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ّ
 
 صاثملخ

د اللغىي : أثر الضياكاث الضىصيىلضاهيت على ممارصاث  فليب بالوشيه الخعد 

ّهللهاّوألاصري 

ل حعّدد
ّ
 وطسق هللها مىطىعا للعدًد مً الدزاطاث  ألاطسة داخلت اإلامازطاث اللغىٍّ  شك

  وكدألاخيرة،  العلىدفي 
ّ
كلُاث ألاغاث الحاملت ل ألاطس ا في خصىصمالخغت هره اإلامازطاث مً ً مك

ان ألاصلُين
ّ
  فهره الفئاث جخىاحد .أو لدي العائالث اإلاهاحسة أو في العائالث اإلاىخمُت لفئت الظك

ت في خالت    ألاخادًت.مىاحهت مع اللغاث اإلاهُمىت في اإلاجخمعاث ذاث ألاًدًىلىحُت اللغٍى

ً مًألهّم العساكُل والدظهُالث التي عسفُت اإلاحصُلت لعسطا ل ًلترح هرا اإلالال
ّ
 جّم الخمك

 على مخغيراث عدًدة.اطخيخاحها مً مخخلف دزاطاث الحالت اعخمادا 

 .هلل اللغت -وطع أكلي - هجسة  -اللغاث - ألاطسة : الكلماث املفخاحيت

: الاصتراجيجياث العائليت  للمهاحريً هحى بلد ألاصل باهخظامالخىلل  : ماريىاث ماحي

ّالحخكاك ألاطفال باللغت، أو اللغاث والثلافت

وظتهدف مً هرا اإلالال دزاطت مىطىع هلل لغاث ألاكلُاث ودوز العائالث والحكىماث في 

ت. جىاول العىصس  ألاول خاالث ملمىطت للدظاؤالث  ذلك، كما هلترح جىطُذ بعع اإلافاهُم الىغٍس

التي ًطسخها ألاولُاء أمام خخمُت وطسوزة اخخُاز لغت الطفل )الاخخُاز اللظاوي للطفل(. أما العىصس 

ت في عالكتها مع الىطع اللغىي الاحخماعي )الظىطُى  الثاوي فُلف على مفهىم الاشدواحُت اللغٍى

شكل مخخصس، مفهىم الظُاطت اللظاهُت لظاوي( بالجصائس. في خين، ًلدم العىصس الثالث وب

العائلُت. و جظمً العىصس السابع ؤلازر اللغىي مً خالل مىاكشت جصيُف مخخلف أهىاع اللغاث 

اإلاىزوزت، والري كدمه ج. فِشمان. وأخيرا، وظخعسض في العىصس الخامع دزوض )حعلُم اللغاث 

 العسبُت بفسوظا.والثلافاث ألاصلُت/ الخعلُم الدولي للغاث ألاحىبُت( وهلل 

ت - الظُاطت اللظاهُت العائلُت : الكلماث املفخاحيت  - اللغاث اإلاىزوزت - الاشدواحُت اللغٍى

 الاطخعماز. - الهجسة

ّ  
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دة عىد  عبد الحميد بلحاج حضً ت واملمارصاث اللغىيت املخعد  مي 
 
: املمارصاث الخعل

ّي ألاصىل املغاربيت املهاحرةّوالشباب ذ

ماللساءة والكخابت حعلُم غالبا ما جلُم الدزاطاث اإلاهخمت بعملُتي 
ّ
بعاد ألل ااعخباز هما وحعل

ماث ًمكً أن ًإزس الاحخماعُت والثلا
ّ
الىجاح  فيفُت، فاكدظاب الكفاءاث الكافُت في مجال الخعل

 .طيروزة ؤلادماج اإلانهي في اإلادزس ي و 

أّن  ،مً أصىل مغازبُت غالبُتها الشباب الفسوس يّظذ في جبّين دزاطدىا اإلاُداهُت التي م

دت  اطخعمال اللغاث اإلاخعّددة والاطخعازة مجها واللجىء ئلى الخىاوب السمصي طمجها ٌظمذ لهره الشٍس

 مع مدُطها، كما ٌظمذ لها بخددًد مسحعُاتها وجثمين أصىلها. بالخىاصل 

مغازبي بغُت فهم -هكىلفئت الشباب الفس  جّم التركيز في هرا اإلالال على اإلامازطاث اللظاهُتو كد 

هُت والكخابُت ملازهت االشف ُت مً أحل جدظين اطخعداداجهلغت ألاصلالفي اطخعمال  اطتراججُاجه

 اإلاظتهدفت. غتلبال

ت:  الكلماث املفخاحيت ت - اطتراجُجُاث لغٍى اإلاىطلت  - الخعّدد اللغىي  - الخيشئت اللغٍى

 اإلاغازبُت.

:  الخىلل املىخظم للمهاحريً إلى بلد امليشأ:  شريف بً علي زكريا محمد

ّ ثلافاتهمّومع لغاتهم اصتراجيجيت أصريت لضمان جىاصل ألاوالد 

ت العائلُت التي ًدباها ألاولُاء ججاه أبىائهم والىاججت عً  ل هرا اإلالال الاطتراجُجُاث اللغىٍّ
ّ
ًدل

ً وأطسهم هدى البلد ألا   صل، خصىصا أّنها ال حظعى فلط الخىّلل اإلاىخغم لألفساد اإلاهاحٍس

 وزلافتها. وجلترح ُتلغت ألاصلالبل ئلى طمان جىاصلهم مع  ،ئلى وطعهم في اجصال مباشس مع أكازبهم

ذ مع عدد مً العائالث اإلاهاحسة فترة جىاحدها  هره اإلاظاهمت عسطا لىخائج جدلُلاث مُداهُت أحٍس

ت لهره ألاطس.  في البلد ألاصل )في العطلت الصُفُت(، وكد كان مً أهدافها جدلُل اإلامازطاث اللغىٍّ

  -زاطتمىطىع الد-جكمً الغاًت مً جدلُل معطُاث الخدلُم اإلاُداوي الظىطُىلظاوي لألطس و 

ت والثلافُت اإلاخبىاة  في زطم خدود الاطتراجُجُاث الىالدًت بىصفها عىصسا مكّىها للظُاطت اللغىٍّ

 مً طسف ألاطس، غاًتها الحفاظ على اإلايرار الثلافي اللظاوي وهلله وطمان دًمىمخه.  

  هلل اللغاث. - الاطتراجُجُاث  - الهجسة -ظاوي الل الىلل - اإلاكاوي الىلل : الكلماث املفخاحيت

ّ  
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: حالت  الخىريث العائلي للغت ألاصل ضمً صياق الهجرة : أوحاصين مريم شهرزاد

ّاللهجت الجسائريت )العربيت الجسائريت(

ئن هلل اللغاث داخل اإلادُط العائلي مىطىع مهم؛ لكىهه ٌظخدعي عدة جخصصاث على غساز 

ت الاحخماعُت، وعلم الاحخماع، وألاهثروبىلىحُا... ئلخ. جخمدىز دزاطدىا خىل هلل لغت ألاصل  اللغٍى

ً. في الىاكع، ًلدم آلاباء في هرا ت( داخل العائلت اإلاكىهت مً آباء مهاحٍس الىىع مً  )اللهجت الجصائٍس

س كدزاتهم  ت ألطفالهم. وهى ما ٌظاهم في جطٍى العائلت على مىكف شسف لىلل اللهجت الجصائٍس

الثىائُت اللغت وفم دزحاث مخفاوجت. كما حظتهدف جبُان مخخلف الظيروزاث وألاطالُب غير 

ين بفسوظا لىلل لغت ألاصل لألطفال.   ً الجصائٍس  السطمُت التي جخخرها عائالث اإلاهاحٍس

اث - الخمثُل - ألاصل لغت - العائلي الىلل - الهجسة : الكلماث املفخاحيت  .الاحخماعُت اللغٍى

ّحىل املمارصت الثىائيت اللغتاصدبطان  : بىدشيشهىال 

إلالال في كُاض جصىزاث طلبت اللغت الفسوظُت خىل ممازطتهم الثىائُت مً هرا هدف ال ًكمً

ممً ًسغبىن في مىاصلت دزاطتهم بفسوظا، ًغىىن أن هلل  اللغت وملازهتها. ئن أغلبُت اإلابدىزين،

اللائمت الشفاهُت زىائُت اللغت هى مظاز لإلخاطت بالصعىباث اإلاعجمُت اإلاصسح بها في اللغت 

الفسوظُت، وذلك لصالح اطتراجُجُت اجصالُت على اإلادي اللصير، وهى غير مخىافم مع جللائُت 

 الخعبير الشفهي للغت الخعلم.

الكفاءة  - الكفاءة الاجصالُت - الخصىزاث - ممازطت زىائُت اللغت : املفخاحيتالكلماث 

 اإلاعُاز ألاكادًمي. - اإلاعجمُت

: لكي ال ًصبح البدًل الصىحي  حعدد اللغاث باملدرصت الفروضيت :وّرجدماجييى مرش

ّحسء مً العادة 

، هأطاض اللغت" )بلىوشئن الخطسق للخعلُم الىطني الفسوس ي اإلاىطىم بمُله ئلى "الخمُيز على 

( وبمُله ئلى أخادًت اللغت، ًدُلىا لىدظاءل خىل مصطلح، فُما ًخعلم بما ًدمله 060 ، ص.6102

مً هغسة للغاث واإلاخددزين. أال وهى مصطلح "مخددر بلغت مغاًسة"، والري عىض بداًت مً طىت 

وعلى السغم مً فلدان مصطلح "غير اإلاخددزين باللغت الفسوظُت" اإلاظخعمل لغاًت الُىم.  6106

 الدظمُت الخاصت، فان هرا الخغُير للمصطلحاث لِع باألمس الاعخباطي؛ كىهه ًسمص خالُا لِع 

ئلى غُاب الخددر بالفسوظُت بل ئلى خظىز "اإلاىاوبت". حعني "ألى" بالُىهاهُت آلاخس، و"فىن" جظع 

ًخم اعخباز فسوظا و اإلادزطت الفسوظُت "آلاخَس" أيَّ شخص ًخكلم  هرا الخىاوب في عالكخه باللغت. هل
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ال هدخاج ختى ئلى حظمُتها ؟ أال جبدي حظمُت هإالء ألاطفال والرًً لغت أخسي مغاًسة لخلك التي 

ً، ومخىللين؛ ألنهم عاٌشىا "الخىلل"، زغبت في "الحفاظ على الىغام"  غالبا ما ًكىهىن مهاحٍس

 ث الري ًسمص "لىفع الش يء"؟ اللغىي مً خالل الثبا

هرا اإلالال ئلى البدث مً خالل ملخطفاث مً اإلالابالث مع مخخصين بالخعلُم اإلادزس ي ًدفعىا 

بلغت مغاًسة". ًخمثل طُاق "اإلاخددزىن إلادزطت فسوظُت، وخطاباث أدلى بها ألاطفال  الخابعين

دماج"، و اإلاكاهت اإلاكىهت خىل "ؤلا  الدزاطت في الخعلُم اإلادزس ي الفسوس ي، والدظاؤل السئِس ي اإلادزوض

واللُمت اإلاعطاة لألكظام اإلاظماة بـ"العادًت"، أبسشث مظألت حعُين أطفال الخصىصُت البدًلت 

ين: في هفع  ت". كما أعهسث هخائج الدزاطت اإلاُداهُت مع الفاعلين التربٍى الىاحمت عً "الغسابت اللغٍى

ال الرًً ٌعسفىن ب"اإلاخددزين للغت مغاًسة" الىكذ، الشك والدظاؤل الري ًطسخه خظىز ألاطف

ً إلاىاحهت  باألكظام "العادًت" وئدماحهم ؛ وكرلك هلص الىطائل، واإلاسافلت )اإلاخابعت( والخكٍى

مً اإلاخخصين اإلاظخجىبين  اإلاشاكل اإلاسجبطت ببعع خصىصُاث ألاطفال، والتي ًبدو أن الكثير 

 ٌعاهىن مجها.

ت. - الهجسة - الخعدد اللغىي  - دزطتاإلا - الخعلُم : الكلماث املفخاحيت  الغيًر

:  : الخجربت اللغىيت املخعددة عىد كخاب الحىض ألابيض املخىصط هسيهت بً بشير

ّخارطت اللغاث والخىلالث

ت اإلاخعددة لثماهُت كخّ  اب مً الحىض جداول هره الدزاطت ئللاء الظىء على الخجسبت اللغٍى

خعلم ألامس بخدلُل اإلالابالث اإلاىجصة في ئطاز خصت ئذاعُت. ألابُع اإلاخىطط وجىلالتهم  . ٍو

ظخىف دزوفُه، والتي  جدخىي مدوهت البدث اإلاعخمدة على ملابالث أهجصها باجَسع مازجً وكَس

 وزالزين شهادة مىجصة في ئطاز خصت "اللغت الفسوظُت مىغىزا ئلحها 
ً
صدزث في مإلف ًدىي حظعا

ف ججازب 0. وكد جم بثها على ئذاعت مُدي 6112لى ئ 0991مً وحهاث أخسي" مً طىت 
ً
. ٌظسد اإلاإل

ّخاب ًصفىن عالكتهم باللغت الفسوظُت ولغاث أخسي، وأًظا جىلالتهم الكثيرة ئلى فسوظا 
ُ
عدًدة لك

 ودول مخىططُت أخسي و أوزبا.

ت  - الجصائس - لغت فسوظُت : الكلماث املفخاح  .جىلل - البدس اإلاخىطط -حعددًت لغٍى

ّ  
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: دًىاميكيت الفهارش اللفظيت  الدًً محي الدًً ومحمد زكريا علي بً شريف عّس

ّعىد الطلبت الجسائريين الجامعين املخىللين إلى فروضا 

ين الجامعُين اإلاخىللين ئلى فسوظا.  ٌظائل اإلالال دًىامُت الفهازض اللفغُت عىد الطلبت الجصائٍس

ت، فان هره طيروزاث -ومً وحهت هغس طىطُى معسفُت للمكدظب الىاجج عىه. حظمذ  لغٍى

 -اإلامازطاث داخل اللظم اإلاىجصة بالعسبُت وبالفسوظُت واإلاظاءة بىاططت هره اإلالازبت الىفظُت

ت مً جددًد خصائص اإلاظازاث اإلاعسفُت التي تهُئها اإلادزطت مً أحل مداولت فهم طبُعت  اللغٍى

 الاوظداد وجفادًه.

ت - الخعدد اللغىي  - الهجسة - الخىلل اللغىي  - الطلبت : يتالكلماث املفخاح  .طير لغٍى

د اللغىي مً الطفىلت : برشىدماري  : الىاكع وإلامكاهياث )حالت  التربيت على الخعد 

ّالدول املغاربيت، والجسائر( 

لظاهُت، وبالخصىص دزاطاث الباخثين اإلاشخغلين على لغاث  -جإكد الدزاطاث البظُكى

مخعّددة أو طمً طُاق احخماعي مخعّدد الثلافاث، على الطبُعت ألاطاطُت للمكدظباث الخعلُمُت 

م الخعامل غير  ألاولى، والتي جسي طسوزة جللين أطاطُاث الخفكير واإلافاهُم اإلاإطسة للمعسفت عً طٍس

 لخلمُر. الحصسي مع اللغت ألاولى ل

فمً اإلاإطف أن جمازض اإلادزطت اهخلاال عىُفا ئلى اللغت اإلادزطُت في عل زفع كلي للغت ألاولى 

مثال( في السبط بين  مً الخعلُم الابخدائيالتي بامكانها أن جلعب دوزا اهخلالُا )الظىت ألاولى 

ماث اإلادزطُت، ومثل هره
ّ
اإلالازباث بامكانها أن  اإلاكدظباث الظىطُىمعسفُت والخطابُت ألاولى والخعل

 ججىب الخلمُر خالتي اإلالل والفشل الدزاس ي.

  -مكدظباث  -لغاث أولى  -لغت أولى   : الكلماث املفخاحيت
ّ
 .اإلاعازف -ماث حعل

 الفروضيت-العربيت اللغىيت الازدواحيت حالت:  "املكخىب" إلى الىلىج:  هىاًىكىليذ 

ّاهيتطاملىري املدرصت في

 بالىلىج الخاصت الخطيرة اإلاشاكل عً اهُتطاإلاىزٍ اإلادازض في مُداوي جدلُم هى العمل هرا

 ذلك لديهم حشكل والتي الابخدائُت، اإلاسخلت نهاًت ختى الخالمُر لدي الفسوظُت باللغت" اإلاكخىب" ئلى

اطُاث باليظبت الفسوظُت غتلبال الابخدائي نهاًت امخداهاث ًجخاشون فهم ،الثاهُت الخمدزض لغت  للٍس

 .الشهاداث وإلصداز للخعلُم السئِس ي الىطُط حشكل التي الكالطُكُت العسبُت بجاهب والعلىم،
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ت-هفظُت هغس وحهت جلدًم في للملال اإلاسكصي  ؤلاطهام ًخمثل  " اإلاكخىب" معالجت عً لغٍى

 حظمذ. عىه الىاجج للمكدظب اإلاعسفُت الظيروزاث مخخلف وعً الفسوظُت وفي العسبُت اللغت في

-الىفظُت اإلالازبت هره بىاططت واإلاظاءة وبالفسوظُت بالعسبُت اإلاىجصة اللظم داخل اإلامازطاث

ت  فهم مداولت أحل مً اإلادزطت طسف مً اإلاهُأة اإلاعسفُت اإلاظازاث خصائص جددًد مً اللغٍى

 .وجفادًه الاوظداد طبُعت

  .عسبُت لغت - اهُاطمىزٍ - فكسي  معجم - حعلم - جمدزض : يتاملفخاح الكلماث

ل بين الاهخلال ئاللبا مىطلت طارق صعىد : الهىيت اللغىيت للطلبت الشباب في

ّواملحافظت

ت في مىطلت اللبائل ت اللغٍى د مىطىع الهٍى
ّ
 حد ول

ً
على  ،الطُما في الفظاء الجامعي، ال واطعا

، ئال أن تكابلُت خصبت للخعددًت اللغٍى مىدهزلافُت التي ج -السغم مً الدشكالث الظىطُى

ت الىخُدة  اجُت اللغٍى غُت جبلى اإلاسحعُت الهٍى طالب بها طلبت هره اإلاىطلت. التي ٌعترف ٍوألاماَش

ومً خالل واكع - حظهم بشكل كبير البِئت الجامعُت فان فسغم هرا الخمظك باللغت الدازحت

ً فحها باللغخين العسبُت والفسوظُت بشكل عام ت م -الخكٍى خعددة على في اكدظاب ممازطاث لغٍى

  ألاصل الثلافي البربسي. اثصىزة الاهخلال مً لغت ألخسي عىد هره الفئت مً الشباب ذ

اإلامازطاث  فيفي عسض جأزير هره البِئت الجامعُت  هدف اإلالال مخمثال  صُغوفم هره السؤٍت،  و

ت في هره اإلاىطلت، خُث هجد اللغت الد ً الجامعي. جخخلف كلُا زحتااللغٍى  عً لغاث الخكٍى

ت - جيشئت احخماعُت - لئاللبا - طلبت :يتالكلماث املفخاح ت. - ممازطاث لغٍى   حعددًت لغٍى


