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 ظل في العربية اللغة واقع
 الحضارية االحتكاكات
 



  

 

 
 عامة العربي الوطن مستوى على حادة بأزمة تمر العربية اللغة أن جدا الواضح من

 ملحوظ، بشكل المجتمعات كل في) العربية اللغة( كيانها تزعزع إذ خاصة، الجزائري والمجتمع
 لسان من العربية معالم يمحو يكاد الذي اللغوي الحرج رفع تحاول جماعة كل أصبحت حيث
 لغوي، شتات توليد في أهمت عوامل عدة تناوشتها األخرى المجتمعات غرا على والجزائر األمة

 الفصحى، العربية: ثالثة أطراف تتجاذه لغوي صراع في تجسد حجا لغويا واقعا تعيش فهي"
 على عمل الذي الفرنسي االستعمار مخلفات من الصراع هذا كان وإن الفرنسية، واللغة والعامية
 الستعمال الجزائري اضطر مما منها، بدال الفرنسية وإحالل وتهميشها، العربية اللغة محاربة
 من تعاني هذا يومنا إلى مازالت الجزائر أن إال اإلسالمية، العربية هويته على للحفاظ العامية

 إهمال في تتمثل كبيرة بمشكلة يصطدم الجزائر في اللغوي الواقع عن فالحديث الصراع، هذا
 واإلعالمية التعليمية المؤسسات إلى تتسلل أخذت التي العامية وزحف الفصحى، العربية اللغة

  ".والثقافية
 اللغوية فالخريطة منها، طرف أي عن التخلي يمكن ال متميزة بثنائية الجزائر تتميز

 على والحفاظ اللغوية األصالة تتبع في عنهما غنى ال أساسيان قطبان فيها الجزائري للسان
 عريقا تاريخا تثبت األولى" القرآن، لغة والعربية االمازيغ لغة األمازيغية هما الوطنية، الهوية
  ". الجزائرية األلسنة منه تنحدر الذي اللغوي العرق تحددو األصليين للسكان

 فكال الجزائر، في اإلسالم تاريخ  وترصد الديني، االنتماء تمثل فهي األخرى اللغة أما        
 إذ ملكان، يحكمها ال الواحدة األرض أن إال الهوية، أن وتحدد الجزائري التاريخ تحمالن اللغتين
 الجزائر، في اللغوية األزمة تعقد من زاد ما وهذا أخرى، على للغة االعتباطية الغلبة تحدث
 في التحكم على القدرة ويفقده التهجين، شرك في يوقعه لغويا تناقضا يواجه  األمازيغي فالطفل
 إلى فيه يدخل يوم اول من بها يبدأ التي الفصحى العربية اللغة يعرف ال كونه اللغوي، نظامه

 مشاكل يواجه أنه إال والسلطة، والراديو المسجد لغة ألنها عنه غرابتها عدم رغم فهي المدرسة،
 لترسيخ كافية غير فترة بعد أخرى اجنبية لغة يتعلم كونه لديه يتفاقم المشكل وهذا إتقانها، في

  .اللغات من أي اكتساب دون اللغوي، التعدد إشكالية تظهر وهنا لديه، العربية اللغة
    .المشكالت لهذه المناسبة الحلول ويضع االشكالية هذه ليعالج البحث هذا جاء لذا
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تتجسد كينونة اللغة العربية من خالل االستعمال السليم، وفق نسق تداولي مضبوط 
يضمن الحفاظ على القالب اللغوي األصيل، المعبر عن الواقع األنثربولوجي الذي يلقي مزيدا من 

الصرفية والنحوية والداللية، لكي تفهم و الضوء على اللغة العربية، بأبعادها الصوتية
اللهجية  ومن المالحظ تلك التشتتات ،الميكانيزمات المنتجة للخطاب اللغوي المنطوق بالعربية

التي تعاني منها العربية الناتجة عن أزمة التعدد مما أدى إلى خرق السياج اللغوي العربي 
العبارات المقتحمة ألحشاء و جملة من األلفاظفتداخلت اللغات واللهجات مع اللغة األم (العربية) ب

الخطاب العربي، (فرنسية إنجليزية، إضافة إلى اللهجات المتناثر في األقطار العربية التي طوقت 
  الكلم الفصيح) 

وضع البيداغوجيات  ،يتطلب إعادة الحسابات ،وعليه فإن مشكلة العربية واقع ال مفر منه
والسانكرونيكية، التي ترصد التطورات  المنعكسات الدياكرونيكية المناسبة، والبحث عن الحلول ذات

"حيث تفشت ظواهر لسانية متعددة ومتنوعة في المجتمع الواحد،  المتالحقة والطارئة على اللغة العربية
بين ازدواجية وثنائية وتعددية لغوية، مع ماتعنيه من خلط بين العربية الفصحى واللهجات العامية (أو 

  .)١(التعبيرات األجنبية الدخيلة في السياقات الكالمية وحتى في الكتابة"و واستعمال األلفاظ ،الدارجة)
األمن اللغوي أصبح من بين األهداف الدولية التي أصبح توفيرها أمرا بالغ الصعوبة، نظرا 

وكثرت الصراعات  ،فقد طغى البذخ المصطلحي ،للتراجع اللغوي الذي عرفته المجتمعات العربية
 اللهجية، لتتقد حرب لسانية تمحو معالم الهوية العربية، من خالل النزعات المستوياتية (صوتية،

فال يمكن غض النظر عن عولمة االتصال الغوي الذي شابته  ،ومعجمية) وداللية، ونحوية، وصرفية،
وذ "وهو ما آل إلى ضرب من صراع النف وتداعيات اللغات األخرى حول العالم، تطورات العصر،

  .)٢(اللغوي فإذا اعتبرنا فعال أن العالم يشهد اليوم حربا بين اللغات فإلن العالم متعدد"
من الواضح جدا أن اللغة العربية تمر بأزمة حادة على مستوى الوطن العربي عامة والمجتمع 
الجزائري خاصة، إذ تزعزع كيانها(اللغة العربية) في كل المجتمعات بشكل ملحوظ، حيث أصبحت كل 

را غ الجزائر علىو جماعة تحاول رفع الحرج اللغوي الذي يكاد يمحو معالم العربية من لسان األمة
عدة عوامل أهمت في توليد شتات لغوي، "فهي تعيش واقعا لغويا حجا المجتمعات األخرى تناوشتها 

إن كان هذا و تجسد في صراع لغوي تتجاذه أطراف ثالثة: العربية الفصحى، والعامية واللغة الفرنسية،
إحالل و شها،الصراع من مخلفات االستعمار الفرنسي الذي عمل على محاربة اللغة العربية وتهمي
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الفرنسية بدال منها، مما اضطر الجزائري الستعمال العامية للحفاظ على هويته العربية اإلسالمية، إال أن 
الجزائر مازالت إلى يومنا هذا تعاني من هذا الصراع، فالحديث عن الواقع اللغوي في الجزائر يصطدم 

العامية التي أخذت تتسلل إلى المؤسسات  بمشكلة كبيرة تتمثل في إهمال اللغة العربية الفصحى، وزحف
  .)٣(اإلعالمية والثقافية"و التعليمية

وعليه فإن االستعمال اللغوي الذي روض عليه اللسان الجزائري لم تكن فيه مراعاة للعربية 
وهلهلت فصاحة الجزائريين لتخلق  أفسدت بناء العربية، الفصيحة، إذ لهجت وأقحمت فيها لغات دخيلة،

فالمستكنه للهجة الجزائريين  تخالف قواعد العربية إلى حد بعيد، نة، أو ماتسمى باللغة الدارجة،لغة هجي
ومن الواضح جدا شيوع  ،يجد نوعا من النحت السوقي غير الخاضع لتقنين لغوي يضمن سالمة العربية

رة لألقاليم اللغوية في الفرنكفونية وغيرها من التيارات اللغوية  التي تحمل لواء اللغات األجنبية المستعم
  أغلب دول العالم الثالث.و المشرقو بلدان المغرب العربي

فالحداثة منفتحة على  ،غيرها من اللغات األجنبية أساسية لتطور حضارتناو "اللغة الفرنسية
ولكننا نريد أن نعيش الحداثة بعيوننا، كما تتحقق في  هي زمن اإلنسان نفسه بكل لغاته، زمنية كونية،

،أي أن اللغة تخضع لهيمنة الحضارة والعولمة )٤(تبدع من خاللها"و ولتتعلم الذات كيف ترى ،لغةال
لكن البد  الختراع مسميات جديدة تناسب المبتكرات الجديدة، الحاجةوالتطور التكنولوجي، مما يزيد من 

  من منهجة اإلقحام العشوائي للغات وضبط االنفتاح الحضاري .
ة المجتمع الجزائري من تعددية لغوية، تصعب على المتلقي من خارج امعانيشير الواقع إلى 

"واحدة  أم أمازيغية؟)، وتعد الجزائر أم عربية، (فرنسة، الخريطة اللغوية الجزائرية نسب هذه اللهجة
يتفتح على  وذلك لكونها نسيجا لغويا متشابكا، من األراضي اللغوية التي استقطبت اهتمام الباحثين،

إال أن الواقع اللغوي الجزائري يؤكد فش الجزائريين في توحيد  ،)٥(متعدد اللغات ومتمايز الثقافات" نطاق
  اللسان.

يمكن القول أن العربية تحتضر في حضن المجتمع الجزائري مادام هذا األخير عاجزا عن 
ث في نفسية بعض تفعيل المعجم العربي في طبائعه االجتماعية التي تصوغ أفكاره جراء عقدة لغوية تب

  التعامل باللغة العربية دليل على التخلف.و الفئات الجزائرية فكرة ساذجة مفادها أن التواصل
على الرغم من االستقالل إال أن الجزائر ال تزال تعاني من المخلفات اللغوية لالستدمار 

قبل الجزائريين، حيث  الفرنسي فقد لغم المجتمع الجزائري بمعجم فرنسي هو أكثر استعماال وتداوال من
التطور بحسب بعض الذهنيات الجزائرية، على اعتبار و أصبح الحديث باللغة الفرنسية مرتبطا بالحداثة
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"عمران  المتمدن...إذن اللهجة الجزائريةو المثقفو هو المواكب للعصر ،أن من يجيد اللغة الفرنسية
  . )٦(معقد تشتمل طوابقه على ثروة لسانية يكتنفها الغموض"

فاالستعمار سعى إلى"  ،إال أن الجبروت الفرنسي تسبب في تقهقر اللغة العربية في الجزائر
تدمير البنية الثقافية العربية اإلسالمية، مع محاولة قسرية قهرية تفرض اللغة الفرنسية بشتى الطرق، 

تي اتخذت وكانت أشد قسوة في فرضها على الجزائر ونجحت أحيانا في تشكيل طبقة من النخبة ال
  .)٧(براجماتية لحماية مصالحها"و الفرنسية لغة سياسية، ثقافية

ال جرم أن اللغة العربية الفصيحة هي اللغة الرسمية في الجزائر، ولكن مادامت ال تستعمل إال 
فإن اضمحاللها وارد بينما تفرض  الخاصة،و بعض السياقات المحدودةو في المؤسسات التعليمية

االستعمال اليوميين، فهذا التناوب في االستعمال بين النظامين و ن خالل التواصلالفرنسية كيانها م
  (اللغة العربية). الفرنسي أربك اللغة األمو العربي

القائمة على  الفوضى اللغوية، فتتفشى ،يتعزز االتجاه الفرانكفوني على حساب اللغة العربية
غالبا و فرض أنظمتها  على البناء اللغوي العربي،متمادية في و استراتيجيات مناهضة للغة العربية،

التعامالت المؤسساتية التي تكرس كل الوسائل لتداول المصطلحات و مانجد هذه السيطرة في اإلدارات
وهذا مازاد من محدودية انتشار اللغة العربية وانحصارها في المجال  ،استعمال اللغة الفرنسيةو المعربة

  األكاديمي.
وعجز اللسان  ،تدهورهاو تثبت مرض اللغة ،ائعة في المجتمع الجزائريهنالك عبارة ش

"المهم الفكرة"، وهذه العبارة نتيجة حتمية لتصادم  الجزائري عن استدراك عجزه اللغوي أال وهي:
األخرى،  األنظمةفلكل نظام معياريته التي تجعله غير قادر على التكيف مع  األنظمة اللغوية المختلفة،

ينتج خطاب لغوي مفكك الشفرات، مسببا خلال في الرسالة اللغوية، فاليفهم المتلقي الداللة وبالتالي 
  وبذلك تحدث مذبحة اللغة العربية على يد أبنائها. ،المقصودة

تتميز الجزائر بثنائية متميزة ال يمكن التخلي عن أي طرف منها، فالخريطة اللغوية للسان 
 ،الحفاظ على الهوية الوطنيةو نى عنهما في تتبع األصالة اللغويةغ الجزائري فيها قطبان أساسيان ال

تحدد و تاريخا عريقا للسكان األصليين هما األمازيغية لغة االمازيغ والعربية لغة القرآن، "األولى تثبت
  . )٨(العرق اللغوي الذي تنحدر منه األلسنة الجزائرية"

فكال اللغتين  صد  تاريخ اإلسالم في الجزائر،أما اللغة األخرى فهي تمثل االنتماء الديني، وتر
إذ تحدث الغلبة  تحمالن التاريخ الجزائري وتحدد أن الهوية، إال أن األرض الواحدة ال يحكمها ملكان،

االعتباطية للغة على أخرى، وهذا ما  زاد من تعقد األزمة اللغوية في الجزائر، فالطفل األمازيغي  
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 شرك التهجين،  ويفقده القدرة على التحكم في نظامه اللغوي،  كونه ال يواجه تناقضا لغويا يوقعه في
يعرف اللغة العربية الفصحى التي يبدأ بها من اول يوم يدخل فيه إلى المدرسة، فهي رغم عدم غرابتها 

نه وهذا المشكل يتفاقم لديه كو ،السلطة، إال أنه يواجه مشاكل في إتقانهاو الراديوو عنه ألنها لغة المسجد
يتعلم لغة اجنبية أخرى بعد فترة غير كافية لترسيخ اللغة العربية لديه، وهنا تظهر إشكالية التعدد 

  اللغوي، دون اكتساب أي من اللغات .
فيتلعثم  استعمال اللغة يجعل المتكلم تائها بين تراكيب الكالم،و إن هذا الالتمركز في تعلم

 يضيعها بين صيرورة التعريبو اللغة في دوامة التعددية ويتحرج من استعمال الرسائل اللغوية، ويدخل
صيرورة التمزيغ لتعمق الفجوة في االنظمة اللغوية العربية، ويضيق الخناق عليها فتتعرض لحتمية و

  التغير.
الكلمات المفتاحية: التعدد اللغوي، التداخل اللغوي،  واقع اللغة العربية، اللهجة، الفصحى، اللغة 

  األعجمية.
: ما ماهية التعدد اللغوي؟ وما هي تجلياته؟ وبماذا يمكننا توصيف واقع اللغة العربية شكالياتاإل

  في الجزائر؟ هل مرحلة تأزم أم مرحلة تطور؟
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