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 مقدمة

وإن  ،(1)األوسط الشرق  في استعماله وتداول  املعرفي الحقل هذا لحداثة الكتاب، هذا أهمية تأتي

التي يضيفها  سندرك األهمية ،"لغويةالسياسية هي في جوهرها صراعات  الصراعات أن" دريدااقتبسنا قول 

 الحقل السياس ي.  لىإهذا الكتاب 

 الجزائر في)تحديًدا  املغاربي املجتمع في اللغوية العدالة مفهوم يتناول  الكتاب أن من الرغم على

على منطقة الشرق األوسط عموًما واملشرق العربي )على وجه الخصوص  سقاطهإيمكن  هأن إال(، واملغرب

 . ثنيإو تمتلكه هذه املنطقة من تنوع لغوي  ملاعلى الهوية  صراعاتنواجه  إذفي العراق وسورية(، 

 رصدافالستقصائي، الباحثان في دراستهما هذه )الكتاب الذي بين يدينا( املنهج التحليلي ا تبعا لقد

 . (2)في مختلف النواحي ودرساهامكونات الظاهرة 

 نظرياتال فيه يعرض نظري، قسم: قسمين في يقع اولكنه عملي   ،انظريً الكتاب إلى تسعة أبواب  ينقسم

باملصطلح ومفهوم العدالة اللغوية، والقسم الثاني، قسم تطبيقي يسقط تلك  املتعلقة واملفهومات

 النظريات عملًيا على املجتمع املغاربي. 

 

 
ا

 اللغوية العدالة املصطلح، تعريف: أوًل

 على لطرف تحيز دون  من املجتمع أفراد منبمدلوالتها الشائعة، هي الوقوف على مسافة واحدة  العدالة

 أو شخص كل معاملة بموجبه يجري فهي "نمط من العالقة االجتماعية أو السياسية  ،(3)آخر حساب

 ضمن اللغة وتقع املجتمع، في السائدة القيم منظومة إلى استناًدا وذلك املساواة، أساس على جماعة

 بين العدل بها يتحقق آلية أو محاولة وهي القانون، يضمنها التي والجماعات لألفراد الشخصية الحقوق 

 . (4)"اللغات

مفهوم العدالة وتوسيع نطاقها ليشمل  حول  املناقشاتفي إثارة  أثرالحاصل في مفهوم الدولة  لجدلل كان

 
ً
 . (5)الفردي مستواها إلىاملستوى الجماعي، إضافة

                                                           
، املطلب ومخاوف التوظيف السياسوي العدالة اللغوية في املجتمع املغاربي، بين شرعية ، خاين أحمد عزوز ومحمد (1)

 .7ص(، 2014، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات)الدوحة: 
 11ص، العدالة اللغوية في املجتمع املغاربي، خاين أحمد عزوز ومحمد (2)
 13ص ،املغاربيالعدالة اللغوية في املجتمع ، خاين أحمد عزوز ومحمد (3)
 14ص، اللغوية في املجتمع املغاربيالعدالة ، خاين أحمد عزوز ومحمد (4)
 16ص، العدالة اللغوية في املجتمع املغاربي، خاين أحمد عزوز ومحمد (5)
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 يقوم فالبحث الدراسة، من االنتهاء بعد تكون  أن املفروض من نتائج الدراسة تعرضنهاية الفصل  في

 وذلك يعود إلى تلك الصورة النمطية التي تطغى على املشهد العام. ،النتائج باستباق

 

ا  اللغوية للعدالة فيةلسالف املرجعية: ثانيا

السياسية التي رافقت مرحلة ما بعد االستعمار ومحاولة إنشاء دول قومية متجانسة،  حوادثال بعد

ا الجانب من العدالة، وفق رؤية ديمقراطية بهذ االهتمام إلى. ما دفع (6)اللغوي  التسامح غيابجٌو من  وجد

 تعددية تعترف بالتنوع. 

يعود  إذالتسلسل الزمني الطروحات بالظهور الزمني للمصطلح،  ربط الكاتبـان يحاول  البحث هذا في

يتجاوز مفهوم الدولة الحديثة القائم على مبدأ األكثرية  الذي ،(7)ظهور املصطلح مع تيار ما بعد الحداثة

 واألقلية في االنتقال إلى وضعية املواطنة املتعددة. 

 إحالل على العمل)األكثرية(  املجتمع على فرضت االستعمار بعد ما الدولة بناء مرحلة أن الكاتب يرى 

 خلق ما الدولة، شؤون لتسييرالسلطة( ) لغة تبني إلى دفع الذي األمر االستعمار، لغة محل وطنية لغة

بين هذه اللغة واللغات املحلية األخرى. وهذا ما أوجد نزاعات في العملية السياسية داخل البالد.  اتنافًس 

. (8)وتماسكها الدولةفقد رأت النخب الحاكمة أن اللغة املتبناة ولغة أغلب سكان الدولة هي ضمانة لوحدة 

 الهيئات اهتمام مع عادلة، لغوية سياسة بوجودو  التعليم في بالعدالة االهتمام ازداد لذلك، نتيجة

اللغات وأن ضياع  أهميةمن النصوص  كثير أكد وقد. عادلة تعددية لغوية سياسات تبني على وتشجيعها

 لتوزيعاهذه النصوص بالتنوع البيئي. فالعدالة في  ربطتو التنوع الثقافي وثراء املجتمع  فيإحداها يؤثر 

 االنسان.  حياةجميع املجاالت التي تحسن  شملت

وتوزع األعباء فيه على أساس  ،اواقعً في مجتمع ديمقراطي يعيش التعددية  كون يالعدالة  فتجسيد

املسلط على  الظلممشكلة  أواملساواة  عدماملواطنة والتنظيم الحسن. إضافة إليه، عرض نظرية 

 املجموعات االجتماعية لـ "فان باريس". 

يحقق املساواة في الحقوق بين  الليبرالي التيار أن" رولز"بـوصل في هذا الفصل إلى استنتاج متعلق ت وقد

" سد الثغرة كيمليكالكن "ويل  ،(9)الجماعة دون  منأن رولز هنا يناصر الفرد  إال جميعهمالدولة  مواطني

 ت. هذه الطروحات يمكن أن تحقق املساواة لألفراد واملجموعا أنبفي نظرية رولز 

                                                           
 21ص، العدالة اللغوية في املجتمع املغاربي، خاين أحمد عزوز ومحمد (6)
 26-21ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (7)
 .23ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (8)
 .29ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (9)
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إال أن  ،(10)العالم حول  وشاملة عادلة مجتمعات لبناء أمل أفضل هي يبراليةلال الثقافية فالتعددية

 يعودو للجماعة،  هوياتيةوظيفة  تأن اللغة هي اختيار فردي وليس رى ي النظريات هذهالكاتب بعد عرضه 

 إلى فرض اللغة املهيمنة. 

 

ا
ا
 اللغوية واملسألة املواطنة باب في: ثالث

هذا الفصل يحاول البحث توضيح العالقة بين املواطنة واللغة والعالقة املتبادلة. وقد استعرض  في

إال أنه موضوع سياس ي واجتماعي ذو  امتلونً  اضبابيً  امفهوًم  بوصفهاتاريخ املفهومين. أظهر البحث املواطنة 

 أبعاد ثقافية وإنسانية. 

 الفرد بين اجتماعية وعالقات الحديث، باملعنى دولة إلى نساناإل انتماء هي املواطنة أن إلى وتوصل

بينهم ضمن دائرة الدولة.  ما في. فهي الناظم لعالقة املواطنين (11)والواجبات الحقوق  في واملشاركة والدولة

إليصال شعور  العملعلى الدولة  لزامفوهي تستند إلى مبدأ الحرية واملساواة وجوهر العدالة. وعليه، 

 هو ما بقدر باالنفصال وال اإلهمال أو بالقمع كون ي الو األقليات.  تمشكال  معالجةو  نيهامواطاالنتماء إلى 

 . (12)والتنوع واالنفتاح وااللتزام بالحقوق  املواطنة بتكريس

النظرة لدى أنظمة املنطقة العربية، وغياب مفهوم االنتماء على أساس املواطنة  هذه غيابأن  إال

 محاوالت أو سلحةامل عارضةامل إلى يلجؤون( مكونات هذه الدول ي)مواطن جعل في سببتالكاملة لديها، 

 . (13)الدائمة االنفصال

 دون  من الحقوق  بين جمعتو  ثقافاتهم، وتنوعت لغاتهم تعددت مهما جميعهم بمواطنيها تعترف فاملواطنة

 ،(15)الحقوق الثقافية أيًضا  علىالحقوق السياسية بل  على سقطي   ال العدالة مفهوم أو العدالةف. (14)تميز

 في ومنزلتهاالتقدم، فإذا ما أرادت الدولة أن تكتسب شرعيتها  -على طريق التنمية ولىاأل  هي الخطوات فهذه

 خالله تعامل مواطنيها.  منأن تحقق العدالة اللغوية  عليهااملواطنين  نفسأ

                                                           
 .30ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (10)
 .33ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (11)
 34ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (12)
 33ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (13)
 .36ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (14)
 .37ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (15)
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 الحق لغوية جماعة لىإلكل مواطن ينتمي  إذ ،التعددية الدولة مواطنو به يتمتع ما البحث ويستعرض

 االنتماء بسبب قصاءواإل التهميش أنواع جميع ومنع اللغوية، الجماعات أفراد خصوصية احترام التعبير، في

 . (16)اللغوي 

 اللغة حساب على يكون  ال لغوية جماعة لكل اللغوية املواطنة حق أن البحث أكد الفصل، هذا في

تعلمها واتخاذها  كلهم املجتمع ألفراد بد وعليه ال ،كلهم املجتمع ألفراد موحدة مشتركة لغة هي التي الرسمية

بد من تحديد واضح  الو . (17)فالهدف هو بناء دولة خالية من التنافر واالختالف ،قناة تواصل مشترك

لوظائف هذه اللغات بين لغات رسمية مشتركة مخصصة للتواصل العام بين أفراد املجتمع ولغات ذات 

 بعد هوياتي. 

مبادئ الهوية الثقافية الوطنية الشمولية  لىإالسياسة هي وليدة مشروع مجتمعي ومستندة  وهذه

 املحلي.  اإلثنيوالتنوع 

 

ا  دالة اللغويةالتعدد اللساني والع :رابعا

 من جميعها؛ إذ تتمتع بالقدر نفسه املوجودة اللغاتالضوء على  سلطي  هذا الفصل من الكتاب،  في

 . كلها املجتمعاتسمة من سمات  وهذهيوجد مجتمع أحادي،  الو توجد لغة نموذجية مثالية،  الف ،األهمية

 على لغتهاإحدى الجماعات  تفرض إذ ،النزاعات يخلق رشيدة لغوية سياسة غياب في الواقع هذا أن إال

 جملة من التحديات التي تهدد سالمة البنية االجتماعية للدولة.  نهم. وهذا الواقع ينتج خرينال 

 لغة فرض الوهم من وأنه املتعدد، العالم في األصل هو اللغوي  التنوع ألن اللغة أحادية يرفض فالعالم

تموت اللغة وال يمكن  إذ ،البقاء تصارع التي الحرب من نوع هو اللغوي  الصراع وأن خرين،ال  على مصطنعة

 لناطقيها تعويضها.

 التاريخية للذاكرة وال األلسن لتعدد القيمة يدركون  ال ما لسببإن من يحاول القضاء على اللغة  كذلك

. فإن ما تبشر به العوملة ليس هيمنة اللغات الغالبة، وإنما هيمنة نموذج ثقافي (18)اللغة رموز  في املختزنة

 الجماعة ملصلحةالجماعات الصغيرة عن موروثها الثقافي  تخليمختزن في رموز االتصال، والهيمنة هي 

بالتطبيق  وحمايتها ،اللغويةثم  ومنهو االعتراف بالتعددية الثقافية  املنصف الرأيف قابلاملالغالبة، وفي 

 الصحيح للعدالة والديمقراطية. 

                                                           
 38ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (16)
 39ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (17)
 .43ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (18)
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 بعد مجتمعها تماسك على للمحافظةمن الدول على تشجيع لغات املجموعات الصغيرة  عدد عمل

 . (19)النرويج في كما املتكررة الهجرات

 لحماية حمالت إطالق إلى كثيرينما دفع  ،(20)والجماعات األشخاص هوية في متميزة منزلةتحتل  فاللغة

وإنما ضياع موروث اجتماعي للمجموعة  ،اتصال جهاز اختفاء يعني ال لغة انقراض إن املوت، من اللغات

 فصائل نادرة من الحيوانات والنباتات.  انقراضب همبعضاملتكلمة بها، وقد وصفها 

 بين عدة تفاوتات وجود إلىذلك، يرى الكتاب أنه من الصعب تحقيق العدالة اللغوية ميدانًيا. نظًرا  مع

 وكندا السويد في كما العدالة تطبيق في ثغرات فيها ظهرت التي العاملية التجارب من كثيروهناك  ،اللغات

 . سبانياإو  وتركيا وروسيا وبلجيكا

 

ا  التعددية الدولة في اللغوي  الشأن تدبير  آليات: خامسا

واملساواة  الحريةبهذا الباب يستعرض الكتاب العوامل التي تساعد في تكوين األمة واملحافظة عليها  في

 والحقوق. 

مفهوم  صوغ الباحثون  أعاد ضوئه وفي ،(21)في تكوين األمة األساس العامل اللغة باتت الحالي الوقت في

 من حيث:  ةاملواطنة الذي يعد املعطى اللغوي من مكوناته الرئيس

 

  اللغوية األيديولوجية حطر 

 تتبناها الدولة.  التي واملشروعاتتتحكم في توجيه السياسات العامة  إذ

 األفكار مجموعة: هو املجمل في ولكن االجتماعي، أو السياس ي سياقة بحسب املصطلح مفهوم يختلف

. فمن (22)لغتها بشأن األمم من أمة لدى الجماعية الذاكرة في ترسخت التي واملعتقدات والرؤى والتصورات

خالل هذه اللغة تتحدد عالقاتها بمحيطها، فهي الوسيط الذي يتدخل في تحديد تصرفات الفرد 

خالل الدستور تتحدد العالقات  من إذ ،معظمها الدساتير)الجماعة(. فاللغة مؤسسة سياسية تكون في 

 اللغوية. 

                                                           
 .44ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (19)
 .45ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (20)
 .49ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (21)
 .51ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (22)
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في فرضها اللغة  (23)اأحاديً  انموذًج  تبنيها حيث من الفرنسية اللغة تجربة الكتاب استعرض وقد

 ،كانت أيديولوجية التفوق هي السائدة إذ. (24)مستعمراتهافي  حتى ولهجاتهم الخرين لغاتالفرنسية على 

من الدراسات اللسانية اختفت هذه النظرة من أدبيات الدراسات االجتماعية  الجبار دولكن بعد الجه

 اسة. واإلنسانية على الرغم من استمرارها في السي

 

 اللغوية املمارسات

فهي  ،(25)مع مراعاة الواقع اللغوي فيه جميعها التي تسود املجتمع واللغات للهجاتمسح ميداني  هي

تعايش لغوي ضمن اإلقليم الواحد. وبسبب حساسية الواقع اللغوي الذي من خالله يسود السالم أو تنشأ 

من العوامل التي يؤثر فيها. وعليه ال بد من تخطيط لغوي واع ومدروس تطرح من خالله  عدد وجديالحروب 

 . جميعها األسئلة

 وقيمها، اإلنسانية بالروح الصلة وثيقة ثقافية لرموز  نتاجإليست ناقلة للثقافة فحسب، بل هي  فاللغة

 إذ ،اللغوية املمارسات في املؤثرة العوامل ضبط في" بلعيد"صالح  تجربة الشأن، هذا في الكتاب واستعرض

قسمها إلى عوامل داخلية وعوامل خارجية، وذلك بهدف االرتقاء باملمارسات اللغوية ووضع سياسة لغوية 

 متوازنة، وضرورة أن تخدم هذه السياسة اللغة الرسمية. 

 

 اللغويان والتخطيط السياسة

توضع أسس تدير  إذ. (26)متعددة اللغاتلتهيئة لغة معينة في مجتمعات  اناملوضوع انونانالق ماه

 إطار الدولة الوطنية، وتعمم هذه السياسة في مؤسسات املجتمع.  فيالشأن اللغوي وتعالج 

 النظم الئمي. وأيًضا تكوين واقع لغوي أخرى برامج للغات املجتمع حتى ال تطغى إحداها على  توضع

 الباحث وجد وقد املختلفة، اللغوية الجماعات بين العدالة ترسخ السياسة فهذه. الجديدة الحضارية

 أن يرى  الذي العربي العالم في خاصةوبللتداخل اللغوي املتعدد،  (27)سياسةالفي مثل هذه  اواضًح  اتعقيًد 

                                                           
 .53ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (23)
 .55ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (24)
 .58ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (25)
 .63ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (26)
 .65ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (27)
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والتحديات الجيوسياسية  لخطراوما وظيفتها وعدم إدراكهم  ،(28)أكثر أفراده ال يعلمون ماهية اللغة

 ومخططات العوملة. 

  رضيف وحده فهذا
ً

مدى نجاح الدول العربية في السياسة اللغوية املتبعة في دولها. وفي هذا  نع تساؤال

 املجال كانت املجتمعات املغاربية األولى في التعرض لهذه الظاهرة. 

 

 ؟اللغوي  التخطيط ما

 ،(29)اللغوي  للتخطيط عدةوكذلك نماذج  باملصطلح، والتعريفات املفهومات من عدًداالكتاب  عرض

وأيًضا التداعيات املرافقة لكل أسلوب. وقد وجد أن النموذج السويسري خير مجسد للعدالة اللغوية 

 بالهوية وارتباطها اللغوية الهوية هو فيه الخالف كان الذي( أفريقيا)جنوب  األفريقيوأيًضا النموذج 

 .العرقية

 

ا  املغاربية املجتمعات في اللغوي  الوضع: سادسا

من خالل املجتمع املغاربي  الواقعبهذا الفصل يدخل البحث في تطبيق النظريات السابقة ومقاربتها  في

 مع التعامل وكيفية الدستور  خالل من كليهما البلدين)في الجزائر واملغرب(، وعرض الواقع اللغوي في 

سسات الدولة املستحدثة وبالطبع مع اللغة الفرنسية أيًضا، من خالل مؤ  ،واألمازيغية العربية اللغتين

 أن هنا الكتاب ويقر األمازيغية، ووطنية العربية اللغة برسمية كلتاهما الدولتانلإلشراف عليها، فأقرت 

)الفرنسية( التي دخلت إلى مفاصل  والالتينية العربية بين هو ما بقدر واألمازيغية العربية بين ليس الصراع

 تحاول إبقاء هيمنة الفرنسية في البالد.  لوبياتتوجد  إذ ،الحياة االجتماعية

  

                                                           
 .66ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (28)
 .67،68،69ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (29)
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ا  املغاربي  السوسيوثقافيالعدالة اللغوية في الفضاء  تمظهرات: سابعا

طول  بسبب إذفي التطرق إلى الحالة املغاربية، فيتطرق إلى وضع الجزائر،  الفصل هذا في البحث يستمر

 تفكك فيبية إلى لغة أجنبية، وأثر ذلك والعر  ،وطنية لغة إلى الفرنسية تحولت الفرنس ي االستعمار مّدة

 لهجات إسالمية، فصحىلغة عربية  ؛جماعات إلى انقسم حيث نفسه على وانقسامه الجزائري  املجتمع

 وكذلك الحال في تونس واملغرب.  ،والفرنسية لهجاتهما مع وأمازيغية عربية أغلبها محلية

 على العربية اللغة وكرست بالقومية اتسمت االستقالل بعد انتهجت التي اللغوية السياسة أن إال

 كانت إذ. الكولونيالية املرحلةما خلق القضية األمازيغية التي كانت موجودة من آثار  خرين،ال  حساب

 ويةمأس حوادثالثقافة الفرانكفونية هي األرض الخصبة التي نبتت عليها الهوية األمازيغية، وقد حصلت 

، حيث بدا التحول في انتهاج سياسات لغوية ديمقراطية 1988 حوادثباالنفراج بعد  بدأو  ،املجال هذا في

وطنية، وكذلك في املغرب حيث أنشأ املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، مع االعتراف باألمازيغية  لغة وعّدها

 رسمية إلى جانب العربية.  لغة

في الطريق إلى تحقيق العدالة اللغوية من خالل خالل هذه املقاربات أن املغرب والجزائر  منالبحث  يجد

 الدستور. 

 

ا
ا
 املغاربية املجتمعات في اللغوي  الصراع جوهر : ثامن

 منحى انتهجت التي املغاربية النخب بين ظهرت التي وأشكاله الصراعالكتاب هنا طبيعة  يستعرض

 مسألة من يقف أنه يدعي من ومنافق كاذب: " العرويعبد هللا  قالبحسب ما  ،اثنيً إ منحى هأكثر من اسياسيً 

 االجتماعي وضعه بحسب منا كل املوضوعي، الباحث أو املتجرد، املالحظ أو املتفرج موقف األمازيغية

 . (30)األساس في سياسية فاملسألة"، األولية وتربيته

 التخوينيأكثر سواء من التهميش االجتماعي أو  وحزبويةالتي ظهرت في البلدين هي وقائع سياسية  الوقائع

 ما ذاتها بحد لغة تكون  أن ترفض إذتواجهها اللغة األمازيغية  التي املشكلةأيًضا، يتطرق البحث هنا إلى 

 . (31)جذورها وكلماتها عربية تدام

                                                           
 .84ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (30)
 .85ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (31)
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الن، يبعد عن كاهلها املسؤولية من خالل  حتى)الجزائر واملغرب(  الدولةقامت به  ماالكتاب أن  يرى 

 األمازيغية النخب على يأخذو  ،(32)يراها تطبق الثقافة الغربية على املغرب إذعرض حالة النخب األمازيغية، 

 . (33)العمل ميادين فيتجسيده  أوالدستوري باألمازيغية  االعترافبتطبيق  سراعاإل  في مطالبها

أن املجتمع املغاربي غير مؤهل لتحقيق العدالة واملساواة اللغوية في  -مسّوغاتيضع  أو- الكتاب يفترض

 تستجيب ملتطلبات العصر.  ةيعامل لغة لتكون  مؤهلة غير نفسها األمازيغية اللغة نإ ثم ،مراحله املتقدمة

 ولسانًيا، جغرافًيا تنقسم حيث واألقاليم، اللغات مع التعامل في اإلسبانية التجربة بين البحث يقارن 

 يجد إذ ،التطبيق مشكلةالفصل يقع الكاتب في  هذا في. املقاربة هذه عليه تنطبق ال الذي العربي واملغرب

صعوبة في تطبيق املفهوم النظري السابق على الواقع، فيقع في خانة مناصرة اللغة العربية على حساب 

 السياس ي نطاقها من الخروجباألمر الذي سيسمح للغة األمازيغية  ،الفرص تكافؤفكرة  يعرضو األمازيغية. 

 ويبين. (34)املؤهالت هذه إلى تفتقد األمازيغية اللغة أن يجد أنه إال للغة، الوظيفي النطاق في والدخول 

 الصعوبات التي تواجه األمازيغية التي ال تمتلك قواعد لغوية، بل لها لهجات متنوعة وتفتقد إلى لغة موحدة. 

 الدليل يقدم لم أنه إال الفرانكفونية،أو الحركة األمازيغية بالتماهي مع الحركة  األمازيغية الكاتب ويتهم

 ،باألمازيغية العربية عالقة فيهذه العالقة سوف تؤثر  نأيفترض  ذإ التوجه، هذا في السبب أو ذلك على

اللغة  والتفرقة بين أبناء البلد. ويصل إلى نتيجة أن الرابح من هذا الوضع ه حوادثويكون ذلك سببا في 

 . (35)الفرنسية

 

ا  واحد وطن في شركاء: تاسعا

العقد االجتماعي بين املواطنين في الغرب، ويطرح تعريف روسو للعقد االجتماعي،  الفصل هذا يستعرض

ومن خالله يبين ضرورة وجود لغة للتواصل، وهنا يبرز دور اللغة العربية في التواصل وأهميتها، وما تملكه 

 كانت يغيةاألماز  الكتابةف. (36)نفسه األمازيغي التاريخ لىإمن خصائص متفوقة على األمازيغية. ويستند 

 اللغة عن الدفاع إلىوذهب  ،الفصل عنوان عن ابتعد إذ مشكلةيقع البحث هنا في  ،(37)العربي بالحرف

 . (38)األجنبية اللغات مواجهة في العربية

                                                           
 .86ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (32)
 .87ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (33)
 .90،91،92ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (34)
 .95ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (35)
 .100ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (36)
 .101ص، العدالة اللغوية، وخاينعزوز  (37)
 .103، 102ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (38)
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 الخاتمة

من املفترض أن تكون نتائج لدراسته، ولكنها تقع في خانة النصائح أو  التي خاتمته في الكتاب يتوجه

 إرشادات إلى النخبة األمازيغية أكثر من كونها نتائج للدارسة: 

 . (39)العربية على الضغوط ممارسة عن الكف األمازيغية لىإبعض الداعين  على -

 .االستفزاز يتجنب نأالخطاب األمازيغي  على -

 . التطلعات مستوى  إلى يرقى أن األمازيغي الخطاب على -

 .األجنبية الدوائربالنخب األمازيغية فك ارتباطها  على -

 . (40)الوطنية الوحدة على يحرص أن األمازيغي الخطاب على -

خالل عرض هذا الكتاب نجد أهمية العدالة اللغوية في خلق هوية وطنية، يتمتع فيها مواطنو هذه  من

أو عرقه، وعلى دول املشرق الغربي كما الحال في  إثنيتهالنظر عن  الدولة بحقوق املواطنة الكاملة بصرف

 . جميعها املتعددة ملكوناتها جامعة مواطنة خلق في االتجاه هذا نحو تنحو نأاملغرب العربي 

 

                                                           
 .105ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (39)
 .107ص، العدالة اللغوية، عزوز وخاين (40)
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