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 ثقديـــم

ل
ّ
مىحاث الهجسة، الخىلالث املىخلاة أو املفسوطت ومىازد الترار الثلافي  جمث

 
ّ
مت ألامم املخّددة، غىي زهاهاث هامت، والل

ّ
ت )مىغ ُّ ماث الدول

ّ
فالعدًد مً املىغ

ٌَ ...( جىص ي  أوزوبا عمجلالُىهِظيى،  الحفاظ  ىحىبب في مظامين مىازُلهاالدو

وزغم هره الخىصُاث التي جىشف  املمخلياث.ألافساد و  على هره املىازد و حظهُل جىلل

 
ّ
 على املدافغت على الترار عً أهمُت طمان هلل الل

ّ
غاث داخل العائالث وجدث

 
ّ
هره الدٌو جخخلى  ًد مًعدّن الفئ لهجسة،ا لمىخىحباعخبازهم ىي والثلافي لألفساد غالل

فسصا الخىلل بين بلد ألاصل وبلد الاطخلباٌ ذلً ًدُذ  ،وفي امللابل .ألاصل عً لغتها

ت حظخىحب الفهم والخلُُم.  إمياهُاث للخىاصل والخيشئتو   مً حهت أخسي،اللغىٍّ

"العائلت" و"املدزطت" لدوزهما مسجبطا بـ لغاث ألاصل واللغاث العائلُتمصير  ًبدو 

 ملال جبدو عو  .جىمُت الطفل / املخعلمالظسوزي في 
ّ
 ،غاث طهلتُت هلل هره الل

ُّ  لظاهُتخصىصا طمً الظُاكاث املديىمت بظُاطاث  ت وال جىّسض التراجب ت اللغىٍّ

ظاهُتحظّهل 
ّ
 .وال حظمذ به اطخعماٌ ما هى مخاح مً املىازد الل

  إوساهياتص هرا العدد مً مجلت خص  ً  
ّ
غاث ولغاث لدزاطت طيروزاث هلل الل

املخىاحد طمً عسف الهجسة اهطالكا مً أبعاد زلافاث ألاصل في الىطط العائلي 

ذلً العدًد مً دعي ظخوطىطُىمهىُت، َو دًداهخُىُتاهُت، زلافُت، طىطُىلظ

ُّ املالحلٌى  مً أحل الخفىير في هره  ثلازباث مخعّددة الخخّصصااملخخلفت و املت عسف

مجمىعت مً الباخثين هصىصا هاججت عً جدالُل  لترحجفي هرا الظُاق ، .املىاطُع

لُت مخىّىعت للدظاؤالث غاًتها ألاطاطُت جلدًم إحاباث وافُت  ،ومالخغاث إمبًر

مداطسجين  هرهس في هرا العدد ، ومً بين إلاطهاماث املخعّددةالعلمُت والاحخماعُت 

:  7107 طىت جم إللاؤهما في مسهص البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماعُت والثلافُت في

واملداطسة الثاهُت مىطىعاجُت  هكّدمها فلُب بالوشُ ،املداطسة ألاولى جمهُدًت

ىاث  ماجيي.  كّدمتها ماٍز

غاث طمً أشيلت مله بالوشيفلُب في مظتهل هرا العدد، ًلترح 
ّ
ظللت هلل الل

ظخعسض خصُلت ألهّم العلباث والدظهُالث  ين في فسوظا َو ً الجصائٍس عائالث املهاحٍس
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عخمد في ذلً ،واملخغّيراث الىاحب أخرها باالعخباز أزىاء ملازبت هره الغاهسة على  َو

ُّ خبرجه البدثُت الفسدًّ  جسجىص على ألادواث  طىطُىلظاهُت وفم ملازبتت ت والجماع

ىاثام أّما بُا،الخدلُلُت للغلىجىفى  ص  ماثيي ٍز
ّ
بعع هلل  مىطىعجدلُلها على فتره

ت )في الجصائس(   العائالث الجصائٍس
َ
  اللغت

َ
ت ُّ ت دالت هلل اللغت اجلازنها بو  الفسوظ ُّ لعسب

لت املخىاحدة في فسوظا و طمً العائالث املهاحسة أو العائالث 
ّ
وطعُت  طمًاملشي

ُّ  طسوخاتهاالهجسة، وجىّطع  ع بدث أحٍسذ طمً طُاكاث عدًدة ت الىاججت عً مشاَز

 خاالث عُيُت. دزاطت  بىاء علىمىر زالزين طىت،  ّىعتىمخ

ت  حسن بلحاجعبد الحمُد ٌعخبر  مً حهخه، أّن اهدظاب الىفاءاث الظسوزٍّ

 بالعملُ املسجبطت
ّ
مُت للغت أو غُابها ًمىنهما الخلزير ـ

ّ
 فيجاح املدزس ي والىّ  فياث الخعل

عخمد في جدلُل ذلً على  .املنهي إلادماج جدلُم مُداوي شمل مجمىعت مً هخائج َو

ُّ  ذوي املمازطاثمً  ،ازبيــىمغــاب الفسوهىــالشب بّين أّن "تــاملبدع"ت الخطاب ، ٍو

ُّ اطخدعاء الخعّدد اللغىي في املمازطاث  ُّ /تالخطاب جصاٌ بين الا ٌظّهلت الىخاب

ظفي ،الجماعاث وداخلها في عل الاطخعازة  ن ألاصلي لهره الفئتيىّ املكُمت على  ٍو

ين طمً هرا الخعّدد اللغىي   . والخىاوب السمصٍّ

ا  لترحٍو املىّحه لهرا العدد اطخطالعا  في ملاله علي بن شريفمدمد شهٍس

ُّ  فهم ما جدُدهومداولت ل ووصفا مجمىعت مً  هاظخعملحتي ت الالخعابير الخطاب

ذلً إلى  خالٌويهدف الباخث مً  .حسة أزىاء فترة جىاحدها بالجصائسالعائالث املها

ت العائلُت الخدود  جددًد الث املىخغمت بين بلد ودوز الخىّل  هاومالمدظُاطاث اللغىٍّ

. وفي الظُاق ذاجه، هماواهدظابلغت ألاصل وزلافتها ألاصل وبلد الهجسة في جىصُل 

م  صل الثلافي مً خالٌ ألا ىلل العائلي للغت المظللت  سيناأوححعالج شهسشاد مٍس

على املالخغت خدلُل الفي الخمثالر، وحعخمد  الاخخالفاث املىحىدة بين املمازطاث و

ت مً أحستها باملشازهت 
ّ
 .لُمين بفسوظاامل مهاحسي الجُل الثاويطمً عائلت ميىه

  بىدشيشىاٌ ــــوجطسح ه
ّ
والري  ،غىي مظللت الخىاوب السمصي الىاجج عً الخعّدد الل

ً على امخالن اللغت الفسوظُت بىصفها لغت  ،خظب الباخثت ،ٌعخبر علبت أمام الخيٍى

ت،  ُّ ت، باعخبازها اطتراجُجُت خطاب أحىبُت، وجداٌو أن جلازب جلزير الاشدواحُت اللغىٍّ

   في
ّ

ت الش ت افالىفاءاث اللغىٍّ ُّ  ه
ّ
ين مخعّددي الل ت للجصائٍس ُّ  غاث واملخىاحدًًوالىخاب
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ً، أّما ماج  Allophoneمفهىم مللازبت فُخّصص ملاله ور دمرشج ُىِفي خالت جيٍى

لغت جخخلف عً اللغت الشائع  جخيلم ُت مسجبطت بفئتمظللت دًداهخوالري ٌشير إلى 

 ألاشخاص الحىم علىبالغىجىفىبُا ) ُاق لظاوي فسوس ي ًخمّيزاطخعمالها طمً ط

لت طلبُت اهطالكا مً هىعُت لغتهم أو مظامُنها   ،7102( ،هوشُال، بأو جمُيزهم بطٍس

دظاءٌ ،(070. ص ت الباخث  ٍو ُّ في الخىّفل بالخالمُر غير عً دوز املدزطت الفسوظ

عً  لظاويال" الىاطلين بالفسوظُت والرًً ًىاحهىن هُمىت "الحفاظ على الىغام

م   فسض الجمىد اللغىي.طٍس

  بن بشير هتوحعالج هصي
ّ
غىي لدي مجمىعت مً الىّخاب الرًً ججازب الخعّدد الل

ل أًً ىططي، ًيخمىن إلى املجاٌ املخ
ّ
لت الخلازب الغسفي التي ٌظخدعيها هؤالء جدل طٍس

اللغىي الخعّدد )أو إعادة حشىُل( أو حشىُل )أو إعادة بىاء( الىّخاب مً أحل بىاء 

هفظه )الفسوظُت بىصفها لغت هخابت( وإلاكلُم الجغسافي إلاكلُم اللظاوي أزىاء جلاطم 

 املشترن )البدس ألابُع املخىطط(.

ظائل ول مً عص ا  محي الدينالدًً  َو دًىامُت  علي بن شريفومدمد شهٍس

ين املظخفُدًً مً الرخيرة أو " ىت مً الطلبت الجصائٍس ُّ الدلُل اللفغي" عىد ع

ُّ مخخلف طُاطاث الحسان الجغسافي هدى الجا د الباخثان، مً معاث الفسوظ
ّ
ؤه ت، ٍو

مع وحىد دًىامُت افم عمىما ، أّن الحسان الجغسافي ًتر مىطلم ملازبت طىطُىلظاهُت

ت مخعّددة جظفي زساء على "الدلُل اللفغي" لدي هره الفئت، ومللازبت هره  لغىٍّ

ت( ٌعخمد الباخثان على جدلُل البُىغسافُا  الدًىامُت املصدوحت )مجالُت/ لغٍى

 ُّ ت لهؤالء الطلبتالخطاب  مهجساتهعلى جدلُل مظازاث ، هما ٌعخمدان ت واللغىٍّ

 ُّ  والعىاصس اللظاه
 
حٍسذ ت التي أمىً اطخخالصها مً امللابالث شبه املىحهت التي أ

 معهم.

خىصلت هخائج علمُت واحخماعُت جبّين فيها أهمُت  برشىدجلترح مازي وبدوزها 

 ُّ ُّ الخصىص  ت اث اللظاهُت والثلاف
ّ
م الل

ّ
م خصُلت عً غاث، هما جلّد أزىاء عملُت حعل

اهدظاب الىفاءاث الاجصالُت والعالكت التي ًمىً أو ًجب زبطها مع املدزطت، مع 

ا .ت بصفت عامتومع الجماعت التربىٍّ  ،مدُطها
ً
مً دزاطت مُداهُت في املدازض  اهطالك

ص 
ّ
الخالمُر في الىخابت  التي ًىاحههاعلى الصعىباث  هىايى وىلُذاملىزٍطاهُت، جسه
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خالٌ مسخلت الابخدائي. تهخم هره املظاهمت بمظالت هخابت العسبُت وهرلً الفسوظُت 

 وباملظازاث املعسفُت املىدظبت التي جىجّس عً ذلً. علم الىفع اللغىي مً مىغىز 

ت عىد الطلبت في عسطا خٌى  سعىدطازق  ًلّدم ا،وأخير  ت اللغىٍّ مظللت الهىٍّ

ل جلزيرها 
ّ
دل عالكاتها مع باقي  فيإلادماج الظىطُىمنهي و فيمىطلت اللبائل بالجصائس ٍو

 اللغاث الحاطسة في الجصائس.

ظاهم في جىطُذ بعع ٌ إوساهياتوعخلد أّن هرا العدد املىطىعاحي مً مجلت 

افي اعخمادا على الثلـــ/ اللظاوي و  لُاث الخعّدد اللغىي املظائل الساهىت خٌى إشيا

ه ًفخذ آفـــاكا ملازبت للممازطاث 
ّ
الخطابُت في املجاٌ ألاوزومغازبي، هما وعخلد أه

أخسي للدزاطاث املهخّمت بخدلُل طيروزاث هلل لغاث ألاصل وزلافاتها وزهاهاث 

 العائالث املهاحسة. لديالحفاظ عليها 

 هبالوشي عبد الحميد بلحاج وفليب

 ة فؤاد هىار ثرجم


