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SUJET « LE CONFLIT LINGUISTIQUE » dans les pays du Maghreb 

:Questionsأسئلة  

؟.1
ً
 حادا

ً
ي تونس جدال

    (pts 2) لماذا يثير قانون تدريس اللغة الفرنسية ف 

ي تحديد الهوية؟ .2
         (pts 2) ما دور اللغة ف 

 من  ة اد المغرب اىل استعمال اللغلماذا ع .3
ً
  (pts 2) العربية؟الفرنسية بدال

  (2pts) لها؟ما هي المزايا المتعلقة باستعمال الفرنسية في كتابة الفتات المحالت التجارية في نظر المؤيدين  .4

ي بلدان المغرب  .5
ي رأيك لماذا فشل التعريب ف 

ي ف    (2pts) ؟العرب 

 عىل األجيال .6
ً
ي يمكن أن تنتج من التالعب السياسي باللغات، خاصة

 (pts 4) الصاعدة؟ما هي المخاطر الت 

ي  .7
ية ف   (pts 3) الجزائر؟برأيك ما هي االبعاد السياسية والثقافية العتماد االنجلير 

ك الجامعات   .8  عىل الدولة تحديد لغة التدريس أم يجب أن تي 
ّ
هل تعتقد أن

ي استعمال اللغة المناسبة؟
   (pts 3) حرة ف 
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النص االول 

جدل تدريس الفرنسية بتونس: غنيمة حرب أم بقايا استعمار؟ 

ي  TRT  – 2019يوليو  12آمال الهالىلي       عرب 

 

  
ً
ا  كبير

ً
، مّما أثار جدال ي بإقرار اللغة الفرنسية لتالميذ المرحلة الثانية من التعليم األساسي

 يقض 
ً
بية بتونس قرارا أصدر وزير الي 

 .بير  مؤيد ومعارض

ة،  
َّ
، حت  يعود بشكل أكير ِحد بوي الحكومي

ي المنهاج الي 
ي تونس حول جدوى تدريس اللغة الفرنسية ف 

ال يكاد الجدل ينتهي ف 

(، األمر الذي  و  ي
بية بإقرار لغة موليير لتالميذ المرحلة الثانية من التعليم األساسي )االبتداب 

هذه المرة مع قرار أصدره وزير الي 

 بير  مؤيد ومستنكر لهذا القرار
ً
 .أثار جدال

ي ترصيــــح خاص لـ
بية حاتم بن سالم بّرر هذا القرار ف  ي بكون اللغة الفرنسية تظّل رك  TRTوزير الي  ة أساسية ألجيال سابقة  عرب  ير 

اتيجية  ي فرنسا، بالنظر إىل العالقات االسي 
 ممن يختارون إتمام دراستهم الجامعية ف 

ً
وأخرى قادمة من أبناء هذا البلد، خصوصا

ي جميع المجاالت
ي تجمعها مع تونس، عىل مدى عقود وف 

 .الت 

غنيمة حرب 

ي تدريس اللغة الفرن
 قرار التبكير ف 

ً
 بن سالم عزا أيضا

ً
ي إتقانها، خصوصا

اه تقهقر مستوى التالميذ سنة بعد سنة ف  سية إىل ما سمَّ

اكة مع سفارة فرنسا بتونس لتكوين آالف    بالشر
ً
 ضخما

ً
 أكاديمّيا

ً
 إىل أن وزارته نفذت برنامجا

ً
ي شعب العلوم والتقنيات، الفتا

ف 

ي طريقة تدريس اللغة بشكل صحيح وبأساليب تربوية حديثة
.المعلمير  ف 

ي الو 
ي القرون الماضية، ف 

ي سبق أن حظيت بها ف 
 "صحيح أن اللغة الفرنسية لم تُعد لها المكانة الت 

ً
ي المقابل قائال

زير استدرك ف 

ية، لكن كما قال الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، اللغة الفرنسية "غنيمة   ي مقدمتها اإلنجلير 
ظّل صعود لغات أجنبية أخرى ف 

، وهي مكسب ألجيالنا ال يمكن االستغناء عنهحرب" ظفرنا بها من المستعمر   ."الفرنسي

 بقايا االستعمار الفرنس  

ي لغة تجاوزها الزمن، وخدمة ألجندات  
ي ومحاولة للنفخ ف 

ه أكاديميون وسياسيون خارج السياق الزمت  قرار الوزير التونسي اعتي 

، حسب قولهم، تثبيت لغتها باعتبا
ً
ي تحاول جاهدة

رها آخر مظهر من مظاهر االستعمار الذي دحره  الحكومة الفرنسية الت 

 
ً
ي تدريس اللغة الفرنسية، واصفا

التونسيون، إذ استنكر القيادي بحزب التيار الديمقراطي المعارض أحمد بوعزي قرار التبكير ف 

 ."إياه بـ"االعتباطي والمعادي للبيداغوجيا

ه بوعزي ي حديثه لـ  ونبَّ
ي القطاعات الحكومية ف 

س المدافعير  عن استعمال اللغة العربية ف   من أشر
ّ
، لخطورة   TRTالذي ُيَعد ي عرب 

م لغته األم العربية وطريقة كتابتها 
ُّ
عل
َ
س ت ي السنوات األوىل عىل ذهنية الطفل "الذي ال يزال بالكاد يتلمَّ

تدريس اللغة الفرنسية ف 

"، حسب قولهمن اليمير  إىل اليسار، ليفا  .جأ بلغة جديدة بحروف التينية وكتابة من اليسار إىل اليمير 

القيادي بحزب التيار الذي يشغل بالتوازي خطة عضو المجلس البلدي لمدينة تونس، اتهم الوزير بمحاولة تدعيم نفوذه  

ي صلب الحكومة الحالية من خالل خدمة أجندات الحكومة الفرنسية واإلبقاء عىل ل
غتها الرسمية بكل ما ترمز إليه  ووجوده ف 

ي االستعمار والهيمنة
 .من معاب 

ي تونس أن تمكينها من مواصلة التمسك بالسلطة وباالقتصاد رهير  مدى حفاظها عىل هيمنة اللغة الفرنسية  
تعتقد طبقة ف 

 .عىل المدارس التونسية كلغة أجنبية أوىل
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 قرار أحادي

بية إدراج اللغة الفرنسية ، قد يواجه عدة إشكاالت   قرار وزير الي  ي
ي المنهاج الدراسي لتالميذ السنة الثانية من التعليم االبتداب 

ف 

ي تطبيقه، متعلقة بنقابة التعليم التابعة التحاد الشغل بتونس، حسب ما أكده كاتب عاّم نقابة التعليم األساسي المستوري  
  ف 

ي  TRTالقمودي لـ  .عرب 

 عىل
ً
بوية ليس حكرا بية، بل تتداخل فيها عدة أطراف بينها نقابة إصالح المنظومة الي  ي وزارة الي 

 الجهات الحكومية الممثلة ف 

ستأنف خالل األسابيع القادمة، وفق تأكيد القمودي
ُ
ي ست

، كما أنها رهينة المفاوضات الثنائية الت 
ً
 أساسّيا

ً
يكا .التعليم األساسي شر

بي ، بأنه "نوع  كاتب عاّم نقابة التعليم األساسي وصف قرار وزير الي  ي
ي المرحلة الثانية للتعليم االبتداب 

ة إدراج اللغة الفرنسية ف 

الشغل ولم   اتحاد  مع  المفاوضات  إىل طاولة  الوزارية  تجلس األطراف  لم  ما  تطبيقه  أنه يستحيل  إىل   
ً
االرتجال"، الفتا من 

ي األمر
ها ف  ْ ِ .تستشر

 مصير 
ّ
َعد
ُ
ي ت
د القمودي عىل أن مثل هذه القرارات الت 

ّ
ي بناء ثقافة ومستقبل أجيال من أبناء تونس، تدرسها بدقة ويشد

ية ف 

 للتالميذ وحاملة للعلوم وقادرة عىل  
ً
ي الجامعة العامة للتعليم األساسي لمعرفة أي اللغات األجنبية أكير نفعا

لجان متخصصة ف 

.فتح آفاق أرحب لهم

  الجارة الجزائر 
 
 سجال ف

بية إلغاء امتحان اللغة جدير بالذكر أن سجال استعمال   ي الجارة الجزائر، مع إعالن وزارة الي 
اللغة الفرنسية يدور بالتوازي ف 

اللغة   ي الرتب المستحدثة، مقابل إدراج مادة 
قية المستخدمير  ف 

المهنية الخاصة بي  ي من االمتحانات 
الفرنسية بشكل نهاب 

ية ضمن مسابقات التوظيف الخارجية  .اإلنجلير 

ي الجامعات  كذلك تستعد وزار 
ية ف  ي يتعلق بتدريس اللغة اإلنجلير 

وب  ي هذا البلد للكشف عن نتائج استفتاء إلكي 
ة التعليم العاىلي ف 

ي تدوينة له عي  صفحته الرسمية عىل  
، حسب ما كشفه وزير التعليم العاىلي الطيب بوزيد ف 

ً
بدل اللغة الفرنسية المعتَمدة حالّيا

.فيسبوك

 مخالفة للدستور

  القيادي بحر 
ً
للدستور واحتقارا  

ً
ه "مخالفا اعتي  الذي  بية 

الي  قرار وزير  له موقف حازم من  تونس خالد شوكات كان  نداء  كة 

ها عي  صفحته الرسمية عىل فيسبوك لة، نشر  .للذات"، وذلك عي  تدوينة مطوَّ

ي بعد إتقانهم لغتهم األم العربية، با
عتبارها "قاعدة لتجذير األطفال  شوكات قال إن إتقان الناشئة لغات أجنبية يجب أن يأب 

ويتهم وذاتهم وبناء شخصيتهم بشكل سليم
ُ
ي ه

 ."ف 

 ،" ي
ي نداء تونس من أن أي مساس بمكانة اللغة الوطنية هو دفع للمدرسة التونسية إىل تنشئة "مسخ ثقاف 

كما حذر القيادي ف 

 عىل أن قرار الوزير هو إخالل بمبادئ الدستور، وتراج
ً
دا
ِّ
ي  وفق توصيفه، مشد

ع عن أهم أهداف الحركة الوطنية اإلصالحية الت 

ي دولته ومؤسساته
.كافحت المستعمر وأخرجت فرنسا من أجل أن يتحدث الشعب التونسي لغته الوطنية العربية ويكّرسها ف 

ب ي الخارطة الي 
 إىل مراجعة طبيعة وجودها ف 

ً
ي البالد، شوكات خلص إىل أن اللغة الفرنسية لم يُعد لها مكانة دولية، داعيا

وية ف 

.دون فرضها عىل األطفال بقرارات وزارية وصفها باألحادية
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 النص الثان 

 

 تونس.. جدل التعريب يصل إىل المحالت التجارية

 منية غانمي   –المصدر: العربية.نت  2019يناير   19 -السبت 

 

قاتها باللغة العربية، ولكن  صادق المجلس البلدي لمدينة #تونس العاصمة عىل قرار يلزم  
ّ
المتاجر والمحالت عىل كتابة معل

ي تعزيز اللغة العربية وترسيخ هوية  
، بير  من أثت  عىل أهميتها ف  هذه الخطوة أحدثت جدال وانقساما واسعا بير  التونسيير 

 .البالد، ومن رأى فيها دعوة إىل االنغالق والعودة إىل الوراء

ي 
ص الدستور التونسي ف 

ّ
عىل أنه "من واجب الدولة ترسيخ اللغة العربية ودعم استخدامها"، وهو الفصل الذي   39فصله وين

ورة #تعريب_الالفتات_اإلشهارية للمحالت التجارية، عىل أن يتم   ، برص  ي
اعتمدت عليه بلدية تونس، إلصدار قرارها القاض 

ي العقوبات عىل المخالفير  
 .الحقا النظر ف 

البلدي   المجلس  بتطبيق  واعتي  عضو  فقط  يكتِف  "لم  البلدي  القرار  هذا  أن  له  تدوينة  ي 
ف  بوعزي،  أحمد  تونس،  لمدينة 

ي 
 ."الدستور وإعادة هيبة الدولة وشخصيتها، بل إنه يرسخ لالستقالل الثقاف 

ال  أن المتجّول  أو مدينة ما، غير  ي تعّرف بهوية شعب ما 
الت  العربية من بير  المظاهر الهامة  اللغة  ي  وأضاف قائال "إن 

يوم ف 

قات عىل اختالف أنواعها الموضوعة عىل 
ّ
ي اللوحات والالفتات والمعل

العاصمة تونس يستغرب من غياب اللغة الوطنية ف 

ي استقالل البالد، كما أن غياب 
ي أغلب الشوارع والساحات العمومّية وينتابه الشك ف 

واجهات المحالت التجارّية والصناعّية ف 

 
ّ
ي كان ينتظرها عند زيارة بالد تختلف لغتها عن لغة بالده اللغة العربية يفسد للسائح لذ

اب الت   ."ة االغي 

ه  
ّ
أن "، مضيفا  ي

بـ"التاريخ  الذي وصفه  القرار  ، عىل هذا  ي
الفريض  ي 

العربية حنيف  اللغة  الدفاع عن  أثت  رئيس جمعية  وبدوره 

ي كانت مغيبة وأرجع
ي    "انترص للغة الوطنية طبقا للنصوص والقرارات القانونية الت 

األمور إىل موقعها الصحيح، وسيساهم ف 

 ."إعادة اللغة العربية إىل مكانتها

ي العاصمة تونس، تكتب أغلب الواجهات والالفتات اإلشهارية للمحالت التجارية بمختلف أنواعها واختصاصاتها والفتاتها 
وف 

 ."اإلشهارية، باللغة الفرنسية

ي اللغة، والكّل ي"
تقن ويفهم اللغة الفرنسية، كما أن تونس بلد سياحي منفتح عىل كل اللغات، هذا ألن الشعب التونسي ثناب 

ونية ضواحي   ي السابق من هذا النوع"، يقول ماهر المجريسي وهو صاحب متجر لبيع األجهزة اإللكي 
ولم تطرح أي مشكلة ف 

 .العاصمة تونس 

ويــــج للسلع"،    "اللغة تعتي  من أهّم طرق التسويق ووسائل الي 
ّ
 "االنفتاح عىل لغات  وأضاف أن

ّ
ي هذا الجانب أن

موضحا ف 

 "هناك  
ّ
أن ا إىل  الزبائن"، مشير لبضائعه والوصول إىل أكي  عدد ممكن من  أكي    ترويجية 

ً
البائع فرصا أو  أخرى، يوفر للتاجر 

ي واجهة محالتهم، تستوجب تضافر جهود الطرفير  
اللغة المستعملة ف  أكي  من   الدولة 

التجار وحت ّ ، أهمها مشاكل تواجه 

 ."مقاومة تهريب السلع الموازية

ت الغرفة الوطنية للمحالت   ورفض جّل أصحاب المتاجر والمحالت، الفئة المستهدفة من هذا القرار، خطوة التعريب، إذ اعتي 

أسماء   بعض  ترجمة  أن  خاصة  تونس"،  مدينة  جمالية  من  مخجل وسيمّس  الالفتات"  تعريب  أن  المالبس،  ي 
ف  المختصة 

التجارية ترجمة حرفية إىل اللغة العربية ستنتج عنها كلمات غير أخالقية، مضيفة أن هذه "العملية مكلفة جدا"، العالمات  

اوح سعر تغيير الالفتة الواحدة أكير من 
 .دوالر 1000خاصة بالنسبة إىل صغار التجار، حيث يي 

من التجارية،  المحالت  تعريب الفتات  قرار   ، التونسيير  من  المجلس   وانتقد شق آخر  أولوية، وطالبوا   
ّ
يعد جانب كونه ال 

ي المقابل، بصيانة البنايات اآليلة للسقوط وسط العاصمة، وتهيئة الطرقات واالهتمام بنظافتها، إضافة  
البلدي لمدينة تونس ف 

كات بتخصيص مداخل ألصحاب الحاجيات الخصوصية  .إىل إلزام أصحاب المحالت التجارية وحت  اإلدارات والشر
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النص الثالث

 المغرب يشهد حرب اللغات بي   الفرنسية والعربية

 21اوريان – 2019أيار )مايو(  7عمر بروكسي  

ي منتصف السبعينات بدوافع سياسية، للعودة  
يستعد المغرب بعد عقود من التعريب غير المدروس للتعليم الحكومي بدأ ف 

. ومع أن الملك محمد السادس واألحزاب المقربة منه هم   َسة” غالبية النظام التعليمي
َ
ْرن
َ
اىل نقطة الصفر، وذلك ب“إعادة ف

الور  اىل  العودة  فإن هذه  وع  المشر العدالة  أصحاب  تثير معارضة شديدة من حزب  المستعِمر”  “للغة  االعتبار  تعيد  ي 
الت  اء 

 والتنمية الحاكم، ومن حزب االستقالل، القومي المحافظ. 

 

وع القانون بكل سهولة... ض أن يمر مشر كان من المفتر

ي 
لمان الهادئة البعيدة عن الضوضاء كان من المتو  2019أبريل نيسان  2ف  ي أروقة الي 

ي أجواء من اإلجماع الَمِرح  وف 
قع أن يتم ف 

ي  
وع القانون اإلطار الذي يكرس عودة الفرنسية اىل تدريس المواد العلمية وف  بية تمرير مشر لمانية المختصة بالي  ي اللجنة الي 

ف 

بضعة أيام “ريثما  الثانويات. ولكن فوح   الجميع بثلة من النواب المنتمير  اىل حزب العدالة والتنمية يطالبون بتعليق الجلسة ل

وع بشكل جيد  .”يتست  لهم تحليل المشر

وع القانون بمباركة    وهي عرقلة مازالت مستمرة حت  اليوم. هذا ولقد تم إعداد مشر
ً
كانت تلك بداية عرقلة غير معلنة رصاحة

الهيئة الرسمية المختصة دون   للتعليم اي  ي قلب القرص من قبل المجلس األعىل 
منازع. فما الذي  الملك والحاشية بل وف 

ي هم طرف  
كي تتواله الحكومة الت 

َ
وع َمل حصل بالضبط حت  انقلب النواب اإلسالمويون عىل هذا النحو، وقرروا تأجيل مشر

 فيها؟

 أزمة لغوية، أزمة سياسية 

ي حالة تذبذب بشأن لغة التعليم الحكومي فيه. بدأت ال
ي ست وثالثير  سنة عىل استقالله، ما زال المغرب ف 

رواية كلها بعد مض 

ي )
ي منتصف السبعينات عندما أعىط الحسن الثاب 

وع التعريب الذي  1999-1929ف  ( والد الملك الحاىلي موافقته عىل مشر

وع” وقتها يستند اىل أي  اكي للقوات الشعبية. ولم يكن “المشر
دافع عنه الحزبان الرئيسيان آنذاك، االستقالل واالتحاد االشي 

 
ُ
أو أي برنامج بل است أركانها رؤية  ي هزت 

الملكية الت   ألن 
ً
أوال ِدم كراية مرفوعة العتبارات سياسية وأيديولوجية. سياسية 

ْ
خ

ي  1972و    1971محاولتان انقالبيتان )
ي اآلراء يحتضنها. واعتبارات أيديولوجية ف 

 ف 
ً
 عاما

ً
( كادتا توديان بها كانت تحتاج توافقا

ي ألن السياق اإلقليمي الُمهيمن آنذ
 بجذوة القومية العربية المقام الثاب 

ً
ة ما بعد االستقالل كان مستعرا ي في 

 اك ف 

 

 تعليم نخبوي

ي االستقالل  الحكومية، كان زعماء حزب  المدارس  مقاعد  “تتعرب” عىل  الشباب  المغاربة  أجيال كاملة من  ي حير  راحت 
وف 

 بذّرية عالل الفاسي 
ً
ءا
ْ
اكي للقوات الشعبية يرسلون أطفالهم اىل المدارس الفرنسية أو األوروبية أو األمريكية. ِبد

واالتحاد االشي 

. أما الطيب الفاسي الفهري وهو أحد أحفاد  ( مؤسس حزب االستق1910-1975) ” لهذا الحزب القومي الل، و“الزعيم الروحي

ي الرباط قبل أن يسافر اىل باريس ليحصل فيها  
شقيق عالل الفاسي فلقد نال الباكالوريا الفرنسية من ثانوية ديكارت الفرنسية ف 

ي االقتصاد من جامعة بانتيون سوربون
 .عىل شهادة ف 

ء حصل ي
ب” وزوجته ياسمينة   نفس السر ي للكهرباء والماء الصالح للشر

، المدير العام األسبق ل“المكتب الوطت  مع شقيقه عىلي

ي فرنسا بما فيها الباكالوريا. 
ي تابعت كل دراستها ف 

بادو، وزيرة الصحة السابقة، الت 

ي عملية التعريب شأنهم شأن “أبنا 
؟ هل انخرطوا ف  ي

 . وماذا عن أبناء الملك الحسن الثاب 
ً
 .ء الشعب”؟ أبدا

ي الثانوية الملكية  
فالملك الحاىلي وأخوه األمير موالي رشيد ترعرعا عىل يد مربيات فرنسيات وتابعا دراساتهما باللغة الفرنسية )ف 

ي مدينة نيس الساحلية جنوب  
ي جامعة صوفيا أنتيبوليس ف 

ي الرباط(. ولقد قدم األول رسالة الدكتوراه ف 
ي كلية الحقوق ف 

ثم ف 

، األمير موالي عبد هللا، والد األمير موالي هشام،    فرنسا  ي
ي البالد. أما شقيق الحسن الثاب  ي مدينة بوردو جنوب غرب 

ي ف 
والثاب 

ي الواليات المتحدة األمريكية
ي الرباط وبعد ذلك اىل جامعة برينستون ف 

 .فلقد أرسل ابنه اىل المدرسة األمريكية ف 
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 أربعون سنة ذهبت سدى 

ة سن ي  مّرت ست عشر
وع التعريب الذي    1999ة عىل اعتالء الملك محمد السادس العرش ف   فشل مشر

ً
ا قبل أن يدرك أخير

ي 
اف بهذا الفشل، حيث رصح ف  اكي للقوات الشعبية واالعي 

ي االستقالل واالتحاد االشي  ي بالتواطؤ مع حزب 
وضعه الحسن الثاب 

ي  
عّرض    : “إصالح التعليم ال بد أن 2015يوليو/تموز    30خطاب العرش ف 

ُ
 عن أي أنانية وحسابات سياسية قد ت

ً
ها يكون مي  

َسة” تعليم المواد العلمية. 
َ
ْرن
َ
مستقبل األجيال القادمة للخطر تحت ذريعة حماية الهوية”. ولقد أعلن إثر ذلك نيته “بإعادة ف

 .مما يعت  العودة اىل نقطة الصفر بعد أربعير  سنة

بغضب:“كان األحرى بنا أن نعيد األمور اىل نصابها منذ زمن بعيد. لقد أضعنا  يقول المثقف والمناضل السياسي أحمد السيد 

 بالتعريب أن تعكف  
ً
ي قدما

ثالثير  سنة بسبب الحسابات األيديولوجية الصغرى. كان يتوجب عىل الدولة المغربية قبل أن تمض 

ة ما قبل اإلسال  ي لم تتغير منذ في 
كيبات اللغوية الت  م”. وبالنسبة لغالبية المدرسير  فإن فشل  عىل تبسيط المصطلحات والي 

رض التعريب عىل  
ُ
ي حير  ف

وع ُيعزى لغياب اإلرادة السياسية. حيث أن التعريب لم يشمل كل مؤسسات التعليم، فف  المشر

أن   والنتيجة  الفرنسية.  باللغة  اللحظة  هذه  حت   الجامعات  ي 
ف  الدراسة  استمرت  والثانوية،  والتكميلية  االبتدائية  المدارس 

 عن مواكبة سوق العمل
ً
 عاجزا

ً
تا
ّ
 مشت

ً
 .التكوين األكاديمي ظّل منقوصا

ي  
ية، أو ف  ي البعثات األجنبية فيما يخص العائالت الير

 من التسعينات بدأت آالف األش المغربية تسجيل أبناءها إما ف 
ً
وانطالقا

يتكاثر بشك المدارس  ، وعدد هذه 
ً
األقل يشا للعائالت  بالنسبة  الخاصة  أي  المدارس  الشعب  بقية  أما  % من  85ل مذهل. 

ي المدارس الحكومية 
 .المغاربة فيودعون أطفالهم ف 

ي الخارج )المرتبطة  
التعليم الفرنسي ف  بالمدارس األجنبية وال سيما منها الفرنسية اىل درجة جعلت وكالة  الولع  ولقد وصل 

 .رامج التعليم الفرنسي بوزارة الخارجية الفرنسية( تمنح تصديقها لمدارس خاصة مغربية تتبت  ب

لقد بات التعليم الحكومي اليوم صورة مصغرة عن البالد برمتها. أي أنه متسم بانعدام المساواة، شديد الفوارق، ظالم، ينتشر 

  
ً
ي األمم المتحدة تقريرا

فيه الكّم عىل حساب النوعية الجيدة. ولقد أصدرت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ف 

 عام مري
ً
 ، حذرت فيه بشكل رصيــــح من خطورة التفاوت االجتماعي بسبب الخصخصة 2015عا

ي المغرب( 
ي جامعة سطات ف 

س ف  ، يدرِّ ي وجامعي
 عمر بروكسي )صحف 
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النص الرابع 

 التعريب بالجزائر 

23/7/2017 

 الجزيرة نت  – الجزائر -عبد الحميد بن محمد

ي 
ي أغلب المجاالت عىل حساب اللغة العربية، رغم أنها تجدد الجدل ف 

الجزائر إزاء االستعمال المبالغ فيه للغة الفرنسية ف 

ي البالد بمقتض  الدستور
 .اللغة الرسمية ف 

 

ي تصعيد  
كة الكهرباء )سونلغاز( بتعريب الوثائق، وقع كبير ف  وكان لقرارين مفاجئير  صادرين عن إدارة بريد الجزائر وشر

 .النقاش وإطالق حملة تدعو لتعريب المراسالت الرسمية والمعامالت اإلدارية

ي "سونلغاز" 
كت  ي بعدما طالبا بإلزام شر

ق( أصدرت حكما لصالح مواطنير  اثنير  الصيف الماض  ي )شر
وكانت محكمة بأم البواف 

مازيغية(، كما طالبا بتعويض رمزي عن  و"اتصاالت الجزائر" بإصدار الفواتير باللغتير  الوطنيتير  الرسميتير  )العربية واأل 

ر الذي لحقهما  .الرص 

 

 حادثتان غريبتان 

وهو  -وتزامنا مع عودة هذا الجدل وإطالق هذه الحملة، نشر أحد أشهر المدافعير  عن اللغة العربية الدكتور عثمان سعدي 

ي الجزائر - سفير سابق
 .مقاال ضمنه حادثتير  تلخصان األزمة ف 

كة الكهرباء الجديدة باللغة العربية بدل الفرنسية   )الجزيرة(  نموذج عن فاتورة شر

يقول سعدي، وهو عضو جمعية الدفاع عن اللغة العربية، إنه خالل مؤتمر عقد مطلع الشهر الجاري بوزارة الخارجية  

ات والتعقيبات كلها   .بالفرنسية لتوجيه الدبلوماسيير  الجدد إىل الخارج، فرض القائمون عليه أن تكون المحارص 

وشد حادثة أخرى وقعت قبل سنوات عند تعيير  سفير إندونيسيا بالجزائر، وكان يتقن اللغة العربية فأرسل مذكرة إىل وزارة  

 .الخارجية باللغة العربية، قبل أن يأتيه الجواب بأن وزارة الخارجية ال تقبل إال المذكرات المكتوبة باللغة الفرنسية

ي يستعمل اللغة العربية -ديحسب سع-وكانت النتيجة   .أن السفير طلب من حكومته بإندونيسيا نقله إىل بلد عرب 

 

 عودة للدستور 

ي مادته  
ام الدستور ف  ي إن تعريب وثائق "بريد الجزائر" و"سونلغاز" عودة الحي 

ف  من جهته، يقول األستاذ الجامعي يونس شر

ي مذكرة   .الثالثة
وع انطلق ف  يد السابق موس بن حمادي  ويضيف للجزيرة نت أن المشر كتابية أصدرها قبل سنوات وزير الي 

ي عطلت تنفيذها
 .""لكن ال نعرف لماذا لم يتم العمل بها وال الجهة الت 

 

رضت عىل 
ُ
ي ف
ورة تاريخية ودستورية "للتخلص من هيمنة الفرانكفونية الت  ، فإن تعريب الوثائق يعد رص  ي

ف  وحسب شر

ر وجيه ومق ي كل الحكومات المتعاقبة ال يجيدون اللغة  الجزائريير  دون أي مي 
نع"، غير أنه أبدى أسفه ألن هناك وزراء ف 

 ."الرسمية للدولة، "مما يعد خرقا واضحا للدستور

ي - كما أن عملية التعريب 
ف  ستواجه صعوبات هائلة "من الناحية األيديولوجية ومن ناحية المجهود الجبار الذي   - برأي شر

 ."وعتتطلبه عملية من هذا الن 

من ناحيته، يؤكد رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية أحمد بن نعمان أن  أصحاب القرار هم الذين عطلوا 

ي تنص عىل أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة
ي هذه المادة الت 

 .الدستور ف 

 

ي هذا السياق، يرى األستاذ الجامعي 
الدكتور محمد قماري أنه إذا كان مفهوما ومتقبال أن يخاطب المسؤول الشعب  وف 

ي سنوات االستقالل األوىل بحكم أن التعليم كله كان "مفرنسا"، فإن ذلك يعد مستغربا بعد أكير من نصف قرن  
بالفرنسية ف 

 .من االستقالل

ي 
ي تعداد  وتساءل: "كيف ال يزال بعض الوزراء واإلداريير  يتحدثون بالفرنسية ف 

 تبليغ ومخاطبة الجزائريير  مع أن أكير من ثلتر

 "سكان الجزائر من مواليد االستقالل أو قبيل االستقالل بقليل؟
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الخامسالنص 

ية بالجزائر..  ط للتخل  عن الفرنسية 4اإلنجلت  
ّ
!وزارات تخط

2019أغسطس  23

اللغة   إدراج  تعزيز  جزائرية  وزارات  أربــع  استبدال  قررت  وع  إطار مشر ي 
ف  وذلك  واإلدارية،  التعليمية  منظومتها  ي 

ف  ية  اإلنجلير 

ية بالفرنسية  .اإلنجلير 

، والعمل والتشغيل والضمان   ي
بية الوطنية، والعمل والتكوين المهت  ، والي  والوزارات المعنّية هي التعليم العاىلي والبحث العلمي

ي يوليو بير  مستخدميها من  وكانت وزارة التعليم العاىلي سّباقة    .االجتماعي 
ونيا ف  وع، حيث أطلقت استفتاء إلكي  إىل هذا المشر

ية بنسبة   .بالمائة 5.7بالمائة مقابل  94.3إداريير  وأساتذة وطلبة، وكانت النتيجة لصالح اإلنجلير 

حات  وبناء عىل نتائج االستفتاء قررت الوزارة تنصيب فوج تفكير يضم مختصير  ومسؤولير  من اإلدارة المركزي ة، لتقديم مقي 

الجزائرية، وتفتحها عىل  العاىلي  التعليم  لمؤسسة  ي 
والبحتر التعليمي  النشاط  مرئية  ية، وتحسير   اإلنجلير  اللغة  لتعزيز  عملية 

 .المحيط الدوىلي 

اء من ا اح ستة خي 
، بوزيد الطيب، رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، إىل اقي  ألساتذة ودعا وزير التعليم العاىلي والبحث العلمي

ي أقرب اآلجال
ية، وطلب منهم موافاته ببياناتهم ف  ي اللسانيات واللغة اإلنجلير 

، خاصة ف   .والباحثير  المختصير  والمؤهلير 

اح مخطط عمل، يضم ممثلير  عن عدة قطاعات، مع تطبيق الندوة  
ك القي  وأوضح الوزير أنه سيتم تنصيب فوج قطاعي مشي 

 .الوطنية للجامعات

ي مختلف الجامعات   وشدد الوزير عىل
ي قطاع التعليم العاىلي ف 

ية ف  ي وضع مخطط لكيفية تعزيز مادة اإلنجلير 
وع ف  ورة الشر رص 

ي مجال الدكتوراه والبحث    -كمرحلة أوىل    -والمعاهد والمدارس العليا بما فيها مراكز البحث، وأشار إىل استعمالها  
ي التكوين ف 

ف 

، وذلك تماشيا مع ما هو معمول   .به عىل المستوى الدوىلي  العلمي والنشر

بية الوطنية تلتحق وزارة التر

ي المقرر الدراسي  
ية ف  حات حول كيفية إدراج اإلنجلير 

بية الوطنية الجزائرية مقي  ، أعدت وزارة الي  وعىل خىط وزارة التعليم العاىلي

ي 
ي الموضوع، فيما تم االتفاق مبدئيا    وقررت الوزارة إجراء سي  آراء وسط مديري االبتدائيات لمعرفة آرائهم  .لتالميذ االبتداب 

ف 

 .عىل الحجم الساعي األسبوعي للمادة مع جعلها اختيارية مع اللغة الفرنسية

: الجزائر العاصمة والبليدة وسطيف ووهران وعنابة،  وع، هي وقالت الوزارة إنه سيتم تحديد واليات نموذجية لتحتضن المشر

 .عىل أن يتم تعميمه مستقبال

ي هذا الطور بالذات؟وكان نص سؤال 
ي أو ضد تدريسها ف 

ي االبتداب 
ية ف  : هل أنت مع إدراج اللغة اإلنجلير  سي  اآلراء كالتاىلي

فيما جعلتها   قية مستخدميها،  لي  الداخلية  المهنية  االمتحانات  الفرنسية من  اللغة  مادة  اجتياز  إلغاء  أعلنت  الوزارة  وكانت 

ي مسابقات التوظيف
ية ف  ي مختلف الرتب اإلدارية والبيداغوجية اختيارية مع اإلنجلير 

 الخارجية ف 
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سساد النص ال

تجريم استعمال الفرنسية

2020أغسطس   11الثالثاء ,

الجزائر الجديدة 

ي تعد الثانية من  
ي الوطت  لمانية، نحو وضع مبادرة جديدة عىل طاولة المجلس الشعت  يتجه نواب من مختلف المجموعات الي 

وع قانون يناهض ممارسة اللغة الفرنسية، تزامنا مع تمرير   ، تتعلق بمشر ح قانون تجريم االستعمار الفرنسي نوعها بعد مقي 

تاريــــخ   القانون المتضمن اعتماد  وع  أمام امتحان    8مشر للذاكرة، و هو ما سيضع حكومة عبد العزيز جراد  ماي يوما وطنيا 

 .جديد

ي ترصيــــح لـ ” الجزائر الجديدة ” إن الهدف 
وكشف النائب عن االتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء, مسعود لعمراوي, ف 

ي التعامالت اإلدارية إضافة إىل تغريم من هذه المبادرة هو حماية الذاكرة الوطنية والقضاء نهائيا عىل استعمال  
اللغة الفرنسية ف 

ي هذا السياق إىل أن اللغة الفرنسية ليست اللغة الرسمية للدولة غير أنها أصبحت  
ا ف  ي القنوات الرسمية, مشير

كل من يتكلم بها ف 

ي البالد رغم مرور 
جم بالعربيةسنة عىل االستقالل, فكل القوانير  تدون باللغة الفرن 58اللغة األوىل ف   .سية وتي 

ة احتدم الجدل فيها بعد مطالبة رئيس حركة   ح حكومة جراد أمام اختبار جديد, خاصة وأن اآلونة األخير
وسيضع هذا المقي 

ي التعديل الدستوري
ي التداول الرسمي للدولة ف 

 .مجتمع السلم عبد الرزاق مقري, بتجريم استعمال الفرنسية ف 

ة تجريم استعمال الفرنسية، مؤكدا أن وقبل أيام دافع رئيس حركة مج ح حزبه بدسي  تمع السلم عبد الرزاق مقري, عن مقي 

 أتباع فرنسا يستغلون رصاعات الجزائريير  للتمكير  لها

ونشر مقري تغريدة جاء فيها ” بيان الحركة األخير أرجع المعركة إىل نصابها وحقيقتها, أوالد فرنسا شعروا باأللم بخصوص  

استعمال  وعن   تجريم  الفرنسية  عن  الدفاع  هي  الحقيقية  قضيتهم  ألن  الرسمية،  والوثائق  المؤسسات  ي 
ف  الفرنسية  اللغة 

 المصالح الفرنسية 
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بع النص السا

  خطر؟ 
 
هل مستقبل اللغة العربية ف

 مجيب الرحمن 

 2019مارس  31

 

ي  
 ف 
ً
ين: تحديات وحلول« المعقود مؤخرا ي القرن الحادي والعشر

 أعمال المؤتمر العالمي حول »اللغة العربية ف 
ً
اختتمت مؤخرا

ي تواجهها اللغة 
ي أنتسب لها، بمشاركة وطنية ودولية، وتناول المشاركون فيها أبرز التحديات الت 

جامعة جواهر الل نهرو الت 

، ورسم ي العرص الحارص 
ها، فوصف البعض حالتها بحالة االحتضار، وحكم اآلخرون بموتها  العربية ف  وا صورة قاتمة لحارص 

وط النقراض لغة معينة بحسب اللغوي الشهير    إىل آخر تقارير األمم المتحدة بهذا الشأن، وتوافر تسعة شر
ً
 استنادا

ً
قريبا

ي كتابه »موت اللغة« ومدى انطباقها عىل اللغة العربية
 .ديفيد كريستال ف 

 

ي تواجه اللغة العربية ومنها: إهمال أبنائها الكبير لها، وتقلص قاعدتها الديموغرافية،  
أبرز المشاركون أهم التحديات الت 

ة  ي كله، وفساد اللغة العربية من جراء كير ي العالم العرب 
وطغيان اللهجات العامية عىل الفصخ، وشيوع االزدواجية اللغوية ف 

ي لغة اإلعالم وشيوع األخطاء النحوية والرصفية بسبب قلة  استخدام الكلمات 
ي الركاكة ف 

والمصطلحات األجنبية، وتفسر

 .اعتناء كتابها بقواعد اللغة

 

ية عىل   ي هو اعتماد اإلنجلير  ي العالم العرب 
ي ف 
وذكرت إحدى المشاركات أن أهم أسباب انحسار اللغة العربية من المشهد الثقاف 

ي الكليات  
ي اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، ما نتج عنها  نطاق واسع، ف 

والجامعات العربية لتعليم المواد كلها باستثناء مادب 

ي حيث كانت العربية وسيلة لتعليم المواد كلها، 
ضعف الملكة اللغوية لدى الطلبة وانرصافهم عنها، هذا عىل عكس الماض 

 وطب
ً
. فكانت الملكة اللغوية تنشأ عند الطلبة تدريجيا

ً
 يعيا

ي زمن ليس ببعيد وسعت العربية جميع معارف  
ي قوة أبنائها، وف 

اللغة هوية، وثقافة، وحضارة واللغة قوة، وقوة اللغة تكمن ف 

ي عرص العلم والتكنولوجيا والمعلوماتية اليوم تنتظر العربية ليصبح أبناؤها قادة  
العرص، فصارت من أغت  لغات العالم، وف 

جمة والتعريبالعلم من جديد، كي يتمكن  من اضطرارهم للي 
ً
عات بدال  .وا من إيجاد مسميات للمخي 

 

ي مناحي الحياة المختلفة، ثمة توّجه كبير للحفاظ عىل اللغات المحلية، وقد قامت 
ية ف  ي الهند عىل رغم هيمنة اإلنجلير 

وف 

ها، وعليه، يمك ي  األفالم البوليوودية بحفظ اللغة الهندية ـ األردية الكالسيكية ونشر
فيه العام ف  ن لألفالم العربية ووسائل الي 

 أنه ال هوية للعرب بدون العربية، لذا أحرى بهم العناية بحفظها 
ً
ي الحفاظ عىل اللغة، علما

ي أن تقوم بدورها ف  العالم العرب 

ها.  ونشر
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