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امل�ؤمتر الدويل
ال�سابع للغة العربية

عالقة اللغة العربية بالهوية الوطنية
ودورها يف تعزيز الأمن واال�ستقرار يف املجتمع اجلزائري
�أ .د� .صالح بوب�شي�ش

ملخ�ص املداخلة:
�إن ما لقيه املجتمع اجلزائري من ويالت اال�ستعمار الفرن�سي وما ارتكبته �أداة اال�ستعمار من تخريب فكري يف تاريخ اجلزائر
وح�ضارتها ولغتها ،مل يثن عزمية املجتمع عن ت�شبثه مبقومات هويته الأ�صيلة املتمثلة �أ�سا�سا يف الأر�ض والدين الإ�سالمي واللغة
العربية.
�إن هذه املداخلة تر�صد عالقة اللغة العربية بالهوية الوطنية ،وكيف نظم امل�شرع اجلزائري هذه العالقة ت�شريعيا عرب التقنني،
وواقعيا عرب التطبيق يف امليدان ،كما تر�صد كذلك ت�أثري اللغة العربية يف املجتمع اجلزائري املحب للغته ،وكيف ميكن لها �أن ت�ؤثر
�إيجابا يف وحدته وتعزيز �أمنه وا�ستقراره انطالقا من مكونه الأ�سا�س وهو املواطن والأ�سرة وو�صوال �إىل تفاعل الهيئات الر�سمية
والإدارية والق�ضائية �إيجابا مع اللغة العربية.
الكلمات املفتاحية :اللغة العربية ،الهوية الوطنية ،الأمن واال�ستقرار ،املجتمع اجلزائري

مقدمة:

تعد اللغة العربية من �أبرز مقومات
الهوية الوطنية للمجتمع اجلزائري وهي
قبل ذلك لغة عاملية؛ ل�سان حال املجتمعات
العربية منذ القدمي ،وهي لغة القر�آن
الكرمي الذي تتلو �آياته الأمة الإ�سالمية
على تعدد لغاتها يف خمتلف دول العامل يف
كل وقت وحني ،وهي كذلك لغة لها مكانتها
اليوم ـ �ضمن لغات العامل ـ عرب الو�سائط
االفرتا�ضية ويف مقدمتها االنرتنت وو�سائل
الإعالم.
فاللغة العربية على �أهميتها هذه
ف�إنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالهوية الوطنية
اجلزائرية �إىل جانب الدين الإ�سالمي
واللغة الأمازيغية كما ن�صت عليه مدونة
الد�ستور اجلزائري ال�صادرة �سنة .2016
فما هو �أ�سا�س هذه العالقة وما هي
حدودها خا�صة و�أن الن�ص الد�ستوري

جمع بني اللغتني العربية والأمازيغية كلغتني
وطنيتني؟ ثم ما هو الدور املنتظر من
اعتبار اللغة العربية لغة وطنية ور�سمية
يف تعزيز الأمن واال�ستقرار يف املجتمع
اجلزائري؟
وتتمحور الإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت
حول العنا�صر التالية
ـ الهوية الوطنية اجلزائرية ومقوماتها:الإ
�سالم،العروبة،الأمازيغية
ـ عالقة اللغة العربية بالهوية الوطنية
ـ دور اللغة العربية يف تعزيز الأمن
واال�ستقرار يف املجتمع اجلزائري

�أوال :الهوية الوطنية ومقوماتها

تعترب الهوية الوطنية اجلزائرية من
�أقد�س ما ركزت عليه الن�صو�ص القانونية
على اختالف وتنوع مراتبها وطبيعتها
للت�أكيد على متتع اجلزائري بهويته ،فقد

عملت الدولة منذ اال�ستقالل على تثبيت
رموز الدولة والن�ص على �أركان �سيادتها؛
خا�صة ما تعلق منها بالدين الإ�سالمي
واللغة العربية ،حيث عمل اال�ستعمار
الفرن�سي منذ �أن وطئت �أقدام جنوده �أر�ض
اجلزائر على طم�س هويتها وت�سخري الآلة
الع�سكرية والثقافية ملحو التاريخ احل�ضاري
والثقايف والديني واللغوي لل�شعب
اجلزائري ،فعلى مدار ما يقرب من قرن
ون�صف كان لهذه ال�سيا�سة الهمجية نتائج
وخيمة على ال�شعب اجلزائري حيث �أدت
�إىل الرمي ب�أجيال يف �شبح الأمية واجلهل
ا�ستمرت �آثارها ع�شرات ال�سنني حتى بعد
ا�ستقالل اجلزائر.
وقد كان لتم�سك ال�شعب اجلزائري
بدينه الإ�سالمي ولغته العربية كما ت�شهد
له حركات املقاومة لكبار املجاهدين
واملقاومني لال�ستعمار الفرن�سي من الأمري
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عبد القادر يف الغرب اجلزائري اىل �أحمد
باي يف ق�سنطينة وال�شيخ املقراين يف
ال�شرق اجلزائري وال�شيخ بوعمامة و�سط
وغرب ال�صحراء واللة فاطمة ن�سومر
يف القبائل ومقاومة التوارق يف جنوب
ال�صحراء وكذلك الثورات ال�شعبية كثورة
�سيدي ال�شيخ وثورة الزعاط�شة ،..وت�شهد
له �أي�ضا احلركات الإ�صالحية والتعليمية
خا�صة ما قامت به جمعية العلماء امل�سلمني
اجلزائريني والدور الكبري الذي كانت ت�ؤديه
خمتلف الزوايا وامل�ساجد ،كان لكل ذلك
الأثر الفعال يف التفاف ال�شعب اجلزائري
حول مقوماته التي حاول امل�ستعمر
الفرن�سي حموها من خالل اعتبار اجلزائر
فرن�سية كهدف كان ي�سعى لتحقيقه .ولذلك
يقول �أحمد توفيق املدين":كان التعليم �أيام
احلكومة الفرن�سية ا�ستعماريا بحتا ،ال
يعرتف باللغة العربية وال يقيم لوجودها
�أي ح�ساب ،فاللغة الفرن�سية هي وحدها
لغة التدري�س يف جميع مراحل التعليم"،1
والتي كانت قا�صرة يف ذلك الوقت على
فئات قليلة جدا من �أبناء اجلزائر.
لقد �أدرك ال�شيخ عبد احلميد بن
بادي�س العواقب ال�سيئة للقانون الذي
�أ�صدرته فرن�سا يف مار�س  1938والذي
يق�ضي ب�إلزام كل معلم با�ست�صدار
ترخي�ص للتعليم و�إال تعر�ض للغرامة
وال�سجن ،فكتب مقاال بعد �شهر من �صدور
هذا القانون الظامل وجاء فيه "�أعداء
الأمة اجلزائرية يجمعون �أمرهم ويدبرون
كيدهم في�ست�صدرون من احلكومة قرارا
وزاريا بعقوبات �صارمة على التعليم
ليهدموا ال�شخ�صية الإ�سالمية من �أ�صلها
وليق�ضوا عليها بالق�ضاء على مادة
حياتها...،فنا�صبوا العداء وتعر�ضوا ملن

يتعاطى تعليمها باملكروه والبالء ،فم�ضت
�سنوات يف غلق املكاتب القر�آنية ،ومكاتب
التعليم الديني العربي ..،وملا ر�أوا ت�صميم
الأمة على تعليم قر�آنها ودينها ولغة دينها
وا�ستب�سال كثري من املعلمني يف القيام
بواجبهم وا�ستمرارهم على التعليم رغم
التهديد والوعيد ورغم الزجر والتغرمي ،ملا
ر�أوا هذا كله �سعوا �سعيهم حتى ا�ست�صدروا
قانون العقاب الرهيب ..،و�سنم�ضي بعون
اهلل يف طريق تعليم ديننا ولغتنا رغم كل ما
ي�صيبنا ،و�إننا على يقني من �أن العاقبة و�إن
طال البالء لنا ،و�أن الن�صر �سيكون حليفنا،
لأننا قد عرفنا �إميانا و�شاهدنا عيانا �أن
الإ�سالم والعربية قد ق�ضى اهلل بخلودهما
ولو اجتمع كلهم على حماربتنا"2.
و�إذا كانت املقومات الأ�سا�سية للهوية
الوطنية تتمثل يف الإ�سالم واللغة العربية،
ف�إن الد�ستور اجلزائري يف �آخر تعديالته
�أ�ضاف اللغة الأمازيغية كلغة وطنية
ور�سمية.
ـ الإ�سالم:
تعد اجلزائر �إحدى �أهم دول �شمال
�إفريقيا التي دخلها الدين الإ�سالمي
منذ فجر الدعوة الإ�سالمية ،وكان �أهلها
الأمازيغ ويف مقدمتهم الفاحت طارق بن
زياد ممن م�ضىوا يف ن�شر الإ�سالم وفتح
�شبه جزيرة �إيبرييا التي دام حكم الإ�سالم
فيها لأزيد من ثمانية قرون.
ومنذ ذلك التاريخ �سجلت اجلزائر
انتماءها وتبنيها للإ�سالم كدين ر�سمي،
ج�سدته خمتلف مدونات الد�ستور التي
�صدرت منذ اال�ستقالل ،3حيث ن�صت على
�أن"الإ�سالم دين الدولة".
وحر�صا على حماية الدين الإ�سالمي
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كمقوم �أ�سا�سي للهوية الوطنية ،وبالإ�ضافة
�إىل ت�أ�سي�س وزارة تعنى بت�سيري ومتابعة
ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف ،ف�إن د�ستور
 1996وحتت الف�صل الثالث منه بعنوان
امل�ؤ�س�سات اال�ست�شارية ا�ستحدث جمل�سا
�إ�سالميا �أعلى،
جاء يف املادة " 195ي�ؤ�س�س لدى رئي�س
اجلمهورية جمل�س �إ�سالمي �أعلى ،يتوىل
على اخل�صو�ص ما ي�أتي:
ـ احلث على االجتهاد وترقيته
ـ �إبداء احلكم ال�شرعي فيما يعر�ض عليه
ـ رفع تقرير دوري عن ن�شاطه �إىل رئي�س
اجلمهورية"
ـ اللغة العربية:
�إىل جانب الدين الإ�سالمي ن�صت
خمتلف الد�ساتري والتعديالت التي �سبق
ذكرها على �أن "اللغة العربية هي اللغة
الوطنية والر�سمية" .ومن �أجل العناية بها
والعمل على تعميم ا�ستعمالها يف خمتلف
املجاالت الر�سمية والرتبوية ا�ستحدثت
الدولة 4جمل�سا �أعلى للغة العربية وقد مت
�إدراجه بعد ذلك يف بنود د�ستور 2016
حيث ن�صت عليه املادة الثالثة بقولها" :
يحدث لدى رئي�س اجلمهورية جمل�س �أعلى
للغة العربية.
يكلف املجل�س الأعلى للغة العربية
على اخل�صو�ص بالعمل على ازدهار اللغة
العربية وتعميم ا�ستعمالها يف امليادين
العلمية والتكنولوجية والت�شجيع على
الرتجمة �إليها لهذه الغاية".5
ـ اللغة الأمازيغية:
�إذا كان كل من الدين الإ�سالمي واللغة
العربية قد حر�صت الدولة منذ اال�ستقالل
املجل�س الدويل للغة العربية
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على تر�سيمهما يف مدونة الد�ستور كعنا�صر
ثابتة تت�شكل منها الهوية اجلزائرية ،وهي
غري قابلة لأي تعديل د�ستوري ،ف�إن اللغة
الأمازيغية ورغم انت�شارها الوا�سع كلغة
يتعامل بها املواطنون يف جميع مناطق
اجلزائر من �شمالها �إىل جنوبها ومن
�شرقها �إىل غربها ،ف�إنها مل تلق �أي اعرتاف
يف قوانني الدولة منذ اال�ستقالل و�إىل غاية
 1995؛حيث مت ت�أ�سي�س املحافظة ال�سامية
للأمازيغية ،وقد ن�صت املادة الأوىل
من املر�سوم الرئا�سي على":ين�ش�أ هيكل
ي�سمى املحافظة العليا للأمازيغية ،يكلف
برد االعتبار للأمازيغية وبرتقية اللغة
الأمازيغية".6
ون�صت املادة الرابعة منه على مهام
هذه املحافظة" :تتمثل مهام املحافظة
العليا فيما ي�أتي:
ـ رد االعتبار للأمازيغية وترقيتها بكونها
�أحد �أ�س�س الهوية الوطنية،
ـ �إدخال اللغة الأمازيغية يف منظومتي
التعليم واالت�صال".7
ورغم ذلك مل تتم عملية د�سرتة اللغة
الأمازيغية �إال �سنة  ،2002حيث �صدر
القانون رقم  03/02يت�ضمن تعديال جزئيا
يف د�ستور  ،1996جاء فيه "ت�ضاف مادة
 3مكرر ،وت�صاغ كما ي�أتي :متازيغت هي
كذلك لغة وطنية.
تعمل الدولة لرتقيتها وتطويرها بكل
تنوعاتها الل�سانية عرب الرتاب الوطني".8
وبالفعل كان للغة الأمازيغية ح�ضور
على م�ستوى الإعالم ف�أن�شئت �إذاعات
وبرجمت ن�شرات ر�سمية باللغة الأمازيغية
يف القنوات الوطنية و�أ�س�ست قناة تلفزية
خا�صة بها ،كما مت اعتمادها يف التدري�س
يف قطاع الرتبية والتعليم؛ ما مكن من

تثمني اللغة الأمازيغية كمقوم �أ�سا�سي
للهوية الوطنية �إىل جانب اللغة العربية
والدين الإ�سالمي يف د�ستور  ،2016حيث
جاء يف املادة ":4متازيغت هي كذلك لغة
وطنية ور�سمية.
تعمل الدولة لرتقيتها وتطويرها بكل
تنوعاتها الل�سانية امل�ستعملة عرب الرتاب
الوطني.
يحدث جممع جزائري للغة الأمازيغية
يو�ضع لدى رئي�س اجلمهورية.
ي�ستند املجمع �إىل �أ�شغال اخلرباء،
ويكلف بتوفري ال�شروط الالزمة لرتقية
متازيغت ق�صد جت�سيد و�ضعها كلغة ر�سمية
فيما بعد".9
وتعكف حاليا م�صالح احلكومة
على �إعداد القانون الع�ضوي لأكادميية
اللغة الأمازيغية متهيدا لإعالن ت�أ�سي�سها
ومبا�شرة �أعمالها.
كما �شهدت نهاية � 2017إعالن
الرئي�س اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة
خالل اجتماع ملجل�س الوزراء يف اجلزائر
اعتبار يوم  12يناير (جانفي) وهو ر�أ�س
ال�سنة الأمازيغية من كل عام عطلة وطنية
مدفوعة الأجر.
�إن هذه املقومات املكونة للهوية
اجلزائرية �أوردها امل�شرع ف�ضال عن املواد
التي �سبق ذكرها ،جمتمعة يف ديباجة
د�ستور  1996املعدل بد�ستور  2016ون�صها:
"وكان �أول نوفمرب  1954نقطة
حتول فا�صلة يف تقرير م�صريها ،وتتويجا
عظيما ملقاومة �ضرو�س ،واجهت بها
خمتلف االعتداءات على ثقافتها ،وقيمها،
واملكونات الأ�سا�سية لهويتها وهي الإ�سالم
والعروبة والأمازيغية ،التي تعمل الدولة
دوما لرتقية وتطوير كل واحدة منها ،ومتد

جذور ن�ضالها اليوم يف �شتى امليادين يف
ما�ضي �أمتها املجيد
�إن اجلزائر �أر�ض الإ�سالم ،وجزء ال
يتجز�أ من املغرب العربي الكبري ،و�أر�ض
عربية..،
ت�شكل هذه الديباجة جزء ال يتجز�أ من
الد�ستور".
كما ن�ص الد�ستور �صراحة على
ا�ستحالة �إجراء �أي تعديل مي�س بهذه
الثوابت وهو ما جاء يف املادة  " 212ال
ميكن �أي تعديل د�ستوري �أن مي�س:
...الإ�سالم باعتباره دين الدولة،
العربية باعتبارها اللغة الوطنية
والر�سمية"..

ثانيا :عالقة اللغة العربية
بالهوية الوطنية

 1ـ من حيث التقنني:
لقد �أوىل امل�شرع اجلزائري �أهمية
كبرية للغة العربية كلغة وطنية ولغة ر�سمية
للدولة اجلزائرية عرب كافة م�ؤ�س�سات
الدولة القانونية منذ �سنة  1963تاريخ
و�ضع �أول د�ستور للجزائر امل�ستقلة ،و�سوف
نعر�ض هنا ملختلف الد�ساتري والن�صو�ص
القانونية التي حر�ص فيها امل�شرع على
التقنني للغة العربية باعتبارها مقوم
�أ�سا�سي للهوية الوطنية.

 الد�ستور:لقد اعترب امل�شرع اجلزائري اللغة
العربية لغة وطنية ور�سمية للدولة
اجلزائرية ولكن بعبارات متنوعة نوردها
كما هي:
د�ستور  :1963املادة  ":5اللغة العربية هي
اللغة القومية والر�سمية للدولة".
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د�ستور  :1976املادة  ":3اللغة العربية هي
اللغة الوطنية والر�سمية
تعمل الدولة على تعميم ا�ستعمال اللغة
الوطنية يف املجال الر�سمي".
د�ستور  :1989املادة  ":3اللغة العربية هي
اللغة الوطنية والر�سمية ".
د�ستور  :1996املادة  ":3اللغة العربية هي
اللغة الوطنية والر�سمية ".
تتفق جميع هذه املواد يف اعتبار اللغة
العربية لغة وطنية ور�سمية با�ستثناء ما
ن�ص عليه د�ستور  1976من تبني الدولة
ل�سيا�سة التعريب وتعميم ا�ستعمال اللغة
العربية والتي مل حتظ بالعناية الكاملة.
ويتميز د�ستور  2016عن غريه من
الد�ساتري ال�سابقة بكونه قد كر�س احلماية
القانونية للغة العربية باعتبارها من
املكونات الأ�سا�سية للجمهورية اجلزائرية
�ضمن "املبادئ العامة التي حتكم املجتمع
اجلزائري".
فقد ن�صت املادة  3من الد�ستور "اللغة
العربية هي اللغة الوطنية والر�سمية.
تظل العربية اللغة الر�سمية للدولة.
يحدث لدى رئي�س اجلمهورية جمل�س
�أعلى للغة العربية.
يكلف املجل�س الأعلى للغة العربية
على اخل�صو�ص بالعمل على ازدهار اللغة
العربية وتعميم ا�ستعمالها يف امليادين
العلمية والتكنولوجية والت�شجيع على
الرتجمة �إليها لهذه الغاية".
وبالرغم من اهتمام امل�شرع باملادة
الثالثة والتف�صيل فيها يف الد�ستور الأخري؛
مما مييزه عن �سابقيه� ،إال �أنه حر�ص يف
ديباجة د�ستور � ، 1989أي مبا�شرة بعد
االنفتاح والتعددية ال�سيا�سية التي �شهدتها
اجلزائر يف ذلك الوقت ،على الت�أكيد على

مقومات الهوية اجلزائرية والل�سان العربي
للجزائر دولة و�شعبا ،ومما جاء فيها:
"�إن الد�ستور فوق اجلميع ،وهو
القانون الأ�سا�سي الذي ي�ضمن احلقوق
واحلريات الفردية واجلماعية ،ويحمي
مبد�أ حرية اختيار ال�شعب ،وي�ضفي
ال�شرعية على ممار�سة ال�سلطات ،ويكفل
احلماية القانونية ،ورقابة عمل ال�سلطات
العمومية يف جمتمع ت�سوده ال�شرعية،
ويتحقق فيه تفتح الإن�سان بكل �أبعاده�....إن
اجلزائر� ،أر�ض الإ�سالم وجزء ال يتجز�أ من
املغرب العربي الكبري ،و�أر�ض عربية10"..
وقد حر�ص امل�شرع على �إعادة هذه
الفقرة ب�ألفاظها ودون تغيري يف ديباجة
د�ستور  ، 1996ود�ستور .2016
ـ القانون:
�إن امل�شرع اجلزائري كان حري�صا
منذ ال�سنوات الأوىل لال�ستقالل على
جت�سيد رموز الدولة وتكري�س هويتها ،فكما
ت�ضمنت خمتلف مدونات الد�ستور اعتبار
اللغة العربية رمز الهوية الوطنية ،ف�إن
خمتلف القوانني والأوامر �أكدت تفعيل هذا
املبد�أ من خالل �إلزامية تعميم ا�ستعمال
اللغة العربية ،ابتداء بالأمر رقم 92-68
امل�ؤرخ يف � 26أفريل  1968املت�ضمن �إجبارية
تعميم ا�ستعمال اللغة العربية على املوظفني
ومن مياثلهم .وكذلك الأمر رقم 02-71
امل�ؤرخ يف  20جانفي  1971املت�ضمن �أحكام
�إجبارية تعميم ا�ستعمال اللغة العربية على
املوظفني ومن مياثلهم .والأمر رقم 55/73
امل�ؤرخ يف �1أكتوبر  1973املت�ضمن تعريب
الأختام الوطنية.
ويعد القانون رقم  05-91امل�ؤرخ يف
 16جانفي  1991املت�ضمن تعميم ا�ستعمال
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اللغة العربية املعدل واملتمم بالأمر رقم
 30-96امل�ؤرخ يف  21دي�سمرب  1996معربا
عن �إرادة قوية وعزمية �آكدة من امل�شرع
اجلزائري لتفعيل رمزية اللغة العربية
وارتباطها الوثيق بهوية املجتمع اجلزائري.
وقد ت�ضمن هذا القانون �أربعني مادة
موزعة على �ستة ف�صول:
ت�ضمن الف�صل الأول �أحكاما عامة،
حيث ن�صت املادة  1منه على �أنه "يحدد
هذا القانون القواعد العامة ال�ستعمال اللغة
العربية يف خمتلف ميادين احلياة الوطنية،
وترقيتها وحمايتها".
ون�صت املادة  2على �أن "اللغة العربية
مقوم من مقومات ال�شخ�صية الوطنية
الرا�سخة وثابت من ثوابت الأمة .يج�سد
العمل بها مظهرا من مظاهر ال�سيادة
الوطنية ،وا�ستعمالها من النظام العام".
كما ن�صت املادة  3بقولها ":يجب على كل
امل�ؤ�س�سات �أن تعمل لرتقية اللغة العربية،
وحمايتها ،وال�سهر على �سالمتها وح�سن
ا�ستعمالها".
وت�ضمن الف�صل الثاين جماالت
تطبيق القانون ،املواد 04ـ ،22حيث ن�صت
املادة  4على �أنه "تلزم جميع الإدارات
العمومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات
على اختالف �أنواعها با�ستعمال اللغة
العربية وحدها يف كل �أعمالها من ات�صال،
وت�سيري �إداري ،ومايل ،وتقني ،وفني".
وقد ف�صل امل�شرع يف جماالت تطبيق
القانون وعددها بحيث تن�سحب على كل
م�ؤ�س�سات املجتمع الر�سمية الإدارية،
التعليمية ،الق�ضائية ،املالية والإعالمية
وكذلك امل�ؤ�س�سات املدنية كاجلمعيات.
وت�ضمن الف�صل الثالث هيئات التنفيذ
واملتابعة والدعم املواد  23ـ  ،28وقد �أن�شئ
املجل�س الدويل للغة العربية
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مبوجب هذا القانون املجل�س الأعلى للغة
العربية.11
جاء يف املادة " 23ين�ش�أ جمل�س �أعلى
للغة العربية ويو�ضع حتت �إ�شراف رئي�س
اجلمهورية يقوم على اخل�صو�ص مبا ي�أتي:
متابعة تطبيق �أحكام هذا القانون وكل
القوانني الهادفة �إىل تعميم ا�ستعمال اللغة
العربية وحمايتها وترقيتها وتطويرها".12
و�أ�ضاف امل�شرع يف الف�صل الرابع
�أحكاما جزائية م�ؤكدا مرة �أخرى ما جاءت
به املادة  87مكرر من الأمر رقم 156-66
امل�ؤرخ يف  08يونيو 1966املت�ضمن قانون
العقوبات املعدل واملتمم" ،على �أنه يعترب
فعال �إرهابيا �أو تخريبيا "كل اعتداء على
رموز الأمة �أو اجلمهورية."...
املادة  : 29تعد الوثائق الر�سمية املحررة
بغري اللغة العربية باطلة ،تتحمل
اجلهة التي �أ�صدرتها �أو �صادقت عليها
م�س�ؤولية النتائج املرتتبة عليها.
املادة  : 30كل �إخالل ب�أحكام هذا القانون
يعد خط�أ ج�سيما ي�ستوجب جزاء
ت�أديبيا.
وما يالحظ هنا �أن امل�شرع رغم �أنه
�صنف الإخالل بهذا القانون باخلط�أ
اجل�سيم ،غري �أن اجلزاء الذي ن�ص عليه
يف املواد من � 31إىل  35وهو الغرامة املالية
من �ألف �إىل � 10آالف دينار جزائري ،وغلق
امل�ؤ�س�سة يف حالة العود ال تعك�س يف تقديري
العقوبة احلقيقية التي تتنا�سب مع املكانة
التي �أوالها امل�شرع للغة العربية.
�أما الف�صل اخلام�س وال�ساد�س فقد
ت�ضمنا �أحكاما انتقالية ونهائية.
وما جتدر الإ�شارة �إليه �أن امل�شرع ن�ص
يف املادة  9على " :تلغى جميع الأحكام
املخالفة لهذا الأمر ،ال �سيما املر�سوم

الت�شريعي رقم  02 - 92امل�ؤرخ يف  3حمرم
 1413املوافق  4يوليو ( 1992انتهى)".
وهو يف الواقع املر�سوم املت�ضمن
كيفيات تطبيق القانون رقم 05-91
املت�ضمن تعميم ا�ستعمال اللغة العربية.
جاء يف املادة الأوىل منه على �أن "تعميم
ا�ستعمال اللغة العربية بو�صفها لغة وطنية
ور�سمية يف جميع الإدارات العمومية
والهيئات وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات على
اختالف �أنواعها مبد�أ را�سخ ال ميكن
الرتاجع عنه".
�إن هذا املر�سوم الت�شريعي يف ظاهره
�إلزام للقائمني بعملية تعميم ا�ستعمال اللغة
العربية ،وحث لهم على ح�شد الإمكانات
املتوفرة ال�ستكمال تطبيق التدابري
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون يف �أقرب
وقت ممكن دون حتديد �أجل لذلك ،غري
�أن امل�ؤولني للن�صو�ص القانونية فهموا ب�أن
حمتوى هذا الن�ص قد ّجمد القانون وعلقه
�إىل �أجل غري م�سمى ،مما جعل امل�شرع
يتدخل ويلغي هذا الن�ص �صراحة باملادة
التا�سعة التي �سبق ذكرها.13
 2ـ من حيث واقع التطبيق:
رغم الأهمية الكبرية التي �أوالها
امل�شرع اجلزائري للغة العربية من خالل
خمتلف املواثيق الد�ستورية والت�شريعية
منذ �ستينيات القرن املا�ضي؛ �إال �أنها مل
حتظ بالعناية الالزمة من حيث واقع
تطبيقها ،فال نكاد جند �آثارا وا�ضحة
وتفعيال حقيقيا لبنود القانون خا�صة ما
تعلق ب�إلزامية تعميم ا�ستعمالها.
"فاللغة الوطنية عندنا تواجه
جمموعة من الأمناط اللغوية املحلية
تناف�سها يف جمال اال�ستخدام� ،إذ جند

�أن هذه الأمناط اللغوية لها ت�أثري وا�ضح
على �أطفالنا وحتى مثقفينا الذين يجدون
�أنف�سهم ويف مواقف ر�سمية مييلون ال
�شعوريا �إىل ا�ستخدام هذه الأمناط املحلية
يف خطاباتهم .وحتى يف املجال الر�سمي
ورغم الإقرار ب�أن العربية هي اللغة الوحيدة
والر�سمية ،و�أن ا�ستخدامها �أمر �ضروري
و�إجباري ،خا�صة يف املجاالت الر�سمية،
�إال �أن ما نالحظه يف الواقع عك�س ذلك� ،إذ
جند من يف�ضل ا�ستعمال م�ستويات لغوية
�أخرى كالتداخل بني العربية الدارجة ولغة
�أجنبية� ،أو ا�ستعمال لغة �أجنبية مبا�شرة
بحجة �ضعفه يف لغته الوطنية� .أما على
م�ستوى امل�ؤ�س�سات الر�سمية� ،سواء كانت
اقت�صادية� ،أو �سيا�سية� ،أو اجتماعية �أو
ثقافية ف�إننا نلحظ �أن اللغة ال�سائدة هي
الفرن�سية ،حيث تعترب يف نظرهم لغة
احلداثة".14
وهو ما يعك�سه واقع احلال يف تدخالت
بع�ض من كبار امل�س�ؤولني يف الدولة وكثري
من الهيئات واجلمعيات االقت�صادية
وال�سيا�سية والثقافية ،بل �إن كثريا منها
تتبنى من حيث ال تعلم اللغة الفرن�سية
كلغة ر�سمية يف خطاباتها ومدوناتها
كما هو احلال بالن�سبة ملنتديات رجال
الأعمال اجلزائرية .وهذا دون احلديث
عن واقع التعليم يف اجلامعة اجلزائرية
حيث �أ�ضحت جميع التخ�ص�صات العلمية
والطبية والتكنولوجية تدر�س باللغة
الفرن�سية مما �أ�سهم يف تدين م�ستوى
الطالب ل�ضعف التكوين لديهم يف هذه
اللغة يف مراحل التعليم الأوىل.
غري �أن هذا ال يعني مطلقا �سيطرة
اللغة الفرن�سية وا�ضمحالل اللغة العربية،
بل جند �أن هناك اهتمام باللغة العربية
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�سواء على امل�ستوى الر�سمي ب�إ�صدار
تعليمات بني الفينة والأخرى ب�ضرورة
اعتماد اللغة العربية وحدها يف الوثائق
الر�سمية ويف االت�صال ،وتبني اللغة العربية
كلغة التكوين يف جميع مراحل التعليم
العام� ،أو على امل�ستوى املجتمعي من
حيث االهتمام بت�أ�سي�س املدار�س القر�آنية
وترقيتها وحتفيظ القر�آن الكرمي يف جميع
حوا�ضر البالد.

ثالثا :دور اللغة العربية يف
تعزيز الأمن واال�ستقرار ووحدة
املجتمع اجلزائري

�إن اللغة العربية بالن�سبة �إلينا نحن
اجلزائريني ،عن�صر �أ�سا�سي يف هويتنا
و�شخ�صيتنا وطريقة تفكرينا ،ومن هنا
ن�ش�أ ذلك التالزم املنطقي والتاريخي
بني العربية والوطنية؛ �إذ من اخلط�أ
الفادح �إلغاء �أو ف�صل الوطنية عن اللغة
العربية بالن�سبة للمجتمع اجلزائري،
بل ال بد من ت�ضافر اجلهود لنخلق لدى
الفئات االجتماعية حب اللغة الوطنية
وننمي لديهم الروح الوطنية وال�شخ�صية
اجلزائرية العربية ،ونعمل على �إعطاء
هذه اللغة مكانتها الطبيعية باعتبارها لغة
وطنية ر�سمية15.
�إن الدفاع عن اللغة الوطنية ،هو يف
الواقع دفاع عن الوجود احل�ضاري املتميز
لل�شخ�صية الوطنية ،و�أن �سيادة �أمتنا من
�سيادة لغتنا الوطنية ،فهي غايتنا التي
ن�صبو �إليها من خالل حتقيق وحدتنا
اللغوية والوطنية ،وجت�سيد كياننا ال�سيا�سي
�ضمن خريطة هذا العامل املعا�صر ،فال �أمة
من دون لغة وطنية ،وال تاريخ وح�ضارة �إال
من خالل هذه اللغة ،كما �أن بناء الأجيال

املتعاقبة ال ميكن �أن يتم �إال من خالل اللغة
الوطنية ،فهي القوة الطبيعية الالزمة يف
�إحداث التفاعل والتوا�صل لدى خمتلف
ال�شرائح االجتماعية ،ومن هنا كان
ف�صل ال�شخ�صية عن اللغة الوطنية �أمرا
م�ستحيال ،وكل فقدان لها ي�ؤدي حتما �إىل
ال�ضياع واالندثار.16
�إن دور اللغة العربية يف تعزيز وحدة
املجتمع اجلزائري يتجلى ب�شكل ملحوظ
يف التفاف ال�شعب اجلزائري حول هويته
املتمثلة يف الدين الإ�سالمي واللغة العربية
طيلة فرتة اال�ستعمار الفرن�سي الذي كر�س
كل قواه وتر�سانته الع�سكرية والثقافية مل�سخ
هوية املجتمع؛ حيث كانت اللغة العربية يف
ذلك الوقت تعترب لغة �أجنبية يف مقررات
التعليم منذ مراحله الأوىل وحتى املرحلة
اجلامعية ،فلوال الدعم الذي لقيته اللغة
العربية من خمتلف فئات املجتمع وجتندها
جميعها لتلقني �أبنائها مبادئ الدين
وتعليمهم قواعد اللغة العربية يف الكتاتيب
وامل�ساجد ملا كان لها وجود الآن ولطم�ست
الهوية اجلزائرية كما هو ال�ش�أن بالن�سبة
لكثري من امل�ستعمرات.
كما يتج�سد دور اللغة العربية يف
حماية �أمن املجتمع اجلزائري و�ضمان
ا�ستقراره عرب عديد املجاالت الأ�سرية
والإدارية والإعالمية والق�ضائية.
1ـ جمال التن�شئة والرتبية الدينية
و الأ�سرية:
تعترب الأ�سرة اخللية الأ�سا�سية
للمجتمع ،فب�صالحها ي�صلح املجتمع ،كما
يعترب الفرد عن�صرا م�ؤ�س�سا للأ�سرة ،وال
ميكن �أن ت�صلح الأ�سرة �إال ب�صالح الفرد،
ف�أ�سا�س قيام املجتمع هو الفرد ،وهو ما
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يلزم اال�ستثمار فيه بتن�شئته وتربيته على
الف�ضيلة والأخالق احلميدة وحبه لدينه
ولغته ووطنه ،وهذا ما راعته ن�صو�ص
دليل على
ال�شريعة الإ�سالمية ،ولعل خري ٍ
ذلك ما �صح عن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أنه وقف ُيخاطب مكة املكرمة مودع ًا
لها وهي وطنه الذي �أُخرج منه ،فقد روي
عبا�س ر�ضي اهلل عنهما
عن عبد اهلل بن ٍ
�أنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
أطيبك من بلد ،و�أح َّب ِك
و�سلم ملكة ":ما � ِ
�إ َّ
منك ما
يل ،ولوال �أن قومي �أخرجوين ِ
غريك".17
�سكنتُ
ِ
فلوال �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ُيحب وطنه ملا قال هذا القول الذي
م�سلم معناه لر�أينا
لو �أدرك ك ُل مواطن
ٍ
حب الوطن يتجلى يف �أجمل �صوره و�أ�صدق
معانيه ،ولأ�صبحت �أوطان امل�سلمني اليوم
كالوطن الواحد تتعلق به �أفئدة مواطنيه
وت�ضحي من �أجل حريته ووحدته ،فحب
الأوطان من الإميان.
ولهذا جند املجتمع اجلزائري يفتخر
ويعتز بثورته املجيدة يف حترير وطنه من
اال�ستعمار الفرن�سي الذي عمل يائ�سا من
�أجل طم�س هويته ول�سانه العربي املبني.
�إن للغة العربية يف نفو�س اجلزائريني
مكانة عظيمة ،فهي لغة القر�آن ولغة
املنا�سك وال�شعائر الدينية ،وقبل ذلك هي
لغة الوطن والأجداد ،فالتم�سك بها وحبها
من الإميان ،وال�شك �أن التن�شئة احل�سنة
على حب اللغة العربية وتعلمها وت�شجيع
النا�شئة على وحفظ القر�آن الكرمي وتعلم
قواعد اللغة العربية يف خمتلف مراحل
التعليم من �ش�أنه �أن يوجد جيال يعتز بوطنه
ولغته كون حبهما والتعلق بهما من الإميان.
باعتبار اللغة العربية هي لغة القر�آن
املجل�س الدويل للغة العربية
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الكرمي
املادة  79من الد�ستور" :حتت طائلة
املتابعات ،يلزم الأولياء ب�ضمان تربية
�أبنائهم وعلى الأبناء واجب القيام
بالإح�سان �إىل �آبائهم وم�ساعدتهم".
2ـ جمال التكوين والبحث العلمي:
تتمتع اجلزائر ومنذ �سنوات بنظام
تعليمي متميز ت�ضمن من خالله الدولة
جمانية التعليم لكل �أبناء اجلزائر من
املدر�سة �إىل اجلامعة ،كما ت�ضمن كذلك
الدولة بناء امل�ؤ�س�سات الرتبوية واجلامعية
وجتهيزها ،وبناء املراكز البحثية وتدعيمها
مبا تتطلبه من �إمكانات مادية وب�شرية ،كان
لكل ذلك �آثاره الإيجابية الكبرية من حيث
اجلانبني الكمي والعددي؛ وميكن �أي�ضا �أن
حتقق اجلزائر تطورا من حيث اجلانب
النوعي؛ حيث تفتقر امل�ؤ�س�سات العلمية
والبحثية �إىل عن�صري االبتكار والإبداع
واحتالل املراتب املتقدمة �ضمن خمتلف
الت�صنيفات الدولية.
�إن االهتمام باللغة العربية و�إعطائها
املكانة التي ت�ستحقها يف النظامني التعليمي
والبحثي يف �شقيه العلمي والتكنولوجي،
واالنفتاح على لغات العامل وعدم االقت�صار
على اللغة الفرن�سية خا�صة يف اجلامعة
اجلزائرية ،من �ش�أنه �أن يدفع بعجلة الرقي
والتطور واال�ستفادة من اخلربات الأجنبية
من �أجل تطوير م�ستوى التكوين والبحث من
جهة وتلبية حاجيات املجتمع عرب توظيف
الإطارات املتمكنة وتفعيل النتائج البحثية
من جهة �أخرى .وهذا ما �سعى �إليه امل�شرع
اجلزائري من خالل ن�ص املادة  15من
القانون  91املت�ضمن تعميم ا�ستعمال اللغة
العربية ":يكون التعليم والرتبية والتكوين

يف كل القطاعات ،ويف جميع امل�ستويات
والتخ�ص�صات ،باللغة العربية ،مع مراعاة
كيفيات تدري�س اللغات الأجنبية".
يقول الدكتور عبد العزيز بن عثمان
التويجري متحدثا عن الآفاق العلمية للغة
العربية يف الف�ضاء الرقمي�" :إن اللغة
العربية تتو�سع م�ساحات انت�شارها يف
العامل بدخولها الف�ضاء الرقمي وتبوئها
مكانة متقدمة بني اللغات احلية التي
ت�ستخدم يف �شبكة املعلومات العاملية ،مما
دفع ب�شركة ميكرو�سوفت العاملية �إىل فتح
مكتب لها يف القاهرة متخ�ص�ص يف اللغة
العربية ،يهدف �إىل تطوير لغتنا و�إدماجها
يف ال�شبكة العاملية للمعلومات واجلدير
بالذكر يف هذا ال�صدد� ،أنه ورد يف تقرير
ملنتدى دافو�س االقت�صادي العلمي� ،أن
املنطقة العربية هي �أوفر مناطق العامل
جغرافيا وثقافيا� ،إقباال على ا�ستيعاب
تكنولوجيات االت�صال احلديثة مما ي�ؤكد
االنت�شار الوا�سع للف�صحى يف العاملني
الواقعي واالفرتا�ضي .وهذا ما يبعث على
الأمل ،ويحفزنا للبحث عن �إيجاد حلول
للم�شاكل اللغوية القائمة التي هي من نتائج
الو�ضع العام الذي تعي�شه الأمة العربية
الإ�سالمية من النواحي كافة".18
3ـ جمال الأداء يف الإدارة والهيئات
الر�سمية:
لقد �أ�سهم ا�ستغالل الإدارة اجلزائرية
للتكنولوجيات الرقمية وا�ستعمال االنرتنت
يف حت�سني خدمة املواطن واملجتمع ب�صفة
عامة ،كما �أ�سهمت كذلك عملية تعميم
ا�ستعمال اللغة العربية ولو جزئيا خا�صة
فيما تعلق با�ست�صدار الوثائق الأ�سا�سية
التي يحتاجها املواطن يوميا عرب م�صالح

احلالة املدنية ومكاتب اخلدمات يف ت�سهيل
�أداء اخلدمة العمومية وحت�سي�س املواطن
باهتمام الدولة به و�سعيها الدائم من �أجل
راحته وتلبية حاجياته.
ولعل الن�صو�ص القانونية التي �سبق
ذكرها واملت�ضمنة تعميم ا�ستعمال اللغة
العربية يف خمتلف املجاالت و�إن مل جتد
طريقا لتفعيلها يف ال�سنوات ال�سابقة قد
وجدت م�ؤخرا تكفال من بع�ض القطاعات
الوزارية والهيئات الإدارية التي تتدخل
من وقت لآخر يف توجيه تعليمات ب�ضرورة
اعتماد اللغة العربية يف عملها.
�إن بوادر هذه ال�سيا�سة جتاه اللغة
العربية على م�ستوى الهيئات الإدارية
والر�سمية من �ش�أنها �أن تعزز الثقة يف
نف�س املواطن اجلزائري وحت�س�سه بانتمائه
لوطنه و�أن دولته متم�سكة مبقومات الهوية
الوطنية ،ما يبعث الطم�أنينة وال�سكينة يف
املجتمع اجلزائري ويجعل كل فرد منه
منافحا ومدافعا عن هويته.
 4ـ جمال الت�شريع والق�ضاء:
لقد حظيت اللغة العربية يف جمال
الت�شريع والق�ضاء باهتمام امل�شرع
اجلزائري؛ حيث ن�ص يف قانون الإجراءات
املدنية والإدارية الأخري الذي �صدر �سنة
 2008على مبد�أ �ضرورة احرتام املتقا�ضي
والقا�ضي للغة العربية حيث �ألزمهما
مببا�شرة الإجراءات والعقود الق�ضائية
باللغة العربية حتت طائلة عدم القبول،
وتقدمي الوثائق وامل�ستندات باللغة العربية
�أو م�صحوبة برتجمة ر�سمية �إىل هذه
اللغة حتت طائلة عدم القبول ،ومبا�شرة
املناق�شات واملرافعات باللغة العربية
و�أخريا �إ�صدار الأحكام الق�ضائية باللغة
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العربية حتت طائلة البطالن.
فقد ن�صت املادة الثامنة من القانون
على �أنه” :يجب �أن تتم الإجراءات والعقود
الق�ضائية من عرائ�ض ومذكرات باللغة
العربية ،حتت طائلة عدم القبول.
يجب �أن تقدم الوثائق وامل�ستندات
باللغة العربية �أو م�صحوبة برتجمة ر�سمية
�إىل هذه اللغة ،حتت طائلة عدم القبول.
تتم املناق�شات واملرافعات باللغة
العربية.
ت�صدر الأحكام الق�ضائية باللغة
العربية ،حتت طائلة البطالن املثار تلقائيا

من القا�ضي.
يق�صد بالأحكام الق�ضائية يف هذا
القانون ،الأوامر والأحكام والقرارات
الق�ضائية“19.
لقد ظهر لنا بو�ضوح �أن اللغة
العربية هي مقوم �أ�سا�سي للهوية الوطنية
اجلزائرية ،و�أن العالقة بينهما هي عالقة
تالزم ،فقد عمل امل�شرع اجلزائري يف
منظومته القانونية على حماولة حمو ما
خلفته �سيا�سة اال�ستعمار الفرن�سي من
طم�س للهوية عرب الت�أكيد يف مدونات
الد�ستور ب�أن اللغة العربية هي اللغة
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الر�سمية للدولة ،ويجب العمل على تعميم
ا�ستعمالها من خالل ت�شريع جمموعة من
االجراءات القانونية وتفعيلها يف واقع
التطبيق.
كما تبني لنا �أي�ضا الدور الفعال الذي
ميكن �أن ت�ؤديه اللغة العربية يف �سبيل
تعزيز �أمن وا�ستقرار املجتمع اجلزائري،
فارتباط املواطن اجلزائري ب�أر�ضه
واعتزازه بدينه وافتخاره بلغته هو �صمام
�أمان ل�ضمان وحدة املجتمع اجلزائري
وا�ستقراره.
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