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رسمية اللغة العربية ﻓﻲ تشاد

رسم ة اللغة العر ة في تشاد:
اﻷسس والمرتكزات

 1

تعالج هذه الورقة موضوع اللغة العر ة وم انتها لغة رسم ة للدولة ،وعﻼقتها
التكو ن الس اني واﻻجتماعي ،والس اسي في دولة تشاد .ر زت الورقة ش ل رئ س

على عوامل انتشارها ،وتطورها عبر العصور ،منذ قبل بروز الممالك اﻹسﻼم ة

ووضعيتها في ل من الدولة والمجتمع ،اﻹضافة إلى التحد ات التي واجهت انتشارها

منذ حق ة اﻻستعمار الفرنسي .أوضحت الورقة أن موقع تشاد ومجاورتها ل عض الدول

العر ة )مثل ليب ا والسودان( ،است طان الق ائل العر ة فيها منذ أمد عيد ،والعامل
الديني ،مثلت جم عها عوامل أساس ة ساعدت على انتشار اللغة في المنطقة .هذا
اﻹضافة إلى اعتماد العر ة لغة رسم ة في الدولة ،ولغة تدرس في المدارس

الح وم ة ووسائل اﻹعﻼم الح وم ة )تلفزون وراديو( .أخي اًر ،أوضحت الورقة الدور
الفرنسي ومحاولته للحد من انتشار اللغة العر ة وعرقلة طرق انتشارها في تشاد.
Abstract:
The official of the Arabic Language in Chad
This article tackles the issue of Arabic language and its relation to
population, social and political forms in Chad. Basically, it centers on
the causes which make ubiquitous of Arabic and its development over
centuries, ever since pre-rising of Islamic Kingdoms, and its place to
state and society alike, in Chad. Also, the paper focuses on difficulties
that challenge propagation of Arabic since the era of French
colonization. It therefore, reveals that the site of Chad and neighboring

 1اﻷمين العام ونائب رئ س جامعة الملك ف صل بتشاد
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of some Arabic tongues countries (e.g. Libya and Sudan), settlement of
some Arabic tribes in the region since earlier history, in addition to
religion, all had illustrated the main factors which maintain
propagation of Arabic in Chad. Moreover, characterized of Arabic
language as an official and learning language as well as in public
Maida remained addition reasons behind presence of Arabic in the
country. At last, the paper, shed-light on the role made by French
administration and its endeavor to obstruct ways and limit widen of
Arabic in Chad.

تقد م:

هذا ال حث عنوان) :رسم ة اللغة العر ة في تشاد – اﻷسس والمر زات(.

نقبت ف ه عن جوانب جوهرة تخص اللغة العر ة في تشاد ،هادفا إلى تب ان

اﻷسس المتينة والقواعد الثابتة ،التي ترتكز اللغة العر ة عليها في وجودها و قائها
وتطورها في تشاد ،من خﻼل عرض معلومات واضحة ،وحقائ

دامغة خﻼل

مسيرتها ،ﻻ مجال للشك في معانيها ،أو اﻻرت اب في مدلوﻻتها ،و ديهي أن ما تبوأته

اللغة العر ة من م انة في تشاد– حسب ما أكد في آخر تعديل دستور عام

2005م– من أنها لغة رسم ة للدولة بجانب اللغة الفرنس ة ،لم ينشأ من ف راغ ولم أت
من سرابٕ ،وانما نتج عن معط ات أصيلة ومتينة.

يلي:

و ستعرض ال حث ذلك إن شاء ﷲ من خﻼل تمهيد وأرعة م احث وخاتمة ما
 -التمهيد.

 أوﻻ :دخول اللغة العر ة إلى تشاد وتوطنها. -ثان ا :عوامل انتشار اللغة العر ة في تشاد.

 -ثالثا :رسم ة اللغة العر ة في الدساتير التشاد ة.

 -ار عا :رسم ة اللغة العر ة في الواقع التشاد بين الدعم والرفض.
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ونستعين ا

ونسأله التوفي

ومجان ة الح والرشاد والصواب.
أوﻻ :التمهيد:

رسمية اللغة العربية ﻓﻲ تشاد

والسداد ،وأن قينا الهو

والخطأ والنس ان،

إن مصطلح اللغة الرسم ة أص ح من المصطلحات المﻼزمة للدولة في العصر

الحديث ،وتحرص معظم الدول على تحديد لغتها أو لغاتها الرسم ة في دساتيرها،

و قصد برسم ة اللغة أنها اللغة المعترف بها في تسيير شؤون الدولة اﻹدارة والمال ة
والس اس ة والتعل م ة ،و ت ع ذلك استخدامها في اﻹعﻼم والمراسﻼت والمخاط ات

العامة واﻻتفاقات والمواثي وغير ذلك ،واعتراف دولة ما برسم ة لغة ما شير إلى أن

لها وجودا فعل ا على أرض الواقع ،ومما يدعم رسم ة اللغة – إذا انت م تو ة –
استعمالها من قبل مجموعة بيرة من الشعب ،وأص حت اللغة من الحقوق الس اس ة
للجماعات التي تش ل دولة ما ،حيث تحرص على أن قر اﻻعتراف استخدامها
ش ل رسمي في الشؤون العامة للدولة ،وقد أد هضم هذا الح

صورة متعمدة من

عض الجماعات المتح مة في المجتمع إلى نشوب عض الثورات والحروب في أج زاء

متعددة من العالم خﻼل الفترة الماض ة .

واﻷصل في منح لغة ما صفة الرسم ة في الدولة وجود جماعة تستخدمها من

الجماعات الم ونة للمجتمع ،إﻻ أن اﻻستعمار اﻷوري عمل على فرض لغاته علي

الشعوب التي استعمرها في إفرق ا وأمر ا الجنو ة وغيرها من قاع العالم ،دون أن
ون لها وجود فعلي في المجتمع ،أساليب عديدة من أبرزها خل ط قة من المجتمع

تتحدث بلغة المستعمر ،من خﻼل فرض لغته خاصة في اﻹدارة والتعل م واﻹعﻼم ،إﻻ

أن هذا ثي ار ما يجعل اللغة لغة نخ ة سرعان ما تتضعضع م انتها وتتﻼشى مع زوال

سلطة المستعمر،

ما حدث في دول عر ة وآسيو ة ،ومع هذا فإن اﻷسلوب

اﻻستعمار قد ينجح في فرض رسم ة لغة المستعمر في عض البلدان التي ل س لها
لغات ح ة م تو ة أو عندما ينجح في خل قطاع بير من المتعلمين والمثقفين بلغته.
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أوﻻ :دخول اللغة العر ة إلي تشاد وتوطنها:

شير عدد من ال احثين إلى أن هجرة الق ائل العر ة إلى منطقة حوض حيرة

تشاد انت في عصور س قت ق ام الممالك اﻹسﻼم ة في المنطقة

)(1

و ؤ د ذلك أننا

نجد للق ائل العر ة أث ار واضحا في التكو ن الس اني واﻻجتماعي والس اسي للمنطقة،

بل يذ ر عض ال احثين أن هجرة الق ائل العر ة إلى المنطقة ان قبل عثة النبي ﷴ
ﷺ ،ولهذا فإن دخول العنصر العري إلى المنطقة قد م جدا.

وقد تدعم وجود العرب وتأثيرهم في منطقة حوض حيرة تشاد عد مجيء

اﻹسﻼم فعل دوافع دين ة وس اس ة طرأت ساعتئذ ،وفي جم ع اﻷحوال فإن أغلب

هجرات العرب إلى منطقة حوض حيرة تشاد لم تكن هجرات فرد ة ،بل ان معظمها

هجرات جماع ة ،ولهذا ان لها أثر بير وواضح في تعرب المنطقة ،ولقد ان

للق ائل العر ة مشار ة أساس ة وواضحة في نشأة واستمرار الممالك اﻹسﻼم ة الرئ س ة
التي وجدت في المنطقة ،وهي مملكة انم برنو -ومملكة اقرمي -ومملكة ودا ،
فملوك انم يرطون سلسلة نسبهم سيف بن ذ

يزن الحمير  ،وخلص العﻼمة

إبراه م صالح إلى أن اتصال العرب انم يرجع إلي القرن التاسع الم ﻼد  ،وذلك قبل
دخول أهالي ) انم( في اﻹسﻼم بنحو قرنين) .(2وأشار إلى استعانة عض سﻼطين
انم الق ائل العر ة لدحر مناوئهم واﻻنتصار على أعدائهم).(3

وقد تكرر هذا اﻷمر عند نشأة مملكة اقرمي أ ضا التي)قامت على عهد

الزع م )دو نج( مؤسس مدينة ماسينا ،وهو )برني ب سي( بناها عام 1513م ،قامت
هذه المملكة علي ق ائل العرب والفﻼتة والكانور ،

اﻷصليين).(4

وهذه الظاهرة تزداد وضوحا في نشأة مملكة ودا

العر ة التي استوطنت ودا

اﻹضافة إلي الس ان

عام 1615م ) ،فإن الق ائل

)اﻷرمقو( هم ثيرون ..ولكن الثابت هو أنهم عضدوا
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ينتمي لقبيلة الجعليين عندما أطاح ح م التنجر

عبد الكرم القادم من شند  ،والذ
وأدخل اﻹسﻼم في ال ﻼد.

ومن الق ائل التي هبت لنصرته المحاميد والمهرة والعرقات والنواي ة و ني هل ة

وأبوشدر).(5

وتؤ د هذه المعلومات وجود الق ائل العر ة في المنطقة قبل ظهور الممالك

فيها ،ما ورد سا قا ،وتؤ د أن هذه الق ائل انت ثيرة ومنتشرة ،حتى أص حت جزءا
من النسيج اﻻجتماعي في المنطقة .وقد أكد الرحالة اﻷلماني جوستاف ناخت قال في

نصه الساب

ثرة الق ائل العر ة القاطنة في دار ودا  .وقد أورد أسماء أكثر من

ثﻼثين قبيلة من الق ائل العر ة في دار ودا ) ،(6في حين أورد العﻼمة إبراه م صالح

أسماء أكثر من خمسين قبيلة عر ة قاطنة في منطقة حيرة تشاد و رنو).(7

و ما أن الق ائل العر ة بهذه الكثرة ،وأنها قادمة إلى المنطقة من مناط أكثر

تحضرا ،واللغة العر ة لغة ح ة م تو ة بخﻼف اللهجات واللغات الموجودة في

المنطقة -فإن ل ذلك ساهم في تعر ب منطقة حوض حيرة تشاد ،وجعل ممالكها
تستخدم اللغة العر ة لغة رسم ة في دواو نها ،و ل ذلك ساهم في شيوع وانتشار

اللغة العر ة لد س ان المنطقة ،وقرر ابن عمر التونسي هذه الحق قة في دار ودا
قوله ) :ولقلة م ثي في ﻼدهم و ثرة العر ة لم أحتج أن أتعلم لغتهم().(8

بل أن اللغة العر ة شملت نواحي الح اة افة في ممالك المنطقة )فلقد انتشرت

اللغة العر ة في تشاد منذ دخول اﻹسﻼم وق ام الممالك اﻹسﻼم ة في العصور

الوسطى حيث أص حت لغة التعل م الديني وأداة التخاطب والمراسﻼت والثقافة بين
المسلمين ،فضﻼ عن ونها لغة المعامﻼت التجارة والم اتب الح وم ة والمراسﻼت

الدول ة ل س فق

عند الممالك التشاد ة ،ولكن عند جم ع الممالك اﻹسﻼم ة التي

قامت في السودان اﻷوس والغري.

)(9
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وقد ذ ر إبراه م على طرخان قبل ذلك هذه الحق قة عن مملكة انم –برنو

قوله ) :ما صارت العر ة لغتها الرسم ة في شتى مناحي الح اة من نظم ح م ٕوادارة

واقتصاد وثقافة وعلوم وفنون().(10

ونقل ابن عمر التونسي مراسم افتتاح سلطان ودا

لمجلس ه العموميين

اﻷسبوعيين حيث يبدأ الترجمان )*( بنقل سﻼم السلطان للحاضرن حسب درجاتهم
اللغة العر ة) ،(11ما ذ ر الرحالة جوستاف ناخت قال أثناء استق ال سلطان ودا

له

أن )الطو رات– رسل السلطان– انوا قترون منه طوال فترة مثولي أمامه ،ف سمع

إلـى تقاررهم و صدر إليهم التوجيهات اللغة العر ة(

).(12

وفي مجال التعل م في الممالك اﻹسﻼم ة التشاد ة فإنه ان أ ضا اللغة العر ة

وحدها ،حيث تدرس الكتب التعل م ة المستخدمة في التعل م في أنحاء الدول اﻹسﻼم ة

في تلك الفترة في القراءات والتجو د والتفسير والحديث والفقه واللغة العر ة .و ؤ د هذه

الحق قة التراث العلمي من المؤلفات والكتب والقصائد والوثائ والمخطوطات الموروثة
من الممالك التشاد ة.

و ستخلص مما سب أن اللغة العر ة قد دخلت إلى منطقة حوض حيرة تشاد

في وقت م ر ،وأص ح لها الس ادة على اللغات واللهجات الموجودة في المنطقة،

حيث أص حت لغة التخاطب بين أفراد المجتمع في اﻷسواق والمناس ات واللقاءات وما
زالت تحاف على هذه الم انة إلى اﻵن ،ما أص حت اللغة الرسم ة– دون منازع– في

الممالك اﻹسﻼم ة التشاد ة تسير بها شؤونها اﻹدارة والتعل م ة.
ثان ا :عوامل انتشار اللغة العر ة في تشاد:
إن ما أشير إل ه في الم حث الساب

من انتشار اللغة العر ة وس ادتها في

منطقة حوض حيرة تشاد ان سبب عوامل موضوع ة أدت إلى هذه النتيجة منها:
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 -1العامل الجغرافي:

عري  ،حيث حدها من الشمال والشرق دول

تقع منطقة تشاد في مح

عر ة )ليب ا والسودان( ما أن ﻼً من مصر والجزائرٕ ،وان لم ن لهما حدود م اشرة
مع تشاد ،إﻻ أن حدودهما عن تشاد ﻻت عد أكثر من  200إلى  300يلومتر ،وهذا

التماس الجغرافي أتاح انس اب الق ائل العر ة إلى المنطقة منذ القدم ،قول عبد
الرحمن عمر الماحي) :ومما ساعد على استقرار الق ائل العر ة في المنطقة عدم
وجود حواجز طب ع ة بين تشاد والبلدان العر ة المجاورة() ،(13وتشاد اليوم ﻻ تستط ع

أن تنفك أو تتن ر لمح طها الطب عي الجغرافي ،وﻻ لعﻼقات الجوار والتعاون التي

تجمعها مع ال ﻼد العر ة ،فضﻼ عن الوشائج اﻻجتماع ة والثقاف ة التي ترطها مع

ق ائلها وشعو ها ومجتمعاتها.

 -2توطن الق ائل العر ة في تشاد:

ان لموقع تشاد الجغرافي أثر بير في تسهيل هجرة

ثير من الق ائل العر ة

واست طانها في منطقة حوض حيرة تشاد خﻼل حقب تارخ ة مختلفة .وشملت هذه

الهجرات الق ائل العدنان ة والقحطان ة حتى أص ح العرب في تشاد ش لون أكبر

المجموعات العرق ة .و ما أن حرفة الرعي هي الحرفة اﻷساس ة لمعظم الق ائل

العر ة ،فإن هذا اتاح لها التنقل والرحيل في معظم مناط

تشاد؛ مما أد

إلى

احتكاكهم المجموعات المحل ةٕ ،واضافة إلى ذلك فإن حرفة الرعي أكسبت الق ائل
العر ة في تشاد الصﻼ ة والقوة والشجاعة ،مما جعلهم ش لون دعائم النظم الس اس ة
التي تعاقبت على ح م المنطقة ،فهم القادة والزعماء والوجهاء والعلماء وهم في الوقت
نفسه الجنود والمحارون ،وقد منحهم
تأثي ار قو ا عل ه.

ل ذلك م انة مرموقة في المجتمع ،وجعل لهم
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العامل الديني:

غالب ة س ان منطقة حوض حيرة تشاد اﻹسﻼم منذ وقت م ر،

فقد اعتن

ومعلوم أن اﻹسﻼم حض على تعلم اللغة العر ة لغة القرآن الكرم والحديث النبو

الشرف ،وهي لغة شعائر الدين ولغة التراث العلمي لمعرفة وفهم أح ام اﻹسﻼم في

شؤون الدن ا واﻵخرة ،وهذا ﻻ عني أن المسلمين فق هم الذين يتعلمون اللغة العر ة

في تشاد ،بل إن غير المسلمين يتعلمونها أ ضا اعت ارها لغة المجتمع ولغة حضارة
الذين ع شون ف ه.

منتشرة في المح

وهناك ثير من الق ائل التشاد ة ذات اﻷصول غير العر ة اختلطت لغاتها

اللغة العر ة بنس ة بيرة جدا ،وأص ح أفرادها يتحدثون حتى ف ما بينهم اللغة العر ة

في ثير من اﻷوقات ،وهذا نتيجة للعامل الديني الذ

يجعلهم قدسون اللغة العر ة

و عتزون بها ،و حافظون عليها اعت ارها لغة دينهم الذ هو أسمى مقدساتهم.

 -4العامل اﻻجتماعي:

اتسمت الق ائل العر ة في تشاد اﻻنفتاح واﻻختﻼ

مع المجموعة العرق ة

المختلفة في المنطقة ،وساهمت ح اة التنقل والرحيل التي عاشتها الق ائل العر ة في
توس ع وتعمي

اختﻼطها مع المجموعات اﻷخر  ،بل إن هذا اﻻختﻼ

بلغ حد

اﻻمتزاج من خﻼل عمل ات التزاوج والمصاهرة بين العرب والق ائل اﻷخر ؛ مما أد

إلى تداخل اﻷسر وتشا ك الق ار ات بينهما ،و ل ذلك ساهم ش ل بير في نشر اللغة

العر ة وس ادتها .

ثالثا :رسم ة اللغة العر ة في الدساتير التشاد ة

الذ

قبيل استقﻼل تشاد صدر دستور ال ار طة الفرنس ة بتارخ  4أكتو ر 1958

ضم ﻼً من الغابون والكنغو اﻷوس

اﻻستفتاء الذ

وأو انغي شار وتشاد ،وذلك عقب

أجر بتارخ 1958/9/28م ،وصوتت موج ه هذه الدول لصالح

اﻻنضمام إلى ال ار طة الفرنس ة بدﻻ عن اﻻستقﻼل التام عن فرنسا ،فأص حت هذه
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الدول تتمتع استقﻼل ذاتي في إطار ال ار طة الفرنس ة ،إﻻ أن هذا الدستور لم يلتفت
إلى الم ونات الثقاف ة والحضارة الم تس ة لشعوب المنطقة خﻼل تارخها الطو ل،
وقد صدر الدستور بتوق ع الرئ س الفرنسي شارل د غول ولم شر ف ه إلى مسألة اللغة

الرسم ة لهذه الدولٕ ،وان ان فهم من العنوان )ال ار طة الفرنس ة( إن اللغة الفرنس ة
هي لغة ال ار طة.
اعتمدته الجمع ة

عد ذلك صدر دستور جمهورة تشاد لعام 1959م ،الذ

التشرع ة الم ونة في إطار س اسة اﻻستقﻼل الذاتي داخل ال ار طة الفرنس ة .وقد نص
هذا الدستور صراحة على أن اللغة الرسم ة للدولة هي اللغة الفرنس ة ولم شر إلى

اللغة العر ة حتى عندما تحدث عن لغة التعل م في الدولة ذ ر أنها اللغة الفرنس ة
مع وضع برنامج لﻼهتمام بلغات التخاطب اﻷخر دون أن حددها.

عقب اﻻستقﻼل صدر القانون الدستور رقم ) (18بتارخ  28نوفمبر 1960م،

ونص هو أ ضا على أن اللغة الرسم ة للدولة هي اللغة الفرنس ة ،ولكنه أزال الغموض

الموجود في دستور 1959م حول لغات التخاطب اﻷخر التي يهتم بها في التعل م
بجانب اللغة الفرنس ة .حيث نص على أن اللغة الفرنس ة لغة التعل م مع إعطاء م انة

خاصة للغة العر ة ،وهذا شير إلي أن اللغة العر ة بدأت تظهر ولو ش ل ضعيف

في دستور ال ﻼد عيد اﻻستقﻼل .مما عني أن الط قة الس اس ة بدأت تلتفت إلى

الم ونات الثقاف ة للشعب .وقد احتف القانون الدستور رقم ) (2الصادر بتارخ 16
ابرل 1962م بهذا الوضع نفسه  ،والفارق الش لي الوحيد الذ
لغات التعل م الذ

حدث هو موضع

نقل من المادة السادسة في قانون 1960م ،إلى دي اجة قانون

ٕ ،1962وان ان ﻻ ي عد أن عد هذا نوع من التراجع بنقل النص من المواد المحددة
إلى فقرة عامة )الدي اجة(.
ثم ظهرت اللغة العر ة ﻷول مرة لغة رسم ة لل ﻼد دستورا في الميثاق

اﻷساسي للجمهورة لعام 1978م ،الذ

اعتمد عد اتفاق الخرطوم لعام 1977م ،بين
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الح ومة التشاد ة والقوات المسلحة الشمال ة ) ،(FANحيث نصت المادة) (24منه
ش ل صر ح في فقرة الس اسة الداخل ة أن اللغة الفرنس ة واللغة العر ة

ونان

اللغتين الرسميتين لل ﻼد ،وواضح استجا ة الح ومة لمطلب القوات المسلحة الشمال ة
في جعل اللغة العر ة لغة رسم ة للدولة بجانب اللغة الفرنس ة ،حيث إن القوات

المسلحة الشمال ة هي إحد

الجبهات المتصدعة عن جبهة التحرر الوطني التشاد

)فرولينا( التي ان من مطالبها اﻷساس ة جعل اللغة العر ة لغة رسم ة لل ﻼد مع

اللغة الفرنس ة.

وفي عام 1982م ان حسين هبر قائد القوات المسلحة الشمال ة ) (FANقد

استولى على السلطة وأصدر الميثاق اﻻنتقالي للجمهورة بتارخ  29سبتمبر 1982م،
وورد في المادة اﻷولى من الفصل اﻷول المتعل

استقﻼل ة الدولة أن اللغتين

الرسميتين هما الفرنس ة والعر ة ،ثم صدر دستور عام 1989م الذ

أقر في استفتاء

شعبي بتارخ  10د سمبر 1989م ،وجاء في المادة السادسة من البند اﻷول منه

المتعل

استقﻼل ة الدولة أن اللغتين الرسميتين هما الفرنس ة والعر ة وهي نفس ع ارة

الميثاق اﻻنتقالي لعام 1982م .وقد تميز هذا الدستور ببروز النزعة الوطن ة حيث
أشير في مقدمته للممالك التشاد ة و عض اﻷحداث الوطن ة في تارخ
المعاصر.

تشاد

و عد است ﻼء الحر ة الوطن ة لﻺنقاذ على السلطة ق ادة الرئ س الد تور إدرس

ديبي اتنو عام 1990م أصدرت الميثاق الوطني بتارخ  28فبراير 1991م ،الذ

نصت المادة ال ار عة منه على أن اللغتين الرسميتين هما الفرنس ة والعر ة ،وذلك

ضمن الفصل اﻷول المتعل

استقﻼل ة الدولة ،ثم صدر الميثاق اﻻنتقالي لجمهورة

تشاد بتارخ  5أبرل 1993م المعتمد من المؤتمر الوطني المستقل الذ

عقد لحل

المشاكل المختلفة وحسم الخ ارات الوطن ة التي أدت إلى أن تع ش تشاد في مرحلة
حروب وعدم استقرار منذ استقﻼلها .وقد نصت المادة ال ار عة من هذا الميثاق اﻻنتقالي
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على أن اللغتين الرسميتين هما الفرنس ة والعر ة ،و ان موضوع اللغة العر ة من

الموضوعات التي نوقشت خﻼل جلسات المؤتمر بتان وعم  ،أفض ا إلى اعتمادها،
وقد استغرقت جلسات المؤتمر حوالي ثﻼثة أشهر )ص احا ومساء(.
ثم صدر دستور جمهورة تشاد لعام 1996م الذ

أقر استفتاء شعبي بتارخ

الم انة نفسها في التعديل الدستور لعام 2005م الذ

اعتمد من فخامة رئ س

 31مارس 1996م ،ونصت المادة التاسعة منه من البند اﻷول المتعل

استقﻼل ة

الدولة على أن اللغتين الرسميتين هما الفرنس ة والعر ة ،واحتفظت اللغة العر ة بهذه

الجمهورة عد إجازته من مجلس الوزراء والجمع ة الوطن ة وهو دستور ال ﻼد السار
مفعوله حال اً)(14ا.

و ناء على مسيرة رسم ة اللغة العر ة في الدساتير التشاد ة فإنه ﻼح أنه تم

تجاهلها وتهم شها في دساتير ما قبل اﻻستقﻼل و عيده ،ثم بدأت الدساتير تشير إلى
إعطائها م انة خاصة في التعل م العام ،و عد النضال الشعبي المسلح الذ

ان من

ضمن مطال ه جعل اللغة العر ة لغة رسم ة لل ﻼد بجانب اللغة الفرنس ة ،ما جاء في
أدب ات جبهة التحرر الوطني التشاد ة )فرولينا( – التي ناضلت ﻻسترداد

عض

الحقوق الوطن ة ،عل ه أدرجت اللغة العر ة لغة رسم ة للدولة في المواثي والدساتير

الصادرة عد ذلك خاصة عد اتفاق الخرطوم لعام 1977م ،الموقع بين الح ومة
التشاد ة والقوات المسلحة الشمال ة) (FANثم اعتمدت رسم ة اللغة العر ة عد ذلك
في الدساتير التي أقرت استفتاءات شعب ة في المراحل الﻼحقة مساو ة في ذلك اللغة

الفرنس ة ،مما يثبت أن اللغة العر ة استردت م انتها الدستورة في ظل عهد الس ادة
الوطن ة ﻷنها تمثل وجدان الشعب ،بل أص حت اللغة العر ة بجانب اللغة الفرنس ة

إحد

المواد الثابتة في المواثي والدساتير التشاد ة الصادرة عد عام 1978م ،و ورد

ذلك في بند استقﻼل ة الدولة ،الذ

يتضمن س ادة الدولة وطب عتها وعلمانيتها
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ومساحتها وشعارها وعلمها وغير ذلك من اﻷمور اﻷساس ة والثابتة في
ووجودها.

وهذه المسيرة للغة العر ة في المواثي

ان الدولة

والدساتير التشاد ة تبين أنها استردت

م انتها التارخ ة في تشاد ،مما يدل على أن الدساتير التشاد ة قد رطت ماضي تشاد

العر

حاضرها الواعد من خﻼل وصل مرحلة رسم ة اللغة العر ة في الممالك

التشاد ة برسميتها في عهد الس ادة الوطن ة.

را عا :رسم ة اللغة العر ة في الواقع التشاد بين الدعم والرفض:

أثبت ال حث أن للغة العر ة تارخا مشرقا و اه ار في تشاد خﻼل مرحلة

الممالك اﻹسﻼم ة التشاد ة في العصور الوسطي وحتى نها ة القرن التاسع عشر،
عندما قضى عليها اﻻستعمار الفرنسي في مطلع القرن العشرن ،وحاول إ ادة اللغة

العر ة ٕوازاحتها من الم انة الرف عة التي تتمتع بها في المنطقة ،وقد تت ع ال حث تدرج
اللغة العر ة في استردادها لم انتها من خﻼل المواثي

والدساتير التشاد ة ،وسوف

ستعرض هذا الم حث رسم ة اللغة العر ة في الواقع العملي من خﻼل إيراد عض

اﻹجراءات والمواقف التي اتخذت تجاه اللغة العر ة لدعمها أو لمحار تها ،ونبدأ ذلك

بتقرر حق قة ارزة ،وهي أن اللغة العر ة الدارجة صارت منذ فترة عيدة اللغة العامة
والسائدة بين الشعب في الممالك التشاد ة اﻹسﻼم ة ،فهي لغة التخاطب والحديث

اليومي في اﻷسواق والطرقات والمناس ات الشعب ة والملتق ات العامة ،وما زالت تحاف

على هذه الم انة في وقتنا الحاضر ،و ﻼح أن اللغة العر ة الدارجة التي تأثرت

سل ا الفترة اﻻستعمارة حيث دخلتها عض الكلمات اﻷعجم ة والفرنس ة وشابها قدر

بير من الر اكة أص حت تصفو وترتقي في السنوات اﻷخيرة حيث بدأت تتدرج في

التخلص من هذه الكلمات الدخيلة وتقترب أكثر فأكثر من الفصحى ،و ﻼح المراقب

الفرق الشاسع بين اللغة العر ة الدارجة التي انت تقدم بها نشرة اﻷخ ار في اﻹذاعة
الوطن ة في س عينات وحتى أواس ثمانينات القرن الماضي ،و ين اللغة الدارجة التي
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تقدم بها النشرة اﻹخ ارة اليوم ،فهناك تطور واسع و بير فضل انتشار وتطور

مؤسسات التعل م العر ي في ال ﻼد ،وتنامى الط قة المتعلمة من مثقفي اللغة العر ة،
وزادة اﻻستماع لﻺذاعات العر ة ومشاهدة القنوات الفضائ ة العر ة الدول ة.

وعلى الصعيد الرسمي وجدت اللغة العر ة خﻼل تارخها في تشاد ثي ار من

الدعم والمناصرة والتأييد والتم ين من النظم الس اس ة المتعاق ة ،ما واجهت عض

المؤامرات والدسائس لمحارتها ،و ستعرض هذا الم حث عض الجوانب في هذا
اﻹطار ف ما يلي:

أ -جهود دعم وتأييد وتم ين اللغة العر ة في تشاد
نشير إلى عض هذه الجهود في اﻵتي:

-1

اﻻعتراف بها لغة رسم ة للدولة بجانب اللغة الفرنس ة في المواثي

-2

استخدام اللغة العر ة في اﻹذاعة الوطن ة والتلفزون التشاد

-3

جعل اللغة العر ة لغة إج ارة في مدارس التعل م الح وم ة الفرنس ة

-4

افتتاح الكل ات واﻷقسام العر ة في الجامعات الح وم ة فجامعة

والدساتير التشاد ة ،وجمهورة تشاد هي الدولة الوحيدة خارج جامعة الدول العر ة

التي تتخذ من اللغة العر ة لغة رسم ة لها :وذلك منذ أكثر من ثﻼثة عقود.

منذ

افتتاحهما لتقد م اﻷخ ار والبرامج واﻹعﻼنات ،ما انت تصدر صح فة الوطن ش ه

الرسم ة اللغة العر ة خﻼل الثمانين ات من القرن الماضي.

من المرحلة اﻻبتدائ ة وحتى الثانو ة ،وتوظيف آﻻف من معلمي اللغة العر ة لتدرسها
في تلك المدارس .وتشهد هذه الس اسة تسارعا ملحوظا ومطردا منذ عشرة أعوام تقر ا.

أنجمينا افتتح فيها قسم اللغة العر ة

عد افتتاحها عام 1971م ضمن م ونات ل ة

اﻵداب والعلوم اﻹنسان ة ،ثم افتتح قسم التارخ اللغة العر ة عام 1995م ،وقسم
الجغراف ا عام 2008م ،وافتتح قسم البيولوج ا

ل ة العلوم التطب ق ة عام 1996م،

وات ع عد ذلك افتتاح قسم الراض ات ،وجامعة آدم بر ة في مدينة أ شة أنشئت فيها
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أقسام اللغة العر ة والتارخ ،والحقوق اللغة العر ة منذ افتتاحها ،ما ضم المعهد
الوطني للعلوم الترو ة ) (ISSEDعددا من اﻷقسام العر ة.
-5

اﻻعتراف الشهادة الثانو ة العر ة عام 1986م ،وتنظ مها علي قدم

-6

الق ادة التشاد ة في تطبي الثنائ ة اللغو ة وقد

المساواة مع الشهادة الثانو ة الفرنس ة من قبل م تب ال الورا بجامعة أنجمينا ،و بلغ
عدد الذين يؤذونها حال ا أكثر من ثﻼثة آﻻف سنو ا.
اﻹرادة الس اس ة لد

عبر عنها صراحة فخامة رئ س الجمهورة الد تور /إدرس ديبي اتنو في ثير من

المناس ات العامة منها خطا ه الشهير للشعب التشاد
مناس ة مطلع العام 2010م ،الذ

ناد

في مدينة سار بجنوب ال ﻼد

ف ه ضرورة إدخال تدرس اللغة العر ة في

جم ع المدارس صورة جادة ،وأن ينال مثقفو اللغة العر ة نفس الحقوق واﻻمت ازات
والمناصب التي حظي بها زمﻼؤهم المثقفون اللغة الفرنس ة ،ما ناد

أن يتاح للغة

العر ة قدر مساو للغة الفرنس ة من ساعات البث في اﻹذاعة والتلفزون الوطنيين.
-7

استخدام اللغة العر ة في عض الخطا ات الرسم ة في المناس ات

العامة من القادة التشاديين ومن أرفع المسؤولين في الدولة  ،فقد ألقي فخامة رئ س

الجمهورة الد تور إدرس ديبي اتنو ،أول خطاب رسمي لرئ س جمهورة تشاد

اللغة العر ة في المؤتمر العلمي الدولي حول )الد مقراط ة والسﻼم والتنم ة في تشاد

خﻼل عقدين من عهد فخامة الرئ س إدرس ديبي اتنو( الذ
ف صل بتشاد في شهر أكتو ر 2010م أنجمينا.
وألقي عدد من

نظمته جامعة الملك

ار المسؤولين في الدولة خطا ات رسم ة اللغة العر ة في

مناس ات مختلفة في جامعة الملك ف صل بتشاد وغيرها ،منهم دولة رئ س الوزراء

اﻷسب السيد موسي ف ي ﷴ ومعالي وزر التعل م العالي اﻷسب السيد عمر الفاروق

إدرس ،والحالي السيد الد تور أحمد جده ﷴ ،ومعالي وزر العﻼقات الخارج ة

دراﺳ ـ ـﺎت إﻓ ـ ـ ـﺮﻳﻘﻴﺔ 76

رسمية اللغة العربية ﻓﻲ تشاد

ﷴ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻀﻞ

اﻷسب والحالي السيد  /موسي ف ي ﷴ ،ومعالي وز ر التر ة الوطن ة اﻷسب السيد/
ﷴ عز الدين مولود ،والساب السيد  /أبو ر الصدي شرومة وغيرهم من المسؤولين.
اسير

-8

وماكو

أصدر دولة الوزر اﻷول رئ س الح ومة الد تور نورالدين دلوا
مذ رة ) (15بتارخ 1994/6/14م ،موجهة إلى جم ع الوزراء

طلب منهم أن أمروا

تا ة ﻻفتات أبواب م اتبهم وأبواب مختلف اﻷقسام التا عة

لو ازرتهم اللغتين الرسميتين )الفرنس ة والعر ة( ،وأردفها مذ رة أخر ) (16بتارخ

1994/11/9م ،موجهة إلى جم ع الوزراء ورؤساء المؤسسات العامة طلب منهم أن
يدرجوا ضمن ميزان اتهم لعام 1995م آﻻت ط اعة عر ة فرنس ة ،وط اعين ومترجمين
اللغتين ،وقد تم تعرب عدد بير من الواجهات الرسم ة للو ازرات واﻹدارات الح وم ة

والبلد ات والجامعات وغيرها.
-9

أصدرت

عض الو ازرات واﻹدارات الح وم ة أوراقها الرسم ة

وأختامهما اللغتين )العر ة والفرنس ة( .ما أصدر جواز السفر وال طاقة الشخص ة

الوطن ة اللغتين.
-10

اهتمام الدولة الكبير بدعم ومساندة جامعة الملك ف صل بتشاد ،وهي

جامعة أهل ة تستخدم اللغة العر ة في التدرس في جم ع ل اتها وأقسامها )افتتحت في

العام الجامعي 1992-1991م( ،فقد منحتها الدولة مجموعة من اﻷراضي لمنشآتها

و ل اتها ،وتتحمل عنها تكاليف الكهراء والماء ،وت عث إليها عددا

بي ار من اﻷساتذة

الموظفين في الدولة للعمل في الجامعة ،ما تخصص لها دعما مال ا سنو ا .ومن
مظاهر العنا ة الجامعة أن فخامة رئ س الجمهورة زار الجامعة شخص ا ثﻼث

مرات ،اﻷولى افتتح فيها المؤتمر العلمي الدولي حول اللغة العر ة في تشاد الواقع
والمستقبل عام 2001م ،والثان ة افتتح فيها منشآت ل ة الشارقة للعلوم الترو ة عام

2005م ،وتبرع فيها ببناء ل ة للحقوق والثالثة رم فيها خرجي الجامعة وافتتح

المؤتمر العلمي الدولي حول الد مقراط ة والسﻼم والتنم ة في تشاد عام 2010م،
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إضافة إلى زارات من دولة رئ س الوزراء ،ومعالي الوزراء ،وأصحاب السعادة من
ار المسؤولين في الدولة ،وتجد الجامعة هذا الدعم والمساندة اعت ارها تساهم في

تحقي س اسة الدولة في مجال الثنائ ة اللغو ة المنصوص عليها في الدستور.
-11

و دأت الدولة في السنوات اﻷخيرة بتعيين وزراء من مثقفي اللغة

العر ة ،اعت ارهم مثلون هذه اللغة ،منهم :أصحاب المعالي الوزراء السادة عثمان
جدة ﷴ ،وعبدالرح م يونس علي ،و حيي إبراه م ج ا  ،وخديجة حسب ﷲ ،ونع مة
موسي عبد المعطي وأبو ر الصدي شرومة ،وأحمد جدة ﷴ ،إضافة إلى عدد بير
من اﻷمناء العامين )و ﻼء الو ازرات( والمديرن ورؤساء اﻷقسام و ار المسؤولين في
مختلف اﻹدارات والو ازرات.
-12

صدر المرسوم الرئاسي ) (17رقم/1577 :رح /ر و /و ت ع

2011/م بتارخ 2011/12/21م بتعيين عميد لكل ة علوم الصحة ال شرة بجامعة

إنجمينا أول مرسوم صدر اللغتين العر ة والفرنس ة وتتا ع عد ذلك صدور المراس م
اللغتين ،و دأت و ازرة التعل م العالي عد ذلك بإصدار ق ارراتها اللغتين أ ضاً.
-13

صدر القرار الوزار ) (18رقم /95 :رج /ر و  /و ت ع  /أ ع /

2012م ،بتارخ 2012/3/13م من معالي وزر التعل م العالي يوجه ف ه ل اﻹدارات

الفن ة الو ازرة والمؤسسات التا عة لها إلى إعداد المراسﻼت والوثائ
اللغتين الرسميتين لجمهورة تشاد وهما العر ة والفرنس ة.

ب أساليب محار ة اللغة العر ة :

الصادرة عنها

واجهت اللغة العر ة خﻼل تارخها في تشاد عض الحمﻼت العن فة

ﻻستئصالها والقضاء عليها ،ما واجهت ثي ار من المؤامرات والدسائس التي تسعى

إلى تهم شها ٕواضعاف م انتها في المجتمع والدولة ،ولكن حمد ﷲ لم تفلح الم ائد
الموجهة ضدها لرسوخ جذورها في وجدان ومشاعر الشعب التشاد ونذ ر عض
المواقف العدائ ة التي واجهتها ف ما يلي:
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عند غزو الفرنسيين لتشاد عام 1894م ،وجدوا اللغة العر ة سائدة

فيها ،فهي اللغة الرسم ة للممالك اﻹسﻼم ة التشاد ة التي قضوا عليها ،وهي اللغة

العامة للشعب ،ولغة التعل م الموجود في المنطقة ،وقد تعاملوا مع هذه الحق قة الواقع ة

في بدا ة اﻷمر ،فقد اعترف الحاكم العس ر الفرنسي بهذه الحق قة ،وتقبل رسائل
عديدة تبت اللغة العر ة حف لنا المتحف الوطني التشاد

نماذج منها تحت رقم:

 764بتارخ 1935/2/15م ،وهي مرسلة إلى الحاكم العس ر الفرنسي د ك آدم،
وأخر تحت رقم1928/676 :م ،وأصدر الحاكم العس ر الفرنسي جر دة اللغة

العر ة اعترافا منه م انة اللغة العر ة وهي – و ب تشاد – لدينا عدد منها صادر
سنة  .(19) 1954وفي حق قة اﻷمر

ل س هذا إﻻ خداع ومراوغة ،فالس اسة

اﻹستراتيج ة للفرنسيين هي إزالة اللغة العر ة ،وقد تجسد ذلك في مذ حة الك ب عام
1917م ،التي أ ادوا فيها حوالي ) (400عالم من علماء الشرعة واللغة العر ة

والشعراء ،ما تجسد موقف الفرنسيين في تهم ش اللغة العر ة ٕواقصائها من شؤون

الدولة في اﻹدارة والتعل م.
-2

شعر الفرنسيون عزوف المسلمين عن المدارس التعل م ة التي

أنشاؤها لفرنسة المجتمع فعملوا على افتتاح عض المؤسسات ثنائ ة اللغة في الظاهر

لجذب مثقفي اللغة العر ة ،ومن ثم دمجهم في الثقافة الفرنس ة ،وأبرز مثال لذلك
ثانو ة )فرن و أراب( أ شة )عندما تبين للمستعمرن الفرنسيين فشل وعقم س استهم في

إ ادة اللغة العر ة وفرض الفرنس ة القوة ،سعوا إلى است عاب عض العلماء والشيوخ
وتوظ فهم في عض المدارس المزدوجة )فرنس ة  /عر ة( في الظاهر ،ﻻستخدامهم
طعم لجذب الدارسين اللغة العر ة إلي مدارسه التي أنشاها ﻹعادة ص اغة هذه

الفئة حسب خططه ،ولما لم تأت هذه الس اسة طائل ،نس ة لعزوف المسلمين عن

تلك المدارسٕ ،وانشائهم لمدارسهم الخاصة ،حاول الفرنسيون قطع الطر
أخر ) فرنسة( خرجي هذه المدارس من حملة الشهادة الثانو ة العر ة في المرحلة
مرة
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الجامع ة افتتاح قسم اللغة العر ة فيها وفرض عدد بير من المقررات على طﻼب
هذا القسم ليدرسونها اللغة الفرنس ة مما ضطرهم إلى استنفاد قواهم الذهن ة والعقل ة

في تلك المقررات الفرنس ة في ل عام دراسي بينما تنح مهاراتهم وقدراتهم في اللغة

العر ة حتى عن مستو المرحلة الثانو ة التي قدموا منها في نها ة المطاف ،ولذا
فهي خطة مح مة ﻻست عاب و)فرنسة( هذا القطاع المتنامي من المثقفين اللغة

العر ة)) ،(20وعند إنشاء جامعة تشاد عام 1971م– جامعة إنجمينا منذ عام 1994م
– تم فتح قسم للغة العر ة ف ما عد ،ضمن م ونات الجامعة في معهد اﻵداب والعلوم

اﻹنسان ة – ل ة اﻵداب والعلوم اﻹنسان ة حال ا – ولكن هذا القسم ان علي غرار

أقسام اللغة العر ة في الجامعات الفرنس ة ،و ان التالي أحد ر ائز اﻻستشراق في
الجامعة ،حيث رأسه المستشرقون لفترات طو لة ،وعـبر عن ذلك برنامجه الدراسي

الذ

لم يتم تغييره إﻻ عام 1994م () .(21ومن ناح ة أخر

انت تخصص منح

دراس ة في فرنسا للمتخرجين من جامعات العالم العري لدراسة اللغة الفرنس ة في
فرنسا ومن ثم زجهم في اﻹدارات الح وم ة التي تطغي عليها اللغة والثقافة

الفرنس ة().(22
-3

ومن هذه الس اسات الماكرة المرت طة الحق ة اﻻستعمارة تعيين

أساتذة غير مؤهلين لتدرس اللغة العر ة ،قول الد تور الماحي ) :ان تدرس اللغة

العر ة في المدارس الرسم ة عتبر في حد ذاته م س ا وطن ا ،ولكن أح
جعله عق م النتائج ،ولعل أكبر خطأ ارتكب في ح

س اج

اللغة العر ة في تشاد هي

الطرقة المرتجلة التي ات عت في تعيين المعلمين ففي عام 1959م و1960م أفسح
المجال لكل من عرف القراءة والكتا ة ي يرشح نفسه ل ون معلما ..وهذا معناه

اﻻستمرار في تطبي س اسة المحارة التي انت تت عها اﻹدارة الفرنس ة ،و التالي عدم
تشج ع المواطنين لدراسة اللغة العر ة طر
عط ه().(23

غير م اشر ،ﻷن فاقد الشيء ﻻ
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ومن أساليب المحارة الحصار الف ر حيث منعت اﻹدارة الفرنس ة

دخول الكتب العر ة في ال ﻼد ،وذلك ﻹفساح المجال أمام الثقافة الفرنس ة والحضارة

اﻷور ة) ،(24ومن ذلك منع دخول خرجي اﻷزهر الشرف من التشاديين العائدين من
مصر خﻼل حق ة الس عينات من القرن الماضي بتهمة انتمائهم للثورة التشاد ة واعتقال
من يرجع منهم لوطنه ،دون أن

العر ة.

-5

ون لهم أ ة عﻼقة في حق قة اﻷمر إﻻ ثقافتهم

و عد أن تبين للحاقدين فشل اللغة الفرنس ة في مواجهة اللغة العر ة

في تشاد ،وعدم قدرتها علي إزالتها ،وضعفها عن القضاء عليها ،بدأوا الدعوة إلي

العام ة) :فأوجدوا لها حروفا الﻼتين ة ،وألفوا لها قاموسا ،يتكون من مجلدين بيرن..

وامتد نشاطهم فجمعوا اﻷمثال الشعب ة العر ة التشاد ة والقصص الخراف ة والح م

النادرة ف تبوها أحرف ﻻتين ة في ش ل تي ات صغيرة سهل اقتناؤها وشراؤها،
والجدير الذ ر أن مر ز الدراسات من أجل التطو ر والتنم ة)  (CEFODالذ

عد

أكبر مر ز لل حوث في تشاد ،قد بذل ل ما في وسعه في سبيل نشر العام ة التشاد ة
و تابتها الحروف الﻼتين ة ،حيث أنشأ قسما امﻼ لتدرس العام ة التشاد ة لمختلف

القطاعات الشعب ة ،وألف لذلك منهجا – د راس اً – سماه – ده هين DAHYYIN
)هذا سهل( ووضع لها قواعد إمﻼئ ة وصرف ة مرسومة و تلقي الدارس خﻼله 200

ساعة ل ص ح عدها قادر على إجادة العام ة حديثا وقراءة و تا ة ) .(25وقد أثيرت

قض ة الدعوة إلي العام ة حتى داخل المؤتمر الوطني المستقبل عام 1993م و اءت
الفشل ،وأثيرت عد ذلك في اﻹعﻼم )اﻹذاعة والتلفزون( عام 2010م حيث خفض

عدد ساعات البث اللغة العر ة الفصحى لصالح البث العر ة العام ة.
-6

وت ع فشل اللغة الفرنس ة في مواجهة اللغة العر ة في تشاد الدعوة

إلي إح اء اللهجات واللغات المحل ة )وحينما شعر الفرنسيون بجد ة محاولة اللغة

العر ة البدء في استعادة م انتها الطب ع ة على أيد أبنائها اﻷوف اء  ،بدأوا طرح ما
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سمونه التعدد ة اللغو ة محاولة عث اللغات المحل ة وتطو رها بل وتدرسها في

المدارسٕ ،واعداد القوام س اللغات المختلفة والتي تكتب الحروف الﻼتين ة للوقوف
في طر تقدمها ،وللعمل علي إز اء المز د من التشتت والفرقة .وقد تم اعتماد برنامج
بو ازرة التر ة والتعل م لذلك و عتبر ذلك خطوة إلي الوراء من جم ع النواحي العلم ة
والثقاف ة

)(26

ومن المنظمات العاملة في هذا المجال المؤسسة اﻷمر ة )(SIL

 Societe international des langueالتي أصدرت قوام س بلغات محل ة

لتدرسها ولها نشا

بير تشاد) ،(27واورد الد تور علي ﷴ قمر أسماء ثﻼث عشرة

لغة محل ة تم تابتها الحرف الﻼتيني).(28
-7

ومن أخطر المؤامرات ضد اللغة العر ة التذرع بتطبي

الثنائ ة

اللغو ة واستخدامها صورة ملتو ة لتحج م اللغة العر ة ،ومن أبرز اﻷمثلة علي ذلك

القرار الوزار رقم  /276وت ت و /أع 1994/م ،الصادر من وزر التر ة الوطن ة

ﷴ أحمد الحبو بتارخ 1994/12/13م ،والمتعل بإدخال ثنائ ة التعل م في النظام

الترو التشاد () ،(29فقد قسم هذا القرار مؤسسات التعل م )اﻻبتدائ ة  -اﻹعداد ة –

الثانو ة ( إلى نوعين فق هما :مؤسسات ثنائ ة اللغة ،ومؤسسات فرنس ة ،مما عني

عدم اﻻعتراف مؤسسات التعل م العر ة ،بل نصت المادة) (3من أن الغا ة من
تطبي أح ام هذا القرار هي تحو ل ل مؤسسات التعل م العر ة العامة إلي مؤسسات

تعل م مزدوجة اللغة

)(30

و فرض القرار تدرس الحساب والعلوم الطب ع ة اللغة الفرنس ة

في جم ع المدارس ابتداء من الصف الخامس اﻹبتدائي وحتى نها ة المرحلة الثانو ة

العامة ،مما عني إفراغ التعل م العري من محتواهٕ ،وا عاده عن التخصصات العلم ة
المهمة في الدولة ،وهذا القرار يناقض مقررات المؤتمر الوطني المستقبل ،وتوص ات
مؤتمر اﻷحوال العامة للتر ة الوطن ة )1994م( ،ودستور ال ﻼد ،التي نصت جم عها
على أن لغتي التعل م في تشاد هما الفرنس ة والعر ة.
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ومن أوجه محارة اللغة العر ة ما تتعرض له جامعة الملك ف صل

بتشاد ،اعت ارها محضن تخرج الكوادر العل ا من مثقفي اللغة العر ة – من

مضا قات ومؤامرات بين الفينة واﻷخر  ،حيث ونت لجنة للعمل على إغﻼقها في

السنوات اﻷولى من افتتاحها عام 1992م ،وما واجهه خرجوها من عراقيل لصدهم

عن العمل في الوظ فة العامة للدولة خاصة خرجي الدفعات اﻷولى1995 :و1996
 ،إضافة إلى محاولة تأم مها وضمها إلى الح ومة ) يوليو  ،(2008وغير ذلك.ولكن
حمد ﷲ اءت ل هذه المحاوﻻت الفشل.

ورغما عما واجهته اللغة العر ة من دسائس ومؤامرات وحمﻼت شعواء وحروب

طاحنة إﻻ إن أغلب ذلك عبر عن أحقاد فرد ة ل عض اﻷشخاص والجهات من

المتفرنسين وأش اعهم ،وﻻ ينم حال من اﻷحوال عن س اسة إستراتيج ة للدولة ،خاصة
عد اعتماد اللغة العر ة لغة رسم ة للدولة في الميثاق اﻷساسي للجمهورة لعام

1978م ،حيث إن التوجه العام منذ ذلك الوقت للح ومات التشاد ة وعلى أعلى
مستو من ق ادات الدولة ،هو توجه داعم للغة العر ة ش ل واضح وصرح ،و سعى

إلى أن يرد لها اعت ارها وم انتها الرسم ة في دواو ن الح ومة ،وهو موقف ينسجم من

اﻹرادة الشعب ة ،و ستجيب لﻸسس المتينة والمرتكزات الراسخة للغة العر ة في تشاد.
خﻼصة ال حث

فقد تناول هذا ال حث موضوع) :رسم ة اللغة العر ة في تشاد( موضحا اﻷسس

التي تعتمد عليها اللغة العر ة في وجودها في تشاد ،التي أدت إلى استخدامها لغة

رسم ة للسلطات الس اس ة للدولة منذ قد م الزمان ،مع اﻹشارة إلى المرتكزات التي

أس غت عليها الشرع ة من الناح ة القانون ة ،و ستعرض ال حث هذا الموضوع من
خﻼل تمهيد وأرعة م احث وخاتمة على النحو التالي:

خصص التمهيد لب ان مصطلح)اللغة الرسم ة( من حيث مدلول المصطلح من

الناح ة الس اس ة حيث تحرص أغلب الدول على تحديد لغتها أو لغاتها الرسم ة في
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دساتيرها ،و عني ذلك أن الدولة تعترف استخدام اللغة الرسم ة في تسيير شؤونها

اﻹدارة والمال ة والس اس ة والتعل م ة ،و ت ع ذلك استخدامها في اﻹعﻼم والمراسﻼت
والمخاط ات العامة واﻻتفاقات والمواثي

وغير ذلك ،و ساهم استخدام مجموعة بيرة

من المواطنين للغة ما في جعلها لغة رسم ة للدولة ،حيث أص حت اللغة من الحقوق

الس اس ة للجماعات التي تش ل دولة ما ،و ثي ار ما أد

هضم هذا الح

وعدم

اﻻعتراف ه إلي نشوء عض النزاعات والثورات والحروب في أج ازء متعددة من العالم
في الفترة الماض ة.

ومع أن اﻷصل في جعل لغة ما لغة رسم ة للدولة هو وجود مجموعة

تستخدمها من المجتمع إﻻ أن اﻻستعمار اﻷور ي فرض لغاته على ال ﻼد المستعمرة
القوة بجعلها لغة اﻹدارة والتعل م واﻹعﻼم ،وقد نجح هذا اﻷسلوب خاصة في ال ﻼد

التي ل س لها لغات وطن ة ح ة وم تو ة.

أما الم حث اﻷول فقد استعرض توطن اللغة العر ة في منطقة حوض حيرة

تشاد منذ وقت م ر ،وقد انت هجرة الق ائل العر ة إلى المنطقة هجرات جماع ة؛

مما ساهم في تعرب المنطقة خاصة عد مجيء اﻹسﻼم ،حيث أص ح للق ائل العر ة

مشار ة أساس ة في نشأة واستمرار الممالك اﻹسﻼم ة التشاد ة في العصور الوسطى

وهي) :مملكة انم– برنو ،ومملكة اقرمي ،ومملكة ودا ( ،بل أص حت الق ائل

العر ة جزءا من النسيج اﻻجتماعي للمنطقة وقد أكد هذه الحق قة الرحالة اﻷلماني
جوستاف ناخت قال حيث ذ ر ثرة الق ائل العر ة في مملكة ودا

 ،وأورد أسماء أكثر

من ثﻼثين قبيلة منها ،و ثرة الق ائل العر ة خاصة وأنها قادمة من مناط

أكثر

تحضرا ،إضافة إلى دورها الس اسي وم انتها اﻻجتماع ة أدت إلى س ادة اللغة العر ة

على لغات ولهجات المنطقة حيث أص حت لغة التخاطب بين المجتمع في اﻷسواق
والمناس ات واللقاءات  ،وأوضح ابن عمر التونسي ذلك قوله) :ولقلة م ثي في ﻼدهم

و ثرة العر ة لم أحتج أن أتعلم لغتهم( عند حديثه عن مملكة ودا  ،واد
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العر ة في تشاد إلى أن تستخدمها الممالك اﻹسﻼم ة التشاد ة وتسير بها شؤونها
اﻹدارة والتعل م ة.

وفي الم حث الثاني عدد ال حث العوامل الموضوع ة التي أدت إلى انتشار

اللغة العر ة وس ادتها في منطقة حوض حيرة تشاد ،وهي:
أوﻻ :العامل الجغرافي :حيث تقع تشاد في مح

عري مجاورة ل من ليب ا

والسودان وقرها الجغرافي من ل من مصر والجزائر؛ مما ساهم في تحرك وهجرة

الق ائل العر ة منها إلى تشاد ،وجعل لتشاد عﻼقات وأواصر مع المنطقة العر ة.
ثان ا  :توطن الق ائل العر ة في تشاد فروعها العدنان ة والقطحان ة:

ساهم في انتشار اللغة العر ة فيها ،خاصة وأن المهنة الرئ س ة لهذه الق ائل

الرعي الذ
والمناط .

ساهم في احتكاكها واختﻼطها عدد

بير من المجموعات العرق ة

ثالثا :العامل الديني :فإن س ان المنطقة اعتنقوا اﻹسﻼم منذ وقت م ر ،و ما

أن اللغة العر ة هي لغة القرآن الكرم والحديث النبو الشرف والعلوم اﻹسﻼم ة ،فقد

اهتم س ان المنطقة بتعلمها ،واختلطت العر ة بلغات ثير من ق ائل المنطقة ذات

اﻷصول غير العر ة ،وأص حوا يتحدثون بها في ثير من اﻷوقات و حافظون عليها
و عتزون بها و قدسونها.

ار عا :العامل اﻻجتماعي ،اختلطت وتمازجت الق ائل العر ة مع المجموعات

المحل ة التزاوج والمصاهرة فحدث تداخل وتشا ك في الق ار ات واﻷواصر والعﻼقات،

و التالي رسوخ اللغة العر ة ،ف ل هذه العوامل التي ساهمت في نشر اللغة العر ة
في تشاد جعلتها لغة وطن ة راسخة الجذور في ال ﻼد.

أما الم حث الثالث :فقد تت ع مسيرة رسم ة اللغة العر ة في الدساتير التشاد ة،

حيث لوح

أن اللغة العر ة تم تجاهلها وتهم شها في دساتير ما قبل اﻻستقﻼل

و عيده ،ثم بدأت الدساتير تشير إلى إعطائها م انة خاصة في التعل م العام )دستور:
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 ،(1960وأدرجت اللغة العر ة لغة رسم ة لل ﻼد دستورا ﻷول مرة في الميثاق

اﻷساسي للجمهورة لعام 1978م عد اتفاق الخرطوم لعام 1977م بين الح ومة
التشاد ة والقوات المسلحة الشمال ة) ،(FANواحتفظت اللغة العر ة م انتها الرسم ة
في الميثاق اﻻنتقالي للجمهورة لعام 1982م ،ثم اعتمدت رسم ة اللغة العر ة في

الدساتير والمواثي التي أقرت استفتاءات شعب ة في المراحل الﻼحقة ،مساو ة في ذلك

اللغة الفرنس ة ،مما يثبت أن اللغة العر ة استردت م انتها في ظل عهد الس ادة

الوطن ة ،بل أص حت إحد المواد الثابتة في المواثي والدساتير التشاد ة الصادرة عد

عام 1978م ،وترد في بند استقﻼل ة الدولة التي يتضمن س ادة الدولة وطب عتها
وعلمها ومساحتها وشعارها وغير ذلك من اﻷمور المتعلقة

ان الدولة ،ولهذا فإن

الدساتير التشاد ة قد وصلت مرحلة رسم ة اللغة العر ة في الممالك التشاد ة برسميتها
في عهد الس ادة الوطن ة فأعادت لها م انتها التارخ ة.

واستعرض الم حث ال ار ع رسم ة اللغة العر ة في الواقع العملي  ،فعدد عض

الجهود الرسم ة الجادة في تحقي

دستورة اللغة العر ة في المؤسسات الرسم ة

للدولة ،فمنها النص علي رسميتها في دستور ال ﻼد ،واستخدام اللغة العر ة في

اﻹذاعة الوطن ة والتلفزون التشاد  ،وجعلها لغة إج ارة في مؤسسات التعل م
الح وم ة الفرنس ة من المرحلة اﻻبتدائ ة وحتى الثانو ة ،وافتتاح اﻷقسام العر ة في

الجامعات والمعاهد العل ا الح وم ة في مختلف التخصصات ،واﻻعتراف الشهادة

الثانو ة العر ة ،وتنظ مها سنو ا ،ثم اﻹرادة الس اس ة للق ادة التشاد ة على أعلى هرم
الدولة ،حيث وجه فخامة رئ س الجمهورة رأس الدولة في أكثر من مناس ة رسم ة إلى

تطبي الثنائ ة اللغو ة ٕواعطاء اللغة العر ة م انتها وحقها في اﻹطار الرسمي ،وقد
استخدم فخامته بنفسه اللغة العر ة في خطا ات ومقا ﻼت رسم ة جانب عملي
تطب قي لهذا المبدأ ،و ذلك فعل ثير من الوزراء و ار المسؤولين في الدولة ،ما بدأ

صدور المراس م الرئاس ة اللغتين العر ة والفرنس ة ،و ذلك عض الق اررات الوزارة،
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ما تم تعرب الﻼفتات الرئ س ة لكثير من الو ازرات واﻹدارات الح وم ة ،وتعرب

أوراقها الرسم ة وأختامها ،وت ع ذلك تعيين وزراء من مثقفي اللغة العر ة ،و عض
مدير اﻹدارات الح وم ة والدبلوماس ة .ومن هذه الجهود الداعمة للغة العر ة دعم

ومساندة جامعة الملك ف صل اعت ارها البوتقة التي تكون مثقفي اللغة العر ة.

أما في اﻻتجاه المعاكس المضاد للغة العر ة فرصد ال حث عض المحاوﻻت

ال ائسة لمحارة اللغة العر ة ،وتحج م دورها في مؤسسات الدولة الرسم ة ،وقد بدأ
الفرنسيون ذلك التصف ات الجسد ة ل عض العلماء والشعراء وقادة ال أر من معلمي اللغة

العر ة وتا ع أذنابهم وأذ الهم ذلك النهج

في تجاهل وتهم ش اللغة العر ة اعتقال

العلماء العائدين إلي وطنهم من الجامعات العر ة خاصة اﻷزهر الشرف ،ومنع دخول

الكتب العر ةٕ ،وانشاء اﻷقسام والكل ات العر ة ﻹعادة ص اغة مثقفي اللغة العر ة
لتغربهم وأضعافهم ،ومن ذلك تعيين معلمين غير مقتدرن لتدرس اللغة العر ة ،ومن
أسوأ المحاوﻻت في ذلك الدعوة إلي استخدام العام ة لغة رسم ة ،والدعوة إلي استخدام

اللهجات المحل ة ،ومحارة المؤسسات التعل م ة العر ة ،ومعاكسة ومضا قة خرجيها في
مجال العمل الح ومي والمحاوﻻت الخبيثة ﻻستخدام الثنائ ة اللغو ة في محارة اللغة

العر ة ما ورد في قرار و ازرة التر ة الوطن ة )رقم 276 :لعام  (1994المتعل بإدخال
ثنائ ة التعل م في النظام الترو التشاد الذ قسم مؤسسات التعل م الح ومي إلي نوعين

فق  ،هما :مؤسسات ثنائ ة اللغة ومؤسسات فرنس ة ،ولم ضع أ

اعت ار لمؤسسات

التعل م العر ة ،و حول دون تدرس المقررات العلم ة اللغة العر ة ابتداء من الصف
السادس ،مما ميت اللغة العر ة و حجزها عن ثير من التخصصات الحيو ة في
المجتمع ،وهو يناقض دستور ال ﻼد ،ومقررات مؤتمر اﻷحوال العامة للتر ة الوطن ة
بتشاد ) ،(1994ومع هذا فإن هذه الحمﻼت تعبر عن حقد فرد

من أشخاص وجهات

،وﻻ تمثل حال من اﻷحوال الدولة التي حددت س استها العامة وتوجهها الداعم والمساند

لرسم ة اللغة العر ة في تشاد منذ عام 1978م ش ل واضح وحاسم.
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ومؤسس ــات التعل ـ م الع ــالي وأثرهــا فــي تنم ــة إفرق ــا( ،نظمت ــه جامعــة إفرق ــا العالم ــة
التعـ ـ ـ ـ ــاون م ـ ـ ـ ـ ــع الن ـ ـ ـ ـ ــدوة العالم ـ ـ ـ ـ ــة للش ـ ـ ـ ـ ـ اب اﻹس ـ ـ ـ ـ ــﻼمي ،الخرط ـ ـ ـ ـ ــوم /1/16-14

2010م.ص.11

ﷴ صالح أيوب :دور الجامعات التشاد ة في استعادة الهو ة العر ة في تشاد ،

حث حول تجرة التعرب في التعل م العالي في تشاد  ،حث ألقي في المائدة

المستديرة لﻸساتذة العرب – الدورة الثامنة جامعة ناصر اﻻمم ة طرابلس  :دت .
ص.5،6-
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ﷴ مدني فضل ،المرجع الساب  ،ص .11

عبد الرحمن عمر الماحي ،المجتمع التشاد

رسمية اللغة العربية ﻓﻲ تشاد
في عهد اﻻحتﻼل الفرنسي )-1918

، (1960الجرسي للكمبيوتر والط اعة والتصو ر ،القاهرة 1997 ،م.ص 268-266
المرجع الساب .220 ،

علي ﷴ قمر ،التحد ات التي تواجه اللغة العر ة في تشاد  ،ندوة اللغة العر ة في

تشاد – الواقع والمستقبل ،منشورات جمع ة الدعوة اﻹسﻼم ة العالم ة ،طرابلس
2003م ،ص 730
علي قضا

الدخر ،ت اين اللغة العر ة بين الشارع والدواو ن الرسم ة ،ندوة اللغة

العر ة في تشاد ،الواقع والمستقبل ..منشورات جمع ة الدعوة اﻹسﻼم ة العالم ة،
طرابلس 2003م.ص 648

المرجع الساب  ،نفس الصفحة

مرجع ساب  ،ص 729

و ازرة التر ة الوطن ة بتشاد ،القرار الوزار رقم  -276 :و ت و  /أع 1994 /م

صادر بتارخ 1994/12/13م بإنجمينا .
انظر المادة ) (3من القرار الساب .
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المراجع والمصادر :


إبراه م صالح بن يونس الحسيني  .تارخ اﻹسﻼم وح اة العرب في إمبراطورة



إبراه م علي طرخان .إمبراطورة البرنو اﻹسﻼم ة .الهيئة المصرة العامة للكتاب.

) انم – برنو(  2. .شر ة م ت ة ومط عة مصطفي ال ابي الحلبي وأوﻻده مصر
 .القاهرة 1429هـ 2008 -م .

القاهرة1975 :م .



جوستاف ناختقال  .رحلة إلي ودا ودارفور .ترجمه من اﻷلمان ة إلي اﻹنجليزة :



رئاسة جمهورة تشاد .المرسوم الرئاسي رقم 1577 :رج  /رو/و ت ع2011/م.،








ج فشر وهمفر ح ف شر  ،تعر ب  :سيد علي بن ﷴ ديدان  .المط عة العس رة.
دم.دت.

صادر بتارخ 2011/12/21 :م انجمينا.

رئاسة الوزراء بتشاد مذ رة إلي جم ع الوزراء رقم729:

1994/6/14م انجمينا.

صادرة بتارخ

رئاسة الوزراء بتشاد .مذ رة إعﻼم ة رقم  1590 :صادرة بتارخ 1994/11/9 :م

 .انجمينا.

عبد الرحمن عمر الماحي .تشاد من اﻻستعمار حتى اﻻستقﻼل )(1960 -1894

الهيئة المصرة العامة للكتاب .القاهرة 1982 :م .

عبد الرحمن عمر الماحي  .الدعوة اﻹسﻼم ة في إفرق ا – الواقع والمستقبل ..

منشورات دائرة الثقافة واﻷعﻼم .الشارقة1999 :م.

عبد الرحمن عمر الماحي .المجتمع التشاد في عهد اﻻحتﻼل الفرنسي )-1918

 ( 1960الجرسي للكمبيوتر والط اعة والتصو ر  .القاهرة 1997 :م.

علي قضا

الدخر .ت اين اللغة العر ة بين الشارع والدواو ن الرسم ة .ندوة اللغة

العر ة في تشاد ،الواقع والمستقبل ..منشورات جمع ة الدعوة اﻹسﻼم ة العالم ة.
طرابلس 2003م.

دراﺳ ـ ـﺎت إﻓ ـ ـ ـﺮﻳﻘﻴﺔ 91

رسمية اللغة العربية ﻓﻲ تشاد

ﷴ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻀﻞ


علي ﷴ قمر ،التحد ات التي تواجه اللغة العر ة في تشاد .ندوة اللغة العر ة في



ﷴ صالح أيوب .م انة اللغة العر ة في المجتمع التشاد

المعاصر .ندوة اللغة



ﷴ صالح أيوب  :دور الجامعات التشاد ة في استعادة الهو ة العر ة في تشاد .



ﷴ عمر التونسي .رحلة إلى ودا  .تحقي ودراسة :عبد ال اقي ﷴ .شر ة مناكب



تشاد – الواقع والمستقبل .منشورات جمع ة الدعوة اﻹسﻼم ة العالم ة .طرابلس:
2003م .

العر ة في تشاد – الواقع والمستقبل – .منشورات جمع ة الدعوة اﻹسﻼم ة العالم ة.
طرابلس 2003 :م .

حث حول تجرة التعرب في التعل م العالي في تشاد  .حث القي في المائدة

المستديرة لﻸساتذة العرب – الدورة الثامنة جامعة ناصر اﻻمم ة طرابلس  :دت .

للنشر  .الخرطوم2001 :م .

ﷴ مدني فضل .جامعة الملك ف صل بتشاد بين الواقع واﻵمال ،ورقة علم ة القيت

في الملتقي اﻹفرقي الثاني حول )تجرة المجالس اﻹسﻼم ة والمؤسسات الخيرة

ومؤسسات التعل م العالي وأثرها في تنم ة إفرق ا( .نظمته جامعة إفرق ا العالم ة



التعاون مع الندوة العالم ة للش اب اﻹسﻼمي .الخرطوم 2010م .

و ازرة التر ة الوطن ة بتشاد .القرار رقم -276 :و ت و  /أع 1994 /م .صادر

بتارخ1994/12/13 :م انجمينا .



و ازرة التعل م العالي بتشاد القرار رقم/95 :رج /رو  /و ت ع /أع2012 /م  .صادر



Recueil des constitutions et textes a valeur constitutionnelle de la
republoique du Tchad (1958-2005) CEFOD.N'DJamena 2010

بتارخ2012/3/13 :م انجمينا.
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