
الجدالملتجلبف

بييلباالننح!لض!هجا

الملتقىهذافيالجزائريالوفدضمنبوجوديجدأسعيدإني

الصهيونيالامبرياليالثقافيااًسغزولدراسةخصيصاأعييالذيالعظيم

فيعقدأنهأهميةالملتقىهذأويزيد.العربيةالأمةعلىآثارهومدى

صهيونيةأمبرياليةلهجمةتتعرضالعربيةوالأمةبالذاتالظرفهذأ

والاقتصاديةوالعسكريةالسياسيةالممارساتمنالعديدفيظهرت

لهوتبنيهاالشقيقةبتونسانعقادهأيضاأهميةويزيده،والثقافية

تساوقالملتقىهدانتائجبأنواثقينيجعلنامماوشعباوحزباحكومة

كذلكأهميةويزيده،الخليجإلىالمحيطمنأمتناجماهيراليهتصبوما

عكوالتوجيهالفكرقيادةلهمالذيناللامع!تالمثقإتمنالنخبةهذه

وبهذهالنوعيةوبهذههذالقاءهمولعل،العربيةالساحةامتداد

المواجهةعكأمتناقدراتفيالثقةنجدديجعلفوالتعميمالعزيمة

منمجالأيفيالعربيةالكينونةتهددالتيالغزواتلكلوالتصدي

.المجالات

احجلاالقلدعبر

العاموالمقررللحزبالمركزيةاللجنةعضو

العربيةللغةالأعلىللمجلس

مواجهةفيالجزائرتجربةاليكمأقدمأنالاخوةأيهاليواسمحوا

الزمنمنحقبةأرضناعلىانبسطالذفيالاستعهاريالمقافيالغزو

والشعبأرضناإلىفرنسادخولوقتومن،والثلثالقرنجاوزت

احياناتقوىمتتاليةمسلحةثوراتفيالمحتليقاومالجزائري

6291-54المسلحةالثورةاخرهاوكانت.أخرىأحياناوتضعف

الصراعأنكأير،الحريةمذبجعلىفداءسكانهعشرسعبنافيهادفع

ومأ،ومتواصلاوعنيداشرساوظلكانالاستعماروب!تبينناالثقافي

ونحن،والوسائلالأسلحةبمختلفلهنتصدىالآنحتىزلنا

الأفكارعكهيمنتهلفرضيستعمدهاالتيالمختلفةلأساليبهواعون

.والحقولالأراضيعنالسلاجبقوةنزوحهبعدوالعقول

ابتليالذيالوحيدالعربيالبلدهيتعلمونكماالجزائران

شخصيتتسقاومةتوأجدهمنذهدفحاقداستيطاقباستعمار
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وسائلكللذلكمستعملا،الاسلاميةالعربيةوثقافتناوتقاليدنا

الىعقيدتناسعارمساجدمنحولوكم.الاستئصالأوالتشويه

فصلورغم،لخيولهاسطبلاتأولمرتزقيهوثكناتلزهبانهكنائس

تابعاالاسلاميالدينجعلفانهقوانينهكلفيالدولةعنالدين

منالعربيةاللغةلمغجائرةبقوانينوتدخل،الاستعماريةلادارته

منها:مشروطةبرخمب!الاتعطىلامهنتهاوجعلوا!التعليم

غير.لاالقرآنحفظعلىالتعليماقتصارسا

التحررإلىتدعوالتيالقرآنيةلتفس!هـالآياتالتعرضعدم-2

.والاستعبادالظلممن

العالموجغرافيةوالاسلاميالعربيالتاريخدراسةاستبعادس3

والاسلامي.العريي

فنونه.بجميعالعربيالأدبدراسةاستبعاد-4

والثقافيالفكريمحتواهمنالعربيالتعليمافراغأنشكولا

هدممحماولةهووألاسلاميةالعربيةالأقطاراص-بغيرهصلاتهوقطع

وقد.وشخصيتنالمقوماتناخطيرةوخلخذةوأصالت!لتاريخناومحق

القمعرجالإلىبالاضافةالعمليةهذهلتحقيقفرنساجندت

معاولقوةبكلليستعملواومستشرقينوباح!ثينمختصينوالارهاب

وعرف،والاعلاموالتعليمالادارةتفرنسوراحتوالخرابالدمار

لغةلمعلميسنتمرةلأولزجريةموادالجنائيةالعقوباتقانون

التغريموتشريعاتوالتشريدالنفيقوانينوأصبحتالضاد

معاملةفيوطبيعيةعاديةأشياءوالسجنالايقافوعقوباتوالتجريم

الكتاتيبفانالقهريةالوسائلهذهكلومع.العربيالتعليمرجال

الجزائريينالمسلمينالعلماعجمعيةومدارسالطرقيةوزواياالقرانية

وطننا،الجزائر-دينناالاسلام-لغتناالعربية:سعارهارفعتوالتي

الستنيرجنبأالتعليممعالوطنيةالحركةانتهجتهاالتيالسياسةسارت

وتشريبهاالوطنيةالقواعدعلىالناشئةوتربيةالهمملشحذجنبإلى

فيخطالذيالنهوضليومالجزائرىالشعبواعدادهاالنضالقيم

الأعر،نوفمبريومإنه.تحرهـناوعنوانانعتاقنابدايةليكونالأول

النصر.فكان،الجسامالتضحياتوكانت،الثورةفكانت

الاستقلالغداةاللغويالوضع

الفقرمنثقيلةبتركةمثقلةضروسحربمنالجزائرخرجت

متزاحمةالترتيبسلمفيالأولوياتوكانت.والجهلوالرض

الدواءحقنوايجادللمواطنالعيثرلقمةتوفيرمنتتراوجومتداخلة

الحربأراملوحمايةوالمشردينالمنكوبينوايواءوالمعطوبينللمرضى

والبطالين،العاملينلتوظيفمجالاتعنوالبحثالشهداعوأبناء

الادارةدواليبوجد!التيالمستقلةللجزائروشاقاصعباذللثوكان

أكواماالمدارسومئاتمتطايرةألثملاءالمصانعوبقايامتهالكةانقاضا

منظماتأياديالاحتلالجيشإلىبالاضافةفيهاعاشتمحرقة
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.والفسادبالتخريبالمعمرينوغلاةالأوروبهيةالارهاب

الأشكالصعوبةترواحتىذلككللكمذكرتاذاليواسمحوا

اللغويللمشكلالأولويةاعطاءبأنتميزواوحتىالجزائرعرفتهالذي

أولىفكان،المتداخلةالأولوياتسلمفيكانالمعقدوضعهومواجهة

قرابةالتلاميذعددفيهبلغالمستقلةللجزائردراسيموسم

العربيةاللغةادخالفيهيتقررالعموميالتعليمفيتلميذ000.007

وكانت.أسبوعياساعاتسبعبمعدلالعموميةالمدارسكلفي

متصلةقضيةباعتبارهاالتعريبلقضيةمدركةالمستقلةالجزائر

الايجابأوبالسلبالأخرىالوطنيةقضايانامعومتفاعلةومندمجه

وفيفرنسةلساننافيتركهاالتيالمحتللمخلفاتكمواجهةوهي

أجسادناوفيجوعابطونناوفيجهلاافكارناوفيتفرنسامحيطنا

الاحقيقياالخلاص!يكونولا.وأمراضاعقدانفوسناوفيعاهات

قيودهالتفكمنفردةأومجتمعةالمستعمرموروثاتكلمنبتخلصنا

ونشيد.نبنيأحراراننطنقحتى

تكونلاالوطنيةثقافتهاأنالأولىالوهلةمنذالجزائركتأدوقد

المتفتحةأصالتهاعليالمحافظةتستهدفوعلميةوقوميةثوريةالا

الثقافةوهذه،ولغةحضاريوتراثوتاريخعقيدةمناتهامقوصبكل

فيالاساسيهيالعنصرالتيالوطنبلغةكانتاذاإلاوطنيةتكونلا

التعبيرفيوظائفهاتقتصرلالغةلأنها،بنائهافيزاويةوحجركيانها

جوانبكلحدهايشملبل،العواط!وخوالجالفكربوارؤعن

وأالادارةفيالزراءةأوالصناعةفيالتعليمأوالعلمفيالوطنيةالحياة

أفرادينطمقويرابطالجزائرمنظورفيالعربيةواللغة،المحيط

العربأمجادويصلالعربيةالأمةأقطاربينويربطالسعب

العربيالفكرتجاربفيهصبتوعاءوهيبحاضرهموحضاراتهم

منهيتوقالذيالمعبروهي4الزمنمنقرونخلالوالاسلامي

العاصرالعالمفيوسلطانهاهيمنتهاتفرضقويةأمةلبناءتطلعاسعبنا

.والتكتلاتالاحلافسياسةويفرضيعتمدالذي

طرحتولكنوالخيارابىدأطرجعليناالتعريبقضيةتطرحلم

البشريةالامكانياتحيثومنوالمناهجالطرقحيثمنعلينا

الطريقةفيتحصرتقنيةفنيةقضيةليستوضعنافيوهي،والمادية

إلىبالنسبةاستراتيجيوهدفسياسيةقضيةأيضاهيبل،والمنهاج

الشعب.فئاتكلإليهتتطلعجماهيريومطلب،الثورة

هيبحدةالتعريبقضيةفيهاواجهناالتيالمجالاتوأكثر

هوالتعليمولعل.والاقتصادوالادارةوالاعلامالتعليممجالات

التيالأشواطعنالحديثوقبل،التعريبلعمليةالحيويالميدان

التيالصعوباتبعضذكرمنبدفلاالتعريبميدانفيقط!ناها

هيأربعةمبادىءعلىأسستالتيالفتيةالجزائريةالمدرسةواجهت

كالآتي:

متكافئةفرصاعطاءإلىورائهمنهدفنا:التعليمديمقراطية-1

علىبذلكلنقضيالاجتماعيةالاسرةمكانةكانتمهماالأطفاللكل



لأبناءالدرسةأبواببفتحفرنساتباشرهكانتالذيالانحياز

الجزائريين.منفلكهافيائرينواذدالمعمرين

معسواءالفنيالتعاونبأنلناتبينإذ:الاطاراتجزأرة-2

النايحققأنيمكنلاالغربيةالدولمعأووالشقيقةالصديقةالدول

بالكفاءاتأمدوناللذ*تالصنيعبحسناعترافناومع.أهدافناكل

وخططومجتمعاتهمشعوبهمحسابعلىكانتمااوغالي،والخبرات

ومديرينمعلمينمنباستمرارتتزايدحاجياتنافان،لديهمالتنمية

البرامجفيومتخصصينوبيداغوجيينومفتشينتربويينومرشدين

المدرسية.للكتبومؤلفينوالطرق

الجامعاتان:للتعليموالتقنيالعلميوالمحتوىالتعريب3-

منأرادتوالتقنياتالعلومعلىالتركيزمبدأباعتمادهاالجزائرية

والتخليوتحولاتهتفاعلاتهكلفيالمجتمععلىالجامعةانفتاجذلك

لاكانالطلابعددأنوخاصةالبحتالنظريالتعليمعنتدريجيا

افتتاحفيالرقمهذاارتفعوقد.الاستقلالغداةالألفعنيزيد

جيشايتطلبماوذلك،ويزيدألفمائةإلىالحاليحيالجامالموسم

فيمتخصصايكونأرباعهثلاثةمناكثروالمدرسينالاساتذةمن

والعلمية.التقنيةالواد

منالكافيالعددهذالديهايتوافرالتيالعربيةالدولةهيفمن

حاجياتها؟إلىبالاضافةالجزائرحاجياتلسدالاطارات

فان،المعلمعنالآنالحديثلنبدأ:والمعلمالتعريب4-

وظفواالذينبالعربيةالمعلمينعددبأنتبينالتربيةوزارةاحصاءات

العربيةحصصفيهأدخلتالذقيالأولالدراسيالموسملمجابهة

منهذابالعربيةمعلما3452كانالاسبوعفيساعاتسبعبمعدل

تعليم!تلقتمنهمالغالبيةفانالكيفحيثمناما.الكمحيث

مدارسفيأوالطرقيةزواياأوالقرانيةالكتاتيبفيإماعتيقةبطرق

وأالزيتونةمنتخرجمنمنهموقليلالوطنيةوالحركاتالاصلاح

3-التباوهذا،ال!هـبيةالجامعات!تبنهـجالقليلىوالقليلالقرويين

هذاوتحويلنتائجهعلىالتغلببالميسوريكنلمالمعرفةمنابعفي

التربويةالعلوممستحدثاتتستوعبكفؤاطاراتإلىالعدد

العربيةوخاصةالعصريةالمدرسةتعقيداتعليوتسيطروالنفسية

عنقهرهاتريدقويةمزاحمةلهابلالتدريسميدانفىوحدهاليس!

الكتاتيبمننحرجوارجال،وتلكهذهرجالبينالمقارنةطريق

والصفوالغربيةالفرنسيةالجطمعاتخريجيمواجهةفيالقرآنية

حكمأقسحهوالمعلمينعلىالتلاميذوحكم،هوهووالتلميذواحد

حياتناثقويةانذاكتزتلمفرنساوأثدر،التعليملرجاليوجه

طبيعيةسنةأج!تبالغاالمغلوبيناقتداءوغريزة،والمدرسيةالثقافية

نأخشيناكم،دقيقةمعادلةالممابلةهذهتحدثهاالتيوألانعكاسات

ويظهروالتقصرالعجزبمظهرالعربيةيظهركسباللمستعمرتحقق

العلمميدانفيوحدهاالعصرمواكبةعلىالقادرةبمظهرالفرنسية

.والتقنيات

طاقاتهاكلالجزائرجندتالأحابيللهذهوتفطنالذلكوتفاديا

لتكوينوعسيراكبيراجهداوكثفتلذلكطائلةأموالاورصدت

علىلتقضيوبيداغوجيانفسيا،وعصرياعلمياتكويناالمعربين

وكان،المهنةفنياتفي%والعامةالثقافةفيسواء،النقصجوانب

هوالمعلمينعددبقيلوقصيروقتوفيالقضيةعلىالتغلبيمكن

بالملايين.يرتفعلمالتلاميذوعدد،هيهيالعربيةوحصصهو

فيوحدهالابتدائيالتعليمفي000.001تجاوزالمعلمينفعدد

الوادأغلبلتشملتوسعتوالعربية،الحاليالدراسيالموسمبداية

مساسلهاكانالتيالموادتعريبوخاصةالتعليممستوياتكلفي

أيضاولارتباطهاوالتاريخالحضارةفيعراقةلهكشعببشعورنا

تلامذةيتلقىأنمعقولاأومقبولافليس،والتفكيروالماضيبالأرض

ودعايتهافرنساأبوادتىطبلتطالماالتيالجغرافيادروسالاستملال

وليس،فرنسامنيتجزألاجزءالجزائربأنوثلثقرنمنولأكثر

بلغةالتاريخدروسالاستقلالتلامذةيتلقىأنمعقولاأومقبولا

أطفالنافرنسااساتذةعلموطالما،وتحريفهتشويههعلىعملتطالما

صورواوكم،حضارةأوتراثلهليسبدائيسعبثننامضىفيما

منفليس،وعصيانتمردبأنهاالاستعمارمقاومةفيالمتعاقبةثوراتنا

أسقائناوبينبيتاالذهبيةالوصولحلقةوهوتاريخنايبقىانالمعقول

دفعناماوذلكاجنبيةبلغةتدرسهمتواصلاالعربيةالرقعةهذهفوق

الجامعة.فيشهادةأعلىحتىالابتدائيفيدرسأولمنلتعريبه

علىتلقىالفلسفةدروستبقىأنمعقولاولامقبولاوليس

لتقبلقصوىاستعدادحالةوالمراهقة،المراهقةصكأقيوهماطفالنا

والروقالتمردعلى!!ساعدللمالوفونحالفوغريبساذهوماكل

مدارسوهم،متفرنسينأوفرنسييناشاتذةطرفومنفرنسيةبلغة

الااخرطريقأمامنايكنفلم،ومتناقضةمنباينةوأيديولوجيةفكرية

حياتها.مناحيكلفيشاملاتعريباالبلادتعريب

المدرسيوالكتابالتعريب

وكفاءاتهالمعلمعندالتعريبصعوبةتتوقفئم،السادةأيها

فيالثانيالطرفامامالبدايةمنذأنفسناوجدنابا!وعددهونوعيته

يشكوالمدرسيوالكتاب.المدرسيالكتابوهوالتعريبقضية

العربية،الشعوبجميعلدىالعلميومحتواهالثقافيمستواهفيضعفا

مجموعةبمقارنةبالر!اطللتعريبالدائمالمكتبقامالتيوالدراسات

المدرسيةالكتبمنأخرىبمجموعةالعربيةالمدرسيةالكتبمن

طريقعنالعريالطفليتعلمهاالتيالمفاهيمبأنتبينالغرلية

والجزائر،بأوروبانطيرهيتعلمهمما%04تتجاوزلاالمدرسيالكتاب

حاجياتهالسدبالعربيةمدرسيكتابأيالاستقلالغداةلهايكنلم

التجاريةالكتبمنمجموعةالجزائريةالسوقعلىانهالتانهاحيث

التعريب.علىتأثيراالعواملأسوأمنفكانتلبنانمنالرخيصة
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باللغةالمدرسيكتابهانائريافيالطفلبهـىالمقأرنةطريقوعن

مفيد،أسلوبهفيوأوضح،صورهقيجميل،طبعهفيأنيقالفرنسية

المناظروقبح،الأسموبركاكةفيهفيجدالعربيكتابهويرىبتمارينه

الداهمالخطرهذاعلىالقضاءإلىالجزائروعمدت،الطبعورداءة

وبجهد،المدرسيةوالمذكراتالكتبلتأليفوطنيمعهدبتأسيس

مجالفيحاجياتهاكلتغطيأنالجزائراستطاعوروقاسمضن

والعلمية.والاجتماعيةاللغويةالموادولمختلفالمدرسيالكتاب

يجدالجزائريالتلميذوأصبحاللازمةالكتابكميةوفرناكناواذا

مشكلةعلىتغلبناواذا،المنهاجموادمنمادةأيفيالمدرسيكابه

اصلاحاتلادخالوساققدمعاىجاريةالانفالأعمال،الكم

ليتماشىألكيفحيثمنوطريقتهالكتابهذامضمونعلىجذرية

ميدانفيجذريةثورةيعتبرالذيالجديدالتعليماصلاحمع

لتسعالأساسيةالمدرسةاسماصطا،حاعليهنطلقوالذي،التعليم

.أشتثشياتامتعدداإشتععي!اذاتطأت.مشو

هـوانطلاقابهالاحاطةبةصعوووتعقيدأتهأذوكمموعهذاولأهمية

حزبشكل،ذاكأوالقطعهذافيتمتالتيالجزئيةالتجارب

ممملينوبمشاركةالمباشرباشرافهللتعريبوطنيةلجنةالتحريرجبهة

والمنظماتالوطنيةوالموسساتوالشركاتالوزاراتمختلفعن

اللجنةهذهوكلفالولاياتكلإلىهيكلهامدثمالجماهيرية

القوةمواطنعلميةوتقييميةلابرازدراسةالتعليممشكلةبدراسة

شرجحملاتطريقعنوسياسيانفسياالعامالجوواعدادوالضعف

الطرحفيالشموليةتعتمدوطنيةبخطةالنهايةفيوالخروجوتوعية

.القطاعاتبينوالتكاملالتطبيقفيوالتدرجالانطلاقفيوالتزامن

ندوةبعقدأعمالهااللجنةتوجتوالتوعيةالدراسةمنسنينوبعد

الدولةرئيسباسراف7591ماي14بتاريخللتعريبوطنية

الاداريةالقطاعاتكلعنمندوب0012وبمشاركةسخصيا

.البلادفيوالاقتصاديةوالثقافيةوالاجتماعية

وحوصرتالمراحلفيهاحددتوطنيةبخطةالندوةوخرجت

والتكوينالتعليمفيالتعريبتمجالوحددتالعملطرائق

والمحيط.والاعلاموالاقتصادوالادارة

الموتمربعدالدائمةهياكلهمنالحزبعرفهالذيالتغييروبعد

المركزيةاللجنةفيتمثلتجديدةسياسيةقيادةانتخاب،الرابع

ثم،والتكوينوالثقافةالتربيةلجنةاطارفيالتعريبمهمةأدمجت

العربيةللغةأعلىمجلسانشاءالثالثةدورتهافيالمركزيةاللجنةقررت

الوزراءمنالعديدوعضويةشخصياالجمهوريةرئي!برئاسة

مهمةلهاسندتالجماهيريةالمنظماتوأمناء،الحزبومسؤولي

.الانجازومراقبةوالتقييموالتنسيقالمتابعة

الجزائريةالثورةنصوصفانالسماسيالطرححيثمنوأما

اللغةبأنوأقرتالعربيةللأمةالجزائريالشعبانتماءجميعهاأكدت

أولبيانمنانطلافا،للبلادوالرسميةالوطنيةاللغةهيالعربية

811

الوطنيوالميثاقوالجزائروطرابلسالصومالبمواثيقومرورانوفمبر

الأخير.

،بالفع!!التعريبميدانفيتمتالتيالانجازاتمجالفيوأما

بجسامةقيستإذا،جبارةتواضعبكلوأقول،ومتنوعةكثيرةفهي

بأولوياتومزاحمتهالاستقلالغداةورثناهالذياللغويالمشكل

والفترةالالحاحبطابعكلهاتتميزالأخرىالمجالاتفيمستعجلة

الخطوطحصروأحاول.الاستقلالعمرمنالقصيرةالزمنية

كالآتي:العريضة

التعليم:

الموادنحتلففيكاملاتعريباالابتدائيةالستالسنواتعربت

لااجنبيةكلغةتدرسالرابعةال!ةمنابتداءالفرنسيةوبقيت

اسبوعيةحصةمنوالاملاءوالمحادثةوالصرفالنحوقواعدتتعدى

فهسائيابلممياسيااإاحتإلي!ىبقاؤهاو!صا-ساعاتكستبمعدأ-

المعلمينمنالكافيالعددنقصحالةمنوذلكعمليةلضرورة

في.والمانويةالاعداديةالمرحلتينفيالعلميةللموادالعربيةباللغة

باللغةالعلميةالموادهذهبتدريسالاستعانةيمكنالحالةهذه

مواصلةعنمتوقفاالتلاميذمنجزءيبقىلاحتىالفرنسية

الدراسة.

تعريباالاعداديةالمرحلةمنالأقسامكلمنالثلثعربكما

التاريخموادلهمافتدرسالباقيانالملثانوأما،الموادبجميعكاملا

العشريتجاوزبمعدلالعربيةباللغةوالآدابوالتربيةوالجغرافية

علىمقصورةالثلمينهذينفيالفرنسيةانذلكومعنى،ساعات

غير.لا،العلميةالمواد

وعربكاملاتعريباا!دبيةالشعبةفعربتالثانويةالمرحلةوأما

الثلثانويتلقىوالعلميةالرياضيةالشعبتينفيالاقسامثلثبجانبها

لكلالعربيةباللغةوالفلسفةوالتاريخالجغرافيةدروسابىقيان

العلمية.الموادعلىأيضطمقصورةالفرنسيةوتبقىحلةافىطلاب

هزيلافرعاإلاالاستقلالغداةنجدفلمالعاليالتعليموأمأ

ومنالفرنسيةباللغةموادهأغلبتدرسالعربيالآدابقسميسمى

العربية.باللغةفروعفتحالىالجزائرفعمدتاستشراقيةنظروجهة

وبقيتالاجتماعيةالعلومموادنحتلففيالفرنسيةفروعبجانب

اللجنةقررتاوأصطلابهاويتكاثرفشيئاشيئاتنموالعربيةالفروع

حيثوفحواهمغزاهفيتاريخياسياسياقراراالمانيةدورتهافيالمركزية

الفلسفةفروعفينهائيةبصفةالفرنسيةباللغةالتدريسأوقفت

والعلومالسياسيةوالعلوموالتجارةوالاقتصادوالحقوقوالتاريخ

وقصروالتربيةوالاجتماعالنفسوعلوموالجغرافيةالصحفية

ابتداءالقرارلهذاالفعالوالتطبيقوحدهاالعربيةاللغةعلىتدريسها

.81و08الجامعيالموسممن

حيثالتربيةلوزارةا(ضابعةالمعلميندوريبالتوسملكما



واتسع،وحدهاالعربيةباللغةالتخصصاتمختلفتكونأصبحت

والمدرسةوالاداريالمهنيالتكوينمراكزليشملالتعريبهذا

.للادارةالوطنية

لسان"المجاهد"جريدةالالناتكنفلمالاعلاممجالفيوأما

جريدةتأسستالاستقلالوغداة،بالعربيةتصدرالمسلحةالمقاومة

اتخذثم،الفرنسيةباللغةناطقةجرائدوثلاثاليومية"الشعب9

النصر""وجريدة"الجمهورية"جريدةوتأسيسبتعريبهاقرار

كما،واحدةوالفرنسيةثلاثاالعربيةاليومياتأصبحتوبذلك

و"امال"و"الجيثر"و"المقافة"و"الأصالة)مجلاتانشئت

المنظماتمجلاتوكذلكالعربيةباللغةصادرةوكلها"ألوان"

لسان"الفلاح"والجزائريةالشبيبةلسان"الوحدة":الجماهيرية

أول"؟العمالاتحادلسان"العمل"و(االثورة"والفلاحيناتحاد

أيضا.العربيةباللغةصادرةوكلهاالمجاهدينلسمان"نوفمبر

بالفرنسيه،وتحقيقاتهاوأفلامهابرامجهافكانتالتلفزةوأما

النشراتكلفأصبحت،تعريبهامجالفيجبارةخطواتواتخذت

المبارياتونقلالرسميةواللقاءاتوالندواتوالتحقيقاتالاساسية

الايعترضناولم.وحدهاالعربيةباللغةالاتهتملاالعاليةفيهابما

لاضعفهعلىوالعربيالوطنيفالانتاج.والمسلس!لاتالأفلاممسكل

يوميايتجاوزوالذيالتلفيزيونيالبثساعاتكلتغطيةيسعطيع

هيالتيبالذاتالصريةالأفلاموخاصةساعاتسبعمنأكثر

محتوأهاواحياناالصريةاللهجةمشكلةاعترضتها،عربيانتاجأوسع

حولهاالجزائريينوشعورالساداتيةالردةعهدفيوخاصةالايديولوجي

بسمكانولوحتىليقدمثوبأيفيالردةانتاجمنونفورهم

ثمنفكانالمختارةالأجنبيةالأفلامدبلجةبتجربةوقمنا،التعريب

عنمراتخمسالحالاتبعضفيتضاعفحيثباهظاالدبلجه

بشركاتوالصلنا،الأجنبيالفيلمبهاستريالذىالرسميالثمن

ضماتعديناقأشترطترأشباشدبلجة.ابءممش!صإلبيناجنبية

بجياتإتصدط"عند!ا،المدبلجأنتاجهالتروتأرر!بيةأاصسوقا

ضعافوتلامذتهاطلابهاأنبحجةالاقتراجرفضتولةمسوعربية

علىتساعدالأصليةبلغاتهاوالمسلسلاتوالأفلامالأجنبيةاللغاتفي

.المجالهذافيتقويتهم

يعقللاحيثكاملالعريباالقضاءجهازبتعريبالجزائروقامت

جهازالاحتلالعهدخلالسعبناعرفهالذيالجهازهذايبقىأن

فرنسيةوبقوانينفرنسيةبلغةجائرةاحكاممنأصدركموجورظلم

الجزائريالفلاجيقفانمؤلماكانوكم،فرنسيةمصالحلحماية

فمن.يفهمهالابلغةمماتهأوحياتهحوليتحاوراناومحاقاضبين

التيالأجهزةأولمنالجهازهذايكونأنالكرامةقوأعدأبسط

القوانين.محتوىتغييرأيضاوشملهاالتعريبشملها

شوارعنافاسماء،مفرنساعامامحيطالناتركقدالاستعماروكان

تكونماصكالبافرنسيةبأسماءناطقةكلهاومدإرسناومدنناوأحيائنا

فيتاريخهمفيسوداءماثرلهمفرنسيينمسؤولينأوالجنرالاتأسماء

ندوتهايخاللتعريبالوطنيةاللجنةقررتلذا.سعبنامعاملة

الغربيةالأسماءكلوابدالالجزائريةالبيئةلظاهرالشاملالتعريب

العربيةالحضارةمنمستمدةومدلولاتبأسماءمجتمعناعلىوالغريبة

الىالحقيقيالمنبهبمثابةالمحيطتعريبعمليةوكانتالاسلامية

والثقافة،الفكرمجالاتفيومخططاتهالاستعمارنحلفاتخطورة

الصحافةوضجتالجزائرفيالفرنسةرموزبمعنيفةالمواجهةفكانت

بأسوأالعمليةعلىالمشرفينفيهاوصفتكبيرةضجةالفرنسية

قامتالقيامةكأنالفرنسيةالحكومةوارتبكت،والأوصافالنعوت

وأحيانا.والارسادالنصحغطاءتحتأحياناوتدخلتحولهامن

إلى.الحدودمنالجزاثروجهتغيرقصيرظرفوفي.والتهديدبالوعيد

ثلاثةمنأكثروتغيرالمشرقةالزاهيةالعربيةحلتهاولبستالحدود

علىزيادةيقصدوكان،ومدنناواحيائناشوارعنافياسمملايين

أ!سماءتحملوهيلأجيالناخالدةذاكرةشوارعناتكونأنذلك

التاريخ.عبروأبطالناواعلامناشهدائنا

مجالفيوخاصةالباقيةالمجالاتمنالتعريبنحططاتوأما

قدالمركزيةاللجنةفانالوطنيةوالشركاتوالادارةالعلميةالكليات

باعدادالأعليالمجلسوكلفتالثالثةدورتهافيهامةقراراتاتخذت

التنظيملهايضمنحتىالتنميةنحططاتضمنالمرحليةالخطة

..تفاصيلهالذكرمجالهناكوليساللازموالتمويلوالتجهيز

المشكلةخطورةالموجزالعرضهذاخلالمنلكميتضحهكذا

لغويةمشكلةليستلأنهامواجهتهاوصعوبةالجزائرمنهاتعانيالتي

عندهاتتقاطعوايديولوجيةوثقافيةسياسيةمشكلةهيبل،فحسب

مجالاتهامنووسعتالحربأفرزتهاالتيالتياراتكلخلأ.لهاومن

.الاستقلالبعدالجزائرسلكتهاالتيالاقتصاديةالتنميةمفرزات

يستندونقوياسندايجدونلاالجزائرفيالتعريبمعركةجنودوان

الممزثوضع!اجعلياعربيةممةصرثمنالجذأتءوألىجةعندأسيهأ

هه.واصيستعليه!حجةطاقاتهاوبعث!ةاهافوتفتتنظمهانوعيةو

الهجمةثساسةبصدقتجسماليهاأشرتالتيالمعركةهذهولعل

مقو!تهاضربتملكمابكلحاولتالتيالغاشمةالاستعمارية

جيوشافرنساخروجفرغم،والايماناللسانمجالفيوخاصة

اللاحفانالسلاحبقوةالوطنيةالسيادةافتكاكناورغمومستوطنين

حتىالاستعماروبينبشناوعنيفامستمرازالماواللغويالثقافي

فيتلوحتباشيرفيهانصرناتؤكدالمعركةإنأقوللوبتفاؤ.الان

الجامعيةالشهاداتحملةمنمؤلفةالافاأصبحواجنودهاوانالأفق

كانوممامتوفراكانممابكثيرأقوىالمعركةبجسامةفوعيهمالعليا

جبهةحزبوأن،الجهادرايةلرفعسبقوهمالذيناخوانهمعذيه

فيقادهاثموانتصرالتحريرحربفيالجزأئرقادالذيالتحرير

معركةفينفسهابالعزيمةيقودهاالذيهوفانتصرالتعميرمعركة

ينتصر.بأنهأكبربهفايمانناالتفكير

حجارالقادرعبد
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