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Abstract: 

 This article is concerned with research on the sociolinguistic reality in 

Algeria, by studying one of its issues, which is the issue of the 
arabization of education. And if the linguistic policy is affected and 

influenced by social life, then planning in arabization has a relationship 

with social reality. Therefore, our research aimed at studying the 

relationship between the applied arabization policy and the linguistic 

requirements of social reality. The most important results reached were 

the inconsistency of the applied arabization policy with the linguistic 
base established by the colonial authority , which continued after 

independence, and led to the emergence of fundamental problems, 

resulting from the total arabization of the basic and secondary training 

and some specializations in higher education. So that students in 

arabized disciplines largely lost control over the foreign language, which 
is a prerequisite for contemporary changes and for national needs that 

require control over bilingualism. As for those enrolled in specializations 

that depend on the French language, they found difficulty with the 

language of formation, because their basic formation was in the Arabic 

language. 
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 سياسة تعريب التعليم في الجزائر بين التخطيط اللغوي والواقع االجتماعي:
 تعريب التعليم العالي نموذجا 

 
 2جاب هللا زهية 

 
 الملخص

يهتم هذا المقال بالبحث في الخلفية االجتماعية للسياسة اللغوية في الجزائر، وذلك بتسليط 
التعليم. فإذا كان هناك إجماع على أن المسألة الضوء على أحد قضاياه وهي قضية تعريب 

اللغوية هي مسألة اجتماعية تتأثر بالبيئة االجتماعية وتؤثر فيها، فإن للتخطيط في مسألة 
دراسة التأثير المتبادل بين  التعريب عالقة بالواقع االجتماعي. وعليه فقد هدف بحثنا الى

اقع االجتماعي. وقد تمثلت أهم النتائج سياسة التعريب المتبعة والمتطلبات اللغوية للو
المتوصل إليها في الكشف عن الثغرات التي عرفتها سياسة التعريب التي ال تتوافق مع 
األرضية اللغوية التي رسختها السلطة االستعمارية، والتي استمرت لما بعد االستقالل األمر 

للتكوين القاعدي والثانوي الذي أدى إلى بروز مشكالت جوهرية، ناتجة عن التعريب الكلي 
بحيث افتقد الدارسون في التخصصات المعربة  وحتى بعض التخصصات في التعليم العالي.

بشكل كبير التحكم في اللغة األجنبية، التي تعتبر مطلبا أساسيا للتغيرات المعاصرة 
ات وللحاجات الوطنية التي تتطلب التحكم في ازدواجية اللغة. أما المكونين في التخصص

المحتفظة بالتكوين المفرنس، فقد واجهتهم صعوبة التكيف مع لغة التكوين، باعتبار تكوينهم 
 .القاعدي حتى الثانوي في التخصصات العلمية والرياضيات والتقنية قد تم باللغة العربية

سياسة التعريب، التعليم عالي، التخطيط اللغوي، الواقع اجتماعي، : الكلمات المفتاحية

 .الجامعيالطالب 

 

 
 :المقدَّمة

يندرج بحثنا ضمن البحوث المهتمة بالمسائل اللغوية في سياقها االجتماعي، علما أن لمسألة اللغة مقاربات متباينة بتباين 
أهداف ممارستها، بحيث يمكن أن تكون للمقاربة إطارا نظريا مسبوغا بايديولوجيا خاصة، كما يمكن أن تكون المقاربة 

استعماالت اللغة في بيئة معينة ولدى فئات اجتماعية خاصة، وذلك للتعرف على واقع استعمال اللغة إمبريقية تعكس 
اكتشاف مختلف العوامل البشرية والتاريخية والسياسية والثقافية ... التي  والظروف التي تؤثر عليها ايجابيا أو سلبيا، مع

 من مجموعة ع، بحيث حاول الباحث مقران شطة تحديدها في"تؤثر فيها. علما أن مجال البحث في المسائل اللغوية واس
والتعدد  اللغوي، والتخطيط والتعليم، كالتعريب معين، لمجتمع اللغوية الممارسات تصاحب والمشاكل التي القضايا
 أطراف عدة بمشاركة النقاش فيها إثارة يستدعي وضعا المجتمعات لبعض اللغوي الواقع من المسألة هذه تتخذ   ...اللغوي
(. فالواقع اللغوي هو أهم نقطة مرتبطة بشكل مباشر بالمسألة اللغوية، 176، ص.2017لها" )شطة، حلول إيجاد قصد

 وذلك بدراسته واكتشاف مختلف المتغيرات المؤثرة فيه ويؤثر فيها.
اللغوي والواقع االجتماعي،  على هذا األساس فإن بحثنا يركز على إشكالية تعريب التعليم العالي في الجزائر بين التخطيط 

 إلى علما أن التكوين الجامعي يفرض التعددية في لغات التكوين مثلما صرحت الباحثة خولة طالب اإلبراهيمي التي "دعت
( . كما 180،ص.2017)شطة، "الوطنية تلغ ال التعددية أن وصرحت علميا واستثمارها التعدد اللغوي بظاهرة االعتراف

لتكوين في التعليم عامة والتعليم العالي خاصة، هو مطلب أساسي تفرضه التغيرات العالمية المعاصرة، أن ازدواجية لغة ا
في بحث قام  (Gilbert Grandguillaume)والتي ترسخت بفعل العولمة. ويؤكد هذه الفكرة الباحث جيلبر جرانجييوم 

أن في كل من تونس والجزائر  "، وأكد علىL’arabisation au maghrebالتعريب في المغرب " به حول
والمغرب، لغة التنمية االقتصادية واالجتماعية هي الفرنسية الى جانب االنجليزية التي بدأت تؤخذ في الحسبان، ألنهما 
اللغتين المستعملتين في القطاع االقتصادي، علما أن االنخراط في االتحاد األوروبي والتفتح االقتصادي يفرض ذلك. على 
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س فإن المخططات اإلصالحية على مستوى التعليم العالي ال يمكن أن تكون ناجعة دون األخذ بعين االعتبار هذا هذا األسا
  .(Grandguillaume,2004) الجانب

إن اهتمامنا بالبحث في مستوى الطالب الجامعي في اللغة األجنبية، ليس الهدف منه هو التركيز على الجانب اللغوي فقط،  
األمر إلى لفت األنظار إلى كيفية اندماج المتخرج بلغة تكوين واحدة في بيئة اقتصادية وإدارية كثيرا ما تعتمد وإنما يتعدى 

على اللغة األجنبية، التي فرضت على المجتمع الجزائري منذ دخول االستعمار الفرنسي الى الجزائر. ورغم المخططات 
قالل، إال أن اغلب القطاعات الحيوية كالصحة واالقتصاد، وحتى السياسية العديدة والمجددة للتعريب منذ فجر االست

اإلدارية ال زالت تركز بشكل كبير على اللغة الفرنسية. وعليه تهدف هذه الورقة إلى الكشف عن عالقة السياسة اللغوية 
مس الهوية العربية التي تعتبر اللغة العربية مكسبا وإرثا وطنيا، يجب تخليصه من مخلفات االستعمار الذي سعى إلى ط

للشعب الجزائري. وواقع اجتماعي فرضته التغيرات االجتماعية المعاصرة نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي، إلى جانب 
التفتح العالمي الذي عززته تطور وسائل النقل والوسائط االلكترونية، ومن المؤكد أن الوسيلة االساسية التي تسمح بمواكبة 

لتحكم في اللغة األجنبية العالمية. على هذا األساس فإن تبني تخطيط لغوي وفق التغيرات العالمية هذه التغيرات هو ا
المعاصرة هو شرطا أساسيا للحصول على مخرجات مهيأة للتكيف مع هذه التغيرات المعاصرة. حيث أن المتخرج بلغة 

النجاز في الكثير من األحيان، في العديد من أحادية وخاصة إذا كان معربا، كثيرا ما تواجهه عقبات التواصل وحتى ا
الظروف التي تستدعي استعمال اللغة األجنبية كتابيا أو شفويا. لهذا فإن دراستنا تسعى الى الكشف عن آثار سياسة تعريب 
غة التعليم على الطلبة الجامعيين سواء في التخصصات المعربة التكوين أو في التخصصات التي ال زالت تعتمد على الل

الفرنسية في التكوين، وهذا ما يسمح لنا بالتنبؤ بإمكانيات االندماج في القطاعات الحيوية، وبمستوى االنجاز الذي يقدمونه 
 في القطاعات التي ال زالت اللغة الفرنسية هي المهيمنة في تعامالتها.

 التخطيط اللغوي والتعريب في الجزائر: .1
فيه، وبالمخططات اللغوية المتبعة تحفظ وتتطور، كما ينتشر استعمالها، لكن دون تتولد اللغة ضمن المجتمع وتمارس  

التخلي عن اللغات األخرى التي تسمح باالحتكاك ببيئة اجتماعية مغايرة للبيئة المحلية. في هذا السياق فإن الباحثة خوله 
 وجزء طبيعته من التنوع بل موحدا كيانا يسل االعتبار بهذا وهو اجتماعيا نشاٌط مؤسس اللغة طالب اإلبراهيمي ترى "أن

 تعاملت أنني المسألة بل أو ال، أؤمن أنني في المسألة ليست"(. وتضيف أيضا قائلة 181، ص.2017كيانه" )شطة، من
 الجزائري المجتمع أن وهي بها، االعتراف من ال بد وحقيقة تجاهله يمكن وال موجود الجزائر في لغوي واقع مع علميا
  (.180، ص.2017) شطة، "موضوعية تاريخية ظروف ونتاج لغويا متعدد

سنة مع فرضه اللغة  132إذا الظروف التاريخية التي عاشتها الجزائر وباحتاللها من طرف المستعمر الفرنسي لمدة  
شكلة اللغة في الفرنسية كلغة رسمية ووحيدة، قد ساهم في نشر اللغة الفرنسية في المجتمع الجزائري، مما أدى إلى بروز م

الجزائر بعد االستقالل مباشرة، علما أن الهوية الوطنية للشعب الجزائري التي كانت منافسة للهوية الفرنسية، دفعت 
بالسلطة السياسية الى تطبيق سياسة التعريب التدريجي في مختلف المجاالت اإلدارية وحتى التعليمية، هذا ما زلزل الثنائية 

وعليه فإن سياسة التعريب كان هدفها األساسي هو إحالل العربية مكان الفرنسية،  با ثقافيا مهما.اللغوية التي كانت مكس
وتجلى ذلك فيما نصت عليه دساتير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بخصوص وجوب "تعميم استعمال اللغة 

ربية قد كانا وال يزال كل منهما قوة فعالة في إن اإلسالم واللغة الع" 1963سبتمبر  8، فقد جاء في دستور "العربية
من هذا  76الصمود ضد المحاولة التي قام بها النظام االستعماري لتجريد الجزائريين من شخصيتهم... ونصت المادة 

الدستور على أنه يجب تحقيق تعميم اللغة العربية في أقرب وقت ممكن في كامل أراضي الجمهورية، بيد أنه، خالفا 
(. 234،ص.2001)كاشي، "القانون ، سوف يجوز استعمال اللغة الفرنسية مؤقتا إلى جانب اللغة العربية م هذاألحكا

: اللغة العربية هي اللغة الوطنية 3في المادة المادة 1996نوفمبر  28وفي دستور  1976نوفمبر  22وجاء في دستور 
 .(237،ص.2001والرسمية " )كاشي،

ياسة في جميع القطاعات الجزائرية؟ وما مصير استعمال اللغة الفرنسية في الجزائر خاصة لكن هل طبقت فعال هذه الس 
 في قطاع التعليم؟ .

 تخطيط من أبدا التعريب يستفد لم إن الباحثة خولة طالب اإلبراهيمي قد انتقدت سياسة التعريب بالجزائر، بحيث " ترى أنه 
( . 176،ص.2017البالد" )شطة، طبعت التي بااليديولوجيا واضحة بصفة وامتزج شوفينية بطريقة حقيقي، لقد ع ومل

هذا ما يوضح السياسة اللغوية في الجزائر بعد االستقالل، التي وقعت في مفترق طرق ذات اتجاهات متباينة. فالوضع 
لحيوية منها بصفة اللغوي السائد في البالد كان مضطرب لسيطرة اللغة الفرنسية في كل القطاعات اإلدارية والتعليمية وا

عامة، باعتبار الفرنسية كانت اللغة الرسمية خاصة في جانبها الكتابي، وحتى التكوين البشري كان باللغة الفرنسية. ومن 
جانب أخر فإن روح المواطنة واالنتماء للشخصية العربية اإلسالمية، استدعى إحالل اللغة العربية مكان اللغة الفرنسية 

 ألكثر رسمية كلغة "تستخدم على تنشئة وعي األفراد والجماعات، خاصة وأن اللغة العربية أصبحت باعتبار اللغة تؤثر
 ،1973 ديسمبر 18 بتاريخ عالمية كلغة المتحدة األمم هيئة بها واعترفت عبر العالم، إسالمية دولة وعشرين اثنين من

(. و 3" )بن سيف الغتامي، د.ت،ص.1999عام اليونسكو منظمة أعلنته الذي العربية للغة العالمي باليوم هذا اليوم وعرف
سنة من  132منه فإن سياسة التعريب المطبقة في الجزائر لم تمش في خط مستقيم لتداعيات الوضع اللغوي الذي خلفته 

للتنمية االحتالل، ولتباين مواقف الفاعلين الذي يتأرجح بين الحفاظ على المكسب اللغوي الفرنسي الذي يعتبر مكسبا مهما 
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وللتفتح على باقي دول العالم، والموقف الثاني المشبع بروح القومية العربية اإلسالمية، هذا ما أدى إلى اضطراب الوضع 
    اللغوي بعد االستقالل.

 تعريب التعليم في الجزائر:. 2
ئر، أن هناك مطلب في بحثها حول سياسة التعريب في الجزا (Christiane Souriau)ترى الباحثة كريستيان سوريو 

عن سياسة الفرنسة التي اعتمدتها السلطات االستعمارية بالتأكيد على تفوق اللغة  عميق للتعريب في الجزائر ناتج
الفرنسية، ورفضها تعلم وممارسة اللغة العربية بمستوى يساوي مستوى اللغة الفرنسية، فضال عن استخدامها للغة كإشارة 

التسلسل الهرمي االجتماعي، فهذا التقسيم لألدوار االجتماعية للغة ساهم في تأسيس قاعدة فورية لالختالفات العرقية و
(. Souriau,1977للهيمنة الثقافية لألقلية، ولرد فعل األغلبية ضد ظلمهم بالدعوة للتعريب بمجرد أن استقلت الجزائر )

لتعليم أنه "تقرر تعريب التعليم الجزائري عن قضية تعريب ا le monde diplomatiqueكما جاء في الجريدة الرقمية 
منذ األيام األولى من االستقالل، في ضل ظروف وطنية خصت هذه المرحلة، مما انعكس على القرار المتخذ المشبع 
بخصائص تلك المرحلة، التي تميزت أكثر باإلرادة الواعية للشعب الذي رغب في إعادة االتصال بماضيه الثقافي 

حقيقة االستعمارية المستقرة داخل الجامعة، وذلك باإلصالح الهيكلي الدقيق، والمدروس في جميع واالنفصال عن ال
 (. Monde diplomatique, 1965,p.16تداعياته" )

أما بالنسبة للسلطة السياسية الجزائرية فقد دعت إلى التعريب بمجرد أن استقلت الجزائر، وذلك الن اللغة جزء من الهوية  
سالم والعروبة هي أهم الشعارات الوطنية. وفي هذا المضمون فقد صرح الباحث جيلبر جرانجييوم الوطنية واإل

(Gilbert Grandguillaume)  ...أن ارتباط اإلسالم باللغة العربية يمكن أن يوحي بالفعل بأهمية مسألة التعريب هناك
أحمد بن بلة الذي أعلن عن تدريس اللغة العربية في وأول مبادرة للتعريب في الجزائر المستقلة كانت مع الرئيس السابق 

 30ساعات أسبوعية من حجم  10بحجم ساعي  1963، والذي طبق في الدخول المدرسي 1962المدارس منذ أكتوبر 
فقد تم التعريب الكلي للسنة أولى ابتدائي، وفي نفس الموسم الدراسي تم جلب  1964ساعة، وفي الدخول المدرسي 

، 1967أستاذة من مصر لتغطية العجز في التأطير باللغة العربية، وتم تعريب السنة الثانية ابتدائي سنة أستاذ و 1000
 26تم فتح أول دفعة معربة في الحقوق، وأول ليسانس في التاريخ باللغة العربية، كما تم نشر أمرية في  1968وفي سنة 
وفي فيفري  .1971جانفي 1عربية الوطنية ابتداءا من تلزم تعلم مستخدمي الوظيف العمومي اللغة ال 1968افريل 
 ) أعلن احمد طالب اإلبراهيمي عن خطة وطنية لتعريب اإلدارة والقطاع االقتصادي والبحث العلمي 1980

Grandguillaume ,2004). 
تعريب  تأسست المدرسة االساسية، وبرمج 1979واستمرت عمليات التعريب خاصة تعريب التعليم، بحيث في " سنة  

 Taleb) تم تعريب كليا التعليم الثانوي" 1988/1989، وبدخول 1986كليا ابتداءا من  األطوار الثالثة
Ibrahimi,2017,p.59) هـ  1411جمادى الثانية عام  30مؤرخ في  05-91. وانتظمت العملية بموجب القانون رقم

التي نصت على أن: "يكون التعليم  15بية في المادة المتضمن قانون استعمال اللغة العر 1991يناير سنة  16الموافق 
والتربية والتكوين في كل القطاعات، وفي جميع المستويات والتخصصات، باللغة العربية، مع مراعاة كيفيات تدريس 

 (.252،ص.2001اللغات األجنبية" )كاشي،
وية للغة الوطنية، مع الحرص على تلقينها قد اهتم بذلك وأعطى األول 1971أما بالنسبة للتعليم الجامعي فإن إصالح   

للمسجلين في تخصصات بلغات أجنبية ف "فيما يخص اللغات )العربية واألجنبية( فإن محمد الصديق بن يحيى قد أعلن 
عن إجراءات تخص إدراج تعليم مكثف للغة الوطنية لكل الطلبة الجدد المسجلين في التخصصات القائمة على اللغة 

اإلجراء يستهدف إعداد إطارات قادرة على التواصل باللغة الوطنية مع استعمال مصطلحات تقنية متعلقة  األجنبية. هذا
صدر مرسوم "بتعريب السنة األولى من  1980سبتمبر  14. وفي (Bennoune,2000,p.374)بنشاطاتهم المهنية" 

كما  .(Grandguillaume,2004 ) الجارية" العلوم االجتماعية والسياسية والقانونية واالقتصادية انطالقا من السنة
 1991يناير سنة  16هـ الموافق  1411جمادى الثانية عام  30مؤرخ في  05-91من القانون رقم  36جاء في المادة 

(، أنه "يجب استكمال عملية تعميم استعمال اللغة العربية في 1996ديسمبر 21المؤرخ في  30-96)معدلة باالمر رقم 
غير أنه يتم التدريس باللغة العربية، بصفة شاملة ونهائية في كل مؤسسات التعليم العالي  .1998وليو ي 5أجل أقصاه 

 .(258،ص.2001" )كاشي،2000يوليو 5والمعاهد العليا في أجل أقصاه
إال أن تطبيق سياسة التعريب لم تتم في خط مستمر وذلك لمختلف المشكالت التي واجهتها، أهمها نقص المؤطرين   

للتكوين باللغة العربية لكون معظم المؤطرين خريجين التكوين الفرنسي، وعدم توفر المادة العلمية للتكوين باللغة العربية 
خاصة في التخصصات التقنية والطبية، إلى جانب رفض الفئة المكونة باللغة الفرنسية التكوين المعرب، وذلك لكون اللغة 

غة التنمية االقتصادية والتكنولوجية. وقد كشف هذا الواقع الباحث الجزائري د.جمال الفرنسية هي لغة التفتح الخارجي ول
قريد، من خالل مالحظاته الميدانية واستجواباته لمجموعة من الطلبة في الجامعة الجزائرية، أثناء انجازه لبحث ميداني في 

راء مقارنة بين أساتذة وطلبة كل جيل ونظام أوائل السبعينيات وبحث آخر حول نفس الموضوع في بداية التسعينيات،إلج
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التكوين الجامعي عامة، وقد صرح أن "في بداية السبعينيات كان الطلبة المعربين حاملين لتصور للعالم يعكس المظاهر 
خلفة العرقية في شكلها الكالسيكية والطبقية. بالنسبة لطلبة هذه الفترة تواجدت من جهة الثقافة العربية اإلسالمية، المت

والقديمة ]من منظور الكالسيكيين[ ، ومن جهة أخرى الثقافة الحديثة. بمعنى يوجد ثقافتين مصنفتين في مستويين متباينين 
أو رجل يعيش  Homme du passéمن السلم التاريخي، فالطالب المعرب كان مرفوض في الزمن فهو رجل الماضي 

 « L’arabisé» ف. وبالتحديد في العالقة مع فئة 'المعرب'في الماضي، ويوصف بصفات سلبية: كالرجعي والمتخل
. ومنه فتباين لغة التكوين أدى إلى (GUERID,2007,p.294)تظهر جليا قليلة لكنها من المحتمل أن تكون منافسة" 

على ثقافتها تشكيل فئات اجتماعية متباينة، فالفئة المعربة التي تلقت تكوينا باللغة العربية، هي الفئة األكثر محافظتا 
ومكتسباتها التقليدية، لهذا وصفوا من طرف الفئة المحافظة على اللغة والثقافة الفرنسية بالرجعيين والمتخلفين، إال أن ذلك 
لم يمنعهم من المخاوف التي تعيد تقسيم مراكز القوة، بحيث تدعيم سياسة التعريب في جميع القطاعات والميادين يفتح 

تلوا المكانة القيادية في المجتمع والتي كانت حكرا على الفئة المفرنسة نتيجة التركة االستعمارية المجال للمعربين أن يح
 اللغوية التي هيمنت على جميع القطاعات.

فبالنسبة لفئة الطلبة المكونين باللغة الفرنسية والتي صنفت في فئة الكالسيكيين ألنهم األقدم في مجال التكوين الجامعي  
لنظم التربوية والتعليمية الفرنسية، فقد حددت خصائصهم حسب د.جمال قريد كما يلي:"لطالب الكالسيكي الذي والوارثين ل

في ذلك الوقت، يعبر عن موقف طبقي ومشروع اجتماعي،   L’Etudiant classique majoritaireيمثل األغلبية 
ة، حامل لثقافة فرنسية ومشبع بقيم الحداثة فهو من أصل حضري ، ومن الطبقة البورجوازية أو البورجوازية الصغير

ال يمكنه إال أن يعارض منافسيه كرفض لمشروع اجتماعي آخر ولهيمنة اجتماعية غير  والتكنوقراطية. الطالب الكالسيكي
هيمنته، يمكنه فقط رفض القيم التي طورها 'المعرب' ألنه ي نظر إليه على أنه أقل شأناً وغير فعال. فرجل الماضي 

. وعليه فإن سياسة التعريب التي هدفت إلى (GUERID,2007,p.294) معرب' ال يمكنه اقتراح حلول مستقبلية"'ال
استكمال استرجاع السيادة الوطنية والقومية المحلية، قد ساهمت في تصنيف الطلبة الجامعيين الى فئتين متباينتين في 

ائرية بعد االستقالل تستعمل اللغة الفرنسية، التي تفتح المجال الخصائص االجتماعية والثقافية. وإذا كانت اإلدارة الجز
للمتكونين بهذه اللغة لتولي المناصب العليا في البالد في جميع القطاعات، فإن سياسة تعريب اإلدارة تفتح المجال للمعربين 

سة إلى رفض مشاريع التعريب لتولي المناصب المهمة التي كانت خاصة بالفئة المفرنسة، األمر الذي أدى بالفئة المفرن
حفاظا على رتبتها في السلم االجتماعي والوظيفي. أما بالنسبة لموقف الطلبة المعربين من سياسة تعريب التعليم الجامعي، 

قام الطلبة  1979فقد رفضوا التكوين المعرب باعتبار قطاع التوظيف الزال قائما باللغة الفرنسية، علما أن في "نوفمبر 
بإضراب لعدم حصولهم على وظيفة بعد تخرجهم، لذلك طالبوا بالتطبيق الفوري لتعريب اإلدارة ... وفي فيفري  المعربين
أعلن احمد طالب اإلبراهيمي عن خطة وطنية لتعريب اإلدارة والقطاع االقتصادي والبحث العلمي"  1980

(Grandguillaume,2004.) 
م فيها القرارات السياسية بقدر ما تحكمت فيها الظروف المحيطة التي بصفة عامة حركة التعريب في الجزائر لم تتحك 

تسمح بتنفيذ هذه القرارات أو تؤجلها، وذلك حسب األهداف االساسية التي ترمي إليها حركة التعريب، وحسب الصدى 
ياسة التعريب، وذلك الذي تلقته من مختلف الفئات السياسية واالجتماعية وحتى الطالبية التي كان لها موقف حاسم من س

 راجع للقاعدة اللغوية التي كانت أكثر استعماال في الخطاب اإلداري والوظيفي بصفة عامة. 
وحتى يكون لبحثنا صبغة أكثر واقعية للخلفية اإلجتماعية لسياسة التعريب في الجزائر، قمنا بتقديم بعض الدراسات السابقة  

ب التعليم، حتى نستفيد من المعارف المتوصل إليها في هذه الدراسات إلثراء التي تناولت المسألة اللغوية وسياسة تعري
دراستنا، خاصة فيما يخص نتائج الدراسات االمبريقية المتعلقة بسياسة تعريب التعليم العالي في الجزائر، والنتائج المترتبة 

 عنها على المسألة اللغوية عامة وعلى واقع الطلبة الجامعيين خاصة.
 ات لغوية عرض وتحليل:دراس. 3

 - Khaoula Taleb Ibrahimi, « L’école algérienne au prisme des langues de 
scolarisation » (Taleb Ibrahimi,2017, p.53-63) : 

تناولت الباحثة مسألة لغات التدريس في المؤسسات التعليمية الجزائرية عبر العشريات الخمسة منذ االستقالل، وعالقتها  
بمختلف األوضاع االجتماعية والسياسية التي عرفتها البالد، أهم قضية ركزت عليها الباحثة في هذا البحث هي مسالة 
اللغة العربية التي اعتبرت اللغة الرسمية الوحيدة للتدريس. وقد اهتمت الباحثة بإبراز أهم الجهود الرسمية الخاصة 

تأسست المدرسة االساسية، وبرمج تعريب  1979. ومنذ سنة 1976افريل  16بتعريب التعليم انطالقا من أمرية 
تم التعريب الكلي للتعليم الثانوي. غير أن الباحثة ترى  1988/1989، وبدخول 1986كليا ابتداءا من  األطوار الثالثة

خصصات العلمية، في التعريب الكلي للتعليم األساسي والثانوي مشكلة للمتحصل على شهادة البكالوريا بمعدل جيد في الت
بحيث التخصصات الجامعية العلمية والتكنولوجية التي تتطلب أعلى المعدالت للتسجيل فيها تدرس باللغة الفرنسية، لهذا 
فهذه الفئة المتحصلة على بكالوريا علوم أو رياضيات بتكوين معرب يجدون صعوبة في مواصلة الدراسة في التخصصات 

االنتباه الباحثة لتباين لغة التكوين مع اللغة األكثر استعماال في قطاع العمل بالنسبة العلمية في الجامعة، كما لفتت 
للحاصلين على شهادات في هذه التخصصات. لهذا ترى الباحثة أن مسألة لغة التعليم ال تطرح بين فئتين فئة معربة 

قافي الذي يسمح بالتفتح العالمي. كما ال وفئة مفرنسة تدافع على المكسب العلمي والث وإسالمية محافظة مدعمة للتعريب



 THE POLICY OF ARABIZATION OF EDUCATION IN ALGERIA BETWEEN 

LINGUISTIC PLANNING AND SOCIAL REALITY: ARABIZATION OF HIGHER 

EDUCATION AS A MODEL 
 

 

 118   IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 

تطرح للنقاش على المستوى المدرسي الضيق فقط، وإنما ترى الباحثة أنه ضروري أن تطرح مسألة لغات التدريس وفق 
 األولي للمجتمع بتعزيز قاعدة ديمقراطية تسمح للمجتمع ككل بالمشاركة فيه.  المشروع

- Gilbert Grandguillaume, L’arabisation au Maghreb (Grandguillaume,2004, p.15-40) :  
تناول الباحث جيلبر جرانجييوم في هذا البحث إشكالية اللغة والتعريب في كل من تونس، الجزائر والمغرب، علما أن لهذه  

شعوبها باعتبارها لغة الدول قواسم مشتركة ثقافية وسياسية. بحيث يتقاسمون اللغة العربية كلغة أساسية والغالبة بين أفراد 
القرآن ولغة الكتابة للعلم واألدب... وهي لغة التحاور والتعبير بين معظم السكان. أما اللغات المستعملة يوميا فهي العربية 
الى جانب اللغة البربرية في بعض المناطق التي يقيم فيها البربر بالجزائر والمغرب وبنسبة ضعيفة جدا في جنوب تونس. 

ستعمار الفرنسي ادخل على هذه الدول اللغة الفرنسية كلغة أساسية في اإلدارة االستعمارية، وانتشر استعمالها غير أن اال
لدى السكان األصليين بفعل التمدرس وبفعل اإلدارة. اللغة الفرنسية أصبحت هي المهيمنة وهي لغة االنفتاح نحو العالم 

تعمارية اللغة العربية المكتوبة. وبمجرد استقالل هذه البلدان سعت الى المعاصر، في الوقت الذي همشت فيه السلطات االس
استرجاع المكانة السابقة للغة العربية بتبنيها سياسة التعريب، غير أن تطبيق هذه السياسة في هذه البلدان واجهتها عدة 

ها لمشاكالت اجتماعية وسياسية باعتبار مشاكل لغوية بين الفئة المعربة التكوين والفئة المفرنسة التكوين، الى جانب بلورت
المصالح اإلدارية تهيمن عليها اللغة الفرنسة، وهي وسيلة لحفاظ المفرنسين على امتيازاتهم السياسية واالجتماعية. وفيما 
هم يخص المشكالت المتعلقة بالهوية وبالشرعية، فإن المعربين يتشبثون بالهوية العربية اإلسالمية، أما المفرنسين فإن

يتشبثون بالفرنسية باعتبارها لغة الحداثة والتنمية التي تعتبر احد أهداف االستقالل. يعرض الباحث بالتفصيل الخطوات 
التي مرت بها سياسة التعريب في هذه البلدان المستقلة في سياق الظروف السياسية واالجتماعية لكل المرحلة مفصال 

مرحلة، وهي المرحلة الحالية التي تنادي باالحتفاظ باللغتين للحفاظ على  الصراع بين المؤيدين والمعارضين الى آخر
الهوية العربية اإلسالمية وللتمكن من مسايرة التحديث والتنمية المعاصرة التي ال يمكن تحقيقها دون التحكم في استعمال 

 لغة أجنبية التي تعتبر مفتاح للتفتح العالمي.
- Keener, Lily, "Crise linguistique en Algérie: les conséquences de l’arabisation" 
(Keener,2019) : 

قامت الباحثة كينر ليلي بدراسة ميدانية على طلبة السنة األولى في تخصص الهندسة، وهي احد التخصصات التي تدرس  
غة الفرنسية، وقد تبين من باللغة الفرنسية، لمعرفة مدى فهم الطالب للمحتوى المقدم له في التخصصات التي تدرس بالل

% من الطلبة المزعوم أنهم مزدوجي اللغة )فرنسية وعربية( يفهمون االسئلة المطروحة 35التحقيق الميداني انه فقط 
طالب مسجل في  200عليهم باللغة الفرنسية أثناء الحصة أو الدرس. وقد كشفت الباحثة في تحقيقها أيضا من مجموعة 

% الذين صرحوا أنهم  45منهم قد صرحوا أنهم ال يفهمون إطالقا اللغة الفرنسية مقابل  % 20ن السنة األولى هندسة، فإ
 يفهمونها بمستوى متوسط.

فتحقيق الباحثة قد كشف ضعف الطالب الجزائري في تحكمه في اللغة الفرنسية في التخصصات العلمية التي تدرس باللغة  
رثا لغويا متينا تغلغل في مختلف الميادين بالجزائر. إال أن الطالب الجامعي الفرنسية، رغم أن االستعمار الفرنسي ترك إ

يصعب عليه التحصيل العلمي اذا واصل التكوين الجامعي في تخصصات علمية وتقنية الزالت  الذي تلقى تكوينا معربا،
براهيمي. ورغم تدني مستوى تعتمد على الفرنسية كلغة للتكوين، وهو نفس المشكل الذي طرحته الباحثة خولة طالب اإل

غير أن الجزائري بالنسبة للباحثة ال يعتبر اللغة الفرنسية إرثا  Keener Lilyالطلبة في اللغة األجنبية حسب تحقيق 
 استعماريا بقدر اعتباره مفتاحا للولوج للعالمية.

 (.2018ر،دراسة د.حسنية عزاز: حول اللغة العربية في الجزائر بين التعريب والفرنسة )عزا -
وقد انطلقت الباحثة من تساؤل أساسي: ماذا عن واقع اللغة العربية في الجزائر؟ واستنتجت الباحثة في دراستها أن الغاية   

من عملية التعريب في الجزائر هي جعل اللغة العربية لغة حضارة عصرية تحتل جل المواقع التي تحتلها اللغة الفرنسية 
استعمال اللغة الفرنسية في المجال الثقافي والسياسي عرقل إمكانية إحالل  رسوخ واستمراريةفي مجال الحداثة ، غير أن 

اللغة العربية المكانة الالئقة بها. كما اهتمت الباحثة بعرض الجهود السياسية لتنشيط عملية التعريب وتعزيز استعمال 
، ودستور 1962المهتمة بذلك مثل ميثاق طرابلس  العربية في مختلف الميادين الوطنية، وذلك بعرضها مختلف المواثيق

الذي دعى إلى تعميم  1976، إلى جانب تبني الميثاق الوطني سنة 1964، وميثاق الجزائر األول سنة 1963الجزائر 
استعمال اللغة العربية على الصعيد الرسمي. أما على المستوى العملي فقد عرضت الباحثة مجموعة من الهياكل المهتمة 

، 1986، والمجمع الجزائري للغة العربية سنة 1981عيم استعمال اللغة العربية، كالمجلس األعلى للغة الوطنية سنة بتد
، علما أن هذه 1998، والمجلس األعلى للغة العربية سنة 1991ومركز البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية سنة 

 وترقيتها وتطويرها، وتعميمها. الهياكل عامة تهدف إلى خدمة اللغة العربية
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حول "بعض مشكالت ازدواجية اللغة: دراسة حالة طلبة ماستر علم االجتماع بالجزائر" وهو  دراسة د.جاب هللا زهية: -
ماي  10-9بحث مقدم في المؤتمر الدولي األول حول التعدد اللغوي، من تنظيم مختبر القيم والمجتمع التنمية يومي 

 (.146-135، ص.2019بالمغرب، )جاب هللا،  زهر بجامعة ابن 2018
وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن إمكانيات تحكم طلبة الماستر تخصص علم االجتماع في ازدواجية اللغة، بالبحث في  

مدى تحكمهم في اللغة األجنبية شفويا وكتابيا، ومدى تحكمهم في ترجمة نص في التخصص من اللغة العربية إلى اللغة 
جنبية، ومن اللغة األجنبية إلى اللغة العربية. علما أن الدراسة عبارة عن بحث ميداني تم انجازه في كلية العلوم األ

مبحوث يواصل الدراسة في قسم علم  102تم من خالله استجواب  2017في ديسمبر  2االجتماعية بجامعة الجزائر
كشف البحث الميداني أن التكوين المعرب قد أثر سلبا على من كال الجنسين. وقد  2ماستر 1االجتماع في مستوى ماستر

التحكم في اللغة األجنبية، بهيمنة استعمال اللغة العربية على مستوى التواصل مع األساتذة ومع الطلبة أثناء الدرس 
ابيا، باعتبار أن وخارجه، األمر الذي أدى إلى ضعف الرصيد اللغوي في اللغة األجنبية. كما أثر سلبا على التحكم فيها كت

الكتابة باللغة العربية للدروس وللمحاضرات وللبحوث، تساهم بشكل كبير في االبتعاد عن الكتابة باللغة األجنبية.نتائج 
البحث الميداني أكدت محاوالت الترجمة لمعظم الطلبة من لغة إلى أخرى، وأكدت أيضا على تلقي معظمهم لصعوبات في 

م في اللغة األجنبية لقلة ممارستها ولضعف تكوينهم فيها، كما وجدوا صعوبة في إيجاد الكلمات الترجمة، نتيجة عدم تحكمه
المناسبة أو في الربط بينها أو في الحفاظ على معنى الكلمات نتيجة ضعف رصيدهم اللغوي في اللغة األجنبية. إذا التكوين 

للغة األجنبية، مما انعكس على مستوى تمكنهم منها شفويا الجامعي المعرب يعتبر حاجزا أمام الطلبة للممارسة المستمرة 
 وكتابيا.

 . التعقيب على الدراسات اللغوية:4
أن كل دراسة تناولت قضية التعريب أو قضية اللغة من زاويتها الخاصة حسب الهدف  إذا تمعننا في هذه الدراسات نالحظ 

اهيمي فإن مسألة تعريب التعليم هي مسألة اجتماعية، بحيث الذي سعت إلى تحقيقه، فبالنسبة للباحثة خوله طالب اإلبر
تناولت تطور عمليات تعريب التعليم في سياقها االجتماعي حسب الظروف التي تم من خاللها تطبيقها، وحسب النتائج 

والثانوي، التي انعكست على المجتمع وعلى األفراد خاصة. فعدم التوافق بين إجراءات التعريب الكلي للتعليم األساسي 
وبين لغة التدريس في الجامعة وبصفة خاصة في التخصصات العلمية والتكنولوجية التي تدرس باللغة الفرنسية، الى 
 جانب ظروف سوق العمل الذي يهيمن عليه استعمال اللغة الفرنسية، أدى بالباحثة إلى اقتراح مشروع إصالح هذه الفجوة

مجتمع، بتطبيق سياسة ديمقراطية تسمح لكل األطراف المشاركة في تفعيل هذه بطرحها للنقاش ضمن المشاريع األولى لل
السياسة اللغوية. وإذا كانت الباحثة قد ركزت على المشكالت التي يواجهها الطلبة في التخصصات العلمية نتيجة سياسة 

التكوين باللغة الفرنسية، فقد دعت  التعريب، والمشكالت التي يواجهها المعربين نتيجة قطاع التوظيف الذي غالبا ما يتطلب
الباحثة إلى إصالح سياسة التعريب وفق المتطلبات االجتماعية للمسألة اللغوية الخاصة بالمجتمع الجزائري. وعليه فدراسة 
الباحثة خولة طالب اإلبراهيمي قد قدمت صورة للفجوة القائمة بين سياسة التعريب التي أعطت األولوية إلحالل اللغة 

ربية محل اللغة الفرنسية، والقاعدة االجتماعية الغير المهيأة لذلك، بعدم توفر اإلمكانيات البشرية والبيداغوجية لتعريب الع
التخصصات العلمية والتقنية، في الوقت الذي عم فيه التعريب كل مراحل التعليم ما قبل الجامعي، إلى جانب عدم إمكانية 

 لقطاع التقني والهندسة والطب...الذي يتطلب رأسمال مادي وبشري مؤهل لغويا. تعريب قطاع الوظيف العمومي خاصة ا
بإمكانها أن تساهم في إثراء بحثنا بتسليط الضوء  (Gilbert Grandguillaume) بالنسبة لدراسة جيلبر جرانجييوم 

التعريب في كل مرحلة  واالجتماعية، مع التعرف على أهداف على سياسة التعريب في الجزائر وفق ظروفها السياسية
سواء كان التعريب خاص بالقطاع االقتصادي واإلداري أو خاص بالتعليم. وما دام بحثنا يدور حول إشكالية سياسة 

سوف تسمح لنا نتائج هذه الدراسة بإقامة عالقة بين أسباب رفض  التعريب بين الخطاب الرسمي والواقع االجتماعي،
مفرنسة، والنتائج التي آلت إليها هذه السياسة، والتي انعكست على مستوى الطالب المتخرج للفئة ال التعريب الكلي للتعليم
   في اللغة الفرنسية.

فقد قدمت دراسة ميدانية تعكس مستوى التحكم في اللغة الفرنسية لطلبة سنة أولى  (Keener, Lily)أما الباحثة كينر ليلي  
وذجا للتخصصات المعتمدة على اللغة الفرنسية في التكوين، وقد توصلت هندسة بالجامعة الجزائرية، والتي تعتبر نم

الباحثة إلى أرقام تعكس تدني مستوى الطالب الجزائري في التحكم في اللغة الفرنسية، مما يعيق الفهم واالستيعاب للدرس. 
ين المفرنس للتخصصات العلمية فإذا كانت خولة طالب اإلبراهيمي قد أثارت مشكلة التعريب في المرحلة الثانوية والتكو

والدقيقة بما فيهم الهندسة، فإن هذه الدراسة أعطت صورة إمبريقية لواقع الطالب المعرب في الثانوي، الموجه للتكوين في 
تخصصات لم يمسها التعريب مما أثر سلبا على تكوينهم العلمي. علما أن هذه الدراسة مشابهة إلى حد كبير للبحث 

أنجز حول مدى تحكم طلبة العلوم االجتماعية في اللغة األجنبية، وعالقة طرق تكوينهم الجامعي في هذا الميداني الذي 
التحكم، ومنه فالدراستان كشفتا نتائج تعريب التعليم على مستوى الطالب في تحكمه في اللغة األجنبية التي تعتبر عامال 

 أساسيا علميا و وظيفيا. 
فقد ركزت في بحثها على عرض مراحل التعريب في الجزائر، من خالل كل من المواثيق أما الباحثة د.حسنية عزاز،  

الرسمية واإلجراءات العملية المهيكلة في المؤسسات الرسمية التي تنشط في مجال تعميم استعمال اللغة العربية وتعزيزها 
في الوصول باللغة العربية للمكانة التي والدفاع عنها. كما أشارت الباحثة للصعوبات التي تعيق نجاح حركات التعريب 
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تستحقها، وذلك لتغلغل اللغة الفرنسية في النسيج الثقافي والسياسي بشكل عميق. علما أن هذه الدراسة قد أثرت بحثنا 
بمعطيات نظرية حول الجهود االرسمية المبذولة لتعزيز استعمال اللغة العربية، إلى درجة فقدان الطالب الجامعي التحكم 

 في االزدواجية اللغوية في التكوين.
كما أن نتائج البحث الميداني المتعلق ببعض مشكالت ازدواجية اللغة: دراسة حالة طلبة ماستر علم االجتماع بالجزائر،  

فقد كشفت عن مشكلة اللغة التي يعاني منها طلبة ماستر علم االجتماع نتيجة عدم تحكمهم في ازدواجية اللغة. فالتكوين 
عرب لم يقدم للطلبة إال لغة واحدة وهي لغة األم، وهي نفس الفكرة التي طرحتها الباحثة د.حفصة جرادي حيث قالت : الم

 على قدرته عدم هو مباشرة بصفة الطالب منه ويعاني مطروحا بقي الذي اإلشكال أن إال منه أمرا مفروغا التعريب "بات
 حية، لغة إلتقان ماسة بحاجة خاصة بصفة والجامعة عامة بصفة الطالب إذ انجليزية( أو أجنبية )فرنسية كانت لغة إتقان
الفرنسية"  باللغة هي األصيلة العلمية والمادة المراجع أن إلى إضافة العلمية معارفه رقعة من توسيع يتمكن حتى

نظام "ل م د" المتمثل (، وهو عائقا كبيرا أمام تحقيق أحد أهم أهداف إصالح التعليم العالي وفق 17، ص.2017)جرادي،
في التفتح نحو الجامعات العالمية التي تتطلب التحكم في اللغة األجنبية. كما تسمح هذه الدراسة بتزويد بحثنا بمعطيات 
إمبريقية تعكس احد مظاهر المسألة اللغوية في الجزائر، كما تعكس نتائج سياسة تعريب التعليم التي انحصرت في تكوين 

التكوين، للحفاظ على احد أهم مقوم من مقومات الوطنية، ورغم حرصها على التحكم في اللغة  متخرج جامعي معرب
 . األجنبية باعتبارها مفتاح المرور نحو العالمية، إال أن التكوين بلغة أحادية ال يسمح بتحقيق أهداف التعددية اللغوية

في الجزائر، إال أن أغلبية الدراسات تتفق في األخطاء  مما تقدم فرغم التباين في طرح قضية المسألة اللغوية والتعريب 
التي وقعت فيها سياسات التعريب خاصة في ميدان التعليم العالي، نتيجة استمرارية التخصصات العلمية الى يومنا تقدم 

ة للغة أجنبية من باللغة الفرنسية، هذا من جهة ولصعوبة تحكم الطالب الجامعي الذي له قاعدة في التكوين األساسي بالعربي
جهة أخرى، فضال عن الفجوة الموجودة بين المتطلبات التقنية واإلدارية وحتى العلمية التي كثيرا ما تتطلب التحكم في لغة 

 ثانية مصنفة كلغة عالمية، وبين مخرجات تم تعريبها كليا في مختلف األطوار التعليمية.
 . نتائج البحث:5
تبين لنا من خالل تناول األدبيات النظرية ونتائج البحوث االمبريقية التي تناولت المسألة اللغوية عامة وسياسة التعريب  - 

خاصة في التعليم العالي، أنه ال يمكن تناول القضايا اللغوية خارج سياقها االجتماعي، سواء تعلق األمر بالتخطيط اللغوي 
ألة اللغوية بوجه عام. وذلك الن استعمال اللغة في أي بؤرة جغرافية أو اجتماعية تؤثر وتتأثر أو بالسياسة اللغوية أو بالمس

 بعوامل بشرية، تاريخية كانت أو سياسية أو ثقافية وغيرها من العوامل االجتماعية التي أدت إلى بناء وضعا لغويا خاصا. 
عريب في الجزائر، فقد توصلنا من خالل الدراسات السابقة في محاولتنا البحث عن الواقع اللغوي الناتج عن سياسة الت -

التي أنجزها باحثين مهتمين بالمسألة اللغوية، إلى أن التخطيط اللغوي يتخلله العديد من المشكالت في تطبيق سياسة 
ج التي كثيرا ما التعريب، وفي عدم توافق األرضية االجتماعية لهذه السياسة مع االستهالك االيجابي لها. فضال عن النتائ

أحدثت مشكالت لدى الفئة المعربة سواء في مواصلة التكوين في التخصصات الجامعية التي لم يتم تعريبها، أو في 
توظيف الشريحة التي تفتقد للغة األجنبية المطلوبة في سوق العمل نتيجة التكوين المعرب الذي تلقوه عبر كل مراحل 

 التكوين. 
بحث التركيز على المسألة اللغوية في الوسط الجامعي، علما أن التكوين الجامعي يفرض التعددية في لقد حاولنا في هذا ال -

لغات التكوين مثلما صرحت الباحثة خولة طالب اإلبراهيمي، وغيرها من الباحثين الجزائريين المهتمين بمسألة اللغة عامة 
ة التعريب في الجزائر وآثارها على المعربين خاصة، أمثال وتعريب التعليم خاصة، أو باحثين أجانب حاولوا دراسة مسير

 (Gilbert Grandguillaume)والباحث جيلبر جرانجييوم  (Christiane Souriau)الباحثة كريستيان سوريو 
ب اللذان تناوال بالدراسة واقع التعريب في الجزائر، وقد خلصا إلى األرضية الغير المهيئة التي تم تطبيق سياسة التعري

فيها، والتي تأرجحت بين المؤيد بناءا على روح القومية الوطنية، والرافض للتعريب الكلي باعتبار اإلرث اللغوي 
الموروث من االستعمار، والذي تجذر في عدة أصعدة سياسية كانت أم علمية أم اقتصادية وإدارية...، شرط مهم في 

مهم لمسايرة التطور العالمي في جميع المجاالت، باعتبار الفرنسية هي تحقيق التنمية البشرية واالقتصادية، كما أنه عامل 
 احد اللغات العالمية التي تسمح بالنفوذ الى العالم .

تجسد التخطيط اللغوي في تطبيق سياسة التعريب في كل أطوار التعليم الغير الجامعي، وفي مختلف التخصصات من  -
ت العلمية والرياضيات والتقنية، غير أن األرضية التي تسمح بتعريب مرحلة التعليم الثانوي بما فيهم التخصصا

التخصصات العلمية والتكنولوجية عامة على المستوى الجامعي غير جاهزة. وذلك العتبار فريق التأطير والوسائل 
ذ المتحصل على واألجهزة المعتمدة في التكوين، وحتى المراجع العلمية تتطلب التكوين المفرنس. هذا ما يجعل التلمي

شهادة البكالوريا علوم أو رياضيات معربة، مجبرا على متابعة تكوين جامعي في التخصصات التي تتوافق مع تخصصه 
 لكن بلغة تكوين مختلفة عن لغة التكوين األساسي، مما يجعله يتلقى صعوبة في التكوين. 
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ومن جهة أخرى فإن البحث اإلمبريقي الذي تم في كلية العلوم االجتماعية بجامعة الجزائر، قد بين أن التكوين المعرب  -
في كل مراحل التكوين من األساسي إلى الجامعي يفقد الطالب التحكم في لغة ثانية، خاصة اذا كانت اللغة األجنبية مبرمجة 

افي للتحكم في لغة ثانية، األمر الذي قد يلزم الطالب إلى االنتقال إلى بحجم ساعي أسبوعي ساعة ونصف، وغير ك
مؤسسات خاصة بالتكوين في اللغات األجنبية قصد تحسين مستواه في لغة ثانية، هذا دون إهمالنا الفتقارهم للغة حية تعتبر 

وظيفة في عدة ميادين سواء في  معبرا مهما نحو الجامعات العالمية، فضال عن اعتبارها متغيرا مهما في الحصول على
 القطاع الخاص أو في القطاع العمومي. 

وإذا كان لوكمان طوماس في تحليله السوسيولوجي للغة قد أشار لالرتباط الموجود بين وظيفة اللغة والتغيرات التي  -
ؤسسات والمجتمع من جهة تطرأ عليها وبالبناءات االجتماعية وحتى بديناميكية العالقات بين األفراد والجماعات والم

(، فإن بحثنا قد خلص إلى أن التخطيط لسياسة التعريب عامة وللتعليم العالي خاصة، لم يتطابق مع 1987أخرى )لوكمان،
حاجات الواقع اللغوي السائد في المجتمع الجزائري، بحيث إحالل اللغة العربية محل اللغة الفرنسية هو مبدءا وطنيا أكثر 

ميا و وظيفيا، بدليل هو تعريب كل األطوار قبل التعليم الجامعي حتى يتشبع الفرد الجزائري بقيم الوطنية مما هو مطلبا عل
العربية، وهو مبدأ أساسي للحفاظ على عروبة الشعب الجزائري، غير أن هذه السياسة قد غفلت عدم توافق لغة التكوين 

 ي مرحلة التعليم العالي. فضال على أن الوظائف المفتوحةاالساسية مع لغة التكوين في تخصصات علمية وتكنولوجية ف
بشهادة في هذه التخصصات تتطلب التكوين باللغة فرنسية. هذا إلى جانب تخرج طلبة التخصصات المعربة غير 

 بتطبيق نظام "ل م د" يدعو الى االهتمام باللغة 2004المتحكمين سوى في لغة األم، رغم أن إصالح التعليم العالي منذ
األجنبية باعتبارها مفتاح التفتح نحو الجامعات العالمية، إال أن اللغة األجنبية تدرس في هذه التخصصات كوحدة مستقلة، 

 وبحجم ساعي أسبوعي ال يلبي طموحات تحقيق التعددية اللغوية في التكوين الجامعي.
أنها تفعيل السياسات اإلصالحية على مستوى بعض الحلول التي من ش على هذا األساس اقترح الباحث د.غالم هللا محمد  

التصدي للمقاومة الهائلة للتغيير، والتوعية بطبيعة المواقف والممارسات  التعليم الجامعي، وتبرز أهمها في " ضرورة
على وتحسيس الفاعلين بأهمية التغيير الجذري، وتحضيرهم للتفتح  التعليمية التقليدية الغير المالئمة للتحديات الجديدة؛

علما أن التحكم على األقل في لغتين هو مطلب  .(Ghalamallah,2011,p.47)االتجاهات والمقاربات الجديدة"
أساسي لكل طالب وباحث جامعي، وال يتحقق هذا المطلب إال إذا تبنى كل من الطالب واألستاذ والباحث هذا االتجاه، 

طار البيداغوجي الرسمي أو في إطار التعلم الذاتي الذي يقوم على بالتحفيز على استعمال اللغة الثانية بشكل مستمر في اإل
االعتماد على الذات في التكوين لتحقيق أهم أهداف اإلصالح وهو مواكبة تطور التعليم الجامعي على المستوى الدولي، 

 والذي يتحقق بالتمكن من اللغة الوطنية واللغات األجنبية.
 
  الخـاتـمـة: -
لورقة البحث في مسألة تعريب التعليم العالي في الجزائر بين السياسة اللغوية والواقع االجتماعي، باعتبار حاولنا في هذه ا 

أنه منذ االستقالل والجزائر قد أعطت لقضية اللغة الوطنية أهمية كبيرة، علما أن احد شعارات ثورة أول نوفمبر أو 
الستكمال استقالل الجزائر واسترجاعها الهوية العربية التي عمل الجزائر المستقلة هي العربية لغتنا. على هذا األساس 

سنة، سعت إلى استبدال اللغة الفرنسية باللغة العربية في جميع مؤسساتها. وعليه تم  132االستعمار الى طمسها لمدة 
ف مستوياته أهمية التخطيط اللغوي لتحقيق هذه األهداف الوطنية بإعطاء قضية التعريب عامة وتعريب التعليم في مختل

كبيرة. غير أن الواقع االجتماعي أعطى متغيرات أخرى لم تساهم في تدعيم سياسة التعريب، وذلك الفتقاد اإلمكانيات 
البشرية والتقنية الالزمة للتحكم في قضية التعريب، وذلك راجع لمخلفات االستعمار الذي فرنس كل اإلدارات وكل 

القطاعات. علما أن تعريب التعليم بدأ تدريجيا إلى أن تم كليا في المرحلة االساسية  الطاقات البشرية المتوفرة في كل
والثانوية في جميع التخصصات، إلى جانب بعض التخصصات في التعليم الجامعي كالعلوم االجتماعية واإلنسانية 

لدقيقة فلم يتم تعريبها الفتقاد اإلمكانيات واالقتصاد والحقوق واألدب التي تم تعريبها كليا. أما التخصصات العلمية والعلوم ا
التي تسمح بالتكوين والتأطير، الى جانب غياب المادة العلمية والوسائل التقنية باللغة العربية، األمر الذي أدى بهذه 
تي التخصصات الى االحتفاظ في تكوينها على اللغة الفرنسية. كما أن معطيات عالمنا المعاصر على جميع المستويات ال

جعلت من العالم قرية صغيرة بفعل العولمة واالنفجار التكنولوجي، جعل من التحكم في اللغة األجنبية مطلبا أساسيا لكل 
طالب ولكل باحث، األمر الذي أدى إلى بروز مشكالت جوهرية ناتجة عن التعريب الكلي للتكوين القاعدي والثانوي 

حتفاظ باللغة األجنبية كمادة مستقلة في جميع المستويات، األمر الذي وحتى بعض التخصصات في التعليم العالي مع اال
بحيث افتقد الدارسون في التخصصات المعربة  أدى الى تكوين فئة من الخريجين الجامعيين يعانون من ضعف لغوي.

ن في التخصصات بشكل كبير التحكم في اللغة األجنبية، التي تعتبر مطلبا أساسيا للتغيرات المعاصرة. أما المكوني
المحتفظة بالتكوين المفرنس، فقد واجهتهم صعوبة التكيف مع لغة التكوين، باعتبار تكوينهم القاعدي وحتى الثانوي في 

 التخصصات العلمية والرياضيات والتقنية قد تم باللغة العربية. 
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ى يتم تكوين مخرجات متحكمة في لغة إشكالية التخطيط اللغوي في الجزائر تحتاج إلعادة النظر فيها حت التوصيات: -
 أجنبية واحدة على األقل الى جانب لغة األم، لذالك نقترح التوصيات التالية:

ضرورة الوقوف على نتائج التخطيط اللغوي في مجال التعليم والتكوين لبناء مخططات إصالحية، تسمح بتلبية حاجات  -
 األفراد في التحكم على األقل في لغتين.

جابيات نظام التعليم الكالسيكي، هو االنتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط إما معرب أو مزدوج، علما أن التكوين احد اي -
المزدوج يدمج في التكوين وحدات تدرس باللغة األجنبية الى جانب وحدة اللغة األجنبية كوحدة مستقلة، وذلك لتمكين 

 ل لغتين في التكوين.الطلبة منذ المراحل األولى من التعليم من استعما
إذا كانت التخصصات العلمية الجامعية تدرس باللغة األجنبية، فمن المهم أن يحظر الطلبة لذلك بإدراج وحدات أساسية  -

 في المستوى الثانوي باللغة األجنبية، حتى يتعودوا على المصطلحات العلمية باللغة العربية وباللغة األجنبية.
ولة طالب اإلبراهيمي أن التعددية ال يلغي الوطنية، فإن الواقع االجتماعي محليا كان أو عالميا مثلما صرحت الباحثة د.خ -

يفرض التحكم في اللغة األجنبية، وذلك العتبارات علمية واقتصادية وتنموية بصفة عامة، فال يمكن إخراج إطارات من 
والمهنية بصفة خاصة، وال يمكن عزلهم عن االندماج  صفوف الجامعة بلغة أحادية ال تسمح لهم بتلبية طموحاتهم العلمية

 االيجابي مع تغيرات العصر التي تتطلب مهارات لغوية وعلمية وحتى تكنولوجية.
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