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 :في الجزائرالثقافية  الهويةالتعددية اللغوية وأزمة 
 بناء التنوع واستفحال التداعيات 

 الجياللي رقاد                                                          محمد كحلي  
 دكتوراه علومـ  باحـث                                                  دكتوراه علومـ  باحـث

تلمسان -جامعة أبوبكر بلقايد                                                      2جامعة وهران 
   

       

 تطبعتي الالثقافية م الهو ة  ز أوتداعياتها في تاســـــــتعراد التعددوة الل و ة  نحاول في هذا المقال :ملخص
 اتمكونتفكيك العملية باالســـتعانة  ال من خاللإ اهومكن فهم ال التيو ،المشـــهد الثقافي المت وي في الئرا ر

ي دالتي طبعت ذلك ال ظام الل وي التعدواالســـــتعمار ة التي جعلتها مترســـــخة والتراامات الثقافية  ،ةالتار خي
لة لمســــاير  و االتي تطرح ع د كل مح ،لب اء المئتمع الل وي التئانس مســــاعي إوئاد  وصــــعوبة ،في الئرا ر

ها أنطيع القول توخصــــــوصــــــا بعد تراجع الل ة العربية وتمدد اللهئات العامية التي نســــــ ،الركب الحضــــــاري 
ث ا ية ال(الل و ة التعددوة ت أصــــــــــــــبح حيث ،مي واالاادومي واالعالمييســــــــــــــيطرت حتت علت الحقل التعل

المرتبطة بتلك الثقافية هســــــــــــــتير ا الهو ة  نتيئة ،والتئديدتعيق اســــــــــــــتمرار ة التقدم  لهئات(لاو  واالزدواجية
 رحلة االغترابأفراده الذي وعيش الئرا ري، يان المئتمع ك أغرقتالتعددوة التي انبثقت ع ها العوا ق التي 

 .االجتماعية، من طرف األنساق الل و ة المتعدد ، في كل المؤسسات الل وي  والصراي

 التعددوة الل و ة، الهو ة الثقافية، المؤسسات االجتماعيةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract : In this article, we try to review the diversity of languages and their 

implications in the exacerbation of the cultural identity that forms the diverse 

cultural scene in Algeria, which can only be understood through the process of 

dismantling the historical components that made it entrenched and the cultural 

and colonial accumulations that typified that pluralist system in Algeria and the 

difficulty of finding the efforts of linguistic hemogeneity to build a society that is 

raised at every attempt to keep pace with civilization, especially after the decline 

of the Arabic language and the expansion of scientific dialects that we can say 

that it even dominated the field of education academic and media, where 

Multilingualism, bilingualism, duality and dialects have hindered the continuity 

of progress and renewal result of hysteria cultural identity associated with that 

pluralism from which obstacles have emerged which overwhelmed the Algerian 

community whose members live the journey of alientation and linguistic conflict 

in all social institutions by the various linguistic formats. 

Key words :Multilingualism , Cultural identity ,Social institutions. 
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   : مقدمة

التي انفصــــــــــــــلــت من خالل  ،تعتبر الئرا ر من الــدول التي تعــاني من تلــك  األزمــة الل و ــة الخــانقــة     
وخصــوصــا مع االســتعمارات والهئرات التي اســتوط ت الم طقة،  ،مئموعة من الرســاميل الثقافية والتار خية

وذلــــك نتيئــــة للتهئين الل وي الــــذي مور  علت  ا، Multilingualismممــــا حمــــل علت االتعــــدد الل ويا 
وضــــعيات تواصــــلية ل و ة مختلفة،  إلت ،في األدبيات اللســــانية عامة الل وي  التعدد  شــــير مفهومو  ،المئتمع

الحاجيات وال اوات واألهداف، أي أن ا نتحدث  أوتختلف فيها الل ة المســــتعملة حســــب الوضــــعية والســــياق 
هذا األســـــــــــا ، نئد أن التعدد الل وي وحتوي ما وســـــــــــمت باألحادوة الل ة  بأاثر من نظامين ل و ين، وعلت

 الهو ة الثقافية، حيث تعتبر هذه التعددوة بمثابة عالقة قو ة في ب اء 1اوالث ا ية الل و ة واالزدواجية الل و ة
التعددوة الل و ة لها عالقة فاصـــــــلة  ألن ،اثر الئدليات في المئتمعات المعاصـــــــر أمن وهي  ،أو تحطيمها

حيث يتســم هذا التوفيف بالحســاســية والقلق  ،وحاســمة في التوفيف الل وي الذي تتبعا المئتمعات الحديثة
التي ترعرعت هو تها  ،وخصـــوصـــا في مئتمعات ا العربية واالســـالمية ،الذي بدأت وتيرتا تتصـــاعد الهو اتي

التي تحمل  ،األخرى  االفراط في اســـــــتخدام ورقة الل ة العربية دون مراعات الل ات أوالثقافية نتيئة التفر ط 
 ،مع ت ل ــل اللهئــات العــاميــة والل ــات االج بيــة ،،بصــــــــــــــلــةهو ــات اقــافيــة متبــاي ــة ال تمــت للثقــافــة العربيــة 

ومعرفة  معها الهو ة الثقافية نتيئة عدم التعاطيأزمة  وخصــــــــوصــــــــا في المئتمع الئرا ري الذي تظهر فيا
ن انعطاف الل ة علت الهو ة في عبار  تركيبية واحد  يتضـــــمن تباي ا في أاوذلك  ،التعامل مع التعدد الل وي 

 .عراف البحثية في معظم تئلياتهاادتا األأو  ،من حيث هي طبع مالزمإخفا ا العاد  عانت علت أ  ،الئوهر
مكونين متالزمين مكون مادي حســــي ومكون  إلتفالل ة فاهر  اجتماعية وهي اصــــطالحية بامتياز تســــت د 

الهو ة  ،هو ة فظاهر  رمر ة ليس لها أي تحقق مادي يربطها بعوالم الحس الوجودوةالما أ ،ذه ي غير مادي
محمد ا، و قول 2اافها ودالالتهاصــــــــواتها وألفأوالهو ة نتواراها وليس في الل ة  ،انتماء بي ما الل ة ااتســــــــاب

تها وتفصــــ  عن ذاتها دون أن تخلي مكان تالتي ال تتئدد وال تت ير، وتتئل أن هو ة الشــــيء اوابتااب  عمار 
كالبصـــــمة بال ســـــبة لزنســـــان يتمير بها عن غيره وتتئدد  إنهاقيد الحيا ،  تل قيضـــــها طالما بقيت الذات عل

مكانتها ل يرها من و دون أن تخلي مكانها فاعليتها، و تئلت وجهها كلما أز لت من فوقها طوارئ الطمس، 
 .3االبصمات
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الئرا ر  فيوالهو ة شــــــــــــــكالية الل ة فاالرتباط بين الل ة والهو ة وعطي ل ا تلميحا لذلك  التطابق مع إ      
انعكس فراد لرحلة اغتراب ســـــــيكولســـــــاني، ن التســـــــييس واأليديولوجيا التي أدخلت المئتمع واألالتي تعاني م

وذلك كما وقول الئرجاني  ،بين المفهومين التئاذبكحقيقة تبدي مدى العالقة و  م الهو ة الثقافية تأز  علت
هية التي تعتبر خاصــية للكا ن االنســاني دون والما4االحقيقة المطلقة المشــتملة علت الحقا قأن الهو ة هي ا

 هي لل ةفاوالتي تشـــكل الل ة إحدى المقومات األســـاســـية في ب اء هو تا الثقافية،  ،غيره وال وجود لا بدونها
، وهذا ما وعبر بحق عن قو  الل ة في صــــــــــ ع داخل المئتمعالتي تصــــــــــ ع التفاعل بين األفراد والئماعات 

فراد ذلك المركب الذي وعبر عن الخصــوصــيات والمالم  الموحد  لئماعة من األ باعتبارها ،الهو ة الثقافية
المســـــــــــاهمة في ب اء الب ية  ، حيث وشـــــــــــتركون فيها من خالل التراامات التار خية والثقافيةمن األمم أو أمة

 .الئماعات ألي أمةفراد أو ألل اوتئانس االتي تعطي صهر  ،الثقافية والمعرفية

ن أنها ع صـــــــــــرا قو ا في تشـــــــــــكيل الهو ة الثقافية و أب االعتراف ال ومكن االاتفاء بتعليم الل ة دون  اإذ      
 ألن ، اتيةزمات الهو الحد من األ والتعددوة تكون لها القدر  علت الفســيفســاءمة التي تســتطيع تكييف تلك األ

وقد وصـل سـوء التوفيف لتلك التعددوة الل و ة  ،من العالقات واالتصـال الثقافي ن وحدأأي تشـ   وسـتطيع 
والئماعات المشــــــــــكلة  األفرادبين تفاعل البقدر و  ،الهو ة الثقافية للمئتمع تأزمشــــــــــكالية حقيقية تعكس إ إلت

ن تقوم أالمئتمعات التي تســـــاهم في ب اء نفســـــها وئب  ألن ،اصـــــرها وتشـــــد لحمتهاأو للمئتمع ت مو وتتقوى 
إذ  ،الل ة هي التي تعكس الهو ة الثقافية للمئتمعاتن أأي  ،بتفعيل اقافتها علت نحو م طوط ودي اميكي

ن تفهم باعتبارها فاهر  ل و ة ووفق هذا وشير جرء أساسي مؤار في أأن فاهر  الهو ة في عمومها ومكن ا
ســــــــــــــــان االجتمــاعي نإلمئــاالت متعــدد  لعلم الل ــة االجتمــاعي وعلم ال فس االجتمــاعي وعلم االبحــث في 

االهمية المركر ة لالرتباط الحاصـــل بين الل ة والهو ة و ظهر ذلك من خالل اتســـاق تصـــورات ا  إلتوالل وي 
 .5اا علت طر قت ا في الكالمءبشكل سر ع عن هو ات بعض ا بعضا ب ا

لك الفســــــيفســــــاء الل و ة ت بتوفيفالذي تعاني م ا هو ت ا الثقافية هو بدون شــــــك من عدم القدر   فالتأزم    
التســا ل الذي يؤدي  إلتما وســتدعي في الئرا ر  الل وي في قضــاوا ت عكس بالســلب علت الوضــع   المتعدد

  هو ت ا الثقافية؟عالقتها بل ت ا وماهي  هو حالب ا كئرا ر ين ما 

 تداعيات االزمة الل و ة علت المؤسسات االجتماعية؟وماهي 

 مئتمع ا؟في المت وعة الهو ة الثقافية الل و ة علت  تداعيات األزمةوماهي  

 في الجزائر: التعدد اللغوي  تاريخانية 
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عن تلــك بكــل ت وعــاتهــا الل و ــة الث ــا يــة واالزدواجيــة واللهئــات تعبر التعــددوــة الل و ــة في الئرا ر       
فلقد تعدد االج ا  كما  ،قافية واالحداث التار خية التي عرفتها الم طقة في القرون الماضــــــــيةالترســــــــبات الث

فلقد تعاقبت  ،الشــــــــخصــــــــية الئرا ر ة بتلك التعددوة الل و ة والت وعات الثقافية في ارتأتعددت الل ات التي 
ة التي قيا بالحضــــار  الفي يءبد ،علت الئرا ر حضــــارات ســــاهمت في ب اء الهو ة الثقافية  للمئتمع الئرا ري 

ي الثقافة مالمحها ف تظهروالحضــــــــار  الرومانية التي  ،غاوة اليوم إلت هاتأرســــــــمازالت بعض الثقافات التي 
التي اقتبســــت كثيرا من هذه الحضــــار  ســــواء في الئانب  األماز  يةالئرا ر ة وخصــــوصــــا في الثقافة والل ة 

هــذه  نأال إ والتي مــازالــت هاــارهــا المعمــار ــة والف يــة شــــــــــــــــاهــد  علت اقــافتهــا في الئرا ر، الل وي  أوقــافي ثال
الحضــــارات لم وكن بمقدورها فعل ما قامت با الحضــــار  االســــالمية مع بداوة الفتوحات االســــالمية لشــــمال 

لية بة اآلا بالدين والل ة التي كانت بمثاءبد ،البربر ة بصــــــــــــــب ة عربية المئتمعاتالتي صــــــــــــــب ت  ،افر قيا
الذي حدث بين البربر والعرب وخاصـــــة بعد  االندماجمن خالل  ،االماز  ية الشـــــخصـــــيةالر يســـــية في ب اء 

من خالل االندماج الذي حدث بي هم، البربر،  تعرب مع قبا ل ب ي هالل وب ي ســــــــــــــليم التيالرحف الثاني 
ن أحيث نرى و ة بين االماز  ية والعربية. الل نت  تلك اللحمة أمما  ،علت تعلم الل ة العربية فأقبل االماز غ

ب اء ل وي صعب ومعقد بلهئت ا والل ة الم اربية  إلت أدى ما الكثير من االلفاظ البربر ة مقتبسة من العربية
ألس تهم لم تتعود علت  ألنمن الطبيعي أن ي ال هذه اللهئة شيء من الت يير والتحر ف ا ، وكان هذاعامة

العرب أنفســـهم الذين تأاروا بها،  إلت االنحرافأصـــوات العربية وطرا ق ال طق والتعبير بها، وقد تعدى هذا 
اق العربية لون ل وي خاص متمير في نط إلتواســــــــتحال مع مرور الرمن  ،فإذا عربيتهم وشــــــــوبها التحر ف

 .6االواسع

في ب اء الشـــــخصـــــية الئرا ر ة الل وي والدي ي والثقافي  التراوجبر والعرب صـــــور  من وقد طبع الترام البر     
مت هئرات ســـكانها دلس التي ســـاهألنحتت اســـتتب الضـــعف للدولة االســـالمية وســـقوط ا ،والم اربية عموما

االحتالل االسباني ن أفي حين دلسية للم اربة بصفة عامة، ألنبعض المالم  ا بإعطاء للم رب االسالمي
للمعمر ن االســبان اتلك الوفود  أو ،خرى من التعدد الل وي في الئرا رأمير   أعطتوضــا أللســواحل الئرا ر 

وهو ما وظهر تئلياتا في حضور تلك اللك ات الل و ة  ،7االتي استقدمتهم فرنسا للعمل في مختلف الم اطق
بعــد طردهم  تراكمــا األأ ،األفراد يتــداولهــان الكلمــات التي عبر عــدد كثير م ،في الــدارجــة بــال رب الئرا ري 

ي مازالت بعض تال ،لتو بالدرجة األ الم اطق التي اســـتوط وهاو فقد اقتصـــرت ل تهم علت البي ات  ،لزســـبان
ال إ ،ار ة التي ما ترال تسمياتها بالل ة التركيةكما تشهد تلك المعالم األ ،في بي اتها ولةامتدالكلمات التركية 

وهذا ما يؤكده  ،هئات المختلفة في كل م طقة من القطر الئرا ري لفي ال والفارســية انتشــار الل ة التركيةن أ

                                                           
 43ص  2006، جامعة مست انم، الئرا ر،05العدد  -مئلة حوليات التراث  ،فاطمة داود ،المستوى الل وي في لهئة ال رب الئرا ري  - 6
 .73-16، ص ص2013، 1، دار األصول، سيدي بلعبا ، ط1، ج1954-1843سيدي بلعبا  م طقة تار خ  فيح يفي هاللي ، صفحات  ي ظر : - 7
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الكثير  والفارسـية بئمع الكلمات التركية  االتي قام فيه تادراسـ في 8ا(9291 -1869) شـ ب  أبي بنامحمد 
ـــــــــــــــــاظ التركية والفارســـية الباقية في اللهئة  حوللدكتوراه اســـتكمالا لل يل شـــهاد   في اللهئة الئرا ري  ) األلفـ

 ،لهئت ا الئرا ر ة يفمئرد  . ولكن ما قام با االســــــــــــتعمار الفرنســــــــــــيخالل الحقبة االســــــــــــتعمار ة الئرا ر ة
لرد ســياســة فرنســا في محو الشــخصــية من تقاليد  والمقاومةرغم الصــراي  ا.مازالت توابعا جلية في مئتمع اف

ودين ول ــة إال أنــا نئ  علت مــدى عــد  أجيــال في جعــل الئرا ر ين يتعــاملون في حيــاتهم اليوميــة بــالل ــة 
الفرنســية، وذلك ألســباب عديد ع تئعل التعليم مقتصــرا علت الفرنســية وحدها، وطول مد  االســتعمار، وعدم 

لمشــــــرق. فســــــادت بذلك اللهئات المحلية مع الفرنســــــية كل ة مشــــــتركة وجود نهضــــــة حديثة كما حدث في ا
علت الل ة  يرهاركبت خاللها محو الهو ة االســـــالمية رادت من أالتي  ،9اوكانت هذه ســـــياســـــة فرنســـــا الل و ة

حيث خاضـــت فرنســـا حربا شـــعواء ، ن العربية هي الحصـــن الحصـــين للئرا ر ينأمعرفة الفرنســـيين العربية و 
والتي تظهر تئلياتها بوضـــــــوح في الوقت الراهن في المئتمع  ،ســـــــ ة130الل و ة قرابة  ضـــــــد طمس الهو ة

 الئرا ري.

 الصراع اللغوي في الجزائر:

التي تعكس حقا وضــــع الل ة التي  ،الراه ة المقتضــــياتالئرا ر من  ت طلق تئليات الصــــراي الل وي في    
، التي التفكيك والخلخلة التي تعرد لها المئتمع  الئرا ري خالل الحقبة االســـــــتعمار ة زمتها جراءأفهرت 

، وهذا ما جعل الفرنســــــين الئرا ر ةهر  ع يفة مســــــت هاارها علت وجا الخصــــــوص ركا ر الهو ة  إلتأدت ا
ول ة دي هم،  الئرا ر ينخلق صـــراي ل وي مردوج، فمن جهة ج د الصـــراي بن الل ة العربية ل ة  يي ئحون ف

ع ومن جهة اانية ج د الصــراي بن والحضــار ي قدمت علت أنها ل ة التقدم تال المســتعمروالل ة الفرنســية ل ة 
قدمت  يالت األماز  ية ة مســـتعمر الفرنســـي كل ة شـــعب غاز لشـــمال إفر قيا، والللي قدمها اتالل ة العربية ال
ال خب  :والهو اتلشـــــمال إفر قيا. لقد نت  عن هذا الصـــــراي االث أنواي من ال خب  األصـــــلينال ة الســـــكان 

 .10ااألماز  ية( الهو ة)مفرنسة وال خب لا( الهو ة)وال خب  المعربة( الهو ة)

علت  ي  ر راالمت وعة التي درج المئتمع الئمتعلقة بتلك الســــــــــــــياقات  الئرا ر ســـــــــــــــألة التعدد الل وي في فم
مما  ،وخاصـــة المرحلة االســـتعمار ة ،الخود في تئربتها ســـواء التار خية واالجتماعية والســـياســـية والثقافية

 ،الهو ة الثقافية تأز مخر في آب أوطبع المشهد الل وي بتلك الفسيفساء الل و ة  التي تطرح مشكالتها بشكل 
تلـــك  :نأنئـــد  حيـــثقين بهو ـــات ل و ـــة متبـــاي ـــة، المتعل أونتيئـــة التقـــاطعـــات التي تحـــدث بين الحـــاملين 

                                                           
8- Voir le:  Mohamed Bencheneb , Mots turks et persans conservés dans le parler algérien ,THÈSE 
COMPLÉMENTAIRE,Présentée et soutenue devant la Faculté des Lettres d’Alger ,  ,1922 droits réservés à l’Université 
d’Alger, 2012.  ,  

 44، صمرجع سبق ذكرهفاطمة داود،  -  9
المئتمع خمسون س ة من التعدد الل وي في المدرسة الئرا ر ة صراي هو ات ي تهي إلت األميةا، مئلة المواقف للدراسات والبحوث في  "غماري طيبي ، - 10

 .48-47ص ص ، 2012م شورات جامعة معسكر، الرشاد للطباعة وال شر، سيدي بلعبا ، ، ( 7 )والتار خ، العدد
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حد التوتر  إلتالتي تصـــــل  ،ل قاشـــــاتتحين تلك ال و ة ت اقافية وعرقية االتقاطعات ت بثق من عد  متشـــــرب
كشــــــــــــكل من  ،الفرنســــــــــــيةب ون حيث يرفض البربري االعتراف بالعربية و تحدا ،الهو اتي في بعض الم اطق

بالل ة الفرنســــــية، فذلك قد يبعث في أجيال ا  لألماز  يةما نراه من تعليٍم ا وهذا ،لل ة العربيةشــــــكال الرفض أ
ا، ومن ام قد ت شأ فيا هو ة ل و ة غير هو تا، فيدافع ع ها و تعصب لها، ألناإلحسا  والشعور بضعف ا

ز األمر و اشاج األصالة الوط ية والتار خية، وقد يتئأو تمرق  إلتف ا م ا أنها م ا، وذلك بالضرور  وفضي 
، و ؤمن أن الحرف البشــــــــــــــير اإلبراهيمي قول محمد  ، علت حدالبار ســــــــــــــيةن ذلك، كأن وطالب بل ة ال ي

ورميها بالبربر ة  باألماز  يةباالســــــتهئان  ةالعربيال اطقين ب مو قو  ،11االفرنســــــي جرء من تار خا وأصــــــالتا 
حد سيطرت الل ة الفرنسية علت مختلف المؤسسات واالدارات والصراي الذي أوخفت علت  كما ال ،والتخلف

 ،في المئتمع اكبير وتمــددا  صــــــــــــــعود اللهئــات العــاميــة التي حققــت ارتفــاعــا ، و التعر بينبين و يــدور بي هــا 
ـــــــــــــــــــأف في مختلف المؤســـــســـــات االجتماعية وهي تعتبر كطرف فاعل في الصـــــراي الل وي  مت ل لةصـــــبحت ـ

 الئرا ري.

ك الذي وحمـل دوران تلك الفلـن أرك دالقـارء للمشــــــــــــــهـد الل وي التعـددي في الئرا ر يـ ن أ في حين       
زمت ا أ با توحيما  ،يةعربوال الل ة  االصـــــــــــلية)االماز  ية (التي خلفها االســـــــــــتعمار بين  صـــــــــــراعيةاللعبة ال

ما أار علت اللســـــــــــــــان والل ة علت وجا ، تعمار في خلخلة الب اء الثقافي لدور الذي لعبا االســــــــــــــالل و ة با
ن تلك الخلخلة تتئلت أوخصـــــــــــــوصـــــــــــــا  ،الذي انعكس علت هو ت ا الثقافية في الوقت الراهن التخصـــــــــــــي 

ربع ل ات في بعض الم اطق أاثر من أبصورتها الواضحة في اللهئات المحلية التي تصل في الخلط بين 
ت علت ب يات المئتمع ســــنتيئة الوحشــــية التي مور  ،تتصــــدرها الفرنســــية من بعد العربيةمن القطر الئرا ر 

ثقافي واالجتماعي لفصــــــحت تتصــــــدر المشــــــهد البضــــــرب الهو ة الل و ة للمئتمع التي كانت الل ة العربية ا
تطفوا بشـــكل اربع خلفيات  حكمتا الئرا رإذ أن التعدد الل وي في ،االســـتعمار الفرنســـي  ليوحتت العلمي قب

 ،الخلفيـــة التـــار خيـــةالتي انعكســــــــــــــــت علت الهو ـــة الثقـــافيـــة اجمـــاال بـــدا ) الهو ـــة الل و ـــة تـــأز ممركري في 
 :، والصراي الحضاري اللهئيالتعدد  ،االستعمار ة

الذي  الل وي  االنســـئامومدى التار خي بين االماز  ية والعربية  الســـيرتتمثل في  :تاريخيةالخلفية ال -1   
وعكف عليهـــا البربر في مختلف   بـــاألمـــاز  يـــةالتي اختلطـــت  اعقـــب دخول المســــــــــــــلمين كـــدخيـــل بل تهم 

 والم رب االســـــالمي  الكثير من العلماء عبر تار خ الئرا ر البربر ة القبا ل مرحن ئاالت حيث خرجت ممال
ســـــهم في ب اء حركة أالذي  ،والعرب ب فس الســـــياق التار خي والل وي  البربروقد ســـــار  ،بالعربية كتبواالذين 
الل وي ئاالت وليس مالعربي في مختلف ال البربري  باالنســـــــــئامفهذا يوحي  ،ماز  ية بلســـــــــان عربيأعلمية 

جية بي هم فهي تختلف و الســ ية التر اللهئة التي شــكلتها األوضــا الل ة الم اربية علت تلك أحيث تشــهد  ،فقط
                                                           

ــ التخطيط الل وي الئرا ر : م شورات مخبر الممارسات   :ولهة حسين، الماز  ية في الئرا ر، بين الفعل التربوي والبعث السياسي ، أعمال الملتقت الوط ي حول - 11
 321ص، 2012 ، جامعة مولود معمري بتيري وزو ، الئرء الثاني، دوسمبر.ل و ةال
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ل تهم عربية غير أنها م  لقة مخالفة لما ذكرنا في  ان البربرأالمقدسي عن باقي اللهئات العربية وقد شهد 
 ،وتعلموا ل تانهم اعت قوا االســـالم أ يرى البربر  ، وبهذا الشـــكل 12ااألقاليم. ولهم لســـان هخر وقارب الرومي

 كما بشـــهاد  المقدســـي حول اللســـان البربري الذي وقترب من ل ة الروم، لهو تهم الل و ة وات كر لم يفي حين 
فـــالتعليم الـــدي ي  ،ابر في تعر ـــب البربرن االســــــــــــــالم لـــا العـــامـــل األأا j.bourillyجوز ف بور لي اوقول 

عروبة احول  يرى في كتاباعبد هللا الدارودي ا بن ، ولكن اســــــــعيد 13اوالصــــــــال  كانت تئري بالل ة العربية
اســــتخدما في المقارنة بين اعتماده علت التحقيق الذي وذلك بدراســــة معمقة في علم الل ة المقارن و  ،االبربر

ن البربر هم عرب اللهئات ليخرج في اســــــــت تاجاتا، أ عدداللســــــــان العربي بلهئاتا مع اللســــــــان البربري المت
الحئ  الل و ة التي تثبت مبره ا عليها ب لت الشــــــمال االفر قيإمن المشــــــرق الهئرات القدومة الذين هاجروا 

 .14اذلك

 ألن ،العربيةأمام ت قاصـــــــــر  أصـــــــــبح ن االماز  يةأ عبر مســـــــــايرتهم للئ س العربي ى البربرولم ير        
 ،في الئرا رالعربيــة ل ــة دي هم بــل حــافظوا علت االراين معــا ل ــة الــدين)العربيــة( ول ــة العرق)االمــاز  يــة( 

لذلك فإن  الئرا ر الدخول في اإلســــــــــــــالم كانت أســــــــــــــري من وتير  اعت اق الل ة العربية في ن اوتير أوذلك 
واألماز  ية بتعاوشهما ألاثر من عشر  قرون أطروحة إلرامية اإلسالم بالعربية خطأ واض ، وعرفت العربية 

الل ة لها دالالتها الرمر ة  باعتبار. 15االمعاصـــــر  وفهر معها التشـــــ   الئرا ر وفهرت المســـــألة الل و ة مع
   . والثقافية المقدسة في مخيال الشعوب ال اطقة بل تها التي وعبرون بها عن هو تهم

بين الل ة العربية  الل و ةقامت الســـــــــلطات االســـــــــتعمار ة بإحياء تلك ال عر   االستتتتتتتعمارية: الخلفية  -2  
قدام الدراســــــــــات إوخصــــــــــوصــــــــــا بعد م الوضــــــــــعية الثقافية للمئتمع ز  أمما  ،واالماز  ية وتحي ها في كل مر 

وقامت  ،غلبها حول البربرأ م بها المستشرقين الفرنسيين في الئرا ر والتي انكبت في االتي ق ثروبولوجيةألنا
لت في و فيما بعد بالدرجة األالمئتمع التي انعكســـــــت هو ة ســـــــلبا بتفكيك  االســـــــلطات االســـــــتعمار ة بتوفيفه

والل ة العربية هما  اإلســــالميؤكدون أن  االســــتعمار ون وقد كان الم ظرون والمفكرون ا ،الخر طة الســــياســــية
عن الل ة العربية، وفصـل  اإلســالمركيرتا هذه الشــخصــية، لذلك البد من القضــاء عليهما ، لقد أرادوا فصــل 

القانون الفرنســــي محل فقا  وإحاللالفرنســــية محل العربية،  إلحالل، وذلك اإلســــالميةالقانون عن الشــــر عة 
ال ســـــــــلطان لا في المئتمع والدولة والحيا ، وتحو ل عقيد   إلت اإلســـــــــالم، وتحو ل اإلســـــــــالمية المعامالت

مر  قبيل االســــــــــــــتقالل من خالل  لو ألت انعكاســــــــــــــات ذلك وكان ،16الالتي يةال ة ميتة تشــــــــــــــبا  إلتالعربية 

                                                           
 .225،  ص2004، 1المقدسي)محمد بن احمد(، رحلة المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، حررها شاار لعيبي، ط  - 12
 .99-98 (، صط، ،د) دار الشروق ، علي فهمي خشيم التعددوة الل و ة، اطروحة:  عر الدين الم اصر ، المسألة االماز  ية في الئرا ر والم رب: - 13
 .2012، 1، م شورات فكر، طمن خالل اللسان  يينحول عروبة البربر: مدخل الت عروبة االماز   ،سعيد بن عبد هللا الدارودي للمر د ي ظر:  - 14
(، انظر 22:18الساعة ) ،(05/12/2016ة، تار خ االطالي )الوحد  الوط يالتعددوة ال تل ي  خولة طالب اإلبراهيمي، المسألة الل و ة ع د الئرا ر ين -  15

 www.djazairess.com الموقع:   
 .22ص، مرجع سابقمحمد عمار ،  - 16
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مطالبة  بعد 1945ل بروغ لالزمة البربر ة س ة أو في حرب الشعب الئرا ري وكان  التي حدات االنقسامات
حرب لم طقة موحد  لئميع  الســـــــــــكان المتكلمين بالقبا لية ولكن اللئ ة المركر ة  بإنشـــــــــــاء «واعلي ب اي »

 ،التشـــــــكيك في عروبة الئرا ر أام بد 1946اتوبر  أرفضـــــــت هذا الطلب وقد فهرت بوضـــــــوح في مؤتمر 
ــــــــفي مؤتمر حركات انتصار الحر ات الدوموقراطية و «رشيد علي وحي »ولكن بعد نئاح  في  اصب  عضو ـ

 ة ورفض حركة شــــعبية للبربر نشــــاء إفي  «واعلي ب اي وعمر ولد حمود  »لئ تا الفدرالية بفرنســــا قام بدعم 
انقســــام حرب  إلتدت أالتي  ،عبر توفيف تلك ال رعة العرقية17وة فكر  في اعتبار الئرا ر عربية اســــالميةأ

 .الشعب الئرا ري 

مباشـــــــر  نتيئة التفكيك والتشـــــــكيك الذي  بعد االســـــــتقالل ضـــــــراوتهالم ت تهي بل ازدادت  األزمة لكن هذه  
وضــــــع الل ة العربية كل ة حياء ال عر  والعصــــــبية بين العرب والبربر حول إاســــــتخدمتا فرنســــــا من التميير و 

 ،صـــليةأوصـــدامها بعا ق الل ة االماز  ية كل ة ، رن الم صـــرمرســـمية للدولة الئرا ر ة في الســـتي ات من الق
عطت دفعة قو ة للصراي الل وي في أ التي  ،فونيةو الفرنسية التي تب تها ال خب الفرنكفس  المئال لسيطرت و 

لل ة  حقيقيةأزمة  مما ســــــــــــبب ،الئرا ر بعد مشــــــــــــروي التعر ب الذي خلق الهو  بين التيارات الل و ة الثالث
ـــــــــــة اغتراب غلت بهذا الشكل أو  التيالعربية الفصحت  ـــــــــــسم بطابع العمق والشمو في رحلـ وفي  لحضار ة تتـ

تعلوا للسط  اللهئات المحلية التي تسيطر علت الطابع الثقافي والتعليمي وحتت عــــــــمق هــــــــذا االغــــــــتــــــــراب 
 ،العامية في المقررات الدراســـــية أوالدارجة  إلدراجلبعض ال خب مســـــوغات  أعطتمما  ،للئرا راالاادومي 

بروزا في المئتمع  االزمات أاـثـر الذي وعتبر ك تماما،لفصحت للعربية ااالغـتـراب الـلسـاني  ما سببوذلك 
ثر  اســـــــــــــتعمال كرغم اولكن برمتها ة يلثقافلهو ت ا ا اإلنتكاســـــــــــــةوفي تئلياتها التي تعبر ع ها تلك  الئرا ري 

ما هو الحال في الل ة الفرنســـــية، وهي الل ة كالل  وي  الوضـــــعالدارجات إال  أنها ليس لها توجيا تأايري في 
األج بيةع لكن بحكم عوامل ســوســيواقافية، والتعميم الفا ق لها علت حســاب الل  ة العربية أضــحت مســتعملة 

، علًما أن  الخطاب ال  اطق بالفرنسية االخير ولها تأاير في المئتمع، وتتسع بشكل دا م خاصة في الس وات 
التي تضـــــفي عليها الشـــــرعية  18عوامل نفســـــية واجتماعيةا إلتو  اعتبار الحدااة تإلوســـــت د بصـــــور  جوهر ة 

 .مما وعطي لها قدر  في التأاير والهيم ة علت الحقل الل وي في المئتمع ،بتعبير ابورديوا

الل ة العامية من المســـــــــــا ل الر يســـــــــــية  اهئي التي تعبر ع لن خلفية التعدد الإ: خلفية التعدد اللهجي -3
 ،ن تمليها في المســــار الل وي الراهن للمئتمعأالتي طفت علت الســــط  لت شــــد ل فســــها ســــياســــة ل و ة تر د 

ذا كاشــف اهم بالحقيقة جديد  تخلقت في إد ال وخفت علت هؤالء الدارجة  وقأمام حيث تقلصــت الل ة العربية 
ل لل ة العربية وانما و ن اللهئات االج بية لم تعد هي العدو األأوهي  ،المســـبوقةرحم االحداث الكونية غير 

                                                           
 .318ص، 1997، 1، دار ال رب االسالمي،ط 1962عمار بوحوش، التار خ السياسي للئرا ر من البداوة ول اوة ي ظر إلت:  - 17
قسم الل ة العربية، هلية اآلداب،  2014( واقع الل ة العربية في الئرا ر، 10( )28ِنصير  ز توني، مئلة جامعة ال ئاح لألبحاث العلوم اإلنسانية ) المئلد  - 18

 .2159جامعة حا ل، السعودوة، ص
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العدو الذي باســــــــــتطاعتا ان وئهر علت العربية فيذهب بر حها هو اللهئات العامية حين تكتســــــــــ  المئال 
فة هقالي المؤســــــســــــات التعليمية وقد طفق اطا حســــــينا محذرا من الحيوي للفصــــــحت والســــــيما حين ت رو 

طراف ر بعض األو فهأدى إلت ما  19ر العامية في التعليم وخصوصا ما نقلا في كتابا انقد واصالحاانتشا
حيث شـــكلت هذه الشـــعارات ضـــئة  ،ترفع شـــعار الدارجة واســـتخدامها في المقررات الدراســـية أوالتي ت ادي 

 اإلنتكاســةحقيقية تؤكد أزمة  وســبب أصــب  وهذا ،كبيرااســتهئانا وقد لقيت ســاط االجتماعية و واســعة في األ
ــــــــــــن الفصيحة من العامية تقر ب الهو اتية للمئتمع الئرا ري في جانبا الل وي. افمسألة  ـــــــــــــ أمر يتعلق بالرمـ

هذا الهدف الخطير ومتعلق بالرمن، إن  إلتبحث للوصول  أوالطو ل، فليس من الممكن القيام بمشــــــــــــــروي 
بين أب اء البلد الواحد بحيث يتيســــــر لئميع أب اء  لثقافةوابتحقيق هذا هو نشــــــر العلم الكفيلة خير الوســــــا ل 

ـــتوى ة البلد قسط من العلم والمعرف ــــ ـــتعملالل ة ومن شأن هذا أن وعمل علت رفع مسـ ــــ  ، التي هي قر باةالمسـ
التي وســتعملها المثقفون اليوم الل ة  إلتإذا نظرنا الفصيحة ونستطيع أن ندلل علت قربها من الفصيحة من 

ــــــتعماالتهم في محاد ـــــــ ــــــي الدخيل،ل ة ، فهي اليوميةااتهم وفي اسـ ـــــــ  في مئموعها تكاد تخلو من اللفظ العامـ
ــــــــــــــوم فصيحا فمئموي ـــــــــــــــ التي وستعملها الل ة و بدو قربها من الفصي  إذا وازنا بين هذه  ألفافها علت العمـ

العامية في موغلة التي وســــــــــــتعملها ســــــــــــا ر أفراد أســــــــــــرتا والتي هي  والل ة ةجاهلر المثقف وهو من أســــــــــــ
المؤســســات االجتماعية التي ســيطرت و ل فســها المســالك في مختلف الحقول  اللهئات رســمت ،فقد20االدارجة

فتقبلت مبررات الدراجة بصــعوبة يها نتيئة الضــعف الل وي الذي تعاني م ا مختلف الشــرا   االجتماعية لع
 .مقدرتها في اتقان ف ونها الل و ةالعربية الفصحت وعدم 

 واالنئلوسكسونيلصراي الفرنكفوني تعبر عن بروز ذلك ا بدأتالتي فهي :  خلفية الصراع الحضاري  -4  
لتي تعطي المئتمع القدر  علت مســــاير  الل ة اســــق الل وي الذي وســــاهم في اســــتخدام المتباين في فرد ال 

نها ل ة أليها إية التي ي ظر ســــــــــنظيرتها الفرنأمام  ،ل ة العلم والتقدم اإلنئلير ةباعتبار  ،الركب الحضــــــــــاري 
 ألنهاال خب ب ســــقها و طراف تشــــبث بعض األولكن  ،نها ل ة قد تخلفت عن الركب الحضــــاري وأالمســــتعمر 

الل ة الرســـــمية ول ة التعليم  الفرنســـــيةبقاء الل ة في اوســـــتدعي رغبت هذه ال خب تضـــــمن مكانتهم وبقاءهم 
لم الل ة عن ال تســــــــــــــتطيع تأوخوفا من  بقا ها تتكلم الل ة التي تعلمتها،حفافا علت اقافتها وحرصــــــــــــــا علت 

ن الل ة الفرنســـــــــــية  ل ة عالمية أن ال تبقت في مراارها التي هي فيها وحئتها في ذلك أفتخشـــــــــــت  ،العربية
 اإلنئلير ةطياف التي ت ادي بتطبيق ل ة ن بروز بعض األأكما ، 21انها ل ة من ل ات العلوم الحديثة أو 

ت تتب ت الل ــة الفرنســــــــــــــيــة هي لــن المئتمعــات التي مــازاأو  ،والعولمــةالتي وعتبرونهــا ل ــة العلم والحــدااــة 
ات زمت تطفو للسط  باعتبارها من األأصبح لةأفهذه المس ،الحضاري  التطور مراولةمئتمعات ال تستطيع 

                                                           
 .262ص ، مرجع سابقعبد السالم المسدي،  - 19
، 11، العدد 3دراسات األدب المعاصر الفارسية والعربية ، الس ة  صلا اللهئات المعاصر  بالفصحت وأارها فيها ، فصليا، شهرستانيمهين حاجت زاده ،فر د    - 20

 .38ص،   1432جامعة هزاد اإلسالمية، ذو القعد  
 .334ص ، 1992، 2محمود شاار، التار خ االسالمي : التار خ المعاصر لبالد الم رب، المكتب االسالمي، ط - 21
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يرســـــــــم  أوبين تيار بد ،ة لخلق الصـــــــــراي الل وي من جديد بين تيار لا وزنا واقلا الثقافي واالجتماعيمقادال
  . ري في المشهد الل وي الئرا الضمورل فسا معالم 

 : على المؤسسات االجتماعية التعددية اللغوية وتداعياتها  زمةأ

إن تداعيات التعدوة الل و ة تظهر تئليتها وتداعياتها بصـــــــــــــور  واضـــــــــــــحة ال تخفت علت أحد في هذه      
المؤســــســــات الثالاة، التي تعتبر أزمتها جلية فيما تعانيا الئرا ر من التأزم الل وي وانعكاســــاتا علت وضــــع 

 المئتمع الثقافي والهو اتي واالجتماعي :

تعتبر المؤســـســـات الئرا ر ة  واداراتها تلك الصـــور  ال مطية التي تظهر فيها : والمؤستتستتات االدارة -1
مختلف  فيالمعتمد  في مختلف مؤســــــــســــــــات ا هي الل ة الفرنســــــــية التي تتربع  الل ةتئليات الل ة حيث ان 

ة الل ا يذلك الحقل الفرنكفوني الذي مازالت تحم إلتالواا ق التي تصــدر ع ها وان اغلب المســير ن ي تمون 
ن الدولة لم تستطع القيام بتعر ب أ الإوالمؤسسات  الدار  ا الفرنسية فبالرغم من االهمية التي يتمير با حقل

ضـــعف الوســـا ل وعدم معرفة الطبقة  ،ب م هااســـبألعد   يئة الضـــعف الذي مس القطاي المعربنتالواا ق 
لسيطر  علت مختلف الذي فس  المئال للفرنسية في اظمة االقتصادوة وصراعها مع االماز  ية ألنالمعربة با

ســـــــــــاهم في ب اء ظمة والقواعد االقتصـــــــــــادوة التي تألنوذلك لمعرفة هذا التيار با ،القطاعات المؤســـــــــــســـــــــــاتية
حيث اليوم،  إلت األزمة ومازالت تلك  ،تهميشا للعربية خصوصا لهذا القطاي أعطتما االقتصاد الئرا ري 

 التي ةللطبقات المعرب العوا قحدى إشكل ت تأصبحف ،واا ق والسئالت االدار ةلم تستطع الدولة تعر ب ال
عا قا  األزمة حيث شـــــكلت هذه ، تخود في غمار الحقل المؤســـــســـــاتي واالداري وعدم معرفتهم بالفرنســـــية

لل ة العربية ولكن الواقع اإلداري والمؤســـــســـــي فالتعليم يتم في جانبا األاادومي با .التطور االقتصـــــاديأمام 
في تخلف الوضــــع الت موي واالقتصــــادي  محور ا اســــببتصــــادوة تعتبر الل ة فيها اقأزمة  مما يرســــم ،مفرنس

ي دولة أاالقتصــــــاد وعتبر هو الب اء التحتي لتطور  ألنوالتخلف الذي ي عكس بموجبها علت الهو ة الثقافية 
 .ومئتمع

التي  العامية بصــور  جلية أوالدارجة  تتصــدرهاحقيقية أزمة  وعبر حال التعليم في الئرا ر عنالتعليم : - 2
باعتبارها الل ة التي  ،تتبعها الل ة الفرنســــــية في المؤســــــســــــات التربو ة ها والتعامل بها أنتمددت وتعافم شــــــ

من خالل اســـتخدام الل ة  ،ت الئامعاتتشـــكل هيم ة عل ة التيوالحداانها ل ة التقدم والتحضـــر أليها إي ظر 
ــتـــلـــف ا ،الفرنسية الذي سم  بتراجع الل ة العربية وشيوي االلفاظ الفرنسية ـــــخـ وإحاللـــهـــا مـــحل الـــعربـــيـــة فـــي مـ

ـاد ـا  األاـ ـ ـي ـاالت الحـ ـرات واالجتماعات وفي مختلف ال شاطات والفعاليات مومـئـ ـات المحـاضـ ـاعـ ـة في قـ ـيـ ـ
 وتأخذ هذه اإلشكالية طابعًا سيكولوجيـًا يتمثل بوجود اتئاهات سلبية مت امية إزاء اللـ ـة العـربـيـة .ميةواألااد

والـ ـظر إلـيـها بـوصفـهـا ل ـة انفـعالـية مـتواضـعـة  بهـا ينـمتـكلـمـلا ازدراءتـتمـثل في تـ ـامي فاهـر   ،الفـصـحت
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مما سم  بتراجع  22استو ات التفاعلية في الئامعةالمال جدوى من تـــكلـــمهـــا وتـــوفيـــفهـــا في أي مســـتوى من 
 مستواها .

لت والتي ال و بالدرجة األواللهئات  خلت المكان للعامية أهذا التراجع لل ة العربية الفصــحت الذي أمام ف    
تكون ل ة علم وكذلك الل ة الفرنســــــــية وجدت الفراغ الل وي في الســــــــاحة العلمية وتأزم  ألنتســــــــتطيع لترقت 

 الطبيعة تأبي الفراغ فقد عوضـــت الدارجة  ألنانحســـار الل ة العربية  إلت أدى الواقع الل وي في الئرا ر مما
خطاطة ســوســيولســانية افتراضــية للوجا  اصــال  بلعيداأجرى الدكتور  فقدالعربية  والفرنســية الل ة واللهئات 

المرتبة اســـتعمال الفرنســـية ومس أاثر المقامات، وتأتي الدارجات في  بالئرا ر فالحظ أن لل اتاالجتماعي 
ضـــــــاعها، ف ئد القبا لية لها أو فكل واحد  م ها  المرتبة الثالثة، وأما المحليات الثانية والعربية الفصـــــــحت في

تقر با ال يذكر اســتعمالها مثل الشــلحية  وضــع متمير عن األخر ات رغم أن مئالها محدود بعض المحليات
ر  في المملكة الم ربية، ومن خالل هذا التي توفف في بعض األماان القر بة من وجد  ولها شــــســــاعة كبي

األماز  ية تســـــــــــتعمل في مقام ال تســـــــــــتعمل فيا العربية  أن حيث ،نئد وضـــــــــــعيت ا توســـــــــــم بازدواجية ل و ة
توز عاتها حســـب المتكلمين في المؤســـســـات التعليمية بين  ، وتســـتعمل الل ة في23االفصـــحت، وكذا الفرنســـية

االستعمال حسب الل ة أو اللهئة ال البة و مكن حصرها في الم اطق حيث تختلف استعماالتها حسب قو  
 .االث أو أربع ل ات، العربية، االماز  ية، الفرنسية واللهئات العامية التي غرت المؤسسات التعليمية

ماط الواصفة للوضع الل وي الئرا ري تئعل الطفل الئرا ري مرودا ب سق ل وي خليط عربية ألنوهذه ا     
أماز  ية ام ي تقل  أوالحضـــــانة، فإن ا يواجا بل ة فرنســـــية مخلوطة بعامية  إلتأماز  ية فإذا انتقل  أودارجة 

تلقين دروســـــــا، وتراه المدرســـــــة ليئد ل ة جديد  وهي العربية الفصـــــــحت، وقد يوفف المعلم العامية في  إلت
الثالاية مما قد وشــــــــــــــكل لا عقد  في نموه الل وي والمعرفي والفكري،  أو  Diglossie) )يواجا االزدواجية

نتيئة االختالالت التي تتمير بها  ،تعيق المســـــار الدراســـــي للئرا ر ين 24وربما وخلق لا اضـــــطرابات نفســـــية
درج المتعلمين علت تعلمها وبين الل ة التي تعلم في المدار  نتيئة التباين الكبير بين الدراجة التي و الل ة 

العربية الفصـــــــحت تعتمد بشـــــــكل كبير علت  ألن ،التي تعتبر قر بة من الفصـــــــحت وليس الفصـــــــحت بحقيقة
 عن في الئرا ر بر الم ظومة التعليميةفبهذا الشـــكل تع ،والصـــرفية وغيرها المعرفة بف ونها وقواعدها ال حو ة

الل و ة التي  األزمة التي لم تسـلم من ي التوفيف الل وي داخل المدار  والهياال األاادومية حقيقية فأزمة 
  انعكس بالسلب علت الهو ة الثقافية للفرد الئرا ري والمئتمع .

                                                           
، مركر دراسات الخلي  والئر ر  39إشكاليات العربية وقضاوا التعر ب في جامعة الكو ت: هراء عي ة من طالب جامعة الكو ت ، العدد، علي أسعد وطفة - 22

 .35ص ، 2014، 1العربية، الكو ت ، ط
 34-33ص،  ، مرجع سابقالتخطيط الل وي  :أعمال الملتقت الوط ي حولأحمد ب اني، حتمية التخطيط الل وي لصيانة اللسان العربي في الئرا ر  - 23
 34المرجع نفسا ص -24
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هو المعطت الحقيقة في عكس الصـور  ء والمر ي والمقرو  نواعا المسـمويأعتبر االعالم بكل و:االعالم  - 3
 ،وتشـــكل الل ة الع صـــر االهم والمركري في ب اء الصـــور  الحقيقية لزعالم الئرا ري  للهو ة الثقافيةالحقيقية 

 ،ا جرء م هاألنالل و ة  األزمة وضـــــــا من انعكاســـــــات أن االعالم الئرا ري وعاني ألكن ما ومكن مالحظتا 
بأنواعها حيث تأتي ل ة االعالميين والصـــــــحافيين إما ا  غلب البرام  االعالميةأ  رى الل ة المســـــــتعملة في ف

العامية بمثابة  أوتكون الدارجة و  ،25الل و ة وإما عامية فئةا والتئاوزاتفصــــــــــحت مثخ ة الئراح باألخطاء 
ت ليب لهئة  أولت و درجة األهئين مختلط من الل ات التي تتصــــــــدر مشــــــــهدنا االعالمي فيا الفرنســــــــية بال

حيث تســـيطر علت االعالم الئرا ري تلك اللهئة المفرنســـة  الوســـط والعاصـــمة علت باقي اللهئات الوط ية 
 فيون ير والمراجعة التي وقوم بها الصـــــــحالل و ة في الئرا ر فبالرغم من التحضـــــــ األزمة التي تعكس حقيقة 

أزمة  إلتجلهم ال وستطيع التخل  من الترسبات الل و ة التي تمت بصلتها  أوم هم إال أن الكثير  والكتاب
وقعون في االخطاء  فهمالتي انعســــــت مئر اتها علت مختلف هياالا وأفراده.  ،الوضــــــع الل وي في المئتمع

ن ل ة االعالم هي التي تعطي تلك الصـــــور  في أكتابتهم بالل ة العربية خصـــــوصـــــا  أوتحداهم  دالل و ة ع 
عرفا من أار لل ة أ لما ا ،من خالل اتخاذها كمعيار للصــــــــــــــواب الل وي المئتمع  ألفراد االنحطاط أوالرقي 

مخـــاطبتهـــا من لمـــا تتمير بـــا من القو  التي ت بع  ،26بهـــاا االنحـــدار أواالعالم في االرتقـــاء بل ـــة ال ـــا  
ونظرا للمســـــــتوى الل وي في اإلعالم العربي والئرا ري خاصـــــــة، تلف الطبقات االجتماعية دون حدود،ا لمخ

ا  الل ة الموجود  في الكتب القدومة، ومخاطبة المتلقي الذي وعاني ضعفا بها، افإنا ال ومكن مطالبتا بمحا
ماح لا باســـــــتعمال العامية والدارجة بدال ع ه  إلتا، وعليا فاإلعالم بحاجة وفي الوقت نفســـــــا ال ومكن الســـــــ 

ن ســـالمة مســـلك الصـــحافة واالعالم لا دور كبير في التأاير أوذلك وع ي  ،27ااســـتعمال هذه الل ة الميســـر 
الل و ــة التي وعــاني م هــا المئتمع الئرا ري الــذي درج  األزمــة علت ب ــاء الهو ــة الثقــافيــة التي ت طق من 

الميوه علت الل ات العامية في مختلف البرام  دون اعطاء اي قيمة لل ة العربية الفصــــــــــحت التي تهمش إع
 في الكثير من الق وات وحتت الئرا د والصــــحف التي تســــتعمل الل ة العامية في بعض االحيان كتعبير عن

 المئتمع في ز اد  تعقيد الوضع الل وي الذي ي قلب سلبيا علت هو ت ا الثقافية.حقيقية ومر بها أزمة 

 التنوع الثقافي اللغوي وتداعياته على الهوية الثقافية: 

تشــــــــكل التعددوة الثقافية الل وي عد  إفرازات ت عكس بالســــــــلب علت الهو ة الثقافية للمئتمع الئرا ري نتيئة 
االســتثمار فيها وصــهرها لتصــب  ت وعا اقافيا يرقت بالوضــعية الثقافية للمئتمع ومن التوفيف الســلبي وعدم 

 ضم ها هذه التداعيات التي تطفوا بشكل فاهر وهي:

                                                           
 21،  ص1993، 2أحمد مختار عمر، أخطاء الل ة العربية المعاصر  ع د الكتاب واالذاعيين، نشر عالم الكتاب، ط - 25
 .19ص نفسا،المرجع  ،أحمد مختار عمر - 26
 . 2173نصير  ز توني، مرجع سابق، ص -27
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 تعاظم اللهجات:

الحقيقية حيث ازاحة  األزمة فم التعدد اللهئي وتمددها للقطاعات الحســــــــــــــاســــــــــــــة وعتبر بمثابة ان تعإ    
اللهئات الل ة العربية الفصــــــــــــــحت حتت من الحصــــــــــــــون والقالي التي تعتبر بمثابة الق وات التي تمثل فيها 

ماان المركر ة علت األالهو ة الثقافية وتداعي التعدد اللهئي أزمة  فما تشـــــهده ،الفصـــــحت االطار الر يســـــي
ما طبع جة بالعربية الفصــحت وحلت مكانها في ب اء الهو ة كالتعليم واالعالم التي عصــفت با العامية الدار 

هذه المراار  ألن، األزمة الضــعف والتســيب الفكري والثقافي علت مختلف االطر التي انعكســت عليها هذه 
فهي التي تعكس تطور  ،والئماعية ألي مئتمعوالمؤسـسـات تعتبر بمثابة الع صـر المؤسـس للهو ة الفردوة 

دخــل الل ــة العربيــة في اغتراب حضــــــــــــــــاري لــا ألكن انعكــا  اللهئــات المتعــدد  في المئتمع المئتمعــات 
حتت من  أقصـــــــيتقافية التي ال تقوى علت مئابهة التحدوات الحضـــــــار ة باعتبارها ثتداعياتا علت الهو ة ال

اصــره الثقافية واالجتماعية والعلمية التي فرضــت اللهئات أو المراار التي تمك ها من قياد  المئتمع في شــد 
وهي  ،ت الل ة العربية الفصـــــحتســـــاســـــية التي غيبب كانت بمثابة العوامل األنتيئة لعد  أســـــبا ،في مكانها

مع في صـــــــــــــراي مع الرافضـــــــــــــين للتعر ب ودخولها  ،خر نمن طرب اآل أوب ا ها أالتهميش الذي طالها من 
ن ه اك ســبب ر يســي أاما ،ضــعف الوســا ل التي تســتعمل في المؤســســات التي تشــرف علت الل ة العربية 

التطور  لمراولــةوحت  بــا الكثير ن وهو صــــــــــــــعوبــة الل ــة العربيــة وتخلفهــا وعــدم قــدرتهــا علت التطور لترقت 
التي فســـحت المئال للهئات العامية لتفرد نفســـها فهذه العوامل ســـاهمت في تهميش الفصـــحت  ،والحدااة

الذي تعبر ع ا تأزم الهو ة  ،زاحت م ها الل ة الفصــــحتأوتســــيطر علت مختلف القطاعات الحســــاســــة التي 
 .الثقافية نتيئة تداعيات التعددوة الل و ة عليها

 : الثقافية الجهوية

يوســـع تلك الهو  بين الثقافات المت وعة وتباعدها وخلق تلك الئهو ة التي تب ي  التعددي أصـــب هذا التئلي 
اســــــتقرارها علت ل تها، التي ترى أنها موصــــــولة ببقا ها وشــــــخصــــــيتها واختالف تلك الل ات بين حتت أب اء 
الم طقة الواحد  يوحي بالتشــــــظي وعدم التئانس بالرغم أن بعضــــــها م فصــــــلة من الل ة العربية الفصــــــحت، 
وهذا وطبع ذلك المشهد الل وي التعددي عبر تلك اللهئات العامية ) لهئة الوسط والشرق وال رب والئ وب 

وخلق نوعا من الئهو ة المفرطة وهذا دون  أصــــــب  وتختلف حتت لهئات تلك الم اطق عن بعضــــــها(، مما
 االنصــــهارفي مســــار  الضــــمور في اللهئات والل ات البربر ة االماز  ية األصــــلية التي نعئر عن توفيفها

للث ـا يـة الل و ة بين العربيـة والفرنســــــــــــــيـة التي تلقي  الهو اتيـة األزمة الهو اتي وال ومكن الت ـاضــــــــــــــي عن 
مســـــوغاتها المرتبطة بالحقبة االســـــتعمار ة. فهذا يؤشـــــر علت زخم من الت وي الثقافي الذي وصـــــعب صـــــهره 

تحي ها ع د كل قضــــــية )ســــــياســــــية، اقافية ، و تحت تشــــــبث كل هو ة بل تها التي تت فس مشــــــرباتها الثقافية 
صبغ المئتمع ب وي من التصدي والتوتر الذي ت تأصبحمك وناتها الثقافية، التي دد ترى أنها ته ،اجتماعية(
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كشكل من أشكال هستير ا الهو ة وهذا وعتبر  ،خفت حقيقتهاأن إحتت و  ةوالئهو  التئانسأزمة  إلتوفضي 
اء الل ة العربية الل و ة المختلفة، وبق االنتماءاتذوي  األفرادالثقافية التي توحي بها التعبيرات المتباي ة بين 

الذي ال ومكن تق ي ا إال من خالل إبراز مئموعة من  ،مت ويالشــــــــــــا ك و الالتعدد الل وي تعاني من مخلفات 
التي توض  ل ا المسالك لفهم التعدد الل وي واالستفاد  من الت وي الثقافي الم فصل ع ا  القراءات اإلبستمية

 أوري وارتباطها بالل ة دون توفيفها في الصــــــــراي والئهو ة التي تطفوا للســــــــط  في المئتمع الئرا  تار خيا
مرتبطة بالل ة وحين ي، قبايلي، عربي، قبلي، تارغي، مرابي، شــلحي ( فهذه التوفيف للهو ة الأو شــاللهئة )

 .حد الئهو ة المفرطة إلتحيان الئهو ة والتي تصل في بعض الم اطق في الكثير من األ

 صراع التيارات الفكرية:

إن من أاثر االزمات التي شــــــكلتها التعددوة الل و ة المرتبطة باالنتماءات الســــــياســــــية والفكر ة التي        
ن اهذه االحراب كلها قد ســــــــاهمت في اســــــــتقالل الئرا ر ولكن مع أحيث  ،تب تها االحراب بعد االســــــــتقالل

ر للعيان حيث قامت االحراب وضـــــــــــع العربية كل ة رســـــــــــمية والمطالبة بالتعر ب بدأت الر ى المتباي ة تظه
ن الل ة العربية هي حكر أاالســـالمية باســـت الل الل ة العربية كورقة ضـــد االحراب األخرى مما جعلها ترى 

أعطت تلــك االوحــاءات بربط الل ــة العربيــة بــالتخلف  مــا للتيــارات االســــــــــــــالميــة والقوميــة في الحرب الحــاام
ما عئل بظهور  األزمة ، 28ة كل ة وط ية في الدســـتوراواالســـالمو ة وخصـــوصـــا بعد رفض الل ة االماز  ي

ن ن ســــــــــــــت التيــار أالبربر ــة التي طــالــب م ظرو هــذا االتئــاه بئعــل الل ــة االمــاز  يــة كل ــة وط يــة. دون 
الفرنكفوني الذي كان لا الدور الكبير في زعرعت التعر ب في الئرا ر بســــــبب دخولا في صــــــراي مع التيار 

ن ورقة أت التيارات األخرى أحيث ر  ،ة الل ة العربية باعتبارها كشـــــــــرعية لااالســـــــــالمي الذي اســـــــــتفرد بورق
ألن جل المراار الحســاســة كانت في  ،ما أدى إلت التقليل من حد  التعر بأصــبحت تهدد مكانتها  التعر ب

نها ن الل ة العربية ال تســـــتطيع مســـــاير  التطور الحاصـــــل في العالم ألأيد التيار الفرنكفوني الذي كان يرى 
 ليست ل ة للعلم والحدااة . 

هذا التعدد الل وي أعطت ت وعا فكر ا اســــــــــــــت لتا التيارات الفكر ة المتباي ة الر ى في تأز م الهو ة         
الثقافية فالتعر ب اســـــت لتا الحركات االســـــالمية في كثير من االحيان كمبرر ضـــــد الهو ات الل و ة األخرى 

ستمد  من قو  الدفاي عن التعر ب ألن الئهات الفرنكوفونية كانت دا ما اوذلك ان قو  الخطاب االسالمي م
نها جعلت الل ة الفرنســــــية ل ة الحدااة التي وئب أفي حين  ،29تحاول خلط األوراق بين االســــــالم والعروبةا

خلق تلك الهو  ف ،االعتراف بها كل ة للتقدم ومراولة الركب الحضــــــــــــاري دون اعتبارها ل ة المســــــــــــتعمر فقط
والتصــــدي بين التيار ن العروبي والفرنكفوني التي مازالت ترســــباتا وتداعياتها فاهر  في الهو ة الثقافية التي 

                                                           
 .21ص مرجع سابق،عر الدين الم اصر ،  - 28
سوسيولوجية للمد االسالموي لئرا ر ما بعد االستقالل ، المواقف : مئلة الدراسات والبحوث في المئتمع والتار خ، م شورات جياللي كوبيبي معاشو، مقاربة  - 29

 .219،ص 2008المركر الئامعي مصطفت اسط بولي ،معسكر، عدد خاص 
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تعتبر تعكس مرهتها الل ة للمئتمع الئرا ري، من خالل الهياال والمؤســـســـات االجتماعية والســـياســـية  التي 
قافي المتصــــــــــاري حول رفض كل تيار لثقافة وهو ة التعدد الل وي الذي طبع الت وي الث   من صــــــــــورصــــــــــور 

وهذه بمثابة أزمة حقيقية في عدم صــــــــــــــهر وتوجيا ذلك الت وي في جانبا االوئابي بل  ،التيارات األخرى 
ن الدور الكبير في تهميش هذا الت وي مآلا للســـــلطة أيوضـــــع في الكثير من األحيان بالســـــلب، كما ال ن كر 

ب كل هو ة باألخرى نتيئة التســـــــييس وااليديولوجيا التي ت لب عليها الســـــــياســـــــية التي تســـــــتثمر فيا بضـــــــر 
 المصلحة السياسية .

 الصراع اللغوي الرمزي:

 ن الصــــراي الل وي الرمري يتم في طرقا الرمر ة فيمار  ذلك الع ف الرمري المســــتتر بداللة ابورديوإ      
Bourdieu .P نهــا ت وي ل وي لــا أليهــا إال ي ظر  لبعض اللهئــات االنكســــــــــــــــارممــا وخلق نوي من  ،30ا

والئماعات التي ت طق  األفرادمكوناتها الل و ة وتهو ن  بازدراءليها إي ظر  مكوناتا الثقافية والتار خية بل
ذلك ولم  ان اخفو أوعيشـــون حالة من االغتراب نتيئة الرفض للهئاتهم حتت و  األفرادبعض  أصـــب  مما ،بها

وخصـــــــــوصـــــــــا تلك اللهئات التي تكون األخرى  نتيئة ممارســـــــــة الع ف الل وي من اللهئات ،وصـــــــــرحوا با
وهي م تشــــــــــــــر  في الكثير من الوالوــات  ،اال يناالتي تحــل مكــان  االقــافام طوقــاتهــا الل و ــة مب يــة علت 

وا وعيشــــــــــون تلك الحاالت أصــــــــــبح فراده الذينأفهذا الت وي الل وي الذي صــــــــــ ع اقافة  ،هضــــــــــابالداخلية وال
ن الل ة ال تقيم بين جماعتها بل مع الل ات الخارجة عن أوذلك  ،الســيكولســانية مع بقية الئماعات الم اير 

س علت كتترا ي عصــــــراعا رمر ا مســــــ مما وشــــــكل ذلك التصــــــادم الرمري بين الل ات وحتت اللهئات ،نطاقها
حيث تقســـــــم الئرا ر حســـــــب ، لفاظ في أغلب االحيانالتي تتباين في األفراد والئماعات الحالة ال فســـــــية لأل

ف ئد الصـــــــراي بين مثال االماز  ية والشـــــــاو ة  ســـــــواء في الل ة العربية أو األماز  ية، تلك اللهئات والل ات
، ومن نتا   هذا الصــــــراي أوضــــــا ذلك االغتراب الذي انعكس علت البي ات امحاولة للهيم ة عليها وضــــــمها

كرد  فعل لتلك الحالة الســــــــــيكولســــــــــانية التي خلقتها ال خب المعربة ضــــــــــد  تفرســــــــــ هااالماز  ية التي تبدي 
 .كمعادا  للعربية االماز  ية وهو صراي رمري تبدي الل ة مكمونا في المئتمعات البربر ة

 خاتمة:

تعتبر معركــة الل ــة وتــداعيــاتهــا علت الهو ــة الثقــافيــة من المراه ــات التي مــا ترال تلحق بــالمئتمع          
نتيئة عدم  ،والمواقع االجتماعية والثقافية وحتت السياسية األنساقالئرا ري تلك التوابع السلبية في مختلف 

قدر  الدولة علت صـــ ع واقع ل وي وســـم  بالرقي والتطور بالمئتمع من الئوانب الســـلبية التي فرضـــتها تلك 
مما انعكست هذه الوضعية علت  ،فيها الل ة بالسلب توففالمخلفات االستعمار ة والتار خية والثقافية التي 

                                                           
 .1994، 1المركر الثقافي العربي، ط  جاهلبيير بورديو، الع ف الرمري: بحث في أصول علم االجتماي التربوي، تر: نظير  لت:إي ظر  - 30
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ن وســــــــــــــتئدي أبقالب ل وي ومكن موحد  و ة الهو ة الثقافية نتيئة عدم القدر  علت صــــــــــــــهر المئتمع في ه
التي تــــداعــــت عليهــــا اللهئــــات والل ــــات  بين االمــــاز  يــــة والعربيــــة زمــــة الل و ــــةخراج ــــا من مخلفــــات األإ

زمة الل و ة اار الســلبية لبقاء األر اآلفهم القا مين علت شــؤون الل ة بخط االســتعمار ة كالفرنســية وهذا لعدم
مع االستمرار في تهميش الفصحت وعدم إعاد  ب اء الذه ية الئرا ر ة  ،اناواستتبابها في جسد المئتمع ولس

وهذا وستدعي وضع تخطيط ل وي وخلق تلك م بربر؟، أحول ب ية هو تا الل و ة التي تطرح هل نحن عرب 
تتحكم في االب يــة التي بمثــابــة القو   ألنهــا ،في هو ــة كــل جرا ري مــاز  يــة األبين الل تين العربيــة و  التوأمــة

الثقافي الذي تصـــ عا حيث ومكن االســـتثمار في الت وي  ،التي تقوم عليها ركير  المئتمع الئرا ري  واألنســـاق
التعددوة الل و ة بعيدا عن التوفيف السلبي الذي وشهده المئتمع من الصراعات والتوترات حول واقع الل ة 

تي تســــــاهم في ب اء الفصــــــحت في المؤســــــســــــات والهياال الالمفتعلة من الداخل أول الخارج وتفعيل العربية 
 .هو ت ا الل و ة

 المراجع:

 :أحمد ب اني، حتمية التخطيط الل وي لصيانة اللسان العربي في الئرا ر أعمال الملتقت الوط ي حول .1
 ، وزو بتيري  معمري  مولود جامعة ،.الل و ة الممارســــات مخبر م شــــورات:  الئرا ر الل وي  التخطيط

 .2012 دوسمبر الثاني، الئرء

، 2ين، نشــــر عالم الكتاب، طأحمد مختار عمر، أخطاء الل ة العربية المعاصــــر  ع د الكتاب واالذاعي .2
1993. 

المعرفـــة ، دي يـــة، تر: عبـــد ال ور خراقي، عـــالم   -إا يـــة  –جون جوز ف، الل ـــة والهو ـــة : قوميـــة  .3
 .2007الكو ت، د)ط(، 

، مقاربة ســوســيولوجية للمد االســالموي لئرا ر ما بعد االســتقالل ، المواقف : جياللي كوبيبي معاشــو .4
مئلة الدراســــــــات والبحوث في المئتمع والتار خ، م شــــــــورات المركر الئامعي مصــــــــطفت اســــــــط بولي 

 . 2008كر، عدد خاص ،معس

، دار األصــــــــول، 1، ج1954-1843ح يفي هاللي ، صــــــــفحات في تار خ م طقة ســــــــيدي بلعبا   .5
 .2013، 1عبا ، طلسيدي ب

 .1987، 1الشر ف الئرجاني: التعر فات، دار عالم الكتب، بيروت، ط .6

عبد الســالم المســدي، الهو ة العربية واألمن الل وي دراســة وتوايق المؤلف، المركر العربي لألبحاث  .7
 .2014، 1ودراسة السياسات، ط



www.madjalate-almayadine.com مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانية العدد األول  

 
 

53 
 

علي  التعددوة الل و ة، اطروحة:  والم رب:عر الدين الم اصـــــــــر ، المســـــــــألة االماز  ية في الئرا ر  .8
 . (ط، ،د) دار الشروق ، فهمي خشيم

علي أســــــــــعد وطفة، إشــــــــــكاليات العربية وقضــــــــــاوا التعر ب في جامعة الكو ت: هراء عي ة من طالب  .9
 .2014، 1 ر  العربية، الكو ت ، ط، مركر دراسات الخلي  والئر 39جامعة الكو ت ، العدد

، 1، دار ال رب االســـــالمي،ط 1962عمار بوحوش، التار خ الســـــياســـــي للئرا ر من البداوة ول اوة  .10
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