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  .اللسانيات �ج$عية
فلقد عبث �سـتدمار الفرنيس للجزائر 

لوظائف اللغوية وسعى بلك ما Zيه ٕالعادة �
ترتيب البيت اللغوي اجلزائري، وحتميل 
. الفضاءات اللغوية املوجودة وظائف غري بريئة

  .تعكس السـياسة اللغوية �سـتدمارية
هذا الرصاع اللغوي qم جدا من منظور 
اللسانيات �ج$عية، اليت تركز عىل دراسة 

 .�ج$عية تفاعل البىن اللغوية �لبىن
 
 
 
 
 

    : Résumé 

Les Fonctions linguistiques 

diffèrent entre linguistique 

générale et sociolinguistique 

Ainsi le colonialisme français en 

Algérie a manipulé les fonctions 

linguistiques afin de réorganiser le 

cadre linguistique Algérien; en 

surchargeant les espaces 

linguistiques existants de 

fonctions suspectes, qui reflètent 

la politique linguistique 

colonialiste. 

Ce conflit linguistique est très 

important du point de vue de la 

sociolinguistique qui se concentre 

sur l'étude des résultats de la 

reaction des structures 

linguistiques avec les structures 

sociales. 
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، ظهر 1سانيات احلديثة ذات الطابع البنيوي، و ا�ي يركز عىل شلك اللغةل بعد ظهور ال 
مفا هو تعريف . يف املقابل خطاب آخر يركز عىل الوظائف �ج$عية للغة ال عىل شلكها

  اللسانيات �ج$عية ؟ و ما يه وظائف اللغة ؟ الو�ةمن  الوظيفة
        ::::ور اللسانيات �ج$عيةور اللسانيات �ج$عيةور اللسانيات �ج$عيةور اللسانيات �ج$عيةتعريف الوظائف اللغوية من منظتعريف الوظائف اللغوية من منظتعريف الوظائف اللغوية من منظتعريف الوظائف اللغوية من منظ: : : : أوالأوالأوالأوال

القرارات الصادرة من سلطات " يه  ʽʼGormanʽقورمانʼوظائف اللغة حسب تعريف 
و يف . 2"خمتصة بقصد احملافظة عىل لغة ٔاو توسـيع جماالت �سـتعامل للغة ما يف جممتع معني

ل ال بد بعيهنا للك لغة؛ ب ʽʽStatuʼمزن�ʼاحلقيقة حتديد الوظيفة اللغوية ال يكون ٕ�سـناد 
�ا . 3من بُعد هام جادا؛ و هو تصورات الناطقني بت¡ اللغة ٔاو اللغات و مواقفهم مهنا

  .ئف اللغوية ليس حكرا عىل اZسـتورحتديد الوظا
        ::::وظائف اللغة من منظور اللسانيات �ج$عيةوظائف اللغة من منظور اللسانيات �ج$عيةوظائف اللغة من منظور اللسانيات �ج$عيةوظائف اللغة من منظور اللسانيات �ج$عية: : : : ¦نيا¦نيا¦نيا¦نيا
 ʽʼStewartʽستيوارتʼالقايض بأن الوظائف حيددها اZسـتور؛ فٕان  ʽقورمانʼوفقا لتعريف 

  :حدد وظائف اللغة من منظور اللسانيات �ج$عية ف® ييل
تعين ٔان اللغة الرمسية يه معمتدة ٔالداء اكفة أالنشطة املمث} ل±و�،  :4الوظيفة الرمسيةالوظيفة الرمسيةالوظيفة الرمسيةالوظيفة الرمسية -1

  ):مظاهر(ولها ثالثة ٔانواع . حيددها اZسـتور. سـياسـيا وثقافيا
  .يت يصفها اZسـتور بذ¸ويه ال) القانونية(اللغة اZسـتورية الرمسية  -أ       
و اليت هبا يمت التعامل إالداري و عىل الفتات ) إالدارية(اللغة العملية الرمسية  -ب      

  .الطرقات وعىل العم} و طوابع الربيد
  .اللغة الرمزية الرمسية اليت تسـتعملها اZو� كرمز لها و لقوميهتا -جـ      

يه لغة تؤدي و ل إالقلميي و يف حدود إالقلمي،ٔاي وظيفة �سـتعام: 5الوظيفة إالقلمييةالوظيفة إالقلمييةالوظيفة إالقلمييةالوظيفة إالقلميية -2
نسحب علهيا وميكن ٔان ت . دور اللغة الرمسية يف حدود جغرافية حمددة، فال وظيفة قومية لها

 .الرمسية أالنواع الثالثة للغة
تعين ٔان اللغة تسـتعمل للتفامه عرب  و: �6سـتعامل اللغوي املتداول عىل نطاق أوسع�سـتعامل اللغوي املتداول عىل نطاق أوسع�سـتعامل اللغوي املتداول عىل نطاق أوسع�سـتعامل اللغوي املتداول عىل نطاق أوسع -3

بني ( ليات يف أالمة الواحدة، و ال ميكن ٔان تؤدي الوظيفة العمودية احلدود اللغوية بني أالق 
 ). بني ٔافراد الرعية( ال الرمسية و ال إالقلميية، ٔالهنا للتواصل أالفقي ) احلامك و الرعية
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و تعين هذه الوظيفة ٔان للغة اسـتعامال يف أالغراض اZبلوماسـية  ::::�7777سـتعامل اZويل�سـتعامل اZويل�سـتعامل اZويل�سـتعامل اZويل -4
 .. و التجارة اZولية و السـياحة

و لها qمة التواصل يف حدود عامصة : �8سـتعامل اللغوي يف العامصة و ما حولها�سـتعامل اللغوي يف العامصة و ما حولها�سـتعامل اللغوي يف العامصة و ما حولها�سـتعامل اللغوي يف العامصة و ما حولها -5
 .اZو� و ما حولها

حيث تولك للغة qمة التفامه الطبيعية بني ٔافراد : �9سـتعامل اخلاص �Öموعات�سـتعامل اخلاص �Öموعات�سـتعامل اخلاص �Öموعات�سـتعامل اخلاص �Öموعات -6
و قد ترتقي هذه . مجموعة عرقية و ثقافية واحدة؛ مثل القبي} ٔاومجموعة qاجرين مسـتقرين

صبح هذه لتشلك معيار �نتساب و العضوية للمجموعة، فت   -بشلك غري رمسي -وظيفة ال
 . اللغة عامل حتديد للهوية

تعين جعل اللغة ٔاداة للتدريس يف املؤسسات التعلميية و  ::::10101010اسـتعامل اللغة ٔاداة للتعلمياسـتعامل اللغة ٔاداة للتعلمياسـتعامل اللغة ٔاداة للتعلمياسـتعامل اللغة ٔاداة للتعلمي -7
 . عىل املسـتوى إالقلميي والقويم

 ليست لغات وتعين تدريس اللغات اليت ::::11111111))))تعمل لغة ماتعمل لغة ماتعمل لغة ماتعمل لغة ما( ( ( ( اسـتعامل اللغة مقررا دراسـيااسـتعامل اللغة مقررا دراسـيااسـتعامل اللغة مقررا دراسـيااسـتعامل اللغة مقررا دراسـيا -8
 .رمسية و ال ٕاقلميية

و يه تعين اسـتخدام اللغة للكتا�ت أالدبية و  ::::12121212اسـتعامل اللغة ٔالغراض أدبيةاسـتعامل اللغة ٔالغراض أدبيةاسـتعامل اللغة ٔالغراض أدبيةاسـتعامل اللغة ٔالغراض أدبية -9
 .االٔاكدميية

ويقصد هبذه الوظيفة اسـتعامل اللغة عند ٔاداء  ::::13131313اسـتعامل اللغة ٔالغراض دينيةاسـتعامل اللغة ٔالغراض دينيةاسـتعامل اللغة ٔالغراض دينيةاسـتعامل اللغة ٔالغراض دينية     - 10
يضا اسـتعامل اللغة يف التعلمي اZيين و ويلحق هبا أ . الطقوس اZينية و الفرائض التعبدية

  .تصحيح العقائد و الوعظ وإالرشاد و قراءة النصوص املقدسة
        ::::الوظائف اللغوية ٕا�ن فرتة �سـتعامرالوظائف اللغوية ٕا�ن فرتة �سـتعامرالوظائف اللغوية ٕا�ن فرتة �سـتعامرالوظائف اللغوية ٕا�ن فرتة �سـتعامر: : : : ¦لثا¦لثا¦لثا¦لثا

ينتج عن متايز الوظائف اللغوية �ج$عية للغات عىل �متدادات اجلغرافية، عدم 
، فاللغة 14"الغلبة تكون لٔالقوى"ضوعها لقانون انتظام اللغات بعالقة القوة و �لتايل عدم خ

العربية و اللغات أالمازيغية  واللهجات العامية العربية ال ختضع لقانون القوة، و هو ما يفرس 
يف ذات احلني سوء توزيع الوظائف عىل اللغات جيعلها تنتظم يف . تعايشها طي} قرون

فكيف اكن توزيع . ميهتا الفرنسـيةعالقة قوة وتدافع كام حدث بني اللغة العربية و غر 
 -ʽعبد الفتاح عفيفيʼو  ʽكوبرʼو نقلها عنه   ʽʼStewartʽستيوارتʼاليت حددها -الوظائف 
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        بني خمتلف اللغات يف اجلزائر ٕا�ن فرتة �سـتدمار الفرنيس يف اجلزائر؟
        ::::الوظيفة الرمسيةالوظيفة الرمسيةالوظيفة الرمسيةالوظيفة الرمسية    - - - - 1111

ٔالغلبية الشعب اجلزائري  ٕان اللغة العربية اكنت لغة رمسية للبالد، و يه اللغة أالم 
لكهنا مل تكن تؤدي لك الوظائف املنوطة �للغة �لرمسية، اكع$دها . 15خاصة الناطقني هبا

فاللغة العربية قبل �حتالل مل تكن لغة رمسية . يف لك أالنشطة السـياسـية والثقافية
 ñحتالل � ٔاثناء، ٔالن هذه الوظيفة اكنت مسـندة للرتكية فقط، مث )قانونيا(دسـتور

ويف ö املرحلتني ال يعكس وضعها اZسـتوري حالها امليداين؛ . ٔاسـندت للغة الفرنسـية
�ا بقيت وظيفة اللغة العربية . فهـي مل ختضع ل±سرتة رمغ كوهنا لغًة ٔاًما ملعظم الساكن

الرمسية حمصورة يف الوظيفة الرمسية العملية، و ٕان مل حيددها اZسـتور ٔايضا ال قبل 
يف البيت و احلقل و السوق و (فهـي بقيت لغة التعامل اليويم . ٔاثناءهو ال �حتالل 

ولغة التعلمي وحىت إالدارة ولكن بشلك حمدود ..) تسميات أالشخاص و الشوارع و املدن
و .. جدا، ف® ال ميكن للفرنسـية القيام به كتوثيق بعض من العقود والفتاوى وتعلمي القرآن

القته من غرمياهتا الفرنسـية؛ ٕاال ٔاهنا جنحت يف التعبري عن رمغ لك هذا إالحجاف اليت 
ٔالن  -�حتالل ٔاثناءرمغ عدم دسـتوريهتا ال قبل و ال  -الوظيفة الرمسية الرمزية للجزائريني 

  .اجلزائر اكنت منذ الفتوحات إالسالمية تعزت �الن$ء القويم العريب
ورية، و اكنت لغة رمسية معلية فاللغة العربية هبذا الواقع مل تكن لغة رمسية دسـت

ورمزية، و ٕان مل حيدد اZسـتور ذ¸ و مل يعلن عليه، و هذا ينسحب عىل فرتة ما قبل 
�حتالل فقد حاول �حتالل ٔان يسحب من العربية الوظيفة الرمسية  ٔاثناء�حتالل ٔاما 

فرنسـية و لعل هذا ما جعزت عن حتقيقه اللغة الرتكية و خططت ال. مبفاهميها الثالث
  فهل جنحت يف ذ¸؟.للوصول ٕاليه

و » ..«مثاال لرمس السـياسة اللغوية » ..«يشلك ٕاعالن ٔاي لغة بأهنا اللغة الرمسية "
لكن إالدارة . 16"عىل العكس من ذ¸ فٕان اللغات اZسـتورية الرمسية غالبا ما يمت جتاهلها

اجلزائر خالفا للعادة، الفرنسـية سعت ٕاىل دسرتة لغهتا ؤاعلنت عهنا لغة رمسية وحيدة يف 
القتناعها بأهنا تسـبح عكس التيار اللغوي السائد يف اجلزائر، فلو اكن للفرنسـية امتداد 
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لغوي يف العمق التارخيي و �ج$عي  اجلزائري؛ ملا احتاجت فرنسا Zسرتهتا، و إالعالن 
ي وراء مث ٕان هذا إالعالن  يؤكد وجود سـياسة لغوية فرنسـية مبيتة، تتخف . عن ذ¸

 .قرارات فوقية تتعسف يف التعامل مع نظام اللغة اZاخيل و اخلار�
، رمغ كون 17فإالعالن عن اللغة الرمسية يعين ٕاناكر رشعية التباين اللغوي يف اÖمتع

ولكن أالحادية اللغوية يه . التباين واقعا ملموسا عىل أالقل بني اللغة العربية و الفرنسـية
حاولت فرنسا تأكيدها للعامل، من خالل ٕاعالهنا عن دسـتورية اللغة واحد من املزامع اليت 

ية طاملا ال يعرتف فرنسـية ال عربية و ال ٔامازيغ  -هبذا إالعالن - الفرنسـية يف اجلزائر؛ فاجلزائر
  .اZسـتور هبام

لكن هذه القرارات إالجبارية مل تغّري واقعا مسـتقرا منذ قرون، ٔالهنا قرارات ال حترتم 
وزير داخلية فرنسا يف عام (ʽʼChaudainʽشودانʼفقرار . يف تعاملها مع اÖمتع نظام اللغة

قرار مل تشهده شعوب قبل الشعب -ا�ي مينع الشعب اجلزائري من تعمل لغته  -)1938
  !18اجلزائري هبذه الكيفية

و اكنت قب� إالدارة الفرنسـية قد ٔاصدرت قرارات جتتث العربية و تعلميها من لك 
اجلزائرية، ومهنا قرارات اغتصاب ٔامالك الوقف؛ املصدر املايل إالساليم و الغذاء اجلغرافيا 

  .19الوحيد للتعلمي و الرتقية �ج$عية
لكن رمغ رصامة إالدارة الفرنسـية يف تطبيق هذه القرارات مل تسـتطع ٔان متنع اللغة 

الفرنسـية ال تغري شيئا مما جيعل دسرتة اللغة . العربية من ٔان جتد طرقها ٕاىل لسان اجلزائريني
بل اZسرتة ٔادخلت اللغة . من الوظيفة الرمزية للغة العربية يف الضمري امجلعي اجلزائري

يف حا� رصاع و تصادم ال يف حا�  -يف عالقهتا �لعربية و الهوية الوطنية -الفرنسـية 
لطابع انسجام و توافق؛ ٔالن اللغة الرمسية ٔاصبحت رديفا لٕالقصاء و الهتميش بأخذها 
  .20السلطة دون احرتام خصوصية االٓخرين، مما جعل اZفاع عن العربية دفاعا عن ا�ات
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        ::::الوظيفة إالقلمييةالوظيفة إالقلمييةالوظيفة إالقلمييةالوظيفة إالقلميية- - - - 2222
�ا مل . قبل �حتالل مل خيضع تقسـمي اجلزائر ٕاىل ٔاقالمي و عامالت عىل ٔاساس لغوي
حاول  تكن هذه الوظيفة اللغوية مطروحة عىل الساحة اجلزائرية، لكن بدخول �سـتدمار

ٔان يبقي الوضع عىل حا  مع تلوين هذه أالقالمي و العامالت �للون اللغوي ٔايضا؛ مفثال معد 
، و مثلها منطقة 21ٕاىل تكريس املنطق اللغوي يف مجموع بالد زواوة و سامها القبائل

وقد وجد" من املبرشين من يكرس ذ¸؛ فأحد القساوسة ٔالقى .. أالوراس والتوارق
ة عىل طفل ٔامازيغي يف منطقة القبائل، فرد عليه السالم �لعربية، فقال   السالم �لفرنسـي

  .22"ال تسمل عيل بلغة ليست لغتك، بل سّملِ عيل �لقبائلية:" القس
        ::::وظيفة �سـتعامل اللغوي املتداول عىل نطاق أوسعوظيفة �سـتعامل اللغوي املتداول عىل نطاق أوسعوظيفة �سـتعامل اللغوي املتداول عىل نطاق أوسعوظيفة �سـتعامل اللغوي املتداول عىل نطاق أوسع    - - - - 3333

. العربيةسـيطرت عليه اللغة العربية مبظهرها العايم، و ا�ي ال ميثل الشلك الرمسي للغة 
فهـي تسـتعمل للتواصل أالفقي بني ٔالفراد الرعية و ال تؤدي وظيفة التواصل العمودي يف 

و يف احلقيقة متايز الوظائف . فصيحال املقامات إالجاللية مثل اللغة العربية يف مظهرها 
اللغوية �ج$عية للغات يف اجلزائر، جعل اللغة العربية الفصحى تنفرد بوظيفة اللغة 

 .ية، يف مقابل ذ¸ انفردت العاميات و أالمازيغية بوظيفة التواصل العاديالوطن 
فالتباين الوظيفي بني الفصحى و عامياهتا ليس غريبا؛ ٔالن اللغة الفصحى يف ٔاية ٔامة 
تلعب دور امللكة اليت ال تقبل التعدد، ٔاما اللهجات واللغات الشعبية احمللية فهـي تلعب 

فٕاذا اكن من . ة يف الشؤون العادية اليومية غري الرمسيةدور اخلادمات املساعدة للملك
املمكن عند الرضورة، ٔان تقوم الفصحى بأعامل اخلادمات، فال ميكن ٔان حيدث العكس، و 

و هو انتحار لصاحل �سـتعامر  اZارجات العربية وغري العربية، هذا يف احلقيقة دعوة لرتسـمي
جدت يف نفس اÖمتع لغات متغايرة وظائفها ٕاذا توا"ٔالنه . 23الفرنيس وحده يف اجلزائر

» الغلبة تكون لٔالقوى«و معال بقانون . �ج$عية ٔامكن تنشـيطها ٕ�دخالها يف عالقة قوة
يلزم ٔان حتىي اللغة الكربى العاملة لكرثة وظائفها، و تنقرض الصغرى العامية لوظيفهتا 

  .24"أالحادية وال ينعكس ٔابدا استنادا ٕاىل مبدٔا �قتصاد
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ٕاىل  هادفع  -يف مسـتعمرهتا اجلزائر -رص فرنسا عىل ترقية لغهتا حف ٔاما عن الفرنسـية
بني (و أالفقي) بني احلامك و احملكوم(حماو� جعل اللغة الفرنسـية لغة التداول الواسع العمودي

 مرورا بفرتة انتقالية، جتعل اللغة الفرنسـية لغة فئة معينة من اجلزائريني، احملكومني ف® بيهنم
  .خاصة العامصة و ما حولها، مث لغة لك املواطنني ٕاذا جنحت يف خطهتا إالدماجية

بىن خميال الفرد وعامله و لكن رمغ ذ¸ ظلت العربية لغة اÖموعة أالساسـية، ٔالن هبا يُ 
واحتكرت وظيفة �نسجام �ج$عي، ويه وظيفة تقوم عىل وظيفة التعبد و . 25العاطفي

   .وظيفة التثقيف الوطين
        ::::وظيفة �سـتعامل اZويلوظيفة �سـتعامل اZويلوظيفة �سـتعامل اZويلوظيفة �سـتعامل اZويل    - - - - 4444

فقد . ٔاسـندت للغة الفرنسـية يف فرتة �حتالل و خاصة يف التعامل مع غري العامل العريب
  .اكنت اللغة الفرنسـية يه لغة اZبلوماسـية و التجارة اZولية و السـياحة و غريها

لغة العربية ولكن رمغ ذ¸،  ظلت اللغة العربية تمتزي بوظيفة �سـتعامل اZويل، ٔالن ال
الفصحى تمتزي بكوهنا جامعة للهجاهتا داخل اZو� وخار�ا، بل ال ميكن التعرف عىل بيئة 

�ا فهـي تؤدي وظيفة �ندماج �ج$عي، ٕاذ تدل عىل . املتلكم ٕان تلكم العربية الفصحى
  .�26ن$ء القويم و �ن$ء الوطين

ويل، و تلهيا الفرنسـية وال تشاركهام فهيا بوظيفة التواصل اZ هبذا تنفرد اللغة العربيةف
و لعل اللغة العربية تفوقت عىل غرميهتا الفرنسـية خارج حدود . أالمازيغية ٔاو العاميات

، فهـي اللغة املسـتعم} بوظائفها الثالث •اجلزائر ٔالن للعربية وظيفة �ندماج النطايق

، و ال تسـتطيع لهجة عامية ²مليون لكم 14ب±ا مجمل مساحهتا حوايل  22يف  ••السابقة
ٔان تشارك اللغة العربية يف هذه الوظيفة بسبب قطرية اللهجة، كام ال تسـتطيع اللغة 

  .27أالمازيغية ذ¸ ٔايضا نظرا  لطابعها القبيل
        ::::وظيفة �سـتعامل اللغوي يف العامصة و ما حولهاوظيفة �سـتعامل اللغوي يف العامصة و ما حولهاوظيفة �سـتعامل اللغوي يف العامصة و ما حولهاوظيفة �سـتعامل اللغوي يف العامصة و ما حولها    - - - - 5555

 ٔاي قطر تعترب املعروف ٔان لهجة العامصة يف:" عن لغة العامصيني ʽع.ن سعديʼيقول 
ٔارىق من لهجات املناطق أالخرى و قد شذت مدينة اجلزائر اليت تعترب لهجهتا ٔافقر لهجات 
اجلزائر و ذ¸ بسبب معا"هتا من الوجود الرتيك طي} ثالثة قرون، و من �ستيطان 
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فمل تكن للعامصة لغة خاصة للتواصل يف . 28"الفرنيس و أالوريب طي} قرن و ثلث قرن
عامصة و ما حولها، رمغ كون اجلزائر عامصة سـياسـية واقتصادية ل±و� و لها نفوذ حدود ال

  .اج$عي كبري
        : : : : وظيفة �سـتعامل اخلاص �Öموعاتوظيفة �سـتعامل اخلاص �Öموعاتوظيفة �سـتعامل اخلاص �Öموعاتوظيفة �سـتعامل اخلاص �Öموعات    - - - - 6666

لكن هذه العاميات . ويه وظيفة تضطلع هبا العاميات العربية اجلزائرية و أالمازيغية
يف حني ٔان أالمازيغية . ويه الفصحىالعربية ترثي معجم تداولها اليويم من لغهتا املرجعية 

منذ الفتح إالساليم ليس لها مورد تأخذ منه مفردات التداول اليومية سوى العربية 
. 29الفصحى، مث الفرنسـية بعد �حتالل الفرنيس للجزائر وبعض أالقطار املغربية أالخرى

..) الطبخ واللباسالشعر و (�ا اكنت للغة العربية وظيفة الوعاء الناقل لثقافة شعبية ثرية
حيث شلكت امللجأ أالخري ا�ي يأوي ٕاليه اجلزائريون عندما هدم �سـتعامر مجيع الُبىن 

فوظيفة التثقيف الوطين و ترقية العاميات و أالمازيغية يه qمة الفصحى . 30بشلك منظم
ها ٕاىل النسق محلولهتا الثقافية، و هذه وظيفة ال تنازعها فهيا ٔاي لغة من اللغات احمللية الفتقار 

 .31احلريف لكتابة
ٕان اللغة العربية الفصحى متعايشة بكيفية تاكملية مع اللهجات العربية املتفرعة عهنا، 

لكن نظرñ ٕاذا . بنفس الكيفية والطريقة اليت تتعايش و تتاكمل هبا مع اللغات أالمازيغية
شرتكت يف وظيفة تساوت لغات من حيث وظائفها �ج$عية و احتد جمالها اجلغرايف، وا

التواصل العادي، و اسـتوطن الناطقون هبا نفس املنطقة، عندئذ تنتظم بيهنا عالقة القوة 
و بناء عىل ذ¸؛ فا�ي يهتدد . مبزيان الكرثة، فتنرش لغة أالغلبية و تندثر لغة أالقلية

ج  . 32أالمازيغية يف احلقيقة يه اللهجات العامة ال العربية الفصحى  خالفا ملا رو
  ومن هنا كيف اكنت العالقات الوظيفية بني العاميات و أالمازيغية؟! �سـتعامر

قد تتغري وظيفة اللغة نتيجة عوامل نفسـية عند الناطقني هبا، اكخلوف من السخرية ٔاو 

، يف اع$دها اللغة •و هذا ما ظهر جليا عند جامعة النخبة. 33..ٕاخفاء �ن$ء القويم
  .يويمالفرنسـية يف تواصلها ال 
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تربطها فرنسا ولعل من دوافع مثل هذا السلوك دالالت السخرية و اZونية اليت 
سخرية الفرنسـيني مما يسمونه حاكñت كورسـيكية ٔاو حاكñت ، ك �للغات أالخرى

 هتما فرنسا اسـتعامل اجلزائريني للغومن هذه إالشاعات اليت حارصت هب. 34"بلجيكية
ل و العمل والتقاليد و أالزñء و احمليط، فصوروا لك القو  من�سـهتانة بلك ما هو عريب، 

، ʽالطبع العريبʼ:ما هو عريب كاكئن قبيح، "قص، غري صاحل للتطور و من ذ¸ قوهلم
وما . ʽ..35التني العريب ٔاوالرببريʼ، و ʽالبقرة العربيةʼ، وʽالفوريب العريبʼ،وʽالعمل العريبʼو

  .و لغوñمعال عىل ٕاهناك اجلزائري نفسـيا  هذا التحقري ٕاال تكريسا لروح �هنزامية، و
ٔاما عن أالمازيغية، فاملالحظ حول وظيفة اسـتعاملها ما . هذا عن اسـتعامل العاميات

  :ييل
  . مل تقدم كتب التارخي ٔارقاما لعدد اجلزائريني الناطقني هبا يف زمن �سـتعامر: ٔاوال
غوي مدهش يصل ٕاىل حد انتفاء التنوع اجلغرايف النتشار أالمازيغية يقاب� تنوعل: ¦نيا

وهذا يعود . 36وعدم التواصل هبا خارج مناطقها و اع$د العربية لغة مشرتكة. التواصل بيهنا
الفروق الصارخة يف اللكامت و املعاين بني لهجة الشاوية �ٔالوراس و بني القبائلية يف "ٕاىل 

تبسة و بني لهجة التوارق  جرجرة و بني لهجة البجاويني يف جباية و بني لهجة ال7مشة يف
بمترناست و لهجة السزياريني بتيبازة و لهجة بين مزياب بغرداية و لهجة الندارمة بتلمسان 

  . 37"ولهجة احلراكتة بأم البوايق
فٕاذا اجمتع يف املزنل . و هذا يؤكد انتفاء التواصل بني أالمازيغييات جزئيا و ٔاحيا" لكيا

يق و املزيايب تواصلوا بلغة حضارية مشرتكة ٔاال و يه اللغة الواحد القبائيل والشاوي و التار
�ا فهـي مل حتظ �لتقعيد و ال �لتوحيد وظلت حمصورة يف . 38العربية ٔاو بواسطة ترجامن

  .  39املشافهة فقط، ٔاما الكتابة فتظل ظاهرة هامشـية ال رسوخ لها حاليا
 ،ñِبلُغة اسـتوعبت لك تراث فإالسالم يف اجلزائر مد بني قبائل أالمازيغ جرسا لغو

فاحنرست . أالمازيغ، لرثاء معجمها و لقرب ٔاصواهتا من أالمازيغية، و لبساطة نسقها الكتايب
اسـتحوذت العامية العربية ، حيث 40أالمازيغية شيئا فشيئا =ركة جمالها احليوي ليتعرب لكية

ًدا ووقتًا لكف �عىل حظ كبري، ٔالن اكتساب العامية  يمت �ملامرسة و ليس �لمتدرس امل
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  .ومادةً 
ٕان �حتالل جعل وظيفة �سـتعامل اخلاص مبجموعات أالمازيغ ٔاحد حماور سـياسـته 

فعندما سعى لنفض الغبار عىل أالمازيغية، بدعوى احلقوق اللغوية . اللغوية العدائية
ه اجلزائر لٔالقليات، ٕامنا اكن يتخفى لتنفيذ ٔاجندته التْقويضية لالسـتقرار اللغوية ا�ي تنعم ب

ومل تقف هذه اللعنة اليت تريد فرنسا ٕاحلاقها هبذا الوطن عند هذا احلد؛ بل . منذ قرون
ٔاوقدت "ر فتنة لغوية وعرقية حىت بني أالمازيغيني ٔانفسهم، بدعوى الرثاء الثقايف أالمازيغي 

لت إالدارة الفرنسـية أالمازيغية وظيفًة تشطريي. الواجب ٕاحياؤه وتاكم� ة للوضع و هبذا مح
  . اللغوي اجلزائري

ٔالن املساس �للغة املقدسة . ما حصدته السـياسة الفرنسـية اكن معظمه لغري صاحلها ٕان
ٔاو حماو� �لتفاف علهيا �ٔالمازيغية، هو مساس خبصوصية أالمازيغيني، و �لرابط ا�ي 

منطقة القبائل،  �ا اكنت السـياسة اللغوية الفرنسـية �لتفافية يف. يوحدمه قبل رابط العرق
سببا يف الرسعة املدهشة النتشار اللغة العربية وسط أالمازيغيني عىل حساب أالمازيغية، 
طت ا�اكرة امجلاعية للساكن  فاكن تدمري السـياسة اللغوية الفرنسـية يف تدبريها؛ ٕاذ نش

رمزية فاسرتجعوا املايض الهبيج ا�ي عاشه أالمازيغ مع ٕاخواهنم العرب، فتضاعف الشعور ب
العربية، فاحنرست أالمازيغية وختلت عن وظيفهتا حىت يف احلياة العملية، و رضيت ٔان 

ٕاىل  1892ٔانه منذ  1913فقد جاء يف حتقيق صدر سـنة . تبقى لغة مسٍر يف البيوت فقط
سـنة أصبحت اللغة العربية ٔاكرث انتشارا عند أالمازيغيني، و  25م ٔاي طي} 1914

قات �قتصادية والنشاطات �ج$عية، يف حني احنرست ٔاصبحت لغة التعامل والعال
  . 41أالمازيغية يف البيوت

        : : : : وظيفة اسـتعامل اللغة ٔاداة للتعلمي  و وظيفة اسـتعاملها مقررا دراسـياوظيفة اسـتعامل اللغة ٔاداة للتعلمي  و وظيفة اسـتعاملها مقررا دراسـياوظيفة اسـتعامل اللغة ٔاداة للتعلمي  و وظيفة اسـتعاملها مقررا دراسـياوظيفة اسـتعامل اللغة ٔاداة للتعلمي  و وظيفة اسـتعاملها مقررا دراسـيا    - - - - 8888- - - - 7777
. من املعتاد ٔان يفرض املسـتعمر لغته عىل النظام التعلميي للمسـتعَمر:" ʽكوبرʼيقول 

كام حدث . في حىت يف املسـتعمرات أالحادية اللغةوميكن حدوث مثل هذا الفرض التعس
وعىل الرمغ من ٔان السـياسة اليت مت اتباعها اكن لها تربيرا واحضا يف . يف ٕايرلندا و تونس

ولكن فرنسا مل تفرض لغهتا . 42"حا� املسـتعمرات املتعددة اللغات كام يف الهند والمكرون
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ٕان :"لكمة يقول فهيا-د الفرنسـينئاح- ʽجورج هارديʼكتب . فقط بل فرضت حىت ثقافهتا
ٔاحسن وسـي} لتغيري الشعوب البدائية يف مسـتعمراتنا، و جعلهم ٔاكرث والء ؤاخلص يف 
خدماهتم ملشاريعنا هو ٔان نقوم بتنشـئة ٔابناء أالهايل منذ الطفو�، و ٔان نتيح هلم الفرصة 

املقصود ٕاذن �ختصار هو ف. ملعارشتنا �سـمترار، و بذ¸ يتأثرون بعاداتنا الفكرية و تقاليد"
  .43"ٔان نفتح هلم بعض املدارس ليك تتكيف فهيا عقوهلم حسـI نريد

و عادة ما يمت حتديد لغة التدريس بقرار يشرتك فيه السـياسـيون و رجال أالرسة 
التعلميية؛ ٕاال ٔان حتديد هذه اخليارات، اكن من qمة رجال السـياسة الفرنسـية و بعض من 

تقاريرمه حول أالوضاع اللغوية و غري اللغوية للجزائر حىت قبل اخلرباء ا�ين قدموا 
و هذا يعين عدم ٕارشاك أالرسة التعلميية اجلزائرية يف حتديد لغة التعلمي و ال . احتاللها

  .اللغات اليت سيشملها التعلمي
ٕان  تيارات املعمرين من ٔاحصاب املصاحل و النفوذ السـيايس و �قتصادي، اكن 

 ورة ترك اجلزائريني �اال، يف حني يرى بعضهم توفري نوع مالمئ منمعظمهم يرى رض 
بل اكن املعمرون  يطالبون بتدريس اللغات غري الرمسية و ال إالقلميية، اكلعربية  ،التعلمي
  . 44، و بعض من اللغات أالوربية)اZارجة(العامية

مقررا دراسـيا  و قد حتركت فعال �ود فرنسا يف هذا �جتاه ومعدت ٕاىل جعل اZارجة
، 1839يف �ريس سـنة ʽالكوليج العريبʼ، و ٔاسسوا معهد ʽبيجوʼللفرنسـيني خاصة يف عهد 

و قد وصلت نسـبة معرفة الكولون . للمرتمجني املقدر هلم العمل يف اجلزائر» مشـت}«يكون 
من النساء يسـتطيعون التحدث قليال �لعربية، و %  10من الرجال و   %�20لعربية 
  .45من النساء% 0.5من الرجال و   %1.7كتب هبا ٕاال لكن ال ي 

ٕان اجتاهات املدرسة الفرنسـية يف اجلزائر اكنت عبارة عن بدائل طرحهتا فرنسا ِلام 
اسـتولت عليه من منشآت جزائرية، ٕاال ٔان �جتاه ا�ي تبنته يف هذه السـياسة اللغوية 

ا و ما حتتاجه من اجلزائريني يف التعلميية هو جتاهل حاجيات املواطنني والسري وفق مصاحله
ترمجة القضاء الرشعي، : مثل. لوظائف اليت ال يسـتطيعها الفرنسـيوناك. جماالت معينة

 -حيمل  التدريسمن و يالحظ ٔان هذا النوع ..إالمامة وإالفتاء، و تدريس العربية الفصحى
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ñالهدف من طابعا عربيا ٕاسالميا، ولكنه مطعم بروح اسـتعامرية فرنسـية، ٔالن  -ظاهر
  .ʽالقروينيʼو ʽجامع الزيتونةʼٕانشائه هو حماربة التعلمي إالساليم أالهيل، و منافسة 

فاللغات تدرس لتحقيق عدد من أالهداف عىل سبيل املثال، لمتكني :" ʽكوبرʼيقول 
ٔاو لمتكني اخلرجيني من احلصول . العباد من قراءة النصوص املقدسة املكتوبة بلغات قدمية

طلب التحدث بلغة ¦نية، ٔاو لمتكني الطالب من �سـتفادة من تعلمي يقدم عىل وظائف تت
بواسطة لغة ¦نية ٔاو لربط الطلبة برتاQم القويم ٔاو العريق ٔاو لمتيزي طبقة الصفوة عن 

و لك . 46"و يبدو ٔان الهدف أالخري هو اZافع وراء تقليد تزيد ممارسـته عىل قرون. العامة
ٕاال ٔان . بتعلميية العربية لغًة ٔاوىل و الفرنسـية لغة ٔاجنبية ¦نيةهذه أالهداف ال تتحقق ٕاال 

فرنسا عند رمسها لسـياسـهتا اللغوية قفزت فوق لك هذه احلقائق اللسانية �ج$عية، 
لتحقيق ٔاهدافها اZينية و " اسـتعامل اللغة مقررات للتعلمي"وحاولت است.ر وظيفة 

مع السامح للعامية املهجنة �لرتكية . فرنسـية فقط�ج$عية و الثقافية عن طريق تعلمي ال
و قد ثبت ثبو= قطعيا ٔان ."وغريها، ٔان تزامح الفرنسـية مبا خيدم مصاحل فرنسا ٔاساسا

  .47"اختالط أاللسن املتباينة منطيا يفسد امللاكت اللغوية
معدت بل . سامهة اللغة العربية يف ربط أالجيال برتاQا مل تسمح به إالدارة الفرنسـيةمف 

ٕاىل اع$د اللغة الفرنسـية لتهنض هبذه الوظيفة رمغ حساسـية هذا �ختيار، ٔالن التناقض 
ولكن . حاٌد بني الرتاث القويم و العريق للغة الفرنسـية و الرتاث القويم و العريق للجزائريني

فرنسا ضغطت بشدة ٔالجل اسـتعامل لغهتا مقررا دراسـيا  يف املدارس و الزواñ اخلاصة 
�ا ال . ومل جتد ٔاي حساسـية يف فرض لغهتا عىل اجلزائريني و يف مدارسهم . مي العربيةبتعل

غرابة ٔان يقاوم اجلزائريون ذ¸، ٔالن يف املقاومة تنامغ مع ا�ات اZينية و اللغوية و 
  .التارخيية

ٔاعد �حتالل احمليط الرتبوي مبكر كبري؛ فالعربية الفصحى اكنت غائبة قانونيا من  ا�
تعلمي �بتدايئ، ؤاجرب التلميذ اجلزائري عىل دراسة اللغة العامية يف حصتني ٔاسـبوعيا، ال 

، ُخيتار غالبا جله� بقواعد التعلمي و شذوذ هندامه و ʽشـيخ العربيةʼتولك ٕاىل موظف هو 
و . سوء ترصفه، لرضب ماكنة لغة الضاد يف نفوس التالميذ و تشويه صورهتا يف وجداهنم
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اج املفتعل سوء، ٔان حصص اZروس نصوصها خسيفة، ركيكة، مثرية يزيد هذا إالخر 
للسخرية، و تلهيا مبارشة عن قصد، دروس املواد الفرنسـية، املوكو� غالبا ٕاىل معلمة يف 
غاية الكفاءة املهنية واZراية بعمل النفس و طرائق التدريس، و هبيئة أنيقة، تفوح مهنا 

و هنا جيد التلميذ نفسه جمربا ال شعورñ عىل . فوفالرواحئ العطرة عند التجوال بني الص
بل من جراء هذه املامرسات . عقد مقارنة بني حالتني، خترج مهنا لغة أالجداد اخلارس االٔكرب

يُِكن للعربية الكراهية  -ٕاىل يومنا -اخلبيثة، يوجد من كهول جيل �سـتعامر من ال يزال 
امعة رخوة الشخصية، يه جامعة ج رو ظهو هو سبب  .48شديدة و يشعها يف حميطه

النخبة، مل يتبنوا ٔافاكر الغرب، ووسائل عيشه، و طريقته يف العمل و ثقافته و تعلميه فقط، 
وهذا يؤكد حقيقة لسانيات  .49بل ٔارادوا ٔايضا ٔان حيولوا اÖمتع اجلزائري ٕاىل جممتع ٔاورويب

 ʽʼidentitaireLaالوظيفة الهويتيةʼاج$عية هامة ويه ٔان ٔامه وظائف اللغة يه 
fonctionʽ.  

جعل اللغة الفرنسـية ٔاداة للتدريس يف املؤسسات التعلميية مل يفلح يف القضاء عىل  �ا
ٕان اللغة العربية مل ترتاجع عن ":"اللغات يف ٔاورو� احلديثة"يف كتابه  ʽميليهʼيقول. العربية

 الرمغ من اجلهود اليت ٔارض دخلهتا لتأثريها الناشئ عن كوهنا لغة دين و لغة مدنية، و عىل
بذلها املبرشون، و ملاكنة احلضارة اليت جاءت هبا الشعوب النرصانية مل خيرج ٔاحد عن 

ٔالن اللغة العربية مت¡ وظيفة التثقيف  .50"اقتناع و طواعية من إالسالم ٕاىل النرصانية
  .51الوطين و يه وظيفة ال تُطلب يف لغة ٔاجنبية

أالوىل يه املدارس . ها من خالل ثالث قنواتٕان اللغة العربية حافظت عىل نفس 
القرآنية ، و الثانية يه الوعظ و إالرشاد يف املساجد، ٔاما الثالثة فهـي ٕانشاء فرنسا مدارس 

و قد سامهت هذه . ، مع الرتكزي طبعا عىل اللسان الفرنيس1850¦نوية �للسانني سـنة 
فة و التعلمي و الرتمجة شلكت املدارس يف خترج عدد من اجلزائريني ا[تصني يف الصحا

جامعة النخبة معظم عددها، ٔاما املدارس القرآنية و املساجد فنجحت يف �حتفاظ �لعربية 
  . 52حية رمغ تواضعها و ختلف مسـتواها
ال ٔاميل ٕاىل القائلني بأن التعلمي  ":ʽمصطفى الهشامويʼو عن مسـتوى هذا التعلمي يقول
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و ٕاين ٔاميل ٕاىل القول بأنه اكن . سن من ا�ين هامجو"اكن ٔاح  -يف العهد الع.ين -عند"
  .53"عند" المك و مه اكن عندمه النوع، و اكنت علوqم معلية و علومنا نظرية واج$عية

ٕان التعلمي ليس ضام" لبقاء لغة ما، و هذه حقيقة لسانية، فتواجد اللغة حي. اكن 
تُنْتقى اللغة أالجنبية "سات اللغوية مث ٕان يف السـيا. التواصل هو ا�ي حيفظها لغة حية

ِلِملْهئا الثقايف ال ملعيار سـيايس، و تدرج يف املهناج الرتبوي مبقتىض فرض الكفاية، حىت ٕاذا 
فكيف اكن موقف اجلزائريني . 54"تقرر تعلميُها لعّينة من التالميذ سقطت معرفهتا عن البايق

  من تعلميية الفرنسـية؟ 
رد املسلمون الهدية :"ʽʼYvonneTURINʽفون تورانٕايʼتقول املؤرخة الفرنسـية 

حيدث املدارس فال ) 1850-1830(املسمومة لصاحهبا ا�ي قىض حوايل عرشين سـنة
  .55"جيد لها تالميذ

تُدرج اللغة "ٕاْذ . ٔادرك اجلزائريون قمية اللغة الفرنسـية يف اZفاع عن خشصيهتملقد 
فع املرضة، فتحصل أالوىل بتوسـيل ت¡ اللغة أالجنبية يف املهناج الرتبوي جللب املنفعة ود

ٔاما دفع املرضة فيكون . لشفط ما توافر Zى ٔاهلها من خربة صناعية وثقافة برشية مشاعة
و هبذا املعيار ٔاصبحت اللغة . 56"ٕ�فراغ اللغة املعنية من الثقافة الوضعية اخلاصة بأحصاهبا

ن ٕاتقان لغة املسـتعمر و متثل طريقة الفرنسـية �لنسـبة للجزائريني تؤدي وظيفة ٔاْمنية؛ الٔ 
  .تفكريه، واستيعاب علومه، يسهل علهيم مقارعة ظلمه

        ::::اسـتعامل اللغة ٔالغراض أدبيةاسـتعامل اللغة ٔالغراض أدبيةاسـتعامل اللغة ٔالغراض أدبيةاسـتعامل اللغة ٔالغراض أدبية    - - - - 9999    
 دب يف لك املدارس اليت ٔانشأهتا،لقد معلت إالدارة الفرنسـية عىل تكريس لغهتا لغة لالٔ 

أصال يف اجلزائر عند لكن الغريب هو التناقض يف تعاملها مع الرتاث ا�ي وجدته قامئا مت
احتاللها؛ مفن �ة حاولت طمس الرتاث ا�ي حتم� اللغة العربية، و هو تراث واسع 
�نتشار، ومن �ة ٔاخرى حاولت ٕاحياء تراث اللغة أالمازيغية حمدود �نتشار، و هذا 

ٔالن �ود فرنسا ٕالحياء الرتاث أالمازيغي، ما يه ٕاال قْدح ! هو الضحك عىل ا�قون حبق
 خيارات ٔامازيغية قدمية، عندما اعتنق أالمازيغ إالسالم و محلوا تراثه و لغته، و ما يزال يف

كام ٔان من السخرية تعريف أالمازيغيني برتاQم ومه . ٔاحفاد أالمازيغ ٔاوفياء خليارات أالجداد
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قُفازا يف يد  •�ا ليس غريبا ٔان يعترب أالمازيغيون الظهري الرببري! ٔاعرف الناس به
  . 57نسافر 

ٕان احلديث عن لغة أالدب هو حديث عن دور الكتابة يف حفظ االٓداب، و ال شك 
يف مقابل اZسيسة اليت اختلقهتا فرنسا . ٔان العربية والفرنسـية ال تعانيان من مشلك الرمس

مفا احلقيقة . يف سـياسـهتا اللغوية جتاه أالمازيغية عند حماو� بعث تراQا و ٕاحياء خطها
  $عية للكتابة أالمازيغية؟اللسانية �ج

صوتية و معجمية  -، حني وجدوا خصائص"متازيغت"افرتض اللسانيون املعنيون ببعث 
اللغة (متقاربة بني اللغات القبلية املدروسة، افرتضوا وجود لغة منقرضة -ٔاو رصفية وتركيبية

ن التاسع ، عىل غرار ما اكنت تفعل اللسانيات الساللية يف القر )أالم املراد ٕاحياؤها
مثٕان الفيلولوجيا أالمازيغية ال تتوفر عىل شواهد قدمية لرتاث مكتوب لٔالمازيغيات، .عرش

و يف انتظار التحقق العلمي من هذه �فرتاضات العملية ."فال تواصل مكتوب بني أالجيال
خنلص مما قدمناه ٕاىل ٔان لغات ٕامازيغن شفوية مثل الغالبية العظمى من لغات القبائل يف 

يقيا ويف غريها من القارات، و ٔانه مل يثبت يف ٔاد� =رخيية مادية ٔان كتبت متازيغت ٕافر 
  . 58"بتفناغ

ٔاحد رواد  -ʽٕاشليجلʼو ها هو . 59فأصل الكتابة الرببرية ال تزال نقوشها غامضة
يصف من حياول ٔان يعيد بناء مثل هذه اللغة املنقرضة عىل ٔاساس  - الفيلولوجيا املقارنة 

مل يثبت التارخي ٔان ملوك الرببر قد "ٔالنه . 60"نبيًا يتنبأ ��ي مىض"ونه هذا التومه بك
اسـتعملوا أالمازيغية يف اخلطاب الرمسي و ال يف إالدارة ٔاو يف مصاحلهم العسكرية، فاكنت 

  .61"لغهتم النوميدية ٔاو الرومانية ٔاو الفينيقية
يه االٓن تسـتعمل فمل يتحقق حلد االٓن العثور عىل ديوان حضاري لهذه اللغة، �ا 

أالجبدية العربية لكتابهتا عند الشاوية، وأالجبدية الفرنسـية  لكتابهتا عند القبائل، و لقد بذل 
�ودا ليجعل مهنا لغة مكتوبة، خاصة بعد اكتشاف بعض  ʽمولود معمريʼالاكتب اجلزائري

بل . 62الرموز املنحوتة يف ٔاعامق الطاسـييل، ولكنه مل يوفق بسبب مغوض هذه الرموز
لت أالغلبية من أالمازيغ احملافظة عىل اخلط العريب يف مقابل من اسـهتوامه اخلط  فض
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  . 63الالتيين
و ذ¸ ٔالن العربية مل متس أالمازيغية بأي سوء منذ ٔان حلت �لبالد، ولعل بقاء 

بل مل تعمل العربية عىل . أالمازيغية حية تسـتعمل يف التواصل ٔاقوى برهان عىل ذ¸
غة ٔاصلية وجدهتا عند شعب من شعوب اZنيا اليت دخلها إالسالم، ولعل القضاء عىل ل

الرتكية و اللغة أالردية  وهذا من ٔاسـباب قوهتا، و خري دليل عىل ذ¸ هو اللغة الفارسـية
 .65و هذا ما جعل الكتابة العربية ٔاكرث انتشارا من العربية ذاهتا .64يف شـبه القارة الهندية

صوص قدمية للرببرية، و ٔان أالمازيغ اسـتعملوا يف الكتابة ٕان فرنسا تعمل بعدم وجود ن
و لكن رمغ هذه احلقائق الثابتة حاولت . 66لغات ٔاخرى، اكلفينيقية و الالتينية و العربية 

فرنسا ٔان جتعل من الكتابة عند أالمازيغيني رمزا ٔاكرث من كوهنا واقعا =رخييا ٔاو تقنية 
 لفتنة بيهنا، و تفكياكل  اية العربية أالمازيغية و زرعوحدة املؤسسات الثقاف ل ٕابطاال، 67تدوين

  .68لزنعة القبليةللعصبية الطائفية و ل لبناء �ج$عي ٕ�¦رة ل 
        ::::وظيفة اسـتعامل اللغة ٔالغراض دينيةوظيفة اسـتعامل اللغة ٔالغراض دينيةوظيفة اسـتعامل اللغة ٔالغراض دينيةوظيفة اسـتعامل اللغة ٔالغراض دينية    - - - - 10101010

ويه وظيفة العربية للجزائريني و اللغة الفرنسـية للفرنسـيني، سواء عند قراءة النصوص  
محمد ʼو يدرج . ٔاو عند التعلمي اZيين وتصحيح العقائد و الوعظاملقدسة والشعائر التعبدية 

هذه الوظيفة مضن أحد وظائف اللغة الوطنية و اللغات القبلية و اللهجات  ʽأالوراغي
احتياج  -احمللية ويه وظيفة التثقيف الوطين، اليت يه بث لك ما حيتاجه املواطن 

آن و الفقه و السرية والعقيدة وعلوم اللسان الرتباطه �ٔالعامل التعبدية، كعلوم القر  -رضورة
  69..و ما خلفه املسلمون من  =رخي و ٔادب و فكر

و ٔالمهية هذه الوظيفة اختذت لك دñنة موقفا حاسام من لغة اZين و كتابهتا، فٕاذا اكنت 
الهيودية وإالسالم ال تقبالن ٕاال لغة الكتاب املقدس، فٕان املسـيحية تتساهل و جتزي قراءة 

وٕاذا اكن حصيحا ٔان أالدñن مدينة للكتابة، مفن حصيح ٔايضا ٔان . املقدس بلغة القارئ النص
ٔالن اñZ"ت الساموية دñ"ت كتب و ٔاحصاهبا يسمون ٔاهل . الكتابة مدينة ل±ñ"ت

  فلامذا ٔا�دت فرنسا نفسها يف كتابة القرآن �لعامية ؟  .70الكتاب
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ة العربية كحقيقة عقائدية؛ ٕاذ ال جيوز التعبد ٔالن يف ذ¸ كرس لتالزمية إالسالم و اللغ
كام ٔان يف ذ¸ عزل للقرآن و طقوسه اZينية عن اللغة العربية، متهيدا . ٕاال �للفظ العريب

ٕالزا� مظاهر القداسة عن العربية، وهو ما مت لها مع جامعة النخبة و أالرسـتقراطيني، ٕاذ ٔان 
لكن البعثتني فشلت جلهل امجلاعة بأبسط ٔالفاظ بعثتني للحج نظمهتام فرنسا مجلاعة النخبة، 

و هذه يه .71)�توا(العبادات وطقوسها، بل �لها �لعربية بلغ حد اعتبار العربية جمرد لهجة
  . درجة �نسالخ اليت تريد فرنسا حتقيقها يف سـياسـهتا اللغوية والرتبوية

املسـيحيني، مل ُجير  ٕان �دعاء بأسـبقية نرش اZين عىل ٔاسـبقية نرش اللغة، كام عند 
اجلزائريني ٕاىل �نسالخ عن ديهنم، سواء تعلموا املسـيحية بلسان عريب، ٔام تعلموا القرآن 
�لفرنسـية، ٔالن النظرñت �ج$عية لكها، تؤكد متسك اجلزائري بثوابته متساك قل نظريه 

بدرجة كبرية  فا�ي غاب عىل فرنسا أن انتشار العربية و كتابهتا يعود. عند �يق الشعوب
  .72ٕاىل مبدٔا عدم ٕاماكنية ترمجة القرآن و شعائره ٕاىل اللغات أالخرى

وعندما يسعى املبرشون ٕاىل :" عن الوظيفة اZينية للغة يف جمال التبشريʽكوبرʼيقول 
تغيري عقيدة االٓخرين ٔاو هدايهتم ٕاىل اعتناق  معتقداهتم اZينية ينبغي علهيم  ٔان يقرروا 

اليت سيسـتخدموهنا وسـي} لنقل رسالهتم و للتحاور مع االٓخرين و ال مسـبقا ما يه اللغة 
تقترص مزية اسـتعامل اللغة اليت يتلكمها املسـهتدف �لتبشري عىل سهو� نقل الرسا� 

فال جعب ٕاذن ٔان جند املبرشين جييدون . 73"بل ٕاهنا تبدو ٔايضا مألوفة للسامع. حفسب
ساطع ʼكام يقول البحاثة . ة بني أالهايلالعربية العامية، لنرش املسـيحية و الفرنسـي

   .74"اكنوا يرون ٔان التنصري يساعد عىل الفرنسة كام ٔان الفرنسة تسهل التنصري:" ʽاحلرصي
ن قدسـية و رشف العربية ليس لرشف ٔاهلها حفسب بل حىت لرشف غري ٔاهلها ا�ين إ 

ه عىل قطعة من محلوها ومتثلوا ثقافهتا؛ فرتى الرجل ولو من غري العرب ٕاذا ما وقع برص 
ٔاو  حائط ورق مكتوبة �خلط القرآين �در ٕاىل محلها و تقبيلها ظهرا لبطن و وضعها يف ثقب

ٔاما طائفة العربانيني يف  .75حنوه خوفا من ٔان تؤذهيا أالقدام ٔاو ختتلط �ٔالقذار و النجاسات
ني اكنوا يعظون الحظ ٔاحد الاكتب ٔان الّرِِبيِ  كاماجلزائر فرمغ معرفهتم بعدة لغات، ٕاال ٔاهنم 

 .76الهيود �لعربية ٔايضا يف بعض املناسـبات
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        خامتـــــــةخامتـــــــةخامتـــــــةخامتـــــــة
ٕان ٔامه نتاجئ البحث يف الوضعية اللغوية اجلزائرية ٕا�ن فرتة �سـتدمار الفرنيس 

  :الناحية التارخيية و اللسانية �ج$عية يه للجزائر، من
لها سـياسة موروثة، مل يكن للغة العربية سـياسة لغوية مدروسة مرسومة، بل اكنت  .1

ٔالن تعلمي اللغة العربية اكن =بعا للتعلمي .فتقليدية التعلمي يه اليت حفظت للعربية وجودها
 .بقيت العربية يف وضع خطري جدا و رمغ ذ¸. اZيين

لقد اكن لفرنسا سـياسة لغوية خاصة �جلزائر، رتبت فهيا أالولوية لنرش الفرنسـية عىل  .2
  .مازيغيةحساب اللغة العربية و االٔ 

  : ما ييل. من نتاجئ السـياسة اللغوية اليت رمسهتا فرنسا .3

عدم اسـتفادة لك فئات اÖمتع من التعلمي الرمسي ٔالن التعلمي اكن مو�ا ٔاو �ٔالحرى �
 .ومل يكن هدفه تعلمي اجلزائريني ال الفرنسـية و ال العربية. ُمسيًسا

، حظيت مبناصب معل، فةو الثقاتكوين فرنسا لنخبة جزائرية فرنسـية اللسان، �
و هذا . فأبدت إالخالص للمسـتعمر و تنكرت ٔالمهتا و لغهتا و طالبت بتعويضها �لفرنسـية

 .ٔادخل جامعة النخبة يف رصاع مع ا�ات و مع احملافظني الوطنيني

. العربية الفصحى و العامية و أالمازيغية اكنت تنعم �لتعايش و�سـتقرار منذ قرون�
ليخلو اجلو للغهتا . لغوية الفرنسـية حاولت ٕادخالها يف عالقة قوة ورصاعٕاال ٔان السـياسة ال

 .فتُسود وسط الفرقة كحل حمايد يرتضيه امجليع

 .السـياسة اللغوية الفرنسـية اكنت تقويضية للك البىن اللغوية و�ج$عية املتعايشة�
آ¦ره السلبية؛ ومن . ظهور اللغة الفرنسـية عىل الساحة اللغوية اجلزائرية مل يكن بريئا .4

ظهور ظواهر لغوية اج$عية خطرية، و بدرجات متفاوتة ٔاخطرها العبث �لوظائف اللغوية 
 .�ج$عية للغات يف اجلزائر

العامية شلكت اخلطوط اخللفية للفصحى،ٔالن العربية الفصحى خنقت يف جماالهتا  -5
 ان اللغوي اجلزائرئاما أالمازيغية حفاولت فرنسا جعلها شوكة يف خارصة الكي. احليوية
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    و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
1 -ينظر  DeSaussure :cours de linguistique generale, edition 

Talantikit,Bijaïa , Algerie, 2002 .p351 إن هدف اللسانيات :"يقول دي سوسير 

"الوحيد و الحقيقي إنما هو اللغة منظورا إليها في ذاتها و من أجل ذاتها   
التخطيط اللغوي و التغيري �ج$عي، ترمجة خليفة ٔابو بكر : روبرت ل كوبر-  2

  .72، ص2006دط،  ،ليبيا ،أالسود،ٕاصدار جملس الثقافة العام
ترمجة محمد حيياتن، دار : اجلزائريون و املسأ� اللغوية :ينظر خو� طالب إالبراهميي - 3

 .10، ص2007د ط ،،احلمكة،اجلزائر
 .187-186،صيط اللغوي و التغيري �ج$عي التخط : ينظر كوبر - 4
 .192ينظر املرجع نفسه ، ص - 5
 .194-193ينظر املرجع نفسه ،ص - 6
 .197-196نفسه ،صينظر املرجع  - 7
عمل �ج$ع اللغوي، دار الفكر العريب،القاهرة،مرص،د ط، :ينظر عبد الفتاح عفيفي - 8

 .174،ص1995
 .198التخطيط اللغوي و التغيري �ج$عي ،ص: ينظر كوبر - 9

 .203-201ينظر املرجع نفسه ،ص - 10
 .176عمل �ج$ع اللغوي، ص :ينظر عبد الفتاح عفيفي - 11
 .211التخطيط اللغوي و التغيري �ج$عي ، ص: نظر كوبري  - 12
 .212ينظر املرجع نفسه ،ص - 13
التعدد اللغوي و انعاكساته عىل النسـيج �ج$عي،  :ينظر محمد أالوراغي - 14

 .155، ص2002،  1ط ،منشورات لكية االٓداب �لر�ط ، مطبعة الناحج اجلديدة
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ترمجة ٔابو بكر رحال ، املؤسسة الوطنية  ليل �سـتعامر،:ينظر فرحات عباس - 15
اجلزائريون و املسأ� :و ينظر خو� إالبراهميي. 58، ص2006للفنون املطبعية ، اجلزائر ، 

 .20اللغوية،ص
 .188،صيط اللغوي و التغيري �ج$عي التخط : كوبر - 16
 .189، ص نفسهينظر املرجع  - 17
للغة و الثقافة العربية و موقف احلركة  حماربة �حتالل" :ينظرمحمد حلسن زغيدي - 18

، )العربية من احملنة الكولونيالية ٕاىل ٕارشاقة الثورة التحريرية(، جم} اللغة العربية "الوطنية
 .389، منشورات اÖلس أالعىل للغة العربية ، ص 2005عدد ممتاز ، 

ٕالساليم، ، دار الغرب ا1900-1830احلركة الوطنية:ينظر ٔابو القامس سعد هللا - 19
 .77-74،ص1،ج 1992، 1ط ،بريوت، لبنان

، "اللغة الرمسية و الهوية الوطنية يف ظل اÖمتع املتعدد اللغات" :ينظر جماهد مميون - 20
و ينظر رمضان عبد .60ص، 2006، 6جم} حوليات الرتاث،جامعة مسـتغامن،عدد

،  3ط،جنى، مرصاملدخل ٕاىل عمل اللغة و مناجه البحث اللغوي، مكتبة اخلا :التواب
 .172،ص1997

ٕاىل �مس اخرتعته إالدارة  ʽزواوةʼمعدت فرنسا ٕاىل تغيري �مس أالصيل للقبائل من  -21
دعاة الرببرية يف موا�ة : ينظر راحب لونييس. ʽKabylesʼʽالقبائل�ʼسـتعامرية وهو 

  .5د ط، د ت ،ص،السلطة، دار املعرفة، اجلزائر
، دار 1945- 1920طقة القبائلة و إالصالحية يف مناحلركة اZيني :يسيل مقران -22

 . 15، ص1929، جوان 5،ج5م:نقال عن الشهاب .120، ص2007د ط،،اجلزائرأالمل،
، دار أالمة ، اجلزائر ،  2فرنسا و أالطروحة الرببرية، ط:ينظر ٔامحد بن نعامن - 23

 .172ص،1997
ج �ج$عي، منشورات لكية التعدد اللغوي و انعاكساته عىل النسـي :محمد أالوراغي - 24

 .156،ص2002،  1ط ،االٓداب �لر�ط ، مطبعة الناحج اجلديدة
 .20اجلزائريون و املسأ� اللغوية، ص: ينظر خو� إالبراهميي - 25
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 .20،صاملرجع نفسهينظر  - 26

ويه مزية اللغات اليت ختطت موطهنا أالصيل و انترشت خارج حدودها بعامل القهر  •
سـيايس، فأصبحت ٔاداة للتواصل بني ب±ان كثرية، و ٔاداة لوظائف التعبد و الثقايف ٔاو ال 

التعدد اللغوي  :محمد أالوراغي ينظر. التثقيف الوطين و �نسجام �ج$عي ٔاو يف ٔاغلهبا
 .153و انعاكساته عىل النسـيج �ج$عي ، ص

�نسجام  الوظيفة التعبدية، و التثقيف الوطين، و:سـبقت إالشارة ٕالهيا و يه ••
 .153-151ينظر املرجع نفسه،ص. �ج$عي

 .153ينظر املرجع نفسه، ص - 27
مقارنة بني عامية اجلزائر قبل :اللغة العربية و لهجاهتا املتفرعة عهنا":ع.ن سعدي- 28

 .124،، ص2007،، الفصحى وعامياهتا، ٔاعامل الندوة اZولية"�سـتقالل و بعده
د ط ،، دار هومه ، اجلزائر...اطنة اللغوية و ٔاشـياء ٔاخرىيف املو :ينظر صاحل لبعيد - 29
و %. 65و قيل % 49نقال عن سامل شاكر  ٔان نسـبة إالثراء بلغت . 56،ص2008، 

 .186فرنسا و أالطروحة الرببرية،ص:ينظر ٔامحد بن نعامن
 .20اجلزائريون و املسأ� اللغوية،ص: ينظر خو� إالبراهميي - 30
 .152التعدد اللغوي و انعاكساته عىل النسـيج �ج$عي،ص: ينظر  محمد أالوراغي - 31
 .155، صنفسهينظر املرجع  - 32
 .129عمل �ج$ع اللغوي، ص:ينظر عبد الفتاح عفيفي - 33

جامعة رخوة الشخصية، مل يتبنوا ٔافاكر الغرب، ووسائل عيشه، و جامعة النخبة يه •
دوا ٔايضا ٔان حيولوا اÖمتع اجلزائري ٕاىل جممتع طريقته يف العمل و ثقافته و تعلميه فقط، بل ٔارا

، دار الغرب إالساليم ، 1930 - 1900احلركة الوطنية :ينظر ٔابو القامس سعد هللا. ٔاورويب
 .161،ص2،ج 1992، 4ط ،بريوت ، لبنان

34-Louis-Jean Calvet :La Guerre des Langues et les politiques 
linguistiques :, Hachette Littératures , France , 1999,، 84p.  
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، "مآيس اللغة العربية طي} �حتالل �سـتعامري و مآثرها" :ينظرصاحل بن القيب - 35
 .211اللغة العربية، عدد ممتاز، ص

 .81التعدد اللغوي و انعاكساته عىل النسـيج �ج$عي، ص: ينظر  محمد أالوراغي - 36
التعريب : و ينظر ع.ن سعدي. 65ص، بريةفرنسا و أالطروحة الرب :ٔامحد بن نعامن - 37

د ط ،  ،ع.ن سعدي، دار أالمة، اجلزائر: يف اجلزائر كفاح شعب ضد الهمينة الفرنكفونية
 .196ص، د ت
التعدد اللغوي و انعاكساته عىل : محمد أالوراغيو ينظر . 10ينظر املرجع نفسه ،ص - 38

  .196-195يف اجلزائر ،ص التعريب:وينظر ع.ن سعدي.83صالنسـيج �ج$عي، 
 .53و ص. 25اجلزائريون و املسأ� اللغوية، ص: ينظر خو� إالبراهميي - 39
 .103التعدد اللغوي و انعاكساته عىل النسـيج �ج$عي، ص :محمد أالوراغي ينظر - 40
 .187يسيل مقران،ص:ينظر احلركة اZينية و إالصالحية يف منطقة القبائل - 41
 .204اللغوي و التغيري �ج$عي ،ص التخطيط: كوبر - 42
،ترمجة 1972- 1962من تصفية �سـتعامر ٕاىل الثورة الثقافية :ٔامحد  إالبراهميي - 43

نقال عن .16د ط ،د ت،ص،حنفي بن عيىس، الرشكة الوطنية للنرش و التوزيع، اجلزائر
 « une conquête morale :l’enseignement en A.O.F» .جورج هاردي

دراسات حول اللغة العربية يف اجلزائر خالل فرتة �سـتعامر، :د حيياتنينظر محم - 44
منشورات اÖلس العىل للغة العربية ، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ، 
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خلفائه، ٔالهنم اكنوا مغرمني �للغة الالتينية واليو"نية، مفاسينيسا رىب  يف عهد ماسينيسا ٔاو
ٔابناءه تربية ٕاغريقية، حىت ٔانه عمل ابنه ماصيبسا إالغريقية و الرومانية 
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