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فرانز  منشورات 1املتشاركة ةيالغير  أو الفرنسية واللغة الجزائر (2015). ح سبع،برا
 .111 الصفحات عدد، فانون 

اإلاخىاحذة بين اللغت ٌػالج هزا الىخاب إلاإلفه سابذ ظبؼ الىلػُت الاحخماغُت اللعاهُت في الجضائش، 

 
 
خه، وبين اللغت الفشوعُت التي ال جضاٌ جفشك وحىدها الػشبُت، التي جمث ل في مخُاٌ اإلاجخمؼ الجضائشي سمض هٍى

بالشغم مً أنها جشمض ئلى الخىاحذ الفشوس ي في الجضائش. ال جىف هزه ؤلاؼيالُت غً الخذاٌو في ظاخت الىلاػ 

ت. ًىىلم الباخث الفىشي واللغىي، وباألخق ؤلازني ألاً ذًىلىجي؛ ليىنها راث جأزير مباؼش في خىاباث الهٍى

الفشوعُت أن جىاـل فشك ؼشغُتها ئلى غاًت الُىم  : هُف للغت العىظُىلىجي سابذ ظبؼ مً الدعاٌؤ الخالي

ت، في خين وان مً اإلافشوك أن ًيىن خلها في اإلاجخمؼ الجضائشي سغم ملاومخه لها وىاٌ الفترة  الاظخػماٍس

 مباؼشة  بدلٌى واهجالء الظشف اليىلىهُالي ؟وا
ً
 هجالؤها مشجبىا

خي  ًبرص ؤلاؼياٌ اإلاىشوح خٌى ولػُت اللغت الفشوعُت في اإلاجخمؼ الجضائشي خالت الىعي الثلافي والخاٍس

الجماعي العائذ. ولفهم هزا اإلاىلىع ًلترح الباخث معاءلت الىاكؼ الاحخماعي الجضائشي إلالاسبت ألاظباب 

 وساء اوغماط لغت أحىبُت  اليامىت

 ٌػلً غً جىاكن ٌعخمش في الظهىس 
ً
ين، ئر ٌػخبرها مىلىغا في حىاهب مخخلفت مً الحُاة الُىمُت للجضائٍش

ان الاظخػماس واإلاتراوخت بين خالتي  الشفن والشغبت.  ئلى غاًت الُىم بالػذائُت هفعها التي وان ًظهش بها ئب 

لىاإلاا وان اإلاىكف الجضائشي مخىاكما مؼ هفعه اججاه اللغت الفشوعُت، فبالشغم مً وىنها لغت غير 

دة، ومً خُث اظخػمالها ولغت  ت اإلاخػذ  ها جمثل ما هى سظمي مً خُث اظخػماالتها ؤلاداٍس سظمُت ئال أن 

اٌ جبهش اإلاخُاٌ الجمعي لخذَسغ بػن الػلىم وهلل اإلاػاسف. وبالشغم مً وىنها جمثل لغت اإلاعخػمش ال جض 

ا ئلى  (Habitus)الثلافي والاحخماعي وجىدعب لمىه مياهت خاـت. ًمىً اسحاع "الهابِخِغ"  اللغىي خفـى

اث  اسجباه هزه اللغت باإلاإظعاث اإلاخخلفت التي حلبتها الثلافت الفشوعُت، ت ومعخٍى مً جىظُماث ئداٍس

ث ومً أخادًث بين الىخب. و كذ ظاهم الىخاب حػلُمُت مإظعاجُت وكىىاث جىاـٍل مً حشائذ ومزًاغا

ا مػِؽا  ت وحىد اللغت الفشوعُت، فبالشغم مً أن هخاباتهم واهذ جشوي واكػا حضائٍش ىن أًما في جلٍى الجضائٍش

ال غالكت له بالترار الثلافي الفشوس ي فانها واهذ جمثل العبُل لىلل هزا اإلاخُاٌ، ومثاٌ غً رلً مإلفاث 

 . محمد ديب

خ الخػلُم في الجضائش كبل لفهم هُف ُت جشسخ اللغت الفشوعُت في اإلاجخمؼ الجضائشي، غش ج الياجب غلى جاٍس

الاظخػماس والزي وان مدفىسا بين حػلُم اللغت الػشبُت وكشاءتها في اإلاعاحذ والضواًا بهذف خفظ اللشآن، 

مً الخالمُز  %3وعبت  1098والخػلُم الفشوس ي الزي واهذ وعبخه كلُلت حذا ئلى خذ أنها لم جخجاوص ظىت 

ين في اإلاذاسط الفشوعُت، أغلبهم مً الػائالث الغىُت أو اإلالشبت للذ أوحذ الاظخػماس . مً الاخخالٌ الجضائٍش

ت، وهزا الىلؼ أظهم في بشوص اصدواحُت بين الفشوس ي للغت الػشبُت ولػا حػل منها مادة حػلُمُت غير  ئحباٍس

الشغبت في حػلم اللغت الفشوعُت ومماسظت ما جدمله مً زلافت، وبين سفمها وىنها لغت أحىبُت جشمض للػذوان 

ت التي واهذ ظائذة كبل الاظخلالٌ وبػذه ظاهمذ   ُ  الفشوس ي.  و غلُىا الخزهير أن  وعبت ألام

ت جىاحذ اللغت ا ت لم جٌض جخػامل بهزه اللغت هظشا ئلى أن  مػظم في اظخمشاٍس لفشوعُت؛ ليىن اإلاإظعاث ؤلاداٍس

اإلاىظفين آهزان صاولىا دساظتهم باللغت الفشوعُت. هزا مً أهم أظباب جىاحذ اللغت الفشوعُت ئلى غاًت آلان 

 في الجضائش خعب الباخث سابذ ظبؼ. 

أغلب  ؛ وىن  ً الىعي الىوني وجدلُم الاظخلالٌغلُىا أن هذسن أًما أن  للغت الفشوعُت دوسا في جدٍش

هذ   الىوىُين وسواد الثىسة واهىا مً الىخبت التي جيى 
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ت خالٌ الفترة اليىلىهُالُت، فأغلب الاجفاكُاث  ت الفشوعُت واإلاىظماث الىلابُت الِعاٍس في اإلاإظعاث التربٍى

هزا ما ٌؽهذ غلُه ألاسؼُف، غلى الشغم مً اإلاىزلت بين دولت الاخخالٌ وألاخضاب اإلالاومت واهذ بالفشوعُت، و 

ت الفشوعُت وئلى معألت  ها هزه اللغت والتي جدُل ئلى العُىشة الاظخػماٍس
 
ت التي جدخل ت الاظخػماٍس الشمٍض

ت ت. ومغ الهىٍ   الجضائشٍ 

ها وحذث لخػلُم  ت أهثر غلى حػلُم اللغت في خين أن  ًشي الباخث أًما أن  اإلاذسظت آلان أـبدذ ُمىىب 

ػاسف، وما اللغت ئال ئخذي وظائل الخػلُم وكىاة مً كىىاث الخللين، فالعُاظت التي اجبػتها الجضائش بػذ اإلا

ظين مً الؽشق ألاوظي ظىا منها أنها حعخذسن ما فاث مً جأخش في حػلم الاظخلالٌ مً خالٌ حلب مذس  

ت ؤلاظالمُت، لم جىجح خعب الباخث، بل صادث الىلؼ ج أخشا، فهإالء اإلاإوشون حاؤوا اللغت الػشبُت والهٍى

ين وخاملين لثلافت مخخلفت غً الثلافت العائذة، مما أوحذ جمعيا ال  بمىىىق ال ٌؽبه مىىىق الجضائٍش

شا.  ؼػىسٍا باللغت الفشوعُت ػشفىهه سغم وىهه واكػا مٍش ىن َو ها جمثل واكػا غاؼه الجضائٍش  ؛ ألن 

د اللغاث في اإلاجخمؼ الجضائشي وحػاٌؽها، بل ًجب ؤلاكشاس أن   ه ال ًجب ئهياس حػذ 
 
ًزهش الباخث أًما أه

اللغت اإلاىىىكت التي ٌعخػملها الجضائشي جخخلف باخخالف اإلاىاوم، وهي لِعذ هفعها اإلاىخىبت، فبين اللغت 

غُت باخخالف ألىانها واللغت الذاسح ت باخخالف مىىىكها أًما واللغت الفشوعُت الػشبُت الففحى واللغت ألاماَص

دة  التي حعللذ ئلى كامىط اإلافشداث الزي وعخػمله ًىمُا ًىحذ زشاء لغىي ملمىط. ئن  اإلاداوالث اإلاخػذ 

ت وهمُت غير  ت التي جداٌو حاهذة حػذًل الىظام التربىي بما ًخىافم مؼ هٍى واإلاخخلفت للمىظىمت التربٍى

ت كذ حػلذ مً ت الجضائٍش اللغت الػشبُت وهزا اللغت الفشوعُت اإلاماسظت لذي الخالمُز لغت مبهمت  الهٍى

ومىعشة، فالخلمُز آلان، خعب حػبير الباخث، ٌػِؾ جيها حػله ال ًخلً ال اللغت الػشبُت وال الفشوعُت، مؼ 

ج بُنهما وبين اللغت  الػلم أن  اللغت التي ٌعخػملها ًىمُا ال هي بالػشبُت الففحى وال بالفشوعُت بل مٍض

ي  عُت أد  غُت، هما ًشي سابذ ظبؼ أن  ئصاخت اللغت الػشبُت اإلاىىىكت واللغت الفشوعُت مً البرامج الخذَس ألاماَص

ئلى جىظُؼ الفجىة بين الزواء اللغىي الاحخماعي والزواء اللغىي اإلاذسس ي، ألامش الزي هجم غىه غذم جىاصن 

ت والاحخماغُت واإلاػشفُت.   ًمغ  ول الجىاهب اللغٍى

س اللغت الفشوعُت في الىاكؼ اإلاػِؾ للجضائشي وفي مخُاله الجمعي 
 
ًمىً اللٌى خعب سابذ ظبؼ ئن  ججز

ًشحؼ لحلائم ال ًيبغي ئهياسها لفهم الخىاكن الىحذاوي الزي ٌػِؽه اإلاجخمؼ بين هُام بسحش الثلافت 

ا باغخباسها لغت أحىبُت جشمض الى الفشوعُت ولغتها وىهه أهثر اإلاجخمػاث اظتهالوا لها وبين الخىاب الشافن له

ىن في  لت لغت حػامل بها الجضائٍش لذ إلاذة صمىُت وٍى
 
جىاحذ غذائي اظخػماسي في خلبت ممذ، فالفشوعُت مث

ت، هزا مً حهت، ومً حهت أخشي،  اهخلالهم مً مجخمؼ كبلي ئلى الذولت اإلاىخذة اإلابيُت غلى مإظعاث ئداٍس

لذاسظت غؽُت الاظخلالٌ واهذ مفشوعت أهثر مً وىنها مػشبت، زم ال ًجب ومغ خلُلت أن  أغلب الىخبت ا

فه مإؼشا ٌػخمذ غلُه الباخث سابذ ظبؼ، ظاهم في  أًما ًجب ئدسان أن ؤلاغالم والخىىس الخىىىلىجي، بـى

 اهدعاب مفىلحاث فشوعُت في اإلاىىىق الجضائشي.  
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