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يُعد اخلطاب اجلامعي النخبوي ذا أمهية بالغة ملا حيمله من مالبسات ثقافية و خلفيات اجتماعية كونه صادر عن خنبة
 كما ُحتسن اختيار الرتاكيب و األلفاظ،متعلمة و مثقفة و متكونة حتسن التعامل مع العملية اخلطابية باستعمال حجج لغوية قوية

.اللغوية اليت من شأهنا التأثري يف املخاطبني و توجيه سلوكياهتم حنو األفضل
 كيفية تعامل النخب اجلامعية و املثقفة مع مشكلة اهلوية و األمن: بنا على ما سبق ارتأينا أن نعاجل إشكالية مفادها
 وذلك وفق خطاب معريف علمي بناء بعيدا عن، للتقليل من حدهتا كوهنم ركيزة أي جمتمع ينشد التقدم و االزدهار، الثقايف

املسألة اللغوية و قضية التعريب ث نعرج على اجلامعة ودورها يف بناء الفرد: اإليديولوجيات و احلزبيات الضيقة ضمن النقاط التالية
 و كذا جدوى،وكذا اجلامعة و دورها يف نشر املعرفة و ما يتعلق باالنتماء و خدمة اجملتمع و أزمة الثقة بني اجملتمع و اجلامعة
.اخلطاب الذي تروج اجلامعي لتثبيت معامل اهلوية و احملافظة علييها
. اجلامعة، اجملتمع، اخلطاب،  اللغة، ثقافة، وعي،انتماء: الكلمات المفتاحية
ABSTRACT :
for its cultural and social aspects, coming from an educated, and well educated elite
who master communication discursively by using very strong linguistic arguments, thus the
right choice of formulations, and purely linguistic terms that make it possible to influence
the interlocutors to wards common sense.
Based on the foregoing, we decided to tackle the problematic issue: how university and
educated elites deal with the problem of identity and cultural security, to reduce their severity
as they are the pillar of any society that seeks progress and prosperity, according to a
constructive knowledge discourse away from narrow ideologies and parties within the
following points : The linguistic issue and the issue of Arabization, then we go to the
university and its role in building the individual and the university and its role in
disseminating knowledge and what relates to affiliation and community service and the crisis
of trust between society and the university, as well as the feasibility of the discourse that
promotes the university to stabilize and preserve identity features .
Keyword: Awareness - belonging- culture – language – discurse –socity –university. .
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مقدمة:
ال شك أن االهتمام بقضية اهلوية و االنتماء أولوية من األولويات اليت جيب أن يتفرغ هلا املفكرون
واألكادمييون الباحثون القادرون على التأصيل هلا واإلبداع يف طرحها ،وعلى رأسها اهلوية اللغوية؛ ألن مثل هذه
القضايا ليست للرتف العلمي...ولطاملا دندن هؤالء حول هذه القضية -القدمية اجلديدة يف اآلن نفسه -
وسودوا من أجلها الصحائف ومألوا هبا بطون الكتب دون نتائج تذكر على الواقع ،ولكن القضية معقدة
ومتشابكة وليست من السهولة مبكان حلها يف عقد أو عقدين من الزمن .
وإنه ليصعب على الباحث كيف سيكون املخرج ،من هكذا حبوث حتتاج إىل عمق يف الطرح وإملام واسع
حبيثيات القضية على الصعيد املعريف ،وعلى مستوى النقاش بإشراك كافة أطياف اجملتمع الواحد خاصة يف ظل
رياح العوملة العاتية اليت جرفت يف طريقها األخضر واليابس ،حيث ال مكان للخصوصيات.
إن املوضوع الذي اخرتناه هو متشعب األطراف ،وأوسع من أن يناقش يف حبث واحد ،وهو قضية قدمية
جديدة يعاد طرحها مبظاهر خمتلفة ،وفق املتغريات احلاصلة على الصعيد الوطين واإلقليمي ،و يطفوا على السطح
كلما عادت مناسبة من املناسبات الدينية والثقافية أو الرتاثية.
ومن هذا املنطلق ارتأينا أن خنوض غمار هذا البحث مسلطني الضوء على إحدى جوانب هذه
اإلشكاليات أال و هي كيفية توجيه اخلطاب النخبوي بكل مستوياته يف إرساء ثقافة الوعي و االنتماء بقضية
اهلوية اللغوية و الدور الذي ميكن أن تلعبه هذه النخب و املؤسسات احلاضنة له واليت من أبرزها املؤسسات
اجلامعية وهل اهلوية أزمة مفهوم أم أزمة خطاب.
 .1لماذا الحديث عن الهوية اللغوية:
يتجلى لنا من خالل العنوان السابق هناك أمرين ال ثالث هلما جيب الوقوف عليهما فأوهلما اللغة
و ثانيهما اهلوية ،فأما اللغة يف بعدها املعجمي و االصطالحي فال جمال لذكر مدلوهلا هنا ألنه من األمور
اللغوية البحتة و سنعرج عليها يف مبحث عالقة اللغة باهلوية على الصعيد املعريف و ثانيهما الهوية و هو
املقصود هنا و البد من املرور على هذا املفهوم الذي يبدو غامضا لدى الكثريين.
1.1مفهوم الهوية:

إن قضية اللغة و عالقتها باهلوية هي من القضايا املصريية اليت حيتدم حوهلا الصراع بني األفراد و النخب
املثقفة ،و جيد املرء نفسه وجها لوجه أمام معضلة حقيقية ال يدري كيف سيكون املخرج منها يف هناية
املطاف ،كلما جاء ليطرق موضوعا من املوضوعات اليت تتصل حبياة األمة و ثقافتها.
اهلوية مصطلح قدمي شاع تداوله ما بعد العوملة عن طريق العديد من العلماء ،ومن عموم ما ذهبوا إليه
ما يلي" :هي جمموعة من املميزات النفسية و اجلسمية و النفسية و املعنوية و القضائية و االجتماعية
والثقافية اليت يستطيع الفرد من خالهلا أن يعرف نفسه و أن يتعرف الناس عليه أو اليت من خالهلا يشعر الفرد
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بأنه موجود كإنسان له مجلة من األدوار و الوظائف و اليت من خالهلا يشعر أنه مقبول و معرتف به كما هو من

طرف اآلخرين أو من طرف مجاعته أو الثقافة اليت ينتمي إليها " ،1وبتعبري أعمق يعرفها كوش ":اهلوية دوما عالقة
باآلخر و بتعبري آخر ،اهلوية و اآلخرية متصالن..2.".

وعلى حد تعبري آخر " هناك مظهران أساسيان هلوية شخص ما :أولهما امسه الذي ُمييزه عن غريه من

الناس و ثانيهما ذاك الشيء غري امللموس و األكثر تعقيدا و عمقا الذي يشكل يف احلقيقة ماهية الشيء .

والذي ال منلك كلمة دقيقة للتعبري عنه".3
كما أن اهلوية ال تتسم بالثبات و التأبد و السكون ،و إذا كانت عصية على التعريف ،فذلك حتديدا
بسبب ديناميتها و خاصيتها ذات األبعاد املتعددة ...و ميكن اعتبارها كيانا متخيال ،ينطوي على منظومة من
القيم الثقافية املشرتكة ،و تتجلى يف أشكال ثقافية ظاهرية ،و يرتبط املنتسبون إليها بشبكة من أدوات التواصل
والتفاعل .
إن ربط اللغة باهلوية و تبيان العالقة بينهما  ،وجعل ذلك كثقافة راسخة لدى شباب األمة و وعي قائم
بذاته يعرب عن قناعتها هلو مشروع يهدف إىل محل شباب األمة و أفرادها على االعتزاز باللغة العربية ،وهي
لغتهم و النهوض هبا ،و إحالهلا احملل الالئق به يف خمتلف أنشطة حياهتم اليومية.
متثل اللغة العربية ذاكرة األمة و ختتزن فيها تراثها و قيمها و مفاهيمها ،و أداة التواصل بني ماضيها
وحاضرها ،كما متثل هويتها و شخصيتها و الدليل القوي للخصوصية القومية و للوحدة السياسية و الرتاث
واالستمرارية الثقافية ،و وسيلة التفكري و رمزه و جتسده ،فليس هناك فكر جمرد بغري رموز لغوية و ال تفكري إال
يف األلفاظ.
ولنكن واقعيني إن حديث اهلوية و اللغة هو ليس من املواضيع املطروحة لدى السواد األعظم من عامة
اجلزائريني ،بل هي مطروحة فقط لدى الطبقة املثقفة و الرجال الوطنيني و الساسة بل أصبح من املواضيع
اليت يتفكه هبا هؤالء ،دون جدية يف الطرح أو عمق يف تناول املسألة ،و يف أبعد من ذلك لو سألت أحد العامة
ما دينك؟ و ما لغتك؟ و هل أنت مقتنع بالبلد الذي أنت تنتمي إليه؟ فيجيبك على الفور و دون تردد :ديين
اإلسالم و لغيت العربية و بلدي هو اجلزائر و أنا فخور باالنتماء إىل هذا البلد الذي ضرب أروع األمثلة يف
البطوالت و التضحيات.
ولسنا نقلل هنا من أمهية هذه القضية و إال ملا اختذناها موضوعا لبحثنا ،خاصة أن عصرنا أصبح
يسمى "عصر الهويات" على تعبري( مارسيل غوشيه )عصر فرض الذات و الوجود و إمنا الذي أردنا أن
نوضحه أن القضية مل تطرح بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه ،و احنرفت عن مسارها ،جتاذبتها شرذمة قليلة
خلدمة مصاحلها و لتطرح على مقاسها.
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محمد العربي ولد خليفة بأنه جيب أن ترتجم العلوم و املهارات اليت حيصل عليها أولئك
ويرى
ّ
النخب و خرجيو اجلامعات ،يف صورة اجتاهات و قيم و جمهودات إلثراء الثقافة الوطنية ،و احلد من النشاطات
اهلامشية املريبة يف عدد من املظاهر اليت قد تظهر عواقبها الوخيمة ألول وهلة ،و لكنها يف املدى البعيد هتدد
كيان األمة و ترمي هبا يف هوة اخلنوع و الرتهل.
الرحمن يف هذا الصدد ":لست ادري فيما اجلدل يف قوميتنا و قد مضى على عروبتنا
وتقول عائشة عبد ّ

الصرحية املشرتكة أربعة عشر قرنا ،و ال أحد يسأل األمريكيني اليوم عن أنساهبم القريبة املوزعة بني شىت
اجلنسيات و القوميات و األخالط و السالالت ...؟".4
اآلن و قد فصل الدين الذي ندين به و حنتكم إليه يف معامالتنا و معتقداتنا و منهج حياتنا يف عروبتنا
على لسان نبيه عليه الصالة و السالم  ،فهل بعد هذا شك ؟ كال إهنا دعايات املغرضني و احلاقدين على هذا
الدين و اللسان الناطق به حسدا من عند أنفسهم مستغلني ضعف الشعوب العربية ،ومن املؤسف أن ينساق
وراء هذه الدعايات عدد من الكتاب و من يُسمون أنفسهم مثقفني ،اليت تُرجعنا دائما إىل اخللف لتشككنا يف
ماضينا و تذكرنا بأصولنا و عرقياتنا.
ويف غمرة هذا املد العايت للعوملة و ما أتت عليه من أخضر و يابس و انفتاح العامل العريب على الثقافات
الغربية ظهرت اهلواجس و املخاوف من قبل املثقفني العرب و الوطنيني بشأن ما ُميكن أن ُحتدثه هذه املتغريات
على الصعيد اإلقليمي و العاملي من آثار على اهلويات الوطنية و القومية .
لقد عرفت الشعوب املضطهدة عرب التاريخ العديد من العقبات اليت هتدد كياهنا الشخصي و اهلويايت
وذلك بعد نيل استقالهلا ،و تنازعت خنبها السياسية و الثقافية يف املقومات األساسية اليت تكفل هلا اسرتجاع
ماضيها و أصالتها و إثبات وجودها و التخطيط ملستقبلها ،إال أن الذي ال مراء فيه هو اتفاق هذه النخب من
ساسة ووطنيني على أن اللغة القومية رمز من الرموز الشخصية "ألي مجاعة بشرية باإلضافة إىل عوامل أخرى
كوحدة اإلقليم و الوطن و وحدة الدين و التاريخ و الثقافة و اجلنس و الوعي باالنتماء القومي".5
ومن هنا تبدو خطورة اللغة القومية و املشرتكة على التماسك االجتماعي و لذلك أوالها الباحثون
واملربون و الساسة املكانة الالئقة يف جماالت الرتبية و ال ُميكن بأي حال من األحوال تقدمي لغة أجنبية عليها.
.1.2مفهوم الهوية اللغوية:

يعترب مصطلح اهلويات اللغوية من املصطلحات املستحدثة و ظهر على إثر تعميق النقاشات و البحوث
من طرف الباحثني حول العالقة القوية اليت تربط اللغة باهلوية وكوهنما وجهان لعملة واحدة ،فعلى حد تعبري
أحد الباحثني" :فاهلوية اللغوية قوة داخلية تربط الفرد أو اجلماعة بلغة بعينها و هي شكل من أشكال اهلوية
بتنوع مثلها إىل هوية لغوية فردية و هي شعور الفرد باالنتماء إىل مجاعة كالمية ووعيه هبذا االنتماء و بالعالقة

اليت تربطه بلغة اجلماعة ،وهوية لغوية اجتماعية وهي وعي أفراد اجلماعة( :إثنية /وطنية /قومية) بأن لغة بعينها
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هي اللغة الرابطة بينهم و املعربة عن انتمائهم للجماعة ،و بواسطتها أدوا أدوارهم احلضارية (ماض ،و حاضر
6
ومستقبل).
ويُعرب أفراد اجلماعة عن هويتهم اللغوية بأشكال خمتلفة  ،و لكن يعرب مدى استعماهلم هلا و التعامل هبا
يف قضاء حوائجهم على مدى قوة اهلوية اللغوية و على العكس من ذلك برهان على ضعف هويتهم اللغوية
وارتباطهم هبا.
إن عملية التواصل و العالقات بني أفراد اجملتمع الواحد لدليل قاطع على متسكهم هبويتهم اللغوية اليت
تُساهم يف بناء اهلوية القومية "ومن ال ميلك آلية للتمكن من لغته ال ميكن امتالك ثقافة تؤكد وجوده يف احلياة
على مر العصور ،وفقدان وعي اهلوية أو االنتماء دليل على االرمتاء يف قاع ثقافة اآلخر و النيل من ثقافة
الذات".7
ويتضح لنا مما سبق أن للهوية اللغوية جانبان :8
• جانب تصوري :يتمثل يف وعي أفراد اجلماعة بانتمائهم للجماعة الكالمية و اعتزازهم هبذا االنتماء

وباللغة ذاهتا.
• جانب تفاعلي :يتمثل يف الدور الذي تُؤديه اللغة يف اجلماعة و الذي يتحدد مبدى استعماهلم هلا يف

جوانب احلياة املختلفة.

وهذان اجلانبان يسمان اهلوية اللغوية و يتعلقان ببعضهما فوجود أحدمها يستلزم وجود الطرف
اآلخر ،فاالعتزاز باللغة و االنتماء للجماعة الناطقني هبا على الصعيد الوجداين غري كاف وحده و ال يربره إال
االستعمال يف الواقع و تطوير اللغة و جعلها تساير و تواكب متطلبات العصر و تكتسح كافة جماالت التقنية
احلديثة.
 .1دور اللغة في الحفاظ على الهوية:

لن نبالغ يف اعتقادنا إذا قلنا بأن اللغة هي امليزان اليت تُوزن به األمم و صمام األمان يف احلفاظ على
هويتها ،و هي لساهنا الناطق كوهنا املعرب عن سجلها اخلالد يف احلضارات و الرتاث على حد تعبري أحد
الباحثني "اللغة إرث اجتماعي ،وصاحب اللغة ميلك عقلية روحية ،و االلتزام بالرتاث و التاريخ حيفظ اللغة
وإبداعاهتا ،ال أعرف أمة تكالبت على احتقار لغتها كاألمة العربية ،و هل هناك شعب ينتقص من قدر
لغته ،قدر الشعب العريب؟ لقد أدركت األمم دور اللغة يف احلفاظ على هويتها ،انظر مثال التجربتني الكورية
والصينية ،فهذه الشعوب حترتم لغتها األم ،تعيد هلا االعتبار لتُحافظ على هويتها و كياهنا و تكسب احرتام
العامل ،اليابان مثال ،و رغم تفوقها التقين ،مل تعمل على رفع مستوى اللغة األجنبية يف بلدها ،على حساب
لغتها األم حافظت على لغتها ،و أتاحت لقلة من مواطنيها إتقان اللغة األجنبية ،حىت تنقل التقدم التكنولوجي
إىل اللغة اليابانية ضمن اسرتاتيجية مدروسة جيدا".9
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إن النماذج اليت ذكرناها أنفا عن اللغات اليت اعتىن هبا أهلها ليست لغات ذات طابع قدسي مثلما حتقق
ذلك للغة العربية ،و مع ذلك مسا هبا أهلها إىل مراتب عليا و جعلوها لغات مشاركة يف صنع احلضارة ،عكس
اللغة العربية فحىت اجلانب القدسي كوهنا إحدى لغات الكتب املقدسة مل يشفع هلا عند أهلها.
ومن ث فإن اسرتجاع سيادة لغتنا هو اسرتجاع هلويتنا و تارخينا و ثقافتنا و حضارتنا ،و ال يتم ذلك إال
إذا رددنا االعتبار هلا ،و توقفنا عن التباهي أمام األمم بإجادة أوالدنا و أصدقائنا أكثر من لغة أجنبية مقابل
عدم اكرتاثنا بضعفهم يف اللغة العربية ،و إمهالنا لتحسني نوعية و كفاءة مدرسيها.
وقد أدركت الدول االستعمارية حجم خطورة قضية اللغة و اهلوية و االنتماء و اختذهتا ورقة ضغط
ومساومة اجتاه الشعوب اليت وقعت حتت وطأهتا ،حىت بعد نيل استقالهلا منها ،إال أهنا بقيت بعض املمارسات
اليت تسعى من خالهلا إىل التشكيك يف هوية هذه الشعوب و انتمائها بُغية قضاء مصاحلها و إبقائها حتت طائل
التبعية ،و ذلك بعد متزيق وحدهتا و التفريق بني أقلياهتا و زرع النعرات و االنقسامات بني أقليات الشعب
الواحد.
خرجت هذه الدول االستعمارية و قد اطمأنت إىل ما يكفل هلا بقائها و يضمن هلا وجودها ،و هذا
جاك بيرك فقد نصح بالده فرنسا قائال ( :إذا أردتم أن تبقوا في فرنسا فاخرجوا منها) ،و ال ريب أن هذا

األخري يقصد اللغة يف املقام األول بعد أن أدرك أن فرنسا خلفت مسومها و أفكارها ورائها وال خوف عليها يف
اجلزائر ،وساعد على ذلك من انساق وراء هذا املشروع من اجلزائريني أنفسهم حينما روجوا لفكرة أن الفرنسية

(غنيمة حرب )البد من احملافظة عليها ،و بذلك أصبح هؤالء يف حكم مقولة ابن خلدون (المغلوب مولع
أبدا باالقتداء بالغالب).
فاللغة هي السبيل القوي للحفاظ على اهلوية و املشاركة يف اجلماعة و إثبات اهلوية اخلاصة بكل

فرد ،ويف هذا الشأن يورد(ر.ل.تراسك) مثاال على أن احلفاظ على اللغة حفاظا على اهلوية و بأن هناك سباكا
يستخدم لغة خاصة بطبقته و حني التخلي عن هذه اللغة و تناول لغة أخرى ليست من طبقته يعين هذا التخلي
عن لغته و عن هويته ،و كأنه يقول( :مل أعد واحدا من مجاعتكم) لذا تعد اللغة أداة بالغة القوة لإلعالن عن

هوية شخص ما و احلفاظ عليها.10
واللغة يف إطار هذه اإلشكالية و من منظور الدراسات الثقافية مل تعد " جمرد آلية للتبليغ و التواصل ،هي
جتسيد لثقافة اجملموعة اللسانية و فكرها،و هي مبثابة مرآة للبنيات الفكرية و الثقافية السائدة يف جمتمع
معني ،ومن ث فاللغة جتمع بني كوهنا ظاهرة اجتماعية و نتاجا للفكر و وسيلة للتواصل ،فهي أيضا قدوة متكن
من اإلبداع و محل املعرفة و إنتاجها فاللغة فعال كوعاء للفكر و املعرفة هي أساس بنا اجملتمع و مساهم بارز يف
تنميته".11
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إن العربية هبذه املكانة تربط العرب بعضهم ببعض من حنو ،و تشد الوثاق ما بينهم و بني إخواهنم
املسلمني من حنو آخر ،ذلك ألن ما يربط بني أفراد األمة الواحدة يف احلقيقة ليس هو انتمائهم إىل عرق واحد
و إمنا هو نطقهم بلسان واحد.
وهذا ما يُؤكد أن رابطة اللغة أقوى من أي رابطة كانت و لو كانت رابطة العرق ،و ليس الذي يوحد

أمة ما احندارها من أصل عرقي واحد ،بل توحيد لساهنا هو من يفعل ذلك و حيفظ هلا استمراريتها
و هويتها ،و لنا يف األمة األمريكية مثاال على الرغم من تعدد العرقيات فيها ،مل نسمع يوما على األقل يف
العقود األخرية عن نزاع لغوي بني شعوهبا ألهنا التفت حول لغة واحدة و اختذهتا رمزا هلويتها و أصالتها .
تقوية الهوية اللغوية:
 .3عوامل ّ

تكتسب اهلوية اللغوية العربية عوامل قوية  :دينية و روحية و جغرافية ،ميكنها أن تكون الدرع احلامي
هلا  ،إذا أحسن استغالهلا و ت التشهري هلا بالكيفية املناسبة ،فأوهلا الدين اإلسالمي الذي ترعرعت يف كنفه
و تطورت و ازدهرت ،ث تليها املكانة اإلقليمية و العاملية حيث تعترب مركز العامل القدمي ،ث القوة الدميغرافية
حيث يتكلم باللغة العربية ما ال يقل عن  (350مليون نسمة )فضال عن الشعوب اإلسالمية اليت تتخذها لغة
للعبادة والصالة و غريها و لكن هناك عوامل أخرى مباشرة تساهم يف تقوية اهلوية اللغوية نذكرها على النحو
التايل:
.2.1التعليم و استعمال اللغة القومية دليل على قوة الهوية:
إن كل الدول الرائدة و اليت تتصدر املشاهد االقتصادية و السياسية و التكنولوجية ،فقد انطلقت قفزهتا
عن طريق االهتمام بالتعليم فقط باعتباره احلجر األساس لبناء أي مشروع هنضوي ،و هذه ألمانيا أعىت قوة
اقتصادية يف القرن ال ـ 21انطلقت من مشروع همبولت  1806القائم على إصالح التعليم العايل ،وهذا لينين

أحد زعماء االحتاد السوفيايت ،فقد أوعز إىل زوجته كروسكايا  1915مبتابعة تنفيذ اسرتاتيجية (التعليم القومي
والديمقراطية) و ذلك حني قال" :بالتعليم و املعرفة ميكن أن نروض املادة و نقهر العامل األكرب
و األصغر ،ونضع الدعائم الباقية للمجتمع االشرتاكي اجلديد".12
وإننا على يقني بأن الدول اليت حققت اجنازات عظمى على مسرح احلضارة العاملية مل تصل إىل ما
وصلت إليه اعتباطا  ،إال حبسن التخطيط و التسيري العقالين ملستوياهتا التعليمية -بكل ما حتمله الكلمة من
معىن -مثلما ختطط ألمنها القومي و الغذائي ،و مل تتنازع طبقاهتا االجتماعية يف قضايا مثل اهلوية و اللغة فقد
ت الفصل فيها و جتاوزوها مبسافات زمنية طويلة.
لقد تراجعت مستويات التعليم يف بالدنا مبراتب خميفة ،و أصبحت جامعاتنا اليت نعتمد عليها يف ختريج
اإلطارات تتذيل ترتيب أحسن و أجود اجلامعات يف العامل ،و ما خيلفه ذلك من انفصال بني األجيال ،و صراع
العقليات سببه ذلك الرتاجع يف احلصيلة التعليمية و تغاضي األفراد عن احلاضر ،مما يُسيءُ إىل الرتاث و ال
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ب الناشئة فيه ،إن حرصنا اجليد على تراثنا هو الذي يدعونا إىل ضرورة إخراجه يف ثوب جديد لغة و عرضا
ُحيب ُ
و مضمونا.13
وإنه لتناقض عجيب بل مريب أن نلقن طالبنا شرف لغتنا و كوهنا دعامة قوميتهم ،و أن نتحدث هلم
عن مزاياها و فضائلها ث نعزهلم عنها و نعزهلا عنهم ،فال نعلمهم هبا و ال نعلمهم إياها ،فنربهن هلم عمليا أهنا

لغة قاصرة عاجزة ،ال تصلح للعلم و للتعليم.14
التعليم بغري العربية ذو أثر خطري يف اللغة نفسها ،فهو يعزهلا عن العلم و عن التطور و التجديد فإذا هي
بالفعل عاجزة قاصرة ،و إذا بينها و بني العلم التطور ...و عند ذلك ينظر إليها أبناءها فريوهنا جامدة صعبة
القيادة ،متخلفة ظاهرة الفقر فيتهموهنا بالقصور و العقم و عدم الكفاءة و قلة الغناء ،فيزداد استبعادهم هلا
عن جمال العلم و التعليم ،و هو أقصى ما يتمناه األعداء لنا و للغتنا...15لذلك كانت أوىل توصيات احلاكم
الفرنسي جليشه الزاحف إىل اجلزائر غداة االستعمار(علموا لغتنا و انشروها حىت حنكم اجلزائر ،فإذا حكمت

لغتنا اجلزائر فقد حكمناها حقيقة).
هكذا هو مصري و مآل األمم اليت فرطت يف لغاهتا القومية و احتقرهتا و فضلت غريها عليها بدعوة
التحضر و التمدن فسيكون عاقبتها الذل و اهلوان ،و العيش على هامش األمم تقتات من فتاهتا و فضالهتا
.1.1تعزيز مفهوم االعتزاز باللغة و االنتماء إلى الناطقين بها:

إن املشكلة احلقيقية ال تكمن يف اللغة ذاهتا بل يف اإلنسان العريب الذي يعيش مرحلة انبهار و شعور
بالنقص و الضعة من انتمائه ،فيُمارس هذا النقص هروبا من أصالته و هويته ألن اهلوية القومية ترتبط باللغة
القومية  ،لذلك كان االعتزاز باللغة اعتزازا باالنتماء القومني ومن يتخلى عن انتمائه القومي و عرقه و أصله
فكأنه اجلسد بال روح.16
وأن اللغة تنمو و تزدهر و تتطور بتطور الشؤون العامة اليت تستخدم فيها اللغة من طرف الناطقني
هبا ،و إذا كان عكس ذلك فقد يثبت العكس أيضا ،و مل نسمع يف التاريخ عن أمة متخلفة ال تعتز بلغتها قد
حصل هلا من شرف التطور و الرقي .و البد على مجعيات و مؤسسات اجملتمع املدين و األسر من نشر ثقافة
االعتزاز باهلوية ألهنا ليست قضية جهة معينة بل هي مسؤولية اجلميع.
وسوف يبقى ضعف االنتماء إىل املكان و اهلوية مدخال إىل مشكالت و كوارث يصعب التنبؤ
هبا ،وُميكن إدراكها من ضمن املقدمات املاثلة إن مل يسرتجع العرب إمياهنم و يعودوا إىل التمسك بانتمائهم إىل
هويتهم الواحدة.17
.3.3إعطاء اللغة العربية ميزة لغة المعرفة:

وعلى الرغم من تباين اآلراء و اختالف و جهات النظر بني الباحثني حول كيفية احلفاظ على اللغة
واهلوية ،و ما هي أولويات األهداف و السبل الكفيلة بتحقيقه؟ ،فاخلطر األساس الذي يهدد اهلوية الثقافية
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هو تراجع مكانة اللغة العربية و تقلص حضورها يف احملافل العلمية ،لذلك ال بد يف أي مشروع للنهوض باللغة
العربية ينبغي التوجه حنو جمتمع املعرفة  ،و هو الذي يُعزز هويتها.18

حىت تكون اللغة العربية حاضرة بقوة و تفرض نفسها و يعتز هبا أهلها ،البد أن تكون لغة علم و تقنيات
و أن تفرض نفسها ضمن عامل التكنولوجيا ،و هذا ال يتأتى هبا إال بنهوض أهلها من سباهتم العميق ،و أن
يفجروا طاقاهتم يف االخرتاعات و االبتكارات .و هذا ال ريب سيسرتجع هلا نصيبا من جمدها الضائع .
كل شيء :
.4التعريب أوالا و قبل ّ
شكل موضوع التعريب صلب القضايا العالقة اليت مازالت اللغة العربية تعاين من تبعيات تنفيذه على
أرض الواقع ،رغم ما عقد له من ندوات و ملتقيات وجمالس علمية ،و رغم جمهودات اجملامع اللغوية يف خمتلف
الدول العربية ،إال أن هذا املشروع القومي مازال يُراوح مكانه ،و كان هناك قوة خفية تشد هذا املشروع إليها
حماولة منعه من التقدم إىل األمام.
ويذكر أحمد بن نعمان عوائق حتد من تنفيذ مشروع التعريب بقوله ":عدم إعطاء اللغة العربية احلد

األدىن من القيمة املشروعة اليت تستحقها كلغة قومية و حضارية و هو كما نراه عائقا كبريا يف وجه التعريب
و انتشار اللغة العربية يف احلياة العملية للشعوب العربية ،و يليه عائق آخر ال يقل خطورة ،و يتمثل يف عدم
التشديد على استعمال هذه اللغة يف كرمز للسيادة الوطنية يف املؤسسات الرمسية".19
ُويضيف نفس املتحدث قائال "ال نكون منطقيني مع أنفسنا ،و واقعيني مع التاريخ أن ننتظر االزدهار
للغة العربية و التعريب يف العامل العريب ،و حنن نضع لغتنا القومية يف املرتبة األخرية من اهتماماتنا الوطنية
والقومية...فنجد من يعترب اللغة جمرد وسيلة للتفاهم و إذا حصل التفاهم بني األفراد فقد ثبت املطلوب كما
يتومهون ،وقد ذهب بعض الشواذ بالذات إىل(غنيمة حرب)كما عن الوضع يف اجلزائر ،و قد يذهب يف
شذوذهم هذا إىل اعتبار املطالبة بالسيادة اللغوية نوعا من التخلف و التعصب و الرجعية".20
من غري املعقول أن نطمح إىل حتقيق وحدة ثقافية و قومية و سياسية بتهميش العربية و املعربني من أمتنا
دون حتقيق مشروع التعريب ميدانيا ،البد من االرتفاع باللغة العربية و إعطائها مكانة السيادة و الصدارة عن
مستوى اللهجات السوقية و العامية ،وكما يقول املثل الشائع ( :ال يستقيم الظل و العود أعوج و فاقد الشيء
ال يُعطيه) ،فالتعريب حيتاج إىل قرارات سيادية من القائمني على الشؤون اللغوية يف بالدنا بعيدا عن التأثريات

اإليديولوجية و احلزبية.
ال ميكن أن ننجح يف تعريب اللسان قبل تعريب األذهان و القلوب ،كل العوائق تأيت من هذه الفئة اليت
تتحكم و ال تزال قي مقاليد معظم اإلدارات احلكومية...جترؤ على احتقار اللغة العربية و كل ما هو عريب ،بل
تذهب هبا الوقاحة إىل حد السخرية جهرا منها كي تتميز هكذا عن الرجعيني املتخلفني .21و بال ريب أن
موضوع التعريب يبقى يف قلب املسألة اللغوية و ال ميكن التقدم مبشروع كهذا يراه اجملتمع العريب عائقا أمام
414

دور النخب الجامعية واملجتمعية في تكريس معالم الهوية اللغوية وتثبيت ألامن الثقافي

عبد القادر خروبي

املشروع اجملتمع املراد إجنازه الذي ُحياكي الغرب يف كل شيء ،و بالتايل االلتفات إىل لغة ناجحة يف االتصال
والتبادل االقتصادي .
المؤسسة الجامعية و دورها في بناء الهوية اللغوية:
.5
ّ

إن املؤسسات اجلامعية على اختالف ختصصاهتا ليست حمطة عبور أو برجا عاجيا ،يطل أهلها من الفوق
على باقي أطياف اجملتمع ،و ليست مسؤولياهتا تنصب على توزيع الشهادات على العشرات من الدفعات يف
هناية كل موسم دراسي ،بل هي قطب الرحى ألي هنضة اجتماعية و اقتصادية و ثقافية ،لذا البد على
القائمني على شؤون هذه املؤسسات أن ينزلوا من برجهم العاجي و أن يضطلعوا بالدور املنوط هبم ،للتفاعل مع
شرائح اجملتمع و مقامسته مهومه و مشاكله و صياغة احللول املناسبة هلا.
إن األمة العربية اليوم يف حاجة إىل بعث الوعي العميق لكل جوانب أصالتها و إن أول خطوات الوعي
أن يعي اإلنسان العريب ذاته ،و وعي اللغة يف معىن من معانيه وعي للذات ،و إن اجلامعات العربية ،وهي مركز
اإلشعاع الفكري احلر ...و إعالن أية دعوة إىل بناء اجملتمع العريب تبقى برتاء ناقصة إذا مل يكن من مهها رعاية
اللغة و العمل على صيانتها و منائها.22
إننا لنعتقد أن اجلامعة اليوم حاضنة أي مشروع إصالحي و منطلقه األول ،و ملا ت تغييبها عن الساحة
االجتماعية و الثقافية فقد وصلنا إىل ما وصلنا إليه اليوم من أزمات ،فهي غارقة يف مشاكلها البيداغوجية
وعاجزة عن حلها فضال عن تتحمل مشاريع النهوض باألمة فهذا من املستبعد نظرا لألوضاع الراهنة.
لقد متيز املشهد الثقايف يف اجلزائر عموما بثنائية "األصالة "و "االبداع "فالعربية لألصالة و الفرنسية

للمعاصرة ،الفرنسية للمدنية و سكان األحياء الراقية و العربية للريف و سكان الضواحي ،الفرنسية لغة الندوات
و امللتقيات اليت تُنظمها املؤسسات الصناعية حول مواضيع التخطيط و التمويل و التسيري ...و العربية لغة
ملتقيات احلزب و ندوات احتاد الكتاب و ندوات األدب و اللقاءات الدينية و الرتاثية و ملتقيات الفكر
اإلسالمي
وهذه املظاهر هي إجحاف يف حق اللغة العربية و ال يزيدها إال عزلة و انطواء ،و يُقلص من حظوظها
أن تكون لغة العلم و التكنولوجيا ،وما يُأسف له أن تكون بأيدي داخلية تدعي الوطنية.
و أمام هذه الوضعية الكارثية أفقد ميزان القوى لصاحل اللغة الفرنسية على حساب اللغة العربية ألهنا
عززت يف ثقافة النخب أهنا ترمز إىل املعاصرة و االنفتاح و الرتقية االجتماعية و بالتايل ظروف معيشية أفضل.
.2.5القدرات التي تحاول الجامعة بنائها في الفرد :
متيزت اجلامعات العربية و اجلزائرية على وجه اخلصوص سابقا ،بتزويد املتعلم باخلربات و املعارف و اليت
تصقل قدراته املعرفية مغفلة بذلك جانبا ال يقل أمهية عن اجلوانب األخرى أال و هو االهتمام بالقدرات
الشخصية و الذاتية للمتعلم.
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بيد أنه مع هناية النصف الثاين من القرن العشرين ،و حتت تأثري حركة الرتبية باألهداف ،وجهت
املؤسسات الرتبوية مبا فيها اجلامعة اهتماماهتا إىل جانبني أخرين مها اجلانب الوجداين و اجلانب املهاري
لشخصية الفرد.

وجاء يف تقرير اليونسكو 1998أن اجلامعة اآلن مطالبة بأن تبين يف الفرد عددا من الكفايات اليت

تُفيده و متكنه من االنسجام و مطالب عهد العوملة ،هذه الكفايات موضحة يف اجلدول التايل:

كفايات عالم العمل و العيش

الكفايات األكاديمية

الكفايات الشخصية

املعارف العامة املتخصصة

الثقة بالنفس

التوجه االجيايب حنو الفرص
واملخاطر

القدرة على التطبيق

االنضباط

القدرة على جدولة األولويات

التفكري املنطقي

إدراك مكامن القوة و الضعف يف
الشخصية

مهارات التعامل مع اآلخرين

التحليل النقدي

اإلبداع

مهارات العرض و اإلقناع

مهارات حل املشاكل

االعتماد على النفس

التحلي باألخالقيات املهنية

مهارات االتصال

املرونة و املثابرة

مهارات القيادة و حتمل
املسئولية

القدرة على استخدام
األرقام و البيانات

املبادرة و االلتزام

مهارات العمل ضمن فريق

المشترك

الشكل  12جدول توضيحي للكفايات التي تبنيها الجامعة في أفرادها.
إن الالفت النظر عند استقراء حمتويات هذا اجلدول هو إمهال اجلامعة لتنمية القدرات الوجدانية والثقافية
خلريج اجلامعة اليت جتعله يعتز بانتمائه و هويته ،حتت مظلة العوملة اليت تسعى إىل إلغاء احلواجز و اخلصوصيات
بني الشعوب و جعل العامل قرية واحدة ذات طابع منطي ثقايف موحد منفتح تذوب فيه كل الثقافات
واهلويات ،حيث يسود املال و األعمال و ال جمال للشعوب اليت حتاول احملافظة على تارخيها و مميزاهتا وأصالتها.
.1.5الجامعة و إنتاج المعرفة:
تلعب اجلامعة دورا رئيسا يف إنتاج املعرفة و توجيهها خلدمة اجملتمع و تطويره ،حيث متده باإلطارات
والكفاءات الالزمة يف شىت امليادين و ذلك لتحريك عجلة التنمية ،كما هتدف إىل جعل اجملتمعات جمتمعات
معرفة الذي يقصد به "اعتماد املعرفة مبدأ ناظما جلميع احلياة البشرية ،و تنميط سلوك البشر و ثقافتهم يف
اجملتمعات كافة ،و إخضاعها لنظام قيم ،و ألمناط سائدة يف جمتمعات استهالكية".23
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وقد تأتى إىل هذه الدول اليت تتحكم يف دواليب املعرفة إىل إحكام سيطرهتا على باقي الدول النامية بفعل
تصدير هذه املعرفة بلغتها القومية ،و هذا ما زادها قوة و متوقعا على هرم الدول املتقدمة و جعل لغاهتا تصارع
أعىت اللغات و أقدمها على وجه املعمورة ،و بالتايل ستجرف أي لغة يف طرقها ال متتلك مسات املعرفة و التقدم
التكنولوجي.
محمد العربي ولد خليفة "إن املهمة األوىل للجامعة ،ينبغي أن تكون دائما يف التوصيل اخلالق
يقول ّ

للمعرفة اإلنسانية يف جماالهتا النظرية و التطبيقية ،و هتيئة الظروف املوضوعية لتنمية اخلربة الوطنية اليت ال ُميكن
بدوهنا أن ُحيقق اجملتمع أية تنمية حقيقية يف امليادين األخرى".24
البد من اإلقرار بأن اللغة عنصرا أساس يف جمتمع املعرفة ،باعتبارها الذات ،و هي اهلوية و األداة لصنع
اجملتمع ،فثقافة كل أم كامنة يف لغتها و يف معجمها و حنوها و نصوصها ،كما أن اللغة هي املنظار الذي من
خالله يُدرك اإلنسان عامله ،و هي العامل احلاسم الذي يُشكل هوية اإلنسان ،و يضفي على اجملتمع طابعه
اخلاص ،و ال يتأتى هذا عن الطرق التعليم العايل باللغة األم ،لغة القوة العاملة.25
وحىت تتمكن اجلامعة من القيام مبسؤولياهتا املتعلقة بنشر املعرفة و البحث العلمي باعتبار هذا اهلدف
األمسى الذي تسعى إىل حتقيقه على أكمل وجه ،البد من وضع كل اإلمكانيات الالزمة حتت تصرف أفرادها
وإطاراهتا لتحقيق هذا اهلدف.
حتاول اجلامعة بغض النظر عن النظام السياسي للبلد الذي تتواجد فيه ،أن تكون متمتعة بأكرب قدر
ممكن من املسؤولية الفكرية و العلمية و تكون ملتزمة نوعا من احلياد العلمي...و قد يُعرقل مسريهتا التعصب
الديين و السياسي و العرقي و اللغوي إىل جانب هذا فإن اجلامعة حتاول جتنب الدخول يف الصراعات مع
مؤسسات احمليط الذي تتواجد فيه.26
.1.5الجامعة و خدمة المجتمع:
تُعد اجلامعة كمؤسسة اجتماعية ولدت من رحم اجملتمع للتعايش مع مشاكله و تتفاعل معه ،و أن تكون
يف خدمته عرب هياكلها و إداراهتا و إطاراهتا و أن تتوجه به حنو االزدهار "و هذا شيءُ طبيعي جدا ألن هذه
املؤسسة مؤسسة اجتماعية يعمل اجملتمع على إنشائها لتساهم يف إجناح عملية التنمية الوطنية".27
أما األعمال املنتظر القيام هبا ذات الطابع االجتماعي ،و اليت تقع عاتق اجلامعة تتمثل يف ":التواصل
مع مؤسسات اجملتمع األخرىن و نشر ثقافة السلم و نبذ العنف و دعم قيم احلرية ،و مواجهة االستبداد العدو
يشعر األفراد يف بلد ما
اللدود لإلبداع ،و السعي حنو حتقيق التماسك االجتماعي و الوحدة الوطنية ،عندما ُ
وخاصة يف البلدان اليت يُهدد فيها هذا التماسك كتلك اليت تتكون من مجاعات عرقية خمتلفة و ديانات متنوعة
و لغات عديدة ،فإن اجلامعة يكون من أهدافها العمل على توحيد اجملتمع و محاية متاسكه و ضمان
انسجامه".28
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وعلى العكس من ذلك متاما فإن اجلامعات اليت تسودها احلسابات اإليديولوجية و املذهبية
الضيقة ،واحلزبيات اليت تدعو إىل االنتماء إىل مجاعة معينة مقابل إقصاء جنس أو عرق ما  ،أو اليت تتعرض
لضغوطات ألسباب سياسية؛ فهذا يضعف حضوضها يف التنمية .
.6الهوية أزمة مفهوم أم أزمة خطاب؟:

يُعاين العامل العريب من أزمة خطابات ،ومن بني هذه اخلطابات -خطاب اهلوية -الذي يتعرض بوعي أو
بغري وعي لعملية اختزال مفهوم اهلوية على الرغم من تعقده و إحالته على عوامل يستحيل تصنيفها ،فال ميكن
حبال من األحوال اختزال مفهوم اهلوية يف املدلول اللغوي؟ ألن حتديد مفهوم اهلوية العربية و ضبطه يبقى من
األمهية مبكان.29
وما يدعو لألسف أن النخب املثقفة يف بالدنا  ،املوكول هلا الدفاع عن اهلوية و املفرتض أن تكون صمام
أمان و الدرع احلامي للهوية و االنتماء احلضاري لألمة العربية ،إال أن هذه األخرية تعاين من انقسامات
وانشطارات داخل صفوفها و أصبحت ختتبئ يف منطقة الظل ،و خفتت حدة خطاباهتا الداعية إىل استنهاض
ضمائر األمة ،تتحاشى الدخول يف نقاشات و خطابات اهلوية و االنتماء خوفا من فقدان بعض املصاحل أو أن
تطاهلا العزلة هذا من جهة ،و من جهة أخرى أغرهتا ما توفره هلا طرف األجنيب من إمكانيات مادية واجتماعية.
ولو استعرضنا مقتطفات من حدة اخلطابات من تارخينا و حضارتنا املشرقة ،ملا كانت األمة يف أوج
عطاءها و كانت الغرية قوية على وحدة األمة ،و الدفاع عن انتمائها احلضاري ،فهذا ابن باديس يؤكد على

محمد سعيد العرفي يطلق صيحات استغاثة مما
العالقة الوطيدة بني اللغة العربية ،وهذا أيضا أحد زعماء األمة ّ

وصلت إليه أوضاع اللغة العربية ،و القائمة طويلة.
وإن الالفت للنظر من هذا الشاهد شدة اإلحلاح و قوة توجيه اخلطاب على معىن وحدة اللسان و الرتكيز
عليها بني اجلزائريني ،و هذا له دالالت عميقة تعبريا عن إصرار األمة على متسكها بوحدهتا اللسانية مهما
اشتدت اخلطوب و الشدائد.
جيب على املؤثرين يف اجملتمع العريب من سياسيني و مثقفني و مفكرين و صحفيني و تربويني أن يعملوا
على نشر هذه التصورات اإلجيابية اجتاه اللغة العربية ،و أن يفخروا و يعتزوا باستعماهلا يف احملافل الوطنية
والدولية ،و أن يُبينوا قيمتها يف اجملتمعات ،و لذلك تأثري كبري يف تقوية اهلوية اللغوية ...و إذا انتقلت هذه
التصورات لشرحية كبرية من أفراد اجملتمع فإهنا ستعمل مبرور الزمن كقوة داخلية تدفعهم إىل تطوير اللغة و ترقيتها
و توسيع استعماهلا حمليا و وطنيا و إقليميا و عامليا .
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 .5خاتمة:
يف خامتة هذه الورقة البحثية توصلنا إىل النتائج اآلتية:
 ما حصل من تغري يف املشهد الثقايف اإلنساين أفضى إىل اضطراب يف املفاهيم ،و أوهلا تصدر العاملاللغوي على سائر مقومات منظومة االنتماء احلضاري.
• مسألة اهلوية حتتاج إىل نية صادقة يف الطرح ،و عمق يف البحث بعيدا عن تعقيدات السياسة
واإليديولوجيا.
• االهتمام بقضايا اللغة وخاصة تعليمها تعترب من صلب قضايا اهلوية خاصة يف ظل العوملة وذوبان
اهلويات اختالطها ،والعرب والعربية هلما رصيد حافل و مميز من االجنازات عرب تارخيها البد من احملافظة عليه
و نشره لألجيال القادمة .
• إعادة النظر يف منظومة التكوين اجلامعية من اطارت وأساتذة وطلبة.
 .6قائمة المراجع:

 - 1حممد مسلم ،اهلوية يف مواجهة االندماج ،دار قرطبة ،اجلزائر ،دط ،0222 ،ص.92
 -2بسام بركة ،الرتمجة إىل العربية و دورها يف تعزيز الثقافة و بناء اهلوية ،املركز العريب لألحباث و دراسة السياسات ،دط ،أكتوبر ،0200 ،ص.00

 -3يُنظر :جون جوزيف ،تر :عبد النور خرايف ،اللغة و اهلوية  ،سلسلة عامل املعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و األدب ،دط ،الكويت ،أغسطس
 ،0227ص.5-4
 -4عائشة عبد الرمحن ،لغتنا و احلياة ،دار املعارف  ،ط ،0القاهرة ،مصر ،0226 ،ص.05
 -5يُنظر :تركي رابح ،التعلم القومي و الشخصية الوطنية ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،دط ،0275 ،ص.05-04
 -6لبوخ بومجلني و سعاد بضياف ،أثر اهلوية اللغوية يف تطور اللغة العربية  ،جملة األثر ،ع ،05جوان  ،0206ص .027
 -7عبد القادر فيدوح ،اهلوية اآلسنة و اللسان الواهي( اللغة العربية بني موازين القوى) ،جامعة قطر ( ،حبث غري منشور) ،ص.03
 -8املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
 -9نور الدين لبصري ،جتاذبات اللغة و اهلوية بني األصالة و االغرتاب ،جملة جسور املعرفة  ،ع ،4ديسمرب ،0205ص.33
 -10ر.ل.تراسك ،أساسيات اللغة  ،تر :رانيا ابراهيم يوسف،اجمللس األعلى للثقافة ،ط ،0القاهرة ،مصر ،0220 ،ص.27
 -11املرجع السابق ،ص.36
 -12حممد العريب ولد خليفة ،املهام احلضارية للمدرسة و اجلامعة اجلزائرية ،ص ،072نقال عن :دراسات يف الرتبية السوفياتية لنبيل نوفل.
 -13يُنظر :املرجع نفسه ،ص.09
 -14مازن املبارك ،اللغة العربية يف التعليم العايل و البحث العلمي ،دار النفائس ،ط ،4بريوت ،لبنان ،0229 ،ص.02

 -15املرجع نفسه ،ص.02
 -16نور الدين لبصري ،جتاذبات اللغة و اهلوية بني األصالة و االغرتاب ،ص.32
 -17عبد العزيز صاحل املقاحل ،اللغة العربية اهلوية و االنتماء  ،جملة جممع اللغة العربية ،القاهرة ،مصر ،ع ،006ماي  ،0222ص.000
 -18املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 -19مستقبل اللغة العربية بني حماربة األعداء و إرادة السماء ،دار النعمان ،دط ،اجلزائر،0204 ،ص.63-60
 -20أمحد بن نعمان ،املرجع نفسه ،ص.57
 -21مصطفى ماضي ،النخبة و املسألة اللغوية يف اجلزائر ،دار القصبة ،دط ،سعيد محدين ،اجلزائر ،0227 ،ص.62
 -22مازن املبارك ،اللغة العربية يف التعليم العايل و البحث العلمي ،ص.29
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 -23اجمللس األعلى للغة العربية ،الطريق إىل جمتمع املعرفة و أمهية نشرها بالعربية ،اجلزائر ،0229 ،ص.29
 -24حممد العريب و لد اخلليفة ،املهام احلضارية للمدرسة و اجلامعة اجلزائرية ،ص.077
 -25املرجع السابق ،ص.022
 -26حممد مقداد ،اجلامعة يف عهد العوملة ،ص.06
 -27املرجع نفسه ،ص.07
 -28نفسه ،الصفحة نفسها.
 -29نور الدين لبصري ،جتاذبات اللغة و اهلوية بني األصالة و االغرتاب ،ص.37

420

