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ملخص: 
ي�شعى هذا املقال لإبراز اخلطر الذي تعي�شه اللغة العربية يف 
من  بع�شهم  ي�شارع  الذين  الطلبة  �شفوف  بني  اجلزائرية  اجلامعة 
اأجل الق�شاء ولو بن�شبة قليلة -على تف�شي هذه الظواهر التي تنخر 

ج�شد م�شتعملي اللغة يف اجلامعة.
الذي  الأثر  اإظهار  اإىل  يهدف  البحث -الذي  اأهمية هذا  وتربز 
الطلبة  لدى  اليومي  التخاطب  لغة  اخلاطئة يف  ال�شتعمالت  ترتكه 
اأ�شبابها وعواملها،  اأنه يقف على ت�شخي�ص الظاهرة، و يذكر  – يف 

ويحدد الآليات للحد منها. 
عن  الإجابة  اإىل  ي�سعى  البحث  فاإن  الهدف  هذا  ولتحقيق 

ال�س�ؤالني الآتيني: 
ما اأ�شباب التلوث اللغوي وعوامله وحلن العامة؟ ◄
ما الآثار التي يرتكها كل من التلوث اللغوي وحلن العامة  ◄

على اللغة العربية والهوية العربية؟ 
فاإننا  املطروحة؛  الأ�شئلة  عن  بالإجابة  البحث  يخرج  ولكي 
ما  وفق  فيها  املتف�شي  الداء  ون�شخ�ص  املدرو�شة،  الظاهرة  نتتبع 
تفت�شيه الدرا�شة حتى يت�شنى لنا التحكم يف اآليات احلد من ظاهرة 

التلوث اللغوي يف احلوار التخاطبي لدى الطلبة.
الكلمات املفتاحية: اللغة العربية، اجلامعة اجلزائرية، التلوث 

اللغوي، حلن العامة، مقاربة ل�شانية.

The Arabic language in the Algerian university: 
between linguistic pollution, jargon and colloquial 

speech. A linguistic approach

Abstract:
The present paper intends to demonstrate the 

current risk that threatens the status of the Arabic 
language among some of the Algerian university 
students who are struggling to partially eradicate 
these endemic phenomena amid the users of Arabic at 
the tertiary level. This study aims at diagnosing this 
phenomenon and showing the impact caused by the 
faulty usages in the daily communication of students. 
To achieve this aim, this study seeks to answer the 
following questions: 

What are the causes and factors of the linguistic 
pollution and the colloquial speech?

What impacts do the linguistic pollution and the 
colloquialism have on the Arabic language and the 
Arabic identity?

To come up with answers to the posed questions, 
we follow the phenomenon and diagnose this 
widespread defect according to what the study requires 
in order to manage certain mechanisms to minimize 

the spread of linguistic pollution in the conversational 
communication among students. 

Keywords: Arabic Language, Algerian university, 
linguistic pollution, colloquial speech, linguistic 
approach

مقدمة:
تعي�ص اللغة العربية الف�شيحة يف العامل العربي حالة انتكا�شية 
بالنظر اإىل الواقع اللغوي العربي احلايل الذي يتمخ�ص عنه هجني 
لغوي متناٍم، وهذا من خالل ال�شتعمال واملمار�شات اللغوية خلليط 
من الأمناط اللغوية من خمتلف لغات ال�شتعمال اليومي من عربية 

ف�شحى ودارجة ولغة اأمازيغية ولغات اأجنبية.
اللغوي  البناء  اأن  نالحظه  ما   - هنا   – ي�شتوقفنا  ما  ولعل 
بني  الن�شجام  اأو  التجان�ص،  وعدم  النق�شان  يعرتيه  بناء  والثقايف 
التفكك  من  نوع  ي�شوبها  والثقافية  اللغوية  هويتنا  واأن  وحداته، 
اللغة  اإن  نقول  اأن  لنا  ي�شوغ  ثم  ومن  ال�شتعمال،  يف  وال�شطراب 
العامة،  وحلن  الأل�شن  بلبلة  من  تعاين  املنطوق  �شقها  يف  العربية 

وتعدد اللهجات، والرطانات. 
اأمام  القارئ  اأ�شع  اأن  بناء املقال: تقت�شي طبيعة املو�شوع 
ت�شور منهجي للمو�شوع؛ حيث �شاأحتدث فيه عن الواقع اللغوي الذي 
يعي�شه املجتمع اجلزائري وبخا�شة الطلبة منه، ثم حتديد م�شطلحات 
الدرا�شة منطلقا من الواقع اللغوي املتمثل يف الزدواجية و الثنائية 
وعوامله  التلوث  اأ�شباب  حتديد  مع  فيه،  احلا�شل  والتلوث  اللغوية، 
يف الواقع اجلامعي، مبّينا اأهم مظاهر اللحن التي يقع فيها الطلبة، 
وحلن  اللغوي،  التلوث  من  كل  يرتكها  التي  الآثار  تلك  على  واقفا 
الطالب اجلزائري، خامتا درا�شتي  العربية، وهوية  اللغة  العامة يف 

بذكر الآليات التي ميكن اتباعها للحد من هذه الظواهر.
املنهج  اأعتمد  اأن  املو�شوعات  هذه  مثل  يف  لزاما  وكان 
دقيقا  علميا  و�شفا  اللغة  بو�شف  )يعنى  باعتباره  وذلك  الو�شفي؛ 
كما هي، وكما ي�شمعها العامل اللغوي من اأفواه اأ�شحابها يف خمتلف 
والنحوية ويف مفرداتها، وكان جّل  ال�شوتية  و  الرتكيبية  اأنظمتها 
في�شفها  املتكلمة؛  للغة  وال�شيغ  الأ�شوات  اإىل  ين�رصف  اهتمامه 
و�شفا دقيقا يتناول بالتف�شيل اأ�شغر وحدتها ال�شوتية التي ميكن 
اأن تلتقطها الأذن، اأو الآلت احل�ّشا�شة و�شوًل اإىل ال�شيغ والرتاكيب، 
معتمدا يف ذلك على املالحظة املبا�رصة الذاتية، وعلى الآلت التي 
باملالحظة  القيام  تعّذر  واإن  �شليمة،  ب�شورة  منها  الإفادة  ّكن  ً متمُ
يوثق مبقدرته  الذي   Informant اللغوي  بالراوي  ي�شتعني  املبا�رصة 
بكّل جوانبها ولهجاتها وطبقاتها في�شفها  احلية  لغته  على متثيل 
اللغة  اأّن موقف الباحث من  اأمينًا()1(؛ ونلحظ  و�شفًا دقيقًا مبا�رصاً 
�شحة  هو  املتكلم  هدف  لأن  املتكلم،  موقف  من  متاما  يختلف 
ال�شتعمال، واأما هدف الباحث فهو و�شف املنطوق عن طريق املنهج 
اجتماعية،  ظاهرة  باعتبارها  اللغة  بطبيعة  يعرتف  الذي  ال�شالح 
يكون  ال�شالح  وال�شتعمال  واملالب�ص وغريها،  والتقاليد  كالعادات 

بح�شب املعايري) 2 (.
وعليه فاإّن الهدف من هذه الدرا�شة متوقف على مدى قدرة ما 
يوثقه الراوي اللغوي على متثل الظاهرة قيد الدرا�شة، وو�شفها من 

جوانبها جميعا انطالقا من الواقع اللغوي للطالب اجلزائري. 
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اللغات،  تعدد  يف  اجلزائري  املجتمع  خ�شو�شية  تتمثل 
عن  ناجت  لغوي،  خليط  عنه  نتج  مما  بها،  يتحدث  التي  واللهجات 
احتكاكه املبني على اأ�شباب �شيا�شية وثقافية واجتماعية وتاريخية 

واقت�شادية وح�شارية. 
وهذا ما تربزه لغة الطالب اليومية من تلوث وتهجني لغويني 
لغوية  ا�شتعمالت  تنتج  والتي  اجلزائري،  املجتمع  يف  حا�شلني 
يتحدث  من  اإل  يفهمها  ل  خمتلفة  ووظائف  جمالت  ذات  متباينة 
اأو  اللغوي،  بالتهجني  ي�شمى  ما  ين�شاأ  وبالتايل  هوؤلء،  �شاكلة  على 
التحول اللغوي ملفردات اللغة العربية لت�شبح دخيلة. وهذه الفو�شى 
اللغوي( بادية للعيان، ووا�شحة  اللغوية التي يطلق عليها )التلوث 
)ويجب  الطلبة،  وبخا�شة  العربي،  اللغوي  ال�شلوك  يف  الو�شوح  كل 
الأجنبية، وهو �رصوري ومهم،  اللغة  البداية بني تعلم  التفريق منذ 
والتعليم باللغة الأجنبية، وهو �شيء مرفو�ص عند الأمم الراقية، وهذا 
ما ل تبديه ال�شيا�شات اللغوية يف خططها يف كل اأقطار العامل، كما 
يجب اأن نتوقف ونتمعن الآثار ال�شلبية ملوجة التغريب الكا�شحة يف 
اللغات  اإىل رهن  اللغوي، بل والداعية  كل املجالت، ومنها املجال 
اأنها من �شقط املتاع، وهنا نقطة اخلطورة التي يجب  املحلية على 
اأن نتفطن اإليها، ونخطط لنيل املقام الأعلى للغة الوطنية()3(. لنقف 
على نقاط التما�ص التي ميكن اأن ت�شهم -ولو بروؤية مب�رصة ونظرة 

ثاقبة يف عملية املعاجلة واإيجاد احللول املنا�شبة. 
جالء  و�رص  متحدثيها،  حال  ل�شان  اللغة  اأن  اعتبار  وعلى 
عن  الإن�شان  متيز  )ظاهرة  اأي�شا  واأنها  واأ�شاريرهم  مكنوناتهم 
املجتمع  كّون  يمُ اأن  له  فاأتاحت  بها  واخت�ص  الأخرى،  الكائنات 
متداخلة  ظواهر  واحل�شارة  واملجتمع  فاللغة  احل�شارة،  يقيم  واأن 
الأ�شا�شي  املقوم  هي  اللغة  اأّن  الباحثني  بع�ص  ويرى  متكاملة()4(، 
وفكره  مالحمه  لالإن�شان  حتفظ  لأنها  املعريف؛  ومرتكزها  للهوية 

و�شخ�شيته وم�شاحله، ولها �شلطة التاأثري فيما حوله)5(.

مفاتيح البحث: 
اللغة  � حيث  من  اللغة  تعريف  عند  هنا  اأقف  ل  اللغة: 

مما  �شاأنطلق  واإمّنا  ذلك،  كفتني  العربية  املعاجم  لأن  وال�شطالح؛ 
اأغرا�شهم  عن  قوم  كل  بها  يعرب  اأ�شوات  اأنها  عنها  جني  ابن  قاله 
ومكنوناتهم، اأي اأن اللغة تكون مق�شودة لذاتها انطالقا من وظيفتها 
التوا�شلية عن طريق التخاطب واحلديث، وقد ميز فردينان دو �شو�شري 
 Le Langage، The( بني اللغة امللكة )Ferdinand de Saussure(
language (، واللغة املعينة )The language، La Langue(؛ فاللغة 

ويعني  ب�رصي،  كائن  كل  بها  يزود  فطرية  مقدرة  هي  عنده  امللكة 
هذا اللغة ب�شفة عامة، وبالتايل ميكن التفريق والتمييز بو�شاطتها 
اأو  العربية،  بها  فيق�شد  املعينة  اللغة  اأما  احليوان.  و  الإن�شان  بني 
وعّرفها  متجان�ص)6(،  مكت�شب  نظام  لأنها  ال�شينية  اأو  الإجنليزية، 
اأحد املحدثني باأنها )نظام من العالمات املتوا�شع عليها اعتباطا 
للتعبري  و�شيلة  عادة  الفرد  ويتخذها  للتجزئة،  بقبولها  تت�شم  التي 
عن اأغرا�شه، ولتحقيق الت�شال بالآخرين، وذلك )بو�شاطة( الكالم، 
باعتبارها  املنطوقة  اللغة  على  تركيزنا  ين�شب  لذلك  والكتابة()7(. 

اأكرث عر�شة لالرتدادات والأخطاء. 
واإّن املنهج الو�شفي يعتمد على املالحظة املبا�رصة للظواهر 
وال�رصيف  ال�شوتي  اللغة  نظام  وو�شف  بالفعل،  املوجودة  اللغوية 

والنحوي والدليل، ولي�ص و�شع قواعد يفر�شها املنهج على املتكلم؛ 
يقدم  الأول  )اأن  والو�شفي يف:  التقليدي  الل�شاين  الفرق بني  ويكمن 
اأو اللحن، وتقيد م�شتعملي  اأو القلم من اخلطاأ  قواعد تع�شم الل�شان، 
فال  الو�شفي  واأما  عليه.  احلفاظ  يجب  حمدد  لغوي  مب�شتوى  اللغة 

يهمه اإل املوظف من اللغة()8(. 
ويقول علماء الل�شانيات اإّن املنهج الو�شفي من اأهم املناهج 
الرتبوية  بالبحوث  العالقة  ذات  اللغوية  البحوث  يف  ت�شتخدم  التي 
املالحظة  تعتمد  لأّنها  دقيقة  نتائجه  اأّن  اعتبار  على  امليدانية، 
الأكرث  القواعد  على  كذلك  واعتمادها  للبحث،  اأ�شا�شية  كركيزة 
و�شوحا وتب�شيطًا يف تبيان عنا�رص اللغة وو�شفها وتف�شريها وذلك 

با�شتعمال التقنيات)9(. 
اللغوية  � La diglossie: نعني بالثنائية  اللغ�ية:  الثنائية 

اأن يتكلم النا�ص يف جمتمع ما لغتني الأوىل اللغة الأم، التي ت�شتخدم 
يف املجالت الر�شمية كاحلياة والتعليم والإعالم والربملان وكتابة 
املواطنني  من  جمموعة  ت�شتخدمها  اأجنبية  لغة  والثانية  القوانني. 
مع  للتوا�شل  ال�شائدة  اللغة  ت�شتخدم  بينما  بينها،  فيما  للتوا�شل 

الآخرين)10(. 
وبعبارة اأخرى فالثنائية اللغوية هي قدرة الفرد اأو املجتمع 
على  واملواقف  املجالت  �شتى  يف  خمتلفتني  بلغتني  التكلم  على 

درجة واحدة من التفوق والإتقان )11(.
جون  � عرفها   :Le bilinguisme اللغ�ية:  الزدواجية 

فيه  ي�شتعمل  الذي  اللغوي  الو�شع  اأنها  )Jean Dubois( على  ديبوا 
والظروف  الجتماعية  البيئة  ح�شب  خمتلفتني  لغتني  املتكلمون 

اللغوية املتعددة، مثل الف�شيحة واللهجة )12(.
العربي ب�شفة  � اللغوي  الواقع  اللغ�ي: يت�شم  اليوم  ال�اقع 

عامة واجلزائري ب�شفة خا�شة يف ظل زمن العوملة بالإهمال الذي 
العاملية  باللغات  مقارنة  احليوية  املجالت  من  كثري  يف  طالها 
والتكنولوجيا،  الإن�شانية  والآداب  العلوم  على  امل�شيطرة  الأخرى، 

وغريها من مظاهر التقدم احل�شاري يف الع�رص احلديث. 
وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه اليوم بحدة: ما هو واقع اللغة  ◄

العربية، يف زمن العوملة وزمن التكنولوجيا؟
)الفرن�شي  الغا�شم  ال�شتعمار  باأّن  ونقر  نعرتف  اأن  ينبغي 
املا�شي  القرن  يف  زحف  الذي  والإيطايل(  والإ�شباين  والإجنليزي 
على الدول العربية اأحكم قب�شته، وبذل جهدا كبريا، من اأجل اإحالل 
ال�شتعمارية  فرن�شا  لأن  ذلك،  �شبق  وقد  العربية،  للغة  بديال  لغته 
تلك  تبعات  تتجرع  زالت  ما  التي  اجلزائر  على  هيمنتها  فر�شت 
من  العامية  باللهجات  الدفع  حاولت  كما  املريرة،  الزمنية  احلقبة 
ال�رصاع معها، واإ�شعاف  اإذكاء  اأجل  الأمازيغية من  العربية واللغة 

اللغة العربية.
الظواهر  � من  اللغوي  التلوث  ظاهرة  تعد  اللغ�ي:  التل�ث 

والعبث بني  اللهو  العربية من خالل مظاهر  اللغة  تنخر ج�شد  التي 
الطلبة يف اجلامعات اجلزائرية، ق�شد الرتويح عن النف�ص، اأو التجديد 
م�شتقرة  �شبه  عادات  اأ�شبحت  التي  الكالمية  الأ�شاليب  اأمناط  يف 

عندهم.
هذا التلوث انعك�ص �شلبا على لبا�شهم وحركاتهم، وهذا كله من 

اآثار التغريب اأو العوملة يف الثقافة.
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تعني  � )رطن(  اأن  على  العربية  املعاجم  تتفق  الرطانة: 
َرْطنًا  نمُ  َيْرطمُ العجمّي  َرَطَن  تقول:  بالعجمية،  التكلم  اأو  التحدث 
راأَيت  تقول:  َتراَطنا  وقد  راَطنة،  واملمُ والرَِّطانة  َطانة  والرَّ بلغته  تكلم 
قال كلَّمه  (: يمُ اأَعجمني يرتاَطنان وهو كالم ل يفهمه العرب. و)الِرَطاَنةمُ
اأَو بكالم ل يفهمه اجلمهور، واإمنا هو  بالرطانة: بالكالم الأعجمّي، 

موا�شعة بني اثنني اأَو جماعة)13(.
حلن العامة: جاء يف معظم القوامي�ص واملعاجم العربية،  �

واللََّحانة  واللََّحن  اللَّْحن  اأّن  الظاهرة  بهذه  املتعلقة  الدرا�شات  وكذا 
 : واللَّحاِنَية هو تركمُ ال�شواب يف القراءة والن�شيد وما اإىل ذلك، والَلْحنمُ

اَنٌة، اأي كثري اخلطاأ)14(.  اٌن وحَلَّ اخلطاأ يف الإعراب. يقال: فالن حَلَّ
يتبنّي  البحث،  مل�شطلحات  ال�شابقة  التعريفات  من  وانطالقا 
�شطح  على  تطفو  التي  الظواهر  هذه  بني  متا�ص  خطوط  ثمة  اأّن  لنا 
املجتمع  من  معينة  فئة  لدى  اللغوي  وال�شتعمال  اليومي،  احلديث 
اجلزائري؛ مّما ت�شبب يف هذا التغريب الذي له جذور ووجود من وقت 

غري ق�شري.
للغرب  الأعمى  التقليد  من  ويحدث  حدث  ما  بذلك  واأق�شد 
والنقل عنهم دون وعي ول تفكري يف العواقب الوخيمة التي ترتتب 
خليطا  هجينا  كالما  ن�شمع  اأن  اإىل  بنا  يوؤدي  مّما  التقليد؛  هذا  عن 
اجلامعيني  الطلبة  تداول  عن  ف�شال  ذوقا،  ول  له  �شمة  ل  ملوثا، 

ملفردات وتراكيب تقرع الآذان وتدمي القلوب.
بعد  العامة:  وحلن  والرطانة  وعوامله  اللغوي  التلوث  اأ�شباب 
اأن  ال�رصوري  راأيت من  باإيجاز،  البحث  اآنفا مفاتيح  ا�شتعر�شت  اأن 
اأعر�ص اأهم الأ�شباب والعوامل التي اأدت اإىل �شيوع مثل هذه الظواهر 
الهجينة التي تنغ�ص علينا حياتنا اللغوية وبالتايل تفقدنا هويتنا 

العربية.
�شيا�شية،  الأ�شباب يف عنا�رص ثالثة؛  اأن نح�رص هذه  وميكن 
اأدت  التي  ال�شوابط  من  جملة  فيها  تتحكم  واجتماعية،  وثقافية، 
ال�شعورية  الناحية  من  اللغة  كانت  و)اإذا  لفت،  ب�شكل  بروزها  اإىل 
الوعاء  متثل  الثقافية  الناحية  ومن  الأمة،  روح  متثل  والوجدانية 
والو�شيلة الناقلة لالأفكار والتقاليد واخلربات عرب الأجيال املتعاقبة 
ال�شيا�شية هي معامل احلدود  الناحية  على تاريخ الأمة، وكانت من 
احلقيقية للرقعة اجلغرافية الوطنية والقومية، ومن الناحية ال�شيادية 
لأية  الوطنية،  والوحدة  ال�شخ�شية  ومكونات  الهوية  اأ�ش�ص  اأهم  هي 

جمموعة ب�رصية، تعي�ص يف ان�شجام على وجه الكرة الأر�شية()15(.
اأن  ن�شتطيع  ل  لأننا  وع�شبها؛  احلياة  �رصيان  هي  اللغة  اإذن 
نرتجم ما يدور بخلدنا اإّل بو�شاطتها؛ فهي الروح و الوعاء و احلدود 
اجلغرافية و ال�شيادة والهوية و الدين، لذلك ت�شارعت الأحداث وجتلت 
احلقائق والأ�شباب فاآلت لغتنا العربية اإىل هوان بني ظهرانينا، ومرد 

ذلك كما اأ�سلفت جملة من الأ�سباب ن�جزها: 
يف  ♦ ال�شدارة  موقع  العربية  اللغة  حتتل  �سيا�سية:  اأ�سباب 

والتوا�شل  الوطنية  خانة  يف  ترتيبها  اأما  العربي،  القومي  التنظري 
اإليها  لتفتمُ  اإن مل نقل منعدمة؛ فال يكاد يمُ اليومي فهي �شبه مهملة، 
اإل يف املحافل واملنا�شبات، وتبقى ظاهرة العزوف عن الف�شيحة، 
على  البارزة  ال�شمة  لغاتهم،  يف  الآخرين  وتقليد  العاميات،  وظهور 
وت�رصذمها،  الأمة  لتمزق  منطقية  نتيجة  وهي  العربية،  �شاحتنا 
دويلة  كل  لت�شبح  والقت�شاد؛  ال�شيا�شة  يف  بينها  الأوا�رص  وتقطع 

لذلك  تبعًا  ويقل  اأ�شقائه،  وبني  بينه  الزمن  يباعد  م�شتقاًل  �شعبًا 
نف�شها يف  على  دويلة  كل  وتتقوقع  والجتماعي،  الفكري  الت�شال 
يتبعه  اجتماعي  تفكك  ذلك  من  ويتولد  املحدودة،  ال�شيقة  بيئتها 

تفكك لغوي منحدر)16(.
التي  الأ�شباب  بع�ص  اجلزائريني  الباحثني  اأحد  تناول  وقد 
اأ�شهمت يف تويل اللغة العربية يف قوله: )وكانت اللغة امل�شت�شعفة 
الذي  الداء  بيت  هي  منازع،  وبدون  الوجهة،  هذه  من  وامل�شتهدفة 
وكانت   )...( الوجود  من  لإزالتها  ال�شعيفة  القومية  الكيانات  ينخر 
ووحدة  الدولة،  كيان  لوقاية  دواء،  كل  مقدمة  يف  وقوتها  اللغة 
ال�شعب، والأمة من الت�شتت، والتفرق، والتمزق اإىل كيانات جمهرية ل 
ح�رص لها، داخل الرقعة اجلغرافية الواحدة، كما يتجلى، على خريطة 

العامل املمدودة، كاحل�شرية اأمام كل ذي ب�رص وب�شرية()17(.
وتعد اللغة العربية يف ع�رصنا فاقدة الهوية، فاقدة العروبة، 
ال�شتخدام  نادرة  ف�شيحة  بني  الكالم  من  واأخالط  اأم�شاج  اإنها  بل 
اللغة  تقدمي  اإىل  ي�شعون  اجلزائرية  اجلامعات  يف  اللغة  ]اأ�شاتذة 
املعلومة[  اإي�شال  يف  الف�شيحة  اللغة  اأهمية  من  انطالقا  املثالية 
تقدم  العامة  واملعاهد  املدار�ص  ويف  واخلطاأ،  باللحن  ومملوءة 
تعلق  ما  وبخا�شة  الأدبية،  املواد  اأ�شاتذة  ]بع�ص  هوجاء  بطريقة 
اجلزائرية  اجلامعات  يف  ال�رصديات  جمال  يف  احلديثة  بالدرا�شات 
من  انطالقا  ال�شليمة  اللغة  اإىل  القريبة  العامية  اإحالل  اإىل  ي�شعون 
النوع  هذا  بو�شاطة  اإل  املعلومة  ت�شلهم  ل  الطلبة  باأن  اعتقادهم 
اإن  بل  العامية)18(  باللغة  اأحياًنا  موادها  وتقدم  التخاطب[،  من 
اإلقاء املحا�رصات بالل�شان  اأ�شاتذة اجلامعة من ت�شول له نف�شه  من 

الدارج ممزوج باللغة الفرن�شية اأو اللغة الجنليزية. 
ونظرا لهيمنة اللغة الفرن�شية على دواليب الإدارات اجلزائرية 
- على الرغم من اأن الد�شتور اجلزائري ف�شل يف اأمر اللغة الر�شمية 
اأما لغة التوا�شل فهي  للبالد- فاإّن جل املرا�شالت تتم بهذه اللغة، 

لغة اإفرجنية بامتياز، وبخا�شة يف املدن الكربى. 
خ�شائ�ص  من  العربية  للغة  )ما  حدد  قد  املرء  كان  واإذا 
ومميزات يف ذاتها، مبا ل يرتك اأي جمال لل�شك يف قيمتها العلمية 
واحل�شارية، مبا ي�شقط كل الذرائع التي قد تقدم يف هذا اخل�شو�ص 
اخلارج  يف  الدوائر  بها  يرتب�شون  الذين  اللغة  هذه  لأعداء  بالن�شبة 
كلها  ولكنها  املنطلقات،  يف  تختلف  قد  متعددة،  لأ�شباب  والداخل 
الأمة  ومكونات  اأ�ش�ص  اأهم  على  الق�شاء  هو  واحد،  هدف  يف  ت�شب 
اأن ف�شلت كل حماولت الأعداء للق�شاء  وتقوي�شها من الداخل، بعد 

عليها من اخلارج()19(.
وتعود بع�ص الأ�شباب التي تعاين منها اللغة العربية اليوم اإىل 
تو�شع دور اللغات الأجنبية على ح�شاب لغتنا من جهة، واإىل التم�شك 
باللهجات املحلية من جهة اأخرى، وكالهما خطر على اللغة العربية، 
واأّي تعمد لإق�شائها وذلك باإحالل لغة اأخرى، اأو لهجة حملية حملها 
ا�شتعمالها، مما ي�شكل خطرا  اإ�شعافها ويقل�ص من حجم  �شهم يف  يمُ
ويفقدها  العربية  الأمة  وي�شعف  الإ�شالمية،  العربية  الثقافة  على 

هويتها وي�شّيع تراثها)20(. 
اأية لغة يتطلب بال�رصورة  اأن ا�شتعمال  واإذا كان من املنطق 
حداً اأدنى من اإتقان قواعدها، ثم امتالك الرغبة يف ذلك ب�شبب ربط 
�شبب  تناول  فاإن  ذاتية؛  ما  مبنفعة  ال�شتعمال  وكذلك  ذاته،  التعلم 
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الق�شور ال�شنيع يف ا�شتعمال اللغة العربية عند الناطقني بها يتطلب 
معرفة خمتلف الأ�شباب والعوامل الذاتية واملو�شوعية التي اأدت اإىل 
ذلك، ومنها؛ عدم اإعطاء بع�ص العرب مكان ال�شدارة للغة العربية يف 
العلمية  الأق�شام  على  الأجنبية  اللغات  �شيطرة  اإىل  اإ�شافة  بلدانهم، 
�شواء.  حد  على  واملغرب  امل�رصق  يف  العربية  اجلامعات  معظم  يف 
وحتديد نوعية امل�شاكل واملعوقات التي تعرت�ص ال�شتعمال الأمثل 

للغة العربية)21(.
اأ�سباب ثقافية: توؤدي الثقافة دورا كبريا يف عملية اإر�شاء  ♦

دعائم اللغة، وميكن للم�رصفني على مناحي الثقافة يف اأي جمتمع 
امل�شاهمة يف اإعالء �شاأن اللغة، و)لكل اأمة ثقافتها اخلا�شة بها، التي 
متيزها عن غريها من �شائر الأمم الأخرى، وتعطي لها عن�رص الفرادة 
يف هذا الوجود. وتعّد اللغة اأهم املقومات الأ�شا�شية لأّي ثقافة من 
الثقافات()22(. كما تبقى م�شاألة اللغة الوطنية ق�شية مبداأ غري قابل 
للم�شاومة ول للتنازل؛ بل اإّن اعتماد اللغة العربية يف بناء جمتمع 
ولأن  الثقافة،  اأ�ش�ص  من  رئي�ص  اأ�شا�ص  )لأنها  جوهري،  املعرفة 
الثقافة باتت هي املحور الأ�شا�ص الذي تدور يف فلكه عملية التنمية. 
واللغة حمورية يف منظومة الثقافة لرتباطها بجملة من مكوناتها 

من فكر واإبداع وتربية واإعالم وتراث وقيم ومعتقدات()23(. 
وقد اأظهر هذا التقرير حر�ص الدول العربية على بناء جمتمع 
العربية  يخ�ص  )وفيما  بالعربية؛  وينتجها  املعرفة  ي�شتقبل  معرفة 
الف�شيحة كمعيار لغوي  العربية  العربية اختارت  الدول  فاإّن جميع 
ول عجب يف ذلك اأن تكون هذه اللغة الرباط الأ�شا�شي الذي يربطهم 
بهذه  تراثا  لهم  فاإن  وتعاونهم،  وتوا�شلهم  عليه عالقاتهم  وتنتظم 
دولة.   22 املكان  ويف  قرنا   14 اإىل  الزمان  يف  يت�شع  عظيم  اللغة 

وهي لغة الثقافة التي بها ترتقي املجتمعات الناطقة بها()24(.
كما ميكن القول اإّن اللغة العربية ا�شتعادت مكانتها، وبرهنت 
الكربى.  العاملية  اللغات  م�شاف  يف  تقف  باأن  جديرة  اأنها  على 
وقد  جديد،  لكل  �شدرها  ات�شع  وح�شارة،  وفن  واأدب  علم  لغة  فهي 
متام  ويرى  درا�شتها)25(.  يف  الإلكرتونية  احلا�شبات  ا�شتخدمت 
اإّنها  الثقافة فح�شب، بل  اللغة لي�شت عن�رصا من عنا�رص  اأّن  ح�شان 
اأ�شا�ص كل اأنواع الن�شاط الثقايف، وبالتايل فهي اأقرب الأدلة واأقواها 

يف عملية ا�شتق�شاء املالمح اخلا�شة باأّي جمتمع معا�رص)26(. 
وباعتبار اأن اللغة العربية ا�شتطاعت يف زمن ما حمل الثقافة 
العلمية والفنية والأدبية، ودعم احل�شارة الإن�شانية وتطويرها عرب 
الأزمنة، وهذا ما يوؤكد قدرتها على التجديد وعلى التطور وال�شتمرار؛ 
حيث  متنوعة؛  واأ�شباب  كثرية  لظروف  اليوم  كذلك  لي�ص  الأمر  فاإّن 
وذلك  واحل�شاري؛  الثقايف  موروثنا  على  اللغوي  التهجني  طغى 
ب�شبب الغزو الفكري الغربي على ثقافتنا الإ�شالمية؛ هذا الغزو الذي 
غرّي كثريا من املفاهيم الثقافية عندنا واأحّل حمّلها مفاهيم علمانية 
وتقاليدهم  عاداتهم  يف  للغرب  امل�شلمني  تقليد  ومنها:  غربية، 
واخلمور،  املخدرات  ب�شبب  ال�شباب  اأخالق  وانحطاط  و�شلوكاتهم، 
اإ�شافة اإىل اأن العلمانية تّدعي اأّن الإ�شالم عبارة عن طقو�ص و�شعائر 
ل تتالءم مع احل�شارة الإن�شانية)27(؛ فال تكاد ت�شمع اإل تلك العبارات 
التي ترتدد على األ�شنة النا�ص هنا وهناك خالل املهرجانات الثقافية 
اأّنك يف دولة غري عربية، فهوؤلء ل يدخرون جهدا  اإليك  خّيل  حتى يمُ
فرن�شية  م�شميات  ثقايف حتت  الت�شهري حلدث  املوازين يف  قلب  يف 
اأي: حفلة   ،Concert اأي: مهرجان، وكون�شري:   ،Festival )ِفي�ْشتيفال: 

 ،restaurant و  حفالت،  قاعة  اأي:   Salle de concert و  مو�شيقية، 
يف  امل�شتعملة  الأجنبّية  الكلمات  لأّن  ذلك؛  على  وق�ص  مطعم(،  اأي: 
التخاطب اليومي جتد فر�شتها للّتوّغل يف املجتمعات؛ فهي ل تغزو 
الّثقايّف  بر�شيدها  تتوغل  بل  فح�شب،  ورطانتها  باألفاظها  الأل�شنة 
م�شطحبة معها مدلولتها لتنفذ اإىل مواقع ال�شّيطرة والّتاأثري وب�شط 

الّنفوذ والتغلغل اإىل الّنفو�ص وال�شيطرة على العقول.
اللغوي  ♦ التوا�شل  طرائق  تختلف  اجتماعية:  اأ�سباب 

املعي�شية  م�شتوياتهم  باختالف  اجلزائري  املجتمع  طبقات  بني 
ومعامالتهم  نرباتهم  خالل  من  ذلك  ونلحظ  التعليمية،  وثقافاتهم 
من  بنوع  ت�شعرك  الألفاظ  هذه  اأخرى،  دون  لألفاظ  وا�شتعمالهم 
اأحاديثهم امل�شتغربة التي تنم عن رف�شهم  اإىل  النفور واأنت ت�شتمع 
لكل ما له �شلة باللغة العربية؛ لأنهم يعتقدون اأن �شبب التخلف هو 
اللغة يف حّد ذاتها متنا�شني اأن ال�شبب هو امل�شتعمل لهذه اللغة؛ فمثل 
وتفقده  العربي  الل�شان  ذوبان  اإىل  توؤدي  قد  اللغوية  امل�شاكل  هذه 
هويته، وبالتايل ي�شبح املتكلمون اأقواًما نا�زشة متنافرة. ومرد هذا 

كله الذوبان الثقايف والجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي. 
ولعل من اأ�شباب تف�شي ظاهرة الرطانة والتلوث اللغوي وحلن 
كالمهم  متيز  التي  النربة  اجلزائريني  املثقفني  اأو�شاط  يف  العامة 
اليومي؛ حيث يتبنّي لهم اأن احل�شارة الب�رصية تكمن يف احلديث بلغة 
لغة م�شاجد  العربية  اللغة  واأن  والعاطفة،  لغة احلب  )موليري( لأنها 
بيدهم  اإن من  النبهار مبلغًا عظيمًا، حتى  بهم  بلغ  ومتاحف. وقد 
املعامالت  يف  الفرن�شية  اللغة  ا�شتعمال  اإىل  عمدوا  الأمور  مقاليد 
الر�شمية يف الدولة اجلزائرية، و)اإن م�شاألة اللغة العربية حتتاج اإىل 
توعية املواطن باأهمية ل�شانه، وما يقدمه الل�شان العربي من �شيادة 
اإ�شافة اإىل اأن التنمية يف كل بالد العامل مل حت�شل بالل�شان الأجنبي 

بتاتا()28(. 
اللغة  اأق�شام  يف  الأعزاء  طلبتنا  يجد  الأ�شا�ص  هذا  وعلى 
يف  ياأخذونه  ما  بني  التاأقلم  يف  كبرية  �شعوبة  واآدابها  العربية 
اإىل  بهم  اأدى  الذي  الأمر  ي�شمعونه خارجها،  ما  و  التدري�ص  قاعات 
فكثريا  العربية،  اللغة  على  املتطاولة  األ�شنتهم  على  ال�شيطرة  عدم 
ما ت�شمع بع�شهم يقول لك: عندي )كور: Cour( مبعنى حما�رصة اأو 
اأي: ح�شة   )Dirigée Travaux عندي )T D( وهي خمت�رص كلمتي:) 
تاأخره عن احل�شة، يجيب  �شبب  ت�شاأله عن  اأعمال موجهة، وعندما 
 ،)circulation(اأي احلافلة والـ  ،)Bus(بكل ب�شاطة باأن ال�شبب هو الـ

اأي ازدحام حركة ال�شري، وغريها من الكلمات اليومية. 
ّدث الطلبة يف اأثناء احل�شة اأو اأن تطرح  اأّما اإذا حاولت اأن حتمُ
باللغة  يجيبوك  – اأن  الأعم  الأغلب  – يف  تنتظر  فال  اأ�شئلة،  عليهم 
ال�شليمة، ول اأقول اللغة الف�شيحة؛ لأّن األ�شنتهم درجت على ا�شتعمال 
العامية اأو الهجني الذي ل ميكن اأن يوؤدي الوظيفة التوا�شلية؛ فاإذا 
املفعول  اأو  املرفوعات،  اأو  الفاعل،  ا�شتخراج  عن  مثال  ال�شوؤال  كان 
بني  لغتها  يف  متباينة  �شتكون  الإجابات  فاإن  املن�شوبات؛  اأو  به، 
الكلمات  ببع�ص  ممزوجة  عامية  ولهجة  الف�شيحة،  اإىل  قريبة  لغة 
تربير  حاولوا  اإذا  اأّما  الدر�ص.  قاعات  خارج  وكاأنك  الفرن�شية 
الإجابات، فت�شمعهم ين�شبون الفاعل ويجرون املفعول به، وهم بذلك 
يجهلون احلكم الإعرابي لها، ب�شبب عدم ح�شورهم املحا�رصات، اأو 
الفتحة  حركة  يلحظ  عندما  معينة  حالت  ويف  ا�شتهتارهم،  ب�شبب 
على حرف ما يف الن�ص يقول هذا هو املفعول به، اأو احلال اأو. .. وقد 
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تكون هذه احلركة على ال�شمائر املت�شلة، اأو اأن هذه احلركة حركة 
)مَا  دارج:  بل�شان  يجيبون  تنبيههم  حتاول  وعندما  اإعراب.  ل  بناء 

ْعرْف اأو َما ْعَرْف�ص مبعنى ل اأعرف، اأو ل اأعرف اأي �شيء(. 
والإكثار من ا�شتعمال الكلمات الأجنبّية، وبخا�شة الفرن�شية 
من قبل املتكلمني مرده ال�شتعمار الفرن�شي الذي �شعى اإىل الق�شاء 
املرتبط  الّلغوّي  عف  اإىل  ال�شّ واإ�شافة  اجلزائرية،  الأمة  هوية  على 
عف الفكرّي والّثقايّف، ويف هذا ال�شدد اأرجع الباحث اجلزائري  بال�شّ
الدكتور �شالح بلعيد خالل اليوم الدرا�شي حول )اللغة العربية بني 
اإىل  اللغوي  التلوث  ظاهرة  والعالج(  الأ�شباب  والتهذيب  التهجني 
وتهذيبها  اجلزائر  يف  العربية  اللغة  هّجنت  التي  الأجنبية  القنوات 

م�شوؤولية الإعالم واملدر�شة.
وقد اأرجع الدكت�ر �سالح بلعيد الأ�سباب الأ�سا�سية التي اأدت 

اإىل هذا التهجني اللغ�ي)29(: 
حتمله . 1 وما  الف�شائيات،  خا�شة  قنواته  مبختلف  الإعالم 

تاأتينا  حيث  مثال،  الإ�شهار  و�شالت  طريق  عن  لغوية  اإبداعات  من 
ترانيم خفيفة،  ولها  احلفظ  على  �شهلة  ب�شيطة  مرنة  ثقافية  حمولة 
والتحرر من  املاألوف  تعمل على جتاوز  التي  لها،  احلاملة  وباللغة 
�شلطة  عن  وانحرافا  لغويا  ك�رصا  حتدث  وبهذا  الثابتة،  اللغة  �شلطة 

النحو.
كرثة الالفتات الأجنبية يف البلدان العربية واأغاين الفيديو . 2

كليب التي جتمع خلطة غريبة من الأغاين والأداء اإىل درجة ت�شطيح 
الفن.

هيمنة اللغة الأجنبية على خطاب بع�ص النخبة من خالل . 3
هيمنة لغة امل�شتعمر.

بيوتها، . 4 يف  الهجني  لهذا  الأ�رص  بع�ص  جت�شيد  جانب  اإىل 
لغة  باعتبارها  الوطنية  اللغة  وهجران  به  التفاخر  على  والعمل 

الرتاث ل احلداثة.
الوطني كمرجعية دالة يف . 5 الثقايف  عدم اعتماد املوروث 

التاريخ والعلوم والآداب وافتقاد املرجعية اللغوية الوطنية واجلري 
وراء املرجعيات الغربية.

املو�شوع  وتناول  املجال  هذا  يف  الباحثني  اأحد  اأ�شهب  وقد 
للّتخاطب  و�شيلة  جمّرَد  لي�شت  الّلغة  اأّن  يرى  اإذ  والتحليل؛  بالدر�ص 
فقط، واإمنا هي اأي�شًا فكٌر وعقيدٌة وثقافٌة وعواطفمُ وم�شاعرمُ وتراث 
وتاريخ، وما ا�شت�رصى )من هزالة الّثقافة العاّمة لدى ال�ّشّبان العرب 
وَجْهِلهم  والعلوم،  املعارف  من  زادهم  و�شاآلة  احلا�رص،  الوقت  يف 
لغتهم،  يف  ل�شعفهم  طبيعّية  نتيجة  هو  اإمّنا  وتاريخهم،  اثهم  برتمُ

وفقدهم للمفتاح اجلّيد للّثقافة واملعرفة والعلم()30(.
ال�ّشخ�شّية،  ذوبان  اإىل  تدريجيا  اللغوي  ال�شعف  هذا  ويوؤدي 
د الأّمة األ  َوحِّ لة بالّرابطة اّلتي تمُ ِوّية، وانقطاع ال�شّ وبالتايل َفْقد اْلهمُ
ّقق لها ال�شتقالل، وتبوِّئ  ّد الكياَن، وحتمُ وهي اللغة الوطنية التي َت�شمُ
هو  الّلغة  على  واملحافظة  احلّية،  الأمم  بني  املحرتمة  املكانة  لها 

املحافظة على الأ�شالة والنتماء القومّي.)31( 
اأن  بنا  حرّي  اللحن،  مظاهر  عن  احلديث  قبل  اللحن:  مظاهر 
به  يق�شد  حيث  الدرا�شة؛  يوافق  وما  امل�شطلح،  من  مق�شدنا  نبني 
تركيب  يف  اأو  ال�شيغ،  اأو  الأ�شوات،  يف  الف�شيحة  العربية  خمالفة 

اجلملة وحركات الإعراب، اأو يف دللة الألفاظ)32(، وقد حّدد علماء 
العربية  اللغة  يف  اللحن  حدوث  اأ�شباب  وحمدثون  قدماء  الأ�شوات 
فكانت  النطق؛  لعملية  املرافقة  ال�شوتية  الظواهر  من  جملة  يف 
اللغوية  الأ�شوات  تتاأثر  حيث  ذلك؛  يف  البارز  الأثر  التجاور  ملبداأ 
ببع�شها عند عملية النطق بها يف الكلمات واجلمل، فتتغري خمارج 
مع  ال�شفة  اأو  املخرج،  يف  تتفق  لكي  �شفاتها  اأو  الأ�شوات،  بع�ص 
الأ�شوات املجاورة، ويحدث ذلك نوعا من الن�شجام بني الأ�شوات 

املتنافرة)33(.
اإ�شافة اإىل قوانني اأخرى، منها املخالفة ال�شوتية، والقيا�ص 
اخلاطئ، ونظرية ال�شهولة، وكذلك ظاهرة القلب املكاين. وهي ظواهر 

لغوية مرتبطة بع�شها ببع�ص.)34(
واملتاأمل يف هذه الظواهر يلحظ اأنها متقاربة يف مدلولتها، 
�شهم كثريا يف التطور اللغوي الذي  متباينة يف تفا�شيلها الدقيقة، وتمُ

يح�شل يف اللغات.
املجل�ص  نظمه  الذي  الدرا�شي  اليوم  يف  املتدخلون  واأجمع 
2010، حتت  16 فرباير  بتاريخ:  اجلزائر،  العربية يف  للغة  الأعلى 
عنوان )اللغة العربية بني التهجني والتهذيب الأ�شباب والعالج( على 
تناول مظاهر التهجني اللغوي يف اجلزائر واأ�شبابه، واحللول املنا�شبة 
من اأجل الق�شاء على امتداد هذه الظاهرة التي تهدد م�شتقبل اللغة 
اأن ال�شتعمار والإعالم  العربية يف بالدنا، واأجمع املخت�شون على 
اللغوي،  التلوث  هذا  خلقت  التي  الأ�شباب  اأهم  بني  من  واملدر�شة 
وعدوا الرتكيز على هذه الأ�شباب واإعادة النظر فيها من بني احللول 

التي ميكن اأن تقف اأمام امتداد هذه الظاهرة عرب الأجيال.
وا�شتنباط  والت�شجيل  الو�شف  اللغوي هي  العامل  ولعل مهمة 
القوانني التي تخ�شع لها ظاهرة التطور اللغوي، واأّما ق�شية فر�ص 
نظام لغوي معني، والقول ب�شوابه، اأو بخطئه، واإباحته اأو منعه فهو 
من �شميم عمل املعلم ل العامل، ولي�ص له )اأي: املعلم( اأن يب�شط راأيه 
ب�شبب  وذلك  اللغوي؛  التعبري  من  معني  اأ�شلوب  فر�ص  يف  ويبالغ 

قهرية التطور اللغوي ل �شعوريته)35(.
النقاط  يف  العربية  اللغة  يف  اللحن  مظاهر  ح�رص  وميكن 

الآتية:
اأول: اللحن يف احلركات الإعرابية: تعد ظاهرة اللحن يف  ♦

الطلبة  األ�شنة  على  املتداولة  املظاهر  اأخطر  من  الإعرابية  احلركات 
واللغة  الآداب  ق�شم  طلبة  لدى  وخا�شة  اجلزائرية،  اجلامعة  يف 
من  جملة  اإىل  النحوية  الطلبة  اأخطاء  كرثة  �شبب  العربية،ويعود 
مر  على  العربي  النحو  مادة  من  الطلبة  نفور  اأهمها  لعل  الأ�شباب 
اأن  اعتبار  على  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  يف  التعليمية  حياتهم  فرتات 
طريقة تقدمي الدرو�ص يف ال�شابق )بداية من املو�شم الدرا�شي 2004 
ح�ش�ص  ثقل  وبالتايل  احل�ش�ص،  ا�شتقاللية  على  تعتمد   ،)2005/
ل  التي  الأ�شاتذة  بع�ص  طرائق  ذلك  اإىل  اأ�شف  الطلبة،  على  النحو 

ترقى اإىل امل�شتوى الذي يحفز الطلبة على الإقبال.
فاأ�شحت طريقة  الدرا�شي)2004 /2005(،  املو�شم  بعد  اأما 
من  كثري  يف  منا�شبة  طريقة  وهي  ال�شائدة،  هي  الن�شية  املقاربة 
على  الطريقة  تعتمد  حيث  احلديثة؛  التدري�ص  لطرائق  احلالت 

املتلقي)الطالب( مما ي�شهل عملية ال�شتيعاب والإدراك.
يف  اأو  احلديث،  اأثناء  يف  ال�شطح  على  الظاهرة  هذه  وتطفو 
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داخل  الأ�شاتذة  مع  التوا�شل  اأو  ال�شفية،  العرو�ص  اإلقاء  اأثناء 
قاعات التدري�ص، فكثري من طلبتنا ل يجيدون احلديث بالف�شيحة، 
ويلجاأون اإىل ا�شتعمال التهجني اللغوي، ويوا�شلون فيه اإذا مل يجدوا 
من الأ�شاتذة من يردعهم ويجربهم على ذلك، فال ي�شححون اأواخر 
الكلمات، كما تقت�شيه قواعد النحو، وذلك كما يف حلن الكثري منهم.

الختبارات  اأ�شئلة  عن  اإجاباتهم  يف  الطلبة  اأمثلة  وحت�رصين 
النحو  مادة  اختبار  يف  الطلبة  اإجابات  من  )مناذج  الكتابية 

وال�رصف(:
مثال اأول: اأكرَم املعلمة مركز الإ�رصاف الرتبوي، وقّدم لها  �

هدّية.)ا�شتخرج الفاعل وبني نوعه(. 
: فاعل مرفوع وعالمة رفعه  كانت اإجابة بع�ص الطلبة: املعلمةمُ

ال�شمة الظاهرة على اآخره، وال�شواب: املعلمَة: مفعول به مقدم. 
 مركَز: مفعول به من�شوب وعالمة ن�شبه الفتحة الظاهرة على 

: فاعل موؤخر مرفوع. اآخره، وال�شواب مركزمُ
اِدِقنَي  � ُ َهَذا َيْ�ُم َينَفُع ال�سَّ مثال ثان: قال اهلل تعاىل{َقاَل اللَّ

َي  ِتَها الأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها اأََبًدا رَّ�سِ ِري ِمن َتْ اٌت َتْ ْدُقُهْم َلُهْم َجنَّ �سِ
ُ َعْنُهْم َوَر�ُس�اْ َعْنُه َذِلَك اْلَفْ�ُز اْلَعِظيُم} املائدة 119. اللَّ

)ا�شتخرج الفاعل واملفعول به، وبني نوعهما(.
كانت اإجابة بع�ص الطلبة: الفاعل: ال�شادقون بدل ال�شادقني، 

خطاأ يف الآية )ا�شم �رصيح ظاهر(.
هم خطاأ يف الآية. املفعول به: �شدَقهم بدل �شدقمُ

مثال ثالث: قراأ الكتاب �شاحبه.)بنّي �شبب تقدمي املفعول  �
به عن الفاعل(.

 . كانت اإجابة بع�ص الطلبة: الفاعل: الكتابمُ
املفعول به: �شاحَبه.

�شحيحة،  الطالب  نظر  يف  واجلملة  التقدمي،  �شبب  ذكر  عدم 
ه( وجوبًا؛ لأّن  والأ�شح: يتقدم املفعول )الكتاَب( على الفاعل )�شاحبمُ

الفاعل ات�شل به �شمري يعود على املفعول به، والفاعل ا�شم ظاهر.
وهناك مناذج كثرية ل يت�شع املقام لذكرها.

اجلمعة،  منابر  على  الأئمة  اأخطاء  بع�ص  اإدراج  ميكن  كما 
فاأحدهم ل يرتدد يف نطق قوله: )يا عبادمُ اهلل( بال�شم، وهو معروف 
كثرية  الأخطاء  هذه  ومثل  اإياه،  تنبيهنا  رغم  اللحن  بهذا  عندنا 
اأن  اأ�شهد  املوؤذن �شوت احلق فيقول:  امل�شاجد يرفع  ومتكررة. ويف 

حممٌد ر�شولمُ اهلل برفع حممد. 
ل  ♦ �شوتية  انقالبات  هناك  الكلمة:  بنية  يف  اللحن  ثانيا: 

)فاللحن  اللغوية،  بالعادة  ي�شمى  ملا  تخ�شع  بل  للقوانني،  تخ�شع 
يف  وامل�شموع،  واملقروء  املكتوب  يف  والب�رص،  ال�شمع  مالأ  اليوم 
اإ�شارات ال�شوارع، ولوحات املتاجر، و يف املدار�ص وامل�شاجد، ويف 
الل�شان،  بعلوم  ب  مركَّ جهٌل  ا�شت�رصائه  من  يزيد  واملجال�ص،  الأندية 

وهيمنة للعاميات، وفتنة عمياء بامل�شتعمر ولغته()36(. 
اجلامعات  يف  الأل�شن  تتداولها  التي  الأمثلة  هي  وكثرية 
العربية، و اجلزائرية، فطلبتنا مييلون اإىل الت�شهيل يف نطق الألفاظ 
حتى يوفروا اجلهد الع�شلي، وهذا جار يف حياتهم العامة، مما طغى 
على ل�شانهم الذي درج على مثل هذه الألفاظ؛ حيث ينطقون: )ِجيت] 

قراأت  وال�شواب  الكتاب.  قريت  )ويقولون:   ،] اْقِريت]قراأت  و  جئت[، 
بالهمز. و�شمع اأبو عمرو ال�شيباين اأبا يزيد يقول: من العرب من يقول 
قَريت يف معنى قراأت()37( واْكليت]اأَكلت [، و)يقولون: َمَليت الإناَء، 
بى. وال�شواب: مالأته فهو مملوء،  فهو مملى، وخبيت ال�شيء، فهو خممُ
وخباأته فهو خمبوء()38( و َجْبت] اأح�رصت، واأظن اأّن اأ�شلها: جئت به 
اأو بها[، و وين=] اأين[، وا�ص بيك ]اأي �شيء بك، اأو ما بك[، ودامين 
اأين[، وبال�ص ]بال �شيء[،   و ا�شكون؟ ]اأي �شيء  ]دائما[، منني ]من 
َر  يكون؟ [، وزّير: بت�شديد الياء وهو �شد ال�شيء واإحكام �شده يقال »َزيَّ
اإِذا  الدابَة جعل الزِّياَر يف َحنِكها و الزِّيارمُ �شيء يجعل يف فم الدابة 
ْفراها  اأو  ْفريتها:  العرب مادة زير(،  َلَتْنقاَد وَتِذلَّ )ل�شان  ا�شت�شعبت 
ا�شتقاقها من  واأ�شل  فاأمته  الرجل عمال  اإذا عمل  وهي تطلق عندنا 
ْقي  فرى يفري )والعرب تقول تركته َيْفِري الَفِريَّ اإِذا َعِمَل الَعمل اأَو ال�شَّ
ومعناها  الهمز،  بت�شهيل  وباين:  فرا(،  مادة  العرب  )ل�شان  فاأَجاد( 
يتكلم  اأي  بزاف  يهدر  يقال  كرثته  و  الكالم  واملراد  ويهدر:  ظاهر، 
الغالم  هدر  لالأ�شمعي:  تراب  اأبو  روى  اللغة  يف  معنى  ولها  كثريا 

وهدل: اإذا �شوت )تهذيب اللغة مادة هدر(.
األ�شنة  على  كثريا  يتكرر  اآخر  �شوتي  انقالب  ي�شتوقفنا  كما 
النا�ص، �شواء يف قاعات الدرا�شة، اأوعند املقرئني يف امل�شاجد، وهذا 
النقالب يتمثل يف التداخل احلا�شل بني �شوتي؛ الظاء وال�شاد، فهو 
» ر�شم قد طم�ص، واأثر قد در�ص، من األفاظ النا�ص جميعا، خا�شتهم 
وعامتهم، حتى ل تكاد ترى اأحدا ينطق ب�شاد ول مييزها من ظاء، 
خمرجها،  من  ويخرجهما  موقعها،  منهما  واحدة  كل  يوقع  واإمنا 
احلاذق الثاقب اإذا كتب اأو قراأ القراآن ل غري، اأّما عامة النا�ص، واأكرث 

اخلا�شة، فال يفرقون بينهما يف كتاب ول قراآن()39(.
ول يخفى على املهتمني ب�شوؤون اللغة العربية اأّن بع�ص هذه 
الظواهر تعود اإىل اأزمنة غابرة، مع اختالف يف املكان والزمان وما 

يحيط بهما.
ثالثا: اللحن يف تركيب اجلمل: املتاأمل يف الواقع اللغوي  ♦

على  انتهاكات  من  العربية  اللغة  له  تتعر�ص  ما  ت�شدمه  اجلزائري 
األ�شنة الطلبة اجلامعيني، فحني تدخل اجلامعة ترى اأن العامية هي 
ال�شائدة ال�شيدة بني �شفوف الطلبة وعدد من الأ�شاتذة الذين ينتهكون 
حرمة اللغة الف�شيحة؛ و)هجم الف�شادمُ على الل�شان، وخالطت الإِ�شاءةمُ 
ها، ومتوت  خلت لغة العرب، فلم تزل كل يوم َتْنَهدم اأركانمُ الإِح�شاَن، ودمُ
اآثارها،  وعفت  �شميمها،  ن  جِّ وهمُ ها،  حرميمُ ا�شتبيح  حتى  ها،  ر�شانمُ فمُ
ِفئت اأنوارها، و�شار كثري من النا�ص يخطئون وهم يح�شبون اأنهم  وطمُ

م�شيبون()40(.
وتنا�شى النا�ص اأّن اللغة العربية لغة القراآن الكرمي التي كرمنا 
بها املوىل عز وجل هي الركن الأ�شا�ص يف وحدة الأمة وقوتها، واأنها 

الوعاء الذي يحفظ فكر الأمة وح�شارتها)41(. 
فيما  الطلبة  يتداولها  التي  اجلمل  يف  اللحن  مظاهر  وتكمن 
خال�ص،  يقولوا:  كاأن  كلمات  يف  لها  خمت�رصون  اإّما  فهم  بينهم؛ 
)املهذار  يتكلم  مبعنى  بَزّاف(  )يهدر  وكلمة  الكالم،  انتهى  مبعنى 
واجلزاف  )اجلزاف(  كلمة  اأ�شل  )من  كثريا  بَزّاف:  الكالم(  كثري  هو 
تقول:  وزن،  ول  كيل  بال  باحلد�ص  وهو  دخيل،  والبيع  ال�رصاء  يف 
ا�شتبدل اجليم بال�شني  بعته وا�شرتيته باجلزافة واجلزاف)42(، حيث 
ح: ومعناها )لكن(، وميكن اأن يكون معناها  لقرب خمارجهما. وَب�شَّ
ْك  اأو)َمنَّ حادة  �شاعدة  �شاعدة   ) اح  )َب�شَّ قول  عند  ا�شتفهاميا 
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بال�شح(؟ وتفيد معنى )هل هذا �شحيح؟ اأو بح�شب النغمة دللة على 
التهكم وال�شخرية.

َما  و  اأو ل داع،  له داع،  اأي: ما كان  َكاّله،  َما  وكذلك قولك: 
عدم  معني  ففيه  معناه  اأما  ا�شتفهام،  ظاهره  يف  منها؟  كان�ص 
الت�شديق مثال، وغري ممكن اأو ل اأمُ�شّدق. وعبارة )َن�ْشَتّنا فيك، مبعنى: 
الفالنية،  ه  َلْباَل�شَ يف  َي�ْشَتّناْونا  بع�شهم:  قول  ومنه  فيك،  انتظر 
 La فرن�شية:  ه  َلْباَل�شَ وكلمة  الفالين،  املكان  يف  ينتظروننا  مبعني 

place، وهي من الكلمات التي يت�شبث بها اجلزائريون كثريا.

رابعا: اللحن يف نطق الأ�شوات: تعد هذه الظاهرة املاألوفة  ♦
عندنا يف خمتلف ربوع اجلزائر من الظواهر التي ت�شتوقف اللغويني 
وخا�شة املهتمني بالدرا�شات ال�شوتية، فال تكاد متر عليك ظاهرة 
ما اإل ووجدت لها امتدادا يف ال�شتخدام اللغوي قدميا، و يحدث ذلك 
عندما ل ي�شتطيع املتكلم اإخراج ال�شوت من خمرجه، فيبدله باآخر 
قريب منه، ليتما�شى مع اللهجة املحلية، وهذا يحدث مع الأعاجم اأو 
الإن�شانية،  الذين مل يتاأثروا باحل�شارة  ال�شحراء،  البدو و�شكان  مع 
وبالتايل  الطلبة  بع�ص  يرويه  ما  ذلك:  لكنتهم، ومن  فحافظوا على 
بدل  ]الأهوة[  يقولون:  ي�شكنونها؛ حيث  التي  املنطقة  �شكان  يرويه 
اجلزائري،  بالغرب  تلم�شان  مبنطقة  حملية  لهجة  وهي  ]القهوة[، 
وهي  القاف،  �شوت  فيها  التي  الكلمات  كل  مع  تقريبا  ويفعلون 
للقوانني، بل تخ�شع  التي ل تخ�شع  ال�شوتية  النقالبات  من قبيل 

للعادات النطقية، والمتداد اللهجي للهجات اللغة العربية القدمية.
كما ميكن اأن يعزى انقالب �شوت الثاء فاًء يف قولنا ]َثّم: فّم[، 
و] الثوم: الفوم[، وهذا مبنطقة ب�شكرة باجلنوب ال�رصقي من اجلزائر 

العا�شمة.
ومنه انقالب �شوت العني همزة مبنطقة بريكة بولية الأورا�ص 
اأَر�ص[، ومنه انقالب الهمزة  ر�ص: ينطق  ]َعر�ص بالفتح عندنا وهو عمُ
هاد[. ويدخل  عاد اأو فمُ اإما عينا اأو هاء يف مثل ا�شم: ]فوؤاد؛ فيقولون: فمُ
حمرته  يقارب  الذي  للفر�ص  )يقولون  حيث  التبديل؛  باب  يف  هذا 
احلديد.  �شداإ  من  ماأخوذ  بالهمز،  اأ�شداأ،  وال�شواب:  َدع.  اأَ�شْ ال�شواد: 
عينه،  فقاأت  وال�شواب:  مفقوع.  وهو  الرجل،  عني  فقعت  ويقولون: 

وهو مفقوء العني()43(.
وتربز اأنواع اأخرى من الأخطاء التي وقع فيها الطلبة يف اأثناء 
اإجاباتهم عن اأ�شئلة ال�رصف؛ ففي �شوؤال عن وزن كلمات بعينها)ِزن 
ون/ خاف(،  الكلمات الآتية مذّكرا بقواعد وزنها: ي�شيح/ بيدر/ َيهمُ
هو:  ال�شواب  لكن  يفيلمُ   : ي�شيحمُ كالآتي:  بع�شهم  اإجابات  كانت 
معتل  حرف  فيها  كلمة  وزن  عند   ، َيْنِزلمُ  / َيْفِعلمُ  / ِيحمُ َي�شْ  : يـحمُ َي�شِ
َيْفِعل،  ِيح ووزنها:  اأ�شلها: َي�شْ يح  نقي�شها على كلمة �شحيحة، وَي�شِ
لـ:  بالن�شبة  الأمر  وكذلك  بالنقل(،  اإعالل   ( َيْنِزل  على  مقا�شة  لأنها 
َبْيَدٌر: حيث اإن اإجابات الطلبة )فيعل(؛ َفْعَلل اإذا كانت الأحرف الزائدة 
عن ثالثة اأحرف اأ�شلية، اأي اأن احلرف الزائد ل ميكن ال�شتغناء عنه 
زدنا )لما(  بدونه،  ي�شتقيم معناها  الكلمة، ول  بناء  اأ�شل يف  لأنه 

واحدة يف اآخر امليزان اإن كانت الكلمة رباعية.
َخاَف: اإذا حدث يف الكلمة تغيري يف اأحد اأحرف العلة، اأي: قلب 
)الإعالل بالقلب(؛  بـ  اآخر، وهو ما يعرف  اإىل حرف علة  حرف علة 

فاإن احلرف املتغري يوزن ح�شب اأ�شله. 
اإجابات الطلبةال�زنالباطنالظاهر

َفاَلَفِعِلَخِوَفَخاَف

ون: ما فيه اإعالل بالنقل، وهو نقل حركة حرف اإىل حرف  َيهمُ
اآخر: عند وزن كلمة فيها حرف معتل نقي�شها على كلمة �شحيحة. 

اإجابات الطلبةالقيا�سال�زنالباطنالظاهر

ون نَيهمُ لَيْهومُ يفولَيْكتمُبَيْفعمُ

ومما يالحظ يف هذا اخلليط هو عدم معرفة الطالب لأبجديات 
الإجابة، واعتماده على ال�شكل فقط، مما يجعله م�شو�ص الأفكار �شارد 

الذهن ل يرجح الإجابات ال�شليمة من اخلاطئة. 
جمال  ♦ يف  الباحثني  اأحد  يقول  اأخرى:  اأمثلة  خام�سا: 

اآخر،  جمتمع  اأي  مثل  العربي،  املجتمع  )يعي�ص  اللغوية:  التن�شئة 
ازدواجية لغوية. اأي يوجد فيه تفاوت بني لغة اخلطاب اليومي، ولغة 

الكتابة والت�شال الر�شمي()44(.
اللغات  من  نهم  مَتكُّ اجلزائريني  عن  عَرف  يمُ ما  على  وبناء 
ال�شائد  اللغوي  للو�شع  املتاأمل  فاإّن  الفرن�شية؛  وبخا�شة  الأجنبية، 
على  اللغات  لهذه  الطلبة  اإتقان  مدى  يلحظ  اجلزائرية  اجلامعة  يف 
اإىل  ي�شتمع  من  كل  ي�شدم  حيث  العمرية؛  الفئات  جميع  م�شتوى 
الأ�شلية  بلغتها  امل�شطلحات  من  لكثري  تداولهم  من  الطلبة  هوؤلء 
من  عينات  وهذه  الأ�شليني،  املتكلمني  على  اأحيانا  ويتفوقون  بل 

الكلمات التي يكرث تداولها يف الو�شط الطالبي: 
و  الكلية،  تعني  التي   Faculté لكلمة  اخت�شار  وهي   Fac

و Groupe)الفوج  )اختبار(،   Contrôle و  )ق�شم(   Département

اإعالنات  اأو �شبورة ]تعّلق فيها  Tableau )لوحة  ]فوج الدرا�شة[ ( و 
خا�شة بالطلبة [ و )Note( العالمة و e)Carte d’étudient( )بطاقة 
Por� احلا�شوب(، و(Micro و ،)منحة الدرا�شة( Bourse  للطالب)ة((، و
table )هاتف نقال(، و Repas )وجبة( Chambre و )غرفة بالإقامة 

اجلامعية(.
اأغلب  فاإن  ال�شتعمال؛  يف  �شببا  لها  جتد  اأن  حاولت  واإذا 
يحفظ  من  كل  واأن  وغزوه  الثقايف  التاأثر  عن  �شتحدثك  الإجابات 
ال�شحراء  منطقة  ]لأن  �شحراويا  يكون  اأن  فاإما  العربية  وجه  ماء 
باملناطق  يقيم  اأنه  اأو  والكتاتيب[  الزوايا  فيها  تكرث  اجلزائرية 
امل�شتعملة  الف�شيحة  اللغة  اإل  يعرفون  ل  لأنهم  ]الأمازيغ  اجلبلية 

واأما العامية فال يعرفونها على الطالق[. 
واأن  بالن�صء،  الهتمام  اإىل  ن�شعى  اأن  املن�شف  من  ولعل 
ال�شوابط  اأنها من  اعتبار  العربية على  اللغة  �شية  دمُ قمُ لهم مدى  نبنّي 
الأ�شا�شية التي يجب الت�شبث بها؛ لذلك يجب علينا اأن نراجع اأنف�شنا 
واأن نغذيها انطالقا من عقيدتنا وبالتايل، فنحن بحاجة اإىل اإعادة 
البيت  يف  واخلا�شة؛  العامة  العربية  اللغوية  تربيتنا  يف  النظر 

واملدر�شة واجلامعة واملجتمع باأ�رصه.
ال�شحراء  يف  وبخا�شة  اجلزائر،  يف  القراآنية  املدار�ص  وتعد 
الكرمي  القراآن  لعملية زرع حب  الأ�شا�ص  املنطلق  اجلبلية  واملناطق 
يجب  لغتنا،  على  نحافظ  اأن  اأردنا  اإذا  ومعناه  العربية،  اللغة  وحب 
تود  التي  اللغة  ت�شمع  اأن  هو  ال�شحيح،  فالنهج  اكت�شابها؛  علينا 
نطق  معرفة  تلقني  يف  املعتمدة  الطريقة  هي  وهذه  تكراًرا،  تعلمها 
على  �شّهل  يمُ مما  احلكيم،  الذكر  اآيات  وحتفيظ  العربية  اللغة  اأ�شوات 

النا�شئة التعلم واحلفظ معا.
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وحلن  والرطانة  اللغوي  التلوث  من  كل  يرتكها  التي  الآثار 
العامة على اللغة العربية والهوية العربية:

م�شطفى  حتدث  وقد  كبرية،  حتديات  العربية  اللغة  تواجه 
الأجنبية  باللغات  الأ�شخا�ص  بع�ص  تعلق  عن  الرافعي  �شادق 
اللغات  اأن  منهم  اعتقادا  الأم  اللغة  عن  ويتخلون  بها  ويعجبون 
اللغاِت  يتعّلقون  )والذين  يقول:  حيث  درجات؛  ترفعهم  الأجنبية 
الأجنبيَة ينزعون اإىل اأهلها بطبيعة هذا التعّلق اإْن مل تكن ع�شبيتهم 
للغتهم قوّيًة م�شتحِكمًة من ِقَبل الدين اأو القومية، فرتاهم اإذا وهَنت 
�شَلِفهم،  من  ويتربوؤون  قومّيتهم،  من  يخجلون  الع�شبية  هذه  فيهم 
وين�شِلخون من تاريخهم، وتقوم باأنف�شهم الكراهة للغتهم، واآدابها، 
ولقومهم واأ�شياء قومهم، فال ي�شتطيع وطنهم اأن يوحَي اإليهم اأ�رصاَر 
باحلّب  وينقادون  الطبيعة،  يف  ا�شتجابًة  منهم  يوافق  ل  اإْذ  روحه، 
لغريه، فيتجاوزونه وهم فيه، ويرثون دماءهم من اأهلهم، ثم تكون 
قيمة  عندهم  ت�شبح  َثّم  ومن  لالأجنبّي؛  الدماء  هذه  يف  العواطف 
فيها ل باحلقيقة  املتوّهم  بنف�شها، وباخليال  الأ�شياء مب�شدرها ل 
لأّن  واأثمَن،  اأجمَل  مذهبهم  يف  الأجنبّي  �شيء  فيكون  حتملها؛  التي 
اإليه امليَل وفيه الإكبارمُ والإعظام؛ وقد يكون الوطنيُّ مثَله اأو اأجمَل 

منه()45(.
بلغة  املت�شدق  مت�شك  اأّن  يلحظ  الرافعي  قول  يف  املتمعن 
امل�شتعمر مرده البتعاد عن الدين؛ لذلك وهنت ع�شبيته جتاه لغته 
عنده  وقفت  ومما  تاريخه،  من  وان�شلخ  اأ�شالفه  من  فترباأ  القومية، 
التلوث  انطالقا من هذا  العربّية،  الّلغة  العاّم يف  عف  ال�شّ اآثار  حول 
ال�شويرف عن هذه  اأحمد  اللطيف  الأل�شنة ما كتبه عبد  اأ�شاب  الذي 

الآثار، ونلخ�سها فيما يلي)46(:
عف العاّم يف الّلغة العربّية من غري اأن متتدَّ يدمُ . 1 ا�شتمرار ال�شّ

العالج الفّعال لوقفه، يوؤدِّي اإىل ا�شتفحاله وزيادة �شّدته.
يف . 2 بالغًا  تاأثرياً  ر  توؤَثِّ وامل�شموعة،  املقروءة  الو�شائل 

غاَر اّلذين هم يف مراحل تكوينهم  القارئني وال�ّشامعني، وخا�شًة ال�شّ
ْلَقى اإليهم من غّث و�شمني. الّلغوّي والفكرّي، وي�شتوعبون ب�رصعٍة ما يمُ

حتقيق . 3 على  الّلغة  قدرَة  ِعفمُ  �شْ يمُ الّلغة  يف  العاّم  عف  ال�شّ
الّتفاهم بني املتعاملني بها.

عف الفكرّي والّثقايّف.. 4 عف الّلغوّي مرتبط بال�شّ ال�شّ
َذَوبان . 5 اإىل  بالّتدريج  يوؤّدي  العاّم  الّلغوّي  عف  ال�شّ

ِوّية. ال�ّشخ�شّية، وَفْقد اْلهمُ
لدى . 6 وثقافّيًا  فكرّيًا  فراغًا  العاّم  الّلغوّي  عفمُ  ال�شّ يرتك 
الأّمة. 

ذلك . 7 ا�ْشَتْتَبَع  العربّية،  لغتهم  يف  ب�شعف  القوم  اأمُ�شيب  اإذا 
�شعَف �شلتهم بالإ�شالم، وفقدهم لأداة الّدخول اإىل رحابه. 

عف يف الّلغة العربّية يدفع بع�ص الّنا�ص اإىل الّزيغ يف . 8 ال�شّ
الل يف احلكم  وال�شّ والّتع�ّشف  الّدين  العقيدة، والنحراف عن منهج 

على الّن�شو�ص الإ�شالمّية. 
وخدمتها . 9 العربّية،  بالّلغة  الّنهو�ص  يف  العرب  واجبمُ 

و�رصورة الإ�رصاع اإىل عالج �شعف اأهلها فيها. 
ويف  اليوم،  وبناتنا  اأبنائنا  عادات  على  �رصيعة  وبنظرة 
اأعمال  من  به  يقومون  ما  ر�شد  ميكن  اللغوية،  العادات  مقدمتها 

تغلب  خطاب  وهو  بينهم،  فيما  خطاباتهم  حتليل  بغية  وممار�شات 
عليه اللغة الأجنبية، ف�شال عن اللبا�ص املائع، والعادات ال�شيئة، مع 
بذاءة املعجم اللغوي، وانحالل املجتمع، وما اإىل ذلك من ال�شلبيات 
التي ل حتد، وكلها توؤكد تنكر جمموعة كبرية من اأبناء الأمة لقيمها 
واأ�شولها، مبا يف ذلك العربية الف�شيحة ذات التاريخ الفكري املجيد، 

والإجناز احل�شاري امل�رصق)47(. 
اآليات احلد من الظاهرة: ل يدخر املهتمون ب�شاأن اللغة العربية 
اأّي جهد يف حماربة خطر التهجني اللغوي الذي ت�شببت فيه ظواهر 
التلوث اللغوي والرطانة وحلن العامة، وذلك من خالل اإقامتهم اأياما 
درا�شية وندوات علمية وموؤمترات اإقليمية ي�شارك فيها املخت�شون، 
وقد دعا امل�شاركون يف اليوم الدرا�شي)48( الذي نظمه املجل�ص الأعلى 
للغة العربية، بتاريخ: 16 فرباير 2010، يف اجلزائر العا�شمة، حتت 
والعالج(،  الأ�شباب  والتهذيب  التهجني  بني  العربية  )اللغة  عنوان 
خطرا  ت�شكل  اأ�شبحت  التي  اللغوي  التهجني  ظاهرة  حماربة  اإىل 
حقيقيا على اللغة العربية الف�شيحة، التي تعترب رمز الهوية العربية 
للجمهور،  وحتبيبها  ا�شتعمالها  تعميم  خالل  من  وهذا  الإ�شالمية، 
املدين  املجتمع  ومنظمات  واخلرباء  النخبة  مع  التعاون  وتوثيق 
لتهذيبها يف املجتمع اجلزائري، وتقريبها من الف�شيحة النقية من 

التهجني.
ف املتدخلون يف مداخالتهم لليوم الدرا�شي ملا اآلت اإليه  وتاأَ�شَّ
حالة اللغة العربية يف اجلزائر بوجه اخل�شو�ص، ب�شبب داء التهجني 
وعدوا  املتداولة،  والتعابري  املفردات  من  ر�شيدها  اأفقدها  الذي 
تراثنا  من  الذاكرة  يف  واملحفوظ  طارئة،  ظاهرة  اللغوي  التلوث 

ال�شعبي قريب جدا من الف�شيحة.
بني  اللغوي  القرتا�ص  خليفة)49(  ولد  العربي  حممد  وعّد 
اللغات ظاهرة قدمية ومتوا�شلة، م�شيفا اأن اللغة هي �شلطة الثقافة 
كرث  واإذا  م�شتخدميها،  دون  لها  اأهمية  ول  اجلماعية  الهوية  وركن 
واأقبلت  النتماء  و�شعف  الثقافية  الذات  تزعزعت  الدخيل،  فيها 
اأخرى )كما هو احلال الآن  اإىل لغة  النخبة على الهجرة  �رصائح من 

يف املجتمع اجلزائري(.
وعّدد املتحدث اأ�شباب التلوث اللغوي يف اجلزائر بني تاريخية، 
على غرار �شعي امل�شتعمر اإىل تدمري الدولة وطم�ص معاملها ورموزها 
عن حميطها الطبيعي املغاربي العربي، وبني اجتماعية با�شتهدافه 

ا�شتئ�شال النخب املتعلمة ومالحقة من بقي منها على قيد احلياة.
اللغة  اإ�شعاف  على  عمل  امل�شتعمر  باأن  خليفة  ولد  واعرتف 
داخلها،  من  الهوية  تفكيك  بهدف  الداخل،  من  وتخريبها  العربية 
الإ�شالمية،  العربية  واحل�شارة  الثقافة  اإىل  النتماء  اأوا�رص  وقطع 
الطريق  منت�شف  يف  وتركهم  للجزائريني  اللغوي  الر�شيد  وجتفيف 
بني لغتهم الأ�شلية وثقافة القوة ال�شتعمارية املهيمنة، م�شريا اإىل 
اأن هذا كان �شببا يف اجتاه الكثري اإىل ا�شتعمال املفردات والتعابري 
العربية وقلة تواردها يف  التعامل مبقابالتها  الأجنبية ب�شبب عدم 

الإعالم والتعليم املحدود)50(.
وحتدث رئي�ص املجل�ص الأعلى للغة العربية �شابقا عن تاأثري 
كثري من الأغاين على الر�شيد اللغوي يف اجلزائر، مع ا�شتعمال كل 
الف�شيحة  العربية  ربط  وكذا  فيها،  الهجينة  للغة  )ال�شباب(  هوؤلء 
حداثة  عن  بعيدين  م�شتخدميها  يجعل  الذي  بالتخلف  والعامية 

الع�رص.
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اللغوي يف احلوار  التلوث  الظاهرة: للحد من ظاهرة  حماربة 
خا�شة،  ب�شفة  الطلبة  و  عامة  ب�شفة  اجلزائريني  لدى  التخاطبي 
اتباعها  يجب  التي  الآليات  من  جملة  بلعيد  �شالح  الدكتور  اقرتح 
الرقي  كيفية  عن  البحث  ومنها  اللغوي،  التلوث  ظاهرة  من  للحد 
بالأداة الرئي�شة الأوىل التي هي اللغة العربية )فل�شنا مطالبني باأن 
ننحدر باللغة الف�شيحة اإىل لغة و�شطى اأو لغة ع�رصية، واإمنا نحن 
مطالبون باأن نرتفع بالثقافات اإىل م�شتوى البالغة العربية والبيان 
بيننا  نباعد  اأن  ل  القراآن  لغة  من  نحن  فنقرتب  الأ�شيل،  العربي 

وبينها()51(، اإ�سافة اإىل جمم�عة اأخرى من الآليات، نذكر منها)52(:
حث . 1 خالل  من  امل�شتمرة  بالتوعية  الإعالم  و�شائل  قيام 

اجلماهري على النطق بالعربية الف�شيحة والتعويل على لغة الإعالم 
يف الرقي اللغوي ملا لالإعالم من تاأثري على املتفرج وامل�شتمع.

باجلانب . 2 العناية  على  الإ�شهار  وكالت  حث  �رصورة 
اللغوي يف اإجناز الو�شالت الإ�شهارية. 

دعوة املدار�ص اإىل التفعيل اللغوي داخل الأمناط اللغوية . 3
ال�شليم،  اللغوي  ال�شتعمال  يف  قدوة  املعلم  يكون  واأن  ال�شليمة، 
طريق  عن  الطفل  لغة  يف  اللغوية  املكنونات  تفعيل  اإىل  بالإ�شافة 
تنظيم ن�شاطات لغوية يكون حمتواها اللغة العربية ال�شهلة الب�شيطة.

اإن�شاء عالقة �شحية واإيجابية بني التالميذ واأعالم اللغة . 4
وروادها.

دعوة الإعالم للم�شاهمة اجلادة للرفع من القيمة اللغوية . 5
امل�شافة لأدائه اللغوي ال�شليم باحلر�ص على احرتام قواعد اللغة. 

وحوارات . 6 مقابالت  لإجراء  اأ�شبوعية  حلقات  تخ�شي�ص 
اللغة  يف  املمنهجة  الأ�شاليب  ومعاجلة  خمت�شني  اأفراد  مع  حية 

العامة واخلا�شة.
يف . 7 للنظر  اآراء  �شرب  واإجراء  �شنوية  ا�شتبيانات  توزيع 

التح�شني اللغوي واإجراء البحوث امليدانية على لغة املحيط والإعالم 
وتر�شيد املعنيني اإىل لغة و�شطى.

وخال�شة القول: وكي يح�شل التغيري يف معاجلة �شعف تعليم 
اأن  علينا  ينبغي  اجلامعية،  وموؤ�ش�شاتنا  مدار�شنا  يف  العربية  اللغة 
ن�شّد النق�ص يف البحث اللغوي ثم يف البحث العلمي يف التخ�ش�شات 
وتنمية  والبتكار،  والإبداع  العربية  اللغة  بني  ذلك  وربط  الأخرى، 
قوقعتها،  العربية تخرج من  اللغة  ترقية  موؤ�ش�شات  املواهب وجعل 
للم�شكالت  اإيجاد حلول  القوامي�ص وحتديثها مع  اإىل تطوير  اإ�شافة 

والتحديات املتعلقة باللغة العربية)53(. 
حلن  انت�شار  و،  والرطانة  اللغوي  التلوث  ظاهرة  من  وللكف 
التي  الأوىل  الرئي�شية  بالأداة  الرقي  البحث عن كيفية  العامة يجب 
هي اللغة العربية، والقيام بالتوعية امل�شتمرة من خالل حث الطلبة 
اإىل  املدار�ص  دعوة  على  والتعويل  الف�شيحة،  بالعربية  النطق  على 
الأ�شتاذ  يكون  واأن  ال�شليمة،  اللغوية  الأمناط  داخل  اللغوي  التفعيل 
اإىل تفعيل  ال�شليم، بالإ�شافة  اللغوي  اجلامعي قدوة يف ال�شتعمال 
املكنونات اللغوية يف لغة الطالب عن طريق تنظيم ن�شاطات لغوية 

يكون حمتواها اللغة العربية ال�شهلة الب�شيطة. 
حاك �شد لغتنا تبقى اللغة العربية رائدة اللغات  ورغم كل ما يمُ
الإعالَء  والثقافية  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  وعلى  كلِّها، 

التي  الكبرية  اجلهود  ببذل  لها،  العتبار  واإعادة  العربية،  �شاأن  من 
تتطلب تظافر جهود العرب، ق�شد الت�شدي لظاهرة التهجني والتلوث 
اجلزائرية،  اجلامعات  يف  الطلبة  األ�شنة  ينخران  اللذين  اللغويني 
والق�شاء عليها بكل الو�شائل املمكنة التي تعالج هذا الداء وتق�شي 
الغيورين عن هذه  اأحد  اأف�شل مما ت�شوره  اأرى  عليه نهائيا، ول�شت 
اللغة  فـ)ـلي�شت  عظمتها  ون�شتجلي  بها  نتم�شك  التي  اخلالدة  اللغة 
العربية لغة دينية اأو لغة وطنية قومية، ولكنها لغة عاملية...لغة فكر 
و�شفمُ  تمُ يجعلها  ما  بالإ�شالم  ات�شالها  ولي�ص يف  وثقافة،  وجمتمع 
باأّنها لغة دينية، ذلك اأّن الإ�شالم نف�شه لي�ص دينا باملفهوم الغربي 
الالهوتي، ولكنه منهج حياة ونظام جمتمع وح�شارة كاملة الدين 

جزء منها()54(.
وختام كّل هذا، تبقى الكتابة حول هذه املو�شوعات من اأهم 
)الرطانة،  لغتنا  عن  الغريبة  اللغوية  الظواهر  عن  كتب  ويمُ تب  كمُ ما 
وحلن العامة، والتلوث اللغوي(، لنوؤ�ش�ص لنظام لغوي موحد متكامل 
الذي تتكامل فيه جهود  النظام  ال�شيا�شية، هذا  بعيدا عن املزايدات 
التهجني  تقتلع  التي  العلمية  باحللول  والعارفني  املتخ�ش�شني 
من  بالعربية  املتكلمني  األ�شنة  على  لتحافظ  جذوره  من  اللغوي 

الذوبان والتقليد.
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