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عالقة اللغة العربية بالهوية الوطنية
    ودورها يف تعزيز االأمن واال�ستقرار يف املجتمع اجلزائري  

اأ. د. �سالح بوب�سي�ش

    ملخ�ش املداخلة:
اأداة اال�ستعمار من تخريب فكري يف تاريخ اجلزائر  اإن ما لقيه املجتمع اجلزائري من ويالت اال�ستعمار الفرن�سي وما ارتكبته 
اأ�سا�سا يف االأر�ض والدين االإ�سالمي واللغة  املتمثلة  وح�سارتها ولغتها، مل يثن عزمية املجتمع عن ت�سبثه مبقومات هويته االأ�سيلة 

العربية.
اإن هذه املداخلة تر�سد عالقة اللغة العربية بالهوية الوطنية، وكيف نظم امل�سرع اجلزائري هذه العالقة ت�سريعيا عرب التقنني، 
وواقعيا عرب التطبيق يف امليدان، كما تر�سد كذلك تاأثري اللغة العربية يف املجتمع اجلزائري املحب للغته، وكيف ميكن لها اأن توؤثر 
الر�سمية  الهيئات  تفاعل  اإىل  وو�سوال  واالأ�سرة  املواطن  وهو  االأ�سا�ض  مكونه  انطالقا من  وا�ستقراره  اأمنه  وتعزيز  اإيجابا يف وحدته 

واالإدارية والق�سائية اإيجابا مع اللغة العربية.
الكلمات املفتاحية: اللغة العربية، الهوية الوطنية، االأمن واال�ستقرار، املجتمع اجلزائري

مقدمة:
مقومات  �أبرز  من  �لعربية  �للغة  تعد 
وهي  �جلز�ئري  للمجتمع  �لوطنية  �لهوية 
قبل ذلك لغة عاملية؛ ل�سان حال �ملجتمعات 
�لقر�آن  لغة  وهي  �لقدمي،  منذ  �لعربية 
�لإ�سالمية  �لأمة  �آياته  تتلو  �لذي  �لكرمي 
على تعدد لغاتها يف خمتلف دول �لعامل يف 
كل وقت وحني، وهي كذلك لغة لها مكانتها 
�لو�سائط  عرب  ـ  �لعامل  لغات  �سمن  ـ  �ليوم 
�لفرت��سية ويف مقدمتها �لنرتنت وو�سائل 

�لإعالم.
هذه  �أهميتها  على  �لعربية  فاللغة 
فاإنها ترتبط �رتباطا وثيقا بالهوية �لوطنية 
�لإ�سالمي  �لدين  جانب  �إىل  �جلز�ئرية 
مدونة  عليه  ن�ست  كما  �لأمازيغية  و�للغة 

�لد�ستور �جلز�ئري �ل�سادرة �سنة 2016.
هي  وما  �لعالقة  هذه  �أ�سا�س  هو  فما 
�لد�ستوري  �لن�س  و�أن  خا�سة  حدودها 

جمع بني �للغتني �لعربية و�لأمازيغية كلغتني 
من  �ملنتظر  �لدور  هو  ما  ثم  وطنيتني؟ 
ور�سمية  وطنية  لغة  �لعربية  �للغة  �عتبار 
�ملجتمع  يف  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  تعزيز  يف 

�جلز�ئري؟
�لت�ساوؤلت  هذه  عن  �لإجابة  وتتمحور 

حول �لعنا�سر �لتالية  
ومقوماتها:�لإ �جلز�ئرية  �لوطنية  �لهوية  ـ 

�سالم،�لعروبة،�لأمازيغية
ـ عالقة �للغة �لعربية بالهوية �لوطنية

�لأمن  تعزيز  يف  �لعربية  �للغة  دور  ـ 
و�ل�ستقر�ر يف �ملجتمع �جلز�ئري

اأوال: الهوية الوطنية ومقوماتها
من  �جلز�ئرية  �لوطنية  �لهوية  تعترب 
�لقانونية  �لن�سو�س  عليه  ركزت  ما  �أقد�س 
وطبيعتها  مر�تبها  وتنوع  �ختالف  على 
فقد  بهويته،  �جلز�ئري  متتع  على  للتاأكيد 

تثبيت  على  �ل�ستقالل  منذ  �لدولة  عملت 
�سيادتها؛  �أركان  على  و�لن�س  �لدولة  رموز 
�لإ�سالمي  بالدين  منها  تعلق  ما  خا�سة 
�ل�ستعمار  عمل  حيث  �لعربية،  و�للغة 
�لفرن�سي منذ �أن وطئت �أقد�م جنوده �أر�س 
�لآلة  وت�سخري  هويتها  على طم�س  �جلز�ئر 
�لع�سكرية و�لثقافية ملحو �لتاريخ �حل�ساري 
لل�سعب  و�للغوي  و�لديني  و�لثقايف 
قرن  من  يقرب  ما  مد�ر  فعلى  �جلز�ئري، 
نتائج  �لهمجية  �ل�سيا�سة  ون�سف كان لهذه 
�أدت  حيث  �جلز�ئري  �ل�سعب  على  وخيمة 
�إىل �لرمي باأجيال يف �سبح �لأمية و�جلهل 
بعد  �ل�سنني حتى  �آثارها ع�سر�ت  ��ستمرت 

��ستقالل �جلز�ئر.
�جلز�ئري  �ل�سعب  لتم�سك  كان  وقد 
ت�سهد  كما  �لعربية  ولغته  �لإ�سالمي  بدينه 
�ملجاهدين  لكبار  �ملقاومة  حركات  له 
و�ملقاومني لال�ستعمار �لفرن�سي من �لأمري 
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عبد �لقادر يف �لغرب �جلز�ئري �ىل �أحمد 
يف  �ملقر�ين  و�ل�سيخ  ق�سنطينة  يف  باي 
و�سط  بوعمامة  و�ل�سيخ  �جلز�ئري  �ل�سرق 
ن�سومر  فاطمة  وللة  �ل�سحر�ء  وغرب 
جنوب  يف  �لتو�رق  ومقاومة  �لقبائل  يف 
كثورة  �ل�سعبية  �لثور�ت  وكذلك  �ل�سحر�ء 
وت�سهد  �لزعاط�سة..،  وثورة  �ل�سيخ  �سيدي 
و�لتعليمية  �لإ�سالحية  �حلركات  �أي�سا  له 
خا�سة ما قامت به جمعية �لعلماء �مل�سلمني 
�جلز�ئريني و�لدور �لكبري �لذي كانت توؤديه 
ذلك  لكل  كان  و�مل�ساجد،  �لزو�يا  خمتلف 
�ل�سعب �جلز�ئري  �لتفاف  �لفعال يف  �لأثر 
�مل�ستعمر  حاول  �لتي  مقوماته  حول 
�لفرن�سي حموها من خالل �عتبار �جلز�ئر 
فرن�سية كهدف كان ي�سعى لتحقيقه. ولذلك 
يقول �أحمد توفيق �ملدين:"كان �لتعليم �أيام 
ل  بحتا،  ��ستعماريا  �لفرن�سية  �حلكومة 
لوجودها  يقيم  ول  �لعربية  باللغة  يعرتف 
وحدها  هي  �لفرن�سية  فاللغة  ح�ساب،  �أي 
�لتعليم"1،  مر�حل  جميع  يف  �لتدري�س  لغة 
على  �لوقت  ذلك  يف  قا�سرة  كانت  و�لتي 

فئات قليلة جد� من �أبناء �جلز�ئر.
بن  �حلميد  عبد  �ل�سيخ  �أدرك  لقد 
�لذي  للقانون  �ل�سيئة  �لعو�قب  بادي�س 
و�لذي   1938 مار�س  يف  فرن�سا  �أ�سدرته 
با�ست�سد�ر  معلم  كل  باإلز�م  يق�سي 
للغر�مة  تعر�س  و�إل  للتعليم  ترخي�س 
و�ل�سجن، فكتب مقال بعد �سهر من �سدور 
"�أعد�ء  فيه  وجاء  �لظامل  �لقانون  هذ� 
�أمرهم ويدبرون  �لأمة �جلز�ئرية يجمعون 
قر�ر�  �حلكومة  من  في�ست�سدرون  كيدهم 
�لتعليم  على  �سارمة  بعقوبات  وز�ريا 
�أ�سلها  من  �لإ�سالمية  �ل�سخ�سية  ليهدمو� 
مادة  على  بالق�ساء  عليها  وليق�سو� 
ملن  وتعر�سو�  �لعد�ء  حياتها،...فنا�سبو� 

فم�ست  و�لبالء،  باملكروه  تعليمها  يتعاطى 
ومكاتب  �لقر�آنية،  �ملكاتب  غلق  يف  �سنو�ت 
�لتعليم �لديني �لعربي،.. وملا ر�أو� ت�سميم 
�لأمة على تعليم قر�آنها ودينها ولغة دينها 
�لقيام  يف  �ملعلمني  من  كثري  و��ستب�سال 
رغم  �لتعليم  على  و��ستمر�رهم  بو�جبهم 
�لتهديد و�لوعيد ورغم �لزجر و�لتغرمي، ملا 
ر�أو� هذ� كله �سعو� �سعيهم حتى ��ست�سدرو� 
بعون  و�سنم�سي  �لرهيب،..  �لعقاب  قانون 
�هلل يف طريق تعليم ديننا ولغتنا رغم كل ما 
ي�سيبنا، و�إننا على يقني من �أن �لعاقبة و�إن 
طال �لبالء لنا، و�أن �لن�سر �سيكون حليفنا، 
�أن  عيانا  و�ساهدنا  �إميانا  عرفنا  قد  لأننا 
�لإ�سالم و�لعربية قد ق�سى �هلل بخلودهما 

ولو �جتمع كلهم على حماربتنا".2
للهوية  �لأ�سا�سية  �ملقومات  كانت  و�إذ� 
�لعربية،  و�للغة  �لإ�سالم  تتمثل يف  �لوطنية 
تعديالته  �آخر  يف  �جلز�ئري  �لد�ستور  فاإن 
وطنية  كلغة  �لأمازيغية  �للغة  �أ�ساف 

ور�سمية.

ـ االإ�سالم:
�سمال  دول  �أهم  �إحدى  �جلز�ئر  تعد 
�لإ�سالمي  �لدين  دخلها  �لتي  �إفريقيا 
�أهلها  وكان  �لإ�سالمية،  �لدعوة  فجر  منذ 
بن  طارق  �لفاحت  مقدمتهم  ويف  �لأمازيغ 
وفتح  �لإ�سالم  ن�سر  يف  م�سىو�  ممن  زياد 
�سبه جزيرة �إيبرييا �لتي د�م حكم �لإ�سالم 

فيها لأزيد من ثمانية قرون.
�جلز�ئر  �سجلت  �لتاريخ  ذلك  ومنذ 
ر�سمي،  كدين  لالإ�سالم  وتبنيها  �نتماءها 
�لتي  �لد�ستور  مدونات  خمتلف  ج�سدته 
�سدرت منذ �ل�ستقالل3، حيث ن�ست على 

�أن"�لإ�سالم دين �لدولة".
�لإ�سالمي  �لدين  وحر�سا على حماية 

كمقوم �أ�سا�سي للهوية �لوطنية، وبالإ�سافة 
ومتابعة  بت�سيري  تعنى  وز�رة  تاأ�سي�س  �إىل 
د�ستور  فاإن  و�لأوقاف،  �لدينية  �ل�سوؤون 
بعنو�ن  منه  �لثالث  �لف�سل  وحتت   1996
جمل�سا  ��ستحدث  �ل�ست�سارية  �ملوؤ�س�سات 

�إ�سالميا �أعلى، 
جاء يف �ملادة 195 "يوؤ�س�س لدى رئي�س 
يتوىل  �أعلى،  �إ�سالمي  جمل�س  �جلمهورية 

على �خل�سو�س ما ياأتي:
ـ �حلث على �لجتهاد وترقيته

ـ �إبد�ء �حلكم �ل�سرعي فيما يعر�س عليه
رئي�س  �إىل  ن�ساطه  عن  دوري  تقرير  رفع  ـ 

�جلمهورية"

ـ اللغة العربية:
ن�ست  �لإ�سالمي  �لدين  جانب  �إىل 
�سبق  �لتي  و�لتعديالت  �لد�ساتري  خمتلف 
�للغة  هي  �لعربية  "�للغة  �أن  على  ذكرها 
�لوطنية و�لر�سمية". ومن �أجل �لعناية بها 
خمتلف  يف  ��ستعمالها  تعميم  على  و�لعمل 
��ستحدثت  و�لرتبوية  �لر�سمية  �ملجالت 
وقد مت  �لعربية  للغة  �أعلى  �لدولة4 جمل�سا 
 2016 د�ستور  بنود  يف  ذلك  بعد  �إدر�جه 
 " بقولها:  �لثالثة  �ملادة  عليه  ن�ست  حيث 
يحدث لدى رئي�س �جلمهورية جمل�س �أعلى 

للغة �لعربية.
�لعربية  للغة  �لأعلى  �ملجل�س  يكلف 
�للغة  �زدهار  على  بالعمل  �خل�سو�س  على 
�مليادين  يف  ��ستعمالها  وتعميم  �لعربية 
على  و�لت�سجيع  و�لتكنولوجية  �لعلمية 

�لرتجمة �إليها لهذه �لغاية"5.

ـ اللغة االأمازيغية:
�إذ� كان كل من �لدين �لإ�سالمي و�للغة 
�لعربية قد حر�ست �لدولة منذ �ل�ستقالل 
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على تر�سيمهما يف مدونة �لد�ستور كعنا�سر 
�لهوية �جلز�ئرية، وهي  تت�سكل منها  ثابتة 
�للغة  فاإن  د�ستوري،  تعديل  لأي  قابلة  غري 
كلغة  �لو��سع  �نت�سارها  ورغم  �لأمازيغية 
مناطق  جميع  يف  �ملو�طنون  بها  يتعامل 
ومن  جنوبها  �إىل  �سمالها  من  �جلز�ئر 
�سرقها �إىل غربها، فاإنها مل تلق �أي �عرت�ف 
يف قو�نني �لدولة منذ �ل�ستقالل و�إىل غاية 
1995 ؛حيث مت تاأ�سي�س �ملحافظة �ل�سامية 
�لأوىل  �ملادة  ن�ست  وقد  لالأمازيغية، 
هيكل  على:"ين�ساأ  �لرئا�سي  �ملر�سوم  من 
يكلف  لالأمازيغية،  �لعليا  �ملحافظة  ي�سمى 
�للغة  وبرتقية  لالأمازيغية  �لعتبار  برد 

�لأمازيغية"6. 
مهام  على  منه  �لر�بعة  �ملادة  ون�ست 
�ملحافظة  مهام  "تتمثل  �ملحافظة:  هذه 

�لعليا فيما ياأتي:
بكونها  وترقيتها  لالأمازيغية  �لعتبار  رد  ـ 

�أحد �أ�س�س �لهوية �لوطنية،
منظومتي  يف  �لأمازيغية  �للغة  �إدخال  ـ 

�لتعليم و�لت�سال"7.
ورغم ذلك مل تتم عملية د�سرتة �للغة 
�سدر  حيث   ،2002 �سنة  �إل  �لأمازيغية 
�لقانون رقم 03/02 يت�سمن تعديال جزئيا 
مادة  "ت�ساف  فيه  جاء   ،1996 د�ستور  يف 
هي  متازيغت  ياأتي:  كما  وت�ساغ  مكرر،   3

كذلك لغة وطنية.
بكل  وتطويرها  لرتقيتها  �لدولة  تعمل 

تنوعاتها �لل�سانية عرب �لرت�ب �لوطني"8.
ح�سور  �لأمازيغية  للغة  كان  وبالفعل 
�إذ�عات  فاأن�سئت  �لإعالم  م�ستوى  على 
�لأمازيغية  باللغة  ر�سمية  ن�سر�ت  وبرجمت 
تلفزية  قناة  و�أ�س�ست  �لوطنية  �لقنو�ت  يف 
�لتدري�س  �عتمادها يف  كما مت  بها،  خا�سة 
من  مكن  ما  و�لتعليم؛  �لرتبية  قطاع  يف 

�أ�سا�سي  كمقوم  �لأمازيغية  �للغة  تثمني 
�لعربية  �للغة  جانب  �إىل  �لوطنية  للهوية 
حيث   ،2016 د�ستور  يف  �لإ�سالمي  و�لدين 
لغة  كذلك  هي  4:"متازيغت  �ملادة  يف  جاء 

وطنية ور�سمية.
بكل  وتطويرها  لرتقيتها  �لدولة  تعمل 
�لرت�ب  عرب  �مل�ستعملة  �لل�سانية  تنوعاتها 

�لوطني.
يحدث جممع جز�ئري للغة �لأمازيغية 

يو�سع لدى رئي�س �جلمهورية.
�خلرب�ء،  �أ�سغال  �إىل  �ملجمع  ي�ستند 
لرتقية  �لالزمة  �ل�سروط  بتوفري  ويكلف 
متازيغت ق�سد جت�سيد و�سعها كلغة ر�سمية 

فيما بعد"9.
�حلكومة  م�سالح  حاليا  وتعكف 
لأكادميية  �لع�سوي  �لقانون  �إعد�د  على 
تاأ�سي�سها  لإعالن  متهيد�  �لأمازيغية  �للغة 

ومبا�سرة �أعمالها.
�إعالن   2017 نهاية  �سهدت  كما 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �جلز�ئري  �لرئي�س 
�جلز�ئر  يف  �لوزر�ء  ملجل�س  �جتماع  خالل 
ر�أ�س  وهو  )جانفي(  يناير   12 يوم  �عتبار 
�ل�سنة �لأمازيغية من كل عام عطلة وطنية 

مدفوعة �لأجر.
للهوية  �ملكونة  �ملقومات  هذه  �إن 
�جلز�ئرية �أوردها �مل�سرع ف�سال عن �ملو�د 
ديباجة  يف  جمتمعة  ذكرها،  �سبق  �لتي 
د�ستور 1996 �ملعدل بد�ستور 2016 ون�سها:

نقطة   1954 نوفمرب  �أول  "وكان 
وتتويجا  حتول فا�سلة يف تقرير م�سريها، 
بها  و�جهت  �سرو�س،  ملقاومة  عظيما 
خمتلف �لعتد�ء�ت على ثقافتها، وقيمها، 
�لإ�سالم  وهي  لهويتها  �لأ�سا�سية  و�ملكونات 
�لدولة  تعمل  �لتي  و�لأمازيغية،  و�لعروبة 
دوما لرتقية وتطوير كل و�حدة منها، ومتد 

يف  �مليادين  �ستى  يف  �ليوم  ن�سالها  جذور 
ما�سي �أمتها �ملجيد

ل  وجزء  �لإ�سالم،  �أر�س  �جلز�ئر  �إن 
و�أر�س  �لكبري،  �لعربي  �ملغرب  من  يتجز�أ 

عربية،..
ت�سكل هذه �لديباجة جزء ل يتجز�أ من 

�لد�ستور".
على  �سر�حة  �لد�ستور  ن�س  كما 
بهذه  مي�س  تعديل  �أي  �إجر�ء  ��ستحالة 
ل   "  212 �ملادة  يف  جاء  ما  وهو  �لثو�بت 

ميكن �أي تعديل د�ستوري �أن مي�س:
�لدولة،  دين  باعتباره  ...�لإ�سالم 
�لوطنية  �للغة  باعتبارها  �لعربية 

و�لر�سمية.."

ثانيا: عالقة اللغة العربية 
بالهوية الوطنية

1 ـ من حيث التقنني:
�أهمية  �جلز�ئري  �مل�سرع  �أوىل  لقد 
كبرية للغة �لعربية كلغة وطنية ولغة ر�سمية 
موؤ�س�سات  كافة  عرب  �جلز�ئرية  للدولة 
تاريخ   1963 �سنة  منذ  �لقانونية  �لدولة 
و�سع �أول د�ستور للجز�ئر �مل�ستقلة، و�سوف 
و�لن�سو�س  �لد�ساتري  ملختلف  هنا  نعر�س 
على  �مل�سرع  فيها  حر�س  �لتي  �لقانونية 
مقوم  باعتبارها  �لعربية  للغة  �لتقنني 

�أ�سا�سي للهوية �لوطنية.

- الد�ستور: 
�للغة  �جلز�ئري  �مل�سرع  �عترب  لقد 
للدولة  ور�سمية  وطنية  لغة  �لعربية 
نوردها  متنوعة  بعبار�ت  ولكن  �جلز�ئرية 

كما هي:
د�ستور 1963: �ملادة 5:" �للغة �لعربية هي 

�للغة �لقومية و�لر�سمية للدولة".
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د�ستور 1976: �ملادة 3:" �للغة �لعربية هي 
�للغة �لوطنية و�لر�سمية

�للغة  ��ستعمال  تعميم  على  �لدولة  تعمل 
�لوطنية يف �ملجال �لر�سمي".

د�ستور 1989: �ملادة 3:" �للغة �لعربية هي 
�للغة �لوطنية و�لر�سمية ".

د�ستور 1996: �ملادة 3:" �للغة �لعربية هي 
�للغة �لوطنية و�لر�سمية ".

تتفق جميع هذه �ملو�د يف �عتبار �للغة 
ما  با�ستثناء  ور�سمية  وطنية  لغة  �لعربية 
�لدولة  تبني  من   1976 د�ستور  عليه  ن�س 
�للغة  ��ستعمال  وتعميم  �لتعريب  ل�سيا�سة 

�لعربية و�لتي مل حتظ بالعناية �لكاملة.
من  غريه  عن   2016 د�ستور  ويتميز 
�لد�ساتري �ل�سابقة بكونه قد كر�س �حلماية 
من  باعتبارها  �لعربية  للغة  �لقانونية 
�جلز�ئرية  للجمهورية  �لأ�سا�سية  �ملكونات 
�ملجتمع  �لتي حتكم  �لعامة  "�ملبادئ  �سمن 

�جلز�ئري".
فقد ن�ست �ملادة 3 من �لد�ستور "�للغة 

�لعربية هي �للغة �لوطنية و�لر�سمية.
تظل �لعربية �للغة �لر�سمية للدولة.

رئي�س �جلمهورية جمل�س  يحدث لدى 
�أعلى للغة �لعربية.

�لعربية  للغة  �لأعلى  �ملجل�س  يكلف 
�للغة  �زدهار  على  بالعمل  �خل�سو�س  على 
�مليادين  يف  ��ستعمالها  وتعميم  �لعربية 
على  و�لت�سجيع  و�لتكنولوجية  �لعلمية 

�لرتجمة �إليها لهذه �لغاية".
باملادة  �مل�سرع  �هتمام  من  وبالرغم 
�لثالثة و�لتف�سيل فيها يف �لد�ستور �لأخري؛ 
يف  حر�س  �أنه  �إل  �سابقيه،  عن  مييزه  مما 
بعد  مبا�سرة  �أي   ،  1989 د�ستور  ديباجة 
�لنفتاح و�لتعددية �ل�سيا�سية �لتي �سهدتها 
�جلز�ئر يف ذلك �لوقت، على �لتاأكيد على 

مقومات �لهوية �جلز�ئرية و�لل�سان �لعربي 
للجز�ئر دولة و�سعبا، ومما جاء فيها:

وهو  �جلميع،  فوق  �لد�ستور  "�إن 
�حلقوق  ي�سمن  �لذي  �لأ�سا�سي  �لقانون 
ويحمي  و�جلماعية،  �لفردية  و�حلريات 
وي�سفي  �ل�سعب،  �ختيار  حرية  مبد�أ 
ويكفل  �ل�سلطات،  ممار�سة  على  �ل�سرعية 
�ل�سلطات  عمل  ورقابة  �لقانونية،  �حلماية 
�ل�سرعية،  ت�سوده  جمتمع  يف  �لعمومية 
ويتحقق فيه تفتح �لإن�سان بكل �أبعاده....�إن 
�جلز�ئر، �أر�س �لإ�سالم وجزء ل يتجز�أ من 
�ملغرب �لعربي �لكبري، و�أر�س عربية.."10 
هذه  �إعادة  على  �مل�سرع  حر�س  وقد 
ديباجة  يف  تغيري  ودون  باألفاظها  �لفقرة 

د�ستور 1996 ، ود�ستور 2016.

ـ القانون:
حري�سا  كان  �جلز�ئري  �مل�سرع  �إن 
على  لال�ستقالل  �لأوىل  �ل�سنو�ت  منذ 
جت�سيد رموز �لدولة وتكري�س هويتها، فكما 
�عتبار  �لد�ستور  مدونات  خمتلف  ت�سمنت 
فاإن  �لوطنية،  �لهوية  رمز  �لعربية  �للغة 
خمتلف �لقو�نني و�لأو�مر �أكدت تفعيل هذ� 
��ستعمال  تعميم  �إلز�مية  خالل  من  �ملبد�أ 
 92-68 رقم  بالأمر  �بتد�ء  �لعربية،  �للغة 
�ملوؤرخ يف 26 �أفريل 1968 �ملت�سمن �إجبارية 
تعميم ��ستعمال �للغة �لعربية على �ملوظفني 
 02-71 رقم  �لأمر  وكذلك  مياثلهم.  ومن 
�ملوؤرخ يف 20 جانفي 1971 �ملت�سمن �أحكام 
�إجبارية تعميم ��ستعمال �للغة �لعربية على 
�ملوظفني ومن مياثلهم. و�لأمر رقم 55/73 
تعريب  �ملت�سمن   1973 1�أكتوبر  يف  �ملوؤرخ 

�لأختام �لوطنية.
يف  �ملوؤرخ   05-91 رقم  �لقانون  ويعد 
16 جانفي 1991 �ملت�سمن تعميم ��ستعمال 

رقم  بالأمر  و�ملتمم  �ملعدل  �لعربية  �للغة 
96-30 �ملوؤرخ يف 21 دي�سمرب 1996 معرب� 
�مل�سرع  من  �آكدة  وعزمية  قوية  �إر�دة  عن 
�لعربية  �للغة  رمزية  لتفعيل  �جلز�ئري 
و�رتباطها �لوثيق بهوية �ملجتمع �جلز�ئري.

�أربعني مادة  �لقانون  وقد ت�سمن هذ� 
موزعة على �ستة ف�سول:

عامة،  �أحكاما  �لأول  �لف�سل  ت�سمن 
"يحدد  �أنه  على  منه   1 �ملادة  ن�ست  حيث 
هذ� �لقانون �لقو�عد �لعامة ل�ستعمال �للغة 
�لعربية يف خمتلف ميادين �حلياة �لوطنية، 

وترقيتها وحمايتها".
ون�ست �ملادة 2 على �أن "�للغة �لعربية 
�لوطنية  �ل�سخ�سية  مقومات  من  مقوم 
يج�سد  �لأمة.  ثو�بت  من  وثابت  �لر��سخة 
�ل�سيادة  مظاهر  من  مظهر�  بها  �لعمل 
�لعام".  �لنظام  من  و��ستعمالها  �لوطنية، 
كما ن�ست �ملادة 3 بقولها:" يجب على كل 
�لعربية،  �للغة  لرتقية  تعمل  �أن  �ملوؤ�س�سات 
وح�سن  �سالمتها  على  و�ل�سهر  وحمايتها، 

��ستعمالها".
جمالت  �لثاين  �لف�سل  وت�سمن 
�لقانون، �ملو�د 04ـ22، حيث ن�ست  تطبيق 
�لإد�ر�ت  جميع  "تلزم  �أنه  على   4 �ملادة 
�لعمومية و�لهيئات و�ملوؤ�س�سات و�جلمعيات 
�للغة  با�ستعمال  �أنو�عها  �ختالف  على 
�لعربية وحدها يف كل �أعمالها من �ت�سال، 

وت�سيري �إد�ري، ومايل، وتقني، وفني".
تطبيق  �مل�سرع يف جمالت  ف�سل  وقد 
كل  على  تن�سحب  بحيث  وعددها  �لقانون 
�لإد�رية،  �لر�سمية  �ملجتمع  موؤ�س�سات 
و�لإعالمية  �ملالية  �لق�سائية،  �لتعليمية، 

وكذلك �ملوؤ�س�سات �ملدنية كاجلمعيات.
وت�سمن �لف�سل �لثالث هيئات �لتنفيذ 
و�ملتابعة و�لدعم �ملو�د 23 ـ 28، وقد �أن�سئ 
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للغة  �لأعلى  �ملجل�س  �لقانون  هذ�  مبوجب 
�لعربية11. 

�أعلى  "ين�ساأ جمل�س  جاء يف �ملادة 23 
رئي�س  �إ�سر�ف  حتت  ويو�سع  �لعربية  للغة 
�جلمهورية يقوم على �خل�سو�س مبا ياأتي:

متابعة تطبيق �أحكام هذ� �لقانون وكل 
�لقو�نني �لهادفة �إىل تعميم ��ستعمال �للغة 
�لعربية وحمايتها وترقيتها وتطويرها"12.

�لر�بع  �لف�سل  يف  �مل�سرع  و�أ�ساف 
�أحكاما جز�ئية موؤكد� مرة �أخرى ما جاءت 
به �ملادة 87 مكرر من �لأمر رقم 156-66 
قانون  �ملت�سمن  يونيو1966   08 يف  �ملوؤرخ 
يعترب  �أنه   "على  و�ملتمم،  �ملعدل  �لعقوبات 
على  �عتد�ء  "كل  تخريبيا  �أو  �إرهابيا  فعال 

رموز �لأمة �أو �جلمهورية...".
�ملحررة  �لر�سمية  �لوثائق  تعد   :  29 �ملادة 
تتحمل  باطلة،  �لعربية  �للغة  بغري 
�جلهة �لتي �أ�سدرتها �أو �سادقت عليها 

م�سوؤولية �لنتائج �ملرتتبة عليها.
�ملادة 30 : كل �إخالل باأحكام هذ� �لقانون 
جز�ء  ي�ستوجب  ج�سيما  خطاأ  يعد 

تاأديبيا.
�أنه  رغم  �مل�سرع  �أن  هنا  يالحظ  وما 
باخلطاأ  �لقانون  بهذ�  �لإخالل  �سنف 
عليه  ن�س  �لذي  �أن �جلز�ء  �جل�سيم، غري 
يف �ملو�د من 31 �إىل 35 وهو �لغر�مة �ملالية 
من �ألف �إىل 10 �آلف دينار جز�ئري، وغلق 
�ملوؤ�س�سة يف حالة �لعود ل تعك�س يف تقديري 
�ملكانة  مع  تتنا�سب  �لتي  �حلقيقية  �لعقوبة 

�لتي �أولها �مل�سرع للغة �لعربية.
فقد  و�ل�ساد�س  �خلام�س  �لف�سل  �أما 

ت�سمنا �أحكاما �نتقالية ونهائية.
وما جتدر �لإ�سارة �إليه �أن �مل�سرع ن�س 
�لأحكام  جميع  تلغى   " على:   9 �ملادة  يف 
�ملر�سوم  �سيما  ل  �لأمر،  لهذ�  �ملخالفة 

�لت�سريعي رقم 92 - 02 �ملوؤرخ يف 3 حمرم 
1413 �ملو�فق 4 يوليو 1992 )�نتهى(".

�ملت�سمن  �ملر�سوم  �لو�قع  يف  وهو 
 05-91 رقم  �لقانون  تطبيق  كيفيات 
�لعربية. �للغة  ��ستعمال  تعميم  �ملت�سمن 

"تعميم  �أن  على  منه  �لأوىل  �ملادة  يف  جاء 
لغة وطنية  �لعربية بو�سفها  �للغة  ��ستعمال 
�لعمومية  �لإد�ر�ت  جميع  يف  ور�سمية 
على  و�جلمعيات  و�ملوؤ�س�سات  و�لهيئات 
ميكن  ل  ر��سخ  مبد�أ  �أنو�عها  �ختالف 

�لرت�جع عنه".
�إن هذ� �ملر�سوم �لت�سريعي يف ظاهره 
�إلز�م للقائمني بعملية تعميم ��ستعمال �للغة 
�لإمكانات  ح�سد  على  لهم  وحث  �لعربية، 
�لتد�بري  تطبيق  ل�ستكمال  �ملتوفرة 
�أقرب  �ملن�سو�س عليها يف هذ� �لقانون يف 
غري  لذلك،  �أجل  حتديد  دون  ممكن  وقت 
باأن  فهمو�  �لقانونية  للن�سو�س  �ملوؤولني  �أن 
حمتوى هذ� �لن�س قد ّجمد �لقانون وعلقه 
�مل�سرع  جعل  مما  م�سمى،  غري  �أجل  �إىل 
باملادة  �سر�حة  �لن�س  هذ�  ويلغي  يتدخل 

�لتا�سعة  �لتي �سبق ذكرها13.

2 ـ من حيث واقع التطبيق:
�أولها  �لتي  �لكبرية  �لأهمية  رغم 
خالل  من  �لعربية  للغة  �جلز�ئري  �مل�سرع 
و�لت�سريعية  �لد�ستورية  �ملو�ثيق  خمتلف 
مل  �أنها  �إل  �ملا�سي؛  �لقرن  �ستينيات  منذ 
و�قع  حيث  من  �لالزمة  بالعناية  حتظ 
و��سحة  �آثار�  جند  نكاد  فال  تطبيقها، 
ما  خا�سة  �لقانون  لبنود  حقيقيا  وتفعيال 

تعلق باإلز�مية تعميم ��ستعمالها.
تو�جه  عندنا  �لوطنية  "فاللغة 
�ملحلية  �للغوية  �لأمناط  من  جمموعة 
جند  �إذ  �ل�ستخد�م،  جمال  يف  تناف�سها 

و��سح  تاأثري  لها  �للغوية  �لأمناط  هذه  �أن 
�لذين يجدون  �أطفالنا وحتى مثقفينا  على 
ل  مييلون  ر�سمية  مو�قف  ويف  �أنف�سهم 
�سعوريا �إىل ��ستخد�م هذه �لأمناط �ملحلية 
�لر�سمي  �ملجال  يف  وحتى  خطاباتهم.  يف 
ورغم �لإقر�ر باأن �لعربية هي �للغة �لوحيدة 
�سروري  �أمر  ��ستخد�مها  و�أن  و�لر�سمية، 
�لر�سمية،  �ملجالت  يف  خا�سة  و�إجباري، 
�إل �أن ما نالحظه يف �لو�قع عك�س ذلك، �إذ 
لغوية  م�ستويات  ��ستعمال  يف�سل  من  جند 
�أخرى كالتد�خل بني �لعربية �لد�رجة ولغة 
مبا�سرة  �أجنبية  لغة  ��ستعمال  �أو  �أجنبية، 
على  �أما  �لوطنية.  لغته  يف  �سعفه  بحجة 
كانت  �سو�ء  �لر�سمية،  �ملوؤ�س�سات  م�ستوى 
�أو  �جتماعية  �أو  �سيا�سية،  �أو  �قت�سادية، 
هي  �ل�سائدة  �للغة  �أن  نلحظ  فاإننا  ثقافية 
لغة  نظرهم  يف  تعترب  حيث  �لفرن�سية، 

�حلد�ثة"14.
وهو ما يعك�سه و�قع �حلال يف تدخالت 
وكثري  �لدولة  يف  �مل�سوؤولني  كبار  من  بع�س 
�لقت�سادية  و�جلمعيات  �لهيئات  من 
منها  كثري�  �إن  بل  و�لثقافية،  و�ل�سيا�سية 
�لفرن�سية  �للغة  تعلم  ل  حيث  من  تتبنى 
ومدوناتها  خطاباتها  يف  ر�سمية  كلغة 
رجال  ملنتديات  بالن�سبة  �حلال  هو  كما 
�حلديث  دون  وهذ�  �جلز�ئرية.  �لأعمال 
�جلز�ئرية  �جلامعة  يف  �لتعليم  و�قع  عن 
�لعلمية  �لتخ�س�سات  جميع  �أ�سحت  حيث 
باللغة  تدر�س  و�لتكنولوجية  و�لطبية 
م�ستوى  تدين  يف  �أ�سهم  مما  �لفرن�سية 
هذه  يف  لديهم  �لتكوين  ل�سعف  �لطالب 

�للغة يف مر�حل �لتعليم �لأوىل.
�سيطرة  مطلقا  يعني  ل  هذ�  �أن  غري 
�لعربية،  �للغة  و��سمحالل  �لفرن�سية  �للغة 
�لعربية  باللغة  �هتمام  هناك  �أن  جند  بل 
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باإ�سد�ر  �لر�سمي  �مل�ستوى  على  �سو�ء 
ب�سرورة  و�لأخرى  �لفينة  بني  تعليمات 
�لوثائق  يف  وحدها  �لعربية  �للغة  �عتماد 
�لر�سمية ويف �لت�سال، وتبني �للغة �لعربية 
�لتعليم  مر�حل  جميع  يف  �لتكوين  كلغة 
من  �ملجتمعي  �مل�ستوى  على  �أو  �لعام، 
�لقر�آنية  �ملد�ر�س  بتاأ�سي�س  �لهتمام  حيث 
وترقيتها وحتفيظ �لقر�آن �لكرمي يف جميع 

حو��سر �لبالد. 

ثالثا: دور اللغة العربية يف 
تعزيز االأمن واال�ستقرار ووحدة 

املجتمع اجلزائري
نحن  �إلينا  بالن�سبة  �لعربية  �للغة  �إن 
هويتنا  يف  �أ�سا�سي  عن�سر  �جلز�ئريني، 
هنا  ومن  تفكرينا،  وطريقة  و�سخ�سيتنا 
و�لتاريخي  �ملنطقي  �لتالزم  ذلك  ن�ساأ 
�خلطاأ  من  �إذ  و�لوطنية؛  �لعربية  بني 
�للغة  عن  �لوطنية  ف�سل  �أو  �إلغاء  �لفادح 
�جلز�ئري،  للمجتمع  بالن�سبة  �لعربية 
لدى  لنخلق  �جلهود  ت�سافر  من  بد  ل  بل 
�لوطنية  �للغة  حب  �لجتماعية  �لفئات 
و�ل�سخ�سية  �لوطنية  �لروح  لديهم  وننمي 
�إعطاء  على  ونعمل  �لعربية،  �جلز�ئرية 
هذه �للغة مكانتها �لطبيعية باعتبارها لغة 

وطنية ر�سمية.15
يف  هو  �لوطنية،  �للغة  عن  �لدفاع  �إن 
�ملتميز  �لوجود �حل�ساري  �لو�قع دفاع عن 
من  �أمتنا  �سيادة  و�أن  �لوطنية،  لل�سخ�سية 
�لتي  غايتنا  فهي  �لوطنية،  لغتنا  �سيادة 
وحدتنا  حتقيق  خالل  من  �إليها  ن�سبو 
�للغوية و�لوطنية، وجت�سيد كياننا �ل�سيا�سي 
�سمن خريطة هذ� �لعامل �ملعا�سر، فال �أمة 
من دون لغة وطنية، ول تاريخ وح�سارة �إل 
�أن بناء �لأجيال  �للغة، كما  من خالل هذه 

�ملتعاقبة ل ميكن �أن يتم �إل من خالل �للغة 
يف  �لالزمة  �لطبيعية  �لقوة  فهي  �لوطنية، 
خمتلف  لدى  و�لتو��سل  �لتفاعل  �إحد�ث 
كان  هنا  ومن  �لجتماعية،  �ل�سر�ئح 
�أمر�  �لوطنية  �للغة  عن  �ل�سخ�سية  ف�سل 
�إىل  يوؤدي حتما  لها  م�ستحيال، وكل فقد�ن 

�ل�سياع و�لندثار16.
وحدة  تعزيز  �لعربية يف  �للغة  دور  �إن 
ملحوظ  ب�سكل  يتجلى  �جلز�ئري  �ملجتمع 
هويته  حول  �جلز�ئري  �ل�سعب  �لتفاف  يف 
�ملتمثلة يف �لدين �لإ�سالمي و�للغة �لعربية 
طيلة فرتة �ل�ستعمار �لفرن�سي �لذي كر�س 
كل قو�ه وتر�سانته �لع�سكرية و�لثقافية مل�سخ 
هوية �ملجتمع؛ حيث كانت �للغة �لعربية يف 
مقرر�ت  يف  �أجنبية  لغة  تعترب  �لوقت  ذلك 
�ملرحلة  وحتى  �لأوىل  مر�حله  منذ  �لتعليم 
�للغة  لقيته  �لذي  �لدعم  فلول  �جلامعية، 
�لعربية من خمتلف فئات �ملجتمع وجتندها 
�لدين  مبادئ  �أبنائها  لتلقني  جميعها 
وتعليمهم قو�عد �للغة �لعربية يف �لكتاتيب 
ولطم�ست  �لآن  لها وجود  ملا كان  و�مل�ساجد 
بالن�سبة  �ل�ساأن  هو  كما  �جلز�ئرية  �لهوية 

لكثري من �مل�ستعمر�ت.
يف  �لعربية  �للغة  دور  يتج�سد  كما 
و�سمان  �جلز�ئري  �ملجتمع  �أمن  حماية 
�لأ�سرية  �ملجالت  عديد  عرب  ��ستقر�ره 

و�لإد�رية و�لإعالمية و�لق�سائية.

1ـ جمال التن�سئة والرتبية الدينية 
و االأ�سرية:

�لأ�سا�سية  �خللية  �لأ�سرة  تعترب 
للمجتمع، فب�سالحها ي�سلح �ملجتمع، كما 
ول  لالأ�سرة،  موؤ�س�سا  عن�سر�  �لفرد  يعترب 
ميكن �أن ت�سلح �لأ�سرة �إل ب�سالح �لفرد، 
ما  وهو  �لفرد،  هو  �ملجتمع  قيام  فاأ�سا�س 

على  وتربيته  بتن�سئته  فيه  �ل�ستثمار  يلزم 
لدينه  وحبه  �حلميدة  و�لأخالق  �لف�سيلة 
ن�سو�س  ر�عته  ما  وهذ�  ووطنه،  ولغته 
على  دليٍل  خري  ولعل  �لإ�سالمية،  �ل�سريعة 
عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  عن  �سح  ما  ذلك 
و�سلم �أنه وقف ُيخاطب مكة �ملكرمة مودعًا 
�أُخرج منه، فقد روي  �لذي  لها وهي وطنه 
عنهما  �هلل  ر�سي  عبا�ٍس  بن  �هلل  عبد  عن 
عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  قال  قال:  �أنه 
ِك  و�أحبَّ بلد،  من  �أطيبِك  ما  ملكة:"  و�سلم 
ما  منِك  �أخرجوين  قومي  �أن  ولول   ، �إيلَّ

�سكنُت غريِك"17. 
عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  �أن  فلول 
�لذي  �لقول  قال هذ�  ملا  ُيحب وطنه  و�سلم 
لر�أينا  معناه  م�سلٍم  مو�طن  كُل  �أدرك  لو 
حب �لوطن يتجلى يف �أجمل �سوره و�أ�سدق 
�ليوم  �مل�سلمني  �أوطان  ولأ�سبحت  معانيه، 
مو�طنيه  �أفئدة  به  تتعلق  �لو�حد  كالوطن 
فحب  ووحدته،  حريته  �أجل  من  وت�سحي 

�لأوطان من �لإميان.
ولهذ� جند �ملجتمع �جلز�ئري يفتخر 
من  وطنه  حترير  يف  �ملجيدة  بثورته  ويعتز 
من  يائ�سا  عمل  �لذي  �لفرن�سي  �ل�ستعمار 

�أجل طم�س هويته ول�سانه �لعربي �ملبني.
�إن للغة �لعربية يف نفو�س �جلز�ئريني 
ولغة  �لقر�آن  لغة  فهي  عظيمة،  مكانة 
�ملنا�سك و�ل�سعائر �لدينية، وقبل ذلك هي 
لغة �لوطن و�لأجد�د، فالتم�سك بها وحبها 
�حل�سنة  �لتن�سئة  �أن  ول�سك  �لإميان،  من 
وت�سجيع  وتعلمها  �لعربية  �للغة  حب  على 
وتعلم  �لكرمي  �لقر�آن  وحفظ  على  �لنا�سئة 
مر�حل  خمتلف  يف  �لعربية  �للغة  قو�عد 
�لتعليم من �ساأنه �أن يوجد جيال يعتز بوطنه 
ولغته كون حبهما و�لتعلق بهما من �لإميان.  
�لقر�آن  لغة  هي  �لعربية  �للغة  باعتبار 
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�لكرمي
طائلة  "حتت  �لد�ستور:  من   79 �ملادة 
�ملتابعات، يلزم �لأولياء ب�سمان تربية 
�لقيام  و�جب  �لأبناء  وعلى  �أبنائهم 
بالإح�سان �إىل �آبائهم وم�ساعدتهم."

2ـ جمال التكوين والبحث العلمي:
بنظام  �سنو�ت  ومنذ  �جلز�ئر  تتمتع 
�لدولة  خالله  من  ت�سمن  متميز  تعليمي 
من  �جلز�ئر  �أبناء  لكل  �لتعليم  جمانية 
كذلك  ت�سمن  كما  �جلامعة،  �إىل  �ملدر�سة 
�لرتبوية و�جلامعية  �ملوؤ�س�سات  بناء  �لدولة 
وجتهيزها، وبناء �ملر�كز �لبحثية وتدعيمها 
مبا تتطلبه من �إمكانات مادية وب�سرية، كان 
لكل ذلك �آثاره �لإيجابية �لكبرية من حيث 
�جلانبني �لكمي و�لعددي؛ وميكن �أي�سا �أن 
�جلانب  حيث  من  تطور�  �جلز�ئر  حتقق 
�لعلمية  �ملوؤ�س�سات  تفتقر  حيث  �لنوعي؛ 
و�لإبد�ع  �لبتكار  عن�سري  �إىل  و�لبحثية 
خمتلف  �سمن  �ملتقدمة  �ملر�تب  و�حتالل 

�لت�سنيفات �لدولية.
و�إعطائها  �لعربية  باللغة  �لهتمام  �إن 
�ملكانة �لتي ت�ستحقها يف �لنظامني �لتعليمي 
و�لتكنولوجي،  �لعلمي  �سقيه  يف  و�لبحثي 
و�لنفتاح على لغات �لعامل وعدم �لقت�سار 
�جلامعة  يف  خا�سة  �لفرن�سية  �للغة  على 
�جلز�ئرية، من �ساأنه �أن يدفع بعجلة �لرقي 
و�لتطور و�ل�ستفادة من �خلرب�ت �لأجنبية 
من �أجل تطوير م�ستوى �لتكوين و�لبحث من 
توظيف  عرب  �ملجتمع  حاجيات  وتلبية  جهة 
�لبحثية  �لنتائج  وتفعيل  �ملتمكنة  �لإطار�ت 
من جهة �أخرى. وهذ� ما �سعى �إليه �مل�سرع 
من   15 �ملادة  ن�س  خالل  من  �جلز�ئري 
�لقانون 91 �ملت�سمن تعميم ��ستعمال �للغة 
و�لتكوين  و�لرتبية  �لتعليم  �لعربية:" يكون 

�مل�ستويات  جميع  ويف  �لقطاعات،  كل  يف 
و�لتخ�س�سات، باللغة �لعربية، مع مر�عاة 

كيفيات تدري�س �للغات �لأجنبية".
عثمان  بن  �لعزيز  عبد  �لدكتور  يقول 
للغة  �لعلمية  �لآفاق  متحدثا عن  �لتويجري 
�للغة  "�إن  �لرقمي:  �لف�ساء  يف  �لعربية 
يف  �نت�سارها  م�ساحات  تتو�سع  �لعربية 
وتبوئها  �لرقمي  �لف�ساء  بدخولها  �لعامل 
�لتي  �حلية  �للغات  بني  متقدمة  مكانة 
�لعاملية، مما  �ملعلومات  �سبكة  ت�ستخدم يف 
فتح  �إىل  �لعاملية  ميكرو�سوفت  ب�سركة  دفع 
�للغة  �لقاهرة متخ�س�س يف  لها يف  مكتب 
�لعربية، يهدف �إىل تطوير لغتنا و�إدماجها 
و�جلدير  للمعلومات  �لعاملية  �ل�سبكة  يف 
�أنه ورد يف تقرير  �ل�سدد،  بالذكر يف هذ� 
�أن  �لعلمي،  �لقت�سادي  د�فو�س  ملنتدى 
�لعامل  مناطق  �أوفر  هي  �لعربية  �ملنطقة 
��ستيعاب  على  �إقبال  وثقافيا،  جغر�فيا 
يوؤكد  مما  �حلديثة  �لت�سال  تكنولوجيات 
�لعاملني  يف  للف�سحى  �لو��سع  �لنت�سار 
على  يبعث  ما  وهذ�  و�لفرت��سي.  �لو�قعي 
حلول  �إيجاد  عن  للبحث  ويحفزنا  �لأمل، 
للم�ساكل �للغوية �لقائمة �لتي هي من نتائج 
�لعربية  �لأمة  تعي�سه  �لذي  �لعام  �لو�سع 

�لإ�سالمية من �لنو�حي كافة"18. 

3ـ جمال االأداء يف االإدارة والهيئات 
الر�سمية:

لقد �أ�سهم ��ستغالل �لإد�رة �جلز�ئرية 
للتكنولوجيات �لرقمية و��ستعمال �لنرتنت 
و�ملجتمع ب�سفة  �ملو�طن  يف حت�سني خدمة 
تعميم  عملية  كذلك  �أ�سهمت  كما  عامة، 
خا�سة  جزئيا  ولو  �لعربية  �للغة  ��ستعمال 
�لأ�سا�سية  �لوثائق  با�ست�سد�ر  تعلق  فيما 
م�سالح  عرب  يوميا  �ملو�طن  يحتاجها  �لتي 

�حلالة �ملدنية ومكاتب �خلدمات يف ت�سهيل 
�ملو�طن  وحت�سي�س  �لعمومية  �خلدمة  �أد�ء 
باهتمام �لدولة به و�سعيها �لد�ئم من �أجل 

ر�حته وتلبية حاجياته. 
�سبق  �لتي  �لقانونية  �لن�سو�س  ولعل 
�للغة  ��ستعمال  تعميم  و�ملت�سمنة  ذكرها 
جتد  مل  و�إن  �ملجالت  خمتلف  يف  �لعربية 
قد  �ل�سابقة  �ل�سنو�ت  يف  لتفعيلها  طريقا 
�لقطاعات  بع�س  تكفال من  موؤخر�  وجدت 
تتدخل  �لتي  �لإد�رية  و�لهيئات  �لوز�رية 
من وقت لآخر يف توجيه تعليمات ب�سرورة 

�عتماد �للغة �لعربية يف عملها.
�للغة  جتاه  �ل�سيا�سة  هذه  بو�در  �إن 
�لإد�رية  �لهيئات  م�ستوى  على  �لعربية 
يف  �لثقة  تعزز  �أن  �ساأنها  من  و�لر�سمية 
نف�س �ملو�طن �جلز�ئري وحت�س�سه بانتمائه 
لوطنه و�أن دولته متم�سكة  مبقومات �لهوية 
و�ل�سكينة يف  �لطماأنينة  يبعث  ما  �لوطنية، 
منه  فرد  كل  ويجعل  �جلز�ئري  �ملجتمع 

منافحا ومد�فعا عن هويته.

4 ـ جمال الت�سريع والق�ساء:  
جمال  يف  �لعربية  �للغة  حظيت  لقد 
�مل�سرع  باهتمام  و�لق�ساء  �لت�سريع 
�جلز�ئري؛ حيث ن�س يف قانون �لإجر�ء�ت 
�سنة  �سدر  �لذي  �لأخري  و�لإد�رية  �ملدنية 
2008 على مبد�أ �سرورة �حرت�م �ملتقا�سي 
�ألزمهما  حيث  �لعربية  للغة  و�لقا�سي 
�لق�سائية  و�لعقود  �لإجر�ء�ت  مببا�سرة 
�لقبول،  عدم  طائلة  حتت  �لعربية  باللغة 
�لعربية  باللغة  و�مل�ستند�ت  �لوثائق  وتقدمي 
هذه  �إىل  ر�سمية  برتجمة  م�سحوبة  �أو 
ومبا�سرة  �لقبول،  عدم  طائلة  حتت  �للغة 
�لعربية  باللغة  و�ملر�فعات  �ملناق�سات 
باللغة  �لق�سائية  �لأحكام  �إ�سد�ر  و�أخري� 
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�لعربية حتت طائلة �لبطالن.  
فقد ن�ست �ملادة  �لثامنة من �لقانون 
على �أنه: ”يجب �أن تتم �لإجر�ء�ت و�لعقود 
باللغة  ومذكر�ت  عر�ئ�س  من  �لق�سائية 

�لعربية، حتت طائلة عدم �لقبول.
و�مل�ستند�ت  �لوثائق  تقدم  �أن  يجب 
باللغة �لعربية �أو م�سحوبة برتجمة ر�سمية 

�إىل هذه �للغة، حتت طائلة عدم �لقبول.
باللغة  و�ملر�فعات  �ملناق�سات  تتم 

�لعربية.
باللغة  �لق�سائية  �لأحكام  ت�سدر 
�لعربية، حتت طائلة �لبطالن �ملثار تلقائيا 

من �لقا�سي.
هذ�  يف  �لق�سائية  بالأحكام  يق�سد 
و�لقر�ر�ت  و�لأحكام  �لأو�مر  �لقانون، 

�لق�سائية“.19
�للغة  �أن  بو�سوح  لنا  ظهر  لقد 
�لوطنية  للهوية  �أ�سا�سي  مقوم  هي  �لعربية 
�جلز�ئرية، و�أن �لعالقة بينهما هي عالقة 
يف  �جلز�ئري  �مل�سرع  عمل  فقد  تالزم، 
ما  حمو  حماولة  على  �لقانونية  منظومته 
من  �لفرن�سي  �ل�ستعمار  �سيا�سة  خلفته 
مدونات  يف  �لتاأكيد  عرب  للهوية  طم�س 
�للغة  هي  �لعربية  �للغة  باأن  �لد�ستور 

تعميم  على  �لعمل  ويجب  للدولة،  �لر�سمية 
من  جمموعة  ت�سريع  خالل  من  ��ستعمالها 
و�قع  يف  وتفعيلها  �لقانونية  �لجر�ء�ت 

�لتطبيق.
كما تبني لنا �أي�سا �لدور �لفعال �لذي 
�سبيل  يف  �لعربية  �للغة  توؤديه  �أن  ميكن 
و��ستقر�ر �ملجتمع �جلز�ئري،  �أمن   تعزيز 
باأر�سه  �جلز�ئري  �ملو�طن  فارتباط 
�سمام  هو  بلغته  و�فتخاره  بدينه  و�عتز�زه 
�جلز�ئري  �ملجتمع  وحدة  ل�سمان  �أمان 

و��ستقر�ره.
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�لعربية �لعدد �لر�بع 2001، �جلز�ئر.
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