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 ٕاصالحالتعلمي العايل جبامعة اجلزا>ر و عضو سابق ف: اصطلح 7ليه جلنة  ٔ
س!تاذعبد الرزاق دوراري لغوي و 
 املنظومة الرتبوية يف حوار جلريدة الوطن

 


س!بابٔ
س!بابٔ
س!بابٔ
س!بابالتعريب يف املدرسة اكن من التعريب يف املدرسة اكن من التعريب يف املدرسة اكن من التعريب يف املدرسة اكن من     س!ياسةس!ياسةس!ياسةس!ياسةٔ    
انه من امحلاقة انه من امحلاقة انه من امحلاقة انه من امحلاقة     ٔ
رىٔ
رىٔ
رىٔ
رىاجلزا>رية و اجلزا>رية و اجلزا>رية و اجلزا>رية و     فشل املدرسةفشل املدرسةفشل املدرسةفشل املدرسة

 مواصN فرض العربيةمواصN فرض العربيةمواصN فرض العربيةمواصN فرض العربية
 

     Zعتبارك كنت من اعضاء جلنة Vصالح ما رايك يف س!ياسة اTوS و موقفها من اQلغات يف اجلزا>رZعتبارك كنت من اعضاء جلنة Vصالح ما رايك يف س!ياسة اTوS و موقفها من اQلغات يف اجلزا>رZعتبارك كنت من اعضاء جلنة Vصالح ما رايك يف س!ياسة اTوS و موقفها من اQلغات يف اجلزا>رZعتبارك كنت من اعضاء جلنة Vصالح ما رايك يف س!ياسة اTوS و موقفها من اQلغات يف اجلزا>ر     : : : :الوطنالوطنالوطنالوطن
 

رضوف fرخيية فقط اذ اكن من  ٔ
ملتهكدbن  إالسالماخ^يار اTول املغاربية Qلعربية لكغة و  ٕان :    الس!يد دوراريالس!يد دوراريالس!يد دوراريالس!يد دوراري
فاكن  -املس!يحية و اQلغة الفرsس!ية  -الرضوري اجياد ثنائة بديQ Nلثنائية Vس!تعامرية املفروضة انذاك و املمتثN يف 

 vس!تعامر يف تV ةxن و العربية لكغة من طرف الوطنيني و الثوريني ملواbسالم كدV ملقابل ت}ين ت}ينZاحلق|ة.  
و اليت عرفت Zالزمة الرب�ر�س��ة اليت اكنت ردة فعل  1949لكن رس7ان ما ا�دث هذا Vخ^يار ازمة �برية س!نة  

و اح^�ا�ا 7ىل اقصاء Vمازيغية و اQلغة اTار�ة انذاك هاته Vزمة اليت تواصلت اىل ما بعد Vس!تقالل اbن 
كام اهنا ل�ست لغة عرق�ة ٔ�ي خشص يف ( يعتربالعربية لغته تواصل فرض العربية 7ىل شعب ل�س عريب عرق�ا و ال

  ) هذ الوطن املسمى الوطن العريب
س!ياسة اTوS هاته و اليت جعلت من العربية ال¡س!يك�ة اQلغة الوح�دة لالدارة و املدرسة  لق رصاع مع اQله�ات 

و ا¤bن رات اTوS يف ) ة العمل و التطور ا¤bن ميتلكون لغ(Vخرى املقصية كام  لق رصا7ا اخر مع الفركفونيني 
   املطاف ٔ
خرفرsس�هتم لغة املس!تعمر فعمدت 7ىل تقزميها لتجين يف املقابل اخلراب يف 

 
      اكن fثري اTوS سلبيا اذااكن fثري اTوS سلبيا اذااكن fثري اTوS سلبيا اذااكن fثري اTوS سلبيا اذا     : : : :الوطنالوطنالوطنالوطن

اليت اكن يطلب  و ا¬ اتذ�ر ج�دا نv النخب الفركفونية..بطبيعة احلال و لقد انتج ذ© اكرثة  ::::    الس!يد دوراريالس!يد دوراريالس!يد دوراريالس!يد دوراري
مهنا التدث QZلغة العربية املدرس!ية اليت ال جتيدها و لقد اكن الرا�ل بوضياف يتدث اQله�ة اTرا�ة و اكنت 
خطبه ج�دة مس�سا²ة و مفهومة من طرف الراي العام دون اي مشلك هاته اQلغة اTار�ة اليت ظهر بفضلها 

 املرسح و اليت جتمع املغاربة µلكاجلزا>ريون يف ا²اين الراي يف ا²اين الشعيب يف 



 
        و هل مازالت هاته الس!ياسة م^واصN ؟و هل مازالت هاته الس!ياسة م^واصN ؟و هل مازالت هاته الس!ياسة م^واصN ؟و هل مازالت هاته الس!ياسة م^واصN ؟     : : : :الوطنالوطنالوطنالوطن

        
نعم نعم اجلزا>ريون ال يتقºون العربية املدرس!ية و اجلزا>ر يف مجملها ال تتفا7ل Z Vلفرsس!ية و لك  :    الس!يد دوراريالس!يد دوراريالس!يد دوراريالس!يد دوراري

  .. Zلفرsس!ية مث بعد ذ© ترتمج اىل العربية املدرس!ية م�ادbهنا احلساسة يه مفرsسة فالو¼ئق «ك^ب يف Vصل
و لقد ادت هاته الس!ياسة اليت تت�اهل احلق�قة التارخيية و اQلغوية و الثقاف�ة Qلمجمتع اجلزا>ري اىل  لق �اS مرضية 

Zح^قرامه �اS مرضية يه يف احلق�قة يف رؤوس من فرضوا و يفرضون هاته الس!ياسة ....دا ل الفرد اجلزا>ري 
مفثال يف Vسالم كام يف النرصانية لكميت xمن او .....لشعهبم و مه ال يفقهون ش�Âا يف 7لوم اQلغة و التواصل 

لغة القران نفسها ....الفردوس هام لكمتني من اصل اbراين لكمة الرصاط من اصل الت�ين امخلار من اصل سريÇين 
  ونوا اكرث صفاءال�ست صاف�ة فك�ف يطلب ممن يتلكموهنا ان bك

   
        ::::ما ا¤ي وجب 7ىل اTوS فعÎ حىت تتجنب هاته الاكرثةما ا¤ي وجب 7ىل اTوS فعÎ حىت تتجنب هاته الاكرثةما ا¤ي وجب 7ىل اTوS فعÎ حىت تتجنب هاته الاكرثةما ا¤ي وجب 7ىل اTوS فعÎ حىت تتجنب هاته الاكرثة     : : : :الوطنالوطنالوطنالوطن

        
جيب 7ىل اTوS ان تعكس صورة اÐمتع و اكن جيب 7لهيا ان f ذ بعني Vعتبار لغة التواصل  :الس!يد دوراريالس!يد دوراريالس!يد دوراريالس!يد دوراري

و اكن لها ان خنتار اما العربية .. Vمازيغية و اTار�ة من xة و لغة التعلمي و العلوم من xة اخرى: VجÒعي 
و f ذ يف Vعتبار ان العربية مل تعد لغة 7مل او فن او فلسفة .....املدرس!ية او الفرsس!ية او هام معا �لك موضوعية 


حضت ٕاهناو  أ�صوليني إالسالم�نيو ذ© مºذ عهود طويN و اهنا اصبحت مقربة تعشعش فهيا افاكر احملافضني و ٔ 
الرجعية و العنف كام اكن 7لهيا 7دم تنايس مع جفر Vس!تقالل ان الفرsس!ية يه اQلغة اليت  أ�فاكر ال تØ^ج اىل

لك املفاوضات اليت اجريت اكنت Zلفرsس!ية لك الو¼ئق اكنت Zلفرsس!ية لك االتصاالت (Vس!تقالل  ٕاىل ٔ
وصلتنا
اكن جيب ادراك ان الرهان مل bكن هوية ..) .اكنت Zلفرsس!ية لك النخب الثورية اكنوا مفرsسني او مزدوÛ اQلغة 

فقط وان الفرsس!ية يه مºفذ اىل العلوم احلديثة و اكن V ذ Zالعتبار كذ© ان دور اTوS ان توفر التقدم و 
و 7لهيا اليوم ان تطرح نفس السؤال هل جتعل تطور البÜ من   التطور لشعهبا و ل�س ابقائه اسري Vديولوج�ات

  . تواصل �لك حامقة يف فرضها Qلعربية املدرس!ية اولياهتا او
  
        

        ماذا تقرتح ؟ماذا تقرتح ؟ماذا تقرتح ؟ماذا تقرتح ؟     : : : :الوطنالوطنالوطنالوطن
العربية - اQله�ات اجلزا>رية- «كون 7ىل ثالث مس!توÇت ٔ
نZلØس!بة Qلس!ياسةجتاه اQلغات جيب  :    الس!يد دوراريالس!يد دوراريالس!يد دوراريالس!يد دوراري

  .الفرsس!ية - املدرس!ية
  و اعطاهئا لك احلظوظ يك تتطور ZلØس!بة Qله�ات اجلزا>رية جيب بذل xود �برية لتظوbرها و Vعتناء هبا

ٔ�هنا ما زالت تدرس كام يف (ZلØس!بة Qلعربية املدرس!ية جيب تطوbرها كذ© اوال 7ىل مس!توى الطرق البيداغوج�ة 
¼نيا 7ىل مس!توى احملتوى و املناجه اذ جيب فصلها متاما عن التقوقع اTيين و العقليات املتحجرة اليت )العصور القدمية 



ZلØس!بة Qلفرsس!ية جيب اس�éر ان�شارها الواسع يف اÐمتع و العمل  ول النخب اجلزا>رية دون اس!تعاملهاختنقها و حت
و Zلطبع îشجيع Vجنلزيية  الفكر املوضوعي و العلمي العاملي احلديث ٕاىل7ىل رفع مس!توى تدر�سها يك «رىق ÐZمتع 

  .اخل فذ© ïم كذ©..و Vس!بانية و الصي�Øة 
  
املدرسة املدرسة املدرسة املدرسة ........لكن العكس ما sشاهده اليوم يمت مºع الفرsس!ية يف املدارس اخلاصة و العمل 7ىل تعريب احلامعة لكن العكس ما sشاهده اليوم يمت مºع الفرsس!ية يف املدارس اخلاصة و العمل 7ىل تعريب احلامعة لكن العكس ما sشاهده اليوم يمت مºع الفرsس!ية يف املدارس اخلاصة و العمل 7ىل تعريب احلامعة لكن العكس ما sشاهده اليوم يمت مºع الفرsس!ية يف املدارس اخلاصة و العمل 7ىل تعريب احلامعة      : : : :الوطنالوطنالوطنالوطن 

        اذا طرف يف هاته الاكرثة ؟اذا طرف يف هاته الاكرثة ؟اذا طرف يف هاته الاكرثة ؟اذا طرف يف هاته الاكرثة ؟
        

ان العربية يف املدرسة تدرس انطالقا من Vيديولوج�ات العربية Vسالم�ة احملافضة اما التيارات  :    الس!يد دوراريالس!يد دوراريالس!يد دوراريالس!يد دوراري
مòل الشاطيب او ا�ن حزم Vندليس او مòل الفالسفة العرب اكلكºدي او ا�ن رشد او ا�ن Vسالم�ة Vكرث تف^ا 

 .. الطف�ل افاكر اخوان الصفا او املعزتS هاته التيارات املتف^ة يمت جتاهلها و ال تدرس
نت�اهل اجلهيد او  �يف يعقل ان...تدر�س العربية جيب ان bكون انطالقا من هذا الرتاث العقيل و sVساين 

  ... املسعودي او ابو ح�ان التوح�دي
ل�س العيب يف اQلغة يف �د ذاهتا بقدر ماهو يف الس!ياسة املنهت�ة يف اخ^يار احملتوÇت هاته الس!ياسة اليت جعلت 

   اTوS تعجز عن اخ^يار امòل لعطN هناية Vس!بوع خوفا من Vصوليني و نيل رضامه
 

 من ZVء يفضل احلديث مع ابنائه Zلفرsس!ية و ل�س بلغة اخرى ما رايك ؟من ZVء يفضل احلديث مع ابنائه Zلفرsس!ية و ل�س بلغة اخرى ما رايك ؟من ZVء يفضل احلديث مع ابنائه Zلفرsس!ية و ل�س بلغة اخرى ما رايك ؟من ZVء يفضل احلديث مع ابنائه Zلفرsس!ية و ل�س بلغة اخرى ما رايك ؟اجليل اجلديد اجليل اجلديد اجليل اجلديد اجليل اجلديد      : : : :الوطنالوطنالوطنالوطن
 

هذا امر �د طبيعي و هذا يدل ان اجلزا>ريني مه لغوÇ و فكرÇ يف öة ممتازة و هذا يدل ان  :    الس!يد دوراريالس!يد دوراريالس!يد دوراريالس!يد دوراري
هو واع Zلرها¬ت اTولية العاملية املب�Øة 7ىل العمل و املعرفة و مه يقومون بدور جعزت اTوS  هذا اجليل من ZVء

هذا الشعب ا¤ي يتعامل Zجيابية وهو ....7ىل الق�ام به و هذا يدل دالS واحضة ان اTوS ال تعكس رغبة الشعب 
يت اثب�ت ذ© مبا فهيا اس!تطالع جلريدة موافق 7ىل تدر�س الفرsس!ية و هناك الكòري من اس!تطال7ات الراي ال

اجلزا>ريون حياولون تعمل الفرsس!ية و حتسني مس!توامه فهيا و يدر�ون ج�دا ان هذا التعريب VديولوÛ ...الوطن 
مولود قامس (اللك يدرك Vن ان س!ياسة التعريب ذات البعد الرجعي  هو ضد مصلحهتم يف احلارض و يف املس!تق|ل

يه س}ب لك ما حلق ÐZمتع اجلزا>ري من ارضار اكن اخطرها هتمم�ش ) تعريب Vفاكر اكن ينادي رصا�ة ب 
 النخب اجلزا>رية سواءا املعربة او املفرsسة

  


