 الهوية الثقافية الجزائرية وأثر تعدد المرجعيات . أ  .نجيب ربيعي( جامعة العربي تبسي -
تبسة )
ملخص البحث بالعربية :
تتمحور هذه المداخلة حول مسألة الهوية الثقافية على مستتو متتزااتهتا نتيل الثانت
المتغيت ضمل هذا السياق نحا ل الوقوف على مظاهت تعدد المتجعيات التي تش ّزل عبتها
 .نيان المتغيت الذ قد طتأ عليها نتيجة أثت معطيات التاهل.
مل خالل المسائلة المزاشفة الموضوعية نسعى الى مقارنة خطانها لنستجلي اقعها في
ظل التنوع التعدد الذ تتغذى منه مل ثم الوقوف على تداعيات هذا التعدد التنوع
للهوية الثقافية الجاائتية ’ كون
إلى أ مدى يمزل اعتباره عالمة ص ّحة أ اعتالل ّ
المتجعيات هي التي تحدد الهوية تحافظ عليها في نفس الوق .
الهوية  ،الثّقافة  ،المرجعيات  ،المذاهب  ،الذوبان في اآلخر.
الكلمات المفتاحية ّ :
Résumé en français
Cette présentation se concentre sur la question de l'identité culturelle au niveau
de Mrtkzadtha entre fixe et variable et، dans ce contexte، nous essayons de tenir
sur les manifestations de la multiplicité des autorités، qui a été formé par la
variable .obian qui a subi comme il est parfois influencée par l'autre. Grâce à la
reddition de comptes et l'objectivité de la communication que nous essayons de
l'approcher pour Nstgele réalité dans la diversité et le multiculturalisme، qu'ils le
nourrissent et se tenir debout sur les implications de cette pluralité et la diversité
et dans quelle mesure peut être considérée comme la mauvaise santé ou de
l'identité culturelle du drapeau algérien. Le fait que les autorités sont déterminés
par l'identité et la maintiennent en même temps

توطئة :
ّ
الهويتة الثّقافيتة للمجتمتر الجاائتت هتذا
إن مل أهتم القاتايا التاهنتة الحسّامتة مستألة ّ
الموضتتوع التتذ يفتتتف تزتتات الجهتتود مدارمتتة ممارمتتة متتل قبتتل الجميتتر لوضتتر ا طتتت
الهويتة تزتون نمثانتة صت ّماا أمتان يقتي الثقافتة المجتمتر
السليمة الص ّحية التي تحفظ هذه ّ
متتل الشتتت ا التصتتدعات التتتي تفتّت كيانتته حدته .ضتتمل هتتذا الستتياق يتتأتي هتتذا المقتتال
الهويتة الثّقافيتة أثتت تعتدد المتجعيتات
كمساهمة متواضعة إلضاءة نعض جوانب م ّحددات ّ
الهوية.
التي تصدر عنها هذه ّ

إن ما يجعل مل مسألة الهوية الثقافية نؤرة إشزالية هو كونها نناء يتشزل نفعل محتددات
متعد دة مختلفة فهتي ليست نتاجتا لمتجعيتة احتدة ثانتتة  ،نتل هتي متكتب متعتدد العناصتت
يتميا نالمت نة التحول التجدد المستمت تبعا لتحوالت الفزت الواقر اإلنسان .إن العالم
يتبدل نيل لحظة أختى نفعل الصتاعات الدائمة أ نغاية الثورة ا نماط السائدة في التفزيتت
السلوك لألفتاد الجماعات  ،فتنشأ عادات جديدة تا ل أختى تبدع الجماعات أنماطتا
جديد في اآلداب المعامالت  ،كما تتغيت عقائد الناس تصوراتهم
يبد ا أّنه ال شئ يبقى ثانتا نالقياس إلى طبيعتة هتذا العصتت هذا إنمتا يعنتي أن الثقافتة –
كمتكب مل كل هذه العناصت غيتها-ال تعتف الثبات نل هي في صيت رة تحول دائميل
مما يجعل الهوية الثقافية هي ا ختى متحولة غيت ثانتتة،لزل هتذا التحتول قتد يشتزل خطتتا
جستتيما يهتتدد كيانهتتا إيا لتتم يزتتل تحتتوال متنتتا يتستتم نتتالوعي الزامتتل نحيت يأختتذ فتتي الحستتبان
المتغيت،إي على التغم مل جود تغيتات فتي كثيتت متل مظتاهت
ضت رة التمييا نيل الثان
ثقافة المجتمر إال أن ثمة ثوان في هوية الثقافة الجاائتية ليس محل مسا مة أ تبديل نها
نخاع هوية ا مة نأمتها كالديل مثال اللغة.
صتفات يات
غني عل البيان أن الثقافة الجاائتية ثقافة تتميا نتنوع جيني لمالمت
أمس مختلفة متنوعة تتتبط نأطياف ألوان الثقافات في المجتمر الجاائت  ،هذه الثقافات
هتي نتتتاب طبيعتتي لمستتيتة متيت رة تاريخيتتة طويلتتة يات نعتتد ماضتو تحيتتل علتتى مختلت
الثقافات الحاارات التي تعاقب على هذه البالد منذ فجت تاريخ الوجود البشت على هذه
ا رف.
متتل ر متتان نيتتانطييل فتتاتحيل غيتتتهم ،هتتذه الثقافتتات تتكت –نتتال شت  -نعتتض
نصماتها في الفزت السلوك تتمب نفعل الامل في كيان شخصية هذا المجتمر.هذا عال ة
على جود مايج اجتماعي لقبائل عديدة تتمايا فتي كثيتت متل المظتاهت الثقافيتة فهنتاك القبائتل
العتنية البتنتية ما يتفتع عل هذه ا خيتة مل شا ية غيتها قبائل التوارق نني
مااب ..إن هذا التعدد قد أفتز ند ره تعددا في كثيت مل ألوان السلوك االجتماعي فهذه القبائل
تتبايل في كثيت مل ظاهتها الثقافية  ،في هذا السياق تأتي مقارنتنا لمسألة الهوية الثقافيتة فتي
المجتمر الجاائت على مستوى أثت تعتدد مشتارنها متجعياتهتا  ،لتذل فقتد ضتمنا طتحنتا
نعض اإلشزاليات نسعى إلى االقتتاب مل اإلجانة عليها نوردها كما يأتي:
 ماهي أهم محددات متتزاات الهوية الثقافية للمجتمر الجاائت ؟ هل تعدد المتجعيات لهذه الهوية عالمة صحة أا اعتالل فيها؟ إلى أ مدى تشزل العولمة –كمتجعية قستية  -خطتا يهدد كيان هذه الهوية ؟ .Iالهوية الثقافية والمرجعية قراءة في الدالالت و المفاهيم :
يعد مفهوا الهوية مل المفاهيم حديثة العهد الذيوع االمتعمال جل يل فقد اجه
البتتاحثون صتتعونة فتتي تحديتتد هتتذه الماهيتتة التتتي ال تعتتتف االمتتتقتار فالهويتتة مفهتتوا متطتتور
متتبط نتحوالت الفزت العصت .لعل إشزالية عالقة الذات ناآلخت أ الشتق نالغتب مثلت

مناختا منامتبا لبتتت ز هتذا المفهتوا علتتى الستط متتعة ر اجتته تومتر انتشتاره’لزل علتتى
التغم مل يل منحا ل االقتتاب مل هذه الماهية نتقديم ما رد مل تعاري لها.
 )1ماهية الهوية :
لغة :
أ)
يتجتر مفهتوا الهويتتة إلتىذ الجتذر االشتتتقاقي لزلمتة هويتتة متل الاتميت ذهتتوذ  ،فقتد تتتم
ضعه كامم معتف نأل معناه ذ االتحاد نالتذاتذ ،يشتيت مفهتوا الهويتة إلتى متا يزتون نته
الشيء هو هو أ مل حي تشخصه تحققه في ياته عل غيته...ذ( )1الهويتة متأخوية متل
ف
” هو ” نمعنى جوهت الشيء حقيقته ..إنها كالبصمة لإلنسان يتميتا نهتا عتل غيتته .ت ف ّ
عتت ف
التفتد الثقافي نزتل متا يتاتمنه معنتى الثقافتة
التفتد ”  ،فالهوية  ..تعني
الهوية أياا نمعنى ”
ّ
ّ
قيم ،نظتةٍ إلى الزون الحياةذ (. )2
مل عادات أنماط ملوكٍ  ،مي ٍلٍ ،
فالهوية نهذا المعنى تحيتل علتى كونهتا مجموعتة الخصتائف النفستية االجتماعيتة التتي
تميتتا يات الفتتتد ،كمتتا تشتتيت إلتتى معنتتى ا نتتا فتتي مقانتتل اآلختتت ،.ن الهويتتة تتشتتزل أمامتتا
نتعتي ذا ناذ في متتةة التاتاد متر ذاآلختتذ ،فالنته ال يمزتل فهتم تطتور صتياغة الهويتة متل
د ن االنختاط في فهم عالقتها مر اآلخت .في يات السياق يميا ذميدذ نتيل أنتا كاتميت أنتا
كذاتي ،فا لى هي امتجانة رد فعل الفتد نالنسبة التجاهات اآلختتيل ،أمتا أنتا كتذاتي فهتي
() 3
تنظيم مجموعة مل اتجاهات اآلختيل التي تشزل نناء الذاتذ
ب) اصطالحا :
فقتتد شتتغل هتتذا المصتتطل ّحيتتاا كبيتتتا متتل اهتمتتاا علمتتاء االجتمتتاع علمتتاء التتنفس
ا نثت نولوجييل فاجتهتد ا فتي تقتديم عديتد التعتاري لهتذا المصتطل أهمهتا أنهتا تحيتل علتى
كونهاذحصيلة لمجموعة مل أنساق العالقات الدالالت التي يستقي منها الفتد معنى لقيمتته،
يار لنفسه في ضوئها نظاما يشزل في إطاره هويته نحي تتوفت له مل جتاء يلت إمزانيتة
تحديد ياته داخل الومط السوميوثقافي ناعتباره نظاما متجعيا علتى المستتوى الستلوكيذ(.)4
متتل ختتالل هتتذا المفهتتوا تبتتد ا الهويتتة ننتتاء يتشتتزل نفعتتل جملتتة متتل المعطيتتات االجتماعيتتة
الثقافيتتة التتتي يمتلزهتتا المجتمتتر التتذ ينتمتتي إليتته أفتتتاده  ،نمعنتتى أنهتتا تزتستتب عبتتت التنش ت ة
االجتماعية التي يتلقاها ا فتاد .
إن هتذا المفهتتوا يزشت عتتل عالقتتة اضتتحة نتتيل الهويتتة ثقافتتة المجتمتتر  ،وهييي بهييذا
المعنى نسق من الموروثات الحضارية و من األسئلة و األجوبة المتعلقة بالكون و السلوك
اإلنساني من المعايير األخالقية ومن العقائد الدينية و هي كذلك ما يعبر عن ذلك و يرتبط به
من أعراف وعادات و تقاليد و هيي كيذلك مجميو التيرا الثقيافي و الحضيار اليذ ترثيه
جماعة ما عن ماضيها أو يساهم في تشكيل كيانها ،أ أن الهويتة الثقافيتة هتي ننت شتتعية
لألطت االجتماعية الثقافية التي أمهم في تشزلها ،يقتول الجتانت فتي الهويتة أنهتا:ذ كيتان
يصيت ،يتطور ،ليس معطى جاهاا نهائيا .هي تصيت تتطور ،إمتا فتي اتجتاه االنزمتا
إمتتا فتتي اتجتتاه االنتشتتار ،هتتي تغتنتتي نتجتتارب أهلهتتا معانتتاتهم ،نانتصتتاراتهم تطلعتتاتهم،

أياا ناحتزاكها ملبا إيجانا مر الهويات الثقافية ا ختى التي تدخل معها في تغايت مل نوع
ما “(.)5فالهوية هي الوعي بالذات االجتماعية و الثقافية ،وهيي ليسي ثابتية و إنميا تتحيو
تبعيا لتحيو الواقي ،،بيل أكثير مين ذليك هنياك داخيل كيل هويية هوييات متعيددة ذوات جوانيب
مختلفة فهي ليس معطى قبلي ،صن ،من قبل اإلنسان وفق مقتضيات التحو  ،مل جهة
نظت اجتماعية فالهوية ليس معطى ثانتا ،حي أن التغيت يظل لصيقا نها نتيجة لما يتعتتف
له أفتاد المجتمر مل تأثيتات خارجية تعمل على تغييت ذهويتاتهمذ إعتادة إنتاجهتا متل جديتد
تبعا للمستجدات في الفزت الثقافة نفعل التأثيت الذ تمارمه نعض تل المؤثتات.
على التغم مل أثت مختل العوامتل فتي تشتزيل الهويتة الثقافيتة إال انته النتد أن تصتدر
الهوية عل حتية في اختيارها ،فتال تزتون مفت ضتة متل أيتة جهتة خارجيتة كاالمتتعمار نزتل
أشزاله  ،كما يجب أن تعبت عل قناعات ا فتاد  .فالحتية شتط هتاا فتي ننتاء الهويتة الثقافيتة ،
كلمتتا كانت نانعتتة عتتل إيمتتان نالمبتتادا التتتي تبناهتتا ا فتتتاد كلمتتا امتلزت صتتفة االمتتتمتارية
ضع صماا أمان لحمايتها.
إن النبش في ننية الثقاقة الجاائتية يسهل مسعانا في الولوب الى خلفيات الهويتة الثقافيتة
الجاائتية ،قبل امتعتاف معالم متجعيتات هتذه الهويتة نتأتي علتى تحديتد مفهتوا المتجعيتة
قبال.
 )2ماهية المرجعية :
لغة:
أ)
نجتتد جتتذر المتجعيتتة اللغتتو يعتتود إلتتى الفعتتل الثالثتتي (رجتتر) ،المتجعيتتة مصتتدر
صتناعي متل متجتر علتى زن (مفعتل) اشتت ّ منتته الفعتل الثالثتي ور وجت ور كمتا جتد فتي لستتان
ي ،انصتف االمم متجعا .التجير مل الزالا
ي متجع ّ
العتب :ذرجر يتجر رجوعا رجع ّ
المزترذ(.)6
المتد د إلى صاحبه أ
ّ
ب) اصطالحا :
عزت ذ أن نفهتم المتجعيتة متل زا يتة لستانية متيميائية
يقول الدكتور ذمحمد أمهتا
ناعتبارها عالقة نيل العالمة ما تشيت إليه ،الوظيفة المتجعية للغة هي الوظيفتة التتي تحيتل
على ما نتزلم علتى موضتوعات خارجيتة متل اللغتة ،الوظيفتة المتجعيتة فتي اللستانيات هتي
المتجعية المؤدية إلى اإلخبتار ناعتبتار أن اللغتة فيهتا تحيلهتا علتى أشتياء موجتودات تتحتد
عنها ،تقوا اللغة نوظيفة التما إلى تل الموجودات ا حدا المبلغة.
يعتفهتا التتدكتور ذريتتاف عثمتانذ أن المتجتتر هتتو المعنتتى الثانت القتتائم علتتى التطتتور
المفهتتومي للمصتتطل الفنتتي ضتتمل خصتتائف متتمات عالئميتتة نتتيل متتدلوليل ،ا ل لغتتو
اآلخت مفهومي يشزالن جه العالقة نتيل التاجتر التاجتر إليته هتو المفهتوا المقتت ن نالحتد
جلهذ(.)7
الذهني العقلي الذ أطل فيه المصطل
 .IIالهوية الثقافية و تفاعل المرجعيات:

تمثل إشزالية الهوية في الجاائت مل كبتى المشزالت التي تسم مشهدنا الثقتافي تميتا
الخطاب الثقافي لمثقفينا نشزل عاا  ،غني عل البيتان أن هتذا الواقتر المتأز ا التذ تتختبط
فيه هويتنا الثقافية يتتد إلى عتدة محتددات مختلفتة يتتتبط نعاتها نالمتجعيتات المتعتددة التتي
صدرت الثقافة الجاائتية في حد ياتها مل ثتم امتتداد تلت المتجعيتات فتي الفزتت الستلوك
لتتدى الجاائتتتييل أفتتتادا جماعتتات .كمتتا يتصتتل نعاتتها ننوعيتتة الثقافتتة التتتي يحملهتتا الفتتتد
التي تعزسها مواقفهم مل الفزت الحياة اإلنسان.إن الثقافة الجاائتية هي نتاب
الجاائت
لمسيتة طويلتة عبتت التتاريخ الطويتل التذ عاشته المجتمتر الجاائتت فلقتد توالت ثقافتات
حاارات عديدة على هذه ا رف منذ فجت التاريخ ذ فالتتاكم التاريخي ضتت ر لصتنر
الهوية الثقافية نها في النهاية هي المستوى الناضج الذ نلغته المجموعات البشتتية نتيجتة
تفاعل قت ن طويلة نيل أفتادها نيل الظت ف الطبيعية التاريخيتة التتي متتت نهتا ،التتي
نسج فيما نينها ر انط مادية ر حية مشتتكة...ذ(.)8
مما الش فيه أن لزل ثقافة حموالتها الفزتية االجتماعية العقائدية ،هذه الحموالت
يات تتتتأثيت جلتتتي فتتتي فزتتتت ا فتتتتاد المنتمتتتيل إليهتتتا فتتتي متتتلوكهم ،عليتتته عبتتتت الوراثتتتة
االجتماعية تنتقل هذه الحموالت المفاهيم إلى المجتمر لتصب هذه المور ثات قدرات كامنة
لزنهتا فاعلتة فتي تشتزيل مظتاهت الحيتاة االجتماعيتتة الثقافيتة تزتون نتذل ملمحتا متل مالمت
الهوية نفسها.إيا فالهوية الثقافية الجاائتية هوية تمتد في عم التتاريخ تتاريخ هتذا ثقافتته،
عبت عديد التحوالت تشزل معالمها مما يعني أنها لم تنهل مل معيل احد نل مل تنوع كبيتت
فتضته المعطيات التاريخية الحاارية لهذه ا مة.
غيت أن هذا التنوع التعدد لم يزل عبت التاريخ عائقتا أمتا الوحتدة الثبتات االنستجاا
الذ نجده نيل عناصت ف ات المجتمر الثقافية،أ انه كان إيجانيا متنا إلتى حتد كبيتت فتي
صياغة الهوية الثقافية للمجتمرذ إن هذا المور يشزل عالما رحبتا متل التذاكتة الجاائتيتة،
يتزون مل عالم متشان مل المتور الحاتار  ،البقايتا الستلوكية،
الذاكتة العتنية لزونه ّ
مزان إلى ةخت ..هي
القولية التي نقي عبْت التاريخ ،عبْت االنتقال مل ني ة إلى أختى ،مل
ٍ
ملوكاتٌ  ،أقوا ٌل رامخةٌ إلى يوا الناس هذا في العقل الاميتذ( .)9لقد متت الجاائت نعتدة
أطوار حاارية إما نفعل االمتعمار أ الهجتات فقد تتك الت مان في ثقافة هذا الشعب ةثارا
نينة على مستوى نعض ا فزار العادات التقاليد  ،ا مت نفسه للبيانطييل غيتتهم ممتل
تعاقتتب علتتى هتتذه البالد.ضتت إلتتى يلتت أنتتته ال يمزتتل إغفتتال التنتتوع العتقتتي فتتي المجتمتتتر
التتكي – ان كانت ف تة قليلتة -فبوجته متل الموضتوعية
الجاائت نيل العتني البتنت
فتي هويتته الثقافيتة
الند أن نعتتف نتأثيت كل هذه العناصت فتي شخصتية الفتتد الجاائتت
االجتماعي .حت في هذا السياق أن نأتي ضتمل هتذه المقارنتة لمستألة
في نعديها ا لفتد
الهوية على يكت امتعتاف نعتض الخلفيتات التتي تتزتئ عليهتا هويتنتا الثقافيتة فتي البنتاء
التشزل.
 )1اللغة ،الهوية ،االستعمار:

يعد الديل اإلمالمي اللغة العتنية متل أهتم مقومتات الهويتة الثقافيتة الجاائتيتة إضتافة
إلى ا صل االمازيغي على التغم مل أن هذه الثوان هي محل إجماع لتدى أغلتب الف تات
االجتماعية أطياف المجتمر المختلفة إال أن هناك صتتاعا خفيتا يطفتوا أحيانتا علتى الستط
تبعا للظت ف التي تحتكه ،يتمثل هتذا الصتتاع فتي تيتاريل أحتدهما يمجتد ا صتل ا متازيغي
للثقافة الجاائتية يتخذ موقفا مل ا صل العتني اآلخت يق على طتفتي نقتيض منته،غيت
أن التيتتار ا ل هتتو ا كثتتت ّحتتدة ’ لعتتل هتتذا الصتتتاع هتتو متتا يتتؤرق الثقافتتة الهويتتة
االجتماعية ’ لزنه –كما نعتقد – ظتفي اليمل المبترات الموصوعية الزافية .أمتا عتل اللغتة
كمتتزا لبناء الهوية الثقافية للمجتمر الجاائت فانته يمزتل القتول إن اللّغتة هتي ر ّ ا ّمتة
ياكتتهتتا فهتتي التتتي تحمتتل فتتي نستتقها فزتتت ا متتة عبتتت التتتاريخ نوامتتطتها تنتقتتل التجتتارب
اإلنسانية على اختالفها تنوعها ،قديما عتفهتا الجتجتاني نأنهتا أصتوات يعبتت نهتا كتل قتوا
عتل أغتاضتهم هتتذا التعتيت يشتتيت إلتى الطبيعتة االجتماعيتتة للغتة  ،فمتتل خاللهتا تتزشت
الجماعي،كمتتتا تتتتنعزس عبتهتتتا التتتتمى المفتتتاهيم المعتقتتتدات
معتتتالم التفزيتتتت الفتتتتد
المواق  .لعل تتكيا االمتعمار الفتنسي على السعي لطمس اللغة العتنية إنما يعني إدراكته
للعالقة العاوية نيل اللغة الهوية نالشخصية الفتدية الجماعية تبعا لتذل تمثتل اللغتة
أماما متينا تنبني عليه الهوية ،هذا فاال عتل كونهتا لغتة القتتان الزتتيم تتجمانته فهتي يات
نعد ديني ليزون القااء على اللغة هو مساس نالقيم الدينية في حد ياتها’لقد امتعمل االحتتالل
الفتنسي كل الومائل الماديتة المعنويتة متل أجتل هتدا كيتان الهويتة الثقافيتة الجاائتيتة،كما
عمتل حتتى نعتتد عهتد االمتتعمار علتتى إنقتاء جتوده فتتي نست ثقافتة جستتد ا متةذ فالمؤمستتات
االمتتتعمارية اإلداريتتتة التتتي أنشتتتأت إلدارة تلتتت التتد ل ّ
ظلتتت علتتتى أشتتزالها ا مامتتتية نعتتتد
اإلمتتتعمار مغتتادرة اإلدارة الزولونياليتتة إحتتالل إدارة طنيتتة محلهتتاذ( .)10متتل مظتتاهت
السيامتتة االمتتتعمارية فتتي محارنتتة اللغتتة العتنيتتة التعامتتل اإلدار ناللغتتة الفتنستتية إصتتدار
قتتتانون يعتبتتتت اللغتتتة العتنيتتتة لغتتتة أجنبيتتتة القاتتتاء علتتتى متاكتتتا التعلتتتيم الثقافتتتة العتنيتتتة
كالمساجد الا ايا الزتاتيب ،فاال عل فتنسة المحيط عل طتي كتانة أمماء الشوارع
المدن القتى ناللغة الفتنسية ،يقول انتل نتاديس ذ إن مشتزلة العت نتة فتي الجاائتت أمامتها
مببها االمتعمـتـار الفتنســـي.....فاالمتعمــتـار -منـتـذ إن احتــتـل الجـتـاائت -عمــتـل علـتـى
محـــو اللغـــة العتنيـــة نها لسان اإلمالا ...ذ(.)11
إن الحتب التي شنها االمتعمار على اللغة العتنية تزش عل حقيقة هامة هو أن طمس
يل لحساب صناعة هوية جديدة غتنية
اللغة هو طمس للهوية الثقافية للمجتمر الجاائت
في كل مظاهتها فاال عل جوهتها .إن فتنسة اللسان العتني الجاائت يعني تشويه الفزتت
العقيدة تغتيب المجتمر تشتي كيانه ،نهدا اللغة تنهتدا الثوانت تخلفهتا القتيم الماديتة
التتتي تحملهتتا الثقافتتة الغتنيتتة .يتتتتتب علتتى كتتل هتتذا أن إهمتتال اللغتتة متتل قبتتل ا متتة نزتتل
أجهاتها هو تهديتد يستتع تيتتة تالشتي الهويتة الثقافيتة لألمتة،يقول متاطر الحصتت ذ ا متة
التي فقدت لغتها فقدت جودها أصبح في عداد ا موات..ذ( .)12إيا تأملنا اقر اللغة في

الجاائتتت متتنق علتتى حتتال يؤم ت لتته فالتتتداخل اللغتتو متتثال كظتتاهتة امتتتفحل فتتي كيتتان
المجتمتتر أ رثتتته علتتال فتتي التواصتتل الحتتي  ،النتتا ع إلتتى امتتتعمال اللغتتة ا جنبيتتة أصتتب
عامال للشعور نتجا ز الد نية كأن اللغة العتنية أصبح دليال على الشعور نالنقف؟،ليس
مل ش إن االمتعمار الفتنسي قد نج ننسبة ما في مشت عه القذر في طمس الهوية.
التكيتتاة الثانيتتة للهويتتة الثقافيتتة الجاائتيتتة تتتتتبط نالعقيتتدة الدينيتتة التتتي يعتنقهتتا المجتمتتر
الجاائتتت ممثلتتة فتتي اإلمتتالا الحنيت لحستتل الحتتظ أن التتديل اإلمتتالمي هتتو ديتتل الد لتتة ال
تنافسه عقائد أختى في الهيمنة على مظتاهت الحيتاة االجتماعيتة ،هتذا يعتد عتامال ايجانيتا فتي
تحقي هوية موحدة المجتمر ،لذل لم يستلم التديل اإلمتالمي متل هجمتات االمتتعمار التاميتة
إلى اقتالعه مل النفوس متل العقتول .متل أهتم مظتاهت الستلوك االمتتعمار التذ متورس
حيال اإلمالا نذكت ميامة التنصيت مل خالل إلحاق شؤ ن العبادة نتالدارة االحتتالل تحويتل
المساجد إلى كنائس متاح نفي إنعاد ا ئمة الدعاة إخااع القااء اإلمتالمي إلتى
القتانون الفتنستي غيتتت يلت متل الومتتائل المختلفتة التتتي اعتمتدها االمتتعمار فتتي قمتر التتديل
اإلمالمي .هو في قمعه السافت هذا يدرك تماا اإلدراك أثت محو العقيدة مل نفوس الناس ففي
محوها هدا لهوية المجتمر تدميت إلحدى ركائا ثوان جوده ،ضمل هتذا الستياق يتتى
مال نل نبي ذ أن الثقافة الحقيقية في ظيفتها االجتماعية تقوا على مبدأ التبادل في اإلرغتاا
االجتماعي الموق الفتد للفتد هو مبدأ أخالقي مستوحى مل القتةن السنةذ (.)13
إن ما يذهب إليه مال نل نبي يؤكد العالقة الوثيقة نيل الديل الهوية الثقافية  ،فاإلمالا
كشتيعة ه و مصتدر مختلت القتيم المفتاهيم اآلداب الستلوكات التتي يتؤمل نهتا المجتمتر
هتتي رامتتخة فتتي الشتتعوره تزتمتتها حياتتته اليوميتتة ،أ أن الثقافتتة االجتماعيتتة
الجاائتتت
مستمدة في أصولها مل قيم هذه الشتيعة ،إيا انطلقنا مل جهة نظت علماء االجتماع أمزتل
القول معهم أن شخصية الفتد ليس موى منتوجا اجتماعيا ،ليزون ملوك الفتد تتجمتة لقتيم
مفاهيم الجماعة التي ينتمي إليها هذا يعني أن ملوك الفتتد فتي المجتمتر الجاائتت ينبثت
أماما مل القيم االجتماعية المستمدة مل الديل اإلمالمي.لزل إيا اتفقنا على أن اللغة الديل
هما مل الثوان التي ال خالف حولها في تغذية الهوية الثقافية للمجتمر الجاائتت  ،فانته فتي
المقانل ثمة ر افد أختى لهذه الهوية أمهم في تشتزيلها تبلورهتا علتى النحتو التذ هتي
عليه .فغني عل البيان أن المجتمر الجاائت يتزون مل فسيفستاء قبليتة فهنتاك القبائتل العتنيتة
ا مازيغية نزل تفتعاتها مل الشا ية التارقية إضافة إلى قبائل نني مااب غيتهتا ،إال
أن ماتجدر اإلشارة إليه هو أن هذا التنوع تنوع متجانس إلى حد كبيت هذه مياة قلما نجدها
لتتدى مجتمعتتات أختتتى ،كثيتتتا متتا تتتتتبط هتتذه الظتتاهتة ننشتتوب الصتتتاعات التنتتاحت
المستمت محا لة الهيمنة اإل خااع لعل أهتم عامتل فتي تالفتي هتذه الصتتاعات هتو د ر
الديل في تحقيل التالئم االنسجاا هذه حقيقة هامة يشهد لها التاريخ الحاضت.ذ فالقبائليتة
الوحدة التحول ،نل
الشا ية الماانية التارقية ليس ثقافات منغلقة معيقة للتحدي
جهة احتزارها....ذ(.)14كما أن تعدد
هي مل المزونات ا مامية للهوية الوطنية اليح

اللهجتتتات التتتذ انبثتتت عتتتل هتتتذا المتتتايج االجتمتتتاعي الهائتتتل لتتتم يشتتتزل عائقتتتا فتتتي الوحتتتدة
الثقافية،فالمجتمر الجاائت يمل مت نة كبيتة في التواصل نيل أفتاده.
إن امتتتقتاء مالمتت الهويتتة الثقافيتتة الجاائتيتتة يزشتت متتدى كثتتتة غتتاارة الوشتتائج
المختلفة المزونة لها،إي أن هناك متجيات أختى – عال ة على مايكت -لها فعلها الواض فتي
تشزل هذه الهوية مل نينها الثقافة الشعبية ما تحويه مل ننى مختلفتة كالعتادات التقاليتد
اآلداب السلوكية ا ماطيت الختافات المتدا لة في مياق الحياة االجتماعية  ،أيا كان
درجة هذه الثقافة فهي في النهاية ننية الشعورية رمخ نفعتل التامل فتي التذات االجتماعيتة
الجماعي  ،نذل أصبح موجهة للفزت نل أضتح
انعزس كثقافة في السلوك الفتد
تمارس الاغط االجتماعي على أفتاد المجتمر فتحدد لهم ما ينبغي أن يزون حتى المواق
التي يجب اتخايهتا إزاء الواقتر الحيتاة.إن التنشت ة االجتماعيتة نمتا تمليته متل قتيم مفتاهيم
تارع في كيان ا فتاد مبادا تشزل نظتتهم إلى الحياة الوجود تظل هذه المبادا متحزمة
في تفزيت الفتد زمنتا طتويال  ،فيتشتزل جانتب كبيتت متل هويتته الثقافيتة .لزتل ألتيس ثمتة اقتر
جديد يلقي نثقله على هويتنا؟أليس الهوية اليتوا تعتاني متل خطتت أكبتت حجمتا أشتد حتدة
فتزا؟ هذا الخطت الذ تواجهة هويتنا يدخل نيتنا د ن امت ذان يتمثل يل فتي خطتت العولمتة
هذا االمتعمار الحدي الذ يلبس ز التقدا التطويت لزنه يخفي تح جوانبه أملحة تدميت
لزل هوية ثقافية قومية.
 )2تحديات الهوية الثقافية:
تقول راضية الشتعبي َّ
:ذإن العولمة في شزلها الثقافي تهدف إلى إزالة الحتد د الدينيتة
العادات التقاليد ،حتى تزون العقول المستقبلة للمادة الثقافية أكثت انفتاحا تقتبال لمتا يتأتي
متتل الختتارب ،د ن تفزيتتت أ إعتتادة نظتتت نعتتد أن حطمت كتتل نوانتتات المتاقبتتة النقتتد ،يقتتوا
النظتتاا العتتالمي الجديتتد فتتي مشتتت عه المعتتولم لزتتل شتتيء علتتى اختتتتاق الثقافتتات الوطنيتتة
الثوان الذاتية ،يعمل على طمتس معتالم التذات ا صتل الشتتع ،نطتتّ نتدائل هجينتة
منمقة ما قة ،نحي تجلب ا نظار مل ثمة القلوب العقولذ( .)15يقتول نتهتان غليتون
في يات السياق :أن ثقافة االختتاق التي تمثلهتا العولمتة تهتدف إلتىذ اختتتاق البنيتة الثقافيتة
المحلية ،تفاقم مخاطت االمتالب الغا االمتتعمار الثقتافي ،نمتا يتؤد إلتى محتو الهويتة
الحاتاري ة الثقافيتتة لألمتة المستتلمة ،نتتاع الخصوصتية الشخصتتية للشتعوب المستتلمة (التتتي
تتمثل في:الديل اللغة التتاريخ العتادات التقاليتد ا ختالق)ذ (،)16إن متا أ ردتته الباحثتة
راضية الشتعبي المفزت نتهان غليون ياعنا أماا حقيقة ما يفتضه الواقر متل معطيتات
فالعولمتتة ظتتاهتة تزتست اقعنتتا ثقافتنتتا حياتنتتا نتمتهتتا لتصتتب نشتتزل أ نت خت متجعيتتة
قستتتية مهيمنتتة تتتتدخل نشتتزل مباشتتت أ غيتتت مباشتتت فتتي تحديتتد الزثيتتت متتل معتتالم هويتنتتا
الثقافية.فهي تغا ا العقول تحدد االتجاهات ا فزار المواق كي ال هي تمتد إلتى
عقول ا طفال عبت مائلها اإلعالمية المختلفة كأفالا الزتتون عل طتيت ا لعتاب ’إنهتا
تمس نالخيوط ا لى لتشزل شخصية الطفل فتصوغها على النحو الذ أرادت فينشأ الميل

التدميت رفض السلطة ا نوية التنزت للجماعة إلى غيت يلت متل التتداعيات
إلى العن
السلبية للعولمة الثقافية على شخصية الفتد.
إن الهوية الثقافية الجاائتية لم تتتأثت متلبا علتى تعتدد متجعياتهتا إال أن هتذه الهويتة ال
تحيا نمعال عل متغيتات العالم متا يتعتتف لته متل أزمتات فالثقافتة الجاائتيتة جتاء متل
الثقافة العتنية اإلمالمية  ،نل جاء مل الثقافة العالمية على التغم متل تمتعهتا ننصتيب متل
الخصوصية الذاتية  ،في عصت تالش فيه الحد د نيل الثقافات انصهتت في نوتقة احدة
حي أصب العالم قتية كونية صغيتة .ال نجانتب الصتواب عنتدما نقتول أن الهويتة الثقافيتة
الجاائتية أصبح أماا تحد كبيت يتمثل في البح عتل متبل تحصتيل نفستها متل أثتار تيتار
العولمتة الثقافيتة الجتتارف ،نتل إنهتتا أمست أمتاا عنصتتت جديتد دخيتتل يتأنى إال أن ياتتي
نفسه كمتجعية مل نيل الم تجيات التي تحدد هذه الهوية لزنهتا متجعيتة قستتية تستعى إلتى
نس كل المتجعيات ا ختى لتتفتد حدها في صناعة نمويجها الغتني .
خاتمة:
ما نخلف إليه متل هتذه المقارنتة النظتيتة لمستالة الهويتة الثقافيتة الجاائتيتة نتيل تعتدد
متجعياتها رهانات الواقر المعاصت ما يفتضه مل معطيات يات تأثيت جلي على الفزت
الجماعي لعل أنتز ما يظهت فيه هذا الواقر هيمنة ثقافة العولمة يمزتل القتول
الفتد
أن تعتتدد تنتتوع الخلفيتتات الثقافيتتة لتتم يزتتل عائقتتا أ حتتاجاا أمتتاا تمامتت هويتتة المجتمتتر
الجاائتتت ثباتها،نتتل أثبت ت الوقتتائر فتتي الماضتتي الحاضتتت إن هتتذا التعتتدد خل ت مناختتا
الثقافي ،كما غذى هذا التعدد الهوية أثتاهتا ،خلت نينهتا
امعا للتالق التبادل الفزت
نوعا مل التجانس ،لعل تعليل يل اض هو أن للمتجعية الدينية أثتها الواض في جعل
هذا التنوع عالمة ايجانية صحية للهوية الثقافية ،فقد انصهتت هذه الفسيفساء الثقافيتة فتي
نوتقة التديل ،احتواها ضتمل حتدة عناصتتها،غيت أن التهتان الحقيقتي التذ يفتتف علتى
المثق الجاائت أن يلعب د ره في رفتر لوائه ،التذ يتمثتل فتي ثقافتة االمتتعمار الفزتت
الجديتتتد التتتذ يتاعمتتته ر اد العولمتتتة يستتتتخدمون فيتتته كتتتل الومتتتائل المشتتتت عة غيتتتت
المشت عة نهدف القاا ء على الخصوصية الثقافية القومية  ،تنصيب متجعية غتنية تحل
محل متجعيات الثقافات القومية .إن الهوية الثقافية الجاائتيتة فتي حاجتة إلتى إعتادة تتتيتب
رفتتوف العناصتتت الماضتتوية التتتي علق ت نشتتزل عشتتوائي مبتتتور نهتتا جتتتاء االمتتتعمار
مشاريعه التدميتية فحتى إن كنتا نشتعت نثبتات هويتنتا إال أنتا اقعنتا أياتا ال يتاال مشتونا
نالختالالت عديدة على مستوى اللغة التفزيت فال ياال حاتور االمتتعمار الفتنستي فتاعال
في اللسان التفزيت.
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