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درا�سة حتليلية لواقع اللغة العربية  يف املنظومة القانونية 
والإدارية يف اجلزائر

اأ. د. �سالح بوب�سي�ش

ملخ�ش: 
اأ�سدره امل�سرع اجلزائري �سنة 1963   اأول د�ستور  تعترب اللغة العربية اللغة الوطنية والر�سمية للجمهورية اجلزائرية مبقت�سى 
ول جمال لتعديل هذا املبداأ اإطالقا وفق التعديل الد�ستوري الأخري �سنة 2016، وهذا ما اأكده امل�سرع عرب عديد الت�سريعات العادية 
والفرعية منذ اأزيد من ن�سف قرن؛ غري اأن تفعيل هذه الت�سريعات يف الواقع ي�سطدم مع انت�سار العامية واحتالل اللغة الفرن�سية 

ال�سدارة وتقدمها على اللغة العربية يف عديد القطاعات. 
اإن هذه املداخلة يعمل فيها الباحث على ر�سد وحتليل واقع اللغة العربية يف كل من املنظومة القانونية واملنظومة الإدارية من 
اجلانبني الت�سريعي والتطبيقي، كما يعمل كذلك على اقرتاح اآليات ت�سريعية وعملية لتمكني ح�سور اللغة العربية واعتالئها ال�سدارة 

ولتحقيق مواءمة الد�ستور وقوانني اجلمهورية مع واقع تعميم ا�ستعمالها يف املنظومة القانونية والإدارية. 
الكلمات املفتاحية: اللغة العربية ـ املنظومة القانونية ـ املنظومة الإدارية

مقدمة:
تعد املنظومة القانونية والإدارية يف اجلزائر �سورة عملية لل�سلطات التي يقوم عليها نظام احلكم، وهي ال�سلطة الت�سريعية وال�سلطة 
للمنظومة  املطلقة  والتبعية  الفرن�سي  ال�ستعمار  ا�ستقالل اجلزائر عن  بعد  امل�سرع اجلزائري  وقد حر�ص  التنفيذية،  وال�سلطة  الق�سائية 
الفرن�سية على التاأكيد باأن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والر�سمية للدولة يف اأول د�ستور للبالد �سنة 1963، وما تاله من تغيريات وتعديالت 
حتى �سنة 2016 ؛ هذه التعديالت �سملت جوانب مف�سلية يف �سيا�سة الدولة، خا�سة ما جاء به د�ستور 1989؛ حيث فتح املجال للتعددية 
ال�سيا�سية والتخلي عن فكرة احلزب الواحد، با�ستثناء املادة 3 التي يوؤكد امل�سرع يف كل مرة على ر�سمية اللغة العربية، واعتبارها لغة الدولة 

اجلزائرية بقوله يف اآخر تعديل: "اللغة العربية هي اللغة الوطنية والر�سمية، تظل العربية اللغة الر�سمية للدولة".
فاإذا كانت اللغة العربية بهذه الأهمية واملكانة فهل حتظى بهذا امل�ستوى من العتبار من حيث تفعيلها يف املنظومة القانونية والإدارية 
على م�ستويي الت�سريع والتطبيق؟ وما طبيعة ال�سمانات التي كر�سها امل�سرع اجلزائري لتحقيق ذلك؟ وكيف ميكن ت�سور مواءمة الد�ستور يف 

التاأكيد على الرت�سيم الأبدي للغة العربية مع واقع املنظومة القانونية والإدارية؟ 
وقد انتظمت املداخلة للجواب عن هذه الت�ساوؤلت املطروحة، وحتقيق الأهداف املرجوة يف  مدخل ومباحث ثالثة.   

مدخل: لغة املنظومة القانونية والإدارية يف اجلزائر 
التي ينتهجها عادة غري  القانون يتخذون فيها م�سالك خمتلفة عن تلك  باأهل  باأنها طريقة تعبري ل�ساين خا�سة  القانون،  تعرف لغة 
املتخ�س�ص يف ا�ستعماله اللغة العامة اأو امل�سرتكة، وتطبع هذه اللغة جملة من املميزات، يكمل بع�سها بع�سا، على تناق�ص هنا اأو هناك، وهو 

ما يوؤثر حتما على ترجمة القانون ويطرح اإ�سكالت عديدة على م�ستويات خمتلفة"1.
واحلديث عن لغة القانون، ل يعني اأنها لغة قائمة بذاتها، واإن اأمكن ت�سبيه العالقة الرابطة بني هذه اللغة واللغة العادية بتلك التي 
تربط الفرع باجلذع، فذلك لأن لغة القانون عموما، هي الفرع الذي ل ميكن اأن يعي�ص اإل يف كنف جذع اللغة العادية، اإذ اأنها تتطور داخل 
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لغة الأم ومب�ساعدتها2.
ولغة القانون يف اجلزائر؛ لغة تت�سم بجملة من املميزات واملفارقات، ففي حني ي�ستعمل الق�ساء اللغة العربية حتت طائلة البطالن، 
والفرعي )القوانني  الت�سريعية(  ال�سلطة  ال�سادرة عن  والعادي )القوانني  الأ�سا�سي )الد�ستور(  الت�سريع  الثالثة  باأنواعه  الت�سريع  ي�سدر 
يعرف  ما  وهو  لها،  ترجمة  والأخرى  الأ�سل  اإحداهما  وفرن�سية،  عربية  وبلغتني  ن�سختني  يف  التنفيذية(  ال�سلطة  ت�سدرها  التي  التنظمية 

بازدواجية لغة القانون وهذا منذ بداية الت�سريع يف اجلزائر.
غري اأن املتفح�ص لن�سو�ص القانون ـ كما �سنبينه لحقا ـ يدرك متاما باأن لغة القانون يف اجلزائر خا�سة الت�سريعات الفرعية لي�ست 
هي اللغة العربية كما ين�ص عليها امل�سرع اجلزائري ل �سيما يف الد�ستور، واأن هذه اللغة ما هي يف واقع الأمر ويف غالب الأحيان اإل ترجمة 

للن�سخة الأ�سلية التي ت�سدر باللغة الفرن�سية.

املبحث الأول: واقع اللغة العربية يف املنظومة القانونية يف اجلزائر
املطلب الأول: واقع اللغة العربية من حيث الت�صريع واإ�صدار الن�صو�ص القانونية والتنظيمية

لقد اأوىل امل�سرع اجلزائري اأهمية كبرية للغة العربية، كلغة وطنية ولغة ر�سمية للدولة اجلزائرية، عرب كافة موؤ�س�سات الدولة القانونية، 
منذ �سنة 1963 تاريخ و�سع اأول د�ستور للجزائر امل�ستقلة، وهذا بعد اأكرث من �سنة على ا�ستعمال اللغة الفرن�سية كلغة للن�سو�ص الت�سريعية 

والتنظيمية، و�سوف نعر�ص هنا ملختلف الد�ساتري والن�سو�ص القانونية التي حر�ص فيها امل�سرع على التقنني للغة العربية3.

الفرع الأول: الد�صتور 
لقد اعترب امل�سرع اجلزائري اللغة العربية لغة وطنية ور�سمية للدولة اجلزائرية ولكن بعبارات متنوعة نوردها كما هي:

- د�ستور 1963: املادة 5:" اللغة العربية هي اللغة القومية والر�سمية للدولة".
- د�ستور 1976: املادة 3:" اللغة العربية هي اللغة الوطنية والر�سمية

تعمل الدولة على تعميم ا�ستعمال اللغة الوطنية يف املجال الر�سمي".
ويعد ن�ص الفقرة الثانية خطوة د�ستورية جديدة تلزم موؤ�س�سات الدولة من الناحية القانونية ا�ستعمال اللغة العربية يف جمال كافة 
تعامالتها، ومع اأنه توا�سل �سدور اجلريدة الر�سمية باللغة الفرن�سية، اإل اأنه ا�ستعمل لأول مرة م�سطلح الرتجمة، بحيث �سدرت اأول جريدة 

حتمل و�سف الرتجمة4.
- د�ستور 1989: املادة 3:" اللغة العربية هي اللغة الوطنية والر�سمية ".
- د�ستور 1996: املادة 3:" اللغة 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 1976 من تبني الدولة ل�سيا�سة التعريب 
وتعميم ا�ستعمال اللغة العربية والتي مل حتظ بالعناية الكاملة.

ويتميز د�ستور 2016 عن غريه من الد�ساتري ال�سابقة بكونه قد كر�ص احلماية القانونية للغة العربية باعتبارها من املكونات الأ�سا�سية 
للجمهورية اجلزائرية �سمن "املبادئ العامة التي حتكم املجتمع اجلزائري".

فقد ن�ست املادة 3 من الد�ستور "اللغة العربية هي اللغة الوطنية والر�سمية.
تظل العربية اللغة الر�سمية للدولة.

يحدث لدى رئي�ص اجلمهورية جمل�ص اأعلى للغة العربية.
يكلف املجل�ص الأعلى للغة العربية على اخل�سو�ص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم ا�ستعمالها يف امليادين العلمية والتكنولوجية 

والت�سجيع على الرتجمة اإليها لهذه الغاية".
وبالرغم من اهتمام امل�سرع باملادة الثالثة والتف�سيل فيها يف الد�ستور الأخري؛ مما مييزه عن �سابقيه، اإل اأنه حر�ص يف ديباجة د�ستور 
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1989، اأي مبا�سرة بعد النفتاح والتعددية ال�سيا�سية التي �سهدتها اجلزائر يف ذلك الوقت، على التاأكيد على مقومات الهوية اجلزائرية 
والل�سان العربي للجزائر دولة و�سعبا، ومما جاء فيها:

اختيار  مبداأ حرية  ويحمي  واجلماعية،  الفردية  واحلريات  احلقوق  ي�سمن  الذي  الأ�سا�سي  القانون  وهو  اجلميع،  فوق  الد�ستور  "اإن 
ال�سعب، وي�سفي ال�سرعية على ممار�سة ال�سلطات، ويكفل احلماية القانونية، ورقابة عمل ال�سلطات العمومية يف جمتمع ت�سوده ال�سرعية، 

ويتحقق فيه تفتح الإن�سان بكل اأبعاده. ...اإن اجلزائر، اأر�ص الإ�سالم وجزء ل يتجزاأ من املغرب العربي الكبري، واأر�ص عربية.."5 
وقد حر�ص امل�سرع على اإعادة هذه الفقرة باألفاظها ودون تغيري يف ديباجة د�ستور 1996، ود�ستور 2016.

الفرع الثاين: القانون
اإن امل�سرع اجلزائري كان حري�سا منذ ال�سنوات الأوىل لال�ستقالل على جت�سيد رموز الدولة وتكري�ص هويتها، فكما ت�سمنت خمتلف 
مدونات الد�ستور اعتبار اللغة العربية رمز الهوية الوطنية، فاإن خمتلف القوانني والأوامر اأكدت تفعيل هذا املبداأ، من خالل اإلزامية تعميم 
ا�ستعمال اللغة العربية، ابتداء بالأمر رقم 68-92 املوؤرخ يف 26 اأفريل 1968 املت�سمن اإجبارية تعميم ا�ستعمال اللغة العربية على املوظفني 
ومن مياثلهم. وكذلك الأمر رقم 71-02 املوؤرخ يف 20 جانفي 1971 املت�سمن اأحكام اإجبارية تعميم ا�ستعمال اللغة العربية على املوظفني 

ومن مياثلهم. والأمر رقم 55/73 املوؤرخ يف 1اأكتوبر 1973 املت�سمن تعريب الأختام الوطنية.

1 ـ القانون رقم 91-05 املوؤرخ يف 16 جانفي 1991
يعد القانون رقم 91-05 املوؤرخ يف 16 جانفي 1991 املت�سمن تعميم ا�ستعمال اللغة العربية املعدل واملتمم بالأمر رقم 96-30 املوؤرخ 
يف 21 دي�سمرب 1996 معربا عن اإرادة قوية وعزمية اآكدة من امل�سرع اجلزائري لتفعيل رمزية اللغة العربية وارتباطها الوثيق بهوية املجتمع 

اجلزائري6.

2 ـ قانون رقم 09/08 موؤرخ يف 25 فرباير2008 يت�صمن قانون الإجراءات املدنية والإدارية:
والإدارية  املدنية  الإجراءات  قانون  امل�سرع اجلزائري؛ حيث ن�ص يف  باهتمام  والق�ساء  الت�سريع  العربية يف جمال  اللغة  لقد حظيت 
والعقود  الإجراءات  مببا�سرة  األزمهما  حيث  العربية  للغة  والقا�سي  املتقا�سي  احرتام  �سرورة  مبداأ  على   2008 �سنة  �سدر  الذي  الأخري 
الق�سائية باللغة العربية حتت طائلة عدم القبول، وتقدمي الوثائق وامل�ستندات باللغة العربية اأو م�سحوبة برتجمة ر�سمية اإىل هذه اللغة حتت 

طائلة عدم القبول، ومبا�سرة املناق�سات واملرافعات باللغة العربية واأخريا اإ�سدار الأحكام الق�سائية باللغة العربية حتت طائلة البطالن.  
فقد ن�ست املادة  الثامنة من القانون على اأنه: ”يجب اأن تتم الإجراءات والعقود الق�سائية من عرائ�ص ومذكرات باللغة العربية، حتت 

طائلة عدم القبول.
يجب اأن تقدم الوثائق وامل�ستندات باللغة العربية اأو م�سحوبة برتجمة ر�سمية اإىل هذه اللغة، حتت طائلة عدم القبول.

تتم املناق�سات واملرافعات باللغة العربية.
ت�سدر الأحكام الق�سائية باللغة العربية، حتت طائلة البطالن املثار تلقائيا من القا�سي.

يق�سد بالأحكام الق�سائية يف هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات الق�سائية“.7

املطلب الثاين: واقع اللغة العربية من حيث ال�صتعمال والتطبيق
الفرع الأول: ا�صتعمال اللغة العربية يف جمال التقنني من حيث حترير الن�ص القانوين

�سبق القول باأن امل�سرع اجلزائري ورغم تاأكيده يف خمتلف الد�ساتري التي اأ�سدرتها اجلزائر وعرب عديد القوانني والت�سريعات العادية 
القطاعات  وكل  واملالية  الإدارية  الدوائر  تعميمها يف خمتلف  على  العمل  ويجب  للجزائر،  والر�سمية  الوطنية  اللغة  العربية هي  اللغة  باأن 
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الرتبوية والثقافية والعلمية؛ واأنها لغة القانون وما اللغة الفرن�سية اإل ترجمة لها؛ غري اأن الواقع يوؤكد غري ذلك؛ حيث يتبني من خالل مقارنة 
عديد الن�سو�ص ال�سادرة باللغتني، ركاكة الن�ص باللغة العربية وغمو�سه، يف حني تربز �سراحة الن�ص باللغة الفرن�سية وو�سوحه، مما يوؤكد 

باأن الن�ص الأ�سلي قد حرر باللغة الفرن�سية، ثم ترجم اإىل اللغة العربية ولي�ص العك�ص، ومثال ذلك:
ار�ص ال�سلطة النظامية من رئي�ص اجلمهورية".  ل �سك يف اأن هذا الن�ص هو الن�ص  1 ـ ما ن�ست عليه املادة 53 من د�ستور 1963 بقولها: "متمُ
اأهمية ال�سلطة  اإبراز  اآثرت  تاأثر بالبنية الفرن�سية التي  اأن املرتجم هنا   املرتجم ولي�ص الن�ص الأ�سلي لركاكة تركيبه وتعبريه، ذلك 
النظامية با�ستعمال �سيغة املبني للمجهول وتقدمي املفعول به ال�سلطة النظامية وتاأخري الفاعل رئي�ص اجلمهورية. يف حني كان بالإمكان 
ار�ص ال�سلطة النظامية رئي�ص  حتقيق مراد امل�سرع يف اإعطاء ال�سلطة النظامية الأولوية دون ت�سويه اللغة العربية على النحو التايل:" ميمُ

اجلمهورية"8.
Article 53:  Le pouvoir règlementaire est exercé par le Président de la République.

2 ـ ما جاء يف ن�ساملادة 57  من د�ستور 1963 على اأنه: يف حالة ا�ستقالة رئي�ص اجلمهورية اأو وفاته اأو عجزه النهائي اأو �سحب الثقة من 
احلكومة، ميار�ص املجل�ص الوطني مهام رئي�ص اجلمهورية، وي�ساعده فيها روؤ�ساء اللجان يف املجل�ص الوطني. 

اأو وظيفة يف هذه  اأو جمموعة  اإن هذا الن�ص يكتنفه غمو�ص فكيف ملوؤ�س�سة ممثلة يف املجل�ص الوطني دون حتديد م�سوؤولية �سخ�ص 
الهيئة اأن ت�ستخلف رئي�ص اجلمهورية، ثم ما طبيعة تلك اللجان ..فهذا احلكم عمومي وقد يت�سبب يف تداخل ال�سالحيات لعدم حتديد 
اجلهات املعنية بتلك الإجراءات ب�سورة �سريحة ل تقبل اللب�ص. وباملقابل فال وجود ملوطن الغمو�ص هذا يف الن�ص الفرن�سي الذي جاء 
وا�سحا وحدد بدقة اجلهة املوؤهلة ملمار�سة مهام رئي�ص اجلمهورية، وهي �سخ�ص واحد بعينه ممثال يف رئي�ص املجل�ص الوطني، وطبيعة 

اللجان التي ت�ساعده وهي اللجان الدائمة.9
Article 57:  en cas de démission، de décès، d’incapacité définitive du Président de la République، de censure 

de la politique du Gouvernement، le Président de l’Assemblée nationale exerce les fonctions de Président de la 
République dans lesquelles il est assisté par les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée Nationale.
ويف املقابل جند اأن امل�سرع اجلزائري التزم التزاما كليا بالن�سو�ص التي كر�ست اعتبار اللغة العربية هي اللغة الوطنية والر�سمية، 
واأنها لغة القانون وهذا يف جمال قانون الأحوال ال�سخ�سية، نظرا لرتباطه الوثيق مبقومات املجتمع اجلزائري املبنية على اأحكام ومبادئ 
ال�سريعة الإ�سالمية التي تعد وحدها امل�سدر الأول والأخري لأحكام هذا القانون، واأن ل وجه لرتباط هذا القانون بالقانون الفرن�سي من 

جهة ول با�ستخدام اللغة الفرن�سية من جهة اأخرى.

الفرع الثاين: ا�صتعمال اللغة العربية يف جمال الق�صاء من حيث اإجراءات التقا�صي واإ�صدار الأحكام
ونعني با�ستعمال اللغة هنا هي اللغةمُ الر�سمية الف�سيحة، واإن كان معرفة القا�سي واملحامي للعامية واللهجة ال�سائدة يف الدائرة التي 
ميار�ص فيها وظيفته اأمرًا مهمًا و�سروريا لتحقيق الهدف من الق�ساء والتقا�سي وهو العدالة بني املتخا�سمني الذي يكونون يف الغالب على 

جهل تام باللغة الف�سحى.
اإنه بقدر ت�سلع القا�سي واملحامي يف معرفة اللغة العربية تكون قدرتـه على فهــم الن�سـو�ص واإدراِك معانيهـا القريبـة والبعيــدة، ولي�ص 
معنى ذلـك اأن يعـرف الواحـدمُ منهـم اللغـَة معرفـة اأئمتهـا، واإمنا يكفيه منها القدرمُ الالزم لفهم الن�سو�ص الت�سريعية فهمًا �سليمًا ميكنه من 
معرفة املراِد منها وتطبيقها على وقائعها تطبيقا �سليما ل ي�سوبه اأي حتريف اأو غمو�ص، من جهة الدفاع وتربير الطلبات اأو من جهة الف�سل 

يف اخل�سومات واإ�سدار الأحكام.
ولر�سد واقع ا�ستعمال اللغة العربية يف جمال الق�ساء من حيث اإجراءات التقا�سي واإ�سدار الأحكام قمنا باإعداد ا�ستمارة يف �سيغة 

ا�ستف�سار ت�سمنت طرح �سبعة اأ�سئلة وتوزيعها على عينة تتكون من حمامني واأ�ساتذة جامعيني وعددهم خم�سون.



164

املجل�س الدويل للغة العربية

الأبحاث امل�ؤمت��ر ال��دويل الثام��ن للغ��ة العربية كت��اب 
ال�ك�ت���اب الأول11-13 اأبريل 2019  امل�افق 6 - 8 �شعبان 1440

ISBN: 978 - 9953 - 0 - 2970 - 2

ا�صتف�صار عن واقع ا�صتعمال اللغة العربية يف جمال الق�صاء
ال�سم واللقب:
اجلن�ص:  ـ ذ  ـ اأ

ال�سفة: 
 ـ حمامي واأ�ستاذ جامعي

ـ حمامي
1 ـ هل ت�ستخدم اللغة العربية الف�سحى  يف املرافعة  ؟

ـ دائما  
ـ اأحيانا 

ـ نادرا
2 ـ ما هي الأ�سباب التي تدفعك  ل�ستعمال اللغة العربية ؟ 

ـ  اللتزام بالقانون 
ـ التجاوب مع الق�ساة ـ 

ـ الن�سجام مع طبيعة الن�ص القانوين
3 ـ هل ت�سعر بارتياح عند ا�ستعمال اللغة العربية ؟

ـ عند خماطبتك للقا�سي 
ـ عند خماطبتك للمتهم وال�سحية

ـ يف احلالتني
4 ـ ما هو م�ستوى اللغة العربية التي ت�ستخدمها يف مذكراتك ؟

ـ مقبول
ـ جيد

ـ ممتاز
5 ـ ما هي طبيعة اللغة العربية التي ي�ستخدمها القا�سي يف الأحكام ال�سادرة: 

ـ لغة وا�سحة ومن�سجمة مع الن�ص
ـ لغة غري وا�سحة اأحيانا

6 ـ ما هي ح�سب راأيك اأ�سباب تراجع ا�ستعمال اللغة العربية يف املحاكمات ؟ ـ ـ ـ 
7 ـ ما هي العوامل امل�ساعدة يف نظرك يف ترقية ا�ستعمال اللغة العربية يف املحاكمات ؟ ـ ـ ـ 

وبعد فح�ص اأجوبة العينة ر�سدنا النتائج والبيانات التالية:

1 ـ واقع ا�صتخدام اللغة العربية الف�صحى  يف املرافعة:  
الن�سبة%العدد من 50

60%30دائما
30%15اأحيانا
10%05نادرا

0%0دون اإجابة
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يتبني من اجلدول اأن ن�سبة كبرية ممن �سملتهم عملية توزيع ال�ستف�سار من الأ�ساتذة واملحامني ت�ستخدم اللغة العربية يف املرافعة وتقدر 
بـ  60% واأن  ن�سبة 30% ت�ستخدمها اأحيانا، ما يدل اأن ا�ستخدام اللغة العربية يف املرافعة بالن�سبة لهذه الفئة ل يعني رف�ص ا�ستعمالها واإمنا 
ميكن تف�سري ذلك باعتبار طبيعة املحاكمة واخل�سوم ومدى التزام هيئة الق�ساء با�ستعمال اللغة العربية، اأي اأن ا�ستعمالها يخ�سع لطبيعة 
احلال واملقام ولي�ص لكون ا�ستعمالها اأمر ملزم للمحامي وغريه، كما يتبني من اجلدول كذلك اأن هناك ن�سبة قليلة اأجابت اأنها ت�ستعمل اللغة 

العربية نادرا وهذا ما يف�سر غلبة العامية على مرافعاتها واندماجها كليا يف لغة املتقا�سني.

      2 ـ الأ�صباب التي تدفع  ل�صتعمال اللغة العربية:
الن�سبة%العدد من 50الأ�سباب

%4896اللتزام بالقانون
%4080التجاوب مع الق�ساة

4%020202دون اإجابة

امل�سرع ف�سال عن  اأن  الق�ساء ذلك  العربية يف جمال  اللغة  ا�ستعمال  الرئي�سي يف  وال�سبب  الأ�سا�ص  الدافع  بالقانون هو  اللتزام  يعد 
تر�سيمه اللغة العربية لغة وطنية ور�سمية فاإنه خ�ص هذا املجال باإجراء خا�ص اأورده يف قانون الإجراءات املدنية والإدارية يف املادة الثامنة 
وتقدمي  واملناق�سات،  واملرافعات  بالإجراءات،  واملرتبطة   التقا�سي  لعملية  القبول  وعدم  البطالن  جزاء  رتب  حيث  ذكره10؛  �سبق  كما 
اإذا مل تتم باللغة العربية، وقد تبني من اجلدول تاأكيد هذا  امل�ستندات والعرائ�ص والعقود واملذكرات، واإ�سدار الأحكام والأوامر والقرارات 
ال�سبب بن�سبة %96، كما يعد كذلك التجاوب مع الق�ساة �سبب ثان يرى فيه املعنيون بال�ستف�سار دافع ل�ستعمال اللغة العربية اإىل جانب اللتزام بالقانون.

3 ـ مدى حتقق ال�صعور بالرتياح عند ا�صتعمال اللغة العربية:
الن�سبة%العدد من 50

70%35عند خماطبتك للقا�سي
0%0عند خماطبتك للمتهم وال�سحية

30%15يف احلالتني
0%0دون اإجابة

من  املحامي  اأجل حتقيق هدف  من  الق�ساة  اإىل  الأوىل  بالدرجة  فيها اخلطاب  يتوجه  اإمنا  املرافعات  العربية يف  اللغة  ا�ستعمال  اإن 
التاأ�سي�ص يف الق�سية، وهو اإقناع القا�سي مبا يقدمه من حجج وبراهني لإثبات �سدقية طلبات موكله؛ حيث اأن قناعة القا�سي هي عنوان 
احلقيقة التي يعرب عنها من خالل اللغة التي ت�ساغ بها الأحكام الق�سائية، فالعناية باللغة العربية ال�سليمة يف هذه الأحكام تغدو مهمة 
اأهمية احلقيقة نف�سها. وهذا ما توؤكده نتيجة ال�سوؤال الثالث عن مدى ال�سعور بالرتياح يف ا�ستعمال اللغة العربية حيث عرب 70% من املحامني 
والأ�ساتذة باأنه يتولد لديهم ال�سعور بالرتياح عند خماطبة الق�ساة، واأن 15% فقط عربوا عن هذا ال�سعور عند ا�ستعمال اللغة العربية يف 

جل�سات املحاكمة وي�ستوي توجيه خلطاب فيها للقا�سي واملتخا�سمني على ال�سواء.

4 ـ م�صتوى اللغة العربية التي ي�صتخدمها املحامي يف مذكراته:
الن�سبة%العدد من 50م�ستوى اللغة

56%28مقبول
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20%10جيد
20%10ممتاز

4%02دون اإجابة

يبدو اأن اأكرث من ن�سف املحامني56% ممن �سملتهم عينة ال�ستف�سار يعتمدون على الأ�سلوب الب�سيط وال�سياغة ذات امل�ستوى املقبول 
يف اإعداد املذكرات والعرائ�ص التي يقدمونها للجهات الق�سائية، وهو ما يف�سر ب�ساطة اللغة التي حترر بها عديد الأحكام وعدم خلوها يف 

كثري من الأحيان من الأخطاء والعبارات املبهمة التي تتطلب التف�سري والتو�سيح عرب العرائ�ص التي ترفع يف املو�سوع11.
يف حني عرب عدد منهم باأنه ي�ستعمل اللغة العربية ذات امل�ستوى اجليد بل واملمتاز يف �سياغة املذكرات والعرائ�ص، ول �سك اأن هذه الفئة 

هي من نخبة املحامني ذوي امل�ستوى العايل مثل اأ�ساتذة اجلامعات وعمداء مهنة املحاماة. 

5 ـ طبيعة اللغة العربية التي ي�صتخدمها القا�صي يف الأحكام ال�صادرة:
الن�سبة%العدد من 50طبيعة اللغة
44%22لغة وا�سحة

52%26لغة غري وا�سحة اأحيانا
4%2دون اإجابة

تكاد تكون طبيعة اللغة العربية التي ت�ساغ بها الأحكام الق�سائية يف م�ستويني متقاربني بني الو�سوح وعدم الو�سوح اأحيانا، وهي نتيجة 
تن�سجم مع �سابقتها، وهو ما يوؤكد عامل التقارب بني م�ستوى لغة املذكرات والعرائ�ص، وطبيعة لغة الأحكام الق�سائية.

6 ـ اأ�صباب تراجع ا�صتعمال اللغة العربية يف جمال الق�صاء:
الن�سبة%العدد من 50

ا�ستعمال  بتعميم  القوانني اخلا�سة  تطبيق  عدم 
اللغة العربية

50%100

60%30التكلم بالعامية والدارجة؛
عملية  رافقت  واختاللت  ا�سطرابات  وجود 

تنفيذ التعريب؛
15%30

40%20�سيطرة التيار الفرانكفوين على مفا�سل الإدارة

لعل ال�سبب الرئي�ص يف تراجع ا�ستعمال اللغة العربية يف جمال الق�ساء وفق ما اأقرته اأجوبة امل�ستف�سرين يكمن يف عدم تطبيق القوانني 
اخلا�سة بتعميم ا�ستعمال اللغة العربية، خا�سة القانون رقم 91-05 املوؤرخ يف 16 جانفي 1991، وي�ساف اإليه �سبب اآخر يراه اأفراد العينة 
مهما وهو غلبة التعامل بالعامية والدارجة يف الن�ساط الر�سمي مهما كانت طبيعته، ما ولد �سعورا لدى املخاطبني واملتلقني من عدم الإح�سا�ص 

باأدنى حرج يف التخلي عن ا�ستعمال اللغة العربية واإحالل العامية حملها. 
يف حني يعترب الإخفاق يف عملية التعريب التي �سادت �سنوات ال�سبعينات �سبب موؤثر لدى 30% من املحامني ملا رافق هذه العملية من 
ولعل يف  ووطنيتها،  العربية  اللغة  ر�سمية  مبداأ  وتفعيل  الد�ستور  تطبيق  وهو  ب�سكل كبري على حتقيق هدفها  اأثرت  واختاللت  ا�سطرابات 

�سيطرة التيار الفرانكفوين على مفا�سل الإدارة دور كبري يف ذلك كما يراه  %40.
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7 ـ العوامل امل�صاعدة يف ترقية ا�صتعمال اللغة العربية يف جمال الق�صاء:
الن�سبة%العدد من 50العوامل

90%45الهتمام بالتخطيط وو�سع �سيا�سة لغوية حمكمة
90%45التج�سيد الفعلي للقوانني املتعلقة با�ستعمال اللغة العربية

40%20�سرورة التعامل مع املوؤ�س�سات العلمية مثل املجل�ص الأعلى للغة العربية
50%25ن�سر الوعي اللغوي يف �سبيل حماية اللغة العربية

يكاد يجمع الأ�ساتذة واملحامون ممن نقلنا اإليهم ال�ستف�سار باأن عوامل ترقية ا�ستعمال اللغة العربية يف جمال الق�ساء ترتكز يف عاملني 
اأ�سا�سيني، وهما التج�سيد الفعلي والعملي للقوانني املتعلقة با�ستعمال اللغة العربية، والهتمام كذلك بو�سع �سيا�سة لغوية حمكمة تعمل على 
تهيئة الظروف امل�ساعدة وتوفري البيئة احلا�سنة لتعميم ا�ستعمال اللغة العربية، وهذا عرب اإ�سراك املوؤ�س�سات العلمية ويف مقدمتها املجل�ص 

الأعلى للغة العربية. 

املبحث الثاين: اللغة العربية يف املنظومة الإدارية
اإن اللغة الوحيدة يف املنظومة الإدارية يف اجلزائر يف العهد ال�ستعماري كانت هي اللغة الفرن�سية يف جميع اإدارات وموؤ�س�سات وم�سالح 
للجمهورية  د�ستور  اأول  �سدور  غاية  اإىل  الإدارية  الدوائر  اللغة يف  بهذه  العمل  ا�ستمر  ا�ستقالل اجلزائر  ومع  املجالت،  الدولة ويف جميع 
اجلزائرية امل�ستقلة والذي ن�ص على اعتبار اللغة العربية وحدها هي اللغة الوطنية والر�سمية للبالد؛ غري اأن هذا الن�ص ورغم د�ستوريته 
وعدم قابلية تغيريه اأو التعديل فيه، فاإن اللغة العربية واإن حظيت بق�سط من الهتمام والدعم خا�سة يف املجال الق�سائي فاإنها ل زالت تعاين 

من التهمي�ص على م�ستوى املنظومة الإدارية.  

املطلب الأول: من حيث التقنني واإ�صدار اللوائح واملذكرات التنظيمية
تخت�ص ال�سلطة التنفيذية باإ�سدار جمموعة من قواعد القانون يف �سكل قوانني تنظيمية، وهذا طبقا للد�ستور، حيث تن�ص املادة 143 

على اأنه:"يندرج تطبيق القوانني يف املجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول"12.
كما تخت�ص كذلك ال�سلطة التنفيذية ممثلة يف الوزير الأول بال�سهر على تنفيذ القوانني والتنظيمات، والتوقيع على املرا�سيم التنفيذية.
�سواء على  الإدارية،  القرارات  اإ�سدار  امتالك �سالحية  والتنظيم، من خالل  الت�سيري  التنفيذية مبهمة  املوؤ�س�سات  وت�سطلع خمتلف 

امل�ستوى املركزي كالوزارات، اأو على امل�ستوى املحلي كالقرارات التي ي�سدرها الوايل اأو رئي�ص البلدية. 

الفرع الأول: لغة القوانني والقرارات التنظيمية 
ـ  ل تختلف لغة القوانني والقرارات التنظيمية عن اللغة التي يعتمدها امل�سرع اجلزائري يف اإ�سدار القوانني، حيث تعد اللغة العربية 
قانونا ـ هي اللغة الر�سمية التي ت�ساغ بها قوانني اجلمهورية، وت�سدر بها يف اجلريدة الر�سمية، اإىل جانب اللغة الفرن�سية التي تعترب ترجمة 
للن�ص باللغة العربية؛ غري اأن الإ�سكال الذي يظل مطروحا، هو الختالف الذي يعرتي الن�ص القانوين بني اللغتني اأو الإ�سدارين، ما يطرح 

ال�سوؤال الذي يتكرر يف كل مرة؛ اأي الن�سختني تعتمد يف التف�سري والتو�سيح، هل الن�سخة العربية اأم الن�سخة الفرن�سية؟ 

الفرع الثاين: لغة اللوائح واملنا�صري والتعليمات
يف واقع الأمر ل ميكن ت�سنيف اللغة التي ت�سدر بها هذه الوثائق الإدارية؛ لأن لغتها تختلف من قطاع اإىل قطاع، حيث جند القطاعات 
التي تعتمد اللغة العربية فقط كقطاع ال�سوؤون الدينية وقطاع املجاهدين يعتمد اللغة العربية يف كل مرا�سالته التنظيمية، والقطاعات التي 
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تعتمد اللغة الفرن�سية وحدها كقطاع ال�سحة مثال فاإن اللغة التي ت�ساغ بها اللوائح واملنا�سري والتعليمات هي اللغة الفرن�سية، ويتم التفاعل 
الغالب يف الإدارة  التنظيمية وهو  الوثائق  اللغتني العربية والفرن�سية يف �سياغة هذه  اللغة، وهناك من القطاعات من يعتمد  معها بنف�ص 

اجلزائرية.

املطلب الثاين من حيث واقع ال�صتعمال
اأ�سا�سا على وثائق ب�سيطة  الب�سرية تعتمد  اأن م�سالح ت�سيري املوارد  اإذ جند  خطت اجلزائر خطوة كبرية يف ميدان تعريب الإدارة؛ 
كالقرارات واملقررات واملن�سورات والتعليمات واملذكرات واملرا�سالت.. وكذلك وثائق احلالة املدنية ووثائق الهوية، وال�سكوك الربيدية..
ت�سدر كلها باللغة العربية، بعدما كانت ت�سدر باللغة الفرن�سية، ورغم ذلك فما زالت بع�ص امليادين التابعة لقطاعات وزارية وم�سرفية يف 
اجلزائر مل تعرب كليا، اإذ تظل اللغة الفرن�سية هي اللغة التي يتعامل بها يف هذه امليادين، حيث ت�سمم املواقع على ال�سبكة وحترر املنا�سري 
والتعليمات واملذكرات وكذا حما�سر الجتماعات باللغة الفرن�سية وترفق يف بع�ص الأحيان بن�ص عربي مرتجم، ولكنه يف اأغلب الأحيان يكون 

ركيك الأ�سلوب ول يفي بالغر�ص لدى القارئ، اإذ هو اأقرب اإىل العامية منه اإىل الف�سحى"13.
ويف هذا املطلب �سنحاول ر�سد واقع ا�ستعمال اللغة العربية يف املجالني الإداري وامل�سريف.

الفرع الأول: املجال الإداري واملايل
1 ـ املجال الإداري:

لقد كان للتعديالت يف الد�ستور اجلزائري، والتاأكيد يف كل مرة على اأن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والر�سمية، الأثر املبا�سر يف 
اعتماد العديد من الدوائر الإدارية منهجية حمكمة يف اإطار تعميم ا�ستعمال اللغة العربية؛ حيث جند اأن خمتلف املرا�سالت واملن�سورات 
والربقيات ت�ساغ باللغتني العربية والفرن�سية، باعتبار اأن اللغة الأوىل هي الأ�سل واللغة الثانية ترجمة، وهذا ما نلحظه على �سبيل املثال على 
م�ستوى املديرية العامة للوظيفة العمومية، �سواء من حيث طبيعة املرا�سالت التي تدور بني خمتلف م�ساحلها املركزية واملديريات الولئية، 
اأو من خالل املوقع الر�سمي للمديرية العامة14، وين�سحب نف�ص الواقع على خمتلف القطاعات الإدارية، بل اإن منها من اأ�ساف اإىل اللغتني 

العربية والفرن�سية اللغة الأجنليزية، ومنهم من اأ�ساف اللغة الأمازيغية بعد اإعادة تر�سيمها كلغة ر�سمية. 
وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن هناك بع�ص القطاعات اإمنا تعتمد على اللغة العربية وحدها يف العمل الإداري كقطاع ال�سوؤون الدينية وقطاع 
املجاهدين، ول اأدل على ذلك من خلو الرتجمة اإىل الفرن�سية يف �سفحات الويب للقطاعني على الأنرتنت، كما جتدر الإ�سارة كذلك اإىل اأن 

هناك قطاعات اأخرى تعتمد على اللغة الفرن�سية وحدها يف جمال الت�سيري الإداري ومنها قطاع ال�سحة.
ولتقريب واقع ا�ستعمال اللغة العربية يف املجال الإداري ل باأ�ص اأن نر�سد جمالني مهمني لهما ارتباط وثيق باحلياة اليومية للمواطن 

وهما:  

ا�صت�صدار الوثائق املرتبطة باحلالة املدنية:
يعترب ا�ست�سدار الوثائق اخلا�سة باحلالة املدنية خدمة ترتبط بها احلياة اليومية للمواطن واأفراد عائلته يف كل ان�سغالتهم املهنية 
والتعليمية والإدارية وغريها؛ الأمر الذي دفع ال�سلطات العمومية اإىل العمل على تقلي�ص عدد الوثائق من 36 وثيقة التي اأقرها  املر�سوم رقم 
72 ـ 134 املوؤرخ يف 27 جويلية 1972 اإىل 28 وثيقة مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 10/ 2011، املوؤرخ يف 16 �سبتمرب �سنة 2010، ثم اإىل 
14 وثيقة وفق املر�سوم التنفيذي رقم 75/14 موؤرخ يف 17 فرباير 2014، وهذا يف اإطار التخفيف عن املواطن ومكافحة البريوقراطية يف 
الإدارة وحت�سني اخلدمة العمومية عن طريق و�سع حيز اخلدمة ال�سجل الرقمي منذ 2015 اأ�سبح باإمكان املواطن ا�ستخراج وثائق احلالة 
املدنية عرب كافة بلديات الوطن باللغة العربية، بالإ�سافة اإىل وثائق الهوية كجواز ال�سفر وبطاقة التعريف الوطنية، ما �سمح بت�سجيل ارتياح 

كبري لدى املواطنني فيما يتعلق بهذا اجلانب.
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الطالع وت�صفح املواقع الر�صمية:
اأ�سحت املواقع الر�سمية ملوؤ�س�سات الدولة والدوائر الوزارية ج�سرا حيويا يربط املواطن بالإدارة، من خالل التعريف مبختلف الهيئات 
الإدارية و�سالحياتها ومهامها واخلدمات التي تقوم بها، بل وت�سع حتت ت�سرف مت�سفحيها بوابة لطرح الت�ساوؤلت والن�سغالت، حتى تقوم 
بالتكفل بها وتوجيه اأ�سحابها وفق الإجراء املعمول به، ويتم حتيني املعلومات والبيانات التي حتويها هذه املواقع دوريا، وتعر�ص هذه املواقع 
خمتلف البيانات كما تبينه ال�سفحة الرئي�سية باللغات الثالث العربية والفرن�سية وموؤخرا الأمازيغية؛ غري اأن املت�سفح لها يف �سفحاتها 

الفرعية يدرك اأنها �سممت اأ�سا�سا باللغة الفرن�سية، ثم ترجم منها ما اأمكن اإىل اللغة العربية ثم الأمازيغية وحتى الأجنليزية.

2 ـ املجال املايل:
يعترب املجال املايل يف اجلزائر من اأكرث املجالت تقيدا با�ستعمال اللغة الفرن�سية، حيث ت�ستعمل املوؤ�س�سات املالية كالبنوك وامل�سارف 
العمومية واخلا�سة ـ يف اأغلبها ـ يف وثائقها الر�سمية ومعامالتها املالية اللغة الفرن�سية كلغة وحيدة دون اأن جند للبيانات التي تت�سمنها اأية 

وثيقة بنكية ترجمة لها باللغة العربية.
هذا وذهبت بع�ص املوؤ�س�سات املالية الر�سمية اإىل اعتماد اأكرث من لغة يف تعامالتها فاإذا كانت اللغة الفرن�سية هي ال�سائدة من قبل 
اإ�سدار القوانني الت�سريعية والتنظيمية التي حتكم  فاإن فر�ص تعميم ا�ستعمال اللغة العربية وجد �سبيال اإىل التفعيل يف الواقع من خالل 
جمال املال، مثل موؤ�س�سة بور�سة اجلزائر15 حيث اعتمدت ترجمة املوقع باللغات الثالث يف كل بياناته والوثائق الر�سمية ملختلف تعامالتها.

الفرع الثاين: املجال اخلدماتي
1 ـ خدمات الكهرباء والغاز:

بالرغم من اجلهود الكبرية التي بذلتها ول تزال الدولة اجلزائرية يف تعميم ال�ستفادة من خدمة الكهرباء التي قاربت ن�سبة 100 
وخدمة غاز املدينة بن�سبة ت�سل اإىل اإل اأن تعامل ال�سركة امل�سئولة عن ت�سيري هاتني اخلدمتني وهي �سركة �سونلغاز ل زالت اإىل اليوم ترا�سل 

املواطنني لت�سديد فاتورة ال�ستهالك باللغة الفرن�سية.
كم ق�سائي �سادر عن املحكمة  األزم حمُ العربية كلغة وطنية ور�سمية،  اللغة  الواقع الذي يتعار�ص متاما مع مبداأ د�ستورية  واأمام هذا 
الإدارية بولية اأّم البواقي �سنة 2016، ال�سركة العمومية للكهرباء والغاز “�سونلغاز”، على اإ�سدار الفواتري باللغة العربية، بعدما �سّجل اأّن 

ا�ستعمال اللغة الفرن�سية يف الفواتري العمومية خمالف لن�ّص املادتني 3 و4 من الد�ستور.
على اأن ت�سدر اأّول فاتورة للكهرباء والغاز من �سركة “�سونلغاز” باللغة العربية بداية من �سهر جويلية املقبل، بعدما جنح مواطنان من 

ولية اأّم البواقي يف اإعادة الهيبة للغة الر�سمية للجزائريني اإثر دعوى ق�سائية رفعاها �سّد ال�سركة العمومية.16
اأن ال�سركة وهي ال�سركة الوحيدة املحتكرة لهذه اخلدمة ل زالت على طريقتها يف اعتماد اللغة  اإل  وبالرغم من �سدور هذا احلكم 

الفرن�سية يف انتظار العمل بالد�ستور والمتثال حلكم الق�ساء .

2 ـ خدمة الربيد والت�صالت:
بعدما كانت موؤ�س�سة بريد اجلزائر تعتمد اللغة الفرن�سية وحدها يف خمتلف مرا�سالتها ووثائقها، �سرعت �سهر نوفمرب 2018، ر�سميا 
ال�سحفية وغريها،  والبيانات  الولئية  والوحدات الربيدية  العامة  املديرية  ال�سادرة عن خمتلف م�سالح  الر�سمية  املرا�سالت  يف تعريب 

وذلك تبعا لقرار جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة ل�سهر جوان 2017 والقا�سي بتحرير املرا�سالت الر�سمية والوثائق باللغة الوطنية.
ويف ال�سياق �سرع املدير العام لربيد اجلزائر يف التوقيع على كافة تعليماته ومرا�سالته للم�سالح املركزية والولئية عرب وثائق حمررة 
باللغة العربية. وهذا بناء على قرار �سدر عن اجتماع جمل�ص اإدارة بريد اجلزائر �سهر جوان 2017 برئا�سة وزيرة القطاع ون�ص على اأن يتم 

تفعيل قرار حترير املرا�سالت والوثائق باللغة الوطنية عو�ص الفرن�سية التي يتم ا�ستعمالها حاليا17.
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3 ـ خدمة توزيع املياه:
رغم ارتباط حياة املواطن اجلزائري بخدمة توفري املياه ال�سروب يوميا؛ غري اأن امل�سالح الإدارية والتقنية �سواء على امل�ستوى املركزي 
اأو املحلي ل تزال اإىل يومنا هذا تتعامل باللغة الفرن�سية يف جميع وثائقها الإدارية �سواء بينها وبني املتعامل مواطنا كان اأو موؤ�س�سة، اأو بني 
خمتلف م�ساحلها، بل اإن املت�سفح ملوقع اجلزائرية للمياه با�ستثناء بع�ص العناوين باللغة العربية فاإن جميع املعلومات الثابتة واملحينة يف 

املوقع باللغة الفرن�سية، وهو ما يعك�ص حمدودية املقروئية والطالع عليه.
كبرية  بن�سبة  العربية  ال�سيغة  على  القطاع  م�سئولو  اإ�سدارها  يف  اعتمد  املياه  فاتورة  فاإن  والغاز  الكهرباء  خدمة  مع  وباملقارنة  هذا 

با�ستثناء بع�ص املعلومات التي تتعلق بامل�ستفيد وعنوان اإقامته وح�ساب املوؤ�س�سة املايل يف حال الدفع والت�سديد عن بعد. 

املبحث الثالث: اآفاق ترقية اللغة العربية يف املنظومة القانونية والإدارية
كلغة  مكانتها  العربية  للغة  اأعادت  التي  والقانونية  الت�سريعية  للن�سو�ص  اإ�سدار  من  الواقع  اأر�ص  على  جت�سيده  مت  ما  اإىل  بالإ�سافة 
العربية  يف  اللغة  ا�ستعمال  تعميم  املكانة من خالل  وتفعيل هذه  الفرن�سي،  امل�ستعمر  مبا�سرة عن  ا�ستقالل اجلزائر  بعد  ور�سمية  وطنية 
خمتلف الدوائر القطاعات الوزارية، فاإن احلديث عن واقع اللغة العربية يف املنظومة القانونية والإدارية يف اجلزائر يف �سراعها مع اللغة 
الفرن�سية من جهة وامتزاجها مع العامية من جهة ثانية يتطلب بذل املزيد من اجلهود يف �سبيل ترقيتها وجعلها اللغة الفعلية التي ت�ستجيب 
لكل متطلبات التطور والع�سرنة واملواكبة للم�ستجدات يف خمتلف القطاعات، وهذا من خالل مقرتحات تتعلق اأ�سا�سا مبجالني هما جمال 

التقنني وجمال التكوين.  

املطلب الأول: التقنني
لقد حان الوقت بعد اأزيد من ن�سف قرن على ا�ستقالل اجلزائر وتخل�سها من ويالت ال�ستعمار الفرن�سي الذي اأراد وبكل الو�سائل 
املحظورة اأن مي�سخ هوية ال�سعب اجلزائري على مدار مائة واثنني وثالثني �سنة، غري اأنه مني بهزمية كبرية ج�سدها ال�سعب اجلزائري يف 
التعبري عن اأول د�ستور للجمهورية اجلزائرية امل�ستقلة؛ دين الدولة الإ�سالم، وتعترب اللغة العربية اللغة الوطنية والر�سمية، فيكفي امل�سرع 
اجلزائري هذا املبداأ للرجوع اإليه يف توقيف اإ�سدار قوانني اجلمهورية بلغة ل يقرها اأي ت�سريع يف البالد، وعلى امل�سرع اأن يحتكم للد�ستور 

ولقوانني اجلمهورية يف تعميم ا�ستعمال اللغة العربية واإ�سدار ن�سخة واحدة من القوانني وباللغة العربية فقط. 

املطلب الثاين: التكوين
اإن اآفاق ترقية اللغة العربية يف املجال القانوين والإداري خا�سة ويف �سائر املجالت عامة يقت�سي منا اأن نتبنى �سيا�سة فعالة تعتمد على 
عامل التكوين ال�سحيح الذي ي�ستجيب لتطورات الع�سر احلايل، فاللغة العربية اليوم ت�سهد حتديات عربية وعاملية يف الع�سر احلايل من 
خ�سومها، ب�سبب الظروف الراهنة التي حتيط بها، منها اإطالق الدعوات اإىل تهمي�سها، اأو تغيري �سماتها، اأو النتقا�ص من وظيفتها، هذه 
الظروف تفر�ص علينا اإعادة حيوية اللغة العربية من جديد باأ�سلوب جذاب عن طريق تعليمها وظيفيا يف ميادين العلم واملعرفة، وخلق ذائقة 
فنية لدى املتعلمني ال�سغار لالإقبال على تعلم اللغة العربية من خالل الإح�سا�ص بقيمتها وكنوزها الثمينة بحيث يتمكنون من ا�ستعمالها يف 

املواقف اللغوية كافة"18.
التجارب  ن�ستفيد من  اأننا  اأمل كبري يف  الثالثي  اأمل ولنا يف هذا  املا�سي مثل، واحلا�سر عمل، وامل�ستقبل  املقولة:  واإنه لتحدونا تلك 
املا�سية، فنعمل على التغيري اللغوي اإىل ما هو جيد واأجود، واحلا�سر كفيل اأن يعمل على التغيري الأف�سل، وامل�ستقبل اأمل اأن تعود الأمور 
ال�سعوبات  اإىل  التنبيه  علينا  وكان  عر�سية،  مرحلة  فهي  املرحلة،  هذه  يف  عقلها  ا�ستلب  اإن  الأجيال  فهذه  الطبيعي،  و�سعها  اإىل  اللغوية 
واملعوقات الأوىل التي ت�سادف تعميم ا�ستعمال اللغة العربية ب�سورتها اجليدة، بالتاأكيد على �سمان املواطنة اللغوية العاملة على الن�سجام 

اجلمعي، ول يكون اإل اللغات الوطنية وهذا ل حتققه اللغات الأجنبية مهما عملت."19
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هذا، ويف اعتقادي اأن جتديد �سيا�سة تعميم ا�ستعمال اللغة العربية تتوقف على تبني مقرتحي اإفراد التقنني باللغة العربية فقط واإلغاء 
الرتجمة اإىل اللغة الفرن�سية من جهة، وتفعيل التكوين اجليد من جهة ثانية من �ساأن ذلك اأن ي�سهم يف ترقية ا�ستعمال اللغة العربية يف 

الواقع القانوين والإداري.

خامتة:
تبني لنا من خالل البحث جملة من النتائج والتو�سيات اأبرزها مايلي:

ـ هناك مفارقة وا�سحة بني اعتبار الد�ستور اجلزائري لر�سمية اللغة العربية من جانب وتفعيلها يف الت�سريع والتنظيم من جانب اآخر، حيث 
ت�سدر خمتلف القوانني والت�سريعات باللغتني العربية والفرن�سية، وغالبا ما يطرح للنقا�ص جدل حول اأ�سل اللغة التي حررت بها هذه 
باإلغاء  امل�سرع اجلزائري ح�سم هذا اجلدل  العك�ص؟ وكان على  اأم  الفرن�سية،  اللغة  اإىل  العربية ومتت ترجمتها  اللغة  القوانني هل هي 

الرتجمة نهائيا والكتفاء باللغة العربية تطبيقا للد�ستور.
ـ  حر�ص امل�سرع اجلزائري وا�سح يف تعميم ا�ستعمال اللغة العربية يف قطاع العدالة عرب جمموعة من الآليات كرف�ص اأي وثيقة غري مكتوبة 
باللغة العربية ابتداء بعري�سة افتتاح الدعوى؛ غري اأنه مل ينظم ب�سورة وا�سحة واإلزامية وجوب ا�ستعمال اللغة العربية فقط خا�سة يف 
جل�سات ا�ستجواب املتهمني ومرافعات الدفاع و�سماع اأطراف الدعوى وغريها، حيث لوحظ غياب �سبه تام للغة العربية وحلول الدارجة 

املمزوجة بالكلمات الفرن�سية.
ـ التاأكيد على �سرورة الهتمام بالتكوين اجليد للرفع من م�ستوى ا�ستعمال اللغة العربية يف جمال الق�ساء من جهة، ويف جميع املجالت 

الأخرى من جهة ثانية.
املركزية  والتعليمات  واللوائح  القرارات  اإ�سدار  �سواء من حيث  الإدارية  املنظومة  العربية يف  اللغة  ا�ستعمال  لتعميم  اأهمية  اإعطاء  ـ عدم 
والالمركزية، حيث ترد اأغلبها باللغة الفرن�سية، اأو من حيث املمار�سة الإدارية حيث حتتل اللغة الفرن�سية ال�سدارة يف تدخل امل�سئولني 

الإداريني ت�سيريا وت�سريحا. 
وب�سرامة خا�سة على م�ستوى  العمل  الدولة اجلزائرية يجب  د�ستور  ملا كر�سه  ب�سلة  التي ل متت  ال�سلبية  الظاهرة  وللحد من هذه 

التكوين من فر�ص اللغة العربية وتوفري امليكانيزمات التي ت�سمح بتكري�سها كلغة يف املنظومة الإدارية.
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