي فكيف للطّ .للفرد اجلزائري

اعات للغة أجنبية، فصحيح أنَّ االنفتاح على كاهله هذا الزخم اإلضايف من السّ ىلإيضيف 
–غات األجنبية ، لكن هذا االنفتاح على اللّ بية مطلب فرضته الكونية الثقافيةغات األجناللّ 

ما أّن االنفتاح على سيّ .3لغتهو ته جيب أال يروم القضاء على هويّ -يف اجلزائرالفرنسية حتديدا
إلجنليزية هي الّلغة العاملّية اللُّغات األجنبّية يف اجلزائر خيّص لغة واحدة فقط هي الفرنسّية رغم أّن ا

.42: غوية يف البالد العربية ،صلسياسة اللّ ا:الفاسي الفهريعبد القادر 1
ح تكّرر كثريا لدى اجلزائريني مفاده أّن اللُّغة الفرنسّية مكسب تارخيي البّد من احلفاظ عليهلهو مصط.
.43: صغوية يف البالد العربية لسياسة اللّ ا:لفاسي الفهرياعبد القادر : ينظر2
.44:صاملرجع نفسه،:ظرين3
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طاملا نادى الأاألملانّية، فما يعوز الّسياسة اللُّغويّة يف اجلزائر هو اعتماد مبداإلسبانية و دون نسيان
.مبدأ الّديمقراطيةهو الفاسي الفهري  و عبد القادر به 

أزمة الهويّة الجزائريّة.4
أصبحت اللغة العربّية معّرضة للخذالن من أهلها، والّدليل على ذلك هو تغييبها على 

ا مل تعد حتميهاا وخنبها و أنَّ دوهل"ما ، سيّ مستوى املمارسة العملّية ا غالبا ما تُـ ...شعو َّ يف بُ يَّ غَ إ
األطفال، و رِ سَ تنتقل عرب األجيال كلغة لألُ ال فل أو يفطر عليها، و بيئة األسرة فال ينشأ الطّ 

وهي غري حاضرة يف الشارع و املعامالت اإلدارية ... ض يف سن مبكرةوَ ن يف الرُ لقَّ هي ال تُ و 
ا لغة العلم أو لغة الثقافة بامتياز أو لغة متعلّ لّ جُ واإلشهار، و  َّ فرص الميها ال ينظرون إليها على أ
ته بصفة لصيقة ويّ و لغة التواصل العاملي، بل إنَّ منهم من ال يقرن هُ يف الشغل، أو يف االقتصاد

.1"ا
أعّد ُصّناع القرار غوية اجلزائرية، فهل ياسة اللّ الرتاجع يوحي خبلل يف السّ هذا التقهقر و و 

هل هناك ختطيط لساين ة؟ و غويّ ها األعراف اللّ فلة حقوقها اليت تكغة العربيّ عطي اللُّ مشروعا لغويا يُ 
غوية؟ياسة اللّ واجتماعي يعضد هذه السّ 

أن يكون ذلك بشكل متوازن حيفظ بشرطغوي يف اجلزائر واقع ال مفر منهد اللّ إنَّ التعدّ 
غات األجنبية اليت تفرض باللُّ يستعينوا بعد ذلك أن تهم الوطنية، و ويّ للجزائريني مجيع حقوقهم يف هُ 

سّن الّتعليم يفيفشرط أّال يكون للفرنسّية حضور قوّي ها علينا يف ظل الكونية الثقافية، نفس
ثقافتها يف ذهنية الطفل سيما يف مراحله غات األجنبية و خ اللّ ترتسّ ال مبّكرة قبل العربّية حىت 

فل ال ينبغي أن يعيش الطّ و .2غة العربيةاليت حتملها اللُّ اهلُويّةفاألجدر ترسيخ معامل . األوىل

.13: السياسة اللغوية يف البالد العربية ،ص:عبد القادر الفاسي الفهري1
من البقاء، غوية العربية البيئة و السياسة اللّ يف، )مقال( ة و املعرفة العلمية،ويَّ غة العربية بني اهلُ تدبري اللّ : حفيظ الزعلي: نظريُ 2

.87: ، ص2016، 1ط -عمان األردنآخرون،و حممد مرزوق: إعداد
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وض فل من الر بل صار الطّ " حني قالالفاسي الفهري إىل ذلك عبد القادر ه نبَّ اتيا، و ويَّ انفصاما هُ 
.1"ثقافتهو ته يَّ هوُ إىل اجلامعة منقطعا عن لغته و 

وية قوميّ فاللّ " ة ضعيفة بل استفاد بدءا من انتشاره من كونه سان العريب مل يقرتن يف بدايته 
.2"لسان القرآن، هو مهيأ للتغيري

ا ملن خيدمها بعيدا عن كل العربيّ لذا فتحت  اقلة األعر أة ، فمسجنسيّ أوعرقة أبوا
خدموها غة و ال ننسى أنَّ األمازيغ أبدعوا يف هذه اللُّ ، و بةفيها لدى مجيع األمم قاطيصعب البتّ 

ا إثراءو  للكثري من احلروب الّلغويّة،اللُّغة ولذلك تتعّرض هذه .عملوا على انتشارها فأثروها أميَّ
ون اليوم على صرُّ هؤالء هم الذين يُ و "القصورامّيات مّتهمني إيّاها بالّضعف و دعاة العماسيّ 

ا أن تزيد من قوّ  االت اليت من شأ تمع كالتعليم التقين إزاحتها عن كثري من ا ا يف ا ا ووز
ائيهم الذين ميُ التجارة، و االقتصاد ووالعلمي يف اجلامعة و  ا من ارسون الضغوط إلقصائها 

االت األخرىكلّ واإلدارة و اإلعالم ارجة، ما ج له اليوم حول اللهجات الدَّ وَّ رَ الذي يُـ فاخلطاب. ا
ه مرحلة االستعمار حول تاستنتاج للخطاب الذي أسَّساية األمر إالَّ إعادة إنتاج و هو يف 

.3"املوضوع ذاته
اللَّهجات للعربّية الفصحى،ديد : من أبرزهاخمتلفة تطرح خطابات اآلراءفهذه 

أّن   "حني يرى عبد العلي الودغرييهذا ما يُفّنده  إمكانية اّتساع اهلوَّة بينها وبني الّلهجات و و 
ة، كما ة عنها إىل لغة مستقلّ عغة املتفرَّ بني اللُّ و ة بينها وَّ تتَّسع اهلُ ل مع مرور الوقت و هجات تتحوَّ للّ ا

ا مل ة بني الفصحى و وَّ عت عن الالتينية، لكنَّنا نعتقد أنَّ اهلُ اليت تفرَّ غات الرومانية حصل للُّ  هلجا
عناصر  -عكس ذلك- تامة، و أنَّ هناكق الذي يفصل بينها حبدود مغلقة و تصل بعد إىل العم

.38:غوية يف البالد العربية ، صياسة اللّ السّ :الفاسي الفهريعبد القادر 1
.36:املرجع نفسه ص2
الثقافية، دار الكتب العلمية، و االجتماعيةالعربية يف بيئتها غةعن واقع اللّ لغة األمّ ة و لغة األمَّ :عبد العلي الودغريي3

.237: ،ص2014، 1لبنان ،ط-بريوت
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ا حلديثة على التقريب بني الفصحى و هضة العربية اكثرية أصبحت تعمل منذ فجر النّ  هلجا
ر التعليم و القراءة عة ووسائل التواصل، إضافة إىل انتشاائل اإلعالم املتنوّ املعاصرة، منها وس

1."اجلامعات وارتفاع مستوى الوعيواملدارس و 

ولمن املفروض أن تعمل الدّ و "هجات هذه اللّ التعايش معالعربية خصوصية االحتواء و غة للُّ 
ودمج بعضها تقليص عددهاهجات و مشرتك ميضي جتاه تقريب اللّ ة على وضع ختطيط لغوي العربيّ 

التفاهم، من الفصحى، لتوحيد لغة التواصل و تقريبها طة وتفصيح العاميات و ونشر الفصحى املبسّ 
السياسي، ال ما يدعو إليه و االجتماعي ل االقتصادي و كتّ ه الذي يسهم يف تقوية هذا التهذا التوجّ 

خدمة غوية، أداة لالنكفاء على الذات و االنعزاليون الذين حياولون أن جيعلوا من التجزئة اللّ ءهؤال
.2نزعتهم احمللية

ة هي ل بقضية لغويّ يف اجلزائر ترسيخه، فهي تتوسّ هذا ما حتاول احلركة الفرانكفونيةو 
.بُغية التفّرد اإلقليمياألمازيغية 

قسرا من قبل الفاحتني، ة فرضت علينا قهرا و أنَّ العربيّ هوة و عروفر ديباجة مكرّ هناك من يُ مثّ 
لكنَّ السؤل املطروح هل فرضها املرابطون من أمازيغ صنهاجة الذين وحدوا الشمال اإلفريقي 

؟ أم فرضتها دول أخرى من دول  الرببر اليت توالت على حكم أجزاء واسعة من الشمالسباألندل
.3و سواها من دول الرببر...ين زيريباإلفريقي لفرتات عدة كبين حفص و 

يتنا بإثارة قضية وَّ الذين حياولون طمس معامل هُ و "ة، لغته طواعيّ فاألمازيغ قبلوا اإلسالم و 
غة العربية، تاريخ اللُّ غة الفرنسية، و األمازيغية عليهم فقط أن يقارنوا بني تاريخ اللُّ العربية و راع بنيالصّ 

.249-248: ص، الثقافيةو االجتماعيةالعربية يف بيئتها غةعن واقع اللّ لغة األمّ ة و لغة األمَّ :عبد العلي الودغريي1
.249: ص،املرجع نفسه2
للحفاظ على التبعّية الّسياسّية واالقتصاديّة للمستعمرات الفرنسّية القدمية، فتستعمل اسة فرنسّية يتُعّد الفرانكفونّية أهم س

الّلغة والتنمّية والّسياسة الّلغويّة باملغرب :حايلرُ الحمّمد . هذه املنّظمة غطاء الثقافة والّلغة لتحقيق أهداف اسرتاتيجّية واقتصاديّة
.46: ص،2009، 1، ط04، جمّلة بصمات،  العدد )مقال(
.250-249:ص، الثقافيةو االجتماعيةالعربية يف بيئتها غةعن واقع اللّ لغة األمّ ة و لغة األمَّ :عبد العلي الودغريي3
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بني االنتشار احلقيقي الذي استعملته فرنسا وساستها لفرض لغتهم، و التطهريبني حرب اإلبادة و 
بذلك و حضارة اإلسالم، و شيئا مالزما للقرآن الكرمي عدهاة يف املغرب العريب، بالطبيعي للعربيّ 

.1يننشر تلقائيا يف كل مكان تطؤه قدم هذا الدّ سوف يدركون كيف كانت العربية تُ 
سلطة سياسية ها من نفوذ و اءطالقها مبا كان ور بداية اناستعانت يف قد قد تكون العربية 

غات اليت صادفتها يف طريقها بالبالد اليت قام فيها ب على اللّ نت من التغلّ متكّ و ثقافية،و ةدينيّ و 
.2عد انتهاء تلك الفرتةبثباتا ة الفتوح وجدناها تزداد رسوخا و د انتهاء فرت حكم إسالمي لكن مبجرّ 

ة اجلزائرية، ويّ بعدا لغويا، هلا دور هام يف تشكيل اهلُ عّدهاور اجلامع، بة الدّ غة العربيّ لقد أدَّت اللّ 
ة مبيزة خاصة غة العربيّ عاملوا اللّ غة من وحدة الفكر، و قد كانت نظرة األجداد إىل أنَّ وحدة اللّ و 

العلماء الذين أسهموا تراثنا، فهناك عدد هائل من الرببرلوحي، فالعربّية توصلنا مباضينا و الرتباطها با
ة من جروم، كذلك جندهم تركوا مؤلفات بالعربيّ أأبو بكر الصنهاجي، ابن : ة مثلر العربيّ يف تطوّ 
أبا العباس الغربيين صاحب عنوان الدراية يف من عرف علماء املئة السابعة يف جباية، فال : أمثال

تب بالفرنسية إبَّان ة، باستثناء ما كُ يّ يوجد تاريخ أمازيغي مكتوب باألمازيغية، فكله مكتوب بالعرب
.3عهد االحتالل الفرنسي

ففي . ة ل للنقاشويّ موضوع اهلُ لذا مل يُطرح ،تهم ويّ فنالحظ أنَّ األجداد  قد حسموا أمر هُ 
ول العربية الدّ اليوم مجيع جتتمع حيثطرح سؤال من حنن؟ الوقت املعاصر من املفروض ال يُ 

إثنية فيلِجؤون إىل خلقعاف عندنا الضّ أّمامتايز إثين أو لغوي لتحقيق الوحدة بعيدا عن أيّ 
اخلطابات إذن حتاول هذه.4مازيغعوة إىل استعادة احلقوق املهضومة لألمصطنعة من خالل الدّ 

ة اجلزائرية بدعوى حقوق األقليات، لذا ترّكز هذه الّدراسة على إبراز ويّ الشك يف مالمح اهلُ بثّ 
.زائريّةمالمح اهلُويّة اجل

.250:، صالثقافيةو االجتماعيةالعربية يف بيئتها غةعن واقع اللّ لغة األمّ ة و لغة األمَّ :عبد العلي الودغريي1
.251: صاملرجع نفسه، 2
31-30: صد ت وزيع ،التّ دار األمل للطباعة والّنشر و يف اهلوية الوطنية،:صاحل بلعيد3

.32:ص،املرجع نفسه 4
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:ة الجزائرية و مرتكزاتهاويّ مالمح الهُ .5
ليس من باب البحث عن واقع اهلُويّة اجلزائريّة الوقوف على معامل ةستحاول هذه الدراس

ا زائرية، بل من باب كشف الغموض و وية اجلمالمح اهلُ  اللبس عن هذه اهلوية من خالل أقطا
)اإلسالم،األمازيغية،العربية( الثالث  

من مكّونات ن أساسغة العربية هي مكوّ إنَّ اللّ : ين اإلسالميالدّ ة و غة العربيّ اللّ -أ
ة من غة العربيّ غريه فاللّ عن موعة املالمح اليت متيز الفرد ة هي جمويّ إذا كانت اهلُ و خصية اجلزائرية الشّ 

منذ طوعا موها تعلّ اليتاألجداد لغة "، إذ تُعّد الّلغة العربّية ملالمح اليت متيز الفرد اجلزائريأبرز  ا
ا إسالميا ممتدا لنحو مخسة عشر قرنا فال أنتج تعليمها جمتمعا أمازيغيا عربيّ عهد عقبة بن نافع، و 

ثل معرفت أسرا من أصل غري عريب اجلزائر"الّتاريخ يشهد بأّن ، و 1"يشعر األفراد بفروق تذكر
ا تاريهي من أقوى الدّ و - ،واملرينيني والزيانينياملوحدين دول املرابطني و  خ املغرب ول اليت يفتخر 

ايعتز برتاثها و  غوي بفرض سياسةام إىل التدخل يف الوضع اللّ كّ مل يلجأ أحد من احلُ و -وإجنازا
.2أقطار العامل العريب اإلسالمي من اخلليج إىل احمليطسائدا يف جلّ و ة خمالفة ملا كان معروفا لغويّ 

خصوصيات املغرب العريب مراعيااع القرار آنذاك كان يتَّسم بالوعي، نّ صُ لغوي الفعل اللُ إّن 
ة اجلزائرية فهي ال تقبل ويّ صاحل بلعيد على املفهوم التعاضدي لصرح اهلٌ الباحثديؤكّ و اإلسالمي، و 

.التجزيء
بوضعها يف سياقها احلقيقي، ضح مالحمها إالّ ال تتّ اجلزائر ال تكتمل خصائصها وشروطها، و و 

حني قد أبرز ذلك اإلمام الصنهاجي ابن باديسو "ال تتجزأ من خريطة العامل اإلسالمي، اكوو 
:نظم 

.46:صيف اهلوية الوطنية،:صاحل بلعيد1
.79-78: اهلُويّة،صن و الديّ غة و اللّ :عبد العلي الودغريي2
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بْ سِ تَ يـَنْ ةِ وبَ رُ العُ لىَ إِ و مٌ لِ سْ مُ رِ ائِ زَ الجً بُ عْ شَ 
بْ ذَ كَ دِ قَ فَـ اتَ مَ الَ قَ وْ أَ هِ لِ صْ أَ نْ عَ ادَ حَ الَ قَ نْ مَ 
بْ لَ الطَ نَ مِ الَ حَ المُ امَ رَ هُ ا لَ اجً مَ دْ إِ امَ رَ وْ أَ 

مل ينكر قط ما أثبته التاريخ من أصل سان، وهو فوق السالالت، و يقصد بالعروبة اللّ و 
.1"أمازيغي للجزائر

ا ين اإلسالمي تسري يف إطار غة العربية بالدّ عالقة اللُّ إذن  ا اكتسا َّ الوعاء الذي شرف أ
م يف قداسة ال أحد له سلطة التحكّ سة، و غة ليست مقدّ ت فيه كلمات الذكر احلكيم، فاللّ بَّ صُ 
.2لك كل احلق يف طرح االجتهادات حوهلامنلكن لغة و الُّ 

هناك آيات كثرية يف القرآن تتحّدث عن تعّدد و ظاهرة اجتماعية، ة و لغة بشريّ العربية لغة فالّ 
.ية من آيات اهللا على األرضاأللسنة فاالختالف آ

العرب يت غرسها اإلسالم بني األمازيغ و وحية الة الرُّ ويّ صاحل بلعيد على اهلُ الباحث د ؤكّ يُ 
حصل تعريب تدرجيي، إذلغته،ون حول اإلسالم و فاألصول احلامية هي اليت جعلت املغاربة يلتفُّ 

تا ارتد الرببر اثن: زيد القريواينات، إذ قال أبو دّ رغم بعض الفجوات اليت عملت على ظهور الرِ 
ة اليت اعتمدت السيب، و ياسة األمويّ هو احتجاج ساخط على السّ عشرة مرة من طنجة إىل ليبيا و 

ا عانوه مع الوندال هذه األفعال مستثناة من اإلسالم الذي وجد فيه األمازيغ متنفسا ممّ و اجلواري، 
كتلة رأصبحت اجلزائغت حىتّ أخرى متزّ ها و بت قبائل بأكملرتة وجيزة تعرّ خالل فو ،والرومان

غوي، فنجد التجاورا يف البعد اللّ األمازيغ، هذا يف البعد الروحي، أمّ و العرب: واحدة بعنصرين
غوي، رغم التداخل الذي حصل يف خصائص كل واحدة، حبيث عدم اإللغاء اللّ والتكامل  و 

3.ذابت ألفاظ لغة يف لغة

.47: يف اهلوية الوطنية،ص:صاحل بلعيد1
.28: وية،صغة إنقاذ اهلُ إنقاذ اللّ :أمحد درويش2
.26-25: صيف اهلوية الوطنية ،:صاحل بلعيد3
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ها األعراف الّلسانية، قرّ غوية إلغاء اخلصوصيات اليت تُ ال تعين الوحدة اللّ 1:األمازيغية-ب
ع الثقايف داخل القطر الواحد، حيث جاء يف املادة األوىل من إعالن هو حق من احلقوق يف التنوّ و 

:مبادئ التعاون الثقايف الدويل مايلي
احملافظة علياافة كرامة وقيمة جيب احرتامها و لكل ثق.
  ثقافتهتنميةمن واجبه كل شعب، و من حق.

تأثري متبادل جزءا من ع و خصب ومبا بينها من تباين و ثقافات مبا فيها من تنوّ ل التشكّ 
.2"الرتاث الذي يشرتك يف ملكيته البشر مجيعا

األمازيغية كجزء ديث حولإىل احلع الثقايف داخل البلد الواحد، يقودنا احلديث عن التنوّ و 
ا قطب آخر من أقطاب اهلُ املوروث والّرتاث اجلزائريمن  َّ حاول هلذا .ةة اجلزائريّ ويّ ، كما أ

الناجعة ةغة الوسيلاللّ ا و عربيّ يعّدهعن العنصر اآلخر الذياالستعمار عزل العنصر األمازيغي
إثارة الّنعرات القبليَّة طريق األمازيغية عن بني العربّية و أّي أّن االستعمار جاء ليؤّجج الّنزاعفرقة، للتّ 
ورثت اجلزائر من لذا.3حضور من قبللهمل يكن البحث يف الّسالالت واألعراق وهو خطاب و 

.)بعريالتّ األمازيغّية،قضية( تها سيما رت على معامل هويّ ة قضايا أثّ مرحلة االستعمار عدّ 
األمازيغية و مل يكن القصد منهغة ها ضد اللّ عريب مل يكن  يف يوم من األيام موجّ التّ إّال أّن 

فعل طبيعي على عريب ردّ فالتّ 4ع عنها من هلجاتما تفرّ اجتثاث أصول ثقافة هذه الّلغة، و 
.سياسة التغريب اليت حاول االستعمار تكريسها يف اجلزائر

من مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح من - حنن املغاربة-ابة العرب بأننايعود أصل األمازيغية إىل احلامية، حيث يشري النسَّ "1
يف حممد خمتار العرباوي "يعين احلر النبيلعند الفينيقيني والرومان، و ازيغ كان شائعا أبناء برانس، أبناء مذغيس، واسم أم

.12:ص1،1998مواجهة النزعة الرببرية و أخطارها االنقسامية، دار نقوش عربية،  تونس ،ط
.1996نوفمرب 4العلوم يف دورته  الرابعة عشرة يوم مم ااملّتحدة للّرتبية والثقافة و أصدره املؤمتر العام ملنظمة األ2
.99- 98: اهلوية ،صالّلغة والّدين و :عبد العلي الودغريي:ينظر3
.103- 102: اهلوية ،صوالّدين و اللغة:عبد العلي الودغريي4
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ة هجات من جهبني باقي اللّ العالقة بني العربية واألمازيغية من جهة وبينها و فيجب عّد 
ينبغي إتاحة و ليست عالقة صراع أو نزاعو اتكامل يف األدوار والوظائف وتعايشقةَ أخرى عال

وتراثها، البحث يف تارخيها هجات و والباحثني ملعرفة األمازيغيات وبقية اللّ ارسني الفرصة أمام الدّ 
ا املختلفة باللّ و  ا لغة الوحدة الوطنية  غة العربيّ دراسة عالقا َّ ة الفصحى اليت ينبغي التأكيد أ

م العرب، و  قليمية ودولية ما أنَّ العصر عصر تكتالت إال سيّ والتواصل بني مجيع اجلزائريني وإخوا
.1اتانغالق على الذّ وليس عصر عزلة  و 

ادل يف األدوارالتبل و تبيان التكامة واألمازيغية و إعادة رباط التآخي بني العربيّ إذن ينبغي
ديد لألمازيغيةاملشكّ قطع الطريق على كلّ والوظائف، و  .كني أنَّ العربية واستعماهلا 
هل هناك نزاع لغوي في المغرب العربي؟.6

لكاهنة الفاحتني، على احلكم يف مشال إفريقيا، فحاربت القد حدث صراع على األرض و 
العريب، كما حصلت مناوشات كثرية يف بعض املناطق كم سنوات رافضة احلُ وصمدت سنوات و 

شري كتب التاريخ بأنَّه تُ عضها إىل السيطرة على الثروات و ببعضها إىل رفض احلاكم العريب، و يعود
حدث صراع حريب بني عقبة بن نافع،و كسيلة امللك الرببري، لكنَّ األهم يف كل ذلك أنَّ جلّ 

غوية اليت مل د يف املسألة اللّ الرتدّ يف املغرب رغم التأخر و يراسات أثبتت عدم وجود صراع لغو الدّ 
ائي على يد قبائل اهلالليني ت بشكلدين فتمّ املوحّ حلضور إالَّ مع دولة املرابطني و يكن هلا ا

.2كان ذلك األمر حتمية فرضها الواقع االجتماعي اجلديدوقبائل بين سليم، و 

.113:ص،اهلوية والّدين و اللغة:عبد العلي الودغريي:يُنظر1
ميكن القول أيضا أّن " هجات سيما األمازيغيةاملهّدد األول للّ ّن الّتعريب هوأها هوغرانغيوم اليت حاول بثّ من أفكار جلبري

لذا ال جيب االندهاش من قّلة  الّصدى الذي فهو يهدد الثقافات املختلفة، و من َمث ّ هجات و د اللّ الّتعريب يف منطقه يُهدّ 
غة األم عنصرا أساسيا لضمان استمرارية مسألة احلفاظ على اللّ تُعديلقاه لدى اجلماعات األمازيغية باخلصوص اليت 

تمعلطة و الّلغة والسّ م، جلبري غرانغيو " الثقافيةخصوصيتها   تمع العريب،ا عريب ال يهدد وجود األمازيغية، فالتّ 166ص يف ا
شيء فهي موروثنا هذا ال ميس األمازيغية يفاليت هلا حق السيادة يف أرضها، و هو إعادة االعتبار للغة الوطنية و فهدفه واضح 

..الغين
.48:صيف اهلوية الوطنية، : صاحل بلعيد2
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من بالّرغم حكم مشال إفريقيا عّدة سنوات و الذييوسف بن تاشفني األمازيغي وها هو
.1أقرَّها لغة رمسيةوتعليمها ونشرها و عدم معرفته بالعربّية إالّ أنّه عمل على تعلُّمها  

فما زالوا " اهلوان يصفهم الطربي قائالنبالء الذين ال يرضون بالذل و األحرار الفاألمازيغ هم
.2"طاعةن عبد امللك أحسن أمَّة إسالما و بأطوعهم إىل زمن هشاممن أمسع أهل البلدان و 

ة اجلزائرية من خالل ويّ راع حماوال القضاء على مالمح اهلُ ستعمار أذكى روح هذا الصّ إّال أّن اال
.ثقافتناو حماولة بث الشك يف موروثنا غوي و هو العنصر اللّ املها و دحض أهم معلم من مع

واحدة منها شكل طبيعي، كلّ دت جماالتيث حتدّ إنَّ األمازيغية مل تصارع العربية، ح"
ا، و ة بلفعاشت العربيّ  ا و هجا ا جنبااألمازيغية بلهجا مل إىل جنب طوال القرون املاضية، و تأديا

تبادال يف األدوار ا و قحقدر ما كان التكامل والتداخل تالحيصل بينهما أي صراع، ب
.3"الوظائفو 

نأى  غة مل تكن مباللّ حدث بني العرب الفاحتني واألمازيغ كان شامال، و ر الذي التصاهفاالمتزاج و 
.التالقح عن هذا التداخل و 

:نزعة االلتحام:عقد التآخي.7
كان هذا د حسان بن النعمان األزدي، و بربر زناتة يف عههو عقد حصل بني عرب قيس و 

:فكان مضمونه4هـ80هذا سنة سالمي يف صرح اهلوية املغاربية و أول عقد إ
 األمازيغلتجاور والتصاهر بني الفاحتني و االتآخي و.
معامالتد و اإلسالمي على أنَّه أداة تعبّ قبول الدين.

.29: ،صيف اهلوية الوطنية: صاحل بلعيد:يُنظر1
، د لبنان–أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، تاريخ األمم و امللوك، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان،بريوت 2

.254: ص،4جت، 
.50:ص،يف اهلوية الوطنية: بلعيدصاحل 3

زم جيشه عام إن القائد حسان ساب4 هـ يف بلدة مسكيانة أمام الكاهنة، لكن 74ع ُقواد الفتح اإلسالمي لبالد املغرب، ا
ان على يطمعوا يف خريات البالد املفتوحة، محلت األعيتدمري كل املنشآت، تأييسا للعرب على أالّ عل الكاهنة يف حرق و ف

. 26: ص،    يف اهلُويّة الوطنّية: صاحل بلعيد.بني العربو كتابة عقد التآخي استئمانا ووئاما بينهم  الثورة ضدها، والتفكري و 
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الشريعةوص القرآن و التعايش يف إطار اخلصوصيات العقدية ما مل تناقض نص.
ا من مستلزمات الّدين و قبول لغة اإلسالم َّ .غات األمعدم إلغاء اللّ على أ

خي مت فتح اإلسالم بعقد التآصاهر، و التّ كان حبق هذا العقد، عقد الفتح والوئام و لقد
1.أفواجا يف دين اهللامازيغدخل األهـ، و 82للمغرب عام  

بنيأكرب دليل على ذلك التعايش الذي مت ة اجلزائرية و ويَّ فاألجداد كانوا سبَّاقني لبناء صرح اهلُ 
ا إىل ة األمازيغيةب العروبة يف إذابة الشخصيّ مل تسبّ ".ةالعربيّ األمازيغية و  ومسخها بل أعاد
موا اإلسالم األمازيغ هم الذين خدإنَّ :هناك أحباث تقولمتها باإلسالم احلضاري، و طعجذورها و 

اب  تّ لكنَّهم يرتادون الكُ سان العريب و العربية، فما بالك بأطفال األمازيغ ال يعرفون شيئا عن اللّ و 
دافعت عنها أثناء الثورة عظم املعاهد اليت صانت العربية و لإلشارة فإنَّ مظ القرآن و كل صباح حلف

.2البويرةو هي تلك املعاهد اليت تواجدت يف جباية
غوي غات، إذ جعل القرآن الكرمي من التَّنوع اللّ اللّ إلسالم خري مدافع عن األعراق و إنَّ ا

فاإلسالم ا كانتذا التنوع كان اإلسالم الضامن للحقوق أيّ يين آية من آيات اهللا يف األرض و الدّ و 
.أو بعرقغري مرتبط جبنس

ا فما ؤدَّ أنَّ بعض الشعائر تُ أساسين يتم بالعربية أفضل من غريها على إالَّ أَّنَّ فهم الدّ  ى 
ذات ة اجلزائريةويّ كيد على اهلُ تأيتم به الواجب فهو واجب كما قال السلف الصاحل، فينبغي ال

ن اإلسالم عقد دالليا و يكعد العريب و البُ عد األمازيغي،و البُ : ة هلا بعدان كبريانويّ الصبغة اجلامعة، هُ 
.3جامعا هلا

آية اث األمازيغي فهو دين حيرتم االختالف الذي هوكبري يف احلفاظ على الرتّ لإلسالم دورو 
اإلسالم الذي هجات األمازيغية بنيتهاقع اللّ اأنَّ اإلطار الطبيعي لو و " من آيات اهللا على األرض 

.27-26: ، صيف اهلوية الوطنية:صاحل بلعيد1
.28،ص املرجع نفسه،2

.24: صيف اهلوية الوطنية،:صاحل بلعيد3
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الزيانيون يف تلمسان ون واحلمَّاديون يف جباية و ستميّ الر عدم حماربتها فقد حرصعمل على إبقائها و 
ب االحتفاظ باألمازيغياتالعربية لغة رمسية و على جتسيد  ا اخلاصة ومل  لغات وظيفية يف شؤو

.1ثري الشك فيهاال أُ رياح الشعوبية و 
دليلنا على ذلك حمتويات األدب و "صاهر والتالقح طيلة قرون أمَّة واحدة عاشت التّ فهذه
ا يف فكر الشعب ؤدَّ د ثقافة واحدة تُ إذ جنالشعيب  ى بلغات خمتلفة، فهذه بقرة اليتامى هي ذا
تغريبة بين هالل جندها يف مناطق القبائل كما ديث عن شجاعة علي بن أيب طالب و احلو اجلزائري 

تفاعل إجيايب منذ الفتوحات غوية هلا بعد عميق يف التاريخ و لّ ة، فاملثاقفة المناطق اجلزائر عامّ هي يف
.2"غويةياسة اللّ اإلسالمية باإلضافة إىل تأكيد مسألة احلوار الذي ينبغي أن يسود مسألة  السّ 

دين هوياتنا يف بعتظهر ة عرب عصور من الرتاكم الثقايف و ة اجلزائريويّ نت مالمح اهلُ هكذا تكوّ و 
.غويالبعد اللّ البعد الّديين و : أساسيني مها

ةويّ الهُ و عليم تّ اللغة 
ديد هو خلق هُ  خصيات مات الشّ جينة تغيب فيه مقوّ هقيم ة ذات مفاهيم و ويّ إنَّ أكرب 

د هذا ما جيب أن يتجسّ ، و األولعد الروحي يف املقام ة البُ ويّ لذا جيب أن تأخذ مسألة اهلُ األصيلة و 
الّلغة - لذلك ينادي ُدعاة العاّميات بفصل الّتعليم عن عناصر اهلُويّةو .3ةواضحا يف املنظومة الرتبويّ 

-الوطنّية
عاة اجلدد ة و هو ما حيلو لبعض الدّ ويّ عليم ال جيب أن يرتبط باعتبارات اهلُ اختيار لغة التّ ف"

ة ويّ كون اهلُ به، و ح َ رَّ صَ اجلزائر أن يُ باملغرب و لى التيار الفرانكفوين ال سيما من احملسوبني عو للعاميات
جمرد أداة للتواصل بني األفراد غة أنَّ اللّ ذلكيقول غة العربية معناه تصور منترتبط باللّ أنال جيب 

.51: ص،الوطنيةيف اهلوية :صاحل بلعيد1
.22- 21:املرجع نفسه ص2
.55:،صاملرجع نفسه3
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معناه يف فهم هؤالء أنَّ ال حاجة الرتباط غات، و هذا التواصل ميكن أن يتم بواسطة أي لغة من اللّ و 
.1"منحها كل هذه اهلالةغة الفصحى و قصود منها اللّ غة الوطنية واملباللّ 

القرار إعادة ختطيط سياستهم صحابألاس، فينبغي بوية قطاع حسّ إنَّ املنظومة الرتّ 
ا كلغة حتُ ) أي العربية(غة الوطنيةعليمية بغية إحالل اللّ التّ  ا هُ دّ املقام الذي يليق  ة األفراد عن ويّ د 

.طريق تنميتها
ياسي ألي جمتمع من السّ كوين الثقايف واالجتماعي و ل يف التّ األساس األوّ الّلغةتُعّد 

تمعات،  تمع فقط، ظاهرة اجتماعية و فهي ليست ا بل هي أيضا هي ليست جزءا من كيان ا
هويته بكل دقة من أجل هذه د شخصيته، و ة من بصماته اليت حتدّ بصمجزء من كيان الفرد، و 

ة، أصبح علماء النفس ويّ غة الوطنية باهلُ اللّ ة، و غة عامّ د ارتباط اللّ ها اليت تؤكّ االعتبارات كلّ 
دام اللغة معهم كثري من املنظمات الدولية ينادون بضرورة استخو ...االجتماعو غة اللّ بية و الرتّ و 

2.ة املتعلمسيما يف املراحل األوىل واألساسية يف تكوين شخصيّ الوطنية يف التعليم، و 

يف كل هذا جيب اإلقرار بأنَّ املدرسة اجلزائرية تعيش أزمة حقيقية، سيما أنَّ األزمة أزمة و 
عن ركام من املعلومات امليتة، وال عطى فيها من علوم عبارة فقطفما يُ " مناهج تربوية و مقررات 

أن الذي كان جيبليلة يف ظل غياب التعليم عن سرد القصص اخليالية وليايل ألف ليلة و جخير 
صول، فيجب املفاهيم املنبثقة عن كل األق رسالته وفقا للقيم و قائق، ليحقّ حيقوم على أصول و 
3.ة، إىل جانب كتابة التاريخ كتابة نزيهةة األمّ ة تبين شخصيّ علميّ ة  و إعداد برامج ثقافيّ 

فينبغي تنا، ويّ معامل هُ ى البعد الروحي الذي ال يتناىف و صاحل بلعيد علالباحث يُؤّكد ولذلك 
ويصّر على خدمة العربّية ص النقائصيعليمية يف اجلزائر عن طريق تشخاجع السياسة التّ رَ أن تُـ 

: واألمازيغّية من خالل

.271: صلغة األمة و لغة األم،:عبد العلي الودغريي1
.272: ،صلغة األمّ ة و مّ لغة األ: عبد العلي الودغريي:يُنظر2
.56: يف اهلوية الوطنية ،ص: صاحل بلعيد3
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.ة الفصيحةغة العربيّ تنمية اللّ .1
.الفصحى هو القاعدةة و هجة اجلزائريّ املشرتك بني اللّ ما أنات سيّ تفصيح العاميّ .2
.تدريس األمازيغيات.3
الوزارة أن تدخل األمازيغية بنصوصها األصلية، ليسبح الطفل يف كذلك على .4

.غة األمازيغية و العربيةمنظومة منسجمة فيها اللّ 
.1االستفادة منها بشكل جيدتعلم اللغات األجنبية و .5

مة، فال توجد أي حضارة حازت التقدّ غويّ اللّ ةة النهضهضة العلميّ من شروط النّ و 
ا الوطنية، فاللّ بعيدار التطوّ و  ال عليمالتّ علم و ة الشاملة  ذلك أنَّ الل للتنميّ غة وجه مكمّ عن لغا

تمع، إالّ ميكن أن يصبحا مكسبا شعبيا و  ا جزءا من الربنامج اليومي ألبناء ا إذا كانت أدا
بوي شامل من ختطيط تر فال بدّ للعربّيةمساندة األمازيغية لغة تدريس وتراث و و ة لغة تدريس،العربيّ 

هجني واختالط العربية بغريها كذلك احليلولة دون ظاهرة التّ ة، و ة الوطنيّ ثوابت الشخصيّ ى فيهاعر تُ 
ة بعيدا عن أي استالب ويّ هكذا خيلق فرد جزائري مشبع بروح األصالة  اهلُ غات واأللسنة، و من اللّ 

.      فكري أو لغوي

.57: وية الوطنية ، صيف اهلُ : صاحل بلعيد:ينظر1
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السياسية للشعوب، فهي حلام ثرا يف قوالب البىن االجتماعية و ضحت الّلغة عنصرا مؤ لقد أ
تمعات املعاصرة تنمية الّلغة الفكر، لذلك أّولت اعنصر جوهري يف تكوين الثّقافة و األّمة و 

. بني املسألة الّلغويّة والّسياسةوثيق ، إذ يوجد ارتباط ياسة الّلغوية عناية بالغةط السّ يختطو 
خدمة الّسلطة من دون ختطيطها يعمل يفالّلساين الذي يعمل يف الّلغة و واألمر نفسه مع "

كل حرب لغوية حرب خلف  الّصراعات الّلغوية وجه من وجوه الّصراعات الّسياسة، فأن يدري، و 
اتميّثل شكال من أشكال الّصراععمل املخّطط الّلغوي و ، 1"اقتصاديّة أو ثقافية: من نوع آخر

، لذا سيحاول هذا البحث يف بداية هذا الفصل الوقوف على بعض املصطلحات ةالّسياسيّ 
.احملايثة اليت تشّكل حمورا رئيسيا للبحثصطلحاتتقدمي عدد من املو رّئيسّيةال

مقاربة أولى: خطيطالتّ السّياسة الّلغويّة و .1
تمعّية امل-الّدراسات الّلسانّيةمل يعد سرّا أو اكتشافا يف جّل  ديد أوضاع حتبة نشغلا

قّوة و قّوة الّلغة أو ضعفها،شروط انتشارها أو ضمورها، أن يتم الرّبط بني ومواقعها، و الّلغات
ا و سوستالّدولة اليت  الّدولة السياسة في الّلغة و شؤون متكّلميها، لذا تقّوت العالقة بني شؤو

.2ةبداية العصور الحديث
املؤّسسة الّسياسية بأمهّية كبرية يف ترتيب املشهد الّلغوي لدى اجلماعات حتظى لكلذ

كما الّدول تتشّكل عرب الّلغة  حني أصبحت األمم واألوطان و " صور احلديثة،الّلغويّة سّيما يف الع
نسوحيث أمر امللك فرا3"اإليطالية أو اإلسبانّية بل حّىت الفرنسّيةحدث يف القومّية األملانية و 

و العامّية ل بإحالل الفرنسّية العامّية وحدها يف احملاكم، يف حني أمرت ملكة إسبانيا بوضع حناألوّ 
دف إحالل و 1492شتالية سنة الق سبانّية اإلالالّتينّية، أّما اإلجنليزيّة و الّلهجات حمّل هذه ذلك 

، 1لبنان، ط-حسن محزة، مركز دراسات الوحدة العربّية ، احلمراء: الّسياسات الّلغويّة، ترحرب الّلغات و : لويس جان كالفي1
.24:، ص2008

.05:الّسياسة الّلغويّة يف البالد العربّية،ص: عبد القادر الفاسي الفهري2
.05:املرجع نفسه، ص3
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الّسياسة أن نستنج من ذلك ،1تيجة االستعمارالربتغالّية فقد انتشرت يف مجيع ربوع العامل نو 
.بالّدولةاالرتباطشديدة الّلغويّة

وترتيب املشهد دبري ت[الّلغوي واحدا من فروع الّسياسة الّلغويّة التعّددفإن كانت إدارة 
هذه، كانت ]الّسياسة الّلغويّةيدخل يف صميم ) الّلغات الوطنّية، الّرمسّية، الّلهجات( الّلغوي

الّلغات يفل اإلنسان على تدخّ باألمثلة الّتاريخ يعجّ و ، لّلغويالّسياسة الّلغويّة قدمية قدم التعّدد ا
2.حتت اسم الّتخطيط بزمن طويلأول حتت اسم الّسياسة خّ دوضع هذا التمّ يتقبل أن 

يوّضح مثاال بارزا ) حرب الّلغات والّسياسات الّلغويّة(يورد لويس جان كالفي يف كتابه و 
أن 1550ت عام نمن خالله جمموع املراحل املمّيزة هلذا الّنوع من التدّخل، حيث قّرر شارل كوي

:3لغة اهلنود األمريكيني اعتمادا على ثالث مراحلّل اإلسبانّية حملّ حيُ 
 يس تعاليم الّدين بتحليل الوضع، هل ميكن تدر الّلغويَّة و مرحلة الّتفكري باملشكلة

وا؟ا أو بلغة الكيشميار املسيحي بلغة األ
 ّباستخدام الّلغة اإلسبانّية لتمسيح اهلنودتقضي: قريرمرحلة الت.
 م الّلغة اإلسبانّية قبل البدء الّتنفيذ، اليت اقتضت تطبيق تعليأخريا مرحلة الّتطبيق و

؟سيحيين املبتعليم الدّ 
الّسياسة تُعدّ "حيث خطيط التّ ياسة و سمح بتعريف أدق ملصطلحي السّ يفهذا املثال 

ة يف جمال العالقات بني الّلغة جممل اخليارات الواعّية املّتخذ)Language Policy(الّلغويّة
فهو البحث عن )Language Planning(الّتخطيط الّلغوي"، أّما 4"احلياة االجتماعّيةو 

.14:، صالّسياسة الّلغويّة يف البالد العربّية: عبد القادر الفاسي الفهري: ينظر1
 تعود إىل أسطورة بابل، فهي التباس أو خلط بني الّلغات -البعيدة عن الفهم-يرى لويس جان كالفي أّن التعّددية الّلسانّية

ا عقاب إهلي بوقف بناء الربج، لويس جان كالفي، حرب الّلغات والّسياسة الّلغويّة، ص ّ فلويس جان كالفي . 64:وعلى أ
.عوب وقدر مشرتك بينهامجيع الشّ فهو مسةالتنوّع الّلساين يؤمن ب

.220:حرب الّلغات والّسياسات الّلغويّة، ص: لويس جان كالفي: ينظر2
.221-220:، صنفسهاملرجع :ينظر3
.221:الّسياسات الّلغويّة، صحرب الّلغات و : لويس جان كالفي4
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ل حيث ميثّ ، 1"عن وضع هذه الوسائل موضع التنفيذلغويّة و ة لتطبيق سياسة الوسائل الضروريّ 
عريب يف اجلزائر خيارا يف الّسياسة الّلغويّة، أّما وضعه موضع اإلجراء العملي بتعميم اذ قرار التّ اختّ 

.شّكل ختطيطا لغويّاياستعمال العربّية يف مجيع امليادين ف
شمل كّل اجلهود الواعّية الرّامّية يالّتخطيط الّلغويأن فصون ليطو جيمس و يف حني يرى

تؤّدي هذه اجلهود إىل إنشاء قواعد اإلمالءالّلغويّة أو يف وظيفتها، و عاتينو الّتأثري يف بنية التإىل 
تمعات توحيدها، أو توزيع الوظائف و حتديث الربامج و  متعّددة الّلغات وتعين بني الّلغات يف ا

.2الّسياسة الّلغويّة ذلك التّخطيط اّلذي  تضعه احلكومات
عالقات تبعّية، فالّتخطيط " غويّة والّتخطيط ني الّسياسة اللّ بمان فريى أّن العالقة شأّما في

.3"هو تطبيق لسياسة ما
الّتعامل الّرمسي هيمن خالل التأّمل يف هذه الّتعاريف ميكن القول بأّن الّسياسة الّلغويّة 

ته، يف حني غمن البلدان إزّاء لبلد هايّتخذيتألجهزة الّدولة مع الّلغة، أو هي جمموع التدابري الّ 
.الّتنفيذ هلذه الّسياسة الّلغويّةلّتخطيط الّلغوي ساحة الّتطبيق و ميّثل ا

الّلغوي، فيورد مفهوما دقيقا لكالاالجتماعهذا ما يؤّكده لويس جان كالفي يف كتابه علم 
الواعّية املتعّلقةعلى جمموعة من االختياراتتسمّية الّسياسة اللغويّةطلقسن" املصطلحني حيث

على التطبيق غوي احلياة االجتماعّية، ونطلق تسمّية الّتخطيط اللّ و الّلغات /بالعالقات بني الّلغة
نظرا الرتباط الّسياسة الّلغويّة و ،4"التطبيق/ىل العملإقالاالنتالفعلي للّسياسة اللغويّة بعينها، أي 

.221:ص: الّسياسات الّلغويّةحرب الّلغات و : لويس جان كالفي1
ا ومقاصدها، تر: طوليفصونجيمس و 2 حمّمد خطايب، تقدمي عبد الغين أبو العزم، مؤّسسة الغين : الّسياسة الّلغويّة خليفا

.25:، ص2007، 1املغرب، ط-للّنشر، الرباط
.10:، ص2009، 1حمّمد حيياتن، منشورات االختالف ، اجلزائر، ط: الّسياسات الّلغويّة، تر: لويس جان كالفي3
.111:، ص2006اجلزائر، -حمّمد حيياتن، دار القصبة للّنشر، حيدرة: علم االجتماع الّلغوي، تر: لويس جان كالفي4
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غة بالّسيادة، عنه يف كّل سياسة، نظرا الرتباط اللّ ع القرار فقد أضحت جزءا ال حميدُصنّا لّدول و با
.1اخل..االقتصاديّة، واحلقوق الفرديّة واجلماعّية،وبالّسياسة الثّقافّية و 

ستبعد القول بارتباط الّسياسة الّلغويّة بالّدولة احتمال وجود سياسة لغوية وال ينبغي أن يُ 
أصغر من الّدولة، وتتعايش يف  ة حمدودةأو على العكس من ذلك، حمصورة جبماععابره للحدود،

منوذجا للحالة األوىل فتستطيع عقد أكم البُ -مها مع مجاعات أخرى، حيث متّثل مجاعات الصُّ فكن
منوذجا أمؤمترات عاملّية والّتصويت على توصيات يف جمال الّتعليم، يف حني ُمتّثل األقّليات الّلغويّة 

التيبت يف الّصني ميكن أن يكون هلم نيا الفرنسّية أو سّكان للحالة الثانّية، فسّكان منطقة بريطا
ة ناجعة تستلزم ختطيطا لسانيا ، إّال أّن كّل سياسة لغويّ 2برنامج أو مطالب شبيهة بالّسياسة اللغويّة

غوي تدّخل الّدولة يف أغلب الّتخطيط اللّ الذي يتطّلبه يستدعي الّتنفيذ " واجتماعيا، يف املقابل 
فليس لسّكان منطقة بريطانيا الفرنسّية من الّناحّية التقنّية الوسائل اليت تكفل هلم تطبيق األحيان، 

يف جمال أمهّية العالقات "هأنّ بيد أمكنها وضع سياسة لغويّة و فما من زمرة إالّ 3"ةغويّ مطالبهم اللّ 
الوسائل اليت متّكنها من و السلطة ولة وحدها هي اليت متتلكواحلياة االجتماعية، فإّن الدّ بني الّلغة 
ا الّسياسّيةاالنتقال .4"إىل مرحلة الّتخطيط وإجناز مبادر

خطيط الّلغوي يفرتض وجود سياسة لغويّة، فإّن العكس ليس كان مفهوم التّ لئنو 
لكنّ "و.توضع موضع الّتنفيذمل ، حيث توجه الكثري من اخليارات الّلغوية اليت 5صحيحا

اليت هلا جرأة القرار (تطبيقها النعدام الّسلطة ميكن طّبق أو اليت الاليت تُ ياسات الّلغويّة السّ 
ا ال تعود مجيعا إىل اهليئة الوظيفّية نفسها، إذ ينبغي الّتمييز يف واقع ال )الّسياسي ّ ينبغي إمهاهلا أل

.82:الّسياسة الّلغويّة يف البالد العربّية، ص: عبد القادر الفاسي الفهري1
.222-221:الّسياسات اللغويّة، صحرب الّلغات و : لويس جان كالفي:رينظ2
.222:املرجع نفسه ، ص3
.111:علم االجتماع الّلغوي، ص: لويس جان كالفي4
.222:حرب الّلغات والّسياسات اللغويّة، ص: لويس جان كالفي5
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دولة حديثة حني تأخذ ، فتظهر جليّا الوظيفة العملّية1"وظيفة عملّية ووظيفة رمزيّةاألمر بني 
ختطيط لغوي تبعهغة احمللّية لغة وطنّية، فهو قرار إجرائي يف حالة العهد باالستقالل قرارا باّختاذ اللّ 

يوضع موضع إذامزيار عّد القرار نفسه إخل، يف حني يُ ...غة يف املدرسة واإلدارةيدرج هذه اللّ 
.2الّتطبيق

إىل مستوى لغة اليزيّةة الّلغة املقير احلزب الوطين األندونيسي تر هذا ما حصل حني قرّ و 
يف ظّل احلكم االستعماري،حيث انعدمت وسائل الّتطبيق والّتنفيذ، غري أّن وجود لغة 3وطنّية

مرور عمار اهلولندي، وقد اقتضى األمر وطنّية يؤّكد رمزيّا وجود أّمة أندونيسّية يف مواجهة االست
، العملّيةظيفةستقالل قبل أن تتحّقق الو أندونيسيا على االهعشرين عاما، حصلت من خالل

احلديث عن ، من جهة أخرى إنّ 4ىل مستوى الّلغة الوطنّية موضع الّتنفيذإوضع قرار الّرتقّية ويُ 
دف إذ مي. للحديث عن األهداف اليت تسعى إليهاالّلغويّة وحتليلها، يقودينالّسياسات كن أن 

: 5إىل الّتأثري يف شكل الّلغة، عن طريق مستويات ثالثةالّتخطيط من ورائهاالّسياسة الّلغويّة و 
غّري اخلّط املعتمد غة الشفويّة، أو أن يُ للّ بتدع خّط حني يتعّلق األمر بأن يُ : خطّ مستوى ال.1

غة الّرتكّية، حيث قام كمال أتاتورك بتغيري خّط كما حدث يف اللّ ( يها أو أن تغّري أجبديتها،ف
).تيينالالّ اخلّط غة الرتكّية إىل اللّ 

.222:، صحرب الّلغات والّسياسات اللغويّة : لويس جان كالفي1
.222:املرجع نفسه، ص: ينظر2
ا الّدولة لغة ملواطنيها، ولكّنها ليست بالّضرورة الّلغة الّرمسيّة : Langue nationaleلغة وطنّية 3 هي لغة تعرتف 

عرتاف قبل أن يتّم مؤخرا اال(غة وطنّية للّدولة، فالفرنسّية هي الّلغة الرمسّية يف غيينا اليت فيها مثاين لغات وطنّية، واألمازيغّية ل
ا .404:الّلغويّة، صاتالّلغات والّسياسحرب : ، لويس كالفي)بدسرت

.222:حرب الّلغات والّسياسات الّلغويّة، ص: لويس جان كالفي: ينظر4
.326:املرجع نفسه، ص5
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باالقرتاض أو (حني يتعّلق األمر خبلق وحدات معجمّية جديدة :1مستوى المعجم.2
الّسياسّية كمفردات( عّرب عنها بلغة أخرى لّلغة بالّتعبري عن معان كان يُ سمح ليُ ، )التوليد

).والعلوم، وغري ذلك
:اثننيقطبني بني حيث يرتاوح التدّخل يف جمال الّتوليد املعجمي

وليد الّداخلي من جهة أي استعمال لفظة موجودة يف لغة ثانّية والتّ ،االقرتاض من جهة
.2ّلغة نفسهالبااخلاّصة أخرى، أي خلق كلمة جديدة اعتمادا على اجلذور 

غة الوطنّية حني يكون لّلغة اليت ارتقت حديثا إىل مستوى اللّ :مستوى األشكال اللهجّية.3
وإّما أن ُخيلق ، األشكالا أن ُخيتار واحد من هذه جيب إمّ مناطقها، و أشكال خمتلفة باختالف

نقسمتمازيغّية هذا املستوى حيث غة األاللّ ُجتّسد [شكل جديد يأخذ من خمتلف الّلهجات 
شّكل عائقا يف توحيدها ، وهذا ما يُ )إخل...القبائلّية، امليزابّية،(األمازيغّية إىل عّدة أشكال، 

.]اسرتدسّيما بعد 
ا لويس جان كالفي العالقات املختلفة اليت تربط بينهوّضح، يملصطلحاتبعد عرض هذه ا

:3اآليتيف الّرسم

حيث ُيشّكل التدّخل يف املعجم يف بعض احلاالت .ز لويس جان كالفي بني منطني من أمناط تعليل التدّخل يف املعجمُمييّ 1
ديد قّوة  ، إذ يرى أّن مفردات غربّية تغزو الّلغة، وأنّه ينبغي أن يُطرد هذا الغازي خارج )فرنسّية يف اجلزائركال(غازية رّدا على 

يكون التدّخل يف املعجم استجابة للّرغبة يف إغناء الّلغة، إذ يرى أنّه أصيلة، أّما يف حاالت أخرىاملعجم لتحّل حمّله مفردات 
دف املواءمة بينها وبني حاجات العصر، والّسماح هلا بالّتعبري عن معان مل تكن قد  من الواجب تزويد الّلغة مبفردات جديدة 

:الّسياسات اللغويّة، صو حرب الّلغات : ن كالفيالويس ج. اخل..لعلومعّربت عنها بعد يف جماالت الّتعليم، الّسياسة وا
326.

.326:الّسياسات اللغويّة، صحرب الّلغات و : لويس جان كالفي2
.223-224:، صاملرجع نفسه3
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الّسياسة الّلغوية

وظيفة عملّيةوظيفة رمزيّة

الّتخطيط الّلغوي

تأثري على الّلغة-
اخلط-
املعجم-
هلجّيةأشكال -

تأثري على الّلغات-
اختيار الّلغة الوطنّية-
تنظيم التعّدد اللغوي-
إخل..توزيع وظيفي -
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غوي الّتخطيط اللّ و غويّة،العملّية والوظيفة الرمزيّة للّسياسة اللّ شري هذا الّرسم إىل الوظيفة يُ 
ما إىل املستويات اليت يقع عليها التدّخل يف الّلغة وهو ريشالذي جيّسد الوظيفة العملّية، كما يُ 

(التخطيط احملّدد للمكانةيف حني ميّثل)Corpus Planing(يسّمى بالّتخطيط الّنصي 
Status Planing ( 1على الّلغاتاتأثري.

ا، فإنّ إذا كانت الّسياسة الّلغويّة هي جمموع اخليارات اليت تّتخذها الّدولة جتاه لغتهو 
يئة نيعلى املخّططني الّلغويلذا جيبيتدّخل فيه الّلساين، الّتخطيط اللغوي يشّكل حقال

اه املسألة الّلغويّة، لمّيةاألرضّية الع م جتُّ اسة يحقل السّ فاليت من خالهلا يّتخذ الّسياسيون قرارا
طلقات املعرفّية للّتخطيط املنناول هذه الّدراسة تت، لذا سان اآلخرالّلغوي كالمها يستلزموالّتخطيط 

فمنذ سنوات عديدة بدأ حديث كثري عن .هداف وغايات الّتخطيط الّلغوي ومراحلهالّلغوي مع أ
)Haugen()هوجن(منذ أن أطلق الّلساين األمريكيأي غوي الّسياسة اللَّغويّة والّتخطيط اللّ 

مقالة خمّصصة للوضع يف) Language Planing(خطيط الّلغويعبارة التّ 1959يف عام 
يف غضون و ظهر هذا الّتاريخ أّن الّتخطيط اللغوي مسألة حديثة العهد ، فيُ 2رويجغوي يف النّ اللّ 

.3أربعني عاما فقط برز فرع جديد من فروع الّلسانيات االجتماعّية
غويالمرجعّيات المعرفّية للّتخطيط اللّ .2
بالّظهور يف مطلع مخسينات القرن لقد بدأ هذا العلم :ل تطبيقهقنشأة المفهوم وح.1

قد عّرف هوجن ، و )Enar Haugen(وأّول من كتب فيه بطريقة علمّية هوجن املاضي،
أو ) القواعد اإلمالء( ابتّ غوي آنذاك بأنّه كافة األنشطة املتعلقة بإعداد دليل الكُ خطيط اللّ التّ 

جمتمع يفاب والنّاطقني بلغة ما تّ كُ إعداد كتاب يف قواعد الّلغة أو معجمها لغويّا من أجل إرشاد ال

العربّية باملغرب وضع الّلغة : و آمنة ابراهيمي. 224:حرب الّلغات والّسياسات الّلغويّة، ص:لويس جان كالفي: ينظر1
.58-57:،ص2007، 1املغرب، ط-وصف ورصد ختطيط، منشورات زاوية، الرباط

» Einar Haugenحرب الّلغات والّسياسات الّلغويّة، نقال عن : لويس جان كالفي2 Planing for a

Standard Language in Modern Norways », Antrthropological linguistice,
Vol1, no3, 1959.

.220:الّسياسات الّلغويّة، صو حرب الّلغات  : لويس جان كالفي3
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تعريفات خمتلفة العرب والغربوبعد نشر مقال هوجن تناول العديد من الباحثني.1متجانس لغويّا
غة  ال يف الّلغة، يهدف إىل الّتأثري يف اللّ به مستقوجّ متدّخل إذ هو"غوي خطيط اللّ للتّ 

.2"واستعماهلا
غوي هو جمموعة احملاوالت واجلهود الواعّية اليت الّتخطيط اللّ " أّما جولييت غارمادي فرتى بأّن 

قرارات مّتخذة للّتأثري على املمارسات واالستعماالت الّلغويّة فهيترمي إىل حّل املسائل الّلغويّة، 
، فكّل هذه الّتعاريف تتمحور حول 3"أو هو تلك اجلهود املبذولة لتغيري شكل لغة ما واستعماهلا

سات اليت وتطويرها من خالل املؤسّ أأو حتديثها هاغة عن طريق إصالحشكالت اللّ إجياد حلول مل
امع اللّ ويل عام بتنظيم اللّ هلا خت خطيط الّلغوي على لذا يدّل مصطلح التّ . غويّةغة وعلى رأسها ا

امع اهلادفة إىل إجياد حلول ملشكالت الّلغة، وعلى كافة األنشطة اليت تؤّديها املتابعة املنّظمة ا
غة، فهو القرار الذي  يّتخذه جمتمع ما لتحقيق أهداف وأغراض جان املختّصة بتطوير اللّ لّ الّلغويّة وال
تمع ومن أبرزها محاية اللغة من املصطلحات الدّ تتعلق باللّ  خيلة، أو غة اليت يستخدمها ذلك ا

.4إصالحها وحتديث مفردات اللغة العربّية مبا يوائب العصر احلديث
تمعّية حلّل املشكالت اللّ يقيّ بّتطذلك برز الّتخطيط كفرع من فروع الّلسانّيات الل غويّة ة أو ا

ا و للبلدان ا حتاول أن تسرتجع لغتها بعد مراحل من اهليمنة الكولونيالية لّنامّية اليت اسرتجعت سياد
نميةلثقافة واالقتصاد والتّ ات وايّ واحلياة االجتماعية مبشاكل اهلو غاتالعالقات بني اللّ حيث ترتبط 

مجيع البلدان، وهكذا توجد سياسات لغويّة عابرة للحدود، كالفرانكفونّية وهي مشاكل تطال

- خليفة أبو بكر األسود، جملس الثّقافة العام، طرابلس: كوبر،  التخطيط الّلغوي والتغيري االجتماعي، تر.ل.روبرت.أ1
.68:، ص2006د ط،ليبيا،

- ، مركز دراسات الوحدة العربّية، بريوتيبوماجدولني النهيبخالد األشه: دليل السوسيولسانيات، تر: فلوريان كوملاس2
.932:، ص2009، 1لبنان، ط

لبنان، أكتوبر -الّنشر، بريوتد خليل، دار الطليعة للطّباعة و خليل أمح: الّلسانيات االجتماعّية، تر: جولييت غارمادي3
.209:، ص1،1990ط
الّتعريب ونظريّة التخطيط اللغوي، دراسة تطبيقّية عن تعريب املصطلحات يف الّسعوديّة، مركز : سعد بن هادي القحطاين4

.43:، ص2004د ط،دراسات الوحدة العربّية،
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غوي، ومن ّمث قامت مؤّسسات وطنّية ودولّية ترعى اللّ خطيطفالّدولة هي الرّاعي الّرمسي للتّ .1مثال
.عملّية الّتخطيط مبختلف مراحلها

إىل أي مدى ميكن الّتخطيط لّلغة؟: بالطّرح هنالكن السؤال اجلدير 
:2الّتخطيط ثالثة أمورةتقتضي فكر 

 ّغاتاخلاصّية الّلغويّة األوىل تظهر يف تغّري الل.
 ّغاتاخلاصّية الثانية تكمن يف تغّري العالقات بني الل.
اخلاصيتني على التدّخل يف خصوصا أّن اإلنسان قادر تفرتضأّما اخلاصّية اإلنسانية ف
.غة والعالقات فيما بينهاأن تغّري اللّ ]غويوناملخّططون اللّ [مصطنعةبيئة ني وأنّه قادر يف األوليّ 

سانيات احلديثة تعدُّ نفسها علما ال يهدف ا يف اخلطابات الّلسانّية، فاللّ وهذا ما كان متواري
ترى أّن و . إىل وصف املمارسات و القواعدبل،ىل تقرير القاعدة، وال إىل تثبيت صّحة املمارسةإ

ث االجتماعي ال إىل التدّخل يف هذه القات املختلفة بينها، خيضع للحدالعوحتديث تطّور الّلغات 
ة عامل الّلسانّيات تظهر فقط يف شرح احلدث االجتماعي، ال إحداثه وصنعه، مّ فمه.الّلغات

.3ففكرة الّتخطيط الّلغوي تتجاوز الوصف الّلساين
غوي مع تقّدم العلوم االجتماعّية واالقتصاديّة والّسياسّية، خطيط اللّ لقد تزامن ظهور التّ 

لتضافر جهود هؤالء العلماء لذا رّكزت هذه الّدراسة على شرح نتاجالذلك يُعد الّتخطيط الّلغوي 
:4أبرزها ما يأيتخطيط الّلغوي مبعطيات العلوم األخرى اليت تشكل روافده املعرفّية من عالقة التّ 
 ّغوي، نستنتج أّن الّدولة من خالل الّتعاريف اليت قّدمها الباحثون للّتخطيط اللّ : اسةيالس

ال اللّ  لتطبيق سياستها الضروريّةن توّفر كّل الوسائل أغوي، فهي كفيلة بهلا دور أساسي يف ا

.14:حمّمد حيياتن، ص: اّلّسياسات اللغويّة، تر: لويس جان كالفي: ينظر1
.226-225:ويّة، صحرب الّلغات والّسياسات اللغّ : لويس جان كالفي: ينظر2
.226:، صاملرجع نفسه: ينظر3

، امللتقى الوطين حول الّتخطيط الّلغوي، منشورات خمرب )مقال(الروافد املعرفية للّتخطيط الّلغوي : سعاد سليماين4
.83-82:ص،2012املمارسات الّلغويّة يف اجلزائر،
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غويّة املوجودة يف دولتهم، املشاكل اللّ غوّيني أن خيّططوا ملعاجلة فليس مبقدور جمموعة من اللّ .غويّةاللّ 
بل ينبغي وجود سياسة حكومّية تساعدها عوامل جمتمعّية على إجناح هذا الّتخطيط، فالّدولة 

ا أن تُ  لزم مواطنيها باالستجابة لسياستها الّلغويّة، ومثال ذلك يف حدث يف تركيا عندما منع  بإمكا
.تيينّط اللغة الّرتكّية إىل اخلط الالّ ل خالعريب وحوّ اخلطّ )الّدولة(كمال أتاتورك 
ألّن .عن باقي العلوم األخرىأّن الّتخطيط الّلغوي ليس ميدانا معرفّيا مستقالواملُالحظ

: ها هذا الفرع تّتصل اتصاال وثيقا مبوضوعات املعرفة اليت تفرّع منها وهيساملوضوعات اليت يدر 
غوي فرعا مشتقا من هذين يعّد الّتخطيط اللّ غوي، و غة الّتطبيقي وعلم االجتماع اللّ علم اللّ 
الني .1ا
غوي يهتّم بكافة املوضوعات املتعلقة إّن علم االجتماع اللّ :علم االجتماع الّلغوي

غوي، حبيث ال يقتصر ذلك الرتتيب على استعمال الّلغوي يف حد تيب االجتماعي للّسلوك اللّ بالرتّ 
.2جتاه الّلغةذاته ولكن يشمل أيضا املواقف 

فإّن .مبا أّن الّتخطيط الّلغوي نشاط يضطلع بإعادة ترتيب مواقع الّلغات ونشر استعماهلاو 
.3قع يف صميم جمال دراسة علم االجتماع الّلغويتدراسة الّتخطيط الّلغوي 

انطالقا ممّا سبق ّمت حتديد الّتخطيط الّلغوي يف حّل املشكالت :علم الّلغة الّتطبيقي
تطبيقا " ة بالّلغة و هو التعريف نفسه االذي يطرحه فريجسون لعلم الّلغة الّتطبيقي بعّده اخلاصّ 

، 4"ونتائج دراسات علم الّلغة على املشكالت العملّية لّلغةةملناهج البحثيّ ة واللمعلومات النظريّ 
ومن مثّ ل املخّططني الّلغويني يتكئ على استثمار املعطيات النظريّة للنظريات الّلسانّية، عمف

الذي ال خنتلف فيه مع األمركنّ لو ". ل الّلسانّيات الّتطبيقّيةحقمع الّتخطيط الّلغوييتداخل 
من جمّرد رأكثأخرى أشياءفريجسون هو أّن إجياد حلول ملشكالت الّلغة يتطّلب يف أوسع مشولّيته 

.87:خليفة أبو بكر األسود، ص: االجتماعي، ترالّتخطيط الّلغوي والتغّري : كوبر.ل.روبرت.أ1
.91:، صنفسهاملرجع 2
.91:، صاملرجع نفسه: ينظر3
.89:ري االجتماعي، صالّتخطيط الّلغوي والتغّ : كوبر.ل.روبرت.أ4
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اتطبيق املعلومات النظريّة، ونتائج در  من جهة فإّن العاملني على و . اسات علم الّلغة على مشكال
ني أو ني تطبيقيني أو خمّططني لغويّ ينظرون إىل أنفسهم كلغويّ أإجياد حلول ملشكالت الّلغة سواء 

م من  م سيوّحدون قدرا ّ مصدر حيصلون عليه أيحىت سياسيني أو مدراء مدارس فمن املؤكد أ
الّتخطيط لّلغة بشمولّيته، فهو نتاج ميتاز ،إذ 1"م االجتماعية املختلفةو العلأوغة سواء من علم اللّ 

.واالقتصاديّةواالنسانّيةتلف العلوم االجتماعيةخمتضافر جهود 
الوسائل والغايات، أي ما بنيبطبيقي والّتخطيط الّلغوي غة التّ وخيتّص كل من علم اللّ 

حل املشكالت والّتأثري (رجوةاّختاذها حلّل قضايا الّلغة وبني الغايات املالوسائل واآلليات اليت يتمّ 
.2)على الّسلوك اللغوي

 خطيط التّ اهستثمر يُعّد اإلعالم أداة عصريّة فّعالة، ي: المعلوماتيةاإلعالم اآللي و
عالم عالقة وثيقة بنشر الوعي لدى لإلغوي يف جتسيد خمّططاته اللغوية على الواقع، ذلك أّن اللّ 

م ل للّتخطيط، فهو مكّون من األوّ االستثمارمشروع الذخرية العربّية وميّثل.األفراد يف جمتمعا
للّنصوص، يقوم جبمع اإلنتاج الفكري العريب القدمي واحلديث، واألعمال سبةحمو قاعدة معطيات 

.3يع أحناء العامل العريبّ املرتمجة، ليكون يف متناول أي فرد عرّيب يف مج
الرأي العام، فاإلعالم مل يعد قاصرا على يفهااإلعالم اليوم مؤّسسة هلا تأثري أضحىلقد 

أهداف مشرتكة تضعها الّدولة اإلشهار، وإّمنا جتاوز ذلك إىل توحيد مشاعر املواطنني حنو و الّدعاية 
ؤون احلياة االقتصاديّة والّسياسّية ل يف معظم شتدخّ يتنّفذها من خالل سياستها اإلعالمية فو 

عليمية والرتبويّة اليت مل تكن مبنأى عن الّتأثريات واالجتماعّية واألمر نفسه بالّنسبة إىل العملّية التّ 

.90:، صري االجتماعي والتغّ الّتخطيط الّلغوي : كوبر.ل.روبرت.أ1
.90:، صنفسهاملرجع : ينظر2
منشورات جملة ، امللتقى الوطين حول الّتخطيط الّلغوي،)مقال(غوي خطيط اللّ الروافد املعرفّية للتّ : سعاد سليماين:ينظر3

.85:ص،2012د ط، املمارسات اللغوية يف اجلزائر،
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أصبح دور وسائل "لغة اإلعالم هي أداة التواصل األقوى ومن هناإذن.1ليومااليت يضعها اإلعالم 
غة وقواعدها، فال العربّية وتوليد الكلمات يف حدود ما تسمح به أصول اللّ غة اإلعالم يف حتصني اللّ 

ما متّيز به الكثري من اإلعالميني من مقدرة على إدخال العديد من ينبغي أن يغيب عن األذهان 
.2االستعمال املاديالبتكار والّرتمجة و غوي لاأللفاظ يف املعجم اللّ 

تمع مرتبطة ارتباطا عضويّا باملؤّسسات الفالقضّية الّلغوية ممتّدة يف حياة  افّية وتعّد ثقا
من أهم و . رز املؤّسسات اليت تعتمدها الّدولة لرسم سياستها الّلغويّةأبمؤّسسة اإلعالم من 

واستخدامها يف يف االستعمالة، ونيلها مساحات واسعةياألسباب اليت أّدت إىل قّوة الفرنس
هذا إىل جانب [،ها الّسياسة الّلغويّة الفرنسّيةتوظائف متعّددة هو الّرتسانة اإلعالمية اليت استعمل

لس األعلى للفرانكفونّيةات واملنّظمات الساهرة على محاية الفرنسّيةئاهلي لذا يف نشر لغتها 3]كا
االت حلماية اللّ تشّكلت  من غة الفرنسية أو العمل على انتشارها مؤّسسات فّعالة يف خمتلف ا

:4أبرزها ما يلي
املركز الفرانكفوين لتوطني استخدام الفرنسّية يف البحوث العلمّية.
 املؤّسسة الفرانكفونّية اإلعالمية املرئيةT.V.5

االّحتاد الّدويل للّصحافة الناطقة بالفرنسية.
مجيع أحناء العامل حترص كّل احلرص على إنَّ مثل هذه املؤّسسات اليت تنشر فروعها يف 

ا اللّ  ا سلطة التّ إجناح خمّططا ته اجلمعّية طبيق، كما حدث مع القرار الذي تبنّ غويّة وُتكسب قرارا

:، ص2015، 1طمصر،-يف اللسانيات التطبيقّية، دار الكتاب احلديث القاهرةدراسات : اجليالين بن يشو: ينظر1
196-197.

غة العربّية بني التهجني ضوابط التعبري والبيان، كتاب اللّ قعنا اللغوي بني تقومي اللسان وتيسرياو : عبد الكرمي بكري2
لس األعلى لّلغة العربية، اجلزائر،  .2010والتهذيب، منشورات ا

جانب إعالمي يتمّثل يف القناة الفرنسّية اخلامسة املوجهة مة الفرانكفونيةلعّل اجلدير بالذكر يف هذا املقام هو أّن للمنظّ 3
إىل الشعوب الفرانكفونية وسائر املهتّمني بالّلغة الفرنسّية، ولدعم الوجود الفرنسي يف العامل، الوكالة الفرانكفونّية 

.www.francophone.org.comباألنرتنت
.34- 33:إنقاذ الّلغة، إنقاذ اهلُويَّة، ص: أمحد درويش4
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الذي ينّص على عدم الّسماح بعقد املؤمترات العلمّية املّتخذة 1994الوطنّية الفرنسّية سنة 
.1باإلجنليزيّة على األراضي الفرنسّية
غوياّتجاهات الّتخطيط اللّ 

األوضاع اليت حتتاج إىل اجتاهات الّتخطيط الّلغوي ينبغي احلديث عن قبل احلديث عن 
ة، فيحصل الّتخطيط الّلغوي استجابة الحتياجات سياسية واجتماعّية واقتصاديّة يف لغويّ خمّططات 

:2األوضاع اآلتية
 توترات اجتماعّيةعندما يعيش بلد ما تعّددا لغويّا يؤّدي إىل.
عندما يكون لّلغة الرمسّية هلجة عامّية أو هلجات جغرافّية.
 ىل حتقيق تنمّية إنسانّية استجابة ملتطّلبات جمتمع املعرفة، إعندما تسعى الّدولة

.النفاذ إىل مصادر املعلوماتأداةغة فاللّ 
جأ إىل التَّخطيط الّلغوي لفت. غوييف هذه احلاالت تتدّخل الّدولة إلعادة ترتيب املشهد اللّ 

العالقة بني هذه الّلغات تقننيغات الوطنّية املختلفة، عن طريق لتحقيق العدالة بني الناطقني باللّ 
ا، صيانة للمصاحل العليا للّدولةو أو بني الّلغة الرمسّية  أخذ الّتخطيط الّلغوي أحد ، لذا غالبا يُ 3هلجا

:4اهنياالجتّ 
غة القومّية الّرمسيَّة، كّل الّلغات باستثناء اللّ تنحيةحياول هذا االّجتاه : االتجاه األّول.1

هذا ما حصل يف فرنسا واسبانيا، حينما تدّخلت الّدولة بالقهر و [التعّددية اللّغوية،دف إزالة
يف األخرىهجاتتالّية يف إسبانيا وهلجة األويل على حساب األوكستان، أو اللّ شقالفرضلوالقّوة 

.]نسافر 

.34-33:صإنقاذ الّلغة، إنقاذ اهلُويَّة،أمحد درويش،: ينظر1
.189:اجليالين بن يشو، دراسات يف الّلسانيات الّتطبيقّية، ص: ينظر2
لس األعلى لّلغة العربّية، اجلزائر، : علي القامسي3 ا يف الّسياسة الّلغويّة، جملة ا :، ص2008العربّية الفصحى وعامّيا
197.

.16:ص،1993، 1لبنان،  ط-قضايا ألسنّية تطبيقّية، دار العلم للماليني، بريوت: ميشال زكريا:ينظر4
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هذا ما و [غوية الوطنية،تني تتوافقان مع الّرتكيبة اللّ بلغتني رمسيّ االعرتاف:االتجاه الثاني.2
هذا االجتاه و ،]مازيغّية لغة رمسّية إىل جانب العربّيةحصل يف اجلزائر مؤخرا حينما اعتمدت األ

موعتني اللّ  .البالدن منهما تني تتكوّ ني اللّ تغويحياول إقامة املساواة بني ا
سعيان إىل حّل مشكالت وقضايايخطيط من ورائها غوية والتّ ا سبق أّن الّسياسة اللّ ستنتج ممّ أ

دف احلفاظ على اللّ  فتنال مساحات واسعة يف االستعمال " الرمسّية"غة القومّيةالّلغة، وذلك 
ريب أو الّلغوي وكّل ذلك وفق خطط علمّية وجدول زمين وأهداف واضحة سواء على املدى الق

.املتوسط أو البعيد
غايات متعّددة: الّتخطيط الّلغوي

غوي اليت ختتلف عن بعضها البعض لقد عرض العديد من الباحثني أهداف الّتخطيط اللّ 
ا تنتج  ّ إبراهيمي آمنةوحتتفظ .عن سياسات لغويّةRousseauا، كما يقول روسو يعمجغري أ

الفهري من بني مجيع يالفاسعبد القادر كلوس، أوجر، و هينز كّل من دصنيف الذي ورد عنبالتّ 
حيث يستهدف الّتخطيط الّلغوي الوضع 1الّتصنيفات املوجودة ألهداف الّتخطيط اللّغوي

.3)الّتخطيط احملّدد للمكانة(لّلغة والوضع اخلارجي 2)ّنصيالّتخطيط ال(غة الّداخلي للّ 
غة من الّداخل سواء تعّلق هنا على خدمة اللّ االهتمامينصب : الوضع الّداخلي لّلغة.1

فالّتخطيط .4واستخدامها يف مجيع ميادين املعرفةاألمر بنسقها أو بإنتاج أدوات تساهم يف منّوها

. 58-57:وضع الّلغة العربّية باملغرب وصف ورصد وختطيط، ص: آمنة إبراهيمي:  ينظر 1

أّول من استعمل مصطلحّي الّتخطيط الّنصي والّتخطيط احملّدد للمكانة هو الّلغوي األملاين هينز كلوس حيث يفّرق بني 2
.الذي خيتّص بالبنّية الّداخلّية لّلغةCorpus planingمنطني متكاملني من الّتخطيط الّلغوي األّول الّتخطيط الّنصي 

تُبذل لتغيري استخدام وتوظيف الذي خيتّص بكّل اجلهود اليتStatus planingالّتخطيط احملّدد للمكانة : والثاين3
مصر، -اآلداب، القاهرةحمّمد حسن عبد العزيز، علم الّلغة االجتماعي، مكتبة . غوي يف إطار جمتمع حمّددالّلغة أو التّنوع اللّ 

.351:، ص2005
.58-57.وضع الّلغة باملغرب وصف ورصد وختطيط، ص: آمنة ابراهيمي4
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فيها على خمتلف املستوياتاتغة ويهدف إىل إحداث تغري الّنصي ميس باألساس بنية اللّ 
:1اليت تدخل يف إطار الّتخطيط الّنصي ما يليظاهرأبرز املمن و ).اخل...الصوتّية، الّنحويّة، (

:ويشمل عدة جوانب) Language reform(الّلغوي حالصاإل.أ
 عام أتاتوركغة الّرتكّية حني قرر كمال حصل للجديدة وهذا ما أجبديةوضع

نقل خط الّلغة الّرتكّية إىل اخلّط الالتيين، أضف إىل ذلك عملية 1927
.الرموز الّصينّيةتبسيط

 ّاالصطالح هنا املستوى الّصويت حيث مت وضع القاعدة الّصوتّية عند وميس
ة الفنلندية حيث أعيدت بعض ّلغإحياء الّلغة العربيّة، كما حصل يف ال
.16الّصوائت اليت كانت قد اختفت يف القرن 

 بتحديث  ، ومن ذلك مثال املطالبة )حوياملستوى النّ (إصالح قواعد اإلمالء
العديد من املخّططني لتغيري  دعاحيث ]وحالنّ يسريت[غة الفرنسّية كتابة اللّ 

إبداهلا بـ و ) pharmacie(كتابة بعض الكلمات الفرنسّية حنو
)farmacie.(

ومن ذلك مثال ) la simplification stylistique(األسلوب بسيطت.ب
غة الفرنسّية األعمال األخرى حول اللّ و يّسرةأعمال اإلدارة األمريكّية حول اإلجنليزيّة امل

).L’industre de langue(يف إطار صناعة الّلغة 
ّل املخّططني الّلغويني الذين يشتغلون على فجُ : إعداد املعاجموضع املصطلحات و .ت

، إّما بسبب غزو العديد من )املصطلح(بـ لغةالّلغة من الداخل، أولوا عناية باعتطوي
غة، ومثال ذلك ما ّلغة، وإّما الستدراك النقص املصطلحي يف اللّ األلفاظ األجنبّية ل
، حيث رافق نشر الّلغة العربّية إعداد قائمة عريبريبّية يف الوطن الّتعقامت به اهليئات ال

.العلومصطلحات اخلاّصة مبختلف املعارف و من امل

62-60:وضع الّلغة العربية باملغرب ووصف ورصد وختطيط، ص: آمنة ابراهيمي: ينظر1
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دف إىل )صيخطيط النّ التّ (إذا كانت جهود املخّططني يف :الوضع الخارجي لّلغة.2
معاجلة علىمعاجلة الّلغة من الّداخل، فإّن جهود املخّططني يف التخطيط احملّدد للمكانة تنصب 

:من أمثلة هذا النمطيطها و دور اللَّغة يف حم
اية القرن التّ علياستخدام العربيّة لغة للتّ  اسع عشر، م يف املدارس اليهودية بفلسطني عند 

غة العربيّة كانت تفتقد إىل الوظيفّية، وما  والّشعائر الّدينّية فقط، فاللّ أن كانت لغة للّصلوات بعد 
ألوىل وبذلك استطاعت أن تصبح الّلغة ا.1واصل اليوميلتستخدم يف خمتلف جماالت التّ كانت 

الفرنسّية، اإلجنليزيّة، (قويّة ق يف إحالل حمل لغات أوروبّية أن تتفوّ موعة بشريّة بأكملها، و 
.2يف الّتعليم من الروض إىل اجلامعة، ويف اإلدارة واإلعالم)ةاإلسبانيّ 

االت اآلتيةغوية اليت حّددها املخّططون اللّ ومن الوظائف اللّ  :3غويون ميكن إجنازها يف ا
افّية ثقاستخدام لغة مّتفق عليها قانونا لكّل األغراض الّسياسّية وال:في المجال الرسمي

افالّلغة [على أسس قومّية  الوظيفة الّرمسّية تتحّدد ، ويف كثري من احلاالت ]حلام األّمة ورمز لسياد
لغة رمسية للبالد مبقتضى الّدستور، فهي اللغة العربّية اجلزائرتمدتعحيث .وتتعّزز دستوريا وتشريعيا

.يف صميم البنود الّتشريعّية
الوظيفة ال تُعّد ه احلالة رمسية، ويف هذإقليميةاستخدام لغة ما لغة :في المجال المحلي

غة الفرنسّية لغة ا اللّ كندا تعتمدالّرمسّية لّلغة وظيفة عاّمة بل تقتصر على منطقة جغرافية صغرى، ف
والفرنسّية هلما مكانة رمسّية يف األقاليم ، بينما اإلجنليزية 1979منذ عام ) كالكبي(إقليم رمسية يف 

.األخرى لكندا

.352:ص،علم الّلغة االجتماعي: حممد حسن عبد العزيز:يتظر1
.59:وضع الّلغة العربّية باملغرب، ص: آمنة ابراهيمي2
.352:علم الّلغة االجتماعي، ص: حمّمد حسن عبد العزيز3
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صالت العاملّية يف العالقات استخدام لغة ما وسيطا رئيسيا لالتّ :في المجال العالمي
زدهار احلضارة العّباسّية، أّما يف ان االدبلوماسّية ويف الّتجارة العاملّية والّسياحة، كحال العربية إبّ 

ذا ال .ور اليومدّ عصر املعلومات والعوملة، فاإلجنليزيّة هي من حتظى 
عليم الثانوي واجلامعي تخدام لغة ما مقّررا دراسيا يف التّ اس:في مجال تعّلم لغة ثانية

بتوسع، مثل تعلم الفرنسّية لغة ثانّية مقّررة يف املدارس يف معظم أقاليم أملانيا واستخدام اإلجنليزيّة 
.لغة ثانّية يف معظم دول املشرق

ستخدام ة، مثل ايّ دب أو ألغراض مدرسلألاستخدام لغة ما أساسا لغة :في مجال األدب
.الالّتينّية لغة لألدب وللكتابات العلمّية يف أوربا حىت أواخر القرن الثامن عشر

د خطيط احملدّ والتّ ّنصيال: زون بني نوعي الّتخطيطغة مييّ غم من أّن خمّططي اللّ على الرّ 
غة ال بد له أن يستخدم احمليط بأّن أي ختطيط يطال اللّ عي روري الو فإنّه من الضّ .للمكانة

غوي نتائج اإلصالحات املعتمدة، وسواء أتعلق بشكل عام، وأن يضع أمام الشاهدين للواقع اللّ 
رويج، أو تغّريت لغتها كما حدث يف األمر بلوحات أمساء الشوارع اليت تغّريت كتابتها، كما يف النّ 

، فإّن بيعر مست احلروف الالّتينية بالقطران إبّان موجة التّ حني طُ 1967اجلزائر العاصمة عام 
نفسه،  تيقو تيكون يف الكماا يكون عونا للّتخطيط  احمليط الّلغوي يشكل رهانا سيميائيا مهمّ 

ويكفي للتحقق من ذلك .امتيازبغة فهذا صراع جتّسده اللّ .1الّلغويةغريكاشفا ملوازين القوى 
يّة يف حي جتاري غين  إلقاء نظرة سريعة على الالّفتات التجارية يف باريس، حيث الالّفتات باإلجنليز 

فما ذكر قبال عن اختيار العربيّة . يرى خمّططو الّلغة أّن كّال من الّتخطيط النصي واحملّدد للمكانة يكّمالن بعضهما البعض
التخطيط (غناء معجم العربيّة إجعل من الضروري ) الّلغة(لغة للّتعليم يف فلسطني مثال جيد هلذا التكامل، فالتغّري يف املكانة 

: حمّمد حسن عبد العزيز. املقّررات الدراسّية باملصطلحات العلمّية يف الكيمياء والفيزياء وعلم األحياءالقدمية لتمد) الّنصي 
.352:علم الّلغة االجتماعي، ص

.269:حسن محزة، ص: حرب الّلغات والّسياسات اللغويّة، تر: س جان كالفييلو 1
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فهو وجود الفتات بالعربّية ) بلفيل(هو حي ال املهاجرين و ما يُرى يف حي للعمّ أّما األوبراكشارع 
.1والصينّية

مهّيةد لألالّتخطيط احملدّ : مهاالغي القيمةمن جهة أخرى جرى حديثا حتديد جمالني ب
Prestige planing كتساب اال والتَّخطيط لعملّيةAcquisition planing.

طوات ناجحة ألنشطة خللدى املتلّقني تكون ركيزة ُحمبَّبة ّيةأّما األّول فيتوّجه إىل خلق نفس
.ويج هلا لغة حّية لالتصالالّتخطيط الّلغوي، فاألمهّية الّدينّية اليت نالتها العربيّة أسهمت يف الرتّ 

ا ومؤسساته مبنفسه يف الّلغة الرمسّية فاألمهّية تأيت من العنايّة اليت توليها الّدولة واألمر ختلف فئا
تمعلإلسهام يف جتسيد هذه السّ  .يادة يف ا

ال الثاين  لغة ثانّية، وهذا ما لغتهاهود اليت تعّزز وتنشر تعّلميف جمموع اجليف حني يظهر ا
املعهد : ة االنتشار مدعومة مبعونات حكومية لتعليمها مثلتقوم به مؤّسسات ثقافّية واسع

.2لتعليم اإلجنليزيّة واألملانّيةجوته الربيطاين، ومعهد 
غوي ومراحلهاخطيط اللّ عملّية التّ .4

غوي يف إجياد حلول للمشكالت الّلغويّة، حسب خطيط اللّ تظهر الوظيفة األساسّية للتّ 
تمعّية والسياسّية خطيط إطارا مرحلّيا لوصف عملية التّ 1987لذا طّور هوجن عام .احلاجات ا

:3الّلغوي تتألف من أربعة مراحل وهي
Selectionمرحلة االختيار .1

Codificationني قنالت.2

Implementationاإلجناز .3

Elaborationالتطوير .4

.269، ص حرب الّلغات والّسياسات اللغويّة، : س جان كالفييلو 1
.353علم الّلغة االجتماعي، ص : حمّمد حسن عبد العزيز2
.354ص ،املرجع نفسه3
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ة كأداء يشري إىل تفعيل لغة أو نوعّية لغويّ االختيارإّن مصطلح ): مرحلة االختيار(أوال 
وظائف حمّددة يف جمتمع حمدد، ومن مث يُفهم الّتخطيط الّلغوي على أنّه نتيجة معياريّة للتنوّع 

غة ال ولكن يف املقابل أي اختيار يطال اللّ . 1ة أو لغة للتَّعليمومن أمثلته اختيار لغة رمسيّ : الّلغوي
فهذه االختيارات مؤّسسة على املعرفة الشاملة "وتشخيص الوقائعبّد أن يبدأ مبسح احلاجات 

شريعات ات عن طريق التّ سرتاتيجيّ من خالهلا فقط يتم حتديد االو .2"بالّسياق السوسيولساين
.القواننيو 

الّدراسات ّتوصيات الصادرة عنيف الفلقد متظهر قانون الّلغة الفرنسية للكيبيك 
من بالّنسبة إىل حكومة الكيبيك1972سنة حّىت 1968اليت أجنزت غنّية جداالالسوسيولسانية

ص الّنهائي خلُ هميف تقرير :غويّة يف الكيبيكحقيق يف وضعّية الّلغة الفرنسّية ويف احلقوق اللّ التّ جلنة
بيك تشّكل األغلبية الدميغرافية والثقافّية، ولكّنها أقلّية يأعضاء اللجنة إىل أّن فرنكفونيات الك

أنّه إىل املتكلمني باإلجنليزية يف الكيبيك وكندا، لذا رأت حكومة الكيبيكظر سيواقتصاديّة بالنّ سو 
.من الالئق تشريع استعمال الّلغة يف أراضيها

يبتكرفقد ) ّيةمسغة ر ،ل)معيار(على اختيار بديل لغوينيغويال يقتصر عمل املخّططني اللّ و 
فهي لغة منطوقة يف اجلنوب الغريب لفرنسا ) اسكبال(املخّططون لغة من خليط من الّلهجات كلغة 

.3مال الغريب إلسبانياوالشّ 
ه وغالبا غوي الذي ّمت اختيار ظام اللّ إىل وضع قواعد للنّ ننييشري التق):نينمرحلة التق(ثانيا 

: يتألف من ثالثة عناصر
ّدد قواعد بناء الكلمات حي(، ونظام حنوي )وتطوير رسم احلروفإنشاء(هجائي نظام

وغالبا ما يدير هذه .4)الكلمات املستعملةوضع معجم يضمّ ( ، ومعجم)والعبارات واجلمل

.354:، صعلم الّلغة االجتماعي: حمّمد حسن عبد العزيز1
.949:، صيبخالد األشهب وماجدولني النهي: دليل السوسيولسانيات، تر: فلوريان كوملاس2
.354:علم الّلغة االجتماعي، ص: حمّمد حسن عبد العزيز3
.354:املرجع نفسه، ص4
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امع الّلغويّة أو املؤسّ  نه أعملّية تصنيف املعاجم وكل ما من شىلو تسات التعلمّية اليت تالعملّية ا
.1سبانياإاستعماهلا، كما هو احلال يف فرنسا و نشرأن يصون الّلغة، وي

ومن.غةلقواعد املعياريّة للّ ايسرييف تغوي يدخل يف إطارة الّتخطيط اللّ يّ اّجتاه آخر لعملةمثّ 
ظام عديل النّ تبناداةويسرا كاملدا املورفولوجي يف نظام يُعد أكثرا اطراّمث ُخيتصر التنوّع الّرتكييب و 

سري االستعمال، ففي االجنليزيّة جند يف حالة الضمري الغائب للشخص بالفعل، لتيالّنحوي املوجود 
ففي االجنليزيّة املعياريّة يكون He likes himيف مقابل He like himالثالث من يقول 

دف إىل على حني ال يكون مقبوال يفHeا مع الضمري ضروريّ ) s(وضع  هذه الّنوعية اليت 
.2حو العريب يدخل يف هذا اإلطارالنّ يسريتوباب ،ة اإلجنليزيّةغاستعمال اللّ يسريت

) ننياالختيار، والتق(تُعّد مرحلة اإلجناز نتاجا للمرحلتني السابقتني ):مرحلة اإلنجاز(ثالثا 
بيك منوذجا لذلك حيث يوتعّد الك.3غويّة املنشودةاسة اللّ يحيث يتطّلب اإلجناز دعما كبريا للسّ 

، رجّوةاملامل الذي يصرّح باألهداف واملقاصد غوي الشّ شريع اللّ شكل التّ أخذت سياستها 
صريح بأّن الفرنسّية هي الّلغة الّرمسّية وجب التّ مبو .ثل له على أنّه حقفاستعمال الفرنسّية ممُ 

ه يهدف على أنّ 1977ساري املفعول منذ سنة ال) 101بيل (غة الفرنسّية يك، ينّص ميثاق اللّ كيبلل
، فالّدولة 4اخل...ةجار درس والتّ وكذا الّلغة العاديّة للعمل والّتمالفرنسّية لغة الّدولة،إىل جعل

ا هي الراعي الّرمسي للّتخطيط الّلغوي .بقوانينها ومؤسسا
عن طريق (غة املختارة طوير يف حتديث مصطلحات وأساليب اللّ يظهر التّ ):طويرالتّ (رابعا 

ا، وتطوير  وظيفتها االتصالّية وفاء أداءمكني من الّلغة من ذلك للتّ و ، )ساليبهاأإغناء مفردا
ال األوسع للّتطوير الّلغوي نّية مبتطّلبات التق املصطلحات ونشرثل يف إنتاجيتماحلديثة، وا

ص من الكلمات خللتّ ا لعملّية الّتحديث املعجمي تشجعضّمناجلديدة وإغناء املعجم، وقد تت

.354:، صعلم الّلغة االجتماعي: حمّمد حسن عبد العزيز:ينظر1
.355:، صنفسهاملرجع : ينظر2
.355:، صعلم الّلغة االجتماعي: حمّمد حسن عبد العزيز3
.950-949:دليل السوسيولسانيات، ص: كوملاسفلوريان4
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اجلذور السامّية والتخّلص من ىل إكادميّية الّلغة العربّية بإسرائيل بالعودة أرتضة،كما تفعلقامل
.1امّيةالكلمات املفرتضة من الّلغات غري السّ 

نتاج تضافر هيغوي مبختلف مراحلها أّن عملّية الّتخطيط اللّ ءىمن خالل ما سبق يرتا
ا غري أّن جناح ولة ومؤسّ جهود النخب العلمّية والدّ  ا حتتاج إىل عملّية التّ سا خطيط يف حّد ذا

إجراء تقييم قبلي ومرحلي " فينبغي.مرحلة أخرى حتّدثت عنها فلوريان كوملاس وهي عملّية التقييم
حيث يُعّد الّتقييم مرحلة . 2"على مواطن الزّلل يف اخلطّة وتقومي املسار إذا لزم األمرعدي للوقتوبُ 

.غويخطيط اللّ هاّمة من مراحل التّ 
، فّكل تغيري يف اخلطّة أن يُعاد تقييم األهداف مرحلّيا إضافة إىل إجراءات الّتنفيذلذا جيب

تمع، يتعارض أو يتداخل مع التغّري الطبيعي للّ  عهد قريب مل يكن هناك حاجة يف حىتّ و غة يف ا
انتشار اإلجنليزيّة غة الفرنسّية، ورغم ذلك وبالّنظر إىل الّضغط املتزايد من خالل فرنسا حلماية اللّ 

ّمت تكون جلان 1972فرنسا يف بداية الّسبعينيات يف الّدفاع عن الّلغة الفرنسّية، ويف عام تشرع
الذي يقضي أيضا 1975اإلصالح، وكّلفت بنشر املصطلحات التقنّية الفرنسّية، وسّن قانون سنة 

االت العمومّية ا االقتصاديّة ومع تزايد اهليمنة. 3باستعمال الفرنسّية يف ا اإلجنليزيّة بفعل قّوا
ا وسّنت قوانني صارمة على كّل من يُذنب يف حّق هذه  رفعت احلكومة الفرنسّية من حّدة خطا

اقرتحت احلكومة الفرنسّية قانونا آخر يضبط استعمال الّلغة فارضا على 1994ويف سنة . الّلغة
أيت عندما حتّس الّدول برتاجع لغتها القومّية أو نتيجة هذه املقاييس والقوانني ت. 4املذنبني أداء غرامة

وهذا حّق تكفله [أو حينما ُتطالب أقلّيات لسانّية). االجنليزيّة(غات العاملّية تزايد انتشار اللّ 
تبّىن أغلبية أعضاء جملس الشورى 1992غوية، مثال يف سنة حبقوقها اللّ ]األعراف واحلقوق الّلغويّة

.356:علم الّلغة االجتماعي، ص: حمّمد حسن عبد العزيز1
ا يف الّسياسة الّلغويّة: "علي القامسي 2 ا، لغة "العربّية الفصحى وعاميّا ، أعمال الندوة الّدولّية حول الفصحى وعامّيا

لس األعلى لّلغة العربّية، ص2008التخاطب بني التقريب والّتهذيب، اجلزائر،  .199-198:، منشورات ا
.961:دليل السوسيولسانيات، ص: فلوريان كوملاس3
.961:املرجع نفسه، ص4
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ا جزء األورويبيثاق األورويب امل ّ لّلغات األقلّية، ومن َمثّ االعرتاف بالّلغات األقلّية واإلقليمّية على أ
.1من اإلرث الثّقايف األورويب

عالقة التخطيط الّلغوي بعملّية صنع القرار.5
أّن صنع القرار Estoanتون يتعّد السلطة املوضوع األساس لعلم الّسياسة لذا يرى إس

ويقصد .نفيذتعبري آخر عن مفهوم ممارسة الّسلطة فهي املخّولة بصياغة القوانني وسلطة التّ 
موعة من التفاعالت اليت تُ لتون ذلك الّسلوك وتيبالّسياسة من وجهة نظر إس صاغ من ك ا

.2خالهلا املهام الرمسّية ليتم تنفيذها لصاحل جمتمع ما
صنع القرار يتعّلق أيضا لكن .ها يدخل يف صميم علم الّسياسةفصنع القرارات وصياغت

ىل التنبؤ بالعملّيات االقتصاديّة وشرحها إبفهم العملّيات االقتصاديّة، إذ يسعى رجال االقتصاد 
ؤ بركات، ويسعى علماء النفس إىل شرح وحتليل والتنوحتليلها للمستهلكني ورجال األعمال والشّ 

باالختيار من بني بدائل دون معرفة  حمّددة بنتائج تلك ا يقوم الناسعاجلة املعلومات عندممب
.3البدائل

حماولة حتليل العوامل "ها نظريّة صنع القرار بعدّ ليُقّدم كّل من إدوارد وترسكاي مفهوما لذا 
لدراسة وحتليل القرارات - حسب الباحثني-الطريقة املثلى و " مةاملؤثّرة على االختيارات بطريقة منظّ 

: 4مها
طريقة /ريقة الّتشخيصّية الطّ (الطّريقة الّتشخيصّية والطّريقة التحليلّية، وتظهر الطّريقة األوىل 

تشخيص الواقع [من أجل الوصول إىل أفضل النتائج فراداأليف كيفية تصرف ) القرار املعياري
يف ما يفعله ) طريقة القرار السلوكي(حليلية يف مقابل ذلك حنّدد الطّريقة  الت.]السوسيولساين

.961:صدليل السوسيولسانيات، : فلوريان كوملاس1
.164:االجتماعي، صغوي والتغّري الّتخطيط اللّ : كوبر.ل.روبرت.أ2
.165-164:، صاملرجع نفسه3
The policyاالجتماعي، نقال عن ّتغّري الّتخطيط الّلغوي وال: كوبر.ل.روبرت.أ4 predicament : Edwards,

George and Sharkansky, making and complementing publipolicity,
Senfrancosco, p 07.
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ا اإلفراد سواء أكانت قرارت صائبة ) لياتاالسرتاتيجيات و اآل(للوصول إىل القرارات اليت يّتخذو
.أم خاطئة

:حليلي ثالثة مرتكزات وهييوجد يف إطار نظرية القرار التّ 
ال السياسي الفرد من حيث دوره، املنظّ  فهي مرتكزات ثالثة يتم . العاممات واهليئات، وا

من خالهلا اّختاذ القرارات بصياغة الّتشريعات والقوانني اليت تتيح ذلك، وكّلها على صلة وطيدة 
خطيط الّلغوي نتاجا لعمل فردي خارج إطار املنّظمات الرمسية غوي، فقد يكون التّ خطيط اللّ بالتّ 
، ]يهودابناليهود من أبرزهم أليعازر )رادأف(الشبابعملية إحياء العربية برزت مع جمموعة من [

وقد يكون نتاجا لعمل احلكومات، وقد يكون نتاجا لعمل األطراف الثالثة جمموعة يف نفس 
.1الوقت

كيفية صنع قرارات الّتخطيط الّلغوي
]تتوّىل اختاذ القرارات السياسّية[بني ثالثة أطرافEllsworthانكي وسترثزو مييز إل

:2وهم
لرسم ومتّثل الّنخبة الّرمسّية أولئك املفّوضون رمسيا . واحلكومةؤثرون الّرمسية، واملالّنخبة 

الّسياسات واّختاذ القرارات مثل الرؤساء وحكام األقاليم، أعضاء الربملانات وممثّلي التجمعات 
تمع اليت تؤثّ املرتفة ة طبقأّما املؤثّرون فهم ال. اخل...املختلفة .غويةاللّ ياساتر يف السّ يف ا
ون، لذا تتحمل احلكومات هو احلكومة، وهم أصحاب القرار احلقيقيا الطرف الثالث أمّ 

شريع الشاملة الكثري من أجزاء التّ وجودوبالّرغم من،غويخطيط اللّ مسؤولية وضع برامج التّ 
.لقوانني الّلغة الكندية مّررت خمتلف احلكومات الّتشريع الّلغوي

أخرى مّررت احلكومة اإلجنليزية، جهة منو دابري املتعلقة بالّلغة يف الدساتري، وأحيانا تقحم التّ 
Statue ofمثال قانون الّدفاع عن التشريع  pleading الذي جعل اإلجنليزيّة 1362سنة

.165:، صاالجتماعيالّتخطيط الّلغوي والّتغريّ : كوبر.ل.روبرت.أ: ينظر1
.166:، صاملرجع نفسه2
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أّن بيد. 1يف احملكمة، والالّتينّية هي الّلغة املكتوبة الرمسّية للمحكمة والعدالةشفهّياغة املستعملةاللّ 
إىل جانب غوية، فهمذلك ال مينع األفراد من أداء أدوار هاّمة يف االختيارات واإلصالحات اللّ 

لة حلماية الّلغة وخدمتها ميارسون ضغطا على احلكومات، فتنال هذه نظيمات واهليئات املخوّ التّ 
موعات أحيانا االعرتاف الّرمسي، فتكتسي أمهّية كبرية يف برامج اإلصالح اللّ  .2غويا

لتشجيع العربيّة Ben yehudaن يهودا بة لغوية بواسطة اجلنففي إسرائيل مثال أّسست 
ة غة على اعرتاف احلكومة الفلسطينّية بالعربيّة كلجنحصلت هذه اللّ 1929كلغة عاّمة ويف عام 

.3وطنّية إىل جانب اإلجنليزيّة والعربّية
من هم الّسلطة ومن هم صّناع القرار من جهة أخرى قد يكون من الّصعب أحيانا حتديد 

ممارسة أنّ مسّية إذة الّنخبة الرّ اع القرار إىل شرحيأصحاب الّسلطة أو صنّ نتم مل ياون، إذاحلقيقيّ 
.خبة غري الّرمسية للّسلطة تعوزها الشرعيَّةالنّ 

لماذا يّتخذ القرار؟
ذات األمهّية بالّنسبة أّوليانافزانكي أّن الضغوط واملطالب مها حنزورث وستاإيليؤّكد 

اختاذ القرارات هي عملّية رّد فعل على ضغوط أو مطالب قائمة أو متوّقعة يةللمجتمع ككل، فعمل
4.مستقبال

ا الضّ يوستانكثف إيلزور عرّ ي عملّية إضعاف مقدرة "غوط واملطالب اجلماهريية بأ
ا حماولة .5"لطة على احلكمأصحاب السّ  ّ وميكن تأويل دسرتة األمازيغّية مؤخرا يف اجلزائر بأ

. د اإلقليميت سيما أّن األمازيغّية تطرح قضّية سياسّية حنو التفرّ اللتحييد االضطرابات واالختال
استجابة احلكومة ألّن ازدياد املطالبة وقّوة مناسة واختاذ القرار ينبع أساسا يم السّ سإّن ر وبالّتايل 

.952:دليل السوسيولسانيات، ص: فلوريان كوملاس1
.952:، صاملرجع نفسه: ينظر2
.952:، صدليل السوسيولسانيات: يان كوملاسفلور 3
.170:االجتماعي، صالتخطيط اللّلغوي والتغّري : كوبر.ل.روبرت.أ4
,Politics and politicals systems: االجتماعي، نقال عنالتخطيط الّلغوي والتغّري : كوبر.ل.روبرت.أ5

EllsWorth, John yan and Arther,p07.
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ارضة قد تفسد وتشّوه ثقة اجلماهري يف احلكومة فتحاول األخرية معاجلة االضطرابات املع
ىل درجة اخلطورة أو إىل درجة إظام باألساليب العاديّة قبل أن يصل اإلخالل بالنّ التواالختال

.1إضعاف مقدرة احلكومة على احلكم
ع القرار مع فكرة صنو كي لدوافع رسم الّسياسة نوستاثيلزور إشرح ويتناغم كما ينسجم 

ا احلافزان لصنع القرار ورسم مهالرّد على الّتهديدات بانتزاع الّسلطة وجتّنب هذه الّتهديدات 
م وجتنبهم للمطالب واالحتجاجات روتينّية يؤّكدلذا .الّسياسة صنّاع القرار على جعل استجابا

العامل تتناغم ات اليت يرمسها ساسةصنع القرار فعملّية .2عادية وإظهارها ملظهر االّتساق واالنسجام
.للمطالب أو جتّنبهم هلاوتنسجم مع استجابتهم

خطوات اتخاذ القرار
:3هناك جمموعة من املراحل اليت من خالهلا تصل احلكومة إىل القرار وهي

حتديد املشكلة.
البحث عن املعلومات املتعّلقة باملشكلة.
تقدمي مقرتحات باحللول املناسبة.
واحد من تلك املقرتحاتختيارا.
تنفيذ املقرتحات.
املقارنة بني اإلجراءات اليت يتم تنفيذها فعليا و اخلطوات املتنبأ حدوثها.

ن األمريكيون أّن ضعف التحصيل العلمي لتالميذ املدارس من األقلّيات ويو عندما رأى الّرتب
ظهرتغات األّم ألولئك الّتالميذ، اللّ عليم يف املدارس عن العرقّية هو نتيجة الختالف لغات التّ 

فكرة الّتدريس باستخدام الّلغة األّم حّال عقالنّيا منطقّيا لتلك املشكلة، فاملدرسة هي سبب 

.170:الّتخطيط اللغوي والتغّري االجتماعي، ص: كوبر.ل.روبرت.أ1
.171-170:ص،املرجع نفسه2
.172-171:املرجع نفسه، ص3
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ا حّل املشكلة. عالجهاأداةاملشكلة وهي  . 1فطريقة حتديد املشكلة هي ذات الطّريقة اليت يتّم 
اليت ميكن أن تعاجل عملّية رسم الّسياسة تسهم من جهة أخرى إنّ  دراسة احلالة يف الّتخطيط

سات الكربى، بل ر مثل هذه الّدراسات على الّسياصإذ ال ميكن ق،إسهاما إجيابيا يف معارفنا
وكيف ؟س الّلغة أهداف الّتدريسمدرّ حيّدد ارسات القصرية أو الضّيقة، فكيف دّ جيب الّرتحيب بال

ديد الذي سينشر سيوضح االستعمال الفصيح واملعياري يستطيع الّناشر أن يقّرر أّن املعجم اجل
جيابيا يف معاجلة القضايا إفكّل هذه الّدراسات تؤدَّي دورا .2؟لّلغة بدال عن االستعمال املتداول

املعلنة للمخّططني الّلغوّيني، وحنتاج إىل األنشطةبأكثر من دراسة قيام إذ أنّنا حنتاج إىل ال"الّلغويّة 
دراسة كيف يتّم االختيار من بني البدائل، ودراسة عملّية تقييمهم لتلك البدائل، وإىل معرفة نتائج 

قالين الختاذ القرارات كانت النتائج جّيدة، عوب اللسفكّلما التزم ُصناع القرار باأل. 3"ذلك التقييم
:لسؤال اجلدير بالطّرح هناوا

القرار؟نععلى صُ مترتّبةثار الاآلما 
على ُصّناع القرار أن يلتزموا بالرؤية االستشرافّية للمستقبل لطريقة صنع القرار وذلك عن 

.4والعواقب احملتملة]يلاملرحالتقييم [طريق املقارنة بني نتائج الّسياسة 
عملّية التقييم واملقارنة بني نتائج الّسياسة واآلثار املرتتّبة عنها تطرح عّدة صعوبات غري أنّ 

:5زها مايلير أب
الّسياسات ال تظهر إالّ بعد مرور سنواتبعضنتائج : أوال.
وقتللمستغرقا تكاليفمجع البيانات باهظ الدّ يع:ثانيا.

.173، ص الّتخطيط اللغوي والتغّري االجتماعي، : كوبر.ل.روبرت.أ1
.173ص ،املرجع نفسه،2
.174-143، ص املرجع نفسه3
.178، ص املرجع نفسه4
.178،ص املرجع نفسه5
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ا مل يتسّرب الشكقد : ثالثا ّ م أو يشعرون بأ إىل مهندسي الّسياسات يف فشل سياسا
.يد تلك الشكوكوظا وبالتايل يتجنّبون تأكحتقق جناحا ملح

زايدة يف التمييز بني آثار سياسية معيّنة وآثار تغالبا ما يكون هناك صعوبة م: رابعا
.ّددةأخرى تكون قد نتجت عن سياسة حممتغّريات 

تسخري الوسائل و قوم على رسم خطط العمل تشد النَّجاح جيب أن فأّي سياسة لغويّة تن
ياسة، حىت يتسىن قياس الفرق بني جاح، باإلضافة إىل التقسيم القبلي والبعدي هلذه السّ لضمان النّ 

خطيط االقتصادي وحتدَّد الوسائل اليت يف التّ األهداففكما حتّدد . الوضع القائم والوضع املرتقب
.غويخطيط اللّ تتائج والعواقب يف الّ ح النّ حتّدد الوسائل وتوضّ حتقق هذه األهداف،

الّتخطيط الّلغوي والّتحليل االقتصادي للّسياسة الّلغويّة.6
اجلديد تصّورغة نظرا الرتباطها بالوطنّية، فهذا المكانة وأمهية اللّ حولمل يعد هناك خالف 

الّسياسة الّلغويّة مل تكنلدور الّلغة قد بدأ بالّظهور خالل النصف الثاين من القرن املاضي، حيث 
مقاربة يف جمال أيّ و .1فصلة عن جوهر اسرتاتيجيتها العامة يف جمال االقتصاد واالجتماعمنآنذاك 

ديات متّكن من فهم  فاالقتصا. علم االقتصادوآليات سرتاتيجيات اغوي تستدعي الّتخطيط اللّ 
، )كيف أّن تعّلم لغة ثانية يؤدَّي إىل رفع الّدخل(قتصاد ّية تأثري االختيار الّلغوي على االكيف

طني اللغوّيني على اختاذ القرار، فإذا كانت التوّجهات الّلغويّة وتساعد املقاربة االقتصاديّة املخطّ 
ة اإلقتصاديّة تساعد على توفري يفإّن النظرّ ترمي إىل حتديد كيفّية ختصيص موارد أو حقوق لغويّة، 

أّي سياسة لغويّة تتطّلب تكلفة معّينة لذا يذهب بول كما أنّ .2منهج ناجع معقول للقيام بذلك
Pool لذا فاخلطوة األوىل .3"غويني جيب أن خيتاروا الّلغة اليت هلا أقل كلفةاملخّططني اللّ "إىل أّن

أقوىلتخطيط ناجع هو الّتشخيص العلمي الّدقيق للواقع السوسيولساين، فالعامل االقتصادي من 

، 2006املغرب، -، جمّلة آفاق، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط)مقال(السياسة لغويّة دون ختطيط : زمعبد الغين أبو الع1
.139:ص
.257- 256:الّسياسة الّلغويّة يف البالد العربّية، ص: عبد القادر الفاسي الفهري2
.257-256:املرجع نفسه، ص3
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ة عا يظهر يف السر حيث يقّدم لنا املثال اإلجنليزي درسا مهمّ . غةالعوامل اليت تساعد على نشر اللّ 
ا الّلغة اإلجنليزيّة اليوم بصورة أساس م مهيمن، ولغة علم وتقنني يف تقدّ قتصادٍ ة لغة ايّ اليت تنشر 

ا، إذ ال ميكن منافسة توّسع حيرّكه تمستمر وهذا ما أمهل ه املنّظمات الفرانكفونية يف حتليال
.فقط يف نشر لغتها الفرنسّيةعلى العوامل الثقافيةنكوفونّية الفر الّسياسة إذن ترّكز 1االقتصاد

.اقتصاد تقييم الّسياسة الّلغويّة
تبط ير وية اقتصاديا تقييم الّسياسة اللغّ فغة، ميّثل هذا احملور جماال نشيطا ضمن اقتصاد اللّ 

عّدة اختيارات ممكنة لبلوغ األهداف والرفع من الفوائد مع توجد، وبالرّبح واخلسارة، و بالرّفاه
ليوم أكثر مما فلقد توّطدت العالقة بني الّلغة واالقتصاد ا. 2تقليص التكاليف ميكن تقييمها قبليا

ليغ إىل جعلها دائرة التبّ من اس أّن قيمة الّلغة حتّددها عوامل عدة، خترجها وملحيث يرى كل.سبق
.3غة كصناعة وعملةإىل حتديد قيمة اللّ يؤّديعنصرا هاما يف اقتصاديات الّدول، هذا ما

الّلغة قيمة وعملة
رجع ميا كان ُيسّمى الصرّاف ناقدا، وتلقد وجد ارتباط كبري بني النقود واللغة منذ القدم، فقد

إّن الكلمات "وقيل . احلقيقي منها عن الزائفميريصلها إىل الدراهم وما يتعّلق بتأقد يف النّ لفظة
4"منها أرصدة ساريّة، عند امتالك لغة معّينةكمثل العمالت، وهي عملة التفكري اليت منتلكّ ستُ 

An essayلة يف الفهم اإلنساين مقاّما جون لوك، فيصف اللغة يف كتابهأ

concerningا القاسم املشرتك للّتجارة واالّتصال ّ . 5Humanunderstandingبأ
Treastise of humanيف كتابه David Humeوبعد عّدة عقود يوّضح ديفيد هيوم 

nature عن طريق التواضع املالّية رسالة عن طبع اإلنسان، الّظهور املوازي لكّل من الّلغة والثروة

.373-372:غويّة، صحرب الّلغات والّسياسات اللّ : لويس جان كالفي1
.267:الّسياسة الّلغويّة يف البالد العربّية، ص: عبد القادر الفاسي الفهري2
.270:املرجع نفسه، ص3
.271:، صاملرجع نفسه4
.271:املرجع نفسه، ص5
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أيغات بالّتدريج عن طريق األعراف، واملواضعات اإلنسانّية دون صورة مماثلة تأّسست اللّ بف"
ا ا مقابال كافيبح الذهب والفضة املعيارين العامني للتبادل، واعترب صورة مماثلة كذلك أبصتعاهد، و 

.1"ساوي قيمتها مائة مرّةيملا
للّتجارة وتبادل السلع، وكانت النقود هي واسطة هذا غة هي القاسم املشرتكإذ كانت اللّ 

لّنسبة للُمرتجم رتاض األساس بافرتجم، فاالفإّن جانب الوساطة جانب حاسم بالّنسبة للمُ . التبادل
تبديل عنها يف لغة معّينة ميكن أن يُعاد إنتاجها بلغة أخرى، فالّنظر إىل املعّرب هو أّن األفكار 

تني إّمنا يُ مهادّ والّرتمجة بع)العملة(الّنقود از التبادلعملتني متشا .2عّد نتيجة 
غة، يطرح يف هذا اإلطار دور الّدولة أو تدّخلها يف الشؤون إىل حمور اقتصاديات اللّ وبالعودة

كاف من الّسلع فاعالت احلرّة القوية يف السوق يفرتض أن تزّود بقدرغويّة، حيث إّن التّ اللّ 
ّن أالذي يقوم على معادلة مفادها .3مراعاة ملبدأ اقتصاد الّدولدنيا نسبياكلفةبواخلدمات 

يف إّال أّن ما حيدث هو اختالالت.4"ة الكلفة املاديّة والّرمزيّةرتفاع مردودية الفائدة صلة بأدنويّ ال"
لها يف البيئة ثهلا ما ميا، هذه االختالالت)الّدولة(الّسوق تستدعي التدّخل الفوري لُصّناع القرار 

غات العاملّية، وهذا الّنوع من غويّة، كالّلغات املهدَّدة ووجوب محاية الّلغة الوطنّية من هيمنة اللّ اللّ 
طلق عليها اجلماعات أو األفراد، حيث يُ خسارات على مستوى إرضاءىل أرباح أو إالقيم يؤّدي 

قيم املوصوفة بالقيم الرمزيّة تدخل وهذه ال.Symbolic5الفاسي الفهري تسمّية السوق الّرمزيّة 
ة يّ سفارة النس، فاخلمايلدي أو صورا فيما هو ماحماالقتصاد ليس " تدخل يف صميم االقتصاد ألّن 

ا، ويف املقابل إّن جعل لغة ساتهي خسارة ميكن اح) الّرمسّية(غة لّ مور وضع الضاليت تتوّلد عن 

.272:ص، سة الّلغويّة يف البالد العربّيةالّسيا: عبد القادر الفاسي الفهري1
.274-273:، صاملرجع نفسه2
.268:، صاملرجع نفسه3

- مطبعة املعارف اجلديدة، الرباطالوضع الّلغوي باملغرب بني الطّابع الوطين والّرمسي واجلهوي، جملة آفاق،: د غناميحممّ 4
.191:ص، 2006املغرب، 

.268:الّسياسة الّلغويّة يف البالد العربّية، ص: عبد القادر الفاسي الفهري5
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تبقى ،من جهة أخرى.1"هو وارد بالّنسبة الحتساب األرباح)رمسي(اعتبارية يف موقع أقلّي◌ّ 
حباجة إىل املزيد من الّدراسات نظرا لصعوبة اآلليات واملناهج، هذا ]الرّبح أو اخلسارة[ييمقضّية التق
يؤّدي إىل الرّبح واخلسارة، أخرىيئة لغويّة إىل بيئة بمن جهة أخرى إّن التحّول من . من جهة

يؤّدي إىل طرح  البعد الّتوزيغي يف اخلسارة أو الرّبح الّلغويني و انب هذا أو ذاك ون جبيكوحتديد من 
لغة العمل الفعلّية يف اجلزائر، ]أو الفرنسّية/العربّية[إقراريف ]املؤثّرون على الّسلطة[من الرابح مثال

كانت اإذو . 2ض، وما هي إمكانات التعوي]الفئة املعرّبة/الفئة الّضعيفة يف الّسلطة[ومن اخلاسر
ّن أالإ.ها الّدول جتاه لغتهاّتخذجمموع االختيارات والقوانني اليت تهيالّسياسات الّلغويّة 
يئا عن املمارسة الفعلّية، وهل كانت ناجعة بالفعل يف دعم لغة األقلّية، شاملواصفات ال تقول 

، وإىل امللكة )احليويّة هلا يف الّتعليم مثالإعادة (جيب الّنظر يف املؤّشرات الفعلّية هلذه الّلغة : مثال
حيث قامت .استها الّلغويّةيما جعل الّدول تقّيم كلفة ساوهذ. 3ة املستهدفةّساكنالّلغويّة ال

فرنسّية لا(ائي للخدمات الثنيم سياسة نظامها الّلغوي الرتايب ياحلكومة الكنديّة مؤّخرا بتق
. 4من ميزانّية إدارة االّحتاد%40د الّلغوي الّرمسي، حيث فاقت بناء على اختيار التعدّ ) واالجنليزيّة

وهو خرق ملبدأ ،الّرمسيتعّددوما ُيالحظ على هذه امليزانّية هو ارتفاع الكلفة املاديّة نتيجة خيار ال
من الثاين، إنفاقاقل أفالبلد األحادي الّلغة. لة بأدنوية الكلفة كي يتم الرّبحصاالقتصاد الوثيق ال

ا تُ لذا أضحت اإلجنليزية توسم بلغة السوق، وأمسى اإل رتجم قبال على تعليمها وتعّلمها متزايدا ألّ
غويّة للّدول جيب أن تراعي مبدأ االقتصاد، وإالّ فالّسياسات اللّ .5يف عني متعّلميها دخال مرتفعا

زأإنّ "قائال Poolإليه بول ُيشريها وذلك ما حليفتكانت اخلسارة  لغويا بشكل كبري ةالبالد ا

.268:، صالّسياسة الّلغويّة يف البالد العربّية : عبد القادر الفاسي الفهري:ينظر1
.269-268:، صاملرجع نفسه:ينظر2
.269:السياسة الّلغويّة يف البالد العربّية، ص: عبد القادر الفاسي الفهري3
.08:، صاملرجع نفسه4
نصوص امللتقى العلمي ) مقال(، "الّسياسة الّلغويّة يف البالد العربّية"قراءات يف كتاب : ،عبد احلفيظ شريفمرسعيد عا5

.119:،ص1،2016املغرب، ط-ق وآخررون، الرباطو اآلداب والعلوم اإلنسانّية، الرباط، إعداد حممود مرز بكّلّيةاملنظم
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وهذا ما أّدى ] ضّم املئات من الّلغات والّلهجاتت[لغويا جمزأ فاهلند بلد .1"بالد فقرية دائما
ستثمر تمدى أي، إىل الذي يطرح نفسهوالسؤال .لتفشي الفقر والكثري من املشاكل االجتماعّية

ّن هناك إرثا حضاريا، وجتربة ثقافّية أسّيما "اقتصاديا؟ ) املوّحدة(العربّية البلدان العربّية لغتها 
الّلغة العربّية اقتصاديّا مرحبة باألرقام فإذا و . 2"معلوماتّيةو ومعرفيَّة، ورصيدا لغويّا غنيا ومكانة عاملّية 

من ميزانّية تسيريه الكبرية على الّرتمجة%40ربعني باملئة أورويب يصرف ما يقرب من ألكان اإلّحتاد ا
دون بلغتهم ال حيتاجون إىل ح، فإّن العرب مو ]وهذا ما يؤّدي إىل ارتفاع الكلفة املاديّة للّرتمجة[

ورويب مل يّتفق بعد على لغة العمل والتواصل، حيث توجد ثالثة ترمجة فيما بينهم واالحتاد األ
سات اكانع، وله االّحتاديقات للتداول يف ورويب، وهذا أحد املعون لغة رمسّية يف االّحتاد األوعشر 

باملعىن املتداول، ألّن السلعة حينما سلعةاقتصاديّة كتب فيها علماء االقتصاد، فالّلغة ليست 
ترتفع قيمتها فيما يسّمى بالّسوق الّلغويّة ) تستعمل(تستهلك حينما تستهلك تنتهي والّلغة 

ة الّلسان املوّحد هي ضيّ ستنتج أّن قأالفاسي الفهري ة عبد القادرقولممن نطالقااو .3)الّرمزيَّة(
مكسب ُحيسب للعرب، وهذا رّد منطقي على دعاة العامّيات، فال حاجة للعرب لصرف ميزانّية 

ممّا جعل عملّية االستثمار الّلغوي خارج .ضخمة على الّرتمجة، فبقاء الّلغة مرهون بقّوة االقتصاد
إيقاعات ضبط يويش على مكّون الرئيس له خرق مبدأ االقتصاد، والتشآالعربّية استثمارا م

، وهذا ما بالقّوة العالقة بني الّلغة واالقتصاد إذن تّتسم . 4والّسياسّية واالقتصاديّةةالتوازنات الثقافيّ 
أي اجهنتاقبل الّنخب العلمّية والثقافّية يف البلدان العربّية غي أن ينتبه له صانعو القرارات و ينب

.275:الّسياسات الّلغويّة يف البالد العربّية، ص: عبد القادر الفاسي الفهري1
مطبعة املعارف اجلديدة، ، جملة آفاق،)مقال(واجلهوي، غرب بني الطابع الوطين والّرمسيالوضع اللَّغوي بامل: حممَّد غنامي2

.191:ص،2006املغرب، -الرباط
.43:الّسياسات الّلغويّة يف البالد العربّية، ص: عبد القادر الفاسي الفهري3
مطبعة املعارف ، جملة آفاق،)مقال(واجلهوي، غرب بني الطابع الوطين والّرمسيالوضع اللَّغوي بامل: حممَّد غنامي4

.191:ص،2006املغرب، - اجلديدة، الرباط
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غوي يف سبيل إجياد للواقع اللّ املوضوعي شخيص العلمي لتّ إّال باهذا ال يتأتى و سياسة لغويّة، 
ذه الّلغة .تنميتهاو اخلطط الالزمة للّنهوض 
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اليت يارات عن اخلعىن يف جانبها النظري بالبحث تُ النّاجعة إذا كانت الّسياسة الّلغوية 
تنتهجها الّدولة إزاء قضاياها الّلغوية فإّن جناح تلك اخليارات مرهون بالتشخيص الدقيق العلمي 

ضع و على بالوصف والتحليل هذا الفصل الوقوف لذا سيحاول البحث يف بداية .لواقعها الّلغوي
إجرائية اخلطط مدى، حينها فقط سيتم فهم اخليارات اللغوية وتبيان الّلغة العربية يف اجلزائر 

.سألة الّلغويةط الضوء على املسلّ املختلفة اليت تُ 
Variétésعات لغوية ظ تعايش عدة تنوّ الحِ تأّمل للمشهد الّلغوي يف اجلزائر يُ فاملُ 

linguistique ،هو وضع يكتسي طابع التعّدد الوظيفي، حيث توجد و مع بعضها البعض
يف اجلزائر، سيقف ةعايشاملتوقبل احلديث عن هذه الّلغات . لغات كثرية تؤّدي وظائف خمتلفة

.ية إليهاألسباب املؤدّ د الّلغوي ومظاهره وأهمّ ند ظاهرة التعدّ عالبحث 
التعّدد الّلغوي مظاهره وأسبابه.1

وضعا خاصا باجلزائر فقط، بل هو ظاهرة -خالفا ملا يتصّوره البعض-ليس التعّدد الّلغوي 
فجّل الّسياسات . 1وإن ظهر بأشكال خمتلفة يف كل حالعاملية وقدر مشرتك تعرفه مجيع الشعوب

تعّددالويُعدّ . سويسراو رز مثال على ذلك كندا أبالتعّدد الّلغوي و تتبّىن الناجحةالّلغوية العاملّية
م، إذ كانوا ياهاتبنّ الّلغوي ظاهرة لغويّة قدمية ون ويرتمجون الكثري ملّ تعالعرب يف أوّج ازدهار حضار

اقصد االستفادة من .كالفارسّية واليونانّية والهنديّةمن الّلغات األجنبية  ، 2علم هذه األمم وآدا
ومع ذلك ال يستطيع أحد أن جيزم "ّلغوية حيث إّن أغلب الّدول تتأرجح بني التعّدد أو الثنائية ال

 شار إليها فريغسون يف حديثه عن االزدواجية الّلغوية الّلغوي هنا إحدى التنّوعات اليت أليس املقصود بالتنوع
)Diglossia(إىل املنوعة العليا ري، حيث يش)الفصحى(HighVariety . يف حني ُيسمّي اللهجة باملنوعة السفلى
)Low variety(.ص،1،2015األردن، ط-سوسيولسانية، كنوز املعرفة، عمانمفاهيم وقضايا : حممد نافع العشريي:

عات تنوّ 'ل استعمال مصطلح فضّ نُ : " براهيمي، حيث تقول تتبّناه  الباحثة خولة طالب اإل) ةعات لغويتنوّ (فمصطلح . 86
ملسألة الّلغوية، عناصر اجلزائريّون وا: خولة طالب اإلبراهيمي".ثريه املصطلح الثاين من سجاالتوليس لغات نظرا ملا يُ ' لغوية

.13: ص،2،2013حمّمد حيياتن، دار احلكمة، اجلزائر، ط: من أجل مقاربة اجتماعّية لغويّة للمجتمع اجلزائري، تر
.77: حرب الّلغات والّسياسات الّلغوية، ص:لويس جان كالفي1
.122:وضع الّلغة العربّية باملغرب، وصف ورصد وختطيط، ص: آمنة إبراهيمي2
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مر أالثنائّية الّتامة ألنّ متكّلم يف هذه الّدول هو بالّضرورة متكّلم ثنائّي الّلغة أو متعّددهاكلّ أنّ 
بني األشكال املختلفة للثنائّية الّلغويّة  العشريي نافع األستاذ حممد ميّيز لذلك . 1"يصعب حتقيقه

2:كما يأيت

 حتصل عندما يكون الفرد قادرا على التحدث بلغتني: فرديةثنائية.
ادرون على قوحتصل عندما يكون عدد كبري من سكان دولة ما : ثنائية اجتماعية

.التحّدث بلغتني أو أكثر
ي يحتصل عندما تكون للّدولة لغتان أو أكثر دون أن يكون أفرادها ثنائ: ثنائّية الّدولة

.الّلغة
بلبلة األلسنة تعّد ( طبيعّيةد الّلغوي ظاهرة غريتعدّ بابل تقّر بأنَّ ظاهرة الوإن كانت أسطورة 

األاألصل هو وضعية التفرد الّلغوي، فإنّ )أوقف بناء الربجيا إهلباعقا الوضعّية الّلسانية األكثر ّ
التجاور، وعلى واصل الضطرارهم إىل على التّ لفطرة األفراد، إذ جبلوا ة حبكم استجابتها يطبيع

ماهلما لنفس عاالقتصاد يف اجلهد، فاكتفوا بلغة واحدة، ألّن يف اكتساب لغتني من أجل است
عىن هذه الّدراسة بتحليل وضعية التعّدد الّلغوي يف اجلزائر وقبل أن تُ .3الوظيفة بذال جلهد إضايف

4:يليت إىل هذه الوضعية ومن أّمهها ماالبّد من الوقوف عند األسباب اليت أدّ 

ماديّا ومعنويّابئال عاألسباب، وغالبا ما يشكّ ستعمار أهمّ ل االيشكّ : االستعمار .
ر ستعمِ لغات املُ أّن فبعد احلرب العاملية الثانية متّكنت الّدول من احلصول على استقالهلا، غري 

غات املهيمنة أو إحدى اللّ ،)كما هو حال معظم بلدان افريقيا(غة الّرمسّية ا اللّ ظّلت يف الغالب إمّ 

.54:مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، ص: حممد نافع العشريي1
.55:املرجع نفسه، ص2
 التفرد الّلغوي املقابل العريب للفظ األجنيبUnilingueهل وهو يصدق على الوضعّية الّلسانية املتميزة باستعمال أ

كاساته على النسيج نعغوي واالتعّدد اللّ : د األوراغيحممّ . والعلميةري عن خمتلف التجارب اليومية البلد للغة واحدة للتعب
.09:ص، 2002، 1طاملغرب، -باطمطبعة النجاح اجلديدة، الرّ ،االجتماعي

.09:غوي وانعكاساته على النسيج االجتماعي، صد اللّ التعدّ : حمّمد األوراغي3
.61-59ص مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، : حمّمد نافع العشريي4
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وهو حال معظم دول مشال ( االقتصاد والتجارة واملالية كاسة  على خمتلف القطاعات احلسّ 
).فريقياإ

ي العوامل االجتماعية كالفقر والبطالة إىل هجرة عدد من تؤدّ :العامل االقتصادي
نتج عنه تعّدد لغوي يف االسكان يف اّجتاه بلدان أوربية، حيث ارتفع الطلب على اليد العاملة ممّ 

.أغلب هذه الّدول
غوي والتخّلف االقتصادي، حيث يؤكد د اللّ وال بّد من اإلشارة هنا إىل العالقة بني التعدّ 

ستبعد أن يكون املُ ه منإنّ : " قائال) غة واالقتصاداللّ ( يف كتابه سألةهذه املسفلوريان كوملا
مع التعّدد الّلغوي وهذا الرّأي يعكس القتصادي ُمتوافًقااو املستوى املرتفع من النمّو االجتماعي

غويني يستند إىل تلك الّدرجة العالية من التوافق بني خّططني اللّ عند كثري من املُ اعتقادا شائعا 
ر وجود فسّ وهذا ما ي1"بالد املصّنعة احلاصل يف الغوية الفعلّية والتطّور االقتصادياألحادية اللّ 

حاد، لّدول الصناعّية يكون يف خانة اآلغات يف افعدد اللّ " .املتخّلفةالبلدانغات يفالعديد من اللّ 
ما كانت الّدول تستخدم عددا أقل فكلّ 2"ول الّنامية يف خانة العشرات أو املئاتبينما يكون بالدّ 

فاع إىل الدّ ربية غلذا سعت معظم الّدول ال.من الّلغات كّلما ارتفع اإلنتاج الّصناعي هلذه الّدول
اخرتاع لغة عاملية مشرتكة بغية تسهيل عملّية التواصل، وقد تبلورتوحماولة غويعن فكرة التفّرد اللّ 

.3)جربة باءت بالفشلالتّ مع أنّ (انتوهذه الفكرة يف اخرتاع لغة اإلسرب 
4:ما يلييكالفي فلويس جان  عة حّددها متنوّ اغوي يف العامل أشكاال ومناذجويأخذ التعّدد اللّ 

.34:ص، 2000أمحد عوض، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، : الّلغة واالقتصاد، تر: فلوريان كوملاس1
.34:املرجع  نفسه، ص2
 با، فكرة تعتقد أنّه ميكن حل املشاكل اليت يفرضها التعّدد الّلغوي يف املخترب وذلك و ظهرت يف القرن السابع عشر يف أور

.ق الفكرةالستحالة حتقّ "وهم احلل املسامل"باصطناع لغة عاملّية يسّميها  لويس جان كالفي 
.42:االجتماعّية والثقافّية، صة ولغة األّم، عن واقع اللغة العربية يف بيئتها لغة األمّ : عبد العلي الودغريي: ينظر3
.91-88:ياسات الّلغويّة، صغات والسّ حرب اللّ : لويس جان كالفي4
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تنطبق هذه الوضعية على فرنسا، حيث :ذات الّلغة الوحيدة الغالبةالتعّدديّة الّلغوية .أ
)كورسيكا، األلزاس، كاتالونيا(تظهر على شكل ازدواجية ) اتقليّ لأل(توجد أكثر من ثالثني لغة 

ا ، حيث جعلها التاريخ لغة الدّ )الفرنسية(اليت تواجه لغة غالبة  من األعظمالسواد ولة اليت يتكلم 
.الّناس، فال توجد لغة حتّل حمّل الفرنسية

هذا الوضع على دول املغرب نطبقي:غات األقلية الغالبةغوية ذات اللّ التعّددية اللّ .ب
وضعا ) دية مع لغة غالبةتعدّ (م لنا اجلزائر خالفا للصنف األّول العريب سيما اجلزائر حيث تقدّ 

العربية الرمسية لغة غالبة من بينما تعدّ ) فئة%30(األمازيغية أقلّية ضخمة مغايرا، ففي اجلزائر متثل 
ا الثقايفالناحية االجتماعية والسياسّية، وتقامس ز اجلزائر بوجود أربع تتميّ لذلك . ها الفرنسية طغيا

تؤّدي وظائف متنّوعة، فإذا كانت الفرنسية يف الصنف األّول لغة غالبة من وجهة نظر لغات
ا، ومن وجهة نظر سياسة اجتماعية ألّن الفرنسية لغة السّ نظرا لعدد املتكلّ إحصائية لطة مني 
يف اجلزائر سيما بعد سياسة ةففإّن الفرنسية ال حتتل هذه الص. ياسية والثقافيةيادة السّ ورمز السّ 
. الّتعريب

إشكالية المصطلح:غوية والثنائيةزدواجية اللّ اال.2
مييز املنهجي بني الباحث يف جمال الّلسانيات االجتماعية يواجه صعوبة كبرية يف التّ إنّ 

ا اإلجرائّية يف مقاربةموطبيعته"نظرا لألمهية الكبرية للمصطلحني زدواجّية والثنائية، مصطلحي اال
زدواجية، مث مفهوم الثنائية واالمنارتأيت أن أقف عند كلّ لذا. 1"ّلغويةجمموعة من الظواهر ال

هذا اخللط بني املفهومني ال شارة هنا إىل أنّ در اإلجتكما . الفصل املنهجي بني املصطلحني
.يقتصر على الباحثني العرب فقط بل ميتد إىل أعمال الغربيني كذلك

 ّالّلغة الفرنسيةهجات اجلزائرية و األمازيغيات و العربية الفصحى و الل.
.71:مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، ص: حممد نافع العشريي1
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ربية تتفق على أن الثنائّية تعين قدرة الفرد على استخدام تكاد معظم الّدراسات الغ: الثنائية.أ
. 1"أي قدرة الفرد على احلديث والتعبري بلغتني خمتلفتني نظاما وصرفا ومعجما" .لفتنيلغتني خمت

يشري إىل الفرد الذي )Le bilinguisme(مصطلح الثنائّية أّما املعاجم الغربية فرتى أنّ 
ا ويعرّفها ميشال . 2يتكّلم لغتني، أو الّدولة اليت توجد فيها لغتان كبلجيكا وكندا ّ الة احل"زكرياء بأ

فهي ‘غوية لغتني خمتلفتنيالّلغوية اليت يستخدم فيها املتكّلمون بالتناوب وحسب البيئة والظروف اللّ 
ذلك من دون أن يكون لدى و الوضع الّلغوي لشخص ما أو جلماعة بشريّة معّينة تتقن لغتني

ستنتج أنّ هذه التعريفات أمن خالل. 3"غة األخرىا يف اللّ ة ممّيزة يف لغة أكثر ممّ أفرادها قدرة كالميّ 
تعين قدرة الفرد على استخدام لغتني خمتلفتني ال ينتميان إىل أصول مشرتكة : الثنائّية الّلغوية

.ولةكما أّن هذه التعريفات تقرّ وجود ثنائية خاصة بالفرد وثنائية على مستوى الدّ ) بلجيكا وكندا(
من األوائل Karl Krumbacherر خيعّد الّلغوي األملاين كارل كرمبا:زدواجيةاال.ب

."غة اليونانية احلديثة املكتوبةمشكلة اللّ " اهرة من خالل كتابة املوسوم بـ الذين تطرّقوا إىل هذه الظّ 
غتني اليونانية والعربّية، ودعا اليونانيني إىل تبّين العامية كلغة حيث أشار بشكل خاص إىل اللّ 

حيث مّيز هذا الباحث بني مستويني 4لفصيحة وتبّين العاميةقومية والعرب إىل ترك الّلغة العربية ا
.مستوى فصيح واآلخر عامي: لغويني

)Charles Ferguson(ساين األمريكي شارل فرجسون استخدم اللّ 1959ويف عام 

ا الع، فقد عّرف هذه األخرية ) Diglossie(مصطلح االزدواجّية الّلغوية  ّ ة القة الثابتعلى أ

.22:وضع الّلغة العربية باملغرب،وصف ورصد وختطيط، ص: آمنة إبراهيمي1
.72:مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، ص: حمّمد نافع العشريي2
ة تطبيقية، دراسات لغويّة اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثّية، دار العلم للماليني، يلسنأقضايا : ميشال زكرياء3

.35:ص، 1،1993لبنان، ط-بريوت
.19:وضع الّلغة العربية باملغرب،وصف ورصد وختطيط، ص: آمنة إبراهيمي4



وضع الّلغة العربّیة في الجزائر وٕاشكالیة التعّدد الّلغويثانيالفصل ال

63

)كالعربية الفصحى(ا راق أحدمه، ني بديلني ينتميان إىل أصل  جيين واحدلغويّ بني ضربني 
.1)واآلخر وضيع كالعاميات(

غة، زدواجّية إىل وجود أكثر من مستويني للّ سانيات احلديثة ُيشري مصطلح االويف معجم اللّ 
تمعات حبيث يُ إجنبا  ستخدم كل مستوى من مستويات الّلغة يف أغراض ىل جنب يف جمتمع من ا

حد هذه املستويات الّلغويّة أويكون "زدواجّية الّلغويةاال"الوضع الّلغوي يف هذه احلالة معّينة وُيسّمى 
وتستعمل يف ) High variety(]الراقية[ باملنّوعة العلياسونجر ما يسميه فعادة أعلى مركزا 

/ األدىن [ ة، أّما املستوى اآلخر فهو أقّل رتبة املنّوعة السفلىدوالعبااملكاتبات الرمسّية والّتعليم
Low(] الوضيع Variety (م االجتماعّية م اليومية ومعامال ، 2ويستعمله األفراد يف حيا

3:ة يظهرها اجلدول اآليتلديهما جماالت وظيفيّ ) األعلى واألدىن(ربان الّلغويان فهذان الضّ 

الضرب الوضيعالضرب الراقيالوظائف
+المواعظ والعبادة

+الرسائل الخاصة

+الخطب السياسية

+الدروس الجامعية

+الشعر
+األدب الشعبي

+المناقشات الخاصة

ستعمل يف ضرب لغوي جماله الوظيفي، فاملنّوعة العليا تُ يبدو من خالل هذا اجلدول أّن لكلّ 
يصدق روس واحملاضرات اجلامعّية، و طب الّسياسّية، واألمر نفسه بالّنسبة إىل الدّ العبادات واخلُ دور 

تستخدم يف العالقات أّما املنوعة السفلى ف.ه خطابا مجاليا راقيااألمر نفسه على الشعر بعدِّ 

.78:غات والّسياسات الّلغوية، صحرب اللّ : لويس جان كالفي1
.39:، ص1997جنليزي عريب، مكتبة لبنان، إمعجم الّلسانيات احلديثة : حنا وآخرونعيّادسامي2
.78:حرب الّلغات والّسياسات اللغويّة، ص: فيلجان كاسلوي3
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واألدىن ال أّن هناك وظائف يتداخل فيها املستويان األعلىإ، 1اخلاصة والتواصل بني األصدقاء
سون للتمييز بني جر لبحث إىل املعايري اليت حّددها فق اوسيتم حتليل تلك الوظائف حينما يتطرّ 

.هذين املستويني
فاق حول زدواجّية إال أنّه ال حيظى باتّ راسات اليت أجريت حول مصطلح االالدّ ورغم كلّ 

/كالعربية(واحد جيين أصلني ينتميان إىل مستويني لغويّ على وجودهيطلقهم، فبعضمفهوم حمّدد
زدواجية يف مصطلح االفنجد.)فرنسية/ عربية(وبعضهم يطلقه على وجود لغتني خمتلفتني )العامية

.Bilinguisme2الّلغة الفرنسية يقابل الّلفظ األجنيب 

هي وجود منطني من الّلغة يسريان جنبا إىل: " ويُعّرف كمال بشر ظاهرة الثنائّية الّلغويّة قائال
تمع املعّني يتمثل الّنم الّلغة ': وأطلقنا عليه املصطلحشرنا إليه أاألّول فيما طجنب يف ا

أحيانا  الّلغة األّولى سمّ ، وقد يُ 'الّلغة احملكية': رف على تسميته جرى العُ الثاين ماو ' موذجيةالن
.Informel"3الّلغة غري الّرمسّية 'والثاين 'Formelالرمسّية '

باملعىن الذي قّدمه ) Diglossia(فضل البعض استعمال مصطلح االزدواجّيةيف حني يُ 
، أي وجود مستويني لغويني هلما وظائف حمّددة، بينما يُفضل البعض اآلخر استخدام نسو جفر 

.4نتميان إىل نفس الّلغةتىل وجود لغتني ال إلإلشارة ) Le bilinguisme(مصطلح
Joshwa(نفيشماامريكي جوشو األلساين الّ جاء 1967ويف عام  Fichman ( وأقام

ابلة جعل فيها الثنائّية الّلغويّة يف قدرة الفرد على استخدام عدد من الّلغات ممّا يدخل يف باب قم
الّلغات من وهي استخدام عدد(زدواجّية الّلغويّة يف جهة أخرى فيها االالّلسانّيات النفسّية، وجعل 

.90-89:، صسوسيولسانيةمفاهيم وقضايا : حممد نافع العشريي: ينظر1
.138:دراسات يف الّلسانيات التطبيقية، ص: شوياجليالين بن 2
.186:ص،1997، 3جتماعي، دار غريب للطّباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طالعلم الّلغة ا: كمال بشر3
.73:وقضايا سوسيولسانية، صمفاهيم: حمّمد نافع العشريي4
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سون جر ذه املقابلة يُعّدل فيها تصّور فممّا يدخل يف باب الّلسانّيات االجتماعّية، وه)ايف جمتمع م
1:يف مسألتني أساسيتني

من أكثرقد يكون هناك (ني لغويتني خمتلفتنيان عناية كبرية لوجود شفرتمال يويل فيش: أوال
.)شفرتني

د اختالف وظيفي بني لغتني زدواجّية الّلغويّة قائمة على وجو يفرتض فيشمان أّن اال:ثانيا
بني ينيةجدا أو عميقة جدا، وال شرط لوجود العالقة اجلطفيفةمهما كانت درجة هذا االختالف 

. الشكلني
ال السوسيولساين، ) La diglossie(وعليه جند فيشمان يلحق مصطلح االزدواجّية با

ال النفسي والرتبوي زدواجّية ميكن أن نتحّدث عن اال"فال 2يف حني حيصر مصطلح الثنائية يف ا
إنّه ميّيز بني الثنائّية كفعل .إال عند وجود شكلني لغويني مستعملني، ويشغالن وظائف خمتلفة

زدواجّية كفعل اجتماعي وظيفي يف جمال االولسانيات، وبنييكفردي مرتبط بالس
.3"السوسيولسانيات

مبجال شيجتباطه الو الر وذلك ) La diglossie(وعليه يتبىن البحث مصطلح االزدواجية
له عالقة 'فلفظ االزدواجية'.جتماعّية، باإلضافة إىل استناده على منطق له ما ُيربّرهسانيات االاللّ 

مستوى -هلجة/ لغة(مني من استعمال لغة واحدة متالز ومه الّدال على وجود زوجنيهبطبيعة مف
أّما .جتماعييف علم الّلغة اال)Diglossie(ما يتفق مع مصطلحوهو) أدىنمستوى / أعلى

.80:والّسياسات الّلغوية، صحرب الّلغات: لويس جان كالفي1
دف البحث يف أثر نشأيذهب أغلب الباحثني إىل أن مفهوم الثنائية 2 يف أحضان علم النفس وعلوم الرتبية، وذلك 

يتلقى فيها الطفل لغة ثانية واآلثار النفسّية نسن اليت جيب أاللذهنّية، وحتديدتعّلم الّلغة األجنبّية على  قدرات الطفل ا
.74:وقضايا سوسيولسانّية، صمفاهيم: حمّمد نافع العشريي.املرتتبة على ذلك

.76:وقضايا سوسيولسانية، صمفاهيم: د نافع العشرييحممَّ 3
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واحدة، ففي اختياره الّدال على وجود لغتني متمايزتني وليس على مستويني من لغة'ثنائّية'لفظ 
1: ما قبله وما بعده املُرَاَعى أصال يف املصطلح األورويبدي بنيتعدمراعاٌة ملنطق التسلسل ال

Unlinguisme , Bilinguisme , Trilinguisme  , ……Plurilinguisme
تعّددية                                   ثالثية                ثنائية               أحادية

.فق عليه معظم علماء السوسيولسانياتهذا ما اتَّ و 
استعماالت العربّية الفصيحة والّلهجة العامّية، بزدواجّية الّلغويّة جسون لوضع االل فر لقد مثّ 
ني، وباألملانّية والسويسرية اإلغريقيتDemoticوالدميوتية Katharevoussaوالكتاريفوسا 

.2يف هاييتولياجلرمانّية يف سويسرا إضافة إىل الفرنسّية والكر 
ني، املنوعة العليا واملنوعة تعفهذه العّينات الّلغويّة تتمّيز كّلها بازدواجّية لغوية تقتضي منوّ 

ط اآليت ذلك ني ويوضح املخطّ تعمن املعايري للتمييز بني املنوّ سون جمموعةجلذا وضع فر .السفلى
.3جيدا

.198:لغة األمة ولغة األم، ص: عبد العلي الودغريي1
 الكريول هي خليط من لغات وهلجات خمتلفة اصطنعها السود املرّحلون إىل أمريكا للتواصل فيما بينهم، ّمث تطّورت بعد

.87- 86:مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، ص: حمّمد نافع العشريي. ذلك لتصبح لغة مستقّلة معجمها غين وتُعّد لغة عاديّة
.20-19:ة الّلغويّة يف البالد العربّية، صالّسياس: عبد القادر الفاسي الفهري2
.87:و قضايا سوسيولسانية، صمفاهيم: حمّمد نافع العشريي3
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1المعايير السوسيوتاريخية 1.3

بوظائف خاصة، عة العليا واملنّوعة السفلى وّ من املنحتظى كلّ : Functionsالوظائف .أ
تكون النوعيات احمللية يف مواقف أخرى و ففي مواقف حمّددة تكون النوعّية العالية وحدها مالئمة، 

مسية، فهي لغة الّدولة واملدرسة واإلعالم، يف حني الوظائف الرّ بالعليا عة تضطلع املنوّ لذا . 2مةءمال
نع يف العامل العريب مثال أن ة ما ميوليس مثّ . عة السفلى وظيفة التواصل اليومي بني األفرادتؤّدي املنوّ 

بالفصحى نىل نوعية أخرى يف بعض املواقف، فاحملاضرات اجلامعّية تكو ينتقل املتكلم من نوعية إ

.93-87:صو قضايا سوسيولسانية،مفاهيم: نافع العشرييحمّمد1
.232:جتماعي، صعلم الّلغة اال: حممد حسن عبد العزيز2

زدواجيةمعايير اال

معايير لغويةمعايير سوسيوتاريخية

النحو الفونولوجيا المعجم المعيار 
ية

االكتساب االستقرار 
والثبات

اإلرث 
األدبي

الهيبة الوظائف
واالعتبار
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ومع ذلك فإّن استعمال إحدامها مكان 1لكن مناقشتها تتم بالعامّية)سّيما يف العلوم اإلنسانية(
ز احلدود األخرى يكون مبثابة خرق للعادات االجتماعية ومثارًا للّسخرية، فهذه حالة تتجاو 

.2نيتسون بني املتنوعفرجالصارمة اليت وضعها
إىل املعيار الثاين البّد من اإلشارة إىل الّنقد الذي قّدمه لويس جان كالفي إىل أنتقلوقبل أن 

يف حتليل الفروق فإن كان فرجسون يلّح على مفهوم الوظيفة. يتعلق مبعيار الوظيفةفيما سون جفر 
فليس كافيا حتليل .معيار آخر وهو السلطةكالفي يشري إىل ني العليا والسفلى، فإنّ تعبني املنوّ 

قال إّن للفرنسية وظائف ليست الفوارق الّلغوية املوجودة اعتمادا على معيار الوظيفة والرّقي، كأن يُ 
ا الفرنسية يعود إىل أسباب تار الرّ غة املزيج، ألنّ للّ  خيّية واجتماعّية قي والوظيفة الّلتان حتظى 

.3سونتطّرق إليها فرجمور مل يطة، وهي أّسللمرتبطة بشكل ا
عتبار، هو قيامها عة العليا مسة اهليبة واالإّن ما يُعطى للمنوّ : عتبارالهيبة واال.ب

تمع وظائف سامية، ويُ ئبوظا اسخ باجلمال عتقاد الرّ زكي هذا اإلحساس االف هي يف عرف ا
ا وامل ما املنّوعة العليا باإلضافة إىل قدر على التعبري عن األفكار نطقية اللتان حتظى 

ستماع إىل اخلطابات ل االمل تكن مفهومة من اجلميع، حيث يوجد من يفضّ حىت لو والعواطف،
سون إىل ارتباط النوعية جيل بالنسبة لفر فضالسياسية بواسطة العربّية الفصحى، ويُعزى هذا الت

.4العليا بالّدين

.233:جتماعي،صعلم الّلغة اال: حسن عبد العزيزحممد1
.90:مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، ص: حممد نافع العشريي: ينظر2
.81:حرب الّلغات والّسياسات الّلغويّة، ص: لويس جان كالفي3
استعمال مصطلح احلظوة يفضلمن يوجدPrestigeجلوسيا يف الد: م بـو كالباحث املغريب أمحد سعود يف مقاله املوس

.69:ص،2009، 1غوي باملغرب، طالتعدد اللّ : مات،ملف العددص، جملة ب)مقال(املغرب 
.69:الدجلوسيا يف املغرب، ص: أمحد سعود4
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فمعظم .ذه املنّوعة العلياتبتكُ ى قدإّن جّل األعمال األدبّية الكرب : اإلرث األدبي.  ج
الرتاث العريب منذ العصر اجلاهلي إىل اآلن قد كتب بالعربّية الفصحى، واألمر نفسه ينطبق على 

.الكالسيكيةواألعمال الفلسفية واألدبية قد كتبت بالّلغة اليونانيةاملالحماليونانية، فكّل 
ني العليا والسفلى، تختتلف طرق اكتساب املنوع: Acquisitionاالكتساب . د

العربية أّما)...البيت، الشارع، الوالدان(هفيكتسب الطفل العامية  بطريقة عفويّة من حميط
.)يف املدرسة حتديدا(عليم الرمسي بطرق منّظمة عرب وسائل التّ فيكتسبها ى الفصح
ّينات األربع أّن الّلغات سون يف العجالحظ فري :Standardisationالمعيارية . ه

عات الّسفلى إىل هذه معاجم خمتصة، يف حني تفتقر املنوّ و العليا هي لغات معيارية، أي هلا قواعد 
فعلى املستوى الكتايب مثال ميكن جلملة ما يف الدارجة اجلزائرية أن تكتب بطرق شىت، . اخلاصية

.واعد تضبط هذه املنّوعة السفلىوال ميكن احلكم عليها بالّصحة أو اخلطأ، ألنه ال توجد ق
.هب االوالد إىل املدرسةذ-
.والد راحو للمدرسةل-

Lawlad rahaw lilmadrassa
سون على أّن االزدواجّية حالة مستقرّة، جيلّح  فري :The stabilityالثبات . و

املعيارية هي اليت رتباط باملعيار السابق، ألّن االذا يرتبط هذا املبدأ أشدّ ل.تستمّر لعّدة قرون
عات السفلى اليت ال ختضع للقواعد الصارمة خبالف املنوّ وعات العليا هذا االستقرار تعطي للمنّ 

ا باستمرار .وتطّور ذا
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1المعايير البنيوية. 2.3

عة العليا مسة التعقيد، أي ظ على حنو املنوّ الحَ يُ .The grammarالنحو . أ
عة السفلى، مائر وأمساء املوصول ال وجود له يف املنوّ والضّ وجود نسق إعرايب خاص باألمساء

:2وأبرز األمثلة على ذلك
ثين أمساء الذوات، والضمائر وأمساء املوصول ، فاملعروف أّن الفصحى تُ اختفاء املثىن

:عنها هذه اخلاصية حنوغيبواألفعال، أّما معظم الّلهجات احلديثة فت
)العربية الفصحى(معكما هذان الولدان اللذان يسافران -
).اجلزائريةهجة اللّ (حو معاكم و هذومها الزوج أوالد يل ير -
أّما يف " اللي"سم املوصول يلزم حالة واحدة هي على هذين املثالني أّن االالحظفاملُ 

قال يف معظم الّلهجات إذ يُ .وتأنيثاته إفرادا وتثنية ومجعا وتذكريا الفصحى فتختلف صيغ
يف حني يطابق اسم املوصول . للي، املرأة اللي، والّرجالن اللي، والّرجال الليرجل ااحلديثة ال

.اخل...الرجل الذي، املرأة اليت، الرجال الذين: ، مثل)يف الفصحى(وفهصمو 
ا، وليس غريبا أن تعتمّيز كل من املنوّ ت:المعجم.ب ني العليا والسفلى مبفردات خاصة 

.عة السفلى هلذه املفرداتتقنية وعلمية، يف حني تفتقر املنوّ عة العليا مفردات تتضمن املنوّ 
ال بالوحدتني يستشو  أبدا يف " رأى"حيث ال تستخدم " رأى"و " شاف"هد يف هذا ا

.3ال تستخدم يف الكتابات العربّية" شاف"األحاديث اليومية، كما أّن 
سونجر نقد ف.3

لالزدواجية تفرض وجود أنواع من التطّورات الالدراسات املعاصرة إّن نظرة خاطفة حول 
بأّن الّصيغة الكالسيكية " :سون نفسه يُقرّ وفرج.جسونر ختضع للمعيار الصارم الذي وضعه ف

.95-94: مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، ص: يحممد نافع العشري :ينظر1
.310:علم اللغة االجتماعي، ص: ن عبد العزيزحممد حس: ينظر2
،2009، 1التعدد اللغوي باملغرب، ط: جملة بصمات، ملف العدد،)مقال(الدجلوسيا يف املغرب : أمحد سعود3
.70:ص
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بكّل أمثلة التعّدد الّلغوي، أو بكّل االختالفات الوظيفية جية املعيار، ال تستطيع أن حتيط الزدوال
.1"لّلغة

ظّفت بالفعل يف جمتمعات أخرى، ومثال ذلك عيار إذا ما وُ حيث تتعّزز مكانة الّلغة امل
اإلجنليزية يف معظم دول العامل وإن مل تتعّزز مكانتها عامليّا، فإّّن وظائفها ستنحسر وتصبح انتشار 

تمععليم أو ألداء الشعائر الدينية،فقط لغة للتّ  كما أشار إىل احتمالية .2وال تستخدم فعالية يف ا
صايل واحد يف اجلماعة الكالمية وجد مركز اتّ "اإذوهذا .عدم االستقرار يف وضع االزدواجّية الّلغويّة

وجدت عّدة مراكز يف منطقة هلجية واحدة فإّن تلك الّلهجة أو) مركز إداري أو اقتصادي(
ا احمللية سون لّلغةجر الّلغة املعيار، وهذا ما توقعه فسرتتقي إىل صفة  العربّية، أي أن ترقى هلجا

.3"ف من الفصحىفتصبح لغات معيارية بنيتها األساسية من العامية معجم مكثّ 
ز على الّلغات املعيارية كما حدث مع هجفت) هجاتاللّ (عات السفلى لكن قد تزحف املنوّ 
.اخل...انيةسبوروبية كالفرنسية واألملانية واإلهجات األالالتينية حينما عوضت باللّ 

ّسعالرتابط الساليل، حيث و سون مفهوم جر بني االنتقادات اليت ُوّجهت إىل فومن 
.غات واقرتح مفهوما آخر لالزدواجيةة للّ ينيّ ان هذا املفهوم بعيدا عن األصول اجلمفيش

Extendel Diglossiaاالزدواجية الموّسعة .5
ة الّلغوية قام بتوسيع مفهوم والثنائيّ بعد أن مّيز فيشمان بني مصطلحي االزدواجية 

.تنتميان إىل نفس األصل الساليلأكثرني أو تعيعد األمر مقتصرا على وجود منوّ وملزدواجية، اال
يتعايشان أو -واحدأصلمل ينتميا إىل وإن حىت -بل إّن االزدواجّية تشمل كل نسقني لغويني 

.4يتصارعان يف جمتمع معّني كما هو احلال بني السنسكريتية وكّنادا يف اهلند

.96:مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، ص: حممد نافع العشريي1
.241:علم الّلغة االجتماعي، ص: حممد حسن عبد العزيز2
.241:املرجع نفسه، ص3
.100:مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، ص: حممد نافع العشريي4
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ال خترج عن ) ط الساليلبمفهوم الرتا(ني العليا والسفلى تعنوّ أن العالقة بني املشمانويرى في
:1أصنافأربعة 

سون جر على عكس فمان هو توسيع مفهوم االزدواجية الّلغويّة فيشاملالحظ يف تصنيف و 
مة، أي وهو وجود خنبة متعلّ لقرون طويلة بشرط واحد،الذي ربط خاصية استقرار االزدواجية

تمعوجود فئة حمّددة تمع وأطفاله يظل نّ أحيث إّن االزدواجية تظل مستقرة، طاملا .2من ا ا
الصيغة السفلى األداة األساسية للحديث العادي يف اجلماعة أو يف حال حمدود التمدرس، فتظلّ 

صيغة شبه معيارية مبنية على لغة املدرسة تصبح هي وسيلة فئة كبرية، فإّن هناك اجتاها حنومتدرس 
تمع ككل، فمزج بني يشمل لع مفهوم االزدواجية على عكس فيشمان الذي وسّ .3طبالتخا ا

:ومة بـعنوان مقالته املوسح يوضّ يتزدواجية والثنائية، واجلدول اآلمفهومي اال

.101:صمفاهيم وقضايا سوسيولسانية،: د نافع العشرييحمم1
. 101:، صاملرجع نفسه: حممد نافع العشريي: ينظر2
.  22:السياسة اللغوية يف البالد العربية، ص: عبد  القادر الفاسي الفهري3

.يف العامل العريب مثالومها مرتابطان سالليا كما هو احلال) دارجة(عة سفلى منّوعة عليا ومنوّ .أ
.ني سالليا، مثل العربية والياديشتا غري مرتابطمكّنهلعة عليا ودارجة، منوّ .ب
الليا مثل العالقة بني اإلسبانية ني ستودارجة ومها غري مرتابط،عة مكتوبة ومنطوقةمنوّ . ج

.والكواريين يف الربغواي
ا كما هو احلال بني األملانية الكالسيكية منّوعة مكتوبة ومنطوقة ودارجة ومها مرتابطان ساللي. د

.واألملانية السويسرية يف سويسرا
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ا، واال االثنائية الّلغوية مع االزدواجية أو من دو .1زدواجية اللغوية مع الثنائية أومن دو

ازدواجيةثنائية دون . جوثنائيةازدواجية .أ
الثنائية وال ازدواجية. دازدواجية دون ثنائية.ب

تمع على استعمال نسقني لغويني خمتلفني، : ازدواجية وثنائية.أ ا تعين قدرة مجيع أفراد ا ّ إ
ا صفة د املعايري السوسيولسانية وظيفة كل نسق على حدة فتسند إىل إحدامهيف الوقت نفسه ُحتدِّ 

ّن إحيث وتنطبق هذه الوضعية على الربغواي.عة العليا، وُتسند لألخرى صفة املنّوعة السفلىوّ املن
ىل لغة حملّية هي الكواريين، إّال أّن هذه األخرى تبقى إغالبية السكان يتقنون اإلسبانّية، باإلضافة 

مثال يف حني حتظى اإلسبانية بوظائف )احملادثات العائلية(ذات وظائف سوسيولسانية بسيطة 
كما أّن هناك الكثري من الوضعيات اليت . 2الّلغة الرمسّية، فهي لغة املدرسة واإلدارة واألدب

).والثنائيةاالزدواجّية(ا التصنيفتستجيب هلذ
، حيث أكثرتنطبق هذه الوضعية على جمتمع توجد به لغتان أو : ون ثنائيةدازدواجية .ب

ل هذه الوضعية على روسيا القيصرية، حيث  ة وحدة منغلقة انغالقا تاما، وحتيوعة لغويّ متّثل كل جمم
النبالء يتحّدثون الّلغة الفرنسية، يف حني كان العامة يتحّدثون الّلغة الروسية، فأّدى ذلك إىل كان 

.3انعدام التواصل نتيجة الطبقّية ممّا حال دون وجود جمموعة لغويّة متجانسة
إبّان الثورة الصناعية حيث كان ينطبق هذا الوضع على أوربا : ثنائية دون ازدواجية. ج

ال، أي أرباب العمل وأصحاب رؤوس األموال يشّكلون جمموعة لغويّة مستقلة عن طبقة العمّ 
غري أّن نتائج التصنيع والتطور ) ازدواجية دون ثنائية(لوضعية السابقة وجود وضعية شبيهة با

.80:حرب الّلغات والسياسات الّلغويّة، ص: لويس جان كالفي1
.102: مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، ص: يحممد نافع العشري 2
.103:املرجع نفسه، ص: ينظر3
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جر التكنولوج تمع وتكتسب الّلغة اجلديدة اليت تتواءما التقليدية بنياي جعل اليد العاملة  مع ا
.1امالّصناعي، يف غياب معايري سوسولسانية صارمة حتّدد جماالت استعمال كل منه

واليت [على جمموعات صغرية وبدائية هذه الوضعية ال تنسحب إالّ :الثنائية وال ازدواجية. د
دة، كما تفتقد ىل العالقات املعقّ إتفتقد ] لغة واحدة وال ُتستعمل إّال هذه الّلغةال تعرف إالّ 

خضوع هذا املفهوم و اليت تعّرض إليها مفهوم االزدواجيةةورغم الّدراسات الكثري . عات خاصةملنوّ 
لتطّورات خمتلفة بسبب تنوّع الوضعيات الّلغويّة على يد فيشمان، إال أّن املالحظ هو غياب 

إليه لويس جان كالفي حيث أشارني العليا والسفلى، وهذا ما تاملعايري احلامسة اليت تفصل املنوع
.لطةرّكز كثريا على معيار السّ 

يشمل أيضا ما يسّميه  سون ال يظهر فقط معيار الّسلطة بل جر إال أّن نقد كالفي لفيشمان وف
وجود مبعىن، باالستقاللالعهداليت تظهر يف الّدول حديثةزدواجية المتداخلةباالكالفي 

د ذلك، فتظهر ازدواجية أوىل بني الّلغة نزانيا خري من جيسّ اازدواجيات يتداخل بعضها يف بعض وت
والّلغة الوطنية وهي الّلغة السواحلية، وتوجد ازدواجية ) اإلجنليزية(املوروثة على االستعمار وهي 

. غات اإلفريقية األخرىواللّ ) ة من السكان اليت ليست لغة أّم إال ألقلي(السواحلية ثانية 
اإلجنليزية (وهذا املثال وغريه من األمثلة ميّر الوصول إىل الّسلطة عرب اكتساب الّلغة الرمسّية 

اب الّلغة اإلفريقية الغالبة مينح شكال آخر من أشكال السلطة، لذا تشكل ولكن اكتس) أوالفرنسية
اليت تشّكل بدورها ضربا راقيا يف مقابلة ) السواحلية(يف مقابل )راقيا(نزانيا ضربا ااإلجنليزية يف ت

.2ممّا يشكل ازدواجية متداخلةالّلغات األخرى
إال أنّه ضربني لغويني يف جمتمع واحد، بني سون يرى بأّن االزدواجية هي مقابلة وإذا كان فرج
.يف قطر واحدالّلغويةحصر االزدواجية

.104:ص،مفاهيم وقضايا سوسيولسانية : حممد نافع العشريي1
.82:حرب الّلغات والسياسات الّلغوية، ص: لويس جان كالفي2
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بوضع قطري من فهي حتظىمّيزت وضع الّلغة العربّيةسياسية-يةترابرغم وجود ازدواجية 
أخرى بني البلدان جهة ية، وهي يف دور جامع من له حدوده الرتاب) لغة رمسية يف بلد معّني (جهة 
ساهم يف ي) اإلعالم مثال(صال األخرى، صال الرتايب وغريه من وسائط االتّ ولعّل هذا االتّ .العربية

.1صالية اقتصادية كبريةفوائد اتّ - االزدواجية–هلا ا و اععرب احلدود ويف تقريب تنوّ نشر العربية 
سون يف حديثه عن جر الذي وضعه ف) استقرار االزدواجية الّلغوية(ارم املعيار الصّ يفّندوهو ما 

.االزدواجية الّلغوية
االزدواجية الّلغوية ظاهرة قديمة في العربية.5

والعامي هي عالقة طبيعية تعرفها معظم لغات العامل املستوى الفصيحإّن العالقة  بني 
احل تارخيها عبارة عن مر بل إّن الفصحى كانت يف إحدى .والعربية ليست مبنأى عن هذه العالقة

.2لغة عامية تطّورت نتيجة لعوامل خمتلفة، فالعامية ليست جديدة على العربّية الفصحى
ائلهم، يف اء فكانوا  لسان حال قبمسية واألدبية للشعر الّلغة الرّ فاضطلعت العربية الفصحى بدور

سالم بني نشأت هذه االزدواجية يف عصر ما قبل اإل" حني كانت العامّية لغة احلياة اليومية ف 
كانت الثانية لغة و القبائل، إذا كانت األوىل لغة األدب والعهود واملواثيق،الّلغة األدبية وهلجات

ألّن الّلهجات .ريينيعبني هذين املستويني التارق كبريبحلياة اليومية، ومل يكن هناك فالتفاهم يف ا
ليست لغات مستقلة، وإّمنا هي اختالفات صوتية وصرفية بني القبائل تتعلق بظواهر اإلمالة والفتح 

مل تكن عائقا أمام التواصل بني ما إىل ذلك من أمور والتصحيح واإلعالل و وقف واإلدغام وال
.3"لقبائلا

لعربية ربطها بامتّ "لكن غات، ورغم أّن ظاهرة االزدواج الّلغوي ظاهرة شائعة تعرفها مجيع اللّ 
أو عاليا من أنواع الّلغة العربية 'أدبيا'مساه نوعا أسون وقدوم ما جر على وجه اخلصوص منذ عمل ف

.35:الّسياسة الّلغوية يف البالد العربية، ص: عبد القادر الفاسي الفهري1
.132:، ص1978الّلهجات العربّية يف الرتاث، الدار العربية للكتاب، تونس، : أمحد علم الدين اجلندي2
.24:ص،1992، 1ة الّلغوية العربّية، لبنان، طاملشكل: ر روحي الفيصلمس3
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العربية الدارجة خمتلف هو(ه كالّدين والثقافة والتعليم، ونوعا متدنياصصو خميستعمل يف سياقات 
ا رب الكبري بني املستوى الفصيح والعامي وضرورة إزالة اويؤكد صاحل بلعيد على التق. 1"هلجا

املستوى املتدين من الفصيح وتعمل الكثري من األمم الّلهجات ما هي إالّ " ألّن الفجوات بينها
.2"على التقارب بني املستويني

:ن املالحظاتمن خالل ما سبق أستنتج عددا م
شيوع ظاهرة االزدواجية منذ القدمي يف الّلغة العربّية.
 ا .ومستواها الفصيح) قدميا( يوجد تقارب كبري بني هلجا
عن املستوى ) حنويا أوإما صوتيا أو صرفيا ( احنرافا ليست إالّ -قدميا- الّلهجة

.الفصيح
حنرافات؟ما سبب هذه اال:لكن السؤال املطروح هنا

مثّ ... هكذا تغّريت الّلغات من جيل إىل جيل وتعّلمها العجم واألطفال"ابن خلدون يقول
األعاجم وسبب فسادها أّن الناشئ من اجليل صار يسمع يف مبخالطتهمضر دت هذه امللكة مبُ فسُ 

يات اليت كانت للعرب من غريهم ويسمع كيفيات يفالعبارة عن املقاصد كيفيات أخرى غري الك
من هذه وهذه فاستحدث ملكة وكانت ناقصة عن فاختلط عليه األمر، وأخذالعرب أيضا،

عدها عن األوىل، وهذا معىن فساد الّلسان العريب، وهلذا كانت لغة قريش أفصح الّلغات العربّية لبُ 
م .3"بالد العجم من مجيع جها

التعدد الّلغوي : ملف العددمات،بص، جملة )مقال(غوي د اللّ سة التعدّ مالحظات منهجية لدرا: حممد غاليم1
.18-17:ص،2009، 1باملغرب، ط

.56:ع بالعامل، دارهومة، اجلزائر، د،ت، صيزع باحلاكم ماال يز : احل بلعيدص2
.1046:، ص1956مة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، املقدّ : نعبد الرمحن بن خلدو 3
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ية الّصارمة وائد العربيجة فساد األلسنة واخلروج عن قإذن ظهور املستوى العامي كان نت
أّما العاميات اليت تستعمل اليوم فهي حصيلة التفاعل الّلغوي بني .بسبب خمالطة األعاجم

.1الّلهجات العربية الوافدة من اجلزيرة العربّية وحصيلة للتطّور الذي طرأ عليها عرب قرون
بين دعاة الفصحى ودعاة العامية .6
نقاش كبري يف العامل العريب حول ضرورة اعتماد الّلهجات العربّية وإحالهلا حمل الّلغة ثار 

هيج ودعاة الفصحى البّد من لىل مواطن الّصراع بني دعاة التإالفصيحة، وقبل اإلشارة العربّية 
.هجة  وشروط انتقاهلا إىل مستوى الّلغةالوقوف على املفهوم الدقيق للّ 

تصّفح للمعاجم العربية ال يكاد حيظى مبفهوم إّن املُ :ة والّلهجةق بين الّلغفي الفر .أ
."لغة"مرادفة لكلمة " هلجة"فأغلبها يضع كلمة " هجةاللّ "دقيق لكلمة 

أصل صحيح يدّل : م واهلاء واجليمالالّ ":البن فارس"املقاييس يف الّلغة"جاء يف معجم 
جَ هلَ : يقال. واألصل آخر يدّل على اختالط يف األمر.على املثابرة على الشيء ومالزمته

ا مبساناللِّ : ة هجَ هو فصيح الّلهجة، واللَّ : ، وقوهلمذ أُغرَِي به وثابر عليه وهو هلَِجٌ إ: بالشيء
َهلَْوْجت: ، واألصل اآلخر قوهلميـَْلَهج بلغته وكالمهه كالً يت هلجة ألنّ نطق به من الكالم، ومسُّ يُ 

.2خلطتهإذ : عليه أمره
: " ور بعض املعاين الّلغوية ملادة هلَج، منها قولهمنظبن ال" لسان العرب"استعرض معجم كما 

جِة الّلهْ فصيحُ ُفالنٌ : رس الكالم، ويقالُ جَ : َهجُة هِجُة و اللَ اللّ و . ْهَجُة واللَهَجُة طرف  الّلسانواللّ 
مل : وَهلْوج األمر.هطَ لَ خَ : الشيءوجَ وهلَ ... عليهاونشأ ها ل عليها فاعتادَ بِ غته اليت جُ َجة وهي لُ هْ واللَّ 
.3..."مهومل يـُربِْ هُ مْ كِ حيُْ 

، 1993سوريا، -عرب، دمشقالاحلديث، منشورات احتاد الكتاب الّلغة العربّية الفصيحة يف العصر: ر روحي الفيصلمس1
.19:ص
،      مادة هلج هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، د ت،عبد السالم حممد : تحغة،معجم مقاييس اللّ : ابن فارس2
.215-214:ص
.360-359:ص، باب هلجد ت، -لبنان-دار صادر، بريوتلسان العرب، : ورظابن من3
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:حيث جاء فيه" الوسيط"معجم " هجةاللّ "لكلمة ومن املعاجم املعاصرة اليت تطرّقت
فصيح ُفالنٌ : "يقالُ . هااإلنسان هي اليت ُجبل عليها فاعتادَ ولغةُ .هفُ رَ أو طَ سانُ الّلهجُة اللِّ "
.1"الكالمِ رسُ ء يف الّلغة، وجَ امن طرق األدةٌ ة، وطريقق الّلهجَ ، وصادِ هجةِ اللَّ 

جمموعة من الصفات الّلغوية تنتمي إىل بيئة "أّما الّلهجة يف االصطالح العلمي احلديث فهي 
.2"خاّصة ويشرتك يف هذه الّصفات مجيع أفراد البيئة

مثل إمالة الفتحة واأللف أو تفخيمها، ومثل من امع هجة أسلوب أداء الكلمة إىل السّ واللّ 
ق تسهيل اهلمزة أو ختفيفها، فهي حمصورة يف جرس األلفاظ وصوت الكلمات، وكل ما يتعلّ 

هجة هي عبارة عن أسلوب معّني يف ومن هنا يّتضح أّن اللّ . 3"باألصوات وطبيعتها وكيفية أدائها
.معّينةالكالم ختتص به جمموعة كالمية يف بيئة 

ومن املعلوم أّن علم الّلغة ال يفّرق بني الّلغة والّلهجة، بل يدعو إىل ضرورة دراسة 
دف التعرف على خصائصها بوصفها ظواهر لغويةاللّ  هجات يُعّد فاالهتمام باللّ . 4هجات وذلك 

5:تطويرا لّلغة العربّية الفصحى، وذلك لعّدة أسباب أبرزها ما يلي

 ّلفت نظرهم ة الفصحى لألطفال و ق تلقني العربيّ ائطر سهلّ هجات تُ إّن االستعانة بالل
دف إىل أوجه االئتالف واال لي هذا املوقف املتفّهم للواقع ميُ "لذا بينهما،تبيان الصالتختالف 

بية املزدوج الذي يعيشه كل متحّدث بالّلغة العربّية أن نقلع عن االبتعاد عن دراسة الّلهجات العر 
.6"عرتاف بغىن امليدان الّلغوي العريبصفها من باب االوأن نتجّند لو 

.841:ص، 2004مكتبة الشروق الدولية، د ط، عجم الوسيط، امل:وآخرونأنيسإبراهيم 1
.16:ص.1970الّلغة بني القومية والعاملية، دار املعارف، مصر، : أنيسبراهيم إ2
.360:، ص1981لبنان، -دراسات يف فقه اللغة، دار العلم للماليني، بريوت: صبحي الصاحل3
.119:مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، ص: حممد نافع العشريي: ينظر4
.153:تطبيقية، صسانيات اليف اللّ اتراسد: شوياجليالين بن 5
، 1995، 1لبنان، ط-دار الفكر اللبناين، بريوتدراسات يف الّلغة العربّية الفصحى وطرائق تعليمها، : أنطوان صياح6
.09:ص
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 ريف صويت أو ص(ف احنراالّ إلقد اتّفق معظم الباحثني على أّن املستوى العامي ما هو
حنراف واالختالف ال يشّكل عائقا أمام العملّية عن املستوى الفصيح، لكن هذا اال) يأو حنو 

.1يتكّلمون بالّلهجات احمللّيةمي الفصحى وآخرين التواصلّية بني متكلّ 
معظم : "حيث إنّ -باستثناء الكلمات األجنبية الّدخيلة–وكثريا ما يستعمل األفراد العامية 

ا العاّمة بألسنتها .2"األلفاظ العامية اجلزائرية فصيحة إّمنا أفسد
صيح ات ليست بعيدة اهلّوة عن الفصحى وحىت إّن التمييز بني املستوى الفإذن العاميّ 

ين يف مستوى ل متازجا وتفاعال مستمرّ مالفجوة، بقدر ما حيساع اتّ واملستوى العامي ال يعين 
.3األصوات واملفردات

ا ميكن أن حتل حمّل الّلغة العربّية الفصحىوإذا تفحّ  ّ .ص الّدارس أمر الّلهجات العربية جيد أ
مل ويدعون إىل دراسة العامّية، فهو وهلذا يقع دعاة التلهيج يف خطإ كبري حني يتذّرعون بعلم الّلغة

.4يشر ال من بعيد وال من قريب إىل ضرورة إحالل هذه العاميات حمل الفصحى
وتوجد عّدة معايري وضعها الّدارسون حتول دون انتقال الّلهجة إىل مستوى الّلغة 

حمّمد نافع العشريي أّن هناك ثالث خصائص كافية للتمييز بني الّلغة والّلهجة يرى حيث .)املعيار(
5:هي

وجود كتب تضبط بوصف كاف لنحوها وبالغتها و ال حتظى فال وجود للغةٍ :دقعيالت.أ
.هجة هذه الفعاليات وهذا ما ال يتوفر يف اللّ 

دون رصيد هجات أن ترقى إىل مصاف الّلغاتميكن للّ ال: اإلرث األدبي والعلمي.ب
ا االنتقال من املنطوق إىل املكتوبمع املُتحدّ تن املُجأديب وعلمّي معترب، ُميكِّ  .ث 

.19:اللسانيات اجلغرافية  يف الرتاث الّلغوي العريب، دار العرب للنشر والتوزيع، دت، ص: عبد اجلليل مرتاض: ينظر 1
.06:، ص1981العامية اجلزائرية وصلتها بالفصحى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، : عبد املالك مرتاض2
.07:دراسات يف الّلغة العربّية الفصحى وطرائق تعليمها،ص: أنطوان صياح: ينظر3
.120- 119:مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، ص: حممد نافع العشريي4
.123:، صاملرجع نفسه 5
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.ال ميكن للهجة أن تتحّول إىل لغة دون دعم سياسي من لدى أصحاب القرار. ج
1:ل فيما يليمثّ تىل مستوى لغة فتإأّما الشروط السوسيولسانية اليت تسمح بانتقال هلجة ما 

عة ما لتصبح لغة معيارية، وهذا االنتقاء إّما ويعين اختيار منوّ :Selectionاالنتقاء .أ
عة ليست اختيار منوّ أن يتّم يكون انتقاء ملنوعة هلا امتيازات سياسية أو اقتصادية، كما ميكن 

.يف إسرائيل' العربية'جمموعة كما هو حال يةملكا أل
مّ تقعيدالغة لعملية وتعين خضوع اللّ : Codificationالمعيرة .ب كل اجلوانب ُ
.الّلغوية
ا استعمال : Elaboration of functionالتأهيل الّلغوي . ج ويُقصد 

االت لمياملنّوعة يف كّل الوظائف اليت هلا ارتباط باملؤسسات احلكومية والبحوث الع ة، وا
.األدبية

ال ميكن أن تصبح معيارية إالّ  تعين أّن املنّوعة: Acceptabilityولية بالمق. د
.ي كلغة وطنيةأموعة الّلغويّة، ول ابقب

االزدواجية الّلغوية في الجزائر. 7
إىل  احلديث حول العالقات بني الّلهجات اجلزائرية والّلغة بعد هذا التحديد ينتقل البحث 

لتحليل إليها البحثق العربّية الفصحى، وذلك عن طريق استثمار مفهوم االزدواجية اليت تطرّ 
تساعد يف ختطيط وضع الّلغة العربّية اخلروج بأفكاربغية لساين يف اجلزائر ووصف الوضع السوسيو 

.، ووضع الّسياسات الّلغوية املناسبة
ا الّلغوية من بني الوضعيات اليت حظيت باهتمام العديد من الدّ عدّ تُ  ارسني، اجلزائر بتنّوعا

.غوي يف اجلزائر نقطة حتول بعد دخول الّلغة الفرنسيةعرف املشهد اللّ 1830ذومن

.124- 123:مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، ص: حممد نافع العشريي1
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وتنظيم جمموعة من البنيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجزائر، فبها ّمت إرساء
فكانت الّلغة الرمسّية طوال فرتة اهليمنة الكولونيالية إىل أن جاءت فرتة االستقالل، فلم تعد 

.1ة كاملالية مثالاهلامّ أغلب القطاعات ت مهيمنة على م ذلك ظلّ أ تلك املكانة، ورغالفرنسية تتبوّ 
طويلة، حيث تقامست نرو قوبعد أن كانت اجلزائر حتظى حبالة استقرار لغوي على مدى 

العربية الفصحى األدوار والوظائف االجتماعية مع الّلهجات العربية واألمازيغية، فاضطلعت 
ت يف حني استمرّ ... عليماإلدارة والتّ : الفصحى بدور الّلغة الرمسّية يف القطاعات اهلامة مثل

.2الّلهجات و األمازيغية يف القيام بوظائف احلياة اليومية
وقد أشار 'امدةاالزدواجية اخل'ة الّلغوية مصطلح د األوراغي على هذه الوضعيمّ طلق حمويُ 

إذ ميكن أن تكون االزدواجية ، )االزدواجية املستقرة(ون إىل أوضاع لغوية من هذا القبيل غسري ف
موعات اللّ مقب تمع ولة وال يُنظر إليها كمشكل يف بعض ا غوية إىل أن تظهر بعض التغريات يف ا

غبة يف البحث عن لغة أو الرّ ) الّلغات األجنبّية(مبجموعات أخرى عليم واالحتكاك مثل انتشار التّ 
.3يادةستقالل والسّ وطنية كرمز لال

تمع يف املغرب العريب، تر: لبري غرانغيومج1 .92:حممد أسليم، ص: الّلغة والّسلطة وا
.161:وقضايا سوسيولسانية، صمفاهيم: حممد نافع العشريي:ينظر2
 بني ) باعتبار مكانة بعض اللغات املتعايشة يف نفس البلدان إىل بعضها اآلخر( د لغوي بني تعدّ مد األوراغي حممييز

لكن مجيع هذه ،غاتعلى باقي اللّ ) قومية(هيمنة لغة ما سياق يكون يف فالخامدط، نشيخرواآلحدمها مستقر أ:نوعني
إّمافيكون يف وضعية لغوية تشهد تعايش عدة لغات طنشيلرب اغة القومية مكانتها املتميزة، أما الضّ اللغات ال تصارع اللّ 

ل إذا تواجدت لغات هلا فاضا على سبيل التإذا كانت مجيعا لغات عاملية متقاربة سياسيا وثقافيا، وإمّ التساوي على سبيل 
غة ة واللّ غة العربيّ لّ الدوع يصدق على اجلزائر وجو وهذا الّن◌ّ . مكانة متميزة باملقارنة إىل مكانة لغة أو لغات أخرى عامية

ء، اغوي وانعكاساته على النسيج االجتماعي، مطبعة النجاح اجلديدة، البيضد اللّ ي، التعدّ غحممد األورا. مازيغياتالفرنسية واأل
.52:ص2002، 1طاملغرب، 

.162:مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، ص: حممد نافع العشريي3
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دّرس يف عليم، إذ تُ التّ بسبب طرقاهلا الفرنسية يف اجلزائر اليوم ومثال ذلك احلظوة اليت تن
تشار التمدرس يشيع معرفتها بني شرحية من السكان اجلزائر منذ السنة الثالثة ابتدائي، إذ إّن ان

.1أوسع ممّا كان عليه األمر قبل االستقالل
من الباحثني إىل إعادة وصف وحتليل املشهد الّلغوي يف فهذا الوضع اجلديد دفع عددا

ال السوسيولساين .اجلزائر وفق التطّورات اليت عرفها ا
وضعية الّلغات.أ

ارجات اجلزائرية الّلغوية يف اجلزائر متاثال يف استعمال التنّوعات الّلغوية، فالدّ ال تعرف اخلريطة 
موعات الّلغوية املختلفة والعربية الفصيحة والّلغة  يمن على السوق الشفوية وحتقق تواصال بني ا ُ

ناطقها النافذة واألمازيغية أمازيغيات وهي شتات هلا مثّقفنيأقلية من املُ لهما إالّ تستعمالفرنسية ال
ا املختلفة .2وتأديا

ا الّلغة األّم يف املناطق : الّلغة األمازيغية1.أ ّ تعّد األمازيغية يف اجلزائر لغة وطنية رغم أ
ا الّدستور فوياألمازيغية، وهي ذات طابع ش ا هي اليت حتول فويتهإالّ أّن ش، وهي لغة رمسّية أقّر 

ا وتوحيدها .3دون الرقي 
4:األمازيغيات على اخلريطة الّلغوية كما يليوتتوزع 

تنتشر يف واليات تيزي وزو، جباية، البويرة: القبائلية.
لغة السكان املنتشرين يف الشرق وجبال األوراس:الشاوية.
وهي تستعمل يف منطقة غرداية يف القسم الشمايل من الصحراء الكربى:المزابية.

تمع يف املغرب العريب، صالّلغة : بري غرانغيوملج1 .93-92:والّسلطة وا
جملة تتناول مقاالت يف الّلغة األم، دارهومة، اجلزائر، ، الّلغة األمّ ). مقال(والواقع الّلغوي اجلزائري الّلغة األمّ : صاحل بلعيد2

.09:، ص2009
جملة تتناول مقاالت يف الّلغة األم، دارهومة، اجلزائر، ، جمّلة الّلغة األّم،)مقال(الواقع الّلغوي اجلزائري : ورديةصبال3

.65:ص2009
.81:التعّدد الّلغوي وانعكاساته على النسيج االجتماعي، ص: حممد األوراغي: ينظر4
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لغة السكان املنتشرين يف أقصى الغرب اجلزائري قريبا من املغرب:ةشلحيال.
ال اجلغرايف الذي تشغله بالّلغات طلق على هذه الّلغات ويُ  ، وحيمل القبليةمن حيث ا

1:حممد األوراغي خصائص الّلغات القبلية فيما يلي

 ا ُخماطِ ُوجد خارج منطقة انتشارها ال جيرؤإّن مستعمل لغة قبلّية إذ ال باأن يُفاتح 
فالّلغة القبلية قاصرة عن .أن يكون قصده معرفة ما إذا كان املخاَطب من نفس القبيلةإالّ يعرفه 

.ملاداء وظيفة التواصل يف ربوع العأأبناء الوطن الواحد كقصور الّلغة الوطنية عن التواصل بني
 َّت القبلية، وثانيا لقصورها مجيعا عن التواصل ال لكثرة الّلغالغة أخرى، أوّ قبيلةٌ مُ ال تتعل

.مناطق انتشارهاا خارج
 رين على تعّلم لغة ل اآلخهإلحدى الّلغات القبلية ما حيمل أ" الثقافة األصلية"ليس يف
ا الثقافية، ألنّ الباقي حل الثقافة األصلية جلميع الّلغات القبلية يف الشمال تشرتك يف ارتكازها موال

.ات وثنيةعلى معتقد
العربّية مصدرا لثقافة جديدة، وأصبح هلا موقع ضحتومع ظهور اإلسالم يف مشال إفريقيا، أ

.خاص من الّلغات القبلية يف اجلزائر
تُعّد الّلغة الرمسية يف اجلزائر، وهي مكّونات الشخصية الوطنية،  : الّلغة العربية الفصحى2.أ

ا ال تؤدي وظيفة كما تعّد لغة املدارس واإلدارة وبعض الرب  ّ امج الثقافية عرب وسائل اإلعالم، إال أ
.التواصل اليومي بني اجلزائريني

مادامت األمازيغية توظف نسبيااه األمازيغية وضع غري مقلق جتُ أّما وضع العربّية الفصيحة 
بالّدور أن يضطلع هذا الّلسان صال يف حميط اجتماعي معّني، وبعيدا عنة االتّ سنفقط يف مال

.2الذي تقوم به الفصحىالوظيفي 

.81-80:التعّدد الّلغوي وانعكاساته على النسيج االجتماعي، ص: حممد األوراغي1
.99:العربّية باملغرب وصف ورصد وختطيط،  صوضع الّلغة : براهيميإآمنة 2



وضع الّلغة العربّیة في الجزائر وٕاشكالیة التعّدد الّلغويثانيالفصل ال

84

نيةسالتعّددية اللَّ "و ) حوايل مخسة عشر قرنا(طويال ستمرّ لتعايش بني العربية واألمازيغية افا
... ّلغويالعربّية واألمازيغية أنتجت تارخيا وحاضرا غري مسبوقني للتناغم و االنسجام واالستقرار ال

.1"الّلغوية والتداخل واالندماج أمور تلقائيةنيةمباح، والبيالوطين وإّن التنوّع احمللي أو 
تعّد التنوعات الّلهجية اليت يستخدمها الناطقون اجلزائريون ):الدارجة الجزائرية(العامية 3.أ

ني بني تنّوعات الشرق اجلزائري جزءا من الدائرة املغاربية مع حصول التداخل والتفاهم اجلليّ 
اورة ا عات املغربية من جهة غرب اجلزائري والتنوّ لتونسية من جهة، وبني تنّوعات الوالتنّوعات ا

.2أخرى
وال تضطلع بالّدور الوظيفي الذي تقوم به الفصحى، وينحصر بشفويتهاكما متتاز 

.استخدامها يف شؤون احلياة العامة واألواسط العائلّية
أشكال أكثر تعقيدا، ويصنف حممد نافع العشريي فريى وجود أّما الباحث املغريب 

.3ازدواجية كربى، واالزدواجية الفرعية: الدراسات اليت تناولت ظاهرة االزدواجية الّلغوية إىل صنفني
حيث توجد لغات هلا وظائف :Macrodiglossiaازدواجية كبرى.1

حتديدا (ور تؤديه العربية الفصحى والّلغات األجنبية سوسيولسانية رفيعة يف اجلزائر، وهذا الدّ 
ويرى جلبري غرانغيوم أّن .ارجة اجلزائرية واألمازيغية، أّما الوظائف الوضيعة فتؤديها الدّ )الفرنسية

ّ الّ  ا أكثر مرونة وقدرة على التعبري عن احلياة مدارجة واألمازيغية بالرغم من وظائفهما الوضيعة فإ
.4املعاصرة 

ني تعالنحو فيه صرامة كبرية بني املنوّ غري أّن ختصيص الوظائف السوسيولسانية على هذا 
.ني، واألمثلة على ذلك كثريةتعإذ ميكن أن حيدث تداخل وتفاعل بني املنوّ ،)الرفيعة والوضيعة(

.99:ص، وضع الّلغة العربّية باملغرب وصف ورصد وختطيط: براهيميإآمنة 1
.18:يون واملسألة  الّلغوية، صر اجلزائ: خولة طالب االبراهيمي2
.164:مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، ص: حممد نافع العشريي3
.164:صمفاهيم وقضايا سوسيولسانية،: العشرييمد نافع حم:ينظر4
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رس الواحد بني الحظ مرارا هذه املزاوجة يف صلب الدّ اضرات يُ ففي السياقات الّرمسية مثل احمل
.1ع أساسا بالوظيفة التواصليةارجة اليت تضطلالعربية احلديثة والعربية الدّ 

علولة وسليمان بن عيسى واألمر نفسه ينطبق على املسرح يف اجلزائر، فتجارب عبد القادر
ىل إارجة، باإلضافة بالعربّية الدّ فّين املصوغبرهان على حيوية اإلنتاج ال) رجالن من رجال املسرح(

إىل قاعدة تبادل التنّوعات الّلغوية يف ) اتالنقاش(وسائل اإلعالم اليت ختضع يف العديد من براجمها 
.2األحاديث

يتم الرتكيز هنا على االزدواجيات اليت :Microdiglossiaازدواجية صغرى .2
.تكون فيها العربية طرفا

راسات اليت تناولت ازدواجية توجد العديد من الدّ : دارجة/ازدواجية فصحى.أ
هسون ووليام مارسيجر أعمال فت اإلشارة إليها سيما يف الفصحى والعامية، ومت

بينما ) املنّوعة العليا(الّلسان الرمسي رفكالمها يرى بأّن الفصحى تضطلع بدو 
، )املنوعة السفلى(ارجة اجلزائرية دور التواصل اليومي بني األفراد تؤّدي الدّ 

باإلضافة إىل ما إمكانية التفاعل والتداخل بني الفصحى والعامية يف وسائل 
.3اإلعالم

يرى معظم الباحثني أّن هذه االزدواجية هلا : ازدواجية الفصحى والفرنسية.ب
 ّ ما لغتان ال خصوصية متّيزها عن باقي االزدواجيات املوجودة يف اجلزائر، أل

عة عة الوضيعة واملنوّ املنوّ (تصنيف ان إىل أصول ساللية واحدة، وألّن تنتمي
حظ أّن الفصحى تستعمل يف ُيالنطبق متاما على هذه االزدواجية، فالي) الرفيعة

.41:اجلزائريون واملسألة الّلغوية، ص: خولة طالب اإلبراهيمي1
.41:، صاملرجع نفسه2
.169-168:حممد نافع العشريي، مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، ص: ينظر3
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كالتعليم واإلعالم وبعض املؤسسات الثقافية، يف حني تستعمل جماالت رمسّية  
.1ت االقتصادية اهلامةاالالفرنسية يف التعليم التقين ويف ا

وقبل احلديث عن آثار هذه االزدواجية البد من اإلشارة إىل بعض خصائص الّلهجات 
:اجلزائرية

الّلغة الفصحى على املستويات الّلغوية املختلفة، واألمر نفسه نت عموما عالّلهجاختتلف
فصحى حمرّفة، وهذا التحريف موزّع على املستويات فهي عبارة عن ينطبق على الّلهجة اجلزائرية

تركيب كالمي ينتمي إىل أصل لغوي معّني، "، فالّلهجة ما هي إّال ...)الصوتية، الرتكيبة( السابقة 
.2"اكيبغريه، من مشتقات ذلك األصل الّلغوي يف النطق واملفردات وبعض الرتّ نعويتمّيز

)المفردات(الجانب األول 
وهذا )َكَتَب، َيْكُتُب و َخرََج، َخيْرُجُ (:ويقع التحريف يف األفعال مثل:مستوى القواعد

).ْخيرجكْتب، يكَتب، خرْج،(خري وفتح العني يف املضارع بدل ضّمها تسكني احلرف األب
 ّباإلضافة إىل .)أكتبا(أنتما كتبوا وليس : توجد صيغة املثىن مثلال:صريففي الت

ى عن طريق اإلضافة وصيغة العاميةاستخدام املتزامن لصيغتني من صيغ امللكية صيغة الفصح
بدال من ِجْئُت، ) جيت(ز يف مثل قوهلم مباإلضافة إىل تسهيل اهل.3)ديال(أو ) انتاع(بإضافة

.ن بدال من مؤمنموقرا عوضا عن قرأ، ومو 
:أّما يف اسم الفاعل فيأتون به من املعتل على األصل، ودون إبدال حنو

.ذايب بدال من ذائبذابَ 
.بَاَع            بايع بدال من بائع

.177:صحممد نافع العشريي، مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، :ينظر1
.26:وضع الّلغة العربية باملغرب، وصف ورصد وختطيط، ص: راهيميإبةآمن2
.64:صاملرجع نفسه 3
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قبل ّمه وبفتح ما ضال ه سكينكن بفتح األول أو تلويف التصغري يتم بنفس الطريقة تقريبا 
.1بدال عن ُمحَْيد) يد أو ْمحيدمحَ (اآلخر 
الكلمات إّما بالزيادة أو الّنقصانمنغّري العامة الكثري تُ : مستوى بنية الكلمات

وإدغامها، وإضافة باء مشّددة ) الما(األوىل ) الباء(جالبية من جلباب، وهذا بإبدال : حنو
.2وهاء السكت

3):التراكيب واألساليب–الجانب الثاني 

:من أبرزهابيانيةيندرج هذا املستوى من ضمن الصور ال
دف تقوية الفكرة يف أذهان السامعني حنو ت: الكنايات كثر الكنايات لدى اجلزائريني 

، كناية عن صفة الالمباالة وقلة ) القلببارد(،كناية عن االهتمام واالحرتام، )على العني والراس(
.االهتمام

اللي (و) ب املّلةّلة ويسياكل الغ( اجلناس الناقص،حنو : يفع فيظهر بكثرة يأما باب البد
).فات مات

.طالع هابط، قاعد واقف: أّما الطباق فيظهر يف
هجة اجلزائرية قائم على الّلغة العربّية من خالل ما سبق يتبني يل أّن اهليكل األساسي للّ 

4:معجم هذه الّلهجة إىل األنواع اآلتيةويقّسم عبد العلي الودغريي.الفصيحة

هجات العربية عربية فصيحة مورثة عن الفصيح املشرتك بني كّل اللّ ألفاظ .أ
...). رأسعني، أنف، أذن، (نسان وخاصة تلك الّدالة على أعضاء جسم اإل

التعدد الّلغوي : ملف العددمات،بص،جملة )مقال(منوذجا مناغبني الفصحى والعامية منطوق مست: شارفعبد القادر 1
.203-202:ص،2009، 1باملغرب، ط

التعدد : ملف العددمات،بص،جملة )مقال(منوذجا من،اغبني الفصحى والعامية منطوق مست: شارفعبد القادر 2
.204:،2009، 1الّلغوي باملغرب، ط

.208-205:املرجع نفسه، ص: ينظر3
.266- 258:لغة األّمة ولغة األّم، ص: عبد العلي الودغريي: ينظر4
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أرض، مساء، (وطبيعة ) اخل...أزرق، أصفر، أمحر(ألوانوصفاته وما حييط به من 
ا ومنها بني مشرتك األلفاظفهذا الضرب من ...). تراب الفصحى وسائر هلجا

.هجات اجلزائريةاللّ 
ريات تذكر يف غيألفاظ موروثة عن الفصيح القدمي باقية على فصاحتها دون ت.ب

ء وتشديد بضم الفا)مّ الفُ (شّد احلبل جيدا، و: زيّر مبعىن: اللة حنواللفظ والدّ 
.امليم لغة فصيحة يف الفمّ 

ألفاظ من الفصيح احلديث املشرتك بني العامية اجلزائرية والفصحى وكل الّلهجات . ج
مجةرتّ بري عن مستجدات العصر عن طريق الربّية ممّا ولدته احلاجة إىل التعالع
.الطائرةة،قلم الرصاص، اجلامعة، الكلي: مثلالتعريب واالشتقاق،و 

تغريات يف الصيغ ) اجلزائري(ألفاظ فصيحة لكن طرأ عليها يف االستعمال العامي . د
بتسكني حركة احلرف ...) ْبعيد، ْمليحليل، قْ ( عىن حنو باملاللفظية دون مساس 

يف َحَطْطُت، ) حطّيت، مّسيت(رف املكّرر إىل ياء ،كذلك حتويل احلاألّول
...).َمَسْستُ 

ذف والقلب حت واحلصويت ملموس باإلدغام والنب طرأ عليها تغّري يألفاظ وتراك. ـه
لدى اجلزائريني وسكان املغرب غري مفهومة، إالّ أصبحتضافة حىت والرتخيم واإل

).على أّي شيء، ما كائن شيء( مبعىن ) شنعالش، ماكا(مثل العريب
على وجود العديد من األلفاظ املشرتكة بني الّلهجات اجلزائريّة والعربيةَّ وهذا كّله يدلّ 

ال أّن اجلزائري ال يستعملها يف حديثه اليومي ويف كتاباته بالفصحى لعدم وجود منهجية إالفصحى، 
.1م على استغالل معجمه الفصيح الذي يوجد يف عاميتهشجع املتعلّ سة اجلزائرية تُ در امليمية يف تعل

.98- 97:وضع اللغة العربية يف املغرب، ص: آمنة ابراهيمي: ينظر1



وضع الّلغة العربّیة في الجزائر وٕاشكالیة التعّدد الّلغويثانيالفصل ال

89

تمع اجلتتفشىهرة اهلجني الّلغوي اليت بدأت ا ظاأمَّ  زائري باستعمال تراكيب وأساليب يف ا
-عند بعض ثنائي الّلغة-عربية وأخرى أجنبية فإّن هذه الظاهرة تظّل حمدودة ويف سياقات خاّصة

.1وضعف مناهج تعليم الّلغة العربّية الفصحى وعدم تطويرها
الّلهجات اجلزائرية والعربية الفصحى بنيخالصة القول يف هذا العنصر هو التقارب الكبري 

خصائص الّلهجات اجلزائرية تكشف حجم سيما أّن وهو ما يغلق الباب على دعاة العاميات 
اليت سيما بعد الشروط ،وبة اليت تصاحب عملية انتقاهلا إىل مستوى الّلغة العربية الفصحىعالص

.)اخل...ولية، االنتقاء، املعرية،املقب(السوسيولسانيون وضعها 
نتقاء مثال يتطّلب اختيار هلجة جزائريّة من بني العديد من الّلهجات اليت حتظى  فمعيار اال

يف حني يتطّلب . ما ال يتوّفر يف أّي منّوعة هلجية يف اجلزائربامتيازات سياسية، واقتصادية وهو
ذلك من عملياتما ُيصاحبو ه، هلجة على حدواعد ومعاجم لكلّ معيار التقعيد وضع كتب وق

كتب بالعربية الفصحى أو الّلغات األجنبية ذلك يف جماالت العلم يكل ما حيث يرتجم  رتمجة ال
كما هو و .2فاءارجة اجلزائرية، هذا ما يتطلب ميزانيات ضخمة وتوفري املرتمجني األكْ واألدب إىل الدّ 

.فما بالك بالعامّياتنل االهتمام خبصوص الرتمجةمعلوم أّن الفصحى مل ت
آثار االزدواجية الّلغويةعالج .8

العامي واملستوى الفصيح لّلغة ة بني املستوى ر الكثري من الباحثني من تفاقم واتساع اهلوّ ذّ حيُ 
املشهد العربّية وهذا ما حيدث مؤخرا، لذلك ينبغي تضافر جهود املخّططني الّلغويني لتنظيم وتدبري 

ال التعليمي الرتبوي .الّلغوي يف اجلزائر للحّد من اآلثار السلبية لالزدواجية سّيما يف ا

.266-265:عبد العلي الودغريي، لغة األّمة ولغة األّم، ص: ينظر1
.126-124:حممد نافع العشريي، مفاهيم وقضايا سوسيولسانية، ص:ينظر2
املكتبة العربية من نقص واضح يف املؤلفات العلمية واملرتمجات، فعدد الكتب حمدود يف خمتلف أنواع الكتابات إذ تشكو

أزمة : الفاسي الفهريعبد القادر . ما يرتجم إىل اليونانيةوهذا مخس كتاب سنويا 330يبلغ متوسط الكتب املرتمجة إىل العربية 
.77:ص،2005، 1طعثرات الرتمجة، منشورات زاوية، تالتعددية و التاختالالّلغة العربية يف املغرب بني



وضع الّلغة العربّیة في الجزائر وٕاشكالیة التعّدد الّلغويثانيالفصل ال

90

الفرنسية (غتني في املستوى يف اللّ يضعطالباظام الرتبوي مل ينتج إالّ فهذا االزدواج يف النّ 
وهو الشيء .1املستوياتأصبحت العربّية خليطا من األلفاظ العامية والفرنسية على مجيع ف)العربية

االذي ظهرت بوادره يف إنتاج جيل ضعيف يف اللّ  .2غة العربية، ال يقدر أن يبدع وال أن يفكر 
.حيث توجد مسافة كبرية بني املنطوق واملكتوب جيب جتاوزها

عندما يدخل الطفل املدرسة يكون قد تعّود على التمدرس، فمعإّن االزدواجية الّلغوية تبدأ
، أي أّن الطفل لمرحلة قابلية التشكّ بف هذه عر الّلغة اليت تعّلمها يف البيت والشارع، وتممارسة

الطفل قد بدأ يتعّود على التلفظ حبركات الّلغة العربية ويكون .م لغات أخرىله قابلية لتعلّ 
س منذ السنةدرَّ الفرنسية تُ (وسواكنها وأخذ قسطا من معجمها مث جيد نفسه أمام لغة أجنبية 

ة، ر ذلك على ملكت، لديها نسق بعيد عن الّلغة العربّية الفصحى فيؤثّ )يف اجلزائرالثالثة ابتدائي
.3هلديخ وهذا التأثري يظهر جليا خالل األخطاء املتكررة اليت ترتسّ 

مدّرس الّلغة يبنيه "اء الّلغوي لدى التالميذ وما االزدواجية إىل ضعف مستوى األدإذ تؤّدي 
.4"معّرض للهدم بسبب انتشار العامية يف مرافق احلياةالعربّية 
يف أكرب املنظمات الدولية والّرمسية إال أّن نشر الّلغة ةكانت الّلغة العربية لغة عاملية موجودذاإ

أمر صعب حاليا، ألّن ) كما هو حال االجنليزية(العربية يف العامل وجعلها لغة جذابة ومؤثرة 
ال يريد لغة للكتابة والقراءة وإّمنا يريد أيضا لغة للحديث ) من األجانب(ة الرّاغب يف تعّلم العربيّ 

.5والتواصل مع الّناس

لس منشوراتغة اجلامعة ،التعدد اللساين واللّ ،)مقال(التعدد اللغوي يف اجلزائر مظاهره وانعكاساته، : يشواجليالين بن 1 ا
.65:، ص2011، 2غة العربية، جاألعلى للّ 

.22:، ص5،2005املغرب، ط- نظرية الّلغة الثالثة، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء: أمحد حممد املعتوق2
اآلثار النامجة عن ازدواجية الّلغة يف تكوين امللكة الّلغويّة العربية يف املراحل األوىل من الّتعليم، : إدريس السغروشين3
.113-111:، ص1993مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، ، ،، قضايا استعمال الّلغة العربّية يف املغرب)مقال(

الّلغة العربية على نفسية 'ثر أإحدامها : ن مرتمجانغوي  يف الّلغة العربّية ومقالتازدواج اللّ اال:  قعودعبد الرمحن بن حممد ال4
.35:، ص1997، 1طون، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، ريغسلف" االزدواج الّلغوي"واألخرى لشويب' العرب

.44:االزدواج الّلغوي يف الّلغة العربية، ص: عبد الرمحن بن حممد القعود: ينظر5
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ظهر جليا عند الطفل اجلزائري مبا ُيسمى العقدة االزدواجية على املستوى الفكري فتأّما آثار 
سيطرته على أوال يف:على مستوينيطاقته الّلغويةفنحن نطلب من الطفل أن يستثمر"الّلغوية، 

الّلغة ملعرفة الواقع، وكّلما ارتفعت استثمارات الطفل الّلغوي لقدرته فقط مالهالّلغة، وثانيا  يف استع
مكانات استثماراته يف جمال املعرفة والتحليل، إذن الشكل يغلب على إعلى التعبري، اخنفضت 

منوّ لعقدة تؤدي إىل عرقلةع كثريا من طاقاته  وهذه اوسوف جند أّن هذا الطفل ضيّ ...املضمون
.1اإلمكانات العلمية والتحليلية والتقنية للطفل، فالّلغة تستعمل أكثر ملعرفة الواقع وحتليله وتغيريه

ينسجم فيها سيما إذا أراد هذا الفرد الولوج إىل جمتمع املعرفة الذي يتطلب طاقات لغويّة جيدة 
. السلبية لالزدواجية الّلغوية، هذه بعض العراقيل واآلثار الشكل مع املضمون 

عالج االزدواج الّلغوي.9
فالتفريق بني . عّدة حلول للحّد من اآلثار السلبية لالزدواجية الّلغويةلقد اقرتح علماء الّلغة 

ليس كافيا، حيث توجد عّدة أحباث ذهبت إىل أّن تنوعات ) الفصحى والّلهجة(يني عبري نوعني ت
وليس صحيحا أّن األنواع ال تتداخل يف االستعمال، وليس )النوع الوسيط(أخرى هامة منها 

فضائياتصحيحا أيضا أّن النوع األعلى مكتوب فقط والنوع األسفل منطوق، فاحلوارات يف ال
شفويّةتبّني أّن األنواع ختتلط حبيث تستعمل الفصحى والعامية بالتناوب ومل تعد العاميات 

.2عالناتفحسب، بل أصبحت تكتب يف الروايات واإل
وهنا يأيت دور املخّططني الّلغويني للّتقريب بني املستوى الفصيح والعامي، وذلك بتقليص 

معظم الّدراسات الّلغوية اتفقت على استحالة أن تكون الفصحى لغة "الفروق بينهما سيما أّن 
.3"هي نفسها لغة الكتابة مبا فيها من مظاهر إعرابيةاحلياة اليومية

، جملة )مقال(،ها على الطفل وعلى العالقات االجتماعية وعلى الثقافة الوطنيةري االزدواجية الّلغوية وتأث: سوسجحممد 1
.216:ص،2009، 1التعّدد الّلغوي باملغرب، ط: ملف العددبصمات،

.34:الّسياسة الّلغوية يف البالد العربية، ص: عبد القادر الفاسي الفهري2
.58-57:غة العربية، صاالزدواج الّلغوي يف اللّ : دقعو عبد الرمحن بن حممد ال3
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مثالية تساعد خطّةتنطق مبستوى الّلغة الفصيحة ةر لألطفال يف بيئاالنغماس املبكّ ل ثِ وميُ 
كما يقرتح علماء الّلغة مجلة من التدابري . 1على اكتساب الّلغة العربية الفصيحة يف سّن مبكرة

الذي يعمل على دّرس الكفءة األوىل، وذلك بتوفري املُ ميُتصاحب الطفل خالل املراحل التعلي
ذيب الرتاكيب واألساليبتصوي .2ب وتقومي األخطاء و

.3ستعانة باملعجم الّلغوي اخلاص بفئة األطفال، واختيار مفردات قريبة ممّا يألفهاال-
والربامج اإلذاعية املتعّلمنيكما أّن الّلغة الفصحى املستعملة يوميا يف املدارس واجلامعات مع

ا أن تكون صلة وصل بني الفصحى والعاميةتوّخىت كما أّن نشر التعليم . 4البساطة بإمكا
ائيا على األمّية يؤدّي إىل اختصار املسافة بني املستوى الفصيح والعامي والقضاء 

وبإمكان كتبنا املدرسّية أن تؤّدي دورا ناجحا يف ذلك من خالل تفصيح الرصيد الّلغوي الذي "
صحيح لطفل خارج املدرسة، وتركه يعّرب بأّي كلمة يشاء ويأيت املعّلم وُيشرف على التّ اكتسبه ا

.5"الصويت، وإبدال ما هو أجنيب عن الفصحى

.35:الّسياسة الّلغوية يف البالد العربية، ص: عبد القادر الفاسي الفهري1
ا، دار الكتاب العريب، مصر، دالعرب وكيف ننلغة : عطية اإلبراشيحممد : ينظر2 .33-32:ص. ت.هض 
.82:، ص2003، 1ثقافتنا يف عصر العوملة، الشركة املصرية العاملية للنشر، ط: أمحد درويش3
،2،1988التعريب بني املبدأ والتطبيق، شركة دار األمة للطباعة والرتمجة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ط: أمحد بن نعمان4
.148:ص
.33:لعاشر، صاجمّلة الّلغة العربّية، العدد ) مقال(، علمّية يف تفصيح العامّيةجتارب:  ضعبد اجلليل مرتا5
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سيما أّن الّلغة بالنسبة .1جتنيد وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية لنشر الفصحى املبّسطة-
لنقل الفكرة والتأثري يف مجهور املتلقني لإلعالميني مبثابة وسيط جيب اختياره بدقة  -

املنال، فلغة اإلعالم هي الفصحى املبّسطة مطلبا عسريعالم ليست لإلاستعمال الفصحى لغة "و
بصالحيتها االستعمال كمريات اجلديدة اليت حيومن خصائصها التعب... تواها العملييف مس
ومن الثابت أّن "ةبني املستويات الّلغويكما يؤّدي اإلعالم دورا  هاما يف التقريب.2"والشيوع

أزهىالعصور اليت يسود فيها نوع من التآلف بني املستويات العلمية واألدبية والعملية، هي غالبا 
إذا كان كّل مستوى لغوي بعيدا كل البعد عن اآلخر فهو دليل على االنفصام العقلي االعصور، أمّ 

..3"حنطاطالتمع، وهذا يؤدي إىل التدهور وايف ا
إىل األوىل يف نشر العربّية املبّسطة، وتقريبها لراحاملما يف م ثروة لغوية كبرية سيّ إّن اإلعالم قدّ 

ُيالحظ يف اإلعالنات اليت ا وهذا ملكّنه مؤخرا بدأ بالرتاجع عن هذا الدورمستوى العامية، 
بكثرة، واألمر نفسه ينطبق على الربامج الرتفيهية ) الفرنسّية(تستخدم العاميات والّلغات األجنبّية 

علىة العصّية يبن األلفاظ الغر مة يرة هي العربية احلديثة اليت تتفاعل مع واقعنا احلايل، اخلاليسّ بالعربية املبّسطة أو املاملقصود 1
الصوتية والصرفية (على مجيع املستويات القدمية اليت جتاوزها الدهر، كّل ذلك دون اخلروج على قواعد الّلغة واألساليبالفهم 

فالفصحى امليّسرة هي الّلغة اليت ال يُلغى فيها اإلعراب . 318:، صة األمّ غولةبد العلي الودغريي، لغة األمّ ع: ينظر ،)والنحوية
يف بعض املواقع األسلوبية اليت ال تثري اللبس، ولكن ال ُيرتك اإلعراب الذي هو متييز املعاين، فهو مسة بارزة خّففتوإّمنا يُ بتاتا

العربية ( أّما فكرة ما ُيسمى بــ .217، ص 2012مهوم لغوية، خمرب املمارسات الّلغوية يف اجلزائر، : صاحل بلعيد: ينظر. " للعربية
ا العربية اليت ال تلغي القواعد النحوية األساسية للفصحى، وهي فكرة مقب) أو الّلغة الثالثة/االوسطى ولة مبدئيا إذا كان املقصود 

ال املعجمي من عدد كبري من األلفاظ اليت مل تعد صاحلة لالستعمال، وتنفتح على املولدات اجلديدة وتأخذ ممّا  وتتخلص يف ا
امع واهليئات الّلغوية املختصة ويف مقدمة هذه أألتليها بشروط إلفاظ قد تدعو احلاجة ارج من أيف الّلسان الدّ  على ظلفاضعها ا

مهل استعماله يف الفصحى، واحتفظت به العاميات حيث توجد  الذي أُ املشرتكما كان يف العامية من الفصيح -سبيل املثال-
حزمة من القماش فيها 'الةب، ال'الغبار'جاجع(الّلغويّة الفصيحة، مثل القواميسالّدخول إىل يف العامية هلا فائدة يف ةكلمات كثري 

. اخل...قّدد، جيّفف حبرارة الشمس مث يطبخالّلحم املُ (اخلليع ،)املوقد(الكانون ،)كوابأداة منزلية حتمل فيها األ( ينيةالص،'بضائع

.319- 318:لغة األّمة ولغة األّم، ص: عبد العلي الودغريي
.108-107:، ص1998مصر، -اء، القاهرةبسالمي وتكنولوجيا االتصال، دار قاإلعالم اإل:  عبد العزيز شرف2
.64:ص،1993، 1العربّية لغة اإلعالم، دار الرفاعي، السعودية، ط: عبد العزيز شرف3
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ولة مراجعة سياستها اإلعالمية سيما أّن اإلعالم له دور  ى على الدّ نبغيلذا ة، والنقاشات السياسيّ 
تمع بصفة عااألفرادكبري يف الـتأثري على  .مةوا

مستوى فصيح للكتابة ومستوى : نتيجة التفاعل بني مستويني للعربّيةهيفالفصحى املبّسطة 
م مع نسجوهذه السمة ت،ر والتكلف يف احلديثعّ عرف بالتقما يُ بيث، وجتنّ للحدسّري فصيح م

واالقتصاد النطق وتسهيله يسريالتطّور الصويت فيها مييل حنو ت، فقد لوحظ أّن منطق تطّور الّلغات
.1يف اجلهد العضلي أثناءه

) باإلضافة إىل اإلعالم(غري أّن ممارسة الفصحى املبّسطة واستعماهلا يف وسائط متعّددة 
البيئة عامل أساس لنشر الّلغة يساعد على شيوع الّلغة، فالعمل البيت، املدرسة، ومقر ّ : مثل

ّلمونالبيئات االجتماعية االقتصادية املمتازة يتكراسات العلمية املختلفة تدّل على أّن أطفال الدّ "و
.2"أسرع وأدق من أطفال البيئة االجتماعّية الدنيا

سيما مهارة .للتلميذ يف املراحل األوىلةإىل أمهية املهارات الّلغويأيضا كما جتدر اإلشارة 
لذي يُفضل تأجيله بد من تكثيف مادة القراءة يف االبتدائي بدال من النحو افالالقراءة واحلديث،

إىل املرحلة املتوسطة والثانوية واجلامعية، فإذا تلقى التلميذ يف املرحلة االبتدائية نصوصا كافية قراءة 
ر له أن يكشف بنفسه طبيعة لغته وقواعدها، فقواعد  العربّية يف األصل استنبطت من َيسَّ ومساعا ت
.3النصوص

د الّلغوية يف اجلزائر ال تشكل خطرا يهدّ ما ميكن استخالصه هو أّن ظاهرة االزدواجية
بني املستوى الفصيح والعامي، لذا اّتساعا كّل يومة اليت تزدادالفصحى، لكن اإلشكال يف اهلوّ 

، وذلك ةالّلغويّ الظاهرةهلذه طني الّلغويني للحّد من اآلثار اجلانبّية ينبغي تضافر جهود املخطّ 
.غويةباختصار املسافات بني املستويات اللّ 

.69- 66:االزدواج الّلغوي يف الّلغة العربية، ص: القعودمدعبد الرمحن بن حم1
.92:، صنفسهاملرجع 2
.102:، صنفسهاملرجع 3
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شروط تدبير التعدد الّلغوي في الجزائر .10
تنتهج معظم دول العامل سياسة التعّدد الّلغوي ومنها الدول املتقّدمة، وقبل احلديث عن 

غوي كسياسة لغوية اللّ تعّددت البلدان خمتلفة تبنَّ رب اجتستعرض البحث ّدد الّلغوي، يالتعشروط
. هلا

ول ، مث انتشر يف الدّ 1965ظهر مفهوم التعّدد بشكل رمسي يف برنامج سياسي يف كندا سنة 
حف األمريكية يف وعرف انتشارا واسعا يف الصّ ات،ياألجلوساكسونية يف سنوات الثمانين

هو عبارة عن جمموعة تعّدددرج يف املعاجم، فالات، ويف هذه الفرتة ظهرت كتب حوله وأُ يالتسعين
.1ة جاءت لتجيب عن مشاكل عرفتها جمتمعات معينةيضامني فكر فات احلاملة ملمن الفلس

تشريعات وقوانني تعاجل هذه الوضعية سنّ الّلغوي بتعّددوضعّية الاليت تعيشقامت الّدولذال
:2ميّيزها ومن بني هذه اآلراءخاصولكّل دولة رأي

حيافظ على هذه الوضعّية الّلسانية ويعمل على تطبيقها إّما عن طريق استخدام رأي
الّلغات األصلّية أو القومّية يف الّتعليم جبميع مراحله، كما هو احلال يف أثيوبيا، ومنها ما يلجأ إىل 

يت تنتهجها ولغات أجنبّية يف الّتعليم، وهذه هي الّسياسة الّلغويّة ال) العربية(استخدام لغة قومّية 
.اجلزائر يف ميثاقها الوطين

الّلغويتفّرد رأي ثان يُقّر وضعّية ال َّاسة مظهرانيوهلذه الس:
األوّل يتمّيز برتسيخ لغة أجنبّية يف مجيع مؤّسسات الّدولة ويف الّتعليم دون التعّرض لسائر 

.يف النيجرالّلغات الوطنّية اليت يستعملها األفراد للتواصل اليومي كما هو احلال 

:املغرب ، ص-جمّلة آفاق، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط) مقال(غرب، مقّومات السياسة الّلغوية بال: دمحانمجال بن 1
165-166.

.67-66:الّلغوي وانعكاساته على النسيج االجتماعي، صتعّددال: حمّمد األوراغي: ينظر2
الّلغوي  املقابل العريب لّلفظ األجنيب التفّردUnlingue تمع الّلغوي الذي يصدق على توظيف الّلغة الواحدة يف ا

.46:حمّمد األوراغي، التعّدد الّلغوي وانعكاساته على النسيج االجتماعي، ص.الواحد
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ا وإبطال باقي الّلغات الوطنّية انتشار باختيار الّلغة الوطنّية األكثر أّما املظهر الثاين فيختصّ 
لغة باريساألقّل تداوال، وخري مثال ناجح هو الّتجربة الفرنسية، حيث استطاعت ترسيخ هلجة 

إلعالمي والّتعليمي فقضت عقود من العمل اكامل خريطتها الّلغويّة، خالل ستةرمسّية وفعلية على
.)اخل...كالكتالنية والربوتون (على لغات األقلية 

:لييستنتج ماحول التعّدد اللغوي أبعد عرض هذه اآلراء 
 ُا ال تتبّناها كفرنسا )  اهرياظ(قّر معظم الّدول املتقّدمة بنجاح هذه السياسة ت ّ رغم أ

ترسيخ لغة واحدة على حساب (ّيز بالتفّرد الّلغوي رّشح وضعّية لسانية تتماملتحدة بل تُّ ت والواليا
).لغات األقليات
الّسؤال اجلدير و ة التعّدد الّلغوي كبلدان مشال إفريقيا، ّىن سياسمعظم الّدول الفقرية تتب

الّلغوي فما هي الشروط اليت ددّ تعسياسة ال، إذا كانت معظم دول املغرب العريب تتبّىن هنابالطّرح
من أضراره؟تضمن جناح هذا التعّدد وحتدُّ 

:1منها ما يليحيُقّدم عبد العلي الودغريي عّدة مالحظات على التعّدد الّلغوي الناج
:لنجاح سياسة التعّدد الّلغوي ينبغي توّفر عّدة شروط أّمهها:المالحظة األولى

 التوزيع الوظيفي املتساوي لّلغات، أي مراعاة التدبري احلسن للتعّدد القائم على
.والّلغات األجنبية)األمازيغّية(والّلغات الوطنّية ) العربّية(حقوق الّلغة الرمسّية 

.76-74:، صلغة األّمة ولغة األمّ : ي الودغرييعبد العل: ينظر1
 سيم ال أّن الرتّ : سيم يستدعي عددا من املالحظات أّوهلابرتسيم األمازيغّية إّال أّن هذا الرتّ ) 2016(قامت اجلزائر مؤخرا

اإلدارة، (استعمال هذه الّلغة يف مجيع امليادين أيجيّسد على املستوى العمليأن يكون بقّوة الّدستور والقانون فقط بل ينبغي 
:أن تتوافر يف تلك الّلغة خصائص هي: الطابع العقليبنيو ) إخل...التعليم،

.أي لغة مكتملة من الّناحية الّصوتية والصرفية والرتكيبية: النضج النسقي. أ
سياسيةبعيدا عن املعايري الملية الناضجة، وليس الصغرى ارّسم الّلغة الكربى  العأن تُ : إبعاد العامل السياسي يف الّرتسيم. ب

. سيم عندئد عرقي أو سياسيكما أنّه ال يوجد مربّر عقالين أن ترّسم الّدولة لغتني أو أكثر من نفس املستوى، ألّن معيار الرتّ 
.71-70:الّلغوي وانعكاساته على النسيج االجتماعي، صتعّددال: حمّمد األوراغي:ينظر
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50الليكسمبورغ حوايل التعّدد مكّلف اقتصاديا، حيث تصرفأن ال يكون

ا األمر يف من الزمن املدرسي يف تعليم الّلغات ممّا جيعلها تُعاين من تبعات هذ
.جماالت معرفّية أخرى

 أي عدم قدرة األفراد على التعبري بلغة (األمن الّلغويانعداميؤدي إىل ال أن
.)سليمة

 ال يزيد عن ثالث لغات(أن يظّل يف نطاق احلّد املقبول(:
.لغة حملّية للتواصل اليومي بني األفراد.أ

تمع ومع لغة عاملية مشرتكة للتواصل مع الّدولة املركزيّة .ب وُخمتلف مكّونات ا
موعة العربية موعة اإلقليمية اليت تشرتك يف لغة واحدة كا .ا

للتواصل واالنفتاح )علمية ال استعماريةأسسنتقى على تُ (لغة دولّية كربى . ج
.على العامل اخلارجي

ففرنسا مثال تعمل الّدول الكربى على الرتويج لسياسة التعّدد الّلغوي، : المالحظة الثانية
ا القدمية، لكنّ  هذه الّسياسة اخلارجّية تُقابلها سياسة تظهر محاسها للتعّدد سيما يف مستعمرا

كّل لغات حاربت(غايرة،حينما يتعّلق األمر بالتعّددية الّلغويّة داخل األراضي الفرنسيةداخلّية مُ 
). األقلّيات

فرنسا كامال، بهمل تقبل 1992مية سنة وحني صدر امليثاق األوريب حلماية الّلغات اإلقلي
نقطة هي جمموع ما يشمل عليه 98نقطة منه من أصل 39على قبول 1999وإّمنا وّقعت سنة 

'امليثاق، فلحّد الساعة مل ُيصادق بشكل قانوين على امليثاق، بدعوى أّن دستورها ينّص على أّن 
.1'لغة اجلمهورية هي الفرنسية
ة يف مكانة يف دستورها، يف حني حتتّل الفرنسّية مكانة هامّ يالّلغات أففرنسا ال متنح تلك 

.البلدان اإلفريقّيةدساتري معظم 

.92-91:لغة األّم، صاللغة األّمة و : عبد العلي الودغريي1
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غوي غري املتوازن على جمال توجد آثار وانتكاسات سلبية للتعّدد اللّ : المالحظة الثالثة
.1)كضعف مستوى الّتعليم وإجياد أدب ثري مكتوب بكّل هذه الّلغات(الّتعليم خصوصا

: عليم، وذلك بـلذا ينبغي على املخّططني وضع خطط إجرائية لتحسني وضعّية الّلغات يف التّ 
.وتعزيزها بالّلغات األجنبّية، باإلضافة إىل األمازيغية) العربّية(حقوق الّلغة الرمسّية مراعاة
عنه دستور وهذا ما أعلن " عّد العربّية الّلغة الرمسّية يف اجلزائرتُ :حقوق الّلغة الرسمّية.أ

، ومهّمة الّدولة هي السعي من أجل تعميم استعماهلا على 1976اجلمهورية اجلزائرية 
.2"الّصعيد الّرمسي

ة ويّ للهُ أساسالعربّية مقّومفالّلغة "ويؤّكد امليثاق الوطين موقف الّدولة الرمسي من القضية،
.3"اهالوطنّية اليت تعّرب عنالثقافية للشعب اجلزائري، وال ميكن فصل شخصيتنا علن الّلغة 

4:لذا حّدد املُختّصون حقوق الّلغة الرمسية يف اآليت

ّق يف الوجود واالستعمال العفوياحل.
ق يف احلمايةاحل.
ق يف استعماهلا يف الّتعليماحل.
ق يف اإلعالماحل.
ق يف اإلدارةاحل.

ادة علنة، بل يرى سيّ السياسة املُ ص للواقع الّلغوي اجلزائري ُيالحظ غياب هذه فحّ إّال أّن املُت
.طنّيةعلى حساب الّلغة الرمسّية والو ) الفرنسّية حتديدا(وهيمنة كبرية لّلغات األجنبّية 

الّلغة الوطنّية ينبغي أن يقوم أّوال على متكني الطفل من اكتساب تعليم لغوي متعّددوإّن أيّ 
والشروع يف تعليم الّلغات األجنبّية يف سن متأخرّة بعد أن يكون )ربكّ غماس مُ إ(الرمسّية عرب 

.95:، صاللغة األمّ لغة األّمة و : عبد العلي الودغريي1
.198:ن واملسألة الّلغويّة، صريو اجلزائ: خولة طالب اإلبراهيمي2
.198:املرجع نفسه، ص3
.17-16:مهوم لغويّة، ص: صاحل بلعيد4
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فر توّ واملدرسة ع يف لغته الّرمسّية، كما يؤّدي الوسيط دورا هاما يف اكتساب الّلغةلَ الطّفل قد ضَ 
.1كتسابادية واالتصالية إلجناح عملية اال أكرب احلظوظ الذهنية وامل

ى الطفل اجلزائري الّلهجة العامية يف ئط خمتلفة، فيتلقّ أّما عملية االكتساب فتمّر مبراحل ووسا
يف السنوات األوىل، بعدها ) بعض املناطق الناطقة باألمازيغية(والديه البيت، أو هلجة أمازيغية من

ة يف ينتقل إىل دور احلضانة ّمث إىل املدرسة، فيتعّلم لغة عربّية فصيحة قد يوظف مدّرس الّلغة العربيّ 
وكل ذلك ) يف السنة الثالثة( الفرنسية يتلّقىمل نظام الّلغة العربية لديه ية وقبل أن يكتتلقينها العام

.2ه الفكري و الّلغوير سلبا على منوّ ثّ يؤ 
فالطّفل اجلزائري يعاين يف املراحل األوىل من مشكلة االزدواجية، أّما يف املراحل املتقّدمة 

دّرس املواد العلمية بالّلغة العربّية يف املستوى حيث تُ فيواجه مشكلة لغويّة بني العربية والفرنسية،
ما ميثل عائقا الثانوي، يف حني حتّل الفرنسية لغة لتدريس هذه املواد يف املستوى اجلامعي، وهو

3.نفسيا وبيداغوجيا أمام التلميذ

هي فإذا كانت الّلغة".طرائق التعليموتنويعكما ُيشري الفاسي الفهري إىل ضرورة تطوير 
ا ليست األداة الوحيدة لتملُّ الوسيلة الوحيدة الكتساب املعرفة، إالّ  ّ كها، حيث توجد وسائط أ
تمع وقنوات االّتصال وإذا كان الّتعليم متعّددا جيب أن يكون املعتمد فيه ... أخرى منها ا

ة تعليم متعّدد ناجح، فالتلميذ يقضي أَ رَ جْ إىل أَ حديثة تربح الوقت تفاديا للحشو والوصول أساليب
اجتماعّية وعملية ميكن أن يكتسبها يف كفاياتفرتة زمنية كبرية يف املدرسة على حساب تطوير  

.4"اعات لكّنه قليل املردوديةبعض األنشطة الرياضية والفنية والتقنية، فتعليمنا مشحون بعدد السّ 
املنظومة التعليمية، درءا ألي نزاعات إالّ أّن هذا مازيغية يفالسنوات األخرية متَّ إدخال األيف

تعليمها خارج الزمن "ناجعة فال بّد من خطط تعليمّيةاملشروع الّلغوي الزال يف بدايته حيتاج إىل 

.115-114:ص،2007، 1الّلغة والبيئة أسئلة مرتاكمة، منشورات زاوية، ط: عبد القادر الفاسي الفهري1
.116-115:، صنفسهاملرجع : ينظر2
.116:املرجع نفسه، ص: ينظر3
.65-64:ص،1،2007طحوار الّلغة ، منشورات زاوية،: عبد القادر الفاسي الفهري4
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أن تكون هذه وال جيب ... ئها وثقافتها وتراثهاكّل منطقة تتعّلم آدا،احملّدد لّلغة الرمسّية يف مناطقها
.1"خارج مناطقها وتعمل الّدولة على محاية تراث األمازيغياتالّلغات إجبارية

) على مستوى املمارسة(ة أنّه يّتسم بالومهيّ يف اجلزائرالتعّدد الّلغويتدبري ما ُيالحظ على 
جند أّن هناك تعّددا على مستوى اجلماعات ) ت املتحدة مثالالواليا(ول املتقّدمة للدّ فالبنسبة"

ث عن حدّ حينما نتو ) على مستوى  األفراد وتعّدد على مستوى اجلماعاتهناك تعّدد(الصغرية 
لغويّة ثقافية اتبالنسبة للجماعة الصغرية هناك تعّدد.اجلماعة هناك اجلماعة الصغرية والكبرية

حبكم أّن الواليات املتحّدة هي مزيج من الثقافات على مستوى املمارسة اليت حيميها إثنيةو 
تمع، هناك عدم .2"وجود للتعددا

على مستوى الّلغة هناك لغة . دغوي ال التعدّ التفّرد اللّ )ضمنيا(الّدول الغربية إذا تتبّىن 
اإلشارة إىل مت(واحدة، مع أنّه ليست هناك قوانني تقول إنّه جيب أن يكون هناك لغة واحدة

.3)املوقف الفرنسي الرافض لقانون محاية لغات األقليات
اجلزائر سياسة التعّدد البد من إجياد تدبري يُراعي حقوق الّلغات املوجودة، أي وإذا اختارت 

:تدبري القضية الّلغوية يف مستويات ثالثة
هناك الّلغة الرمسّية الوطنية، وهي الّلغة العربية وهناك لغة كونية تفتح األفق على العامل، : أوال

: الثالثية الّلغوية املقرتحة تأخذ بعني  االعتبارفهذه. وتوجد األمازيغية الّلغة األّم لألمازيغيني
.، والعنصر الرمسي الوطين، والعنصر الوطين املرتبط بالّلغة األمّ الكوينالعنصر

على أساس وظيفي دون تكرار هلذه الوظائف أو فهذا ترتيب للمشهد الّلغوي اجلزائري 
.4غين هلذه الّلغاتالتعدد الّلغوي املُ وهذا ما ُيسّميه الفاسي الفهري بتنافس بني  هذه الّلغات 

.25:مهوم لغويّة، ص: صاحل بلعيد1
.85:حوار الّلغة، ص:عبد القادر الفاسي الفهري2
.85:املرجع نفسه، ص3
.87:حوار الّلغة، ص:عبد القادر الفاسي الفهري4
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، بل يف تدبري هذا لسانّيةاملشكل احلقيقي يف اجلزائر ال يظهر يف التعّدد الّلغوي كوضعّية و 
وظائف الّلغات املختلفة، بدليل أّن الواقع الّلغوي يقّر على الوجه الذي تُراعى فيهالتعّدد الّلغوي 

فهناك الّلغة االجنليزية لغة ".فرنسيةالهي ةلغة أجنبّية واحدبرتاجع مكانة الّلغة الرمسّية وهيمنة
األملانية ك،دبّر أمرنا معها، وهناك الّلغات األخرىاليت ينبغي أن يُ ، الّلغة العاملّية العلم واملعرفة

اهليمنة والّصراع واألمر نفسه أساسواإليطالّية إىل غري ذلك، تدبريا على أساس اإلغناء ال على 
. 1"موّحدة، وفيها تنوّع ينبغي تدبريه تدبريا حمكماليستينطبق على األمازيغيات فهي 

رفة إىل قضية سياسية تنذر صسيما أّن ملف األمازيغية يف اجلزائر حتّول من قضية لغويّة 
.2002باخلطورة سيما بعد أحداث ماي 

فع من جودة الّتعليم يف اجلزائر، وذلك خبلق األمثل للخروج من هذه الوضعّية هو الرّ واحللّ 
: الطّفل اجلزائري أن يتعّلم العربية نقول لهأرادفإذا . رّة خالية من النزاعات والّصراعاتقبيئة مست

لفرنسية فنقول له تعّلم اإلجنليزية، يريد أن يتعّلم اتخّلفة جتاوزها الّدهر، وجيب أن تالعربّية لغة م
، فيجب أن تكون هناك بيئة أجود لتعليم الّلغات من البيئة اليت ُميارس فيها التعليم نفسهالشيء

زائر ليس مشكل كيز على املضامني ومعاجلتها بدل احلشو، فاملشكل يف اجلباإلضافة إىل الرتّ . 2اليوم
وخلق ظروف مالئمة الكتساب هذه تعّلم الفرنسية، إّمنا خلق طريقة تعليمية رفع عدد الّساعات 

.3الّلغة
زائر سياسة التّعدد الّلغوي وهي سياسة ناجعة يف اجلهو تبّين خالصة القول يف هذا العنصر 

مدعومة بلغات أجنبّية ال ) اجلامعة(ختطيط لغوي ولساين يُراعي حقوق الّلغة العربّية تبعهاحال
.ال بّد أن تظهر مؤّسسات علمية جادَّة للنهوض بهغة الوطنّية وهذا عمل تتناىف ومبدأ سيادة اللّ 

.88:، صحوار الّلغة:عبد القادر الفاسي الفهري1
.97:املرجع نفسه، ص: ينظر2
.173:حوار الّلغة، ص: القادر الفاسي الفهريعبد : يُنظر3
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الّتعريب في الجزائرسير.1
هذا الفصل الوقوف على مسار الّتعريب يف اجلزائر، والكشف عن سيحاول البحث يف بداية 

ل اإلطار القانوين كّ صوص الّتشريعّية اليت ُتشومراحله، باإلضافة إىل اإلحالة  على النّ بادئهأهّم م
وقبل ذلك  ال بّد من اإلشارة إىل ماهية الّتعريب، سّيما أّن الّلفظ . الذي ينظّم عملّية الّتعريب

.والت خمتلفة عرب العصوردلعرف حتديدات وم
بالثقافاتصاهلماتّ مفهوم الّتعريب نتيجة مىتناول الكثري من علماء الّلغة القدا: المفهوم.أ

وتعريب االسم األعجمّي ":بقوله"حا حالص"حيث عرّفه اجلوهري يف معجمه .الشعوب املختلفةو 
.1"أن تتفّوه به العرب على مناهجها

وعندما يُنقل .طق العريبم والنّ ءإىل العربّية مبا يتواو نقل الكلمة األعجمية مبعىن أّن الّتعريب ه
طق ُيسّمى ، وعندما يُنقل مع حتوير يف النّ "دخيال"هو ُيسّمى اإىل الّلغة العربّية كماللَّفظ األجنيبّ 

."2ُمعرّبا"
ع الّلغات احلّية وهي عملية متارسها مجي" االقرتاض الّلغوي"على العملّية برّمتها قويُطل

3.رعصعن متطّلبات الصرفّية وحنويّة للّتعبري رتض الّلغات ألفاظا معّينة أو صيغا إذ تق. باستمرار

أي الل بلدان املغرب العريب، تطّورا دالليا وتارخييا سّيما بعد استقإّال أّن هذا املدلول تطّور 
اإلدارة، االقتصاد، (غة العربّية  يف خمتلف امليادينللّ الّتمكني هيالّتعريب يكتسي داللة أوسع أنّ 

.وهذا هو املفهوم اّلذي يتبنّاه البحث. واحلياة العاّمة)الّتعليم
احلكومة يف يكتسي داللة شاملة ختّص سياسة"الّتعريب أّن هذا ويؤّكد املنجي الصيادي 

... شّكل اختيارا حضاريا ثقافيا يرتبط به مصري األجيال احلاضرة واملقبلةتُ احلقل الّرتبوي الّتعليمي، و 

.109:، ص2008، 1، طشرون، مكتبة لبنان ناالعملّيةتطبيقاته ريّة و أُسُسُه الّنظ: حلعلم املصط: يامسقعلي ال1
 أوكسجني"من أمثلة الّدخيل، لفظ."
تلغراف، تلفزيون، راديو"عّرب ، من أمثلة امل".
.109:، صالعملّيةتطبيقاته ريّة و أُسُسُه الّنظ: حلعلم املصط: يامسقعلي ال2
.110-109:املرجع نفسه، ص3
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يعين الّتعريب بصورة مباشرة أّن العربية هي لغة الّتعليم، وهي لغة الكتاب ،هوم املعاصرفذا املو 
1".املدرسي واحلياة اليومية

الوطين  ة االستقالل تكملدان املغرب العريب خصوصّية ترتبط أكثر بلذا يشّكل الّتعريب يف بل
ته وأصالته بلغته والتحّرر الفكري لشعب عاىن طويال من وطأة االستعمار وحياول اسرتجاع شخصيّ 

).العربّية(ة القوميّ 
يستند الّتعريب يف اجلزائر إىل حماولة إحالل العربّية حمّل : خصائص الّتعريب في الجزائر

.ق االستعمارباهلُويّة الوطنّية والشخصّية والتحّرر من ر بتتعّلق قصّية وطنّية ّلغة الفرنسّية، لذا يُعّد ال
ها والواقع يفكيتويستفيد منها إلجناز الّتعريب الوطين و كما يعتمد على جتارب املشرق

.احمللييبعريالتّ 
اع إىل حتقيق الّتعريب الندفّلل اعما يُ ة، وهذا العربيّ كما أّن الّتعريب عملية إلحياء احلضارة 

2.وري سّيما بعد االستقالللفالشامل ا

فهذه املقّومات اليت تشّكل مفهوم الّتعريب، جتّسد أكثر يف قوانني وتشريعات الّدولة 
.اجلزائرية
إذا كان املعىن األصلي للّتعريب يف املشرق يكتسي الطّابع : عريبرح الرسمي للتّ الطّ . ج

مسي الذي وهو املفهوم الرّ .م وأوزان العرب ومناهجهاءنقل الّلفظ األجنيب إىل العربّية مبا يتالبالتقين 
ياغة للمصطلح ص" ق الّتعريب يف الوطن العريب بالرّباط حيث ُحيّدد الّتعريب بأنّه ييتبنّاه مكتب تنس

، 1980، 1لبنان، ط-ة، بريوتعريب وتنسيقه يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربيّ التّ : حمّمد املنجي الصيادي1
.101-100:ص
 ا  عملّية تقنّية ُجتاري متطّلبات الّنهضة العلمية يف حني تُعّد جتربة ختتلف جتربة الّتعريب يف املشرق عن املغرب العريب كو

أو قضّية كمالية "د تكون قضّية الّتعريب يف املشرق ابصيغة أدق تكية،الّتعريب يف بلدان املغرب العريب قضّية وطنّية حتّرر 
غوي املغريب اه مع الوضع اللّ من كلمات جديدة، يف حني ال ينسجم هذا االجتّ ستجدّ فاهيم لكّل ما يُ مللالاستكمامبعىن

فالتطّور الّلغوي يف املشرق العريب جعله يف وضع يسمح له بتقدمي يد العون ". أعباء الّلغة األجنبّية وآثارهالالذي حتمّ 
حمي الدين صابر وآخرونو حمّمد املنجي الصيادي، : يُنظر.ألشّقائه يف املغرب مبا حصل عليه من خربة لغويّة يف جمال الّتعريب

،1982، ماي 1لبنان، ط-ت الوحدة العربية، بريوتمركز دراسا،الّتعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربية: 
.126-125:ص
.34:الّتعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربية، ص: حمي الدين صابر وآخرونو حمّمد املنجي الصيادي، 2
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االسم منه والفعل واسم أخذ و ،صريفة حبيث يصبح قابال للتّ رفية العربيّ األجنيب على املقاييس الصّ 
.1..."الفاعل واسم املفعول واسم اآللة

:1976فقد ورد يف امليثاق الوطين اجلزائري طري للّتعريب،قإّن هذا الّتحديد يقابله تعريف 
ة للّشعب اجلزائري، وال ميكن فصل شخصيتينا عن ساسي للُهويّة الثقافيّ أة عنصر ّن الّلغة العربيّ إ"

ة خالّقة ا كوسيلة عمليّ قاوهلذا فإّن تعميم استعمال الّلغة العربّية وات،عّرب عنهاتليت الّلغة الوطنّية ا
يكون املفهوم اجلزائري وعلى هذا األساس. 2"للمجتمع اجلزائرياألساسيةيشّكالن إحدى املهام 

.تتعّلق أكثر برتسيخ الشخصّية الوطنّية لّلغة العربّيةللّتعريب نابعا من منطلقات قومّية) الّرمسي(
:المبادئ والمراحل: الّتعريب في الجزائر.2
ينبغي التطّرق إىل اجلانب القانوين الذي يؤطّر عملّية الّتعريب وحيّدد : الّنصوص الّتشريعية.أ

صدرت يف جمال الّتعريب  هل القوانني اليت : الّذهن السؤال اآليتيتبادر إىل املبادئ الكربى هلا لذا 
ا كلغة وطنّية؟ .كفيلة  حبّل مشاكل الّلغة العربّية؟ وإحالل الّلغة العربّية احملّل الالئق 

احملافظة على الّلغة الوطنّية  مهّمةحرير على عاتقه محل حزب جبهة التّ قد ل: برنامج طرابلس
مبادئه أهمّ 1962طرابلس يرنامج ُحيّدد ألي استيالب لغوي وثقايف بعد االستقالل، لذلك ادرءً 
3:يف

. 38ص العريب والوحدة العربية،الّتعريب ودوره يف تدعيم الوجود : حمي الدين صابر وآخرونو حمّمد املنجي الصيادي، 1
.85:، ص1976ميثاق 2
سعى الّشعب اجلزائري دوما إىل رفض سياسة اإلدماج اليت أقدمت عليها با وطنّيا قدميا، حيث يُعّد الّتعريب يف اجلزائر مطل

كان  انتماؤها أيّاة، وهكذا حصل إدماج  لدى كل فصائل احلركة الوطنيَّة الّسلطات الفرنسية حماوال التشّبث  بقيمه الثقافيّ 
الثانوية، ففي عام و بناء املزيد من املدارس اإلبتدائية بعرتاف الّرمسي  بالّلغة العربّية وتدريسها يف مجيع األطوار، السياسي حول اال

التابع جلامع " معهد ابن باديس"وية واحدة بقسنطينة، مدرسة ومتوّسطة تسّريها مجعية العلماء وثان140كانت هناك 1948
اندالع حرب الّتحريربة وبعدرّ عمأطرنت كوّ تحصلت بعثات للطلبة حنو املشرق العريب ف1951الزيتونة بتونس، وابتداًء من 

انضوت مجيع فصائل احلركة الوطنّية حتت لواء حزب جبهة الّتحرير الوطين الذي حرص يف مجيع براجمه على االهتمام بالّلغة 
.178- 174: اجلزائريّون واملسألة الّلغويّة، ص: خولة طالب اإلبراهيمي. العربّية  والثّقافة الوطنّية

د ط،غاية،الطباعة، الرّ ّكباجلزائر، مر 1954-1962صوص األساسية جلبهة التحرير الوطين وزارة اإلعالم والثقافة، النّ 3
.75:، ص1979
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 علمّيةقاعدةالّتعريب الّتدرجيي للّتعليم وفق دوُحيّدإحياء الثّقافة الوطنّية.
جزأرةها مع حقائق البالدييفالربامج بتك.
 ّةيّ بوية وجتنيد مجيع املنّظمات الوطنية ملكافحة األمتوسيع الطّرائق الرت.

لالستقالل الوطين هذا من جهة، من جهة أخرى يسعى إىل إعادة يُعّد الّتعريب إذن مرادفا 
.بناء الشخصّية الوطنّية انطالقا من املدرسة

ا ميثاق : 1964اق الجزائر ثمي.ب يُعّد هذا امليثاق تأكيدا على املبادئ اليت جاء 
ية لبالدنا،  فها الّلسان املعّرب عن القيم الثقافصإعادة الّلغة العربّية بو "طرابلس، حيث نّص على 

.1..."اليتها كلغة حضارةعّ فكرامتها و 
ة كلغة العربيّ قرّ عن الّدستور الذي يُ نة باإلعالن الّرمسي متّيزت هذه السّ : 1976ميثاق .ج

ستفتاء، أصبح يه عن طريق االوبعد مناقشة املشروع التمهيدي للميثاق الوطين وتبنّ .رمسّية للجزائر
ويُلخص امليثاق موقف الّدولة الّرمسي من املسألة الّلغوية . 2للّدولةص األساسي واملرجعيامليثاق النّ 

بوصفها أداة وظيفيّة ن من تعميم استعمال العربّية والتمكّ "يُعّد لذلك د على مبدأ التعريب و ويُؤكّ 
ومن .ساسّية للمجتمع اجلزائري يف مجيع التظاهرات الثقافّية واإليديولوجيةمبدعة  هو من املهام األ

إن ...النقاش حول الّتعريب لن يدور سوى حول احملتوى واإلمكانيات والطرائق واملراحلفإنّ مثّ 
الّتعريب اّلذي هو مكسب ذو بعدكبري، يشّكل يف الوقت نفسه استجابة ألحد طموحات الّشعب 

ب الكربى أثناء االحتالل األجنيب وحميطًا ثقافيا وتربويا ال ريب فيه يؤّهل جهاز الّدولة واحلز 
الوطنّية واملؤّسسات االقتصادية ألن جيعل لّشركاتواملنّظمات اجلماهريية وخمتلف  اإلدارات وا

ا أمرا واقعا بفضل التّ ت ذه الكيفية واملبادرات اليت تّتخذها الّسلطة .دابري املناسبةعريب خدما و

 جنبّية اليت كانت تباشر الوظائف إبّان االستعمار وبعده، فيكون اإلطار األطر األاجلزائرية حملّ األطريُقصد باجلزأرة إحالل
وجود عريب ودوره يف تدعيم الالتّ : حممد املنجي الصيادي، وحمي الّدين صابر وآخرون: يُنظر.وهر قضية الّتعريبجاجلزائري هو

.273، 256:العريب والوحدة العربية، ص
حرير الوطين، ميثاق اجلزائر، جمموعة الّنصوص املصادق عليها من طرف املؤمتر األّول حلزب جبهة الّتحرير الوطين، جبهة التّ 1

.35:املطبعة الوطنية اجلزائرية، اجلزائر، ص،1964أفريل 
.198:اجلزائريّون واملسألة الّلغويّة، ص: خولة طالب اإلبراهيمي2
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توحيد استعمال لغة العمل ة من أجل اإلجناز الّسريع واملنهجي هلذا املشروع الكبري، سيتحّقق الثوريّ 
.1"مع اسرتجاع مجيع املقّومات التارخيّية لألّمة اجلزائريّة وهو املشروع الذي يقرتن , والّتعليم والثقافة

: هو الّرتكيز عل املبادئ اآلتية1976الحظ على ميثاق املُ و 
وتفّردهان خلصوصّية األمة اجلزائريّة امعريب هو الضّ د اهلُوية الوطنّية والتّ يالتأك.
 تمع مع مطلب تشرتك فيه النخب) الشامل(الفوري مطلب الّتعريب مجيع مؤّسسات ا

ا بالّدفاع عن الّلغة العربّية كحزب  املدين سّيما األحزاب الّسياسّية املعروفة بارتباط نشأ
.غة إحدى ثوابت نضالهجبهة التحرير الوطين الذي جعل اللّ 

عن املواثيق السابقة يف دعمه للّتعريب والتأكيد 1986مل خيتلف ميثاق : 1986ميثاق .د
2.على اهلُويّة الوطنّية

وصوال إىل 1963بدًءا بدستور أّما بالّنسبة إىل الدساتري فهي ُترتجم ما هو وارد يف املواثيق 
3.ّية للّدولةفكّلها تنّص على أّن الّلغة العربّية هي الّلغة الّرمس،1996، 1976،1989دساتري 

معظم يبدو أّن شريعات والقوانني اليت تنّظم املسألة الّلغويّة  يف اجلزائرانطالقا من عرض التّ 
مكّمال للتحّرر الوطين وبناء اسألة الّتعريب وعّدهعلى اهتمام الّدولة الّرمسي مبالّنصوص تّتفق 

- القائمون على الّتعريب -قرارلُصنّاع اهل حتّلى : لكن السؤال اجلدير بالطّرح.الوطنّيةالثقافة 
الضروريّة لتحقيق ذلك؟ طبيق واملمارسة؟ وهل وّفروا الوسائل بوضعه موضع التّ 

للّتعريب الذي استهدف منذ االستقالل إىل الّتخطيط عمدت اجلزائر: مراحل الّتعريب.3
.تعميم استعمال الّلغة العربّية يف خمتلف الوظائف والقطاعات

رفيا فرضه الوضع التارخيي ظلقد تبّنت اجلزائر الثنائية الّلغويّة بعّدها حدثا : ّتعليمقطاع ال.أ
لذا . 4ا تعليميا تربوياعلى االستقالل، ومل تعّدها منهجالذي وجدت فيه نفسها غداة احلصول

مع خمتلف األحداث الّسياسية واالجتماعية، كما بالتوازي حث تناول مراحل الّتعريب بارتأى ال
).رين منهم واملعارضنياملناص(خب من املسألة الّلغويّة سيعرض مواقف النّ 

.89-84:، ص1976ميثاق 1
.27:ص، 2011كنوز احلكمة، د ط، تعريب الّتعليم يف اجلزائر بني الطّرح املعريف والطّرح اإليديولوجي،  : شفأمحد نا2
.27:املرجع نفسه، ص3
.174:الّتعريب وتنسيقه يف الوطن العريب، ص: حمّمد املنجي الصيادي4
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تمعات يف مجيع : 1965-1962ى ولالمرحلة األ يُعّد الّتعليم قطاعا بارزا لتطوير ا
منذ أّول دخول مدرسي و ".ةمظاهره، لذلك شهد هذا القطاع سياسات تعريبّية يف جوالت متعاقب

، اّختذت وزارة الّرتبية قرارا يقضي بإدخال الّلغة العربّية يف مجيع 1962للجزائر املستقّلة سنة 
ة وطنّية غة أجنبّية ولكن كلغال كل...املؤّسسات التعليمّية الّتابعة هلا بنسبة سبع ساعات يف األسبوع

"1 .
فمنذ الّسنوات األوىل لالستقالل حرصت اجلزائر على إدخال الّلغة العربّية يف صلب الّنظام 

وهذا ما حدث يف الّدخول املدرسي . الرتبوي متهيدا لزيادة عدد ساعات العربّية يف السنوات املقبلة
لة يف ، حيث تقّرر تعريب السنة األوىل ابتدائي تعريبا كامال وبذل جمهودات كام1965، 1964

وتطّلب .هتمام بوضع املناهج الّرتبوية والكتب املدرسّيةتشني الرتبويني، واالسبيل توفري املؤطّرين واملف
.2)املشرق العريب( ذلك استريادها من الّدول العربّية 

وهي 1963من سنة فقد أنشئت ثالث ثانويات ابتداءً " الّتعليم الثانوي أمَّا فيما خيص 
ا من تالميذ املدارس احلرّة املعرّبة وبالنسبة إىل الّتعليم العايل . "3معرّبة تعريبا كامال، وكان تالمذ

ن إحداث شهادة ليسانس واملتضمّ 1964جانفي 10املؤرّخ يف 06- 64فقد صدر مرسوم رقم 
ى سياسة الّتعريب اجلزئي وُيالحظ  من خالل هذه املرحلة أّن اجلزائر اعتمدت عل. 4يف الّلغة العربّية

دريس يف  غة الفرنسّية لغة التَّ اللّ بقيت"ّرب بعض املواد من الّتعليم االبتدائي والثانوي، حيث عاليت تُ 
ىل ضعف إكّل املستويات ماعدا بعض املدارس احلرّة اليت تتبىن الّلغة العربية لغة أساسّية، باإلضافة 

.5"أّدى إىل تأخر تعريب السنة الثانية إبتدائيواملناهج الّرتبوية، هذا ما اإلطارات 

.390جمّلة األصالة، ص ) بتدائي والثانويمرحليت اال(الّتعريب يف اجلزائر : وزارة الّتعليم اإلبتدائي والثانوي1
.391، 390:املرجع نفسه، ص2
ا غري خاضعة لقوانني اإلدارة الفرنسية، " حرّة"ُمسّيت م فيها الّتعليم احلّر و دّ املؤّسسات اليت كان يقهي : حلرّةاملدارس ا ّ أل

م الذاتية دون إعانة من مبفتسّري وُمتّول  من األهايل و  مبهّمة ، فكانت تضطلع فرنسّيةي هيئة رمسّية تابعة لإلدارة الأجهودا
.62:والّتطبيق، صأدبعريب بني املالتّ : نعمانبن أمحد : يُنظر. احلفاظ على الّلغة العربية

، تصدر عن مجعّية الّدفاع 1993، جمّلة الكلمة، فصلية، عدد مزدوج، )مقال(قضّية الّتعريب يف اجلزائر : يمجال العبيد3
.40:عن الّلغة العربّية، ص

اخلليج العريب واملغرب العريب، دراسات يف الّتاريخ الّسياسي االجتماعي واالقتصادي، دار : خلف التميمي عبد املالك4
.226:، بريوت، ص1الشباب للنشر، ط

.390: ص، )17عدد (عدد خاص الّتعريب يف اجلزائر ، جمّلة األصالة، : بتدائي والثانويوزارة الّتعليم اال5
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يف هذه املرحلة واجهته صعوبات عديدة من أبرزها نقص الكوادر وعموما فإّن الّتعريب 
ّال أّن اجلزائريّة املعرّبة، ورغم أّن اجلزائر استعانت بعدد من املدّرسني من بلدان املشرق العريب إ

ذات صيغة لغوية إذ تؤثّر هلجتهم على توضيح املعلومات، يثري املشاكل انتداب املدّرسني العرب"
م بالفصل والتحّدث  حّىت أّن وزارة الّرتبية َدَعت املدّرسني العرب إىل التخّلي عن استخدام هلجا

بالعبارات اجلزائرية، وطبعا الّتعليم أوال يكون بالفصحى ألّن اهلدف األساسي يتمّثل يف ) شرحالأي (
.1"غة العربّية الفصحىإكساب األطفال اللّ 

وصول الرئيس الراحل - بعّدة أحداثمتّيزت هذه املرحلة :1978-1965المرحلة الثانية 
البدء بتطبيق القرار القاضي "أبرزهامن - هواري بومدين إىل احلكم شّكل دفعا قويّا لعملّية الّتعريب

غة ي بتدريس كّل مواد الربنامج باللّ أ، 1967تعريبا كامال ابتداًء من أكتوبر ةبتدائيالتعريب الثانية اب
.2"العربّية وحدها وعدم تدريس أية لغة أجنبّية يف هذا املستوى

ذا اإلجراء يتبّني أن الّتعريب هو أحد  د هذا سّ برز اخليارات الوطنّية للدولة اجلزائريّة وقد جتأو
إّن الّتعريب : "اإلبراهيمي قائال بتدائية، وقد صرّح أمحد طالب املة للمرحلة االاالّجتاه يف جزأرة ك

أحد اختياراتنا األساسّية، إّن األمر ال يتعّلق برفض احلوار مع الشعوب األخرى، واحلضارات 
ذلك ما ميكن ل بعد مثّ تضنا وشعبنا كي نأر األخرى، وإّمنا يتعّلق بأن نصبح حنن، وأن نتجّذر يف

.3"واستيعابمتّثلونا به أحسن لآلخرين أن ميدّ 
تمع اجلزائري حول مبدأ لقد دارت نقاشات عديدة بني خمتلف األطراف الفاعلة يف ا

ا هذه العملّية بني دعاة الّتعريب ال ةودعا) الشامل(فوريالّتعريب، سّيما حول الطريقة اليت تتّم 
4:فرزت هذه النقاشات ثالث طرق هيأالّتعريب التدرجيي، وقد 

سنة (مبوجب طرق الّتعريب املتماشية، فكان الّتعريب رأسيا لقد عملت اجلزائر : تعريب رأسي
اية املرحلة اال) أخرىف ذلك أّن "وقد وقع العدول عن هذه الطّريقة . بتدائية أو الثانويةوذلك حىت 

ستلزم جهودا يصعب بذهلا يف تة املتمثّلة يف تعريب كّل سنة عند كّل دخول مدرسي الوترية املستمرّ 

.168:الّتعريب وتنسيقه يف الوطن العريب، ص: حمّمد املنجي الصيادي1
.391: الّتعريب يف اجلزائر ص: بتدائي والثانويوزارة الّتعليم اال2

نفي بن عيسى، الشركة الوطنيّة ح: ، تر1972-1962من تصفية االستعمار إىل الثورة الثقافية : أمحد طالب اإلبراهيمي3
.160:اجلزائر، د ط، د ت ، صوالتوزيع، 

.41-40:تعريب الّتعليم يف اجلزائر بني الطّرح املعريف والطّرح اإليديولوجي، ص: شفأمحد نا4
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ي أنّنا ال أرات فنحن جمربون على اعتماد بعض التقطيع يف وترية انتشار العربّية، جمال تكوين اإلطا
.1"ربع أو مخس سنواتأنة املوالية إالّ بعد نقوى السّ 

ا مل تتأثّر ب:تعريب محّلي .الّلغة والثقافة الفرنسّية كثرياينطلق من مناطق اجلنوب كو
مدرسة إىل أخرى إىل أن ُيصبح الّتعريب بكّل درجيي من يعمد إىل التوّسع التّ :تعريب جزئي

ا تستدعي . 2مراحله معرّبا تعريبا كّليا يف مجيع أحناء البالد وحتظى هذه الطّريقة بتأييد واسع كو
عريب يف قوله التّ حركةالتقومي واملراجعة من خالل الّتجربة امليدانية، وقد دعم الرئيس هواري بومدين 

الّتاريخ اليت ترتبط مبراحل التطّور  اليت تعيشها ثورتنا، حركةإّن الّتعريب يف بالدنا هو جزء من "
.3"الّتاريخحركةوليس يف استطاعة أحد أن يوقف 

رست بالفعل مكان الّلغة العربّية يف الّنظام الّتعليمي واهتّمت بتدعيمها يف أاملرحلة قد فهذه 
. 4ةدائية حيث أصبحت لغة التعليم لكل املواد األدبيّ املرحلة االبت

أّما يف الّتعليم الثانوي فكانت البداية بتعريب مادة الّتاريخ نظرا ألمهيتها الثورية والّتارخيية 
وتزامن ذلك بفتح ثالث ثانويات واحدة بالعامّية يتم فيها تدريس مجيع املواد بالعربّية أدبية أو 

) ميع التالميذجل(غة الفرنسّية دّرس فيها اللّ حيث تُ "عن حل الثنائية الّلغويّة دون التخّلي5.علمّية
.6"إىل جانبها لغة أجنبّية ثانية خيتارها الّتالميذ من بني عدت لغات

عبد احلميد "جنة الوطنّية إلصالح الّنظام الّرتبوي برئاسة مت تأسيس اللّ 1969ويف ديسمرب 
برنامج مت حتديد فيه مكانة الّلغات األجنبّية، فإىل جانب الّلغة 1970واليت قّدمت سنة " ير مه

تُعّد الّلغة الفرنسية لغة أجنبية أوىل ُتدّرس يف .العربّية اليت تدّرس يف كل مستويات الّنظام الّرتبوي
وبعد . 7املدارس اجلزائرية، كما حيظى تعليم الّلغات األجنبّية األخرى بتشجيع ضمن هذا الربنامج 

ضمن لّرتبويّة، نوقش موضوع الّتعريب املبادئ األساسّية للّسياسة اماد هذا الربنامج الذي يوّضح اعت

.77:ص،من تصفية االستعمار إىل الثورة الثقافية : أمحد طالب اإلبراهيمي1
.129:ص،املرجع نفسه2
.07:د ت، ، ص،، د ط1981التعريب يف اجلزائر : امييةعبد الرمحن سالمة بن الدو 3
.393:جمّلة األصالة، الّتعريب يف اجلزائر، تقرير وزارة  الّتعليم االبتدائي والثانوي، ص4
.393:املرجع نفسه، ص5
.399:ا ملرجع نفسه، ص6
.44:والطرح اإليديولوجي، صملعريفتعريب الّتعليم يف اجلزائر بني الطرح ا: شفأمحد نا7
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وّمتت املصادقة على اإلجراءات اآلتية يف 1971شغال الّندوة الوطنّية إلطارات القوانني يف ربيعأ
1:إطار الّتعريب اجلزئي

كّل مواد الربنامج بالعربّية مع تعريب السنة الثالثة والرابعة ابتدائي، وذلك بتدريس
.احلفاظ على الّلغة الفرنسّية كلغة أجنبّية أوىل

وىل املتوسطة يف مجيع مؤّسسات تعريب ثلث األقسام املفتوحة يف مستوى السنة األ
.ىل تدريس الفرنسّية كلغة أجنبّيةإالّتعليم، باإلضافة 

 لثانوية تعريبا كامال، أي ااألوىلتعريب ثلث األقسام العلمّية يف مستوى السنة
وتدّرس الّلغات ،) ومن بينها املواد العلمّية(بتدريس مجيع مواد الربنامج بالّلغة العربّية 

.األخرى بصفتها لغات أجنبّية
ريس يف التاريخ والفلسفة عتمدت الّلغة العربّية لغة للتداوفيما خيّص الّتعلّيم اجلامعي، فقد 

وعلم النفس، اآلداب، العلوم االقتصاديّة، العلوم الّسياسّية والقانونية، ويف  جتماع والّرتبّية، وعلم اال
مجيع الفروع بالّلغة العربّية إىل جانب لغة أجنبّية، وقسم الطّلبةكل ختّصص قسم معّرب يدرس فيه

مفرنس  يدرسون فيه مجيع فروع التخّصص بالّلغة الفرنسّية إىل جانب وحدات دراسية بالّلغة 
جتدر اإلشارة إىل أّن هذه السنة عرفت إنشاء ) سنة الّتعريب(1976وبالعودة إىل سنة . 2ةالعربيّ 

3:أفريل على جمموعة من املبادئ16املدرسة األساسّية كما نّصت األمريّة اخلاصة باملنظومة الّرتبويّة 

3:املبادئ

الّتكوين ويف مجيع يف مجيع مستويات لعربّية ينّص األمر على أّن الّتعليم يتّم با:الّتعريب
.التخّصصات

عليم والّتكوين وضمان الّدولة للمساواة يف الّدخول من حّق اجلميع التّ :ديمقراطية الّتعليم
.إىل الّتعليم ما بعد األساسي

يُطلق على هذه السنة سنة الّتعريب، حيث شهد ت عملّية الّتعريب انتشارا واسعا مشل مجيع القطاعات.
.397:صالة، الّتعريب يف اجلزائر، صجمّلة األ1
، 1975نية وأصالة، منشورات وزارة  الّتعليم األصلي والشؤون الّدينّية، مطبعة البعث، اجلزائر آ: مولود قاسم آيت بلقاسم2
.41:ص
.199:واملسألة الّلغويّة، صوناجلزائري: خولة طالب اإلبراهيمي3
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كوين طارات اجلزائريّة عوض األجنبّية هي األجدر واألحق بتوّيل مهام التّ اإل:الجزأرة
.والّرتبّية

الّدميقراطّية واجلزأرة مل يكن باملهّمة السهلة، حيث عملّية الّتعريب بعنصريإّال أّن ربط 
نتقادات اليت طالت هذه واقع صعب، باإلضافة إىل جمموع االب) جلان الّتعريب(اصطدمت الّلجان

ا مل حت .1مبادئ امليثاقرتمالّلجان، فتّم حّلها من الرئيس الراحل هواري بومدين لكو
أثّرت على سياسة الّتعريب سلك الوزاريزائر تغيريات جذرية يف أعضاء اللقد أجرت اجل

عريب اليت ّمتت، سياسة التّ لمراجعة ) 1978- 1977(، وهكذا عرفت سنيت )قطاع الّتعليمخاصة(
ومتَّ الرتاجع ) مثل جتميد تطبيق املدرسة األساسية(فتّم جتميد عّدة قرارات ختّص الّتعريب يف التعليم 

2:يليعّما 

إلغاء مشروعي معهد قسنطينة ووهران لتكوين املعّلمني.
توقيف معهد بوزريعة.
فتح أقسام جديدة بالّلغة الفرنسّية يف الثانوي .
التقليص يف األقسام العربّية العلمّية.
فتح أقسام أدبّية بالّلغة الفرنسّية يف الثانوي.

 املفتش السابق لّلغة (حجار، برئاسة السيد عبد القادر 1973نوفمرب 06لقد أنشأت اجلزائر اللجنة الوطنّية للّتعريب يف
، وهي الّسنة 1974وقد باشرت الّلجنة مهامها قي .عريبعضو وهي مكّلفة برتقية وتطبيق سياسة التّ 150تتكّون من ) العربّية

ا اخلارجّية، أّما امل" .اليت انكّبت خالهلا على إعداد املؤمتر الوطين للّتعريب ا والتزاما كتب التّنفيذي ميّثل الرّئيس الّلجنة يف عالقا
: أّما الّلجنة املركزيَّة فتؤّدي املهام اآلتية. فيناقش ويضع املشاريع واملخّططات ويقّدم االقرتاحات الّضروريّة

.األحباث والّدراسات-
.الربجمة والّتخطيط

.حترير الّنصوص والعمل الّرتبوي
قنّية وجلان فرعّية حملّية مكّلفة بتقدمي تقارير دوريّة عن نشاطها كما اّجتهت النّية إىل استحداث جلان ت. إخل...املراقبة والّتقومي

.195- 194:اجلزائريَّون واملسألة الّلغويّة، ص: خولة طالب اإلبراهيمي". للجنة الوطنّية للّتعريب
.199:، صواملسألة الّلغويّةوناجلزائري: خولة طالب اإلبراهيمي:يُنظر1
 جتماعوهو خمتص يف علم اال" شرفمصطفى األ"بـ السيد 1970وزير الرتبية منذ " أمحد بن حممود"ّمت استبدال السيد .

خولة . على رأس وزارة الّتعليم العايل والبحث العلمي" حمّمد الصديق بن حيي" لفا للسّيد خالّلطيف رحال عبدكما ّمت تعيني
.200:واملسألة الّلغويّة، صاجلزائريون :  بوطالب اإلبراهيمي

.66:ص، 1981- 1980د ط،جتماع، جامعة اجلزائر،ّتعريب يف اجلزائر، جتربة علم االال: حمّمد بومايل2
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ت عّدة ر صدلقد : التدابير واإلجراءات التي اتخذت في عملّية التراجع عن تعريب الّتعليم
1:مناشري وزاريّة تقضي بالرتاجع مؤقتا عن الّتعريب يف قطاع الّتعليم من أبرزها

اذ إجراءات يتضّمن تعليمات تقضي باختّ : 24/07/1977خ المنشور الصادر بتاري
الّتعليمة على ضرورة تطبيقها يف الّسنة أصّرتوقد . عاجلة إلزالة الّتعريب عن املعاهد التكنولوجّية

ت بعض املعاهد وفتحت فروع يالّدراسّية اجلديدة مهما كانت النتائج وقد طُّبقت بالفعل، وألغ
.1978، و1977بالّلغة الفرنسّية من جديد سنة 

 تعريبه في الّشعب األدبّية في الّسنة األولى ثانويتّم منشور خاص بالتراجع عّما:
ُممضى من طرف األمني 17/01/1978مؤرّخ يف 19/2413وقد صدر هذا املنشور حتت رقم 

بّية سيكون تعليمها بالّلغة الفرنسّية بالّنسبة دالعام وينّص على أّن املواد العلمّية يف أقسام الّشعب األ
جلميع التالميذ اّلذين كانوا ثنائي الّلغة يف الّسنة الرابعة  املتوسطة، وهذا بعد أن كانت هذه املواد 

.دّرس بالّلغة العربّية عدة سنواتتُ 
وقفات بتدائي والثانوي عرفت عّدةالّتعريب اجلزئي يف الّتعليم االسياسةفما ُيالحظ هو أّن 

ذلك أن . بتدائي فكيف بالّنسبة للعلوم يف الّتعليم العايل؟تعريب الّتعليم االوإن تيّسرّىت ح.اتدّ ورِ 
استنادا إىل العمل على ) مستقبال(ييباألمر يتعّلق بتأصيل إطارات كفؤة صاحلة لتنفيذ املنهج التعر 

.2ستجابة لكل الطلبات العلمّيةاهرة لاليئة الّلغة العربّية العلمّية اجل
 ّلقد مّرت الّلغة بعّدة مراحل داخل هذا الّتعليم منذ : عليم العاليالّتعريب في الت

:االستقالل
، واستمّرت عملّية الّتعريب 1967عليم العايل مفرنسا إىل سنة بقي التّ :المرحلة األولى.أ

عريب في سنة اإلصالح والتّ وهي الّسنة اليت أطلق عليها 1971/1972حّىت الّسنة الّدراسّية 
حيث استّمر العمل بسياسة الّتعريب اجلزئي بتعريب مواد دون أخرى واجلدول . 3التعليم العالي

.اآليت يوّضح الفروع املعنّية بالّتعريب

.68-67:، صّتعريب يف اجلزائرال: حمّمد بومايل1
.157:الّتعريب وتنسيقه يف الوطن، ص: حمّمد املنجي الصيادي: يُنظر2
.68:الّّتعريب يف اجلزائر، ص: حمّمد بومايل3
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سنـــة االفتتاحالفــــــــروع
اآلداب والثقافة العربّية-
الّتاريخ-
الجغرافيا-
الحقوق-

1966
1967
1967
1968

1968(إىل هذه الفروع فعددهم ال يتجاوز ويوجد عدد قليل من الطلبة اّلذين انتسبوا 
8.32.1أي نسبة 19210من جمموع ) طالبا

إصالح الّتعليم العايل وصدر القرار الوزاري وتبتدئ مع تطبيق إصالح:المرحلة الثانية.ب
اّلذي حّدد التدابري املتعّلقة بالّتعريب يف الّتعليم العايل، وّمت فتح أقسام 25/08/1971املؤرّخ يف 

ا توّىل عبد الّلطيف مبعد. 2وما بعدها1971/1972جديدة بالّلغة الوطنّية يف الّسنة الدراسّية 
غضب الطلبة واّلذي يعود إىل األسباب 1977/1978رّحال وزارة الّتعليم واجه يف الّسنة الّدراسية 

3:اآلتية

.نتقاء عند الّدخول إىل اجلامعةاال-
.ظروف العمل واحلياة الصحّية-
.مشاكل مناصب الّشغل خاصة بالّنسبة للطلبة املعرّبني-

إّن التعريب الّصارم والّناجع "عريب بتصريح يعرتف فيه بالعجز عن إكمال سياسة التّ وقد أدىل
واحلديث اّلذي تفرضه علينا اختياراتنا ال ميكن القيام به على أحسن وجه إّال إذا ّمت على يد 

ال وأن اجلزائريني أنفسهم،  ويتعّني علينا يف املرحلة احلالية أن نأخذ بعني االعتبار عجزنا يف هذا ا
.4"تناطلبمثّ جبزء من ي مبستوى بعض الّتكوينات ومن ضحّ ال ن

.68:صالّّتعريب يف اجلزائر، : حمّمد بومايل1
.1978، 07وزارة الّتعليم العايل والبحث العلمي، كشف اإلحصائيات، العدد 2
.201:اجلزائرّيّون واملسلة الّلغويّة، ص: خولة طالب اإلبراهيمي3
.201:، صاملرجع نفسه4



الثالث                                                             سیر الّتعریب في الجزائرالفصل 

115

رّبة خاصة يف املرحلة العليا عنتيجة العجز يف إعداد الكوادر املفهذه الوقفة للّتعريب كانت 
العمل بالّلغة الفرنسّية وتبىن مبدأ الثنائّية  فكرة والثانويّة رغم تبّين مبدأ اجلزأرة لفرتة طويلة، فسيطرت 

.ة الّتعريبية للخطّ مرحليكحل
لقد كانت بداية هذه املرحلة بانعقاد املؤمتر الرابع :1979/1992ثة من المرحلة الثال.ت

لن واّلذي أعلن وفاءه للمبادئ املع1979جانفي 31إىل 27حلزب جبهة التحرير الوطين من 
الثورة اجلزائريّة أولت أمهّية كربى ألّن الّتعريب حظا وافرا وذلك ل، وقد ناعلنها يف املواثيق والّدساتري

ّمت إخراج الّلغة و ها، ُأْكلت تللّرتبّية والّتعليم والّتكوين، والّسياسة اليت مارستها يف هذا القطاع قد أ
1.ظام االستعماري فكانت أداة تدريس يف بعض فروع املعرفةالوطنّية من العزلة اليت فرضها عليها النّ 

ب يالشروع يف استكمال تعر "قّررة فقد تزدواجّية الّلغويّ ل الّنامجة عن اآلثار السلبية لالونظرا للمشاك
عليم املتوّسط والفروع والرفع من نسبة الّتعريب بأقسام التّ ... مادة احلساب يف املرحلة االبتدائية

نتقالّية ويتّم ذلك بتقليص الشعب املزدوجة تدرجييّا متهيد عليم الثانوي يف املرحلة االالعلمّية بالتّ 
2."الّتعليم وجزأرتهالتوحيد

ّمت اختاذ عدة إجراءات أولية 1980للّتعليم العايل يف جويلية وبعد انعقاد الندوة الوطنّية 
ريب شاملة ، بدأت عملّية تع1980/1981عنها جلنة خاصة بالتعريب ابتداًء من سنة نبثقتا

3.جتماعّية والعلوم اإلنسانّية غري املعرّبةجلميع معاهد العلوم اال

ّمع اجلزائري لّلغة العربّية وشرع يف 86/10صدر قانون 1986ويف عام  القاضي بإنشاء ا
جنة ونظرا ملهام اللّ 4.عريب الشامل للّتعليم الثانوي باملوازاة مع تعريب املدرسة األساسّيةتطبيق التّ 

ا العشرين سنة  ة بتقومي املنظوم1988املركزيّة اليت تتوّىل عملّية الّتقومي واملراقبة فقد قامت يف دور
5:الرتبويّة وقد أفرزت ما يلي

، 1979يناير 31إىل 27جبهة حزب التحرير الوطين، الّنصوص األساسّية املصادق عليها من طرف املؤمتر الرابع من حزب 1
.159:اجلزائر، ص،1979مطابع احلزب 

.48:ص،1979/1983جبهة الّتحرير الوطين، مقّررات الّلجنة املركزيّة، املؤمتر الرابع 2
.24:، ص394الّتعريب يف اجلامعة خطوات متناقلة،جملة الوحدة، العدد : ربان املهديض3
.208:ة الّلغويّة، صألئرّيّون واملساجلزا: خولة طالب اإلبراهيمي4
، 1988حزب جبهة الّتحرير الوطين، ملف املنظومة الّرتبوية والتكوين والتعليم العايل، الدورة العشرين للجنة املركزيّة، جوان 5

.36-27:اجلزائر، ص
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االت - عدم تكّفل اجلامعة بتكوين العدد الّالزم من اإلطارات بالّلغة العربّية، وضيق ا
اجلامعّية بالّنسبة للّتالميذ القادمني من الفروع املعرّبة مقارنة مع زمالئهم الوافدين من 

عريب بالّنسبة إىل ات التّ نسجام يف اسرتاتيجيب املزدوجة، باإلضافة إىل عدم االالّشع
.الّتعليم الثانوي، الّتكوين املهين، والّتعليم العايل

تعريب العلوم االجتماعّية كما ّمت طرح مشكلة الّلغة يف الّتعليم العايل، ففي حني متّ -
غة الفرنسّية، وهو ما دّرس باللّ الفروع العلمية والتكنولوجّية والطبّية تُ ية بقيتنواإلنسا
.بني من محلة البكالوريا ويقّلل من فاعلية الّتعليم العايلعائقا أمام املعرّ ُيشّكل 
ما أّن ال يتّم طرح مشكل منافذ الشغل سيبالشمولّية كي عملّية الّتعريب أن تّتسم إذن جيب 

.جتماعياالاألفواج األوىل املعرّبة اليت ختّرجت من اجلامعة من حّقها التوظيف واالرتقاء يف الّسلم
ستقرار نظرا لألزمة اليت مّرت المتّيزت هذه املرحلة با: 2008-1993المرحلة الّرابعة .ث

.هاا اجلزائر، ممّا أثّر سلبا على مسار عملّية الّتعريب وبالتايل توقف
دد املادة األوىل ميُ -1992يوليو 04ملؤرّخ يف ا02-92وهوما ترمجه املشروع التشريعي رقم 

1991.1يناير 16ملؤرّخ يف ا05- 91من القانون رقم 36األجل األقصى املنصوص عليه يف املادة 

لس األعلى لّلغة العربّية مبقتضى املرسوم رقم 1998وقد عرفت سنة  226-98إنشاء ا
دف وكّل القوانني اليت 1991يناير 16املؤرّخ يف 05-91الذي يتابع تطبيق أحكام القانون رقم 

2.إىل تعميم استعمال الّلغة العربّية ومحايتها وتطويرها

رتبط أكثر باجلانب الّسياسي واإليديولوجي، يخالصة القول، هو أّن الّتعريب يف اجلزائر 
ممّا أّدى إىل وجود عريب حمورا للنقاشات والّصراعات بني خمتلف األطراف الفاعلة طاملا كان التّ ول

يف روحات الّرمسّية والقوانني والّدساتري، وبني الواقع العملي ومل خيرج الّتعريب هّوة شاسعة بني الطّ 
وعلى الّرغم من توفر الّنزعة . - مؤّخرا عن إجراء بعض الّتحويرات يف مناهج املنظومة الّرتبويّة-اجلزائر 

الفوري مل ينسجم والواقع غبة يف استعادة الّلغة العربّية مكانتها وأصالتها إّال أّن الّتعريبالثوريّة والرّ 
اقرتاح خطط و"الّلغوي للبالد، فاصطدم بعوائق كثرية ومثال ذلك هو قضية الكوادر املعرّبة 

بتعريب املعّلمني، ويقع يف آن واحد تعريب الّتعليم كان جيب إعداد األطر املعرّبة اليت تقوم بدورها 

.1992يوليو 15، املؤرّخ يف 54اجلريدة الّرمسّية، العدد رقم 1
.1998يوليو 12، املؤرّخ يف 50اجلريدة الّرمسّية، العدد رقم 2
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ومن باب التناقض اإلقدام على الّتعريب .ب،عليم املعرّ اليت ختدم التّ الكتب املدرسّيةإعداد 
، هذا طبعا مع 1"هذا القرار إىل خلفّية تعريبية تعضدهاملدرسي، وهو األمر الرئيسي دون أن يستند

.لك آلية الّتنفيذ واملتابعةرادة الّسياسّية الّصارمة اليت متتوّفر اإل
تمع ككّل والنتائج اليت كما أّن تعريب الّتعليم ال يدور حول نفسه، فهو وسيلة  لتعريب ا

ثرها جلّيا يف امليادين األخرى، ومن مستلزمات الّتعريب الناجح يف قطاع الّتعليم، أق فيه يظهر تتحقّ 
العناية باملعّلم القادر على املسامهة يف حركة الّتعريب نوعا وكّما، فاملستقبل يعتمد على قدرة املعّلم 

.2)اجلزأرة(العربّية دريس بالّلغة احمللي على التّ 
قد ورثت لات الّشعب، و ل بني األجهزة املسّرية وخمتلف طبقتُعّد اإلدارة صلة وص: اإلدارة

لكن بعد حصول اجلزائر على االستقالل سعت . اجلزائر من االستعمار الفرنسي جهازا إداريا فرنسيا
االستقالل عاشت اإلدارة اجلزائريّة فكري يف جزأرة األطر اإلداريّة منذ ميثاق طرابلس ومنذ إىل التّ 

سّيما أّن تعريب اإلدارة يعين أن تتوّفر لدى املوظفني اإلمكانات اليت ختّوهلم مباشرة .مراحل خمتلفة
ّل املوظّفني خالل السنوات األوىل من العمل اإلداري بالّلغة العربّية، الشيء الذي مل يتحّقق يف جُ 

الّلغوي غداة االستقالل لعّدة أسباب ميكن حصرها فيما ولقد استمّر هذا الوضع3االستقالل
4:يلي

 ّة ووضعهم يف اإلدارات املختلفة كنواة عدم اهتمام الّدولة بتكوين اإلطارات بالّلغة العربي
لتعريب اإلدارة بكيفّية تدرجيّية، وخطّة مدروسة سّيما أّن اجلزائريني كانوا مهيئني لتعّلم العربّية بعد 

.ريب الذي فرضه االستعمار طويالغللتّ اءً االستقالل در 
 ّيف تعريب اإلدارة، وتعريب -غداة االستقالل مباشرة–ولة اجلزائرية عدم شروع الد

ا واّلذين ورثوا عن االستعماراملوظفني اجلزائريني امل تأخر تعريب ونتج عن. لغته وثقافتهوجودين 
الفرنسّية على اختالف املستويات والتخّصصات مبلء اإلدارة أن ازداد الطلب على املتعّلمني بالّلغة 

فني الفرنسيني، ونتيجة لذلك تكّونت يف البالد الفئة االجتماعية اليت الفراغ الذي تركه نواب املوظّ 
).الفرانكفونيني(يف احملافظة على الّلغة والثقافة الفرنسّية فرنسينيت الفخل
.37:التعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربّية، ص: حممَّد املنجي الصيادي، وحمي الدين صابر وآخرون1
.273-272:، صنفسهاملرجع 2
.273:، صنفسهاملرجع 3
.201- 198:طبيق، صالّتعريب بني املبدأ والتّ : أمحد بن نعمان4
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" مبجّرد احلصول على االستقالل، وقّررنا الّتعريب فكان من املفروض أن نعود إىل لغتنا
1".مع الوضع اجلديدتكّيفقرارا مثل هذا طبيعيا ولكنّ لُعدّ 1962الكامل يف 

 االت احليويّة وقف الوظيف العمومي على املعلمني بالّلغة الفرنسية يف معظم ا
غري قابلة ظّلت واملناصب اهلاّمة يف الّدولة، ومن ذلك مثال أّن املدرسة الوطنّية العليا لإلدارة 

بقة الّدخول غة الفرنسّية، مع إجراء مساللطلبة احلاصلني على الثانوية العاّمة باللّ ّال نتساب إليها إلال
ة مع العلم أّن هذه املدرسة العليا لإلدارة هي الوحيدة على مستوى اجلمهوريّ .غة الفرنسّية أيضاباللّ 

-أيضا–ج اإلطارات العليا يف القضاء واإلدارة والتخطيط والسلك الدبلوماسي، مع العلم رّ اليت ختُ 
ة الّسلك إّال لطلب-األوىل لالستقالليف السنوات - علم العربّية هذه املدرسة مل تكن تُ أّن ّ 

غات األجنبّية األخرى اليت كان يدرسها سبوع مثل اللّ الدبلوماسي مبعّدل ثالث ساعات يف األ
وهذا ما يؤّدي إىل خلق .ةالطلبة إجباريا حبكم وظيفتهم اليت تتطّلب اإلملام بأكثر من لغة أجنبيّ 

تمع نوع من امل الّلغة الفرنسّية مبناصب شغل متكنهم من حيظى متعّلموحبيث يز الطبقي بني أفراد ا
.الرّقي يف الوسط االجتماعي

إىل بعض القطاعات توسيع سريورة الّتعريب 1968وهكذا قّررت الّدولة اجلزائريّة سنة 
يف العمومي الذي ظّل يشتغل ر الّنصوص القانونّية بتعريب الوظة مع صدو األخرى من احلياة العامّ 

. لكم الّتاريخ بالفرنسّيةإىل غاية ذ
القاضي بإجبار مجيع املوظّفني وأشباه املوظّفني على 26/04/1968الصادر يفاألمرمنها 

جل تنظيم دروس للعربّية يف مجيع اإلدارات جلميع أذت تدابري من معرفة الّلغة الوطنية، وهكذا اختُّ 
دف تعريبهم، وّمت تعزيز  يقضي بإنشاء 1969فيفري 08مبرسوم 1968الصادر األمراملواطنني 

.2مكتب للّرتمجة يف الوزارات املكّلفة برتمجة الوثائق والّنصوص الّرمسّية واإلداريّة إىل العربّية
لس األعلى لّلغة الوطنّية لسنة  على أّن األولويّة لتعريب الشغل، 1981هذا وينّص تقرير ا

ق واإلجراءات اإلداريّة والّنصوص القانونّية اليت تكون سبق بتعريب الوثائوهذه العملّية جيب أن تُ 
3.مبثابة أدوات لتعريب الشغل على غرار ما ّمت إجنازه يف تعريب احلالة املدنّية

.18:، ص1974، 18، عدد األصالةجمّلة : بوعالم بن محودة1
.191:اجلزائريون واملسألة الّلغويّة، ص: خولة طالب اإلبراهيمي2
.257:املرجع نفسه، ص3
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تصحيح ما تعانيه الّلغة العربّية من حتريف لغوي على أيضاكما أّن هذه العملّية تعين
.ض السّيارات والعرباتواجهات بعض الدّكاكني واحملّالت الّتجاريّة وبع

ّن هذه أوأمساء الشوارع، غري فتاتشهدت اجلزائر محلة لتعريب الالّ 1976فصحيح أنّه منذ 
ع األمر الذي أّدى إىل بروز الفتات تدعو إىل الّسخرية نتيجة الّرتمجة رّ تسالعملية غلب عليها طابع ال

وينمن ذوي الكفاية واخلربة بالّسهر على مراجعة العناجلنةينبغي تكليف لذا . 1ّية من الفرنسّيةرفاحل
اإلمكانات و لّتعريب جزء من سياسة الّدولة فالبد له من ضمانات حلسن االستثمار ألّن افة، احملرّ 

.املتوّفرة له
ى اجلزئيات والسري بعملية ّتم أن يُنظر إىل الّتعريب نظرة كّلية ال تتخطّ ّن الضرورة حتُ أكما 
ال أكرب الطرق واالرجتلتوازي يف مجيع القطاعات برؤى حمّددة، فالتجزئة وانعدام التنسيق الّتعريب با

أن بثمن العو .اليت ُحتول دون املسرية اإلجيابّية حلركة الّتعريب على مستوى مجيع مظاهر احلياة
2.بونيُعّرب الّتعليم أو جزء منه، دون أن تُعّرب اإلدارة اليت يستعمل فيها املتخّرجون املعرّ 

كآخر أجل إلجناز الّتعريب يف خمتلف 2000حّدد الوزير األّول سنة 1988يف جويلية 
د كل قطاع يف احلسبان عند وضع الرزنامات هذه حيث توجصّيةخذت خصو القطاعات، وقد أُ 
أن ميكنهاأو تكنولوجّية من غريها ومنحت هلا آجال أطول حّىت " تقنّية"أكثرقطاعات ُعّدت 

2000.3تّتخذ التدابري الالزمة لكي يكون يف املوعد املطلوب أي 

اهلُّوة بني خمتلف القطاعات، إّال السؤال الذي يتبادر ريبأمهّية هذه الرزنامة يف تقرغم لكن 
.ة يف واقع االستعماالت الفعلّية؟إىل الذهن إىل أي مدى جنحت هذه العمليّ 

أّن الفرنسّية ال زالت تنال مساحات واسعة يف ترى الباحثة خولة طالب اإلبراهيمي
اخلاّصة دارات اإلبوجه عام لقد الحظنا أثناء حترّياتنا املتكّررة واملستمرة يف خمتلف "االستعمال

خولة طالب . املوجودة الفرنسّيةاألمساءنفسها بالفتات مدهونة باألبيض واألسود حملو لفياستيقظت اجلزائر لت
.259:اجلزائريّون واملسألة الّلغويّة، ص: اإلبراهيمي

.259:اجلزائريون واملسألة الّلغويّة، ص: خولة طالب اإلبراهيمي1
.280:الّتعريب ودوره يف تدعيم  الوجود العريب والوحدة العربّية، ص: حمّمد املنجي الصيادي،وحمي الدين صابر وآخرون2
.258:اجلزائريون واملسألة الّلغويّة، ص: خولة طالب اإلبراهيمي3
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ستخدم بكثرة يف التوثيق ويف املشافهة كذلك يف بأّن الفرنسّية ال تزال تُ )ويبالقطاع الرتّ إدارات (
1".أماكن العمل

يظهر جلّيا أن الّتعريب مل حيّقق بعد النتائج املرجوة منه، أّما بالنسبة إىل تعريب إدارة ممّا سبق 
عمل النظر والتفكري اجلاّد يف تعريب اإلدارة املركزيّة واملؤّسسات الّتابعة لوزارة الّتعليم العايل مل يُ 

الّلجنة املركزيّة املتعلقة وهذا طبقا لقرارات ،1981- 1980التعليم العايل إّال منذ الّدخول اجلامعي 
نشأت يف كّل حريصة على الروتني اإلداري فقد أبتعريب اإلدارة، وملّا كانت وزارة الّتعليم العايل

ا النّ  ولئن  امعّيةهوض بتعريب اإلدارة اجلمؤّسسة جلنة مكّلفة بوضع حصيلة لكّل مبادرة من شأ
حممودة فإّن األمر مل يكن كذلك بالّنسبة جهود كّونني واملصطلحات قد أفضى إىلكان تعريب امل

امللحوظ يف هذا ّخرا يفّسر التأإّن هذه العملّية مل ينظر إليها بوصفها من األولويات ممّ . إىل اإلدارة
2.املضمار، وهذا رغم تعريب جل الوثائق اإلداريّة

ة وهذا فني يف العربيّ والواقع أنّه بعد مرور كّل هذه الّسنني هو أّن الّتعريب يعوزه كفاية املوظّ 
3:لعّدة أسباب أبرزها ما يلي

املوظّفنيتعريب غياب طريقة خاّصة ب.
لتخّصصغياب أساتذة خمتّصني يف تدريس لغة ا.
 لعدم اقتناعهم بضرورة الّتعريب أو خوفا على مناصبهم(مشكل الغيابات.(
 توقيت الّدروس(مشكل الّتوقيت.(

تشتغل بالفرنسّية إىل حّد كبري، وهذا يفّسر الوترية البطيئة اليت فإدارة الّتعليم العايل الزالت 
ا عملّية الّتعريب يف جانب وتوجد عّدة) تعريب األساتذة اجلامعيني(ه اإلداري والّتكويين يتسري 

4:الرَّافضون لتعريب الّتعليم العايل، من أبرزها ما يلييسوقهامسّوغات 

 والتقنيات، فهي تُعاين نقصا يف املصطلحات العلمّية عدم استيعاب العربّية، العلوم
.الكافّية للّتعبري عن املفاهيم املُستجّدة اليت حيتاج إليها الّتعليم العايل

.262:صاجلزائريون واملسألة الّلغويّة، : خولة طالب اإلبراهيمي1
.288-287:، صاملرجع نفسه2
.289-288:صاجلزائريون واملسألة الّلغويّة،: خولة طالب اإلبراهيمي3
.116:ظرية وتطبيقاته العملّية، صناملصطلح أسسه العلم :  يامسقعلي ال4
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 قّلة املراجع من الكتب والوثائق العلمّية بالّلغة العربّية بسبب ضعف حركة الّرتمجة
.العلمية والتقنّية إىل الّلغة العربّية

لّسريع يف العلوم والتقنّيات يوّلد كما هائال من املصطلحات العلمّية إّن التطّور ا
.والتقنّية، حبيث ال ميكن مواكبة تعريب هذه املصطلحات

إّال أّن هذه احلجج ضعيفة السند واهية احلّجة وذلك لعدة اعتبارات تتعّلق خبصائص الّلغة 
معظم فّندهالعلوم والتقنّيات احلديثة تفالقول بعدم قدرة الّلغة العربّية على استيعاب. العربّية

غين يُتيح هلا توليد ماليني الكلمات،  ر العربّية على نظام اشتقاقيراسات الّلسانّية اليت تؤّكد توفّ الدّ 
كما أّن القول بعدم توّفر املراجع العلمّية املعرّبة اليت حيتاجها الّتعليم العايل مردود عليه بدليل واضح 

دون احلاجة إليها العربّية بكيف تتوّفر هذه املراجع العلمّية فغة األجنبّية وهو أّن معظم العلوم تتّم باللّ 
فجميع . 1تتوّفر املراجع العلمّية بالعربّية ال بّد من تعريب البحث العلميي، ولكامعييف الّتعليم اجل

ن تقوم أتقاة من جتارب األمم األخرى ُتشري إىل أّن اجلامعات العربّية ال تستطيع سالدالئل العلمّية املُ 
عّرب الّتعليم تُ ما ملو ومناهجها،أهدافهاإصالحها يف ر بدورها القيادي يف التنمية البشريّة ما مل جيُ 

ربة تعريب الّطب يف سوريا، رح وهي جتوتوجد جتربة واضحة تؤيّد هذا الطّ . 2العلمي والّتقين منها
أثناء ملتقى ) سعيد شيبان(أستاذ الّطب املشهور آنذاك اليت ألقاهاالكلمة ستحضارينبغي اوهنا 

الّتعريب يف العلوم والفنون يقولون ينتقدون ّلذين اإّن " 1971الفكر اإلسالمي يف وهران سنة 
عليم العايل بعدما عرّبنا جزءا من قين سينحّط إن عرّبنا التّ خملصني أو خمادعني إّن مستوانا العلمي والتّ 

ن تكون الّلغة العربّية هي اليت ولكن يف احلقيقة، إن أردنا أ.الّتعليم الثانوي يف العلوم والتكنولوجيا
ا الشعب العريبّ ي ، والّلغة رمز الّسيادة القومّية، فيجب أن يكون الّتعريب تابعا ملستوى عاٍل، تكّلم 

ة، وملستوى العربّية يف مستوى الّتعريب يف أمسى معانيه،يكون ضمانا ملستوى الّلغة العربّية عند العامّ 
قل العلوم يف مجيع تُنففي اجلامعة . قيوكذلك نكون مّتصلني بالتّيار العاملي والرّ . املدارس الثانويّة

 ّكلمات جديدة من كلمات موجودة، فاملعاجم عبري عن املفاهيم اجلديدة بتوليداالشتقاق وسيلة من وسائل تنمّية الّلغة والت
علم املصطلح : علي القامسي.ا تقتصر على بعض املُستعمل فعالإمنّ و ال تضّم مجيع مفردات الّلغة املوجودة، واملمكنة الُوجود 

.379:أسسه النظريّة وتطبيقاته العملّية، ص
.127:ظرية وتطبيقاته العملّية، صنعلم املصطلح أسسه الّ :  يامسقعلي ال1
.131:املرجع نفسه، ص2
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البلدان وتٌقرب تقريبا واعيا واملزيّة الثانّية للّتعريب اجلامعي هي أكرب بكثري للمستقبل، فبالّتعريب 
1."ن الطالب العرّيب من االبتكاركّ يتم

العربّية القيام بدورها لغة إذ استطاعت وتوجد العديد من األمثلة حول جناح تعريب العلوم، 
اليونانّية، (ذ العصر العباسي من خالل ترمجتها للعلوم وآداب الثقافات األخرى للبحث واالبتكار من

كما أّن مستلزمات الّتعريب متوّفرة ينقصها فقط توّفر إرادة صادقة لدى ُصنّاع .)الفارسّية واهلنديّة
2.منيّا يُلتزم به ويُطّبقز القرار، وخطّة واضحة تتضّمن برناجما 

وامتالك أدوات العلمي لّرتبويّة أثبتت جناعّة الّلغة يف الّتحصيل ّن معظم الّدراسات اأكما
لقى تعليمه العلمي بالّلغة األجنبّية عّدة صعوبات يف وقت تاملعرفة، ولذلك يواجه الطالب الذي ي

3:واحد

صعوبة استيعاب وفهم الّلغة األجنبّية.
صعوبة فهم املادة العلمّية.
ضمن املنظومة املفهومّية اليت تكّونت لديه من جرّاء هصعوبة ختزين املعلومات يف ذهن

.حتصيله العلمي بالّلغة العربّية خالل الّتعليم االبتدائي والثانوي
خمتلف املستويات التعليمّية  تقوم على الّتكامل بنيسّيما أّن عملّية الّتعليم عملّية مستمرة 

.يف املرحلتني االبتدائّية والثانويّةالّتعليم العايل يقوم على ما تعّلمه الطالب كما أّن 
االرتفاع امللحوظ يف معّدالت الّرسوب : ومن سلبيات عدم تعريب الّتعليم اجلامعي أيضا

فال 4.نتيجة تدريس العلوم بالعربّية يف الثانوي، وتدريس العلم بالّلغة األجنبّية يف الّتعليم اجلامعي
عريب كفيل بإجياد التوازن بني التّ إّن ،الّتعليم الثانوية يف مرحلة جيب أن ينقطع الّتعليم بالعربيّ 

مّية كي خترج العربّية من هذه الوضعّية املتأرجحة بني التوّجه واملمارسةيخمتلف املستويات التعل
.الفعلّية

خالصة القول هو أّن إشكال تعريب الّتعليم العايل يظهر جليّا يف العالقة بني الّتعليم وتعريب 
ا احلياة العاّمة هي اليت ُتؤثّر على لغة الّتعليم، إذ ال ميكن االستمرار العام، فالّلغة اليت متُ احمليط  ارس 

.443:الّتعريب بني املبدأ والّتطبيق، ص: أمحد بن نعمان1
.132:علم املصطلح أسسه الّنظرية وتطبيقاته العملّية، ص: علي القامسي2
.122:املرجع نفسه، ص3
.59:الّسياسة الّلغويّة يف البالد العربّية، ص: الفاسي الفهريالقادر عبد 4
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حيث توجد عالقة .1يف تكوين أطّباء بالّلغة العربّية إذا كانت املمارسة بعد التخرّج بالّلغة الفرنسّية
.تكاملّية بني تعريب الّتعليم العايل واحمليط

لقد لوحظ غياب القرارات اإللزامّية اليت تقضي تعريب القطاع : قطاع االقتصاد
سّيما أّن تعريب .تعريبّيةاملالّية لتجارب وعلى الّرغم من خوض بعض املؤّسسات .االقتصادي

ة بتشغيل الشباب واكتساب الكوادر وتشجيع االستثمار يف العربيّ 2تقتضيها الّتنمّيةاالقتصاد ضرورة 
يف مؤّسسات االقتصاد بقّوةهارات، إال أّن الّلغة الفرنسّية ال تزال حاضرة اجلزائريّة اخلربة وامل

غل، اإلشكال الذي يُطرح يف هذا القطاع هو مشكل املالئمة بني التكوين والشّ أّما . اجلزائري
لذلك . 3ستخدمني والعّمالغة العربية للإلطارات واملُ والّتعريب فيه مقصور على تنظيم دروس اللّ 

االهتماماتعريب ضمن التّ ٌعّد تعريب االقتصاد بطيئة تفتقر إىل برنامج وختطيط حمكم، وسريورة ف
ن مسأو : "وطنّية للكهرباء والغاز قائالأحد املسؤولني على الشركة الهذا ما يعكس تصريحو . الثانوية

هذه دريس، فهذا التشاؤم يعكس استمرار ت"شرح يل رسم إلكرتوين بالعربّيةة يوم يُ غة العربيّ اللّ 
ال نيمجيع املهندسني املعماريني والتقنيني الساميو الشعب العلمية والتقنّية باجلامعة بالّلغة الفرنسّية، 

وحّىت مع إصدار . 4ذه الّلغةّلغة الفرنسّية وميارسون مهنتهم ّونون باليزالون إىل يومنا هذا ُيكَ 
وتنظيم دروس للعربّية يف جّل املؤّسسات م العربّية ة بتوسيع إجباريّة تعلّ ضيالقا1970نصوص 

5.االقتصاديّة بيد أّن هذه العملّيات كانت يف الغالب ظرفّية وجزئّية

ىضعيف يف هذا القطاع، وقد انعكس هذا الّضعف بدوره علالتقّدم احملرز عليه كما أّن 
وزارة الّصناعات جّل املؤّسسات وهذا ما أثبته الّتقرير التقوميي حول سري الّتعريب الذي خيّص 

فيما يتعّلق بربنامج حمو األمّية البّني ار يف البداية احلماس فلئن كان الّتعريب قد استث"فيفة اخل
وقد انعكس هذا ... صطدم بصعوبات جعلت احلماس يتناقصاوتدريس العربّية، فإنّه سرعان ما

وصعيد صبدأت تتناقصعيد الّتجهيزات اليت: روس على الصعيدينالفتور بدوره على تنظيم الدّ 

قضايا الّرتبّية بالّرتبية، جمّلة فصلّية تعىنة عاملجملّ ،)مقال(مصطفى بن خيلف، جتربة تعريب سلك مهندسي اإلحصاء، 1
.37-36:، ص1996خريف ،04والّتعليم، العدد 

.73:وضع الّلغة العربّية باملغرب، وصف ورصد وختطيط، ص: إبراهيمية آمن: يُنظر2
.263:ئريون واملسألة الّلغويّة، صاجلزا: خولة طالب اإلبراهيمي3
.280:ص،املرجع نفسه4
.280:املرجع نفسه، ص5
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وهكذا ختّلى العديد من املسؤولني عن الّتعريب، أّما عن تعريب احمليط اإلداري . اإلمكانّيات البشريّة
بعض التقّدم يف البداية إّال أنّه بدا غري كاف حلصول التحّول لجّ سُ يف صلب املؤّسسات فلئن 

.1"التسيري واإلدارةالنوعي للغة
ىل آخر والقطاع الوحيد إما ُيالحظ هنا هو التفاوت النسيب يف نتائج الّتعريب من قطاع و 

ّور اجلزئي صأّما الت.الذي عرف تقدُّما ملحوظا بل جناحا يف عملّية الّتعريب هو قطاع العدالة
عليم غة التّ للّتعريب فقد استهدف تعميم استخدام الّلغة العربّية يف كّل مظاهر احلياة العملّية لتصبح ل

أمهل التصّور هذاإال  أنّ . ية واالقتصاديّةوالبحث العلمي، ولغة تسيري خمتلف املؤّسسات اإلدارّ 
يئة الّلغة العربّية وتطويرها من الدخل كي ت كّل هذه الوظائف، لذلك لطاملا كان بضطلععملّية 

.الّتعريب حمّل نقاش وصراع بني خمتلف الّنخب
قبل احلديث عن موطن هذا الّصراع البد من : نكفونيين والمعّربينالّصراع بين الفرا.4
2:مواقفها من الّلغة، ومن أبرزها ما يليو إىل  الفئات اليت يلتقي فيها احلكم يف اجلزائر اإلشارة

البرجوازيّة التقنوقراطّية: يظهر موقف هذه الفئة بوضوح يف رفضها للّتعريب مع إمكانّية
اد مادام أّن القليل ممّا اُجنز من هذا الّتعريب ليس له عواقب على البنيات االقتصاديّة يالتظاهر باحل

ليل لصياغة خطاب يؤيّد الّتعريب مع ختهذه الربجوازيّة تضطّر بواجبها ُجتاه الّدولة ف. األساسّية
.العملّيةجناح لضمان ) التأجيل(الحظات حول ضرورة االعتدال مبموقفها هذا 
عليم االبتدائي ة وقد كانت تتحّكم يف وزاريت التّ عريب بشدّ هي تؤيّد التّ :ّربةالفئة المع

.عليموزيرا للتّ ا كان عبد احلميد مهريملّ 1970والثانوي منذ 
:من أبرزها أسئلةة يتبادر إىل الّذهن عدّ هذه املواقف اوبعد عرضن

ما عوائق الّتعريب؟ ملاذا ميّثل التعريب مشكلة يف اجلزائر؟ وملاذا يكثر احلديث عنه يف الّدساتري 
.ّن إشكالّية الّتعريب يف اجلزائر تتعّلق أكثر بالعالقة بني الّلغة والّسلطةأواملواثيق وال يُنّفذ؟ يبدوا 

.281-280:صئريون واملسألة الّلغويّة، اجلزا: خولة طالب اإلبراهيمي1
تمع يف املغرب العريب، صالّلغة والسّ : جلبري غرانغيوم2 .72:لطة وا
 مباشرة، وهي تتأّلف أساسا من وتتحّكم هذه الفئة يف جهاز الدولة، واإلدارة، والقطاع الّصناعي اهلام الذي تديره الّدولة

للّدولة غري أّن هذه األخرية قريبة من الربجوازيّة اخلاّصة اليت ال تستطيع البقاء إّال حبماية الّدولة إيّاها، فهو قطاع برجوازية
جلبري .ةحيتاج دوما إىل شراكة أو دعم من قطاع الّدولة، وبذلك ال ميكن مجع هذين الّنوعني من الربجوازيّة يف فئة واحد

تمع يف املغرب العريب، ص: غرانغيوم .72:الّلغة والّسلطة وا
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تابعتة اليت ؤ اإلطارات الكفعيقات عملّية الّتعريب يف عدم توفرمتظهر أبرز :عوائق الّتعريب
.سري العملّية

بقية القطاعات، فلم تُرّتب و عدم التوافق الزمين بني تعريب الّتعليم وتعريب اإلدارة واحمليط 
بعاد الّلغة إباإلضافة إىل 1.هذه املراحل وتزامحهاعايشاألولويات والواقع الّلغوي يف اجلزائر يثبت ت

يف للّتدريس األجنبّية ء الّلغات م احلديثة يف الّتدريس والبحث بإبقاالعلو العربّية عن جمال الّتفاعل مع 
واحلضاري، خمتلف الفروع العلمّية وإظهار العربّية يف موقف العاجز عن مسايرة التطّور العلمي

واملستقبل أصبح ) الفرنسّية(قي االجتماعي والرّ وأخريا عزوف الطلبة عن الّلغة العربّية إىل لغة اخلرب
2.يف اآلداب والعلوم اإلنسانّيةهومضمونا يف الّطب واهلندسة أكثر ممّا

.عملّية الّتعريبأمامهذه أبرز املعيقات اليت ُتطرح 
: بةراع بين الفرانكفونيين والفئة المعرّ الصّ 

ملسألة الّصراع بني هذين الطرفني استنادا إىل سيحاول البحث اخلروج مبقاربة أكثر واقعّية
:أطروحات كل منهما

ففي الوقت الذي محلت فيه اجلزائر لواء الّتعريب، يبقى الواقع العملي شاهدا على تكريس 
عرّبني تكملة لالستقالل الوطين كان الّتعريب عند املُ وإذا  ). فرنسّية-عربية(مبدأ الثنائّية الّلغوية 

املواقف بني دعاة الّتعريباملناصب العليا لدى الفرانكفونيني لذا تباينتعلى ووسيلة للحفاظ 
.واملعارضني لهالكّلي

، وقد أّكدت فرتة عّرضت فيها لكّل أشكال االستيالبلقد خرجت اجلزائر من حرب طويلة ت
يزول ذلك احلاجز ماعنداخلطر يبدأ دائما بعد االستقاللو .ما بعد االستقالل وجود أزمة ثقافّية

زم الثورة الوجود العسكري ريب، عندمصل ما بني منبع الثورة والفكر الغبارز الذي يفال ا 
مسألة إعادة االعتبار تُثريهلذا فمن الطّبيعي أن . ومز همتحّرك اجلهاز الثقايف لليستعمار، عندئذ لال

.297:الّتعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربّية، ص: املنجي الصيادي وحمي الّدين صابر وآخرون1
قين على الّلغة الفرنسّية يف الّتعليم العايل والتّ اء اجتماعي، فاالقتصار الشبه الكّلي قري غرانغيوم الّتعريب مبثابة انتيعد جلب

ا  ّ جلبري : ينظر, شغلمناصب للمرء أن حيصل على تتيحواالقتصاد، جيعلها لغة للنجاح االجتماعي ولغة للخبز، مبعىن أ
تمع يف املغرب العريب، غيوم، نغرا .24:صالّلغة والّسلطة وا
.444- 443:والتطبيق، صالّتعريب بني املبدأ: أمحد بن نعمان2
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إيديولوجيا بني الّنخب املثّقفة بالعربّية ها لّلغة العربّية اجلدل والّصراع وقد اّختذ هذا الّصراع توجّ 
1.وبالفرنسّية

غة العربّية بالّنسبة للمعرّبني هي إّن اللّ :)الفئة المعّربة(دعاة الّتعريب الشامل والفوري.أ
داة للّتعبري يف مجيع امليادين والقطاعات ألذا سعوا منذ االستقالل إىل جعل العربية و أداة عملهم، 

:2اجتاهاتوهكذا برزت عّدة 
.وريث الّتعاليم اإلصالحّية واإليديولوجّية الوطنّية حلزب جبهة الّتحرير:بوياالجتاه الّشع.1
نشيط سّيما يف اجلامعة ويضّم العديد من الطّلبة القدامى الذين وهو اجتاه : االجتاه البعثي.2

.درسوا يف املشرق يناضل من أجل القومّية العربية
.عريبقوم إيديولوجيته على اخللط بني األسلمة والتّ الذي  ت: االّجتاه األصويل.3

ون يف نّ فة اليت تدرس بالفرنسّية، ولكّنهم يتفهم كثريون يف الّشعب العلمّية والتكنولوجيّ 
.غة بقصد ترويج أفكارهماستخدام حّجة اللّ 

رأيهم أنّه أساس هلا، ويف قّوم كمغة  هذا االجتاه إىل مطلب اهلُويّة الوطنية واللّ نصاريستند أ
اإلسالم، باإلضافة إىل البناء وجد صلة بني العروبة واإلسالم، فارتبط انتشار الّلغة العربّية دوما بت

صرح احلضارة )واألمازيغالعرب( أقام اجلميع" حيث.3ماعي للجزائر من عرب فاحتني وأمازيغتجاال
.4"عربيةاإلسالمية يعّربون عنها وينشرون لواءها بلغة واحدة هي الّلغة ال

.79:تعريب الّتعليم يف اجلزائر بني الطّرح املعريف واإليديولوجي، ص: شفأمحد نا1
 ّالّدعوة تنايف غري أّن مبدأ ال ميكن الرتاجع عنه، كتبّنتها اجلزائر منذ بداية االستقالل،  دعوى عريب الفوري والشامل قضّية الت

ا  ات الضرورية،يمن حرب طويلة األمد، وال تتوّفر على اإلمكانمنهوكة الواقع العملي، فاجلزائر قد خرجت لتّوها  ّ كانت كما أ
: يُنظر. والشامل آنذاك دعوة غري واقعّية وهذا هو اخلطأ الذي وقع فيه دعاة الّتعريب الشاملعريب الفوريالتّ ف.يف مرحلة البناء

لذا ينبغي أن تسري عملّية الّتعريب وفق خطط منهجّية تتواءم والواقع الّلغوي للبالد ألّن . 214:اجلزائريّون واملسألة الّلغويّة، ص
لو اعتربنا استقالل البالد مرهونا بالّتعريب الفوري، ال جيب أن ننسى أن " هذه العملّية طويلة النفس قد تستغرق قرون وحىت 

خولة ". نجاحه هو العمل املنهجي املتواصل، ليس يف املدرسة فحسب بل كذلك يف األسرة وأماكن العملالضمان الوحيد ل
.225- 224:جلزائريّون واملسألة الّلغويّة، ص: طالب االبراهيمي

.225-224:اجلزائريّون واملسألة الّلغويّة، ص: خولة طالب اإلبراهيمي2
.85:م يف اجلزائر بني الطّرح املعريف والطّرح اإليديولوجي، صتعريب الّتعلي: شفأمحد نا: يُنظر3
:ص، 2005، 1العرقّية وتعّدد اهلوية يف اجلزائر، دار األّمة، اجلزائر، طاألطروحاتالردود العلمّية على : أمحد بن نعمان4

28.
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ومن أبرز دعاة الّتعريب بعد االستقالل، عثمان سعدي وأمحد بن نعمان حيث أعلنوا 
الرّباط املتني اّلذي يربط أبناء اجلزائر بعضهم ببعض يف  وحدة "كهم مبطلب الّتعريب ألنّه سّ مت

.1"غة العربّيةاجتماعية وطنّية، ويربطهم مباضيهم العريق القائم على الثقافة واللّ 
قع  االستعمايل تكن جمّسدة يف الوااليت ختّص قضّية الّتعريب ملالّنصوص واملواثيق ورغم أنّ 

للحضارة العربّية اإلسالمّية من االنتماءفتأكيد "لّلغة إّال أّن دعاة الّتعريب غالبا ما يستندون إليها 
اتري، كان مبثابة العقيدة خالل نصوص حزب جبهة الّتحرير الوطين، سواء تعّلق األمر باملواثيق والدس

2".األساسّية اليت تربط ماضي وحاضر ومستقبل اجلزائر

باإلضافة إىل الّدعم اجلماهريي اّلذي كان حيظى به مطلب الّتعريب، ولو على املستوى 
.وهو ما زاد يف محاس دعاة الّتعريبالعاطفي

.لعصر العّباسي كانت لغة العلم واملعرفةأّما حّجة املعرّبني من الّتاريخ هو أّن الّلغة العربّية يف ا
ّردة، دقفالعرب آنذاك جتاوزا نقل العلوم، بل تذّوقوها وجرّبوا فكرهم الّنا مبواجهة املفاهيم اليونانّية ا

الّدور ذاالعربّية اآلن قادرة على االضطالع إذن 3.فقاموا بالّتصحيح والتحّري الّالزمني ملا وجدوه
وهذه حّجة قويّة السند ألّن الّتفكري يف الّصلة القائمة بني املاضي واملستقبل ُميّكن دعاة الّتعريب من 

ويف هذه العودة إىل املاضي، يبحث " جديد له  وضع نظرة مستقبلّية لقضّية الّتعريب وإعطاء نفس 
ق باملفهوم احلضاري واالجتماعي وفيما يتعلّ 4".الّتعريب عن أساس له ودفع جديد إلفراز املستقبل

لّلغة العربّية كلغة وطنّية تتفتح على الثقافات األخرى االعتبارللّتعريب يرى املعرّبون ضرورة إعادة 
دون استيالب، فجّل التجارب العاملّية أثبتت أنّه ال تطّور 

.86:اإليديولوجي، صتعريب الّتعليم يف اجلزائر بني الطّرح املعريف والطّرح : شفأمحد نا1
.33، ص 1990، باتنة، قريفالّرتبية والشخصّية اجلزائريّة العربّية اإلسالمّية، مطبعة عّمار : عبد املالك محروش2
 ّن هذا الدعم مقصور على املستوى الوجداين دون مشاركة فعلّية، كيف أحيظى الّتعريب بدعم الّشعب اجلزائري، غري

.األمّية أن يشارك يف حوار ال ميلك آلياتهستفحل فيه تلشعب 
.111:الّتعريب وتنسيقه  يف الوطن العريب، ص: حمّمد املنجي الصيادي3
.121:ص،18- 17، جمّلة األصالة، عدد )مقال(ل بني املاضي واملستقبل، صحركة الّتعريب و : شكري فيصل4
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1.سرائيلالّصني وإاليابان، : وتوجد أمثلة كثرية من أبرزهابدون الّلغة القومّية

: إّن حجج املعرّبني تستدعي عددا من املالحظات
ةإّن استناد املعرّبني إىل نصوص حزب جبهة الّتحرير الوطين يطرح دور األحزاب الّسياسي

تم األحزاب الّسياسّية اليوم بقضّية الّتعريب؟ سّيما أّن احلزب . وتأثريها يف قضّية الّتعريب، فهل 
تمع املدين تأثريا يف صناعة القالّسياسي عادة من أكثر مؤ  رارات الرتباطه املباشر ّسسات ا

تستطيع من خالهلا التغلغل يف كافة الطّبقات جذب، باإلضافة إىل أنّه ُيشّكل قّوة بالّسياسة
، أي له دور كبري يف التعبئة فمن املفروض أن يوضع الّتعريب ضمن برامج هذه 2االجتماعّية

ااألحزاب الّسياسّية وخيا عدم إّال أّن املالحظ على هذه األحزاب يف الّسنوات األخرية هو . را
فكّل سياسة لغويّة ناجعة هي وليدة مشروع جمتمعي، ارتكازا على تطرّقها إىل هذه املسألة 

صحيح أّن العلم اليوم رائج بالّلغات األجنبّية، لكن هذا ال يربّر التخّلي و 3.املؤّسسات اليت تتوفر له
يئة هذه الّلغة وتطويرها من أجل أن تكون العربّية لغة علمّيةعن العمل وهذه مهّمة " .من أجل 

امع العاملة  أهل االختصاص واخلرباء لتحديث العربّية عرب مبهّيةملقاة على مجيع املؤّسسات وا
ه هذةذلك طبعا بإشاع4"ة عن احلاجات العلمّيةكتبها العلمّية وجعلها قادرة معرب مجها و امع

، إذ ال ميكن كي ال تبقى جامدة حبيسة األدراجاملصطلحات بني مجيع املؤّسسات واجلامعات
.للمصطلح العلمي أن حييا دون االستعمال

 ّا القومّية لكنها تلقن العلم باإلجنليزيّة بواسطة لغتها،الّتلقنيول املذكورة استطاعت هذه الد فاملفاهيم العلمّية مفاهيم بلغا
اليت نتداوهلا ) وهي هنا العربّية(الّلغة العاديّة : عاملّية والّرموز واملصطلحات أصبحت عاملّية، فيجب التمّيز يف الّتعريب بني شيئني

ا األشياء) اإلجنليزيّة(ة يف الّشارع واملدرسة وبني الّلغة العامليّ  حمّمد عابد . اليت حتتاج أحيانا إىل الّلغة العاديّة لكي تفّسر 
ويضيف اجلابري .18:، ص1996، 04، جمّلة عامل الّرتبّية، عدد )مقال(تعريب الّتعليم واحمليط يف انتظار القرار : اجلابري

ا مبصطلحات إجنليزيّة أصبحت عاملّية، وميكن يف أنا ال أرى أّي تناقض بني أن أتكّلم بالعربّية يف :"قائال شؤون علمّية أستعني 
اأنيوم من األيّام  جمّلة عامل الرتبية، جمّلة فصلية ،)مقال(تعريب الّتعليم واحمليط يف انتظار القرار : حمّمد عابد اجلابري.""نعّر

.18: ص،1996، 04تُعىن بقضايا الّرتبية والّتعليم، العدد 
.93:تعريب الّتعليم يف اجلزائر بني الطّرح املعريف والطّرح اإليديولوجي، ص: شفأمحد نا: يُنظر1
.205:ّية، صنمفاهيم وقضايا سوسيولسا: العشرييحمّمد نافع : يُنظر2
122:الّلغة والبيئة، ص: عبد القادر الفاسي الفهري3
.41:الّتعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربّية، ص: حمّمد املنجي الصيادي وحمي الّدين صابر وآخرون4
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سريا عا ضشهدت خماحتديداقوله يف هذا املقام هو أّن إشكالّية الّتعريب يف اجلزائر ما ميكن
بعاد تقنّية واالصطالحّية إىل األرة تتجاوز القضايا ال، أي أّن هذه الظّاهاليومإىلمنذ فرتة االستقالل

.باملناخ الّسياسي واالجتماعي الذي يعاجل فيهاالّسياسّية فلطاملا كان الّتعريب متأثر 
اليت هذا االّجتاه الّنخب أصحابميّثل :االّتجاه الّرافض للّتعريب الفوري في الجزائر.ب

قليلة الّتجانس من وهذه الّنخب . تلّقت تعليمها بالّلغة الفرنسّية فهي متشّبعة بالثقافة الفرنسّية
1:تيارات هيةمواقفها، وتتجّلى يف ثالثحيث 

ّن الّتعريب هو ضّد األمازيغيةأّجة حب(يرفضون أيّة مشروعّية للعربّية : مازيغيوناأل.(
 والثقافات الشعبّيةاف بالّلهجاتالّداعون إىل االعرت.
 على م من خالل سيطرهيمنةواّلذين هم يف وضع ) الفرانكفونيون(وأخري أنصار الفرنسة

لعملّية هو رفضها الّتاماألجهزة االقتصاديّة واإلداريّة للبالد، فما ُيالحظ على هذه الّنخب
الّنموذج الفرنسي حتديدا وأبرز ّية هو تبعمثل إلخراج البالد من التخّلف والالّتعريب، والنموذج األ

2:حجج هؤالء ما يلي

إّن سيطرة الّلغة الفرنسّية على أغلب القطاعات العلمّية والتقنّية جيعلها بال منازع لغة الرّقي -
. التطّوراكبة ال تصلح للحياة العلمّية ومو فاالجتماعي، أّما الّلغة العربّية يف نظر هؤالء 

عليم، حيث بني يف ميدان الّرتبّية والتّ عرّ الّتعريب إىل فشل املُ كما يستند الرّافضون لسياسية 
الّلغويّة، سّيما أّن الثنائّية غري متكافئة يف هو الثنائّيةة ية الّتعريباكتفوا حبّل مرحلي للخط

درس وتُ كلغاتالّلغة الفرنسّية أو غريها  سدرّ تلك الثنائّية اليت تُ "ىل إحني حيتاج املتعّلم 
ا كّل العلوم واملواد األخرىيُدرّ العربّية، و  3".س 

.227:اجلزائريّون واملسألة الّلغويّة، ص: خولة طالب اإلبراهيمي1
 م خنب تكّونت على أيدي ّ فيما بعد والُيصبح... فرنسّيةيتحّدث عثمان سعدي عن منشأ معارضي الّتعريب فيقول بأ

ع ُممثلي احلكومة املؤقّتة وجهازها اإلداري مستعملني بذلك الّلغة الفرنسّية اليت عّدوها األداة اجلاهزة لبناء دولة يف إطار السباق م
.37:، ص1993التعريب يف اجلزائر، دار األّمة للطّباعة والّنشر، اجلزائر،د ط، : عثمان سعدي. الزمن

.94- 93:تعريب الّتعليم يف اجلزائر بني الطّرح املعريف والطرح اإليديولوجي، ص: أمحد ناشف: يُنظر2
.62:، ص1986د ط،نظريّة حول سياسة الّتعليم والّتعريب، املؤّسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،: عبد الّله شريط3
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1:أفكار أبرزهااستنادا إىل يرفض دعاة الفرنكفونّية التعريب

إحاللإّن الّتعريب انغالق ورفض لالنفتاح على اآلخر، إّال أن خطّة الّتعريب تسعى إىل -
االت والقطاعات ا كلغة تضطلع جبميع األدوار يف مجيع ا أليس من حّق العربّية  احملل الالئق 

الفرد اجلزائري ممارسة لغته الوطنّية يف التعليم والعلوم، وهذه حّق يكفله الّدستور أوال ومجيع األعراف 
اسي الفهري بالتعريب املدعوم الّلغويّة، ّمث إّن الّتعريب ليس ضّد الفرنسّية وهذا ما ُيسّميه الف

أي أن الفرد اجلزائري له احلق يف اختيار الّلغات األجنبّية اليت يريد تعّلمها ال أن تُفرض . بالتعّدد
، وال سّيما بعد أن تراجع ترتيب الفرنسّية وأمهيتها يف )الفرنسّية دون غريها(عليه لغة أجنبّية واحدة 

.سّلم الّلغات العاملية
هذا البحث يف أشارالّتعريب يف نظرهم حركة تستهدف القضاء على األمازيغّية، وقد إّن -
نزاع نشبإىل التعايش الذي حصل بني الفاحتني العرب واألمازيغ طيلة قرون،فلم حيدث أن مقّدمته

واألمازيغيات جزء من الرتاث الثقايف يف اجلزائر هلا حق .أو صراع لغوي بني األمازيغّية والعربّية
ا يف تعايش وتكامل .الوجود واالستمرار جبانب العربّية، لكن لكّل وظائفه وأدواره اليت ميكن القيام 

قرأ الّناس الكتب واجلرائد ويتلقون يّدعون، فكيف يمّيتة كماوإذا كانت هذه الّلغة -
بوجود لغة عربّية حديثة مستعملة على االعرتافجيب . ة ميتة؟؟ بل كيف يكتبون لغ..الّدروس

وهذا هو  اخليار (إخل ...الّشديد يف املدرسة واإلدارة واالقتصادضييق نطاق واسع، وتعاين من الت
2.طويع، فهي حتتاج إىل الّدعم والتّ )الذي تبنته سلطة ما بعد االستقالل

جيّسد غياب ثقافة احلوار الوطين حول ) رنكفونيونبون والفاملعرّ (فهذا الّصراع بني الطّرفني 
ّطط هلذه ة يف الوقت الذي جيب أن خيُ يعريب يف اجلزائر ممّا جعلها حمّل سجاالت سياسقضّية التّ 

واجلدول اآليت يُلخص ويوّضح مواقف . تنفيذهابالكفيلةحول الوسائل والطّرقالعملّية ويُثار الّنقاش 
3:كّل فريق

،06العدد تيزي وزو،لة املمارسات الّلغوية، جم،)مقال(الّضعف والتبعّية، مراحل اللغة العربية يف : عبد العلي الودغريي: يُنظر1
.112-110:، ص2011

يد جحفة2 .116-115:ص،2009، 1ط، 3، عدد بصمات، جمّلة)مقال(املسألة الّلغويّة يف تقرير اخلمسينّية، : عبد ا
.230:اللغويّة، صاجلزائريّون واملسألة : خولة طالب اإلبراهيمي:يُنظر3
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الفرانكفونيونونـــــاملُعرّب
).الّسيادة(الّلغة الوطنّية - 
.لغة الّشعب- 
.قدرة العربّية على التعبري عن مجيع متطّلبات العصر- 
عصر العّباسي، يف استحضار الّتجربة الّتارخيّية للعربّية - 

.هي لغة العلوم
جديدة التذكري باملاضي لربطه باملستقبل وإعطاء دفع - 

.جهود القدامىلعملّية الّتعريب باستحضار
هي لغة االستيالب      ).االستعمار(لغة اآلخر -

والّتغريب
.االجنليزيّة هي لغة العلم واحلداثة حاليا-
.ةخماطر الفرنسة، الفرنسة مرادف للخيان-

الّلغة =   الّلغة الوطنية : مناقشة ورفض املعادلة- 
.العربّية

.الّلهجات هي لغة الّشعب+ ليست لغت الّشعب- 
الّلغة عاجزة حاليا عن الّتعبري عن  العلوم - 

.والتقنيات
.الداعي للتذكري باملاضي- 
.إن املستقبل غامض حيال تطّور الّلغات األخرى- 
فيها فريطالتّ بمكتسبات التاريخ اليت ال حيمن -

)كاتب ياسنيتعبري  غنيمة حرب على حّد (
.والتقنّيةاآلخر، لغة احلداثة على لغة التفّتح - 
).التخّلف(عريبأخطار التّ -

.عريب يف اجلزائرسيحاول البحث حتليل األبعاد املختلفة لعملّية التّ :أبعاد الّتعريب.5
1:البعد االجتماعي للّتعريب.أ

التحّرر، وكان قادة هداف الكربى للمجتمع اجلزائري فالتعريب جزء من عملّية األحتقيق-
اهدين بغية متكينهم من استعمال  اللغة العربّية ثورة التحرير ينظمون دروسا بالّلغة العربّية لألهايل وا

متيف خمتلف جماال .حيا

األصالة، وهذه عنوان شخصّيتهاألصالة الثقافية ألي جمتمع تعدّ :يل الثقافة الوطنّيةصتأ-
عريب  اليت يدرج عليها لسان الناشئة والتّ األساسغة فال بّد من جعلها اللّ غة الوطنّية، تتحّقق باللّ 

.كفيل بتحقيق ذلك

.213-207:عريب بني املبدأ والّتطبيق، صالتّ : أمحد بن نعمان: يُنظر1
ة جلميــع شــرائح غــة العربّيــمــن مهامهــا تأســيس املــدارس لتعلــيم اللّ فلقــد كانــت توجــد يف كــّل واليــة مصــلحة تُــدعى األوقــا

ـاالت العسـكريّة  تمع، وكان من نتـائج ذلـك تعريـب معظـم ا منـذخـالل الثـورة وقـد ورثـت وزارة الـدفاع الـوطين هـذا الّتعريـبا
ــة تســتعمل اللّ ر عهــد حــرب التحريــر فكانــت أّول مؤسســة  ــة بعــد االســتقاللمسّي الّتعريــب بــني املبــدأ : أمحــد بــن نعمــان. غــة العربّي

.208:والتطبيق، ص
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ولة ما بعد االستقالل للغة الفرنسّية كلغة أوىل لإلدارة داختيار ف، طبقّيةالقضاء على ال-
االبد من إحالل الّلغة العربّية حملّ و واالقتصاد والعلوم وجعلها لغة االمتيازات واملناصب،  .ها الالّئق 

.هذه أبرز جوانب البعد االجتماعي للّتعريب يف اجلزائر
توجد عالقة قويّة تربط االقتصاد الوطين بعملّية 1:البعد االقتصادي للّتعريب.ب

:الّتعريب،وتتجّلى مظاهر هذه العالقة فيما يلي
العّمال والفالحني الذي ميثّلون غلبّيةوالثقايف، فأحتقيق التكامل بني املستوى االقتصادي -

يف وضع تعليمي ال يتناسب مع تلك الّدعامة األساسّية إلجناح املشاريع االقتصاديّة يف اجلزائر
تسري عملّية الّتعريب يف خط  متواز مع هذه املشاريع لرفع املستوى أن ّتماملشاريع االقتصاديّة، ممّا حي

ق التكامل واالنسجام بني املستوى الثقايف واملستوى االقتصادي الّتعليمي للعّمال بالكيفّية اليت حتقّ 
تم الّدول الّصناعّية . املراد حتقيقه وهذا ما يؤّدي إىل رفع مردوديّة االقتصاد، ومن أجل ذلك 

.الكربى بالثقافة العّمالّية وبالّلغة الوطنّية
:ّلى أبرز مظاهره يفجتت2:البعد الّسياسي للّتعريب.ت
للُهويّة والشخصّية الوطنّية األساساملقّوم لعربّيةاتُعدّ إذ احملافظة على الوحدة الوطنّية، -

فعملّية الّتعريب حتتاج إىل تفعيل من قبل . واحملافظة عليها جمّسدة يف القوانني وتشريعات الّدولة
ه إشكال ئر يعين أنّ هذا احلديث عن عملّية الّتعريب والسجال الذي عرفه يف اجلزاو ُصّناع القرار، 

الرّاعي الّرمسي هلذا املشروع مل تنجح بعد يف والّدوله بعّدها أكثر مما هو مشروع لغوي قابل للّتطبيق، 
3.تبعات التبعّية الثقافّية للغة الفرنسّيةهاتنفيذه رغم حتّمل

بني إّن عملّية الّتعريب عمليَّة تقتضي التكامل:عريب في الجزائرللتّ نحو استراتيجية .6
ل تعريب فتعريب الّتعليم يكمّ "رهانات الّتعريب يف اجلزائر أبرز خمتلف القطاعات، وهذا أحد 

عالم واحمليط يكّمل تعريب الّتكوين، وتعريب اإلدارة يكّمل تعريب احمليط واإلعالم، وتعريب اإل
االّتعليم والتكوين واحلياة االجتماع جناح هذه االسرتاتيجّية التكاملّية بني إّال أّن .4"ّية بكّل جماال

.220-219:عريب بني املبدأ والّتطبيق، صالتّ : أمحد بن نعمان1
.230-225:التعريب بني املبدأ والّتطبيق، ص: أمحد بن نعمان: يُنظر2
.97:الّتعريب ودوره يف تدعيم الوحدة العربّية، ص: حمّمد املنجي الصيادي، وحمي الّدين صابر آخرون: يُنظر3
.42:التعريب بني املبدأ والّتطبيق، ص: أمحد بن نعمان4
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يئتها   االت والعمل على  القطاعات مرهون بلغة الّتعليم، مبعىن استخدام الّلغة الوطنّية يف مجيع ا
.كي ُتصبح لغة للعلم واملعرفة

على عكس ذلك انالّتعريب،كانت املدرسة اجلزائريّة حمّل سجال دائم فيما خيّص قضّية وملّا  
تمع اجلزائري الذي يرتجم حالة من التأّخر فأغلب الّنصوص التشريعّية  تؤّكد على لذا ، 1العلميا

التحّكم يف العلوم والتكنولوجيا أكثر من ارتكازها على املعرفة الّتقريبّية اليت ترمي إىل جمّرد "ضرورة 
فالتحّكم يف العلوم واكتساب "86"يه ميثاقواألمر نفسه يدعو إل. 2"السمعة اإلجتماعّية

جه العقالينؤّدي إىل تكوين مواطن يقّدر قيمةالتكنولوجيا ي .3"الدقة العلمّية و
تمعات العربّية يف وضع املُتلّقي "وويف ظّل الّتسارع العلمي والّتقين يف العامل املتقّدم  وجود ا

املباشر أو االقتباس أو الّرتمجة إن كان هناك مقابل للمعارف احلديثة ممّا جيعلها ملزمة بالّتعريب
لفظي للمصطلحات يُنتج نوعا من الّتعارض املفاهيمي تؤّديه هذه األلفاظ من حيث نُقص الّدقة 

تمع العريب من مستهلك . 4"هانفم الّذي يكتاواإل فاحلّل األمثل لقضّية الّتعريب هو أن يتحّول ا
حتّل إشكالّية التبعّية الثقافّية إالّ حبّل إلشكالّية العلم العريب والثّقافة نول"هلا إىل مبدع للمعرفة ومنتج 

.5"العربّية
قضّية الّتعريب يف اجلزائر هو تفعيل عنصر العلم واملعرفة فالّلغة حلام األّمة ووعاء صفما ينق

ليات وإجراءات  ج إىل آعريب أولويّة حتتا خطّة جتعل من التّ شفويقرتح أمحد نا. للمعارف والعلوم
6:كي توضع موضع التطبيق وذلك بـ

أي توحيد املبدأ من حيث : جعل الّلغة العربّية لغة الّتعليم كاختيار مبدئي وواضح-
بالّلغة العربّية دون التالعب بالقرارات بإقرار تعليم موّحد) ُصنّاع القرار(الّنصوص التشريعّية 

.واإلجراءات اليت تُعيق متعّلمي الّلغة العربّية

.109- 105:ص،التعريب بني املبدأ والّتطبيق: أمحد بن نعمان: يُنظر1
.89:، ص1976ميثاق 2
.53:ص،1986ميثاق  3
.105:الّّتعريب وتنسيقه يف الوطن العريب، ص: حمّمد املنجي الصيادي4
.1385:تعريب الّتعليم يف اجلزائر بني الطّرح املعريف والطّرح اإليديولوجي، ص: شفأمحد نا5
.144-143:، صاملرجع نفسه:يُنظر6
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، فهي حباجة إىل دعم ديدةترقّية الّلغة العربّية وحتديثها عن طريق الّرتمجة واملناهج اجل-
لتدّلل ها عجلة العلم تدور بسرعة فائقة وعلى الّلغة أن تتفاعل مع"البحوث العلمّية فيها سّيما أّن 

ارئة اليت ال تتحّمل طعلى القدرة الكامنة فيها القابلة للتكّيف مع كّل األوضاع العلمّية والتقنّية ال
لدى الرّأي العام العجز الّلغوي املتمّثل يف الّتأخر عن مواكبة ركب ممّا قد يعين واالنتظارالتأخري 

استعادة الثّقافة الوطنّية، كما يسعى إىل " وم ر الّتعريب خيار حضاري يألّن . 1"العلمّيةاالبتكارات
مغة الواقعّية على بتوجيه الطالب واألساتذة إىل إظهار الصّ  العلمّية وربط املقّررات واملواضيع دراسا

بالواقع العلمي احملّلي فنتجّنب بذلك الّدروس النظريّة البحتة خاصة يف الّتعليم الثانوي، إضافة إىل 
وتطويرها العربّية غة بذلك يتّم الّنهوض باللّ . 2"يف معركة الّتعريب املستمرةوجوب إقحام الّلغوّيني

.العلمي بالّلغة العربّيةاوالّتأكيد على تفعيل دورها يف املدرسة كمؤّسسة معرفّية حتّقق رها
يُعّد رهانا التعّددأّن انتهاج سياسة الباحثنييرى الكثري من: الّتعريب المدعوم بالتعّدد.أ

الفاسي الفهري، إالّ أّن انتهاج هذه اخلطّة يقتضي الوعي ممن أبرزهكسبهامن الّرهانات اليت ينبغي  
للّتجربة وثانيا وضع ريئا ضي أّوال نقدا جتإّن قرار الّتعريب يق"مبتغّريات الواقع الّلغوي، بعبارة أدق 

. 3"ال، ّمث نُفّكر باملشاكل املرتتبة عنه ثانياخطّة مدروسة للتدّخل، حبيث ال نُقدم على الّتعريب أوّ 
ضرورة يتطّلبها الولوج إىل على الّلغات ففي ظّل تسارع األحداث والتطّور العلمي أصبح االنفتاح 

.هي لغات العلم واملعرفة) ةاالجنليزيّة خاصّ (جمتمع املعرفة سّيما أّن هذه الّلغات 
ريب مل يعد يهدف إىل إحالل العربّية حمّل الّلغات لفاسي الفهري يرى أّن الّتعفعبد القادر ا

األجنبّية يف مجيع الوظائف والقطاعات، وإّمنا اّتسع مدلوله ليشمل إعادة الّنظر يف وضع العربّية يف 
ج أوهذا ما يسّميه بالّتعريب املدعوم، . 4الّلغويبالتعّددحميطها يف إطار تعريب  مدعوم  ي 

هي الّلغة اليت ميكن أن تقوم بالوظائف املختلفة، العربّيةغةأّن اللّ أساسم على و سياسة لغويّة تق
جعّيات ر املالكتمالغة األجنبّية وهناك دعم للّ . كوين الّشخصّية الوطنّيةوظيفة تصوصا وخ

.628:الّّتعريب وتنسيقه يف الوطن العريب، ص: حمّمد املنجي الصيادي1
.629:املرجع نفسه، ص2
، جمّلة عامل الّرتبّية، عدد)مقال(عريب ودور معهد الّدراسات واألحباث للّتعريب حول قضايا التّ : الفاسي الفهريعبد القادر 3

.79:، ص04،1996
.66:د وختطيط، صرصوضع الّلغة العربّية باملغرب، وصف و : آمنة ابراهيمي4
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الفاسي الفهري على الّتوفيق بني دعاة عبد القادر خطّة إذن . 1بالنسبة هلذه الّلغةعلوماتوامل
.مال الّلغات األجنبّيةعالشامل واالجتاه اّلذي يدعم استريبعالتّ 

بالّلغة العربّية، ) الفرنسّية(الّلغة املوجودةتبديلالّتعريب يف بداية االستقالل كان يقوم علىو 
االت ويف مجيع وهذا التصّور حيتاج إىل الدّقة، فأن تعّوض الفرنسّية باللّ  غة العربّية وحدها يف مجيع ا

االت من الصّ ، هوالوظائف عوبة الشديدة، فمن املفروض العمل على إدخال العربّية يف مجيع ا
.تدخل فيهامل اليت 
.2د العديد من القطاعات اليت مل تدرج فيها العربّية وال حاجة فيها إىل الّلغة األجنبّيةجفتو 

بنا توظيف الّلغات فحرّي " توجد جماالت كثرية ال حاجة فيها إىل استعمال الفرنسّية إذ 
االت اليت ال حنتاج فيها إىل بسيطةالاألشياءاليت حنن حباجة إليها، ال أن تُعّمم يف األجنبّية يف ا

تمع اجلزائري مع دعمها األولويّة إذن .3"الّلغة األجنبّية لّلغة العربّية تقوم بالوظائف األساسّية يف ا
يف ) احلايل(م والواقع الّلغوي ءتتال) الّتعريب املدعوم بالتعّدد(غويّة وهذه الّسياسة اللّ بالّلغات األجنبّية

توجد العديد من الّلغات ال تكتمل فيها اجلوانب املرجعّية، وال تكتمل فيها حيث ".اجلزائر
ولكن حنصل عليه، نريد أنوذلك حسب املستوى اّلذي ...املعلومات إّال باالستعانة بلغات أخرى

املمتاز، فإنّنا حنتاج إىل لغة داعمة لّلغة العربّية، مثل الّلغة اإلجنليزيّة حّىت نصل إذا قصدنا املستوى
باإلضافةهام الّلغة العاملّية العلمّية، مبوذلك الضطالع الّلغة اإلجنليزيّة . 4"إىل املعلومات اليت نريدها

ا استوعبت ) معجم ضخم(إىل السعة املفرداتية  ة من لغات ري مفردات كثواملرونة يف الّتواصل لكو
ا لغة العلماء، أخرى ومن عاميّ  ا عالوة على كو Scientific(ّن اجلماعة العلمية ألا

.36:حوار الّلغة، ص: الفاسي الفهريعبد القادر 1
 ا موجودة يف كثري من بلدان املشرق العريب، فال توجد مالحق تم بذلك، مع أ يف قطاع االقتصاد ال توجد صحافة 

املعلوميات توجد مالحق ثقافّية يف العلوم، وحّىت يف بالعربّية كما يوجد يف صحيفة الشرق األوسط ويف جمالاقتصادية
االت العلمّية والتكنولوجّية بالّلغة العربّيةبأحدثالّصحافة اليومّية توجد مالحق وصفحات وجمّالت  الفاسي عبد القادر.ا

.36:حوار الّلغة، ص: الفهري
.36:صحوار الّلغة،: الفاسي الفهريعبد القادر 2
.37:صاملرجع نفسه،3
.36-35:املرجع نفسه، ص4
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Community (االت العلمّية واملؤمترات إالّ .1الّدولّيةاختارت أن جتعل منها لغتها يف غالبّية ا
.لصاحل الّلغات األجنبّيةاستعمال العربّيةفيتوّقف أنَّ هذه احلجج ال تعين أبدا االنسالخ والذوبان

فاملدخل إىل الّتعريب، يرتكز على املؤّشرات الصعوديّة لّلغة العربّية بصعود عدد متكّلميها

عرب العامل لذا ينبغي على احلّكام واملتدبّرون يف شؤون هذه الّلغة االستثمار فيها حتديثا وحبثا 
ا  بالنمّو والكسبوحضورا يف االّتصاالت احلديثة لتعود ال يوجد إذ . 2فوائد انتشارها على شعو

يم لغتني أو أكثر لبديل للّتعريب يف اجلزائر، خاّصة يف هذه املرحلة، إّال اعتماد خطّة التعّدد يف التع
بالّنظر إىل عدد من االعتبارات أبرزها ما وهذه اخلطّة جتد ما يدعمها ) الّلغة العربية واالجنليزيّة(

3:يلي

ة أن يمّية الدولّية شريطأّول هذه االعتبارات أّن هذا االختيار هو الغالب يف التجارب التعل
الّلغة األجنبّية هي املستفيدة ال بح يوّجه هذا الّتعليم الّتوجيه الّصحيح حبيث ال خيتّل التوازن لتص

.الّلغة الوطنّية
البحث العلمي، وتعزيز جتهيزها فاملطلوب اليوم عدم إقصاء العربّية من الّتعليم اجلامعي و 

ال، مع دعم الّتعليم والبحث بلغة عاملّية، هي الّلغة االجنليزيّة، وقد تدرجيّيا للنّ  ا يف هذا ا هوض 
تتوافر لّلغات األخرى إمكانات البحث واإلبداع العلمي أخرى يف زمن آخر، حنيغةتكون ل
.والتقين

.غة العربّية عن طريق توسيع استعماهلالذا جيب اإلميان بالقدرة التواصلّية للّ 
إّال إذا ) الّتعريب املدعوم بالّلغات األجنبّية( والواضح أّن العربّية لن تدعمها هذه  الّسياسة 

.وختدم تعليمهاةاّختذت تدابري قانونّية ختدم العربيّ 

واألمر نفسه يتكّرر يف االجنليزيّة دون الفرنسّيةهي يدةمعظم املؤمترات الّلسانّية اليت تعقد بباريس مثال، لغتها الوح ،
.49:الّسياسة الّلغويّة يف البالد العربية، ص: الفاسي الفهريعبد القادر:ينظر...  إسبانيا، وأملانيا

.49:ياسة الّلغويّة يف البالد العربّية، صسّ ال: الفاسي الفهريعبد القادر 1
 مليون 61أكثر من إىلمليون  مستعمل 2.5مثل صعودها الرّقمي الذي شهد تزايدا يف األنرتنت، حبيث انتقل من

.50:الّسياسة الّلغويّة يف البالد العربّية، ص: الفاسي الفهريعبد القادر . إخل...حاليا،
.50:ياسة الّلغويّة يف البالد العربّية، صسّ ال: الفاسي الفهريعبد القادر 2
.56-51:، صنفسهاملرجع 3
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: الّتعريب رهان القرارات الّسياسّية.ب
حرص صّناع القرار لذااالستقالل منذلالستقالل الوطينيف اجلزائر مكّماللقد عّد الّتعريب 

الّتشريعات والقوانني اخلاّصة بتنظيم الّلغة واحملافظة عليها بغية الّدفاع  عن اهلُويّة جمموععلى سنّ 
ا جتربة مرتّددةطوال هذه الّسنوات إالّ أّن املتأّمل لتجربة الّتعريب .مناهضة التبعّيةالوطنّية، و  ّ يرى بأ

تفتقد إىل الّصرامة واحلسم، ويفّسر ذلك خبضوع الّتجربة لعوامل واّجتاهات متضاربة يف غياب القرار 
.احلاسم

1:كما أّن عملّية الّتعريب تشمل مظهرين أساسّني مها

ال القومييفالّلغة األجنبّية الّتخفيف من طغيانظهر يف ياألول .ا
 حّل حمّلهيف إصالح هذه الّلغة لتوالثاين يتجّلى.

موعات الّلغويّةتفعملّية اإلصالح الّلغوي لن .تّم يف حال غياب سلطة هلا نفوذ على ا
هذه القضّية فينبغي على الّنخب العلمّية أن ة الّسياسّية ال تتحّمل وحدها قإّال أّن الطّب

غة العربّية كمشروع حضاري، هنا فقط تتحّمل مسؤولّية تكوين وعي جمتمعي كفيل بتبين اللّ 
.2صدار  قرار سياسي صارمالستمجاهريّةستحصل تعبئة 

ر سلبا على جناح الّتعريب  خالصة القول هو أّن ميزان القوى الّسياسّية املتصارعة يف اجلزائر أثّ 
ال كون مواقف مستعمليها مواقف إجيابّية تكمشروع حضاري، فالشيء األساسي لتقّدم الّلغة أن 

.مفهوم الّتعريب ومقاصدهلىولذلك ينبغي حصول وفاق شامل عبيةمواقف سل
ّن جناح  الّتعريب مرهون أيضا باملسؤولّية الّتطبيقّية يف مستوى هياكل املمارسة الفكريّة إمثّ 

ل مسؤولّية عيت إىل محوالثقافّية واإلداريّة واالقتصاديّة، فلو أّن املصاحل اإلداريّة بوزارة الّزراعة مثال دُ 
مع العموم ومع سائر املصاحل اإلداريّة الّتعريب يف كّل ما يتعّلق مبجاالت نشاطها يف مراتب تعاملها

صبح أل...مصاحل األشغال العامة والكهرباءإىل مثل هذا اجلهد كل املسؤولني يفيعوالوطنّية، ودُ 
3.احلياة الوطنّيةالّتعامل بالعربّية ظاهرة اجتماعّية مألوفة يف مجيع جماالت 

:الّتعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربّية، ص: وحمي الّدين صابر وآخرون،حمّمد املنجي الصيادي: يُنظر1
35-36.
، الّسياسة الّلغويّة )مقال(ات يف كتاب اّلّسياسة الّلغويّة يف البالد العربّية، ءقرا: عبد احلفيظ شريف، سعيد عامر: يُنظر2

.124:، صالبيئة والبقاءالعربّية 
.472:الّتعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربّية، ص: املنجي الصيادي وحمي الّدين صابر وآخرونحمّمد 3
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وضع كما أّن انتهاج سياسة الّتعريب املدعوم بالتعّدد متّثل خطّة مرحلّية ناجحة تسعى إىل 
إىل جمتمع للولوج بالّلغات األجنبّية ودعمها ) لغة وطنّية(الستقرار يف وظائف الّلغة العربّية أسس

.زمن التحّوالت احلضاريّة املعرفة يف





نقدّیة بمجّلة الّلغة دراسة –جهود المجلس األعلى لّلغة العربّیة في الجزائر الفصل الرابع 
-"األعداد الخاّصة بقضّیة الّتعریب"العربّیة 
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:دراسة نقديّة لمجّلة الّلغة العربّية
شقهينتقل يفالّتعريب يف اجلزائر عملية ريضة لبعد أن عمد البحث إىل رسم اخلطوط الع

المجلس األعلى لّلغة العربّية: يم اخلطّة التعريبّية من خالل هيئة علمّية ثقافّية هيياألخري إىل تق
ربيع 17املؤرّخ يف 98/226بعّدها مؤّسسة تابعة لرئاسة اجلمهوريّة مؤّشر هلا مبرسوم رئاسي رقم 

اليت )النصف سنويّة(، وذلك من خالل جمّلته 1998يوليو سنة 11املوافق لـ 1419األّول عام 
لس . يف خدمة هذه الّلغةجهودهعناملعّرب هتُعّد لسان حال لديهاسة رمسّية  مؤسّ بصفته ومبا أّن ا

لس : ةاآلتيسئلةاألالذهنتنظيم املسألة الّلغويّة يف اجلزائر، يتبادر إىل بختويل عام  هل جنح ا
اهليمنة االستعماريّة؟ وبصيغة األعلى لّلغة العربّية يف إعادة منح العربّية املكانة اليت حتتّلها قبل فرض 

.عريب؟لتّ أدق، هل جنحت هذه املؤّسسة يف تطبيق سياسة ا
لس وقبل اإلجابة عن هذه األسئلة، . وأهّم نشاطاته وأعضائهال بّد من الّتعريف با

نشاء هيئة على هذا املستوى إىل أسباب تارخيّية تتعّلق مبا إالّدولة اجلزائريّة باهتماميرجع 
يف خمتلف لنشر الّلغةفكّل سعي "اء واضطهاد حقبة االستعمار من إقصعانته العربّية خالل

لس لذلك أُ . 1"جماالت احلياة العملّية ينبغي أن تسهر عليه مؤّسسات حكومّية وقانونّية ّسس ا
أنّه ، مكلفا بدراسة اجلانب الّلغوي لقضّية الّتعريب يف اجلزائر، أي 1998األعلى لّلغة العربّية سنة 

بقضايا كثرية كتعريب املصطلحات فاهتّم الّتخطيط للوضع الّداخلي للغة العربّية،يضطلع مبهّمة 
حماوال جتاوز إشكاالت االزدواجّية واملصطلحات اخلاّصة باإلدارة) العلوم والفيزياء(الفرنسّية يف 

الّلغويّة عن طريق الّتقريب بني الفصحى والعامّية، إجياد تعليم عايل وتقين بالّلغة العربّية معّززا 
.تيسري الّنحوقضايا كذا معاجلة بالّلغات األجنبّية و 

ا ويصدرفهو يقوم نشاط أكادميي مكّثف،  كما " الّلغة العربّية"جمّلة نصف سنويّة عنوا
معجم املصطلحات (املعاجم اليت ُتساعد اإلدارات على الّتعريبينشرندوات وطنّية ودولّية، و يعقد 

لس األعلى لّلغة العربّية ) ( عريب، فرنسي(اإلداريّة  .)2000ا

.80:وضع الّلغة العربّية يف املغرب، وصف ورصد وختطيط، ص: آمنة إبراهيمي1
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التنسيق بني اهليئات املشرفة على عملّية برز مهامهمن أ( إىل تنفيذ املهام املنوطة بهإضافة 
لس ) تعميم استعمال الّلغة العربّية وترقيتها وتطويرها مث " ضعبد املالك مرتا"وأّول رئيس هلذا ا

اّلذي يرتّأس " صاحل بلعيد" و" حممد العريب ولد خليفة"كتور الدّ أبرزهم جمموعة من الرؤساءتاله
لس، باإلضافة إىل وجود  عضوا يتوّزعون على ثالث جلان دائمة وُيشّكل رؤساء مكتب 36ا

لس .ا
:تنظيم المجلس

لس األجهزة اآلتية:08المادة :يضّم ا
 ّيسئالر.
اجلمعية العاّمة.
املكتب.
ثالث جلان دائمة.
أمانة إدارية وتقنّية، يسّريها أمني عام.
ما دعت احلاجة إىل ذلك جمموعات عمل أو ل كلّ أن ُيشكّ سميكن للمجل:09المادة

.يستعني بأّي شخص إلجناز أعمال أو دراسات تدخل يف إطار مهامه
يس مهاما ئة نفسها ميارس الرّ يُعّني الرّئيس مبرسوم رئاسي وتُنهى مهامه بالكيفيّ :10ادة الم

ذه الّصفة يقوم مبا يأيت لس، و :دائمة يف ا
اميرأس اجلمعية العاّمة واملكتب وُيسّري أشغاهل.
يضبط جدول أعمال اجتماعات اجلمعّية العامة واملكتب.
يرفع إىل رئيس اجلمهوريّة التقرير السنوي حول عملّية تعميم استعمال الّلغة العربّية.
لس عضو من املكتبحصل مانع مؤّقت للرّئيسذاإ:11المادة .ينوب عنه يف رئاسة ا

عضوا ميثّلون ) 22(اثنني وعشرينتتكّون اجلمعّية العاّمة للمجلس من : الجمعّية العامة
:اإلدارات واملؤّسسات واهليئات العمومية اآلتية

الوزارة املكّلفة بالّدفاع الوطين.

لس يف مالحق هذا البحث:يُنظر .مهام ا
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الوزارة املكّلفة بالشؤون اخلارجّية.
الوزارة املكّلفة بالعدل.
الوزارة املكّلفة باملالّية.
مع اجلزائري لّلغة العربّية .ا
إخل...مسؤول مركز البحث العلمي والتقين لتطوير العربّية.
:تتداول اجلمعية العاّمة للمجلس وتصادق على ما يأيت:19المادة
الّنظام الّداخلي.
برنامج الّنشاط.
حصيلة الّنشاط.
لس واحلساب املايل .ميزانّية ا
 ىل رئيس اجلمهوريّةإالتقرير الّسنوي وكّل الّتقارير األخرى اليت تُوّجه.
 ّعمال الّلجان الّدائمة وتصادق على نتائجهاأم تقي.
لس .تدرس وتبدي الرّأي يف كّل مسألة يطرحها عليها رئيس ا
توّضح كيفّيات تطبيق هذه املاّدة يف الّنظام الّداخلي للمجلس.

:1المكتب
لس من رؤساء الّلجان الّدائمة:20المادة  .يتكّون املكتب اّلذي يرأسه رئيس ا
.حيّضر األمني العام أشغال املكتب ويتوّىل كتابته: 21المادة 
:ُيكّلف املكتب مبا يأيت:22المادة 
يُعد مشروع الّنظام الّداخلي للمجلس.
 ّالعاّمة عليهر مشروع برنامج الّنشاط ويتابع تنفيذه بعد مصادقة اجلمعّيةحيض.
 ُشغال األخرى املنجزة نّسق ويتابع أنشطة الّلجان الّدائمة وجمموعات العمل وكّل األي

لس .لفائدة ا

يتضّمن صالحيات ،1998يوليو سنة 11املوافق لـ 1419األّول عام عربي17مؤرّخ يف 226- 98مرسوم رئاسي رقم 1
لس األعلى لّلغة العربّ  .ية  وتنظيمه وعملها
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لس .حيّضر حصيلة نشاط ا
يعّد مشروع امليزانية.
يعّد احلساب املايل للمجلس.
يوّضح كيفّيات تطبيق هذه املادة يف الّنظام الّداخلي للمجلس.

لس وجوبا مرّة واحدة يف الشهرجي: 23المادة  .تمع مكتب ا
1:الّلجان الّدائمة: الفرع الّرابع

لس ثالث :24المادة  كن أن تنشأ عند احلاجة جلان فرعّية مي. جلان دائمة) 03(يضّم ا
.ضمن كّل جلنة

ّم جمال نشاطها يف :25المادة  تكّلف الّلجان الّدائمة بدراسة وإعداد امللفات والّتقارير اليت 
لس، تبدي اآلراء واالقرتاحات اليت ترتبط بذلك .إطار برنامج عمل ا

.تنتخب كّل جلنة دائمة رئيسا من بني أعضائها وتعّني ُمقّررها:26المادة 
مة ومهامها وكيفيات للمجلس بتشكيل الّلجان الّدائظام الّداخلي ّدد النّ حي:27المادة 

.ّدد كيفيات إحداث الّلجان الفرعّية وجمموعات العمل وعملهاعملها، كما حي
:تتوزّع على النحو اآلتيفأّما أعمال المجلس المنشورة

بعّدها وسائل عمل ضرورية ألعوان اإلدارة اجلزائريّة لتسهيل عملّية :األدلّة الوظيفّية.1
التواصل مع املواطن بالعربّية اليت يفهمها من جهة، وتوحيد املصطلحات اإلداريّة لتقريب اإلدارة 

:ومن أّمهها ما يلي. من املواطن
 2006(الّدليل الوظيفي يف إدارة املوارد البشرية.(
2006(املايل واحملاسبة دليل وظيفي يف التسيري.(
 2006(دليل احملادثة الطبّية.(
 2000(معجم املصطلحات اإلداريّة.(
 2012(دليل وظيفي يف املعلوماتّية.(

يتضّمن ،1998يوليو سنة 11املوافق لـ 1419األّول عام عربي17مؤرّخ يف 226-98مرسوم رئاسي رقم 1
لس األعلى لّلغة العربّ  .ية  وتنظيمه وعملهصالحيات ا
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 2012(دليل الفيزياء.(
 2013(دليل مدرسي يف علوم الطبيعة واحلياة.(
 2011(دليل وظيفي يف املعلوميات.(

مستجّدات العلوم واملعارف والفنون واآلداب من املتخّصصة يف ترمجة": معالم"مجّلة .2
واحتوى على إحدى عشرة )2009(حيث أصدر العدد األّول سنة خمتلف الّلغات إىل العربّية

حتوى العدد على ست عشرة مقالة مرتمجة اوقد ) 2010(مقالة، أّما العدد الثاين فقد صدر يف 
، وقد احتوى هذا العدد على ثالث عشرة مقالة )2014(يف حني صدر العدد الثالث يف صائفة 

)2011(فقد صدر يف ربيع ) 04(ستشراق، أّما العدد واجلدير بالذّكر أنّه ُخّصص لال. مرتمجة 
لس لرتمجة مستجّدات العلوم والثقافات، ويضّم هذا العدد إحدى عشرة مقالة،  اليت خّصصها ا

حدى عشرة إوقد احتوى على )2011(اين من أّما العدد اخلامس فقد صدر يف الّسداسي الث
).2013(مقالة مرتمجة يف حني صدر العدد السادس يف 

أعمال الّندوات الوطنّية، الدولّية التي انصّبت جهود الباحثين فيها على تقديم .3
نفسها عن نفسها من خالل بالتي توصل العربّية إلى المستوى الذي تدافع فيه :المقاربات
:يليمامنها نشاطها 
 أعمال الندوة الوطنّية دفّتيهحيمل هذا الكتاب بني ):2000(إتقان العربّية يف الّتعليم

).2000املنعقدة سنة (حول إتقان العربّية يف الّتعليم 
 ّ2001(حو تيسري الن.(
 2001(مكانة الّلغة العربّية بني الّلغات العاملّية.(
 2002(دور وسائل اإلعالم يف نشر الّلغة العربّية وترقيتها(.
تمع املدين يف ترقية استعمال الّلغة العربّية من خالل العمل اجل .)2007(ري او دور ا
 ا، لغة التخاطب بني التقريب والّتهذيب ).2008(الفصحى وعاميا
 2007(الربجميات الّتطبيقّية بالّلغة العربّية(.
 2010(واري يف ترقّية استعمال الّلغة العربّية العمل اجلأمهّية(.
 الّلغات ووظائفها(2012أمهّية الّتخطيط الّلغوي.(
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2016(الّلساين والّلغة اجلامعة التعّدد(.
أعمال جائزة الّلغة العربّية المنظّمة كّل سنتين في مجاالت الّلغة العربّية والّترجمة .4

.ات احلديثة منهايف جماالت االقتصاد والطّب والصيدلة والتكنولوجيّ إليها وتشجيع البحث بها
: يضّم مصطلحات يتعّلق بـ)2010() فرنسي- إجنليزي- عريب(الّرتبّية احلديث قاموس 

والتقييم واملناهج والكتاب املدرسي وعلم النفس وعلم النفس املعريف البيداغوجيا والتعليمّية 
.كوينوالتّ 

).2010(معامل يف لغة اإلعالم 
).2004(دراسات حول الّلغة العربّية يف اجلزائر 

.)2011(ستاذة نادية مرابط األ: علوم الّلغة العربية
لس ضمن هي خالصات احملاضرات واملوائد واأل: دفاتر المجلس.5 مسيات اليت نّظمها ا

اليت نشرت كّلها يف سلسلة حوار األفكار، فرسان البيان، شخصية ومسار: منابره الثالثة
:منشورات اجليب منها

 2005(وضعّية الّتعليم يف اجلزائر أثناء الّسنة األوىل من االستقالل، ماي.(
2005(ع، الّصعوبات، احللول قالوا: استعمال الّلغة العربّية يف اإلدارة.(
 2007(أمهّية وضع سياسة وطنية لّلغات.(
 2013(األمن الّلغوي واالستقرار االجتماعي.(
حباث املتخّصصة تبّنت يف أعدادها الّدراسات واألاليت: المجّلة المتخّصصة والمحكمة.6

.واملقاربات اليت جتعل العربّية تواكب حركة التطّور العلمي والتكنولوجي
بقضايا الّلغة العربّية، العربّية هي جملة نصف سنويّة تُعىن الّلغة جمّلة : تقديم المجّلة.أ

ّلة  هّم أملخصا ) اتو خمتار نوي(كلمة لرئيس الّتحرير األستاذ بويسبق كل عدد من أعداد ا
لس لألستاذ  ّلة نشاطات ا لول(ما ورد فيها، كما ختتم ا واملتعّلقة بعقد ندوات ) حسن 

.أو ملتقيات 
1:مظهرين اثننيموما عط للّتعريب بالعامل العريبيالّتخطتضّمني

.65- 64وضع الّلغة العربّية باملغرب، وصف ورصد وختطيط، ص : آمنة ابراهيمي1
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.غة العربّية يف حميطهامتكني اللّ -
غة العربّية وتطويرها من الداخل، وهذا املظهر يستهدف بالّدرجة األوىل العمل يئة اللّ -

ت عربّية للّتعبري عن مفاهيم مستجّدة يف خمتلف بالاالصطالحي املتمّثل يف إجياد مقا
.يع ميادين املعرفةاملعرفة قصد تعميم الّلغة العربّية يف مجاحلقول

، لكنوبعد داخلي)وضع املصطلحات أو املعاجم(بعد خارجي: أي أّن الّتعريب له بعدان
يء األدوات اليت جتعلها مؤهّلة ألن يالّلغة داخليا، وعلى تنمّية ّوال على أينبغي أن ترّكز اجلهود 

اضطراب وضعها يف احمليط عدم تنميتها قد يساعد على ّن إتتمّكن يف وضعها احمليطي، بل 
التمكني (وضع البعد اخلارجي يعّزز ) التهيئة(الّداخلي لّلغة ، فالبعد 1وتقهقرها عوض متّكنها
االت ). للعربّية  يف مجيع ا

لس مؤّسسة مهمّتها ختطيط للوضع الّداخلي لّلغة العربّية فقد صّب جتربته  مبا أّن ا
.وعنايته بقضايا الّلغة العربّية والّتعريبةعجميا أصدره من مشروعات ماملصطلحية فيمّ 

لس يف حماولة حتقيق أهدافه هذا املقامال بّد من اإلشارة يف  إىل الّدور الكبري ألعضاء ا
جمالتهعلىاالّطالعوبعدالعربّية،الّلغةاستعمالتعميمقضّيةعلىباألساسيرّكزأنّهسّيما،ومهامه
عنايةعنياحيثمرتاضاملالكوعبدبلعيدصاحلسّيماهؤالءبهيقومالذيالكبريالدوريالحظ
عنايتهيالحظبلعيدصاحلمقاالتعلىواملُطّلع.واخلارجيالّداخليبعديهيفعريببالتّ خاّصة
بقضّيةخاّصةعنايةأوىلفقدمرتاض،اجلليلعبدمعنفسهواألمرالتعريب،مبوضوعاخلاّصة

.العربّيةغةباللّ الّنهوضضرورةعلىترتكزاليتخليفةولدالعريبمقاالتإغفالدوناملصطلح،
لسنشرلقد الوقوفينبغيالعربّيةوالّلغةالّتعريبيفكثريةمقاالتالعربّيةلّلغةاألعلىا

لسأوالهااليتالكبريةللعنايةونظرابالّتحليل،عندها فإنّهونشرهاشاطاتوالنّ األعماللطبعا
جمّلتهعلىحثالبرّكزالّسببذاهل،دراستهاو حصرهاأعمالهيميتقيفراغبكلّ علىيصعب
.سنويّةالنصف

:اآلتيةاخلطواتالّدراسةهذهيفاتّبعت

:صدط، د ت،املقارنة والّتخطيط يف البحث الّلساين العريب، املركز الثقايف العريب،: عبد القادر الفاسي الفهري1
159.
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لستجمالّ منعليهاحلصوليلتيّسرمامجع .العربّيةلّلغةاألعلىا
يمهايتقمثّ وصفها.
والتقنّية،العلمّيةاملصطلحاتوضعيفالتجارببعضتقدميىلإالباحثنيبعضارتأى
لسجتربةكعرض يطرححيثبلعيدصاحللصاحبهابالعربّيةاألدلّةوضعيفالعربّيةلّلغةاألعلىا
نشرصعوباتوخاصةاملصطلح،قضّيةالعربّيةالّلغةجمّلةمن)22(والعشرينالثاينالعدديفالباحث

هذهنشركيفّيةيفاألصعباملسألةتبقى"ثحياإلعالم،ووسائلاحمليطيفملوّحدةااملصطلحات
الكتابيفاملناسبةعشاشهاأجتدأناملصطلحاتهذهتستطيعوكيفاملوّحدةاملصطلحات

1..."واحمليطاملدرسي

لس-منهجّيتهعنيتحّدثكما األكثراملصطلحاختيارعلىتقوماليت-العربّيةلّلغةاألعلىا
2:يليماعلىتقوممنهجّيةفكانتاجلزائريّةاإلدارةيفاستعماال

الالعالقةذاتاملصطلحاتكلّ حيازة .احملّددبا
للمصطلحاتةاحملّيناملدلوالتعلىالرتكيز.
مستعملةاملقابالتهذهكانتإذا(املصطلحاتلبعضعريبمقابلمنأكثروضع.(
الدَّقيقالعريباملقابلعنالبحثإىلباإلضافةوالّتدقيق،بالّتصحيحمرّةكلّ يفيقوم.
لسأجنزاملنهجّيةهذهوراءومن عريب،(الّلغاتثّيةالثالأوالثنائّيةاألدلّةمنعددااألعلىا
3:منها)يزياجنلفرنسي،

التسيريشؤونيفخرباءبنيمشرتكجهدرةمثهو:البشريّةالمواردإدارةفيوظيفيدليل
لسويهدف.أخرىولغاتالعربّيةيتقنونوأساتذة نشرتسهيلإىلاإلداريالّدليلهذاخاللمنا

.وتعميمهاالّضادللغةاإلداريّةاملصطلحات

لس األعلى لّلغة العربّية يف وضع األدلّة بالعربّية، : صاحل بلعيد1 ، جمّلة الّلغة العربّية، جمّلة نصف سنويّة تعىن )مقال(جتربة ا
.218:، ص2009، السداسي األّول، 22للقضايا الثقافّية والعلمّية لّلغة العربّية، عدد 

.225:املرجع نفسه، ص2
.225:صاملرجع نفسه، :يُنظر3
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لسيهدف:والمحاسبةالّتسييرفيوظيفيدليل نشرهخاللمنالعربّيةلّلغةاألعلىا
املصطلحتوحيدعلىاملسّريينومساعدةالعربّيةالّلغةاستعمالتعميمعملّيةتسهيلإىلالّدليلهلذا

.الوطنّيةواإلداراتاملؤّسساتيفالعربّيةبالّلغة
لس ):فرنسي-عربي(الطبّيةالمحادثةدليل يندرج هذا العمل ضمن منهجّية أعمال  ا

ّن لغة التخاطب بني أريب املريض من الطبيب، سّيما قم الّضروري قصد تدّ اهلادفة إىل تقدمي ال
ومبصطلحات طبّية يعجز املريض العادي عن الطبيب واملريض غالبا ما ُجترى بالّلغة الفرنسّية، 

لس جمموعة عمل فهمها،  متخّصصة من األطّباء والّلسانيني الذين توّصلوا إىل تأليف لذا هّيأ ا
وهو دليل يفّند أطروحة عجز العربّية عن مواكبة التطّورات العلمّية .دليل احملادثة الطبّية

.والتكنولوجّية
ة هذه األدلّة اإلداريّة سّيما بالنسبة إىل اإلداريني من يويف األخري يرّكز صاحل بلعيد على أمهّ 

فأصبح لزاما علينا أن نعاجل أمر "لني بالّلغة العربّية، لذا ينبغي معاجلة قضّية املصطلح املتعام
مع سّيما .1"املصطلح املُوّحد ونتدارسه ونضع املصطلحات املناسبة واملقبولة لدى فئات املستعملني

.تسارع وترية التقّدم العلمي والتكنولوجي
إرساء قواعد نشر املصطلحات إىل يدعو يرتاءى يل أّن الباحثا املقالفمن خالل هذ

واألمر نفسه مع األستاذ  بلويل فرحات حيث يطرح موضوع توحيد املصطلح اإلداري . وتوحيدها
معجم املصطلحات –توحيد املصطلح اإلداري بني الوضع واالستعمال : يف مقاله املوسوم بـ

املؤّسسات جهوديتناول و ملصطلحي، ن حيث يعاجل الباحث إشكالّية الّتوحيد ا-منوذجاأُ -اإلدارية
، كما حتّدث عن صعوبة )بالرّباطالّتعريبتنسيقكمكتب (واهليئات يف توحيد املصطلحات 

حماولة "العربّية ويرى أّن األنظمةتوحيد املصطلح اإلداري على املستوى العريب الختالف طبيعة 
لس األعلى لّلغة العربّية على حتفيزه خطوة اجيابّيةملعالّتوحيد القطري الذي  2"ا

لس األعلى لّلغة العربّية يف وضع األدلّة بالعربّية، : صاحل بلعيد1 ، جمّلة الّلغة العربّية، جمّلة نصف سنويّة تعىن )مقال(جتربة ا
.222:ص،2009، السداسي األّول، 22للقضايا الثقافّية والعلمّية لّلغة العربّية، عدد 

من ) مقال(-منوذجاأُ –توحيد املصطلح اإلداري بني الوضع واالستعمال، معجم املصطلحات اإلداريّة : بلويل فرحات2
.144-143:ص، 2008، 20جمّلة الّلغة العربّية، العدد 
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كتقدمي (كما يؤّكد أّن املعيقات اليت تعرتض عملّية توحيد املصطلح اإلداري تتعّلق بالوضع 
يف املصطلحات كاالختالف (واالستعمال) واحدجنيبعّدة مصطلحات عربّية كمقابل ملصطلح أ

أّن أي توحيد مصطلحي يف ميدان " يرى الباحث الذ) توحيدهااإلداريّة اليت مل يتدّخل املعجم يف
ق كثريا يف فّ وُ مع العلم أّن هذا املعجم اإلدارة جيب أن يستند أّوال إىل ما تصدره اإلدارة نفسها

ا معجم  األخذ باملصطلح الشائع خاّصة املفردات املرّكبة، ومسألة الّتوحيد ال ميكن أن ينهض 
ضافر جهود اإلدارات سواء املصّدرة للوثائق أم اليت تنشر اإلعالنات لوحده، بل جيب أن تت
.1"الّصحافّية لتحقيق ذلك

ّلة مقاال بعنوان)2016(نييف العدد الرابع والثالث واقع استخدام الّلغة العربّية يف :نشرت ا
اإلدارة اجلزائريّة لصاحبه عبد الناصر بوعلي، حيث دعا الباحث إىل ضرورة اعتماد اسرتاتيجّية 

عاجل إشكالّية استخدام لعربّية يف اإلدارة اجلزائريّة فجة للّنصوص يف سبيل تطوير استخدام الّلغة اممنه
"عائقا يُعيق عملّية الّتواصل بني املواطن واإلدارياألجنبّيةالعربّية يف اإلدارة وكيف تكون الّلغة 

شرح أحد إطارات سونطراك ملواطين عني صاحل قضّية الغاز الّصخري اليت أثريت حينئذ حنيف"
2".أحد، فازداد تعنّتهمبالّلغة األجنبّية، مل يفهمه

توفّر اإلرادة الّسياسّية لرتسيخ العربّية يف اإلدارات اجلزائريّة وخيلص يف األخري إىل ضرورة
ة وصوال إىل ان الواقع احلقيقي لإلدارة اجلزائريّ سبباإلضافة إىل العمل املنهجي الذي  أخذ يف احل

نشاء جلان املتابعة والتقومي، إلعربّية يف اإلدارة اجلزائريّة، كمن أجل تفعيل اتقدمي بعض املقرتحات 
اك خمتلف أجهزة اإلعالم يف العملّية، الّنظر يف الّصعوبات اليت تواجه املوظّفني يف تعميم ر إش

.استعمال العربّية
بقضايا املعجمّية والقواميس واملصطلحات العلمّية أكثراملُالحظ على هذه املقاالت ارتباطها و 

" الّتعريب الّلفظي ومجالّيات الّنظام الصويت العريب"ح قضّية يطر حمّمد خسارةهذا ممدوح ف. والتقنّية
ّن الّتعريب الّلفظي كان وسيلة من وسائل أيرى حيثليؤّكد على اجلانب التقين لقضّية الّتعريب، 

) المق(-منوذجاأُ –توحيد املصطلح اإلداري بني الوضع واالستعمال، معجم املصطلحات اإلداريّة : بلويل فرحات1
.157:، ص،2008، 20من جمّلة الّلغة العربّية، العدد 

:ص، 2016، 34من جمّلة الّلغة العربّية، عدد ) مقال(واقع استخدام الّلغة العربّية يف اإلدارة اجلزائريّة، : عبد الناصر بوعلي2
36.
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عريب الّلفظي وجود املعرّبات يف القرآن الكرمي أعطانا درسا لغويّا هاما مفاده أّن التّ ف"الّتنمّية الّلغويّة 
.1"ّيةوالّتواصلبرييّةلّلسان على أداء وظيفته الّتععون هلذا ا

والباحث يرّكز على املنهج القرآين يف تعريب الكلمات األعجمّية بإيراد مناذج من هذه 
عرّبات ورصد التغّريات اليت أدخلت عليها إلخضاعه للّنظام الصويت العريب، فريى ضرورة االقتداء املُ 

.ت األجنبّية املعاصرةذه املنهجّية عند تعريب الكلما
مبا أّن أي سياسة لغويّة تنتهجها الّدولة جتاه قضاياها الّلغويّة البد أن تنطلق من تشخيص 

والتعّدد(الواقع الّلغوي، فإّن الكثري من الباحثني أثاروا قضّية الواقع الّلغوي يف اجلزائر 
فهو إحدى وسائل (ري الّنحو يس، كما طرحوا فكرة الّلغة امليّسرة، وت)االزدواجّية، الفصحى والعامّية

تمع )الّتعريب الوحيدة ينّيةوالّلغة العربّية متّثل الّلغة الب"، ألّن إشكالّية الّتعريب تنطلق أساسا من ا
)Interlingua (لغة مركزيّة إذ تُعدّ .2"ر العربّيةطاقاليت متكن من التواصل الشامل يف كافة األ

ا يوهذا ما  حيث " وجهة نظر"ؤّكد عليه العريب ولد خليفة يف مقال له بعنوان الفصحى وعاميا
ا متّثل لغة مركزيّة ال تضاهى بالّنسبة للثقافة العربّية: " يقول ّ .3"إ

نيات أكثر مما كانت عليه غة الفرنسّية منذ السبعيهيمنة اللّ يكّرسإّال أن األمر  يف اجلزائر
إالّ عبري عنها وحّىت املضامني األدبّية والفكريّة والفلسفّية اليت ال يتّم التّ .األحوال بعد االستقالل

وألّنين لست "... بسبب طول اهليمنة االستعماريّة ) عادةاملستوى الفصيح (باملستوى الّصحيح 
د الّنظام الكولونيايل، فينبغي علي دوما بذل بنتاج نظام مدرسي وطين وعريب فقد تعّلمت يف معاه

جمهود كبري لبناء مجلة مفيدة، كما أّن علّي االعرتاف بأّن النّتائج ليست دوما مقنعة من وجهة 
إالّ أّن العامّية اجلزائريّة تبقى داعمة للعربّية الفصيحة عرب الوظائف احلياتّية اليومّية . 4"الّنظر البالغّية

.الفجوة بني املستوى الفصيحي والعاميلذا ينبغي إزالة 

من جمّلة الّلغة ) مقال" (املعرّبات القرآنّية أمنوذجا" الّتعريب الّلفظي ومجاليات الّنظام الّصويت العريب : ممدوح حمّمد خسارة1
.59: ص، 2008، 19العربّية، عدد 

.67:، ص"الرتمجة"عثّراتوتتعّددية غة العربّية يف املغرب بني اختالالت اللأزمة الّ : الفاسي الفهريعبد القادر 2
ا : حممد العريب ولد خليفة3 .18:ص، 2007ف ي، ص17يف جمّلة الّلغة العربّية، ع ) مقال" (وجهة نظر"الفصحى وعاميا
.23:، صنفسهاملرجع 4
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"واقع الّسياسة الّلغويّة يف بالدنا بعد مخسني سنة من االستقالل": العدد الواحد والثالثون
لصاحبه عبد القادر فضيل حيث يقف على واقع هذه الّسياسة يف جماهلا العملي انطالقا من 

ا الّدولة يف كّل ياسة لغويّ تشخيص الواقع الّلغوي، فيصل إىل نتيجة مفادها انعدام س ة قارّة تلتزم 
ا املؤّسسات والعاملني فيها  من معاجلة هذا الوضع الّلغوي الذي امتّدت بدّ إذ ال"مرافقها وتُلزم 

.حىت حيصل تواءم بني املواثيق والّدساتري وبني الواقع الّلغوي. 1"علله يف كّل مظاهر حميطنا
وسائل الّتعريب لذا طرح الكثري من الباحثني هذا املوضوع، رز أبري الّنحو من يسيُعّد موضع ت

مفهوم تيسري الّنحو لدى : جداين هذا املوضوع حتت عنوانة تناولت مسري نييف العدد الثاين والثالث
حو سّيما إبراهيم ري النّ يسالّدارسني احملّدثني يف تجهودثني، حيث رّكزت الباحثة علىالنحاة احملد

يف "و "يف الّنحو العريب نقد وتوجيه" ومهدي املخزومي يف كتابه " إحياء الّنحو"همصطفى يف كتاب
رى بأّن الباحثني استطاعا أن يقّدما حلوال ناجعة لتسهيل القواعد تو " الّنحو العريب قواعد وتطبيق

نصب الّنحو هي أن يضع مذاهب الّنحويسريفطريقة املخزومي مثال يف ت"الّنحوية دون تعّسف 
يأخذ من هذه املذاهب أصلحها لكي يعمل كم يه ويتخّري منها ما كان أقرب إىل طبيعة الّلغة،  عين

إصر هذا الّنحو عنده يعين أن يُرفعراهيم مصطفى فتيسريسهولة  ال خيالطها تعقيد، أّما إببه يف
م من العربّيةأن يُبدّ الّنحو عن املتعّلمني و  ّ. 2"هلم منه أصوال سهلة يسرية تقّر

الّلغة العربّية كما طرح حممود أمحد السيد موضوع تيسري الّنحو يف العدد التاسع من جمّلة
من خالله إىل تطّرق ". تعّلم الّنحو واحللول املقرتحةرييسمن مواضيع ت"فكان مقاله موسوما بـ 

ريس الّتدّلى هذه اجلوانب كما يراها الباحثون يف إعادة وطرائقتعليم الّنحو وتتجيسريمن تجوانب 
.مّيةيبناء املناهج التعلوكذا 

أّن اإلعالم واإلشهار )19(و) 16(ّن قانون تعميم استعمال الّلغة العربّية ينّص يف املادة أومبا 
م حول واقع الّلغة العربيّ أنواعهجبميع  ة أمام وسائل اإلعالم يتّم بالعربّية، حّرر الباحثون مقاال
غة مكانة اللّ "يف العدد الثالثني من جمّلة الّلغة العربّية مقاال بعنوان عيشتناول مجال الّدين قو حيث

ة الّلغة العربّية، العدد لّ ، من جم)مقال(سنة من االستقالل واقع الّسياسة الّلغويّة يف بالدنا بعد مخسني: عبد القادر فضيل1
.92:ص، 31
.162:ص،2014، 32جمّلة الّلغة العربّية، عدد )/ مقال(مفهوم تيسري الّنحو لدى النجاة احملّدثني، : مسرية جداين2
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فتحّدث عن واقع العربّية يف وسائل اإلعالم مع " دراسة حتليلّية نقديّة" "العربّية يف وسائل اإلعالم
لسنة املذيعني ومقّدمي الربامج، كما حتّدث عن آفاق العربّيةأتركيزه على األخطاء اليت جتري على 

على خلفّية من سياسة لغويّة وطنيةبلورة لغة فاعلة، ال بدّ أمروعلى هذا فإّن "يف وسائل اإلعالم 
.1"مسؤولية بناء الّدولة واإلنسان

غة كما ينّص قانون تعميم استعمال الّلغة العربّية على أن يكون الّتعليم يف مجيع مستوياته باللّ 
إىل قضّية تعريب الّتعليم العايل الذي يطرح بدوره قضّية العربّية، لذا تطّرق العديد من الباحثني

تعريب العلوم ودوره يف " م بـ سعيدكناي يف مقاله املوسو :ومن بينهم. املصطلح العلمي املعّرب
حيث تطّرق إىل واقع الّتعريب يف اجلامعات واملؤّسسات االقتصاديّة، ،"التنمّية يف الوطن العريب

ا مع دعمها بالّلغات األجنبّية  الّتعريب املدعوم (فأّكد على ضرورة حتديث الّلغة وتوظيف العلوم 
وربطها بالّتنمية، تعريب الّتعليم اجلامعي ي تناول قضّية ذىل صاحل بلعيد الإباإلضافة ). بالتعّدديّة

امع الّلغويّةبا .إلضافة إىل عرضه خمتلف اجلهود اليت تقّدمها املؤّسسات وا
أّما عبد املالك مرتاض فقد عاجل قضّية املصطلح العلمي العريب وأصّر على علمّية الّلغة العربّية 

ا على استيعاب مجيع العلوم التكنولوجّية مستح را التطّور الكبري الذي عرفته هذه الّلغة يفضوقدر
.العصر العباسي

:التقييم والّتحليل
الهلا الباحثون معاجلة قضايا الّلغة العربّية جمّسدين خبعد عرض هذه املقاالت اليت حاول من 

لس األعلى لّلغة العربّية، تنتقل هذه الّدراسة ىل تقييم خمتلف اجلهود بالّنقد إبذلك رسالة ا
ّلة بغية وأّول مالحظة ترتاءى يل هو املضمون, والتحليل الثري هلذه املقاالت اليت محلتها أعداد ا

.ة وتطويرهاخدمة العربيّ 
لس كما أّن حصيلة أعمال  لّلغة العربّية تعّد إجيابّية بالّنظر إىل األعداد الثريّة األعلىا

هناك بعض  إّال أّن . عريبىل األدلّة القّيمة اليت ختدم اجلانب التقين لقضّية التّ إللمجّلة باإلضافة 
لس الّ املواضيع وقد ظهر ذلك يف بعض جمر يفالتكرا ) والّتعليمقضايا املصطلح واملعجمّية(ت ا

جمّلة الّلغة العربّية، العدد من ، )مقال" (نقديةةدراسة حتليليّ " غة العربّية يف وسائل اإلعالم لمكانة الّ : الّدين قوعيشلمجا1
.140:ص، 2013، 30
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دون إجياد حّل هلذه القضايا، مما أّدى إىل وجود نوع من الّدوران يف حلقة مفرغة من الناحّية 
.النظريّة

لسفصحيح أنّ  أوىل عناية كبرية بقضّية املصطلح العلمي كحّل األعلى لّلغة العربّيةا
أن حييا بدون االستعمال، فالعمل العلمي عريب إّال أّن هذا املصطلح العلمي ال ميكن للتّ 
يسريان معا وال يسبق أحدمها اآلخر، والّتعريب كما هو معلوم عملّية متحرّكة تنمو عرب همصطلحو 

العربّية تدرجييا وتستعني مبصطلحات أجنبّية أثناء املمارسة اليت تساعد على إجياد املصطلحات
إذن ما الفائدة من إنتاج هذه األدلّة واملعاجم وتكديسها لتبقى حبيسة الرّفوف دون . احلاجة

يقّدم الواقع الّلغوي صورة مغايرة تظهر جليا يف استمرار الّتعليم والبحث العلمي بينما،االستعمال
لس يعاين من مشكلة يف توزيع أعماله فال والواضح. 1بالّلغة األجنبّية من خالل هذا الكالم أّن ا

والّتالميذ يف األساتذةيتوّفر على إمكانيات املاديّة لطبع آالف الّنسخ من املعاجم كي تصل إىل 
.امعاتالثانويات واجل
لسمن غم وعلى الرّ  م يفتقدون الوسيلة األعلى لّلغة العربّيةاجلهد الذي بذله رجال ا ّ ، إّال أ

لعلمية إّال يف بعض أطرافها،  اقتحام الّسوق ااومل يستطيعو .ويّة باحلياة العاّمةالّلغأعماهلماليت تربط 
وهذا ما يؤّدي إىل . 2هذه املعاجم مل تتنّزل على ألسنة العلماء والكتاب وألسنة النّاسكما أنّ 

لس وبني املمارسات نبغي وجود تكامل بني لذا يالفعلّية للنّاطقني بالعربّية، انفصام بني جهود ا
.اإلبداعات واإلجنازات واألنشطة املعجمّية

لس اعتماد منهجّية معاصرة لبناء القواميس يسكما  ر فيها نتائج الّدراسات ثمينبغي على ا
ّية املتداولة ميس العرباللسانّية املقارنة احلديثة كي يتجاوز عددا من املشاكل اليت تعاين منها القوا

:الّتعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربّية، ص: ّحمّمد املنجي الصيادي، وحمي الدين صابر وآخرون: يُنظر1
88.
.220:، صنفسهاملرجع : يُنظر2
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وتصنيفها حيث إّن اغلب القواميس املعاصرة جتمع مادة لغويّة جزء منها الّلغويّةكطبيعة املادة" 
قدمي ومتجاوز، ممّا جيعلها بعيدة عن الّلغة احلّية املستعملة يف الّنصوص احلديثة ويف وسائل 

وحاليا ال يوجد "ىل الّتجديد إر قفهي تفتفالقواميس احلديثة حتتاج إىل عمل منهجي. 1"اإلعالم
لذا ينبغي . 2"أّي قاموس لّلغة العربّية يوفّر كّل املصطلحات التقنّية والعلمّية ذات االنتشار الواسع

لس أن ال يكتفي بوضع املعاجم البعيدةعلى ريب قن يعمل على تأاالستعمال، بل عليه عنا
وجمالّته جهدهخّصص الشطر األكرب من لّلغة العربّيةلس األعلىالّلغة العربّية من مستعمليها، فا

تعريب املصطلحات األجنبّية املستعملة يف خمتلف و ،)من مرتجم ومعّرب(مصطلحات العلم إلقرار 
.الوزارات والدوائر واملؤّسسات، ووضع املقابالت العربّية هلا

حتتاج مبدئيا إىل ريي العبفالّلغة كجهاز ت.لهأساسعريب مبشكلة الّرتمجة ال ّن ربط التّ كما أ
آخر لتعّرب عن معلومات مستقّلة من األلفاظ اليت ترمز إليها يف لغة ياملرور جبهاز تعبري 

ا تتحّكم يف فكون حضارة أفرزت اكتشافات ماديّة أو تقنّية ال يعين ...معّينة ّ اليت األلفاظضرورة أ
لتهيئتها (الّتخطيط اجلّيد للوضع الداخلي هلذه الّلغة و . 3ديدةاملولودات اجلميكن أن توضع لرسم 

).أي الطاقة الّتعبرييّة(جيعلها تعّرب عن مضامني علمّية وحضاريّة ) وتطويرها
ة واملعلوميات حتتاج إىل تفعيل وسبيدان احلمبوحّىت املقاالت اليت تطرح عالقة الّتعريب العلمي 

وك باستعمال احلاسب اآليل االلكرتوين، فالّدول املتقّدمة واستثمار بدل ختزين املصطلحات يف البن
نها وإّمنا لغاية استثمار ما ُخيّزن وإيصاله إىل يتكنولوجيا إذا أنشأت بنوكا للكلمات فليس لتخز 

 ادة الّلغويّة عمليتنيأن يُعتمد يف مجع املماجدولني النهييب تقرتح الباحثة :
على جرد الكلمات من الّنصوص العربّية املعاصرة وضمنها الكتب املدرسّية املؤلّفة بالعربية يف مجيع التخصَّصات المهاتقوم أو 

دف عملّية اجلرد املذكورة إىل تكوين الّرصيد الّلغوي ) الّلغة واألدب والتّاريخ والفيزياء والكيمياء( للقاموس الذي األساسيو
دف استخالص الشواهد احليّ  ة سيخضع لرتتيب ألفبائي وتتمثل العملّية الثانية يف استقراء الّنصوص العربّية من الكتب واجلرائد 

، من كتاب )مقال(،"صريالّلسانّية لبناء قاموس مدرسي عاألسس": ييبماجدولني النه.تقاقهاشالستعماالت الكلمات وا
.177ص 2016، 1ي وآخرون، كنوز املعرفة، طر عداد حممد حفيظ، نادية العمإمعرفة وتربية،لسانيات، ختطيط، 

من كتاب لسانيات ختطيط، معرفة وتربية،ص ) مقال(، صريالّلسانّية لبناء قاموس مدرسي عاألسس: ييبماجدولني النه1
176.

.252:لة اللغويّة، صأون واملسياجلزائرّ : خولة طالب اإلبراهيمي2
.191:صاملغرب،قال للّنشر، الدار البيضاء،بو تّلغة العربّية، دار لالّلسانيات وا: الفاسي الفهريعبد القادر 3
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مار احلياة غخوضعن جماراة حركة الكشوفات السريعة، و عجزهاىلإوهذا يعود. 1املعنيني به
قة وذلك يناقض دواالقتصادي، فرتّتب عن ذلك ألفاظ تعوزها الّصناعيالالعملّية بواقعها

من ّن االهتمام بالّلسانيات احلاسوبّية كثريا ليسأكما . 2ارسنياستيعاب املعرفة العلمّية لدى الدّ 
ا األالّتعريب، ألّن ملثل تلك األ للنهوض كادميّية عمال الثقافّية مؤّسسات جامعّية خمتّصة بطاقا

لس األعلى ؤ ي أّن جّل مغحمّمد األوراالباحث ا، كما يرى لّلغة العربّية ّسسات الّتعريب ومنها ا
الكتب هذه "لوائح من األلفاظ العربّية إزاء أخرى فرنسّية أو اجنليزيّة غلب عليها االهتمام بوضع 

الّتعريف تعريف مداخله أو اخلاصجتاوزا ألنّه من شروط املعجم العام ) معاجم(ُتسّمى الّلفضّية 
عدم وهذا العمل أثّر سلبا يف . 3"الّلغوي أو االصطالحي، داخل احلقل املعريف اّلذي يُتداول فيه

ي أّن عملّية إجياد مقابالت عربّية غتقوية رابطة التفاعل بني العربّية وُمستخدميها، ويؤّكد األورا
والّدليل على ذلك أّن الباحث يف غات األجنبّية ال تعّد قضّية كربى، للمصطلحات الرائجة يف اللّ 

غات األجنبّية يف أحباثه، دون أن ينتظر صدور املصطلح من مؤّسسة اجلامعة مثال يتوّسل باللّ 
ّتعريب كي يُعّرب بالعربّية عن كشوفه العلمّية يف جمال ختّصصه، فهو األجدر واألحق بإجيادّ لل

.4املصطلح املناسب للمفاهيم اجلديدة
لها وذلك عن طريق هخطّة للعمل للمصطلحي بغية تقوية الّروابط بني الّلغة وأيغاألورام ويقدّ 

5:بالضوابط اآلتيةااللتزام

وحيصل ذلك عرب مراحل أّوهلا مجع كل األلفاظ العربّية :وضع املعاجم القطاعّية: أوال
ر القطاعات واألجنبّية املتداولة يف كّل قطاع بعينه كالقطاع البنكي والعسكري والصيديل، وسائ

.احلرفّية األخرى

:التعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربية، ص: ي، وحمي الدين صابر وآخرونيادحممد املنجي الص: يُنظر1
147.

.105:الّتعريب وتنسيقه يف الوطن العريب، ص: حممد املنجي الصيادي: يُنظر2
.170:االجتماعي، صنسيجعّدد الّلغوي وانعكاساته على الالت: غيوراحمّمد األ3
.171:املرجع نفسه، ص4
.172-171:، صاملرجع نفسه5
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ا الّصوتية أغيإذا دخلها حتريف عن طريق ت:تصحيح األلفاظ العربّية:ثانيا و ري يف صور
.جنبّية أو ترمجتهااخلطّية، مثّ تعريب األلفاظ األ

باستعمال الّلغة العربّية مع استخدام كّل وسائل الّتعريف من تعريف املداخل املعجمّية:ثالثا
ذه الكيفّية  حتديد وتوضيح بالّرسوم والّصور والبيانات وحنو ذلك من وسائل تشخيص املعاين، و

.ينمو رصيد معجم العربّية ويرتقي محلها الثقايف
.املرتجم الكفء املشهود له بالتفّوق رىل ضرورة العناية بالّرتمجة ووجوب توفّ إكما يدعو 
، للعمل االصطالحيعدام منهجّية واحدةالنالزالت تعاين إىل اليوم االصطالحإّن قضّية 

امع قصد االتّفاق على منهجّية واضحةلتعريبّيةولذلك ينبغي تضافر  جهود مجيع اهليئات ا . وا
ني العربّية واإلعالم واإلشهار، فجّسدوا الباحثون الكثري من املقاالت حول عالقة بحّررلقد 

على قضّية تفعيل لغة اإلعالم ّكزواقع هذه الّلغة أمام وسائل اإلعالم، إّال أّن هذه املقاالت مل تر 
ّن أالصحافة ومقّدمي الربامج الّلغويّة، كما الّلغويّة لرجالوتطويرها بقدر الّرتكيز على األخطاء

ىل إوالبحث يف خصائصه قليلة جدا وحتتاج يف اخلطاب اإلشهاري تضّمنت دراسات املقاالت اليت 
.املزيد من اجلهود لتطوير لغة اخلطاب اإلعالمي

لسأكما  الّنحو بعّده يسريمن خالل جمّلته عناية خاّصة مبوضوع تاألعلى لّلغة العربّيةوىل ا
ضح مدى تنوّع خالت يتّ اوسيلة من وسائل الّتعريب ومن خالل االّطالع على بعض املد

عّلمني والعجز عن استيعاب مادة الّنحو، باإلضافة إىل تحو للمالنّ تلقني مضامينها كمسألة صعوبة 
ا الّنحو العريب :برزهاأإليها هذا العمل من افتقرّن هناك نقاطا أالّ إ.الطرائق اليت ميكن أن يدّرس 

غياب الّتجديد املنهجي يف تدريس مادة الّنحو.
 يسريحلول خمّطط عمل واضحة لعملّية التعدم وجود.

ّطالع على حنو الّلغات األخرى مع االأصولهينبغي أن يُدّرس الّنحو على "وألجل ذلك 
ا بقدر ما ترقّ  جيب با إلصالح جذري لتعليم الّنحو، اإلصالح الذي ال نعتقد أنه يتناول املادة ذا

املصطلح األجنيب على معىن  خاص ثقافيا،  إن دّل ء إىل الّتعريب الّلفظي ضرورة كربى سّيما جو أّن  اللّ غييرى األورا
مر بالّنسبة وكذلك األ) االجنليزيّة(رتكيبّية غات الخاّصة باللّ بنّيةكما هو حال بعض  املصطلحات الّلسانّية الّدالة على 

التعّدد ي،غورااألحمّمد :يُنظر. خبصوصيتها الثقافّيةشعاراإها للمصطلحات الّدالة على مفاهيم فكريّة خاّصة، ويكون تعريب
.172:صالّلغوي وانعكاساته على الّنسيج االجتماعي، 
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واالبتكارات يف امليدان الّتعليمي، مع املقارنةت مّية اليت تتيح الدراساييتناول األساليب التعلأن 
ل له تسمّية املضارع علّ ال، كأن تُ شتغبواب حنويّة مثل قضايا التنازع واالوجوب الّتخلي عن عّدة أ

.1"، يف حني أنّه ال مفّر من حتديد أزمنة واضحة للفعل العريبلالسمتهشامب
لس يئة الو شّق طريقه ياألعلى لّلغة العربّية فا يسريسائل الكفيلة بنجاح الّتعريب وتيف 

.الّنحو من الوسائل اهلاّمة لذلك
لس فاحلخالصة القول يف هذا الفصل هو اال كم املوضوعي البّد عرتاف جبهود وأعمال ا

لس يشتغل أ ن يأخذ بعني االعتبار جانب اإلمكانات املتاحة ومواجهة الّصعوبات، كما أّن ا
وضبط نظامها، أّما فيما خيّص القرارات فإذا طُلب ) الوضع الّداخلي(الّلغة العربّيةلتهيئة أساسا

، فله جهود معتربة )هيئة استشارية(سب ما اشتغل عليه من أحباث بعّده حبرأيهمنه رأي فسيكون 
لذا  . من أصحاب القرار الّسياسي بكّل الوسائلتأييده ودعمهينبغيهديف ختطيط املنت وهذا اجل

.كان من األفضل توسيع مهّمة هذه املؤّسسة بالّتخطيط  للوضعني الداخلي واخلارجي لّلغة العربّية
دور تطبيق سياسة الّتعريب والّسهر عليها، أو يعهد إليه دور تكوين املدّرسني كأن ُيسند له 

.2اخل...بالّنسبة لقطاع الّتعليم ربني، وإعداد كتب قواعد الّلغةعّ مالُ 
أكثر من جمرد وجود حبتمّيته ناع تزمة اليت تعوق قضّية الّتعريب يف اجلزائر هي االقاألّن إكما 

.يف اخلرباءتإمكانا
ستعمال للمصطلح يف مجيع ا(ي إّن قضّية تعريب القوائم ينبغي تعويضها بتعريب آخر ح

.)امليادين
فاملشكلة "ّية للمجتمع العريب، قيقاهرة التخّلف اليت هي األزمة احلإّن الّتعريب هو مظهر لظ

لك قدرات الّتعبري عنها، ولكن نشطة القدمية ومتليست أّن الّلغة العربّية كانت تسع كافة األاآلن
وتلك مسألة ... ر على القيام بوظيفة حضاريّةصكون العربّية قادرة يف الوقت املعاتأناآلنقضّيةال

ويكفي . 3"بغري املمارسة العملّية بالعربّية املعاصرة يف مجيع جماالت العلوم واملعارفال تتمّ 
.ذلكلعصر العباسي لتأكيدااستحضار التجربة الّتارخيّية للعربّية يف 

.452:، صوالوحدة العربّيةالّتعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب:، وآخرون، وحمي الدين صابريحممد املنجي الصياد1
.80:وضع الّلغة العربّية باملغرب، وصف ورصد وختطيط، ص: آمنة ابراهيمي: يُنظر2
.87:، صوالوحدة العربّيةالّتعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب: وآخرون، وحمي الدين صابريد املنجي الصيادحمم3
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لس األعلى لّلغة العربّية أعماال وجهودا جديرة باالهتمام ، فعاجل قضايا هاّمة، لقد قّدم ا
يبقى لكّنه لقضّية الّتعريب ّقق بعضا من اجلوانب التقنّية واملعجمني فقد حوبفضل جهود الباحثني

لس ليس مبنأى على طوارئ الظروف والّسياسة احمليطة أيف حاجة إىل مزيد من الّدعم، سّيما  ّن ا
.بالواقع الّلغوي

.
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لقد كان اهلدف من هذه الّدراسة وصف وضع الّلغة العربّية يف املناخ الّسياسي واالجتماعي 
ا،ويسّجل البحث يف خامتته النتائج  :اآلتيةالذي حييط 

 ّهضة الّلغوية وال تقّدم هضة العلمّية النّ ل للتنمية الشاملة، فمن شروط النّ غة وجه مكمّ الل
.الّلغة الوطنيةبغري 

أي سياسة لغويّة عادلة ينبغي أن تُراعي مبادئ اهلويَّة الوطنّية.
وتنفيذ للّسياسة طبيق خطيط هو تفالتّ : الّسياسة الّلغويّة والّتخطيط مفهومان متالزمان

.الّرشيدة غري مفصولة عن تطبيقهاياسة الّلغويةدها، يف حني أن السّ و الّلغويّة، فهو يفرتض وج
غوي لدى اجلماعات الّلغويةبأمهية كبرية يف ترتيب املشهد اللّ ظىحتملؤّسسة الّسياسّية إّن ا.
 ا اجلزائر، وهي ظاهرة طبيعّية تعرفها بروز ظاهرة التعّدد الّلغوية كوضعّية لسانّية تّتسم 

غة الوطنّية ة يف حال تبعها ختطيط لغوي يُراعي حقوق اللّ عمعظم لغات العامل، وهي سياسة ناج
).عريب املدعوم بالتعّددالتّ ) (العربّية(

 ّا أث ر سلبا على تعميم استعمال الّلغة إّن اضطراب املواقف الّسياسّية يف اجلزائر وصراعا
.العربّية
 إالّ أّن ) سّيما قانون تعميم استعمال العربّية(مع كّل القوانني والدساتري اليت وضعتها الّدولة

.لقوانني ّمجدتأغلب املراسيم وا
اآلجال املنصوص عليها يف القانون لنهاية الّتعريب الشامل مل ُحترتم.
 سياسّية إّن مفهوم الّتعريب الشامل ليس هو التنفيذ الفوري املرجتل، بل هو إعطاء إشارة

.جة زمنيا لتنفيذهاوممنهممرحلةة لألجهزة املكّلفة يف إطار خطّةقويّ 
 ّسعى إىل وضع تة مرحلية ناجعة املدعوم بالتعّدد ميّثل خطّ عريب إن انتهاج سياسة الت

غات األجنبّية ضروري يف مها باللّ عكما أن د). لغة اهلُويّة(أسس الستقرار يف وظائف الّلغة العربّية 
.زمن التحّوالت احلضاريّة

 لس األعلى لّلغة العربّية على وضع معاجم جمهولة بعيدة عن ال ينبغي أن ترّكز جهود ا
يئته كي متلك طاقة تعبرييّة ااالستعمال، بل عليه تقريب الّلغة من مستعمليها والعمل على 

.تؤّهلها للتطّورات احلضاريّة والتكنولوجّية لّلغة العربّية
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 لس األعلى لّلغة العربّية سيما قضايا املصطلح واملعجمّية يوجد بعض الّتكرار يف أعمال ا
.ذه القضاياوالّتعليم، دون إجياد حّل هل

 لس األعلى لّلغة العربّية من مشكلة يف توزيع أعماله، فال يتوّفر على إمكانيات يُعاين ا
.ماديّة لطبع آالف الّنسخ من املعاجم كي تصل إىل اجلامعات واملؤّسسات الّتعليمّية

لس األعلى لّلغة العربّية  منهجّية معاصرة لبناء القواميس يستثم ر فيها ضرورة اعتماد ا
.نتائج الّدراسات الّلسانّية املقارنة احلديثة

 ّا تقوية الّروابط بني الل لس األعلى لّلغة العربّية خطّة للعمل املُصطلحي من شأ غة يفتقر ا
.ومستخدميها

 قّلة املقاالت اليت تضّمنت دراسات يف اخلطاب اإلشهاري والبحث يف خصائصه بُغية
.فُمعظم الّدراسات ترّكز على األخطاء الّلغويّة لرجال اإلعالمتطوير لغة اخلطاب اإلعالمي،

 من األفضل توسيع مهّمة هذه املؤّسسة بالّتخطيط للوضعني الّداخلي واخلارجي لّلغة
.العربّية، وأهّم دور ُيسند له يف الوقت احلاضر تطبيق سياسة الّتعريب والّسهر عليها

لس األعلى لّلغة العربّية جهودا جديرة باالهتمام، لكّنه يبقى يف حاجة إىل لقد قّدم ا
).الّدعم الّسياسي( مزيد من الّدعم 
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:01رقم ق ـــــالملح

غة العربيةقانون تعميم استعمال اللّ 

:أحكام عامة: الفصل األول

حيّدد هذا القانون القواعد العامة الستعمال الّلغة العربية يف خمتلف ميادين احلياة :01المادة 
.ة، وترقيتها ومحايتهاالوطنيّ 

ة الرّاسخة وثابت من ثوابت األّمة، الّلغة العربية مقّوم من مقّومات الشخصية الوطنيّ :02المادة 
ا مظهرًا من مظاهر السيادة واستعماهلا من النّ  .ظام العامجيّسد العمل 

جيب على كّل املؤّسسات أن تعمل لرتقية الّلغة العربية ومحايتها، والّسهر على سالمتها :30المادة
.ة بغري حروفهامتنع كتابة العربيّ . اوحسن استعماهل

:مجاالت التطبيق: الفصل الثاني

ة واهليئات واملؤّسسات واجلمعيات على اختالف أنواعها تلزم مجيع اإلدارات العموميّ : 04المادة 
.ة وحدها يف كّل أعماهلا من اّتصال وتسيري إداري ومايل وتقين،وفينباستعمال العربيّ 

ة، واهليئات واملؤّسسات قارير وحماضر اإلدارات العموميّ حتّرر كّل الوثائق الّرمسية والتّ :05المادة 
لغة أجنبية يف املداوالت مسية استعمال أيّة مينع يف االجتماعات الرّ . ةات بالّلغة العربيّ واجلمعيّ 
.اتواملناقش

.ةوإشهارها إذا كانت بغري الّلغة العربيّ مينع تسجيلها . ة وحدهاحتّرر العقود بالّلغة العربيّ :06المادة 

ة حتّرر العرائض واالستشارات وُجترى املرافعات أمام اجلهات القضائية بالّلغة العربيّ :07المادة 
.وحدها
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ة املسابقات واالمتحانات اخلاصة بااللتحاق جبميع جيب أن ُجترى بالّلغة العربيّ : 08المادة 
.الوظائف يف اإلدارات واملؤّسسات

ة ة، وامللتقيات الوطنّية والرتّبصات املهنيّ ة الفرتات التدريبيّ تُنّظم وُجترى بالّلغة العربيّ : 09المادة 
ة ميكن أن تستعمل استثناًء الّلغات األجنبية إىل جانب الّلغة العربيّ . كوينية، والتظاهرات العامةوالتّ 

.يف الندوات وامللتقيات والتظاهرات  الدولية

ة واهليئات املمّيزة للّسلطات واإلدارات العموميّ مسية والعالمات تكون األختام الرّ :10المادة
.ة وحدهاواملؤّسسات مهما تكن طبيعتها بالّلغة العربيّ 

.ة وحدهاات بالّلغة العربيّ واجلمعيّ تكون مراسالت مجيع اإلدارات: 11المادة 

. ت مع اخلارج بالّلغة العربّيةيكون تعامل مجيع اإلدارات واهليئات واملؤّسسات واجلمعياّ :12المادة 
.تربم املعاهدات واالتّفاقيات بالّلغة العربّية

.ة وحدهاغة العربيّ ة باللّ ة الشعبيّ ة الدميقراطيّ ة اجلزائريّ مسية للجمهوريّ تصدر اجلريدة الرّ : 13المادة 

لس الشّ الرّ ُتصدر اجلريدة: 14المادة  .ة وحدهاعيب البلدي الوطين بالّلغة العربيّ مسية ملداوالت ا

يكون الّتعليم والّرتبية والتكوين يف كّل القطاعات، ويف مجيع املستويات والتخّصصات :15المادة 
.ة مع مراعاة كيفيات تدريس الّلغات األجنبيةبالّلغة العرّيب◌ّ 

من 13وّجه للمواطن بالّلغة العربية مع مراعاة أحكام املادة جيب أن يكون اإلعالم امل:16المادة 
.ميكن ان يكون اإلعالم املتخّصص أو املوجه إىل اخلارج بالّلغات األجنبية. قانون اإلعالم

ة أو ة بالّلغة العربيّ تُعرض األفالم السينمائية أو التلفزيونية واحلصص الثقافية والعلميّ : 17المادة 
.ثنائية الّلغةتكون معرّبة أو 
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دوات وكّل احلصص املتلفزة بالّلغة العربية مع مجيع التصرحيات والتدّخالت والنّ ىُجتر :18المادة 
.وتعّرب إذا كانت بالّلغة األجنبية. قانون اإلعالمأحكاممراعاة 

إىل ميكن استثناء استعمال لغات أجنبية . ةيتم اإلشهار جبميع أنواعه بالّلغة العربيّ :19المادة 
.ةة عند الضرورة وبعد إذن اجلهات املختصّ جانب الّلغة العربيّ 

فتات والشعارات والرموز، واللوحات ة وحدها العناوين والالّ ُتكتب بالّلغة العربيّ :20المادة 
سمة،  سة أو هيئة أو حمل، أو اليت تشري إىل نوعية املنقوشة، اليت تدّل على مؤسّ أواإلشهارية أو ا

وميكن أن تضاف لغات أجنبية إىل . املمارس، مع مراعاة جودة اخلّط وسالمة املبىن واملعىنالنشاط 
.ة يف األماكن السياحية املتخّصصةالّلغة العربيّ 

ة، وبعّدة لغات أجنبية الوثائق، واملطبوعات واألكياس والعلب اليت غة العربيّ ُتطبع باللّ : 21المادة 
ستخدام، وعناصر الرتكيب، وكيفيات االستعمال اليت تتعّلق على تتضمن البيانات التقنية، وطرق اال

:وجه اخلصوص مبا يلي

املنتجات الصيدالنية.
املنتجات الكيماوية.
املنتجات اخلطرية.
أجهزة اإلطفاء ومكافحة اجلوانح.

.على أن تكون الكتابة بالّلغة العربية بارزة يف مجيع احلاالت
مساء والبيانات املتعلقة باملنتجات والبضائع واخلدمات، ومجيع تكتب بالّلغة العربّية األ:22المادة 
ميكن استعمال لغات أجنبية استعماال . املصنوعة أو املستوردة، أو املسروقة يف اجلزائراألشياء

.تكميليا حتّدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم
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يذ والمتابعة والدعمهيئات التنف: الثالثالفصل 
تنشأ هيئة وطنية تنفيذية يف مستوى رئاسة احلكومة تتكّفل مبتابعة تطبيق أحكام هذا :23المادة 
.ويتم  تكوين هذه اهليئة وحتّدد كيفيات عملها عن طريق التنظيم. القانون
ا السنوي عرضا مفصال عن تعميم :24المادة  لس الشعيب الوطين ضمن بيا تُقّدم احلكومة أمام ا

.استعمال الّلغة العربّية وترقيتها
ا على متابعة سري عملية تعميم :25المادة  الس املنتخبة واجلمعيات يف حدود صالحيا تسهر ا

.ة وسالمتهااستعمال الّلغة العربيّ 
ة ثراء الّلغة العربيّ إة طبقا ألحكام القانون على تمع اجلزائري لّلغة العربيّ يسهر ا:26المادة 

.وترقيتها، وتطوير استعماهلا لضمان إشاعتها
:ل مبا يأيتينشأ مركز وطين يتكفّ :27المادة 
 ّةة واملاديّ ة بكل الوسائل البشريّ تعميم استعمال الّلغة العربي.
 ّة ونشرهامن الّلغات األجنبية إىل الّلغة العربيّ ة ترمجة البحوث العلمية والتكنولوجي.
 ّة والثقافية والوثائقيةمزاوجة لغة األشرطة العلمي.
 ّامع العربيّ جتسيد البحوث النظرية للمجّمع اجلزائري لّلغة العربي ة األخرى يف واقع احلياة ة وا

.ةالعمليّ 
حتّدد كيفيات . ةنجزة بالّلغة العربيّ ة املولة جوائز ألحسن البحوث العلميّ ختّصص الدّ : 28المادة 

.تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم
ا أو . ة باطلةتعد الوثائق الّرمسية حمررة بغري الّلغة العربيّ :29المادة  تتحمل اجلهة اليت أصدر

.صادقت عليها مسؤولية النتائج املرتتبة عليها
.كل إخالل بأحكام هذا القانون يعّد خطأ جسيما يستوجب جزاًء تأديبياً :30المادة 
أعاله يعاقب عليها بغرامة مالية ترتاوح 22،20،19،18،17كل خمالفة ألحكام املواد :31المادة 

.دج10000دج إىل 5000من 
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دج كّل من وّقع على وثيقة حمررة بغري 5000دج إىل 1000يعاقب بغرامة مالية من :32المادة 
.مسيةالّلغة العربية أثناء ممارسة مهامه الرّ 

ا يف اخلارج .غري انّه ميكن التوقيع على بعض الوثائق املرتمجة اليت حيتّج 
سات اخلاصة والتجار احلرفيني الذين خيالفون أحكام هذا القانون يتعرض مسؤلو املؤسّ : 33المادة 

سة أو احملل مؤقتا أو ويف حالة العودة تغلق املؤسّ . دج500دج و 1000لغرامة مالية ترتاوح بني 
.ائيا

ياسي اليت ختالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية ة ذات الطابع السّ تعاقب اجلمعيّ :34المادة 
من القانون رقم 33ويف حالة العودة تطبق عليها املادة . دج100000دج و 10000ترتاوح بني

.ياسيابع السّ واملتعّلق باجلمعيات ذات الطّ 1989جويلية 5املؤرخ يف 89-11
حيّق لكّل ذي مصلحة مادية أو معنوية يف تطبيق هذا القانون أن يتظّلم أمام اجلهات :35المادة 

.ى قضائية ضّد اي تصّرف خمالف ألحكام هذا القانوناإلدارية أو يرفع دعو 
:أحكام انتقالية: الفصل الخامس

تطّبق أحكام هذا القانون فور صدوره، على أن تنتهي العملية بكاملها يف أجل أقصاه : 36المادة 
.199يوليو سنة 5

ة وحدها يف كّل مّؤسسات الّتعليم العايل واملعاهد العليا، يتم التدريس بالّلغة العربيّ :37المادة 
ي يف عريب الشامل والنهائعلى أن تتواصل العملية حىت التّ 91/92ابتداءا من السنة األوىل اجلامعية 

.1997يوليو سنة 5أجل أقصاه 
ميكن استثناء كتابتها غري أنّه. ةحاليل والوصفات الطبّية بالّلغة العربيّ تكتب التقارير والتّ :38المادة 

.عريب النهائي للعلوم الطبّية والصيدالنيةبالّلغة األجنبّية إىل أن يتم التّ 
اخلاصة األجهزةمينع على اهليئات واملؤّسسات استرياد أجهزة اإلعالم اآليل، وكل :39المادة 

.بالطبع والكتابة، إذا مل تكن موظفة للحرف العريب
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:نهائيةأحكام :الفصل السادس
أفريل 26م املوافق لـ 1388حمرم سنة 23املؤرخ يف 68/92تلغى أحكام األمر رقم : 40المادة 

ة على املوظّفني ومن مياثلهم وكذلك أحكام األمر واملتضّمن إجبارية معرفة الّلغة الوطنيّ 1968سنة 
م واملتضّمن تعريب 1973أكتوبر سنة 1هـ املوافق 1393رمضان سنة 4املؤرخ يف 73/55رقم 

.ة املذكورين أعاله وكذا األحكام املخالفة هلذا القانوناألختام الوطنيّ 
.ةة الشعبيّ ة الدميقراطيّ ة اجلزائريّ ينشر هذا القانون يف اجلريدة الّرمسية للجمهوريّ :41المادة 

.1991يناير سنة 16هـ املوافق 1411مجادى الثانية عام 30ر باجلزائر يف حرّ 
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:02الملحـــــــق رقم 
:ةقانون المجلس األعلى لّلغة العربيّ 

يعّدل ويتّمم 1989ديسمرب 21م املوافق 1417شعبان عام 10مؤرخ يف 69/30أمر رقم 
م 1991يناير سنة 16هـ املوافق 1411مجادى الثانية عام 30املؤرخ يف 91/05القانون رقم 

.واملتضّمن تعميم استعمال الّلغة العربّية
إّن رئيس اجلمهورية

 ّمنه،،179،126،122، 03ما املوادستور، ال سيّ بناء على الد
 يناير 16املوافق 1411مجادى الثانية عام 30املؤرخ يف 05- 91ومبقتضى القانون رقم

.ةم واملتضّمن تعميم استعمال الّلغة العربيّ 1991سنة 
 ّيوليو سنة 4املوافق 1413حمرم عام 3املؤرخ يف 02-92شريعي رقم ومبقتضى املرسوم الت

املوافق 1411مجادى الثانية عام 30رّخ يف ؤ امل05-91واملتعّلق بتطبيق القانون رقم 1992
لس الوطين واملتضّمن  تعميم استعمال الّلغة العربيّ 1991يناير سنة 16 ة، وبعد مصادقة ا

:يصدر األمر اآليت نصه
1411مجادى الثانية عام 30املؤرّخ يف 05- 91يعّدل هذا األمر ويتمم القانون رقم : 01المادة 

.ةواملضّمن تعميم استعمال الّلغة العربيّ 1991يناير سنة 16املوافق 
ية عام مجادى الثان30املؤرّخ يف 05-91من القانون رقم 11تعّدل وتتّمم املادة :02المادة 
:ة، وحتّرر كاآليتواملضمن تعميم استعمال الّلغة العربيّ 1991يناير سنة 16املوافق 1411

ات على واالتصاالت يف مجيع اإلدارات واملؤّسسات واجلمعيّ تكون املعامالت: 11المادة 
اختالف غري أّن تعامل اإلدارات واهليئات واجلمعيات على . ةاختالف أنواعها بالّلغة العربيّ 

ات مع اخلارج يكون وفقا ملا ة، غري أّن تعامل اإلدارات واهليئات واجلمعيّ غة العربيّ أنواعها باللّ 
.ويلعامل الدّ يتطلبه التّ 
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مجادى 30املؤرّخ يف 05-91من القانون رقم 12الفقرة الثانية من املادة تعّدل وتتّمم: 03المادة 
ة، وحترر  ، واملتضمن تعميم استعمال الّلغة العربيّ 1991يناير سنة 16املوافق 1411الثانية عام 

:كاآليت
.ويلعامل الدّ ة مع مراعاة ما يتطلبه التّ تربم املعاهدات واالتفاقيات بالّلغة العربيّ : 12المادة 

1411مجادى الثانية عام 30املؤرخ يف 05- 91من القانون 18تعّدل وتتّمم املادة : 04المادة 

:ر كاآليتة، وحترّ ، واملتضمن تعميم استعمال الّلغة العربيّ 1991سنة يناير16املوافق 
صرحيات والتدّخالت والندوات وكّل احلصص املتلفزة بالّلغة العربّية، تكون مجيع التّ : 18المادة 

.وتعّرب إذا كانت بلغة أجنبية
مجادى الثانية عام 30املؤرّخ يف 05- 91رقم من القانون23تعّدل وتتّمم املادة : 05المادة 
:ة، وحترر كاآليت، واملتضمن تعميم استعمال الّلغة العربيّ 1991يناير سنة 16املوافق 1411

ة، يقوم على ة، ويوضع حتت إشراف رئيس اجلمهوريّ ينشأ جملس أعلى لّلغة العربيّ : 23المادة
:اخلصوص ميا يأيت

 ة إىل تعميم استعمال الّلغة العربيّ متابعة أحكام هذا القانون وكّل القوانني اهلادفة
.ومحايتها وترقيتها وتطويرها

 ّةة تعميم استعمال الّلغة العربيّ التنسيق بني خمتلف اهليئات املشرفة على عملي.
 ّعليم العايل صالحية الّنظر يف مالءمة اآلجال املتعّلقة ببعض التخّصصات يف الت

.36لة واملتّممة للفقرة الثانية من املادة املعدّ 07املنصوص عليها يف املادة 
 ّةة إىل رئيس اجلمهوريّ تقدمي تقرير سنوي عن عملية تعميم استعمال الّلغة العربي.

.ميكن إضافة صالحيات أخرى مبوجب مرسوم رئاسي
مجادى الثانية عام 30املؤرّخ يف 05- 91رقم من القانون32املادة تعّدل وتتّمم: 06المادة 
:ة، ومتّرر كاآليت، واملتضمن تعميم استعمال الّلغة العربيّ 1991يناير سنة 16املوافق 1411
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ع على وثيقة حمّررة دج كّل من وقّ 5000دج إىل 1000يعاقب بغرامة مالية من : 32المادة 
03و02مسية او مبناسبتها، مع مراعاة أحكام املادتني ة أثناء ممارسة مهامه الرّ بغري العربيّ 

.تضاعفت العقود يف حالة العود. من هذا األمر12و11املعّدلتني للمادتني 
مجادى الثانية عام 30املؤرّخ يف 05- 91رقم من القانون36تعّدل وتتّمم املادة : 07المادة 
:ة، وحتّرر ها كاآليت، واملتضّمن تعميم استعمال الّلغة العربيّ 1991يناير سنة 16املوافق 1411

وجيب استكمال عملية تعميم استعمال . تطبق أحكام هذا األمر فور  صدوره: 36المادة 
.1998يوليو سنة 5ة يف أجل أقصاه الّلغة العربيّ 

عليم العايلائية يف كل مؤسسات التّ ة بصفة شاملة و غة العربيّ ريس باللّ دالتّ يتمّ غري أنه 
.أعاله23مع مراعاة أحكام املادة 2000يوليو سنة 5املعاهد العليا يف أجل أقصاه و 
1411مجادى الثانية عام 30املؤرخ يف 05-91من قانون 37تلغى أحكام املادة :08المادة 

.ةغة العربيّ املتضمن تعميم استعمال اللّ و 1991يناير سنة 16املرافق 
املؤرخ 02-92شريعي رقم تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا األمر، السيما املرسوم التّ : 09المادة 

.الهأعاملذكور و 1992يوليو سنة 4املوافق 1413حمرم عام 3يف 
.ةة الشعبيّ ة الدميقراطيّ ة اجلزائريّ مسية للجمهوريّ ريدة الرّ ينشر هذا األمر يف اجلّ : 10المادة 
 1996ديسمرب سنة 21املوافق 1417شعبان عام 10حرر باجلزائر يف.
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:03حق رقم ـــــالمل
:ةغة العربيّ مهام المجلس األعلى للّ 

هي املهام الكبرية، أو و اآلتيةة الصالحيات غة العربيّ أعطى القانون املنشئ للمجلس األعلى للّ 
:ة اليت أنيطت به، و قد حدد القانون مهامه كما يلياالجتماعيّ سالة العلمّية و الرّ 

 ـاملوافق ل1411مجادى الثانية عام 30املؤرخ يف 05- 91يتابع تطبيق أحكام القانون رقم
غة تعميم استعمال اللّ إىلكل القوانني اهلادفة ، و املذكور أعالهم و املتمّ ل و املعدّ 1991يناير 16

.تطويرهاة ومحايتها وترقيتها و العربيّ 
 ّغة العريب وترقيتهاق بني خمتلف اهليئات املشرفة على عملية تعميم استعمال اللّ ينس

.تطويرهاو 
 ّتطويرهاة وترقيتها و غة العربيّ فة بتعميم استعمال اللّ م أعمال اهليئات املكلّ يقو.
 عليم العايل املنصوص عليها يف صات يف التّ قة ببعض التخصّ املتعلّ الياألجمالءمة يفينظر
يناير 16املؤرخ يف05-91من القانون رقم 36مة للفقرة الثانية من املادة املتمّ لة و املعدّ 07املادة 
.عالهأاملذكور م و ل و املتمّ ، املعدّ 1991سنة 

 ياسة ة يف اطار السّ ل وضع برامج وطنيّ ة اليت تشكّ اقرتاح العناصر العمليّ و إعداديساهم يف
.ةغة العربيّ ة لربامج تعميم استعمال اللّ العامّ 

اليت تدخل ضمن صالحياتهنظيميةشريعية التّ دابري التّ اقرتاحات فيما خيص التّ راء و آم دّ يق.
 ّغة قة لتعميم استعمال اللّ ة، أو الربامج القطاعية املتعلّ نفيذ الفعلي للربامج الوطنيّ م التّ يدع
.ةالعربيّ 

 ّص على سالمتهار حية و افق العموميّ املو ة و حيميها يف االدارات و بيّ غة العر ي استعمال اللّ يرق.
 ة، غة العربيّ ة بتعميم استعمال اللّ القطاعيّ برامج العمل يدرس ويبدي رأيه يف خمططات و

ة  ات العموميّ اهليئسات و واملؤسّ اإلداراتالغرض من يتلقى هلذاو . يتأكد من انسجامها و فعاليتهاو 
.نشاطهحصائية اليت تتعلق مبهامه و ت اإلاملعطيااملعلومات و كّل 
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 لس مالحظته، و اجلهات املعنية اذا الحظ تأخرا يف تطبيق الربامج إىليبلغ معاينته يبدي ا
.ةرئيس اجلمهوريّ إىليرفع بذلك تقريرا رة و انني أو األعمال املقرّ و دة، أو تقصريا يف تنفيذ القاحملدّ 

 ّةغة العربيّ ة حول عملية تعميم استعمال اللّ ا اىل رئيس اجلمهوريّ يقدم تقريرا سنوي.
 ّلس على تطبيق الت ة يف غة العربيّ نظيم املتعلقني بتطبيق استعمال اللّ التّ و شريع يعمل ا

ة ة والثقافيّ ما االقتصاديّ السيّ ة، وخمتلف األنشطةاهليئات العموميّ سات و املؤسّ و اإلدارات
.ةاالجتماعيّ و 

 ّة غة العربيّ ترقية اللّ إىلسات املختصة بكل دراسة أو حبث يهدف يبادر بالعالقة مع املؤس
.استعماهلاعميم وت

اقرتاح راسات واألحباث و ية لتمكينها من اجناز الدّ التقنة و مل على تعبئة الكفاءات العلميّ يع
.ةغة العربيّ الربامج اليت تساعد على ازدهار اللّ 

 ة يف خمتلف ة العربيّ غة حول موضوع استعمال اللّ األيام الدراسيّ مللتقيات و اينظم الندوات، و
االت، و  األحباث راسات و يستغل مجيع الدّ الوسائل و نشرها بكل استغالل نتائجها و سهر على ا

.املنجزة يف اجلزائر أو يف اخلارج اليت تربط مبهامه
 بية الرتّ و واإلعالممتارس أنشطة الثقافة القطاعات اليت يوّجه عمل املؤّسسات، واهليئات، و

.ةغة العربيّ كوين يف تطوير و تعميم اللّ التّ و 
 ّا خمتلف اهليئات و ار األعمالآثيدرس و م يقو ة، غة العربيّ على اللّ اإلداراتاليت تبادر 

.ةغة العربيّ ترقية استعمال اللّ ة تعميم و ثار على عمليّ آيبدي رأيه يف كل مشروع ميكن أن يكون له و 
 ّةغة العربيّ اللّ فة باجناز برامج تعميم استعمال القطاعات املكلّ إىلقوميية م املالحظات التّ يقد.
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الملخــصا

لّسياسّية للشعوب، لذلك القد أضحت الّلغة عنصرا ُمؤثـّرًا يف قوالب البىن اإلجتماعية و 
تمعات املعاصرة تنمية الّلغة، وختطيط الّسياسة عناية بالغة لذا تناولت هذه الّدراسة  أولت ا
ا جمموع اخليارات اليت تتخدها الّسلطة جتاه اللغة من خالل هيئة  الّسياسة الّلغوية من حيث كو

لس  :هاّمة أبرزهاقضايا لّلغة العربية بالّرتكيز على األعلىثقافّية هي ا
لس سؤال التعّدد اللّ  للغة العربّية يف التقليص من األعلىغوي، ومسألة التعريب، ودور ا

.حّدة املشكل اللغوي من خالل الوقوف على جمهوداته بالوصف والتحليل
:وقد ّمت تسجيل بعض النتائج أّمهها

 املشهد الّلغويإّن املؤّسسة السياسّية حتظى بأمهّية كبرية يف ترتيب.
 غة العربّيةثّر سلًبا على تعميم استعمال اللّ أإّن اضطراب املواقف الّسياسّية يف اجلزائر.

Summary

The language has became main element in social and
Political model of people. This is why modern societies gave a
great care to develope the language and to plan the politic.

This study focused on the language policy as it’s
considered a grap of choices taken by the goverment towards
the language throw a cultural organism wich is this High
Council of Arabic Language focusing on the main aspect
like : the question of multilanguage , Issue of translation into
Arabic, The role of the high Council of Arabic language to
decrease the great eage of the language problem by
describing and analysing its efforts.

We noticed same results :
The politic foundation has great importance in organizing

the language scence.
The conflict politic bearings influenced in negative way on

the generalization of the use of Arabic language.
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