
 :العربي قضايا التعريب في دول المغرب

 الجزائر نموذجا   
 

 )*( ن الحاج صالحعبد الرحمأ.د.
 

يالدي باستعمار غاشم مالشعوب المغرب العربي منذ القرن التاسع عشر ابتميت 
لمدة طويمة عشر. وخضعوا  السادسالثالث منذ القرن  العالمأكثر شعوب لم ير مثمو 
إذ  ،ورسخت قدميا ،المستعمر في بمدان المغرب خاصة لغة توبذلك تغمغم ،لممستعمر

 ا(،التكنولوجيالتقانة )و وخاصة العموم  ،صارت لغة اإلدارة والتسيير عامة ولغة التعميم
وانزوت المغة العربية بمزاحمة المغة األجنبية ليا. وكان مصير الجزائر أسوأ من 

وصارت  ،قطعة من أراضيو إذ غزاىا المستعمر وجعميا ،مصير غيرىا من ىذه البمدان
وعمى الرغم من ذلك فمم يستطع الغزاة أن يدمجوا  ،العربية لغة أجنبية في أرضيا

وبفضل اهلل استرجعت العربية  .الشديدةالشعب الجزائري في مجتمعيم لمقاومتو إياىم 
 ،في المغرب وتونس مكانتيا بعد استرجاع الشعب الجزائري لسيادتو. وحصل مثل ذلك

ن كانت العربية ىي المغة الرسمية إال أن طغيان الفرنسية واستعماليا بالفعل في  وا 
وبعيدة عن النشاط الثقافي والعممي جعل المغة العربية منـزوية  أكثر القطاعات الرسمية

 ستراتيجية.الالفعال وعن كل الميادين ا
لى المغة فكيف كان مصير مدى  أي العربية في ىذه البمدان بعد االستقالل وا 

وصل التعريب فييا. سنأخذ الجزائر كنموذج إلى حّد ما ونتطرق إلى ما حصل من 
لى المشاكل التي كانت تعترض طريق التعريب ،ذلك فييا لى ما طرأ من آراء  ،وا  وا 

وقد اخترنا من جميع الميادين التعميم ألنو يمثل أىم الميادين  ،وأفكار في ىذا الميدان
 بالنسبة لمغة.

يب المنتظم والمخطط بدأت بالفعل في قطاع التعميم نظرًا ثم إن حركة التعر 
 ألىمية ىذا القطاع فسنخصص لو القسط األوفر من مقالنا.

 رئيس مجمع المغة العربية الجزائري. (*) 
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وكانت ال تشمل في السنوات األولى من عيد  -لقد قررت وزارة التربية
تعريب المواد التعميمية التي ليا عالقة بالشخصية العربية  -االستقالل التعميم العالي

الوصفية والفمسفة. وأذكر أنني طبقت ذلك في  ، وذلك كالتاريخ والجغرافيازئياً ولو ج
عمادة كمية اآلداب. ثم تقرر في نفس ، إذ كان لي شرف التكفل آنذاك ب5692عام 

لتعميم االبتدائي وكان ذلك حدثًا ىامًا االسنة أن تعرب كل المواد في السنة األولى من 
 وقمة من ،الجزائريين أوالً  نلقمة عدد المعممي عويصةجدًا. وظيرت عندئذ الصعوبات ال

فاستعانت الوزارة المعنية بمعممين أتت بيم من المشرق.  ،ن منيم بالمغة العربيةتكوّ 
السنة الثانية بعد  مقرر إذ كان ال بد  من تعريب ،وكانت الحاجة مسيسة جدًا إلى ذلك

 نكثير من المعمميالدعوة لى وىكذا  دواليك. ولبى ما حصل بالنسبة لمسنة األو 
مصر  ىوخاصة إل ،ولم تكتف الدولة بذلك بل أرسمت إلى البمدان العربية ،العرب

لمحصول عمى درجة الميسانس في مختمف  الكثير من الطمبة  ،وسوريا والعراق
يذا اإلرسال عمى عدة سنوات لوُخّطط  ،اآلداب والعموم االجتماعية في ،ختصاصاتا

ُُ لتعريب ال تعميم المتوسط والثانوي. وبالفعل  شرعت الوزارة في تعريب بعض تحضيرًا
 ة فيالتعريب لممواد سنة بعد سن مبدأالتعميم المتوسط مبّكرًا. وطبق المواد العممية في 

العربية إلى الب الذين درسوا من أول أمرىم  بالمغة الثانوي إلى أن وصل الط التعميم
 عينات.مستوى البكالوريا وذلك في نياية السب

وكان ىو الحزب الوحيد  –حزب جبية التحرير الوطني  اتخذ 5691وفي سنة 
ن المغة العربية. فقد نشرت قرارات ىامة في ميدان التعميم وخاصة في شأ-آنذاك
بيانًا أصدرتو المجنة المركزية لحزب  ،5691يناير  3بتاريخ  ،ا الشعب والمجاىدجريدت

جنة المختصة أن استعمال المغة الوطنية ىو التحرير الوطني جاء فيو:"تعتبر الم
وأن موضوع النقاش فيو يقتصر عمى إدماج ىذا االختيار  في  ،اختيار ال رجوع عنو

لى جعل ىذه المغة وسيمة من وسائل  ،المساعي الرامية إلى التنمية الشاممة لموطن وا 
مغة والنشر الواسع لتعتبر أن التدعيم  والتقنية الحديثة. كما ةالترقية الثقافية والعممي

كساب لغات أخرى أجنبية تمكن الطالب من االطالع الوطنية يتماشى مع التشجيع ال
 عمى تطور العموم والتقنيات ومن المساىمة فيو.دائمة  ةبكيفي
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ضرورة ي: "ـا يمـم ،د السادسـي البنـة فـوخاص ،ثم جاء في القرارات التي اتخذت
قطاع التعميم: في مستوى التربية ومستوى التعميم إقامة برنامج وطني إجرائي لتعريب 

من التكامل فيما بينيا وبيدف التعريب لقطاعات اإلنتاج  رالعالي والتكوين في إطا
وقطاع اإلدارة". ثم تال ذلك عدد من التوصيات تناولت بالتفصيل المراحل الخاصة 

 في القرارات. تببرنامج التعريب التي ذكر 
الثالث واألربعين من ىذا البيان: "الشروع في توحيد لغة وجاء أيضًا في البند  

في العموم االجتماعية التعميم باالعتماد عمى جدول زماني إلزالة ازدواجية التعميم 
وخاصة في الحقوق والعموم السياسية والصحافية واالقتصادية واالجتماعية  واإلنسانية،

وذلك  ،يا عمى المغة الوطنية وحدىاواقتصار التعميم في ،والنفسية والجغرافية وغيرىا
، إلنياء التناقض الصارخ ذي العواقب الخطيرة الناتج عن ازدواجية الشيادات والمنياج

من  بد مطالب المتخرجين في ميدان الشغل. كما الوكذلك عدم وجود تكافؤ الفرص ل
". أما الدراسات العميا في مختمف التخصصات بالمغة الوطنية ليم إلجراء  المجال فتح

: "إنشاء مركز جامعي لمتعريب تكون ميمتو البند السابع واألربعون فجاء فيو ما يمي
الجامعية من جميع المغات إلى المغة  ةاألساسية النشر والترجمة لممراجع العممي

ثراؤىا والنيوض بالحركة العممية والثقافية عبر الوطن بالتعاون مع  ،الوطنية وا 
 ة".الجامعات والمجامع العربي

المغة ىذه القرارات والتوصيات تدل عمى عزم قوي في توسيع استعمال فكل 
ورأت المجنة المركزية، وىي عمى حق، أن التعريب الشامل يمّر ضرورة  ،العربية

وليذا ركزت اىتماميا عمى التعميم بمختمف قطاعاتو وخاصة التعميم  ،بتعريب التعميم
بالفعل أىم ما ذكر في وقد طبقت  ،ء آخروالتطبيق شي شيءالعالي. إال أن القرار 

واإلنسانية. فقد أراد المسؤولون أن  ةونخص بالذكر تعريب العموم االجتماعي ،البيان
يسيروا عمى نفس المنيج الذي سير عميو في تعريب التعميم االبتدائي والمتوسط. 

 ،لميسانستعريب كل المواد الخاصة بالعموم اإلنسانية من السنة األولى من افقرروا 
 بالمائة من األساتذة ليس لدييم 91. وكان 5691ذلك في أكتوبر من عام في ع ر  وشُ 

فاوت طبعًا فيما بينيم. ولم العربية، عمى تالكافية إللقاء دروس بالمغة  الممكة المغوية
 لجامعات من المراجع إال العدد القميل جّدًا.يكن في ا
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إذ كان ينبغي أن يمجأ في  ،كاف  فإن كانت القرارات إيجابية فإن ىذا غير 
وأن تكون  ،اإلشراف والتخطيط إلى أىل االختصاص في عموم التسيير وعموم المسان

وعمى الرغم من ىذه الجوانب السمبية  ،تين وميما كانيالمتابعة والمراقبة شديدتين وحقيق
م. والذي ابالفعل مكانتيا في ىذا القطاع اليفإن المغة العربية قد استرجعت  ،الخطيرة

وقد  ،يرمي إليو ذوو السمطة اآلن ىو تحسين المستوى المغوي والعممي معًا لألستاذ
البحوث العممية والتقنية لترقية المغة  دعى: مركزأنشئ  زيادة عمى ذلك مركز وطني يُ 

 وسنعود إليو فيما بعد. ،العربية
التعميم العالي  أما تعريب العموم الدقيقة والتكنولوجيا فال بد أن نذكر أن وزارة

( قد فتحت أقسامًا بالمغة العربية 5675وزارة التربيةوالبحث العممي )الناشئة عن انقسام 
وال بد أن  عمم األحياء،و خاصة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء  ،في المعاىد العممية

نذكر ىينا كيف حصل ذلك. فقد سبق أن أنشأت وزارة الشؤون الدينية والتعميم 
ولم تكن عمى النمط الذي كانت عميو  ،ي في الستينيات ثانويات تابعة ليااألصم

الثانويات التابعة لوزارة التربية. وتخرجت منيا أول دفعة في البكالوريا في بداية 
ولم تكن في  ،السبعينات. وأراد الكثير منيم أن يتابعوا دراساتيم في األقسام العممية

ولم يدمجيم في  األقسام ىذه التعميم العالي م وزيرففتح لي ،ذلك العيد إال الفرنسية
أن يكون التعميم بالمغتين باتخاذ  -في نظرنا-وكان من الممكن  ،الموجودة األقسام

  التدابير المناسبة )كتعميم مكثف لمغتين لمن ال يتقن إحداىما(.
نب اجإلى  ميدان العمومفي  (5) تعميمية خطيرة جداً  ةازدواجي وىكذا خمقت

حاولت المجنة المركزية لمحزب أن تزيميا  وقد ،االجتماعيةدواجية التعميم في العموم از 
انقسم المواطنون إلى نوعين من المثقفين:  ذخطيرًا إبتوحيد لغة التعميم. وكان ذلك 

عتقد أن ىذا لم يكن أو  ،أحدىما ال يعرف إاّل الفرنسية واآلخر ال يعرف إال العربية
كثير من البمدان العربية ىذه الظاىرة قديمة وموجودة  في انت خاصًا بالجزائر: فإن ك

ية ليذه النزعة التقو  إال أن سوء التدبير في التطبيق لقرارات الدولة قد يكون من عوامل
مة. والغريب في كل ىذا ىو أن المسؤولين ال يتصورون أبدًا أن االنقسامية المشؤو 

بل  ،يمكن أن يكون مزدوج المغة ،لمادةالطالب بل ولنفس ا أي لنفس ؛التعميم الواحد
 ومتعّدد المغات.

لك بانقسام عمى لغتو كان أحسن وأفيد بو ولألمة( وبين ازدواجية المغة في المؤسسات ويكون ذوال بد من التمييز بين االزدواجية المغوية عند الفرد وىو مستحسن )كمما عرف اإلنسان لغة زيادة  (5)  المثقفين إلى قسمين اثنين ولو عواقب وخيمة وىو أسوأ األوضاع وكارثة فظيعة. 
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أما التعريب الشامل لتعميم العموم غير اإلنسانية والتكنولوجيا فقد تم إنشاء عدد 
 جميع المواد في، إال أن ىذا اقتضى تعريب من المدارس العميا إلعداد أساتذة العموم

ممية في الجامعات إال ما سبق ذكره ولم تعرب المواد الع ،المتوسط والثانوي فقط التعميم
من إنشاء أقسام عممية في وقت مبكر تحت ضغط الطالب المتخرجين من مدارس 
وزارة التعميم األصمي )الديني(. وقد اندثرت ىذه األقسام شيئًا فشيئًا بانضمام الكثير 

 (.لممعربينعمل من الطالب إلى األقسام القديمة المفرنسة )لصعوبة وجود 
التعميم الجامعي لمعموم والتكنولوجيا  أن مشكمة بقاء وال بد من التأكيد ىينا عمى
ميزية ليس خاصًا بالجزائر فإن استثنينا سوريا فإن جبالمغة األجنبية الفرنسية أو اإلن

فالمشكل يعم كل  ،جميع  البمدان العربية ما تزال تعمم العموم بإحدى ىاتين المغتين
والكثير من  ،بًا. وقد دعا الكثير من األساتذة والعمماء الكبارالناطقين بالضاد تقري

لمعموم والتكنولوجيا  تعميم كل تعريب إلى ،السياسية وغير السياسية والتجمعات الييئات
بل حصل ما ىو أخطر  ،ببمد واحدمنذ زمان بعيد بدون جدوى. وليس ذلك خاصًا 
ن العربية وىو التراجع عما كان عميو بالنسبة إلى مستقبل المغة العربية في بعض البمدا

من إجراء التعميم لبعض العموم بالمغة العربية وُقمب األمر فقررت بعض الجيات أن 
تدرس ىذه العموم في  الجامعة بالمغة اإلنجميزية )حصل ذلك في األردن حسب ما 
 ،حكاه لنا الدكتور عبد الكريم خميفة(. ومثل ذلك قد حصل بالفعل في الجامعات

خاصة في المؤسسات العممية من القطاع الخاص أو التي تنتمي إلى بمدان ال و 
ما عدا  –تسيطر فييا الدولة سيطرة تامة عمى الجامعات. فإبقاء كل البمـدان العربية 

ألنو  ،لعموم والتكنولوجيا في الجامعات بمغة أجنبية ىو سموك سمبي جداً تعميم ا -سوريا
ومنعيا بالتالي من  ،نية عما ىو حيوي واستراتيجيإقصاء حقيقي وتيميش لمغة الوط

وما ىو أخطر من ذلك ىو االندماج  التام في ثقافة أخرى بدون  ،أي إثراء وأي ترقية
والمغة أساس كل ىوية كما ىو  ،أي استسالم تام واختفاء لكل ما يخص ىويتنا ؛مقابل

 معروف.
ذا العصر الذي ولنا في ذلك رأي خاص: فالخطورة الحقيقية في ذلك في ى

نعيش فيو ىو إبقاء التعميم عمى لغة واحدة لنفس الطالب وىي الفرنسية واإلنجميزية 
االتصاالت اإللكترونية واإلعالم  وعصر العولمة عصر ففي ،تاالختصاصا في بعض
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السريع سرعة الضوء وعصر التطور العجيب لمتكنولوجيا وسائر العموم؛ ال يمكن أن 
حتى ولو كانت  –البشر)األمم النامية( بوسيمة لغوية واحدة  يكتفي غير المتفوق من

وخاصة إذا كان ذلك عمى حساب لغتو القومية. وعمى ىذا األساس يمكن  -اإلنجميزية
ر لو أصاًل، وال العربية فيذا ال مبرّ المغة أن نفسر ىذا الموقف السمبي من التخمي عن 

ات ذات النفوذ العالمي. وذلك مثل ف الناس واستيتارىم بمعرفة المغيفسره إال تمي  
عما قام  لو أن يتكمم ول في كل فرصة تؤتىالباحث الفرنسي في التكنولوجيا فإنو يحا

من يستمع إليو من العمماء واالختصاصيين أكثرىم  ألن ،باإلنجميزية بحوث من بو
مغتو ثقافتو ب الفرنسي اكتسب. إاّل أن ىذا بيايتواصمون بيذه المغة ويكتبون بحوثيم 

وسّر نجاحو ىو أنو يتقن أكثر من لغة ويعمل بيا. ولماذا ال  ،األصيمة حتى في العموم
يكون األمر كذلك بالنسبة إلى األمة العربية؟. وبعبارة أخرى لماذا نفرض عمى أنفسنا 

فيذا  –ليس في المحافظة عمى ثقافتنا العربية  لغة واحدة في اكتساب العموم فالنقص
بل في اكتفائنا بيا في اكتساب غير العموم. نعم إن العصر  -يوفكر فنىو أول ما 

يقتضي أن نمّم بما يجّد من جديد في ميدان العموم والتكنولوجيا ونساىم في حركة 
ال استولى عمينا المتفوق في ىذه العموم. فيذا الخوف من التقوقع وىو -اإلبداع وا 

العمم المبدع باستمرار وىي بالرجوع إلى مصادر  قد يفسر االستيتار -طبيعي جداً 
المغات األجنبية. إاّل أن ىذا ال يفسر أبدًا إحالل ىذه المغات محل العربية في كل ىذه 

ي كل حاجاتنا بمال تستطيع ىي وحدىا أن تنعم قد تكون ىذه األخيرة  الميادين العممية.
ربية مرافقة المانع أن تكون الع لكن ما ،إذ كل ىذا ال ينتجو العرب ،في ميدان العموم

 لمغات األخرى في تعميم العموم؟ وسنتكمم فيما يمي عن الوسائل التي يمكن أن نطور

 في ىذا الميدان. العرب أحوال بيا
عموم عمى لغة واحدة ميما وليذا نقترح أال نبقي أي تعميم في الجامعات في ال

 يلتكنولوجواتيا: فاألىمية القصوى ىي لميوية والتراث ولمسؤدد العممي يمكانت أى
لالستقالل الفكري واالقتصادي والسياسي.  كميا أمور حيوية والزمة ،والعسكري معاً 

ولذلك يجب في نظرنا أن ال تبقى اإلنجميزية أو الفرنسية تسود كل التعميم لمعموم كما 
ىو الحال في جميع البمدان العربية تقريبًا. فإن كان صعبا أن نتخمى عن استعمال 

لكثير من الناس في جميع البمدان العربية كما يعتقد اعصر العولمة  إحدى المغتين في
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ولماذا ال تساىم مع إحدى  ،العربية تمامًا من ىذا الميدان فما ىي الحجة في إقصاء
كميم ميا من ذلك ونحن نعرف وأىل االختصاص ولماذا نحر  ،المغتين في تعميم العموم

مّوىا وترقيتيا ىو من أسباب حيويتيا ونالميادين  يعرفون أن استعمال المغة في جميع
وتيميشيا عن العموم خاصة من لغة في ىذه األزمنة التي نعيش فييا ىو أقوى وأكثر 
نفوذًا ممن ال يستطيع أن يستعمل إاّل لغة واحدة. واستعمال المغة في كسب المعرفة 
ن أصبح ضروريًا اليوم حتى بالنسبة ألمريكا وىو فرض عين بالنسبة لمجامعيي

 والباحثين من العالم الثالث.
ساب تكالىذا وال يمكن أن نّدعي أن تعميم المغات األجنبية في الثانوي كاف 

فيذا غير صحيح  ،الطالب القدرة عمى الرجوع إلى المراجع المكتوبة بيذه المغات
تقان المغات ىو في استعماليا إذ ال يتقن المغة أيا كانت إال  والتجربة تبّينو. وا 

قادرًا تمام  ،في العموم خاصة ،أن يكون الطالب -في نظرنا-ولذلك ينبغي  ،يامستعمم
واألمر كما ىو قادر عمى ذلك بالعربية.  ،القدرة عمى متابعة الدراسة بالمغة األجنبية

 ليس كذلك  اآلن في الجزائر.
ومع ىذا يجب في كل ىذا أن تكون المغات األجنبية مجرد وسيمة لتحصيل 

ة والميارات التقنية غير المتاحة بالمغة العربية ليس إال. وال ينبغي أن المعارف العممي
إن إذ  ،تنافس العربية في تكوين شخصية الطالب فإن المغة غير بريئة من ىذه الناحية

دورىا األساسي ىو تبميغ األفكار ومن ثم تنقل المغة الخاصة بقوم. ويجب أن تكون 
ذلك مثل العموم الطالئعية التي ال فيو  فيما يتعذر العربية ىي دائمًا المغة السائدة إال

فال ننتظر حتى تنقل مراجعيا كميا إلى العربية وال ننتظر  ،نجد فييا أي مرجع بالعربية
إلى أن يؤلف فييا مرجع بالعربية حتى نطمع عمييا. فيذا سبب من أسباب التأخر 

عالة عمى كتاب واحد مترجم المغة  في)ومثال ذلك المسانيات الحديثة فقد بقي الباحث 
 فندريس(.لعن الفرنسية سنوات طويمة وىو كتاب المغة 

في  إّن ىذا يخص المغة العربية في قطاع التكوين أما القطاعات األخرى
وما يتبع لمداخمية صار مزدوج المغة غالبًا كميا صارت الجزائر فإن العدالة ومحاكميا 

وكل المؤسسات التي ليا اتصال بمديات برمتيا وكذلك ال ،ال تستعمل إال المغة العربية
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مباشر بالمواطنين والجماىير. كما أدخل استعمال العربية في كل القطاعات العمومية 
 منذ السبعينات.

 التي ستخدم  ىوأما ما أنجزتو الجزائر بشأن المغة العربية وعن المشاريع الكبر 
أنشئ ىذا  ية المغة العربية. فقدإلى إنشاء مركز وطني لترقلغتنا، فقد سبق أن أشرنا 

وحّددت لو ىذه الميام: القيام ببحوث عممية  5665المركز في شير ديسمبر من عام 
متعددة االختصاصات في المغة العربية وظواىر التواصل المغوي وفي ميدان تكنولوجيا 

 المغة وىندسة العربية خاصة وغير ذلك.
ود الطرائق التعميمية لمغة وترمي ىذه البحوث من جية إلى مضاعفة مرد

تجريبي مقارن بين عدة لغات حتى  وذلك بإجراء تعميم ،العربية في مختمف المستويات
 الكشف عن نقاط الضعف بالنسبة إلى العربية.من تمكن ن

أعمى لمغة العربية وىدفو أن يتابع حركة توسيع كما أنشئ أيضًا مجمس 
ويطمع عمى المشاكل المطروحة عمييا في  ،في اإلدارات خاصةالعربية استعمال المغة 

 مساعييا في ذلك.
 يجد ليا حمواًل بالتعاون مع الجيات المعنية. ويحاول بالتالي أن

وشرع في العمل في نياية  ،5699وأنشئ أيضًا مجمع المغة العربية في 
 .5669وعين فيو بعض األعضاء في  ،التسعينات

لمشروع القومي الكبير المسمى بمشروع وليذه الييئة اليامة مشاريع كبيرة منيا ا
وييدف إلى إنشاء بنك آلي من النصوص العربية  ،نترنت العربيإلالذخيرة العربية أو ا
 القديمة والحديثة.

اصر وأىم اإلنتاج وذلك بحوسبة التراث العربي واإلنتاج الفكري العربي المع
. وليذا (نترنتإلا) الشابكةالعربية ويكون ذلك عمى موقع العممي العالي بالمغة 

متناول أي مواطن كل المعمومات التي  فيإذ سيكون  ،المشروع أىمية كبيرة جداً 
 وسيرتفع بذلك ،يحتاج إلييا في عممو أو تكوينو أو بحوثو من الطفولة إلى الكيولة

 ة.ثقافي لممواطن العربي بكيفية عجيبالمستوى ال
 ،الحقيقي لمغة العربية وستعتمد عميو المجامع المغوية كمرجع لالستعمال
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ألن المعنيين بذلك  ،بكيفية عفوية فيو والتقنية وستتوحد المصطمحات العممية
المرجع اآللي الوحيد الذي يمكن أن  والذخيرة ىي سيختارون المصطمح األكثر شيوعًا.

ألن الذخيرة تستطيع أن تمسح كل النصوص المدونة  ،المعمومات يمدنا بيذا النوع من
 فييا.


