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◄ وفيات►

الجزائر

االستعانة بالعامية في التدريس :صناعة االستقطاب؟
الجزائر ــ صالح باديس
ّ
حلت وزيرة التربية والتعليم الجزائرية
ن ــوري ــة ب ــن غ ـبــريــت ضـيـفــة ع ـلــى الـقـنــاة
ُ
ال ـثــال ـثــة ،لــتـجـيــب ع ــن ع ــدد م ــن األسـئـلــة
التي تشغل ال ــرأي الـعــام فــي الـبــاد منذ
أيـ ــام ،مـنــذ أن صـ ّـرحــت ال ـ ــوزارة بنتائج
«الـ ـ ـن ـ ــدوة ال ــوط ـن ـي ــة ح ـ ــول ت ـق ـي ـيــم م ــدى
إصــاح املــدارس» ،التي كان من ضمنها
طرح مسألة االستعانة باللهجة العامية
تدريس املراحل االبتدائية ،وهو األمر
في
ّ
الـ ــذي تـلــقــت ال ــوزي ــرة بـسـبـبــه ان ـت ـقــادات
واسعة وخلق حالة من االستقطاب.
وانعكاسًا لحالة االستقطاب تلك ،كان
ً
مثال موقع «ألجيري فوكوس» قد أورد
ُ
مقاالت عديدة حول املوضوع ،تدافع عن
االستعانة بالعامية
الطرح الداعي إلــى ّ
ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن ـ ــه ي ـم ــث ــل خـ ـط ــوة نـحــو
«االع ـت ــراف بالعامية الـجــزائــريــة كلغة»
وأن ك ــل م ــن ي ـت ـصــدى ل ــذل ــك ف ـهــو يمس
بـ«ثوابت جزائريتنا».
ويـ ــأتـ ــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ت ـل ــك االع ـ ـت ـ ـبـ ــارات
مــن ب ــاب ال ــرد عـلــى ال ـت ـيــارات اإلســامـيــة
ّ
وامل ـح ــاف ـظ ــة ال ـت ــي رأت م ــن ج ـه ـت ـهــا أن
امل ـســاس باللغة الـعــربـيــة يـعـ ُّـد «مساسًا
ّ
بثوابت األمــة االســامـيــة» .وذك ــر بعض
املسؤولني في هذه التيارات بأن الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة كــان قــد استغرب
ف ــي أحـ ــد خ ـطــابــاتــه األولـ ـ ــى (م ـن ــذ أكـثــر
مــن عشر س ـنــوات) واق ــع تـشـ ّـوه العامية
الجزائرية ،فكيف إذًا تسعى اليوم وزيرة
من حكومته إلى فرضها في التعليم؟
ال ـك ــات ــب وص ــاح ــب ال ـع ـم ــود (ال ـش ـه ـيــر)
«رأيـ ـن ــا رأيـ ـك ــم» ،ك ـم ــال داوود ،رأى في
ّ
رده ع ـل ــى ه ـ ــذه الـ ـتـ ـي ــارات الـ ـت ــي كــانــت

ُم ـشــاركــة بـشـكـ ٍـل أو بــآخــر فــي مسرحية
تـكـفـيــره مـنــذ أش ـه ــر ،أن الـعــامـيــة الـيــوم
ي ـج ــب أن ت ـخ ــوض املـ ـس ــار ن ـف ـســه ال ــذي
أخذته اللغات األوروبية في ّ
تحررها من
سطوة الالتينية والكنيسة في العصور
الوسطى.
أما الصحافي سعيد خطيبي ،فرأى في
ع ـم ــوده األس ـب ــوع ــي ف ــي مـجـلــة «نـفـحــة»
اإللـكـتــرونـيــة أن «م ـش ــروع الـتـعــريــب في
الـجــزائــر لــم ينجح ،واملشكلة ليست في
ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ،ب ــل ف ــي ال ـه ـي ـئــات الـتــي
شهرت اللغة كسيف قاطع ،ال كمحمول
لـغــوي وثـقــافــي .الـتـعــريــب ال ــذي ول ــد من

رعونة سياسية ،ومن ّ
جرة قلم عسكري،
وضع املدرسة في منحى تنازلي».
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ــرأي ـ ــن
امل ـس ـي ـط ــري ــن ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة اإلع ــام ـي ــة
وإل ـق ــاء ال ـض ــوء عـلــى حــالــة االسـتـقـطــاب
ّ
الناتجة التي غطت على كل اآلراء التي
ُ
كان من املمكن أن تظهر وأن تشارك في
النقاش الواجب إطالقه منذ سنوات في
ّ
متعدد اللغات والثقافات،
بلد كالجزائر
ٍ
ً
جـ ــزم خـطـيـبــي ق ــائ ــا« :أدرك ـ ـنـ ــا م ـجــددًا
أن ال ـن ـق ــاش ــات الـ ـج ــادة ف ــي ال ـج ــزائ ــر ال
تخرج عن دائرتي التكفير والشوفينية
الصرفة».

ُيالحظ الحديث الذي دار عن اعتماد بن غبريت على «سياسة ّ
جس النبض» (األخبار)

وبالعودة إلى الوزيرة بن غبريت ،يبدو
مـ ــن رص ـ ــد ردود ال ـف ـع ــل فـ ــي ال ـص ـحــف
ومـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي عـلــى
مـشــاركـتـهــا ،أول مــن أم ــس ،فــي برنامج
ّ
القناة الثالثة ،أن الــردود كانت ضعيفة،
ألن األسئلة واألجــوبــة بــدت كأنها ُمعدّ
ل ـه ــا ،إذ تـ ـف ــادت قـ ــدر اإلمـ ـ ُك ــان ال ـخــوض
فــي «خ ـطــوط الـتـمــاس» املشتعلة بشأن
مسألة «اإلصــاحــات التقنية للتعليم»،
وبشأن ما أثير عن إلغاء بعض املواد في
امتحان البكالوريا النهائي واستحداث
ّ
العامية في التدريس.
ـار امل ــوض ــوع ــن بـحـكــم
وربـ ـم ــا ت ــم اع ـت ـب ـ ّ
املنتهيني بعدما فندتهما الوزيرة خالل
األيام املاضية على صفحتها على موقع
«فايسبوك» ،واصفة إياهما بالشائعات
التي تستهدف وزارة التربية.
وإلى جانب السجال الدائر واالستقطاب
الـنــاشــئ حــالـيــاُ ،يــاحــظ أيـضــا الحديث
الـ ــذي دار ع ــن اع ـت ـمــاد ب ــن غ ـبــريــت على
«س ـي ــاس ــة جـ ـ ّـس ن ـب ــض ال ـ ـشـ ــارع» ح ــول
بعض املواضيع ،تمامًا كما فعل قبلها
مسؤولون سابقون في الحكومة عينها
للتعامل مع مواضيع ّ
حساسة.
عمومًا ،قد ينبئ طرح مسألة االستعانة
بــالـلـهـجــة الـعــامـيــة فــي تــدريــس املــراحــل
االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ب ـ ـبـ ــدايـ ــة إط ـ ـ ـ ــاق مـ ـش ــروع
اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات فـ ــي ق ـ ـطـ ــاع ال ـت ـع ـل ـي ــم فــي
ال ـجــزائــر الـ ــذي يـشـهــد رك ـ ــودًا مـنــذ أكـثــر
مــن ثــاثــة عـقــود .لكن فـ ّـي املـقــابــل ،هناك
مـ ـق ــاالت أشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ـ ــه رغ ـ ــم أه ـم ـيــة
ط ـ ــروح ـ ــات ك ـ ـهـ ــذه ،ل ـك ـن ـهــا قـ ــد «ت ـص ـلــح
كفزاعة» لتشتيت انتباه الرأي العام عن
ُ
ق ــرارات مــوازيــة تـمـ ّـررهــا الحكومة خالل
ّ
الحساسة.
هذه املدة

تقرير

الواليات المتحدة «تذكي» الصراع في جنوب شرق آسيا
تولى «وكالء الواليات
المتحدة» مهمة تفخيخ
اجتماع وزراء خارجية
«آسيان» ،فأعلن وزيرا خارجية
الفيليبين وسنغافورة
تأييدهما الطلب األميركي
من بكين إيقاف إنشاءاتها
على جزر في بحر الصين
الجنوبي ،بدعوى أنها تهدد
أمن المنطقة ،فيما تعزز
حضورها العسكري
واشنطن ً
الكثيف أصال هناك
انـطـلـقــت أع ـمــال مــؤتـمــر وزراء خــارجـيــة
اتحاد دول جنوب شــرق آسيا (آسيان)
في العاصمة املاليزية ،كــواالملـبــور ،يوم
أم ــس .وي ـش ــارك فــي االجـتـمــاعــات وزراء
خــارج ـيــة  27دول ـ ــة ،ه ــي دول «آس ـي ــان»
ال ـع ـش ــر ،إض ــاف ــة إل ـ ــى  10دول شــري ـكــة
ف ــي الـ ـح ــوار م ـع ـهــا ،كــال ـصــن وال ـي ــاب ــان
وال ــوالي ــات املـتـحــدة وروس ـيــا واالت ـحــاد
األوروبي ،وعدد من دول «منتدى آسيان
اإلقليمي».
ويـتـعــارض ه ــدف املنظمة املـعـلــن ،وهــو
إنـ ـ ـش ـ ــاء ف ـ ـضـ ــاء م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون األمـ ـن ــي
ً
اإلقليمي ،فضال عن التعاون االقتصادي
والثقافي والتقني ،مع السعي األميركي
املحموم للحفاظ على الهيمنة العاملية
األحادية ،ومع سياسة واشنطن لـ«إعادة
التموضع» العسكري في املنطقة .لذلك،
ّ
تصور الواليات املتحدة اإلنشاءات التي
تـقــوم بها الـصــن على جــزر فــي بحرها
الجنوبي ـ تطالب عــدة دول في املنطقة

بــالـسـيــادة على أج ــزاء منها ـ ـ على أنها
التهديد األس ــاس لــأمــن اإلقليمي ،رغم
امتالكها هي ـ واشنطن ـ قواعد عديدة
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وإع ــان ـه ــا ت ـعــزيــز قــواتـهــا
املرابطة هناك ،كمًا ونوعًا.
وتـعـمــل ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـلــى تفخيخ
إطار التعاون اإلقليمي ـ «آسيان» ـ على
غـيــر م ـح ــور؛ فـبــإضــافــة إل ــى تحريضها
ع ـلــى ال ـصــن بـصـفـتـهــا تـشـكــل «ت ـهــدي ـدًا
ع ـس ـك ــري ــا» ل ـ ــدول امل ـن ـط ـق ــة ،وص ـ ــل ي ــوم
الـثــاثــاء املــاضــي وزي ــر الـخــارجـيــة جون
كـيــري إل ــى سـنـغــافــورة لـيـسـ ّـوق اتفاقية
«ال ـشــراكــة عـبــر املـحـيــط ال ـه ــادئ» ،وذلــك
بـعــد أي ــام عـلــى إخ ـفــاق امل ـفــاوضــات بني
ال ـ ــدول امل ـع ـن ـيــة ب ـه ــذا االتـ ـف ــاق .ويـنـضــم
كيري اليوم (األربعاء) إلى قمة «آسيان»،
ليواصل تسويق «فوائد اتفاق التجارة
الـحــرة» بــن دول املحيط ال ـهــادئ ،وذلــك
فــي محاولة لجذب أكبر عــدد ممكن من
دول املنطقة ،بعيدًا عن مشاريع االندماج
االقـ ـتـ ـص ــادي اإلق ـل ـي ـم ــي الـ ـت ــي ت ـقــودهــا
الـ ـ ـص ـ ــن ،وتـ ـتـ ـص ــل ب ـ ـم ـ ـشـ ــروع «ط ــري ــق
الحرير الجديدة» و«الحزام االقتصادي
الواحد» الناشئ عنها.
وأمس ،أعلن وزير الخارجية الفيليبيني،
ألبرت ديل روساريو ،صراحة ،أن بالده
«تؤيد بالكامل ،وستدعم بنشاط ،دعوة
ال ــوالي ــات املـتـحــدة إل ــى وق ــف الـبـنــاء في
الجزر ووقف التشييد ووقف التصرفات
الـعــدوانـيــة الـتــي قــد تــؤجــج ال ـتــوتــرات»،
وذلـ ــك ف ــي إش ـ ــارة إل ــى اإلنـ ـش ــاءات الـتــي
تـجــريـهــا ال ـصــن عـلــى ج ــزر ف ــي بحرها
الجنوبي ،مــؤكـدًا أن بــاده تعتزم إثــارة
القضية خ ــال اجـتـمــاع وزراء خارجية
«آسـ ـي ــان» ،رغ ــم رف ــض ال ـصــن الـصــريــح
مـ ـن ــاقـ ـش ــة الـ ـقـ ـضـ ـي ــة اإلشـ ـك ــالـ ـي ــة خ ــال
االجتماع.
وأض ـ ــاف دي ــل روس ــاري ــو أن الـفـيـلـيـبــن
مـ ـسـ ـتـ ـع ــدة ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــد مــن

تصعيد التوتر في املنطقة ،لكن بشرط
م ــوافـ ـق ــة ال ـ ـصـ ــن وغـ ـي ــره ــا م ـ ــن ال ـ ــدول
الـتــي تـطــالــب بــالـسـيــادة عـلــى أج ــزاء من
الـبـحــر عـلــى الـتـقـيــد بــال ـشــروط نفسها.
وفــي السياق نفسه ،قــال وزيــر خارجية
سـنـغــافــورة ،كـيــه شــانـمــوجــام ،إن «بحر
ال ـص ــن ال ـج ـنــوبــي ق ـض ـي ــة ...ال يمكننا
ّادعاء أنه ليس قضية» ،مضيفًا أن بالده
«غير سعيدة» بتوقيع «آسيان» والصني
ّ
مدونة سلوك غير رسمية في عام .2002
ويعكس املوقف األخير الرفض األميركي
لتقارب دول املنطقة في أطر ال تقع تحت
هيمنتها بالكامل ،وذلك رغم قول كيري
م ــن س ـن ـغ ــاف ــورة ،ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ،إن
ب ــاده تــرغــب فــي منطقة «تـتـعــاون فيها
الــدول على منع النزاعات الصغيرة من
أن تصبح أكبر».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ق ــال وزيـ ــر الـخــارجـيــة
املاليزي حنيفة أمان (الذي ترأس بالده
أع ـمــال املــؤت ـمــر) إن قـضـيــة بـحــر الصني
الجنوبي «ليست غير قابلة للنقاش»،
ُ
مـ ــؤك ـ ـدًا أن ـ ـهـ ــا س ــتـ ـث ــار فـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع.
لـكــن أم ـ ــان ،ف ــي تـصــريــح خ ــال الجلسة
االفتتاحية للمؤتمر أمس ،أعلن أن دول
ممارسة
«آس ـي ــان» اتـفـقــت عـلــى «تـعــزيــز
ّ
ضبط النفس إزاء األنـشـطــة الـتــي تعقد

تعزز الواليات
المتحدة قواتها
المرابطة في المنطقة
ّ
كمًا ونوعًا

ً
أو تـصـ ّـعــد ال ـتــوتــر» ،قــائــا إن عـلــى دول
املنظمة أن تلعب دورًا أكبر في التوصل
إلى حل ّ
«ودي» للقضية.
في املقابل ،قال وزير الخارجية الصيني،
وانغ يي ،إن الواليات املتحدة والفيليبني
َ
يجب أن «تـحـ ُـسـبــا عــدد م ــدارج الطيران
امل ــوج ــودة ف ــي ب ـحــر ال ـص ــن ال ـج ـنــوبــي،
ومـ ــن ب ـ ــادر ب ـب ـنــائ ـه ــا» ،ف ــي إش ـ ــارة إلــى
البنى التحتية العسكرية التي أنشأها
األمـيــركـيــون فــي املنطقة .وك ــان وان ــغ قد
ص ـ ّـرح مــن سـنـغــافــورة ،االثـنــن املــاضــي،
بــأن «الـصــن لــم تــؤمــن أب ـدًا بــأن املحافل
ال ــدول ـي ــة ه ــي املـ ـك ــان امل ـن ــاس ــب ملـنــاقـشــة
ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــددة» ،وأن
التعامل مــع الـخــافــات على هــذا النحو
«يزيد املواجهة» ،مؤكدًا في الوقت نفسه
أن ب ــاده لــن تــرضــخ للضغوط الـهــادفــة
إلى منعها من «استعادة» أراضيها.
كذلك رفض وانغ دعوات الواليات املتحدة
وحلفائها إلى تجميد اإلنشاءات موضع
الجدل .وقال إن «اقتراح التجميد قد يبدو
غير منحاز في الظاهر ،ولكنه غير واقعي
في الحقيقة ،ولن يكون عمليًا».
وتـطــالــب الـصــن بــالـسـيــادة عـلــى معظم
مناطق بحر الصني الجنوبي ،الذي ُت ّ
قدر
قيمة الـتـجــارة الـتــي تمر عـبــره بخمسة
ّ
املرجح
تريليونات دوالر سنويًا ،ومــن
أن يحتوي على احتياطيات كبيرة من
النفط والغاز.
في سياق متصل ،أعلنت تركيا ،الحليفة
األطلسية للواليات املتحدة ،رغبتها في
اكتساب عضوية منظمة «آسيان» ،وذلك
ع ـلــى ل ـس ــان وزي ـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا ،مــولــود
جاويش أوغـلــو ،الــذي ّ
عبر عن سعادته
بـتــوجـيــه دعـ ــوة خــاصــة ل ــه م ــن مــالـيــزيــا
لـلـمـشــاركــة فــي االج ـت ـمــاع ،الف ـتــا إل ــى أن
األخيرة حليفة لبالده في جنوب شرقي
آسيا.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

أوالد الفقيدة سمير وزوجـتــه فيلما
أكمكجي وعائلته
جورج وزوجته يوال فرح وعائلته
بناتها :دالل هرمز
سامية زوجة ملحم الحداد وعائلتها
دي ـ ـ ــان ـ ـ ــا زوج ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ــوزف ب ـ ـس ـ ــاروال
وعائلتها
عايدة زوجة ميشال فرح وعائلتها
وأنسباؤهم ينعون إليكم املأسوف
عليها املرحومة

سميرة شكري مرزيان

أرملة املرحوم سامي هرمز
ت ـق ــام صـ ــاة ال ـج ـن ــازة ف ــي الـكـنـيـســة
اإلن ـج ـي ـل ـيــة ،ريـ ــاض ال ـص ـلــح ،مـقــابــل
ال ـســراي الحكومي الـيــوم األرب ـعــاء 5
آب الساعة الخامسة من بعد الظهر.
تقبل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ـج ـنــازة اب ـتـ ً
ـداء
من الساعة الثانية بعد الظهر ويوم
ال ـخ ـم ـي ــس  6الـ ـ ـج ـ ــاري مـ ــن ال ـس ــاع ــة
ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر وحـتــى
ال ـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي قــاعــة
ش ـ ــارل س ـع ــد ،الـكـنـيـســة اإلنـجـيـلـيــة،
ري ـ ـ ـ ــاض ال ـ ـص ـ ـلـ ــح ،مـ ـق ــاب ــل ال ـ ـسـ ــراي
الحكومي.

إلعالناتكم
في صفحة ّ
المبوبو
والوفيات عبر الواتس أب

03/662991
أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس:
01/759597

من أي منطقة
في لبنان ،يوميًا
من  7:30صباحًا لغاية
ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

