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الجزائر في العلوم تعریب تحدیات
Challenges of the Arabization of Science in Algeria

میموني جمال
قسنطینة ،LPMPS منتوري، جامعة الفیزیاء، قسم
2017 مارس 2 الضاد، للغة العربي بالیوم الحتفاء

مقدمةمقدمة::
وجھ وعلى الوطنیة، الھویة استرجاع معركة الوطنیة سیادتھا استرجاع بعد الجزائر خاضت
مع مفرنسة جزائریة إلدارة نواة وجود أن إال الطبیعیة؛ مكانتھا العربیة اللغة استرداد الخصوص
مما یؤجل االستقالل بعد األولى العشریة في التعریب جعل آنذاك، اإلداري العمل استمراریة ضرورة

الحقا. التعریب عملیة كبیر بشكل عقّد

أجل من وضرورتھ العلوم تعریب رھانات ثم االستقالل بعد التعریب إشكالیة المقال ھذا في سنناقش
سنتطرق العربي، العالم في العلوم تعریب لحالة سریعة مراجعة وبعد نفسھا. العربیة اللغة تحصین
معظم في حالیا لھ مستمر تقھقر إلى الزمن من عقود لثالثة تجمیده بحالة مرورا الجزائر في لمسیرتھ
بعث إعادة أجل من توفیرھا ینبغي التي الضروریة الشروط سنقدم األخیر وفي الجزائریة. الجامعات
ما سنعرض أننا إال الراھنة، الظروف في مستصعبا یبدو األمر أن من الرغم على العلوم. تعریب عملیة
أكثر أنھا إال الثمانینات، أھداف من طموحا أقل شك دون ھي التي األدنى" الحد "استراتجیة سمیناھا

واقعیة.

االستقاللاالستقالل بعدبعد التعریبالتعریب إشكالیةإشكالیة --11
وعواقبھا االستقالل بعد الجزائریة اإلدارة فرنسة -

اإلدارة فرنسة أن وھي أال نستوعبھا، أن دون الراھن اللغوي الواقع فھم یمكن ال ناصعة حقیقة ھناك
فترة أثناء جزائریة إدارة أصال یوجد لم إذ االستعماریة، الحقبة أثناء ولیس االستقالل بعد تمت الجزائریة
مع التقني" "التعاون إطار ففي متواضعة. رتب ذوي جزائریین موظفین من محدود عدد سوى االستعمار
اللغة استعمال تعمیم بمثابة فكانت الفرنسیة، اإلداریة اآللیات على المواطنین من طبقة تدریب تم فرنسا،
أدى الذي األمر السیادة، وزارات ومنھا الجزائریة الوزارات كل في العربیة اللغة حساب على الفرنسیة
الفرنسیة استعمال تعمیم أن تردد دون القول یمكن الثقافیة الناحیة فمن الحقا. اللغویة المشكلة تعمیق إلى
ھذه تستطع لم الذي لفرنسا النظیر منقطع استراتیجیا بل ثقافیا نجاحا یمثل االستقالل من األولى الحقبة في
الدول مع تتعامل الفترة نفس في كانت الجزائر أن صحیح االستعماریة1. الفترة خالل تحقیقھ األخیرة

: االستقالل بعد وعواقبھا الجزائري اللغوي المستقبل بشأن فرنسا سیاسة غیوم غرانغ جلبار الفرنسي اللغوي یعترف 1

"Un corps de fonctionnaires relativement important avait été mis en place par la France durant la guerre de
libération dans l'espoir de fonder sur lui une troisième force. Cet espoir fut déçu à cette période, mais ce
recrutement initial à constitué le cadre déterminant auquel sont venus s'intégrer de milliers d'autres
fonctionnaires à la suite... elle est l'héritière de l'administration coloniale et ne travaille qu'en français, d'autre
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ولكن خاصة، والعراق سوریا مصر من عدیدة بعثات استقبلت إذ وتربوي، ثقافي تعاون إطار في العربیة
تعامل لغة الجیش وحتى لإلدارة كان أنھ إذ اإلدارة، في لیس و التعلیم في أساسا منحصرة العملیة كانت

الفرنسیة. اللغة وھي واحدة

التعریب مسیرة -
سمي ما ضمن السبعینیات في كان الكبیر الجزء ولكن الستینات في تدریجیا التعریب عملیة بدأت
1966)،اإلدارة (جوان القضاء الترتیب على فمست اإلدارة، جزأرة تمت أن بعد وذلك الثقافیة، بالثورة
(في العالي التعلیم أخیرا ثم الثانوي ثم (1974) األساسي والتعلیم (1968 أفریل في األولى (البوادر

العلوم. بتعریب تتوج أن قادرة وكانت واالنسانیة، االجتماعیة العلوم من ابتداء أساسا) الثمانینات

استغرابي تیار وھما متخاصمین، تیارین بین حاد ایدیولوجي بصراع التعریب عملیة تمیزت
عنده ھي (L'arabe moderne) الفصیحة واللغة الدارجة، اللغة ھي الوطنیة اللغة یعتبر فرانكفوني2
ینبغي تاریخي إرث فھي الفرنسیة اللغة أما الجزائري؛ الشعب على وغریبة اصطناعیة لغة بمثابة
اآلخر التیار أما الحضاري. بالموكب االلتحاق في التسریع على القدرة من لھ بما خاصة منھ االستفادة
الشعب على فرضت أجنبیة لغة الفرنسیة معتبرا فقط، العربیة اللغة على الشرعیة فیضفي الوطني3

ھیمنتھا. من التخلص من والبد الجزائري

احتدام في وطنیان تیاران
الفرانكفوني التیار جانب فمن التیارین: من لكل البارزة الشخصیات بتعیین الصراع ھذا حصر یمكن
اإلبراھیمي. أ.طالب و شریط4 هللا عبد نذكر اآلخر الجانب ومن األشرف، ومصطفى یاسین كاتب نذكر
لكاتب الشھیرة العبارة حسب حرب" "غنیمة كانت فھل الفرنسیة، اللغة مكانة على االختالف تمحور وقد
سیاسة بفضل باغتیاظ العربیة اللغة مكانة زحزحت دخیلة لغة أم منھا، االستفادة ینبغي یاسین5

part en raison de sa formation, elle ignore la langue arabe dans sa majorité." G.Grandguillaume: "Arabisation et
politiques linguistiques au Maghreb", 1983, Editions Maisonneuve et Larose, 1983
إیجاد الصعب من أنھ إال والفكریة، السیاسیة للساحة الراھن لالستقطاب بالنسبة ازدرائي یبدو قد التعبیر أن من الرغم على 2

منھم ینزع أن الحق لھ أحد فال ذلك من الرغم على العربیة. حساب على الفرنسیة اللغة تمكین إلى لدعوتھم نظرا مناسبة أخرى عبارة
اإلطالق. على مقبول غیر وھذا الخامس، بالطابور یصفھم من یفعل كما وطنیتھم

البعثي. بالتیار أحیانا أو الرجعیة بتیار یلقبونھ خصومھ أن من الرغم على األصالة بتیار انحیازا أقل بشكل تسمیتھ یمكن 3

.1984 والتوزیع، للنشر الوطنیة الشركة شریط، هللا عبد التعریب، و التعلیم سیاسة حول نظریة 4

فتوحاتنا". "إحدى الفرنسة فیعتبر ،PAGS الشیوعي الحزب منسق شریف الھاشمي أما 5

« …le Français qu’il faut considérer comme une de nos conquêtes »
الصحف- في التعریب مجال في كثیرا كتب الذى اإلیمان عبدو اللغوي فمثال االتجاه، نفس من غالة من أخرى مواقف ھناك

غیر: ال بالفرنسیة الناطقین كفاءات من وانتقام مؤامرة التعریب عملیة في یرى یزعم، كما أكادیمي" "منطلق من الوطنیة
"On veut jeter à la mer un Algérien bien placé. On veut brader notre pays.... On veut boucher notre horizon.

C'est criminel." Abdou Elimane, Algérie-Actualités, 30 juillet 1992
االستقرار": لزعزعة جدیدة استعماریة "استراتیجیة التعریب في موغل األخضر محمد التیار نفس من آخر لغوي ویرى -

"Une politique linguistique totalitaire et exclusive... une stratégie néocoloniale de déstabilisation",
Mohamed-Lakhdar Maougal, El Watan, 29 octobre 1992
استراتیجیة من عنصر سوى لیست العربیة اللغة تعمیم قانون "إن النواب: بمجلس تدخل في فصرحت مسعودي خلیدة النائبة -أما

دیمقراطي": توجھ أي لخنق
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االستعمار؟

فبدال الجزائر، وبمال المستقلة الجزائر نصیب من كانت الجزائریة اإلدارة فرنسة إن سالفا، ذكرنا كما
اللغوي الصراع جعلت التي الملغمة الودیعة بمثابة كانت أنھا یبدو حرب، غنیمة الفرنسیة تكون أن من
إكمال من سنة أربعین مرور من الرغم على أنھ أحد على یخفى ال ھذا. یومنا إلى یتواصل الجزائر في
فقط مطالبة وھي بالفرنسة كلي شبھ بشكل تشتغل ھذا یومنا إلى مازالت أنھ إال لإلدارة، الرسمي التعریب

الرسمیة6. باللغة المواطنین مع تتعامل أن القانونیة الناحیة من

تجاوز یستطیع لم بالفرنسیة یكتب وكأدیب الفرانكفوني، للتیار العاطفي الجانب یمثل یاسین كاتب كان
بأنھا أجاب العربیة اللغة تعلم في رغبتھ عدم سبب حول سئل عندما استجواب في بھ صرح فكما حدوده،

نفسھ: على فرضھا طوعیة حدود
« Ce sont des limites volontaires: Je ne veux pas connaître l’arabe classique ».

لفترة الوطنیة التربیة وزیر منصب تقلد والذي التیار نفس من ھو الذي األشرف مصطفى أن شك ال
انحیاز من یخل لم أنھ إال الثقافیة، الناحیة من ومجتمع"7 دولة "الجزائر كتابھ في القضیة عالج ما،
في مكتمل بشكل جاء الفرانكفونیة األطروحة لصالح التنظیر اعتقادي، في ولكن صریح. إیدیولوجي
في اللغویة والسیاسات "التعریب المرجعي كتابھ في وخاصة غیوم8 غرانغ الفرنسي اللغوي مؤلفات
بإضفاء فیبدأ بھ، بالتصریح اآلخرین یجرؤ ال ما األحیان من العدید في یقول أین العربي" المغرب
آخر" لمجتمع انفتاح نحو وتوجھھ المغربي اللغوي الواقع "تعجن أنھا أساس على الفرنسیة للغة شرعیة
الرئیسیة األطروحة بعد فیما أصبح الذي بالشكل اللغویة الثنائیة یؤصل ثم الغربي. المجتمع ھنا قاصدا
ولغة وطنیة، كلغة العامیة اللغة المغاربیة، اللغویة الساحة على لغتین ھناك أن وھي الفرانكفوني، للتیار
الشعب على دخیلتین لغتین وھما الفرنسیة أو المعاصرة" "العربیة تكون أن إما التي والكتابة الثقافة
عندما الرسمیة كلغة اختیارھا ینبغي اللغتین من أي یخص فیما للشك مجاال یترك ال أنھ إال الجزائري.
"حصان بمثابة أنھا بل انتقامیا، ومطبقة "مھدِّدة" بأنھا آنذاك المفعول الساریة التعریب عملیة یصف

لإلسالمیین"9. طروادة

على التعریب فمشى للتعریب المناد الوطني التیار صالح في كانت القوى موازین المطاف، نھایة في
من إصدار 1991 جانفي في جاء مختلفة، تأخیرات بعد متفاوت. فعلي إنجاز بمستوى ولكن وساق قدم
اإلدارات في اللغویة االزدواجیة على یقضي الذي العربیة اللغة استعمال تعمیم لقانون البرلمان طرف
في جمد ثم الفترة، تلك أحداث بذریعة بھ العمل یتم لم ولكن االستقالل. منذ التعریب مسیرة لیتوج وكان
آخر في .1998 جویلیة 5 في فعلي تطبیق أساس على 1996 دیسمبر في اعتباره إعادة مع 1992

"La loi portant généralisation de la langue arabe n'est qu'un élément dans la stratégie visant à étouffer
toute velléité démocratique." El Watan, 19 mai 1998
المختلفة التجاریة الوكاالت إلى البرید مكتب من إذ األحیان، من كثیر في بھ العمل یتم ال االلتزام من األدنى القسط ھذا وحتى 6

بالفرنسیة. كلھا بوثائق الزبائن مع التعامل یتم خاصة، أو كانت حكومیة

7 L'Algérie: nation et société, Mustapha Lacheref, Alger, SNED, 1978
8 G.Grandguillaume: "Arabisation et politiques linguistiques au Maghreb", 1983, Editions Maisonneuve et
Larose, 1983
9 « L’arabisation, cheval de Troie de l’Islamisme » السابق المرجع
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حالة حالیا یعرف أحد ال أن یبدو بل صریح، إعالن بدون أخرى مرة 1999 عام بھ العمل جمد المطاف،
میدانیا. تطبیقیتھ حیث من القانون لھذا

وفوائدهوفوائده العلومالعلوم تعریبتعریب أھمیةأھمیة --22
للشعر استعمالھا ینحصر التي اللغة ألن ذلك العلوم، تعریب دون العربیة للغة حصانة وال قوامة ال
جیدا فھمتھ ما وھذا للزوال10. معرضة أخرى، اجتماعیة وقضایا االنتخابیة والحمالت الوطنیة واألخبار
مثل أوروبا في الصغیرة الدول حتى بل وتركیا، كوریا الصین، الیابان، مثل المتحضر العالم دول

الطورین11. في الجامعي مستوى على بلغتھم العلوم یدرسون إذ وبلغاریا، رومانیا سلوفاكیا، المجر،

اللغوي: المجال في إسرائیل سیاسة -
حقوق انتھاكات في قیاسیا رقما حطم والذي الفلسطیني الشعب یقھر الذي الكیان ذلك إسرائیل،
الدول لكل العلمي اإلنتاج یفوق العلمي انتاجھا أن إذ العلوم، میدان في مرموقة مكانة تحتل االنسان،
والتي میتة السنین آالف منذ كانت التي العبریة لغتھا أحیت أنھا ھي أخرى، معجزة مجتمعة! العربیة
العربیة اللغة یستعملون علماؤھا كان عندما الذھبي عصرھا خالل حتى تستعمل لم العربیة خالف على
كل على بالعبریة العلوم تدریس إلى فباإلضافة ھذا، من أبعد وذھبت األندلس، في األمر كان مثلما
دون فقط العبریة باللغة العلوم في الدكتوراه رسائل مناقشة فرضت فقد الجامعة، في وحتى المستویات
فیتحججون العلوم، تعریب عن نتكلم عندما البعض آھات عندنا نسمع زلنا ما أنھ حین في استثناء12.

األمر13. باستحالة

على Homo Hebraicus إنشاء في والرغبة بالنفس بالثقة تتمیز اللغویة إسرائیل سیاسة إن بالفعل،
Homo Arabicus على القضاء في یبدو ما على ترغب التي العربیة الدول من الكثیر طموحات خالف

العالمیة. أو الغربیة الحضارة في لیذوب حضاریا، المغلوب

واستراتیجیا قومیا التعریب أھمیة -
بشأن كامو ألبرت یقل ألم الوطنیة. الھویة بناء في األساسیة الركیزة ھي اللغة الحضاریة، الناحیة من
ناصعة حقیقة ھناك عموما، ."Ma patrie, c'est la langue française" وطنھ؟ أنھا الفرنسیة اللغة
فھي الوطنیة، اللغة بغیر تدرس كانت إذا وطنیة بأنھا جامعة توصف أن یمكن ال بھا: االعتراف ینبغي
كلغة واحدة وطنیة لغة فاستعمال االستراتیجیة، الناحیة من أما المتحضرة. الدول كل تبنتھا بسیطة مطابقة

والعدالة، المدنیة الحالة عدا ما واإلدارة بالفرنسیة، معظمھا المحالت وواجھات العامیة، أو بالفرنسیة أصبح االشھار 10

العام الوسط تعریب بإجباریة تقر صارمة قوانین ظل في ھذا كل بالفرنسیة. المختلفة للوثائق بالنسبة المواطن مع تتعامل
العربیة. باللغة المواطن مع التعامل إجباریة وكذا المحالت وواجھات

11 Quelles langues pour la science? B.Cassen, La Découverte, 1990
12 «Mes collègues universitaires étrangers sont surpris lorsque je leur raconte que j’enseigne la mécanique des
fluides en hébreu. Mes collègues du Technion (Institut de technologie à Haïfa) enseignent en hébreu les
mathématiques supérieures, l’aéronautique, les sciences nucléaires, etc. La renaissance de l’hébreu, considéré
souvent comme une langue morte ou fossile, analogue au latin de l’Eglise, tient du miracle. Nous sommes
témoins de la renaissance d’autres langues nationales telles que l’arabe, le hindi ou l’irlandais, mais ces langues
étaient restées des langues vivantes, tandis que l’hébreu avait cessé d’être parlé depuis plus de 2000 ans...»
Meta, XLIII, 1, 1998, S.Irmay.

حالیا. مطروحة وغیر أعقد فالعملیة أساسا، باإلنكلیزیة عالمیا یتم العلمي البحث إذ العلمي البحث تعریب یستلزم العلوم تعریب أن یقصد ال 13
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المغرب لدول بالنسبة المغاربي االندماج في ستساھم أنھا كما الوطني، التماسك على تعمل أكادیمیة
العربي.

العلوم تعریب منافع -
الجامعي الرسوب نسبة تخفیف

باللغة الثانویة دراستھ أنھى الذي الطالب فیھا یتحكم ال لغة جامعي تدریس كلغة استعمال أن شك ال
بالدنا. في علوم المشترك بالجذع للرسوب العالیة النسبة في المباشر السبب ھو كلیة بصفة العربیة

المؤلم14: الواقع بھذا الیابس جیاللي المرحوم آنذاك العالي التعلیم وزیر وواقعیة صراحة بكل اعترف

اللغة ھي للتعلیم الرئیسیة لغتھم حیث البكالوریا شھادة حاملي من اآلالف العشرات سنة كل "نستقبل
... الفرنسیة اللغة في عالي مستوى ذات دروس اتباع من عملیا قادرین غیر الطالب ھؤالء معظم العربیة.

البسیطة." منتھى في ناصعة حقیقة ھذه

بدراسة LMD نظام تطبیق بدایة في قمنا البیداغوجیة. الكارثة بھذه یبالي ھذا یومنا في أحد ال أن غیر
أین منتوري بجامعة المادة وعلوم والتكنولوجیا علوم المشترك الجذع األولى السنة مستوى على إحصائیة
بالعاصمة الزوار باب بجامعة الرسوب احصائیات من نشر ما مع مقارنة بالعربیة العلمیة المواد تُدرَّس
األولى، السنة في الرسوب من 65% الزوار باب كاآلتي: النتیجة فكانت الفرنسیة، باللغة التدریس یتم أین

.45% النسبة فكانت منتوري جامعة أما

المجتمع وعقلنة تنویر
على الحفاظ بشأن الفرانكفوني التیار اطروحة كانت إذا العلوم: تعریب لصالح أخرى حجة ھناك
عن یدافعوا أن بھم األجدر من لكان حضاریا، وترقیتھ المجتمع إیقاظ في دورھا على یعتمد الفرنسیة
الخرافات ومكافحة الضائعة" "العقالنیة من قسطا المجتمع تلقین یمكن بواسطتھ الذي العلوم تعریب
الذي وتنویره العام للجمھور العلوم تبسیط عملیة أمام الباب یسد بالفرنسیة العلوم فتدریس فیھ. المنتشرة
(ولو اللغة أحادي علم رجل أحیانا یسعى عندما جلیا ھذا ونرى فیھا. یُتحكم بلغة إال تتم أن یمكن ال
معظم وینزعج ینفر الفرنسیة، وھي یعرفھا التي باللغة تالمیذ حتى بل الجمھور مخاطبة بارعا)

رسالتھ15. توصیل یستطیع ال المطاف آخر وفي المستمعین

العلومالعلوم تعریبتعریب مسیرةمسیرة --33
العربیة: الدول في العلوم تعریب حالة -

الطور في العلوم تعریب فإن العربیة، البلدان معظم في الثانوي المستوى على العلوم تعریب تم إذا
لم بعید، أمد منذ العلمیة الفروع كل عربت التي والعراق سوریا فباستثناء متفاوتة، بصفة تم قد الجامعي
(عموما أجنبیة بلغة واألردن لبنان الخلیج، دول تدرس فمثال بتعریبھا. األخرى البلدان معظم تقم

14 "Nous recevons chaque année des dizaines de milliers de bacheliers dont la langue d'enseignement principal
est l'arabe. La plupart de ces étudiants sont pratiquement incapables de suivre un cours de haut niveau en
langue française... C'est une équation qui est tout à fait simple". Djilali Liabès, Algérie Actualités, 19-25
Septembre 1991
15 Quelle Langue pour la Diffusion de la Culture Scientifique en Algérie ? J.Mimouni, Le Quotidien d'Oran, 4&5
décembre 2001;
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والعامیة16، واالنجلیزیة العربیة من بمزیج األحیان من كثیر في تدرس والسودان مصر أما االنجلیزیة)،
زال ما الجامعي- الطور في العلوم تعریب في بدأت التي الجزائر عدا ما - العربي المغرب في أما

بالفرنسیة. العلوم یدرسون وتونس المغرب

الجزائر في العلوم تعریب أما -
الجامعي المستوى على التعریب مواصلة في الجزائر شرعت الثانوي، الطور تعریب استكمال بعد
المسؤولین حسب الحقا سیعالج كان الذي الطب فرع باستثناء العلوم، فروع كل تعریب قصد توقف دون
التعلیم لتعریب بالنسبة حدث مثلما عام كل جدیدة سنة بإدراج تتم العملیة كانت لخصوصیتھ. نظرا
بناء ضمن طبیعیة تعتبر العملیة كانت إذ األساتذة17، أوساط في ملموسة معارضة ھناك یكن لم الثانوي.
الذین الطلبة قبل من ترحیب محل العملیة كانت أخرى، جھة من األمور. عزم من بل وطنیة جامعة
كان التي یسمونھا كما "المذبحة" أو الكارثة من قلقین وكانوا بالعربیة السابقة دراساتھم كل زاولوا
التعریب مشكلة لكن للنقاش، محال تكن لم التعریب فشرعیة الجامعي18. الطور إلى االنتقال عند تنتظرھم
أجل (من للدروس الساعي الحجم تنقیص ھو آنذاك االساتذة یطلبھ كان ما وأقصى تقنیة، مشكلة كانت
المنھجیة الكتب وتوفیر العربیة)، باللغة التدریس على للتدرب عربیة دول في تربصات من االستفادة
اإلنھاء من قوسین قاب كانت الجامعات في العلوم تعریب قضیة أن لندرك المكتبات. في العربیة باللغة

:191991 سبتمر في الیابس الجیاللي العالي التعلیم وزیر تقییم ھنا نذكر

ثالث منذ تمت قد وتكنولوجیا علوم األولى السنة تعریب إن الحقیقة، بلغة التكلم ینبغي أنھ "أومن
بوھران والتكنولوجیا العلوم جامعة وتفكر تماما. معرب المشترك الجذع أین الجامعات زرت وقد سنوات
إلى ثالث منذ العربیة باللغة فتدرس الغرب جامعات أما التخصصات، كل في الثالثة السنة تعریب USTO

األولى...". السنة كلیا تعرب لم التي الجامعات اتجاه الجھود تكثیف وجوب یبقى سنوات، أربع

الوطنیة اللجنة توجیھات حسب العالي التعلیم وزارة مع بالتنسیق موجھة التعریب عملیة كانت
مكاتب أنشئت فقد المحلي، المستوى على أما الوطني. التحریر جبھة حزب قرارات من المنبثقة للتعریب
المختلفة. الكلیات وأقسام للجامعة المركزیة اإلدارة مع وتنسق تتابع كانت التي الجامعات كل في التعریب
بیداغوجیة وثائق انتاج وتم للترجمة حثیثة حركة ظھرت التعریب، عملیة سیاق في أنھ بالذكر الجدیر
مادي تشجیع مع المتمكنون األساتذة بھا یقوم كان (OPU) الجامعیة المطبوعات دیوان مستوى على

من معتبرة فترة بعد إال المصریة بالجامعات تلقن علمیة مادة في درسا یفقھ أن خاصة مغاربي أصل من طالب على فیصعب 16

العراقیة. أو السوریة بالجامعات یحدث ما عكس اللغوي واالنغماس التكیف
خطة تنفیذ فإن أخرى، جھة من بالفرنسیة. االبتدائي الطور ومنھا دراستھم زاولوا الذین من خاصة صامتة معارضة عدا ما 17

معارضة أیضا یوجد كان كما الزوار، باب جامعة الخصوص وجھ وعلى الجامعات بعض طرف من مماطلة محل كان التعریب
السیاسیة. األوساط بعض طرف من معلنة غیر دفینة

من وكم باھظة، ویأثمان مرتفعة والجامعیة الثانویة المرحلة بین االنقطاع بسبب الجزائریة بالجامعات الرسوب نسبة فإن فعال، 18

الجامعة. من األولى السنة في رسبوا الثانویة، دراساتھم في متفوقین كانوا تالمیذ

19 « Je crois qu’il faut parler le langage de la vérité. L’arabisation de la 1er année de S&T est prise en
charge depuis trois ans. J’ai visité des Universités ou le Tronc Commun est entièrement arabisé. L’USTO songe
à arabiser la 3ième année et les spécialités. Les Universités de l’Est enseignent en langue arabe depuis 3 à 4
ans. L’effort doit donc porter sur les Universités qui n’ont pas intégralement arabisées la première année…. ».
Djilali Liabès, Algérie Actualités, 19-25 Septembre 1991
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في متفاوتة كانت أنھا إال (Polycopiés) للدروس مرافقة بمطبوعات السوق فغرقت للمؤلفین، ملموس
العربیة20. اللغة إلى المترجمة الكتب أمھات من العدید استیراد تم ذلك، مع بالموازاة المستوى.

للجامعات: اللغوي واالنفصام التعریب تراجع
وترك التعریب مكاتب غلق تم كما التعریب، لمسیرة فعلي تجمید تم التسعینیات، أحداث أعقاب في
المعربة األقسام من الكثیر إلغاء فتم أنفسھم، لألساتذة أو للجامعات العلمیة للمجالس التدریس لغة اختیار
ھذا، وقتنا في ظاھرا زال ما لغویا انفصاما أحدث مما الوسط، بجامعات التدریس) مناھج توحید (بدعوة
جامعات الخصوص وجھ وعلى األول، الطور في بالعربیة وأخرى بالفرنسیة تدرس جامعات فھناك
على بالعربیة تدرس التي والجنوب الشرق جامعات وبالمقابل بالفرنسیة تدرس التي والغرب الوسط
األقسام من كثیر على قضى LMD نظام إدخال أن بالذكر والجدیر للتدرج. األولى المرحلة في األقل

المعربة.

العلومالعلوم تعریبتعریب بعثبعث إعادةإعادة أمامأمام تحدیاتتحدیات --44
لألھمیة المجتمع بتوعیة اعتقادي في مرھونا أصبح عنھ والدفاع العلوم تعریب دینامیكا استرجاع إن
من أھمیتھ رغم الوعي ھذا نقص فعال فنرى األخرى. منافعھا عن فضال المشروع لھذا الحضاریة
رأیھم عن للتعبیر مناسبة قنوات وجود عدم عن ناتجا یكون قد أو المجتمع، الطلبة، الجامعیة، األسرة
على العربیة اللغة تحصین أجل من سالفا- ذكرنا كما - أنھ ھو أخرى قضیة ھناك بتحقیقھ. والمطالبة
مستوى على التعریب فحتى وإال الجامعي المستوى على التعریب اكتمال من البد الثانوي المستوى
التربیة وزارة وضعت حیث الشقیق، المغرب في حالیا یحدث ما لذلك ومثال خطر21، في سیكون الثانوي
بن لجنة تقریر فتوصیات عندنا، أما الثانوي. الطور في بالعربیة العلوم تدریس عن التراجع مفادھا خطة
بالفرنسیة العلوم تدریس قضیة وطرح العصر علوم مواكبة في العربیة اللغة بإخفاق حكمت22 التي زاغوا
بمثابة لكانت التوصیات ھذه طبقت إذا أنھ شك وال عندھم. یحدث عما بعیدة غیر الثانوي الطور في

علیھ23. النھائي القضاء بل الجامعي الطور في العلوم تعریب عملیة من البساط سحب

في أصبحت التسعینات من وجزء الثمانینات خالل التعریب نالھا التي المكاسب أن أحد على یخفى ال
بل المھنیة الحیاة مجاالت كل في التعریب بتراجع توحي المؤشرات كل إذ ردة، محل ھي بل خطر

وضعت بفضلھا التي McGraw-Hill Egypt الشھیر النشر دار من المترجمة العلمیة الكتب مجموعة الخصوص وجھ على نذكر 20

السلسالت نذكر مثال الفیزیاء ففي بالفرنسیة. متوفرة تكن لم والتي األمریكیة الجامعات في الموجودة الكتب أحسن الطلبة أیدي في
Feynman's series, Alonzo & Finn, Berkeley series... الجودة: عال وتصفیف بدقة المترجمة الشھیرة

الطابق سالمة على الحفاظ أجل من البنائین، یعرف كما التالي: بالقیاس الثانوي الطور في العربیة تحصین عملیة فھم یمكن 21

المطر. ماء تسریبات من یصونھ علوي طابق تشیید ینبغي الطابق، ھذا لسقف جید تزفیت یتم لم إذا ما، لبنایة األرضي

22 "La Langue Nationale et les Langues Etrangères dans notre Système Educatif: Discussion du Rapport
Général de la Commission Benzaghou" J.Mimouni, N.Guessoum, Le Quotidien d'Oran, 17,18 et 22 octobre
2001; "Sur les langues à l’école, le rapport Benzaghou et certaines délectations intellectomanes" J.Mimouni,
Le Quotidien d'Oran, 13 février 2002;

.2001 الحضارة، دار خدوسي، رابح شاھد، مذكرات -

الجزائریة المدرسة جعل یستلزم مما الطالب، لتمكین الثانوي المستوى على الفرنسیة اللغة تدریس تكثیف حتما سیتطلب مما 23

ھي الثانویة في العلمیة المقررات معظم أن أحد على یخفى وال الثقافي. المیدان في لفرنسا التبعیة من المزید ... األجنبیة اللغة أحادیة
والمؤلفات. للمقررات حرفي أخذ على حینھا العمل فسینحصر العلوم، فرنسة تم فإذا فرنسیة. برامج مع تكیف مجرد
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التسعینات بدایة في معلنة غیر بطریقة العلوم تعریب خطة تجمید فبعد العلوم، تعریب بشأن أما الیومیة.
والعولمة، LMD نظام غطاء تحت أخرى بعد سنة تتقھقر ظلت الفترة، لتلك الخاصة الظروف تحت
الشرق جامعات بعض في جدیدة فروع فرنسة عن سنة كل فنسمع للطالب. الدراسي المسار ومقروئیة
للخوض الداعي -ألسباب یمكن ال تتفرنس التي الفروع كل أن ھو واألمر واألدھى معربة، كانت التي

واحد. اتجاه في عملیة فھي ما، یوم العربیة إلى ترجع أن ھنا- فیھا

: العلوم تعریب عملیة وتراجع تـوقف -
فھي الرسمیة، األوساط في اھتمام عدم محل ھذا یومنا إلى الجامعات في العلوم تعریب قضیة تبقى

دینامیكیتھا. یوما تسترجع ان أمل في ضائعة قضیة

األدنىاألدنى الحدالحد 55--استراتجیةاستراتجیة
الجامعات منھا تعاني التي اللغویة والفوضى العلوم في العربیة اللغة لمكانة الراھنة للحالة نظرا

التالي: االستنتاج على بناء األدنى الحد استراتیجیة انتھاج تصوري في ینبغي الجزائریة،

واقعیة، ألسباب حالیا الجزائریة الجامعات معظم في الفرنسیة اللغة مكانة زعزعة إمكانیة لعدم نظرا
ال التي البیداغوجیة القضایا على بالتركیز معھا (Modus vivendi) سلمي تعایش على السعي ینبغي
ذلك والجامعي، الثانوي التعلیم بین الموجود االنقطاع محو ضرورة الخصوص وجھ وعلى فیھا، نزاع
یذھب والذي العالم في تربویة منظومة أي في مثلھ یوجد ال الذي الكارثي بل الالعقالني االنفصام

طلبتنا24. خیر ضحیتھ

التالیة: النقاط في استراتیجیة ھذه العمل خطة تتمثل

وجزئیا األولى للسنة بالنسبة بالعربیة LMD نظام في األساسیة العلمیة المواد تدریس على العمل -1
التي الجامعات في الراھن الوقت في بالفرنسیة لیسانس الثالثة السنة وترك الثانیة، للسنة األقل على
لعدم وذلك الوطنیة والدكتوراه الماستر مسابقات كل في بالعربیة إجباریة ترجمة توفیر بالفرنسیة. تدرس

حالیا. األمر ھو كما بالعربیة درسوا الذین الطلبة تضرر

ذلك25. أمكن متى الماستر مستوى على األنكلیزیة اللغة فرض بل تشجیع -2

األمر ترك وعدم الطرحات تعدد حاالت في الضاد لغة اختیار أولویة على تنص قوانین صیاغة -3
أنفسھم. األساتذة أو العلمیة للمجالس

اللغوي التجانس بتحقیق تتكفل العالي التعلیم لوزارة تابعة دائرة إنشاء المؤسساتي، المستوى على -4
حالیا الموجودة اللغویة الفوضى تقلیص األقل على أو التخلص بغیة الجزائریة الجامعات مستوى على

ذكرھا. السابق النقاط وفق وذلك نفسھا، تحترم دولة أي في مقبولة غیر ھي والتي

المنظومة إلصالح زاغو بن تقریر بھا أوصى كما الثانوي الطور في العلمیة المواد فرنسة إلى اللجوء ھو البدیلة الطریقة 24

التربویة...
حالیا معقولة أھداف من أرى ال ولذا بعید، ألمد حتى بل حالیا البحثي مستوى على العلوم تعریب یمكن ال المتواضع رأیي في 25

الدكتوراه. أو الماستر مستوى على دراسات تعریب
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العام الجمھور مخاطبة و العلمیة بالمنشورات األمر تعلق كلما الوطنیة اللغة تفضیل على العمل -5
المبدأ26. حیث من إجباري یكون العربیة إلى الترجمة فتوفیر وإال علمیة، قضایا في

ذلك مع وبالموازاة وحضاریا واجتماعیا بیداغوجیا التعریب رھانات حول توعیة بحمالت القیام -6
مناسبة. وتحفیزیة بیداغوجیة أدوات تطویر

العلمیة المعاجم وكذا العلمیة المناھج وتوحید العلوم تعریب بشأن مشتركة مغاربیة مبادرة إطالق -7
ستوطد الخطوة ھذه تعلیمیا. العربي المغرب دول اندماج على والعمل البیداغوجي اإلنتاج عقلنة بھدف

أوسع. إطار في بوضعھا العلوم تعریب عملیة محالة ال وتعمق

خاتمةخاتمة --66
مطلب ھو المستویات كل على التعلیم وكذا والعامة، المھنیة الحیاة من وكل االدارة تعریب إن
ضرورة فھي العلوم تعریب أما الوطنیة. الھویة استكمال لمسار امتداد إنھ حیوي، بل ثقافي حضاري،
تحدیات مواجھة على قادرة وجعلھا المعاصرة الحیاة مجاالت على وتفتحھا العربیة اللغة لتحصین حیویة
العلوم تعریب مشوار مواصلة جدا الضروري فمن تتحنط. بل مصداقیتھا اللغة تفقد ذلك دون إذ العصر،

تقھقر. في بل مجمدا حالیا یقع والذي التسعینات بدایة في یكتمل أن كاد الذي

اعتبارات من انطالقا األدنى" الحد "استراتیجیة سمیناه ما ضمن الخطوات من مجموعة وضعنا وقد
تتم لكي ذلك الجزائریة، الجامعات في الحالیة اللغویة الخارطة االعتبار بعین آخذین محضة بیداغوجیة

أیدیولوجي. صراع كل عن وبعیدا حازم بشكل العلوم تعریب عملیة

وذلك العلمیة الثقافة لنشر األمازیغیة استعمال تشجیع یمكن عموما، محلیة لغة أو األمازغیة، باللغة الناطقة المناطق یخص فیما أما 26

رائعة تجربة وللھند الناس، یفھمھا بلغة إال تحقیقھ یمكن ال التي والتكنولوجیا العلوم في خاصة العصر قضایا في الجمھور تنویر بغیة
البحث. ھذا إطار في بھ القیام یمكن ال والذي تفصیل، إلى بحاجة القضیة أن شك ال الشأن. ھذا في


