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 بسم الّلو الرمحن الرحيم

 على نعمائو وصالتو وسالمو على آخر أنبيائو، وعلى آلو وأصحابو وأوليائو. احلمد هلل

اللهم إين أمحدك أرضى احلمد لك، وأّحب احلمد إليك، وأفضل احلمد عندك، محدا الينقطع عدده، 
ادلزيد من صلواتك وسالمك على مصدر الفضائل، الذي ظّل ماضيا على نفاذ أمرك،  وأسألك وال يفىن مدده.

حّّت أضاء الطريق للخابط، وىدى اهلل بو القلوب، وأقام بو موضحات األعالم، سّيدنا زلمد بن عبد اهلل، 
  وأكرمهم عليو، وأعالىم منزلة عنده، صلى اهلل عليو وعلى صحابتو األخيار وآلو األبرار. 

اقتضت احلكمة اإلذلية أن ذبعل للغة العربية مكانا عّليا، إذ جعلها ادلّنان لغة القرآن ومّيزىا بالبيان  لقد
 لتحفظ على مر األزمان و تكون الرائدة بٌن اللغات السائدة.

وصارت العربية لغة العلوم والفنون وازدىر شعبها حٌن ازدىرت، وسيطرت حيثما حلت، وتكلمها 
إال أن يف بالد ادلغرب كان الوضع أصعب،  رمجوا منها ما ألفو األطباء وانتجتو الكيمياء.الفرس و الروم وت

 صفر.فقدديا صارعها لسان الرببر وحاليا لسان اجلنس األ

زمانا، خرجت بعده العربية عنوانا، إال أن تبنيها " لقد دام الصراع اللغوي يف ادلغرب العريب "اجلزائر
حدث هبا شرخا لغويا، أّدى إىل نشأة منط لغوي شفاىي جديد خيتلف نوعا ما لبعض ادلصطلحات الرببرية أ

 عن النمط ادلشرقي، أو بعبارة أخرى، بداية ظهور الثنائية اللغوية يف ىذا البلد. 

ااّل أهنم أحبّوىا واستعملوىا يف حديثهم   ،ورغم أن الرببر القدامى مل ديتلكوا ناصية اللغة العربية الفصيحة
وبعد أن دارت الدائرة على أىل اجلزائر، وأتى من سلب حكمهم وىويتهم. مل يتوان يف  كوهنا لغة دينهم.

كذريعة لذلك، فمن منظوره اللغة العربية ليست   -األمازيغ-تدمًن لغتهم واخراجها من ادلدارس، واستعمل الرببرـ
ار ادلستعمر لغتو الفرنسية لتكون لغة رمسية، وّدرسها يف ادلدارس اجلزائرية، واهتم العربية لغة عامة الشعب، واخت

 يف ذلك األوان بالّذل واذلوان.

ومغادرتو مل توقف سوء رلاورتو، فمازال من وراء البحار يلحق بالعربية كل ىزدية وعار؛ فتارة يّتهمها 
بالعجز عن الرتمجة وآخر بالعقم يف توليد مصطلحات جديدة بالركود وطورا بعدم مسايرة ركب اللغات، وحينا 

 للمخرتعات العلمية احلديثة.
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وسارت السياسات التعليمية ادلّتبعة مؤخرا على النهج نفسو فأساءت ىي األخرى للغة العربية حيث 
وية، فساىم ىذا كّلو يف أُدرِجت ذلا ّضرة يف ادلرحلة االبتدائية وضرتٌن يف ادلرحلة الثانوية باسم االزدواجية اللغ

تدمًن لغة النشء حيث صاروا ال إىل ىؤالء وال إىل أولئك، فنفروا من لغتهم ما دفع بعض احملدثٌن وأشباه 
اللغويٌن بإرجاع ىذا إىل صعوبة العربية والتشكيك يف قدراهتا ووصفها بأبشع األوصاف وأهّنا لغة ال تصلح 

لغوي يف ىذا اجلو الساخن وادلمتلئ باللغات احلّية ودعوا إىل حذفها من للتقدم العلمي وال مقدرة ذلا بالصراع ال
 ادلدارس و استبداذلا إّما بلغة أجنبية أو اللهجة احمللية بغية ربصيل علمي أفضل.

 رحلةالم-تعليم اللغة العربية في أثر االزدواجية اللغوية : "ـِــــ ىذا وادلوسوم ب ييف حبث تولقد ارتأي
" تسليط الضوء على واقع تدريس اللغة العربية يف ادلؤسسات التعليمية باجلزائر وما مدى -نموذجااالبتدائية 

 شكال اآليت:االجابة عن اإل ةاللغوي ادلتّسم بالتعددية على ذلك. زلاول سطتأثًن الو 

ة ما السبيل لمجابهة االزدواجية اللغوية في المدرسة الجزائرية؟ و ما السبيل إلنجاح تعليم اللغ
 .العربية في المدرسة ذاتها؟

 وكانت فرضيات البحث كاآليت:

 .ىل من ادلمكن التخلي عن االزدواجية اللغوية يف ادلدرسة اجلزائرية؟-

ىل ديكن أن تكون طرق التعليم ادلستوردة ) طرق تدريس اللغات األجنبية( ىي السبب يف ركود -
 .تعليم اللغة العربية؟

 .أليست الربامج وادلناىج الدراسية ادلتبعة ىي ادلسؤولة عن تدىور لغة التلميذ؟- 

  .ال ديكننا اجياد طرق سريعة وكفيلة بتعليم ناجح للغة العربية؟أ-

 .إذا كان البّد من االزدواجية يف التعليم أليس من األوىل تأخًنىا حّت بعد ادلرحلة االبتدائية؟-

اللغة العربية للهجة العامية أو اللغة األجنبية أثناء الدرس على ربصيل التلميذ ال يؤثر استعمال معلم أ-
 .اللغوي؟

  .كيف نتصور مستقبل اللغة العربية يف خّضم الصراع اللغوي الصاخب؟  -
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 سبب اختيار ادلوضوع:أّما عن 

كثًنا ما شغلين الوضع اللغوي اجلزائري والرتاجع ادللحوظ الستعمال اللغة العربية يف   فمن شقو الذايت:-
ىذا اجملتمع، و كذا دور ادلدرسة اجلزائرية والقائمٌن عليها يف كل ىذا، وخاّصة بعد اطالعي على مقال 

جعفر طو يايوش زاد شغفي  "تعليمية اللغة العربية يف اجلزائر أزمة ىيكلية أم أزمة يف ادلنهج والتصور" لألستاذ
 بادلوضوع، ورحت استزيد من ادلقاالت حولو حّت اتضحت يل الصورة أكثر، وتشكل لّدي تصور عنو.

فهو الدافع العلمي اخللقي الذي ىو ىدف كل باحث أكادديي يغار على اللغة  الشق ادلوضوعي:أّما 
 العربية ويسعى خلدمتها.

وضع اللغوي احلايل، والعمل على اعادة اللغة العربية اىل من الدراسة استيعاب ال يهدف توقد جعل
 يب سلمى: أبقول زىًن بن  ةأن ذبد طريقها للتطبيق، مهتدي ةلذلك بعض احللول آمل ةمكانتها الطبيعية، مقرتح

 ."َمن ال َيظِلم النَّاَس يُْظَلمِ وَ       َعن َحْوِضِو ِبساِلِحِو يُهَدمِ  "َوَمن مَل يَُذد

 الذي يقوم على: التحليلي الوصفيىو ادلنهج  النظري" انبو"يف ج إّن ادلنهج ادلناسب لطبيعة ادلوضوع    

من خالل رصد الواقع اللغوي يف التعليم اجلزائري وما يّتبع ذلك من  وصف الظاهرة وتحليلها:-        
 ربليل ذلذا الواقع استنادا على الدراسات واألحباث اليت تناولتو.

 من خالل ابداء بعض اآلراء حول اللغة التعليمية اجلزائرية. د الظاهرة:نق-

 وضع اقرتاحات كبدائل للحد من ظاىرة التعدد اللغوي التعليمي. التقعيد للظاهرة أو اقتراح بديل:-

تبين أو اصدار أحكام لتشخيص الظاىرة من أجل تصور لبناء  اصدار االحكام التي تبين قيمتها:-
 مدرسة عربية ناجحة.

، الذي يعتمد على استقراء نتائج االستبيان االستقرائي التحليلي، يالئمو ادلنهج التطبيقياجلانب ما بين
  مث ربليلها فدراستها واحلكم عليها.
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 الدراسات السابقة: -

ففي سنة السابقٌن إىل ىذا ادلوضوع، ولكن مّت تناولو من جوانب سلتلفة،لقد تطرق بعض الباحثٌن 
ظهر كتاب مليكة بودالية قريفو بعنوان "ادلدرسة اجلزائرية من ابن باديس إىل بافلوف". وقد بينت  9191

الفرنسية  الدارسة بادلقارنة الدقيقة أن أىداف تعليم اللغة العربية يف الطور األول، ىي نفس أىداف تعليم اللغة
 يف أقسام التكييف اخلاصة بادلتخلفٌن زبلفا عقليا بسيطا بفرنسا. 

كما قامت خولة طالب اإلبراىيمي بدراسة )باللغة الفرنسية( حول مدى استجابة منهاج اللغة العربية 
يف التعليم األساسي حلاجات ادلتعلمٌن ودلتطلبات تعّلم اللغة اليت تدّرس هبا ادلواد الدراسية )لغة ادلدرسة(. 

رفض ادلكتسبات اللغوية للطفل يف  وخلصت إىل أن ىناك قطيعة على ادلستوى االجتماعي/اللغوي تتمثل يف
مرحلة ما قبل ادلدرسة. فلغة ادلدرسة لغة مصطنعة ال ديكن أن تتحقق يف حياة ادلتكلم اجلزائري، وترى أن 

 الوضع الذي تدرس من خاللو ىذه اللغة يكّون أىم أسباب الرسوب وعدم التحكم باللغة. 

بية وفق الطرق التعليمية الواردة يف ادلناىج اجلديدة صنامي خدجية إىل تعليم وتعلم اللغة العر كما تطرقت 
بينما درست بوزيد باعة صليحة "آثار ازدواجية اللغة ادلبكرة على النمو ادلعريف  ،اجلزائرية يف ادلرحلة االبتدائية

يد من للطفل يف مرحلة التعليم ما قبل ادلدرسي" دراسة نفسية وبالتايل ال يزال ىذا اجملال فتيا وحيتاج إىل مز 
ىذا إجياد احللول الفّعالة لتمكٌن أبنائنا من لغتهم األم  يمن خالل حبث تالبحوث والدراسات. و قد حاول

 والعمل على غرس اعتزازىا يف نفوسهم، والفخر هبويتهم و وطنيتهم.

 اآليت:ك  بنية البحثأن تكون  توبناء على كل ىذا ارتأي

  .حل التارخيية لالزدواجية اللغوية باجلزائرمدخل، يتضمن ادلفاىيم اللغوية وأىم ادلرا-9

يتمحور حول الواقع اللغوي اجلزائري، متضمنا: ماىية االزدواجية اللغوية يف اجملتمع  الفصل األول،-2
واألمازيغية(، عوامل تكريس  الفصحى -الفصحى والفرنسية -اجلزائري )التفاعل بٌن: الفصحى والعامية

النفسي(، مكانة اللغة العربية يف اجملتمع اجلزائري )عند  ،السياسي، االجتماعيو  االزدواجية )العامل: التارخيي
 الطبقة ادلثقفة، عند العامة، عند الطفل ادلتمدرس(.

الفصل الثاين كان خبصوص، االزدواجية اللغوية يف ادلدرسة اجلزائرية، واحتوى: أثر االزدواجية اللغوية -3
علم، التلميذ، ادلردود الدراسي(، ادلشكالت الناذبة عن االزدواجية )مشكل على قضايا التعليم )أثرىا على: ادل
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تغلب على مشكل ال يةتعليم اللغة العربية، مشكل تعليم اللغات األجنبية، مشكل االتصال والتواصل(، كيف
 .(االزدواجية )طرق التدريس ادلناسبة، الوسائل التعليمية ادلتاحة، طرق التقومي ادلساعدة

اسة، أين قدمنا فيو اخلطوات اإلجراءات ادليدانية للدر  تضمنو ، اتطبيقييما آخر الفصول كان ف-4
ىاتو اذلدف من أضف إىل ذلك  ،ادلستعملة الدراسة عينة الدراسة، أدواتادلنهجية ادلتبعة وادلتمثلة يف: 

 .ىذا اإلجراء ، إضافة اىل اخلالصة العامة منتوصل إليهانتائج ادلالعرض وربليل ، وكذا الدراسة

تُلخص أىم النتائج اليت سبخضت عن ، خاتمةب تُتَبع ىاتو الفصولمعطيات التحليل جل والستيفاء 
 البحث.

، دبجموعة من ادلراجع منها ما ىو خاص باللغة العربية وتدريسها، ومنها ي، خالل عملتوقد اسرتشد
كتاب مسيح أبو مغلي "التدريس باللغة العربية الفصيحة جلميع ادلواد يف   نذكر منها ،ماخيتص باللسانيات

، وال بأس بالتنويو أن منشورات اجمللس ادلدراس"، وكتاب فخر الدين قباوة "ادلهارات اللغوية وعروبة اللسان"
 .قياديت األعلى للغة العربية، وكذا الشبكة العنكبوتية شّكال دورا ال يستهان بو يف

   أثناء العمل، ىو ندرة ادلراجع ادلختصة بالعامية اجلزائرية. يعرقل مسار  ما أماّ أىم
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إن نزول القرآن الكرمي باللغة العربية الفصحى، منحها رسوخا يف األذىان واحًتاما يف األنفس، فعاشت 
بُت العرب وادلسلمُت تًتدد يف سلتلف العصور والبيئات، لغة للثقافة والعلم واألدب، وسفَتا بُت األجيال يربط 

تلف أقطاب العامل، حىت وإن كان لكل حاضرىا مباضيها، وكانت وسيلة االتصال ادلوحدة بُت العرب يف سل
اللهجات على  ىاتو قد استطاعت العربية الفصيحة أن تستمر وحتكم قبضتها على مجيعفمنهم ذلجتو اخلاصة، 

 زمنة مر األ

ن مل يكن رؤوفا بالعربية بادلرة، فقد أذاقها الويالت، وأقحمها يف حرب يإال أن القرن الواحد والعشر 
وال تزال أثارىا قائمة إىل بدأت باحلركة االستعمارية للوطن العريب يف القرن ادلاضي حرب  ليست ككل احلروب،

وبطبيعة احلال فإن اللغات لن تنزل إىل ساحة الوغى للتصارع، اللغات، يصطلح على تسميتها صراع و  اليوم
و احلرب لصاحلها من متعدد الوجوه، وماىو مؤكد أن العربية كان بامكاهنا حسم ىات اباردصراعها كون يوإظلا س

 كانت من صلبها ومن العرب أنفسهم   هاأول جولة، لكن اخليبة والنكسة اليت أصابت

ادلد اجلارف القادم من هنزامهم النفسي أمام اوتراجعها، فلغتهم أجل لقد ساىم العرب يف تدمَت 
وكذا دعمهم لنمو وتطور الغرب، واعتمادىم ما يسمى باالزدواجية اللغوية، خاصة يف ادلؤسسات التعليمية، 

 اللهجات الية، أدى إىل تراجع اللغة العربية، ما أدى إىل ظهور ادلشكيكُت يف قدراهتا، ونفور النشء منها 

زائر، ما فمنذ أن وطأت لغة الضاد أرض اجل إن ما عاشتو العربية يف اجلزائر مل يكن بالسهولة مبكان،
أو الرببر وىم العنصر األول الذي معاركها مع لغة األمازيغ ول يف آخر، وأ تودخل إنفكت خترج من نزال إال

مأل بقبائلو وشعوبو وبطونو السواحل والسهول والتالل واجلبال من إقليم اجلزائر، واختلف ادلؤرخون يف نسب 
ة على الرببر القدامى وقيل عنهم الكثَت، وأقرب إىل العقل ما قالو ابن خلدون> "إن ىذه األمة الرببرية ادلشتمل

أمم وعوامل مألت جانب األرض ال تكون منتقلة من جانب آخر وقطر زلصور، والرببر معروفون يف بالدىم 
وأقاليمهم متميزون بشعارىم من األمم منذ األحقاب ادلتطاولة قبل اإلسالم، فما الذي حيوجنا إىل التعلق 

ضيف قائال> "احلق ، وي1العرب والعجم" بالًتىات يف شأن أوليتهم، وال حيتاج إىل مثلو يف كل جيل وأمة من
  2الذي شهدت بو الرطانة والعجمة يف ألسنة الرببر أهنم مبعزل عن العرب"

 
                                                           

والرببر ومن عاصرىم من ذوي  والعجم العرب أيامديوان ادلبتدأ واخلرب يف و  كتاب العرب  عبد الرمحان بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ادلسمى 1.
   .345، ص4222بَتوت، لبنان، )دط(، ، دار الفكر للطباعة والنشر،8األكرب،ج سلطانال

  2  346ص ادلصدر نفسو، 
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إىل  ال ميتونعاشت قبائل الرببر يف ديار ادلغرب> اجلزائر وغَت اجلزائر من عصور سحيقة، وىم  
   1إفريقيُتعربا وغَت عرب بأي عرق، وأوىل أن يّعدوا حاميُت  *الساميُت

يف شأن الرببر أهنم من  ولعل ىذا ما جعل ابن خلدون يقول> "واحلق الذي ال ينبغي التعويل على غَته
   2ولد كنعان بن حام بن نوح     وأن اسم أبيهم مازيغ بن كنعان"

وكما أن يف أصل الرببر اختالف، ففي أصل كلمة بربر خالف أيضا فهناك من يرى أن االسم عريب 
نتيجة عدم فهم العرب للغة ىؤالء األقوام، ومنهم من قال أن أصل الكلمة التيٍت بربروس وىو من وجاء 

أن الرومان ىم أول من أطلق ىذه اللفظ، لنزول الرومان يف ادلغرب من  يفهم كالمو، والقول ادلعتمد ىوال
  3وأطلقوىا على سكان ادلغرب مجيعا قدمي، وعنهم أخذىا العرب

نقطة حتول يف تاريخ الرببر، مبجيء الفينيقيُت، والذين تعاملوا مع قبل ادليالد لقد كان القرن العاشر 
الزنوج واليهود ومسحوا ذلم باإلقامة معهم بأرض اجلزائر، مث مل مير الكثَت حىت أتى الرومان واستوطنوا يف الكثَت 

، قليم وتلل ضلو مائة سنة، ختلفها مجوع بيزنطينيةتستويل بعدىا مجوع الوندال على االلمن ادلدن اجلزائرية، 
وطللص إىل أن يف حدود القرن السابع كان يعيش باجلزائر سبع سالالت> الرببر، الفينيقُت، الزنوج،اليهود، 

  ""وجود االزدواجية اللغوية الرومان، الوندال، اليونان  وما ىو مؤكد أنو كان ىناك أكثر من لغة للتعامل بينهم

ىذا القرن الفتح االسالمي، وظلت اجليوش االسالمية تقدم إىل اجلزائر، ومل تكن كلها عربية، وشهد 
 فقد كان بينهم فارسيون، وروميون، وغَتىم شلن وحدىم االسالم، واستقرت كل ىاتو األجناس يف اجلزائر،

واختذت اللغة العربية لغة  ،بٍت ىالل وسليمقبيليت إىل ىذا البلد أشهرىا ىجرة وتوالت بعدىا اذلجرات العربية 
إذ ظل ىناك من حيافظ على لغتو الرببرية خاصة يف اجلبال وادلناطق ادلعزولة، ونشأ يف   يف الغالب مشًتكة بينهم

  ىذا الوقت لغة جديدة، أقرب ما تكون إىل العامية ادلشتقة من الفصحى  "بداية الثنائية اللغوية يف اجلزائر" 

 
 
 
 

                                                           

 *  23رقم ادللحق أنلر
  1. 73، )دت(، ص3كورنيش النيل، القاىرة،ط عصر الدول واإلمارات، دار ادلعارف، شوقي ضيف، تاريخ األدب العريب،

  2. :34ص ابن خلدون، ادلصدر نفسو،
  3. شوقي ضيف، ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها
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 لن بالطبع لكن الفصيحة، العربية على التأثَت يف بو يستهان ال دور اجلزائر يف العثماين للحكم كان لقد
 ظاىريت تنامي وبالتايل الزمن، من عقدا عشر ثالثة من ألكثر الفرنسية السيطرة تركتو اليت األثر بقدر يكون

 يف ساىم ما األصعدة، مجيع على احلديث العادلي التغَت ذلك إىل أضف  البلد ىذا يف والثنائية االزدواجية
 ببقية بتأثرىا ىذا ودتثل ىبط، شلن تكون أن العربية، اللغة قدر كان ولألسف أخرى، وىبوط لغات صعود

  ذلجاهتا وبُت بينها اذلوة واتساع اللغات

يف  العامية اجلزائريةو  وما زاد يف شقاء العربية وعنائها يف اجلزائر، ىم دعاة اعتماد االزدواجية اللغوية
وذلك حبجة أن العربية الفصحى صعبة وجافة القواعد، ومل ينتبو ىؤالء إىل ما سيفعلو التعليم ادلزدوج التعليم، 

 بلغة الطفل وكيف سيدمر ىويتو، ويؤثر على مردوده التعلمي 

 لسانية>صطلحات م بنا من مرّ  ألىم ما و  فيما يلي تعريف موجز 

على -لعرب إال يف القرن الثامن ىجري، فقد كان أّول ورودىامل تلهر كلمة لغة يف آداب ا اللغة:-3
 حيث يقول>  1ه972يف شعر صفي الدين احلِلي ادلتوىف سنة -ما يعلم

 ـــــــــــلُغ َقدرِ ــــبِ 
َ
    ُعوُ ــــــــــــرِء يكثـُُر نفـــــــــــــاِت ادل

ُ
 وانُ ــــــــــعْ أ اتِ م  لِ وتلَك لُو ِعنَد ادل

 فكلُّ لساٍن يف احلقيقِة إنسانُ   َفهاِفْت عَلى ِحْفِظ اللُّغات وَفهِمها   

ومل ترد كلمة لغة يف القرآن الكرمي، وإظلا عرب عن مفهومها بكلمة لسان يف عدة مواضع منو، منها قولو 
نـََزَل بِِو الرُّوُح اأَلمُِتُ٭ َعَلى ادلُِتَ العَ  ب  رَ  يلُ زِ تنَ لَ  وُ ن  إِ وَ ﴿> هلالج لج    2﴾ُتٍ بِ مُ  ريبي عَ  انٍ سَ لِ ٭ بِ نَ ريِ قـَْلِبِك لَِتُكوَن َمَن ادلنذِ ٭

وألن كلمة لغة مل ترد يف القرآن الكرمي وال يف اآلداب العربية القدمية، استنتج بعض الباحثُت أهنا دخيلة 
يؤكد عربية ىذه على اللغة العربية، وأهنا معربة عن كلمة لوجس االغريقية اليت تعٍت كلمة أو فكرة  ولكن ما 

وما ميكن أن يشبهها من معان  الكلمة وجود كلمة لغو يف القرآن الكرمي، وىي تعٍت األصوات االنسانية وغربىا
   3> ﴿وِإَذا َمرُّوا بِال لْغِو َمرُّوا ِكراًَما﴾هلالج لجوقد وردت يف قولو سلتلفة 

 

                                                           
  .مصنفاتو> الدار النفيس يف أقسام التجنيس، وديوان شعره ىدية العارفُتىو صفي الدين عبد العزيز بن علي بن احلسُت احللي، من 1
  .7;6،3;5،3;3، 4;3سورة الشعراء، اآلية 2

94سورة الفرقان، اآلية   .3  
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 للمادة أخرى تصرفات مع ذلج، إذا يلغَى، ولغَي، حتدث، إذا يلُغو، لَغا، العربية ادلعاجم يف ورد وقد
   1الكلمة ىذه عربية يثبت شلا هبا، موثوق كثَتة ونصوص

 يف اليوم تستخدم واليت مجلة، العريب والًتاث الكرمي القرآن لغة ىي :الفصحى العربية اللغة-2
 ـ 2الفكري واإلنتاج  والنثر الشعر تدوين ويف ، الرمسية ادلعامالت

وىي اليت تستخدم يف الشؤون العادية، واليت جيري هبا احلديث اليومي  فهي أو العامية،  اللهجة:-3
ذه الصفات مجيع أفراد ىذه ويشًتك يف ى، "عبارة عن رلموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئة خاصة

 "ظلط من االستخدام اللغوي داخل اللغة الواحدة، يتميز عن غَته من األظلاط داخل نفس   أو ىي>3"البيئة
  شلا يؤكد على أن 4اللغة جبملة من اخلصائص اللغوية اخلاصة، ويشًتك معها يف مجلة من اخلصائص العامة "

حيث تشمل اللغة الواحدة عدة ذلجات متباينة يف ، العالقة بُت اللهجة واللغة ىي عالقة عموم وخصوص
العامية أمساء عدة عند بعض ويتخذ مصطلح   5مع اشًتاكها يف صفات لغوية أخرى، خصائصها اللغوية

وعلى الرغم من تعدد ادلصطلحات اليت تطلق على لغة احلديث والتعامل اليومي صلد أحد   6اللغويُت ادثُت
وإننا نفضل استعمال كلمة )الدارجة ( على ) العامية ( دلا تتضمنو الكلمة "الباحثُت يف ىذا اجملال يقول> 

أما عن ادلعايَت اليت   7ال تليق بالبحث العلمي اجملرد"، استهجانية، َتيةاألخَتة من داللة طبقية، وصفات حتق
حتدد إن كانت ىذه اللغة ذلجة أو فصحى فَتجع بالدرجة األوىل إىل موقف أفراد اجلماعة اللغوية من ىذه 

ات وكيفية استخدامها وتوظيفها يف رلاالت سلتلفة، فـ " إن أي نلام لغوي يتكون من أصو ، اللغة أو تلك
   8تكون كلمات تؤلف مجال ألداء معٌت، و من ىذا اجلانب صلد أية لغة وأية ذلجة داخلة يف ىذا اإلطار

  

 

 

                                                           

  1  ;8، :8، ص98;3، 3ط عبد الغفار ىالل، اللغة العربية خصائصها ومساهتا، مطبعة احلضارة العربية، 
  2. 366م ، ص 7:;3، 3إميل بديع يعقوب ، فقو اللغة العربية و خصائصها ، دار العلم للماليُت ، بَتوت ، لبنان ، ط 

  3. 37،ص 4225إبراىيم أنيس ، يف اللهجات العربية ، مطبعة أبناء وىبة حسان ، مكتبة األصللو ادلصرية ، القاىرة ، 
  4. 86م  ص4223ث، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاىرة ،زلمد زلمد داود، العربية و علم اللغة احلدي

  5. 88انلر ادلرجع نفسو، ص 
  6. 367، 366إميل بديع يعقوب، فقو اللغة العربية و خصائصها، ص  

  7. 396الطيب البكوش ، إشكاليات الفصحى و الدارجات ، حبث جاء يف كتاب "من قضايا اللغة العربية ادلعاصرة" ص   
  .:3، ص4229، 6زلمود فهمي حجازي، مدخل إىل علم اللغة ـ اجملاالت واالجتاىات، دار قباء احلديثة للطباعة والنشر و التوزيع، القاىرة، ط8

  .:3ص
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 موقف ىو فصيحة لغة أنو على أو ذلجة باعتباره يصنف ما لغويا نلاما جيعل الذي األساسي والشيء
 ىذا ـ بالضرورة تصنيفهاـ حيتم ما اللغة أو اللهجة بنية يف ليس أنو ىذا ومعٌت منو، اللغوية اجلماعة أبناء

 اللغوي فالنلام  التصنيف ىذا تفرض اليت ىي اللغوية اجلماعة أبناء عند االستخدام رلاالت ولكن التصنيف،
 اللغوي والنلام فصيح، بأنو اجتماعيا يصنف ما ىو الرفيع واألدب والعلم الثقافة رلاالت يف يستخدم الذي
  عامية بأنو أو ذلجة بأنو اجتماعيا يصنف ما بالضرورة ىو اليومية احلياة رلاالت على استخدامو يقتصر الذي

زدواجية لتباس وتداخل بُت مصطلحي اإلإليو أن ىناك إأن نشَت ما جيب  :اللغويةزدواجية اال -4
 ةوالثنائية ىي اجلمع بُت اللغ ،زدواجية ىي التحكم بلغتُت أو أكثروالثنائية اللغويتُت، فهناك من يرى أن اإل

  >اللغوية زدواجيةن اإلو ن الغربيو وىكذا يرى اللساني  وىناك من يرى العكس ،واللهجة

  1لغتُت بالتناوب استعمالىي وينريتش: -

  2ىي القدرة على استخدام أكثر من لغةماكيه: -

والنقطة   3"األم" األصليةة ثانية لدرجة تضاىي التحكم باللغة ىي التحكم بلغ بلومفيلد وهوغن:-
  4اليت كانا يرميان إليها أن يستطيع ادلتحدث أن يصدر مجال كاملة ومفيدة باللغة الثانية

   5غتُتلىو معقد وسلتلف ىو درجة وكفاءة ومستوى حتكم ادلتكلم بال إذن حسب ىؤالء ما

                                                           
1
 Weinreich U, Languages in contact, New York , Linguistic Circle of New York. (1953 ( .  

."  bilingualism is the practice of alternately using two languages".  

2
Mackey.Language Teaching Analysis ,London, 1962, p52. 

 "bilingualism is The ability to use more than one language".  

3
Bloomfield, Language, London,(NY) , 1933, p55 and Haugen, E, The NorWegian Language in America : A 

Study of Bilingualism Behavior, Philadelphia University of Pennsylvania Press,1956, p7.  

"bilingualism is the native-like control of two languages‟‟  

4
 Farah Hassaine, French and Arabic in Bilingual Situation, Dissertation submitted as a partial fulfilment in 

candidacy for the degree of magister in sosiolinguistics, Aboubeker Belkaid University, Tlemcen, 2010-

2011.p 10. 

  „‟the point where a speaker can first produce complete and meaningful utterances in the other language‟‟ 

5
What complicates the definition of bilingualism is the issue of degree. Simply put “degree of bilingualism 

refers to the levels of linguistic proficiency a bilingual must achieve in both languages” (Chin and 

Wigglesworth, 2007:5)  
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األوىل العربية اليت ستخدم يف أن يتكلم الناس يف البلد لغتُت  >سانيون العرب أهنابينما يراىا  الل 
عربية( تستخدمها  اجملاالت الرمسية كاحلياة والتعليم واإلعالم والربدلان وكتابة القوانُت  والثانية لغة زللية )غَت
   1رلموعة من ادلواطنُت للتواصل فيما بينها، بينما تستخدم اللغة السائدة للتواصل مع اآلخرين

وجود مستويُت لغويُت يف بيئة لغوية واحدة، أي لغة للحديث وأخرى للعلم ىي > ةاللغوي الثنائيةـ ا 5
والعامية  ذلك أن العامية  للداللة على شكلي اللغة العربية> الفصحىوتستعمل واألدب والثقافة والفكر، 

 والفصحى فصيلتان من لغة واحدة، والفرق بينهما بالتايل فرق فرعي، ال جذري   

نائية اللغوية يف اللغة العربية ىي ثنائية خاصة جدا حيث أن العامية ختتلف عن ويرى فَتغيسون أن الث
 2الفصحى يف الوظيفة، ادلقام، طريقة االكتساب، ادلعيارية، االستقرار، القواعد، التعبَت الصويت 

طالعنا عما تعنيو اإلزدواجية اللغوية، نتطلع إىل معرفة واقعها يف اجملتمع اجلزائري، وكذا بادلدرسة إوبعد 
اجلزائرية، وبطبيعة احلال أثرىا على التلميذ وعلى مردوده الدراسي، وعلى  اكتسابو اللغة العربية الفصحى، وىذا 

 ماسنتاولو تباعا يف فصول ىذا البحث  

  
                                                           

  1. :3-39، ص::;3، 3ياض، ط زلمد علي اخلويل، احلياة مع لغتُت، جامعة ادللك سعود، الر 
2
 Ferguson , C-A (1959a), Diglossia , Word, Vol 15,pp 325-40 . 

 "In order to fully understand the phenomenon of diglossia, we propose an explanation of this particular 

situation in Arabic speech communities............ explains about some typical characteristics of diglossia which 

were classified as follows: function, prestige, acquisition standardization, stability, grammar, lexicon, and 

phonology". 
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 في المجتمع الجزائرياللغوية زدواجية المبحث األول: ماهية اال-

 :التفاعل بين الفصحى والعامية-1

 لهجات فالىذا البلد غَت متجانس. أٌف استعماؿ اللغات يف  بُتي ش يف اجلزائر،ياللغوم ادلع  إٌف الواقع
العربية الفصيحة كاللغة الفرنسية ال فالسوؽ الشفوية، كربقق تواصال بُت اجملموعات اللغوية ادلختلفة، غزك ت

األمازيغية، ىي شتات بينما اللغة  ادلثقفُت.الطبقة ادلتعلمة أك ما يصطلح على تسميتها بطبقة تستعملهما إال 
كمن ىذا التقسي  ؽلكن إصباؿ الوضع  تتفاى  مع بعهها البع،، ذلا مناطقها النافذة، كتأدياهتا ادلختلفة اليت ال

 اللغوم اجلزائرم كما يلي:

 أقرب إىل  ، كىي متنوعة كلكٌنهااللغات ذات اإلنتشار الواسع: العاميات أك الدارجات العربية
 .بعهها البع، كوهنا تنبع من مصدر كاحد

 اللغة األمازيغيةاللغة العربية الفصحى ك : -الدستورية–رمسية اللغات ال. 
 اللغة الفرنسية. جنبية لكنها ذات نفوذ كاسع ااصة داا  اإلدارة اجلزائرية:اللغات األ 
  اللهجات األارل: كالشاكية كالشلحية كالطارقية كالزناتية.........، ىي ذلجات ذات نفوذ

كؽلكن تصنيفها صبيعها   األكراس، كالصحراء. :زلدكد، كك  منها ااص دبنطقة معينة منها
 كعاميات أمازيغية.

ئ ادلتواص  اخلطى بواسطة التأثر يغَتىا من العاميات العربية، آاذة يف التغَت البطكإف العامية اجلزائرية، ك 
قد على العربية الفصحى نفسها، بالغرب، حيث علت أصوات يف دكائر بع، دعاة اإلصالح، تنحى بالن

كمعلـو أٌف اللهجة تتعرض . 1بصبغة جديدة، توائ  قواعد الًتبية اللغوية احلديثةث عن صب  التعلي  اللغوم كرب
للتأثر االجتماعي كالسياسي كالديٍت كغَتى ، فهي تقول بقوة أىلها كسبوت كتندثر بهعفه ، كال ؽلكن الفص  

ؼ الصو ي يف بُت اللهجات إال يف طبيعة األصوات، ككيفية صدكرىا فالذم يفرؽ بُت ذلجة كأارل ىو اإلاتال
 . 2غالب األحياف

                                                           
1 ، 2006، دراسات يف اللغة كاللهجات، تر: عبد احللي  النجار، الدار ادلصرية السعودية للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة، يوىاف فك،العربية .

1  
  .239ص

.17ابراىي  أنيس، يف اللهجات العربية، ص   .
2 
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 عن ااتالفها فإف ،"ااصة فرنسية" أجنبية دلفردات اجلزائرية العامية تبٍت عن الطرؼ بغ، قمنا ما كإذا
 :يف يكمن الفصحى

 -اللغوية األصوات بع، سلرج. 
 -األصوات بع، مع النطق أعهاء كضع. 
 -للكالـ ادلوسيقية النغمة يف تباين. 
 -،1ااتالؼ يف قوانُت التفاع  بُت األصوات ادلتجاكرة حُت يتأثر بعهها ببع . 

ليس استثناء كال حكرا على اجلزائر، إف ىذا االاتالؼ القائ  بُت العربية الفصيحة كاللهجة اجلزائرية، 
ستشرقُت فاذلوة متسعة بُت الفصحى كبقية اذلجات العربية األارل، كىذا ما دفع ببع، الغربيُت، ااصة ادل

كاالستعاف بالدارجات الية لك  دكلة، لذا  ،كما يسموهنا  ،منه ، إىل الدعوة إىل نبذ العربية الكالسكية
يتساءؿ الكتور علي قامسي قائال: "لنفرض أنٌنا قبلنا نصيحة أصدقائنا الغربيُت، كأننا اتبعنا سياسات لغوية 

كتقٌزمها تدرغليا حىت يص  يف هناية ادلطاؼ إىل إلغائها، معلنة أك مهمرة، تشجع العاميات كتقب  الفصحى 
حيث تسمى لغة ميتة كالالتنية، كيستق  ك  بلد عريب بلغتو العامية، فما الٌذم ػلص ، يا ترل، نتيجة 

  .2ذلك؟"

 :3مثٌ يستطرد يف احلديث إىل أف ؼللص إىل مايلي

 .صعوبة التفاى  بُت البلداف العربية 
  بالًتاث العريب.قطع الصلة قطعا باتا 
 .قطع الصلة مع السكاف العرب يف األقطار غَت العربية 
 .قطع الصلة بالبلداف اإلسالمية 
 .استمرار التفتت الٌلغوم كالتشرذـ اجلغرايف كالسياسي 

                                                           
. 2012، مذكرة مقدمة لني  شهادة ادلاجستَت، جامعة تيزم كزك، العريب العياشي، الطف  العريب كادلنظومة اللغوية يف رلتمع ادلعرفة، اجلزائر أظلوذجا1

 .26ص.
  .22، ص2009، 1علي القامسي، لغة الطف  العريب، دراسات يف السياسات اللغوية كعل  اللغة النفسي، مكتبة ناشركف، لبناف، ط2
  .هانفسادلرجع نفسو، الصفحة 3
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 أشرنا أف سبق ككما إذ عينها العاقبة فستكوف اجلزائرم، الواقع على القامسي، علي رأم أيسقط ما كإذا
 العربية عن استغنينا ما كإذا كاألمازيغية، العربية منها اللهجات، من مزيج ىو اجلزائرم اللغوم اجملتمع أف

 إىل ذلجة ك  بدفع كفي  كالزمن إليها، ادلشار اللهجات بُت سحيقة ىوة ىناؾ فستكوف هنائيا، الفصيحة
  .الواحد الوطن أبناء كذبزئة بتقسي  األفق يف يلوح ما كىو األارل، عن االستغناء

 تعزيز هبدؼ كمعرفة كثقافة إبالغا مستعمليها كتأىي  ككصفا، متنا كتأىيلها العربية اللغة فدع  ىنا كمن
 كاإلقتصادية احلهارية كاألبعاد العناصر تفاع  يقتهي كشاملة ىادفة رلتمعية تنمية كإقامة العربية، اذلوية

 .1كرقيها كانتشارىا الٌلغة لبقاء ادلناسبة الشركط توفر اليتٌ  ادللحة كالثقافية

 :2كيرل زلمد جابر الفياض أف سبب انتشار العامية ىو

 .الوىا من االعراب 
 .مركنتها يف قبوؿ األكضاع األجنبية بلفظها األجنيب 
 .الوىا من األلفاظ الوحشية كاحلوشية 
 .الوىا من ادلرادفات كاألضداد 
 .كثرة دكراهنا على األلسن 

تفاع  بُت األص  كالفرع، إذ  زائرية، فلن ؼلتلف اثناف على أنوالعامية اجلأما عن تفاع  الفصحى مع 
أٌف العامية اجلزائرية ربافظ على تركيب اجلملة العربية كتعتمد ىي األارل على مفهـو ادلسند كادلسند إليو، 

 مثال:
 .دىاى ى ادلعل  :عل ، كيف الفصحىاجلملة الفعلية:  يف العامية: ٍداىٍ  دلٍ -
 ة االمسية: يف العامية: ٍلواًلٍد فرحاٍف، كيف الفصحى: الوالدي فرحافه.اجلمل -
. أما الركناف األساسياف يف اجلملة فهما متوفرين يف إعرابية لفرؽ بينهما ال يتعد أف يكوف حركاتفا 

 العامية اجلزائرية.
 :ما ػلسب يف ااتالؼ العامية عن الفصحى ىو  إال أفٌ 

العامية اجلزائرية باستعماؿ "ما" كإضافة "الشُت" يف اآلًار. كىذا ما أشار إليو النفي: حيث يكوف يف -
  .3عبد ادلالك مرتاض يف قولو: "ماعىٍنًديٍش": ضلتت ىذه العبارة من "ما عندم شيء"

                                                           

.26العريب العياشي، ادلرجع نفسو، ص  .1  
اسات زلمد جابر الفياض، أعلية اللغة يف حياة االنسانية، اللغة العربية كالوعي القومي، حبوث كمناقشات الندكة الفكرية اليت نظمها مركز در  2.

  .101، ص 1984، 1الوحدة العربية، لبناف، ط
.21، ص1981اجلزائر، دط،عبد ادلالك مرتاض، العامية اجلزائرية كصلتها بالفصحى، الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع،   .

3
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 على تعتمد كما ،"ما من،" الفصيحة االستفهاـ أدكات على اجلزائرية العامية تعتمد: االستفهاـ-
: يف الكلمات ىذه كتتمث  اجلملة يف الصدارة كربت  االستفهاـ على تدؿ كلمات على أك ادلنطوقة، يف النغمة

 ."............قدَّاشٍ  كيفاٍش، كاٍش،"

 مث" أمٌ " من الياء حذفوا ،"شيء؟+كأمٌ " من منحوت تركيب ىو مرتاض، ادللك عبد حسب":  كاشٍ "-
 ادلطرد حلذفه  البٌتة موجودة غَت توعلوىا فكأهن  إليها، يلتفتوا فل  شيء من اذلمزة أماٌ  ،"شيء" من الياء حذفوا

 زبفيفا اذلمزة ػلذفوف عليها الواك يدالوف كحُت" آش" العبارة فأصبحت متطرفة، أك متوسطة كانت إذا ذلا
 .1"كاشٍ " فتصبح

للتعبَت عن حالة التثنية: كادللحوظ يف العامية اجلزائرية الٌوىا من التثنية، ب  تستعم  صيغة اجلمع  -
 كذبدر اإلشارة أٌف ىذه الظاىرة ال تقتصر على عاميتنا فجذكرىا ضاربة يف القدـ، كمنها قولو اجلمع كادلثٌت معا.

: ﴿ كىًإف طىآئًفىتىاًف ًمنى الىميٍؤًمنًُتى اقٍػتىتػػػػػػػػػػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليوٍا فىأىٍصًلحيواٍ............﴾تعاىل
ذا يف حديث ادلتنيب حُت . كك2

 كىي مطاردة اجلمع للمثٌت كتغلبو عليو. .3يقوؿ: ركباهتا، بدال من ركبتيها
استعماؿ العامية تراكيب إضافة ااصة: كىذا ما يقوؿ عنو عبد ادللك مرتاض: "أهٌن  ال يصطنعوف -

ٍديىاٍؿ اجلزائر"، فه  يتصلوف  االضافة العربية ادلباشرة، كٌأف يقولوا مثال: "شعب اجلزائر" فه  يقولوف "شٍعبٍ 
"ديىاٍؿ" أك "أنٍػتىاٍع" يف ذلجات ادلغاربة منها يف ذلجات اجلزائريُت فعبارة "كتايب" يعربكف عنها لإلضافة عن طريق 

 . 4بقوذل  "الكتاب إنًٍتاًعي"
 :ػإضافة إىل ىذا فاللهجة اجلزائرية سبتاز ب

ميزة لغوية جزائرية، كيظهر ىذا يف قوؿ ابن جٌٍت: اعلاؿ االعراب: كأيها ىذه الظاىرة قدؽلة كليست -
"غَت أٌف كالـ أى  احلهر مهاهو لكالـ فصحاء العرب يف حركفه ، كتأليفه ، إاٌل أهٌن  أاٌلوا بأشياء من 

 . 5إعراب الكالـ الفصيح، كىذا رأم أيب احلسن كىذا الصواب"
 
 
 

                                                           

.22عبد ادلالك مرتاض، العامية اجلزائرية كصلتها بالفصحى ، ص  .1  
.~ 9سورة احلجرات اآلية ~.2  

.183يوىاف فك، ادلرجع نفسو، ص  .3  
.15عبد ادلالك مرتاض، ادلرجع نفسو، ص .4  

.29،ص1، بَتكت،ط1للنشر، اجلزءأبو الفتح عثماف بن جٍت، اخلصائص، تح: زلمد علي النجار، دار اذلدل   .
5
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الغرب اجلزائرم مثال ربتوم ألفاظا فرنسية احتوائها ألفاظا أعجمية: كذلك بنسب متفاكتة، فلهجة  -
 أكثر من نظَتهتا يف الشرؽ كالسبب األكؿ ىو تركز االستعمار يف اجلانب الغريب من الوطن.

 الكلمات من عدد داوؿ يف كذلك العامية، رلاالت بع، تقتح  أف الفصحى استطاعت لقد
 من ذلك كغَت اإلعالـ كسائ  كركاج التعلي ، انتشار نتيجة اليومية، معامالتنا لغة يف الفصيحة كالًتاكيب
 يف جلٌيا ذلك كيتهح للفصحى، ادلخصصة ادليادين بع، جزئيا أك كلياٌ  تلج أف العامية حاكلت كما العوام ،

. 1ثالث مستول ادلستويُت ىذين بُت التفاع  نتيجة أيها كظهر كالركاية القٌصة أقساـ بع، كلغة ادلسرح، لغة
 .زلدكدا يزاؿ ال مستعمليو عدد أفٌ  غَت كالعامية الفصحى بُت مزيج كىو

 التفاعل بين الفصحى واللغة الفرنسية:-2

"، أصاب لغتها 1962-1830إٌف كقوع اجلزائر ربت ظ  اإلستعمار الفرنسي لفًتة طويلة من الزمن "
يف ادلنطقة، كال سيما ، إذ أٌف التوجهات الفرنسية رٌكزت على "اللغة كالثقافة الفرنسيتُت" كثقافتها يف ادلقت 

 سعيها دلا مسي ب:"فرنسة اجلزائر"، كربويلها إىل النموذج الفرنسي األكريب على مستول الثقافة كاجملتمع.

كاليت الفت . 2الفرنسة"على حُت بدأت اجلزائر إثر نيلها االستقالؿ زلاكالت إزاحة تركات "سياسة 
 زائر تعد البلد الثاين عادليا من حيث عدد الفرانكوفونيُت. إذ أٌف اجل3بؤرا ناطقة بالفرنسية "فرانكوفونية"

  ." من السكاف يتحدثوف الفرنسية(50%)"

 اللغات مع مقارنة شليزة مكانة ربت  كىي التعريب، قانوف رغ  هبا ادلعموؿ اللغة ىي الفرنسية اللغة إفٌ "
 اإلعالـ كسائ  يف كمستعملة كالتقنية، العلمية التعلي  شعب يف موظٌفة اآلف حلدٌ  كمازالت األارل، األجنبية
 أٌدل ما كىذا اإلجتماعية الفئات بع، لدل شفهية اتٌصاؿ كوسيلة تستعم  أيها كمازالت كادلكتوبة، ادلرئية
 .4"كاألمازيغية كالدارجة العربية على تأثَتىا إىل

 

                                                           
  .9، ص2005، 1أضبد زلمد ادلعتوؽ، نظرية اللغة الثالثة، دراسة يف قهية الٌلغة العربية الوسطى، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط1
، مركز اإلمارات للدراسات 113العدد كليد كاصد الزيدم، الفرانكوفونية يف ادلنطقة العربية، الواقع كاآلفاؽ ادلستقبلية، دراسات اسًتاذبية، 2

  .16، ص2006، 1كالبحوث اإلسًتاذبية،ط
  3.صبيع الناطقُت بالفرنسية يف أرجاء العامل كافة 

.214، ص6حسُت قادرم، مكانة اللغات يف الواقع السوسيو لغوم اجلزائرم، رللة الصوتيات، العدد   . 4  
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أف تكشف عن  غَت أٌف الدراسات اليت أجريت حوؿ الوضع الٌلغوم يف اجلزائر ال تستطيع لوحدىا
تعايش الٌلغتُت العربية كالفرنسية يف احلياة االجتماعية اليومية، إذ أٌف الدستور اجلزائرم مل ييرسِّ  سول اللغة 

فهي الوحيدة ظركؼ البالد  العربية، كبرغ  ذلك فقد اعتربت االزدكاجية اللغوية يف اجلزائر ظاىرة تارؼلية حتَّمتها
ؽ يف ادلرحلة االنتقالية، فاذلدؼ من استعماؿ الفرنسية بعد االستقالؿ كاف اليت كانت ستهمن النجاح كالتفو 

لالستفادة من اصائص ىذه اللغة كلغة أجنبية للوصوؿ إىل العل  كادلعرفة كال ؽلكن نكراف بأٌف ذلا باعا طويال 
لوصوؿ إىل ك  يف علـو الطب كالسياسة، كلكن ال تبقى لغة ىيمنة عندنا، أك اللغة اليت غلب ادلركر منها ل

 . 1شيء
كأٌما يف الواقع صلد استعماؿ الٌلغة الفرنسية يف احلياة اليومية قد ترٌسخ بصورة دائمة يف احلق  اللساين 
اجلزائرم، فالشارع مزدكج اللغة، فإشارات ادلركر كالكتابات على ادلباين العامة، كعناكين ااٌلت كالالفتات 

. كيقدـ يف 2، الفرنسية" بارز يف ك  مكاف كعلى صبيع مستويات احلياة اليومية"العربية باللغتُت، كتعايش اللغتُت
ىذا السياؽ مثاؿ العبارة اليت ؼلاطب هبا سائق احلافلة رٌكاهبا "أفيونًسيٍو القيداـ" أم تقدموا إىل األماـ، مشتقة 

 . 3، يف حُت أف العبارات اليت تعوضها عديدة« avancez»من الكلمة الفرنسية 
كما صلد االزدكاجية أكثر انتشارا على الساح  اجلزائرم منها يف ادلناطق الداالية للبلد، كىي أكثر 
حهورا يف ادلدف منها يف القرل، كالهواحي، كما أٌف شلارستها تلقى اإلقباؿ الواسع من السكاف ادلتعلمُت كمن 

إلقتصاد احلديث من العماؿ أكثر شلٌا تلقاه الفئات ادليسورة من ادلستخدمُت بادلؤسسات اخلاٌصة ادلندرلُت يف ا
 . 4من األمٌيُت كالطبقات اركمة من العاملُت يف قطاعات الفالحة

 كادلكانة اجلزائر، يف كتطورت هبا نشأت اليت الطريقة أفٌ  إالٌ  رمسية، شبو اجلزائر يف اللغوية االزدكاجية إفٌ 
 غَت من الفرنسية للغة الكبَت الدكر عن التخلي أفٌ  ذلك متزنة، غَت ازدكاجية أنتج ذلك ك ٌ  هبا، حظيت اليت

 كدلا ،"فرنسية عربية،" االزدكاجية سياسة عن الدفاع بو يقصد قد العربية، اللغة مكانة استعادة ضركرة اغفاؿ
فإٌف ىذا يؤدم إىل زيادة ترسيخ الٌلغة الفرنسية، كقد  الباحثوف، يرل كما دائما، متكافئة غَت االزدكاجية كانت

رأينا فيما أف البنوؾ كادلؤسسات احلديثة تتعام  باللغة الفرنسية، ككذلك التعلي  العايل كالبحث العلمي غَت أٌف 
                                                           

  .221، ص2007،اجمللس األعلى للغة العربية، اجلزائر، 19ادـ، رللة اللغة العربية، العددصاحل بلعيد، األمازيغية كالعربية تكام  ال تص1
ني  درجة نصَتة لعمورم، العوام  ادلؤثرة يف ربك  الطالب اجلامعي يف الٌلغة الفرنسية،دراسة ميدانية جبامعة سعد دحلب، البليدة، مذكرة مقدمة ل2

  .66، ص2007ادلاجستَت، جامعة البليدة، 
.215حسُت قادرم، مكانة الٌلغات يف الواقع السوسيولغوم اجلزائرم، ص  .3  

.66نصَتة العمورم، ادلرجع نفسو، ص  4 
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عدـ تكافؤ االزدكاجية الٌلغوية ال يتوقف عند ىذا احلد ب  يعم  أيها على الق انقساـ بُت األجياؿ 
 . 1ات االجتماعية، كإحداث تعارض بُت ادلتقنُت للغة العربية كادلتقنُت للغة الفرنسيةكالقطاع

كالواقع أف إتقاف اللغة الفرنسية ينظر إليو أنٌو مصدر فخر ككسيلة يؤٌكد هبا للفرد فعاليتو كانتمائو للعصر، 
سواء يف احلياة االجتماعية، أك لذا نالحظ تنامي ظاىرة استعماؿ اللغتُت بشك  غَت متكافئ يف الوقت نفسو، 

، كما ػلرص ادلتحٌدث عادة على إثبات ااتياره يف احلياة ادلهنية على مستول التعبَت الشفوم، أك الكتايب
للتعبَت بإحدل اللغتُت، كىذا السلوؾ ينطوم على قدر من التبجح كادلباىاة، كلكنو باخلصوص أيها يسمح 

 بتخطي العقد. 
السلوؾ عن حقيقة أارل ىي عدـ سبكن األجياؿ الصاعدة من اللغتُت،  كمن جهة أارل يكشف ىذا

كمن ىنا فإٌف ادلتكل  عندما غله  كلمة أك ال يريد أف يكلف نفسو عناء البحث عنها يعمد إىل استبداذلا دبا 
ف لدينا يؤدم إىل ربري ذلك اٌف ضعف التكوين كانعدامو يراه مرادفا ذلا يف الٌلغة األارل، كاألكثر من 

. حىت األطباء نراى  يستعملوف لغة 2ادلصطلحات العلمية الٌدالة على طرؽ التصنيع، كأمساء اآلالت كاألدكات
 تقريبية أدالت عليها التحريفات للتفاى  مع مرضاى .

كاالصة القوؿ دلا تقدـ يتهح أٌف االزدكاجية اللغوية يف اجلزائر ازدكاجية كاقع، كلكنها غَت زلكمة 
، على اتٌساع نطاؽ استعماؿ الفرنسية كالعربية معا، كلكنو دبا اليدع رلاال للشك ،كضع يٌدؿاالتقاف، كىو 

يكشف يف حقيقة األمر عن تٌدين مستول اتقاف اللغتُت كإىل بركز لغة تقريبية شلٌا يًتتب عنو حتما يف النهاية 
 .العلميج األديب ك ا تٌدين التكوين الذم يتلقاه الطف  اجلزائرم، كبذلك يهعف اإلنت

كتبقى اللغة الفرنسية ىي اللغة ادلهيمنة على القطاعات احليوية يف اجملتمع اجلزائرم فهي لغة الصناعة،  
كاإلدارة، كلغة ادلؤسسات اإلقتصادية، كما أف فش  تعريب اجلامعة اجلزائرية كاقتصارىا على معاىد العلـو 

كثَت من ادلعاىد، كسيطرهتا يف اجملاالت اإلدارية كالتنظيمية اإلنسانية دبقاب  بقاء اللغة الفرنسية لغة التدريس يف  
زدكاجية اللغوية "عربية، فرنسية" يف اجلزائر اليت رسخها التعلي  كعززهتا كالتعليمية خلَت دلي  على كجود اال

 . 3السياسة كنشرىا يف كسائ  اإلعالـ على نطاؽ كاسع بُت سلتلف الشرائح اإلجتماعية
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.68ادلرجع نفسو، ص  .2  

.27، صالسابقالعريب العياشي، ادلرجع   .
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ينخر عظاـ لغة  ، كداء اطَتاةعويص معهلةاليـو  تزدكاجية اللغوية يف اجلزائر أصبحاالقهية كمنو فإف 
يف اقتالع ىذا الداء من اجلذكر، كىذا ال يتأتى إاٌل بتظافر اجلهود كارباد القول.  حث اخلطىغلب  الهاد، لذا

أف غلب أف غللس كالعلا  فال يستطيع ذلك اللساين أك اللغوم دبفرده، كال السياسي كحده فع  شيء، ب 
على طاكلة كاحدة للنقاش اذلادئ، كاحلوار البٌناء، كالتشاكر ادلثمر، إلاراج اجلزائر من ىذا ادلأزؽ اخلطَت الذم 
، كال يعٍت ىذا أننا ضد تعل  اللغات األجنبية، باعتبارىا ضركرة يستدعيها  بدأ يتنامى كيكرب يوما بعد يـو

أاذا كعطاء، كلكن يا حبذا لو تكوف االصلليزية يف مقدمة اللغات األجنبية   اإلنفتاح على الثقافات األارل
 كوهنا لغة البحث العلمي كاإلقتصاد العادليُت.

 التفاعل بين الفصحى واألمازيغية: -3
ىنا ػلهرنا قوؿ ابن الدكف: "إف العرب ال يتغلبوف إال على البسائط" أم على األرض السهلة، فالواقع 

  الرببر العالية. التعريب كقفت عند جباؿأف موجة 
كاحلقيقة أنو ليس شبة لغة ىي غوغاء مبهمة، كليس شبة لغة ال يرتبط فيها الصوت بادلعٌت  أك الداؿ 
بادلدلوؿ، ب  ال زبلو أم لغة من أصوات صامتة كأارل صائتة، كمن صي  كبٌت كتراكيب كدالالت 

أى  اللغة ادلعنية، ب  ته  ك  لغة كحدات لغوية قد ال كاستخدامات حقيقية أك رلازية، كفق اصطالح 
 .1تناسب غَتىا من اللغات اليت قد ته  كحدات تناسب طبيعتها كحدىا

األمازيغية كالعربية علا لغتاف كسائر اللغات فهما شقيقتاف كتعايشتا منذ سنُت كال يوجد مشك   كألف
األمازيغية كتطويرىا لتكم  اللغة العربية يف اجلزائر، ألنو  يسمى األمازيغية كالعربية، حيث من احلق اافظة على

، لكن ال ؽلكن أف ٭تستفيد اللغة الفرنسية على حساب إحدل اللغاتسلو نتج صراع بُت ىاتُت اللغتُت، ف
كمكانتها   فهو أمر غَت شلكن ألهنا تبقى لغة أجنبية* نسمح بأف تكوف اللغة الفرنسية ىي لغة اجلزائريُت إطالقا

ستكوف بُت اللغات األجنبية كال ؽلكن أف تعوض اللغة العربية أك أف صلع  من اللغة الفرنسية لغة رمسية يف 
   .2بالدنا كضلن ظللك اللغة العربية كاللغة األمازيغية

 
                                                           

،22:01، 01.09.2002، 2زلمد، ادلفاضلة بُت اللغات، أكراؽ كردية، رللة شهرية تعٌت بشؤكف الثقافة الكردية، العدد االد . 1 

www.amude.com/ewraq 

.02*أنظر ادللحق رق    
  .03أنظر ادللحق رق  *

،14:39، 07،09،2012 ماذا عن اللغة العربية؟"استقالؿ األرض، "سنة من  50نسيمة سعيدم، اجلزائر بعد 
2
 

  http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1320-

%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8A.pd
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ة كذبدر اإلشارة إىل أٌف األمازيغية تأاذ مكانة ااصة يف الواقع السوسيولغوم اجلزائرم، كوهنا متنوع
حسب ادلناطق ادلنطوؽ هبا "منطقة القبائ  الصغرل أك الكربل، الشاكية، ادليزاب، طوارؽ الصحراء"، ككانت يف 

. كإٌف التعايش بُت الٌلغات كالٌلهجات يف 1األساس كلفًتة طويلة معتربة كأداة اٌتصاؿ لنسبة قليلة من السكاف
اَت ذبسده اإلستعارات اآلتية من اللغة الفرنسية، اليت اجلزائر أدل كما ىو معركؼ إىل التأثر ادلتبادؿ ىذا األ

عبارات فرنسية  ، إذ صلد يف اخلطاب األمازيغي2تكوف أمازيغية يغلب عليها الطابع األمازيغي كاألمثلة عديدة
ٍرًمي"، "أىًبديكف" مستعارتاف من الفرنسية "  , Bidonمنطوقة باألمازيغية، فعلى سبي  ادلثاؿ كلميت: "أىجىدى

Gendarme،"  يأاذاف فونولوجيا أمازيغية، كلكن يبقيا مشخصُت كتعبَتين فرنسيُت، كىكذا تظهر االستعارة
من األرصدة اللغوية، فكثَت من ادلفردات الفرنسية مستعملة يف اخلطاب الٌلغوم اليومي بفونولوجية أك 

كالعربية من جهة، كالفرنسية كاألمازيغية  مورفولوجية عربية، أك أمازيغية، كىكذا فاإلتصاؿ ادلتواص  بُت الفرنسية
، كأٌلف التداا  اللغوم ظاىرة طبيعية، 3، يظهر التدااالت كاالستعارات من الفرنسية إليهمامن جهة أارل

كىو سنة التأثَت كالتأثر كسلوؾ لغوم عادم، ؽلارس على مستول احتكاؾ اللغات تعبَتا عن التفاع  
، نرل تأثَت الٌلغة العربية على سلتلف اللهجات األمازيغية، فمنذ قركف فإننا كيف منظور آار ،4اإلجتماعي

كالعرب على اتصاؿ دائ  باألمازي ، كىذا اإلتصاؿ يظهر تأثَت العربية على اللهجات الرببرية يف سلتلف ادلناطق 
دلفردات اللغوية . كعليو تأاذ االستعارات العربية نسبة ىامة، كتتجسد على مستول ا5ال سيما اجملاؿ ادلفردا ي

 . 6أيها

 

 
                                                           

.213حسُت قادرم، مكانة اللغات يف الوقع السوسيولغوم اجلزائرم، ص  .1  
.214ادلرجع نفسو، ص .2  
.215ادلرجع نفسو، ص .3  

،21:37، 2011-12- 24العامية،صاحل بعيد، العالقة بُت الفصحى ك  .4 
www.csla.dz/mjls/index.php?option=com_remository&ltemid=55&func=startdown  

.215حسُت قادرم، ادلرجع نفسو، ص  .5
  

ا.ادلرجع نفسو، الصفحة نفسه   .
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، كتتشابو اللغتُت يف من ألفاظ القاموس األمازيغي ىي ألفاظ عربية %60كحسب صاحل بلعيد فإٌف 
البنية الصرفية كالداللية، كما صلد قواس  مشًتكة كثَتة يف العدد كالتقدمي كالتأاَت كالتنكَت كالتعريف كالتذكَت 

 أمثلة عن بع، الكلمات ادلستعملة يف منطقة جباية:. فهذه 1كالتأنيث، كالفع  كالفاع 

اللـــــــــــــــــــــــــــــــهجة 
 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربية

 الفرنسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلية

 Ampoule المبوؿ المبوؿ

 Gaz القاز القاز

 Cabas اكابا كابا

 Douille الدكم الدكم

 Ecole الكوؿ ليكوؿ

 Fourchette تفرشيث فرشيطة

 Bonjour صباح اخلَت فالكف صباح اخلَت

 Sombre اطالـ اظالـ

 Tour الٌسور الٌسور

 Mon dieu ريب ريب

 Ramadan رمظاف رمهاف

إٌف القبائلية زلدكدة كال تٌشك  ألفاظها رصيدا علميا، لذا فإف الفرنسية ىي الطاغية يف ادلنزؿ    
اجلزائرية يهفي على األاَتة طابع اللغة . كيعترب الطابع الي لألمازيغية كالطابع التوحيدم للدارجة 2األمازيغي

كذبدر اإلشارة إىل أٌف للعربية رلاذلا، كلألمازيغية رلاذلا فالعربية رلاذلا . 3الرفيعة، كعلى األكىل طابع اللغة الوضيعة
 . 4لغة علمية عالية، كاألمازيغية ذلا كظائفها اليومية اخلاصة كوسيلة اتصاؿ على مستول قهاء ادلصاحل

  
                                                           

.237األمازيغية كالعربية تكام  ال تصادـ، صصاحل بلعيد،   .1  
.230-229ادلرجع نفسو، ص  .2  

www.lissaniat.net     ،11:24، -01-21بودرع عبد الرضباف، اللغة العربية كالتنمية ادلعرفية،  2011  3  
.238صاحل بلعيد، ادلرجع نفسو، ص  .
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إىل ما قالو ابن جٍت عندما سئ  عن أفهلية العربية على األعجمية: "لو أحست العج  بلطف كطللص 
ككذا ماقالو . 1صناعة العرب يف ىذه اللغة، كما فيها من الغموض كالرقة كالدقة العتذرت من اعًتافها بلغتها"

ا لو احتجنا إىل أف نعرب عن ابن فارس: "كإف أردت أف سائر اللغات تبُت إبانة اللغة العربية فهذا غلط، ألن
السيف كأكصافو باللغة األعجمية دلا أمكننا ذلك إاٌل باس  كاحد، كضلن نذكر للسيف بالعربية صفات كثَتة، 

  .2فأين ىذا من ذلك؟ كأين لسائر اللغات من السعة ما للعربية؟"

 :اللغوية في الجزائر زدواجيةالالمبحث الثاني: عوامل تكريس ا-

زائر اجلدكر العام  التارؼلي يف تكريس االزدكاجية اللغوية يف يظهر ك  التاريخي والسياسي:العامل -1
 :ادلستقلة يف اآل ي

الطرائق  امتازت ىاتو احلقبة باستخداـ: ك اهوع اجلزائر لإلستعمار ألكثر من قرف من الزمن-1
إذ أكؿ ما يقـو بو ات  ىو ضرب حتالؿ، أينما كجد، كحيثما ح ، إأم كاألساليب اجلهنمية اليت يتعام  هبا 

يٍحتػىلىة، ألنو يعرؼ من أين تأك  الكتف، يعرؼ جيدا أف اللغة عام  توحيد كتفريق يف آف كاحد، 
لغة الدكلة ادل

ذلذا نراه يركز بإتقاف فرض لغتو قوال كفعال . فأما القوؿ فيتجلى يف تلك الدعوات اليت تتعاىل ىنا ك ىناؾ، 
، كسورية كلبناف ... كاليت مصركما ىو احلاؿ يف  كأتباعه  احلاقدين على اللغة العربية،على ألسنة ادلستشرقُت 

كأما الفع ،  فيتجسد  ربذر من سلاطر التعام  باللغة العربية باعتبارىا سبب زبلف الشعوب اليت تتكل  هبا .
يف ادليداف عن طريق فرض لغة ادلستعمر بالقوة على األىايل ك السكاف األصليُت، ك تهييق اخلناؽ على لغته  

فاالستعمار يدرؾ إدراكا جيدا أنو :"ما  ،3األصلية، كما حدث يف اجلزائر ك غَته من الدكؿ ادلغاربية اجملاكرة
كاف أمره يف ذىابو كإدبارو، كمن ىذا يفرض األجنيٌب ادلستعمر لغتو  إالٌ  ذٌلت لغة شعبو إاٌل ذٌؿ، كال اضلٌطت

عليه   ادلستعمىرة، كيركبه  هبا، كييشعرى  عظمتو فيها، كيستلًحقه  من ناحيتها، فيحك  فرضان على األٌمة
فاحلك  على ماضيه  أحكامان ثالثةن يف عم و كاحدو: أٌما األكؿ فحىٍبس لغته  يف لغتو سجنانمؤبٌدان، كأٌما الثاين 

 . 4"فأمريى  من بعدىا ألمره تػىبىعه  كأٌما الثالث فتقييد مستقبله  يف األغالؿ اليت يصنعها، كنسيانان، بالقت  زلوان 
 

                                                           

.102، ص1979عبد الرضباف الراجحي، فقو اللغة يف الكتب العربية،مكتبة ادلعارؼ، بَتكت،)دط(،   .1  
ارؼ، أبو احلسُت أضبد بن فارس بن زكريا الرازم اللغوم، الصاحيب يف فقو اللغة كسنن العرب يف كالمها، ربقيق عمر فاركؽ الطٌباع،مكتبة ادلع

.44، ص1993، 1بَتكت،ط .2  
  ،22:17، 1435-03-10لسانية، صبعية اللساف العريب الدكلية، -بوزيد ساسي ىادؼ، االزدكاجية اللغوية يف اجلزائر ادلستقلة، دراسة سوسيو3

 an.org/default.aspx?tabld=EUn2PLiMwrg.www.allesshttp:// 
.34-3/33،ص 1941مصطفى صادؽ الرافعي ، كحي القل ، مطبعة اذلالؿ، مصر، دط،   .

4
  



 الفصل ألاول  الواقع اللغوي الجزائري 

 

29 
 

عاصمتها بباريس الصغرل  ككانت فرنسا  تعتقد كاعلة إحلاؽ اجلزائر بفرنسا الكربل، حيث كانت تصف
لذا فقد حاربت اللغة العربية  ،""الفرنسية اجلزائر طركف فيو دلغادرةكمل ؼلطر بباؿ الفرنسيُت أف يأ ي يـو يه
كمنعت تدريس العربية حىت يف  أجربت اجلزائريُت تعل  الفرنسية، كحاكلت فرنسة األرض كالشعب، كما

 كالعامية. الصراع بُت العربية كالفرنسية إىل تناحر بُت العربية كاألمازيغية كبُت الفصحى ادلساجد، ب  كحولت
كىذا يعٍت يف عبارة  ألف فرنسا كانت تعترب بلدنا اجلزائر يف تلك احلقبة االستعمارية، جزء ال يتجزأ من تراهبا.

 سلتصرة أف التعلي  يف اجلزائر كاف ال ؼلالف، أك ال يكاد، التعلي  يف فرنسا، نفس الربنامج، كنفس اإلطار،
وف الطف  الفرنسي كاف حرا يف تكوينو كااتياراتو كعواطفو يف كنفس اذلدؼ. ك إذا كاف ىناؾ فرؽ فإظلا يف ك

حُت أف الطف  اجلزائرم كاف ال ؽللك ىذه احلرية ال قليال ك ال كثَتا، فقد كاف مفركضا عليو أف يتعل  الفرنسية  
أق  من كلغة كطنية، كشلنوعا عليو أف ػلاكؿ تعل  العربية لسبب كاحد كىو أهنا لغة أجنبية يف اجلزائر، ب  ىي 

 فإذا كاف االحتالؿ يف ادلاضي.  1اللغات األجنبية األارل كاإلصلليزية  ك اإلسبانية ك اإليطالية ك األدلانية
االقتصادية كاتفاقيات  القريب يسمح للمستعمر برس  سياستنا التعليمية. فإف اليـو ما يسمى بادلعونات

غَت مشركطة كالـ تنقصو األمانة  معونات نالشراكة يعطي للمستعمر اجلديد الفرصة نفسها. كالكالـ ع
 . 2"كانت اللغة  كما زالت ىدفا من أىداؼ سياسة االستعمار اإلدماجي" كالوطنية معا، فلقد

ػ الدعوة إىل التخلي عن اللغة العربية الفصحى، كاستبداذلا بلهجة أك لغة أارل أكثر سهولة، كتناسبا  2
يف إقناع بع، العرب بالتخلي عن اللغة . كمغارهبا مشارؽ األرض مع متطلبات العصر. فلقد تفنن ات  يف

مبطنة بكالـ معسوؿ، يصوره على أنو  العربية الفصحى، متخذا يف ذلك طرائق كأساليب جهنمية شىت،
ادلهدم ادلنتظر، الذم جاء رضبة للعرب كافة، لتخليصه  من جهله  ك زبلفه  كسباهت  العميق، كليأاذ 

فهللت " األصوات تتعاىل باذلجـو على الفصحى كالًتكيج  األماف، بر الرفاىية كاالزدىار،بيدى  إىل بر 
كقواعدىا كضوابطها كثَتة مشتتة، يتعذر استيعاهبا   للهجات الية، باهتاـ اللغة العربية أهنا عسَتة معقدة،

  .3علما كأدبا كثقافة " كاالنقياد ذلا يف حياهت  اللغوية، إف أرادكا اإلبداع كاالنطالؽ يف التعبَت

                                                           

ـ.1981،  2زلمد مصايف، يف الثورة كالتعريب، الشركة الوطنية للنشر ك التوزيع، اجلزائر، ط  .1  
.69ـ، ص1982زلمود عبد ادلوىل، مقاالت كأحباث، تونس،   .2  

  .91ص ،1،9111الفكر، دمشق، سورية، طفخر الدين قباكة، ادلهارات اللغوية كعركبة اللساف، البحوث كدراسات يف علـو اللغة كاألدب،  دار 3
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كمن بُت ىذه الصيحات كالدعوات اليت تتعاىل ىنا كىناؾ، كاليت تته  اللغة العربية الفصحى باجلمود 
 : 1كاليت تدعو دب ء فيها إىل التخلي عنها، نذكر كالقصور على االلتحاؽ بركب احلهارة،

ادلأجورة اليت تدعو بُت الفينة  الدعوة إىل التخلي عن حركات اإلعراب: كتتجلى يف بع، األصوات-أ
بالصعوبة كالتعقيد،  -يف نظرى - كاألارل إىل إلغاء اإلعراب من اللغة العربية كلية، باعتباره يطبعها

. مثلها يف ذلك مث  اللغات احلية قبلها ،كاالستعاضة عنو بتسكُت أكاار الكلمات بدعول اإلصالح كالتيسَت
األكذكبة اخلداعة، أحب أف ألفت نظرى  إىل أف ىذا اإلعراب ادلعقد،  كلكي ال ينخدع شبابنا ادلثقف هبذه"

ال تنفرد بو العربية الفصحى كحدىا، ب  ىناؾ لغات كثَتة، ال تزاؿ ربيا بيننا، كفيها من ظواىر اإلعراب ادلعقد 
على اإلعراب  تكما أف اللغة العربية قد اعتمد .2..." ما يفوؽ إعراب العربية بكثَت، كاللغة األدلانية مثال
كاإلبانة، كذلك ألف اللغة العربية تتواى اإليهاح كاإلفصاح   باعتباره أرقى ما كصلت إليو اللغات يف الوضوح

عن صالت  كإزالة الغموض كاللبس، إذ أف " اإلعراب إحدل كسائلها لتحقيق ىذه الغاية ... كاإلفصاح
 . 3االت ادلختلفة ذلا "الكلمات العربية بعهها ببع،، ك عن نظ  تكوين اجلم  باحل

الفصحى يف  لقد اهتمت اللغة العربية الدعوة إىل العامية على حساب اللغة العربية الفصحى:-ب
بالقصور كالعجز، كالصعوبة كالتعقيد، كتعالت صيحات ىنا كىناؾ من أفواه  زكرا ك هبتانا . الداا  كاخلارج

اهتموىا كما زالوا " بية الفصحى كإحالؿ العامية زللها، فػكأقالـ عربية كغَت عربية، تدعو إىل التخلي عن العر 
كاالتساع للتعبَت عن  كأاذكا يشككوف أىلها يف قدرة لغاهت  على رلاراة العصر، يتهموهنا بالصعوبة كالتعقيد،

كبذلوا جهدى  يف إحالؿ العامية زللها، بدعول صبود الفصحى، كانتمائها إىل عصور  مستحدثات احلهارة،
نقرضت، كعدـ صالحيتها للحياة كسط ىذا اخلهىٌ  اذلائ ، من النظريات الفلسفية كاالجتماعية بادت كا

شلا رسخ يف بع، أذىاف رجاؿ الفكر العرب اعتقادا، أف العربية  .4كالسياسية اليت ؽلوج هبا القرف العشركف"
من ذكم األقالـ  ستعمر،كتطور ىذا االعتقاد عند بع، أذناب ادل عن العلـو احلديثة، عاجزة عن التعبَت

  . 5ادلأجورة إىل حد الدعوة العلنية إىل التخلي عنها بدعول أهنا سبب زبلفنا العلمي ك القومي ك احلهارم

                                                           

.السابقبوزيد ساسي اذلادؼ، ادلرجع   . 1  
.266ـ، ص 1988، 2رمهاف عبد التواب ، حبوث ك مقاالت يف اللغة ، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، ط  .2  

.26األردف، صرلد زلمد الباكَت كالربازم ، فقو اللغة العربية، دار رلدالكم للنشر ك التوزيع، عماف،   .3  
.265رمهاف عبد التواب، ادلرجع نفسو، ص   .4  

اللغة  اهت  سالمة موسى اللغة العربية الفصحى، دبسؤكليتها عن التخلف كاجلنوف كاإلجراـ يف رلتمعنا . انظر: سالمة موسى،  البالغة العصرية ك5.
  .64ػ  53، ص 2011العربية،كلمات عربية للًتصبة كالنشر ، القاىرة، دط، 
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الذم كاف  ،كذلل  سبيتا ـ عندما نشر ادلستشرؽ األدلاين1880كلقد بدأت الدعوة إىل العامية سنة 
كقد رأل سبيتا يف كتابو ىذا أف العربية  .(اللغة العامية يف مصرمدير دار الكتب ادلصرية، كتابو ادلسمى )قواعد 

الفصحى لغة صعبة، تقعد باألمة العربية عن التطور كالتقدـ احلهارم، كطالب بأف تكوف العامية لغة التعلي ، 
 .كانتقد ما مساه )طريقة الكتابة العقيمة حبركؼ ذلجاء ادلعقدة ( كحاكؿ طمأنة صبهور كخباصة للمبتدئُت

  .1ادلسلمُت بأف لغة الصالة كالعبادات الدينية ستظ  كما ىي يف ك  مكاف

، مدعيا أف  إىل استبداؿ العامية بالفصحى، ـ دعا يعقوب صركؼ1881كيف سنة  يف كتابة العلـو
. 2قًتاح كمناقشتواالاتالؼ بُت لغة النطق كلغة الكتابة ىو علة تأارنا. كدعا رجاؿ الفكر إىل حبث ىذا اإل

كتابو)اللهجة العامية احلديثة يف مصر( مؤكدا فيو أفكار سبيتا  ـ، نشر ادلستشرؽ األدلاين فولرز1980سنة كيف 
)كلياـ كلكوكس، زلاضرة يف نادم األزبكية، يف  ـ، ألقى مهندس الرم اإلصلليزم1893السابقة. كيف سنة 

االصتها أف سبب عدـ كجود ىذه القوة ىو ، "توجد قوة االاًتاع لدل ادلصريُت اآلف ملٍ  ملى " مصر، بعنواف
لصعوبتها، كذىب إىل  استخداـ ادلصريُت اللغة العربية الفصحى يف الكتابة كالقراءة. كدعا إىل نبذ ىذه اللغة

القوؿ بأف ما يعيق ادلػصػريػيػن عػػن االاًتاع ىو كتابته  بالفصحى ...كأعلن يف آار ااضرة عن مسابقة 
كمن العجب  .1893 فلو أربع جنيهات، كاف ذلك عاـ مػػن تكوف اطبتو جيدة ناجحةن للخطابة بالعامية، ك 

كغَتى  من العرب . 3)األزىر(، ككاف يدعو إىل العامية من االذلا أف )كلكوكس( ىذا كاف يصدري رللة امسها:
دمشق إصدار  فخرم الباركدم الذم توىٌل يف: أذناب أكلئك ادلستشرقُت احلاقدين على اللغة العربية، أمثاؿ

 .اجلامعة األمػػريكية ببَتكت صحيفة أسبوعية باللهجة العامية، ككسعيد عق  يف لبناف، كآاركف من ارغلي

كنرد على ىذه الصيحات كالدعوات، قائلُت ذل ، أية عامية تقصدكف؟ فالعامية عاميات، كاللهجة 
ب الواحد بااتالؼ مناطقو، فعامية ذلجات، فػ " اللغة العامية زبتلف بااتالؼ الشعوب، كزبتلف يف الشع

بااتالؼ طوائف  العراؽ ال يكاد يفهمها ادلصريوف كادلغاربة ... كيف البلد الواحد زبتلف اللهجات العامية
 . 4الناس، كبااتالؼ ادلناطق ..."

 

                                                           

.السابقساسي اذلادؼ، ادلرجع   .1  
354ػ  352ـ، ص 1981رللة ادلقتطف، اللغة العربية ك النجاح، القاىرة،   .2  

، 761. ص1982، ، دار الثقافة اجلديدة، الدار البيهاء، ادلغرب1زلمد الكتاين، الصراع بُت القدمي كاجلديد يف األدب العريب، ج. 3 
.317،ص1993، 2يزيفوف التاريخ كيعبثوف باحلقائق؟، ادلكتب اإلسالمي، بَتكت، دمشق، عٌماف، طكإمساعي  الكيالين، دلاذا     

.158ـ،  ص1988، 11ط علي عبد الواحد كايف، فقو اللغة، دار هنهة مصر للطبع ك النشر، القاىرة،  .
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فصحى فه  من السه  على ادلغريب، أك اللبناين، أف يفه  العامية العراقية، أك يكتب هبا، إذا اعتمدناىا 
ىذا باإلضافة إىل أف اللغة العامية مهما بلغت من الرقي، تظ  لغة فقَتة . 1جديدة بدال من العربية الفصحى

 . 2يف مفرداهتا، ال يشتم  متنها ع  أكثر من الكلمات الهركرية للحديث العادم

أف  -مستشرقُت كعرب- كنقوؿ ذلؤالء احلاقدين على اللغة العربية، الذين يتهموهنا بالعجز كالقصور
يعود يف ادلقاـ األكؿ إىل أى  ىذه اللغة،  -إف كجد-التاريخ مل يسج  لنا أف ىناؾ لغة عاجزة، كإف العجز  

كذلذا عوض أف توجو ىذه الته  إىل اللغة، توجو إىل أىلها كالناطقُت هبا، فاللغة العربية كانت كما زالت قادرة 
أف تكوف أداة " من يتصفح تارؼلها بك  موضوعية غلدىا قد استطاعتعلى مواكبة ركب احلهارة كالتقدـ، إذ 

كغَتى . ك يف ضلو شبانُت سنة من بدء العهد العباسي، كانت  لك  ما نق  من علـو الفرس كاذلند كاليوناف
كاللغة العربية اليت صمدت دىورا دبواجهة زلاكالت الغزك " .3االصة ك  ىذه الثقافات مدكنة بالعربية ... "

 مل تكن، كاستطاعت أف تكوف حاضنة للفكر العريب، كاحلهارة العربية، كأرقى ما يكوف االحتهاف، لثقايف،ا
يف مفرداهتا كمعانيها،  يف يـو من األياـ، جامدة كال متحجرة. كإظلا استطاعت أف تتطور، بيسر كسالسة،

بالعامية يف شؤكهن  العادية، من ادلثقفُت، كتراكيبها، كأساليبها، كأف تكوف معينا ثرا، يغرؼ منو حىت ادلتحدثوف 
  .4عن األفكار كاحلقائق " عندما زبذذل  العامية يف التعبَت

الدعوة إىل استبداؿ احلرؼ العريب باحلرؼ الالتيٍت: فل  يتوقف األمر باحلاقدين على اللغة العربية -ج
من أسباب صعوبتها، كزبلف أىلها  -يف زعمه - عند حد مناداهت  بالتخلي عن الفصحى كإعراهبا، لكوهنما

عن الركب احلهارم، ب  ذىب هب  األمر إىل حد الدعوة إىل التخلي عن الكتابة باحلرؼ العريب، كاستبدالو 
بالالتيٍت، فػ "حىت اطها، الذم شرؽ كغرب، كاستحسنتو أم  غَت عربية، فكتبت بو لغاهتا، مل يسل  ىو أيها 

ب تأار العرب، كبذؿ اجلهود يف زلاكلة تنحيتو عن الساحة، كأف يستبدؿ من الطعن فيو، كالدعاء بأنو ىو سب
 . 5فقد هتدمت أقول قالع ىذا الشرع الشريف" كضاع اخلط العريب، بو اخلط الالتيٍت، حىت إذا ضاعت اللغة،

 

                                                           

.365ـ، ص2009، 1ط لبناف،زلمد أسعد النادرم، فقو اللغة مناىلو كمسائلو، ادلكتبة العصرية، صيدا، بَتكت،  .1  
.157علي عبد الواحد كايف، فقو اللغة، ص  .2  

.291، ص1935، مكتبة النههة ادلصرية، القاىرة، 1أضبد أمُت، ضحى اإلسالـ، ج  .3  
.357زلمد أسعد النادرم، فقو اللغة مناىلو كمسائلو، ص  .4  
.165رمهاف عبد التواب، حبوث كمقاالت يف اللغة، ص   .5 
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ل  كذل ـ، عندما اقًتح1880كإف الدعوة إىل الكتابة باحلرؼ الالتيٍت، قدؽلة نسبيا تعود إىل حوايل سنة 
الذم كاف مديرا لدار الكتب ادلصرية آنذاؾ، كتابة العامية اليت يدعو إليها باحلرؼ الالتيٍت. كسار على  سبيتا
، الذم كاف ىو أيها مديرا لدار 1890سنة  ،ك  من ادلستشرؽ األدلاين كارؿ فولرز  -فيما بعد-هنجو 

ـ. كمن ادلتحمسُت العرب إىل 1901سنة  الكتب ادلصرية آنذاؾ، كالقاضي اإلصلليزم يف مصر سلدف كدلور
ـ على رلمع اللغة 1943ذبسيد ىذه الدعوة على أرض الواقع، نذكر: عبد العزيز فهمي، الذم اقًتح سنة 

. 1العربية يف القاىرة، استخداـ احلرؼ الالتيٍت بدال من احلرؼ العريب، متمثال دبا فعلو مصطفى كماؿ يف تركيا
كمسح ك  اإلصلازات البشرية  يمة اليت تلحق ىذه الدعوة باللغة العربية كأىلها،فباإلضافة إىل األضرار اجلس

ادلسجلة باللغة العربية، زلو الذاكرة العربية  كالقهاء على فنوف اخلط العريب اليت بلغت عرب القركف غاية الكماؿ 
كالدعوات، نقوؿ: إذا كتبنا الفٍت... كغَتىا من األاطار اليت تًتبص باألمة العربية كلها جراء ىذه الصيحات 

لن نبقى عربا. سنصبح كالغراب ادلطلي بالبياض، أك   فإننا لن نصَت أكركبيُت، كما أننا لغتنا باحلركؼ الالتينية
كيف الوقت نفسو ااتلط عليو األمر،  عن ذلك، فعجز كالغراب الذم أراد أف يقلد يف مشيتو مشية احلمامة،

 . 2اكفقد مشيتو األكىل، كأصبح ينط نط

رقوف ك أذناهب  من العرب، كأصركا على إحاللو زل  احلرؼ شإف احلرؼ الالتيٍت الذم دعا إليو ادلست
ما تعانيو اللغتاف الفرنسية كاإلصلليزية، مثال، " العريب، فيو من العيوب ما جعلو سخرية عند الناطقُت بو، إذ أف
د مشكلة الرس  عند الناطقُت هباتُت اللغتُت  من جرائو قد يفوؽ ما يف غَتعلا، حىت إف بع، لغوييه  قد ع

كاإلصلليزية فيها من احلركؼ اليت تكتب يف الكلمة  فمن اصائص اللغات األجنبية كالفرنسية. 3كارثة كطنية"
احلركؼ الالتينية ب، كأف يف معظ  اللغات اليت تكتب  (write )، ك ( light) يف كلمة (gh )دكف النطق هبا مث 
أصوات دكف أف تكوف مكتوبة، أك كلمات فيها أحرؼ بينما تنطق بأصوات ال تدؿ عليها  كلمات تلفظ فيها

الفاء( ىذا )تلفظ رؼ، مع أنو ليس فيها ما يرمز لصوت  (Rouph) من قريب ك ال من بعيد، مث  كلمة
ينا مرة كما يف  ينطق س  (C) باإلضافة إىل أف كثَتا من احلركؼ األجنبية )الالتينية( ذلا قي  سلتلفة، فمثال حرؼ

  .chicago...4ككافا مرة أارل مث   (cerise ) كلمة

                                                           

.245، 244إمي  بديع يعقوب، فقو اللغة العربية كاصائصها،ص   .1  
.السابقساسي اذلادؼ، ادلرجع  .2  

.134، ص1992، 1عصاـ نور الدين، عل  كظائف األصوات اللغوية، الفونولوجيا، دار الفكر اللبناين، بَتكت، لبناف، ط  .3  
.63-62، ص1987، 1للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ط مسيح أبو مغلي، يف فقو اللغة كقهايا العربية، دار رلدالكم   .
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كىذا ما غلعلها أكثر صعوبة من اللغة العربية يف التعل ، لعدـ احتوائها مث  ىذه احلركؼ اليت تكتب كال 
يسخر من اللغة اإلصلليزية لكوهنا  كىذا ما جع  الفيلسوؼ اإلصلليزم برنارد شو تلفظ إال يف ألفاظ قلية،

الناطقوف منو ازبذت احلرؼ الالتيٍت  ادلبه  رمسا ذلا، ك"إف سخرية برناردك شو ىذه تشَت إىل ادلأساة اليت يعاين 
حرفا كاحدا للصوت  -مثلها يف ذلك اللغة الفرنسية يف مواضع كثَتة-باللغة اإلصلليزية، فهذه اللغة ال تعتمد 

كلقد . 1ال تعتمد صوتا للحرؼ الواحد. ب  قد ترمز للصوت الواحد بأكثر من حرؼ كاحد" الواحد، كما أهنا
أتى الرد على ىؤالء ادلستشرقُت كمن حذا حذكى  من أتباعه  العرب احلاقدين على احلرؼ العريب، على لساف 

ساف ادلستشرؽ الذين يعاجلوف األمور بك  ركية كاعتداؿ كموضوعية، مث  ما جاء على ل بع، ادلستشرقُت،
عندما قاؿ: "إف مث  ىذا ادلشركع مكتوب عليو ، الذم اشتغ  أستاذا جبامعة السوربوف الفرنسية ،)شارؿ بيال(

  . 2الفش  ألف العربية غَت الًتكية، كأيقنت أف احلرؼ العريب سيدـك إىل أف يرث ا األرض كمن عليها "

 : يتجلى فيما يليفالعام  السياسي أٌما 

إلرادة السياسية الشاملة: فإذا كانت االزدكاجية اللغوية يف السنوات األكىل الستقالؿ اجلزائر غياب ا-1
مفر منها، لغياب الوسائ  الهركرية، ادلادية منها كالبشرية، كلوجود اتفاقيات تكف  ذلا حق  ضركرة حتمية، ال

فإف . 3اتفاقيات إيفياف "االستمرار يف جزائر ما بعد االستقالؿ ألج  مسمى، كما ىو احلاؿ مع  " 
، جزائر العزة كالكرامة أصبحت ااتيارا، كلكنو ااتيار مفركض بطريقة كأارل، يلجأ  االزدكاجية يف جزائر اليـو

ال حسب اإلمكانيات اليت  ك"إف اإلزدكاجية اخلطرة ىي اليت نفرضها، إليو الفرد اجلزائرم مرغما أاوؾ ال بط 
 . 4،  ب  اليت نفرضها كمبدأ ، كننطلق إليها من مسلمة نفسية ال علمية "تتوفر عليو من ادلدرسُت أك الكتب

لقد تراكحت نظرة الدكائر الرمسية اليت تداكلت على السلطة يف جزائر ما بعد االستقالؿ ذباه ىذه 
 أارل.القهية احلساسة، كأعٍت هبا ) االزدكاجية اللغوية ( بُت ادلركنة كاللُت حينا، كالتشدد كالتصلب أحيانا 

 

                                                           

.135ـ، ص 1992عصاـ نور الدين، عل  كظائف األصوات اللغوية ،   .1  
  http://www2.risaco.com، 77ص ، 22:50، 16.03.2012عفيف هبنسي، احلرؼ العريب ك جوالتو يف العامل، رللة اللساف العريب، .2

انوا ال ىذه االتفاقية تكرس اإلبقاء على رلموعة كبَتة من مدراء ادلدارس كانوا فرنسيي اجلنسية أك ادلتمتعُت بازدكاجيتها، كمن شبة ، فإهن  ك3.
  .يداركف جهدا يف عرقلة ك  ادلساعي الرامية من قريب أك بعيد إىل زحزحة اللغة الفرنسية

.62ص  ـ،1984نظرية حوؿ سياسة التعلي  كالتعريب، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  عبد ا شريط، .4  
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حسب مذاىب احلكاـ الذين تداكلوا على السلطة كمشارهب  اإليديولوجية. فرفعت الشعارات، كعينت 
اذليئات، كسنت القوانُت كادلواثيق كالدساتَت، اليت سبجد التعريب،  كتعطي اللغة العربية ادلكانة اليت تليق هبا، 

السياسية احلاكمة، نية صادقة، كإرادة فوالذية،  كلكن ك  ىذا ال ػلقق اذلدؼ ادلنشود إذا مل تتوافر للسلطات
، على جع  اللغة العربية لغة رمسية يتعام  هبا بُت سلتلف شرائح اجملتمع اجلزائرم، كتوظيفها  تسهر جبد كحـز
  توظيفا سليما  يف سلتلف ادلؤسبرات كااف  الوطنية كالدكلية ادلختلفة، كذبسيد ذلك يف ادليداف، تطبيقا كشلارسة،
ال قوال كتنظَتا. كحىت كإف توافرت النية الصادقة عند البع، منه ، إال أهنا سرعاف ما زبتفي، لكوهنا مل ذبد 
الدع  الكايف الذم غلعلها تتجسد يف ادليداف، ب  على عكس ذلك، ذبد صدا من طرؼ بع، القول الفاعلة 

كإف  فػ " ادلواثيق كحدىا ال تكفي،. كطمعا يف البالد، اليت تعم  بك  ما أكتيت من قوة لوأدىا يف ادلهد، اوفا
من الكماؿ كالشمولية ال ؽلكن أف تتمخ، عن نتائج  بلغت دقتها كمهماالربامج النظرية مهما كانت سعتها ك 

كادلادية الهركرية إلصلازىا يف صبيع ادلراح ، كرغ  ك  ادلعوقات  إغلابية ما مل تكن ىناؾ الوسائ  البشرية
 الدركس كالعرب اليت تلقاىا بع، اجلزائريُت ادلشرفُت على عقد ادلؤسبرات ، ك توقيع كمن بُت. 1كالعراقي "

تلك احلادثة  : احلصراالتفاقيات الدكلية ادلختلفة ، ك اليت أكقعته  يف حيصى بيصى ، نذكر على سبي  ادلثاؿ ال 
ادلتدالُت اإليطاليُت يف مؤسبر دكيل عقد اليت تناقلتها معظ  اجلرائد كالصحف الوطنية كاليت مفادىا: " أف أحد 

يف اجلزائر، كأثناء إلقائو دلداالتو باللغة اإليطالية ػ لكونو ػلب لغتو كيقدسها ػ الحظ أف ادلًتج  يًتج  مداالتو 
إىل اللغة الفرنسية، حينئذ توقف عن إلقاء زلاضرتو كطالب ادلشرفُت على تنظي  ذلك ادلؤسبر ترصبة مداالتو إىل 

  .2العربية باعتبارىا اللغة الرمسية يف اجلزائر ادلستقلة" شلا أحدث إحراجا للمشرفُت على تنظي  ىذا ادللتقى اللغة

كما ال يفوتٍت  يف ىذه ادلداالة أف أذكر ما حدث لبع، األطراؼ اجلزائرية الفاعلة، بسبب تفهيله  "
ث  ما حدث مع كفد أدلاين رفيع ادلستول امتنع أف اللغة الفرنسية عن العربية يف عقد االتفاقيات كإبراـ العقود، م

يوقع على اتفاقية مع أحد األطراؼ اجلزائرية لصياغتها باللغة الفرنسية كأشًتط ىذا الوفد لكي يت  ذلك أف 
 عندما  موريتاين بردلاين كفد مع يتكرر نراه نفسو كالسيناريو تعاد صياغتها باللغة العربية، فكاف ذل  ما أرادكا

 دبوجبو يقهي اجلزائرية( سوناطراؾ) شركة مع الفرنسية باللغة مكتوبة اتفاقية يوقع أف قاطعا  رفها رف،
 صياغتها كأعادت  الواقع لألمر الشركة ىذه رضخت أف بعد إال موريتانية نفط حقوؿ األاَتة ىذه استغالؿ
 .3"كمصاحلها مآرهبا ربقيق يف طمعا ب  فيها، حبا ليس كلكن ادلستقلة، للجزائر الرمسية اللغة العربية باللغة
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كىنا ال يسعٍت . كالدركس كثَتة، كالعرب أكثر، لكن االعتبار ظ  غائبا، أك باألحرل، مغيبا لسبب  كآار
إال أف أقوؿ:  إذا كنا نقلد الفرنسيُت يف التحدث بلغته ، فلماذا ال نقلدى  يف كيفية احلفاظ كالغَتة عليها. 

دلعل  كاألستاذ كالصحفي إذا أاطأ يف نطق اللغة الفرنسية، كمعلمونا كأساتذتنا فالقانوف الفرنسي يعاقب ا
كصحفيونا ؼلطأكف يف اليـو مائة مرة، كال كازع كال رادع. فإذا كاف ادلتخصص عاجزا عن مواصلة احلديث 

أف مسؤكليه  زد على ذلك . 1بالعربية كااللتزاـ بقواعدىا، فكيف يطلب من غَته االلتزاـ بقواعد العربية ؟"
يعملوف ك  ما يف كسعه  للحفاظ على لغته ، كجعلها يف مصاؼ اللغات العادلية اليت غلب احًتامها،  كىنا 
أفتح قوسا ألذكر ذلك ادلوقف الشه  للرئيس الفرنسي األسبق )جاؾ شَتاؾ( الذم انسحب من أحد 

ؤسائنا  كمن كرائه  بع، أعهاء االجتماعات بعد ما كجد أف الٌلغة الفرنسية مغٌيبة عنو، عكس بع، رً 
  .2حكوماهت ، الذين  يتكلموف  لشعبه  بلغة أجنبية

ػ كجود الفرانكوفونية التغريبية: اليت تتمث  يف كجود بع، الدكائر اجلزائرية الرمسية القوية، كاليت كظفت   3
عمر السابق، فقد صدر ك  جهودىا لعرقلة تطبيق قوانُت تعريب العم  بالدكائر الرمسية، بدال من لغة ادلست

بتوقيع الرئيس السابق األمُت زركاؿ، كجاءت ادلصادقة  1998-7-5قانوف تعمي  استخداـ اللغة العربية يـو 
على ىذا القانوف بعد سنوات من ذبميد قانوف سابق لتعمي  اللغة العربية كاف الربدلاف قد صادؽ عليو عاـ 

القياـ هبذه ادلهمة، كما ؽلكن اإلشارة  إليو يف ىذا الصدد . متحججُت بنقص الكفاءات اليت دبقدكرىا 1990
أف قهية التعريب يف بالدنا ظلت " سنوات طويلة موضوع نقاش بُت طرفُت ال يفه  أحدعلا اآلار، فكاف 
شبيها ػ كما يقولوف ػ بنقاش الص  الذين ال يسمع بعهه  بعها، كلكن ك  كاحد يرد على اآلار دبا يتوى  

 . 3ما يطن أنو قالو، أك ما يعتقد أنو اليق بقولو" من أفكاره، أك

 من الفرانكوفوين العلماين التيار كبُت جهة من كالوطٍت اإلسالمي التيار بُت دائر صراع عن عبارة فهو
 الوطنية  العربية اللغة بُت لغوم  صراع بالهركرة أتبعو الصراع كىذا العربية، اللغة تعمي  قهية حوؿ أارل جهة
 .الدايلة الفرنسية كاللغة

                                                           

.267زلمد زلمد داكد، العربية ك عل  اللغة احلديث، ص   . 1 
 2 .ساسي اذلادؼ، ادلرجع نفسو. 
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... كمن صبلة تلك "  يقوؿ الدكتور زلمد العريب الزبَتم موضحا أسباب الصراع بُت ادلعربُت كادلفرنسُت،
قد تأارت باعتبارىا كسيلة  الفقرات كاحدة تأ ي مباشرة بعد ربديد مفهـو الثقافة، كتشَت إىل أف اللغة العربية

اطورة اجله  ادلوركث عن اذليمنة  ش  التعلي  كتزيد يف ثقافة علمية عصرية، كىي بذلك قد تتسبب يف
فهذه الفقرة كأمثاذلا من الفقرات اليت تبدك صغَتة يف حجمها كبسيطة من حيث معناىا، إال . 1االستعمارية"

"فقد ربوؿ موضوع تعريب التعلي  إىل مصدر  أهنا يف حقيقة أمرىا سبث  عائقا أساسيا يف طريق البناء كالتشييد.
للصراع بُت ادلعربُت كادلفرنسُت بينما ىو، حسب برنامج طرابلس كميثاؽ اجلزائر كغَتىا من الوثائق الرمسية، 

 . 2كسيلة ضركرية كحتمية لبناء الثقافة الوطنية "

الًتبوية القاصرة عن إدراؾ  ػ ضعف مناىج التدريس ك قصورىا يف منهجية تعلي  اللغة العربية، كالنظرة 4
 أعلية تعليمية األطفاؿ يف مراح  دراساهت  األكىل، كدكرىا الفعاؿ يف بناء الكياف الًتبوم السلي  للطفولة الربيئة.
إذ كثَتا ما صلد القائمُت على ىذا القطاع احلساس ػ عكس الدكؿ ادلتقدمة ػ يعينوف معلمُت من ذكم 

لشرػلة اذلامة، جاىلُت أك متجاىلُت أف فاقد الشيء ال يعطيو، إذ "إننا ما زلنا ادلستويات الدنيا لتعلي  ىذه ا
نظن أف تعلي  الطف  أىوف أنواع التعلي ، كأدل ىذا إىل أننا أصبحنا نقيس مقدار ادلعل  بعمر الطف  الذم 

كأق  مركزا من مدرس يتوىل تربيتو كتعليمو، صعودا كىبوطا، فمعل  اإلعدادم أكثر احًتاما من معل  االبتدائي، 
ادلدارس الثانوية  ... ك ىي فكرة ساذجة مدمرة لنفسية ىذا ادلعل ، الذم كضعنا بُت يديو ىذه العجينة اللينة ػ 

  . 3طف  اليـو كرج  ادلستقب ، ليجع  منو مواطنا صاحلا أك شيطانا ماردا "

العربية، كمعاجلة التدريس ادلتدين فيجب على الدكلة أف هتت  اىتماـ كبَتا كجديا يف إعداد مدرس اللغة 
بك  قوة كصراحة فمن ادلؤمل أف صلد معل  العربية سواء يف ادلدرسة االبتدائية، أك الثانوية أك حىت اجلامعة 
يتحدث بالعامية كىو يقـو بواجبو، كمن البديهي أنو ال ؽلكن كاحلاؿ ىذه أف ػلاسب طلبتو على أاطائه  

  . 4اللغوية كالنحوية كاإلمالئية
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تنامي سيطرة اللغات األجنبية، كتركيج فكرة أعلية اللغة األجنبية على حساب اللغة العربية، ااصة - 5
يف السنوات األكىل من التعلي ، إذ "لتعجب، حُت ترل بع، ادلتعلمُت، ينطق اللغة األجنبية على كجهها 

كحلن، كصٌحف كحٌرؼ، كالطها أ الفصحى، تلعث  ك ارتبك، كأاطالصحيح، حىت إذا راـ احلديث بالعربية 
بالردمء من األساليب العامية، كمن ؼللط عمال صاحلا بآار سيء. كما ذلك إال ألنو ال يسمع الفصحى إال 
فيما ندر يف حجرة الدراسة، حىت إذا ارج إىل الشارع، مألت العامية مسعو كبصره يف ك  مكاف، فخلطت 

لقد أثبتت التجارب أف الطف  . 1عن سبلك زمامها، كالسيطرة عليها"عليو أمره، كردتو الفصحى أؽلا رد، كعاقتو 
الذم يقب  على تعل  لغة أجنبية ثانية قب  أف يتعل  بإتقاف اللغة األكىل )األـ( ينعكس ذلك سلبا على 

 آف اتقاف اللغة األكىل يف مصلحة اللغتُت يف اكتساب كتعل  اللغتُت كلتيهما. كلذا فإف تعلي  اللغة الثانية بعد
كاحد. فػ" إف ما يتفق فيو علماء الًتبية أننا نطبع عق  الطف  بطابع اللغة اليت يتعلمها كيستعملها قب  غَتىا 
من اللغات األارل. فإذا علمناه لغة أجنبية قب  اللغة الوطنية ستبقى دائما ثانوية يف ذىنو  كتصوره كسلوكو 

 األجنبية ما شاء من السنُت، فإف اللغة الوطنية ستبقى عنو كإذا تعل  اللغة الوطنية مث العقلي كالنفسي أيها،
 .2ال لغة كاحدة" تعل  بعدىا لغات عديدة أجنبية، حىت كلو مستحكمة،

 : العامل االجتماعي-2

 إذا كانت اللغة نشاطا اجتماعيا، من حيث إهنا استجابة ضركرية، حلاجة االتصاؿ بُت الناس صبيعا،
الركابط ادلتينة اليت تربط أفراد اجلماعة اللغوية بعهها ببع، ،فػ"إف كجود اللغة يشًتط  فإهنا تعد ػ أيها ػ من أى 

كجود رلتمع، كىنا يتهح الطابع االجتماعي للغة، فليس ىناؾ نظاـ لغوم ؽلكن أف يوجد منفصال عن صباعة 
بُت أفراد اجلماعة كإظلا ىي كسيلة للتواص   إنسانية تستخدمو كتتعام  بو، فاللغة ليست ىدفا يف ذاهتا،

 . 3اإلنسانية"

فإذا نظرنا إىل اجملتمع اجلزائرم كجدناه يتكل  اليطا بُت الفرنسية كالعربية كاللهجات الية بااتالؼ 
مناطق الوطن، فقد ذبد يف العائلة الواحدة، ادلعرب، كادلفرنس، كادلزدكج اللغة، كمن ال ػلسن ال الفصحى كال 

 ادلتكلمُت هبذه اللغة أك تلك. كليس دبقدكر أحد أف يعطي نسبة .يال من االثنُتاللغة األجنبية أك غلمع قل
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يكن من أمر، فإف اللغة الفرنسية دبعية ذلجات زللية كثَتة، تسج  حهورىا بقوة يف جزائر ما  كمهما
ائفه  بعد االستقالؿ، شلا غلع  اللغة العربية كمن ازبذىا لسانا لو زلاصرين، كعاجزين عن أداء أبسط كظ

"للغة أثرا فعاال يف حياة الفرد كاجملتمع،  ادلتمثلة يف التواص  كالتعبَت عن رغباهت  كآالمه ، ااصة إذا سلمنا بأف
فهي بالنسبة للفرد  كسيلة التصالو بغَته، كعن طريق اتصالو بغَته يدرؾ الفرد أغراضو كػلص  على رغباتو، كما 

كاللغة هتيئ للفرد فرصا كثَتة لالنتفاع بأكقات فراغو، كذلك  مو كعواطفو،أهنا كسيلتو اليت يعرب هبا عن آمالو كآال
عن طريق القراءة كادلطالعة كاالستمتاع بادلقركء، فيغذم الفرد بذلك عواطفو، كىي أداتو اليت يقنع هبا غَته يف 

كينشر بوساطتها  رلاالت ادلناظرة كادلناقشة كتبادؿ الرأم، كما أنو أداتو اليت ينصح هبا اآلارين كيرشدى 
 . 1ادلبادئ بينه  كيؤثر فيه  ..."

فالسواد األعظ  من ادلواطنُت اجلزائريُت يف جزائر ما بعد االستقالؿ يعيشوف االغًتاب كسط أبناء 
كاللهجات  كطنه ، كال ذنب ذل  يف ذلك إال كوهن   ازبذكا اللغة العربية لسانا ذل  دكف غَتىا من اللغات

كىي كثَتة. فاللغة العربية عند ىذه الفئة من الناس مل ربقق كظيفتها،  ربوع ىذا الوطن، األارل ادلنتشرة  يف
ليست لكوهنا قاصرة عن ذلك، كإظلا لوجودىا زلاصرة بُت اللغة الفرنسية من جهة، كتلك اللهجات ادلختلفة 

" الظواىر  لكن .2من جهة أارل، شلا جع  ىذه الفئة ككأنو تسبح ضد التيار، أك تعيش على اذلامش
كربت   االجتماعية ذلا قوة قاىرة آمرة، تفرض هبا على أفراد اجملتمع، ألوانا من السلوؾ كالتفكَت كالعواطف،

كعواطفه ، يف قوالب زلدد مرسومة ػ على حد تعبَت علماء االجتماع ػ     عليه  أف يصبوا سلوكه  كتفكَتى 
نظرى  ػ أف الفرد إذا حاكؿ اخلركج على إحدل ىذه كيدؿ على كجود القهر يف الظواىر االجتماعية ػ يف 

الظواىر االجتماعية، فإنو سرعاف ما يشعر برد فع  مهاد من اجملتمع الذم يعيش فيو، ذلك ألف اجملتمع 
كأىوف صور  يشرؼ على سلوؾ أفراده، كيستطيع توقيع العقاب، على ك  من تسوؿ لو نفسو اخلركج عليو،

 . 3ديد أك السخرية ادلرة "ىذا العقاب ، ىو التهك  الش

  
                                                           

.265مسيح أبو مغلي، يف فقو اللغة كقهايا العربية، ص   .1  
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كعمال هبذه النظرة االجتماعية، يكوف اخلارج عن السلوؾ اللغوم ػ يف عرؼ اجملتمع اجلزائرم احلديث ػ 
اارجا على الظواىر االجتماعية نفسها. كإذا استمر احلاؿ على ما ىو عليو، دكف كضع قوانُت ردعية، تصلح 

نا التنبؤ بأف ما ؽلكن أف  ػلدث ألفراد الشعب اجلزائر يف ادلستقب  ما ؽلكن إصالحو قب  فوات األكاف، بإمكان
القريب، يشبو تلك احلادثة الطريفة ادلستنبطة من الًتاث العريب، اليت ربكي قصة أيب علقمة الثقفي، الذم 
 اشتهر باستعماؿ الغريب كالوحشي من األلفاظ، يف حواره مع طبيب جاءه يشكو إليو من مرض أمل بو، فقد

دا  أبو علقمة على أىٍعُتى الطبيب، فقاؿ لو: أٍمتىعى ا بك! إين أىكىٍلتي مٍن حلييـو ىىذه اجلٍىوازؿ، فىطىسٍئتي "
الىطى اخلٍلبى كالشَّرا ، فػىهىٍ  طىٍسأةن، فىأىصىابىٍت كىجىعه مىا بػىٍُت اٍلوىابلة إىلى دأٍيىة العينيق، فلىٍ  يػىزىٍؿ يػىٍربو كيػىٍنمي حىت اى سيفى

ٍربػىقنا كشىٍلفىقنا كشبػٍرىقنا، فػىزىٍىرٍقوي كزىٍقزٍقوي، كاٍغسٍلوي دبىاء رىٍكث كاٍشرٍبوي.عٍندىؾى  ي: نػىعىٍ ، ايٍذ اى فػىقىاؿى أبو  دىكىاءه؟ فقاؿ أىٍعُتى
ا أىفٍػهىٍمتىٍت" ٍمتيكى كىمى ي: أفٍػهى ، فقاؿى أىٍعُتى عىٍلقىمىةى: ملٍى أىفٍػهىٍ  عىٍنكى

1 . 

من أفراد اجملتمع اجلزائرم اليت أصبحت تعيش صراعا مريرا مع فهذه القصة تصدؽ على شرائح معتربة 
جبهات شىت. صراع مع الذات، لكوهنا ربس باغًتاب داالي كسط أبناء كطنها كجلدهتا كصراع مع األار، 
كاآلار ىنا ليس أمريكيا أك فرنسيا، ب  جزائريا تفرنس قلبا كقالبا، كذبلت فرنسيتو يف تنشئتو االجتماعية، كلغتو 

قافتو، كنظرتو إىل ك  ما ىو عريب، ااصة إذا كاف ىذا العريب جزائريا ال ذنب لو إال أنو تعل  العربية، كحاكؿ كث
 . 2أف يتواص  هبا مع أفراد رلتمعو

 كيغرس الكراىية، كيفرؽ أكثر شلا يوحد. كاألاطر من ىذا كاألنكى كىذا أمر اطَت يؤجج اخلالفات، 
ىو أننا إذا عرفنا أف اللغة أية لغة، تعد من أى  " عوام  الوحدة السياسية للجماعات، فاجلماعة مهما 

قلت إذا عرفنا . 3ااتلفت يف الدين أك اجلنس أك البيئة فإف كانت لغتها كاحدة تظ  متماسكة متحدة ..."
كبعيدا عن الذاتية اليت غالبا ما زبرج  ذلك كسلمنا بصحتو، تنبأ أاي اجلزائرم، أايت اجلزائرية، بك  موضوعية،

 .من يتسلح هبا عن جادة الصواب، ماذا سيصيب ػ ال قدر ا ػ جزائرنا ادلستقلة، جزائر العزة كالكرامة
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 العامل النفسي : -3

إف العام  النفسي الذم كرس االزدكاجية اللغوية يف اجلزائر ادلستقلة ػ جراء تراكمات ك  من العام  
 : ك السياسي ، ك االجتماعي ػ يتجلى يف التارؼلي،

الشعور الذم انتاب اجلزائريُت ػ شأهن  يف ذلك شأف سكاف البالد العربية ػ بصعوبة اللغة العربية -1
الفصحى، دلا ربويو من قواعد ضلوية  كصرفية كإمالئية جامدة معقدة، شلا جعله  يعزيفوف عنها. كىذا الشعور 

كليد االستعمار بأنواعو ادلختلفة  كأذنابو يف الداا  كاخلارج، فقد  منها، كالرغبةى عنها،الذم كٌلد عندى  النفورى 
أصبح "االعتزاز باللغة العربية ىزيال ػ إف مل نق  منعدما ػ يقابلو مد زاار قاىر من اإلعجاب باللغات األكركبية، 

 . 1"كالتأثر هبا كاالقتباس منها، دبناسبة كغَت مناسبة

باالهنزامية النفسية لدل مستخدمي اللغة العربية، جراء تلك الصيحات ادلتعالية ىنا ػ اإلحساس  2
كظاىرة  كحهارة، ب  ىي لغة متحفية زاعمة أف اللغة العربية الفصحى ليست لغة عل  كتطور كىناؾ،

َتا ما انًتكبولوجية تيدٌرسي كفقط. شلا أدل إىل توليد مركب نقص لديه ، جعله  يشعركف بالدكنية. ب   كث
نالحظ كنسمع أف طالب معهد اللغة العربية كآداهبا أصبحوا زلبطُت نفسيا ألهن  يدرسوف اللغة العربية اليت 
 أصبحت يف رلتمعنا ينظر إليها بعُت الريبة، كيف ادلقاب  صلد طالب اللغات األجنبية، يفتخركف كيعتزكف،

كأصبحوا يعدكف تعل  اللغة العربية  لغيت عل  كتطور، لكوهن  يدرسوف اللغة الفرنسية أك اإلصلليزية باعتبارعلا 
موضة قدؽلة أك  عليها الدىر كشرب، شلا أدل إىل العزكؼ عن تعلمها، ب  إىل حد اعتبار ذلك مهيعة 

جراء االحتالؿ الفرنسي ادلرير،  للوقت. ىذا باإلضافة إىل عقدة النقص اليت ذبٌذرت يف معظ  نفوس اجلزائريُت
كتتعمق منا يف الالشعور، كينطبق هبا علينا قانوف ابن الدكف الرىيب من أف  نا دكف كعي،" تعم  في كاليت

ادلغلوب مولع بتقليد الغالب يف ملبسو كمأكلو كأحواؿ معاشو. كدبا أننا مغلوبوف ػ حهاريا ػ لألكربيُت بعد أف  
ا كللعامل ادلتحهر كلو بأننا لسنا فإننا لكي نربىن ألنفسنا كللفرنسيُت أيه كنا مغلوبُت ذل  سياسيا  كعسكريا،

  . 2متأارين  كمتخلفُت، ال نكتفي بأف نلبس كنستهيء بالكهرباء ب  ضلن نتكل  أيها لغته  "

                                                           

.18فخر الدين قباكة، ادلهارات اللغوية ك عركبة اللساف، ص   .1  
.11عبد ا شريط، نظرية حوؿ سياسة التعلي  كالتعريب، ص   .2 

 
 
 
 
 



 الفصل ألاول  الواقع اللغوي الجزائري 

 

42 
 

كلكن ىذا األمر إذا كاف مقبوال نوعا ما يف السنوات األكىل اليت تلت االستقالؿ، لوجود الداعي إليو، 
منو، ااصة إذا حاكلنا إجراء مقارنة موضوعية بُت جزائر األمس مرفوضا، غلب التخلص  اليـو أمرا فإنو أصبح

، فػ " بينما كنا يف ظ  االحتالؿ الفرنسي نتكل  العربية يف بيوتنا ك حياتنا اليومية، كالفرنسية يف  كجزائر اليـو
 تتغَت ىذه اإلدارة كاحلياة  العامة لوجود الفرنسية كلغة احتالؿ يسَتنا هبا الفرنسيوف، حرصنا اليـو على أال

الوضعية كثَتا، كلكن بدال من أف يكوف الفرنسيوف ى  الذين يفرضوف علينا لغته  أصبحنا ضلن الذين نفرضها 
  . 1كعلى أطفالنا" على أنفسنا

كاف ىذا استعراض ألى  األسباب اليت دفعت باإلزدكاجية اللغوية إىل النمو كالتطور يف اجملتمع 
 ية من ىذا ككيف ىي مكانتها يف ىذا اجلو الصااب؟.اجلزائرم، لكن أين اللغة العرب

 مكانة اللغة العربية في المجتمع الجزائري: لثالمبحث الثا -

 :العامةعند-1

علينا أف نتجاكز عقدة تارؼلنا ادلليء بالقي  السلبية، ادلتعب بثقافة النسياف، فنحن لسنا يف حاجة إىل 
القوؿ "إف اىتمامنا بالعربية ينتج من عقيدة دينية مث من عاطفة كطنية كقي  حهارية كضركرات إجتماعية، ىي 

م ػلوم اربات أىلها كذبارهب  كمعارفه  اللساف ادلبُت الذم حفظو ا مع الذكر احلكي ، كىي الوعاء الذ
  .2كفنوهن  كمثله  العليا كسائر ضركب ما تنتجو قرائحه "

إٌف العربية تكتسي طابعا شليزا يف نظر اجملتمع اجلزائرم، فهي ليست كما يعتقد بع، اللسانيُت كسيلة 
مستقبلي، كلذلك   للحفاظ على الشخصية كضمانا لًتابطها كسباسكها فحسب، ب  أساس ك  هنهة كتطور

 لدل تتبعنا مراح  السرد التارؼلي للوضع اللغوم يف اجلزائر. كانت ىدفا اسًتاذبيا نلمسو بوضوح

فقد كانت أداة ربصُت كحفاظ على ىوية كشخصية اجملتمع اجلزائرم، كعامال أساسيا جابو ك  
اجملتمع اجلزائرم، فسعى إىل نشر زلاكالت اذليمنة كالذكباف الذم حاكؿ اإلستعمار أف ؽلارسو بك  كحشية على 

الفرنسية كلغة تعلي ، يقوؿ أضبد توفيق مدين: "كاف التعلي  أياـ احلكومة الفرنسية استعماريا حبتا، ال يعًتؼ 
  .3باللغة العربية كال يقي  ذلا كجودا، فاللغة الفرنسية ىي كحدىا لغة التدريس يف صبيع مراح  التعلي "

                                                           

.12عبد ا شريط، نظرية حوؿ سياسة التعلي  ك التعريب، ص   .1  
بية لغة العر زلمود حافظ، اللغة العربية يف مؤسسات التعلي  العاـ كالعايل، ادلوس  الثقايف السادس جملمع اللغة العربية األردين، منشورات رلمع ال2

  ..1988األردين، عماف، األردف، 
.138، ص1963أضبد توفيق ادلدين، جغرافيا القطر اجلزائرم، مكتبة النههة، اجلزائر،   .3
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الذاتية اجلزائرية ادلتمثلة يف اللغة العربية "كأراد أف ؽلحو آثار الشخصية اجلزائرية كما حاكؿ القهاء على 
، كما حارب نظاـ ادلدرسة التقليدية: "كأصبحت اللغة الفرنسية ىي اللغة 1فحارب اللغة العربية بك  قوة"

  .2الرمسية يف صبيع رلاالت العم  كالتفكَت كاإلتصاؿ ما بُت شرائح اجملتمع"

االؿ تتبع السياسة اللغوية العدائية يتبُت أف اذلدؼ من تلك اإلجراءات اللغوية ىو إضعاؼ كمن 
الشخصية الوطنية كجع  اجلزائر مسرحا للهيمنة اللغوية كالثقافية الفرنسية، يقوؿ ساطع احلصرم: "كمع ذلك مل 

عاىد الفرنسية   كابتعادى  عن ادلينجحوا فيما كانوا يرموف إليو ).....( كمل تنتج فعلتو سول تنفَت الناس منه
  .3بشك  عاـ"

كإذا كاف اجملتمع اجلزائرم يرل أف الرجوع إىل أصالتو كىويتو لن يت  إال من االؿ االستعماؿ ادلوسع 
للغة العربية كجعلها قادرة على ربقيق اإلبالغ كالتواص  ادلعريف، فإف ذلك مل غلنبها بع، الصعوبات اليت 

للواقع  ق ذلك، بالرغ  من أف ىذه الصعوبات ال تكمن يف غياب ادلعرفة ادلوضوعيةكقفت حائال دكف ربقي
اللغوم بقدر ما ىي عائدة إىل زبوفات ال مربر ذلا: فاخلوؼ من ضعف ادلستول التعليمي لدل التالميذ كعدـ 

  كتدىورا يف مقدرة ىذه ادلنظومة التعليمية االستجابة لرغباهت  اللغوية، أحدث لديه  اضطرابا يف التحصي
مستواى  ادلعريف، اضافة إىل التصديق بأف اللغة العربية ما يزاؿ رصيدىا عاجزا عن اإلستجابة للتطور العلمي 
كالتكنولوجي، إذ يفتقر قاموسها اللغوم إىل ادلصطلحات العلمية لك  ادلبتكرات اليت تنتجها األسواؽ شلا 

  4يهمن ذلا اإلستمرارية كالبقاء.

، كمن بية بالنسبة إلينا ضلن اجلزائريُت، عنصر أساسي يف ىويتنا كشخصيتنا كطريقة تفكَتناإف اللغة العر 
ىنا نشأ ذلك التالـز ادلنطقي كالتارؼلي، بُت العربية كالوطنية، إذ من اخلطأ الفادح إلغاء أك فص  الوطنية عن 

خلق لدل الفئات اإلجتماعية حب اللغة اللغة العربية بالنسبة للمجتمع اجلزائرم، ب  ال بٌد من تظافر اجلهود لن
الوطنية كننمي لديه  الركح الوطنية كالشخصية اجلزائرية العربية، كنعم  على إعطاء ىذه اللغة مكانتها الطبيعية 

 باعتبارىا لغة كطنية رمسية.

                                                           

.15، ص1976، عبد الرضبن سالمة، التعريب يف اجلزائر ماضيا كحاضرا كمستقبال، كزارة اإلرشاد القومي، دمشق  .1
  

ركز الكرمي غالب، التعريب كدكره يف تدعي  حركات التحرر يف ادلغرب العريب، يف التعريب كدكره يف تدعي  الوجود العريب كالوحدة العربية، م عبد 2
  .4-153، ص1982دراسات الوحدة العربية، بَتكت، 

.473، ص1951ساطع احلصرم أبو الدكف، حوليات الثقافة العربية، دار الرياض للطبع كالنشر، بَتكت،   .3  
، 2009وافعز الدين صحراكم، اللغة العربية يف اجلزائر: التاريخ كاذلوية، رللة كلية اآلداب كالعلـو االنسانية، العدد اخلامس،سطيف، اجلزائر، ج.4

  .14ص
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ادقة فاللغة تصاحب سلوكنا يف ك  حلظة كترافقها يف أطوارنا التارؼلية ادلتالحقة، شلا غلعلها أداة ص
للتعبَت عن حياة اجملتمع اجلزائرم، كمعيارا صادقا لرقينا أك اضلطاطنا يف ميادين العل  كالثقافة كاحلهارة، كلذلك 
فإف تطور اجملتمع اجلزائرم من شأنو أف يؤدم إىل تطور اللغة العربية "كذلذا ال غلوز أف نقب  أحكاـ بع، 

ية، إال أهن  كانوا ضحايا لنظاـ احلماية الفرنسية، فأتقنوا لغة ادلثقفُت على اللساف العريب، كإف تكلموا بالعرب
  .1، كمل يتعلموا إال النزر اليسَت من لساهن  القومي"ادلستعمر

كيقوؿ "بن عبد ا عبد العزيز"  يف "ثورية التعريب"، "أفنعجز ضلن عن كضع لغتنا يف مكاهنا 
عنها اليـو كنرميها بالعق  كضلن يف عصر النور كالكهرباء كالذرة كالالسلكي كالفهاء؟ إف  ادلرموؽ؟... أفنعجز

أجدادنا مل غلبنوا أما تيار احلهارة ب  أاذكا كأعطوا كترصبوا كضلتوا كاشتقوا كعربوا كطاكعته  اللغة مطاكعة 
  .2عجيبة"

" إذ يقوؿ: "إف الذين ػلاربوف تعريب التعلي  ادلوقف ذاتو عند "مازف ادلبارؾ" يف كتابو "اللغة العربية دكصل
كمن ينادم بالتخلي عن اجلنسية القومية، اذا   كيهعوف العقبات يف سبيلو حبجة عجز اللغة العربية كتقصَتىا،

اتصف قومه  بالعجز كالتقصَت، كشتاف ما بُت من يرل يف نفسو عجزا كتقصَتا فيسعى إىل تغيَت ذلك 
َت مالكا إلمكاناتو، كمن يؤثر السالمة كالراحة كيرل أف أسه  السب  للتخلص إاالصا كىو قادر على التغي

  ".3من هتمة العجز كالتقصَت أف يغَت امسو كيتنكر لذاتو

كإذا كاف اللحاؽ بالركب احلهارم كالتطور العلمي ال يكوف إال باستعماؿ اللغات األجنبية بوصفها 
 ذلك، كما يدعي أعداء العربية فإف ىناؾ من عكس ذلككسيلة جاىزة، تسعى صبيع ادلقومات الهركرية ل

كرأل بأف التطور كالتقدـ ال يكوف إال باللغة األـ: "إف مواكبة حهارة العصر احلديث لن تكتم  بالنسبة إلينا 
معشر العرب إال إذا توازت فيو ذاتيتنا العربية مع إنسانيتنا احلهارية، كادلقـو اجلوىرم ذلذه الذاتية ىو اللغة 
العربية، اليت بقيت كما يقوؿ ماسنيوف أداة االصة لنق  بدائع الفكر يف احلق  الدكيل، عنصرا جوىريا للسالـ 

  .4يف مستقب  األم  كالشعوب"
                                                           

.140، ص1980زلمد عزيز احلباين، تأمالت يف اللغو كاللغة، دار الكتاب العريب، ليبيا، تونس،   .1  
، 1972، ادلنظمة العربية للثقافة كالفنوف، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، 1، ج9العزيز بن عبد ا، ثورية التعريب، اللساف العريب، اجمللد عبد 2.
  .72ص

.72، ص1984زلمود فوزم ضبد، ازباذ العربية لغة لتدريس العلـو يف التعلي  العايل، مطبعة القاىرة،  .3  
، ادلنظمة العربية 1، ج10، تطور الفكر العلمي كلغة التقنيات يف ادلغرب منذ العصور الوسطى، رللة اللساف العريب، اجمللدعبد العزيز بن عبد ا4

 .45، ص1973للثقافة كالفنوف، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، 
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فاللغة العربية قيمة كبَتة ال تتمث  يف أهنا كسيلة التعبَت الوحيدة، لكنها لغة القرآف كالدين، كسج  
ماضينا كحاضرنا، ككعاء ثقافتنا "كلذلك فإف أم تقصَت يف ادمتها ال يعد تقصَتا يف جانب الوسيلة كإظلا يف 

  .1جانب الغاية كذلك"

ربية هبذه ادلكانة، مث ترمى بشىت النعوت، ينظركف إليها دبنظار كما يثَت يف النفس أدلا أف ربظى اللغة الع
الشـؤ كالسخط ظانُت أهنا السبب يف تأارى ، كأصبحت تشكو يف كطنها، كتتعجب حيث ترل أشباه 

 يتحركف الدقة كالصواب عندما يستخدموف اللغة األجنبية، كال يعبأكف حُت يستخدموف اللغة العربية. ادلثقفُت

اجملتمع اجلزائرم على لغتو الوطنية يعد يف نظر اللغويُت من األمور الطبيعية الذم ربتمو كإذاكاف حرص 
ضركرة اافظة عليها من ك  تأثَت أجنيب، فإف ىذا الدفاع سيتهاعف حُت يكوف اخلطر حقيقيا، فاللغة العربية 

مستول ايط العائلي  تواجو ك  يـو أاطارا زلدقة ضلس هبا كنعايشها يف شىت مرافق حياتنا سواء على
كاإلجتماعي، أك يف مؤسساتنا الرمسية كغَت الرمسية كتبدك األاطار يف كجود ظواىر لغوية متفاكتة اخلطورة  

 . 2كاالزدكاجية كالثنائية

لئن كانت ىذه اللغة تعرب عن شخصيتنا كىويتنا الوطنية اليت تتجلى من االذلا العقلية اجلزائرية ادلميزة. 
صادقة ذلذا اجملتمع منذ القدـ، كعرب مراح  تغَته كتطوره كما اعًتضتو من زلن كعراقي  جعلتها لكوهنا مرآة 

يف انكماشها  -ااصة ذكم االاتصاص–تتأثر هبا سلبا كإغلابا، فإنو من باب ادلوضوعية اإلقرار  بأننا أسهمنا 
، كتأثرنا بالطركحات من األكقاتكتقهقرىا عندما حاكلنا أف نعوضها بوسيلة لغوية أارل فرضت علينا يف كقت 

القائلة بأف العربية لغة ذباكزىا الزمن كأنو ال سبي  إىل تقدمنا علميا كحهاريا إال بالتخلي كلية عن اللغة 
 ككضعها يف ادلتاحف. 

"كضلن كإف سلمنا بهركرة التمسك بالعربية كلغة قومية تشم  ك  مرافق حياتنا، ال صليز ألنفسنا سياسة 
ياة دكف احتياج إىل ذبديد فندعي أف اللساف العريب يتمتع اليـو بك  قول ادلناعة كاحلالنعامة، 

  3كإثراء).........( حىت ال تقلص دكر العربية لتكوف رلرد لغة الفقو كالتوحيد كلغة العيادات.

                                                           

.5، ص1988أضبد سلتار عمر، العربية الصحيحة، دلي  الباحث إىل الصواب اللغوم، عامل الكتب، القاىرة،   .1  
.20صادلرجع السابق، عز الدين صحراكم،   .2  

.2-141زلمد عزيز حلباين، تأمالت يف اللغو كاللغة، ص   .3  
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إف اىتمامنا باللغة العربية كحرصنا على تنميتها كجعلها لغة عل  كعم  توظف يف شىت القطاعات 
، كذات مردكدية إغلابية بالنسبة دلستخدميها، كأف ال يقتصر دكرىا على قطاع معُت دكف أداة فعالةبوصفها 

اآلار، ب  تعم  كتكوف لغة البيت كالشارع كادلعم  كحرصا على سباسك اجملتمع اجلزائرم على األق  لغويا، ىو 
 ايتها من أاطار الغزك اللغوم.الذم حفزنا إىل زلاكلة الدفاع عن اللغة العربية كادلطالبة حبم

 عند المعلم:-2

إف ادلعل  ىو قائد فكر، كمٌرب كصانع أجياؿ، كمثقف قدكة، كىو قب  ك  شيء مواطن مزكد بادلهارات 
كالقدرات الهركرية للنجاح يف احلياة الثقافية كالفكرية العامة كاخلاصة، ب  احلقيقة أنو أعلى ظلط ؽلكن أف تتمث  

لديو ثقافة لغوية يف لغتو مهما كاف زبصصو، فيو ىذه ادلتطلبات الهركررية. لذا فمن الهركرة دبكاف أف تكوف 
فإف ىو عرؼ أكجو إشتقاؽ األلفاظ، كأحسن كضع اللفظ على ادلعٌت كضعا زلكما، سبكن من أف يسوؽ ادلعٌت 

أك مسعوا ما يقولو، أدركوا أف فكره كاضح، ذلك ألف  -عندئذ-يف اجلملة سوقا بارعا، فإذا قرأ الناس ما يكتبو 
تو يف القوؿ أك يف الكتابة، كأاذت تفص  لو الكلمات كالًتاكيب على قدر ادلعاين ثقافتو اللغوية أسعف

. كال عجب فإف الوضوح يف التفكَت ينتج عنو كضوح يف التعبَت، ذلك كاألفكار بسرعة كدقة، كبوضوح كسالمة
 . 1ألف سالمة اللغة كسيلة للتعبَت عن الفكر

لت عنده الًتاكيب كاأللفاظ، فإنو عندما يتحدث أك أٌما إذا مل تكن لدل ادلدرس ثقافة لغوية، كقٌ 
يكتب، يعمد إىل التكرار كاإلعادة، كال تعود اللغة عنده كسيلة للتعبَت عن التفكَت، ب  مباراة يف طوؿ النفس 

كلو فرضنا أف ادلدرس مل تكن  يف البحث عن الًتاكيب كانشغاال يف اإلنشاء عن األفكار اليت يريد معاجلتها.
الالزمة، أك أٌف صلتو بالثقافة اللغوية، يف لغتو األـ، انقطعت منذ أهنى دراستو الثانوية،   قافة اللغويةلديو الث

كبعدت الشقة بُت تعبَته بلغتو االـ كتعبَته باللغة األجنبية، فإف إعادة كراح يدرس يف اجلامعة بغَت اللغة العربية، 
على أف الذم ال مراء فيو أف يستوعب أفكارا أك نظريات عملية  بناء لغتو العربية كتطويرىا أمر يف غاية اليسر.

 عنها بلغتو األـ كال يعجزه ذلك.  لغتو كفهمها فهما صحيحا كىهمها، يستطيع التعبَتَتيف لغة غ

ذا كاف التعلي  فيها بالعربية الفصحى، ذلك إكادلدرسة بيت ادلعرفة، كينبوع التفكَت كمصدر التجديد، 
ف ى  درجوا على إرجاؿ ادلستقب  من سلتلف ادلتخصصُت يف شىت ضركب العل  كادلعرفة، فأنو يتخرج فيها 

ر العل ، شلارسة التفكَت كاإلعراب عن بنات أفكارى  كشبرات قرائحه  بلغة عربية فصيحة، فبذلك يتطو 
 .كتستقي  لغة ادلتعلمُت

 
                                                           

.38، ص1997، 1مسيح أبو مغلي، التدريس باللغة العربية الفصيحة جلميع ادلواد يف ادلدارس، دار الفكر للطباعة كالنشر، عٌماف، ط . 1  
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مث إف كال من ىؤالء ينتسب إىل أسرة، كلو أصدقاء كمعارؼ، كؼلتلف إىل نواد كصباعات، كيشارؾ يف 
مناقشات، كيزاكؿ التفكَت كالبحث، فإذا درج على التعبَت عن أفكاره يف حبوثو كمناقشاتو كتعليمو كأحاديثو 

إىل مستول اللغة الفصيحة، فالناس باللغة العربية الفصيحة أفهى ذلك إىل االرتفاع بلغة ادلواطنُت العامية 
الذم يسمعونو أك  مولعوف باإلقتداء دبن ى  أعلى منه  مكانة كثقافة، يلتقطوف تعبَتاهت  كيستعملوهنا ببياهن 

  .1يقرؤكنو

فلذلك كاف من الطبيعي كمن ادله ، أف يقـو ادلدرس باحلديث كالتدريس باللغة العربية الفصيحة، شلا 
كتطوره كنشره كبثو بُت الناس باللغة العربية الفصيحة. كالطلبة الذين يعتادكف على مساع  يؤدم إىل ذيوع العل 

العل  بعربية فصيحة، كؽلارسوف ادلناقشة هبا، يصبحوف متمرسُت هبا، كتتفتح عقوذل  كملكاهت  لإلفادة من 
 مهامينها العلمية كالفكرية كالفنية.

مث إٌف التعلي  باللغة العربية الفصيحة، كالتعبَت عن األفكار كالنظريات ببياف عريب، كالتعبَت عن 
الب الثقايف يستادلصطلحات العلمية دبفردات كمعاف عربية يقهي على شعور ادلواطنُت، كالطلبة ااصة، باإل

بٌأف  ة، كما يقهي على شعورى جرٌاء استخداـ ادلدرس اللهجة العامية ادلختلط هبا مصطلحات أجنبية مبهم
 لغته  اٌق  مستول من غَتىا من اللغات.

 عند الطفل المتمدرس:-3

إف أعلية اللغة يف اجملتمع ىي يف كوهنا عامال للحفاظ على استمرارية التاريخ كاحلهارة، "كعامال مؤثرا 
كالصلة بآثار األجداد، شلا  ، يعٍت أف أٌم تغيَت للغة يؤدم إىل قطع ىذه االستمرارية2على ما ؽلكن تعلمو"

يؤدم إىل ظهور شعب غله  تاريخ ماضيو كال يتعرؼ إاٌل على ما يًتج  لو إىل اللغة اجلديدة، كبالتايل يت  
كلتوضيح مسألة اللغة العربية كىوية الطف  . 3"القهاء على إحدل مقومات شخصيتو، كيسه  التأثَت عليو

اآل ي: كىو أٌف طفلة نشأت يف بيت أى  أمها الذم كاف أصحابو  ستعماؿ ادلثاؿااجلزائرم أكثر، نلجأ إىل 
يستعملوف اللغة القبائلية، فتعلمت تلك اللغة كمل تكن ربسن سواىا غَت أف أباىا كاف ؼلاطبها باللغة العربية 

  ؟.4أاو أيب -جار يتكل  العربية–القبائلية ىذا الوضع جع  الطفلة تسأؿ أمها: ى  فالف  الٌنو ال ػلسن

                                                           

.40، صالسابقمسيح أبو مغلي، ادلرجع   .1  
.20، ص1993بوفلجة غياث، الًتبية كمتطلباهتا، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دط،   .2  

.21ادلرجع نفسو، ص  .3  
دبنطقة البويرة، مذكرة ماجستَت، زلمد اذلامشي، ايط اللغوم كأثره يف اكتساب الطف  اللغة العربية الفصحى، دراسة كصفية ربليلية للواقع الٌلغوم .4

  .9، ص2006-2005جامعة اجلزائر، 
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، 1فنالحظ أف اجملتمع الذم تسود فيو عدة لغات أك ذلجات ىو رلتمع ىش البنياف، ضعيف الركائز
كذلك يف مواجهة التحديات اليت بدأت تواجو كثَتا من الدكؿ الهعيفة، ب  حىت القوية منها، من أج  

كثَتكف من كحشية الوصوؿ إىل بناء رلتمع ادلعرفة، يف اه  ىذه القرية الكونية الصغَتة، لذلك "ؼلشى ال
العودلة بأهنا تنقص الفع  احلقيقي للدكلة الوطنية كللهوية كللخصوصية، كإٌف ما ربملو ؽلث  هتديدا دلقٌومات 

كيف اللغة كيف الثقافة كيف التاريخ كيف معاكسة للقي  كادلفاىي  اليت ترتكز  اإلنساف يف الشخصية كيف العقيدة
فسد يف رلتمعنا، علينا أف نربط أجيالنا بًتاثنا العريب اإلسالمي الذم  . فإذا أردنا إصالح ما2عليها اذلوية"

ارتبطنا بو فكرا كلغة كعقيدة كثقافة كتارؼلا، كػلت  علينا ذلك أف تكوف لغة الثقافة اليت نتعل  هبا ىذا الًتاث، 
 .  3ة العربية كلغة جامعةىي اللغة اليت تبقى ربافظ عليو، كتعم  على نشره كازدىاره بُت أبنائنا كنعٍت هبا اللغ

كذبدر اإلشارة إىل أف ادلسؤكؿ األكؿ على حفظ اللغة العربية كتنميتها لدل األجياؿ الصاعدة، ىو 
لى التعبَت السلي  كادلدرسة عليصبح قادرا  ادلدرسة، أين يتعل  الطف  القراءة كالكتابة كيتمكن من تكوين صب 

التدريب على عادات كمهارات معينة كفق تنظي  ااص كربت بوصفها تلقن فيها ادلعلومات أك يت  فيها 
إشراؼ جهود مشًتكة، ليست شيئا من ابتكارات العصر احلديث، فقد عرؼ قدماء ادلصريُت ادلدرسة، كما 
عرفها ادلسلموف كال سيما يف عصور ازدىار احلهارة اإلسالمية العربية، حيث عرؼ الناس يف تلك العصور 

مث : ادلدرسة ادلستنصرية اليت أسسها اخلليفة ادلستنصر با العباسي القائ  بأمر ا  مدارس متطورة منظمة
. فالطف  بطبعو كيف مراح  تعليمو األكىل، مقلد 4ـ" يف بغداد أيها كغَت ذلك من ادلدارس1048ق/440"

يف الصغر كالنقش  ، كادلث  يقوؿ: "العل ادلدرسة يف سن اإلكتساب كالتكوين اللغوم  ماىر ألستاذه فهو يدا
 على احلجر". 

                                                           

.333، ص1990، 2رابح تركي، أصوؿ الًتبية كالتعل ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط  .1  
.183، ص2008صاحل بلعيد، يف النهوض باللغة العربية،دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، اجلزائر، دط،   .2  

.23، صالسابقالعريب العياشي، ادلرجع   .3  
، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف، 212أضبد زلمد ادلعتوؽ، احلصيلة اللغوية، أعليتها، مصادرىا، كسائ  تنميتها، سلسلة عامل ادلعرفة، العدد.4

 .133، ص1996الكويت، 
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كللمدرسة دكر كبَت يف تثقيف الطف  كتربيتو كيزداد ىذا الدكر أعلية يف اجملتمعات النامية، إذ أٌف ادلهمة 
اليت تلقى على عاتق ادلدرسة تكوف أشد حيوية، فهي مؤسسة نظامية تستطيع أف تسد العجز يف ضآلة الثقافة، 

عرفة ادكدة لديها يف عصر تدفق ادلعلومات، أك يف ضحالة ما تقدمو للطف  من اليت قد تعاين منها األسرة ادل
معرفة كثقافة نتيجة انشغاذلا عنو ألسباب عدة، كمن ىنا يتهاعف الدكر الذم ييلقى على عاتق ادلدرسة إذ 

كدة عليها أف تسد ىذا العجز دبا تقدمو من معارؼ كاربات منوعة كمنظمة ك  ذلك يكوف كفق فلسفة زلد
تتمشى مع فلسفة الدكلة كأىدافها، كمع متطلبات العصر احلديث، كأف تليب ادلناىج الدراسية حاجات الطف  

 ادلعرفية كالثقافية.

كتكمن أيها أعلية ادلدرسة يف كوهنا احللقة الوسط بُت الطفولة ادلبكرة اليت يقهيها الطف  يف منزلو، 
طف  للقياـ بدكره داا  اجملتمع، كذلذا غلب أف يكوف ىناؾ اتصاؿ كبُت مرحلة إكتماؿ ظلوه اليت يتهيأ فيها ال

 كثيق بُت احللقات الثالث األسرة، ادلدرسة، اجملتمع.
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 المبحث األول: أثر االزدواجية اللغوية على قضايا التعليم-

 :التلميذ  أثرها على-1

من أكؿ ادلناىضُت لتعليم اللغات األجنبية يف سن  (M.West) يعترب عامل اللغة اإلصلليزم مايكل كست
مناىج ادلرحلة الذم طالب بإلغاء اللغة األجنبية من  مبكرة، يليو من العامل العريب عبد العزيز القوصي،

االبتدائية يف الدكؿ العربية، ككاف ذلك أحد األسباب اليت أدت إىل إلغائها فعبلن يف مصر بعد ثورة يوليو 
ـ، كما سانده الرأم ادلريب العريب الكبَت ساطع احلصرم يف قولو "إف تعليم اللغة األجنبية يف ادلدارس 2951

  .1الفكرم كػلد منو" االبتدائية أمر يضر مبصلحة الطفل كيعرقل ظلوه

 :2كيسوؽ ادلناىضوف حججان كثَتة لتعزيز كجهة نظرىم، كفيما يلي أبرزىا

أف الكبػار أقدر على تعلم اللغة األجنبية من األطفاؿ، ألف ظلو الذكاء يصل إىل ذركتو حُت يصػل -2
يبدأ يف االطلفاض،  الطفػل لسػن اخلامسة عشر، كيظل مستول الذكاء ثابتان حىت بلوغ سن األربعُت، عندىا

كطبقػان ذلذا الرأم يكوف البالغوف الذين تًتاكح أعمارىم بُت اخلامسة عشر كاألربعُت سنة أقدر على تعلم اللغة 
 .األجنبية من األطفاؿ الذين مل يستكمل ذكاؤىم ظلوه

كالعضلية إف تعلػم لغة ثانيػة عمليػة معقدة جدان تشًتؾ فيها مجيع قول الفرد العقلية كالنفسية -1
كالعاطفية، كىي الريب عملية مرىقة لصغار األطفاؿ، خاصة أف األطفاؿ العػرب يتعلموف فعبلن لغة ثانية يف 
ادلدرسة االبتدائية ىي اللغة العربية الفصحى اليت ختتلف بشكل أك بآخر عن لغة الطفل األكىل، كػلسن بنا أال 

 .ضلملهم عبء "لغة ثالثة" كالفرنسية

سنوات( يف علم النفس مرحلة الطفولػة ادلبكرة، حيث  6-3احلضانػة كرياض األطفػاؿ ) دتثػل مرحلة-3
يكػوف األطفاؿ فيها أكثر حاجة لتعلم لغتهم العربية األصلية، كالتمكن من أكلياهتػا نطقان ككبلمان كسلاطبةن كقدرة 

 .اؿ الصوتية يف بداية ظلوىاعلى التعبَت اللغوم الصحيح، كما يرتبط بذلك من تدريب لعضبلت اللساف كاحلب

                                                           
 ،25:13، 212.121.22،صلاة عبدالعزيز ادلطوع تأثَت اللغات األجنبية على اللغة األـ، قسم ادلناىج كطرؽ التدريس1

http://www.bing.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8

SearchBox&FORM=IE8SRC-%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89&src=IE   
2
، 2967فػاركؽ فؤاد،  أثر تعلػػم لغة أجنبية يف تعلم اللغة القومية العربية، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية ػ جامعة عُت مشس،  حنا. 

  .37ص

 
 
 

http://www.bing.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
http://www.bing.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
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كإذا ما أضيفت لغة أجنبية أخرل ليتعلمها الطفل إىل جانب اللغة العربية فإهنا سوؼ تعرقل تقدمو يف 
تعلم لغتو األصلية، كتؤخر ظلوه اللغوم بالعربية، إذ أف كل لغة ذلا تكّيف صويت خاص هبا قد يفسد عند تعلم 

أف لكل لغة مهارات خاصة مثل "النطق كالتعبَت كالكتابة" ختتلف أكثر من لغة يف ذات الوقت، عبلكة على 
عن مهارات اللغة األخرل222 كيصعب على الطفل الصغَت يف بداية حياتو أف يتعلم تلك ادلهارات ادلزدكجة من 
 لغتُت يف كقت كاحد، ففي حالة تعلم لغتُت يف آف كاحد، فإف النتيجة غالبان ما تتمثل يف أف الطفل حينئذ ال

ؽلكنو إتقاف أم من العربية أك الفرنسية، كلو أتقن إحداعلا فإف ذلك يكوف على حساب األخرل2 كمن ىنا 
غلب تأخَت مرحلة تعليم اللغة الثانية حىت يفرغ الطفل من إتقاف لغتو األصلية2 كبناء عليو، فإف اللغة األـ مىت  

من لغة أخرل، كيستشهد ىؤالء الًتبويوف  كانت قوية مبناىجها كأبنائها القائمُت عليها فبل خوؼ عليها
بالتجارب الفعلية للمناطق األخرل من العامل حيث تقتصر الدكؿ ادلتقدمة على تدريس اللغة القومية دكف 

 .غَتىا يف ادلرحلة األكىل

إف تعليم اللغة الفرنسية يف الصفوؼ األكىل رمبا يكوف لو تأثَته السليب على النسق احلركي البصػػرم -4
طفل، شلا يشكل صعوبة يف الكتابة للغتُت كل منهما تكتب يف اجتػاه معاكػس لؤلخرل، فقد لوحػظ أف لل

كمن األمثلة كتابة  ه،على يد لفرنسيةلتأثَت تعلػم اللغػة ا ،باجتاه معاكس العربية الطفل ػلاكؿ أف يكتب اللغة
 ،(الشارع يف أمحد سار اارع( ىكذا )محد يفأككتابػة بعض الكلمػات مثل )سار  ،الفتحة من الشماؿ لليمػُت

2 فإذا كاف االرتباؾ موجودان لدل الطفل (65-66ىكذا 66-65ككذلك قػراءة بعض األرقػاـ العربيػة مثػبلن )
 .سوؼ يزيد منو لفرنسيةيف األصل فإف إدخػػاؿ ا

العربية من الناحية إف اللغػات األجنبيػة ال تعمػل بنفس الوحدات اللغوية كعناصرىا اليت حتملها اللغة -5
إذا قورنت العربية  ،فهذا التباين قد يؤثر سلبان على اللغة األـ2 فعلى سبيػل ادلثػاؿ ،الصوتيػة كالنحوية كالداللية

تفهم من خبلؿ النظاـ الداخلػي  فرنسيةمن حيث الًتاكيب اللغػوية فإننػا نبلحػظ أف عناصر اجلملة ال فرنسيةبال
كمن خبلؿ ترتيب تلك الوحدات اللغوية بشكل منسق يعطي للجملة معٌت ىو نتاج ىذا  ،ادلنظػم للجملة

  2النظاـ الداخلي اللغوم2 أما بالنسبة للغة العربية فيمكن أف تستخدـ ذات اجلملة بعدة أاكاؿ

يف ضوء ما سبق فإف النظاـ السطحي للجملة العربية ؼلضع العتبارات تنظيمية عدة تتعلق بنهايات 
 2اليت تعتمد على ترتيب ادلفردات كالوحدات ترتيبان أفقيان  لفرنسيةكىذا بدكره ؼلتلف عن اجلملة ا ،اتالكلم

سيزاحم مناىج اللغة العربية كالًتبية اإلسبلمية اليت  بتدائيةإف تدريس اللغػة األجنبية يف ادلرحلة األ-6
اللغة األجنبية سيكوف على حساب  إذ أف الوقت ادلخصص لدراسة ،تشكل غالبية ادلناىج يف تلك ادلرحلة

 ،كسيكوف تدريس اللغة األجنبية يف مرحلة يكوف التلميذ فيها حباجة إىل تعلم لغتو األـ ،تلك ادلواد األساسية
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كيزعزع ثقتهم  ،باإلضافة إىل أف إدخػاؿ اللغة األجنبية يف ىذه ادلرحلة سَتبك التبلميذ لغويان  ،كمبادئ دينو
 .بوف بعض ادلفاىيػم األجنبيػة منذ الصغر2 كقد يستمر تأثَت ذلك إىل ادلراحل ادلتقدمةكسيجعلهم يتشر  ،بلغتهم

يزيد من اذلالة اليت رمست يف عقوؿ كثَت من اآلباء  بتدائيةإف إدخػاؿ اللغة األجنبية يف ادلرحلة اإل-7
كما إىل ذلك من أكىػاـ2 كقد أدت ىذه اذلالة إىل  ،كاقًتاف تعلمها بادلستقبل اجليدالفرنسية، حوؿ أعلية اللغة 

كيف ادلدارس اخلاصة غَت عابئُت مبا  ،اندفاع بعض اآلباء إىل تدريس أبنائهم اللغة األجنبية بدءان من الركضة
 .يعًتض أبناءىم من سلاطر ثقافية كلغوية كعاطفية

ادلستهدفة كثقافة الناطقػُت هبا2 إال  تدعػو بعض الدراسػات ادلختصة إىل تدريس اللغة عرب ثقافة اللغة-8
 ،أف تدريس الصغػػار اللغة هبذا ادلضموف الثقايف لو سلاطره دلا يًتتب عليػو من اىػتزاز ثقة الطفل بثقافتو كلغتو

 .كرمبا يؤثر ذلك على كالئو لدينو كلغتو األـ كثقافتو ،كجعلو يتعاطف مع اللغة األجنبية كثقافتها

كما يًتتب ، جنبية يف سن مبكرة يزيد من أزمة النقص يف مدرسي ىذه اللغةإف إدخػاؿ اللغة األ-9
 .عليها من إاكاليات

توجو يتناقض مع توجو الدكؿ العربية يف سياستهػا  بتدائيةإف تدريس اللغة األجنبية يف ادلرحلة اإل-.2
كسيكػوف اجلهد كادلػاؿ الذم  ،كتعريب التعليم اجلامعي بشكل خاص ،الرامية إىل تعريب التعلػيم بشكل عاـ

 .يصرؼ على تعليم اللغة األجنبية يف ادلراحل ادلبكرة على حساب اللغة العربية كرلهودات التعريب

 أثرها على المعلم:-2

  21قاؿ "بسمارؾ" بعد احلرب السبعينية: " لقد غلبنا جارتنا مبعلم ادلدرسة"

فهو غللو أفكار الناائُت كالشباب كيوقظ مشاعرىم إّف مهنة ادلعلم تتمثل يف خدمة العلم كاجملتمع، 
ضرائها كادهتا كرخائها، ىو منشئ اجليل، كباعث كػليي عقوذلم كيرقي إدراكهم، إنّو عدة األمة يف سرائها ك 

       احلياة ىو عنواف األمة كمظهر ضعفها كقوهتا يف عقلها كقلبها، كىذا ما جعل مهنتو تسمو فوؽ كل مهنة،

                                                           
 82زلمد عطية األبرااي، أصوؿ الًتبية كقواعد التدريس، مكتبة ادلعارؼ بالقاىرة كاإلسكندرية، مصر، دت، ص1
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 الركحي القائد مبثابة فهو تقدير، كل من أرفع كقدره ادلواضع أرقى من كموضعو ادلراكز كل من أعلى كمركزه
 ينهضوف كبو ػليوف بو ذلم، تقدير كتقديره ألبنائنا تبجيل إالّ  كماىذا تبجيل، أمسى تبجيلو علينا الذم للمجتمع

 إليك أتعهد كأنا التعليم إدارة أعطٍت: "قولو يف إرمسس صدؽ كما2 1كألمتنا لنا كهنضة كتقدير تبجيل كبالتايل
 22"العامل بقلب

ادلعلم ىو قطب العملية التعليمية يف مراحل التعليم األكىل بادلدرسة، حسب ما تنص عليو ادلناىج ف ذفإ
كيرل األستاذ حسن مجعة أنو البد من  ،3القدؽلة على األقل، كذلذا ؽلكن تصنيف ادلعلمُت إىل موفق كغَت موفق

2 فإذا 4تدعيم ادلعلم كإعداده، فيقوؿ: "تأىيل ادلعلم ضركرة ملحة للقياـ بواجبو كمسؤكليتو ضلو نفسو كطلبتو"
اكتسب ادلعلم رصيدا لغويا كافيا كعرؼ كيف ػلبب للتلميذ اللغة العربية، أحسن تفعيل التبلميذ يف القسم 

الشفوية، كيف ىذا الصدد يقوؿ األستاذ أمحد سلتار عمر: "أّكؿ مشكلة يعاين منها بإعطاء الفرص للممارسة 
معلم اللغة العربية ىي عدـ إفساح اجملاؿ أمامو لتدريب التبلميذ كتعويدىم على استخداـ اللغة الفصيحة، تعبَتا 

، 6 قاعة الدرسكلعل ذلك بسبب توظيف ادلعلم لؤللفاظ األجنبية يف2 5كقراءة، كتلخيصا بطريقة سليمة"
فلذلك أثر سليب يف عملية التعلم خاصة إذا كاف ادلعلم ال يعرؼ العبلقة بُت الفصحى كالعامية، ألف معرفة 
ادلعلم ذلذه العبلقة "تساعده كثَتا، كما تساعد ادلتعلم أيضا كتساعد سَت عملية التعليم سَتا حسنا، كذلك 

الفصحى كحقيقتها، كقدرتو على التمييز بُت الفصيح كغَت مشركط مبدل استيعاب ادلعلم للعامية كخصائصها ك 
إذ غلب على ادلعلم أف يكوف كثَت اإلطبلع كاالستيعاب دلثل ىذه الظواىر اللغوية "العامية 2 7الفصيح منها"

كأصلها الفصيح"، باإلضافة إىل ذلك جهل ادلعلم أف للغة العربية مستويُت يف األداء "ادلأنوس كادلنقبض"، 
الذم ؽلنع كل ختفيف قد نطقت بو العرب، كقرئ بو القرآف جهبل منو، يساىم يف إقصاء الفصحى من  فادلعلم

ىذه احلاالت اخلطابية، كادلدرسة ال تعلم األداء ادلنطوؽ ادلسًتسل، بل كال يعلمو ادلعلموف، ألهنم أيقنوا أف 
 2 8للعربية نوعا كاحدا من األداء كىو الذم يعلمونو لتبلميذىم

 
                                                           

-5..1صورة ادلعلم يف ثقافة اجملتمع اجلزائرم، مذكرة مقدمة لنيل اهادة ادلاجستَت يف األنثركبولوجيا، جامعة تلمساف،  حبيب بن صايف،1.
  52، ص6..1

2632، صالسابقزلمد عطية األبرااي، ادلرجع   .2  
5.2، ص1.22، جامعة تيزم كزك، رمحوف حكيم، مستويات استعماؿ اللغة العربية، بُت الواقع كالبديل، مذكرة لنيل اهادة ادلاجستَت 3  

962، ص8..1حسن مجعة، اللغة العربية، إرث كارتقاء حياة، احتاد الكتاب العرب، دمشق، دط،   .4  
362أمحد سلتار عمر، العربية الصحيحة، ص  .5  

432، دت، ص2زلمد عبد الواحد حجازم، الثقافة العربية كمستقبل احلضارة، دار الوفاء، اإلسكندرية، ط  .6  
2232، ص7..1عمار ساسي، اللساف العريب كقضايا العصر،عامل الكتاب احلديث، اجلزائر، دط،   .7  

، 9..1 عبد الرمحن احلاج الصاحل، إعادة األعتبار للغة العربية يف اجملتمع العريب، منشورات اجمللس األعلى للغة العربية، عدد خاص، اجلزائر،
672ص .8
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 غَت إنسانا ختلق اللغوية اإلزدكاجية أف فمعلـو العربية، اللغة معلم يف اللغوم اإلزدكاج تأثَت عن أما
 12لغة أية من متمكن

مث إف اإلهنزاـ النفسي للمعلم اجلزائرم أماـ اللغة الفرنسية، كاعتبارىا لغة علم كحضارة، ساىم يف تدمَت 
 أكلئك2 كضعف ادلعلمُت أدل إىل ضعف تعليم اللغة العربية لغتو العربية كأصبح تائها ال إىل ىؤالء كال إىل

 بصفة عامة2

كشلا ىو جدير بالذكر أنو قبل ما يزيد على مئة عاـ نظم حافظ ابراىيم ىذه القصيدة، كبالتحديد عاـ 
اإلزدكاج ، بعد احلملة اجلائرة على اللغة العربية كمناداهتم باستعماؿ اللغات األجنبية، أك على األقل 29.3
 2 2اللغوم

 

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                           
العربية كالتحديات ادلعاصرة، حبث مقدـ للمؤدتر الدكيل للغة العربية "العربية لغة عادلية: مسؤكلية الفرد كاجملتمع كالدكلة"، 2أمحد علي كنعاف، اللغة 1

  .24، ص1.21مارس  13-29بَتكت، 
2.2-9ادلرجع نفسو، ص   .2 
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صحاب اذلمم كنستصرخ الغيارل على أحقا ما أابو اليـو بالبارحة كمنذ مايزيد عن قرف من الزمن كضلن ننااد 
العاتية، كما طلشاه ىو ليس على اللغة ذاهتا اليت ألفت اللغة القومية، اليت مازالت تقف ااسلة رغم العواصف 

ما ػلاؾ هبا كخَتت الصمود كالشموخ، ما طلشاه ىو على أبناء األمة العربية الذين يقزموف أنفسهم فيهربوف إىل 
 12222222222222222222222الغرب كيلوذكف بأحضاهنم متلبسُت بلغة أجنبية ال جذكر ذلا يف تراثهم احلضارم

 ا على المردود الدراسي:أثره-3

بالنسبة لآلثار ادلًتتبة على ازدكاجية اللغة يف التعليم، فإف الدراسات اليت أجريت يف النصف األكؿ من 
القرف العشرين قد أكدت على كجود ظاىرة اإلعاقة اللغوية عند األطفاؿ الذين يتعلموف لغتُت2 لقد اعتمدت 

مستول األطفاؿ الذين يدرسوف لغة كاحدة باألطفاؿ الذين يدرسوف لغتُت،  ةتلك الدراسات على مقارن
ككجدت أف ىؤالء يعانوف من قصور لغوم بادلقارنة مع الفئة األكىل2 اتضح ذلك القصور يف رلاالت كقدرات 

 (Macnamar) لغوية خاصة ادلفردات كمعانيها كيف الكتابة اإلنشائية كالقواعد2 لقد حاكؿ األستاذ ماكنمار
تعليل ذلك مبا أمساه "عامل التوازف" حيث يكوف التحصيل يف اللغة الثانية دائمان على حساب استيعاب 

حُت أاار إىل ضركرة اعتبار عامل الوقت ادلخصص لتعليم  (Cummins)مهارات اللغة األـ، كقد انتقده كمنز
ا كاف عدد احلصص ادلخصص لتعليم اللغة اللغة األـ عندما تكوف اللغة الثانية أداة تعليم2 كبعبارة أخرل، فإذ

األـ قليبلن فإف مستول الطلبة سينخفض دكف أف يكوف لذلك عبلقة بطبيعة ادلواد الدراسية أك باللغة العربية اليت 
  .2يتعلموف هبا

أما الدراسات اليت أجريت يف النصف الثاين من ىذا القرف حوؿ آثار تعليم لغتُت معان فقد توصلت إىل 
مفادىا أف أطفاؿ اللغة الواحدة كاف أداؤىم كنتائجهم أفضل من أداء كنتائج أطفاؿ اللغتُت يف القدرات نتيجة 

الكتابية2 كما أكدت ىذه األحباث أف أطفاؿ اللغتُت يعانوف من بعض ادلصاعب كاإلعاقة اللغوية ادلرتبطة 
 . باجتهادىم من أجل التمكن كالتأقلم مع نظاـ لغتُت

                                                           

2.2، صالسابقأمحد علي كنعاف، ادلرجع   .1  
2السابق صلاة عبد العزيز ادلطوع، ادلرجع  .2 
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( إىل نتائج سلبية 2989ربية فقد أاارت الدراسة اليت أجراىا عفيفي يف مصر )أما يف الدكؿ الع
الربامج ثنائية اللغة2 لقد عنيت الدراسة بتأثَت العلـو باللغة اإلصلليزية على حتصيل تبلميذ الصف اخلامس 

، حيث قاـ الباحث بتطبيق اختبار حتصيلي على عينة م  575كونة من االبتدائي، كاجتاىاهتم ضلو مادة العلـو
تلميذان مقسمُت إىل رلموعتُت: األكىل تدرس العلـو باإلصلليزية كالثانية تدرس العلـو بالعربية، كذلك يف ست 
مدارس ابتدائية منها ثبلث مدارس للغات كثبلث مدارس أىلية، كاستبعدت ادلدارس احلكومية لتحقيق 

ىذه الدراسة اطلفاض مستول التحصيل لدل  التقارب يف الظركؼ كاإلمكانات ادلدرسية بينهم2 كاستنتجت
اجملموعة األكىل اليت درست العلـو باللغة اإلصلليزية، بينما حققت اجملموعة الثانية اليت درست العلـو باللغة 

  .1العربية مستول عاؿ من التحصيل

( حبثان حوؿ نوع التأثَت الذم ػلدثو تعلم اللغة األجنبية يف مرحلة 2986كيف مصر أيضان أجرل عااور )
مبكرة على مستول النمو اللغوم يف لغة الطفل األكىل2 كقد استندت الدراسة إىل تطبيق مقياس مستول النمو 

حقوا بالركضة مدة عامُت2 كاستنتج اللغوم على عينة من تبلميذ الصفُت الرابع كالسادس االبتدائي شلن الت
الباحث أف مستول اللغة األكىل يتأخر لدل األطفاؿ الذين يدرسوف لغات أجنبية يف سن مبكرة عن أقراهنم 
شلن ال يدرسوف لغات أجنبية2 عبلكة على ذلك فإف التأثَت السليب لتعلم اللغة األجنبية يف مرحلة مبكرة على 

يقل مع تقدـ الطفل يف العمر2 كىذا االستنتاج يؤكد ما توصل إليو حنا  مستول النمو للغة األكىل للطفل
بتدائي يف مدارس حكومية ا(، الذم أجرل بدكره جتربة يف مصر على عينة من تبلميذ الصف الرابع 2967)

2 كيف ال تدرس اللغة اإلصلليزية2 فقاـ الباحث بتدريس اللغة اإلصلليزية للمجموعة التجريبية مبعدؿ ساعة يوميان 
هناية الفًتة أجرل اختبارات حتريرية لقياس ادلهارات اللغوية كعناصر اللغة األخرل2 كتوصل إىل أف تعلم تلميذ 
الصف الرابع االبتدائي للغة اإلصلليزية ال يؤثر سلبان على حتصيلو للغة العربية، بل قد يؤدم إىل رفع مستول 

  .2َتحتصيلو يف بعض جوانب اللغة كأعلها الفهم كالتعب

( بدراسة للكشف عن أثر تعليم اللغات األجنبية يف 2983كيف ىذا السياؽ قاـ ادلعمورم كآخركف)
تعلم اللغة العربية لدل طلبة ادلراحل االبتدائية كادلتوسطة كالثانوية يف الببلد العربية2 طبقت استبانة على عينة 

  :3أبرز النتائج اليت توصلوا إليها ما يليطالب كطالبة يف سلتلف الدكؿ العربية ككاف من  ..7مكونة من 
 

                                                           

عة ادللك سعود، عيد عبد اهلل بن سامل الشمػرم، تدريس اللغة اإلصلليزية يف ادلملكة العربية السعػودية، دلن كمىت ككيف تدرس اإلصلليزية؟، رللػػة جام1.
  2722، ص2989العلـو الًتبوية،

2942ادلرجع نفسو، ص  .2  
2السابق صلاة عبد العزيز ادلطوع، ادلرجع  .3 
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 ميل الطلبة إىل اللغة العربية يفوؽ ميلهم إىل اللغات األجنبية. 
 تفشي استخداـ اللهجة العامية داخل الصف. 
  التأثَت السليب غَت ادلباار للغات األجنبية، متمثبلن يف انشغاؿ الطلبة كحتّوؿ اىتمامهم عن

 .و من ضعف فيهالغتهم العربية كما يًتتب علي

كبناء على ذلك، اقًتح الباحثوف تأجيل سن البدء يف تعليم اللغة األجنبية إىل الصفوؼ األعلى عندما 
يف مجهورية مصر العربية دراسة  ، أجرل الشخييب.299كيف عاـ  .يكوف الطفل العريب متمكنان من لغتو العربية

للتعرؼ على موقف الًتبويُت من إغلابيات كسلبيات تعليم اللغات األجنبية يف ادلرحلة االبتدائية2 كقد أكدت 
نتائج الدراسة اختبلؼ كجهات النظر حوؿ العبلقة بُت تعليم تبلميذ ادلرحلة االبتدائية لغة أجنبية كبعض 

لبية أفراد العينة أف تعليم تبلميذ ادلرحلة االبتدائية لغة أجنبية لو تأثَت سليب على  القضايا اجملتمعية2 كقد رأت غا
 . 1كل من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، كالتفاعل االجتماعي كىجرة العقوؿ ادلصرية

ادس كيف دكلة قطر، أجريت دراسة لقياس النمو اللغوم يف اللغة العربية لدل تبلميذ الصفُت الرابع كالس
ابتدائي، كالتعرؼ على نوع التأثَت الذم ؽلكن أف ػلدثو تعلم لغة أجنبية يف سن مبكرة على مستول ظلو الطفل 

تلميذان يف ست مدارس  27.74اللغوم يف اللغة العربية2 كقد طبق قياس النمو اللغوم على عينة مكونة من 
ية تبدأ يف تدريسها يف مرحلة الركضة، حكومية تدرس اإلصلليزية يف سن متأخرة، كمخس مدارس عربية أىل

كمدرسة خاصة تدرس مجيع ادلواد باإلصلليزية عدا اللغة العربية كالدين كاالجتماعيات كمعظم التبلميذ فيها 
  :2عرب2 كمن أبرز نتائج الدراسة ما يلي

 م تفوؽ تبلميذ ادلدرسة االبتدائية الذين ال يدرسوف لغات أجنبية )مدارس حكومية( على أقراهن
 .شلن يدرسوف لغات أجنبية يف سن مبكرة

  توجد فركؽ دالة إحصائيان بُت متوسطي درجات تبلميذ الصف الرابع الذين ال يدرسوف لغات
أجنبية كالتبلميذ الذين يدرسوف لغة إصلليزية بصورة مكثفة لصاحل اجملموعة األكىل )مدارس 

 .احلكومة( يف مهاريت الفهم كاحملادثة
                                                           

س، سلطنة علي السػيد الشخييب، تعلػيم اللغات األجنبية يف ادلرحلة االبتدائية كبعض قضايا رلتمعنا ادلعاصر، كلية الًتبية، جامعة السلطاف قابو 1.
  299.2عماف، 

-283، ص2995الًتبية كالتعليم، قطر،، كزارة 26الػذكادم صلػبلء حػسن، أثػر تدريس اللغػة اإلصلليزية يف تعليم ادلرحلة االبتدائية، آفاؽ تربوية، ع2
2672 
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 متوسطي درجات تبلميذ الصف السادس الذين ال يدرسوف لغات أجنبية انعداـ الفركؽ بُت 
)مدارس حكومية( كالتبلميذ الذين يدرسوف لغة إصلليزية بصورة غَت مكثفة )أىلية( يف النمو 

 .اللغوم
  تفوؽ تبلميذ الصف السادس على تبلميذ الصف الرابع يف أبعاد النمو اللغوم يف اجملموعات

 .اللغوم للطفل يزداد بتقدمو يف ادلستول التعليميأم أف النمو  ،الثبلث

أما يف دكلة الكويت فقد أجريت سلسلة دراسات تناكلت أثر إدخاؿ مادة اللغة اإلصلليزية على تدريس 
اللغة العربية لتبلميذ الصفوؼ ادلختلفة يف ادلرحلة االبتدائية2 ففي دراسة استهدفت تقوًن اجتاىات ارػلة كبَتة 

اخص( من سلتلف ادلؤسسات كادلناطق السكنية يف الببلد إزاء إدخاؿ اللغة  ..271كوييت )من اجملتمع ال
اإلصلليزية يف ادلرحلة االبتدائية2 ككانت النتائج اليت خلصت إليها الدراسة أف الكثَت من أفراد العينة أعربوا عن 

كعلى تأثَتىا على اجلدكؿ الدراسي2   ،ةقلقهم بشأف تأثَت اللغة اإلصلليزية على حتصيل التبلميذ يف اللغة العربي
كما كانت اآلراء متضاربة بشأف الفكرة القائلة: "أف سنوات التدريس األكىل ىي أفضل فًتة لتدريس اللغة 

  12"اإلصلليزية كلغة أجنبية يف ادلدارس االبتدائية

 بالتعرؼ األثر ىذا لتقوًن الكويت، دكلة يف الًتبية بوزارة كالتقوًن القياس كحدة يف دراسات أجريت كما
 كجود العينة أفراد غالبية رأت كقد االبتدائية، ادلرحلة يف اإلصلليزية تدريس ضلو العربية اللغة معلمي اجتاىات على

 بناء الدراسة كاقًتحت2 العربية اللغة من أكثر اإلصلليزية اللغة بتدريس االىتماـ ضلو ادلدرسية اإلدارة لدل اضلياز
 2 2العربية اللغة كمعلمات معلمو فيها يعمل اليت النفسية للبيئة حتليلية دراسة إجراء ذلك على

 كمشلت تعوينات، علي2 كالتثاقف الثقافية كاالزدكاجية اللغوية االزدكاجية بدراسة قاـ فقد اجلزائر يف كأّما
  46.9التبلميذ كعينة(2 بالعربية الناطقة ادلناطق يف 265ك الرببرية ادلناطق يف .11) فردا 385 ادلعلمُت عينة
 ادلناطق يف 2151ك األمازيغية ادلناطق يف 3357) أساسي كالسادسة اخلامسة السنتُت إيل ينتموف فردا

 2فردا .1.3 األكلياء كعينة ؛(بالعربية الناطقة
                                                           

662، صالسابقحنا فؤاد، ادلرجع  .1  
 2ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها22
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  :1كخلص إىل اآليت

جة زللية كعند دخولو ف نوع االزدكاجية الذم ؼلضع لو الطفل ادلتمدرس ىو نوع خاص، إذ ؽلتلك ذلإ-
ادلدرسة غلد لغة جديدة،2 لذلك فهو غلابو ىذه الوضعية منذ ىذا الوقت  كال يتعلم إال مبادئ أكلية منها حىت 
تظهر لغة أخرل، ليس ذلا أم ارتباط باألكىل كال بالثانية، كال مبحيطو االجتماعي كالثقايف كىي الفرنسية2 كمن 

توزع على ثبلثة سجبلت سلتلفة كعلى ىذا األساس تضعف دافعية ادلتعلم ىنا صلد إمكانيات الطفل اللغوية ت
 .كتتوزع جهوده على تعلم أكثر من لغة يف ىذا ادلستول التعليمي

مل ػُلّضر األطفاؿ مسبقا جملاهبة االختبلؼ القائم بُت لغة البيت كما تتطلبو ادلدرسة يف ميداف التفاعل -
الطفل على ادلشاركة يف العملية التعليمية2 فاالختبلفات يف الضوابط اللغوم يف الصف، شلا ؽلكن أف يعرقل 

اللغوية بُت البيت كادلدرسة، إضافة إىل اعتبار اللهجات كاالختبلفات اللغوية أمرا معيقا للعملية التعليمية، قد 
2 كىذا قد يكوف يفّسر القصور يف السيطرة على لغة ادلدرسة، كادلبلحظ عند أبناء ادلناطق الرببرية بصفة خاصة

 .سببا للعجز يف القدرة على تعلم اللغة العربية حسب ادلستول ادلنتظر

كانطبلقا من الصعوبات كاألخطاء اليت يقع فيها ادلتعلم كاليت قلما يعاجلها ادلعلم، فالطفل ال ينتبو 
غوية؛ شلا يتسبب يف كبالتايل يبقى مستمرا يف اخلطأ بل كتًتاكم عليو أنواع أخرل من الصعوبات كاألخطاء الل

  2بقاء ىذه الصعوبات طواؿ ادلسار التعليمي ذلذا ادلتعلم

 تقدًن أثناء تتخللها اليت كالصعوبات الصف، داخل الًتبوم االتصاؿ يف فتتمثل الثالثة ادلشكلة أما
 دكف كمضمونا طريقة اجلاىزة ادلذكرات تطبيق على غالبا يعمل فادلعلم2 خاصة اللغة كدركس عامة الدركس

 الًتمجة استخداـ ظاىرة إىل باإلضافة2 ادلتعلمُت كبيئة كمستول متطلبات حسب فيها، تغيَت أم إحداث زلاكلة
 الرسالة مضموف معٌت يتغَت قد الًتمجة ىذه خبلؿ من إذ"2 العامية إىل أك" الرببرية إىل العربية من الدركس يف

 2جامدة تبقى قد االتصاؿ عملية أف يتضح كبذلك ادلعلم يقصده عما الًتبوية

                                                           
طقة بالعربية، 2علي تعوينات، صعوبات تعلم اللغة العربية لدل تبلميذ الطور الثاين من التعليم األساسي يف ادلناطق الناطقة بالرببرية كادلناطق النا1

 29972ميدانية مقارنة، جامعة اجلزائر،دراسة 
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كبالنسبة للمستول االجتماعي الثقايف، فقد أعللت األكساط الثقافية كاللغوية للمتعلم يف منهاج اللغة 
العربية، مع عدـ االعتماد على دراسات ميدانية لتبٍت سياسة تربوية كلغوية صحيحة، شلا أفرز رلموعة من 

فرص يف الًتبية، كاالنتقاء غػَت ادلػباار، كالتأخر الدراسي، كظهور العوائق نتج عنها عدـ احًتاـ مبدأ تكافؤ ال
 2 الطبقية ذات األصل الًتبوم مستقببل كاليت حتارهبا )أك كانت( اجلزائر بكل الوسائل

إال  ،شلا سبق يتضح أنو بالرغم من اختبلؼ الباحثُت يف معاجلتهم للموضوع كالنتائج اليت توصلوا إليها
أهنم اتفقوا على أف اللغة األجنبية تؤثر على اللغة األـ خاصة يف سن مبكرة2 كما يتضح أيضان أف أغلب 
الدراسات اليت أجريت يف الدكؿ العربية تناكلت السنوات الدراسية ادلتأخرة يف التعليم األساسي )الصف الرابع 

وف النتائج إغلابية حيث أف التلميذ يبدأ بتعلم اللغة كاخلامس أك السادس االبتدائي(2 كمن مث فليس غريبان أف تك
 2أم بعد دتكنو من لغتو األـ ،األجنبية كىو يف سن العاارة

 ،كقد يصعب االعتماد على نتائج الكثَت من الدراسات العربية كاألجنبية نتيجة الفركؽ بُت اللغات
بينما صلد اختبلفا كبَتان بُت  ،وية كالصوتيةحيث صلد تقاربان بُت اللغات األجنبية يف اخلصائص اللغوية كالنح

 " اللغة إزدكاجيةخاصة كأف معظم ىذه الدراسات تدكر حوؿ مشكلة " ،اللغة العربية كاللغات األجنبية األخرل
 .كىو مفهـو ؼلتلف عن اللغة األجنبية لدينا

استخداـ كل من  اللغة يهدؼ إىل الوصوؿ بالفرد إىل ادلستول الذم يتمكن فيو منمزدكج فالتعليم 
بينما يهدؼ تعليم اللغة األجنبية إىل مساعدة الفرد على استخداـ ىذه اللغة عندما  ،اللغتُت بنفس القدر

 تدعوه احلاجة إىل ذلك2

 :اللغوية المبحث الثاني: المشكالت الناتجة عن االزدواجية-

 مشكل تعليم اللغة العربية:-1

كمن  -زلمدا صلى اهلل عليو كسلم-تعاىل أحب الرسوؿ يقوؿ أبو منصور الثعاليب: "من أحب اهلل 
أحب الرسوؿ العريب أحب العرب، كمن أحب العرب أحب العربية، كمن أحب العربية، عٌت هبا كثابر عليها، 

-كصرؼ علتو إليها، كمن ىداه اهلل لئلسبلـ، كارح صدره لئلؽلاف، كآتاه حسن سريرة فيو، اعتقد أف زلمدا 
 12خَت الرسل، كالعرب خَت األمم، كالعربية خَت األلسنة" -صلى اهلل عليو كسلم

                                                           

192، ص6..1أبو منصور الثعاليب، فقو اللغة كأسرار العربية، حتقيق ياسُت األيويب، ادلكتبة العصرية، بَتكت، )دط(،    .1 
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"إّف من أبرز طموحات اللغة العربية يف ىذا العصر أف تكوف لغة العلم كاحلضارة، مثلما كانت خبلؿ 
2 كلكن "كيف يستقيم الظل كالعود أعوج"، أم كيف ؽلكن للعربية أف تسود كالعرب 1العصور العربية الزاىية"

من اللغات يف أرضها كمستقرىا، يقوؿ غايل اكرم يف ىذا الصدد: "لست أعرؼ لغة يؤثركف غَتىا 
كبناء على ىذا ؽلكن القوؿ أف 2 2استبيحت يف عقر دارىا علنا يف كضح النهار كما استبيحت اللغة العربية"

يم ادلزدكج االستباحة جتاكزت العامة كانتقلت إىل ادلدارس، إذ أف البعض من العرب اعتمدكا مايسمى "التعل
اللغة" كالذم أثّر سلبا على كاقع تدريس اللغة العربية كساىم يف تردم مستواىا، ككذا نفور النشء منها 

 كاعتبارىا ىاجس تعليمي2

أبنائها نفسيا أماـ الزحف اللغوم الداىم، كاستسبلمهم يف  إف زلنة اللغة العربية احلقيقية ىي يف إهنزاـ
رلاؿ العلـو للغات األجنبية حبيث تكونت يف العامل العريب جبهة عنيدة جتاىد لئلبقاء على العربية مبعزؿ عن 
رلاؿ العلـو قناعة بعبلقة ىّشة مع لغة أجنبية، فما دامت صفوة ادلشتغلُت تعرؼ بالفرنسية فبل بأس من عزؿ 

لعربية كبل كقتلها؟، كاحلقيقة اليت غلب أف نشَت إليها أف العيب كالقصور كالعجز ليس يف اللغة العربية إظلا كل ا
ذلك راجع إىل اخصيات ىؤالء ادلدعُت، كإىل متانات العجمة كالرطانة اليت قهركا عليها دكف مقاكمة، كحينما 

استعاب رلاؿ عباراهتا، تقاعسوا كختاذلوا، كاستسهلوا كجدكا أنفسهم ضعفا عن اإلحاطة بأسرار لغتهم العربية، ك 
إف أزمتنا اللغوية ليست أزمة اللغة ذاهتا كإظلا ىي أزمة التعامل مع ىذه اللغة، أم أف العلة ليست يف "2 الضياع

لكن ليت العرب يدركوف أف "حياة األمة تقـو بلغاهتا أما ادلوت 2 3العربية كإظلا يف الذين يتعاملوف معها"
 2 4لنسبة ذلا فليس إال احلرماف من اللغة اخلاصة هبا"با

 أمة، تفلح لن فإنو تنسج، ال ما كتلبس تزرع، ال ما كتأكل تصنع، ال مبا تقاتل أمة تفلح لن أنّو فكما
 52الغرب بلغات كمفتونوف بل األـ لغتهم منها كادلسؤكلوف كالباحثوف ادلثقفوف يتقن ال

 اللغة أكانت سواء األجنبية، اللغات كجو ىف النوافذ إغبلؽ يعٍت ال كتأكيدىا بالعربية اإلىتماـ إف
  الفرنسي، اإلحتبلؿ بقايا على القضاء نريد إظلا2 األخرل اللغات من لغة أية أك إصليليزية أـ فرنسية األجنبية

                                                           

92، ص.298مبصر، القاىرة، يوىاف فك، دراسات يف اللغة كاللهجات كاألساليب، تر: رمضاف عبد التواب العربية، مكتبة اخلاصلي  .1  
373.3، العدد2989يناير  15غايل اكرم، رللة األىراـ   .2  

62، ص2976،  دمشق، 278صفواف ادلقدسي، اللغة العربية كالعصر، كزارة اإلرااد القومي، رللة ادلعرفة، العدد  .3  
2.72، ص2957بليُت، بَتكت،أبو خلدكف ساطع احلصرم،آراء كأحاديث يف الوطنية كالقومية، دار العلم للم  .4  
32-2، ص4..1/ 2./7النعوااي قاسم صاحل، اللغة مرآة الفرد كاألمة، أحباث يف اللغة، رللة النبأ، العدد    . 5 
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لغة كلكنها إذا حلت  كلساين ذىٍت " الفرنسية يف يالدكتور أمحد طالب االبراىيم كذلك كما كرد على لساف
ليست لغة كإظلا إحتبلؿ2 كقد  يزلل العربية على ألسنة األطفاؿ كالتبلميذ كىف عقوؿ الطبلب كاجلامعيُت فه

  "2 افتقدنا مليونا كنصف مليوف من الشهداء كقاسينا تارؼلا طويبل من النكبات من أجل أف نطرد اإلحتبلؿ

ما ىف أذىاف ادلسؤكلُت السياسُت بعد اإلستقبلؿ، فقد  تظهر لنا التصور الذل كاف قائادلقولة كىذه 
الذل إعتاد التحدث باللغة الفرنسية أياـ اإلحتبلؿ  مكانت جتاهبهم حتديات كثَتة منها تعريب اللساف اجلزائر 

التمسك بلغتُت الفرنسية كالعربية  مباحلفاظ على نظاـ اإلزدكاجية اللغوية أىناؾ من طالب إال أف  يالفرنس
تكوف الغلبة للغة الفرنسية2 إعًتض على ذلك القائموف على اأف التعريب كدائما حسب قوؿ الدكتور كطبعا 

متقنا للغة العربية متفتحا على لغة من  م"ضلن نفهم االزدكاجية مبعٌت أف يكوف الشاب اجلزائر  ياإلبراىيم
إستعماؿ اللغة العربية  لة2 إهنا تعٍتاللغات األجنبية أك على أكثر من لغة222 حركة التعريب إذف عودة اىل األصا

كتعميمها كإتقاهنا، كذلك أمر ال يسد الطريق على اللغة األجنبية كلكنو ال يشًتط اإلزدكاجية ارطا كال ينطلق 
 2 1"اللغة الفرنسية يمنها كالػلتم أف تكوف اللغة الثانية ى

رمحو اهلل كالذل يبُت فيو عدـ لزـك االزدكاجية الىت  مساعديةيقوؿ السيد كدائما فيما ؼلص االزدكاجية 
تضر مبقومات الشخصية الوطنية: "أما اإلزدكاجية، فإننا نبدأ بالتساؤؿ عن ادلقصود منها كاإلحلاح عليها من 

ىف مجيع رلاالت احلياة،  يقبل البعض، فإذا كاف ادلقصود منها اإلػلاء بعجز اللغة العربية عن أداء دكرىا الوظيف
 حداث يصبح نوعا من السفسطة2فإف النقاش ىف ىذا التحفظ أك ىذا اإلهتاـ الذل جتاكزتو األ

أما إذا كاف ادلقصود إكتساب كإتقاف لغة أجنبية أخرل كدتكُت ذك الثقافة العربية من اإلنفتاح على 
 الفرنسية اللغة على اجاإلزدك  اخلارج فنحن لسنا مع اإلزدكاج فقط كإظلا ضلن من أنصار التعدد كدلاذا نقصر ىذا

 الفرنسية باللغة ال هنتم أف غلب فإننا اإلعتبار كهبذا أمجع العامل مع كاسعة عبلقات ذلا اليـو فاجلزائر كحدىا،
 من الحقة مرحلة ىف يتم أف غلب اللغات هبذه كاإلىتماـ222 كاإلسبانية اإلصليلزية، األخرل باللغات كإظلا فقط

 إطارىا يف اإلزدكاجية ىدؼ حللنا لو كلكن العربية اللغة مع ادلساكاة قدـ على تعامل أف ينبغى كال التعليم
 اليت الثقافية التبعية كترسيخ دارىا، عقر ىف لسيادهتا العربية اللغة مقامسة طريق عن ؼلرج ال أنو لوجدنا احملدكد،

 22"منها للتخلص نعمل
                                                           

www.veecos.net .1.22يناير  25الوجود كالتغييب، السبت،  عفاؼ عنيبة، اللغة العربية ىف اجلزائر22 بُت ،..:..،  
1
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 مشكل تعليم اللغات األجنبية:-2

ؽلتاز تعلم اللغة األصلية عن تعلم اللغة األجنبية بأنو يتم يف ظركؼ طبيعية2 فالطفل يتعلم ىذه اللغة يف 
جتماعي كالسيكولوجي،  ككوسيلتو للتعامل مع كنضوجو ادلعريف كالعقلي كاإل ظلوه سن مبكرة كجزء ال يتجزأ من 

احلتمية لذلك ىي أف ىذا الطفل يتقن، يف هناية رلتمعو، كاالطلراط فيو، كالبقاء كواحد من أفراده2 كالنتيجة 
األمر، لغتو أؽلّا إتقاف2 كلكن األمر سلتلف بالنسبة لتعلم اللغة األجنبية2 فدارس اللغة األجنبية يكوف قد تعلم 

كنضجو2 كقد اختلفت اآلراء  ظلوه  أساسيا من عملية الغتو األصلية أكال2 كلذلك فاف اللغة األجنبية ليست جزء
  12ثر ذلك على تعلم اللغة األجنبيةحوؿ أ

كسابو مركنة ا نو أف يفيد طالب اللغة األجنبية، من حيث أكلكن الرأم السائد ىو أف ىذا الوضع من ا
يف التفكَت كيف بعض القدرات ادلعرفية اللغوية2 كلكن ادلهم يف األمر ىو أف ىذا ىو أحد العوامل اليت تؤثر على 

 .د تعلم لغة األـتعلم اللغة أخرل أثناء أك بع

األجنبية يتم يف العادة يف ظركؼ رمسية داخل ادلدرسة، على غَت طريقة  كثاين الظركؼ ىو أف تعلم اللغة
تعلم اللغة األصلية الذم يتم بصورة طبيعية2 كنتيجة ذلك أف الطالب ال يناؿ نفس القدر من التعرض للغة 

ل كاستخداماهتا ككظائفها2 كىذا العامل بدكره يؤثر على عوامل أخرل مثل الدافع لتعلم اللغة األجنبية، ب
االستمرار يف ىذا التعلم أيضا2 كىناؾ، ثالثا، أكجو االختبلؼ كالتشابو بُت اللغة األـ كاللغة األجنبية2 حقيقة 
ىناؾ تشابو، على سبيل ادلثاؿ، بُت اللغة الفرنسية كاللغة العربية من حيث كوهنما تستخدماف صيغا لغوية  

ف كالطلب كالتحليل كغَت ذلك، اأهنما يف ذلك كاألمساء كاألفعاؿ كاجلمل، كتؤدياف كظائف متشابو كالوص
 اأف مجيع اللغات اإلنسانية األخرل2 

 عند فيو النظر ينبغي شلا  جدا كبَتة كالداليل كالنحوم كالصريف الصويت النظاـ يف االختبلؼ أكجو كلكن
 نظريات معركؼ، ىو كما كىناؾ،2 اجلزائريُت الطلبة قبل من ثانية لغة أك أجنبية كلغة الفرنسية اللغة تعلم
 اللغات تعلم على يؤثر ذلك ككل2 بينها التباين بسبب اللغات بُت( Interference) التداخل تتناكؿ 2كثَتة

 2 األصلية لغتو تعلم عند الطفل منو يعاين ال ما كىو األجنبية،
                                                           

:2 كينظر73، ص2988علي حجاج، نايف خرما، اللغات األجنبية تعلمها كتعليمها، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف، الكويت،.
 1

  

 Macaulay, R. Generally Speaking : How Children Learn Language. Rowley, Massachusetts: Newbury 

House Publishers, Inc, 1980, P47.  

، كينظر:74علي حجاج، نايف خرما، ادلرجع نفسو، ص  .2     
  Brown, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, N.Y. :Prentice-Hall 

Inc , 1980, P147-160. 
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 ىذه سَت على التأثَت يف اذلامة العوامل من األجنبية اللغة تعلم عنده يتم الذم السن عامل فإف كذلك
الذم ػلققو ادلتعلم يف اللغة األجنبية2 كيف تعلم اللغات يًتكز  التمكن كمدل هبا، تتم اليت كالطريقة العملية،

الكتساب اللغة، أم مرحلة زلددة  (Critical Period) اجلدؿ حوؿ ما إذا كاف ىناؾ ما يسمى بادلرحلة احلرجة
من العمر بيولوجيا يكوف اكتساب اللغة فيها أسهل ما يكوف، كيصبح ىذا االكتساب بعدىا أكثر صعوبة2 
كترتبط دراسة ىذه ادلرحلة احلرجة بالدراسات اليت تبحث يف طبيعة النظاـ العصيب كنضج الدماغ2 كتوحي ىذه 

إف بعض الوظائف مثل التفكَت كادلنطق كالتحليل ختصص للجانب الدراسات أنو كلما ازداد نضج الدماغ ف
األيسر من الدماغ، بينما الوظائف ادلتعلقة باجلوانب العاطفية كالوجدانية ختصص للجانب األؽلن منو، كأف 

كغَته إف عملية  12التحكم يف الوظائف اللغوية ىو من نصيب اجلانب األيسر من الدماغ كيقوؿ ليننربغس
كاقًتح  .لدماغية ىذه عملية بطيئة تبدأ حوايل سن الثانية من العمر كتكتمل عند سن البلوغالتخصيص ا

الطفل من  دتكن أف ىذا ينطبق على اكتساب اللغة: فمركنة الدماغ، قبل سن البلوغ، ىي اليت : 2سكوفيل
 .النظاـ الصويت اكتساب اللغة2 كفيما بعد ذلك يصبح من الصعب على ادلتعلم إتقاف النظاـ اللغوم كخاصة

اختلفت آراء العلماء حوؿ حقيقة ىذه العملية الدماغية، فمن جهة زاد عليها علماء آخركف عملية 
اليت تعٍت أنو، بالنظر  "Coordination of Speech Musclesأخرل مسوىا عملية تنسيق عضبلت الكبلـ"

 فبل( العضبلت من ذلك كالشفتاف كاللساف كغَتدلئات العضبلت ادلستخدمة يف الكبلـ )احللق كاحلنجرة كالفم 
 ظلو  كإكتماؿ2 اللغة يف الشفوية الطبلقة حتقيق ؽلكن حىت العضبلت ىذه يف للتحكم ىائل جهد بذؿ من بد

 ىذه بعد تعلمها ما إذا األجنبية اللغة يف الكبلـ إتقاف أف ىذا كمعٌت اخلامسة، سن حوايل يف يتم التحكم ىذا
 ظركؼ غَت ظركؼ يف تعلموىا الذين األجنبية، باللغة الناطقُت معظم فإف ىنا كمن2 صعبا أمرا يصبح السن
 من الكثَت تساءؿ أخرل جهة كمن2 اللحن من الكثَت يشوهبا ىذه األجنبية لغتهم تظل األصلية، اللغة تعلم

 ككتابتها، األجنبية اللغة كقراءة الفهم مثل األخرل اللغوية اجلوانب تعلم يف الدماغية اجلانبية دكر عن العلماء
 قدرتو من ػلسن يظل اإلنساف بأف توحي الشواىد أف حُت يف الدماغية، باجلانبية األخرل ىي تتأثر كىل

 2حياتو طواؿ( الكبلـ جانب يف حىت) األجنبية اللغة يف اللغوية

                                                           

، كينظر:75، صالسابقادلرجع    .1   
Lenneberg, Eric. The Biological Foundations of Language. N.Y.: John Wiley & Sons , 1967.  

 2.ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها، كينظر: 
Scovel, Thomas. Foreign accents, language acquisi tion and cerebral dominance. Language Learning, 1969,  

P19. 
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اليت تكمن كراء اذلدؼ   كما أّف اإلزدكاجية التعليمية تؤثر أيضا على بقية العوامل التعلمية مثل الدافعية
من التعلم، كسلرجات ىذا التعلم، كخصوصا مدل النجاح الذم ػلققو ادلتعلم2 لعل الدافعية من أىم العوامل 
اليت ينظر إليها عند زلاكلة تفسَت صلاح تعلم اللغة األجنبية أك فشلو2 كالدافعية ىي احلافز كادلثَت الداخلي عند 

كىناؾ العديد من العوامل التعليمية كالفردية كاالجتماعية اليت ينظر إليها على أهنا  اإلنساف لتعلم اللغة األجنبية2
تؤثر يف زيادة الدافعية أك احلد منها2 كمن بُت ىذه العوامل الذكاء كاالستعداد كادلثابرة كاسًتاتيجيات التعلم 

ألجنبية2 كلعل من أىم الدراسات يف الذايت2 كلكن الدافعية ترتبط يف األساس باذلدؼ من تعلم اللغة ا  كالتقوًن
 12اؿ تلك الدراسة اليت أجراىا غاردنر كالمربتلمجىذا ا

حيث خلصا إىل نوعُت من الدافعية يعترباف األساس يف تعلم اللغات األجنبية: الدافعية الوسيلية 
تشَت إىل الدافع لتعلم  "Instrumental Motivationاالنتمائية2 كالدافعية الوسيلية " كالدافعية التكاملية أك

اللغة األجنبية كوسيلة لتحقيق أىداؼ زلددة، مثل حتسُت الوضع الوظيفي أك الدراسي، أك قراءة ادلواد العلمية 
فتشَت إىل ( Integrative Motivationكالتقنية كالتخصصية، أك الًتمجة أك غَت ذلك2 أما الدافعية التكاملية )

دتع لمجالندماج يف ثقافة اللغة األجنبية، كاعتبار نفسو عضوا كامل العضوية يف ارغبة متعلم اللغة األجنبية يف ا
 الذم يستخدـ تلك اللغة األجنبية لغة أصلية لو2

ىو اعتماد التعليم ادلزدكج اللغة، إذ أّف   ما يعٍت باختصار أف  من بُت ما يعرقل تعلم اللغات األجنبية
كرغبتو يف تقبل  ضعف دافعيتوكيىذا النوع من التعليم يثقل كاىل ادلتعلم كُيشعره بالنفور اجتاه اللغة اذلدؼ، 

 أم لغة أك ثقافة أخرل2 

 :والتواصل االتصال مشكل- -3

 عمريا أك إجتماعيا أك نفسيا سواء ادلسافات عنهم تتباعد حُت الواحدة اللغة أبناء تواجو مشكلة كىذه
 طبقة أك مستول كل أف فنجد الواحدة اللغة بناءا بُت اتصالية كصعوبات مشكبلت ىاءكرا فةسللّ  جغرافيا أك

 طبقة أبناء يستخدمها اليت العامية عن قربا أك بعدا ختتلف بينهم مفهومة هبا خاصة عامية ذلا أصبح اجتماعية
 تتباين الشباب بُت مستعملة خاصة لغة فهناؾ ادلختلفة العمرية الفئات بُت صلده الشيء نفس أخرل اجتماعية

 2الكبار يستخدمها اليت عن
                                                           

:، كينظر276علي احلاج، نايف خرما، ادلرجع السابق، ص 
 1

 

Gardner, R. and Lambert, W.E.. Attitudes and Motiva tion in Second Language Learning. Rowley, Mass: 

Newbury House, 1972.  
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كال ؼلفِت علينا التباين بُت لغة أبناء ادلناطق ادلتباعدة جغرافيا كما ىو كاضح بُت لغة كجو حبرم كبُت 
يف كل دكلة عربية عن غَتىا من الببلد  كجو قبلي مثبل كأظهر من ذلك أيضا التباين بُت اللغة ادلستعملة

  12االخرل

 اللغوية تغلب على مشكل االزدواجيةال يةالمبحث الثالث: كيف

 طرق التدريس المناسبة:-1

كيفية استغبلؿ   يف تهاأعلي تربويان بأهنا أيسر السبل للتعليم كالتعلم كتًتكز طريقة التدريس ؽلكن تعريف
، كقد أخذت طرائق التدريس بالتعدد كالتنوع منذ منتصف القرف ادلاضي، نتيجة أسباب سلتلفة، زلتول ادلادة

، كمنها أيضا احلاجة منها التزايد ادلستمر يف احلاجة إىل تعلم اللغات، نظرا إلزدياد االتصاؿ بُت اعوب األرض
لنا الدراسات األنثركبولوجية، كخصوصا لتعلم كدراسة اللغات ادلختلفة اليت مل تكن معركفة سابقا، كاليت قدمتها 

ذين أظهرا الًتابط علم االجتماع احلديثُت اليف بداية القرف احلايل كالعقود اليت تلتو، كمنها ظهور علم النفس ك 
بُت تعلم اللغات من جهة كتعليم ىذه اللغات من جهة أخرل2 كمنها التقدـ العلمي كالتقٍت الذم أدل 

ظهور أظلاط تعليم مستحدثة مل تكن متاحة من قبل2 كلعل أىم تلك األسباب ىو استخدامو يف الًتبية إىل 
ازدياد عدد الراغبُت يف تعلم اللغات، أك الذين تقتضي طبيعة األاياء تعلمهم تلك اللغات، فضبل عن تنوع 

بل حاجات ادلتعلمُت كأغراضهم من ىذا التعلم، فبعض األغراض عامة: مثل السفر كالسياحة كالتجارة كس
  22االتصاؿ بُت الشعوب، أك خاصة كمتابعة التعليم بغَت اللغة األـ

كرغم تعدد طرائق التدريس كتنوعها إال أهنا تلتقي مجيعا يف أساسيات مشًتكة، كإتفاقها مجيعا على 
التدرج من ادلعركؼ إىل اجملهوؿ، كمن السهل إىل الصعب2 كتتفق مجيعا يف أف أيا منها التقـو على تدريس 

غة بأكملها بل عن طريق اختيار ما يتناسب مع سن ادلتعلم كمستواه2 أما كيف يتم التدرج كاالختيار فهذا الل
 ما ؼلتلف فيو كل طريقة عن أخرل2 

                                                           

،.5:.2 ،1.21-24-3.علي عبد الواحد، االزدكاجية اللغوية،   1
 

 http://arabiclinguistics.net/vb/showthread.php?t=445   

.251ص ،السابق المرجع حجاج، علي خرما، نايف   .
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  12ايليمب مرىوف  ادلناسبة طريقة التدريسانتقاء  التوفيق يفك 

 .النشاط كسيلة ال غاية يأف تكوف ادلادة كنواح -2
 .التفاعل بُت التلميذ من ناحية كادلنهج من ناحية أخرلأف تساعد على دكاـ  -1
 يتضمن تعاكف التلميذ الكل يتغلب أف تبعث الطريقة على النشاط كتثَت فيو احلماسة كالشوؽ كال -3

 .الدراسة يف
ىل النتيجة ادلقصودة كتثبت النتائج ادلطلوبة تثبيتان ؽلكن من انتشارىا إأف تساعد على الوصوؿ  -4
 .(التفكَت احلسن اجليد -التغَت اىل احلياة العلمية )الدقة يفكانتقاذلا 
 .لفركؽ الفردية كادليوؿلأف تكوف الطريقة موافقة  -5

  :2تعلمُت فنذكر اآليتالطرؽ ادلقًتحة للتغلب على مشكلة االزدكاجية اللغوية لدل ادلأما عن 

تكوف أساسان مشًتكان لكل حىت ستخداـ اللغة العربية الفصيحة ىف التعليم العربية االبد من  -2
 .اللهجات احمللية العربية

ب داخل حجرة الدراسة بلّ اصطناع البيئة الثقافية حلل عقدة االزدكاجية اللغوية بُت ما يدرسو الط -1
 .كبُت ما غلدكنو خارجها

( بأف هنيئ للدارسُت من كسائل التعرض للعربية كالتمرس هبا ما العريب ياألستفادة بفكرة )احل -3
 .حي يؽلكنهم من تعلمها ىف سباؽ كظيف

 . سلوب احلوار داخل الصفأالسمع كالنطق من خبلؿ  الًتكيز على مهاريت -4
ختصيص احملاضرة للتحدث باللغة العربية كعدـ تصويب كل خطأ بطريقة فورية كعدـ التعليق بصورة  -5

 .رة إال يف األخطاء الشائعة لدل اجلماعة من آف آلخر حىت ال يشعر الطالب بعدـ الثقة ىف نفسومتكر 
الًتكيز على كل طالب كاالىتماـ بإصلازاتو ىف اللغة مهما كانت بسيطة حلثو على بذؿ رلهود أكثر  -6

 2احلاالت اخلاصة ملذك  مأثناء التعليم كالعناية بالتدريب الفرد
 (2الصور باإلاارة التمثيل – احلركي األداء)  الدرس عرض أساليب تنوع -7

 االىداؼ حتقيق يف الدارسُت تساعد كما ادلعلم تساعد الىت بالطريقة ادلنهج تكييف غلب أنو كما
 2ادلنشودة

                                                           
1
ـ، 6..1-ىػ2417، 2كالتطبيق"، دار الفكر العريب، القاىرة، طعلي مدكور، إؽلاف ىريدم، تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا22 "النظرية .

  882ص
ية السعودية، زلمد لطفي، اإلزدكاجية الللغوية، اعبة إعداد معلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، مدكنة معجم اللهجات احملكية يف ادلملكة العرب 2

17-.8-1.23 ،26:41، http://www.lahajat.7anan.net/?p=1376549ç    
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  :1للحد من مشكل االزدواجية الوسائل التعليمية المتاحة-2

 ،إيضاح ما يصعب على التبلميذ فهمو منها إف كل درس جديد يقـو ادلدرس بتدريسو حتتاج مادتو إىل
 ،ككلنا يدرؾ أف ىناؾ معلومات كأاياء ىف الدرس اجلديد تكوف غريبة على الطبلب أك مستعصية على فهمهم

أك معلومات سابقة يتخذىا  ةأك رمبا يصعب على ادلدرس نفسو أف يشرحها ذلم إال إذا استعاف بأاياء زلسوس
كاإليضاح من أىم 2 إىل أذىاهنم كيوضح ما فيو من معلومات أك أفكار معقدة كسائل يقرب هبا الدرس اجلديد

مث ىو قبل ذلك يساعد على تثبيت  ةذات قيم ةكسائل التعليم فهو أداة جتعل الدرس مشوقان كادلعلومات حي
أذىاف الدارسُت كللوسائل التعليمية اركط غلب اتباعها حُت استعماذلا حىت ؽلكن أداء الغرض  الدرس ىف

 : منها ،ادلطلوب منها بنجاح

 . أف تكوف الوسيلة اإليضاحية مشوقة 22
 . أف تكوف كسيلة اإليضاح خاضعة للدرس 12
 . كأف دتتاز بالدقة غلب أف تصيب قلب ادلوضوع مأف تكوف مرتبطة بالنقطة ادلراد إيضاحها أ 32

دكره ىف تسهيل مهمة ادلعلم كمساعدة التلميذ على الفهم  مكلوسائل اإليضاح أنواع سلتلفة كل منها يؤد
بلغاء ادلذيعُت  ىلاالستماع إ –الرحبلت ادلدرسية  –الشرح  –القصص  –الصور  –منها ظلاذج األاياء 

طريقة نطق الكلمات كال اك أف ىذه من أف صلح  كفصحائهم حبيث دتيل نفوسهم إىل تقليدىم كزلاكاهتم يف
 . الطرؽ لتحسُت نطق التبلميذ

تبادؿ األدكار 222( للتدريب على تكوين  –اقًتاح بعض األلعاب التعليمية )لعبة احلرؼ الناقص  -
 2كيب الصحيحةا اجلمل كالًت 

ادلطعم 222 ( كاراء بعض احلاجيات كالتعامل  –الكتاب )السوؽ  القياـ بزيارة األماكن ادلوجودة يف -
 مع البائع حىت يتعلم الطالب بصورة مباارة2

 
                                                           

، 2علي أمحد مدكور، رادم أمحد طعيمة، إؽلاف أمحد ىريدم، ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، دار الفكر العريب 1
 282ـ، ص.1.2-ىػ2432، 2القاىرة،ط
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 طرق التقويم المساعدة:-3

 2 1واجعوجالو كأزاؿ دّ عأم ـ ادلعوج وّ قمن الفعل قّوـ، ك لغة: التقوًن 

ة منظمة هتدؼ إىل مجع ادلعلومات كيف رلاؿ العلـو اإلنسانية كبالتحديد الًتبوية) التقوًن عملية مقصود
عن العملية التعليمية كتفسَت األدلة مبا يؤدم إىل إصدار أحكاـ تتعلق بالطبلب أك ادلعلمُت أك ادلقررات أك 

  22احملتول أك طرائق التدريس أك الوسائل التعليمية أك األنشطة أك الربامج أك ادلدرسة 222(

    :3ف التقوًن عمليةأكمن ىذا التعريف ؽلكن القوؿ: ب

أم أنو يشمل مجيع عناصر ادلنهج كىي األىداؼ كالطبلب كادلعلمُت كاحملتول كالوسائل  2 ااملة:2
 كالطرائق ك األنشطة ك222 2

فهو ال يقتصر على فًتة زلددة من الربنامج الدراسي مث تنتهي بل ىو عملية مستمرة  2 مستمرة:1
 فيكوف :

 بدائي تشخيصي 2• 
 بنائي مستمر2تكويٍت • 
 تقوًن ختامي جتميعي 2• 
 :2 موضوعية أم انو ال ؼلضع النطباعات الشخصية كذلك يتحقق بػ3
 أف تكوف اإلجراءات كاحدة يلتـز هبا كل من ؼلضع للتقوًن 2• 
 أف تكوف طرؽ التصحيح كاحدة2• 
 أف تكوف األدكات صادقة كثابتة2• 

 : كالتقوًن يشمل

 اجلوانب البشرية:-
 من خبلؿ االختبارات بأنواعها كاالمتحانات ك االستبيانات كالبطاقات 222222 2 ،الطالب أكال:
 :2983كتقوؽلو من خبلؿ سبعة طرائق كما يراىا دارلنج ىاموند ك آخركف  ،ادلعلم :ػ ثانيا

                                                           

3783ابن منظور، أبو ادلكـر مجاؿ الدين اإلفريقي، لساف العرب، دار العلم للمبليُت، بَتكت، دت، ص  .1  
422، ص2989مسارة عزيز كآخركف، مبادئ القياس كالتقوًن يف الًتبية، دار الفكر للنشر كالتوزيع، عماف،   .2  

.السابقزلمد لطفي، ادلرجع   .
3
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 2 من خبلؿ نتائج طبلبو22
 2 أراء الطبلب يف أدائو12
 قوا بسوؽ العمل 2ذلم كالتح بق2 من خبلؿ أداء اخلرغلُت الذين س3
 2 من خبلؿ أراء زمبلئو كرؤسائو يف العمل42
2 تقوًن ادلعلم لنفسو من حيث دتكنو من ادلادة الدراسية كقدرتو على توصيل ادلعلومات كاحلقائق 5

 كقدرتو على التبسيط كإدارة الوقت كاستخداـ الوسائل التكنولوجية ك تشجيعو للطبلب على احلوار 2
ادلهنية اليت ؽلتلكها مثل: الدرجات العلمية كاهادات التقدير اليت حصل عليها كالدكرات يات ا2 الكف6

 كاخلربات 22222
2 التقوًن من خبلؿ األدكار اليت يقـو هبا ادلعلم كادلتمثلة يف خبَت يف فن التدريس كشلثل لقيم اجملتمع 7

كقناة اتصاؿ بُت طبلبو ، العبلقات اإلنسانية خبَت يف ادلادة الدراسية خبَت يف، كمهتم بنقل ىذه القيم لطبلبو
 كاجملتمع2

 كمنها: اجملاالت غَت البشرية-

 تقوًن ادلناىج: الدراسية كتشمل قابليتها للتحقيق 2• 
، مة احملتول للمستول العقلي لؤلفرادءطريقة عرض احملتول كمدل مبل: تقوًن احملتويات من حيث•

 الرسومات التوضيحية 2، إخراج احملتول
 ذىا2يكشليزات كعيوب كل طريقة كخطوات تنف، بتحديد أنسب طريقة للتدريس طريقة التدريس:• 
 م مستول كاحتياجات الطالب2ئباختيار األنشطة اليت حتقق األىداؼ كتبل: تقوًن األنشطة• 
 فوضوية 22222، دكتاتورية، تقوًن اإلدارة: ككفاءهتا من حيث الصورة اليت تتبعها دؽلقراطية• 

  :1اصة بتقوًن االزدكاجية اللغويةاخلقًتاحات كفيما يلي بعض اال

2 إعداد مواد إعبلمية كتعليمية مرئية كمسموعة مقركءة عرب الصحف كاجملبلت ككذلك إلكًتكنية 2
للنهوض بادلستول اللغوم للعواـ الذين يشيع بينهم استعماؿ أاكاؿ العامية ادلختلفة اليت تعترب يف احلد األدىن 

 للغة الفصيحة 2من ا
من بّد  2 إقامة كبناء مؤسسات رمسية كمدنية حتفز كل ارائح اجملتمع على القراءة كالتثقيف كالتعلم كال1

 2ادلؤسساتتلك إجراء تنسيق بُت كل 
                                                           

2السابقزلمد لطفي، ادلرجع   .1
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2 إعداد الدراسات كالبحوث العلمية السيما التارؼلية حوؿ أصوؿ كتطور االزدكاجية اللغوية من أجل 3
 ج لتدارؾ اذلوة بُت الفصحى كبعض العاميات2تقدًن حلوؿ كطرؽ عبل

كقبل البداية ادلًتتبة على التقوًن البد من عمل دراسة عن اخللفيات اللغوية للدارسُت، كذلك تصنيف 
 الدارسُت إىل مستوياهتم يف اللغة العربية كتقسيمهم إىل رلموعات متقاربة2

بُت اللغة العربية كلغة الدارسُت؛ لذلك من غَت ادلناسب كضع منهج  عمل دراسة تقابليةمن أيضنا البد 
كاحد كطريقة كاحدة للتدريس ألنواع سلتلفة من الدارسُت مهما كانت لغاهتم األـ، كدكف ذلك لن نفلح يف 

 إبعاد تأثَت اللغة األـ يف تعليم اللغة العربية2

يف استغبلؿ العناصر اليت تساعدنا على تعليم العربية مثل  كعلى اجلانب اآلخر فإف ذلك قد يفيدنا
إدراؾ كظائف ادلفردات ادلتشاهبة يف كلتا اللغتُت، كىكذا فإف معرفة ادلعلم بلغة الطبلب سوؼ تبصره بأنظتمها 

 الصوتية كالصرفية كالنحوية كالداللية2

وية بُت ما يدرسو الطبلب داخل كمن إحدل طرائق تقوًن االزدكاجية اللغوية، اصطناع بيئة ثقافية لغ
اليت نادل هبا د2 هناد  –حجرة الدراسة كبُت ما غلدكنو خارجها، كال بأس من االستفادة بفكرة "احلي العريب" 

 نهم من تعلمها يف سياؽ كظيفي حي2للدارسُت، ما ؽلكّ  لقينهاكىي هتيئة كسائل التعرض للعربية كت -ادلوسي

طناع البيئي اللغوم على تقوًن مشكلة االزدكاجية اللغوية لدل دارسي كإىل حد كبَت يساعدنا ىذا االص
 اللغة العربية2

قد كضعوا أسسنا لعملية تقوًن  اىناؾ أيضنا مداخل إذا تتبعها ادلهتموف مبجاؿ تعليم العربية يكونو 
 االزدكاجية اللغوية منها: مدخل التقابل اللغوم كمدخل حتليل األخطاء2

 . اللغوي أواًل: مدخل التقابل

"إف أكثر ادلواد فاعلية ىي اليت تعد بناءن على كصف علمي للغة ادلراد تعلمها، مع كصف مواٍز لو يف 
"إف سهولة أك صعوبة تعلم اللغة األجنبية بالنسبة للدارس تنبئ عنها ادلقارنة ادلنتظمة ك 12اللغة األصلية للدارس"

  22بُت لغتو كاللغة األجنبية"

                                                           

، 2زلمود إمساعيل صيٍت، إسحق زلمد أمُت، التقابل اللغوم كحتليل األخطاء ، عمادة اؤكف ادلكتبات، جامعة ادللك سعود، الرياض، ط1.
  492ـ، ص2986

.33، ص2ق، ط2399رادم أمحد طعيمة، التقابل اللغوم كحتليل األخطاء، معهد اللغة العربية، الرياض،   .2
  



ةجية اللغوية في املدرسة الجسائريإلازدوا الثانيالفصل    
 

73 
 

الدارسُت ؽليلوف إىل نقل صيغ لغاهتم كثقافتهم إىل اللغة ادلراد تعلمها تأيت أعلية ادلدخل التقابلي  كألف
 للمعلم يف اآليت:

 الدراس للعربية غلد العناصر ادلشاهبة للغتو األصلية سهلة يسَتة2• 
عليمية للدارسُت على يتعرؼ اخلرباء الذين يعدكف ادلقارنة بُت اللغتُت األـ كالثانية على ادلشكبلت الت• 

 ضلو أفضل22 كمن مث:
 _ ؽلكن اختاذ الوسائل الكفيلة بعبلجها2

_ ؽلكن التأكد من أف الكتاب يعطي تركيزنا خاصنا على األظلاط ذات االزدكاجية يف كلتا اللغتُت األـ 
 "2الفصيحة كالثانية "العربية

ينات كأنشطة للكتب كادلواد الدراسية ادلعدة _ تساعد الدراسة التقابلية ادلعلمُت كاخلرباء على إضافة دتر 
 غرات االزدكاجية اللغوية2ثػمن قبل لسد 

_ يستطيع ادلعلموف كاخلرباء ادلدركوف للعناصر ادلتشاهبة كادلختلفة بُت اللغتُت )األصلية كاألجنبية( 
 ارس2ئل اليت يستعملها الدالمبلحظة التحريفات احملددة يف رلاالت األصوات كالًتاكيب، كالد

 _ تعُت ادلقارنات اللغوية ادلعلم على تصميم االختبارات اخلاصة باالزدكاجية اللغوية كحلها2
_ تعُت الدراسة التقابلية بُت اللغتُت األصلية كاألجنبية على فهم االختبلفات بينهما؛ ذلك أف ظلطػنا 

م األصلية، كحينئذ لن يقعوا يف سلوكينا معيننا قد ػلمل معٌت لدل الدارسُت ؼلتلف عما يفهمونو يف ثقافته
 اخللط2

 1ادلقارنة بُت نظامُت صوتيُت

من إحدل أىم ادلقارنات التقابلية بُت لغتُت، ادلقارنة بُت نظامُت صوتيُت حيث إف الدراسات ادليدانية 
الىت نتعلمها، تشَت إىل أننا عندما نتعلم لغة أجنبية ظليل إىل نقل نظاـ اللغة األصلية كلو إىل اللغة األجنبية 

غتنا، كما ننقل النرب كأظلاط اإليقاع كالوقف كأظلاط التنغيم كتفاعلها لفننقل إليها فونيمات "الوحدات الصوتية" ل
 مع الفونيمات األخرل22

ال غلد مشكلة يف نطق الصوتُت /ذ/ ك /ث/،  لعربيةعلى سبيل ادلثاؿ ال احلصر نبلحظ أف ادلتحدث با
كمن ىذا ادلثاؿ نرل مدل احلاجة إىل ىذه ادلقارنة  يقلب الػ)ذ( )د(، كالػ)ث( )ت(2أما ادلتحدث بالفرنسية ف

 الصوتية كوسيلة للتنبؤ مبشكبلت االزدكاجية اللغوية؛ لذا غلب أف تشمل ادلقارنة ثبلث نقاط على األقل:
 

                                                           

342، صالسابقطعيمة، ادلرجع رادم أمحد  .1  
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 ( ىل يف اللغة األصلية للدارس فونيم متشابو صوتينا لفونيم اللغة األجنبية؟2) 
 تتشابو متنوعات الفونيم يف كلتا اللغتُت؟( ىل 1)
 ( ىل يتشابو توزيع الفونيم كمتنوعاتو؟3)
 يف حالة كجود فعل كفاعل ىناؾ مطابقة بينهما2 -1
 ضمَت ادلبتدأ بارز أـ ضمَت الفاعل فغالبنا ما يكوف مستًتنا2 -3
 صاعدة2االبتداء بالتنغيم ادلتوسط مث التوجو إىل ادلرتفع كاالنتهاء على كقفة  -4

  ثانًيا: مدخل تحليل األخطاء

اخلطأ اللغوم كما قاؿ زلمود امساعيل صيٍت كإسحاؽ زلمد األمُت فهو اإلضلراؼ عما ىو مقبوؿ يف 
أما أبو ىبلؿ العسكرم فّعرؼ اخلطأ اللغوم بأنو إصابة  12اللغة حسب ادلقاييس اليت يتبعها الناطقوف باللغة

  22كالفعلخبلؼ ما يقصد كقد يكوف يف القوؿ 

أما الفرؽ بُت زلة اللساف كاألغبلط كاألخطاء فيعٍت: زلة اللساف معناىا األخطاء الناجتة من تردد 
ادلتكلم، كما اابو ذلك2 أما األغبلط فهي ناجتة عن إتياف ادلتكلم غَت  مناسب للموقف2 أما األخطاء فهي 

  32اللغة ذلك النوع ما ؼلالف فيو ادلتحدث أك ادلتكلم أك الكاتب قواعد

يف تقوًن  ، أم: ادلختصة يف حتليل األخطاء اللغوية،قد يفيد كثَتنا ىذا النوع من الدراسات التحليليةك 
: التعرؼ على اخلطأ، 4مشكلة االزدكاجية اللغوية لدل الدارسُت للغات الثانية، كذلذا ادلدخل ثبلث مراحل ىي

 كصف اخلطأ، تفسَت اخلطأ2

 التعرؼ مرحلة (2)
 ضلكم أف لنا فكيف حتكمها، اليت القواعد يعرؼ ال لكنو الظاىر يف جيدة بصياغة الدارس يأيت قد _

 خطئها؟ أك الصياغة ىذه صحة على
 يكوف قد فالتعبَت التعرؼ، عملية من جزءنا إال تشكل ال صحتها عدـ أك النحوية الصحة إف_ 

ا  2فيو قيل الذم السياؽ يف مناسب غَت لكنو ضلوينا صحيحن

                                                           

332زلمود امساعيل صيٍت، إسحاؽ زلمد األمُت، التقابل اللغوم كحتليل األخطاء، ص  .1
  

422أبو ىبلؿ العسكرم، الفرؽ اللغوية، دار الكتب العامة، بَتكت، دت، ص  .2  
كأساليب، منشورات ادلنظمة اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، اإليسيسكو، الرباط،  رادم أمحد طعيمة، تعلم العربية لغَت الناطقُت هبا، مناىجة32

  542، ص2989
332زلمود امساعيل صيٍت، إسحاؽ زلمد األمُت، ادلرجع نفسو، ص  .4  
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 على التعرؼ مث اذلدؼ اللغة يف ادلعتمدة بالصيغ الدارس تعبَتات مبقارنة اخلطأ على التعرؼ كعملية
 .الوصف دلرحلة ادلعلومات أساس ىي بينهما، االختبلؼ أكجو

 الوصف مرحلة (2)

 يف نظَتهتا كبُت الدارس من صدرت اليت ادلزدكجة التعبَتات بُت مقارنة عملية باألساس ىو اخلطأ كصف
 2التقابلي التحليل يف العمل تشبو خطوات يف العملية كتسَت اذلدؼ، اللغة

اللغات األـ تكوف أكثر تغايرنا من االزدكاج اللغوم من إف االزدكاج اللغوم الصادر عن رلموعة سلتلفة 
الشائعة بُت  الصادر عن رلموعة متجانسة؛ لذلك تتضاءؿ الفائدة ادلرجوة من قائمة موحدة لبلزدكاجات

 ادلتحدثُت بلغات سلتلفة كشلن ختتلف مستوياهتم يف معرفة اللغة ادلدركسة2

 ( مرحلة التفسَت3)

 ظلاذج االزدكاجية اللغوية)خليط نوعيات االزدكاجية(

 :Code switching( حتويل الشفرة 2)

سلتلفة "يقًتح كيقصد بتحويل الشفرة استخداـ ادلتحدث الواحد أكثر من نوع من اللغات يف أكقات 
 استخداـ مصطلح حتويل الشفرة يف احملادثة"2 2976جوف مجربز 

كمثل على ذلك نص من حديث متحدث من أصل "بوتريكي" من سكاف نيويورؾ ؼللط بُت االصلليزية 
  :1لغة اجملتمع الذم يعيش فيو كبُت اإلسبانية لغتو األـ

Por eso cada [the for each….], you know noting to be proud. Porque yo no estoy 

[because I'm not proud of it]. 

 (،proudصفة، لكنو استخدـ صفة إصلليزية ) (am) (estoyكمع ادلبلحظة صلد تتبع الفعل اإلسباين )
 عبلكة على االزدكاج اللساين الواضح بُت لغتُت "االصلليزية كاإلسبانية"2

                                                           
.السابق المرجع لطفي، محمد  .

1
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 :Borrowing( االستعارة 1) 

نوع من خليط نوعيات االزدكاجية، يقصد هبا استعارة كحدة بأكملها من لغة إىل أخرل، مثل االستعارة 
لبلستخداـ كمصطلح إصلليزم، كادلتحدثوف اإلصلليز الذين  (Boeuf bourguignon) استعارة اسم طبق فرنسي

اعي من الفرنسية يعرفوف أف ىذه الوحدة جزء من لغة أجنبية يعيدكف تصنيفها عن طريق تغيَت كصفها االجتم
  12إىل اإلصلليزية

كمن البلفت للنظر أف معظم اللغات جلأت كمازالت، إىل ىذا النوع من االزدكاج اللساين "االستعارة" 
العربية"2أما من الناحية التقوؽلية فمن ادلمكن استعارة  -الًتكية -فيما بينها خصوصنا اللغات الشرقية "العربية

 ارط استعارة ادلشًتؾ بُت اللغة ادلراد تعّلمها كلغة الدارس األـ2  ،م اللغة العربية"االستعارة" يف عملية تعلي

 :Pidgin الرَّطػَانة (3)

: أم َرطانة فبلف َرطػَنَ " اجلذر من يأيت اللغوم كادلعٌت"الرَّطػَانة" ىي االزدكاجية النوعيات خليط ثالثة أّما
 أك اثنُت بُت مواضعة كإظلا اجلمهور، يفهمو ال كبلـ أك األعجمي الكبلـ(: الػَِرطانة)ك باألعجمية، تكلم
 الرطانات؛ أك الرطنة اللغات طريقها عن تتكوف اليت العملية أهنا للرطانة االصطبلحي ادلعٌت أما ،2"مجاعة

 داخل آخر من فرد يتعلمها ما كغالبنا مشًتكة، اتصاؿ لغة بينهم توجد ال أناس بُت كمباارة عملية ألغراض
 تكوف ما غالبنا" الرَّطػَانة" فإف التجارية األعماؿ ىو االتصاؿ يف للرغبة الرئيس السبب كألف بعينها، مجاعات

 (.Business English) الصُت يف تكونت اليت" اإلصلليزية الرَّطػَانة" يف تػُنطق مثلما( أعماؿ لغة)

  :3"الرَّطػَانات" على األمثلة كمن
 .اجلديدة غينيا يف ادلستخدمة اإلصلليزية عن ادلأخوذة( بيزين توؾ)الػ أك احلديثة ادلالينيزية" الرَّطػَانة"

 (:بيزين توؾ)الػ لعبارات اإلصلليزم األصل ادلعقوفُت، القوسُت بُت الواقعة الكلمات كتظهر
Bimeby [by and by] leg belong you he - all - right gain [again]. 

 احيح اللساين االزدكاج من النوع ىذا أف يعلم بغَتىا للناطقُت العربية اللغة تعليم حقل يف كادلشتغل
 مثل حية إحداعلا لغتُت بُت اتاف ألنو خاصة؛ ألغراض اللغة تعلم يف الراغبُت العرب غَت الطبلب بُت الوجود

 (2بيزين توؾ)الػ مثل ميتة كاألخرل العربية، اللغة
                                                           

2السابقزلمد لطفي، ادلرجع   .1  
26662ابن منظور، لساف العرب، ص  .2  

 3.زلمد لطفي، ادلرجع نفسو2 
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 1كمثاال على ذلك: اسريت

كلداف كأب كأمي 2األب مهندس كاألمي مدرسة إبنو كبَت اسم أمحد عمر كاحد  )أسرة صديقيت سغَت
 2سبلسوف ىو تبيب 2إبنو سغَت إسم زلمد عمر عشركف ىو طاليب يف األزىر(

 : مراحل تقوًن اخلطأ

 2 حتديد نوع اخلطأ22
 2 زلاكلة تفسَت اخلطأ12
 2 معاجلة اخلطأ 32

 أكال :حتديد نوع اخلطأ2

 :م داليل إمبلئيخطأ صويت صريف ضلو 
 2س ص كتبتها

 أسرة صديقيت2 اإلضافة يف العنواف:-
 .الكبَت ابنها كالصواب كبَت ابنها يف معرفة كادلوصوؼ الصفة تنكَت-

 مع الوصل ألف يف اذلمزة كتابة22 ك كلدين من تتكوف صغَتة صديقيت أسرة: تقوؿ أف الصواب كلدين
 .(كابن اسم،)

 .سطر أكؿ يف صغَتة مسافة ترؾ الكتابة يف التنسيق من

 طالب مد يف ككذلك( أـ) مد يف اإلاباع

 بُت الفاصلة كضع( ابنها) كالصواب( ابنو) الضمَت يف تذكَت ككذلك تأنيثها، كالصواب صغَت تذكَت -
 ( كأـ كلدين،أب،: من تتكوف) التقسيمات

 النقطة كضع ككذلك الكبَت ابنها كالصواب كبَت ابنها يف معرفة كادلوصوؼ الصفة تنكَت- س كتبتها ث
 2اجلملة هناية يف

                                                           

372، صالسابقامساعيل صيٍت، ادلرجع   .1 
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 تنكَت الصفة كادلوصوؼ معرفة يف ابنها كبَت كالصواب ابنها الكبَت2-ط كتبتها ت 

 أسرة صديقيتكاألصح: 

كاألـ مدرسة ابنها الكبَت امسو  ،األب مهندس2 كأـ، كأب، كلدين أسرة صديقيت صغَتة تتكوف من:)
 ىو طالب يف األزىر2، ابنها الصغَت زلمد عمره عشركف سنة2 ىو طبيب ،أمحد عمر عمره ثبلثوف سنة

 :1تفسَت اخلطأ ثانيا:

ؽليلوف إىل نقل  -الطبلب–جاء يف كتاب ركبرت الدك حوؿ التقابل اللغوم حتليل األخطاء )أف األفراد 
ُت عندما ػلاكلوف التحدث صيغ لغاهتم كثقافتهم كتوزيعها يف تلك اللغات كالثقافات إىل اللغة كالثقافة األجنبيت

 هبذه اللغة أك السلوؾ يف إطارىا الثقايف (2

ىذه الدراسة تفسر لنا كثَت من أسباب األخطاء اليت تصدر من الطبلب سواء كانت منطوقة أك مكتوبة 
، ط( ،ث،ألصوات اليت يسمعها الطالب يتم استيعاهبا يف إطار خلفية لغتو األكىل فنجد خطأه يف صوت)صاف

 ألصوات ال توجد يف لغتو األكىل كيف نفس الفكرة تفسر أخطاؤه الصرفية كالداللية 2فهذه ا

 معاجلة األخطاء :

 ينبغي لفت انتباه الطبلب إىل الصواب ببساطة كتكرار مع كتابة الصواب أماـ اخلطأ حىت يتذكره2• 

 إعداد دتارين استماع تركز على األصوات اليت يتكرر خطؤه فيها2• 

الب بعبلمات الًتقيم كاألخطاء الكتابية مع تكرار التمرين حىت ؼلتفي دتاما ىذا اخلطأ تعريف الط• 
 2كيكتسب الطالب العادة اللغوية الصحيحة

 من طائفة على سياسي تدجيل ىي اللغوية اإلزدكاجية أف اإلبراىيمي الشيخ إليو ماخلص إىل كطللص
 2هبما عميقة كسخرية بينهما، انيعة كتفرقة أخرل، بطائفة إستعمارم كمكر األمة، ىذه

                                                           

2السابقة، الصفحة السابقادلرجع   .1 
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إف ىاتُت النغمتُت كما جرل رلراعلا ىي حداء االستعمار بالقوافل السائرة على غَت ىدل، لتزداد امعانا 
، مضطربة يف الفيايف الطامسة فحذار أف يطرب ذلا أحد، كإف النغمتُت من آلة كاحدة مشواة الدساتُت

األكتار، كمغزاعلا كاحد، كىو إسكات نغمة أخرل تنطق باحلق كتقوؿ: إف ىذا الوطن عريب، فيجب أف تكوف 
لغتو العربية رمسية2 فجاءت تلك النغمات الشاذة ردا على ىذه النغمة ادلطردة، كنقضا ذلا كتشويشا عليها، 

ح إحداىن على األخرل، فبل تستحق إحداىن كلتلقي يف األذىاف أف ىذا الوطن رلموع أجناس كلغات ال ترج
 12أف تكوف رمسية2 كما نريده باختصار أف تكوف اللغة العربية يف اجلزائر عقيلة حرة ليس ذلا ضرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.1
 1.72، ص2997، 2، عيوف البصائر، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت،  ط3أمحد طالب اإلبراىيمي، آثار اإلماـ زلمد البشَت اإلبراىيمي، ج 
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 عينة الدراسة:

، قمنا يف يومي 2014أبريل  27بعد منحنا الًتخيص من إدارة اعبامعة بإجراء الدراسة التطبيقية بتاريخ 
ماي بتوزيع االستبياف على عينة الدراسة واؼبتمثلة يف حوايل األربعُت معلما، من ذوي اػبربة والكفاءة يف  04و 03

 اؼبؤسسات االبتدائية اآلتية:

 األخضر.األمَت  -

 دزيري أضبد.-

 مسعودي ؿبمد.-

. وكاف سبب اختيار ىاتو اؼبنطقة ىو كوهنا منطقة ريفية،  -تيارت-واؼبتواجدة بزمالة األمَت عبد القادر 
وتبدو ظاىرة تنامي االزدواجية اللغوية هبذه البلدية حديثة كانت اللغة العربية يف اؼباضي القريب سائدة هبا، 

 اؼبزدوج اللغة أثر وبشكل ظاىر يف مردود التالميذ الدراسي. أف التعليم النشأة، كما

 األدوات المستعملة:

تسعة استعملنا يف دراستنا اؼبيدانية، استمارات استبياف موجهة إىل عينة الدراسة اآلنفة الذكر، واؼبكونة من 
اللغة الفرنسية وأثره يف ربصيل بتعليم اللغة العربية الفصيحة ومنها ما ىبتص بتعلم خاص ، منها ما ىو عشر تساؤال

التلميذ اللغوي وجزء آخر من األسئلة خبصوص االزدواجية والثنائية اللغويتُت ودورنبا يف بناء أو تدمَت رصيد الطفل 
من التساؤالت حوؿ واقع تدريس اللغة األجنبية بصفة عامة يف اعبزائر، وآخر سؤالُت   االلغوي، كما خصصنا بعض

 لعينة يف تعليم اللغة العربية بُت الواقع واؼبرذبى.كانا يتطلباف رأي ا

 الهدف من الدراسة:

 اإلطالع على واقع اللغة العربية يف اؼبدرسة االبتدائية اعبزائرية.-1

 ، من منظور اؼبعلم طبعا.رؤية التلميذ اعبزائري للغة العربية الفصيحة ومدى ربكمو هبا-2

 اللغة "العربية".ىاتو  تعليم دور اؼبعلم يف قباح أو فشل-3

  مدى تأثَت التعليم اؼبزدوج اللغة يف تعلم اللغة العربية.-4
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 أثر التعليم اؼببكر للغة األجنبية على ربصيل التلميذ اللغوي، من منظور اؼبعلم دائما.-5

 : الهدف المرجوأما 

الفصحى حىت ال ىو عدـ استعماؿ معلم اللغة العربية للهجة العامية، أو أي مصطلح ىجُت أو غريب عن 
 يتبادر إىل ذىن التلميذ أف  العربية الفصيحة عاجزة أماـ تلك اللغات.

 عرض وتحليل نتائج الدراسة

 عرض النتائج-1

 النتائج الخاصة بتعليم اللغة العربية:: يمثل 11الجدول رقم  1-1

 ال نعم ـــــــــــــــــــــــــؤالالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص 
 %25 %75 ىل ذبد نفسك مضطرا الستعماؿ لغة البيت أثناء الدرس؟ -1
 %0 %100 عبَت، ىل يلجأ إىل العامية؟عندما هبد التلميذ صعوبة يف الت-2
 %27 %73 ىل يؤثر ادراج اللغة الفرنسية يف الثالثة ابتدائي على ربصيل التلميذ اللغوي؟-3
ىل يبكن لطفل دوف العاشرة أف يتحكم بثالث لغات يف آف واحد "عامية، فصحى، -4

 .*؟فرنسية" أو "أمازيغية، فصحى فرنسية"
33% 64% 

 %34 %66 التعليم مزدوج اللغة ىبلق مشكل التواصل بُت التالميذ؟ىل ترى أف -5
 %85 %15 ىل تعترب معلم اللغة العربية ىو اؼبسؤوؿ األوؿ عن تدين مستواىا؟ -6
 %80 %20 ىل تدريس اللغة الفرنسية يف اؼبرحلة االبتدائية ىو حتمية فرضها الواقع اؼبعيش؟-7
 %19 %81 العربية ىي السبب يف تراجعها؟أيبكن اعتبار طرؽ تعليم اللغة -8
 %5 %95 أال ترى أف استبداؿ اللغة الفرنسية باللغة االقبليزية ىو قرار ال بد منو؟-9

أال يستدعي اتساع الفجوة بُت العامية اعبزائرية والعربية الفصحى، التعليم بالعامية يف -10
 ثانية؟اؼبراحل األوىل من التعليم وتدرس الفصحى كلغة أجنبية 

50% 50% 

 %30 %70 الياباف مثال، يف تعليم اللغة األجنبية بعد السنة اػبامسة ابتدائي. بأال هبب االقتداء -11
قانوف أليس اغبل الوحيد يف اسًتجاع اللغة العربية ؼبكانتها الطبيعية ىو أال يبقى  -12

 عميم اللغة العربية حربا على ورؽ.ت
90% 10% 

                                                           

.%على العامية أو األمازيغية100السؤاؿ كاف: إذا كانت اإلجابة بػِ ال، فعلى أي منها يركز، وكانت اإلجابة الفرع الثاين من 
*
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 النتائج الخاصة باألسئلة العامة حول االزدواجية: :12الجدول رقم  -1-2

  2لِـ منع  1لِـ معن 12اق 11اق  نص الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال
 %83 %17 أـ تدمَتىا بناء شخصية الطفل يساىم التعليم اؼبزدوج اللغة يف؟ىل  -1
ضرورة للتفتح على  موروث استعماري تدريس اللغة الفرنسية ىو: -2

 اللغات
93% 7% 

ماذا لو يرفض الطفل تعلم العربية  -3
الفصحى كما وبدث اآلف يف اؼبدارس 

 اعبزائرية اػباصة؟

 %13 %87 لبَته بُت بقية اللغات نرغمو عليها

حذؼ تعليم اللغات  ماذا لو يتم -4
 اؼبدارس اعبزائرية؟األجنبية من 

فاللغة  ،صبود فكري
 .حضارة

وتدرس البأس بذلك، 
يف  ،حسب الرغبة
 .مؤسسات خاصة

51% 49% 

 : يمثل النتائج الخاصة باألسئلة المتعلقة بإبداء الرأي: 13الجدول رقم  1-3

 نص السؤال  

 الرأي         

كيف ترى واقع ومستقبل اللغة العربية في -
 الجزائر؟

 تقترح إلنجاح تعليم هاته اللغة؟ماذا -

 القسم.منع استعماؿ العامية داخل  .لالحتالؿ تتهيأ والعامية الزواؿ، إىل طريقها يف 11
 التطبيق الفعلي لقانوف تعميم العربية. .اغبكاـ بأيدي واغبل األماـ، إىل اؼبضي عليها 12
 التعليم بالتدرج من العامية اىل الفصحى. مل تشهد اكتماال يف اعبزائر ولن تفعل، صراعها أزيل.  13
 .زيادة اىتماـ أولياء األمور هبا ستبقى لغة العرب والرببر، وغدىا كماضيها مزىر. 14
  .أّمر ومستقبل مر، واقع 15
 .تغيَت الربامج واؼبناىج الدراسية .قريب لناظره وغدا صيف، سحابة 16

  واقع مشكوؾ، ومستقبل مًتوؾ.  17 
 .االعداد اعبيد ؼبعلم ىذه اللغة .يف وضع خطوة إىل اػبلف من أجل زيادة السرعةىي  18
  واقع ظامل ومستقبل واىم. 19
 .استعماؿ تكنولوجيا التعليم تستمر.، والزالت وس كافحت منذ دخوؿ االسالـ 11
 اعتماد حوسبة اللغة العربية.  اآلف غارقة، وغدا بارقة. 11
 . استخداـ اللعب اللغوية لتحبيبها للطفل اؼبوت.على فراش ىي  12
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 ؿباربة االزدواجية اللغوية يف االسرة. واقعها نار، ومستقبلها انتصار. 13
  يومها صراع، وغدىا اقتالع. 14
 إلغاء طرؽ تعليمها اؼبستوردة. .القرآف حبفظ ؿبفوظة وىي ،قراف العامية وبُت بينها 15
 ساعي مناسب.اعداد حجم  ىي تنطفئ. 16
 اعتماد طرؽ تقومي فّعالة. واقع جامد، ومستقبل صامد. 17
 ظافر اعبهود.تتأف  هبب  سوى لقب "الرجل اؼبريض". ناسبهاال ي 18
 تدريسها كوحدة متكاملة. ىي يف صعود وىبوط ال تعرؼ معٌت القنوط. 19
  والطرؽ. هبب أف يعاد النظر يف اؼبناىج .لتصبح حرة، ال بد من ثورة 21
 .فلنجرب التدريس بالعامية لكل زمن لغتو والعربية قد ذباوزىا الزمن. 21
  ايل.خواقع بايل، ومستقبل  22
 ربسُت صورهتا للتلميذ وجعلو يفخر هبا. .صمدت أماـ االستعمار، وهبب أف تعيش االزدىار 23
 التخلي عن التعلم اؼبزدوج اللغة. يومها مرىق، وغدىا مشرؽ. 24
 ي الدوؿ العربية.قتبادؿ اػبربات مع با وما نيل اؼبعايل بالتمٍت ولكن تؤخذ الدنيا غالبا. 25
 .ى اتقاف العربيةعلاؼبساعدة نشر الكتب  ال بد من أطباء لوصف الدواء. 26
 توعية وسائل االعالـ بضرورة الفصحى. لن يصل العرب وقد اكبرفوا عن اعبادة واغوهتم اؼبادة. 27
 التخلي عن تدريس الفرنسية يف االبتدائي. ساس اعبزائر اؼبتُت وركنها الركُت.أكانت وستبقى  28
 توحيد اجملامع اللغوية. ىي تلفظ آخر أنفاسها. 29
 انشاء ؾبلس قومي للدفاع عنها. ىي تعاين أماـ العامية وهبب دؽ ناقوس اػبطر. 31
  .بالتعلم الذايت االىتماـ ، ىي على هنج الالتينية.واضحاألمر  31
 اختيار اساليب دراسية متماشية والعصر.  متأثرة حبرب اللغات لكن ستخرج غامبة بإذنو تعاىل. 32
 .التخلي عن التبعية اللغوية للفرنسية ىي متعلقة بقشة وتصارع على اغبياة. 33
  مع موسى سالمة، زبلفت وتركت العرب يتخلفوا. 34

 التمسك بالعربية كلغة قومية. ومستقبلها صمود.واقعها ركود،  36و35
  ا أصعب لذا ال بأس بالبديل.هواقعها صعب، ومستقبل 38و37
مع ما قالو الشيخ االبراىيمي: عقيلة حرة ليس ؽبا ضرة،  41و39

 .هلالج لج ولن تكوف بإذف اهلل
االىتماـ باؼبعلم واعادة النظر يف اؼبناىج 

 القرار.وترقيتها من طرؼ صانعي الدراسية 
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 النتائج تحليل -2

 تحليل النتائج الخاصة بتعليم اللغة العربية: 2-1

                      إّف مزاضبة العامية للعربية الفصحى يف اؼبدرسة اعبزائرية، تنذر باػبطر حيث أنو من خالؿ-
                                                  هم يستعملوف لغة البيت أثناء الدرس،من %75اجابات اؼبعلمُت تبُت أف 

                                                                                                                اذف فقد   التعبَت،  بينما توحدت آراؤىم يف أف كل التالميذ يستعمل الدارجة عند صعوبة
 اللغة تفرضها اليت اؼبعقدة التعبَت وضعيات من صبيعا، إليهم بالنسبة الوحيد واؼبخرج اؼبرجع العامية أصبحت
               تقدمي عند واؼبفاىيم اؼبفردات وشرح تبسيط يف اؼبعلموف يعتمدىا اليت الوسيلة أصبحت كما. اؼبدرسية
 . الدروس

، وغض اؼبعلم الطرؼ عن استعماؿ فيها اعبيد ربكمهم لعدـ أو تكوينهم لضعف نتيجةويكوف ذلك 
 التفكَت منطق يف صوابو على دليل شيء عن فالسكوت" .إليهم بالنسبة مقبولة مباذجالتالميذ للعامية، هبعلها 

 اؼبرحلة ىذه يف اؼبتعددة وضوابطها اللغة وظائف من الكثَت هبهلوف اؼبتعلمُت أف ذلك إىل يضاؼ. االنساين
 أساسو، يف اؼبعرفيُت النفس علماء حسب البشري التعلم أف العلم مع ذلك يف يساعدىممن  هبدوا مل إذا الدراسية
                                         الصحيحة، غَت االفًتاضات أو اػباطئة التقديرات نتيجة اػبطأ، يف الوقوع يقتضي

 . نوعها كاف اممه أخرى مهارة أي تعلم عند يالحظ ما وىو

 ابتعاده درجة إىل اللغوية األخطاء من الكثَت يف الطفل يقع كيف نالحظ مثال األوىل اللغة اكتساب فعند
                       لتستقيم األخطاء ىذه زبتفي ما بقدر وزمنيا وعصبيا معرفيا ينمو ما بقدر أنو إال الكبار، لغة عن
                                                       اآلخرين، من الراجعة التغذية يسمى ما طريق عن. الكبار لغة تطابق أو تشابو حىت لغتو
 كودرد يقوؿ كما األخطاء أف كما. اؼبستعملة ولغتهم اؼبكتسبة لغتو بُت مقارنات اؼبتعلم خالؽبا هبري أين

 أو االسًتاتيجيات لو وتبُّت  واكتساهبا اللغة تعلم كيفية على بالدليل الباحث تزود ألهنا مفيدة:" براوف وجالس
                                   للمتعلم، بالنسبة مهمة تعترب وىي". لّلغة اكتشافو يف اؼبتعلم يستخدمها اليت اإلجراءات

 . يتعلمها اليت اللغة وظيفة حوؿ يضعها اليت الفرضيات من للتحقق ووسيلة للتعلم يستعملو إجراء لكوهنا

من العينة اؼبدروسة، ترى بأف ادراج اللغة الفرنسية يف السنة الثالثة ابتدائي يؤثر  %73نسبة إف ما يقارب -
 عمليػة ثانيػة لغة تعلػم فّ على ربصيل التلميذ اللغوي، وىي نسبة مرتفعة نوعا ما، وقد يكوف السبب يف ذلك أ

                                        ،والعاطفية والعضلية والنفسية العقلية الفرد قوى صبيع فيها تشًتؾ جداً  معقدة
                 ثانية لغة فعالً  يتعلموف زائريُتاعب األطفاؿ أف خاصة ،األطفاؿ لصغار مرىقة عملية الريب وىي

                                                                                  اليت الفصحى العربية اللغة ىي االبتدائية اؼبدرسة يف
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             .فرنسيةكال" ثالثة لغة"نثقل كاىلهم بِػ  أال بنا ووبسن ،األوىل الطفل لغة عن بآخر أو بشكل زبتلف
                             ،األصلية العربية لغتهم لتعلم حاجة أكثر مرحلتهم االبتدائية يف األطفاؿ يكػوف حيث

 تدريب من بذلك يرتبط وما ،الصحيح اللغوي التعبَت على وقدرة وـباطبةً  وكالماً  نطقاً  أولياهتػا من والتمكن
 جانب إىل الطفل ليتعلمها أخرى أجنبية لغة أضيفت ما وإذا ،مبوىا بداية يف الصوتية واغبباؿ اللساف لعضالت

 .بالعربية اللغوي مبوه وتؤخر ،األصلية لغتو تعلم يف تقدمو ستعرقل فإهنا العربية اللغة

 إذ من اؼبعلمُت أنو ال يبكن لطفل دوف العاشرة أف يتحكم بثالث لغات يف آف واحد %64ترى نسبة -
                           ،الوقت ذات يف لغة من أكثر تعلم عند يفسد قد هبا خاص صويت تكّيف ؽبا لغة كل أف

... األخرى اللغة مهارات عن زبتلف" والكتابة والتعبَت النطق" مثل خاصة مهارات لغة لكل أف على عالوة
                ،واحد وقت يف لغتُت من اؼبزدوجة اؼبهارات تلك يتعلم أف حياتو بداية يف الصغَت الطفل على ويصعب

 من أي إتقاف يبكنو ال حينئذ الطفل أف يف تتمثل ما غالباً  النتيجة فإف ،واحد وقت يف لغتُت تعلم حالة ففي
 . األخرى حساب على يكوف ذلك فإف إحدانبا أتقن ولوالفرنسية  أو العربية

 فإف ،عليو وبناء. األصلية لغتو إتقاف من الطفل يفرغ حىت الثانية اللغة تعليم مرحلة تأخَت هبب ىنا ومن
                               .أخرى لغة من عليها خوؼ فال عليها القائمُت وأبنائها دبناىجها قوية كانت مىت األـ اللغة

              ،للطفل البصػػري اغبركي النسق على السليب تأثَته لو يكوف ردبا األوىل الصفوؼ يفمث إف ادراج اللغة الفرنسية 
                                            . لألخرى معاكػس اذبػاه يف تكتب منهما كل للغتُت الكتابة يف صعوبة يشكل فبا

                                                   وقد اتفق اصحاب ىذا الرأي على أف الطفل يبيل دوما الستعماؿ العامية 
 وىو ما ذكرناه يف ربليلنا للسؤاؿ األوؿ.

                         زدوج اللغة ىبلق مشكلمىي النسبة اؼبمنوحة إلثبات أف التعليم  %66كانت نسبة -
                    وميوالهتم، والتعليم بلغتُت يستدعي وجهاهتمالتواصل بُت التالميذ، إذ أف التالميذ ىبتلفوف يف 

                                                         ، بينهم انقسامهم إىل ؾبموعتُت سبيل كل منهما إىل لغة معينة، وىذا ما ىبلق فجوة توجب القطيعة
التعليم ال يصلح ؽباتو اؼبرحلة اغبساسة من عمر التلميذ واليت تتطلب أف ىذا النوع من لذا ترى ىذه العينة أف 

 جتماعيا منسجما مع صبيع زمالئو. يكوف ا

على أف  %15حاوؿ اؼبعلموف تربئة ذفبهم من مسؤولية تدين مستوى اللغة العربية، إذ مل يوافق سوى -
                اؼبعلم ىو اؼبسؤوؿ األوؿ عن تراجع لغة الضاد، وذلك أف النكسة اليت تشهدىا لغتنا تظافرت فيها 

                    وح اؼبسؤولية سياسية وسبر باؼبناىج وطرؽ التدريس إىل األسرة الفاقدة لر عدة عوامل تبدأ من اإلرادة ال
العوامل سانبت يف توقف مبو  كل ىاتو،  من لغتو ويرفض تعلمها بأي شكل كاف وتنتهي عند الطفل الذي ينفر
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أمامها فظلت جامدة، متخلفة يف كلماهتا وأساليبها وطرائق تعبَتىا،  ، وأوصدت باب التقدـوتطور اللغة العربية
 وىكذا صارت غَت قادرة على أف سبد أىلها حباجتهم اللغوية، أو أف تشبع رغباهتم الثقافية واغبضارية.

من عينتنا اؼبدروسة أف تدريس اللغة الفرنسية يف اؼبرحلة االبتدائية مل  %-80 -ترى األغلبية الساحقة-
الواقع اؼبعيش، واتفقوا مع الراحل ىواري بومدين يف أنو "ال ؾباؿ للمقارنة أو اؼبفاضلة بُت اللغة العربية وأي رضو يف

لغة أجنبية أخرى فرنسية أو اقبليزية، ألف الفرنسية كانت وستبقى مثلما بقيت يف ظل االستعمار لغة أجنبية ال لغة 
 اعبماىَت الشعبية".

                    عربية أياـ االستعمار، ال تزاؿ آثاره ماثلة للعياف إىل يومنا ىذا، إف واقع وظروؼ اللغة ال
                         فكراىية اللغة العربية والقائمُت على أمرىا ومنافستها من طرؼ الفرنسية والطبقة الفرنكوفونية، 

، واليت مبت وقويت حىت امتدت إىل بعض الناس كل ىذا ما ىو إال  من تلك اآلثار اليت نبتت يف النفوس آنذاؾ
 فبن يعدوف أنفسهم من اؼبدافعُت عن العربية والثقافة الوطنية.

علينا أف نتجاوز عقدة تارىبنا اؼبليء بالقيم السلبية، اؼبتعب بثقافة النسياف، فنحن لسنا حباجة إىل القوؿ أّف 
                   عاطفة وطنية وقيم حضارية وضرورات اجتماعية، اىتمامنا باللغة العربية ينتج من عقيدة دينية مث من 

ىي اللساف اؼببُت الذي حفظو اهلل مع الذكر اغبكيم، وىي الوعاء الذي وبوي خربات أىلها وذبارهبم ومعارفهم 
 وفنوهنم ومثلهم العليا وسائر ضروب ما تنتجو قرائحهم، بل علينا أف ندرؾ أنبيتها من حيث ىويتنا.

           تعليم اللغة العربية ىي السبب يف تراجعها، واسًتاتيجيات من اؼبعلمُت طرؽ  %81ربت نسبة اعت-
                     اؼبراجعة سًتاتيجيةا: وىي دائم بشكل الثالثة االسًتاتيجيات فستعملو ي اؼبتعلمُت غالبيةأف  وذلك

 التخزين سًتاتيجيةا تأيت وبعدىا األوىل باللغة واؼبقارنة الًتصبة اسًتاتيجية مث األوىل اؼبرتبة يف للدروس اؼبنتظمة
                             ،واؼبراجع القواميس استعماؿ سًتاتيجيةوا والتعميم االستنباط سًتاتيجيةإضافة إىل ا. واؼبعارؼ للمعلومات واغبفظ

                         ،االبتدائي التعليم تالميذ عند خاصة، اؼبتعلمُت مفهـو يف اؼبنتظمة اؼبراجعة سًتاتيجيةا فّ أ غَت
 عليها وإغباحهم األولياء مراقبة ربت واالمتحانات الفروض لتحضَت تلقائي بشكل الدروس حفظ اهب يقصد
                 .اعبزائري للمجتمع الًتبوية الثقافة يف السائد اؼبفهـو وىو. اؼبعدالت يف النقاط أحسن على اغبصوؿ هبدؼ

 التعلُّمات ترسيخ من اؼبتعلمُت سبكُت إىل هتدؼ اليت متتالية فًتات على واؼبوزعة الدورية اؼبنتظمة اؼبراجعة تلك أما
 فهمهم ىمستو  لتحسُت واقعية وسياقات اتصالية وضعيات يف وتوظيفها اللغوية واألساليب والصيغ القواعد من

  كثَتا.  مستبعد مرأ فهو اؼبدرسية، اللغة يف وربكمهم
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 إىل والقصص واألحداث الصور منهافهي متنوعة  العربية اللغةمعلمو  يستعملها اليت للوسائل بالنسبةأمّا 
 يوظفوففهي نادرة لكن وجودىا يوحي بأف اؼبدرسوف  اؼبضغوطة، األقراص بينما واجملالت، الكتب جانب

 اؼبعلمُت غالبية ففإ عليها، يركزوف اليت اللغوية لألنشطة بالنسبةو  .العربية اللغة تعلم علمية يف اؼبعلوماتية اتكنولوجي
 واؼبطالعة القراءة نشطةأب كثرأ يهتمىناؾ فوج آخر  بينما ،اللغة وقواعد الشفوي التعبَت صيغ نشاطات على يركزف
 يفسر قد ما وىو اؼبتعلمُت عليها يدربوف اليت األنشطة طبيعة يف اؼبعلمُت بُت تفاوت وجودن ع يعرب ما وىو

 . اؼبدرسية للغة اؼبتعلمُت ءادأ بُت تملةاحمل االختالفات

 النحو قواعد يف التطبيقية والتمارين الكتابية األنشطة على يركزوف اؼبعلمُت غالبية ففإ القسم خارج أما
 من يعانوف تالميذال فاؼببذولة فإومن اؼبتفق عليو أنو رغم اعبهود  ،التقارير وكتابة البحوث وفعتمدوي والصرؼ،

 .اؼبدرسة خارج كثَتا يراجعوف ال هنمأ كما ضعيف لغوي رصيد

، أف استبداؿ اللغة الفرنسية باللغة اإلقبليزية يف -%95ما يعادؿ نسبة -يرى جل اؼبعلمُت اعبزائريُت -
 حكمت الفرنسية اللغة إفمث . هبا يعمل كلو والعامل وىلاأل العاؼبية اللغة يى فاإلقبليزية اعبزائر، ىو قرار البّد منو،

 فلماذا متخلفة، دولة الزلنا ذلك ورغم سنة طبسُتكثر من أل البالد ؽبذه واالجتماعية االقتصادية والبنية دارةاإل
 عقود طبسة وبعد فرنسا إفمث  خَت؟ يأ لنا يريد ال الذي اؼبستعمر لغة وىي كالفرنسية متخلفة بلغة نتمسك نظل
 إىل يزاؿ وال إرىابا، حربنا وتعترب 1954 يف ياعبزائر  الشعب خاضها اليت التحرير حبرب تعًتؼ ال ستقالؿاال من
                   اعبزائر نقل منو الغرض كاف سنة 132لػ اعبزائر حتالؿا يعترب من الفرنسُت السياسيُت من اليـو حد
  .اعبديد القدمي اؼبستعمر لغة ونفضل كبرص بنا فكيف!! والتمدف التحضر طور إىل والرببرية التخلف طور من

 يف الفرنسية اللغة إقصاء َتعمُّد أفا  إالا  صحيح، العلم لغة ىي االقبليزية اللغة أفالباقية  %5بينما ترى 
 ،اإلقصاء سياسة لفرض داع فو د لغات عدة تعليم من وال مانع ،اؼبستويات صبيع على كارثة إىل سيؤدي اعبزائر

                  األسلوب إىل نصل أف فقط هبب. الفرنسية إقصاء بالضرورة يساوي ال االقبليزية بتدريس فاالىتماـ
 بالراحة اإلحساس عدـ إىل أدى التعليمية السياسات قباح فعدـ للتالميذ األجنبية اللغات لتدريس األمثل

 ضحية ذىبت لغة أكثر الفرنسية أف رغم األخرى للغات أوالدنا تعلم عدـ يف السبب ىي الفرنسية بأف واالعتقاد
 . الًتبوية اؼبنظومة طرؼ من اللغة تعليم مسألة تسيَت سوء

 

 



 الفصل الثالث إلاجراءات املنهجية للدراسة
 

89 
 

 فهي باإلقبليزية الفرنسية قورنت ما فإذا ،جدا نسبية لةأمس الفرنسية اللغة زبلفويرى أنصار ىذا الرأي أّف 
 ربتل والزالت جدا متطورة فهي أخرى بلغات الفرنسية اللغة قورنت ما إذا لكن( قلأ وأ أشهر بستة)  متأخرة فعال

 .غٍت وحضاري تارىبي رثإو  ثقافة عن واؼبعربة اغبية اللغات بُت مكانة

تكافأت آراء اؼبعلمُت اعبزائريُت، بُت معارض وموافق للتعليم بالعامية يف اؼبراحل األوىل من التعليم -
                                        ،أوىل، وذلك التساع الفجوة بُت اللغتُتس الفصحى كلغة أجنبية ياالبتدائي، وتدر 

 األطفاؿ يكتسبها اليت اللسانية الكفايات أف أكدت  العلمية األحباث من العديد أفّ  ،ويرى الفوج اؼبوافق لذلك
 . األوىل اللغة يف اؼبكتسبة للكفاية خاضعة تكوف ما دائما الثانية اللغة يف

 اليت األساسية التعلمات كوف إىل الثانية اللغة تعلم تسريع يف األـ للغة اعبوىرية اػباصية ىذه العلماء وأرجع
 الشيمات من سبكنهم بعد ثانية لغة تعلم مباشرهتم فإف ولذلك أسرع، دائماً  تكوف األـ لغاهتم يف اؼبتعلموف يتمثلها
 . أكرب ؾبهوداً  يتطلب وال سهاًل، يكوف ما عادة األوىل للغتهم اللسانية

 استعماؿ أف مفادىا مهمة نتيجة إىل العاؼبي البنك لفائدة أُقيمت 1979 سنة معمقة دراسة خلصت وقد
 اللغة ىذه يف وبقق أف على كبَت بشكل تساعده ولكن الثانية اللغة تعلم على فقط تساعده ال للطفل األـ اللغة
 ىذه ورثوا الذين األطفاؿ كفاية بالضبط توازي الكفاية ىذه فيها تصبح اليت الدرجة إىل وذلك فيها، كفاية أعلى
 ىذا وبققو الذي العايل باؼبستوى الثانية اللغة يف العالية الكفاية ربط يتمما  ودائما. األـ لغتهم بوصفها اللغة

 يف الكفاية نفس حقق كلما األوىل لغتو يف أعلى كفاية الطفل ىذا حقق كلما إذ. األـ اللغة كفاية يف الطفل
 لتجنب أنو مفادىا أساسية أخرى علمية حقيقة على التأكيد إىلكومنز  ذىب نفسو اإلطار ويف. الثانية اللغة

 .األـ اللغة يف اللسانية الكفاية ربقيق أوالً  يُفًتضُ  فإنو اؼبعرفية اإلعاقة

 فإف اليـو إىل اؼباضي القرف بداية منذ الصدد، ىذا يف أُقيمت، اليت األحباث من اؽبائل الكم إىل ونظراً 
                                          األـ، اللغة يف التعلم ضرورة على بدورىا لتؤكد األحباث ىذه كل تستعيد اليونسكو

              . معادية غَت لسانية بيئة يف يًتبوف وجعلهم لألطفاؿ النفسي التأمُت أجل من استعماؽبا ضرورة وعلى
 البيداغوجية الدراسات كل إف بل اؼبستوى، ىذا عند لألطفاؿ األوىل اللغات تدريس أنبية تتوقف ومل

 يف اؼبتقنة، غَت اللغات يف أي ،ةيو الثان اللغات يف فبكنة غَت تكوف اؼبدرسي التقييم عملية أف تثبت والديداكتيكية
 منظومتنا منها تُعاين اليت العويصة الًتبوية اؼبشاكل بُت من فإف ولألسف األـ؛ اللغة يف ومنتجة سهلة أهنا حُت

                                                                                             للمتعلمُت، تقييمهم أثناء بسهولة، أبداً  يتمكنوف ال األساتذة أف ىي الًتبوية
 الطبيعة ذات واؼبشاكل لديهم اللسانية الطبيعة ذات اؼبشاكل بُت( يةالثان اللغة يستعملوف لكوهنم) التمييز من

 . ؽبم يُقدمو أف يبكن الذي الدعم نوع فهم على قادرين غَت هبعلهم فبا اؼبعرفية؛
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                                   الواصفة، باللغة يسمى ما أو لسانية،-اؼبيتا اؼبلكات امتالؾ مستوى على وأما
                   ىي تكوف أهنا حُت يف الثانية، اللغة يف مباشرة يتعلموف الذين األطفاؿ لدى األضعف تكوف فإهنا

             األطفاؿ أف مثاًل، نالحظ، األساس ىذا وعلى. األوىل لغتهم يف يتعلموف الذي األطفاؿ لدى األقوى
                   من بسهولة نظراؤىم هبا يقـو اليت والنقدية واؼبنطقية التحليلية بالعمليات القياـ يف يفشلوف ما غالباً  عبزائريُتا

             إال يستوعبوف وال متخلفة، بدرجات وبللوف األوائل، عكس على فهم، األوىل؛ لغتهم يف يتعلموف الذين
 كل ذلك إىل ذىب كما يبتلكونو، ال الذي اللساين اؼبنطق ؽبم يبنحها اليت التحليل عمليات كل كربى بصعوبة

 .اللسانية التعددية أنبية عن حديثهما أثناء وريسيارديلي باكر من

                اغبدود، ىذه عندال يتوقف  هبا والتدريس األـ اللغة تدريس أنبيةكما يرى أنصار ىذا الرأي أف 
              بشكل تساعد أهنا ىي هبا التعليم إهبابيات من ألف ذلك القيم؛ على الًتبية إىل تتجاوزىا أنبيتها إف بل

               قيم، كمنظومة أو كلغة، عليها فقط وبافظ ال تدريسها أف إذ اآلخر؛ من إهبابية مواقف ازباذ يف أساسي
 قيمية أنظمة ادماج على أيضاً  يساعد ولكن والثوالث، الثواين اللغات إتقاف على فقط يساعد ال ذلك أف كما

 ىذا وعلى. الكراىية تراجع يف ويساىم اآلخر، احًتاـ على اؼبؤسس الثقايف للتفاىم فضاءات وىبلق أخرى،
 اؼبرتكز النظاـ ذلك أي ،"اللغات اؼبتعدد الًتبية" بنظاـ أظبتو ما 1999 سنة منذ تتبٌت اليونسكو، ففإ األساس

 واللغة األساس اللغة ىي لألطفاؿ األوىل اللغة فيو تكوف والذي التعليم؛ يف األقل على لغات ثالث استعماؿ على
 .اؼبنطلق

 العربية اللغة مناىج سيزاحمبينما سبثلت حجج اؼبناىضُت ؽبذا النوع من التعليم يف أف التدريس بالعامية 
العامية  لدراسة اؼبخصص الوقت أف إذ ،اؼبرحلة تلك يف اؼبناىج غالبية تشكل اليت اإلسالمية والًتبية الفصحى
 تعلم إىل حباجة فيها التلميذ يكوف مرحلة يفالدارجة  تدريس وسيكوف ،األساسية اؼبواد تلك حساب على سيكوف

    ،لغوياً  التالميذ سَتبك اؼبرحلة ىذه يفالعامية  إدخػاؿ أف إىل باإلضافة ،دينو ومبادئ "الفصحى"، األـ لغتو
 ذلك تأثَت يستمر وقد. الصغر منذاؽبجينة  اؼبفاىيػم بعض يتشربوف وسيجعلهم الفصيحة، بلغتهم ثقتهم ويزعزع

  .اؼبتقدمة اؼبراحل إىل

                  اآلباء من كثَت عقوؿ يف رظبت اليت اؽبالة من يزيد األساسية اؼبرحلة يفالعامية  إدخػاؿ إف
                    ىذه أدت وقد. أوىػاـ من ذلك إىل وما لصعب،ا باؼبستقبل تعلمها واقًتاف صعوبة الفصحى، حوؿ
 اؼبدارس يف"ذبنبا لالرتباؾ بُت الفصحى وعاميتها"،  األجنبية اللغة أبنائهم تدريس إىل اآلباء بعض اندفاع إىل اؽبالة

  .وعاطفية ولغوية ثقافية ـباطر من أبناءىم يعًتض دبا عابئُت غَت اػباصة
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          .هبا الناطقػُت وثقافة اؼبستهدفة اللغة ثقافة عرب اللغة تدريس إىل اؼبختصة الدراسػات بعض تدعػوكما 
 ،ولغتو بثقافتو الطفل ثقة اىػتزاز من عليػو يًتتب ؼبا هـباطر  لو الثقايف اؼبضموف هبذا اللغة الصغػػار تدريس أف إال

  .وثقافتو األـ ولغتو لدينو والئو على ذلك يؤثر وردبا ،وثقافتها األجنبية اللغةو  العامية مع يتعاطف وجعلو

 من عليها يًتتب وما ،اللغة ىذه مدرسي يف النقص أزمة من يزيد مبكرة سن يفالعامية  إدخػاؿ إف
 إىل الرامية سياستهػا يف العربية الدوؿ توجو مع يتناقض توجو األساسية اؼبرحلة يفالعامية  تدريس إفمث  .إشكاليات

                  يصرؼ الذي واؼبػاؿ اعبهد وسيكػوف ،خاص بشكل اعبامعي التعليم وتعريب ،عاـ بشكل التعلػيم تعريب
 .التعريب وؾبهوداتالفصيحة  العربية اللغة حساب على اؼببكرة اؼبراحل يفالعامية  تعليم على

من العينة اؼبستجوبة أنو هبب على اعبزائر االقتداء بالتجربة اليابانية مثال، يف تعليم اللغة  %70يرى -
 الشعب ؼبقومات أجنيب اخًتاؽ عملية أخطر التعليم لغة ازدواجيةوذلك أّف  األجنبية بعد السنة اػبامسة ابتدائي،

                            التعليم، لغة ازدواجية سياسة هنج على بنفسو سهر قد اؼبستعمر كاف وإذا. وأصالتو زائرياعب
 ما سرعاف إذ. االستقالؿ غداةاعبزائريُت  من بو أعجب من وأورثها رحيلو بعد اؼبهمة ىذه من اسًتاح قد فإنو

  .!رعايتها حق ورعوىا ؽبم اؼبخلفة الوظيفة الفرنسية واؼبدنية بالسياسة اؼبنبهروف تلقف

                 تراثو مع يتواصل أف يف حقو ضماف على نعملأف  فيجب وتكوينو، اإلنساف تربية نريد كنا إذاف
                   فيها ويتشكل اإلنساف ىذا تشكل اليت اللغة تكوف أال هببوال  اللغة، وىي التواصل أداة من بتمكينو

               ؼبخارج يكوف أف هبب فقَت، أو غٍت ومعجم معينة قواعد حسب يستعملها األشكاؿ من ؾبموعة ؾبرد
 تتلبس أف هبب. وأبعادىا دالالهتا دبجموعة روحو أعماؽ يف وبس أف ذاتو، يف عميق إيقاع اللغة ىذه حروؼ

              أف وهبب والذاكرة، الفكر مسبق وعي عن ويستعملو ينتقيو ما ؾبرد تكوف أف بكينونتو، الكلمات
  .إنساف تػأسيس ىو الذي العمل ىذا يف البداية منذ االزدواجية زرع نتجنب

        للتلميذ، وعقليا نفسيا إرىاقا يسببواللغة األمازيغية  والعامية الفصحى إىل الفرنسية اللغة إضافة إف
                غريب بلدوعلى غرار الياباف ال يوجد . رسوبو وكثرة الدراسي تأخره يف الرئيسة األسباب من ذلك ويكوف
 عقوؿ نشوش أف إال أبينا لكننا ،األساسي التعليم من األوىل السنوات يف األـ، لغة بعد ثانية لغة أبناؤه يتعلم

 عبريبة إهنا األساسي، التعليم عتبة بعد هبتازوا ومل اؼبستعمر، لغة إياىم بتعليمنا فطرهتم ونفسد أكبادنا فلذات
 .حقهم يف نرتكبها
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 ىوكانتها الطبيعية مسًتجاع اللغة العربية المن العينة اؼبستهدفة على أف اغبل الوحيد  %90 أصبع حوايل-
 يـو قانوفىذا ال( الربؼباف) الوطٍت الشعيب اجمللس أصدر، فقد أف ال يبقى قانوف تعميم اللغة العربية حربا على ورؽ

 4 يف اؼبعٍت القانوف دصُبم ، مث الضاد للغة وحبو بالعروبة إيبانو من انطالقا ،1990( األوؿ كانوف) ديسمرب 27
 .ولتطبيق العربية للغة األعلى اجمللس سسِ وأُ  ،1996( األوؿ كانوف) ديسمرب 21غاية  إىل .1992( سبوز) يوليو

، دوف هذبميد مث أُعيد  إىل العربية، اللغة قانوف تطبيق وجوده مربر الذي العربية، للغة األعلى اجمللس وؿوحُ  مرسـو
 وأملنا اآلف يف أف يرفع التجميد عن ىذا األمل إلنقاذ لغة الضاد. .استشارية ىيئة

 لنتائج الخاصة باألسئلة العامة حول االزدواجيةتحليل ا-2-2

ويرى  يساىم يف تدمَت شخصية الطفل، التعليم مزدوج اللغة أف اؼبستجوبُت اؼبعلمُت من% 83 اتفق -
 :يف سبب اللغة وازدواجية الفرنسية انتشارأّف  -ما يراه عبد اهلل الشارؼ –ىؤالء 

 .التعليم مستوى سقوط- 1

 .الالتينية كاللغة تصبح ألف العربية اللغة مصَت تعريض- 2

 .الوطنية الشخصية زيقسب- 3

 .هايعل الغَتة وفقداف واؼبقدسات القيم هنيارا- 4

 .اإلسالمي العريب التاريخ واحتقار تشويو- 5

 .الشعب عن منعزلة متفرنسة بورجوازية طبقة خلق- 6

 .خاصة واؼبسؤولُت عامة اؼبواطنُت لدى نقص عقد تكوين -7

 والصراع والشخصية، اللغة ازدواجية بذور غرسأف يتم  الربيء؛ الطفل حق يف ترتكب نكراء عبريبة إهنا
 جدا مبكرة سن يف األـ وتلغ جانب إىل أجنبية للغة الطفل تعلم كاف  وإذا. يف مقتبل عمره الذات وأزمة النفسي

 أبناءىم الغرب يف اؼبسؤولوف ينصح ال فلماذا الًتبويوف، اؼبسؤولوف يدعي كما …واللغوية العقلية قدراتو ينمي
 اللغة جانب إىل ثانية لغةبداية التعليم االبتدائي  يف ىاؤ أبنا يتعلم غربية لدولة واحد اسم ولووال يوجد  بذلك؟
 الناس أعلم ألهنم ،الغربيوف إليو لسبقنا الطفل ونفسية عقلية على خطر األمر يف يكن مل لو إذ الوطنية،

  .اغبديثة ببيداغوجيتهم
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                 لغة ما شعب يتخذ أو أمة تتخذ ويـو. ثقايف كياف ولكنها فحسب، معرفة أداة ليست اللغة فإ
              اغبضارية، مقوماهتا وكل األساسية ثقافتو أسس يطرح ألف مستعدا سيكوف األساس، لغتو غَت لو علمية

               الفعل ومن الفكر من تنقل أهنا اإلوباء من وأكثر توحي، اللغة. اعتنقها اليت اللغة ثقافة يف ليندمج
               .والوطنية القومية الثقافة يكوف ما ؾبموع فأصبح بو، اختلطت ما كل اغبضاري، البعد ومن اؼبمارسة ومن
               فشيئا وشيئا يشعر، ال أو يشعر حيث من يندمج فشيئا وشيئا اقتبسها، الذي الشعب إىل ذلك كل تنقل
 .مستعارا آخر وكياف مستعارة أخرى مقومات لو لتصبح وكيانو مقوماتو كل يلغي

 النفسية اؼبشاكل ازدادت حدة ازداد كلما اللغوي التعدد أف واالجتماع النفس علماء أثبتلقد 
 ال اليت والفئات األجنبية اللغة تتحدث اليت االجتماعية الفئات بُت والتنافر الشقاؽ وذبذر توترا، واالجتماعية

 . احمللية اللهجة أو اللغة إال كالمها يف تستعمل

                   والتوسع، االنتشار من االستعماري الثقايف الغزو يتمكن أف االستقالؿ عهد يف يعقل كيف
                 وعقائدي، وثقايف فكري بتحوؿ جيلنا طبع حىت استثناء بدوف التعليم أطر كل على اؽبيمنة من وبالتايل

  .مضال ضاال وتركو دينو، وسلب إسالمو، شوه إذ

               االزدواجية ىذه خالؿ من نعمل بل اللغوية، باالزدواجية الثقايف للغزوالتصدي  يبكننا الطبعا 
                      فئات تسعى أف للعجب، يدعو ؼبما إف. موعقوؽب ابنائنا نفوس من وسبكينو الغزو لذلك الطريق تعبيد على

 . اللغوية االزدواجية عن ودفاعها سبسكها عرب اهوىويت اتهثقاف عن االنسالخ إىل اجتماعية

 ؽبا، اؼبمارس تنقل اللغة أف حبيث تعكسو؛ الذي الفكر يف يكمن ما بقدر اللغة يف يكمن ال اػبطر إف
               هبا، التعبَت إىل ومالوا الفرنسية اللغة استعماؿ ألفوا فالذين والفكري، الثقايف فضائها على كاتبا، أو ناطقا
 ضبولتها عرب توحي اللغة إف. أجنيب فكر جبوىر ما، حد إىل مرتبطا تفكَتىم أصبح وبالتايل منطقها قبضة يف وقعوا

 .عيشهم ومبط وسلوكهم وعاداهتم وتراثهم بتارىبهم توحي كما أىلها، دبنطق واغبضارية الثقافية

                 التلميذ شخصية على كبَتة خطورة تشكل اللغوية االزدواجية لظاىرة الثقافية االنعكاسات إف
                ثقافتُت إىل ينتمي بأنو أحيانا الطالب فيتخيل مزدوجا نفسو الثقايف االنتماء يصبح إذ وغَتنبا، والطالب

 .وبريقها جذهبا لقوة األجنبية الثقافة إىل يبيل ما كثَتا لكنو بينهما، والتوفيق اعبمع ينبغي
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                     من اؼبعلمُت، أف تدريس اللغة الفرنسية يف اعبزائر ىو موروث استعماري،  %93يرى -
 وجود بوضوح يلمح أف يستطيع الفرنكوفونية هبا مرت اليت للتطورات اؼبتتبع فإذ أ وليس تفتحا على اللغات،

 يف «اغبديث االستعمار» الثاين الطور يبثل بينما ؛«القدمي االستعمار» يف األوؿ الطور يتمثل: ؽبا أساسيُت طورين
 العربية اللغة تنحية استهدفت إمبا الفرنكوفونية أف وفي شك الوفبا  واؼبتجدد، القدمي العامل عمالقة بُت الصراع غمرة
 ؽبذه اإلسالمية واغبضارة اإلسالمي الدين استبعاد بل ال اؼبستعمػػرة؛ للشعوب األصلية الثقافة استبعاد مث ومن

                       اإلسالمية؛ اغبضارة إىل وتنتسب باإلسالـ تدين اإلفريقية الشعوب أغلب أف سيما وال الشعوب؛
                                                    واغبضاري، الثقايف اإلغباؽ وربقيق ؿبلها الفرنسية إحالؿ هبدؼ وذلك

                                          .الفرنسي بالقطر اعبزائر إغباؽ على السابق كعزمهم أيضاً  اعبغرايف اإلغباؽ بل ال
  :الشواىد بعض وىذه

               إىل( 16/6/1921 تاريخ) الشهرية دوريتو ليوطي اعبنراؿ العامُت، اؼبقيمُت وأبرز أوؿ أرسل-  1
                      نعلمم أف علينا ليس: »فيها جاء وفبا اؼبغربية، واؼبدنية العسكرية اؼبناطق ورؤساء اؼبخابرات ضباط
                        أسلمة عنصر العربية إف(. الرببر إىل إشارة يف) دائماً  عنها استغنوا الناس من جملموعات العربية
                  ومن. اإلسالـ إطار خارج يتطوروف الرببر قبعل أف علينا فتفرض مصلحتنا أما القرآف؛ لغة لكوهنا
                       عارفُت إىل كبتاج وؽبذا الفرنسية، إىل الرببرية من مباشرة اؼبرور إىل ننزع أف علينا اللسانية الوجهة

 مدارس خلق يلـز كما. الرببرية اللهجات دراسة على بعـز ينكبُّوا أف ـبابراتنا ضباط على ويتوجب بالرببرية،
  .1«الشباب للرببر الفرنسية نعلم حيث فرنكوػرببرية

 نسمح أف بالفعل اػبطر من إنو: »بقولو ديبونبُت اؼبستشرؽ نفسها السياسة ىذه  عن عرب وقد--2
                                      . موحدة فيها واؼبؤسسات اللغة تكوف األصليُت السكاف من مًتاصة كتلة بتكوف
 العنصر وجود إف. «َتُسدْ  فَػرمؽْ (: »اؼبغربية الدولة) اؼبخزف طرؼ من سابقاً  اؼبتبعة اؼبقولة غبسابنا نتبٌت أف علينا

 . 2«اؼبخزف أماـ استغاللو يبكننا العريب للعنصر مضادة نافعة قوة ؽبو الرببري

                                                           
ـ، 2002، 1.إدريس الكتاين، شبانوف عاماً من اغبرب الفرنكوفونية ضد اإلسالـ واللغة العربية، منشورات نادي الفكر اإلسالمي، الرباط، ط1

  .791ص
.991اؼبرجع نفسو، ص   .2  
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 وكل الفقيو، من تدخل وكل  للعربية، تعليم كل إف: ».. «الغد مغرب: »كتابو يف ماريت بوؿ ويقوؿ-3
 وحدىا، مدرستنا طريق عن الشلوح األطفاؿ إلينا قبذب وبذلك قوة؛ بكل إبعاده يتم سوؼ إسالمي، وجود

 .«اإلسالـ نشر مراحل من مرحلة كل متعمدين، ونبعد،

 سيطرتنا عبعل وسيلة كأقبع ولغتنا تعليمنا نشر إىل أنظر إين: »روفيكو دي يقوؿ اعبزائر وخبصوص  -4
 السكاف بُت االنتشار على تقدر فالفرنسية العربية؛ ؿبل تدرهبياً  الفرنسية إحالؿ يف تتقدـ( اعبزائر) القطر ىذا يف

  .«1أفواجاً  أفواجاً  مدارسنا على اعبديد اعبيل أقبل إذا خصوصاً 

: يف اؼبتمثلةللجزائر  الفرنسي «ستخراباإل» أىداؼ بوضوح ليلمس كثَت، وغَتىا الشواىد، ؽبذه احمللل إف
                               الشعب، اؽبذ الثقافية اؽبوية وؿبو ،بلدال اىذ يف اإلسالـ على والقضاء العربية، اللغة ؿبو

 الدوؿ بقية عن سبيزىا خاصة حضارة لفرنسا كانت إف ػ الفرنسية باغبضارة وحضارياً  ثقافياً  إغباقو إىل والسعي
 ال عموماً  والغرب فرنسا إف بل البلداف؛ ىذه يف لفرنسا واعبيوسياسية االقتصادية اؼبصاحل لتحقيق سبهيداً  .الغربية

                          الشخصية؛ ؼبصلحتو ىبضعو وأف العامل يقود أف ينبغي الذي األبيض الرجل حبضارة إال يعًتفوف
                   والذيلية، التبعية، حدود أي اغبدود؛ ىذه يف إال وحضارتو وبثقافتو اؼبغاير، باآلخر االعًتاؼ يبكن وال

 .واغبضاري الثقايف واإلغباؽ

 من غَتىا على للقضاء تسعى الغربية ةاغبضار  أف دبا: »بقولو الغربيُت الكتاب أحد ذلك عن عرب وقد 
 تعمل فهي ولذا اغبضارات من غَتىا تقبل ال الغربية اغبضارة إف ،(حضارة ال) بكوهنا نعتها يبكننا فإنو اغبضارات؛

 ما وكل الوحيدة؛ واغبضارة الوحيدة واألمة الوحيد اإلنساف إىل يدعو وحيد عامل الغرب إف... لتخريبها جاىدة
 .«ومرفوضاً  ؿبظوراً  يعترب والكثرة اعبمع دبعٌت اإلنسانية أو بالكثرة يتعلق

 :واؼبتجدد اغبديث االستعمار طور ·

 التعليمية فرنسا سياسة على ويركز بالفرنسية، الناطقة اؼبستقلة الدوؿ ذباه فرنسا سياسة الطور ىذا ويغطي
                            .القديبة مستعمراهتا وبُت فرنسا بُت الثقايف والتعاوف التبادؿ وسياسة الدوؿ، ىذه شعوب ذباه

 . سيةرنالف السياسة ضوء يف الدوؿ ىذه مع التعامل يف مبطُت وجود يلحظ الطور ىذا ألحداث واؼبتتبع

                                                           

.991إدريس الكتاين، اؼبرجع السابق، ص  .1 
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 طور يف لسياستها امتداداً  يكوف أف يعدو وال االستعمارية، باغبقبة عهدىا قرب إىل األوؿ النمط يرجع
                       األصلية، لغاهتا وتنحية اؼبستقلة، الشعوب فرنسة على الًتكيز حيث من القدمي؛ االستعمار
 الثاين النمط يربز بينما الغريب؛ اغبضاري باؼبشروع وثقافياً  حضارياً  إلغباقها والسعي الفرنسي، باللساف وتعويضها

                        العامل، بقيادة االنفراد إىل أمريكا واذباه الروسي، القطب وسقوط الباردة، اغبرب انتهاء بعد
 ذباه غلوائها من فرنسا زبفف وفيو ة؛يكيأمر  ةيؼباع أحادية ثقافة بوتقة يف وصهره االقتصادية، مقدراتو على والسطو
 الفرنكوفونية النخب والء استمرارية ؽبا تضمن الفرنسة من بأقدار يفوتكت وترضى اؼبستقلة، الشعوب َفرَنسة

 النفوذ على الصراع غمرة يف البلداف ىذه يف والثقافية واالقتصادية السياسية اؼبصاحل من صبلة ؽبا وربقق اغباكمة،
  .وبريطانيا أمريكا بقيادة األقبلوفوين العمالؽ ومواجهة

                  من معها ربملو وما اإلقبليزية للغة اؽبائل الزحف وىذا للفرنكفونية، اؼبريع االكبسار ىذا أماـو 
               الدولية اؼبعادلة ميزاف البراـ بعد خاصة وبريطانيا؛ أمريكا يف أساساً  متمثلة قبلوفونيةاأل للمنظومة بشائر
           ىناؾ يعد مل ،اعبديد العوؼبة لنظاـ أمريكا وتزعم الباردة، اغبرب وانتهاء الروسي القطب بسقوط أمَتكا لصاحل

                               .اؼبعروفة التقليدية صورهتا على وتبنيها عنها، والدفاع بالفرنكوفونية، ثللتشب جزائرلل مسومغ أي
 يبكن اليت اػبارجية العالقات وطبيعة نوع على شك، بدوف بظاللو، ليلقي الدولية اؼبعادلة ميزاف يف التحوؿ ىذا إف
 يف جزئياً، ولو الفرنسية اؽبيمنة من للتخلصاعبزائر  أماـ ساكبة لفرصة وإهنا. اػباصة صاحلاؼب ضوئها يف تتحقق أف

  .عنها االستقالؿ بعض ربقيق اذباه

 اإلطالؽ، على اؼبزدوج التعليم سياسة اعتماد يف االستمرار يف مصلحة أي وال مسومغ أي ىناؾ يعد مل
                  حجة أي ىناؾ يعد ومل. ىذه واغبضاري الثقايف واإلغباؽ والتبعية، التذيل، لسياسة حد وضع وينبغي

              اؼبرتبة فيو ربتل الذي الوقت يف التعليمية؛ اؼبناىج يف اؼبرموقة اؼبكانة ىذه على الفرنسية اللغة ربافظ لكي
 عدد حيث من الصدارة موقع ربتل اليت اإلقبليزية باللغة مقارنة العاؼبي؛ الصعيد على األجنبية اللغات بُت التاسعة

  .هبا تنشر اليت العلمية البحوث عدد حيث ومن هبا، اؼبتكلمُت

 بُت هبا يليق الذي موضعها يف الفرنسية اللغة توضع حبيث التعليمية؛ السياسة ىذه ؼبراجعة األواف آف لقد
 التعليم مرحلة يف الطبيعي ؿبلها لتحتل األـ اللغة أماـ واسعاً  اجملاؿ لتفسح أقل، وال أكثر ال اغبية، اللغات

  .منافس دوف من األساسي
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                       ال مطلباً  التعليم مناىج يف اللغة ازدواجية سياسة عن والكف التعليم، تعريب أصبح لقد
                  والصحافيُت اؼبراقبُت من الفرنكوفونية أنصار يروجها اليت اؼبغرية األفكار ومن .منو مناص

               مشًتكة مصلحة بينها ذبمع الدوؿ من ؾبموعة إىل الفرنكوفونية اؼبنظمة تتحوؿ أف والكنديُت الفرنسيُت
                           مواجهة يف لغوية وتعددية ثقايف، تنوع من يعنيو دبا الثقايف االستثناء عن الدفاع يف تتمثل

                        على يقـو ال عاؼبي ؾبتمع ولبناء عاؼبية؛ كلغة الفرنسية اللغة مكانة غبفظ اإلقبلوفوين االجتياح
                     تكتل ببناء وإغراءاهتا الفكرة ىذه بريق من الرغم وعلى. األمريكية العوؼبة تفرضو الذي الثقايف التماثل

 .أمَتكا بقيادة اعبديد العاؼبي النظاـ إليو يدعو الذي الثقايف التماثل مواجهة يف دويل

    وجاىة من الرغم على. واألفبية العاؼبية مرتبة إىل ورفعها األمريكية الثقافة ىيمنة اغبقيقة يف يعٍت والذي
                  على فرنسية ىيمنة خفاياىا يف وتستصحب فرنسا، مصلحة يف تصب اغبقيقة يف أهنا إال الفكرة، ىذه
 أف يكتشف أف اؼبرء على العسَت من وليس. اإلقبلوفوين التكتل على هبا لتستقوي الفرنكوفونية اجملموعة ىذه

                التكتل ىوللجزائر  اؼبناسب التكتل أف كما رويب،و األ االرباد ىو فرنسا إليو تنتمي الذي اغبقيقي التكتل
  .فرنسا بزعامة الفرنكوفونية الكتلة ال اإلسالمي العريب

                      على متعددة تكتالت يف التموقع إىل العامل دوؿ األمريكي والصلف الظلم دفع لقد
                               اؼبائل العاؼبي القوى ميزاف لتعديل ؿباولة يف واعبغرافيا؛ واالقتصاد، الثقافية، اؽبوية أساس
                               رامت ما إذا العامل لدوؿ مناص وال. األمريكي واغبيف الصلف وؼبواجهة أمَتكا، لصاحل حالياً 

                             اؽبويات وتعدد الثقافات، بتنوع تعًتؼ أف من ؼبيةاع أفبية صبغة ذات إنسانية حضارة تبٍت أف
                                             ليديل ومصراعي على اغبضارات بُت اغبوار باب تفتح وأف العامل، لشعوب واللغوية الدينية

                     الثقافية أنواعها بشىت العطاءات فيها تتكامل عاؼبية حضارة بناء اذباه يف اؼبتنوعة، بعطاءاتو منها لك
  .واؼبادية والروحية واغبضارية،

                أف يبكن ال ػ اؼبعاين من دبعٌت ػ الغريب التجمع فيها ويشاركها أمريكا تقودىا اليت القسرية العوؼبة إف
                    تقـو القبيل ىذا من عوؼبة إف الدائمُت، والسلم بالعدؿ البشر بنو فيها ينعم إنسانية حضارة إىل تقود
                      أكاذيب من تروجو دبا اؼبعنوي والقمع الدموي، والقمع واالضطهاد، والقهر، القوة، على

 يبر عاؼبية إنسانية حضارة لبناء الوحيد الطريق إف. األماف شاطئ إىل العامل تقود أف يبكن ال وخدع؛ وأغاليط
 .اغبديد وصدأ الساعد قوة ال العقل وحجج اؼبنطق بقوة متسلحاً  الفكري اغبوار عرب بالضرورة
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             لو يرفض الطفل اعبزائري تعلم اللغة العربية، كما وبدث اآلف يف اؼبدارس اػباصة فإننا نرغمو علينا، -
                   وكياننا، حياتنا مقومات أىم من مقـو وذلك أف اللغة العربية من العينة اؼبستهدفة، %87ىذا ما يراه 

                               أجيالنا، بُت والصلة تفكَتنا، لبنية واؼبكوف بيننا اؼبوحد والرابط ورسالتنا لثقافتنا اغباملة وىي
 . األمم من كثَت وبُت بيننا كذلك والصلة

 العهود أبعد منذ سجلت اليت األداة وىي وخصائصها، أمتنا شخصية ؼبعرفة السبل أفضلالعربية ىي  إف 
          . باؼبستقبل باغباضر اؼباضي تربط اليت الوصل وحلقة فيها، نعيش اليت الفكرية البيئة وىي. وأحاسيسنا أفكارنا

                      قويت، إذا تقوى العربية، األمة لشخصية مسايرة التاريخ عرب كانت وقد األمة، خصائص سبثل إهنا
 .ضعفت إذا وتضعف

            حضارة لغة تكوف أف واستطاعت وأفكارىا، دبفاىيمها إنسانية رسالة ربمل لغة العربية غدت لقد 
                  صبيعاً  اعتربوىا لسفينتها، واؼبوجهُت األساسية نواهتا العرب كاف شىت أمم فيها اشًتكت واسعة إنسانية

                  والفلسفة والتشريع والعمل والتجارة والسياسة العلم لغة تكوف أف فاستطاعت وثقافتهم حضارهتم لغة
 . والفن واألدب والتصوؼ واؼبنطق

                      مظهر فكاف الذروة تبوأ الذي قرآهنا ولغة حضارهتا، ومرآة وحدهتا، أساس األمة من واللغة 
 . القومية لغتها إعجاز

                         يشد كتاب وىو اإلعجاز، ثوب لغتهم فيو لبست كتاب صبيعاً  العرب إىل بالنسبة القرآف إف 
 .نصيب منها ؽبم يكوف بأف ويفخروف العرب، لغة يقدسوف وأقواـ أجناس من اؼباليُت مئات لغتهم إىل

                       الفرنسي يقوؿ. العربية اللغة أنبية يف العرب قبل األجانب العلماء لبعض األقواؿ بعض ذهوى 
 طفولة ؽبا فليس البشر، تاريخ يف وقع ما أغرب وىذا الكماؿ، غاية على فجأة بدأت العربية اللغة": ريناف إرنست

  ".شيخوخة وال
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 ".العامل لغات أغٌت العربية اللغة": فريتاغ األؼباين ويقوؿ

 ".العصر ؼبقتضيات وفقاً  التكيف من يبكناهنا ومرونةً  ليناً  للعربية إف": ورؾ وليم ويقوؿ 

 الطبيعة، مشاىد ألفاظها تصور تكاد عجيبة، ؿبببة كاملة لغة العربية": عزاـ الوىاب عبد الدكتور ويقوؿ 
                                              األلفاظ، أجراس يف معانيها تتجلى وتكاد النفوس، خطرات كلماهتا وسبثل
 ". اغبياة ونربات القلوب ونبضات الضمَت خطوات كلماهتا كأمبا

 أىلو يزاؿ فال العربية، إىل النسبة أطراؼ ذبمع لغوية جنسية القرآف إمبا": الرافعي صادؽ مصطفى ويقوؿ 
 ". حكماً  أو حقيقةً  اعبنسية هبذه متميزين بو، مستعربُت

             فحسب، الثقافة ناقصي ليسوا لغتهم يتقنوا مل الذين العرب اؼبثقفُت إف": حسُت طو الدكتور ويقوؿ
 ".أيضاً  ومهُت كبَت نقص رجولتهم يف بل

من آراء  %51يعادؿ  ، مايةاعبزائر اؼبدارس االبتدائية ناؿ التخلي عن تدريس اللغات األجنبية يف -
ىو النسبة  %49أي وكاف الباقي  .والعمر يف مدارس خاصة، حسب الرغبة هامعلمينا، شريطة أف يتم تعليم

                وىي نسب متكافئة إىل حد ما،   اؼبمنوحة للمحافظة على ىذا النوع من التعليم يف اؼبدارس الرظبية،
 وقد اتفق كل من الفريقُت على: 

                    فيها يًتسخ حىت باللغة العربية، تتعلمو أف هبب فبا باغبياة عهدىا حداثة منذ الناشئة سبكُت.
                     ويتدعم وإسالميا وعربيا ومغاربيا وطنيا اغبضاري باالنتماء والشعور اؼبدين اغبس لديها وينمو الوطنية باؽبوية الوعي
  .بالتعلم الثانوي للغات األجنبية ،اإلنسانية واغبضارة اغبداثة على التفتح عندىا

 .ؽبا والوالء لجزائرل الوفاء على الناشئة تربية.

 األصل أو اعبنس أساس على والتمييز التفرقة أشكاؿ من شكل ألي فيها ؾباؿ ال غبياة الناشئة إعداد.
 .اللوف أو الدين أو االجتماعي
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 وإنتاجا ربصيال ستعماؽباا من يبكنهم إتقانا الوطنية اللغة بصفتها العربية اللغة إتقاف من اؼبتعلمُت سبكُت.
 ة.والتكنولوجي ةوالطبيعي منها ةاإلنساني اؼبعرفة ؾباالت ـبتلف يف

 العلمي الفكر إنتاج على اؼبباشر طالعاال من يبكنهم حذقا األقل على أجنبية لغة وبذقوف اؼبتعلمُت جعل.
 الوطنية الثقافة إثراء يكفل بشكل فيو واؼبسانبة تطوره ؼبواكبة يؤىلهم – حضارية وقيما علمية ونظريات تقنيات–

 .الكونية اإلنسانية الثقافة مع وتفاعلها

 التسامح على ينشئوا حىت الذايت الًتشد على ومساعدهتم شخصيتهم بناء يف حقهم من اؼبتعلمُت سبكُت. 
 .واالعتداؿ

 : يلي ماهبب أف تؤكد  للتعليم الرظبية اؼبناىج فإف اؽبوية مكونات شرح ويف

 .الوطنية اؽبوية دبكونات االعتزاز. 

 .القومية الوحدة.

 .اإلسالـ بتعاليم التعلق.

 .العريب اؼبغرب بوحدة التعلق.

 .العربية األسرة إىل االنتماء.

 واقع ومستقبل اللغة العربية من منظور المعلم الجزائري-2-3

      انقسمت آراء معلمينا بُت متفائل ومتشائم دبستقبل لغة الضاد يف بلد اؼبليوف ونصف اؼبليوف شهيد، 
 تراجعت خطوة تقدمت كلما مكاهنا، تراوح تزاؿ ما اإهن ،اعبزائرإال أّف اعبميع اتفق أّف لغة القرآف الكرمي تعاين يف 

          دعائمها، إرساء يف االستقالؿ منذ أسهم من وجود ورغم اآلف وغبد ال كيف الوراء، إىل كثَتة خطوات
 بالبسيطة ليست سيطرة ىو واألمر واألدىى اؼبضمار، ىذا يف والكثَت الكثَت ينقص زاؿ ما أنو دوما كبس أننا إال

 دورىا من هبب وما تستحق ما لغتنا تأخذ مل اآلف فلحد البلد، ىذا يف الساحة على" الفرنسية" اظبها أجنبية للغة
 .هبا اؼبنوط الفعاؿ

 إزاحة سبيل يف لغتنا ؼببلغي الرسكلة ؿباولة مع التعريب، الطريق عن هبا بأس ال أشواطا قطعنا أننا ننكر ال
 ىيمنة ربت ظلت وجزائرنا ال كيف وسلسة، سهلة اإلطالؽ على تكن مل اؼبهمة أف رغم قليال، الفرنسي اللساف
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 شعاره ونبي حلم يتحقق كي الوطنية، اؽبوية مالمح من الكثَت طمس وحاولت التفاصيل أدؽ مشلت استعمارية
 مر على دامت الفاشلة احملاوالت ىذه أماـ صامدة بقيت اعبزائر لكن ،"فرنسا من تتجزأ ال قطعة اعبزائر" أف

 .سنة 132 قاربت طويلة سنوات

 الثقايف منتجنا على خاطفة نظرة ألقينا ولو سائدة،" الفرنسية اللغة" لوجدنا اإلدارية معامالتنا يف تأملنا لو
   الفرنسية، اؼبصطلحات من الكثَت فيو قبد اليومي العادي لساننا حىت بل أيضا، اللغة هبذه منو الكثَت لوجدنا
 تعد ال واألمثلة ،لومبيلونس= سيارة اسعاؼ ،= لوطو، طوموبيل سيارة ،ليكوؿ= مدرسةشرطي= بوليسي،   منها:

 .ربصى وال

 بطالقة هبا التكلم حاولت وإف ال كيف زبلف، وصمة وردبا للخجل مدعاة الضاد لغة أصبحتفعال لقد  
 باللغة تعاملت إف أما لعصرىم، مغاير عصر من أنك يعتقدوف وقد اؼبتعجبة، اؼبستغربة بنظراهتم لرمقوؾ الناس أماـ

 كلتا استعماؿ جرب ذلك يف دليلالو  لعصره، اؼبساير اؼبتحضر اؼبثقف اإلنساف مكانة لك فستعطى الفرنسية
 .ـبتلف بشكل ستعامل كيف وسًتى اغبكومية الدوائر يف اللغتُت

            فرضتها لظروؼ اؼبناؿ، ومستحيل صعب فذاؾ كامل، بشكل العربية اللغة ؿاستعماؼبطلوب اليس 
               كتاب أعظم لغة فهي لغتنا، يف بالدنية ىرضىو ال النفس يف وبز ما إمبا ككل، األمة تعيشها اليت اؼبرحلة

  .العظيم الكتاب ىذا معاين من كثَت علينا ستخفى أكثر ذباىلناىا فلو وسلم، عليو اهلل صلى رسولنا على أنزؿ

                 ونبا رأياف طالبا بالتعليم  " 2َومد 1ال يبكن أف مبر ىكذا دوف أف نعرج على بعض آراء "ـ، مد
بالعامية بدؿ الفصحى، أحدنبا اقًتح التدرج واآلخر ألغى الفصيحة سباما واهتمها بالركود، ولكن مل ينتبو ىؤالء إىل 

                      من لغتها  عاميتها أنو كلما تقدـ شعب من الشعوب، أو أمة من األمم، كلما ارتقت لغتها واقًتبت
                                    وى الثقايف الذي عليو الناس، فكلما كثر أعداد اؼبثقفُت،اؼبعيارية أو الفصحى. فاللغة تتبع اؼبست

                      زاد مستوى اللغة تألقا، وقربا واندماجا مع اللغة اؼبعيارية، ولغة العلم والثقافة. فالعالقة بُت 
كما أف العالقة بُت اللغة اؼبعيارية أو الفصحى وبُت الدارجة واؼبستويات الثقافية اؽبابطة عالقة شبو حتمية،  

 اؼبعدالت العليا للثقافة والعلم يف أي ؾبتمع، ىي عالقة وطيدة أيضا.
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      وتفسَت ىذه الظاىرة الطبيعية يفهم يف إطار الروافد اؼبعرفية واؼبعلوماتية اؼبتباينة بُت طبقة اؼبثقفُت 
               لطبقة العلمية، والثقافية تعكس على ألسنتها الثقافة اليت تتلقاىا من وطبقة األميُت أو أشباه األميُت، فا

               واحملاضرات، والنقاشات وغَتىا من وسائل التلقي   خالؿ طوؿ مكثها ضمن أجواء الكتب، واؼبقاالت،
              بينما يف اؼبقابل فإف  يف فلكو،فهي قد ارتقت بذوقها اللغوي إىل مستوى اجملاؿ العلمي الذي تدور  .العلمية

              طبقة األميُت، وأنصاؼ اؼبتعلمُت يعكسوف مستوى لغوي من الوسط الذي يكثر وجودىم بُت أفراده. 
                    طبعا، فكم من أمي أرشد عقال وأىدى سبيال من متعلم ليس لو من العلم  لالستثناءمع وجود حيز 

لعنواف، اؼبكتوب على واجهة الصواف! فجاءت لغتهم اؼبتدنية لتعكس التدين العلمي والثقايف للوسط اليت سوى ا
 .يكثر وجودىم بينو، ويعبوف من معينو

            ومن ىنا نعلم أف الدعوة اؼبنبتاة والغريبة واليت أطلت برأسها ىذه األياـ، و اليت اقًتحها أشخاص ال  
              عالقة ؽبم بعلـو اللغة وال بالفلولوجيا، وال ؽبم حظ من فقو العربية، إىل اعتماد الدارجة كمادة تدرس 
        لألطفاؿ يف التعليم األويل والنصف ابتدائي ىي دعوة للنكوص يف االذباه اؼبعاكس لتقدـ األمم، فهذه 

           ا الراقي، والعلمي إىل اؼبستوى اؼبتدين، وىذا سيًتتب عليو الدعوة ترـو إىل النزوؿ دبستوى اللغة من مستواى
 كثَتة منها:مفاسد  

تشتيت مشل الوحدة اللغوية حبيث يصبح كل إقليم أو مدينة أو جهة ؽبا مفرداهتا اػباصة ودارجتها -1 
اد تفهم شيئا من دارجة ليست على مستوى واحد، فبعض اؼبناطق ال تكاعبزائرية اػباصة، إذ اؼبعلـو أف الدارجة 

بعض اؼبناطق األخرى. فأىل الشماؿ دارجتهم زبتلف كثَتا عن دارجة أىل اعبنوب، و اؼبناطق الريفية زبتلف عن 
، ودؽ أسافُت الفرقة والعنصرية بُت اعبزائريالشعب  تقسيماؼبناطق اغبضرية.. ولذلك فإف ىذا اؼبقًتح يهدد ب

 .مناطقو

وذلك باؽببوط من مستوى العربية الفصحى اليت تزخر غٌت وسبلك رصيدا علميا،  :الًتدي اللغوي-2 
                                        واشتقاقيا، وبالغيا، وحضاريا ال تضاىيها فيو لغات أخرى نعرفها. ومعجميا،

، ولن تصل إىل معشار ما فالدارجة مهما اجتهدنا يف اختالؽ قواعد ؽبا، وتكييفها حسب أذواقنا فإهنا ال تصل
 .للعربية من مكانة تعبَتية رفيعة

إذا كانت اللغة ىي وسيلة للتواصل فإف من أىم فبيزاهتا ىي مدى انتشارىا ومدى  :التقوقع واالنعزاؿ -3
 اتساع ؿبيط ؾباؽبا، وكثرة الناطقُت هبا، فال قيمة للغة مهجورة ومعزولة بُت شعاب اعبباؿ ال يتجاوز ؿبيط تواصلها

                      ىي عبارة عن جزر صغَتة،والعامية اعبزائرية اعبهة يف قطر من األقطار،  وؿبيط اإلقليم أو اؼبدينة أ
                                      ؿبدودة ومنعزلة ال قدرة ؽبا على التواصل حىت يف ؿبيطها اإلقليمي الضيق،
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                 احمليط إىل اػبليج. واؼبمتد يف التاريخ واغبضارة بَت؟ اؼبمتد جغرافيا منفكيف بالتواصل مع احمليط العريب الك
 .لفي سنةأعلى مدى 

                                  عربية إسالمية، اعبزائر فهوية جزائريُت، اإلضرار باؽبوية العربية اإلسالمية لل -4 
                          ، اعبزائريدوف إغفاؿ الرافد األمازيغي، واللغة العربية ىي الرابط اؼبشًتؾ بُت مكونات الشعب 

وحرماف الناشئة من ىذه اللغة ىو حرماهنا من امتالؾ األدوات األوىل للتواصل مع ؿبيط جغرايف ومعريف كبَتين هتبو 
                    أفاقو اؼبعرفية على ماليُت الكتب تضم تراثا علميا وأدبيا من أغٌت  واؼبعتز هبا، وتفتح العربية ؼبتعلمها،

                أف تطبيق ىذا اؼبقًتح اؼبشبوه سيًتتب عليو مزيد من اكبسار مساحة  كما  .الكنوز اؼبعرفية يف العامل
                                              ، تدريس العلـو بالفرنسية يف ضوء ما يرافق ىذا اؼبقًتح من ردة أخرى وىي اعبزائرالعربية يف 

  وسيًتتب عليو ضعف أكرب يف القدرة على فهم القرآف واغبديث فبا يؤدي مباشرة إىل تسرب مزيد من الضعف
 .إىل اؽبوية

 إلنجاح تعليم اللغة العربيةاقتراحات المعلمين الجزائريين -

واختلفت بُت تغيَت الطرائق واؼبناىج التعليمية اؼبتبعة، وحسن اعداد  ز.أ.ع. علميمتنوعت اقًتاحات 
               بأمتنا، النهوض أوال علينا هبب اللغة هبذه ننهض كي، ولكن لاؼبعلم، ومنع العامية يف القسم وما إىل ذلك

 اؼبشرؽ تارىبها مدى على وجوالهتا اصوالهت ؽبا أمتنا الفسيح، العامل ىذا يف ومنطقها لغتها تفرض اليت ىي فاألمة
 الشعب ذلك عشق أين األندلس يف ذلك على مثاؿ خَت لغتها، وإتقاف تعلم على تتهافت األقواـ كانت أين

   ،...والطب والعلم الثقافة: لغة وحبق فكانت تنقلها، اليت األحاسيس وصدؽ أسلوهبا وروعة حرفها صبالية
 .أنوارىا من يقتبس اآلف غبد الغريب العامل زاؿ ما وروائع إبداعات لنا فأنتجت

 لو مثيل ال رونق العربية للغةولكن يبقى  ،ووىل ذىب قد ؾبد فذاؾ األطالؿ، على البكاءليس من األجدر 
               للقلوب، وساحر أخاذ سحر ذات راقية بديعة صبيلة لغةىي  األخرى، العامل لغات من لغة أي يف

                             وقائده، سيده والتكنولوجيا العلم أصبح عاؼبا تدخل كي منا إلسهامات اللغة ىذه ربتاج
                                              ومتبصرا، تاما إدراكا اإلرىاصات ىذه أنبية ندرؾ أف علينا اعبزائر بلدنا يف

 ذلك يكوف ال أبدا لكن منو، مفر وال بد ال أمر األجنبية اللغات تعلم هبا، االىتماـ يف عالية نبتنا هبعل إدراكا
 .األساسية حاضنتنا حساب على
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 متناه غَت بوعي ذلك يكوف إمبا ال، قطعا قلم، جرة دبجرد سيكوف ؽبا االعتبار إعادة أف يعتقد من ىبطئ
    اغبقيقية، بوصلتنا سنفقد عنها معرضُت بقينا لو أكثر، أغفلناىا لو وكينونتنا، واقعنا ذباه وحتميتها لضرورهتا

 االنتماء، ؽبذا الغليظ واؼبيثاؽ اؼبتُت الرابط ىي" العربية اللغة"و كذلك وسنبقى مسلم شعب كبن يكن فمهما
 مسؤولُت من اعبميع على تقع الكربى اؼبسؤولية إف ألسنتنا، على سيطر لساف ركاكة من نتخلص أف علينا هبب

 .بفعالياهتا ارتباط لو من وكل ،...وأساتذة ومثقفُت

 بقي كم العامل، ىذا يف صيتنا ارتفع دعائمها أرسينا إف األساسية، مقوماتنا من العربية واللغة اإلسالـ 
 العريب اللساف بذلك اؼبتحدة األمم يف ىبطب وىو بومدين ىواري الراحل الرئيس مشهد أذىاننا يف راسخا

 .مؤثر وجود لنا أف على ودليل حقا، والعزّة للفخر مدعاة ذاؾ فكاف الفصيح،

 أف علينا اجملاالت، شىت يف رائدة العربية اللغة فيو تعود الذي الزمن اعبميل، الزمن ذلك يعود أف نتمٌت كم  
 اػبوالف، دبقعد ورضينا اؼبًتددة االهنزامية الروح هبذه بقينا إف ألنو ذلك، ربقيق سبيل يف ونثابر وقبتهد نسعى
 ال ما وىذا اؼبتفرج، موقف يف كبن ونبقى بينها فيما األدوار تتبادؿ اآلف وىي العامل ىذا سادت ألمم اجملاؿ سنًتؾ

 .تأكيد بكل ألنفسنا نرضو وال بنا يليق

 الخالصة العامة

 ؿبدودة، سياسية نظرة تبقى إليو النظرة أف إال واالختالؼ اػبصوصية عنواف ىو اللغوي التعدد أف رغم-
 من ويبكنها سبايزيا بعدا يبنحها فبا االستعمارية الدولة عن اختالفا العربية للغة الوطنية الدولة اعتماد يعترب مث ومن

 مشروعا جوفها يف ربمل تزاؿ وما كانت اللغوية اؼبسألة أف يؤكد األمثلة ىذه تعدد التارىبية، الشرعية مواصلة
 .اللغوية اؼبسألة عن اغبديث عند السياسية اؼبعطيات بتحليل االلتزاـ يفرض الذي األمر سياسيا،

 اللغة أكانت سواء األجنبية، اللغات وجو يف النوافذ إغالؽ يعٍت ال وتأكيدىا بالعربية ىتماـاال إف - 
 يى حيث من يالفرنس االحتالؿ بقايا على القضاء نريد. األخرى اللغات منأيٍّ  أو قبليزيةا أـ فرنسية األجنبية
 ؿبل حلت إذا ولكنها لغة ولساين ذىٍت يف الفرنسية" وكما يقوؿ أضبد طالب االبراىيمي:  ...حتالؿا أدوات
 افتقدنا وقد. حتالؿا وإمبا لغة ليست يفه واعبامعيُت الطالب عقوؿ ويف والتالميذ األطفاؿ ألسنة على العربية
 ."  حتالؿاال نطرد أف أجل من النكبات من طويال تارىبا وقاسينا الشهداء من مليوف ونصف مليونا
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                  البعض، قبل من عليها واإلغباح منها اؼبقصود عن بالتساؤؿ نبدأ فإننا زدواجية،اال أما"-
                     اغبياة، ؾباالت صبيع يف يالوظيف دورىا أداء عن العربية اللغة بعجز اإلوباء منها اؼبقصود كاف فإذا
                        . السفسطة من نوعا يصبح حداثاأل ذباوزتو الذى هتاـاال ىذا أو التحفظ ىذا يف النقاش فإف
 فنحن اػبارج على نفتاحاال من العربية الثقافة ذو وسبكُت أخرى أجنبية لغة وإتقاف كتسابا  اؼبقصود كاف إذا أما

          وحدىا، الفرنسية اللغة على زدواجاال ىذا نقصر وؼباذا التعدد أنصار من كبن وإمبا فقط زدواجاال مع لسنا
 وإمبا فقط الفرنسية باللغة ال هنتم أف هبب فإننا عتباراال وهبذا أصبع العامل مع واسعة عالقات ؽبا اليـو فاعبزائر
 وال التعليم من الحقة مرحلة يف يتم أف هبب اللغات هبذه ىتماـواال... واإلسبانية زية،يقبلاال األخرى باللغات

               احملدود، إطارىا يف زدواجيةاال ىدؼ حللنا لو ولكن العربية اللغة مع اؼبساواة قدـ على تعامل أف يينبغ
 نعمل اليت الثقافية التبعية وترسيخ دارىا، عقر يف لسيادهتا العربية اللغة مقاظبة طريق عن ىبرج ال أنو لوجدنا

 -السيد مساعدية رضبو اهلل– ."منها للتخلص

                           العربّية، الّلغويّة اغبياة يف بديهيّ  شيء الّلغويّة االزدواجّية أف على التأكيد من البد -
 قريبة وليست الفصيحة عن بعيدة الواقع ىذا يف العامّيات ألفّ  الرّاىن؛ واقعها على احملافظة يعٍت ال ذلك ولكنّ 
 البحوث، من عدد بوساطة الفصيحة وبُت بينها الشُّّقة بتضييق للبدء العامّية من اػبوؼ اطمراح من والبدا . منها

 الّلغات بُت الّلغويّة العالقات ودراسة العربّية، بالعامّيات عالقتها معرفة بغية مظاهنا من العربّية اللهجات كجمع
                                  العربّية، اعبزيرة يف سائدة كانت اليت العربية والّلهجات العريب الوطن عرفها اليت القديبة
 عامّياتنا تربط اليت اعبوانب لتحديد الكرمي القرآف ولغة القديبة العربّية الّلهجات ىذه بُت العالقة ودراسة

 .بالفصيحة

                            العامّيات، وىذه الفصيحة بُت الشُّّقة لتضييق الشوائب من العامّيات تنقية تكفي ال -
                              ترسيخ اػِبْدمات أبرز ومن. الّسيادة ؽبا وُتكتب لتتألق نفسها الفصيحة خدمة إىل كبتاج بل

                          الفصيحة تألق إىل بداىةً  تقود بالقرآف فالعناية والفصيحة، القرآف بُت التوحُّد إىل زائرياعب نظرة
 .واجملتمع واألسرة اإلعالـ ووسائل الًتبية مهمة الًتسيخ وىذا. فيها والنبوغ
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 اإليباف عن فضالً  اغبديث، التقٍت العصر مواكبة على قادرة بأهنا والثقة العربّية، الّلغة احًتاـ إىل اغباجة -
 .ذلك عدا فيما واالجتهاد نظامها، بثبات

 .العايل التعليم يف العربية لتعليم شامل منهج ووْضع اعبامعّي، التعليم يف األجنبّية بالّلغات التعليم اطمراح - 

 تقود اليت النتائج من خوؼ دوف العربّية، للغة اؼبعادية التحديات دراسة يف العلمّية باؼبناىج التشبُّث -
 .اإلعالـ ووسائل والبحث التعليم يف واستعماؽبا إتقاهنا يبكن ال صعبة العربّية بأف اعتقاد ودوف إليها،

 العريب نفسية ألف. اللغوية أساليبو وربليل الكرمي القرآف حبفظ االىتماـ من البد الفصيحة تتأّلق لكي -
                             .قرناً  عشر أربعةأكثر من  طواؿ التوحُّد نظرة فيها رسخت أف بعد العربية واللغة القرآف بُت الفصل تأىب

 حاؿ ىي كما عّدة لغات إىل التحّوؿ من الفصيحة حفظت اليت ىي النظرة ىذه أف عن غفلنا أننا ويبدو
 بعض، عن بعضها مستقلّ  لغات إىل الالتينية ربّولت حُت يف ،مقروءً  حّياً  العريب الًتاث أبقت اليت وىي الالتينية،

 االنكليز حاؿ ىي كما حاضرىم، بلغة تراثهم لغة كل أصحاب يفهم أف أحياناً، مستحيالً  بل صعباً، وغدا
 السادس اؼبيالديّ  القرف يف أعمالو هبا كتب اليت باللغػة شكسبَت أعماؿ قراءة الراىن الوقت يف يستطيعوف ال الذين
 .عشر

ـ اللغوي التاريخ إف-                                    األساس كانت بالقرآف العناية أفّ  على الدالالت من كثَتاً  يُقدم
                        رغب ؼبن ظبح اؼبسلموف العرب الفاربوف بو ربّلى الذي الديٍت التسامح إف بل. الفصيحة هنضة يف
                 يُلِحقوف اؼبسلمُت جعل حّداً  التسامح وبلغ. العربية تعلُّم على باإلقباؿ معتقده على احملافظة يف

                      والعراؽ، الشاـ نصارى من الّذّمة أىل معاملة أىلها فيعاملوف السماويّة، بالديانات الفرس ديانات
                    العربية إتقاف إىل دفعهم ما وىذا وعقائدىم، وأمواؽبم أنفسهم يف األماف الصلح عقود يف ؽبم ويتيحوف
 :ألنو مهّم؛ األمر وىذا. شؤوهنا يف إماماً  يكوف أف إىل بعضهم وقاد فيها، والنبوغ

 .وهنضتها الفصيحة إلتقاف وسيلة بالقرآف العناية أف ىي العربية اللغة زبصّ  لغوية قاعدة يُرسمخ-1

 .بالقرآف العناية إىل عبأوا إذا الفصيحة إتقاف على قادروف األعاجم أف على وينصُّ -2

 الفصيحة العربية اللغة لتعليم اصطناعها اؼبعاصروف العرب يستطيع وسيلة العناية ىذه أف ويُقرمر-3
 .لألجانب
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 :يف نذكرىا ميدانيا يتحقق بواسطتها رىانات ربقيق على اعبزائر يف التعريب يعمل -

 العريب الوجود يف اغبق ترسيخ خالؽبا ومن العربية، اللغة بسط وؿباولة اؼبسيطرة األجنبية اللغة مواجهة.
 .الوطنية باللغة التعليم طلب ويف اإلسالمي

 .الفرنسية الثقافة وضغط التغرييب التيار من التحرر مع الوطنية والشخصية اؽبوية إثبات. 

 ػبوض اغبضاري البعد واقحاـ هبا، النهوض يف بقسط اؼبشاركة إىل الطموح مع العربية اؽبوية عن البحث.
 .العامل يف واغبضارات اللغات بُت الدائرة اؼبواجهة

 جعل ىو التعريب عملية غاية فأ غَت االستقالؿ، هبا يصور كاف اليت ذاهتا بالكيفية التعريب ىدؼ يقدـ.
 يبكن االذباه ىذا ويف اغبداثة، ؾباؿ يف الفرنسية اللغة ربتلها اليت اؼبواقع جل ربتل عصرية حضارة لغة العربية اللغة

 كل ورغم العصري، السياؽ يف بعمق العربية اللغة اندؾبت حيث العريب اؼبشرؽ مع التماىي من نوع إىل اللجوء
 االستقالؿ، مرحلة يف الطبيعي موقعها العربية اللغة إحالؿ إطالقا السهل من يكن مل فإنو ؾبتمعة اؼبعطيات ىذه
 إحالؿ السهولة من يكن مل وكما واؼبؤسسات، واالقتصاد اإلدارة لغة طويلة لفًتة استمرت الفرنسية اللغة أف ذلك

 اللغة ىيمنة لطوؿ ونظرا والسياسي، الثقايف النسيج يف تغلغلت الفرنسية اللغة أف ذلك هبا، الالئقة اؼبكانة العربية
 التعريب عملية يف الوطنية الدولة تباطأت فقد السلطة بزماـ وإمساكها التكوين فرنسية لبب وانبثاؽ الفرنسية
 .الشامل

 فًتتو، طواؿ االستعماري اإلرث ثقل حبكم التعريب ميداف يف عراقيل اعبزائر تواجو أف الطبيعي من كاف 
 من تصعب تناقضات ؾىنا أف كما  العريب، التكوين ذوي وقلة اعبزائرية الكفاءات على الفرنسي التكوين وىيمنة
 :وىي التعريب عملية

 .واالجتماعية االقتصادية وىياكلها الدولة جهاز داخل والفرنسية العربية اللغة بُت التناقض .

 .والرببرية العربية احمللية اللهجات يف فبثال اليومي واؼبنطوؽ العربية اللغة بُت التناقض.

 .السائدة اليومية اللغوية االستعماالت وبُت اؼبدارس يف اؼبدروسة اللغة بُت التناقض.
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           اليومية، اغبياة يف ؿبلها العربية إحالؿ يف العجز يالحظ حيث اؼبشكل يكمن اؼبصاعب ىذه ظل يف 
                  السياسية السلطة سًتاتيجياتا تأيت مث ومن واالجتماعية، واالقتصادية والذىنية الثقافية أبعادىا ويف

 حُت يف ومؤسسات، ثقافة االستعمار دولة وراثتها لتؤكد الفرنسية اللغة استعماؿ فبقي التناقضات، ىذه لتوظيف
 الكتساب ؿباولة يف اجملاالت كل يف العربية اللغة استعماؿ على اإلصرار تكرار من السياسي اػبطاب يبل ال

 .اجملتمع مصدرىا مشروعية

             ،اعبزائر ومنها اؼبتخّلفة، الدوؿ بعض دتعم ناطقيها، وحاؿ اللغة بُت اعبديلّ  الوضع ىذا أماـو  
 الناطقُت بركب ويلحقها ، اغبضاريّ  التخّلف من سُينقذىا ذلك أفّ  منها ظّنا اغبّية األجنبّية اللغات بعض تبٍتم  إىل
 االكًتاث عدـ أو بًتكها وازدرائها فيها الزىد من القومّية للغة ظُلما، أشد وال تصرُّفا، أغبَ  وليس. أىلها من هبا

 .اغبداثة إىل وتطلعا للتطّور، نشدانا أجنبّية، لغة عن البحث إىل بعيدا والذىاب هبا،

 ىبرّج أف يستطيع ال اؼبعرفة، من الزاد القليل الرديء، أو الضعيف اؼبعّلم وإفّ ! يُعطيو ال الشيء فاقد إفّ - 
                      العرفاف من بضاعة منو وأقلّ  ، حاال منو أسوأَ  أطفاال إال ىبرّجَ  لن بل!  ويقينا أبدا، عباقرة أطفاال
 ُيصيبو حُت وذلك ؛ تعبَتا اؼبعاصرة اعبديدةَ  اؼبعاينَ  تسع أف عن قاصرة هبا ووبس بلغتو يستهُت عريب مبن وكأيّ 

                      والفرنسّية؛ واألؼبانّية اإلقبليزيّة منها وخصوصا ذلك؛ بعض على الغربّية الّلغات بقدرة االنبهار
 معاصبها، بطوف يف ينُبشُ  من وجدت لو ، تنَفدُ  ال معجمّية طاقة من للعربّية ما وينَسى والقدر، للقضاء فيستسلم

               وأبنيتها عبقرتيها طبيعة يف يفّكروف كبارا لغوّيُت ؾبتهدين ألَفت ولو تراثها؛ أّمهات أسفار َعرب وينّقبُ 
                    آخر، وجو إىل وجو من دبعانيها االنزياح على العجيبة وقدرهتا فيها، اؼببالغة وصيغ وأضدادىا وفباثالهتا

 ال حىّت  بالعطايا ربفيزه وإىل اختياره، يف التشّدد وإىل ، معا وتكريبو اؼبعّلم تكوين إىل إذف، فلنعمد، ذبد أف دوف
  .بئيسا ؿبروما يظل

 تغري فيها ودبكتبة اؼبوقع، صبيلة البناء، أنيقة ودبدرسة ُكُفء، معّلم باختيارنقـو  متُت، أساس على ولكن
 .األساس العربّية من يّتخذ عصريّ  تعليميّ  وبربنامج الصحيحة، اؼبوجهة بالقراءة األطفاؿ
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                       وحَدىم، العربية علماء على وقفا العامة العربية معرفة تكوف ال حبيث التعليم، منظومة إصالح.
 اللغوية اؼبعرفة من صاغبا مقدارا والرياضّياتّيُت، العلماء بلوَ  مستنَت، متعلم عريب كلّ  يبتلك أف هبب ولكن

                            واإللكًتونّية، اؼبيكانيكّية األجهزة يف معها يتعاملوف اليت اآللة وظائف تبُّت  على تساعدىم
 ...ؽبا أظباء اقًتاح وؿباولة

 الدراسية، واؼبناىج الربامج إعداد على القائمُت اؼبتعلم، اؼبعلم،: من لكلولبلص إىل صبلة من التوصيات 
                       صداىا، التوصيات ىذه ذبد أف ونأمل. الًتبوي التقومي على الساىرين التعليم، تكنولوجيا أخصائيي

  :مستقبلها وازدىار العربية اللغة تعليم اقباح يف يسَت بقدر ولو تساىم عّلها

  .اؼبتعلم مواىب صقل يف اغبديثة التكنولوجية الوسائل ودور بأنبية اؼبعلمُت توعية-1

 وخاصة العربية اللغة مهارات تنمية على تعمل اليت التعلم وأساليب طرائق اعتماد على اؼبعلم حث-2
  .والقراءة االستماع

 الوقت وربديد وطرائقها الوسائل متعددة اغباسوبية الربامج بعض اؼبعلمُت إعداد برامج تضمُت ضرورة-3
 .لعرضها اؼبناسب

 وخاصة العربية، اللغة تعّلم كبو التالميذ، لدى االهبابية االذباىات غرس كيفية على اؼبعلمُت تدريب-4
 .وتنميتها مهاراهتا

 اؼبهارات يف التالميذ ضعف تشخيص يف موضوعية علمية أساليب استخداـ ضرورة إىل اؼبعلمُت توجيو-5
  .اإلمالئية

 بوساطة األكرب الفاعلية ذات الكتابية لألخطاء تصحيح أساليب استخداـ إىل اؼبعلمُت توجيو-6
 .اغباسوب

 .اؼبوضوعية األسئلة بأنبية اؼبعلمُت توعية-7

 التعلم وكيفية اغباسوب  وخاصة والتقنيات اغبديثة التعليمية الوسائل مع التعامل على اؼبتعلمُت حث-8
 . خالؽبا من
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 يف منهما واإلفادة اعبيد واالستماع الصحيحة اعبهرية القراءة قواعد أسس اعتماد على اؼبتعلمُت تشجيع-9
 .العربية اللغة مهارات اكتساب

             وقوميتنا، ثقافتنا من جزء واعتبارىا وقيمتها، حياتنا يف العربية اللغة أنبية على اؼبتعلمُت توعية-10
 .تعلمها كبو اهبابية اذباىات غرس على يعمل الذي األمر وفنوهنا، مهاراهتا باكتساب االىتماـ وضرورة

 من ؾبموعة مع صغَتة ؾبموعات شكل يف والتعلم فردي، بشكل التعلم على اؼبتعلمُت تدريب-11 
 .التعاوف كبو السليم االذباه وإكساهبم وأقراهنم اؼبتعلمُت بُت التعاوف وأنبية زمالئهم،

                        واؼبقروءة، اؼبسموعة النصوص اختيار عند االستماع على التلميذ قدرة مراعاة ضرورة-12
 .وقياسهما والقراءة االستماع مهارات على التدريب أثناء

 مع التفاعل مهارات وعلى واؼبقروء، اؼبسموع النص من اؼبعٌت استخالص كيفية على اؼبتعلمُت تدريب-13
 .النصوص

 .اؼبهارات تعليم برامج ؿبتوى تنظيم أثناء يف للمتعلم، اؼبعرفية البنية خصائص مراعاة-14

 نوعاً  ينتج الذي بالقدر للمتعلم اؼبعرفية البيئة مع واؼبقروء اؼبسموع للنص اؼبعريف البناء مواءمة ضرورة-15
 .اؼبقروء أو اؼبسموع والنص اؼبستمع اؼبتعلم بُت التفاعل من

 على تساعد وبرؾبيات وحركة وصورة صوت من) اؼبتعددة، اغباسوبية الوسائل برنامج استخداـ ضرورة-16
 .والتعبَت والكتابة والقراءة االستماع مهارات بعض لتنمية وذلك ،(وتشويق بيسر العربية اللغة تعّلم

 متعددة حاسوبية برامج شكل يف اؼبقررة، العربية اللغة كتب وبرؾبة صياغة إعادة أنبية على اغبث-17
 .اؼبتعلمُت خصائص مع يتناسب معُت وتنظيم مًتابط وبشكل الوسائل،

 مناسبة وخيارات لبدائل اؼبتضمنة الفعالة، اغبديثة التدريس وأساليب اؼبناىج تنظيمات على الًتكيز-18
 .بينهم الفردية الفروؽ ومراعاة اؼبتعلمُت، عبميع

 واألنشطة لألىداؼ اؼبتضمنة الصغَتة، التعليمية الوحدات بناء على والربامج اؼبناىج واضعي تدريب-19
 .اؼبطلوبة التفاعل وأساليب راجعة، وتغذية تقومي أساليب إىل إضافة اؼبالئمة



 الفصل الثالث إلاجراءات املنهجية للدراسة
 

111 
 

 إعداد ضمن وذلك اؼبهارات، على الًتكيز على العربية اللغة تعلم برامج تصميم على القائمُت حث-20
 .الصغَتة اجملموعات داخل التعلم أسلوب تناسب تعليمية مواقف

 وخاصة التعليم مراحل صبيع يف ومًتابط تكاملي بشكل اؼبهارات لتنمية تعليمية برامج إعداد ضرورة-21
 .األوىل اؼبرحلة يف

 فردية، وبصورة صباعي، بشكل األنشطة خالؽبا من سبارس متعددة مواقف بإتاحة العناية وجوب-22
 اؼبغناة األشعار وبعض اؼبباشرة، واألحاديث األصوات، وتقليد واألناشيد، الكرمي، القرآف آيات إىل االستماع:)مثل

 .(موسيقية بأغباف اؼبصحوبة

                وأسطوانات الثابتة، واألفالـ الفيديو، ،(الكاسيت) شرائط ببعض اؼبدرسة مكتبة ذبهيز ضرورة-23
                ومقروءة، مسموعة تعليمية مواد ربمل اليت اؼبطبوعة، والروايات القصص وبعض ،(CD)اؼبضغوطة الليزر

 .العربية باللغة اػباصة االلكًتونية اؼبكتبة بالنهاية لتشكل العربية، اللغة تعلم برامج صبيع على تشتمل

 .العربية اللغة مهارات تنمية على اؼبتعلمُت تساعد اليت الطالبية، اؼبسابقات عقد ضرورة-24

 اؼبتعددة التكنولوجيا باستخداـ العربية، اللغة مهارات تنمي اليت األنشطة، من متنوعة ؾبموعة إعداد-25
 .اغبديثة التكنولوجيا معمل داخل لألنشطة رقمية مكتبة وإعداد الوسائط،

 الوسائط عناصر تصميم على التعليم، تكنولوجيا أخصائي تساعد تدريبية، دورات حضور ضرورة-26
 إدخاؿ على اؼبساعدة األجهزة توفَت مع ورسومات، مكتوبة، ونصوص متحركة، صور من وإنتاجها، اؼبتعددة
 .التعليمية والرسومات الثابتة، والصور الفيديو، لقطات

 يف خرباء يضم متكامل عمل فريق إشراؼ ربت التعليم، تكنولوجيا ؼبتخصصي تدريبية دورات عقد-27
 على األخصائيُت مساعدة هبدؼ العربية اللغة موجهي وبعض  التدريس، وطرائق واؼبناىج، التعليم، تكنولوجيا

 .عالية وأكاديبية وتربوية، فنية خصائص وذات جيدة، حاسوبية برامج إنتاج

 األدائية، االختبارات جانب إىل اؼبعريف، اعبانب تقيس اليت التحصيلية االختبارات باستخداـ االىتماـ-28
 وجب ىنا ومن للمهارة، النظرية باألسس تتصل معرفية جوانب على تشتمل والقراءة االستماع مهارات ألف

 .اللغة مهارات قياس عند التكامل
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 اعبوانب تقومي على تقتصر فال التقومي، عملية أثناء يف اؼبختلفة السلوكية اجملاالت بُت التوازف مراعاة-29
 العربية اللغة تعلم كبو اؼبتعلمُت اذباىات قياس وكذا الوجدانية، اعبوانب مراعاة هبب بل فحسب، واؼبهارية اؼبعرفية،

 .اغبديثة التكنولوجيا باستخداـ

 أسئلة عن اإلجابة يتم حيث ،(النماذج) بناء خطوات من خطوة بوصفها الذايت التقومي دور تأكيد-30
 اعبماعي التقومي إىل باإلضافة ىذا متكررة، عديدة مرات االختبار أسئلة عن اإلجابة وللمتعلم ذاتياً،( النموذج)

 .إحصائية معاعبة ضوء يف اؼبتعلمُت درجات معاعبة فيها يتم والذي الدراسة، ذبربة تطبيق بعد يتم الذي
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إن ما عاشتو اجلزائر كغَتىا من الدول العربية من حركة استعمارية، غَّت هبا، أو باألحرى، أفسد هبا 
اليت ، ىو اللغة العربية، نتيجة ىذه احلركة االستخرابية من رموز السيادة الوطنية فسدالكثَت، ومن أىم ما 

ىجينة حتوي  بدتها ادلتمردة اليت نتغريبة يف عقر دارىا وبُت أبنائها، تزامحها لغة ادلستعمر تارة وابأضحت 
   " تارة أخرى.العامية"العديد من مستقبح األلفاظ 

ليمية، ليثقل  ومل يتوقف ىذا النزاع اللغوي يف األسرة والشارع اجلزائري، بل انتقل إىل ادلؤسسات التع
 كاىل التلميذ، ويّصعب من مهمتو يف التمكن من لغتو األم.

جلزائريُت،  فأثاره جلية واضحة، خصوصا على ا كل  دوج اللغة أضحى ىاجسمز إن ما يعرف بالتعليم 
إىل خلطهما أثناء احلديث  ميدفع هبيف آن واحد  لغتُتعلى التحكم ب معدم قدرهتتالميذ االبتدائي، ف

ال تنتمي ألية مجال ىجينة مستقبحة،  واالفرنسية لدقيقة مث العربية لدقيقتُت أو ثالث وىكذا، فينتج وافيستعمل
لغة وىذا ما يعٍت فساد لغة الطفل اجلزائري الذي مل يعد ديلك فعال ناصية لغة معينة، حىت لغتو األم مل تعد 

 .شيءتعٍت لو 

مًتتب عما يعرف بالتعليم ثنائي اللغة وفقط، فقد ال يعٍت فساد لغة الطفل ادلتمدرس يف اجلزائر، أنو 
تظافرت عدة أمور واتفقت على ىالك اللغة العربية يف بلدنا منها: ادلنهاج الدراسي، طرق التعليم ادلستوردة، 

 ضعف تأىيل معلم ىاتو اللغة، امهال األسرة اجلزائرية للغة أبنائها،........

ا أفادت بضرورة التخلي عن االزدواجية اللغوية ادلبكرة، إن العديد من الدراسات اليت أقيمت حديث
 وذلك دلا ذلا من آثار سلبية على شخصية التلميذ، وكذا منوه اللغوي.

ا عن سبيل اجناح تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة اجلزائرية، فهو يتطلب أوال التخلي عن التعليم مزدوج أمّ  
، وتوعية األسرة اجلزائرية بضرورة االعتناء إىل ما بعد ادلرحلة االبتدائية اللغة، وكذا ارجاء تعليم اللغة الفرنسية

بلغة أبنائها وحتبيب العربية إىل قلوهبم، وذلك بتحفيظهم القرآن الكرمي، واختيار القنوات االعالمية ادلناسبة ذلم 
الدراسية وكذا طرق  والداعمة لنمو لغتهم، أي قنوات ناطقة بالعربية الفصيحة، كما جيب مراجعة ادلناىج

التعليم ادلعتمدة، حيث أن اختالف اللغة العربية عن باقي اللغات األجنبية، يوحي باختالف طريقة تعليمها، 
 :الضاد مايليلغة لتعليم ومن بُت الطرق ادلواتية 

 إمنا العريب اللسان ملكة حصول أن خلدون ابن يرى: حيث "طريقة التلقُتالطريقة التقليدية " -1
 فينسج التعبَت، يف وأساليبهم طرائقهم، مع السامع خيال يف ترتسم حىت كالم العرب، من احلفظ بكثرة تتأّتى
 عن التعبَت يف ادلستقرة ادللكة حصلت حىت عباراهتم، وخالط معهم نشأ من منزلة بذلك منواذلا، ويتنزل على
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 للعريب اللغوية ادللكة استحكام أن كالمو من كالمهم، ويفهم حنو على ومشاعره وأفكاره وأغراضو حاجاتو،
 كالم من حيفظ أو يسمع ما وفق للغة وادلمارسة احلفظ، إىل بالسماع، باإلضافة اللغة تلقي طريق عن يتم

 ال التلقائي، اللغوي التمكن أو اللغوي، احلس على ويؤكد التطبيقية، العملية على اجلوانب يؤكد فهو. العرب
 للغة التنمية. النظرية القواعد على معرفة

إن الطريقة احلديثة ليست طريقة تعتمد على أسس نظرية حمددة، وإمنا حتاول  :الحديثة ةقيالطر  -2
اإلفادة من خمتلف إجيابيات الطرائق السابقة، فهي تفيد من طريقة التلقُت عند ابن خلدون. إىل الطريقة 

خصائصها منسجمة واالّّتاىات احلديثة يف تعليم السمعية الشفوية والطريقة االتصالية، ولذلك جاءت 
 : اللغات، ولعّل أبرز تلك االّّتاىات

 الفروع، نظرية ال الوحدة، نظرية ظالل يف العربية اللغة تدرس أن:  اللغويوحدة الشكل وادلضمون يف التعليم -
 فروع إىل والتقسيم التمزيق تعرف وال ادلصطنعة، الفواصل تلك أجزائها بُت تقوم ال واحدة، مادة اللغة أن مبعٌت

 واحملور.......والتعبَت واإلمالء، والقواعد، واحملفوظات، ادلطالعة: وىي التقليدية، األمساء ىذه حتمل خمتلفة،
 ،اوأساليب ومفردات، أفكارا، اللغة لدراسة الطبيعي اجملال ألهنا القراءة، ىو الطريقة ىذه حولو تدور الذي

  .اوخصائص

 بطاقات يف عليهم تعرض طريفة، وموضوعات شائقة، قصصا للتالميذ تقدم اليت القراءة مادة حتوي-
 اجلوانب تناقش األسئلة من طائفة وعلى طويلة، قصة من جزء أو قصَتة، قصة على منها كل تشتمل مطولة،

 لبعض يتسع ما وادلوضوعات القصص ىذه ومن ادلطلوبة، وادلهارات اخلربات التلميذ يف وتتعهد ادلختلفة،
 القصص وعلى ادلقررة، ادلدرسية الكتب على كذلك القراءة مادة وتعتمد. ونثرا شعرا األدبية والقطع األناشيد
 ادلادة من منوعة طائفة التلميذ يد يف ويصبح. ادلدرسة مكتبة أو الفصل مكتبة يف للتالميذ ادلناسبة ادلطبوعة
  القرائية.

 فهم إىل يتجو ما ومنها اللغوية، ادلفردات إىل يتجو ما ومنها ادلناقشة تبدأ لألسئلة التالميذ قراءة وبعد
 التالميذ يطالب ما ومنها عملية، وبطريقة ادلقرر، ادلنهج ظل يف القواعد، من جانبا يتناول ما ومنها ادلعٌت

 وال. مجيال رمسا اجلمل بعض رسم أو صحيحا، رمسا الكلمات برسم يعٌت وبعضها الكتايب، أو الشفوي بالتعبَت
 .طائفة درس لكل حيدد أن ينبغي بل واحدة، حصة يف األلوان كل تعاجل أن ىذا يعٍت

  مهارة، كأيّ  مهارة، أهّنا على تعليمها أي التمهَت، حنو يّتجو اللغة تعليم أصبح لقد: التمهَت- 
 .احلسنة والقدوة والتعزيز والتوجيو والفهم بادلمارسة تكتسب
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 والقراءة واحلديث االستماع)  األربع األساسية مهاراهتا من مهارة كل تعليم خيدم أن أي: التكامل- 
 .األخرى ادلهارات(  والكتابة

 .الكتابة مثّ  فالقراءة فاحلديث االستماع بتدريس البدء أي: ادلهارات تقدمي يف التدرّج- 

 والوسائل لبلوغها، األنسب الطريق اختيار على يساعد األىداف فتحديد: التعلم أىداف حتديد- 
 .والزلل الضالل كليهما وادلتعلم ادلدرس وجينب حتقيقها، على ادلساعدة

 واىتماماهتم التعلم، على قدراهتم يف يتباينون فادلتعلمون:  التعليمية واألجهزة ادلواد استخدام تنويع- 
  .التعليمية واألجهزة بادلواد

 السليم، النطق مهارة الكتساب احلاسوب، وبرامج اللغوية كادلختربات احلديثة التقانة من اإلفادة-
  .اخلطوط مبختلف العربية احلروف كتابة وإتقان

 اللغوية، ادلهارات امتالك على قدراهتم يف متفاوتون والطلبة متكامل، كل فاللغة: التقومي أساليب تنويع-
 التعليم دديقراطية مبدأ ويناقض ادلوضوعية، جيانب عمل ادلهارات ىذه من واحد جانب على التقومي يف والًتكيز
  .الطلبة أمام الفرص وتكافؤ

  .الذاكرة يف حفظها ال العملية، احلياة يف توظيفها ىو تعليمها من اذلدف أنّ  أي: الوظيفية-

 تعترب اليت التقليدية الطرائق مع تناقضها خالل من تظهر التعليمي ادليدان يف احلديثة فالطريقة إذن
  ة.استقبالي

نفع العربية ومنها ما أساء  إن تعليم اللغة العربية قد قطع أشواطا كبَتة، وشهد تغَتات عديدة، منها ما
إليها، وىا حنن نقف اليوم لنعيد سؤاال كان قد طرح منذ قرون، وكأن الزمن مل يربح مكانو، سؤال حاول ابن 
خلدون اإلجابة عنو منذ مئات السنُت، ومل يوفق يف ذلك لنسلك حنن السبيل نفسو ونلقى ادلصَت عينو، ما 

ما أجنع الطرق إلجناح تعليمها؟، ورمبا ُقدِّر  ذلذا السؤال أن يبقى قائما السبب يف تراجع مستوى اللغة العربية؟ و 
إىل ما شاء اهلل، وذلك ألن العربية مل يًتاجع مستواىا فعال، بل ىذا فقط ما يظهر للعيان، فهي حمفوظة حبفظ 

ُن نزَّلنحا الذِكرح وإنَّا لُو حلحاِفظُون"، ِإنَّا"تعاىل: القرآن الكرمي، يف قولو  أما فيما خيص طريقة تعليمها ادلثلى فال  حنح
إجابة ذلذا السؤال ال اليوم وال غدا، وذلك ألن االختالفات اذلائلة بُت البشر ال ديكن أن حتصرىا طريقة أو 

 .أخرى فلكل معلم أسلوبو ولكل متعلم سلوكو
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 اللغات السامية األصلية

 
 

 السامية اجلنوبية "األكادية"         اللغات السامية الغربية اللغات الشرقية
 
 

 احلبشية      العربية                      اآلراميةالكنعانية                األشورية            البابلية        

 

 غربية ةراميآموجابية          سريانية      الفينيقيةالعربية        

 اللغات السامية الحامية األصلية

  

 السامية األصلية احلامية األصلية                       
 
 

 شرقية "كوشيتية"                      ادلصرية القددية حامية مشالية            حامية
 
 
 

 الرببرية                         الصومالية                                القبطية         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
يف مصر، دار الغريب للطباعة والنشر  االجتماعيةزلمود أبو زيد، اللغة يف الثقافة واجملتمع، مع تصور مبدئي دلشروع أطلس اللهجات 1

 .222، ص2007والتوزيع، القاىرة، 
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 الئحة رفض من المجلس التاريخي للوالية األولى

وأمناء الواليات اإلدارية لكل من "باتنة،  -أوراس النمامشة–حنن أعضاء اجمللس التارخيي للوالية األوىل 
برج بوعريريج" ومندوبو النواحي للمجاىدين لوالية باتنة، اجملتمعون يف  تبسة، خنشلة، أم البواقي، سطيف،

ذو  12و 11مقر األمانة الوالئية للمنظمة الوطنية للمجاىدين، شارع ابن باديس، يومي السبت واألحد 
 م.1996مارس  31و 30ه، ادلوافق لِـ 1416القعدة 

ودوافع وأىداف احلركة األمازيغية، وقضية عقد وبعد النقاش الواسع والتحليل ادلستفيض، حول أسباب 
 ادلهرجان أو ادلؤدتر العادلي حول األمازيغية يف باتنة، عاصمة الوالية األوىل التارخيية، ويف ىذا الوقت بالذات.

ودعوة ما يقارب ألفني من دعاة األمازيغية، حلضور ىذا ادلؤدتر، وختصيص ادلاليري من أموال الشعب اليت  
تنفق يف صاحلو، وليس لتغطية تكاليف ىذا ادلهرجان أو ادلؤدتر، الذي خيفي من ورائو مشروعا  كنا نود أن

ختريبيا يهدد البالد يف وحدهتا الوطنية، وحيارب اللغة العربية واإلسالم نيابة عن فرنسا، ضمن مشروع تآمري 
ة، وتكوين مجعيات وطنية وزللية على وحدة الشعب التارخيية واللغوية، حتت إشراف ادلكتب العادلي لألمازيغي

 حتظى بالدعم ادلطلق ادلادي والسياسي، وال ديثل أصحاهبا إال أنفسهم.
، أن قدمت حتادات الطالبيةوقد سبق لعدد كبري من اجلمعيات التارخيية والثقافية، وادلنظمات واال

احلركة األمازيغية، مثال: بيان بيانات شديدة اللهجة، قوية احلجة، إىل رئاسة الدولة، واحلكومة يف شأن خطر 
، 1995جانفي  15، والرسالة ادلوجهة لرئيس احلكومة يف 1995ماي  16، وبيان 1994نوفمرب  21

 عتبار.وددنا لو أهنا أخذت بعني اال
وبعد تأكدنا من الدوافع واألىداف اخلطرية ذلذه احلركة ادلشبوىة، اليت تسعى إىل زرع وتغذية الفتنة 

 جياد طرف ثالث يف الصراع اللغوي، لتكريس ىيمنة اللغة الفرنسية، وادلساس باستقرار األمة.اللغوية، قصد إ
 :ما يلي -أوراس النمامشة–فإننا نؤكد، باسم سكان ورلاىدي الوالية األوىل التارخيية 

الرفض القطعي لعقد ىذا ادلؤدتر أو ادلهرجان العادلي يف مدينة باتنة، عاصمة األوراس يف ىذا  -1
 ريخ، أو غريه فيما بعد.التا

التصدي ذلذه احلركة األمازيغية ومقاومتها يف منطقة األوراس، بكل الوسائل ادلمكنة، على مستوى  -2
حتادات إىل التصدي ذلا ومقاومتها الواليات اإلدارية، مع دعوة سلتلف اجلمعيات وادلنظمات واال
، حلماية الشعب القيام بنفس الدوردون ىوادة، ومناشدة مجيع واليات القطر اجلزائري، إىل 

 رخيية، وسيادة دولتو الفتية.ااجلزائري، يف وحدتو الوطنية واللغوية والدينية والت
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عتبارىا رافدا للغة العربية، انتمسك باحًتام اللهجات الرببرية كًتاث شعيب مشًتك، عرب العصور، ب -3
احملافظة السامية لألمازيغية، بإشراف ونرفض حتويل ىذا الًتاث، إىل مشروع خترييب، حتت تسيري 

 ادلكتب العادلي لألمازيغية.
التأكيد على أنو ال ديكن بأي حال من األحوال، أن تفرض لغة أخرى على الشعب اجلزائري، إالّ  -4

ستفتاء، جتنبا للمس بثوابتو ووحدتو، واحًتاما لسيادتو، ال سيما يف القضايا باستشارتو عن طريق اال
 ادلصريية.

 جمللس التارخيي للوالية األوىل وأمناء الواليات اإلدارية ورلاىديها ومندويب النواحي لوالية باتنة.عن ا
 الموقعون على الالئحة:

           .رئيس اجمللس التارخيي للوالية األوىل.              العقيد احلاج خلضر عبيد 
 األمني الوالئي للمجاىدين، باتنة.          ي مسعوداين.                  زلمد اذلاد 
 عضو اجمللس التارخيي، تبسة.             ان سعدي.                     العقيد عثم 
 اجمللس التارخيي، تبسة.عضو                                           .   أمحد زمويل 
 .الئي للمجاىدين، تبسة.األمني الو                                    حفظ اهلل أمحد 
        .عضو اجمللس التارخيي، خنشلة.                           زلمد اذلادي رزاديية 
 عضو األمانة الوالئية للمجاىدين، خنشلة.            لطاىر بوشارب.              ا 
 خنشلة.األمني الوالئي للمجاىدين،                وزيد.                    عباسي ب 
 عضو اجمللس التارخيي، باتنة.             لصاحل م/عمار.               مالح زلمد ا 
  عضو اجمللس التارخيي، باتنة.            اردة.                       الرائد مصطفى مر 
  رخيي، باتنة.اعضو اجمللس الت           عايسي"جار اهلل".             زلمد الشريف 
          .عضو األمانة الوالئية للمجاىدين، باتنة.       مصطفى بن عبيد م/مسعود 
  ّاألمني الوالئي للمجاىدين، أم البواقي.            ف.                     عمار معر 
 عضو األمانة الوالئية للمجاىدين، باتنة.        يل.                        سلتار فيال 
  عضو األمانة الوالئية للمجاىدين، باتنة.            بزيان.                     زلمد 
     .رلاىد، باتنة.                                                        العريب مومن 
              .رلاىد، باتنة.                                          عبد احلميد غنام 
    .عضو األمانة الوالئية للمجاىدين، برج بوعريريج.          احلاج السعيد بن أمحد 
 عضو األمانة الوالئية للمجاىدين، باتنة.            د بّرق.                       أمح 
 عضو األمانة الوالئية، سطيف.                    سم بوشارب.                 بلقا 
  ين، أوالد سالم.دمندوب ناحية اجملاى                               الصديق. خبوش 
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 مندوب ناحية اجملاىدين، امشول.                غري.                       راحبي الص 
                 .مندوب ناحية اجملاىدين، ثنية العابد.          بن فّيالة زلمد الصاحل 
                  .مندوب ناحية اجملاىدين، أوالد سي سليمان.         زلفوظ حريقة 
                   .مندوب ناحية اجملاىدين، راس العيون.                 أمحد شلوى 
                           .مندوب ناحية اجملاىدين، مروانة.       عبد اجمليد بن عمر 
 .رلاىد باتنة.                                                             زلمد حقين 
 رلاىد، باتنة.                             طية.                         عبد الرمحان ع 
                 .مندوب ناحية اجملاىدين، أريس.                    منصوري بلقاسم 
        .رئيس مجعية أول نوفمرب.                                        الواعي زلمود 
 مندوب ناحية اجملاىدين، اجلزائر.           د حارك.                       عبد احلمي 
 مندوب ناحية اجملاىدين، الشمرة.          راجي.                        عموري الد 
                         .عضو اجمللس التارخيي، باتنة.                   عمار بلعقون 
                              .مندوب ناحية اجملاىدين، عني التوتة.     مشيت اجلمعي 
                                      .مندوب ناحية اجملاىدين، بريكة.     زلمد ثاري 
 أمني قسمة اجملاىدين، بريكة.       .                                  قيدوم معجوج 
                                     .مندوب ناحية اجملاىدين، تكوت.    زلمد جعرّة 
                               .مندوب ناحية اجملاىدين، باتنة.       بن دمحان صاحل 
                        .مندوب ناحية اجملاىدين، عني جاسر.       حنفوسي الطاىر 
                           .عضو األمانة الوالئية للمجاىدين، باتنة.    موسى حجرية 
                                  .مندوب ناحية اجملاىدين، نقاوس.      خربارة صاحل 

 مالحظة:
 القاعدة الشرقية.أيدهتا بيانات الواليات التارخيية: اخلامسة، السادسة، -
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعمان، فرنسا واألطروحة الرببرية، اخللفيات، األىداف، الوسائل والبدائل، شركة دار األمة للطباعة والًتمجة والنشر والتوزيع، برج أمحد بن 1

 .7-244، ص 1997، 2ط الكيفان، اجلزائر،
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 بيان تأييد من الرئيس أحمد بن بلة

، 1996مارس  31و 30يف مدينة باتنة، يومي  -النمامشةأوراس –الوالية األوىل التارخيية   اجتمعت
وأصدرت الئحة حول ادلسألة األمازيغية تتفق مع تارخينا، ومع بيان أول نوفمرب. ومنطقة ىذه الوالية تضم 
"الشاوية" أكرب جتمع أمازيغي باجلزائر، وأكثرىم أصالة من الناحية األمازيغية، وال تستطيع أية فئة أخرى أن 

يهم يف ىذا ادليدان، وذلذا فإّن ىذه الالئحة تعرب عن األمازيغ األحرار، الوطنيني، الذين مل تشوىهم تزايد عل
 .االستعماردسائس 

الفرنسي القدمي ورقة األمازيغية يف هناية األربعينيات من أجل تدمري حزب  االستعمارلقد استعمل 
الشعب الذي أعد للثورة ادلسلحة. ودتكنا من إفشال مؤامرتو، وطردنا من احلزب العناصر اليت استعملها، 

 يار االستعمفلجأت إىل احلزب الشيوعي، وبقيت مخرية "الرببريزم" حية إىل ما بعد االستقالل، فالتقطها 
، من أجل التآمر 1967يف جامعة "فانسان" بباريس سنة  الفرنسي اجلديد، وأسس عليها األكادديية الرببرية

على ىويتنا ادلتمثلة يف اإلسالم والعروبة، وذلك بتدمري الوحدة الوطنية، بواسطة خلق لغة وطنية ثانية تدخل يف 
 .حلكم يف ىذا الصراعصراع مع العربية، حىت تبقى الفرنسية مهيمنة تلعب دور ا

إن سائر األمم احلية ادلتقدمة تعتمد على قاعدة: "ال وحدة وطنية بال وحدة لغوية"، وتعدد اللغات يعين 
تعدد األمم، ومثل يوغوسالفيا، واالحتاد السوفيايت شاىد على ذلك. وذلذا فإن الئحة "أوراس النمامشة" 

باعتبار تراث اللهجات األمازيغية رافدا للغة العربية وللثقافة قدمت التنازل السليم للمسألة األمازيغية، وذلك 
الذين مسوا فوق الغرائز  فإنين أؤيد بقوة ىذه الالئحة، وأىنئ أمازيغ أوراس النمامشة وبناء على ذلك العربية.

العرقية، وقدموا لنا ادلفهوم الصحيح ذلذه القضية، اليت لوحت يف السنوات األخرية خبطر دتزيق وحدتنا الوطنية، 
 بل وجر بالدنا إىل حرب أىلية على أساس عرقي، على غرار ما جيري اآلن يف يوغوسالفيا.

الوطين الذي ال يعترب غريبا عنهم، أمل تنطلق ثورة  فهنيئا إلخوتنا باألوراس النمامشة، على ىذا ادلوقف
 أول نوفمرب من األوراس؟

 أمحد بن بلة                                                                                             
 .1996أفريل  28اجلزائر يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلرجع نفسو.1
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 استمارة استبيان خاصة بأساتذة التعليم اإلبتدائي:

يشرفين أن أتقدم إليكم هبذا االستبيان الذي يهدف اىل مجع  ،أستاذايت الفضليات، أساتذيت األفاضل
معلومات حول اإلزدواجية اللغوية يف ادلدرسة اجلزائرية وما ينجم عنها من صعوبات وعراقيل حتول دون جناح 

 .تعليم اللغة العربية

زميلي )ة( احملرتم )ة( أرجو منكم االدالء بادلعلومات بكل موضوعية، علما بأن ذلك يستغّل يف حبث 
أمتىن  ا. لذادلعنية يف ادلدرسة يةمشكالت التعليماحللول لليساىم يف اقرتاح بعض عساه علمي تربوي ال غًن، 

خالص االحرتام مين  وا النهاية تقبلأن يؤخذ ىذا العمل مأخذ اجلد ويوضع يف إدارة ادلدرسة عند إمتامو. ويف
 والتقدير.

 األقدمية في التعليم:                                األسم واللقب:                        

 ختر نعم/ال.ااألسئلة الخاصة بتعليم اللغة: -1

  .؟الستعمال لغة البيت أثناء الدرس اىل جتد نفسك مضطر  -1
 

      
 
 .؟عندما جيد التلميذ صعوبة يف التعبًن، ىل يلجأ إىل العامية  -2

 
  
 .يف الثالثة ابتدائي على حتصيل التلميذ اللغوي؟ إدراج الفرنسيةيؤثر ىل  -3
 
 
 

 .ش؟يادلع الواقع فرضها حتمية ىو االبتدائية ادلرحلة يف الفرنسية اللغة تدريس ىل  -4
 
 

 نعم ال

 نعم ال

 نعم

 نعم

 ال

 ال
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 زدوج اللغة خيلق مشكل التواصل بٌن التالميذ؟.مىل ترى أن التعليم  -5

 

 
 ىل يعترب معلم اللغة العربية ىو ادلسؤول األول عن تدين مستواىا؟. -6

 

 

" فرنسية فصحى، عامية،" واحد آن يف لغات بثالث يتحكم أن العاشرة دون لطفل ديكن ىل -7
 .؟"فرنسية فصحى، أمازيغية،" أو

 

 .يركز؟ لغة أية على ال بـ اإلجابة كانت إذا-          

 أديكن اعتبار طرق تعليم اللغة العربية ىي السبب يف تراجعها؟ -8
 

 
 
 الفرنسية باالجنليزية ىو قرار البد منو؟اللغة أال ترى أن استبدال  -9
 
 

، التعليم بالعامية يف ادلراحل اجلزائرية والعربية الفصحىالعامية أال يستدعي اتساع الفجوة بٌن  -11
 األوىل من التعليم اإلبتدائي وتُدَّرس الفصحى كلغة أجنبية أوىل؟.
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 يف تعليم اللغة األجنبية بعد السنة اخلامسة إبتدائي؟ مثال، أال جيب اإلقتداء بالتجربة اليابانية -11
 
 

أليس احلل الوحيد يف اسرتجاع اللغة العربية دلكانتها الطبيعية ىو أاّل يبقى قانون تعميم اللغة  -12
 العربية حربا على ورق؟.

 

 

 ؟ راعي الفروق الفردية أثناء التدريسىل ت -13
 

                        
 
 وبصفة عامة: -2

 يساىم يف: ىل ترى أن التعليم مزدوج اللغة  -14
 
 

 تدريس اللغة الفرنسية ىو:  -15
 
 
 

 
لو أن الطفل يرفض تعلم اللغة العربية الفصحى كما حيدث اآلن يف ادلدارس اجلزائرية  ماذا  -16

                                                       اخلاصة؟
                                                                                          

 
 

 

 الطفل شخصية بناء    تدميرىا أم

 اللغات على للتفتح ضرورة       استعماري موروث

 بقية اللغات نخيره بين نرغمو عليها
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 ماذا لو يتم حذف تعليم اللغات األجنبية من ادلدارس اجلزائرية؟ -17
 

ال بأس بذلك وتدرس في مؤسسات   جمود فكري فاللغة حضارة
 .خاصة حسب الرغبة

 وأخيرا -3
 كيف ترى واقع ومستقبل اللغة العربية يف اجلزائر؟. -18
 وماذا تقرتح إلجناح تعليم ىاتو اللغة؟ -19
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 .عاصم عن حفص رواية: الكريم القرآن-
 :العربية باللغة والمراجع المصادر:أوال

 المصادر:-1
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، 1اخلصائص، تح: زلمد علي النجار، دار اذلدى للنشر، اجلزءأبو الفتح عثمان بن جٍت،  .2

 ، )دت(.1بَتوت،ط
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، دار الفكر للطباعة 6األكرب،ج سلطانمن ذوي الوالرببر ومن عاصرىم  والعجم العرب
 م.2000والنشر،بَتوت، لبنان، )دط(،

 م.1979)دط(،  مكتبة ادلعارف، بَتوت، عبد الرزتان الراجحي، فقو اللغة يف الكتب العربية، .5
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القاىرة،   ،إبراىيم أنيس، يف اللهجات العربية، مطبعة أبناء وىبة حسان، مكتبة األجنلو ادلصرية .8
 م.2003

للماليُت، أبو خلدون ساطع احلصري، آراء وأحاديث يف الوطنية والقومية، دار العلم  .9
 م.1957بَتوت،
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 م.2006)دط(، 
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 م.1997، 2األمة للطباعة والًترتة والنشر والتوزيع، برج الكيفان، اجلزائر، ط
 م.1963أزتد توفيق ادلدين، جغرافيا القطر اجلزائري، مكتبة النهضة، اجلزائر،  .13
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 :فهرس اآليات-1
 الصفحة السورة ــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآليـ الرقم

 
  27 

    
 ﴿وِإَذا َمرُّوا بِالَّلْغِو َمرُّواْ ِكراًَما﴾.

 
 الفرقان  

 
11 

197
-

195 
   

     
نَ َزَل ِبِو الرُّوُح اأَلمِِيُ٭ َعَلى قَ ْلِبِك  ﴿َوِإنَُّو لَتَنزِيُل َربِّ الَعادلِِيَ٭

 لَِتُكوَن َمَن ادلنِذرِينَ٭ بِِلَساٍن َعريبٍّ ُمِبٍِي﴾.

 
 الشعراء 

 
11 

    
9 

    
اقْ تَت           َ                                لُواْ ﴿وَِإن طَآِئَفتَاِن ِمنَ الَمُْؤِمنِيَ 

 فََأصِْلحُواْ............﴾.

 
 احلجرات 

  
19 
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 :مأثورةال قوالواأل فهرس األبيات الشعرية-7
 الصفحة القائل        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ـــــــــــــــــالبيت الشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   1 
 

د َعن َحْىِضِه ِبظِِلِحِه ُيهَدمُُ
ُ
ر ًَ م 

َ
َُوَمن ل

ـــــــــــــ ظِلم الىَّ ًَ ـــَوَمن ال  ـــــــــ ــــــــ ُمُــ
َ
ل
ْ
ظ ًُ ــــــــاَض  ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ُـــــ

5ُُشهيــــــــــــــس بن أبي طلمى

 
   2 

 
 

ُر هفــــــــــــُعُه   
ُ
ـــــــــــــسِء ًكث

َ
غـــــــــــاِث امل

ُ
دِز ل

َ
ُِبــــق

ـــــــــــىاُنُ ــــــ اِث أْعــــــــــــــــــــــ ِلمَّ
ُ
ُوجلَك لُه ِعىَد امل

ُ
َ
غاث وف

ُّ
ى ِحْفِظ الل

َ
هاِفْت عل

َ
ُهِمها   ـــــف

ُ ـــــــــاُنُ فكلُّ لظان  ُفي الحقيقِت إوظـــــــــــــــ

 

ُضفي الدًن الحلي

ُ

11ُ

   3 ـــــــــــدوُنُإن العسب ال ًخغلبىن إال على البظائط  ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ 32ُ ابن خلـــــــــــ

   4 21ُُمثل عسبي قدًمُكالغساب املطلي بالبياض. 

   5 ُكالغساب الري أزاد أن ًقلد  في مشيخه مشيت   

ُالحمامت، فعجص عن ذلك، وأضبح ًىط هطا. 

ـــــــــــــــــــ     ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ  21ُ

ُ

25ُُمثل عسبي قدًمُفاقد الش يء ال ٌعطيه           6   

   7 ــــ  ُالعلم في الطغس كالىقش على الحجس        ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ 64ُُـــــــــــــ

   8 ـــــــــــازك لقد غلبىا جازجىا بمعلم املدزطت  ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ 51ُُبظمـــــــــــــــ

إدازة الخعليم وأها  أحعهد إليك  بقلب أعطني  9

         العالم

 ُ

ـــــــــع ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ُإزطمــــــــــــــــ

ُ

51ُ

 

   11  

ـــــُن       ــــ ـِ مــــــــــــ
َ
ُز كا ـــــــــاِئِه الدُّ

َ
ْحشــ

َ
 الَبْحُس فِي أ

َ
ها

َ
ُأ

اَص  ىَّ
َ
ىا الغ

ُ
ل
َ
َهْل َطأ

َ
ـــاِحيف ــــــــــ

َ
َُعن َضَدف

        .     .      .         .ُ

ـــَدُه            ــــــــــــ ـــ ــــــــــــ
ْ
 بعــــ

َ
ــــاَمت ـــــــــــ

َ
ا َمَماٌث ال ِقيــــــ َُوِإمَّ

ــــاِثُ ـــــــــ ْع ِبَمَمــــــــــ
َ
ق ًُ ْم 

َ
ُعْمِسي ل

َ
َُمَمــــــــــاٌث ل

   ُ

ُ

ُحـــــــــــــــافظ ابساهيـــــــــــــــــــــــــم

ُ

ُ

52ُ

   11 ـــــــــــم ما أشبه اليىم بالبازحت  52ُُمثل عسبي قدًــــــــــــــــ

ــُكيف ٌظخقيم الظل والعىد أعىج13ُ    ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ُــــــــــ

ُ

59ُ

ُ
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 األعالم:فهرس  -3
ــ  ـــــــــــــــــة عن هذا الع  محــــــــل    العلم   الصفحة ــــــــــــــــــــــــــــملــ

عامل حنوي كبري ىو أبو الفتح عثمان بن جن،  ابن جّن  1
ه، لو ما يفوق 322ولد بادلوصل عام 

الذي  اخلمسِي كتابا أشهرىا "اخلصائص"
يتحدث فيو عن بنية اللغة وفقهها ، وكتاب 

 ه.392، تويف سنة "سر صناعة االعراب"

26 

مؤسس ىو عبد الرمحن بن خلدون احلضرمي،         ابن خلدون 2   
اإلجتماع، لو " العرب وديوان ادلبتدأ علم 

واخلرب، يف أيام العرب والعجم والرببر، ومن 
عاصرىم من ذوي السلطان األكرب، وىو 

 م.1406ه/808"ادلقدمة"، تويف سنة 

9 ،23. 

ىو أبو احلسِي أمحد بن فارس بن زكريا  ابن فارس                        3
إمام لغة وأدب ولد سنة القزوين، 

م بقزوين، لو مؤلفات كثرية 1004ه/395
 أمهها "اإلتباع وادلزاوجة".

26 

ولد يف ىو عبد ادللك زلمد بن امساعيل،   أبو منصور الثعاليب  4
م، ضلع يف 961ه/350نيسابور، سنة 

النحو واألدب لو ما يفوق الثمانِي كتابا منها:  
كتاب األدب مما للناس فيو من أرب. تويف 

 م.1038ه/429سنة 

59 

 أمحد طالب االبراىيمي 5
   

 60 .1973وزير الثقافة واالعالم اجلزائري، يف 

بدبلن، حاز على جائزة  1856 سنةولد   برنارد شو 6
 .1925نوبل يف األدب عام

32 

، من أىم أعمالو 1887ولد يف شيكاغو عام    Bloomfieldبلومفيلد 7
   .1933 كتاب "اللغة" عام

12 
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 8 
 
 

9 
 

 
 

  ابراىيم حافظ
     

  
 

لّقب بشاعر ىو زلمد حافظ بن ابراىيم، 
، 1872النيل، ولد يف زلافظة أسيوط  عام 

 .1932وتويف سنة 

  
 

 53 
 

 
قيل كان ينظم القصيدة يف م، 502ولد سنة  زىري بن أيب سلمى

شهر، ويهذهبا يف سنة، فكانت قصائده 
  تسمى احلوليات. تويف قبل البعثة امدية.

5 

مستشرق فرنسي، اشتغل أستاذا جبامعة   شارل بيال 10
 السوربون.

32 

 عبد العزيز القوصي 11
  

مدير مركز اليونسكو للرتبية يف بريوت خالل 
 اخلمسينات.

49 

اللهجة العامية مؤلف "مستشرق أدلاين،    كارل فولرز 12   
 ."احلديثة يف مصر

29 ،31 
 

 ولد بالكوفةىو أبو الطيب أمحد بن احلسِي،  ادلتنيب   13
وتويف ببغداد م، 915ه/303 سنة يف كندة

 ه.345م/965عام 

19 

أحد مؤسسي مجعية العلماء  ،مصلح جزائري زلمد البشري اإلبراىيمي 14   
ادلسلمِي اجلزائريِي، لو العديد من ادلقاالت 
اإلرشادية مجعها جنلو أمحد طالب االبراىيمي 

تويف يف   ،يف كتاب "آثار البشري اإلبراىيمي"
 .1965ماي  20

75 

  وذللم سبيتا 15
 

 31، 29 .ةالكتاب ادلصري دار مديرو  أدلاين مستشرق
 

 29 .رللة "األزىر"صاحب إجنليزي،  مهندس  وليام ولكوكس 16
 28 .صاحب رللة "ادلقتطف"، 1927 -1852 يعقوب صروف 17
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 الدراسة ملخص

 فٍ أو اىعسثٍ اىىطه فٍ سىاء اىعبىمُخ، اىيغبد ثقُخ مع مسَسا صساعب اىساهىخ أَبمىب فٍ اىعسثُخ اىيغخ رعُش

 وطئذ مىر ثدأ أشىٍ، اىصساع مىن هرا، فٍ شبذح حبىخ َعزجس -اىجصائس- اىعسثٍ اىمغسة أن إال اىمعمىزح، أزجبء جمُع

 وأضحً ثسثسَب-عسثُب ثدأ فقد واحدح، ورُسح عيً َمش ىم اىىصاع هرا أن إال اىسبعخ، حزً وثقٍ اىجسثس، أزض اىضبد ىغخ

 هري رفزأ ىم اىقسآن ىغخ وأوهب ىنه األمبشَغ عيً دخُيخ، اىعسثُخ ثبعزجبز األوه ثدأ عسثُب،-عسثُب وأمسً فسوسُب-عسثُب

 أعىف أمب ثبىمسصبد، ىهب َقف مه وجدد ىنه اىسيطخ، عه رجحث طبغُخ ىغخ ثُه مبن صساع وثبوٍ خمدد، وأن اىىبز

 َدزج حُه مقزيهب فٍ وَضسثهب ثبىسمىد، وَزهمهب َحبزثهب، مه اىعسثُخ اوججذ فقد اىصيت، مه َنىن اىرٌ ذاك هى وصاه

 واقع عه اىضىء رسيُظ سُزم ىرا اىمزجّعخ، اىزعيُمُخ اىسُبسبد هى األّوه واىمزهم  األوىً، رعيُمهب مساحو فٍ ضسح ىهب

 ذىل؟ عيً اىيغىَخ االشدواجُخ رأثُس مدي ومب االثزدائُخ ثبىمسحيخ اىعسثُخ اىيغخ ردزَس

 .اىزعيُم طسائق االثزدائُخ، اىمسحيخ اىعسثُخ، اىيغخ اىيغىَخ، االشدواجُخ: المفتاحية الكلمات

Résumé 

En Algérie, s’il est un domaine qui suscite commentaires partisans et débats houleux, 

c’est bien celui des langues, qu’elles soient nationales ou étrangères. Il ressort ainsi que 

toute réflexion sur ou autour de la gestion politique ou éducative des langues se fait de 

façon conflictuelle, jamais de manière raisonnée, encore moins consensuelle. Très souvent 

les décisions, lois ou autres formes de gestion de l’arabisation, du bilinguisme français-

arabe ou du statut de l’anglais voire des langues véhiculaires, déchaînent des tollés 

inimaginables, où tous les protagonistes s’accusent mutuellement de tous les maux du 

monde, et où tout un chacun s’arroge l’exclusivité de ce qu’il croit être la vérité une et 

indivisible. 

Dans un tel contexte d’extrême sensibilité sur la question des langues, Comment se 

pose la problématique de la dualité français-arabe dans le système éducatif et 

principalement aux niveaux primaire?  

Mots clés : bilinguisme , la langue Arabe, méthode d’enseignement, niveaux 

primaire. 

  

Abstract 

Our paper will be dealing with the issue of language in Algeria, After five decades of 

independence and five decades of total refusal to join the Froncophonie .  

a new face of bilingualism, as defined in Algerian term. After a series of fluxes and a 

great instability, it seems that the path towards a more stable, effective bilingual state in 

being paved, all the more that as from September 2002, educational programmes, officially 

include French as early as the second year of primary school.  

Key words : Bilingualism, Educational system, Arabic, Methods of teaching, 

Primary school. 
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