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 ملخص
ة    ه أطراف ثالث وّي تتجاذب ي صراع لغ د ف ا تجس ا حرج ا لغوي ر واقع يش الجزائ ة  :تع اللغ

تعمار       ات االس ن مخلف ذا الصراع م ان ه ية، وإن آ ة الفرنس ة، واللغ ة الفصحى، والعامي العربي
ا وإحالل الفرنسية بدال منها، مما اضطر الفرنسي الذي عمل على محاربة اللغة العربية  وتهميشه

ة اإلسالمية     الجزائري الستعمال العامية للح ه العربي ى هويت اظ عل ى    ف ر مازالت إل ، إال أن الجزائ
رة  فالحديث عن الواقع اللغوي في الجزائر يصطدم بمش  .يومنا هذا تعاني من هذا الصراع كلة آبي

ة    ال اللغ ي إهم ل ف ة الفصحى وزحف الع تتمث ات    العربي ى المؤسس لل  إل ذت تتس ي أخ ة الت امي
يم           يالتعليم دان التعل تها في مي ى منافس ي تعمل عل ى الفرنسية الت ة واإلعالمية والثقافية، إضافة إل

ة من       )العلمي والتقني( ة المثقف د الفئ ومي عن ، وفي بعض المعامالت اإلدارية، وفي االستعمال الي
عب ى ه  .الش لط الضوء عل ذا البحث ليس اء ه د ج ة،وق اة العام ي الحي دان  ذا الصراع ف ي مي وف

الم،  يم، واإلع ا   واإلدارة التعل ذا الصراع تاريخي باب ه ا أس تعمال    ،مبين ى اس داعين إل ج ال وحج
ة الرسمية،      ائدة في    العامية وخطورة ذلك، وموقف الداعين إلى أن تكون الفصحى هي اللغ والس

ال   االستعمال اليومي، والرسمي، والتعليمي،  ة الفرنسية   بين باستعمال اللّ وموقف المط م  غ ة عل .  لغ
ل الصدارة         ة لكي تحت ة العربي وينتهي البحث بعرض أهم التوصيات والمقترحات للنهوض باللغ

  .في هذا البلد، وتسترجع مكانتها المرموقة
 
Abstract 

Algeria faces a critical reality embodied in a linguistic struggle 
among three parties: classical Arabic, colloquial Arabic and the French 
language. This struggle is a remnant of the French colonization which 
has worked hard to fight the Arabic language, marginalize it and replace 
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it with French. In order to maintain their Arabic-Muslim identity, 
Algerians were forced to use slang Arabic. Although the French 
colonization is over, this struggle continues. The discussion around the 
reality of language in Algeria is confronted with a substantial problem 
related to the negligence of classical Arabic, the creeping of colloquial 
Arabic into the educational and cultural institutions and the media, in 
addition to the French language, which works to rival Arabic in the field 
of education (scientific and technical), and in some administrative 
transactions, and in daily communication among members of the 
educated class. This research aims at shedding light on the manifestations 
of this struggle in public life and in the fields of education, the media, 
and administration.  It also seeks to expose the historical reasons for this 
struggle, the arguments of those who advocate the use of the colloquial 
Arabic and the dangers associated with such arguments.  In addition, this 
research presents the argument of those who advocate the use of classical 
Arabic as the official language, and the language that should prevail in 
the daily, official and educational communications.  The argument of 
those who support the use of French is also included. The research 
concludes with the most important recommendations and suggestions to 
promote Arabic to take the lead in this country and to restore its 
prestigious position. 

 
  المقدمة

دا  الّلغة موضوع مناقشةلعل  ي       ،العربية في الجزائر ليس جدي ة الت دّول العربي أنها شأن ال ش
ة وا    ة العامي ة    أصبحت تعاني من تراجع اللغة العربية الفصحى لحساب اللغ ة، فاللغ للغات األجنبي

ع،     ،صراعا مع اللغة العامية ، من جهة،العربية في هذا البلد تعيش  التي تنتشر في أوساط المجتم
ة الفرنسية   صراع ومن جهة أخرى تعيش وتستخدمها شريحة آبيرة من هذا الشعب،  إذ ،ا مع الّلغ

ر   على وبعد مرور خمسين سنة  ،مازالت إلى يومنا هذا  ،من االستعمار الفرنسي   استقالل الجزائ
يم  ي بعض اإلدارات والتعل تعمالها ف ى اس ريين إضافة إل ن الجزائ ة م ن طرف النخب تعمل م ، ُتس

الفرنسية  اللغة العربية سواء مع العامية أوتواجهه  الذيهذا الصراع خاصة العلمي منه والتقني، ف
  .إلى االستعمار الفرنسيبنوعيه يرجع 

ة  بى جعل اللغة الفرنسية لغة رسمية إلفقد عمد االستعمار الفرنسي  القضاء على اللغة العربي
ريين فرنسيين     تمهيدا لطمس  ة بجعل الجزائ ة الجزائري ة    الهوي ة العربي ه   فأقصى اللغ ، وأثبت لغت
  . قهرا وعدوانا
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ة      ر إذ إن العربي ي الجزائ ات ف تعمال اللغ ي اس اوت ف وي تف ذا االضطهاد اللغ ن ه تج ع ون
تستعمل إال من طرف النخبة المثقفة من الجزائريين ،واألغلبية من الشعب الفصحى والفرنسية ال 

  .تستعمل اللغة العامية إضافة إلى األمازيغية في بعض المناطق من الجزائر

  الفصحى والفرنسية الصراع بين اللغة العربية  .١
تمكن من االستقال            م ت ا ل ا إّال أّنه تقاللها من فرنس ى اس ر حصلت عل ا  رغم أّن الجزائ ل عنه

ة الفرنس  ا، فالّلغ تعماال لغوي ة الفصحى اس وق العربي ة ؛ية تف ل اجتماعي ة إذ أصبح وثقافي ،لعوام
  .مرتبطا بالحداثة والتطور في الذهنية الجزائريةالحديث باللغة الفرنسية 

ا هو         أثيري في الوضع الّلغوي آم ه ت ورغم آثرة استعمال الدارجات إّال أنها ليس لها توجي
لكن بحكم عوامل سوسيوثقافية، والتعميم الفائق لها  ؛لغة الفرنسية، وهي اللغة األجنبيةالحال في ال

م خاصة في     على حساب الّلغة العربية أضحت مستعملة ولها تأثير في المجتمع، وتتسع بشكل دائ
ار  ى اعتب ة إل ورة جوهري تند بص ية يس اطق بالفرنس اب الّن ا أّن الخط رة، علًم نوات األخي الس

  .أمور نفسية واجتماعيةإلى ، و)١(الحداثة

ام بِ   ذي ق يم   ِةسَ َنْرَفويرجع استعمال اللغة الفرنسية في الجزائر إلى العهد االستعماري ال التعل
ا  "إذ  آان التعليم أيام الحكومة الفرنسية استعماريا بحتا ال يعترف بالّلغة العربية، وال يقيم لوجوده

يم    ـ اللغة الفرنسية ـ     ولم يكتف بفرضها ،)٢(." أّي حساب في جميع مراحل التعليم دان التعل في مي
ى    فقط بل فرضها أيضا في اإلدارة، والمحيط االجتماعي، وأجهزة اإلعالم فرًضا، آما فرض عل

ال   ن أمث تالل م ادة االح دة لق ماء جدي ات أس دن والمؤسس و(الم ل(و) بيج )... الفيجري(و) آلوزي
ة من         وآانت تهدف السياسة الفرنسية من وراء ذل   ة قطع ة الجزائري ة الثقافي ى جعل البيئ ه إل ك آّل

  .)٣(التعليم سند من فرنسة اإلدارة والمحيط االجتماعي ِةَسَنْرَفالبيئة الثقافية الفرنسية، حتى يكون ِل

دة     ر ع ي الجزائ ية ف ة الفرنس ة وفرض اللغ ة العربي ى اللغ ا للقضاء عل دت فرنس د اعتم وق
  :أساليب أهمها

ا إالّ       حظر استعمال اللغة - ل إداري ة ُتقب ا، فال وثيق إذا  العربية في المجال الرسمي حظرا مطلق
ى         ع عل ة، والتواقي اآن العاّم الت، واألم ماء المح ى أس ية، حت ة الفرنس ة بالّلغ ت مكتوب آان

ائق ّي،    ... الوث ة لألم ة موازي ي درج ة ف تعلم بالعربي رد الم ية، فصار الف ة الفرنس ّل باللغ الك
 .)٤(لخبز والحياة بدون منافسلتصير الفرنسية لغة ا

ي         - ة ف ة العربي د اللغ ي تعتم ة الت د الخاص دارس والمعاه يس الم الي بتأس ماح لأله دم الس ع
ة الفرنسية     ان اللغ التدريس، ولو بأموالهم الخاّصة، واشترطت على هيئات التعليم العربي إتق

                                                 
 .١٤٧، ص)م٢٠٠١( اللغة العربية، المجلس األعلى للغة العربية، العدد الخامس  )١(
 .١٣٨جغرافية القطر الجزائري، ص : المدني أحمد توفيق  )٢(
 .٢٢٧المرجع نفسه، ص   )٣(
 .٢٣٥المجلس األعلى للغة العربية، ص : -من محنة الكولونيالّيه إلى إشراقة الثورة التحريرية - العربية   )٤(
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ية    ن اإلدارة الفرنس يم م ة التعل ى رخص ؤولي  .)١(للحصول عل ا اضطر مس ي  ا مم يم ف لتعل
ة،    )اللغة العربية الكالسيكية(الجزائر إلى ابتكار ما أسموه بـ  ة الجزائري ، وهي اللهجة العاّمي

في وضع بعض الكتب   ) من الجزائريين مزدوجي اللغة(إذ نشط أعوان اإلدارة االستعمارية 
ة، والترآ        ة، والعربي ن البربري يط م ي خل ي ه ة الت ة الجزائري ة العامي ية باللهج ة المدرس ي

ة     ... والفرنسية ،والمالطية ة الحّي ة العربي ارة عن    )٢(واعتبروها هي اللغ ة عب ذه العربي : ، وه
زيج    " ا هو م رطانة غريبة وخليط من اللغة ال هو عربي، وال هو بربري ،وال فرنسي، وإّنم

 ما هي عليه من التكسير  من اللغة العربية والبربرية والفرنسية، والعربية منه أقل الثالثة مع 
  .)٣("واالختزال

  اللغة العربية الفصحى والعامية الصراع بين  .٢
ة   ة الجزائري ة العامي د اللغ ي، "تع ر والغن ة الفقي تعلم، ولغ ّي والم ة األم ّل  لغ ة آ ا لغ أي أنه

ول           ذا نق ي، له الموقع الجغراف رتبط ب ة ت ة مختلف الفئات االجتماعية؛ ألنها تضم اصطالحات لهجي
ة انتشار استعمال       ،)٤("جنوب ،وعاميات الغرب عاميات الشمال، وعاميات ال اء اللغ ويرجع علم

  :العامية إلى

  )٥(سهولة العامية لخلوها من اإلعراب  .أ
ة  " :يقول عبد اهللا نديم واصفا العامية ة بتوري .... ليست منمقة بمجاز واستعارات وال مزخرف

ا، وال تلجئك إ       ا المسامرة به ة ألفن ا ولغ ادي، وال    ولكنها أحاديث تعودنا عليه اموس الفيروزب ى ق ل
تلزمك مراجعة التاريخ وال نظر الجغرافيا، وال تضطرك لترجمان يعبر لك عن موضوعها، وال   

ا     )٦("شيخ يفسر لك معانيها ا م د آتابته ، آما أنها ال تخضع لقواعد النحو، والصرف، واإلمالء عن
  .يجعلها سهلة االستعمال

  صعوبة الفصحى  .ب
ا طويال     لى قواعدها الّنحوية والّصرفية،صعوبتها إبعضهم ُيرجع  آما أّن تعلمها يتطلب وقت

ة             ة الفصحى العامي ّل الّلغ ا أن نحل مح ه يجب علين ذا رأوا أّن وجزءا آبيرا من عمر اإلنسان؛ له
ة البيت    ة المجتمع الشعبي،   )األسرة (التي هي لغ أته        ، ولغ ل في أّول نش ا الطف ي يتعلمه وهي الت

                                                 
 .٢٣٥المجلس األعلى للغة العربية، ص : -من محنة الكولونيالّيه إلى إشراقة الثورة التحريرية - العربية   )١(
 .٢٢٧: المجلس األعلى للغة العربية، ص: - من محنة الكولونيالّيه إلى إشراقة الثورة التحريرية-العربية  )٢(
 .٢٢٧ص  المرجع السابق،  )٣(
 .٣٧سهام بين الفصحى والعامية ص  مادن،  )٤(
 .١٠١اللغة العربية والوعي القومي، ندوة فكرية ص  )٥(
عبد الجليل تجارب عربية في  ، مرتاض،٦٢- ٦١نفوسة زآريا، عبد اهللا نديم، بين الفصحى والعامية، ص  )٦(

 .٦٤، ص١٠تفصيح العامية مجلة اللغة العربية المجلس األعلى للغة العربية، العدد 
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ر  ا ال إآ ا تلقائي هتعلم تعلم    )١(اه علي ل ي ة وصعوبة الفصحى أّن الطف هولة العامي ر س ا يظه ، ومّم
  .)٢(األولى في مدة أقل من تعلمه للثانية

  تكاليف الفصحى  .ج
ة       ة فهي هب ا العامي فتعليم اللغة العربية الفصحى يتطلب إمكانات مادية، وبشرية ضخمة، أّم

ا  وق الفصحى     لسانية طبيعية مجانية، وتوظيفها اليومي في شتى المج امالت توظيف يف الت والتع
ة      بشيء آبير، ودون عناء، وال بذل دينار واحد من أجلها، خالفا للفصحى ال ا آل دول وفر له ي ت ت

ات،   عربية إمكان دارس، وجامع ومراآز   ات مادية، وبشرية هائلة إلى جانب هياآل استقبال من م
ة     آل هذا من أجل ت .... وإقامة مجامع أآاديمية، ومجالس عليا ا، ومحاول ا وترقيته ا، وإثرائه عليمه

ى   ا يبق ا ينجز فيه ل م ة، وآ ات مفرغ ي حلق دور ف نا ن د أنفس ّرة نج ّل م ي آ تعمالها، وف يم اس تعم
  .)٣(نظريا

  العامل التاريخي  .د
ية،        ر الفرنس ى نش ائل عل ف الوس ل بمختل ذي عم ي ال تعمر الفرنس ة المس ي سياس ل ف يتمث

ام    دى إلى انتشار العامية، ومّما أ والقضاء على العربية الفصحى؛ يظهر ذلك في تصريحات الحك
إن الجزائر لن تصبح حقيقة مملكة فرنسية إّال عندما " :من ذلك ما جاء في قول أحدهم ،الفرنسيين

ة الفرنسية          ذيتصبح لغتنا هناك قومية،والعمل ال ا إنجازه هو السعي وراء نشر اللغ يترتب علين
  .)٤( "للغة العربية الدارجة بينهم اآلنبين األهالي إلى أن تقوم مقام ا

  العامل الديني  .هـ
سعى االستعمار الفرنسي لطمس الهوية العربية اإلسالمية للشعب الجزائري، والقضاء على 
دينه اإلسالمي من وراء محاربته للغة العربية، ألّن اللغة العربية هي وعاء اإلسالم، والمحافظة     

ه        بة،عليها تعني بقاء اإلسالم والعرو ذه الحرب في قول  :ويصور لنا الشيخ البشير اإلبراهيمي ه
رب          " افر للع دّو س و ع ي، وه تعمار الفرنس ببها االس ها وس ر أساس ي الجزائ ة ف كلة العروب مش

نهم اإلسالم  تهم ودي تعمار الفرنسي صليبي .... وعروبتهم، ولغ از أّن االس ع اإليج ك م ان ذل وبي
ا لسان    ...على محو اإلسالم  النـزعة، فهو منذ احتّل الجزائر عمل وعلى محو الّلغة العربية؛ ألنه

  .)٥( "اإلسالم

                                                 
 .١٤عبد الكريم، محمد،الجزائري الثقافة ومآسي رجالها، ص  )١(
 .٤٢ص االزدواج اللغوي،، عبد الرحمن بن محمد القعود،  )٢(
 .٦٣ص مرتاض، عبد الجليل، تجارب عربية في تفصيح العامية،  )٣(
 :آريمة، المشروع الالثقافي االستعماري في الجزائر مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول ،عجرود  )٤(

 .م٢٠٠٥) ١٠ ٩،  ٨(أيام  المشروع الثقافي في الجزائر وتأثيراته المعاصرة،
 .٢٠٤ندوة األصفياء، ص محاضرة مشكلة العروبة في الجزائر، بشير اإلبراهيمي،الشيخ ال  )٥(
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  مظاهر هذا الصراع  .٣

  في ميدان التربية والتعليم  .أ
ة     ه لغ د أمام ة فيج ى المدرس ذهب إل ري، وي ه األس ن محيط ة م تعلم العامي ل ي د أّن الطف نج

تمكن من     االتها عن العامية التي يستعملهاأخرى تختلف بقوانينها واستعم ا لي ، وهو مطالب بإتقانه
ه   ذي يعيش ذا التخبط اللغوي ال ى ه ار إل د أش ة، وق ي المدرس ارف ف ن مع ه م ا يطرح علي م م فه

يدخل التلميذ العربي إلى المدرسة في سن السادسة، وقد « : المتعلم األستاذ عبد اهللا الدنان في قوله
ذ  درة اللغوي      اأتقن العامية قبل ه دما آانت الق ة لل  السن، عن ى اآتساب اللغات في     ة الهائل دماغ عل

ه      أوجها ك بحسب طبيعت ة، وذل ارف المختلف ، أي أّنه تزّود باللغة التي يفترض أن يكتسب بها المع
أخرى البد له أن وتكوينه، إّال أّنه ُيفاجأ بأّن لغة المعرفة ليست الّلغة التي تزود بها، وإّنما هي لغة 

ة األخرى   لكي يتمكن من ف ؛يتعلمها ويتقنها واد المعرفي دأ     )١(» . هم الم ي يب ل العرب ه فالطف ، وعلي
آتساب  حياته التعليمية األولى بالّلغة العامية التي تكون بمثابة القاعدة األساسية التي ينطلق منها ال

وبعدها ينتقل إلى المدرسة فيجد الّلغة الفصحى بكل قواعدها والتي ال   ،المعارف الحياتية المختلفة
ة،   يستخدمها في الغالب إّال في الكتابة؛ لذا يقع صدام بين اللغة العربية الفصيحة في الحياة التعليمي

ه يستصعبها   والدارجة أو العامية في الحياة العم ا يجعل ا  لية الواقعية مم ر منه ى   )٢(، وينف أ إل ، ويلج
  .العامية

ة     ة العربي ين أّن اللغ ين والمتعلم الفصيحة صعبة    ومن خالل ما سبق صار شائعا بين المعلم
العجز       فا ب ا وتعس ة ظلم ة متهم التعّلم والفهم مّما أدى إلى  نفور الطلبة منها، وصارت اللغة العربي

ه يواجه ثالث لغات في              .)٣(والّضعف والقصور ري أّن ل الجزائ د الطف ك سوءا عن د ذل ا يزي ومم
ى   عربية دارجة أو أ: يكون مزودا بنسق لغوي خليط بداية حياته التعليمية إذ ل إل مازيغية، فإذا انتق

ة     الحضانة فإنه يواجه باللغة الفرنسية مخلوطة بعامية أو أمازيغية، ثم ينتقل إلى المدرسة ليجد لغ
ه     راُه يواج ه، لت ين دروس ي تلق ة ف م العامي ف المعّل د يوظ حى، وق ة الفص ي العربي دة وه جدي

ة  ة أو الثالثي ة أو الثنائي ي ا  .)٤( االزدواجي ة ه ذه االزدواجي ة  وه م العربي ل دون تعل دار الحائ  لج
  .)٥( ونشرها

  في الجامعات  .ب
غ        يلة االتصال والتبلي ة بشكل واضح، فوس تنتشر العامية بين الطلبة في الجامعات الجزائري
ل هي          ة من الفصحى، ب ة، قريب التي يتحكمون فيها بطالقة هي اللهجة، ولكنها ليست لهجة مهذب

                                                 
 .١١الدنان عبد اهللا، نظرية تعليم اللغة العربية بالفطرة والممارسة تطبيقاتها وانتشارها ، ص  )١(
 .٢٠٠ونوغي،إسماعيل، لغة الطفل العربي والواقع المعاصر، ص  )٢(
 .٢٠٢المرجع نفسه، ص  )٣(
 .١٣٧:ص) م ٢٠٠١(لعربية، المجلس األعلى للغة العربية ،العدد السادس،اللغة ا  )٤(
، القعود، عبد الرحمن بن محمد ، االزدواج اللغوي في اللغة ٢٧الموسى، نهاد ،قضية التحول إلى  الفصحى   )٥(

 .٤٣العربية، 
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 ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة الفصحى رغم سياسة        )١(مزيج من الفرنسية والفصحى والدارجة   ة العربي ، ويرجع تراجع اللغ
التعريب التي تتبناها الدولة الجزائرية منذ االستقالل، والتي تهدف إلى استعمال العربية وتعميمها 

د   رَّلعلمية والتقنية في الجزائر ُتدأغلب الفروع اإّال أّن في الميدان التعليمي  ية، وق س باللغة الفرنس
ض األحيان إلى استعمال العامية إذا تطلب الدرس شرح شيء غامض فيه، أّما يلجأ األستاذ في بع

  .بالنسبة للفروع اإلنسانية واالجتماعية فيستخدم األستاذ الفصحى، والعامية

اتذة     ن األس ر م ى أّن الكثي ة إل ي الجامع ة الفصحى ف تخدام اللغ دم اس ي ع بب ف ع الس ويرج
األخص ة ،ب روع العلمي ي الف ّدون أنفس ،ف وا  ُيع ي، وليس وي والتقن البين بالضبط اللغ ر مط هم غي

  .)٢(معنيين باستعمال اللغة العربية الفصحى التي ال يتقنونها أصال

ة            ان باللغ وينهم آ ة ؛ألن تك وم االجتماعي اتذة العل د بعض أس ة عن آما يرجع استعمال العامي
ية، تعمار الفرن    الفرنس ة االس ي حقب وا ف ذين درس ن  ال ار الس ن آب ق  وبعضهم م د تطبي ي، فعن س

  مشروع الّتعريب في الجزائر 

ا  مباشرة باللغة العربيةُحوِّلوا للتدريس  م ال يتقنونه ديم دروسهم      ، وه ى تق ا اضطرهم إل ، مم
  .)٣(بالعامية

ة      تخدام اللغ ي اس ة ف ة والمتمثل ة الجزائري ا الجامع اني منه ي تع ة الت ة اللغوي ه فالثنائي وعلي
ة، ألّن اإلنسان        هي السبب األ  " الفرنسية والعامية ة الفصحى، وانتشار العامي دم العربي ّول في ه

ة ألمور           ة األجنبي ان الّلغ ه إتق ان هدف إذا آ ا، ف ا تاّم مهما بلغ من المهارة ال يمكنه إتقان لغتين إتقان
ا دمها نهائي الي ه ال الفصحى، وبالت ى إهم تعمل عل ذه س ه ه إّن قناعت ة، ف ية أو اجتماعي  .)٤( "نفس

ة داخل    وعليه فاللغة ال وم والحداث عربية محاصرة في الجزائر من اللغة الفرنسية التي تعد لغة العل
ك         ة خارج تل ة أو اللهجات المحلي ة، ومن العامي المؤسسات التعليمية وفي بعض الدوائر الحكومي

  .المؤسسات في البيت والحياة العامة، وبعض ميادين التعليم

  اإلعالم  .ج
ّم مصادر ال ّد اإلعالم من أه ع يع ي جمي ه ف ذي يلعب دور التعليمي ال ك لل افي وذل وين الثق تك

م  "إذ أصبح يحتل  في عصرنا  المجاالت ولمختلف الفئات، مكان الوالدين والمدّرسين في نقل العل
ة      ة الفائق والمعرفة إلى األفراد، فأصبح معظم التعليم يتّم خارج الفصل الدراسي، وأصبحت الكمّي

از صحف والمجّالتمن المعلومات التي تنقلها ال وق      ، واألفالم، واإلذاعة، والتلف ذه تف ا ه في أيامن
دّرس الفصل    ا م ي ينقله ات الت ة المعلوم ر آمي ارف    .)٥("بكثي ات والمع ك المعلوم ون لتل وال تك

                                                 
 .١٨٦: ، ص)م ٢٠٠١(بية، العدد السادس المجلس األعلى للغة العر: اللغة العربية  )١(
 .٢١٦،٢١٥:المرجع نفسه، ص  )٢(
 .٣٣٤:مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية، المجلس األعلى للغة العربية، ص  )٣(
 .١٠٠،٩٩: ، صالعربية الفصحى بين االزدواجية اللغوية والثنائية اللغوية ابراهيم آايد، محمود،  )٤(
: ترآي، مصطفى أحمد: ،وينظر٦٥٩-٦٥٨ص، ٣سلطان العربية في مضمار اإلعالم، ج: فاخوري، محمود  )٥(

 .٩٩وسائل اإلعالم وأثرها في شخصية الفرد،  ص
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جدوى ما لم ُتْنقل للجمهور بلغة فصيحة خالية من آل الشوائب التي تحفظ للغة أصالتها، وتصون  
  .)١(وترفع مقام أهلها، وترقى بحضارتهمتراثها، وتبرز شخصيتها، 

ه   وإن آانت وظيفة اإلعالم تتمثل في نقله لألخبار والمعلومات المختلفة، ة ل  إّال أّن أهم وظيف
ا ي وأخطره ة" ه ديث  الوظيف التطوير والتح ا ب ة إّم دة،  ،اللغوي اظ واصطالحات جدي اد ألف  وإيج

اظ يخ ألف يم بترس ر والتعل ا بالنش دة، وإّم اليب جدي ائها  وأس ارات، أو بإقص طالحات وعب واص
اإلعالم   فانتشار اللغ  .)٢( "وإخفائها، وإيجاد بدائل لها رتبط ب ا م ة    ة وتطوره ه باللغ ، ومدى اهتمام

  .التي يقدم بها برامجه المتنوعة

دور   ولعلّ  ذا ال اة  في  األخطر  الجانب  هو  ه ا،  حي د آانت وسائل اإلعالم     أمتن رة    ،فق في فت
تعَمَرة    في ،مقومات األمة ىحدأهم إ ،للحفاظ على اللغةوسيلة  ،االستعمار مثال د الشعوب المس ، ي

ذا      وآانت معول هدم لهذه المقومات في يد المستعِمر المحتل ه، وه يلة لفرض لغت الذي اتخذها وس
   .ما عانت منه الجزائر إبان االستعمار الفرنسي

  الصحف
ي أصدرها المستعمر الفرنسي  ترجع بداية ظهور الصحافة في الجزائر إلى تلك الصحف الت

  :)٣(على مجموعات هيبعد االحتالل بقليل، وتتوزع هذه الصحف األجنبية 

ى          :المجموعة األولى ى العشرية األول ا إل ود ظهوره انا ويع ا ولس تعمارية توجه صحف اس
ار      دمتها صحيفة األخب أتي في مق رة ال    )م١٨٤٧(، والمبشر  )م١٨٣٧(بعد الغزو، وت ذه األخي وه

ة،          تختلف ع  ة رآيك ة بلغ ة العربي ى اللغ بعض النصوص إل ا ل ى إّال في ترجمته وأسلوب   ن األول
ة         ،)م١٨٩٩(صحيفة الصبح . هزيل ة المكتوب ز بضعف الّلغ ا تتمي ي إّال أّنه وآانت باللسان العرب

ى الفصحى،  ا إل ة منه ى العامي رب إل ا، وهي أق ة، به ة العامي ذه الصحف تتشبث باللغ ت ه  وآان
  .فصحى بكثرة األخطاء الّنحوية والّلغويةوتحارب اللغة ال

د      :المجموعة الثانية را، وق ة تحري عبارة عن جرائد استعمارية توجها وأغراضا، وجزائري
ظهرت في مطلع القرن العشرين، وهي آصحف المجموعة األولى من حيث إشراف االستعمار     

ا من      ا تختلف عنه ة    على إدارتها إّال أنه ة العربي ا باللغ ا  حيث تحريره ، )م١٩٠٣( المغرب : منه
ا      )م١٩٠٧( وآوآب إفريقيا ار فونتان ل لسلطات االحتالل الفرنسي بي  ،، وآان يشرف عليهما ممث

م تكن إّال   "وقال عنها عمر بن قدور  ،ويرأس تحرير الثانية محمد آحول أّما آوآب إفريقيا فإنها ل
من أن تحريرها آان باللغة  الرغم، وعلى )٤("جريدة شبيهة بالّرسمية عارية من آل صبغة وطنية

  .العربية إّال أّنها آانت لغة ضعيفة أقرب إلى العامية منها إلى الفصحى

                                                 
اإلعالم : ، وينظر الكردي، سعد محمد١١٢اإلعالنات التجارية وأثرها في لغتنا، ص: المعتوق، أحمد محمد  )١(

 .٦٣١وتنمية الملكة اللغوية ص
 .٦٦١ص ومية واألسبوعية في،األردن،اللغة العربية في الصحف الي الجبر،خالد عبد الرؤوف،  )٢(
 .  ٣٢ـ  ٣١ص محمد ناصر، الصحف العربية الجزائرية، ينظر،  )٣(
 .٣٢محمد ناصر، الصحف العربية الجزائرية ص   )٤(
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ة ة الثالث ة  : المجموع ون لخدم اها الجزائري ي أنش حف الت ي الص ة وه حف الوطني الص
ة آصحف الحرآ   راض وطني وفية  أغ رق الص الحية، وصحف الط ة  ة اإلص ، وصحف الحرآ

ان باللسان         السياسية، وصحف النخبة ال ا آ ه، وم انا ل تعريبية، وقد آان بعضها يتخذ الفرنسية لس
ة  حف الحرآ ة ص حف وخاص ذه الص اهمت ه د س زيال، وق عيفا ه ان أداؤه ض د آ ي فق العرب

الحية ة إ  اإلص ي عملي ا   ف ذود عنه رها وال ة ونش اء العربي ي   حي ومي ف اب الي اء بالخط ، واالرتق
ه    در إلي ذي انح دني  ال ك الت ن ذل ا م ة    ف ،مجتمعن ة والبربري ة العربي ه اللغ زج في اب تمت و خط ه

  .)١(والفرنسية، وعربيتة قليلة وتتميز بالضعف والتكسر

ة       ين اللغ بيل تمك ي س ا ف تقالل واصلت طريقه د االس ر بع ي الجزائ ت الصحافة ف وإن آان
رت      ا ظه ة آم ة العربي ة بالّلغ ن الصحف اليومي د م رت العدي ث ظه ا، حي ة والنهوض به العربي

ر، والمالحظ   الصحف الم ستقلة باللغة العربية والفرنسية بعد التعددية الحزبية التي عرفتها الجزائ
ا     ثال، أّم في بعض الصحف العربية لجوؤها إلى العامية في مخاطبة الجمهور آجريدة الشروق  م

ا حاول بعضها أن         "الصحف الناطقة باللغة الفرنسية  ة فحسب وإّنم ى هجر العربي فلم تقتصر عل
  .)٢(ا موقفا سلبيا آونها لغة ال تلبي متطلبات الحداثةيقف منه

  التلفاز واإلذاعة
ذياع           يعد التلفاز  ل الم اة المشاهدين، ويحت ر وقت من حي ي تستغرق أآب الوسيلة الرئيسة الت

ة     ا المجّل حيفة وتليه أتي الص م ت ة، ث ة الثاني الم    . الدرج ائل اإلع ى أّن وس اءات عل دّل اإلحص وت
ا       تستغرق من حياة اإلن ارب سّت ساعات يومي ا يق ة م سان الموّظف، أو العامل، أو صاحب المهن
  .)٤(، ولعّل هذه النسبة تزداد في البلدان غير المتقّدمة آالبلدان العربّية)٣("في البلدان المتقّدمة

ين؛ لكن المالحظ    ومن المعلوم أّن هذه األجهزة تتوجه في خطابها لقاعدة عريضة  من المتلق
ا  دالأّنه ة من  ب تخدامها للغ ورع عناس ة الفصحى نجدها ال تت ر  العربي ي أآث ة ف تخدام العامي اس

ا   زة أنه ذه األجه ورة ه ن خط د م ا يزي ان، ومم ى  " األحي يم عل وي فرصة التعم أ اللغ يح للخط تت
ى     ،)٥("ماليين المتلقين في لحظة واحدة ه إل ل تعدت وال تقف ظاهرة نشر العامية على النطق فقط ب

و يقول وفي هذا  ،على ترسيخ هذا الخطأ في األذهان لالكتابة مما يعم ا أال   : "مسعود بوب ينبغي لن
ة     ى الكتاب داه إل يغيب عن بالنا أن الظاهرة اللهجية ال تقف عند النطق آما آان الحال قديًما، بل تتع

از "مرئية واضحة على ال أ        ".. شاشات التلف ي والخط أ اإلمالئ ى الخط ة تنطوي عل ة اللهجي والكتاب

                                                 
 ).١٩٢٧٫١١٫٠٣( ٥٥:ع" وادي ميزاب"ينظر، جريدة   )١(
 .٣٣٣باللغة العربية، ص مالمح من إسهامات الصحافة الوطنية بالجزائر في النهوض محمد، ابن سمينة،  )٢(
اللغة العربية في  ، الجبر، خالد عبد الرؤوف،٦٣٠اإلعالم وتنمية الملكة اللغوية،  ص: الكردي، سعد محمد  )٣(

 .٦٦٠ الصحف اليومية واألسبوعية في األردن،
 .٦٦٠ص اللغة العربية في الصحف اليومية واألسبوعية في األردن، خالد عبد الرؤوف، الجبر،  )٤(
 .٩٥الحصيلة اللغوية ص أحمد، المعتوق،  )٥(
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رفتهم السالمة          الن ل مع ا قب ررة يرسخها في أذهان أجيالن حوي، ورؤيتها على هذه الصورة المتك
  .)١("اللغوية، وهذا يجعل من العسير محوها من أذهانهم 

از       وفي الحقيقة عندم ة في التلف ة العربي وم بمعالجة اللغ ى     ا نق ا ال نتطرق إل ري، فإنن الجزائ
ات، مع اللهجات  ازإشكالية تعامل جهاز التلف ة      المعبرة عن األقلي رة عن العناصر المكون أو المعب

ا          ة تختلف عن غيره ة الجزائري رر أن التجرب ا نق ا يجعلن بالد    لعينات هذا المجتمع مم اقي ال في ب
ة، من حيث إ    ة   ّنالعربي ا توظف اللغ از   ه ة الفصحى في اإلعالم التلف ا في بعض    العربي آالتزامه

م من ذلك تبقى العامية تحتل مكان الصدارة بالنسبة لإلنتاج الرغلكن على  البرامج واألخبار مثال؛
ة،       ذلك الشأن بالنسبة للمنوعات الغنائي ونشاطات   الدرامي سينمائيًا آان أم تلفزيًا، أم مسرحيا وآ

  ".اإلشهار"اإلعالن التجاري، أو ما يسمى في الجزائر بـ 

ا   وبعض البرامج توظف الّلغة العربية وآذا العامية، وخاصة الب أ فيه رامج السياسية التي يلج
الي   السياسيون إلى الّتحدث بالعامية؛ ألنها في نظرهم األقدر على نقل ما يقولون للمشاهدين، وبالت

  .األآثر تأثيرا فيهم

ل ا ودويقاب ة، لوج ز للعامي ي   المتمي ية ف ة الفرنس ة الفصحى، حضور للغ ة العربي ذا اللغ وآ
ة، أوفي بعض    ي        األفالم، والبرامج العلمي ة واالقتصادية الت ات التاريخي ات، نظرا للعالق اإلعالن

  .تربط الجزائر بفرنسا

د من      ى تدشين العدي أّما فيما يتعلق باإلذاعة فقد لجأت الجزائر في فترة االنفتاح اإلعالمي إل
ي           ة ف ة البهج ا إذاع ة منه ا إذاع ة تقريب ل منطق ي آ بحت ف ة إذ أص ة والمحلي ات الجهوي اإلذاع

... عة ورقلة في الجنوب، وإذاعة مستغانم في الغرب، وإذاعة سكيكدة في الشرق     العاصمة، وإذا
ة   اهير بالعامي ة الجم ى مخاطب ا إل ي أغلب برامجه أ ف ا تلج ذه اإلذاعات أّنه ي ه كلة ف خ، والمش إل

ة الفصحى          ة العربي يم اللغ ى تعم لبا عل ر س ا أث ، )٢(بحجة إيصال المعلومة لجميع فئات الشعب مم
ي،       العامية، هم في ترسيخوأس ارف المتلق ي ُتقلص مع ة الت ة واألجنبي د   أو الهجينة من العامي وتزي

  .)٣(الحواجز بينه وبين أبناء قومه من أصحاب اللهجات المحلية األخرى

دول      ي ال ه ف ف عن ة ال يختل ة الجزائري ة واإلذاع رامج التلفزيوني ي الب ة ف تعمال العامي واس
د     ور ال ول ن ل العربية وفي السياق نفسه يق از    : ين بليب رامج التلف إذا استعرضنا ب ، أو اإلذاعة في   ف

ي    يما ف ه بالفصحى، وال س ا تبث د عم ة تزي ه بالعامي ا تبث بة م دنا أّن نس ة لوج بالد العربي م ال معظ
ة بحجة أنّ    وسائل اإلعالم    األعمال الدرامية والمنوعات التي يندر فيها استعمال الفصيح من اللغ

اظ       وألّن.. تخاطب الجمهور آّله ذال واستخدام األلف ة، ونتيجة لالبت هذا الجمهور ذو ثقافات متباين
ى من األصول والقواعد         ى الحد األدن اظ عل والكلمات الهابطة من طرف اإلعالميين، وعدم الحف

                                                 
 .٤٦الفضائيات واللغة،  ص: بوبو، مسعود  )١(
 .٥٩ص ينظر، إدري حسين دور وسائل اإلعالم في انتشار اللغة العربية في الجزائر،  )٢(
 .٦٤٨سعد، اإلعالم وتنمية الملكة اللغوية ص الكردي،  )٣(
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اللغوية، أدى إلى االستخفاف بقواعد اللغة العربية، آما أدى ذلك إلى الترويج إلى السوقية وشيوع  
  .)١(ت غير الالئقةالكلمات والمصطلحا

فتغليب العامية في بعض وسائل اإلعالم آان سبًبا من أسباب أزمة اللغة العربية المعاصرة، 
ا           ؤثر فيه ة وت ة المتباين اهير العريضة والمستويات الثقافي وذلك ألّن وسائل اإلعالم تخاطب الجم

ـ   .. تأثيًرا نافًذا ا ت ة أنه حاول إرضـاء آل األذواق،   وحجة بعض وسائل اإلعالم في استخدام العامي
  .)٢(وأنها تتوجه إلى فئات غفيرة من غير المتعلمين

ى           ة إل دان العربي ا من البل ر وغيره ويرجع هذا الضعف اللغوي لوسائل اإلعالم في الجزائ
دى     ة ل تقهقر تعليم اللغة العربية للناطقين بها في المدارس والجامعات،و إلى نقص الملكات اللغوي

ذا   حافة والعاملين في الص ا         أجهزة اإلعالم األخرى، وه ة ُمفرغة يفّضل فيه ق حلق ى خل ؤدي إل ي
رامج با  اء وب وءة باألخط طة ممل ة مبّس ديم لغ ون تق الي إضعاف  لاإلعالمي ة، وبالت ات المحلّي لهج

تّم باللهجة          . السليقة اللغوية عند المتلّقي ة ت ة تعليمي اج عملي م نت ام الصحافة ه آما أّن خّريجي أقس
ة     الدارجة، التعبير باللغ اَلبون ب فهم يتعّلمون آل المعارف بلهجة المعّلم، أّما حين يكتبون فإّنهم مط

و      . الفصحى التي يكون تكوينهم فيها ضعيفا أصال وفي العمل يواجه الصحفّي المشكلة نفسها، فه
واطنين  يستمع للسياسي، م  واالقتصادي، والم ر      وه ه التعبي ة، وعلي اتهم المحلّي ّدثون بلهج عن   يتح
  .من الفصحى والعامية امزيج ،، فتجده يستعمل نتيجة ذلك)٣(لسانهم بالفصحى

  اإلعالن التجاري
ان        ) اإلشهار (يلعب اإلعالن التجاري    رويج التجاري، وفي بعض األحي ا في الت دورا مهم

واء  ات س ي اإلعالن ظ ف ي، إّال أن المالح ازالسياس ي التلف ت ف ة، أ ،أآان ي اإلذاع ت ف  مأم آان
ى  الصحف  مية تحث عل ات الرس ي أصدرتها الجه وانين الت ّل الق م أّن آ ة رغ ة العامي د اللغ تعتم

ة             ة هجين ات تستخدم لغ ك أّن بعض اإلعالن ُر من ذل ة الفصحى، واألَم هي  وجوب استعمال اللغ
  .واللغة الفرنسية خليط بين العامية،والفصيحة،

رة وجود   ة  في      والذي يالحظ بكث ة الجزائري ز للعامي ة     المتمّي ة العربي ذا الّلغ ات، وآ اإلعالن
ويمكن إرجاع   أو جزئية في اإلعالن، الفصحى إلى جانب حضور الّلغة الفرنسية بصفة إّما آلية،

  .فرنسابين واالقتصادية التي تربط بين الجزائر و ذلك إلى العالقات التاريخية،

ا  :"وقد انبثق عن هذا االستعمال مشكلة لغوية ة،   فبحّجة أن تتوافر في الرس ة عاّم لة اإلعالمي
وب، يجب أن تكون واضحًة         ًة بالمستوى المطل واإلعالنية خاصة، عناصر التأثير، وتكون مقنع

ذه          . ومفهومة وبسيطة، وال ضرر في ذلك ه له ادى في تطبيق ل تم ذا الحق ٍل في ه َر عام إّال أّن غي

                                                 
 .٢٨ص ي وسائل اإلعالم،االرتقاء بالعربية ف ينظر، بليبل، نور الدين،  )١(
 .٢٨ـ ٢٧ص االرتقاء بالعربية في وسائل اإلعالم، ينظر، بليبل، نور الدين،  )٢(
 .٥٥٦-٥٥٥دور اللغة العربية في مواآبة المصطلح األجنبي في اإلعالم، ص: ينظر،شعبان، بثينة  )٣(
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ا األخطاء   اإلعالم ال  ، فأصبح  )١("النظرية حّتى غلبت الرآاآة على اللغة اإلعالمية، وآثرت فيه
  .يهتم بفصاحة اللغة بقدر اهتمامه بالبضاعة المعلن عنها

  اإلدارة  .د
د أّن مصالح تس  ب اإلدارة إذ نج دان تعري ي مي رة ف وة آبي ر خط وارد يخطت الجزائ ير الم

القرارات    يطة آ ائق بس ى وث ا عل د أساس رية تعتم ورات البش ررات والمنش ات، ، وال، والمق تعليم
تصدر  ... الهوية، والصكوك البريدية  ووثائق الحالة المدنية ووثائق ...مراسالت والمذآرات، وال

ة   آلها بالّلغة العربية بعدما آانت تصدر بالّلغة الفرنسية، ورغم ذلك فمازالت بعض الميادين التابع
في   ُيَتعامل بهاية هي اللغة التي إذ تظل الّلغة الفرنس ؛ب آلياعرَّلقطاعات الوزارة في الجزائر لم ُت
المناشير، والتعليمات، والمذآرات، وآذا محاضر االجتماعات   مختلف هذه الميادين، حيث ُتحّرُر

رجم   باللغة الفرنسية، وترف ي مت ان يكون       ؛ق في بعض األحيان بنص عرب ه في أغلب األحي ولكن
ارئ    رآيك األ دى الق الغرض ل ي ب ى ا       ،سلوب وال يف ه إل ة من ى العامي  ،)٢(لفصحى إذ هو أقرب إل

  :ويرجع السبب في تراجع استعمال اللغة العربية الفصحى في اإلدارة إلى

المكوِّ "التكوين  .١ وين، ف وين        نون، وأدوات التك ادين التك والمراجع والبحوث المستعملة في مي
إنّ    ية، ف ة الفرنس ان بالّلغ ب األحي ي أغل تم ف ة ت كاله المختلف ة   بأش تعمال الّلغ يم اس أخر تعم ت

ار ا ُيحدث بالضرورة  العربية فيه ادي          ًاآث ة في التسيير الع ة العربي ى استعمال اللغ لبية عل س
ا أدى    ، وقد يلجأ المكّو)٣("لإلدارة الجزائرية ة مّم نون  في بعض األحيان إلى استعمال العامي

  .إلى انتشارها في هذا القطاع بعد الّلغة الفرنسية

ات والبحوث .٢ ي : الدراس ع والمصادر ف نقص المراج را ل ي  نظ ة ف ة العربي م اإلدارة باللغ عل
م اإلدارة        )الجزائر(بالدنا  ا المختصون في عل ي ينجزه ، فإن أغلبية الدراسات والبحوث الت

ة             ا بإصالح قطاعات إداري ق منه ا تعل دا سواء م ة وبالفرنسية تحدي ة األجنبي تتم أساسا بالّلغ
  .)٤(ة اإلدارةَنَرْصَعباشرة مع تطوير ومالعلق بمجاالت أخرى ذات العالقة معينة، أم ت

ة         .٣ ى إشكالية المصطلحات العلمي دام المعاجم،إضافة إل نقص المراجع التقنية المختصة، وانع
  .)٥(الخاصة في المجال التقني

ين        ين المثقف ر صراعا ب د عرفت الجزائ ونظرا لخصوصية اإلشكالية الّلغوية في الجزائر فق
تعمالها في      أحدهما يؤمن ، إذ ظهر توجهان )لنخبة المتعلمةا( ادي باس ة الفصحى وين بالّلغة العربي

ربَّ   العروبيين أو المع رفض   جميع المجاالت بما في ذلك اإلدارة وهو ما يطلق عليه ب اني ي ين، والث

                                                 
 .٦٤٣اإلعالم وتنمية الملكة اللغوية، ص: الكردي، سعد محمد  )١(
خالصات يوم  من وقائع حوار األفكار،استمال اللغة العربية في االدارة، جلس األعلى للغة العربية،ينظر، الم  )٢(

 .١١ـ  ٨ص ،دراسي لممثلي القطاعات الوزارية
 .٩المرجع السابق ص  )٣(
 .١٢- ١١المرجع السابق   )٤(
 .١٥المرجع السابق  )٥(
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 ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن وأدب   ى جانبها الّلغة العربية الفصحى  لغة علم وإليطالب باستعمال الّلغة الفرنسية ذلك و ة دي لغ
ي  فقط، ويعمل على عرقلة تعميم استعم الها، ويرجع الفرق بين هاتين الفئتين إلى طبيعة الثقافة الت

ة          ل نمط الثقاف ة وآدابها،ويمث ة العربي تحكم في قواعد الّلغ يستلهم منها آل توجه أفكاره، فاألّول م
الّلغة الفرنسية ويأخذ  متأثر بالثقافة المنقولة ب العربية اإلسالمية وله إحساس االنتماء إليها، والثاني

ادره ية       مص ة الفرنس طة اللغ ه إال بواس دخول إلي ن ال ذي ال يمك ي ال الم الغرب وز الع ن رم ، )١(م
فالفرنسية عندهم غنيمة حرب ال ينبغي التخلي عنها فهي وسيلة تتيح للجزائر االنفتاح على العلوم 

ة،  الحديثة التي تحتاجها في تنميتها االقتصادية،  ة   واالجتماعي ذا الصر     ،)٢(والثقافي ان ه د آ اع وق
ى انتشار الع   ا أدى ببعضهم   أحد العوامل التي أدت إل ة مم ا وتفصيحها؛     امي اداة بتطويره ى المن  إل

ر مراحل؛      تم عب ك ي ى      للخروج من هذا الصراع، ورأوا أّن ذل وي عل ة تحت ة الجزائري ألن العامي
ي هي ف    ي العديد من األلفاظ الفصحى، وحاولوا إثبات ذلك من خالل عرضهم للكلمات العامية الت

ات    ف الفئ ن مختل االت وم ف المج ي مختل ومي ف ا الي ات فصيحة، ورأوا أّن توظيفه األصل آلم
ة     ؛اللها عن طريق تفصيحها،و تطويرهايدعو إلى استغ ى نشر الّلغ ألن آّل الجهود التي تعمل عل

ة أّن    ل، وخاص اءت بالفش ة الفصحى ب ة    "العربي ى الّلغ ا إل رب دائم ت األق ة آان ة الجزائري اللغ
ك التكلمات     العرب ى تل ا إل ة          ،ية الفصحى منه ة مذموم دها عامي د نع ي ق اظ الت را من األلف وأّن آثي

مطرحة ماهي إّال ألفاظ أفصح مما قد نتصور، وأّن عاميتنا الجزائرية ضاربة بجذورها في عمق  
  .)٣("الفصحى البعيد

ّد ولكي ة نظرهم ال ب ن وجه ك م ق ذل ا ال" :يتحق ية أن تلعب دوره ا المدرس ي لكتبن اجح ف ّن
تقريب العامية من الفصحى من خالل تفصيح الّرصيد الّلغوي الذي اآتسبه الطفل خارج المدرسة  

ةب واجز الثالث ة الح تعمال،( إزال ة االس وي غراب اني، التعسف الترب ر اللس ه يفصح، )القه ، وترآ
ا  ويعّبر عن نفسه بأّي آلمة يشاء، ويكون دور المعلم اإلشراف على الّتصحيح الصوتي،  وإبدال م

ل نفسه يشارك      هو أجنبي عن الفصحى، وهو نادر جدا مّما هو فصيح سليم، بحيث سيصبح الطف
  .)٤("في عملية تفصيح العامية

ي      ار ف ين االعتب ذ بع ب أن يؤخ ذي يُ   ويج توى ال وع المس ذا الموض ذا   ه ه، وآ ل مع تعام
ة؛ ألّن االحتكاآات      بيا    خصوصية المنطقة عند محاولة تفصيح الكلمات العامي ة نس ة مختلف الّلغوي

ع   بين منطقة، ر مرب وخاصة   )٥(وأخرى في بلد آالجزائر مساحته مليونان ونصف مليون آيلو مت
تويات   دد مس توياتها لتع دد مس ن تع ر ع رف الّنظ عبيا، وبص ة ش ة المتداول ة الجزائري أّن الّلغ

بل هي  الفصحى فقط،وحسب مراآزهم ،وثقافتهم، ومهنتهم، فإّنها ليست قريبة من  المتكلمين بها،
ا هو         ة، وم ل عن تسعين في المائ رآيزة وذخيرة لها، وحسب تقديرهم أّن الكم الفصيح فيها ال يق
ات،           ة للكلم ات  اإلفرادي اوة نجدها في البني ّوه، والنق ا هو مش نقي ونظيف فصاحته أآثر نسبة مّم

                                                 
 khaoula taleb ibrahimi:les algeriens et leurs langues. p 76ينظر،   )١(
 .١٧٠ينظر، مازلي، أحمد معوض التعريب والقومية العربية في المغرب العربي، ص  )٢(
 .٣٢ص  مرتاض،عبد الجليل، تجارب عربية في تفصيح العامية،  )٣(
 .٦٠المرجع السابق، ص  )٤(
 .٣٣ص المرجع السابق،  )٥(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة، والت      ق الصوتي، وهي ترجع     وأّما الّتشوه فيالحظ في اللواحق، والسوابق والقواعد النحوي حقي
  .)١("ألسباب ال يجهلها علماء اللسان العام

ة  (لهذه العملية  مرتاض ويعلل عبد الجليل ا       ) تفصيح العامي أ إليه د لج ة، فق ا ليست حديث بأنه
ى العمل الجدي      ادهم إل العلماء في القديم عندما  ُصِدموا بواقع لساني شعبي جارف، األمر الذي ق

ة   إلخضاع مئات من الكلم ات الدخيلة لقوانين اللغة العربية وخصائصها الصوتية مما جعل العربي
  .)٢(تثرى بمداليل جديدة آانت في أمس الحاجة إليها

 فهي عبارة عن تجارب فردية، أّما فيما يتعلق بالتجارب العربية الحديثة في تفصيح العامية،
ة موضوع  ة علمي اك دراس واطر شخصية، فليست هن ر ة، وال أآاديمييوخ ذا الموضوع عب ة له

  .)٣(والجامعات العربية هيئات رسمية، أو علمية في مراآز البحث،

تويات، وأن    " فكّل ما يمكن عمله لتفصيح العامية ا مس ى أّنه هو الّنظر إلى لغتنا الفصحى عل
  :نعمل بدون هوادة عمال مزدوجا، وفي اآلن ذاته على

  .روئية ،ونشر التعليمفرادى وجماعات بتوفير شروط المق ،تثقيف المجتمع .١

ا    .٢ ة وتقريبه ذيب العامي  من الفصحى؛   االستمرار على خطى علمائنا القدماء والمحدثين في ته
ة          ل ذه الّلغ ع، وه ة، والخاصة من المجتم ات العام ا طبق خلق لغة وسطى نفهمها وتتواصل به

تعماال  ى اس طى تعن ر الوس ن     امزيج اميس ح م ّذب وُفّص ا ُه لية، ومم ن الفصحى واألص م
م          ةلكلمات العامية القريبة من أم  ا اهرة ل ا لظروف ق دت، أو انحرفت عنه ي بع الفصحى الت

  .)٤("تكن ترغب فيها إراديا أّيما رغبة

 تكون لغة عربية مبسطة، أو ميسرة أّوال،بحيث والحق أّن الجزائر بحاجة إلى الّلغة الوطنية 
ا،  ة ال     والّلغات األجنبية ثاني اد الّلغ ي أّن اعتم ذا يعن يس       وه ا ل ه تعميمه ة رسمية، ومحاول ة لغ عربي

ضد اللغات األجنبية، خاصة إن علمنا أن تطور الفكر بحاجة إلى التفتح على ثقافات الغير، وعليه 
ة،       ة العربي ى جانب اللغ ا إل ة بعينه ة     فاالزدواجية ال تعني بالضرورة وجود لغ م المرحل فهي بحك

  .)٥( الحضارية ضرورة علمية

  تراحاتاالقو التوصيات،  .٤
ع   إّن الحديث عن واقع الّلغة العربية الفصحى في صراعها مع العامية التي انتشرت في جمي

ع بنظرة تأخذ         ) واإلدارة التربية والتعليم، واإلعالم،(الميادين  ذا الواق ر في ه ادة الّتفكي يتطلب إع
ا عن الفص  ة ابتعادن ي عصرنا نتيج ة ف ة العربي تويات الّلغ دد مس ار تع ين االعتب وتسمح  احة،بع

                                                 
 .٣٣ص المرجع السابق،  )١(
 .٥٩ص  المرجع السابق،  )٢(
 .٦١ص  السابق،المرجع   )٣(
 .٧٣ص  المرجع السابق،  )٤(
 .٩بعض نواحي التجربة الجزائرية في ميدان التربية والتعليم، ص  ينظر، مهري، عبد الحميد،  )٥(
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ة،      ه الثقافي بالنهوض بلغة بسيطة ميسرة يتمكن من التواصل بها آل فئات المجتمع بمختلف طبقات
دّ  ة بسيطة تت     : ولكي يتسنى لها ذلك ال ب ة عربي ة     من وضع لغ ايير الفصاحة اللغوي ا مع ق فيه ، حق
  .والتوسع أمامها؛ لتواآب العصر الذي يعيشه أبناؤها وإفساح مجال التطور،

ا فصيحة انحرفت مع           فالعا ول هي في حقيقته دخيل وساقط الق ذل وال مية إذا نفي منها المبت
ى تتكون      إذن فاألجدى . الزمن ا حت ة مع أن نتحرى الفصيحة الميسرة في أجواء الفصيحة والعامي

ة    ة مكتوب ، ولكي يتحقق   )١(" لنا لغة آالمية مشترآة تقارب الفصيحة مع إبقائنا على الفصيحة لغ
  :منذلك ال بد 

ات       - ذيب الكلم وتية، وته ها الص ة وخصائص ة العربي وانين اللغ ة لق ات الدخيل اع الكلم إخض
  .)٢(العامية القريبة من الفصحى، فالعامية إذا خضغت لهذه القوانين صارت عربية فصيحة

ة     - ات اللغوي ل المنظم ين آ ترك ب ل المش ة    ( العم ى للغ س األعل وي، المجل ع اللغ المجم
  .مع المدني بغية الدعوة إلى استعمال هذه اللغة، ونشرها، والمجت)الخ...العربية

ى       - ز عل ا وخصائصها، والترآي ى إمكاناته حمل هذه اللغة على التطّور والتجديد باالعتماد عل
  .)٣(الوسائل الّلغوية لترقيتها من تعريب، وترجمة، وتوليد داللي

االت التع     - ي المج ة ف ذه اللغ تعمال ه زم اس ة تل ة قانوني وفير منظوم ة، ت ة والثقافي ليمي
  .)٤(آافة  واالقتصادية، واالجتماعية

  التربية والتعليم
  .فرنسية لتعليمهم اللغة العربيةالعقد دورات تدريبية للذين يحسنون اللغة  -

وطن        - توى ال ى مس ري، وعل توى القط ى المس ة عل د المصطلحات العلمي ى توحي ل عل العم
  .العربي

ة الفصحى،  إلزام المدرسين، والمربين في دور الحضان - ي وخاصة ف   ة باستعمال اللغة العربي
  .ألّنها ضرورية في إآساب الطفل ملكة الفصحى ؛هذه المراحل األولى من التعليم

تعمالهم           - ائعة في اس اليب واألخطاء الش ا استدراك األس تم فيه اتذة ي عقد دورات تدريبية لألس
 .للغة العربية وتقويمها

ة ا    - تعلم اللغ ة ل اعات الكافي ي الت تخصيص الس ة ف تمكن    لعربي ى ي ي، حت ي والتقن يم العلم عل
 .من إتقان اللغة العربية بنفس درجة إتقانهم للغة الفرنسية الدارسون

                                                 
 .٥٩ص ، االزدواج اللغوي في اللغة العربية،عبد الرحمن بن محمد القعود،  )١(
 .٧٣تجارب عربية في تفصيح العامية ص عبد الجليل، مرتاض،  )٢(
 .٢٣٦، ص)م٢٠٠١(اللغة العربية، المجلس األعلى للغة العربية، العدد الخامس،   )٣(
 .٣٢ص الحواس، إشكالية تعميم المصطلح، ينظر مسعودي،  )٤(
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ّل        - ة لك ة الدقيق إصالح أساليب تعليم العربية بوضع تخطيط لغوي يأخذ في الحسبان المراجع
  .)١(أنماط اللغة

ة،    وضع سياسة وطنية تقوم على خّطة مناسبة تعمل على تعمي - ة في الجامع  م استخدام العربي
ا              ا ورقيه ديثها، وتمويله ى تح ة عل ي تعمل الدول ة الت ات التحتي وهذه السياسة تكون من البني

اء،  داخليا عن طريق البحث في مختلف علومها من أدب ونحو، ورياضيات، وإعالم،   وفيزي
  .)٢(وآذلك رقّيها خارجيا بتفعيل مجامعها ومؤسساتها الثقافية األخرى

  .)٣(تشجيع التأليف، والترجمة والنشر في الميادين العلمية باللغة العربية -

ا، أي          - تعمالها استعماال عقالني ة واس ة العربي ة للغ دول العربي ل ال إنشاء ميزانية خاّصة من قب
  .)٤(توزيعها على المؤسّسات العلمية ومراآز البحث في دول العالم

 المجتمع
ات ال  - ة، واألحزاب       في المجت نشطة  تسخير الجمعي ات العمالي ة، والنقاب ات الثقافي مع آالجمعي

ة،   العتناء باللغة العربية، والسياسية للمشارآة في ا ة اللغ واطنين بأهمي  عملها على توعية الم
  .ودورها في االرتقاء بالمجتمع ثقافيا، واجتماعيا، ووطنيا

ات،         - ل الجمعي رخيص لعم روط الت ن ش رطا م ة ش ة العربي تعمال اللغ ع اس ات وض والنقاب
  . والمؤسسات اإلعالمية

الل           - ن خ طة م ة المبس ة العربي ر اللغ ة لنش ادات المهني ية واالتح زاب السياس خير األح تس
  .وملتقياتها تجمعاتها، وندواتها،

  .الحرص على أن تكون الخطب الرسمية والبيانات الموجهة إلى الجماهير بلغة عربية سليمة -

  .نشر اللغة العربية البسيطة وتوعيته بأهمية هذه اللغةإشراك العالم اإلسالمي للمساهمة في  -

  اإلعالم
ك     اآبير ادورإّن لإلعالم  أنه في ذل في االرتقاء بلغة العامة من العامية إلى الّلغة الفصحى ش
درة          " هشأن المدرسة؛ ألّن د المق ذهن، فتتوّل ة في ال ماع ينضج األسلوب والطريق مع استمرار الّس

ي   . إلنسان في استخدام الّلغة السليمة في حاجاته وأغراضه وأفكارهعلى المحاآاة، فيبدأ ا ذا يعن وه
اء              ى االرتق ؤّدي إل ا سوف ي ي، مّم د المتلّق ة عن ة الّلغوي ة الملك ى تنمي ادرة عل أّن وسائل اإلعالم ق

ة (باإلعالم نفسه، والتحّول من لغة األمّية والجهل   م والحضارة     ) العامّي ة العل ى لغ ، )الفصحى (إل
ة المشترآة     واال ة والثقافي اء القاعدة الّلغوي ذلك يشكل اإلعالم    : رتقاء باألداء، وبن ... الفصحى؛ وب

                                                 
 .٣٣٧،٣٣٦، ص)م٢٠٠١(العدد السادس  ينظر اللغة العربية، المجلس األعلى للغة العربية،  )١(
 .٣٤٠:، ص)م٢٠٠١(ة، العدد السادس اللغة العربية، المجلس األعلى للغة العربي  )٢(
 .٢٤٣، ص )م١٩٩٩(اللغة العربية، المجلس األعلى للغة العربية، العدد األول   )٣(
 .  ٨١،٨٠، ص )م١٩٩٩(اللغة العربية، المجلس األعلى للغة العربية، العدد الثاني،   )٤(
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ة داخل  افي متقّدم يلة استالب ثق ى وس ة، وال يتحول إل ة، والّتربوي ة التعليمي اندا للعملي ا مس موقع
  .)١("األّمة

نة، وت      ة من األلس ة العربي ين اللغ يسيرها في الخطاب    فوسائل اإلعالم لديها القدرة على تمك
ك إن التزمت في       ة التخاطب، وذل اليومي، وتعّد أفضل الوسائل التعليمية في االرتقاء بمستوى لغ
تويات     ب مس هل يناس حيح س د ص وب جدي ي ث ّدمتها ف رة، وإن ق ة الميّس ة العربي ا اللغ خطابه

  .)٢("المجتمع

ه ال     ة، فإن ري خاص ي والجزائ الم العرب ي اإلع وي ف توى اللغ را للمس ه ونظ ن مطالبت  يمك
ا،    ومخاطبة المت بمحاآاة اللغة الموجودة في الكتب القديمة، اني ضعفا به ذي يع الوقت  وفي   لقي ال

ه  ى      نفس ة إل اإلعالم بحاج ه ف ا، وعلي دال عنه ة ب ة والدارج تعمال العامي ه باس ماح ل ن الّس ال يمك
  :استعمال هذه اللغة الميسرة ويتحقق ذلك عن طريق

  .واإلذاعية و الجرائد نحو الفصيحة الميسرة مج التلفازيةمل على توجيه البراالع -

ليم          توجيه آليات اإلعالم واالتصال   - نهم من النطق الس ة دراسة تمك ة العربي ى دراسة اللغ إل
  .للكلمات، وإعدادهم إعدادا لغويا دقيقا

ائع    - ويم األخطاء الش ة عقد دورات تدريبية للمذيعين والمذيعات لتحسين مستواهم اللغوي، وتق
ى نشرها        التي يكثر دورانها على ألسنتهم وا عل ة المبسطة؛ ليعمل ة العربي ، وتمكينهم من اللغ

  .بدورهم

امع     - ة للمج دة تابع ة موح ة عربي ة لغوي كيل لجن ابع   تش ة تت ة العربي ة  اللغوي دان  اللغ ي مي ف
ة     اإلعالم د المصطلحات اللغوي ، واالرتقاء بلغته إلى المستوى المنشود من الفصاحة، وتوحي

ة اللهج        ة عن الكتاب دان، وتصحيح األخطاء الناجم ذا المي ى     األجنبية في ه ي تظهر عل ة الت ي
  .، لكي ال تترسخ هذه األخطاء في ذهن المشاهدشاشات التلفاز

ة، ورد       - ات اإلشهارية، والتجاري ة في اإلعالن ة العربي ع آل من   فرض إلزامية استعمال اللغ
  .يتهاون في عدم استعمالها

ائل - ل وس ي   تسخير آ زات الت ار المي رة، وإظه ة الفصيحة الميس ة العربي الم لنشر اللغ اإلع
  .تمكنها من مواآبة التطور

ة لنشر      - ة، والمؤسسات المدني التنسيق بين مختلف الهيئات اإلعالمية، والتربوية، واالجتماعي
ة، أ  آانت  أم آانت إدارية،أاللغة العربية المبسطة، ونشر المصطلحات المختلفة سواء  م علمي

  .ثقافية

                                                 
 .٣٨االرتقاء بالعربية في وسائل اإلعالم، ص بليبل، نور الدين،  )١(
 .٧١خطاب السلطة اإلعالمي، ص: عكاشة، محمود  )٢(
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  اإلدارة
يط  - ائلها تنش ع وس ة بجمي ة،     ،وزارة الثقاف وادي األدبي ن الن ا م رف عليه ي تش ا الت وأجهزته

اب،  اد الكت ارح، اتح ة ووالمس ات الثقافي ة العربي ...الجمعي تعمال الّلغ يم اس خ لتعم ة ونشر ال
  .الجديدة الخاصة بهذا الميدان االصطالحات

وزارة      التنسيق بين مجمع اللغة العربية وا - ة، ومختلف قطاعات ال ة العربي لمجلس األعلى للغ
  .وتنشيطه تعريب اإلدارةمعا على للعمل 

  .عمال اللغة العربيةتكوين الكفاءات اإلدارية لغويا والعمل على تمكينها من است -

ى آ       االصطالحات إنشاء لجنة لترجمة - ا عل ة وتوزيعه ل قطاع  على مستوى المجامع العربي
  .توحيد استعمالهال ة من القطاعات اإلداري

  
  العربية واألجنبية المراجع

أعمال . "دور وسائل اإلعالم في انتشار اللغة العربية في الجزائر". )٢٠٠٤( .حسين ،إدري -
الجزائر     ة ب ة العربي ة       -مؤتمر المجلس األعلى للغ ة العربي دور وسائل اإلعالم في نشر اللغ

  وترقيتها ـ 

ة  . اء بالعربية في وسائل اإلعالماالرتق .)٢٠٠١( .نور الدين ،بليبل - اب األّم . ضمن سلسلة آت
  . قطر. ١ط

و - عود، بوب ة ". )١٩٩٨( .مس ائيات واللغ عودية  . "الفض ل الس ة الفيص ّرم . )٢٥٩(. مجّل مح
  مايو حزيران . هـ١٤١٩

رد    ). "١٩٨٤( .مصطفى أحمد، ترآي - ا في شخصية الف الم   . "وسائل اإلعالم وأثره ة ع مجّل
  . )٤(١٤ .الفكر

رؤوف  ، رالجب - د ال ة واألسبوعية في        ). "٢٠٠٩(. خالد عب ة في الصحف اليومي ة العربي اللغ
  . تشرين األول ٢٩. مجمع اللغة العربية األردني. "األردن

  . )م٠٣. ١١. ١٩٢٧( ٥٥:ع ."وادي ميزاب" .جريدة -

دنان - د اهللا، ال ا   ". )٢٠٠٧(. عب ة تطبيقاته الفطرة والممارس ة ب ة العربي يم اللغ ة تعل نظري
  . المؤتمر السنوي السادس . دمشق. مجمع اللغة العربية. "تشارهاوان

مالمح من إسهامات الصحافة الوطنية بالجزائر في النهوض   ". )٢٠٠٤(. محمد، بن سمينةا -
  .الجزائر. المجلس األعلى للغة العربية. )١٠(. مجلة اللغة العربية ".باللغة العربية

عبان - ة، ش ة العرب". )١٩٩٨( .بثين الم    دور اللغ ي اإلع ي ف ة المصطلح األجنب ي مواآب ة ف ي
  . )٣(٧٤. دمشق .م م ل ع. "المقروء
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ي - ير ،اإلبراهيم يخ البش رة. )١٩٥٥(. الش ر" :محاض ي الجزائ ة ف كلة العروب دوة . "مش ن
  . مصر. دار مصر للطباعة. األصفياء

  . دت. شرآة الشهاب الجزائر. الثقافة ومآسي رجالها. محمد عبد الكريم ،الجزائري -

ة ألقيت في       ). ٢٠٠٥(. آريمة، عجرود - ر مداخل المشروع الالثقافي االستعماري في الجزائ
ول  وطني ح ى ال ة    :الملتق د بجامع ه المعاصرة المنعق ر تأثيرات ي الجزائ افي ف روع الثق المش

  م٥/٢٠٠٥) /١٠ .  ٩. ٨( األمير عبد القادر اإلسالمية بقسنطينة أيام 

ة  العربية من محنة الكولونيالية إلى  - ورة التحريري ة     )٢٠٠٥(. إشراقة الث ى للغ المجلس األعل
  . الجزائر –عدد ممتاز  – العربية

اب الجامعي    . خطاب السلطة اإلعالمي  . )٢٠٠٧( .محمود، عكاشة - ة للكت ة الحديث . األآاديمي
  القاهرة . مكتبة دار المعرفة

اخوري - ود، ف الم    ". )١٩٩٨( .محم مار اإلع ي مض ة ف لطان العربي ق .م م ل ع. "س . دمش
٣(٧٤( .  

د  ، القعود - ن محم ة    . )١٩٩٧(. عبد الرحمن ب ة العربي مطابع  . ١ط. االزدواج اللغوي في اللغ
  . الرياض. التقنية

  . )٣(٧٤. م م ل ع بدمشق. "اإلعالم وتنمية الملكة اللغوية" .)١٩٩٨( .سعد محمد، الكردي -

ة  . اللغة العربية - ة العربي ة نصف سنوية ـ     . المجلس األعلى للغ دد األول  ـ  مجل ر . الع . الجزائ
)١٩٩٩( .  

ة . اللغة العربية - اني       . المجلس األعلى للغة العربي دد الث ة نصف سنوية ـ الع ر . ـ  مجل . الجزائ
)١٩٩٩( .  

ر . ـ  مجلة نصف سنوية ـ العدد الخامس  . المجلس األعلى للغة العربية. اللغة العربية - . الجزائ
)٢٠٠١( .  

ى ل . اللغة العربية - ة  المجلس األعل ة العربي ة نصف سنوية    -لغ دد السادس   -مجل ر . الع  .الجزائ
)٢٠٠١( .  

ا مرآز دراسات        الوعي القومي بحوث و اللغة العربية و - ي نظمه ة الت دوة الفكري مناقشات الن
  . )١٩٨٤أفريل (. ١ط. بيروت لبنان. معهد البحوث و الدراسات -الوحدة العربية

ين الفصحى و  " .)١٩٩٦(. سهام ،مادن - ة  ب ة     (العامي ة العربي ة لتراآيب اللغ  ".)دراسة مقارن
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