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  انسياست انهغىيت يف تنزانيا 
 بني ادلأيىل وانىاقع

 عمى أميف المبودى 
 مصر.      ،لقاىرة جامعة ا ،كمية الدراسات اإلفريقية العميا ، قسـ  المغات األفريقية 

                                                        dralialleboudy@gmail.com  البريد اإللكتروني:

 ادلهخص: 
تنزانيا إقميـ متعدد المغات، وىذا يعني أف مستخدمي المغة فييا يستخدموف      

ة، فإف السياسة المغوية تقسـ أكثر مف لغتيف. وطبقًا لوزارة التعميـ والثقافة التنزاني
المغات المستخدمة في تنزانيا إلى ثبلثة أقساـ رئيسة ىي لغات القبائؿ، ولغة وطنية 
)السواحيمية(، والمغات األجنبية. وفي الواقع، يضع ىذا التقسيـ في االعتبار مكانة 
المغات أكثر مف وظيفة المغات نفسيا. وقد أدى ىذا التقسيـ إلى أف كؿ فرد في 
المجتمع يستخدـ المغة طبقًا لمبيئة ذات الصمة. وىذا يعني أف متحدثًا واحدًا عادة ما 

جب عميو و يستخدـ لغة في بيئة لغوية معينة، ولكنو إذا كاف في بيئة أخرى؛ 
مع الوضع في االعتبار  –ولـ تأت مسألة استخداـ المغة  استخداـ لغة أخرى. 

بب التعدد المغوي، وقرارات السياسة المغوية صدفة، بؿ بس -مكانة كؿ لغة في تنزانيا
في تنزانيا. ولقد سمحت السياسة المغوية في تنزانيا باستخداـ السواحيمية، 
واإلنجميزية، والمغات القبمية. وقد أدى ىذا إلى حدوث صراع لغوي عند استخداـ 

لرسمية المغة في المجتمع التنزاني. وىذه الدراسة تيدؼ إلى بياف السياسة المغوية ا
في تنزانيا، كما تيدؼ أيضًا إلى توضيح الصراع المغوي الناتج عف استخداـ لغتيف 
وآثاره. وستحاوؿ إلقاء الضوء عمى المغة أو المغات المستخدمة في التعميـ بمراحمو 
المختمفة، وما إذا كانت السواحيمية ىي المستخدمة أـ اإلنجميزية، أـ المغات 



 

  

 

 
بيف المأموؿ والواقع السياسة المغوية في تنزانيا  

 

9661 

ار العقبات التي تقؼ حائبًل دوف تعزيز المغة السواحيمية القبمية. كما تيدؼ إلى إظي
 في وسط أىميا ودوف استخداميا في مرحمتي التعميـ الثانوي والجامعي.

  انكهًاث االفتتاحيت:     
 .واقع، لغات أجنبية ،لغات قبمية ،السياسة ،لغة وطنية ،المغوية ،تنزانيا 
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Language Policy in Tanzania 

Between Expectation and Reality 
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Department of African Languages,  Faculty of African 
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Email : dralialleboudy@gmail.com 

Abstract:  

       Tanzania is multilingual country. This means that 

language users use more than two languages. According to 

the Tanzanian Ministry of Education and Culture, language 

policy divides used languages in Tanzania into three main 

sections. These sections are: 1- The languages of tribes. 2- 

National language (Swahili). 3- Foreign languages. This 

division takes into consideration languages status more than 

languages function. This division has led to everyone in the 

community uses language according to the relevant 

environment. That means one speaker usually uses a 

language in a specific linguistic environment, but if he (she) is 

in another linguistic environment, he (she) has to use another 

language. This study aims to clarify the language policy in 

Tanzania. It also aims to clarify language conflict resulting 

from the use of two languages and its effects. Besides, this 

study will try to shed light upon used language or languages 

in education in its various stages, and whether Swahili is 

used, English or tribal languages. Also it aims to show 

obstacles which stand in the way of strengthening the Swahili 

language. 

       Keywords: Policy, Tanzania, Reality, linguistic, The 

languages of tribes, National language, Foreign languages. 
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 ت:يقـذي
تنزانيػػا إقمػػيـ متعػػدد المغػػات، أي أف مسػػتخدمي المغػػة فييػػا يسػػتخدموف أكثػػر مػػف     

 Sera yaلغتػيف. وطبقػػًا لػػوزارة التعمػيـ والثقافػػة التنزانيػػة، فػػإف السياسػة المغويػػة 
lugha  :قسَّمت المغات المستخدمة في تنزانيا إلى ثبلثة أقساـ رئيسة 

 .Lugha za Jamiiلغات القبائؿ  -9
 وطنية )السواحيمية( . لغة -1
 .(9)لغات أجنبية -3

وىذا التقسيـ يضع في االعتبار مكانة المغات أكثر مف وظيفة المغات نفسيا. وقد 
أدى ىذا التقسيـ إلى أف كؿ فرد في المجتمع يستخدـ المغة طبقًا لمبيئة ذات الصمة. 

، ولكنػو إذا وىذا يعني أف متحدثًا واحدًا عادة ما يسػتخدـ لغػة فػي بيئػة لغويػة معينػة
كاف في بيئة أخرى؛ يتحتـ عميو استخداـ لغة أخرى. ولـ تأت مسػألة اسػتخداـ المغػة 

صػػدفة، بػػؿ بسػػبب التعػػدد  –مػػع الوضػػع فػػي االعتبػػار مكانػػة كػػؿ لغػػة فػػي تنزانيػػا  –
المغوي، وقرارات السياسة المغوية في تنزانيا. ولقد سمحت السياسة المغوية باستخداـ 

. وقد أدى (1)لغة 911والمغات القبمية التي تقدر بأكثر مف  زية،السواحيمية، واإلنجمي
ىػػذا إلػػى حػػدوث صػػراع لغػػوي أو تعػػارض لغػػوي عنػػد اسػػتخداـ المغػػة فػػي المجتمػػع 
التنزاني. وتيدؼ ىػذه الدراسػة إلػى بيػاف السياسػة المغويػة الرسػمية فػي تنزانيػا، كمػا 

لغتيف وآثاره، وستحاوؿ تيدؼ أيضًا إلى توضيح الصراع المغوي الناتج عف استخداـ 
إلقاء الضوء عمى المغة أو المغات المستخدمة في التعميـ بمراحمو المختمفػة، ومػا إذا 

أـ اإلنجميزيػػة، أـ المغػػات القبميػػة. كمػػا سػػتظير  ،كانػػت السػػواحيمية ىػػي المسػػتخدمة
العقبػػػات التػػػي تقػػػؼ حػػػائبًل دوف تعزيػػػز المغػػػة السػػػواحيمية فػػػي وسػػػط أىميػػػا ودوف 

 مرحمتي التعميـ الثانوي والجامعي. استخداميا في
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  انسياست انهغىيت:  
السياسية المغوية ىي "نظرة الجيات الرسمية في دولة مػا إلػى المغػة )أو المغػات( 
المستخدمة فييا، وال سيما في التخطيط التقنيني، وفى االعتراؼ بالصػفة )الرسػمية( 

نػي "تخطػيط لغػوي ييػدؼ إلػى . والمقصود بالتخطيط التقني(3)لمغة، وفى تعميـ المغات"
وضػػع لغػػة نموذجيػػة وفرضػػيا عمػػى منطقػػة متعػػددة المغػػات والميجػػات، وفػػؽ سياسػػة 

 السياسة المغوية بأنيا: Mekachaويعرؼ ميكاتشا  (4)لغوية معينة"

Jumla ya mawazo, matamko, sheria, kanuni na 
taratibu zenye kuelezea taratibu za utekelezaji 
wa mabadiliko ya nafasi na matumizi ya lugha 

katika jamii." (5) 
" جممػػػػة االفكػػػػار، والتصػػػػريحات، والقػػػػوانيف، والتشػػػػريعات، والػػػػنظـ 
المنػػػوط بيػػػا شػػػرح طػػػرؽ تنفيػػػذ تغيػػػر مكانػػػة واسػػػتخداـ المغػػػة فػػػي 

 المجتمع".
 بأنيا: Massambaويعرفيا ماسامبا 

"Maelezo rasmi au ya kisheria yonayohusu 
ukuzaji na uendelezaji, wa makusudi, wa lugha 

katika jamii fulani ya watu. (6) 
"التوضيحات الرسمية أو التشريعية التي تتعمؽ بتطوير وتحسيف مقصوديف 

 لمغة في مجتمع معيف".

والسياسػػة المغويػػة فػػي تنزانيػػا تقػػر بوجػػود لغػػة وطنيػػة، ولغػػة أو )لغػػات( تعمػػيـ، 
مغػػات المحميػػة(. أيضػػًا، قػػدمت ىػػذه السياسػػة أفكػػارًا ولغػػات أجنبيػػة، ولغػػات قبميػػة )ال
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بخصػػوص ىػػذه المغػػات، والتػػي تظيػػر فػػي السياسػػة الثقافيػػة لػػوزارة التعمػػيـ والثقافػػة 
 . (7)التنزانية

 انهغت انىطنيت:
ـ 9997طبقًا لما جاء في السياسة الثقافية لوزارة التعمػيـ والثقافػة  –السواحيمية 

ث بيػا ويفيميػا السػواد األعظػـ مػف الشػعب فػي كػؿ ىي "المغة الوحيدة التي يتحػد –
لغػػة وطنيػػة منػػذ بدايػػة الحكػػـ اسػػتمرت السػػواحيمية فػػي االسػػتخداـ أنحػػاء الػػببلد، و 

االستعماري في القرف التاسع عشر وحتى ما بعد الحصوؿ عمػى االسػتقبلؿ فػي عػاـ 
 . وبػػالر ـ مػػف أنػػو منػػذ أف نالػػت تنزانيػػا اسػػتقبلليا، كانػػت ىنػػاؾ تصػػريحاتـ9969

ـ تعمػػف سياسػػية عديػػدة، وتوجيػػات حكوميػػة بػػأف السػػواحيمية ىػػي المغػػة الوطنيػػة، لػػ
 Katiba yaلغة رسمية لمدولة. وال يصػرح دسػتور الػببلد السواحيمية دستوريًا بعد 

nchi haitamki  بػػأف السػػواحيمية لغػػة وطنيػػة، وال يصػػرح بأنيػػا المغػػة الرسػػمية
. وعػػدـ اإلعػػبلف (8)رسػػمية فػػي التعمػػيـلتسػػيير أعمػػاؿ الحكػػـ، ولػػـ يعمػػف أنيػػا المغػػة ال

رسميًا عف مكانة السػواحيمية فػي الدولػة التنزانيػة يػؤدي إلػى أف المػواطنيف يحرمػوف 
مف حقوقيـ، ألف الدساتير كتبػت بمغػة أجنبيػة، وأعمػاؿ الػدرجات العميػا فػي المحػاكـ 

رسػمي تسير بمغة أجنبية )اإلنجميزية(. ومف ثـ، توجد إشكالية في عممية التواصؿ ال
 ". (9)الحكومي

ف تنزانيػػػا إف المغػػػة ىػػػي اليويػػػة األعظػػػـ أليػػػة دولػػػة، وأ :ومػػػع أف الواقػػػع يقػػػوؿ
وحػدتيا الوطنيػة انطبلقػًا مػف اسػتخداـ المغػة السػواحيمية،  استطاعت أف تبني وتعظـ

إال أنػػو مػػازاؿ يوجػػد شػػعور بػػأف اسػػتخداميا سػػيحوؿ بػػيف تنزانيػػا وبػػيف التقػػدـ عمميػػًا 
مػف المعػروؼ فػي كػؿ أنحػاء العػالـ أنػو ال توجػد دولػة قػد تقػدمت وتكنولوجيًا. ولكف 

 : (91)عمميًا وتكنولوجيًا تقدمًا مقنعًا بدوف استخداـ لغتيا الوطنية. وبناء عميو
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"فسػػوؼ تعمػػف السػػواحيمية رسػػميًا لغػػة الدولػػة، وىػػذا اإلعػػبلف سػػيؤخذ بعػػيف  -9
 االعتبار في دستور الببلد.

والشركات المختمفة لطبع ونشر الكتابػات  وسوؼ تقـو الدولة بتشجيع األفراد -1
 والمنشورات بالسواحيمية.

 وسوؼ يكمؼ مجمع المغة السواحيمية ببحث وتطوير وتدعيـ استخداميا". -3

فػػي السياسػػة الثقافيػػة لػػوزارة التعمػػيـ  Lugha za jamiiوضػػع المغػػات القبميػػة 
 والثقافة:

غػات القبائػؿ ىػي "إرث عظػيـ تقوؿ السياسة الثقافية لوزارة التعميـ والثقافة بأف ل 
لتاريخنا، وعاداتنا، وتقاليدنا، وتكنولوجيتنا، وثقافتنا بصفة عامة. أيضًا، ىذه المغات 
ىػػػي أصػػػػؿ لغتنػػػا الوطنيػػػػة )السػػػػواحيمية(. وبنػػػاًء عميػػػػو، فػػػإف مجتمعنػػػػا سيواصػػػػؿ 
اسػػتخداميا، واالعتػػزاز بيػػا. وسػػتقـو الدولػػة بتشػػجيع وتحفيػػز المػػواطنيف، والشػػركات 

، وشػػركات القطػػاع الخػػاص لتكتػػب بيػػا، وتجمعيػػا، وتبحػػث بيػػا، وتحفظيػػا الوطنيػػة
 . (99)وتترجميا إلى المغات األخرى"

 انهغاث األجنبيت: 
عػف المغػات األجنبيػة مػا  9997وتحدثنا السياسة الثقافية لوزارة التعمػيـ والثقافػة 

والتبػادؿ  ،ترجمتو: "لقد مكنتنا المغات األجنبية مف التواصؿ مع شعوب الدوؿ األخرى
التجػػاري معيػػا. وبالتػػالي، سػػتكوف اإلنجميزيػػة مػػادة إجباريػػة فػػي التعمػػيـ األساسػػي 
والثػانوي، وسػوؼ تشػجع فػػي التعمػيـ العػالي، وسػيتـ تطػػوير تعميميػا. أيضػًا، وسػػيتـ 

 .(91)تشجيع تعميـ الفرنسية، والبرتغالية، والروسية"
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 نغت انتعهيى:
والثقافة قيؿ ما ترجمتو: "فى النظاـ الرسػمي  وعف السياسة الثقافية لوزارة التعميـ

لمتعميـ، تستخدـ السواحيمية كمغة تعميـ في مرحمػة التعمػيـ األساسػي، وشػيادة دبمػـو 
المعمميف، ومحو أمية الكبار. وبدءًا مف مرحمة التعميـ الثػانوي وحتػي التعمػيـ العػالي 

Elimu ya juuلسياسػة المغويػة ، فػإف اإلنجميزيػة تكػوف ىػي لغػة التعمػيـ. وىػذه ا
دنَّت السواحيمية، ورفعػت مػف شػأف اإلنجميزيػة، باإلضػافة إلػى إعاقػة تطػور التعمػيـ، 
، والتكنولوجيا في الدولة. وجيود أي حكومة لتكريس الترابط والوحدة الوطنية  والعمـو

لغة لمتعمػيـ لػـ يػؤد فقػط إلػى تػدمير ـ رسمي ال يستخدـ المغة الوطنية عبر نظاـ تعمي
قػػافي ليػػذه الدولػػة، بػػؿ يسػػيـ أيضػػًا فػػي تكػػريس الفقػػر، وعػػدـ االنسػػجاـ، اإلرث الث

والفوضػػى فػػي المجتمػػع. وينػػتج ىػػذا الوضػػع بسػػبب أف نسػػبة ضػػئيمة مػػف التنػػزانييف 
تخدـ فػػي التعمػػيـ )المقصػػود ىنػػا تفيػػـ، وتتحػػدث، وتكتػػب بالمغػػات األجنبيػػة التػػي تسػػ

ذا كانت الدولة التنزانية ستستمر فػى ااإل  لتعمػيـ باإلنجميزيػة؛ فػإف العمػـو نجميزية(. وا 
والتكنولوجيا التي نحتاجيا جدًا في تنمية وطننا في القرف الواحػد والعشػريف سػتكوف 

. ولكػي تسػتطيع تنزانيػا تحقيػؽ (93)فقط مف حؽ القمة القميمػة التػي تفيػـ اإلنجميزيػة"
، والتكنولوجيػػا، فػإف السياسػات التاليػػة ىػي التػػي  تنميػة فػي مجػػاالت التعمػيـ، والعمػـو

 سيتـ تنفيذىا: 

"يػػػػتـ إعػػػػداد وتنفػػػػذ سياسػػػػة معينػػػػة لتقػػػػديـ التعمػػػػيـ فػػػػي كػػػػؿ المراحػػػػؿ  -9
 بالسواحيمية.

تكوف مادة المغة السواحيمية مادة إجبارية فػي مراحػؿ التعمػيـ األساسػي،  -1
 . (94)والثانوي، وتشجع في التعميـ العالي، ويتـ تطوير تعميميا"

 
 



 

  

 

 
بيف المأموؿ والواقع السياسة المغوية في تنزانيا  

 

9667 

ية المعمنػػة وبػػيف تنفيػػذىا عمػػى أرض تناقضػػات بػػيف السياسػػة المغويػػة الرسػػم  
 الواقع: 

طبقًا ليذا اإلعػبلف الرسػمي الخػاص بالسياسػة المغويػة فػي تنزانيػا، مػف الواضػح 
أنو يوجد تناقض بيف ما أعمف عنو في السياسة المغوية الرسمية لتنزانيا وبيف تنفيػذ 

يػػذه مػػا جػػاء فػػي اإلعػػبلف عمػػى أرض الواقػػع مػػف ناحيػػة، وبػػيف االسػػتخداـ الفعمػػي ل
 المغات التي جاءت في اإلعبلف مف ناحية أخري. 

أواًل: اإلعػػبلف بػػأف المغػػة الوطنيػػة )السػػواحيمية( سػػتعمف رسػػميًا لغػػة الدولػػة، وسػػيؤخذ 
لـ ينفذ حتى اآلف، إذا وضعنا في الحسباف  ا بعيف االعتبار في دستور الببلدىذ

تعػػديبلت ، وأف الـ9997أف ىػػذه السياسػػة الرسػػمية قػػد خرجػػت لمنػػور فػػي عػػاـ 
  ـ.1115الدستورية في الدستور المعموؿ بو اآلف قد تمت في عاـ 
ة فػػي التعمػػيـ، ولػػـ يػػتـ ثانيػػًا: لػػـ تعػػط ىػػذه السياسػػة أي دور أو مكانػػة لمغػػات المحميػػ

 لغات وطنية. اختيارىا 

ثالثًا: لقد قدمت ىذه السياسة المغة اإلنجميزية كمغة لمتعميـ في المرحمة الثانويػة وفػى   
أدى ىػػػذا إلػػػى تجاىػػػؿ المغػػػة الوطنيػػػة  وفػػػى الحقيقػػػة ،التعمػػػيـ العػػػالي مرحمػػػة

 –وأعطيػػت المغػػة السػػواحيمية  ،كمػػا أنػػو يمثػػؿ عائقػػًا أمػػاـ التقػػدـ)السػػواحيمية(. 
فػػي السياسػػة المغويػػة الرسػػمية دورًا فػػي التواصػػؿ الرسػػمي فػػي  –كمغػػة وطنيػػة 

 Mahakama zaالحكومػػػة، وفػػػى البرلمػػػاف، وفػػػى المحػػػاكـ االبتدائيػػػة 
mwanzo ،وفػػى السياسػػية، وجعميػػا لغػػة تعمػػيـ فػػي مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي ،

ولكنيا فػي نفػس الوقػت ىػي عبػارة عػف مػادة )مقػرر( فقػط فػي التعمػيـ الثػانوي 
 .(95)والتعميـ العالي
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ػح السياسػة المغويػة فػي تنزانيػا فإنػو يبػدو أف ثمػة  وطبقًا ليذا العػرض الػذي يوضَّ
ويتضػح ىػذا فػي السػطور التاليػة عنػد اسػتخداـ لغتػيف عند استخداـ المغػات،  اصراع

 في بعض المجاالت. 

 الصراع المغوي الناتج عف استخداـ لغتيف في وقت واحد:

يظير ىذا الصراع المغوي في العمؿ الرسمي الحكومي عند قادة الدولة الكبػار.  أواًل: 
في رفػع  مع أف بعض القادة المؤسسيف لمدولة التنزانية ساىموا مساىمة كبيرة

مكانة المغة السواحيمية، فإف القادة الحالييف يمثموف عائقػًا كبيػرًا أمػاـ تطويرىػا 
 Julius Nyerereومنحيا المكانة التي تستحقيا. فقد كاف جوليوس نيريري 

)أوؿ رئػػيس لتنزانيػػا بعػػد االسػػتقبلؿ( محبػػًا ومػػدافعًا عػػف السػػواحيمية كوسػػيمة 
يػد أف يعتمػد عمػى نفسػو بتطبيػؽ سياسػة توحيد لمقبائؿ ولبناء مجتمع جديد ير 

اقتصادية مغايرة لسياسة المستعمر، وىي سياسة "األوجامػا" أو االعتمػاد عمػى 
الذات. وبعد استخداميا في النضاؿ مف أجؿ الحصػوؿ عمػى االسػتقبلؿ، مػررت 
حكومتػػو سياسػػات عديػػدة سػػاعدت عمػػى تطػػوير وتعزيػػز السػػواحيمية. وش ػػك مت  

لتنفيذ ىذه السياسات. وكاف يحمػـ  ـ9989في عاـ  Makwetaلجنة ماكويتا 
، وبعػػد ذلػػؾ فػػي ـ9985باسػػتخداميا فػػي مرحمػػة التعمػػيـ الثػػانوي بحمػػوؿ عػػاـ 

ولـ يتخذ  (96)التعميـ العالي. ومع ذلؾ، لـ تنفذ اقتراحات ىذه المجنة حتى اليـو
القػػادة السياسػػيوف الػػذيف جػػاءوا بعػػد نيريػػرى أي خطػػوات جػػادة لتطػػوير المغػػة 

وقفػػوا فػػي الصػػؼ األوؿ يحثػػوف عمػػى اسػػتخداـ  مية، وبػػداًل مػػف ذلػػؾاحيالسػػو 
اإلنجميزيػػػة. فعنػػػدما يػػػذىب رؤسػػػاء دوؿ كثيػػػرة إلػػػى محافػػػؿ دوليػػػة، يمقػػػوف 
خطاباتيـ بمغاتيـ الوطنية مصحوبة بترجمة إلى المغات األخرى. ولكػف رؤسػاء 

ات التػي تنزانيا يستخدموف اإلنجميزية في المحافؿ الدولية، وحتى في االجتماع
تعقد عمى أرض تنزانيا، فإف رؤساء تنزانيا يستخدموف اإلنجميزية أمػاـ المئػات 
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مػػف المػػواطنيف التنػػزانييف، فػػي حػػيف أف األجانػػب الػػذيف يحضػػروف االجتمػػاع ال 
يزيػػدوف عػػف أصػػابع اليػػد الواحػػدة، وذلػػؾ إلرضػػاء الضػػيوؼ ولغػػتيـ، وتجاىػػؿ 

إلػى ذلػؾ يمػزج نػواب البرلمػاف  باإلضػافة(.97)التنزانييف ولغتيـ في داخؿ وطػنيـ
بػػػيف السػػػواحيمية واإلنجميزيػػػة أثنػػػاء جمسػػػاتيـ ونقاشػػػيـ، وىػػػـ عمػػػى يقػػػيف أف 
متػػابعييـ ىػػـ التنزانيػػوف الػػذيف يفيمػػوف السػػواحيمية ويتحػػدثونيا كمغػػة وطنيػػة. 
وبداًل مف أف يتابع المواطف التنزاني مناقشات جمسػات برلمانػو بمغتػو الوطنيػة، 

أثنػػاء حػػديث البرلمػػانييف، بمعنػػي أف  *الشػػفرة المغويػػةعػػادة مػػا يسػػمع تبػػديؿ 
اقشاتيـ أثناء أعضاء البرلماف يتحولوف مف السواحيمية إلى اإلنجميزية، في من

فػػػإف القػػػادة )البرلمػػػانييف( التنػػػزانييف يسػػػتبعدوف لغػػػتيـ  الجمسػػػات. وبالتػػػالي
 (.98)الوطنية

ؿ اإلعػبلـ فػي تنزانيػا بػيف ثانيًا: ويظير الصراع المغوي عند استخداـ لغتيف في وسػائ
مقدمي المواد اإلعبلميػة ومتمقػي ىػذه المػواد. ووسػائؿ اإلعػبلـ المقصػودة ىنػا 
ىي الصحؼ، واإلذاعة، والتميفزيوف. وعمػى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر، الصػحؼ 

، Mzalendoالتػػػي تصػػػدر بالسػػػواحيمية فػػػي تنزانيػػػا ىػػػي صػػػحيفة الػػػوطني 
، Mwananchi Mwema، والمػػػواطف الصػػػالح Mwananchiوالمػػػواطف 

، Rai، وجريػدة الػرأي Nipashe، وأخبرنػي Mwana Halisiوابػف الحقيقػة 
. وعمى سػبيؿ Uhuru، واالستقبلؿ Tanzania Daimaوجريدة تنزانيا دائما 

المثػػاؿ ال الحصػػر، الصػػحؼ التػػي تصػػدر باإلنجميزيػػة ىػػي صػػحيفة الجارديػػاف 
Gurdian وصػػحيفة األخبػػار اليوميػػة ،Daily Newsفة المواطنػػة ، وصػػحي

                                           

: "تحػػػوؿ المػػػتكمـ مػػػف "شػػػفرة " بػػػالمعنى الػػػذي Code switchingتبػػػديؿ الشػػػفرة المغويػػػة  *
يسػػػتعمؿ فػػػي عمػػػـ المغػػػة االجتمػػػاعي، إلػػػى أخػػػرى خػػػبلؿ الكػػػبلـ أو المحػػػاورة؛ وقػػػد يشػػػمؿ ىػػػذا 
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Citizenship وصحيفة أحواؿ أورشا ،Arusha Times ومحطات اإلذاعة .
، TBC Taifaالتػي تبػث برامجيػا بالسػواحيمية ىػي محطػة ت ب س الوطنيػة 

، في حػيف Redio Free Africa، ومحطة Redio One Stereoومحطة 
، Capital Redioبرامجيػا باإلنجميزيػة ىػي محطػة  أف المحطػات التػي تبػث

. ويخمػط التمفزيػوف بػيف اسػتخداـ السػواحيمية واإلنجميزيػة Kiss FMحطػة وم
، East African Televisionفي بث األخبار. فقناة تمفزيوف شرؽ إفريقيا 

، ومحطػػػة TBC1، وقنػػػاة ITV، وقنػػػاة Channel Tenوالقنػػػاة العاشػػػرة 
. (99)تقػػدـ برامجيػػا باإلنجميزيػػة Capital Televisionالتميفزيػػوف الرئيسػػة 

والسياسة المغوية تسمح باستخداـ لغتيف في وسائؿ اإلعبلـ، يعني السػواحيمية 
واإلنجميزية. وفى الواقع، نسػبة الػذيف يفيمػوف اإلنجميزيػة فػي تنزانيػا أقػؿ مػف 

% في طوؿ تنزانيا وعرضيا، في حيف أف نسبة الذيف يفيموف السػواحيمية 91
. ومػع أف (11)(1115عػاـ % تقريبًا في كؿ أنحاء تنزانيا )إحصػاء 91تقدر بػ 

كثيرًا مف وسائؿ اإلعبلـ تقدـ برامجيا وموادىا اإلعبلميػة بالسػواحيمية، والقميػؿ 
منيػػا تقػػدـ برامجيػػا وموادىػػا باإلنجميزيػػة، فػػإف األخيػػرة تحػػـر األ مبيػػة العظمػػى 
مف التنزانييف مف فيـ الرسالة التي توجييا. وىذا يؤدي إلػى إشػكالية بالنسػبة 

أيضػػًا المغػػة السػػواحيمية المسػػتخدمة فػػي وسػػائؿ اإلعػػبلـ التػػي  ليػػذه الغالبيػػة.
تسػػتخدميا عػػادة مػػا تكػػوف  يػػر معياريػػة، وممزوجػػة بمفػػردات مقترضػػة مػػف 

 . (91)اإلنجميزية

ثالثًا: يظير الصراع المغوي في مجاالت عديدة عند تقديـ الخدمات المجتمعية. وي رى 
التػػي تقػػدـ خػػدماتيا  فػػي شػػركات القطػػاع العػػاـ وفػػي شػػركات القطػػاع الخػػاص

لمجميػػور حيػػث تقػػدـ بعػػض الخػػدمات باإلنجميزيػػة، وبعضػػيا يقػػدـ بالسػػواحيمية 
 واإلنجميزية معًا وىذه المؤسسات ىي: 
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البنوؾ: بشكؿ أساسي، يتحدث أبناء المجتمع )العمبلء( الذيف تقدـ ليػـ الخدمػة فػي 
يػػة التػػي تقػػدـ ليػػـ البنػػوؾ المغػػة السػػواحيمية بدرجػػة كبيػػرة جػػدًا، ولكػػف الخػػدمات البنك

تستخدـ اإلنجميزية وحدىا، أو اإلنجميزية والسواحيمية معًا. ويظير ىػذا فػي النمػاذج 
الفار ة التي يراد مف العمبلء استيفاؤىا في البنوؾ. مثبًل، استمارات اإليداع والسحب 

Fomu za kuchukua na kuweka fedha  فػي بنػؾ البريػدBenki ya 
posta  وبنػػػؾACB  نجميزيػػػة مػػػع ترجمػػػة إلػػػى السػػػواحيمية. وفػػػى نفػػػس تكتػػػب باإل

 Fomu za kuuliza salioالوقت، االستمارات التي تستفسر عف الرصػيد البػاقي 
 Fomu ، تكتػب اسػتمارات بيانػات العميػؿ NBCتكتب باإلنجميزية فقط. وفػى بنػؾ 

za taarifa za mteja  باإلنجميزيػة مصػحوبة بترجمػة إلػى السػواحيمية، وتكتػب
 Fomu ya kubadilisha kadi yaغيير كارت )بطاقة( صرؼ النقػود استمارة ت

kutolea pesa (ATM)  باإلنجميزيػػة فقػػط. وىػػذا الوضػػع يعتبػػر ضػػد طموحػػات
وتطمعػػػات التنػػػزانييف، ويظيػػػر الصػػػراع المغػػػوي عنػػػد تقػػػديـ الخػػػدمات البنكيػػػة ليػػػـ 

 . (11)حيميةباإلنجميزية فقط، وفى أحسف األحواؿ باألخيرة مصحوبة بترجمة إلى السوا

شػػركة تانيسػػكو لمكيربػػاء: ويتشػػابو الوضػػع فػػي ىػػذه الشػػركة مػػع وضػػع الخػػدمات 
 Ankara zaالبنكيػػة، حيػػث تكتػػب فػػواتير اسػػتيبلؾ الكيربػػاء قبػػؿ إدخػػاؿ العػػداد 

kulipia umeme wa malipo ya kabla (luku)  باإلنجميزية فقط، في حيف
كتب بالسواحيمية واإلنجميزية. وتكتب أف فواتير استيبلؾ الكيرباء بعد إدخاؿ العداد ت

 Fomu za Maombi ya Kuingizwaاسػػتمارات طمػػب إدخػػاؿ الكيربػػاء 
umeme  باإلنجميزية مصػحوبة بترجمػة لمسػواحيمية. وىػذا يػؤدي إلػى صػراع لغػوي

 . (13)بيف لغة الغالبية العظمى مف المواطنيف )السواحيمية( واإلنجميزية

فػػػػي المستشػػػفيات لتقػػػػديـ الخػػػػدمات العبلجيػػػػة  المستشػػػفيات: تسػػػػتخدـ اإلنجميزيػػػػة
لممػػػػػواطنيف التنػػػػػزانييف الػػػػػذيف يتحػػػػػدثوف السػػػػػواحيمية. وتكتػػػػػب روشػػػػػتات األدويػػػػػة 
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بمصطمحات طبية بالمغة اإلنجميزية التي ال يفيميا التنزانيػوف. وتسػتخدـ اإلنجميزيػة 
مة في عرض بيانات األدوية مف حيث الوصؼ والتركيب، والمواد الكيميائية المسػتخد

 Kemikali zinazotumika kutengenezea dawaفي تصنيع تمؾ األدوية 
hizi  وموانػػع االسػػتعماؿ ،Tahadhari na matumizi ،ودواعػػي االسػػتعماؿ ،

والقميػػؿ فقػػط مػػف النشػػرات الداخميػػة المرفقػػة مػػع عبػػوات األدويػػة تكتػػب باإلنجميزيػػة 
ية. وعادة ما يسػتمع الطبيػب والسواحيمية حيث تكتب اإلنجميزية أواًل ويمييا السواحيم

لشػػػكوى المػػػريض بالسػػػواحيمية، ولكنػػػو عػػػادة مػػػا يكتػػػب التشػػػخيص والػػػدواء الػػػبلـز 
باإلنجميزية، األمر الذي يؤدي بشكؿ أساسي إلى إشػكالية لغويػة وصػراع لغػوي، ألف 
المريض ال يستطيع أف يقرأ ما كتبو الطبيب المعالج، ومف ثـ يتحتـ عميػو أف يبحػث 

. الصػػراع المغػػوي عنػػد (14)إلنجميزيػػة، ليفيمػػو مػػا كتبػػو الطبيػػبعػػف شػػخص يفيػػـ ا
استخداـ اإلعبلنات التجارية ولوحات توضػيح االتجاىػات عمػى الطػرؽ: تكتػب بعػض 
اإلعبلنػػات باإلنجميزيػػة مصػػحوبة بترجمػػة إلػػى السػػواحيمية، والقميػػؿ مػػف اإلعبلنػػات 

يمية فقػػط. أيضػػًا، تكتػػب بالسػػواحيمية مػػع ترجمػػة إلػػى اإلنجميزيػػة، أو تكتػػب بالسػػواح
ىنػػاؾ إعبلنػػات تكتػػب باإلنجميزيػػة فقػػط. وتكتػػب أسػػماء وزارات وأسػػماء مؤسسػػػات 
تنزانيػػػة كثيػػػرة باإلنجميزيػػػة مصػػػحوبة بترجمػػػة إلػػػى السػػػواحيمية. وتسػػػتخدـ بعػػػض 

 :  (15)اإلعبلنات المغتيف داخؿ الجممة الواحدة

9- hapa  photocopyna kutoa  printTuna لدنيا طباعة وتصوير ىنا 
1- miziki na kuingiza kwenye simu.  downloadunaT ننػزؿ

 الموسيقي )األ اني( عمى الياتؼ
3- hapa  laminationTunafanya  لدينا تصفح ىنا 
4-  scanTuna لدينا سكانر 
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ويبيف الجدوؿ التالي المزيد مف التوضيح عف الصراع المغوي عند تقديـ الخدمات 
 :(16)االجتماعية لمجميور بمغتيف

المغػػة األعمػػى  قؿ قدراً المغة األ
 قدراً 

مجػػػػػػاالت معينػػػػػػة 
 أماكف االستخداـ أنواعيا لبلستخداـ

 اإلنجميزية ...............
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمارة 
لبلستفسػػػػػار عػػػػػف 

 الرصيد الباقي
 البنوؾ بنؾ البريد

اسػػػػػػتمارة سػػػػػػحب  اإلنجميزية السواحيمية
يداع       وا 

اسػػػػػػتمارة بيانػػػػػػات  اإلنجميزية السواحيمية
 العميؿ

بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
NBC   

اسػػػػػػتمارة  تغييػػػػػػر  اإلنجميزية .............
     كارت 

سػػػػػػػػػحب النقػػػػػػػػػود    
     (ATM)كارت

اسػػػػتمارة  بيانػػػػات  اإلنجميزية ...............
 العميؿ

بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
NMB   

 اإلنجميزية ...............
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمارة 
لبلستفسػػػػػار عػػػػػف 

 الرصيد الباقي

بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
ACB   

اسػػػػػتمارة  سػػػػػحب  اإلنجميزية السواحيمية
ي    داعوا 
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 اإلنجميزية ...............
فػػػػػػػػػػػواتير دفػػػػػػػػػػػػع 
الكيربػػػػػػػػػاء قبػػػػػػػػػؿ 

 إدخاؿ العداد
شػػػػركة تانيسػػػػكو  

 لمكيرباء

 اإلنجميزية السواحيمية
فػػػػػػػػػػػواتير دفػػػػػػػػػػػػع 
الكيربػػػػػػػػػاء بعػػػػػػػػػد 

 إدخاؿ العداد
  

اسػػػػػػػػتمارة طمػػػػػػػػب  اإلنجميزية  السواحيمية 
   إدخاؿ الكيرباء

 اإلنجميزية ...............
بطاقػػػػػػة عبلجيػػػػػػػة 

ة الخدمػػػػػػة )بطاقػػػػػػ
 العبلجية(

 المستشفيات 

بيانػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػف  اإلنجميزية السواحيمية
   األدوية 

    السواحيمية  اإلنجميزية  
السػػػػػػػػػػػػػػػػواحيمية 
تسػػػتخدـ بدرجػػػة 

 أقؿ

اإلنجميزيػػػػػػػػػػة 
 اإلعبلنات  اإلعبلنات العادية تستخدـ أكثر

اإلنجميزيػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 تتموىا

البدايػػة تكػػوف 
 بالسواحيمية 

عنػػد تبػػديؿ الشػػفرة 
   نات في اإلعبل 

يفيػػـ مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف السػػواحيمية تػػأتي فػػي المرتبػػة الثانيػػة مػػف حيػػث 
االستخداـ في الخدمات المجتمعيػة التػي تقػدـ لمجميػور، بينمػا تػأتي اإلنجميزيػة فػي 
المرتبػػة األولػػى. والنتػػائج تتنػػاقض مػػع الوضػػع الحقيقػػي السػػتخداـ السػػواحيمية فػػي 
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ف إزانيػػا. ويقػػوؿ أصػػحاب ىػػذه األبحػػاث زىػػا فػػي تنتنزانيػػا طبقػػًا ألبحػػاث كثيػػرة تػػـ إنجا
السػواحيمية ىػي المغػػة الوحيػدة التػي تسػػتخدـ تقريبػًا فػي كػػؿ مجػاالت االسػتخداـ فػػي 

ف السػواحيمية ىػي التػي تسػيطر عمػى إ. أيضًا، يقوؿ ىػؤالء فػي أبحػاثيـ دولة تنزانيا
 . (17)مجاالت االستخداـ، الرسمية منيا و ير الرسمية

ذا الوضػػع، يجػػب أف نتػػذكر أف المغػػات التػػي تسػػتخدـ فػػي تقػػديـ وانطبلقػػًا مػػف ىػػ
الخػدمات المجتمعيػػة تيػدؼ إلػػى تقػديـ رسػػالة أو بػاألحرى خدمػػة لممسػتيدفيف الػػذيف 

%( ىي التي تعرؼ اإلنجميزية. ولذلؾ، 91يفيـ أ مبيتيـ السواحيمية، واألقمية فقط )
صػػعوبة فػػػي يػػؤدي ىػػػذا الوضػػع إلػػػى صػػراع لغػػػوي عنػػد مسػػػتخدمي المغػػة ويسػػػبب 

 الحصوؿ عمى الخدمات التي تقدـ ليـ.

 نغت انتعهيى:
، اختيػػػرت السػػػواحيمية ـ9969بمجػػػرد أف حصػػػمت تنزانيػػػا عمػػػى اسػػػتقبلليا عػػػاـ 

، حمػت السػواحيمية مكػاف ـ9967أي فػي عػاـ  سميًا لغة وطنيػة. وبعػد سػتة أعػواـر 
بعػد عػاميف، . و (18)اإلنجميزية، وأصبحت ىي لغة التعميـ في مرحمة التعميـ األساسػي

عترفػػت الحكومػػة آنػػذاؾ بوجػػود إشػػكالية فػػي تقػػديـ التعمػػيـ ا، ـ9969أي فػػي عػػاـ 
بمغتيف مختمفتيف فػي مراحػؿ التعمػيـ التاليػة لمرحمػة التعمػيـ األساسػي. وتقػدـ الخطػة 

( توضػػيحًا ليػػذه المشػػكمة عمػػى النحػػو التػػالي: 9974 – 9969الخمسػػية لمتنميػػة )
المغػػة السػػواحيمية كمغػػة تعمػػيـ فػػي مرحمػػة التعمػػيـ "لػػدينا نظػػاـ تعميمػػي تسػػتخدـ فيػػو 

األساسي، واإلنجميزية لمتعميـ في المدارس الثانوية. وىػذه مشػكمة تعميميػة يمكػف أف 
تػػؤدي إلػػى وضػػع خطيػػر. وسػػينتج عنيػػا ظيػػور فئػػة مػػف المػػواطنيف تمقػػوا تعمػػيميـ 

فػي المرحمػة بالسواحيمية، وأخرى تتعمـ باإلنجميزية. وسيؤدي ىذا إلى فقػداف التعمػيـ 
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لف تكوف ىناؾ جدوى مف االستمرار في اسػتخداـ اإلنجميزيػة  الثانوية ىدفو. ومف ثـ
 . (19)في التعميـ الثانوي

وبإدراكيا ليذه المشكمة، أفصحت الحكومة عف نيتيا وصرحت بوضوح أنيا تنوي 
تغييػػر لغػػة التعمػػيـ العػػالي، لتصػػبح السػػواحيمية ىػػي لغػػة التعمػػيـ فػػي ىػػذه المرحمػػة، 

ضع خطة لتنفيذ ىذا اليدؼ. وبذلؾ، كاف يفترض أف يػتـ تػدريس مقػررات التعمػيـ وو 
االجتماعيػػة  \والعمػػـو اإلنسػػانية  Masomo ya fani za sanaaالفنػػي 

Sayansi ya jamii  بػػدءًا مػػف الفرقػػة األولػػى ومػػرورًا ـ 9979بالسػػواحيمية فػػي
رجػػػتيـ الجامعيػػػة بالفرقػػػة الثانيػػػة فػػػي العػػػاـ التػػػالي وحتػػػى يخػػػتـ ىػػػؤالء الطػػػبلب د

 .(31)األولى

ة لـ تعمف أنيا تراجعػت عػف وبالر ـ مف أنو لـ يتـ تنفيذ ىذه الخطة؛ فإف الحكوم
 (39)فػإف المعنيػيف والمؤسسػات المختمفػة ومػف بينيػا جامعػة دار السػبلـ لذلؾ ؛قرارىا

فػػي أف الحكومػػة سػػتقرر البػػدء فػػي تنفيػػذ خطتيػػا فػػي أي  واصػػمت االسػػتعداد أمػػبًل 
 .  (31)وقت

عػػػف كشػػػؼ اليػػػة والعممػػػاء والمغويػػػوف وآخػػػروف واصػػػمت المؤسسػػػات المعن أيضػػػاً 
المشاكؿ المترتبة عمى االستمرار في التعمػيـ باإلنجميزيػة، والحاجػة إلػى تنفيػذ إحػبلؿ 
السػػواحيمية فػػي المػػرحمتيف الثانويػػة والتعمػػيـ الجػػامعي. ومػػف بػػيف ىػػذه المؤسسػػات 

، واجتمػػاع مػػديري Taasisi ya Elimu 1974وىػػؤالء العممػػاء معيػػد التعمػػيـ 
عػاـ   Mkutano wa wakuu wa shule za sekon dariالمدارس الثانويػة 

ومػػػاتيرو ، Mlamaمبلمػػػا   :، والتقريػػػر الػػػذي قدمػػػو األسػػػتاذاف الجامعيػػػافـ9971
Matteru  ولجنة وزارة التعميـ ـ9978عاـ ، Kamati ya wizara ya elimu 
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  Tume ya Rais ya Elimuمتعمػيـ ، والمجنػة التػي شػكميا الػرئيس ل9978 
 .(33) ـ9981( Tume ya Makweta)المعروفة بمجنة ماكويتا 

، صرحت الحكومة رسميًا عمػى لسػاف وزيػر *اقتراحات لجنة ماكويتاعمى واستنادًا 
التعميـ )كاف وزير التعميـ آنذاؾ ىػو ماكويتػا والػذي سػميت المجنػة باسػمو( فػي عػاـ 

ة، ورفضت )أي الحكومة( تنفيذ قرارىا السػابؽ الػذي برفض اقتراح تمؾ المجن 9983
يقضي بتغيير لغة التعميـ العالي. وبداًل مف ذلؾ، أكدت الحكومة عمػى أف اإلنجميزيػة 

. وفػى الواقػع، (34)طويمػة قادمػةمػدة ستستمر كمغة تعمػيـ فػي مراحػؿ التعمػيـ العػالي ل
ر لغػػة التعمػػيـ فػػي ىػػذه ىػػي المشػػكمة. فالحكومػػة تػػرفض تنفيػػذ قرارىػػا السػػابؽ بتغييػػ
 مرحمة التعميـ العالي. وىنا نتساءؿ: لماذا لـ تستخدـ السواحيمية؟!

باإلضػػافة إلػػى أف الحكومػػة رفضػػت تنفيػػذ خطتيػػا بتغييػػر السياسػػة المغويػػة، فػػإف 
نتائج البحوث واستطبلعات الرأي التي قاـ بيا كثير مف الباحثيف استمرت في كشؼ 

ي اسػتخداـ اإلنجميزيػة، كمغػة تعمػيـ خصوصػًا فػي المشاكؿ المترتبة عمى االستمرار ف
التعميـ الثانوي والتعمػيـ العػالي. ومػف بػيف ىػذه األبحػاث: بحػث لكػؿ مػف بنينػا مبلمػا 

Penina Mlama ومػػاتيرو مػػى ،Matteru May ضػػرورة اسػػتخداـ  :بعنػػواف"
 Haja ya Kutumia Kiswahili “السػػػواحيمية فػػػي التعمػػػيـ العػػػالي 

Kufundishia Eimu ya Juu (9978وبحػث لػدانيؿ مكػودي ـ ،)Daniel 
Mkude المطابقة التعميمية مع ميارات التواصؿ بالسواحيمية  :بعنواف"Matching 

Educational with Communicative Skills in Kiswahili 
 Yohana(، ورسػالة ماجسػتير  يػر منشػورة لمباحػث يوحنػا مسػانجيبل ـ9981)“

                                           
ه المجنػػػة إحػػػبلؿ السػػػواحيمية محػػػؿ اإلنجميزيػػػة لتصػػػبح ىػػػي لغػػػة كػػػاف مػػػف بػػػيف اقتراحػػػات ىػػػذ *

 التعميـ في المرحمة الثانوية ومرحمة التعميـ العالي. 
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Msanjila لوضػػع المغػػػة السػػواحيمية كوسػػيمة تعمػػيـ فػػػي  "أسػػاس منطقػػي :بعنػػواف
 A Rationale for Introducingالمدارس الثانويػة والتعمػيـ العػالي فػي تنزانيػا 

Kiswahili as a Medium of Instruction in Secondary Schools 
and Higher Education in Tanzania  (9984وبحػث لمباحػث يوحنػا ـ ،)

تسػػتخدـ السػػواحيمية فػػي التعمػػيـ فػػي المػػدارس الثانويػػة "فم :مسػػانجيبل أيضػػًا بعنػػواف
 Kiswahili Kitumike Kufundishia Shule zaوالتعميـ العػالى فػي تنزانيػا 

Sekondari na Elimu ya Juu Tanzania  “(9996وبحػث لمارتػا ـ ،)
 The"وظيفة ومكانة المغة فػي التعمػيـ والمجتمػع :بعنواف  Martah Qorroكورو 

Role and Place of Language In Education and Society 
 (.35)(ـ9996)

تغييػر السياسػة المغويػة، إلى حثوف و يرىـ الكثير بياف الحاجة وواصؿ ىؤالء البا
ووضحوا العديد مف النقاط توضيحًا تامًا ال لبس فيو، ويمكف إيجاز ىػذه النقػاط فيمػا 

 يمي:

 ال يجب أف تستمر اإلنجميزية كمغة تعميـ. -9
ار فػػػي اسػػػتخداـ اإلنجميزيػػػة كمغػػػة تعمػػػيـ فػػػي مرحمػػػة التعمػػػيـ الثػػػانوي االسػػػتمر  -1

والتعمػػػػيـ العػػػػالي يعػػػػوؽ توصػػػػيؿ واسػػػػتقباؿ المعػػػػارؼ التػػػػي يػػػػراد توصػػػػيميا 
 لممستيدفيف )الطبلب(.

االستمرار في استخداـ اإلنجميزيػة يوقػؼ نمػو اكتسػاب ميػارة المغػة اإلنجميزيػة  -3
 والمغة السواحيمية كمغات تواصؿ تعميمي.

بب االخػػتبلؼ بػػيف المغػػة المسػػتخدمة فػػي التعمػػيـ الثػػانوي والتعمػػيـ العػػالى وبسػػ -4
)اإلنجميزيػػة( ولغػػة التواصػػؿ اليػػومي العػػادي )السػػواحيمية(، ال يمكػػف اسػػتخداـ 

 اإلنجميزية كما ينبغي كمغة تعميـ في ىاتيف المرحمتيف.
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ال يوجػػد أدنػػى شػػؾ عنػػد المغػػوييف والعممػػاء بػػأف المغػػة السػػواحيمية يمكػػف أف  -5
تسػػػتخدـ كمغػػػة تعمػػػيـ فػػػي كػػػؿ المراحػػػؿ، وأنيػػػا ليسػػػت عػػػاجزة أو قاصػػػرة عػػػف 

 . (36)استيعاب المصطمحات العممية الحديثة التي تستجد عمى الساحة التعميمية

 نغاث انقبائم، وانسىاحيهيت، واإلجنهيزيت وانتعهيى: 
كثػػرة المغػػات فػػي الػػدوؿ الناميػػة مػػف بػػيف الشػػواىد عمػػى عػػدـ نضػػج ىػػذه الػػدوؿ 

غػات وكثػرة ىػذه الم ،الػدوؿ التػي توجػد بيػا لغػات كثيػرة . وتنزانيا مف بػيف ىػذهتنموياً 
وىػذه  ،ف التنزانييف لدييـ لغات قبػائميـوكثير جدًا م ،تؤدي إلى قصور كبير تواصمياً 

رجوف إلى الحيػاة مػف المغات ىي التي تمنحيـ أنفاسيـ االجتماعية األولى عندما يخ
يتشػرب التنزانيػوف عبػر لغػات قبػائميـ ىػذه  لمغػاتوبمعػرفتيـ ليػذه ا ،بطوف أميػاتيـ

المحيطػيف  آداب وأخبلؽ وعادات وتقاليد قبػائميـ. وعبػر ىػذه المغػات، يتعرفػوف عمػى
ىػػذه المغػػات ىػػي التػػي يفتحػػوف آذانيػػـ  فػػإف وباختصػػار ،بيػػـ مػػف القبائػػؿ األخػػرى

 .(37)لغة 911وتقدر ىذه المغات بأكثر مف  ،وأعينيـ عمييا فور خروجيـ لمحياة

 ،احيمية فػػي مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػيفػػي نظػػاـ التعمػػيـ فػػي تنزانيػػا، تسػػتخدـ السػػو 
 ،ى تػرؾ لغػاتيـ األـ التػي يجيػدونيايجبروف عم ندما يمتحؽ األطفاؿ بيذه المرحمةوع

وألف كثيػرًا مػف  ،طفاؿ السواحيمية إلػى أف يتقنوىػايتعمـ ىؤالء األ وبسبب ىذا اإلجبار
، لـ يكف مف الصعب عمى األطفػاؿ -كالسواحيمية–ة األصؿ ىذه المغات القبمية بانتوي

ة إلػى أف السػواحيمية وباإلضاف ،احيمية في مرحمة التعميـ األساسيتمقي التعميـ بالسو 
فإف  ومف ثـ ،عة في محيطيـ وبيئتيـ طواؿ الوقتفإنيا منطوقة ومسمو  لغة بانتوية

 .(38)االتحادية السواحيمية ىي التي ت سي ر الحياة في جميورية تنزانيا

الطػػػبلب فػػػإف لغػػػة التعمػػػيـ لػػػنفس أولئػػػؾ  عنػػػدما يمتحقػػػوف بالمػػػدارس الثانويػػػةو 
 ،وفػػػى ىػػػذه المػػػرة يجبػػػروف عمػػػى الػػػتعمـ باإلنجميزيػػػة ،)األطفػػػاؿ( تتغيػػػر مػػػرة أخػػػرى



 

  

 

 
بيف المأموؿ والواقع السياسة المغوية في تنزانيا  

 

9681 

وباختصػػار، يجبػػر طػػبلب تنزانيػػا عمػػى التخمػػي عػػف المغػػة السػػواحيمية التػػي يجيػػدونيا 
. فيصػبح نظػاـ التعمػيـ (39)باإلنجميزية التي ال يعرفونياتمامًا، ويمزموف بتمقي العمـو 

السواحيمية واإلنجميزية. وتستخدـ السواحيمية في مرحمة التعمػيـ  :يستخدـ لغتيف ىما
األساسي، واإلنجميزية فػي المرحمػة الثانويػة ومرحمػة التعمػيـ العػالي. وىاتػاف المغتػاف 

صوؿ الدراسية، وتمقي التوضػيح، ىما المتاف تمكناف الطبلب مف طرح األسئمة في الف
ينتظػػر مػػف  ، أو قبوليػػا. وعبػػر ىػػاتيف المغتػػيفومناقشػػة اآلراء التػػي تطػػرح، ورفضػػيا

 ،والتخمي عنيا إف كانت  يػر صػحيحة أو تعػديميا الطبلب أف يطرحوا وجيات نظرىـ
وىاتػػاف المغتػػاف تمنحػػاف الطػػبلب القػػدرة عمػػى فيػػـ ونقػػد األمػػور. ومػػف الواضػػح أف 

ثـ استخداـ اإلنجميزيػة فػي المراحػؿ  في مرحمة التعميـ األساسيواحيمية استخداـ الس
 .(41)التالية يؤدي إلى مشاكؿ تعميمية وسيكولوجية

ػ مجبػرًا ػ في ىذا السػياؽ عنػدما يمتحػؽ الطفػؿ بمرحمػة التعمػيـ األساسػي، يتخمػى 
ي ال عػػف لغػػة قبيمتػػو )لغتػػو األـ( التػػي اعتادىػػا ويجيػػدىا، ويسػػتخدـ السػػواحيمية التػػ

وىػػذا التغييػػر ىػػو الػػذي يفصػػؿ بػػيف مرحمػػة  ،يػػا جيػػدًا فػػي تمػػؾ المرحمػػة العمريػػةيعرف
د التػػي تمػػت أثنػػاء مرحمػػة التنشػػئة األولػػى فػػي البيػػت، وبػػيف مرحمػػة االلتحػػاؽ  التعػػو 

تضػػيع كثيػػر مػػف  وبسػػبب تغييػػر المغػػة ىكػػذا ،لمػػدارس االبتدائيػػة فػػي سػػف الطفولػػةبا
ؿ االلتحػػػػاؽ لتػػػػي عرفيػػػػا الطفػػػػؿ بمغتػػػػو األـ قبػػػػوالمفػػػػاىيـ ا ،واألفكػػػػار ،المعمومػػػػات

وىػػي لغػػة التعمػػيـ فػػي مرحمػػة التعمػػيـ  –فػػإف السػػواحيمية  بالمدرسػػة. ولحسػػف الحػػظ
تربطيا قرابة لغوية كبيرة صػوتيًا، ومفرداتيػًا، وصػرفيًا، ونحويػًا، وتركيبيػًا  –األساسي 

حصػائيات إلبكثير مػف لغػات القبائػؿ التػي ىػي أيضػًا لغػات بانتويػة األصػؿ. وبعػض ا
% مػػف مفػػردات المغػػة السػػواحيمية مػػف أصػػؿ بػػانتوي. وىػػذه 51ف أكثػػر مػػف إتقػػوؿ 

الحقيقػػػة التاريخيػػػة ىػػػي التػػػي جعمػػػت متحػػػدثي أيػػػة لغػػػة بانتويػػػة أخػػػرى يمتقطػػػوف 
يضطر الطالب إلػى تػرؾ لغتػو  . ومف ىنا(49)السواحيمية بسرعة، ويتشربونيا بسيولة
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بعػد  ففػى أحػواؿ كثيػرة ،يكولوجية كبيػرةسػاألـ مستخدمًا السػواحيمية دوف اضػطرابات 
لذلؾ وفى  ؛ب ناصية السواحيمية، ويتمكف منيايممؾ الطال ػعادة ماػ عاـ أو عاميف، 

ولتمقػػي قصػػيرة، يجيػػدىا، وتصػػبح وسػػيمة فعالػػة لمتفػػاىـ مػػع أقرانػػو، ومعمميػػو،  مػػدة
غير لغػة ت ساس ثابت لمتواصؿ ولتمقي المعرفةوبعد بناء أ ،العمـو والمعارؼ المختمفة

 ،اإلنجميزية فػي المرحمػة الثانويػة التعميـ مرة أخرى، ويتحتـ عمى الطالب أف يستخدـ
ويػػأتي ىػػذا التغييػػر بعػػد أف يكػػوف الطالػػب قػػد درس اإلنجميزيػػة فػػي مرحمػػة التعمػػيـ 

 .(41)ساعة 811األساسي بما ال يزيد عف 

لغػة تمقػي  وارتضى العمماء و/أو قادة تنزانيا تمامًا أف تصبح اإلنجميزيػة ىػي
المعرفػػة فػػي المػػدارس الثانويػػة، بعػػد أف درَّسػػيا معممػػوف  يػػر محتػػرفيف بدايػػة مػػف 
الصػؼ الثالػث االبتػدائي وحتػػى الصػؼ السػابع )خمػس سػػنوات دراسػية(، بيػذا العػػدد 
مػػف السػػاعات، وبالوسػػائؿ التعميميػػة المتواضػػعة المتاحػػة فػػي المػػدارس. وال يمكػػف 

يولػػػد بيػػػا الطفػػػؿ( بػػػدوف اسػػػتخداـ يقػػػدر بػػػػ  تشػػػرب لغػػػة التنشػػػئة )المغػػػة األـ التػػػي
يسػػػتغرؽ  –قبػػؿ أف يمتحػػؽ بالمدرسػػة  –سػػاعة. وىػػذا يعنػػي أف الطفػػػؿ  980111

وىػذه الفتػرة  ،لى مف حياتو فػي تعمػـ لغػة التنشػئةالخمسة أعواـ أو الستة أعواـ األو 
عند بناء ىذا  ، كذلؾأساس صرفي ونحوي ثابت ليذه المغةىي التي تمكنو مف بناء 

فكؿ المحيطػيف بػو يتحػدثوف المغػة  ،لطفؿ عونًا مف البيئة المحيطة بويجد ا ساساأل
ال ي َكمَّػؼ الطفػؿ فػي ىػذه الفتػرة بتكميفػات كثيػرة  بؿ التي يتعمميا. وليس ىذا فحسب،

ات رسمية تحتاج منو إلى إجياد عقمي. فالطفؿ ليس لديو في ىذه المرحمة أية تكميف
مف الطفؿ أف يتعمـ اإلنجميزية فػي المدرسػة فػي ىػذه  فالتوقع تجيده ذىنيًا. وبالتالي

 .(43)الفترة القصيرة ىو توقع لمعجزة

ونتيجة لذلؾ، فإف الطبلب في المرحمة الثانوية ال يفيمػوف الػدروس التػي تمقػى   
عمييـ في الفصوؿ الدراسية ألف المغػة المسػتخدمة )اإلنجميزيػة(  يػر مفيومػة جيػدًا 
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انييف يتحدثوف المغة السواحيمية لغػة أولػى )لغػة بلب التنز بالنسبة ليـ. وكثير مف الط
 نيػػة، فػػي حػػيف أف اإلنجميزيػػة تػػأتي لغػػة ثالثػػة بالنسػػبة ليػػـ. ومػػف ثػػـلغػػة ثاأـ( أو 

الصػعب يصػبح مػف  غة الثالثة لكثير جدًا مػف الطػبلبعندما تكوف لغة التعميـ ىي الم
بيػػة الطػػبلب ـ  الويػػؤدي ىػػذا الوضػػع إلػػى عػػدـ فيػػ ،فيػػـ نظػػاـ ىػػذه المغػػة بسػػيولة

الطػػبلب ال يفيمػػوف دروسػػيـ جيػػدًا ألف المعممػػيف الػػذيف  كػػذلؾ فػػإفلدروسػػيـ جيػػدًا. 
اإلنجميزيػة جيػدًا. وكمحصػمة  يدرسوف المواد الدراسية في التعميـ الثانوي ال يفيمػوف

 ،ف ليـ في الفصوؿ الدراسػيةنجد أف الطبلب ال يفيموف معممييـ عندما يدرسو ليذا
لغة التعميـ في مرحمة التعميـ الثانوي يجعؿ الطػبلب يسػتغرقوف وقتػًا فإف تغيير  كذلؾ
متحاف النيائي، تكوف درجاتيـ  ير مرضػية، بًل لفيـ دروسيـ، وبحموؿ موعد االطوي

   .(44)ويعوؽ ىذا تطور وتقدـ الدولة التنزانية
 ولقد قػاـ أحػد البػاحثيف باسػتطبلع آراء طػبلب المرحمػة الثانويػة فػي واليػة إليمػيبل

Ilemela""  فػي مدينػػة مػػوانزا"Mwanza" السػػؤاؿ المطػػروح عمػػى المسػػتطمع ، وكػػاف
ىـ ىو: ىؿ عدـ فيـ اإلنجميزيػة جيػدًا فػي المػدارس الثانويػة يسػيـ فػي فقػدانيـ ؤ آرا

لممعػػارؼ التعميميػػة المختمفػػة فػػي المػػدارس الثانويػػة؟ وبينػػت نتيجػػة االسػػتطبلع أف 
بأف عدـ فيميـ لمغة اإلنجميزية  :واطالب( قال 81طالب مف إجمالي  %78 )97.5

تػػي يتمقونيػػا فػػي جيػػدًا ىػػو أحػػد األسػػباب األساسػػية فػػي عػػدـ تحصػػيميـ لممعػػارؼ ال
% مػف المدرسػيف 71لممدرسػيف، واتضػح أف  ونفس ووجو السؤاؿ ،المدارس الثانوية

اعترفػػوا بػػأنيـ اليسػػتطيعوف اسػػتخداـ اإلنجميزيػػة جيػػدًا عنػػدما يدرسػػوف لمطػػبلب فػػي 
 .(45)دراسية في المدارس الثانويةالفصوؿ ال
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 عذو تغيري انسياست انهغىيت: نظرة تارخييت:
ىػي و المرحمػة األولػى  :المغويػة فػي تنزانيػا بأربعػة مراحػؿتاريخيًا، مرت السياسػة  

مرحمػػػة االسػػػتقبلؿ والوطنيػػػة، ومحاولػػػة بنػػػاء الػػػوطف الوليػػػد المتحػػػرر مػػػف بػػػراثف 
ؿ وطموحات التنزانييف إلى الذروة. وتبلىا ىي مرحمة وصوؿ آما :المستعمر. والثانية

ىػػي مرحمػػة  :وىػػي مرحمػػة الغمػػوض والتشػػوش. والمرحمػػة الرابعػػة :المرحمػػة الثالثػػة
 انسداد األفؽ والظبلـ.

 ادلرحهت األويل: االستقالل وانىطنيت: 
وىػذه  ـ،9967وتنتيػي عنػد عػاـ  ـ9969تبدأ ىذه المرحمة مف عاـ االسػتقبلؿ 

وكانػػت الدولػػة  ""Azimio la Arushaإعػػبلف أروشػػا  ىػػي المرحمػػة التػػي سػػبقت
 ؛طويمة مػف الػزمف مدةمحكومة حكمًا استعماريًا  ـ9969التنزانية قد ظمت قبؿ عاـ 

 ،رحمػػة األولػػى ىػػي مرحمػػة بنػػاء الػػوطف والتأكيػػد عمػػى الوحػػدة الوطنيػػةكانػػت الم لػذلؾ
لوطنيػة وحػدة اجدًا في المساعدة عمى بنػاء ال وبدا أف السواحيمية عامؿ مساعد ميـ

كاف ىناؾ في تمؾ الفترة تأكيد عمى تخميص الذات  كذلؾ ،مف شتات القبائؿ المختمفة
ىػو  مف األفكار االستعمارية، واتضح أف استخداـ السواحيمية أيضًا فػي ذلػؾ السػياؽ

ىػي مرحمػة التأكيػد عمػى  ػأيضاًػػ وكانت تمؾ المرحمػة  ،الداعـ ليوية الوطف والمواطف
تثمػيف كػؿ مػا ىػو وطنػي، وأصػبحت السػواحيمية ىػي الػداعـ الػرئيس الثقة بالػذات، و 

وكػاف ذلػؾ الوقػت ىػو وقػت إظيػار مكانػة  ،قة بالنفس، وتقػدير كػؿ مػا ىػو وطنػيلمث
ؿ ورمػز الدولػة الوطف الجديد )الدولة الجديػدة( فػي العػالـ، وأصػبحت السػواحيمية دليػ

ـ محكومػػًا بأيػػديولوجيتيف وكػػاف نظػػاـ العبلقػػات الدوليػػة فػػي العػػال ،التنزانيػػة الوليػػدة
وتقودىػػا الواليػػات المتحػػدة  ولوجيػػة الرأسػػمالية لمػػدوؿ الغربيػػةاأليد :مختمفتػػيف ىمػػا

األمريكية، واأليديولوجية االشتراكية أو المعسكر االشػتراكي الػذي كػاف يقػوده االتحػاد 
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أي أف العػػالـ كػػاف محكومػػًا مػػف قػػوتيف اثنتػػيف، وقػػد أدى ىػػذا إلػػى  ،السػػوفيتي آنػػذاؾ
ح الػدوؿ الناميػة ىامشػًا معينػًا مػف الحريػة، واإلرادة، والقػدرة عمػى تقريػر مصػيرىا من

كانػػت تنزانيػػا قػػادرة عمػػى وضػػع  وف تػػدخؿ مػػف القػػوى الكبػػرى، ومػػف ثػػـبنفسػػيا بػػد
عػػبلف  فسػػيا )السياسػػة المغويػػة مػػف بينيػػا(سياسػػاتيا بن الػػذي يشػػير إلػػى  (أروشػػا)وا 

تػـ إعبلنػو فػي  ـ9975إلػى عػاـ  ـ9967بداية المرحمة الثانية التي تبػدأ مػف عػاـ 
 . (46)ظؿ ىذه الظروؼ الدولية والمحمية

 (:و2611 – و2691ادلرحهت انثانيت: يرحهت انقًت )
 ـ9967الػذي خػرج إلػى النػور فػي عػاـ  (أروشػا)كاف مػف ضػمف أىػداؼ إعػبلف 

حػداث تغييػرات سياسػية واجتماعيػة عمػى  ،واقتصػادية ،تغيير العبلقات االجتماعية، وا 
وضػػع عمػػى أجندتػػو مسػػألة  كػػذلؾ. (47)نصػػاؼ االجتمػػاعيوط العدالػػة واإل خطػػ طػػوؿ

تحرير الذات مف مخالب النظاـ الرأسمالي وبناء نظاـ اقتصادي اشتراكي أطمؽ عميػو 
وشػػيدت ىػػذه المرحمػػة تغييػػرات جذريػػة فػػي كػػؿ مجػػاالت  "Ujamaaاسػػـ "األوجامػػا 

غييػػرات. ولػػـ تعػػد ة عػػف ىػػذه التالحيػػاة. ولػػـ تكػػف المغػػة، والتعمػػيـ، ولغػػة التعمػػيـ بعيػػد
وتـ في ىذه المرحمة وبالتحديد في عاـ  ،المغة وسيمة فقط بؿ جزءًا مف ىذه التغيرات

تغيير السياسػة المغويػة، وأصػبحت السػواحيمية ىػي لغػة التعمػيـ فػي مرحمػة  ـ9967
التعمػػيـ األساسػػي، وأصػػدرت الحكومػػة توجيياتيػػا بػػأف تصػػبح السػػواحيمية ىػػي لغػػة 

وفػػي ىػػذه المرحمػػة أيضػػًا، أعمنػػت الحكومػػة رسػػميًا عزميػػا عمػػى  ،سػػمير التواصػػؿ ال
. ووصػػؿ النقػػاش حػػوؿ المغػػة (48)تغييػػر السياسػػة المغويػػة المتبعػػة فػػي التعمػػيـ العػػالي

. وكػػاف ذلػػؾ (49)السػػواحيمية وكيفيػػة تطويرىػػا وتثمينيػػا إلػػى ذروتػػو فػػي ىػػذه المرحمػػة
 "Taasisi ya Uchunguzi waالوقت ىو وقت تأسيس معيد المغة السواحيمية 

Kiswahili"  ومجمػػع المغػػة السػػواحيمية الػػوطنيBaraza la Kiswahili" 
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la"Taifa وقسػػـ المغػػة السػػواحيمية ،"Idara ya Kiswahili"  فػػي جامعػػة دار
 .(51)السبلـ

 ادلرحهت انثانثت: يرحهت انغًىض: 
وظيػر فػي ىػذه الفتػرة  ـ9981وحتػي عػاـ  ـ9975وتبدأ ىذه المرحمة مف عػاـ 

وبػػدأ األمػػؿ فػػي تنميػػة  ،اكؿ اقتصػػادية كبيػػرة ومجاعػػة وحػػرب تنزانيػػا ضػػد أو نػػدامشػػ
ثبػػات وبػػدأت تتبلشػػى قػػدرة الدولػػة عمػػى إ ،عة تصػػؿ إلػػى المسػػاواة والعػػدؿ يبيػػتسػػري

وبػدأت تتككػؿ  ،وبػدأ الػتحمس لموحػدة الوطنيػة يخفػت ،إرادتيا عمػى المسػتوى الػدولي
وجيتػو ووجيتػو السياسػية واالقتصػادية استقبللية الوطف وجسػارتو عمػى تنفيػذ أيديول

ة، والوطنيػػة، بػدأت الظػروؼ السياسػي باختصػار ،التػي يراىػا مناسػبة لتحقيػؽ أىدافػػو
قػػد  – ـ9975حتػػى عػػاـ  –وبػػالر ـ مػػف أف الحكومػػة لػػـ تكػػف  ،والدوليػػة فػػي التغيػػر

نفػػذت قرارىػػا وخطتيػػا الراميػػة إلػػى تغييػػر السياسػػة المغويػػة وتغييػػر لغػػة التعمػػيـ، كػػاف 
استمرت جيػود  لذلؾ ؛ماء والمعنييف بأف تغييرًا سيحدثمؿ مازاؿ يحدو ببعض العماأل

ومػع  ،سػواحيمية انتظػارًا لميػـو الموعػودالمغوييف والعمماء وكؿ المعنييف فػي تطػوير ال
السػػائدة بػػيف الحكػػاـ والمػػواطنيف فػػي تمػػؾ  *ذلػػؾ، مػػف وجيػػة النظػػر الوظيفيػػة لمغػػة
يمة لبمػػوغ بعػػض األىػػداؼ المرجػػوة. واتضػػح أف اآلونػػة، مازالػػت المغػػة عبػػارة عػػف وسػػ

السواحيمية ما ىي إال وسيمة لموصوؿ إلى أىػداؼ سياسػية واجتماعيػة مثػؿ "الوحػدة 
 Elimu ya Msingi" و"التعميـ األساسي لمجميع Umoja wa Kitaifaالوطنية 

                                           
: "الغػػػػػػرض الػػػػػػذي تؤديػػػػػو المغػػػػػػة. وتقسػػػػػػـ أىػػػػػـ وظػػػػػػائؼ المغػػػػػػة إلػػػػػػى: Functionوظيفػػػػػة  *

اسػػػػػتجابية، ومعرفيػػػػػة، وتواصػػػػػمية، وتعبيريػػػػػة، واجتماعيػػػػػة. لمزيػػػػػد مػػػػػف التوضػػػػػيح: بعمبكػػػػػي، 
منيػػػػر، معجػػػػـ المصػػػػطمحات المغويػػػػة، بيػػػػروت: دار العمػػػػـ لممبليػػػػيف، الطبعػػػػة األولػػػػي،  رمػػػػزي
 .113، ص 9991
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kwa Woteو"الثقافػة الوطنيػة ،"Utamaduni wa Kitaifa  و"وسػيمة التواصػؿ
. وعنػدما اعتقػد أف Nyenzo ya Mawasiliano ya Kiserikali"الحكػومي 

وسػاد شػعور وسػط  ،ققت، لـ تعد ىناؾ ضػرورة لتطويرىػاىذه األىداؼ و يرىا قد تح
سياسػػة المغويػػة فػػي أنػػو لػػـ تعػػد ىنػػاؾ حاجػػة لتغييػػر ال :أصػػحاب ىػػذه النظػػرة مفػػاده

ف أف يػدور وانحػرؼ النقػاش فػي ىػذه المرحمػة عػف مقصػده، وبػداًل مػ ،التعميـ العالي
حوؿ تنفيذ الخطة التي كانػت قػد أعػدت لتكػوف السػواحيمية ىػي لغػة التعمػيـ الثػانوي 
والتعمػػيـ العػػالي، أصػػبح يتمحػػور حػػوؿ "جػػدوى أو عػػدـ جػػدوى ىػػذه المغػػة أو تمػػؾ"، 
و"قدرة أو عدـ قدرة  ىذه المغة أو تمؾ عمػى التعمػيـ فػي المػرحمتيف التػاليتيف لمرحمػة 

 ىذا النقاش مسألة لغة التعميـ بطريقتيف:  التعمـ األساسي". وسطَّح

بػداًل مػف أف يكػوف نقاشػًا  س ط ح ىذ النقاش وتػـ حصػره فقػط فػي لغػة التعمػيـ -9
حوؿ لغة التعميـ كجزء مف نقاش أوسع يتعمؽ بالمغة كوسيمة لبناء المجتمع، 

 مثؿ بناء المجتمعات األخرى. 
بػداًل مػف أف  Suala la Kipedagojiaوأصػبحت تدريسػية  ب س طت القضية -1

تكوف قضية سياسية واجتماعية، كما نظرت إلييػا وحػددتيا الخطػة الخمسػية 
 .(59)(ـ9974 – ـ9969لمتنمية )

ومع ذلؾ، ال يمكػف التقميػؿ مػف شػأف األسػس التػي كانػت قػد وضػعت فػي البدايػة 
لتجعػػػؿ السػػػواحيمية فاعمػػػة فػػػي تغييػػػر العبلقػػػات االجتماعيػػػة، وال يمكػػػف االسػػػتيانة 

التػػي جعمػػت السػػواحيمية تحتػػؿ مكػػاف اإلنجميزيػػة فػػي التعمػػيـ األساسػػي،  بالنجاحػػات
 وتأخذ مكاف المغات المحمية األخرى لتوحيد األمة التنزانية عمى لغة وطنية واحدة.

رار فػي واتسع ميداف النقاش لمسائؿ أخرى مثؿ كيفية منع السواحيمية مف االستم
صبًا فقط عمػى "جػدوى ىػذه المغػة ولـ يصبح النقاش من ،القضاء عمى المغات األخرى
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أو تمػػؾ" أو "قػػدرة ىػػذه المغػػة أو تمػػؾ"، بػػؿ امتػػد إلػػى قضػػية حمايػػة المغػػات األخػػرى، 
خصوصًا اإلنجميزية، حتػى ال تمػوت، ويفقػد التنزانيػوف المنفعػة التػي يمكػف أف تػأتي 

 Kisife na Watanzania Wakayakosa Manufaaمػػف ورائيػػػا 
Yatokanayo nayo فػػي اسػػتخداـ اإلنجميزيػػة، ألنيػػا مػػف ضػػمف ، واالسػػتمرار

وكمغة فاعمة في  ""Jumuiya ya Kimataifaالمغات الموجودة في األمـ المتحدة 
ولػذلؾ، تبلزمػت الحجػج  "Sayansi na Teknolojia"عػالـ العمػـو والتكنولوجيػا 

المدافعة عف استخداـ اإلنجميزية في التعميـ العالي مع مشاعر الخوؼ لػدى الػبعض 
الػػذي  –وىػذا الخػوؼ  ،بػالر ـ مػف أف السػواحيمية ستسػػتخدـع ىػذه المغػػة، مػف ضػيا

وحتػي  المناقشػات الػدائرة بػيف المعنيػيف سػيطر عمػى –ليس لو مػا يبػرره فػي الواقػع 
بيف المواطنيف، وساىـ كثيرًا في تشكيؿ وعي المػواطنيف فيمػا يتعمػؽ بيػاتيف المغتػيف 

 . (51)وبالسياسة المغوية، وبمغة التعميـ

 رحهت انرابعت: يرحهت انظالو:ادل
وفى الواقع، استمرت ىػذه  ـ9991إلى عاـ  ـ9983وىذه المرحمة تبدأ مف عاـ 

مشاكؿ االقتصادية فػي ىػذه وازدادت ال ،المرحمة حتى منتصؼ التسعينيات وما بعدىا
وتحػػػتـ عمػػػى الدولػػػة التنزانيػػػة فػػػي نيايػػػة المطػػػاؼ أف تتبػػػع السياسػػػات  ،المرحمػػػة

 Benki ya"البنػػؾ الػػدولي  :فرضػػيا المؤسسػػات الدوليػػة مثػػؿاالقتصػػادية التػػي ت
Dunia،   و"صػندوؽ النقػد الػدولي"Shirika la Fedha Duniani   مصػحوبة

القػدرة عمػى تشػكيؿ ووضػع  –كدولػة ناميػة  –بشروط صػعبة. ولػـ تعػد تممػؾ تنزانيػا 
فػػاؽ عمػػى اإلنلػػـ يكػػف لػػدييا المقػػدرة الماليػػة  اسػػاتيا بإرادتيػػا، وعنػػدما اسػػتطاعتسي

وفػػى ىػػذه المرحمػػة أيضػػًا، وعمػػى وجػػو الخصػػوص بدايػػة مػػف عػػاـ  ،عمػػى تحقيقيػػا
، و"الخصخصػػػػػة Soko Huria"، ىيمنػػػػػت سياسػػػػػية "السػػػػػوؽ الحػػػػػرـ9991

"Ubinafsishaji و"الديمقراطية ،Demokrasia .التي تنػادي بالتعدديػة الحزبيػة "
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نفاذه بدوف ا لتدخؿ مف الدوؿ األجنبيػة وفقدت تنزانيا رويدًا رويدًا إرادة اتخاذ القرار وا 
، عاد االستعمار مػرة أخػرى )االسػتعمار *ـ9991)المستعمر سابقًا(. وبداية مف عاـ 

وفػػى  ،تقريبػػًا عمػػى كػػؿ قطػػاع فػػي المجتمػػع ، وسػػيطرUkoloni Mpya)الجديػػد 
فؽ عمييا أناس مف الخارج، ومػف السياسات التي تـ إنفاذىا ىي تمؾ التي أن النياية

الشػركات  وفػى الغالػب ،ذنػت ليػا الػدوؿ األجنبيػة بػالتطبيؽأ بيةاسات أجنفيي سي ثـ
والتػي تسػمي نفسػيا بػػ " شػركات المػانحيف   دة الجنسيات التي تمثؿ ىػذه الػدوؿمتعد

"Mashirika ya wafadhili  ىػي التػي تشػرؼ عمػى ىػذه السياسػات ووضػعيا 
ىػػذه  وتنفيػػذىا. ويشػػترط المػػانحوف شػػروطًا صػػعبة إف لػػـ تكػػف "مذلػػة"، ومػػف ضػػمف

الشروط مثبًل أف عمى تنزانيا االستمرار في استخداـ اإلنجميزية كمغة تعميـ في مرحمة 
التعمػػػػيـ العػػػػالي إذا أرادت االسػػػػتمرار فػػػػي الحصػػػػوؿ عمػػػػى مسػػػػاعدات معينػػػػة مػػػػف 

 . (53)المانحيف

في الكتمة الشرقية التي كاف يقودىا االتحاد السػوفيتي  Stalinوبدأ نظاـ ستاليف 
مامًا فػي أوائػؿ التسػعينيات، وتغيػرت العبلقػات الدوليػة تمامػًا بسػبب يخفت، ثـ تبدد ت
حػػدة ، وحصػػؿ النظػػاـ الغربػػي الرأسػػمالي الػػذي قادتػػو الواليػػات المت*تبػػدد ىػػذا االتحػػاد

فقدت كؿ األيديولوجيات التي كانت مختمفػة عػف  كذلؾ ،األمريكية عمى قوة دفع كبيرة
فقػػدت الػػدوؿ الناميػػة  ونتيجػػة ليػػذا ؛تيػػاغربػػي قو األيديولوجيػػة الرأسػػمالية والنظػػاـ ال

                                           
ـ تغيػػػػرًا جوىريػػػػًا مػػػػف 9991الجػػػػدير بالػػػػذكر أف الروايػػػػة السػػػػواحيمية تغيػػػػرت بػػػػدءًا مػػػػف عػػػػاـ  *

النػػػػاحيتيف الموضػػػػوعية والفنيػػػػة عمػػػػى حػػػػد سػػػػواء، وثػػػػارت عمػػػػى كػػػػؿ التقاليػػػػد، ورفضػػػػت كػػػػؿ 
التػػػػي كانػػػػت سػػػػائدة فػػػػي الروايػػػػة السػػػػواحيمية التقميديػػػػة، وتممصػػػػت مػػػػف  القػػػػيـ والجماليػػػػات

الواقعيػػػػة التقميديػػػػة التػػػػي أصػػػػبحت عائقػػػػًا ضػػػػد جػػػػذب االنتبػػػػاه لمتنػػػػافر الموجػػػػود فػػػػي الحيػػػػاة 
 الحديثة في كؿ مف تنزانيا وكينيا. 

 وىذا التبدد تزامف مع انتياء الحرب الباردة، وانفرد تكتؿ واحد بقيادة العالـ. *
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وأصػػبح قادتيػػا أمػػراء فقػػط فػػي تنفيػػذ  ،ا فػػي وضػػع وتنفيػػذ سياسػػاتيا بنفسػػياإرادتيػػ
السياسات الغربية، مما أدى إلى تثميف كؿ ما ىو  ربي بدءًا مف االقتصػاد، ومػرروًا 

عػدمت وفى مثػؿ ىػذه البيئػة، ان إلى الثقافة )المغة متضمنة فييا(بالسياسة، ووصواًل 
جنبػًا إلػى الثقة بالذات، وتبلشت االستقبللية، وتككمت اإلرادة الفاعمة، وكؿ ىػذا سػار 

وىػـ  ت فكػرة أف األمريكػاف ىػـ المبػدعوفذاعػ وبنػاًء عميػو ،جنب مػع انعػداـ اإلبػداع
القادروف عمى البناء والرقي، وكؿ مػا تقػـو بػو المجتمعػات األخػرى مجػرد تقميػد فقػط 

تتـ  رة انعداـ المبدعيف والتقميد فقطونتيجة لفك ،بدوف وعي ـذا بوعي أسواء أكاف ى
السػػيطرة عمػػى اآلخػػر فكريػػًا، فالسػػيطرة الفعميػػة ىػػي السػػيطرة عمػػى العقػػوؿ ومػػف ثػػـ 

 .(54)الفكر

ظيػر مػا يعػرؼ  وخصوصًا في مجػاؿ السياسػة المغويػة وفى عمـ المغة االجتماعي
 "Ubeberu waالسػواحيميةبػ "استعمارية المغة"، وىػو المصػطمح الػذي يقابمػو فػي 

lugha"" والمصػػطمح اإلنجميػػزي المقابػػػؿ ليمػػا ،"Linguistic Imperialism" .
وىي ظاىرة تشػير إلػى سػيطرة لغػة مػا عمػى أفكػار وحيػاة متحػدثي لغػة أخػرى بالقػدر 
الذي يجعميـ يؤمنوف بأنيـ يستطيعوف التحدث فقط بيذه المغة األجنبية، وأنو يتحتـ 

التعمػػيـ، والفمسػػػفة،  :ما يتناقشػػوف فػػػي مسػػائؿ ميمػػة مثػػؿعمػػييـ اسػػتخداميا عنػػد
واألدب، والدولػػة، والقػػانوف. واسػػتعمارية المغػػة ليػػا أسػػاليبيا الخفيػػة لمسػػيطرة عمػػى 
األفكار، واألذواؽ، وحتى السيطرة عمى طموحػات الميمػيف مػف النػاس فػي المجتمػع، 

 (.55)بالقدر الذي يجعميـ ال يستطيعوف حتى معرفة وتثميف قيمة لغتيـ

وآخػػروف كيفيػػة تنفيػػذ القػػرارات  وفػػى ىػػذه المرحمػػة لػػـ ينػػاقش الحكػػاـ، والعممػػاء
، " Raiالسابقة، ولكف النقاش الذي اسػتمر فػي الصػحؼ، خصوصػًا صػحيفة "الػرأي 

" بػػػيف أف The Guardian، وصػػػحيفة "الجارديػػػاف Majira"وصػػػحيفة "الموسػػػـ 
في اتجػاه تنفيػذ السياسػة المغويػة الحوار الذي كاف قد تقدـ خطوات كبيرة جدًا لؤلماـ 
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قػػد تراجػػع إلػػى الخمػػؼ. وانيمػػؾ المعنيػػوف فػػي حػػوار يتعمػػؽ بػػػ "نفػػع أو عػػدـ نفػػع 
السواحيمية أو اإلنجميزية كمغة تعميـ في التعمػيـ الثػانوي والتعمػيـ العػالي"، و"قػدرة أو 

حجج "التعدـ قدرة السواحيمية عمى أف تكوف لغة تعميـ في المرحمتيف المذكورتيف"، و
حتى ال تطغى عمييا المغة الوطنية وتمحوىا". وفى حقيقػة  بضرورة تدعيـ اإلنجميزية

" اسػػػتعمارية المغػػػة" قػػػد سػػػيطر تمامػػػًا عمػػػى  األمػػػر؛ يبػػػيف ىػػػذا الجػػػداؿ أف مفيػػػـو
 . (56)الحوار

 احلجج وانرد عهيها: 
ىنػػاؾ تنزانيػػوف يشػػككوف فػػي قػػدرة لغػػتيـ الوطنيػػة لتصػػبح لغػػة تعمػػيـ فػػي مرحمػػة 

وىذا التشػكيؾ لػيس لػو أي أسػاس نظػري، أو  ،ـ الثانوي ومرحمة التعميـ العاليالتعمي
لغػػوي، أو تدريسػػي. فمػػف الناحيػػة النظريػػة، كػػؿ لغػػة لػػدييا القػػدرة عمػػى القيػػاـ بػػأي 
ه وظيفػػة فػػي المجتمػػع الػػذي تسػػتخدـ فيػػو إذا أعطيػػت أو فمنقػػؿ إذا "سػػمح ليػػا بيػػذ

ة لغػة وظيفػػة، فػإف نظاميػػا المغػػوي عنػدما تعطػػى أيػػ الوظيفػة". ومػػف الناحيػة المغويػػة
فالنظػاـ المغػوي ال يمكػف أف  ،في بحاجات التواصػؿ فػي ىػذا المجػاؿعادة ما يتسع لي

يتسع إف لـ يتسع االستخداـ )استخداـ المغة(. وتدريسيًا، توصػيؿ واسػتقباؿ المعرفػة 
وبالتػػػالي يػػػنجح أكثػػػر إذا أنجػػػز بمغػػػة يجيػػػدىا المدرسػػػوف والطػػػبلب  ،يكػػػوف فعػػػاالً 

 .(58). وأية لغة تسيطر عمى البيئة المحيطة بالطالب تصمح لتعميمو(57)اً تمام

ويمكػف أف تكػػوف ىػذه المغػػة ىػي المغػػة األـ أو أيػة لغػػة أخػرى تتشػػابو مػع المغػػة  
التػي تسػتخدـ فػي القػرى، والنجػوع،  نزانيا، ىذه المغة ىي السػواحيميةاألـ. بالنسبة لت

وكػػؿ الواليػػات، وفػػى المػػدف. وكثيػػر مػػف العممػػاء والبػػاحثيف والمػػواطنيف دافعػػوا عػػف 
مطمػػػب اسػػػتخداـ السػػػواحيمية، واعتبػػػروه مطمبػػػًا ميمػػػًا تدريسػػػيًا، وثقافيػػػًا، واحترامػػػًا 

 . (59)إلنسانية اإلنساف
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ة ومػف ثػـ اسػتحالة أيضًا، خرجت آراء كثيرة تتحدث عف قصػور وعجػز السػواحيمي
 استخداميا في التعميـ في تنزانيا. ويزعموف بأنو: 

يجػب اسػتخداـ اإلنجميزيػة فػي  راؾ واالسػتفادة جيػدًا مػف العولمػةلتسييؿ االشػت -9
ألف السػػػواحيمية ال تصػػػمح لمعولمػػػة، وال لمحداثػػػة، أي أنيػػػا ال تصػػػمح  ؛التعمػػػيـ

 لزمف العولمة، وال لزمف الحداثة. 
 لتعميـ باإلنجميزية لجني ثمار العمـو والتكنولوجيا الغربية.مف األفضؿ أف يتـ ا -1
 ويجب تقديـ التعميـ باإلنجميزية مف أجؿ التواصؿ مع العالـ.   -3
 والبد أيضًا مف اإلنجميزية في التعميـ مف أجؿ التجارة الدولية مع العالـ. -4
أجػؿ  بضرورة استخداـ اإلنجميزية في التعمػيـ فػي تنزانيػا مػفػ أيضًا ػ ويقولوف  -5

 .(61)التسييؿ عمى المستثمريف الذيف يستثمروف عمى أرضيا
ال ولكف حتى بدوف اإلنجميزية يمكف أف توجد العولمػة لمػاذا الفرنسػية ىػي لغػة  وا 

، ولماذا البرتغالية ىي لغػة العولمػة فػي أنجػوال؟ ؟العولمة في مد شقر وساحؿ العاج
والتكنولوجيػا  ،إلػى لغػة معينػة مف العولمػة )إف كػاف بيػا إفػادة( ال تحتػاج فاالستفادة

ويتحػتـ عمػى تنزانيػا أف يكػوف لػدييا القػدرة  ،تجػارة مثميػا مثػؿ أي تجػارة أخػرى أيضاً 
ولكػػػف  ،بأيػػػة وسػػػيمة تراىػػػا مناسػػػبة ليػػػاالماليػػػة عمػػػى شػػػرائيا، أو الحصػػػوؿ عمييػػػا 

ر اإلنجميزية كمغة ال يمكػف أف تكػوف مػااًل لشػراء العمػـو والتكنولوجيػا لتنزانيػا، أو لغيػ
زانيػا متخمفػة تنزانيا، ألنيا )أي اإلنجميزية( كانت موجػودة لسػنيف طويمػة، ومازالػت تن

و لغػػات كثيػػرة جػػدًا فػػإف العػػالـ بػػ ومػػف ناحيػػة التواصػػؿ مػػع العػػالـ ،عمميػػًا وتكنولوجيػػاً 
ـ لغػات والتواصػؿ مػع العػالـ يحتػاج إلػى سياسػة لػتعمـ وتعمػي ،وليس اإلنجميزيػة فقػط
وليس لغة الدولػة التػي اسػتعمرت تنزانيػا، وظػف أىميػا أنيػا  فأجنبية مختمفة لمتنزانيي

والتبػادؿ التجػاري مػع الػدوؿ األخػرى ال  ،القادرة عمى حؿ كؿ مشػاكؿ العػالـ ىي المغة
ومػا يحتاجػو اإلنسػاف فقػط  ة كؿ إنساف تبيع لػو أو تشػتري منػويحتاج إلى معرفة لغ
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يػػا، لػػيس ألنيػػـ بيػػـ تنزانىػػو السػػمعة الجيػػدة، ذلػػؾ ألف كثيػػرًا مػػف المسػػتثمريف تعػػج 
نما ألنيـ يبحثػوف عػف الثػروات فػي بػاطف  يعرفوف اإلنجميزية أو السواحيمية جيدًا، وا 

أرض تنزانيػػا. وأمػػا مػػف ناحيػػة التسػػييؿ عمػػى المسػػتثمريف، فػػالتنزانيوف اسػػتخدموا 
المغات األجنبيػة فػي المػدارس قرابػة مائػة عػاـ منػذ بدايػة االسػتعمار، ولػـ يسػتطيعوا 

أي نشػػاط تجػػاري دولػػي، ولػػـ يجمبػػوا التكنولوجيػػا لبمػػدىـ، ولػػـ يكتشػػفوا أو القيػػاـ بػػ
فتػرة  ومع أف التنزانييف استخدموا اإلنجميزيػة ،خترعوا أي شئ يخمصيـ مما ىـ فيوي

لػػػػـ يسػػػتفيدوا حتػػػػى اليػػػوـ مػػػػف ىػػػؤالء المسػػػػتثمريف، بػػػالر ـ مػػػػف أف  طويمػػػة جػػػداً 
 .(69)بما الممياراتالمستثمريف أنفسيـ أصبحوا مف أصحاب المبلييف أو ر 

أيضًا، ىؿ السواحيمية لغة حديثة العمر، أو  ير ناضجة ال يمكف اسػتخداميا فػي 
العمػػـو والتكنولوجيػػا؟ ويػػرد كاتبػػاف ألفػػا كتابػػًا بالسػػواحيمية عػػف "الكمبيػػوتر" وكيفيػػة 

جدًا في تعميـ أي عمػـ مػف  : "المغة وسيمة ميمة(61)إجادتو عمى ىذا السؤاؿ بقوليما
كػػوف أمػػاـ ميمتػػيف رئيسػػتيف: ي الػػذي يعمػػـ بمغػػة ال يجيػػدىا تمامػػاً التمميػػذ ف ،العمػػـو
الحصػوؿ عمػى  :الثانيػة ،ي الكممات التي يسمعيا أو يقرأىػامحاولة فيـ معان :األولى

إذا  وعمػى سػبيؿ المثػاؿ ،ة في الكبلـ الذي يقرأه أو يسػمعومضموف المعرفة الموجود
 Nyoka"ف "الثعباف ليس لو أرجؿ إ :اف ال يتحدث السواحيمية وقمت لوشرحت إلنس

hana miguu" مـ أف الثعباف عميو أف يعرؼ أواًل معاني الكممات الثبلث قبؿ أف يتع
يكػوف أمػاـ  اإلنساف بمغة يتمكف منيا تماماً  عندما يتعمـ لكف ،مخموؽ ليس لو أرجؿ

الكػػػبلـ المسػػػموع أو  مػػػفجػػػوة ميمػػػة واحػػػدة فقػػػط ىػػػي الحصػػػوؿ عمػػػى المعرفػػػة المر 
"وىػذه الحقيقػة المػذكورة أعػبله ىػي أحػد األسػباب التػي جعمتنػا  :وء". ثـ يقوالفالمقر 

والسػبب  ،ىػذه المغػة نكتب ىذا الكتاب بالمغة السواحيمية إلفػادة القػراء الػذيف يعرفػوف
الثػػاني يتمثػػؿ فػػي الحقيقػػة بػػأف قضػػايا الكمبيػػوتر وعمومػػو تػػزداد انتشػػارًا فػػي أوسػػاط 
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ونحػف عمػى مشػارؼ القػرف الواحػد والعشػريف،  خصوصػاً  الذيف يتحػدثوف السػواحيمية
 .(63)نو عصر العمـو والتكنولوجيا": إالذي يقاؿ

 األسباب انتي أدث إىل عذو تغيري انسياست انهغىيت يف تنزانيا:
استخدمت السواحيمية في زمف االستعمار اإلنجميزي كمغة تعميـ في مرحمة التعميـ 

وبدايػػة مػػف عػػاـ  "Darasa la sita"األساسػػي حتػػى الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي 
، أصبحت السواحيمية لغة تعميـ في كػؿ مرحمػة التعمػيـ األساسػي. واسػتمرت ـ9968

كاف يأمؿ أف  ، وبعد ذلؾـ9974اإلنجميزية كمغة تعميـ في التعميـ الثانوي حتى عاـ 
 – ـ9969تستخدـ السواحيمية وحدىا )طبقا لما جػاء فػي الخطػة الخمسػية الثانيػة  

كانػت الحكومػة  ومػف ثػـ ،(  Mpango wa pili wa miaka mitano ـ9974
لغػػة تعمػػيـ فػػي مرحمتػػي التعمػػيـ الثػػانوي تحػػؿ السػػواحيمية محػػؿ اإلنجميزيػػة  تأمػػؿ أف

لػـ يتحقػؽ ىػذا األمػؿ. وقػد اقترحػت  اية مػف السػبعينيات.  ولسػوء الحػظوالجامعي بد
مػػػيـ، ولكػػػف المغػػػة السػػػواحيمية كمغػػػة تع ـ9981عػػػاـ  "Makweta"لجنػػػة ماكويتػػػا 

واقترحت مسودة السياسة المغوية لعػاـ  ،ذلؾ الوقت لـ تنفذ ىذا االقتراح الحكومة في
والتي أصدرتيا الوزارة التي كانػت معنيػة بالثقافػة فػي ذلػؾ الوقػت أف تكػوف  ـ9988

السػػواحيمية ىػػي لغػػة التعمػػيـ، ولػػـ يػػتـ تمريػػر ىػػذا االقتػػراح )وزارة تنميػػة المجتمػػع 
 ,Wizara ya Maendeleo ya Jamiiلرياضػػػةوالثقافػػػة والشػػػباب وا

Utamaduni, Vijana na Michezo 1988  وافقػت ـ9997(. وفػى عػاـ ،
وكػاف  ،ي أعػدتيا وزارة التعمػيـ والثقافػةالحكومة والبرلماف عمى السياسة الثقافيػة التػ

مف بيف مقترحات ىذه السياسة الثقافية مقترح اسػتخداـ السػواحيمية كمغػة تعمػيـ فػي 
 :(64)مف ىذه السياسة بأنو  3. 4. 9احؿ التعميمية، حيث تصرح الفقرة كؿ المر 
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"Mpango maalumu wa kuiwezesha elimu na 
mafunzo katika ngazi zote kutolewa katika 
lugha ya Kiswahili utaandaliwa na kutekelezwa" 

 " سيتـ إعػداد وتنفيػذ خطػة محػددة ليصػبح التعمػيـ فػي كػؿ المراحػؿ
 يمية بالمغة السواحيمية".التعم

فػي  "Mkutano wa sekta ya utamaduni"وانعقػد مػؤتمر قطػاع الثقافػة 
، واقتػػرح ـ9999مػػايو عػػاـ  18إلػػى  14فػػي الفتػػرة مػػف  ""Arushaمدينػػة أروشػػا 

المػػؤتمر خطػػة لتنفيػػذ ىػػذه السياسػػة. وفػػى ذلػػؾ الوقػػت، كػػاف الػػرئيس بنيػػاميف مكابػػا 
Benjamin Mkapa"" لػػث لتنزانيػػا بعػػد االسػػتقبلؿ. ووجػػو مكابػػا ىػػو الػػرئيس الثا

دعوة لممػواطنيف لبلسػتمرار فػي النقػاش المجتمعػي حػوؿ مسػألة لغػة التعمػيـ، ولػيس 
.  (65)لتنفيػػذ القػػرارات التػػي تػػـ اتخاذىػػا. ولػػـ يػػتـ تنفيػػذ كػػؿ ىػػذه المقترحػػات والقػػرارات

 معوقات؟ ومف ثـ، السؤاؿ المطروح ىو: لماذا ال لمسواحيمية، وما ىي األسباب وال

 : األسباب وادلعىقاث:؟دلارا ال نهسىاحيهيت
ال يمكػػػف لتنزانيػػػا أف تتقػػػدـ خطػػػوة كدولػػػة مسػػػتقمة بػػػدوف الحػػػديث بصػػػراحة عػػػف 

، لػيس فقػط المشاكؿ التي تتعمؽ بالسياسػة، والثقافػة، واالقتصػاد، ومواجيتيػا وحميػا
ير وتحسػػيف كػػؿ والعمػػـو والتكنولوجيػػا، بػػؿ لتطػػو  لتطػػوير لغاتيػػا الكثيػػرة والتعمػػيـ فييػػا

المجػػاالت الميمػػة التػػي تخػػص إنقػػاذ واحتػػراـ اإلنسػػاف، كػػالتعميـ، والثقافػػة، والتجػػارة. 
استماعيـ لمستشػارييـ  قادة تنزانيوف كثر "يستمعوف لمستشارييـ األجانب أكثر مف

وحتػػى إذا كانػػت خبػػرة المستشػػاريف األجانػػب متسػػاوية مػػع خبػػرة  ولكػػف ،التنػػزانييف
ف فػػإ وبمشػػاكميـ أكثػػر مػػف  يػػرىـ، ومػػف ثػػـزانييف أدرى ببيئػػتيـ التنػػزانييف؛ فػػإف التنػػ

ولقػد بػح صػوت كثيػر مػف البػاحثيف التنػزانييف  ،مشورتيـ أفضؿ مف مشورة األجانػب
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ولكػػف سػػخروا مػػنيـ، واسػػتيزأوا بػػكرائيـ، مثممػػا  ا يتعمػػؽ بمغػػة التعمػػيـ فػػي تنزانيػػافيمػػ
 .(66)يستيزأ بكؿ المصمحيف في كؿ زماف ومكاف"

 ـ1114ؿ المثاؿ، كاف يوجد في داخؿ وزارة التعميـ والثقافػة فػي عػاـ وعمى سبي 
ػ عامػػًا عمػػى اسػػتقبلؿ تنزانيػػا( مستشػػاروف أجانػػب  41)أي بعػػد مػػرور أكثػػر مػػف 

وتمحورت مشورتيـ أكثر "حوؿ جعؿ التعميـ والثقافة في تنزانيا  ػ معظميـ بريطانيوف
، مػف أجػؿ أف يشػعر البريطػانيوف يتشابياف مع التعميـ والثقافة في بريطانيا )برطنة(

مثػؿ ىػذه المشػورات ال تخػص و  ،ريطانيا عندما يكونوف فػي تنزانيػابأنيـ مازالوا في ب
وبمػػا أف  ،مػػى أيػػة مصػػمحة لمتنػػزانييف ودولػػتيـال تحتػػوي ع تنزانيػػا وال تفيػػدىا، ولػػذلؾ

فػإنيـ  مستشػاريف جػزء مػف منظومػة المػانحيف والمسػتعمريف القػدامى الجػددىؤالء ال
وعمػى مػف  ييف، وعمى واضعي السياسة المغويةدة ما يضغطوف عمى الحكاـ التنزانعا

 مػثبلً  ،األمواؿ التػي تػدفع ليػـ فػي الخفػاءبيدىـ القػرار، فػي مقابػؿ تفضػميـ عمػييـ بػ
 Tume ya Rais"يحصؿ الموظفوف في لجنة الرئيس إلصبلح الشػركات الوطنيػة 

ya kurekebisha mashirika ya umma" ت تقدر بثبلثػة مبليػيف عمى مرتبا
شػػػمف تنزانػػػي فػػػي الشػػػير الواحػػػد عمػػػى األقػػػؿ، وىػػػي النسػػػبة المقػػػررة دوليػػػًا ألجػػػور 

أو  عػػادؿ مائػػة دوالر أمريكػػي فػػي اليػػـواالستشػػارة )العمػػؿ كمستشػػار(، وىػػذا الػػرقـ ي
وال يصػػػؿ مرتػػػب كػػػؿ المػػػواطنيف التنػػػزانييف  ،بلثػػػة آالؼ دوالر أمريكػػػي فػػػي الشػػػيرث

أف الجيػػة التػػي  واألسػػوأ مػػف ذلػػؾ ،وف شػػمف فػػي الشػػيرمميػػاآلخػػريف حتػػى إلػػى ربػػع 
وىػػذه فػػي  ،لػػدولي ومؤسسػػات ماليػػة خارجيػػة أخػػرىتمػػنح ىػػذه المرتبػػات ىػػي البنػػؾ ا

ػَنح ىػذه المنحػة )الرشػوة(، ال يسػتطيع  ،قع رشوة تقدـ لقمة مف التنزانييفالوا ومف ي م 
مػػؽ عمييػػا بمغػػة أف يػػرفض أبػػدًا مػػا يمميػػو عميػػو المػػانح )مقػػدـ الرشػػوة( )والتػػي يط

ممطفػػػػػػػػػػػػػػػة: مرتػػػػػػػػػػػػػػػب يقػػػػػػػػػػػػػػػدر خبػػػػػػػػػػػػػػػرة اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػاف واالىتمػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقػػػػػػػػػػػػػػػوى 
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 Mshaharaunaoheshimu ujuzi wa mtu na kujali nguvu)السػوؽ
za soko )(67") 

ف ىػػذه القمػػة مػػف المستشػػاريف التنػػزانييف يسػػاعدوف المسػػتعمريف إوالواقػػع يقػػوؿ 
ومف ناحيػة  ،القديـ رالجدد ليطوروا االستغبلؿ الذي كاف موجودًا في عصر االستعما

"االسػػتغبلؿ"، و"العمػػبلء"، و"النيػب" ىػػي مفػردات ال تػػروؽ لمػػف  :مفػػردات مثػؿ أخػرى
فػي  "Chachage"يطمؽ عمييـ "جماعات السػوؽ الحػر"، كمػا يسػمييـ تشاتشػاجي 

، ألنيػـ Makundi ya Soko Huria"(68)روايتػو التاريخيػة "رىػط السػوؽ الحػر 
أف يصبحوا مف ضمف رىػط لتنزانييف قد وافقوا عمى فإف "ىؤالء ا بقبوليـ ليذه الرشى

فػإف القػرارات والسياسػات التػي مررىػا ىػذاف الطرفػاف؛ أي  وفػي الواقػع ،السوؽ الحػر
"الممنوح" و"المانح" ال يمكف تقػديرىا، وال يمكػف تثمينيػا، وال إنفاذىػا، وحتمػًا، إف لػـ 

ومثػؿ ىػذه  ،وف تحقيقيػاديواجييا الجيؿ الحالي، فإف األجياؿ القادمة سػتقؼ حػائبًل 
 . (69)بؿ ارتبطت بالمغة والثقافة" السياسات ال تنتيي عند االقتصاد القرارات وتمؾ

 Tume ya Mfumo wa Elimu"فمجنة نظاـ التعميـ لمقرف الواحد والعشريف 
ya Karne 21  " والتي اقترحت "استمرار اإلنجميزية كمغػة تعمػيـ فػي المراحػؿ التػي

ػػػيَت( مػػػف قبػػػؿ البنػػػؾ الػػػدولي ومػػػف قبػػػؿ تمػػػي مرحمػػػة التعمػػػيـ  األساسػػػي م نتَحػػػت )ر شت
DANIDA"،" مػػػف  شخصػػػاً  81وضػػػـ ىػػػذا المػػػؤتمر  ودعػػػت ىػػػذه المجنػػػة لمػػػؤتمر

ومػػف  ػ مناقشػػة سياسػػة التعمػػيـ فػػي تنزانيػػاوذلػػؾ ل المشػػاىير ومػػف بيػػنيـ المػػانحيف
ر وليس مػف السػيؿ عمػى المػانح الػذي أنفػؽ عمػى المػؤتم ػ،ضمنيا السياسة المغوية

Si rahisi mfadhili aliyetoa pesa kugharimia kikao""  أف يقابػؿ
تػػبعيـ ىػػذا فػػي الوقػػت الػػذي يت تػػو التػػي يريػػد أف يػػتـ التعمػػيـ بيػػابجفػػاء، أو تتػػرؾ لغ

لمػانحيف الػذيف ولـ يذكر تقرير ىذه المجنة أسػماء كػؿ ا ،في مؤتمراتيـ ونفسالمانح 
وال قيمة المبالغ المالية التي دفعوىا، بالر ـ مف أنيا قالت )أي  حضروا ىذا المؤتمر
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فػالوثوؽ فػي المستشػاريف  ،ف لشػركات المػانحيف حضػروا المػؤتمرف ممثميإ :المجنة(
ىػػو  "DANIDA"أو فػػي شػػركائيـ مثػػؿ  ،أو بريطانيػػا ،الػػدولي البنػػؾ :األجانػػب مثػػؿ

سقاط لموطف بثمف بخس"  .(71)عبارة عف وثوؽ في سراب وا 

ساسي فػي تنزانيػا تػدؿ عمػى مػا خطة البنؾ الدولي لدعـ وتحسيف التعميـ األ أيضاً 
فإنػو يحجػز ىػذه  ؛دًا مػف التنػزانييف أمػوااًل كثيػرةيػدفع لقمػة قميمػة جػ ف ألنػولكػ ،سبؽ
وقػػاؿ البنػػؾ  ،ى يضػػمف تنفيػػذىـ لكػػؿ مػػا يػػؤمروف بػػوحتػػ لكبيػػرة فػػي خزانتػػوبػػالغ االم

الدولي بدوف خجؿ: "تدرؾ الحكومة التنزانية أف حصوليا عمػى أموالػو مػف أجػؿ دعػـ 
التعمػػيـ فػػي المرحمػػة األساسػػية ربمػػا يكػػوف لػػو فوائػػد كثيػػرة اجتماعيػػًا، واقتصػػاديًا، 

الػػذى يمتػػاز بجػػودة عاليػػة يسػػيـ فػػي  وخصوصػػًا أف التعمػػيـ فػػي المرحمػػة األساسػػية
 .79تقميؿ نسبة الفقر، ويساعد عمى تطوير اإلنساف"

ػد رَت إلػى تنزانيػاوالفكرة الس أصػبحت  ابقة ىي فكرة البنؾ الدولي، ولكف عنػدما "ص 
فكػػرة وزارة التعمػػيـ والثقافػػة، وتحػػدث المسػػؤولوف فييػػا )فػػي الػػوزارة( عػػف ىػػذه الفكػػرة 

 Mpango waوير التعمػػػيـ األساسػػػي )خطػػػة تطػػػ "MMEM"تحػػػت مسػػػمي 
maendeleo ya elimu ya msingi ولػـ ي ػذكر اسػـ البنػؾ الػدولي كبلعػب .)

َدر ىذه الفكرة، بالر ـ مف وجػود ىػذه الخطػة فػي الػدوؿ الفقيػرة فقػط  فػي رئيس ومص 
و إقحػػاـ نفسػػو فػػي التعمػػيـ ىػػدؼ البنػػؾ الػػدولي ىػػ كػػؿ أنحػػاء العػػالـ. وفػػى الحقيقػػة

سمطاف الحكومة عف جؿ تطويره كما يدَّعي، بؿ إلضعافو، ونزع ليس مف أ ،األساسي
يحصػؿ البنػؾ الػدولي  البوصػمة، ويصػبح بػبل معنػى، وبيػذا حتى يفقد التعميـ الوطني

عمى ثغرة يتسمؿ منيػا، ويغػرس أيديولوجيػة العولمػة بسػيولة أكثػر مػف خػبلؿ عقػوؿ 
 .(71)األطفاؿ الصغار في مرحمة التعميـ األساسي"
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سات التي تقود الدولة يبيف أف كثيػرًا مػف واضػعي ىػذه السياسػات ال ووضع السيا
يفيموف، وال يعظموف الميمة الثقيمة الممقاة عمى عاتقيـ، ألنيػـ "يجنػوف المكاسػب 
الموسػػمية السػػريعة، خصوصػػًا بػػدالت السػػفر، واالجتماعػػات، والمػػؤتمرات، وحمقػػات 

ف عمييػػػا مػػػف حصػػػموالتػػػي ي ووضػػػع أو إصػػػبلح سياسػػػة مػػػف السياسػػػاتالنقػػػاش، 
وتوجد أمثمة حية عمى ذلػؾ تنتشػر فػي كػؿ قطاعػات الدولػة التنزانيػة؛ فػي  ،المانحيف

حيػث  "Sekta ya umma na ya binafsi"القطاع الخاص، وفػى القطػاع العػاـ 
إف القادة كممثميف لمشعوب يتدافعوف بؿ ويتنافسوف فيما بينيـ لمحصػوؿ عمػى مػنح 

، ويقػػودىـ ىػػؤالء المػػانحوف ويراقبػػونيـ عػػف مفػػةالمػػانحيف إلصػػبلح السياسػػات المخت
وىػػذه األمػػواؿ التػػي تصػػرؼ لقمػػة مػػف التنػػزانييف عبػػارة عػػف رشػػى لمػػوزارات،  ،قػػرب

حيػػث يحصػػؿ موظفوىػػا عمػػى  ""PSRCكمػػا يحػػدث فػػي ىيئػػة  "AZISE"واإلدارات، و
 وىذا فػ  ،دة ىيكمة بعض المؤسسات في الدولةمرتبات ومكافكت دولية مف أجؿ إعا

 Ni)جب عمى الدولة التنزانية أف تدرؾ أنيا ستدفع ثمنو  اليًا في المستقبؿ ، ويـٌ وسَّ 
mtego na sumu ambavyo Tanzania ielewe kuwa italipa 

(gharama yake kamili mbele ya safari(73.") 

 ،والقػػادة فػػي الحكومػػة ،ىػػذه السياسػػاتوكثيػػر مػػف المسػػؤوليف المشػػرفيف عمػػى 
ضػػػاء المجػػػاف المختمفػػػة المنػػػوط بيػػػـ مسػػػؤولية تقػػػديـ باإلضػػػافة إلػػػى العممػػػاء، وأع

المقترحػػات الميمػػة والمػػؤثرة التػػي تخػػص الػػوطف يواجيػػوف مشػػكمتيف: "األولػػى: ىػػـ 
يممكوف مكانة مرموقة )بحكـ مواقعيـ( بدوف مرتبات تتبلئـ مع تبعات ىػذه الدرجػة، 

يػوف ويحوتمؾ المكانة. الثانية: نظراؤىـ في الخػارج يحصػموف عمػى مرتبػات مجزيػة، 
فمرتباتيـ المتدنية جدًا تقمػؿ مػف ىيبػتيـ واحتػراميـ. وعػوزىـ ىػذا  ،حياة مرفية جداً 

منَّػة ىو الػذي يجعميػـ يتمقػوف اقتراحػات المػانحيف وينفػذونيا، حتػى ال يحرمػوا مػف ال
نيػػػا اقتراحػػػاتيـ ىػػػـ، وبالتػػػالي اقتراحػػػات تنزانيػػػا إ :فيمػػػا بعػػػد، ومػػػف ثػػػـ، يقولػػػوف
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لتػػي ىػػذه عينػػة مػػف الرشػػوة ا ،عػػف نفعيػػا مػػف عدمػػو قصػػاءوالتنػػزانييف، بػػدوف االست
وا ىػـ ودوليػـ قبضػتيـ عمػى تنزانيػا وعمػى لكػي يحكمػ ؛يبذليا المانحوف ليذه المجػاف

المختمفػػػة فػػػي النػػػدوات، وعنػػػدما يناقشػػػوف السياسػػػات  ،كػػػؿ الػػػدوؿ الشػػػبيية بيػػػا
حػيف أف فإف التوصيات تخرج باسـ المػؤتمريف، أو باسػـ التنػزانييف، فػي  والمؤتمرات

انحوف األجانػػػب لمصػػػمحتيـ الػػػذيف وضػػػعوا ىػػػذه السياسػػػات وخططػػػوا ليػػػا ىػػػـ المػػػ
وثمػة أمثمػة كثيػرة ألفكػار واقتراحػات المػانحيف التػي توضػع لتنزانيػا وباسػـ  ،وفائدتيـ

تنزانيػػا فػػي سياسػػات الخصخصػػة، وتوسػػيع تقميػػد سياسػػة تعػػدد األحػػزاب، واقتصػػاد 
صبل عػايير ح التعميـ وبرامجو لتتشابو مع المالسوؽ الحر ورفع قبضة الدولة عنو، وا 

لػـ تمػوؿ الحكومػة التنزانيػة عػدة حمقػات بحثيػة لتثبيػت  الدولية. وعمػى سػبيؿ المثػاؿ
 (Semina Kadhaa za Kuimarisha lughaاإلنجميزيػة وجعميػا لغػة تعمػيـ 

ya Kiingereza na kuifanya ya kufundishia haikugharimiwa 
na serikali ya Tanzania   ) بالر ـ مف أف التوصػيات والقػرارات خرجػت باسػـ

 .(74)تنزانيا"

 ،ت سياسػة لغويػة ثنائيػة فػي التعمػيـومنذ عيػد االسػتعمار، كانػت تنزانيػا قػد اتبعػ
فػي حػيف أف اإلنجميزيػة  تسػتخدـ فػي مرحمػة التعمػيـ األساسػيوالسواحيمية ىي التي 

سياسػة المغويػة "عائقػًا أمػاـ وقد كانػت ىػذه ال ،خدـ في التعميـ الثانوي والجامعيتست
داستخداـ السواحيمي المسػؤولوف التنفيػذيوف اعتػادوا ػ  ة فقط في التعمػيـ بسػبب التعػو 

اإلنجميزية، وخشي بعضيـ مػف تغييػر لغػة التعمػيـ، حتػى ال يػؤدي ذلػؾ إلػى اإلخػبلؿ 
ومػف ىنػا، مػا كػاف يجػب عممػو ىػو اإلعػبلف منػذ  ػ العممية التعميمػة وبنظػاـ التعمػيـب
بداية بأف السياسة المغوية الثنائيػة فػي التعمػيـ ىػي مرحمػة انتقاليػة فقػط إلػى حػيف ال

وأحػد النتػائج  ـ،داـ السواحيمية وحػدىا فػي التعمػياستكماؿ االستعدادات تمييدًا الستخ
التي ترتبت عمى ىذه السياسة المغوية الثنائية في التعميـ فػي تنزانيػا ىػو أنػو بػالر ـ 
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ب يستخدموف السػواحيمية فػي مػدارس ثانويػة كثيػرة لمتفػاىـ؛ مف أف المعمميف والطبل
 ،تشػػيادات واالمتحانػػات باإلنجميزيػػةمػػازالوا يجبػػروف )أي الطػػبلب( عمػػى كتابػػة االس

ولذلؾ يوجد طػبلب كثػر يسػتطيعوف تحصػيؿ دراسػتيـ بالسػواحيمية، ولكػنيـ يرسػبوف 
ميزيػػة، وال يسػػمح فػػي االمتحانػػات، ألنيػػـ ال يسػػتطيعوف اإلجابػػة عمػػى األسػػئمة باإلنج

 . (75)ليـ اإلجابة بالسواحيمية"

ويظير التناقض أيضًا بيف السياسة الثقافية والسياسة التعميمية. فر ـ أف ىػاتيف 
لكنيمػا فػي الواقػع  حػدة ىػي وزارة التعمػيـ والثقافػةالسياستيف خرجتا مف رحـ وزارة وا

ـ، ي كػؿ مراحػؿ التعمػيفالسياسة "الثقافية توصي باستخداـ السواحيمية فػ ،متناقضتاف
نػو يجػب اسػتخداـ السػواحيمية حتػى الصػؼ السػابع إ :ولكف السياسة التعميمية تقػوؿ

 Vyuo vyaومعاىػد المعممػيف فقػط  ""Darasa la sabaمػف التعمػيـ األساسػي 
walimu  وفى الماضي، كانػت تػدرس بعػض المػواد الدراسػية فػي المػدارس الثانويػة

Masomo kadhaa ya sekondari"" المغػػة السػػواحيمية طبقػػًا لمسياسػػة ب
المغويػػة، وىػػذه المػػواد ىػػي مػػادة المغػػة السػػواحيمية نفسػػيا، ومػػادة عمػػـ السياسػػية 

Elimu ya siasa"" ألنػػو بعػػد إجػػراء تعػػديبلت عمػػى *ولكػػف الوضػػع تغيػػر اآلف ،
" بداًل مف مادة Uraiaمسميات المواد، أعادت الوزارة مادة "التربية الوطنية/المواطنة 

 .(76)لسياسة، وقررت تدريسيا باإلنجميزية بداًل مف السواحيمية"عمـ ا

وثمة تناقض آخر في السياسة المغوية يتعمؽ بوزارة التعميـ والثقافة. فالسواحيمية 
ىي لغة التعميـ في مدارس التعميـ األساسي في تنزانيا طبقًا لمسياسػة الرسػمية لمغػة 

خصوصػػًا  فػػبعض المػػدارس ،انتقػػائي التعمػػيـ، ولكػػف "تنفيػػذ ىػػذه السياسػػة يػػتـ بشػػكؿ
َبر عمي االلتػزاـ بيػذه السياسػة، فػي حػيف أف الػبعض اآلخػر، خصوصػًا  الحكومية ت ج 

                                           
 .1115الة التي اعتمد عمييا الباحث في ىذه النقطة نشرت عاـ المق *
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سمح ليا باستخداـ اإلنجميزية فػي  "Hasa za watu Binafsi"المدارس الخاصة 
وحتػي  "Kuanzia ngazi ya chekechea"التعمػيـ بػدءًا مػف مرحمػة الحضػانة 

  "Shule za kimataifa"ـ ىنػا ال يتعمػؽ بالمػدارس الدوليػة الصؼ السابع، والكبل
والتي تختمؼ أىدافيا في كؿ األحػواؿ عػف أىػداؼ المػدارس التنزانيػة، ولكػف الحػديث 

وبعػض ىػذه المػدارس الدوليػة أو  ،رس التنزانيػة المدعومػة مػف الدولػةىنا عف المػدا
الر ـ مػف أف "دوليػتيـ" "األكاديميات" كما تحب أف تسمي نفسيا تعمف أنيػا دوليػة، بػ

ال تظيػػر، باإلضػػافة إلػػى اسػػتخداميا اإلنجميزيػػة فػػي التعمػػيـ، وتغنػػي لؤلطفػػاؿ أ ػػاني 
المػػػدارس تعمػػػـ األطفػػػاؿ ىػػػذه  وفػػػى الحقيقػػػة ،باإلنجميزيػػػة لخػػػداعيـ بكػػػبلـ معسػػػوؿ

يتحتـ عمييا أف تعد ىؤالء األطفاؿ لخدمة  ومف ثـ ،التنزانييف وليس األطفاؿ األجانب
لمسػػتقبؿ. إنػػو خطػػر عمػػى األطفػػاؿ فػػي ىػػذه المرحمػػة أف يتعممػػوا فػػي وطػػنيـ فػػي ا

 .  (77)منظومة ال تزرع الوطنية في أنفسيـ"

ؽ آخر ىو ىذا المعوؽ اآلخر الذي  ،انعداـ الدعـ السياسي والدستوري وثمة معو 
يقػػػؼ حػػػائبًل دوف اسػػػتخداـ السػػػواحيمية لتكػػػوف لغػػػة تعمػػػيـ فػػػي المراحػػػؿ التعميميػػػة 

 Kukosa msukumoؿ فػي "انعػداـ الػدعـ السياسػي والدسػتوري المختمفػة يتمثػ
wa kisiasa na kisheria  عنػػػدما قػػػرر األلمػػػاف والبريطػػػانيوف اسػػػتخداـ

السواحيمية في التعمػيـ فػي المراحػؿ الػدنيا )مرحمػة التعمػيـ األساسػي(؛ كػانوا بيػذا قػد 
يطػػانيوف دعمػػًا أيضػػًا، قػػدـ البر  ،دعمػػوه سياسػػيًا ممػػا أدى إلػػى نجاحػػواتخػػذوا قػػرارًا و 

سياسيًا الستخداـ اإلنجميزية كمغة تعميـ في المرحمة الثانوية، وتبدَّى ىػذا الػدعـ فػي 
السياسػػة المغويػػة، وفػػى العمميػػة التعميميػػة، وفػػى الميزانيػػة العامػػة. وقػػدمت حكومػػة 

دعمػػًا سياسػػيًا يػػدعـ  "Serikali ya awamu ya kwanza"المرحمػػة األولػػى 
مرحمػػػة التعمػػػيـ األساسػػػي، وفػػػى تسػػػيير أعمػػػاؿ الحكػػػـ  لغػػػة تعمػػػيـ فػػػيالسػػػواحيمية 

Shughuli za utawala""  وفػػى الجػػيش، وفػػى السياسػػة. وتػػـ التنفيػػذ بسػػرعة
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وبنجػػػاح. واليػػػـو عنػػػدما يشػػػاىد التنزانيػػػوف أسػػػماء المكاتػػػب، والػػػدرجات الوظيفيػػػة 
"Vyeo vya kikazi" وعنػدما  ،اء والشػركات قػد كتبػت بالسػواحيميةوأسػماء األحيػ

مػور لػـ تكػف ينسػوف أف األ ،لمانييف فػي البرلمػاف بالسػواحيميةوف مناقشات البر يتابع
، مػػا كػػاف يسػػتطيع ـ9969فػػي عػػاـ  وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ،ىكػػذا عشػػية االسػػتقبلؿ

ألف  ؛لمػػاف أو متابعػػة مناقشػػات البرلمػػافالمػػواطف التانجػػانيقي العػػادي أف يػػدخؿ البر 
لغة التعميـ الذي تـ فػي السػتينيات،  فإف تغيير ولذلؾ ،المغة المستخدمة  ريبة عميو

ورشػػػيد مفػػػاومى كػػػاواوا  ""Julius Nyerereوقػػػاده الػػػرئيس جوليػػػوس نيريػػػري 
Rashid Mfaume Kawawa"" رى ثمػػاره اليػػـو المػػواطف كػػاف تغييػػرًا ثوريػػًا، يػػ

ونجاح ىذه القرارات السياسية كاف فقط بسبب الدعـ السياسي الػذي قدمتػو  ،التنزاني
 .  (78)الحاكـ في تمؾ اآلونة" الحكومة والحزب

ولسوء الحظ، لػـ يعػد ليػذا الػدعـ السياسػي وجػود. فالحكومػة )بمعنػي كبػار قػادة 
الحكومة، ناىيؾ عف القيادة الثقافية المعنية أساسًا بالمغة السواحيمية( "ال تبالي، وال 

ى ال تيػػتـ األحػػزاب السياسػػية عمػػ أيضػػاً  ،لجيػػود المعنيػػة بتطػػوير السػػواحيميةتػػدعـ ا
فالقمة القميمة فقط مف قادة األحػزاب  ،اسة المغوية في بياناتيا الرسميةاإلطبلؽ بالسي

ية كمغػػة تعمػػيـ. ىػػي التػػي تحػػدثت عػػف ىػػذه المسػػألة، وكميػػـ تقريبػػًا رفضػػوا السػػواحيم
بأنػو إذا  "Dkt. Che-Mponda"صػرَّح الػدكتور تشػي مبونػدا  وعمى سػبيؿ المثػاؿ

تنزانيػػا؛ سػػيتأكد مػػف أف اإلنجميزيػػة تسػػتخدـ كػػاف حزبػػو سيصػػؿ إلػػى سػػدة الحكػػـ فػػي 
، وقػػاؿ الػػدكتور ماسػػومبوكو *كمغػػة تعمػػيـ فػػي كػػؿ مراحػػؿ التعمػػيـ وفػػى كػػؿ المػػدارس

فػػي البرلمػػاف بأنػػو ال يجػػوز ترجمػػة  Dkt. Masumbuko Lamwai""المػػواي 

                                           
يرى الباحث أف ىذا التصريح يداعب أصحاب اإلنجميزية فى الخارج ليدعموه، ومف ثـ يصؿ ىو  *

 وحزبو إلى سدة الحكـ!!.
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 "Haifai Kutafsiri sheria kwa lugha yaالدسػػتور إلػػى السػػواحيمية 
Kiswahili" قيادات الحزب الحاكـ والذيف ىـ قيادات الحكومة أيضػًا،  أما مف جانب

أف مسػألة لغػة التعمػيـ سػتطرح لمنقػاش  Rais Mkapa""فقػد صػرح الػرئيس مكابػا 
المجتمعي! ومع أف تصريح مكابا يبدو لموىمػة األولػى تصػريحًا ديمقراطيػًا، إال أنػو ال 

ـ 9971الفتػرة مػف عػاـ يقدـ الدعـ السياسي لمسواحيمية، ألنػو يعيػد التنػزانييف إلػى 
وحوارات كثيرة جدًا حػوؿ ىػذه المسػألة فػي  ، حيث عقدت مناقشاتـ9991إلى عاـ 

التنزانيػوف فػي  وفػى حقيقػة األمػر ،اإلذاعة، وفى المػؤتمرات والنػدواتالصحؼ، وفى 
ىػػذه المرحمػػة ال يحتػػاجوف لممناقشػػات والمػػؤتمرات، وال لمنقػػاش المجتمعػػي، ولكػػنيـ 

ذيًا باستخداـ السواحيمية كمغة تعميـ في كؿ المراحؿ، ويريدوف مف ينتظروف قرارًا تنفي
 .(79)حكومتيـ خطة لمتنفيذ، وميزانية عامة ليذه الخطة، ودعمًا سياسياً"

( 1115اآلف )حتػى  ومف الناحية الدستورية، تطوير السواحيمية لـ يحصؿ "حتى
لدولة، وبأنيا المغة لـ يصرح دستور الببلد بأف السواحيمية لغة ا ،عمى دعـ دستوري

التعميـ. ولـ يصرح أي دستور الرسمية في أعماؿ الحكومة، وأنيا المغة الرسمية في 
إذا رفػػض إنسػػاف مػػا اسػػتخداـ السػػواحيمية فػػي التعمػػيـ أو فػػي أي  وبنػػاًء عميػػو ،بيػػذا

عمػػؿ آخػػر؛ ال يمكػػف معاقبتػػو قانونيػػًا. وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، منػػذ أف سػػمح لؤلفػػراد 
"watu binafsi"  بتأسػيس محطػات اإلذاعػة والتمفزيػوف الخاصػة، ال يوجػد تشػريع

 وفػي دوؿ كثيػرة ،البرامج التي تبثيا ىذه المحطػات وطني يبيف المغة المستخدمة في
يجبػػػر مػػػالكو ىػػػذه المحطػػػات التمفزيونيػػػة واإلذاعيػػػة الخاصػػػة عػػػف طريػػػؽ القػػػوانيف 

، ويمزمػػوف أيضػػًا والتشػػريعات ببػػث نسػػبة مئويػػة محػػددة مػػف برامجيػػا بالمغػػة الوطنيػػة
بترجمة نسبة مئوية محددة مػف البػرامج األجنبيػة )التػي تبػث بمغػة أو بمغػات أجنبيػة 

ولكػف  ،د( إلػى المغػة الوطنيػة قبػؿ عرضػيا ير المغة الوطنية التي يتحدثيا أىؿ الػببل
األمور تسػير بعشػوائية فػي تنزانيػا، يفعػؿ كػؿ إنسػاف مػا يحمػو لػو، ويمكنػو أف يقػرر 
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الشػػػؾ أف  ،وال تأخػػذ ضػػػده أي إجػػراءات قانونيػػةسػػػواحيمية تمامػػًا، عػػدـ اسػػتخداـ ال
ؽ اإلعػػػػدادات السػػػػابقة الراميػػػػة لتمكػػػػيف  انعػػػػداـ الػػػػدعـ السياسػػػػي والدسػػػػتوري عػػػػوَّ

وعمػى سػبيؿ  ،رحمػة الثانويػة والمرحمػة الجامعيػةالسواحيمية لتكوف لغػة تعمػيـ فػي الم
ة السػػواحيمية، وال توجػػد المثػػاؿ، ال توجػػد بػػرامج إلعػػداد عػػدد كػػاؼ مػػف المعممػػيف لمغػػ

طػورات التػي تطػرأ خطط لتدريب المعمميف الموجػوديف بالفعػؿ ليتمكنػوا مػف مواكبػة الت
وال توجػػد خطػػط كاممػػة لكتابػػة وشػػرح وطباعػػة كػػؿ كتػػب المقػػررات  ،عمػػى لغػػة التعمػػيـ

خطط إلعداد المترجميف  ال توجد أيضاً  ،مرحمة التعميـ الثانوي والجامعي الدراسية في
ومػا يحػدث يشػبو إضػرابًا صػامتًا داخػؿ الحكومػة التػي تػرفض أو تخػاؼ  ،فوالمفسري

 .(81)مف تنفيذ قراراتيا التي اتخذتيا بنفسيا"

ويوجد عائؽ آخر يقؼ حائبًل دوف استخداـ السواحيمية لتكوف لغػة تعمػيـ فػي كػؿ 
شػػكالية التقميػػد ليػػػا "وجػػود فػػػي و  ،ميميػػة، وىػػػو التقميػػد األعمػػى لمغيػػػرالمراحػػؿ التع ا 

وىػػذه ىػػي  ،نػػو ال يػػتـ مناقشػػتيا فػػي ىػػذا العصػػرجتمعػػات اإلفريقيػػة، بػػالر ـ مػػف أالم
وسػببيا ىػو أف اإلنسػاف اإلفريقػي تػـ  ،ساف اإلفريقي في كؿ أنحاء العالـمشكمة اإلن

فيي إشكالية خطيػرة أكثػر  يًا، واقتصاديًا، وعمميًا. ولذلؾالييمنة عميو سياسيًا، وثقاف
ى الجيود الكافية لحميا. وعمى سبيؿ المثاؿ، في عػالـ مما يتخيؿ المرء، وال تبذؿ حت

، اإلفريقػػػي وحػػػده ىػػػو الػػػذي يػػػرفض لونػػػو، ويحػػػاوؿ جاىػػػدًا أف ينسػػػم  منػػػو،  اليػػػـو
واإلفريقػػي وحػػده ىػػو الػػذي يػػرفض لغتػػو، ومبلبسػػو، وحتػػى أسػػماء قبيمتػػو، وييػػروؿ 

يا بدوف مقمدًا لآلخر. وىذه قضية سيكولوجية، وأيديولوجية، وال يمكف مواجيتيا وحم
فػػػي الثقافػػػة، والتعمػػػيـ، والػػػديف،  :حة ومواجيػػػة حاسػػػمة فػػػي كػػػؿ المجػػػاالتمصػػػار 

والتنزانػي الػذي  ،و، والفنػوف، والسياسػة، واالقتصػادوالفمسفة، والمغة، ووسػائؿ الترفيػ
يسػعي إلػى تطػوير  يء، ال يمكف أف يطور، أو باألحرىييروؿ ليقمد اآلخر في كؿ ش

جميزية، ألنو يعتقد أف التحدث باإلنجميزية ىػو الػذي السواحيمية، والبد أف يفضؿ اإلن
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يظيره بمظير المثقؼ، والمتمدف. ومف سوء الطػالع، الػذي ينسػم  مػف ىويتػو عػادة 
 Huiga mabaya badala ya ما يقمد السمبيات، بداًل مف تقميد إيجابيات سيده 

mazuri kutoka kwa bwana wake  ويتخمػى عػف إيجابياتػو الذاتيػة، ويبقػي
 . (89)مى السمبيات"ع

ألف كثيػرًا مػف القػادة  ؛تػردديف، وال يثقػوف فػي أنفسػيـوىذا يجعؿ المقمديف م
والمثقفيف تجرأوا عمى "التصريح بأنو ال يمكف استخداـ لغة إفريقيػة فػي التعمػيـ، ألف 
بعضػػيـ يعتقػػد جازمػػًا بػػأف اإلفريقػػي "وضػػيع" ومػػف ثػػـ فػػإف لغتػػو بالتبعيػػة "حقيػػرة" 
Baadhi yao wanaamini kwa dhati kuwa Mwafrika "ni duni" na 

hivyo lugha yake pia" ni duni"  "والسبيؿ الوحيػد لمتفم ػت مػف ىػذه "الدونيػة
روبيػا" أو "عربيػاً" ىو أف يحاوؿ اإلنساف اإلفريقي مػا وسػعتو المحاولػة أف يكػوف "أو 

قػػؼ بعػػض وعنػػد الحػػديث عػػف لغػػة التعمػػيـ، نممػػس عقػػدة التقميػػد فػػي مو  ،أو "إيرانيػػا"
المسؤوليف المنوط بيـ اتخاذ القرارات، والذيف يرفضوف تمامًا الموافقة عمى استخداـ 

ولػػف تنضػػج  ""Hakijakomaaالسػػواحيمية كمغػػة تعمػػيـ بػػدعوى أنيػػا لػػـ تنضػػج بعػػد 
"Hakitakomaa"  انعػػػداـ الػػػدعـ المػػػالي... وىمػػػـ جػػػراأو بمػػػزاعـ أمميػػػة زائفػػػة، و، 

حتػػى عػػاـ  –المػػدراس، حيػػث مػػازاؿ األطفػػاؿ  ويمكػػف مبلمسػػة إشػػكالية التقميػػد فػػي
و بمغػػات قبػػائميـ فػػي يضػػربوف بالعصػػي، ألنيػػـ يتحػػدثوف بالسػػواحيمية أ – ـ1111

ويمكػػف رؤيتيػػا بػػيف التبلميػػذ )وحتػػى عنػػد أوليػػاء األمػػور( الػػذيف ال  ،محػػيط المدرسػػة
ريػػدوف يسػػتطيعوف أف ينطقػػوا جممػػة واحػػدة صػػحيحة باإلنجميزيػػة، ولكػػنيـ مػػازالوا ي

أي أنيػـ يختػػاروف اإلخفػاؽ فػػي التعمػػيـ بسػبب عػػدـ معػرفتيـ لمغػػة التػػي  ،مـ بيػػاالػتع
تسػػتخدـ فػػي توصػػيمو )اإلنجميزيػػة( أكثػػر مػػف الحصػػوؿ عميػػو والنجػػاح فيػػو بمغػػتيـ 

 . (81)الوطنية )السواحيمية( التي يجيدونيا"
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والعولمػػة التػػي يحػػاوؿ أصػػحابيا فرضػػيا عمػػى العػػالـ فرضػػًا تسػػاعد عمػػى تػػدعيـ 
فالعولمة بالنسبة لئلفريقػي ال تعنػي "المشػاركة بنديػة فػي النظػاـ االقتصػادي  التقميد.

المنػتج  –بػوعي أو بػدوف وعػي  –والثقافي العالمي، ولكنيا تعنػي بالنسػبة لػو تمقػي 
وال يػراد لػو أف  ،و لػو اآلخػر، خصوصػًا اآلخػر الغربػيالثقافي واالقتصادي الذي يقدمػ

 ولػػوجي والثقػػافي الجديػػد. وبالتػػاليلمي التكنيسػػاىـ بمثقػػاؿ ذرة فػػي خمػػؽ النظػػاـ العػػا
يسػػتمتع اإلنسػػاف اإلفريقػػي بالترفيػػو القػػادـ لػػو مػػف ىوليػػوود وأوروبػػا، ويتتبػػع بدقػػة 

مػػف االىتمػػاـ  أخبػػار وفضػػائح السياسػػييف واألبطػػاؿ ىنػػاؾ فػػي أوروبػػا وأمريكػػا، بػػدالً 
ريطانيػػة ويسػػتخدـ التنزانػػي توصػػيفات المقػػررات الدراسػػية الب ،بأخبػػار وطنػػو وقارتػػو

لتعميـ أبناء تنزانيػا فػي األكاديميػات المزيفػة، بػداًل مػف اسػتخداـ توصػيفات المقػررات 
الدراسػػية التنزانيػػة، أو حتػػى توصػػيفات المقػػررات الدراسػػية الخاصػػة بالػػدوؿ المتقدمػػة 

ويسعد اإلنساف اإلفريقػي ويفتخػر بأحػدث أنػواع  ،ولوجيا وعمميًا أكثر مف بريطانياتكن
ردة مػػف اليابػػاف، وكوريػػا، وأوروبػػا، فػػي الوقػػت الػػذي يفشػػؿ فيػػو السػػيارات المسػػتو 

 .(83)بإنشاء مصنع لتصنيع الدراجات وتصديرىا إلى أوروبا"

ومف المؤسؼ، فإف تقميد القادة متخذي القرار لآلخر يفػوؽ بكثيػر تقميػد المػواطف 
ـ العادي، بسبب "نوعية التعمػيـ الػذي حصػموا عميػو، والبيئػة المحيطػة بيػـ، وأسػموبي

وألف ىػؤالء النػاس ىػػـ مػف بيػػدىـ القػرار فػػي  ،ي الحيػاة، والفػػرص المتاحػة أمػػاميـفػ
القضايا السياسية )ومف بينيا السياسة المغوية والثقافية(، فإف تقمدييـ لكػؿ مػا عنػد 

وكثيػرًا  ،المغويػة التػي تتعمػؽ بمغػة التعمػيـاآلخر يمثؿ عائقًا كبيرًا أماـ تنفيذ السياسة 
فمػػف البػػدييي أنػػو إذا أراد القػػادة  ،مسػػؤوليف مػػع ادعػػاء المعرفػػةقميػػد المػػا يػػرتبط ت

السياسيوف في الحكومة أف يتخذوا قرارات تتعمؽ بشأف ميػـ؛ فػإنيـ يجػب عمػييـ أف 
يتواصموا أواًل مع العمماء المتخصصيف في المجاؿ الذي يريدوف أف يتخذوا فيو قرارًا، 

عمػػؽ بمسػػألة المغػػة المسػػتخدمة فػػي وبنػػاًء عميػػو، يػػتـ اتخػػاذ القػػرار. ولكػػف، وفيمػػا يت
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التعمػيـ، فػإف كػؿ مسػػؤوؿ يعتبػر نفسػو عالمػًا ومتخصصػػًا، وال يحبػوف استشػارة أىػػؿ 
ومػف الواضػح أف  ،وىـ عمماء المغة، وخبراء التعميـالعمـ الحقيقييف في ىذا المجاؿ، 

لتعمػيـ التنزانييف يحتاجوف إلى نصوص تشريعية فيما يتعمؽ بالمغػة المسػتخدمة فػي ا
وحتػػػى فػػػي القػػػوانيف التػػػي تخػػػص األنشػػػطة  ي تنزانيػػػا بدايػػػة مػػػف دسػػػتور الػػػببلدفػػػ

سػػائؿ الشػػركات، والمػػدارس، وو  :وتشػػمؿ ؤسسػػات المختمفػػة الحكوميػػة والخاصػػةوالم
وعمى سبيؿ المثاؿ يجب أف يعاقب جنائيًا كؿ مف ينشر  ،اإلعبلـ، واألنشطة التجارية

وال تتمثػؿ أىميػة مثػؿ ىػذه  ،احيميةاتيا بالسػو سمعة في تنزانيا، وال يكتب عمػى ممصػق
القػػوانيف والتشػػريعات فػػي احتػػراـ الدولػػة فقػػط، ولكنيػػا أيضػػًا ميمػػة لسػػبلمة وصػػحة 

 .(84)وحياة المواطنيف"

وضعؼ المؤسسات المسؤولة عف تطوير المغة السواحيمية يعد أيضػًا عائقػًا يقػؼ 
وتوجػػػد  ،انيػػػامػػػيـ فػػػي تنز حػػػائبًل دوف إنفػػػاذ اسػػػتخداـ السػػػواحيمية لتصػػػبح لغػػػة التع
 مؤسسات كثيرة في تنزانيا مسؤولة عف ىذا التطوير وىي: 

 . ـ9951"إذاعة تنزانيا وأنشأت عاـ  -9
 .ـ9961وزارة الثقافة  -1
 .ـTUKI9964) )معيد بحوث المغة السواحيمية  -3
 .ـ9966 (TPH)شركة طباعة الكتب في تنزانيا  -4
 .ـ9967 (BAKITA)مجمع المغة السواحيمية الوطني  -5
 . ـ9968السواحيمية بجامعة دار السبلـ قسـ المغة  -6
 . ـ9977( ـ9948شركة شرؽ إفريقيا لطباعة الكتب ) -7
 . ـ9978معيد المغة السواحيمية والمغات األجنبية في زنجبار  -8
 .ـ9986 (BAKIZA)مجمع المغة السواحيمية في زنجبار -9
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 vyama na"وتوجػػد أيضػػًا مؤسسػػات أخػػرى، وتتمثػػؿ فػػي الجمعيػػات األىميػػة 
vikundi vya wananchi wenyewe  مثؿ جمعية معيارية المغة السػواحيمية، 

 Chama cha Usanifu wa Kiswahili na Ushairiوالشػعر فػي تنزانيػا
Tanzania (UKUTA) واتحػػاد الكتػػاب التنػػزانييف فػػي تنزانيػػا ،Umoja wa 

Waandishi wa Vitabu Tanzania (UWAVITA) وجمعيػػة الناشػػريف ،
 Chama cha Wachapishaji wa Vitabu Tanzaniaيا التنزانييف في تنزان

(PATA)يجػب عمػى ىػذه  ة اسػتخداـ السػواحيمية كمغػة تعمػيـ. ولكى يتـ إنفاذ سياس
 ،أف تقـو بعمميا بالطريقة المرجػوةالمؤسسات أف تولى ىذه المسألة اىتمامًا كبيرًا، و 

اـ بمياميػا قػد أظيػرت التجربػة أف ىػذه المؤسسػات لػـ تػنجح فػي القيػفولسوء الحظ 
عمػى سػبيؿ المثػاؿ، ف ،اـ الدعـ المالي، أو ألسػباب أخػرىبشكؿ كامؿ، إما بسبب انعد

 Baraza la Kiswahili la))مجمع المغة السواحيمية الوطني  BAKITA)باكيتا )
Taifa)  ،وىػػو المسػػئوؿ الػػرئيس عػػف تطػػوير ودعػػـ السػػواحيمية، كػػاف لفتػػرة طويمػػة

ت لمعػػػامميف بػػػو، والقيػػػاـ بػػػبعض الخػػػدمات يحصػػػؿ عمػػػى أمػػػواؿ فقػػػط لػػػدفع المرتبػػػا
البسػيطة. ولػذلؾ، فشػػؿ فػي القيػاـ بمسػػؤولياتو عمػى أرض الواقػع. وترتػػب عمػى ىػػذا 
الوضع أف ىذا المجمع ال وجود لو في الحقيقة، والموجودوف ىـ العامموف بػو فقػط، 

عامًا! ولػيس ىػذا فحسػب، فباإلضػافة  95ألف أعضاء ىذا المجمع لـ يجتمعوا لمدة 
االفتقار إلى الماؿ، فإف "باكيتا" واجو لفترة معينػة مشػاكؿ فػي القيػادة، واتيامػات  إلى

 . (85)بتبديد الماؿ"

مختصر توصػيؼ المقػرر  ( (Taasisi ya elimuأيضًا، لـ "يغير معيد التعميـ 
كانػت المػدارس فػي  عامػًا. ومػف ثػـ 11حيمية ألكثػر مػف الدراسي لمػادة المغػة السػوا

 ـ9961مادة المغة السواحيمية الذي كاف يدرسو الطبلب في عاـ  تنزانيا تدرس مقرر
 Mashirika! ولقػد ماتػت الشػركات الوطنيػة ـ9991مف القرف الماضي فػي عػاـ 
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ya umma   لطبػع ونشػر الكتػب أو قتمػت فػي صػمتAu kuuawa kimya 
kimya،  وال وجػػود مػػرة أخػػرى لشػػركة شػػرؽ إفريقيػػا لطباعػػة الكتػػبEAPL))  وال

 ؟ولمصػػمحة مػػف EALB))كيػػؼ ينفػػؽ المػػاؿ الػػذي ورثتػػو عػػف شػػركة يعػػرؼ أحػػد 
وتبػاع جثتيػا لمسػاحر عمػي وشػؾ المػوت،  (TPH)والشركة التنزانيػة لطباعػة الكتػب 

حسػػب  BAKIZA))ويعػػيش مجمػػع المغػػة السػػواحيمية فػػي زنجبػػار  ،الػػذي يحتاجيػػا
احيمية مػف تعاني المؤسسات المنوط بيا تطوير المغة السػو  إجماالً  ،األحواؿ والظروؼ

ذا كػاف  ،ؿ منيػا يحػاوؿ أف يػدعـ ويطػور نفسػوأوضاع محزنػة، باسػتثناء عػدد قميػ وا 
التنزانيػػوف يريػػدوف حقػػًا أف تكػػوف السػػواحيمية لغػػة تعمػػيـ فػػي مدارسػػيـ وجامعػػاتيـ، 

رشػػػادات  TET))يجػػػب عمػػػى الػػػػ  أف يعػػػدوا توصػػػيؼ مقػػػرر لكػػػؿ المػػػواد الدراسػػػية وا 
سػػؤوليف فػػي معيػػد بحػػوث المغػػة السػػواحيمية لممعممػػيف بالسػػواحيمية، ويجػػب عمػػى الم

(TUKI) والمعػػاجـ، وشػػروحات لمكتػػب التعميميػػة  ،والصػػرؼ ،أف يعػػدوا كتػػب النحػػو
أف يجيػػػز  (BAKITA)المختمفػػػة، ويجػػػب عمػػػى مجمػػػع المغػػػة السػػػواحيمية الػػػوطني 

المصطمحات الكافية، وأف يشرؼ عمى خطة كاممة لتنفيذ ىذا اليػدؼ، وعمػى الشػركة 
والشػػركات الخاصػػة لطباعػػة ونشػػر الكتػػب أف تعػػد  (TPH)اعػػة الكتػػب التنزانيػػة لطب
ف بعػػض ىػػػذه إولكػػف الواقػػع يقػػوؿ  ،ؿ كتػػب المػػواد الدراسػػية ذات الصػػػمةوتطبػػع كػػ

يجب أف يسأؿ التنزانيوف أنفسيـ  ومف ثـ ،سات لف تستطيع القياـ بيذا العمؿالمؤس
مػػيـ بػػدوف تػػػدعيـ سػػؤااًل وىػػو: ىػػؿ يسػػتطيعوف حقػػًا أف يجعمػػػوا السػػواحيمية لغػػة تع

 .(86)"؟مؤسسات تنفيذ ىذا القرار
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 اخلامتت:
لقد تناولت ىذه الدراسة السياسة المغوية الرسمية في تنرانيا كما وضحتيا        

، وتطرقػػت إلػى مػػا ذكرتػو ىػػذه السياسػػة ـ9997وزارة التعمػيـ والثقافػػة التنزانيػة عػػاـ 
وعػػف وضػػع المغػػات القبميػػة، ومػػا  ة عػػف المغػػة الوطنيػػة )السػػواحيمية(المغويػػة الرسػػمي

 ،لغػػة أو لغػػات التعمػػيـ فػػي تنزانيػػا ذكرتػػو بشػػأف المغػػات األجنبيػػة، ومػػا أعمنتػػو عػػف
منػػة وبػػيف ووضػػحت الدراسػػة التناقضػػات الكائنػػة بػػيف السياسػػة المغويػػة الرسػػمية المع

كمػػا بينػػت الدراسػػة أيضػػًا الصػػراع المغػػوي النػػاتج عػػف  ،تنفيػػذىا عمػػى أرض الواقػػع
تيف فػي العمػؿ الرسػمي الحكػومي عنػد قػادة الدولػة، وفػي البرلمػاف، وفػي استخداـ لغ

وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ، وعنػػػد تقػػػديـ الخػػػدمات المجتمعيػػػة فػػػي البنػػػوؾ وشػػػركات الكيربػػػاء 
والمستشػػفيات، واتضػػح مػػف خػػبلؿ ىػػذا الصػػراع أف السػػواحيمية جػػاءت فػػي الترتيػػب 

لممػواطنيف التنػزانييف، الثاني مف حيث االستخداـ في الخدمات المجتمعية التػي تقػدـ 
في حػيف أف اإلنجميزيػة جػاءت فػي الترتيػب األوؿ، ولػـ يػتـ اسػتخداـ المغػات القبميػة 

 عمى اإلطبلؽ.

وتطرقػػت الدراسػػة إلػػى المراحػػؿ التاريخيػػة التػػي مػػرت بيػػا السياسػػة المغويػػة فػػي  
تنزانيػػا، وبينػػت فػػي ىػػذا السػػياؽ أنيػػا مػػرت بأربعػػة مراحػػؿ ىػػي مرحمػػة االسػػتقبلؿ 

-ـ9969ية والجيود الرامية إلى بناء الوطف الجديد المتحرر مف المستعمر )والوطن
-ـ9967(، ومرحمػػػػة وصػػػػوؿ آمػػػػاؿ وطموحػػػػات التنػػػػزانييف إلػػػػى القمػػػػة )ـ9967
(، وأخيػرًا المرحمػػة ـ9981-ـ9975(، وتمتيػا مرحمػة الغمػوض والتشػوش )ـ9975

وبعػد  ،(ـ9991-ـ9983الرابعة التي يمكف أف نطمؽ عمييا مرحمة اليأس والظبلـ )
ذلػػؾ انتقمػػت الدراسػػة إلػػى األسػػباب والمعوقػػات التػػي تعػػوؽ اسػػتخداـ السػػواحيمية فػػي 
مرحمتي التعميـ الثانوي والجامعي، واتضح أف أسباب استمرار التعميـ باإلنجميزية في 
تنزانيا تكمف في سياسات الضغط واإلمبلء واإلجبار التي يتحتـ عمػى حكػاـ تنزانيػا أف 
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بػػدوف مراعػػاة  يـ عمػػى اتباعيػػا قسػػراً ـ بػػدورىـ يجبػػروف محكػػومييرضػػخوا ليػػا، وىػػ
 الحجج والبراىيف البحثية، والعممية، والتعميمية، والمغوية المنطقية.

وتبػػيف أف المسػػألة سياسػػية أواًل وأخيػػرًا؛ تػػرتبط بػػالحكـ، والحػػاكـ، وحكػػـ الػػذات،  
ثػػـ قيػػر الحػػاكـ  وحكػػـ الحػػاكـ الخػػارجي )المسػػتعمر القػػديـ الجديػػد( لمحػػاكـ الػػداخمي،

فػإف رفػض مقترحػات  ومػف ثػـ ،ليقبموا بما أممي عميو مف الخػارجالداخمي لمحكوميو 
ونتائج لجنة "ماكويتا" التي شكمتيا الحكومة نفسيا يشير إلى وجػود إشػكاليات كبيػرة 

فعػدـ القػدرة عمػى تنفيػذ القػرارات الميمػة  ،رارات وتنفيذىا في الحكومػة ذاتيػاحوؿ الق
تنميػة مسػتدامة لمتنػزانييف ليسػت مشػكمة سياسػة لغويػة أو انعػداـ مف أجػؿ نيضػة و 

البحػػػث، ولكنيػػػا مشػػػكمة الحكػػػاـ الػػػذيف ارتضػػػوا أف يحكمػػػوا بػػػنظـ معينػػػة فػػػي زمػػػف 
 االستقبلؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
بيف المأموؿ والواقع السياسة المغوية في تنزانيا  

 

9791 

 يراجع انبحث:
[1] Wizara ya Elimu na Utamaduni. Sera ya Utamaduni. Dar 

es Salaam: 1997, Uk. 15. 
[2] Mochiwa, Z.S.M. Kiswahili Kwa Kufundishia: Sera na 

Mikakati. Makala Katika Kioo cha Lugha, Jarida la 
Kiswahili la Isimu na Fasihi, Juzuu3, Idara ya Kiswahili, 
Dar es Salaam: Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, 2005, 
Uk.57.  

مػػـ لممبليػػيف، بعمبكػػي، رمػػزي منيػػر. معجػػـ المصػػطمحات المغويػػة. بيػػروت: دار الع [3]
 .175، ص 9991الطبعة األولى 

 .395المرجع السابؽ، ص  [4]
[5] Mekacha, R. Isimujamii: Nadharia na Muktadha wa 

Kiswahili. Dar es Salaam: TUKI, 2011, Uk. 183. 
[6] Massamba, David P.B. Kamusi ya Isimu na Falsafa ya 

Lugha. Dar es Salaam: Taasisi ya Uchunguzi wa kiswahili 
(TUKI), Chapa ya Kwanza, 2004, Uk. 78 

[7] Wizara ya Elimu na Utamaduni. Sera ya Utamaduni. op. 
cit., Ku. 16-20. 

[8] Mulokozi, M.M. Baadhi ya Vipingamizi vya Kiutawala vya 
Kutumia Kiswahili Kufundishia Sekondari na Vyuo. 
Makala Katika Kioo cha Lugha, Jarida La Kiswahili la 



 

  

 

 
بيف المأموؿ والواقع السياسة المغوية في تنزانيا  

 

9793 

Isimu na Fasihi, Juzuu 3, Idara ya Kiswahili, Dar es 
Salaan: Chuo Kikuu cha Dares Salaam, 2005. Uk. 18.  

[9] Wizara ya Elimu na Uamaduni. Sera ya Utamaduni. op. 
cit., Ku. 19-20. 

[10] Ibid., Ku. 20-21. 
[11] Ibid., Ku. 22. 
[12] Ibid. 
[13] Ibid., Uk. 23. 
[14] Ibid., Ku. 23-24. 
[15] Mohammed, Nunuu Abdullah. Mgongano wa Matumizi 

ya Lugha Mbili Tanzania. Makala Katika Kiswahili, Jarida 
la Taasisi ya Taaluma za Kiswahili, Juz77, Vol. 77, Dar 
es Salaam: Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam, 2014, Uk. 
66. 

[16] Mohochi, Sangai. Mielekeo ya Wasomi wa kiswahili 
na Viongozi wa Afrika Mashariki Kuhusu Lugha ya 
Kiswahili. Swahili Forum, Vol. 18, 2011, Ku. 24-36. 

[17] Mohammed, Nunuu Abdullah. Mgongano wa Matumizi 
ya Lugha Mbili Tanzania. op. cit. , Ku. 67-68. 

[18] Ibid., Uk. 68. 
[19] Ibid. 



 

  

 

 
بيف المأموؿ والواقع السياسة المغوية في تنزانيا  

 

9794 

[20] Msanjila, Yohana P. Problems of Writing in Kiswahili: 
A Case Study of Kigurunyembe and Morogoro Secondary 
Schools in Tanzania. In Nordic Journal of African 
Studies, 14(1): Nordic Association of African Studies- 
NAAS, 2005, PP. 15-25. 

[21] Mohammed, Nunuu Abdullah. Mgongano wa Matumizi 
ya lugha Mbili Tanzania. op. cit., Uk. 69. 

[22] Ibid. 
[23] Ibid. 
[24] Ibid. Ku. 69-70. 
[25] Ibid. 
[26] Ibid. Ku. 70-71. 
[27] Mekacha, R. Isimujanii: Nadharia na Muktadha wa 

Kiswahili. op. cit. Uk.222. 
[28] Massamba, David. P.B. An Assessment of the 

Development and Modernization of Kiswahili in Tanzania. 
Coulmas,  Florian (mh.) Language Adaptation, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1989, pp. 60-
78. 

[29] Rugemalira, Josephat and Other. Reflections on 
Recent Development in Language Policy in Tanzania. 
Rubagumya, Casmir, M. (mh.), 1990, P. 26. 



 

  

 

 
بيف المأموؿ والواقع السياسة المغوية في تنزانيا  

 

9795 

[30] Mulokozi, M.M. English Versus Kiswahili in Tanzania's 
Secondary Education. Blommaert, Jan, (mh.) Swahili 
Studies, Ghent: Academia Press, 1991, pp. 7-16. 

[31] Mekacha, Rugatiri D.K. Kwa nini Bado Kiingereza ni 
Lugha ya Kufundishia Elimu ya juu Tanzania. Makala 
Katika Kioo cha lugha, Jarida la Kiswahili la Isimu na 
Fasihi. Juzuu1, N.2, Idara ya Kiswahili, Dar es Salaam: 
Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, 1995, Uk. 28. 

[32] Mulokozi, M.M. English Versus Kiswahili in Tanzania's 
Secondary Education. op. cit, PP. 7-16. 

[33] Ibid.  
[34] Mekacha, Rugatiri D.K. Kwa nini Bado Kiingereza ni 

Lugha ya Kufundishia Elimu ya Juu Tanzania. op. cit., 
Uk. 28. 

[35] Ibid., Ku. 28-29. 
[36] Ibid., Uk. 29. 
[37] Mochiwa, Z. S.M. Kiswahili Kwa Kufundishia: Sera na 

Mikakati. op. cit., Uk. 57. 
[38] Ibid.  
[39] Ibid. 
[40] Ibid., Ku. 57-58. 
[41] Ibid., Uk. 58. 



 

  

 

 
بيف المأموؿ والواقع السياسة المغوية في تنزانيا  

 

9796 

[42] Mochiwa, Z.S.M. "Bifocalism or Umforcalism in 
Education? A Critical Evaluation of Language Policy in 
Tanzania in Issues in Language and Education (ILE) #9. 
Boston: African Studies Center, Boston University, 1991, 
PP. 1-38. 

[43] Mochiwa, Z. S.M. Kiswahili Kwa Kufundishia: Sera na 
Mikakati. op. cit., Uk. 58. 

[44] Yoradi, S.Y. Lugha ya Kiswahili Katika Kufundishia na 
Kujifunzia Elimu Shule za Sekondari. Tasnifu ya Shahada 
ya Uzamili (MA. Kiswahili), Dar es Salaam: Kitivo cha 
Sanaa na Sayansi za Jamii, Chuo Kikuu Huria cha 
Tanzania, 2013, Uk. 59. 

[45] Lunyana, N.M. Haja ya Lugha ya Kiswahili Kutumika 
Kufundishia Elimu ya Sekondari: Mifano Kutoka Wilaya 
ya Ilemela- Mwanza. Tasnifu Kwa Ajili ya Shahada ya 
Uzamili, Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, 2015, Uk.63.  

[46] Mekacha, Rugatiri D.K. Kwa nini Bado Kiingereza ni 
lugha ya kufundishia Elimu ya Juu Tanzania. op. cit. Ku. 
35-36. 

معاصػػرة فػػي دراسػػات  رة زنزبػػار فػػي الروايػػة السػػواحيميةثػػو : "المبػػودي عمػػى أمػػيف [47]
نشػػرة عمميػػة  يػػر دوريػػة محكمػػة تصػػدر عػػف برنػػامج  "،التنميػػة وبنػػاء القػػدرات



 

  

 

 
بيف المأموؿ والواقع السياسة المغوية في تنزانيا  

 

9797 

ء القػػػدرات اإلفريقيػػػة. جامعػػػة القػػػاىرة، معيػػػد البحػػػوث والدراسػػػات التػػػدريب وبنػػػا
 . 95، ص ـ1119اإلفريقية، 

[48] Massamba, David P.B. An Assessment of the 
Development and Modernization of Kiswahili in 
Tanzania. op. cit., pp. 60-78. 

[49] Blommaert, Jan. Standardization and Diversification in 
Kiswahili: A Note on Language Attitudes. In Kiswahili, 
Jarida la Taasisi ya Taaluma za Kiswahili. Dar es 
Salaam: Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam, 1990. PP. 
22-32. 

[50] Ibid.  
[51] Mekacha, Rugatiri D.K. Kwa nini Bado Kiingereza ni 

Lugha ya Kufundishia Elinu ya Juu Tanzania. op. cit., 
Ku. 36-37. 

[52] Ibid., Uk. 37. 
[53] Yahya, Othman, Saida, na Herman Batibo. The 

Swinging Pendulum: English in Tanzania 1940-1990. 
Fishman, Toshua, A., Andrew W. Conrad and Alma 
Rubal – Lopez (wah.), 1996, P. 396. 

[54] George, Susan. How the Other Half Dies: Real Reasons 
for World Hunger. Hammondsworth: Penguin Books 
Ltd, 1976, PP. 76-78. 



 

  

 

 
بيف المأموؿ والواقع السياسة المغوية في تنزانيا  

 

9798 

[55] Mekacha, Rugatiri D.K. Kwa nini Bado Kiingereza ni 
lugha ya Kufundishia Elimu ya Tuu Tanzania. op. cit., 
Uk. 38. 

[56] Mulokozi, M.M. English Versus Kiswahili in Tanzania's 
Secondary Education. op. cit., pp. 7-16. 

[57] Ibid.  
[58] Malekela, George. English as a Medium of Instruction 

in Post- Primary Education in Tanzania: Is It a Fair 
Policy to the Learner? Brock- Utne, Birgit, Zubeida 
Desai and Martah Qorro (eds). Language of Instruction 
in Tanzania and South Africa (LOITASA). Dar es 
Salaam: E and D Limited, 2003, PP. 102-112. 

[59] Qorro, Martha. Unlocking Language Forts: The 
Language of Instruction in Post Primary Education in 
Africa with Special Reference to Tanzania. Brock- 
Utne, Birgit, Zubeida Desai and Martah Qorro (eds). 
Language of Instruction in Tanzania and South Africa 
(LOITASA). Dar es Salaam: E and D Limited, 2003, PP. 
187-196. 

[60]  Kadeghe, Michael. In Defence of Continued Use of 
English as the Language of Instruction in Secondary 
and Tertiary Education in Tanzania. Brock- Utne, 



 

  

 

 
بيف المأموؿ والواقع السياسة المغوية في تنزانيا  

 

9799 

Birgit, Zubeida Desai and Martah Qorro (eds). 
Language of Instruction in Tanzania and South Africa 
(LOITASA). Dar es Salaam: E and D Limited. 170-186. 

[61] Masele, B. F. Y. P. Kiswahili au Kiingereza? Siasa na 
Lugha Muafaka ya Kufundishia Tanzania. Makala Katika 
Kioo cha Lugha, Jarida la Kiswahili la Isimu na Fasihi, 
Juzuu3, Idara ya Kiswahili, Dar es Salaam: Chuo Kikuu 
cha Dar es Salaam , 2005, Uk. 40. 

[62] Ali, Hassan O na Rama Mwikalo. Kompyuta: Tifunze na 
Ielewe. Ottawa: Commoners Publishing Inc., 2000, Uk. 
vii.   

[63] Ibid. 
[64] Wizara ya Elimu na Utamaduni: Sera ya Utamaduni. op. 

cit., Uk.  19. 
[65] Mulokozi, M.M. Baadhi ya Vipingamizi vya Kiutawala 

vya Kutumia kiswahili Kufundishia Sekondari na vyuo. 
op. cit. Ku. 15-16. 

[66]  Qorro, Martha. Unlocking Language Forts: The 
Language of Instruction in Post Primary Education in 
Africa With Special Reference to Tanzania. op. cit., PP. 
187-196. 



 

  

 

 
بيف المأموؿ والواقع السياسة المغوية في تنزانيا  

 

9711 

[67] Masele, B. F. Y. P. Kiswahili au Kiingereza? Siasa na 
Lugha Muafaka ya Kufundishia Tanzania. op. cit., Uk. 
41. 

[68] Chachage, Chachage Seithy L. Makundi wa Soko 
Huria. Dar es Salaam: E and D Limited, 2002.  

[69] Masele, B.F.Y.P. op. cit., Uk. 41.  
[70] Ibid., Uk. 42.  
[71] World Bank. The United Republic of Tanzania. Public 

Expenditure Review. Volume 1: Main Report, Report 
No. 19898, 1999, P. 29. 

[72] Carnoy, Martin. Globalization and Educational Reform: 
What Planner need to Know. Paris: United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, 
Unesco, 1999, PP. 58-59. 

[73] Masele, B.F.Y.P. op. cit., Uk. 42. 
[74] Ibid., Uk. 43. 
[75] Mulokozi, M.M. Baadhi ya Vipingamizi vya Kiutawala 

vya Kutumia Kiswahili Kufundishia Sekondari na Vyuo. 
op. cit., Uk. 16. 

[76] Ibid.  
[77] Ibid., Ku. 16-17. 
[78] Ibid., Uk. 17. 



 

  

 

 
بيف المأموؿ والواقع السياسة المغوية في تنزانيا  

 

9719 

[79] Ibid., Ku. 17-18. 
[80] Ibid., Uk. 18. 
[81] Ibid., Ku. 18-19. 
[82] Ibid., Uk. 19. 
[83] Ibid. 
[84] Ibid., Ku. 19-20. 
[85] Ibid., Ku. 20-21. 
[86] Ibid., Uk. 21.  

 


