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 عدد ،الرمتان منشورات .الوضعّية السوسيولسانية في الجزائر .(6102) ،ابتسام شاشو
 .913 الصفحات

على املخخّصين في املظابل  (CRASCحامعت مظخغاهم/باخثت مؼازكت في )جلترح الباخثت ابدظام ػاػى 

ل عسضا خىل "الىضعُت الظىطُىلظاهُت
ّ
ت والباخثين فيها كخابا ًمث ط الضىء على  اللغٍى

ّ
ظل في الجصابس"، َو

ين املؤطظاحي واملجخمعي. ال ًكخفي هرا الكخاب بالخركير بالظُاكاث  ممازطاث الخعّدد اللغّىي على املظخٍى

ين ولغاتهم" ألاكادًمُت للىلاغ خىل إػكالُت ٌعكع في الىكذ هفظه  بلTaleb-Ibrahimi, 1997) ) "الجصابٍس

ا ٌظعى إلى جدلُل السهاهاث هّما معسفُا خىل الخعّدد اللغىي  بىصفه ظاهسة أهثروبىلىحُت، والتزاما هخبٍى

ألاًدًىلىحُت للفاعلين الاحخماعُين، والتي جتراوح خطاباتهم خىل هره املظألت بين "املىطم إلاكصاةي"، 

احي"، "مىطم الخلدٌع" و"مىطم املمازطت ألاداجُت".  "املىطم الهٍى

ًدخىي الكخاب، الري ًلدمه الباخث اللغىي عبد السشاق ُدوزازي، على ملّدمت مؤطسة إلػكالُت الكخاب 

كابمت املساحع  كما ًظهس مً خالل الباخثتوعلى طخت فصىل مدكمت الخىزُم. علُىا بداًت أن هىىه بمجهىد 

املىضىع واملكخىبت بالفسوظُت  مسحعا حؼير ضمنها إلى أهّم ألاعمال ألاكادًمُت خىل  071والتي ججمع كسابت 

خصىصا في خلل البدث الظىطُىلظاوي. وهرا الجهد، إذ ٌعلً عً اطالع الباخثت على التراكم املعسفي في 

ت خىل هره الظاهسة، فهى ًلّدم لللازا املخخّصص )ألاطخاذ الباخث/ الطالب الجامعي(  الجامعت الجصابٍس

 اء التي جىاولذ هره الظاهسة.وغير املخخّصص هظسة إحمالُت خىل أهم ألاطم

حعالج الباخثت في الفصلين ألاول والثاوي مً الكخاب املفازكاث التي جىاحه الخعّدد اللغىي في الجصابس 

غاث التي حظخعملها أحهصة الدولت وباقي مؤطظاتها، أو بمىظىماث الاعتراف املخخلفت 
ّ
طىاء ازجبط ذلك بالل

ت والىض ت خىل الاعتراف بالخعّدد اللغىي: لغت وطىُت / لغت زطمُت(، أو )الطسوخاث الظُاطُت والىخبىٍّ ُّ ال

ما ججد أفساده ٌظخعملىن لغت واخدة 
ّ
ت املخعّددة في املجخمع والتي كل ُّ ت الُىم  باملمازطاث اللغىٍّ

في حعامالتهم مع املؤطظاث أو مع املىظىماث أو في خُاتهم الُىمُت )اللغت العسبُت الفصُدت، العسبُت 

غُت بخعّدد لغاتها(. كد جكىن اعخبازاث الدولت الجصاب ت، ألاماَش ت، الفسوظُت، الفسوظُت باللغت الجصابٍس ٍس

الىطىُت التي جسي في أخادًت لغتها أطاض وخدتها الىطىُت ومىطلم جصّىزها للمىاطىت في ػلها اللغىي 

س بؼكل واضح، على طبُل املثال فلط، في جطّىز فك
ّ
سة الاعتراف الظُاس ي مىطلم هرا الخعلُد الري أز

غُت )لغت وطىُت/ لغت زطمُت(.   باللغت ألاماَش

اث اطخعماال ت بالغت الخعلُد بظبب حعّدد مظخٍى ها وجىّىع مجاالث جداولها خصىصا تجبدو املظألت اللغىٍّ

ىوي )لغ ت عىدما جسجبط بالحُاة الُىمُت طىاء مً خالل لغاث وطابل الاعالم، املىخىج الظىماجىغسافي والخلفٍص

ىوي(، لغاث الخعابير الفىُت )لغاث مخخلف  ت، لغاث املظلظالث املدبلجت، خصص الترفُه الخلفٍص أفالم حصابسٍّ

اضُت(، أو ما ٌعكظه طىق اليؼاط إلاػهازي  طبىع الغىاء في الجصابس، لغاث أغاوي املشجعين في املالعب الٍس

ثيرا ما ًصطدم بالصىز الىمطُت )الخمثالث، واللغاث التي ٌعخمد عليها. وهرا الخعّدد في املؼهد اللغىي ك

املمازطاث، الخطاباث( التي جدكمها غالبا الطسوخاث ألاًدًىلىحُت. جلترح الباخثت، في هرا الظُاق، جدلُال 

ت،  الطتراجُجُاث الهُمىت التي جمازطها املؤطظاث ) لغاث املؤطظاث السطمُت، ألاطسة، الجماعت اللغٍى

ىت في طُاق احخماعي املدزطت،...(، وجكؼف عً ج ُّ ت مع ت حعلي مً ػأن ممازطت لغىٍّ ت ومعُازٍّ ُّ ساجبُت كُم

ت أخسي في الظُاق هفظه، وهره الحاالث ًمكً مالخظتها عىدما ًخعلم ألامس  مدّدد وجصدزي ممازطت لغٍى

ف أو امل ُّ ىاحهت بالؼعس امللحىن في ملابل الؼعس الفصُذ )أهظس أعمال أخمد أمين دالي(، أو في خاالث الخك

ت ت ألاطٍس غُت أو في املمازطاث اللغٍى  بين اللغت العسبُت الفصُدت في املدزطت املخىاحدة في املىاطم ألاماَش

(SENI, 2012) .ت الؼاةعت خازحها  )داخل ألاطسة( ملازهت باملمازطاث اللغٍى
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ي جىاكؼها الباخثت علُىا اللىل أّن مطلب الاعتراف املؤطظاحي بالخعّدد اللغىي ًمثل أهم إلاػكالُاث الت

في هرا الكخاب بدثا عً فهم مىظىماث إلاكصاء والخصيُف والتراجبُت ضمً طُاق ًمكً فُه للخعّدد 

عً  ( (Elimam, 2003مًخددر عبدو ملا اللغىي أن ًكىن عامال خاطما في الاهدماج الىطني واملغازبي

لي،  "املغازبي" بىصفه لغت جىاصل مفهىمت بين ػعىب املىطلت املغازبُت( وإلاكلُمي )العسبي، ألافٍس

 املخىططي(. 

ل مجاال خصبا في العلىم الاحخماعُت وإلاوظاهُت 
ّ
ت في الجصابس ال جصال جمث وعخلد أّن الظاهس اللغٍى

الخخّصصاث ًمكنها أن  ٌظخىحب جظافس الجهىد املعسفُت والخدلُلُاث املُداهُت ضمً فسق بدث مخعّددة

ت اعخمادا على  جيخج املعنى خىل خالتي الخصىبت والخعّلد مثلما جبّين ذلك الباخثت، ففهم السهاهاث اللغىٍّ

مثال: خالت العالكت بين لغت الجماعت ولغت املجخمع مثلما جمذ إلاػازة إلُه )هخابج  الدزاطاث ألاهثروبىلىحُت 

 .4102 خىل غسداًت( CRASCفي مؼسوع البدث 

ت ألابدار الظىطُىلىحُت خىل لغت الىخب والدولت،(إػساف) مجاهدي مصطفى  ،حابي) أو مً شاٍو

ت بين اهلظامُت الىخب وكطاعُت الدولت(، أو مً خالل  (4112 )حابي هاصس ًخددر عً املظألت اللغٍى

 عالكتها بمىظىماث الدؼغُل

 والظؤال اللغىي(، أو لغت الخعابير املكخىبت على الجدزان)العىملت ( 4110 )بً كسهت، م.، كادزي، أ. )إػساف.(،

كل  )أعمال املظخازي حُاللي( ... أو مً مىطلم لغت الخطاب الدًني في املىابس (179-027، ص. 4102)أوزاض، 

  أن ٌظهمذلك بئمكاهه 

 في إزساء الىلاغ العمىمي خىل الخعّدد اللغىي في الجصابس وفي املىطلت املغازبُت.
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