
 المغة العربية والتنمية الشاممة في المغرب العربي 
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 )*( عبد المطيؼ عبيدد.
 

يطرح البحث قضية أساسية شغمت النخب الثقافية والسياسية في أقطار المغرب 
التي المغة العربي عامة وتونس خاصة منذ أواسط القرف التاسع عشر، وىي قضية 

استخداميا في بناء الدولة الحديثة وتحقيؽ التنمية عبر تعميـ التعميـ وتحديث ينبغي 
 اإلدارة ونشر الثقافة.

وينطمؽ البحث مف مسممة أساسية مفادىا أنو ال غنى عف المغة القومية في  
لى  تحقيؽ التنمية المنشودة، وأف تعطيؿ دورىا يؤدي حتمًا إلى تعطيؿ  التنمية وا 

ال تستطيع المغة األجنبية سّدىا، وذلؾ ألف "المغة ىي أبرز  حدوث "فجوة تنموية"
سمات المجتمع اإلنساني، وما مف حضارة إنسانية إال وصاحبتيا نيضة لغوية )...( 

المجتمع واقعًا، والوسيمة التي تحدد صمة اإلنساف والمغة ىي األداة التي تصنع مف 
نتاج  بيذا الواقع)...( ووعاء المعرفة عامة. والمغة األـ ىي الوعاء الرئيسي إلبداع وا 

 ،الذي يضيؼ 3002المعرفة" حسب تعبير تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ 
"تنذر  بتبديد الفرص التاريخية أف أخطارًا تتيّددىا و ،بخصوص المغة العربية بالذات

 ."المتاحة لمعرب إلقامة مجتمع المعرفة عبر النيوض بالمغة العربية
فيي  -د سميناىا التنمية الشاممةوق –نمية التي نعنييا في ىذه الورقة أما الت

التغّير اإليجابي في حياة المواطنيف بصورة عامة ال مف الجوانب االقتصادية 
بيا مف بناء  واالجتماعية فحسب ولكف أيضًا مف الجوانب التربوية والثقافية وما يتصؿ

 يود التخمؼ والتبعية لممستعمر القديـ.الشخصية الفردية والمجتمعية المتحررة مف ق
 
 

المغوية في المسألة في القسـ األوؿ مف ىذه الورقة نعرض لبعض مالمح 

 .تونس -نوفمبر 2جامعة  -المعيد العالي لمغات (*)
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المغرب العربي عامة وتونس خاصة منذ أواسط القرف التاسع عشر ولمدور التنموي 
رؼ أو ذاؾ بالمغة العربية أو المغة األجنبية، وفي القسـ الثاني طالذي أناطو ىذا ال

ناة عمى بناء الشخصية الوطنية تبعى إلى إبراز انعكاسات االختبارات المغوية المنس
عمى التنمية االقتصادية ثانيًا، باالعتماد عمى أمثمة مف عالقة القوى والقومية أواًل ثـ 

 المغة األجنبية. العصرية التي  تستأثر بيا غالبا المنتجة بالمعرفة الحديثة والتقنيات
 ربية بين المبدإ والتطبيق:رسمية المغة الع

المغة العربية ىي المغة الرسمية لكؿ أقطار المغرب العربي طبقًا لما تنص عميو 
دساتيرىا ومواثيقيا وقوانينيا.  مف ذلؾ أف الدستور التونسي قد نص في فصمو األوؿ 

ا، والعربية لغتيا، يعمى أف "تونس دولة حرة، مستقمة، ذات سيادة، اإلسالـ دين
 ورية نظاميا".والجمي

والمتضمف  9449يناير  91المؤرخ في  00-49وأكّد القانوف الجزائري رقـ 
أف "المغة  ،مف الفصؿ األوؿ منو وذلؾ في المادة الثانية ،استعماؿ المغة العربية

سد جالعربية مقوـ مف مقومات الشخصية الوطنية الراسخة، وثابت مف ثوابت األمة، ي
 السيادة، واستعماليا مف  النظاـ العاـ". مظيرًا مف مظاىر العمؿ بيا

ممثمو األحزاب  9433نوفمبر  2أقّره في  التونسي الذيوتضمف الميثاؽ الوطني 
التقيد بأخالقو " بالعمؿ عمى ىديو  والمينية والتزموا ةوالتنظيمات االجتماعيالسياسية 

نيـ كفياًل بأف " واعتبروه عقدًا مشتركًا بي هوضوابطو وبالدعوة إلى مبادئو ومقاصد
أف ىوية شعبنا عربية إسالمية )...( لذلؾ  - يجمع التونسييف عمى كممة سواء"

سالميا باعتبارىا جزءًا مف الوطف العربي ومف األمة  تمسكت تونس بعروبتيا  وا 
ف المجموعة الوطنية مدعوة لدعـ المغة العربية حتى تكوف لغة  اإلسالمية )...(. وا 

 ميـ...".التعامؿ واإلدارة والتع
عمى أف ىذه المبادئ العظيمة السميمة عمميًا وحضاريًا وسياسيًا ما زالت،  في 

 معظميا، شعارات غير مطبقة التطبيؽ الكامؿ.
 

تشابيا –تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا -ار المغاربية األربعةاألقطوتتشابو 
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 ية فييا، وذلؾ بسبب اشتراكياكبيرًا في اختياراتيا الثقافية ووضعيتيا المغوية وحاؿ العرب
ولغوية  في المسار التاريخي وخضوعيا لالستعمار الفرنسي الذي طبؽ سياسة ثقافية

ة إلى يومنا ىذا، وىو ما يجعؿ الحديث عف أحد ىذه واحدة ما زالت آثارىا ماثم
 األقطار منطبقًا، في الجوىر، عمى األقطار الثالثة األخرى إلى حد كبير.

 -العربي اآلف ثنائية لغوية تييمف ضمنيا المغة األجنبية بمغر أقطار ال وتعيش
عمى المغة العربية وتستأثر دونيا بالمجاالت الحيوية في التعميـ  -أساساً  وىي الفرنسية

غالبًا ما تستخدـ الفرنسية في تدريس المواد العممية والتقنية في  واإلدارة واالقتصاد، إذ
ريس التخصصات العممية واليندسية واالقتصادية في التعميـ والتكويف الميني، وفي تد

والمؤسسات العمومية والخاصة  التعميـ العالي، كما تستخدـ في كثير مف اإلدارات 
ذات الصبغة االقتصادية والمالية والتقنية سواء بصورة شاممة أو مع استخداـ جزئي 

ية في تدريس المواد معربلوشكمي لمغة العربية، وذلؾ باإلضافة إلى مزاحمة الفرنسية 
القانونية واالجتماعية واإلنسانية في بعض المعاىد والكميات وفي اإلعالـ والثقافة 

 والمحيط.
نو لمف الجائز أف نقوؿ إف الثنائية المغوية في المغرب العربي قد قصرت  وا 

نية المجاالت السياسية والدي عمى غالبًا، أو العامية(، كميا استخداـ العربية )الفصيحة أو
اإلنسانية واالجتماعية والقانونية،  المواد وتعميـ الجماىيرية والثقافة اإلعالـ واألدبية وعمى

استأثرت الفرنسية حيف  في التقنية، أو االقتصادية غير إضافة إلى القضاء واإلدارات
ية" في التعميـ واإلدارة والمجتمع، وىو ما كرس نظرة توارثتيا بعض بالمجاالت "العصر 

)الفرنسية( لغة  النافذة عف الفترة االستعمارية وتتمثؿ في أف المغة األجنبية  تالفئا
"التفتح" و"المعاصرة" و"الحداثة" وما يرتبط بيا مف "تنمية" و"تقدـ" وترؽ في السمـ 

لغة "األصالة" وما يرتبط بيا مف -النظرة ليذه طبقاً  - االجتماعي، في حيف أف العربية
 مف مثؿ تمؾ المبادئ التي تضمنتياوىو أيضًا ما يجعؿ لخ، إ.."تراث" و"ديف" و"أدب".

 - وبالتالي ،جعؿ المغة العربية المغة الرسمية ىير والقوانيف والمواثيؽ  والداعية إلالدسات
ف  محتواىا، ؿّ منذ البدء، مف ج ،أفرغتمجرد شعارات  -لغة التعامؿ واإلدارة والتعميـ وا 

( إلصدار قرارات  ..)تضغط "تنفؾ  وطني مافئات مف الرأي العاـ ال كانت بعض
عمى حد تعبير نازلي معوض  "تعريبًا ظرفياً  لكنيا قرارات ال "تعدو (9)حكومية تعريبية 
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ستراتيجية تعريبية اضمف "خطة" أو " إطالقًا، إنجازا يتنزؿأحمد، وال يجوز اعتبارىا، 
ف ما يدعو إليو أنصار المغة القومية، مف ضرورة إ حالؿ المغة العربية وطنية". وا 

،ال  محميا الطبيعي في كؿ المجاالت ومف ضرورة التعريب الشامؿ بقرار رسمي ممـز
يزاؿ أمال بعيد المناؿ، بسبب أىمية مواقع المناىضيف لمتعريب أو المرجئيف لو مف 

وظيور دعوات جديدة في ظؿ العولمة يتوىـ أصحابيا أو يزعموف أف ال داعي، جية، 
 المغوية والثقافية مف جية أخرى. ت، لمتمسؾ بالخصوصيامف اآلف فصاعداً 

ة واألخرى، إلى نيالجدؿ في أوساط النخبة، بيف الف وفي ظؿ ىذا الوضع يعود
القنابؿ قضية اليوية واالنتماء في عالقتيما بالمغة، وتتفجر، مف حيف إلى آخر، تمؾ 

والمسيرة الوطني ء يا االستعمار القديـ والجديد عمى درب البناالموقوتة التي زرع
القومية، وذلؾ عمى شكؿ صراعات تحركيا توجيات لغوية وثقافية متباينة، أو في 

 تارة وزمانيا تارة أخرى. مكانيا صورة سياسات تربوية  تّغرب األجياؿ الناشئة عف
 المسألة المغوية: جذورها وامتدادها.

والذي مثؿ جوىر  والحقيقة أف ىذا الموقؼ مف المغة العربية والمغة الفرنسية
ترة االستقالؿ. الحديث ليس جديدًا وال خاصًا بف "القضية المغوية" في المغرب العربي

ففي تونس عمى سبيؿ المثاؿ، و"منذ أواسط القرف التاسع عشر، وبالتحديد منذ أف أنشأ 
لتخريج  9320 سنة الحربية  باردو مدرسة ( حينئذ )ممؾ تونس يبا المشير أحمد باشا

الذيف كاف يحتاج إلييـ لتعصير جيشو، طرح دور المغة العربية في تدريس الضباط 
العموـ العصرية، وحسـ التساؤؿ مؤقتًا باستعماؿ المغات األجنبية في التدريس واالكتفاء 

اشا وجعؿ بترجمة بعض المواد والمراجع إلى المغة العربية، ثـ جاء الوزير خير الديف ب
ة التي يالصادق ةده في المدرسجسّ  ،نسية( اختيارًا رسمياً الفر مف االزدواجية )العربية/ 

رساه عمى أساس تكويف التالميذ في المغة العربية وتخصيص أ، و 9321ىا عاـ أأنش
، 9339ومع انتصاب الحماية الفرنسية سنة  المغة الفرنسية لتدريس العموـ العصرية.

الجدؿ حوؿ مكانة ، احتدـ وعودة األفواج األولى مف المتخرجيف في المدارس الباريسية
والمجتمع، في الوقت الذي كانت تتغمغؿ فيو المغة الفرنسية  ةالمغة العربية في المدرس

  .(3)ويزداد انتشارىا" 
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 الزيتونة" لمعّرب الذي يزاولو تالمذة "جامعوباإلضافة إلى التعميـ التقميدي ا
سة الصادقية" القائـ عمى وفروعو بالعاصمة وداخؿ البالد، والتعميـ العصري في "المدر 

(، أنشأت السمطة يثنائية لغوية لصالح الفرنسية، والتعميـ األجنبي )الفرنسي واإليطال
العربية"، التي انتصر ليا -االستعمارية، خدمة لمصالحيا أساسا، "المدارس الفرنسية

 ميوفي مقدمتيـ ع  ،(2)"جماعة الشباب التونسي"  ؽ مف النخبة التونسية المثقفة مفش
الذي كاف في طميعة المدافعيف عف المغة الفرنسية وتعزيز دورىا  (2)باش حانبة 

التربوي والثقافي في البالد باعتبارىا "الطريؽ الموصمة إلى ما اتفؽ عمى تسميتو 
و"أف انتشار  (0)بالحضارة الحديثة التي تبحث الشعوب المتأخرة عف البموغ إلييا" 

يجب أف يكوف عف طريؽ المغة الفرنسية التي  لتونسيفي مجتمعنا ا ةاألفكار الحديث
، لذلؾ يرفع الشعار القائؿ بأنو "يجب (1)أصبحت لغة رسمية، تقريبًا، في ىذه البالد" 

، في حيف عمؿ شؽ ثاف كاف مف (2)أف يكوف التعميـ بالفرنسية وأف تدرس العربية "
 بف مصطفى وىو خير اهلل –أبرز عناصره مثقؼ وطني آخر مف الجماعة نفسيا 

عمى مقاومة  ىذا التوجو وذلؾ بإنشاء "المدارس القرآنية" التي كانت معربة تعريبًا  -(3)
كاماًل، وىو ما أدى إلى تواصؿ النقاش حوؿ االختيار المغوي" الذي كاف موضوعو 

 .(4)الحقيقي ىو مشروع المجتمع التونسي بشكؿ كامؿ" 
أو صالح اإلدارية غير التقنية حكومة االستقالؿ إلى تعريب الم وقد اتجيت

دارة الداخمية والدفاع وما يتبعيا مف قالمالية، فعربت وزارات العدؿ و  ضاء وشرطة وا 
مخطط إصالح  د نظاـ التعميـ وتقرر تعريبو مرحميا في نطاؽمحمية وتكويف، ووحّ 

، والذي أوجد، في التعميـ المتوسط والثانوي ، ما سمي 9403التعميـ الذي أعمف سنة 
اف مف المنتظر أف تمامًا )وقد عرفت ب "شعبة أ"( والتي ك المعربة "الشعبة األصمية"بػ

تؤوؿ إلييا الشعبتاف األخرياف:" الشعبة ب" التي كانت تعمـ فييا العموـ بالفرنسية 
. (90)وتدرس فييا العربية، والشعبة "ج" المفرنسة والتي كانت امتدادًا لممدارس الفرنسية 

"الشعبة أ" المعربة في   ْلَغتمطة عف تعميـ التعريب، َفأَ ما تراجعت السسرعاف  إال أنو
، وعّبرت  عف اختيارىا المبدئي بخصوص لغة (99) 9413-9412السنة الدراسية  

"اختصارًا  :نوبية وبالذات المغة الفرنسية، إذ إتدريس العموـ وىو اعتماد المغة األجن
، (93)اعة ال بّد مف تعميـ العموـ بمغة العموـ" لمزمف وتوفيرًا لمجيود وحرصًا عمى النج
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وىو ما يذكرنا باالختيار المغوي الذي كانت قد تبنتو جماعة الشباب التونسي وزعيميا 
عمي باش حانبة الذي رفع شعار "يجب أف يكوف التعميـ بالفرنسية وأف تدرس العربية"، 

أوائؿ السبعينات فمسفتو بؿ إف ىذا الشعار نفسو ىو الذي لخص بو وزير لمتربية في 
 .(92)التربوية عمى حد تعبير محمد ىشاـ بوقمرة 

تعميـ تعريب  ،في أواخر السبعينات ،عرفوأنو عمى الرغـ مف التراجع الذي  إال
عمى حاؿ المغة العربية والثقافة العربية  يـ العاـ  مما كاف لو األثر السّيءالتعم

ائيا، فإف السبعينات، خالفًا لذلؾ، قد عرفت اإلسالمية وىوية األجياؿ الناشئة  وانتم
 بعض اإلنجازات التعريبية الميمة المتمثمة في ما يمي خاصة:

تعريب التعميـ االبتدائي بحيث أصبحت المغة الفرنسية مادة ضمف المنيج بعد أف  - أ
 كانت لغة تدريس المواد العممية )الحساب، الطبيعة(.

لتعميـ المتوسط والتعميـ الثانوي، وقد كانتا تعريب مادتي التاريخ والجغرافيا في ا  - ب
تدرساف بالمغة  -أي بعد حوالي عشريف عامًا مف استقالؿ البالد -إلى ذلؾ العيد

الفرنسية بما في ذلؾ جغرافية البالد وتاريخ الحركة الوطنية، وكذلؾ تعريب مادة 
 في التعميـ الثانوي. (92)الفمسفة 

في مدارس إعداد  –ي ذلؾ المواد العممية بما ف -تعريب تدريس كؿ المواد -جػ
 المعمميف التي كاف االلتحاؽ بيا، حينئذ، يتـ بعد المرحمة المتوسطة.

واإلنسانية وحتى االقتصادية أحيانا في  ةتعريب بعض المواد القانونية واالجتماعي -د
 بالخصوص إلى (90) بالط أساتذة بعض ومبادرة الجامعية، والمعاىد الكميات عدد مف

تدريس تخصصاتيـ بالمغة العربية، وكذلؾ مبادرة بعض مدارس ومراكز التكويف 
 الميني والصناعي والفالحي إلى تعريب دروسيا.

ف ببطء شديد غالبًا. -ىػ  تواصؿ حركة تعريب اإلدارة وا 
 ْيفػفي تونس خالؿ العقديف المنقضي المغوية الوضعية عمى باؿ يطرأ تغير ذو ولـ

إعالف الميثاؽ الوطني الذي لـ تحّوؿ مبادئو المحددة لالختيارات عمى الرغـ مف ( 91)
نجازات ممموسة مف شأنيا أالمغوية إلى تطبيقات  ف تغير الموقؼ السائد مف عممية وا 

شاماًل في التعميـ واإلدارة  االعتبار الحقيقي وتفرض استعماالالمغة العربية وتعيد إلييا 



 334 

 عاشيا وحيويتيا وتطورىا وأدائيا لوظائفيا،إلى انت ،والمحيط، بما يفضي، ضرورةً 

. ومع ذلؾ فإنو مف الالـز أف العربي اإلسالمي ويرسخ في الناشئة ىويتيـ وانتماءىـ 
 نشير إلى األحداث والمواقؼ التالية التي نعتبرىا مميزة ليذه المرحمة:

اد والذي تدرس كؿ المو  (92)إرساء التعميـ األساسي اإلجباري الذي يدـو سنوات  - أ
، (93)والمتوسطة بالمغة العربية  اإلنسانية والعممية والتقنية في مرحمتو االبتدائية

عادت فييا  ذ، إالنخبة مدارسأي  ؛المدارس المتوسطة النموذجية"باستثناء "
 الفرنسية لغة تدريس لممواد العممية.

بالمغة والجامعي  الثانوي فتكريس تدريس العموـ الدقيقة والتطبيقية في التعميمي  - ب
  االتجاه نحو تعميـ تدريس المواد االجتماعية واإلنسانية. مع تواصؿ (94) الفرنسية

، خالؿ العقود السابقة، حوؿ القضية المغوية حتدّ فتور الجدؿ الذي كثيرًا ما ا -جػ
مقابؿ ظيور نقاش حوؿ  وذلؾ في والموقؼ مف المغة العربية والمغات األجنبية،

باالستعماؿ في تعميـ العمـو والتقانة وفي المعامالت  المغة األجنبية اأَلْولى
عف الفرنسية باإلنجميزية  ستعاضة الوالدعوة إلى ا الخارج، مع وخاصة االقتصادية

"لغة العموـ والتقانة"،  ،أو دعـ حضور ىذه األخيرة باعتبارىا، في نظر البعض
كامؿ في مختمؼ مما زاد في تيميش المطالبة بإحالؿ العربية محميا الطبيعي وال

 مجاالت الحياة.
دعـ التوجو نحو مزيد استخداـ المغة العربية في اإلدارة العمومية والمحيط بداًل مف  -د

 .(30)ة ػوص القانونيػالنصالمغة األجنبية أو إلى جانبيا، وذلؾ عبر استصدار عدد مف 
 

ويستخمص مف كؿ ما سبؽ أف أىـ ظاىرة تتصؼ بيا الوضعية المغوية في 
س ىي الثنائية التي تييمف في نطاقيا المغة األجنبية )الفرنسية( عمى المغة العربية تون

وتستأثر دونيا بتعميـ العمـو والتقنيات وبالمعامالت في المجاالت االقتصادية والمالية 
عمي باش  والتقنية.. بما يجعميا "لغة رسمية"، تقريبًا، في ىذه البالد "عمى حّد تعبير

، وييمش المغة العربية ويقصييا عف مثؿ ىذه (39) ي قرف كامؿحانبو منذ حوال
المجاالت التي بدونيا يمتنع تحقيؽ المشروع النيضوي، ويكرس دونية المغة العربية 
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إزاء المغات األجنبية عامة والفرنسية خاصة لدى بعض الفئات االجتماعية المتنفذة 
ف استخداـ مكثؼ لأللفاظ والعبارات اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيا وما يترتب عمى ذلؾ م

األجنبية في الدارجة المحمية مما يفقر العربية ويشوه صورتيا ويعّسر التواصؿ مع 
عمى  مواطني األقطار العربية األخرى، وما ينتج عف ذلؾ أيضًا مف آثار سمبية

في  ،عامة وىويتو وانتمائو يطف المغاربشخصية المواطف التونسي خاصة والموا
ا ما تعيشو بعض شرائح األجياؿ الناشئة مف حيرة وتذبذب وانفصاـ واستالب مقدمتي

 يمينًا أو شمااًل. ؼتمقي بيا أحيانًا في ميب التطر 
 من انعكاسات المسألة المغوية عمى الهوية واالنتماء:

في الحياة الوطنية والقومية عامة وفي التربية والتعميـ  منزلة المغةوالواقع أف 
أىميا  قيمتيا لدىدييا ىما المتاف تحدداف األدوار والوظائؼ التي تؤ ونوعية  خاصة،

ات المجتمع ػما أف الثقافة سمة مف سموتصوغاف مواقفيـ منيا وبالتالي مف ثقافتيا. "وب
ة )...(. ػالذي تقوـ التربية بدور كبير في بنائو، فإف التربية تسيـ في صياغة الثقاف

ف مف أىـ الخصائص البارزة  ريب تفشي ظاىرة التغ في الوطف العربي ع الثقافيلمواقوا 
ريب ىو النزعة العمياء إلى الغرب وتحوؿ لثقافي. وال شؾ أف أىـ معاني التغا

 أجساـ غريبة ذات قوة ونفوذ وقادرة ىالعناصر الغربية والبنى والقوى التي تتبناىا إل
و فرض النموذج أ يػعمى إنتاج مجتمعيا وحضارتيا األـ في البيئة العربية، وتبنّ 

 .(33)ي" ػالنيضوي العرب أو وحيد في المشروع الغربي كعنصر رئيس
 

وقد انتبو رجاؿ اإلصالح في المغرب العربي عامة وتونس خاصة منذ وقت 
ا في فرض المغة الفرنسية في كؿ ف االستعمار المغوي المتمثؿ أساسمبكر إلى ما بي

ب عمى ذلؾ مف تيميش المغة العربية رتالحياة وفي مقدمتيا التعميـ وما تمجاالت  
لحاقيـ  فكريًا ونفسيًا العربية اإلسالمية مف جية، وتغوضرب الثقافة  ريب أىميا وا 

وحضاريًا بالغرب االستعماري بما يجعميـ جزءًا منو وفي خدمة أىدافو ومصالحو مف 
جية أخرى، وىو ما عبر عنو شيخ اإلسالـ أحمد بيـر في محاضرة شييرة لو عف 

بقولو: " إذا عّممت شخصًا بمغتو فقد نقمت  9429ياة المغة العربية" ألقاىا بتونس عاـ "ح
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العمـ إلى تمؾ المغة، أما إذا عممتو بمغة أخرى فمـ تزد عمى أنؾ نقمت ذلؾ الشخص 
 .(32)إلييا" 

وقد أبرزت دراسات تربوية ولسانية عديدة المشكالت الخطرة التي نتجت عف 
خاصة والمجتمع عامة. مف ذلؾ  ةة عمى المغة العربية في المدرسىيمنة المغة الفرنسي

، بؿ استصعابيـ المغة العربية (32) ضعؼ إقباؿ الطالب عمى مطالعة الكتب العربية
، بسبب تحّوؿ تعمـ  (30) في الدراسةوا موتراجع ميميـ إلييا وتحصيميـ ليا كمما تقد

وقد جعميا النظاـ  –عية تعمـ ىذه المغة إلى المغة الفرنسية وارتفاع داف ةالمواد العممي
عمى حساب  -التربوي "لغة العموـ"، وبالتالي لغة النجاح والترقي في السمـ االجتماعي

المغة العربية. ومف تمؾ المشكالت أيضًا ما يتصؿ بدور المغة في التكويف النفسي 
ثونموه لدى المتع يمكناف مف نمو راءىا ىما المذاف مـ. وال شؾ أف دعـ المغة األـ وا 

نفساني متوازف ومف تفتح ذىني خصب، كما أف ىذه المغة ىي التي تمكف مف تجنب 
القطيعة بيف المدرسة والوسط األسري لمطفؿ وتمثؿ وسيمة اندماج وتالؤـ فعالة، وىو 
ما ال يساعد عميو البدء بتعميـ المغة األجنبية منذ الصفوؼ االبتدائية األولى وقبؿ 

أف  الصدد إلىمف المغة العربية. وقد توصمت دراسات جادة في ىذا التمكف المالئـ 
 تعمـ المغة الثانية يجب أف يبدأ بعد أف يتجاوز الطفؿ الفترات الحساسة في تطوره 

، كما (31)النفسي، وأال تكوف ىذه المغة الثانية في عالقة صراع وتصادـ مع المغة األـ 
في المغرب العربي وما نتج عنيا مف  أبرزت ىذه الدراسات أف الثنائية المغوية

نما  اتجاىات تعميمية متناقضة "ال تخضع لمعايير موضوعية في اختيار لغة التعميـ وا 
 .(32)تعكس المصالح السياسية اإليديولوجية المتصارعة" 

العربية والثقافة اإلسالمية  وتزداد أخطار ىيمنة المغة الفرنسية وثقافتيا عمى المغة
ألمر بالمدارس األجنبية التي ال تكاد تدرس فييا المغة العربية إال في ما يتعمؽ اعند

وأضر باالنتماء القومي  ،صورة "لغة أجنبية"، وىو ما كرس طبقية ىذا التعميـ مف جية
 . فبخصوص الطبقية نالحظ أف التعميـ األجنبي في األقطار(33)مف جية أخرى 

في المقاـ األوؿ ألبناء الطوائؼ  مخصصاً  ا كافينالعربية عندما توسع وأصبح عمما
ـّ لما سمح لمعرب بدخوؿ مدارسو تـ ذلؾ بصورة األجنبية  المقيمة في ىذه األقطار، ث

فأصبح ىذا التعميـ األجنبي أحد انتقائية بحيث أصبحت مقصورة عمى الصفوة منيـ، 
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مظاىر الطبقية القائمة في البناء االجتماعي. ولـ يتبدؿ ىذا الوضع مع مجيء 
والتعميـ األجنبي الذي ظؿ يمثؿ نوعًا  واصؿ التمايز بيف التعميـ الوطنيالستقالؿ، إذ تا

متميزًا مف التعميـ ال يتاح إال لمقادريف ماليًا. أما بخصوص االنتماء القومي فقد كاف 
لموجود األجنبي في التعميـ أثره الواضح في الثقافة العربية، إذ خمؽ أجيااًل مف 

والئيا نحو الدولة التي تعممت بمدارسيا فبقيت غريبة عف الثقافة المواطنيف تتجو ب
عميـ الذي كاف يمثؿ أكثر مف دولة أجنبية أجيااًل توالمجتمع العربييف. وقد أفرز ذلؾ ال

المشرفة عمى المدارس مف المتعمميف يختمؼ انتماؤىا باختالؼ الدوؿ متجانسة غير 
بينما تعرؼ  ،تعرؼ إال القميؿ عف وطنيااألجياؿ ال  يا، فنشأت ىذه التي تعممت في

الكثير عف بالد أخرى قد تبتعد عنيا مف حيث المساحة ولكنيا تقترب منيا وجدانيا. 
العرب إلى ما سمي ب ومف ىنا فإف خطر التعميـ األجنبي يتمثؿ في توجيو انتماء 

مى الفكر "الدولة األـ" صاحبة الثقافة الموجية. ومف مظاىر سيطرة التعميـ األجنبي ع
العربي في المغرب العربي وحتى في مناطؽ عربية أخرى أف لغة األوساط االجتماعية 
نما أيضًا كتعبير عف قوالب فكرية  الراقية ظمت المغة األجنبية ال فقط كمغة تخاطب وا 

 مستوردة.
ومف الدراسات الجادة التي أبرزت اآلثار الخطرة لمثنائية المغوية في شخصية 

فيما محمد أحمد الزعبي آثار  التي تقّصى الدراسة   ،ربي وىويتو وانتمائوالمتعمـ المغا
ىذه الثنائية في اختالؼ المواقؼ والقيـ لدى عينة مف طالب عمـ االجتماع بجامعة 

طالب وطالبة مقسميف مناصفة  000. وقد تكونت ىذه العينة مف (34)وىراف بالجزائر
أي الذي يدرس عمـ االجتماع  ؛المعرببيف القسميف السائديف في الجامعة: القسـ 

  بالعربية، والقسـ المفرنس.
ويوضح الباحث في تقديمو إلشكالية البحث وفرضيتو األساسية أف فكرة ىذا 

الجزائر،  حيف شيدت جامعات 9424البحث نبتت في ذىنو في ديسمبر/ كانوف األوؿ 
كاف األمر الذي لفت ومنيا جامعة وىراف، إضرابات طالبية حوؿ مسألة "التعريب"، و 

ة" إلى حد بعيد، في حيف نظره آنذاؾ ىو أف اإلضرابات انحصرت في األقساـ "المعرب
دي، وىذا ما دفعو إلى اكاف الطمبة في األقساـ "المفرنسة" يتابعوف دروسيـ بشكؿ ع

"أف االنفصاـ المغوي يمكف أف يترتب عميو انفصاـ : منيا الفرضياتوضع جممة مف 
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 ثقافي".
التيـ الطالب، إلى جانب أسئمة عف ح ىضمف االستبياف الذي أجري عموقد ت

خمفيتيـ المغوية، أسئمة حوؿ موقفيـ مف ية ووضعيـ االجتماعي و الشخصية والماد
 المغة وأخرى حوؿ مواقفيـ الثقافية.

مف الطالب المفرنسيف  %21 التي استخمصيا الباحث أف المتباعدة قؼاومف المو 
الدارجة( في حياتيـ اليومية إال نادرًا،  / أوولوطنية )العربية ستخدموف المغة اال ي

المعّربيف يستخدموف المغة الوطنية  مف الطالب %21وأف  المعربيف، مف %92مقابؿ 
المفرنسيف سوى  في حيف ال تبمغ ىذه النسبة بيف ،في حياتيـ اليومية بصورة كاممة

32%. 

 ،صالحية المغة العربية وقدرتيا عمى استيعاب التطور المعاصر وبخصوص
 مف المفرنسيف. %22 في حيف ال يراه إال ،مف المعربيف %30يرى ىذا الرأي 

  %40وتتباعد مواقؼ الطرفيف بشكؿ واضح حوؿ مسألة التعريب، إذ بينما يرى 
 فأأي  ؛%02  ال يرى ذلؾ مف المفرنسيف سوى،مف المعربيف أف التعريب ضروري

مف الطالب المفرنسيف يروف أف التعريب )أو المقصود ىو تعريب التعميـ العالي  21%
 .المعربيف عند %0 في العموـ االجتماعية وغيرىا( غير ضروري إطالقًا، وذلؾ مقابؿ

 

ومف المواقؼ المتباعدة ما الحظو الباحث مف أف المغة قد شكمت حاجزًا لغويًا 
ف ىذه العالقات انحصرت ضمف حدود إقات االجتماعية، إذ فاضحًا فيما يتعمؽ بالعال

مف المفرنسيف  %32 مف المعربيف كاف معربًا ولػ %23 القسـ المغوي، فأقرب  صديؽ لػ
كاف مفرنسًا، كما أف الذيف لـ يصوموا شير رمضاف مف المفرنسيف تبمغ نسبتيـ ثالثة 

 .(عمى التوالي %1 و %93) أضعاؼ نسبة المعربيف
لبحثو تشير إلى وجود رأي محمد أحمد الزعبي ىي أف النتائج العامة  وخالصة
ية" مف االنفصاـ الثقافي بيف المبحوثيف، وأف ىذا "االنفصاـ الثقافي "جنينية شعر 

 الجنيني" يتماشى ومنعرجات االنفصاـ المغوي.
داخؿ المجتمع العربي  مف شرخ المغوية ثو الثنائيةدعمى أنو باإلضافة إلى ما تح
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مف تنافر بيف فئاتو وفي و  لواحد بيف "معربيف" و "متغربيف" )مفرنسيف أو مؤجمزيف(ا
دورًا في عزؿ المجتمعات العربية   الميينة والثقافات لمثنائية المغوية ، فإفصفوؼ نخبو

وفي عزؿ العربي عف واقعو وعف اىتماماتو المصيرية، وىو ما  ،بعضيا عف بعض
التعميـ  دراسة عف االتجاىات المغوية لدى طالب منيا ةأكدتو أيضًا دراسات عديد

نتمائيـ إلييا، فكانت الثانوي في تونس "سئؿ فييا الطالب عف الثقافة التي يشعروف با
عمى تحديد الشعور باإلضافة إلى ظاىرة التردد الواضح أي عدـ القدرة  – النتيجة أف
 ىي إلييا انتماءىا الطالب نسبة كبيرة مف ىؤالء الثقافة األولى التي أكدت -باالنتماء

 .(20)ربية افالثقافة المغ التونسية، تمييا الثقافة الثقافة الفرنسية،
 االختيارات المغوية عمى التنمية االقتصاديةمن انعكاسات 

ى الواقع مف أىـّ وظائؼ المغة تسمية األشياء وتصنيفيا إلحكاـ السيطرة عم
دوف كالـ" حسب  هقاء أحد مف الناس ووجودأنو "ال سبيؿ إلى ب والتحّكـ فيو، باعتبار

، وأف "معرفة مفردات المغة نصؼ العمـ" عمى حّد تعبير الشيخ نصر  تعبير ابف حـز
، وأنو "إذا لـ تعرؼ  يلمفيروز أبادالمحيط  القاموس ةاليوريني في مقدمتو لطبع

نيؼ واضع تص (Linné)األسماء فسوؼ تفقد معرفتؾ باألشياء" عمى حّد تعبير لينيو 
 يا..." حسب عبارة الفوازييو لفاظ ىي التي تحفظ األفكار وتبمغعمـ النبات،وأف "األ

(Lavoisier). 
إف ىيمنة المغة األجنبية )الفرنسية( في التعميـ العممي والتقني واإلدارات التقنية 

 والمالية قد انتقمت، بطبيعة الحاؿ، إلى مجاالت اإلنتاج وأخصيا الصناعة والزراعة.
مجاؿ الزراعة، سبؽ لنا أف استنتجنا مف خالؿ بحث ميداني أجريناه في ففي 

تونس عف المصطمحات الزراعية في إطار الخطاب الزراعي الذي يشارؾ فيو 
الفالحوف والميندسوف والمرشدوف الزراعّيوف والمزّودوف واإلعالميوف، أف االستخداـ 

  ،التزويد  واإلعالـ واإلرشادالمكّثؼ لممصطمحات والتسميات الزراعية الفرنسية في 
يمثؿ عقبة كأداء في سبيؿ التنمية الزراعية، خاصة أف أغمب الفالحيف أميوف ويجدوف 

 صعوبة كبيرة في التعامؿ مع المصطمح األجنبي فيما واستخدامًا.
ممثمة مف المصطمحات الزراعية الشائعة لدى الفالحيف التونسييف  عّينة وضمف
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مف  % 30وىو ما يمثؿ  ،مصطمحًا مقترضاً  220وجدنا  -مصطمح 9000وعددىا  –
أو عامية،  األخرى فعربية فصيحة المصطمحات مجموع المصطمحات المستخدمة. أما

 أو مترجمة ترجمة لفظية مف المغة األجنبية.
والمصطمحات المقترضة قديمة أو حديثة. وتبمغ نسبة المقترضات الحديثة 

ميزية جواإليطالية واإلسبانية واإلن الفرنسيةمف  ،وىي، عمى التوالي ،%20 حوالي
 واأللمانية واليولندية وغيرىا.

كبيرة مف ىذه المقترضات صوتيًا وصرفيًا في العربية العامية  وقد اندمجت نسبة
 وأصبحت جزءًا منيا.
عربية عوضت األلفاظ المقترضة في االستعماؿ ًً ألفاظا د الفالحوفوكثيرًا ما ول

 بيا.إلى جان أو استعممت
رات لـ تساعد الوضعية المغوية االقتراض معجـ الفالحيف وسّد ثغ ولئف أثرى

عمى العربية عمى سّدىا بألفاظ عربية، فإف مفاىيـ  األجنبية ةالتي تييمف فييا المغ
عديدة أخرى الحظنا أّف الفالحيف ال يسمّونيا بتاتًا، ويتعامموف معيا باإلشارة أو 

تعديدًا لبعض خصائص المسّمى.  كأف تكوف ىذه العبارة بالعبارة الطويمة الشارحة، 
ومف أسباب انعداـ التسمية لدى الفالحيف كثرة المصطمحات األجنبية، وعسر استيعاب 

 ،غالباً  ،ما يرتبط بيا مف مفاىيـ، وصعوبة تداوليا لغرابتيا لدى الفالحيف نتيجة جيميـ
يبقى لفظًا  -خالفًا لمعربي -نبيالمغة األجنبية. وباإلضافة إلى ذلؾ فإف المفظ األج

 ىجينًا قؿ أف تتوفر فيو معايير المقبولية.
تبدو المغة الوطنية مصابة بنوع مف العقد بسبب ما يجتاحيا  وفي ىذا الصدد

ولعدـ إثرائيا إثراء منظمًا بما أصبحت في حاجة إليو مف مولدات تعتمد  ،مف دخيؿ
اخميًا، فتتجاوب مع واقع الفالحيف الثقافي فييا عمى طاقتيا الذاتية وتثرى بيا ثراء د

 والمغوي واالقتصادي، وتؤدي دورىا في التنمية.
رة المصطمحات المقترضة مف المغات الحديثة، الحظنا وجود ة إلى كثوباإلضاف

. وقد أساساً  مصطمحات زراعية استحدثت بطريقة الترجمة الحرفية مف المغة الفرنسية
والمغة  ،ّد واسطة بيف المغة الفرنسية مف جيةجيات تعوّلت ىذه الترجمة الحرفية ت
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العربية التي يستعمميا الفالحوف مف جية أخرى. وىؤالء الوسطاء ىـ المعمروف سابقًا، 
وباعة اآلالت واألدوات واألسمدة والمبيدات والبذور، والميندسوف والمرشدوف 

لى استخداـ المصطمحات الزراعيوف. فيؤالء جميعًا يميموف في تعامميـ مع الفالحيف إ
الفرنسية أو إلى تقميد تمؾ المصطمحات بترجمة مدلوالتيا المغوية دوف االنطالؽ مف 

 المفاىيـ التي تدؿ عمييا.
وتفتقر طريقة الترجمة الحرفية إلى التمقائية، وال تراعي الخصوصيات الثقافية 

 ض األحياف.والمغوية لمفالحيف، بؿ إنيا تحّرؼ المفيوـ تحريفًا تامًا في بع
وتعد المقترضات والترجمات الحرفية مظيرا مف مظاىر اختالؿ ميزاف القوى 
المغوية في إطار "السوؽ المغوي" الذي تستأثر فيو المغة األجنبية بأكبر قدر مف 

 "رأسماؿ الماؿ".
عمى أف أىمية المغة األجنبية في الزراعة وما يترتب عمييا مف تعطيؿ لدور 

وبالتالي مف تعطيؿ لرواج المفاىيـ والتقنيات الحديثة  –ة الفالحيف لغ –المغة العربية 
أشد ظيورا في قطاعات اقتصادية أخرى. ىي التي ال غنى عنيا في التنمية المنشودة 

منيا مصطمحات   %41ففي دراسة عف مصطمحات الميكانيكييف بتونس لوحظ أف 
 900ضمنت  ضمف عينةوذلؾ  (% 2)وأف المصطمحات العربية قميمة جدا  ،أجنبية

 مصطمحا. 
ضمف عينة تضـ  ،وفي دراسة عف معجـ البناء لوحظ أف المصطمحات األجنبية

 .%12أي بنسبة  ؛مصطمحا 200مصطمحا، تبمغ  043
وفي دراسة أخرى عف االستعماالت المغوية في مصانع تركيب األدوات واألجيزة 

 0)أي  %3.0 ؿ إالأف المصطمحات العربية ال تمثاإللكترونية بتونس تبيف 
ف العماؿ أمصطمحات. وبينت الدراسة أيضا  300مصطمحات( مف عينة ضمت 

 كبونيا.ر عاجزوف عف تسمية مكونات األجيزة التي ي
دالة  عمى عدـ تحكـ القوى العاممة في عممية  -عمى محدوديتيا –وىذه النتائج 

الؾ األداة المغوية شؾ أف عدـ امت التحكـ الكامؿ، وذلؾ ألسباب عديدة ال ،اإلنتاج
 المناسبة مف أىميا.



 342 

 الخاتمة 
س خاصة قد عاشت وضعا ـ أف أقطار المغرب العربي عامة وتونتبيف مما تقد

بالغا في ىوية فئات مف مواطنييا وأدخؿ إرباكا عمى جيود  اً ر تأثير لغويا متأزما أثّ 
جتماعي أو ما التنمية في مجاالت التربية والتعميـ والثقافة والنمو االقتصادي واال

 سميناه بالتنمية الشاممة.
أي منذ  -عشر  ارات المغوية المتبناة منذ أواسط القرف التاسعوقد كاف لالختي

والمعامالت االقتصادية والثقافة في التعميـ واإلدارة  –بداية التغمغؿ الرأسمالي األوروبي 
ا زالت تعيشيا ولدى أغمب النخب المتنفذة دور محوري في األزمة المغوية التي م

بدرجة أو بأخرى أقطار ىذا الجناح الغربي مف الوطف العربي. وعمى الرغـ مف 
مدعومة بثقافة عربية إسالمية عريقة  -الصمود الكبير الذي تحّدت بو المغة العربية

ال مناص لنا مف  والمغات األجنبية وىيمنة ثقافتيا في عيد االحتالؿ، فإن -راسخة
سف  فيالعربي، في عيد االستقالؿ، لـ يوفؽ التوفيؽ الكامؿ االعتراؼ بأف المغرب 

ة، وتدرأ عنيا مزاحمة المغة تنيض بالمغة العربية النيضة المأمولسياسة لغوية 
 الفرنسية، وتجعميا في خدمة التنمية بكؿ أبعادىا.

 
 

ف االنشغاؿ باالقتصاد والسياسة واألمف ال ينبغي أف يتناسى المغة وأمنيا،  وا 
ىا رافعة اقتصادية وتنموية، عالوة عمى كونيا وعاء ثقافيا لمخصوصيات باعتبار 

ف المغة العربية ميددة في وجودىا وبقائيا أكثر مف أي وقت مضى، وقد  الفاعمة. وا 
أراد ليا خصوميا أف تعاني مف اإلخفاؽ والموت البطيء في وقت تعمؿ الجيات 

مميف في جميع الواجيات، وعمى المعادية لمعروبة واإلسالـ عمى إضعاؼ العرب والمس
رادتيـ العربية واإلسالمية ايّ و  رأسيا ىّزىـ في ى    .(29)اتيـ وخصوصياتيـ وا 

 

 :الهوامش
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نازلي معوض أحمد : التعريب والقومية العربية في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة  (9
 .23-29ص(، ص  943) 9431العربية، بيروت 

، مركز الدراسات واألبحاث 9لمغوية في تونس، ج محمد ىشاـ بوقمرة : القضية ا (3
 .2، ص9430االقتصادية واالجتماعية، تونس 

إف عبارة "الشباب " :(3، الحاشية 24محمد ىاشـ بوقمرة )المرجع نفسو، ص  ؿيقو  (2
" قد أطمقتيا الصحافة االستعمارية في أوؿ األمر األتراؾالتونسي" عمى غرار "الشباب 

اسع عشر، وأكثرىـ كاف لتالنشأة التونسية، في أواخر القرف ا مف اإلصالحعمى كؿ دعاة 
صالح "غايتو تجديد التعميـ بتطعيمو بالعمـو الغربية حسب توجييات الشيخ إيدعو إلى 

باألزىر)...( فمـ تطمؽ  محمد عبده وبوحي مف اإلصالحات التي أدخميا عمى التعميـ
في جريدة التونسي عمى الشباب  إذف كما ادعاه عمى باش حانبو في أوؿ عددالعبارة 

نما اختص بيا ىؤالء فيما بعد، وخاصة في فترة صدور  المتخرج مف المدارس التونسية، وا 
حيث عمدت عصبة ىذه الجريدة إلى تبني ىذا  ،9402بالفرنسية ابتداء مف  "التونسي"

 االسـ واالستئثار بو".

وؿ مف القرف قد األبرز الزعماء الوطنييف في العأ( مف 9493-9321عمي باش ) (2
 بالفرنسية. "التونسي"قية وباريس، وأسس جريدة العشريف، درس بالصاد

 .9404-03-99جريدة التونسي بتاريخ  (0

 .9402-90-29جريدة التونسي بتاريخ  (1

 (ص 220) 9440 )الحاضرة، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، تونس  العريبي عمي ويرى
، في العقديف األوليف مف زز ممثمي االتجاه الذي انحاأبر  ( أف عمي باش حانبو مف20ص

إلى الغرب ورأى أف التمسؾ بالعادات والتقاليد وحتى المغة العربية ىو  القرف العشريف، بكميتو
سبب النكبة التي وقعت لتونس بؿ لمعالـ العربي واإلسالمي كمو، وأف المخرج الوحيد ىو التشبو 

 ه وخاصة حذؽ لغتو وعمومو".بالغرب في سموكو وعاداتو وتقاليد
 Instruire en français etىذه ترجمة لمنص الفرنسي األصمي ليذا الشعار وىو :  (2

enseigner l’arabe. 

( درس بالمدرسة العموية ثـ بالمدرسة الصادقية، 9412-9312خير اهلل بف مصطفى ) (3
( 9341) اشتغؿ مترجما بالمحاكـ المختمطة، وكاف مف مؤسسي "الجمعية الخمدونية"

( وكاف مف 9400(. وقد تولى رئاسة "جمعية قدماء الصادقية" )9433وجريدة "الحاضرة )
 أنصار إصالح التعميـ واعتماد العربية لغة تدريس لمعمـو العصرية.

 .2محمد ىشاـ بوقمرة : القضية المغوية ....المرجع المذكور سابقا، ص (4
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ي بالمدرسة الصادقية يـو التاريخ رئيس الجميورية التونسية في خطابوأعمف  (90
 أالحظ لكـ أف التعميـ بالمدارس الثانوية سيكوف متجياأف  أريدما يمي :  30/01/9403
إذا ال إ الموادلجميع  التدريسلغة  فتكو  حيث بيةرلعالمغة ا واستعماؿ ريبلتعالى إ
ة الفرنسية لالستفادة مف استعماؿ المغ -وذلؾ ألجؿ مؤقت – والظروؼورة رلضا تضتقا
ات التي بيف أيدينا، ريثما تعد المدارس التكوينية اإلطارات لتعميـ بالمغة العربية في إلمكانا

 جميع المواد..."

اف الستينات خاصة، انظر مثال : حوؿ االرتداد عف تعريب التعميـ في تونس وأسبابو إبّ  (99
-904نازلي معوض أحمد: التعريب والقومية العربية ...، المرجع المذكور سابقا، ص 

999. 

ح بو اليادي نويره الوزير األوؿ تورد ىذا الموقؼ ضمف الفقرة التالية مف الخطاب الذي افت (93
لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو في ديسمبر / الخامس التونسي األسبؽ المؤتمر 

بوف : إنو يتعيف عمينا، إذا أردنا المحاؽ بغيرنا أو عمى األقؿ  تذليؿ ال 9424كانوف األوؿ 
الشاسع الذي يفصؿ بيننا وبيف األمـ الراقية، أف نجعؿ  مف التفتح عمى المغات الحية، 
، قاعدة ذىبية تسير عمييا جامعاتنا  وتمتـز بيا حتى نعطي لمغات أجنبية  لغات العمـو

وحتى يستطيع طمبتنا وباحثونا أف يكرعوا مف المنابع األصمية  ،حظيا مف االىتماـ
وأقصى  ،فيدنا كثيرانقؿ عف طريؽ الترجمة فإف ذلؾ لف يتصرنا عمى المباشرة. أما إذا اق

 اً ما في األمر ىو أف نكتفي ببناء شبو حضارة تظؿ دوما متخمفة عف غيرىا. لذا واختصار 
، انظر  لمجيد وحرصا عمى النجاعة الوتوفيرًا لمزمف  بد مف تعميـ العمـو بمغة العمـو

 .9424-93-90صحيفة "الصباح" التونسية بتاريخ 

. ويرى ىذا 0المرجع المذكور سابقا، ص القضية المغوية...، محمد ىشاـ بوقمرة :  (92
الباحث  )الموضع نفسو( أنو ليس ىذا األمر غريبا، فالنسب المعرفي بيف الطبقة الحاكمة 
منذ االستقالؿ و"جماعة الشباب التونسي" مسترسؿ ووطيد، مف خالؿ مؤسسة المدرسة 

المتوارثة" مف فرنسا والحضارة الغربية بشكؿ عاـ "استمرارية المواقؼ الصادقية ومف خالؿ 
نيا تتعمؽ أساسا باالنتماء، كما كاف قد عبر إ)...(، والخمفية في واقع األمر واحدة، إذ 
 عنو جماعة الشباب التونسي وخصوميـ.

 9421-9420عربت لغة تدريس مادة الفمسفة في التعميـ الثانوي بداية مف السنة الدراسية  (92

 .9/3/9420التاريخي" الذي اتخذه مجمس الوزراء بتاريخ  "القرار وذلؾ بمقتضى

 انظر حوؿ تعريب الفمسفة : 
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عبد الكريـ المراؽ وتوفيؽ الشريؼ ورضا بف رجب: تدريس الفمسفة بالمغة العربية في تونس 
 ص. 310، 9433(، المعيد القومي لعمـو التربية، تونس 9439-9432)

وص الدكتور سميـ عمار أستاذ الطب النفسي وعمـ النفس الطبي بكمية الطب بالخص ينعن (90
بتونس وعمـ النفس المرضي وعمـ النفس السريري بكمية اآلداب والعمـو اإلنسانية بتونس 

أوؿ درس في كمية الطب بالمغة  ءإلقاات في ينالذي كاف لو الفضؿ منذ أواسط السبع
بذلؾ الدكتور أحمد ذياب  طب النفسي، كما نعنيرس في مادة الالعربية، وكاف ىذا الد

عدة تجارب لتدريس  عمى أستاذ مادتي التشريح والجراحة بكمية الطب بصفاقس الذي أقدـ
ب كميا مادة التشريح لطمبة السنة األولى بداية ثـ عرّ  9422تخصصو بالمغة العربية منذ 

وف : تعريب العمـو أحمد ذياب وآخر  :. انظر خاصة9431-9430 الجامعيةمف السنة 
 . 9432بيف النظرية والتجربة الميدانية، صفاقس 

، عالـ الفكر، )الكويت(  ي )في الدالالت الميتافيزيقية لمرموز الثقافيةدايرى محمود الذو  (91
ص )(، 22-4)ص  9442المجمد الخامس والعشروف، العدد الثالث ، يناير / مارس 

لمغة والثقافة بورقيبي كانوا ال يخفوف والءىـ ل( أف أصحاب القرار السياسي في العيد ا20
ني منذ تولي الرئيس فو الفرنسية. وليس ىناؾ تغيير ممموس  بالنسبة النتماء تونس الفرنكو 

ف مستمروف في المقاومة عمى العديد التونسية الحاكمة. فالفرنكوفونيو  بف عمي قيادة النخبة
في المؤسسات، في الفتات لغة  لعالي،ارة، في التعميـ الثانوي وامف الجبيات : في اإلد

 الشارع.

والمتعمؽ بالنظاـ  34/03/9449المؤرخ في  9449لسنة  10وذلؾ بمقتضى القانوف عدد  (92
 التربوي.  

ؼ ىذا النظاـ التربوي "تمكيف المتعمميف مف إتقاف المغة العربية بصفتيا المغة ومف أىدا
في مختمؼ مجاالت المعرفة،  -نتاجاتحصيال وا   –الوطنية إتقانا يمكنيـ مف استعماليا 
 مف الباب األوؿ(. األوؿ الفصؿ مف الفقرة الرابعة) اإلنساني منيا والطبيعي والتكنولوجي

بمقتضى الفصؿ التاسع مف الباب الثاني مف القانوف نفسو، ولـ يشر ىذا القانوف إلى لغة  (93
عمى   أف المتحصميفالتدريس في التعميميف الثانوي )ومدتو أربع سنوات( والجامعي، إال

بعد تسع سنوات مف التعميـ المعرب، يدرسوف المواد العممية  "شيادة ختـ التعميـ المدرسي"
والتقنية بالمغة الفرنسية. وقد تخرج أوؿ فوج مف التعميـ األساسي في السنة الدراسية 

9442-9443. 

 20لقانوف عدد وىو ا –وذلؾ عمى الرغـ مف أف قانوف التعميـ العالي والبحث العممي  (94
قد نص فصمو األوؿ عمى أف مف أىدافو "العمؿ  – 33/2/34المؤرخ في  9434لسنة 
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عمى التعريب واستعماؿ المغة العربية واالرتقاء بيا في مختمؼ االختصاصات مع الحرص 
 عمى التمكف  مف المغات األجنبية.

وص بالرائد والمتعمؽ بنشر النص 9442سنة ل 12الفصؿ األوؿ مف القانوف عدد  نص (30
الرسمي )الجريدة الرسمية لمجميورية التونسية( عمى أنو يكوف نشر القوانيف والمراسيـ 
واألوامر والقرارات بالرائد الرسمي لمجميورية التونسية بالمغة العربية. ويتـ كذلؾ نشرىا 
بمغة أخرى، وذلؾ عمى سبيؿ اإلعالـ فحسب... ونص الفصؿ الخامس مف األمر عدد 

والمتعمؽ بالمطبوعات اإلدارية أنو تعتمد  3/3/9442المؤرخ في  9442 لسنة 9143
المغة العربية في إعداد نماذج المطبوعات اإلدارية، ويمكف عند االقتضاء إضافة ترجمة 

 ليا في لغة أو لغات أجنبية.

والمتعمؽ  91/9/9441المؤرخ في  9441لسنة  24وتضمف الفصؿ الثالث مف األمر عدد 
نجازىا ومتابعتيا أنو "تتولى كؿ وزارة بضبط محتوى  مخططات تأىيؿ اإلدارة وطريقة إعدادىا وا 

إعداد مخطط تأىيؿ خاص بيا وتتخذ كؿ اإلجراءات الالزمة إلنجازه. ويحتوي المخطط التأىيمي 
 ".الوزاري وجوبا عمى العناصر )التي منيا( تعميـ المغة العربية...

إلى الوزراء وكتاب الدولة والوالة والرؤساء  92/00/9442وأصدرت الوزارة األولى في 
المجالس البمدية منشورا موضوعو "مزيد العناية بالمغة يف لممنشآت العمومية ورؤساء المديريف العام
  خالؿ:العربية مف 

قصد إبراز المغة محررة بمغة أجنبية  زالت ام والتي المستعممة واإلرشاد التوجيو معمقات مراجعة -
 .عند االقتضاءلعربية مع إضافة ترجمتيا إلى لغة أو لغات أجنبية ا

اجتناب استعماؿ المغات األجنبية في المراسالت واالستدعاءات الموجية مف اإلدارة إلى  -
 المواطنيف.

وذلؾ قصد تعريبيا مع  ،الشروع في مراجعة المطبوعات والوثائؽ اإلدارية المحررة بمغة أجنبية -
 .ترجمتيا إلى لغة أو لغات أجنبية عند االقتضاءإمكانية إضافة 

وذلؾ لدفع استعماؿ المغة العربية  ،الشروع في إعداد المعاجـ الالزمة بالتنسيؽ مع "بيت الحكمة" -
 في اإلدارات والمنشآت العمومية. 

ة عمى ا الموضوعيعمقات عمى اختالؼ أنواعإبراز المغة العربية في الموحات والالفتات والم -
جيات المحالت التجارية والصناعية في الشوارع والساحات العمومية مع إمكانية إضافة وا

 .9442وذلؾ في أجؿ أقصاه غرة أكتوبر  ،ترجمتيا إلى لغات أو لغات أجنبية عند االقتضاء

 .1انظر في ما سبؽ، الحاشية رقـ  (39
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 ،في الوطف العربي"يزيد عيسى السورطي: التغريب الثقافي وانعكاساتو التربوية والتعميمية  (33
ىػ / يونيو  9232المجمة العربية لمتربية، المجمد الثالث والعشروف، العدد األوؿ )ربيع الثاني 

 .10-04(، ص 40-04)ص  ،(3002

أحمد بيـر : حياة المغة العربية )عنواف المحاضرة التي ألقاىا فضيمة األستاذ األكبر سيدي  (32
ة في مؤتمر المغة واآلداب والفنوف العربية المنعقد أحمد بيـر شيخ اإلسالـ بالديار التونسي

 .90ص(، ص  32) ،9423المطبعة التونسية، تونس  (9429بتونس في شير ديسمبر 

  :انظر (32

Abdelkader Ben Cheikh: La question linguistique dans I'itinéraire lecture– 

écriture :L'exemple du milieu éducationnel tunisien", in Revue Tunisienne 

des Sciences Sociales, 3éme année, N° 4, Tunis 1976, pp 199-211 . 

والعنواف العربي ليذه الدراسة ىو " المسألة المغوية في مسار المطالعة )القراءة( الكتابة: 
 ".جاً وذَ م  نَ  الوسط المدرسي التونسي

)القراءة( في عالقتيا بالمغتيف وقد تناولت ىذه الدراسة اتجاىات الطالب إلى المطالعة 
العربية والفرنسية، فبينت أنو إذا كاف اختبار طالب الصؼ السادس االبتدائي لمطالعة الكتب 

ه رغبة ىؤالء وىو اختيار منشؤ  % 12.10بالمغة العربية مرضيا في جممتو إذ ىو بنسبة 
ف ماعي العاطفي إذ إلؾ الدافع االجتالطالب في تعمـ العربية، وسيولة النص المقروء، وكذ

فإف إقباؿ  –مف الطالب المستجوبيف عمموا مطالعتيـ بالعربية بأف العربية لغتيـ  % 24.4
طالب المرحمتيف المتوسطة والثانوية عمى قراءة الصحؼ بالعربية تنخفض انخفاضا كبيرا ال 

 لدى البنيف. % 1.3لدى البنات و  % 99.2تتجاوز 
تمؾ الدراسة قد تراجعت نسبة القراءة  عمىالثيف سنة ث مرور أكثر مفبعد  وويبدو أن

نما بسبب تراجع القراءة عامة في ظؿ  انتشار بالفرنسية أيضا ال بسبب زيادة التعمؽ بالعربية وا 
وبسبب الضعؼ في الفرنسية  ،وتزايد مرفؽ الميو مف جية (تاإلنترن)بكة اشالو القنوات التمفزية 

كما ىي مطبقة في تونس وسائر أقطار المغرب   ية المغويةنفسيا مف جية أخرى، ذلؾ أف الثنائ
العربي وما ترتب عمييا مف ضعؼ الطالب في المغة القومية ال تعني بالمرة تفوقيـ في المغة 
الفرنسية. وقد أطمؽ صاحب الدراسة نفسو عمى ىذه الظاىرة مصطمح "اإلعاقة االجتماعية 

 المغوية".
نظر : محمد المعموري وعبد المطيؼ عبيد وسالـ لمزيد مف التفاصيؿ حوؿ الموضوع ا (30

الغزالي: تأثير تعميـ المغات األجنبية في تعمـ المغة العربية، المنظمة العربية لمتربية 
، تونس   ص. 933، 9432والثقافة والعمـو

  انظر مثال : (31
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Alya Baffoun: " le rôle du langage dans le développement psychogénétique: 

Contribution á l'étude du choix de la langue d'enseignement", in Revue 

Tunisienne des Sciences Sociales, 1ére année, N° 32-33-34-35, 1973, pp11-42. 

 20المرجع نفسو، ص  (32

 :انظر مثال  (33

 مديحة السفطي: التعميـ األجنبي في البالد العربية : االزدواجية في النسؽ التعميمي وقضية
 –ـ 9433ديسمبر  –، تونس ، كانوف األوؿ 33االنتماء القومي، شؤوف عربية، العدد 

 .31-92ىػ، ص  9202صفر 

العدد   ،محمد أحمد الزعبي: "ازدواجية المغة ووحدة الثقافة في الجزائر" المستقبؿ العربي (34
 .13 – 22ص  – 9433حزيراف  –يونيو ،  20

، 34مجتمع تابع"، المستقبؿ العربي، العدد الطاىر لبيب : " العجز عف التعريب في  (20
 .31-30، ص 9439تموز  –يوليو 

عبد القادر الفاسي الفيري: "دعـ المغة العربية تعزيز لميوية القومية والتنمية المجتمعية"،  (29
، تونس  دور الثقافة العربية في الحفاظ عمى اليوية، لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو

 .910(، ص 913-920(، )ص ص200) ، 3002

 
 
 


