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ّ
إلملخص :مع تعاظم اطروحات العولمة ،قفزت الى سطوح البحث إشكالية الهويات،
باعتبارها موضوعا عابرا لصنوف المعرفة .إذ عدت َ
منصة إلثبات الوجود اإلنساني ،ولن اللغة
هي ترجمان عملي على إثبات الهوية ،فقد اصبحت اللغة موضوعا إشكاليا معقدا ،تتجاذبه
نزوعات عديدة .و لن اللغة هي توقيع على الهوية و الوجود .فإنها بذلك تصبح منطقة رخوة
للتنازع بين البشر ،سيما وان كينونة الدولة ،تستهدف الوحدة كمقولة استراتيجية ومركزية
لقوة الدولة واستمرارها .مما َ
يفعل دوائر َ
الصراع بين المجموعات اللغوية داخل الكيان
الجغرافي والسياسي و الجتماعي و النفسي الواحد .وهذا ما َ
يحتم تناو :إشكالية اللغة والهوية
بالبحث ،قصد تقديم إجابات مقنعة و ناجعة.
إلکلمات إلمفاتيح :انا ،اخر ،لغة ،هوية ،تعدد ،انسجام ،اجتماعي.
The problem of the ego and the other
Reading in the light of linguistic diversity and social one
Arabic and Berber in Algeria as a model.
Abstract:
As globalization is bringing up greatly, the problematic of identities has
emerged as an interdisciplinary issue of knowledge and a platform for proving
human existence. Language, as a practical interpreter of identity and human
existence, has become a highly complicated problem that is attracted by many
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tendencies. Language, as a sign of identity and existence, becomes a soft area
for conflict between human beings. The entity of the contemporary state
considers the unity as a central statement of the state power and its
continuation which activates the circles of conflict between language groups
within one geographic, political, social and cultural entity. It should be
necessar to show the problem of language and identity in order to give
convincing answers
Key words: I, another, language, identity, plurality, harmony, social.
ّ
مقدمة:
آ
قفزت ظاهرة البحث عن الجوهر الهوياتي لدى اإلنسان على مكاتب البحث في الونة
الخير ،سيما مع تغو :الطرح العولمي المعاصر ،إلى الدرجة التي تحولت فيها هذه الظاهرة
إلى حالة عابرة للتخصصات .إذ تقاطعت حولها منظومات معرفية مختلفة كعلم النفس
والجتماع و التاريخ و الدب و النقد و علم المناهج و البيولوجيا وصول إلى الفيزياء .لتاخذ هذه
الظاهرة في الخير شكلها النهائي  ،باعتبارها إشكالية معرفية معقدة ،إن لم نقل إنها العقد
على اإلطالق .و لن اللغة ترجمان عملي للهوية ،تصبح اللغة في بعدها اللساني مركزا للبحث،
باعتبارها اداة حاسمة لتحقيق الوجود اإلنساني ،باعتبارها الوسيط اإلنجازي ،الذي يتمظهر
عبره الفعل البشري ،وصول إلى تحقيق المنجز الحضاري ،عبر ميكانيكا التواصل اإلنساني مع
آ
النا و الخر ،يقو" :تودوروف « :"Todorovإن ابرز ما يتميز به اإلنسان في ادق خصوصياته
الذاتية ،انه كائن ناطق (يتكلم)» .
أ
أ
 -1إللغة من إلدإة إلى إلشكلة إلمعرفية:
تاس يس ا على منجزات النبقاق المعرفي ،يمكن اتخاذ موقع علمي من هذه الحالة :كون
اللغة هي من ض من اعقد اإلش كالت المعرفية المطروحة على اإلنس ان ،إن لم تكن العقد
على اإلطالق ،باعتبار ان المعرفة كلها هي قض ايا لغوية بالدرجة الولى ،فمس اراتها (المنهج /
الموض وع) حالة لغوية ،تمس ك فيها اللغة بجميع مفاص ل اإلنتاا و الس تهالل ،يقو" :إدوارد
س ابير « :"Edward Sapirتنجز اللغة ترجمة رمزية لمعطيات التجارب الممارس ة» ،1هذا من
جهة ،و من جهة اخرى ،فإن الكون المفتوح هو في حد ذاته حالة لغوية ،يس تقبلها اإلنس ان و
يتع ام ل معه ا من خال :اللغ ة ،ذل ك ان مالعلم إنم ا يتعلق بموجود ،و الوجود فيم ا نحن
بس بيل ه موجود ج
لغوي ،ك ان خروج ه من الع دم إلى الوجود بواس ط ة اللغة ،لن وقوعه منها
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وطلوعه من جهتها ،2و بذلك تص بح اللغة الداة التي تمكن البش ر من فهم العالم ،المر الذي
وجود محدد ً
يقود إلى القو ::بان الوجود اإلنسانيً ،
لغويا.3
ً
حدودا لتص ورات مختلفة ،وص لت إلى حد التباين بين مدار
و لق د رس م ت اللغة
فكري ة ،تن اول ت إش ك الي ة الح ال ة اللغوي ة ل دى اإلنس ان ،و هي الح ال ة ذاته ا التي ت درس ه ا
اللس انيات ،ففي نظر "اندريه مارتيني  ،"Andre Martinetان اللغة التي يدرس ها اللس اني هي
لغة اإلنس ان .4و على الرغم من اإلس تغالقات التي تحيط بها ،إل ان فرض ية التفكير فيها قائمة
و ممكنة ،مادامت اللغة تتعلق باإلنس ان (الموض وع  /المنهج) ،و بذلك تتحو :إلى تخوم،
يتمتر حولها اإلنس ان الباحث ،بهدف إنتاا معرفة تحيط باللغة و تعمل على كش فها .و على
الرغم من اإلختالفات و التباينات الحاصلة بين المدار الفكرية ،التي تناولت إشكالية الحالة
اللغوية لدى اإلنس ان ،إل ان مس احة من القواس م المش تركة ظلت قائمة بينها ،فمن النظر إلى
إش كالية اللغة في بنيتها العميقة داخل النظام المعرفي العرفاني الص وفي ،إلى النظر إليها في
بنيتها الس طحية داخل النس ق المعرفي العلماني َ
الص رف ،تبدو اللغة اداة حاس مة َللتحديد
الهوياتي و التواص ل و النبقاق و اإلبداع ،مع ض رورة وجوب دقة الفرز بين مس تويات المفهوم
لكل مص طلح من هذه المص طلحات ،و ذلك بإس ناد ما يعنيه من خص يص ات دللية داخل
نظام كل من هتين المدرستين المعرفيتين.
و إذا كان التواص ل عند "اندريه مارتيني  "Andre Martinetمركزيا بالنس بة للغة ،باعتباره
وظيفة اس اس ية فيها ،إذ يقو « : :نس تطيع تحديد مفهوم اللغة ،باعتبارها وس يلة للتواص ل،
من خاللها تص بح التجربة اإلنس انية مادة قابلة للتحليل ،تحليال يختلع من مجموعة لغوية
إلى اخرى ».5فإن هذا المفهوم الذي يطرحه مارتيني  Martinetحو :اللغة ،يش كل مفص ال،
ينس جم فيه مع نس قه المعرفي ،الذي بنى عليه منظوره للغة ،بكونها لغة اإلنس ان وحده ،لن
إتس اع نطاق المفهوم لما هو خارا عن اإلنس ان ،فيه مجازفات كبرى ،و محاذير َ
معقدة مس يما
اذا تعلق المر بالخطابات المتعالية و المغلقة ،و اعني بذلك خطابات الوحي ،و تلك مس احة
معرفية تنتقل من اللس انيات لتمتد إلى انس اق معرفية مغايرة كالفلس فة والكالم و التص َوف.
يصعب ربطها باللسانيات من الوجهة المبريقية العلمية َ
الصرفة.
إن لغ ة اإلنس ان المعني ة ب المراقب ة العلمي ة في نظر م ارتيني  ،Martinetهي تلك التي
تس قط ام امه ا جميع اإلعتب ارات و الخلفي ات المحيط ة ب ه(اإلنس ان) ،و هي التي تعم ل على
خن دقته ض من مجموعات لغوية مختلفة ،تفتح امام اللغة مجال َ
للتوس ع و المتداد ،حتى ل
َ
تنحص ر الجنا و القوميات عبر حالة التذويب لص الح مجموعة اخرى ،و هذا الطرح هو ذاته
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الذي يتبناه "كلود ليفي ش تراو  ،"Claude Levi Straussالذي يرى بانه إذا كانت اللغة هي
الخط الف اص ل بين الطبيع ة و القق اف ة ،ف ذل ك لن اللغ ة تنفرد بميزة إنس اني ة و ثق افي ة
إجتماعية .6مما يتيح المجا :لنخراط مجموع لغات اإلنس ان في عملية تدش ين لارل اللغوي،
الذي نعتبره كنزا ذهبيا بامتياز.
 -2تعايش سلمي و تعدد لغوي:
آ
إذا كانت الكلمة هي بص ورة ما ،جس را مقاما بين النا و الخر ..و ان الكلمة هي الرض
و اإلقليم المش ترل بين المتحدثين ،7فإن "دوس وس ير  "De Saussureقد ذهب إلى ما هو
ابعد من هذه النظرة التقليدية ،فيرى بان اللغة هي الس لوب الش مولي للتواصل اإلنساني ،إلى
آ
درجة انه ش ببها بمعزوفة موس يقية ،يس تقل فيها الجوهر عن اليات الداء ،8و ذلك لما تملكه
اللغة من ك فاءة الربط بين القطاب المتحاورة ،و اعني بذلك المرس ل و المرس ل عليه و هما
القطب ان المركزي ان في عملي ة التواص ل ،9علم ا ان مقتض ي ات ال دين امي ة التواص لي ة تعرف
اس تب دال لالدوار ،حي ث يتحو :المتكلم إلى لمتلق ،و المتلقي إلى متكلم و هك ذا ،10اي إن
العملي ة التواص لي ة ،تتج اوز ح دود اللغ ة إلى حمولته ا ال دللية و الفكرية ،وعندها تنفتح على
مس احة من العالقات البين ش خص ية .و لنه ل يمكن ً
إطالقا إنكار ما للغة من بال الثر على
لس َلم القيم لدى كل مجموعة س وس يو ثقافية معينة ،11و التي نعني بها كل جماعة تواص لية
مح ددة و منتظم ة حو :إنت اا الخط اب ات ،مهم ا ك ان ت طبيعته ا و هويته ا ،موس وم ة ب اعتراف
آ
اعض ائها باليات و عقود تواصل ،12و لن الدللة تواصلية في عموم حالتها ،13فإن اللغة تعمل
على خلخل ة الح دود و الفواص ل بين الطراف ،و ه ذا م ا يفس ح المج ا :لخلق مس احة من
التق ارب داخ ل دائرة اللغ ة الواح دة .و ب النتق ا :إلى مراقب ة الحالة اللغوية في مس احة التعدد
ال ل غ وي  multi langueف إن ف رض ي ة ال ت الق ي ق ائ م ة ،ت رت ك ز ع ل ى م ق ول ة ال ت ع دد
القق افي  multiculturelleالتي َركز عليه ا "كلود ليفي ش تراو ،"Claude Levi Strauss
حين اش ار إلى ان التمركز الغربي  Ethnocentrisme Oxcidentaleحو :الس اللة ،يس تند
إلى إنكار مطلق لفكرة التنوع و الختالف في الققافات اإلنس انية ،14تقو" :جوليا كريس تيفا
 :" Julia Kristivaل تقتص ر المس الة فقط على كوننا قادرين من الناحية اإلنس انية على القبو:
آ
بالخر ،بل ان نكون مكانه ...و ان هذا الغريب يعيش في داخلنا ،فهو الوجه الخفي لهويتنا.15
إن نظرة بنيوية لطبيعة العالقة بين اللغات ،تكش ع ان اللس ان البش ري هو بنية كبرى
، Microstructureو ان الس نة البش ر المتنوعة هي بنى ص غرى  ،Macrostructureفإن
طبيع ة العالق ة الق ائم ة بين مجموع ه ذه البنى الص غرى هي عالق ة اتف اقي ة و تع القي ة ،يقو:
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"جون بي اجي ه  :"Jean Piagetتتفق البني ات في عالقته ا مع البني ة الكلي ة ،و تكون ه ذه
البنيات وحدات ص غرى لهذا الكل ،و بذلك فالبنيات الص غرى ل تفرط في حدودها ...و إنما
ت دخل عليها عناص ر تعمل على إثرائها و المحافظة عليها .16اي ان كما :اللس ان البش ري،
يس تم د هويت ه من طبيع ة العالقات التي تنهل بين جموع ال لس ن البش رية المختلفة عبر
الت اثير و الت اثر ،و ه ذا م ا تعم ل على إنج ازه ال دراس ات اللس اني ة المق ارن ة L'nguistique
 ،comparéeيقو" :رومان جاكبس ون « :"Roman Jacobsonانا ل اهتم بالش ياء ،و لكني
اهتم بالعالقات القائمة بين الش ياء» ،17فعالقة ال لس ن و اللغات ببعل ،هي تمقالت كما:
اللس ان البش ري الكلياني ،و لن تتحقق هذه الفرض ية إل باس تبعاد حالة طغيان النا على
آ
الخر ،ذلك ان كل قانون يقمع اي خطاب ،هو قانون ينقص ه ال تاس يس ،يفيدنا ذلك في
ض رورة التزام الحذر في لحظة تاس يس المعايير ،التي تنجز عملية فرز ما هو لغة عما هو لهجة،
 ،Dialecteإذا قد ل يكون اس ا هذا الفرز مبر ًرا ً
علميا بالض رورة ،فعلى س بيل المقا :قبل
س نوات لم يكن لي رنظر إلى المازيغية كلغة ،و مع قرار س ياس ي واع وحكيم اخذت رتبة اللغة ،
و هنال عديد لغات في امريكا الالتينية و اإلتحاد الس وفياتي س ابقا و الهند و الص ين عاش ت
التجربة ذاتها ،و في العالم العربي ايض ًا،كنموذا اللغة الكردية في العراق و س وريا ،و كمقا:
حي لهذه الوض عية فإنه ايام اإلحتال :الفرنس ي للجزائر ،و نظ ًرا للظلم الس ياسي و اإلقتصادي و
الققافي ،الذي كان يمار على اإلنس ان الجزائري ،اص بحت الفرنس ية هي اللغة ،في حين بقي
غيرها مجرد لهجات ،18و اعني العربية و المازيغية.
إن فرض ي ة تع ايش للغ ات متنوع ة ،مختلف ة داخ ل البل د و اإلقليم الواح د ،هي واقع
عاش ه و يعيش ه اإلنس ان ،إرتبطت بغريزة اإلنس ان في تمس كه بهويته ،التي تعني له اإلنس جام
آ
مع ال ذات ،و على الرغم من ان وجود (الخر) ،يوحي ب ان ه واقع غ امل في الجوهر و مرب لك..
يقير المخاوف و القلق ،كما يقو" :كانيتي ،"Canettiإل انه من ناحية اخرى ،هنال إحس ا
عميق باننا نحتاا إلى الخرين ا ً
يضا.19
إن تمفص ل المش هد اللغوي في الجزائر إلى عربية و امازيغية ،هي حالة طبيعية ل تقير
ر
ادنى حرا ،إذ يجب ان يكون النس جام هو المنتوا الحض اري ،الذي يس تخلت من اإلثنتين
داخ ل ح دود ال دول ة الواح دة ،و الش ع ب الواح د ،و الت اريخ الواح د و الوج دان الواح د ،و
المص ير الواحد ،والدين الواحد .و هذه المس ائل هي ما يمكن نعتها بالخطاب الض مني ،الذي
آ
نراهن عليه ،باعتباره اليات للحمة لققافتنا و هويتنا الوطنية ،و هذا الخطاب الض مني هو جزء
من اس تراتيجيات التواص ل غير المباش ر،20بين العربية و المازيغية ،يقو" :دومينيك منغنو
« :"Dominique Mengueneauإن النس جام ليس ظاهرة توجد بالنت (اعني اللغة) ،لكنه
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آ
يقرا من خالله ،اعتمادا على جهد القارئ » ،21ففي لحظة وجود الس تعداد لقراءة إيجابية لالنا
و الخر ،فإنه يمكن لالطراف -التي يبدو انها متنازعة -الوص و :إلى زحزحة ذواتهم الخاص ة عن
آ
مراكزه ا ،او إلى اف اق ،خالص ته ا تمركز اثني او عرقي  ،Ethnocentriqueبطريق ة تجعلهم
ينض وون ً
تباعا في عملية بناء مش تركة لعالم لموسع من العالقات البين شخصية المشروعة»،22
و هذا ما رس مته اللوحة الفنية الجمالية عبر مس احة الرض الجزائرية ،حيث يذوب المعطى
اللغوي لص الح مس ائل اعمق ،و هي ذلك الش عور المش ترل بحياة مش تركة ،ل يظهر فيها سوى
ً
المواطن الجزائري ،و ذلك ما لي ل
حضاريا يجب تعزيزه و تقمينه ،مع اإلشارة إلى
عد مكس ًبا و إر ًثا
ان مجتمع ات الص ين و الهن د وروس ي ا و امريك ا الالتيني ة و غيره ا ،ففي روس ي ا مقال ونظرا
للس ياقات التاريخية والس ياس ية ،التي انبققت عن تش كل التحاد الس وفيتي س ابقا نتج إرل
لغوي متعدد .يؤس س ه تض ايع اللغة الروس ية إلى جانب لغات الجمهوريات الس ابقة مقل
الوكراني ة و الجورجي ة و الط اجيكي ة و الوزبكي ة والتتري ة  ...و غيره ا .وهي جميعه ا ،تعيش
الحض ور الص عب لعدد اللغات و اللهجات ،و رغم ذلك فال مش كلة حقيقية يمكن ان تقير
المخاوف ،يقو" :هابرما  :"Habermasمن المهم توض يح اس س اللغة -بما انها اداة تعبير
و تبرير لفع الن ا -لنه ا لت ل
عتبر من سالس س الولى للمجتمع و للمع ارف ،و ان إع ادة بن اء قواع د
اتص ا :او محاججة لحر و غير َم َرض ي ،هو إعادة بناء قواعد مجتمع اك قر حرية ،يس مح التص رف
التواص لي ببناء جس ور بين عوامل ذهنية (ثقافات ،قيم ،تص ورات للعالم) ،23إن هللا تعالى
آ
آ
وهو الخالق الحكيم ،كش ع لخلقه ان تعدد ال لسن اية  ،قا :الحكيم في ك تابه﴿ :و من إياته
أ
أ
أ
إلختاال و إخت و إلس م م م آمختكم و إلوإنكم ،إ ّن في
و
إلليا
و
إخت
و
الف
إل
خلق آإلسم م م ممماوإت و
قرن آ
24
ذلك ليات للعالمين﴾ [الروم ،]01 ،إذ اية اختالف ال لس ن باية خلق الس ماوات و
آ
آ
الرض و باية الليل و النهار و باية خلق اإلنس ان بالوان مختلفة ،فيص بح العتراض على تعدد
آ
آ آ
ال لس ن رفض ًا لية إلهية ،و هو ما يؤدي إلى نتيجة منطقية وهي العتراض على مجمع اليات
آ
اإللهي ة ،إض اف ة إلى ذل ك ان هللا الخ الق الحكيم ،لم ينع ت نطق اإلنس ان ب اللغ ة ب ل
باللس ان ،باعتبار ما فيه من مقامات اإلعجاز التي تقابل الس نة غير اإلنس ان كالمالئكة و الجن
آ
و الحيوان ،و باقي الخلق مما ل نعلمه ،اي إن اللس ان متعلق بادم من حيث هو وحدة تتك قر
مع الجن ا البش ري ة ،وذات المع ادل ة ،متعلق ة ب المالئك ة و الجن والحيوان وغيره ا .مم ا
يش جع على القو :إن قراءة منفتح ة على المتع دد و المختلع ،يمكن ان تجت از الص عوب ة
المنطقية ...فلو كان النا ل متفقين في الراي والقو ،:لما قامت «البينة» ا ً
صال.25
 -3من إلمتعدد إللغوي إلى إلوإحد إلجتماعي:
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طرحت نظرية اإلنس جام اإلجتماعي في خض م َ
الص راع الدائر بين (النا و الخر) ،النا
اإلس تعم اري الغربي ،و آالخر الش رقي لالم َس َ
تعمر ،وهك ذا ت دخ ل الن ا "النحن" من خال:
آ
اس تقطاب جذري في مواجهة مع من اص بح الخر المخيع الكريه ،و كانت قض ية اإلهتمام
الخاص بالدراس ات ما بعد اإلس تعمارية ،الطريقة التي َ
تكون بها "الغرب" في مقابلة مع ش رق
متخيل (اي مقولة تش مل ً
كال من "الش رق الوس ط" و "الش رق القص ى") .26و خال :النقاشات
القق افي ة المت اخرة ،لص مرف النتب اه إلى المخيع في عالقتن ا مع الغير ،تلك العالقة التي تقترن
بالس تجابات العنص رية و المرتهبة ،27و لن اللغة تذهب إلى حيث تش اء ،28فكانت قناة عبور
تحاور الطراف المتص ارعة و المتص الحة ،و المالحي انه في اواخر القرن العش رين ،و بواكير
القرن الحادي و العش رينَ ،
حلت مص طلحات مقل الفرص المتس اوية و اإلندماا اإلجتماعي..
محل المساوات في الخطاب السياسي.29
آ
إن دللة النس جام الجتماعيَ ،
يمقلها التقاء الراء ،او عملية تش كيل قرار او لحكم عام
في الجماعة البش رية ،فهو اإلجماع  Consensusفي الحياة الجتماعية و الس ياس ية ،و يحتل
اهمي ة كبرى في ك ل المجتمع ات ،ك تعبير عن التض امن و التم اس ك الجتماعي ،و كش رط
جوهري من ش روطه ،و لنفس الس بب يكون تكرار و اس تمرار انهيار اإلجماع (او ش كل عدم
اإلجماع) تعبي ًرا عن موقع الص راع او التفكك الجتماعي .30و إذا كان النس جام ل يجد َ
تمقله
في النت (المجتمع) ،و إنما من خالله ،31امكن فهم جوهر النس جام داخل المجتمع ،فهو ل
يعني ان تكون الش ياء فيه لنس ً
خا عن بعل ،و إنما يجب ان توجد تلك التعالقات المحكومة
بالروح الجمعي للمجتمع ،فالتناقض ات الص ريحة او الض منية بين الجماعة المقص ودة ،او اية
جم اع ة او ف ة اخرى ،تحم ل ثن ائي ة (نحن /هم) لتطبيق ه ذا المفهوم ،لكن الح دود التي
تضعها التسمية ،ل تمنع النا من تعريع النا لنفسهم او تعريع غيرهم لهم.32
و لاجابة عن إش كالية اإلنس جام اإلجتماعي بإعتباره َ
خراجة لمازق الص دام الجتماعي،
وهي قض اي ا من عمق المعرف ة الجتم اعي ة ،يقترح "يورغن ه ابرم ا "Jürgen Habermas
اطروحة من ثالثة مسارات:
 المس ار الو ::و يتمقل في الموقع الباحث عن حل للمش اكل القائمة ،و مواجهةالمخاطر المالزمة لالوض اع الصعبة ،33و منه نستطيع بجراة الباحث ان نطرح السؤا :التالي:
هل هنالك إش كا :لغوي في الجزائر ،و اإلجابة واض حة ،نعم هنالك لغة عربية و معها لغة
ام ازيغي ة تط ال ب بحق الوجود ،و في ح ا :ررفل ه ذا الحق ،ه ل يترتب على ذلك مخاطر ،
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اإلجابة نعم ،فهنالك ظلم س يلحق بالناطقين بهذه اللغة ،ثم إن هذه المس الة هي من الس لع
التي يستقمر فيها اإلستعمار الجديد إلسقاط الدو « :الحرب الناعمة ».
 المس ار القاني :و يتمقل في تبرير إدعاءات الص الحة ،واض عين في الحس بان مجملالحجج المتعارضة.34ذلك ان ابرز حجة ترافع بها اللغة المازيغية في إثبات حقها في الوجود،
انها تمتلك بنية لغوية محددة ،و هذه مقولة لس انية اكدها" ،إدوارد سابير :"Edward Sapir
حي ث ق ا « ::تحت اا ملك ة التواص ل عن طريق اللغ ة إلى امتالل ه ذه الخيرة لبني ة لغوي ة
مح ددة و متك امل ة » ،35كم ا ان اللغ ة تح دد ب الفبائيتها بإعتبارها مجموعة محددة من الرموز،
التي تعم ل على بن اء جملها ،36ثم إن الناطقين بهذه اللغة ك تلة بش رية معتبرة ،وهذه حجج
كافية لالعتقاد بسالمة هذا الطرح.
 المس ار القالث :وهو عبارة عن مس ار جمعي للتعلم ،خاض ع لقدرتنا على مراجعةمواقفنا عن طريق رص د اخطائنا الخاص ة و تص ويبها ،37بحيث تتحو :كل إجابة عن إش كالية
القن ائي اللغوي (العربي ة  /الم ازيغي ة) ،مطروح ًا على ط اول ة البح ث ،في مس اح ة من النق د
العلمي ،الذي هدفه المركزي الكش ع عن الحقيقة ،و ان َ
نحو :كل نتيجة إلى منطقة إش كالية
متج ددة ،إذا إن كل نظرية علمية ترتكز بالس ا على ً
عدد محدود من المالحظات .38فطالما
هنالك رغبة إيجابية في بناء نس يج مجتمعي قوي وس ليم و المحافظة عليه قائمة ،فإن اللغة و
ً
إن تع ددت داخ ل مس اح ة الوطن الواح د (الجزائر انموذج ا) ،ف إن مب دا الهوي ة لن يتزحزح
لوجود قاس م مش ترل ص لب ،تمفص الته هي :الوطن ،الدين  ،التاريخ و المص ير المش ترل،
ً
معياريا ،ينجز الوص و– :الى الحقيقة -في ظروف تتميز بالحرية ،و
يقو :هابرما « :إن توافقا
39
ضمن مناقشة ذات طابع عملي ،يمكنه إرساء معيار صالح (او يقبت صالحته)» .
خاتمة:
آ
إن مقول ة الن ا و الخر وب اعتب اره ا تمقال لم ا هو لغوي ،او ح ال ة من النبق اق لم ا هو
اجتماعي ،تذوب داخل المعطى الحض اري ،الذي يقوم بامتص اص مس احات التعارض لمص لحة
الس ي اس ة القق افي ة للوطن ،ين دغم فيه ا المركز ب الطراف .علم ا ان ه ذه المقول ة اعني مقول ة
(المركز /الطراف)،ليس ت نهائية ،إذ تقبت تجارب الحض ارات تبادل بين الطراف و المركز،
من حيث الدور الريادي في قيامة مش اريع الحضارة ،وبذلك تتحو :فرضية المجتمع الواحد مع
هذا المتعدد اللغوي ،إلى مس احة عملية بين س قع الحقيقة وحدود الواقع .تجد تمقالتها في
الواقع الجزائري ،حيث ل شعور بالقلق ،مادام السقع هو الوطن الواحد(الجزائر).
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