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دعىة صاٌحت بظهز اٌغٍب ألًِ وأبً وًٌ فزبّا ٌصٍه ٍِفً وأٔا فً لبزي ِغبىْ 

 ....ِحتاج إٌى دعىته اٌصاٌحت 

أي طاٌب أو باحث ٌضع ٔسخ ٌصك ٌىاًِ اٌّذوزة ثُ ٌزعُ أْ اٌّذوزة ٌه : مالحظة

فحسبٕا اهلل وسىف ٌسأي ٌىَ اٌمٍاِت وِا هذفٕا إال إٌفع حٍث واْ ال أْ ٔتبٕى أعّاي 

.... اٌغٍز واهلل اٌّىفك وهى ٔعُ اٌّىٌى ؤعُ اٌىوًٍ

-  سبحأه اٌٍهُ وبحّذن سبحاْ اهلل اٌعظٍُ –صً عٍى إٌبً 

ال تٕسىا اٌصالة عٍى إٌبً صٍى اهلل عٍٍه وسٍُ 

إْ اهلل ))وإٌاوُ واٌشزن واعٍّىا بصاٌح األعّاي ... حممىا اٌتىحٍذ فهى ثّٓ اٌجٕت

(.. (ِع اٌذٌٓ اتمىا واٌذٌٓ هُ ِحسٕىْ 

ِعٕى ال إٌه إاّل اهلل هً ال ِعبىد بحك إاّل اهلل 

 10:20 ٌىَ اٌعٍذ األضحى عٍى اٌساعت 2011بٓ عٍسى 
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 حُـ٣ٍٜٞٔش حُـِحث٣َش حُي٣ٔوَح٤١ش حُ٘ؼز٤ش

 ُٝحٍس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٝحُزلغ حُؼ٢ِٔ

 شــرخط٘ؿخٓؼش حُلـخؽ ُوـ٠َ.   

     ح٥ىحد ٝحُِـــــــــــــــخص ٤ًِش         

 ٜخـــــــحُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرهْٔ         

 

 

 

ىــــــُظىالديَواَدــــــُظىىىىىىاللَُّعِوّوـ
ىْدِلِموَنىالَجَزاِئِرِووَنلُمـوَِّظىالُطَلَماِءىاِلَجْمِط

 

  

 

 التطبيقيت ـلنيل شهادة املاجستري يف اللسانيات مقدم حبث      

  

ىإذرافىاألدتاذىالدكتور:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإردادىالطالب:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىىفرحات عياش                             ل     دربال بل       

ىأرضاءىلجنظىالمناقذظ
 حُٜلش حُـخٓؼش حُيٍؿش حُؼ٤ِٔش ح٫ْٓ ٝ حُِوذ

 ٍث٤ٔخ ؿخٓؼش رخط٘ش أٓظخً حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ  ذِوحْْ ٤ُرح٣ٌٍأ. ى/ 

 َٓ٘كخ ٝ ٓوٍَح ؿخٓؼش رخط٘ش أٓظخً حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ كٍقحش ػ٤حٔأ. ى/ 

 ػ٠ٞح ٓ٘خه٘خ ؿخٓؼش رٌَٔس أٓظخً حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٌجذف ذٞٓؼُزأ. ى/ 

 ػ٠ٞح ٓ٘خه٘خ ؿخٓؼش رخط٘ش أٓظخً ٓلخَٟ جُٓؼ٤ى ذٖ ئذٍج٤ْٛى/ 

 ـــــــــة الجامعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالسن
م 1211 - 1212ٛـ /  1341 - 1341



 

 

 حُـ٣ٍٜٞٔش حُـِحث٣َش حُي٣ٔوَح٤١ش حُ٘ؼز٤ش

 حُؼ٢ِٔ ُٝحٍس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٝحُزلغ

 شــرخط٘ؿخٓؼش حُلـخؽ ُوـ٠َ.   

     ح٥ىحد ٝحُِـــــــــــــــخص ٤ًِش         

 ٜخـــــــحُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرهْٔ         

 

 

 

ىــُظىالديَواَدــــــُظىىىىىىاللَُّعِوّوـــــ
ىوَنْدِلِموَنىالَجَزاِئِروِلَجْمِطوَِّظىالُطَلَماِءىالُمـ
 

  

 

 التطبيقيت ـشهادة املاجستري يف اللسانياتلنيل  مقدم حبث     

  

ىإذرافىاألدتاذىالدكتور:ىإردادىالطالب:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىىفرحات عياش                             ل     دربال بل       

ىأرضاءىلجنظىالمناقذظ
 لشحُٜ حُـخٓؼش حُيٍؿش حُؼ٤ِٔش ح٫ْٓ ٝ حُِوذ

 ٍث٤ٔخ ؿخٓؼش رخط٘ش أٓظخً حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ  ذِوحْْ ٤ُرح٣ٌٍأ. ى/ 

 َٓ٘كخ ٝ ٓوٍَح ؿخٓؼش رخط٘ش أٓظخً حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ كٍقحش ػ٤حٔأ. ى/ 

 ػ٠ٞح ٓ٘خه٘خ ؿخٓؼش رٌَٔس أٓظخً حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٌجذف ذٞٓؼُزأ. ى/ 

 ػ٠ٞح ٓ٘خه٘خ ؿخٓؼش رخط٘ش أٓظخً ٓلخَٟ جُٓؼ٤ى ذٖ ئذٍج٤ْٛى/ 

 ـــــــــة الجامعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةنالس
م 1211 - 1212ٛـ /  1341 - 1341



 

 
  



 

 اإلسالم ديننا 
 و

 العربية لغنتا
 و 

  زائر وطنناالج 

 عبد احلميد بن باديس
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ىنتػدمىبكلىآواتىالذكرىوىالتػدورىوىالطرفانىلكل
ىمنىلهىودىفيىانجازىهذاىالطملىالمتواضعىوىخاصظ

ىاألدتاذىالدكتورفضولظى
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 ٓوىٓس:
 .جُرِٓٔس ٝ جُٛالز ػ٠ِ جُ٘ر٢

 س ٝ ح٬ُّٔ ػ٠ِ حُ٘ز٢ حُٜٔفل٠ حُٜخى١ ح٤ٓ٧ٖ.حُلٔي هلل ٍد حُؼخ٤ِٖٓ ٝ ح٬ُٜ

 ٝرؼي:

إ طـَرش ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ حُظخ٣ٍو٤ش ك٢ ٤ٓيحٕ حُظَر٤ش ٝ حُظؼ٤ِْ 

. ػِش ٖٓ حُٔل٣ٌَٖ، ًٝخٗض ٜٓيٍ حُٜخّ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘ظ٣َِّٖ يٍحٓظٜخر ػظ٠٘حطـَرش ٗخؿلش. 

ػ٠ِ ٓوظِق ٓ٘خٍرْٜ ٗظَح ُؼَحثٜخ. كـٔؼ٤ش ٍؿْ ًُي ٫ طِحٍ ٌٛٙ حُظـَرش طـ١َ حُزخكؼ٤ٖ ٝ

 ٚ حُظَر١ٞ ٝ حُظؼ٢ٔ٤ِ، ح١ٌُ أٓخٍ كزَح ًؼ٤َححُؼِٔخء أٗـِص َٓ٘ٝػخ ٍحثيح، ٤ٓ٫ٔخ ك٢ ؿخٗز٤  

ٝ ٍؿْ ًُي ٤ٌٕٓٞ ٟٓٞٞع رلغ ٌٛٙ حَُٓخُش. ٧ٕ رؼٞ ٓ٘ـِحص ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء،  ،٫ ٣ِحٍٝ

ٍص أ َّٞ لٌٜٔخ هخٕٗٞ ػٔخٍ حُـٔؼ٤ش ًؤٗٔخ ٣هي ط٘خُٜٝخ ًؼ٤َ ٖٓ  حُيح٤ٍٖٓ رٔفل٤ش ٗي٣يس، ٛ

كظؼف٢ حٗفزخػخ ٓـخ٣َح  ؛ٍى حُلؼَ. أٓخ حُ٘ظَس حُِٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش ُِـٜٞى حُِـ٣ٞش هخٛش  حُلؼَ ٝ

 طٔخٓخ. 

ٓٔض خػخٓ خحَُٓخُش ُظويّ ٛيكٌٛٙ ؿخءص  ٌُح  ٍُ ، ٝ ٛٞ طـ٤٤َ حٍُٜٞس ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُظ٢ 

 خ ح٧ٛيحف حُوخٛش كؤٜٛٔخ:أٓ .ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ حُظخ٣ٍو٤ش ُـٔؼ٤ش ػِٔخء

اؿيحهٜخ  ٖٓٝ  -٢ٛٝ طٔظلن ًُي -حُوَٝؽ ٖٓ ىحثَس ٤ً َ حُٔيحثق ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء -

رٔوخ٫ص ح١٩َحء حُظ٢ ؿٜض رٜخ حُٜلق، ا٠ُ حُزلٞع ح٧ًخى٤ٔ٣ش حُؼ٤ِٔش حُظ٢ طٌ٘ق ؿٞحٗذ 

وخْٓ حُـَد ح٩ريحع، ٝ طؼ١َ ٗظ٣َخص حُٔ٘ظ٣َِّٖ. هخٛش ٝ إٔ ح٣َُغ حُِٔخ٢ٗ ح٫ؿظٔخػ٢ ح١ٌُ ٣ظ

ٝ طـَرش ؿٔؼ٤ش  ،ٓـخٗٔٚ ح٥ٕ، ك٤ٚ هلِ كٞم ًؼ٤َ ٖٓ ح٩ٜٓخٓخص ٝ حُظـخٍد حُؼَر٤ش حَُحثيس

 حُؼِٔخء ٝحكيس ٜٓ٘خ.

ُلض ح٫ٗظزخٙ ا٠ُ ؿٞحٗذ ُْ طِن حُؼ٘خ٣ش حٌُخك٤ش ٖٓ حُيح٤ٍٖٓ ُظَحع حُـٔؼ٤ش، آخ  -

ّ ح٫هظٜخٙ ك٤ٔخ ٤ُٔفَس ػٞح١ق حُلذ ٝ حُل٤ٖ٘ ٝ ح٩ًزخٍ ػ٠ِ حُزخكؼ٤ٖ، ٝ آخ رلٌْ ػي

ٓ٘ظٍٞ ٣وٟٕٞٞ ك٤ٚ ٖٓ ه٠خ٣خ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء. كيٍحٓش حَُٔ٘ٝع حُِـ١ٞ ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء ٖٓ 

ُح٣ٝش ٍْٓ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش. كٌؼ٤َ ٖٓ  ٖٓهخٛش س، ؿي٣ي ٓوخٍرش أكٔزُُٚٔخ٢ٗ حؿظٔخػ٢ 



 

 
 ب

حُظؼ٤ِْ ʼك٢ ًظخرٚ ʽط٢ًَ ٍحرقʼحُيٍحٓخص ًٍِص ػ٠ِ حَُٔ٘ٝع  حُظَر١ٞ ػٔٞٓخ. ًيٍحٓش 

ٜٓفل٠ ʼـُ ʽػزي حُـ٤ٔي رٖ رخى٣ْ ٝ ؿٜٞىٙ حُظَر٣ٞشʼٝ ًظخد  ʽو٢ٓٞ ٝ حُ٘و٤ٜش حُـِحث٣َشحُ

..كخ٬ُٔكظ ط٤ًَِ ٌٛٙ حُيٍحٓخص ػ٠ِ حُظَر٤ش ػخٓش، أٝ ػ٠ِ حُـٜٞى حُ٘و٤ٜش ʽٓلٔي ك٤ٔيحطٞ

  ٟ ٖ ٤ٍَٓٝس ٔ  ٤ُِ٘ن حرٖ رخى٣ْ أٝ ح٩ٓخّ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ. ٝ ٌٛح اٛٔخٍ ُـخٗذ حُؼَٔ حُـٔخػ٢ ح١ٌُ 

َ  حُٔ٘ ٔٔؤُش حُِـ٣ٞش ػ٘ي ؿٔؼ٤ش أ٠٣خ ك٢ كن حُ َٝع كظ٠ رؼي ٝكخس ح٤ُ٘ن حرٖ رخى٣ْ. ٝ طو٤ٜ

 ك٤ـذ اكَحىٛخ رزلغ ٓٔظوَ ٫ طٌَ٘ حُظؼ٤ٔ٤ِش ك٤ٚ ا٫ أكي ؿٞحٗذ حُزلغ. ،حُؼِٔخء

حُزَٛ٘ش ػ٠ِ إٔ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ٤ُٔض طـٔؼخ ى٤٘٣خ ُٜلٞس ٖٓ ػِٔخء حُـِحثَ،  -

  ْ ْ   رويٍ ٓخ ٢ٛ ط٘ظ٤ ٝ ُٚ ٓ٘خ٣ٍغ ٓيٍٝٓش ػ٠ِ  ،اىحٍس ٛخٍٓش ٝ هٞح٤٤ٖٗ ٗخكٌس ؛ طلٌٔٚٓلٌ

ٝ ٌُٖ حُـٔؼ٤ش ٫  ،رخى٣ْ ٝ رؼيٙ ح٩ٓخّ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ طَأٜٓخ حرٖ أْٓ ػ٤ِٔش. كخُـٔؼ٤ش كو٤وش  

ٓش حرٖ رخى٣ْ ٝ ٫ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ حهظِحُٜخ٣ٌٖٔ  ًًَُص  ك -٤١ذ هللا ػَحٛٔخ -ك٢ ؿٜٞى حُؼ٬ا ٌِٔخ 

ح ٓؼٜخ  َ ٓ٘و١َٕٞ ٍث٤ْ ٝ اىح٣ٍٕٞ ٝ ؿ٬ف ٓخ٢ُ ٝ  رَ حُـٔؼ٤ش ،رخ٠ٍَُٝس حُـٔؼ٤ش ًً

ٌْ، ٝ كٞم ًَ ٌٛحٝ ُْ ٝ طُلَّ ٌ َ  ذ  ؼ  ٗ   ؛ٓظؼخ١لٕٞ ٝ هٞح٤ٖٗ طل  ٣لظ٠ٜ٘خ ٝ ٣٘ظظْ ر٘ظخٜٓخ ٝ ٣ؤ طٔ 

 َٓ٘ٝع ك٠خ١ٍ ٣٘زـ٢ أ٫ ٣ٍِٝ رِٝحٍ حَُؿخٍ. ح٣ٔيٛخ رؼ٤ٕٞ ٓخُٚ.. كخُـٔؼ٤ش رٌٜرؤَٓٛخ ٝ 

ٛٞ ٍؿزظ٢ ك٢  ٝ ٟٞٞػ٤ش، كبٕ ٢ُ ٛيكخ ٗو٤ٜخ ًحط٤خا٠ُ ؿخٗذ ٌٛٙ ح٧ٛيحف حُؼ٤ِٔش حُٔ

 .حُظوٜٚ ك٢ حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش

ٖٓ حُِٝح٣خ حُظ٢ ٫ طِحٍ رلخؿش ا٠ُ ٣ِٓي ٖٓ حُزلغ ك٢ حُظـَرش حُِـ٣ٞش ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء؛ 

ؿٜش حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤شًُي حَُٜحع حُِـ١ٞ  ُٞ ٝ َٛ ٣َه٠ ا٠ُ ٓٔظٟٞ ح٤ُٔخٓخص  ،ٖٓ حُ

ؼخرض إٔ ٍْٓ ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش ٣ظفِذ آ٤ُخص ٜٓ٘ـ٤ش ىه٤وش ُظلظ٠ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش حُِـ٣ٞش؟ ٧ٕ حُ

رخُوزٍٞ ٝ حُ٘ـخف. كٔخ ٓيٟ حُظِحّ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء رٌٜٙ ح٤ُ٥خص ٝ ٤ًق ١زوظٜخ؟ ػْ إ ح٤ُٔخٓخص 

كٔخ حٌُِٔ٘ش أٝ ح٬ٌُ٘ٔص حُظ٢ هففض حُـٔؼ٤ش  ،َْٓ ُلَ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘خًَ حُِـ٣ٞشحُِـ٣ٞش ط

ش ُِـٔؼ٤ش ٤ٓخٓش ًخٗض حٌُِٔ٘ش ٢ٛ طؼ٤ٔ٤ِش حُِـش حُؼَر٤ش؟ كـخءص ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ُٞلِٜخ؟  َٝٛ 

ق ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ٌُِِٔ٘ش طـخُٝ حُظؼ٤ٔ٤ِش ا٠ُ ٓ٘خًَ ُـ٣ٞش أهَٟ؟ كَٜ طؼ٤ٔ٤ِش؟ أّ إٔ ٝٛ

ًخٕ ك٢ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش ٤ٗش حُظيهَ ُٔؼخُـش ظخَٛس حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞش ٝ كظ٠ ح٫ُىٝحؿ٤ش 

ٝ َٛ هففض ُِظلٌْ ك٢ ًَ ٓظخَٛ ح٫كظٌخى حُِـ١ٞ؟ ٝ َٛ ِٗٔض ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش  حُِـ٣ٞش؟

 اػخىس ط٣ُٞغ حُٞظخثق حُِـ٣ٞش ُٔوظِق حُِـخص حُظ٢ طظؼخ٣ٖ أٝ طظٜخٍع ك٢ حُل٠خء حُِـ١ٞ

ْ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ١ٞ ى٣ٍٝخ أّ إٔ ظَٝف حُز٬ى ٝ ح٫ٓظؼٔخٍ ٢ٛ حُـِحث١َ؟ َٝٛ ًخٗض حُـٔؼ٤ش طو٤
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لٌْ ػ٠ِ حَُٔ٘ٝع حُِـ١ٞ ح٤ُش حُؼِٔخء؟ ٝ أه٤َح َٛ ٣ٌٖٔ حٓظَحط٤ـ٤خص ؿٔؼٖٓ ٣ـ٤َ أٛيحف ٝ 

ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء ػ٠ِ أٗٚ ٍْٓ ٤ُٔخٓش ُـ٣ٞش رخُٔؼخ٤٣َ حُؼ٤ِٔش ُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش؟ ٌٛٙ ح٧ٓجِش 

 ٝ ؿ٤َٛخ ٌِٗض ٓلٍٞ رلغ ٌٛٙ حَُٓخُش حُٔظٞحٟؼش.

هي ٝء ح٤ُِٖٔٔٔ" حُظخ٣ٍو٤ش. إ ػ٘ٞحٕ ٌٛٙ حَُٓخُش ٛٞ "ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُـٔؼ٤ش ػِٔخ

ح٧ٍٝ ٜٓ٘خ ٓلٍٞٙ حُلَٜ ًخٗض هفش حُزلغ طوظ٢٠ طو٤ٔٔٚ ا٠ُ ٓويٓش ٝ ػ٬ػش كٍٜٞ ٝ هخطٔش. 

ِـش ٝ ك٢ ك٢ حُطؼ٣َلٜخ  ، ٢ٛ ٓفِذٓفخُذ أٍرؼشذ ٛخ طفَِّ خ٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش، ٝ طلي٣يُ ر حُظؼ٣َق

ٓفِذ ، ٝ رؼيٙ ـ٣ٞشٜٓفِق ح٤ُٔخٓش حُِ سٓفِذ ٗ٘ؤحٛف٬ف حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش، ػْ 

، أٓخ حُٔفِذ ح٧ه٤َ كٌخٕ كٍٞ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ ٫ ري ٜٓ٘خ َُْٓ ٤ٓخٓش ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ٟٓٞٞع

 ُـ٣ٞش ٓظٌخِٓش.

حُظ٢ طوظ٢٠ ٖٓ حُزخكغ  ،حُلَٜ حُؼخ٢ٗ ؿخء ِٓز٤خ ُٜٔ٘ـ٤ش حُزلغ ك٢ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش

خكغ حُٔلخ٣ي، ٝٛلخ ػ٤ِٔخ إٔ ٣ٜق حُٟٞؼ٤ش حُِـ٣ٞش حَُٔحى ىٍحٓظٜخ ًٔخ ٣َحٛخ ٛٞ رؼ٤ٖ حُز

ك٤غ طْ ٝٛق حُل٠خءحص  ،ون ك٢ حُٔزلغ ح٧ٍٝ ٖٓ ٌٛح حُلَٜرؼ٤يح ػٖ ًَ ًحط٤ش. ٝٛٞ ٓخ طل

طٔض ُؼِٔخء. ػْ ك٢ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ ُٞػش ػ٠ِ حُــَحك٤خ حُـِحث٣َش هزَ ظٍٜٞ ؿٔؼ٤ش ححُِـ٣ٞش حُٔ

ٞحَٛ حُِٔخ٤ٗش ظحُل٠خءحص ىٍحٓش ُٔخ٤ٗش حؿظٔخػ٤ش، ًٍِص ػ٠ِ ىٍحٓش أْٛ حُ ٌٛٙ شٍٓحى

ٝ أه٤َح حُٞظخثق حُِـ٣ٞش حُظ٢  ،ٝٓظخَٛ ح٫كظٌخى حُِـ١ٞحُِـ٣ٞش خُؼ٘خث٤ش ً ،ح٫ؿظٔخػ٤ش

 حٟفِؼض رٜخ حُِـخص هزَ ظٍٜٞ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ.

أٓخ حُلَٜ حُؼخُغ ٛٞ حُلَٜ حُظفز٤و٢ ح١ٌُ ًخٗض ريح٣ظٚ ٓزلغ حُظؼ٣َق رـٔؼ٤ش حُؼِٔخء 

٤ش، ٝ حُظَؿٔش ٧رَُ ػِٔخثٜخ. ػْ ٤ِ٣ٚ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ ح١ٌُ ٣زلغ ك٢ ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ حُظخ٣ٍو

ٖ ٍْٓ ٌٛٙ ٓ   ، أ١َٔ٘ٝع حُِـ١ٞ ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخءٓيٟ طٞكَ ػ٘خَٛ ٍْٓ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ك٢ حُ

ػْ ٤ًق طْ طو٤٤ْ حُـٔؼ٤ش ُِٟٞؼ٤ش  ؟ٝ ٓخ حُٜيف ٖٓ ٍٜٓٔخ ؟رٜخٖٝٓ حُٔٔظٜيف  ؟ح٤ُٔخٓش

 ؟ٞحٍى ك٢ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حَُٓخُشٝ َٛ ٣ظفخرن ٓغ حُظ٤ٛٞق حُ ؟حُِـ٣ٞش حُـِحث٣َش ك٢ ُٜٓ٘خ

 أٓخٓظَحط٤ـ٤خص حُظ٢ ٓظؼظٔي ػ٤ِٜخ. ٟٝغ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ٧ٛيحكٜخ ٝ ح٫ٓغ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ٤ًل٤ش 

 ٌخٕ كٍٞ طو٤٤ْ حُـٔؼ٤ش ٤ُٔخٓظٜخ حُِـ٣ٞش. كآهَ ٓفِذ 

ٍٞ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ك ا٤ُٜخ َٞٛظَّ طْ حُٓـَٔ حُ٘ظخثؾ حُظ٢  ٠ٔ٘ضطهخطٔش حَُٓخُش  إ

 .ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُظخ٣ٍو٤ش
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ُ٘لٔٚ ٜٓ٘ـخ ٝٛل٤خ طل٤ِ٤ِخ، ٝ ٛٞ حُٜٔ٘ؾ ح٬ُٔثْ ٌُِ٘ق  -حُٔظٞحٟغ –حُظْٔ ٌٛح حُزلغ 

ٝ رؤ١ أٛيحف ٝ حٓظَحط٤ـ٤خص كٌَ حُؼِٔخء  ،ػ٠ِ حُٟٞؼ٤ش حُِـ٣ٞش حُظ٢ ًخٗض هزَ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء

حُٞٛق ٜٓ٘ؾ  ػٖ ٍحٓش ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش ٛٞ كي٣غك٢ حُظؼخَٓ ٓؼٜخ. كخُلي٣غ ػٖ ٜٓ٘ؾ ى

 حُظل٤َِ ح١ٌُ ٤ٔ٣فَ ػ٠ِ ىٍحٓخص حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ػخٓش.ٝ

ر٤ٖ َٓحؿغ ُٔخ٤ٗش حؿظٔخػ٤ش ٝ َٓحؿغ طخ٣ٍو٤ش، رخُِـش  ٌٛٙ حَُٓخُش َٓحؿغ ضط٘ٞػ 

ـِحث١َ ٖٓ ن حُحُؼَر٤ش ٝ رخُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش. كخَُٔحؿغ حُظخ٣ٍو٤ش طزلَ رخُزخكغ ك٢ أػٔخم حُظخ٣ٍ

، هخٛش ًظخرٚ ʽأرٞ حُوخْٓ ٓؼي هللاʼٜٝٓ٘خ ٓئُلخص حُٔئٍم حُـِحث١َ  ،حُوي٣ْ ا٠ُ حُلي٣غ
ʼ

ش حُلًَ

. ًٔخ طؼَك٘خ رـِأ٣ٚ ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ʽأرلخع ٝ آٍحء ك٢ طخ٣ٍن حُـِحثʼَٝ ًظخرٚ  ،رؤؿِحثٚ ʽح٤٘١ُٞش

ٖ رخى٣ْ ك٤خطٚ حرʼطلغ ػ٘ٞحٕ  ٢ʽػٔخٍ ١خُزʼػ٠ِ طَحع ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ٖٓ ه٬ٍ ٓخ ؿٔؼٚ 

 ،ʽأكٔي ١خُذ ح٩رَحʼ٢ٔ٤ٛٝ طوي٣ْ ؿٔغ  ʽآػخٍ ٓلٔي حُز٤َ٘ ح٩رَحʼ٢ٔ٤ٛ، ٝ ًظخد ʽآػخٍٙٝ

ٓخّ حُـِحثَ ػزي حُل٤ٔي اʽ ،ʼط٢ًَ ٍحرقʼـʽʼُحُظؼ٤ِْ حُو٢ٓٞ ٝ حُ٘و٤ٜش حُـِحث٣َشʼأ٠٣خ ًظخد ٝ

 .ʽٓلٔي حُٜخُق ٠ٍٓخʽ  ٝʼٕػزي حُوخىٍ كʼَ٤٠ـُ ʽرٖ رخى٣ْ

ح٤ُٔخٓخص ʼ ٢ٛٝ ʽل٣ُٞ٢ْ ؿخٕ ًخʼًُظذ  خص ح٫ؿظٔخػ٤ش كٌخٕ أٜٛٔخ،َٔحؿغ حُِٔخ٤ٗحُأٓخ 

أ٠٣خ،  ʽٓلٔي ٣ل٤خطʼٖطَؿٔش  ʽػِْ ح٫ؿظٔخع حُِـʽ،  ٝʼ١ٞٓلٔي ٣ل٤خطʼٖطَؿٔش  ʽحُِـ٣ٞش

ٝʼشكَد حُِـخص ٝ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞʽ،  ًٌُي ًظخد ٝʼحُظوف٢٤ حُِـ١ٞ ٝ حُظـ٤٤َ ح٫ؿظٔخػ٢ʽ 

٤ٓ٘خٍ ʼـُ ʽه٠خ٣خ أ٤ُ٘ٔش طفز٤و٤شʼًظخدٝ  ،ʽرٌَ ح٧ٓٞىه٤ِلش أرٞ ʼطَؿٔش  ʽٍٝرَص ًٞرʼَـُ

حُظؼيى حُِـ١ٞ ٝ حٗؼٌخٓخطٚ ػ٠ِ ʽ،ʼٛخى١ ʼَٜٗـُ ʽػِْ حُِـش ح٫ؿظٔخػ٢ ػ٘ي حُؼَد٣ًَُʽ،  ٝʼخ

 .ʽٓلٔي ح٧ٍٝحؿʼ٢ـُ ʽح٤ُٔ٘ؾ ح٫ؿظٔخػ٢

غ ٝ ٌُٖ ٍؿْ ًُي ُْ أٓظف ،ُزلغ كٞم حُفخهش ٝ ٍٝحء حُلخهش٢ٗ هي رٌُض ك٢ ٌٛح حأ٣ؼِْ هللا 

ُٓ ك٘ٔٞم حُـٔؼ٤ش ٝ ُػ٤ٔ٤   ،أٝك٤ٚ كوٚ ٖٓ حُٔيحٍٓش ٝ حُظ٘و٤ذإٔ  ٔخٍ بٛرَح ؼخ ٓظيػِّ ِّٔ٘ ظ  ٜخ ظَ 

َد حُظل٣ََ ط٘لغ ُْٜ رؼٞ ٝ ُؼَ ظَٝف ح٫ٓظيٓخٍ ٝ ك ،ط٤ٓ٬ٌ حُـٔؼ٤ش طي٣ٖٝ طَحػٜخ

٢٘٠٣ ٛٞ ٓخ ٣ٜ٘ي ًخِٛٚ ٝ ٗؼٍٞ حُزخكغ رخُظو٤َٜ،، ٧ٕ ٝ ٌُٜ٘خ ٫ ط٘لغ ٌُٜح حُزلغ ،حُ٘لخػش

٤َٟٔٙ. ٢ٛٝ ٛؼٞرش ٓؼ٣ٞ٘ش ط٬ُّ ًَ رخكغ. أٓخ حُٜؼٞرخص ح٧هَٟ كؤُٜٝخ حطٔخع حُزلغ 

ٝحطٔخػٚ ػٔٞى٣خ ٤َُ٘ٔ  ،٘خِٛ حُوَٕ ٖٓ ح٫كظ٬ٍ ٝ حَُٜحعأكو٤خ ٤َُ٘ٔ كوزش ٤ُ٘ٓش طخ٣ٍو٤ش ط
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كٌَ ٝ كِٔلش ػ٬ػش ػوٞى ٖٓ ػَٔ حُـٔؼ٤ش. أٓخ حُٜؼٞرش حُؼخ٤ٗش ك٢ٜ ًؼَس حُيٍحٓخص كٍٞ 

 .ػٔخثٜخ، كظ٠ ٫ ٣ٌخى حُزخكغ ٤ٔ٣ِ ك٤ٜخ ر٤ٖ ح٤ٛ٧َ ٝ حُٔ٘وٍٞحُـٔؼ٤ش ٝ ُ

  ٓ ٣لظ٠ٜ٘خ رخُظٞؿ٤ٚ  ٖ  ٌٛٙ حُيٍحٓش ٓؼَ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُيٍحٓخص، ظِض ك٢ كخؿش ٓخٓش ا٠ُ 

ٓغ ح٧ٓظخً حُيًظٍٞ "كَكخص ػ٤خٕ" كٌخٕ ُٜخ  -رل٠َ هللا -ٜخ ٝ حُظ٣ٜٞذ، ٝ هي ًخٕ ُٜخ ك٠  

ٍى رلٌٔظٚ ٗوخثٜٜخ ٝ ٓي رؼِٔٚ هِِٜخ. كِٚ ٢٘ٓ هخُٚ ح٧د حُلخ٢ٗ ٝ حَُٔ٘ف حُوي٣َ، كخٓظي

 حٌَُ٘ ٝ حُظوي٣َ. ًٔخ أٌَٗ ٝ أك٢٤ ًَ ٖٓ ًخٗض ُٚ ٣ي ك٢ حٗـخُ ٌٛٙ حَُٓخُش. 

 خ روظخّ حُٜخُل٤ٖ.٘وظْ ُٓؤٍ هللا إٔ ٣ٝ ك٢ حُوظخّ أ
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 ًؼَص ىٍحٓخص حُِـ٤٣ٖٞ ٝحُل٬ٓلش حٛظٔخّ حُيح٤ٍٖٓ رخُِـش ًظخَٛس  ًخٕ ٓزٌَح؛ اً  

 ػِٔخء حُفز٤ؼش ٝ حُل٣ِ٤خء ٝؿ٤َٛٔخ. ٍؿخٍ حُي٣ٖ، ٝظَٜص رلٞع كٍٞ حُِـش ػ٘يٝ

هخٛش ٓخ ًخٕ ٝ ك٢ حُزلٞع حُِـ٣ٞش ٓظٞحِٛش كظ٠ ُحٓ٘٘خ ٌٛح، حُؼِٔخءٝ ظِض آٜخٓخص  

ح٤ُٔخٓش  ʼرـ ٖٝٓ ؿي٣ي ٌٛٙ حُيٍحٓخص ٓخ ػَف .ٜٓ٘خ ٣ٜظْ ريٍحٓش حُِـش ك٢ ػ٬هظٜخ رخُٔـظٔغ

 .ʽʼPolitique linguistiqueʽحُِـ٣ٞش

؟ َٝٛ ك٢ حُِـش ٤ٓخٓش؟ ٓخ ٓلّٜٞ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش؟ ٝ ٓخ  كٔخ ػ٬هش ح٤ُٔخٓش رخُِـش

 ؟ ١ز٤ؼظٜخ ؟ ٝٓخ ٢ٛ ح٤ُ٥خص حُظ٢ طظلَى رٜخ

ُـخٗذ حُِـ١ٞ ُٜٔفِل٢ ا٠ُ ح ٖٓ ح٫ُظلخص ؛ ٫ ريش ٓلّٜٞ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞشُٔؼَك

ʼح٤ُٔخٓشʽ ٝʼ حُِـشʽ، ًُي حُٔيهَ حُِـ١ٞ ٓ٘فِوخ  حػظٔخى، ػْ ك٢ حُٔؼخؿْ حُؼَر٤ش ٝ حُـَر٤ش

 .٫ٛف٬ك٢ُِظؼ٣َق ح

ى.ʽاللعظʼوʽالدوادظʼالمطلبىاألولى:ىالتطروفىاللعويىلمادتيى:

٤ٓخٓش، ٝٓخىطٚ ك٢ ُٔخٕ حُؼَد  ٣ّٔٞ ٓخّ ك٢ حُٔؼخؿْ حُؼَر٤ش ٜٓيٍ  :ʽج٤ُٓحْسʼ-أ

ʼ  ّ  ٞ  ٓʽ ُّ ٤خٓشُ حُو٤خ ِّٔ ٜخ، ٝحُ  ٟ ح هخّ ػ٤ِٜخ ٍٝح ُّ حُيٝحدَّ اً  ٞ ُٔ ، ٝح٤ُٔخٓشُ كؼَ حُٔخثْ ٣وخٍ ٛٞ ٣ 

، ٝػ٠ِ ح ٤َّظٚ  ػ   ٍ  ُّ ٞ ُٔ ِ لٚ، ٝحُٞح٢ُ ٣   ٜ َ  ٢ُ٘ء رٔخ ٣ُ ّ  ُٚ أٓ  َّٞ ٚ ًَُِّٝ   حٓ   ٟ َّٝ  ٍ ـٚأ ١ 
1

  . هخٍ

ʼحُِر٤ي١ʽ":ٖٓٝ ُضُ )حُٔـخ  ٔ ٜخ("٤ٜٗٝظخ أَٓطٜ) ( رخ٤ٌَُٓٔخٓش حَُػ٤ش ُٓ
2
ٝهخٍ ٛخكذ  .

ْ  ػ٤ِٚ: أ ىَّد  ٝأُىِّد   ٤  ٓ ٝ  ّ د  هي ٓخ  َ ـ  ُٓ   ٕ "حُوخّٓٞ حُٔل٢٤:"ٝك٬
3

 . 

 ك٢ ٝه٤خىطْٜ ،جُ٘حِ ٤ْحْس ئ٠ُ جٌضو٠ جُىٝجخ، ٤ْحْس ك٢ ضٍِٔ إٔ ذؼى إلٗٓحٕج كٌؤٕ

ٌأُ  ح١ٌُ جألَٚ ٛٞ جُٔؼ٠٘ جألٍٝ أٍْٓٞٛ، كٌخٕ طير٤َ   .حُزَ٘ رخُٔـخُ ٤ٓخٓش ٓ٘ٚ صه 

                                                 
 .2150-2149ص،1د ت،ج،دار اظتعارؼ،مصر،1طيق عبد اهلل علي الكبَت و آخروف،ابن منظور، حتق:لساف العربينظر  - 1
 .169، ص4ىػ ،ج1306، اظتطبعة اطتَتية،مصر،1تاج العروس :الزبيدي،ط - 2
مؤسسة ،8ط،إشراؼ ػتمد نعيم العرقسوسي ،الفَتوزآبادي، حتقيق مكتب حتقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالة:القاموس احمليط - 3

 .551ص،2005الرسالة،بَتوت،لبناف،
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حُٔ٘ظوش ٖٓ  ʽر٤ُٞظ٤يʼرٜٔفِق  ʽح٤ُٔخٓشʼٜٔفِق ُكظؤَٛ  ،أٓخ حُٔؼخؿْ حُـَر٤ش

حٌُِٔخص ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُظخ٤ُش
1

 : 

  ٤ُْ: حُزِيس، حُٔي٣٘ش، حُٔوخ١ؼش، أٝ: أ٠٣خ  طـٔغ حٌُٔخٕ ح٣ٌُٖ ٣ئُلٕٞ حُٔي٣٘ش.رٞ -1

: حُيُٝش، حُيٓظٍٞ، حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ، حُـ٣ٍٜٞٔش ، حُٔٞح٤٘١ش )رٔؼ٠٘ ʼpoliteiaʽر٤ُٞظخ٣خ  -2

  كوٞم حُٔٞح٤٘١ٖ(.

، ُيُٝشًَ ٓخ ٣ظؼِن رخ ر٤ُٞظ٤ٌخ: ؿٔغ ر٤ُٞظ٤ٌّٞ: ح٧ٍٓٞ ح٤ُٔخ٤ٓش، ح٧ٍٓٞ حُٔي٤ٗش، -3

  ٝرخُيٓظٍٞ، ٝرخُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٝرخ٤ُٔخىس.

  : حُؼِْ ح٤ُٔخ٢ٓ. ʼpolitikeʽر٤ُٞظ٤ٌ٤ش  -4

ًَٟ ": ؿخء ك٢ ُٔخٕ حُؼَد:  ʽجُِـسʼ -ذـ  َٛ ـ٠َ ئيج  ِ٠ ٣ ـِ ٖٓ هخٍ ك٢ "ٝ ك٢ حُلي٣غ..ُ

  .2"أ١ ضٌِْ"ُـححُـٔؼش:ٛٚ كوي 

 ظ.المطلبىالثاني:ىتطروغؼاىفيىاصطالحىاللدانواتىاالجتمارو

ػ٠ِ  ؛ ٫ ري ٖٓ حُظؼَفهزَ حُظؼَٝ ُظؼ٣َق ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ك٢ حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش

ػ٘ي أَٛ  ʽحُِـشʽ  ٝʼح٤ُٔخٓشʼى٫٫ص ًَ ٜٓفِق ػ٘ي أَٛ حهظٜخٛٚ. كٔخ طؼ٣َق 

 ك٢ حٛف٬ف حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش؟ ʽح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞشʼٓخ طؼ٣َق ٝ ؟ح٫هظٜخٙ

حُظير٤َ  كّٖٔ( ٢ٛ  980-1037)٤ٓʽ٘خ رٖحʼ ػ٘ي : ح٤ُٔخٓشʽج٤ُٓحْسʼٓٛطِف -1

حُلٔخى ح١ٌُ ٛٞ ٣َ١ن حُٔؼخىس ٝا٬ٛف  جًُجض٢ ٝ جُؿٔحػ٢
3
٤ُٔض كٌَح ػ٠ِ ، ك٢ٜ اًح  

ٝكخؿظٚ  ،رَ ٌَُ كَى ٖٓ حَُػ٤ش ٤ٓخٓش ك٢ ؿ٤ٔغ أٍٓٞٙ -ًخٗٞح أكن حُ٘خّ ربطوخٜٗخٝإ  -حُِٔٞى

                                                 
احتاد الكتاب ،2007السنة العاشرة صيف ،31العدد ،غتلة الفكر السياسي،رادخلف اصت:"علم السياسة ومقّدماتو اليونانية" - 1

 .24ص،دمشق ،العرب
،اظتكتبة د طابن جٍت،حتقيق ػتمد علي النجار،:اطتصائصو ينظر .4050،صمادة "لغا"،ابن منظور:ينظر لساف العرب - 2

 .33،ص 1ج ،1957العلمية،دار الكتب اظتصرية،
 ،1999،دار الطليعة،بَتوت،لبناف،1ط،علي عباس مراد:-راءة يف جدلية الدين و السياسة عند ابن سيناق –ينظر دولة الشريعة  - 3

 .57ص 
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ا٠ُ ح٤ُٔخٓش ٫ طوَ ػٖ كخؿش حُِٔٞى ٤ُِٔخ٤ٓش
1

 . ٝʼح٤ُٔخٓشʽ  ٕٝػ٘ي حرٖ رخى٣ْ:"٢ٛ طير٤َ ٗئ

حُٔـظٔغ ػ٠ِ هخٕٗٞ حُؼيٍ ٝح٩كٔخٕ"
2

 ʽحُؼِْ حُٔيʼ٢ٗ. ٝ ٣ؼَكٜخ حُٔؼـْ حُلِٔل٢ رـ "كَع ٖٓ 

٣زلغ ك٢ أٍٛٞ حُلٌْ ٝط٘ظ٤ْ ٗئٕٝ حُيُٝش"
3

 . 

  ٝ َ  ٍى أٓخ ح٤ُٔخٓش ػ٘ي حُـَر٤٤ٖ كظؼخ٣ٍلٜخ ًؼ٤َس، أ ك٢  ʽػزي حُٞٛخد ح٤ٌُخʼ٢ُٜٓ٘خ  حًؼ٤

، كظ٠ إٔ جنطالف ضؼح٣ٌلٜح ٌجؾغ النطالف جالضؿحٛحش ٝ جٍُؤ٤ٟٓش. ٝ ُؼَ ٓٞٓٞػظٚ ح٤ُٔخ

ʼى٣ٍِحث٢ِ٤ʽʼDisraeliʽ (1804-1881 )ّ - ٫ ٣ؼَكٜخ طؼ٣َلخ  -ٍث٤ْ ٍُٝحء حٗـِظَح آٌٗحى

ُزَ٘ ػٖ ٣َ١ن ٬ٓٓق حَُٜحكش ك٤وٍٞ:" إ ح٤ُٔخٓش ٢ٛ كٖ كٌْ حطوِٞ ٖٓ ٍٝف حُٔو٣َش ٝ

رؼي حُ٘ظَ ك٢ ًؼ٤َ  –٣زيٝ . ٌُح طؤُّ ح٬ٌُ٘ٔص ٝحُٔؼ٬٠ص ٜٗخ كٖ طؤؿ٤َاهيحػْٜ"، ٝهخٍ آهَ 

جُٔٛطِف إٔ ٓلّٜٞ ح٤ُٔخٓش ٣يم ا٠ُ ىٍؿش حُـٔٞٝ ػٖ ح٩كٜخّ؛ ًٔخ ٣زيٝ إٔ  -ٖٓ حُظؼخ٣ٍق

طوظزت ٍٝحءٛخ ٜٓفِلخص ٝٓؼخ٢ٗ أهَٟ، أٜٛٔخ ٝجؾٜس
4
: 

 ٜٝٓ٘خ ٤ٓخٓش حُ٘وَ ٝ ٤ٓخٓش ٛ٘خػش ح٤ُٔخٍحص.. حَُٔحى اىحٍطٜٔخ.   جإلوجٌز (1

حُظ٢ ٢ٛ اؿٔخ٫ ٓـٔٞع حُوف٢ ٝ آ٤ُخص حُظ٘ل٤ٌ، ٖٝٓ ًُي ٤ٓخٓش  إلْطٍجض٤ؿ٤سج (2

 حُلِد أٝ حُ٘وخرش ٝ حَُٔحى آظَحط٤ـ٤ظٜٔخ. 

                                                 
 أف أحد رسائلو يف السياسة عنوهنا بػ " تدبَت اظتنازؿ "جاء فيها حديث 17و جاء يف صفحة .58-54ص ،اظترجع السابقينظر  - 1

خدمو، أي أف علم  الرجل سياسة ولده، الرجل سياسة أىلو، الرجل سياسةوَخرجو،  دخلو الرجل سياسة،نفسو الرجل سياسة عن
تقومي نفس واحدة وىو ما شتاه باألخالؽ، و تقومي نفوس كثَتة و شتاه تدبَت اظتنازؿ،أو تقومي  علم تقويم؛ السياسة عند ابن سينا ىو 

 .معا ]يقصد الشرعية[ف بالتدبَت اظتدين والصناعة الشارعةنفوس كثَتة تشتمل عليها مدينة واحدة و شتاه تدبَت اظتدينة، والتقومي يكو 
، دار األمة للطباعة والنشر و التوزيع، 1عبد القادر فضيل و ػتمد الصاحل رمضاف، ط:إماـ اصتزائر عبد اضتميد بن باديس - 2

. نقال عن 255ة،ص:علي علواش، رسالة غَت منشور اإلصالحية. نقال عن حركة ابن باديس الًتبوية و أىدافها 78،ص2007
 .1929،جواف 5،ـ5الشهاب،ج

 .99،ص1983مصر،،اعتيئة العامة لشؤوف اظتطابع األمَتية بالقاىرةد ط،غتمع اللغة العربية، :اظتعجم الفلسفي - 3
. 397-362ص3،اظتؤسسة العربية للدراسات و النشر،دار اعتدى،بَتوت،د ت، جد طعبد الوىاب الكيارل،:موسوعة السياسة - 4

فن ؽتارسة القيادة واضتكم، وىي أيضا النشاط االجتماعي الفريد من نوعو الذي ينظم اضتياة  اأهن تعاريف السياسة  ما جاء يفمن بُت
بُت األفراد و اصتماعات اظتتنافسة و اظتتصارعة  –من خالؿ القوة الشرعية والسيادة   –العامة ويضمن األمن و يقيم التوازف و الوفاؽ 

ستقلة عل  أساس عالقات القوة و الذي دحدد أوجو اظتشاركة يف السلطة بنسبة اإلسهاـ واأليمية يف حتقيق اضتفاظ يف وحدة اضتكم اظت
عل  النظاـ االجتماعي و سَت اجملتمع، و ىي يف تعريف آخر علم دراسة اظتصاحل اظتتضاربة و انعكاسها عل  تكوين السلطة واضتفاظ 

 عل  امتيازات الطبقة اضتاكمة.
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ك٤ٖ ٣ٞك٢ رخُؼَٔ حَُٔحٝؽ ٝ حُٔوخىع  ه٤ٔس ضكو٣ٍ٤سًٔخ ٣لَٔ ٜٓفِق ح٤ُٔخٓش  (3

" ك٬ٕ ح١ٌُ ٣ؼ٤َ ح٫ٗٔجِحُ؛ كٖٔ ػزخٍحص حُظلَٔ ٝ ح٩ٛخٗش  -ʽى٣ٍِحثʼ٢ِ٤ػ٠ِ كي هٍٞ –

هخٛش رخ٤ُٖٓٞٓٞٔ رخُيٛخء، ٝأٛزلض أىحس  خ كج٣ٞش٤ٓخ٢ٓ ٣ؼخِٓ٘خ رخ٤ُٔخٓش". كٌؤٕ ٓٔخٍٓظٜ

 ط٘ل٤َ ٖٓ ٓٔخٍٓش رؼٞ كوٞم حُٔٞح١٘ش. كوَِّق ٌٛح ُيٟ حُيٛٔخء ٖٓ حُ٘خّ ٗؼٍٞح رٌَح٤ٛظٜخ.

ٓؼَ ٤ٓخٓش حُٜٔخُلش، ٤ٓخٓش كٖٔ  جُطلحٜٝ ٝ جُطٞك٤نًٔخ ٣لَٔ ٓؼ٠٘  (4

 ، ٤ٓخٓش حُظ٘خٍٝ ر٤ٖ حُيٍٝ ٝ ح٤ُٔخٓش ح٤ًٌُٞٔش..حُـٞحٍ، ٤ٓخٓش حُظٜيثش

ٓغ حٓظلخُش طـ٤٤َٙ ٝ ٖٓ ًُي هُْٜٞ ٤ٓخٓش  جُٞجهؼ٤س ٝ جٍُٞح ذحُٞجهغٝطؼ٢٘  (5

 ح٧َٓ حُٞحهغ ٝ ٤ٓخٓش حُؼي حُؼ٢ٌٔ..

ٖٝٓ ًُي ٤ٓخٓش كَم طٔي ٖٓ ٓٔؤُش ٓؼ٤٘ش جُٔ٘ك٠ أٝ جُٜٔ٘ؽ أٝ جُٔٞهق  (6

 ٤ٓخٓش ح٫ٓظ٬ٜى.ٝ

، أَٛ جُط٘ظ٤ٍ ٣ًٜٟٞٔح ج٤ُٓحْس ض٤ٍٓ  الكش؛ أٓخ ٤ٓيح٤ٗخ خ ٌٛٙ ٓؼخ٢ٗ ح٤ُٔخٓٗظ٣َ

 ًٔخ ٣ِػْ «حُـخ٣ش طزٍَ ح٤ُِٓٞش»ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ ٣لٌٜٔخ ٓزيأ ٝحكي ٛٞ ٖٓ كخ٤ُٔخٓش ػ٘ي ًؼ٤َ 

أٛزلض ًِٔش . ٌُح ّ٤ٓʽʼMachiavelliʽ(1469-1527)ٌخك٢ِ٤ ʼحُٔئُق ٝ ح٤ُٔخ٢ٓ ح٣٩فخ٢ُ 

 ط٤٤ِٔح ʽر٤ُٞظ٤ٌخ٤ٔٔ٣ʼٜخ ٝ  ʽٓخُي رٖ ٗز٣ʼ٢ئًي  ًٔخح٤ُٔخٓش َٓحىكش ُِيؿَ ٝحٌٌُد ٝحُظ٣َٜؾ، 

:" حَُٜحع ر٤ٖ ح٤ُٔخٓش ʽٓخُي رٖ ٗزʼ٢ػ٤ِٔش ٗظ٣َش. ٣وٍٞ  ٓزخىةُٜخ ػٖ ح٤ُٔخٓش حُٔز٤٘ش ػ٠ِ 

 ٝʼحُزُٞٞط٤يʽ ْهي٣ْ ؿيح ٝ اًح أٍىٗخ إٔ ٗليىٛٔخ ٖٓ حُٞؿٜش حُ٘ل٤ٔش هِ٘خ إٔ ح٠ُٝ٧ حٓظزفخٕ حُو٤

٢ حٍُٜٞس حُٔؼ٠ِ ُويٓش حُ٘ؼذ، ٝ ح٠ُٝ٧ ٓلخُٝش طؤَٓ ك ر٤٘ٔخ حُؼخ٤ٗش هٌف ٓـَى ٌُِِٔخص.

حُؼخ٤ٗش َٛهخص ٝ كًَخص ُٔـخُفش حُ٘ؼذ ٝ حٓظويحٓٚ"ٝ
1
. 

ضؼح٣ٌلٜح ال قٍٛ ُٜح ػ٘ى جُؼٍخ ٝ جُـٍذ٤٤ٖ؛ ٌُٖٝ ج١ًُ أًىضٚ   :ʽجُِـس ʼٓٛطِف  -2

٢ٛ  ٝـ( 392ٛ-ٛـ322) ʽجذٖ ؾʼ٢٘جُىٌجْحش إٔ ًَ جُطؼح٣ٌق جُِٓح٤ٗس جُكى٣ػس  هى ؾٔؼٜح قى 

ػ٫ٚ٘ طوظِق ؿَٞٛح 
2
أٓح قىٛح كأٚٞجش ٣ؼرٍ ذٜح ًَ هّٞ ػٖ كل٢ هٜخثٜٚ هخٍ:"  .

أؿٍجْٜٞ"
3
ٛٞط٤ش حُِـش ٝٝظ٤لظٜخ حُظٞح٤ِٛش ك٢ حُٔـظٔغ، ٝ ٛٞ ٓخ طزؼٚ ك٤ٚ  ʽحرٖ ؿʼ٢٘كؤًي  .

                                                 
 .85،ص1985، دار الفكر، دمشق،د طمالك بن نيب،:بُت التيو و الرشاد  -  1
  .11،ص2002، دار البالغ للنشر،1يف اللغة:أزتد شامية، ط  ينظر - 2
 .33،ص 1ج ،ابن جٍت:اطتصائص  -3
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 ٛـ(729)صʽحُل٤َُٝرخىʼ١ٝ  .ٛـ(415)صʽحُوخ٢ٟ ػزي حُـزخʼٍـٓؼظْ ػِٔخء حُِـش حُؼَر٤ش ً

ٝʼح٢١ٞ٤ُٔʽٛـ(911)ص
 1

ػزخٍس حُٔظٌِْ ػٖ "( رؤٜٗخ ٛـ808ص) ʽحرٖ هِي٣ٝʼٕٝؼَكٜخ . 

ٓوٜٞىٙ، ٝطِي حُؼزخٍس كؼَ ُٔخ٢ٗ، ك٬ ري إٔ ط٤َٜ ٌِٓش ٓظوٍَس ك٢ حُؼ٠ٞ حُلخػَ ُٜخ، ٝٛٞ 

"حُِٔخٕ، ٝٛٞ ك٢ ًَ أٓش رلٔذ حٛف٬كخطْٜ
2

اً  ؛. ٝٛٞ ٓخ ٣ٌ٘ق ػٖ حُٞظ٤لش حُظٞح٤ِٛش

( ًٔخ ٣وٍَ أٗٚ ٌِٓش ٍحٓوش ٝحٓظؼيحى خحؿظٔخػ٤ خٔوٜٞى )ًُِِٓٞظٞحَٛ حُ خحُِـش ٗظخٓ ٣ؼظزَ

كف١َ، ًٔخ ٤٘٣َ ا٠ُ طؼيى٣ش حُ٘ظْ حُِـ٣ٞش ١ٝز٤ؼظٜخ حُؼَك٤ش
3

 . 

ِض ك٢ٌٛٙ ٢ٛ  ِّٜ حُِٔخ٤ٗخص حُؼَر٤ش؛ ك٢ٜ ًحص ١ز٤ؼش ٛٞط٤ش،  حُِـش ًٔخ أُؿِٔض ػْ كُ

س ٝ رخُظي٣ٍذ طٔظوَ ٝطٜزق ٝظ٤لش طٞح٤ِٛش ٓوٜٞىس أٓخٓخ، آُظٜخ حُِٔخٕ، أٝىػٜخ هللا ك٢ حُلفَ

ش، ٢ٛ ٓظؼيىس، هخٟؼش ٨ُٟٝخع ح٫ؿظٔخػ٤ش ٓئػَس ك٤ٜخ ٓظؤػَس رٜخ.  ٌِٓ 

٣ِحٍ حُـَد ؿخُزخ ٣ٌٜٜ٘خ رلؼخ ك٤ٜ٤ذ طخٍس ٣ٝوفت  ٫ٌٛٙ حُٔلخٍٝ ٝؿ٤َٛخ ، ٢ٛ حُظ٢ 

ٍ أهَٟ. ٝ ٌُح ٫ طٌخى طؼؼَ ػ٠ِ طؼ٣َق ؿخٓغ ٓخٗغ ُِـش ك٢ ػِْ حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش، اً ٓخ ُح

 ُزؼيٛخ ح٫ؿظٔخػ٢. ٗظَح ٓلّٜٞ حُِـش ر٤ٖ أهٌ ٝ ٍى ٝ ر٤ٖ ط٤ٓٞغ ٝط٤٤٠ن

ًَ ٌٛٙ حُظلخ٤َٛ حُِـ٣ٞش ٝ ح٫ٛف٬ك٤ش ُٜٔفِل٢ ح٤ُٔخٓش ٝحُِـش، ٧ٕ ُٜخ  صُوي أٍٝى

 حٗؼٌخٓخص ٝحٟلش ػ٠ِ ٓلّٜٞ ٝ ٍْٓ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ػ٘ي ػِٔخء حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش.

ًٔخ كيع ُ٘ظ٤َٙ ح٤ُٞٗخ٢ٗ  ضطٌٞ ٓؼ٘حٙ ʽْسج٤ُٓحʼٓٛطِف ٕ اٝه٬ٛش حُوٍٞ  

ʼر٤ُٞظ٤ٌخʽ ٕ؛ اً رلؼض ك٢ حُؼ٬هش ٤ُٖٞٔس ٝ جُركٞظ جُؼٍذ٤س ك٢ جُٔٛطِف ًحٗص أًػٍ وهس. ا٫ أ

ٝحُِٜٔلش  حُؼٔٞى٣ش ر٤ٖ حُلخًْ ٝ حُٔلٌّٞ رٌَ ىهش ُظَٜ ا٠ُ إٔ أِٜٛخ ٛٞ حُظؼخٕٝ ٫ حَُٜحع

ك٤ٞحٗٚ ا٠ُ ٝ ٘فِن ٖٓ ٤ٓخٓش حَُؿَ ٗلٔٚ ٝىهِٚحٓظيحى ح٤ُٔخٓش أكو٤خ ُظحُ٘وز٣ٞش، ٝ رلؼض ك٢ 

 ؛ؼي آهَ ْٜٓح٤ُّٞ. ًٔخ رلؼض ح٤ُٔخٓش حَُ٘ػ٤ش حُؼَر٤ش ك٢ رُ  ُٔؼَٝكشأػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص ح٤ُٔخٓش ح

                                                 
 .3،ص2009،عادل الكتب اضتديث،األردف،1نعماف بوقرة،ط:اللسانيات اجتاىاهتا و قضاياىا الراىنةينظر  - 1
 .603،صد ت،دار اصتيل،بَتوت،د طعبد الرزتن بن خلدوف،:مقدمة ابن خلدوف - 2
 .4نعماف بوقرة، ص:اللسانيات اجتاىاهتا و قضاياىا الراىنةينظر  - 3
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كـؼِظٚ ك٢ حَُ٘ع ،ٝ ٛٞ ًَِٓ هٞس حُلٌْ
1
ر٤٘ٔخ ؿؼِٚ حُـَد ك٢ حُ٘ؼذ. ٌٛح حُٔ٘ل٠٘ ػ٬ػ٢  

 حُٔزخكغ ح٬ُكوش.ح٧رؼخى ٓ٘ـيٙ ٣٘فزن ػ٠ِ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ك٢ 

ٝ ٍػخ٣ش ٗئٕٝ حُيُٝش حُيحه٤ِش ٝ حُوخٍؿ٤ش  ئوجٌزًٔخ طفٍٞ ٓلّٜٞ ح٤ُٔخٓش ٖٓ ٓلّٜٞ 

خ ك٢ ٗوٜخ حُظفز٤و٢ ح٤ُٔخٓش ك٘   ٌٕٞطك٬ ؿَٝ إٔ  ٗئٕٝ حُيُٝش ٖٓ ىٓظٍٞ ٝ ٗظخّ، وٌجْسا٠ُ 

 نٍؼ جْطؼٔحٍ ٓٛطِف ج٤ُٓحْس ئ٠ُ ٓؿحالش أنٍٟ ؿ٤ٍ جُكٌْػِٔخ ك٢ ٗوٜخ حُ٘ظ١َ. ػْ ٝ

ًوُْٜٞ ٤ٓخٓش حُيكخع، ح٤ُٔخٓش  ؛ٗئٕٝ حُيُٝش، ٝ ٌُٜ٘خ حٓظؼٔخ٫ص ٤ُِٔخ٤٤ٖٓ ك٢ أؿِزٜخٝ

م ّʽ(384-322  )أٍٓفʼٞش حُِـ٣ٞش..ٝ ٖٓ حُف٣َق إٔ طؼ٣َقحُ٘لف٤ش، ح٤ُٔخٓش حُؼوخك٤ش، ح٤ُٔخٓ

٤ُِٔخٓش ٣ؼٌْ ٤ٛٔ٘ش ح٤ُٔخٓش ػ٠ِ ٓـخ٫ص حُل٤خس؛ ك٤غ هخٍ ػٜ٘خ:" ٢ٛ ػِْ ح٤ُٔخىس ٝ ٢ٛ 

حُؼِّٞ"٤ِّٓيس 
2

؛ ك٢ٜ ٤ٓيس حُؼِّٞ ٧ٜٗخ طفِن ػ٠ِ أ١ ػَٔ ٓز٢٘ ػ٠ِ طوف٢٤ ٓٔزن، ك٤وخٍ ٓؼ٬ 

٤ٓخٓش حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش ٝ ٣َحى طوف٢٤ حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش
3

 . ٝ ٓؼِٜخ أ٠٣خ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش.

ػِْ ج٤ُٓحْس ك٢ وٌجْحضٚ ٝ ض٘ظ٤ٍجضٚ ٣ؿ٢٘ ٓ٘حكغ ؾٔس ٖٓ جُٔٔحٌْحش ٫ٝ ٗي إٔ 

رخػظزخٍٙ ٓ٘ظَح ٝ ٓٔخٍٓخ ٤ُِٔخٓش،  ʽحرٖ هِيʼٕٝحُؼٍٜٞ، ٝٛٞ ٓخ ٍٛيٙ  ػ٠ِ َٓ ج٤ُٓح٤ْس

، ٝٛٞ ى٣يٕ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ك٢ ٓرحقع ٓٞٞٞع ج٤ُٓحْس ٖٓ ٓٞج٤ٞغ ػِْ جالؾطٔحعأًي إٔ ٝ

 ح٫ٓظلخىس ٖٓ حُظـخٍد حُِـ٣ٞش ُِـٔخػخص ٝ حُيٍٝ، ًٔخ ٤ٓظز٤ٖ ًُي ك٢ كٍٜٞ ٌٛح حُزلغ.

                                                 
1
 .274،ص1998،دار الفكر،بَتوت ،لبناف،2ينظر نظاـ اإلسالـ يف العقيدة و األخالؽ و التشريع: مصطف  ديب البغا،ط - 
 .373، ص3عبد الوىاب الكيارل،ج:موسوعة السياسة - 2
 .16:خلف اصتراد، صينظر "علم السياسة و مقدماتو اليونانية" - 3
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  جُِٓح٤ٗحش جالؾطٔحػ٤س: ج٤ُٓحْس جُِـ٣ٞس ك٢ جٚطالـ -3

ًَٓذ ٝٛل٢ ر٢٤ٔ ʽح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞشʼإ ٜٓفِق 

طَؿْ ا٠ُ حُؼَر٤ش ػٖ ًَٓذ  

، ٝك٢ ح٩ٗـ٣ِ٤ِش رـ ʼ Politique Linguistique ʽأؿ٘ز٢ ر٢٤ٔ ، كٜٞ ٣وخرَ ك٢ حُل٤َٔٗش 

ʼLanguage Policy ʽ. 

ح٤ُٔخٓش روُٞٚ: " ٗلٖ ٗؼظزَ ʽʼ Louis-Jean Calvet ʽًخُل٣ُٞ٢ْ ؿخٕ ٣ʼؼَكٜخ 

حُل٤خس ح٫ؿظٔخػ٤ش حُِـ٣ٞش ٢ٛ ٓـَٔ حُو٤خٍحص حُٞحػ٤ش حُٔظوٌس ك٢ ٓـخٍ حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُِـش ٝ

ٖ"رخُظلي٣ي ر٤ٖ حُِـش ٝ حُل٤خس ك٢ ح١ُٞٝ
1
. 

ٌٖٔ٣ ٝ  ٍُ  ٖٓ ح٬ُٔكظخص ػ٠ِ ٌٛح حُظؼ٣َق: ؿِٔش   اؿٔخ

ٖ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ٖٓ ه٬ٍ ٌٛح حُظؼ٣َق ػزخٍس ػٖ حطوخً هَحٍ ر٘ؤٕ ؿِٔش ٓ -1

حُو٤خٍحص حُٔفَٝكش حُظ٢ هي طٌٕٞ هخرِش ُِظ٘ل٤ٌ ٝ هي ٫ طٌٕٞ . ٝ طزو٠ ح٧ٓجِش حُظ٢ ٫ ٣ـ٤ذ 

ٖٓ ٣ظوٌ هَحٍ ط٘ل٤ٌ ٌٛٙ حُو٤خٍحص حُٞحػ٤ش؟ ٖٝٓ ٣لَٜ ك٢ هخر٤ِظٜخ ُِظ٘ل٤ٌ  ٢:حُظؼ٣َق ٛ ػ٤ِٜخ

 كٔخ ٣ٞٛظْٜ؟ حٖٓ ػيٓٚ؟ اًح ًخٗض ٓئٓٔش كٔخ ١ز٤ؼظٜخ؟ ٝ اًح ًخٗٞح أكَحى

ً   -ٓوٜٞىس ٫ ػل٣ٞش ٝ ٫ حٍطـخ٤ُش  وَحٍحص رٍٜٞس ٝحػ٤شطظوٌ حُ -2 ٌٛح ٤ُْ ٖٓ  ا

ٝ ٛٞ ٓخ ٣ٞك٢ رفخرغ ح٩ػيحى حُٔٔزن ُٔٔٞىس َٓ٘ٝع ٓيٍّٝ رف٣َوش  -ح٤ُٔخٓش ٝ حُظوف٢٤ 

ػ٤ِٔش، ٝ طزو٠ ح٧ٓجِش حُٔفٞكش كٍٞ ٣ٞٛش ٓؼي ٌٛح حَُٔ٘ٝع أٝ ٓخ ٓٔخٙ حُظؼ٣َق رخُو٤خٍ؟ 

ٓخ ٢ٛ ح٧ْٓ حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٗلٌْ رٜخ ػ٠ِ ٓٔٞىس حَُٔ٘ٝع أٜٗخ كَٜ ٖٓ ٣ؼي ٛٞ ٖٓ ٣٘لٌ؟  ػْ 

 أػيص رف٣َوش ػ٤ِٔش؟ ٝٛٞ ٓخ ٫ ٣ـ٤ذ ػ٤ِٚ حُظؼ٣َق أ٠٣خ.

                                                 
  ىو وصفي ألنو غَت إضايف مثل "علم السياسة" وىو بسيط ألنو غَت موسع مثل" علم السياسة اللغوية". ينظر نقل مصطلحات

سلطاف ناصر اجمليوؿ،"رسالة ماجستَت" ،معهد اللغة :العشرين اللسانيات االجتماعية إذل العربية يف النصف الثاين من القرف
، 2006، نشرت سنة392ىػ، عدد الصفحات1427العربية،اصتامعة اظتلك سعود،إشراؼ ػتي الدين عثماف ػتسب ،نوقشت سنة

 .255-251ص
1-La Guerre des Langues et les politiques linguistiques:Louis-Jean Calvet,Hachette 
Littératures, France,1999,p 154-155 . 

 .111، ص2006،تررتة ػتمد دحياتن،د ط،دار القصبة للنشر، اصتزائر،كالفيو ينظر علم االجتماع اللغوي:لويس جاف  
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ك٢ ػ٬هش حُِـش رخُل٤خس ح٫ؿظٔخػ٤ش  خٓش حُِـ٣ٞش ح٧ٓخ٣ّلَٜ حُظؼ٣َق ٟٓٞٞع ح٤ُٔ -3

َ ٫ٝ طيه٤ن ك٢ زو٠ حُظؼ٣َق ٛ٘خ ٓـ٬ٔ ىٕٝ طل٤ٜٝ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ػ٬هظٜخ رخ١ُٖٞ. ٝ ٣  

 طؼخ٣ٖ، َٛ ٢ٛ ػ٬هش ر٤ٖ حُِـش أٝ حُِـخص ٖٓ ؿٜش ٝ ر٤ٖ حُل٤خس ح٫ؿظٔخػ٤ش ١ز٤ؼش ٌٛٙ حُؼ٬هش

 ًٔخ ٣ُزو٢ حُظؼ٣َق حُؼ٬هش ؿخ٠ٓش ر٤ٖ حُِـش ٝ ح٤ُٔخٓش.؟ ط٘خكْ  َٝٛحع أّ 

 أٜٛٔخ:  ؛٘فِوخصؿِٔش ٖٓ حُٔ طٞكَ طوظ٢٠ِـ٣ٞش ح٤ُٔخٓش حُ -4

 .ػخصأٝ ؿٔخ حُـٔخػش حُِـ٣ٞش -أ

 حُِـش أٝ حُِـخص.  -رـ

اك٤خء ُـش  بٍحىسِـش ٝ حُل٤خس ح٫ؿظٔخػ٤ش ؛ ًر٤ٖ حُ -٫كظش ٬ُٗظزخٙ- ػ٬هش اٍحىس ط٘ظ٤ْ -ؿـ

 حػظٔخى أٝ طل٤٤ي أٝ ػَٜٗش  ُـش أٝ ُـخص ٓخ.  حَُؿزش ك٢ٓخ ٓؼ٬ أٝ 

 أٝ حُِـخص ه٤خٍحص ٓيٍٝٓش ىٍحٓش ػ٤ِٔش طٜيف ا٠ُ ط٘ظ٤ْ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُِـش -ى

 ظٔغ. ٝحُٔـ

 حُٟٞؼ٤ش حُِـ٣ٞش.ط٘ظ٤ْ ط٘ظْ حُل٤خس ىحهَ ح١ُٖٞ رٔخ ك٤ٜخ ٓخ ٝؿٞى ِٓفش  -ٛـ

ٝىحٍص كُٜٞخ  ،ٌٛٙ ح٬ُٔكظخص ٝ ؿ٤َٛخ ٌِٗض كؼ٬ ٟٓٞٞع ىٍحٓخص ٝحٓؼش ٝ ٓؼٔوش

ح٤ُٔخٓش ʼحٓظز٤خٗخص ٝ حٓظوٜخءحص ٝ اكٜخءحص ػي٣يس، رـ٤ش حُظؤ٤َٛ أًؼَ ٌُٜح ح٤ُُٞي حُـي٣ي 

ظٍٜٞ ٫ ٣ويّ أ١ حٓظزٜخٍ ك٤ٔخ ٣وٚ ح٧ٓخّ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ أٝ حُز١ٞ٘ ٧ٕ "ٌٛح حُ .ʽحُِـ٣ٞش

٤ُٔخٓش حُظوف٢٤ حُِـ١ٞ، ٝ ٫ ُؼ٬هظٜخ رخُِٔفش ٝ ح٤ُٜٔ٘ش، أٝ ريٍٝٛخ ك٢ ح٫ٓظـ٬ٍ 

ٝحَُٜحع"
1
. 

ؼٞى ا٠ُ كيحػش ٌٛح ط ؛٤ُِٔخٓش حُِـ٣ٞش ʽًخُلʼ٢ٝ ُؼَ ح٠ُزخر٤ش حُظ٢ ٣ـَم ك٤ٜخ طؼ٣َق 

 ٔخػ٤ش كي٣ؼش حُ٘٘ؤس ٢ٛ أ٠٣خ.حُلَع ٖٓ حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظ

                                                 
، 2007، مؤسسة العٌت،الرباط، اظتغرب،1السياسة اللغوية خلفياهتا و مقاصدىا:جيمس و. طوليفصوف، تررتة ػتمد اطتطايب،ط -1

 .25ص 
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 :ثانيالمبحثىال

ىنذأةىالدوادظىاللعووظ.

ى

ىاألولى:ىنذأةىمصطلحىالدوادظىاللعووظ.المطلبى

 رالقظىالدوادظىاللعووظىبطلمىاللدانواتىاالجتماروظ.ىالمطلبىالثاني:
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ىالدوادظىاللعووظ.ىمصطلحاألولى:ىنذأةىالمطلبى

ِـ٣ٞش ٜٓفِلخص أهَٟ ٣ٕ٘ٞ رؼ٠ٜخ ػ٠ِ ظٍٜٞ ٜٓفِق ح٤ُٔخٓش حُ ضُوي ٝحًز

ح٧ًؼَ  ʽʼ  Planifiquation Linguistiqueʽحُظوف٢٤ حُِـ١ٞ ʼرؼٞ؛ ػ٠ِ ٍأٜٓخ ٜٓفِق 

حٓظؼٔخ٫ ح٤ُّٞ، ٝ إ ُْ ٣ٌٖ ٌٛح حُٜٔفِق ٓظيح٫ٝ ك٢ حٌُظخرخص ح٠ُٝ٧ حُظ٢ ط٘خُٝض ٌٛح حُ٘٘خ١، 

أٍٝ ٜٓفِق ٍٝى ك٢  ʽʼL’ingénierie Linguistique ʽحُٜ٘يٓش حُِـ٣ٞش ʼ اً ًخٕ ٜٓفِق

ُلي٣غ ػ٠ِ أٗ٘فش حُٔوفف٤ٖ حُِـ٤٣ٖٞ، ك٤غ ًخٕ ػ٘ي ص حُيٍحٓخص حُِـ٣ٞش ح٫ؿظٔخػ٤ش، أىر٤خ

حُظ٤ٔ٘ش ʼأٝ ʽحُظفٍٞ حُِـʼ١ٞٝ ٖٓ ٜٓفِلخص  ʽح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞشʼأًؼَ طٌَحٍح ٖٓ ٜٓفِق 

 ʽʼOrganisationحُظ٘ظ٤ْ حُِـ١ٞ  ʽ ʼDéveloppement Linguistique ʽ  ٖٓ ٝʼحُِـ٣ٞش

Linguistuqueʽ
1

حٓظويحّ ٜٓفِق ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش أك٤خٗخ َٓحىكخ ُٜٔفِق حُظوف٢٤  . ًٔخ ًخٕ

 ʽحُظوʼْ٤٤ك٢ حٌُز٤ي  ʽʼ  Aménagement Linguistiqueʽٝحُظ٤ٜجش حُِـ٣ٞش ʼحُِـ١ٞ ٝ

ʼNormalisation ʽ  ك٢ ًخطخ٤ُٗٞخ
2
. 

 .روظبطلمىاللدانواتىاالجتماىقظىالدوادظىاللعووظىالمطلبىالثاني:رال

طيهَ ح٩ٗٔخٕ ك٢ ح٧ٟٝخع حُِـ٣ٞش ٤ُْ رخُِٔٞى حُـي٣ي؛ كٔلخ٫ٝص حُ٘خّ هي٣ٔخ طو٤ٖ٘ 

ر٤ٖ ُـخص  ٖٓ هٞح٤ٖٗ ٫ٓظؼٔخ٫طْٜ حُِـ٣ٞش ٓلخ٫ٝص ٫ طٌَ٘. ًٔخ إٔ حهظ٤خٍ حُِٔفش حُلخًٔش ُِـش  

 ُظ٤٤َٔ ىٝح٤ُذ حُيُٝش أَٓ ٓظٌٍَ ػزَ حُظخ٣ٍن. 

ش ُْ طٌٖ ٓز٤٘ش ػ٠ِ أْٓ ٗظ٣َش ٝرلٞع ؿ٤َ إٔ ًَ ٌٛٙ حُظيه٬ص ك٢ كًَش حُِـ

َ ػ٬هش حُِـش رخُٔـظٔغ،  ـ  َّٔخٝ .هخٛش اًح ؿخءص ػزَ هَحٍحص ٤ٓخ٤ٓش٤ٓيح٤ٗش طيٍّ ٝ طُ ش حُ  ٓ

حُِٔخ٤٤ٖٗ ح٫ؿظٔخػ٤٤ٖ ٖٓ أَٛ حهظٜخٙ ٌٙ حُظيه٬ص٣وْ رٜ ًُْٔخ ػ٠ِ هيٍ ًز٤َ ٖٓ حٌُحط٤ش. 
3
. 

                                                 
، إصدار غتلس الثقافة العاـ، د طروبرت ؿ كوبر، تررتة خليفة أبو بكر األسود،:ينظر التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي - 1

 .67،ص 2006ليبيا،
 .11، ص2009، منشورات االختالؼ،اصتزائر، 1، تررتة ػتمد دحياتن، طكالفيلويس جاف  :ينظر السياسات اللغوية - 2
 .26، ص:كالفيينظر السياسات اللغوية - 3
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ػ٤ِٔش ُِظيهَ ك٢ اىحٍس طؼيى ُـ١ٞ  كبٍٛخٛخص ٓؼَ ٌٛٙ حُيٍحٓخص حُظ٢ طٜظْ رَْٓ ٓ٘خٛؾ

ػ٤ِٔش، ٝ ريٍحٓظٜخ ُظو٤٤ْ حُِـش حُظ٤ٌ٤٘ش رـي٣ش  ʽكِوش رَحؽʼٓخ، ٓخ ظَٜص ا٫ كي٣ؼخ؛ ُٝؼَ 

 ʽʼAntoineأٗفٞحٕ ٢٤ٓ ٤ʼخٓش حُِـ٣ٞش ٝ طوف٤فٜخ. ًٔخ ٗـيًخٗض ٖٓ حَُٝحى ك٢ ٓـخٍ حُٔ

Meilletʽ ٔغ ٓظؼيى حُِـخص، ٝٝؿَّ ٣يٍّ رـي٣ش حُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ طلٌْ ٟٝغ حُِـش ك٢ حُٔـظ ٚ

ٍْٓ ُْٜ حُٜٔ٘ؾ هخث٬:" اٗٚ ٖٓ حُٞحؿذ  1906حُِـ٤٣ٖٞ ٗلٞ حٓظٌ٘خف ٌٛٙ حُوٞح٤ٖٗ، كل٢ ٓ٘ش 

إٔ ٗليى ٓغ أ١ ر٤٘ش حؿظٔخػ٤ش طظلن ر٤٘ش ُـ٣ٞش ٓؼ٤٘ش، ًٔخ أٗٚ ٖٓ حُٞحؿذ إٔ ٗليى ٤ًق طظٔؼَ 

حُِـ٣ٞش"طـ٤َحص حُز٤٘ش ح٫ؿظٔخػ٤ش ، رف٣َوش ػخٓش ، ك٢ طـ٤َحص ك٢ حُز٤٘ش 
1

، ٌُٝح ٤ُْ ؿ٣َزخ إٔ 

٣ظليع ػٖ أٍٝرخ حُِـ٣ٞش ٢٤ٓʽ  ʼٗـي
2
. 

 .ʽʼUriel Weinreichʽكخَٕٗ ʼػ٠ِ ُٔخٕ  أٓخ ٜٓفِق حُظوف٢٤ حُِـ١ٞ كِْ ٣ظَٜ ا٫

 ʽٛٞؿʼٖٝ ٌُٖ ح١ٌُ أىهِٚ أىر٤خص ػِْ ح٫ؿظٔخع حُِـ١ٞ ٖٓ ه٬ٍ  ًظخرخطٚ؛ ٛٞ ح٢ٌ٣َٓ٧ 

ʼHaugen ʽ- ٟٞغ ك٢ ٓوخُش هٜٜٜخ ُِ 1959ٓ٘ش  -ظٔخػ٤شحُٔظوٜٚ ك٢ حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿ

 .1970ك٢ ًظ٤ذ َٗ٘ٙ ٓ٘ش  ʽحُِـ٣ٞش ح٤ُٔخٓشʼػزخٍس  ʽك٤٘ٔخʼٕحُِـ١ٞ ح٣َُٝ٘ـ٢، ًٔخ أٟخف 

ََّ  ʽح٤ُٔخٓش / حُظوف٢٤  ʼرٌُي حُؼ٘خث٢  ُىحىكخ  ٤ٖظٍٜٞ حُٜٔفِل ٧ٕ. ريهشكخ ٤ٗٞػخ ىٕٝ إٔ ٣ؼ

ػِْ حُِـش ʼحُؼِٔخء كٍٞ ط٤ٔٔظٜٔخ آٌٗحى ٛٔخ  ٖ ًخٗخ ك٢ ١ٍٞ حُ٘٘ؤس، ُْٝ ٣ظلن٤ِٔ  ك٢ ا١خٍ ػ  ًخٕ 

ʽحُظفز٤و٢

 ʼ Linguistique Appliquéʽ ٝʼح٫ؿظٔخػ٤ش حُِـ٣ٞخصʽ


 ʼla 

                                                 
 .62،ص1963، دار اظتعارؼ،مصر،2اللغة و اجملتمع:ػتمود السعراف، ط - 1
 .13ينظر السياسات اللغوية: كالفي،ص  - 2
  و أصبح فرعا من فروع اللسانيات العامة إذل أف انشق عنها وأصبح قسيما عتا منذ حوارل 1946يسم  أيضا اللسانيات التطبيقية ، ظهر اظتصطلح سنة ،
في ميادين غير اليت تواجهها  حل مشكالت اللغةفهو يف حقيقتو علم يستثمر نتائج علـو أخرى ذات صلة ما باللغة..ويستغل ىذه العلـو يف  ثُت عاما،ثال

و إعداد اظتعاجم و أنظمة و إدارة التعدد اللغوي والتخطيط اللغوي وعالج اضطرابات الكالـ و الًترتة ليمها وتعالثانية و كميداف تعلُّم اللغة األوذل   لغوية
دار ،1ينظر يف علم اللغة التطبيقي:ػتمد فتيح،ط...(علم اللغة النفسي،غة االجتماعيعلم الل ،علم اللغة التعليمي)الكتابة..فتفرع ىذا العلم إذل عديدة علـو

مصر، معية اإلسكندرية،لراجحي،د ط، دار اظتعرفة اصتا. و ينظر  علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية:عبده ا15-12ص ،1989الفكر العريب،القاىرة،مصر،
 .19-11، دار ىومو،اصتزائر،د ت،ص 3و ينظر دروس يف اللسانيات التطبيقية:صاحل لعيد،ط.9-2ص ،1995

 " أغلب المصادر اتفقت على أن المقابل العربي لمصطلحSociolinguistique  يرى  ،" علم اللغة االجتماعي""هوʼفيشمافʽ  أف
..فهدؼ اللسانيات استعمال اللغة و الترتيب االجتماعي للسلوكسانيات االجتماعية ختترب التفاعل بُت مظهرين من مظاىر السلوؾ اإلنساين يما:الل

مالـز قد ميس  وعاالجتماعية إذا ىو البحث عن التنوع التالزمي للظاىرة اللغوية االجتماعية، ألف التنوع تنوعاف؛ تنوع لغوي و آخر اجتماعي  وبينهما تن
. ينظر التخطيط 66الشكل أو احملتوى أو يما معا. ينظر نقل مصطلحات اللسانيات االجتماعية إذل العربية:سلطاف ناصر اجمليوؿ،ص 

 .و ينظر 91اللغوي:كوبر،ص
Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage:Jean Dubois et autres ، edition2 ،  1999، 
Larousse، Paris،P 436-435 . 
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SocioLinguistiqueʽ
1

رلٞع اىحٍس حُظؼيى حُِـ١ٞ كَػخ ٖٓ كَٝع ح٤ُٔخٓش  . كٌخٗض رٌٜح

 حُِـ٣ٞش حُظ٢ ح٠ٗٞص ىٍحٓظٜخ طلض ٣ٌٖٛ حُؼ٤ِٔش حُـي٣ي٣ٖ.

ض ٖٓ  ٍك٠ٜخ ٌَُ ٓخ ٛٞ حؿظٔخػ٢ ك٢ حُِـش ك٢ ك٤ٖ ٣لظلَ ػِْ حُِـش إ حُز٣ٞ٤٘ش طٌِ٘

ٕ طفٍٞح ر٤ٌل٤ش ٓٔظوِش ػٖ رؼ٠ٜٔخ حٕ حُظ٤خٍحٌٝٛ .رٌَ ٓخ ٛٞ حؿظٔخػ٢ ك٢ حُِـشح٫ؿظٔخػ٢ 

حُزؼٞ
2
. 

ٛٞ ح٫ٛظٔخّ حُٞحٓغ ٝح٩ىٍحى حُؼ٤ٔن  ؛كخُـي٣ي ح١ٌُ حٓظليػظٚ ٓظ٤٘٤خص حُوَٕ حُٔخ٢ٟ

هخىٍ ػ٠ِ ً٘ق حٌُؼ٤َ ٓٔخ ًخٕ ؿخ٠ٓخ ٖٓ ١ز٤ؼش حُِـش ٝ ١ز٤ؼش رؤٕ ػِْ حُِـش ح٫ؿظٔخػ٢ 

حُٔـظٔغ
3

ٚ ٗلٞ حُِـش كبٕ ىٍحٓش ح٤ُٔخٓش ٣ظـ خ٣َٛل خ. ٝ ُٔخ ًخٗض ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ٗ٘خ١

، كظ٠ أٗٚ ʽك٤٘ٔخʼٕحُظوف٢٤ حُِـ٤٣ٖٞ ٣وغ ك٢ ٤ْٔٛ ٓـخٍ ػِْ حُِـش ح٫ؿظٔخػ٢ ًٔخ ٣َٟ ٝ

ـ١ٞ حُظفز٤و٠ٔٓ٢ حُظوف٤ف٢ حُِـ١ٞ ػِْ ح٫ؿظٔخع حُِ
4

٫كظ إٔ  ʽًخُل٣ُٞ٢ْ ؿخٕ ʼ. رَ إ 

ٝ إٔ حٗظيحى ٌٛح حُؼِْ ًخٕ ٗظ٤ـش  ،طفٍٞ ػِْ حُِـش ح٫ؿظٔخػ٢ حٍطز٢ رظفٍٞ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش

ح٫ٛظٔخٓخص ح٠ُٝ٧ رخ٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش
5
.

                                                 
1 - ينظر   La Guerre des Langues:Calvet,p  154 et  158 . 

 .68كوبر، ص:و ينظر التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي
كلية اآلداب ،غتلة اآلداب و اللغات ،2004، ماي 3ينظر "اللغويات االجتماعية":عبد اضتميد دباش، غتلة األثر، العدد  - 2

 .14صجامعة ورقلة، اصتزائر،ة،والعلـو اإلنساني
 .12،ص1990،عادل الكتب،مصر ،2ىدسوف، تررتة ػتمود عياد،ط:ينظر علم اللغة االجتماعي - 3
 .91كوبر،ص:ينظر التخطيطي اللغوي و التغيَت االجتماعي - 4
 .31،ص:كالفيينظر السياسات اللغوية - 5
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 :ثالثالمبحثىال

ى

ىموضوعىالدوادظىاللعووظ.

ى

ىهيىموضوعىىاألول:ىالمذكالتىاللعووظىاالجتماروظىالتيالمطلبى

ىالدوادظىاللعووظ.ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىالتطروفىببطضىالمذكالتىاللعووظىاالجتماروظ:ىىالمطلبىالثاني:

ى  الوظائفىاللعووظ.ى-وىمظاهرهىاللعوياالحتكاكىىى-الثنائوظى-ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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ىلتيىهيىموضوعىالمطلبىاألولى:ىالمذكالتىاللعووظىاالجتماروظىا

ىالدوادظىاللعووظ.ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

حُلو٤وش ٟٓٞٞع ح٤ُٔخٓخص ، ٢ٛ ك٢ حُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ ٍْٓ ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش ح٬ٌُ٘ٔص حُِـ٣ٞش

 ك٢ ح٥ط٢ : ٤ٓʽ٘خٍ ٣ًَُخʼٝ ٣ـِٜٔخ  .حُِـ٣ٞش

 ٟٝغ حُٔوخ٤٣ْ ٌُِظخرش حُٜل٤لش ٝ ٬ٌُِّ حُـ٤ي.  -1"

 ُِ٘ؼذ ح١ٌُ ٣ٔظؼِٜٔخ.  ٬ٓءٓش حُِـش ٤ًِٓٞش طؼز٤َ -2

 هيٍس حُِـش ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ أىحس ح٩ريحع حُل١ٌَ ٝ حُؼ٢ِٔ.  -3

 ػيّ حُويٍس ػ٠ِ حُظلخْٛ ر٤ٖ حُٔـظٔؼخص حُِـ٣ٞش حُٔظ٘ٞػش ٟٖٔ حُيُٝش حُٞحكيس.  -4

 حهظ٤خٍ ُـش حُظؼ٤ِْ.  -5

 طَؿٔش ح٧ػٔخٍ ح٧ىر٤ش.  -6

 حػظٔخى حُِـش حُٔ٘خٓزش ُِظزخىٍ حُؼ٢ِٔ.  -7

 و٤ٞى حُٟٔٞٞػش ػ٠ِ ح٫ٓظؼٔخٍ حُِـ١ٞ ك٢ رؼٞ حُٔـظٔؼخص. حُ -8

 حُظ٘خكْ ر٤ٖ حُِٜـخص ٝ ح٫ٍطوخء رِٜـش ا٠ُ َٓطزش حُِـش ح٤َُٔٓش. -9

حُٔلخكظش ػ٠ِ حُظٞحُٕ ر٤ٖ ِٜٓلش حُيُٝش ٝ ِٜٓلش ح٧كَحى ك٢ حُٔـخٍ حُِـ١ٞ" -10
1
. 

ِـ٣ٞش؛ ٤ُٞٓغ ٖٓ ٖٓ طـخٍد ُـ٣ٞش ٓؼخَٛس ك٢ ٓـخٍ ح٤ُٔخٓش حُ ʽًخُلʼ٢ًٔخ ٣ٔظل٤ي 

ٟٓٞٞع ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُظَ٘ٔ ٓؼخُـش ٬ٌ٘ٓص ٝحؿٜش حُِـش ٖٓ هز٤َ حُظيه٬ص ػ٠ِ ٓظٖ حُِـش 

ًخُظيهَ ٓؼ٬ ك٢ ٍٛٞس حُِـش رخرظٌخٍ حٌُظخرش، أٝ رظ٤ُٞي حُٔؼـ٢ٔ..أٝ ٖٓ هز٤َ حُظيهَ ػ٠ِ ُِٓ٘ش 

كزٌٜٙ حُِـحش جألنٍٟ. ٝظحتق جُِـس ٝ ُُٓ٘طٜح جالؾطٔحػ٤س ٝ ػالهطٜح ذحُِـش رخُظيه٬ص ػ٠ِ 

ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ٣ٌٖٔ طـ٤٤َ حُٔلَىحص ٝ ط٤ُٞي حٌُِٔخص حُـي٣يس ٝ ٌٓخكلش ح٫هظَحٝ ًٔخ ٣ٌٖٔ 

طـ٤٤َ ُِٓ٘ش حُِـش رظَه٤ظٜخ ا٠ُ ٜٓخف حُِـخص ح٤َُٔٓش ٓؼ٬
2

. كٔخ كو٤وش ٌٛٙ حُٔٞح٤ٟغ حُظ٢ 

 ٟٖٔ ٓـخٍ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش. ʽًخُل٣ʼ٢يٍؿٜخ 

                                                 
 .11،ص 1993، لبناف،اليُت، بَتوت،دار العلم للم1، طميشاؿ زكريا:قضايا ألسنية تطبيقية - 1
 .23،صكالفي :ينظر السياسات اللغوية - 2
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ىفىببطضىالمذكالتىاللعووظىاالجتماروظ:ىالمطلبىالثاني:التطرو

ىالوظائفىاللعووظ.ى-االحتكاكىىاللعويىوىمظاهرهى-اللعووظىالثنائوظى-ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ٌٛٙ  ح٬ٌُ٘ٔص حُظ٢ طٔؼ٠ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ا٠ُ كِٜخ، ؿخُزخ ٓخ ٣ظْ طلي٣يٛخ ػٖ ٣َ١ن 

ٝٓٞف ٗظفَم ُزؼ٠ٜخ، ُٔخ  ؿِٔش ٖٓ حُٔزخكغ حُظ٢ ٢ٛ ٖٓ ٤ْٔٛ حُٔزلغ حُِٔخ٢ٗ ح٫ؿظٔخػ٢.

 -حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞش  -ٗـي: ٖٓ طِي حُٜٔفِلخص ٝ .ٖٓ ػ٬هش ٤١ٝيس رٟٔٞٞع ٌٛح حُزلغُٜخ 

 ٝظخثق حُِـش .  -ٓظخَٛٙح٫كظٌخى حُِـ١ٞ ٝ

 :اللغىية أوال :  الثىائية

ػ٘ٚ، ٌٝٛح ٟٓٞغ ه٬ف ر٤ٖ  ضا٠ُ حُٜٔفِق ح١ٌُ طَؿٔ ُؼ٘خث٤ش٣ي ح٣و٠غ طلي

حهظِق ك٤ٜٔخ  ʼBilinguistiqueʽ  ٝʼDiglossieʽص ح٫ؿظٔخػ٤ش. كـظَؿٔش حُٜٔظ٤ٖٔ رخُِٔخ٤ٗخ

حُؼٌْ أ٠٣خ رخُ٘ٔزش حُيحٍٕٓٞ. كخُزؼٞ ٣ظَؿْ ح٧ٍٝ ا٠ُ حُؼ٘خث٤ش ٝ حُزؼٞ ا٠ُ ح٫ُىٝحؿ٤ش ٝ 

ط٤َٔ ا٤ُٚ حُيٍحٓخص  ٤َٓ ا٠ُ ٓخأكخٍٝ إٔ أ ٢٘ٝ ٌُ٘ ،ِٓي حٌُِٔش حُلَٜ ك٢ ًُيأُِؼخ٢ٗ. ٝ ٫ 

حُىٝحؿ٤ش ُـ٣ٞش ʼBilinguistiqueʽ ػظٔيؤخ ُِزلغ. كٜخ َٓؿؼطحُظ٢ حػظٔي

 ػظٔيأٝ  

ʼDiglossieʽ ػ٘خث٤ش ُـ٣ٞش


 . كٔخ ى٫ُش ًَ ٜٓفِق ػ٘ي حُيح٤ٍٖٓ حُـَر٤٤ٖ؟

طؼ٣َق ح٫ُىٝحؿ٤ش حُِـ٣ٞش: ٢ٛ هيٍس حُلَى ػ٠ِ حُظٌِْ رؤًؼَ ٖٓ ُـش. ٌُح ك٢ٜ ظخَٛس 

كَى٣ش، طٜظْ رٜخ حُِٔخ٤ٗخص حُ٘ل٤ٔش ٫ ح٫ؿظٔخػ٤ش
1

ٝ هي طَٜ هيٍس حُلَى ػ٠ِ حٓظويحّ أًؼَ ٖٓ . 

 .ʽ ʼ Multilingueʽطؼيى ُـʼ١ُٞـظ٤ٖ كٌٕ٘ٞ رٜيى 

طؼ٣َق حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞش: طٞحؿي ٤ٌِٖٗ ُـ٤٣ٖٞ ُِـش ٝحكيس ك٢ ٗلْ حُٔـٔٞػش؛ ٌَٗ 

 .  ʼvariété basse ʽٝ ٌَٗ أى٠ٗ) ط٘ٞع ٤ٟٝغ( ʼvariété hauteʽٍحه٢)ط٘ٞع ٍك٤غ( 

                                                 
  و ىو ما يذىب إليو اظتسدي و إميل يعقوب و ػتمود عياد و معجم اظتصطلحات و اظتعجم اظتوحد. ينظر نقل مصطلحات

 . 150-149اللسانيات االجتماعية إذل العربية:سلطاف ناصر اجمليوؿ،ص 
 149-148اظتسدي و إميل يعقوب و اظتعجم اظتوحد، ينظر اظترجع نفسو ، ص و ىو ما ذىب إليو. 

1  .La Guerre des Langues:Calvet,p45 -ينظر  
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٣ٞؿي رٜخ  ،حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞش:" ٢ٛ ٟٝؼ٤ش ُـ٣ٞش ٓٔظوَس ٗٔز٤خ ك٢ طلي٣ي ʽكَؿ٣ʼٕٞٔوٍٞ 

...٣لَٔ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٥ىحد حٌُٔظٞرش حُٞحٓؼش ،ٗٞع ٓٞح١ُ ٓوظِق ؿيح ٍحه٢ حُظ٤َِٓ

حُِـش حٌُٔظٞرش أٝ ك٢ حُٔ٘فٞهش ٝ ٢ٛ ٓٔظؼِٔش ك٢  ،حُظ٢ طيٍّ هخٛش ك٢ حُظؼ٤ِْ ح٢َُٔٓٝ

أ١ ٖٓ أؿِحء حُـٔخػش. ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٝؿٞى  ٌُٜ٘خ ٫ طٔظؼَٔ ك٢ حُٔلخىػش حُؼخى٣ش ك٢ٝ

ًٞؿ٤ش أٝ ًٗٔٞؿ٤خص ؿ٣ٜٞش"ٔح٧ٌٗخٍ حُِٜـ٤ش ُِـش حُظ٢ طظ٠ٖٔ ٗ
1
. 

كحٌَُٗ جٍُجه٢ ُٚ ؛ ʽكَؿʼٕٞٔكخُظٔخ٣ِ ر٤ٖ ح٤ٌُِٖ٘ طٔخ٣ِ ٝظ٤ل٢ ػ٠ِ ٓخ ٣ٌٛذ ا٤ُٚ 

ٞ ٣لظ٠ ىس ٝ ح٥ىحد ٝ حَُٓخثَ ٝ حُوفذ ٝحُـخٓؼش..كٜزخك٤ٔظؼَٔ ك٢ ىٍٝ حُؼ ٝظ٤لس ٤ٌْٔس

ٌُح ٣ٔظويّ ك٢ اٗظخؽ ح٧ىد حُٔؼظَف  ،ر٤ٜض حؿظٔخػ٢ ٝ ٣ٌظٔذ ٖٓ حُٔيٍٓش ُظؼو٤يٙ ٝ طوؼ٤يٙ

رٚ. أٓخ حٌَُ٘ ح٧ى٠ٗ)ح٤ُٟٞغ( ك٤ٔظويّ ك٢ ح٧كخى٣غ حُؼخث٤ِش ٝ ح٧ىد حُ٘ؼز٢ ٝ ٫ ٤ٛض 

حؿظٔخػ٢ ُٚ ٝ ٣ٌظٔذ رف٣َوش ١ز٤ؼ٤ش ػ٠ِ أٗٚ حُِـش ح٠ُٝ٧ حُفز٤ؼ٤ش
2
. 

ُظَ٘ٔ أًؼَ ٖٓ  -حُظ٢ ٢ٛ ظخَٛس حؿظٔخػ٤ش  -ٖٓ حُؼ٘خث٤ش  ʽ ʼFishmanʽك٤٘ٔخʼٕٝٓغ 

ٓؼ٠٘ ٝحكيس ٓ٘ظًَش أٝ ػ٬هش هَحرش، ٝ رلخؿش ا٠ُ إٔ طٌٕٞ ًحص أٍٝٓش ضٗظخ٤ٖٓ أٝ أٗظٔش ٤ُٔ

ًُي إٔ أ١ ٟٝغ حٓظؼٔخ١ٍ طؼخ٣٘ض ك٤ٚ ُـش أٍٝر٤ش ا٠ُ ؿخٗذ ُـش أك٣َو٤ش ٛٞ ٖٓ هز٤َ حُؼ٘خث٤ش 

ʽك٤٘ٔخʼٕػ٘ي 
3
حؿ٤ش حُِـ٣ٞش ظخَٛس كَى٣ش اًح طلُٞض ا٠ُ ؿٔخػ٤ش أٛزلض ػ٘خث٤ش ح٫ُىٝأ١ إٔ   .

ُـ٣ٞش، ٌُح ٢ٛ ٖٓ ِٛذ حٛظٔخٓخص حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش
4
. 

                                                 
1-Dictionnaire de linguistique :Jean Dubois et autres ،P .148  

 .46ص،كالفي :ينظر علم االجتماع اللغوي - 2
 .47ص،اظترجع نفسوينظر  - 3
 .46ص،سواظترجع نفينظر  - 4
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 االحتكاك اللغىي و مظاهري.   ثاويا:

ظؼيى حُِـ١ٞ، ٣ظَٜ ػ٘ي ٝؿٞى حُ ʽ ʼContacte des languesʽح٫كظٌخى حُِـʼ١ٞإ 

ػزخٍس ػٖ حُظؤػ٤َ ٝ حُظؤػَ حُلخَٛ ر٤ٖ ٓـٔٞػش ر٠ُ٘ ُـ٣ٞش ٛٞ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُِٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ

ٝ ٓـٔٞػش ر٠ُ٘ حؿظٔخػ٤ش، ٌُح ٖٓ ٗظخثـٚ، ظٍٜٞ ظٞحَٛ ُـ٣ٞش طيٍّ ىٍحٓش ػ٤ِٔش. ٝ ُيٍحٓش 

 ٌٛٙ حُظٞحَٛ ىٍحٓش ػ٤ِٔش ٣ـذ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ:

 حُٞحٍىس ػ٠ِ حُِـش أٝ حُِـخص ًخُٔلخ٤ْٛ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش حُـي٣يس. جُٔلح٤ْٛ جُؿى٣ىز -

ٓٞحء طْ اٗ٘خإٛخ ٖٓ ىحهَ حُِـش ٝٛٞ ٓخ ٣ؼَف رخ٩ٗ٘خء حُيحه٢ِ، أٝ طْ  ٓٛطِكحضٜح جُؿى٣ىز -

 اٗ٘خإٛخ ٖٓ هخٍؽ حُِـش ٝ ٛٞ ٓخ ٠ٔٔ٣ رخ٩ٗ٘خء حُوخٍؿ٢.

جالنطال٠  –جُطىجنَ جُِـ١ٞ  –جُ٘ٓم  –جالهطٍجٜ  -ُالقطٌحى جُِـ١ٞ ػىز ٓظحٍٛ ٜٓ٘ح: 

 . ٝ ٌٛٙ ُٔلش ػٖ ًَ ٜٓفِق.جُِـ١ٞ

I. ٍجٜ جُِـ١ٞجالهطʼEmprunt linguistique ʽ:  

كرىٍ إٔ ٗركع ك٢ ُـط٘ح ػٖ ٓوحذَ ٚؼد ٛٞ أٍٝ ٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ ح٫كظٌخى حُِـ١ٞ، " 

"جُؼػٌٞ ػ٤ِٚ ٌُِٔس ك٢ ُـس أنٍٟ، ٗٓطهىّ ٓرحٍٖز ًٛٙ جٌُِٔس ذط٤ٌلٜح ٓغ ٗطو٘ح
1

، أ١ 

"حٓظؼٔخٍ ُلظش ٓٞؿٞىس ك٢ ُـش ػخ٤ٗش"
2

 . كٜٞ ػزخٍس ػٖ اٗ٘خء هخٍؿ٢.

؛ ُي٫ُظٚ حُِـ٣ٞش ٜٓفِق ح٫هظَحًٝخٗض طظلخ٠ٗ  ُيٍحٓخص حُِـ٣ٞش حُؼَر٤ش حُوي٣ٔشحإ 

ٜٓفِلخص  ري٫ ػ٘ٚ ٗخػض ٝ ػ٠ِ ح٫ٓظؼخٍس حُٞحؿذ ٍىٛخ، ٝ ٫ ٍى ر٤ٖ حُِـخص ُٔخ طٔظؼ٤َٙ.

أهَٟ ًخُيه٤َ ٝ حُٔؼَد ٝ حُُٔٞي
3

 . 

 ػزخٍس ػٖل١ٞ رآ٤ُش ٓزَٓـش؛ كخ٫هظَحٝ حُؼٝ هي ٣ٌٕٞ ح٫هظَحٝ رف٣َوش ػل٣ٞش أٝ 

حُِـش ٖٓ ُـش أهَٟ، ك٤ٖ ٣ـيٕٝ أٗلْٜٔ ك٢ ٓٞحؿٜش ٝحهغ أٝ ٓٔخٍٓش ٤ُْ  ٓظٌُِٔٞلظ ٣وظَٟٚ 
                                                 

 .29، صاظترجع السابق - 1
2  - La Guerre des Langues:Calvet,p  235  . 

 .131،ص1988،طبعة اصتامعة اظتستنصرية،1ط،ىادي هنر:علم اللغة االجتماعي عند العربينظر  - 3
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ٍ ُٜخ حْٓ ك٢ ُـظْٜ، رؼي اؿَحء حُظ٤٤ٌق حُٜٞط٢ ح١ٌُ طلَٟٚ حُِـش. ٝ هي ٣ئى١ ًُي ا٠ُ ظٜٞ

ٜخ )حُٔو٤ْ( حُظ٢ حهظَٟظ ʼCampaingʽ. ٝ ٓؼخُٜخ ًِٔش أٛٞحص ؿي٣يس ك٢ حُِـش حُٔوظَٟش

)حَُٔآد( ʼParkingʽحُل٤َٔٗش ٖٓ ح٩ٗـ٣ِ٤ِش، ٝ ٓؼِٜخ ًِٔش 
1
أٓخ ح٫هظَحٝ حُٔزَٓؾ كٜٞ ح١ٌُ  .

سʼطظؼٔيٙ ؿٔخػش ٖٓ حُِـ٤٣ٖٞ أٝ ُـخٕ ٜٓفِل٤ش، ٝ ٓؼخُٚ ًِٔش  ٍَّ ُʽ  ُٚـش ٓخ٢ُ ح١ٌُ حهظَٟظ

ٌَّ ٠ ٖٓ حُؼَر٤ش ُِي٫ُش ػِ سحُ  ٍ
2

٠ُ . ًٔخ طـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ ٜٓفِق ح٫هظَحٝ ٣َٜ٘ف ا

َ ٝ )حُٜٔفِق( ٝ ا٠ُ ػ٤ِٔش ح٫هظَحٝ ٗلٜٔخ.  حُٔوظ

ٚ١َٝٗ
3

 : 

 . ʽدʼا٠ُ حُِـش ʽأʼ؛ أ١ ٣ظْ ٗوَ حٌَُ٘ ٝ ح٠ُٕٔٔٞ ٖٓ حُِـش ٣٘طوَ ذىجُٚ ٝ ٓىُُٞٚإٔ  -1

 ٝ ٣ظلون ح٫ٓظوَحٍ ُِٞكيس حُٔوظَٟش ك٢ ح٫ٓظؼٔخٍ حُـٔخػ٢.  ٣ىٓؽ ك٢ جُ٘ظحّ جُٔؼؿ٢ٔإٔ  -2

 أ١ طؤهٌ حُـٔخػش حُِـ٣ٞش ك٢ حٓظؼٔخُٚ رٌَ٘ ػل١ٞ ؿ٤َ ٓوٜٞى.؛ ٣ٌٕٞ جالهطٍجٜ ئٌجو٣حإٔ  -3

II. جُِـ١ٞ جُ٘ٓمʼlinguistique Le Calqueʽ : 

ٓٔخ  .ٛٞ أهٌ ػزخٍس ٖٓ حُِـش حُٔظَؿْ ٜٓ٘خ ٝطَؿٔظٜخ ٓزخَٗس ا٠ُ حُِـش حُٔظَؿْ ا٤ُٜخ

٣ٔظٞؿذ اىهخٍ حٓظؼٔخٍ ؿي٣ي ٣زيٝ ؿ٣َزخ
4

 -ًٍرس ذ٤ٓطس أٝ ٓ -ًِٔس  ʽأ٣ʼطْ ذطٍؾٔس جُِـس . أ١ 

، ٧ٕ حُظَؿٔش ؛ كحُ٘وَ ٣ٌٕٞ ُِٔىٍُٞ وٕٝ جُىجʽٍخʼك٢ ٌَٖ ًِٔس ذ٤ٓطس أٝ ًٍٓرس ك٢ جُِـس 

" sale de soinػٖ " ضٗٔو ʽهخػش حُؼ٬ؽʼٌَُ٘. ٝٓؼخُٚ: ٢ٛ ػ٤ِٔش ٗوَ حُٔلّٜٞ ىٕٝ ح

 ".metre les points sur les isأٝ"ٟٝغ حُ٘وخ١ ػ٠ِ حُلَٝف" ٗٔوخ ػٖ"

ح١ٌُ ىهَ حُؼَر٤ش رؼي ػٍٜٞ  -ًٔخ ٣ٌٛذ حُٔٔي١ - هي  ٣ٌٕٞ حُ٘ٔن ٛٞ حُيه٤َ

ح٫كظـخؽ ه٬كخ ُِٔؼَد ح١ٌُ ىهِٜخ ك٢ ػٍٜٞ ح٫كظـخؽ. ٝ ٣زيٝ إٔ طو٤ٜٚ حُيه٤َ ٖٓ 

                                                 
1 - ينظر   La Guerre des Langues:Calvet,p  236  . 

 . 236.ص نفسواظترجع  ينظر -  2
عل  طلبة السنة األوذل ختصص  -مشافهة –. ألقاىا  عبد اضتميد دباشقياس "اللسانيات االجتماعية": ينظر ػتاضرات يف م - 3

 .2008/2009 اصتامعيةالسنة ،باتنة،جامعة اضتاج طتضر ،كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية لسانيات تطبيقية.
 .215يوؿ، صسلطاف ناصر اجمل:نقل مصطلحات اللسانيات االجتماعية إذل العربيةينظر  - 4
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رخُؼ٣َٜٖ حُلي٣غ  حُؼٍٜٞ حُٔظؤهَس رٜٔفِق حُ٘ٔن ٛٞ ح٠ُٝ٧ ٧ٗٚ ٣وٜٚ ػّٔٞ حُيه٤َ

ʽػزي حُل٤ٔي ىرخʼٕحُٔؼخَٛ، ٝٛٞ ٓخ ٣ٌٛذ ا٤ُٚ ٝ
1
 ٝ هللا أػِْ. -ٍكٔٚ هللا -

ٚ١َٝٗ
2

       ؼٔخٍ ح٢ٓٞ٤ُ ُِـٔخػش حُِـ٣ٞش.ٝ ح٫ٓظ ئوٌجؼ ًٛج جُٔ٘ٓٞل ك٢ جُٔؼؿْ -1: 

 . ٣ٌٕٞ ك٢ ٌَٖ ٝقىز ٓؼؿ٤ٔسإٔ  -2             

 .٣ٌٕٞ ُٞقىز ذ٤ٓطس أٝ ًٍٓرسآخ إٔ حُ٘ٔن  -3             

III.  جُطىجنَ جُِـ١ٞʼInterférence linguistique ʽ:  

 ʽطل٣ʼَ٣ٞيٍ ُلظ حُظيحهَ ػ٠ِ " ʽ ʼ Uriel Weinrichʽكخʼَٕٗػ٘ي 

ʼremaniementʽ ٘ٓؼَ ز٤ش ك٢ ٓـخ٫ص حُِـش ح٧ًؼَ ر٘خء  ُِز٠٘ ٗخطؾ ػٖ اىهخٍ ػ٘خَٛ أؿ ،

ٓـٔٞع حُ٘ظخّ حُلُٞٗٞٞؿ٢ ٝ ؿِء ًز٤َ ٖٓ حَُٜف ٝ حُظَح٤ًذ ٝ رؼٞ ٓـخ٫ص 

حُٔلَىحص.."
3

ٖٓ جُِـس  -٤س أٝ جُط٤ًٍر٤س جٍُٛكجُىال٤ُس أٝ جُٛٞض٤س أٝ –جُٓٔحش جٗطوحٍ كٜٞ . 

ʼأʽ  ػ٠ِ جُِـسʼخʽػ٠ِ حػظزخٍ إٔ . أ١ وٕٝ جٗطوحٍ جُٞقىز جُىال٤ُس .ʼ ِّٔ ٢ٛ أٛـَ  ʽ ʼTréʽٔشحُ

. ʼPʽ ٝʼ Bʽح٤ُِٔٔس ر٤ٖ كَك٢  ʽحُـʽ  ٝʼَٜحʼُْٜٔٝكيس ى٤ُ٫ش ٤ِٔٓس؛ ًخُٔٔش حُٜٞط٤ش 

 -٫ ٓـٔٞػش -ٗوٚ "طوٍٞ إٔ ٛ٘خى طيحه٬ اًح حٓظؼَٔ :٣ʽʼJean Duboisʽزٞحؿٕٞ ى٣ʼوٍٞ

ʼِٓىٝؽ حُِـشʽ ʼBilinge ʽ حُويٍس ػ٠ِ حُظٌِْ رؤًؼَ ٖٓ ُـش( ك٢ حُِـش ُٚ (ʼأʽ  ٓٔش ٛٞط٤ش

حُظ٢ ٢ٛ حُِـش ح٧ّ ُٚ" ʽد٤ٛʼـ٤ش )َٛك٤ش( ٓؼـ٤ٔش أٝ ط٤ًَز٤ش طوٚ حُِـش 
4

ٖٓ  خُظيحهَ. ك

 طؤػ٤َ حُِـش ح٧ّ ػ٠ِ حُِـش حُؼخ٤ٗش أٝ حُؼخُؼش. 

ريٍ  ʼphraseʽك٢ حُٔؼـْ  حٓظويحّ ح٫ٗـ١ِ٤ِ ُلظ  ٝ ٓؼخٍ حُظيحهَ  ح١ٌُ ٣وغ

ʼsyntexʽ  :ٍٞػ٘ي ط٤ٔٔظٚ ُِـِٔش حُلؼ٤ِش ك٤وʼverbel phraseʽ  :ٍٞ٫ٝ ٣وʼverbel syntexʽ 

 ٝ ٌٛح ٖٓ رخد حُظيحهَ حُٔؼـ٢ٔ ر٤ٖ حُِـظ٤ٖ.

                                                 
 ينظر ػتاضرات مقياس "اللسانيات االجتماعية":عبد اضتميد دباش. - 1
 ينظر اظترجع نفسو. - 2
 .27، صكالفي :علم االجتماع اللغوي - 3

4 -ينظر   Dictionnaire de linguistique: Jean Dubois et autres،P .253-252  
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ٚ١َٝٗ
1
 ٫ ؿٔخػ٤خ ٝ ا٫ أٛزق حهظَحٟخ أٝ ٗٔوخ. ٛٞ كٍو١-1:

 ىٕٝ ٗؼٍٞ ٖٓ حُٔٔظؼَٔ، ٌُح ٫ ٣ليع ُٚ حٓظوَحٍ ك٢  ؛ ٣ليعال ئٌجو١-2            

 حُِـش ح٧ّ.                

 . هى ٣ّٔ ؾ٤ٔغ ٓٓط٣ٞحش جُِـس -3            

IV. جالنطال٠ جُِـ١ٞʼLe Melange linguistiqueʽ : 

" ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حُلَى اُحء ُـظ٤ٖ ٣ٔظؼِٜٔٔخ رخُظ٘خٝد، ك٤لَٜ  :ʽًخُل٣ُٞ٢ْ ؿخٕ ٣ʼوٍٞ

. ٝ ٫ ٣ظؼِن ح٧َٓ ٛ٘خ رخُظيحهَ، رَ ٣ٌٔ٘٘خ ʽِٓىٝؿشʼهفخرٚ ٝ إٔ ٣٘ظؾ ِٓلٞظخص إٔ طظٔخُؿخ ك٢ 

، ٝ حٗظوخٍ ٖٓ ٗوفش ٖٓ حُوفخد رِـش ا٠ُ ʼcollageʽحُوٍٞ رؤٕ ح٧َٓ ٣ظؼِن رؼ٤ِٔش ط٤ِٜن

 ʽ ʼcodeحُظؼخهذ حُِـʼ١ٞأٝ ʽʼcode mixingʽِٓؽ حُِـخصʼأهَٟ، ٝٛٞ ٓخ ٣يػ٠ رـ

switchingʽ ٝ٤َا حُِـ١ٞ ك٢ ٓـَٟ حُـِٔش ٗلٜٔخ أٝ ٖٓ ؿِٔش ا٠ُ ٌٛح كٔذ كٍٜٞ حُظـ

أهَٟ"
2
. 

، ٝ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ʽأʼئ٠ُ جُِـس  ʽخʼجْطؼٔحٍ ٝقىز ُـ٣ٞس ًٔح ٢ٛ ٖٓ جُِـس كٜٞ إً 

. كٜٞ ٣٘زٚ حُظيحهَ ٌُٝ٘ٚ ٫ ٓٓطٟٞ جُلٍو ٝ هى ٣طؼىٟ جُٞقىز جُِـ٣ٞس جُٞجقىز ئ٠ُ ػىز ٝقىجش

ىٝؽ حُِـش ك٢ ٓـظٔغ أكخى١ حُِـش؛ اً ٣ٔظؼَٔ حُلَى ٣ٌٕٞ رخٗظوخٍ حُٔٔش. ٝ ٣ليع ػ٘ي حُلَى حُِٔ

ٝكيس ُـ٣ٞش أٝ أًؼَ ٖٓ ؿ٤َ حُِـش ح٠ُٝ٧ ىٕٝ طـ٤٤َ ػ٤ِٜخ ٓفِوخ ك٢ أػ٘خء ٬ًٓٚ. ٓؼخُٚ ٓخ 

 طٜ٘يٙ حُـِحثَ ك٢ أ٣خٓ٘خ ٖٓ حٓظؼٔخٍ حُٔٞح٤٘١ٖ  ٌُِٔخص ٝ ؿَٔ ك٤َٔٗش أػ٘خء حُلي٣غ رخُؼَر٤ش.

ٚ١َٝٗ
3
 حُـٔخػ٢. ْؿ٤ٍ هحذَ ُِىٓؽ ك٢ جُٔؼؿ -1:

    ٝ ٫ ٣ـ٤َ ٗظخٜٓخ حَُٜك٢، ٧ٗٚ اُٜخم  ال ٣هٟغ ُ٘ظحّ جُِـس جأل٠ُٝ -2            

 .ʽأʼُِٔلٞظخص أٝ أؿِحء ٓلٞظخص رِـش                 

 ٫ حُـٔخػش. ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُلٍو -3            

                                                 
 ضتميد دباش.":عبد ااالجتماعية "اللسانياتمقياس  ينظر ػتاضرات -  1
 .32،ص كالفي :علم االجتماع اللغوي - 2
 .:عبد اضتميد دباش"اللسانيات االجتماعية" مقياس ػتاضراتينظر  - 3
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 حُظخ٢ُ: ٣زيٝ إٔ ٬ُكظٌخى حُِـ١ٞ ى٫٫ص ُٔخ٤ٗش حؿظٔخػ٤ش ٣ٌٖٔ إٔ ٗـِٜٔخ ك٢

٣ظٍٜ ٖٓ نالٍ ضلحػَ جُر٠ُ٘ جُِـ٣ٞس ٓغ جُر٠ُ٘ ح٫كظٌخى حُِـ١ٞ ظخَٛس ُٔخ٤ٗش حؿظٔخػ٤ش؛  -1

 .جالؾطٔحػ٤س

ك٢ ًَ حُلخ٫ص ٣ُ٘ظؾ ح٫كظٌخى حُِـ١ٞ ٟٝؼ٤خص ٣ٌٕٞ حٍَُٔٝ ك٤ٜخ ٖٓ ُـش ا٠ُ ُـش  -2

 .والُس جؾطٔحػ٤سأهَٟ ُٚ 

ي ًٔظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ ط٤٤َٔ ، ٝ ٣ًُطْ جُطٞجَٚ ٌؿْ جُطؼىو جُِـ١ٞك٢ ًَ حكظٌخى ُـ١ٞ  -3

 حُظؼيى حُِـ١ٞ.

 .هى ٣ٌٕٞ ض٘حَػ٤ححُظؼيى حُِـ١ٞ ٤ُْ ىحثٔخ ٓظ٘خؿٔخ، رَ  -4
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 ىية.ىظائف اللغالثالثا:

شػ٘ي ظٍٜٞ حُِـ٣ٞخص حُٔؼخَٛس ًحص حُٔٔش حُز٣ٞ٤٘ش حُظ٢ طًَِ ػ٠ِ ٌَٗ حُِـ
1
ظَٜ  ،

٣ق حُٞظ٤لش؟ ٝ ٓخ هفخد آهَ ٫ ٣ًَِ ػ٠ِ ٌَٗ حُِـش رَ ػ٠ِ ٝظخثلٜخ ح٫ؿظٔخػ٤ش. كٔخ طؼَ

 ٢ٛ ٌٛٙ حُٞظخثق ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش؟

حُوَحٍحص حُٜخىٍس ٖٓ  ٢ٛ " ʽʼGormanʽهٍٞٓخʼٕٝظخثق حُِـش كٔذ طؼ٣َق 

أٝ ط٤ٓٞغ ٓـخ٫ص ح٫ٓظؼٔخٍ ُِـش ٓخ ك٢ ٓـظٔغ  ُـش ِٓفخص ٓوظٜش روٜي حُٔلخكظش ػ٠ِ

ٓؼ٤ٖ"
2

ذؼ٤ٜ٘ح ٌَُ  ʽ ʽStatuʼُُٓ٘سʼاْ٘حو ضكى٣ى جُٞظ٤لس جُِـ٣ٞس ال ٣ٌٕٞ ذ. ٝ ك٢ حُلو٤وش 

ٝ ٛٞ طٍٜٞحص حُ٘خ١و٤ٖ رظِي حُِـش أٝ حُِـخص ٝ ٓٞحهلْٜ ٜٓ٘خ ؛؛ رَ ٫ ري ٖٓ رُؼي ٛخّ ؿخىحُـس
3

 .

، ٧ٕ حُٞظخثق حُظ٢ طوّٞ رٜخ حُِـش ىحهَ ضكى٣ى جُٞظحتق جُِـ٣ٞس ٤ُّ قٌٍج ػ٠ِ جُىْطٌٌُٞح 

حُِـش ًحطٜخ طظـ٤َ رٍَٔٝ  ٤خٕ، ٝ ًُي ٧ٕحُٔـظٔغ طظـ٤َ  طِوخث٤خ ٝ ىٕٝ طوف٢٤ ك٢ أؿِذ ح٧ك

ٗٔخٍ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ أؿِحء حَُ٘م ح٢ٓٝ٧ ٝٝٓؼخٍ ًُي طـ٤َ حُِـش ح٧ّ رظز٢٘ حُِـش حُؼَر٤ش . حُِٖٓ

أك٣َو٤خ رؼي حُلظق ح٢ٓ٬ٓ٩، ك٤غ أٛزلض ُِـش حُؼَر٤ش ٝظ٤لش حُِـش ح٧ّ ٝ حُِـش ح٤َُٔٓش 

ُِيُٝش
4

يىٛخ حُيٓظٍٞ؛ ًٞظ٤لش حُظؼو٤ق أٝ ٝظ٤لش ٝظخثق ؿ٤َ حُظ٢ ٣ل ك٢ ٝؿٞى. ك٬ ؿَحرش 

هق ػ٠ِ طؼخ٣ٍلٜخ ك٢ ػ٘خ٣خ ؤح٫ٗيٓخؽ حُ٘فخه٢.. ٝ ٢ٛ ٝظخثق ٓح٫ٗٔـخّ ح٫ؿظٔخػ٢ أٝ ٝظ٤لش 

 ٌٛٙ حَُٓخُش.

ػ٘ي ٍْٓ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ط٤ًَِ ػ٠ِ أ١ ٝظ٤لش طٞح٤ِٛش،  -ٗظ٣َخ -ٖٓ ك٤غ حُٔزيأ ٣ٌٖٔ

ظٜيف ٝظخثق أهَٟ ُِـش طٌٜٔ٘خ ٖٓ ط٤ٓٞغ ِٓفظٜخ أٓخ ػ٤ِٔخ ك٘ـي حُِٔفش ٝ حُ٘وزش ح٠ُٔخىس طٔ

أٝ حُللخظ ػ٤ِٜخ
5

 . كٔخ ٢ٛ ٝظخثق حُِـش ٌٛٙ؟

                                                 
1 -ينظر  cours de linguistique generale:De Saussure , edition Talantikit,Bijaïa , Algerie, 
2002 .p351. " اضتقيقي إمنا ىو اللغة منظورا إليها يف ذاهتا و من أجل ذاهتا إف ىدؼ اللسانيات الوحيد و"يقوؿ دي سوسَت:   

 .72التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي:كوبر، ص - 2
 .10، ص2007،دار اضتكمة،اصتزائر،د طخولة طالب اإلبراىيمي،تررتة ػتمد دحياتن،:ينظر اصتزائريوف و اظتسألة اللغوية - 3
 .185االجتماعي:كوبر، ص ينظر التخطيط اللغوي و التغيَت - 4
 .219،ص نفسواظترجع ينظر  - 5
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 ʽٓظ٤ٞحٍصʼحُوخ٢ٟ رؤٕ حُٞظخثق ٣ليىٛخ حُيٓظٍٞ؛ كبٕ  ʽهٍٞٓخʼٕٝكوخ ُظؼ٣َق 

ʼStewartʽ :كيى ٝظخثق حُِـش ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ك٤ٔخ ٢ِ٣ 

حُٞظ٤لش ح٤َُٔٓش -1
1

( ٖٓ ح٧رـي٣ش ح٫ٗـ٣ِ٤ِش. ٝ ٢ٛ طؼ٢٘ إٔ Oِ )رخَُٓ خ: ٝ ٣َِٓ ُٜ

حُِـش ح٤َُٔٓش ٢ٛ ٓؼظٔيس ٧ىحء ًخكش ح٧ٗ٘فش حُٔٔؼِش ُِيُٝش، ٤ٓخ٤ٓخ ٝػوخك٤خ. ٣ليىٛخ حُيٓظٍٞ. 

 ُٜخ ػ٬ػش أٗٞحع )ٓظخَٛ(:ٝ

 ح٤َُٔٓش )حُوخ٤ٗٞٗش( ٢ٛٝ حُظ٢ ٣ٜلٜخ حُيٓظٍٞ رٌُي. جُىْط٣ٌٞسحُِـش  -أ      

ح٤َُٔٓش )ح٩ىح٣ٍش( ٝ حُظ٢ رٜخ ٣ظْ حُظؼخَٓ ح٩ىح١ٍ ٝ ػ٠ِ ٫كظخص  جُؼ٤ِٔسحُِـش  -د      

 حُفَهخص ٝ ػ٠ِ حُؼِٔش ٝ ١ٞحرغ حُز٣َي.

 ح٤َُٔٓش حُظ٢ طٔظؼِٜٔخ حُيُٝش ًَِٓ ُٜخ ٝ ُو٤ٓٞظٜخ. ج٣ٍُُٓسحُِـش  -ؿـ      

، أٓخ كل٢ كِٔف٤ٖ حُٔلظِش طؼظزَ آَحث٤َ حُِـش حُؼز٣َش ٢ٛ حُِـش ح٤َُٔٓش رخُٔلخ٤ْٛ حُؼ٬ػش

حُؼَر٤ش ك٤ٜخ ك٢ٜ حُِـش ح٤َُٔٓش ٖٓ حُ٘خك٤ظ٤ٖ حُؼ٤ِٔش ٝ حُوخ٤ٗٞٗش، أٓخ ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ك٢ٜ ُـش ٤ٍٔٓش 

 ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش كو٢. 

حُٞظ٤لش ح٩ه٤ٔ٤ِش -2
2

: أ١ ٝظ٤لش ح٫ٓظؼٔخٍ ح٩ه٢ٔ٤ِ ٝ ك٢ كيٝى ح٩ه٤ِْ، ٣َِٓ ُٜخ 

ح٤َُٔٓش ك٢ كيٝى ؿـَحك٤ش ٓليىس،  ( ٖٓ ح٧رـي٣ش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش. ٢ٛ ُـش طئى١ ىٍٝ حُِـشPرخَُِٓ)

 ك٬ ٝظ٤لش ه٤ٓٞش ُٜخ. ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘ٔلذ ػ٤ِٜخ ح٧ٗٞحع حُؼ٬ػش ُِـش ح٤َُٔٓش. 

ح٫ٓظؼٔخٍ حُِـ١ٞ حُٔظيحٍٝ ػ٠ِ ٗفخم أٝٓغ -3
3

( ٖٓ ح٧رـي٣ش W: ٣َِٓ ُٚ رخَُِٓ)

ك٢ ح٧ٓش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش. ٝ ٢ٛ طؼ٢٘ إٔ حُِـش طٔظؼَٔ ُِظلخْٛ ػزَ حُليٝى حُِـ٣ٞش ر٤ٖ ح٧ه٤ِخص 

 لخًْ ٝ حَُػ٤ش( ٫ ح٤َُٔٓش ٝ ٫حُٞحكيس، ٝ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طئى١ حُٞظ٤لش حُؼٔٞى٣ش ) ر٤ٖ حُ

ʽٓخٗي٣٘ـʼٞح٩ه٤ٔ٤ِش، ٧ٜٗخ ُِظٞحَٛ ح٧كو٢ ) ر٤ٖ أكَحى حَُػ٤ش(. ٝ ٓؼخُٜخ ُـش 


 ʽMandingoʼ 

 حٌُٔخٕ حُٔل٤٤ِٖ.ٓغ حُظ٢ حٓظويٓظٜخ كَٗٔخ ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش ُِظٞحَٛ 

                                                 
 .187-186،ص السابقاظترجع ينظر  - 1
 .192،  صاظترجع نفسو ينظر  - 2
 .194-193،ص اظترجع نفسوينظر  - 3
  كل من مارل و غينيا و  سَتاليوف  غتموعة من اللغات األفريقية اظتستخدمة يف. 
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٢ُح٫ٓظؼٔخٍ حُيٝ -4
1

( ك٢ ح٧رـي٣ش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش. ٝ طؼ٢٘ ٌٛٙ i:٣َِٓ ُٚ رخَُِٓ )

٠ ٓؼَ َحػ  ك٢ ح٧ؿَحٝ حُيرِٞٓخ٤ٓش ٝ حُظـخٍس حُي٤ُٝش ٝ ح٤ُٔخكش..ٌُح طُ  حُٞظ٤لش إٔ ُِـش حٓظؼٔخ٫

حٗظ٘خٍح ُظؼ٤ِٜٔخ ك٢ حُٔيحٍّ.  ٌٛٙ حُِـخص ك٢ ح٤ُٔخٓش حُظؼ٤ٔ٤ِش ُِيٍٝ، رخهظ٤خٍ أٝٓغ حُِـخص

ٗـ٣ِ٤ِش ك٢ آَحث٤َ؛ اً ٢ٛ ُـش طؼخَٓ طـخ١ٍ ٓغ ؿ٤َ آَحث٤٤ِ٤ٖ، ٝ ٓغ ٓؼخُٜخ حُِـش ح٩ٝ

ٞحف ٝ ٓٞح٢٘١ حُيٍٝ ح٧هَٟ..  ٔ  حُ

ح٫ٓظؼٔخٍ حُِـ١ٞ ك٢ حُؼخٛٔش ٝ ٓخ كُٜٞخ -5
2

(. ٝ ُٜخ C: ٍِٓٙ رخ٧رـي٣ش ح٫ٗـ٣ِ٤ِش )

ش ٜٓٔش حُظٞحَٛ ك٢ كيٝى ػخٛٔش حُيُٝش ٝ ٓخ كُٜٞخ، هخٛش اًح ًخٗض ٌٛٙ حُؼخٛٔش ح٤ُٔخ٤ٓ

٢ٛ حُؼخٛٔش ح٫هظٜخى٣ش ٝ ُٜخ ٗلًٞ حؿظٔخػ٢ ًز٤َ، ٓٔخ ٣ـؼَ حُِـش أٝ حُِـخص حُؼخٛٔش ط٘ظَ٘ 

 ك٢ أ١َحف حُيُٝش. ٝ ٫ طٌَ٘ ٌٛٙ حُِـش ٝ ٫ ٝظ٤لظٜخ ٓلٍٞ حٛظٔخّ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش.

ح٫ٓظؼٔخٍ حُوخٙ رخُٔـٔٞػخص -6
3

( ٖٓ ح٧رـي٣ش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش. G: ٣َِٓ ُٚ رخَُِٓ)

ِش ش حُظلخْٛ حُفز٤ؼ٤ش ر٤ٖ أكَحى ٓـٔٞػش ػَه٤ش ٝ ػوخك٤ش ٝحكيس؛ ٓؼَ حُوز٤ك٤غ طًَٞ ُِـش ٜٓٔ

ُظٌَ٘ ٓؼ٤خٍ   -رٌَ٘ ؿ٤َ ٢ٍٔٓ -ظو٣َٖ. ٝ هي طَطو٢ ٌٛٙ حُٞظ٤لش ٓـٔٞػش ٜٓخؿ٣َٖ ٓٔأٝ

ح٫ٗظٔخد ٝ حُؼ٣ٞ٠ش ُِٔـٔٞػش، كظٜزق ٌٛٙ حُِـش ػخَٓ طلي٣ي ٣ُِٜٞش. ٝ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ٌٛٙ 

٣ش، ًٔخ كيع ٓغ ٓلخ٫ٝص آَحث٤َ ؿؼَ حُؼز٣َش ُـش حُظٞحَٛ ر٤ٖ حُِـش ٓلٍٞ ٍْٓ ٤ٓخٓش ُـٞ

 ًَ ح٩َٓحث٤٤ِ٤ٖ ٝ ٓلخُٝش ح٣٫َُ٘ي٤٣ٖ ؿؼَ ح٣٫َُ٘ي٣ش ُـش حُظلخْٛ ر٤ٖ حُ٘ؼذ ح٣٫َُ٘ي١. 

حٓظؼٔخٍ حُِـش أىحس ُِظؼ٤ِْ -7
4

(. ٝ طؼ٢٘ ؿؼَ E: ٝ ٣َِٓ ُٜخ رخُِـش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش رخَُِٓ)

حُظؼ٤ٔ٤ِش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ ح٩ه٢ٔ٤ِ ٝحُو٢ٓٞ. ٝ ُؼَ ٌٛٙ حُٞظ٤لش حُِـش أىحس ُِظي٣ٍْ ك٢ حُٔئٓٔخص 

ٖٓ أْٛ حُٔلخٍٝ حُظ٢ طؼٍٞ كُٜٞخ ٗوخٗخص ٝحٓؼش ػ٘ي ٍْٓ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش، ٧ٕ ٍٜٓٔخ 

٣٘ظَى ك٤ٚ ح٤ُٔخ٤ٕٓٞ ٝ ٍؿخٍ ح٧َٓس حُظؼ٤ٔ٤ِش، ىٕٝ إٔ ٗٔظؼ٢٘ ح٠ُـ١ٞ حُظ٢ ٣ٔخٍٜٓخ 

 خى١ ك٢ حهظ٤خٍ حُِـخص حُظ٢ طٌٕٞ ٤ِٓٝش ُِظؼ٤ِْ.أٛلخد حُٜٔخُق ٝ حُ٘لًٞ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ ح٫هظٜ

                                                 
 .197-196،ص السابقاظترجع ينظر  - 1
 .174،ص1995عريب،القاىرة،مصر،،دار الفكر الد طعبد الفتاح عفيفي،:علم االجتماع اللغويينظر   - 2
 .198ينظر التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي:كوبر،ص - 3
 .203-201،صاظترجع نفسو ينظر  - 4
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حٓظؼٔخٍ حُِـش ٓوٍَح ىٍح٤ٓخ) طؼِْ ُـش ٓخ( -8
1

( ك٢ ح٧رـي٣ش S: ٝ ٣َِٓ ُٚ رخَُِٓ)

ك٢  ٜخح٩ٗـ٣ِ٤ِش. ٝ طؼ٢٘ طي٣ٍْ حُِـخص حُظ٢ ٤ُٔض ُـخص ٤ٍٔٓش ٝ ٫ اه٤ٔ٤ِش، ٝ ٣ظْ طي٣ٍٔ

حُِـش حُؼخ٤ٗش أىٍؿض ُِظي٣ٍْ ك٢ َٓحكَ ػ٤ِخ ًَٔكِش حُؼخ١ٞٗ ٝ حُـخٓؼ٢، ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ 

حَُٔحكَ ح٫رظيحث٤ش. ٝ هي ٣و٠غ حهظ٤خٍ حُِـخص ٟٓٞٞػخ ُِظي٣ٍْ ٠ُـ١ٞ ٤ٓخ٤ٓش ٝ حهظٜخى٣ش 

 ٝ طـخ٣ٍش..

حٓظؼٔخٍ حُِـش ٧ؿَحٝ أىر٤ش -9
2

( ك٢ ح٧رـي٣ش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش. ٝ ٢ٛ L: ٝ طؤهٌ ٍِٓ)

 طؼ٢٘ حٓظويحّ حُِـش ٌُِظخرخص ح٧ىر٤ش ٝ ح٧ًخى٤ٔ٣ش.

حُِـش ٧ؿَحٝ ى٤٘٣شحٓظؼٔخٍ   -10
3

(R: ٍِٓٙ رخ٧رـي٣ش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ٛٞ )


. ٣ٝوٜي رٌٜٙ 

حُٞظ٤لش حٓظؼٔخٍ حُِـش ػ٘ي أىحء حُفوّٞ حُي٤٘٣ش ٝ حُلَحثٞ حُظؼزي٣ش. ٣ِٝلن رٜخ أ٠٣خ حٓظؼٔخٍ 

 حُِـش ك٢ حُظؼ٤ِْ حُي٢٘٣ ٝ طٜل٤ق حُؼوخثي ٝ حُٞػظ ٝح٩ٍٗخى ٝ هَحءس حُٜ٘ٞٙ حُٔويٓش.

س ضٓطٜىكٜح ج٤ُٓحْحش جُِـ٣ٞس ػ٘ى ٌْٜٔح، ٜٓ٘ح ضكى٣ى ُـس ٝظحتق أنٍٟ ُِـٛ٘خى 

ْٝحتَ جإلػالّ جُؿٔح١ٍ٤ٛ، ٝ ُـس ٤ٓحو٣ٖ جُؼَٔ
4

. أ١ طلي٣ي ؿيٟٝ حٓظؼٔخٍ ُـش ٓؼ٤٘ش ك٢ 

ٝٓخثَ ح٩ػ٬ّ ٝ ٓيٟ ط٣ٌَٜٔخ ُِٞكيس ح٤٘١ُٞش ُِيٍٝ، ٝ طِز٤ش كخؿخص ح٧ه٤ِخص حُؼَه٤ش، ك٬٠ 

ُِـش، ٝ حُـيٟٝ ٖٓ ح٩ٗظخؽ ح٩ًحػ٢ ُزَحٓؾ رٌٜٙ حُِـش. أٓخ ػٖ ٓيٟ ٝكَس ح١٧وْ ٝحُزَحٓؾ رٌٜٙ ح

ٝظخثق حُِـش حُظ٢ طٔظٜيكٜخ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش ك٢ ٤ٓخى٣ٖ حُؼَٔ، كظؼ٢٘ طلي٣ي ُـش ٤ٓخى٣ٖ حُؼَٔ 

ٝ اكيحع ٗٞع ٖٓ حُظ٤ٌق حُِـ١ٞ ٝكوخ ُٔخ طظفِزٚ كَٙ حُؼَٔ حُٔظخكش.

                                                 
 .176عبد الفتاح عفيفي،ص:علم االجتماع اللغوي ينظر - 1
 .211التغيَت االجتماعي:كوبر،صينظر التخطيط اللغوي و  - 2
 .212،ص اظترجع نفسوينظر  - 3
  يف اظترجع الذي اعتمدناه، و األرجح أنو حرؼ و أف الرمز سقط سهوا يبدR  من كلمةReligieuse. 
 .216،صاظترجع نفسوينظر  - 4
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ى:رابعالمبحثىال

ى

ىرناصرىردمىالدوادظىاللعووظ.

ى

ىاألولى:ىمنىوردمىالدوادظىاللعووظ؟لمطلبىا

ىلمنىتردمىالدوادظىاللعووظ؟المطلبىالثاني:

ىالمطلبىالثالث:ىلماذاىتردمىالدوادظىاللعووظ؟

 المطلبىالرابع:ىكوفىتردمىالدوادظىاللعووظ)اآللوات(؟
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يٛخ ػ٘ي ٣ليط ُـ٣ٞش، ٤ٌٖٓٔ٣ٝخٓش  َٓ٘ٝعٓؼَكش حُؼ٘خَٛ حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُْٜٔ 

ىؿخرش ػ٠ِ أٍرؼش أٓجِش أٓخ٤ٓش كٍٞ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ٢ٛٝ:ح٩

 ٠غ ٓٔٞىس ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش؟ ٖٝٓ ٣لُٜٞخ ا٠ُ َٓ٘ٝع؟ ٣ٖٓ  -1

 ُٖٔ أػيص ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش؟ ٖٝٓ ْٛ ح٣ٌُٖ طٔظٜيكْٜ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش؟  -2

 ُٔخًح أػيص ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش؟ ٝٓخ حُٔفِٞد ٜٓ٘خ؟  -3

 حُوفٞحص ٝ ح٤ُ٥خص ؟٤ًق ٤ٓظْ اػيحى َٓ٘ٝع ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش؟ ٝٓخ ٢ٛ  -4

ىالمطلبىاألولى:ىمنىوردمىالدوادظىاللعووظ؟

٫ ط٘لَٜ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ك٢ ػَٔ حُِٔفش كو٢ ٣٩ـخى حُلٍِٞ حُٔ٘خٓزش ُو٠خ٣خ حُِـش ك٢ 

يكغ هي طح٤ٌُ٘ٔش ِٔفش ك .ٝ أؿِٜس أهَٟ حُو٤خّ رٌحص حُؼَٔ"حُٔـظٔغ، رَ ٣ٌٖٔ ُٔئٓٔخص 

 طِؼذ  ٝ .حُِـش ح٧ُٔخ٤ٗش رخُ٘ٔزش ا٠ُ ʽُٞػʼَطؤػ٤َ  ٛ٘خ ، ًٌَٖٗح٤ُٔخٓش ح٤ُ٘ٔ٧ش رخطـخٙ ٓؼ٤

 ʽرَحٓخطخ ٗٞحى ʼ١ٍٞٛا٠ُ طؤػ٤َ  ٍح أٓخ٤ٓخ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٝ ٤َ٘ٗ ٛ٘خىٝحُٔيحٍّ ح٧ىر٤ش 

.."ْٛ حُٔـخٓغ حُؼ٤ِٔش ٝ ح٧ىر٤شخ، ًٔخ طٔك٢ حٍطوخء حُِـش حُز٘ـخ٤ُش آه٣َٖٝ
1
ك٢ ٍْٓ ح٤ُٔخٓش  

ش حُِـ٣ٞش َٓطزفش رخُيُٝش، ٝ ٤ُْ ٌٛح ه٤خٍ ٗظ٣َخ كو٢ رَ ٛٞ طو٣ََ حُِـ٣ٞش. كٌٔخ ٣زيٝ إٔ ح٤ُٔخٓ

ػٖ حُٞحهغ أ٠٣خ. ٌُٖ ٌٛح ٫ ٣٘ل٢ ٝؿٞى ٤ٓخٓخص ُـ٣ٞش هخٍؽ ا١خٍ حُيُٝش؛ ك٤ٌٖٔ ٝؿٞى ٤ٓخٓش 

ُـ٣ٞش ػخرَس ُِليٝى ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ُـٔخػش ٓليٝىس أٛـَ ٖٓ حُيُٝش. كٖٔ ح٤ُٔخٓخص 

ًخُْٜ حُزٌْ حُظ٢ ٣ٌٜٔ٘خ إٔ   ٤ُٔʽdiasporaʼخٓش حُِـ٣ٞش ُِ٘ظخص حُِـ٣ٞش حُؼخرَس ُِليٝى ٓؼ٬ ح

طؼوي ٓئطَٔحص ػخ٤ُٔش، ٝ ٓؼِٜخ ؿٔخػش ح٧ٓزَٗظٞ ٝ حُــَ..أٓخ ًٗٔٞؽ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُـٔخػش 

ٓليٝىس أٛـَ ٖٓ حُيُٝش ك٤ٌٖٔ إٔ ٗـيٙ ك٢ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش حُؼخث٤ِش، أٝ ًٔخ كيع ٓغ ٌٓخٕ 

أٝ ٌٓخٕ ٓ٘فوش حُظزض ك٢ ح٤ُٜٖٓ٘فوش ر٣َفخ٤ٗخ حُل٤َٔٗش 
2
.   

كبًح ًخٗض ِٓفش حُيُٝش ُْ طظٌٖٔ ٖٓ طل٤٤ي ؿ٤َٛخ ٖٓ ٍْٓ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش، ٝ أٛزق 

ربٌٓخٕ ٤ًخٗخص أًزَ أٝ أٛـَ ٖٓ حُيُٝش إٔ طَْٓ ُ٘لٜٔخ ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش، كبٕ حُٔئحٍ ح١ٌُ ٣فَف 

                                                 
 .11ميشاؿ زكريا، ص:قضايا ألسنية تطبيقية - 1

2    - ينظر   La Guerre des Langues:Calvet,p  155  . 
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رؤٕ  ʽًٞر١ʼَ؟ ٝ ٛ٘خ ٣ـ٤ذ ٗلٔٚ ربُلخف ٛٞ ٓخ ٌٓخٗش حُـٜٞى حُلَى٣ش ٖٓ ٍْٓ ح٤ُٔخٓخص حُِـٞ

 ٫ ٓـخٍ ٫ٓظزؼخى حُـٜٞى حُلَى٣ش ٖٓ ًُي، ٝ ا٫ ًخٕ ًُي ط٤٤٠وخ ُٔلّٜٞ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ٝ هلِح

 ʽٛخ٣َٞٓ ؿʼٕٖٞٔٗٞٓ أؿَ اك٤خء حُؼز٣َش، ٝؿٜٞى  ʽحرٖ ٣ٜٞىحʼكٞم ٗٔخًؽ ػي٣يس ٓؼَ ؿٜٞى 

ك٢ اٗـِظَح..
1
 

إٔ طٔخْٛ ك٢ اٗ٘خء ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش، ٫ ٗي إٔ حُيُٝش ١َف ْٜٓ ٖٓ ح١٧َحف حُظ٢ ٣ٌٖٔ 

هخث٬:" ك٢ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ٛ٘خى ٤ٓخٓش ًٌُي، ٝ إٔ  ʽًخُلʼ٢كَٜ ُٜخ ِٓفش ػ٤ِٜخ أ٠٣خ؟ ٣ـ٤ذ 

حُظيه٬ص ك٢ حُِـش ٝ حُِـخص ُٜخ ١خرغ حؿظٔخػ٢ ٝ ٤ٓخ٢ٓ ؿْ"
2

. ٌُح حكظٔخٍ حٓظـ٬ٍ ح٤ُٔخٓش 

خًؽ ط٬ػذ حُ٘وذ ٝ حُ٘وذ ح٠ُٔخىس ؿَحٝ ؿ٤َ ُـ٣ٞش حكظٔخٍ هخثْ، اً ٧ٔٗحُظوف٢٤ حُِـ٤٣ٖٞ ٝ

ؿيح سًؼ٤َ ٝكٖٔ حٓظـ٬ُٜخ ٌَُ ٓخ ٣ٌٖٔ حٓظـ٬ُٚ حٓظـ٫٬ أٓؼ٬
3

ٌٛح ٓٔخ طَٔد ٖٓ  ُٝؼَ. 

 ٓلخ٤ْٛ ح٤ُٔخٓش ح٤ُٔخ٤ٓش ٤ُِٔخٓش حُِـ٣ٞش.

، رويٍ ٓخ طظَٜ ك٢ َٓكِش ٫ طظَٜ حُٔـخْٗ ػ٠ِ ح٫ٗظٜخ٤٣ُٖ ػ٘ي ٍْٓ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش

ـخْٗ حُو٤ْ أٓخٓخ، ًو٤ٔش حُيهَ ٝ ح٫كظَحّ ٝح٧ٓخٕ ًٔخ كَٜٛخ ٝهي طْٔ حُٔ .حُظوف٢٤

ʼَ٣ٞٓ٫ʽʼLasswellʽحُٜٔخٍس َٝس ٝٝ كظ٠ ه٤ْ حُِٔفش ٝ ٬ٓٓش حَُأ١ ٝ حُٔٞىس ٝحَُكخ٤ٛش ٝ حُؼ

، ٝ ًِٜخ حٓظيحى ُِٔفخص أهَٟ أهفʽʼFeryʽَكʼ١َٝ حُٞػ٢ ًٔخ ٤٠٣ق 
4

. كٌٜح ح٣َُغ ح٤ُٔخ٢ٓ 

ح٤ُٔخ٤ٓش ٛٞ ك٢ كو٤وظٚ حٓظـ٬ٍ ُـٜٞى ُـ٣ٞش ٧ٛيحف ؿ٤َ  ح١ٌُ طـ٤٘ٚ حُ٘وذ ،ٝ ح٫ؿظٔخػ٢

ٝؿ٤ٜٖ ك٢ ٣ي حُٔظ٘ل٣ٌٖ،  ُٚػٖ ك٤خى٣ظٜخ ا٠ُ إٔ طٜزق ٬ٓكخ ٓٔخ ٣ـ٘ق رخ٧ػٔخٍ حُؼ٤ِٔش  ،ُـ٣ٞش

٣ٌٛذ ٌُح هخٛش اًح ِٓٔ٘خ إٔ ٍْٓ ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش ٢ٛ حُٜٔٔش حُـ٤ِِش ُؼخُْ حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش. 

ʼًخُل٢ʽ  ٕطوف٤فٜخ ٣ؼَٔ ك٢ هيٓش حُِٔفش  ٣ٞشُـَٓ٘ٝع ٤ٓخٓش ١ٌُ ٣ؼَٔ ك٢ حُِٔخ٢ٗ حا٠ُ أ ٝ

ٝهِق ًَ كَد ىٕٝ إٔ ٣ي١ٍ؛ كخَُٜحػخص حُِـ٣ٞش ٝؿٚ ٖٓ ٝؿٞٙ حَُٜحػخص ح٤ُٔخ٤ٓش

ٛٔخُـ٣ٞش كَد ٖٓ ٗٞع آهَ:حهظٜخى٣ش أٝ ػوخك٤ش أٝ ؿ٤َ
5
. 

                                                 
 .71-70ينظر التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي:كوبر،ص - 1
 .29،صكالفي :السياسات اللغوية -  2
 .155التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي:كوبر، صينظر  - 3
 .155، صينظر اظترجع نفسو - 4

5   - ينظر   La Guerre des Langues:Calvet,p 282. -283. 
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ىلمنىتردمىالدوادظىاللعووظ؟ىالمطلبىالثاني:

٣ٞخص حٌُزَٟ :ًخُٔٔظٟٞ حُو٢ٓٞ ُِيُٝش ٝ ًخ٧ٗ٘فش طٔظٜيف ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش حُٔٔظ

حُظ٢ طظـخُٝ كيٝى حُيُٝش. ًٔخ طٔظٜيف حُٔٔظ٣ٞخص حُي٤ٗخ: ًخُظـٔؼخص حُٜـ٤َس ٓؼَ ح٧ه٤ِخص 

حُٞحكيس..حُؼَه٤ش ٝحُي٤٘٣ش أٝ أٛلخد حُٜٖٔ أٝ حُلَكش 
1
. 

ىالمطلبىالثالث:ىلماذاىتردمىالدوادظىاللعووظ؟

ٝ حُظؤػ٤َ أٛٔخ:حُظؤػ٤َ ػ٠ِ حُِـش  ُؼَٔ ػ٠ِ أكي ٓل٣ٍٖٞحطٜيف ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش ا٠ُ 

 ػ٠ِ حُِـخص.

؛ كوي طِق حُلخؿش ا٠ُ ِٜـ٤شحُ ٌٗخٍح٧ٝ أ ٔؼـْحُٝ أ٢ وحُ هي ٣ْٔ حُظؤػَ ػ٠ِ حُِـش ٝ

حرظيحع ه٢ ُِـش ؿ٤َ ٌٓظٞرش أٝ طزٔفٚ أرـي٣ظٜخ أٝ كظ٠ طـ٤٤َٛخ ٤ًِش. ًٔخ هي طِق حُلخؿش ا٠ُ 

ح٤ُٔخ٤ٓش  سحط٤ش ك٢ ٓٞحؿٜش طفٍٞ ٓ٘خك٢ حُل٤خس ُٔي حُؼـَحص حُٔلَىحرظيحع ٝكيحص ٓؼـ٤ٔش ؿي٣ي

ِٜـخص ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُِـش ح٤٘١ُٞش كظلظخؽ حُك٢ ًحص حُل٤ٖ هي طَطو٢ ُٜـش ٖٓ ر٤ٖ  ٝ حُؼ٤ِٔش ..

حُظَحد ح٢٘١ًَُٞ ٬ٓظؼٔخٍ ك٢ ُطٞك٤ي ٝا٠ُ ط٣ٌٜذ 
2

 . 

ٍ ُـش ٓ٘ٚ ٧ىحء ٝظخثق ، ٝ حهظ٤خرظ٘ظ٤ْ حُظؼيى حُِـ١ٞك٤ٌٕٞ  حُظؤػ٤َ ػ٠ِ حُِـخص أٓخ

ٓؼ٤٘ش
3
اًح ٛيىص حُظـ٤َحص ح٫ؿظٔخػ٤ش ١زوش حُ٘وزش كٌٜح ٣ٌَٗ ر٠ٍَٝس ا٣ـخى ٤ٓخٓش كٔؼ٬  .

ُزض حُ٘وزش ح٠ُٔخىس رٌٜٙ حُظـ٤َحص. كفخُٔخ ػ٤ِٔش ٍْٓ ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش خُـ٣ٞش، ٝحُلخٍ ٗلٔٚ اًح ١

ؿذ حُٔـظٔغ ٘يٓخ ٣َطٔؼ٠ ٩كيحع طـ٤َحص حؿظٔخػ٤ش هخٛش، كبٕ حُلخؿش ا٤ُٜخ طٜزق ِٓلش ػ

ٌُح ػ٠ِ ٍح٢ٔٓ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش إٔ ٣ٌٞٗٞح هخى٣ٍٖ ػ٠ِ طـ٤٤َ طو٤٤ْٜٔ  .ك٢ طـ٤٤َ ٝظخثق حُِـش

غهزَ إٔ ٣وٞٓٞح رظـ٤٤َ حُٔـظٔ ʽدʼا٠ُ حُِـش  ʽأʼُِـش 
4
. 

                                                 
 .78ي و التغيَت االجتماعي:كوبر، صالتخطيط اللغو ينظر  - 1
 .117-112،ص :كالفيعلم االجتماع اللغوي ينظر - 2

3    - ينظر   La Guerre des Langues:Calvet,p  156-157  . 
 .220-219التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي:كوبر،ص ينظر  - 4
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ٍؿْ حهظ٬ف حُٟٞؼ٤خص حُِـ٣ٞش ٖٓ رِي ا٠ُ آهَ ا٫ إٔ  حُؼِٔخء كخُٝٞح كَٜ أٛيحف 

ك٢ حُظخ٢ُ ٤ٓʽ٘خٍ ٣ًَُخ٣ʼـِٜٔخ  .شكٞؿيٝٛخ أكي ػ٬ػش أٛيحف ٍث٤ٔ ش،ٍْٓ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞ
1

 : 

 طٜزق ٢ٛ حُِـش حُو٤ٓٞش ح٤َُٔٓش. اُحُش حُظؼيى٣ش حُِـ٣ٞش ٝ ح٩روخء ػ٠ِ ُـش ٝحكيس -1

 ٌٝٛح ٫ ٣ظْ ا٫ رخُوفٞحص حُظخ٤ُش:

ٔ  ظ٤خٍ ٝ)َٓكِش ح٫ه حهظ٤خٍ حًُ٘ٔٞؽ حُو٤خ٢ٓ ٖٓ ٌٛٙ حُِـخص -أ  ٌؿش(. حُ٘

 ؿش ٌَٗ حُِـش حَُٔحى طَه٤ظٜخ. ٤ٛخ -د

 َكِش حُظو٤ٖ٘ ٝ ط٤ٓٞغ حُٞظخثق(. )ٓ حُ٘ٚ ػ٠ِ ٝظ٤لش حُِـش رٜ٘ٞٙ ط٣َ٘ؼ٤ش -ؿـ

)َٓكِش حُٔٞحٟؼش ػ٠ِ حُ٘ٞػ٤ش( طوزَ حُٔـظٔغ ٌُٜٙ حُِـش -ى
2

 . 

كٌٔخ ٣ظَٜ كبٕ ٌٛح ح٫طـخٙ ٛيكٚ ٛٞ ىٓؾ ح٧ه٤ِخص ح٩ػ ٤٘ش ك٢ أطٕٞ ػوخكش

 ٤٘١ٝش ٝحكيس.  

، ًُٝي رخُٔلخكظش ػ٠ِ حُِـخص ح٧ٓخ٤ٓش ىحهَ ُظؼيى٣ش حُِـ٣ٞش ٝ ح٫ػظَحف رٜخطز٢٘ ح -2

حُيُٝش ٝ حٗظوخد ُـش ٝحكيس أٝ أًؼَ ًِـش ٤ٍٔٓش. كٌٜح ح٫طـخٙ ٣ٔؼ٠ ُظلو٤ن طؼخ٣ٖ حُؼوخكخص 

 ىحهَ حُيُٝش حُٞحكيس، ٝ ط٣ٌَْ حُظ٘ٞع ريٍ حُظـخْٗ ٝ حُظـ٤َ ريٍ حُؼزخص.

، ٧ٜٗٔخ طظٞحكوخٕ ٓغ حُظ٤ًَزش حُِـ٣ٞش ح٤٘١ُٞش. َحف رٜٔخطز٢٘ ُـظ٤ٖ ٤ٍٔٓظ٤ٖ ٝ ح٫ػظ -3

كبهخٓش حُؼيٍ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُٔـٔٞػظ٤ٖ حُِـ٣ٞظ٤ٖ حُِظ٤ٖ طظٌٕٞ ٜٓ٘ٔخ حُيُٝش ٛٞ ٛيف ٌٛح 

 ح٫طـخٙ.

كؤٛيحف ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش ًٔخ ٣زيٝ ظخ٣َٛخ ٢ٛ كَ حُٔ٘خًَ حُِـ٣ٞش حُزلظش، ٝٛٞ ٓخ 

حُلخؿش ا٠ُ حُظوف٢٤ حُِـ١ٞ ًِٔخ ظَٜص ٓ٘خًَ ك٢ حُِـش. روُٞٚ:" طظَٜ  ʽٛٞؿ٣ʼٖئًي ػ٤ِٚ 

ٝػ٘يٓخ ٬ٗكظ إٔ ُـش ٓخ ُٔزذ ٓخ ٛخٍص ؿ٤َ ٝحك٤ش رخُـَٝ حُٔفِٞد، ػ٘يٛخ ٣ظلٔق حُٔـخٍ 

                                                 
 .16ميشاؿ زكريا،ص:قضايا ألسنية تطبيقيةينظر  - 1
 .57-55ص ىدسوف،:و ينظر علم اللغة االجتماعي.16،صسواظترجع نف ينظر - 2
    رتاع السمات الروحية ..ىي:" 1982الثقافة يف آخر تعريفاهتا العلمية الشاملة اظتقرة يف اظتؤدتر العاظتي لوزراء الثقافة مبكسيكو سنة

، كما الفنوف و اآلداب و طرائق اضتياة و ىي تشمل ،بعينو، و فئة اجتماعية بعينها و  اظتادية و الفكرية و العاطفية اليت دتيز غتتمعا
نساف قدرتو عل  التفكَت يف و أف الثقافة ىي اليت دتنح اإل ،، و نظم القيم و التقاليد و اظتعتقداتاضتقوؽ األساسية لإلنساف تشمل
األطروحة ينظر فرنسا و . االلتزاـ األخالقي.."العقالنية و القدرة عل  النقد و  و اليت جتعل منا كائنات تتميز باإلنسانية اظتتمثلة يف ،ذاتو

 .136، ص1997،دار األمة، اصتزائر،2أزتد بن نعماف،ط:الرببرية
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رَٗخٓؾ طوف٢٤ ُـ١ٞ" ّأٓخ
1

. ا٫ إٔ ح٧َٓ ٤ُْ ًٌُي؛ كٜٞ ؿ٤َ ٓلٍٜٞ ك٢ كَ ٓ٘خًَ هٍٜٞ 

ش ٤ُْ حُِـش كلٔذ رَ حُظؤػَ ػ٠ِ حُِٔٞى حُِـ١ٞ حُِـش أٝ حُِـخص كو٢، ٧ٕ ٛيف ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞ

ٚ حُظوف٢٤ حُِـ١ٞ ُظلو٤ن أٛيحف ٫ طظؼِن رخُِـش٨ُكَحى، ٝ ٖٓ ٛ٘خ هي ٣ٞؿَّ 
2

جُؼالهحش ذ٤ٖ ، كـ" 

 ض٤ٔ٘سص ٓٗحًَ ٣ٞٛحش ٝ غوحكس ٝجهطٛحو ٝجُِـس )جُِـحش( ٝ جُك٤حز جالؾطٔحػ٤س ٢ٛ ك٢ يجش جُٞه

ٓش ُـ٣ٞش ُِلَحٌٗل٤ٗٞش ٝ ح٧ٗـِٞك٤ٗٞش اُن"ٌٌٝٛح ٤ٓظْ حُٞهٞف ػ٠ِ ٝؿٞى ٤ٓخ..
3
. 

اً  ػٖ هلِس ٗٞػ٤ش ُِيٍحٓخص حُِـ٣ٞش؛ُٝؼَ أٛيحف ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش حُٔؼِ٘ش ٝ حُول٤ش طؼزَ 

، ٌٝٛح ʽ ʽstatutʼحُُِٔ٘شʼٓؼخُـش ه٠خ٣خ ح٤ُٜـش حُِـ٣ٞش) حُز٤٘ش( ا٠ُ ٓؼخُـش ه٠خ٣خ  طوفض

حُظ٢ ريأص ػخٓش  ُظفٍٞ حُيٍحٓخص حُِٔخ٤ٗش ٞحُفٍٞ ٓحُظفٍٞ ُِيٍحٓخص حُِـ٣ٞش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٛٞ ط

ط٤َٔ ا٠ُ اػخىس ح٫ػظزخٍ ُِـخٗذ ح٫ؿظٔخػ٢ ُِـش
4
. 

 المطلبىالرابع:ىكوفىتردمىالدوادظىاللعووظ)اآللوات(؟

إ ٜٓ٘ـ٤ش ٍْٓ ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش ٫ طزظؼي ػٖ ٜٓ٘ـ٤ش ػِْ حُِـش ح٫ؿظٔخػ٢، ١خُٔخ أٜٗخ ٤ِِٓش 

طوف٢٤ ٣ظفِذ ىٍحٓش ح٫كظ٤خؿخص  إ حُظوف٢٤ ح٢ُ٘ٔ٧ ًٌَ:" ٤ٓʽ٘خٍ ٣ًَُخʼٌٛح حُؼِْ. ٣وٍٞ 

ٌُح ػ٠ِ حُٔٔئٍٝ ػ٠ِ حُظوف٢٤ إٔ ..ٟٝغ هف٢ حُؼَٔ ٝ طو٤٤ٜٔخ ح٧ٛيحف ٝ حُٞٓخثَ ٝٝ

٣ُِْ رو٠خ٣خ حُِـش ك٢ حُٔـظٔغ هزَ حُزيء رؼِٔٚ، ٝ إٔ ٣ظلَٟ ػٖ حُٔ٘خًَ ح٤ُ٘ٔ٧ش، ٝ إٔ ٣يٍّ 

٤ٓش ٝ ح٫هظٜخى٣ش ٝ حُظَر٣ٞش حُظ٢ طظيحهَ ٓغ حُٔٔؤُش حُؼٞحَٓ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ حُؼوخك٤ش ٝح٤ُٔخ

حُِـ٣ٞش ك٢ حُٔـظٔغ"
5
.  

 كآ٤ُش ٍْٓ ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش طٌٕٞ رؼ٬ع َٓحكَ أٓخ٤ٓش ٢ٛ:

                                                 
 .75التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي:كوبر،ص  - 1
 .77ص ،ينظر اظترجع نفسو - 2
 .14، صكالفي :السياسات اللغوية - 3
 .22،صاظترجع نفسو  - 4
 .20أزتد بوكوس، ص:، و ينظر األمازيغية و السياسة اللغوية و الثقافية باظتغرب13ميشاؿ زكريا،ص:ةقضايا ألسنية تطبيقي - 5
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ػ٤ِٔخ ىه٤وخ،  خحَُٔحى حُظيهَ ك٢ ط٤٤َٔٛخ ٝٛل ٝٚق جُٞٞؼ٤س جُِـ٣ٞس جالؾطٔحػ٤سأٝال: 

رـَى حُٔ٘خًَ حُٔفَٝكش كظ٠ طظلون ًلخ٣ش حُٞٛق ٝ حُظل٤َِ. ٝ ٫  ٣ٌٕٞ ًُي ا٫ 

 طل٤ِِٜخ طل٬٤ِ ُٔخ٢ٗ حؿظٔخػ٢.حُٔؼخٗش ٝ

٤ش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُٔظَطزش ك٢ ٍٛي حُظٞحَٛ حُِـ٣ٞش ٝ ح٥ػخٍ ح٤ُٔخٓ ʽًخُل٣َ١ʼ٢وش  رظؤَٓٝ

ٛٔخًِ ػ٠ِ ػ٣َٜٖ٘ ٣َـيٙ طػ٤ِٜخ، 
1
: 

٠ ٣وّٞ رٜخ ط٤ٓ٬ٌٙ، ٝطوّٞ ٌٛٙ حُيٍحٓش ػ٠ِ ح٬ُٔكظش حُٔزخَٗس ٝ ػِ ىٍحٓش ٤ٓيح٤ٗش -أ

ٝ اظٜخٍ حُ٘ظخثؾ ك٢ ؿيحٍٝ ٝاكٜخث٤خص. ًٔخ طؼظٔي ٌٛٙ  ـٔغ ٝ ح٫ٓظوٜخء ٝ ح٫ٓظز٤خٕحُ

ػ٠ِ ح٧ٓٞحم ٧ٜٗخ أًؼَ ح٧ٓخًٖ ٬ٓءٓش  ʽًخُلʼ٢حُيٍحٓش ػ٠ِ حٗظوخء ٤ٓخى٣ٖ حُيٍحٓش، كًَِ 

 ُيٍحٓش حُظزخىٍ حُِـ١ٞ. ٝ ُوي ًخٕ ٢ٔٔ٣ ٌٛٙ حُيٍحٓش رخُيٍحٓش ك٢ حُـْٔ حُل٢.

ػ٤ِٔخص ػٜخ حُٔوظِلش، ٝىٍحٓش حُلخ٫ص، ٝح٤ُٔيح٤ٗش طؼظٔي ح٬ُٔكظش رؤٗٞحكؤىٝحص حُزلٞع 

حُٔٔق رخُؼ٤٘ش أٝ حُٔٔق حُ٘خَٓ، ٝ اؿَحء حُٔوخر٬ص ٝ طل٣ََ حُظوخ٣ٍَ ٝح٫ٓظؼخٗش رؤؿِٜس 

حُظٔـ٤َ حُٔوظِلش ٝ أؿِٜس حُظ٣َٜٞ..
2
. 

ُز٘خٕ،  هفٞحص ٤ٌُل٤ش ه٤خّ كـْ حٓظؼٔخٍ حُِـش حُل٤َٔٗش ك٢ ٤ٓʽ٘خٍ ٣ًَُخ٣ʼوظَف 

 ك٤وٍٞ: خ.فخ١ش ٣ٌٖٔ حػظٔخىٛٝٛٞ هُ 

ٗظٌِْ حُِـش حُل٤َٔٗش)حُٔيٍٓش، حُز٤جش ح٫ؿظٔخػ٤ش، ح٤ُٔخم، حُٔٔظٔؼٕٞ، ٓٞح٤ٟغ حُٔلخىػش،  -أ"

 ٌٓخٕ حُؼَٔ..(. 

َٓٔف، ٤٘٤ٓٔخ، ٓلخَٟحص،  ٗٔظٔغ ا٠ُ حُِـش حُل٤َٔٗش)ىٍّٝ، ٍحى٣ٞ، طِل٣ِٕٞ، -رـ

 ..(. طٔـ٬٤ص

 ..(. ش )ٍٝح٣خص، ٓـ٬ص، ٛلق، ى٣ٍٝخص٤ٔٗوَأ رخُِـش حُلَٗ -ؿـ

                                                 
1 - ينظر   La Guerre des Langues:Calvet,2eme Partie « Le champ de bataille »,3eme 
Partie « Dans les etas-majors ».P79. et P153. 

 .184،ص يعفيف تاح:عبد الفينظر علم االجتماع اللغوي - 2
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ًَحص، ٬َٓٓص ٗو٤ٜش، َٓح٬ٓص ٌٗظذ رخُِـش حُل٤َٔٗش) طوخ٣ٍَ، ٓوخ٫ص، ٓئُلخص، ٌٓ -ى

 ..( ػَٔ

ٗوظخٍ حُِـش حُل٤َٔٗش ًِـش ػخ٤ٗش) ٝظ٤لش حُِـش حُل٤َٔٗش، ح٫ٗـٌحد ٗلٞٛخ، حُلَُ  -ٛـ

ح ٔٞهق ٜٓ٘خ، حُؼٞحَٓ ص كؼَ حُز٤جش، حُح٫هظٜخى١ ٝ ح٢ُٜ٘ٔ، ١ز٤ؼش حُظؼخَٓ ٓؼٜخ ٝ ىٍؿظٚ، ٍىَّ

 ..(. ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش

ٗؼَٔ ك٢ ٓز٤َ ح٩روخء ػ٠ِ ٟٝغ حُِـش حُل٤َٔٗش ك٢ ُز٘خٕ) ْٝٛ حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞش ٝ ىٍؿظٜخ،  -ٝ

..("ش ٝ حُظؼ٤ٔ٤ِش، حُزَحٓؾ حُٔ٘ظٍٞسٓؼَكش حُِـش حُؼخ٤ٗش، حُظ٘ـ٤غ ُظؼِٜٔخ، حُٔٞحى حُظَر٣ٞ
1
. 

ٝ ه٤خىس ح٧ًٍخٕ، أ١ ىٍحٓش ٌٓظز٤ش هخٍؽ ح٤ُٔيحٕ ُٔخ  َحٍىٍحٓش ك٢ َٓحًِ ٛ٘غ حُو -د

 طْ ؿٔؼٚ ٖٓ ح٤ُٔيحٕ.

، ٫ٝ ٣ظلون ًُي ا٫ رٔؼَكش َٟ ٝ حَُٔك٤ِش ٝ حُظٞؿٜخص حُؼخٓشحٌُز ضكى٣ى جألٛىجفغح٤ٗح: 

 حُ٘ظخثؾ حَُٔحى حٍُٞٛٞ ا٤ُٜخ.

ٝٞغ جالْطٍجض٤ؿ٤حشغحُػح: 

طلو٤ن  ٝ طلي٣ي حُٞٓخثَ حُظ٢ ٓظٌٖٔ ٖٓ أؿَأطٜخ ٝ طٌلَ 

 ح٧ٛيحف ٝ ط٘ل٤ٌ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش.

رٔٔظٟٞ طو٤٤ْ حُٟٞؼ٤ش، أٓخ حَُٔكِظ٤ٖ ح٧ه٤َط٤ٖ  ʽٍٝرʼَ٤٤ط٠ٔٔ حَُٔكِش ح٠ُٝ٧ ػ٘ي 

كظٔؼ٬ٕ ٓٔظٟٞ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش
2
أٓخ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ك٢ٜ حُٞؿٚ حُٔي٢ٗ ُلَد حُِـخص ًٔخ  .

ʽًخُل٣ʼ٢وٍٞ 
3
. 

                                                 
 .45ميشاؿ زكريا، ص:قضايا ألسنية تطبيقية - 1
  رتع إسًتاتيجية، وىي "علم و فن وضع اطتطط العامة اظتدروسة بعناية و اظتصمصة بشكل متالحق و متفاعل و منسق الستخداـ

األخَتة وىو من أصل يوناين و يعٍت  شاع استخداـ اظتصطلح يف العقود.و القوة( لتحقيق األىداؼ الكربى اظتوارد)ؼتتلف أشكاؿ الثروة
              .169،ص1الكيارل،ج عبد الوىاب:فن األشياء أو اطتطط العامة"، عن موسوعة السياسة

 ": عبد اضتميد دباش.التهيئة اللغوية"مقياس  ػتاضراتينظر  - 2
3   - ينظر   La Guerre des Langues:Calvet,p283. 
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ٙ جُطؼ٣ٍق ذح٤ُٓحْس جُِـ٣ٞس. ٝ ًٛٙ أْٛ ٓكٌٞ ، ج١ًُ ًحًٕٛٙ ٜٗح٣س جُلَٛ جألٍٝ

 ٗطحتؿٚ: 

ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش كَع ٖٓ ػِْ كي٣غ ٛٞ ػِْ حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش. كِٜخ ٟٓٞٞػٜخ  -1

 ٜٝٓ٘ـٜخ.

ٝٛق حُٟٞؼ٤ش حُِـ٣ٞش ح٫ؿظٔخػ٤ش  ٣ٞش ٫ ري ٖٓ حَُٔحكَ حُظخ٤ُش:َُْٓ ح٤ُٔخٓش حُِـ -2

ُِـ٣ٞش. ٝ أه٤َح ٟٝغ ح٤ُ٥خص ح حَُٔحى حُظيهَ ك٤ٜخ. ػْ طلي٣ي أٛيحف ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش

 ح٫ٓظَحط٤ـ٤خص حُظ٢ ٓظ٘لٌ رٜخ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش.ٝ

ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ٢ٛ حُٞؿٚ حُٔي٢ٗ حُٔظل٠َ ُلَد حُِـخص، ٝ ٌٛٙ ح٧ه٤َ ٓخ ٢ٛ ا٫  -3

هِق حُٔظخٍ ك٢ ٫هظٜخى٣ش ٝ ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ طيحٍ ؿفخء ٣ول٢ حُلَد حُؼوخك٤ش ٝ ح

حٌُٞح٤ُْ.
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 :الثانيالفصل 
 ىضعيةِّاللغىيةِّاالجتماعيةال

ِّيفِّاجلزائر
ِّقبلِّمجعيةِّالعلماءِّاملسلمنيِّاجلزائرينِّالتارخيية:

 

 -ح٫ؿظٔخػ٢ حُِٔخ٢ٗ ظل٤َِحُظخ٣ٍو٢ ٝ حُ ٞٛقحُ-  

 جُٔركع جألٍٝ: جُٞٞؼ٤س جُِـ٣ٞس ٖٓ جُ٘حق٤س جُطح٣ٌه٤س.    

 جُٔركع جُػح٢ٗ: جُٞٞؼ٤س جُِـ٣ٞس ٖٓ جُ٘حق٤س جُِٓح٤ٗس جالؾطٔحػ٤س.   
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ىلمبحثىاألول:ا

ىوضطوظىاللعووظىال

ىمنى

ىالناحوظىالتاروخوظى.

ى

ىالمطلبىاألولى:ىفضاءىاللعظىالطربوظ.

ىاألمازوعوظ.ىاللعظالمطلبىالثاني:ىفضاءىى

 المطلبىالثالث:ىفضاءىاللعاتىاألجنبوظ.
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٠ُٝ وظ٢٠ ٍْٓ ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش ُٜخ. ٝ أُ طـش أ١ ٌِٓ٘ش ُـ٣ٞش ٓؼخُـش ػ٤ِٔش إ ٓؼخُ

طزخػٜخ ك٢ ًُي، ٢ٛ ٍَٟٝس طلي٣ي كـْ حٌُِٔ٘ش رٞٛلٜخ ٝٛلخ ُٔخ٢ٗ حُٞحؿذ فٞحص ححُو

  ً طيٍ ًلخ٣ش حُٞٛق "  ٓخ٢ًَٗٝ، ػْ طل٤ِِٜخ طل٬٤ِ ُٔخ٤ٗخ حؿظٔخػ٤خ ٖٓ ١َف حُزخكغ. ا

إ أ١ ىٍحٓش »..«  حُظل٤َِ ػ٠ِ حُ٘ـخف ك٢ كْٜ ٝ طٔؼ٤َ ٓخ ٣ليع ػ٘ي حُو٤خّ ريٍحٓش ظخَٛس ٓخٝ

حُظوف٢٤ حُِـ١ٞ ٣ـذ إٔ طؼف٢ حُوخٍة كٌَس ًخك٤ش، ػ٠ِ  حَٛٞخ ٖٓ ظٝٛل٤ش طل٤ِ٤ِش ُظخَٛس ٓ

ح٧هَ ػٖ ٖٓ ْٛ حُلخػِٕٞ أٝ ٖٓ ْٛ ح٧كَحى ح٣ٌُٖ كخُٝٞح حُظؤػ٤َ ػ٠ِ أ١ ٖٓ ح٧ٗٔخ١ ح٤ًُِٞٔش 

ٖ ٓٔظوي٢ٓ حُِـش ٝ ١٧ ؿَٝ ٝ رؤ١ ٤ِٓٝش ٝ ػٖ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طْ   ٓ  ٖ  ٓ حُِـ٣ٞش، ٝ ػ٠ِ 

حٍُٞٛٞ ا٤ُٜخ"
1
 .ʽٞر٣ʼًَوٍٞ ًٔخ  

٤ًق ًخٗض حُٟٞؼ٤ش حُِـ٣ٞش هزَ ظٍٜٞ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء كٖٔ ٝؿٜش ٗظَ ٓلخ٣يس؛ 

 ٓخ طل٤ِ٤ِٜخ حُِٔخ٢ٗ ح٫ؿظٔخػ٢؟ ّ؟ 1931ٝحُـِحث٤٣َٖ حُظخ٣ٍو٤ش ٓ٘ش 

رٞؿٞى ػيس ُـخص رؼ٠ٜخ أ٤َٛ  ،ح٤ٌُخٕ حُِـ١ٞ حُـِحث١َ ك٢ طِي حُلظَس ُوي حطْٔ

ٟ   ،ٓظؼخ٣ٖ حُؼَر٢ ١خٍة ػ٠ِ حُز٬ى ٝ حُؼزخى. كخُل٠خء ٝ رؼ٠ٜخ ىه٤َ  ،ؼٚ ٓٔظوَ ٌٓ٘ هَٕٝٝ

، أٓخ ك٠خء حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش كٜٞ ىه٤َ. كٔخ حُؼ٬هخص حُظ٢ ًخٗض ٕأ٬٤ٛ ٝ ك٠خء ح٧ٓخ٣ُـ٢

 ٌْ ا٤ُٜخ ٌٛٙ حُل٠خءحص؟ ٝ ٓخ ٓٞهق حُ٘خ١و٤ٖ ٖٓ ًُي؟ظ  طلٌْ ٝ طل  

                                                 
 .96-95ص،االجتماعي:كوبرلغوية و التغيَت التخطيط ال - 1
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 المطلبىاألولى:ىفضاءىاللعظىالطربوظ.

  :1830ر٢ ا٠ُ د حُؼَحُِـش حُؼَر٤ش ٌٓ٘ ٓخ هزَ كظق حُٔـَ

، ٌُح طؼظزَ حُِـش ًزَ، ًٔخ أٜٗخ ح٧ًؼَ حٓظؼٔخ٫طِٔي حُؼَر٤ش ح٤ُّٞ ح٫ٓظيحى حُــَحك٢ ح٧

ٌٓ٘ ؿخرَ حُؼٍٜٞ، حُؼَر٤ش حُٔٔش ح٧ٓخ٤ٓش ُِـِحثَ هخٛش ٝ ُِٔـَد حُؼَر٢ ػخٓش، ٝ ًُي 

طٞٓؼض رؼي ىهٍٞ ػْ ، ػ٠ِ أهَ طوي٣َ ٌٓ٘ حُوَٕ حُظخٓغ هزَ ح٬٤ُٔى، أ١ ٓغ ىهٍٞ حُل٤٘٤و٤٤ٖٝ

ح٬ٓ٩ّ
1

"ٓلُٔٞش رِـظٜخ ح٤ِٛ٧ش، ُـش ح٤ُٔٔق ح٥ٍح٤ٓش، ٝ ٢ٛ يهِض حُـِحثَكأٓخ حَُٜ٘ح٤ٗش . 

ُـش ه٣َزش ًَ حُوَد ٖٓ حُؼَر٤ش"
2
. 

ٗ وخى ٌٓخٕ حُٔـَد حُؼَر٢ ٤ُِِٖٔٔٔ ٝ ُـظْٜ  ىٕٝ َٛحع ىحه٢ِ ٝ ٫ أُٓش ٤َٟٔ طْ كخ

ٗوفؼض ِٛش حُٔـَد حُؼَر٢ رخُـَد ر٬ ٝ ٖٓ ك٤ٜ٘خ ح .ʽʼW.Marcaisʽٓخʼ٢ًًٍٔخ ٣ئًي 

ٍؿؼش ٝ طٞػوض ِٛظٚ رخَُ٘م
3

 . 

أ١ ٝٛخ٣ش ٤ٍٔٓش أٝ ٤ٛجش ٣ًَِٓش  –ه٬ٍ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ   -ُْ ٣ٌٖ ُِظؼ٤ِْ ك٢ حُـِحثَ

ط٤َٔٙ. ٝاٗٔخ ح١ٌُ ًخٕ ٠٣ٖٔ ًُي ٛٞ ٓخ ٣٘زٚ ٓئٓٔخص طؼ٤ٔ٤ِش ٓل٤ِش أٝ ؿ٣ٜٞش أٝ رؼٞ 

٤س ٝجالؾطٔحػ٤س ُْ ضٌٖ ٓرٍٓؿس ك٢ ج٤ُٓحْس جُؼػٔح٤ٗس ًُج قَ حُك٤حز جُى٤٘٣س ٝ جُطؼ٤ِٔك .حُِٝح٣خ

ʽجُٞهقʼٓكِٜح 
4
.  

                                                 
"مآسي اللغة العربية طيلة االحتالؿ االستعماري و مآثرىا":صاحل بن القيب، اللغة العربية، عدد ؽتتاز،)العربية من احملنة ينظر  - 1

ًتة االحتالؿ أو .و ينظر"حالة العربية أثناء ف205ص ،. اجمللس األعل  للغة العربية2005الكولونياليية إذل إشراقة الثورة التحريرية(. 
 .279-278":مصطف  اعتشماوي، اللغة العربية، عدد ؽتتاز،ص20و أوائل القرف  19التعليم العريب يف اصتزائر يف القرف 

 .19-18ص،2009،اصتزائر ،35،دفاتر اجمللس األعل  للغة العربية،اصتزائر يف أبعادىا الروحية و اضتضارية:صاحل بن قيب - 2
أشياء يف اظتواطنة اللغوية و و ينظر .225،صعدد ؽتتاز،اللغة العربية،أزتد بن نعماف:لعربية يف عهد االحتالؿ"ينظر" وضع اللغة ا - 3

 .51.و أيضا ص47ص.2008، دار ىومو ، اصتزائر،  د ط:صاحل لبعيد ، ...أخرى
 .157،صعدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،أزتد قادري:ينظر" مأساة اللغة العربية باصتزائر" - 4



ىالمبحثىاألول:ىالوضطوظىاللعووظىمنىالناحوظىالتاروخوظ.ىهزَ ؿٔؼ٤ش ع ّ ؽ ص. جُلَٛ جُػح٢ٗ:جُٞٞؼ٤س جُِـ٣ٞس جالؾطٔحػ٤س ك٢ جُؿُجتٍ.ة اللغوية لجمعية العلماء م ج تالسياس

 
46 

ٝ ٌُٖ ٌؿْ يُي كإ ؿ٤حخ جُىُٝس ٝ ٤ٛثحضٜح جُطٍذ٣ٞس ُْ ٣ٌٖ ذحُـ٤حخ جُِٓر٢
1

ً  ٣٘وَ  . ا

ʼّكَكخص ػزخʽ ٬ٓكظش أريحٛخ حُـَ٘حٍ حُل٢َٔٗʼأك٬٤ʽʼAvilaʽ  1834/ 20/01ك٢ ٝ ًُي 

ْ حُوَحءس ٝ حٌُظخرش ٝك٢ ًَ ه٣َش ًخٗض طٞؿي ٓيٍٓخٕ"رـؤٕ "حُؼَد ٣ظوٕ٘ٞ ًِٜ
2

  . 

٣ٔخػي ػ٠ِ طو٣َؾ  ًخٕ ٝ إ ،ًخٕ ٣ـِذ ػ٠ِ ٌٛح حُظؼ٤ِْ ١خرغ حُؼٍٜٞ حُٞٓف٠ُوي 

٣وٍٞ أكي حُٔٔئ٤ُٖٝ  .ٌُظخرش ٝ حُٔٔظ٘خ٣ٍٖ ػ٘ي ح٧َٓحءًزخٍ حُٔٞظل٤ٖ  ك٢ حُٔـخٍ حُي٢٘٣ ٝ ح

٣لظٕٞ  شٍٓ:" رؼي طوَؿْٜ ٖٓ حُٔيؿ٤ٖظوَْ ح٤ُ٘ٞم ٓظليػخ ػٖ حُٔحُل٤٤َٖٔٗ ك٢ ٓـِ

"رخُظوي٣َ حُؼخّ ٝ أ٠ٔٓ حُٜ٘خىحص ٣فِزٜخ ًزخٍ حَُإٓخء
3

٫ طٔخػي ػ٠ِ . ٝ ٌُٖ طو٤ِي٣ش ٌٛح حُظؼ٤ِْ 

اهَحؽ حُٔ٘ظـ٤ٖ ك٢ ٤ٓخى٣ٖ حُلٌَ ٝ ح٧ىد
4
. 

 1830إ طخ٣ٍن   :)٤َٔٓس هَٕ ٖٓ ٜٓخٍػش ح٫كظ٬ٍ( 1931ا٠ُ 1830حُؼَر٤ش ٖٓ 

ك٢ أهفَ ٓ٘ؼفق ٖٓ ك٤خطٜخ ك٢ ٓٞحؿٜش حُـِحس؛ كخكظ٬ٍ حُـِحثَ رخُ٘ٔزش  ٣ؼ٢٘ ىهٍٞ حُـِحثَ

ا٠ُ كَٗٔخ ٫ ٣ؼ٢٘ اك٬ٍ ح٧ٍٝ؛ رَ حُٜيف ًخٕ ر٢ٔ ح٤ُٜٔ٘ش حٌُخِٓش ػ٠ِ حُٔـظٔغ رٌخَٓ 

كزيأص  .ح٩ىحٍس.ٝ حُِـش ٝ حُؼوخكش ٌٝٓٞٗخطٚ، ٝ ٓئٓٔخطٚ رٔخ ك٤ٜخ ح٧َٓس ٝ حُٔيٍٓش ٝ حُٔٔـي، 

ذحْطٜىجف جُؼوٍٞ ذؼى جُكوٍٞ، ٝ جْطٜىجف ؾٍٞٛ جإلٗٓحٕ ُطى٤ٍٓٙ ٖٓ جُىجنَ  جإلذحوز جُػوحك٤س

قو٘ٚ ذأٓٛحٍ )غوحك٤س ٝ ُـ٣ٞس ٝ و٤٘٣س( ٖٓ ؿ٤ٍ ك٤ِٛطٚ جأل٤ِٚس ُٔخٗٚ ٝؿِٝ هِزٚ ٝ  ظـ٤٤َر

. كظَٜ حُظ٘خهٞ ػْ حَُٜحعجُ٘و٤س
5

. ك٤ٌق ىحٍص ًَ ٌٛٙ ح٧كيحع حُٔؤٓخ٣ٝش ؟ ٤ًٝق ًخٕ 

  ِحثَ ٝ ا٠ُ أ٣ٖ ٛخٍ؟!ٟٝغ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حُـ

                                                 
 .407ص ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،ينظر" ػتاربة االحتالؿ للغة و الثقافة العربية و موقف اضتركة الوطنية":ػتمد ضتسن زغيدي - 1
اضتركة و ينظر  .58ص،2006،اصتزائر،اظتؤسسة الوطنية للفنوف اظتطبعية،رحاؿ بكرفرحات عباس، تررتة أبو :ليل االستعمار - 2

 .60ص،2،ج1992 ،لبناف،بَتوت،دار الغرب اإلسالمي،4ط،قاسم سعد اهلل أبو ال:1930 -1900الوطنية 
اللغة العربية، عدد  ،طاىر زرىوين:MEDRSA("1850-1962")"حالة العربية أثناء فًتة االحتالؿ البائد نظاـ اظتدرسة" - 3

 .110 -109صؽتتاز،
 ،اصتزائر،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،3ط،سم سعد اهللأبو القا:ػتاضرات يف تاريخ اصتزائر اضتديث)بداية االحتالؿ(ينظر   - 4

 .167-161ص،1982
 ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربيةبعد االستقالؿ":عبد القادر فضيل،ينظر" ػتنة اللغة العربية يف فًتة االحتالؿ الفرنسي و معاناهتا  - 5
 .223ص ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية  ،أزتد بن نعماف:ينظر" وضع اللغة العربية يف عهد االحتالؿ". و 252ص
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 جُ٘ح٠و٤ٖ ذحُؼٍذ٤س ٝ قط٠ ذحألٓح٣َـ٤س ٛ٘حى ئقٛحءجش ٓكىوز ػٖ ػىو جٌُٓحٕ ص٤ُٓ

ʽكٔيحٕ ػٜٔخٕ هٞؿشʼ. كـْحػس جإلقطالٍ

 ʽكَكخص ػزخʼّهيٍٙ رؼَ٘س ٤٣٬ٖٓ ٗٔٔش. أٓخ  

رؤٍرؼش  1845كوي هيٍٙ ٓ٘ش  ʽʼBugeaudʽـ٤ٞرʼأٓخ كويٍٙ  ر٤ٖ ٓظش ٝ ٓزؼش ٤٣٬ٖٓ ٗٔٔش، 

ٗٔٔش 2.500.000( طويٍ ػيى حٌُٔخٕ رـ:1852) ٤٣ٖ، ػ٠ِ إٔ ح٩كٜخءحص حُٔظؤهَس٬ٓ
1
. 

ٜ٘خ حُـِحس ػ٠ِ  َّٓ ٓويٓخطٜخ ٝ ٓٔظٌِخطٜخ ؿيحس ُـظٜخ ٌٝٛٙ ح٤٣٬ُٖٔ ٖٓ حُـِحث٤٣َٖ أ

ح٫كظ٬ٍ. ٝ هي ؿخء ًُي ك٢ ر٤خٕ

ُيٟ حُوخثي  ʽكٔيحٕ هٞؿشʼكَٗٔخ ُِـِحث٤٣َٖ. ٌُٖٝ ُٔخ حكظؾ  

ٍى ػ٤ِٚ ٌٛح روُٞٚ:" إ كَٗٔخ ؿ٤َ  1830ػ٠ِ هَم حطلخم ʼَ٣ًُِٞʼʽClozelʽحُل٢َٔٗ حُؼخّ 

ِِٓٓش رخكظَحّ ٌٛح ح٫طلخم ٧ٗٚ ُْ ٣ٌٖ ك٢ ٗظَٛخ ٟٓٞ ُؼزش كَد"
2
. 

ح١ٌُ ًخٕ ٣َُٝح  -ʽʼA. Rimbaud ʽأُل٣َي ٍحٓزʼٞاٜٗخ حُلَد حُظ٢ ٣ِوٚ َٓحكِٜخ 

رخٗظِحع  1871، ٝ حٗظ٠ٜ ٓغ ػخّ ٬ٔف:"ًخٕ حُـِٝ ح٧ٍٝ هي طْ رخُوُٞٚ ر - 1897ُِظؼ٤ِْ ػخّ 

ح٬ُٔف ٖٓ ر٬ى حُوزخثَ) ٤٘٣َ ا٠ُ ػٍٞس ح٤ُ٘ن حُليحى(. ٝ ٣ظٔؼَ حُـِٝ حُؼخ٢ٗ ك٢ كَٔ ح٧ٛخ٢ُ 

٣طكون جُـُٝ جُػحُع ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔىٌْس: ئي ٣ؿد إٔ ػ٠ِ إٔ ٣وزِٞح ربىحٍط٘خ ٝ رؼيحُظ٘خ. ٝ ٓٞف 

.."ٟٖٗٔ ج٤ُٓطٍز ُِـط٘ح
3

ٖٓ جُلالْلس ٝ جُٔٓطٍٗه٤ٖ ٝ جُٟرح٠   ككٗىش كٍٗٓح نرٍجء ُٜح. 

ٌؾحٍ جُوحٕٗٞ ٝ ػِٔحء جالؾطٔحع ٝ جألٗػٍٝذُٞٞؾ٤ح )ج٥غحٌ(، ٝ ٌؾحٍ جُطح٣ٌم ٝ ٌؾحٍ جإلػالّ، ٝ

                                                 
 ل  سجالت الضرائب للحكومة اصتزائرية فقد تقلد وزارة اظتاليةعرفا بشؤوف بالده من خالؿ إطالعو الذي كاف عا. 
 اضتركة الوطنيةينظر .و 58ص،2ج:أبو القاسم سعد اهلل ،اضتركة الوطنيةو ينظر . 110صليل االستعمار:فرحات عباس،ينظر  -1

ػتاضرات  ينظر .)اعتامش(.و26،ص1ج،1992،لبناف،بَتوت،دار الغرب اإلسالمي،1،طأبو القاسم سعد اهلل :1830-1900
 .139صريخ اصتزائر اضتديث:أبو القاسم سعد اهلل،يف تا

 جوامعكم و مساجدكم ستكون شريفا و صردحا ال يقبل التغيَت و ال التفسَت، بأف  وعدامعطينكم  ،"..إننا نضمن لكم أيضا
نضمن بأن ال أحد منا سيتدخل في شؤونكم فهي لن تبق  مفتوحة فقط للعابدين كما ىي اآلف و لكن ستصلح أيضا. و  ،رمةمحت

:أبو القاسم ينظر اضتركة الوطنية"...الداي و لكن عل  مسؤولكم،، ألف ىدؼ وجودنا يف بالدكم ليس لشن اضترب عليكم الدينية
الشركة الوطنية ،2ط،أبو القاسم سعد اهلل:أحباث و آراء يف تاريخ اصتزائر يف صغة الن.و ينظر أيضا ركاكة ل421ص ،2ج،سعد اهلل

 .280-277ص،1981 ،القسم األوؿ،اصتزائر،للنشر و التوزيع
.)اعتامش(.نقال عن مذكرات زتداف خوجة اليت نشرىا السيد 275ص،1ج،أبو القاسم سعد اهلل:أحباث و آراء يف تاريخ اصتزائر - 2

 .138ص ،1913عاـ ،57اجمللد ،"األفريقيةيف "اجمللة جورج افَتي 
 .48ص ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،ػتمد اظتيلي:" وضعية العربية خالؿ العهد االستعماري" -3
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، ٖٓٔ ُْٜ ٓؼَكش ٝ ُٞ ٓفل٤ش رؼوخكش ح٬ٓ٩ّ ٝ ُـظٚ، ..اُنٝ ٌؾحٍ جُى٣ٖ ٝ جإلْطٍجض٤ؿ٤٤ٖ

٤َ ك٤ُٚيٍحٓش ٤ِٔٓحص حُ٘ؼذ حُـِحث١َ ٝ ٓؼَكش ٓيحهَ حُظؤػ
1
. 

حكؼ٬ كَٜ ٣خ طَٟ   ٝ أّ ٝؿيْٝٛ ٜٗق  -ًٔخ ٣٘خع ػْٜ٘  -ٝؿي حُل٤َٕٔٗٞ حُـِحث٤٣َٖ ري

 ػ٤ِٚ ح٧ٍٝر٤ٕٞ؟  ًخٕ ٓظل٣َ٠ٖ أّ ك٢ حُٔٔظٟٞ ح١ٌُ

ٍس ػ٠ِ إٔ حُـِحثَ ر٬ى حُزيٝ، ٝ إٔ كؼخ٫ص ح٧ك٤خء  ِّٝ حطلوض ح٧ه٬ّ ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش حُِٔ

٤ٜخ ؿٔخٍ حُل٠خٍس حُـ٘ٞر٤ش، ٢ٛ حُظ٢ كِٔض اُ حُزخ٤ٔ٣ٍش ٝ ٗلخ٣خص ٓـٕٞ حُٔيٕ حُل٤َٔٗش

ٓىجٌِ جُؿُجت٤٣ٍٖ ًحٗص ضلٞم ٝ ٫ ٗـي ٟٓٞ حُو٤َِ ٖٓٔ كيػٞٗخ ػٖ إٔ  ٍٝٗن حُؼوخكشٝ

رٍٞ ʼ. إ ٓىجٌِ جُل٤٤ٍٖٓٗ ػىوج، ٝ إٔ جأل٤ٓس ًحٗص أًػٍ ٌٝجؾح ك٢ كٍٗٓح ٜٓ٘ح ك٢ جُؿُجتٍ

ال ضٓطـٍخ إٔ ضؿى ك٢ ٓى٣٘س جُؿُجتٍ  ئٗي"٣لخؿج٘خ روٍٞ: -أكي حُل٤٤َٖٔٗ- ٣ٍʽʼP.Raynalʽ٘خٍ

"ٝ ضكص جُؼٔحٓس ٝ جُرٍّٗ أٗحْح ٣طكىغٕٞ جُل٤ٍٓٗس ٓػَ أَٛ ذح٣ٌّ
2

إ ٜٗخىحص . 

،  طئًي إٔ ؿ٘ٞى ٣ٝʽِٕٔٞ حٓظَٛخʽ ٝʼ١ُآٔخػ٤َ أٍٝرخʼٕحُٔؼخ٣َٖٛ ُِلِٔش ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ 

ػىو جُٔطؼ٤ِٖٔ ك٢ إٔ  حُلِٔش حُل٤َٔٗش ًخٗٞح ٖٓ حُل٬ك٤ٖ، ٝأْٜٗ ًخٗٞح ؿِٜش طٔخٓخ. ًٔخ أػزظٞح

%45جُؿُجتٍ ٣لٞم ػىو جُٔطؼ٤ِٖٔ ك٢ كٍٗٓح ػ٘ىتً، ٝ ٢ٛ جُط٢ ذِـص ك٤ٜح جأل٤ٓس ٗٓرس 
3
. 

ُض حُٔٔخؿي ا٠ُ ً٘خثْ أٝ ٞا ؛ كٌٔخ كُ جُػوحكس جُؿُجت٣ٍس ػحٓس ػحٗص ٖٓ جالقطالٍإ 

لض ٝ آخ ٝ آفز٬ص، ًٌُي حُظخ٣ٍن ٝ حُِـش ٝحُٔٞحْٓ ح٤٘١ُٞش؛ آخ حهظأٓٔظ٘ل٤خص أٝ ٓظخكق، 

جُٔػولٕٞ جُؿُجت٣ٍٕٞ ٣لوىٕٝ ضى٣ٌؿ٤ح جالضٛحٍ ذٔح٤ْٜٞ ٗط٤ؿس ُلوىجٕ جٌُطد حٟفٜيص. ٝ ريأ 

ًحٗص جُِـس أًػٍ ، أٓخ حُل٬كٕٞ كظًَٞح ُِوَحكخص ٝحُـَٜ. ٝحُز٬ء ح٧ًزَ إٔ ٝ جُٔىجٌِ ذِـطْٜ

رخُظخ٢ُ كبٕ حُظَر٤ش ػٔٞٓخ هي ح٠َٗص ٝ ،جُ٘ظْ ج٤٘٠ُٞس جُؿُجت٣ٍس ٓؼحٗحز
4
. 

ٌح ريأص طظزيَّٟ ٬ٓٓق كِزش حَُٜحع ػٖ رٌَس أر٤ٜخ، كِْ ٣ٌٖ ؿِٝ حُظ٬ٍ ٝحُلوٍٞ ا٫  ٌٛٝ

ٓويٓش ُـِٝ حُٔزخىة ٝ حُؼوٍٞ. كَؿْ حُل٠ٟٞ حُؼخٍٓش حُظ٢ ٍحكوض ح٫كظ٬ٍ، ا٫ أٗٚ اىح٣ٍخ ظَ 

                                                 
 .253ص ،عدد ؽتتاز،اللغة العربية،ػتنة اللغة العربية يف فًتة االحتالؿ الفرنسي و معاناهتا بعد االستقالؿ":عبد القادر فضيلنظر"ي- 1
 .95-94ص،1ج،أبو القاسم سعد اهلل:اضتركة الوطنية  - 2
 .)اعتامش(26ص،1ج،اظترجع نفسو ينظر - 3
 .60ص،2ج،اظترجع نفسو ينظر - 4
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ضؼ٤ِٔحش هٍجٌجش ٣ٝٔظٜيٍ حُوَحٍحص ٤ُٞؿي ٗٞػخ ٖٓ حُٞحهغ حُِـ١ٞ ح١ٌُ ٫ ٍؿؼش ك٤ٚ، كـخءص 

جُطؼحَٓ ذحُل٤ٍٓٗس ٝ ئهٛحء جُؼٍذ٤س. ًحٕ أٜٛٔح كٍٜ
1
 : 

إ ُـظ٘خ ٢ٛ حُِـش حُلخًٔش، إ  » كٍٞ حُِـش ٍٝى ك٤ٚ: 1848ٚىٌ ػحّ هٍجٌ " -1

رٌٜٙ رٌٜٙ حُِـش، ٝ... ػ٠ِ حُؼَد ح٣ٌُٖ ٣ولٕٞ ك٢ ٓخكظٚ ه٠خءٗخ حُٔي٢ٗ ٝ حُؼوخر٢ ٣ٜيٍ أكٌخٓٚ

ٝ إٔ أْٛ ٓخ ... ٕ ٗظ٘خٍُ ػٖ كوٞم ُـظ٘خ٤ُْ ُ٘خ أحُِـش ٝكيٛخ، ٣ـذ إٔ طٌظذ ؿ٤ٔغ حُؼوٞى، ٝ 

جُٓؼ٢ ُؿؼَ جُِـس جُل٤ٍٓٗس وجٌؾس ٝ ػحٓس ذ٤ٖ جُؿُجت٤٣ٍٖ ج٣ًُٖ ػوىٗح ٣٘زـ٢ إٔ ٗؼظ٢٘ رٚ ٛٞ 

 «جُؼُّ ػ٠ِ جْطٔحُطْٜ، ٝ ئوٓحؾْٜ ك٤٘ح ٝ ؾؼِْٜ ك٤٤ٍٖٓٗ

إ ا٣خُش حُـِحثَ ُٖ » ؿخء ك٤ٜخ: ضؼ٤ِٔس ٓٞؾٜس ئ٠ُ قحًْ جُؿُجتٍ ؿىجز جالقطالٍ -2

ٜزق كو٤وش ٌِٓٔش ك٤َٔٗش ا٫ ػ٘يٓخ طٜزق ُـظ٘خ ٛ٘خ ُـش ه٤ٓٞش، ٝ حُؼَٔ حُـزخٍ ح١ٌُ ٣ظٞؿذ ط

ٛٞ جُٓؼ٢ ٌٝجء ٍٗٗ جُِـس جُل٤ٍٓٗس ذ٤ٖ جألٛح٢ُ ذحُطى٣ٌؽ ئ٠ُ إٔ ضوّٞ ٓوحّ جُِـس ػ٤ِ٘خ اٗـخُٙ 

«جُؼٍذ٤س
 

.. 

ٚىٌ هحٕٗٞ ٣كٍّ ػ٠ِ جُؿُجت٤٣ٍٖ إٔ ٣لطكٞج ٓىٌْس ػٍذ٤س أٝ  1914ك٢ ػخّ  -3

 حذح ُطؼِْ جُوٍإٓ ٓح ُْ ٣كِٛٞج ػ٠ِ ضٍن٤ًٙط

٤ُئًي  ٣ُٝ1938َ ىحه٤ِش كَٗٔخ ك٢ ػخّ  ʽʼChaudainʽٖٞوجʼٕهٍجٌػْ ؿخء  -4

 ."طفز٤ن حُوخٕٗٞ حُٔخرن حُوخٙ رٔ٘غ كظق ٓيٍٓش ُظؼ٤ِْ حُؼَر٤ش.

، طَ٘ ا٠ُ إٔ حَُٜحع حُِـ١ٞ ١خٍ ٝ حكظيّ. ك٤ٌق ًخٗض ٌٛٙ حُظَٓخٗش ٖٓ حُوٞح٤ٖٗإ 

 ٠ حُٔخكش حُظَر٣ٞش حُـِحث٣َش ػخٓش ٝ حُِـ٣ٞش هخٛش؟حٗؼٌخٓخطٚ ػِ

وي رِـض ُ ٓإْٓحش جُطٍذ٤س، جٌُٔطرحش..:-ضو٤ِٙ ػىو ٓإْٓحش نىٓس جُِـس جُؼٍذ٤س -1

حُٔيحٍّ ػ٘ي ح٫كظ٬ٍ حُل٢َٔٗ أُل٢ ٓيٍٓش حرظيحث٤ش ٝ ػ٤ِخ ك٢ ؿ٤ٔغ حُوفَ حُـِحث١َ
2

 ٌُٖٝ .

، ٣ّ جُِـس جُؼٍذ٤س ذٌَٗ ًر٤ٍ ؾىجض٘حهٙ ػىو ٓإْٓحش ضىٌ أٍٝ ٓخ ٫كظٚ حُٔئٍهٕٞ ٛٞ

                                                 
. 257ص ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،" ػتنة اللغة العربية يف فًتة االحتالؿ الفرنسي و معاناهتا بعد االستقالؿ":عبد القادر فضيل- 1
 ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،ادة " ػتاربة االحتالؿ للغة و الثقافة العربية و موقف اضتركة الوطنية":ػتمد ضتسن زغيديينظر لالستز و 

-159-150-144-143-199-198ص ،.نقال عن سياسة فرنسا التعليمية يف اصتزائر:عبد القادر حلوش387 -386ص
163. 

 .110،صعدد ؽتتاز،اللغة العربية ،طاىر زرىوين:"د نظاـ اظتدرسةينظر"حالة العربية أثناء فًتة االحتالؿ البائ - 2
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ٗط٤ؿس جُٜىّ ٝ طْ ًُي . حٌُٔظزخص ٝ حُِٝح٣خ ٝ حٌُظخط٤ذ. ْٓ ًُي حُٔٔخؿي ٝحُٔيحٍّ ٝٝ

ػيىٛخ ٝهض  ٔٔخؿي حُؼخٛٔش ًخٕ. كجُطك٣َٞ ٝ جُٜ٘د ٝ ػىّ جُطٍن٤ٙ ذحُط٤ٍْٓ ٝ جُطؿى٣ىٝ

كٔخ رو٢  700خ ًخٕ حُُٜٞ٘ي١ ك٢ حُوَٕ حُٔخرغ ػَ٘ إٔ ػيىٛ ʽىحرʼَٝ ٣ًٌَ . 176ح٫كظ٬ٍ 

(1899ٜٓ٘خ ٫ ٣ظـخُٝ حُؤٔش)اكٜخء ٓ٘ش
1

 . 

 1830: "ك٢ ٓ٘ش ʽطخ٣ٍن ٍُِٔٝ ʼك٢ ًظخرٚ  ٤ٓʽʼMichel Habartʽ٘خٍ ٛخرخٍصʼ ٣وٍٞ

ػ٘ي ، ٝؿ٤ٔغ حُـِحث٤٣َٖ ٣ؼَكٕٞ حُوَحءس ٝ حٌُظخرش ٝ حُلٔخد، كْٜ أًؼَ ػوخكش ٓٔخ ً٘خ ٗظٖ

("٢300 ٓي٣٘ش حُـِحثَ)ٝ حُزؼٞ ٣وٍٞ ٓيٍٓش حرظيحث٤ش ك 100ُٝٛٞ٘خ ٝؿيٗخ أًؼَ ٖٓ 
2

ك٢ . ٝ 

٤ٔٓيح، ٝ رؼي ٓض ٓ٘ٞحص كو٢ حٗولٞ ػيىٛخ ا٠ُ  24أٛزق رٔي٣٘ش حُـِحثَ ٗلٞ  1840ػخّ 

أٍرؼش ػَ٘
3

 أٗٚ كʽ ʼ Charles André Julienʽ٢ٗخٍٍ أٗي١ٍ ؿ٤ُٞخʼٕيذكر المؤرخ . رَ 

 1300) َر٤ش ٝ حُل٤َٔٗش رٜخٓيٍٓش حرظيحث٤ش طيٍّ رخُـظ٤ٖ حُؼ 36ًخٗض ك٢ حُـِحثَ  1830 سنة

ػ٬ع ٤ِْ رخُِـش حُؼَر٤ش ٝ حُل٤َٔٗش ٝٝٓيٍٓظخٕ ُِظؼ٤ِْ حُٔظ٢ٓٞ طويٓخٕ حُظؼ ،ط٤ٌِٔح ِٓٔٔخ(

حُٔظٞٓفخص ٢َٔٗ أؿِوض حُٔيحٍّ ح٫رظيحث٤ش ٝٓيحٍّ ػَر٤ش، ؿ٤َ إٔ ِٓفخص ح٫كظ٬ٍ حُل

حث٤ش(ٓيٍٓش حرظي 16ُْ ٣زن ٟٓٞ) 1882حُؼَر٤ش ٝ أِٛٔض حُٔيحٍّ، ٝ ك٢ ٓ٘ش 
4
. 

ُْ ٣زن ٜٓ٘خ رؼي  ٓئٓٔش طؼ٤ٔ٤ِش،  387 ٓي٣٘ش هٔ٘ف٤٘ش هزَ ىهٍٞ ح٫كظ٬ًٍخٕ ك٢ ٝ

ٓٔـيح  37ٓيٍٓش ٝ  ٣39٘ش ػ٘خرش ح٫كظ٬ٍ ٟٓٞ ػ٬ػ٤ٖ ٓيٍٓش كو٢. ًٝخٕ ٣ٞؿي ك٢ ٓي

كخٗولٞ  ٓٔـيح، 15ٓيحٍّ كو٢ ٝ  3ُح٣ٝظخٕ هزَ ح٫كظ٬ٍ ُْ ٣زن ٜٓ٘خ رؼي ح٫كظ٬ٍ ٟٓٞ ٝ

ٔ٘ف٤٘ش ٖٓ ٓظٔخثش ا٠ُ ٓظ٤ٖػيى حُفِزش ك٢ ه
5
٣لٕٞ اʼطئًيٛخ حُٔئٍهش حُل٤َٔٗش ٝ .

طزيٝ حٌُخٍػش أًزَ رٌؼ٤َ، كوزَ ٍٝٛٞ  ʽػ٘خرشʽʼرʼٕٞ:"إٔروُٜٞخ ʽʼYvonne TURINʽطٍٞحٕ

                                                 
 لالستزادة ما بعدىا.ينظر .و 82ص،1جالقاسم سعد اهلل ،أبو :ينظر اضتركة الوطنية  - 1
 .410مو، اللغة العربية، عدد ؽتتاز،صعمر برا:" اللغة العربية بُت العزة و الكرامة و اطتذالف و اظتهانة"- 2
 .48،صعدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،ػتمد اظتيلي:العربية خالؿ العهد االستعماري" ينظر" وضعية - 3
 .288ص غيدي، اللغة العربية،عدد ؽتتاز،ينظر" ػتاربة االحتالؿ للغة و الثقافة العربية و موقف اضتركة الوطنية":ػتمد ضتسن ز  - 4
 .364ص ،ك، اللغة العربية، عدد ؽتتازريينظر" اللغة العربية و اإلسًتاتيجية االستعمارية":مصطف  ش - 5
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 ٓٔـيح. ٝ ُْ ٣زن 37ظخٕ حػ٘ظخٕ ٝ ٓئٓٔش حُظؼ٤ِْ حُؼ٢ٓٞٔ، ٝ ُح٣ٝ  39حُل٤٤َٖٔٗ  ًخٗض طٞؿي

ٓيٍٓش" ٢39 ٖٓ ك٢ ٌٛٙ حُٔي٣٘ش ا٫ ػ٬ع ٓيحٍّ كو
1
. 

٤ٍٔٓش، كوي ٜٗي رٚ  رٚ ٖٓ ًظذ ٝ ٓوف١ٞخص ٝٝػخثنأٓخ حؿظٜخد حٌُٔظزخص ٝٓخ طِهَ 

 ʼَ٣ًُِٞʽكبًح ًخٕ حُوخىس . ʽرʼًَٕٞٓٝخٕ أٓخّ حُوخثي ٜخ ْ حُٔئٍه٤ٖ، ٧ٕ اط٬ف حُؼي٣ي ٓ٘ٓؼظ

ٝʼٚكخ٤ُʽʼvaléeʽ ٝʼـ٤ٞرʽ  ًخٕ ٣ٌظٔلٕٞ حُٔيٕ، كويʼَرَرَٝؿʽ ٝʼٕى٬ٔ٣ʽٝʼٚر٤٤٘ٔ٣َʽ 

ٝأٓؼخُْٜ ٣ٌظٔلٕٞ حٌُٔظزخص حُوخٛش ٌٝٓظزخص حُِٝح٣خ ٝحُٔٔخؿي ريػٟٞ ح٩ٗوخً، ٝاٗ٘خء حٌُٔظزش 

، ٝ حُلو٤وش إٔ ًؼ٤َح ٖٓ ٌٛٙ حُٞػخثن ٝ حٌُظذ هي طَٔرض ًٜيح٣خ ا٠ُ هخٍؽ حُـِحثَحُؼخٓش
2
. 

  ٍ . كٔخ 1833ٓض كَٗٔخ رَٗخٓـخ طؼ٤ٔ٤ِخ ريأص ٤َٔٓطٚ ٌٓ٘ ح َُِٓخى ك٢ حُؼ٤ٕٞ هيَّ ٝ ً

 ٛش ٌٛٙ ح٤َُٔٔس حُظؼ٤ٔ٤ِش حُل٤َٔٗش ك٢ حُـِحثَ؟ ه٬

ًٝخٕ ح٩هزخٍ ػ٤ِٜخ ٓلظ٘ٔخ  ذىأ كٍٗٓح ك٢ كطف ٓح ْٔطٚ ذحُٔىجٌِ جُٔٗطًٍس 1833ًٓ٘ 

جُطٌٞ جُػح٢ٗ ج١ًُ أٗٗثص ك٤ٚ جُٔىجٌِ ط٤ٌِٔح ؿِحث٣َخ ٖٓ أر٘خء حُوٞحٙ(. ػْ ؿخء  50)

حُٔ٘ظٔزٕٞ ا٤ُٜخ ًِْٜ ٖٓ ١زوش هخٛش ٖٓ ًخٕ  حُظخرؼش ُُٞحٍس حُلَر٤ش، ٝ ٝ جإلْال٤ٓس جُل٤ٍٓٗس

أر٘خء حُٔؼ٣َٖٔ ٣ظـخُٝ ػ٬ػش آ٫ف رٜخ ، كٌخٕ ظٍٜش جُػح٣ٞٗحش 1886ك٢ ْ٘س حُـِحث٤٣َٖ. ٝ 

ظٍٜ ٗٞع ذؼى ػ٣ٍٖٗ ْ٘س ٖٓ جقطالٍ  جُؿُجتٍ ١خُزخ. ٝ 115ر٤٘ٔخ ػيى حُـِحث٤٣َٖ ٫ ٣ِ٣ي ػٖ 

، حُـِحثَ)، ٝ ًخٗض أٍرغ ٓيحʽٍّجُٔىٌْس جُل٤ٍٓٗس جإلْال٤ٓسʼؾى٣ى ٖٓ جُطؼ٤ِْ ضكص جْْ

ٝ ط٬ٌٓطٜخ ٖٓ حُـِحث٤٣َٖ كو٢، ٝ رَحٓـٜخ ػَر٤ش ا٤ٓ٬ٓش ًٔخ ًخٗض  .(طِٔٔخٕ،حُٔي٣ش،هٔ٘ف٤٘ش

٣رىٝ إٔ ًٛٙ جالُطلحضس جُل٤ٍٓٗس ؾحءش ُط٢ٓ٘ جُؿُجت٤٣ٍٖ ٓح قىظ  ٣ظَٜ ٖٓ ط٤ٔٔظٜخ. ٝ

أٝ جُلو٤ٜس غْ ػ٤س أ٠ِن ػ٠ِ ضِي جُٔىجٌِ جْْ جُٔىجٌِ جٍُٗ. ًٔخ ُٔىجٌْْٜ ٝٓٓحؾىْٛ

ًخٗض ٓلَ ٗوي ٝ ُٔخ  .، ٝ ذؼى ػٍٗ ْ٘ٞجش أٚركص ُٓوٝؾسʽجُٔىٌْسʼأٚرف جْٜٔح ج٢ٍُْٔ

ٝ أُـ٠ جُٔىجٌِ  1875أٝش  15ٛيٍ هَحٍ ك٢ ، ٤ٛجش حُٔٔظَ٘ه٤ٖ ٝ ٍؿخٍ ح٤ٌُ٘ٔشٖٓ 

. ك٤غ جُل٤ٍٓٗس جإلْال٤ٓس ٝ ئنٍجؾٜح ك٢ ٗٓهس ؾى٣ىز ٢ٛ جُٔىجٌِ جٍُٗػ٤س جُل٤ٍٓٗس

                                                 
 .228ص ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية،أزتد بن نعماف:" وضع اللغة العربية يف عهد االحتالؿ"- 1
 .90-89ص،1ج:أبو القاسم سعد اهلل ،ينظر اضتركة الوطنية  - 2
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٣ٔيى  1895ؿ٤ِ٣ٞش  13، ػْ َّٓٓٞ ك٢ 1884روَحٍ ضؼ٤ِْ جُؼٍذ٤س ئ٠ُ جُ٘ٛقهِٛص ْحػحش 

حُيٍحٓش ك٤ٜخ ا٠ُ أٍرغ ٓ٘ٞحص ط٤ِٜخ ٓ٘ظخٕ ٖٓ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ
1
. 

٘ٔزش حُظٔيٍّ ك٢ حُظؼ٤ِْ ؛ كٞؼ٤لس ؾىج ك٢ ًَ جُوطٍ جُؿُجت١ٍ  جُ٘طحتؽ ًحٗصًُي   ٍؿْ

ٞع ح١٧لخٍ حُـِحث٤٣َٖ ح٣ٌُٖ ْٛ ك٢ ٖٓ ٓـٔ % 1.73:  1890ك٢ حَُٔكِش ح٫رظيحث٤ش ك٢ ٓ٘ش 

 33.397أ١ % 4.3ا٠ُ  1900ٝ حٍطلغ ٌٛح حُؼيى ٓ٘ش  ،ط٤ٌِٔح 10.000ٖٓ حُظٔيٍّ أ١ 

ٖ ْٛ ك٢ ٖٓ حُظٔيٍّ ٖٓ  49000ْٓ حُظؼ٤ِْ 1918-1917ٝ ك٢ ٓ٘ظ٢ ط٤ٌِٔح.   ٓ  ٖ  ٓ ١ل٬ 

ٍ ًخٕ ٛ٘خى  . ٝ ػ٤٘ش ح٫كظلخٍ رخًٌَُٟ حُٔج٣ٞش ٬ُكظ٬% 5.7أ١ ر٘ٔزش  ؛850.000ٓـٔٞع 

 % 6ٖٓ ْٛ ك٢ ٖٓ حُظٔيٍّ أ١ ر٘ٔزش   ١900000ل٬ ٓظٔيٍٓخ ٖٓ ر٤ٖ   66.644
2
. 

ٖٓ ض٤ٔٓس ًٛٙ جُٔىجٌِ جُُٔوٝؾس جُِـس، ٝ جُط٢ ػٍكص  ʽجُؼٍذ٤سʼقًف ًِٔس غْ ئٕ 

، ٣إًى أٜٗح ٗٗأضٜح ُْ ضٌٖ ُهىٓس جُِـس جُؼٍذ٤سʽLa Médersaʼذ٘ظحّ جُٔىٌْس 
3

. ٝ ه٤َ 

ُطٍن٤ٙ ُألٛح٢ُ ذطأ٤ّْ ٓىجٌِ أٝ ٓؼحٛى ُطى٣ٌّ جُى٣ٖ ٝ جُِـس ػىّ جى٤َُ ػ٠ِ ًُي 

٘ظ١َ أ٫ ٣يٍّ ك٤ٜخ ا٫ حُوَإٓ ٝ إ ٓٔلض رٌُي كبٜٗخ طجُؼٍذ٤س ٝ ُٞ ذأٓٞجُْٜ جُهحٚس، 

ُٔيحٍّ ػ٠ِ حط٘ظ١َ ًُي رؼٞ حُٔزخىة حُلو٤ٜش ٓغ ٓ٘غ طل٤َٔ حُوَإٓ، ك٢ ًحص حُل٤ٖ ُْ ٝ

ح٤ُٜٞى٣ش ح٤ِٛ٧ش


حُظز٣َ٤٘ش ؿ٤َ ح٤َُٔٓشُٔيحٍّ ػ٠ِ ح، ٝ ٫ 
4
. 

٢ٛ ٔ٘غ كطف ٓىجٌِ ُِـس جُؼٍذ٤س٣ج١ًُ  1914ٍّْٓٞ ك١َٝ٘ 
5
: 

 حهظٜخٍ حُظؼ٤ِْ ػ٠ِ  كلظ حُوَإٓ كو٢. .1

 ػيّ حُظؼَٝ رؤ١ ٌَٗ ٖٓ ح٧ٌٗخٍ ُظل٤َٔ آ٣خطٚ. .2

 ٓ٘غ طي٣ٍْ ح٧ىد حُؼَر٢ ٝ حُٔٞحى حُؼ٤ِٔش. .3

 ُل٤َٔٗش.٣ٔ٘غ اُلخم حُـِحث٤٣َٖ ح٣ٌُٖ ٣ظخرؼٕٞ ىٍحٓظْٜ ك٢ حُٔيحٍّ ح .4

                                                 
 .288 -285ص،عدد ؽتتاز،اللغة العربية،اعتشماوي":مصطف  ؿ أو التعليم العريب يف اصتزائرحالة العربية أثناء فًتة االحتالينظر" - 1
 .390ص ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،ينظر " ػتاربة االحتالؿ للغة و الثقافة العربية و موقف اضتركة الوطنية":ػتمد ضتسن زغيدي - 2
 .261،عدد ؽتتاز،صاللغة العربية،فضيلػتنة اللغة العربية يف فًتة االحتالؿ الفرنسي و معاناهتا بعد االستقالؿ":عبد القادر ينظر" - 3
 األقلية اليهودية كانت عتا مدارس تدرس العربية و التوراة و التلمود و دل يشملها اظترسـو. 
 .236-235ص ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية  ،أزتد بن نعماف:ينظر" وضع اللغة العربية يف عهد االحتالؿ" - 4
 .291ص ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،":مصطف  اعتشماويزائرؿ أو التعليم العريب يف اصت" حالة العربية أثناء فًتة االحتال- 5
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 إ ُِِٔفش حُل٤َٔٗش حُلن ك٢ ٓلذ حَُهٜش ٓظ٠ ٗخءص. .5

 إ ًَ ٓوخُق ٣ؼخهذ رخُٔـٖ أٝ ؿَحٓش ٓخ٤ُش أٝ رٜٔخ ٓؼخ. .6

ٕ كَٗٔخ ٓؼض ا٠ُ طؼ٣ٞٞ ه٣ِ٘ش اضؿل٤ق ٓ٘حذغ ض٣َٞٔ نىٓس جُِـس جُؼٍذ٤س:  -2    

كَٗٔخ ػٖ ًِلش حُلَد، ٝ ًُي رٜٔخىٍس أٓٞحٍ ر٤ض حُٔخٍ

ح٧ٝهخف ٝ 


ؼض ُظل٣َٞ ، ًٔخ ٓ

ٌٛٙ حُٔٞحٍى ُٜخُق حُؼوخكش حُل٤َٔٗش
1
كَٗٔخ طؼظزَ ح٬ٓ٧ى  ضًخٗ ك٤غّ، 1830ٓ٘ش ًُي ريأص ٝ .

كحؿطٛحخ أٓالى جُٞهق ٝهغ  ٤ٌِٓش ٜٓخىٍس.  ٤ٌِٓش حٓظؼٔخ٣ٍش، أٝ آخ: ٤ٌِٓش ٤٘١ٝش)ى٤ٖٓٝ(، أٝ

جُٔىجٌِ ؿِنًٍس جُطؼ٤ِْ ٝ جنطلحء جُٔؼ٤ِٖٔ ٝهٍٜج ٝػىٝجٗح. ٝ ًحٕ يُي ْررح ك٢ ٌٞٔٞ ق
2
. 

: جٞطٜحو جألٍْز جُطٍذ٣ٞس ٝ جُهحو٤ٖٓ ُِـس جُؼٍذ٤س ذحإلذحوز ٝ جُطٜؿ٤ٍ ٝ جُٓؿٖ.. -3

حُٔيٕ حُظ٢ ٓخ  أكٞحؿخ ٖٓ ر٬ىْٛ ٗلٞ ح٣ٍ٧خف أٝ 1900-1830وي هَؽ حُـِحث٣َٕٞ ٓخ ر٤ٖ ُ

ْٞٗ ر٤٘ٔخ هَؽ آهَٕٝ ٓ٘ل٤٤ٖ أٝ ٓوظخ٣ٍٖ ا٠ُ حُٔـَد حُؼَر٢)ط ،طِحٍ ك٢ ٣ي ح٤ُِٖٔٔٔ

ػحوز ْٛ  ًٝحٕ ٛإالءَد( أٝ ا٠ُ حَُٔ٘م حُؼَر٢. رَ إ رؼ٠ْٜ طٞؿٚ ا٠ُ كَٗٔخ ٗلٜٔخ. حُٔـٝ

أٚكحخ جُػٍٝز ٝ جُؿحٙ، أٝ أٚكحخ جُؼِْ ٝ جُى٣ٖ
3

حُوخٍؿ٤ش ا٠ُ . كظلُٞض حُٜـَس حُيحه٤ِش ٝ

 .خ١وش رخُؼَر٤شحُ٘ ظخَٛس ٓٔض ًَ حُلجخص ٝ حَُرٞع

وف٢ ُيٓؾ حُـِحثَ ك٢ كَٗٔخ ًخٕ ٣ ʽر٤ـʼٞ" ضه٢ِ جُ٘هرس ػٖ جُِـس جُؼٍذ٤س: -4

حؿظٔخػ٤خ، رخ٩ٟخكش ُـِحثَ ُـ٣ٞخ ٝ ى٤٘٣خ ٝك٠خ٣ٍخ، ٝ ٖٓ أؿَ ًُي ؿ٘ي ًَ حُفخهخص ُلَٗٔش ح

                                                 
  جنيو إسًتليٍت  2400000تؤكد وثائق الفرنسيُت بأف اطتزينة اليت تقع يف القصبة و اليت استولوا عليها  كانت حتتوي عل  حوارل

بغال كل ليلة ظتدة ستسة عشر ليلة لنقل ػتتوى اطتزانة  50ـ 1817 ذىبا. و يذكر اظتؤرخُت أف الداي "علي خوجة " قد استعمل سنة
مليوف دوالر  50عند نقل اطتزانة و اضتكومة من مقريما العادي إذل القصبة، و قد قدر عندئذ  أف اطتزينة دل تكن حتتوي عل  أقل من 

                                          . 263-262ص،1جعد اهلل،أبو القاسم س:ذىبا. ينظر أحباث و آراء يف تاريخ اصتزائر
 أوقاؼ  -أوقاؼ مكة و اظتدينة )أكثرىا و أغناىا(. -ىي أضخم و أخطر األمالؾ.و تشمل سبعة أنواع ىي : أمالؾ األوقاؼ

أوقاؼ -. أوقاؼ األشراؼ-أوقاؼ األندلس. -أوقاؼ الزوايا و القباب)األضرحة(. -اظتساجد )من أعظمها وقف اصتامع الكبَت(. 
:أبو القاسم سعد .و يُذكر أف عتا دخال عظيما . ينظر اضتركة الوطنية اظتاءأوقاؼ عيوف  -ؼ الطرؽ العامة أوقا-اإلنكشارية. 

 .161-160ص لقاسم سعد اهلل،أبو اخ اصتزائر اضتديث:و ينظر ػتاضرات يف تاري .)عدَّىا سبعة و ذكر ذتانية(.73ص،1جاهلل،
 ،1986يف تاريخ اصتزائر: أبو القاسم سعد اهلل،ب ط،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،اصتزائر،اصتزء الثاين،أحباث و آراء ينظر  - 1
 .12ص

 .249و ص ،77ص ،1جينظر اضتركة الوطنية:أبو القاسم سعد اهلل ، - 2
 .187ص،1ج،نفسواظترجع ينظر  - 3
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  َ "ٗٔظٜخ حهظٜخى٣خ ٝ ؿـَحك٤خ ٝ ٤ٓخ٤ٓخا٠ُ ك
1

 طفزن آظَحط٤ـ٤ش ؿخ٣ش ك٢ . ٝ كؼ٬ ريأص كَٗٔخ

٤ٓخٓش كَٗٔخ ػٖ ُلي٣غ ح ػ٘ي، ٫كوخ حُلي٣غ ك٤ٚ ٤ٓؤط٢، ٝ ٛٞ ؿخٗذ ْٜٓ حٌَُٔ ٝ حُويحع

 طي٣ٖ ُلَٗٔخ رخ٫ُٞء. حُظ٢ رـٔخػش حُ٘وزش َفػُ  ٓخٝ ٤ًق ػٔيص ا٠ُ ط٣ٌٖٞ  ،حُِـ٣ٞش طـخٙ ُـظٜخ

١ٞحر٤َ ٖٓ ٌٛح ػ٠ِ َٜٓ ٝ كؼ٬ ريأص ط٘ف٢ِ ٌٛٙ حُل٤ِش ػ٠ِ حُزؼٞ، ٝ ريأص طظٌٕٞ 

ٜٗخ  ٍك٠ض ، ٝحُظ٢ أٛزلض ٗؤش ػ٠ِ طفٍٞ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ، ٧ذ حُٔلَٗٔشحُ٘ٞع ٖٓ حُ٘و

ح٧ٓش، هخٛش حُِـش حُؼَر٤ش ٓوٞٓخصًَ ض حُؼيحء حُظخ٣ٍن ح٢٘١ُٞ ٝ طآَٓص ػ٤ِٚ، ٝ ٗخٛز
2

 . 

٠ِ ؼ: كٓكحٍٚز جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ جُك٤حز جُؼ٤ِٔس ذحُل٤ٍٓٗس ٝ جُؼح٤ٓس ٝ جألٓح٣َـ٤س -5

 ػَٔ جالْطؼٔحٌ جُل٢ٍٓٗ ػ٠ِ ضٗؿ٤غ جُؼح٤ٓحش جُٔطىجُٝس ذىالٓٔظٟٞ طي٣ٍْ حُِـش حُؼَر٤ش، 

، ٝ ٣ٞؿي ح٤ُّٞ ًٍخّ ٖٓ ، ٝ أُف ذٗىز ػ٠ِ جُطرح٣ٖ جُػوحك٢ ًُٜٙ جُِٜؿحشػٖ جُؼٍذ٤س جُلٛك٠

طِي حٌُظذ حُٔي٤ٍٓش حُظخكٜش حُظ٢ ًظزض رخُؼخ٤ٓش
3

. ٝٛق أكي حٌُظخد حُـِحث٤٣َٖ]ك٢ ؿ٣َيس ٝحى 

٠ٌحٗس ؿ٣ٍرس ٝ ن١٤ِ ٖٓ جُِـس " [ ٌٛٙ حٌُظذ روُٞٚ:1927/ 11/ 03حُٜخىٍس رـ ٤ٓ55ِحد ػيى

ٖٓ جُِـس  جُؼٍذ٤س ٝ جُرٍذ٣ٍس   ٛٞ ػٍذ٢ ٝ ال ذٍذ١ٍ ٝ ال ك٢ٍٓٗ، ٝ ئٗٔح ٛٞ ٣ُٓؽال

"جالنطُجٍالغس ٓغ ٓح ٢ٛ ػ٤ِٚ ٖٓ جُط٤ٌٍٓ ٝجُل٤ٍٓٗس، ٝ جُؼٍذ٤س ٓ٘ٚ أهَ جُػٝ
4
. 

ٝ رؼي ًَ ٌٛح حُلٜخٍ، طَٜ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش ا٠ُ ٓلخَٛس حُِـش حُؼَر٤ش كظ٠ ك٢ 

كٜخٍ ٖٓ ٗٞع ٓوظِق؛ ٖٓ ٟٝغ  -ٌٛٙ حَُٔس-ث٤٣َٖ، ٌُ٘ٚ حُٔـخٍ حُي٢٘٣ حُٔويّ ػ٘ي حُـِح

ʼٚ٤ٍٗٝٚ رخ٤ٛʽ- َػٖ ٣ٍ٠ن ٍٗٗ جُىجٌؾس ك٢ جٌُطد ٝ ًُي  -ٓي٣َ ٓؼٜي ح٥ىحد ك٢ حُـِحث

 ʽًخطʼَٝرؼيٙ حُـَ٘حٍ ٝ ʽىًٝخ٣ُٝʼٍَ حُؼيٍ حُل٢َٔٗ ، ٝٛٞ ٓخ ُحى ٖٓ كٔخّ جُى٤٘٣س

ʼKatrouxʽ   ٓؼحو٣ح ُِٞؾٞو جُل٢ٍٓٗ ك٢  ٣ٍجٙكأٍٓ ذٌطحذس جُوٍإٓ ذحُىجٌؾس ٝ ضك٣ٍق ٓح

جُؿُجتٍ
5
. 
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 جُؼَٔ ػ٠ِ كٌحٕ  ؛جُلٛك٠جُٔكٌٞ جُػح٢ٗ جُٔٞج١َ ُِؼح٤ٓس ٝ جُل٤ٍٓٗس ك٢ ٓٞجؾٜس أٓخ 

ض٘ٞػحضٜحذٌَ  جألٓح٣َـ٤س  سضو٣ٞس جُِـ
1

  . 

وى كٍٞص كٍٗٓح قٛحٌج ٓكٌٔح ػ٠ِ : ُهطغ جُط٣ٍن ػ٠ِ جالضٛحالش ذحٍُٔٗم -6

ٓٚ ؾ٤ٔغ جُ٘ٞجكً جٍُٔٗه٤س جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣طَِٓ ٜٓ٘ح ئٖؼحع جُٔؿطٔغ جُؿُجت١ٍ ٝ أؿِوص أٓح

رَ طْ طو٤٤ي كظ٠  جُٔؼٍكس ٝ جُٞػ٢ جُو٢ٓٞ ٝ جُلٌٍ جإلْال٢ٓ جُ٘و٢ ٝ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝ كٜ٘ٞٗح،

ك٣َش حُظ٘وَ هخٍؽ حُـِحثَ رٔخ ك٢ ًُي حٌُٛخد ا٠ُ حُزوخع حُٔويٓش. ٝ ٍؿْ ًَ طِي حُٞهخ٣ش 

ظَِٔ ُيحهَ حُـِحثَ، ٝ ًخٗض طٌَ٘ أكؼخٍ ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ ح٤َُٔٓش، ًخٗض حُٜلق حَُ٘ه٤ش ط

حٌُٔظزخص حُظ٢ طََٓ ٖٓ حَُ٘م ك٤َٜٔٛخ أٓخ حٌُظذ ٝ ك٢ حُـِحثَ.ٓؼخِٓظٚ ُ٪٬ّٓ ٝ حُؼَر٤ش 

رؤكي ػَ٘ ٤ِٕٓٞ ًظخد  1913ح٧َُٛ هي أٍِٓض ٓ٘ش  إٔ ؿخٓؼش ٤١ʽزخʼٍٓـٍٜٞ. ٝ ٣ئًي ح٤ُٔي 

ًخٗض هي  -حُٔزخُؾ ك٢ كـٜٔخ -خ ح٥ٕ طئًي إٔ ٌٛٙ حٌُظذا٠ُ اك٣َو٤خ حُ٘ٔخ٤ُش. ٫ٝ  رَح٤ٖٛ ُي٣٘

ʽؿخٓغ ح٣ُِظٞٗشʼٜٓ٘خ ػ٠ِ ح٧هَ ٛٞ ك٢  ، ٝ ٌُٖ ٣زيٝ إٔ ؿِءِٝٛض كوخ
2
.  

ْ ٣ٌٖ ٌؾحٍ : ُػىّ هىٌز قٔحضٜح ٝ قح٤ِٜٓح ػ٠ِ ضٍه٤س ٓٓطٞجٛح ئ٠ُ ُـس ُِؼِّٞ -7

ٓٞحء ْٜٓ٘   .1930ّٛش هزَ حكظلخ٫ص كَٗٔخ ك٢ هخ جُى٣ٖ ٝجُِـس ْٟٞ ٌٚٞج ال قٍجى ُٜح

كٌؼ٤َ ْٜٓ٘ آخ ٛخؿَٝح ٝ آخ حٗظ٠ٜ ػٜيْٛ رظويّ  ،حُٔلظ٤ٖ أٝ حُٔي٤٤ٍٖٓ ٝ أٓؼخُْٜ حُو٠خس ٝ

٫ حُِـش. َٓٓٞهش ك٢ ٗئٕٝ حُي٣ٖ ٝ حُي٤ٗخ ٝحُٖٔ. ُْٝ ٣ظوَؽ ٖٓ حُٔيحٍّ حُـي٣يس ػ٘خَٛ 

ككٛحٌ كٍٗٓح ُِـس جُؼٍذ٤س ُْ ٣طٍى ك٢ جُؿُجتٍ ػِٔحء ٣ٗحٌ ئ٤ُْٜ
3
. 
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 األمازوعوظ.ىبىالثاني:ىفضاءىىاللعظالمطل

ٖٓ  مٗف٬ح٣ٍ٫ي أ، رَ شوٞٝ ك٢ ٓزلغ طخ٣ٍو٢ كٍٞ أَٛ ح٧ٓخ٣ُـ٤ح٣ٍُي إٔ أ٫ 

زلغ ػٖ طِي ح٫هظ٫٬ص ِحُوزخثَ ارخٕ كظَس ح٫كظ٬ٍ، ُحُٞحهغ حُِـ١ٞ ح١ٌُ ًخٕ ٣ٔٞى ٓ٘فوش 

 حُظ٢ أكيػٜخ ح٫ٓظؼٔخٍ.

 :أْٛ أٓخ٣ُـ٤خص حُـِحثَ ٝ ح٧ًؼَ حٗظٜخٍح ٢ٛ

رـخ٣ش ٝ ط١ِ٤ ُٝٝ  حُوزخث٤ِش)ٓ٘فوش حُوزخثَ حٌُزَٟ ٝ حُٜـَٟ ٝ طَ٘ٔ ٓ٘فوش -

 حُز٣َٞس..( ٝ

 ٣ٝش) ك٢ حَُ٘م ٝ ؿزخٍ ح٧ٍٝحّ( حُ٘خ -

 ٢ُ ٖٓ حُٜلَحء حٌُزَٟ( )ٝحى ٤ِٓحد ك٢ ٓ٘فوش ؿَىح٣ش ٝ ك٢ حُؤْ حُ٘ٔخ ح٤ُِٔحر٤ش-

 ك٢ ٓ٘خ١ن طلَى طٞحٍم حُٜوخٍ(. ) حُظَه٤ش -

ح٤ُِ٘ل٤ش ك٢ أه٠ٜ ؿَد  -ُٔخك٤ِش ك٢ ؿَد حُـِحثَ حُؼخٛٔش ح -:ٝ ٤٠٣ق رؼ٠ْٜ

حُـِحثَ ه٣َزخ ٖٓ حُٔـَد
1

. ٝ حُ٘٘خٝس )ح٣ُٞ٘٘ش(، ٝ حَُه٤زخص
2
ٝحُِٗخط٤ش ٝ حُـَر٤ش 

3
 . 

ػ٠ِ إٔ ًَ ٌٛٙ حُٔـٔٞػش ط٘ظٔذ رؤٓٔخثٜخ ا٠ُ ُٜـخطٜخ حُٔل٤ِش ًٔخ ٛٞ ٓؼَٝف  

ʼػخ٣ٞٗضʽ ʼ خهزخ٤ِ٣غػʽ ʼػخِٓحر٤غʽ ʼ ػخطخٍه٤غʽ ʼ ػخٍه٤ز٤غʽ ʼ ػخ٣ٞ٘ٗغʽ ..حُن
4
. 

ٝهي ر٤ٜ٘خ، َحص حُِٜـخص حُظ٢ ٣٘ظل٢ حُظٞحَٛ طظلَع ا٠ُ ػ٘ خصح٧ٓخ٣ُـ٤ ٌٛٙػْ إ ًَ 

رؤٔش آ٫ف  -حُؼخُْ حُل٢َٔٗ حُٔظوٜٚ ك٢ حُيٍحٓخص حُزَر٣َش -ʽأٗي٣ٍٚ رخ٤ٓٚ ʼهيٍٛخ 

ُٜـش
5

 . 
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ْٔحػ٤٤ِ٤ٖ جألٝجتَ ك٢ جْطؼٍجخ جُرٍذٍ ذِـس ٝ غوحكس جُوٍإٓ ًحٕ ًحْطؼٍجخ جُؼٍخ جإلإ 

)ح٧ٓخ٣ُـ٢(،  ʽرٞ ٣ؼ٠ِ حُِٝح١ٝأʼًٔخ ٣َٟ  ٤ُٟٖٞجُوى٣ْ، ًُُي ْٛ ػٍخ ًـ٤ٍْٛ ٝ ٤ُٓٞج ٓلْ 

ْٜ أٛزلٞح ػَرخ رلٌْ ح٫ٓظؼَحدك
1

حُلظق ح٢ٓ٬ٓ٩ كظق ٓ٘خ١ن أهَد ا٠ُ حُـ٣َِس ٧ٕ . 

٢ه٬كخ ُِٔـَد حُؼَر صٗيػَحٝ حُؼَر٤ش  ٢رو ّ، ٌُٖٝ ح٬ٓ٩ّحُؼَر٤ش ًز٬ى كخٍ
2
.  

جُرٍذٍ ًِْٜ  جػط٘حم"ػ٤ِ٘خ إٔ ٤َ٘ٗ ا٠ُ ظخَٛس ٛخٓش ٝ ؿي٣َس رخُيٍحٓش ٝ ٢ٛ ًٔخ 

٢ٛ ظحٍٛز ُْ ٗؿىٛح ئال ُىٟ جُرٍذٍ"، ُٝإلْالّ وٕٝ جْطػ٘حء
3
. 

كؤٛزق حُٔـَد ٓٔؼَ حَُٔ٘م ك٢ ٗٔخٍ اك٣َو٤خ ٝ هفٜخ ٛـٜٞٓخ ح٧ٍٝ ك٢ كظق هخٍس 

كزَُ  حُي٣ٖ ٝحُِـش ر٘لٜٔخ ٝػ٠ِ ٗلٜٔخ. أٍٝرخ، رَ كخُص ٖٓ ػوش حُٔ٘خٍهش إٔ أٛزلض كخٍٓش

ٓلٔي ʼح٧ٓظخً  كظ٠ هخٍ ٓخ٣ُـ٢.ـَد ٍؿَ ؿي٣ي ٝ ٛٞ حُؼَر٢ ح٧ُِٞؿٞى ك٤ٌ٘حى ك٢ حُٔ

 -١َحُزَرأ١ حُؼَر٢ ٝ -ِحؽ حُؼ٣َٜٖ٘:" رِؾ حٓظʽٍٓخُش ٣ٞهٍٞط٤شʼك٢ ًظخرٚ  ʽح٣َُ٘ق حُٔخك٢ِ

"ِىكحع ػٖ جُػوحكس جُؼٍذ٤سٍٟٗ ج٤ُّٞ جُ٘ح٠و٤ٖ ذحُرٍذ٣ٍس أٖى قٔحْح ُٓزِـخ كظ٠ اٗ٘خ 
4
.  

إ ٓ٘فوش حُوزخثَ حُظ٢ أكَى ُٜخ ح٫ٓظؼٔخٍ ٓوففخ هخٛخ، ًخٗض ٖٓ أؿ٠٘ حُٔ٘خ١ن 

ٝ ًخٗض طٜظْ ًؼ٤َح رظي٣ٍْ حُِـش  ،1933ّٓ٘ش رخُِٝح٣خ؛ ك٤غ رِـض أًؼَ ٖٓ أٍرؼ٤ٖ ُح٣ٝش 

ʽهفَ حُ٘يʽ  ٝʼٟأُل٤ش رٖ ٓخُيʽ  ٝʼح٧ؿ٤َٓٝشʼحُؼَر٤ش، ك٤غ ًخٗض طؼظٔي ك٢ حُظي٣ٍْ ػ٠ِ 
5
. 

 -ذطٞؾ٤ٚ ٖٓ جإلوجٌز جالْطؼٔح٣ٌس -ُوى ٗٗطص جألذكحظ ٝ جُىٌجْحش جألٗػٍٝذُٞٞؾ٤س 

ك٢  -قط٠ ُوى أٗٗأش كٍٗٓح  ٝ جُؼٍخ. جألٓح٣َؾٓكحُٝس ئغرحش جُلٞجٌم جُؼٍه٤س ٝ جُػوحك٤س ذ٤ٖ 

ٜخ ٓظ٘فِن حٌُزَٟ، حُظ٢ طَحٖٛ كَٗٔخ ػ٠ِ أٗ ه٘حز ئيجػ٤س ذِٜؿس ذالو جُورحتَ -جُٓ٘ٞجش جُالقوس

ٜٓ٘خ َٗحٍس حُزؼغ حُل٢َٔٗ حُٔٞػٞى َُٞٛ ح٧كلخى رخ٧ؿيحى حَُٝٓخٕ
6

 . 
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 .230ص،عدد ؽتتازبن نعماف،  اللغة العربية،أزتد :ينظر" وضع اللغة العربية يف عهد االحتالؿ" - 6
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٣ـٞرٕٞ ٓ٘فوش حُوزخثَ ُلَٗٔظٜخ ٝ َٗ٘ ح٤ُٔٔل٤ش  أ١ِوض كَٗٔخ حُؼ٘خٕ َُؿخٍ ح٤ٌُ٘ٔشًٔخ 

إ حُٜيف ح١ٌُ ٢َٓ٣ ا٤ُٚ حُٔزَٕ٘ٝ ٛٞ ٗلْ حُٜيف ح١ٌُ أ٣ٍي :"ʽى٣ـ٤ي٣ʼٕٝوٍٞ ح٤ٓ٧َحٍ ك٤ٜخ.

اٗٚ ط٤َٜ٘ ٝ كَٗٔش ٌٓخٕ ٓ٘فوش حُوزخثَ، ٝ اىٓخؿْٜ ك٢ حُٔـظٔغ حُل٢َٔٗ" حٍُٞٛٞ ا٤ُٚ،
1

  . 

ئ٠ُ جالْْ جنطٍػطٚ  ʽَٝجٝزʼػٔىش كٍٗٓح ئ٠ُ ضـ٤٤ٍ جالْْ جأل٢ِٚ ُِورحتَ ٖٓ ًُج 

ʽ Kabylesʼʽجُورحتʼَجإلوجٌز جالْطؼٔح٣ٌس ٝٛٞ 
2
أًػٍش كٍٗٓح ٖٓ ئٗٗحء جُٔىجٌِ ك٢ ػْ  .

 جألٓح٣َـ٤سك٤ٜح ذحُِـس جُؼٍذ٤س ٝ هٍٛضٚ كو١ ػ٠ِ جُِٜؿحش ٓ٘طوس جُورحتَ ٝقٍٟش جُكى٣ع 

جُِـس جُل٤ٍٓٗس، ٝ ٓ٘ؼص ٌؾحٍ جُى٣ٖ ٝ جُطؼ٤ِْ ٖٓ ضؼ٤ِْ جُؼٍذ٤سٝ
3

 . 

أٓٔض ك٢ حُـِحثَ حُؼخٛٔش ٤ًِش ح٥ىحد، ٝ هٜٜض رٜخ كَػخ ُيٍحٓش  1885ٝ ك٢ 

حُِٜـخص حُٔل٤ِش ٝ ٜٓ٘خ ح٧ٓخ٣ُـ٤ش
4
.  

٣ظ٤ٔخ، ٤ُظْ  1750حٌُ٘خثْ ٝ ؿٔغ ُٜخ ٓخ ٣وخٍد  ʽʼLavigerieʽُل٤ـʼ١ًَٔخ أهخّ 

طـ٤٤َ أٓٔخء ح٣٧ظخّ ٚ ٛٞ هخّ ر أهفَ ٓخ  ط٘٘جظْٜ ػ٠ِ حُؼوخكش ح٤ُٔٔل٤ش ٝ حُِـش حُل٤َٔٗش، ٝ

رؤٓٔخء ٛـ٤٘ش


كخُش ُحٝؽ  102. ًٔخ هخّ رؼوي هَحٕ حُ٘زخد ح١ٌُ رِؾ ٖٓ حَُٗي ْٜٓ٘، كظْ ػوي 

٣وش أٍٝ ه٣َش ٤ٔٓل٤ش ك٢ ٓ٘فوش حُوزخثَػ٠ِ حُف٣َوش ح٤ُٔٔل٤ش، كظٌٞٗض رٌٜٙ حُفَ
5
. 

ٕ أ٤َٔٗش ٝ حُٔئٓٔش حُظز٣َ٤٘ش؛ ا٫ ٌُٖ ٍؿْ ٓخ ٣ظَٜ ٖٓ ؿٜي ًز٤َ طزٌُٚ ح٩ىحٍس حُل

 ʽʼ Gustave Le Bonʽؿٞٓظخف ُٞر٣ʼًٌَٕٞ حُ٘ظخثؾ ًخٗض ٣ِِٛش رٜ٘خىس حُل٤٤َٖٔٗ أٗلْٜٔ. 

                                                 
 .115-114ص،اإلصالحية يف منطقة القبائل:يسلي مقراف اضتركة الدينية و - 1
 .5ونيسي،صيف مواجهة السلطة:رابح ل ينظر دعاة الرببرية - 2
. و ينظر اضتركة الدينية 377،صعدد ؽتتاز ،اللغة العربية،اللغة العربية و اإلسًتاتيجية االستعمارية":مصطف  شريكينظر" - 3
 .141،صسلي مقرافاإلصالحية يف منطقة القبائل:و 
 .119ص،يسلي مقرافاإلصالحية يف منطقة القبائل: ينظر اضتركة الدينية و - 4
 رجع ينظر اظت .أوؿ مبشر من أصل ػتلي أمازيغي( س "، "روبَت عبد القادر"، "جوزيف بن عبد اهلل"، "كلود أرزقي")" فرانسوا بن عي

 .146و ص،135ص،نفسو
 .138-135،صاظترجع نفسوينظر  - 5
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 40رظ٤ٔٔلْٜ ١ٞحٍ  ٫ʽك٤ـʼ١َإٔ أٍرؼش آ٫ف ١لَ ٣ظ٤ْ ؿِحث١َ هخّ  ʽٍٝف ح٤ُٔخٓشʼك٢ ًظخرٚ 

ْٜ ٖٓ حَُٗيٕ ٓخ ػخىٝح ا٠ُ ح٬ٓ٩ّ ػ٘ي رِٞؿٌُٖ َٓػخ ،ٓ٘ش
1
. 

ػٍُ ٓ٘طوس جُورحتَ ػٖ ذحه٢ ٌٌٛح ُٔخ كِ٘ض ٤ٓخٓش ح٤ُِٖ ٝ حُظز٤َ٘ ُ٪ىحٍس حُل٤َٔٗش ك٢ 

كٖٔ ٍؿخٍ  ٗظوِض ا٠ُ حُظَٓخٗش حُوخ٤ٗٞٗش،ح جُؿُجتٍ، ػُال ُـ٣ٞح ٝ و٤٘٣ح ٝ أػٍجكح جؾطٔحػ٤س،

ٝ ح١ٌُ أٗ٘ت رٔٞؿزٚ ٗظخّ حُيٝحٍ،  ،ʽʼSenatus consulteʽضح٤ُٔ٘خطّٞ ʼِ٤ًٔ٘وخٕٗٞ هخٕٗٞحُ

ٝ ح١ٌُ ًخٕ ُٚ ىٍٝ ًز٤َ ك٢ ط٘ظ٤ض ٓ٘فوش حُوزخثَ ٝ ٟٝؼٜخ طلض ٍهخرش  حُيحثٔش
2

. كٌٜح حُوخٕٗٞ 

٣٘ٚ ػ٠ِ إٔ حُـِحث١َ ٫ ٣ٌٖٔ ُٚ حُظٔظغ رلوٞهٚ ح٤ُٔخ٤ٓش ا٫ اًح طو٠ِ ػٖ ح٣َُ٘ؼش 

ح٤ٓ٬ٓ٩ش
3
. 

ُل٤َٔٗش، ٝ رؼيٛخ ا٠ُ ٓخ٠ٔٔ٣ ػْ أه٠ؼض كَٗٔخ ٌٓخٕ ٓ٘فوش حُوزخثَ ا٠ُ حُوٞح٤ٖٗ ح

 ʽحُوخٕٗٞ حُزَرʼ١َرـ

حُٔؼظٔي ػ٠ِ حُؼَف ٝ حُظوخ٤ُي؛ كؤٛزلض حُوزخثَ حٌُزَٟ ؿ٤َ ٓؼ٤٘ش  

رخ٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش
4
ط٘خهٞ ى٢٘٣ كخى ر٤ٖ حُـِحث٤٣َٖ ا٠ُ  اٗ٘خءٛٞ ٖٓ ًُي كٜيف كَٗٔخ  .

 هٞ حُِـ١ٞ حُّٔٞٛٞ ٓٔخ ٣َٜٔ أًؼَ طفز٤ن ٤ٓخٓش " كَم طٔي " ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش. ؿخٗذ حُظ٘خ

جُط٤حٌ جُؿُجت١ٍ جُٞق٤ى ج١ًُ أظٍٜ ضؼح٠لٚ ٓغ جُظ٤ٍٜ جُرٍذ١ٍ، ٛٞ جُط٤حٌ ج١ًُ  ئٕ

كلخٍٝ أٜٗخٍ حُِ٘ػش حُزَر٣َش  ضٔػِٚ ػ٘حٍٚ ه٤ِِس ٖٓ جُ٘هرس ضؿ٘ٓص ذحُؿ٤ٓ٘س جُل٤ٍٓٗس،

رٔي٣٘ش حُـِحثَ ٝ ٓ٘فوش حُوزخثَ، أٓخ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُوخػي١ كِْ حُظـ٤٘ي ك٢ ح٧ٝٓخ١ حُف٬ر٤ش 

٣َ٘ػٞح ك٢ َٗ٘ أكٌخٍْٛ
5
. 

                                                 
 .153-152ص،السابقاظترجع ينظر  - 1
 .414،صعدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،راموعمر ب:ينظر " اللغة العربية بُت العزة و الكرامة و اطتذالف و اظتهانة" - 2
 .20لقبائل:يسلي مقراف،صينظر اضتركة الدينية و اإلصالحية يف منطقة ا - 3
 مايو  16، إال أف الصدور الرشتي لو كاف يف عرؼ بالظهَت الرببري قانوف استصدرتو اإلدارة االستعمارية باظتغرب األقص  وىو

فية و ينشئ ػتاكم تستند يف أحكامها إذل العادات و التقاليد الرببرية ال إذل الشريعة ، و ىو يعطي صالحيات قضائية عر 1930
دعاة الرببرية يف و ينظر  .60ص ظتيلي، اللغة العربية، عدد ؽتتاز،ػتمد اخالؿ العهد االستعماري": وضعية العربيةينظر " .اإلسالمية

 .31،صرابح لونيسي:مواجهة السلطة
 .214-213،صعدد ؽتتاز ،اللغة العربيةتعماري و مآثرىا":صاحل بن القيب،العربية طيلة االحتالؿ االسينظر " مآسي اللغة  - 4
 ،ػتمد اظتيلي:ينظر " وضعية العربية خالؿ العهد االستعماري" .30-29أزتد بن نعماف ص :ينظر فرنسا و األطروحة الرببرية  - 5

 .65ص ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية
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 حُلَى١ ،ٝ ٌُٖ ٍؿْ ًُي  ٣ٞحَٛ ٌٓخٕ ر٬ى حُوزخثَ ٠ٗخُْٜ حُِـ١ٞ ٝ حُؼوخك٢ 

ػ٠ِ ح٧ٓٞحص حُٔظـ٤ٖٔ٘، حُـٔخػ٢ ٟي ح٫ٓظؼٔخٍ. كظ٠ أْٜٗ ٣ٔظ٘ؼٕٞ ػٖ ٬ٛس حُـ٘خُس ٝ

ʽحُٔفʼٖ٤ٍٗٞرِوذ  ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣٘زِْٜٝٗٝ
1
ح  -ظَٜص ػ٘ي حُزَرَ كًَش أٓخ٣ُـ٤ش  ًٔخ . طوق ٗي 

ٓؼ٠٘ جُؼٍٝذس  ط٤ٍْمذ ٜظْط. طٞؿٚ ا٢ٓ٬ٓ ٓلخكظًحص  -ُِلًَش حُزَر٣َش حُظ٢ أٗ٘ؤطٜخ كَٗٔخ

ػ٠ِ أٜٗح جالٗطٔحء جُِـ١ٞ ٝ جُػوحك٢ ٝ جُكٟح١ٌ ٝ جُطح٣ٌه٢، ٝ ٤ُٓص جالٗطٔحء جُؼٍه٢ ج١ًُ 

١ ذٚ جألٓح٣َـ٣ٍ٣ٖ٤٤ى جالْطؼٔحٌ إٔ ٣ـحُ
2
.  

يٍّ ك٢ ٓيحٍّ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ ٣فَى ٖٓ ٓـِْ ٔظًُِخٕ ًَ ٖٓ ٣ٔٔق ربٍٓخٍ أر٘خثٚ  ٌُح

، ٝ ٣لَّ ٖٓ ًَ حُلوٞم حُظ٢ ٣ظٔظغ رٜخ. ٝ ح٧ٛخ٢ُ ًخٗٞح ٣و٤ٕٔٞ حُٔآطْ ػ٠ِ ʽطـ٤ٔؼغʼحُو٣َش 

٣ش ًَ ْٓٞٓ اػَ ٛـّٞ ح١َُ٘ش ػ٠ِ ى٣خٍْٛ ٝ حهظ٤خى أر٘خثْٜ ػ٘ٞس ا٠ُ حُٔيحٍّ حُل٤َٔٗش ك٢ ريح

ىٍح٢ٓ
3
.

                                                 
 .159مقراف،ص يسلي:ل منطقة القبائالدينية و اإلصالحية يفاضتركة  ينظر -  1
 .10-9ص،:رابح لونيسيينظر دعاة الرببرية يف مواجهة السلطة - 2
 .157-155ص،يسلي مقرافحية يف منطقة القبائل:اضتركة الدينية و اإلصالينظر  - 3
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 حُل٤َٔٗش. -حُؼز٣َش -ح٣٩فخ٤ُش-ٓزخ٤ٗشح٩-حُظ٤ًَشالمطلبىالثالث:ىفضاءىاللعاتىاألجنبوظ.

رلٌْ حُٔٞهغ حُــَحك٢ ٝ حُظخ٣ٍو٢ ح٠ُٔفَد ُِٔـَد ػخٓش ٝ حُـِحثَ هخٛش، ًخٕ 

ح٫كظٌخى حُِـ١ٞ ٓظلخٝطخ ك٢ كظَحص ٓوظِلش
1

خ ر٤ٜ٘خ، . كؼزض ٝؿٞى حكظٌخى ر٤ٖ حُِـخص ح٤ٛ٧ِش ك٤ٔ

ًٔخ ػزض ٝؿٞىٙ أ٠٣خ ر٤ٜ٘خ ٝ ر٤ٖ حُِـخص حُٞحكيس حُيه٤ِش ح٧ٍٝر٤ش ٓ٘خ هخٛش، ٝ طظٔؼَ ك٢ 

حُظ٤ًَش ٝ ح٩ٓزخ٤ٗش ٝ ح٣٩فخ٤ُش ٝح٤ُٜٞى٣ش ٝ حُل٤َٔٗش حُظ٢ ًخٗض أًؼَ طؤػ٤َح ٖٓ ؿ٤َٛخ. ٝ ٌٛح 

ʽَح٢ٔ٤ٛهُٞش ١خُذ ح٩رʼًٔخ أؿِٔظٚ  حُِـخص ك٢ ٌٛٙ حَُهؼش حُٔـخٍر٤ش ُٟٞؼ٤ش ٌٛٙ ٝٛق
2
: 

: طـِـَ حُٞؿٞى حُؼؼٔخ٢ٗ ك٢ حُـِحثَ كٌٔخ ٝ ُـش ٝ ٓٔخٍٓخص حؿظٔخػ٤ش ٝ ػخىحص جُط٤ًٍس

خٛش حُـِحثَ ٝ حُٔي٣ش ٝ طِٔٔخٕ ٝ طوخ٤ُي، كظٞٓغ حُظؤػ٤َ حُِـ١ٞ ك٢ حُلٞحَٟ حُـِحث٣َش؛ ه

. ٝ ٍؿْ هٔ٘ف٤٘ش. ًٝخٕ حُظؤػ٤َ ك٢ أؿِزٚ حهظَحٟخ ٖٓ حُظ٤ًَش ٌُِِٔخص حُٔظِٜش رخُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُشٝ

 ًُي ُْ طٔظفغ حُظ٤ًَش إٔ طليع طـ٤٤َح ٛخٓخ ك٢ حُٟٞغ حُِـ١ٞ حُـِحث١َ.

 : حٗلَٔ طؤػ٤َٛخ ك٢ حُـَد حُـِحث١َ؛ هخٛش َٝٛحٕ ٝ ٟٞحك٤ٜخ. ٣ٝظَٜجإلْرح٤ٗس

حُٔؼ٣َٖٔ ١ًٝ ح٧ٍٛٞ ح٫ٓزخ٤ٗش ٓزخ٤ٗش، ػٖ ٣َ١ن حُظؤػ٤َ ٖٓ ه٬ٍ ح٫هظَحٝ ٖٓ ح٩

 زخ٤ٗش.ٓحُٜخٍر٤ٖ ٖٓ حُلَد  ح٤ِٛ٧ش ح٩ٝ

: أػَص ك٢ ٓيٕ حُٔخكَ حَُ٘ه٢، ػٖ ٣َ١ن ح٫هظَحٝ. ٝ حُظؤػ٤َ ًخٕ ػٖ جإل٣طح٤ُس

 ٣َ١ن حُٔؼ٣َٖٔ ١ًٝ ح٧ٍٛٞ ح٣٩فخ٤ُش.

: أٓخ ح٤ُٜٞى كوي أظَٜٝح حؿظزخ١خ رخ٫كظ٬ٍ ٧ْٜٗ ًخٗٞح ػ٠ِ ِٛش ٌٓ٘ حُوي٣ْ جُؼر٣ٍس

رخُِـخص ٝ حُظـخٍس ٝ حُؼخىحص ح٧ٍٝر٤ش
3
.  

ِـ٣ٞش ٝ حٍطزخ١خطْٜ حُؼخث٤ِش رؤٍٝرخ )٤ُلٍٞٗخ، ٤ِ٤َٓٓخ..( كْٜ ُْ ٝ ٌُٖ ٍؿْ ٓؼخٍكْٜ حُ

ٝإ أػَٝح روٞس ك٢ حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ح٫هظٜخى٣ش  ،ك٢ حُل٤خس حُِـ٣ٞش طؤػ٤َح ًح رخ٣ٍئػَٝح 

                                                 
 .26ص:خولة اإلبراىيمي،ينظر اصتزائريوف و اظتسألة اللغوية - 1
 .27-26ص،ظترجع نفسواينظر  - 2
 .27-26ص،1ج،اضتركة الوطنية: أبو القاسم سعد اهلل  ينظر - 3
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حُـِحث٣َش؛ ك٤غ حٓظفخع ٓؼولْٞٛ إٔ ٣يهِٞح ك٢ ؿٔؼ٤خص حُل٤٤َٖٔٗ حُٔي٤ٗش ٝ حُؼ٤ِٔش ك٤ئػَٝح 

ر ٤٤ٖ ، ٝخُلْٜٔلخَٟحص ك٢ طٞؿ٤ٚ حُل٤خس حُل٣ٌَش ُٜػٖ ٣َ١ن حٌُظخرش ٝ حُ َِّ ٍؿْ إٔ  حُ

ك٢  

٤س ٓغ ٣كٕٓ٘ٞ ػىز ُـحش ٝ ٜٓ٘ح جإلْرح٤ٗس ٝ جُل٤ٍٓٗس، ٝ ٌُٖ ًحٗٞج ٣طؼحِٕٓٞ ذحُؼٍذؿخُز٤ظْٜ 

ذ٤ ذَ ًحٕ ،، ٝ ٗحوٌج ٓح ٣ٓطؼِٕٔٞ جُؼر٣ٍ٤سك٤ٔح ذ٤ْٜ٘جُؿُجت٤٣ٍٖ ٝ قط٠  ٍِّ ٕ ٣ؼظٕٞ ج٤ُٜٞو ٞجُ

ٝ جُٔ٘حْرحشذحُؼٍذ٤س ك٢ ذؼ
1

٣ُـُّٕ٘ٞ ٝ ٣طـٕ٘ٞ ذحُِـس جُؼٍذ٤س تٍجُؿُج ٣ٜٞو ًحٕ ًٔح، 
2
كخطوخً  .

ح٤ُٜٞى حُؼَر٤ش ُـش ُْٜ ُْ ٣ٌٖ هخٛخ ر٤ٜٞى ٗٔخٍ اك٣َو٤خ رَ َٗٔ كظ٠ ٣ٜٞى ؿَد آ٤ٓخ ٧ٕ 

حُِـش حُؼَر٤ش ًخٗض ُـش ػخٓش ح٤ُٜٞى ٝ إ ًخٗض حُِـش حُٞك٤يس حُظ٢ ٝكيص ر٤ْٜ٘ ٢ٛ حُؼز٣َش
3
. 

ٍُ إ َٓ٘ٝع كَٗٔخ حُِـ :جُل٤ٍٓٗس ش حُؼَر٤ش ٝ ح٧ٓخ٣ُـ٤ش ُِـح٤ُْٔ ػ٬ع ُـخص؛  ١ْٞٓ 

ُـظٜخ هخٍؽ كيٝىٛخ،  طـخ٤ٓٙخٓش كَٗٔخ حُِـ٣ٞش  ػ٠ِ ظؼَفحُ. رو٢ طويّ حُلي٣غ ػٜ٘ٔخٝ هي 

 . كَٜ طْ ُٜخ ًُي؟ ٝ ٤ًق؟جُؿُجتٍ ك٢جُِـحش ضأغ٤ٍج ٝ ذوحًء ض٣ٍى إٔ ضؿؼَ ٜٓ٘ح أًػٍ حُظ٢ ٝ

 ٓح جُٞٞؼ٤س جُِـ٣ٞس جُؿُجت٣ٍس هرَ ٝ أغ٘حء جالقطالٍ :ضو٤٤ْ كٍٗأٝال: 

ك٢ ٗئٕٝ ٕ حُٔئٍه٤ٖ أًيٝح إٔ كَٗٔخ حٓظؼخٗض رـ٤ٖ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ حُٔظو٤ٜٜٖ ا

ًَ ك٢ ٓـخٍ طوٜٜٚ،  ،حُؼِٔخء ٝ حُٔٔظَ٘ه٤ٖ، طْ كظق حُـِحثَ ٓوزَح ُْٜحُٔٔظؼَٔحص ٝ

٣خثٜخ حُظخ٣ٍو٢ُِظؼَف ػ٠ِ حُـِحثَ ٓخ ُٜخ ٝ ٓخ ػ٤ِٜخ، ٝ ٤ًق ٣ٌٖٔ هَٜ ًزَ
4

. رَ إ أٓؼخٍ 

:" طؼٞى ʽٓلٔي حُٜخى١ حُلٔخʼ٢ٗٛئ٫ء هي ٓزوظْٜ كٍِٞ ٖٓ حُـٞح٤ْٓ كظ٠ هزَ ح٫كظ٬ٍ ٣وٍٞ 

ٗخٍٍ ʼرٞهض ٣ٞ١َ؛ كوي رؼغ حُِٔي حُل٢َٔٗ  1830أ١ٔخع كَٗٔخ ك٢ حُـِحثَ ا٠ُ ٓخ هزَ ٓ٘ش 

 ʽʼF. de Noaillesʽٗٞح كَحٗٔٞح ىʼٝا٠ُ ٓل٤َٙ ك٢ حٓظ٘زٍٞ  1572ٓخ٣ٞ 11ٍٓخُش ك٢  ʽحُظخٓغ

ػٖ  -ٓوخرَ ٓزِؾ ٓخ٢ُ ١ٞ٘ٓ -حُؼؼٔخ٢ٗ ٤ِْٓ حُؼخ٢ٗ إٔ ٣ظو٣٠َِّؤَٓٙ ك٤ٜخ إٔ ٣فِذ ٖٓ حُِٔفخٕ 

                                                 
 .الربيوف ىم اظتعلموف و الوعاظ اليهود 
 .375-374ص،1ج،اظترجع السابقينظر  - 1
 .126ص ،زعدد ؽتتا ،اللغة العربية ،عبد اظتالك مرتاض:ينظر "اللغة العربية يف اصتزائر )عل  عهد االستعمار الفرنسي(" - 2
 .32ص،كوبرطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي:ينظر التخ - 3
 .93ص،1ج:أبو القاسم سعد اهلل ،ينظر اضتركة الوطنية  - 4
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)حُِٔي ١َ٘ٛ حُؼخُغ ك٤ٔخ رؼي(" ʽʼle duc d’Anjouʽأٗـٞ ىٝمʼحُـِحثَ ٤ُؼ٤ِّٖ ػ٤ِٜخ أهخٙ 
1

 .

حُـِحث٣َش ًخٗض ٓز١ٞٔش . كخُٟٞؼ٤ش حُِـ٣ٞش هي٣َْ٘ٝع حٓظؼٔخ١ٍ ا٫ رؼغ ُٔ 1830كٔخ ؿِٝ 

حُٖٞٛ ك٤ٜخ ًخٗض  ٓٞح١ٖؼخىٛخ حُــَحك٤ش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝػ٠ِ ١خُٝش ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش رٌَ أر

طَى كظَحّ ح٤ٌُخٕ حُِـ١ٞ حُـِحث١َ؛ ٝػ٠ِ كَٗٔخ ح ٌٝٛح َٜٓا، ٣ٌٖٔ حُظَِٔ ػزَٛخ ٓظٌ٘لش

 حُـِحثَ ك٢ ٝكَ حَُٜحع حُِـ١ٞ كظ٠ رؼي ح٫ٓظو٬ٍ. 

 ؛ػ٘ي حُظؼخَٓ ٓؼٚ ال ٣ٌٖٔ ضؿحِٜٛح ك٤ٚ ٚلس جُؿُجت١ٍ  ٠ إٔ ٗٓح ئُنِٙ نرٍجء كٍٝ هي 

ٖٝٓ  .َٗكٚٝ ؿ٤َطٚ ػ٠ِ ػَٟٚ ٝ طٌٔٔٚ ري٣٘ٚ ٝ حػظِحُٙ رِـظٚ حُؼَر٤ش ٝ كزٚ ٢ٛٝٚ٘١ُٞ 

ص ح٣ُٜٞشُق ٤َٓ ٖٓ حُظوف٢٤ ُظي٤َٓ ٓوٞٓخح٤ٔٓ٧َس ك٢  كَٗٔخٛ٘خ حٗفِوض 


ًحٗص جُِـس ٝ. 

. اٜٗخ ؿحٍ جُٔك١ٌٞ ٝ جُك١ٞ٤ إلقىجظ ًٛٙ جُُٜز جُو٣ٞسجُؼٍذ٤س ٢ٛ جُٔىنَ جٍُت٢ٓ٤ ٝ جُٔ

ٓؼًَش ريأص رخ٫كظ٬ٍ ٝ ًخٗض حُِـش ٓ٘فِوٜخ، ٝحٓظَٔص ٝ ُْ طظٞهق كظ٠ رؼي ٍك٤َ حُٔلظَ
2

 . 

 أٛىجف كٍٗٓح جُِـ٣ٞس ك٢ جُؿُجتٍ:غح٤ٗح: 

ٖ حُلو٤و٤ش أظَٜٛخ حُظخ٣ٍن ٓ خُؼزش حُظول٢؛ ا٫ إٔ أٛيحكٜ خٝ اطوخٜٗ خكٍَٗٔؿْ ٓ٘خٍٝحص 

 ٛيحف حُِـ٣ٞش ك٤ٔخ ٢ِ٣:ح٧ ا٣ـخ٣ٌُٖٔ ٝػ٠ِ حُٔخكش حُِـ٣ٞش حُـِحث٣َش،  هِلظٚه٬ٍ ٓخ 

ؾؼَ جُؿُجتٍ ذٞجذس إلك٣ٍو٤ح ٣ٔطى ٖٓ نالُٜح جُٞؾٞو جُػوحك٢ ٝ جُِـ١ٞ جُل٤ْ٤ٍٖٓٗ ئ٠ُ * 

ذو٤س ذِىجٕ ئك٣ٍو٤ح


ذطك٣َٞ ًَ جُؿُجت٤٣ٍٖ ئ٠ُ ٌػح٣ح ك٤٤ٍٖٓٗ ٍٓضرط٤ٖ ، ٝ ٫ ٣ٌٕٞ ًُي ا٫ 

                                                 
 ،3ج،1997،دار الغرب اإلسالمي،بَتوت،لبناف،1ػتمد البشَت اإلبراىيمي:رتع و تقدمي أزتد طالب اإلبراىيمي،ط اإلماـ آثار - 1
 .حتت عنواف السياؽ التارخيي ،اضتساين . الكالـ حملمد اعتادي23ص
 اطتصائص و اظتميزات اليت ينفرد هبا فرد أو شعب أو أمة،و اليت تتوارث عن ماضي ذي تاريخ و تراث،و مبا يف الًتاث من  "غتموعة

متميزة عن لغة و دين، ما لألمة من انتصارات و انتكاسات و طموحات و انتماءات و خصائص؛جتعل من ينتمي إليها ذا ذاتية 
.نقال عن "أزمة اعتوية يف نظم التعليم يف العادل 42،ص2007غَته..".يف اعتوية الوطنية: صاحل بلعيد،د ط،دار األمل،اصتزائر،
 .108-107،ص8،1991العدد اإلسالمي": عبد اعتادي بوطالب.مطبوعات أكادميية الرباط،

 .253،صعدد ؽتتاز،اللغة العربيةبعد االستقالؿ":عبد القادر فضيل.معاناهتا ػتنة اللغة العربية يف فًتة االحتالؿ الفرنسي و ينظر" - 2
 .411ص ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،عمر برامو:وينظر" اللغة العربية بُت العزة و الكرامة و اطتذالف و اظتهانة"


:قناصة إفريقية، ى، فكاف ىناؾفقد كانت تسمي جيشها جيش أفريقيا . وقد شاعت كلمة "اإلفريقي يف عدة استعماالت أخر  
، و ىلم جرا. فكأف اصتزائر كلها أصبحت رمزا ألفريقية أو كأف الفرنسيُت كانوا خيططوف الحتالؿ اإلفريقية، و اظتطبعة اإلفريقيةاللجنة و 

 )اعتامش(..37ص،1ج:أبو القاسم سعد اهلل ،أفريقيا كلها من اصتزائر" ينظر اضتركة الوطنية 
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٠ل٤ح ٝ ُـ٣ٞح ٝ ك٣ٌٍح ذلٍٗٓحػح
1
 حُظٞٓغ حُــَحك٢ ٝ حُٞظ٤ل٢ ُِل٤َٔٗشٝ ٌٛٙ حُ٘ٞح٣خ ك٢  .

 ʽʼOnésimeأ٤ٔ٤ْٗٝ ʼٌِٞ٣ٍُــَحك٢ حُل٢َٔٗ ححٗف٬هخ ٖٓ حُـِحثَ ٗلٞ اك٣َو٤خ، ٣ئًيٛخ 

Reclusʽ  اٜٗخ حُِـش ح٧ّ أٝ ح٤َُٔٓش ٧ًؼَ ٖٓ 1880ػ٘يٓخ ٣وٍٞ ػٖ حُل٤َٔٗش ٓ٘ش" :ّ

جُؿُجتٍ جُؼح٤َٖٓ ػ٠ِ جًُٛحخ ذؼ٤ىج ك٢ جْط٤طحٕ ًٛٙ جُوحٌز" ٖٓ ٓؼ١ٍٔ 411111
2

 . 

 1843ٓ٘ش ʽʼRovigo ʽٍٝك٤وʼٞ* اك٬ٍ حُِـش حُل٤َٔٗش ٌٓخٕ حُِـش حُؼَر٤ش. ٣وٍٞ 

ٓؼَرخ ػٖ ٗٞح٣خ حُظف٣ٞغ حُِـ١ٞ:" ا٢ٗ أٗظَ ا٠ُ َٗ٘ حُظؼ٤ِْ ٝ طي٣ٍْ ُـظ٘خ رلٔزخٜٗخ ح٧ىحس 

جُٔؼؿُز جُكو٤و٤س جُٞجؾد جُو٤حّ ذٜح ضٌٖٔ ك٢ ٝ  «.».. حُزِيحُ٘خؿؼش حُٔؼ٠ِ ُز٢ٔ ٗلًٞٗخ ك٢ ٌٛح 

"ئقالٍ جُل٤ٍٓٗس ٓكَ جُؼٍذ٤س ضى٣ٌؿ٤ح
3
. 

َ حُظٔيٍّ حٗظوخث٤خ ٣ٔٔق رظٍٜٞ ػ٬ػش أٗٞحع ٖٓ حُٔظٔي٤ٍٖٓ. كخُ٘ٞع ح٧ٍٝ ْٛ   * ؿؼ 

ْ أ١لخٍ حُل٬ك٤ٖ حُلوَحء ٝ أر٘خء حُِحكل٤ٖ ٗلٞ حُٔيٕ رلؼخ ػٖ حُؼَٔ، ٝٛئ٫ء ٣ـذ اهٜخإٛ

 ،ح٣َُل٤شحُٞٓف٠ ٖٓ حُزَؿٞح٣ُش حُل٣َ٠ش ٝ ٤ًِش ٖٓ حُظؼ٤ِْ، أٓخ حُ٘ٞع حُؼخ٢ٗ كْٜ أر٘خء حُفزوخص

حُظ٢ ٤ٓظْ اىٓخؿٜخ ُظٜزق هٞس ػخِٓش ٣ٍَٟٝش َُِأّ حُٔخٍ حُٔل٢ِ ٝ روخٛش أ٫ٝء ح٣ٌُٖ 

ٓٞحء  ؿخإٝح ٖٓ رِي حُٔٔظؼَٔ، ك٤ٔٔق ُْٜ رخُظؼ٤ِْ. ٝ أه٤َح أ١لخٍ حُفزوخص حُلخًٔش حُزَؿٞح٣ُش

ح٧ٍٝر٤ش أٝ حُـِحث٣َش، ح٣َُل٤ش أٝ حُل٣َ٠ش،حُظـخ٣ٍش أٝ حُٜ٘خػ٤ش. أٝ كظ٠ حُزَؿٞح٣ُش 

ق ُْٜ رِٔحُٝش حُف٣ٍٖٞ حُؼخ١ٞٗ حُٜـ٤َس ٖٓ أػ٤خٕ ح٩ىحٍس ٝ ح٧ػٔخٍ حُلَس ح٣ٌُٖ ٤ٓٔٔ

حُـخٓؼ٢ ُظ٣ٌٖٞ ٗوزش ٓلَٗٔش ْٜٓ٘، ٝٛٞ ٓخ ظَٜ رخُلؼَ ػ٠ِ أٍٝ حُٞحهغ أ٣خّ ح٫كظ٬ٍٝ
4

 .

٣وٍٞ:"ٛ٘خى ػيس آ٫ف ٖٓ حُؼَد  ʽأʼْ٤ٔ٤ٗٝأٝحهَ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ًظذ حُــَحك٢  كٌٔ٘

حُزَرَ ك٢ حُظَ حُـِحث١َ، ٝ ط٤ٕٔٗٞٞ رَ ٝ كظ٠ ٓـخٍرش ٣ظٞحِٕٛٞ ٓؼ٘خ رٌَ ٬١هش رٞحٓفش ٝ

ُـظ٘خ" ٝ ُؼَ ٓخ ًخٕ ٣ؼي هزَ ٓخثش ػخّ طو٣َزخ رخ٫٥ف ٛخٍ ح٥ٕ ٣ؼي رخ٤٣٬ُٖٔ
5
. 

                                                 
 .252عبد القادر فضيل،اللغة العربية،عدد ؽتتاز،صغة العربية يف فًتة االحتالؿ الفرنسي و معاناهتا بعد االستقالؿ":ػتنة اللينظر" - 1
 .178صلنسيج االجتماعي:ػتمد األوراغي،التعدد اللغوي و انعكاساتو عل  ا - 2
 .28ص،ة اللغوية:خولة اإلبراىيمياصتزائريوف و اظتسأل - 3
 .31،صاظترجع نفسوينظر  - 4
 .179-178ص ،ػتمد األوراغي:ينظر التعدد اللغوي و انعكاساتو عل  النسيج االجتماعي - 5
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قط٠ ك٢ جُل٤ٍٓٗس ئال ٓح ضكطحؾٚ كٍٗٓح  حأ٤ُٓـظٚ ٝ ػوخكظٚ. رَ  ك٢ خ* ؿؼَ حُ٘ؼذ أ٤ُٓ

خ ٫ ٣ـذ ػ٤ِٚ إٔ ٣وَؽ ػٓ٘ٚ  ٔ َّ٤  ٔ  ُٚ. ٖ كيٝى حُٞظخثق حُظ٢ كيىطٜخ؛ ٝ ؿؼَ حُظؼ٤ِْ ٓٞؿٜخ ٓ

 ،كؼ٬ ٢ٛ ٤ِٓٝش حُظؼز٤َ حُـخُزشكظ٠ ؿيص  ،ىكغ حُـِحث٤٣َٖ ا٠ُ حًَُٕٞ ا٠ُ حُ٘ل٣ٞش*

٬ٌٗ ٖٓ أٌٗخٍ حُٔوخٝٓشٝ
1

حؿؼض حُلٜل٠ ا٠ُ هف١ٜٞخ حُوِل٤ش حُٔظٔؼِش ك٢ حُؼَر٤ش .  كظَ

ك٢ ؿ٣َيس حُزٜخثَ ٓٞؿٜخ ٬ًٓٚ ُِ٘زخد:" ُجٖ  ʽأرٞ حُؼزخّ أكٔي حرٖ حُٜخ٣ʼ٢ٔٗوٍٞ . حُيحٍؿش

ًخٕ ٌْٓ٘ ٖٓ ك٤َ ر٤٘ٚ ٝ ر٤ٖ حُلٜل٠ ك٬ أهَ ٖٓ إٔ ٣٘خٍ كظٚ ٖٓ حُِـش حُيحٍؿش، كبٕ ح١َُخٗش 

ٝ ط٘ٞٛض رٜخ ح٧ُٖٔ أ٣ٔخ ط٘ٞٙ طًَظ٘خ هخثل٤ٖ ػ٠ِ ُـظ٘خ حُظ٢ طلخكٖ أَٓٛخ ك٢ ػّٔٞ حُوفَ، 

"ٖٓ حُؼَر٤ش ٢حُؼخ٤ٓش ًُي حُو٤خٍ حُزخه
2
. 

ك٢ جُطٍجظ جُِـ١ٞ جألٓح٣َـ٢  حُ٘رٕك* ح٫ٓظؼخٗش رخُِـش ح٧ٓخ٣ُـ٤ش ػ٠ِ حُِـش حُؼَر٤ش: 

ل٢َٔٗحُِـ١ٞ حُ ٘لًٞحُ ٧ٗٚ ٣ؼُِ ،ٓرن أقى جُل٤٤ٍٖٓٗ ئ٤ُٚهى غرص ضح٣ٌه٤ح إٔ ُْ ٣َ جُٓك٤ن 
3
. 

* حُظل٤ٌَ ك٢ ط٘ظ٤ْ ٣ـٔغ ٓظ٢ٌِٔ حُِـش حُل٤َٔٗش: ٝ ُوي حهظخٍص ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش 

أ٤ٔ٤ْٗٝ ʼحُــَحك٢ حُل٢َٔٗ  ٌٓ٘ إٔ حٓظؼِٔٚ، ʽʼLa francophonieʽحُلَحٌٗل٤ٗٞشʼٜٓفِق 

ٌِٞ٣ٍʽ  ط٤ٜ٘لٚ ٌُٔخٕ حُؼخُْ حٗف٬هخ ٖٓ حُِـش حُظ٢ ٣ٔظويٜٓٞٗخ، ٝ ك٤ٜ٘خ هخٍ ػ٘ي  1880ٓ٘ش

ʼٔٗٝ٤ْ ٣ٌٍِٞأʽ ": ٕٗلٖ ٗظوزَ ًلَحٌٗل٤٤ٖٗٞ ًَ أ٫ٝثي ح٣ٌُٖ ٣ظليػٕٞ حُل٤َٔٗش أٝ هٍَٝح أ

٣ٜزلٞح ٓٔخ٤ٖٔٛ ك٢ ُـظ٘خ"
4

. ٝ ٌٛٙ ريح٣ش حُظل٤ٌَ حُـي١ ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘ظٔش حُظ٢ ًخٗض كٌَس 

 طوخَٓ حُؼوٍٞ ٝ ط٘ظظَ حُظٍٜٞ.

                                                 
 .27ص ة اللغوية:خولة اإلبراىيمي،ينظر اصتزائريوف و اظتسأل - 1
 12 ،1السنة،23العدد . نقال عن جريدة البصائر،60القبائل:يسلي مقراف،صاضتركة الدينية و اإلصالحية يف منطقة  - 2

 .2ص،1938يونيو
 .127-112. و ينظر ص36-35ص ،ػتمد األوراغي:نعكاساتو عل  النسيج االجتماعيينظر التعدد اللغوي و ا - 3
 .La Guerre des Langues: Calvet,p256 ينظرو . 130، صنفسواظترجع  - 4
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 جْطٍجض٤ؿ٤حش كٍٗٓح ُهىٓس ُـطٜح :غحُػح: 

٤ّٓس:جُطٍْحٗس جُط٣ٍٗؼ٤س ٝ جُو .1 َٓ ُٔ إ حُـِحثَ ح٤ُّٞ طؼ٤ٖ طٞحرغ حُوَٛ٘ش   ٞج٤ٖٗ جُ

ح٠ُٝ٧
1

٫ري  ئقالٍ جُِـس جُل٤ٍٓٗس ٓكَ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ ؾ٤ٔغ ٓؿحالش جُك٤حز. ٝ ك٢ ٓز٤َ 

ٔ٘غ جْطؼٔحٍ جُِـس ٌُُُي ٖٓ حٓظَحط٤ـ٤ٚ ُـ٣ٞش ٓلٌٔش حُلزي، ًخٕ ٜٓ٘خ حٓظٜيحٍ هَحٍحص 

اً ًَ حُٞػخثن ٝ حُٔٔظ٘يحص ُٖ طوزَ ك٢ ح٩ىحٍس ا٫ اًح . جُؼٍذ٤س ك٢ جُٔؿحٍ ج٢ٍُْٔ ٓ٘ؼح ٓطِوح

ًخٗض ٌٓظٞرش رخُِـش حُل٤َٔٗش. كظ٠ ٤ٜ٣َ ًَ ٢ٗء ٝ أ١ ٢ٗء رخُِـش حُل٤َٔٗش ٝكيٛخ كظ٠ 

 ُؼخٓش، ٗخٍحص حٍَُٔٝ رٔخ ك٤ٜخػ٘خ٣ٖٝ حَُٓخثَ، أٓٔخء حُ٘ٞحٍع، أٓٔخء حُٔل٬ص، ح٧ٓخًٖ ح

ـش حُل٤َٔٗش، ٝ ٌٛح ٓخ كيع كؼ٬ُٖ ٣وزَ ا٫ رخُِ ؛حُظٞه٤غ ػ٠ِ حُٞػخثن
2
. 

س -ئٗٗحء جُٔإْٓحش  .2  ٓ٤ َٓ ُٔ  جُطٍذ٣ٞس ٝ جإلػال٤ٓس ٝ جُطٍك٤ٜ٤س ٝ جُى٤٘٣س: - جُ

ّ  خَُٔ٘ٝعك ِّٞ حُِـ١ٞ حُل٢َٔٗ ًخٕ َٓ٘ٝػخ طو٤٠٣ٞخ ُٔوٞٓخص حُ٘و٤ٜش حُـِحث٣َش، ريأ رخُٔو

ً  ػٔيص ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش ا٠ُ طو٤ْٔ حُِـش  خ، ا  ٓ حُؼَر٤ش ا٠ُ ػ٬ع ُـخص ٫ حُِـ١ٞ حُؼَر٢ أٓخ

ه٤ٔش ُٜخ ٝ ٣ٌٖٔ اٛٔخُٜخ ؿ٤ٔؼخ ك٢ حُظؼ٤ِْ ٝ حػظٔخى حُل٤َٔٗش ًزي٣َ كظ٢ٔ ػٜ٘خ
3
: 

، ٝ رخُظخ٢ُ ٤ُٔض ٓخىس ٛخُلش ُِظؼ٤ِْ ك٢ ٔظؼِٜٔخ حُ٘ؼذ ٝ ٌٛٙ ٫ ه٤ٔش ُٜخػَر٤ش ػخ٤ٓش ٣ -أ(

 حُٔيحٍّ.

 .٤ش ٝ ح٬ُط٤٘٤ش طؼظزَ ُـش ٤ٓظشخٌٗٛٙ ٓؼِٜخ ٓؼَ حُِـظ٤ٖ ح٤ُٞٗٝ  ʽُـش حُوَآʼٕػَر٤ش كٜل٠ -خ(

ػَر٤ش كي٣ؼش ٝ ٢ٛ ٓؼَٝكش رٍٜٞس رخٛظش ك٢ حُـِحثَ ٧ٜٗخ ٗظخؽ رؼٞ حُٔظؼ٤ِٖٔ ٝ ٢ٛ  -ؼ(

 .ْك٢ حُلو٤وش ُـش أؿ٘ز٤ش ٝ أىحس ُِو٤ٓٞش حُؼَر٤ش ٝ ٌُُي ٣ـذ ارؼخىٛخ ػٖ رَحٓؾ حُظؼ٤ِ

ِحث٤٣َٖ ٗلٞ ح٤ٓ٧ش ٝ طيكغ حُـ ٝ رؼي ٌٛٙ حَُٔكِش ح٠ُٝ٧ حُظ٢ طِـ٢ حُؼَر٤ش حٌُٔظٞرش

 ػٜ٘خحًَُٕٞ ا٠ُ حُ٘ل٣ٞش. ؿخءص َٓكِش حُلَٗٔش، ٝ ٢ٛ اكيٟ َٓحكَ حُـِٝ حُظ٢ طليع ٝ

ʼٞأُل٣َي ٍحٓزʽ


غوحكطٜح س ٝ غوحكطٜح ٓكَ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝضؼ٢٘:"ئقالٍ جُِـس جُل٤ٍٓٗ ٝ جُلٍٗٓس. 

                                                 
 .53ص ،فرحات عباس:ينظر ليل االستعمار - 1
 .235زتد بن نعماف،  اللغة العربية، عدد ؽتتاز، صينظر" وضع اللغة العربية يف عهد االحتالؿ":أ - 2
 .131،ص1981،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،اصتزائر،2تركي رابح،طالتعليم القومي: - 3
 "العربية من ينظر عنواف  قاؿ: "..يتحقق الغزو الثالث عن طريق اظتدرسة :إذ جيب أف نضمن السيطرة للغتنا..". "ألفريد رامبو

 .47ص، الفصل الثاين، اظتبحث األوؿ،ة االحتالؿ()مسَتة قرف من مصارع 1931إذل 1830
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س ٣ٝٓطؼ٤ٟٞج جُو٤ُٓٞـطْٜ ٝ غوحكطْٜ  -ذٌٍٔٝ جُُٖٓ -جُؿُجتٍ، قط٠ ٠ٓ٘٣ جُؿُجت٣ٍٕٞ ك٢

"..ٝ جُػوحكس جُل٤ٍٓٗسػٜ٘ح ذحُِـس 
1
. 

ش حُِـش أٓخ ػ٠ِ ٛؼ٤ي ح٩ػ٬ّ كوٍَص اٗ٘خء ٓخ أٌٖٓ ٖٓ ِٛٔحص حَُٞٛ ح٩ػ٤ٓ٬ش ُويٓ

آظَحط٤ـ٤ش هيٓش حُِـش أٓؼِش أهَٟ  ٓظز٫ٖ٤كوخ. ًٔخ ٓؼِش ح٧ ٚظز٤٘ٓ ٝٛٞ ٓخحُل٤َٔٗش رخ٧ٓخّ. 

٣ٖ هزِٞح حُظ٠ل٤ش رٌَ ٢ٗء هيٓش ٤ُِٔٔل٤ش. كظ٠ حُل٤َٔٗش ػٖ ٣َ١ن حُٔظل٤ٖٔٔ حُٔظي٤٘٣ٖ حٌُ

 .حُِـش حُؼَر٤ش ٝحٓظزيحُٜخ رخُل٤َٔٗش٫ ري ٖٓ إٔ ٣ظلَٔ رؼٞ ٖٓ حُؼذء ك٢ حُو٠خء ػ٠ِ حُظَك٤ٚ 

 جُطأغ٤ٍجش جُ٘ل٤ٓس ٝ جالؾطٔحػ٤س ٝ جالهطٛحو٣س: .3

    ٚكؤ٠ُٝ ٖ ٌأ١ ػحّ ُٝٞ ذحُٔـحُطس٣ُطٌٞحٓظـ٬ٍ ح٩ػ٬ّ ح٠ُٔخى ٝ حُٔٞؿ .

ؿٍٞ ʼ ٝ ،؛ إٔ ح٫كظ٬ٍ ٛيكٚ ٗوَ حُل٠خٍسل٢َُٔٗٔٔـش حُظ٢ ٓٞهٜخ ح٩ػ٬ّ حُح ح٧ًخ٣ًذ

حكظ٬ٍ كَٗٔخ ُِـِحثَ ًخٕ ك٢ ؿِٔظٚ اٗٔخ٤ٗخ ػ٤ٔوخ! حػظزَ ʽʼJules Cambonʽًخٓزٕٞ
2
  . 

    ٌه٬ٍ  ،ػ٘ى جُؿُجت٤٣ٍٖ جُل٤ٍٓٗس ذحُٔى٤ٗسضؼ٣ُُ ًٍٓد جُ٘وٙ ٝ جالٗرٜح ٖٓ

ٔ  ٤ٓخٓش ؿَٔ  خُفَم حُِٔظ٣ٞش ك٠ كَٗٔخ رخ٩ؿَحء َٓس ٝ ح٩ًَحٙ َٓحص، رظ٘ظ٤ْ ٣ُخٍحص اُ وخمحُ

طيحػ٤خص ٗ٘ؤس ٌٛٙ حُـٔخػش ٝ ،ُ٘وزش ًحص حُظٞؿٚ حُلَحٌٗل٢ٗٞحُظ٢ حٗظٜـظٜخ كَٗٔخ ٩ٗ٘خء ؿٔخػش ح

   ؛ ٓزلغ ٫كن.ُٔخٍهش ُـ٣ٞخ ٝ ك٣ٌَخ ػٖ حُٔـظٔغح

   و٣َ٤ش.حُ ـٔؼ٤خصحُطلض ٓظِش  حُـِحث٣َخصحُل٤َٔٗش ر٤ٖ  َٗ٘ ك٢ جالْطؼحٗس ذحٍُٔأز 

كخ٩ىحٍس حُل٤َٔٗش َٜٓص  ج٤ُّٓٔ(:ٝ  ضٍْحٗس جُٔٞجٌو جُٔح٤ُس:)جُط٣َٞٔ جُٔٞؾٚ .4

٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش ك٢ حُـِحثَ، ٝ إ ً٘لض ح٣٧خّ إٔ ح٧ٍهخّ  ػ٠ِ رَٓـش أؿِلش ٓخ٤ُش ُظ٣َٞٔ كؼ٬

 حُٔخ٤ُش ًخٗض ط٤َٔ ٌُلش حٌُُٕٞٞ ػ٠ِ كٔخد طؼ٤ِْ حُـِحث٤٣َٖ.

                                                 
 .106،ص السابقاظترجع  - 1
 .(1897-1891) بُت اصتزائر مكَ "حَ "جوؿ كامبوف .17ص،1ج:أبو القاسم سعد اهلل ،ينظر اضتركة الوطنية  - 2
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 ٓهططٜح جُِـ١ٞ: ذىج٣س كٍٗٓح ض٘ل٤ًٌجذؼح: 

ريأص كَٗٔخ ك٢ كَٝ حُِـش حُل٤َٔٗش ػ٠ِ حُـِحث٤٣َٖ رخُلي٣ي ٝ حُ٘خٍ ٝ ػ٘ق ؿْ هِٔخ 

ٜٗي طخ٣ٍن حُز٣َ٘ش ٓؼخ٫ ُٚ
1

 ًُي:. ٖٝٓ 

 :حٓظٜيحٍ حُوٞح٤ٖٗ ٝ حَُٔح٤ْٓ حُظ٢ طيػْ حٓظؼٔخٍ حُِـش حُل٤َٔٗش -1

يٍ ٣َُٝ حُلَر٤ش أٛ ك٤غ ،1842ّأًظٞرَ  24ٌٓ٘  ْ حُل٤َٔٗشطزيأ ه٤٠ش َٓح٤ْٓ طؼ٤ِ

أَٓح رظؼ٤ِْ حُِـش حُل٤َٔٗش ١٨ُلخٍ حُؼَد ك٢ حُٔيحٍّ ح٤ِٛ٧ش
2
 ٓزوض ح٩ٗخٍس اٍ َٓح٤ًْٓٔخ  .

 حُلي٣غ ػٖ حُِـش حُؼَر٤ش.ًؼ٤َس ػ٘ي 

ٓلخَٛس ٝ ؿِن ٓئٓٔخص طؼ٤ِْ حُؼَر٤ش ٝ حٗف٬م َٓكِش كَٝ حُلَٗٔش حُِـ٣ٞش ك٢  -2

 ػيس هفخػخص ٜٓ٘خ:

1848ّهَحٍ ٛيٍ ػخّ  حُلي٣غ ػٖهي ٓزن ٝ  كَٗٔش ح٩ىحٍس: (أ 

. 

:" ُوي َٗػ٘خ ٣ٍٞٓʽʼMaurice Wahelʽْ كخ٣ʼَٛوٍٞ حُٔئٍم   كَٗٔش حُظؼ٤ِْ: (خ 

رظيحث٤ش(، ٝ حُِٝح٣خ)ح٣َُل٤ش(، رخى١ ١ً ريء ك٢ ٛيّ ًَ حُٔٔخ٣ي طو٣َزخ )ٝ ٢ٛ حُٔيحٍّ ح٫

رؼيٛخ ، ٝ 1830حُٔيحٍّ )حُؼخ٣ٞٗش(. ٝ رؼٞ حُٔيحٍّ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ح٧هَٟ حُٔٞؿٞىس هزَ ٝ

حٌٜٗٔ٘خ ك٢ اؿَحء طـخٍد حٍطـخ٤ُش ُْ ط٘ـَ ػٜ٘خ ٟٓٞ ٗظخثؾ ٣ِِٛش ٝ أك٤خٗخ ِٓز٤ش"
3

 . 

 ُ٘ٞع ٖٓ جُٔىجٌِ، ٝ ُْ ٣ظٍٜ ًٛج ج1836أٍٝ ٓىٌْس ػٍذ٤س ك٤ٍٓٗس ْ٘س  ؤٗ٘ؤصك 

ا٠ُ طٔيٍّ  ُْ ٣ئى ʽ ʽcollègeʼحُل٢َٔٗ ٤ًُٞؾ حُـِحثʼَكٌٜح  ،٤٠ِس جُؼ٣ٍٖٗ ْ٘س جُطح٤ُس

                                                 
 .27ص ة اللغوية:خولة اإلبراىيمي،ينظر اصتزائريوف و اظتسأل - 1
 .25ص،2ج،أبو القاسم سعد اهلل:أحباث و آراء يف تاريخ اصتزائر رينظ - 2

:" إف لغتنا ىي اللغة اضتاكمة، إف قضاءنا اظتدين و العقايب يصدر أحكامو عل  العرب الذين يقفوف يف ساحتو...هبذه جاء يف القرار 

 بعد االستقالؿ":يف فًتة االحتالؿ الفرنسي و معاناهتا  " ػتنة اللغة العربية.اللغة، و هبذه اللغة وحدىا، جيب أف تكتب رتيع العقود.."
 .257عبد القادر فضيل،اللغة العربية،عدد ؽتتاز،ص

 .228ص ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية  ،أزتد بن نعماف:" وضع اللغة العربية يف عهد االحتالؿ"- 3
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ط٤ٌِٔح ك٤َٔٗخ أٝ أٍٝر٤خ ػْ حٗولٞ ًُي حُؼيى ا٠ُ  32ك٤٘جٌ  اً ىهِٚ ؛حُل٤٤َٖٔٗحُـِحث٤٣َٖ ٝ ٫ 

جُىٌجْس ك٤ٚ ًحٗص ذحُالض٤٘٤س ذىٍ جُل٤ٍٓٗس ٝ جُؼٍذ٤س جُلٛك٠كو٢، ٧ٕ  19
1
. 

ًخٗٞح ٣ؼفِٕٞ َٓ٘ٝع كَٗٔش  -ٗلخ٣خص ٓـٜٞٗخٝ كؼخ٫ص كَٗٔخ  -ػْ إ ؿَ حُٔؼ٣َٖٔ 

ٌٛح حُٞػ٢ ؿؼَ حٗظ٘خٍ حُٞػ٢ ر٤ٖ حُـِحث٤٣َٖ.  ٖٓ حُـِحثَ ٧ؿَحٝ ٓخ٤ُش أٓخٓخ. ٝ هٞكخ

ٝ ٣ئًي  .حُـِحث٤٣َٖ كؼ٬ ٣٘ظوِٕٞ ٖٓ ٓوخ١ؼش حُٔيحٍّ حُل٤َٔٗش ا٠ُ حُٔفخُزش رلوْٜ ك٤ٜخ

ʼٜٓفل٠ ح٧َٗفʽ ٗحُـِحث٤٣َٖ ؿ٤ٔغٖٓ  ضإٔ حُٔفخُزش رخُظؼ٤ِْ ًخ
2

ِٗػش  حٓظـِض لَٗٔخ. ك

ٖ حُٔؼول٤ٖ حُـِحث٤٣َٖ حُٔظل٤َٖٔٗ. ٌُٜٝ٘خ ُْ ط٣ٌٖٞ ٗوزش ٓ ُظلخٍٝ كذ حُظؼُِْ ػ٘ي حُـِحث٤٣َٖ

ط٘ـق
3
.  

ٛىّ جُؼحُْ جالؾطٔحػ٢ ٝ جُِـ١ٞ ػِٔض كَٗٔخ ػ٠ِ  كَٗٔش حُٔظخَٛ ح٫ؿظٔخػ٤ش: (ؼ 

ٖٓ ٣زظِغ ًَ آػخٍ حُِـش حُؼَر٤ش  ، ٝ ر٘خء ٓل٢٤ حؿظٔخػ٢ ٝ ػوخك٢ ُٝـ١ٞ ك٢َٔٗجُؿُجت١ٍ

حُٔل٢٤ ح٫ؿظٔخػ٢
4

ع ٝ ح٧رٞحد ٝ حُٔئٓٔخص.. ُ٘ٞحٍ. ٝ ٣ظَٜ ٌٛح ك٢  طـ٤٤َ أٓٔخء ح

ٍٝٓخ٤ٗش ٝ أٍٝر٤ش -٫ٓؼش -اػفخثٜخ أٓٔخءٝ


، ى٤٘٣ش ٤ٔٓل٤ش ٝ طخ٣ٍو٤ش.. ٝ هي َٓ ٓخروخ طـ٤٤َ 

كظ٠ أٓٔخء ح٧ٗوخٙ ػٔيح ٓغ حُ٘وَ حُٔ٘ٞٙ ٝ حُٔٔٔٞم ٌُٜٙ ح٧ٓٔخء ٖٓ حُؼَر٤ش ا٠ُ حُل٤َٔٗش، 

ٓي٣٘ش حُـِحثَ ٓخ ر٤ٖ ٓ٘ظ٢ ًظو٣ٞٞ ُِوٞحػي ح٣َٓ٧ش ٝ حُوز٤ِش.. ٣٘وَ ٗخٛي ػ٤خٕ إٔ ٝؿٚ 

هي أهٌ ٣ظلٍٞ ػٖ حُفخرغ حَُ٘ه٢ ا٠ُ حُفخرغ حُـَر٢ 1832-1833
5
. 

                                                 
 .253ص،. وينظر93-92ص،1ج،أبو القاسم سعد اهلل:ينظر اضتركة الوطنية  -  1
أي أف الشعب الذي  حكم الضرورةمن قبيل".)اعتامش(و يقوؿ مصطف  األشرؼ أف ىذا174ص،2ج،نفسواظترجع ينظر  -  2

عرؼ تقاليد ثقافية طويلة، يشق عليو قبوؿ الفراغ الفكري و دحس بأنو قادر من أجل االستجابة إذل ىذه اضتاجة عل  تبٍت لغة أخرى 
 .30صة اللغوية:خولة اإلبراىيمي،. ينظر اصتزائريوف و اظتسأل"وعل  حساب لغتو اطتاصة اليت حضرت علي

 .262ة،عدد ؽتتاز،صاللغة العربيبعد االستقالؿ":عبد القادر فضيل،ػتنة اللغة العربية يف فًتة االحتالؿ الفرنسي و معاناهتا ينظر" - 3
 .27ص،ة اللغوية:خولة اإلبراىيميينظر اصتزائريوف و اظتسأل - 4
  شارع شارؿ اطتامس، ،يعود إذل وجود جنود و معمرين غَت فرنسيُت. من ىذه األشتاء شارع يوبا ةسميات غَت فرنسيلعل وجود ت

شارع باب فرنسا، و أشتاء فرنسية مثل: باسمكليرب. و كذلك تسمية باب اظترس )باب اصتهاد(   شارع،شارع دوكُت، شارع دوريا
 .رت.. إخلو الشا،و ترواكوالر )األلواف الثالثة(،أورلياف

 .71-70ص،1ج:أبو القاسم سعد اهلل ،ينظر اضتركة الوطنية  -  5
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 ٝ حُوزغ ح٩ُظٞحءرفَم ك٢ ٓ٘ظ٠ٜ  -ٌُٖ أهفَ ؿ٣َٔش حؿظٔخػ٤ش ٗلٌطٜخ اىحٍس ح٩كظ٬ٍ 

  حُل٤َٔٗش ػ٘ي كجخص حؿظٔخػ٤ش ٓؼ٤٘ش. ٜٓ٘خ: رخُٔي٤ٗشرظ٣ٌَْ ح٫ٗزٜخٍ  ًخٗض -ُظلو٤ن حُلَٗٔش

 َٔٗهخٍ ش أ١لخٍ ح٧ػ٤خٕ ر٘وِْٜ ا٠ُ كَٗٔخك :ʼًٞخى١ كʽ  ٚم حُـِحث١َ حُٔئٍك٤ٔخ ٣َٝ٣

ʼكٔيحٕ رٖ ػؼٔخٕ هٞؿشʽ:" َأذ٘حء جألػ٤حٕ  ٣رؼػٕٞ ئ٠ُ  ٠لال ٣51ؿد إٔ ٗؿٔغ ػ٠ِ جأله ٖٓ

كٍٗٓح ٤ُطؼِٔٞج جُِـس"
1
 هز٤َ ٖ ُْٜؼ٤َّ ٣ُٝ  ،ٓئٓٔش ٓؼَٝكش رخٓظوزخٍ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ رخ٣ٍْ ك٢ ،

ّ ٝ حُؼَد، ٣َحهزْٜ ٣ٝٞؿْٜٜ ٝ ٣ٔخكَ ٓؼْٜ ا٠ُ حُـِحثَ ك٤ٔخ رؼي ٣ُِخٍس ٬ٓك٢ ٗئٕٝ ح٩

 طَٜ٘ حُلظ٠ ٖٓ طوخ٤ُيٙ ا٠ُ حُظوخ٤ُي حُـي٣يس حُل٤َٔٗش.ٝ َٓحهزش ٓيٟ  ،أِْٜٛ

  ًخٕ كَٗٔخ ربؿزخٍْٛ ػ٠ِ ٣ُخٍسكَٗٔش ٗو٤ٜخص ؿِحث٣َش َٓٓٞهش :ʼـ٤ٞرʽ َ٣ـز 

ػ٠ِ  -٤ُٔؼِٞح ًَ ح٧هخ٤ُْ طْ حهظ٤خٍْٛح٣ٍ٧خف، ، ٖٓ حُٔيٕ ٝأػ٤خٕ حُلٌْ ٝ حُؼِْ -رؼٞ ح٧ػ٤خٕ

ُٔ ٣ُخٍحص ٓ٘ظٔش ُزخ٣ٍْ ُظ٤   ٤٘وِْٜٞٗ ػ٠ِ رٞحهَ ٫ هزَ ُْٜ رٜخ، لٌٔش، ك٤َٔ ػ٤ِٔش ؿَٔ حُٔن حُ

ٝ ٣لخ١ٕٞ رؤرٜش ٓوٜٞىس، كظٌظذ ػْٜ٘ حُٜلق ٩ػخٍس حُل٠ٍٞ ٗلْٞٛ، ٣ٍِٕٝٝٝ حُٔظخكق 

، ٝ طوخّ كل٬ص ػ٠ِ َٗكْٜ ش جُل٤ٍٓٗسٕٔٞ ذؼٝ جٌُِٔحؼِ  ٣ُ ٝحُٔٔخٍف ٝ حُٔخكخص، ًٔخ 

ح٣َُُٞ . ٝ أه٤َح ٣ل٠ٕٞ رٔوخرِش حُِٔي ٝرٜٖ ه٤ٜٜخ ٌُٜح ؿ٢ء٣وظِفٕٞ ك٤ٜخ رخُ٘ٔخء ح٬ُث٢ 

ح١٩َحء، ٝٓٔش ٝ ح٧ُوخد ٝ ػزخٍحص حٌَُ٘ ٝٝ رؼٞ حُ٘و٤ٜخص، ٝ طظٜخ١َ ػ٤ِْٜ حُٜيح٣خ ٝ ح٧

رخُٔـٜٞى  حُل٠خ١ٍ ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ ػ٠ِ أْٜٗ ٤ُٔٞح ًـ٤َْٛ ٖٓٔ ٣ٌَٕ٘ٝ حُـ٤َٔ ٝ ٫ ٣ؼظَكٕٞ 

ش ك٢ حُـِحث٤ٌَُح ػ٤ِْٜ إٔ ٣ٌٞٗٞح ىػخس ُلَٗٔخ ٝ حُلَٗٔ ،ʽـ٤ٞرʼؿ٤ٖ 
2
. 

 ََ٘ى٣ٖ : ًخ٫ٝ٧ى حُٜـخٍ ٖٓ ح٤ُظخ٠ٓ ٝ حُٔكَٗٔش ح١٧لخٍ حُٔؼ٣ُٖٞ ىحهَ حُـِحث

ُظ٤َْٜ٘ٛ طْ ؿٔؼْٜ ك٢ ٬ٓؿتٝ  ،أر٘خء حُلوَحءٝ

 ٤ٛجض ٌُٜح حُـَٝ. 

                                                 
 .228-227،صعدد ؽتتاز ،اللغة العربية،أزتد بن نعماف:" وضع اللغة العربية يف عهد االحتالؿ"- 1
 .240-232،ص1ج،أبو القاسم سعد اهلل:ينظر اضتركة الوطنية   - 2
 "الكارديناؿ شرع1867طفال.و يف سنة 250ارل اليت كانت تضم حو "بيت بوفاريك"من أيمها:ملجأ"ابن عكنوف""القديس ميشاؿ 

"آباء بيضا" قضي بتنصَت األطفاؿ مث جيعل منهمخطة كبَتة و خطَتة ت اريك"يف تنفيذ"بيت بوفالذي أسس"Lavigerie""الفيجري"
و رتعيات ،اظتسيحية حتت أشتاء ىيئات تعليمية الياتفرنسا من نشاط اإلرس تكثف انة اظتسيحية بُت أىليهم. مثليتولوا الدعوة إذل الدي

لباسهم ىذا بفضاء و برانيس مثل األىارل دتاما،فكانوا يرتدوف ثيابا بيفسهم اسم"اآلباء البيض"،خَتية، وإمعانا يف التمويو أطلقوا عل  أن
اضتركة الدينية ينظر .س التقليدي األسودكأهنم رجاؿ الدين اإلسالمي و مشايخ الزوايا، رغم أف القساوسة يف فرنسا يرتدوف اللبا

 .233،صعدد ؽتتاز،اللغة العربية، أزتد بن نعماف:ينظر" وضع اللغة العربية يف عهد االحتالؿ".129يسلي مقراف صواإلصالحية:
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 كزلٌْ ىٍحٓظْٜ ُِـش حُل٤َٔٗش ٝ حكظٌخًْٜ  رؼوخكظٜخ، كوي كَٗٔخ كَٗٔش حُٜٔخؿ٣َٖ ا٠ُ :

ٓخٛٔٞح ك٢ ظٍٜٞ ٌٛٙ حُ٘وزش حُٔلَٗٔش ٖٓ حُؼٔخٍ ٝ ؿ٤َْٛ
1
.  

 َ٣َٟ :ظٍٜٞ ؿٔخػش حُ٘وزش ك٢ حُـِحثʼأُٞىʽ ًٕخٕ ٫ ٣ٞؿي ك٢ حُـِحثَ  1907ك٢ أ

 ٣وٍٞ ،ػىوْٛ ه٤َِ كحُٔطؿ٤ٖٓ٘ ٤ٌْٔح ٣رىٝٓؼولخ ؿِحث٣َخ ٖٓ ؿٔخػش حُ٘وزش.  450أًؼَ ٖٓ 

ʼٌْ٤ُٕٞ ك٤ʽ 25000طـْ٘ أهَ ٖٓ 1934ّ كظ٠ ػخ 1865"ٌٓ٘ ػخّ ٌٛح حُ٘ؤٕ: ك٢  ِْٔٓ

ٗوٜخ ك٢ حُؼخّ" 36ؿِحث١َ رخُـ٤ٔ٘ش حُل٤َٔٗش، ٝ ٌٛح ٣ئُق حُٔؼيٍ ح٠ُٔلي ٝٛٞ 
2

أٓخ . 

حُٔيحٍّ  أر٘خإْٛ ىهَ هخٛش ٖٓ ،ٕ ؿ٤ٍ ج٤٤ٍُْٖٔ ك٤رىٝج إٔ ػىوْٛ ًر٤ٍٞجُٔطؿ٘ٓ

حُل٤َٔٗش
3
. 

ٝ ًخٕ ربٗ٘خء ؿٔؼ٤خص ه٣َ٤ش ى٤٘٣ش ٝ حؿظٔخػ٤ش،  َٗٔش حُؼَٔ ح٫ؿظٔخػ٢ حُو١َ٤:ك  (و 

 ʽʼBrumaultʽرʼَُٜٞٓٝخ حُل١ٞ٤. كخ٧د خطـؼَ حُِـش حُؼَر٤ش ؿ٤َ اؿَحث٤ش ٫ٝ كؼخُش ك٢ ٓـ

أهخّ ػيس ٬ٓؿت ك٢ حرٖ ػٌٕ٘ٞ ٝ رٞكخ٣ٍي َٝٝٛحٕ.. ٝؿؼِٜخ َٓحًِ ُظؼ٤ِْ حُل٬كش َٝٗ٘ 

ؿِٝ  ًٔخ طْ. كٌَٗخ ٣َٜٗخ ٌَُ ١لَ 21.5 ٘ق ١٨ُلخٍ ك٢ ح٬ُٔؿتٓ  ٝ فِلخطٜخ حُل٤َٔٗش، ٜٓ

ص ُٔ٘خ٣ٍغ طزيٝ ٓـ٣َش ٝ ٓلخ٣يس حٓظيٍحؽ حُلظ٤خُـش حَُٔأس حُـِحث٣َش، ػٖ ٣َ١ن  ى٣ٖ ٝ

حُو٤خ١ش ٝ حُفَُ ٝ حُظفز٤ذ ٝ ٗلٞٛخ َٜٖٓرلش، ًظؼ٤ِٔٝ
4
. 

ٍؿْ  ،٫ ٓؼ٤َ ُٚ خك٘٘فض ك٢ ٓـخٍ َٗ٘ حُِـش حُل٤َٔٗش ٗ٘خ١ ا٬١م حُؼ٘خٕ ُِظز٤َ٘: (ٙ 

ظَؿْ ح٩ٗـ٤َ كظ٠ إٔ حُٔز٣َٖ٘ ًخٗٞح ٣ٔظؼِٕٔٞ ُـش ح٧ٛخ٢ُ ك٢ ٓؼظْ حُٔٔظؼَٔحص رَ ًخٕ ٣ُ 

هَٕ، حٍطوض حُؼوخكش ٝ حُِـش  ٤١ِش هَحرش:"..ʽًخُلʼ٢ٌُٖ ٍؿْ ًُي ٣وٍٞ  .ل٤ِشا٠ُ حُِـخص حُٔ

حُل٤َٔٗظخٕ رخُوخٍؽ رل٠َ طِي حُو٘ٞحص حُي٤٘٣ش"
5
رـ٤ٖ ٖٓ حُ٘ٔخء ح٫ٓظؼخٗش ، ٖٝٓ حُـ٣َذ .

َا ٓخروخ و٣َ٤ش ًخُظ٣ٌٖٞ ح٢ُٜ٘ٔهخٛش ك٢ حُٔ٘خ٣ٍغ حُ حُٔظلٔٔخص ُِي٣ٖ ح٤ُٔٔل٢  .ًٔخ ٓ

 [ك٢ جُؼحٚٔس ]ʽجألك٣ٍو٤س ʼئٗٗحء جُٔطرؼس " إ :اٗ٘خء حُٔفخرغ ٝ ظٍٜٞ حُٜلخكش (ٝ 

، ٍؿْ إٔ ٝ ظٌٜٞ جُٛكحكس ك٢ جُؿُجتٍ ًحٕ قىغح ٣ٌُٓح ذحٌَج ك٢ ضح٣ٌم جُؿُجتٍ جُكى٣ع
                                                 

 .129-128،ص2ج:أبو القاسم سعد اهلل،ينظر اضتركة الوطنية - 1
 .453،صعدد ؽتتاز،اللغة العربية ،عبد اصتليل مرتاضسي":العهد الفرن" الوضع االجتماعي يف اصتزائر خالؿ - 2
عدد ،اللغة العربية،النصف األوؿ من القرف العشرين":بوعبد اهلل غالـ اهلل ينظر" نظرة عل  التعليم األىلي يف سهل الشلف خالؿ - 3

 .42ص،ؽتتاز
 .373-372ص،1ج،أبو القاسم سعد اهلل اضتركة الوطنية :ينظر  - 4
 .109ص :كالفي،اللغوية السياسات -  5
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"هي حٓظؼِٜٔخ حُؼيٝ ُِظوي٣َ ٫ ُِظؼو٤قحُٜلخكش 
1

. ٝ ًخٗض طظيكن طيكوخ ػـ٤زخ كظ٠ رِـض ر٤ٖ 

ٓخ ٣ِ٣ي ػٖ ٓخثش ٝ ه٤ٖٔٔ ؿ٣َيس ٓخ ر٤ٖ ٤ٓٞ٣ش ٝ ى٣ٍٝش 1939-1847ٓ٘ٞحص 
2
. 

، 1839أْٓ حُل٤َٕٔٗٞ ٓؼٜيح ك٢ رخ٣ٍْ ٓ٘ش طي٣ٍْ حُؼَر٤ش حُيحٍؿش ُِل٤٤َٖٔٗ: (َ 

 ر٤ٖ ٜٓخٓٚ حُظَؿٔش ٖٓ حُؼَر٤ش حُيٍحؿش رل٤غ. ٖٝٓ ʽح٤ٌُُٞؾ حُؼَرʼ٢أ١ِوٞح ػ٤ِٚ حْٓ 

 ʽٓ٘ظِش٤ʼٜزق حُٔؼٜي، كٔذ طؼز٤َ ٓئ٤ٔٓٚ ٓ ٌٌٛح٣ظوٜٚ ك٤ٜخ ٗزخٕ ك٤َٕٔٗٞ، ٝ 

ُِٔظَؿ٤ٖٔ حُٔويٍ ُْٜ حُؼَٔ ك٢ حُـِحثَ
3

. ٝ ٌٛح ٤ٓؼَٔ ػ٠ِ اًًخء حُظؤػ٤َ حُِـ١ٞ حُل٢َٔٗ 

 ٝ ٝ حُظيحهَ حُِـ١ٞ..ػ٠ِ حُٞحهغ حُـِحث١َ رظ٣ٌَْ ٓظخَٛ ح٫كظٌخى حُِٔز٤ش ًخ٫هظَح

ط٣َٞٔ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش  حُزلغ ك٢ ٜٓخىٍ حهي ٫ ٣ْٜ ًؼ٤َ ط٣َٞٔ كِٔش َٗ٘ حُل٤َٔٗش: -3

هخف حُظ٢ حٓظ٠ُٞ ػ٤ِٜخ ح٫ٓظؼٔخٍ ًل٤ِش رٌُي. ٧ٕ حُو٣ِ٘ش حُؼخٓش ُِـِحثَ ٝ ح٧ٝ ،حُل٤َٔٗش

حُؼخّ ك٢ حُـِحثَ ر٤ٖ  ُـيٍٝ حُظخ٢ُ ه٤َ ى٤َُ ػ٠ِ ح٤ُِٔح٤ٗش )رخُلَٗي( حُٔويٓش ُِظؼ٤ِْحٌُٖ ٝ

٢ٛ ًٔخ ٢ِ٣ . 1908ّّٝ ٝ 1902
4
: 

حُظؼ٤ِْ حُؼخّ  حُٔ٘ش

ٌُُِٕٞٞ 

 حُظؼ٤ِْ حُؼخّ ُِـِحث٤٣َٖ

1902 5081823 1389274 

1903 5558978 1179165 

1904 5732003 1299424 

1905 7847368 1314234 

1906 8189649 1385064 

1907 8955390 1549464 

1908 9923368 1617639 

ولخ ٓؼ 450ٝ ح١ٌُ ُْ ٣ٔلَ ا٫ ػ٠ِ  ،ٌٝٛٙ ح٧ٍهخّ ًخٗض ك٢ ٝهض طل٤ٖٔ حُظؼ٤ِْ ُِـِحثَ

 !ؿِحث٣َخ ٖٓ هٔٔش ٤٣٬ٖٓ ٗٔٔش

                                                 
 .91ص،1ج،أبو القاسم سعد اهلل ضتركة الوطنية :ا - 1
 .9ص،2006،اصتزائر،Alphaنشر ألفا ديزاين،2ط،ػتمد بن صاحل ناصر:1954إذل1847ينظر الصحف العربية اصتزائرية من - 2
 .253-252ص،1ج،أبو القاسم سعد اهلل:اضتركة الوطنية ينظر  - 3
 .143-142ص،2ج، نفسواظترجع  - 4
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نٍ ٖٓ ج٤ُٓحْس جُِـ٣ٞس جُل٤ٍٓٗس آئٕ جُلٍجٌٗل٤ٗٞس ٝؾٚ : اٗ٘خء ٓ٘ظٔش حُلَحٌٗل٤ٗٞش -4

ʽًخُلʼ٢ ًٔخ ٣وٍٞ
1
طؤ٤١َٛخ َ٘ حُل٤َٔٗش ًَٝٓخ كٌَس ط٘ظ٤ْ ٗ -٣ٖٖ رخ٤ٍُٝ ٣ئًي ػ٠ِ كيػ .

حُظلخُق ʼٛٔخ: اٗ٘خء ٓئٓٔش  -كَٗٔخ رؤٕ ٛ٘خى أُٓش ك٢ حٗظ٘خٍٛخٓخى٣خ ٝ ٓؼ٣ٞ٘خ، رؼي ٗؼٍٞ 

ّ. ٝ ػخ٤ٜٗٔخ 1883ك٢ ػخّ  ʽحُل٢َٔٗ َُ٘٘ حُِـش حُل٤َٔٗش ك٢ حُٔٔظؼَٔحص ٝ ك٢ حُزِيحٕ ح٧ؿ٘ز٤ش

ح٫ٛظٔخّ حُٔظؼخظْ رخُِـخص ح٫ٛف٘خػ٤ش

٤َٔٗش هخٍؽ كيٝى ٝٓخ ٣ٌِ٘ٚ ٖٓ هفَ ػ٠ِ حُل 

كَٗٔخ
2

 . 

 ضو٤٤ْ ؾٜٞو كٍٗٓح ٍُ٘ٗ جُِـس جُل٤ٍٓٗس: نحٓٓح:

؛ كخُٔيٍٓش لٍٗٓس جُطؼ٤ِْذ جُٔطؼِوسجُِـ٣ٞس  طٜح٤ْحْك٢ قٛىش كٍٗٓح ٗطحتؽ ٣ُِٛس ُوي 

 4.5، ٝ 1902ك٢ ٓ٘ش  3.5، ٝ 1888ك٢ ٓ٘ش  %2ُْ طْٔ ٟٓٞ ٗٔزش ٟؼ٤لش ٖٓ حٌُٔخٕ: 

1938ك٢ ٓ٘ش   %8.9، 1914ٝك٢ ٓ٘ش % 5، ٝ 1912ك٢ ٓ٘ش  %
3

 . 

إ كَٗٔخ ُْ طٌٖ طٜيف ا٠ُ طؼو٤ق حُـِحث٤٣َٖ، كوي ًخٕ ٖٓ حُٔظٞهغ إٔ كَٗٔخ رؼي إٔ 

كحُٔإٌل ُِوٍٕ جُطحْغ حٟفٜيص حُؼَر٤ش ٓظؼٟٜٞخ رخُل٤َٔٗش، ؿ٤َ إٔ ًُي ُْ ٣ليػخ أ٠٣خ. 

ذحُل٤ٍٓٗسػٍٗ ُِؿُجتٍ ال ٣ٌحو ٣ؼػٍ ك٤ٚ ػ٠ِ ػحُْ ؾُجت١ٍ قو٤و٢ ٝجقى ال ذحُؼٍذ٤س ٝ ال 
4
.  

كخَُٔ٘ٝع حُِـ١ٞ حُل٢َٔٗ ربٌٓخ٤ٗخطٚ حُٜخثِش أٛخد أٛيحكٚ حَُٔٓٞٓش رٌَ ىهش ٝ ٜٓخٍس 

حُِـش حُؼَر٤ش ٝ ػوخكظٜخ ط٘يػَحٕ ك٢  -٫ُٞ كلظ هللا -ًخىص كويٝكوخ ُٔخ هففٚ ُٜخ هخىس ح٫كظ٬ٍ، 

ًِٞى ʼيحُٔخرن ح٣ُٝ٤َُٔ هخٍؿ٤ش كَٗٔخ  كظ٠ إٔ حُـِحثَ رؼي ٍَٓٝ هَٕ ٖٓ ح٫كظ٬ٍ.

ٕٞٔ٤ٗʽʼClaude chaissonʽ ..":ٍٞئ٢٘ٗ أضأُْ ج٤ُّٞ ٓغ جُؿُجت٤٣ٍٖ، ٝ أنؿَ ٖٓ جُ٘طحتؽ ٣و

                                                 
 .115-114صكالفي، :ينظر السياسات اللغوية - 1
 اإلسربنتو "،أشهرىا:ىي لغات مصطنعة أريد عتا أف تقـو بوظيفة العاظتية بُت الدوؿEspéranto  "1887ـ. 

2 - ينظر   La Guerre des Langues:Calvet,p  250-251  . 
 .31-30ص،اإلبراىيمي:خولة ينظر اصتزائريوف و اظتسألة اللغوية - 3
 .63ص،2ج،أبو القاسم سعد اهلل:ينظر اضتركة الوطنية  - 4
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القطالُٜح ٝ جْطرحقطٜح ُِؿُجتٍ ئال  132جُط٢ ضًٍٜح ذِى١ ٛ٘حى، ق٤ع ُْ ضوىّ كٍٗٓح نالٍ 

"ٖٓ جأل٤ٓس 82%
1
.  

ؿخٕ ٣ُْٞ ʼ ٕكب، َٗٔخ ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُلٌَٝٗل٤ٗٞشٝ ػٖ ١خرغ حُؼيحث٤ش ح١ٌُ ظَ ٬٣ُّ ك

ر٤ٖ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش هخٍٕ ،ح١ٌُ ُٔخ٢ٗح٧ حُِٔخ٢٤ٗ ٬ًʽʼBochmanʽّٝ رٞٗٔخ٣ʼٕئ٣يʽًخُل٢

 :٬ُٓٓش ٤ِٔٓحصك٢ ٓوظِق حُيٍٝ حُلخ٤ٗش، كٞؿي ك٤ٜخ أٍرغ 

 ُـخص ح٥ه٣َٖ.حُِـش ح٤٘١ُٞش، ًَٝٙ  ٧ؿَ ٗوخء حُظؼٜذ -

 ُِٜـخص. )٠ٓخىس(٣ًَِٓش ٓؼخى٣ش -

 ٧ه٤ِخص ح٤٘١ُٞش.حؼخى١ ط٣ًَِٓش ٓظؼٜزش ١ُِٖٞ  -

 ِٗػش ا٠ُ ح٫ٓظؼٔخٍ أٝ ا٠ُ حُظٞٓغ حُِـ١ٞ هخٍؽ حُليٝى. -

ك٢ ح٤ُٔخٓش  هخٛشي ٖٓ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش، ٝ ٣ؼيحُك٢   ٛخٌٛٙ حُِ٘ػخص ح٧ٍرغ ٗـي

حُِـ٣ٞش حُل٤َٔٗش ك٢ َٓحكَ ٓوظِلش ٖٓ طخ٣ٍوٜخ
2
.

                                                 
و نقلتو جريدة ،سط". نقال عن صتريدة "الشرؽ األو 160ص ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،أزتد قادري:" مأساة اللغة العربية باصتزائر"- 1

 .51ص :تركي رابح :تعليم القوميال ينظر . و04/07/1992"اصتمهورية"بتاريخ 
2 - ظرين   La Guerre des Langues:Calvet,p  261-262  . 
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ى:ثانيالمبحثىال

ىوضطوظىاللعووظىال

ىمن

ىجتماروظ.الناحوظىاللدانوظىاالى

ى

ى.ʽفوذمانʼوىʽفرجدونʼ:ىالثنائوظىاللعووظىبونىمػاربتياألولالمطلبى

ىمظاهرىاالحتكاكىىاللعوي.ىالمطلبىالثاني:

 المطلبىالثالث:ىالوظائفىاللعووظىلمختلفىاللعات.
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حُٟٞؼ٤ش حُِـ٣ٞش حُـِحث٣َش، ك٢  ٝٛقح٠ُٝ٧ ٖٓ هفٞحص  طٚهي طْ ٌُٜح حُزلغ هفٞ

ٖٓ . ٝػزخٍس ػٖ طو٤٤ْ ُٔخ٢ٗ طخ٣ٍو٢ ٞٛقٍ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء، ٝ هي ًخٕ حُحُلظَس حُظ٢ ٓزوض ظٜٞ

أْٛ  ٍٛي٣ظْ ٖٓ ه٬ُٚ ُظخ٣ٍو٢ طل٤َِ ُٔخ٤ٗخ حؿظٔخػ٤خ. حُِٔخ٢ٗ ح ٞٛقح١ٍَٝ٠ُ طل٤َِ ٌٛح حُ

ٓيٟ حٓظ٤ؼخد ؿٔؼ٤ش  ٣ظ٠قكظ٠ . ح٫ؿظٔخػ٢رخ٤ُٔ٘ؾ ِـ٣ٞش حُحُز٠ُ٘ حُظٞحَٛ حُ٘خطـش ػٖ طلخػَ 

 .ٌِٔ٘ش حُِـ٣ٞشٌَُ ؿٞحٗذ حُحُؼِٔخء 

حُِٔخ٢ٗ  ٞٛقٖٓ أْٛ حُظٞحَٛ حُِٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ٓٞف طٌٕٞ ٓلٍٞ طل٤َِ حُ

ح٫كظٌخى حُِـ١ٞ، ٝ أهفَٛخ ط٣ُٞغ حُٞظخثق حُِـ٣ٞش  ٓظخَٛحُظخ٣ٍو٢، ه٤٠ش حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞش ٝ 

 ػ٠ِ حُِـخص آٌٗحى.

جُٞٞؼ٤س جُِـ٣ٞس ػ٠ِ  كٍٗٓحٜح طوجُٔوحٌذس جُط٢ ٠رٝ هزَ ًُي ٫ ري ٖٓ ح٩ٗخٍس ا٠ُ ٗٞع 

ʽʼin vitro ʽض٤٤ٍٓ جُٔٞٞٞعʽ ʼًحُلʼ٢ ٤ٔٓ٣ٚ. ٝ ٢ٛ ٖٓ جُ٘ٞع ج١ًُ جُؿُجت٣ٍس
1
أ١ ك٢  ؛

  ٞ طٍٜٞحص ٜخ ريهش، ػْ حهظَحف ٝٛلٕ حُٔوخرَ ٣ظ٠ُٞ حُِٔخ٤ٕٗٞ طل٤َِ ح٧ٟٝخع ٝ حُِـخص ٝ ٣ظَُّٞ

َّٔ ك٤َٟخص ُلَ ٓ٘خًِٜخ، ٝ ُٔٔظوزِٜخ ُٔٔٞىحص حُظ٢ هيٜٓخ خٓش ك٢ ىٍحٓش ٌٛٙ ح، ػْ ٣ؤط٢ ىٍٝ حُ

 .حُِٔخ٤ٕٗٞ، ٓليى٣ٖ ح٫هظ٤خٍحص حُٔ٘خٓزش ُظفز٤وٜخ

كٌؤٕ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش ط٣َي حُوٍٞ إٔ ٫ ٓـخٍ ُِٜيكش، ٫ٝ ٍأ١ ُِز٠٘ ح٫ؿظٔخػ٤ش  

  ،ʽ ʼ in vivo ʽحُظ٤٤َٔ حُٔٔظؼʼَٔٝ ٫ ٓٔخٍٓخطٜخ ك٢ ط٤٤َٔ ٟٝؼْٜ حُِـ١ٞ رـ ،حُـِحث٣َش

ٝكٍٗٓح ذًٜج  ٤ِٛش ٝكوخ ُٔخ طَط٤٠ٚ رُ٘خْٛ حُِـ٣ٞش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش.ٝكِْٜ ُٔ٘خًِْٜ حُِـ٣ٞش حُظٞح

 ْٞ ج١ًُ  ʽض٤٤ٍٓ جُٔٓطؼَٔ ʼضوق ٗىج ذَ نٛٔح ُه٤حٌجش  ʽض٤٤ٍٓ جُٔٞٞٞع ʼهغ ك٢ ٚق جُطٔ

ج١ًُ ٣ٍكٝ ًَ ضىنَ ٓوٛٞو ؿ٤ٍ ػل١ٞ ٝ ال ذٍب ك٢ ٖإٕٝ  ،ٛٞ ن٤حٌ جُٔؿطٔغ جُؿُجت١ٍ

 ُـطٚ جُٔوىْس.

 

                                                 
 . 113-112كالفي،ص :ينظر السياسات اللغوية -  1
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ى.ʽفوذمانʼوىʽفرجدونʼاللعووظىبونىمػاربتي:ىالثنائوظىالمطلبىاألول

 : ʽفرجسىنʼاجلزائرية وفق مقاربة الثىائية اللغىية  -  1

ؿخٗذ ٢ٍٔٓ ٣ِظِّ  -:" رٜلش ػخٓش كبٕ ًَ ُـش ُٜخ ؿخٗزخٕ: ʽػزي حُلظخف ػل٤ل٣ʼ٢وٍٞ  

ٝ ؿخٗذ آهَ ؿ٤َ ٢ٍٔٓ  -رخٓظويحّ حُلٜل٠ ك٢ حُٔـخ٫ص ح٤ُِٔٔش ك٢ ر٘خء حُـِٔش ٝ حُؼزخٍس 

)حُؼخٓش ٝ حُوخٛش( ك٢ أٓٞحهْٜ  ّٞ ػ٠ِ أٓخّ ُٜـخص ػخ٤ٓش ٓوظِلش ٣ظليع رٜخ حُ٘خ٣ّو

ر٤ٞطْٜ ٝ ك٤خطْٜ ح٤ٓٞ٤ُش"ٝ
1

 ُِؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞش. ʽكَؿʼٕٞٔ. ٝ ٛٞ حُٔؼ٠٘ ح١ٌُ أػفخٙ 

، ٝ ٌُٖ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش إ حُِـش حُؼَر٤ش ٖٓ ىٕٝ ٗي ٣٘فزن ػ٤ِٜخ ٌٛح حُظو٤ْٔ ٗظ٣َ خ

إٔ طوَؽ ٟٝغ حُِـش حُؼَر٤ش ػٖ حُؼ٘خث٤ش ا٠ُ حُؼ٬ػ٤ش حُِـ٣ٞش  -٤ٗخٗظ٣َخ ٝ ٤ٓيح -كخُٝض 

ʼtriglossieʽا٤ُٜخ. ٢ٛ: ض ح٩ٗخٍسك٢ ػ٬ػش ٓٔظ٣ٞخص ٓزو . أ١ ظٍٜٞ حُِـش حُؼَر٤ش 

ح١ٌُ ٗـيٙ ك٢ حُ٘ؼَ ٝ حُلٕ٘ٞ ح٧ىر٤ش حُظ٢ طِظِّ حُز٬ؿش  :جُٔٓطٟٞ جُل٤ٛف - أ

ش، ٝ أػ٠ِ َٓحطزٜخ ُـش حُوَإٓ. ؼيس ٌٓظٞرحَُحه٤ش ٝ حُزي٣غ هفخ ُٜخ، ك٢ٜ ُـش ٓؼ٤خ٣ٍش ٓو

٣ٌخى ٣٘ؼيّ  حُلٜخكش ٌٛح حُٔٔظٟٞ ٖٓ َٟش ٓؼَ ح٬ُط٤٘٤ش. ٝ حُلو٤وش إٔحػظزَطٜخ كَٗٔخ ُـش ٓ٘وٝ

ٌظخرخص ح٧ىر٤ش ك٢ ػٜي حُك٢ ح٧هٞحٍ ٝحٌُظخرخص ٌٓ٘ كٍِٞ ػٍٜٞ ح٫ٗلفخ١ ح٧ىر٢، كلظ٠ 

ِىَٛس ٦ُىحد حُؼَر٤ش. رَ ػـِص ػٖ ؼٜٞى حُٔحُح٫كظ٬ٍ ُْ طَم ك٢ كٜخكظٜخ ا٠ُ كٜخكش 

 ..يّ حُظـي٣ي ك٢ ح٧ؿَحٝ ح٧ىر٤ش، ٝ ػحكظلخٍ رخُزي٣غ ٖٓ ؛حُظِٔٚ ٖٓ ٓوِلخص ػٍٜٞ ح٠ُؼق

ر٢ ػخٓش:"ُٔخ ؿخء حُؼٜي حُظ٢ًَ ػٖ كخُش ح٧ىد حُؼَر٢ ك٢ حُؼخُْ حُؼَ ʽك٘خ حُلخه٣ʼ١ٍٞوٍٞ 

ٗخػض حُِـش حُظ٤ًَش حٗل٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ا٠ُ أٓلَ حُيًٍخص"ٝ
2
. 

ـخُذ ػ٠ِ كي٣غ حُ٘خّ، كٜٞ ؿ٤َ حُح١ٌُ ٗـيٙ ٣ٌَ٘ ح٢ُٔ٘  :جُٔٓطٟٞ جُؼح٢ٓ - د

ٌٓظٞد ٝ ٫ ٓوؼي، ُٝٚ ط٘ٞػخص طظوخٍد ٝ طظزخػي كٔذ ح٫ٗظ٘خٍ حُــَحك٢. ٝ ٖٓ حُظ٘خهٞ 

حُٜخٍم ك٢ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش حُل٤َٔٗش أٜٗخ طؼظزَ ٌٛح حُٔٔظٟٞ ؿ٤َ هخرَ ُِظؼ٤ِْ ػْ طؼٔي ا٠ُ 

 ِٓؿٚ رخُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش.٤ش رٚ ٓغ طؤ٤ُق حٌُظذ حُٔيٍٓ

                                                 
 .119ص،عبد الفتاح عفيفي:علم االجتماع اللغوي - 1
 .859،ص1980، اظتكتبة البوليسية، بَتوت لبناف،10الفاخوري،ط تاريخ األدب العريب:حنا - 2
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جُٔٓطٟٞ جُٔط١ْٞ ذ٤ٜ٘ٔح - ص

ٝ ٛٞ ح١ٌُ ٗخع حٓظؼٔخُٚ ػ٠ِ أُٔ٘ش حُٔخٓش ٝ ك٢  :

. ٢ٛٝ أ٠٣خ ُـش ٌٓظٞرش ٝ ٌُٜ٘خ طظٔخَٛ ك٢ حُلًَش ح٩ػَحر٤ش ٗفوخ، ٝ ٫ طلظلَ .سُـش ح٩ىحٍ

 ٖٓ ٓ٘ظٍٞ كَٗٔخ. رخُز٬ؿش ٝ حُزي٣غ. ٝ ١خُٔخ ٢ٛ ُـش ٗوز٣ٞش طَِٓ ُِو٤ٓٞش ك٢ٜ ُـش أؿ٘ز٤ش

 :ʽفيشمانʼ اجلزائرية وفق مقاربةالثىائية اللغىية   -  2

٧ٕ  .ًخٕ ٝحٟلخ ح٧ٓخ٣ُـ٤شٝكظ٠ ٓغ ر٤ٖ حُلٜل٠ ٝ حُؼخ٤ٓخص إ حُظؼخ٣ٖ حُٞظ٤ل٢ 

حُٔؼظٔي  ʽكَؿʼٌُُٕٞٔي ًٗٔٞؽ ًحطٜخ، رَ ر٤ٖ حُؼَر٤ش ٝ حُل٤َٔٗش. حَُٜحع ُْ ٣ٌٖ ر٤ٖ حُؼَر٤ش ٝ

 . ك٢ حُـِحثَ ١َك٢ حَُٜحع طٔظٞػذ٫  حَُك٤غ ٝ ح٤ُٟٞغ(حُٔٔظ٤٣ٖٞ) ػ٘خث٤شػ٠ِ 

٣ش، ٫ ري ٖٓ حُلي٣غ ػٖ ا٠ُ ٓخ ٣٘خٓذ حُٟٞؼ٤ش حُِـ٣ٞش حُـِحثَ ٌٛٙ حُوفخ١شٝ ُظـخُٝ 

 . ٍٝٓش حُِـ٣ٞشٗظخ٤ٖٓ ٤ُٔخ ٖٓ ٗلْ ح٧ طظٔغ ُظَ٘ٔ ، ٝ حُظʽ٢ك٤٘ٔخʼٕػ٘ي  حُظ٢حُٔٞٓؼش  حُؼ٘خث٤ش

٘خث٤ش ا٠ُ حُظؼيى حُِـ١ٞ، ح١ٌُ طٌٕٞ ك٤ٚ حُِـخص ٝ حُلي٣غ ٛ٘خ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظؼيٟ حُؼ

ٜ٘خ أىحء حُٞظخثق ٫ ٣ٌٔ سٌٛٙ ح٧ه٤َ ً  ا. ح٧ٓخ٣ُـ٤شحُٔلظٌش طظـخُٝ حُؼَر٤ش ٝ حُل٤َٔٗش ا٠ُ 

 حُل٤َٔٗش، ػ٠ِ ح٧هَ ٖٓ ٗخك٤ش حُلُٔٞش حُؼوخك٤ش حُظ٢ طيكغ ا٠ُ طؼُِٜٔخ.  ُِؼَر٤ش أٝ حُٔٔ٘يسحُِـ٣ٞش 

ظَٜ  ،ك٢ حٓظؼٔخٍ حُل٤َٔٗش ػ٠ِ كٔخد حُؼَر٤ش ،ٖ آٌٗحىطٞٓغ رؼٞ ٖٓ حُـِحث٤٣َ إ

ػ٘ي ؿٔخػش حُ٘وزش حُٔظؼِٔش طؼ٤ِٔخ ك٤َٔٗخ. كَٜ ٌَٗ ٌٛح ح٫ٓظؼٔخٍ ظخَٛس ك٢ حُٔـظٔغ 

 حُـِحث١َ؟ ٝ َٛ ًخٕ ٌٛح ح٫ٓظؼٔخٍ ر٣َجخ ؟ 

 450أًؼَ ٖٓ  ًْخٕ ػيىٛ 1907ٓ٘ش كل٢ ،ؼيى أكَحى حُ٘وزشًُظذ حُظخ٣ٍن أٍهخٓخ هيٓض 

ٗوٜخ 1655 حٍطلغ ٤ُزِؾ 1943ٓ٘ش  ٝ ك٢ ،ٓؼولخ
1
ٛٞ  ٝ حُـخُذ ػ٠ِ ٓؼَ ٌٛٙ ح٩كٜخء .

حُظوي٣َ حُظو٢٘٤ٔ حُـِحك٢
2

 . 

                                                 
 و اظتعاصرة، العربية الفصح  اظتشًتكة، العربية النمطية. ينظر  ة العربية الوسط  و اضتديثةاختلف يف تسمية ىذا اظتستوى بُت:اللغ

 .22-21ص ،خولة اإلبراىيمي:اصتزائريوف و اظتسألة اللغوية
 مع اعتامش.،160،ص2ج،أبو القاسم سعد اهلل:ينظر اضتركة الوطنية - 1
 .197و ص.220،ص1998، علم الكتب، مصر،8،طعلم اللغة:ماريو باي،تررتة أزتد ؼتتار عمر أسسينظر  - 2
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ُْ ٣ٔظف٤ؼٞح إٔ ٣ٌِ٘ٞح ري٬٣ ٓوز٫ٞ " ٧ٕ ؿٔخػش حُ٘وزش حُظؼيحى ٫ ٣ٌَ٘ ظخَٛس، إ ٌٛح

٬ٛطْٜ رخُلٌْ ح٫ٓظؼٔخ١ٍ"ُؼوخك٢ حُـِحث١َ ٠ُؼلْٜ حُؼيى١ ُٝز٘خء حُلوَ ح
1
 ٛش ُٔخهخ .

ك٢ حُٔيٕ  حٗلَٜصحُؼ٘خث٤ش ٌُح  .طلض ١ٝؤس َٟرخص حُظؼ٤ِْ حُو٢ٓٞطَحؿغ حُظؼ٤ِْ حُل٢َٔٗ 

ّ ٓؼخُْ حُِـش حُؼَر٤ش حُلٜل٠، ٝ ًخىص طيٍ..":ʽٓلٔي ك٣َيʼُِػ٤ْ ح١َُٜٔ ح ٣وٍٞحٌُزَٟ، 

٢ ش ٢ٛ ُـش حُظوخ١ذ كحُِـش حُلَٗٔخ٣ٝ ضحُِـش حُؼخ٤ٓش حٌُِٔخص ح٧ؿ٘ز٤ش، رَ أٛزل طفَهض ا٠ُٝ

حُؼـٍٞ"ٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔٞحكَ ٝ.« .». شَٝٛحٕ، ٝ حُـِحثَ، ٝ هٔ٘ف٤٘ش، ٝ ػ٘خرحُؼٞحْٛ ٓؼَ:
2
. 

 حٓظويحْٜٓ ُِـش حُل٤َٔٗش، كظٌ٘لٚ ٓٞحهلْٜ ح٣٩ـخر٤ش ٖٓأٓخ ػٖ ٗٞح٣خ ٛئ٫ء حُـِحث٤٣َٖ 

َ  ػٜ٘خٝ ىكخػْٜ  ٖٓ حُل٤َٔٗش إٔ ٍؿْ ٗٔش . ك٤ٌق ٝهغ ٛئ٫ء حُـِحث٤٣َٖ ك٢ أكزُٞش حُل

 ٗي٣ي حُـ٤َس ػ٠ِ ٗو٤ٜظٚ ح٤٘١ُٞش؟ ١َّ حُـِحثَ

ح٫طلخى ٓغ حُ٘ؼذ ح١ٌُ اٍحىس ه٣ٞش ك٢ ح٫ٗيٓخؽ ٝاطوخٕ ُـش أؿ٘ز٤ش ٣ُٞاي طؼِْ ٝ إ 

 حُٔظؼِْ ػ٘ي (ُظؼِْ حُِـش حُؼخ٤ٗش شحُيحه٤ِ حصحكِ أٝ حُٔؼ٤َٞأ١ حُل)طظلٍٞ حُيحكؼ٤ش ، ٝٛ٘خ ٣ظٌِٜٔخ

ا٠ُ  ..(ظل٤ٖٔ حُٟٞغ حُيٍح٢ٓ أٝ حُٞظ٤ل٢ً ٤ِٓٝش ُظلو٤ن أٛيحف ٓليىس) ٖٓ ىحكؼ٤ش ٤ِ٤َّٓٝش 

ٓـظٔغ حُِـش حُؼخ٤ٗش، ٝ ح٫ٗظٔخء ا٤ُٚ ٝ طز٢٘  ح٫ٗيٓخؽ ك٢ك٢  حَُؿزش طفـ٠ ػ٤ِٜخ  ىحكؼ٤ش حٗيٓخؿ٤ش

خًظٔخد ٓؼَكش ر ا٠ُ ػ٘خث٤ش ػوخك٤ش إٔ طظلٍٞربٌٓخٜٗخ حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞش  ٝٛ٘خ ٗـي .حُل٣ٌَش ٚٗٔخًؿ

ح٫ٗظوخٍ ٖٓ َٓكِش طز٢٘ هٞحػي  ٝش حُٔظؼِْ. ش، ٣ُخىس ػ٠ِ ػوخكَ ٝ ِٓٞى ٓؼ٤٘ٓؼ٤٘ش ٝ ٣َ١وش طل٤ٌ

ٜ  ا٠ُ َٓكِش طز٢٘ ٓلخ٤ْٛ اٗٔخ٤ٗش ٝحؿظٔخػ٤ش  اًح هخٛش َ طلو٤وٜخ، أ٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ٝ ٤ٓخ٤ٓش ػ٤ِٔش ٓ

ٗلًٞ حُؼوخكش ح٧هَٟ أًؼَ ؿخًر٤ش ًخٕ
3

حُِو٢»ـيه٤ن ُحُظ٣َٜٞ ٛٞ حٌُٝٛح . 


ك٤ٚ  ضح١ٌُ ط١ٍٞ «

:" ٫ طٞؿي ُـش ر٣َجش"ʽػزي حُوخىٍ كʼَ٤٠ُٔوُٞش  أ٠٣خ طٜي٣نٝ. ؿٔخػش حُ٘وزش
4
. 

أىحٍٝح ٝؿْٜٞٛ ػْ ٓـظٔؼْٜ، ٝ ٛيحهش ػخىحص ٝ حكظَحّ ُـظْٜ، ٝكـٔخػش حُ٘وزش أٟخػٞح 

 ، ٝػخٗٞح ٓغجُل٤ٍٓٗسجُِـس  ضٌِٔٞجرل٤َٔٗخص، ٝ  أؿِزْٜ ظِٝؽكٗلٞ حُل٤خس ح٧ٍٝٝر٤ش، 

                                                 
 .227ص،اإلبراىيمي:خولة اصتزائريوف و اظتسألة اللغوية - 1
 .إذل اصتزائر توإثر رحل لتعليم و اظتدارس يف اصتزائر"ػ" اػتمد فريد: . و الوصف جاء يف مقاؿ338ص ،تركي رابح ي:تعليم القو ال - 2
 .51،صميشاؿ زكريا:قضايا ألسنية تطبيقيةينظر  - 3
 25ص،ػتمد األوراغيالتعدد اللغوي: .ينظردخيلةة حضاريو  و من أصوؿ دينيةلية احملتقاليد ال من و ىو عبارة عن مزيج ثقايف. 
 .7ص ،2000أوت سبتمرب ،3العدد  ،غتلة اظتعلم:حوار مع عبد القادر فضيل - 4
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ػ٠ِ جُط٣ٍوس  ْض٘ٗثطٜٖ ٤كحُِٝٓ جُل٤ٍٓٗس، ُْٜ ئ٠ُ جُٔىجٌأٌِْٞج أ٠لححُٔـٔٞػش حُل٤َٔٗش، ٝ

جُل٤ٍٓٗس
1
.  

ُّٞ ذحُػ٘حت٤س  ًٛٙ جُلثس ْْْ َٝ إٔ ٝ ٌٛح ٣يػٞ ا٠ُ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ   طوظ٢٠اً حُؼ٘خث٤ش  ؛َك٤ٚ ضَؿ

، ٧ٕ حُ٘وزشؿٔخػش ٝٛٞ ٓخ ٫ ٗـيٙ ػ٘ي  حُيٍؿش،ر٘لْ  ؿ٘زخ ا٠ُ ؿ٘ذ ٝ اطوخٜٗٔخ ِـظ٤ٖحٓظؼٔخٍ حُ

ك٤ِْ  .ِؾ ٓزِـخ ٫ ٣ٜيم، كوي ؿِٜٞح أر٢ٔ أُلخظ حُؼزخىحص ٝ ١وٜٞٓخهي رخُؼَر٤ش ٝ حُي٣ٖ ر ْٜؿِٜ

ٔظٜخ ُْٜ كَٗٔؿ٣َزخ إٔ طلَ٘ رؼؼش ح ؾٔحػس جُ٘هرس ُْ  كِ٘ض ٧ٕ َط٤ٖ، كخُزؼؼشٓخ ُلؾ حُظ٢ ٠َّٗ

 ʽؿٞط٣ʼ٢٤ظليع حُٔئٍم حُل٢َٔٗٝ .٣ؼٍكٞج ال جُؼٍذ٤س ٝ ال ٤ًق ٣إوٕٝ ٠وِٞ جُكؽ

ʼGautierʽؾِٜٜح  . ك٬كظ٣ُ1934ش حُـِحث٣َش ا٠ُ ٌٓش ك٢َؿٞحأهَٟ ٖٓ حُز ػٖ رؼؼش

كو١ (Patois))ذحضٞج(ُٜؿسذحُؼٍذ٤س ذِؾ قى ػىّ جػطرحٌٛح ُـس ػٖ ه٘حػس، ك٢ٜ ػ٘ىْٛ ٓؿٍو 
2
. 

إ ُِـش ى٫ُش ٝ ا٣لخء رخ٫ٗظٔخء؛ كل٤ٖ ٣ظٌِْ ؿٔخػش حُ٘وزش رخُِـش حُل٤َٔٗش ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘، ٓغ 

  ٓ ٕٝ َٓحػخس حًُ٘ٔٞؽ حُـَر٢ ٝ حُظٔخ٣ِ ػٖ أر٘خء خ ٝحكيس، كٌٜح ٣ٞك٢ أْٜٗ ٣َ٣يإٔ ُْٜ ُـش أ

ٌح ٣يٍ ػ٠ِ طليع أكيْٛ رخُؼَر٤ش كٜ ١ِْٜٝٞ٘ رٜ٘خىحطْٜ ٝ ٝظخثلْٜ ك٢ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش، ك

ح٫ٗظٔخء ي ح٫ُٞء ١ُِٖٞ ٣ٝـيطٍكٞ ُـش ح٫ٓظؼٔخٍ ٝ 
3

 . 

خ ػخص حُؼَر٤ش ٝ كظ٠ ر٤ٜ٘كَ٘ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش ك٢ اىحٍس َٛحع ٓلظؼَ ر٤ٖ حُظ٘ٞإ 

. كوي ًخٗض حُؼخ٤ٓخص ٢ٛ ُـش س ح٤ٓٞ٤ُش ُِـِحث١َ، ٣ظَٜ ك٢ ًَ ٗٞحك٢ حُل٤خح٧ٓخ٣ُـ٤شر٤ٖ ٝ

حُـِحث١َ ك٢ حُٔٞم ٝ حُلوَ ٝ ؿ٤َٛٔخ ٖٓ ح٧ٓخًٖ حُظ٢ طوظل٢ ك٤ٜخ ٤ٛٔ٘ش ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش. 

أ٠٣خ ك٢ ىحهَ كيٝى حٗظ٘خٍٛخ. أٓخ حُلٜل٠ كٌخٕ ٣ٔظؼِٜٔخ أٛلخد حُ٘ؤٕ  ح٧ٓخ٣ُـ٤شٝٛٞ كخٍ 

ٖٓ ح٧ثٔش ٝ حُٜلل٤٤ٖ ٝ حُٔخٓش..ك٢ ٓوخٓخص حُوفخرش ٝ ا٬ٛف ًحص حُز٤ٖ ٝ حُظـٔؼخص 

ح٫هظٜخى١ ٝ حُؼوخك٢ ظٔخػ٢ ًٝخٕ حُظٞحَٛ ح٫ؿ كويٝحٌُظخرخص ح٧ىر٤ش ٝ حُٜلل٤ش ٝ ح٬ٛ٩ك٤ش..

 ح٧َٛ. حُـِحث٣َشـٔٞػخص حُِـ٣ٞش ر٤ٖ ٓوظِق حُٔ ػ٠ِ حُظؼخ٣ٖ ٝ حُظٌخَٓ حُؼ١ٌَٔ هخثٔخ ٝ

                                                 
 .164 -162ص،2ج،أبو القاسم سعد اهلل:ينظر اضتركة الوطنية - 1
 .256-255،ص2ج،ظترجع نفسوظر اين - 2

3 - ينظر   La Guerre des Langues:Calvet,p 90-91 . 
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حٗطٍٗش ك٢ جُؿُجتٍ ذؼى جالْطوالٍ ٝ ٤ُّ أغ٘حء جالقطالٍ، ألٕ كـس جُل٤ٍٓٗس جُِ أٓخ

جُؿُجت٤٣ٍٖ ٌكٟٞٛح ُؼوٞو
1
حُوخثٔش ػ٠ِ حُظؼخ٣ٖ، ػخؿِس ػٖ  ʽك٤٘ٔخʼٌٕٛح ٣ـؼَ ػ٘خث٤ش  .

 حٓظ٤ؼخد ػ٬هش حَُٜحع ر٤ٖ حُؼَر٤ش ٝ حُل٤َٔٗش.

هيٓض ُ٘خ ٓؼخٍف أٝٓغ، اًح ؛ جُِـ٣ٞس ذٔوىٌٝٛح إٔ ضوىّ ُ٘ح ٓ٘حكغ قو٤و٤س إ حُؼ٘خث٤ش

كٔ٘ض ٖٓ ٗو٤ٜش حُلَى، ٗظ٤ـش حُظؼَف ػ٠ِ ٓـظٔؼخص أهَٟ، ٝهخٛش ك٢ حُٔـخ٫ص حُؼ٤ِٔش ٝ

ٝ حُظو٤٘ش
2

ٓـظٔغ ٖٓ ٓوخ١َ حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞش اًح طلُٞض ا٠ُ ػ٘خث٤ش ػوخك٤ش.  ٝ ك٢ حُٔوخرَ ٫ ٣٘ـٞ. 

 ٢:هيٍ ُلَٗٔخ ط٘ل٤ٌ َٓ٘ٝػٜخ ر٘ـخف ٌُخٕ حُٜٔ٘ي حُـِحث١َ ًٔخ ٣ِ ُٞٝ

" ُٟٞؼ٤ش حُظؼيى حُِـ١ٞ ػٞحهذ ؿ٤َ َٓؿٞد ك٤ٜخ؛ أٟؼلُٜخ ط٣ٌٖٞ ١ٞحثق ُـ٣ٞش طـَٜ 

َ ًَ ١خثلش ٓخ طٞكَ ُي٣ٜخ ٖٓ ٝٓخثَ ٓوظِلش ُظـ٣ٌش ٗو٤ٜظٜخ ٔوا رخُٔـخ٣َس ك٢ ًَ ك٤ٖ، ٝ طُ 

حُٔظ٤ِٔس، ٝ حُٔلخكظش ػ٠ِ ٣ٞٛظٜخ حُِـ٣ٞش ٝ حُؼوخك٤ش. ٝ ٢ٛ رٌُي طئُق ٓـظٔؼخص ٓ٘ـِوش 

ًح ؿخُزخ ٓخ ٣َُٜٔ ٓؼ٤خٍ ح٩طوخٕ ٝ حُـٞىس ُلخثيس حُفخثل٤ش، ك٤٘ظو٠ ػ٠ِ أٓخٜٓخ حُٔوخٍٝ حهظٜخى٣خ؛ ا

حُٔو٠ٜ. ٝ ٢ٛ أ٠٣خ ٓ٘ـِوش ش ٝ حُٔٔخػي ك٢ حُٔظـَ ٝ حُٔوزِس ٝك٢ حُز٘خء ٝ حُؼخَٓ ك٢ حٍُٞٗ

حؿظٔخػ٤خ؛ اً ٣وَ حُظٜخَٛ ر٤ٜ٘خ، ٝ ط٠ؼق ٓ٘خًٍش رؼ٠ٜخ رؼ٠خ ك٢ حُـٔؼ٤خص حُٔي٤ٗش، ٝ ك٢ 

ٓ٘ـِوش ػوخك٤خ؛ ك٬ ٣فَد رؼ٠ٜخ ٤ُٓٞٔو٠ حُزؼٞ ٔخٍ حُظفٞػ٤ش ُِظ٠خٖٓ حُـ١ٜٞ. ٝػح٧

ٕٞ ػ٘ي ح٧هَٟ ٖٓ أػٔخٍ أىر٤ش، ِغ ١خثلش ػ٠ِ ٓخ هي ٣ٌح٥هَ، ٝ رٔزذ حُلخؿِ حُِـ١ٞ ٫ طفا 

. ٧ٕ أْٛ ػخَٓ ك٢ طف٣َٞ ح٧ىد ٣ظَ اٗظخؿٜخ حُو٤َِ كز٤ْ حُؼ٤َ٘س، ٌٝٛح ١َٗ ح٩ٓلخف ك٤ٚٝ

ٔ٘خًٍش حُٞحٓؼش ك٢ حٓظ٬ٜى ٌٛح ح٩ٗظخؽ ٝ ٗويٙ. ٝ ٫ ٣ٔظزؼي إٔ ٣وِق ح٫ٗـ٬م طـ٣ٞيٙ ٛٞ حُٝ

حُفخثل٢ آػخٍح ٗل٤ٔش، ك٢ حُٔويٓش ٣ؤط٢ ط٘خ٢ٓ حُ٘ؼٍٞ رخ٫كظوخٍ حُ٘خؿْ ػٖ حطٔخع ظخَٛس 

٣ٌٕٞ ٌٛح ح٫ٓظولخف ػٖ ٣َ١ن طوي٣ْ ح٥هَ ك٢ ٍٛٞس ٓظولخف حُٔـخ٢ٗ ربكيٟ حُفٞحثق، ٝح٫

٘ظ٠ لٌٚ رؤػَحكٜخ. ٝ ٣لَٜ ًُي ػ٠ِ أٝٓغ ٗفخم ٝ رحُظا ؼخىحص ػ٤َ٘طٚ ٠ٝلٌش، ٝ حُظ٘خىٍ رٓ

حُ٘ل٣ٞش ىٕٝ أى٠ٗ ٝػ٢ ٖٓ حُـ٤ٔغ رخُٔوِلخص ح٤ُٔجش ُٔؼَ ٌٛح حُٞٓخثَ حُٔٔؼ٤ش ٝ حُز٣َٜش ٝ

حُِٔٞى. ٝ طزو٠ ٌٛٙ حُيكخثٖ ٜٓيٍح ُظـ٣ٌش حٌَُح٤ٛش حُفخثل٤ش، ٝ طظلٍٞ رؼي ك٤ٖ ا٠ُ ٓزٍَ ٓو٘غ 

                                                 
و ينظر "خولة اإلبراىيمي  .)اعتامش(74،ص1998،دار األمة،اصتزائر،2ينظر التعريب بُت النظرية و التطبيق، أزتد بن نعماف،ط - 1

 .21،ص2010مارس5924،03ة،العدديالشروؽ اليوم تؤكد قانوف التعريب دل يغَت من حاؿ اللغة العربية":مسعودة بوطلعة،
 .52،صميشاؿ زكريا:ينظر قضايا ألسنية تطبيقية - 2
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ٓح ٣كىظ قح٤ُح ٛٞ ٝ ٖ كَٙ ح٫ٗو٠خٝ ػ٤ِٚ. ، ٝ ٜٗذ حُؼيحء ُٚ، ٝ طل٤ ُلوي حُؼوش ك٢ ح٥هَ

] ٣وٜي ٓؼخَٛح["ك٢ جُؿُجتٍ
1
. 

                                                 
 .54-52ص ،ػتمد األوراغي:انعكاساتو عل  النسيج االجتماعيالتعدد اللغوي و  - 1
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 المطلبىالثاني:ىمظاهرىاالحتكاكىىاللعوي.

حُِـش حُؼَر٤ش رظ٘ٞػ٤ٜخ حَُك٤غ ٝ ح٤ُٟٞغ هي أػَ ًَ ٜٓ٘ٔخ ك٢ ح٥هَ، ٝٛٞ ٓزلغ هي 

 ٤ٔٗش ٝ طؤػَص ٢ٛ رخُِـش حُل٤َٔٗش، ٝٛٞ أ٠٣خأٗزؼٚ حُيحٍٕٓٞ رلؼخ. ًٔخ أػَص حُؼَر٤ش ك٢ حُلَ

 هق ػ٘يٙ ًؼ٤َح، ا٫ رٔخ ٣ز٤ٖ ىٍؿش ٌٛح حُظؤػ٤َ.أٓزلغ هي طٞٓغ ك٤ٚ حُيحٍٕٓٞ. ٌُح ٓٞف ُٖ 

  : ʼEmprunt linguistique ʽ جالهطٍجٜ جُِـ١ٞ -1

"ٖٓ حُِْٔٔ رٚ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ١٧ ُـش إٔ طوَؽ ٖٓ حَُٜحع حُِـ١ٞ ىٕٝ إٔ ٣ظؤػَ هخّٓٞ 

 ك٢ أىحء حُٞظخثق حُِـ٣ٞش[ػ٠ِ ح٧هَ ]كخُش حُظؼخىٍطٜخ حُِـ٣ٞش ر٘ظخثؾ ٌٛح حَُٜحع كظ٠ ك٢ ٓلَىح

ٜٔخ ٤ٜ٣ذ رؼ٠ٜخ ٗٞع ٖٓ حُظل٣َق ؿ٘زخ ا٠ُ ؿ٘ذ، كبٕ ٓلَىحص ًَ ٓ٘ حُِـظ٤ٖٝ طؼخ٣ٖ ًِظخ 

حُظي٤َٓ أٝ حُظَٔد ا٠ُ حُِـش ح٧هَٟ، ًٔخ طُٜخد رؼٞ ٓوخٍؽ حُلَٝف ر٘ٞع ٖٓ حُظل٣َق ٝ

ـش ُ٘فوٜخ رٌِ٘ش حُِـش ح٧هَٟ ه٬ٍ ػ٤ِٔش حَُٜحع حُِـ١ٞ"حُٜٞط٢ ٗظ٤
1
. 

 إ حُلَد حُِـ٣ٞش حُظ٢ ٗ٘ظٜخ كَٗٔخ ػ٠ِ حُؼَر٤ش ًخٗض كَرخ ك٢ ٤ٓيح٤ٖٗ: 

جُكٍخ ك٢ جُؿْٓ جُك٢ )ج٤ُٔىجٕ( -أ
2

 :ʼGuerre des langues in vivoʽ  ًٕخ ٝ

ش ٝ ؿ٤َٛخ حُٞحكيس ػ٠ِ ٓلَى ٌٛٙ حُلَد ػوَ حُٔلخ٤ْٛ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٝ حُؼ٣ٌَٔش ٝ ح٩ىح٣ٍ

ٕ ٝؿيٝح ٞخُـِحث٣َ، ٝ حُظ٢ طُٞي ػٜ٘خ طؼخَٓ ػل١ٞ ٖٓ ١َف حُٔٞح٤٘١ٖ، كٓغ ح٫كظ٬ٍ حُؼَر٤ش

أٗلْٜٔ أٓخّ ُكق طٌُ٘ٞٞؿ٢ ًز٤َ ٝ ٗٞع ٖٓ ح٩ىحٍس ؿي٣ي، ٫ ٣ٌِٕٔٞ حُٞهض حٌُخك٢ ٤ُزلؼٕٞ ُٚ 

حُل٤َٔٗش، كظ٠ ٣ٞحؿٜٞح  كخػظٔيٝح ح٫هظَحٝ حُؼل١ٞ ٖٓ ػٖ ٓوخرَ ٓلَىحط٢ ك٢ طَحػْٜ حُؼ١َ.

 ك٢ حُؼَر٤ش حُلٜل٠ ٝحُؼخ٤ٓش، ًٔخ لَىحصكيهِض ًؼ٤َ ٖٓ ٌٛٙ حُٔحُٞحهغ رٔلخ٤ٛٔٚ حُلي٣ؼش، 

حء ًُي ط٤٤ٌلخص ٛٞط٤ش كَٟظٜخ حُِـش ح ََّ كخهظَحٝ حُؼَر٤ش  ،٫ٓظؼٔخ٣ٍشظَٜص ػ٘يْٛ ؿ

 ٌُٖ ٤ًق طْ ًُي؟ ٝ ٓخ ٛٞ كـٔٚ؟ . ٣ٌٖٔ اٌٗخٍٙرظ٘ٞػ٤ٜخ ٖٓ حُل٤َٔٗش ٫

                                                 
، 2003ؾتلو اظتصرية،،مكتبة األ8و ينظر من أسرار اللغة:إبراىيم أنيس،ط.104ص،عبد الفتاح عفيفي:علم االجتماع اللغوي - 1
 .98ص

 etp283108 La Guerre des Langues:Calvet,p.ينظر.113-112ص،كالفي :علم االجتماع اللغويينظر  - 2
  رب(.رب يف البيئة اظتصطنعة)اظتختعكسها اضت،عكس صراعاهتم عرب اللغةاضترب اليت خيوضها اظتتكلموف، فتنىي  ب يف اصتسم اضتيضتر ا
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ٗ ٤ ٤ٖ حُل٤٤َٖٔٗ ُْ ٣ئػَٝح ك٢ حُـِحثَ ا٫ رؼي ٓ٘ٞحص ٍؿْ طِح٣ي أػيحىْٛإ حُ ٔي 


. ٛئ٫ء 

، ٝ رلٌْ حكظٌخًْٜ رخُـِحث٤٣َٖ ظَٜص حٌُؼ٤َ ٖٓ شيى ػ٠ِ حُٔخكش حُِـ٣ٞش حُـِحث٣َٕ حُـٝحُٞحكي

أ٬ٓى ) ʽ ʽdomaineʼحُيʼٖ٤ٓٝح٧ُلخظ ؿ٤َ حُؼَر٤ش ك٢ ح٫ٓظؼٔخٍ حُِـ١ٞ ُِـِحث٤٣َٖ. ٓؼَ: 

، (حُٔيٍٓش)ʽ collègeʼ ʽح٤ٌُُٞؾʼ،(حٌُٖٔٔ حُلخهَ)ʽʼ villa ʽحُلʼ٬٤،(ُٝش حُل٤َٔٗشحُي

ʼحُزٞٓفشʽ posteʼ ʽ(ٓوَ حُز٣َي،)ʼَح٤ُٔʽ le maireʼ ʽ،ʼٍحٌُٞٓٞٗيحʽ commandantʼʽ ،

ʼحُحٍٕگʽ ʽcaserneʼ،ʼًٍّٞʽ la courseʼ ʽ،ʼ ٍٞٓٔظخطʽ ʽadministrateurʼ.. 

ًٌَ٣ʼ ٞٓٞٗظخ٤ٗʽʼMontagnierʽ إٔ حُل٤٤َٖٔٗ َٗػٞح ك٢ اىهخٍ ػخىحطْٜ 1833 ٓ٘ش ،

ٌخر٤٘خص حُٔوخ٢ٛ، ٝحٌُخرخ٣ٍٜخص، ٝ حًُؼ٤َس:  ٝ طوخ٤ُيْٛ ػ٠ِ حُـِحث٤٣َٖ، كخٗظَ٘ص ٗوخ١ حكظٌخى

حُوَحءس، ٝح٤ٔٓ٧خص ح٤ُٓٞٔو٤ش، ٝ ٓلخكَ حُٔخ٤ٗٞٓش. ًٔخ ظَٜص ح٤ُٔيحص حُـ٬٤ٔص ح٤َُٗوخص

 

َٜحص ٝ حُٔآىدحُـٌحث٤ش طٌظٔق حُٔك٢ حَُٔحهٚ ٝ ح٧ُؼخد. ٝأهٌص حُٔ٘ظٞؿخص 
1
. ًٔخ ًخٕ .

 ضطٞؿِحُ٘ٔخء أ٠٣خ، ٝ ٌٌٛح ٔز٣َٖ٘ حُٔظل٤ٖٔٔ ٖٓ حَُؿخٍ ٝح٫كظٌخى حُِـ١ٞ ػٖ ٣َ١ن حُ

ِٓلوخطٜخ ٝ رخ٩ٓؼخكخص حُفز٤ش خُو٤خ١ش ٝحُوخٙ رًخُٔؼـْ حُؼَر٢ ىحص حُل٤َٔٗش ك٢ حُٔؼـْ حُٔلَ

 ٓخروخ. َٓفخرغ ح٫ؿظٔخػ٢ ه١َ٤ ًٔخ ًحص حُ ٝ حُل٬كش ٝ ٓؼيحطٜخ ٗظ٤ـش طِي حُٔ٘خ٣ٍغ

ؿؼِض حُِـش حُؼَر٤ش حُ٘ل٣ٞش هٜٞٛخ، طٔظؼ٤َ ٓجخص حٌُِٔخص  إ ٗوخ١ ح٫كظٌخى ٌٛٙ

ًٔخ كؼِض . ٝطظ٤لٜخ ا٠ُ ٓؼـٜٔخ حُٞظ٤ل٢ ،حُٔفزو٤ش ٝ ؿ٤َٛخٝ ٝ حُؼ٣ٌَٔش ٝ حُل٬ك٤ش ح٩ىح٣ٍش 

ح٧ٓخ٣ُـ٤ش ٓغ آ٫ف حٌُِٔخص حُؼَر٤ش حُظ٢ أؿ٘ض رٜخ طؼخر٤َٛخ
2
. 

                                                 
  فردا من اظتوظفُت و زوجات اصتنود و السُّواح.  680شخصا. إضافة إذل حوارل  4141د األوربيُت عامة كاف عد  1832ففي سنة

ُسرَّحُت. و بالتارل ؿتن أماـ  520دوف أف ننس  حوارل 
 نسمة من اظتسيحيُت يف مدينة اصتزائر سنة 5341شخصا من اصتنود اظت

عند آخرين  70000عند البعض و  100000بعد أف كاف عددىم من اصتزائريُت  10000. ىذا مقابل ما ال يتجاوزوف 1832
 .70-69ص،1ج،أبو القاسم سعد اهلل:عند فريق آخر. ينظر اضتركة الوطنية  40000و
  بل ىو جيش عل  حد تعبَت عبد اصتليل مرتاض ألف عددىن فاؽ عدد اظتعمرين بثالثة أضعاؼ. ينظر" الوضع االجتماعي يف

. نقال عن اصتزائر يف مؤلفات الرحالُت 444رنسي":عبد اصتليل مرتاض، اللغة العربية، عدد ؽتتاز، صاصتزائر خالؿ العهد الف
 .15،ش و ف ت، اصتزائر،ص1975األظتانيُت:أبو العيد دودو، 

 .71ص،1ج،أبو القاسم سعد اهلل:ينظر اضتركة الوطنية  -1
 .127ص ، عدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،عبد اظتالك مرتاض:سي("ينظر "اللغة العربية يف اصتزائر )عل  عهد االستعمار الفرن - 2
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ٌُٖ ٌٛح ح٫هظَحٝ حُؼل١ٞ ٫ طظ٤ِٔ رٚ ا٫ ُٜـخص حُٔيٕ حٌُزَٟ، أٓخ رخه٢ ٓ٘خ١ن ح١ُٖٞ 

خ حُؼخ٢ٓ رو٤ض ػ٠ِ ٗوخٝطٜخ ٝ كخكظض ٜح٣َُل٤ش ٜٓ٘خ ٝ حُٜلَح٣ٝش هخٛش، كخُؼَر٤ش ك٢ ط٘ٞػ

ػ٠ِ  هَرٜخ ٖٓ حُلٜل٠
1

حُظ٤ُٞي حُيحه٢ِ، اٗٔخ ٛٞ  ٝ، رخ٫هظَحٝ أ. ٌٝٛح ٣يٍ إٔ حُظ٤ُٞي حُؼل١ٞ

ٌُِٔ٘ش ٓؼ٣ٞ٘ش ِٓٔٞٓشكَ 
2
ٝ ٢ٛ ٍَٟٝس ٓٞحًزش حُٞحهغ حُِـ١ٞ حُـي٣ي ك٤ٔخ ٫ ٣ؼَكٚ  ،

 حُـِحث١َ، أٓخ ٓخ ٫ ؿي٣ي ك٤ٚ ػ٠ِ حُـِحث٤٣َٖ كوي آػَٝح ح٫كظلخظ ك٤ٚ رِـظْٜ ح٤ٛ٧ِش.

ٖٓ أٍه٠ حُل٬ك٤ٖ ػ٠ِ »..«  :" ًخٕ حُل٬ف حُـِحثʽ١َػزي حُٔخُي َٓطخ٣ʼٝوٍٞ 

ذ٤  ٝ »..«  ح٧ٍٝ ٍَ طْٜ أهٍخ ئ٠ُ جُلٛك٠ ٜٓ٘ح ئ٠ُ جُؼح٤ٓس، كِْ ٣ٌٖ ٣٘وٜٛح ئ٠ُ ًحٗص َػ

قط٠ جُٔٛطِكحش جُط٢ ًحٗٞج ٣ٛط٘ؼٜٞٗح ك٢ ٌَجػطْٜ ٝ قٛحوْٛ ًحٗص ٝ »..«  جإلػٍجخ

"ك٤ٛكس ك٢ ٓؼظٜٔح، ٓغ ضطؼ٤ٜٔح ذرؼٝ جُٔٛطِكحش جألٓح٣َـ٤س جألَٚ
3
. 

ٖ حُؼَر٤ش ٗلٞ ٠ ٓإ ح٫هظَحٝ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ حُل٤َٔٗش ٗلٞ حُؼَر٤ش كو٢، رَ ًخٕ كظ

"حُِـش حُـخُزش طؼٔي ك٢ حُؼخىس ا٠ُ هٜٜٔخ حُٔوٍٜٞ، كظٔظٚ ٓ٘ٚ ٓخ طلظخؽ حُل٤َٔٗش. ٧ٕ 

ًؼ٤َس ك٢ ٓوظِق حُٔظخَٛ  حٖٓ حُٔوٍَ إٔ حُِـش حُٔوٍٜٞس طظَى ك٢ حُِـش حُـخُزش آػخٍ...ا٤ُٚ

هخٛش ك٢ حُٔلَىحص.."ٝ
4

ى٫ُظٜخ ٢ أٛٞحطٜخ ٖٝٓ حُظل٣َق كظزظؼي ك ٣٘خٍ حُِـش حُـخُزش ًؼ٤َ. رَ "

ٝ أٓخ٤ُذ ٗفوٜخ ػٖ ٍٛٞطٜخ ح٠ُٝ٧، ٝ ٣َٜ ٌٛح حُزؼي ا٠ُ أه٠ٜ ىٍؿخطٚ اًح ًخٗض حُِـش 

حُٔوٍٜٞس ٖٓ ك٤ِٜش ُـ٣ٞش أهَٟ ؿ٤َ ك٤ِٜش حُِـش حُـخُزش"
5

. ٝ ٛٞ ٓزذ طؤػ٤َ حُؼَر٤ش ك٢ 

 حُل٤َٔٗش.

ـش حُؼَر٤ش طوغ ك٢ " حٌُِٔخص حُل٤َٔٗش حُوخىٓش ٖٓ حُِ ٤ٓيح٤ٗخ ٧ٕ صًيؤٌٛٙ حُلوخثن طٝ 

ٖٓ ٌٌٝٛح طز٤ٖ أٗٚ »..«  حَُٔطزش حُوخٓٔش ٖٓ ر٤ٖ حُِـخص حُظ٢ حٓظؼخٍص ٜٓ٘خ حُل٤َٔٗش ًِٔخطٜخ

                                                 
 .(اعتامش).248ص ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية،أزتد بن نعماف:ينظر " وضع اللغة العربية يف عهد االحتالؿ" - 1

2    - ينظر   La Guerre des Langues:Calvet,p  237  . 
.و يواصل 132ص  ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،عبد اظتالك مرتاض:فرنسي(""اللغة العربية يف اصتزائر )عل  عهد االستعمار ال - 3

اة و الفأس و القادـو و الشبكة ..فكانوا يستعملوف اظتنجل و اضتصاد و الدِّراس و احملراث و اضترث والرَّحبة )للبيدر(، و اظتذر :القوؿ
البنصر لدى اضتصاد لوقاية األصبعُت من أذي اظتنجل الذي قد القّفاز و الصَّّباعيات)ويما عبارة عن قصبتُت تتخذاف يف اطتنصر و و 

 يقطع أطرافا منهما عند التهامو سوؽ الزرع..(.
 .128-115ص،ب ت،مصر  ،دار هنضة مصر للطبع و النشر،7ط،علي عبد الواحد وايففقو اللغة: - 4
 .108ص،عبد الفتاح عفيفي:علم االجتماع اللغوي - 5
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"..ًِٔس يجش أَٚ ػٍذ٢ 421ًِٔس أؾ٘ر٤س جألَٚ ك٢ جُل٤ٍٓٗس ضٞؾى  8188ذ٤ٖ 
1

 . 

 :" ُْ ٣وغ ُِل٤َٔٗش ٓخ ٝهغ ُ٪ٓزخ٤ٗش حُظ٢ ٝؿيص ٗلٜٔخ كʽ٢ٛـ . ٝحُظʼَطوٍٞ ح٤ُٔيس 

 ٗزٚ  ُـ٘ٞد  رخُ٘ٔزش  هَٕٝ  حكظٌخى ٢ٓٞ٣ ٓغ حُؼَر٤ش ُٔيس ٣ٞ١ِش ؿيح، ٫ طوَ ػٖ ٓزؼش 

، ٝٓغ ًُي كبٕ حُل٤َٔٗش حٓظؼخٍص ٤ًٔش ًز٤َس ٖٓ حٌُِٔخص حُؼَر٤ش ]ح٣٩ز٣َ٤ش[  حُـ٣َِس

طِي حٌُِٔخص حُظ٢ ؿخءص  -ر٬ ٗي  -ظ ك٠ٍٞح ك٢ حٌُٖٛ، ٛٞ ٝحكظلظض رٜخ. ٝأهَد ٌٛٙ ح٧ُلخ

"٣َ١ن ٗٔخٍ اك٣َو٤خ ه٬ٍ كظَس ح٫ٓظؼٔخٍا٤ُ٘خ ػٖ 
2
ٝ ٖٓ حُلوخثن حُِٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٢ إٔ  .

"..طٜؼذ ػ٤ِٔش ، اً ك٤ِٜش ٝحكيس ا٠ُ ؛ ٛٞ ًٜٞٗٔخ ٫ ٣٘ظ٤ٔخٕػـِ حُل٤َٔٗش أٓخّ حُؼَر٤شٓزذ 

ح٫ٜٜٗخٍ حُِـ١ٞ ك٢ رٞطوش ٝحكيس ر٤ٖ حُِـخص حُٔوظِلش ك٢ كٜخثِٜخ حُِـ٣ٞش ػٖ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ، 

ُؼَر٤ش ٝ حٓظزيحُٜخ ك٢ ٓلخُٝش كَٗٔخ ١ْٔ ٣ٞٛش حُ٘ؼذ حُـِحث١َ رظـ٤٤َ ُـظٚ حًٔخ كيع 

ك٤غ ط٘ظ٢ٔ »..« كِٜ٘خ ك٢ طلو٤ن ًُي ٗظ٤ـش ٫هظ٬ف حُل٤ِٜش حُِـ٣ٞش ٌَُ ٜٓ٘خ رخُل٤َٔٗش، ٝ

حُِـش حُؼَر٤ش ا٠ُ حُل٤ِٜش حُٔخ٤ٓش، ر٤٘ٔخ ط٘ظ٢ٔ حُِـش حُل٤َٔٗش ا٠ُ حُل٤ِٜش حُٜ٘يٝأٍٝر٤ش"
3
. 

) جُٔهطرٍ(خ ك٢ جُر٤ثس جُٔٛط٘ؼسجُكٍ -ذـ 
4
:ʼ Guerre des langues in vitroʽ 

 .حٌُظذ حُي٤٘٣ش رخُؼخ٤ٓش ٝ أهفَٛخ ًخٕ طؤ٤ُق حٌُظذ حُٔي٤ٍٓش ٝ ًظخرش حُوَإٓٝ

، ٝ ٢ٛ جُِٜؿس ʽجُِـس جُؼٍذ٤س جُك٤سʼ ٓح أْٔطٚ جذطٌٍش ؾٔحػس ك٤ٍٓٗس ٖٓ جُِـ٤٣ٖٞ، إ

، ٝ جُط٢ ٢ٛ جُؼٍذ٤س ʽجُِـس جُؼٍذ٤س جٌُال٤ٌ٤ْس٤ٔʼٚ جُؼح٤ٓس جُؿُجت٣ٍس، ُطوحذَ ذٚ ٓح ًحٗص ضٓ

 بَٗحفر -ٖٓ حُـِحث٤٣َٖ ِٓىٝؿ٢ حُِـش -، ٢٘ٗٝ رؼٞ أػٞحٕ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗشجُلٛك٠

                                                 
. 7-5ص،2000السنة 49،العدداظتغرب،غتلة اللساف العريب،عبد العلي الودغَتي:لعربية إذل الفرنسية""صور من رحلة الكلمات ا- 1

"ذكرت  أنو لو أضيفت  ailleur’Aventure des mots français venus dو يذكر أف السيدة ىػ. والًت يف كتاهبا" 
 .غ غتموعها ثالثة أضعاؼ العدد اظتذكور أو أربعة أضعاؼ"لبل-فيما ذكر من قبل– 420اظتشتقات إذل األصوؿ العربية البالغ عددىا 

ىي  و smala, toubib, maboul,clebs,bled,gourbi,flouss:. من األمثلة الواردة17-8ص،اظترجع نفسو - 2
كما .، كوخ، فلوسأو اصتماعة اظترافقة لألمَت يف تنقالتو(،زمالة )جتمع من اطتياـ يأوي العائلة،بالد، كالب، مهبوؿ، طبيب:عل  التوارل

 .Calife أشتاء أمراء العرب:و  طعمة واظتفردات العلمية والتقنيةالنبات واضتيواف واألو فردات اللباس ظتالباحثة أيضا أمثلة  قدمت
Sultan. Chérif)اظتنحدر من ساللة النيب(. Émir. Vizir.Caïd. 100و ينظر من أسرار اللغة:إبراىيم أنيس، ص. 

و ينظر اظتدخل إذل علم اللغة و مناىج البحث اللغوي:رمضاف عبد التواب، .106ص،عبد الفتاح عفيفي:غويعلم االجتماع الل - 3
 .177، ،ص1997،مكتبة اطتاؾت ،مصر،3ط
  et283108 La Guerre des Langues:Calvet,p.ينظر.113-112ص،كالفي :علم االجتماع اللغويينظر  - 4
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ًطد ٓى٤ٌْس ذحُِٜؿس جُؼح٤ٓس ك٢ ٟٝغ  ،١َ٘ٛʽʼH.Peresʽ رʼْ٣َ٤ حُٔٔظَ٘م حُل٢َٔٗ

ًٛج ٓح جُل٤ٍٓٗس ٝ جُٔحُط٤س ٝ جُط٤ًٍس ٝكٌحٗص ن٤ِطح ٖٓ جُرٍذ٣ٍس ٝ جُؼٍذ٤س ٝ  ،جُؿُجت٣ٍس

ٝ حػظزَٝٛخ ٢ٛ حُِـش حُؼَر٤ش حُل٤ش، ًٍِ جالهطٍجٜ أًػٍ
1
.  ٝ ًُ د جُىجٌؾس طُ ٖٓ جُـ٣ٍد إٔ ٖٓ 

ʽؾٕٞ كٍػʼٕٞٓح أُلٚ 

ٝ أٚرف ٛٞ جُٔٛىٌ جألْح٢ْ ٍُِٔجقَ جُوحوٓس 

2
.  

 ظ٢حُ رؼٞ حٌُِٔخص ،حُل٤َٕٔٗٞ اك٤خءٙ ٝ حٓظؼٔخُٚ طؼٔيح٫هظَحٝ حُٔزَٓؾ ح١ٌُ ٖٓ ٝ 

حُوخ٣ي، حُزخ٣ِي، ح٤ُ٘ن، حُؤخّ، حَُٔحر٢، حُي٣ٍٖٝ، ٝ حُيٝحٍ. رَ  ٓؼَ: .ٝ حُظزؼ٤ش ٤ٗٝشطٌَّ حُي  

رؼ٠ٜخ ىهَ حُِـش حُل٤َٔٗش
 

ٓؼَ ًِٔظ٢ حُؤخّ ٝ حُوٍٞر٢
3

      . 

 ضؼىٟ جُطك٣ٍق جُٔؼؿْ ئ٠ُُٚ، ٝ هي  خخُظل٣َق ح١ٌُ ْٓ ٓؼـْ حُؼَر٤ش ًخٕ ٓوففك

ٓكحُٝس إلُكحهٜح ذحُِـحش  ك٢ ٤ِض رٚ ُـش ح٠ُخى ػ٠ِ ٣ي كَٗٔخ،، ٝٛٞ َٗ ٓخ رُ جُ٘كٞ ٝ جٍُٛف

جُرحتىز، ٝ ق٤ِطٜح ك٢ يُي جػطٔحو هٞجػى ٗك٣ٞس ٝ ٍٚك٤س، ضُؼِْ  ذحُل٤ٍٓٗس، ٝ ذ٘لّ 

 ʼٝحُٔلؼٍٞ رٚ رـ ʼ le vocatif ʽ: حُٔ٘خىٟ رـ:ػٟٞٞحٔؼ٬ ، كجُٔٛطِكحش جُهحٚس ذحُالض٤٘٤س

accusatif ʽ  ح٠ُٔخف ا٤ُٚ رـ ٝʼ Le génitif ʽ
4

 . 

 ؿ٤َْٛ، ٝ حُظ٤ًَذ ٝحَُٜف ٝ حُؼَر٢ّٞ حُل٤َٔٗش ُِظيهَ ك٢ حُوخٓ ُٝشحُٔلخ ٌٛٙ

ʽʼL’action sur la langue ʽح٫ٗظـخٍ ػ٠ِ حُِـش٠ٔʼ ك٢ هخّٓٞ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش رـطٔ
5
. 

ر٢٘ ٤ِٓحد  ٓ٘فوشك٢ ٓ٘خ١ن ٗخث٤ش ًـزخٍ حُوزخثَ ٝ  شٕ حُؼُِش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٨ُٓخ٣ُـ٤ا

طٔخػي ػٞحَٓ حُؼُِش " :ʽػزي حُلظخف ػل٤لʼ٢. ٣وٍٞ ػ٠ِ ط٣ٌٖٞ أٖٓ ُـ١ٞ ٛخخػيٓ ؛حُظٞحٍمٝ

ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ ػيّ ح٫طٜخٍ ٝ ح٫كظٌخى حُٔزخَٗ ر٤ٖ ٓوظِق ح٧هخ٤ُْ ػ٠ِ كٔخ٣ش حُِٜـخص حُٔل٤ِش 

                                                 
 .237حتالؿ":أزتد بن نعماف،اللغة العربية، عدد ؽتتاز، صوضع اللغة العربية يف عهد االينظر"  - 1
  مصنفا لو يف النحو  ألفأحد األقباط اظتصريُت استقدمو أحد األساتذة الفرنسيُت ظتا عُت عل  رأس اعتيئة التعليمية يف اصتزائر و

من مواليد مصر أيضا  و أستاذا كبَتا،كما اصطحب معاحمللية. و قد كاف والد جوف فرعوف يف اصتيش الفرنسي باللهجة العريب خاص
دراسات حوؿ اللغة العربية يف اصتزائر خالؿ فًتة  ينظر.Jianny Pharaonيوسف يعقوب. ويقاؿ أف اشتو جواين فرعوف :وىو

 .15ص ،2005اظتؤسسة الوطنية للفنوف اظتطبيعية،،منشورات اجمللس العل  للغة العربية،تررتة ػتمد دحياتن رتع و:االستعمار
 .284،صعدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،":مصطف  اعتشماويائر حالة العربية أثناء فًتة االحتالؿ أو التعليم العريب يف اصتز "ينظر - 2
 .447، صعدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،عبد اصتليل مرتاض:" الوضع االجتماعي يف اصتزائر خالؿ العهد الفرنسي"ينظر - 3
 .212-211ص ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،لة االحتالؿ االستعماري و مآثرىا":صاحل بن القيبينظر" مآسي اللغة العربية طي - 4
 .113: كالفي،صاللغوية السياساتينظر   - 5
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ٖٓ ػٞحَٓ حَُٜحع حُِـ١ٞ"
1

يٝى٣ش حُٔوظَٟخص هخٛش ك٢ حُوَٟ . ٝ ٌٛح ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ ٓل

ًخٗض حُؼخ٤ٓش ٖٓ ؿِٝٛخ ُـ٣ٞخ ُٔخ طؤهَص. كِوي " حُظ٢ ُٞ طٌٔ٘ض كَٗٔخ حُٜلَحء حُـِحث٣َش، ٝٝ

ٝ ُْ ٣ظَٔد ُٜخ حُظ٣ٞ٘ٚ ا٫ ك٢ ػٜي  ؿ٤َ ٓ٘ٞٛش ه٣َزش ؿيح ٖٓ حُلٜل٠، هزَ ح٫ٓظو٬ٍ ٍحه٤ش

ح٫ٓظو٬ٍ رل٤غ ٛخٍص ُٜـش ٓٔوخ، ه٤ِفخ ٖٓ حٌُِٔخص حُؼَر٤ش ٝ حٌُِٔخص حُل٤َٔٗش"
2
. 

 :ʼlinguistique Le Calqueʽجُِـ١ٞ جُ٘ٓم  -2

لخظ ػ٠ِ إٔ حُِـش حُؼَر٤ش طوٜوَص ػٖ ٓٞهغ ح٣َُخىس َٓؿٔش، ٝ حٗزَص حُؼخ٤ٓخص ُِل

ك٢ إٔ حُؼخ٤ٓخص ُْ طلٞ رخُظي٣ٖٝ، ُْٝ ٣لٔق ُٜخ حُٔـخٍ حُٞحٓغ  ٍؿْحُ٘و٤ٜش ح٤٘١ُٞش. 

 ʽػؼٔخٕ ٓؼيʼ١ك٢ كظَس ح٫كظ٬ٍ ٣ِوٜٚ  حُؼخّ  ٛخٓظَٜ . ٌُٖٝح٩ىحٍس ٝ ح٫هظٜخى ٝ ؿ٤َٛٔخ

وٍٞ:" إ حُؼخ٤ٓش أٝ حُِٜـخص رخُـِحثَ ه٣َزش ٖٓ حُلٜل٠ ٝ روخٛش ك٢ ح٣َُق رٔزذ روخء ك٤

ح٣َُق رؼ٤يح ػٖ حُظؤػ٤َ حُلٌَٗل٢ٗٞ. ٝ هي ػزَص ٝ ُٔيس هَٕٝ ػٖ ٓوخٝٓش حُ٘ؼذ ُِؼيٝ، ٝ ػٖ 

ٝؿيحٕ حُ٘خّ، ٝ ًخٗض هزَ ح٫ٓظو٬ٍ أٛل٠ ٜٓ٘خ رؼيٙ"
3
. 

، ٝ ٣ٌٖٔ إٔ َٗٛي س ُِٔى جُِـ١ٞ جُل٢ٍٓٗٓس جُؼٍذ٤ٝجُ٘ٓم ك٢ جُكو٤وس ضؼر٤ٍ ػٖ ٓوح

١  رٞ ر٤ِيʼرؼ٠خ ٖٓ ح٧ٓؼِش ُٚ، ٝ ٖٓ ًُي: ََّ ٝ ٗٔوض ك٢   ʽrue publiqueʼحهظَٟض ٖٓ   ʽحُ

١ رظل٣َٞ ى٢ُ٫ ػٖ أ ʽؿٞحُ حُٔلʼَٗٔن ا٠ُ  ʽ ٝ .ʽpasseportʼحُف٣َن حُؼخʼّحٌُظخرخص ا٠ُ 

ʼؿٞحُ ح٤ُٔ٘خءʽ.ٝ ʽsalle de classeʼ  ٗٔوض ا٠ُʼُيٍّهخػش حʽ.ʽchambre à coucherʼ 

 ..ʽٜٗخ٣ش ح٧ٓزٞعʼٗٔوض ا٠ُ ʽٝ .ʽfin de la semaineʼؿَكش حُّ٘ٞ ʼٗٔوض ا٠ُ

  :ʼ Interférence linguistique ʽ جُطىجنَ جُِـ١ٞ -3

٤ٖ ظػ٘ي ٖٓ ٓخْٛ ك٢ حُلَر٤ٖ حُؼخ٤ُٔ -ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ -ُوي ظَٜ حُظيحهَ حُِـ١ٞ

، ٝ ٌٛٙ حُفزوخص ٢ٛؾ٤ٔغ جُطروحش جالؾطٔحػ٤س جُؿُجت٣ٍسٖٓ 
4
 : 

                                                 
 .128ص،عبد الفتاح عفيفي:علم االجتماع اللغوي - 1
 ،عامياهتا الفصح  و ،عثماف سعدي:عده""اللغة العربية و عتجاهتا اظتتفرعة عنها:مقارنة بُت عامية اصتزائر قبل االستقالؿ و ب - 2

 .111ص ،2008،منشورات اجمللس العل  للغة العربية ،2007أعماؿ الندوة الدولية
 .124ص،اظترجع نفسو - 3
 .197،ص2ج،أبو القاسم سعد اهلل:ينظر اضتركة الوطنية  - 4
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 .ه٬٤ِهي ًخٕ ػيىْٛ ٝ ح٣ٌُٖ ح٠ٗٔٞح ا٠ُ كَم حُٔ٘خس .  ؾٔحػس جُ٘هرسأ٫ٝ : 

 حُو٤خُش . ʽحُو٤ٓٞشʼ، ح٣ٌُٖ ح٠ٗٔٞح ا٠ُ كَم أَٛ جُؿحٙ ٝ ٖرحخ جألٍْ جٌُر٤ٍزػخ٤ٗخ : 

 ػخُؼخ : حَُٓخس ح٣ٌُٖ ػِٔٞح ًـ٘ٞى، ٝ ًخٗٞح ك٢ ٝهض حُِْٔ هٔخٓش أٝ ػٔخٍ ِٓحٍػ٤ٖ.

 ح٣ٌُٖ ٗخًٍٞح ك٢ حُلَد ٧ٓزخد حهظٜخى٣ش . أذ٘حء جألٍْ جُر٤ٓطسؼخ : ٍحر

 ىحثٔش. ج٣ًُٖ ٤ُّ ُْٜ ٓأٟٝ أٝ ٜٓ٘سهخٓٔخ : أُٝجي 

رٔزذ حُلوَ. أٓخ حُلجخص ح٧هَٟ حُظ٢ ظَٜ ػ٘يٛخ حُظيحهَ  ًٔخ ٫ ٗٔظؼ٢٘ حُٜٔخؿ٣َٖ

َحًِ ق ٗلٞ حُْٔٛ كجش حُ٘خُك٤ٖ ٖٓ ح٣َُ ،أهَ كيسحكظٌخًٜخ رخُل٤٤َٖٔٗ  ًخٕحُِـ١ٞ، ٝ 

ٝ حُٔيٕ حٌُز٤َس، ٝ ًخٗض ٌٛٙ حُؼ٬هخص رخُ٘ٔزش ُـِحث٤٣َٖ كٔذ  ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش حُٜـ٤َس ًخُوَٟ

"ذىج٣س ُِطوىّ ج٣ٍُٓغ ٗكٞ جُؼحُْ جُكى٣ع: "ʽʼAgeronʽأؿʼَٕٝ٤ٍأ١ 
1
. 

حٗظوخٍ حُٔٔخص  ػ٘ي حُظيحهَ حُِـ١ٞ؛ حُؼَر٤ش ٝحُل٤َٔٗش  ر٤ٖ أٓؼِش حٗظوخٍ حُٔٔخص ٖٓ

 ʽbon pourʼك٢  Pىٕٝ حُّٜٔٔٞ  Bٓؼَ حٗظوخٍ حُٔـٍٜٞ  ،حُظيحهَ حُٜٞط٢ ػ٘يحُٜٞط٤ش 

 ٫ʽTravailʼ طَه٤وٜخ ك٢  ʽTʼٝ ٓؼِٜخ حٗظوخٍ طلو٤ْ  .ʽرٕٞ رʼٍٞكؤٛزلض ك٢ حُؼَر٤ش 

ٝʽTableʼ  كؤٛزلظخʼٍحكخ٠١ʽ ٝʼ حر٠َʽ أٛزلض ٓ٘فوش ٝ ،ʼ٣ٖـضػ٤ٖ حُـʽ طؼَف رـʼ ٖػ٤

حُظؤ٤ٗغ ٝ حُظ٤ًٌَ ر٤ٖ حُؼَر٤ش ؼخُٚ ح٧هفخء حُ٘خثؼش ك٢ ٔ، كحٗظوخٍ حُٔٔخص حَُٜك٤ش أٓخ.٠ٖ٣ʽحُـ

 voici laرخٌَُ٘ حُظخ٢ُ " حُل٤َٔٗش ك٢ "ٌٛٙ حُْ٘ٔ ٝ ٌٛح حُؤَ" كظ٘وَ ا٠ُ حُل٤َٔٗش هفؤ  ٝ

soleil et voici le lune ."ٝ" حُٜل٤ق voici le soleil et voici la lune".  ًٔخ هي

 ئ٠ُك٢ حُظؼي٣ش رلَف حُـَ ك٢ هُٞي " حٗظَ ؼخُٚ ٣ٓظَٜ حُظيحهَ حُظ٤ًَز٢ ط٘ظوَ حُٔٔخص ك٢ 

 regarde laـذ طـ٣َيٛخ ٖٓ كَف حُـَ كظوٍٞ: "٣ا٠ُ حُل٤َٔٗش  ح٤ُٔخٍس" كؼ٘ي ٗوِٜخ

voiture" ْ٤ُ ٝ " regarde à la voiture." 

 :ʼLe Mélange linguistiqueʽجالنطال٠ جُِـ١ٞ  -4

حؿظٔخػ٤ش ِـش ح٤٘١ُٞش ُٚ ى٫٫ص ٝ ٍؿْ ٓؼَكظْٜ ُإ حٓظؼٔخٍ رؼٞ حُـِحث٤٣َٖ ُـش حُؼي

  َ ّ، ٝؿٞى ٓـظٔؼ٤ٖ 1844ٓ٘ش ʽرٞؿ٫ʼ٫ٞكظ حٌُخطذ  كويك٢ ظٍٜٞٛخ. ٗٔش ٓخٛٔض ٗ٘خ١خص حُل

٢ رٜخ حَُٝحثق ٤حث٣َش طٌٖٔ أًٞحهخ ًخُل٤ٞحٗخص طلٓظ٘خه٤٠ٖ ك٢ حُؼخٛٔش؛ ٓـٔٞػخص ؿِ

                                                 
 .84ص،1985لكتاب،اصتزائر،،اظتؤسسة الوطنية لد ط،ائريُت :أزتد اطتطيبرتعية العلماء اظتسلمُت اصتز  - 1
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ٖ أك٤خء ٍحه٤شٓـٔٞػخص ك٤َٔٗش طٌٔٝ ،٠ٍ٣ٖ ك٤ٜح ذؼٝ جُلوٍجء ذٌِٔحش ك٤ٍٓٗس ح٣ٌَُٜش، ٝ
1

 .

حُظ٘فغ رزؼٞ حٌُِٔخص حُل٤َٔٗش  ٧ٕ ،َى١ ٝ حُـٔؼ٢ طلَى ٩ؿَحء ٓوخٍٗشُٝؼَ ح٬ُٗؼٍٞ حُل

 طؼز٤َ ػٖ حَُؿزش ك٢ ٠ٓخٛخس ح٥هَ.

أٜٓٔض  ،ُلَٗٔظْٜ ٖرخُـِحث٤٣َإٔ طِي حُل٤َ حُوٌٍس حُظ٢ طِٞٓض رٜخ كَٗٔخ ُِظـ٣ََ ًٔخ 

 ش أرَُ ٖٓ ػخ٠ٗ ٖٓ ٌٛٙ حُظخَٛس حُِـ٣ٞش،ؿٔخػش حُ٘وز ٝ ًخٗض ك٢ ظٍٜٞ ح٫هظ١٬ حُِـ١ٞ.

 .كَ٘ رؼؼظْٜ ُِلؾ  ٝ هي َٓ ٓخروخ حُلي٣غ ػٖ  ٓخْٛ ك٢ َٗ٘ٛخ.ٝ

ك٤وٍٞ:" هزَ ح٫ٓظو٬ٍ ، ٌَ٘ ظخَٛسْ ٣ٌٖ ٣ُ ح٫هظ١٬ػ٠ِ إٔ  ʽػؼٔخٕ ٓؼيʼ١ٝ ٣ئًي 

ٕٞ ًخٕ حُـِحث٣َٕٞ ٣٘خِٟٕٞ ُِظوِٚ ٖٓ ح٫ٓظؼٔخٍ ٝ حُِـش حُل٤َٔٗش أىحطٚ حَُث٤ٔ٤ش ك٤ظٌِٔ

ُٜـش ٛخك٤ش، كلظ٠ حُٔظؼِٕٔٞ ْٜٓ٘ رخُل٤َٔٗش إ حٓظؼِٔٞٛخ طٌِٔٞٛخ، ٝ إ حٓظؼِٔٞح حُِٜـش 

حُـِحث٣َش طٌِٔٞٛخ ٛخكش ؿ٤َ ٓو١ِٞش"
2

إ ظَٜ ح٫هظ١٬ كٜٞ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُلَى ٫  . ٝ كظ٠ 

 ؛شط٘خُػ٤ٌٕٞ طؼوخك٢ ػ٘ي ؿٔخػش حُ٘وزش، رَ هي حُ حُـٔخػش. ٌُُي حُؼ٘خث٤ش ٫ طؼزَ ىحثٔخ ػٖ حُظ٘خؿْ

ٖٓ إٔ حُزَؿٞح٣ُش حُـِحث٣َش  ٤٢ʽؿٞطʼك٤ٖ ٣٘ؼَٕٝ رًَٔذ ٗوٚ ٗلٞ حُؼَر٤ش. ٝٛٞ ٓخ ٣َٝ٣ٚ 

ريأص طظؤٓق ػ٠ِ ؿِٜٜخ رخُِـش حُؼَر٤ش؛ ك٤غ هخٍ أكيْٛ ٤ُِِٓٚ حُل٢َٔٗ ك٢ حُٔـِْ حُزِي١ 

رخُؼخٛٔش:"أ٢٘ٗ أٗؼَ رخُوـَ ٖٓ ػَر٤ظ٢"
3

ٜخ . كٌٜٙ حُظٞرش ٖٓ حُـ٣َٔش حُِـ٣ٞش حُظ٢ طـ٘ض ر

ؿٔخػش حُ٘وزش ػ٠ِ حُِـش حُؼَر٤ش، طؼٌْ رلن أٛخُش حُـِحث٤٣َٖ ٝ ٗيس طٌْٜٔٔ رخُؼٞحرض 

 ح٤٘١ُٞش ًٔخ أًيص حُيٍحٓخص ح٫ؿظٔخػ٤ش كٍٞ حُ٘ؼذ حُـِحث١َ.

                                                 
 .243ص،1ج،أبو القاسم سعد اهلل:ينظر اضتركة الوطنية  - 1
:عثماف سعدي، الفصح  و عامياهتا، "اللغة العربية و عتجاهتا اظتتفرعة عنها:مقارنة بُت عامية اصتزائر قبل االستقالؿ و بعده" - 2

 .112ص،،2007أعماؿ الندوة الدولية
 .298-297،ص2ج،قاسم سعد اهللأبو ال:اضتركة الوطنية - 3
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 المطلبىالثالث:ىالوظائفىاللعووظىلمختلفىاللعات.

٤ش، ػيّ ٣٘ظؾ ػٖ طٔخ٣ِ حُٞظخثق حُِـ٣ٞش ح٫ؿظٔخػ٤ش ُِـخص ػ٠ِ ح٫ٓظيحىحص حُــَحك

حٗظظخّ حُِـخص رؼ٬هش حُوٞس ٝ رخُظخ٢ُ ػيّ ه٠ٞػٜخ ُوخٕٗٞ "حُـِزش طٌٕٞ ٨ُهٟٞ"
1

، كخُِـش 

حُؼَر٤ش ٝ حُِـخص ح٧ٓخ٣ُـ٤ش  ٝحُِٜـخص حُؼخ٤ٓش حُؼَر٤ش ٫ طو٠غ ُوخٕٗٞ حُوٞس، ٝ ٛٞ ٓخ ٣لَٔ 

ك٢ ػ٬هش ـخص ٣ـؼِٜخ ط٘ظظْ حُِػ٠ِ طؼخ٣ٜ٘خ ٤١ِش هَٕٝ. ك٢ ًحص حُل٤ٖ ٓٞء ط٣ُٞغ حُٞظخثق 

حُظ٢ -ك٤ٌق ًخٕ ط٣ُٞغ حُٞظخثق  طيحكغ ًٔخ كيع ر٤ٖ حُِـش حُؼَر٤ش ٝ ؿ٣َٔظٜخ حُل٤َٔٗش.هٞس ٝ

ر٤ٖ  -َٓ ٓخروخًٔخ  ʽػزي حُلظخف ػل٤لʽ  ٝʼ٢ًٞرʼَٝ ٗوِٜخ ػ٘ٚ   ʽ ʼStewartʽٓظ٤ٞحٍصʼكيىٛخ 

 ٓوظِق حُِـخص ك٢ حُـِحثَ هزَ ظٍٜٞ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ؟

1-  : ة ي م رس ل ة ا ف ي وظ ل  ا

ُوي ػزض طخ٣ٍو٤خ، إٔ حُِـش  حُؼَر٤ش ًخٗض ٢ٛ  ُـش حُظؼ٤ِْ ُٝـش حُـٍٜٔٞ ك٢ ػٜي حُو٬كش 

حُؼؼٔخ٤ٗش، ك٢ ك٤ٖ ًخٗض حُظ٤ًَش ٢ٛ حُِـش حُل٤ٌٓٞش ح٤َُٔٓش، أٓخ حُل٤َٔٗش كوي ًخٗض ُـش 

حُيرِٞٓخ٤ٓش، ٝحُ٘وزش حُـِحث٣َش أ٠٣خ
2

ُـش حُو٢٤ِ )ُـش خ حُظزخىٍ حُظـخ١ٍ ك٤ٔفَص ػ٤ِٚ . أٓ

َحٌٗخك

)

3
. كٔخًح ٣ؼ٢٘ ٌٛح حُظ٣ُٞغ ُِٞظخثق ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش؟ َٝٛ حٓظوَ ٌٛح 

 ّ ؟1931حُلخٍ كظ٠ هز٤َ ظٍٜٞ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ٓ٘ش 

، ٝ ٢ٛ حُِـش ح٧ّ ٧ؿِز٤ش حُ٘ؼذ حُـِحث١َ ِز٬ىُ إ حُِـش حُؼَر٤ش ًخٗض ُـش ٤ٍٔٓش 

هخٛش حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ
4

ظخثق ح١ُٞ٘ٔش رخُِـش رخ٤َُٔٓش، ًخػظٔخىٛخ ك٢ . ٌُٜ٘خ ُْ طٌٖ طئى١ ًَ حُٞ

جُؼٍذ٤س هرَ جالقطالٍ ُْ ضٌٖ ُـس ٤ٌْٔس وْط٣ٌٞح ًَ ح٧ٗ٘فش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ حُؼوخك٤ش. كخُِـش 

٫كظ٬ٍ أٓ٘يص ُِـش حُل٤َٔٗش. ح ٧ٕ ٌٛٙ حُٞظ٤لش ًخٗض ٓٔ٘يس ُِظ٤ًَش كو٢، ػْ رؼي ،)هح٤ٗٞٗح(
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كخُٜخ ح٤ُٔيح٢ٗ؛ ك٢ٜ ُْ طو٠غ ُِيٓظَس ٍؿْ  ك٢ ٬ً حَُٔكِظ٤ٖ ٫ ٣ؼٌْ ٟٝؼٜخ حُيٓظ١ٍٞٝ

خ ُٔؼظْ حٌُٔخٕ. ٌُح   ٓ ذو٤ص ٝظ٤لس جُِـس جُؼٍذ٤س ج٤ٍُْٔس ٓكٌٛٞز ك٢ جُٞظ٤لس ًٜٞٗخ ُـش  أ

. ك٢ٜ رو٤ض ُـش ج٤ٍُْٔس جُؼ٤ِٔس، ٝ ئٕ ُْ ٣كىوٛح جُىْطٌٞ أ٣ٟح ال هرَ جالقطالٍ ٝ ال ذؼىٙ

٤ٔخص ح٧ٗوخٙ ٝ حُ٘ٞحٍع ٝ حُٔيٕ..( ُٝـش حُظؼخَٓ ح٢ٓٞ٤ُ )ك٢ حُز٤ض ٝ حُلوَ ٝ حُٔٞم ٝ طٔ

ٖٓ  خّ رٚ ًظٞػ٤ن رؼٞحُظؼ٤ِْ ٝ كظ٠ ح٩ىحٍس ٌُٖٝ رٌَ٘ ٓليٝى ؿيح، ك٤ٔخ ٫ ٣ٌٖٔ ُِل٤َٔٗش حُو٤

ٝ ٍؿْ ًَ ٌٛح ح٩ؿلخف حُظ٢ ٫هظٚ ٖٓ ؿ٣َٔخطٜخ حُل٤َٔٗش؛ ا٫  .حُلظخٟٝ ٝ طؼ٤ِْ حُوَإٓ.حُؼوٞى ٝ

ٍؿْ ػيّ ىٓظ٣ٍٞظٜخ ٫ هزَ  -٤ش ح٣َُِٓش ُِـِحث٤٣َٖ أٜٗخ ٗـلض ك٢ حُظؼز٤َ ػٖ حُٞظ٤لش حَُٓٔ

 ٧ٕ حُـِحثَ ًخٗض ٌٓ٘ حُلظٞكخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش طؼظِ رخ٫ٗظٔخء حُو٢ٓٞ حُؼَر٢. -ٝ ٫ رؼي ح٫كظ٬ٍ

ط٣ٌٞس، ٝ ًحٗص ُـس ٤ٌْٔس ػ٤ِٔس كحُِـس جُؼٍذ٤س ذًٜج جُٞجهغ ُْ ضٌٖ ُـس ٤ٌْٔس وْ

ػ٤ِٚ، ٝ ًٛج ٣٘ٓكد ػ٠ِ كطٍز ٓح هرَ جالقطالٍ  ٣ٌُٓس، ٝ ئٕ ُْ ٣كىو جُىْطٌٞ يُي ٝ ُْ ٣ؼِٖٝ

 أٓح ذؼى جالقطالٍ كوى قحٍٝ جالقطالٍ إٔ ٣ٓكد ٖٓ جُؼٍذ٤س جُٞظ٤لس ج٤ٍُْٔس ذٔلح٤ٜٛٔح جُػالظ.

"٧ٕ حُِـش حُيٓظ٣ٍٞش أٝ حُوخ٤ٗٞٗش طَِٓ ا٠ُ حٌُحًَس حُٔ٘ظًَش ٝ ا٠ُ طفِؼخص حُٔـظٔغ )أٝ 

ٓٔظوزِْٜ. كؼ٘يٓخ ٣٘ظَ حُٔـظٔغ ا٠ُ حُِـش رؤٜٗخ ٍِٓ  ح٧ؿِز٤ش ك٤ٚ( ٝ ١ٔٞكخطْٜ ٝ ا٠ُ ٓخ٤ْٟٜ ٝ

ػظٔظٚ ٝ هٞطٚ كبٕ طلي٣ي طِي حُِـش رؤٜٗخ حُِـش ح٤َُٔٓش ٣ؼُِ َٗػ٤ش ِٓفش حُلٌٞٓش"
1

. ٝ ُؼَ 

 .ٍِٞٛٞ ا٤ُُٚظ٤ًَش ٝ هففض حُل٤َٔٗش ٌُٛح ٓخ ػـِص ػٖ طلو٤وٚ حُِـش ح

ٔـظٔغ حُـِحث١َ ُـش ٤ٍٔٓش ٌُح ٓؼض ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش ا٠ُ كَٝ حُِـش حُل٤َٔٗش ػ٠ِ حُ

 رخُٔلخ٤ْٛ حُؼ٬ع. كَٜ ٗـلض ك٢ ًُي؟

ٝ ػ٠ِ »..«  ٓؼخ٫ َُْٓ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش»..«  ٣ٌَ٘ اػ٬ٕ أ١ ُـش رؤٜٗخ حُِـش ح٤َُٔٓش"

"حُؼٌْ ٖٓ ًُي كبٕ حُِـخص حُيٓظ٣ٍٞش ح٤َُٔٓش ؿخُزخ ٓخ ٣ظْ طـخِٜٛخ
2

جإلوجٌز جُل٤ٍٓٗس ٌُٖ . 

ػٜ٘ح ُـس ٤ٌْٔس ٝق٤ىز ك٢ جُؿُجتٍ نالكح ُِؼحوز، الهط٘حػٜح  ْؼص ئ٠ُ وْطٍز ُـطٜح ٝ أػِ٘ص

ؼٔن حُ ك٢كِٞ ًخٕ ُِل٤َٔٗش حٓظيحى ُـ١ٞ  ك٢ حُـِحثَ، ذأٜٗح ضٓرف ػٌّ جُط٤حٌ جُِـ١ٞ جُٓحتى

ػْ إ ٌٛح  .ُٔخ حكظخؿض كَٗٔخ ُيٓظَطٜخ، ٝ ح٩ػ٬ٕ ػٖ ًُي ١؛حُـِحثَؿظٔخػ٢  ح٫ظخ٣ٍو٢ ٝ حُ
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ـ٣ٞش ك٤َٔٗش ٓز٤ظش، طظول٢َّ ٍٝحء هَحٍحص كٞه٤ش طظؼٔق ك٢ حُظؼخَٓ ح٩ػ٬ٕ  ٣ئًي ٝؿٞى ٤ٓخٓش ُ

 .ٓغ ٗظخّ حُِـش حُيحه٢ِ ٝ حُوخٍؿ٢

كخ٩ػ٬ٕ ػٖ حُِـش ح٤َُٔٓش ٣ؼ٢٘ اٌٗخٍ َٗػ٤ش حُظزخ٣ٖ حُِـ١ٞ ك٢ حُٔـظٔغ
1

، ٍؿْ ًٕٞ 

ٝحكي  ٢ٛ ٌُٖٝ ح٧كخى٣ش حُِـ٣ٞش .ِٓٔٞٓخ ػ٠ِ ح٧هَ ر٤ٖ حُِـش حُؼَر٤ش ٝ حُل٤َٔٗش خحُظزخ٣ٖ ٝحهؼ

ٖٓ ه٬ٍ اػ٬ٜٗخ ػٖ ىٓظ٣ٍٞش حُِـش حُل٤َٔٗش ك٢  ،ُِؼخُْ خي٤ًٛؤكخُٝض كَٗٔخ ط٢ حػْ حُظِٔحُٖٓ 

ك٤َٔٗش ٫ ػَر٤ش ٝ ٫ أٓخ٣ُـ٤ش ١خُٔخ ٫ ٣ؼظَف حُيٓظٍٞ  -رٌٜح ح٩ػ٬ٕ -حُـِحثَ؛ كخُـِحثَ

 .هخٛش، ٝ ُِ٘و٤ٜش حُـِحث٣َش ػخٓش ٣ٜٞش حُِـ٣ٞشُِ ًُي حٓظزؼخىٍؿْ إٔ  .رٜٔخ

٫ طلظَّ هَحٍحص َ ٝحهؼخ ٓٔظوَح ٌٓ٘ هَٕٝ، ٧ٜٗخ ٖ ٌٛٙ حُوَحٍحص ح٩ؿزخ٣ٍش ُْ طـ٤ا ٌُ

ح١ٌُ ٣ٔ٘غ حُ٘ؼذ حُـِحث١َ ٖٓ طؼِْ ُـظٚ  - ʽٗٞىحʼٕٗظخّ حُِـش ك٢ طؼخِٜٓخ ٓغ حُٔـظٔغ. كوَحٍ 

هٍجٌ ُْ ضٜٗىٙ ٖؼٞخ هرَ جُٗؼد جُؿُجت١ٍ ذًٜٙ ج٤ٌُل٤س-
2
! 

أٛيٍص هَحٍحص طـظغ حُؼَر٤ش ٝ طؼ٤ِٜٔخ ٖٓ ًَ ٝ ًخٗض هزِٚ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش هي  

جؿطٛحخ أٓالى جُٞهق؛ جُٔٛىٌ جُٔح٢ُ جإلْال٢ٓ ٝ جُـًجء حُــَحك٤خ حُـِحث٣َش، ٜٝٓ٘خ هَحٍحص 

جُٞق٤ى ُِطؼ٤ِْ ٝ جُطٍه٤س جالؾطٔحػ٤س
3
. 

ٌُٖ ٌؿْ ٍٚجٓس جإلوجٌز جُل٤ٍٓٗس ك٢ ضطر٤ن ًٛٙ جُوٍجٌجش ُْ ضٓططغ إٔ ضٔ٘غ جُِـس 

. ٓٔخ ٣ـؼَ ىٓظَس حُِـش حُل٤َٔٗش ٫ ٣ـ٤َ ٤ٗجخ ٕ جُؿُجت٤٣ٍٖضؿى ٠ٍهٜح ئ٠ُ ُٓحجُؼٍذ٤س ٖٓ إٔ 

جُىْطٍز أونِص جُِـس ؼ٢ حُـِحث١َ. رَ حُؼَر٤ش ك٢ ح٤ٔ٠َُ حُـٔ ُِـشٖٓ حُٞظ٤لش ح٣َُِٓش 

ٝ ضٛحوّ ال ك٢ قحُس  ك٢ قحُس ٍٚجع -ك٢ ػالهطٜح ذحُؼٍذ٤س ٝ ج٣ُٜٞس ج٤٘٠ُٞس -جُل٤ٍٓٗس 

رؤهٌٛخ ُفخرغ حُِٔفش  ٪هٜخء ٝ حُظ٤ُٜٖٔ خحُِـش ح٤َُٔٓش أٛزلض ٍى٣ل ؛ ٧ٕضٞجكنجٗٓؿحّ ٝ 

ىٕٝ حكظَحّ ه٤ٜٛٞش ح٥ه٣َٖ، ٓٔخ ؿؼَ حُيكخع ػٖ حُؼَر٤ش ىكخػخ ػٖ حٌُحص
4
. 
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2-: ة ي م ي ل ق  إل ة ا ف ي وظ ل  ا

. ٌُح ُْ ُـ١ٞهزَ ح٫كظ٬ٍ ُْ ٣و٠غ طو٤ْٔ حُـِحثَ ا٠ُ أهخ٤ُْ ٝ ػٔخ٫ص ػ٠ِ أٓخّ  

ش ٓفَٝكش ػ٠ِ حُٔخكش حُـِحث٣َش، ٌُٖ ريهٍٞ ح٫ٓظيٓخٍ كخٍٝ إٔ طٌٖ ٌٛٙ حُٞظ٤لش حُِـ٣ٞ

؛ كٔؼ٬ ػٔي ا٠ُ ٔخ٫ص رخُِٕٞ حُِـ١ٞ أ٠٣خ٣زو٢ حُٟٞغ ػ٠ِ كخُٚ ٓغ ط٣ِٖٞ ٌٛٙ ح٧هخ٤ُْ ٝ حُؼ

ٍٝحّ. ط٣ٌَْ حُٔ٘فن حُِـ١ٞ ك٢ ٓـٔٞع ر٬ى ُٝحٝس ٝ ٓٔخٛخ حُوزخثَ، ٝ ٓؼِٜخ ٓ٘فوش ح٧

٣ٖ ٖٓ ٣ٌَّ ًُي؛ كؤكي حُؤخٝٓش أُو٠ ح٬ُّٔ رخُل٤َٔٗش ػ٠ِ حُٔزَٖ٘ٓ ٝهي ٝؿيٗخ  ..حُظٞحٍمٝ

كوخٍ ُٚ حُوْ:" ٫ طِْٔ ػ٢ِ رِـش  ،وزخثَ، كَى ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ رخُؼَر٤ش١لَ أٓخ٣ُـ٢ ك٢ ٓ٘فوش حُ

٤ُٔض ُـظي، رَ ِِّْٓ ػ٢ِ رخُوزخث٤ِش"
1
. 

ع -3 وس ق أ ا ط ى ن ل ول ع ا د ت م ل وي ا غ ل ل ل ا ا م ع ت س ال ة ا ف ي  :وظ

رٔظَٜٛخ حُؼخ٢ٓ، ٝ ح١ٌُ ٫ ٣ٔؼَ حٌَُ٘ ح٢َُٔٓ ُِـش  ٤ٓفَص ػ٤ِٚ حُِـش حُؼَر٤ش

حُؼَر٤ش. ك٢ٜ طٔظؼَٔ ُِظٞحَٛ ح٧كو٢ ر٤ٖ ٧كَحى حَُػ٤ش ٝ ٫ طئى١ ٝظ٤لش حُظٞحَٛ حُؼٔٞى١ 

ٝ ك٢ حُلو٤وش طٔخ٣ِ حُٞظخثق ٓؼَ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ٓظَٜٛخ ك٤ٜق.  ح٩ؿ٤ُ٬شك٢ حُٔوخٓخص 

ؼَ حُِـش حُؼَر٤ش حُلٜل٠ ط٘لَى رٞظ٤لش حُِـش ح٤٘١ُٞش، حُِـ٣ٞش ح٫ؿظٔخػ٤ش ُِـخص ك٢ حُـِحثَ، ؿ

 .رٞظ٤لش حُظٞحَٛ حُؼخى١ ح٧ٓخ٣ُـ٤شك٢ ٓوخرَ ًُي حٗلَىص حُؼخ٤ٓخص ٝ 

جُلٛك٠ ك٢ أ٣س أٓس ٧ٕ حُِـش  ؛كخُظزخ٣ٖ حُٞظ٤ل٢ ر٤ٖ حُلٜل٠ ٝ ػخ٤ٓخطٜخ ٤ُْ ؿ٣َزخ

ر٤س جُٔك٤ِس ك٢ٜ ضِؼد وٌٝ ضِؼد وٌٝ جٌُِٔس جُط٢ ال ضورَ جُطؼىو، أٓح جُِٜؿحش ٝجُِـحش جُٗؼ

حُٔٔخػيس ٌُِِٔش ك٢ حُ٘ئٕٝ حُؼخى٣ش ح٤ٓٞ٤ُش ؿ٤َ ح٤َُٔٓش. كبًح ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ ػ٘ي  جُهحوٓحش

٣ٌٖٔ إٔ ط٘ٞد  اًح٠ٍَُٝس، إٔ طوّٞ حُلٜل٠ رؤػٔخٍ حُوخىٓخص، ك٬ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ليع حُؼٌْ، 

ص ٌِٓخص، ك٤ؼ٢٘ إٔ ح٧ٓش، ر٤٘ٔخ ُٞ أٛزلض حُوخىٓخػ٠ِ ىٕٝ أ١ ٍَٟ  َه  حُٞحكيس ػٖ ح٧ُ 

٣ٜزق ٌَُ ٌِٓش ٗؼذ طلٌٔٚ أٝ طلٌْ رخٓٔٚ، ٝ ٌٛح ك٢ حُلو٤وش ىػٞس ُظ٤َْٓ حُيحٍؿخص حُؼَر٤ش 

ٝؿ٤َ حُؼَر٤ش، ٝٛٞ حٗظلخٍ ُٞكيس  أ١ ٗؼذ ػ٠ِ ٝؿٚ ح٧ٍٝ، ٝ ٛٞ حٗظلخٍ ُٜخُق ح٫ٓظؼٔخٍ 
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حُل٢َٔٗ ٝكيٙ ك٢ حُـِحثَ
1

ٝظخثلٜخ . ٧ٗٚ "اًح طٞحؿيص ك٢ ٗلْ حُٔـظٔغ ُـخص ٓظـخ٣َس 

٣ِِّ  حُـِزش طٌٕٞ ٨ُهٟٞح٫ؿظٔخػ٤ش أٌٖٓ ط٤٘٘فٜخ ربىهخُٜخ ك٢ ػ٬هش هٞس. ٝ ػ٬ٔ روخٕٗٞ 

ٝظخثلٜخ، ٝ ط٘وَٝ حُٜـَٟ حُؼخ٤ٓش ُٞظ٤لظٜخ ح٧كخى٣ش ٫ٝ  سحُِـش حٌُزَٟ حُؼخُٔش ٌُؼَ طل٠٤إٔ 

٣٘ؼٌْ أريح حٓظ٘خىح ا٠ُ ٓزيأ ح٫هظٜخى"
2

 ٜل٠ حُٞظخثق حُظ٢. أ١ ٣ٌٖٔ إٔ ٗٔ٘ي ُِـش حُؼَر٤ش حُل

رؤٕ طٔ٘ي ُِؼخ٤ٓخص ٝظخثق حُِـش ح٤٘١ُٞش ُٔخ ك٢ ًُي ٖٓ  ،أٓ٘يص ُِؼخ٤ٓخص ٝ ٫ ٣ٌٖٔ حُؼٌْ

رؤْ ٝظخثق  ح٧ٓخ٣ُـ٤شى حُِـ١ٞ. ٧ٕ حٟف٬ع حُؼخ٤ٓخص ٝؿٜي ٝ ًِلش ط٘خهٞ ٓزيأ ح٫هظٜخ

اٟخك٤ش


 ح٧ٓخ٣ُـ٤شخص ٝحَٛ حُٞك٤يس ح١ُٞ٘ٔش رخُؼخ٤ٓك٢ ك٤ٖ آ٘خى ٝظ٤لش حُظٞ ،، ك٤ٚ ؿٜي ًز٤َ

ٓلَ حُِـش ح٤٘١ُٞش ٓغ  ح٧ٓخ٣ُـ٤شا٠ُ حُِـش ح٤٘١ُٞش ك٤ٚ ؿٜي أهَ طٌِلش. كبك٬ٍ حُؼخ٤ٓخص أٝ 

 ك٤ٚ هلِ ػ٠ِ ٌٛٙ حُلوخثن حُِٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش. ،ٝؿٞى حُِـش ح٤٘١ُٞش

حُِـش  ا٠ُ ٓلخُٝش ؿؼَ -ك٢ ٓٔظؼَٔطٜخ حُـِحثَ -ُوي ىكغ كَٙ كَٗٔخ ػ٠ِ طَه٤ش ُـظٜخ 

ر٤ٖ حُٔل٤ٌٖٓٞ ك٤ٔخ )ٝ ح٧كو٢ (ر٤ٖ حُلخًْ ٝ حُٔلٌّٞ)ُـش حُظيحٍٝ حُٞحٓغ حُؼٔٞى١حُل٤َٔٗش 

ٓظؼٔي ٣ٜيف ا٠ُ  ]ُـ٣ٞش[هي ٣٘يٍ ٝؿٞى أٓؼِش طؼٌْ ٍْٓ ٤ٓخٓش ُـ١ٞ:" ʽًٞر٣ʼَوٍٞ  .(ر٤ْٜ٘

ٖٓ ٓوف٢ آهَ ٣ٜيف ا٠ُ طلو٤ن  حطلو٤ن ح٫ٗيٓخؽ ح٧كو٢ ك٢ حُٔـظٔؼخص ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ؿِء

"ُـش حُلخًْ ٝ حُٔل٤ٌٖٓٞ أ٠٣خحٗيٓخؽ ػٔٞى١ ر٤ٖ 
3
. 

ُْ طٌٖ طٜيف :" ػٖ ؿٜٞى حَُٔكِش ح٫ٗظوخ٤ُش حُظ٢ َٓص رٜخ حُِـش حُؼز٣َش ʽًٞر٣ʼَوٍٞ 

ٍؿْ إٔ ٌٛح ح٧َٓ ٛٞ ٗظ٤ـش حٗظوخ٤ُش كظ٤ٔش ٖٓ أؿَ . ا٠ُ ؿؼِٜخ ُـش ٓ٘ظًَش ُـ٤ٔغ ح٤ُٜٞى

"اٍؿخػٜخ ا٠ُ ٟٝؼٜخ حُٔخرن ُـش حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش ٤ُِٜٞى حُلِٔف٤٤٘٤ٖ
4

ٝ ٌٛح ٣٘فزن ػ٠ِ . 

حٍُٞٛٞ ا٠ُ ؿؼَ حُِـش حُل٤َٔٗش ًحص  -ك٢ كظَس ح٫كظ٬ٍ -حُل٤َٔٗش أ٠٣خ؛ كٌخٕ ٛيف كَٗٔخ 

ش طـؼَ حُِـش حُل٤َٔٗ ،ٗفخم ٝحٓغ، ٍَٓٝح رلظَس حٗظوخ٤ُشٝظ٤لش ح٫ٓظؼٔخٍ حُِـ١ٞ حُٔظيحٍٝ ػ٠ِ 

                                                 
 .172أزتد بن نعماف ص :ينظر فرنسا و األطروحة الرببرية  - 1
 .156ص،ػتمد األوراغي:نسيج االجتماعيالتعدد اللغوي و انعكاساتو عل  ال - 2
 وراغي. ينظر ، عل  رأي األالوظيفة التعبدية، و التثقيف الوطٍت، و االنسجاـ االجتماعي، و االندماج النطاقي، والتواصل الدورل:ىي

 .153-151ص ،اظترجع النفسو
 .195ص،كوبر  :التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي - 3
 .194ص،اظترجع نفسو - 4



ى.منىالناحوظىاللدانوظىاالجتماروظىلمبحثىالثاني:ىالوضطوظىاللعووظاىك٢ حُـِحثَ هزَ ؿٔؼ٤ش ع. جُلَٛ جُػح٢ٗ:جُٞٞؼ٤س جُِـ٣ٞس جالؾطٔحػ٤س.السياسة اللغوية لجمعية العلماء م ج ت

 
96 

ك٢ حُٔٞح٤٘١ٖ اًح ٗـلض  ، ػْ ُـش ًَٓخ كُٜٞخحُؼخٛٔش ٝ هخٛش  ،ُـش كجش ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُـِحث٤٣َٖ

 .هفظٜخ ح٩ىٓخؿ٤ش

٧ٕ رٜخ ٣ز٠٘ ٓو٤خٍ حُلَى  ،ُـش حُٔـٔٞػش ح٧ٓخ٤ٓشٝ ٌُٖ ٍؿْ ًُي ظِض حُؼَر٤ش 

ػخُٔٚ حُؼخ١ل٢ٝ
1
 ؼزيٝظ٤لش حُظػ٠ِ  طوّٞٝظ٤لش ٢ٛٝ  ،ٝظ٤لش ح٫ٗٔـخّ ح٫ؿظٔخػ٢ حكظٌَص ٝ .

ٔخػ٢ ٧ٕ ًَ أكَحى حُٔـظٔغ خُؼَر٤ش طئى١ ٝظ٤لش ح٫ٗٔـخّ ح٫ؿظكٝ ٝظ٤لش حُظؼو٤ق ح٢٘١ُٞ. 

 ُِٜـخص حُؼخ٤ٓش حُٔظلَػش ػٖطلون ح٫ٗٔـخّ ح٫ؿظٔخػ٢ رخ ٍؿْ حُؼَر٤ش. ا٠ُث١َ رلخؿش حُـِح

 ش. أٓخ حُِـحُظؼو٤قٝ حُظؼزي ظ٢ٝظ٤لرخػظزخٍ  رخػظزخٍ ٝظ٤لش حُظٞحَٛ حُؼخى١ ٫حُؼَر٤ش، ٌُٖ 

ع ح٫ٗؤخّ ٝٛٞ ٗو٤ٞ ح٫ٗٔـخ٤ِّش طٍٞح٧ٓخ٣ُـ٤ش ك٬ طوخْٓ حُؼَر٤ش ٌٛٙ حُٞظ٤لش، ٧ٕ حُوز  
2
. 

4- : ي ول د ل ل ا ا م ع ت س ال ة ا ف ي  وظ

ُِـش حُل٤َٔٗش ك٢ كظَس ح٫كظ٬ٍ ٝ هخٛش ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ ؿ٤َ حُؼخُْ حُؼَر٢. كوي  صأٓ٘ي 

 ًخٗض حُِـش حُل٤َٔٗش ٢ٛ ُـش حُيرِٞٓخ٤ٓش ٝ حُظـخٍس حُي٤ُٝش ٝ ح٤ُٔخكش ٝ ؿ٤َٛخ.

حُِـش حُؼَر٤ش  ٧ٕ ،ٞظ٤لش ح٫ٓظؼٔخٍ حُي٢ُٝرِ ٌُٖٝ ٍؿْ ًُي،  ظِض حُِـش حُؼَر٤ش طظ٤ٔ

حُلٜل٠ طظ٤ِٔ رٌٜٞٗخ ؿخٓؼش ُِٜـخطٜخ ىحهَ حُيُٝش ٝهخٍؿٜخ، رَ ٫ ٣ٌٖٔ حُظؼَف ػ٠ِ ر٤جش 

طيٍ ػ٠ِ  اً ،حُٔظٌِْ إ طٌِْ حُؼَر٤ش حُلٜل٠. ٌُح ك٢ٜ طئى١ ٝظ٤لش ح٫ٗيٓخؽ ح٫ؿظٔخػ٢

ح٫ٗظٔخء حُو٢ٓٞ ٝ ح٫ٗظٔخء ح٢٘١ُٞ
3
. 

ُٞظ٤لش حُِـ٣ٞش ٝطلي٣يٛخ ٗؼظٔي أٍرؼش ٓؼخ٤٣َ ٓظ٠خكَس ٢ٛٝ ُو٤خّ ٌٛٙ ح
4
: 

طلظَ  ٔؼ٤خٍٝ حُؼَر٤ش رٌٜح حُ :ٌٙ حُِـش ُظلي٣ي ٍطزظٜخ حُؼخ٤ُٔشَٓحػخس ػيى حُ٘خ١و٤ٖ رٜ -1

 ٛخٓخ ٣لٞم ٓٞهغ حُل٤َٔٗش. خٓٞهؼ
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 -رؼي ٓو١ٞ حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٩ش -ُؼَر٤شحٝ  :خص حُي٤ُٝشٟٝؼٜخ حُوخ٢ٗٞٗ ك٢ حُٔ٘ظٔ -2

 خٝ حًُٞخ٫ص حُٔظوٜٜش ٝ ُـخٜٗخ حٌُزَٟ،ه٬ك ٔئٓٔخص حُي٤ُٝشُـش ح٤َُٔٓش ك٢ حُ ض٤ُٔ

 ِل٤َٔٗش.ُ

أًزَ ٌٜح ح٫ػظزخٍ ٢ٛ ُـش أكي رٝ حُؼَر٤ش  :ؼوخك٢ ٝ حُوٞس ح٫هظٜخى٣ش ٧ِٜٛخُٜٝٗخ حُ  -3

حُوٞس حُي٣خٗخص حُٔٔخ٣ٝش حُؼ٬ػش، ٝ ًخٗض حُِـش ح٠ُٝ٧ ُل٠خٍس حُؼخ٤ُٔش ُؼيس هَٕٝ، أٓخ ٖٓ ٗخك٤ش 

ح٫هظٜخى٣ش ٧ِٜٛخ ٝ ػَٝحطْٜ ح٩ٓظَحط٤ـ٤ش، ك٤زيٝ إٔ حُؼخُْ حُؼَر٢، ٓخ طؼَٝ ُٔٞؿش ح٫ٓظؼٔخٍ 

حُلي٣غ ا٫ ُٜؼخ ٍٝحء ٌٛٙ حُؼَٝحص. أٓخ حُل٤َٔٗش ك٢ٜ ٝ إ ًخٕ ُٜخ ُٜٝٗخ حُؼوخك٢ ٝ هٞطٜخ 

 حُلظَس.أٓخٓخ ك٢ ٌٛٙ  ٝ حُؼ١ٌَٔ ح٫هظٜخى٣ش ا٫ إٔ حٗظ٘خٍٛخ حػظٔي ػ٠ِ حُوَٜ ح٤ُٔخ٢ٓ

ػ٘ي ؿ٤ٔغ حُ٘خ١و٤ٖ  ،حُ٘ٔن حُِـ١ٞ حُٔفزن ٌُٜٙ حُِـش ك٢ حُظٞحَٛ روٞحػيٙ حُٔؼ٤خ٣ٍش -4

ٝإ ًؼَ ػيىْٛ أٝ طزخػيص ٓٞح١ْٜ٘. ٝ حُؼَر٤ش ك٢ حٓظؼٔخٍ ؿ٤ٔغ حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ  ،رٌٜٙ حُِـش

ك٤لَٜ حُظٞحَٛ رـ٤َ ٝحٓفش  ،طلخكظ ػ٠ِ ٗلْ حُ٘ٔن حُٜٞط٢ ٝ حَُٜك٢ ٝ حُظ٤ًَز٢

 آٌٗحى.ٖٓ حُؼَر٤ش ك٢ حُؼخُْ أهَ حٗظ٘خٍح  ٌُٜ٘خٗلْ حُلظٞس ِٝل٤َٔٗش ٝ ُُـش ػخُؼش.  طَؿٔخٕ أٝ

ط٘لَى حُِـش حُؼَر٤ش رٞظ٤لش حُظٞحَٛ حُي٢ُٝ، ٝ ط٤ِٜخ   شٝكوخ ٌُٜٙ ح٫ػظزخٍحص ح٧ٍرؼ

أٝ حُؼخ٤ٓخص. ٝ ُؼَ حُِـش حُؼَر٤ش طلٞهض ػ٠ِ ؿ٣َٔظٜخ  ح٧ٓخ٣ُـ٤شحُل٤َٔٗش ٫ٝ ط٘خًٍٜٔخ ك٤ٜخ 

٤ٔش هخٍؽ كيٝى حُـِحثَ ٧ٕ ُِؼَر٤ش ٝظ٤لش ح٫ٗيٓخؽ حُ٘فخه٢حُلَٗ

حُِـش حُٔٔظؼِٔش  ك٢ٜ ،

رٞظخثلٜخ حُؼ٬ع حُٔخروش

، ٝ ٫ طٔظف٤غ ٤ِٓ²ٕٞ ًِْ 14كٞح٢ُ رِيح ٓـَٔ ٓٔخكظٜخ  22ك٢  

 ش٣َش حُِٜـش، ًٔخ ٫ طٔظف٤غ حُِـُٜـش ػخ٤ٓش إٔ ط٘خٍى حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ٌٛٙ حُٞظ٤لش رٔزذ هف

٣ـ٤ش ًُي أ٠٣خ ٗظَح  ُفخرؼٜخ حُوز٢ِح٧ٓخُ
1
. 

5- : ا ه ول ا ح ة و م م ص ا ع ل ي ا وي ف غ ل ل ل ا ا م ع ت س ال ة ا ف ي   وظ

:" حُٔؼَٝف إٔ ُٜـش حُؼخٛٔش ك٢ أ١ هفَ طؼظزَ ػٖ ُـش حُؼخ٤٤ٖٔٛ ʽػؼٔخٕ ٓؼي٣ʼ١وٍٞ 

                                                 
 فأصبحت أداة للتواصل  ،وىي ميزة اللغات اليت ختطت موطنها األصلي و انتشرت خارج حدودىا بعامل القهر الثقايف أو السياسي

 .153ص ،اظترجع السابق و التثقيف الوطٍت و االنسجاـ االجتماعي أو يف أغلبها. ينظر لوظائف التعبد و أداة ،بُت بلداف كثَتة
 153-151ص،ظترجع نفسواالنسجاـ االجتماعي. ينظر ا الوظيفة التعبدية، و التثقيف الوطٍت، و:سبقت اإلشارة إليها و ىي. 
 .153ص ،اظترجع نفسوينظر  - 1
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ًٖش ٓى٣٘س جُؿُجتٍ جُط٢ ضؼطرٍ ُٜؿطٜح أكوٍ ُٜؿحش أٍه٠ ٖٓ ُٜـخص حُٔ٘خ١ن ح٧هَٟ ٝ هي 

ُي رٔزذ ٓؼخٗخطٜخ ٖٓ حُٞؿٞى حُظ٢ًَ ٤١ِش ػ٬ػش هَٕٝ، ٝ ٖٓ ح٫ٓظ٤فخٕ حُل٢َٔٗ ٝ ً جُؿُجتٍ

ٝ ح٧ٍٝر٢ ٤١ِش هَٕ ٝ ػِغ هَٕ"
1

ِظٞحَٛ ك٢ كيٝى حُؼخٛٔش ُ . كِْ طٌٖ ُِؼخٛٔش ُـش هخٛش

 ٝ ٓخ كُٜٞخ، ٍؿْ ًٕٞ حُـِحثَ ػخٛٔش ٤ٓخ٤ٓش ٝ حهظٜخى٣ش ُِيُٝش ٝ ُٜخ ٗلًٞ حؿظٔخػ٢ ًز٤َ.

ا -6 م ع ت س ال ة ا ف ي : وظ ت ا وع م ج م ل ا ص ب ا خ ل  ل ا

حُؼخ٤ٓخص . ٌُٖ ٌٛٙ ح٧ٓخ٣ُـ٤ش٢ٛٝ ٝظ٤لش ط٠فِغ رٜخ حُؼخ٤ٓخص حُؼَر٤ش حُـِحث٣َش ٝ 

 جألٓح٣َـ٤سحُؼَر٤ش طؼ١َ ٓؼـْ طيحُٜٝخ ح٢ٓٞ٤ُ ٖٓ ُـظٜخ حَُٔؿؼ٤ش ٢ٛٝ حُلٜل٠. ك٢ ك٤ٖ إٔ 

٤س جُلٛك٠، ًٓ٘ جُلطف جإلْال٢ٓ ٤ُّ ُٜح ٌٓٞو ضأنً ٓ٘ٚ ٓلٍوجش جُطىجٍٝ ج٤ٓٞ٤ُس ْٟٞ جُؼٍذ

ُِـِحثَ ٝ رؼٞ ح٧هفخٍ حُٔـَر٤ش ح٧هَٟ غْ جُل٤ٍٓٗس ذؼى جالقطالٍ جُل٢ٍٓٗ
2

. ٌُح ًخٗض ُِـش 

حُؼَر٤ش ٝظ٤لش حُٞػخء حُ٘خهَ ُؼوخكش ٗؼز٤ش ػ٣َش)حُ٘ؼَ ٝ حُفزن  ٝ حُِزخّ..( ك٤غ ٌِٗض حُِٔـؤ 

ٓ٘ظْ ح٧ه٤َ ح١ٌُ ٣ؤ١ٝ ا٤ُٚ حُـِحث٣َٕٞ ػ٘يٓخ ٛيّ ح٫ٓظؼٔخٍ ؿ٤ٔغ حُز٠ُ٘ رٌَ٘
3

. كٞظ٤لش 

ٝ ٌٛٙ  ،٢ٛ ٜٓٔش حُلٜل٠ ُلُٔٞظٜخ حُؼوخك٤ش ٝ طَه٤ش حُؼخ٤ٓخص ٝ ح٧ٓخ٣ُـ٤شحُظؼو٤ق ح٢٘١ُٞ 

ٝظ٤لش ٫ ط٘خُػٜخ ك٤ٜخ أ١ ُـش ٖٓ حُِـخص حُٔل٤ِش ٫كظوخٍٛخ ا٠ُ حُ٘ٔن حُلَك٢ ٌُظخرش
4
. 

س ػٜ٘ح، ئٕ جُِـس جُؼٍذ٤س جُلٛك٠ ٓطؼح٣ٗس ذ٤ٌل٤س ضٌح٤ِٓس ٓغ جُِٜؿحش جُؼٍذ٤س جُٔطلٍػ

. ٌُٖ ٗظ٣َخ اًح ذ٘لّ ج٤ٌُل٤س ٝ جُط٣ٍوس جُط٢ ضطؼح٣ٕ ٝ ضطٌحَٓ ذٜح ٓغ جُِـحش جألٓح٣َـ٤س

حٗظًَض ك٢ ٝظ٤لش ٝحطلي ٓـخُٜخ حُــَحك٢، طٔخٝص ُـخص ٖٓ ك٤غ ٝظخثلٜخ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ 

ٕ ٕ رٜخ ٗلْ حُٔ٘فوش، ػ٘يثٌ ط٘ظظْ ر٤ٜ٘خ ػ٬هش حُوٞس ر٤ِٔحٞحُظٞحَٛ حُؼخى١، ٝ حٓظ١ٖٞ حُ٘خ١و

ك٢  ح٧ٓخ٣ُـ٤شحٌُؼَس، كظَ٘٘ ُـش ح٧ؿِز٤ش ٝ ط٘يػَ ُـش ح٧ه٤ِش. ٝ ر٘خء ػ٠ِ ًُي؛ كخ١ٌُ ٣ظٜيى 

                                                 
 :عثماف سعدي، الفصح  و عامياهتا،"اللغة العربية و عتجاهتا اظتتفرعة عنها:مقارنة بُت عامية اصتزائر قبل االستقالؿ و بعده"- 1

 .124ص ،،2007أعماؿ الندوة الدولية
 .65و قيل  49. نقاؿ عن سادل شاكر  أف نسبة اإلثراء بلغت 56يف اظتواطنة اللغوية و أشياء أخرى:صاحل لبعيد،صينظر  - 2

 .186ص،أزتد بن نعماف فرنسا و األطروحة الرببرية:و ينظر 
 .20ص،اإلبراىيمي:خولة ينظر اصتزائريوف و اظتسألة اللغوية - 3
 .152ص،ػتمد األوراغي:ينظر التعدد اللغوي و انعكاساتو عل  النسيج االجتماعي - 4
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حُلو٤وش ٢ٛ حُِٜـخص حُؼخٓش ٫ حُؼَر٤ش حُلٜل٠
1
ؽ ُٚ ح٫ٓظؼٔخٍ! ٖٝٓ ٛ٘خ ٤ًق  . َّٝ ه٬كخ ُٔخ ٍ

 ؟ح٧ٓخ٣ُـ٤شًخٗض حُؼ٬هخص حُٞظ٤ل٤ش ر٤ٖ حُؼخ٤ٓخص ٝ 

ًخُوٞف ٖٓ حُٔو٣َش أٝ  ،ػٞحَٓ ٗل٤ٔش ػ٘ي حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ شهي طظـ٤َ ٝظ٤لش حُِـش ٗظ٤ـ

..اهلخء ح٫ٗظٔخء حُو٢ٓٞ
2
٤ش ك٢ ظَٜ ؿ٤ِخ ػ٘ي ؿٔخػش حُ٘وزش، ك٢ حػظٔخىٛخ حُِـش حُلَٗٔٝ ٌٛح ٓخ  .

َا طٞحِٜٛخ ح٢ٓٞ٤ُ، ًٔخ   ك٢ ٓزلغ حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞش. ٓ

خ رخُِـخص فٜخ كَٗٔى٫٫ص حُٔو٣َش ٝ حُي٤ٗٝش حُظ٢ طَرُٝؼَ ٖٓ ىٝحكغ ٓؼَ ٌٛح حُِٔٞى 

طزيأ ٤ٗجخ ك٤٘جخ ك٢ »..« :" ٖٝٓ ٛ٘خ كبٕ ًِٔش طيٍ ػَ حُــَحك٤خ حرظيحء  ʽًخُلʼ٢ح٧هَٟ. ٣وٍٞ 

أهٌ ٓؼ٠٘ حؿظٔخػ٢ طلو١َ٤، ك٤ـ٘ق حُظ٤٤ِٔ حُــَحك٢ ا٠ُ حُٔو٣َش ٝ حُظلو٤َ، ٓؼظٔيح ك٢ 

٦ُهَ. إ ٌٛح  حُظلو٤َ ػ٠ِ حُِـش حُلخَٛس ]٢ٛ حُِـش حُٔلٍٜٞس ر٤ٖ ػيى ٓليٝى ٖٓ حُ٘خّ [

ٛٞ ح٧ٓخّ حُظخ٣ٍو٢ ُٔو٣َش حُل٤٤َٖٔٗ ٓٔخ ٣ٔٔٞٗٚ كٌخ٣خص ٤ٌ٤ًٍٓٞش أٝ كٌخ٣خص رِـ٤ٌ٤ش"
3

 .

ح٩ٗخػخص حُظ٢ كخَٛص رٜخ كَٗٔخ حٓظؼٔخٍ حُـِحث٤٣َٖ ُِـش حُؼَر٤ش حُل٤ٜلش أٝ ٖٓ ٌٛٙ ٝ

ٖإٔ ٓح  ٣كوٍٕٝ ٖٓكؤهٌ حُٔؼَٕٔٝ حُؼخ٤ٓش أٝ كظ٠ ح٧ٓخ٣ُـ٤ش؛ ح٫ٓظٜخٗش رٌَ ٓخ ٛٞ ػَر٢، 

، كٍٜٞٝح ًَ ٓخ ٛٞ ٛٞ ؾُجت١ٍ ٝ ػٍذ٢، ك٢ جُوٍٞ ٝ جُؼَٔ ٝجُطوح٤ُى ٝ جأل٣َحء ٝ جُٔك١٤

جُؼَٔ ʽٝ ،ʼجُطرغ جُؼٍذʼ٢هُْٜٞ:ػَر٢ ًٌخثٖ هز٤ق، ٗخهٚ، ؿ٤َ ٛخُق ُِظفٍٞ ٝ ٖٓ ًُي 

..ʽحُزَر١َ أٝجُط٤ٖ جُؼٍذ٢ ʽ ٝ ،ʼجُروٍز جُؼٍذ٤سʽٝ ،ʼجُلٌٞذ٢ جُؼٍذʽ ٝ ،ʼ٢جُؼٍذ٢
4

ٓح ًٛج . ٝ

رٌٜٙ حُِٔلٞظخص  ُطكو٤ٍ ئال ض٣ٌٍٓح ٍُٝـ جالُٜٗج٤ٓس، ٝ ػٔال ػ٠ِ ئٜٗحى جُؿُجت١ٍ ٗل٤ٓحج

حُٔظلـَس، حُظ٢ طوظَ ًَ ٓزخىٍس ٗلٞ ػَٔ ُـ١ٞ ٍحم ك٢ ا١خٍ ه٢ٓٞ، ٝ طْٔٔ ًَ أؿٞحء 

 حُــَحك٤خ حُِـ٣ٞش حُـِحث٣َش.

 :٢ٓخ ٣ِ خُٜخكٍٞ ٝظ٤لش حٓظؼٔ كخ٬ُٔكظ ،ح٧ٓخ٣ُـ٤شٌٛح ػٖ حٓظؼٔخٍ حُؼخ٤ٓخص. أٓخ ػٖ 

 ُْ طويّ ًظذ حُظخ٣ٍن أٍهخٓخ ُؼيى حُـِحث٤٣َٖ حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ ك٢ ُٖٓ ح٫ٓظؼٔخٍ.  :أ٫ٝ

                                                 
 .155ص ،اظترجع السابقينظر  - 1
 .129ص ،عبد الفتاح عفيفي:ينظر علم االجتماع اللغوي - 2

3    - La Guerre des Langues:Calvet,p  84  . 
 .211ص ،عدد ؽتتاز ،اللغة العربية ،ري و مآثرىا":صاحل بن القيبينظر" مآسي اللغة العربية طيلة االحتالؿ االستعما - 4
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٣وخرِٚ ط٘ٞع ُـ١ٞ ٓيٖٛ ٣َٜ ا٠ُ كي حٗظلخء  ح٧ٓخ٣ُـ٤شحُظ٘ٞع حُــَحك٢ ٫ٗظ٘خٍ  :ػخ٤ٗخ

حُظٞحَٛ ر٤ٜ٘خ. ٝػيّ حُظٞحَٛ رٜخ هخٍؽ ٓ٘خ١وٜخ ٝ حػظٔخى حُؼَر٤ش ُـش ٓ٘ظًَش
1

٣ؼٞى . ٌٝٛح 

حُلَٝم حُٜخٍهش ك٢ حٌُِٔخص ٝ حُٔؼخ٢ٗ ر٤ٖ ُٜـش حُ٘خ٣ٝش رخ٧ٍٝحّ ٝ ر٤ٖ حُوزخث٤ِش ك٢ "ا٠ُ 

ؿَؿَس ٝ ر٤ٖ ُٜـش حُزـخ٤٣ٖٝ ك٢ رـخ٣ش ٝ ر٤ٖ ُٜـش حُ٘ٔخٓ٘ش ك٢ طزٔش ٝ ر٤ٖ ُٜـش حُظٞحٍم 

ٕ خظِٔٔر٤ِٓحد رـَىح٣ش ٝ ُٜـش حُ٘يحٍٓش  رظَٔ٘حٓض ٝ ُٜـش ح٤ُِٔح٤٣ٍٖ رظ٤زخُس ٝ ُٜـش ر٢٘

ُٜـش حُلَحًظش رؤّ حُزٞحه٢"ٝ
2

 . 

ٝ ٌٛح ٣ئًي حٗظلخء حُظٞحَٛ ر٤ٖ ح٧ٓخ٣ُـ٤٤خص ؿِث٤خ ٝ أك٤خٗخ ٤ًِخ. كبًح حؿظٔغ ك٢ حٍُِٔ٘ 

ح٤ُِٔحر٢ طٞحِٛٞح رِـش ك٠خ٣ٍش ٓ٘ظًَش أ٫ ٝ ٢ٛ حُِـش  كي حُوزخث٢ِ ٝحُ٘خ١ٝ ٝ حُظخٍه٢ ٝحُٞح

حُؼَر٤ش أٝ رٞحٓفش طَؿٔخٕ
3

ظِض ٓلٍٜٞس ك٢ ٝ ٫ رخُظٞك٤ي ُْٝ طلظ رخُظوؼ٤ي . ٌُح ك٢ٜ 

أٓخ حٌُظخرش كظظَ ظخَٛس ٛخ٤٘ٓش ٫ ٍٓٞم ُٜخ كخ٤ُخ ،حُٔ٘خكٜش كو٢
4
.  

٠ُ ا ِـئٕٝؿٞح هخٍؽ ٓ٘فوش حٗظ٘خٍٛخ ٫ ٣وزخث٤ِش أٝ حُ٘خ٣ٝش اًح هَحُِـش حُ ٞكٔٔظؼِٔ

ٝ ٌٛح . حٓظؼٔخُٜخ ك٢ هفخرْٜ ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ حُوٜي ٛٞ ٓؼَكش ٓخ اًح ًخٕ حُٔوخ١ذ ٖٓ ٗلْ حُوز٤ِش

 جٛرف ٓؼ٤حٌطُ  -ذٌَٗ ؿ٤ٍ ٢ٌْٔ -هح٘ ذٔؿٔٞػحشجٌضوحًء ذٞظ٤لس جالْطؼٔحٍ ج٣ٌَُ٘ 

ػخ٬ٓ ُظلي٣ي ح٣ُٜٞش. ٝ هي ٠٣فَ  ح٧ٓخ٣ُـ٤ش، ٝ طٜزق رٌُي الٗطٓحخ ٝ جُؼ٣ٟٞس ُِٔؿٔٞػسُ

حُوزخث٢ِ أٝ حُِٔحر٢ أٝ حُظخٍه٢ ا٠ُ طـ٘ذ حٓظؼٔخٍ ُـش حُٔ٘٘ؤ  هخٍؽ كيٝىٛخ، ٧ٗٚ ًخُٔٔخكَ ا٠ُ 

٣ظؼِٕٔٞ ـ٤ش أهَٟ ىحهَ كيٝىٛخ؟ َٝٛ ُـش هز٤ِش أٓخ٣ُ ح٧ٓخ٣ُـ٢ َٛ ٣ٔظؼٌَُٔح  ِي ؿ٤َٙ. ر

 ُـخص رؼ٠ْٜ حُزؼٞ؟

٧ٓزخد أٜٛٔخ ال ضطؼِْ هر٤ِس أٓح٣َـ٤س ُـس أنٍٟ،
5
: 

 .ٝ ط٘ٞػٜخ ر٤ٖ هزخث٤ِش ٝ ٗخ٣ٝش ٝ طخٍه٤ش ٝ ٤ِٓحر٤ش. خصًؼَس ح٧ٓخ٣ُـ٤ -

ز٢ِ" ك٢ حًظٔخد حُِـش.طؼِْ  ؿ٤َ ُـش حُوز٤ِش ٣ظ٘خك٠ ٓغ  ٓزيأ " - ـ   ح٫هظٜخى حُِـ١ٞ حُ

                                                 
 .81ص ،ػتمد األوراغي:ينظر التعدد اللغوي و انعكاساتو عل  النسيج االجتماعي - 1
 .196ص،عثماف سعدي:و ينظر التعريب يف اصتزائر .65أزتد بن نعماف ص :فرنسا و األطروحة الرببرية  - 2
 .196-195ص،عثماف سعدي:التعريب يف اصتزائر و ينظر .10ص،نفسو اظترجع ينظر  - 3
 .53صو  .25ص ،:خولة اإلبراىيمياصتزائريوف و اظتسألة اللغوية ينظر - 4
 .81-80ص ،ػتمد األوراغي:ينظر التعدد اللغوي و انعكاساتو عل  النسيج االجتماعي - 5
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ؿ٤ٔؼخ ػٖ حُظٞحَٛ رٜخ هخٍؽ كيٝى حٗظ٘خٍٛخ، اً ٫ طٞحَٛ  خصهٍٜٞ ح٧ٓخ٣ُـ٤ -

 ٢٘١ٝ رٜخ، ك٢ٜ هخَٛس ػٖ أىحء ٝظ٤لش حُظٞحَٛ ح٢٘١ُٞ.

ال ضط٤ُٔ ُـس أٓح٣َـ٤س ذـكُٔٞس غوحك٤س ضكَٔ أَٛ ُـس أٓح٣َـ٤س أنٍٟ ػ٠ِ ضؼِٜٔح،  -

ك٢ حُٔٔخص حُؼوخك٤ش ٝ ٫  ـ٤ٔغ حُِـخص حُوز٤ِش ك٢ رِيحٕ حُ٘ٔخٍ ح٩ك٣َو٢ ط٘ظَىكخُؼوخكش ح٤ِٛ٧ش ُ

 كيحٛخ ػٖ ح٧هَٟ. اطظ٤ِٔ 

ـش حٓظٞػزض ًَ طَحع ُِ ، ر  ٓى ذ٤ٖ هرحتَ جألٓح٣َؾ ؾٍٓج ُـ٣ٞح جُؿُجتٍكحإلْالّ ك٢ 

ٗلَٔص ٝ ُزٔخ١ش ٗٔوٜخ حٌُظخر٢. كخ ،ُؼَحء ٓؼـٜٔخ ٝ ُوَد أٛٞحطٜخ ٖٓ ح٧ٓخ٣ُـ٤ش ،ح٧ٓخ٣ُؾ

٤ٗجخ ك٤٘جخ طخًٍش ٓـخُٜخ حُل١ٞ٤ ٤ُظؼَد ٤ًِش ح٧ٓخ٣ُـ٤ش
1

 . 

ُؼخ٤ٓش ح خك٤ٜ حٓظلًٞصح٬ٓ٩ّ ر٤ٖ ح٧ٓخ٣ُـ٤٤ٖ،  أهخٜٓخ٢ ظحُِـ١ٞ حُ ِٛٔس حَُٞٛإ 

ح ًز٤َ، ٧ٕ حًظٔخد حُؼخ٤ٓش  ٣ظْ رخُٔٔخٍٓش ٝ ٤ُْ  كظػ٠ِ حُؼَر٤ش  رخُظٔيٍّ حٌُِٔق ؿٜي 

ٔض حُِـش فَس حُؼخ٤ٓخص ػ٠ِ ٝظ٤لش حُظٞحَٛ، ٧ٗٚ " اًح طوخٓظَٜ ؿ٤ِخ ٤ٌُٓح ط. ٓخىس  ٝهظ خ ٝٝ

حُِـخص ح٧ٓخ٣ُـ٤ش ٝظ٤لش حُظٞحَٛ حُؼخى١ ٝ ٗلْ حُٔـخٍ حُــَحك٢ ًخٗض حُـِزش حُؼخ٤ٓش ٝ

ٔخ ًؼَُ حُ٘خ١وٕٞ رٚ"٨ُٝٓغ حٗظ٘خٍح ك٢ ؿٜظٚ، أٝ ُ  
2
. 

٤ٓخٓظٚ ؿؼَ ٝظ٤لش ح٫ٓظؼٔخٍ حُوخٙ رٔـٔٞػخص ح٧ٓخ٣ُؾ أكي ٓلخٍٝ  ح٫كظ٬ٍإ 

حُلوٞم حُِـ٣ٞش ٨ُه٤ِخص،  ريػٟٞح٧ٓخ٣ُـ٤ش، ٓؼ٠ ُ٘لٞ حُـزخٍ ػ٠ِ  ؼ٘يٓخكِـ٣ٞش حُؼيحث٤ش. حُ

٬ٓظوَحٍ حُِـ٣ٞش ح١ٌُ ط٘ؼْ رٚ حُـِحث١َ ٌٓ٘ هَٕٝ. ٤٠٣ُٞش ُظ٘ل٤ٌ أؿ٘يطٚ حُظو   ٣ظول٠ اٗٔخ ًخٕ

ُـ٣ٞش  ٗخٍ كظ٘ش صأٝهيػ٘ي ٌٛح حُلي؛ رَ  هٜخ رٌٜح ح١ُٖٞخُلا كَٗٔخ٣َي طحُِؼ٘ش حُظ٢ ٌٛٙ ُْٝ طوق 

 طٌخِٓٚ. ُٞحؿذ اك٤خإٙ ٝػَه٤ش كظ٠ ر٤ٖ ح٧ٓخ٣ُـ٤٤ٖ أٗلْٜٔ، ريػٟٞ حُؼَحء حُؼوخك٢ ح٧ٓخ٣ُـ٢ حٝ

:"ػ٘يٓخ طؼظَف حُلٌٞٓش رِـش اكيٟ ح٧ه٤ِخص ك٢ حُٔـظٔغ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخمʽًٞر٣ʼَوٍٞ 

ُظِي ح٧ه٤ِش رخُٔلخكظش كبٕ حُلٌخّ ٣ٔ٘لٕٞ ح٫ػظَحف ح٢َُٔٓ »..«  رؤٜٗخ حُِـش حُوخ٤ٗٞٗش ح٤َُٔٓش

ػ٠ِ ٓٔخطٜخ ح٤ُِٔٔس ُٜخ"
3

ىٕٝ  -. ٝ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ًخٕ ٓٔؼ٠ كَٗٔخ ُزؼغ حُِـخص أٓخ٣ُـ٤ش 
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 ٝ ر٤ٖ ٝ ر٤ْٜ٘ أٗلْٜٔ، ٧ٓخ٣ُـ٤٤ٖر٤ٖ حٚ ٖٓ طؤ٤ًي ػ٠ِ ٝؿٞى ٓٔخص ٤ِٔٓس ُٔخ ك٤ -ىٓظَطٜخ

ِض ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش  َّٔ  ِٟٞغ حُِـ١ٞ حُـِحث١َ. ٝظ٤لش  ط٘ف٣َ٤ش ُ ح٧ٓخ٣ُـ٤شحُؼَد، ٝ رٌٜح ك

ُل٤َٔٗش حطٞػذ ٓ٘خٍس ٖٓ ٓ٘فوش حُوزخثَ  ح٧ٓخ٣ُـ٢، ُظـؼَ طٔظـَ حُزؼيإ كَٗٔخ ًخٗض 

كوي طوِٜض ٖٓ حُٔوخٝٓش حُِـ٣ٞش ٝحُل٠خ٣ٍش ٓؼخ.  ،ًِٜخ. كبٕ ٢ٛ ٗـلض ك٢ ًُي خاك٣َو٤ ٗلٞ

َِٔ ٓ٘ٚ ُظلظ٤ض ٝأٌٖٓ ُٜخ حُظ ِ حُِـ١ٞ ح١ٌُ ًَٓظٚ ىحهَ حُـِحثَكبٕ ُْ ط٘ـق ٤ٍٟض رخُظٔخ٣

:" حُليٝى ح٩ه٤ٔ٤ِش أك٤خٗخ ʽًٞرʼَه٣َفش حُـِحثَ ا٠ُ ٤ًخٗخص ٤ٓخ٤ٓش ػ٠ِ أٓخّ ُـ١ٞ. ٣وٍٞ 

وش ٣ٌٖٔ ٖٓ ه٬ُٜخ ٣ُخىس حُظـخْٗ حُِـ١ٞ ىحهَ ح٩ه٤ِْ"٣٣ظْ ط٤َٜٓٔخ ٝ اػخىس ط٤َٜٓٔخ رفَ
1

 . 

ش حُٔويٓش ٔٔخّ رخُِـحُإ ٓخ كٜيطٚ ح٤ُٔخٓش حُل٤َٔٗش ًخٕ ٓؼظٔٚ ُـ٤َ ٛخُلٜخ. ٧ٕ 

ٝ رخَُحر٢ ح١ٌُ  ،ٛٞ ٓٔخّ رو٤ٜٛٞش ح٧ٓخ٣ُـ٤٤ٖ، خ٧ٓخ٣ُـ٤شح٫ُظلخف ػ٤ِٜخ رأٝ ٓلخُٝش 

ًحٗص ج٤ُٓحْس جُِـ٣ٞس جُل٤ٍٓٗس جالُطلحك٤س ك٢ ٓ٘طوس جُورحتَ،  ٣ٞكيْٛ هزَ ٍحر٢ حُؼَم. ٌُح

، ٤شح٧ٓخ٣ُـػ٠ِ كٔخد  ْررح ك٢ جٍُٓػس جُٔىٛٗس الٗطٗحٌ جُِـس جُؼٍذ٤س ١ْٝ جألٓح٣َـ٤٤ٖ

َّ٘فض حٌُحًَس حُـٔخػ٤ش ٌُِٔخٕ  كٌخٕ طي٤َٓ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش حُل٤َٔٗش ك٢ طير٤َٛخ؛ اً ٗ

 ُؼَد، كظ٠خػق حُ٘ؼٍٞ ر٣َِٓش اهٞحْٜٗ ح ٓغكخٓظَؿؼٞح حُٔخ٢ٟ حُز٤ٜؾ ح١ٌُ ػخٗٚ ح٧ٓخ٣ُؾ 

 زو٠ٝ ٤ٍٟض إٔ ط ،خس حُؼ٤ِٔشطوِض ػٖ ٝظ٤لظٜخ كظ٠ ك٢ حُل٤ٝ ح٧ٓخ٣ُـ٤شحُؼَر٤ش، كخٗلَٔص 

َ  ُٓـش  ّ أ١ 1914ا٠ُ  1892أٗٚ ٌٓ٘  1913. كوي ؿخء ك٢ طلو٤ن ٛيٍ ٓ٘ش ٢ حُز٤ٞص كو٢ك ٔ

ٓخ٣ُـ٤٤ٖ، ٝ أٛزلض ُـش حُظؼخَٓ ٓ٘ش أٛزلض حُِـش حُؼَر٤ش أًؼَ حٗظ٘خٍح ػ٘ي ح٧ ٤١25ِش 

ح٧ٓخ٣ُـ٤ش ك٢ حُز٤ٞص ح٫ؿظٔخػ٤ش، ك٢ ك٤ٖ حٗلَٔصحُ٘٘خ١خص ُؼ٬هخص ح٫هظٜخى٣ش ٝحٝ
2
.  

ة   -7-8 ف ي اوظ م ع ت س ة  ا ف ي و وظ م   ي ل ع ت ل ة ل ا د ة أ غ ل ل ل ا

 : ا ي س را ررا د ق ا م ه ل ا م ع ت س  ا

َ :"ʽًٞر٣ʼَوٍٞ   ٔ . ٖٓ حُٔؼظخى إٔ ٣لَٝ حُٔٔظؼَٔ ُـظٚ ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُظؼ٢ٔ٤ِ ُِٔٔظؼ

ًٔخ كيع ك٢ . ٣ٌٖٝٔ كيٝع ٓؼَ ٌٛح حُلَٝ حُظؼٔل٢ كظ٠ ك٢ حُٔٔظؼَٔحص ح٧كخى٣ش حُِـش
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طزخػٜخ ًخٕ ُٜخ طز٣ََح ٝحٟلخ ك٢ كخُش حطْ  ظ٢ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ح٤ُٔخٓش حُ. ا٣َُ٘يح ٝ طْٞٗ

"حُٔٔظؼَٔحص حُٔظؼيىس حُِـخص ًٔخ ك٢ حُٜ٘ي ٝ حٌَُٕٔٝ
1
كٍٗٓح ُْ ضلٍٜ ُـطٜح كو١ ذَ ٌُٖٝ  .

ًِٔش ٣وٍٞ ك٤ٜخ:"إ أكٖٔ ٤ِٓٝش  -أكي حُل٤٤َٖٔٗ- ʽؿٍٞؽ ٛخٍىʼ١ًظذ  .قط٠ غوحكطٜحكٍٞص 

 َ ٫ٝء ٝ أهِٚ ك٢ هيٓخطْٜ ُٔ٘خ٣ٍؼ٘خ ٛٞٝ ؿؼِْٜ أًؼ ،ُظـ٤٤َ حُ٘ؼٞد حُزيحث٤ش ك٢ ٓٔظؼَٔحط٘خ

ٝ رٌُي  ،، ٝ إٔ ٗظ٤ق ُْٜ حُلَٛش ُٔؼخَٗط٘خ رخٓظَٔحٍإٔ ٗوّٞ ذط٘ٗثس أذ٘حء جألٛح٢ُ ًٓ٘ جُطلُٞس

ٛٞ إٔ ٗلطف ُْٜ ذؼٝ جُٔىجٌِ ذحنطٛحٌ كحُٔوٛٞو ئيٕ  .٣ظؤػَٕٝ رؼخىحط٘خ حُل٣ٌَش ٝ طوخ٤ُيٗخ

٢ٌُ ضط٤ٌق ك٤ٜح ػوُْٜٞ قٓرٔح ٣ٍٗى"
2
. 

؛ ٤ٔخ٤ٕٓٞ ٝ ٍؿخٍ ح٧َٓس حُظؼ٤ٔ٤ِشٓخ ٣ظْ طلي٣ي ُـش حُظي٣ٍْ روَحٍ ٣٘ظَى ك٤ٚ حُٝ ػخىس 

ٝ رؼٞ ٖٓ حُوزَحء ح٣ٌُٖ  حُل٤َٔٗش ، ًخٕ ٖٓ ٜٓٔش ٍؿخٍ ح٤ُٔخٓشو٤خٍحصحٌُٛٙ ا٫ إٔ طلي٣ي 

. ٝ ٌٛح ٣ؼ٢٘ ُِـ٣ٞش ُِـِحثَ كظ٠ هزَ حكظ٬ُٜخُِـ٣ٞش ٝ ؿ٤َ ححٟٝخع ح٧هيٓٞح طوخ٣ٍَْٛ كٍٞ 

 ح٧َٓس حُظؼ٤ٔ٤ِش حُـِحث٣َش ك٢ طلي٣ي ُـش حُظؼ٤ِْ ٝ ٫ حُِـخص حُظ٢ ٤ِٜٓ٘ٔخ حُظؼ٤ِْ.ػيّ اَٗحى 

ًخٕ  ،ٖٓ أٛلخد حُٜٔخُق ٝ حُ٘لًٞ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ ح٫هظٜخى١إ  ط٤خٍحص حُٔؼ٣َٖٔ 

ٓؼظْٜٔ ٣َٟ ٍَٟٝس طَى حُـِحث٤٣َٖ ؿٜخ٫، ك٢ ك٤ٖ ٣َٟ رؼ٠ْٜ طٞك٤َ ٗٞع ٬ٓثْ ٖٓ 

، ٝ ٌُْٜ٘ ٓظلوٕٞ ج ػ٠ِ ٌأ١ ٝجقى قٍٞ ٓٞٞٞع ضؼ٤ِْ جُؿُجت٤٣ٍٖٕ ُْ ٣ٌٞٗٞٞكحُل٤ٍٓٗحُظؼ٤ِْ. 

ػ٠ِ إٔ حُـِحث١َ ٣ـذ إٔ ٣زو٠ ك٢ ٓٔظٟٞ ىٕٝ ٓٔظٟٞ حُل٢َٔٗ. ٣وٍٞ أكيْٛ:"اًح ٍكؼ٘خ 

ٓٔظٟٞ ح٧ٛخ٢ُ ا٠ُ ٓٔظٞحٗخ كٔ٘ؼَٔ ػ٠ِ ١َى أٗلٔ٘خ ٖٓ حُز٬ى، ٝ ٌُٜح ٣ـذ اروخإْٛ ػ٠ِ 

كخُظْٜ حُٔل٠ِ"
3

رخُٞػ٢ ح٤ُٔخ٢ٓ  حُـِحث٤٤ٖٔٗ٤٣َٖ ُؼ٬هش طؼ٤ِْ . ٝ ٌٛح ٣ز٤ٖ اىٍحى حُلَ

ضؼ٤ِْ جٌُٓحٕ جأل٤٤ِٖٚ ٣ؼى ٜٓٔس ٤ْح٤ْس ٣وٍٞ:"ٓخ ىحّ  آٌٗحى ٌخٕ ٓي٣َ ٍحرفش حُظؼ٤ِْح٢٘١ُٞ. ك

ً   ذىال ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٜٓٔس ضؼ٤ٔ٤ِس ح ٓخ أٍىٗخ  إٔ ٣ٌٕٞ حٌُٔخٕ كبٗٚ ٖٓ ح٤ُ٧ن ٝ ح٧ٗٔذ، ا

٤ٖ ح٤ِٛ٧ٕٞ ٓف٤ؼ٤ٖ ىٕٝ طَىى، اكيحع طؼ٤ِْ   ٓ ٍِّ ي ُٓ هخٙ ٫ ٣ًَٞ رٔوظ٠خٙ ح١٧لخٍ ا٠ُ 

َ ٤ٖٗ ٖٓ ح٧ٛخ٢ُ طٌٕٞ ٓيحٍْٜٓ ػزخٍس ػٖ   ٔ ُٓ كخث٣ِٖ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ أٗٞحع حُٜ٘خىحص، رَ ا٠ُ 
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كٌَٗخ ػ٠ِ أًؼَ طوي٣َ" 200ٝ 150أًٞحم طظَحٝف ه٤ٔظٜخ ٓخ ر٤ٖ 
1

رَ ًخٕ حُٔؼَٕٔٝ  ٣فخُزٕٞ . 

َر٤ش حُؼخ٤ٓش)حُيحٍؿش(، ٝ رؼٞ ٖٓ حُِـخص رظي٣ٍْ حُِـخص ؿ٤َ ح٤َُٔٓش ٝ ٫ ح٩ه٤ٔ٤ِش، ًخُؼ

ح٧ٍٝر٤ش
2

 . 

ؿؼَ حُيحٍؿش ٓوٍَح ىٍح٤ٓخ  ا٠ُ -ػ٘ي حُلي٣غ ػٖ ح٫هظَحٝ-ٝ هي ٓزوض ح٩ٗخٍس 

، 1839ك٢ رخ٣ٍْ ٓ٘ش ʽح٤ٌُُٞؾ حُؼَرʼ٢، ٝ أٓٔٞح ٓؼٜي ʽر٤ـʼُِٞل٤٤َٖٔٗ هخٛش ك٢ ػٜي 

. ٝ هي ِٝٛض ٗٔزش ٍٝى ٓخروخًٔخ  ُِٔظَؿ٤ٖٔ حُٔويٍ ُْٜ حُؼَٔ ك٢ حُـِحثَ« ٓ٘ظِش»٣ٌٕٞ 

ه٬٤ِ  ظليعحُٖٓ حُ٘ٔخء ٣ٔظف٤ؼٕٞ %  10ٖٓ حَُؿخٍ ٝ   %20ٓؼَكش حٌُُٕٞٞ رخُؼَر٤ش 

ٖٓ حُ٘ٔخء% 0.5ٖٓ حَُؿخٍ ٝ   %1.7رخُؼَر٤ش، ٝ ٌُٖ ٫ ٣ٌظذ رٜخ ا٫ 
3
. 

خ  إ حطـخٛخص حُٔيٍٓش حُل٤َٔٗش ك٢ حُـِحثَ ًخٗض ػزخٍس ػٖ ريحثَ ١َكظٜخ كَٗٔخ ُٔ 

١ ضر٘طٚ ك٢ ًٛٙ ج٤ُٓحْس جُِـ٣ٞس جُطؼ٤ٔ٤ِس ًجالضؿحٙ ج٤ُٚ ٖٓ ٓ٘٘آص ؿِحث٣َش، ا٫ إٔ حٓظُٞض ػِ

ٝ ٓخ طلظخؿٚ ٖٓ حُـِحث٤٣َٖ ك٢ ٓـخ٫ص ضؿحَٛ قحؾ٤حش جُٔٞج٤٘٠ٖ ٝ ج٤ٍُٓ ٝكن ٓٛحُكٜح ٛٞ 

غالغس أٗٔح٠ ضؼ٤ٔ٤ِسٓؼ٤٘ش. كظَٜص 
4
: 

ًَ حُٔيٕ  ٝ ط٘ظَ٘ ٓيحٍٓٚ ك٢ ٢ٔٗ ٖٓ حُظؼ٤ِْ هخٙ رخُل٤٤َٖٔٗ ٝ ح٧ٍٝر٤٤ٖ .1

 حُوَٟ حُظ٢ ٣ٔظ١ٖٞ رٜخ حُل٤َٕٔٗٞ ٝ ؿ٤َْٛ ٖٓ ح٧ٍٝر٤٤ٖ.ٝ

.. ٢ٔٗ ٖٓ حُظؼ٤ِْ هخٙ رخ٧ٛخ٢ُ ٝ ٓيحٍٓٚ ٓليٝىس ح٫ٗظ٘خٍ ٝ ٓ٘خٛـٚ ٣ِِٛش .2

 ٌٛح ح٢ُٔ٘ طوِض ػ٘ٚ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش ك٢ ح٧ه٤َ.ٝ

أٍحىص   ٢ٔٗ ٖٓ حُظؼ٤ِْ ِٓىٝؽ حُِـش ٝ حُٞظ٤لش ٝ ٛٞ هخٙ رلجش ٖٓ حُـِحث٤٣َٖ .3

ٓؼَ: طَؿٔش  .ظخثق حُظ٢ ٫ ٣ٔظف٤ؼٜخ حُل٤َٕٔٗٞك٢ رؼٞ حُٞ ٩ىحٍس حُل٤َٔٗش إٔ طٔظؼ٤ٖ رْٜح

حُو٠خء حَُ٘ػ٢، ح٩ٓخٓش ٝ ح٩كظخء، ٝ طي٣ٍْ حُؼَر٤ش حُلٜل٠..ػَكض ٌٛٙ ٓيحٍّ رخُٔيحٍّ 

حُل٤َٔٗش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝ حَُٔ٘كٕٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُٔٔظَ٘ه٤ٖ. ٝ ٬٣كظ إٔ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُٔيحٍّ 
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ٖٓ ٜيف حُ، ٧ٕ ك٤َٔٗشحٓظؼٔخ٣ٍش فؼْ رَٝف ٓ ١ٚخرؼخ ػَر٤خ ا٤ٓ٬ٓخ، ٌُٝ٘ -خ٣َٛظخ -٣لَٔ 

 .ʽحُوʽ ٝʼٖ٤٣َٝؿخٓغ ح٣ُِظٞٗشʼ، ٝ ٓ٘خكٔش ٓلخٍرش حُظؼ٤ِْ ح٢ٓ٬ٓ٩ ح٢ِٛ٧ٛٞ اٗ٘خثٚ 

كخُِـخص طيٍّ ُظلو٤ن ػيى ٖٓ ح٧ٛيحف ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ُظ٤ٌٖٔ حُؼزخى :" ʽًٞر٣ʼَوٍٞ 

أٝ ُظ٤ٌٖٔ حُو٣َـ٤ٖ ٖٓ حُلٍٜٞ ػ٠ِ . يٓش حٌُٔظٞرش رِـخص هي٣ٔشٖٓ هَحءس حُٜ٘ٞٙ حُٔو

ٝظخثق طظفِذ حُظليع رِـش ػخ٤ٗش، أٝ ُظ٤ٌٖٔ حُف٬د ٖٓ ح٫ٓظلخىس ٖٓ طؼ٤ِْ ٣ويّ رٞحٓفش ُـش 

ٝ ٣زيٝ إٔ . ػخ٤ٗش أٝ َُر٢ حُفِزش رظَحػْٜ حُو٢ٓٞ أٝ حُؼَه٢ أٝ ُظ٤٤ِٔ ١زوش حُٜلٞس ػٖ حُؼخٓش

"ٍٝحء طو٤ِي ط٣ِي ٓٔخٍٓظٚ ػ٠ِ هَٕٝ حُٜيف ح٧ه٤َ ٛٞ حُيحكغ
1
ًَ ٌٛٙ ح٧ٛيحف ٫ طظلون  ٝ .

ػ٘ي ٍٜٓٔخ ٤ُٔخٓظٜخ  خكَٗٔ ا٫ إٔ. أ٠ُٝ ٝ حُل٤َٔٗش ُـش أؿ٘ز٤ش ػخ٤ٗش حُؼَر٤ش ُـش   ٤شا٫ رظؼ٤ِٔ

حٓظؼٔخٍ "، ٝكخُٝض حٓظؼٔخٍ ٝظ٤لش حُِٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُِـ٣ٞش هلِص كٞم ًَ ٌٛٙ حُلوخثن

ُظلو٤ن أٛيحكٜخ حُي٤٘٣ش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ حُؼوخك٤ش ػٖ ٣َ١ن طؼ٤ِْ حُل٤َٔٗش " ٤ْحُِـش ٓوٍَحص ُِظؼِ

 ٤ش رٔخ ٣ويّ ٜٓخُق كَٗٔخإٔ طِحكْ حُلَٗٔ ،ِؼخ٤ٓش حُٜٔـ٘ش رخُظ٤ًَش ٝؿ٤َٛخُكو٢. ٓغ حُٔٔخف 

جنطال٠ جألُٖٓ جُٔطرح٣٘س ٗٔط٤ح ٣لٓى جٌُِٔحش جُِـ٣ٞس" ٝ هي ػزض ػزٞطخ هفؼ٤خ إٔ" .أٓخٓخ
2
. 

رَ . حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ٍر٢ ح٧ؿ٤خٍ  رظَحػٜخ ُْ طٔٔق رٚ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش إ ٓٔخٛٔش

حُظ٘خهٞ ٧ٕ ٞظ٤لش ٍؿْ كٔخ٤ٓش ٌٛح ح٫هظ٤خٍ، ػٔيص ا٠ُ حػظٔخى حُِـش حُل٤َٔٗش ُظٜ٘ٞ رٌٜٙ حُ

٣وٍٞ . كخى  ر٤ٖ حُظَحع حُو٢ٓٞ ٝ حُؼَه٢ ُِـش حُل٤َٔٗش ٝ حُظَحع حُو٢ٓٞ ٝ حُؼَه٢ ُِـِحث٤٣َٖ

ʼًَٞرʽرلٔخ٤ٓش طـخٙ ٓفخُذ ح٥رخء ٣ٌُٖ ٣َٕٓٔٞ ح٤ُٔخٓش حُظؼ٤ٔ٤ِش ؿخُزخ ٓخ ٣٘ؼ:" ح َٕٝ

حُف٬د ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخهظ٤خٍ حُِـش حُظ٢ ٣٘زـ٢ طؼ٤ِٜٔخ ك٢ حُٔيحٍّ"ٝ
3

كَٗٔخ ٟـفض ٝ ٌُٖ . 

ر٘يس ٧ؿَ حٓظؼٔخٍ ُـظٜخ ٓوٍَح ىٍح٤ٓخ  ك٢ حُٔيحٍّ ٝ حُِٝح٣خ حُوخٛش رظؼ٤ِْ حُؼَر٤ش. ٝ ُْ 

ك٢ كَٝ ُـظٜخ ػ٠ِ حُـِحث٤٣َٖ ٝ ك٢ ٓيحٍْٜٓ . ٌُح ٫ ؿَحرش إٔ ٣وخّٝ طـي أ١ كٔخ٤ٓش 

 حُٔوخٝٓش ط٘خؿْ ٓغ حٌُحص حُي٤٘٣ش ٝ حُِـ٣ٞش ٝ حُظخ٣ٍو٤ش.ك٢ ٧ٕ  ،حُـِحث٣َٕٞ ًُي

ُوي أػي ح٫كظ٬ٍ حُٔل٢٤ حُظَر١ٞ رٌَٔ ًز٤َ؛ كخُؼَر٤ش حُلٜل٠ ًخٗض ؿخثزش هخ٤ٗٞٗخ ٖٓ 

حُـِحث١َ ػ٠ِ ىٍحٓش حُِـش حُؼخ٤ٓش ك٢ كٜظ٤ٖ أٓزٞػ٤خ، طًَٞ  حُظؼ٤ِْ ح٫رظيحث٢، ٝأؿزَ حُظ٤ٌِٔ
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ظؼ٤ِْ ٝ ًٌٗٝ ٛ٘يحٓٚ ٝ ٓٞء وظخٍ ؿخُزخ ُـِٜٚ روٞحػي حُ، ٣ُ ٤ٗʽن حُؼَر٤شʼا٠ُ ٓٞظق ٛٞ 

٠َُد ٌٓخٗش ُـش ح٠ُخى ك٢ ٗلّٞ حُظ٤ٓ٬ٌ ٝ ط٣ٞ٘ٚ ٍٛٞطٜخ ك٢ ٝؿيحْٜٗ. ٝ ٣ِ٣ي ٌٛح  ،طَٜكٚ

ٜٜٗٞٛخ ٓو٤لش، ٤ًٌٍش، ٓؼ٤َس ُِٔو٣َش، ٝ ط٤ِٜخ ، إٔ كٜٚ حُيٍّٝ ٓٞءح٩هَحؽ حُٔلظؼَ 

ٓؼِٔش ك٢ ؿخ٣ش حٌُلخءس ح٤ُٜ٘ٔش ٓزخَٗس ػٖ هٜي، ىٍّٝ حُٔٞحى حُل٤َٔٗش، حًُُٔٞٞش ؿخُزخ ا٠ُ 

حُيٍح٣ش رؼِْ حُ٘لْ ٝ ١َحثن حُظي٣ٍْ، ٝ ر٤ٜجش أ٤ٗوش، طلٞف ٜٓ٘خ حَُٝحثق حُؼفَس ػ٘ي حُظـٞحٍ ٝ

زَح ٫ ٗؼ٣ٍٞخ ػ٠ِ ػوي ٓوخٍٗش ر٤ٖ كخُظ٤ٖ، طوَؽ ر٤ٖ حُٜلٞف. ٝ ٛ٘خ ٣ـي حُظ٤ٌِٔ ٗلٔٚ ٓـ

ٜٓ٘خ ُـش ح٧ؿيحى حُوخَٓ ح٧ًزَ. رَ ٖٓ ؿَحء ٌٛٙ حُٔٔخٍٓخص حُوز٤ؼش، ٣ٞؿي ٖٓ ًٍٜٞ ؿ٤َ 

ٖ ُِؼَر٤ش حٌَُح٤ٛش ٗي٣يس ٝ ٣٘ؼٜخ ك٢ ٓل٤فٌٚ  ٣ُ  -ا٠ُ ٣ٞٓ٘خ -ح٫ٓظؼٔخٍ ٖٓ ٫ ٣ِحٍ 
1
. 

٤َح ٖٓ ٝهظٜخ ِحث٤٣َٖ ٝ رٌُض ك٢ ًُي ًؼإ كَٗٔخ حٛظٔض حٛظٔخٓخ رخُـخ رظؼ٤ِْ ُـظٜخ ُِـ

 ٝ ٓخ ٢ٛ حُٔوخ٤٣ْ؟ ٝ َٛ َٗ٘ص ُـظٜخ أّ َٗ٘ص ح٤ٓ٧ش؟ ك٤ٌق ًخٗض حُ٘ظخثؾ؟. ٓخُٜخٝ

أٓخ ىٍؿش ٗـخف طؼ٤ِْ حُِـخص ح٩ٟخك٤ش ٖٓ ه٬ٍ ىٍحٓظٜخ ك٢ ٤ٛجش :" ʽًٞر٣ʼَوٍٞ 

ش ٝ ًؼخكظٜخ ٛٞ ٝ ك٢ حُـخُذ ٓخ ٣ٌٕٞ ط٤ًَِ حُيٍحٓ. ٓوٍَحص ىٍح٤ٓش ك٤ظلخٝص طلخٝطخ ًز٤َح

ٝ ًٌُي ؿٞىس ٝ ًلخءس حُظي٣ٍْ ٝ ٓيٟ ؿيٟٝ طؼِْ طِي حُِـش . حُؼخَٓ ح٧ٓخ٢ٓ ٌُٜح حُظلخٝص

 ْ حُِـش ٢ٛأ١ إٔ ح٧ٓزخد حُلؼ٤ِش ُ٘ـخف طؼِ. هخٍؽ حُٔيٍٓش ٝ ك٢ حُل٤خس حُؼ٤ِٔش ُِٔظؼ٤ِٖٔ

"حُلٞحكِ حُٔ٘ـؼش ػ٠ِ حُظؼِْ ٝ ٛٞ حكظَحٝ ١ز٤ؼ٢ ؿيحرٔؼ٠٘ آهَ، حُلَٙ ٝ
2

حُلٞحكِ ٝ . 

ًلخكِ حُظـ٤ْ٘ ٝ حُظٔظغ  ؛حُظ٢ ٗـؼض رٜخ كَٗٔخ حُـِحث٤٣َٖ ػ٠ِ طؼِْ ُـظٜخ ًخٗض كٞحكِ ٓـ٣َش

ُْ ٣طر٘ٞج  ،ؾٔحػس جُ٘هرس٢ٛ ذًُي ؾٔحػس ٌنٞز جُٗه٤ٛس،  كظٍٜش. ر٘لْ كوٞم حُل٤٤َٖٔٗ

إٔ أكٌحٌ جُـٍخ، ْٝٝحتَ ػ٤ٗٚ، ٝ ٣ٍ٠وطٚ ك٢ جُؼَٔ ٝ غوحكطٚ ٝ ضؼ٤ِٔٚ كو١، ذَ أٌجوٝج أ٣ٟح 

٣كُٞٞج جُٔؿطٔغ جُؿُجت١ٍ ئ٠ُ ٓؿطٔغ أٌٝٝذ٢
3
.  

ْ  حُٔـٍَ رْٜ أْٜٗ ٣ـَٕٝ ٍٝحء  هغ ٌٛٙ حُلٞحكِ، كؤىٍىٝ ٌُٖ َٓػخٕ ٓخ ًٌد حُٞح  ٛ  ٝ

كٌؼ٤َ ْٜٓ٘ أػِٖ طٞرظٚ ٝ ٝٝٛذ ٗلٔٚ ُويٓش ١ٝ٘ٚ  .حُٔٔخٝحس ك٢ حُلوٞم ٓغ حُل٤٤َٖٔٗحٓٔٚ 

ؼول٤ٖ ح٣ٌُٖ هخكٞح ػ٠ِ ػو٤يطْٜ ٝ ُـظْٜ ا٠ُ ُـؤص أػيحى ًز٤َس ٖٓ حُؼِٔخء ٝ حُٔ ًٔخ. ٓوٞٓخطٚٝ
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ٓخًٖ حُزؼ٤يس كلخظخ ػ٠ِ ُـظْٜ ٚ ٗلٞ ح٧ؿٞظٝ حُوخٍؿ٤ش رٔـخىٍس حُز٬ى ، ٝحُحُٜـَس حُيحه٤ِش أ

ح١ٌُ ؿلق ح٫ٓظؼٔخٍ ٓ٘خرؼٚ ك٢  ح٫ٓظوَحٍ حُ٘ل٢ٍٔٝحء ٓ٘خرغ حُؼِْ ٝ حُٔؼَكش ٝ خُٜؼ ٝػوخكظْٜ، ٝ

حُـِحثَ
1

نالٍ جُؼ٣ٍٗ٘حش ًحٗٞج هى ػحٖٞج نحٌؼ جُؿُجتٍ، كطػولٞج  جُُػٔحء جُؿُجت٤٣ٍٖ كٔؼظْ. 

إٔ حُـِحث٤٣َٖ كويٝح حُظؼ٤ِْ ٝ حُل٣َش ك٢ ػ٠ِ ، ٌٝٛٙ حُظخَٛس طيٍ ك٢ ذالو أنٍٟ ؿ٤ٍ جُؿُجتٍ

ح٣ٌُٖ ُْ ٣ظؼولٞح ػ٘يٛخ ًخٗض ىحثٔش ٓظٌٌ٘ش ك٢ٝ إٔ كَٗٔخ  ،١ْٜٝ٘
2
٣ئًي كو٤وش ُٔخ٤ٗخص  ٌٝٛح .

 ʽʼ La fonctionجُٞظ٤لس ج٣ُٜٞط٤س٢ٛʼ  ُِـستق جأْٛ ٝظح٢ٛٝ إٔ ٛخٓش حؿظٔخػ٤ش 

identitaire ʽ. 

إ ؿؼَ حُِـش حُل٤َٔٗش أىحس ُِظي٣ٍْ ك٢ حُٔئٓٔخص حُظؼ٤ٔ٤ِش ُْ ٣لِق ك٢ حُو٠خء ػ٠ِ 

ػٖ  ٍجؾغئٕ جُِـس جُؼٍذ٤س ُْ ضط"ك٢ ًظخرٚ "حُِـخص ك٢ أٍٝٝرخ حُلي٣ؼش": ٣ʼٚ٤ِ٤ٓʽوٍٞحُؼَر٤ش. 

، ٝ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُـٜٞى حُظ٢ ٖ ٝ ُـس ٓى٤ٗسًٜٞٗح ُـس و٣أٌٜ ونِطٜح ُطأغ٤ٍٛح جُ٘حٖة ػٖ 

ُْ ٣هٍؼ أقى ػٖ رٌُٜخ حُٔزَٕ٘ٝ، ٝ ٌُٔخٗش حُل٠خٍس حُظ٢ ؿخءص رٜخ حُ٘ؼٞد حَُٜ٘ح٤ٗش 

"جهط٘حع ٝ ٠ٞجػ٤س ٖٓ جإلْالّ ئ٠ُ جٍُ٘ٛج٤ٗس
3

٧ٕ حُِـش حُؼَر٤ش طِٔي ٝظ٤لش حُظؼو٤ق ح٢٘١ُٞ . 

ٝ ٢ٛ ٝظ٤لش ٫ طُفِذ ك٢ ُـش أؿ٘ز٤ش
4
. 

جأل٠ُٝ ٢ٛ جُٔىجٌِ إ حُِـش حُؼَر٤ش كخكظض ػ٠ِ ٗلٜٔخ ٖٓ ه٬ٍ ػ٬ع ه٘ٞحص. 

ٓىجٌِ  كٍٗٓح جُػحُػس ك٢ٜ ئٗٗحء، أٓخ جُٞػع ٝ جإلٌٖحو ك٢ جُٔٓحؾى٢ٛ جُوٍآ٤ٗس ، ٝ جُػح٤ٗس 

، ٓغ حُظ٤ًَِ ١زؼخ ػ٠ِ حُِٔخٕ حُل٢َٔٗ. ٝ هي ٓخٛٔض ٌٛٙ 1851غح٣ٞٗس ذحُِٓح٤ٖٗ ْ٘س 

ٖٓ حُـِحث٤٣َٖ حُٔوظ٤ٜٖ ك٢ حُٜلخكش ٝ حُظؼ٤ِْ ٝ حُظَؿٔش ٌِٗض حُٔيحٍّ ك٢ طوَؽ ػيى 

جُٔىجٌِ جُوٍآ٤ٗس ٝ جُٔٓحؾى ك٘ؿكص ك٢ جالقطلحظ ذحُؼٍذ٤س ؿٔخػش حُ٘وزش ٓؼظْ ػيىٛخ، أٓخ 

ق٤س ٌؿْ ضٞجٞؼٜح ٝ ضهِق ٓٓطٞجٛح
5

 . 
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ال أ٤َٓ ئ٠ُ جُوحت٤ِٖ ذإٔ جُطؼ٤ِْ  :ʽٜٓفل٠ حُٜ٘ٔخʼ١ٝٝ ػٖ ٓٔظٟٞ ٌٛح حُظؼ٤ِْ ٣وٍٞ

ًحٕ أقٖٓ ٖٓ ج٣ًُٖ ٛحؾٔٞٗح. ٝ ئ٢ٗ أ٤َٓ ئ٠ُ جُوٍٞ ذأٗٚ ًحٕ  -ك٢ جُؼٜى جُؼػٔح٢ٗ -ىٗحػ٘

"ػ٘ىٗح جٌُْ ٝ ْٛ ًحٕ ػ٘ىْٛ جُ٘ٞع، ٝ ًحٗص ػِْٜٞٓ ػ٤ِٔس ٝ ػِٞٓ٘ح ٗظ٣ٍس ٝجؾطٔحػ٤س
1
. 

ظٞحؿي حُِـش ك٤ؼٔخ ًخٕ ك، ٙ كو٤وش ُٔخ٤ٗش، ٝ ٌٛجُطؼ٤ِْ ٤ُّ ٞٔحٗح ُروحء ُـس ٓحإ 

ِ جٜخ  ػْ إ ك٢ُـش ك٤ش.  ٜخ٣للظظٞحَٛ ٛٞ ح١ٌُ حُ  ٔ ٘ ظو٠ حُِـش ح٧ؿ٘ز٤ش ُ  ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش "طُ

حُؼوخك٢ ٫ ُٔؼ٤خٍ ٤ٓخ٢ٓ، ٝ طيٍؽ ك٢ حُٜٔ٘خؽ حُظَر١ٞ رٔوظ٠٠ كَٝ حٌُلخ٣ش، كظ٠ اًح طوٍَ 

ش ٖٓ حُظ٤ٓ٬ٌ ٓوفض ٓؼَكظٜخ ػٖ حُزخه٢" ٜخ ُؼ٤٘ا ُٔ طؼ٤ِ
2

ٞهق حُـِحث٤٣َٖ ٖٓ ٓ ك٤ٌق ًخٕ. 

 ؟ ٤شحُلَٗٔ طؼ٤ٔ٤ِش

ح١ٌُ  ٌو  جُِٕٔٓٔٞ جُٜى٣س جُٔٓٔٞٓس ُٛحقرٜح:"٣ʽلٕٞ طٍٞحٕاʼحُٔئٍهش حُل٤َٔٗش طوٍٞ 

( ٣ليع حُٔيحٍّ ك٬ ٣ـي ُٜخ ط٤ٓ٬ٌ"1850-1830ه٠٠ كٞح٢ُ ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش)
3

 . 

ٌٓلُٞس ذ٘ٞع  جُؼٍذ٤سجُِـس ظِص ق٤حز  كِوى ؛جُطؼ٤ِْ ٤ُّ ٞٔحٗح ُروحء ُـس ٓح٠حُٔح إٔ 

..ٝ حُ٘ٞحى١ ٝحَُٔٔف ٝ حُظَؿٔش ٝ حُظؤ٤ُق ُٜلخكشحك٢  ٖٓ جالقطٗحّ 
4
. 

َ  ك٢ ٤ٓيحٗٚ ُويٓش حُِـش حُؼَر٤ش روٜي أٝ ػٖ  ،كَى٣شٌُٜٝ٘خ  ساٜٗخ ؿٜٞى ًز٤َ رٌُٜخ ً

ؿ٤َ هٜي. ٝ رٌُي رو٤ض حُِـش حُؼَر٤ش ك٤ش ٝ ٌُٜ٘خ ك٢ كخُش ٣َػ٠ ُٜخ. ُٝؼَ حُلٜخٍ ح١ٌُ 

وخٝٓش ح٫ٓظؼٔخٍ رٜخ، كؤىٍى كَٟظٚ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش ػ٠ِ حُِـش حُؼَر٤ش هِٚ كَٙ ٓ

ً  "طُيٍؽ حُِـش ح٧ؿ٘ز٤ش ك٢ حُٜٔ٘خؽ  حُـِحث٣َٕٞ ه٤ٔش حُِـش حُل٤َٔٗش ك٢ حُيكخع ػٖ ٗو٤ٜظْٜ. ا
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ٞحكَ ُيٟ ىكغ ح٠َُٔس، كظلَٜ ح٠ُٝ٧ رظ٤َٓٞ طِي حُِـش ُ٘ل٢ ٓخ طحُظَر١ٞ ُـِذ حُٔ٘لؼش ٝ

ٖٓ  ش٤حُٔؼ٤ٌٕ٘ٞ ربكَحؽ حُِـش ػوخكش ر٣َ٘ش ٓ٘خػش. أٓخ ىكغ ح٠َُٔس كأِٜٛخ ٖٓ هزَس ٛ٘خػ٤ش ٝ

حُؼوخكش حُٟٞؼ٤ش حُوخٛش رؤٛلخرٜخ"
1
جُِـس جُل٤ٍٓٗس ذحُ٘ٓرس أٛزلض ٝ رٌٜح حُٔؼ٤خٍ  .

؛ ٧ٕ اطوخٕ ُـش حُٔٔظؼَٔ ٝ طٔؼَ ٣َ١وش طل٤ٌَٙ، ٝحٓظ٤ؼخد ٤٘سْٓ ٤لس أُِؿُجت٤٣ٍٖ ضإو١ ٝظ

 .ػِٞٓٚ، ٣َٜٔ ػ٤ِْٜ ٓوخٍػش ظِٔٚ

 9-  : ة ي ب د ض أ را غ ة أل غ ل ل ل ا ا م ع ت س  ا

د ك٢ ًَ حُٔيحٍّ حُظ٢ أٗ٘ؤطٜخ، ي ػِٔض ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش ػ٠ِ ط٣ٌَْ ُـظٜخ ُـش ٨ُىُو

ٜخ ٝ اػفخثٜخ ُـش ٝ ٣ٞٛش ٌٛح ٤ُْ ؿ٣َزخ ػ٠ِ اىحٍس طٔؼ٠ ٩كَحؽ ح٧ٓش حُـِحث٣َش ٖٓ ٣ٞٛظٝ

ٌُٖ حُـ٣َذ ٛٞ حُظ٘خهٞ ك٢ طؼخِٜٓخ ٓغ حُظَحع ح١ٌُ ٝؿيطٚ هخثٔخ ٓظؤ٬ٛ ك٢ حُـِحثَ  .ؿي٣يط٤ٖ

ٝ ٛٞ طَحع ٝحٓغ  ،٬ُٜخ؛ كٖٔ ؿٜش كخُٝض ١ْٔ حُظَحع ح١ٌُ طلِٔٚ حُِـش حُؼَر٤شػ٘ي حكظ

ح٧ٓخ٣ُـ٤ش ٓليٝى ح٫ٗظ٘خٍ، ٝ ٌٛح ٛٞ  شؿٜش أهَٟ كخُٝض اك٤خء طَحع حُِـح٫ٗظ٘خٍ، ٖٝٓ 

ف ك٢ ٓخ ٢ٛ ا٫ هي   ،ح٠ُلي ػ٠ِ حٌُهٕٞ رلن! ٧ٕ ؿٜٞى كَٗٔخ ٩ك٤خء حُظَحع ح٧ٓخ٣ُـ٢

أكلخى كِٔٞح طَحػٚ ٝ ُـظٚ، ٝ ٓخ ٣ِحٍ ػ٘يٓخ حػظ٘ن ح٧ٓخ٣ُؾ ح٬ٓ٩ّ ٝ  ،ه٤خٍحص أٓخ٣ُـ٤ش هي٣ٔش

ًٔخ إٔ ٖٓ حُٔو٣َش طؼ٣َق ح٧ٓخ٣ُـ٤٤ٖ رظَحػْٜ ْٝٛ أػَف  .أٝك٤خء ُو٤خٍحص ح٧ؿيحىح٧ٓخ٣ُؾ 

خُح ك٢ ٣ي كَٗٔخهُلَّ  ٕ حُظ٤َٜ حُزَر١َ ٞخ٣ُـ٤ح٧ٓؼظزَ ٤ُ٣ْ ؿ٣َزخ إٔ ٌُح  حُ٘خّ رٚ!
2

 . 

ح٧ىد ٛٞ كي٣غ ػٖ ىٍٝ حٌُظخرش ك٢ كلظ ح٥ىحد، ٝ ٓيٟ حٓظ٤ؼخد  إ حُلي٣غ ػٖ ُـش

حُو٢ ٧ٛٞحص حُِـش، ٝٛٞ ٓزلغ ُٔخ٢ٗ حؿظٔخػ٢ ْٜٓ، ٝ هي ٣ٌَ٘ ٓلٍٞح َُْٓ ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش، 

حُل٤َٔٗش ٫ طؼخ٤ٗخٕ ٝ ٝ طلي٣ؼٚ. ٝ ٫ ٗي إٔ حُؼَر٤ش طؼي٣َ ٍْٓ ٝاٗ٘خء ٍْٓ ُـ١ٞ ؿي٣ي أ ٛيكٜخ

 ح٧ٓخ٣ُـ٤ش٤ٓٔش حُظ٢ حهظِوظٜخ كَٗٔخ ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش طـخٙ ٖٓ ٌَٓ٘ حَُْٓ. ك٢ ٓوخرَ حُي

 ػ٘ي ٓلخُٝش رؼغ طَحػٜخ ٝ اك٤خء هفٜخ. كٔخ حُلو٤وش حُِٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٌُِظخرش ح٧ٓخ٣ُـ٤ش؟
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 األمازيغية قميصا يثَت بو النعرات".
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ٛٞط٤ش ٝ ٓؼـ٤ٔش  -ك٤ٖ ٝؿيٝح هٜخثٚ، طٔخ٣ُـضحكظَٝ حُِٔخ٤ٕٗٞ حُٔؼ٤ٕ٘ٞ رزؼغ 

حُوز٤ِش حُٔيٍٝٓش، حكظَٟٞح ٝؿٞى ُـش ٓ٘وَٟش)حُِـش  ٓظوخٍرش ر٤ٖ حُِـخص -٤ش ٝط٤ًَز٤شأٝ َٛك

إ  ػْح٧ّ حَُٔحى اك٤خإٛخ(، ػ٠ِ ؿَحٍ ٓخ ًخٗض طلؼَ حُِٔخ٤ٗخص ح٤ُ٬ُٔش ك٢ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘.

حُل٤ُِٞٞؿ٤خ ح٧ٓخ٣ُـ٤ش ٫ طظٞكَ ػ٠ِ ٗٞحٛي هي٣ٔش ُظَحع ٌٓظٞد ٨ُٓخ٣ُـ٤خص، ك٬ طٞحَٛ 

ون جُؼ٢ِٔ ٖٓ ًٛٙ جالكطٍجٞحش جُؼ٤ِٔس ٗهِٙ ٓٔح "ٝ ك٢ جٗطظحٌ جُطكٌٓظٞد ر٤ٖ ح٧ؿ٤خٍ.

هىٓ٘حٙ ئ٠ُ إٔ ُـحش ئٓح٣َـٖ ٖل٣ٞس ٓػَ جُـحُر٤س جُؼظ٠ٔ ٖٓ ُـحش جُورحتَ ك٢ إلك٣ٍو٤ح ٝك٢ 

ؿ٤ٍٛح ٖٓ جُوحٌجش، ٝ أٗٚ ُْ ٣ػرص ك٢ أوُس ضح٣ٌه٤س ٓحو٣س إٔ ًطرص ضٔح٣َـص ذطل٘حؽ"
1
.  

كأَٚ جٌُطحذس جُرٍذ٣ٍس ال ضُجٍ ٗوٖٜٞح ؿحٟٓس
2

أكي ٍٝحى  -ʽا٤ِٗـʼَٝ ٛخ ٛٞ . 

ًج ٖٓ ٣كحٍٝ إٔ ٣ؼ٤ى ذ٘حء ٓػَ ًٛٙ جُِـس جُٔ٘وٍٞس ػ٠ِ أْحِ ٣ٜٛق  -حُل٤ُِٞٞؿ٤خ حُٔوخٍٗش 

"ح ٣ط٘رأ ذح١ًُ ٠ٟٓٗر٤ً جُطْٞٛ ذٌٞٗٚ "
3

٧ٗٚ "ُْ ٣ؼزض حُظخ٣ٍن إٔ ِٓٞى حُزَرَ هي حٓظؼِٔٞح . 

ْ حُؼ٣ٌَٔش، كٌخٗض ُـظْٜ ح٧ٓخ٣ُـ٤ش ك٢ حُوفخد ح٢َُٔٓ ٝ ٫ ك٢ ح٩ىحٍس أٝ ك٢ ٜٓخُلٜ

ح٤ُٓٞ٘ي٣ش أٝ حَُٝٓخ٤ٗش أٝ حُل٤٘٤و٤ش"
4
. 

ك٠خ١ٍ ٌُٜٙ حُِـش، ٌُح ٢ٛ ح٥ٕ طٔظؼَٔ  حُؼؼٍٞ ػ٠ِ ى٣ٞحٕ ُٕلي ح٥ ٣ظلونكِْ 

ُوي رٌٍ ، ٝ وزخثَحُل٤َٔٗش  ٌُظخرظٜخ ػ٘ي ح٧رـي٣ش حُؼَر٤ش ٌُظخرظٜخ ػ٘ي حُ٘خ٣ٝش، ٝح٧رـي٣ش حُ

هخٛش رؼي حًظ٘خف رؼٞ  ،ؿٜٞىح ٤ُـؼَ ٜٓ٘خ ُـش ٌٓظٞرش ʽُٓٞٞى ٓؼʼ١َٔحٌُخطذ حُـِحث١َ

ٌٛٙ حَُُٓٞ ُْ ٣ٞكن رٔزذ ؿٔٞٝ ٘لٞطش ك٢ أػٔخم حُفخ٢ِ٤ٓ، ٌُٝ٘ٚحَُُٓٞ حُٔ
5

ِض  . رَ ك٠َّ

ح٧ؿِز٤ش ٖٓ ح٧ٓخ٣ُؾ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُو٢ حُؼَر٢ ك٢ ٓوخرَ ٖٓ حٓظٜٞحْٛ حُو٢ ح٬ُط٢٘٤
6

 . 
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ٞء ٌٓ٘ إٔ كِض رخُز٬ى، ُٝؼَ روخء رؤ١ ٓ ح٧ٓخ٣ُـ٤شٝ ًُي ٧ٕ حُؼَر٤ش ُْ طْٔ 

ُْ ضؼَٔ جُؼٍذ٤س ػ٠ِ جُوٟحء ذَ ك٤ش طٔظؼَٔ ك٢ حُظٞحَٛ أهٟٞ رَٛخٕ ػ٠ِ ًُي.  ح٧ٓخ٣ُـ٤ش

ُٝؼَ ًٛج ٖٓ أْرحخ  ،ػ٠ِ ُـس أ٤ِٚس ٝؾىضٜح ػ٘ى ٖؼد ٖٓ ٖؼٞخ جُى٤ٗح جُط٢ ونِٜح جإلْالّ

٢ٛ حُِـش ح٤َُٔٓش ٝ ح٤٘١ُٞش ، ٝ ه٤َ ى٤َُ ػ٠ِ ًُي ٛٞ حُِـش حُلخ٤ٍٓش، حُظ٢ ٓخ طِحٍ هٞضٜح

رؼي أٍرؼش ػَ٘ هَٗخ ٖٓ حُِٓخٕ ك٢ ظَ حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٝ ٛٞ ٓخ ٣٘ٔلذ  ِيُٝش حُلخ٤ٍٓشُ

أ٠٣خ ػ٠ِ حُِـش حُظ٤ًَش ٝ حُِـش ح٧ٍى٣ش ك٢ ٗزٚ حُوخٍس حُٜ٘ي٣ش
1
. 

، ألٕ ٍٓٝٗس جألٓح٣َـ٤سنىٓس أ١ ُـس جنطحٌضٚ قط٠  ػًٖٔح ُْ ٣طأنٍ جُه١ جُؼٍذ٢ ٣ٞٓح 

١ جُؼٍذ٢ ٝ هىٌضٚ ػ٠ِ جُط٤ٌق ذٞجْطس ضؼىو جٍُٝجْْ جُط٣ُ٤ٍٓسجُه

ؿؼِٚ هخىٍح ػ٠ِ حكظٞحء  

جٌُطحذس جُؼٍذ٤س أًػٍ جٗطٗحٌج ٖٓ ٌٛح ٓخ ؿؼَ ٝ ًَ أٛٞحص حُِـخص حُظ٢ ِٜٗٔخ حُلظق ح٢ٓ٬ٓ٩، 

جُِـس جُؼٍذ٤س يجضٜح
2
. 

ٞج ك٢ جٌُطحذس ذؼىّ ٝؾٞو ٗٛٞ٘ هى٣ٔس ُِرٍذ٣ٍس، ٝ إٔ جألٓح٣َؾ جْطؼِٔؼِْ ط إ كَٗٔخ

ُـحش أنٍٟ، ًحُل٤٘٤و٤س ٝ جُالض٤٘٤س ٝ جُؼٍذ٤س 
3
قحُٝص كٍٗٓح حُؼخرظش  ٌُٖ ٍؿْ ٌٛٙ حُلوخثن ٝ .

ٖٓ جٌُطحذس ػ٘ى جألٓح٣َـ٤٤ٖ ٌُٓج أًػٍ ٖٓ ًٜٞٗح ٝجهؼح ضح٣ٌه٤ح أٝ ضو٤٘س ضى٣ٖٝ إٔ ضؿؼَ
4
. 

جُٞقىز  ئٕ جُؼَٔ ػ٠ِ ئق٤حء جألٓح٣َـ٤س ه٤ٓٞسً ٝ ضٍجغح ٝ ُـس ٌٓطٞذس ٛىكٚ َػُػس

ٝهي ػٔن ٌٛح حُفَف كٌَس حٌُظخرش ح٧ٓخ٣ُـ٤ش ٝ اك٬ُٜخ ٌٓخٕ حٌُظخرش حُؼَر٤ش ٝ ط٘ـ٤غ  ج٤٘٠ُٞس. 
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اك٤خء ٝاًحػش ح٧ؿخ٢ٗ ٝ حُظَحع ح٧ٓخ٣ُـ٢، ٝ اٗ٘خء ٜٓ٘ذ ٓظَؿْ ُٜخ  ك٢ حُٔـِْ حُـِحث١َ، 

حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش ٝ حػظزخٍٛخ ُـش أٓخ٤ٓش ُِـِحث٤٣َٖ. ٝ ٫ ٛيف ٌُُي ا٫ ارفخٍ ٝكيس حُٔئٓٔخص 

ربػخٍس حُؼٜز٤ش حُفخثل٤ش ٝ حُِ٘ػش  ضل٤ٌي جُر٘حء جالؾطٔحػ٢ح٧ٓخ٣ُـ٤ش ٝ ٍُع حُلظ٘ش ر٤ٜ٘خ، ٝ 

حُوز٤ِش
1
. 

1 ة   -1 ف ي :وظ ة ي ن ي ض د را غ ة أل غ ل ل ل ا ا م ع ت س  ا

٢ٛٝ ٝظ٤لش حُؼَر٤ش ُِـِحث٤٣َٖ ٝ حُِـش حُل٤َٔٗش ُِل٤٤َٖٔٗ، ٓٞحء ػ٘ي هَحءس  

زي٣ش أٝ ػ٘ي حُظؼ٤ِْ حُي٢٘٣ ٝطٜل٤ق حُؼوخثي ٝ حُٞػظ. ٝ ٣يٍؽ حُٜ٘ٞٙ حُٔويٓش ٝ حُ٘ؼخثَ حُظؼ

ʼٓلٔي ح٧ٍٝحؿ٢ʽ  حُٞظ٤لش ٟٖٔ أكي ٝظخثق حُِـش ح٤٘١ُٞش ٝ حُِـخص حُوز٤ِش ٝ حُِٜـخص ٌٙٛ

 -حكظ٤خؽ ٍَٟٝس -حُظ٢ ٢ٛ رغ ًَ ٓخ ٣لظخؿٚ حُٔٞح١ٖ  ،ٝظ٤لس جُطػو٤ق ج٢٘٠ُٞحُٔل٤ِش ٢ٛٝ 

حُوَإٓ ٝ حُلوٚ ٝ ح٤َُٔس ٝ حُؼو٤يس ٝ ػِّٞ حُِٔخٕ ٝ ٓخ هِلٚ  ٫ٍطزخ١ٚ رخ٧ػٔخٍ حُظؼزي٣ش، ًؼِّٞ

حُِٕٔٔٔٞ ٖٓ  طخ٣ٍن ٝ أىد ٝ كٌَ..
2
 

كبًح ًخٗض  ،لخ كخٓٔخ ٖٓ ُـش حُي٣ٖ ٝ ًظخرظٜخٝ ٤ٔٛ٧ش ٌٛٙ حُٞظ٤لش حطوٌص ًَ ى٣خٗش ٓٞه

حءس حُ٘ٚ ٝ طـ٤ِ هَ ٔويّ، كبٕ ح٤ُٔٔل٤ش طظٔخَٛح٤ُٜٞى٣ش ٝ ح٬ٓ٩ّ ٫ طوز٬ٕ ا٫ ُـش حٌُظخد حُ

ٖٔ ٚك٤ف أ٣ٟح إٔ جٌُطحذس كٝ ئيج ًحٕ ٚك٤كح إٔ جألو٣حٕ ٓى٣٘س ٌُِطحذس،  حُٔويّ رِـش حُوخٍة.

ٓى٣٘س ُِى٣حٗحش. ألٕ جُى٣حٗحش جُٓٔح٣ٝس و٣حٗحش ًطد ٝ أٚكحذٜح ٣ٕٓٔٞ أَٛ جٌُطحخ
3
. 

ك٢ رؼٞ :" ػٖ ٝظ٤لش حُِـش ك٢ ح٫ٓظؼٔخٍ حُي٢٘٣ ػ٘ي ح٤ُِٖٔٔٔ ٝ ح٤ُٜٞى ʽًٞر٣ʼَوٍٞ 

ٓؼَ ح٤ُٜٞى٣ش ٝ ح٬ٓ٩ّ، طوظَٜ ُـش هَحءس حُٜ٘ٞٙ حُٔويٓش حُوخٛش رٜخ ػ٠ِ . ٣خٕح٧ى

"حٓظؼٔخٍ ُـش ٝحكيس كو٢
4

خُؼخ٤ٓش ٝ كٌف ٓخ ًخٗض ٔخ ٗلٜٔخ ك٢ ًظخرش حُوَإٓ ركِٔخًح أؿٜيص كَٗ. 

  طَحٙ ٓؼخى٣خ ُٜخ؟
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حُظؼزي ا٫  لو٤وش ػوخثي٣ش؛ اً ٫ ٣ـًُٞظ٤ُٓ٬ش ح٬ٓ٩ّ ٝ حُِـش حُؼَر٤ش ٧ُٕ ك٢ ًُي ًَٔ 

ػٍِ ُِوَإٓ ٝ ١وٞٓٚ حُي٤٘٣ش ػٖ حُِـش حُؼَر٤ش، ط٤ٜٔيح ٩ُحُش ًُي ك٢ ًٔخ إٔ  .رخُِلظ حُؼَر٢

 َٓوي ك ،ٝ ح٧ٍٓظوَح٤٤١ٖ ٝٛٞ ٓخ طْ ُٜخ كؼ٬، ٓغ ؿٔخػش حُ٘وزش ٓظخَٛ حُويحٓش ػٖ حُؼَر٤ش،

خ رخُؼَر٤ش رِؾ كي ؿِٜٜرَ ١وٜٞٓخ، ؤر٢ٔ أُلخظ حُؼزخىحص ٝرـِٜٜخ ٓخروخ إٔ رؼؼظ٤ٖ ُِلؾ كِ٘ض ُ

 ك٢ ط٣َي كَٗٔخ طلو٤وٜخٌٛٙ ٢ٛ ىٍؿش ح٬ٔٗ٫م حُظ٢ ٝ  .(رخطٞح)ُٜـش ٓـَى حُؼَر٤ش حػظزخٍ

 . حُظَر٣ٞشحُِـ٣ٞش ٝ ظٜخ٤ٓخٓ

ـُ  ،٤ش َٗ٘ حُِـش، ًٔخ ػ٘ي ح٤ُٔٔل٤٤ٖإ ح٩ىػخء رؤٓزو٤ش َٗ٘ حُي٣ٖ ػ٠ِ أٓزو  ٣ ُْ َ

٤ٔٔل٤ش رِٔخٕ ػَر٢، أّ طؼِٔٞح حُوَإٓ ى٣ْٜ٘، ٓٞحء طؼِٔٞح حُ ػٖحُـِحث٤٣َٖ ا٠ُ ح٬ٔٗ٫م 

طئًي طٔٔي حُـِحث١َ رؼٞحرظٚ طٌٔٔخ هَ ٗظ٤َٙ ػ٘ي  ،رخُل٤َٔٗش، ٧ٕ حُ٘ظ٣َخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ًِٜخ

جٗطٗحٌ جُؼٍذ٤س ٝ ًطحذطٜح ٣ؼٞو ذىٌؾس ًر٤ٍز ئ٠ُ ٓرىأ ػ٠ِ كَٗٔخ إٔ  ؿخدرخه٢ حُ٘ؼٞد. كخ١ٌُ 

٧هَٟا٠ُ حُِـخص حػىّ ئٌٓح٤ٗس ضٍؾٔس جُوٍإٓ ٝ ٖؼحتٍٙ 
1
. 

ػٖ حُٞظ٤لش حُي٤٘٣ش ُِـش ك٢ ٓـخٍ حُظز٤َ٘:" ٝػ٘يٓخ ٣ٔؼ٠ حُٔزَٕ٘ٝ ا٠ُ ʽًٞر٣ʼَوٍٞ 

طـ٤٤َ ػو٤يس ح٥ه٣َٖ أٝ ٛيح٣ظْٜ ا٠ُ حػظ٘خم  ٓؼظويحطْٜ حُي٤٘٣ش ٣٘زـ٢ ػ٤ِْٜ  إٔ ٣وٍَٝح ٓٔزوخ ٓخ 

٤ِٓس ٢ٛ حُِـش حُظ٢ ٤ٓٔظويٜٓٞٗخ ٤ِٓٝش ُ٘وَ ٍٓخُظْٜ ٝ ُِظلخٍٝ ٓغ ح٥ه٣َٖ ٝ ٫ طوظَٜ 

حٓظؼٔخٍ حُِـش حُظ٢ ٣ظٌِٜٔخ حُٔٔظٜيف رخُظز٤َ٘ ػ٠ِ ُٜٓٞش ٗوَ حَُٓخُش كلٔذ. رَ اٜٗخ طزيٝ 

أ٠٣خ ٓؤُٞكش ُِٔخٓغ"
2

. ك٬ ػـذ إً إٔ ٗـي حُٔز٣َٖ٘ ٣ـ٤يٕٝ حُؼَر٤ش حُؼخ٤ٓش، َُ٘٘ ح٤ُٔٔل٤ش 

ٍ ٣ٓحػى جُط٤ٛ٘:" ًخٗٞح ٣َٕٝ إٔ ʽٓخ١غ حُل٣ʼ١َٜوٍٞ حُزلخػش ٝ حُل٤َٔٗش ر٤ٖ ح٧ٛخ٢ُ. ًٔخ 

"ػ٠ِ جُلٍٗٓس ًٔح إٔ جُلٍٗٓس ضَٜٓ جُط٤ٍٛ٘
3
. 

وّٞ رٚ ٓؼظ٘ن إ هي٤ٓش حُِلظ حُؼَر٢ ٝ ٍٓٔٚ طظَٜ ٖٓ أٍٝ ُلظ ُـ١ٞ طؼزي١ ٓويّ ٣ 

حُٜ٘خىس؛ اً ٫ طٌٕٞ ا٫ رخُظ٣َٜق حُٔزخَٗس رخُِـش حُؼَر٤ش ٫ روٍٞ ٓظَؿْ، ًٔخ  ح٬ٓ٩ّ ػ٘ي ٗفن

وَإٓ، ٧ٕ ُـظٚ ٫ ٣ٌٖٔ ٠ٓخٛخطٜخ. كَُٓٞ حٌُظخرش طٌٖٔ هي٤ٓظٜٔخ ك٢ ػيّ آٌخ٤ٗش طَؿٔش حُ
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٣ٖ ًح طفِؼخص ٤ًٗٞش ك٬ أكٖٔ حُؼَر٤ش ٓويٓش ٧ٜٗخ كخِٓش ٬ٌُّ هللا ٝ ٍٓخُظٚ، ٝ ١خُٔخ ٌٛح حُي

ٌٛح َُ٘٘ ُـظٚ ٝ ًظخرظٖٚٓ 
1

 . ك٢ ك٤ٖ إٔ ح٤ُٔٔل٤ش طٔؼ٠ ُِلي ٖٓ ػخ٤ُٔش ح٬ٓ٩ّ.

، كٔخ ٌٛح ُـ١ٞ ك٢ أقى ٝؾٞٛٚ ئٕ جٍُٛجع جُؼٍذ٢ جُل٢ٍٓٗ ٍٚجع قٟح١ٌ يٝ ٠حذغ

ٖ ال ٣ؿطٔؼحٕ ٝ ال ٤٣ْ وىِ ذ٤ٖ ٗٓو٤ٖ ػَ ا٫ ٗٔوش ٖٓ حَُٜحع حُؼوخك٢  جٍُٛجع جالْطثٛح٢ُ

٠ُ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ػ٠ِ كٌَ ط١َ٣ٞ٘ ٓظـيى ٣لظٌْ ا ٝ؛ ٗٔن ُٞحإٙ ا٬ّٓ أ٢ُُ ٣ًٍضلؼحٕ

، ٝ ٗٔن َٜٗح٤ٗش ػو٤ٗ٬ش ٣لَٔ ُٞحء حُليحػش ٝ حُؼِٔخ٤ٗشحُيٝحّ
2
جُٔٞجهق ٧ْٛ ٖٓ ًَ ًُي، ٝ ح .

 .جُطح٣ٌه٤س ُِػوحكس جألٓح٣َـ٤س ٖٓ ٣ًٖٛ جُ٘ٓو٤ٖ؟

ََ جألٓح٣َـ٤ٕٞ ذ٤ٖ جُؼٍذ٤س ُـس جُوٍإٓ  َٛ  ٢ر٢ِ ٝ حُِٔحثزي رظ٬ٝطٚ حُوزخح١ٌُ ٣ظؼ -ُوى ك

 ح٣ٌُٖ أطٞح ٖٓ حَُٔ٘م كخطل٤ٖ، ٖٝٓ ػٔش ٝ ذ٤ٖ جُؼٍخ -ؿ٤َٛٔخ ٖٓٔ ٗ٘ؤ ك٢ ُـش هز٤ِظٚٝ

٤ٜ٘خ هزَ كٍِٞ حُؼَد رخُٔ٘فوش، كوي ًخٗض ًَ هز٤ِش ٓٔظـ٤٘ش ر٘ظخّ ػ ،ٜخطؼِٔٞٛخ ٫ ُِظٞحَٛ ر

ذٌٛٞز ٠ر٤ؼ٤س ألوجء  . كؤًٔزٜخ ػخَٓ حُي٣ٖ َٗػ٤ش  أِٛظٜخضؼِٔٞٛح ُٞظ٤لطٜح جُطؼرى٣ساٗٔخ ٝ

حُلخهيس ُٔخ ٣َؿلٜخ ػ٠ِ ؿ٤َٛخ ٝظ٤لس جُطٞجَٚ ج٢٘٠ُٞ وٕٝ ْٞجٛح ٖٓ جُِـحش جُور٤ِس
3

 . 

 ذ٤س ٤ُّ ٍُٗف أِٜٛح ككٓد ذَ قط٠ ٍُٗف ؿ٤ٍ أِٜٛحًٔح إٔ هى٤ْس ٝ ٍٖف جُؼٍ

ح٣ٌُٖ كِٔٞٛخ ٝطٔؼِٞح ػوخكظٜخ؛ كظَٟ حَُؿَ ُٝٞ ٖٓ ؿ٤َ حُؼَد اًح ٓخ ٝهغ رَٜٙ ػ٠ِ هفؼش ٖٓ 

ٟٝؼٜخ ك٢ ػوذ أٝ ٗلٞٙ  رخُو٢ حُوَآ٢ٗ رخىٍ ا٠ُ كِٜٔخ ٝ طوز٤ِٜخ ظَٜح ُزفٖ ٝ شٍٝم ٌٓظٞر

حٍ ٝ حُ٘ـخٓخصهٞكخ ٖٓ إٔ طئ٣ًٜخ ح٧هيحّ أٝ طوظ٢ِ رخ٧هٌ
4
. 

ٓخروخ، ٝ ٌُْٜ٘ ٓغ  َٓأٓخ ١خثلش حُؼزَح٤٤ٖٗ ك٢ حُـِحثَ كَؿْ ٓؼَكظْٜ رؼيس ُـخص ًٔخ 

ًُي ٣ظؼخِٕٓٞ ٓغ حُـِحث٤٣َٖ رخُؼَر٤ش ٝ كظ٠ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘، ٝهِٔخ ٣ٔظؼِٕٔٞ حُؼز٣َ٤ش رَ ُوي ٫كظ 

ر ٤ ٤ٖ ًخٗٞح ٣ؼظٕٞ ح٤ُٜٞى رخُؼَر٤ش أ٠٣خ ك٢ رؼٞ حُٔ٘ َِّ خٓزخصأكي حٌُخطذ إٔ حُ
5
. 
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حُٟٞؼ٤ش حُِـ٣ٞش حُـِحث٣َش هز٤َ ظٍٜٞ ؿٔؼ٤ش  رلغ ك٢ح١ٌُ  ،ٌٛٙ ٜٗخ٣ش حُلَٜ حُؼخ٢ٗ

 .  ٌٝٛٙ أْٛ ٗظخثـٚ:شح٫ؿظٔخػ٤ شٝ حُِٔخ٤ٗ شظخ٣ٍو٤حُ ٖٓ حُ٘خك٤ش ،حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ

٤ْحْس ح ذَ ًحٗص ُٜ ،ُـ٣ٞس ٓىٌْٝس ٍْٓٞٓسُْ ٣ٌٖ ُِـس جُؼٍذ٤س ٤ْحْس  .1

٧ٕ طؼ٤ِْ حُِـش حُؼَر٤ش ًخٕ طخرؼخ  .٢ٛ جُط٢ قلظص ُِؼٍذ٤س ٝؾٞوٛح كطو٤ِى٣س جُطؼ٤ِْ، ٌٓٞٝغس

 ضرو٠ جُؼٍذ٤س ك٢ ٝٞغ نط٤ٍ ؾىج. ٝ ٍؿْ ًُي .ُِظؼ٤ِْ حُي٢٘٣

ٌضرص ك٤ٜح جأل٣ُٞٝس ٍُ٘ٗ  ،ذحُؿُجتٍُوى ًحٕ ُلٍٗٓح ٤ْحْس ُـ٣ٞس نحٚس  .2

ـِحث٣َش، ١ٞ حُحُٟٞؼ٤ش حُِـ ٍٛيص كلَٗٔخٝ جألٓح٣َـ٤س.  جُِـس جُؼٍذ٤سجُل٤ٍٓٗس ػ٠ِ قٓحخ 

 حٓظَحط٤ـ٤خطٜخ. ػْ كيىص أٛيحكٜخ، ٝ

 ٓخ ٢ِ٣:  .حُظ٢ ٍٓٔظٜخ كَٗٔخ  ٗطحتؽ ج٤ُٓحْس جُِـ٣ٞسٖٓ  .3

 ًخٕ ٓٞؿٜخ أٝ  ٧ٕ حُظؼ٤ِْ ػيّ حٓظلخىس ًَ كجخص حُٔـظٔغ ٖٓ حُظؼ٤ِْ ح٢َُٔٓ

خ  ٔ َّ٤ٔ ُٓ  طؼ٤ِْ حُـِحث٤٣َٖ ٫ حُل٤َٔٗش ٝ ٫ حُؼَر٤ش. ٚٛيك٣ٌٖ ُْٝ  .رخ٧كَٟ 

 َٓ٘زَٜس رٔي٤ٗظٜخ ،ٓؼولش ػوخكش ؿَر٤ش ،حُِٔخٕٗٔخ ُ٘وزش ؿِحث٣َش ك٤َٔٗش ط٣ٌٖٞ ك ،

ٓظٜخ ٝ ُـظٜخ ٝ ١خُزض رظؼ٠٣ٜٞخ ٧ ح٩ه٬ٙ ُِٔٔظؼَٔ ٝ طٌَ٘ص كؤريص ،ٛذ ػَٔكظ٤ض رٔ٘خ

 ك٢ َٛحع ٓغ حٌُحص ٝ ٓغ حُٔلخكظ٤ٖ ح٤٤٘١ُٖٞ. ؿٔخػش حُ٘وزشُل٤َٔٗش. ٝ ٌٛح أىهَ رخ

 ٌٓ٘ح٫ٓظوَحٍ خُظؼخ٣ٖ ٝ٘ؼْ رط ضًخٗ ٓخ٣ُـ٤شحُؼَر٤ش حُلٜل٠ ٝ حُؼخ٤ٓش ٝ ح٧ 

 خِـظَُٜٛحع. ٤ُوِٞ حُـٞ ٢ ػ٬هش هٞس ٝك خاىهخُٜ ضكخُٝ حُِـ٣ٞش حُل٤َٔٗش ح٤ُٔخٓش. ا٫ إٔ هَٕٝ

ُٔٞى ٢ٓٝ حُلَهش ًلَ ٓلخ٣ي ٣َط٤٠ٚ حُـ٤ٔغ.  كظ

 حُز٠٘ حُِـ٣ٞش  ٤شح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش حُل٤َٔٗش ك٢ حُـِحثَ ًخٗض ٤ٓخٓش طو٠٣ٞ ٌَُ

 .ػ٤ش حُٔظؼخ٣٘شح٫ؿظٔخٝ

. ٖٝٓ آػخٍٙ ظٍٜٞ حُِـش حُل٤َٔٗش ػ٠ِ حُٔخكش حُِـ٣ٞش حُـِحث٣َش ُْ ٣ٌٖ ر٣َجخ .4

حُِٔز٤ش؛ ظٍٜٞ ظٞحَٛ ُـ٣ٞش حؿظٔخػ٤ش هف٤َس، ٝ ريٍؿخص ٓظلخٝطش، ًٔظخَٛ ح٫كظٌخى 

 حُٔوظِلش، ٝ حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞش، ٝ ُؼَ أهفَٛخ حُؼزغ رخُٞظخثق حُِـ٣ٞش ح٫ؿظٔخػ٤ش ُِـخص.

ٓـخ٫طٜخ  ٧ٕ حُؼَر٤ش حُلٜل٠ ه٘وض ك٢،ٌِٗض حُوف١ٞ حُوِل٤ش ُِلٜل٠حُؼخ٤ٓش  .5

.١ُـِحثَحك٢ هخَٛس ح٤ٌُخٕ حُِـ١ٞ  ح٧ٓخ٣ُـ٤ش كلخُٝض كَٗٔخ ؿؼِٜخ ًٗٞش. أٓخ حُل٣ٞ٤ش
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 :الثالثالفصل  

 التعريفِّجبمعيةِّالعلماءِّمِّجِّتِّ
 وِّ

ِّسياستهاِّاللغىيــة.
 

   جُطأ٤ّْ ٝ أذٍَ -ُؼِٔحء ج٤ُِٖٔٓٔ جُطح٣ٌه٤س جُطؼ٣ٍق ذؿٔؼ٤س ججُٔركع جألٍٝ:             

 -ػِٔحتٜح                    

 .جُطح٣ٌه٤سجُؿُجت٤٣ٍٖ ؿٔؼ٤س جُؼِٔحء ج٤ُِٖٔٓٔ ُ جُٔركع جُػح٢ٗ: ج٤ُٓحْس جُِـ٣ٞس  
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ى

ى:المبحثىاألول

ىالتطروفىبجمطوظىالطلماءىالمدلمونىالتاروخوظى

ى-التأدوسىوىأبرزىرلمائؼا-

ى

ىوسىجمطوظىالطلماءىالمدلمونىالجزائروونىىدتأالمطلبىاألول:ى

ى.التاروخوظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىالتطروفىبأبرزىرلماءىالجمطوظ.ىالمطلبىالثاني:

ى
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 -حُلَٜ حُٔخرن ٓلًٍٞخٗض حُظ٢ -ح٫ؿظٔخػ٤ش  ـ٣ٞشُش حُِخحُل ʽطٞك٤ن حُٔيʼ٢ٗ ٜق٣

ٔؤُش حُٔلخكظش ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ ٢ٛ ٓ"حُٔٔؤُش حُٟٔٞٞػش أٓخٓ٘خ ح٥ٕ :ك٤وٍٞ رٌَ أ٠ٓ ٝ كَٔس

ٗخٓؾ حُـِحثَ رؤَٓٛخ ك٢ ٌٛٙ حُٔلخكظش ٢ٛ حُزَٗخٓؾ حُٞك٤ي ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ رَٝ ،حُؼَر٤شٝ

ح٤ُّٞ ؿ٤َ ٗخػَس رظِي حُلو٤وش ح٤َُٛزش حُوخ٤ٓش حُظ٢  ٓٔظوزِٜخ ػْ ٣وٍٞ: ٝ ًؤٕ حُـِحثَكخَٟٛخ ٝ

ن حُٔٞص، حثَ ٓخثَ ك٢ ٣َ١َٗحٛخ ٍأ١ حُؼ٤ٖ أٓخٓ٘خ، ًؤٜٗخ ٤ُٔض ٗخػَس رؤٕ ح٬ٓ٩ّ ك٢ حُـِ

حُؼَر٤ش ٓخثَس ك٢ ٣َ١ن ح٫ٟٔل٬ٍ، ٝ ًؤٜٗخ ٤ُٔض ٗخػَس رؤٜٗخ إ ٕ ًؤٜٗخ ٤ُٔض ٗخػَس رؤٝ

"كويص ا٬ٜٓٓخ ٝ ػَر٤ظٜخ كويص ًَ ٢ٗء، ٝ ُْ طَ٘ أ١ ٢ٗء
1
. 

٢ٛ أٗزٚ ٓخ طٌٕٞ رلخٍ ٖٓ ٛٞ ك٢ ؿَكش ح٩ٗؼخٕ!! كلن ػ٠ِ  ٞٛقإٔ حُؼَر٤ش رٌٜح حُ

رللظ ُـظٚ. كَٜ ًخٗض ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ  وَآٗٚحُللظ ُ ٣ظْ هللا إٔ ٣لون ٝػيٙ ٝ

ٜٔخر٤ق؟ حُظخ٣ٍو٤ش ٢ٛ كخٍّ حُيَٛ ٝ ٫ ؿيحٍ؟ ٝ َٛ ًخٗض ٢ٛ حُٜٔزخف ح١ٌُ طٔظٔي ٓ٘ٚ حُ

ٛٞ ٖٓ ٤ٓ٘ظَ٘  ،فٟٞ حُـزَحء٣ظوف٠ حُٔيٕ ٝ ٣يّ ٣ـظخُ حُظوّٞ ٝ ه  َٛ َٓ٘ٝػٜخ حُِـ١ٞ ح١ٌُ 

َ  حُحُِـش حُؼَر٤ش ٖٓ  ؽ ػ٠ِ أػظخد ك٤خس حُ٘وخء؟ اًح ًخٕ ح٧َٓ ًٌُي. كٖٔ ٢ٛ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء؟ ظٔ

 ٝ ٤ًق طؤٓٔض؟ ٝ ٖٓ أرَُ ػِٔخثٜخ؟

                                                 
لتوفيق « اضتياةاظتوت و »نقال عن مقاؿ بُت  .96،صالقادر فضيل و ػتمد الصاحل رمضافإماـ اصتزائر عبد اضتميد بن باديس:عبد  - 1

 مدين.
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ى.المطلبىاألول:ىتأدوسىجمطوظىالطلماءىالمدلمونىالجزائروونىالتاروخوظ

٫ ٗي إٔ ُٓٞي ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ حُظخ٣ٍو٤ش ٓزوظٚ اٍٛخٛخص طيٍ ػ٠ِ 

خص كـَ ؿي٣ي هي ٫كض ك٢ ح٧كن. ٣وٍٞ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ:"ظَٜص ك٢ ح٤ُٖ٘ٔ ح٧ه٤َس كًَش إٔ هٔٔ

ٓزخًٍش ك٢ حُوفَ طـَِّض ك٢ ٤ٗج٤ٖ: طؤ٤ْٓ ؿٔؼ٤خص حُظؼ٤ِْ ٝ حُزَ ٝ ح٩كٔخٕ، ٝ طؤ٤ْٓ 

ٚ ا٠ُ  ٍ ك١ٌَ ك٢ ح٧ٝٓخ١ حُؼخ٤ٓش ٓظـا ٞا حُٔٔخؿي ك٢ حُٔيٕ ٝ حُوَٟ. كيُض ٌٛٙ حُلًَش ػ٠ِ طف

ٕ ٌٛٙ حُلًَش ٖٓ ح٩ٍٛخٛخص حُٔخروش ُٞؿٞى ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء.."حُي٣ٖ، ٝ هي طٌٞ
1
. 

ٍَٓٝ هَٕ ػ٠ِ ّ، رٔ٘خٓزش 1930ٓ٘ش كَٗٔخ  هخ١غ حُـِحث٣َٕٞ حكظلخ٫صٝ كؼ٬ 

 ٗلٞ ح٬ٓ٩ّ ٝ حُِـش حُؼَر٤ش. ٝر٘خء ٗؼٍٞ هخٙ . ٝظَٜ ػ٠ِ حُ٘فخم ح٤ُٔخ٢ٜٓخ ُِـِحثَُحكظ٬

٣ٍَٟٝخ، ٧ٕ حُلٌَس ٗخٟـش ٝ ح٧ٓش ٓٔظؼيس ػ٠ِ ًُي ٍأ١ حُؼِٔخء اٗ٘خء ؿٔؼ٤ظْٜ ٌٓٔ٘خ ٝ
2
. 

"ؾٔؼ٤س  ْٔحٛحضكَٛ ػ٠ِ ئػطٔحو ؾٔؼ٤س ّ ،ٝ 1931ك٢ ْ٘س  جذٖ ذحو٣ّح٤ُ٘ن زخىٍ ك

حُل٤َٔٗشٝ ه٬م حُلخِٟش ٝ حُٔؼخٍف حُؼَر٤ش ح٧ٛيكٜخ َٗ٘  ،جُطٍذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ جإلْال٢ٓ"
3

 .

ّ، 1931س هى ٗؿكٞج ْ٘ ك٢ ؾٔؼ٤س ٓكىوز ٝ ٍٖػ٤س، ٝأنً ٣ُؼى ٓغ جُؼِٔحء ُالٗطظحّ ٝ

 . "ؾٔؼ٤س جُؼِٔحء ج٤ُِٖٔٓٔ جُؿُجت٤٣ٍٖ" ْٔٞٛحٝ

ئ٠ُ كٌٍز جُطؼ٤ِْ ٝ جُ٘ظحّ ك٢ جُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗ،  جُٔػول٤ٖ ًحٗٞج هى جٗؿًذٞجكٌٜٙ حُفزوش ٖٓ 

٧ٕ طيٍٛٞ  ،، ٝ ًخٗٞح ٓوظ٘ؼ٤ٖ ر٠ٍَٝس اٗ٘خء ٓ٘ظٔش ُْٜٝ ضهِٞج ػٖ كٌٍز قٍخ جُؼٛحذحش

٢ أٛزق ٌٍٓ٘ح رخُوفَحُـِحثَ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝ حُي٣٘
4
. 

، ُْ ٣ٌٖ رخ٧َٓ ح٤ُٜٖ. ٫ُٞ إٔ هللا ه٤ٞ ٔخٍكبٗ٘خء ؿٔؼ٤ش ا٬ٛك٤ش ك٢ ظَٝف ح٫ٓظؼ

ٜٓ٘خ ٝ ُٜخ ظَٝكخ ٝػٞحَٓ ا٣ـخر٤ش طٔخػي ػ٠ِ ٬٤ٓىٛخ.
5

 : 

                                                 
 .182-181داخلي للجمعية.وينظر أيضا صقانوف المن ال72.اظتادة 86،ص1أزتد طالب اإلبراىيمي،جاإلبراىيمي:رتع  آثار - 1
 .390،ص 2ينظر اضتركة الوطنية:أبو القاسم سعد اهلل ،ج - 2
 .292ينظر "حالة العربية أثناء فًتة االحتالؿ أو التعليم العريب يف اصتزائر":مصطف  اعتشماوي، اللغة العربية، عدد ؽتتاز،ص  - 3
 .385،ص 2د اهلل ،جينظر اضتركة الوطنية:أبو القاسم سع - 4
 .182-181، ص 1،ج:رتع أزتد طالب اإلبراىيمياإلبراىيمي ينظر آثار - 5
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 . كخ٣٩ـخر٤ش ٜٓ٘خ ٢ٛ:حُؼٞحَٓ حُؼخٓش أٝال:

ُِـ٤َ ح٧ٍٝ ٖٓ  ػ٠ِ ٍأٜٓخ ٝػ٢ حُ٘ؼذ حُـِحث١َ ح١ٌُ حكظ٠ٖ حُزٌٍٝ ح٬ٛ٩ك٤ش -أ 

حُِٜٔل٤ٖ ٝ ؿ٤َ حُٔظؤه٣َٖ

 . ʽٓلٔي ػزيʽ  ٝʼٙح٧كـخʼ٢ٗطؤػَ ريػٞس ٝ  

، 1913ّحُؼٍٞس حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝ حُظَر٣ٞش حُظ٢ هخىٛخ ػزي حُل٤ٔي رٖ رخى٣ْ ك٢ هٔ٘ف٤٘ش ٌٓ٘ ػخّ  -ذـ

 حُظ٢ ًخٗض رـخٓغ ح٧ه٠َ ٝ ؿٔؼ٤ش حُظَر٤ش ٝ حُظؼ٤ِْ حُظ٢ أٜٓٔخ. ٝ

 ك٢ أٝحثَ حُؼ٤٘٣َ٘خص.  هخٛش ش٣حُـِحثَ ،ʽٝؿ٣َيس حُٔ٘خʼٍػخٓش شحُؼَر٤ شحُٜلخك ػَٔ -ؾـ

ش ح٠ُٝ٧ ػ٠ِ حُٜؼ٤ي٣ٖ ح٤ُٔخ٢ٓ حُظفٍٞ حُل١ٌَ ح١ٌُ أكَُطٚ حُلَد حُؼخ٤ُٔ -و

 ح٫ؿظٔخػ٢. ٝ

ٜٔ٘خ؛ كحُؼٞحَٓ حُِٔز٤ش أٓخ
1

 : 

 ٓخ أكيػظٚ حُفَم حُٜٞك٤ش ك٢ ح٬ٓ٩ّ ٖٓ ٝػ٤٘ش. -

 حٗظ٘خٍ حُيػٞحص ح٫ٗيٓخؿ٤ش.  - 

 حُٔخكَ ُ٪ىحٍس حُل٤َٔٗش ك٢ ٓوٞٓخص حُ٘ؼذ. ظيهَُح -

 ٢ٛ:ٝ  .حُؼٞحَٓ حُِـ٣ٞش حُوخٛش غح٤ٗح:

كظ٠ أٛزلض ؿ٣َزش ك٢ رِيٛخ ٝ ر٤ٖ  حٗلٜخٍ حُِـش حُؼَر٤ش ػٖ ٓـخ٫طٜخ حُل٣ٞ٤ش: (1

أِٜٛخ، ٝ حٗلَىص حُِـش حُل٤َٔٗش رٌَ ح٤ُٔخى٣ٖ، رَ أٛزلض حُو٤٘ش كظ٠ ػ٠ِ حُؼخ٤ٓخص إٔ ط٘يػَ 

ل٤َٔٗش حُٞحكيس ػ٠ِ ٗئٕٝ ح٩ىحٍس، ٝ حُظؼ٤ِْ، ٝ ٝٓخثَ ح٩ػ٬ّ، ٝ ٓوظِق حُص ٌِٔخحٌُُؼَس 

حُ٘٘خ١خص حُؼوخك٤ش ٝ ح٫هظٜخى٣ش
2
. 

                                                 
 الشيخ عبد القادر و  ـ (، 1907تمو:الشيخ صاحل بن مهنا)ظهر يف النصف الثاين من القرف التاسع عشر، و من أعال اصتيل األوؿ

. أما (1933 -1866خ عبد اضتليم بن شتاية) والشي،(1917-1865والشيخ ػتمد بن خوجة)(، 1913 - 1848اجملاوي)
و كاف منهم:البشَت اإلبراىيمي،  (و عادوااضتجاز و مصر و تونس)وا دراساهتم يف البالد العربيةالطلبة األوائل الذين أهن همف اظتتأخرين

 اصتزائر، د ط،دار األمة،،الطيب العقيب، و مبارؾ اظتيلي، و طفيش.ينظر ابن باديس حياتو و آثاره:إعداد و تصنيف عمار طاليبو 
 .47-19،ص1،ـ1،ج2009

 .95-94ينظر رتعية العلماء اظتسلمُت اصتزائريُت:أزتد اطتطيب،ص  - 1
 .94:تركي رابح،ص التعليم القوميينظر  - 2
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ِٝٛض ٗٔزش ح٤ٓ٧ش ر٤ٖ حُـِحث٤٣َٖ طَحؿغ طؼ٤ِْ حُِـش حُؼَر٤ش ٝ طل٢٘ ح٤ٓ٧ش: ٝهي  (2

خ ٗٔزش ٖٓ ر٤ٖ حُ٘ٔخء. أٓ  %  98.4ر٤ٖ حَُؿخٍ ٝ  % 94.9رؼي هَٕ ٝ ػِغ ٖٓ ح٫كظ٬ٍ ا٠ُ 

ر٤ٖ حُ٘ٔخء  % 2.6ر٤ٖ حَُؿخٍ ٝ   % 5.1ٓٔق ُْٜ ح٫كظ٬ٍ رخُظؼِْ كِْ طظـخُٝ ٗٔزظٜخ 
1
. 

حُِـش حُؼَر٤ش كظ٠ ك٢ حُ٘٘خ١خص حُٔي٤ٍٓش ح٬ُٛل٤ش، رٜيف طلف٤ْ  حٓظزؼخى (3

ٌٛٙ حُ٘٘خ١خص ٖٓ  طظ٤ِٔ رٚٗظَح ُٔخ  ،ʽحُـِٝ ٖٓ حُيحهʼَحُ٘و٤ٜش ح٤٘١ُٞش، ٝ هي ٢ٔٓ ًُي 

ٜخ حُظَر٣ٞش حُٔوظِلش ًخَُٔٔف، ع ٝ حُظَؿ٤ذ ك٢ رَحٓـٜخ حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝ ٗ٘خ١خطٝٓخثَ ح٩ه٘خ

ح٧ٗخ٤ٗي، ٝ حَُْٓ، ٝ حُوفخرش، ٝ ح٧ُؼخد ٣ٍخ٤ٟش ٝ ؿ٤َٛخح٤ُٓٞٔو٠، ٝٝ
2
. 

ٗـق ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ اٟؼخف ٗو٤ٜظٜخ ح٤٘١ُٞش كظ٠ ظٍٜٞ ؿٔخػش حُ٘وزش حُظ٢  (4

ػَ  حُِـش حُل٤َٔٗش ٝ طفخُذ رظؼ٤ٜٔٔخ، ٝأٛزلض   طَٟ حُِـش حُؼَر٤ش ؿ٤َ ٓؼَٔسطُئ 
3
كؤٛزلض  .

ُٜيّ ًَ ٓوٞٓخص ٗو٤ٜش ح٤٘١ُٞش. ٧ٜٗخ طئٖٓ رٔئحَٓس " طو٤ْٔ حُِـش  ٣ٜٔيٓؼٍٞ ٛيّ ُـ١ٞ 

"حُؼَر٤ش ا٠ُ ػ٬ع ُـخص ٣ٌٖٔ اٛٔخُٜخ ؿ٤ٔؼخ ك٢ حُظؼ٤ِْ
4
 ًٔخ َٓ ٓخروخ. 

٤ُش ػ٠ِ ٘زت رظٍٜٞ ِٗػش حٗلٜخحُظ٤ًَِ حٌُز٤َ ػ٠ِ كَٗٔش ح٧ٓخ٣ُـ٤٤ٖ. ٝ ٌٛح هي ٣ُ  (5

 أٓخّ ُـ١ٞ ٝ ػوخك٢. 

ٍُع ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش ُزٌٍٝ كَد ُـ٣ٞش ٓلظؼِش ر٤ٖ حُلٜل٠ ٝ ػخ٤ٓخطٜخ ٝ كظ٠ ر٤ٖ  (6

 ، ٝ هي ِٗٔض ٌٛٙ حُلَد كظ٠ حُو٢ حُؼَر٢.ح٧ٓخ٣ُـ٤شحُؼَر٤ش ٝ 

ط٣ٞ٘ٚ ؿ٤ٔغ ٓٔظ٣ٞخص حُِـش.  طيهَ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش ك٢ ر٤٘ش حُِـش حُؼَر٤ش ٝٓلخُٝش (7

 ػ٠ِ كٔخد حُِـش حُؼَر٤ش حُلٜل٠.ٝ طي٣ٍٜٔخ ٤ش ٜٓـ٘ش حُظ٣َٝؾ ُؼخٓرَ 

ًظخرش ٫ص ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش اكَحؽ حُِـش حُؼَر٤ش ٖٓ كُٔٞظٜخ حُؼوخك٤ش، ٖٝٓ ًُي ٝٓلخ (8

 رخُؼخ٤ٓش.حٌُظذ حُي٤٘٣ش ٝ كظ٠ حُوَإٓ 

                                                 
 .95، ص السابق ينظر اظترجع  - 1
 .119، ص نفسو ينظر اظترجع  - 2
 .170،ص2ينظر اضتركة الوطنية:أبو القاسم سعد اهلل،ج - 3
 .131:تركي رابح، ص التعليم القومي - 4
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جإلذٍج٢ٔ٤ٛ ٣وٍٞ" ُٞ ضأنٍ ظٌٜٞ  ٓكٔى جُر٤ٌٍٗٛٙ حُؼٞحَٓ ٝ ؿ٤َٛخ ؿؼِض ح٤ُ٘ن 

"٣ٍٖ ْ٘س أنٍٟ ُٔح ٝؾىٗح ك٢ جُؿُجتٍ ٖٓ ٣ٓٔغ ٚٞض٘حؾٔؼ٤س جُؼِٔحء ػٗ
1
. 

ا٠ُ اٗ٘خء ؿٔؼ٤ش  ʽحُٜ٘خدʼىػخ ح٤ُ٘ن حرٖ رخى٣ْ ػزَ ؿ٣َيطٚ  1931ك٢ َٜٗ كزَح٣َ 

حُؼِٔخء، ٝ ؿؼَ ؿخثِس أُق كَٗي ُٖٔ ٣ٔؼ٠ ك٢ اٗ٘خثٜخ، ٝ أُق كَٗي أهَٟ ُٜ٘يٝهٜخ اًح 

رَُص ا٠ُ حُٞؿٞى
2

ـِحثَ ٝ ١ِزش حُؼِْ، ػ٠ِ حُٔخػش ٕ ٖٓ ػِٔخء حُٕٞ ٝ ٓزؼخحػ٘ خؿظٔغ. ك

 حُٔٞحكنٛـ  1349خّ حُؼخٓ٘ش ٖٓ ٛزخف ٣ّٞ حُؼ٬ػخء حُٔخرغ ػَ٘ ٖٓ َٜٗ ١ً حُلـش حُلَحّ ػ

رؼخٛٔش حُـِحثَ. ٝ ؿخء ح٫ؿظٔخع رٞٛلٚ ؿٔؼ٤ش  ʽٗخى١ حُظَهʼ٢ّ، ك٢ 1931ِوخْٓ ٖٓ ٓخ١ ُ

٘ظوذ، ػ٘ي حُٔخػش حُؼخٓ٘ش ػ٤ٓٞٔش ُٟٞغ حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُِـٔؼ٤ش. حؿظٔغ حُٔـِْ ح٩ىح١ٍ حُٔ

، ٫ٗظوخد ٍث٤ْ ʽٖ حُفَحر٢ِٔكʽ  ٝʼٔرٖ رخى٣ْحʼـ٤خد ػ٣ٞ٠ٖ ٛٔخ: ٖٓ ٓٔخء ح٤ُّٞ ٗلٔٚ، ر

 ط٣ُٞغ حُٜٔخّ ػ٠ِ أػ٠خثٚ، ٝ طٌَ٘ حُٔـِْ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:ُٚ، ٝ

1- ʼْػزي حُل٤ٔي رٖ رخى٣ʽ ʼٍث٤ٔخʽ. 

2- ʼٓلٔي حُز٤َ٘ ح٩رَح٢ٔ٤ٛʽʼْٗخثزخ َُِث٤ʽ . 

3- ʼ٤ٓ٧ٖ حُؼٔٞى١ٓلٔي حʽʼًخطزخ ػخٓخʽ. 

4- ʼحُف٤ذ حُؼوز٢ʽ ʼّٗخثذ حٌُخطذ حُؼخʽ . 

5- ʼٓزخٍى ح٢ِ٤ُٔʽʼ ِٔخٍُأ٤ٓ٘خʽ. 

6- ʼٝٞارَح٤ْٛ ر٤ʽʼٍٗخثزخ ٤ٓ٧ٖ حُٔخʽ . 

كؼوي حُٔـِْ ح٩ىح١ٍ أٍٝ حؿظٔخع ُٚ ك٢ ٗخى١ حُظَه٢  1931ٓخ١  6أٓخ ك٢ ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء 

طْ ك٤ٜخ اػخىس حُ٘ظَ ك٢ حُوخٕٗٞ حُز٤َ٘ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ. ٝ ٙ حُـِٔشرـ٤خد حرٖ رخى٣ْ، ٝ هي طَأّ ٌٛ

طوي٣ٔٚ ُِلٌٞٓش حُِـش حُل٤َٔٗش ٝا٠ُ ٝ هٍَ طَؿٔظٚ  ،ح٧ٓخ٢ٓ، كؤهَٙ حُٔـِْ ح٩ىح١ٍ رخ٩ؿٔخع

حُل٤َٔٗش ١خُزخ حُظٜي٣ن
3
. 

                                                 
،اظتؤسسة الوطنية للفنوف اظتطبعية، اصتزائر، 1(:تركي رابح عمامرة،ط1956-1931رتعية العلماء اظتسلمُت اصتزائريُت التارخيية)  - 1

 .151،ص 1966، سنة21. نقال عن غتلة غتمع اللغة العربية بالقاىرة،عدد 43،ص 2004
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كٔخ ٌٛح حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ح١ٌُ هيّ ُ٪ىحٍس حُل٤َٔٗش ُِٜٔخىهش ػ٤ِٚ؟ ٝ ح١ٌُ ٝحكن ػ٤ِٚ 

ىح١ٍ رـ٤ٔغ حُظ٤خٍحص كظ٠ ح٩رخ٤٤ٟٖ. ٝ ٛ٘خ  طـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ ط٤ًَزش حُـٔؼ٤ش حُٔـِْ ح٩

ػ٘ي حٗف٬هظٜخ ُْ طوٚ أ١ أكي ٖٓ حُظ٤خٍحص حُؼوخك٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ُِـِحثَ
1
. 

 حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُِـٔؼ٤ش ٣ظٌٕٞ ٖٓ هٔٔش أهٔخّ ٢ٛ:

 حُـٔؼ٤ش: ٝ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ػ٬ػش كٍٜٞ. -1

 ٖ ػ٬ػش كٍٜٞ.ؿخ٣ش حُـٔؼ٤ش: ٝ ٣ظٌٕٞ ٓ -2

 أػ٠خء حُـٔؼ٤ش: ٝ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ٓزؼش كٍٜٞ. -3

 ٓخ٤ُش حُـٔؼ٤ش: ٝ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ٓظش كٍٜٞ. -4

 حُٔـِْ ح٩ىح١ٍ ٝ ح٫ؿظٔخػخص حُؼخٓش: ٝ ٣ظٌٕٞ ٖٓ أٍرؼش كٍٜٞ. -5

 -٫كوخ٤ٓؤط٢ َ حُلي٣غ ك٢ رؼ٠ٜخ ٤لٜط -كخُوخٕٗٞ ٣ظٌٕٞ ٖٓ  ػ٬ػش ٝ ػ٣َٖ٘ ك٬ٜ

ّ . ػْ طويٓض كٔذ ح٧ٍٛٞ 1931ٓخ١  05ٔؼ٤ش حُؼِٔخء رظخ٣ٍن ٛخىهض ػ٤ِٚ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُـ

، ʽ ʼd'Alger Préfecture ʽػٔخُش حُؼخٛٔش ىحʼٍٚ ٖٓ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش رـرفِذ حُظَه٤

. ٝ أػِٖ ػ٠ِ 1931ٓخ١  22رظخ٣ٍن رٍٜٞس ٣َٓؼش ٝ ٓلخؿجش طلِٜض حُـٔؼ٤ش ػ٠ِ حُٔٞحكوش ٝ

 22ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:"رظخ٣ٍن  1931ٓخ١  31 حُظ٣َٜق ك٢ حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش  حُل٤َٔٗش رظخ٣ٍن

ؿَٟ حُظ٣َٜق ك٢ ًَِٓ ػٔخُش حُـِحثَ ُـٔؼ٤ش ػِٔخء حُـِحثَ حُظ٢ طٜيف ا٠ُ  1922ٓخ١ 

طلـَٙ  ٓلخٍرش ح٥كخص ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝؿ٤َٛخ ٝ ًَ ٓخ ٣لَٓٚ ٣َٛق حَُ٘ع ٝ ٣ٌَ٘ٙ حُؼوَ ٝ

ٗخى١ ʼ ظٔخػ٢ ك٢ حُؼخٛٔش ٛٞ:ُـٔؼ٤ش ح٫ؿحَُٔح٤ْٓ حُـخ١ٍ رٜخ حُؼَٔ. إ ًَِٓ ححُوٞح٤ٖٗ ٝ

ٓخكش حُـ٣ٍٜٞٔش" ʽ - 09حُظَه٢
2
. 

 المطلبىالثاني:ىالتطروفىبأبرزىرلماءىالجمطوظ.

ٔوِٜٕٞ ٣ظوخٕٓٔٞ ٓؼٚ حَُأ١، حُحرٖ رخى٣ْ ُْ ٣ٌٖ ٝكيٙ ك٢ ح٤ُٔيحٕ، كوي ًخٕ ٣ٔخػيٙ 

ـٔؼ٤ش. حُ ح١ٌُ هِلٚ ك٢ ٍثخٓش ،ٓلٔي حُز٤َ٘ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ أُْٜٝ ح٤ُ٘نٝ ح٤ُِٓٞش، ٝ حُٜيف. ٝ 

                                                 
 .150،ص 2007راد،تررتة ػتمد دحياتن،ب ط،دار اضتكمة،اصتزائر،علي مِ يف اصتزائر: اإلصالحية اإلسالمية اضتركة  ينظر - 1
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، ٝ ٛٞ ٓخ ٣يػٞٗخ ا٠ُ اُوخء ٗظَس ػ٠ِ ك٤خطٜٔخ َٓؿج٤ٖ حُـٔؼ٤شكٌخٗخ ٓؼخ َٓؿؼ٤ش ػِٔخء 

 ٤ِٔٓحطٜٔخ حُِٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش ا٠ُ ك٤ٖ حُلي٣غ ػٖ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش.

ّ 1889ُٝي حرٖ رخى٣ْ ك٢ ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش   :ذٖ ذحو٣ّج٤ُٗم ػرى جُك٤ٔى ضٍؾٔس  -1

، ٝ ىٍّ حُؼِّٞ ʽٓلٔي رٖ حُٔيحʼ٢ٓٔ٘ف٤٘ش، كلظ حُوَإٓ ػ٠ِ ٣ي ح٤ُ٘ن ٛـ ك٢ ه1308حُٔٞحكن ُـ

ؤٕ ٫ ٣وزَ ٜٓ٘زخ ر، ح١ٌُ أٝٛخٙ ʽأرٞ كٔيحٕ ٢ٔ٤ُٗٞ أكٔيʼحُؼَر٤ش ٝ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ػ٠ِ ٣ي ح٤ُ٘ن 

ٖٓ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش. ًٛذ حرٖ رخى٣ْ ا٠ُ طْٞٗ ُِظؼِْ ك٢ ؿخٓغ ح٣ُِظٞٗش، ٝحٗظٔذ ا٤ُٚ ٓ٘ش 

ٓلٔي حُفخَٛ رٖ ʼٝ ح٤ُ٘ن  ʽٓلٔي حُ٘و٢ِ حُو٤َٝحʼ٢ٗ ػ٠ِ ٣ي ح٤ُ٘نّ، ٝ طِو٠ حُؼِْ 1908

-1911.كَٜ ػ٠ِ ٜٗخىس حُظف٣ٞغ  ٓ٘ش.ʽحُو٠َ رٖ حُل٤ٖٔ حُـِحث١َ ٤٘ʼن ٝ حُ ʽػخٍٗٞ

ٍؿغ رؼيٛخ ُِـِحثَ ػْ ٓخ ُزغ إٔ ٍكَ ٗلٞ حَُٔ٘م ُِلؾ ٝ ٣ُخٍس رؼٞ ح٧هفخٍ  .1912ّ

ْٜٓ٘  ، ٝٝ ُوخء حُؼِٔخء ،َُكِش ك٢ حُز٬ى ح٤ٓ٬ٓ٩شح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٝ ٛٞ رٌُي ٣ٌٕٞ هي أطْ ىٍحٓظٚ رخ

حُؼخُْ ح١َُٛ٧ ح١َُٜٔ، ًٔخ حُظو٠ رخ٤ُ٘ن حُز٤َ٘  ʽرو٤ضʼٝ ح٤ُ٘ن  ʽكٔيحٕ ٤ٗʼ٢ٔ٤ُٗٞوٚ 

 ريأ رَٗخٓـخ طؼ٤ٔ٤ِخ، ٝ ا٬ٛك٤خ ك٢  1913ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ك٢ حُٔي٣٘ش. ُٔخ ٍؿغ ا٠ُ حُـِحثَ ٓ٘ش 

ʼَؿخٓغ ٤ٓي١ ح٧ه٠ʽ ك٢ ٌُِزخٍ ٓٔخء ٝ ،ʼٕٞٔؿخٓغ ٤ٓي١ هʽ  ُِٜٚـخٍ ٛزخكخ. ٝ ًخٕ ٛيك

 ح٢ٗ٥ ٛٞ طؼ٤ِْ حُِـش حُؼَر٤ش ٝ حُوَإٓ ا٠ُ حُـِحث٤٣َٖ ٝ ٌٓخكلش حُوَحكخص ٝ ح٧َٓحٝ

ًخٕ ٤٘١ٝخ ٝ ٤ٓخ٤ٓخ.  ُْ ٣ِظلن ػزي حُل٤ٔي رٖ رخى٣ْ  زؼ٤يحُح٫ؿظٔخػ٤ش ر٤ْٜ٘، ٝ ٌُٖ ٛيكٚ 

٧ٕ ٝحُيٙ ك٠َ إٔ ٣َر٤ٚ  -ز٤َس ك٢ ًُي حُٞهض حُؼخث٬ص حٌُ ًـ٤َٙ ٖٓ أر٘خء -رخُٔيحٍّ حُل٤َٔٗش 

ال ʼق٤ع ًحٕ ٣ٗط١ٍ ؾ٣ٍىز  ٝ ال ٣طٌِٜٔح حُل٤ٍٓٗسًحٕ ٣وٍأ ذ ٌُ٘ٚطَر٤ش ا٤ٓ٬ٓش هخُٜش. 

ك٢ ٓٔو٢ ٍأٓٚ ٍكَ ح٤ُ٘ن حرٖ رخى٣ْ ا٠ُ حَُك٤ن ح٧ػ٠ِ  ك٢ ٓٔخء . ʽو٣رحٔ و١ هٓط٘ط٤ٖ

1940ّأك٣ََ  16ٛـ حُٔٞحكن 1359ٍر٤غ ح٧ٍٝ  8حُؼ٬ػخء 
1
. 

ٝ أؿِٜٔخ  .ٔغ رؼي ٝكخطٚأٓخ ػٖ ٓخ هِق ح٤ُ٘ن ٖٓ ٓئُلخص ك٤ِْ ر٤ٖ أ٣ي٣٘خ أكٖٔ ٓٔخ ؿُ 

 ʽحُؼوخثي ح٤ٓ٬ٓ٩شʼ ٢. ٝ رؼٞ ٓٔخ ًظزٚ ط٤ٓ٬ٌٙ ح٧ٝك٤خء ًٌظخرʽػٔخٍ ١خُزʼ٢أػخٍٙ حُظ٢ ؿٔؼٜخ 
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ٝʼٍٙؿخٍ حُِٔق ٝ ٗٔخإʽ ٜٔخؿٔؼ ٝ هي ʼٕٓلٔي حُٜخُق ٠ٍٓخʽ. ن حرٖ رخى٣ْ ًظخد ًٔخ كو

ʼحُوٞحْٛحُؼٞح ٖٓ ْٛʽ ٫رٖ ػَر٢
1
. 

ك٢ ه٣َش  1889ّػخّ  ؿٞحٕ 14ُٝي ك٢   ضٍؾٔس ج٤ُٗم ٓكٔى جُر٤ٍٗ جإلذٍج٢ٔ٤ٛ: -2

ػ٠ِ ٣ي ػٔٚ ح٤ُ٘ن ح٢ٌُٔ  حُوَإٓ. كللظ ٓف٤ق٣٫ٝش هَد  رَأّ حُٞحى١ أ٫ٝى ارَح٤ْٛ

ِٓظلوخ   حُلـخُا٠ُ  1911ّؿؼِٚ ٓٔخػيٙ ح٣٧ٖٔ ك٢ طؼ٤ِْ حُفِزش. ٛخؿَ ػخّح٩رَح٢ٔ٤ٛ، ٝ 

ػش أَٜٗ حُظو٠ رؼيى ٖٓ ػِٔخثٜخ رٞحُيٙ ح١ٌُ ًخٕ هي ٓزوٚ ا٤ُٜخ، ٝ ك٢ حُف٣َن طٞهق رَٜٔ ػ٬

. ٝ ُٔخ َٝٛ ا٠ُ حُلـخُ طخرغ طؼ٤ِٔٚ ʽحʼَُٛ٧ٝ ك٠َ رؼٞ حُيٍّٝ ك٢  أىرخثٜخ ٝ ٗؼَحثٜخ،ٝ

حُؼخُْ، كيٍّ ػِّٞ حُظل٤َٔ  عوخ، ػ٠ِ ٣ي ًزخٍ حُؼِٔخء حُٞحكي٣ٖ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٓوظِق رحُٔي٣٘شك٢ 

ي٣غ ٝ حُلوٚ ٝ حُظَحؿْ، ٝ أٗٔخد حُؼَد ٝ أىرْٜ ٝ ىٝح٣ْٜٝ٘، ٝ ػِْ حُٔ٘فن، ٝ أٜٓخص ًظذ حُلٝ

 1913ٝٓوف١ٞخص ٌٓظزخطٜخ. ٝ ك٢ ػخّ  ْ أٛزق ٓيٍٓخ ك٤ٜخ ٝ ٓفخُؼخ ٌُظذحُِـش ٝ ح٧ىد، ػ

 1917ؿخىٍ حُلـخُ ػخّ  .حٍُ٘ٞس ك٢ ٍكِظٚ ُِلؾ حُٔي٣٘ش ػ٘يٓخ ُحٍ حرٖ رخى٣ْحُظو٠ ٓغ ح٤ُ٘ن 

ك٢ ٓغ اُوخء حُيٍّٝ  ʽحُِٔفخ٤ٗشʼ، ك٤غ حٗظـَ رظي٣ٍْ ح٥ىحد حُؼَر٤ش رخُٔيٍٓش ىٓ٘نهخٛيح  

ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ىٓ٘ن ٗلٞ حُـِحثَ، ٝريأ ريػٞطٚ ا٠ُ  ؿخى1920ٍ. ك٢ ػخّ حُـخٓغ ح١ٞٓ٧

، ٝ أٗ٘ؤ رٜخ ٓٔـيح كَح )ؿ٤َ طخرغ ُ٪ىحٍس حُل٤ٌٓٞش( رؼي ٓف٤قح٬ٛ٩ف َٝٗ٘ حُؼِْ ك٢ ٓي٣٘ش 

ًخٕ ػَٟظٜخ ػ٤ِٚ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش، ٝ ػَٔ رخُظـخٍس ٌُٔذ هٞص ٣ٞٓٚ. إٔ ٍكٞ حُٞظ٤لش حُظ٢ 

ح٤ُ٘ن ٝحٟغ ىٓظٍٞ حُـٔؼ٤ش ٝ هخٜٗٞٗخ ح٧ٓخ٢ٓ، ٝ أٛزق ٗخثزخ َُث٤ٜٔخ ح٤ُ٘ن حرٖ رخى٣ْ، ٝ ُٔخ 

ّ. 1937ٓ٘ش  ʽٓيٍٓش ىحٍ حُلي٣غʼًِق رخُٔوخ١ؼش حُـَر٤ش ٖٓ حُز٬ى أْٓ رٔي٣٘ش طِٔٔخٕ

ػ٘ي ريح٣ش حُلَد حُؼخ٤ُٔش  ك٢ حُـ٘ٞد حُـَر٢ ٖٓ ح١ُٖٞ ʽآكʼِٞ طؼَٝ ح٤ُ٘ن ُِ٘ل٢ ا٠ُ ه٣َش

، كؤىحٍ رٖ رخى٣ْحُؼخ٤ٗش. ٝ رؼي أٓزٞع ٖٓ ًُي ػ٤ٖ ٍث٤ٔخ ُِـٔؼ٤ش رؼي ٝكخس ٓئٜٓٔخ ػزي حُل٤ٔي 

ّ. ٌٝٓ٘ ًُي حُل٤ٖ حٗفِن 1943ٗئٜٝٗخ رخَُٔحِٓش ٓيس ػ٬ػش ٓ٘ٞحص ا٠ُ إٔ أ١ِن َٓحكٚ ػخّ 

َرٞع ٤ٜ٣ت حُؼوٍٞ ُٔخػش حُٜلَ. ٔخؿي ٝ حُ٘ٞحى١، ٝ ٣ـٞد حًُخُْٜٔ ٣ئْٓ حُٔيحٍّ ٝ حُٔ

ٝ رو٢ ٓ٘ش طؼَٝ ك٤ٜخ َُِٔٝ ٝ ىهَ حُٔٔظ٘ل٠  ،ّ ٓـ1945ٖك٢ كٞحىع حُؼخٖٓ ٖٓ ٓخ١ ٝ

حُظ٢ طٞهلض أػ٘خء حُلَد،  ʽحُزٜخثʼَحُؼ١ٌَٔ رؤ٘ف٤٘ش. ٝ رؼي ا٬١م َٓحكٚ أػخى َٗ٘ ؿ٣َيس 

خٙ ػ٠ِ حَُٔكّٞ ػزي حُل٤ٔي رٖ رخى٣ْ، ٝ هي ُو٤ض ٝ أْٓ ٓؼٜيح ػخ٣ٞٗخ ك٢ حُٔ٘ش حُٔٞح٤ُش، ٓٔ

                                                 
 .263-262، ص2005، دار اعتدى، اصتزائر،  د طينظر  الفكر العريب اضتديث و اظتعاصر:عبد الكرمي بوصفصاؼ،  - 1
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ٜٗخىطٚ حػظَحف ؿخٓؼش ح٣ُِظٞٗش ٝ ٓؼخٛي حَُ٘م. ٝ ك٢ ٓز٤َ حُزلغ ػٖ ٓؼخٛي ٝ ؿخٓؼخص 

ٔؼ١ٞ٘ ُِـٔؼ٤ش؛ ٍكَ ػخ٤ٗش  ا٠ُ حُٔخى١ ٝ حُزؼؼخص حُف٬ر٤ش ك٢ حَُٔ٘م، ٝ ًٔذ حُٔيى حُطٔظوزَ 

ـِحثَ ك٢ ح٧ٝٓخ١ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ُيٟ ؿخٓؼش ّ، ٝ أهٌ ٣ؼَف رو٤٠ش ح1952ُ حَُٔ٘م حُؼَر٢ ػخّ

رخًٔظخٕ خ ٝ ح٧ٍىٕ ٝ ح٣ٌُٞض ٝحُيٍٝ حُؼَر٤ش، كِحٍ حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش ٝ حُؼَحم ٝ ٣ٍٞٓ

ٗٞكٔزَ  15حطوٌ ٖٓ َٜٓ ٓ٘فِوخ ُ٘٘خ١خطٚ كظ٠ اًح حٗيُؼض حُؼٍٞس حُظل٣َ٣َش ٝؿٚ ٗيحء ك٢ ٝ

ٝ َٜٗطٜخ. ٝ ٝحَٛ ح٤ُ٘ن ؿٜخىٙ ك٢  ّ  ا٠ُ حُ٘ؼذ حُـِحث١َ ٣يػٞٙ ٬ُُظلخف كُٜٞخ1954

حُٔؼ١ٞ٘ ٝ حُٔخى١ كظ٠  حُوخٍؽ ٖٓ أؿَ حُؼٍٞس حُـِحث٣َش، ٓؼَكخ ٝ ٓيحكؼخ ٝ ؿخٓؼخ ُِٔيى

حٓظوَ رٜخ ا٠ُ  ،رخُؼخٛٔش ʽًظ٘خٝسʼٍؿغ ا٠ُ حُـِحثَ ٝ أُو٠ أٍٝ هفزش ُٚ  رٔٔـي ح٫ٓظو٬ٍ. 

1965ّٓخ١  20إٔ طٞك٢ ك٢ 
1
. 

ٖٓ ٓئُلخطٚ ك٢ حُِـش ٓخ ٢ِ٣
2
: 

ٝ حُظِّ ك٤ٜخ حُِٜـش حُٔخثيس ح٤ُّٞ ك٢  ʽروخ٣خ ك٤ٜق حُؼَر٤ش ك٢ حُِٜـش حُؼخٓش ُِـِحثʼًَظخد : .1

 ٓٞح١ٖ ر٢٘ ٬ٍٛ رٖ ػخَٓ.

ؿٔغ ك٤ٚ ًَ ٓخ ؿخء ػ٠ِ ُٕٝ كؼخُش ٖٓ ٓوظخٍ  ʽحُ٘وخ٣خص ٝ حُ٘لخ٣خص ك٢ ُـش حُؼَدʼًظخد: .2

 ح٢ُ٘ء أٝ ًَُٓٝٚ.

 .ʽأَٓحٍ ح٠ُٔخثَ ك٢ حُؼَر٤شʼًظخد: .3

 .ʽش رخُٜٔيٍحُظʼ٤ًٔٔظخد: .4

 .رلظق حُؼ٤ٖ ʽَظ٢ ؿخءص ػ٠ِ ُٕٝ كؼ  حُٜلخص حʼًُظخد:     .5

 .ʽٗظخّ حُؼَر٤ش ك٢ ٓٞح٣ُٖ ًِٔخطٜخʼًظخد: .6

٢ٛٝ ٍٓخُش ك٢ حُلَم ر٤ٖ ُلظ حُٔفَى ٝ حٌُؼ٤َ ػ٘ي  ʽح١٧َحى ٝ حًٌُ٘ٝ ك٢ حُؼَر٤شʼًظخد: .7

 حرٖ ٓخُي. 

ك٢ طَؿ٤ق إٔ ح٧َٛ ك٢ ٢ٛٝ ٍٓخُش  ʽٓخ أهِض رٚ ًظذ ح٧ٓؼخٍ ٖٓ ح٧ٓؼخٍ حُٔخثَسʼًظخد: .8

 ر٘خء ًِٔخص حُؼَر٤ش ػ٬ػش أكَف ٫ حػ٘خٕ.               

 رؤِٓٞد ٓزظٌَ ٣ـٔغ ر٤ٖ حُلو٤وش ٝ حُو٤خٍ. ʽًخٛ٘ش أٍٝحʼٍّٝح٣ش: .9

ٍٓخُش ك٢ ٓوخٍؽ حُلَٝف ٝ ٛلخطٜخ ر٤ٖ حُؼَر٤ش حُل٤ٜلش ٝ حُؼخ٤ٓش. .10

                                                 
 .291-272،ص5.و يًتجم الشيخ لنفسو يف:ج16-9، ص1،جآثار اإلبراىيمي:رتع أزتد طالب اإلبراىيميينظر  -1
 .289-288،ص5ينظر اظترجع نفسو،ج -2
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 :ثانيالمبحثىال

دوادظىاللعووظىلجمطوظىالطلماءىالمدلمونىال

ىجزائروونىالتاروخوظ.ال

ى

ىاألولى:ىرناصرىردمىالدوادظىاللعووظىرندىجمطوظىالطلماء.المطلبى

 :ىتػوومىجمطوظىالطلماءىلدوادتؼاىاللعووظ.المطلبىالثاني
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 المطلبىاألولى:ىرناصرىردمىالدوادظىاللعووظىرندىجمطوظىالطلماء.

ٜٚ ُٜخ ٌٓخٗش ك٢ َٓ٘ٝػٚ إ حُِـش حُؼَر٤ش "ؿؼِٜخ حرٖ رخى٣ْ ٍى٣لش ح٬ٓ٩ّ، ٝ ه

ح٬ٛ٩ك٢، ٝ أػفخٛخ حَُطزش حُؼخ٤ٗش ٟٖٔ ر٘ٞى ٗؼخٍٙ ح٢٘١ُٞ حُؼ٬ػ٢ ح٧رؼخى، ح١ٌُ أَٗٗخ ا٤ُٚ 

ٓخروخ) ح٬ٓ٩ّ، حُؼَر٤ش، ٝ حُـِحثَ("
1
ح٤ُٔخٓش ʼا٫ إٔ حُزخكغ ٫ ٣ٌخى ٣ؼؼَ ػ٠ِ ٜٓفِق  .

حُٔؼخَٛس حُظ٢ طٔظؼِٜٔخ  ع ّ ؽ. ٝ إٔ ٝؿيص ًؼ٤َ ٖٓ حُٜٔفِلخص ٔؼ٤شك٢ أىر٤خص ؿ ʽحُِـ٣ٞش

..( رَ ٝ كظ٠ حُٜٔ٘ؾ حُؼ٢ِٔ ُِٔخ٤ٗخص  -ح٫ٗيٓخؽ -ٝظ٤لش حُِـش -ُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش) حُظ٤َْٓ 

        ح٫ؿظٔخػ٤ش ٍؿْ حُظؤػ٤َ حُِٔل٢ ػ٠ِ حُـٔؼ٤ش.

 ؟ جلمعية العلماء املسلمني اللغىيةسم السياسة ر مه -1

٤ْح٤ْس يجش ٠حذغ ئٚالق٢ جؾطٔحػ٢،  ؾٔؼ٤س ؿ٤ٍ ، ٤ِٔ٢ٖٛٝاٜٗخ ؿٔؼ٤ش ػِٔخء حُٔٔ

ىز ُىٟ ئوجٌز جالقطالٍ َٔ ْؼط ًح ؿخء ك٤ٚ؟ ل٤َٔٗش ػ٠ِ هخٜٗٞٗخ ح٧ٓخ٢ٓ. كٔخ. هي ٝحكوض ح٩ىحٍس حُُٓ

 ٓخ ه٤ٔظٚ حُِٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش؟ٝ

ٓٔخ ؿخء ك٢ حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُِـٔؼ٤ش
2
: 

ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ʼحْٓ طؤٓٔض ك٢ ػخٛٔش حُـِحثَ  ؿٔؼ٤ش اٍٗخى٣ش ط٣ٌٜز٤ش طلض  جُلَٛ جألٍٝ:

 .)حُظَه٢( ٓخكش حُـ٣ٍٜٞٔشʽحُظويّٗخى١ ʼًَِٓٛخ ح٫ؿظٔخػ٢ رخُـِحثَ ك٢ ʽح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ

:ٌٛٙ حُـٔؼ٤ش ٓئٓٔش ١زن ٗظخّ حُـٔؼ٤خص حُٔز٤٘ش رخُوخٕٗٞ حُٔئٍم رـَس ؿ٤ِ٣ٞش جُلَٛ جُػح٢ٗ

 .1901 ػخّ

طوٞٝ أٝ طظيحهَ ك٢ حُٔٔخثَ  ٫ ٣ٔٞؽ ٌُٜٙ ُـٔؼ٤ش رؤ١ كخٍ ٖٓ  ح٧كٞحٍ إٔجُلَٛ جُػحُع:

 ح٤ُٔخ٤ٓش.

حُزفخُش خص ح٫ؿظٔخػ٤ش ًخُؤَ ٝ ح٤َُٔٔ ٝحُوٜي ٖٓ  ٌٛٙ حُـٔؼ٤ش ٛٞ ٓلخٍرش ح٥ك:جُلَٛ جٍُجذغ

 ٝ حُـَٜ ٝ ًَ ٓخ ٣لَٓٚ ٣َٛق حَُ٘ع ٝ ٣ٌَ٘ٙ حُؼوَ ٝ طلـَٙ حُوٞح٤ٖٗ حُـخ١ٍ رٜخ حُؼَٔ.

                                                 
 .85إماـ اصتزائر عبد اضتميد ابن باديس:عبد القادر فضيل و ػتمد الصاحل رمضاف، ص  -1
.نقال عن القانوف 269-265.و رتعية العلماء اظتسلمُت :أزتد اطتطيب،ص433،ص 2اضتركة الوطنية:أبو القاسم سعد اهلل،ج - 2

 ـ.1951ـ.و نشَت إذل أف القانوف قد جرى تعديلو يف أكتوبر 1937األساسي للجمعية، اظتطبعة اصتزائرية اإلسالمية،قسنطينة،
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ؿ٤َ ٓوخُق  ٓخ طَحٙ ٛخُلخ ٗخكؼخ ُٜخ طظٌٍع حُـٔؼ٤ش ٍُِٞٛٞ ا٠ُ ؿخ٣ظٜخ رٌَ جُلَٛ جُهحّٓ:

 . ٜٝٓ٘خ أٜٗخ طوّٞ رـ٫ٞص ك٢ حُوفَ ك٢ ح٧ٝهخص حُٔ٘خٓزش .ُِوٞح٤ٖٗ حُٔؼٍٔٞ رٜخ

ز خ ك٢ حُوفَ ٝ إٔ طلظق ُِـٔؼ٤ش إٔ ط جُلَٛ جُٓحوِ: ؼ  ُٗ ٞحى١ ٝ ٌٓخطذ كَس ُِظؼ٤ِْ ٗئْٓ 

 ح٫رظيحث٢.

ظَحًخص ح٧ػ٠خء حُؼخ٤ِٖٓ ٞػش حٗٓخ٤ُش حُـٔؼ٤ش طظًَذ ػ٠ِ ٓـٔ جُلَٛ جٍُجذغ ػٍٗ:

 حُٔئ٣ي٣ٖ ٝ حَُ٘ك٤٤ٖ . ٝ

 .حُِٔفخص حُلوٞه٤شُِـٔؼ٤ش حُلن ك٢ ١ِذ ٝ هزٍٞ اػخٗخص ٓخ٤ُش ٖٓ  جُلَٛ جُهحّٓ ػٍٗ:

٣َٜف ٓخٍ حُـٔؼ٤ش ك٤ٔخ طوظ٤٠ٚ ِٜٓلظٜخ ٝ ٣ٞؿزٚ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ؿخ٣ظٜخ جُلَٛ جُطحْغ ػٍٗ: 

 حُٔز٤٘ش رخُلَٜ حَُحرغ ٖٓ  ٌٛح حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ. 

ػ٘ي طل٤َِ ٌٛح حُوخٕٗٞ ٖٓ حُٞؿٜش حُِٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش، كبٕ أْٛ ٓخ ٣ٌٖٔ ٬ٓكظظٚ ك٤ٔخ 

  ٣ظؼِن رَْٓ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ٓخ٢ِ٣:

٤ُٓص وُٝس ٝ ال ؿ٤َ ٤ٓخ٤ٓش ٝ ًحص ١خرغ ا٬ٛك٢ حؿظٔخػ٢. ك٢ٜ حُـٔؼ٤ش ؿٔؼ٤ش  -1

أٝ جُط٣ٍٗؼ٤س س ِٓطجُ كال ضِٔي أ١؛ شك٤ٌٓٞ. ًٔخ ٫ طٔؼَ أ١ ؿٜش ك٢ جُىُٝسٓ٘ٛد أ١  ضٗـَ

ال ضٔ٘ؼٜح ٬ٛك٤خص ٤ٓخ٤ٓش. ٝ ٍؿْ ًَ ٌٛح .ٝ ٤ُْ ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ أ١ جُوٟحت٤س جُط٘ل٣ً٤س أٝ

ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش طوَ ربٌٓخ٤ٗش اٗ٘خء ٤ٓخٓش  اً ،جُِٓح٤ٗحش جالؾطٔحػ٤س ٖٓ ٌْْ ٤ْحْس ُـ٣ٞس

ُـ٣ٞش ٖٓ ١َف ؿٔخػش ٓليٝىس أٛـَ ٖٓ حُيُٝش
 1

. 

ظَف رٜخ، ٝ هي أهٌص َٗػ٤ظٜخ ٖٓ اىحٍس حُـٔؼ٤ش أٛزلض ؿٔؼ٤ش هخ٤ٗٞٗش، ٓؼ -2

ح٫كظ٬ٍ حُل٢َٔٗ رخػظزخٍٛخ حُِٔفش حُلخًٔش ُِـِحثَ آٌٗحى. ٝ ٌٛح ٣ـؼَ ًَ ٗ٘خ١خطٜخ َٗػ٤ش 

ٌٔخ ٣زيٝ كبٕ حُـٔؼ٤ش طلض ِٓفش حُيُٝش، ٌُٖ ك اًح ُْ طوَؽ ػٖ ا١خٍ ٓخ كيىٙ هخٜٗٞٗخ ح٧ٓخ٢ٓ.

ٍ ٌٛٙ حُيُٝش، ٝ رؼ٤يح ػٖ أػ٤ٖ ظَٝف ح٫كظ٬ٍ كَٟض ػ٠ِ حُـٔؼ٤ش حُظلَى هخٍؽ ا١خ

 .ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ ِٓفش ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش

. ʽحُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖؿٔؼ٤ش ʼُٜخ ط٤ٔٔش هخ٤ٗٞٗش ٢ٛ: ضٔؼ٤ش أٛزلٌٛٙ حُـ -3

ٌٛح ٣ِ٣ي ٖٓ طؤ٤ًي آٌخ٤ٗش اٗ٘خء ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش، ٧ٕ حُـٔؼ٤ش ٢ٛ طـٔغ ٓ٘ظْ ُؼِٔخء ٝ

 ُـ١ٞ ٝ حؿظٔخػ٢ ًٌُي. ا٬ٛك٢ٓخٓخ، ٝ ٤ٍٓٞ ١ًٝ ٤ٍٓٞ ا٬ٛك٢ ى٢٘٣ أ

                                                 
 .111،صكالفيو ينظر علم االجتماع اللغوي: ..La Guerre des Langues:Calvet,p155 ينظر -   1
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َ رؤٛيحف ًَ ٖٓ حٗظ٠ٔ ا٠ُ ٌٛٙ حُـٔؼ٤ش أٛزق حٗظٔخإٙ هخ٢ٗٞٗ، ٝ ٗ٘خ١ٚ ٓئ١   -4

ٝآظَحط٤ـ٤ش حُـٔؼ٤ش، ٝ آٜخٓخطٚ ح٬ٛ٩ك٤ش طؤهٌ ١خرغ حُـٔؼ٤ش. أٓخ حُٔظؼخ١ل٤ٖ ٝ ؿ٤َ 

٤ٓخٓظٜخ حٓظـ٬ٍ حء حُـٔؼ٤ش أػي بٌٓخٕر اًحُٔ٘ظ٤ٖٔ ُٜخ، كخُـٔؼ٤ش ٫ طظلَٔ ٓٔئ٤ُٝش ٗ٘خ١خطْٜ. 

ِٓفش حُيُٝش حُل٤َٔٗش حٗفِض  حُِـ٣ٞش، ٝ ٌٛح ٣ؼ٢٘ ط٤٤ْٔ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش، هخٛش إٔ

ػ٤ِٜخ ك٤ِش حُـٔؼ٤ش ػ٘يٓخ ظلَص رَ٘ػ٤ظٜخ حُوخ٤ٗٞٗش، كِْ طظٌٖٔ ٌٛٙ ح٩ىحٍس ٖٓ طل٤٤ي حُـٔؼ٤ش، 

حُل٤َٔٗش. ٌٝٛح ٤ٓيكغ  شحُِـ٣ٞٝ ٓ٘ؼٜخ ٖٓ ٍْٓ ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش ُِـِحثَ هخٍؽ ا١خٍ ح٤ُٔخٓش 

 ًُيٗٔخًؽ ٝ، ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش ا٠ُ ٓلخُٝش حٓظـ٬ٍ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش رٔخ ٣ويّ ٜٓخُلٜخ

ٝ ٌٛح ٣ئًي إٔ ك٢ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ٤ٓخٓش، ٝ إٔ حُظيهَ ػ٠ِ حُِـش أٝ حُِـخص ُٚ  .٫كوخ ٓظؤط٢

ʽًخُل١ʼ٢خرغ حؿظٔخػ٢ ٝ ٤ٓخ٢ٓ ؿْ ًٔخ ٣وٍٞ 
1

س حُل٤َٔٗش كخُٝض حُظيهَ ك٢ ٝظخثق . كخ٩ىحٍ

حُِـخص حُٔل٤ِش ٧ؿَحٝ ؿ٤َ ُـ٣ٞش، ٩ىهخٍ حُز٬ى ك٢ طآًَ ىحه٢ِ، ٝ هي طٌٔ٘ض ٖٓ طـ٤٘ي 

زش ٝ رؼٞ ح٧كَحى ٖٓ ح٧ٓخ٣ُؾ، حُ٘وذ ح٠ُٔخىس ُـ٣ٞخ ُِـٔؼ٤ش، ٝ ػ٠ِ ٍأْٜٓ ؿٔخػش حُ٘و

حُؼوخك٢ حُِـ١ٞ ٝ ؼ٤ش ُٜخُق حَُٔ٘ٝعأكٔ٘ض حٓظـ٬ُْٜ ُظؼف٤َ حَُٔ٘ٝع حُِـ١ٞ ُِـٔٝ

 حُل٢َٔٗ.

كَٛض  ٌُححُـٔؼ٤ش طظلَٔ ٓٔئ٤ُٝش أ١ هَم هخ٢ٗٞٗ ُٔٞحى حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ.  -5

حُـٔؼ٤ش كَٛخ ًز٤َح ػ٠ِ ح٫ُظِحّ رٔخ طؼٜيص رٚ ك٢ هخٜٗٞٗخ ح٧ٓخ٢ٓ، كظ٠ ٫ طؼف٢ ُ٪ىحٍس 

خ. ٝ  ظَٜ ًَ ح٠ُـ١ٞخصكظ٠ طُ حُل٤َٔٗش كَٛش طيحٍى هفؤ ح٫ػظَحف رٜخ كظؼٔي ا٠ُ كِِّٜ

ٌٛٙ ح٩ىحٍس  ٔؼ٤شـحُلَؽ أٜٗخ ٓٔخٍٓخص ؿ٤َ َٗػ٤ش، كظُ  ٤ٔش ػ٠ِ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤شحُلَٗ

 ُش ٝ حُي٣ٔوَح٤١ش ُِـِحثَ.يحُظ٢ طؼظزَ ٗلٜٔخ كخِٓش ُٞحء حُؼححُل٤َٔٗش 

ٝ حُلن إٔ حُؼَٔ ك٢ ٓـخٍ  حُـٔؼ٤ش طئًي ػ٠ِ أٜٗخ ؿٔؼ٤ش اٍٗخى٣ش ط٣ٌٜز٤ش. -6

حَُٜحػخص ٧ٕ  َى أٛخكزٚ ًُي.يحف ٤ٓخ٤ٓش ٝ إ ُْ ٣ُ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش، ٛٞ ػَٔ ػ٠ِ أٛ

ʽًخُلʼ٢ًٔخ ٣وٍٞ  حُِـ٣ٞش ٝؿٚ ٖٓ ٝؿٞٙ حَُٜحػخص ح٤ُٔخ٤ٓش
2
ٌُح كظ٠ ُٞ َٛكض حُـٔؼ٤ش  .

يهَ ك٢ حُٔٔخثَ ك٢ هخٜٗٞٗخ ح٧ٓخ٢ٓ إٔ ٛيكٜخ ٓلخٍرش ح٥كخص ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٤ُْٝ ٖٓ كوٜخ حُظ

ذحػطرحٌٛح ٌجْٔس  -ؾطٔحػ٢ ال ٣ٌٖٔ كِٜٛحجُؿٔؼ٤س ذحُٔ٘ظٌٞ جُِٓح٢ٗ جالكبٕ ح٤ُٔخ٤ٓش، 

ِ ق ًَ كَد ُـ٣ٞش ٧ٕ .ػٖ جُؼَٔ ج٤ُٓح٢ْ ٝ ال جُػوحك٢ ٝ جالهطٛحو١ -٤ُٓحْس ُـ٣ٞس " ه 

                                                 
 .155. و ينظر التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي:كوبر،ص29،صكالفيينظر السياسات اللغوية: -  1

2   - ينظر   La Guerre des Langues:Calvet,p282. 
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ʽًخُلʼ٢ًٔخ ٣وٍٞ "ٛٔخهَ:حهظٜخى٣ش أٝ ػوخك٤ش أٝ ؿ٤َكَد ٖٓ ٗٞع آ
1

. ٝ ٣ئًي ًؼ٤َ ٖٓ 

حُيح٤ٍٖٓ ُِـٔؼ٤ش إٔ أٛيحكٜخ ؿ٤َ حُٔؼِ٘ش ًخٗض أٛيحكخ ٤ٓخ٤ٓش
2
ك٢  حأٝ ػ٠ِ ح٧هَ طفٍٞ .

 ٓٔخٍٛخ ح٬ٛ٩ك٢. 

حطوخً حُـٔؼ٤ش ًَُِٔ حؿظٔخػ٢ رخُـِحثَ ك٢ ٗخى١ حُظَه٢ رٔخكش حُـ٣ٍٜٞٔش  -7

 رخُـِحثَ حُؼخٛٔش، ٣ٞك٢ رؼ٬ػش أ٤ٗخء: 

. ًٔخ إٔ حُؼَٔ ح١ًَُِٔ ُِيُٝش: رخػظزخٍ حُؼخٛٔش حًَُِٔ ح٩ىح١ٍ ٣ًَِٓش حُوَحٍ .أ 

 .حُظ٤خٍحص ٣ش، ك٬ طظلَم ح٧ٛيحف ٝ طظ٬ػذ رٜخ ح٧ٛٞحء ٣ِ٣ٝي ٖٓ كظٞظ ٗـخف ح٤ُٔخ٤ٓش حُِـٞ

 ٕ ػخ٤ٔٛش حُٔوَ ح٩ىح١ٍ ٣ٌٔذ حُـٔؼ٤ش رؼيح ٤٘١ٝخ. ا ػْ

خٍ، حُؼَٔ ٝكن حَُ٘ػ٤ش حُوخ٤ٗٞٗش ٝطـ٘ذ حُؼَٔ ح١َُٔ .د  : أ١ حُؼَٔ ك٢ ٟٝق حَُّٜ٘

ؼَ ٌٛٙ ر٬ طول٢ ٝ ٫ َٛٝد ٖٓ أػ٤ٖ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش، حُظ٢ طلظؼَ حُلـؾ ُ٪ؿٜخُ ػ٠ِ ٓ

حُٔ٘خ٣ٍغ ح٬ٛ٩ك٤ش. ٌٝٛح ٣ِ٣ي ٖٓ أٜٗخٍ حُـٔؼ٤ش ٝ حُٔظؼخ١ل٤ٖ ٓؼٜخ، كظ٠ ٖٓ ؿ٤َ 

 حُـِحث٤٣َٖ ٝ حُٜٔ٘ل٤ٖ ٖٓ أر٘خء كَٗٔخ.

: ُٔخ ك٢ ٜٓفِق ٣َِٓشٝ حُ ٛخُش ٖٓ حُلوخٓش ٝ ح٩ؿ٬ٍحُـٔؼ٤ش ٣ِ٣ي ُلظ حُؼخٛٔش  .ؽ 

ٝ حُٔٔؼش  ؿظٔخػ٤شح٫ ظٞسلُ حُكٜٞ ٣ٞك٢ رخَُ٘ػ٤ش ح٤٘١ُٞش ٝ  ،حُؼخٛٔش ٖٓ ح٣ِٗخكخص ى٤ُ٫ش

ُؼَ ٌٛح أ٠٣خ ًخٕ ٖٓ ح٧ٓزخد حُظ٢ ؿؼِض حُـٔؼ٤ش طوظخٍ حُؼخٛٔش ٓوَح .. ٝح٤٘١ُٞش ٝ حُي٤ُٝش

 ٫كوخ. ٤ؤط٢ٗض ط١ٞ٘ اٗ٘خءٛخ ٓٔظوز٬ ًٔخ ٤ٌُِٓش  ػَر٤ش  ًخ

أروض حُـٔؼ٤ش ػ٠ِ حُٔـخٍ ٓلظٞكخ أٓخّ حُٞٓخثَ  حُلَٜ حُوخْٓ ٝ حُٔخىّ:ك٢  -8

أًيص ػ٠ِ كن حُظ٘وَ ػزَ ًخَٓ حُظَحد ح٢٘١ُٞ ٝ ك٢ أ١ ٝهض. ًٔخ ُٜخ حُظ٢ ٓظ٢٘٘ رٜخ. ٝ 

حُلن ك٢ ط٤ٓٞغ ٓـخٍ ػِٜٔخ ػزَ ه٣٬خ ط٘ظ٤ٔ٤ش طَ٘ف ػ٤ِٜخ ح٩ىحٍس ح٣ًَُِٔش اَٗحكخ ٓزخَٗح. 

 ٢ِ٣: ى٫٫ص ٣ٌٖٛ حُل٤ِٜٖ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُِٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٓخٖٓ ٝ

لون ح٧ٛيحف: ٝ ٌٛٙ ؿخ٣ش حَُٔٝٗش ح٩روخء ػ٠ِ حُزخد ٓلظٞكخ أٓخّ حُٞٓخث٢ حُظ٢ ط -أ 

ك٢ ٓٞحؿٜش ٝحهغ حُظفٍٞ حُؼ٢ِٔ ٝ حُ٘ظ١َ ٝ حُٔئٓٔخط٢ ح١ٌُ ٣لَٟٚ حُؼَٜ،  كوي ٤َٓ٣ْٜ 

ح٫ُىٛخٍ حُؼ٢ِٔ ٝ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ر٘ظ٣َخص ٝ ٝٓخثَ ٓل٤يس، كظٔظل٤ي حُـٔؼ٤ش ٖٓ ٓـخٜٗٔخ. ٝ هي 

ص آٖٓ ٓ٘٘ حٓظلخىصٝ  ٤ل٤ش،كَٜ كؼ٬ ػ٘ي طؤ٤ْٓ كَم حٌُ٘خكش ح٤ٓ٬ٓ٩ش أٓٞس رخٌُ٘خكش حُٔٔ

                                                 
 .282ص،السابقاظترجع  - 1
 .85،ص3ينظر اضتركة الوطنية: أبو القاسم سعد اهلل،ج - 2
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حُؼَٜ ًخ٬ُٔػذ ٝ هخػخص ح٤ُٔ٘ٔخ ٝ حُٔٔخٍف.. رَ ٝ حػظٔخى حُٜلخكش ٓ٘زَح كَح ُؼَٝ 

 أكٌخٍٛخ حُِـ٣ٞش ٝ حُيكخع ػٜ٘خ.

هخٕٗٞ كظق حُزخد أٓخ حُٞٓخث٢  ٣ؼظزَ هٔش حُيٛخء ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ ػيٝ ٓخًَ. رَ ٛٞ  -د 

كٌٔخ ٣لٖٔ  ،ٝهٞف ك٢ ٝؿٚ ح٫كظ٬ٍ حُ٘ي ُِ٘ي ٝ ٛٞ،"ًٔخ طي٣ٖ طُيحٕ" ي رخُلي٣ي ٣لِق" ٝ"حُلي٣

ٛٞ حٓظـ٬ٍ حُلَٙ، كِِـٔؼ٤ش ًُي أ٠٣خ هخ٤ٗٞٗخ ػ٠ِ ح٧هَ. ٌٝٛح ٣ؼزَ ػٖ ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش ٠ٓخىس 

 ٤ُِٔخٓش حُِـ٣ٞش حُل٤َٔٗش ٝ رٞٓخثِٜخ.

ك٤ٚ ط٘ظ٤ض ُـٜٞى  ٝ ٌٛح ،ٌظٔق ًَ حُظَحد ح٢٘١ُٞظطٞٓغ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش ُ -ؽ 

طول٤ق ك٢ أٍٝ ٢ٛ أػَف رٜخ ٓ٘ٚ. ٝ ك٤ٚ غ ٗ٘خ١خص حُـٔؼ٤ش ٝ ٓلخَٛطٜخ ح٫كظ٬ٍ ك٢ طظز

ُٞ هيٍ ٔؼ٬ ك ،حُظ٢ هي طٞؿٚ ُِـٔؼ٤ش ٖٓ ١ٝؤس رؼٞ َٟرخص ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش حُل٤َٔٗش ح٠ُٔخىس

 ٍِّ ي  ُٓ ٤ٖٓ ُِـش حُل٤َٔٗش ك٢ ٓيحٍّ حُـٔؼ٤ش ك٬ ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طؼْٔ ًُي ػ٠ِ ًَ ُلَٗٔخ إٔ طلَٝ 

 َٓحكن طؼ٤ٔ٤ِش. ٝ ٫ إٔ طلَٝ اؿزخ٣ٍش ٓظخرؼش حُظ٤ٓ٬ٌ ُٜخ.  ٓخ طٌِٔٚ حُـٔؼ٤ش ٖٓ

ع ٖٓ ٓٞحكوظٜخ ػ٠ِ  -ى  ََّ ُؼَ حُلَٜ حُٔخىّ هي أٓخٍ ُؼخد ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش ٝ ٓ

حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُِـٔؼ٤ش، ٧ٜٗخ ًخٗض ط٘ظظَ ٤ٓفَس أطزخػٜخ ػ٠ِ حُـٔؼ٤ش
1

، ٝ ٌٛح ٣ؼ٢٘ ٣ِٓيح 

خ ك٢ طـ٤َٜ حُ٘ؼذ حُـِحث١َ ري٣٘ٚ ٝ ُـظٚ، ػٖ ٣َ١ن ٖٓ ح٤ُٔفَس ػ٠ِ حُ٘خك٤ش حُي٤٘٣ش، ٝ آؼخٗ

ٍ ُِـٔؼ٤ش ح٫ٗل٬ص  ٌٛٙ حُٔئٓٔش حُظ٢ ُٝيص ٖٓ ٍكْ حُ٘ؼذ ٝ ٣وٞىٛخ ػِٔخء ح٧ٓش. ٝ ٌُٖ هُيِّ

 ٖٓ ٌٛٙ ح٧كزُٞش ربه٬ٙ أطزخػٜخ ٝ ٛٞحد ػِْٜٔ.

ط٣َٞٔ حُـٔؼ٤ش: إ ٖٓ أْٛ ػٞحَٓ ٗـخف ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش ٛٞ حُـ٬ف حُٔخ٢ُ، ٧ٕ  -9

ش ح٠ُٝ٧ ٟٔخٕ ٗـخكٜخ ٝ حٓظَٔحٍٛخ، ٞك٤َ حُٔٞحٍى حُٔخ٤ُش ٤ُِٔخٓش حُِـ٣ٞش ٣ؼ٢٘ رخُيٍؿط

ـٔؼ٤ش ٟٔخٕ ػيّ طؼَٟٜخ ُِوَٛ٘ش رظـ٤٤َ ٓٔخٍٛخ ُويٓش أٛيحف ؿ٤َ ُـ٣ٞش ٬ُٗظٜخ٤٣ُٖ. كخُٝ

ّ ٍك٠ض ػَٟخ طويٓض رٚ اىحٍس ح٫كظ٬ٍ ُظ٣َٞٔ طؼ٤ِْ حُل٤َٔٗش  ك٢ ٓيحٍّ ؿٔؼ٤ش 1940ػخّ 

حُؼِٔخء
2
 ٣للظػيّ هفغ حُف٣َن ػ٠ِ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ٝ ٠ٖٔ ٣كخُظ٣َٞٔ حٌُحط٢ ُِـٔؼ٤ش  .

. ٌُُي ػٔيص حُـٔؼ٤ش ا٠ُ طل٤٤ي ًَ حُٔٞحٍى حُظ٘ل٤ٌ ِشٝٛٞ ٓخ ٣ظَٜ هخٛش ك٢ َٓكحٗـخُحطٜخ. 

ا٠ُ ٍُٓٞٛخ ك٢ حُٔـِْ ح٩ىح١ٍ، أٝ ا٠ُ حُٔ٘و٤١َٖ ٓؼٜخ ك٢ ط٘ل٤ٌ  ط٢ٔءؿ٤َ حَُ٘ػ٤ش حُظ٢ 

ص ر٘لٜٔخ ٓخ ٣ٌلَ ه٤ٔش حُيهَ حُلَى١ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ ٣ٞش، ك٬ ٣ُظٜٕٔٞ رخُو٤خٗش أٝ حُؼٔخُش. رَ طيرََّ
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حَُكخ٤ٛش ػ٘ي حُؼَٔ. ٔزٚ ح٫كظَحّ ٝ ٣٘ؼَٙ رخ٧ٓخٕ، ٌَُٝ ػخَٓ ػ٠ِ  ط٘ل٤ٌ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش، رٔخ ٣ٌ

ع ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُلَى١ ٝ ح٫ؿظٔخػ٢ ٛٞ ٓخ طلَٙ ػ٠ِ طلو٤وٚ  َُّ كٌٜح ح٣َُغ ح١ٌُ ٤ُٓٞ

ʽʼFeryʽكʼ١َخص حُِـ٣ٞش ًٔخ ٣وٍٞح٤ُٔخٓ
1

 . 

ٌٛح اؿٔخ٫ ػٖ حٌُٔخٗش حُِٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء ر٤ِٔحٕ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش . كٔخ 

 ؟ح٫ؿظٔخػ٤ش ُؼِٔخثٜخ حٌُٔخٗش حُِٔخ٤ٗش

ُـٔؼ٤ش ؿيحس ط٣ٌٖٞ حُـٔؼ٤ش حئ٬ٛص حُل٣ٌَش ٝ حُي٤٘٣ش ٧ػ٠خء ُوي ١َكض ٓٔؤُش حُٔ

َحرف٤ٖ ٝ أطزخع حُٔٝ ٛلخد حُلٌَس ٝ ر٤ٖ حُٔظَٛي٣ٖ رٜخ ٖٓ حُفَه٤ش ٓزخَٗس، ك٢ َٛحع ر٤ٖ أ

طْ حٓظزؼخىْٛ  ك٢ حُٔ٘ش حُٔٞح٤ُش ُِظؤ٤ْٓ ٓزخَٗس ػ٘ي حٗظوخرخص ٓـِْ ح٣ٌُٖ ٝ ،ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش

ح٩ىحٍس. كخرٖ رخى٣ْ ٝ ٖٓ ٓؼٚ ٍك٠ٞح أػ٠خء ُْ طٔظلٖ رؼي هـ٘خػظْٜ ح٬ٛ٩ك٤ش
2

"ػرحٌز  ٧ٕ . 

أُٝثي جُؿُجت٤٣ٍٖ جُٔػول٤ٖ ج٣ًُٖ ذحٍُؿْ ٖٓ ضؼ٤ِْٜٔ جُؼٍذ٢ ٝ ضٞؾ٤ْٜٜ  جُؼِٔحء ٛ٘ح ضؼ٢٘

"جإلْال٢ٓ، أٚركٞج ٛحوك٤ٖ ذٌَٗ ٝجٞف ٤ْح٤ْح ٝ ٤٘٠ٝح
3

ٝ ح٧ٛيحف ح٤ُٔخ٤ٓش ٫ طظلون ا٫ . 

رخُيٍِّح٣ش حُٞحٓؼش رخُلخُش حُؼخٓش ُِـِحث٤٣َٖ، أٓخ ح٧ٛيحف حُِـ٣ٞش كظوظ٢٠ حُيٍح٣ش رخُلخُش حُِـ٣ٞش 

 ٔخػ٤ش هخٛش. ٝٛٞ ٓخ طلون ك٢ ٗو٤ٜش حرٖ رخى٣ْ ٝ ٍك٤وٚ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ.ٝ ح٫ؿظ

ٍأّ حُلٌٔش ك٢  كخ٤ُ٘ن ػزي حُل٤ٔي رٖ رخى٣ْ ٝ ح٩ٓخّ ٓلٔي حُز٤َ٘ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ٬ٌٗ

 زِٞؿٜٔخكْ ٓيكخ رٔخ ٤ُْ ك٤ٜٔخ، حُـٔؼ٤ش رلؤٜٜخ حُيه٤ن ُِٞحهغ. ٝ ٌٛح ٤ُ ٓ٘فِوخص ٝ أٛيحف

ؿظٜخى ٝ طل٤َٔ ًظخد هللا ٣ـؼَ ٜٓ٘ٔخ ٫ ٓـَى ِٜٓل٤ ٖ حؿظٔخػ٤٤ ٖ ًٔخ ٣٘ٚ هخٕٗٞ َٓطزٚ ح٫

ٌْ حُـٔؼ٤ش، رَ إ  ٍٓضرس جالؾطٜحو ٝ جُطل٤ٍٓ ال ضكن ئال ُٖٔ ًَحٙ ػِٔحء ػٍٛٙ ػ٠ِ أٗٚ ػحُ

ٌَ قوح ٤ًخص ٝ حُظوخ٣ٍٞ ٓخ ٣زَُ ٌٓخٗظٜٔخ حُِـ٣ٞش  ك٢. كٔخًح ه٤َ ػٜ٘ٔخ؟ َٝٛ ػحٓ  ِ حُظَّ

 ح٫ؿظٔخػ٤ش؟

٤ًق ؿٔغ ػزي حُل٤ٔي رٖ رخى٣ْ ر٤ٖ ٗو٤ٜش حُِـ١ٞ ٝ ٗو٤ٜش  ʽػٔخٍ ١خُز٣ʼ٢ز٤ٖ 

حُٔلَِ ح٫ؿظٔخػ٢:" إ ٗو٤ٜش ح٧ٓظخً ػزي حُل٤ٔي ؿ٤َّ٘ش  ٝ ٓؼزَس ػٖ أُٓش حُٔـظٔغ ح٢ٓ٬ٓ٩ 
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ٓلٍٓج ُِوٍإٓ ج٣ٌٍُْ  كؼزي حُل٤ٔي رٖ رخى٣ْ «..»ʽؿٔخٍ حُي٣ٖ ح٧كـخ٫ʼ٢ٗ طٔخػِٜخ ا٫ ٗو٤ٜش 

ٓؼظٔيح ػ٠ِ ر٤خٕ حُوَإٓ ُِوَإٓ، ٝ ر٤خٕ حُٔ٘ش ُٚ،  ِل٤ح ٣ٍجػ٢ ك٤ٚ ٓوط٤ٟحش جُؼٍٛضل٤ٍٓج ْ

، ٝ حُ٘لخً ا٠ُ ُـش حُؼَد ٝ آىحرٜخ ٝ هٞح٤ٖٗ حُ٘لْ حُز٣َ٘ش ٝػ٠ِ أٍٚٞ جُر٤حٕ جُؼٍذ٢ ٝ ْ٘٘ٚ

ى٣ٞحٕ ʽ  ٝʼح٧ٓخʼ٢ُٝ ٛٞ حُيحٍّ ٌُظخد  »..«ْٖ٘ جُٔؿطٔغ جإلٗٓح٢ٗ ٝ ضطٌٞ جُطح٣ٌم ٝ جألْٓٝ

ى٫ثَ ʽٝ ،ʼحُؼٞحْٛ ٖٓ حُوٞحʽ ٝ ،ʼْٛٓويٓش حرٖ هِيʽ ٝ ،ʼٕٝى٣ٞحٕ حُٔظ٘زʽ ٝ ،ʼ٢شحُلٔخٓ

 ʽٓلزخʼٕٖ هِزٚ، ٝ هف٤ذ ٤ٔ٘٣ي ٝ ٛٞ ٗخػَ ٣ل٤ٞ حُ٘ؼَ ٓ، ʽأَٓحٍ حُز٬ؿشʽ ٝ ،ʼح٩ػـخُ

ٝʼْهʽ«..» ٞٛ ٝ٣لخٍد حُظو٤ِي ٝ حُزيع، ٝ ٣يػٞ ٠ُِٜ٘ش ٝ حُل٠خٍس ِٓٛف و٢٘٣ ٝ جؾطٔحػ٢ 

حُٔـ٬ص حُؼَر٤ش ح٥ط٤ش ػيحى حُٔوخ٫ص ٝ هَحءس حُـَحثي ٝو٢٠ ٤ُِٚ ك٢ اٝٛٞ ٛلل٢ هي٣َ ٣»..«

ٖٓ حُز٬ى حُؼَر٤ش ٝ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝ ح٧ؿ٘ز٤ش حٌُٔظٞرش رخُِـش حُل٤َٔٗش ٣ٝؼِن ػ٤ِٜخ ٝ ٣َى. ٝ ٛٞ 

.."٣كَِ جُكٟحٌز ٝ ٣٘وى ٓوىٓس جذٖ نِىٕٝٓئٍم 
1
. 

ح١ٌُ  ُٔؿٔغ جُؼ٢ِٔ ذ٣ٌٞٓحٖحٌى ك٢ ضأ٤ّْ ججإلٓحّ ٓكٔى جُر٤ٍٗ جإلذٍج٢ٔ٤ٛ كوى أٓخ 

ًخٕ ٖٓ ؿخ٣خطٚ طؼ٣َذ ح٩ىحٍحص حُل٤ٌٓٞش، ٝ ط٣ٌٖٞ ح١٩خٍحص ح٤َُٔٔس ُش
2

. ٌٝٛٙ حُظـَرش طيٍ 

ح١ٌُ طوّٞ ػ٤ِٚ ًؼ٤َ ٖٓ ٓزخكغ ػِْ حُِٔخ٤ٗخص  ػِْ كوٚ جُِـسػ٠ِ حٓظ٬ى ح٩ٓخّ ُ٘خ٤ٛش 

 ح٫ؿظٔخػ٤ش. 

 ؼ٣َٞحُ ٞحٓغح٬١ُع ح٫ ٜخٓ٘ ٝ حُظ٢ٛلخص ح٩ٓخّ  ʽأكٔي طٞك٤ن حُٔيʼ٢ٗٝهي أؿَٔ 

 ُؼوَرخ ٗزٚأ ًٚحًَس َٓٗش ٤١ؼش ؿؼِظ ٓغ ٣و٤َا ا٤ُي إٔ ٓؼِٞٓخص حُي٤ٗخ هي ُؿٔؼض ػ٘يٙ. كظ٠

ٗظ٠ أٗٞحع ح٧ىر٤ٖ حُوي٣ْ ٝ حُلي٣غ ٝػِّٞ حُي٤ٗخ  ٝ ؼِّٞ حُي٣ًُٖيحثَس ٓؼخٍف . كٜٞ ح٩ٌُظ٢َٗٝ

خٍ حُل٬ٓلش ٝ حُلٌٔخء ٖٓ ًَ أكٌ ٝطخ٣ٍن حَُؿخٍ ٝ ح٧ْٓ ٝ حُيٍٝ،  ٝر٤ٖ ٓ٘ظّٞ ٝ ٍٓ٘٘ٞ، 

ٍٝػش حُز٤خٕ، لٜخكش حُِٔخٕ، ٝ ًٔخ ط٤ِٔ ر .ريحثغ حُِٔق ٝ حُفَحثق ٝ حٌُ٘ض ٝػَٜ ٝ َٜٓ، 

 ١ٝ٘ٚٝ ىٍح٣ش ًخِٓش رـ٤ٔغ ٓخ ك٢  ،ٝ أُخّ ٗخَٓ رِـش حُؼَد، ٫ طول٠ ػ٤ِٚ ٜٓ٘خ هخك٤ش

ٜـخطٚ، ٝ ػخىحص ًَ ٗخك٤ش ؤٍٛٞ حٌُٔخٕ ٝ هزخثِٚ، ٝ أٗٔخرٚ ٝ ُرهز٤َ ٣ٌِٔي ػ٘ٚ ٬ًّ حُـِحثَ، 
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ٓ٘ٚ، ٝ أه٬هٜخ، ٝ طوخ٤ُيٛخ، ٝأٓخ٤١َٛخ حُ٘ؼز٤ش، ٝ أٓؼخُٜخ، ٝ آٌخٗخطٜخ ح٫هظٜخى٣ش، ٝ ػَٝحطٜخ 

حُفز٤ؼ٤ش
1
. 

ِْ أَٛ ػَٜٙ رخُؼِّٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ًخٕ ٖٓ أػأٗٚ  ʽػزي حُٔـ٤ي ٣ِٓخʼٕط٤ٌِٔٙ  ٣ًٌَ

، ٣ظفَم ا٠ُ ٓئٍهخ رخٍػخٝ ًخٕ ٤َٔ ٝحُظل آخٓخ ٫ ٗظ٤َ ُٚ ك٢ ػِّٞ حُلي٣غًخٕ كوي حُؼَر٤ش، ٝ

٥ىحد حُؼَر٤ش، ٣ـٔغ ر٤ٖ حك٢ حُِـش ٝ  أٓظخًٝ ٛٞ  كِٔلش حُظخ٣ٍن ٝ ػِْ ح٫ؿظٔخع ٝ ح٧ه٬م

ح٤ٛ٧َ ٝ حُـي٣ي
2
. 

أٗخ ٝ-1948ّ[ ك٢ أكيٟ ٤ُخ٢ُ ػخّ ؤ٢ُ٘]ٝحُيٙ:"ٓأكٔي ١خُذ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ٝ ٣وٍٞ ػ٘ٚ حر٘ٚ

ٖ آهَ ىٍّ طِو٤ظٚ ك٢ ػِْ حُ٘لْ، كؤهٌ ٍأّ ػ -رؤْ حُلِٔلش ك٢ هخطٔش طؼ٢ٔ٤ِ حُؼخ١ٞٗ

أكي ٓئ٢ٔٓ حٌُٔٛذ حُؼ٢ِٔ  ٤ُٝʽʼWilliam Jamesʽْ ؿخʼْٓحُٟٔٞٞع ٝ َٗف ٢ُ آٍحء 

)حُزَحؿٔخط٢(، ٝ طليع ػٖ ًؼ٤َ ٖٓ ٓل١ٌَ حُـَد، ٖٓٔ ُْ أًٖ ٓٔؼض رْٜ هزَ ًُي ح٤ُّٞ ٓؼَ 

ʼٍٕٝىحʽʼDarwinʽ  ٝʼؿٕٞ ُٞىʽʼJohn Lockeʽ  ٝʼَؿٕٞ ٓظ٤ٞحٍص ٤ٓʽʼJohn S.Millʽ 

اُن. ًٔخ أٟٝق ٢ُ ٓٔخٛٔش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُـٞحٗذ"
3
. 

ئيج ضكىظ ك٢ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝ جألوخ نِطٚ أذح ػ٢ِ جُوح٢ُ :" ʽٓلٔي ارَح٤ْٛ حٌُظخ٣ʼ٢ٗوٍٞ 

ك٢ ج٠الػٚ ٝ جْطكٟحٌٙ ٝ كٜٔٚ ٝ أٓحٗطٚ ٝ ٓح أؾىٌٙ ذٔ٘ٛد ػ٤ٔى ُألوخ جُؼٍذ٢ ك٢ أٌه٠ 

ٝٛٞ ٓلَٔ ٝ ٓليع ٝ كو٤ٚ ٝ أ٢ُٞٛ ٗظاخٍ، ٓظ٠ِغ ك٢ ٓؼَكش أَٓحٍ .»..«ؾحٓؼس ػٍذ٤س

ضٞكٍش ك٤ٚ ػ٠ِ أضْ ٝؾٚ ٝ أًِٔٚ ٝ أٝكحٙ ؾ٤ٔغ ٠ٍٖٝ جُٔؿطٜى ح٣َُ٘ؼش ٝ ٓوخٛيٛخ، هي 

ٓإٌل ؾـٍجك٢ قؿس ٣كىظ ػٖ ًَ ذوؼس ك٢ جُوطٍ ٝٛٞ »..«كٌخٕ ٓٔظو٬ ؿ٤َ ٓوِي جُٔطِن

ٝ ػٞجتىْٛ ٝ أػٍجكْٜ ٝ أنالهْٜ ٍٛجضْٜ جُؿُجت١ٍ، ٝ ٌْحٜٗح ٝ أُْٜٚٞ ٝ أٗٓحذْٜ ٝ ٓٛح

رخٍُس ك٢ حُؼِْ  ٠رحتؼْٜ ٝ ٤ُٔٓجضْٜ ٝ جهطٛحو٣حضْٜ ٝ أوذ٤حضْٜ، ٖٝٓ ٗرؾ ك٤ْٜ ٖٓ ٖه٤ٛسٝ

حُلَد ٝ ح٤ُٔخٓش ٝ ح٩ىحٍس، ٝٓخ كيع ك٢ ًَ روؼش ٖٓ كَد ٝ كظٖ ٝ ٛـَحص ك٢ ٓوظِق ٝ
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ًز٤َ: طخؿَ ٓٔظخُ، ٝك٬ف  ٝٛٞ حهظٜخى١»..«حُؼٍٜٞ، ٝ ػٔخ ك٤ٜخ ٖٓ ٓؼخىٕ ٝ ٓخ ط٘زظٚ أٍٟٜخ

رخٍع، ٝ ٗزخط٢ هز٤َ"
1
. 

ك٢ ٍٓخُش ٧كي  ٓرن ئ٤ُٚ، ٗؿىٙ ك٢ ٖٜحوضٚ ػ٠ِ ٗلٓٚ ق٤ٖ هحٍجإلذىجع ج١ًُ ُْ ٣ُ ٌُٖ 

جٖطـِص ًٛٙ جألٍٖٜ جألن٤ٍز ذطك٣ٍٍ ٓرحقع ك٢ كِٓلس جُِـس ٝ ٝهحتغ ٖٓ ٓؼخٍكٚ:"..ًٔخ أ٢٘ٗ 

ٓٔظوِش ٗخكؼش إ ٗخء هللا"ٝ ٓظٌٕٞ ًظزخ  ج٥ٕجُطح٣ٌم جإلْال٢ٓ ُْ ضكٌٍ هرَ 
2
. 

ك٤ِوَأ ٓخ ؿخء ك٢ ٍكِظٚ ا٠ُ رخًٔظخٕ رٌٔخٗظٚ حُِٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش؛ ٝٓغ ًُي ُٖٔ ُْ ٣وظ٘غ 

ʽٌِٓ٘ش حُِـشʼطلض ػ٘ٞحٕ 
3
 ٤َُٟ ٤ًق ٣ظٔخ٠ٓ ح٩ٓخّ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ كٞم ًَ ػخُْ ُـش حؿظٔخػ٢. ،

ِْ حُلي٣غ ٝ ػِْ أٍٛٞ ػِْ حُظل٤َٔ ٝ حُؼ ،ِش حُؼِّٞ حُظ٢ رَُ ك٤ٜخ ح٤ُ٘وخٕإ ٖٓ ؿٔ

حُلوٚ، ٝ ٢ٛ ػِّٞ ٫ ٣وٞٝ ك٤ٜخ ا٫ ٖٓ ًخٕ ٤ِٟؼخ ك٢ ػِّٞ حُِٔخٕ، ٧ٜٗخ ٖٓ ػِّٞ ح٥ُش حُظ٢ 

رٜخ ٣ظَٞٛ ا٠ُ ٓؼَكش َٓحى هللا ٖٓ ٝك٤ٚ
4
. 

إ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حٌُٔخٗش حُِـ٣ٞش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٤ُِ٘و٤ٖ، ٫ ٣ؼ٢٘ اُـخء ه٤ٔش حُؼَٔ حُـٔخػ٢ 

حٓظزؼخى حُـٜٞى ػيّ  أًي ػ٠ِك٤ٖ  ʽًٞرʼَٝ ٌُٖ ط٣ٌَٔخ ُوٍٞ  ح١ٌُ حٟفِؼض رٚ حُـٔؼ٤ش،

حُلَى٣ش ك٢ ٍْٓ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش
5
. 

خُظـَرش حُٔليٝىس هزَ حُظؼ٤ْٔ. ر ٓخ ٣ؼَفح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش حُٔؼخَٛس  ٓٔخ طؼظٔي ػ٤ِٚ

ٛٞ ٓخ هخّ رٚ حرٖ رخى٣ْ كؼ٬؛ كوي ريأ طـَرظٚ ح٬ٛ٩ك٤ش ك٢ هٔ٘ف٤٘ش ػْ ػٜٔٔخ. كوي أٗ٘ؤ ٝ

                                                 
 . 8،ص 2009، نوفمرب 2"اإلماـ ػتمد البشَت اإلبراىيمي":ػتمد إبراىيمي الكتاين، غتلة الوعي، العدد -1
 . 29، ص2009، ديسمرب 2رسالة من اإلبراىيمي إذل أحد معارفو:الوعي، العدد -2
 .42-37،ص4،جآثار اإلبراىيمي:رتع أزتد طالب اإلبراىيميينظر  -3
. يقوؿ 3،ص1،جد ت،دار اظتعرفة،بَتوت،لبناف،د طينظر اظتوافقات يف أصوؿ الشريعة:أبو إسحاؽ الشاطيب،حتقيق عبد اهلل دراز، - 4

تقرر ذلك عند عامة األصوليُت". عبد اهلل دراز يف مقدمة الكتاب:"..حذؽ اللغة العربية هبذه الدرجة ركنا من أركاف االجتهاد.كما 
آخر:"..إف كاف مثَّ علم ال دحصل االجتهاد يف الشريعة إال باالجتهاد فيو فهو بال بد..علم اللغة يقوؿ الشاطيب يف موضع و 

.و يقوؿ الزركشي يف الربىاف حوؿ حاجة اظتفسر للغة العربية:" فظاىر التفسَت جيري غترى تعلم اللغة اليت ال 114، ص4العربية.."ج
ألف القرآف نزؿ بلغة العرب، فما كاف الرجوع فيو إذل لغتهم، فال بد من معرفتها أو بد منها للفهم، وما ال بد فيها من استماع كثَت؛ 

لم معرفة أكثرىا، إذ الغرض ؽتا ذكرناه التنبيو عل  طريق الفهم ليفتح بابو، و يستدؿَّ اظتريد بتلك اظتعاين اليت ذكرناىا من فهم باطن ع
 .155، ص2، ج1980،د ت،دار الفكر،3الزركشي،طالقرآف و ظاىره". الربىاف يف علـو القرآف:بدر الدين 

 .71-70ينظر التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي:كوبر،ص - 5
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ʼؿٔؼ٤ش حُظَر٤ش ٝ حُظؼ٤ِْ ح٤ٓ٬ٓ٩شʽ  ّٟٝغ هخٜٗٞٗخ ح٧ٓخ٢ٓ ٝٗخُض 1930رؤ٘ف٤٘ش ػخ ٝ ،ّ

حُظَه٤ٚ ٖٓ حُِٔفخص ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش. ٝ طَّٔ ك٢ اىحٍطٜخ ٝ ٓٞحًزش ُهٜٔخ، كٔخ إ ُو٢ حُظؤ٤٣ي 

ي ظٚ حُظَر٣ٞش ٖٓ حُزؼ٤ٓخٓ ي ؿٜٞى حُؼِٔخء حُؼخ٤ِٖٓ، كظ٠ أهَؽحُٞحٓغ ُلٌَس اٗ٘خء ؿٔؼ٤ش طٞكِّ 

 حُلَى١ ا٠ُ حُزؼي حُـٔخػ٢.

ح كو٤وشُ  ٌٛٙ  ً ػ٤ش ؿٔؼ٤ش ػِٔخء ٖ ٗٔؾ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ٖٓ حُؼِٔخء طلض ؿفخء َٗٓ   ا

ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش ط٘فزن ػ٤ِٜٔخ ٓٞحٛلخص حُِٔخ٤٤ٖٗ ح٫ؿظٔخػ٤٤ٖ. ًٔخ  خح٤ُِٖٔٔٔ. كٜخٗؼ

ظ٬ى ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش، ٫ ػ٠ِ ٝؿيٗخ إٔ  حُٟٞغ حُوخ٢ٗٞٗ ُِـٔؼ٤ش ٣٘ل٢ أ١ ٓخٗغ ٫ ٣ٔٔق ُٜخ رخٓ

 حُٔٔظٟٞ حُوخ٢ٗٞٗ ُِِٔفش حُلخًٔش، ٝ ٫ ٖٓ حُٞؿٜش حُِٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش. 

 ؟ لغىية سياستها الجلمعية ارسمت  مله -2

ّ، ٍهؼش ٗ٘خ١ 1951ح٧ٍٝ ٖٓ حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُِـٔؼ٤ش رؼي طؼي٣ِٚ ٓ٘ش  ُوي كيى حُلَٜ

كَٗٔخ" حُـِحث٣َٕٞ ك٢ حُوفَ حُـِحث١َ ٝ حُـٔؼ٤ش كوخٍ:"٤ٓيحٕ ػِٜٔخ ك٤غ ٣ٞؿي حُِٕٔٔٔٞ
1

 .

حُٔٔظٟٞ حُو٢ٓٞ ُِيُٝش،  ،طٔظٜيف ك٢ ٓٔظ٣ٞخطٜخ حٌُزَٟ، ك٤غ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞشٝ ٛٞ ٓخ طوَٙ 

ʽًٞرʼًَٔخ طٔظٜيف ح٧ٗ٘فش حُظ٢ طظـخُٝ كيٝى حُيُٝش، ًٔخ ٣وٍٞ 
2
.  

ء ؿ٤َ ٓـِش حُؼِٔخ - ʽحُٜ٘خدʼّ، ك٤غ ٍٝى ك٢ 1934ٝ هي طؤًي ًُي أ٠٣خ ك٢ ٓ٘ش 

، كوخُض اٗٚ حُٔٔظٜيكش رخ٬ٛ٩ف ٝ حُل٤خط٤ش حُــَحك٤ش حُوفخػخص  ٝٛيف حُـٔؼ٤ش  - ح٤َُٔٓش

حُي٤٘٣ش، ٝ ح٤٘١ُٞش، ٝ ح٧ىر٤ش ا٬ٛف حُ٘ؼذ حُـِحث١َ حُؼَر٢ ٖٓ حُٞؿٜش ٣ظٔؼَ ك٢:"

حُؼ٤ِٔش"ٝ
3

 . 

 -ـجُط٢ ٢ٛ ؾُء ٖٓ جإلٚال-ج٤ُٓحْس جُِـ٣ٞس ُِؿٔؼ٤سكز٘خء ػ٠ِ ٌٛح حُظلي٣ي ٣ظ٠ق إٔ 

، حُـِحث١َ ىحهَ ح١ُٖٞ ٝ ك٢ كَٗٔخ جُلٍو ٓلٍٞ ا٬ٛف حُِـش ػ٘يضٔطى ػ٠ِ ٓك٣ٌٖٞ؛ 

حُي٢٘٣ ٝ ح٢٘١ُٞ ٝ ح٧ىر٢ ٝ حُؼ٢ِٔ ٌُٜح حُلَى. ٣وٍٞ ح٩ٓخّ رٖ  جُٔك١٤ ٓلٍٞ ا٬ٛف حُِـش ك٢ٝ

                                                 
 .399: تركي رابح. صالتعليم القومي - 1
 .78التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي:كوبر،صينظر  - 2
 .397،ص 2قاسم سعد اهلل ،جاضتركة الوطنية:أبو ال -3
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، حُٔؼ٤ي ٘خخ ح٧ؿَ ٝٓٔظوزِٗلخَٟرحُٔـ٤ي  ٘خٍحرفش طَر٢ ر٤ٖ ٓخ٫٤ٟ رخى٣ْ ػٖ حُِـش حُؼَر٤ش:" 

ُـش ح٤٘١ُٞش حُو٤ٓٞش،  ُـش، ـُْ٘ـش حُُـش حُي٣ٖ،  ا٫ ٌٛح حُلزَ حُٔظ٤ٖ: حُِـش حُؼَر٤ش،

حُٔـَٝٓش"
1
كٜٞ ٣ؼظزَٛخ أىحس طلخػَ حُلَى ٓغ ًَ ٓوٞٓخص ٗو٤ٜظٚ حُي٤٘٣ش ٝ حُو٤ٓٞش ٝح٤٘١ُٞش  .

 ٝ ٓغ حُٔخ٢ٟ حُزؼ٤ي ٝ كخَٟ ٝ حُٔٔظوزَ.

 ؟ لغىية سياستها الجلمعية ارسمت  ملاذا -3

ٝ ٤ًخٗٚ ا٫ ػ٘يٓخ ٣لوي ُـظٚ،  إٔ أ١ ٗؼذ ٫ ٣لوي ك٤خطٚ ʽٓخ١غ حُلʼ١َٜكظ ٬٣ 

٘ؼذ هي حَٜٜٗ ك٢ رٞطوش ٣ٜزق ٖٓ حُ٘خ١و٤ٖ رِـش ُكٌخٓٚ. ك٢ ٌٛٙ حُِلظش رخٌُحص ٣ٌٕٞ حُٝ

حٗيٓؾ ك٤ْٜ حٗيٓخؿخ ٣لويٙ ًَ ٣ٞٛظٚحُـِحس، ٝ
2

. ٝٛٞ حُظـ٤َ حُِٔخ٢ٗ ح٫ؿظٔخػ٢ ح١ٌُ ريأ ٣ليع 

ʽًٞرʼَظ٬ٍ. ٝ ح١ٌُ ٣ـؼَ ٍْٓ ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش ٓفِزخ ِٓلخ ػ٘ي ُٜخُق اىحٍس ح٫ك
3

. ٣وٍٞ 

ʼحَُحكؼ٢ʽ ٝا ذ أ ٍ حُ٘ؼ  َّٞ ّ  ًخٗض ُـش أٓش ٢ٛ حُٜيف  ح٧ٍٝ ُِٔٔظؼ٣َٖٔ؛ كِٖ ٣ظل  َ ٍ ٓخ :"٫ ؿ 

ٓ٘٘ؤ حُظلٍٞ ٖٓ أكٌخٍٙ ٝ ػٞح١لٚ ٝ آٓخُٚ.." ٣ظلٍٞ ا٫ ٖٓ ُـظٚ؛ اً ٣ٌٕٞ
4
. 

ٍَ ٖٓ ٓطِد ِٓف؛ ذَ ٛٞ ٝجؾٌد و٢٘٣ جُؿٔؼ٤سَ ضٍٟ ٌْْ ٤ْحْطٌَُٜح ًخٗض  ح جُِـ٣ٞس أًػ

، ٧ٕ حَُىس حُِـ٣ٞش ريأص طٌظٔق هفخػخص ٝحٓؼش ٖٓ حُـِحثَ. ٌٝٛح ٝكوخ ٝ ٌٍٞٝز قٟح٣ٌس

٤ٓخٓش رٔؼخرش ُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٣ؼظزَ ٓزٍَح ٓو٘ؼخ ُظٍٜٞ ٤ٓخٓش  ُـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش، طٌٕٞ 

روِذ  ،خىس طَط٤ذ حُز٤ض حُِـ١ٞ حُـِحث٠ٓ١َخىس ٤ُِٔخٓش حُِـ٣ٞش حُل٤َٔٗش، ٝ هخىٍس ػ٠ِ اػ

ٓٞح٣ُٖ حُوٟٞ ُٜخُق حُِـخص ح٤ِٛ٧ش ١ُِٖٞ. ٣وٍٞ حرٖ رخى٣ْ ٓز٤٘خ هفٍٞس ٌٛح ح٫ِٗ٫م 

ِٞح ػٖ ُـظْٜ طلض ٟـ٢ ح٫كظ٬ٍ، ٝ حٓظزيُٞٛخ رِـش  حُِـ١ٞ:"ٝ ُٞ إٔ حُـِحث٤٣َٖ ٓؼ٬ طو 

ؼَر٤ش ٝكيٛخ ٝ ٌُٖ طٜ٘خٍ ٓؼٜخ حُٔلظَ)حُِـش حُل٤َٔٗش( ٌُخٕ ح١ٌُ ٣ٜ٘خٍ ٤ُْ ٛٞ حُِـش حُ

                                                 
 .1939جواف22، 171،العدد4.نقال عن البصائر،السنة265،ص2،ـ1،ج:تصنيف عمار طاليبوآثاره ابن باديس حياتو -1
 ،1963،دار العلم للماليُت،بَتوت،2نقال عن ما ىي القومية،ساطع اضتصري،ط،28،ص التعليم القومي:تركي رابحينظر  -2
 .259ص

 .220-219التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي:كوبر،ص ينظر  - 3
 .22، ص3،ج2005،دار الكتاب العريب،بَتوت،لبناف،2005، د طمن وحي القلم:مصطف  صادؽ الرافعي، -4
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حُ٘و٤ٜش حُـِحث٣َش رٌَ ٤َٓحػٜخ حُؼوخك٢ ٝ حُل٠خ١ٍ"
1

٤ٓ٘خٍ ʼطفز٤ن هفخ١ش  ًٔخ إٔ. 

٣ًَُʽخ
2
 )حُظؼ٤ِْ،ح٩ىحٍس، ح٤ُٔخى٣ٖ حُل٣ٞ٤شُو٤خّ حُ٘لًٞ حُِـ١ٞ ٣ٌ٘ق ٤ٓفَس حُل٤َٔٗش ػ٠ِ  

حُظيهَ ٖٓ  ٛيف حُـٔؼ٤ش َٜك رظ٘ٞػ٤ٜخ.حُؼَر٤ش ٝحٗلٜخٍ  (حُوَحءس، حٌُظخرش..حُظَك٤ٚ، حُٜٔخٗغ،

 أّ كَ رؼٞ ح٬ٌُ٘ٔص حُِـ٣ٞش؟ُظؤػ٤َ ػ٠ِ حُِـش أّ حُِـخص؟ ٛٞ ح

 ؟التأثير على اللغات أمعلى اللغة  التأثير أوال:

حُظؤػ٤َ أٓخ٤ٖٓ ٛٔخ:حُظؤػ٤َ ػ٠ِ حُِـش ٝ إ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش طٜيف ػ٘ي ٍٜٓٔخ ا٠ُ ٤ٗج٤ٖ

جُِـس ذ٤٘س ٤٘س جُطىنَ ُِطأغ٤ٍ ػ٠ِ ال أغٍ ُؼ٤س ك٢ ج٤ُٓحْس جُِـ٣ٞس ُِؿٔ ٌُٖٝػ٠ِ حُِـخص. 

ً  ُْ ٣ٌٖ ٣ؼُٞٛخ ح٫ًظٔخٍ ا٫ ٖٓ ؿ ،جُؼٍذ٤س ٠ِ حرظيحع ػٜش حُٔؼـْ، كوي ًخٗض طِق حُلخؿش ا

حُؼ٤ِٔش ٜش طفٍٞ ٓ٘خك٢ حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش ُٝٔي حُؼـَحص حُٔلَىحط٤ش ك٢ ٓٞحؿ ٝكيحص ٓؼـ٤ٔش 

 حؿظخف حُز٬ى حُؼَر٤ش ػخٓش ٝ حُـِحثَ هخٛش.ؿ٤َٛٔخ، حُظ٢ ٝحًزض حُٔي ح٫ٓظيٓخ١ٍ ح١ٌُ ٝ

 ،ٖٓ أٛىجف جُؿٔؼ٤س جُطىنَ ُِطأغ٤ٍ ػ٠ِ ٝٞؼ٤س جُِـحش ك٢ جُؿُجتٍإٔ  ٌُٖ ٣زيٝ

 رٔلخُٝش اػخىس ط٘ظ٤ْ حُظؼيى حُِـ١ٞ، ٝ اػخىس كَُ حُٞظخثق حُٔٔ٘يس ٌَُ ُـش.

٢ أكي ػ٬ػش ٠ حُِـخص، كُوي كَٜ ػِٔخء حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش أٛيحف حُظيهَ ُِظؤػ٤َ ػِ

ٓخروخ ًَٓٔخ  ٤ٓʽ٘خٍ ٣ًَُخʼ أؿِٜٔخ ،حكظٔخ٫ص
3

. ٝ ٣زيٝ إٔ ٛيف طز٢٘ ُـظ٤ٖ ٤ٍٔٓظ٤ٖ ٛٞ 

ك٢ حُظؼخَٓ ر٤ٖ حُٔـٔٞػظ٤ٖ حُِـ٣ٞظ٤ٖ حُٔظٔخ٣ِط٤ٖ  -ػ٠ِ ح٧هَ-خ ػٖ حُؼيٍ رلؼ   ،حُـٔؼ٤ش ٤خٍه

 ش حُـِحث٤٣َٖ.حُِظ٤ٖ طظوخٓٔخٕ طَحد حُيُٝش حُـِحث٣َش آٌٗحى؛ ٢ٛٝ ٓـٔٞػش حُل٤٤َٖٔٗ ٝ ٓـٔٞػ

ح ك  ً ٤ِخ رخُؼَر٤ش ا٠ُ ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش؟ ٛٞ اػخىس ح٫ٍطوخء َٓك حُـٔؼ٤ش ضٍٓٔؿٞحد ُٔخًح ب

 ٓ٘خ١ن ٗلًٞٛخ.ربػخىس طؼ٣َذ  حُل٤َٔٗش٤َٔٗش ػ٠ِ ح٧هَ، ػْ ا٠ُ ٛق أػ٠ِ ٖٓ ٛق حُل ٛق

 رلض. ٝٛٞ ٛيف ُـ١ٞ

                                                 
،عدد 12،ـ12. نقال عن "اصتنسية القومية و اصتنسية السياسية":ابن باديس،الشهاب، ج30:تركي رابح،ص التعليم القومي -1

دل . و 354 -352، ص 2،ـ1:تصنيف عمار طاليب،جه. و قد ُعْدت للمقاؿ يف ابن باديس حياتو و آثار 505، ص1937فرباير
 أجد ما نقلو رابح تركي.

 .40-39. و ينظر الفصل األوؿ،اظتبحث الرابع، اظتطلب الرابع.ص45ينظر قضايا ألسنية تطبيقية: ميشاؿ زكريا،ص -2
 .37ص)ظتاذا ترسم السياسة اللغوية؟(. يراجع الفصل األوؿ، اظتبحث الثالث. 16،صينظر اظترجع نفسو -3
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 ِـ٣ٞس ٤ٌُّْْ ٤ْحْطٜح جُػ٠ِ جُؿٔؼ٤س جُكو٤و٢ ج١ًُ ٖؿغ ىجكغ ٝ ك٢ جُكو٤وس جُ

حُؼٍذ٤س؛ ذَ قَ ٌِٓٗس ج٣ُٜٞسٓؿٍو جالٌضوحء ذ

ٞ ٓطِد ؿ٤ٍ ُـ١ٞ جُؿُجتٍ. ٝٛضٜىو جُط٢  

ٓغ أٛىجف ٌْْ ج٤ُٓحْحش جُِـ٣ٞس طؼحٌٌُٜ٘ٚ ال ٣ٝ
1

 . 

جُؿٔؼ٤س ذاوٌجًٜح جُٔرٌٍ ٌٍُٟٝز جُطكٍى ٗكٞ ٗٗح٠ ُـ١ٞ ال ٣ّٔ جُر٤٘س ٝ ُؼَ 

ك٢  رٍ ئوٌجًح ٝجػ٤ح ٝ ٛىكح ؿ٤ٍ ٓؼِٖـس، ٣ؼطجُِـ٣ٞس ذَ ٣ّٔ جُر٤٘س جالؾطٔحػ٤س ػٖ ٣ٍ٠ن جُِ

حُظويّ حُل١ٌَ ُِـٔؼ٤ش ك٢ اىحٍس َٛحع ُْ ٣ٔظٞػذ ح٫كظ٬ٍ أرؼخىٙ  ٣زَُ . ٌٝٛحيجش جُٞهص

 ٙ.طل٤ٌَػ٠ِ  ٓ٘فن ح٬ُٔف س٤ٔفَُحُل٠خ٣ٍش آٌٗحى، ُْٝ ٣ظٌٖٔ ٖٓ كَُ ه١ٞ٤ٚ 

 : حل بعض المشكالت اللغوية االجتماعية:ثانيا

I -    يف السياست اللغىيت للجمعيت لغىيتالثنائيت ال: 

 :العلماء جلمعيةيف السياسة اللغوية  ʽجسونفرʼثنائية  -أ

حُِـ٣ٞش ىٕٝ إٔ ٫ ٣ٌٖٔ ٤ُِٔخٓش حُِـ٣ٞش حُظ٢ ٍٓٔظٜخ حُـٔؼ٤ش إٔ طظـخَٛ ه٤٠ش حُؼ٘خث٤ش 

ـٔغ حُِـ٣ٞش حُظ٢ ط ʽكَؿʼٕٞٔث٤ش ػ٘خ٤ٌق طؼخِٓض ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش ٓغ .كطليى ٓٞهلخ ٜٓ٘خ

 ؟ُـش ٝحكيس ر٤ٖ ط٘ٞػ٤ٖ ٍك٤غ ٝ ٤ٟٝغ ٜخك٤

ٓيحكؼخ ػٖ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش ٝ ٟٓٞلخ ٓٞهلٜخ ٖٓ حُؼ٘خث٤ش  ʽٓلٔي ح٣ʼ٢ِ٤ُٔوٍٞ 

حُِـ٣ٞش:" ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ط٘زـ٢ ح٩ٗخٍس ا٠ُ ٣ُق ٓوُٞش ظَٜص ك٢ ٌٛٙ حُلظَس، طِػْ إٔ 

ـش حُٔل٤ِش حُظ٢ ًخٕ ُٜخ أىرٜخ حُِٜحُزخى٤٤ٖٓ أٍحىٝح إٔ ٣لَٟٞح حُِـش حُؼَر٤ش حُلٜل٠، ريٍ 

ٗؼَحإٛخ ك٢ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘، ٝ أْٜٗ ًخٗٞح ٓيكٞػ٤ٖ ٌُُي ٖٓ أؿَ ٓ٘خكٔش ُـش حُٔلظَ كو٢، ٝ

                                                 
  غتموعة اطتصائص و اظتميزات اليت ينفرد هبا فرد أو شعب أو أمة،و اليت تتوارث عن ماضي ذي تاريخ و تراث،و مبا يف الًتاث من"

ما لألمة من انتصارات و انتكاسات و طموحات و انتماءات و خصائص؛جتعل من ينتمي إليها ذا ذاتية متميزة عن و لغة و دين، 
.نقال عن "أزمة اعتوية يف نظم التعليم يف العادل اإلسالمي":عبد اعتادي بوطالب. 42وطنية: صاحل بلعيد،صغَته..".يف اعتوية ال

 .108-107،ص1991 ،8مطبوعات أكادميية الرباط، العدد
 .14، صكالفي.و ينظر السياسات اللغوية:77ينظر التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي:كوبر،ص- 1



ىالدوادظىاللعووظىلجمطوظىالطلماءىمىجىت.:ىثانيالمبحثىال.ُلَٛ جُػحُع:جُطؼ٣ٍق ذؿٔؼ٤س جُؼِٔحء ّ ؼ ش ٝ ٤ْحْطٜح جُِـ٣ٞسج.السياسة اللغوية لجمعية العلماء م ج ت

 
141 

٢ٛٝ حػظزخٍ إٔ حُِـش حُؼَر٤ش حُلٜل٠ ط٠خٍ  »..«أ١ حُل٤َٔٗش. إ ٓلّٜٞ ٌٛٙ حُٔوُٞش هف٤َ

طلَُ كٌَس ؿؼَ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ٓٞهق حُِٜـخص حُٔل٤ِش ٝ ح٧ىد حُ٘ؼز٢. ًٔخ إ حُٔوُٞش ٗلٜٔخ 

ػيحء ُِـش حُل٤َٔٗش"
1

 . كخ٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش ُْ طٌٖ ػيحث٤ش طـخٙ حُؼخ٤ٓخص.

إ حُـٔؼ٤ش ٓؼض رٌَ ٓخ ُي٣ٜخ ُللظ حُؼَر٤ش ٖٓ ٌٛح ح٫ٗ٘فخٍ ح١ٌُ طوف٢ ُٚ كَٗٔخ 

حػظزَص ٝ ػش ط٘ٞػخص.ُؼَر٤ش ا٠ُ ػ٬حْ ٤حُِـش حُؼَر٤ش رظو٠٣ٜٞخ ٖٓ حُيحهَ. هخٛش طؤرٚ ُظ٘ٔق 

ُٝ حُـٔؼ٤ش  ٢ ْ رخُؼَر٤ش حُٞٓف٠، ٛٞ ٖٓ حُظ٘ٞع حَُك٤غ ٫ ؿ٤َ. ٌُح كَٛض ػ٠ِ إٔ ٣َطوٓ  ٓخ 

 لٜخكش.حَُٓحطذ هفخد حُِـش حُؼَر٤ش ا٠ُ أػ٠ِ 

ٌُٖٝ ٍِٗٝ حُـٔؼ٤ش ك٢ ُـش هفخرٜخ حُل٤ٜق، ا٠ُ أى٠ٗ َٓحطذ حُلٜخكش أك٤خٗخ، ٫ ٣ؼ٢٘ 

٤ٖ حُلٜل٠ ٝ حُؼخ٤ٓش ك٢ ظَف ػ٤ٜذ ػ٠ِ حُِـش حُؼَر٤ش. ط٤ِٜؾ حُلٜل٠ ٝ ٫ اٗ٘خء ط٘ٞع ر

حُٜٞط٤ش ٝ حُٔلَىحط٤ش ٝ حُظ٤ًَز٤ش ٣ٞكَٛخ ٌٛح حُٔٔظٟٞ  -رَ ٛٞ حٓظؼٔخٍ ٤ُِِٔٔحص حُز٣ٞ٤٘ش

ك٢ هيٓش ه٤٠ش ح٬ٛ٩ف حُِـ١ٞ. ٝ ٖٓ ٌٛٙ ح٤ُِٔٔحص حُز٣ٞ٤٘ش حُظ٢ ٣ٞظلٜخ ُػٔخء  -حُِٔػّٞ

حُـٔؼ٤ش
2
: 

 ُٔل٤ِش ٛٞط٤ خ؛ ك٤ٔ٤َ ًؼ٤َ ٜٓ٘خ ا٠ُ حُظ٤َٜٔ ػٞٝ ح٫هظَحد أًؼَ ٖٓ حُِٜـخص ح

حُظلو٤ن. ٝ ُ٪رَح٢ٔ٤ٛ ٍٓخُش ك٢ ٓوخٍؽ حُلَٝف ٝ ٛلخطٜخ ر٤ٖ حُؼَر٤ش حُل٤ٜلش ٝ حُؼخ٤ٓش، 

 ٓٔخ ٣ئًي ػِٔٚ حُٞحكَ رخُظؤػ٤َ ٝ حُظؤػَ ر٤ٖ حُز٤٘ش حُِـ٣ٞش ٝ حُز٤٘ش ح٫ؿظٔخػ٤ش.

 ٌٝٛح حُٔٔظٟٞ ٓلَىحص َٜٝ ٫ ط ،ك٢ حُٔٔظٟٞ حُٔلَىحط٢ حػظٔخى حُظ٤ُٞي ٝ ح٫هظَح 

 ا٠ُ كٜخكش حُؼَد ح٧ٝحثَ.

  أٓخ حُٔٔظٟٞ حُظ٤ًَز٢ كظظَٜ ك٤ٚ حُلًَش ح٩ػَحر٤ش ٝ ٌُٖ ر٘ٞع ٖٓ ح٫كظ٘خّ، ًٔخ

 ٣ظَٜ ك٤ٚ ٝكخء ُؼ٘خَٛ حُـِٔش ٝ حٗظٜخٍ ُِـِٔش ح٤ٔٓ٫ش. ٓغ ح٫رظؼخى ػٖ حُز٬ؿش.

                                                 
 .70-69العهد االستعماري":ػتمد اظتيلي، اللغة العربية، عدد ؽتتاز، ص"وضعية العربية خالؿ  -1
 .23ينظر اصتزائريوف و اظتسألة اللغوية:خولة اإلبراىيمي،ص - 2
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ش، ٌُُي كخُٝض حٓظؼٔخٍ ح٤ُِٔٔحص إ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش حٛظٔض رِـش هفخد حُـٔؼ٤

ُٔخ٤ٗش حؿظٔخػ٤ش ُِؼَر٤ش حُلٜل٠ ك٢ أى٠ٗ َٓحطذ كٜخكظٜخ، ٝ حُٜيف ٖٓ ًُي
1
: 

 ٢ٛٝ حُؼَر٤ش  -ر٤ٖ ػَر٤ش حُٔ٘٘ؤ ح٢ِٛ٧ :طو٤ِٚ حُٔٔخكش حُٔل٤ٜٓٞش ٝ حُز٣ٞ٤٘ش

 ٝ حُؼَر٤ش حُلٜل٠ ٝحُظ٢ ٢ٛ ٌُِظخرش هخٛش. كَؿخٍ حُـٔؼ٤ش - حُؼ٤ِٔش، ٢ٛٝ ُِٔ٘خكٜش كو٢

٣ؼُْٞٛ حُؼَحء حُٔلَىحط٢ ٝ ٫ ط٘وْٜٜ ح٧ٓخ٤ُذ  ْ ٣ٌٖٝ ٣ُوخ١زٕٞ حُ٘خّ رٔخ ٣لٜٕٔٞ، 

٫ٌُٕ حُلٜخكش ىٕٝ ػ٘خء. ٝ ٌُٖ "ٓخ ٫ ٣يٍى ًِٚ ٫ ٣ظَى ًِٚ"   ٔ حُل٤ٜلش، رَ ًخٕ ح٤ُ٘وخٕ ٣

ٖٓ حُوخٕٗٞ حُيحه٢ِ ُِـٔؼ٤ش 64ًٔخ ط٘ٚ حُٔخىس 
2

. ك٬ ٓزٍَ ُظَى كٜخكش حُؼَر٤ش رلـش ػيّ 

 ٌَُ ٓوخّ ٓوخٍ.، ٧ٕ حٍُِ٘ٝ رخُلٜخكش ا٠ُ ح٩كٜخف ش ك٢خك  ٜ  ُ٘خّ ُٜخ، ٌُٖٝ حُل  كْٜ ح

  كِػٔخء  :ك٢ حُٔوخٓخص ح٤َُٔٓش ٝ ح٩ؿ٤ُ٬شحُظز٤ِؾ حُ٘ل١ٞ حُؼل١ٞ أٝ حٌُظخر٢

 ك٢ ٝٓخثَ ح٩ػ٬ّ ٝ حُيٝحثَ ح٤َُٔٓش ٝ ك٢ حُ٘وخٗخص ح٤ُٔخ٤ٓش. حُل٤ٜلش حُـٔؼ٤ش ٣ُِٕ٘ٞ رِـظْٜ

  ٝ ٌٛح حُظ٘ٞع طٔظؼَٔ :كٌخٗض حُـٔؼ٤شر٤ٖ ٓؼول٢ حُؼخُْ حُؼَر٢ حُظٞحَٛحُظوخ١ذ 

 ك٧٢ٜٜٗخ ُـش ٣لٜٜٔخ أؿِذ ٌٓخٕ حُل٠َ  ،حُؼَد حُوخى٤ٖٓ ٖٓ ٓ٘خ١ن ٓوظِلش ك٢ حُظوخ١ذ ر٤ٖ

 ٖٓ ح٤ُِٔٔحص حُٔل٤ِش. طوِٞ

ُـش حُوفخد ح١ٌُ طٞؿٜٚ حُـٔؼ٤ش ا٠ُ حُلجش حُٔ٘٘ـِش رو٠خ٣خ حُِـش ٝ حُي٣ٖ ك٢ٜ ُـش أٓخ 

َٓحطذ حُلٜخكش. كخ٤ُ٘ن ح٩رَح٢ٔ٤ٛ " ٗخػَ ٌٓؼَ، ٝ أًؼَ ٗؼَٙ حَُؿِ، ٝ ُؼَ  ك٢ أػ٠ِ

 ٛـخء ٓوٌع ٓٞؿغ -ٝ حُؼ٤خً رخهلل -ك٢ حُٞٛق ٝ حٍُِٜ ٝ حُٜـخء، كٜٞ أٍحؿ٤ِٙ طلٞم ٓجش ر٤ض. 

ٝ ٛٞ ٣وٍٞ ػٖ رؼ٠ٜخ اٗٚ أٛـ٠ ر٤ض هخُظٚ حُؼَد، ٝ ػٖ رؼٞ آهَ اٗٚ أٛـ٠ ر٤ض هخُٚ  »..«

حُزَ٘!"
3
. 

ٞظخثل٤ش ُِظ٘ٞع حَُك٤غ ٤ِٔٔحص حَُٔحٝكش ر٤ٖ حُحُُِـٔؼ٤ش طَٜ ػ٠ِ  ش٤ٔخٓش حُِـ٣ٞخٌُُح ك

 .ٕ رخُؼخ٤ٓش ٝ كظ٠ رخٌُ٘ض ك٢ ح٤ُٔخهخص حُٔ٘خٓزش ُٜخخِؼَر٤ش. كوي ًخٕ ح٤ُ٘وخٕ ٣ٔظؼ٤ُ٘ٝ ح٤ُٟٞغ 

طٔظٜ٘ٞ حُظ٢ طؤَٓ حُوِٞد ٝ حُؼوٍٞ ٝ ٕ أػ٠ِ َٓحطذ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ كٜخكظٜخخ٣ٞظل خًٔخ ًخٗ

                                                 
 .25-21،صاظترجع السابقينظر  - 1
 . 84، ص 1،جآثار اإلبراىيمي:رتع أزتد طالب اإلبراىيميينظر  -2
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٣وٍٞ  .ْٔ. كخرٖ رخى٣ْ ٣ـٔغ ر٤ٖ حُل٤ٜق ٖٓ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ ٝ حُٔؼَ حُؼخ٢ٓ  ك٢ ٓوخٍ ٝحكيحُٜ

 :]حُزلَ حٌُخَٓ[ٓٔظٜ٘يح ػ٠ِ ؿٍٞ كَٗٔخ ك٢ حػظزخٍ حُـِحث٤٣َٖ ك٤٤َٖٔٗ هخٍ :" هخٍ حُ٘خػَ

٘ ُيُد. ُْ ٣ُيػ٠ ُؿ  ٤ ػ٠ ُٜ خ             ٝ اًح ٣ُلخّ حُل  َ ٣ٜش  أُى  ً ُٕ ٌُٞ ح ط   ً  ٝ ا 

، «ٝهض حُيٝح ٛخطٞح رٞ ٗخكغ، ٝهض حُ٘لخ ٤١٘ٞح حُي٣ٍخّ» ٔخ ٣وٍٞ ٓؼِ٘خ حُيحٍؽأٝ ً

ٛزَٗخ ػ٠ِ ٌٛح حُل٤ق ٬٣ٞ١ ٝ ػخُـ٘خٙ رٔخ حٓظفؼ٘خ َٓحص ًؼ٤َس ٖٓ ؿٜخص ػي٣يس كظ٠ ؿخء 

 حُٞهض ح١ٌُ ٗلي ك٤ٚ حُٜزَ ٝ أػ٤خ حُؼ٬ؽ كوِ٘خ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ٖٓ هٍٞ حُ٘خػَ حُٔظويّ:

 ِّٜ ُْ حُ ًُ يَّ ؿ   ٝ ٚ                 ٫ ـ  ٌٛح  ٍُ ر ؼ٤٘  ّ  ًحى  ٝ ٫ أ ُد "أُ خ ح ٕ   ى  َّّ ٢ُ ا
1
 

٤ي  ٘ ُ٣ʼػ٢ِ َٓحىʽ ُِظ٘ٞػ٤ٖ، ٝ ٣ـؼِٜٔخ ٓززخ ك٢ طؤػ٤َٙ  ٚرزَحػش ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ك٢ طٞظ٤ل

ٚ ُِـش حُؼَر٤ش حُظَحػ٤ش ٓٞٛزظٚ حُوفخر٤ش ٝ حُيػ٣ٞش ٝ كز":ػ٘ٚ حٌُز٤َ ػ٠ِ حُٔظِو٢، ك٤وٍٞ

ًخى٢ٔ٣ ٝ ُفق كي٣ؼٚ حُٔلؼْ رخ٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ حُـ٤ِٔش ٝ حٍطـخ٫طٚ حُ٘ؼ٣َش أِٓٞرٚ ح٤ٗ٧ن ٝ ح٧ٝ

هي حؿظٌد اػـخد ؿ٤َ  »..«( ٝ ُِٛٚ ٝ ٓٞحٍى ًحًَطٚ حٌُِٔٛشذحُؼٍذ٤س جُلٛك٠ ٝ جُىجٌؾس)

رَٓظٚ ٖٓ حُٔؼول٤ٖ حُـِحث٤٣َٖ ح٣ٌُٖ طٞٓٔٞح ك٤ٚ ٓٞٛزش أىر٤ش ط٘زٚ ٓٞٛزش حُـخكظ ٝ كٔخ ٤ُِٛش 

٣ش، طًٌَ رؤكٖٔ ًظخد حُٔوخٓخص. كوي ًخٕ ٌٛح حٌُخطذ حٌُز٤َ)ح١ٌُ ٫ ٣ٔظٌ٘ق ٝ ١َحكش ٖٓ حُٔوَ

جْططحع إٔ ٣ؼ٤ى ُرالؿس جُٔ٘حذٍ ٍٖكح جكطوىضٚ ٖٓ حُظ٬ػذ رخُوٞحك٢( أ٠٣خ هف٤زخ ًز٤َح ٝ ىحػ٤ش 

"ًٓ٘  َٖٓ ٣ٞ٠َ ك٢ جُؿُجتٍ
2
. 

خطٜخ :" ىهِض حُؼَر٤ش ك٢ َٛحع ىحه٢ِ ٓغ ٗلٜٔخ، ك٤ٖ طؼيىص ُٜـʽٛخى١ ٣ʼَٜٗوٍٞ 

رلؼَ حهظ٬ف حُز٤جخص حُؼَر٤ش"
3

. ٌُٖٝ ٌٛح حَُٜحع ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٝؿٞى ك٢ ُٖٓ ح٫كظ٬ٍ رَ 

ٝ حُوف١ٞ حُوِل٤ش حُظ٢ طلٜٖ رٜخ حُ٘ؼذ ٖٓ ح٠َُرخص حُِـ٣ٞش  ،ٌِٗض حُؼخ٤ٓخص ؿيحٍ حُٜي

َؿخ٫ص حُـٔؼ٤ش ًخٗٞح ٣ٔظؼِٕٔٞ حُظ٘ٞع ح٤ُٟٞغ حُؼخ٢ٓ حُظ٢ ٗ٘ظٜخ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش. كحُٔٞؿؼش 

اٍحىس اُلخم ح٠ٍَُ رخُظ٘ٞع حَُك٤غ حُل٤ٜق. رَ ًخٕ حُ٘ؼذ ٣ٔؼ٠  ُِْظٞحَٛ ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜ

                                                 
:دتٌر ولنٌب مستحجٌر الحيس:من أشتاء العرب. جندب .353،ص2،ـ 1،ج:تصنيف عمار طاليبابن باديس حياتو و آثاره -1

  مدقوؽ، يُعَجناف بالسمن عجناً شديداً.
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 رخٓظؼٔخٍ ػ٤ٗ٬ش ٝ َٓح ُظؼِْ حُظ٘ٞع حَُك٤غ ٌُٖٝ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش ٓ٘ؼظٚ. ٝ ُْ طٔٔق ُٚ ا٫َّ 

ػٖ حُؼ٬ػ٤ش  حُؼ٘خث٤ش ري٫ حػظَكضكخُـٔؼ٤ش ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش  .ح٧ٓخ٣ُـ٤شحُل٤َٔٗش أٝ حُؼخ٤ٓش أٝ 

 حُِـ٣ٞش حُظ٢ طظ٘يم رٜخ كَٗٔخ.

ٝ ٌُُي هٍَص حُـٔؼ٤ش ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش طل٤٘ي أ١ ُػْ ٖٓ ِٓحػْ حَُٜحع حُيحه٢ِ 

٢ ُِـش حُؼَر٤ش، ٝهٍَص حٓظؼٔخٍ حُظ٘ٞػ٤ٖ حَُك٤غ ٝ ح٤ُٟٞغ ك٢ ٍٓخُظٜخ ح٬ٛ٩ك٤ش ٓٞحء ك

ُؼخ٤ٓشكوي أٗ٘ؤص حُـٔؼ٤ش ٛللخ رخ ،أىحءحطٜخ حُ٘ل٣ٞش أٝ حٌُظخر٤ش
1

ٜٞٗخ حُيحه٢ِ حُٔخىس هخٗ أؿخُ. ٝ 

حٓظؼٔخٍ حُؼخ٤ٓش أٝ ه٣َذ ٜٓ٘خ ك٢ ٓوخ١زش حُ٘خّ ٝ ؿخء ك٢ ٗلْ حُٔخىس ح٣٩ؼخُ ا٠ُ ٗؼَحء  67

حُِٔلٕٞ إٔ ٣٘ظٔٞح هٜخثي ٝ ٓوخ١غ طظ٠ٖٔ ح٧َٓ رخُٔؼَٝف ٝ ح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘
2
. 

ص ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء وي ًٌٍُِٖ ٌٛح ٫ ٣ؼ٢٘ ٤ٗش ط٤ٓٞغ حُؼخ٤ٓش ػ٠ِ كٔخد حُلٜل٠؛ ك

٣ظَحِٓٞح   ٣ظوخ١زٞح ٝ ٫٫َّ أ حُؼَر٤ش حُلٜل٠، ٝ كؼاض ١ِزظٜخ ح٤ُِٖٔٔٔ ًؼ٤َح ػ٠ِ طؼ٤ٔ٤ِش حُِـش

٢ وَٝ حُ٘ؼَ هخٛش كأؿَطْٜ رٝ ؿ٤َٛخ، ٝرٜخ ك٢ حُـَحثي  ا٫ رٜخ، ٝ ٗـؼظْٜ ػ٠ِ حٌُظخرش

 .خي٤٘٣ش ٝ ح٫كظلخ٫ص ٝ حُٔ٘ظي٣خص ٝ ؿ٤َٛحُٔ٘خٓزخص حُ

 :العلماء جلمعيةيف السياسة اللغوية   ʽفيشمانʼثنائية  -بــــ

ُـ٣ٞش ٓـٔٞػش ٖٓ خ٣ٖ ٗظخ٤ٖٓ ُـ٤٣ٖٞ ٤ُٔخ طٞٓؼض ُظَ٘ٔ طؼ ʽك٤٘ٔخʼٕػ٘ي ؼ٘خث٤ش حُإ 

 ك٤ٌق ًخٕ ٓٞهق حُـٔؼ٤ش ٖٓ حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞش ُل٤٘ٔخٕ؟. ٝحكيس

، ٣ُـ٤شًخٕ هخثٔخ ر٤ٖ حُؼَر٤ش ٝح٧ٓخإ حُظؼخ٣ٖ ر٤ٖ حُِـخص ك٢ حُـِحثَ ك٢ ٗظَ حُـٔؼ٤ش 

 ٝ ُْ ٣ٌٖ ح٧َٓ ًٌُي ر٤ٖ حُؼَر٤ش ٝ حُل٤َٔٗش، ٧ٜٗخ ك٢ ٗظَ حُـٔؼ٤ش ُـش ىه٤ِش ٝ ٤ُٔض أ٤ِٛش.

س ُـ٣ٞس أ٤ِٚس ذ٤ٖ جألٓح٣َـ٤س أػٟحء ؾٔؼ٤س جُؼِٔحء ُْ ٣ٌٍ٘ٝج ٝؾٞو غ٘حت٤إ 

 ِٓح٣خٝ ، ٝ ًخٗٞح ٣لظوَٕٝ رل٠خثَ ح٩ػ٤٘ش ح٧ٓخ٣ُـ٤شجُؼٍذ٤س، ذَ ًحٗٞج ٣ِٕٓٔٞ ذٜح ذٌَ ٛىٝءٝ

حُ٘زَ ك٤ٜخ. ػْ إ ًؼ٤َح ٖٓ حُٔ٘ظٔز٤ٖ ُِـٔؼ٤ش ًخٗٞح ٖٓ أٍٛٞ رَر٣َش. ٝ ًخٕ رؼٞ ٍُٓٞ 

                                                 
 . 70" وضعية العربية خالؿ العهد االستعماري":ػتمد اظتيلي، اللغة العربية، عدد ؽتتاز، ص ينظر  -1
 .  85،ص1، جآثار اإلبراىيمي:رتع أزتد طالب اإلبراىيميينظر   -2
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رٖ ٕ ححُـٔؼ٤ش ٣َٜٕٝ ػ٠ِ اطزخع حْٜٓٔ  رخْٓ اػ٤٘ظْٜ حُِٝح١ٝ)حُوزخث٢ِ(. ٝ ػٖ ١ٞحػ٤ش ًخ

رخى٣ْ ٣ظزغ طٞه٤ؼٚ رخُٜٜ٘خؿ٢
1
. 

ٌُِٓحٕ  جأل٠ٍٝقحش جُرٍذ٣ٍس ُْ ضٌٖ ٚحوٌز ػٖ جُٞػ٢]ج٤ٍُٟٔ[ جُؿٔحػ٢إ "

ʽػ٢ِ َٓحىʼًٔخ ٣وٍٞ جُورحتَ" 
2

. ٝ ُؼَ ٓـخَٛس حُـٔؼ٤ش  رٔٞهلٜخ ٖٓ رٞحىٍ حُظ٤َٜ حُزَر١َ 

َ  ٣يٍ ػ٠ِ ه٘خػظٜخ رٌُي. كوي ً ٫ٗيٓخؽ حُظ٢ طز٘خٛخ رؼٞ حٗٔش ٝ خٗض طيٍى إٔ  أ١َٝكخص حُل

ؼ٤َ ح٧ٓخ٣ُؾ، ٫ طٌَ٘ ظخَٛس طٜيى رَٜحع ر٤ٖ حُؼَم حُزَر١َ ٝحُؼَم حُؼَر٢. رَ هي ًخٕ ً

 ٖٓ ط٤ٓ٬ٌ حرٖ رخى٣ْ ٖٓ ٓ٘فوش حُوزخثَ.

ٌُٖ ٌٛح ٫ ٣ؼ٢٘ اٛٔخٍ حُـٔؼ٤ش ٌُٜٙ حُو٤٠ش، ُؼِٜٔخ إٔ ح١ٌُ ٣لَى ه١ٞ٤ٜخ ػيٝ ٓخًَ. 

كخُـٔؼ٤ش أهٌص ػ٠ِ ػخطوٜخ ً٘ق كو٤وش حُلَد حُٔلظؼَ ر٤ٖ حُِـخص ح٤ِٛ٧ش ١ُِٖٞ. 

ٚ ٍٗٗ جُِـس ٝ جُػوحكس كحإلٚالق٤ٕٞ ُْ ٣هلٞج  ه١  ضهٞكْٜ ٖٓ جُؼورحش جُط٢ أٚركص ضٞجؾ

جُؼٍذ٤ط٤ٖ ك٢ ٓ٘طوس جُورحتَ جٌُرٍٟ
3

 ٜخ.حٓظٜيك ١ٌُلَٗٔش ٝ حُظز٤َ٘ حُحٓوف٢ ، ػ٠ِ اػَ 

٣ل٠٤ ٣ʼل٢ٌ حرٖ رخى٣ْ أٗٚ ك٠َ ٓؤىرش حُ٘خى١ ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء ٝ ٓٔغ هفزش ح٤ُ٘ن 

كوخٍ حرٖ  رخ٧ٓخ٣ُـ٤ش، حُوفزش حُظ٢ حٛظِ ُٜخ حُللَ ٝ ىٝص حُوخػش رخُٜظخف ٝ حُظٜل٤ن، ʽكٔٞى١

إ أر٘خء ٣ؼَد ٝ أر٘خء ٓخ٣ُؾ هي ؿٔغ ر٤ْٜ٘ ح٬ٓ٩ّ ٌٓ٘ ر٠غ ػَ٘س "رخى٣ْ ك٢ ًِٔش أُوخٛخ:

هَٗخ، ػْ ريأص طِي حُوَٕٝ طِٔؽ ٓخ ر٤ْٜ٘ ك٢ حُ٘يس ٝ حَُهخء، ٝ طئُق ر٤ْٜ٘ ك٢ حُؼَٔ ٝ ح٤َُٔ، 

حث٣َخ أٓٚ ٝ طٞكيْٛ ك٢ حَُٔحء ٝ ح٠َُحء، كظ٠ ًٞٗض ْٜٓ٘ ٌٓ٘ أكوخد رؼ٤يس ػَٜ٘ح ِٓٔٔخ ؿِ

طلخىْٛ ػ٠ِ ٛللخص ٌٛٙ حأر٘خء ٣ؼَد ٝ أر٘خء ٓخ٣ُؾ آ٣خص  حُـِحثَ ٝ أرٞٙ ح٬ٓ٩ّ. ٝ هي ًظذ

حُوَٕٝ رٔخ أٍحهٞح ٖٓ ىٓخثْٜ ك٢ ٤ٓخى٣ٖ حَُ٘ف ٩ػ٬ء ًِٔش هللا، ٝ ٓخ أٓخُٞح ٖٓ ٓلخرَْٛ ك٢ 

 حُظٕ٘ٞ ٓـخُْ حُيٍّ ُويٓش حُؼِْ. كؤ١ هٞس رؼي ٌٛح ٣وٍٞ ػخهَ، طٔظف٤غ إٔ طلَهْٜ؟ ٫ُٞ

                                                 
 .430ينظر اضتركة اإلصالحية يف اصتزائر:علي مراد، ص  - 1
 .434اظترجع نفسو، ص  - 2
 .430، ص نفسواظترجع ينظر  - 3
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ػـزخ! ُْ ٣لظَهٞح ٝ ْٛ ح٧ه٣ٞخء، ك٤ٌق ٣لظَهٕٞ ٝ ؿ٤َْٛ  ٣خ حٌُٞحًد ٝ ح٧ٓخ٢ٗ حُوٞحىع،

حُو١ٞ؟ ٬ً ٝ هللا رَ ٫ ط٣ِيْٛ ًَ ٓلخُٝش ُِظل٣َن ر٤ْٜ٘ ا٫ ٗيس ك٢ اطلخىْٛ ٝ هٞس َُحرفظْٜ"
1

 . 

لخك ظش هٍَص ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش حٌُُٔح طيٍى هفَ اػخىس ط٣ِٔؾ ح٧ٓخ٣ُؾ، كخُـٔؼ٤ش 

ػ٠ِ حٓظؼَحد ح٧ٓخ٣ُؾ. كظ٠ إٔ ح٤ُ٘ن حُز٤َ٘ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ًخٕ ٠ٔٔ٣ ح٧ٓخ٣ُـ٢ ػَر٤خ
2
. 

ض٤ًًٍ جألٓح٣َؾ ذحإلقٓحٕ ج١ًُ ٌٍٞٝز أًىش جُؿٔؼ٤س ك٢ ٤ْحْطٜح جُِـ٣ٞس؛ ػ٠ِ ًٔخ 

. ٝ ك٢ ًُي ٣وٍٞ حرٖ رخى٣ْ ك٢ ٓوخٍ الهٞٙ ٖٓ ج٤ُِٖٔٓٔ ٝ جُؼىٝجٕ ج١ًُ ٣ِوٞٗٚ ٖٓ جُل٤٤ٍٖٓٗ

ٕ ح٧ٓش حُـِحث٣َش )حُ٘ؼذ أخٍص حُـِحثَ ػَر٤ش":"ٓخ ٖٓ ٤ٌَٗ ػ٘ٞحٕ" ٤ًق ُٛٚ طلض 

ٝ إٔ أٓش ٖٓ ح٧ْٓ حُظ٢ حطِٜض رٜخ  ،حُـِحث١َ( ًخٗض ٓخ٣ُـ٤ش)رَر٣َش( ٖٓ هي٣ْ ػٜيٛخ

حٓظفخػض إٔ طوِزٜخ ػٖ ٤ًخٜٗخ، ٫ٝ إٔ طوَؽ رٜخ ػٖ ٓخ٣ُـ٤ظٜخ، أٝ طيٓـٜخ ك٢ ػَٜ٘ٛخ، رَ 

٤٘وِزٕٞ ا٤ُٜخ، ٝ ٣ٜزلٕٞ ًٔخثَ أر٘خثٜخ. كِٔخ ؿخء حُؼَد، ٝ كظلٞح ًخٗض ٢ٛ طزظِغ حُلخطل٤ٖ، ك

٫  -ش حُؼيٍ حُلو٤و٢، ر٤ٖ ؿ٤ٔغ حُ٘خّحُـِحثَ كظلخ ا٤ٓ٬ٓخ َُ٘٘ حُٜيح٣ش، ٫ ُز٢ٔ ح٤ُٔخىس، ٝ اهخٓ

ىهَ ح٧ٓخ٣ُؾ ٖٓ أر٘خء ح١ُٖٞ ك٢  -ء ح١ُٖٞ ح٤٤ِٛ٧ٖكَم ر٤ٖ حُؼَد حُلخطل٤ٖ، ٝ ح٧ٓخ٣ُؾ أر٘خ

طؼِٔٞح ُـش ح٬ٓ٩ّ حُؼَر٤ش ١خثؼ٤ٖ ٝ ٝؿيٝح أرٞحد حُظويّ ك٢ حُل٤خس ًِٜخ ٓلظلش ك٢ ح٬ٓ٩ّ، ٝ 

ٝؿْٜٞٛ، كخٓظِؿٞح رخُؼَد رخُٜٔخَٛس ٝ ٗخكْٔٞٛ ك٢ ٓـخُْ حُؼِْ، ٝ ٗخ١َْٝٛ ٤ٓخٓش 

حُِٔي، ٝ ه٤خىس حُـ٤ٕٞ ٝ هخْٓٔٞٛ ًَ َٓحكن حُل٤خس، كؤهخّ حُـ٤ٔغ َٛف حُل٠خٍس ح٤ٓ٬ٓ٩ش، 

ش حُوخُيس كخطليٝح ك٢ حُؼو٤يس، َٕ٘٘ٝ ُٞحءٛخ، رِـش ٝحكيس، ٢ٛ حُِـش حُؼَر٣٤ؼَرٕٞ ػٜ٘خ، ٝ ٣

حُ٘لِش، ًٔخ حطليٝح ك٢ ح٧ىد ٝ حُِـش، كؤٛزلٞح ٗؼزخ ٝحكيح ػَر٤خ ٓظليح ؿخ٣ش ح٩طلخى، ٓٔظِؿخ ٝ

ؿخ٣ش ح٫ٓظِحؽ، ٝ أ١ حكظَحم ٣زو٠ رؼي إٔ حطلي حُلئحى، ٝ حطلي حُِٔخٕ"
3
. 

ػ٠ِ ح٧ٓخ٣ُـ٤٤ٖ حُلي٣غ رخُل٤َٔٗش أٝ ح٧ٓخ٣ُـ٤ش كو٢ ىحهَ ُٔخ كَٟض ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش 

ٓ٘فوظْٜ ٝ ٓ٘ؼض ًَ طؼخَٓ رخُؼَر٤ش؛ طلَى ػِٔخء حُـٔؼ٤ش رلٌ٘ش ٣ٌ٤ُزٕٞ ٬ٓف حُلظ٘ش حُِـ٣ٞش 

ُرع أكٌحٌ جُكًٍس  حألٓح٣َـ٤سٖٓ ج٤ُٓحْس جُِـ٣ٞس ُِؿٔؼ٤س جالْطؼحٗس ذك٢ ٣ي أٛلخرٜخ. كٌخٕ 

حُل٤٠َ ʽ ٝ ،ʼحُوِ٘حط٢ ٗخَٛ حُي٣ٖ ٗخʼَٛٝ هي ط٠ُٞ ًُي "  ،جإلٚالق٤س ك٢ ٓ٘طوس جُورحتَ

                                                 
 .18،ص1936جانفي 17، 3،السنة األوذل، العدد 1ما رتعتو يد اهلل ال تفرقو يد الشيطاف":ابن باديس، البصائر، ـ " - 1
 .37ص ،فرنسا و األطروحة الرببرية: أزتد بن نعماف - 2
 .511-510،ص1938اير،فرب 13،ـ 12. نقال عن الشهاب،ج 54 -53: تركي رابح،صالتعليم القومي - 3
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، ʽحُُٔٞٞى حُلخكظʼ٢، ٝ ح٤ُ٘ن ʽح٤ُ٘ن آٍُه٢ حَُ٘كخʽ ٝ ،ʼ١ٝرخػ٣ِِ رٖ ػʽ ٝ ،ʼَٔحٍُٞط٢ٗ٬

حُِٜٔق حُي٢٘٣ ك٢ ر٢٘ ٍٝط٬ٕ" ʽحُٔؼ٤ي حُزʼ٢ُِٜٞ، ٝ ح٤ُ٘ن ʽأر٢ ٣ؼ٠ِ حُِٝحʼ١ٝٝ ح٤ُ٘ن 
1
. 

َّٞ إ آٜخد حُـٔؼ٤ش ك٢ طٞػ٤ش ح٧ٓخُ ٍ ك٢ َٓحكَ ٣ـ٤٤ٖ رؤُؼٞرش كَٗٔخ حُِـ٣ٞش، طل

ٓظفٍٞس ٖٓ حَُٜحع حُِـ١ٞ، ا٠ُ حٌُ٘ق ػٖ طٞح١ئ أ١َحف أٓخ٣ُـ٤ش ك٢ حُظ٬ػذ رخُٞكيس 

:"ؿ٤َ إٔ حُِ٘ػش حُزَر٣َش هي حٓظ٘خٍص ʽػ٢ِ َٓحى٤ʼش ػٖ ٣َ١ن حُلظ٘ش حُِـ٣ٞش. ٣وٍٞح١ُٞ٘

س ح٤٘١ُٞش ، طلض ٍح٣ش ح٬ٓ٩ّ يٓو٢ ح٬ٛ٩ك٤٤ٖ ٝ ؿ٤ٔغ حُـِحث٤٣َٖ حُل٤ٜ٣َٖ ػ٠ِ حُٞك

"حُؼوخكش حُؼَر٤شٝ
2
. 

ٌُح ُْ طُـلَ حُـٔؼ٤ش ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش، ٤ًل٤ش حُٞهٞف ك٢ ٝؿٚ حُظ٤َٜ حُزَر١َ ح١ٌُ 

ظَٜ ك٢ حُٔـَد ح٧ه٠ٜ، ٝ ًخٗض ػ٠ِ كن ػ٘يٓخ طٍٜٞص ظٍٜٞٙ ك٢ حُـِحثَ. كزَٓـض 

ى٤ٕٓٞ كِٔش ٗؼٞحء ٟيٙ طـخٝرض ٖٗ حُزخكِٔش ٟيٙ هزَ ىهُٞٚ حُليٝى حُـِحث٣َش. ٝ كؼ٬ " 

رؼي ًُي   ٓؼٜخ حُلًَش ح٤٘١ُٞش ك٢ حُٔـَد، ٓٔخ أؿزَ حُِٔفخص حُل٤َٔٗش ػ٠ِ حُظَحؿغ ػ٘ٚ

ر٘لٞ أٍرغ ٓ٘ٞحص"
3

 . 

 ػ٘خث٤ش حُؼَر٤ش حُل٤َٔٗش؟ٌٌٛح هخٍرض حُـٔؼ٤ش ػ٘خث٤ش حُؼَر٤ش ح٧ٓخ٣ُـ٤ش. ك٤ٌق هخٍرض 

ٓخروخ إٔ كَٗٔخ كخُٝض ط٣ٌَْ ح٫ُىٝحؿ٤ش َُٓوي 

حُِـ٣ٞش حُلَى٣ش ر٤ٖ حُؼَر٤ش  

ح٫ُىٝحؿ٤ش ظِض حُل٤َٔٗش، ط٤ٜٔيح ُظ٣ٌَٜٔخ حؿظٔخػ٤خ ػٖ ٣َ١ن ؿٔخػش حُ٘وزش. ا٫ إٔ ٌٛٙ ٝ

 ٓلٍٜٞس ك٢ حُٔيٕ حٌُزَٟ ٫ ك٢ ح٣ٍ٧خف. 

إ حرٖ رخى٣ْ ٣ٔظؼ٤ٖ ك٢ ٤ٓخٓظٚ حُِـ٣ٞش رخُِـش حُل٤َٔٗش كخِٓش ُِؼِْ، ٫ رخُِـش حُل٤َٔٗش 

ٝ ُؼَ ٌٛح ٛٞ ح١ٌُ ؿؼِٚ ٫ ٣ظَىى ك٢ حُيػٞس ا٠ُ ح٧هٌ " .ػ٘ي ؿٔخػش حُ٘وزش كخِٓش ُِؼوخكش ًٔخ

                                                 
 .216ص ،اضتركة الدينية و اإلصالحية يف منطقة القبائل:يسلي مقراف - 1
 .434اضتركة اإلصالحية يف اصتزائر:علي مراد، ص  - 2
 .65يلي، اللغة العربية، عدد ؽتتاز،ص"وضعية العربية خالؿ العهد االستعماري":ػتمد اظت- 3
  ينظر.يات النفسية ال االجتماعيةلغة. لذا فهي ظاىرة فردية، هتتم هبا اللسان هنا قدرة الفرد عل  التكلم بأكثر منإ-La Guerre 

des Langues:Calvet,p45. 
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، ٝ ٖٓ أ١ ٜٓيٍ"ذأ٣س ُـس رؤٓزخد حُظويّ ٝ ١ِذ حُٔؼَكش
1

. ٝ ٜٗق َٓس حُف٬د ح٣ٌُٖ طؼِٔٞح 

ك٢ حُٔيحٍّ حُل٤َٔٗش رؼي إٔ كخٍْٝٛ كٍٞ حُؼ٬هش حُظ٢ طَرفْٜ رؤٓظْٜ:"ػ٤ٌِْ إٔ طِظلظٞح ا٠ُ 

ٓكحكظ٤ٖ ُٜح ػ٠ِ ٛخ ٓٔخ ٢ٛ ك٤ٚ، رٔخ ػ٘يًْ ٖٓ ػِْ، ٝ ٓخ حًظٔزظْ ٖٓ هزَس، أٓظٌْ كظ٘ظِ٘ٞ

، ٓخث٣َٖ رٜخ ك٢ ًٓٞذ حُٔي٤ٗش حُلوش ر٤ٖ ح٧ْٓ، ٝ رٌٜح طويٕٓٞ أٗلٌْٔ ٝ طويٕٓٞ ٓوٞٓحضٜح

ٜخ، ػْ ٫ ٣ٔ٘غ ٌٛح ٖٓ   ٔ  ٓ
أنً جُؼِْ ػٖ ًَ أٓس ٝ ذأ١ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ربٜٗخٝ أٓش ػظ٤ٔش، ٖٓ أُ

ًَ ٓخ ٛٞ كٖٔ ٓٔخ ػ٘ي ؿ٤َٗخ"، ٝ حهظزخّ ُٓحٕ
2

 . 

ٝ هخٍ أ٠٣خ:"أٍؿًْٞ أ٣ٜخ حُ٘زخٕ حُلخُٕٓٞ إٔ طؤهٌٝح حُؼِْ رؤ١ ُٔخٕ ًخٕ ٝ ػٖ أ١ 

ٗوٚ ٝؿيطٔٞٙ ٝ إٔ طفزؼٞٙ رفخرؼ٘خ ُ٘٘ظلغ رٚ ح٫ٗظلخع حُٔفِٞد ًٔخ أهٌٙ ح٧ٍٝرخ٣ٕٝٞ ٖٓ 

أؿيحىٗخ ٝ ١زؼٞٙ رفخرؼْٜ حَُٜ٘ح٢ٗ ٝ حٗظلؼٞح رٚ"
3
 

ًخٕ ك٢ ًحص حُل٤ٖ ٣َٜ كبٗٚ ْ ٫ ٣ٔخٗغ ك٢ أهٌ حُؼِّٞ رؤ١ ُٔخٕ، كبًح ًخٕ حرٖ رخى٣

ػ٠ِ ٍكٞ حُِـش حُل٤َٔٗش ُـش كخِٓش ُِؼوخكش. ٣وٍٞ ػٖ ح٧ٓش حُـِحث٣َش:" ٢ٛ أٓش رؼ٤يس ػٖ 

"ٝ ك٢ ػ٘خَٛٛخ ٝ ك٢ ى٣ٜ٘خ كَٗٔخ ًَ حُزؼي ك٢ ُـظٜخ ٝ ك٢ أه٬هٜخ
4

 . 

رخُِٔؽ ػوخك٢  ʽحُِوʼ٢ؼ٢٘ حُٞهٞع ك٢ حُؼوخك٢ ٣ ٣ؼِْ إٔ ح٫ٗيٓخؽ حُِـ١ٞ ٝ ًخٕ ح٤ُ٘نٝ

ػٖ  ʽكَكخص ػزخʼّ. ٣وٍٞ ؼوخك٤ش حُل٤َٔٗشر٤ٖ حُؼخىحص ٝ حُظوخ٤ُي حُٔل٤ِش ٝ ر٤ٖ ح٧ٍٛٞ حُ

حُـٔؼ٤ش:" اٜٗخ طَٟ ك٢ حُؼَٝرش ٓل٤٘ش حُ٘ـخس ُ٘ؼذ ػَر٢ ٝ ٫ ٌَٗ٘

َ حُؼوخكش حُل٤َٔٗش، ك٠ 

ٞف ُِؼِّٞ حُظو٤٘ش ٝ حُؼ٣َٜش"ٌُٜ٘خ طٌٕٞ ٌٛٙ حُؼوخكش ُحثيس ٝ طٌٕٞ رٔؼخرش رخد ٓلظٝ
5

 . 

خٓظٜخ حُِـ٣ٞش ػ٠ِ حُِـخص ػ٠ِ حٗلظخف حُـٔؼ٤ش ك٢ ٤ٓ ʽػ٢ِ َٓحىʼٝ ك٢ ٌٛح ح١٩خٍ ٣ئًي  

ِؼِّٞ ك٤وٍٞ:"ٌٌٛح َٟٗ رؤٕ حٌُٔٛذ حُؼوخك٢ ح٬ٛ٩ك٢ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ حُٞؿٜش حُوز٤ِش ٓ٘ـِوخ ُكخِٓش 

                                                 
 .167صإماـ اصتزائر عبد اضتميد ابن باديس:عبد القادر فضيل و ػتمد الصاحل رمضاف،  -1
الكامل إماـ اصتزائر عبد اضتميد ابن باديس:عبد النص ينظر . 107،ص 1،ـ1: ج:تصنيف عمار طاليبابن باديس حياتو و آثاره - 2

 .168. نقال عن ػتمد اظتيلي:ابن باديس و عروبة اصتزائر،ص192القادر فضيل و ػتمد الصاحل رمضاف،ص 
 . 340،ص2،ـ2،ج:تصنيف عمار طاليبابن باديس حياتو و آثاره -3
 .383، ص2،ـ1، جاظترجع نفسو - 4
 .لعلو خطأ مطبعي و اظتراد تنكر 
 . 150ليل االستعمار:فرحات عباس،ص -5
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ح٬ٛ٩ك٤ش )ٝ ٢ٛ ًحص ٤ٛض  ػ٠ِ ًَ ٓخ ٛٞ أؿ٘ز٢ ػ٠ِ حُؼَٝر٤ش . كخُؼي٣ي ٖٓ حُ٘و٤ٜخص

ٝٗؤٕ( حُٞحػ٤ش رؼيّ كؼخ٤ُش ح٧كخى٣ش حُِـ٣ٞش حُؼَر٤ش حَُٜف ك٢ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ حُلي٣غ، 

رٌُٞح ًَ ٓخ ك٢ ٝٓؼْٜ ُظ٣ِٝي أر٘خثْٜ حُ٘و٤٤ٜٖ رظ٣ٌٖٞ ك٢َٔٗ ٓظ٤ٖ أ٬ٓ ك٢ إٔ ٤٣َٔٝح ُْٜ 

ٓزَ ح٫ٍطوخء ح٫ؿظٔخػ٢ ٝ حُ٘ـخف حُٔخى١"
1

طوخء ح٫ؿظٔخػ٢ ٝ حُ٘ـخف . ٝ ٌُٖ َٛ كو٤وش ح٫ٍ

ػ٢ِ ٤ُٔʼخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش ًٔخ ٣ِػْحُٔخى١ ٛٞ حُٜيف ٖٓ طؼ٤ٔ٤ِش حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش ك٢ ح

 ؟ʽَٓحى

حَُه٢  -ك٤ٔخ ٍٓٔظٚ حُـٔؼ٤ش ٖٓ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش -ُْ ٣ٌٖ ٛيف طؼ٤ِْ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش  

ٖ ٝ ح١ُٖٞ ٝ ح٩ٗٔخ٤ٗش ًٔخ ، رَ ًخٕ حُٜيف ٛٞ هيٓش حُي٣أٓخٓخ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝ حُٔخى١ ُِٔظؼ٤ِٖٔ

ٟٝق حرٖ رخى٣ْ ك٢ ٤ٜٗلظٚ ُِفِزش حُظ٢ أٍٝىٗخٛخ ٓخروخ، رَ ٍر٢ طؼِْ حُِـخص رخَُه٢ حُٔي٢ٗ 

رظْٞٗ:" اٗٚ ٍؿَ  ʽحُز٤َ٘ ٛلʼَٝ ٣وٍٞ ك٢ كلَ ًًَٟ ح٤ُ٘ن  ٨ُٓش ٫ حَُه٢ حُٔخى١ ُِٔظؼِْ.

ر٤ش، ٝ رٌُي حٓظفخع إٔ ٣ويّ ر٠٘ ٓخ أهٌٙ ٖٓ  حُؼِّٞ رخُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش ػ٠ِ ػوخكش ا٤ٓ٬ٓش ػَ

أٓظٚ ٝ إٔ ٣لظَ هِزٜخ"
2
. 

كِْ طٌٖ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش ك٢ حػظَحكٜخ رخُِـش حُل٤َٔٗش ُـش ػِْ، ٓز٤٘ش ػ٠ِ 

ًٔخ إٔ ٌٛح ح٫ٗلظخف حُِـ١ٞ ُِـٔؼ٤ش ُٚ . حُلظٞس ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ حُٔخ٤ُش حُظ٢ ٣لُٞ رٜخ حُٔظؼِْ

 َّْ ٤ٌْٜٓ ٝـخٍ ٫ػظزخٍ ح٫ٗلظخف ٓزٍَح ُظل٤َِ ٗل٤ٔش حُؼِٔخء؛ ٫ ٓ ٓزٍَحص ػ٤ِٔش ٫ ٗل٤ٔش. ٖٝٓ ػ 

ذؼوىز جُ٘وٙ ضؿحٙ جُل٤ٍٓٗس! ٝ ذٍؿرطْٜ ك٢ جالٗىٓحؼ ك٢ جُ٘ظحّ جُل٢ٍٓٗ! ذَ ٝ ٣ـرطٕٞ 

ٝ ٫ ٣ٍذ ك٢ إٔ ح٬ٛ٩ك٤٤ٖ هي ػخٗٞح :"..ك٢ هُٞٚ ʽػ٢ِ ٍٓجوʼأنٞجْٜٗ جُٔ٘ىٓؿ٤ٖ! ًٔح ٣ًٛد 

زذ ؿِْٜٜ حُِـش حُل٤َٔٗش. ٝ ٓٔخ ٫ ٗي ك٤ٚ أ٠٣خ إٔ حُؼُِش حُؼوخك٤ش حُظ٢ ٛخٍٝح ا٤ُٜخ رٔ

أكخى٣ظْٜ حُِـ٣ٞش ًخٗض ط٘ٞء ػ٤ِْٜ ٝ ًخٗٞح ٣ٔظ٘ؼَٕٝ حَُٔحٍس ٝ ْٛ ٣َٕٝ اهٞحْٜٗ ك٢ حُي٣ٖ 

حُٔل٤َٖٔٗ ٣٘يٍؿٕٞ حٗيٍحؿخ ٓ٘ٔـٔخ ك٢ حُ٘ظخّ حُل٢َٔٗ"
3
. 

ن جُ٘لٞي، ئٕ ج٤ُٓحْس جُِـ٣ٞس ُِؿٔؼ٤س ك٢ ئوجٌز ٍٚجع جُؼٍذ٤س ٝ جُل٤ٍٓٗس قٍٞ ٓ٘ح٠

ص ، ذَ ًحٗط٤ٖجُل٤ٍٓٗ ٝ جُػوحكس ُْ ضٌٖ ُلي جُؼُُس جُػوحك٤س ػٖ جُٗؼد جُؿُجت١ٍ ذٞجْطس جُِـس

                                                 
 .424اضتركة اإلصالحية يف اصتزائر:علي مراد، ص   -1
 . 328،ص2،ـ2،ج:تصنيف عمار طاليبابن باديس حياتو و آثاره -2
 .423اضتركة اإلصالحية يف اصتزائر:علي مراد، ص  - 3
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. ٖٝٓ ػ ْ ٫ ٓـخٍ ط٤ٖجُػوحكس جُؼٍذ٤ جُِـس ٝ جُل٤ٍٓٗس ػ٠ِ ضٜىف ئ٠ُ كي جُكٛحٌ ج١ًُ ضلٍٞٚ

ُظ٣َٜٞ حُِـش حُل٤َٔٗش ػ٠ِ أٜٗخ ُـش ح٫ٗلظخف أ١ ُـش َٗ٘

٢ٛ ُـش ح٫ٗـ٬م حُِـش حُؼَر٤ش ٝ  

جالٓطىجو جٍُٗه٢ ُِـس جُؼٍذ٤س ٣ؿؼِٜح ُـس ٍٗٗ أًػٍ رظؼز٤َ ُٔخ٢ٗ حؿظٔخػ٢. رَ  ُـش كَٜٝ

، ٝ أٛزق ٣ؼظزَ ٗلٔٚ أ٤ِٛس ٖٓ جُِـس جُل٤ٍٓٗس ك٢ ٓؿطٔغ جْطؼٍخ ًٓ٘ هٍٕٝ ػٖ ٠ٞجػ٤س

 حٓظيحىح َُِ٘م حُؼَر٢ ح٢ٓ٬ٓ٩. 

ٓ  ٌُح  ٖ ِْٜٗٔ حُظؼ٤ِْ رخُِـش حُل٤َٔٗش ك٢ ُْ طْ٘ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش إٔ طٔظٜيف 

ٖ ذحو٣ّ ضك٣ًٍجش ذج أ٠ِنحُٔيحٍّ حُل٤َٔٗش، ٩ػخىس طٜل٤ق ٓلخ٤ْٜٛٔ حُِـ٣ٞش ٝ حُؼوخثي٣ش. ٝ 

ʽجُٔطʼٖ٤٤ٌٗٞػوحتى٣س، ػ٠ِ ٌأْٜح كطٞجٙ ج٤ٍُٜٗ ذطٌل٤ٍ ٓح ًحٗٞج ٣ٕٓٔٞ ذـ
1

ٝ ًظذ ح٤ُ٘ن . 

ʼحُؼَر٢ حُظز٢ٔʽ  هخث٬ :" إ كَٗٔخ طؼَٔ ؿٜيٛخ ٩رخىط٘خ، ٝ اىٓخؿ٘خ، ٝ ٓلٞٗخ ٖٓ حُل٤خس، ً٘ؼذ

١ً هخ٤ٛخص ٝ أٓش ًحص ٤ِٓس، ٝ اٗٚ ُٖٔ حُؼـ٤ذ كوخ، إٔ ط٣َي كَٗٔخ رظـ٤ٜ٘ٔخ ٓلٞ ؿْ٘ 

اٗٔخ٢ٗ ًخَٓ، ك٢ ٝهض طٔ٘غ ك٤ٚ حُوٞح٤ٖٗ حُي٤ُٝش ارخىس أٗٞحع حُل٤ٞحٗخص ٝ حُف٤ٍٞ"
2

. ٝ ٌُُي هخٍ 

ٝ ُوي ٟٝؼض ٌٛٙ حُـٔؼ٤ش رَٗخٓـخ ٛخُلخ ُظؼ٤ِْ حُٜـخٍ حُِٔخٕ حُؼَر٢ ٝ ط٤ٌَٔ  حرٖ رخى٣ْ:"

ٓؼِٞٓخص ٖٓ طؼِٔٞح رخُِٔخٕ ح٧ؿ٘ز٢ ًٔخ هٜٜض ىٍٝٓخ ٌُِزخٍ"
3
. 

١ُوي ًخٕ  ؛ ٗخٗت ػٖ طِحكْ ُـخص ٓظزخ٣٘ش ٗٔف٤خ جذٖ ذحو٣ّ ٣ْؼِْ أٗٚ ذاَجء ضؼىو ُـ١ٞ ٗٗ 

 ًَ ٖٓؼوخك٢ ٝ ح٫هظٜخى١ ٕ ٝ رلؼَ ح٫ٗظ٘خٍ حُك٢ حُزِي حُٞحكي، ك٤غ طِحكٔض روٞس حُوخٗٞ

 ؼخ٤ٓش.حُِـخص حَُحه٤ش ٝ حُِـخص حُ ًَ ٖٓ. ٝ طِحكٔض رخُظلخَٟ ح٧ٓخ٣ُـ٤شحُل٤َٔٗش ٝ حُؼَر٤ش ٝ

                                                 
 لغة نشر= لغة ناشرة (Langue véhiculaireىي اللغة اظتستخدمة يف الت:) واصل بُت اصتماعات اظتختلفة اليت تلجأ إذل لغة

ىي اللغة احملصورة بُت  لغة القطيع(..)ة حْصرلغ عكسهاف ،لكل واحدة منها(Langue grégaire)ز اللغة اضتاصرة مشًتكة تتجاو 
 .La Guerre des Langues:Calvet,p 81-79 ينظر .التواصل احملدود عدد ػتدود من الناس، و ىي تستعمل ضتاجات

.جاء يف الفتوى:" التجنس جبنسية غَت إسالمية يقتضي رفض 170إماـ اصتزائر:عبد القادر فضيل و ػتمد الصاحل رمضاف، ص  -1
رتاع، فاظتتجنس مرتد باإلرتاع، أحكاـ الشريعة اإلسالمية و من رفض حكما واحدا من أحكاـ اإلسالـ عد مرتدا عن اإلسالـ باإل

جيري جتنسو عل  نسلو، فيكوف قد جٌت عليو بإخراجو من حظَتة اإلسالـ..".نقال البصائر،  -يحبكم القانوف الفرنس -اظتتجنسو 
 .1938-1-14، 95عدد

 .37رتعية العلماء اظتسلمُت اصتزائريُت:تركي رابح،ص -2
 .332،ص2،ـ 2عمار طاليب ،ج تصنيفابن باديس حياتو و آثاره: -3
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ٌُٜح حُـٔؼ٤ش ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش هٍَص َٛحكش ٓلخٍرش حٓظؼٔخٍ حُل٤َٔٗش ك٢ حُظؼخَٓ 

ٓلخًٔش  ُظـ٘ذ ،ل٤َٔٗش ٝ ُٞ ُِـِحث٤٣َُٖٔيحٍّ حُح٢ٓٞ٤ُ ُِـِحث٤٣َٖ، ٝ ُْ طلخٍرٜخ ك٢ ح

 ػخ٤ٗخ. ح٫هظٜخى١ٍ حُؼوخك٢ ُٝظول٤ق ٖٓ هٞس ح٫ٗظ٘خأ٫ٝ، ٝ سحُـخثَ حُؼيحُش حُل٤َٔٗش أٓخّ حُـٔؼ٤ش

٤ٔش ٫ ػ٘خث٤ش ٓـظٔؼ٤ش ػوخك٤ش. ِ  كؼ٘خث٤ش حُؼَر٤ش ٝ حُل٤َٔٗش ط٣َيٛخ حُـٔؼ٤ش ػ٘خث٤ش ٓي٤ٍٓش ػ  

 ك٢ حُٔيٍٓش. ٝ ٌٛح ٣ؼ٢٘ ػيّ اؿَحث٤ش هفخ١ش ػ٘خث٤ش ك٬ طؼخ٣ٖ ر٤ٖ حُؼَر٤ش ٝ حُل٤َٔٗش ا٫

ʼٕك٤٘ٔخʽ  ػ٠ِ حُٟٞغ حُـِحث١َ ٫ٗظلخء حُظؼخ٣ٖ ر٤ٖ حُِـظ٤ٖ حُؼَر٤ش ٝ حُل٤َٔٗش. ًٔخ ٫ ط٘فزن

٫ٗظلخء حُظوخٍد حُٞظ٤ل٢ ر٤ٜ٘ٔخ؛ ػ٠ِ ح٧هَ ٖٓ ك٤غ  ح٧ٓخ٣ُـ٤شٌٛٙ حُوفخ١ش ػ٠ِ حُؼَر٤ش ٝ 

  .خِٓلَٓ ِ ٜٔخ ًٔخ حُيحكؼش ػ٠ِ طؼ حُلُٔٞش حُؼوخك٤ش

 II - االحتكاك اللغىي و مظاهره : 

ٓظخَٛ ح٫كظٌخى ٣وظ٢٠ إٔ ط٘ظَٔ ٤ٓخٓظْٜ  شإ ػِٔخء حُـٔؼ٤ش ػ٠ِ ٣و٤ٖ إٔ ٓؼخُـ

حُِـ٣ٞش ػ٠ِ اهخٓش ٓـخٓغ ُـ٣ٞش، ٝ اٗ٘خء ٓؼخؿْ ُـ٣ٞش ُ٪ىحٍس ٝ ح٫هظٜخى ٝ ؿ٤َٛٔخ، ٝ اٛيحٍ 

ٜٔفِلخط٢. ٝ ر٘خء ٓؼخٛي ُِيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ٛلق ٝ ٓـ٬ص ٓظوٜٜش ك٢ حُ٘ؤٕ حُٔؼـ٢ٔ ٝ حُ

رلٌْ ظَٝف  ٓظخفأىرخء ٓزيػ٤ٖ. ٝ ٌٛح ؿ٤َ ٓي٤ٍٖٓ ٝ  ٖ ٝ ُِـش حُؼَر٤ش ُظ٣ٌٖٞ ُٔخ٤٤ٗ

ٖٓ إٔ ُٜخ حُلن ك٢ إٔ  ،ى٤َُ ًُي ٓخ ٗـيٙ ٖٓ ط٤ِٔق حُـٔؼ٤ش ك٢ هخٜٗٞٗخ ح٧ٓخ٢ٓ ح٫ٓظؼٔخٍ. ٝ

٘خء حُٔـخٓغ حُِـ٣ٞش ٝ حُٔؼخؿْ اٗ طظٌٍع رٌَ حُٞٓخثَ ٖٓ أؿَ ح٬ٛ٩ف. ٝ حُٔئًي إٔ كٌَس

حُٔؼخٛي، ٤ُٔض ؿي٣يس ػ٠ِ ػِٔخء حُـٔؼ٤ش، كخ٩رَح٢ٔ٤ٛ ًخٕ ػ٠ٞح ٓئٓٔخ ُِٔـٔغ حُِـ١ٞ ٝ

 ريٓ٘ن.

 ٍٛي ٓؼخُْ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُٔظخَٛ ح٫كظٌخى.ٝ ٌُٖ ٍؿْ ًُي ٗلخٍٝ 

  : ʼEmprunt linguistique ʽ جالهطٍجٜ جُِـ١ٞ -1

ً٘لض إٔ حُؼِٔخء  ُْ ٣ظٞٓؼٞح ك٢ ح٫هظَحٝ ٖٓ حُل٤َٔٗش،  إ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش

 ٝ َ هٞكخ ػ٠ِ حُؼَر٤ش ٖٓ حُظْٔٔ حُٔلَىحط٢. كٌخٕ حُؼِٔخء ٣ٔظؼِٕٔٞ ك٢ ٛيٝء رؼ٠خ ٖٓ حُٔوظ

 ٌُٚ٘ .ٝ  َ ٖ ٣َؿغ ا٠ُ آػخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ٣ـي ك٤ٜخ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٌٛح حُٔوظ  ٓ ك٢ ًظخرخطْٜ ٝ هفخرخطْٜ. ٝ 
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َ ٝ ٓوظَٜ ػ٠ِ ٓخ ٛٞ ٓٔظـ ػ٣ٌَٔش ٤خس حُـِحث٣َش ٖٓ ًِٔخص اىح٣ٍش ٝي ػ٠ِ حُلٓوظ

 ...ٓؼَ:ٝ ك٢ ٓـخٍ حُٜلش ٝ حُظؼ٤ِْ ٝ ح٩ػ٬ّ ٝ ح٩ٜٗخٍ ٝ حُٔ٘ظـخص حُٔوظِلش ،حهظٜخى٣شٝ

 ʼحُز٣َل٢ʽ)ٍث٤ْ حُيحثَس(ʽLe Préfetʼ- ʼحُٔٞر٣َل٢ʽ)ٗخثذ ٍث٤ْ حُيحثَس(ʼ Le sous 

Préfetʼ- ʼَح٤ُٔʽ)ٍث٤ْ حُزِي٣ش(ʼ le maireʽ-ʼَحفحُظِـʽʼ télégrapheʽ- ʼٕحُفخʽ  )ؿ٣َيس(

ʽLe Tempsʼ- ʼٕحُزظ٢ ر٣ِ٣َيحʽ)ؿ٣َيس( ʽLe Petit Presidentʼ- ʼح٢٘٤ٌُِʽ )ِْحُل( ʽLe 

clichéʼ- ʼٞ٤ٔ٤ٓʽ)ح٤ُٔي( ʽmonsieur ʼ -ʼٕحُزَُٔخʽ)ٓـِْ ح٧ٓش(ʽLe parlement ʼ-

ʼح٤٘٤ُٔٔخʼʽ Le cinemaʽ-  ʼْح٤ٌُٓٞٔخٍ ر٤ُٞʽ)ٟخر٢ ح١َُ٘ش(ʽLe Commissaire 

Policeʼ-ʼْحُٔخٓزَ ر٤ُٞʽ)٢١َٗ ر٢٤ٔ(ʽsimple policeʼ- ʼٗٞخٍحٌٍُٞ ٤ٌُٔʽ( ِْٓـ

 ٔخٝ ؿ٤َٛخ ٓ..ʽdomaineʼ )أ٬ٓى حُيُٝش(ʽحُيʽcour Correctionnelle ʼ-ʼٖ٤ٓٝ( حُظؤى٣ذ

 ىهِض حُٔؼـْ حُٞظ٤ل٢ ُِـٔؼ٤ش. 

ض حُـٔؼ٤ش ٓٔزوخ ِـ١ٞ ٟي رؤٕ حُِـش حُؼَر٤ش ُٖ طوَؽ ٖٓ ٌٛح حَُٜحع حُ ،ُوي َِّٓٔ

خّ ر٤ٖ حُِـظ٤ٖ. ٝ ٌُُي  ،حُل٤َٔٗش، ىٕٝ إٔ ٣ظؤػَ هخٜٓٞٓخ حُٔلَىحط٢ هخٛش ػ٘ي ٌٓخٕ ٗوخ١ حُظَّٔ

 هٍَص ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش أ ٫ طٔظؼَٔ ا٫ حُؼَر٢ ح٤ٛ٧َ ك٢ ٓ٘خ١ن ٗلًٞٛخ. كظٔظؼَٔ:

- ʼرَه٤شʽٖٓ ري٫ʼَحّط٤ِ٤ـʽʼTélégrammeʽ -ʼَٝ٣ُʽ  ٍريʼَ٤٘٤ٓٔظʽʼministreʽ-

ʼٍْث٤ʽ  ٍريʼٕر٣ِ٣َيحʽʼprésident ʽ – ʼٛخطقʽ  ٍريʼٕٞطِلʽʼtéléphoneʽ – ʼَطو٣َʽ  ٍري

ʼر٤ل٢ʼʽ P.Vʽ(procès verbal) – ʼػٔخُشʽ ٍري ʼٕٞٔى٣زخٍطʽ ʽDépartementʼ-  ʼرِي٣شʽ 

ريٍ  ʽٓوَ حُز٣َيʽʼbon pour ʽ-ʼرٕٞ رʼٍٞريٍ  ʼٖ٤ًٓٞʽʼcommuneʽ- ʼَٝٛʽريٍ 

ʼحُزٞٓفشʽʼposte ʽ-ʼَٓ٘ٝعʽ  ٍريʼ٢رَٝؿʽ ʼProjet ʽʼ-ٍهفخʽ  ٍريʼٕطَحʽʼtrain ʽ-ʼِٓقʽ 

 ʽʼ ʽ Colonsحٌُُٕٞٞ حُٔؼʼٖ٣َٔٝ ٣ـٔغ ر٤ٜ٘ٔخ أك٤خٗخ ًوُٞٚ : - ʽʼdossierʽحُي ʼ٢ٓٝريٍ 
1
. 

ح ًخٗض ط٘ؼَ رخُلَد حُِـ٣ٞش حُيحثَس ك٢ حُٔل٢٤ حُل١ٞ٤ ُِؼَر٤ش   ً  ʼGuerreكخُـٔؼ٤ش ا

des langues in vivoʽْحُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٝ حُؼ٣ٌَٔش ٝ ح٩ىح٣ٍش..  ، ًٝخٗض طلْ رؼوَ حُٔلخ٤ٛ

حُظ٢ طوظلْ أٛٞحٍ ؿـَحك٤خ حُِـش حُؼَر٤ش. ٓٔخ ؿؼَ حُ٘خّ ٣ظؼخِٕٓٞ ٓؼٜخ طؼخ٬ٓ ػل٣ٞخ، كٌخٗض 

ط٤٤ٌلخص  ٌٛٙ حُؼل٣ٞش ٓززخ ك٢ ىهٍٞ ٌٛٙ حُٞكيحص حُِـ٣ٞش ك٢ حُؼَر٤ش حُلٜل٠ ٝ حُؼخ٤ٓش، ٓغ
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ك٢ ʼV ʽًٜٞص  ٞحٙ حُؼخٓش ٝ حُوخٛش.ٛٞط٤ش  طئى١ أك٤خٗخ ا٠ُ ظٍٜٞ أٛٞحص ؿي٣يس ػ٠ِ أك

ʼك٬٤ʽ)َحٍُِٔ٘ حُلخه(ʽvillaʼ ٝʼِٞك٤ʽ)ىٍحؿش ٛٞحث٤ش(ʽvéloʼ،حُظل٣َق حُٜٞط٢ حُز ٤ِّٖ  ٓغ

  حُ٘خطؾ ػٖ ٗفوٜخ رٌِ٘ش حُِـش حُؼَر٤ش ُلَ ٌٛٙ حٌُِٔ٘ش حُِـ٣ٞش حُِٔلش.

٢ٔ ُٚ ٍٓخُش ٝ ُؼَ ٌٛح ٣لَٔ ؿخٗزخ ٖٓ حُيٍحٓخص حُظ٢ ٣ويٜٓخ حُؼِٔخء ك٢ ًُي، كخ٩رَح٤ٛ

ٓخ ًخٕ حُؼِٔخء  حك٢ ٓوخٍؽ حُلَٝف ٝ ٛلخطٜخ ر٤ٖ حُؼَر٤ش حُل٤ٜلش ٝ حُؼخ٤ٓش. رَ ًؼ٤َ

٣ٔظٔظؼٕٞ ريٍحٓش ؿٞحٗذ حُظؤػ٤َ ٝ حُظؤػَ، ٝ ٣ز٤ٕ٘ٞ ٓٞحٟغ حُفَحكش حُٜٞط٤ش أك٤خٗخ ٝ ٓٞحٟغ 

و٣َش ٝ ٗـي ٌٛح هخٛش ك٢ ٓٞحٟغ حُٔ ،حُظ٘يٍ ك٢ حُٔؼخ٢ٗ ٝ حُلٌخٛش ك٢ حُظ٤ًَذ ٝ ح٧ٓخ٤ُذ

ح١ٍُٞش حُِـ٣ٞش حُظ٢ ٝهغ ك٤ٜخ ٧ٗٚ ٫ ػٖ ٍكِظٚ ا٠ُ رخًٔظخٕ ٝ ػ٘ي ح٤ُ٘و٤ٖ. ١َٝ٣ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ

:" أرض ٢ُ ٛٔظ٢ إٔ أؿٔغ ر٤ٖ -رٌَ َٓف -ك٤وٍٞ .٣لٖٔ ا٫ حُؼَر٤ش ٝ أَٛ رخًٔظخٕ ٫ ٣ظٌِٜٔٞٗخ

ض ك٢ رؼٞ ٣ّٞ أ   ّ ٓخ ٢ِِ٘ٓ٣ ٣ٍَٝ٠ُِخص، ٝحُـَٜ ٝ حُؼـِ، كظؼَِّٔ  ِ ١ِذ  -ػ٘ي١-أٜٛٔخ ُ

ٌُٖ ٓهٍؼ جُطحء ك٤ٜح ٫ٝ، ٝ ح٠ُٝ٧ ٓؼ٘خٛخ رخٍى ٝ  رخ٢ٗ، ١خٗيس، حُٔخء حُزخٍى ك٢ ػ٬ع ًِٔخص:

]حٍُٞط٢ٗ٬[  ٖٝٓ حُِفخثق إٔ أٓظخ١ً ك٢ ٌٛٙ حُـِٔش ٛٞ ُٝيٗخ حُل٤٠َ»..«ٖٓ أؿٍخ جُٔهحٌؼ

ى٣ش، كؤُق ٜٓ٘خ هخٓٞٓخ ؿ٤َ ٓل٢٤، ٝ كظق هللا ػ٤ِش ك»..«  ٍ ؤٛزق كلظ ػٔخ٤ٖٗ ًِٔش ٖٓ ح٧ُٝ

ٓؼِٔخ ُظ٤ٌِٔ ٝحكي، ٛٞ أٗخ.."
1
 

كخ٫هظَحٝ أٝ حُظ٤ُٞي حُيحه٢ِ اٗٔخ ٛٞ ِٓٞى ١ز٤ؼ٢ ٝ ػ٢ِٔ، ٝ ُٚ ٓزٍَحطٚ حُِٔخ٤ٗش 

ح٫ؿظٔخػ٤ش ك٢ ٗظَ حُـٔؼ٤ش، ٝ ُٚ كظ٠ ٓزٍَحطٚ حُي٤٘٣ش رخُٔ٘فن حُي٢٘٣ ح١ٌُ ٣ِٕ رٚ حُؼِٔخء ًَ 

ََّ ٍ رؤكٞح أىٍٟٓٔظـيحطْٜ، رٔخ ك٤ٜخ حُٔٔظـيحص حُِـ٣ٞش؛ كْٜ  ؼ  ُٔ  ك٢ حُٜ٘ٞٙ حَُ٘ػ٤ش.  دحُ

كخُوفَ ح١ٌُ أٍحىص ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش ٍىٙ؛ ٛٞ هفَ ظخَٛس ح٤ٓ٧ش حُٔظل٤٘ش ك٢ 

َ ٝ إٔ ٣ُْٔٔ حُؼخ٤ٓخص ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ. كظؼ٤ِْ حُ٘خّ  حُٔـظٔغ، ٝ حُظ٢ ٜٓ٘خ حٓظفخع حُٔوظ

ـي حُـٔؼ٤ش طًَِ ك٢ ٤ٓخٓظٜخ ُـظْٜ ٣ٌَ٘ َٜٓ حُيكخع حٌُحط٢ ح١ٌُ ٣لظخؿٚ حُ٘خّ ٣َٓؼخ. ٌُُي ٗ

حُِـ٣ٞش ػ٠ِ طؼ٤ٔ٤ِش حُِـش حُؼَر٤ش، ٧ٜٗخ طؼ٢٘ طل٤ٜٖ حُ٘خّ ُـ٣ٞخ ٝ ػوخك٤خ ٖٓ هفَ حٌُِٔخص 

 حُٔٔخكَس ٌٛٙ.
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ُوي ٝؿيص حُـٔؼ٤ش ٗلٜٔخ ٓـزَس ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش ػ٠ِ ٓٞحؿٜش ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُلَد 

 ʽGuerre des langues inحُؼَر٤شحُِـ٣ٞش؛ كَد ًخٗض طيحٍ ك٢ ح٤ٌُخٕ ح١ٌُ طٔظي ك٤ٚ حُِـش 

vivoʼ  ، ٝكَد ًخٗض طل٠َ ك٢ حُيٝحثَ  .ظَٜص ك٢ كَٗٔش حُٔل٢٤ ح٫ؿظٔخػ٢ حُـِحث١َ ٝ

 حُي٤٘٣ش..                    ط٤ِٜؾ حٌُظذ حُٔي٤ٍٓش ٝ أٜٛٔخ ًخٗض . ʽ Guerre des langues in vitroʼٝحُل٤َٔٗش 

ٚ اًح ُْ ٣ظـخُٝ حُلي حُٔٔٔٞف رٚ، ٌُٖ إ حُـٔؼ٤ش طيٍى إٔ حهظَحٝ حُؼل١ٞ ٫ هفَ ك٤

 ʼحُوفَ ك٢ ح٫هظَحٝ حُٔزَٓؾ ك٢ حُيٝحثَ حُل٤َٔٗش، ٝٛٞ ٓخ ٣ؼَف ك٢ حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش رـ

ٓلخ٫ٝص . ٝ هي أىًٍض حُـٔؼ٤ش كـْ ʽʼL’action sur la langueʽح٫ٗظـخٍ ػ٠ِ حُِـش

ʽحُِـش حُؼَر٤ش حُل٤شʼف رـحُظيهَ ك٢ حُوخّٓٞ ٝ حُظ٤ًَذ ٝحَُٜف حُؼَر٢، ٖٓ ه٬ٍ ٓخ ػَ


 ،

ٌُُي ًٍِص حُـٔؼ٤ش ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش ػ٠ِ طؼ٤ِْ حُلٜل٠ رلـْ ٝ حٌُظذ حُٔي٤ٍٓش حُؼخ٤ٓش. 

 ؿِحث٣َش ٜٓـ٘ش. ٓخػ٢ ٠ٓخػق، ُِٜـخٍ ٝ حٌُزخٍ، ُظوق رٚ حُ٘ي ُِ٘ي أٓخ طؼ٤ِْ كَٗٔخ ُؼخ٤ٓش  

ك٢ حُـِحث١َ. ٝ ٌٛح إ ؿَحثي حُـٔؼ٤ش طؼؾ رخ٫كظـخؿخص ػ٠ِ ط٣ٌَْ كَٗٔخ حُظزؼ٤ش 

٘ فِوٚ ُـ١ٞ رلض؛  ُٓ و٢٠ ػ٠ِ حُل٣َش طكوي ٝؿيٗخٛخ طٌَّ ًِٔخص ٣٘ٔلذ ػ٠ِ ٓخ ًخٕ 

٣وٍٞ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ:" . ٝ حُؼَٝرش وٞٝ ًَ حػظيحى رخُ٘لْطػ٠ِ حُٔزخىٍس حُلَى٣ش ٝ حُ٘و٤ٜش ٝ 

، ٠٣َرٚ حْٓ حُـْ٘زن ح٫ٓظؼٔخٍ ٖٓ ػَٝرظٚ ا٫ ]حُِـش حُؼَر٤ش[ ك٢ ١ٖٝ ُْ ٣ُ  ٍكؼ٘خ ٓ٘خٍٛخ

ح حْٓ حُلؼَزن ٖٓ ػَر٤ظٚ ا٫ ٓؼ٬ ُِيٗخءس ٝ حُؤش ٝ ُِـَٜ ٝ ح٫ٗلفخ١، ٝ ُْ ٣ُ   ِ  ٣ـؼِٚ ٍٓ

ُِزٌحءس ٝ حُٔزخد ٝ حُ٘ظْ"
1

 . 

 : ʼLe Calque ʽ  جُ٘ٓم -2

طؼز٤َ ػٖ ٗٞع ٖٓ ٓوخٝٓش حُِـش حُؼَر٤ش  -ك٢ حُلو٤وش -ُوي ٓزن ٝ إٔ ٝؿيٗخ إٔ حُ٘ٔن 

٤ِٔش ٝ حَُ٘ػ٤ش حُِـ٣ٞش ٓخ ٤ُْ رَ ك٤ٚ ٖٓ حُٜٔيحه٤ش حُؼ   .َ ٓخروخًٔخ ٓ ُِٔي حُِـ١ٞ حُل٢َٔٗ

٬ُهظَحٝ. ُٝؼَ ٌٛح ٓخ ٣ئًي إٔ حُـٔؼ٤ش ًخٗض طٍِ٘ ا٠ُ حُليٝى حُي٤ٗخ ك٢ طؼخِٜٓخ ٓغ حُٞحكي ٖٓ 

حٌُِٔخص حُل٤َٔٗش. ٝ ُْ طلخٍٝ إٔ ط٠وْ ٖٓ أَٓٛخ ػ٠ِ كٔخد ٓخ ٣٘وَ ؿْٔ ح٧ٓش ٖٓ أ٤َّٓش 

 ʽرخٓخرٍٞصʼػٞٝ حُٔوظَٝ  ʽؿٞحُ حُٔلʼَ -كٌخٗض طٔظؼَٔ:طظفِذ آؼخكخ ػخؿ٬. 
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ʽpasseportʼ َٜٓ ح١ٌُ ٗخع ك٢-ʼ ُّٞ٘ؿَكش حʽ  ريٍ حُٔوظَٝ  ٖٓ ح٩ٗـ٣ِ٤ِشʼٍّٝريʽ  ك٢

َٜٓ- ʼ ٍٓلفش حُوفخʽ ٍريʼ حٍگ٫ʽLa Gareʼ ىحٍ حُلٌٞٓشʽ  ٍريʽpalais du 

gouvernementʼ. 

ؼَٜ؛ ؿؼَ حُـٔؼ٤ش طَٜ٘ف ك٢ ٤ٓخٓظٜخ إ ٌٛح حُظؼخَٓ حُز٢٤ٔ ٓغ ٓلَىحص  ٣لَٟٜخ حُ

حُِـ٣ٞش ٖٓ حُْٜٔ ا٠ُ ح٧ْٛ. ٝ طٞكَ ُ٘لٜٔخ ٖٓ حُـٜي ٓخ طٔي رٚ ػـٍٞح أهَٟ أ٠ُٝ ٝ أْٛ، ١خُٔخ 

٣وٍٞ حرٖ رخى٣ْ:"ً٘ض أهٍٞ ًؼ٤َح ك٢ ى٢ٍٓٝ ٝ ٓـخ٢ُٔ: ٖٓ إٔ حُ٘ٔن ٬ٓف ُٜخ ٫ ػ٤ِٜخ. 

ش ٝ إٔ أٓخ٤ُزٜخ ٫ طِحٍ ٓٔظؼِٔش ك٢ ػ٤ٌِْ أ٣ٜخ حُـِحث٣َٕٞ أٌْٗ ط٘فوٕٞ رخُؼَر٤ٗؼٔش هللا 

أُٔ٘ظٌْ.."
1
، كوي" ًخٗض ʽػؼٔخٕ ٓؼيʼ١ًز٤َ ػ٠ِ ٍأ١  حُؼخ٤ٓش ٝ حُلٜل٠ حُظوخٍد ر٧ٖ٤ٕ  .

حُؼخ٤ٓش هزَ ح٫ٓظو٬ٍ ٍحه٤ش ؿ٤َ ٓ٘ٞٛش ه٣َزش ؿيح ٖٓ حُلٜل٠"
2
. 

 ʼInterférence et Le Mélangeجالنطال٠ جُِـ٤٣ٖٞ  جُطىجنَ ٝ  -3-4

linguistiques ’Lʽ: 

 هفَ ًخٕ ٖٓ ر٤ٖ أْٛ ىٝحكغ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ َُْٓ ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش ُِـِحثَ؛ ٛٞ

ظَٜ ك٤ٚ ِٓز٤ش ُـش حُوفخد ػ٘ي طلخػِٜخ ٓغ ط١ حُِـ٤٣ٖٞ. ٧ٜٗٔخ حُٔظَٜ ح١ٌُ حُظيحهَ ٝ ح٫هظ٬

 ٓل٤فٜخ.

ك٢ كخٍرظٜٔخ حُـٔؼ٤ش ر٘يس  ؛ كخُظيحهَ حُِـ١ٞ ر٤ٖ حُؼَر٤ش ٝ حُل٤َٔٗش ٝ ًٌح ح٫هظ١٬

٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش، ٜٓٔخ ًخٕ ٖٓ ٝهغ ك٢ ٌٛٙ ح١ٍُٞش حُِـ٣ٞش. ٓٞحء ٖٓ ؿٔخػش حُ٘وزش، أّ ٖٓ 

أَٛ حُـخٙ ٝ ٗزخد ح٧َٓ حٌُز٤َس ح٧ٍٓظوَح٤١ش، أّ ًخٗٞح ٖٓٔ حكظي رخٌُُٕٞٞ ٖٓ أٓؼخٍ حُؤخٓش 

٢ٛ  حَُؿزش ك٢ ٠ٓخٛخس ح٥هَ. ٝ ريحكغًُي هخٛش اًح ًخٕ ِٔحٍػ٤ٖ ٝ ح٤٤ُٜٖ٘ٔ. حُأٝ حُؼٔخٍ 

ٍَٛٝ  كوي ًخٗٞح أٍٝ ٖٓ أٟخع ُـظٚ، ٝ ػخىحطٚ، ٝ ؛حُؼ٬ٓخص حُظ٢ ظَٜص ػ٠ِ ؿٔخػش حُ٘وزش

رظٌِْ حُِـش حُل٤َٔٗش، ٝ ٓـخٍحس حُل٤٤َٖٔٗ ك٢ ك٤خطْٜ. ٣وٍٞ حرٖ  ٗلٞ حُل٤خس ح٧ٍٝٝر٤ش، ريء

حُظ٢ ِٝٛض كي حٗظلخء حُظٞحَٛ ر٤ٖ  ٌٛٙ حُظخَٛس حُِـ٣ٞش حُؼوخك٤ش ٝحٛلخ رٌَ كَٔسرخى٣ْ 
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:" ًخٗض أًؼ٣َش حُل٠ٍٞ رخُـِٔش حُؼخٓش حُلخ١ٍش]كٍٞ طؤ٤ْٓ ح٫ؿظٔخػخصكظ٠ ك٢ ١َحكٜخ أ

ّ[ طلْٜ حُؼَر٤ش حٌُظخر٤ش ٝ ك٤ْٜ ػيس هخىٍٕٝ ػ٠ِ حُوفخرش رٜخ ٝ ًؼ٤َ ْٜٓ٘ ٫ 1925ٗخى١ ك٢ 

٣ؼَكٕٞ حُل٣َٞٔٗش ًٝخٗض ح٧ه٤ِش طلْٜ حُل٣َٞٔٗش ٝ طوفذ رٜخ ٝ ٫ طؼَف ٖٓ حُؼَر٤ش ا٫ 

ٌُٜ٘خ ٫ طٔظف٤غ إٔ طؼزَ رٜخ ػٖ ؿ٤ٔغ أكٌخٍٛخ، ٖٝٓ ٛئ٫ء ح٣ٌُٖ طُٞٞح طل٣ََ  حُيحٍؿش ٝ

هخٕٗٞ حُ٘خى١ ُٔؼَكظْٜ ًًٝخثْٜ كٌظزٞٙ رخُل٣َٞٔٗش حُظ٢ ٣ؼَكٜٞٗخ ىٕٝ حُؼَر٤ش حُظ٢ ٣ـِٜٜٞٗخ. 

جقى ٠ْٜٝٝ٘ كِٔح جؾطٔغ جُوّٞ ؾحء جٌَُٔٗ جُٔكُٕ ٝٛٞ ػٍٓ جُطلحْٛ ذ٤ٖ أنٞز و٣ْٜ٘ ٝ

..؟ ذحُىجٌؾس؟ ذحُؼٍذ٤س؟ ذحُل٤ٍٓٗس؟حيج ٣طلحُٕٛٔٞـطْٜ ٝجقىز ذٔٝ

ٌٗظذ ٌٛح ٝ ح٧ٓق ِٓئ]َٓء[ 

ظ٘خ كظ٠ ًخى ٣٘ٔي ٣َ١ن حُظلخْٛ ر٤٘٘خ ٝ رٌَ اه٬ٙ ٗوٍٞ ٩هٞحٗ٘خ ح٣ٌُٖ هِٞر٘خ ػ٠ِ ٤ٟخع ُـ

رَػٞح ك٢ ُـش ؿ٤َْٛ كظ٠ ًخىٝح ٣لٞهٕٞ أِٜٛخ: ٣ـذ ػ٤ٌِْ إٔ طؼظ٘ٞح ٤ٗجخ رِـظٌْ.."
1
 

 ػخدا٫ أٜٗخ هٍَص ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش هزٍٞ ٖٓ  ؛ٍؿْ ٓلخٍرش حُـٔؼ٤ش ٌُٜٙ حُظخَٛس

٬ًّ حرٖ رخى٣ْ حُٔخرن. رَ طَؿٔٚ ٤ٓيح٤ٗخ رخػظ٘خثٚ رظؼ٤ِْٜٔ . ٣ٝزيٝ ٌٛح ؿ٤ِخ ك٢ حُؼَر٤شا٠ُ 

 حُؼَر٤ش.

III -    ىيتالىظائف اللغ:   

ٍحرفش طَر٢ ر٤ٖ ٫  :"ًًَٙح١ٌُ ٓزن  حرٖ رخى٣ْ ٣ـَٔ ٝظخثق حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ هُٞٚ

ـش ُ ا٫ ٌٛح حُلزَ حُٔظ٤ٖ: حُِـش حُؼَر٤ش،حُٔؼ٤ي،  ٘خح٧ؿَ ٝٓٔظوزِ رلخَٟٗخحُٔـ٤ي  ٘خٓخ٤ٟ

 ُـش ح٤٘١ُٞش حُٔـَٝٓش، ]حُٞظ٤لش حُو٤ٓٞش[حُو٤ٓٞش ُـش، ـُْ٘ـش حُ، ]حُٞظ٤لش حُي٤٘٣ش[ حُي٣ٖ

..[. اٜٗخ حُٞكيس حَُحرفش ر٤٘٘خ ٝ ر٤ٖ ٓخ٤ٟ٘خ]حُٞظ٤لش ح٤َُٔٓش

ح٧ىر٤ش[ ]حُٞظ٤لش

                                                 
العربية":ابن باديس،اظتنتقد،  .عن مقاؿ "نقدات حوؿ النادي ال تفاىم بغَت158،ص 2005، دار اعتدى،اصتزائر،د طاظتنتقد:  -1
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]حُٞظ٤لش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظؼو٤ل٤ش[

"
1

ئٕ ٝظ٤لس جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ ج٤ُٓحْس جُِـ٣ٞس الذٖ ذحو٣ّ ٢ٛ ذٌَ ئؾٔحٍ . أ١ 

ʼٝظ٤لس قلع ج٣ُٜٞسʽ.  

٣وٍٞ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ كٍٞ ٝظ٤لش حُِـش حُؼَر٤ش:"ٝ أٓخ أك٤خء ٓـي حُِٔخٕ حُؼَر٢ ك٨ٗٚ ٝ 

ُٓـ٢ِ ٓٞحهغ حُؼزَ ..ُٔخٕ ٌٛح حُي٣ٖ ٝ حُٔظَؿْ ػٖ أَٓحٍٙ ٝ ٧ٗٚ ُٔخٕ طخ٣ٍن ٌٛح حُي٣ٖ ٝ 

حرٜخ ٝ أه٬هٜخ ٓ٘ٚ ٝ ٧ٗٚ هزَ ًُي ٝ رؼي ًُي ُٔخٕ أٓش ٗـِض ك٤ِح ٖٓ حُظخ٣ٍن رلفَطٜخ ٝ آى

ُٝكٌٜٔخ ٝأ١ٞحٍٛخ ٝ طٜخ٣ٍلٜخ ك٢ حُل٤خس]حُٞظ٤لش ح٤َُٔٓش)حُؼ٤ِٔش ٝ ح٣َُِٓش([، ٝ ىُٜٝخ ك٢ 

ٝ ٓخ أٓش أٟخػض ُـظٜخ ا٫ ٝ أٟخػض ٝؿٞىٛخ، ٝ حٓظظزغ  ..حُيٍٝ]ٝظ٤لش ح٫ٓظؼٔخٍ حُي٢ُٝ[

٤ٟخع حُِـش ٤ٟخع حُٔوٞٓخص ح٧هَٟ]ٝظ٤لش كلظ ح٣ُٜٞش["
2
. 

ٓزذ حٗيكخع  ٝ ٌٛح ٣ؼ٢٘ أٜٗخ طؼ٢ ،حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ كلظ ح٣ُٜٞش ه٤ٔش خُـٔؼ٤ش طيٍىك

طَط٤ذ حُز٤ض حُِـ١ٞ حُـِحث١َ،  طؼ٤ي كخُـٔؼ٤ش طؼِْ إٔ كَٗٔخ ط٣َي إٔ ُوَٜ حُؼَر٤ش، كَٗٔخ

رل٤غ طٞؿي ك٤ٚ ٗٞػخ ٖٓ ح٫ٗظظخّ حُِـ١ٞ ر٤ٖ حُِـخص رؼ٬هش  ،طؼزغ روٞح٤ٖٗ حُٔٞم حُِـ١ٞٝ

كظـزَ حُؼَر٤ش ػ٠ِ  ،٢ اُِح٤ٓش إٔ طٌٕٞ حُـِزش ٨ُهٟٖٞ. ٓٔخ ٣ؼ٘حُوٞس ري٫ ػٖ ػ٬هش حُظؼخ٣

 هٞٝ ٓـخُزش ٢ٛ ٓـخُزش ٣ٞٛش هزَ ًَ ٢ٗء.

 طيحكغ ر٤ٖ حُؼَر٤ش ٝ حُؼخ٤ٓخصـ٣ٞش أ١ ػ٬هش حرٖ رخى٣ْ ك٢ ٤ٓخٓظٚ ح٣ُِ٘ل٢ ٝ ٌُٜح 

رخى٣ْ ٌُٖٝ ك٢ ًحص حُٞهض ٣ؼزض حرٖ . ٓزلغ حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞشًُي ك٢ طؤًي  . ٝهيٝح٧ٓخ٣ُـ٤ش

 ل٢. حُل٤َٔٗش، هخٛش ٖٓ ك٤غ حُظ٣ُٞغ حُٞظخثٝ ػ٬هش حُظيحكغ ر٤ٖ حُؼَر٤ش 

ٖٓ ح٤ُٔخٓش ح٫ؿظٔخػ٤ش فَف حُٔئحٍ حُْٜٔ ٝٛٞ: ٓخ ٓٞهغ حُٞظخثق حُِـ٣ٞش ٣ُ ٝٛ٘خ 

 حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش؟ 

                                                 
 .1939جواف22، 171،العدد4.نقال عن البصائر،السنة265،ص2،ـ1،ج:تصنيف عمار طاليبابن باديس حياتو وآثاره -1
 .134،ص1أزتد طالب اإلبراىيمي،جرتع : آثار اإلبراىيمي -2
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 جُٞظ٤لس ج٤ٍُْٔس: -1

ـش حُل٤َٔٗش إٔ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش ٓؼض ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش ا٠ُ كَٝ حُِ َٓ ٓخروخُوي 

أ١ ُـش ٤ٍٔٓش ىٓظ٣ٍٞش ٝ ػ٤ِٔش  ػ٠ِ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ ُـش ٤ٍٔٓش رخُٔلخ٤ْٛ حُؼ٬ع؛

 ٣ٍِٓش. ٝ أهٜض حُؼَر٤ش ٖٓ ًَ ٌٛح حُ٘لًٞ حَُٔ٘ٝع. ك٤ٌق ًخٕ ٓٞهق حُـٔؼ٤ش ٖٓ ًُي؟ٝ

أ١ ُـش:" أؿٔغ ػِٔخء حُيٍحٓخص حُِـ٣ٞش ػ٠ِ  ٖٓػٖ حُلٜل٠  ʽػزي حُلظخف ػل٤ل٣ʼ٢وٍٞ 

، ٝ ح٧ىد، ٝ حُوفخرش، ٝ حُظؼ٤ِْ ك٢ ٓوظِق ىٍٝ شحٌُظخرك٢ٜ ُـش  -ُِـش ح٤َُٔٓش ُِيُٝشأٜٗخ ٢ٛ ح

ٝٓخثَ ح٩ػ٬ّ" حُؼِْ ٝ
1

٢ ع ّ ؽ ٓظ٘خؿٔش ٓغ أٓخ٤ٓخص ػِْ حُِـش ح٫ؿظٔخػ ٔؼ٤ش. ٝ ٌٛح ٣ـؼَ ؿ

ش ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش. ٝ ػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ حػظٔخى حُؼَر٤ش ُـش ٤ٍٔٓش ٝ ٤٘١ٝاًح ١خُزض رظ٤َْٓ حُؼَر٤ش ك٢ 

٢ِٔ ٝ َٗػ٢ -٫ أؿ٘ز٤ش  - ٢ ٝ ػ   ٔ  ِ أٓخ حُٔفخُزش رخػظٔخىٛخ  .ك٢ حُـِحثَ حُٔلظِش؛ ٛٞ ٓفِذ ػ 

كٌحُي ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ حُِـش ح٤٘١ُٞش ٢ٛ ُـش طؼظَف رٜخ حُيُٝش ُـش ُٔٞح٤٘١ٜخ ؛ُـش ٤٘١ٝش
2

 . 

 ـٔؼ٤شٖٓ حَُٔ٘ٝع ُِ -حُظ٢ ٣ٌَٜٓخ حُيٓظٍٞ ػ٘ي ط٤َٓٔٚ ُِـش ٓخ-ٝكوخ ٌُٜٙ ح٤ٔٛ٧ش 

اً ؿخُزخ  .ٓظٍٞ حُل٢َٔٗ ٣ظيحٍى هفؤ آوخ١ٜخُؼَ حُي ،ػ٠ِ ط٤َْٓ حُؼَر٤ش َٓح ٝ ػ٤ٗ٬ش ُؼَٔح

ʽًٞرʼَٓخ طظـخَٛ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش حُِـخص ح٤َُٔٓش ٝ ح٩ػ٬ٕ ػٜ٘خ ًٔخ ٣وٍٞ 
3
. 

حُٔفخُزش  ُْ ٣ٌٖ حُؼِٔخء ٣َٕٝ كخثيس ٖٓ ح٤ٔٛ٧ش ُظ٤َْٓ حُِـش حُؼَر٤ش،  ٌُٖٝ ٍؿْ ٌٛٙ

ٕ ٖٓ ر٤ْٜ٘ ٖٓ طلْٔ ٌُٜح حُظ٤ًَْٓخٝ إ رٌُي، 
4
. 

ا٠ُ إٔ حُِـش ح٤َُٔٓش ٫  ٤ْٓ حُِـش حُؼَر٤ش ٣ؼٞىٝ ُؼَ ٤ٗش حُـٔؼ٤ش ك٢ ػيّ حُٔفخُزش رظَ

ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ك٢ هُٞٚ:" حُِـش حُؼَر٤ش ٢ٛ  ٣ٙوٍَ ٝٛٞ ٓخٓخط٤َ رويٍ ٓخ طلَٟٜخ ح٣ُٜٞش، طليىٛخ حُي

ْا  ح٧ٓش  ُي٤٘٣ش ح٤َُٔٓش، ٝ ٌٛٙ حُِـش ػ٠ِك٢ٜ ُـش ح٤ُِٖٔٔٔ ح ُـش ح٬ٓ٩ّ ح٤َُٔٓش، ٝ ٖٓ ػ

. ك٤ٌق اًح حؿظٔؼخ، كن ٖٓ ك٤غ أٜٗخ خطؼِٜٔ كوخٕ أ٤ًيحٕ: ًَ ْٜٓ٘ ٣وظ٢٠ ٝؿٞد   حُـِحث٣َش

أٜٗخ ُـش ؿٜ٘ٔخ، رلٌْ إٔ ح٧ٓش ػَر٤ش ٖٓ ك٤غ رلٌْ إٔ ح٧ٓش ِٓٔٔش، ٝ كن  ،ُـش ى٣ٖ ح٧ٓش

                                                 
 .119علم االجتماع اللغوي:عبد الفتاح عفيفي، ص - 1

2   - ينظر   La Guerre des Langues:Calvet,p 47 . 
 .188كوبر،ص غيَت االجتماعي:ينظر التخطيط اللغوي و الت - 3
 .502اضتركة اإلصالحية يف اصتزائر:علي مراد، ص  ينظر - 4
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خ"حُـْ٘، كل٢ حُٔلخكظش ػ٤ِٜخ ٓلخكظش ػ٠ِ ؿ٤ٔ٘ش ٝ ى٣ٖ ٓؼ
1
كِْ ٣ًٌَ كن ط٤َٜٓٔخ ىٓظ٣ٍٞخ.  .

ػزَ ػٖ حُٞظ٤لش ح٤َُٔٓش رـَٜحكش. ًٔخ حٗظ١َ ُظ٤َٜٓٔخ حٓظوَحٍٛخ ك٢ رخه٢ حُٞظخثق ٝ ٌُٖ 

أ١ إٔ حُِـش كظ٠ طٌٕٞ  ،ػ٠ِ حُٔـظٔغ ʽكن حُِـشʼٓظوَحٍ رـحُِـ٣ٞش. ٝهي ػزَ ػٖ ٌٛح ح٫

َح ك٢ لٜٔخ ٝؿٞىح ٓٔظو٣ـذ إٔ ط٠ٖٔ ُ٘ -رخُٔؼ٠٘ حُؼ٢ِٔ ٝ ح١َُِٓ ٫ حُيٓظ١ٍٞ -٤ٍٔٓش

رٔؼ٠٘ إٔ ٠٣ٖٔ ُٜخ حُٔـظٔغ أىحءٛخ حُٞظخثل٢ رـيحٍس، هخٛش ، حُٔـخ٫ص حُل٣ٞ٤ش ُِٔـظٔغ

 حُٞظ٤لش حُي٤٘٣ش ٝ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝ ح٧ىر٤ش ٝ ح٩ه٤ٔ٤ِش..

ط٤َْٓ حُِـش ٤ُْ ك٢ ٓـَى ط٤َٜٓٔخ ىٓظ٣ٍٞخ؛ ٧ٕ ػِٔخء حُـٔؼ٤ش ٣يًٍٕٞ كو٤وش إٔ إ 

ُٛخ هخٍؽ ٣ٌٖٔ ُِـٔؼ٤ش إٔ طٔظؼَٔٛخ ٝ طؼِ أًزَ حٌُٔخٓذ حُظ٢ ط٤َٜٓٔخ ػ٤ِٔخ ٝ ٣ٍِٓخ ٖٓ

 ٍهخرش حُيٓظٍٞ حُل٢َٔٗ.

كخ٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش أًيص ػ٠ِ ٍَٟٝس طلؼ٤َ حُيٍٝ حُؼ٢ِٔ ُِـش حُؼَر٤ش ك٢ 

جُؿٔؼ٤س ضكع ك٢ ٤ْحْطٜح حُٔل٢٤ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٝ ح٫هظٜخى١ ٝ كظ٠ ح٩ىح١ٍ..كٌخٗض 

حٌُحًَس حُـٔخػ٤ش. كزيأص ر٘لٜٔخ؛ ك٤غ ٗلض ز ضؼ٣ٍد ٓح ضْ كٍٗٓطٚ ألٗٚ ٣ٔػَ جُِـ٣ٞس ػ٠ِ ئػحو

ز غ حٓظؼٔخٍ حُل٤َٔٗش ك٢ اىحٍطٜخ ًَٝ  َٓحكوٜخ، ٝ ًٌح ٛللٜخ ٝ هفزٜخ، ػٖ ٗلٜٔخ ه 

 َٓح٬ٓطٜخ، ٝ اَٛحٍٛخ ػ٠ِ ط٤ٔٔش حُٔيٕ ٝ حُ٘ٞحٍع رؤٓٔخثٜخ ح٤ِٛ٧ش. ك٤وٍٞ حرٖ رخى٣ْٝ

كِش رخَُٜ٘ حُٔخ٢ٟ ا٠ُ حُ٘خك٤ش حُـَر٤ش ٖٓ حُؼٔخُش ُويٓش :"ػويٗخ ٍٝحٛلخ اكيٟ ٍك٬طٚ

كٍٞٗخ٤ٓٞٗخٍ)ح٧ٍرؼخء(. »..« حُٔـِش ٝ ًخٗض حَُكِش ػ٠ِ ٌٛح حُظَط٤ذ: ٓف٤ق. حُزَؽ

٢ِ٤٘٤ٓ)ػ٤ٖ حُلٔخّ(.."
2

ل٢ كَٜ حَُك٬ص ٖٓ د حَُطذ ح٩ىح٣ٍش ٝ ؿ٤َٛخ؛ كَِّ ؼ  . ًٔخ ًخٕ ٣

ٍؿْ ُظيػ٤ْ حُظؼ٣َذ  ،ِٜخ حرٖ رخى٣ْ ػٖ هٜئًِخص ٣ٔظؼٔ ʽػٔخٍ ١خُزʼ٢أػخٍٙ حُظ٢ ؿٔؼٜخ 

زخم٣ّٞ -حُٔـِش حٗظَحًخص-حُ٘خثذ حُزِي١ -حُ٘ٞحد حُزِي٤٣ٖٓؼَ:"٤ٗٞع حٓظؼٔخُٜخ حُل٢َٔٗ  ِّٔ  -حُ

َّٞٝ  -حُظٔـ٤َ ح٢َُٔٓ -طٔـ٤َ حُظلز٤ْ طٔـ٬٤ هخ٤ٗٞٗخ ُِؼ٬ٓش ح٤ُ٘ن حُٜخُق  طٞك٤ن حَُْٓك

 -ػ٤ٖ حُز٠٤خء-حُٔخ٢ُ ُؤْ حُز٠٤خء. طزٔش.هِ٘٘شحُ٘خثذ  -أّ حُزٞحه٢-حُوَٝد هخ٢ٟرٖ حُٔٞكن 

حُوخ٢ٟ ح٥ٕ -ح٩ىحٍس-حُٔ٘غ حُل٢ٌٓٞ-ٓلفش حُوفخٍ-حُؼٔخُش-ر٤ض ح٤٠ُٞف-ح٤ًَُٞ حَُ٘ػ٢

                                                 
 .48،ص3،جآثار اإلبراىيمي:رتع أزتد طالب اإلبراىيمي - 1
 .306، ص2،ـ2ج ،:تصنيف عمار طاليبابن باديس حياتو و آثاره - 2
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-ٓٔؼَ حُلٌٞٓش-حُؼٔخُش حَُٞٛح٤ٗش-ًخطزخ ػخٓخ ريحٍ حُؼٔخُش رؤ٘ف٤٘ش-ىحٍ حُلٌٞٓش-رخُؼخٛٔش

"..ح٤ُٔ٘ٔخ كٔلش -حُيحثَس-حُلٌٞٓش-ٓٔؼَ ح٧ٓش حُل٤َٔٗش-ٓظَٜف
1
. 

ّ  ُوي ِّٞ ًخٗض ٤ٓخٓش حُـٔؼ٤ش طؼَٔ أ٠٣خ، ػ٠ِ ط٣ٌَْ ٣ٍِٓش حُِـش حُؼَر٤ش ػ٠ِ أٜٗخ ٓو

أٓخ٢ٓ ُِ٘و٤ٜش حُـِحث٣َش، ًٔخ ػِٔض ػ٠ِ ط٣ٌَٜٔخ ُـش ػ٤ِٔش. ٝ ٓٔخ ؿخء ك٢ رَٗخٓؾ 

خ ؼ٤ش، ح١ٌُ ًخٕ " ح٬ٓ٩ّ ى٣٘٘حُـٔؼ٤ش ُظيػ٤ْ ٣ٍِٓظٜخ؛ حطوخً حُِـش حُؼَر٤ش ٟٖٔ ٗؼخٍ حُـٔ

هي٤ٓش حُي٣ٖ ٝ هي٤ٓش حُؼَر٤ش،  خ ٝ حُـِحثَ ١ٝ٘٘خ". ًٔخ ًخٗض حُـٔؼ٤ش طَر٢ ر٤ٖ٘ظحُؼَر٤ش ُـٝ

 ُـش، ـُْ٘ـش حُُـش حُي٣ٖ،  حُِـش حُؼَر٤ش،هي َٓص ٜٗٞٙ ٫رٖ رخى٣ْ ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ، ٓؼَ: "ٝ

خٓخروخ إٔ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ٢ٔٔ٣ ح٧ٓخ٣ُـ٢ ػَر٤ ٝ َٓ. ُـش ح٤٘١ُٞش حُٔـَٝٓش"حُو٤ٓٞش، 
2

 ٤َٓوخط، 

 ٣َِٓش حُِـش حُؼَر٤ش ػ٘ي ح٧ٓخ٣ُؾ. ُ

ِحثَ حُِـش حُؼَر٤ش رخُظخ٣ٍن حُٔـ٤ي ُِـ ض حُـٔؼ٤ش، ٍرفٝ طؤ٤ًيح ػ٠ِ حُٞظ٤لش ح٣َُِٓش

: كٍٞ حػظِحُ حُـِحثَ رخ٫ٗظٔخء حُو٢ٓٞ حُؼَر٢ ٌٓ٘ حُلظٞكخصح٩رَح٢ٔ٤ٛ  ٝح٤ُِٖٔٔٔ. ٣وٍٞ

حُزَر٣َش حُظ٢ ٓخُؿض حُيّ حُؼَر٢  ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ٢ٛ حُظ٢ أػزظض ٬ُٓظؼٔخٍ إٔ حُيٓخء"ٝ

أٛزلض ػَر٤ش رلٌْ ح٬ٓ٩ّ، ٝ رلٌْ حُؼٔٞٓش ٝ حُوئُٝش حُٔٔظيط٤ٖ ك٢ ِِٓٔش ٖٓ حُِٖٓ، 

ّ  ٗٔز٢ َٝٛ  ًٍػٜخ ػ٬ػش ػَ٘ هَٗخ؛ ِٓحؽ  كف١َ، أكٌٔض حُويٍس طيحهَ أؿِحثٚ، ٝ حُظلخ

حُظخ٣ٍن أ١َحكٚ َٓط٤ٖ.."
3
. 

 ؛ ا٫ إٔك٢ ريح٣ش ٤َٔٓطٜخ غ ُظ٤َْٓ حُؼَر٤شٝ ٌُٖ ٍؿْ ٓخ طؤًي ٖٓ إٔ حُـٔؼ٤ش ُْ طٔ

ك٢ حُٔفخُذ حُظ٢  ١1937خُذ رظ٤َْٓ حُِـش حُؼَر٤ش ٓ٘ش  -رخٓٔٚ حُوخٙ -حُؼ٬ٓش حرٖ رخى٣ْ

حهظَكٜخ ُِٔئطَٔ حُـِحث١َ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُؼخّ. ؿخء ك٤ٜخ:" طؼظزَ حُِـش حُؼَر٤ش ٤ٍٔٓش ٓؼَ حُِـش 

٤َ ح٤َُٔٓش ٝ طؼخَٓ ٛلخكظ٘خ ٓؼَ حُٜلخكش حُل٤َٔٗش ٝ طٌظذ رٜخ ٓغ حُل٤َٔٗش ؿ٤ٔغ حُٔ٘خٗ

حُل٤َٔٗش ٝ طؼف٠ حُل٣َش ك٢ طؼ٤ِٜٔخ ك٢ حُٔيحٍّ حُلَس ٓؼَ حُِـش حُل٤َٔٗش"
4

ٗـي ".  ًٔخ 

                                                 
 . 338-297،ص 2،ـ2ينظر اظترجع السابق،ج -1
 .37ص ،فرنسا و األطروحة الرببرية: أزتد بن نعمافينظر  -2
 .1947أوت 1، 2،نقال عن البصائر ،العدد57،ص3،جآثار اإلبراىيمي:رتع أزتد طالب اإلبراىيمي - 3
 ،1937،جولية12،ـ4 عن الشهاب،ملحق ج، نقال325،ص2،ـ1،ج:تصنيف عمار طاليبابن باديس حياتو و آثاره - 4
 .212-210ص
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ٝ ًخٕ ٖٓ ٗظخثؾ ٌٛٙ ح٠ُٜ٘ش اُلخف ح٧ٓش ك٢ ظ٤َْٓ حُِـش حُؼَر٤ش ك٤ٖ هخٍ:ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ٣فخُذ ر

ح٧ه٬ّ ٤ٍٔٓش  ك٢ حُٔيحٍّ ٝ حُيٝح٣ٖٝ ٝ حُٔفخُزش رٔظَٜ ٤ٓخ٢ٓ ٢٘١ٝ ُِـظٜخ، ٝ ٢ٛ إٔ طٌٕٞ

كٌخّ، ٝإٔ ٣ؼظَف ُٜخ رٌٔخٗظٜخ ك٢ ١ٜٝ٘خ، ٝإٔ طٔل٠ ػٜ٘خ طِي حُٞٛٔش حُظ٢ ُْ طٔذ ُـش ٝ ح٧

"رؤٗ٘غ ٜٓ٘خ، ٝ ٢ٛ أٜٗخ أؿ٘ز٤ش ٝ ٢ٛ ك٢ ىحٍٛخ
1
. 

ٟٖٔ َٓكِش ٫كوش ٖٓ َٓحكَ حُؼَر٤ش ٣ٌٖٔ إٔ ٗيٍؿٚ ُظ٤َْٓ ٔؼ٢ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ك

ٕ كبؿظٔخػ٤ش ٝ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش؛ رٔؼخ٤٣َ حُِٔخ٤ٗخص ح٫ أٓخُـٔؼ٤ش، ُ٘٘خ١ ح حُظفٍٞ ح٤ُٔيح٢ٗ

. هخٛش ٝ أٗٚ ٓطِد جُط٤ٍْْ ٗحضؽ ػٖ ٍٓقِس ضو٤٤ْ جألٛىجف ٝ جالْطٍجض٤ؿ٤حش ٤ُٓحْس جُؿٔؼ٤س

٠ُ ًُي كوخٍ:" ٝ ًخٕ ٖٓ ٗظخثؾ ٌٛٙ ح٠ُٜ٘ش اُلخف ح٧ٓش ك٢ حُٔفخُزش رٔظَٜ اٍ ٌٓ٘ حُزيح٣ش أٗخ

  ُِـظٜخ".٤ٓخ٢ٓ ٢٘١ٝ 

جُٔطحُرس ذط٤ٍْْ جُؼٍذ٤س ٣ؼ٢٘ ك٢ ٍٓقِس ٖٓ ٍٓجقَ ج٤ُٓحْس جُِـ٣ٞس ُِؿٔؼ٤س ذىج٣س إ 

ٕ ٓلّٜٞ جُىُٝس ُّٞ ك٢ حُٔـخٍ حُــَحك٢ ح١ٌُ ط٢٘٘ ك٤ٚ حُـٔؼ٤ش. ٝٛٞ ٓخ أٗخٍ  ػٞوز جُٗؼٌٞ ذطٌ

خرٚ ك٢ ًظ ٤ٔٗʽْ حُو٣٘٤َʼ١ٍٞٝ ا٠ُ ٌٛح حُٔؼ٠٘  ʽٗظخثؾ ح٠ُٜ٘ش ʼا٤ُٚ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ رؼزخٍس 

...طَطز٢ رخُيُٝش ك٢ ط٣ٌٜٞ٘خ حُِـش ح٤َُٔٓش " ا٠ُ إٔ ٤خٍ حُِٔفخص حُِـ٣ٞشح٩ػ٬ّ حُؼَر٢ ٝ حٜٗ

ٕ حُيُٝش طُٞي حُظَٝف حٌُٔٞٗش ُِـش  ٞا أًؼَ ٓٔخ ٛٞ ك٢ حٓظؼٔخ٫طٜخ حُٔـظٔؼ٤ش، ٧ٕ ك٢ طٌ

"ح٤َُٔٓشحُٔٞكيس حُظ٢ طَ٘ف ٝ ط٤ٔفَ ػ٤ِٜخ حُِـش 
2

 هُٞٚ ك٢ ʽًٞرʼَ. ٝٛٞ ٗلْ ٓخ ٣ٌٛذ ا٤ُٚ 

 ا٠ُ طفِؼخص حُٔـظٔغ )أٝ ح٧ؿِز٤ش٤ٗش طَِٓ ا٠ُ حٌُحًَس حُٔ٘ظًَش ٝ" حُِـش حُيٓظ٣ٍٞش أٝ حُوخٗٞ

ٓٔظوزِْٜ. كؼ٘يٓخ ٣٘ظَ حُٔـظٔغ ا٠ُ حُِـش رؤٜٗخ ٍِٓ ػظٔظٚ ك٤ٚ( ٝ ١ٔٞكخطْٜ ٝ ا٠ُ ٓخ٤ْٟٜ ٝ

ٝ هٞطٚ كبٕ طلي٣ي طِي حُِـش رؤٜٗخ حُِـش ح٤َُٔٓش ٣ؼُِ َٗػ٤ش ِٓفش حُلٌٞٓش"
3

حُٜيف  ٞٝ ٛ. 

 حُيُٝش حُـِحث٣َش.ط٣ٌٖٞ ٓلّٜٞ ح١ٌُ ٣َ٣ي ح٩رَح٢ٔ٤ٛ إٔ ٣ٔـِٚ ُٜخُق 

                                                 
.نقال عن حوليات الثقافة 245" وضع اللغة العربية يف عهد االحتالؿ":أزتد بن نعماف،  اللغة العربية، عدد ؽتتاز، ص - 1

 .569-568،ص2،ـ1951دار الرياض، العربية:ساطع اضتصري:
اجمللة السودانية لثقافة حقوؽ اإلنساف و قضايا التعدد  ،ؽ معتوؽ، احًتاـ"التعدد اللغوي و التعليم يف السوداف": أزتد صاد - 2

 .2،ص2009، مارس 10عدد  الثقايف،
 .189ص كوبر، التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي: - 3
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ُٚ ٬ٓكخ ٟي  ٝك٤يس ُِـِحث٤٣َٖ،حُل٤َٔٗش ُـش اػ٬ٕ ط٤َْٓ حُـٔؼ٤ش  حٓظـِضُوي  ِّٞ ُظُل

كَٗٔخ. ٧ٕ ح٩ػ٬ٕ ػٖ حُِـش ح٤َُٔٓش ٣ؼ٢٘ اٌٗخٍ َٗػ٤ش حُظزخ٣ٖ حُِـ١ٞ ك٢ حُٔـظٔغ ًٔخ ٣وٍٞ 

ʼًَٞرʽ
1

ٖٔ حُٔ٘فو٢ إٔ حُـٔؼ٤ش ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش ٓظظلَى ٩ػزخص إٔ حُل٤َٔٗش ٤ُٔض ٢ٛ . ك

ُـش حُـِحث٤٣َٖ، ٤ُٝٔض حُِـش حُٞك٤يس ك٢ حُـِحثَ، ٍؿْ إٔ كَٗٔخ ٓخُحُض طَٜ ػ٠ِ ٓـخُفش 

 .ح٧ٓخ٣ُـ٤شإٔ حُـِحثَ ك٤َٔٗش، ُٔـَى إٔ حُيٓظٍٞ ٫ ٣ؼظَف رخُِـش حُؼَر٤ش ٝ ٫ 

"إ ٌٛٙ ح٧ٓش  أَٜٗٛخ ٓخ هخُٚ حرٖ رخى٣ْ:ٌٛح حُٜيى ًؼ٤َس إ ٓوخ٫ص حُـٔؼ٤ش ك٢ 

َٗٔخ، ٝ ٫ ط٣َي إٔ ط٤َٜ كَٗٔخ حُـِحث٣َش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٤ُٔض ٢ٛ كَٗٔخ، ٝ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ك

حُزؼي ك٢ ُـظٜخ ٝ ك٢  ٓش رؼ٤يس ػٖ كَٗٔخ ًَٕ ط٤َٜ كَٗٔخ ٝ ُٞ أٍحىص. رَ ٢ٛ أ٫ طٔظف٤غ أٝ

، ٫ ط٣َي إٔ ط٘يٓؾ"أه٬هٜخ ٝ ك٢ ػ٘خَٛٛخ ٝ ك٢ ى٣ٜ٘خ
2
٣ٝوٍٞ أ٠٣خ:" ٣َٗي ٝٗٔظف٤غ إٔ  .

ٗلخكظ ػ٠ِ ًحط٤ظ٘خ حُوخٛش، ٝ ٓخ ك٤ٜخ ٖٓ ٤ِٔٓحص حُِـش ٝحُي٣ٖ ٝ ح٩ه٬ٙ ٝ حُؼوخكش ٝ ٫ ٣َٗي 

رؤ١ كخٍ ٖٓ ح٧كٞحٍ ٝ ٫ ٗٔظف٤غ إٔ ِٗ٘ٔن ١ٞػخ ٝ حهظ٤خٍح أٝ ًَٛخ ٝؿزَح ػ٠ِ طِي حٌُحط٤ش، 

وٞم"ٝ ٓخ ك٤ٜخ ٖٓ ٤ِٔٓحص ٝ ُٜخ ٖٓ ك
3
. 

ُوي طٞٓؼض ٗؼز٤ش حُـٔؼ٤ش ٧ٜٗخ ًٔزض ؿ٫ٞص ٖٓ حَُٜحع حُِـ١ٞ ٓغ كَٗٔخ. كلَٗٔخ 

حٓظويٓض ٍٝهش حُؼَر٤ش حُؼخ٤ٓش ُِظٍٜٞ رٔظَٜ حُٔئ٣ي ُٔفخُذ حُ٘ؼذ ٝ حُٔلخكظ ػ٠ِ ٌٓظٔزخطٚ 

ٞا  .ُٞ رخُو٢ ٝ حُظي٣ٍْ حُل٤َٔٗ ٤ ٖ حُِـ٣ٞش ٝ  كض حُـٔؼ٤ش رخُؼَر٤ش حُلٜل٠ َُِىك٢ ًحص حُل٤ٖ ُ

طي٣ٍْ  ػِٔض ػ٠ِحُلٜل٠ ٝ  شػ٠ِ ًحص ح٫ىػخءحص. كؤػِ٘ض حَُْٓ حُؼَر٢ هفخ ُِؼَر٤

 حُؼَر٤ش رخُلٜل٠.

 ٔخ ٣ظؼِنك٤ ؛ر٤ٜ٘خ ٝ ر٤ٖ كَٗٔخحُِـ١ٞ ٌُٕٞ حُـٔؼ٤ش هي أؿخىص اىحٍس حَُٜحع ٌح ط  ٜرٝ  

ًَ جُِٓطس جُل٤ٍٓٗس ٝ جُٔؼحٌٞس جُؿُجت٣ٍس ُِـس ج٤ٍُْٔس جُؼ٤ِٔس ٝ ج٣ٍُُٓس ُٛحُف  طٞظ٤قذ

طلي٣ي حُِـش حُيٓظ٣ٍٞش ح٤َُٔٓش ك٢ أؿِذ ح٧ك٤خٕ، ٛٞ ٓٔخٍٓش حُظلٌْ ك٢ ٍُٓٞ ٧ٕ "ٜٓ٘ٔح.

ح٤ُٔخٓش ٖٓ أؿَ حُللخظ ػ٠ِ روخء حُ٘وزش حُلخًٔش، ٝ اًح ٛق ٌٛح ح٧َٓ، كبٕ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔٔخٍٓش 

 هي ٣لخٍٝ حُوّٜٞ ح٤ُٔخ٤ٕٓٞ ُِلٌٞٓش ًٔذ حُظؤ٤٣ي ٠ُ ظٍٜٞ أ٣َٖٓ هف٣َ٤ٖ ٛٔخ: أ٫ٝطئى١ ا
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 »..« حُ٘ؼز٢ ػٖ ٣َ١ن ح٫ىػخء رؤْٜٗ أك٠َ حُلَحّ ٝ ح٧ٓ٘خء ػ٠ِ حَُُٓٞ حُٔويٓش ُِيُٝش

هي ٣لخٍٝ حُلِد ح٤ُٔخ٢ٓ حُٔؼخٍٝ حٓظزيحٍ ٍُٓٞ ٓوظِلش )ُـش ٓخ( رخَُُٓٞ حُلخ٤ُش  ػخ٤ٗخ

ʽًٞرʼَ)حُِـخص ح٤َُٔٓش حُلخ٤ُش( ك٢ ٓلخُٝش ْٜٓ٘ ُل٘ي حُظؤ٤٣ي حُ٘ؼز٢" ًٔخ ٣وٍٞ 
1
. 

 ه٤ٔ٤ِس:جُٞظ٤لس جإل-2

إ ح٫كظ٬ٍ كخٍٝ إٔ ٣ٞؿي ك٢ حُـِحثَ ٗٞػخ ٖٓ حُظو٤ْٔ ح٩ه٢ٔ٤ِ ػ٠ِ أٓخّ ُـ١ٞ، 

ح٤ُ٘ن  إٔ ٍىٔ٘فوش حُوزخثَ. ٝ ٣زيٝ إٔ ٌٛح ُْ ٣٘فَ ػ٠ِ حُـٔؼ٤ش. ٝ هي ٓزن ر ك٤ٔخ ٣ظؼِن هخٛش

 ِّٔ ِٜخ حرٖ رخى٣ْ ر٘يس ػ٠ِ ٖٓ ٣ظ٘يم رخ٧ٓخ٣ُـ٤ش ؿ٣َٔش ُِؼَر٤ش، ٝ ػ٠ِ ٖٓ ٣لخٍٝ إٔ ٣ل

٤ُئًي ػ٠ِ حُِ٘ػش ح٩ه٤ٔ٤ِش  ʽحُزٜخثʼََ٘٘ ٍىٙ ك٢ ؿ٣َيس هخّ رظ٤لش اه٤ٔ٤ِش ؿ٤َ ر٣َجش، ٝ ٝ

ػٖ حُؼ٬هش حُٔظ٤٘ش ر٤ٖ حُؼَد  ٝٛٞ ٣ظليع-حُظو٤ٔ٤ٔش حُظ٢ ٣وظل٢ هِلٜخ ح٫ٓظيٓخٍ. ٝ ٣وظْ ٍىٙ

كؤ١ هٞس رؼي ٌٛح ٣وٍٞ ػخهَ، طٔظف٤غ إٔ  رٔئحٍ ك٤ٚ ًؼ٤َ ٖٓ حُظ٤ِٔق. ك٤وٍٞ:" -ح٧ٓخ٣ُؾٝ

ح ٝ ْٛ ح٧ه٣ٞخء، ك٤ٌق طلَهْٜ؟ ٫ُٞ حُظٕ٘ٞ حٌُٞحًد ٝ ح٧ٓخ٢ٗ حُوٞحىع، ٫ ػـزخ! ُْ ٣لظَهٞ

ؿ٤َْٛ حُو١ٞ؟"٣لظَهٕٞ ٝ
2

ا٠ُ ح٣٧خى١ حُل٤َٔٗش  - ػ٤ٍِٚكٔش هللا-اٗخٍس ٝحٟلش ٓ٘ٚ  . ٝ ٌٛٙ

حُٔظلَٗٔش، حُظ٢ ط٣َي حُؼزغ رخ٤َُٜٔ حُٔ٘ظَى ُِؼَد ٝ ح٧ٓخ٣ُؾ ك٢ حُـِحثَ، طلض ؿفخء ٝ

 خىس ط٣ُٞغ حُٞظخثق حُِـ٣ٞش ػ٠ِ أٓخّ اه٢ٔ٤ِ.اػ

ٝظ٤لس جالْطؼٔحٍ جُِـ١ٞ جُٔطىجٍٝ ػ٠ِ ٗطحم أْٝغ -3
 

 : 

ٝ ٌُٜ٘خ ٫   حُِـش حُؼَر٤ش رٔظَٜٛخ حُؼخ٢ٓ ط٤ٔفَ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٞظ٤لش، طؤًي ٓخروخ إُٔوي 

٤خٓظٜخ لَؽ حُـٔؼ٤ش ك٢ ٓحُؼ٢ِٔ ٝ ٫ ح١َُِٓ ُِـش حُؼَر٤ش. ٝ ٌٛح ٫ ٣ُ  طٌَ٘ حُٔظَٜ ح٢َُٔٓ

حُِـ٣ٞش، حُظ٢ ط٘خَٛ ك٤ٜخ حُلٜل٠ أٓخٓخ ُِظٞحَٛ ح٧كو٢ ٝ حُؼٔٞى١. ٧ٜٗخ ٍأص ك٢ حُؼخ٤ٓخص 

هف١ٞ حُظَحؿغ حُوِل٤ش ك٢ حَُٜحع حُِـ١ٞ ٟي حُل٤َٔٗش. ٌُح ٝؿيٗخ حرٖ رخى٣ْ ٤٘٣ي رؼخ٤ٓخص 

ؼ٤ٖ ٣ٔظؼِٜٔخ ك٢ حُظٞحَٛ ح٧كو٢ ٝ ٣ٔظكٞم ٌٛح حُـِحثَ ُوَرٜخ ٖٓ حُلٜل٠ ٍؿْ طؼيىٛخ. ٝ 

 َٓ ٓخروخ.حُٔوخٓخص ح٤َُٔٓش ًٔخ رٜخ كظ٠ ك٢ رؼٞ 
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ٝ ٌٛح ٣ئًي إٔ حرٖ رخى٣ْ ٣ؼظَف رخُظزخ٣ٖ حُٞظ٤ل٢ ر٤ٖ حُؼخ٤ٓخص ٝ حُلٜل٠، ٝ ٌُٖ ٤ُْ 

يس حُظ٢ طَْٓ ر٤ٜ٘ٔخ ؿيحٍ طُٔ٘ ي ُِلٜل٠ حُٞظخثق حُظ٢ أٓ٘يص . كوي رل٤غ ٫ ٣ِظو٤خٕ ِٛزخ حرخُل 

ُِؼخ٤ٓخص ٝ ٫ ٣ٌٖٔ حُؼٌْ
1

طَٟ حُـٔؼ٤ش ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش ٓخٗؼخ ٖٓ حُللخظ ػ٠ِ . ٝ ٌُح ٫ 

حُؼخ٤ٓخص، ٜٓيٍ ػَحء ٝظ٤ل٢ ُـ١ٞ ُِـِحثَ. ٌُٖٝ ٤ُْ ػ٠ِ كٔخد حُلٜل٠ ًٔخ ط٣َي 

حُؼخ٤ٓش ُِظٞحَٛ ٓغ  طـ٤ِ حٓظؼٔخٍ 67حُٔخىس ك٢ ك٢ هخٜٗٞٗخ حُيحه٢ِ  ٝ هي َٓ إٔ حُـٔؼ٤شكَٗٔخ.

 حُـٍٜٔٞ.

خ ٤ُِٔخٓش حُِـ٣ٞش ك٤َٔٗشرٞٛلٜخ طٌظ -ـِض  حُـٔؼ٤ش ًٔخ حٓظ    ٟ  ٍ حُؼخ٤ٓخص  -٬ ٓؼخ

ِش ُٞظ٤لش ح٫ٓظؼٔخٍ حُِـ١ٞ حُٔظيحٍٝ ػ٠ِ ٗفخم ٝحٓغ، ُويٓش ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش. رخػظزخٍٛخ حُٔئٛ  

ٝ طلو٤ن ٌٓخٓذ ٤٘١ٝش ٝ ٤ٓخ٤ٓش. كٌِٔخ طيػْ حٗظ٘خٍ حُؼَر٤ش رظ٘ٞػ٤ٜخ ُحىص ٗؼز٤ش حُـٔؼ٤ش 

٤ش. ٧ٕ " حُ٘وزش ٝ حُ٘وزش ح٠ُٔخىس طؼ٬ٕٔ ػ٠ِ ػ٠ِ كٔخد حُظٌظ٬ص ح٤٘١ُٞش ٝ ؿ٤َ ح١ُٞ٘

ُِـش ٜٓخُلْٜ ح٤ُٔخ٤ٓش"ط٣َٝؾ ُـش ح٫ٓظؼٔخٍ ػ٠ِ ٗفخم ٝحٓغ ػ٘يٓخ ٣ويّ حٗظ٘خٍ طِي ح
2
. 

ول٢ ٤ٗش حُظٞٓغ حُ٘ؼز٢، ٝ ًٔذ هخػيس طٔؼ٤ِ٤ش ػ٠٣َش، طؼٌْ كـْ ٝ حُـٔؼ٤ش ُْ طٌٖ طُ 

ؿخء ك٢ حُوخٕٗٞ حُيحه٢ِ  .ٓ٘ـِحطٜخظَٜ ٓيٟ حُظويّ ك٢ حُٞػ٢ ح٢٘١ُٞ رؤٛيحف حُـٔؼ٤ش، ٝ طُ 

:" ٖٓ ٝحؿزخص ًَ ػ٠ٞ إٔ ٣وِٚ ُِـٔؼ٤ش ٝ آ٣ش ح٩ه٬ٙ إٔ ٣ٌ٣غ 46ُِـٔؼ٤ش ك٢ حُٔخىس 

ٝ حُظ٣ٞ٘ٚ رٜخ ٝ ح٩ٗخىس رًٌَٛخ، ٝ ٫ ٣يهَ  خٓٔؼظٜخ ك٢ ح٧ٝٓخ١ حُؼخ٤ٓش ٝ ٣وّٞ رخُيػخ٣ش ُٜ

خ ك٢ طؼ٣ِِ ؿخٗزٜخ" ٝٓؼ 
3
. 

ش هخٍؽ كيٝىٛخ، ٝ ٌٛح طؤ٤ًي آهَ ػ٠ِ أكو٤ش حُؼَر٤ش ك٢ٜ طٔظؼَٔ حُؼَر٤ ح٧ٓخ٣ُـ٤شأٓخ 

رٌٜٙ حُٞظ٤لش حُِـ٣ٞش. ٝ ٓخ حٓظؼٔخٍ حُفلَ ح٧ٓخ٣ُـ٢ ُِؼَر٤ش ك٢ ٍىٙ ح٬ُّٔ ػ٠ِ حُوْ 

ـ   ر١َءحُل٢َٔٗ، ا٫ طؼز٤َ  ؼ٢ طـخٙ حُؼَر٤ش، كظ٠ ظٖ حُفلَ إٔ حُؼَر٤ش ٢ٛ ٔ  ػٖ ٫ٗؼٍٞ حُ

 ٓظؼِٜٔخ رزَحءطٚ كظ٠ ٓغ حُل٢َٔٗ.  ُـش ح٫ٓظؼٔخٍ ػ٠ِ ٗفخم أٝٓغ ٖٓ حُٞحٓغ؛ كخ
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 ٝظ٤لس جالْطؼٔحٍ جُى٢ُٝ: -4

  ٓخروخ إٔ ٌٛٙ حُٞظ٤لش هي أٓ٘يص ُِـش حُل٤َٔٗش  ك٢ حُظؼخَٓ حُـِحث٤٣َٖ ٓغ حُـَد َٓ

. ٝ ٌُٖ ٌٛح ُْ خؿ٤َٛح٤ُٔخكش . ٧ٜٗخ ًخٗض ُـش حُيرِٞٓخ٤ٓش ٝ حُظـخٍس حُي٤ُٝش ٝ حُٞحكي٣ٖ ٓ٘ٚٝ

ط٤ٜٖٔ ػ٠ِ ح٫ٓظؼٔخٍ حُي٢ُٝ ُِـِحث٤٣َٖ ك٢ ٙ حُٞظ٤لش؛ ك٤غ رو٤ض ٣لَّ حُِـش حُؼَر٤ش ٖٓ ٌٛ

 . ٝ حُٞحكي٣ٖ ٓ٘ٚ طؼخِْٜٓ ٓغ حَُٔ٘م

ٝ ١خُٔخ إٔ حُـٔؼ٤ش ؿؼِض حُِـش حُؼَر٤ش ٓلٍٞ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش؛ كوي أػفض ٤ُٔخٓظٜخ 

حُي٢٘٣ ٛزـش َٗه٤ش، ٧ٕ حُؼَر٤ش رزؼيٛخ حَُ٘ه٢ طٞكَ ُِ٘خ١ن رٜخ ط٘خؿٔخ ٓغ حُٞحهغ حُظخ٣ٍو٢ ٝ 

 ٝ ح٫ؿظٔخػ٢ حَُ٘ه٢.

كٞظ٤لش ح٫ٓظؼٔخٍ حُي٢ُٝ ُِؼَر٤ش طؼف٤ٜخ حُـٔؼ٤ش رؼيح آهَ ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش؛ ٝٛٞ 

رٜخ ُـٔؼ٤ش ٤ُٔض ٤ُظٞحَٛ حؼخرَ ُليٝى حُيٍٝ. كخُؼَر٤ش ك٢ ٤ٓخٓش رؼي ح٫ٗيٓخؽ ح٫ؿظٔخػ٢ حُ

٤ٓ٬ٓش. ٝ ٛٞ ٓخ ٫ حُـِحث١َ ٓغ أ١ َٓ٘ه٢ كو٢ رَ ٤ُ٘يٓؾ ٓؼٚ ك٢ ًَ ٓوٞٓخطٚ حُؼَر٤ش ح٩

طٞكَٙ حُل٤َٔٗش ٧طزخػٜخ. ٣وٍٞ حرٖ رخى٣ْ ٓؼظِح رخٗظٔخثٚ ا٠ُ ٌٛح حُزؼي حُِـ١ٞ حُل٠خ١ٍ ح١ٌُ 

كبٗ٘خ ٗؼ٢٘ ٌٛٙ ح٧ٓش حُٔٔظيس ٖٓ  هخ أًؼَ ٖٓ حٓظيحى حُل٤َٔٗش ؿَرخ:" اًح هِ٘خ حُؼَد٣ٔظي َٗ

ح ط٘فن حُٔل٢٤ حُٜ٘ي١ َٗهخ ا٠ُ حُٔل٢٤ ح١٧ِ٘ف٢ٌ٤ ؿَرخ، ٝ حُظ٢ كخهض  ٓزؼ٤ٖ ٤ِٓٞٗخ ػي 

رخُؼَر٤ش ٝطلٌَ رٜخ ٝ طظـٌٟ ٖٓ طخ٣ٍوٜخ ٝ طلَٔ ٓويحٍح ػظ٤ٔخ ٖٓ ىٜٓخ، ٝ هي َٜٛطٜخ حُوَٕٝ 

ٌٛٙ ح٧ٓش حُؼَر٤ش طَر٢ ر٤ٜ٘خ، ٣ُخىس ػ٠ِ ٍحرفش  .ك٢ رٞطوش حُظخ٣ٍن كظ٠ أٛزلض أٓش ٝحكيس

٤ٓش ٝ ح٧ىر٤ش ٓظلووش ر٤ٜ٘خ ُوٍٞحرفش حُـْ٘ ٝ ٍحرفش حُظخ٣ٍن ٝ ٍحرفش ح٧ُْ، كخُٞكيس ح –حُِـش 

٫ ٓلخُش"ٝ
1
. 

ُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حَُ٘م ػْ حُل٤َٔٗش ُِظؼخَٓ ٓغ حُـَد. حكخهظخٍص حُـٔؼ٤ش 

ٔ٘ي ؿخُزخ ُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش، اً " ٣ليع طؼٔخٍ حُي٢ُٝ ًخٕ حهظ٤خٍ ٟٓٞٞػ٤خ، ٍؿْ إٔ ٝظ٤لش ح٫ٓظ

٘يٓخ ٣ظْ طلي٣ي ٝاهَحٍ أ١ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش ٍْٓ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـش حُي٤ُٝش ٝحٓؼش ح٫ٗظ٘خٍ ػ

حُظ٢ ٣٘زـ٢ طؼ٤ِٜٔخ ١٨ُلخٍ ك٢ حُٔيحٍّ. ٝ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُظو٤ِي٣ش. كبٕ حُِـخص حُي٤ُٝش ح٧ًؼَ 
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٣ظْ طؼ٤ِٜٔخ طيح٫ٝ ٝ ح٧ًؼَ ٓفِٞر٤ش ٬ُٓظؼٔخٍ ًِـخص ى٤ُٝش ٝحٓؼش ح٫ٗظ٘خٍ ٢ٛ حُظ٢ ؿخُزخ ٓخ 

ك٢ حُٔيحٍّ"
1

حُِـش  إٔ طؼظٔيك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش  ط١ٖٞ٘ ًخٗض . ٝؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٔٔٔ

 ٚ، كظ٠ ط٠ٖٔ ُِـِحث١َ ك٢ طؼخِٓإ حٓظفخػض ٓوٍَح ىٍح٤ٓخٝ حُل٤َٔٗش  حُؼَر٤ش ُـش ُِظي٣ٍْ

حُِـ١ٞ ٓغ حُؼخُْ حُؼَر٢ حٗيٓخؿخ ى٤٘٣خ ٝ ػوخك٤خ ٝ حؿظٔخػ٤خ، ٝ هي أٍِٓض حُـٔؼ٤ش رؼؼخطٜخ حُف٬ر٤ش 

حُٔ٘خٍهش. ه٬ف ُٖٔ  ر٤ٖٝ ُْ ٣ـيٝح ٗؼٍٞح رًَٔذ ٗوٚ  ،َُِٔ٘م كِْ ٣وؼٞح ك٢ ١ٍٝش ُـ٣ٞش

ٗظَس ٔٚ، كؤِخ ٣٘ـٞح ٖٓ ػويس حُ٘وٚ ٝحُظلن ٖٓ حُـِحث٤٣َٖ رخُـخٓؼخص حُل٤َٔٗش ٫ٓظٌٔخٍ طؼ٤ِ

 حُي٤ٗٝش.

إ حُـٔؼ٤ش ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش طيػْ حُٞظ٤لش حُي٤ُٝش ُِـش حُؼَر٤ش، ٖٓ ه٬ٍ حػظٔخىٛخ ػْ 

ٜ   حُظٜخ٢ٗ.. ٝٝ حُظؼخ١ُ  ك٢ حَُٔح٬ٓص  .ش ػ٠ِ طؼخِٜٓخ ٓغ حُؼخُْ حُـَر٢َص حُِـش حُل٤ًَٔٗٔخ ه

 ٝظ٤لس جالْطؼٔحٍ جُِـ١ٞ ك٢ جُؼحٚٔس ٝ ٓح قُٜٞح: -5

ٓخروخ إٔ حُؼخٛٔش ُْ طٌٖ طِٔي ُـش هخٛش رٜخ، ٧ٜٗخ ًخٗض طٔظؼَٔ حُِـش حُؼَر٤ش  َٓ

ر٤ش ُِوخ٤٘١ٖ رٜخ . هخٛش ػ٘ي حُؼخ٤ٓش حُظ٢ طٔظِؽ ك٤ٜخ حُل٤َٔٗش رٔوظِق حُظزخ٣٘خص حُؼخ٤ٓش حُؼَ

ٝحٛلخ ٌٛٙ حُفزوش  ʽػ٢ِ َٓحىʼوٍٞ . ٣ٞح٤ُش ُ٪ىحٍس حُل٤َٔٗشحُفزوش ح٧ٍٓظوَح٤١ش حُٔأؿِذ 

ق ٌُٜٙ حُزَؿٞح٣ُش حُظـخ٣ٍش ًحص ح٧ٍٛٞ حُؼَر٤ش ح٧ٗي٤ُٔش ٝ ِّٔ طؼخِٜٓخ ٓغ حُِـش:"اٗ٘خ ٛخ ٛ٘خ ِٗ

ٖٓ حُفخثلش حُٞحػوش ٖٓ ٗلٜٔخ ؿ٤َ ح٥رٜش  حُٔلؼٔش رظلٞهٜخ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝ حُؼوخك٢، حُظ٢ طٌَ٘ ٗٞػخ

ق ُِزَؿٞح٣ُش ًحص ح٧َٛ حُوزخث٢ِ حُٔظ٘زؼش رظوخ٤ُيٛخ حُوخٛش ٝ ؿ٤َ  ِّٔ رزو٤ش حُ٘خّ. ًٔخ ِٗ

حُٔٔظؼيس ُٔـخٍحس حُؼ٘خَٛ ح٧ؿ٘ز٤ش ػ٠ِ اػ٤٘ظٜخ حُوخٛش. ًخٕ ح٢ُٓٞ حُؼخ٢ٔٛ ٓظ٠خٓ٘خ ٓغ 

٣ٌٖ ٣ظ٠٘ٔ ٟٓٞ حٓظَٔحٍ حُ٘ظخّ حُوخثْ.  حٌُٜ٘ٞص ح٢َُٔٓ ح٢ٓ٬ٓ٩ ح١ٌُ ًخٕ ٣ٜيٍ ػ٘ٚ، ٝ ُْ

اُحء ٌٛح حُٔـظٔغ حُؼخ٢ٔٛ، أكخى١ حُِـش طٔخٓخ ٝ حُٔلخكظ ؿيح"
2
. 

ٌُح ٣زيٝ إٔ ح١َُخٗش حُؼخ٤ٔٛش ا٠ُ ُحٍٝ اًح ٝؿيص ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش ٓلٌٔش ٓغ ك٢ٔ ٢٘١ٝ 

٤ِٔش ٛٔش ًخٗض ٤ٓخٓش طؼخٛخىم ػ٘ي حُؼخ٤٤ٖٔٛ. ٝ ُؼَ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش طـخٙ أَٛ حُؼ

حُِٔخ٤ٗخص  ك٢ ٧ٕ. ك٢ ًَ ٍرٞع ح١ُٖٞ رلظش ٧ٜٗخ ح٤ُٔخٓش حُـخُزش ػ٠ِ ٗ٘خ١ حُـٔؼ٤ش
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ٓخ كُٜٞخ ٓلٍٞ حٛظٔخٓخص ػ٤ِٔش ٍْٓ  ٝحُؼخٛٔش حُظ٢ طٔظؼَٔ ك٢ ِـش حُ ط٫ٌَ٘ "ح٫ؿظٔخػ٤ش 

"حُِـ٣ٞش ح٤ُٔخٓش 
1
. 

ظلخف كٍٞ حهظ٤خٍ حُـٔؼ٤ش ُِؼخٛٔش ٓوَح ُٜخ؛ ك٤ٚ ىػٞس ُِؼخ٤٤ٖٔٛ ٫ُ ٍٝؿْ ًُي ًخٕ

ٛٞ ٓٔؼ٬ ُٚ؛ ٝ  ʽحُف٤ذ حُؼوزʼ٢َٓ٘ٝػٜخ، ٝ هي كؼَ ًؼ٤َٕٝ، كظ٠ أٝكي ُْٜ حرٖ رخى٣ْ ح٤ُ٘ن 

ٝ ٬ٛرش ٓٞحهلٚ ٝ طؼٜزٚ حُ٘ي٣ي ُِؼَٝرش ٝ حُؼَر٤ش كظ٠ أٗٚ  حُٔئػَس زٚ حُ٘خ٣ٍشوفرَف ح١ٌُ ػُ 

ًخٕ ٣ِٜ أًٍخٕ ٗخى١ حُظَه٢ رلٜخكظٚ
2
. 

 ٝظ٤لس جالْطؼٔحٍ جُهح٘ ذحُٔؿٔٞػحش: -6

ʽػزي حُلظخف ػل٤لʼ٢حُِـش ٗظخؽ ٣ُِٜٞش حُـٔخػ٤ش" ًٔخ ٣ظَؿٜٔخ رظؼز٤َ أىم "ٝ أ
3

 ََّ . ٝ هي ٓ

ك٤ٌق رَٓـض حُـٔؼ٤ش . ح٧ٓخ٣ُـ٤شإٔ ٌٛٙ حُٞظ٤لش هي طٌلِض رٜخ حُؼخ٤ٓخص حُؼَر٤ش حُـِحث٣َش ٝ 

 ؟ح٧ٓخ٣ُـ٤شك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش حُؼ٬هخص حُٞظ٤ل٤ش ر٤ٖ حُؼخ٤ٓخص ٝ 

ػ٬هش حُظؼخ٣ٖ ر٤ٖ حُؼَر٤ش  ٤ٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش ط٣َي إٔ طَٓنإٔ حُ ٓخروخُوي ػزض 

هي حُ٘لًٞ حُِـ١ٞ ر٤ٜ٘ٔخ. ٝ ه٬كخ ُٔخ ٣لخى ُٜخ ك٢ حُولخء. ُظو٢٠ رٌُي ػ٠ِ َٛحع ٝح٧ٓخ٣ُـ٤ش

 ٓخُلخ َٓػٖ حُظٌخَٓ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝ حُِـ١ٞ ر٤ٖ حُؼَد ٝ ح٧ٓخ٣ُؾ ًٔخ  ػزَ حرٖ رخى٣ْ َٓحٍح

 ٢ اىحٍس حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞش.٤ٓخٓش حُـٔؼ٤ش ك ػَٝ ػ٘ي

ٍ ح٧ٓخ٣ُؾ خٓظؼٔػ٠ِ حٝ اٗٔخ ح١ٌُ طـيٍ ح٩ٗخٍس ا٤ُٚ ح٥ٕ؛ ٛٞ ػيّ حػظَحٝ حُـٔؼ٤ش 

ُـظْٜ ك٢ ٗفخم ؿـَحك٤ظْٜ، رَ ًخٕ حرٖ رخى٣ْ ح٧ٓخ٣ُـ٢ ٣ٔظؼِٜٔخ أ٠٣خ ػ٘يْٛ. ٌُٖ ٫ 

٠ ٫ ٣ظلٍٞ حُزؼي ٣ٔظؼِٜٔخ هخٍؽ كيٝىٛخ، ٝ ٛٞ ٓخ طئًي ػ٤ِٚ حُـٔؼ٤ش ك٢ ٤ٓخ٤ٓظٜخ حُِـ٣ٞش. كظ

 ٝ ٤ٓخ٤ٓخ.حُِـ١ٞ ُِـٔخػخص ا٠ُ َٛحع ٗلًٞ ٣ٞٛٝش. ٝ ٣ٜزق حُٔفِذ حُِـ١ٞ ٓفِزخ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ 

، ّ ٌؿْ أٓح٣َـ٤طٚ؛ ُْ ٣رٍٓؽ ضٍه٤س جألٓح٣َـ٤س ك٢ ٤ْحْس جُِـ٣ٞس ُِؿٔؼ٤س٣ٕ جذٖ ذحوئ

ىحٍ ُؤخٕ ٫ ٖٓ ك٤غ طٞك٤يٛخ ٓؼـ٤ٔخ، ٝ ٫ ٖٓ ك٤غ هفٜخ، ٫ٝ ٖٓ ك٤غ رؼغ طَحػٜخ. ٝ أرو٠ 
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ػ٠ِ كخُٜخ. ٧ٕ ٓ٘ظٍٞٙ حُِٔل٢ ٣لَٝ ػ٤ِٚ ػيّ طزي٣ي ؿٜٞىٙ، رَ ك٘يٛخ ُويٓش ُـش حُي٣ٖ 

 كو٢. 

ٝ ًٛج جُٔٞهق ٣ٌٗق ضلطٖ جذٖ ذحو٣ّ ُكٍخ جالْطُ٘جف، جُط٢ ض٣ٍى كٍٗٓح إٔ ضؿٍٙ 

. كِٞ حٗو١َ  ك٢ حُزلغ ػٖ حُِـش ح٣ِٓ٧ـ٤ش ح٧ّ حُِٔػٞٓش حٗظٜخٍح ُِؼَم، ٧ك٠٘ ػَٔٙ ئ٤ُٜح

ك٢  ريىطٜخىٕٝ كَف ٝحكي ٜٓ٘خ ًٔخ كيع ٌُِؼ٤َ. ٝطٌٕٞ كَٗٔخ هي َٛكض ؿٜٞىٙ ػٖ حُلن ٝ 

هيٓش حُزخ١َ. ُؼِٜٔخ رخٌُِلش ح٤ُِ٘ٓش ٝ حُٔخ٤ُش ٩ك٤خء ٓخ ػلخ ػ٘ٚ حُيَٛ ٝ طو٠ِ ػ٘ٚ أٛلخرٚ 

 ١ٞحػ٤ش.

 ح٧ٓخ٣ُـ٤شا٠ُ اػخىس ٍر٢  ضحُٜي٣ش حُٔٔٔٞٓش ا٠ُ أٛلخرٜخ؛ ٝ ٓؼ ص حُـٔؼ٤شٌُح أػخى

طـي٣ي ػ٬هش حُظٌخَٓ ر٤ٜ٘ٔخ، ك٢  ضٖ ر٤ٜ٘ٔخ، ٝكخ٤ُٝش ٗظَح ُِظخ٣ٍن ٝ ح٤َُٜٔ حُٔ٘ظًَُؼَر٤رخ

ا٫ حُؼَر٤ش حُلٜل٠ ٝ ٌٛح ٌٓ٘ حُلظق  ح٧ٓخ٣ُـ٤شكٔخ أػَٟ  حُٔؼـْ ٝ حُو٢ ٝ ؿ٤َٛٔخ.

ح٢ٓ٬ٓ٩
1

، ٗظَح ُٞظ٤لش حُظؼو٤ق حُظ٢ طلٞهض رٜخ حُؼَر٤ش ػ٠ِ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُِـخص ؿ٤َ حٌُٔظٞرش. 

 ٗٚ ُ٪رَح٢ٔ٤ٛ ٣ز٤ٖ ك٤ٚ أك٠خٍ حُـٔؼ٤ش ك٢ ارفخٍ َٓ٘ٝع كَٗٔخ ك٢ ر٬ى حُوزخثَ. آٗلخَٓ  ٝ هي

ح٧ٓخ٣ُـ٤٤ٖ، ٌُٖٝ ٗظَح ا٠ُ إٔ  ١ٞحثق ٌَُ خٜ  ٓٞؿ   ًخٕ د حرٖ رخى٣ْ ٨ُٓخ٣ُؾإ هفخ

ِل٤خص حُوفخد حُل٢َٔٗ ح٧ٓخ٣ُـ٢ طوظِق ٖٓ ١خثلش ا٠ُ ١خثلش. ٝؿيٗخ حرٖ  ىٍؿش حُٞػ٢ رو 

٠ حُٔ٘فوش حُظ٢ حٓظٜيكظٜخ كَٗٔخ ربػخىس حُظ٣ِٔؾ؛ ٝ ٢ٛ ٓ٘فوش حُوزخثَ. ك٢ ًحص رخى٣ْ ًٍِ ػِ

حُل٤ٖ ٗـيٙ ك٢ ُوخءحطٚ ٓغ ر٢٘ ِٓحد ٫ ٣فَف ٌٛح حٌَُٔ٘ حُِـ١ٞ. رَ ٝؿيْٛ أًؼَ حٗظٜخٍ ُٜخ 

 ط٣ِٔؾ ح٧ٓخ٣ُؾ.ٖٓ رؼٞ حُؼَد، ٝ ٫ ٛيٟ ػ٘يْٛ ُيػٞس 

ٕٞ حُظٞحَٛ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ىٕٝ حُِـٞء ٕ حُـٔؼ٤ش ًخٗض طيٍى إٔ ح٧ٓخ٣ُـ٤٤ٖ ٫ ٣ٔظف٤ؼا

ا٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش. ٌُح رلٌْ ًٜٞٗخ ىحػ٤ش ُِٞكيس حُِـ٣ٞش ح٤٘١ُٞش، ٫ ري ػ٤ِٜخ إٔ طُٔظِّٖ حُـَٔ 

 ح٧ٓخ٣ُـ٤شٓيٙ أ٠٣خ ر٤ٖ  َ ح٧ٓخ٣ُؾ ػٖ ٣َ١ن حُؼَر٤ش. رَحُِـ١ٞ ح١ٌُ ٓيٙ ح٬ٓ٩ّ ر٤ٖ هزخث

 حُ٘خ١و٤ٖ رخُؼَر٤ش. ٝ
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لٜٔخ ُظلٜي ٗظخثؾ ُـ٣ٞش ٓ٘ـؼش ك٢ ٓ٘فوش حُوزخثَ، ػ٠ِ إ حُـٔؼ٤ش ًخٗض طل٠َ ٗ

. ػْ حُـِحثَح٧هَ ٧ٕ كَٗٔخ ك٠ِض حُٔزخكش ػٌْ حُظ٤خٍ حُِـ١ٞ حُؼوخك٢ ٝ حُي٢٘٣ ح٤ُٜٖٔٔ ػ٠ِ 

ِي٣ٖ ٝحُِـش. كٌَ طيهَ ُ ٓظؼٜذإٔ حُـِحث١َ  خح٧ٗؼَٝر٤ُٞٞؿ٧٤ٕ كَٗٔخ طيٍى ٖٓ ه٬ٍ 

٣ٞكيْٛ هزَ ٍحر٢ حُؼَم. ٌُح  ػزؼخ رخَُحر٢ ح١ٌُ ٝ ،ٓٔخٓخ رو٤ٜٛٞش ح٧ٓخ٣ُؾ ُـ١ٞ ٣ؼظزَ

هي ك٢ ٓوخرَ حُؼَر٤ش. ٝ ٓظٜخ حُِـ٣ٞش حٗلٜخٍح ُِل٤َٔٗش ٝح٧ٓخ٣ُـ٤شًخٗض طظٞهغ حُـٔؼ٤ش ك٢ ٤ٓخ

"ؿخءط٘خ حُؼ٠٣َش حُظ٢ ػٖ َٓػش ٗ٘خ١ حٌُحًَس حُـٔخػ٤ش ٣ِٓ٨ُؾ ك٢ هُٞٚ: ح٩رَح٢ٔ٤ٛػزَ 

خٍ ُٝحٝس حٌُزَٟ ٣فِزٕٞ ك٤ٜخ رظؤ٤ًي ٖٓ َٗ٘٘ ٜٜٗخ ٝ ا٠ٓخءحص أٛلخرٜخ ًخِٓش، ٖٓ ٍؿ

رِٝحٝس ك٢ ح٧كٞحٍ حُ٘و٤ٜش، طِي حُوٞح٤ٖٗ٘ حُظ٢  حُلٌٞٓش حُـِحث٣َش اُـخء حُوٞح٤ٖٗ حُوخٛش

طٔظ٘ي ػ٠ِ حُؼٞحثي ٝ ح٧ػَحف ٫ ػ٠ِ أكٌخّ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُٔفَٜس. ٝ ٣فِزٕٞ حَُؿٞع 

ا٠ُ ح٧َٛ، ٝٛٞ أكٌخّ حَُ٘ع ح٢ٓ٬ٓ٩.."
1

 زئ حُـٔؼ٤ش رخٗظ٘خٍ حُؼَر٤ش ٝ ح٬ٓ٩ّ.. كٜيم ط٘

 جْطؼٔحٍ جُِـس أوجز ُِطؼ٤ِْ  ٝ جْطؼٔحُٜح ٓوٌٍج وٌج٤ْح: ٝظ٤لطح  -7-8

 ًخٕ ٝ. ٓخروخ إٔ حُظيهَ ك٢ حهظ٤خٍ ُـش حُظؼ٤ِْ ٛٞ ٖٓ ٤ْٔٛ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش َُٓوي 

ʼًَٞرʽ حُٔؼظخى إٔ ٣لَٝ حُٔٔظؼَٔ ُـظٚ ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُظؼ٢ٔ٤ِ ُِٔٔظ :"و٣ٍٞ َٖٓ  ٔ "ؼ
2

ٝ ٛٞ ٓخ . 

 .أػيص حُـٔؼ٤ش ُٔٞحؿٜظٚ ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش

ؼظزَ حُِـش ٧ٜٗخ ط   ،ر٤ش ٓوٍَح ىٍح٤ٓخ ٝ أىحس ُِظؼ٤ُِْوي هٍَص حُـٔؼ٤ش حٓظؼٔخٍ حُِـش حُؼَ

ُـش حُظلخػَ ح٫ؿظٔخػ٢، ٝ أىحس طلٌْ ٤ٓخ٤ٓش  -ًٔخ ٣ؼظزَٛخ ًَ كَى ٝ أَٓس ؿِحث٣َش  -حُؼَر٤ش 

أٛيحف ُق ٓزخىة حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحثَ. ٝ ٢ٛ رٌٜح ح٫هظ٤خٍ ٫ طوخاًح طلون ح٫ٓظو٬ٍ ُِـِ

ٍْٓ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش، ٧ٕ " هَحٍ حٓظؼٔخٍ أ١ حُِـظ٤ٖ حُٔل٤ِش أّ ح٧ؿ٘ز٤ش ُظؼ٤ِْ ح١٧لخٍ ك٢ 

حُٔيحٍّ ٣ؼظٔي أٓخٓخ ػ٠ِ حػظزخٍحص ٤ٓخ٤ٓش. ٝٓخ ىحّ حُظؼ٤ِْ، ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ حُيُٝش، أىحس 

ح٤ُٔفَس ح٫ؿظٔخػ٤ش. ٖٝٓ ٝؿٜش ٗظَ حُلَى ٝ ح٧َٓس، أىحس ُِلَحى ح٫ؿظٔخػ٢ ٤ٓخ٤ٓش ُِظلٌْ ٝ 

ʽًٞرʼَك٤ِْ ؿ٣َزخ إٔ طٌٕٞ ُـش حُظؼ٤ِْ ك٢ حُٔيحٍّ ٟٓٞٞػخ ٤ٓخ٤ٓخ ٜٓٔخ" ٣وٍٞ 
3

 . 

                                                 
 .1948ديسمرب 6، 2، السنة 59نقال عن البصائر، العدد .269،ص2،جآثار اإلبراىيمي:رتع أزتد طالب اإلبراىيمي -1
 .204التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي:كوبر،ص - 2
 .207اظترجع نفسو،ص - 3
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كٖٔ ىٕٝ ٗي إٔ ٌُحص ح٧ٓزخد ٝ حُيٝحكغ، حػظزَص كَٗٔخ ُـش حُظؼ٤ِْ ك٢ حُٔيحٍّ 

ًخٗض أًؼَ كوٜخ ُِٞحهغ حُـِحث١َ، ٝ أًؼَ  حُؼِٔخءٕ ؿٔؼ٤ش حُـِحث٣َش ٢ٛ حُِـش حُل٤َٔٗش. ا٫ أ

حُل٤َٔٗش ، ٫ٝؿظٔخػ٤ش، ػ٘يٓخ حٗظوزض حُؼَر٤ش أىحس ُِظؼ٤ِْط٘خٓوخ ٓغ ك٤ًَش حُز٠ُ٘ حُِـ٣ٞش ٝ ح

ك٢ كيٝى آٌخٗخطٜخ. ٝ ٌٛٙ َٓٝٗش ك٢ ؿخ٣ش حُٞحهؼ٤ش، ٣ٔـِٜخ حُظخ٣ٍن ُِـٔؼ٤ش، ك٢ ٓوٍَح ىٍح٤ٓخ 

 طلظٌْ ا٠ُ حُلؼَ ٝ ٍى حُلؼَ. ظَف طف٤ٖ  ك٤ٚ حُؼوٍٞ ٝ

ٖٓ  ٍٓخُش ٣َ١لش َِٓٓس ٛٞ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش إٔ ٌٛح حُظ٘خًٍُٔخ 

ُـش ٓوٍَح ىٍح٤ٓخ ا٫ اًح أ١ ٫ طؼظٔي كخ٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش  !٫كظ٬ٍ ُٞ ًخٕ ٣ؼوَحُـٔؼ٤ش  ا٠ُ ح

ٝٓٔخ ُحى  .ك٢ حُـِحثَٝٛٞ ٓخ ٣٘فزن ػ٠ِ حُل٤َٔٗش  ض ٌٛٙ حُِـش ؿ٤َ ٤ٍٔٓش ٝ ٫ اه٤ٔ٤ِشًٗخ

ٖٓ  ٌٛح ك٤ٚ طؤ٤ًيٝ ،إٔ كَٗٔخ كخُٝض كَٝ ُـظٜخ كظ٠ ػ٠ِ ٓيحٍّ حُـٔؼ٤ش ح٧َٓ ١َحكش؛

ُـش أؿ٘ز٤ش ػٖ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ، ٝ إٔ ىٓظ٣ٍٞظٜخ ُـظٜخ  ػ٠ِ إٔ -ىٕٝ ٝػ٢ ٜٓ٘خ -كَٗٔخ 

  ح٤ُٔيح٢ٗ رخُؼَر٤ش.حُوخ٢ٗٞٗ ٝ ح٩ىح١ٍ ٝ كِٔش اػ٤ٓ٬ش ُظز٣ََ حُظ٤ٌَ٘

ؼي ٖٓ ًُي إٔ ح٤ُٔخٓش حُِـ١ٞ ُِـٔؼ٤ش ًخٗض أًؼَ حُظِحٓخ رٔؼخ٤٣َ ٍْٓ ح٤ُٔخٓخص ٝ ح٧ر

ٖٓ ؿ٣َٔظٜخ كَٗٔخ. ٧ٕ ح١ٌُ ٣ليى ُـش حُظؼ٤ِْ ٛٞ  -حُظ٢ طوَٛخ حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش-حُِـ٣ٞش 

ٔاخٓش. ٝٛٞ ٓخ كيع كو٤وش  حُوَحٍ حُٔ٘ظَى ح١ٌُ ٣ٜيٍ ػٖ ٍؿخٍ ح٧َٓس حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝ ٤ًِ٣ٚ حُ

: هَحٍ طؼ٤ٔ٤ِش حُؼَر٤ش ٝ ح٫ٓظؼخٗش  ُِـٔؼ٤ش؛ خُل٤َٔٗش ًخٕ ٛخىٍح ػٖ ػِٔخء طـخُٝٝح ػِْ ركؤ٫ٝ 

ٝ ػخ٤ٗخ: ٌٛح حُوَحٍ ًُظٚ حُِٔفخص حُل٤َٔٗش رٜٔخىهظٜخ ػ٠ِ  .حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ربريحػخطْٜ

ٚ حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُِـٔؼ٤ش. ػ٠ِ ه٬ف هَحٍ طؼ٤ٔ٤ِش حُل٤َٔٗش كوي ًخٕ هَحٍح ٤ٓخ٤ٓخ أًؼَ ٓ٘

ٝ ٛٞ ٓخ ٣ـؼَ كظٞظ ٗـخكٚ أى٠ٗ رٌؼ٤َ ٖٓ كظٞظ ٗـخف ح٤ُٔخٓش  .هَحٍح ُٔخ٤ٗخ حؿظٔخػ٤خ

 حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش.

ٝٛ٘خ ٗو٤ٜش أهَٟ طزَ٘ حُـٔؼ٤ش روَد أؿَ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش حُل٤َٔٗش؛ ٢ٛٝ إٔ 

خء حُل٤٤َٖٔٗ ؿ٤َ ٓظلو٤ٖ كٍٞ طؼ٤ِْ حُـِحث٤٣َٖ كظ٠ حُل٤َٔٗش، ٝ إ ًخٗٞح ٓظلو٤ٖ رخ١٘خ ػ٠ِ ارو

 ًخٗض ُْٜ ٟـ١ٞ ٫هظ٤خٍ حُِـش حُظؼ٤ِْ.حُـِحث١َ ىٕٝ ٓٔظٟٞ حُل٢َٔٗ. ٧ٕ ًَ ٌٗحً ح٥كخم 

إ حُـٔؼ٤ش طيٍى إٔ حُٔؼ٣َٖٔ ٫ ٣َ٣يٕٝ طؼ٤ِْ حُـِحث٤٤ٖ ٫ حُل٤َٔٗش ٝ ٫ حُؼَر٤ش. 

ـظخٕ ٗو٤وظخٕ ػ٠ِ ٗخًِش ح٧هٞس :"طٞؿي ك٢ ٌٛٙ حُز٬ى 1926ُّحرٖ رخى٣ْ ك٢  ٌُُٝي ٣وٍٞ
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اٜٗٔخ حُؼَر٤ش ٝ حُل٤َٔٗش. ٝ ٗؤَٓ رؤٕ «.».. ح٣ٍَٝ٠ُش ٧ُٝجي ح٣ٌُٖ ٣٘فوٕٞ رٜخ حُٞكيس ٝ

طظؼخٕٝ حُِٔفخص حُٔٔئُٝش ٝ حُ٘و٤ٜخص حُظ٢ طظٔظغ رخُٞٓخثَ حُٔخى٣ش كظ٠ طلون طؼ٤ِٔخ ِٓىٝؿخ 

ػَر٤خ ٝ ك٤َٔٗخ ٣ٔظل٤ي حُـ٤ٔغ ٖٓ ػَٔحطٚ"
1
.  

 ػ٠ِ حُٔـظٔغ كَٛش طؼِْ حُِـخصكخُـٔؼ٤ش ٤ُٔض ٟي طؼ٤ِْ حُل٤َٔٗش، ٝ ٫ ط٣َي إٔ طلٞص 

ػ٠ِ ح٧هَ ُيٝحع أ٤٘ٓش ٧ٕ حُظلٌْ ك٢ ُـش حُٔٔظؼَٔ ٣ؼ٢٘  .ؿخء ك٢ حُٔزخكغ حُٔخروش ح٧ؿ٘ز٤ش ًٔخ

ؾ٤ٔغ كٛحتَ جُكًٍس حٓظ٘ؼخٍ ٣َ١وش  طل٤ٌَٙ ٝ رخُظخ٢ُ حُظلٔذ ٖٓ هفَٙ، ٝٛٞ ٓخ ىػض ُٚ 

ج٤٘٠ُٞس ذٔح ك٤ٜح ؾٔؼ٤س ػِٔحء ج٤ُِٖٔٓٔ جُؿُجت٤٣ٍٖ
2
.  

ىحػ٤خ ُٔفخُزش حُيُٝش رؤٕ طظٌلَ ٢ٛ ٗلٜٔخ رظ٘ظ٤ْ طؼ٤ِْ  ٣َٕٝ آٌٗحى ٣ٌٞٗٞحُْ  "ُؼِٔخء إ ح

حُؼَر٤ش ك٢ حُـِحثَ، ػ٠ِ ٗلْ حُِْٔ ح١ٌُ ًخٕ ػ٤ِٚ ط٘ظ٤ْ حُظؼ٤ِْ حُؼخّ حُل٢َٔٗ"
3

، ػ٠ِ ح٧هَ 

ٍا   ٜخ كَٗٔخ.ظٓكظ٠ ٫ طُِٔذ حُـٔؼ٤ش اٍحىطٜخ ك٢ طؼ٤ِْ حُلٜل٠ ريٍ حُؼخ٤ٓش حُٔ٘ٞٛش حُظ٢ ى

ٛيحف حُظ٢ طوَٛخ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش. ح٧ُِظؼ٤ِْ، ٣ظٞحكن ٓغ  أىحسإ حهظ٤خٍ حُـٔؼ٤ش ُِؼَر٤ش 

 ..كخُِـخص طيٍّ ُظلو٤ن ػيى ٖٓ ح٧ٛيحف ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ:" -ك٤ٔخ َٓ ٓخروخ - ʽًٞر٣ʼَوٍٞ 

ٍٓظٚ ٝ ٣زيٝ إٔ حُٜيف ح٧ه٤َ ٛٞ حُيحكغ ٍٝحء طو٤ِي ط٣ِي ٓٔخ. ُظ٤٤ِٔ ١زوش حُٜلٞس ػٖ حُؼخٓش

"ػ٠ِ هَٕٝ
4
ػٖ حُٜلٞس حُٔلخكظش حُظ٢ ٣َ٣ي  هخٍ حرٖ رخى٣ْ، ٝٛٞ ٓخ ط٣َي حُـٔؼ٤ش طلو٤وٚ .

ٝر٘خطْٜ  اٗ٘خءٛخ:" ر٢٘ حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُِـٔؼ٤ش ٖٓ حُٞؿٜش حُظَر٣ٞش ػ٠ِ طَر٤ش أر٘خء ح٤ُِٖٔٔٔ

ؼو٤ق طَر٤ش ا٤ٓ٬ٓش رخُٔلخكظش ػ٠ِ ى٣ْٜ٘ ُٝـظْٜ ٝ ٗو٤ٜظْٜ ٝ ٖٓ حُٞؿٜش حُظؼ٤ٔ٤ِش ػ٠ِ ط

أكٌخٍْٛ رخُؼِْ رخُِٔخ٤ٖٗ حُؼَر٢ ٝحُل٢َٔٗ ٝ طؼ٤ِْٜ حُٜ٘خثغ"
5
. 

ُظ٘ـ٤غ طؼِْ ٝ طؼ٤ِْ حُؼَر٤ش.  إ حُـٔؼ٤ش ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش ُْ طَٜٔ طوي٣ْ حُلٞحكِ

ي رٔخ ٫ طٔظف٤غ حُٞكخء رٚ. ٌُُي ًخٗض طًَِ ػ٠ِ  ؛ٌُٜ٘خ ًخٗض ٝحهؼ٤ش ك٢ كٞحكِٛخٝ كِْ ط ؼ 

ٔخى٣ش، ٓوخٍٗش رٔخ طـ٣َْٜ رٚ كَٗٔخ ٖٓ حُلٞحكِ حُحُٔظؼ٤ِٖٔ ُوِش حُلٞحكِ حُٔؼ٣ٞ٘ش ٩ؿَحء 

                                                 
 .(االفتتاحية.)1926أوت 17. نقال عن الشهاب،424 صاإلصالحية يف اصتزائر:علي مراد، اضتركة - 1
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ٛ ي ص ٌَُ ٖٓ طؼِْ حُؼَر٤ش ٣ٞٛش  ؿِحث٣َش أ٤ِٛش، ٝ ه٤ٓٞش ٝ ٓ٘خٛذ حُؼَٔ حُظـ٤ْ٘ . كخُـٔؼ٤ش أ

ػَر٤ش ػ٣َوش، ٓغ طِي حُٜ٘خىس حُؼ٤ِٔش حُظ٢ طِٜٔٔخ ُٚ. ك٤ـي حُظ٤ٌِٔ ٗلٔٚ هي حٗلٌض ػ٘ٚ ٍٛٞس 

أٛزق  ٣٘خٍ ا٤ُٚ رخُز٘خٕ ٧ٕ حٓٔٚ ًظذ ك٢ هٞحثْ حُٔ٘لَف ػي٣ْ حُلخثيس، ٝ  حُفلَ حَُٔ٘ى ح٢ٓ٧

حُ٘خؿل٤ٖ ػ٠ِ ٛللخص ؿَحثي حُـٔؼ٤ش ٝ ظلَ رٍٜٞس طًٌخ٣ٍش ٓغ ٓؼ٤ِٜٔخ ٝػِٔخثٜخ.. ٝ ٣خ 

 كَكش ٖٓ ًخٕ ك٢ حُزؼؼش حُف٬ر٤ش ُِـٔؼ٤ش ا٠ُ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٫ٓظٌٔخٍ ىٍحٓخطٚ حُؼ٤ِخ.

 أوذ٤س: جْطؼٔحٍ جُِـس ألؿٍجٜ -9

:"طف٣َٞ حُِـش ٌُٜٙ ح٧ؿَحٝ] ح٧ىر٤ش[ ٣ئى١ ا٠ُ ا٣وخظ ح٤ٔ٠َُ ٝ حُلْ ʽًٞر٣ʼَوٍٞ 

حُو٢ٓٞ ُيٟ حُٔؼول٤ٖ. ٝ ٣ؼظوي رؼٞ حُو٤٤ٖٓٞ أ٠٣خ إٔ حُظف٣َٞ ح٧ىر٢ ُِـش حُو٤ٓٞش ٣ؼُِ ٝ ٣يػْ 

َٗػ٤ش حُيػٞس ا٠ُ حُلٌْ حٌُحط٢ حُو٢ٓٞ"
1

ُؼَر٤ش إٔ حُِـش ح -ك٢ ىٓظٍٞٛخ –. ٌُح هٍَص حُـٔؼ٤ش 

٢ٛ ُـش ح٥ىحد ٝ حُظَحع حُو٢ٓٞ. ُظٔظل٤ي ٖٓ طٞظ٤ق حُِـش ك٢ ح٧ؿَحٝ ح٧ىر٤ش، كوي ًخٗض ٖٓ 

، ٖٝٓ حُ٘خكؼ٤ٖ ٍٝف ح٤٘١ُٞش ٖٓ ه٬ٍ كٕ٘ٞ ف٣َٞ حُٔوخٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ ح٫ؿظٔخػ٢حُٔٔخ٤ٖٔٛ ك٢ ط

ىٝص رٚ ؛ أ٤ُْ حرٖ رخى٣ْ ٛٞ ٝحٟغ ٤٘ٗي ٗؼذ حُـِحثَ ِْٓٔ؟ ٌٛح ح٤ُ٘٘ي ح١ٌُ لشحُ٘ؼَ حُٔوظِ

 ك٘خؿَ حُٔـخٛي٣ٖ ك٢ حُؼٍٞس ٝ طَىى ٛيحٙ ك٢ ًَ ٍرٞع حُـِحثَ.

 جْطؼٔحٍ جُِـس ألؿٍجٜ و٤٘٣س:ٝظ٤لس  -11

. ُِفوّٞ حُي٤٘٣شٓخروخ إٔ ٝظ٤لش ح٫ٓظؼٔخٍ حُي٢٘٣ ُِـش طَ٘ٔ حٓظؼٔخٍ حُِـش  حط٠قُوي 

حُِـش ك٢ ح٧ؿَحٝ ٌٝٛح ٓخ أهَطٚ حُـٔؼ٤ش ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش كٍٞ ٝظ٤لش . حُظؼو٤ق حُي٢٘٣ ًٌحٝ

:"رٔخ إٔ طؼ٤ِْ حُؼَر٤ش ٖٓ ʽحَُٜح١ حʼ١ُٞٔحُي٤٘٣ش. كوي ٍٝى ػ٠ِ ُٔخٕ حُـٔؼ٤ش ك٢ ؿ٣َيس 

ريٜٝٗخ، ٝ رٔخ إٔ حُلٌٞٓش ٤ُْ ك٢  ٣ٌٖٚٔ حُِْٔٔ إٔ ٣ظؼِْ ػِّٞ ى٣٘ كَٝع حُظؼ٤ِْ حُي٢٘٣، ٝ ٫

ـِحث٣َش ح٧ٓش حُ إٓ ٝحكي. ٝ إٔحُل٣َٞٔٗش ٝ حُٔيحٍّ حُؼَر٤ش ك٢ ٝٓؼٜخ إٔ طوّٞ رخُٔيحٍّ 

٣ٌٖٔ ٖٓ ح٩ػخٗش ٝحُٔئحٍُس ٝ حُظ٘ـ٤غ، ٝ رٔخ إٔ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء  خطٌظل٢ ٖٓ حُلٌٞٓش رؤهَ ٓ

حُٔؼ٢ ك٢ طؼ٤ٔٔٚ رـ٤ٔغ ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ ٖٓ أ٠ٔٓ ؿخ٣خطٜخ َٗ٘ حُظؼ٤ِْ رٌخكش أٗٞحػٚ ٝ 

طَى حُل٣َش حُظخّ  حُفَم. كبٕ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ طفِذ ٖٓ حُلٌٞٓشحُٞٓخثَ ٝ
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٤ُِِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ ك٢ كظق حٌُظخط٤ذ حُوَآ٤ٗش ٝ حٌُٔخطذ حُؼَر٤ش حُلَس ٝ إٔ طوق اُحء حُوخث٤ٖٔ 

رٌٜٙ حُٔ٘خ٣ٍغ ٓٞهق حُٔئ٣ي حُٔٔخػي"
1
. 

ٖٓ إٔ حُِـش حُؼَر٤ش ٢ٛ  ،حُـٔؼ٤ش ك٢ ط٣َ٘ؼخطٜخ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٓخ أهَطٚ ٣ئًي إٌٜٔح حُ٘ٚ ك

١ ٓلخُٝش ٧ خهخٓظزحظ٤لش حُي٤٘٣ش ُِـش حُؼَر٤ش. رَ ُِٞ خ٤ٔطيػ ًخٕش، ُـش حُفوّٞ حُي٤٘٣ش ح٤ٓ٬ٓ٩

خ ػٖ حُٔـخٍ ح٩ىح١ٍ ٝ ح٤ُٔخ٢ٓ ، رؼي إٔ طْ ػُِٜحُل١ٞ٤ ُؼٍِ حُِـش ػٖ ٓـخُٜخ حُي٢٘٣

ح٫هظٜخى١. ًٔخ ٣ؼظزَ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ٌٛٙ حُٞظ٤لش حُي٤٘٣ش ُِـش حُؼَر٤ش حُلٜل٠، ارفخٍ ٓزخَٗ ٝ

ا٠ُ ُـش ُِظؼ٤ِْ ػْ  ظٜخطل٘ي هٞحٛخ ُظَه٤ حُظ٣٢يٛخ كَٗٔخ ُِؼَر٤ش حُؼخ٤ٓش، ُِٞظ٤لش حُي٤٘٣ش حُظ٢ طَ

ٖٓ حُوخٕٗٞ حُيحه٢ِ ُِـٔؼ٤ش:"ح٧ٓش حُـِحث٣َش أٓش ا٤ٓ٬ٓش ػ٣َوش  66ُـش ُِي٣ٖ. ؿخء ك٢ حُٔخىس 

ك٢ ا٬ٜٓٓخ، كخ٬ٓ٩ّ ٛٞ ى٣ٜ٘خ ح١ٌُ طلخهَ رٚ ٝ ٤َٓحػٜخ حُوخُي، ٝ حُؼَر٤ش ًظخرٜخ ٝ ٓٔظٞىع 

ا٠ُ ٛيح٣ش حٌُظخد  -٣َن ح٩ٍٗخىٖٓ ١ -ٝ كٌٔظٜخ، كخُـٔؼ٤ش ط٣َي إٔ طَؿغ رٌٜٙ ح٧ٓش آىحرٜخ

حُٔ٘ش ٝ ٤َٓس حُِٔق حُٜخُق ُظٌٕٞ ٓخ٤ٗش ك٢ ٍه٤ٜخ ػ٠ِ ٗؼخع طِي حُٜيح٣ش"ٝ
2
. 

حُـٔؼ٤ش ُٔخ ٍأص كَٗٔخ ٓخُحُض طٔؼ٠ ٩ُحُش ٓظخَٛ حُويحٓش ػٖ حُؼَر٤ش؛ هخٓض ك٢ إ 

٢ٛٝ  .ػ٘يٓخ أًيص إٔ حُؼَر٤ش ُـش ُِي٣ٖ ٝ طؼ٤ِْ ػِٞٓٚ ،ٓظزخه٤شح٫ لًَشح٤ُٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش رٌٜٙ 

، ٧ٕ كَٗٔخ كخُٝض ُِؼخ٤ٓش رخَُْٓ ح٬ُط٢٘٤رٌٜح ٍىص ٓلخ٫ٝص طَؿٔش حُوَإٓ ٝ حٌُظذ حُي٤٘٣ش 

كَٗٔش ُـش حُي٣ٖ ٝ ػِٞٓٚ ًَٝٔ ط٤ُٓ٬ش ح٬ٓ٩ّ ٝ حُؼَر٤ش، ٝارفخٍ ػو٤يس ٫ ٣ـُٞ حُظؼزي ا٫ 

 رخُِلظ حُؼَر٢.

جُؿٔؼ٤س إٔ جُط٤ٍٛ٘ ٣ٓحػى ػ٠ِ جُلٍٗٓس ًٔح إٔ جُلٍٗٓس ضَٜٓ جُط٤ٍٛ٘  ػ٣ٖـد  ُْ

 آٗلخ ٍٝىص. ٌُٜح ًخٕ ٖٓ أٛيحكٜخ ٓلخٍرش حُظ٤َٜ٘ ٝ هي ٓخروخ ʽْح٠غ جُكʼ١ًٍٛٔح هحٍ جُركحغس 

 ٗوَ حُلَٔس حُظ٢ ٣ظٌِْ رٜخ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ػٖ حُظ٤َٜ٘:رو٢ كظٟٞ ح٤ُ٘ن حرٖ رخى٣ْ ك٢ حُظـ٤ْ٘. 

ٖ حُٔؼوٍٞ إٔ ٣ؼَٔ حُظز٤َ٘ ك٢ حُوفَ حُـِحث١َ ٝ ٣ؤط٢ ر٘ظخثؾ أًؼَ ٓٔخ ٣ؤط٢ رٚ ك٢ ُوي ًخٕ ٓ"

ػخُؼخ: ٤خ:ُٛٞش ح٫ٓظؼٔخٍ ح١ٌُ ٣ل٤ٔٚ، ٝح٧هفخٍ ح٧هَٟ ُؼيس حػظزخٍحص، أ٫ٝ: طوخىّ ػٜيٙ، ٝ ػخٗ

ٞا حُـَٜ ٝ ح٤ٓ٧ش ٝ حُلوَ ك٢ ح٧ٓش حُظ٢ ٢ٛ ك٣َٔش حُظز٤َ٘، ٍحرؼخ: حٗظ٘خٍ حُفَه٤ش حُظ٢  ٢ٛ ك٘

ظجَ حُظز٤َ٘ ٝ ًخكِظٚ ٝ حُٜٔٔيس ُٚ كٔخ ٝ ٓؼ٠٘، ٝ إ ؿَٜ ٌٛح هّٞ كؼيٝح ٖٓ ٓلخٜٓ٘خ ٓوخٝٓش 
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حُظز٤َ٘، ٝ هخٓٔخ هؼٞى ػِٔخء حُي٣ٖ ػٖ حُٔوخٝٓش ٝ ٌٓٞطْٜ ػٖ حُٔؼخٍٟش هزَ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء. 

هزَ ٝؿٞى ٝ ٌٛح ًِٚ ..ٝ ٌُٖ حُٞحهغ إٔ حُظز٤َ٘ ٓغ ١ٍٞ حُٔيس ٝ حٓظٌٔخٍ حُؼيس ُْ ٣ِن حُ٘ـخف

كبٕ ٖٓ رَحٓـٜخ ٓوخٝٓش حُظز٤َ٘  -ٝ ٓخ ٝؿٞىٛخ رزؼ٤ي حُؼٜي -ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء، كؤٓخ رؼي ٝؿٞىٛخ

رويٍ حُٔٔظفخع، ٝ ا٠ُ ح٥ٕ ُْ طظٞكَ ُي٣٘خ حُٞٓخثَ حٌُخك٤ش ُظ٘ظ٤ْ ٓوخٝٓش ٓ٘ظـش، ٝ أْٛ ػَٜ٘ 

حثٜخ أْٓ ٝ ُؼ١َٔ ٤ًق طٔظف٤غ إٔ طوخّٝ ؿٔؼ٤خص ٓ٘ظٔش ٖٓ ٍٝ..ك٢ ٌٛح حُزخد ٛٞ حُٔخٍ

ؿ٤٘ش طـيم ػ٤ِٜخ حُٔخٍ، ٓـِٜس رخُـ٤ٕٞ حُٞك٤َس ٖٓ حَُٛزخٕ ٝ حَُحٛزخص ٝ ح١٧زخء 

ٝحَُٟٔٔخص.."
1
. 
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 ؟    رسمت اجلمعية سياستها اللغىية كيف  -4

خ، ػْ طلي٣ي ح٧ٛيحف ٝ حهظ٤خٍ ٜٞٛلٖٓ طلي٣ي حُٟٞؼ٤ش حُِـ٣ٞش ر َُْٓ ٤ٓخٓش ُـ٣ٞش ٫ري

حُظ٢ طوَٛخ حُِٔخ٤ٗخص ص حُـٔؼ٤ش ٝكن ٌٛٙ حُٜٔ٘ـ٤ش حُؼ٤ِٔش ٓظَحط٤ـ٤خص حُٔ٘خٓزش. كَٜ ٓخٍح٫

 ؟ح٫ؿظٔخػ٤ش

حط٤ـ٤خص(، ٝى٤َُ ًُي ٓخ ؿخء حٓظَ -أٛيحف -إ حُـٔؼ٤ش طؼ٢ ؿ٤يح ٌٛٙ ح٤ُ٥خص)ٝٛق 

ٓ٘ٚ:" طيٍّ حُـٔؼ٤ش  69حُيحه٢ِ ح١ٌُ ٣ِِّ ح٧ػ٠خء حُظلَى ٝكوٜخ. ؿخء ك٢ حُٔخىس ٜخهخٗٞٗك٢ 

٤ش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ ح٫هظٜخى٣ش، ؿ٤ٔغ ؿٜخطٚ حُي٤٘٣ش ٝ ح٧ه٬هأكٞحٍ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ ٖٓ 

َ ٝحف  رز٤خٕ  -ٝحكيح أٝ أًؼَ -طؼٜي ا٠ُ ٖٓ ك٤ٚ ًلخءس ٖٓ أػ٠خثٜخٝ ٜا رٟٞغ رَٗخٓؾ ٝحٓغ ٓل

أٍٛٞ حُؼَِ ٝ ٤ًل٤ش ٓؼخُـظٜخ ػ٠ِ ٝؿٚ طؤُلٚ ٗلْ حُـِحث١َ، ك٬ ٣٘لغ حُيٝحء ا٫ اًح ػَف 

ا٫ رٔؼَكش أٓزخرٚ ٝ ٓ٘خٗجٚ، ٝ حُل٤ٌْ ٖٓ ػخُؾ حَُٔٝ ربُحُش حُيحء، ٝ ٫ طُؼَف كو٤وش حُيحء 

أٓزخرٚ، ٖٝٓ ٝحؿزخص حُٞحػظ إٔ ٣ؼظ حُ٘خّ ػ٠ِ هيٍ حٓظؼيحىْٛ، ٝ ٓؼَكش ًُي ح٫ٓظؼيحى 

ٓظٞهق ػ٠ِ طلْٜا ٗل٤ٔش ح٧ٓش، كبًح كْٜ حُؼخُْ ٗل٤ٔش ح٧ٓش ػَف ٤ًق ٣وٞىٛخ ا٠ُ حُو٤َ ٝ ػَف 

أ١ ٣َ١ن طئهٌ ٓ٘ٚ"
1

حُٜٔ٘ؾ ٜٓ٘ؾ هَآ٢ٗ؛ كف٣َوش حُظ٘و٤ٚ ٝ ١َهش حُؼ٬ؽ . ٝ ُؼَ ٌٛح 

حُوَآ٢ٗحٓظوخٛٔخ حرٖ رخى٣ْ ٖٓ حُ٘زغ 
2
. 

 :َوْصفال -1

حٍُٔ٘ٞس  خُٔي٣٘شرٟٞؼ٤ش حُـِحث٣َش، ك٢ أٓٔخٍٛٔخ ريأ حرٖ رخى٣ْ ٝ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ حُظو٤٤ْ حُ

ٜق ٣ٌَ ؿيح ػٖ طخ٣ٍن ظٍٜٞ حُـٔؼ٤ش. ٕٝ ٌٛح ًخٕ ك٢ ٝهض ٓزكبّ. ٝ ًٔخ ٣زيٝ 1913ٓ٘ش 

ح٩رَح٢ٔ٤ٛ حُِوخءحص حُٔظٞحِٛش ٓغ رٖ رخى٣ْ هخث٬:" ..ً٘خ ٗئى١ ك٠٣َش حُؼ٘خء ح٧ه٤َس ًَ ٤ُِش 

ك٢ حُٔٔـي حُ٘ز١ٞ، ٝ ٗوَؽ ا٠ُ ٢ُِ٘ٓ، كَ٘ٔٔ ٓغ ح٤ُ٘ن حرٖ رخى٣ْ، ٓ٘لَى٣ٖ ا٠ُ آهَ ح٤َُِ، 

٠ ٜٗخ٣ش ػْ ٗلظَم ا٠ُ ح٤ُِِش حُؼخ٤ٗش، اُ ك٘يهَ ٓغ أٍٝ ىحهَ ٬ُٜس حُٜزق،ك٤ٖ ٣لظق حُٔٔـي 

ػ٬ػش ح٧َٜٗ حُظ٢ أهخٜٓخ ح٤ُ٘ن ك٢ حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس. ًخٗض ٌٛٙ ح٧ٓٔخٍ حُٔظٞحِٛش ًِٜخ طير٤َح 
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ُِٞٓخثَ حُظ٢ طٜ٘ٞ رٜخ حُـِحثَ، ٝ ٟٝغ حُزَحٓؾ حُٔلِٜش ُظِي ح٠ُٜ٘خص حُ٘خِٓش، حُظ٢ ًخٗض 

كووٜخ ك٢ ًِٜخ ٍٛٞح ٤ً٘ٛش طظَحءٟ ك٢ ٓو٤ِظ٘خ، ٝ ٛلزٜخ ٖٓ كٖٔ ح٤ُ٘ش، ٝ طٞك٤ن هللا ٓخ 

٬٤ٓى٣ش ٢ٛ حُظ٢  1913حُوخٍؽ رؼي ر٠غ ػَ٘ ٓ٘ش، ٝ أٜٗي هللا ػ٠ِ إٔ طِي ح٤ُِخ٢ُ ٖٓ ػخّ 

ٟٝؼض ك٤ٜخ ح٧ْٓ ح٠ُٝ٧ ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ حُظ٢ ُْ طزَُ ُِٞؿٞى ا٫ ك٢ 

"1931ٓ٘ش
1
. 

س ُِٔـظٔغ ػٖ ٗظخثؾ ٌٛٙ حُٔيحٍٓخص:" ٝ ًخٕ ٖٓ ٗظخثؾ حُيٍحٓخص حُٔظٌٍَ أ٠٣خ٣وٍٞ ٝ 

حُـِحث١َ ر٢٘٤ ٝ ر٤ٖ حرٖ رخى٣ْ ٌٓ٘ حؿظٔخػ٘خ ك٢ حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس، إٔ حُز٬ء حُٜٔ٘ذ ػ٠ِ ٌٛح 

حُ٘ؼذ ح٤ٌُٖٔٔ آص ٖٓ ؿٜظ٤ٖ ٓظؼخٝٗظ٤ٖ ػ٤ِٚ، ٝ رؼزخٍس أٟٝق ٖٓ حٓظؼٔخ٣ٍٖ ٓ٘ظ٤ًَٖ 

 ٣٢ٔظٜخٕ ىٓٚ ٝ ٣ظؼَهخٕ ُلٔٚ ٝ ٣لٔيحٕ ى٣٘ٚ ٝ ى٤ٗخٙ: حٓظؼٔخٍ ٓخى١ ٛٞ ح٫ٓظؼٔخٍ حُلَٗٔ

ٝ هي ١خٍ أٓي ٌٛح ح٫ٓظؼٔخٍ ح٧ه٤َ ٝ ػوِض »..«ٝ حٓظؼٔخٍ ٍٝكخ٢ٗ ٣ٔؼِٚ ٓ٘خ٣ن حُفَم»..«

كٌخٕ ٖٓ ٓيحىح حَُأ١ ٝ اكٌخّ حُظير٤َ ر٢٘٤ ٝ ر٤ٖ حرٖ رخى٣ْ إٔ طزيأ »..«١ٝؤطٚ ػ٠ِ حُ٘ؼذ

حُـٔؼ٤ش رٔلخٍرش ٌٛح ح٫ٓظؼٔخٍ حُؼخ٢ٗ ٧ٗٚ إٔٛٞ ٝ ًٌُي كؼِ٘خ.."
2

 . 

ُِٟٞغ  ʽٖ رخى٣ْك٤ٔيس رʼػٔٚ  ٞٛقكظ٠ رٝ ٣ٔظؼ٤ٖ ٜ٘ي ًخٕ حرٖ رخى٣ْ ٣ٔظ ًٔخ

َٗ٘ٙ ػ٠ِ ٛللخص ؿَحثي حرٖ رخى٣ْ ّ، ٝ ٣ؼ٤ي 1891أك٣ََ  10ح١ٌُ كٍَٙ ك٢ حُـِحث١َ، ٝ 

1937ّك٢ أك٣ََ  حُٜ٘خد
3

 . 

ٝ ٟٝغ ح٧ٛيحف ٝ ح٫ٓظَحط٤ـ٤خص ك٢  ٞٛقٓزَُح ىٍٝ حُ ʽػزي حُوخىٍ ك٣ʼَ٤٠وٍٞ 

ح حُٟٞغ حُٜؼذ ظَٜص كًَش حرٖ رخى٣ْ حُظ٢ ًخٕ ك٤ٜخ َٓ٘ٝع حرٖ رخى٣ْ ح١ٞ٠ُٜ٘:" ك٢ ٌٛ

، هفش ٓلٌٔش حُز٘خء، ٝ ظٍٜ ُٚ إٔ جألٍٓ ٣كطحؼ ئ٠ُ نطس  ُِٔٞجؾٜس ٝك٤خ ٫طـخٛخطٚ ٝ أكٌخٍٙ،

كْٛٔ ػ٠ِ جٍُٗٝع ك٢ جُؼَٔ ٝ ُٞ  ،ٝ ئ٠ُ ْٝحتَ ٓحو٣س ٝ ض٘ظ٤ٔ٤س ٝ ذ٣ٍٗسٓظؼيىس ح٧ٝؿٚ، 

. ًخٕ ٣َٟ ٍأ١ حُؼ٤ٖ إٔ ٗؼزٚ ريأ رلوي ح٧َٓ تٚذٔلٍوٙ ك٢ جُرىج٣س، غْ ذٔؼ٤س ٚلٞز ٖٓ نِٛح

                                                 
 .278،ص 5،جأزتد طالب اإلبراىيمي آثار اإلبراىيمي:رتع -1
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أًِظٚ  »..« ه٘ٞع ٬ُٓظؼٔخٍ، ٗزخد ٟخثغ ٓلَّٝ»..«ك٢ حُو٬ٙ ٖٓ ح٧ٟٝخع حُٔظَى٣ش:

أكويٙ ح٫ٓظؼٔخٍ ُـظٚ.."»..« حُلخٗخص ٝ حُٔوخ٢ٛ 
1

 . 

٣وٍٞ حرٖ رخى٣ْ ٓو٤٤ٔخ حُٟٞؼ٤ش حُـِحث٣َش ػخٓش آٌٗحى:" حؿظٔؼض ك٢ حُـِحثَ ًَ أٗٞحع 

ظؼٔخٍ، ٖٓ حٓظؼٔخٍ حهظٜخى١ ٝ ػوخك٢ ٝ ٤ٓخ٢ٓ، كوي ٟٝؼض كَٗٔخ ٣يٛخ ػ٠ِ حهظٜخى٣خص ح٫ٓ

حُز٬ى ًِٜخ ٝ كخ٬ٛطٜخ، ٝ ٓ٘ض ُلٔخ٣ظٜخ حُوٞح٤ٖٗ ح٤ُٔخ٤ٓش حُـخثَس حٓظؼ٘خث٤ش، ٝ ١زوظٜخ ًِٔخ 

ىػض ِٜٓلظٜخ ا٠ُ طفز٤وٜخ، ٝ ُحىص كٌٔ٘ض ُِـظٜخ ك٢ حُز٬ى، ك٬ ُـش ا٫ ُـظٜخ ٝ ٫ ػوخكش ا٫ 

ػوخكظٜخ، كظ٠ حُي٣ٖ حٓظيص ا٤ُٚ ٣يٛخ، كزٔفض ٗلًٞٛخ ػ٤ِٚ ُظٔظـِٚ ػ٘ي حُلخؿش، ًٔخ طٔظـَ 

حُٔ٘خؿْ، أٓخ ح٩ىحٍس ٝ أؿِٜطٜخ، كٌِٜخ ك٢ هز٠ظٜخ، ٝ اًح ٝؿي ك٤ٜخ ؿِحث١َ ك٤ٌِٕٞ ٖٓ أػٞحٜٗخ، 

ػ٠ِ اهٞحٗٚ، كؤ١ حكظ٬ٍ ٝ حٓظؼٔخٍ أر٘غ ٖٓ ٌٛح ح١ٌُ ٗؼ٤٘ٚ ك٢ حُـِحثَ"
2

 . 

ٞٓش حُل٤َٔٗش ػ٠ِ اَٛحٍٛخ حُظخُْ، ك٤وٍٞ ُٜخ:" ٝ ٌٛٙ كٌٞٓظ٘خ أًزَص ٝ ٣ِّٞ حُلٌ

ٝ ٫ ٣ُؼَِّْ رٜخ  أُق ُٝى، ٖٓ أٓس ضؼى ْطس ٓال٤٣ٖ ٗٓٔسذٟغ ٓىجٌِ ال ٣أ١ٝ ٓؿٔٞػٜح ػ٤ِ٘خ 

"أًؼَ ٖٓ حُلَٝف ح٧رـي٣ش، ٝٓزخىة حُي٣ٖ، ٝ ُـش أ٤ُٝش
3
 ح٣ٌٝٛوٍٞ ك٢ ٟٓٞغ آهَ أ٠٣خ:" .

ٔض ُٚ ٓيحٍّ طؼِٔٚ ٝ ٤ُْ ُٚ ٍؿخٍ ٣يحكؼٕٞ ػ٘ٚ ٝ ٣ٔظٕٞ ػ٤ِٚ، رَ حُوفَ ه٣َزخ ٖٓ حُل٘خء ٤ُ

.ًخٕ أر٘خإٗخ ٣ٞٓجٌ ٫ ٣ٌٛزٕٞ ا٫ ا٠ُ حُٔيحٍّ ح٧ؿ٘ز٤ش حُظ٢ »..« ًخٕ ك٢ حٟفَحد ىحثْ ٓٔظَٔ

٫ طؼف٤ْٜ ؿخُزخ ٖٓ حُؼِْ ا٫ ًُي حُلظخص ح١ٌُ ٨ٔ٣ أىٓـظْٜ رخُٔلخٓق كظ٠ اًح هَؿٞح ٜٓ٘خ 

ُـظْٜ  ٝ ه٤ٓٞظْٜ، ٝ هي ٣ٌَٜ٘ٝٗخ"هَؿٞح ؿخ٤ِٖٛ ى٣ْٜ٘ ٝ 
4
. 

حُو٤ٓٞش، حُؼ٤ِٔش ٝحُي٤٘٣ش ٝ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝ ٩رَح٢ٔ٤ٛ ٤ٟخع ٝظ٤لش حُِـش ح٣َُِٓش ٝحٝٛق 

ٍ:"ًٌِْٝ ٣ؼِْ إٔ ٌٛح حُِٔخٕ ٟخع ٖٓ ر٤٘٘خ كؤٟؼ٘خ ر٤٠خػٚ ًَ ًُي حُظَحع حُـخ٢ُ حُ٘ل٤ْ وخك
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 ِّٞ ّ ح٧ًزَ ٖٓ ٓو ِّٞ ٓخص ح٫ؿظٔخع حُز١َ٘، ٝٓخ ٖٓ أٓش ٖٓ ى٣ٖ ٝ طخ٣ٍن، ٝ إٔ حُِـش ٢ٛ حُٔو

ٓخص ح٧هَٟ" ِّٞ أٟخػض ُـظٜخ ا٫ أٟخػض ٝؿٞىٛخ، ٝ حٓظظزغ ٤ٟخع حُِـش ٤ٟخع حُٔو
1
. 

  األهداف: -2

جُؿٔؼ٤س ُْ ضٍٛـ ذٌَ أٛىجكٜح جإلٚالق٤س، نحٚس ٓح ضؼِن ريح٣ش طـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ 

ٓخ ٓٞف ٍٗٞىٙ ٖٓ أٛيحف ٓخ ٛٞ  ٝ ٜٓ٘ح ذطؼ٤ِْ جُِـس جُؼٍذ٤س ألٕ ضؼ٤ِْ جُؼٍذ٤س ًحٕ ٓٔ٘ٞػح.

ا٫ حٓظ٘ظخؿخص ُزخكؼ٤ٖ ْٜٓ٘ حُٔظو٤ٜٜٖ ك٢ حُ٘ؤٕ حُظَر١ٞ هخٛش، ٝ ْٜٓ٘ حُزخكؼ٤ٖ ك٢ حُ٘ؤٕ 

 ح٬ٛ٩ك٢ ػخٓش.

٤ُِٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش، ٓظ٠ٔ٘ش  حٌُٔٔٞص ػٜ٘خ ٌُُي كظٔخ ٓظٌٕٞ ح٧ٛيحف حُِـ٣ٞش

ش رخُِـش حُؼَر٤ش ٫  طوظَٜ ػ٠ِ . ٓغ ٬ٓكظش إٔ ح٧ٛيحف حُوخٌٛٙ ح٧ٛيحف حُؼخٓشٟٖٔ ٛ

ج٤ُٓحْس جُِـ٣ٞس ُؿٔؼ٤س جُؼِٔحء ج٤ُِٖٔٓٔ جُؿُجت٤٣ٍٖ جُطح٣ٌه٤س ُْ ضٌٖ ٧ٕ طؼ٤ٔ٤ِظٜخ كو٢. 

ٓظَحط٤ـ٤خص ُٞظخثق حُٔٞم حُِـ١ٞ ح٫ٛيحف ٝ ح٧رَ ٍٓٔض ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش  ؛٤ْحْس ضؼ٤ٔ٤ِس كو١

 ٓظخَٛ ح٫كظٌخى حُِـ١ٞ. حُـِحث١َ، ًٔخ ُْ طَٜٔ ٓؼخُـش ه٠خ٣خ حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞش، ٝ 

ٝ ٛ٘خى كو٤وش ٣ـذ حُظ٘ز٤ٚ ُٜخ؛ ٝ ٢ٛ إٔ أٛيحف ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش ٤ٛـض ٝكوخ 

ʽح٬ٛ٩ف ʼُٜيف ػخّ ٛٞ


؟ ٝٓخ طو٤٤ْ ٖٓ ه٬ٍ حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُِـٔؼ٤ش. كٔخ ٛٞ ح٬ٛ٩ف 

 حُٔل٣ٌَٖ ُٚ؟ ٝ أ٣ٖ أٛيحف ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ك٤ٚ؟

حُلَٜ حُٜيف حُؼخّ ُِـٔؼ٤ش ك٢  -ٓخروخ ًٌٍُٔٞح -ُوي كيى حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ

ػ٤ش ًخُؤَ ٝ ح٤َُٔٔ ٝ حُزفخُش حُوٜي ٖٓ  ٌٛٙ حُـٔؼ٤ش ٛٞ ٓلخٍرش ح٥كخص ح٫ؿظٔخ"حَُحرغ:

. "حُـَٜ ٝ ًَ ٓخ ٣لَٓٚ ٣َٛق حَُ٘ع ٝ ٣ٌَ٘ٙ حُؼوَ ٝ طلـَٙ حُوٞح٤ٖٗ حُـخ١ٍ رٜخ حُؼَٔٝ

                                                 
 .134ص،1،جآثار اإلبراىيمي:رتع أزتد طالب اإلبراىيمي -1
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زخىثٜخ ح٬ٛ٩ك٤ش ٌُٖ ر٘ٞع ٖٓ حُظل٤َٜ، ٝٗـي ٗلْ ح٧ٛيحف ك٢ حُوخٕٗٞ حُيحه٢ِ ُِـٔؼ٤ش ٝ ٓ

ًٔخ ؿخء ك٢ حُلَٜ حُؼخُغ حُوخٙ رٔوخٛي حُـٔؼ٤ش ٝ ؿخ٣خطٜخ ٝ أػٔخُٜخ
1
: 

طوي٣ْ ح٧ْٛ ػ٠ِ  -: طـ١َ حُـٔؼ٤ش ك٢ ؿ٤ٔغ أػٔخُٜخ ح٥ط٤ش ػ٠ِ أٍرغ هٞحػي:64حُٔخىس "

٤َِ حُؼَٔ ه٤َ ٖٓ ه -ىٍء حُٔلٔيس ٓويّ ػ٠ِ ؿِذ حُِٜٔلش -ٓخ ٫ ٣يٍى ًِٚ ٫ ٣ظَى ًِٚ -حُْٜٔ

 ًؼ٤َ حُوٍٞ..

: أٍٝ ٓوخٛي حُـٔؼ٤ش ١خثلش حُؼِٔخء ٝ حُفِزش رخٓظؼٔخٍ ًَ حُٞٓخثَ ُلِْٜٔ 65حُٔخىس 

 ػ٠ِ حُظوِن رخ٧ه٬م ح٤ٓ٬ٓ٩ش..

: ح٧ٓش حُـِحث٣َش أٓش ا٤ٓ٬ٓش ػ٣َوش ك٢ ا٬ٜٓٓخ، كخ٬ٓ٩ّ ٛٞ ى٣ٜ٘خ ح١ٌُ 66حُٔخىس 

ُـش ًظخرظٜخ ٝ ٓٔظٞىع آىحرٜخ ٝ كٌٔظٜخ، كخُـٔؼ٤ش ط٣َي إٔ  طلخهَ رٚ ٤َٓٝحػٜخ حُوخُي، ٝ حُؼَر٤ش

ا٠ُ ٛيح٣ش حٌُظخد ٝ حُٔ٘ش ٝ حُِٔق حُٜخُق ُظٌٕٞ ٓخ٤ٗش  -ٖٓ ٣َ١ن ح٩ٍٗخى–طَؿغ رٌٜٙ ح٧ٓش 

خ حَُٝك٢ ػ٠ِ ٗؼخع طِي حُٜخى٣ش.  ك٢ ٍه٤ٜا

ٖ : طظٌٍع حُـٔؼ٤ش رٌَ حٌٍُحثغ ٩ك٤خء ك٠٣َظ٢ ح٧َٓ رخُٔؼَٝف ٝ ح٢ُٜ٘ ػ67حُٔخىس 

 حٌَُٔ٘ ػ٠ِ ٝؿٜٜٔخ حُي٢٘٣..

[ طظَٞٓ حُـٔؼ٤ش ٩ٓخطش حُزيع ٝ حُوَحكخص 67: رٌٜٙ حُٞٓخثَ ٗلٜٔخ]حُٔخىس 68حُٔخىس 

حُٔوخُلش ُِي٣ٖ ٝ ٩ك٤خء حُٖٔ٘ حُٜل٤لش حُؼخرظش، ٝ ُٔوخٝٓش حُٔلَٓخص ح٠ُخٍس ًخُؤَ ٝ ح٤َُٔٔ 

 "ٝ حُِٗخ ٝ حَُٔهش..

وخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُـٔؼ٤ش حُظَر٤ش ٝ حُظؼ٤ِْ حُظ٢ إ حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُِـٔؼ٤ش ٓٔظٞك٠ ٖٓ حُ

ٝهي ٓزن ًًَ حُ٘ٚ ح١ٌُ ٣ليى ح٧ٛيحف ٝ ح١ٌُ أٗ٘ؤٛخ حرٖ رخى٣ْ ػ٠ِ اػَ ػٞىطٚ ٖٓ طْٞٗ. 

:"ر٢٘ حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُِـٔؼ٤ش ٖٓ حُٞؿٜش حُظَر٣ٞش: ػ٠ِ طَر٤ش أر٘خء ح٤ُِٖٔٔٔ ٝ ر٘خطْٜ ؿخء ك٤ٚ

٘ٞٗش حُلَى ٝ ٤ً٘ٞٗش )أ١ طلو٤ن ٤ً ْٜ ٝ ٗو٤ٜظْٜطَر٤ش ا٤ٓ٬ٓش رخُٔلخكظش ػ٠ِ ى٣ْٜ٘ ٝ ُـظ

)حُٔؼَكش( رخُِٔخ٤ٖٗ: حُؼَر٢  حُٞؿٜش حُظؼ٤ٔ٤ِش ػ٠ِ طؼو٤ق أكٌخٍْٛ رخُؼِْٖٓ  حُـٔخػش(. ٝ

)أ١ أًخرْٜ حُـٞحٗذ حُٔؼَك٤ش حُ٘ظ٣َش(، )ٝ ٖٓ حُٞؿٜش حُؼ٤ِٔش حُظفز٤و٤ش( طؼ٤ِْٜٔ  حُل٢َٔٗٝ

ٍف حٌُٔظٔزش ٝ طفز٤ن حُ٘ظ٣َخص، ٠ِ طٞظ٤ق حُٔؼخف( حُٜ٘خثغ )أ١ أًخرْٜ حُويٍس ػَ  )حُل  

طي٣ٍزْٜ ػ٠ِ حُٜٔخٍحص ح٤ُي٣ٝش(، ٝ ٖٓ حُٞؿٜش حُٔخ٤ُش: طؼ٣ٞي ح٧ٓش ػ٠ِ حُظزَع حُٔ٘ظْ، ك٢ ٝ

                                                 
 .85-84، ص1ار ػتمد البشَت اإلبراىيمي:رتع أزتد طالب اإلبراىيمي،جآث -1
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ش ح٤ًُِٞٔش، ٝ حُوِو٤ش حُٔ٘خ٣ٍغ حُظ٢ طؼٞى ػ٤ِٜخ ٝ ػ٠ِ أر٘خثٜخ رخُ٘لغ حُؼخّ، ٝ ٣وٜي ٛ٘خ: )حُٞؿٜ

اُن"…حُزٌٍ ٝ حُؼفخء، ٝ حُظٌخكَ ح٫ؿظٔخػ٢ح٫ؿظٔخػ٤ش( أ١ طَر٤ش حُ٘خّ ػ٠ِ ٝ
1
. 

ً  ى٤٘٣ خ ٛيكٜخ  طف٤َٜ حُي٣ٖ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٖٓ حُزيع كخُـخ٣ش ؿخ٣ش ا٬ٛك٤ش ٤٘١ٝش؛ ا

حُوَحكخص، ٝ طَر٣ٞ خ ؿخ٣ظٜخ ط٘٘جش ؿ٤َ ؿِحث١َ ؿي٣ي، ٓظِٔق رخُؼوخكش ح٤٘١ُٞش ٝ حُلٌَ حُؼَر٢، ٝ

ٝ آىحرٜخ. كخُـخ٣ش  اػخىس طَه٤ش حُِـش حُؼَر٤ش ٤ُظٌٖٔ ٓٔظوز٬ ٖٓ طلو٤ن أ٤٘ٓش ح٫ٓظو٬ٍ، ٝ ُـ٣ٞخ

 ٖٓ ى٣ٖ ٝ ُـش ٝ حٗظٔخء ك٠خ١ٍ.  حُـِحث٣َش:حُيكخع ػٖ ح٣ُٜٞش ؛ ٛٞ رؼزخٍس أهَٟ

ٝ ُٖ …:" ُٖ ٣ِٜق حُِٕٔٔٔٞ كظ٠ ٣ِٜق ػِٔخإْٛػٖ ح٬ٛ٩ف ٣وٍٞ ح٤ُ٘ن حرٖ رخى٣ْ

رٚ ا٠ُ حُظؼ٤ِْ ٍؿؼ٘خ ٝ ُٖ ٣ِٜق ٌٛح حُظؼ٤ِْ ا٠ُ اًح »..« ٣ِٜق حُؼِٔخء كظ٠ ٣ِٜق طؼ٤ِْٜٔ

كوي ٛق ػ٘ٚ ػ٤ِٚ ح٬ُٜس ٝ ح٬ُّٔ، »..« ٟٓٞٞػٚ، ك٢ ٓخىطٚ ٝ ٍٛٞطٚحُ٘ز١ٞ ك٢ ٌِٗٚ ٝ

«"اٗٔخ رؼؼض ٓؼِٔخ»ك٤ٔخ ٍٝحٙ ِْٓٔ أٗٚ هخٍ
2
. 

 ىحٍس حُل٤ٌٓٞش، ٝ أػٞحٕ حُفَه٤شٌٛٙ ح٧ٛيحف ُْ طظـ٤َ رَ طيػَّٔض رؼي طٜل٤ش أٜٗخٍ ح٩

ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِـٔؼ٤ش ػخّ ٗظوخد حُؼخ٢ٗ ح١ٌُ رخَٗطٚ ، ك٢ ح٫ِـٔؼ٤شحُٔـِْ ح٩ىح١ٍ ُٖٓ 

ْ ٝ أطزخػْٜ ٛٞ ؼِٔٚ حُؼِٔخء ُف٬ر٣ٜ ٓزيأ ٝٗؼخٍػزخٍس ػٖ أٛزلض ح٧ٛيحف ٝ  .1932ّ

 حُؼَر٤ش ُـظ٢".ّ ى٢٘٣، ٝح٬ٓ٩"حُـِحثَ ٢٘١ٝ، ٝ

كٔذ ؤٛيحف حَُٔ٘ٝع حُزخى٢ٔ٣ . كظَر١ٞحُٜيف طـظٔغ ك٢ حُؿٔخ٫ حُـٔؼ٤ش اف حٛيإ أ

، كٟحٌزجُٛىف ٝجقى أْح٢ْ ٝٛٞ جُٜٟ٘س جُط٢ ضإو١ ئ٠ُ " طؼٞى ا٠ُ ʽػٔخٍ ١خُزʼ٢ٍأ١ 

أٍٝ هفٞس ك٢ ٣َ١ن حُل٠خٍس اٗٔخ ٢ٛ ط٣ٌٖٞ ح٩ٗٔخٕ ٝ ٍر٢ أكَحى حُٔـظٔغ ك٢ ٗزٌش ٖٓ ٝ

حُٔلخكظش ػ٠ِ حُ٘و٤ٜش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُؼَر٤ش ..حُؼ٬هخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ُظلو٤ن ٛيف ٓ٘ظَى

رٌَ ٓوٞٓخطٜخ"
3
.  

                                                 
من  قوسُت. العبارات احملصورة بُت 182الصاحل رمضاف،ص و ػتمد  ميد ابن باديس:عبد القادر فضيلإماـ اصتزائر عبد اضت -1

 .269،ص2،ـ1،ج:تصنيف عمار طاليبرهإضافة اظتؤلفُت لتوضيح اظتقصد. و ينظر النص األصلي ابن باديس حياتو و آثا
 .217، ص2،ـ1ج أثار ابن باديس حياتو و آثاره: عمار طاليب، - 2
 .107-106، ص1،ـ1،ج نفسواظترجع ينظر  - 3
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أٓخ طل٬٤ٜ كخُٜيف ٛيكخٕاؿٔخ٫،  ٛيحف حُـٔؼ٤شٌٛٙ أ
1
: 

َٝٛ ضٌَٔ جُك٤حز جُلٍو٣س جالؾطٔحػ٤س وٕٝ ضكو٤ن  ًٔخٍ حُل٤خس حُلَى٣ش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش: -1

ٜٓفل٠ ٣ʼوٍٞ  ؟ًٔخ ؿخء ك٢ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤شجٌُلح٣س جُِـ٣ٞس جُلٍو٣س ٝ جالؾطٔحػ٤س 

ش رؤكٌخٍٛخ ٝ ٓؼخ٤ٜٗخ ٝ كوخثن ٗلٜٞٓخ، "ٝ أٓخ حُِـش ك٢ٜ ٍٛٞس ٝؿٞى ح٧ٓ:ʽٛخىم حَُحكؼ٢

ك٤ِْ »..«٤ِح هخثٔخ روٜخثٜٚ؛ ك٢ٜ ه٤ٓٞش حُلٌَ، طظلي رٜخ ح٧ٓش ك٢ ٍٛٞ حُظل٤ٌَٔٝؿٞىح ٓظ

ًخُِـش ٗٔذ ُِؼخ١لش ٝ حُلٌَ؛ كظ٠ إ أر٘خء ح٧د حُٞحكي ٝ ُٞ حهظِلض أُٔ٘ظْٜ ك٘٘ؤ ْٜٓ٘ ٗخٗت  

ش ػخُؼش، ٌُخٗٞح ك٢ حُؼخ١لش ًؤر٘خء ػ٬ػش ػ٠ِ ُـش، ٝ ٗ٘ؤ حُؼخ٢ٗ ػ٠ِ أهَٟ، ٝ حُؼخُغ ػ٠ِ ُـ

آرخء"
2
. 

هيٓش ح١ُٖٞ ػْ ح١ُٖٞ حُٔـَر٢ ػْ حُؼَر٢ ح٢ٓ٬ٓ٩ ػْ ١ٖٝ ح٩ٗٔخ٤ٗش حُؼخّ. ٝ أ١  -2

 هيٓش ٫ طٌٕٞ ا٫ ػٖ ٣َ١ن حُِـش ٧ٜٗخ ٢ٛ أىحس حُظٞحَٛ ٝ حُؼوخكش ٝ ح٤ُٔخٓش ٝ ح٫هظٜخى..

٢ٜ أٍرؼشكٔؼ٤ش ١ز٤ؼش ح٧ٛيحف حُظَر٣ٞش حُظ٢ طٔؼ٠ ا٤ُٜخ حُـأٓخ 
3

 : 

 ٛيف طَر١ٞ ط٢٘٣ٌٞ. -1

 ٛيف طؼ٢ٔ٤ِ طؼو٤ل٢. -2

 ٛيف ػ٢ِٔ ٜٓخ١ٍ. -3

 ٝهي ٓزن ًًَٛخ. ٛيف ٢ًِٞٓ.-4

. خٖٓ حُؼخرض إٔ ح٧ٛيحف حُِـ٣ٞش ٢ٛ ؿِء ٖٓ ح٧ٛيحف حُظَر٤ش حُظ٢ طٟ٘ٞ حُـٔؼ٤ش طلو٤وٜ

َٝٛ كؼ٬ ًِٜخ أٛيحف  كٔخ ر٘ي ح٧ٛيحف حُِـ٣ٞش حُظ٢ ط٣َي ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش طلو٤وٜخ؟

  ُظؼ٤ٔ٤ِش حُِـش؟

 خٓظٜخ حُِـ٣ٞش ك٤ٔخ ٤:٢ِ٣ِـٔؼ٤ش ك٢ ٣ٌُٖٓٔ إٔ ٗـَٔ ح٧ٛيحف حُِـ٣ٞش 

 : ئنٍجؼ جُؿٜٞو جُِـ٣ٞس ٖٓ جُطحذغ جُلٍو١ ئ٠ُ جُطحذغ جُؿٔحػ٢: جُٜىف جألٍٝ

                                                 
 .106 -104، ص1، ـ1، ج السابقاظترجع  - 1
 .22-21، ص3من وحي القلم:مصطف  صادؽ الرافعي،ج -2
 .269س :عبد القادر فضيل و ػتمد الصاحل رمضاف،ص ينظر إماـ اصتزائر عبد اضتميد ابن بادي -3
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حُؼِٔخء حطْٔ  ٗ٘خ٧١ٕ ، إ حُـٜٞى حُِـ٣ٞش حُلَى٣ش هزَ حُـٔؼ٤ش ًخٕ طؤػ٤َٛخ ٓليٝىح

 ُٓ  ،َٓحػخس ؿخٗزٜخ ػ٠ِيٍٓخ ك٢ حُٔيحٍّ حُل٤ٌٓٞش ٓٔخ أؿزَْٛ رخُلَى٣ش، ًٔخ إٔ رؼ٠ْٜ ًخٕ 

ٝ رو٤ض كٌَس حُـٔؼ٤ش حُ٘ـَ حُ٘خؿَ ُزؼٞ حُؼِٔخء كخٗيكغ رؼ٠ْٜ ا٠ُ حُظول٤ق ٖٓ ٗ٘خ١ٚ. 

 ؿٔؼ٤ش ُِؼِٔخء ٬٤ٓى ا٫ إٍٔؿْ إٔ حُلٌَس ًخٗض ٗخٟـش  .1930ٝ  ٤١1925ِش حُلظَس ٓخ ر٤ٖ 

أرٞ حُوخْٓ ٓؼي ʼ ٝح٤َُٗيس ًٔخ ٣ئًي ى٣ْ حُل٣ٞ٤ش ٝ حُي٣٘خ٤ٌ٤ٓشو٠ كِٔخ ٫ُٞ ه٤خىس حرٖ رخًخٕ ٤ٓز

 ʽهللا
1
كَحؽ، ٝ ٫ طئط٢ أًِٜخ ا٫ اًح ًخٗض  س ػ٘ي حُٔل٣ٌَٖ حُؼظخّ ٫ طؤط٢ ٖٓ"كخ٧كٌخٍ حُـخى .

ي ًخٕ ك٤ظؤػَ رٜخ ٝ ٣ئػَ ك٤ٜخ. ُٝو ظَٝكٚ،٤ُٝيس طلخػَ حُٔلٌَ أٝ حُِٜٔق ٓغ أكيحع ػَٜٙ ٝ 

حرٖ رخى٣ْ ٓلٌَح ٖٓ ٌٛح حُفَحُ"
2
. 

هخٛش  ٓخ طؼِن ٜٓ٘خ رَْٓ ح٤ُٔخٓش  -ُوي طؤًي إٔ حرٖ رخى٣ْ ك٢ ٤ٓخٓظٚ ح٬ٛ٩ك٤ش

"٣ئٖٓ رخُؼَٔ حُـٔخػ٢ حُوخثْ ػ٠ِ حُظ٘ظ٤ْ ٝ حُظوف٢٤ ٝ حُزَٓـش ٝ حُيٍحٓش" ًخٕ -حُِـ٣ٞش
3
. 

 اًح ًخٗض ُْٜ هٞس، ٝ ٍُٓٞٚ، ٔوظ٤٠خص ا٣ٔخْٜٗ رخهلل:" اٗٔخ ٣ٜ٘ٞ حُِٕٔٔٔٞ رك٤غ ًخٕ ٣وٍٞ

ٝ طظآٍُ، ٝ طٜ٘ٞ  ،ٝ طظ٘خٍٝ ،ٝ طيرَ ،اًح ًخٗض ُْٜ ؿٔخػش ٓ٘ظٔش طلٌَ اٗٔخ طٌٕٞ ُْٜ هٞسٝ

ش"ُـِذ حُِٜٔلش ٝ ُيكغ ح٠َُٔس، ٓظٔخٗيس ك٢ حُؼَٔ ػٖ كٌَ ٝ ػ٣ِٔ
4
. 

٣هٍؼ ٖٓ جُؿٜٞو جُلٍو٣س جُٔرؼػٍز ئ٠ُ جُؿٜٞو جُؿٔحػ٤س إ حرٖ رخى٣ْ ٣َ٣ي إٔ 

ً  "ظَ حُظؼ٤ِْ ح٬ٛ٩ك٢ ا٠ُ ؿخ٣ش ٗ٘ٞد  .جُٔطكىز كٜٞ ٣َ٣ي إٔ ٣ٌَّ طو٤ِي حُؼَٔ حُـٔخػ٢. ا

حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش، ٤٘ٛغ ؿٔؼ٤خص ػوخك٤ش ا٤ٓ٬ٓش ٛـ٤َس ًٔخ ًخٕ ٖٓ هز٤َ حُٔزخىٍحص 

حُلَى٣ش أًؼَ ٓ٘ٚ ٖٓ هز٤َ حُظ٘ظ٤ْ حُز٤يحؿٞؿ٢ حُوخٟغ ُِظ٘خٍٝ"
5
. 

؛ طلٌٔٚ هٞح٤ٖٗ ٢ٔ ٓٓإٍٝ، ٝ ضكص ؿطحء ٍٖػ٢جذٖ ذحو٣ّ ٣ٍ٣ى ئهحٓس ؾٜحَ ض٘ظ٤إ 

ٝ ط٤َٔٙ اىحٍس. ٝ ٣ظلَٔ ٓ٘ظٔزٞٙ ٓٔئ٤ُٝخطْٜ حُٔخى٣ش ٝ حُوخ٤ٗٞٗش ٝ حُـِحث٤ش أٓخ هخٕٗٞ ح٩ىحٍس 
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ٝ حُيحه٢ِ. ٝ ك٢ حُوخٕٗٞ حُيحه٢ِ ُِـٔؼ٤ش ٓٞحى ًؼ٤َس  ٢هخ٢ٗٞٗ حُـٔؼ٤ش ح٧ٓخٓ ّحُل٤َٔٗش ٝ أٓخ

(29-28-26 -13ًخُٔخىس) ،ط٘يى ػ٠ِ ح٠ٗ٫زخ١
1
.   

خ، ٣ٍْم ٓرحوب ئوج٣ٌس  شكخرٖ رخى٣ْ ُْ ٣وق ٤ٗ  ٍ ؼ ُٓ جُطأ٤ّْ ُؼَٔ ئوج١ٌ ١ًٍُٓ 

. "ٝ ٣زيٝ إٔ ٖٓ ر٤ٖ ٓخ ًخٕ ح٩ٓخّ ٣وٜيٙ ك٢ اػيحى ُِؼَٔ جُؿٔحػ٢ جْطؼىجوج الْطوالٍ جُؿُجتٍ

 َّٔ ُوفظٚ  ض حُؼخّٔ  ح٧ٓش ٝ ط٤ٜجظٜخ ُِٔفخُزش رخ٫ٓظو٬ٍ طٞػ٤ظٜخ طٞػ٤ش ٤ٓخ٤ٓش رخَُؿْ ٖٓ إٔ حُ

حُيحثْ رخُْٜ ح٤ُٔخ٢ٓ حُيحه٢ِ  ًخٕ ٛٞ ح٩ػيحى حُظَر١ٞ حُظ٣ٌٜز٢، ٝٛٞ ٓخ ريح ؿ٤ِخ ك٢ حٗ٘ـخُٚ

حُوخٍؿ٢"ٝ
2

ْٜ "ٛيكخٕ ٛخٓخٕ؛ أكيٛٔخ ك١ٍٞ، ٝكوخ َُأ١  ًخطذ ك٢َٔٗ كبٕ حُؼِٔخء ُٝ . 

كظٕٞ حُؼخ٢ٗ ٣ٞ١َ حُٔيٟ ، كخ٧ٍٝ ًخٕ ٣ظٔؼَ ك٢ طـ٤ٔغ ًَ حُوٟٞ حُٔؼولش، رٔخ ك٢ ًُي حُٔلخٝ

ٓؼَ:حرٖ ػ٤ِٞس

طلض ٍح٣ش ح٬ٛ٩ف ح٫ؿظٔخػ٢، أٓخ حُؼخ٢ٗ كوي ًخٕ ٣ظٔؼَ ك٢ كَٜ حُـِحثَ ػٖ  

كَٗٔخ طلض ػِْ ح٤٘١ُٞش"
3

 . 

"ح٫ٓظو٬ٍ كن ١ز٤ؼ٢ ٌَُ أٓش ٖٓ أْٓ حُي٤ٗخ. ٝ هي حٓظوِض أْٓ ًخٗض  ٣وٍٞ حرٖ رخى٣ْ:

٣يػٕٞ ػِْ حُـ٤ذ ٓغ هللا ٝ ٣وُٕٞٞ ىٝٗ٘خ ك٢ حُوٞس ٝ حُؼِْ ٝ حُٔ٘ؼش ٝ حُل٠خٍس، ٝ ُٔ٘خ ٖٓ ح٣ٌُٖ 

إٔ كخُش حُـِحثَ حُلخَٟس ٓظيّٝ ا٠ُ ح٧ري. كٌٔخ طوِزض حُـِحثَ ٓغ حُظخ٣ٍن كٖٔ حٌُٖٔٔ أٜٗخ 

طٜزق حُز٬ى حُـِحث٣َش ٓٔظوِش  »..«طِىحى طوِزخ ٓغ حُظخ٣ٍن. ك٤ِْ ٖٓ حُؼ٤َٔ رَ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ 

ػ٠ِ حُلَ"حٓظو٫٬ ٝحٓؼخ،  طؼظٔي ػ٤ِٜخ كَٗٔخ حػظٔخى حُلَ 
4
. 
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ح٤ُ٘ن  كيىٌُح  ،ؼخء ٝ إ ًؼَحُـ ك٤ٚ ٫ ٣٘لغإ حُؼَٔ حُـٔخػ٢ ح١ٌُ ٣وف٢ ُٚ حرٖ رخى٣ْ 

رٔخ ٢ِ٣ حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُؼَٔ حُـٔخػ٢ ُِـٔؼ٤ش ٬ٓٓق
1
: 

ؿخء ك٢ حُوخٕٗٞ حُيحه٢ِ ُِـٔؼ٤ش حٌُلخءس حُؼ٤ِٔش: -أ
2

٣ظَه٠ ح٧ػ٠خء  :44حُٔخىس :"

ْ ٝ ٣ُخىس حُظل٤َٜ ٝ رخ٫ؿظٜخى يٍؿش حُؼخ٤ٗش رخُظويّ ك٢ حُؼِحُؼخِٕٓٞ ٖٓ حُيٍؿش حُؼخُؼش ا٠ُ حُ

حُٔؼخرَس، ٝ ٣ظَه٠ أػ٠خء حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش ا٠ُ ح٠ُٝ٧ رظٍٜٞ أػَ ًظخد ٗخكغ أٝ حُو٤خّ رٔلخَٟس ٝ

ٗخكؼش أٝ طؼ٤ِْ ٓ٘ظؾ أٝ رخُظل٤َٜ ػ٠ِ ٜٗخىس ٤ٍٔٓش ٖٓ أكي حُٔؼخٛي ح٤ٓ٬ٓ٩ش. ٝ كن حُظَه٤ش 

ؼ ذ ١ ٝٛٞ ٣ٔظٔي ٓؼِٞٓخطٚ ك٢ ٌٛحٖٓ هٜخثٚ حُٔـِْ ح٩ىحٍ  ٘  حُ٘ؤٕ ٖٓ طوخ٣ٍَ ٍإٓخء حُ

ٝ حُٞظخثق ػ٠ِ حػظزخٍ حٌُلخءس  ك٢ ط٣ُٞغ ح٧ػٔخٍ ١..ٝ طـَ:64خ ك٢ حُٔخىس ًٔخ ؿخء أ٠٣

 ."ح٤ِٛ٧ش. ٝطـ١َ ك٢ ُٕٝ حَُؿخٍ ٝ أهيحٍْٛ ػ٠ِ حػظزخٍ أػٔخُْٜ ٫ ػ٠ِ هيٍ طويّ أػٔخٍْٛٝ

حك٤ش ُِٔٔظوزَ؛ ٣َ٣ي إٔ ٣ظلٔذ ُٚ، ربػيحى حُٔئٓٔخص إ حرٖ رخى٣ْ ر٘ظَحطٚ ح٫ٓظَ٘

 ٣ُʽي رٖ ػخرضʼح٩ىح٣ٍش حُٔئِٛش ػ٤ِٔخ ٝ هخ٤ٗٞٗخ ٝ اىح٣ٍخ. ٤ُِ٘ٝن  ُلظش ٤١زش ك٢ َٗكٚ ُلي٣غ 

كٍٞ طؼِْ حُِـخص حُٔلظخؽ ا٤ُٜخ

ك٤وٍٞ:" ٗلٖ ح٤ُّٞ ٝ هي ٍرفض ر٤٘٘خ ٝ ر٤ٖ أْٓ أهَٟ ٜٓخُق .

٘ش ]حُلي٣غ»..«٤ِْٜ ْٛ إٔ ٣ؼَكٞح ُـظ٘خ ٝ هف٘خػ٤ِ٘خ إٔ ٗؼَف ُـظْٜ ٝ هفْٜ ًٔخ ػ  ٔ  ٌٛٙ حُ

ظ زش ٝ حُظَحؿٔش ك٢ حُيُٝش ٝ ٓخ [ حًٌٍُٔٞ ك٢ حُٜخٖٓ حُ٘ز١ٞ كٍٞ طؼِْ حُِـخص  ٌ أَٛ ك٢ حطوخً حُ

ٌٛٙ حُٔ٘ش أَٛ ك٢ ٟز٢ أٍٓٞ حُيُٝش رخٌُظخرش ك٤ٔخ ٣ٜيٍ »..«٣٘ظ١َ ك٤ْٜ ٖٓ حُؼِْ ٝ ح٧ٓخٗش

ؼِٜخ ٟز٢ ًَ حُٔؼِٞٓخص، ك٢ٜ أَٛ ك٢ حُظٔـ٤َ ػ٠ِ حُؼّٔٞ"ػٜ٘خ ٝ ك٤ٔخ ٣ٞؿٚ ا٤ُٜخ. ٝ ٓ
3

 .

ٝ ُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش  حُـِحثَك٢ ُِـش حُؼَر٤ش ٌٛح ك٤ٚ أ٠٣خ طؼ٣ِِ ُِٞظ٤لش ح٤َُٔٓش حُؼ٤ِٔش ٝ

 . ًٔوٍَحص ىٍح٤ٓش
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ٌُٖ ٖٓ ح٬ُٔكظ إٔ حٌُلخءحص حُؼ٤ِٔش حُـِحث٣َش، ُْ طٌٖ ًِٜخ طٔخ٣َ حُـٔؼ٤ش ك٢ هفٜخ 

ِض ًلخءس ارٖ رخى٣ْ ٝ ٜٓخٍطٚ ٝ ٝؿخٛش ٓزخىٍطٚ كوخ ػ٘خَٛ ٗـخف ح٬ٛ٩ك٢ "ٝ ُجٖ ٌٗ

ُ ز ٤ِّٖ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٤ُويٍ ٝكيٙ ػ٠ِ حُظٌلَ رخ٧ػزخء حُؼو٤ِش ُيػخ٣ش  رخُ٘ٔزش ُٜٔٔظٚ ح٬ٛ٩ك٤ش، كٖٔ ح

كؼخُش ػزَ حُز٬ى ًخكش. كٖٔ ح١ٍَٝ٠ُ إً ٓؼَكش ح٩ٜٓخّ ح١ٌُ ٫ ٣ٔظٜخٕ رٚ ح١ٌُ  هيٓٚ حُيػخس 

ح٥هَٕٝ"ح٬ٛ٩ك٤ٕٞ 
1
. 

. ؿؼَ ؿٔؼ٤ظٚ ٫ طُو ٚ ئٕ ئ٣ٔحٕ جذٖ ذحو٣ّ إٔ جُؿُجتٍ ٌَُ جُؿُجت٤٣ٍٖ وٕٝ ئهٛحء

ٕ أٍٝ ُوخء ٣ـٔغ ر٤ٖ حرٖ رخى٣ْ كوزَ ٗ٘ؤطٜخ " ٝ ك٢ طْٞٗ ًخ ،أكيح ٖٓ ط٤ٌِ٘ظٜخ ك٢ ريح٣ظٜخ

أ١ل٤ٖ ʽ ٝ ،ʼأر٢ ح٤ُو٠خʼٕأر٘خء ٝحى١ ٤ِٓحد ك٢ ىحٍ رؼؼظْٜ حُظ٢ ًخٕ ٣ظَأٜٓخ ًَ ٖٓ ٝ

"1921، ٝ ًخٕ ًُي ٓ٘ش ʽٓلٔي حُؼ٤ʽٝ ،ʼ٢٘٤ْٔارَحٛ
2

 ʽك٤وʼٍّٝٞحٌُخرظٖ . ٝ ؿخء ك٢ طو٣ََ 

حُؼ١ٌَٔ رـَىح٣ش ٓظٞؿٜخ رٚ ا٠ُ حُلخًْ حُؼ١ٌَٔ رخ٧ؿٞح١، ٝ ًُي رظخ٣ٍن أٍٝ  حُلخًْ

ر٤ٞٝ حُلخؽ ʼٓخ ٢ِ٣:"٣ٔؼي٢ٗ إٔ أػٌِْٔ رؤٗٚ حٗظ٠ٜ ا٠ُ ػ٢ِٔ رؤٕ ح٠ُٔٔٔ  1934أًظٞرَ

ظلو٤ن حُٞكيس ر٤ٖ ارخ٤ٟش ٤ِٓحد ٓٔـي حُوَحٍس، ٣وّٞ ر٘٘خ١ ِٓلٞظ ُ ، ٓلظʽ٢ارَح٤ْٛ رٖ ػَٔ

ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ.."ٝ
3

 ʽٓزخٍى حʼ٢ِ٤ُٔػ٤ٖ ٗخثزخ ٤ٓ٧ٖ حُٔخٍ  ʽارَح٤ْٛ رʼٝٞ٤. رَ إ 

 .ك٢ حُٔـِْ ح٩ىح١ٍ حُٔ٘ظوذ ػ٘ي حُظؤ٤ْٓ حُـٔؼ٤ش

ػ٘ي ػخ٢ٗ  -٫ٞ كلظ هللا ُٜخُ -١ٍٜٞخ ك٢ ػخٜٓخ حُؼخ٢ًٗخى إٔ ٣إ ٌٛح ح٫ٗلظخف ٖٓ حُـٔؼ٤ش 

ٖٓ ٗؼِْ ٣وٍٞ حرٖ رخىّ:" ً٘خ  .ـٔؼ٤شحٓظلوخهخص ٍثخ٤ٓش ٝ اىح٣ٍش حُظ٢ أؿَطٜخ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِ

َٓ٘ٝع ػظ٤ْ ٖٓ ٛؼٞرخص ٝ ػوزخص، ٣ّٞ طؤ٤ْٓ ٌٛٙ حُـٔؼ٤ش ٍؿْ طلخإُ٘خ، ٓخ ٓظِوخٙ ٓؼَ ًَ 

 يُحُٞحهغ ؿخء رو٬ف ً ٌُ٘٘خ ٓخ ً٘خ ٗلٔذ إٔ كظ٘خ ٖٓ ًُي ٣ٌٕٞ ا٫ ٖٓ هخٍؿٜخ ٝ ٌُٖٝ

ًخٗض ٜٓخػذ حُـٔؼ٤ش ٝ ٓظخػزٜخ ٖٓ ىحهِٜخ.."ٝ
4

كظْ طٜل٤ش أٜٗخٍ ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش، ٝ أطزخع . 

 حُفَه٤ش.

                                                 
 .100اضتركة اإلصالحية يف اصتزائر:علي مراد، ص   - 1
،جويلية 1" الشيخ عبد اضتميد بن باديس و عالقتو باضتركة اإلصالحية بوادي ميزاب":ػتمد الصاحل ناصر،الوعي:العدد -2

 .23،ص2010
 .25اظترجع نفسو ،ص -3
 . 18،ص2، ـ1، ج:تصنيف عمار طاليبابن باديس حياتو و آثاره -4
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هخٍ حرٖ رخى٣ْ ٩هٞحٗٚ حُؼِٔخء حُٜيم ٝ ح٩ه٬ٙ ُِو٤٠ش ح٤٘١ُٞش ح٤ٓ٬ٓ٩ش:  -رـ

ٝحى:" أًل٢ٗٞ ح٧ٍٓٞ ح٩ىح٣ٍش أٓخ ح٫ٓظؼٔخٍ كؤٗخ أطٌلَ رٚ   َ أؿخد حُؼِٔخء حَُٝحى «..»ٝكي١حُ

ح٤ُ٘ن ح٩ٓخّ ٗلٖ ٓٔظؼيٕٝ ُِظ٠ل٤ش ك٢ ٓز٤َ ى٣٘٘خ ١ٝٝ٘٘خ ٝ هللا ٓؼ٘خ. كوخٍ ُْٜ ح٤ُ٘ن ح٩ٓخّ: 

"ك٤خًْ هللا ٝ أ٣يًْ رَٜ٘ٙ
1
. 

ا٠ُ  1924ٖٓ ٝ ُؼَ هِش حُٞػ٢ رخُو٤٠ش ح٤٘١ُٞش ٖٓ أٓزخد طؤهَ ظٍٜٞ حُـٔؼ٤ش 

ٚ ا٠ُ ػيّ طـخٝد ػِٔخء هٔ٘ف٤٘ش ٣ِؼ  ٣ُ ؛ كٜٞ ʽأكٔي كٔخʼ٢ًٗٔخ ٣ٟٞق ح٤ُ٘ن ّ 1931

ػٔخُظٜخ، اً  ًخٕ أؿِزْٜ ٖٓ ٓٞظل٢ ح٩ىحٍس حُل٤ٌٓٞشٝ
2

 . 

إ ٓزيأ حٍُٟ٘ٞ ٝ ك٣َش حَُأ١، ًلِٚ حُوخٕٗٞ  حػظٔخى ٓزيأ حٍُٟ٘ٞ ك٢ حُظ٘ظ٤ْ: -ؽ

(. ٝ رؼي 14وش ١ِذ حُٔيحهِش؛ رَكغ حُٔزخرش ح٠٘ٔ٤ُ)حُٔخىس ٣حُيحه٢ِ ُِـٔؼ٤ش، ٝ ٗظَّْ كظ٠ ١َ

 كوش حَُث٤ْ ُٚ حُلن ك٢ ػَ٘ ىهخثن، ىٕٝ ْٓ رخُي٣ٖ أٝ رخُـٔؼ٤ش أٝ َٗف حُ٘وٚٓٞح

ٕ ح٫هظَحكخص ك٢ ى٣ٞحٕ ح٫هظَحكخص ٝ طللظ)حُٔخىس12ٝ13)حُٔخىس َّٝ (، ٝ ٣٘ظْ 19(، ًٔخ طي

(. ًٔخ ًلَ 22ٝ حُلَ ػ٘ي طٔخ١ٝ أٛٞحص حُفَك٤ٖ)حُٔخىس ،٣َ١وش حُظ٣ٜٞض ٢حُوخٕٗٞ حُيحهِ

ىح٤٣ٍٖ ك٢ ٍكغ حُظوخ٣ٍَ ػٖ حُوَِ أٝ حُظو٤َٜ أٝ حُ٘ظخثؾ ح٤ُٔجش ُؼوي حُوخٕٗٞ كن ح٧ػ٠خء ح٩

(32حؿظٔخػخص حٓظؼ٘خث٤ش)حُٔخىس
3
. 

٣وٍٞ حرٖ رخى٣ْ:" ُٞ حطلي  ح٬ُٜرش ك٢ حُٔٞحهق ٝ ٫ ٤ٓٔخ ك٢ ٓٞحؿٜش حُظلي٣خص: -ى 

حُؼِٔخء ػ٠ِ كوْٜ ًٔخ حطلي ؿ٤َْٛ ػ٠ِ رخ١ِْٜ ُٔؼيص ح٧ٓش ٝ ٗـض ٖٓ ر٬ء ًؼ٤َ"
4
كظ ٝ ٫ .

ʼؿُٞحف ى٣زخ٢ٍٓʽٕ٢ٛ "طؼِٔٞح...طٞكيٝح" ًِٔش حَُٔ ُيٟ حُؼِٔخء أ
5
 ʽٍحرق طʼ٢ًَٝهي أٍٝى  

حُيٓظٍٞ ح٧ه٬ه٢ ٧ػ٠خء حُزؼؼخص حُؼ٤ِٔش ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء ٝٛٞ ٌٕٓٞ ٖٓ ػَ٘س حُظِحٓخص 
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أًخكق ُظ٤ٜجش ٗل٢ٔ ػِٔخ ٝ ػ٬ٔ "إٔ أػظزَ ٗل٢ٔ ؿ٘ي٣خ ٓوِٜخ طلض ٍح٣ظٜخ ٜٓٔش ؿيح.أٜٛٔخ:

ش ٛخُلش ُلَٔ ح٧ٓخٗش حُٔويٓش ًٔخ كِٔٞٛخ ٝ أكٖٔ ٓٔخ كِٔٞٛخ رٔؼٞٗش هللا"طَر٤ٝ
1
. 

 ئػحوز ضٍض٤د ٝظحتق جُِـحش ك٢ جُؿُجتٍ:: جُٜىف جُػح٢ٗ

ٓؼَكش ٓٞهق حُـٔؼ٤ش ٖٓ ط٣ُٞغ حُٞظخثق حُِـ٣ٞش ك٢ حُـِحثَ، ٝ ٤ًق ًخٗض  ضُوي ٓزو

حُِـ٣ٞش حُظ٢ ًٍِص ػ٤ِٜخ حٗف٬هخ ط٣َي طَط٤زٚ. ٝ ٌُٖ ٍؿْ ًُي طـيٍ ح٩ٗخٍس ٛ٘خ ا٠ُ حُٞظخثق 

 ٖٓ هخػيس طوي٣ْ ح٧ْٛ ػ٠ِ حُْٜٔ. 

إ كف٘ش حرٖ رخى٣ْ ؿؼِظٚ ٣ٞٓغ ىحثَس حَُٜحع حُِـ١ٞ ٟي حُل٤َٔٗش كظ٠ ٣٘ظض ؿٜٞى 

كَٗٔخ أٓخّ حُـٜٞى حُٔٞكيس ٝ حُٔ٘ظٔش ٝ حُٔ٘ٔوش ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء. كخُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُِـٔؼ٤ش 

ْٛ ح٫ٓظؼ٣ٔوَٜ ؿٜٞىٛخ ػ٠ِ حُٞػظ ٝ ح٩ٍٗ  ٞ ٣ـيى خٍ. ٌُٖ حرٖ رخى٣ْ ٓخ كظت ٣ٞٓغ ٝخى ًٔخ ط 

أٛيحف حُـٔؼ٤ش، رٔخ ك٤ٜخ أٛيحف ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش. اً ُْ ٣لَٜ ح٧ٛيحف ك٢ ا١خٍ طؼ٤ٔ٤ِش حُِـش 

حُؼَر٤ش كو٢؛ رَ طؼيحٛخ ا٠ُ اىحٍس حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞش ٝ ا٠ُ اػخىس كَُ حُٞظخثق حُِـ٣ٞش ُِـخص 

ػِٔخء ٣٘ظَ ا٤ُْٜ  ػٖح٫ٓظؼٔخٍ ػيس ؿزٜخص ُْ ٣ٌٖ ٣ظٞهغ ٛيٍٝٛخ  رخُـِحثَ. كلظق رٌٜح ػ٠ِ

 رٌٔحؿش.

ػ٠ِ ٓٔظٞحٛخ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ٝ ٫ حُوخػي١ ٖٓ طلي٣ي حُِـش  ٢طؼخٗطٌٖ إ حُـٔؼ٤ش ًٔخ ٣زيٝ ُْ 

١خطٜخ. ٧ٕ ٌَٓ٘ حُِـش ح٣َُِٓش ح٤َُٔٓش حُوخ٤ٗٞٗش ٝ ٫ ح٣َُِٓش ٝ ٫ حُؼ٤ِٔش ٩ىحٍطٜخ ٝ ٗ٘خ

 هخٜٗٞٗخ ح٧ٓخ٢ٓ.ك٢ خُـٔؼ٤ش  كِٜض ك٤ٚ كفَٝكخ، حُؼ٤ِٔش ُْ ٣ٌٖ ٓٝ

ٕ حُِـش ح٣َُِٓش ُيُٝش ح٫كظ٬ٍ ٢ٛ حُل٤َٔٗش، أٓخ حُِـش ح٣َُِٓش ُِٔـظٔغ حُـِحث١َ ك٢ٜ ا

حُؼَر٤ش. ٝ"ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حٓظويحّ حُلٌٞٓش ُِـش ٝحٟلخ ٝ ِٓلٞظخ ٝ ٣ليع ك٢ ٤ٓخهخص ٣ٍِٓش 

ٝ حُو٤ٔش ح٣َُِٓش ٤ُِٔخم ح١ٌُ طٔظويّ ك٤ٚ ٣ئى١  ٛخٓش، كبٕ ػيّ ح٫طٔخم ر٤ٖ حُو٤ٔش ح٣َُِٓش ُِـش

ا٠ُ اكيحع ٟـ١ٞ ٖٓ أؿَ طـ٤٤َ حُِـش"
2
. ًٔخ ٣َٟ أ٠٣خ إٔ حُِـش ح٤َُٔٓش ʽًٞر٣ʼَوٍٞ  
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ح٣َُِٓش ٤ُٔض ٟٓٞٞػخ ٤ُِٔخٓخص حُِـ٣ٞش ه٬كخ ُِيٓظ٣ٍٞش ٝ حُؼ٤ِٔش
1

. ا٫ إٔ ؿٔؼ٤ش ع ّ ؽ 

ُِـ٣ٞش؛ ك٤غ ٓؼض ا٠ُ ط٣ٌَْ ٓزيأ ح٫كظلخٍ رخُٞظ٤لش ح٣َُِٓش ك٢ ٤ٓخٓظٜخ ح ٠ػِٔض ػِ

ح٫هظ٬ف ر٤ٖ حُِـش ح٤َُٔٓش ح٣َُِٓش ُيُٝش حُل٤َٔٗش ك٢ حُـِحثَ، ٝ حُظ٢ طؼٌْ طوخ٤ُيٛخ ٝ ه٤ٜٔخ 

ٝ ٣ٞٛظٜخ حُظ٢ طٔؼ٠ ُظ٤١ٜٞ٘خ ك٢ حُـِحثَ ٖٓ ه٬ٍ حُِـش حُل٤َٔٗش، ٝ ر٤ٖ حُِـش ح٤َُٔٓش 

ح حُٔـظٔغ  ٝ ه٤ٔٚ ٝ ٣ٞٛظٚ ٖٓ ه٬ٍ ح٣َُِٓش ُِٔـظٔغ حُـِحث١َ ٝ حُظ٢ طؼٌْ أ٠٣خ طوخ٤ُي ٌٛ

حُظ٘خهٞ حُز٤ِّٖ ح١ٌُ طؼٌٔٚ ٤ٓخٓش كَٗٔخ حُِـ٣ٞش، أٓخّ حُظ٘خٓن حُز٤ِّٖ ك٢  ُٖٓـظٚ حُؼَر٤ش. ٝ ٌٛح 

ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ. ٌُح حٓظـِض حُـٔؼ٤ش كظ٠ حُٞظ٤لش ح٤َُٔٓش 

 .ٓزن ر٤خ٢ٚٗ ًٔخ حُٔل٢٤ ح٫ؿظٔخػحُؼ٤ِٔش ٩ػخىس طؼ٣َذ 

كوخٍ:".. ٖٓ طٌِْ ٓخ٣ُؾ، ُوي هف٢ حرٖ رخى٣ْ ٤ُؼ٤ي ُِؼَر٤ش ٝظ٤لظٜخ حُو٤ٓٞش، كظ٠ ػ٘ي ح٧

٤ُٔض حُؼَر٤ش ..:ٝ هخٍ حُ٘ز٢»..« رِٔخٕ حُؼَد كٜٞ ػَر٢ ٝ إ ُْ ٣ظليٍ ٖٓ ٬ُٓش حُؼَد

ى ٫ طوِٚ أٓش طٌخ»..« حُؼَر٤ش كٜٞ ػَر٢ طٌُِِْٔخٕ كٖٔ حأّ ٝ اٗٔخ ٢ٛ  ٝ ٫رؤكيًْ ٖٓ أد 

ٕ ح٧ ٖٓ ح٧ْٓ ُؼَم ٝحكي ٝ طٌخى ٫ طٌٕٞ أٓش ٖٓ ح٧ْٓ ٫ طظٌِْ رِٔخٕ ٝحكي ِّٞ ٓش ك٤ِْ ح١ٌُ ٣ٌ

ٛٞ ٛز١ٜٞخ ٖٓ ٬ُٓش ٝحكيس، ٝ اٗٔخ ح١ٌُ  ٣ٞؿٜٜخ ا٠ُ ؿخ٣ظٜخٝ  ٣َر٢ أؿِحءٛخ ٣ٞكي ٗؼٍٞٛخٝ

٣لؼَ ًُي ٛٞ طٌِٜٔخ رِٔخٕ ٝحكي"
2
. 

ٝٝظ٤لش ح٫ٓظؼٔخٍ ػ٠ِ ٗفخم ٝحٓغ؛ كخُوخٕٗٞ حُيحه٢ِ أٓخ حُٞظ٤لش ح٩ه٤ٔ٤ِش ُِـش حُؼَر٤ش 

:" ٖٝٓ أْٛ ٝٓخثَ حُـٔؼ٤ش ٤َُ٘ 8طلض ٍهْ 67ُِـٔؼ٤ش ٣ظليع ػٖ ًُي َٛحكش ك٢ حُٔخىس

خظ خ َٓٗي٣ٖ ُظَِْٜٓ ػ٠ِ ٗلوظٜخ ا٠ُ ٗٞحك٢  ػا ُٝ ٖ ك٤ٚ حٌُلخءس ٖٓ أػ٠خثٜخ   ٓ ؿخ٣خطٜخ ط٤ٔٔش 

س حػظ  ضِو٠ جُٔكحٍٞجش ذِـس ػح٤ٓس أٝزخٍحص:إٔ حُوفَ، ٝ ط٘ظْ ٌُُي ٍك٬ص طَحػ٢ ك٤ٜخ ػيا

"ه٣ٍرس ٖٓ جُؼح٤ٓس
3
. 

. ٌُح ًٍِص َٓ ٓخروخطٌٖ ٖٓ أ٣ُٞٝخص حَُٔكِش ًٔخ أٓخ حُٞظ٤لش ح٤َُٔٓش حُيٓظ٣ٍٞش ُْ 

 ك٢ أٛيحف طؼ٤ٔ٤ِش حُؼَر٤ش. ٤ؤط٢ٝ حُي٤٘٣ش ٝ ح٧ىر٤ش ًٔخ ٓ حُـٔؼ٤ش ػ٠ِ ٝظ٤لش حُِـش حُظؼ٤ٔ٤ِش
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 :ك٢ ئق٤حء جُى٣ٖ ٝ ج٤٘٠ُٞس ٝ جُو٤ٓٞس ضلؼ٤َ وٌٝ جُِـس: جُٜىف جُػحُع

٣وٍٞ حرٖ رخى٣ْ:" اًح ً٘خ َٜٗف أًؼَ ؿٜيٗخ ُِظؼ٤ِْ حُؼَر٢ كٌُي ٧ٕ حُِـش حُؼَر٤ش ٢ٛ 

٢ٛ »..«٢ٛ حُظ٢ ٗلٖٔ طؼ٤ِٜٔخ، ٝ ٧ٜٗخ  ٧ٜٗخ ،٘خ ٝ ٓ٘زغ ٓؼخىط٘خ٤خطُـش حُي٣ٖ ح١ٌُ ٛٞ أٓخّ ك

ِيٛخ، حُٔفخٍىس ك٢ ػوَ ىحٍٛخ، حُٔـِوش حُِـش حُِٜٔٔش ر٤ٖ أر٘خثٜخ، حُٔلَٝٓش ٖٓ ٤ِٓح٤ٗش ر

أر٘خثٜخ"ٓيحٍٜٓخ، حُٔلخٍد حُوخثٕٔٞ ػ٠ِ َٗ٘ٛخ ٖٓ 
1

ػ٬هش ح٤ُٔخٓش  ʽػ٢ِ َٓحىʼ . ٝ ٣َ٘ف

حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش رٔؼظوي حُِٔل٢ ُِـٔؼ٤ش ك٤وٍٞ:"..حٓظزفخٕ ح٬ٛ٩ف ٝ حٓظ٤ؼخرٚ حُٞحػ٢ ٖٓ هزَ 

كخ١ش رخُٔؼف٠ حُي٢٘٣، ًٔخ ٣ؼزَ ػ٘ٚ ًَ ِْٓٔ ٫ ٣ٌٖٔ رِٞؿٜٔخ ىٕٝ حٓظؼيحى حُلَى ٗلٔٚ ُ٪

جُؼٞوز ئ٠ُ جُٔٛحوٌ جُـح٤ُس ػ٠ِ وػحز  رخُِـش حُؼَر٤ش حُ٘ٚ حُٔويّ ٝ ٓ٘ش ٍٍٓٞ هللا. ٌٛٙ

حُ٘و٢ٜ ُِٜ٘ٞٙ حُظ٢ طئْٓ حُي٣ٖ كيٕٝ حُلْٜ جُِٓل٤س ضططِد ئيٕ ض٣ٌٞ٘ح ُـ٣ٞح ٓ٘حْرح. 

أٝ ًؼ٤َح ُِٞٓفخء حَُٝك٤٤ٖ حُل٤خس ح٧ه٬ه٤ش، ٤ٓـي حُٔئٖٓ ٗلٔٚ ىحثٔخ طخرؼخ إ ه٬٤ِ ٝ

)حُٔلَٕٔٝ، حَُٔحرفٕٞ،اُن( ٝ ىٕٝ ٗي ٓـزَح ػ٠ِ طلَٔ ٍٛزخ٤ٗش ٓ٘خك٤ش َُٝف ح٬ٓ٩ّ. 

ٌٌٝٛح ٣ـذ ػ٠ِ حُ٘٘خ١ حُز٤يحؿٞؿ٢ ُٜخُق حُِـش حُؼَر٤ش، ك٢ حُٔ٘ظٍٞ ح٬ٛ٩ك٢، إٔ ٣ل٢٠ 

٘ش حُٜ٘خث٢  ٔ "ا٠ُ حٗظٜخٍ حُ
2

ٓكٌٔح ذ٤ٖ ٓطِد  وػحز جإلٚالـ جُى٢٘٣ ٣ٍذطٕٞ ٌذطح. أ١ إٔ " 

جإلٚالـ ػ٠ِ جُٜ٘ؽ جُِٓل٢ ٝ ئضوحٕ جُِـس جُؼٍذ٤س"
3
. 

ٌُٜح حُٔزذ ًٍِص حُـٔؼ٤ش ك٢ ٤ٓخ٤ٓظٜخ حُِـ٣ٞش ػ٠ِ طؼ٤ٔ٤ِش حُِـش حُؼَر٤ش رخػظزخٍٛخ 

ٝ ًخٗض حُِـش حُؼَر٤ش ٢ٛ  ":ʽػزي حُوخىٍ كʼَ٤٠ح٤٘١ُٞش. ٣وٍٞ  ُِي٣ٖ ٝ حُؼوخكش ٝٝ كخ٤ٓش كخِٓش 

ح١ٌُ ٫ ري ٓ٘ٚ ُظَر٤ش ًٍِص ػ٤ِٜخ ٓيحٍّ حُـٔؼ٤ش رخػظزخٍٛخ حُٔيهَ  حُٔخىس ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢

طؼ٣َلٜخ رظخ٣ٍوٜخ ٝى٣ٜ٘خ ٝ طَػٜخ ٝ ر٘خء ٝؿيحٜٗخ، ٌُُي ُْ ٣ٌٖ حُٜيف ٖٓ طؼ٤ِْ حُِـش ح٧ؿ٤خٍ ٝ

ش حُؼَر٤ش ٛٞ ط٤ٌٖٔ ح٧ؿ٤خٍ حُٜخػيس ٖٓ ٓؼَكش ُـظٜخ ٝ حٓظ٬ى حُويٍس ػ٠ِ حٓظويحّ ٌٛٙ حُِـ

ا٠ُ  ؿخٗذ ًُي أٛيحف طَر٣ٞش أهَٟ ُْ ٣٘ٚ ػ٤ِٜخ رَٗخٓؾ حُـٔؼ٤ش كَك٤خ"ٌُٖ ًخٗض كو٢  ٝ
4

 .

 كٔخ ٢ٛ ح٧ٛيحف حُظ٢ ُْ ٣٘ٚ ػ٤ِٜخ رَٗخٓؾ حُـٔؼ٤ش ؟

                                                 
 .1938، أكتوبر 136، العدد 3. نقال عن البصائر، السنة2،ـ1ديس حياتو و آثاره: عمار طاليب،جابن با - 1
 .409اضتركة اإلصالحية يف اصتزائر:علي مراد، ص  - 2
 . 68" وضعية العربية خالؿ العهد االستعماري":ػتمد اظتيلي، اللغة العربية، عدد ؽتتاز،ص  -3
 .97ديس: عبد القادر فضيل و ػتمد الصاحل رمضاف، ص إماـ اصتزائر عبد اضتميد ابن با - 4
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ك٤وٍٞ:" رٔخ إ اهخٓش حُٔيحٍّ حُؼَر٤ش حُلَس طؼظٔي ػ٠ِ ط٣َٞٔ  ʽٓلٔي حʼ٢ِ٤ُٔ ٣ـ٤ذ

ُي ٣ٌَ٘ طـَرش ػ٣َش. ٝ رٌُي حُ٘ؼذ كو٢. ٝ طظفِذ اَٗحكخ ٝ ط٤٤َٔح ٣ظ٫ٞٙ حُـِحث٣َٕٞ، كبٕ ً

٣ٌٕٞ ٍؿخٍ ح٬ٛ٩ف حُي٢٘٣ ريكؼْٜ ُِـِحث٤٣َٖ ك٢ حطـخٙ اٗـخُحص طويّ حُٔـٔٞػش حُـِحث٣َش، 

ٝ طٌظ٢ٔ ١خرؼخ ٤٘١ٝخ ٓٞحء ك٢ أٓخٜٓخ أٝ ك٢ طٞؿٜخطٜخ، هي ٓخػيٝح ػ٠ِ اكيحع طـ٤٤َ ك١ٌَ 

ٓٓإ٤ُٖٝ، ئ٠ُ ٌؾحٍ قحُٝٞج ضـ٤٤ٍ جُؿُجت٤٣ٍٖ ٖٓ ٓؿٍو ٌػح٣ح ؿ٤ٍ ك٢ أٝٓخ١ حُ٘ؼذ: كوي 

ػِٔٞج ػ٠ِ ئ٣وحظ جُهٛحٍ جالؾطٔحػ٤س ك٢ ٝ ٣ٌِٕٔٞ كْ حُٔزخىٍس، أ١ أْٜٗ  ٣طهًٕٝ جُوٍجٌ

٣ٌٖٔ جػطرحٌ جُطؼ٤ِْ جُؼٍذ٢ . ٖٝٓ ٌٛٙ حُِح٣ٝش جُؿُجت٤٣ٍٖ، جُهٛحٍ جُط٢ ضٛ٘غ جٍُؾحٍ جألقٍجٌ

ّّ جُٔى٢ٗ ٝ أوجز غوحكس ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ" ٓىٌْس ُط٣ٌٖٞ جُك
1

 . 

ح ك٢ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش. ٝٛٞ ٓخ ٣َٜف رٚ حرٖ ٢٘١ُٞ حاٗٚا حُزؼي   ً ح٤ُٔخ٢ٓ حُول٢ ا

٫ ٣ٜ٘ٞ حُؼِْ ٝ حُي٣ٖ كن حُٜ٘ٞٝ ا٫ اًح ٠ٜٗض خى٣ْ هخٍؽ ح١ُٖٞ ك٢ طْٞٗ ك٤وٍٞ:"ر

ح٤ُٔخٓش رـي"
2

 . ٝ هي ٓزن ٝ إٔ أًي إٔ ٜٗٞٝ حُي٣ٖ ٝ حُؼِْ ٓظٞهق ػ٠ِ حُِـش حُؼَر٤ش. 

ٍَٟٝٝس ػيّ حُلَٜ  حُِـش ػ٠ِ حُي٣ٖ ٝ حُظخ٣ٍنٍ طؼ٤ِْ ػٖ هفَ اٛٔخ ʽحَُحكؼ٣ʼ٢وٍٞ 

ر٤ٜ٘خ ك٢ حُؼ٤ِٔش حُظَر٣ٞش:" ٝ ح٣ٌُٖ ٣ظؼِوٕٞ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش ٣ِ٘ػٕٞ ا٠ُ أِٜٛخ رفز٤ؼش ٌٛح 

حُظؼِن، إ ُْ طٌٖ ػٜز٤ظْٜ ُِـظْٜ ه٣ٞش ٓٔظلٌٔش  ٖٓ هزَ حُي٣ٖ أٝ حُو٤ٓٞش"
3
. 

حُؼَٝرش " حُؼَٝرش رخ٬ُُٔش ُِلٜخٕ، ٧ٕٝ ،كخُو٤ٓٞش ٖٓ أٛيحف ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش

ʽأكٔي رٖ ٗؼٔخʼٕرخَُٓخُش ٝ حُِٔخٕ ُ٪ٗٔخٕ" ًٔخ ٣وٍٞ 
4

كال ٓكحُس إٔ "جُِـس ٢ٛ ج٣ُٜٞس . 

ًٔخ طؼظزَ حُِـش أ٠٣خ ٖٓ أْٛ ٓظخَٛ ح٤ُٔخىس ك٢ ًَ ىُٝش ػ٣َٜش"جُِـس ٢ٛ جُؿ٤ٓ٘س، ٝ
5
.  

ُِـس؛ ٛٞ ج٣ٞس ػٖ ٣ٍ٠ن ٜجُضأ٤ًى جُؿٔؼ٤س ك٢ ٤ْحْطٜح جُِـ٣ٞس ػ٠ِ ٛىف قلع إ 

ٝ ػوخكش ًَ أٓش ًخٓ٘ش »..«كخُِـش ٢ٛ حٌُحص ٝ ٢ٛ ح٣ُٜٞش ، "ٝ ٌٍٞٝز قٟح٣ٌس ٛىف ٍٓٗٝع

ُـ٣ٞش، ٝ ٓخ ٖٓ َٛحع ر١َ٘ ا٫  زظٜخ ٠ٜٗشٝٓخ ٖٓ ك٠خٍس اٗٔخ٤ٗش ا٫ ٝ ٛخك  »..«ك٢ ُـظٜخ 

                                                 
 .69" وضعية العربية خالؿ العهد االستعماري":ػتمد اظتيلي، اللغة العربية، عدد ؽتتاز، ص - 1
 . 331،ص2،ـ2،ج:تصنيف عمار طاليبابن باديس حياتو و آثاره  -2
 .22، ص3من وحي القلم:مصطف  صادؽ الرافعي،ج -3
 . 58،ص2010،جويلية1غالطة العرقية يف القومية":أزتد بن نعماف،غتلة الوعي،العدد"ابن باديس و اظت -4
 .73ص،قال عن ساطع اضتصري:ماىي القومية،ن226،صبن نعماف،اللغة العربية" وضع اللغة العربية يف عهد االحتالؿ":أزتد - 5
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خّ زفٖ ك٢ ؿٞكٚ َٛحػخ ُـ٣ٞخ، كظ٠ ه٤َ اٗٚ ٣ٌٖٔ ٤ٛخؿش طخ٣ٍن حُز٣َ٘ش ػ٠ِ أ٣ُٓ ٝ

حُِـ٣ٞش"َٛحػخطٜخ 
1
. 

ن ٍٓٗٝع ٤ْحْس ُـ٣ٞس ضؼ٤ٔ٤ِس ٣ضٍه٤س ضؼ٤ٔ٤ِس جُِـس جُؼٍذ٤س ػٖ ٠ٍ: جُٜىف جٍُجذغ

 : ٓطٌحَٓ

رٔ٘فوخطٚ ٝ أٛيحكٚ  -حُظَر١ٞأْٛ ٬ٓٓق َٓ٘ٝع حُـٔؼ٤ش  ʽػزي حُوخىٍ ك٣ʼَ٤٠ِوٚ 

ك٤ٔخ ٢ِ٣ -حٓظَحط٤ـ٤خطٚٝ
2

 : 

 حُظؼ٤ِْ كن اٗٔخ٢ٗ. -حُٔزخىة ٝ ح٫طـخٛخص: (1

 حُظَر٤ش هزَ حُظؼ٤ِْ. -                                     

  حُؼَٜٗش. -                                     

 ح٫ٛظٔخّ رخُـخٗذ حُظفز٤و٢. -                                      

 حُؼ٘خ٣ش رز٘خء حُٞؿيحٕ. -ح٧ؿَحٝ: (2

 طلو٤ن حٌُٔخٍ ح٩ٗٔخ٢ٗ. -                        

 طل٣ََٛخ ٖٓ حُـٔٞى.طؼو٤ق حُؼوٍٞ ٝ -                        

 ط٣ٌٖٞ ؿ٤َ ٓ٘غ رخُلٌَ ح٬ٛ٩ك٢. -)حُـخ٣خص ٝ حَُٔح٢ٓ(:  حُ٘ظخثؾ (3

 حُٔلخكظش ػ٠ِ حُ٘و٤ٜش حُـِحث١َ. -                                               

 ٠ش حُل٣ٌَش ك٢ حُـِحثَ.طلو٤ن حُٜ٘ -                                               

)ح٧ٓخ٤ُذ  ٝ حُفَحثن حُظؼ٤ٔ٤ِش )حُٔلظٟٞ/حُٔؼخٍف حُؼ٤ِٔش( ح٠ُٔخ٤ٖٓ حُظؼ٤ٔ٤ِش (4

 حٓظَحط٤ـ٤خص حُـٔؼ٤ش.ك٢ ٫كن حُظَر٣ٞش(. ٝ ٛٔخ ٟٓٞٞع رلغ ٓلَٜ 

                                                 
إصدار  276، عدد ،سلسلة عادل اظتعرفة، د ط:نبيل علي،الثقافة العربية و عصر اظتعلومات رؤية ظتستقبل اطتطاب الثقايف العريب - 1

 .232،ص2001داب،الكويت، اجمللس الوطٍت للثقافة و الفنوف و اآل
 .69-65، ص2010، جويلية 1ينظر "الفكر الًتبوي الباديسي اضتاضر الغائب":عبد القادر فضيل، غتلة الوعي، العدد -2
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أؿَحٝ حُظَر٤ش حُزخى٤ٔ٣ش ك٢" حُٔلخكظش ػ٠ِ حُ٘و٤ٜش  ʽػٔخٍ ١خُزʼ٢هي كَٜ 

ٜخ"ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُؼَر٤ش رٌَ ٓوٞٓخط
1

طظ٠ق  ،ك٣ِ٤ي ٌٛح ح٩ؿٔخٍ طل٬٤ٜ ʽػزي حُوخىٍ كʼَ٤٠. أٓخ 

٢ٛٝج٤ُٓحْس جُِـ٣ٞس جُطؼ٤ٔ٤ِس ُِؿٔؼ٤س ك٢ أٛىجكٜح جُؼحٓس.  أًؼَ ٓؼٚ
2
: 

: ؿخء ك٢ حُوخٕٗٞ حُيحه٢ِ ُِـٔؼ٤ش جإلٚالق٢: ذحُلٌٍ ٓٗغ ؾ٤َ ض٣ٌٖٞ -أ 

ٞٓخثَ ُلِْٜٔ ػ٠ِ أٍٝ ٓوخٛي حُـٔؼ٤ش ١خثلش حُؼِٔخء ٝ حُفِزش رخٓظؼٔخٍ ًَ حُ :65حُٔخىس"

حُظوِان رخ٧ه٬م ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٝ ط٤ًٌَْٛ رٔخ ؿلِٞح ػ٘ٚ ٝ أِٛٔٞٙ ٖٓ ح٧هٞس حُي٤٘٣ش ٝ ح٧هٞس 

٫طلخى ٝ حُظؼخٟي ٝ ٗزٌ حُ٘وخم حُؼ٤ِٔش ٝٓخ طوظ٤٠خٗٚ ٖٓ ٝحؿزخص ٝ كوٞم، ٝ كِْٜٔ ػ٠ِ ح

ح ُِل٠خثَ ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ػخ٤ِٖٓ رخُلن ُٛيحس رٚ ىُ ٝ  َ ػخس ا٤ُٚ، كْٜ ٖٓ ح٧ٓش حُظوفغ كظ٠ ٣ٌٞٗٞح ٓظٜ

ؿ٤َ ٣ٔظخُ أٓخ ػٖ ط٣ٌٖٞ »..«] طِٜق اًح ِٛلٞح ٝ طلٔي اًح كٔيٝحرُِٔ٘ش حُوِذ ٖٓ حُـٔي:

أرٞحد  -ك٢ ُٖٓ ه٣َذ أٝ رؼ٤ي -٤ٓ٘لظق أٓخ حُـٔؼ٤ش :76حُٔخىس [ ـخء ك٢كرخُويٍس ػ٠ِ حُو٤خىس. 

هزَ ٝهٞػٚ، ٝ ٓخ ًُي ا٫ ٖٓ حُؼَٔ ُْ طٌٖ ُٜخ ك٢ كٔخد، كٖٔ حُلٌٔش ٝ حُلِّ إٔ طلظخ١ ٨َُٓ 

ربػيحى ١خثلش ٖٓ حُ٘خٗجش ٝ طِو٤ْٜ٘ أٓخ٤ُذ ح٩ىحٍس ٗظَح ٝ ػ٬ٔ ُظـيْٛ ك٢ ٣ّٞ ٖٓ ح٣٧خّ ػٞٗخ 

ُٜخ ك٢ اىحٍس حُٔئٓٔخص ٖٓ ٌٓخطذ ٝ ٬ٓؿت ٝ ٓل٤ٔخص، ٖٝٓ حُِْٔٔا إٔ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُ٘ظْ 

٤ٖ ٗظخ٤ٓا٤ٖ ٌُٔخطزٜخ  ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝٛٞ ح٩ىحٍس ٣٘وٜ٘خ ؿيح، ٝ اًح َٜٓ ػ٠ِ حُـٔؼ٤ش إٔ طـي ٓؼِٔا

كبٗٚ ٫ ٣َٜٔ ػ٤ِٜخ إٔ طـي ٓي٣َح ٌُٔظذ ؿخٓغ ١َُِٝ٘. ٝ طلو٤وخ ٌُٜٙ حُـخ٣ش كخُـٔؼ٤ش  حُوَآ٤ٗش

طٔظيػ٢ حُ٘زخٕ حُ٘خر٤ٜٖ ح٣ٌُٖ ٣َٕٝ ك٢ أٗلْٜٔ كخكِح ُِو٤خّ رخ٧ػٔخٍ ح٫ؿظٔخػ٤ش إٔ ٣ل٠َٝح 

ُي هفٞس أ٠ُٝ طوفٞٛخ ُظلو٤ن ٌٛح ك٢ ؿ٤ٔغ ؿِٔخطٜخ ٝ ٣٘خٛيٝح أٓخ٤ُذ حُؼَٔ. ٝ طؼيا ً

حُـَٝ"
3

 . 

إ حرٖ رخى٣ْ " ًخٕ ٣ٔظزَٜ حُٔآٍ ح١ٌُ ٤ٌٕٓٞ ػ٤ِٚ حُٟٞغ ح٤ُٔخ٢ٓ ُِ٘ؼذ رؼي 

حُظلٍَ؛ ٝ ٌُُي كوي ٟٝغ ُٚ هفش ٤ٓخ٤ٓش ُٔخ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ ٌٛح حُٟٞغ، ٝ طظٔؼَ طِي 

                                                 
 . 107، ص1،ـ1ج ،:تصنيف عمار طاليبابن باديس حياتو و آثاره -1
 .67ص،1غتلة الوعيينظر "الفكر الًتبوي الباديسي اضتاضر الغائب":عبد القادر فضيل، -2
 .88-84،ص1،جآثار اإلبراىيمي:رتع أزتد طالب اإلبراىيمي -3



ىالدوادظىاللعووظىلجمطوظىالطلماءىمىجىت.:ىثانيالمبحثىال.ُلَٛ جُػحُع:جُطؼ٣ٍق ذؿٔؼ٤س جُؼِٔحء ّ ؼ ش ٝ ٤ْحْطٜح جُِـ٣ٞسج.السياسة اللغوية لجمعية العلماء م ج ت

 
193 

ٚ ًخٕ ٣٘ظَ ٖٓ ٍٝحء حُـ٤ذ حُوفش ك٢ حُٔزخىة ح٤ُٔخ٤ٓش حٌُزَٟ حُظ٢ ط٠ز٢ ٗئٕٝ حُلٌْ، ٝ ًؤٗ

ُٔخ ٤ٓليع ػ٘ي ًُي حُٔٞػي ٖٓ ٓ٘خًَ ك٢ هٜٞٙ ٌٛح حُ٘ؤٕ"
1

 .، ٝ هخٛش حٌَُٔ٘ حُِـ١ٞ

"٤ٓخىس حُِـش ى٤َُ ٤ٓخىس ح٩ٗٔخٕ"إ  :سجُؿُجت٣ٍ جُٗه٤ٛس ػ٠ِ جُٔكحكظس -د 
2
ٌُح  ،

 حثَ ح٢٘١ُٞ ٝ أىرٜخ، ٝ طؼ٤ِٜٔخؿِأٍس حُ٘ؼذ روِن أٝ رؼغ طخ٣ٍن حُـِ" حُؼِٔخء أػِ٘ٞح 

حطـخٜٛخ"ٝ
3
كظ٠ حُفزوش حُزَؿٞح٣ُش ًخٕ ُٜخ ٤ٜٗزٜخ ٖٓ َٓ٘ٝع حرٖ رخى٣ْ؛ كوي " هٍَ ك٢  .

ٗلٔٚ حهظ٤خٍ حُف٣َن حُ٘خم ك٢ ٓز٤َ اػخىس ط٤ٌَ٘ حُزَؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش حُظ٢ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ ٝ حُظ٢ 

٤ٔٗض ٝحؿزخطٜخ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ حُي٤٘٣ش ٝ ح٤ُٔخ٤ٓش"
4
ٝ كظ٠ حُِـ٣ٞش حُظ٢ ٢ٛ ٓيهَ ًَ ٌٛٙ  .

 ٔآ٢ٓ.حُ

ػ٠ِ أٜٗخ  ؛8طلض ٍهْ 67حُٔخىس أًيصٝ هي  جُؿُجتٍ: ك٢ جُل٣ٌٍس جُٜٟ٘س ضكو٤ن -ؽ 

ط ؼظزَ  ٍك٬ص ٝ هَؿخص ح٫طٜخٍ رخُ٘ؼذ ٖٓ أْٛ ٝٓخثَ حُـٔؼ٤ش ٤َُ٘ ؿخ٣خطٜخ. ٝ طوٍٞ 

:" ط٠غ حُـٔؼ٤ش ه٣َفش ُِوفَ حُـِحث١َ طز٤ٖ ك٤ٜخ ٓ٘خ١ن حُؼَٔ، ٝ طُظزؼٜخ رلٜخٍّ 71حُٔخىس

ًَ ٓ٘فوش ٝٓخ ٣ـِذ ػ٤ِٜخ ٖٓ أه٬م ٛخُلش أٝ كخٓيس، ٝ ىٍؿش حٓظؼيحىْٛ طز٤ٖ ك٤ٜخ هٜخثٚ 

ُِو٤َ ٝ حَُ٘ ٝ أٓزخد ًُي، ٝٓخ ٣ٌؼَ ك٢ ًَ ٓ٘فوش ٖٓ حُزيع ٝ حُظوخ٤ُي حٍُٔٞٝػش، ٝ أػَ طِي 

َٔ طٌٕٞ هي ٜٓايص حُفَم ُ٘لٜٔخ حُظوخ٤ُي ك٢ ٓـظٔؼْٜ حُوخٙ. كبًح أٗـِص حُـٔؼ٤ش ٌٛح حُؼ

ف ٓخ ط٤٠ؼٚ ك٢ ٟٝغ ٌٛٙ حُو٣َفش ض ٖٓ حُٞهض ك٢ حُٔٔظوزَ أٟؼخأٗخٍص حُٔز٤َ، ٝ ٍرلٝ

ِٓلوخطٜخ، ٝ أٓ٘ض ػ٠ِ أػٔخُٜخ إٔ ط٤َٔ ػ٠ِ ؿ٤َ ٜٓ٘خؽ ٝ ػ٠ِ أٝهخطٜخ إٔ ط٤٠غ ػزؼخ ٝ ػ٠ِ ٝ

أٓٞحُٜخ إٔ ط٘لن ك٢ ؿ٤َ ٓل٤ي"
5

 . 

إ ح٠ُٜ٘ش حُظ٢ ط٘٘يٛخ حُـٔؼ٤ش ٫ طظلون ا٫ ٖٓ ه٬ٍ " ط٣ٌٖٞ ٍؿخٍ ٣ٌٕٞٗٞ ر٘خس 

ٝ ىػخس ا٬ّٓ، ٝ ؿٜخى ٝ ٠ٗخٍ، ٝ ٝهٞف رخَُٔٛخى ٬ُٓظؼٔخٍ ح١ٌُ أهخّ ٤ٓخٓظٚ ػ٠ِ ٠ٜٗش، 

                                                 
 .85،ص1ر،غتلة الوعي"مالمح من االسًتاتيجية السياسية لإلماـ عبد اضتميد ابن باديس":عبد اجمليد النجا-1
 .49،ص2010،جويلية 1اءة يف معادل فكر اإلماـ عبد اضتميد بن باديس":مصطف  باجو،غتلة الوعي،العدد"قر  -2
 .406،ص 2اضتركة الوطنية:أبو القاسم سعد اهلل ،ج - 3
 .30نقال عن ابن باديس مفسر القرآف:علي مراد، ص.147اصتزائريُت :أزتد اطتطيب، ص  رتعية العلماء اظتسلمُت -4

 Ibn Badis,cimmentateur du Coran :Mérad Ali،Imp،Bentems،SNED،Alger،1971 . 
 .86،ص1، جآثار اإلبراىيمي:رتع أزتد طالب اإلبراىيمي -5
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أٓخٓخ ٓلخٍرش ٓوٞٓخط٘خ حَُٝك٤ش، ٝ حُؼوخك٤ش، كظ٠ ٣َٜٔ ػ٤ِٚ إٔ ٣زظِؼ٘خ ٝ ٣و٢٠ ػ٠ِ ٗو٤ٜظ٘خ 

ه٠خء ٓزَٓخ"
1

 . 

 إ أ٤٘ٓش حرٖ رخى٣ْ ًخٗض إٔ ٣لخ٢ً حُ٘ؼذ حُـِحث١َ ك٢ طويٓٚ ٗؼٞد حُؼخُْ حَُحه٤ش.

كوي ًخٕ ْٛ حُـٔؼ٤ش طَه٤ش حُٔـظٔغ حُـِحث١َ ك٢"ؿ٤ٔغ ٗٞحك٢ حُل٤خس ا٠ُ أه٠ٜ ٓخ طظَه٠ ا٤ُٚ 

٣ل٤يٕٝ ٝ ٣ٔظل٤يٕٝ ٝ ٣ؼَكٕٞ ٤ًق   ٖ ؿ٤َْٛح٧ْٓ، ٤ٌُٞٗٞح ٓلظ٤َٖٓ ٖٓ أٗلْٜٔ ٝ ٓ

خ"٣ٕٞٓٞٓٞ ٝ ٤ًق ٣ٔخٕٓٞ  كظَرق  رْٜ ح٩ٗٔخ٤ٗش ػ٠ٞح ٖٓ ه٤َ ٖٓ ػَكض ٖٓ أػ٠خثٜ
2
. 

جألٛىجف جُهحٚس ُطؼ٤ِْ جُِـس ؼخٓش ٤ُِٔخٓش حُِـ٣ٞش حُظؼ٤ِٔش. أٓخ ٌٛٙ ٢ٛ ح٧ٛيحف حُ

ك٢ٜ أٛيحف ُْ ٣٘ٚ ػ٤ِٜخ رَٗخٓؾ حُـٔؼ٤ش َٛحكش، جُؼٍذ٤س ك٢ ج٤ُٓحْس جُِـ٣ٞس ُِؿٔؼ٤س؛ 

ك٢ ٓوظِق حُٔ٘خٓزخص  ٖٓ طٞؿ٤ٜخص ح٩ٓخّ حرٖ رخى٣ْ ʽػزي حُوخىٍ كʼَ٤٠ٌُٖٝ ٣ٔظٞك٤ٜخ 

. ٝ ٢ٛحُٔوخ٫صٝ
3
  : 

طَحػْٜ ٝ كْٜ ى٣ْٜ٘ ٝ هَآْٜٗ.  ٬١ع ػ٠ِ  طخ٣ٍوْٜ ٤ٖٝ ٖٓ ح٫ط٤ٌٖٔ حُٔظؼِٔ -أ 

 أٝ ٞظ٤لش ٍر٢ ح٧ؿ٤خٍ رخُظَحع حُؼَر٢ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٤ٔٔ٣ٚ رؼٞ حُؼِٔخء رٞظ٤لش) ٗوَ حُظَحع(ك

)اك٤خء حُظَحع(
4
. 

ؿَّ كذ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ٗلّٞ حُٔظؼ٤ِٖٔ، ٝ ؿؼِْٜ ٣لٕٔٞ رؤٜٗخ ؿِء ٖٓ  -خ 

 ٤ًخْٜٗ، ٝ ٍِٓ ٓؼزَ ػٖ ٗو٤ٜظْٜ.

ط٣ٌٜذ ٣َش( ٜٓيٍح ك٤خ ُظَر٤ش أكٌخٍْٛ ٝحػظٔخى حُٜ٘ٞٙ حُِـ٣ٞش)حُ٘ؼ٣َش ٝ حُ٘ؼ -ؼ 

 أًٝحهْٜ، ٝ ر٘خء ٝؿيحْٜٗ، ٝ رغ حَُٝف ح٤٘١ُٞش ك٢ ٗلْٜٞٓ..

رظو٤ِٜٜخ ٖٓ حُٔ٘خٛؾ حُٔلظـِس  طَه٤ش أٓخ٤ُذ طؼ٤ِْ حُِـش ٝ طف٣َٞ ٠ٓخ٤ٜٓ٘خ -و 

 حُفَحثن حُؼو٤ٔش حُظ٢ ًخٗض ٓخثيس كظ٠ ًُي حُٞهض.ٝ

                                                 
 .18ص،1969،اصتزائر،3العددكبَت":باعزيز بن عمر،غتلة حملات،"ابن باديس اظتريب النقال عن.265:تركي رابح،صيالتعليم القوم-1
 .358-325،ص1936،نوفمرب12،ـ8نقال عن الشهاب،ج.547،ص2،ـ1تصنيف عمار طاليب،ج:ابن باديس حياتو و آثاره -2
 .99 -98إماـ اصتزائر عبد اضتميد ابن باديس: عبد القادر فضيل و ػتمد الصاحل رمضاف، ص -3
 ،1997طر،،وزارة األوقاؼ و الشؤوف اإلسالمية،ق1ينظر عبد اضتميد بن باديس و جهوده الًتبوية:مصطف  ػتمد زتيداتو،ط -4

 .185ص 
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ك٢  ٣ٌٖٔ ا٣ـخُٛخٖٓ ٌٛٙ ح٧ٛيحف ٣لظخؽ ا٠ُ ٝهلش ُِظؤَٓ حُِٔخ٢ٗ ح٫ؿظٔخػ٢.  إ رؼ٠خ

 ٓخ٢ِ٣:

ؼ٢٘ ئَجُس ػوىز جُ٘وٙ ضؿحٙ جُِـس جُؼٍذ٤س ٣قو٤وس جُِـس جُؼٍذ٤س،  ٤ٖئٕ ئوٌجى جُٔطؼِٔ -

ٙٝقِٔطٜح َُ ُٔخ ُْٜ ٗٔخًؽ حُؼِٔخء ٖٓ هيٝس، ٝ ، ٝ طو٤ِٚ ٓظؼ٤ِٜٔخ ٖٓ حُ٘ؼٍٞ رخُٔ٘ز٣ًٞش، ُٔخ طُٞك

، ٞكَٙ ُْٜ ح٫ٓظيحى حَُٔ٘ه٢ ُِؼَر٤ش ٖٓ حػظِحُ ه٢ٓٞ، ٠٣ؼق حُ٘ؼٍٞ رخُوخر٤ِش ٬ُٓظؼٔخ٣ٍ

 ٣ؼُِ اٍحىس حُظٔخ٣ِ ػٖ ح٥هَ ح١ٌُ ٓخ كظت ٣ٔخٍّ هَٜٙ حُِـ١ٞ ٝ حُؼوخك٢.ٝ

، حُظ٢ طَُِّٜ٘ رٚ ٓظَ٘ىح ٫ًٞٔ، ذحُؼٍذ٤س ٣ُ٣َ ػ٘ٚ ضِي جٌُٛٞز جُ٘ٔط٤س جُطلَضؼِن  -

ش، ١ل٢َُّٞ  َّٔ حُفلَ حُوَحءس ٝ حٌُظخرش ٣ؼ٢٘ اطوخٕ ًخٕ ٓـَى وي حُظل٤ٌَ، ١ل٤ ٢َِّ حُٔفخٓغ..ككخطَ حُٜ

ظ ُٝٞ ك٠ٞس أ٣َٓش رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ٝ ُِٓ٘ش حؿظٔخػ٤ش رخُيٍؿش حُؼخ٤ٗش، كظوخّ ُٚ كلِش هظْ كل

ُٞع ك٤ٜخ حُفؼخّ. ٝ ًْ ًخٕ ٣٘ظ٢٘ حُٜز٢ حُـِحث١َ ٝ ٛٞ ٣وَأ ٣ُ رؼٞ ح٧كِحد ٖٓ حُوَإٓ، ٝ 

ُؼِْٜ ٣٘خىٝٗٚ  ،خ٣ٍوش أٝ ٣ٌظذ ُؼـُٞ ٍٓخُش أٝ ٣٘خهٖ كٌٔش حٌُزخٍ رؼِْ ٝ كٔخّ حُٜـّ  رََ  ُٜ  

٤ي ١» ٣ٞٓخ رِلظ ح٩ؿ٬ٍ  ًٔخ ٣٘خىٕٝ حُٔؼول٤ٖ. هخٛش اًح ك٢٠ رَػخ٣ش ٤ٗن ١ً طـَرش « ٓ 

 .ٝػوخكش

رظْٞٗ  ʽح٣ُِظٞٗشʼاطوخٕ حُٔظؼِْ ُِؼَر٤ش ٝ كٜ٘ٞٗخ ٣لظق أٓخٓٚ كَٛش ِٓحُٝش حُيٍحٓش ك٢  -

ز ٢ ك٤ٜخ حُ٘زخد رؼ٠ْٜ رؼ٠خ. رَ ْٜٓ٘ ٖٓ ٣ٔظوَ  ʽح٧َُٛ ح٣َُ٘قʼأٝ  ـ  رَٜٔ. ٝ ٢ٛ كَٙ ٣ 

 رخَُٔ٘م ٣ويّ حُي٣ٖ ٝ حُؼِْ.

. جذٖ ذحو٣ّ ًحٕ ٣ؼ٤د ػ٠ِ جُطؼ٤ِْ جُؼٍذ٢ ضو٤ِى٣طٚ، ٝ ٣طٔف ئ٠ُ ضؿى٣ىٙ ٝ ػٍٛٗطٚ -

٣ي إٔ ٣ٌظذ ُٜخ ُٝؼَ كَٛش اٗ٘خء حُـٔؼ٤ش ٓظ٣ِي ٖٓ َٗ٘ أكٌخٍٙ حُظَر٣ٞش حُظلي٣ؼ٤ش حُظ٢ ٣َ

٧ٕ حرٖ رخى٣ْ ُْ ٣ـيى ك٢ ١َحثن حُظي٣ٍْ حُي٤٘٣ش  ًخى٢ٔ٣ حُؼَر٢.ح٣ٌُٞع، كظَطو٢ رخَُٔىٝى ح٧

 ٕ رخُـٜٞى حُظَر٣ٞش ٫رٖ رخى٣ْ.ٞحُٜٔظٔرَ كظ٠ ك٢ طؼ٤ٔ٤ِش حُِـش حُؼَر٤ش، ًٔخ أًي  ؛كو٢

، ك٤غ ؿؼِض ُوى أق٤ص جُؿٔؼ٤س ك٢ ٤ْحْطٜح جُِـ٣ٞس جُٞظ٤لس جُطػو٤ل٤س ُِـس جُؼٍذ٤س -

٫ ٣٘خك٢ ٝظ٤لش  ٜلش ػخٓش. ٝ ٌٛحٜٓ٘خ ٝػخء ُِؼِْ ٝ حُٔؼَكش حُي٤٘٣ش ٝ حُظخ٣ٍو٤ش ٝ حُؼوخك٤ش ر

 حُِـخص كخِٓش ُِؼوخكش؛ ٧ٕ حُِـش طَؿٔخٕ ُؼوخكظٜخ.
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طؼ٤ِْ حُؼَر٤ش ػ٠ِ ٍَٟٝس طؼ٤ٔن ٣ٍِٓش حُِـش حُؼَر٤ش ػ٘ي حُظ٤ٌِٔ ُوي أًيص أٛيحف  -

 ىحّ ػَر٤خ رخُِٔخٕ.ٜٓٔخ ًخٕ حٗظٔخإٙ حُؼَه٢. ٓخ 

االستراتيجيات -3 


:  

ِٜخ ٫ ٗـيٛخ ا٫ ػ٘يٓخ  ٤ٛخإ حٓظَحط٤ـ٤خص حُـٔؼ٤ش هي كيىطٜخ هٞح٤ٜٗ٘خ. ٝ ٌُٖ ًؼ٤َ ٖٓ طل

ش  هخٍؽ ح١٩خٍ حُ٘ظ١َ . ٢ٛٝ َٓكُِِـٔؼ٤شٗظو٠ٜ َٓكِش ط٘ل٤ٌ َٓ٘ٝع ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش 

ِظٚ حُـٔؼ٤ش ٓٔخ ًخٕ ٓظخف ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ ُزلغ. ٌُٖ ًُي ١ٍَٟٝ ُٔؼَكش ًَ ٓخ حٓظـٌُٜح حح٢ُِ٘ٓ ٝ

ٓخ رؼي ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ٖٓ آٌخ٤ٗخص. ٌُح هي ٣ـي حُوخٍة ٓؼف٤خص ٝ ٓؼِٞٓخص أهٌص ٖٓ َٓكِش 

 حُظ٘ل٤ٌ. ٢ٛ َٓكِش ٝ

إ حُـٔؼ٤ش ُْ طَٜٔ ح٫ٓظَحط٤ـ٤خص، ًٔخ ُْ ٣َٜٔ حرٖ رخى٣ْ ًُي ك٤ٖ كيى حٓظَحط٤ـ٤خص 

ٔظِْ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ ٓيحٍٜٓخ ٝ كَٝػٜخ حُظ٢ ٓٞف ط -ؿٔؼ٤ش حُظَر٤ش ٝ حُظؼ٤ِْ 

 -خرظؤ٤ْٓ ٌٓظذ ُِظؼ٤ِْ، ػخ٤ٗ -٫:" طٔؼ٠ حُـٔؼ٤ش ُٔوٜيٛخ ٌٛح، أ3ٝكوخٍ ك٢ حُٔخىس -حُظؼ٤ٔ٤ِش

 -رظؤ٤ْٓ ٓؼَٔ ُِٜ٘خثغ، هخٓٔخ -رؼخرظؤ٤ْٓ ٗخى ُِٔلخَٟحص، ٍح -رظؤ٤ْٓ ِٓـؤ ٣٨ُظخّ، ػخُؼخ

ص ٝ حُٔؼخَٓ حٌُزَٟ"ربٍٓخٍ حُظ٤ٓ٬ٌ ػ٠ِ ٗلوظٜخ ا٠ُ ح٤ٌُِخ
1
. 

أ٠ِٓ ح٤ُ٘ن حرٖ رخى٣ْ ػ٠ِ حُؼِٔخء هفش ػَٔ ٣ٞ١ِش حُٔيٟ ٖٓ ػيس ٗوخ١ ؿخء ك٤ٜخ ٌُح
2
: 

  حَُ٘ٝع ك٢ اٗ٘خء حُٔيحٍّ حُلَس. -1

 ح٫ُظِحّ ربُوخء حُيٍّٝ ٝ حُٞػظ ك٢ حُٔٔخؿي حُلَس ك٢ أٗلخء ح١ُٖٞ.  -2

  حٌُظخرش ك٢ حُٜلق ٝ حُٔـ٬ص ُظٞػ٤ش ١زوخص حُٔـظٔغ. -3

 اٗ٘خء حُ٘ٞحى١ حُؼَر٤ش.  -4

 اٗ٘خء حُلَم حٌُ٘ل٤ش ُِ٘زخد ك٢ ًخكش حُز٬ى.  -5

                                                 
  أهنا  وضع اطتطط العامة اظتدروسة بعناية و اظتصمصة بشكل متالحق و متفاعل و منسق الستخداـ اظتوارد اظتتاحة  مر سابقا

 .              169،ص1ينظر عن موسوعة السياسة:عبد الوىاب الكيارل،ج .اظتختلف األشكاؿ من الثروة و القوة لتحقيق األىداؼ الكربى
-115،ص1931،مارس 7،ـ2. نقال عن الشهاب،ج185، ص2،ـ1، ج:تصنيف عمار طاليببن باديس حياتو و آثارها -1

117. 
. نقال عن الفكر السياسي 38،ص1يالرل،الوعي"الشيخ اإلماـ عبد اضتميد بن باديس )أصالة فكر سياسي ثوري(:عبد العزيز ف -2

 .86-85عند العالمة عبد اضتميد بن باديس:ابن خليفة مالك،ص
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حُؼَٔ ػ٠ِ اًًخء ٍٝف ح٠ُ٘خٍ ك٢ أٝٓخ١ حُ٘ؼذ ُظل٣ََ حُز٬ى ٖٓ حُؼزٞى٣ش ٝ حُلٌْ  -6

 ح٧ؿ٘ز٢.

ك٢ أٍٛٞ ػخٓش أٜٛٔخًٔخ كيى ح٩رَح٢ٔ٤ٛ أ٠٣خ ١َم ٗ٘خ١ حُـٔؼ٤ش كـٔؼٜخ 
1

 :        

ح٬٠ٍُ ك٢ حُي٣ٖ، رٞحٓفش حُوفذ ٝ حُوَحكخص ٝ  يعؿخٍكش ػ٠ِ حُزط٘ظ٤ْ ك٬ٔص  -1

ىٍّٝ حُٞػظ ٝ ح٩ٍٗخى ك٢ حُٔٔخؿي ٝ ح٧ٗي٣ش ٝ ح٧ٓخًٖ حُؼخٓش ٝ حُوخٛش، ٝ حُٔلخَٟحص ٝ

            كظ٠ ح٧ٓٞحم ٝ حُٔوخ٫ص ك٢ ؿَحثيٗخ حُوخٛش حُظ٢ أٗ٘ؤٗخٛخ ُويٓش حُلٌَس ح٬ٛ٩ك٤ش.

ْ حُؼَر٢ ُِٜـخٍ ك٢ ٓخ طَٜ ا٤ُٚ أ٣ي٣٘خ ٖٓ ح٧ٓخًٖ، ٝ ك٢ حَُ٘ٝع حُؼخؿَ ك٢ حُظؼ٤ِ-2

 ر٤ٞص ح٥رخء، ٍرلخ ُِٞهض هزَ ر٘خء حُٔيحٍّ. 

ٖ ؿخٓغ ح٣ُِظٞٗش ٓطـ٤٘ي حُٔجخص ٖٓ ط٤ٓ٬ٌٗخ حُٔظوَؿ٤ٖ، ٝ ىػٞس حُ٘زخٕ حُٔظوَؿ٤ٖ  -3

 ُِؼَٔ ك٢ طؼ٤ِْ أر٘خء حُ٘ؼذ. 

 ٢ ح١ٌُ ريأ رٚ حرٖ رخى٣ْ. حُؼَٔ ػ٠ِ طؼ٤ْٔ حُظؼ٤ِْ حُؼَر٢ ُِ٘زخٕ ػ٠ِ حُ٘ٔ -4

ٓفخُزش حُلٌٞٓش رَكغ ٣يٛخ ػٖ ٓٔخؿيٗخ ٝ ٓؼخٛيٗخ حُظ٢ حٓظُٞض ػ٤ِٜخ، ُ٘ٔظويٜٓخ  -5

 ك٢ طؼ٤ِْ ح٧ٓش ى٣ٜ٘خ، ٝ طؼ٤ِْ أر٘خثٜخ ُـظْٜ. 

٣َٜخ،  -6 ٔا ػظٜخ ػ٠ِ ٓؼ ُا ٓفخُزش حُلٌٞٓش رظ٤ِْٔ أٝهخف ح٬ٓ٩ّ حُظ٢ حكظـِطٜخ ٝٝ

ٜخ) ٝ ًخٗض ٖٓ حٌُؼَس رل٤غ طٔخ١ٝ ٤ِٓح٤ٗش ىُٝش ُظَٜف ك٢ ٜٓخٍكٜخ حُظ٢ ٝهلض ػ٤ِ

 ٓظٞٓفش(.

 خٖٓ ًَ ٌٛٙ ح٫ٓظَحط٤ـ٤خص، ٣ٌٖٔ إٔ ٗٔظوِٚ حُظ٢ ٓظٔوَٛخ حُـٔؼ٤ش ُٜخُق ٤ٓخٓظٜ

حُِـ٣ٞش. ٝ ٌُٖ ٓغ ٬ٓكظش إٔ ًَ حُٔٞحٍى حُٔظخكش ُِـٔؼ٤ش طويّ ٓوظِق ح٧ٛيحف ٝ ٫ طوظٚ 

 ش ػ٠ِ ح٧ٛيحف رٌَ٘ ٣َْٓ كيٝىح ؿخٓيس ر٤ٜ٘خ.رٜيف رؼ٤٘ٚ. ك٬ ٣ٌٖٔ إٔ ُٗٞع حُٔٞحٍى حُٔظخك

 ٓظَحط٤ـ٤خص ك٢ ٓخ ٣:٢ِ٣ٌٖٔ إٔ ٗـَٔ ح٫

                                                 
 .282ص-5،جآثار اإلبراىيمي:رتع أزتد طالب اإلبراىيمي-1
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I. :ًُي ٝكن ٓخ طوظ٤٠ٚ طوخ٤ُي  ئٗٗحء ئ٠حٌ ض٘ظ٢ٔ٤ ٣ٞقى جُؿٜٞو جُِـ٣ٞس ُِؼِٔحء ٝ

 اٗ٘خء حُـٔؼ٤خص ٖٓ: 

ٙ ٓظَٜ خٓؼ٣ٞ٘ خ٘ظ٤ْ ٗوٜحُظَّ ٖٓ هخٕٗٞ أٓخ٢ٓ ٜٓخىم ػ٤ِٚ ٖٓ ١َم ح٩ىحٍس ح٤ُٛٞش ٣ـؼَ  -

 حُٔـِْ ح٩ىح١ٍ .

٣وظخٍ  -ْ ٝؿخ٣خطٚ ٝٓخثِٚ ٝ ٓ٘خ١ن ٗ٘خ٣ٚ١ليى حُوخٕٗٞ ح٧ٓخّ ٓزخىة ٝ ٓ٘فِوخص حُظ٘ظ٤ -

 حُظ٘ظ٤ْ حٓٔخ  ك٢ حُـخُذ ٣ؼزَ ػٖ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ظٚ 

٣ٟٞغ ُٚ هخٕٗٞ ىحه٢ِ ٣٘ظْ ٝ ٣ؼ٤ٖ: ٗخ١ن ح٢َُٔٓ ُِظ٘ظ٤ْ. ٓـِْ ح٩ىحٍس ٝ حُٔخ٤ُش. ىٝح٤٣ٖٝ  -

 ش ٝ حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُٔ٘ظٔز٤ٖ... حُظ٘ظ٤ْ. هٞح٤ٖٗ حُؼ٣ٞ٠

ػ٢ِ ʼ ك٢ ٗظَئٕ ْؼ٢ جذٖ ذحو٣ّ ُطأ٤ّْ ؾٔؼ٤س ذًٜج جُٔلّٜٞ ٛٞ ػَٔ ٣ٌحو١ 

؛ ٧ٜٗٔخ ʽٓلٔي ػزيʽ  ٝʼٙح٧كـخʼ٢ٗٝؿ٤َٛٔخ، رَ طلٞم ك٤ٚ كظ٠ ػ٠ِ  ʽٓخُي رٖ رʽ ٝ ،ʼ٢َ٘حىٓ  

ظل٤ خ رظؤ٤ْٓ ؿٔؼ٤ش  ،٠ اهخٓش ؿٔؼ٤ش ٓ٘ظٔش طٜ٘ٞ ُِيػٞسُْ ٣ظلوخ ػِ  ً  ʽؼَٝس حُٞػو٠حʼُٝ ح

ح٤ُٔخ٤ٓش ح٣َُٔش، ر٤٘ٔخ ٗـلض ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ ك٢ ط٣ٌٖٞ ٓظو٤ٜٜٖ 

رخٍػ٤ٖ
1
ًِٞى ʼٌٛح حُ٘خؿق ٖٓ حُٞؿٜش حُِٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٛٞ ًٔذ ٤ٓخ٢ٓ أ٠٣خ. ٣وٍٞ  .

ٗـق ك٢ حُظلٌْ ػ٠ِ ٓٔخٍ حُِـش ك٢ اكيٟ  اًح:" ٍؿَ حُيُٝش ʽʼClaude Hagègeʽكـخؽ

ُلخٓٔش، أٟخف ا٠ُ ِٓفظٚ ِٓفش أهَٟ، ِٓفش ٓـُٜٞش كخػِش"َٓحكِٜخ ح
2
. 

II.  :)ُوي كيىص حُـٔؼ٤ش ٜٓخىٍ  ضٞك٤ٍ جُـالف جُٔح٢ُ )ض٣َٞٔ ج٤ُٓحْس جُِـ٣ٞس ػحٓس

ط٣َٞٔ َٓ٘ٝػٜخ حُف ٔٞف، ٝ ٤ًل٤ش ط٤٤َٔ ٤ِٓح٤ٗظٚ ٝ حُـٜخص حُظ٢ طَٜف ك٤ٜخ. كـخء ك٢ هْٔ 

ٔؼ٤ش. ٝ ٛٞ ٓؤْ ا٠ُ ٓظش كٍٜٞ أٜٛٔخحَُحرغ ٖٓ حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ  رؼ٘ٞحٕ: ٓخ٤ُش حُـ
3
: 

ٓخ٤ُش حُـٔؼ٤ش طظًَذ ػ٠ِ ٓـٔٞػش حٗظَحًخص ح٧ػ٠خء حُؼخ٤ِٖٓ  جُلَٛ جٍُجذغ ػٍٗ:

 ٝحُٔئ٣ي٣ٖ ٝ حَُ٘ك٤٤ٖ . 

 .ُِـٔؼ٤ش حُلن ك٢ ١ِذ ٝ هزٍٞ اػخٗخص ٓخ٤ُش ٖٓ حُِٔفخص حُلوٞه٤ش جُلَٛ جُهحّٓ ػٍٗ:

                                                 
 .130ينظر رتعية العلماء اظتسلمُت اصتزائريُت :أزتد اطتطيب، ص  -1

2   - La Guerre des Langues:Calvet,p281. 
نقال .269-265ب، ص ائريُت :أزتد اطتطي.و رتعية العلماء اظتسلمُت اصتز 433،ص 2اضتركة الوطنية:أبو القاسم سعد اهلل ، ج 3

 ـ.1951ـ. قد جرى تعديلو القانوف يف أكتوبر 1937عن القانوف األساسي للجمعية. اظتطبعة اصتزائرية اإلسالمية،قسنطينة،
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ُٔخ٤ُش طيكغ ا٠ُ أ٤ٖٓ ٓخٍ حُـٔؼ٤ش ٓوخرَ َٝٛ ح٫ٗظَحًخص ٝ ح٩ػخٗخص ح جُلَٛ جُٓحوِ ػٍٗ:

 رب٠ٓخثٚ.

: ٓخ٤ُش حُـٔؼ٤ش طٟٞغ رخٜٓٔخ ك٢ َٜٓف ٓل٢ِ ٝ ٫ ٣ـُٞ ٤ٓ٧ٖ حُٔخٍ إٔ جُلَٛ جُٓحذغ ػٍٗ

 ٣زو٢ طلض طَٜكٚ أًؼَ ٖٓ هٔٔٔخثش كَٗي.

 حٌُخطذٗلخم ا٫ ربًٕ ًظخر٢ ٖٓ حَُث٤ْ ٝ: ٫ ٣ـُٞ اهَحؽ ٢ٗء ٖٓ حُٔخٍ ُ٪جُلَٛ جُػحٖٓ ػٍٗ

 حُؼخّ ٝ أ٤ٖٓ حُٔخٍ ١زوخ ُوَحٍ حُٔـِْ ح٩ىح١ٍ.

٣َٜف ٓخٍ حُـٔؼ٤ش ك٤ٔخ طوظ٤٠ٚ ِٜٓلظٜخ ٝ ٣ٞؿزٚ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ؿخ٣ظٜخ جُلَٛ جُطحْغ ػٍٗ: 

 حُٔز٤٘ش رخُلَٜ حَُحرغ ٖٓ  ٌٛح حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ.

ٓٞحٍى ٝ ٜٓخٍف ٤ِٓح٤ٗش حُـٔؼ٤ش. ؿخءص ك٤ٜخ أٓؼِش ًؼ٤َس أرَُٛخ ٓخ ؿخء ك٢ َٜٗ 

ٝػَٝ ُؼِٔخء، ػ٠ِ ٛللخص حُٜ٘خد ٖٓ ىػٞس حرٖ رخى٣ْ ا٠ُ اٗ٘خء ؿٔؼ٤ش ح 1931كزَح٣َ 

اًح  ع أ٠٣خ  رؤُق كَٗي أهَٟ ُٜ٘يٝهٜخؿخثِس أُق كَٗي ُٖٔ ٣ٞكن ك٢ اٗ٘خثٜخ، ًٔخ  طزَ

 .ٓخروخ، ٝ هي َٓ ًًَ ًُي أُٗ٘جض

ٛيحكٜخ ٌُٖ حُِٔلض ٬ُٗظزخٙ ٛٞ حٗيكخع حُ٘خّ ٩ؿَحم حُـٔؼ٤ش رظزَػخطْٜ ُٔخ حهظ٘ؼٞح رؤ

ُٝٔٔٞح كؼخ٤ُش ٗ٘خ١خطٜخ، ٝ ٫ ٗٔظؼ٢٘ ٖٓ ًُي أكيح. كزؼي إٔ ًخٗض حُـٔؼ٤ش طٔؼ٠ ُـٔغ 

 ح٫ٗظَحًخص ٝ حُظزَػخص ٝ حًُِخس..أٛزق حُـِحث١َ ٛٞ ٖٓ ٣ٔؼ٠ ا٤ُٜخ. 

ًحص ٣ّٞ ُٔخ ىهِض ػ٤ِٚ َٓ٘كش ػ٠ِ  ʽأكٔي ٍٟخ كٞكʼٞـطَٟٝ ٌٗظش ٣َ١لش كيػض ُ

٘ش، رخػظزخٍٙ أ٤ٖٓ ػخّ ٓؼٜي حرٖ رخى٣ْ ٝ هيٓض ُٚ ٓزِـخ ٝحكيس ٖٓ ىٍٝ حُيػخٍس رٔي٣٘ش هٔ٘ف٤

٤ٗٝي حُؼٞىس  ʽكٞكʼٞٓؼظزَح ٓٔخٛٔش ك٢ ؿٔغ حُظزَػخص ُز٘خء ىحٍ حُفِزش حُظخرؼش ُِٔؼٜي. ًٝخٕ 

ٖٓ ىحٍ حُـَرش ك٢ حُٔي٣٘ش. اً ُْ ٣ٌٖ ٣ؼَف طِي ح٤ُٔيس حُٔؼَٝكش ػ٘ي ٌٓخٕ حُل٢. كوخٍ ُٜخ 

ʼٞكٞكʽ  ُٕٜخ حَُٞٛ: ًؼَ هللا أٓؼخُي. ك٠لي حُلخَٟٕٝ. ٝ ُٔخ ٓظِْ حُٔزِؾ ٝ هيحرؼي أ ّ

طؼـذ، أهزَٝٙ
1

 ا٠ُ ٝهقحُ٘خّ  ح١ٌُ ىكغٝ  ،٢٘١ُٞ ػ٘يٓخ أ٣و٠ظٚ ٠ٜٗش حُـٔؼ٤ش. اٗٚ حُلْ ح

٣ظٌلِٕٞ رز٘خء حُٔيحٍّ ٝ أك٤خٗخ ػ٠ِ ًخٗٞح ح٧ٍح٢ٟ ٝحُٔل٬ص ُويٓش َٓ٘ٝع حُـٔؼ٤ش، ٝ 

 حُ٘لوش حُوخٛش ٧ػ٣َخء حُزِي. 

                                                 
 .79ينظر " وضعية العربية خالؿ العهد االستعماري":ػتمد اظتيلي، اللغة العربية، عدد ؽتتاز، ص  -1
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٢ٗء ك٢ ؿخ٣ش ح٤ٔٛ٧ش ٍٝى ك٢ ٬ًّ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ حُٔخرن كٍٞ ٓخ ٣يػْ  ػ٠ِ حُظؤ٤ًي رو٢

 حُـ٬ف حُٔخ٢ُ ُِـٔؼ٤ش ٛٞ ٤ٗظٜخ ٓفخُزش حُلٌٞٓش رخٓظَؿخع ح٧ٝهخف.

ُِٜٓح ذحُطٌلَ ذًٜج جُُنْ جُٔحو١ ج١ًُ ٣ٍ٣ى ض٣َٞٔ جُٔٗح٣ٌغ ئٕ هحٕٗٞ جُؿٔؼ٤س ٣ُ 

إٓ٘ٚ جألٛح٢ُ ٝ ال ٣ٓطؿى١ جإلوجٌز جُطؼ٤ٔ٤ِس ُِؿٔؼ٤س، قط٠ ضٟٖٔ ُ٘لٜٓح ض٣ٞٔال يجض٤ح ٣

 جُل٤ٍٓٗس.

ُوى ضًٍُش جُٔٞجٌو جُٔح٤ُس ُِؿٔؼ٤س ك٢ جُٔٛحوٌ جٍُت٤ٓ٤س جُطح٤ُس
1

   : 

ْٜٓ٘ ٖٓ ٣ٌلَ ُِفِزش حُٔؤٟٝ ٝ حُـٌحء، ٝ ْٛ أٛلخد ح٬ٓ٧ى ٝ أٛلخد جُطؿحٌ: -1 

 فِزش .ٖٓ اؿٔخ٢ُ ىهَ ٛ٘يٝم حُ  17حُٔفخػْ ٝ حُٔوخرِ، ٝ هي ؿفض ٓٔخٛٔخطْٜ كٞح٢ُ 

ح٣ٌُٖ ٣ٔخٕٛٔٞ ر٤ٌٔخص ٖٓ ٓلخ٤َٛ ؿخرخطْٜ ٝ كوُْٜٞ ٓؼَ حُظٍٔٞ جُلالقٕٞ: -2

 ٖٓ ىهَ ٛ٘يٝم حُفِزش.  11ٝؿ٤َٛخ، ٝ هي ٓؼََّ ٓٔخٛٔخطْٜ كٞح٢ُ 

٣ٔخْٛ ح٤ٍُٕٔٔٞٝ ْٜٓ٘ كٔذ ٓخ طٔٔق رٚ ظَٝكْٜ حُٔخى٣ش..ٝ ٣ٔؼَ ٓخ ػحٓس جألٛح٢ُ:-3

 ٖٓ اؿٔخ٢ُ حُٔٔخٛٔخص.  ٣61ويٓٚ ح٧ٛخ٢ُ ُظ٣َٞٔ حُظؼ٤ِْ كٞح٢ُ 

ّ، ٝ ٛٞ ٖٓ هز٤َ حُٔ٘خ٣ٍغ حُو٣َ٤ش  1590ح١ٌُ أْٓ ٓ٘ش ٍٓٗٝع ْرَ جُه٤ٍجش:-4

 حُؼخٓش، ًب٬ٛف حُفَهخص، ٝ ط٤٤٘ي حُٔٔخؿي ٝ حُٔؼخٛي، ٝ َٗحء حٌُظذ ٣٩وخكٜخ ػ٠ِ حُفِزش.

ٝ هي أٗخٍ حُظو٣ََ ح٧ىر٢ ٝ حُٔخ٢ُ ُِيٍّٝ حُؼ٤ِٔش ُـخٓغ ح٧ه٠َ رؤ٘ف٤٘ش ا٠ُ 

، ʽحُٔٞكن حرʼٖ، ٝ حُيًظٍٞ ʽحرٖ ؿʼٍُِٜٞخُق حُفِزش. ٝؿخء حْٓ: حُيًظٍٞزَػ٤ٖ ٖٓ ح١٧زخء حُٔظ

١ز٤ذ أٓ٘خٕ ʽٍُهʼٖ٤حُفز٤ذ ٝ
2
"٣ٍٔٞ ٛ٘يٝم حُـٔؼ٤خص حُٔل٤ِش ٖٓ ح٫ٗظَحًخص  ًٔخ .

حُٔ٘ظٔش ٧ػ٠خء حُـٔؼ٤ش ٝ أٜٗخٍ ح٬ٛ٩ف، ٝ ٖٓ ٓٔظلوخص حُظؼ٤ِْ ح٤ُِٛيس حُظ٢ طـ٠٘ ٖٓ 
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٣ٍٖ، ٝ ٖٓ حُظزَػخص حُؼ٤٘٤ش ٝ حُ٘وي٣ش حُظ٢ ٣ويٜٓخ حُٔلٕٔ٘ٞ، ٝ ًٌُي ٖٓ ٓيحه٤َ حُظ٤ٓ٬ٌ حُوخى

حُلل٬ص ح٤ُٔٓٞٔش أٝ ح٣ُٞ٘ٔش حُظ٢ طو٤ٜٔخ حُٔيحٍّ"
1
. 

ظٌلَ ر٘لوخص ط٘وَ ٗ٘فخء حَُر٣ٞش ػخٓش ٝ حُِـ٣ٞش هخٛش؛ ٖٝٓ حٓظَحط٤ـ٤خص ح٤ُٔخٓش حُظ

".. ٖٝٓ أْٛ ٝٓخثَ حُـٔؼ٤ش ٤َُ٘ :٢ِٖٓ هخٕٗٞ حُيحه ( 8طلض ٍهْ   67)حُـٔؼ٤ش طوٍٞ حُٔخىس

خظ خ َٓٗي٣ٖ ُظَِْٜٓ  ػا ُٝ ٖ ك٤ٚ حٌُلخءس ٖٓ أػ٠خثٜخ   ٓ ا٠ُ ٗٞحك٢  ػ٠ِ ٗلوطٜحؿخ٣خطٜخ ط٤ٔٔش 

حُوفَ.."
2
ٓـخ٤ٗش حُظؼ٤ِْ ُٖٔ ٫ ٣ٔظف٤غ ىكغ حَُّٓٞ ًٔخ ًخٕ ٟٖٔ حٓظَحط٤ـ٤ش حُـٔؼ٤ش ىػْ  .

َ رخ٣٩ٞحء حُٔلخٓي. ٝ ٓؼِٜخ أ٠٣خ حُظٌلطلٔذ ُِـٔؼ٤ش ٝ طـِذ ُٜخ  آظَحط٤ـ٤ش٤ٍٓش ٝ ٌٛٙ حُٔي

. رَ ًخٕ ك٢ ٫كوخ ٤ٓؤط٢ًٔخ  اػلخء حُز٘خص ٖٓ حَُّٓٞ حُٔي٤ٍٓشٝح١٩ؼخّ ُِٔو٤ٔ٤ٖ..ٝ

ًظ٤َٜٔ ٓٞحِٛش حُظؼ٤ِْ  ،آظَحط٤ـ٤ش حُـٔؼ٤ش ح٫ٓظلخىس ٖٓ ط٬٤ٜٔص أٛيهخء حُـِحثَ حُؼَد

أٝ ك٢ حَُٔ٘م حُؼَر٢ كظ٠ ٣ٌُِٖ ًخٗٞح ٣َؿزٕٞ ك٢ ٓظخرؼش طؼ٤ِْٜٔ ك٢ طْٞٗ ٝ حُٔـَد  

كخرٖ رخى٣ْ ٍحَٓ أكي حُٔؼخٛي حُوخٛش ك٢ ىٓ٘ن رخَُٔ٘م حُؼَر٢ ٝ ًخٗض ٓي٣َس ُٚ  ،ُِز٘خص

،ح٤ٓ٧َ ʽػزي حُوخىٍ حُـِحثʼ١َكَّ حُ٘ـَ ح٧ًزَ ٤ٓ٨َُ  ʽػخىُش ر٤ْٜ حُـِحثʼ١َح٤ُٔيس 

ʼٓلٔيʽطؼ٤ِٜٖٔ حُؼخ١ٞٗ ٌُٖ ، ١خُزخ ٜٓ٘خ هزٍٞ رؼؼش ٖٓ ر٘خص ٓيٍٓش حُظَر٤ش ٝ حُظؼ٤ِْ ٫ٓظٌٔخ ٍ

ٝ ًخٕ حرٖ رخى٣ْ هي هخٍ َٓس:"ٝ ُِـٔؼ٤ش ٤ٗخص أهَٟ ط١ٞ٘ إٔ طوّٞ رٜخ  ح٧ؿَ كخٍ ىٕٝ ًُي.

ك٢ حُٔٔظوزَ إ ٗخء هللا. ط١ٞ٘ إٔ طزؼغ حُزؼؼخص حُؼ٤ِٔش ا٠ُ حُوخٍؽ.."
3
.  

ش ٝٛٞ ٤ٛخٗش حُٔئٓٔخص حُظَر٣ٞش ؿخٗذ آهَ ْٜٓ  ك٢ حَُٔ٘ٝع حُظَر١ٞ ُِـٔؼ٤

ػٖ  ʽٍُٛٞ ʼ٢ٔ٤ٗٝٝ ٌٛح هي ٫ ٣ٌَ٘ ًز٤َ ػذء ٧ٕ حُٔٞح٤٘١ٖ طٌلِٞح رٚ  طوٍٞ ٤ِٓح٤ٗظٚ ٝ

ٓظفٞػخ ٣َهغ ٓخ طِق ٖٓ كُٜٜٞخ  " ػْ ٫ ٠ٔ٘٣ ٝحُي١ أ٣خّ حُؼفَ ٤ُظَىى ػ٠ِ حُٔيٍٓشٝحُيٛخ:

ؿيٍحٜٗخ ٝ ٛٞ حُز٘خء حُٔخَٛٝ
"4

. 
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III.  .أٜٛٔخ:جْطٍجض٤ؿ٤حش ئػحوز ضٍض٤د جُٞظحتق جُِـ٣ٞس ٝ 

 -حُٔيحٍّ -ح٧ك٤خء حُ٘ؼز٤ش -ٔل٢٤ ح٫ؿظٔخػ٢) أٓٔخء حُ٘ٞحٍعاػخىس طؼ٣َذ حُ -

ح٩ىح١ٍ ٝ أٓٔخء ح٧ٗوخٙ..(  -ح٠ُٜخد -حُظ٬ٍ -ح٧ٝى٣ش -حُـٍٔٞ -حُٔيٕ -حُٔخكخص حُؼخٓش

 -حَُٓخثَ -ح٫ٓظ٬ّ ٝ حُظ٤ِْٔ َٝٛ -ريء ربىحٍس حُـٔؼ٤ش ٝ ؿ٤ٔغ حُٔئٓٔخص حُظخرؼش ُٜخ) ىٝح٣ٖٝ

 -ل٢ي٤ٍٓش..( ٝ حُظَك٢ٜ٤) حُؼَٔ حٌُ٘حُ٘٘خ١خص حُٔ -٢ٔ) حٌُظذ..( ٝ حُظؼ٤ِحُِٞحثق -حُؼوٞى

 حُ٘ؼَ حُِٔلٕٞ..( ٝ ح٬ُٔؿت... -ح٧ٗخ٤ٗي ح٤٘١ُٞش

ٝ ٓٔخ ٣َٝ٣ٚ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ هٜش ٣َ١لش ٝهؼض ُٚ ػ٘ي ط٬ٝس ٫ثلش حُوخٕٗٞ حُيحه٢ِ ح١ٌُ 

٠ حُٔـِْ ًُِق رٟٞؼٚ كوخٍ:" كـخءص]ح٬ُثلش[ ك٢ ٓخثش ٝ ٓزغ ٝأٍرؼ٤ٖ ٓخىس، ٝ طِٞطٜخ ػِ

ُٔ٘خه٘ظٜخ ك٢ ػٔخ٢ٗ ؿِٔخص ٖٓ أٍرؼش أ٣خّ، ٝ ًخٕ ٣ل٠َ حُـِٔخص ١خثلش ًز٤َس ٖٓ حُٔلخ٤ٖٓ 

ٝحُٜلخك٤٤ٖ حُؼَد حُٔؼول٤ٖ رخُل٤َٔٗش، كؤػِ٘ٞح ك٢ ٜٗخ٣ش ػَٝ ح٬ُثلش ا٣ٔخْٜٗ رؤٕ حُؼَر٤ش 

٢ ح٬ٓ٩ّ أٝٓغ حُِـخص، ٝ أٜٗخ أِٛق ُـش ُٜٞؽ حُوٞح٤ٖٗ ٝ َٓحكؼخص حُٔلخ٤ٖٓ، ٝ ًؤٗٔخ ىهِٞح ك

ٖٓ ًُي ح٤ُّٞ"
1
. 

أ٤ٔٓخص  -ٓلخَٟحص) ؿؼَ هي٤ٓش حُِـش حُؼَر٤ش ٝ طَه٤ظٜخ ٓلٍٞ ٗ٘خ١خص حُـٔؼ٤ش -

 ..(.٣ُخٍس ح٬ُٔؿت  -ٓٔخروخص -حُلظٟٞ -ؿِٔخص حُِٜق -ٍك٬ص -ٗؼ٣َش

ٌؼَس حُزخ٣ٍُٖ رخُٔٔخف ُِلَى ْٜٓ٘ ر حُِـش حُؼَر٤ش ؿ٤َٔخس كُ ٝ كِٔش حَُكغ ٖٓ ٗؤٕ  -

خ١خصحُظٍٜٞ ك٢ حُ٘٘
2

٣َحكن حُؼِٔخء ك٢ ، ٣وَٝ حُ٘ؼَ، ٣ِو٢ ٓيحه٬ص، لخ٣َُٟ  ِٚ إٔ؛ ك

 ..٣لظَ ح٫ؿظٔخػخص ،٣ئ١َ ػَٔ طَر١ٞ ،٣َ٘ف ػ٠ِ ػَٔ ه١َ٤ ،ط٘و٬طْٜ

 خ٣ُـ٤ش ػ٠ِ اؿ٬ٍ حُِـش حُؼَر٤ش.ط٘ـ٤غ ١ًٝ ح٧ٍٛٞ ح٧ٓ -
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IV. :جْطٍجض٤ؿ٤حش ض٤ٍٖى ظحٍٛز جُػ٘حت٤س جُِـ٣ٞس. أٜٛٔح  

َ  طيػ٤ْ ح٧َٓ رخُٔؼَٝف  - ِ   ٝ ح٢ُٜ٘ ػٖ ٌٓ٘ رٌَ  حث١َ حُـِحث١َِّ حَُٜحع حُِـ١ٞ حُـ

ط٘ظ٤ْ ٣ُخٍحص ى٣ٍٝش ُِٔ٘خ١ن ًحص حُلٔخ٤ٓخص حُِـ٣ٞش  -حُ٘ؼَ حُِٔلٕٞ -حُفَم) حُٔلخَٟحص 

 حُٜلق كظ٠ حُؼخ٤ٓش...(.حُٔـ٬ص ٝ  -

 حُؼوخك٢. ٔخ٣ِخص رٔ٘فن حُؼَحء ح٢٘١ُٞ ٫ حُظٝ حُؼخ٤ٓ ح٧ٓخ٣ُـ٤شحٓظؼٔخٍ  -

 ي ظخَٛس حُؼ٘خث٤ش.ِّٗ َ  رٔخ ٣ُ  طل٤َٔ ًظخد هللا ٝ ٓ٘ش ٗز٤ٚحُظ٤ًَِ ػ٠ِ  -

V. جُؼَٔ جُٛكل٢:  ْطٍجض٤ؿ٤سج 

ٖٓ حُلخؿ٤خص ُِـٔؼ٤ش إٔ طٌٕٞ ُٜخ ٓـِش طَ٘٘ :79حُٔخىس  :"ؿخء ك٢ حُوخٕٗٞ حُيحه٢ِ

ٓـِظٜخ،  ʽحُٜ٘خدʼٓلخَٟحطٜخ ٝ ٓوخ٫طٜخ حُؼ٤ِٔش ٝ ك٤غ أٜٗخ ك٢ ١ٍٞ حُظؤ٤ْٓ ك٢ٜ طؼيا ٓـِش 

 طؼٜي ا٠ُ ١خثلش ٖٓ ًظخرٜخ إٔ ٣ٌظذ ًَ ٝحكي ك٢ حُلَع ح١ٌُ ٣ظو٘ٚ ٖٓ كَٝع حُؼِْ ٝ ػ٤ِٚ ك٢ٜ

رؼي حُظؤ٤ٓٔخص ح٤ُٝ٧ش ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ُِـٔؼ٤ش :84حُٔخىس»..« حُ٘خكؼش ػ٠ِ ٣َ١وش حُزلغ حُؼ٢ِٔ

ؿ٣َيس ط٘فن رخٜٓٔخ ٝ طؼزَا ػٖ هَحٍحطٜخ ٝ ٓ٘خ٤َٗٛخ"
1

خُٜلخكش حُؼخ٤ٓش ًٔخ هٍَص ح٫ٓظؼخٗش ر. 

ٛيٍص ٛللخ طٔظؼَٔ حُِٜـش حُؼخ٤ٓش ًٔخ ًخٕ ُٜخ ٗؼَحء حُِٔلٕ٘ٞ ح٣ٌُٖ ٣زَٕ٘ٝ كوي "أ

ريػٞطٜخ ػٖ ٣َ١ن حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ رخُِٜـخص حُٔل٤ِش"
2
. 

VI. :جْطٍجض٤ؿ٤حش جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس 

 :77ٕ حُيحه٢ِ ُِـٔؼ٤ش ك٢ حُٔخىسإ حٓظَحط٤ـ٤خص حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش هي كيىٛخ حُوخٗٞ

 ١ظيٍؽ ك٢ أْٛ َٓحًِ حُوفَ، ٝ ٣لظٞى حٌُٔخطذ حُوَآ٤ٗش ػ٠ِ حُطٔؼ٠ حُـٔؼ٤ش ك٢ طٌؼ٤َ ػي"

ٝ كلظ حُوَإٓ ٓغ طل٤ْٜ ٓلَىحطٚ رَٗخٓـٜخ ػ٠ِ طؼ٤ِْ حُو٢ حُؼَر٢ ٝ حُ٘لٞ ٝ حَُٜف 

٣ٍَٟٝخص حُي٣ٖ ٝ ح٧ه٬م ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٝ طوظخٍ ٖٓ ًظذ حُظؼ٤ِْ أهَرٜخ ُ٪كخىس ٝ طؤهٌ ح٧ٓخطٌس ٝ

هش"رظ٘ل٤ٌ ًُي حُزَٗخٓؾ ػ٠ِ ٝؿٚ حُي
3
. 
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 حًٛٙ آ٤ُحش ػِٜٔٝ .ٍٓٗٝػح ٓطٌحٓال ُٔ٘ظٞٓس ضٍذ٣ٞس ضؼ٤ٔ٤ِس هىٓصذًٜج حُؿٔؼ٤س ك

 ج٤ُٔىج٤ٗس:

ك٢ أٍرؼش أٗٞحع ضكى٣ى أٗٞجع جُطؼ٤ِْ .أ 
1
: 

 ) ٝ ًخٗض طٔظـِٚ حُـٔؼ٤ش ك٢ حُيٍّٝ حُؼخٓش ٝ حُوخٛش ٝ طؼ٤ِْ حُوَإٓ( حُظؼ٤ِْ حُٔٔـي١-

 )ح٫رظيحث٢( حُظؼ٤ِْ حٌُٔظز٢ -

 ى٣ْ ٗو٤ٜخ ٝ ٓ٘ٚ طوَؽ ٗوزش ٖٓ حُٔ٘خ٣ن(خر)٣ظ٫ٞٙ حرٖ  حُفِزشطؼ٤ِْ  -

 طؼ٤ِْ حٌُزخٍ)ٓلٞ ح٤ٓ٧ش(. -

ُ٘ : ئٗٗحء جُٔإْٓحش جُطٍذ٣ٞس .خ  ؿ٤َٛخ   ؼذ ٝ حُ٘ٞحى١ ٝٝػ٠ِ ٍأٜٓخ حُٔيحٍّ ٝ حُ

:" ُِـٔؼ٤ش إٔ طئْٓ ٗؼزخ ك٢ حُوفَ ٝ إٔ شحُلَٜ حُٔخىّ ٖٓ هخٕٗٞ حُـٔؼ٤ ك٢ ٝؿخء ٓخروخ

ًَ ٓخ ٛٞ ًٔخ إٔ ُِـٔؼ٤ش آظَحط٤ـ٤ش ح٫ٓظلخىس ٖٓ ، ُِظؼ٤ِْ ح٩رظيحث٢" طلظق ٗٞحى١ ٝ ٌٓخطذ كَس

ٓيحٍّ  -حُٔفخُزش رخٓظَؿخع ح٧ٝهخف  -ٓ٘خٍُ هخٛش -ُٝح٣خ  -ٓٔخؿي  -ٓظخف ٖٓ أٓخًٖ:

 حُـٔؼ٤خص حُظو٤ِي٣ش ًـٔؼ٤ش حُظَر٤ش ٝ حُظؼ٤ِْ..

خء ٤ًِش ى٤٘٣ش. ٢ِٔ ى٢٘٣؛ ٝ ٛٞ اٗ٘رَ ًخٕ حرٖ رخى٣ْ ٣فٔق ا٠ُ ٓخ ٓٔخٙ أػظْ ػَٔ ػ  

ّ 81ؿخء ك٢ حُٔخىس ٍا : "ٖٓ ؿخ٣خص حُـٔؼ٤ش حُ٘ز٤ِش طؤ٤ْٓ ٤ًِش ى٤٘٣ش ػَر٤ش رٔي٣٘ش حُـِحثَ، طي

ٝ حُـخ٣خص حٌُزَٟ ٖٓ ٌٛٙ ح٤ٌُِش ٢ٛ طو٣َذ حُؼِّٞ حُظ٢  ،ك٤ٜخ ػِّٞ حُي٣ٖ ٖٓ ٝٓخثَ ٝٓوخٛي

٣ٜخؿَ ا٤ُٜخ أر٘خء ح١ُٖٞ ُظل٤ِٜٜخ ك٢ ح٧هفخٍ ح٧هَٟ.."
2
٫ ري ُِـِحثَ ٖٓ  ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ:" 

ٕٞ ح٧ٓش أَٓ ى٣ٜ٘خ ٝ أٓظف٤غ إٔ أهٍٞ إٔ ٗٞحس  ٤ًِش ى٤٘٣ش ٣ظوَؽ ٜٓ٘خ ٍؿخٍ كوٜخء رخُي٣ٖ ٣ؼِِّٔ

ٌٛٙ ح٤ٌُِش ْٛ حُف٬د ح٣ٌُٖ ٣َىٕٝ ػ٠ِ ؿخٓغ ح٧ه٠َ رؤ٘ف٤٘ش ٖٓ حُؼٔخ٫ص حُؼ٬ع كِٞ 

ُظؼ٤ِْ ُوخٓض حُـٔؼ٤ش ٓؼض ُظ٤ٓٞؼٜخ رظ٤َْٓ ٓؼ٤ِٖٔ ٝ ٍػخ٣ش ٓيى حُٔظؼ٤ِٖٔ ٟٝٝغ هفش ح

رؤػظْ ػَٔ ػ٢ِٔ ى٢٘٣ ٨ُٓش ك٢ كخَٟٛخ ٝ ٓٔظوزِٜخ"
3
. 

                                                 
. و ىذا تقسيم ال يراعي مكاف التعليم بل 22-19،صد ت، دار األمة،اصتزائر،د طسة اصتزائرية إذل أين؟: مصطف  عشوي،اظتدر  -1

 فباعتبار مكاف التعليم فهو إما مسجدي أو مدرسي. نوعو.
 .88،ص1آثار اإلبراىيمي:رتع أزتد طالب اإلبراىيمي، ج - 2
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رؼ٠ٜخ حُظؼ٤ِْ ٝ طظٌٕٞ ٖٓ ؿَكش ٝحكيس ٝٔيحٍّ ك٢ حُزيح٣ش ًخٗض ُـٔؼ٤ش حُظَر٤ش ٝ إ حُ

ح٥هَ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ؿَكظ٤ٖ أٝ أًؼَ، ٝ ٣ي٣َ ٌٛٙ حُٔيحٍّ ٓؼِْ ٝحكي، أٝ ػيس ٓؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ٍأْٜٓ 

ٓي٣َ"
1

ح١ٌُ طٜزٞح ا٤ُٚ حُـٔؼ٤ش كٜٞ ر٤ٜخًَ كي٣ؼش ٝ ١َحُ ؿي٣ي. كٖٔ . أٓخ حُٔؼٔخٍ حُـي٣ي 

حُ٘خك٤ش حُٔؼٔخ٣ٍش ًخٕ ٛ٘خى ١َحُحٕ ٖٓ حُٔيحٍّ:" حُفَحُ ح٧ٍٝ: ٝ ٣ْ٘ ػٖ آٌخ٤ٗش ٓخى٣ش 

ٓليٝىس ُِـٔؼ٤خص حُٔل٤ِش حُظ٢ طَ٘ف ػ٠ِ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُٔيحٍّ، ٝ ٛٞ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ر٤ض 

َص ػ٤ِٚ ا٬ٛكخص ٬ٓثٔش ٤ُٜزق ٛخُلخ ُِظؼ٤ِْ. أٓخ ػخى١ حٓظؤؿَطٚ حُـٔؼ٤ش ٝ حٗظَطٚ، ٝ أؿ

حُفَحُ حُؼخ٢ٗ : كٜٞ أًؼَ طويٓخ ٝ كيحػش ٖٓ حُفَحُ ح٧ٍٝ، اً ًخٗض حُـٔؼ٤خص حُٔل٤ِش ط٤٘يٙ 

ٝكن ٓٞحٛلخص ك٤٘ش ط٠ؼٜخ اىحٍس ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء، ٝ طَحػ٢ ك٤ٜخ ٍَٟٝس حُـٔغ ر٤ٖ ٍٝػش حُلٖ 

ُؼَٜ ٝ ٓظفِزخص حُٜلش حُؼخٓش ُِٔظؼ٤ِٖٔ ٖٓ ٗخك٤ش حُٔؼٔخ١ٍ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٖٓ ٗخك٤ش ٝ ر٤ٖ ًٝم ح

أهَٟ"
2

. ٝ " هي ًخٕ ٛيف حُـٔؼ٤ش ٖٓ طٞك٤ي حُلٖ حُٔؼٔخ١ٍ ُٔيٍٜٓخ ٛٞ ط٣ٌٖٞ أؿ٤خٍ 

ٗظخؽ كٌَس »ك٢ أًٝحهٜخ ٝ طل٤ٌَٛخ ٝ حطـخٛخ ح٢٘١ُٞ ٝ حُو٢ٓٞ أ١ ًَ حُـ٤َ حُـِحث١َ ٓ٘ٔـٔش 

"«ٝحكيس
3
"ٝ ٓٔخ ٣ٔظَػ٢ ح٫ٗظزخٙ إٔ ٌٛٙ :ٍح٩رَح٢ٔ٤ٛ ػٖ ١َحُ حُٔيحٍّ ك٤وٞ ٣ظليع .

ُٔظَٜ، ٝٛٞ ٢ٗء ٓوٜٞى أَٗٗخ رٚ حُٔيحٍّ ٤ٗيص ًِٜخ ػ٠ِ ١َحُ ٓظوخٍد حُٜ٘يٓش ٝ ح

ح٥ط٤ش إٔ ٌٛح حُـ٤َ ح١ٌُ ر٠٘  ٗلٌٗخٙ، ٝ أرؼيٗخ حُ٘ـؼش ك٢ طفِذ َٓٙ، ٝٛٞ إٔ طلْٜ ح٧ؿ٤خٍٝ

حص حُل٤٘ش، ٝحٗظوَ ٖٓ ًُي ٤ٗي، ًخٕ ؿ٬٤ ٓ٘ٔـْ حٌُٝم، ٓٞكي حُِٔلخص ح٤ٌُ٘ٛش، ٓظوخٍد حُ٘ظَٝ

ا٠ُ أٗٚ ؿ٤َ ٣٘ظَ ا٠ُ حُل٤خس ٗظَس ٝحكيس.."
4
. 

 (:٢ضأ٤ّْ ٤ٛثحش إلوجٌز جُطٍذ٤س ٝ جُطؼ٤ِْ)جُطحهْ جإلوج١ٌ ٝ جُطحهْ جُر٤ىجؿٞؾ .ؼ 

         اىحٍس حُظؼ٤ِْ ُِـٔؼ٤ش ؿٜظخٕ: طؤ٤ْٓ اىحٍس ػخٓش ُِظؼ٤ِْ: ًٝخٗض طظوخْٓ ػ٤ِٔش -1*

ٔل٤ِش حُظ٢ طٞؿي ك٢ ًَ رِيس ٝ ه٣َش رٜخ ٓيٍٓش طخرؼش حُـٔؼ٤خص حُحُـٜش ح٠ُٝ٧ ٢ٛ 

ضطٌلَ ذىكغ ٌٝجضد ظئٖٓ ًَ ٌٛٙ حُٔظفِزخص؛ كظئٖٓ ُِٔيحٍّ حُٔلَٝٗخص ح٬ُُٓش، ٝ ُ ،ُِـٔؼ٤ش

                                                 
 .199ينظر رتعية العلماء اظتسلمُت اصتزائريُت :أزتد اطتطيب، ص  -1
 .211، ص اظترجع نفسو -2
 .211التعليم القومي:رابح تركي،ص -3
 .432،ص2،جآثار اإلبراىيمي:رتع أزتد طالب اإلبراىيمي - 4
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ك٢ ػي٣ي ٖٓ ٓيٕ ٣ظفٞع أػ٠خء حُـٔؼ٤ش ٝ أٜٗخٍٛخ ١٩ؼخّ ، ٝجُٔؼ٤ِٖٔ ٝ ضأ٤ٖٓ جٌُٖٔٓ ُْٜ

حُٔؼ٤ِٖٔ حُزؼ٤ي٣ٖ ًُٝي رخٓظ٠خكظْٜ ى٣ٍٝخ
1
. 

ٝهي  ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء حُظ٢ طوّٞ رخ٩َٗحف حُل٢٘ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔيحٍّ.أٓخ حُـٜش حُؼخ٤ٗش ك٢ٜ  

ف ػ٠ِ ٗئٕٝ ّ. ٝ ًخٗض ط1946َ٘ٓ٘ش ʽُـ٘ش حُظؼ٤ِْ حُؼ٤ِخʼطلض حْٓ  ٌُُي ُـ٘ش  أٓٔض

ٝطَه٤خطْٜ  ًطؼ٤٤ٖ جُٔؼ٤ِٖٔ ٝ جُٔلط٣ٖ٤ٗش طلخٍٝ كَ حُٔ٘خًَ حُظَرٞحُظؼ٤ِْ ك٢ حُـٔؼ٤ش ٝ

، ٝ ط٘ظ٤ْ جُٔ٘حٛؽ ٝ جالٓطكحٗحشُِظ٤ٓ٬ٌ ٝ  جنط٤حٌ جُرٍجٓؽ جُطؼ٤ٔ٤ِس، ٝ ضأ٤ٖٓ جٌُطدٝٝط٘و٬طْٜ 

ٝ طلي٣ي أ٣خّ َ٘ ىٍّٝ ًٗٔٞؿ٤ش هخٛش رخُٔؼ٤ِٖٔ،ٝ ٗيٝحص ُظَه٤ش أىحء حُٔؼ٤ِٖٔ ٝ ٗ ِٓطو٤حش

ح٧ٓزٞػ٤ش ح٣ُٞ٘ٔش جُؼطَ
2

 .. 

ك٢ طَه٤ش أىحء  ظؼ٤٤ٖ ٓلظ٤ٖ٘ ٝ طلي٣ي ٬ٛك٤خطْٜ ٝ ىٍُْٝٛاهخٓش ؿٜخُ حُظلظ٤ٖ:  -2

حُٔؼ٤ِٖٔ
3
. 

ٖ: هٍَص حُـٔؼ٤ش ك٢ ريح٣ش ٓ٘ٞحٍٛخ حُظؼ٢ٔ٤ِ إٔ طوظخٍ ٓؼ٤ِٜٔخ ٖٓ ٤طٞك٤َ حُٔؼِٔ -3

حُٜ٘خىحص، ٝ ٌُٜ٘خ ر٤ٖ حُفِزش حُلخ٤ِٖٛ ػ٠ِ ىٍحٓخص ًخك٤ش طئِْٜٛ ُٜٔ٘ش حُظؼ٤ِْ ىٕٝ حٗظَح١ 

أه٬هٚ ٝ ًلخءطٚ  ٍَٟٝس طٔظغ حُٔؼ٤ِٖٔ روٞس ٗو٤ٜش حُٔؼِْ ٝ كٖٔػ٠ِ ك٢ ٗلْ حُٞهض ط٘يى 

حُؼ٤ِٔش
4
. 

: ؿخء ك٢ اػ٬ٕ ػزي حُل٤ٔي رٖ رخى٣ْ حُـ٤ٖٔ٘ط٘ظ٤ْ ٗئٕٝ حُظ٤ٓ٬ٌ ٝ ١ِزش حُؼِْ ٖٓ  -4

٠٣ز٢  ٣ؿؼَ ػ٠ِ ًَ ؾٔحػس ٖٓ جُطِرس ػ٣ٍقػٖ حكظظخف حُيٍّٝ حُؼ٤ِٔش رؤ٘ف٤٘ش هُٞٚ:"..

أٝ ُزؼ٠ٚ ًَرؼٚ  حُؼظ٤ْ قحكظح ُِوٍإَٓحهذ ٤َٓطْٜ. ٣٘ظ١َ ك٢ ًَ ط٤ٌِٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٣أٍْٓٞٛ ٝ 

ٝ إٔ  نٔٓح ٝ ػ٣ٍٖٗ ْ٘س -اًح ًخٕ ٓزظيثخ ُْ طظويّ ُٚ حُوَحءس -ػ٠ِ ح٧هَ، ٝ إٔ ٫ ٣ظـخُٝ ٓ٘ٚ

ٖٓ ًز٤َ ر٤ظٚ أٝ ػ٤َ٘طٚ ُِظؼ٣َق رٚ. ٝ ٣٘زـ٢ ُِفخُذ إٔ ٣ؤط٢ ٓؼٚ  ذٌطحخ -اًح ًخٕ ؿي٣يح -٣ؤط٢

حَُكِش ك٢ ػ٠ِ حُؼِْ ْٝٛ ٍؿزش ا٠ُ ح٩هزخٍ . ك٘يػٞ ٖٓ ك٤ْٜ حٓظؼيحى ٝ ػ٘يذلٍٖٚ ٝ ؿطحتٚ

ٓز٤ِٚ ٝ هللا ٗٔؤٍ ُ٘خ ٝ ُْٜ حُظ٤ٔ٤َ ٝ حُظٞك٤ن ٝ ػَٔ حُو٤َ ُٞؿٚ هللا ٝ ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ ٝ ٍكٔش هللا 
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ٝ رًَخطٚ"
1

٣زيٝ إٔ حرٖ ًٔخ ُ٘ظخّ حُيحه٢ِ ُِظؼ٤ِْ حُٔٔـي١. .  كٖٔ ه٬ٍ ٌٛح ح٩ػ٬ٕ ٣ظَٜ ح

ٙ ٍؿزش ك٢ حُؼِْكظ٠ ٖٓ ػ٘ي   ٖٓ ه٬ٍ ىػٞط٣ٚزي١ ٗٞػخ ٖٓ حُظٔخَٛ ك٢ ١َٗ حُؼَٔ رخى٣ْ 
2
. 

 : ٓٞجو جُطى٣ٌّ ٝ جٌُطد جُٔى٤ٌْسٞر١ جُىٝجّ جُىٌج٢ْ ٝ  .و 

إ حُ٘ظخّ حُيٍح٢ٓ ُِظؼ٤ِْ حُٔٔـي١ ٛٞ ٗظخّ حُفزوخص ٝ ٤ُْ ٗظخّ حُلِوخص ح١ٌُ طظيحهَ 

طٞه٤ض أٓزٞػ٢ ٌَُ ١زوش ٓٞحى ىٍح٤ٓش ٠ٓز١ٞش ٝك٤ٚ حُٔٔظ٣ٞخص، ٝ ػيىٛخ أٍرغ حُفزوخص. ٝ

ك٢ حُظل٤َٔ  ىٍّحرٖ رخى٣ْ رؼي حُؼ٘خء ٣ِو٢ خ كظَس ٛزخك٤ش ٝ أهَٟ ٓٔخث٤ش، ٝ ريٝح٤ٖٓ ؿخُز

 ُؼَٜ ك٢ ؿخٓغ ح٧ه٠َ. ح١ٌُ حٗظَٜ رٚ. أٓخ ىٍّٝ حُ٘ٔخء كل٢ ٣ّٞ حُـٔؼش رؼي ح

حُظؼ٤ِْ حُٔي٢ٍٓ كٔخٍص ك٤ٚ حُـٔؼ٤ش ر٘ظخّ حُٔيحٍّ حُل٤َٔٗش ك٢ ٓيس حُيٍحٓش )ٓض  أٓخ

ٔٞحى ػ٠ِ ٓظش ٛلٞف(.أٓخ ٗظخّ حُيٝحّ ك٤وظِق؛ كٜ٘خى ٓ٘ٞحص( ٝ ك٢ ػيى حُٜلٞف) ُٝػض حُ

ٗظخّ حُٜ٘خ٤٣ٍٖ) حُٔظلَؿ٤ٖ ُِظؼ٤ِْ( ٝٛٞ ٓؤْ ا٠ُ ىٝح٤ٖٓ ٛزخك٢ ٝ ٓٔخث٢، أٓخ ىٝحّ حُٔ٘ظٔز٤ٖ 

ُِٔيحٍّ حُل٤َٔٗش كٜٞ ٓ٘ظْ كٔذ أٝهخص كَحؿْٜ. ٝ ٖٓ حُوزٍٞ ؿ٤َ ٓليى ٝ ١َٝٗ ح٫ُظلخم 

ٓلظٞكش..
3

 . 

جُؿٔؼ٤س ًحٗص ض١ٞ٘ جُوٟحء ػ٠ِ جأل٤ٓس ًؤٕ  ؛٬٤ص ٌٛٙكٖٔ ه٬ٍ آظَحط٤ـ٤ش حُظٜٔ

 .جُِـ٣ٞس ٝ جُٔؼٍك٤س ك٢ أٍْع ٝهص ٌٖٓٔ ٝ ُى١ أْٝغ كثس ٌٓٔ٘س

 :٣وٍُٞ٘ٔخء حُـٔؼ٤ش، ٧ٗٚ ًخٕ ى٣ْ ٣لَى ٣ّٞ حُـٔؼش رؼي  حُؼَٜ ُوي ٝؿيٗخ حرٖ رخ

ٝ أهَٖٛ ػ٠ِ  ٝهي ػِٜٖٔ  ٤ٌِٖق، كٖٔ حُٞحؿذ طؼ٤ِٜٖٔ ٝطؼِٜٔحُ٘ٔخء ٗوخثن حَُؿخٍ ك٢ حُظ"

ٗٔخإٗخ ح٤ُّٞ ٢ٛ ؿٜخُش ػ٤ٔخء،  إ حُـٜخُش حُظ٢ ك٤ٜخ»..« ١ِذ حُظؼِْ، ٝحػظ٠٘ رٜٖ ٝ طلويٖٛ

إٔ ػ٠ِ أ٤ُٝخثٜٖ حُٔٔئ٤ُٖٝ ػٜٖ٘ اػٔخ ًز٤َح ٓٔخ ٖٛ ك٤ٚ، ٝ إٔ أَٛ حُؼِْ ٝ ح٩ٍع حُ٘ز١ٞ ٝ

٢ كن حُ٘ٔخء ٓٔئُٕٝٞ ػٖ ح٧ٓش، ٍؿخُٜخ ٝ ٗٔخثٜخ، كؼ٤ِْٜ إٔ ٣وٞٓٞح رٌٜح حُٞحؿذ حُؼظ٤ْ ك

رظؼ٤ِٜٖٔ هِق ٛلٞف حَُؿخٍ، ٝ ك٢ ٣ّٞ هخٙ رٜٖ اهظيحء رخُٔؼِْ ح٧ػظْ:ػ٤ِٚ ٝ ػ٠ِ آُٚ 
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ح٬ُٜس ٝ ح٬ُّٔ"
1
ٝ هخٍ أ٠٣خ ك٢ ٟٓٞغ آهَ:" ػ٤ِ٘خ إٔ َٗ٘٘ حُؼِْ رخُوِْ ك٢ أر٘خث٘خ ٝ ر٘خط٘خ  

ك٢ ٍؿخُ٘خ ٝ ٗٔخث٘خ ػ٠ِ أٓخّ ى٣٘٘خ ٝ ه٤ٓٞظ٘خ"
2
. 

ْ ُظؼ٤ِْ حَُٔأس ػ٠ِ أٜٗخ طلٍَ ُحثي ٝ حٗلظخف ريٕٝ ه٤ٞى. هي ٣لْٜ حُزؼٞ ىػٞس حرٖ رخى٣

ٌُح هخٍ حرٖ رخى٣ْ ك٢ حَُى ػ٠ِ ىػخس طل٣ََ حَُٔأس ٓز٤٘خ ىٍٝٛخ ك٢ ح٠ُٜ٘ش حُٔ٘٘ٞىس :" ٝ اًح 

أٍىطْ ا٬ٛكٜخ حُلو٤و٢ كخٍكؼٞح كـخد حُـَٜ ػٖ ػوِٜخ هزَ إٔ طَكؼٞح كـخد حُٔظَ ػٖ 

ٗٚ ٓخ َٟٛخ ك٢ ُٓخٕ طويٜٓخ ب، ٝ أٓخ كـخد حُٔظَ كح١ٌُ أهَٛخ ٝؿٜٜخ، كخٕ كـخد حُـَٜ ٛٞ

كوي رِـض ر٘خص رـيحى ٝ ر٘خص ه١َزش ٝ ر٘خص رـخ٣ش ٌٓخٗش ػخ٤ُش ك٢ حُؼِْ ٝ ٖٛ ٓظلـزخص"
3

 . 

إ حرٖ رخى٣ْ كخٍٝ هزَ طلي٣ي ٠ٓخ٤ٖٓ طؼ٤ِْ حَُٔأس، إٔ ٣ليى ٬ٓٓق ٌٛٙ حُلظخس حُِٔٔٔش 

ٍح٤ٓخ رٔخ ك٤ٚ حُِٔٔق حُِـ١ٞ:" حَُٔأس هِوض حُـِحث٣َش حُٔظؼِٔش، ٝ ٛٞ رٌُي ٣زَٓؾ ٓوٍَح ى

كؼ٤ِ٘خ إٔ ٗؼِٜٔخ ًَ ٓخ طلظخؽ ا٤ُٚ ُِو٤خّ رٞظ٤لظٜخ، ٝ َٗر٤ٜخ ػ٠ِ ح٧ه٬م  »..« ُللظ حَُ٘ٔ

ح٣ُٞٔ٘ش حُظ٢ طٌٕٞ رٜخ حَُٔأس َٓأس  ٫ ٜٗق ٍؿَ ٝ ٜٗق حَٓأس. كخُظ٢ طِي ُ٘خ ٍؿ٬ ٣ف٤َ ه٤َ 

خ ٝ ُـظٜخ ٝ ه٤ٓٞظٜخ كؼ٤ِ٘خ إٔ ٗؼَكٜخ كوخثن ًُي ُظِي حُـِحث٣َش ري٣ٜ٘»..« ٖٓ حُظ٢ طف٤َ ر٘لٜٔخ

خص طؼ٤ِٔخ ٣٘خٓذ هِوٜٖ ا٠ُ ٌٛح ٛٞ حُظؼ٤ِْ. طؼ٤ِْ حُز٘حَُٔٞٛ حُف٣َن »..« أ٫ٝىح ٓ٘خ ٝ ُ٘خ

ه٤ٓٞظٜٖ.."ى٣ٜٖ٘ ٝٝ
4
. 

ُٔـخ٫ص حُظ٢ ٣٘زـ٢ إٔ طٔظٔي ٜٓ٘خ حُٔٞحى ٝ ٠ٜٓٔٞٗخ ح ʽحُٜ٘خدʼك٢  ًٔخ ٣ليى ح٤ُ٘ن

حُي٣خٗش: حُي٣ٖ ح٢ٓ٬ٓ٩ رٔخ  -٢ٛ1:"ٌٛٙ حُٔـخ٫ص ٝ  .ُوخٙ رخُز٘خص٢ ححُٔؼَك٢ حُظؼ٤ِٔ

 ٣ظ٠ٔ٘ٚ ٖٓ ػوخثي ٝأه٬م ٝ أكٌخّ. 

 ٩ٗ٘خء..(. ح، ٜٞٗخ ) ٗلٞ، َٛف، ٓللٞظخصحُِـش: أ١ حُِـش حُؼَر٤ش رـ٤ٔغ ك٘ -2

ٗظَح حُوَحءس ٝ حٌُظخرش: ٝ ٗٚ ٛ٘خ ػ٠ِ حُوَحءس ٝ حٌُظخرش ٓغ أٜٗٔخ ىحهِظخٕ ك٢ طؼ٤ِْ حُِـش  -3

 ُٔؼخٍٟش حُلوٜخء حُـخٓي٣ٖ طؼ٤ِْ حُز٘ض حُوَحءس ٝ حٌُظخرش. 
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 اطوخٕ كَكش ٣ي٣ٝش ) أ١ طؼ٤ِٜٔخ حُٜٔخٍحص ح٤ُي٣ٝش (.  -4

 ٓزخىة طَر٤ش ح٫ٝ٧ى ٝ ٍػخ٣ش حُفلُٞش.  -5

 حُ٘ئٕٝ ح٤ُُِ٘ٔش )أ١ حُظير٤َ ح٢ُُِ٘ٔ(.  -6

 حُــَحك٤خ ٝ حُظخ٣ٍن . -7

حُلٔخد" -8
1
. 

٢ ١َف ه٤٠ش ح٫هظ١٬، ٌٛٙ حُو٤٠ش حُوي٣ٔش حُـي٣يس حُظ٢ ٣لَٜ إ طي٣ٍْ حَُٔأس ٣ؼ٘

؛ كوخٍ حرٖ رخى٣ْ:" ٫ ٣ـُٞ حهظ١٬ حُ٘ٔخء رخَُؿخٍ ك٢ ك٤ٜخ حرٖ رخى٣ْ ًٔخ كَٜ ك٤ٜخ حُ٘ز٢ 

ٝ آخ إٔ ٣ظؤهَٕ ػٖ ٛلٞف حَُؿخٍ"»..« حُظؼ٤ِْ، كؤٓخ إٔ ٣لَىٕ ر٤ّٞ
2

 ʽٍُٛٞ ʼ٢ٔ٤ٗٝ . ا٫ إٔ

ص ؿ٘زخ ا٠ُ ؿ٘ذ ٓغ ح٫ٝ٧ى ىٕٝ أ٣ش ػويس أٝ كٌَ ٓٔزن، أٝ ٓٞء ً٘خ ٗـِْ ٗلٖ حُز٘خطوٍٞ:" 

ظٖ، ًخٗض حُو٤ْ طلٌْ حُـ٤ٔغ، ٝ ط٤َْٔٛ ٝ طٞؿْٜٜ ٝ ٤ُْ حُوَٜ أٝ ١وّٞ حُظل٣َْ"
3

 ٝ . ٫

ٜٓفل٠ ʼ، ا٫ رٔخ ًٛذ ا٤ُٚ ʽٍُٛٞ ٤ًʼ٢ٔ٤ٗٝق أٝكِّن ر٤ٖ هٍٞ حرٖ رخى٣ْ ٝ ر٤ٖ ِٓحػْ أػِْ 

حُظَر٤ش ٝ حُظؼ٤ِْ ًخٕ ٣ئٜٓخ كؼ٬ حًٌٍُٞ ٝ ح٩ٗخع ٖٓٔ ك٤ٖ هخٍ:" إ ٓيحٍّ ؿٔؼ٤ش  ʽػ١ٞ٘

حُٔٞؿٚ ُِفِزش. ٝ ح١ٌُ ًخٕ ح٩ٓخّ حرٖ رخى٣ْ ٣َ٘ف  ]حُٜـخٍ[ْٛ ىٕٝ ٓٔظٟٞ حُظؼ٤ِْ حُٔٔـي١

ٌحص ٣ل٠َٕٝ حُيٍّٝ ك٢ هْٔ ػ٤ِٚ ٗو٤ٜخ ٓغ أهَد ٓٔخػي٣ٚ. ػخ٤ٗخ ًخٕ حُظ٤ٓ٬ٌ ٝ حُظ٤ِٔ

١ ك٤غ ٣ـِْ حًٌٍُٞ ك٢ ؿخٗذ)ٛق( حُظٞحُ ٌُٖ ٣َ١وش حُـِّٞ طٌٕٞ آخ رف٣َوشٝحكي ٝ

حٍُٞحء" ح٧ٓخّ ٝ ح٩ٗخع ك٢ ح٩ٗخع ك٢ ؿخٗذ)ٛق(آهَ، ٝ آخ إٔ ٣ـِْ حًٌٍُٞ ك٢ٝ
4
. 

ُوي طؤًي إٔ ٖٓ آظَحط٤ـ٤ش حُـٔؼ٤ش ح٫ٛظٔخّ رخُٔٞٛٞر٤ٖ ٖٓ حُفِزش؛ كِوي ًخٕ حرٖ رخى٣ْ 

٣وٍٞ حرٖ ٛٙ ئٞحك٤س. نٙ جُ٘رٜحء جألي٤ًحء ذك ٣َحػ٢ حُلَٝم حُلَى٣ش ُِٔظؼ٤ِٖٔ. ٌُح

رخى٣ْ:" ٍأ٣ض إٔ ُْٜ حُلن إٔ ٣ؤهٌٝح ك٠ْٜ ٖٓ حُظَر٤ش ٝ حُظؼ٤ِْ ػ٠ِ ٝؿٚ ٣٘خٓزْٜ، كؤُٓٔض 

ُْٜ ىٍٓخ ٣ّٞ ح٧كي ٖٓ ًَ أٓزٞع، ٣ِو٠ ػ٠ِ ؿٔخػش ْٜٓ٘ ك٢ حُٔخػش حُؼخَٗس ٜٗخٍح، ٝ ػ٠ِ 
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٣ظلَؿٕٞ ُٚ  ؿٔخػش أهَٟ ك٢ حُٔخػش حُؼخٓ٘ش ٬٤ُ، كظ٠ ٣ؼْ ٖٓ ٣ظلَؿٕٞ ُٚ رخ٤َُِ ٝ ٖٓ

رخُٜ٘خٍ"
1
. 

ُوي طفِؼض حُـٔؼ٤ش ربٌٓخ٤ٗخطٜخ حُٔظٞحٟؼش ا٠ُ طؼ٤ِْ حُـخ٤ُش حُـِحث٣َش ك٢ كَٗٔخ إ 

؛ هخٛش أٛيحف طَه٤ش ؼ٤َ ٖٓ أٛيحف ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞشٝؿيص ا٠ُ ًُي ٓز٬٤. ٝ ٌٛح هي ٣لون حٌُ

ػ٠ِ طـي٣ي ح٫ُٞء  ٝظخثق حُِـش حُؼَر٤ش ٝ اػخىس ح٫ػظزخٍ ُٞظ٤لظٜخ حُؼ٤ِٔش ٝ ح٣َُِٓش، ك٬٠

١ُِٖٞ ػ٘ي حُـخ٤ُش حُـِحث٣َش. ٣وٍٞ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ:" ك٢ كَٗٔخ ؿخ٤ُش ػظ٤ٔش ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ 

ٝ هي رِؾ ػيى أ١لخُْٜ ك٢ رخ٣ٍْ ٝ ٟٞحك٤ٜخ ٗلٞح ٖٓ  »..« حُـِحث٤٣َٖ طزِؾ ٓجخص ح٫٥ف

هزَ ًخٗض حُـٔؼ٤ش هي كٌَص ك٢ ٌٛٙ حُو٤٠ش حُوف٤َس ٝ طيرَص ػٞحهزٜخ »..« ػ٣َٖ٘ أُق ١لَ

إٔ  ، ٖٝٓ ح٧ٗزٚ رٜخ، ٝ ٖٓ ؿْ٘ ػِٜٔخ،كَأص ٖٓ حُٞحؿذ ػ٤ِٜخ ،إٔ ٣زِؾ حُؼيى ا٠ُ ٌٛح حُلي

ٝ طظوٌ حُٞٓخثَ ٩ٗوخًٛخ ٖٓ حٌُلَ ٝ حٌُٝرخٕ ٝ ح٬ٔٗ٫م ػٖ  ،ٝ طٜظْ رٜخ طِظلض ا٠ُ ٌٛٙ حُفخثلش

"ح٬ٓ٩ّحُؼَٝرش ٝ 
2
. 

ًظزٜخ ٓلظٞحٛخ حُٔؼَك٢ ٝٞحى حُظي٣ٍْ ٝ ٌٛح ػٖ ٟز٢ حُيٝحّ حُيٍح٢ٓ؛ أٓخ ػٖ ٟز٢ حُٔ

ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ُْ طليى رَٗخٓـخ طؼ٤ٔ٤ِخ ٓل٬ٜ، ٣ليى حُٔوٍَحص حُيٍح٤ٓش ٌَُ ٛق ٕبك
3

. ٌُح 

حػظٔيص ػ٠ِ ٢ٔٗ حرٖ رخى٣ْ ك٢ حُظي٣ٍْ حُٔٔـي١
4

 . 

، ٣ٌ٘ق ػٖ حُٔٞحى ʽحُـخٓغ ح٧هʼَ٠ـًظذ حرٖ رخى٣ْ ر٤خٗخ ػٖ حُلًَش حُؼ٤ِٔش رٝ هي 

حُٔوظخٍس ٌُُي. ٝ ٌٛح ٓخ ٓ٘ؼظٔي ػ٤ِٚ ُز٤خٕ حُٔٞحى ٝ حٌُظذ حُٔي٤ٍٓش  حُيٍح٤ٓش حُٔوٍَس ٝ حٌُظذ

. كخُٔٞحى حُٔوٍَس ُِيٍحٓش ك٢ ًَ أٗٞحع حُظؼ٤ِْ حُظ٢ حػظٔيطٜخ حُـٔؼ٤ش ك٢ طؼ٤ٔ٤ِش حُِـش حُؼَر٤ش

ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ
5
: 
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أكتوبر  15، 173-172.نقال عن البصائر،العدد442،ص 2،ج:رتع أزتد طالب اإلبراىيميآثار اإلماـ البشَت اإلبراىيمي -2

1951. 
 . 272د الصاحل رمضاف،صينظر إماـ اصتزائر:عبد القادر فضيل و ػتم -3
 . 282،ص 5، ج:رتع أزتد طالب اإلبراىيميينظر آثار اإلماـ البشَت اإلبراىيمي -4
عبد القادر  .و ينظر إماـ اصتزائر عبد اضتميد ابن باديس:229،ص1،ج2،ـ:تصنيف عمار طاليبينظر ابن باديس حياتو و آثاره -5

 .261-260ص  ،فضيل و ػتمد الصاحل رمضاف
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  حُز٬ؿش،  حُِـش حُؼَر٤ش ٝ كٜ٘ٞٗخ)حُ٘لٞ، حَُٜف، -:جُؼٍذ٤س ًٔوٌٍ وٌج٢ْٓٞحى ُِـش  -

 حُؼَٝٝ، ح٩ٗ٘خء..(ىد، ٓفخُؼخص، ح٧

 ٢ٛٝ: رخه٢ حُٔٞحى حُظؼ٤ٔ٤ِش: ٓٞجو ضطهً جُِـس جُؼٍذ٤س ُـس ُِطى٣ٌّ -

 )حُوَإٓ ٝ حُلي٣غ ٝ حُؼوخثي ٝ ػِّٞ حُي٣ٖ..(  ىٍحٓخص ى٤٘٣ش -                            

 )ح٧ه٬م حُظخ٣ٍن..(  ػِّٞ حؿظٔخػ٤ش -                            

 ٝػِّٞ حُؼوَ ٝ ح٫ٓظي٫ٍ )حُلٔخد حُٔ٘فن ٝ ػِّٞ حُلِي ٝ حُفز٤ؼش..( -                            

حٗظوزض ٓـٔٞػش ٖٓ حٌُظذ كٔذ  هي إ طؼ٤ٔ٤ِش حُِـش ك٢ حُظؼ٤ِْ حُٔٔـي١، ًخٗض

حُفزوخص
1

ٓظٖ حٌُخك٢)حُؼَٝٝ  -حُوٞحػي (.حُوفَ ٩رٖ ٛ٘خّ)ك٢  -: ح٧ؿ٤َٓٝش ك٢ حُوٞحػي.

ٓظٖ  -حُز٬ؿش(.حُـَٞٛ حٌُٕٔ٘ٞ ك٢ حُؼ٬ػش كٕ٘ٞ) -ُل٤ش حرٖ ٓخُي) ك٢ حُوٞحػي(.أ -حُوٞحك٢(.ٝ

-ٓؼي حُي٣ٖ حُظلظِح٢ٗ)ك٢ حُز٬ؿش( -.(ك٢ حَُٜف)٤ٓ٫ش ح٧كؼخٍ -ُؿ٤ش)ك٢ حُؼَٝٝ(.حُوَ

ح٧ٓخ٢ُ ٧ر٢  -َٗف ًظخد طِو٤ٚ حُٔلظخف ُِو٢٘٣ِٝ ح١ٌُ ٛٞ ِٓوٚ ًظخد حُٔلظخف ٌُِٔخ٢ً.

 ُلٔخٓش)ك٢ ح٧ىد(.ػ٢ِ حُوخ٢ُ ٝ ى٣ٞحٕ ح

أٓخ ك٢ حُظؼ٤ِْ حُٔي٢ٍٓ كوي ٗـي " رؼٞ حُٔؼ٤ِٖٔ ٣ظوخٕٓٔٞ حُٔٞحى حُٔوٍَس ُِؤْ حُٞحكي 

أٓخ حٌُظذ حُظ٢ ًخٗض ٓؼظٔيس ك٢ٜ ًظذ »..« رل٤غ ٣ظ٠ُٞ ًَ ٝحكي ٓخ ٣ويٍ ػ٤ِٚ، ٝ ٤ٔ٣َ ا٤ُٚ

ثٔخ ٖٓ أؿَ ؿ٤َ ؿِحث٣َش ك٢ ٓؼظٜٔخ) ًظذ ٣َٜٓش ك٢ ؿخُذ ح٧ك٤خٕ(، ٝ ٌُٖ حُظل٤ٌَ ًخٕ هخ

طؤ٤ُق ًظذ ؿِحث٣َش ط٬ثْ ٟٝؼ٤ش حُظ٤ٓ٬ٌ حُـِحث٤٣َٖ، ٝ ٌُٖ حُظَٝف حُظ٢ ًخٗض طَٔ رٜخ 

حُلًَش ح٬ٛ٩ك٤ش ُْ طٔٔق رٌُي ك٢ ك٤خس حرٖ رخى٣ْ. ٝ هي كٌَ ح٤ُ٘ن حرٖ رخى٣ْ ك٢ أًؼَ ٖٓ 

حُزَٗخٓؾ ٝ حٌُظخد.."
2
 .٩ٗخعُظؼ٤ِْ حًٌٍُٞ ٝ ُظؼ٤ِْ ح 

٣ش ُِـٔؼ٤ش ٖٓ طؼ٤ِْ حُل٤َٔٗش ؟ ٝ ٓخ ٓيٟ ٓٔخٛٔش حُل٤َٔٗش  ٓخ ٓٞهق ح٤ُٔخٓش حُِـٌُٖٞ 

 ك٢ طَه٤ش حُلٌَ حُـِحث١َ؟

إ حُـٔؼ٤ش ُْ طٌٖ ط١ٞ٘ ٓلٞ أ٤ٓش حُ٘ؼذ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش كو٢، رَ طفِؼض كظ٠ ُِـخص 

طؼِْ  كخُزَحٓؾ حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظ٢ ٟٝؼظٜخ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء، ط٘ٚ ػ٠ِ .خ حُل٤َٔٗشح٧ؿ٘ز٤ش ٝػ٠ِ ٍأٜٓ

                                                 
 .229،ص1،ج2ـظترجع السابق،ا ينظر -1
 .276ص إماـ اصتزائر عبد اضتميد ابن باديس:عبد القادر فضيل و ػتمد الصاحل رمضاف،  -2
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ًُي٤ش. ٌُٖ ٟؼق ٓٞحٍىٛخ حُٔخ٤ُش كخٍ ىٕٝ طلو٤ن حُلَٗٔ
1
ٌُح ًخٗض آٜخٓخص حُؼِٔخء ك٢  .

هيٓش حُِـش حُؼَر٤ش أٝكَ كظخ." اْٜٗ ًخكلٞح ٟي ح٤ٓ٧ش ٝ أػفٞح ًؼ٤َح ٖٓ ٝهظْٜ ٝ ١خهظْٜ 

"ُظلو٤ن رَٗخٓؾ ٖٓ حُظؼ٤ِْ ح٢٘١ُٞ، ح١ٌُ أٓخء حُل٤َٕٔٗٞ ٓؼخِٓظٚ
2
. 

ظِض هخثٔش ٍؿْ ٓلخ٫ٝص حرٖ رخى٣ْ  ٢ٓ ٝ جُؼٍذ٢جُهٛٞٓس ذ٤ٖ جُطؼ٤ِْ جُلٍٗا٫ إٔ 

حُِٜق ر٤ٜ٘ٔخ. ٣ٜق حرٖ رخى٣ْ ٌٛح حُظ٘خكَ رلَٜس ك٤وٍٞ:" حُؼِّٞ ك٢ حُـِحثَ ًٔخ أظٜ٘خ ك٢ 

ؿ٤َٛخ، ٜٓ٘خ ػِّٞ طئهٌ رخُِٔخٕ حُؼَر٢ ٝ ٢ٛ ػِّٞ حُي٣ٖ ٝ حُِٔخٕ، ٝ ٜٓ٘خ ػِّٞ طئهٌ رخُِٔخٕ 

ي ًخٕ ح٣ٌُٖ ٣ِحُٕٝٞ حُؼِّٞ ح٠ُٝ٧ ػ٠ِ ؿٔٞى طخّ ح٧ؿ٘ز٢ ٝ ٢ٛ ػِّٞ ح٧ًٞحٕ ٝ حُؼَٔحٕ. ٝه

 »..«ح٥ه٣َٖ أكـخٍح ًٔخ ًخٕ ح٣ٌُٖ ٣ِحُٕٝٞ حُؼِّٞ حُؼخ٤ٗش ػ٠ِ ط٤ٚ ٝ ٬ٍٟ. كٜئ٫ء ٣ؼظزَٕٝ 

أُٝجي ٣ؼظزَٕٝ ٛئ٫ء ًلخٍح.."ٝ
3

 . 

هخث٬ : "٣ؼِْ هَحإٗخ رؤٗ٘خ ُْ ٌٗق ػٖ ح٩ػ٬ٕ ك٢ ًَ  1930ٝ أًي ػ٠ِ ٗلْ حُلٌَس ٓ٘ش 

رؤٕ حُظؼ٤ِْ حُؼَر٢ ٝ حُل٢َٔٗ ٍَٟٝس ك٣ٞ٤ش رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُـِحث٤٣َٖ. ٝ ٌُٜح ٓ٘يػْ ٓ٘خٓزش 

ىٝٓخ ًَ ؿٜي ٝ ٓزخىٍس ُٜخُق ٌٛح حُظؼ٤ِْ ُِٜٔلش حُـخ٤ُظ٤ٖ"
4
"ك٘لٖ ٗيػٞ كَٗٔخ ا٠ُ ٓخ  .

 ٖٓ ٍكغ ٓٔظٞحٗخ حُؼ٢ِٔ ٝ ح٧ىر٢« حُل٣َش ٝ حُٔٔخٝحس ٝح٩هٞس»طوظ٤٠ٚ ٓزخىثٜخ حُؼ٬ػش حُظخ٣ٍو٤ش

٤ْ حُظؼ٤ِْ ًٔخ ػٔٔض حُـ٘ي٣ش.."رظؼٔ
5

 . 

ًٔخ  أ١ٌُٖ طؼ٤ٔ٤ِش حُِـش حُل٤َٔٗش ًٔخ ٣ئًي ح٫ٛف٬ك٤ٕٞ طٌٕٞ ُِـش ٝ حُؼِْ ٫ ُِؼوخكش. 

:"ٗلٖ ح٤ُّٞ ٝ هي ٍرفض ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ -ٓخروخ كٍٞ طؼِْ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش ٍٝىٔخ ك -٣وٍٞ حرٖ رخى٣ْ

 »..«ْٜ ْٛ إٔ ٣ؼَكٞح ُـظ٘خ ٝ هف٘خأْٓ أهَٟ ٜٓخُق ػ٤ِ٘خ إٔ ٗؼَف ُـظْٜ ٝ هفْٜ ًٔخ ػ٤ِ

ظزش ٝ حُظَ  ٌ ؿٔش ك٢ حُيُٝش ٝ ٓخ ٣٘ظ١َ ك٤ْٜ ٖٓ حُؼِْ ٝ ح٧ٓخٗش"حٝك٢ حطوخً حُ
6
. 

                                                 
 .70ينظر "وضعية العربية خالؿ العهد االستعماري":ػتمد اظتيلي، اللغة العربية،عدد ؽتتاز، ص  - 1
 .405،ص 2اضتركة الوطنية:أبو القاسم سعد اهلل ، ج - 2
 . 332، ص2،ـ2اديس حياتو و آثاره حياتو و آثاره: عمار طاليب، جابن ب -3
 .153-152، ص1930نقال عن الشهاب،أفريل .424حية يف اصتزائر:علي مراد، ص اضتركة اإلصال - 4
  .نا و غايتنا و شعارنا"خطتنا مبادي. اظتقاؿ بعنواف "6،ص1925جويلية 1،2اظتنتقد، العدد " -5
 .78-77،ص 1935،ماي11،ـ2.نقال عن الشهاب ج232، ص1،ـ2: ج:تصنيف عمار طاليبارهابن باديس حياتو و آث -6



ىالدوادظىاللعووظىلجمطوظىالطلماءىمىجىت.:ىثانيالمبحثىال.ُلَٛ جُػحُع:جُطؼ٣ٍق ذؿٔؼ٤س جُؼِٔحء ّ ؼ ش ٝ ٤ْحْطٜح جُِـ٣ٞسج.السياسة اللغوية لجمعية العلماء م ج ت

 
213 

إ "حرٖ رخى٣ْ ُْ ٣ليى ك٢ ًظخرخطٚ ػٖ  ٠ٍجتن جُطى٣ٌّ ٝ جألْح٤ُد جُطٍذ٣ٞس: .ٙ 

حُظَر٤ش طٍٜٞح ٗخ٬ٓ ٝ ىه٤وخ ٬ٌُ٘ٔص حُظؼِْ حُٔي٢ٍٓ ٝ أٗٞحع حُفَحثن"
1

ْ طليى حُـٔؼ٤ش . ٌُح ُ

ًٔخ ُْ ، رَٗخٓـخ طؼ٤ٔ٤ِخ ٓل٬ٜ. ٣ظ٠ٖٔ حُٔوٍَحص حُيٍح٤ٓش ٌَُ ٛق ٖٓ ٛلٞف حُٔيٍٓش

طليى حٌُظذ ٝ حُفَم حُظي٣ٍْ ك٬٠ ػٖ طٞك٤ي حُظؼ٤ِْ ك٢ ًَ حَُٔحكن حُظؼ٤ٔ٤ِش ُِـٔؼ٤ش
2
. 

ٌُٖ طْ طيحٍى ح٧َٓ ك٢ ٓ٘ٞحص ٫كوشٝ
3

٢ٍٓ ٠٣خ٢ٛ ك٢ ط٘ظ٤ٔٚ حُظ٘ظ٤ْ حُٔيحُظؼ٤ِْ ، ٝ أٛزق 

 حُٜ٘خىحص.. ٔئ٣َ١ٖ ٝ حُظلظ٤ٖ ٝ ح٫ٓظلخٗخص ٝحُٔؼخَٛ ٖٓ ك٤غ حُزَحٓؾ ٝ حُٔٞحى ٝ حُ

ٌُح طًَض حُـٔؼ٤ش حهظ٤خٍ ١َم حُظي٣ٍْ ُوزَس ٝ حريحػخص حُٔؼ٤ِٖٔ حُٔٞٛٞر٤ٖ ح٣ٌُٖ 

٣يًٍٕٞ ٓٔظٟٞ حُظ٤ٓ٬ٌ ٝ حُٜيف ٖٓ حُيٍّ. ٌُٖ ٓغ ٌٛح ٗيى حرٖ رخى٣ْ ػ٠ِ ٍَٟٝس طـ٘ذ 

ٗـِٜٔخ ك٢ ٢ِ٣ ،خ٤ُشطوخ٤ُي طؼ٤ٔ٤ِش ر
4

 : 

أٓخ٤ُذ حُظِو٤ٖ ٝ حُظلل٤ظ ٝ حؿظَحٍ حُٔظٕٞ ٝ حُلٞح٢ٗ ٝ ح٤ٌُِ٘خص ٝ حُٔٔخكٌخص حُِلظ٤ش  -1

 ٝحُـيٍ حُ٘ل١ٞ حُؼو٤ْ..

 ح٫ػظٔخى ح٢ٌُِ ػ٠ِ حٌُظذ ٝ أهٞحٍ حُٔئُل٤ٖ ىٕٝ ٓ٘خه٘ظٜخ.. -2

 ٍّ ك٘ٞح..ػيّ حٓظويحّ حُلٌَ ك٤ٔخ ٣ؼَٝ ٖٓ ٓٔخثَ ٝ ٓؼِٞٓخص كظ٠ ٫ ٣ٌٕٞ حُي -3

 ٟؼق حُؼ٬هش حُظ٢ طَر٢ حُٔؼِْ رخُٔظؼِْ.. -4

 حُؼيٍٝ ػٖ حُ٘ظَ ٝ ح٫ٓظي٫ٍ حُٔؤٍٓٞ رٜٔخ ًظخرخ ٝ ٓ٘ش.. -5

ؼ٣ٞي حُفِزش ػ٠ِ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ طػيّ طٞؿ٤ٚ حُظ٤ٓ٬ٌ ا٠ُ حٓظويحّ ػوُْٜٞ ك٤ٔخ ٣وَإٔٝ..ٝ ػيّ -6

 ِْ حٌُحط٢.أٗلْٜٔ ك٢ طل٤َٜ حُؼِْ ٝ حُٔؼَكش رظي٣ٍزْٜ ػ٠ِ أٓخ٤ُذ حُظؼ

ـِحثَ هخٛش ١َم هخٛش ٬ٛ٩ف حُظؼ٤ِْ ك٢ حُ ًخٕ ػ٠ِ حُؼِٔخء إٔ ٣زلؼٞح ػُٖوي 

ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ػخٓش. كوي ًخٗٞح ٣٘ظويٕٝ ر٘يس حُفَم حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظو٤ِي٣ش ٧ٜٗخ ؿ٤َ ػ٤ِٔش. ٌُُي ٝ

ٜٔخ كٌخٗٞح ٣لَٔٝٗ ،ق حُٜخُق ُظؼ٤ِْ حُوَإٓ ٝ حُٔ٘شحطزؼٞح ك٢ طؼ٤ِْٜٔ حُٔٔـي١ ٣َ١وش حُِٔ

اً  ،ر٢ٔ٘ ػ٢ِٔ ٝ ٓظلٍَ. أٓخ ك٢ حُٔيحٍّ كخػظٔيٝح ١َهخ ِٜٓش ٝ كي٣ؼش ك٢ طؼ٤ِْ حُؼَر٤ش

                                                 
 .68ص ،1لة الوعي"الفكر الًتبوي الباديسي اضتاضر الغائب":عبد القادر فضيل، غت-1
 .272قادر فضيل و ػتمد الصاحل رمضاف ،ص الائر عبد اضتميد ابن باديس :عبد ينظر إماـ اصتز  -2
 .263مي:رابح تركي،صينظر التعليم القو  -3
 .69-68، ص 1:عبد القادر فضيل، غتلة الوعيينظر "الفكر الًتبوي الباديسي اضتاضر الغائب" -4
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١َٜٝح حُِـش ٖٓ حُيه٤َ ٝ ح٫ٓظؼٔخ٫ص حُٜـ٤٘ش
1

ش  طؼظٔي ػ٠ِ ًٕٞ حُٔظؼِْ ٤كؼخُ. ٓغ ك٣ٞ٤ش ٝ 

د  حُلٞحٍ ٝحُٔئحٍ ٝ حُـٞحًُي ٖٓ ه٬ٍ ٣َ١وش  ٝ ،ٛٞ ٓلٍٞ حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٫ ٓـَى ٓظِو٢

ر٤ٖ حُٔؼِْر٤٘ٚ ٝ
2

. ٣وٍٞ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ:"ًخٗض حُف٣َوش حُظ٢ حطلو٘خ ػ٤ِٜخ أٗخ ٝ ارٖ رخى٣ْ ك٢ 

حؿظٔخػ٘خ ك٢ حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ك٢ طَر٤ش حُٖ٘ء ٢ٛ أ٫ ٗظٞٓغ ُٚ ك٢ حُؼِْ  ٝ اٗٔخ َٗر٤ٚ ػ٠ِ  كٌَس 

ط٘خ"ٛل٤لش، ٝ ُٞ ٓغ ػِْ ه٤َِ كظٔض ُ٘خ ٌٛٙ حُظـَرش ك٢ حُـ٤ٖ ح١ٌُ أػيىٗخٙ ٖٓ ط٬ٌٓ
3
. 

ٖٓ ح٧ٓخ٤ُذ حُؼو٤ٔش ك٢ طي٣ٍْ حُؼَر٤ش ٓٞحء ك٢ ؿخٓغ كو٤وش حرٖ رخى٣ْ ٣ظزَّ ُوي ًخٕ 

ٓ٘خٛؾ حُظؼ٤ِْ ٝ ٣َ١وش طي٣ٍْ  ػٖ ʽػٔخٍ ١خُزʼ٢ح٣ُِظٞٗش أٝ ك٢ حُٔئٓٔخص حُل٤ٌٓٞش. ٝ ٣وٍٞ 

حُِـش ٝ حُ٘لٞ ٝ حَُٜف ٝ حُز٤خٕ ٝ ٣٘ظ١َ ك٢  -1حُِـش حُؼَر٤ش حُظ٢ ٣وظَكٜخ حرٖ رخى٣ْ:"

ي٣ٍٜٔخ طفز٤ن هٞحػيٛخ ػ٠ِ ح٬ٌُّ حُل٤ٜق، ُظل٤َٜ حٌُِٔش ٝ ٣ؼظزَ ىٍحٓظٜخ ر٬ طفز٤ن ًٔخ ط

طخ٣ٍن ح٧ىد حُؼَر٢  -2طل٤َٜ.  ٛٞ ٓؼظخى ك٢ ًُي حُؼٜي ط٤٤٠ؼخ ُِٞهض، ٝطؼف٬٤، ٝ هِش

كٖٔ ح٧ىحء ك٢ حُوَحءس ٝ ح٩ُوخء.." -3ح٩ٗ٘خء.ٝ
4
.  

٣يس ك٢ ؿي ʽر٤يحؿٞؿ٤ش ٤٘١ٝشʼي أىهِٞح ُوي "٫كظ حُٔؼخَٕٛٝ حُل٤َٕٔٗٞ إٔ حُؼِٔخء ه

، كبٕ حرٖ رخى٣ْ هي حٓظؼَٔ ٌٛٙ حُف٣َوش حُـي٣يس ʽى٣زخʼ٢ٍٓػ٠ِ ٍأ١  كِٔظْٜ حُظؼ٤ٔ٤ِش. ٝ ر٘خء

، ٢ٌُ ٣ؼي ٬١رٚ ُٔٔئ٤ُٝخطْٜ ح٤٘١ُٞش. كوي ػِْٜٔ حرٖ ʽحُـخٓغ ح٧هʼَ٠ك٢ ٓلخَٟحطٚ ك٢ 

إٔ ٌٛٙ حُف٣َوش ُْ طٌٖ  ʽى٣زخʼ٢ٍٓٝح٧ٗخ٤ٗي ح٤٘١ُٞش..ٝ ٣ئًي  حُٔللٞظخص حُؼَر٤ش رخى٣ْ

ٓؼَٝكش ك٢ حُـِحثَ هزَ حُلَد"
5
ٝ ٌٛح ٧ٕ "حُظؼ٤ِْ ٓٔـي٣خ أٝ ٓي٤ٍٓخ ػخٓخ أٝ هخٛخ، كٜٞ  .

"ػ٤ِٔش طَر٣ٞش ٛخىكش ًحص ٠ٕٓٔٞ حؿظٔخػ٢ ٝ أه٬ه٢ ٝ ٤ٓخ٢ٓ ٝ ػوخك٢
6
ٓىز  كظ٠ ُٞ ًخٗض .

سجُكٛس ك٢ جُطؼ٤ِْ جُٔٓؿى١ ػٍٕٗٝ وه٤وس ٌَُ كٞؼ ٖٓ أكٞجؼ جُطِر
7

ريأ ١َٔ٣ ٗؼٍٞ  ٌٜح.. ُ

                                                 
 .400،ص 2ينظر اضتركة الوطنية:أبو القاسم سعد اهلل ، ج - 1
 .295-294تركي رابح، ص القومي:ينظر تعليم  -2
 .208،ص5جرتع أزتد طالب اإلبراىيمي،آثار اإلبراىيمي: - 3
 .111ص،1ج،1ـ : تصنيف عمار طاليب،ابن باديس حياتو و آثاره ينظر - 4
 .400،ص 2اضتركة الوطنية:أبو القاسم سعد اهلل ، ج - 5
 .187ص  ،قادر فضيل و ػتمد الصاحل رمضافالائر عبد اضتميد ابن باديس :عبد إماـ اصتز  - 6
 .29ينظر اظتدرسة اصتزائرية إذل أين؟:مصطف  عشوي،ص -7
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ػخّ ك٢ ح١ُٖٞ إٔ ػٜي حُظؼ٤ِْ حُوَآ٢ٗ ػ٠ِ ٣َ١وش حُوَٕٝ حُٞٓف٠؛ ٣َ١وش حُِٞكش ٝ ٓيحى 

ريأ ٣ظوِٚ ٝ ١ِٝ٘٣  ٝ ٣ٜزق ًًَٟ ٖٓ ٣ًًَخص ٛٔٞى ٌٛح حُ٘ؼذ ح٧ر٢ِّ « حُٔٔن»
1
. 

ُْ طَٜٔ حُـٔؼ٤ش ٌٛٙ حُو٤٠ش حُوف٤َس حُظ٢ ٢ٛ رٔؼخرش  ٝ جُٜٗحوجش: جالٓطكحٗحش .ٝ 

لِ ػ٠ِ حُظؼِْ. كخ٫ٓظلخٗخص حُٜ٘خث٤ش هخٛش ٝ ٓخ ٣ظزؼٜخ ٖٓ طظ٣ٞؾ رٜ٘خىس ٓؼظَف رٜخ طو٤ِي حُٔل

ِض   ًَ حُٔئٓٔخص حُظَر٣ٞش حُؼ٣َوش. ٌُٖ رلٌْ ػيّ ؿيٟٝ حُٜ٘خىس حُظ٢ طٔ٘لٜخ حُـٔؼ٤ش أؿَّ

طوي٣ٜٔخ

ىس ػيّ حػظَحف ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش رٜخ، ٣ـؼَ ٖٓ حُٜ٘خط٘ظ٤ْ حٓظلخٗخطٜخ ح٤٘١ُٞش. ٧ٕ  ٝ 

ػي٣ٔش حُلخثيس ك٢ حُل٤خس حُؼ٤ِٔش ك٬ ٣ٌٖٔ حُلٍٜٞ رٜخ ػ٠ِ ٝظ٤لش
2

. ٝ ًٍِص حُـٔؼ٤ش ك٢ 

ٓظٌٔخٍ ىٍحٓخطٚ حُؼ٤ِخ ك٢ ًزَٟ حُٔؼخٛي ٫حُٔوخرَ ػ٠ِ إٔ ٣لُٞ حُٔظؼِْ رٔٔظٟٞ ػ٢ِٔ ٣ئِٛٚ 

ْ حُؼَر٤ش. ٝ هي ٓؼض حُـٔؼ٤ش َٓحص ٩ٍٓخٍ رؼؼخص ٬١ر٤ش ُِز٤ٖ٘ ٝ حُز٘خص ٝ هي ٍحَٓ حرٖ رخى٣

 ًٔخ ٍٝى ٓخروخ. ʽػزي حُوخىʼٍحُظ٢ طَ٘ف ػ٤ِٜخ ٤ٓيس ٖٓ كل٤يحص ح٤ٓ٧َ  ʽىٝكش ح٧ىدʼؿٔؼ٤ش 

: ٝ ٓظخَٛٛخ ًؼ٤َس أٜٛٔخ حُ٘٘خ١خص حٌُ٘ل٤ش ٝ ح٣َُخ٤ٟش ٤سٚلِّ جُ٘ٗح٠حش جُال   .ُ 

 حُ٘ٞحى١ ٝ حُظ٣ٌٖٞ ح٢ُٜ٘ٔ  ٝ حَُٔٔف..

ُ٘خكؼش حُظ٢ ط٣ِي ٖٓ حُفِزش ا٠ُ حٌُظذ ح ٚٝ ًخٕ طٞؿ ،ُـٔؼ٤ش ػ٠ِ حُٔفخُؼشًٔخ كؼض ح

ٓؼخٍكْٜ ٝ ط٢ًِ ٗلْٜٞٓ، ٝ هي ًخٗض ؿَحثي حُـٔؼ٤ش طؼؾ رٔ٘ـِحص ط٤ٓ٬ٌٛخ هخٍؽ كٍٜٞ 

ٓخىٛخ ٖٓ ح٧ٗخ٤ٗي ٝ حَُٔٔك٤خص حُيٍحٓش هخٛش ػ٘ي حُلي٣غ ػٖ حُلل٬ص حُظوَؽ ٝٓخ 

 .حُوٜخثي.ٝ

ٜٗخ ٫ ُوي ًخٗض حُـٔؼ٤ش طَٟ ك٢ حُ٘ٞحى١ ٝحٓفش ه٤َ ر٤ٜ٘خ ٝ ر٤ٖ حُ٘زخد، هخٛش ٝ أ 

"ٟٝؼ٤ش حُ٘ٞحى١ طؼظٔي ػ٠ِ ىهَ ٓخ٢ُ هخٙ ٧ٕ طٌِلٜخ ا٫ حُؼذء حُل٢٘ ٝ ٛٞ ػذء حُظٞؿ٤ٚ، 

ٖٓ حَُٔ٘ٝرخص حُٔزخكش حُظ٢ طزخع ك٤ٜخ.."
3

. ٝ ٣وٍٞ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ: "ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء طَٟ إٔ حُ٘ٞحى١ 

ٓش ػ٬ع: حُظ٢ أٓٔظٜخ أٝ طئٜٓٔخ ٢ٛ ك٢ كٌْ ٓيحٍّ حُظؼ٤ِْ ٝ ٌِٓٔش ُٞظخثلٜخ. ٧ٕ ١زوخص ح٧

                                                 
 .63ظر رتعية العلماء اظتسلمُت اصتزائريُت :أزتد اطتطيب، صين -1
  6،23،السنة244.نقال عن البصائر، العدد214:رابح تركي،صالتعليم القومي. ينظر 1952أوؿ شهادة قدمت كانت سنة 

 .1،ص1953أكتوبر
 .214:رابح تركي،صينظر التعليم القومي -2
 .1947جويلية25، 1البصائر،العدد .نقال عن51،ص3ج، يرتع أزتد طالب اإلبراىيم :آثار اإلبراىيمي -3
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ٛـخٍ ط٠ْٜٔ حُٔيحٍّ ح٫رظيحث٤ش، ٝ ًزخٍ طـٔؼْٜ حُٔٔخؿي، ٝ ٗزخٕ طظوفلْٜ ح٧ُهش ٝ أٓخًٖ 

حُؤٍٞ ٝ حُلـٍٞ، كبًح أٍحىص حُـٔؼ٤ش إٔ طوّٞ رٞحؿزٜخ حُي٢٘٣ ٓؼْٜ ُْ طـيْٛ ك٢ حُٔٔخؿي ٝ ٫ 

"ك٢ حُٔيحٍّ، كٖٔ ٝحؿذ حُـٔؼ٤ش إٔ ط٢٘٘ حُ٘ٞحى١ ُظوّٞ رٜٔٔظٜخ حُظ٣ٌٜز٤ش ك٤ٜخ
1

أرٞ ʼ. ٣وٍٞ 

:"ٝ أٓخ حُظؼ٤ِْ ك٢ حُ٘ٞحى١ حُؼوخك٤ش كوي ًخٕ حُؼِٔخء ٣ٜيكٕٞ ٓ٘ٚ ا٠ُ حُظَر٤ش ػ٠ِ ʽحُوخْٓ ٓؼي هللا

ٍس طوظخٍ ُلخثيطٜخ، ٝ ُٜٓٞظٜخ، حُ٘ـخػش، ٝ حُوفخرش، ٝ حُ٘ظَس حُؼ٤ِٔش. ٝ ًخٗض ًظزْٜ حُٔوَ

ظخ٣ٍن، ٝ ح٧ىد، ٝ ػِْ  كيحػظٜخ. ٝ ًخٕ حُف٬د ٣ؼِٕٔٞ أك٠َ حُفَم ك٢ حُزلغ، ٝ هَحءس حُٝ

ح٫ؿظٔخع، ٝ طَحؿْ أُٝجي ح٣ٌُٖ ٓخٛٔٞح ك٢ حُظَحع ح٩ٗٔخ٢ٗ"
2

. كٖٔ حُٞظخثق حُظ٢ أًِٝض 

ُِ٘ٞحى١ ُويٓش حُؼَر٤ش: حُٔفخُؼش، حُٔزخ٣ٍخص حُ٘ؼ٣َش، حُوفخرش ح٫ٍطـخ٤ُش، حُزلغ، ٝٛق 

 حَُك٬ص..

٢ حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُـٔؼ٤ش ؿخء ك ًٔخ  حٛظٔض حُـٔؼ٤ش رظَه٤ش حُؼَر٤ش ك٢ حُظ٣ٌٖٞ ح٢ُٜ٘ٔ.

 -ٍحرؼخ.." طٔؼ٠ حُـٔؼ٤ش ُٔوٜيٛخ ٌٛح: 3حُظَر٤ش ٝ حُظؼ٤ِْ ح١ٌُ أَٗٗخ ا٤ُٚ ٓخروخ ك٢ حُٔخىس

ربٍٓخٍ حُظ٤ٓ٬ٌ ػ٠ِ ٗلوظٜخ ا٠ُ ح٤ٌُِخص ٝ حُٔؼخَٓ حٌُزَٟ" -رظؤ٤ْٓ ٓؼَٔ ُِٜ٘خثغ، هخٓٔخ
3
. 

ك٤ش ك٢ َٓ٘ٝػٚ ط٘زٚ حرٖ رخى٣ْ ا٠ُ إٔ حُو٠خء ػ٠ِ ح٤ٓ٧ش حُِـ٣ٞش ٝ حُوي   َ ُٔؼَك٤ش ٝ حُل 

ح١ٞ٠ُٜ٘ ٫ ري ُٚ ٖٓ طؼ٤ِْ حُٜ٘خثغ ٧ر٘خء ح٤ُِٖٔٔٔ ٝ ر٘خطْٜ ربٗ٘خء حُٜٔخٗغ ٝ َٓحًِ حُظ٣ٌٖٞ 

 ح٢ُٜ٘ٔ حُظ٢ ٣ظَّٔ ك٤ٜخ حُٜـخٍ ٝ حٌُزخٍ ػ٠ِ حُٜٔخٍحص ح٤ُي٣ٝش.

                                                 
 .146،ص2جاظترجع السابق،  - 1
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 المطلبىالثاني:ىتػوومىجمطوظىالطلماءىلدوادتؼاىاللعووظ.

I.  جالؾطٔحػ٢ ك٢ ٤ْحْطٜح جُِـ٣ٞس جُِـ١ٜٞح ٞٚلُضو٤٤ْ ؾٔؼ٤س جُؼِٔحء:  

كبٕ ٓٔظٟٞ طو٤٤ْ حُٟٞؼ٤ش ٓخ ٛٞ ا٫  ٝٛق حُٟٞؼ٤ش  ʽٍٝرʼَ٤٤اًح أهٌٗخ رَأ١ 

حُِـ٣ٞش
1

٣ٌٖٔ َ طلي٣ي أٛيحكٜخ. ٝ ٌُٖ ٍؿْ ًُي . ٝٛٞ ح١ٌُ هخٓض رٚ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ هز

ٔظـيحص. ٟٝؼ٤ش ح٫ٗف٬م طزؼخ ُُِٔظو٤٤ْ ُـٔؼ٤ش ح حُظ٢ هخٓض رٜخ ؿِٔش ٖٓ حَُٔحؿؼخصٍٛي  

 ح١ٌُ أكٔ٘ض حُـٔؼ٤ش حٓظـ٬ُٚ؟ ٖٓ ًُي ٓخ ٢ِ٣: كٔخ ؿي٣ي ح٧ٟٝخع 

: حٓظـ٬ٍ حرٖ رخى٣ْ كَٛش حكظلخ٫ص كَٗٔخ رٍَٔٝ هَٕ ٖٓ ح٫كظ٬ٍ حُـِحثَ .1

ٝ ػخ٤ٗخ ُِٔ٘خم حُؼخّ ُِـِحثَ  رٜخ حُْٜٔ ٠ُِٜ٘ش. كؼزؤ ًُي أ٫ٝ ٠ُِـ٤٘ش حُظ٢ هِلظٜخ ح٫كظلخ٫صٝ

حُّٔٞٓٞ رخ٫ٗلَحؽ ًخُظول٤ق ٖٓ أػَ حُظَِٔٔ حُ٘ؼز٢  رؼي ح٫كظلخ٫ص. كـخء حُظَه٤ٚ ُـٔؼ٤ش ٝ

حُؼِٔخء ًوفٞس ٓؼظيُش ٖٓ ؿخٗذ ح٩ىحٍس
2

 . 

ػ٠ِ ٍأّ  ʽʼJ.Miranteʽؿخٕ ٤َٓحٗضʼحٓظـ٬ٍ حرٖ رخى٣ْ كَٛش ٝؿٞى  .2

خٙ حُلًَش ، ٝ ػَف ػ٘ٚ طٔخٓلٚ طـٛٞ ٗو٤ٜش ك٤َٔٗش ٓؼظيُشٝ : ٓي٣َ٣ش حُ٘ئٕٝ ح٤ٓ٬ٓ٩ش

رخى٣ْ أٗٚ ٛخكذ:"  حرٖح٬ٛ٩ك٤ش ٝ ٓؼخىحطٚ ح٣َُٔش ُِفَه٤ش، ٝ ًخٕ ٓخ٤ٗٞٓخ هخٍ ػ٘ٚ 

ًُي حَُؿَ ح٩ىح١ٍ حُؼظ٤ْ ح١ٌُ ٣ؼَف إٔ ح٤ُِٖٔٔٔ »..« ح٧ه٬م حُؼخ٤ُش ٝ ح٥ىحد حُِف٤لش 

ٗٞح ح٣ٌُٖ رَٛ٘ٞح ػ٠ِ كٖٔ ًِْٜٓٞ  ىحثٔخ ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔٞح١ٖ ٣ـذ إٔ ٣ؼخِٓٞح ح٤ُّٞ رـ٤َ ٓخ ًخ

٣ؼخِٕٓٞ رٚ أْٓ، ٝ ًُي حُٔٔظَ٘م حُؼخُْ رخُؼَر٤ش اٗٚ ٫ ٗي إٔ ًُي ٣ـؼَ ُٚ ػفلخ هخٛخ ػ٠ِ 

أر٘خثٜخ"
3
. 

: هزَ –رٞؿٚ ػخّ  –حٓظـ٬ٍ حٓظٜخٗش كَٗٔخ رَؿخٍ حُي٣ٖ ح٢ٓ٬ٓ٩ ك٢ حُـِحثَ  .3

ظزَْٛ أٗخٓخ ؿ٤َ ٗخٟـ٤ٖ ٤ٓخ٤ٓخ ط٣ٌٖٞ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ، ك٤غ ًخٗض طؼ

ط٘وْٜٜ حُؼوخكش حُل٤شٝ
4

ٝٛٞ إٔ   ،ى٣ْ َٓ٘ٝػٚ ػ٠ِ أٓخّ ٓزظٌَ طٔخٓخ. ٝ ٌُح ٟٝغ حرٖ رخ

                                                 
 نقال عن روبيار. .دباشاللغوية :عبد اضتميد مقياس التهيئة  ينظر ػتاضرات - 1
 .155يف اصتزائر:علي مراد، ص اإلصالحية اإلسالمية ينظر اضتركة  - 2
 .517،ص 1،ج2:تصنيف عمار طاليب، ـابن باديس حياتو و آثاره - 3
 .78،ص (:تركي رابح1956-1931ينظر رتعية العلماء اظتسلمُت اصتزائريُت التارخيية) - 4
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٣لخَٛ كَٗٔخ ك٢ ٍكن ٝ ػِّ  ٛخٍّ ك٢ حُٞهض ح١ٌُ طظٖ أٜٗخ طلخَٛ حُـِحثَ، ٝ ُْ طظلفٖ 

حرٖ  ْٜكَٗٔخ ا٠ُ ٌٛٙ حُٜٔخٍس حُو٤خى٣ش ا٫ ُٔخ ٝؿيص ٗلٜٔخ ٓلخَٛس رؤػٞحٜٗخ، ح٣ٌُٖ حٓظٔخُ

ش رؼي أهَٟ. كخ٫ٗو٬د حُـ١ٌٍ ًخٕ ربػيحى ؿ٤َ ٛخُقرخى٣ْ ١خثل
1
 ٫ ٣ٍِٝ رِٝحٍ حَُؿخٍ. ،

ح٬ٛ٩ك٤ش،  ظٜخكًَحُـٔؼ٤ش ٝ ٖٓ  ح٤َُ٘ ح٫كظ٬ٍ ُْ ٣ٔظفغرخى٣ْ ٝكخس حرٖ ٓغ  كظ٠ٌُح 

« ـٔيسكٌَس ٓ»ٌَس ح٬ٛ٩ك٤ش حُظ٢ ًخٗض كٍَ ٜٗخث٤خ حُل حُِػ٤ْ حَُٝك٢ حرٖ رخى٣ْس ٧ٕ ٝكخ

 كزو٤ض، ىس ٫ ٣ـي ح٫ٓظؼٔخٍ ا٤ُٜخ ٓز٬٤كٌَس ٓـَ -ٍكٔٚ هللا - رٔٞطٚٛخكزٜخ، كؤٛزلض  ك٢

" رو٤ض ك٢ ٍٛٞس ؿي٣يس ٧ٜٗخ، ٚػِٔ ٜٓ٘ؾُػ٤ٜٔخ ح٧ٍٝ ٝ لٌَ ُ ٝك٤ش ح٬ٛ٩ك٤شحُلًَش 

رٞٛلٜخ)كٌَس ٓـَىس( حٓظوَص ك٢ ٤َٟٔ حُ٘ؼذ"
2
. 

ٔؼ٤خص طو٤٤ْ حٗلظخف حُـٔؼ٤ش ػ٠ِ ًخكش ح٤١٧خف حُ٘٘فش ك٢ حُـِحثَ رٔخ ك٤ٜخ حُـ .4

: كخُـٔؼ٤ش ك٢ ٤ٛجظٜخ حُؼخٓش ٝ ح٩ىح٣ٍش، ِٗٔض ًخكش ح٫طـخٛخص حُي٤٘٣ش حُٔظٞحؿيس ػ٠ِ حُٔ٘يٓش

حُٔخكش حُـِحث٣َش كظ٠ حُٔظٞح١ج٤ٖ ٓغ كَٗٔخ. ٝ هي طٌَّ ٌٛح حُظلخف حُظٌظ٢ٌ٤ حَُٔك٢ِ ػخّ 

1931ّ
3
خىس ظ٤ًَزظٚ ٌٛٙ ىٕٝ اػػ٤٘ش طؤ٤ْٓ حُـٔؼ٤ش، ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ؼي هخىٍح ػ٠ِ حُٜٔٞى ر ،

ّ، كليع طٜل٤ق ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ط٤ًَزش حُـٔؼ٤ش، ٌٝٛح 1932ل١ٌَ ٓ٘ش حُ ح٫طـخٕٙ طو٤٤ٔٚ ر٤ِٔح

ص كَٛش كَٜ حُـٔؼ٤ش ك٢  َّٞ ١ٌُ كخٍٝ حُفَه٤ٕٞ ٝ حَُٔحرفٕٞ زخٛض ححُي٢٘٣ ح١ُخٍ ح٩ك

 أطزخع ح٩ىحٍس حُل٤َٔٗش طـ٤ٔيٛخ ك٤ٚ. ٝ

حرٖ  ًخٗض ر٤ٖحُظ٢  خءحصِوحُٟٞؼ٤ش هزَ ح٫ٗف٬م طِي حُٖٓ أْٛ ٓظخَٛ اػخىس طو٤٤ْ 

 1920ٝ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ٝ حُظ٢ ٣وٍٞ ػٜ٘خ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ:" ك٢ ٌٛٙ حُلظَس ٓخ ر٤ٖ ٓ٘ظ٢  رخى٣ْ 

ًخٗض حُِٜش ر٢٘٤ ٝ حرٖ رخى٣ْ ه٣ٞش ٝ ً٘خ ِٗظو٢ ك٢ ًَ أٓزٞػ٤ٖ أٝ ًَ َٜٗ ػ٠ِ  1930ٝ

ِٕ آػخٍٛخ ح٧ًؼَ، ٢ٍِٗٝ٣ ك٢ رِي١)ٓف٤ق( أٝ أٍُٝٙ ك٢ هٔ٘ف٤٘ش، كِٕ٘ أػٔخُ٘خ رخُو٢ٔ ٝ ٗ

ك٢ حُ٘ؼذ رخُؼيٍ، ٝ ٗز٢٘ ػ٠ِ ًُي أَٓٗخ، ٝ ٠ٗغ ػ٠ِ حٍُٞم رَحٓـ٘خ ُِٔٔظوزَ ر٤ِٔحٕ ٫ 

٣وظَ أريح، ٝ ً٘خ ٗوَأ ُِلٞحىع ٝ حُٔلخؿآص كٔخرٜخ، كٌخٗض ٌٛٙ حُٔ٘ٞحص حُؼَ٘ ًِٜخ اٍٛخٛخص 

                                                 
، 6،السنة6ماـ عبد اضتميد بن باديس و أزمة التخلف اضتضاري يف اصتزائر":ػتمد األمُت بلغيث، غتلة اظتوافقات، العددينظر "اإل -1

 .405،ص 1997
 .15،ص1988،دار الفكر، لبناف،3الصراع الفكري يف البالد اظتستعمرة:مالك بن نيب،ط -2
 .145ينظر اضتركة اإلصالحية اإلسالمية يف اصتزائر:علي مراد،ص -3
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ُظؤ٤ْٓ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء حُـِحث٤٣َٖ"
1

ٕ حرٖ أُز٤َ٘ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ك٤ئًي ح 1924ه٬ٍ ػخّ . أٓخ 

ًخٕ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ٣َٟ  ٝ طيحٍّ ٓؼٚ أْٓ ح٫ٗف٬م ك٢ حُؼَٔ، ٝك٢ ٓي٣٘ش ٓف٤ق، رخى٣ْ ُحٍٙ 

حُٞهض ؿ٤َ ٓ٘خٓذ ٩ٗ٘خء حُـٔؼ٤ش حُظ٢ ًخٕ ٣َ٣ي ح٩ٓخّ حرٖ رخى٣ْ طؤ٤ٜٓٔخ "٧ٕ حٓظؼيحىحٗخ 

ُٔؼَ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ ُْ ٠٘٣ؾ رؼي"
2
ًٔخ ٣وٍٞ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ. ٝ ٌُٖ ٍؿْ ًُي ًِق حرٖ رخى٣ْ  

 رَح٢ٔ٤ٛ رٟٞغ هخٜٗٞٗخ ح٧ٓخ٢ٓ  كٟٞؼٚ. ح٩

II.-  ْ٤ْحْطٜح جُِـ٣ٞس ألٛىجفؾٔؼ٤س جُؼِٔحء ضو٤٤: 

ٖٓ حُٔئًي إٔ رؼ٠خ ٖٓ ح٧ٛيحف حُظ٢ كيىٛخ حرٖ رخى٣ْ ٓغ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ك٢ ٌٓش 

َحؿؼٕٞ أٛيحكْٜ ٗٔز٤خ رٔزذ حُفٍٞ حُٔيس، ٝ ٌُُي ٗـي  حُؼِٔخء ٫ ٣٘لٌٕٞ ٣ ؼيٍظّ ، 1913ٓٓ٘ش

ؤٛؼذ ح٧ٍٓٞ ريح٣ظٜخ. ا٫ إٔ حُِٔلض ٬ُٗظزخٙ ط٤ًَِْٛ ػ٠ِ ٛيف حُؼَٔ ك ،ْٜٝ حٓظَحط٤ـ٤خط

 حُـٔخػ٢.

، ظؼيحى حُـِحث٤٣َٖ ُِؼَٔ حُـٔخػ٢ْ ٓيٟ حٓكخرٖ رخى٣ْ ٫ ٣ظَىى ك٢ ًَ َٓس إٔ ٣ُو٤ِّ 

ًَ ٓؼوق ٝ ًَ ٖٓ ؛ كوي ًخٕ ٣فخُذ ʽحُٔ٘ظوي ʼحُظ٢ أػوزض  ʽحُٜ٘خد ʼهخٛش ك٢  ؿ٣َيس 

ػ٠ِ كٌَس اٗ٘خء ػَٔ ؿٔخػ٢ إٔ ٣َحَٓ حُـ٣َيس رٔٞحكوظٚ. ُٝؼَ طؤهَ  ٓ٘خَٛ ُ٪٬ٛف ٣ٞحكن

ء. كؼِٔخء هٔ٘ف٤٘ش ّ. ٣ؼٞى ا٠ُ ػيّ طـخٝد ًؼ٤َ ٖٓ حُؼِٔخ1931حُظٍٜٞ حُـٔؼ٤ش كظ٠ 

ؿٔؼ٤ش ح٩هخء ʼػٔخُظٜخ، أؿِزْٜ ٖٓ ٓٞظل٢ ح٩ىحٍس حُل٤ٌٓٞش ٌُح ُْ ٣ٔظـ٤زٞح ُلٌَس اٗ٘خء ٝ

ك٤ٔخ ٍٝى ٓخروخ ʽأكٔي كٔخʼ٢ٗرخى٣ْ ًٔخ ٣وٍٞ ح٤ُ٘ن ح١ٌُ ًخٕ ٣٘خى١ ُٜخ حرٖ  ʽحُؼ٢ِٔ
3
. 

III.-  ْ٤ْحْطٜح جُِـ٣ٞسجْطٍجض٤ؿ٤حش ؾٔؼ٤س جُؼِٔحء ضو٤٤: 

ح٫ٓظَحط٤ـ٤خص حُٔلٌٔش ٢ٛ حُظ٢ طـؼَ حُؼِٔخء ٓئػ٣َٖ، ٝ "حُٔئػَٕٝ ًٔخ ٣ؼَكْٜ 

ʼَ٣ٞٓ٫ʽʼLasswellʽ   «ٓ ًَ ِٕٞح٣ٌُٖ ٝ« خ ٣ٌٖٔ حٓظـ٬ُٚ حٓظـ٫٬ طخٓخْٛ أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣ٔظـ

                                                 
 .280،ص5،جآثار اإلبراىيمي:رتع أزتد طالب اإلبراىيمي - 1
 .185،ص1،جاظترجع نفسو -2
 .97-96:أزتد اطتطيب،ص عية العلماء اظتسلمُت اصتزائريُتينظر رت  -3
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"حُٔل٤ٌٖٓٞخ حُزو٤ش كْٜ حُؼخٓش ٣وٕٞٓٞ رٌُي ْٛ حُ٘وزش أٝ حُٜلٞس، أٓ
1

 ٌٙٛ ٖٓٝ .

 ح٫ٓظَحط٤ـ٤خص حُظ٢ أػخىص حُؼِٔخء طو٤٤ٜٔخ ٓخ ٢ِ٣:

كِد ʼأّ  ʽؿٔؼ٤ش ػ٤ِٔشʼطو٤٤ْ آظَحط٤ـ٤ش ط٣ٌٖٞ ط٘ظ٤ْ ُِؼَٔ حُـٔخػ٢ رٔوخٍرش  ( أ

ؿٔؼ٤ش ح٩هخء ʼ طؤ٤ّْٓ ًخٕ ر٤٘ش 1924: كخرٖ رخى٣ْ ك٢ ٣ُخٍطٚ ُ٪رَح٢ٔ٤ٛ رٔف٤ق ٓ٘ش ʽى٢٘٣

 ʽحُلِد حُي٢٘٣ ح٬ٛ٩كʼ٢ُِيػٞس ا٠ُ ٝكخُض حُظَٝف ىٕٝ ًُي كظلُٞض حُٜ٘خد  ʽحُؼ٢ِٔ

ٝ َٓػخٕ ٓخ   كظ٠ اًح ًخٕ ػيى حُٔٞحكو٤ٖ ًخك٢ ٣زخَٗ رظؤ٤ْٓ حُلِد.. ٝطفِذ ٓٞحكوش حُؼِٔخء

"أُكض ٓخػش  حُؼَر٢ حُظز٢ٔ:، ٝ ٓٔخ ؿخء ك٢ ٍٓخُش ٤ُِ٘ن َص ٓٞحكوخص حُؼِٔخء حُِٜٔل٤ٖطٌخػ

ٛٞ ح١ٌُ كخٍ ىٕٝ  ح٩هخء، ٝ ٣زيٝ إٔ ٓخ كخٍ ىٕٝ طٌٕٞ ؿٔؼ٤ش حُـٔخػش ٝ طَّٜ ػَٜ حُلَى"

طٌٕٞ حُلِد حُي٢٘٣
2
 . 

ػ٘ي ٤ٛخؿش حُوخٕٗٞ ح٧ٓخّ:   ʽحُٜ٘خد  ʽ ٝʼحُٔ٘ظويʼحُظول٤ق ٖٓ حُِـش حَُّ٘خ٣ٍش ُـ  ( د

خى٣ْ ُِوخٕٗٞ ح٧ٓخّ ريهش:" اٗٚ ٛٞ ح١ٌُ ٣وٍٞ ح٤ُ٘ن ٓلٔي حُز٤َ٘ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ػٖ ٤ٛخؿش حرٖ ر

ٟٝغ حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ػ٠ِ هٞحػي ٖٓ حُؼِْ ٝ حُي٣ٖ ٫ طؼ٤َ ٌٗخ ٝ ٫ طو٤ق، ٝ ًخٗض حُلٌٞٓش 

حُل٤َٔٗش ك٢ ًُي حُٞهق طٔظ٤ٜٖ رؤػٔخٍ حُؼخُْ حُِْٔٔ، ٝ طؼظوي أٗ٘خ ٫ ٠ٗفِغ رخ٧ػٔخٍ حُؼظ٤ٔش، 

كو٤ز٘خ ظٜ٘خ ٝ حُلٔي هلل"
3
. 

ؿخٕ ʼط٬٤ٜٔص  ؼخ١ق رؼٞ حُٜٔ٘ل٤ٖ ٖٓ حُل٤٤َٖٔٗ ٓؼَح٫ٓظلخىس ٖٓ ط ( ص

حُٔظؼخ١ق ٓغ ػ٠ِ ٍأّ ٓي٣َ٣ش حُ٘ئٕٝ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝ ح١ٌُ ًخٕ  ٤ٓʽ ʼJ.Miranteʽَحٗض

ك٢  ʽحُٜ٘خدʼكـ٣َيس  ٝ حُل٠ٞس؛ ك٢ حَُٜ٘س ٝ حُٔخٍ َحؿز٤ٖٖٓ حًٌُُي ، ٝ ح٫ٓظلخىس حُؼِٔخء

 .ًٔخ َٓ ٓخروخ ُـٔؼ٤شهٜٜض ؿخثِس أُق كَٗي ُٖٔ ٣٘ـِ َٓ٘ٝع  طؤ٤ْٓ ح 1931

طو٤٤ْ آظَحط٤ـ٤ش ٓوخٍرش حُظَر٤ش ٝ حُظؼ٤ِْ أ٫ٝ أّ ٓٞحؿٜش حُفَه٤ش ٝ حُزيع : ٣وٍٞ  ( ع

ح٩ٓخّ حُز٤َ٘ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ:" كٌخٗض ح٧ٝٓخ١ ح٬ٛ٩ك٤ش ك٢ ًُي حُؼٜي

٣ظـخًرٜخ ٍأ٣خٕ ٣ِظو٤خٕ ك٢  

ف حُوٞس ًِٜخ ٣ٌٕٞ؟ أكيٛٔخ، َٛ حُٔوٜي ٝ ٣وظِلخٕ ك٢ حُٔظَٜ حُؼ٢ِٔ ُ٪٬ٛف ٝ ٤ًق

طٞؿ٤ٚ ؿٜٞى ٓظ٠خكَس ا٠ُ حُظؼ٤ِْ حُٔؼَٔ ٝ ط٣ٌٖٞ ١خثلش ؿي٣يس ٓ٘ٔـٔش حُظؼ٤ِْ ٓفزٞػش ٝ

                                                 
 .152التخطيط اللغوي و التغيَت االجتماعي:كوبر،ص - 1
 .98ينظر رتعية العلماء اظتسلمُت اصتزائريُت:أزتد اطتطيب، ص  -2
 .406ص ،6اظتوافقات"اإلماـ عبد اضتميد بن باديس و أزمة التخلف اضتضاري يف اصتزائر":ػتمد األمُت بلغيث، -3
   81،ص1،ج1:تصنيف عمار طاليب،ـ. ينظر ما قالو عمار طاليب يف ابن باديس حياتو و آثاره1922حوارل. 
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ٝ ًخطذ ٌٛٙ حُٔفٍٞ ]ح٩رَح٢ٔ٤ٛ[ ٖٓ أٛلخد ٌٛٙ »..« رخُفخرغ ح٬ٛ٩ك٢ ػِٔخ ٝ ػ٬ٔ

ٝ ٣َطٌِ ٌٛح حَُأ١ ػ٠ِ إٔ »..« حُلٌَس ك٢ ًُي حُٞهض. ٝ حَُأ١ حُؼخ٢ٗ أهٌ حُٔزف٤ِٖ ٓـخكٜش

 ٌٛٙ حُزيع ٝ حٌَُٔ٘حص حُظ٢ ٣َ٣ي ح٬ٛ٩ف إٔ ٣ٌٕٞ كَرخ ػ٤ِٜخ ٢ٛ أٍٓٞ ١خٍ ػ٤ِٜخ ح٧ٓي

ٝ هي ٍؿق حَُأ١ حُؼخ٢ٗ ]٫رٖ رخى٣ْ[ ُٔوظ٤٠خص هللا ٖٓ ٍٝحثٜخ كٌٔش، كؤٗ٘جض ؿ٣َيس »..«

ʼحُٔ٘ظويʽ ".. ٍرؤ٘ف٤٘ش ٌُٜح حُـَٝ، ٝ ًخٕ حٜٓٔخ ٣ٌَٗح رخَُ٘ ٧َٛ ح٬٠ُ
1
.  

                                                 
 .184-183،ص1آثار اإلبراىيمي:تصنيف عمار طاليب،ج - 1
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طوٚ أٓخٓخ ٓٞحٛلخص ح٤ُٔخٓش  حُظ٢ أْٛ ٗطحتؿٚ ٣ٌٖٔ ئ٣ؿحَُػحُع نحضٔس جُلَٛ جك٢  

 حُِـ٣ٞش ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ حُظخ٣ٍو٤ش، ٢ٛٝ: 

حُفخرغ ح٢َُٔٓ ُِـٔؼ٤ش ٝ حٌُلخءس حُؼ٤ِٔش ٧ػ٠خثٜخ ٣ئ٬ٜٛٗخ ُظوي٣ْ ٓٔٞىس ٤ٓخٓش  (1

 ٌٞٓخص.ُـ٣ٞش ٗخؿلش. ٝ كؼ٬ هيٓٞح َٓ٘ٝػخ ٍحثيح. طلَ٘ ك٤ٚ ًؼ٤َ ٖٓ حُل

حُـٔؼ٤ش حُظِٓض رٌَ ػ٘خَٛ ٍْٓ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش، كخُؼِٔخء ْٛ ٖٓ ٍْٓ ح٤ُٔخٓش  (2

ٓٔض ُظْٔ ًَ كَى ؿِحث١َ ىحهَ ح١ُٖٞ أٝ هخٍؿٚ.  ٍُ حُِـ٣ٞش ٝ رخْٓ ؿٔؼ٤ش ٓؼظَف رٜخ. ٝ هي 

ٞىس ٌٛح اػيحى ٓٔ ٤شٝ حُٜيف ٛٞ  كَ ٌِٓ٘ش ح٣ُٜٞش حُظ٢ ٓيهِٜخ ح٣ُٜٞش حُِـ٣ٞش. أٓخ  ٤ًل

كؤُٜٝخ  ،رٜٔ٘ـ٤ش ػ٤ِٔش ٢ٛ ٜٓ٘ـ٤ش ٍْٓ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش ضكٌخٗ ُِـ١ٞ حُٔظٌخَٓ؛حَُٔ٘ٝع ح

 ٞٛق ٝ ػخ٤ٜٗخ طليى ح٧ٛيحف، ٝ ػخُؼٜخ ٟز٢ ح٫ٓظَحط٤ـ٤خص.حَُٓكِش ًلخ٣ش 

طؼ٤ٔ٤ِش حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء هَؿض ػٖ ح١٩خٍ حُظو٤ِي١  (3

٣ويّ ُ٘خ ٍٛٞس ػٖ ٤ٌَٛ طؼ٢ٔ٤ِ ٠٣خ٢ٛ ُٝحٍحص حُظَر٤ش  ا٠ُ ا١خٍ كي٣غ. كخَُٔ٘ٝع حُظؼ٢ٔ٤ِ

 ٝ حُظؼ٤ِْ حُلي٣ؼش.

 ،حٛظٔض ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء رٔـٔٞػش ٖٓ حُظٞحَٛ حُِٔخ٤ٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش (4

ٝ أٜٛٔخ حُٞظخثق حُِـ٣ٞش. ،ٓؼَ ح٫كظٌخى حُِـ١ٞ ٝ ٓظخَٛٙ، حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞش



ى

 
223 

 

 
 

     
َ
 ال

َ
ِِ  ا

ُ
 ت



ى

 
224 

ٛخ ٛٞ . حُـِحث٤٣َٖء ح٤ُِٖٔٔٔ خ٤ُِٔٔخٓش حُِـ٣ٞش ُـٔؼ٤ش حُؼح حُزلغ إٔ طو٠ٜ ٌٛحرؼي 

 ك٢ حُ٘وخ١ حُظخ٤ُش: ٣ـِٜٔخ. ػ٠ِ ؿِٔش ٖٓ حُ٘ظخثؾ ٣َٓٞ

ٌَّْ ك٢ طلخػَ حُز٢٘ حُِـ٣ٞش ٓغ حُ اؿٔخ٫ ٛٞ ٣ِٓي ٖٓحُِـ٣ٞش ٛيكٜخ  ح٤ُٔخٓخص -1 ظل

ح١٧ٔخع ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢  طيهَحُز٠٘ ح٫ؿظٔخػ٤ش، رٜيف ٣ِٓي ٖٓ ح٤ُٔفَس ػ٠ِ كًَظٜٔخ. ا٫ إٔ 

ش. ٝطظلٍٞ حُِـ٣ٞش ٣زؼيٛخ ػٖ ١خرغ حُؼ٤ِٔش ُظـَم ك٢ ٝكَ حَُٜحػخص ح٤ُٔخ٤ٓ ح٤ُٔخٓخص

٤ٔخ٢ٓ. ًٔخ ٛٞ كخٍ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ٬ُكظ٬ٍ حَُٜحع ِٓو٘غ ُح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ا٠ُ ٝؿٚ هل٢ 

 حُل٢َٔٗ ك٢ حُـِحثَ.

جٌُِٔٗس  خٍ. ٝ ٌٛٙٛٞ ح٫ٓظؼٔ أَٚ جٌُِٔٗس جُِـ٣ٞس ك٢ جُؿُجتٍ قىظ ٤ْح٢ْ -2

 ُٝ  ػوخك٤خ.ُـ٣ٞخ ٝؼيٝحٕ ًخٕ ػ٣ٌَٔخ ٝ ح٧ُٕ ؛ ٝ أٛزلض ٖٓ أػوي ح٬ٌُ٘ٔص ُىش ٝ ٗٔصجُِـ٣ٞس 

اً ظَٜص ػ٠ِ ٌَٗ  ؛٤ٟ٣سِٞ كٍٗٓح ٌْٔص ُِـس جُؼٍذ٤س ٤ْحْس ُـ٣ٞس ػىٝج٤ٗس ضوْ  -3

٤ٔ٘ؾ ُي٣ٖ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝ حُرخػظزخٍٛخ حُٔيهَ ُظو٣ٞٞ ح ،َٟرخص ٓٞؿؼش ٓٞؿٜش ُِـش حُؼَر٤ش

 .١حُ٘ل٤ٔش ُِـِحثَحُز٤٘ش كظ٠ ٝ  ٫ؿظٔخػ٢ح

ك٢ حَُٔ٘ٝع ح٬ٛ٩ك٢ ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ حُظخ٣ٍو٤ش، ًخٕ  -4

هخٛش ٤ُِٔخٓش حُِـ٣ٞش حُلظ ح٧ٝكَ ٓ٘ٚ. كٖٔ ٝؿٜش ٗظَ ػِٔخء حُـٔؼ٤ش إٔ أ١ ا٬ٛف ى٢٘٣ 

حُٜ٘ٞٙ حَُ٘ػ٤ش  ك٢ ٓلخٍرش حُزيع ٝ حُوَحكخص ٣وظ٢٠ رخ٠ٍَُٝس ا٬ٛكخ ُـ٣ٞخ ٠ُٔخٕ كْٜ

 كٜٔخ ٤ِٓٔخ.

ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ حُظخ٣ٍو٤ش ُْ طٌٖ ٤ٓخٓش  -5

حُظ٢ رَ هٍَص حُـٔؼ٤ش ك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش اػخىس طَط٤ذ ٝظخثق حُِـخص  كو٢؛ ُـ٣ٞش طؼ٤ٔ٤ِش

 ،ٝ حُؼ٘خث٤ش حُِـ٣ٞشٔظخَٛ ح٫كظٌخى حُِـ١ٞ رك٢ ٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش  ػزغ رٜخ ح٫كظ٬ٍ. ًٔخ حٛظٔض

كَ ًَ كخُٝض ط٣ٌَٜٔٔخ ك٢ حُـِحثَ. كبؿٔخ٫ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ُِـٔؼ٤ش حٓظٜيكض كَٗٔخ  ٧ٕ

حُٔـظٔغ )حُز٤ض، حُٔٔـي، حُِـش ك٢ ًَ ٓظخَٛٛخ ح٫ؿظٔخػ٤ش، أ١ حُِـش أ٣٘ٔخ ٝؿيص ك٢ ٬ٌ٘ٓص 

 حُٔيٍٓش، ح٩ىحٍس، حُٜٔ٘غ، حُ٘خٍع، حُٔٞم، حُـَحثي..(

حُظ٢ ٍٓٔظٜخ حُـٔؼ٤ش طظ٘خؿْ ٤ًِش ٓغ ٜٓ٘ـ٤ش ٍْٓ ح٤ُٔخٓخص  ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش -6

حُِـ٣ٞش. كوي ٝٛلض حُٟٞؼ٤ش حُِـ٣ٞش ح٫ؿظٔخػ٤ش آٌٗحى، ػْ كيىص أٛيحكٜخ حُؼخٓش ٝ حُوخٛش 

ٝحُو٣َزش ٝ حُزؼ٤يس، ػْ أكٌٔض ٟٝغ ح٫ٓظَحط٤ـ٤خص رٔخ ٫ ٣لٞص أ١ آٌخ٤ٗش ٓظخكش ُظ٘ل٤ٌ 
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ٓٔخ  ٠ُ طو٤٤ْ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش رٌَ٘ ى١ٍٝ،ٙ حُظلخص حُـٔؼ٤ش ا٤ٓخٓظٜخ حُِـ٣ٞش. ٝ حُِٔلض ٬ُٗظزخ

 ٠٣ٖٔ َُِٔ٘ٝع ٗويح ًحط٤خ، ٝ ٢ٛ ظخَٛس ٛل٤ش ط٠ٖٔ حُ٘ـخف ٤ُِٔخٓخص حُِـ٣ٞش.

إ حُظـَرش حُِـ٣ٞش ُـٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُظخ٣ٍو٤ش طـَرش ػ٣َش، ٝ طلظخؽ ا٠ُ  -7

ظفز٤و٢ ٓخ ٣٘لغ حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ًؼ٤َ ٖٓ حُزلغ ٝ حُظ٘و٤ذ، ٧ٕ ك٤ٜخ ٖٓ حُِهْ حُ٘ظ١َ ٝ حُ

ػخٓش ٝ ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش هخٛش. ك٢ٜ طٌَ٘ ٤ٓيحٕ رلغ أ٤َٛ ٌُؼ٤َ ٖٓ ح٬ٌُ٘ٔص حُِـ٣ٞش 

ح٫ؿظٔخػ٤ش حُوخٛش رخُـِحثَ.
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 املــــــلحـــــق:
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 :ملحق المصلحات

  Contact des langues                                              ح٫كظٌخى حُِـ١ٞ -

  Le Mélange linguistique                                       ح٫هظ١٬ حُِـ١ٞ -

  Bilinguistique                                                    ِـ٣ٞش حُُىٝحؿ٤ش ح٫ -

        L’action sur la langue                                       ح٫ٗظـخٍ ػ٠ِ حُِـش -

 Emprunt linguistique                                           ح٫هظَحٝ حُِـ١ٞ -

 remaniement                                                                    ظل٣َٞحُ -

  Planification Linguistique                                     حُظوف٢٤ حُِـ١ٞ -

 Interférence linguistique                                         هَ حُِـ١ٞحُظيح -

  Développement Linguistique           أٝ حُظ٤ٔ٘ش حُِـ٣ٞش  حُظفٍٞ حُِـ١ٞ -

 code switching                                                        حُظؼخهذ حُِـ١ٞ -

  Multilingue                                                               ِـ١ٞحُظؼيى حُ -

   Normalisation                                                                  حُظو٤٤ْ -

 Organisation Linguistuque                                      حُظ٘ظ٤ْ حُِـ١ٞ -

  variété haute                                                                 ط٘ٞع ٍك٤غ -

   variété basse                                                              ط٘ٞع ٤ٟٝغ -

 Aménagement Linguistique                                     حُظ٤ٜجش حُِـ٣ٞش -

 triglossie                                                                  حُؼ٬ػ٤ش حُِـ٣ٞش -

 Diglossie                                                                  ِـ٣ٞشحُؼ٘خث٤ش حُ -

 Guerre des langues in vitro       حُلَد ك٢ حُز٤جش حُٜٔف٘ؼش ) حُٔوظزَ( -

 Guerre des langues in vivo               ٕ(حُلَد ك٢ حُـْٔ حُل٢ )ح٤ُٔيح -

 Trait                                                                                    حُٔٔش -

  Politique linguistique                                             ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش -

 diaspora                                                                            ُ٘ظخصح -

  Linguistique Appliquée                                      حُظفز٤و٢ػِْ حُِـش  -
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   francophonie                                                              حُلَحٌٗل٤ٗٞش -

 Langue véhiculaire                                           ُـش َٗ٘)ُـش ٗخَٗس( -

 Langue grégaire                      )ُـش كخَٛس/ ُـش حُوف٤غ(      ُـش كَٜ -

 la SocioLinguistique                                        حُِـ٣ٞخص ح٫ؿظٔخػ٤ش -

 Patois                                                                        رخطٞح« ُٜـش -

 Mandingo                                                                       ٓخٗي٣٘ـٞ -

 code mixing                                                                ِٓؽ حُِـخص -

  Bilingue                                                                    ِٓىٝؽ حُِـش -

 statut                                                                                حُُِٔ٘ش  -

 Le Calque linguistique                                             حُ٘ٔن حُِـ١ٞ  -

 L’ingénierie Linguistique                     حُٜ٘يٓش حُِـ٣ٞش                   -

  La fonction  identitaire                                         حُٞظ٤لش ح٣ُٜٞظ٤ش  -
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 رَٝح٣ش ٍٕٝح٣ٌَُْ حُوَإٓ 

 جُٔٛحوٌ:

، ىحٍ  1َح٢ٔ٤ٛ ، ١ٓلٔي حُز٤َ٘ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ:ؿٔغ ٝ طوي٣ْ أكٔي ١خُذ ح٩رح٩ٓخّ آػخٍ  .1

 .  1997حُـَد ح٢ٓ٬ٓ٩ ، ر٤َٝص ، ُز٘خٕ ، 

،  ىحٍ ح٧ٓش ، حُـِحثَ ،   ى ١حرٖ رخى٣ْ ك٤خطٚ ٝ آػخٍٙ: اػيحى ٝ ط٤ٜ٘ق ػٔخٍ ١خُز٢ ،  .2

2009 . 

 ٛـ .1306،  حُٔفزؼش حُو٣َ٤ش ، َٜٓ ،  1طخؽ حُؼَّٝ :حُِر٤ي١ ، ١ .3

، حٌُٔظزش حُؼ٤ِٔش ، ىحٍ حٌُظذ  ى ١حُوٜخثٚ: حرٖ ؿ٢٘ ، طلو٤ن ٓلٔي ػ٢ِ حُ٘ـخٍ ،  .4

 .  1957ح٣َُٜٔش ، 

 حُوخّٓٞ حُٔل٢٤: حُل٤َُٝآرخى١ ،  طلو٤ن ٌٓظذ طلو٤ن حُظَحع ك٢ ٓئٓٔش حَُٓخُش .5

 .2005،  ٓئٓٔش حَُٓخُش ، ر٤َٝص ، ُز٘خٕ ،  8،  ١ اَٗحف ٓلٔي ٗؼ٤ْ حُؼَه٢ٓٞٔ

، ىحٍ  ١1ُٔخٕ حُؼَد: حرٖ ٓ٘ظٍٞ ،  طلو٤ن ػزي هللا ػ٢ِ حٌُز٤َ ٝ آهَٕٝ ،   .6

 . ى صحُٔؼخٍف ، َٜٓ ، 

 .ى ص، ىحٍ حُـ٤َ ، ر٤َٝص ،  ى ١ٓويٓش حرٖ هِيٕٝ: ػزي حَُكٖٔ رٖ هِيٕٝ ،  .7

 جٍُٔجؾغ:

، حًَُ٘ش ح٤٘١ُٞش َُِ٘٘  2 ، ١أرلخع ٝ آٍحء ك٢ طخ٣ٍن حُـِحثَ: أرٞ حُوخْٓ ٓؼي هللا .8

 .1981 ظ٣ُٞغ ، حُـِحثَ ، حُؤْ ح٧ٍٝ ،حُٝ

حًَُ٘ش ح٤٘١ُٞش َُِ٘٘  ، ى ١حثَ: أرٞ حُوخْٓ ٓؼي هللا ، أرلخع ٝ آٍحء ك٢ طخ٣ٍن حُـِ .9

 .1986حُظ٣ُٞغ ، حُـِحثَ ، حُـِء حُؼخ٢ٗ ، ٝ

، ًَِٓ ١خٍم  1ح٧ٓخ٣ُـ٤ش ٝ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش ٝ حُؼوخك٤ش رخُٔـَد: أكٔي رًّٞٞ ، ١ .10

 .2003رٖ ٣ُخى ، حَُرخ١ ، 

،  1ُٜخُق ٠ٍٓخٕ ،  ١ك٤٠َ ٝ ٓلٔي ح آخّ حُـِحثَ ػزي حُل٤ٔي رٖ رخى٣ْ: ػزي حُوخىٍ .11

 .2007ىحٍ ح٧ٓش ، حُـِحثَ ، 

 ، ٓ٘٘ؤس حُٔؼخٍف ، ١1 ح٩ٓخّ حُٔـيى حرٖ رخى٣ْ ٝ حُظٜٞف: أكٔي ٓلٔٞى حُـِحٍ، .12

َٜٓ ، 1999. 
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ُِفزخػش ٝ حَُ٘٘  ، ىحٍ حُلٌَ 3ريٍ حُي٣ٖ ح٢ًٍُِ٘ ، ١ حُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ: .13

 .1980،  ى ص ٝحُظ٣ُٞغ ،

 . 1985،  ىحٍ حُلٌَ ،  ىٓ٘ن ،  ى ١رٖ ٗز٢ ،  ر٤ٖ حُظ٤ٚ ٝ حَُٗخى: ٓخُي .14

 ، ر٤َٝص ُز٘خٕ ،  ، حٌُٔظزش حُز٤ٔ٤ُٞش10 ١ ، ك٘خ  حُلخه١ٍٞ طخ٣ٍن ح٧ىد حُؼَر٢: .15

1980. 

، ٍٓ٘٘ٞحص  1حُظؼيى حُِـ١ٞ ٝ حٗؼٌخٓخطٚ ػ٠ِ ح٤ُٔ٘ؾ ح٫ؿظٔخػ٢: ٓلٔي ح٧ٍٝحؿ٢ ، ١ .16

 .٤ًِ2002ش ح٥ىحد رخَُرخ١ ، ٓفزؼش حُ٘خؿق حُـي٣يس ، 

، ىحٍ ح٧ٓش ، حُـِحثَ ،  2أكٔي رٖ ٗؼٔخٕ ، ١  :ُظؼ٣َذ ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش ٝ حُظفز٤ن ح .17

1998. 

،  ىحٍ  ى ١حُظؼ٣َذ ك٢ حُـِحثَ ًلخف ٗؼذ ٟي ح٤ُٜٔ٘ش حُلٌَٗل٤ٗٞش: ػؼٔخٕ ٓؼي١ ،  .18

 .ى صح٧ٓش ،  حُـِحثَ ، 

، حًَُ٘ش ح٤٘١ُٞش َُِ٘٘  2ق ، ١حُظؼ٤ِْ حُو٢ٓٞ ٝ حُ٘و٤ٜش حُـِحث٣َش: ط٢ًَ ٍحر .19

 .1981حُظ٣ُٞغ ، حُـِحثَ ، ٝ

  حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٝ ػَٜ حُٔؼِٞٓخص ٍإ٣ش ُٔٔظوزَ حُوفخد حُؼوخك٢ حُؼَر٢:ٗز٤َ ػ٢ِ،  .20

،ِِٓٔش ػخُْ حُٔؼَكش، اٛيحٍ حُٔـِْ ح٢٘١ُٞ ُِؼوخكش ٝ حُلٕ٘ٞ ٝ ح٥ىحد ، ح٣ٌُٞض،  ١ ى

 .276، ػيى  2001

: ط٢ًَ ٍحرق ػٔخَٓس ، (1956-1931ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ حُظخ٣ٍو٤ش) .21

 .  2004، حُٔئٓٔش ح٤٘١ُٞش ُِلٕ٘ٞ حُٔفزؼ٤ش ، حُـِحثَ ،   ١1

  ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ ٝ أػَٛخ ح٬ٛ٩ك٢ ك٢ حُـِحثَ: أكٔي حُوف٤ذ ،  .22

 .1985، حُٔئٓٔش ح٤٘١ُٞش ٌُِظخد ، حُـِحثَ ،  ى ١

،   ى ١: ٢ِٔ٣ ٓوَحٕ ، 1945-1920حُلًَش حُي٤٘٣ش ٝ ح٬ٛ٩ك٤ش ك٢ ٓ٘فوش حُوزخثَ .23

 . 2007حُـِحثَ ،  ىحٍ ح٧َٓ ،

، ىحٍ حُـَد ح٢ٓ٬ٓ٩ ،  1: أرٞ حُوخْٓ ٓؼي هللا  ، ١ 1900-1830حُلًَش ح٤٘١ُٞش  .24

 .1،  ؽ 1992ر٤َٝص ، ُز٘خٕ ، 

، ىحٍ حُـَد ح٢ٓ٬ٓ٩ ،  4: أرٞ حُوخْٓ ٓؼي هللا  ، 1930١ -1900حُلًَش ح٤٘١ُٞش  .25

 .2ؽ،  1992ر٤َٝص ، ُز٘خٕ ،  
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،حُٔئٓٔش ح٤٘١ُٞش ٌُِظخد ،  3: أرٞ حُوخْٓ ٓؼي هللا ، 1945١-1930حُلًَش ح٤٘١ُٞش  .26

 .3، ؽ 1986حُـِحثَ ، 

 .  ى ص،  ىحٍ ٛٞٓٚ ، حُـِحثَ ،  3ىٍّٝ ك٢ حُِٔخ٤ٗخص حُظفز٤و٤ش: ٛخُق ُؼ٤ي ،  ١ .27

 .ى ص، ىحٍ حُٔؼَكش، حُـِحثَ، ى ١ىػخس حُزَر٣َش ك٢ ٓٞحؿٜش حُِٔفش: ٍحرق ٢ٔ٤ُٗٞ،  .28

: ػ٢ِ ػزخّ َٓحى ،   -هَحءس ك٢ ؿي٤ُش حُي٣ٖ ٝ ح٤ُٔخٓش ػ٘ي حرٖ ٤ٓ٘خ -ُٝش ح٣َُ٘ؼش ى .29

 .1999،  ىحٍ حُف٤ِؼش ، ر٤َٝص ، ُز٘خٕ ،  ١1

،  ١3ط٢ًَ ٍحرق ، :ٍحثي ح٬ٛ٩ف ٝ حُظَر٤ش ك٢ حُـِحثَ رٖ رخى٣ْح٤ُ٘ن ػزي حُل٤ٔي  .30

  .1981حًَُ٘ش ح٤٘١ُٞش َُِ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ ، حُـِحثَ ، 

، َٗ٘  2: ٓلٔي رٖ ٛخُق ٗخَٛ، 1954١ا٠ُ  1847َر٤ش حُـِحث٣َش ٖٓ حُٜلق حُؼ .31

 .2006، حُـِحثَ ، Alphaأُلخ ى٣ِح٣ٖ 

 .1988 ، ، ُز٘خٕ ىحٍ حُلٌَ ، ١3 ، ٓخُي رٖ ٗز٢ حَُٜحع حُل١ٌَ ك٢ حُز٬ى حُٔٔظؼَٔس: .32

، ُٝحٍس  1ػزي حُل٤ٔي رٖ رخى٣ْ ٝ ؿٜٞىٙ حُظَر٣ٞش: ٜٓفل٠ ٓلٔي ك٤ٔيحطٞ ، ١ .33

 .1997حُ٘ئٕٝ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ، هفَ، ح٧ٝهخف ٝ 

، ىحٍ حُلٌَ حُؼَر٢ ، حُوخَٛس ، َٜٓ،   ى ١ػِْ ح٫ؿظٔخع حُِـ١ٞ: ػزي حُلظخف ػل٤ل٢ ،  .34

1995. 

، ١زؼش حُـخٓؼش حُٔٔظ٣َٜ٘ش ،  1ػِْ حُِـش ح٫ؿظٔخػ٢ ػ٘ي حُؼَد: ٛخى١ َٜٗ ، ١ .35

1988. 

ىحٍ حُٔؼَكش حُـخٓؼ٤ش ،    ى ١ػِْ حُِـش حُظفز٤و٢ ٝ طؼ٤ِْ حُؼَر٤ش: ػزيٙ حَُحؿل٢ ،   .36

 .1995ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش ،  َٜٓ ،  

حُـِحثَ ، ٓش ، ، ىحٍ ح٧ 2: حُيًظٍٞ أكٔي رٖ ٗؼٔخٕ ، ١كَٗٔخ ٝ ح١٧َٝكش حُزَر٣َش .37

1997. 

   ، ٍ ٠ٜٗش َٜٓ ُِفزغ ٝ حَُ٘٘ ،  َٜٓ، ىح 7كوٚ حُِـش : ػ٢ِ ػزي حُٞحكي ٝحك٢ ، ١ .38

 .ى ص

،  ، ىحٍ حُٜيٟ ى ١،  رٞٛلٜخف: ػزي ح٣ٌَُْ حُٔؼخَٛحُلٌَ حُؼَر٢ حُلي٣غ ٝ  .39

 .2005حُـِحثَ، 
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ؼَر٢ ،  حُوخَٛس ، َٜٓ ، ،  ىحٍ حُلٌَ حُ 1ك٢ ػِْ حُِـش حُظفز٤و٢: ٓلٔي كظ٤ق ، ١ .40

1989 . 

 .2002،  ىحٍ حُز٬ؽ َُِ٘٘ ، حُـِحثَ ،  1ك٢ حُِـش: أكٔي ٗخ٤ٓش ،  ١  .41

 ، حُـِحثَ، ىحٍ ٛٞٓٚ ، ى ١ ، :ٛخُق ُزؼ٤ي...أ٤ٗخء أهَٟك٢ حُٔٞح١٘ش حُِـ٣ٞش ٝ  .42

2008. 

 .2007 ، حُـِحثَ ، ىحٍ ح٧َٓ ، ى ١ ، ك٢ ح٣ُٜٞش ح٤٘١ُٞش: ٛخُق رِؼ٤ي .43

ُز٘خٕ ،  ، ىحٍ حُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ ، ر٤َٝص ، ١1 خ أ٤ُ٘ٔش طفز٤و٤ش: ٤ٓ٘خٍ ٣ًَُخ ،ه٠خ٣ .44

1993. 

، حُفزخػش حُؼ٣َٜش د ،، ٍٓ٘٘ٞحص ٣ٍُخ ى ١: ػزي حَُُحم رٍ٘ٞ ، حٌُظخرش ك٢ حُٔظ٢ٓٞ .45

 .2004حُـِحثَ ، 

حٌُظذ حُلي٣غ ،  ، ػخُْ 1حُِٔخ٤ٗخص حطـخٛخطٜخ ٝ ه٠خ٣خٛخ حَُحٛ٘ش: ٗؼٔخٕ رٞهَس ، ١ .46

 . 2009ح٧ٍىٕ ، 

 .2000، ُِظ٣ُٞغ ٝ حَُ٘٘ ، ىحٍ حَُٜ٘  5حُِـش حُزخِٓش: كظل٢ ؿٔؼش ، ١ .47

 .1963،  ىحٍ حُٔؼخٍف ، َٜٓ ،  2حُِـش ٝ حُٔـظٔغ : ٓلٔٞى حُٔؼَحٕ ،  ١ .48

،  3حُلي٣غ)ريح٣ش ح٫كظ٬ٍ(: أرٞ حُوخْٓ ٓؼي هللا ، ١ ٓلخَٟحص ك٢ طخ٣ٍن حُـِحثَ .49

 .1982حًَُ٘ش ح٤٘١ُٞش َُِ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ ، حُـِحثَ ، 

ٌٓظزش  ، ١3 ، ٠ٍٓخٕ ػزي حُظٞحد : حُٔيهَ ا٠ُ ػِْ حُِـش ٝ ٓ٘خٛؾ حُزلغ حُِـ١ٞ .50

 .1997 ، َٜٓ ، حُوخٗـ٠

 .ى صحُـِحثَ ،  ،  ىحٍ ح٧ٓش ، ى ١حُٔيٍٓش حُـِحث٣َش ا٠ُ أ٣ٖ؟: ٜٓفل٠ ػ١ٞ٘ ،  .51

، ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُ٘ئٕٝ حُٔفخرغ ح٣َ٤ٓ٧ش  ى ١حُٔؼـْ حُلِٔل٢: ٓـٔغ حُِـش حُؼَر٤ش ،  .52

 .1983رخُوخَٛس ،  َٜٓ ، 

 .2003 ، ٌٓظزش ح٧ٗـِٞ ح٣َُٜٔش ، ١8 ، ارَح٤ْٛ أ٤ْٗ : ٖٓ أَٓحٍ حُِـش .53

، ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢ ،  2005،   ى ١ٖٓ ٝك٢ حُوِْ: ٜٓفل٠ ٛخىم حَُحكؼ٢ ،  .54

 .2005ر٤َٝص ، ُز٘خٕ ، 

، ىحٍ  ى ١حُٔٞحكوخص ك٢ أٍٛٞ ح٣َُ٘ؼش: أرٞ آلخم حُ٘خ١ز٢ ، طلو٤ن ػزي هللا ىٍحُ ،   .55

 .ى صحُٔؼَكش ، ر٤َٝص ، ُز٘خٕ،  
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ٓٞٓٞػش ح٤ُٔخٓش: ػزي حُٞٛخد ح٤ٌُخ٢ُ ، ى ١ ، حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص ٝ حَُ٘٘ ،  .56

 ىحٍ حُٜيٟ ، ر٤َٝص ، ى ص . 

،ىحٍ 2ؼو٤يس ٝ ح٧ه٬م ٝ حُظ٣َ٘غ: ٜٓفل٠ ى٣ذ حُزـخ،١ٗظخّ ح٬ٓ٩ّ ك٢ حُ .57

 1998حُلٌَ،ر٤َٝص ،ُز٘خٕ،

 جٌُطد جُٔطٍؾٔس.

 ، ، َٜٓ ، ػِْ حٌُظذ ١8 طَؿٔش أكٔي ٓوظخٍ ػَٔ، ، ٓخ٣ٍٞ رخ١ : أْٓ ػِْ حُِـش .58

1998. 

حُظوف٢٤ حُِـ١ٞ ٝ حُظـ٤٤َ ح٫ؿظٔخػ٢: ٍٝرَص ٍ ًٞرَ ،  طَؿٔش ه٤ِلش أرٞ رٌَ  .59

 .2006اٛيحٍ ٓـِْ حُؼوخكش حُؼخّ ،  ٤ُز٤خ ،  ،  ى ١ح٧ٓٞى ، 

،  ى ١حُـِحث٣َٕٞ ٝ حُٔٔؤُش حُِـ٣ٞش: هُٞش ١خُذ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ، طَؿٔش ٓلٔي ٣ل٤خطٖ ،  .60

 . 2007ىحٍ حُلٌٔش ، حُـِحثَ ، 

،  ى ١ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ حُـِحثَ: ػ٢ِ َٓحى ، طَؿٔش ٓلٔي ٣ل٤خطٖ ،  حُلًَش ح٬ٛ٩ك٤ش .61

 .2007ىحٍ حُلٌٔش ، حُـِحثَ ، 

ىٍحٓخص كٍٞ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حُـِحثَ ه٬ٍ كظَس ح٫ٓظؼٔخٍ: ؿٔغ ٝ طَؿٔش ٓلٔي  .62

٤٘١ٞش ُِلٕ٘ٞ حُٔفزؼ٤ش ، ٣ل٤خطٖ ، ٍٓ٘٘ٞحص حُٔـِْ حُؼ٠ِ ُِـش حُؼَر٤ش ، حُٔئٓٔش حُ

2005. 

،  ٍٓ٘٘ٞحص  1،  طَؿٔش ٓلٔي ٣ل٤خطٖ ،  ١ ًخُل٢ح٤ُٔخٓخص حُِـ٣ٞش: ٣ُْٞ ؿخٕ  .63

 .  2009ح٫هظ٬ف ، حُـِحثَ ،  

 ، ، طَؿٔش ٓلٔي حُوفخر٢ ؿ٤ْٔ ٝ. ٤ُٞ١لٜٕٞ ح٤ُٔخٓش حُِـ٣ٞش هِل٤خطٜخ ٝ ٓوخٛيٛخ: .64

 . 2007 ، ، حُٔـَد حَُرخ١ ، ، ٓئٓٔش حُؼ٠٘ ١1

، ىحٍ حُوٜزش   ى ١،  طَؿٔش ٓلٔي ٣ل٤خطٖ ،  ًخُل٢ػِْ ح٫ؿظٔخع حُِـ١ٞ: ٣ُْٞ ؿخٕ  .65

 ،   2006َُِ٘٘ ،  حُـِحثَ ،  

 ، ػخُْ حٌُظذ ، َٜٓ ، 2طَؿٔش ٓلٔٞى ػ٤خى ، ١ ٕٞ ،ػِْ حُِـش ح٫ؿظٔخػ٢ : ٛيٓ .66

1990. 

ٍكخٍ ، حُٔئٓٔش ح٤٘١ُٞش ُِلٕ٘ٞ  ر٤ٌََُ ح٫ٓظؼٔخٍ: كَكخص ػزخّ، طَؿٔش أرٞ  .67

 .2006حُٔفزؼ٤ش ، حُـِحثَ ، 
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: أكٔي ١خُذ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ،   1972-1962ٖٓ طٜل٤ش ح٫ٓظؼٔخٍ ا٠ُ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش  .68

 ًَُ٘ش ح٤٘١ُٞش َُِ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ ، حُـِحثَ ، ى ص.١ ،  ح طَؿٔش ك٘ل٢ رٖ ػ٠ٔ٤ ، ى

 

 جٌُطد جألؾ٘ر٤س:

69. cours de linguistique generale:Ferdinand De Saussure , edition , 

Talantikit   Bijaïa , 2002 . 

70. Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage : Jean 

Dubois et autres  ,  edition2,  Larousse ,  Paris, 1999.         

71. La Guerre des Langues et les politiques linguistiques :Louis-Jean 

Calvet , Hachette Littératures , France , 1999. 

  جٍُْحتَ جألًحو٤ٔ٣س:

ٗوَ ٜٓفِلخص حُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ا٠ُ حُؼَر٤ش ك٢ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوَٕ  .72

ُٔـ٤ٍٞ ، "ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ"  ، ٓؼٜي حُِـش حُؼَر٤ش ، حُـخٓؼش حُؼ٣َٖ٘: ِٓفخٕ ٗخَٛ ح

يى ٛـ ،  ػ1427حُِٔي ٓؼٞى ، اَٗحف ٓل٢ حُي٣ٖ ػؼٔخٕ ٓلٔذ  ، ٗٞه٘ض ٓ٘ش

  . 2006 ،  َٗ٘ص ٓ٘ش 392حُٜللخص

 أػٔحٍ جُ٘ىٝجش:

ىكخطَ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ُِـش  ، ٛخُق رٖ هز٢ حُـِحثَ ك٢ أرؼخىٛخ حَُٝك٤ش ٝ حُل٠خ٣ٍش: .73

 .2009 ، حُـِحثَ، 35 ، حُؼَر٤ش

: حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ُِـش  حُلٜل٠ ٝ ػخ٤ٓخطٜخ ُـش حُظوخ١ذ ر٤ٖ حُظو٣َذ ٝ حُظ٣ٌٜذ .74

 ، ىحٍ حُوِي٤ٗٝش ، ٍٓ٘٘ٞحص حُٔـِْ ، ١1 ، 2007أػٔخٍ حُ٘يٝس حُي٤ُٝش ، حُؼَر٤ش

  .2008 ،حُـِحثَ
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