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ِّ
مقدمة

المقدِّمة ِّ
ِّ
ِ
ِ
الم ْمتنع على
مقدمة :في سياق تاريخي مضطرب ،وأُتُون وضع ثقافي ُم ْكتئب ،وم ْن بين القليل ُ
فاضة الجراب من الجمل والعبارات ،وعلى فترة من
وع ْد ِل ُن َ
فرنسا االحتالل من بقايا األساليب والكلماتَ ،

الوهن وحملة من المحنَّ ،
َّ
وتغشى
جففت على الجزائر والجزائريِين ماء العروبة في روعته أو كادت

أطل على الجزائر والجزائريِين
بال َّ
بكْل َكله ،فضاقت عليها المسالك وساءتَّ ،
الرطانة والتَّغريب َ
العربي َة سر ُ
ِ
متحدية ممارسات االحتالل
القرُن العشرون الميالدي منبئا عن مخاض عسير لحركة علميَّة واعية،

وإجراءاته القاسية ،فاتَّخذت من مسألة اللغة العربيَّة الوسيل َة والغاية ،وبالعزم على إحياء مواتها والنَّفخ
وحولوا الهامد من األوضاع زاد حراكها
مسارهاَّ ،
في رمادها كانت البداية ،فبيَّض رجاُلها بجالئل األعمال َ

فبذلوا في إعداد أنفسهم زهرة األعمارَّ ،
بي في
وتحد ْوا في تكوين خلفائهم َك َدر األقدار ،فعاد للحرف العر ِ
االحتالل بما كسبت يسراه ويمينه ،وقد كان
سودها
نينه ،وَقَلب الجزائريون من تاريخهم صفحة َّ
الجزائر ر ُ
ُ

يؤمل النَّفس بعودة مجد روما القديم ،فأنزل بالعربيَّة من الحيف والعسف ما ي ِ
ِ
ذهب لُ َّب الحليم ،وكان
ُ
َ
أن يكون ذلك
الصادق كافيا لتعود للعربيَّة في الجزائر آمالُها ،وينقدح َّ
نصف قرن من العطاء َّ
الرجاء في ْ
ُ
بناؤها ،ويعود لها من ِ
العز ما كان لها في سالف أيَّامها.
فع فيه ُ
بداية لموعد ُير ُ
َّإنه مشروع إحياء اللغة العربيَّة في الجزائر بإرهاصاته ورجاله ،وبواعثه وأهدافه ،تتناوله هذه األطروحة
ِ
منطلقات الرؤية للقضيَّة اللغويَّة ،وتحاول رسم اإلطار الفكرِي َّ
الشامل لواضعيه والقائمين عليه
فترصُد
ُ
ِ
َّ
بالرصد والتَّقييم ،وتَ ِ
عرض
وتستحض ُر إجراءاته العمليَّة الماثلة،
فتُتابعه بالمقاربة والتَّحليل،
فتتعقبها َّ

وتسرد نماذج من جهود أعالمها في البذل لها تارة أخرى ،وتُ ِ
عرج بين
تارة،
ُ
لوسائلها في إحياء العربيَّة َ
ذلك على العوارض والصروف ،لِتخلُص من بين ذلك إلى استعراض ما أُعلِن من األهداف ،واستنباط
ما أ ِ
عما َح َوْته صفحاتُها من
تفرق في
ُضمر من اآلفاق ،وتجميع ما َّ
َّ
المدونات من الحقائق والنَّبش َّ

العوائق ،مقترحة له العنوان :مشروع اإلحياء ُّ
اللغو ِّي في الجزائر خالل القرن العشرين -مقارب ٌة في
المعالم واألبعاد -على ِ
السعي مقاربة على قدر من الشمول لمعالم مشروع اإلحياء
أن يكون هذا
أمل ْ
َّ ُ
غوي في الج ازئر الحديثة ،وفيه شيء من التَّجليَّة ألبعاده وآفاقه ،فما َّ
الل ِ
تحقق من ذلك فمن هللا التَّسديد
واإلعانة ،وما َّ
تأخر منه فهو قصور البشر على الحصر واإلحاطة.
ِ
تناول هذا الموضوع من منطلق َّ
أن مشروع إحياء اللغة العربيَّة في الجزائر الحديثة لم
تأتي أهميةُ ُ
مجرد حركة استهدفت إحياء ِ
لغة الجزائر المحتلَّة فحسب؛ بل تجاوز ذلك إلى اصطباغ سؤال اللغة
يكن َّ
في الجزائر بصبغة ذات وجوه أربعة:
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المقدِّمة ِّ
جهل
رمز ُه ِويَّة في فترة أفقد فيها
أن َّ
• أصبحت اللغة العربي ُة َ
َّتهم ،بعد ْ
االحتالل الجزائريِين ُهوي ُ
ُ
وغرب ُنخبتَهم ،فكان مصطلح ( ُّ
العربية) َم ْعَلم نجاة الذ به الجزائريون ،وقد كاد يدركهم
اللغة
عامتهمَّ ،
َّ
َّ
َ
الفناء الحضاري.

ِ
فجم َعها واستثمر
• َّ
تحولت اللغة العربيَّة إلى موضوِع درس ُعني بالجهود اللغويَّة ألعالم هذه الحركة َ

ثمنها ورعاها ،منطلِقا من أنَّها جهود ال ِ
الجهود النَّامية لألتباع و َّ
تمثل حراكا أدبيا
الطلبة والمتعاطفين ف َّ

اإلسالمي التَّاريخيَّة ،بقدر ما كانت شكال من أشكال المقاومة ،ال
اضر العالم
ِ
وُلغويا كالذي شهدته حو ُ
يختلف كثي ار عن أشكال المقاومة ِ
السياسيَّة والعسكريَّة.
ميدان إصالح وترميم آلثار تلك الشروخ التي خلَّفتها جرائم المحتل على
• أضحت اللغة العربيَّة
َ
سطح البنية اللِسانيَّة الجزائريَّة وعمقها ،النَّاطقة منها والمكتوبة ،وفي جميع مظاهر الحياة ،حين نزلت

بلُغته إلى ِ
أحط مستويات االستعمال تلفظا وكتابة.
َ

المجهلين
َّ
• ُع َّدت اللغة العربيَّة وسيلة ضرورية لبناء معرفي وحضاري حين حول هذا المشروعُ
والمقالين من دورة الحياة إلى أدوات بناء وإبداعَّ ،
شكل لفترة غير يسيرة َّ
لألمة الجزائريَّة من
خزانا ممي ا
َّز َّ
ُ
اإلطارات والكفاءات.
أن يحظى بمزيد من َّ
وبخاصة
الدرس والتَّحليل
وحرٌّي بمشروع كانت هذه
َّ
المعالم َ
أبرز ما ظهر منهْ ،
ُ

في ِ
فرزه العلم
ظل ما ُيتيحه
صدور ما َله عالقة بالموضوع من وثائق جديدة بين الحين واآلخر ،وما ُي ُ
ُ
الحديث من نتائج أبحاث ومقاربات ،وما ِ
يحصله من مقوالت في القضايا اللَّسانيَّة الحديثة واستراتيجيَّات
المتوسطة و َّ
الرصد والتَّحليل ،وبناء اآلفاق على مستوياتها القصيرة و ِ
تضمنه هذا
الطويلة من جهة؛ وما
َّ
َّ
الروائز التي
افي ،وتلك هي َّ
الجغر ِ
قافي والتَّار ِ
المشروع من خصوصيَّة جزائريَّة في إطار محيطها الثَّ ِ
يخي و ُ

تتَّخذ فيها هذه األطروحة مسلك المقاربة ) (Approcheمسعى عقليا تجري بمقتضاه محاول ُة إدراك

ظر في
وين َ
طبيعة المشروع ،ودراسة عناصره في سياق التَّأثر والتَّأثير المتبادل بين شركاء المرحلةُ ،
في ِقيمها تقييما ِ
يخي
من َزع اإلنصاف
العلمي والتَّار ِ
ِ
ينزع ْ
االستراتيجيَّات المعتمدة ضمن ُسنَّة التَّدا ُفع الكونيَّةُ ،
الوسع في رسم الحدود والمعالم ،وتصور األبعاد واآلفاق ،وهو المسلك الذي ينشده مصطلح
ويبذل ُ
المقاربة مستوحيا إيَّاه من داللته اللغويَّة.

ومن األسباب َّ
الدافعة إلى اختيار هذا الموضوع:
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المقدِّمة ِّ
أ -اهتمام ِ
الدراسات حول اللغة العربيَّة في تلك الفترة بالجوانب الوصفيَّة للقضايا األدبيَّة ،وبجمع
ُ
ِ
الحقيقيين في اإلصالح والمقاومة ،وهو
يخي للفاعلين
الحقائق التَّاريخيَّة بهدف إثبات اإلنصاف التَّار ِ
منحى فيه جنوح إلى اجتزاء المشاهد أكثر من االستجابة إلى دراستها ضمن سياقها العام.

ب -إبراز هذه ِ
الدراسات لجوانب التَّفرد والنبوغ في إدارة مرحلة دقيقة جدا من تاريخ الجزائر العام
ُ

أن يحظى المشروع اإلحيائي اللغوي بدرس كامل الجوانب ،يفحص الخلفيَّاتِ ،
ويقيم المسيرة
دون ْ

ويستشرف األبعاد.

ِ
ِ
خبة وطنيَّة ،بدت واعية بخصوصيَّة
ج -تبني مشروع إحياء اللغة العربيَّة في الجزائر من قبل ُن َ
ِ
ومقدرة موِق َعه ضمن البيئات العربيَّة واإلسالميَّة
المجتمع الجزائرِي وتركيبته االجتماعيَّة والنَّفسيَّة،
ُ

ِ
المتغير
مما ُي ْغري بمتابعة جوانب الُقَّوة والثَّبات في المشروع ،والوقوف على
واإلنسانيَّة المجاورة؛ وذلك َّ

المرحلي منها.
و
ِ

د -محاولة إبراز الجوانب التي َّ
مكنت لهذا المشروع بما أتيح له من قدرات وأدوات ووسائل ،وبما
َّ
تمدد أمامه من مطالبات بالوفاء للتَّاريخ والجغرافيا ،وما بذله من جهد للتَّكيف مع الظروف القاهرة
لالحتالل وقيوده ومضايقاته.

ِ
درجة الجدوى في صالحية مفردات هذا المشروع الستكمال مسار التَّمكين
ه -محاولة الوقوف على

للغة العربيَّة في الجزائر.

و -إثراء مكتبة ِ
الدراسات حول المسألة اللغويَّة في الجزائر بأعالمها وأعمالها وقضاياها ،والتي
ُ
كانت واجه َة مشروع اإلحياء اللغ ِ
اإلصالحي الكبير.
وي العربيَّة ،ضمن إطار المشروع
ِ

ينتصب مشروع إحياء اللغة العربيَّة بار از في الجزائر الحديثة ،وال تزال كثير من نقاط ِ
الظ ِل تتخلَّله

ِ
فمن قائل َّ
وتحدياتها
األول الذي احتضن المسألة اللغويَّة في الجزائر بخلفيَّاتها وتداعيَّاتها
بأن المرجع َّ

هو جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِين ،و َّ
السبق في استرجاع مكانة اللغة
أن جهودها هي التي كان لها َّ
العربيَّة في الجزائر ،بينما يذهب المخالفون إلى غير ذلك ،فال ُيقرون بتلك المرجعيَّة ،وال يعتبرونها

َّ
ثم َّ
إن الواقع اللِساني
جمعيات محلِيَّة
جهود
وحيدة في مجالها ،فهناك
َّ
ومنظمات وطنيَّة ،وزوايا وعلماءَّ ،
ُ
على درجة من التَّداخل والتَّعقيد ال يمكن معه الفصل في كثير من القضايا وال التَّسليم ِ
ألي مقولة ،فهناك
لغات محلِيَّةِ ،
بالقوة وإذا كان من حديث حول هذا
وعاميَّات موجودة بالفعل ،ولغة فرنسيَّة وافدة موجودة َّ
َّ
يخي ليس له من ِ
رس عنص ار من
المشروع ،فإنَّما هو جهد تار ٌّ
مبررات الوجود واالستمرار إال ْ
أن ُي ْد َ
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المقدِّمة ِّ
عناصر تاريخ الجزائر الثَّقافي ،كما أنَّه مشروع وإن َّ
غطى فترة من تاريخ الجزائر الحديثة؛ فقد سبقته
ْ

عنصر اللغة
نكر فضلها وقد أدرجت
جهود فرديَّة الفتة ،ورافقته مبادرات إصالحيَّة سياسيَّة وثقافيَّة ال ُي َ
َ
العربيَّة ضمن برامجها ومساعيها ،ومن هنا؛ َّ
وبقوة -بشأن المسألة اللغويَّة في
فإن الجدل ال يزال قائماَّ -
اإليديولوجي ،ووجهته في
الجزائر الحديثة ،وهو جدل يكشف عن وجه من وجوه خلفيَّة التَّدا ُفع الفكرِي و
ِ
الجزائر الحديثة.
وأمام هذا الجدل الذي أضحت اللغ ُة فيه جزءا جليا حينا ،وخفيا حينا آخر ،وتمتزج فيه عناصر

التراث ِ
الهوية بمقتضيات المعاصرة واإليديولوجيا والفكر والحضارة والتَّاريخ والجغرافيا؛ ستتناول
ومقومات ُ

األطروحة مشروع إحياء اللغة العربيَّة في الجزائر الحديثة محا ِوَلة اإلجابة على اإلشكاليَّة :هل هناك

بمكوناته َّ
ِّ
البشرية
اتية ،وكفاءاته
العربية في الجزائر خالل القرن العشرين
مشروع إحياء ُّللغة
َّ
الذ َّ
َّ
و ِّ
الحق والقدرةُ على تأطير المسار ُّ
مجرد مرحلة ذات
المادَّية التي لها
اللغو ِّي للجزائر الحديثة؟ أهو َّ
ُّ

خصوصية؛ أم حرك ٌة لم تستوف نهايتها؟ وهل ال تزال ضرورة استكمال مسيرتها قائمة؟
َّ
السالف ُة على الفرضيَّات اآلتية:
وقد أحالت اإلشكاليَّ ُة َّ
الحصن الذي الذت به لغ ُة الجزائريِين في العصر
• ألم يكن مشروع إحياء اللغة العربيَّة في الجزائر
َ

الحديث؟

• أولم يواجه هذا المشروع ِ
تحديَّات تاريخيَّة ولغويَّة ،ومضايقات فكريَّة وثقافيَّة منذ نشأته وفي ِ
كل
ُ
َّ
محطاته؟
مكن اإلقرُار بسالمة منطلقات هذا المشروع ،وجدوى آليَّاته ،ومشروعيَّة آفاقه؟
• أال ُي ُ
غوي جزء من التَّاريخ على درجة من ِ
ِ
اإلحياء الل ِ
الص َّحة؟
اعتبار مشروع
القول بأ َّن
• أليس
َ
ُ

• أوليس في اإلمكان إعادة قراءة هذا المشروع ِ
بتبني روحه ،واستثمار حلقاته بإعادة تكييف آليَّاته
ُ

حسب الظروف المعاصرة؟

نقديا ،مع االستعانة بأدوات
وصفيا
ستتبنَّى األطروحة –بحكم طبيعة موضوعها -منهجا
تحليليا َّ
ًّ
ًّ

اريخي في استحضار ِ
المنهج َّ
مفردات هذا المشروع ،ومتابعة
السياقات التَّاريخيَّة الَّتي احتكمت إليها
الت
ِّ
ُ
تطور حركيَّة اللغة وتأصيل قضاياها ،ومقاربة مدى التَّكيف الذي َّ
حققه أمام تلك الوقائع واألحداث وذلك
من خالل العناصر:
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المقدِّمة ِّ
العامة
 -1وصف الظَّاهرة :إذ ستصف األطروحة طبيع َة هذا المشروع وعناصره ،ومالبساته
َّ

وآليات حركته ،ومحاولة استنباط األبعاد التي َّ
بطنت ما أعلن منه أو عرف عنه.

 -2تحليل الظَّاهرة :حيث ستُحلَّل عناصر هذا المشروع ِ
ومؤثراته ،ضمن اإلطار االجتماعي
ُ
السائد.
قافي المحلِ ِي و
ِ
يخي والثَّ ِ
والتَّار ِ
اإلقليمي َّ
مقاربة مصدر ِ
 -3نقد الظَّاهرة :إ ْذ ستتم متابع ُة ِ
مكونات المشروع بقراءة نقديَّة ِ
مؤثراته الفكريَّة

ِ
محاوَلة عرض ذلك على المقوالت اللِسانيَّة المعاصرة.
ووجهتها ،ورصد عتبات مساره،

َّ -4
عامة تُقيَّم في
أن يكون مبادئ َّ
التقعيد للظَّاهرة :وفيه ستخُلص األطروحة إلى ما يمكن ْ
ضوئها عناصر المشروع ،وتُعرف مرتكزاته َّ
ِ
المتغيرة.
الذاتيَّة ،وروائزه

االجتهاد في وضع بنية بحث ساوقت الفترَة التَّاريخيَّة
استجابة لمقتضيات موضوع األطروحة ،كان
ُ

بالرصد والتَّحليل عموديا ،وجاءت على َّ
الشكل اآلتي:
المعيَّنة أفقيا ،وعاينت المعالم واألبعاد َّ

مقدمات مثل هذه ِ
مقدمة في التَّعريف بالموضوع من طريق استعراض الخطوات الغالبة في ِ
ِّ
الدراسات

تمهيديَ :ح َمل عنوان :ما قبل اإلحياء؛ مصطلحات المنطلق ومالبسات
األكاديميَّة .تَِبع ذلك فصل
ٌّ
وتضمن عرضا لمصطلحات العنوان َّ
َّ
ثم
التأسيس،
َّ
بالشرح والتَّأصيل في سياق موضوع األطروحةَّ ،
عرضا للوضع الل ِ
السبعة األولى
غوي و
االجتماعي في الجزائر إبَّان العهد الت ِ
ِ
ركي األخير ،والعقود َّ
نسي ،وهو عرض استدركته األطروحة بعد الشروع في البحث ،إذ تبيَّن َّ
أن تناول حراك
لالحتالل الفر ِ
يمهد له بإيراد موجباته ،واستعراض ِ
مبرراته.
أن َّ
اإلحياء ال بد ْ
وتحت عنوان :مشروع اإلحياء ُّ
ِّ
المكونات و َّ
التجلِّيات .استعرض الفصل
اللغو ِّي في الجزائر الحديثة؛
األول في ِ
األول عناصر اإلحياء التي رأى َّ
أن لها القسط األكبر في إبراز هذا المشروع وهي :معلمة
شقه َّ
َّ
ثم مسحا ِ
للصحافة العربيَّة بأطيافها ،بينما عرض
اإلحياء بطبقاتها ،فدور الجمعيَّات والنَّوادي ونشاطاتهاَّ ،

مكونات مشروع اإلحياء ُّ
التجلَِّّيات من ِّ
شقه الثَّاني َّ
اللغو ِّي في الجزائر ،وقد تناول نشاط التَّعليم اإلحيائي
ثم حالة َّ
الزوايا ،معتب ار أنَّها عناصر أفرزها َّ
الحرة و َّ
الشحن الذي قامت
ثم نشاط المساجد َّ
الطبع والتَّأليفَّ ،
َّ

عليه عناصر التَّأسيس.
مقاربات في مشاهد ومعالم حركة اإلحياء ُّ
تضمن الفصل الثاني
اللغو ِّي في الجزائر،
وتحت عنوان:
َّ
ٌ
مكونات َّ
بات مشاهد التَّكوين ،وهي قراءة في خصائص ال ِ
الذاتيَّة لمشروع
نوع ْين :أوالها مقار ُ
مقاربات على َ
اإلحياء الل ِ
غوي في الجزائر ،سواء منها ما اعتبرت مشاهد تأسيس ،أم مشاهد تجلِي ونضج .وثانيها
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المقدِّمة ِّ
مقاربة لجملة من قضايا اإلحياء الل ِ
غوي في الجزائر ،حاولت األطروحة من خاللها إعادة قراءة مقوالت
تُديرها األلسن على محمل المسلَّمات ،واجتهدت في تصحيح ما يعتقد أنَّه من الوهم الذي لم ي ِ
مح ْصه
ُُ
ُ
ُ
ُ
َّ
داول العام ،وعرضت لبعض القضايا التي وردت في مواطن أخرى
التَّحقيق ،أو اإلطالق الذي َّ
سوقه الت ُ
ُمجتََأزَة ،وقد قصدت األطروحةُ من ذلك عرضا يستحضر العناصر كلَّها في سياق مشروع إحيائي عام.

فكانت العودة إلى مقار ِ
بة مسؤولية األتراك على الوضع اللغوي في الجزائر وعالقة االستشراق باللغة
ثم مقولة
العربيَّة في الجزائر في مقاربة :االستشراق الفر ِ
اق لسان أم تطوي ُع إنسان؟ َّ
نسي في الجزائر ،اختر ُ

الم َهاجر الجزائريَّة
التَّأثير المشر ِ
قي على مشروع اإلحياء في الجزائر ،طبيعتُه ومداهَّ ،
ثم االلتفات إلى دور َ

وعالقتها بحركة اإلحياء ،دون إهمال بعض ردود أفعال االحتالل من حراك اإلحياء.

أبعاد حركة اإلحياء ُّ
اللغو ِّي في الجزائر خالل القرن العشرين ،على مباحث
وختم
الفصل الثَّالثُ :
ُ
َّ
االجتماعي لحركة اإلحياء الل ِ
عد
البعد
األو ُل
أربعة ،تناول َّ
َّ
الب َ
َ
غوي في الجزائر ،في ما تناول الثاني ُ
ِ
َّ
تقابلِي
ابع
ساني ،وختم َّ
بالبعد اللِ ِ
الس َّ
الفصل واألُطروح َة بمبحث ُ
ياسي للحركة ،بينما استأثر الثالث ُ
َ
الر ُ
تضمنت نتائج البحث.
العامة التي
َّ
لبدايتها بعنوان :ما بعد اإلحياء .ثَُّم الخاتمة َّ

استقطب الفعل العلمي والثَّقافي الجزائري خالل القرن العشرين كثي ار من البحوث و ِ
الدراسات في

الجزائر وخارجها ،وتنقسم ِ
الدراسات التي تناولت نتاج هذه الفترة وجهودها إلى ثالثة أقسام:
 قسم ُعِني بجهود ِالرجال وأعمالهم.
 قسم عِني بمتابعة بعض َّعامة.
الظواهر العلميَّة والثَّقافيَّة واألدبيَّة والنَّقديَّة َّ
ُ
 قسم عِني باألعمال العلميَّة والثَّقافية للتَّنظيمات والحركات ،وهي ِالدراسات المعنيَّة.
ُ
ومن ِ
الدراسات التي تناولت جوانب من المسألة اللغوية في الجزائر وقضاياها:
-1

أثرها في ُّ
اللغة واألدب ،إعداد :صالح بن عبد هللا بن
جمعية العلماء المسلمين الجزائريِّين و ُ

محمد الجلعود ،إشراف :محمد عبد المنعم خفاجي .أطروحة ماجستير بجامعة األزهر في القاهرة سنة
1394ه1974 -م ،في  208ورقة .وهي رسالة تابعت المالمح الجديدة ِ
األدبي ولغته بعد الركود
للنتاج
ِ
الخَلل الل ِ
غوي الذي جنى به االحتالل على اللغة العربيَّة في الجزائر.
اإلبداعي و َ

األدبية في الجزائر ،إعداد :سعيد األخضر
جمعية العلماء المسلمين الجزائريِّين في الحركة
 -2أثر
َّ
َّ

سالم ،رسالة ماجستير بجامعة عين شمس في القاهرة ،قسم اللغة العربيَّة وآدابها سنة 1979م ،وهي
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المقدِّمة ِّ
العلمي الذي بعثه
األدبي الذي أشرفت عليه الجمعيَّة ،من خالل الحراك
تاب َعت طبيعة البعث
ِ
ِ
رسالة َ
أعالمها.
ُ

َّ -3
جمعية العلماء المسلمين الجزائريِّين -1925
دوريات
النقد
َّ
األدبي الجزائري الحديث من خالل َّ
ُّ

عمار بن زايد ،وإشراف :أ .محمد مصايف ،في
1956م ،رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر ،من إعدادَّ :

 235ورقة ،وهو تناول للمشاهد النَّقديَّة التي عرفها األدب الجزائري الحديث ،و ِ
السجال النَّقدي الذي رافق
الحركة األدبيَّة الجزائريَّة النَّاشئة حديثا ،و َّ
الطامحة إلى آفاق أرحب.

لجمعية العلماء المسلمين الجزائريِّين .إعداد َّ
ِّ -4
السياسة ُّ
الطالب :بالل دربال ،وإشراف
غوية
َّ
الل َّ

مذكرة ماجستير في  237صفحة .وتناولت في ِ
عياشِ ،
األول ما يتعلَّق
األستاذ :فرحات َّ
شقها النَّظري َّ

ِ
ثم إبراز سياسة جمعيَّة العلماء المسلمين
بالسياسة اللغويَّة عموما من وجهة نظر اللِسانيَّات االجتماعيَّةَّ ،
الجزائريِين اللغويَّة مقابل ذلك ،في حرص على إضافة (تاريخيَّة) لتسميَّته جمعيَّة العلماء المسلمين

تكن
الجزائريِين (التَّاريخيَّة) تميي از لها عن الجمعيَّة أثناء الثَّورة التَّحريريَّة وبعد االستقالل ،وهي مرحلة لم ْ

مح َّل دراسة.

جمعية العلماء المسلمين الجزائريِّين في خدمة ُّ
العربية في الجزائر-1931 ،
اللغة
 -5جهود
َّ
َّ

1954م ،لمراد مزعاش ،د ط .الجزائر2018 :م ،دار الهدى ل ِ
لطباعة والنَّشر والتَّوزيع( ،منشورات
مؤسسة اإلمام عبد الحميد بن باديس) اإلصدار ()39
َّ

كل هذه األعمال على درجة من االِتفاق ِ
غوي
مني على َّ
ويبدو َّ
أن الحراك
الض ِ
األدبي والل َّ
أن َّ
العلمي و َّ
َّ

قدي الجزائر َّي الحديث ،هو حبيس العقود الوسطى من القرن العشرين ،وصاحبة الفضل فيه جمعيَّة
والنَّ َّ
العلماء المسلمين الجزائريِين فقط ،وهذا مدعاة بحث أعمق ودراسة أوسع.
ُّ -6
ولونيالية إلى إشراقة الثَّورة َّ
جماعي لنحو
حريرية :وهو عمل
الك
اللغة
الت َّ
َّ
َّ
العربية من محنة ُ
ٌّ
المجلس األعلى للغة العربيَّة الجزائري سنة 2007م ،وجاء في أكثر
ثالثين أستاذا وباحثا ،أشرف عليه
ُ

وضع اللغة العر َّبية في الجزائر قبل االحتالل وخالله
محاوره
من ( )600صفحة ،وهو عمل تناولت
ُ
َ
أن هذا العمل قد كان مسحا لكثير من مفاصل الوضع الل ِ
وبعد االستقالل ،ومع َّ
غوي في الجزائر الحديثة؛

ِ
كونه جاء ثمرَة جهود م ِ
تفرقة
فإنَّه لم يكن يتهيَّأ له بناء تصور متكامل حول المسألة اللغويَّة في الجزائرُ ،
مؤسسة في إطار دراسة شاملة ورؤية َّ
منظمة ،بل
وقراءات من زوايا متباينة ،فلم َي ُحز الموضوعُ معالجة َّ
جاء آراء أشتاتا ،ومقاالت منفردة ،وتلك طبيعة األعمال الجماعيَّة.
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المقدِّمة ِّ
ائريون والمسألة ُّ
لغوية للمجتمع الجزائرِّي لـ:
غوية ،عناصر من أجل مقاربة
اجتماعية َّ
َّ
الل َّ
 -7الجز ُّ
لساني
محمد يحياتن ،الجزائر2007 :م ،دار الحكمة .وهو طرح
أ .خولة طالب اإلبراهيمي ،تر :أَّ .
ٌّ
ساني الجزائر َّي في سياق ثقافي واجتماعي ،ومن منطلقات علميَّة
اقع اللِ َّ
ٌّ
اجتماعي ،قاربت به األستاذةُ الو َ
الزمني لبحثها فترة ما بعد االستقالل ،وما واجهه ذلك الواقع من ِ
المجال َّ
تحديَّات التَّعريب
لسانيَّة ،وكان
ُ
في جبهاته االجتماعيَّة واللِسانيَّة ،فكانت ِ
الدراسة وصفا لواق ِع ما بعد االحتالل ،وعرضا للحلول التي
تقترحها المقوالت اللِسانيَّة.

لقد كان باإلمكان االقتصار على مرحلة زمنيَّة فتُدرس ،أو ظاهرة لغويَّة فتُتَابع ،أو ج ِ
هد عَلم من
َ
ُ
َ
ُ

كشفَّ ،
ولكن الذي تستهد ُفه األطروحة من خالل هذا المسلك هو محاولة إعادة قراءة المسألة
في َ
األعالم ُ
اللغويَّة في الجزائر ،من خالل دراسة ِ
متأنية لجذورها وخلفيَّاتها ،والحفر في و ِ
اقعها ضمن ما ُيجاورها
وتصور الحلول للمشكالت التي تعترض سبيلها في ضوء ذلك كلِه ،فإذا كان من البحث ما يستهدف
يتوسم اإلحاطة واإلجادة ،ولكن دون إهمال أو تنازل
جانبا ،أو ظاهرة ،أو فترة ،فليكن ذلك إجراء منهجيا َّ
عن ظروف ومالبسات المسألة ،أو التَّقليل من شأنها.

إن هذه ِ
الحقيقيين في رعاية َّ
ِ
الشأن الل ِ
َّ
األدبي
الدراسات التي راحت تُتابع إسهامات الفاعلين
غوي و ِ

والنَّ ِ
وتوجهت عنايتُها إلى القضايا األدبيَّة واللغويَّة في تراث الفترة ،أو إلى ما كان منها درسا علميا
قديَّ ،

للواقع واآلثار؛ يعد إحدى آليات وصف إبداع علمي وأدبي وثقافي ،ووسيلة من وسائل التَّمكين للغة
غوي الجزائرِي الحديث من َّ
العربيَّة وآدابها ،ولم تعرض للواقع الل ِ
الزاوية التي تعتزم األطروحة معالجتها
ِ
إذ َّ
اض المعالم الكبرى ،والمالمح األساس
أن ما ستستدركه األطروحة على هذه الدراسات هو استعر ُ

لمشروع اإلحياء الل ِ
غوي في نشأته وماهيَّته وأبعاده وامتداداته ،فهي تحاول رصد األرضيَّة التي قام عليها
السالبة والموجبة ،واكتشاف المنطلقات و َّ
مشروع اإلحياء الل ِ
الدوافع ،والوقوف على
غوي ،بتعيين الخلفيَّات َّ
اآلليَّات واإلجراءات ،ومعرفة طرق مواجهة العوائق النَّابعة من الواقع الجزائرِي بخصوصيَّاته ،ودفع
الكولونيالي ُة مسار اإلحياء ،ومناقشة سبل التَّكيف معها دون تنازل أو
ترصدت بها
َّ
المضايقات التي َّ

تأمل استنباط الرؤى النَّظرَّية الكبرى إلحياء لغة محيَّدة ،والنَّظر في مدى صدق المقوالت
تر ُ
اجع ،كما َ
قي
التي ُي ْرمى فيها
السالب لإلحياء المشر ِ
اإلحياء اللغوي في الجزائر –على قول القائلين بوجوده -بوالئه َّ
ُ

اإلبداعي ،وتلك مقوالت لزم تحجيمها ،والنَّظر في شأن قبول القول فيها أو ِ
ِ
رده.
بالعَوز البشرِي و
ِ
واتهامه َ
ُ
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المقدِّمة ِّ
مدونة تاريخيَّة عرضت قضايا اللغة العربيَّة في متنها ووضعها ،فكانت متو ُن
احتكم الموضوعُ إلى َّ
أهم
مدونة مفتوحة أساسا لألطروحة،
َّ
الصحف الجزائريَّة ،وما أُن ِجز حولها من دراسات وبحوث َّ
ولعل َّ
ِ
المؤرخ األديب أبي القاسم سعد هللا بمجموع
المصادر لهذا العمل مدين بالفضل لجهد أستاذ الجيل
أعماله ،وبما أوردته موسوعته َّ
الشهيرة (تاريخ الجزائر الثَّقافي) من معلومات وآراء في التَّاريخ الل ِ
غوي
مادتها وتنوعها ،واستغراقها لكامل الفترة َّ
ثم لثراء َّ
الزمنيَّة المستهدفة.
و ِ
األدبي في الجزائر وما يتعلَّق بهماَّ ،
ومنها العديد من ِ
محمد ناصر:
الدراسات والبحوث المنجزة حول أعمال الفترة ،كجهود األستاذ
َّ
ُ

بي ِ
الحر
الرائدة للتَّعليم العر ِ
الصحف العربيَّة الجزائرية ،والمقالة الصحفيَّة الجزائرية ،وغيرها ،أو المسيرة َّ
ثم طائفة أخرى من
بالجزائر
لمحمد الحسن فضالء ،وأشباهها َّ
َّ
مما استهدف عناصر اإلحياء منفصلةَّ ،

كتابات وبحوث مترجمة في اللِسانيات االجتماعية كـ :دليل السوسيولسانيات لـ( :فلوريان كولماس/

 (Florian Coulmasوعلم االجتماع اللغوي ،و ِ
السياسات اللغوية لـ (لويس جان كالفيLouis-Jean /
 ،)Calvetوعلم االجتماع اللغوي )(Sociolinguistics

لـ( :برنار صبولسكي(Bernard /

) ،Spolskyو ِ
السياسة اللغويَّة في البالد العربيَّة ،لعبد القادر الفاسي الفهرِي ،وكذا بعض الكتابات ذات
العالقة لألستاذ صالح بلعيد كـ :في األمن الل ِ
غوي ،ويزع بالحاكم ما ال يزع بالعالم.
لقد كان اإلقدام على أطروحة بهذا العنوان أمال في تجليَّة حقيقة مشروع اإلحياء الل ِ
غوي في الجزائر،
ط ظل حول
وإعادة ترتيب جملة من المفاهيم واآلراء التي كانت سائدة حوله ،واكتشاف بعض ما كان نقا َ
اكتشاف حقيقة اإلحياء الل ِ
غوي في الجزائر
أهم ما كانت األطروحة تستهد ُفه هو
جهود وأعالم،
َّ
ولعل َّ
ُ
عامة تستحضر ِ
العامة دون
مكوناته مجتمعة ،وتحلِل معطياته في سياقاته
َّ
َّ
وخصوصيته ،ضمن رؤية َّ

اجتزاء أو فصل ،وعرض القضايا اللغويَّة فيه دون إهمال ِ
ِ
بقية العناصر األخرى
المشكلة له ،أو ذات

احتماالت
تتقابل أمامه
فتتحول من مشروع
العالقة معه ،والنَّظر في مدى إمكانيَّة ارتقاء هذه الرؤية
َّ
ُ
ُ
َّ
إن بدا منها شيء وخفي آخر،
عرفوا ،وأعمال و ْ
النجاح والفشل ،إلى حركة قائمة ُم ْثبتَة بأعالمها و ْ
إن لم ُي َ
َ
لعل شيئا من ذلك قد َّ
تحقق لألطروحة ،بما
حركة لها خلفيَّاتُها وإجراءاتُها ووسائُلها ورؤيتُها وأهدا ُفها ،و َّ
وتطرق له متن العمل بشيء من البيان.
ض ْته الخاتمة ُمجمال،
َّ
استعر َ
َ
أما الصعوبات التي واجهت البحث ،والتي ينبغي اإلقرُار بها باعتبار َّ
أن آثارها قد تكون قادحة في
َّ
جوانب العمل ،فمنها:
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المقدِّمة ِّ
َّ
المعَلن بداية هو (القرن العشرون) وقد كان ذلك عقبة امتنع معها َّ
ط
الضب ُ
 كان المجال الزمني ُباالقتصار عليه ،وقد تبيَّن أ َّن مسألة اإلحياء ِ
ومبرراتُها ترجع إلى عهد سابق للفترة المستهدفة ،ولما كان

يتحرى بناء تصور عام لقضيَّ ِة اإلحياء الل ِ
مسح تلك الفترة بما
غوي في الجزائر ،فقد كان لزاما
البحث َّ
ُ
ُ
يقوم عليه التَّأسيس ،واستحضار سابقة زمنيَّة تز ُيد على القرن ،وهو ما َّ
تعذر معه الوفاء الكامل لعناصر
ُ
الموضوع ،لذلك كان االكتفاء بعرض المعالم األساس ،والمسارات الكبرى ،وعدم اإلغراق في التَّفاصيل

المبسوطة في م َّ
ظان كثيرة.
َّ
ِ
بمدونات
مدونة هائلة
ومتنوعة ومتداخلة ،فلئن بدا الموضوع لغويا سيكتفي َّ
عامل مع َّ
 صعوبة الت ُهذا ِ
االتجاه ،إالَّ َّ
أن البحث قد انفتح على كتابات تاريخيَّة واجتماعيَّة وتعليميَّة وسياسيَّة وغيرها ،بحكم
مما يصعب
موقع اللغة من ذلك كلِه ،يقال هذا في شأن
َّ
غيرها من المفقود ،أو َّ
المتاحةَّ ،
أما ُ
المدونات ُ
البحث مبادرة
مما يجعل
الخاصة ،أو األرشيف المغيَّب أو
الحصول عليه كالمخطوطات
َّ
المهرب ،فهو َّ
َّ
َ

البحث راضيا إذا ما ُوِفق إلى فتح آفاق
مفتوحة على كثير من اإلضافات واالستدراكات ،وسيكتفي
ُ
البحث فيها ِ -
أن يكون
مني أو من غيري -إضافة
ُ
لبحوث ودراسات أخرى ،وإلى طرح أسئلة ُيمكن ْ

نوعية للبحث الجزائرِي العام ،وفي جانبه الل ِ
غوي تعيينا.
َّ

ِ
قص مهما رام صاحبه التَّمام ،ويحيط به العجز
ومع هذا كله ،يبقى البحث عمال بشريا يعتريه النَّ ُ
ِ
أن ُيكتَب لي
ولو حرص القائم به على اإللمام ،وذلك مقام البذل مع تعذر إدراك النهاية ،وحسبي منه ْ
ْ
صدق التَّوجه ،وشرف الغاية.
ُ
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الفصل َّ
مهيدي:
الت
ُّ
ما قبل اإلحياء؛ مصطلحات المنطلق ومالبسات َّ
التأسيس
َّأوال :مصطلحات المنطلق ومفاهيمه

ِ
لعل من َّأول ما ينصرف إليه النَّظر عند تناول موضوع األطروحة من َّ
يغ بها
َّ
الزاوية التي ص َ
ُ
أن كالًّ منها قد يكون مظنَّة التَّقدير ِ
الدالليَّة َّ
ان؛ هو ضبط ُّ
الشحنات َّ
الطليقة لمفرداته ،ذلك َّ
سبي
الن ِ
العنو ُ
تتردد حول مفردات العنوان ،وهي تُ ِ
الرفض ،ومن األسئلة التي قد َّ
أو التَّ ُّ
شكل
ردد الذي قد يبلغ درجة َّ
مجتمع ًة بؤرة موضوع األطروحة؛ هل هناك فعالً مشروعٌ إلحياء اللُّغة العربيَّة في الجزائر الحديثة؟ ما

مصطلح
مصطلح مشروع؟ وما حقيقة اإلحياء المقصود ،وهو
أن ُيطَل َق عليه
حدود النَّشاط الذي
ُّ
يصح ْ
ٌ
ُ
تزدحم عليه صور ِ
متعددة وبمضامين مختلفة؟ ما حدوده ،وما معاييره؟ وما المقصود بـالجزائر؟ هل
الزمني و َّ
الساكنة ،أم غير ذلك؟ ما العلَّة في التَّحديد َّ
الظاهرة المقصودة
الجزائر التَّاريخ أم الجغرافيا أم َّ

ِ
ال تنضبط بزمن ،وال ُي ْحتَ َكم فيها إلى ناموس ال َّ
يتأخر؟ أسئل ٌة ترى األطروحة َّ
مهم في
أن
إجاباتها جزٌء ٌّ
ُ
أسيسية للبحث ،وأساس ضرورٌّي ٍ
ضبط جهاز المفاهيم التَّ
صحة
َّ
المنطَلق لبلوغ َّ
لبناء معر ٍ
ٌ
في يروم سالمة ُ

النَّتائج.

وتأسيسا لهذا الموضوع؛ وجب َّ
وتحديد جهاز المفاهيم لمفرداته
المنهجي للحدود والمعالم،
ط
الضب ُ
ُّ
ُ

أن مصطلحات العنوان تأخذ خارج ِ
الرئيسة ،ذلك َّ
الحيز مفاهيم أخرى ،قد يكون استغاللُها خروجا عن
َّ
مسار هذا العمل ،كما َّ
تحديد دالالتها ،وتقييد بيئتها زمانا ومكانا؛ خطوةٌ منهجيَّ ٌة ضروريَّ ٌة تدفع عن
أن
َ
العمل -ما أمكن -غوائل االشتباه ،ومظنَّة اإلبهام.

 -1مشروع :وقع االختيار على هذا المصطلح مع ما قد يحمله من ُّ
ٍ
ناشئ من َّ
أن داللة
تحفظ
ُ
إعداد على مستوى ِ
المصطلح تَ ِشي بتنظيم مسبق ،و ٍ
متقدم من ُّ
الشمول و َّ
أحد المفاهيم التي
الضبط ،وهو ُ
َُْ
ُّ
يع :اسم مفعول من
"مشروع [مفرد] ج مشروعات ومشار ُ
أوردها معجم اللغة العربيَّة المعاصرة بقولهَ :

ِ
ِ
َّ
باعه من أجل تنفيذ مشروع ما...
شر َ
صف النَّهج التقني واإلداري الواجب ات ُ
عُ ...خطة مشروع :وثيقةٌ تَ ُ
َ
الصالح العام ."1ويقابله في اللُّغة الفرنسية ( )Projetبمعنىَ :ق ْصد
قومي :يعود بالنَّفع على َّ
ٌّ
مشروعٌ
ومقصد ،عزمِ ،نية ،مشروعَّ ،
خطة "2وهو ما تحتمله َّ
الداللة اللُّغويَّة للَّفظ في أحد ُوجوهها ،ويناسب
ٌ
 -1أحمد مختار عمر وآخرون ،معجم اللُّغة العربيَّة المعاصرة ،ط .1القاهرة1429 :ه2008-م ،عالم الكتبَّ ،
مادة (ش ر ع).
 -2سهيل إدريس ،المنهل ،ط .38بيروت2007 :م ،دار اآلداب للنَّشر والتَّوزيع ،ص.980
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سبق الذي يقضي بأنَّه كان للجزائريِين في مختلف مواقعهم إزاء اللُّغة العربيَّة خالل القرن
الم َ
االفتراض ُ
وفعاليتها؛ َّ
تستحق مصطلح (مشروع)
فإنها
وجهود ،ومهما كان نوعها وحجمها ومداها
اقف
َّ
ُّ
ٌ
( )20مو ُ

أحدهم
وبخاصة إذا ما شهدنا إطالق هذا المصطلح على جهود َّ
َّ
أقل مدى ،وأضيق أفقا ،وَل َك ْم سمعنا َ
لدي مشروع تأليف رسالة ،أو مشروع إنشاء صحيفة ،أو مشروع تشكيل جمعيَّة ،ومع صغر حجم
يقولَّ :
هذه المشاريع مقابل الجهود المبذولة للُّغة العربيَّة في الجزائر خالل القرن ( )20من ِقَب ِل األفراد
ٍ
أن يعترض على إطالق مصطلح (مشروع) على تشكيل جمعيَّة
والتَّنظيمات والحركات؛ فإنَّه ليس ألحد ْ
تستحق الجهود التي ُبذلت للُّغة العربيَّة تسميَّة (مشروع) ولبقيَّة
أن
َّ
أو تأليف كتاب ،ومن األ َْوَلى بعد هذا ْ
صفحات هذا العمل دور بيان طبيعته ومنطلقاته وأهدافه وحجمه ،ومدى فشله أو نجاحه.

ٍ
شروط ما ،كالتَّخطيط
حضور
قد يقتضي استحقا ُق إطالق مصطلح (مشروع) على هذا العمل
َ
الرؤية ،وإعداد الوسائل البشريَّة و ِ
ِ
المكونة له ،وعالقتها
الماديَّة ،ومتابعة التَّجلِيَّات
المسبق ،ووضوح ُّ
ُ

ِ
المكاني واالمتداد َّ
ومؤهالته المعرفيَّة والنَّفسيَّة
ماني ،وطبيعة عنصره البشرِي،
ببعض ،ومدى االنتشار
الز ِ
ِ
ومدى قدرته على التَّكيُّف مع ُّ
الظروف المحيطة ،وصبره على البقاء واالستمرار.

َّ
يتحول باستكمال
كفيل بإطالق مصطلح (مشروع) الذي قد َّ
إن وجود مثل هذه العناصر مجتمع ًة ٌ

ِ
مبررات وجوده ،واستحكام عناصره ،وبلوغ درجة معيَّنة من الحضور والفعاليَّة إلى (حركة) لها امتداداتُها

لكن نسبة نجاحه قد تُ ِ
الفكريَّة والبشريَّة ،فقد يكون
منطلق المشروع فردا أو جماعةَّ ،
حوله إلى (حركة)
ُ
ذات خصوصيَّات فكريَّ ٍة وإيديولوجيَّ ٍة وبشريَّ ٍة ِ
وماديَّ ٍة ،فهل ُوجد شيئٌ من هذا ضمن جهود أولئك األعالم
المؤسسات؟
وتلك التَّنظيمات و َّ

السؤال في بداية العمل ِ
فإن َّ
متعذرة؛ َّ
تحقق
ما دامت اإلجاب ُة على ُّ
اض االحتماَل ْينْ ،
فإن األنسب افتر ُ
إن لم َّ
إطالق مصطلح (مشروع)
يتحقق ،بقي
صح
شيء من ذلكَّ ،
المصطَل َح ْين ،و ْ
ُ
ُ
إطالق ما يناسب من ُ
ٌ
ولكن ِ
قائماَّ ،
يتوجه إلى نسبة النَّجاح أو الفشل ،ورصد الفجوات ومتابعة مواقع الخلل وال يمكن
النقاش َّ
ولعل هذا ما جعل األستاذ
نسف تلك الجهود كلِها بإنكار وجود مشروٍع تماماَّ ،
– على سبيل اإلنصافُ -

ِ
بيان ِ
حسان يعلِق على المصطلح في سياق ِ
األلفاظ في مختلف المواقف الكالميَّة بقوله" :ومن
أثر
تمام َّ
َّ

ألي عملِ ،
السحريَّة في هذا العصر ،كلمة (مشروع) التي يمكن أن تُ ِ
الكلمات ِ
كسب احتراما ِ
التصالها
ْ
بمجر ٍ
ِ
األقل -هي تلك الجهود العلميَّة
ولعل ْأولى الجهود باستحقاق االحترام –على
يات ذات نفوذ."1
َّ
حسان ،مناهج البحث في اللُّغة ،د ط .القاهرة :د ت ،مكتبة األنجلو المصريَّة ،ص.267
تمام َّ
َّ -1
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العلمي الثَّقيل الذي جثم على صدور
واإلبداعيَّة التي انبثقت من بين ُركام اليأس الخمول الفكرِي و ِ
الداللة ُّ
الجزائريِين طويال ،وألجل َّ
اللغويَّة واالصطالحيَّة التي ال تعترض على المصطلح ،كان هذا
فصول البحث أولويَّة مصطل ٍح آخر ،جاء ذلك نتيجة للعمل وليس
االبتدائي ،على أنَّه إذا أَ ْثبتَت
اإلطالق
ُّ
ُ

افتئاتا عليه.
-2

ظ وداللتُه أكثر مطالبة ِ
بالدفاع عن النَّفس ضمن هذا العمل ،ذلك
اإلحياء :قد يكون هذا اللَّف ُ

ظ يستوجب َسْبق َم ْوت ُّللغة ( )Language Deathأو ِإ َماتة
َّأنه ُبؤرة العنوان وبؤرة األطروحة ،فهو لف ٌ
وبذلك فإنَّه ال يستوي الحديث عن إحياء ،إالَّ إذا أ ُِق َّر ما َيسِبُقه منهما ،وهنا يقف هذا العمل أمام إثبات
الم َوات ُّ
اللغو ِي أو ما ُي ِ
قاربه ،ليسعى بعد ذلك في إثبات وجود هذا اإلحياء أو عدمه.
َ
اإلحياء -في جانبه اللُّ ِ
وح َّي َو َحُيوا
غوي -ممارسةُ فعل الحياة ،قال في األساسْ :
فحِي َي َ
"أحياه هللا َ
أي :وجدتُها حيَّة
َتي ُت
َ
بخير َو َح ُيوا ...واستَ ْحَي ْيت أسيري :تركته حيًّا ...ومن المجاز :أ ْ
األرض َ
فأحي ْيتُهاْ ،

ِ
الحَيا وهو المطر "1وفي اللُّغة الفرنسية ( )Vivificationبمعنى:
النَّبات ُمخصبة .ووقع في األرض َ
إحياء ،تنشيط ،إنعاش ،و) (Vivifierأحياَّ ،
نشطْ ،أن َعش" 2والفعل في حقيقته يتعلَّق باهلل تعالى ،فإذا

الحقيقي ِ
للميت ليس إالَّ لذي الُقدرة والكمال يقول تعالى ﭽ
جوزا ،فاإلحياء
أُطلِق في مقامات أخرى كان تَ ُّ
ُّ
آن الكريم لفظ اإلحياء ُم ْسَن ًدا لغير
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ ﭼ [التَّوبة ]116 :وحين أَطَلق القر ُ

هللا تعالى جاء بمعنى استبقاء الحياة ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ

كالم هللا عن إحياء الموتى من البشر في ُّ
الدنيا
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ [األعراف ]141 :وسواء َوَرَد ُ
ْأم عن إحيائهم في اآلخرة للتَّعريف بقدرته تعالى ،وإثبات عقيدة البعث والنُّشور؛ فقد ارتبط ذلك كثي ار

ٍ
ٍ
محسوس ،ثََب َت في حقيقته هلل تعالى ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ
اه ٍد
بإحياء ُم َش َ
[الروم]50 :
ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﭼ ُّ

ظ على سبيل المجاز كذلك في إحياء
وأُطلق اللَّف ُ

ِ
اإلنسان لموات األرض َّ
السقي و ِ
ان (بفت ِح
بالزرع و َّ
الم َوتَ ُ
فالمَوات عند الفقهاء( :بفتح الميمِ) ُ
ويقالَ :
الرعايةَ ،

ِ
َّ
ِ
أن َي ِ
ماء
ماء وال عمارةٌ ،وال ُي ْنتََف ُع بها إال ْ
المي ِم والو ِاو) :األ َْر ُ
جري إليها ٌ
ض التي ليس لها َمال ٌك ،وال بها ٌ

 -1محمود بن عمرو َّ
السود ،ط .1بيروت1419 :ه1998 -م ،دار الكتب
الزمخشري ،أساس البالغة ،تح :محمد باسل عيون ُّ

العلميَّة ،جَّ ،1
مادة (ح ي ي).

 -2سهيل إدريس ،المنهل ،ص.1274
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ط فيها عين ،أو يحَفر فيها ِب ْئر "1وغير ٍ
ُّ
بعيد عن َّ
يف اإلحياء
أو تُ ْستَْنَب َ
َْ ٌ
تناول القدامى تعر َ
ٌ
ُ
ُْ َ
الداللة اللغويَّة ُ
ِ
هو التَّ ْح ِقيق
يف اإلمام
اصطالحا ،من ذلك تعر ُ
الكفويْ " :
اإلحَياء َ
عبارة َعن تهييج اْلُقَّوة النَّامية وإثارتهاَ ،و َ
هامة عند
ألنَّه ال تَ ُزول القوى النَّامية ،بل تنعزل َعن اْل َع َملُ "2لي ِحيل
معجم لغة الفقهاء على إضافة َّ
ُ

3
تعريفه" :اإلحياء" )Animation( :مص أحيى [كذا] ُّ
ظر إلى احتمال
بث الحياة في الهامد " َّ
َ
ثم أَْلَفت النَّ َ

َّ
"يتحدد المعنى الدقيق المراد من كلمة إحياء بما تُضاف
ثم
ومن َّ
إلحاق المصطلح بالكثير من األمورْ ،
إليه "4وعلى األساس ِ
الدعوات إلى التَّمثُّل به ،مستعيرًة اللَّفظ َّ
الحسي لداللة اإلحياء ،استندت َّ
الدال عليه

ٍ
سائدة ،يرى فيها َّ
فسادا ُيشبَّه
فكثي ار ما ارتفعت األصوات بالثَّورة على أوضا ٍع
اعون جمودا أو تخلُّفا أو ً
الد ُ

ِ
ٍ
اقتصادي وُل ٍ
غوي
ٍ
وسياسي و
ديني
حركات
دائما بحالة من الموت لسكونه ورتابة الحياة معه ،فرأينا
ٍ
إحياء ٍ

عند ٍ
اإلسالمي اشتهر ِكتَاب أبي
كثير من شعوب األرض وفي فترات مختلفة من التَّاريخ ،ففي التَّاريخ
ِ
الدافع لتأليفه -كما جاء في ِ
ِ
حامد َّ
لما أصبحت
الغز ِ
مقدمتهَّ -
الي (505ه) (إحياء علوم الدين) وقد رأى َّ َ
عليه علوم َّ
جره عليها العلماء ،فكان إحياؤه -في ما يرى -إعادة ماء الحياة إلى
الشريعة من جفاف َّ
علوم َّ
الشريعة كما كانت َّ
غضة طريَّة في قرونها األولى ،بإعادة ربط روح العلوم تعلُّما وتعليما

واستحضار ما كانت عليه الحياةُ بالعلم في َّ
مهما
الزمن َّ
األول يقول" :رأيت االشتغال بتحرير هذا الكتاب ًّ

ِ
إحياء لِعلوم ِ
المتقدمين ،وإيضاحاً لمباهي العلوم النَّافعة عند النَّبيئين
ئمة
الدين ،وكشفاً عن مناهج األ َّ
ً
عي ًة تَ ُرُّد إلى العلوم روحها التي أزهقها
الصالحين "5ومن هنا جاء مشروعه
اإلحيائي ضرورًة شر َّ
السلف َّ
و َّ
ُّ
طغيان َّ
المادة ،وانصراف النَّاس شيئا فشيئا عن اآلخرة.

وتحت هذا العنوان كانت حركة (زوينجلي هولدريتش1531-1484( )Zwingli Huldreich /م)

في اإلصالح ِ
ِ
الميالدي .والتي بلغ نفوذها ألمانيا وهولندا وإنگلت ار
البروتستانتي في القرن ()16
يني
ِ
الد ِ
ِ
الهولندي الجنسيَّة (ديزيدريوس
مستلهما ذلك من َعالِم الحركة اإلحيائيَّة والفلسفة اإلنسانيَّة
 -1شمس ِ
َّ
الحطاب ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،ط .3دمشق1412 :ه1992-م ،دار الفكر ،ج ،6ص.2
الدين
2
محمد المصري
الكلِيَّات ،معجم في المصطلحات والفروق اللُّغويَّة ،تح :عدنان درويشَّ ،
 أيُّوب بن موسى أبو البقاء الكفويُ ،مؤسسة ِ
الرسالة ،ج ،1ص.858
ط .2بيروت1419 :ه1998-مَّ ،

رواس قلعجي وآخران ،معجم لغة الفقهاء ،ط .2بيروت1408 :ه1988-م ،دار النَّفائس ِ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع
محمد َّ
َّ -3
ج ،1ص.48

محمد
َّ -4
محمد
َّ -5

رواس قلعجي وآخران ،ج ،1ص.27
َّ
أبو حامد الغزالي ،إحياء علوم ِ
الدين ،د ط .بيروت :د ت ،دار المعرفة ،ج ،1ص.2
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ثم كان
أرازمس1536 –1466) )Desidamus Erasmus/م) َّ
تتويج سعِيه في عام 1523م دعوةُ
َ
الُق ِ
ضاة لعقد اجتما ٍع ِ
البروتستانتي الجديد الذي
الكاثوليكي والمذهب
تم فيه الفصل بين المذهب
ِ
ِ
علن ٍي َّ
تزعَّمه زوينجلي ،ففاز فيه المؤيِدون له.
ِ
الميالدي في أورپا في
توظيف مصطلح (اإلحياء) في القرن ()18
تم
وضمن هذا اإلطار -أيضاَّ -
ُ

ما أصبح يعرف بحركة (إحياء العلوم) والتي التفت فيها العلماء واألدباء إلى إعادة بعث العلوم واآلداب
الرومانيَّة) واالستناد عليها في صياغة منظومة معرفيَّة جديدة ،ال تستثني
والفنون القديمة (اإلغريقيَّة و ُّ

الذهنيَّة ِ
الرافدين كانت إعادة صياغة ِ
ِ
َّ
الماديَّة األوربيَّة الجديدة.
ُ
بدايات الثورة الصناعيَّة ،وباجتماع هذين َّ َ ْ
وهي الحركة التي كان لها أثر ِ
عالم ٌّي بلغت آثارها البالد العر َّبية في كثير من مظاهرها.

بكل حمولته إلى ِ
تسرب هذا المصطلح بعد فترٍة ِ
وضعا
الديار العربيَّة واإلسالميَّة ،وصادف ذلك
لقد َّ
ُ
ً

اخر أيَّام اإلمبراطوريَّة العثمانيَّة اآلخذة في األفول ،وقد توالت صيحات
بائسا ،ذلك الذي
ًّ
ْ
شهدت ُه أو ُ
عاما ً
ٍ
اني جمال ِ
اإلصالح في مختلف األوطان العربيَّة واإلسالميَّة ِ
الدين
متأثرة َّ
بأول صيحة أصدرها األفغ ُّ
محمد عبده (1849م– 1905م) ومعهما بات مصطلح (اإلحياء)
(1838م–1897م) وأردفه فيها تلمي ُذه َّ

ٍ
ٍ ِ
ص المجتمع بمن
حف والكتب ،فقد كان
شعا ار َي ْغشى
المجالس والنَّوادي و ُّ
ً
الص َ
دعوة إلى حركة سريعة تخل ُ
َ

ٍ
ِ
فيه وما فيه ،من وض ٍع كثَُرت منه َّ
وعمت فيه البلوىَّ ،
جبهات
اإلحيائيين على
وتوزعت جهود
الشكوىَّ ،
منها ِ
االجتماعي الذي انصرف إلى التَّوجيه والتَّر َّبية
يني بإصالح العقائد ونبذ البدعة والخرافة ،ومنها
ُّ
الد ُّ

والتَّعليم ،ومنها ِ
االقتصادي الذي رَّغب
ظم الحكم ومتعلَّقاتها ومنها
ُّ
ياسي الذي أعاد طرح معالجة ُن ُ
الس ُّ
األدبي الذي نال من اهتمام حركة اإلحياء نصيبا يرى
في العمل واستهدف االكتفاء ،وكان منها اللُّ ُّ
غوي و ُّ
أن ُي ِ
شيئا من التَّفصيل والبيان ،لعالقته الوطيدة بموضوع األطروحة.
فرد له ً
هذا المبحث ْ
المركب عنوانا ِ
 -1-2اإلحياء ُّ
َّ
لكل أنواع َّ
النشاط الذي استهدف إعادة
اللغو ُّي :يأتي هذا المصطلح

شهد ْتها لقرون ،بداي ًة من سقوط بغداد واستمرار
التَّمكين للُّغة العربيَّة وآدابها ،إثر تلك االنتكاسة التي َ
َّ
بي وضعف مستواه
اجع ِ
كم التَّأليف العر ِ
ذلك مع تولِي العجم شؤون الحكم و ُّ
السلطان ،وما خلفه من تر ُ
لوضع الذي أُعلِنت عليه الثَّورةُ نهاية القرن ( )19وبداية القرن ( )20وقد وجد ذلك صدى أكبر
وهو ا
ُ
بي ،مستفيدا من بعض العوامل كظهور المطابع ،وانتشار ِ
العلمي
الصحافة ،واالحتكاك
ِ
في المشرق العر ِ

اللغو ِي ًّ
بالغرب من طريق الِبعثات ،فنال مصطلح اإلحياء ُّ
العامة التي كانت
حظا من حركة اإلحياء
َّ
ْ
يتجز منها ،فقد "كان َّ
عبده مصلحا دينيًّا ،ومصلحا اجتماعيًّا ومصلحا
ترى فيه جزءا ال َّأ
الشيخ َّ
محمد ُ
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للُّغة واألدب "1وقد أعطى لإلصالح اللُّ ِ
األدبي شط ار من دعوته اإلصالحيَّة ،بدأ فيها بإصالح
غوي و ِ

أسلوبه في الكتابة ،ودعا لذلك حمَلة األقالم من ِ
الص ِ
الكتَّاب" ،وكان في مدرسة األلسن آي ًة
حافيين و ُ
ََ
الطريق الالَّ ِحب في التَّعليم ،والخروج ُّ
البيان في إحياء اللُّغة العربيَّة ،وإشراع َّ
بالطالَّب من مآزق العهد

2
درس في البالغة ،ال على نمط البالغة التي أفسدتها
القديم " وبعد عودته إلى مصر كان من دروسه ٌ
َّ
"وجه نظره الثَّاقب لطبع كتُب إمام البلغاء
ويرِقي األسلوب ،فـ َّ
الفلسفة؛ بل على النَّمط الذي ُيربِي الذوقُ ،
ِ
ومؤسسهاَّ ،
الشيخ عبد القاهر الجرجاني ...أحدهما :أسرار البالغة والثَّاني:
بل واضع فنون البالغة
3
أسس في مصر جمعيَّ ًة برئاسته ُس ِميت (جمعيَّة إحياء
دالئل اإلعجاز " وفي سنة 1318ه [1900م] َّ
ِ
المخصص في ُّ
تصحيحه للعالم
اللغة ،وقد َع ِهد في
العربية) كانت فاتح ُة أعمالها نشر كتاب
الكتب
َّ
َّ

مدونة مالك َّ
غوي َّ
اللُّ ِ
للطبع
محمد محمود الشنقيطي ،وشرعت الجمعيَّةُ بعد
المخصص في إعداد َّ
َّ
الشيخ َّ

وعهد إلى األستاذ ِ
بعد أن استحضر لها َّ
سيد المرصفي في
يخ َّ
الش ُ
محمد عبده أصوالً من تونس وفاسَ ،

ِ
عهد
تمام ،وتلك
تدريس كتب األزهر مثل :الكامل
للمبرد ،وديوان الحماسة ألبي َّ
أعمال لم يكن للعلماء ٌ
ٌ
َّ
كثير من األدباء
بها ،بله َّ
عامتهم "فكان عمله هذا سببا في نهضة لُغويَّة وأدبيَّة واضحة تأثر بها ٌ
4
الرجل الحرك ُة في ِاتجاه اإلصالح ِ
االجتماعي و ِ
انتباه ُه
ياسي
يني و
الس ِ
ِ
الد ِ
َ
البارزين وتالميذهم " ولم تشغل َّ َ
عن مسألة اإلصالح ُّ
قي باألدب ،بل َّ
عد ذلك استكماال
الر ِ
اللغو ِي من طريق إصالح أساليب الكتابة و ُّ
لعناصر الحركة اإلصالحيَّة كلِها.

ِ
بي الحديث ،ففيها ظهرت مالمحه
لقد كانت هذه الفترةُ برجالها وِنتاجها بذ ار
لحركة اإلحياء العر ِ

رونه من ضروراته ،كاقتناء
ع
وع ِرفت بداياتُه وغاياتُه ،ومن َّ
ثم َش َر َ
ومجاالتهُ ،
أعالمه في تنفيذ ما َي ْ
ُ
للخاصة ،وتحقيق المخطوط منها ،والعمل على رواج
اثية تكوينا
الكتُب التُّر َّ
َّ
المطابع ،وإعادة طبع أ َّ
ُمات ُ
الكتابة ِ
قافي ،ونشر الوعي َّ
عبي العام.
الش ِ
الصحافيَّة تعميما للفعل الثَّ ِ

ومن أبرز ِ
ٍ
بشكل الفت ،حيث أُطلِق على مضامين
بروز مصطلح (اإلحياء)
السمات لهذا العهد ُ

َّ
جمعية
المقدمة ،وعلى أساليب الكتابة العلميَّة واألدبيَّة ،وحتَّى على
المناهج التَّعليميَّة
َّ
الجمعيات كـ ( َّ
بي ،ص.323
 -1أحمد أمين ،زعماء اإلصالح في العصر الحديث ،د ط .بيروت :د ت ،دار الكتاب العر ِ

محمد عبده ،ط .2القاهرة1427 :ه2006 -م ،دار الفضيلة ،ج ،1ص.136
محمد رشيد رضا ،تاريخ األستاذ اإلمام َّ
َّ -2

محمد رشيد رضا "تقريظ المطبوعات ،أسرار البالغة" مجلة المنار ،القاهرة 21 :جمادى اآلخرة 1318 -ه  15أكتوبر-
َّ -3
1900م ،ج ،3ص.539

 -4أحمد أمين ،زعماء اإلصالح في العصر الحديث ،ص.334
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العربية) ودور النشر كـ (دار إحياء ُّ
العربي) و(دار إحياء العلوم) حتَّى ظهر على
التراث
إحياء الكتب
َّ
ِ
شكل عناوين للكتب ،ككتاب )إحياء َّ
النحو( إلبراهيم مصطفى سنة 1936م.
ألقى المصطلح بظالله على ِ
قي سالفة
كل النَّشاطات التي تستهدف العودة إلى ما كان سببا في ر ِ
َّ
السائدة ،وكذا الوسائل واألدوات
الحسبان
مستجدات العصر ،وأنماط التَّفكير َّ
هذه األ َّ
ُمة ،مع األخذ في ُ
ِ
للمؤسسات التَّعليميَّة والثَّقافيَّة حملت المصطلح ذاتَه واعتمدت
لجان تابعة
َّ
المتاحة ،وأنشئت للغرض نفسه ٌ

مقتضياته هدفا لها ،فكانت (لجنة إحياء ُّ
العربي) بدار اآلفاق في بيروت ،وكانت (إدارة إحياء
التراث
ِ

ُّ
المصطلح معظم
العامة بو ازرة المعارف العموميَّة بمصر ،وهكذا رافق
التراث القديم) التَّابعة إلدارة الثَّقافة َّ
ُ
أنصاره من إعادة ماء
النَّشاطات العلميَّة والفكريَّة في هذا العهد ،وقد كان إطال ُقه دليال على ما يستهد ُفه
ُ
الحياة إلى تر ٍ
ٍ
ُمة ،ولم يكن إطال ُقه إذ ذاك ِب ْدعا في األمم ،فقد
اث
السبب في ارتفاع شأن األ َّ
أصيل كان َّ

سلوكا في أم ٍم أخرى ،رأت بداية نهضتها في االلتفات إلى تراثها وآدابها القديمةُّ ،
تبث فيها نوعا
كان
ً
معاص ار من الحياة ،وتعتمدها سندا النطالق جديد.
َّ
َّ -2-2
التعريف اإلجرائي :بعد ما ُذكر عن َّ
محطاته التَّاريخيَّة
الداللة اللُّغويَّة للمصطلح ،وبعض
يف
جمل
الختم هنا بإيراد التَّعريف اإلجر ِ
اء وغاي ًة ،وهو التَّعر ُ
َي ُ
ائي الذي تعتمده األطروحة تأسيسا وإجر ً
ُ
ِ
السلطات ِ
المتحمسين
ياسية ،أو
الس َّ
الوارد في دليل ُّ
السوسيولسانيَّات" :محاول ٌة من ِقَبل الحكومات و ُّ
الستعادة االستعمال َّ
تحد ًثا بها أو مهدَّدة َّ
الشفو ِي ُّللغة التي لم َي ُعد ُم َّ
بالزوال "1وهو تعريف يتناسب في

غالب قيوده مع الحالة المفترضة لإلحياء اللُّ ِ
غوي الجزائرِي.

ِ
الميالدي بالمغرب األوسط
يسمى حتَّى بداية القرن ()16
اسم ورث ما كان َّ
 -3الجزائر الحديثةٌ :
المالمح الجغرافيَّة للبلد في التَّ ُّ
شكل
وس ِميت أيضا جزائر (بني مزغنَّة) لوجود ُج ُزر صغيرة مقابلها ،وبدأت
ُ
ُ
ِ
الساحل شرقا من نقطة (القالة) إلى منطقة
مع نزول
العثمانيين ومحاولتهم بسط سلطانهم على جنوب َّ
أما غرباٌّ ،
فحد ينحدر جنوب (الغزوات) إلى
(غدامس) نقطة لقاء حدود ليبيا ومملكة تونس يومذاكَّ ،
جنوبا ٌّ
طبيعي يفصل المستعمرات الفرنسيَّة
فحد
أن ينتهي غرب المملكة َّ
المراكشيَّة ،و َّ
ٌّ
واحة (لفقيق) إلى ْ
أما ً

في غرب أفريقيا عن مناطق َّ
الطوارق التَّاريخيَّة.

َّ
المنظمة العربيَّة
السوسيولسانيَّات ،تر :خالد األشهب وماجدولين النهيبي ،ط .1بيروت2009 :م،
 -1فلوريان كولماس ،دليل ُّ

للتَّرجمة ،ص.963
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اضحة ٍ
ٍ
وبهذا فـ َّ
توحدت
"إن الجزائر لم تتميَّز داخل حدوٍد و
ركي ،ففي هذا العهد َّ
ثابتة إالَّ في العهد التُّ ِ

لسلطة مركزي ٍ
ٍ
َّة في مدينة الجزائر التي أصبحت هي العاصمة "1وقد
الجزائر سياسيًّا ،وأصبحت خاضع ًة
اتَّخذها العثمانيُّون ُمنطَلقا لالستيالء على قسنطينة الحفصيَّة ،وتلمسان الزيَّانيَّة ،ولم َّ
تتأخر عن االنضمام

ِ َّ
أن
إلى الجزائر العثمانيَّة منتصف القرن ()16
الميالدي إال مدينة وهران التي كانت بيد اإلسپان ،إلى ْ
محمد الكبير ،وقد حدث االنفصال ِ
السلطة العثمانيَّة
ياسي للجزائر عن ُّ
ضمها على عهد الباي َّ
تم ُّ
َّ
الس ُّ

ِ
الداي المنتخب محلِيًّا ،عوض الباشا الذي كانت ِ
نفسها ،بتثبيت منصب َّ
السلطة العثمانيَّة فـ
تعيُنه ُّ
الدولة المستقلَّة ذات ِ
"اكتسبت بذلك الجزائر ِ
مقومات َّ
اإلسالمي ،وتحت رعاية
السيادة في إطار التَّضامن
ِ
السلطان َّ
نسي "2وهي المعالم التي بقيت قائمة طيلة الفترة
الشرعيَّة منذ 1717م ،وحتَّى الغزو الفر ِ
ُّ
استقرت عليها َّ
الدولة الجزائريَّة بعد االستقالل.
االستعماريَّة ،و َّ

اس من حدود جغرافيَّة
تأبى المظاهر الثَّقافيَّة واللِسانيَّة في كثير من األحوال
َ
اإلذعان لما رسمه النَّ ُ
أن تكون ًّ
عام ًة واللُّ ِ
عجز
وتَع ِجز
حدا لالمتداد الفكرِي والثَّ ِ
غوي َّ
قافي َّ
أظهر من ذلك ُ
معالمها عن ْ
خاصة ،و ُ
ُ
هذه الحدود عن حصر جهد اإلنسان الفكرِي ضمن ِ
إشكال الوجهة
افي ،وهي القضيَّة التي تُولِد
حي ٍز جغر ٍ
َ
غوي في الجزائر ،هل على ِ
المه إبَّان
التي ُيعاَل ُج في إطارها
الحيز التُّر ِ
الوضع اللُّ ُّ
ابي الذي َّ
ُ
ترسمت مع ُ
ِ
األول؟ أم على صعيد التَّشكيل البشرِي الجزائرِي
يج اندمج خالل قرون؟
العهد
ِ
العثماني َّ
المتنوع ،وهو مز ٌ

نوة ،أو هاجروا رغبة إلى المشارق والمغاربَّ ،
ولكن
َّ
ثم ما الموقف من الجزائريِين األعالم الذي ُه ِجروا ُع ً
َهمها؟ فأين ُيصنَّف أمثال َّ
الشيخ طاهر
اهتموا لما أ َّ
الجزائر الوطن الزمت نفوسهم ،فخدموا قضاياها ،و ُّ
الشام ،و َّ
الجزائرِي نزيل َّ
محمد الخضر ُح َسين البسكرِي نزيل مصر ،وشيخ األزهر ،وغيرهما كثير؟
الشيخ َّ

ألي ٍ
و ِ
بلد تُنسب أعمالهم؟

ٍ
الحظ على الحركة العلميَّة الجزائريَّة زمن األتراك من تراج ٍع و
انحسار ،فقد شهدت هذه الفترةُ
مع ما ُي َ
إنجاز ٍ
ات جزائريَّة أْفَلت بها أصحابها إلى خارج الجزائر هربا من ُّ
ِ
المقر َّي
السائدة ،ويكفي َّ
أن
الظروف َّ
َ
ُ
ألَّف موسوعته في تاريخ األندلس (نفح ِ
الطيب) بمصر ،و(أزهار ِ
الرياض) في المغرب األقصى ،و َّألف

َّ
يحي َّ
ابن العنَّابي
الشاوي ،وعيسى الثَّعالبي ،وابن حمادوش معظم أعمالهم خارج الجزائر أيضا ،وألف ُ
محمد الميلي ،د ط .الجزائر2014 :م ،دار الكتاب العربي ِ
للطباعة
 -1مبارك
الميلي ،تاريخ الجزائر في القديم والحديث ،تقديمَّ :
ُّ
النَّشر ،التَّوزيع والتَّرجمة ،ج ،3ص.130
 -2هابنسترايت ،رحلة العالم األلماني ج .أو .هابنسترايت إلى الجزائر وتونس وطرابلس1145 ،ه1732-م ،تر :ناصر ِ
الدين
سعيدوني ،د ط .تونس :د ت ،دار الغرب اإلسالمي (هامش) ص.29
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(السعي المحمود) في مصر ،وهكذا سوف نجد أنفسنا أمام جهود علمي ٍ
َّة لغويَّة وأدبيَّة الفتة ،ال يسع
َّ

الباحث إالَّ أن ِ
أن أصبحت نسب ُة األعالم إلى بلدانهم
يصنفها ضمن اإلبداع الجزائرِي،
َّ
َ
وبخاصة بعد ْ
ْ

التي هاجروا منها أم ار مألوفا ،فهذا َّ
الشيخ طاهر ُيعرف بالجزائرِي ،مع َّ
أن نبوغه وظهور شأنه كان في
الشام ،وهذا َّ
بالد َّ
سين ُّ
ووِلد ونشأ
الشيخ َّ
محمد َ
الخ َ
ضر ُح ْ
يعده أهل مصر جزائريًّا فهو بسكر ُّي األصلُ ،

فإن جزائريَّته بقيت مالزم ًة له ،ومن هنا َّ
بنفطة في تونس ،ومع تولِيه مشيخة األزهر َّ
فإن اعتبار الجهود
ٍ
أي ٍ
مباشر -على الحياة العلميَّة
غير
أثر ً -ا
التي ظهرت خالل الفترة المقصودة ،أو َّ
مباشر كان أو َ
والفكريَّة الجزائريَّةُّ ،
يعد من روافد المشروع ،أو مظاهره ،أو ثمراته.
ٍ
يخي ُة
تستهدف
لرؤية علميَّة
وعلى سبيل التَّأسيس
تجميع الجهود الجزائريَّة التي شتَّ ْتتها األحداث التَّار َّ
ُ
َ
ٍ
إطار ُيعيد استقطاب النُّبوغ
لألمة الجزائريَّة الحديثة ،ضمن
العلمي
الوضع
المتالحقة ،وتُ ِقيم
العام َّ
َّ
َّ
َ
ُ
ٍ
ثم نقدا وتقييما ،يبدو َّ
قافي
أن ذلك هو الوضع الكفيل بمتابعة
شاملة للحراك الثَّ ِ
الجزائرٍي جمعا وتحقيقاَّ ،

ازدهار ٍ
ِ
نمط معيَّن من العلوم والمعارف ،وتلك
العلمي دون اجتز ٍاء يكتفي بجهود َعَل ٍم من األعالم ،أو
و ِ
"فمعظم الحركات القوميَّة في أورپا خالل القرن الماضي []19
ائر فيها بدعا من األمم
ٌ
حال لن تكون الجز ُ
ُ

ات والتَّ ُّ
حزبات (مثال :اليونان ،صربيا ،المجر
انطلقت في البداية بأطروحات ثقافيَّةَّ ،
ثم حدثت الثَّْور ُ
التشيك...إلخ ،ولم يحدث العكس "1وال يعتقد َّ
إن صدرت من أفراد في الجزائر أم خارجها؛
أن تلك الجهود و ْ

اجتماعي تُ ِ
ِ
ٍ
تفاصيل الجهود البشريَّة ومن ِ
أي نوع ،وهكذا
معطياته
ؤطر
سياق فكرٍي و
قد كانت بمعزل عن
ٍ
ُ
َّ
فإن المقصود بالجزائر هنا هو:

َّ
وتشكلت معها معالم َّ
الدولة بمفهومها
العثماني،
معالمها مع الوجود
 الجغرافيا التي ارتسمتِ
ُ
وغيرهما.
الحديث ،حسب الحدود التي أوردها
الميلي و ُّ
ُّ
المدني ُ
 التَّاريخ الذي ُّمما استغرقه
ركي إلى االحتالل الفر ِ
يمتد من العهد التُّ ِ
ثم إلى ما بعد ذلك َّ
نسيَّ ،

مني الذي شهد َّ
المجال َّ
الظاهرة المقصودة بالبحث.
المشروع ،وهو
الز ُّ
ُ

ٍ
لظروف
استقر بالجزائر ،أم الذين انتقلوا منها
عد ْين ،سواء منها من
َّ
 َّالب َ
الساكن ُة التي انتسبت ْ
لهذين ُ

كونات الكبرى لألمم من التَّاريخ واللِسان و ِ
اس عليها ،وقد اجتمعت فيها الم ِ
الدين واألعراف
تواطأ النَّ ُ
ُ
عايش.
ورضي المنتسبون إليها على حدود مشتركة للتَّ ُ

 -1أبو القاسم سعد هللا ،قضايا شائكة ،ط خ .الجزائر2015 :م ،عالم المعرفة ،ص.142
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 -4المقاربة (Approche) :انطالقا من كون األطروحة تعتمد طريق المقاربة كمسعى ِ
يوظف
ٍ
الرأي ،وما دام مسعى المقاربة -كما
العقلي في قضايا كانت -وال تزال -موضع
النَّظر
اختالف في َّ
َّ

ٍ
ِ
بشكل ما؛ فإنَّه ليس باإلمكان
إيديولوجي وإمالءات ابستمولوجيَّة
يقرر علماء المناهج -ال يخلو من انزيا ٍح
ٍ

ِ
ِ
َّ
َّ
بالهويَّة كما َّ
أن كثي ار
المطلقة ،فالموضوع بطبيعته ليس بريئا من الذاتيَّة ،وقد تعلق أساسا ُ
عاء العْلميَّة ُ
اد ُ
ِ
من ُّ
متابعة المسألة ،لم تكن علميَّة وال موضوعيَّة وال ديموقراطيَّة.
الظروف والممارسات التي كانت وراء

ومن هناَّ ،
تناولها بالموضوعيَّة والعلميَّة التي يفهمها البعض؛ قد تكون مختلفة عن فهم آخرين لها
فإن ُ
َّ
همنا باحثا بمجانبته العلميَّة والموضوعيَّة حين يتبنَّى رًأيا يوافق أو يخالف إيديولوجيَّ ًة معيَّنة وعند
ولربَّما ات ْ
ذلك َّ
محل االختالف ليس في طبيعة الموضوع ،وال في منهج دراسته بقدر ما هو اختالف مع
فإن
َّ

الصادرة عن عقائد ال يمكن التَّنازل عنها ،ومبادئ فطري ٍ
االنسالخ
َّة ال يمكن
قناعات الباحث وآرائه َّ
ُ
ُ
منها ،وما سيجعل الخوض في القضايا بالتَّحليل والمناقشة والنَّقد ممكنا ،هو انتهاج مسلك المقاربة

بمعناها اللُّ ِ
االصطالحي.
غوي و
ِ
جاء في األساس َّ
للزمخشرِيَ" :ق ُر َب منه وإليه ،وا ْقتََر َب مني ،وَق َّرْبتُه فتََق َّر َب ،وَق َارَبه ،وتََق َارُبوا وا ْقتََرُبوا
وهو يستَْق ِرب الب ِعيد ،وتناوَل ُه من ُق ْر ٍب ومن َق ِر ٍ
يب ...ومن المجاز :لقد َق َرْب ُت أم اًر ما أدري ما هو...
َْ ُ َ

ِ
ِ
ط "1و"َق ُر َب َّ
وشيء ُم ِ
اب ِباْل َك ْس ِر َم ْصَد ُر َق َار َب
قار ٌبَ :و َس ٌ
الش ْي ُء منَّا ُق ْرًبا َوَق َرَاب ًة َوُق ْرَب ًة َوُق ْرَبىَ ...واْلق َر ُ
ٌ
األَمر إ َذا داناه  ...وَقاربتُه مَقارب ًة َفأَنا مَق ِارب ِباْل َكس ِر ،اسم َف ِ
اع ٍل ِخالف باع ْدتُه "2وأورد معجم ُّ
اللغة
ََ
ُ َ َ
َ َْ ُ ََ َ ُ ٌ
َْ
ْ
ُ
ُْ
قاربة [مفرد]:
العربيَّة المعاصرة
َ
"م َ
المصطلح في سياق بعض االستخدام المعاصر مصد ار للفعل (َق َار َب) ُ
قارب من.
قارب فيَ /
قاربَ /
 -1مصدر َ

 -2كيفية معالجة الموضوع "عالج المشكلة بمقاربة منطقيَّة".
الرأي ،بين َّ
مقاربة "3والمسلك التي َّ
تتوخاه األطروحة من خالل مقاربات
 -3مماثل ٌة في َّ
الز ْ
وجين َ
القضايا ،تقوم على ِ
المعاجم القديمة منها والحديثة ،إذ تُحاول االقتراب من
الدالالت اللُّغويَّة التي أوردتها
ُ
يقة علمي ٍ
األحداث التَّاريخيَّة واالجتماعيَّة واللِسانيَّة بطر ٍ
َّة ،وإيراد تعليلها ال على سبيل اليقين الذي ال
اعتراض بعده ،بل على اعتبار االحتمال األقرب ،والتَّعليل األنسب ،والتَّقييم األصوب ،على َّ
أن هناك

 -1محمود بن عمرو َّ
الزمخشري ،أساس البالغة ،جَّ ،2
مادة (ق ر ب).

 -2أحمد الفيُّومي ،المصباح المنير ،د ط .القاهرة1424 :ه2003-م .دار الحديث طبع نشر توزيعَّ ،
مادة (ق ر ب).
 -3أحمد مختار عمر وآخرون ،معجم ُّ
اللغة العربيَّة المعاصرةَّ ،
مادة (ق ر ب).
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فرقا لطيفا أورده صاحب الفروق في ُّ
اللغة بين المقاربة والمالقاة ،يرى
البحث إيراده زيادة في وضوح
ُ

منهجيَّته ،فيقول" :اْلفر ُق َبين المقاربة والمالقاة :أ َّ َّ
ينهما حاجزُ ،يَقال :التقى َّ
الحدان
َن الش ْيَئ ْي ِن يتقاربان َوَب َ
َن تكون من ُق َّدام ،أَال ترى أَنَّه ال ُيَقالَ :لقيتُه من َخ ِلفهَ ،وقيل :اللَِقاء
َصلُها أ ْ
والفارسان .والمالقاة أ َْيضا أ ْ
1
الشيء مع َّ
اجِتماع َّ
االعتداد
المعتبر عند معالجة مثل هذه القضايا
الش ْيء على َ
ُ
ْ ََ
ط ِريق المقاربة " فمن ُ
ْ َ
أي المخالف مادام م ِ
ٍ
مشكل
"كيفي ُة دراسة
نصًفا ،وسيكون المعنى
االصطالحي للمقاربة عند ذلك هوَّ :
ُّ
ُ
بر ِ ُ
الدارس إلى العالم الفكرِي الذي ُي ِ
أو معالجة أو بلوغ غاية ،وترتبط بنظرة َّ
حبذه فيه لحظ ًة معيَّنة ،وترتكز

2
يف يحيل في الحقيقة على مقاربات ال مقاربة واحدة
ُّ
كل مقاربة على استراتيجيَّة للعمل " وهو تعر ٌ
َّ
وتتشكل ضمن اإلطار الذي تستهدفه ،فتُطَلق المقارب ُة
كل منها بالموضوع الذي تعالجه،
تصطبغ ٌّ

اجتماعي ،والمقاربة اللِسانيَّة حين تناول القضايا اللِسانيَّة
طرق لموضوٍع ذي طابع
ٍ
االجتماعيَّة عند التَّ ٌّ

جمعا بينهما ،في إطار المعالجة الحديثة لقضايا اللِسان
السوسيولسانيَّة
ط ُّر إلى المقاربة ُّ
وقد ُيض َ
ً
العلمي ،وإنصاف أصحابه ،وتجليَّة
موقع في البحث الذي يروم المسلك
والمجتمع ،وهو ما سيكون له
َّ
ٌ
َّ
الظواهر ،واكتشاف الخفايا ،والوقوف على الخلفيَّات واآلفاق.

السهل ،وال من الم ِ
 -4المعالم :من َّ
مكن اإلحاط ُة بموضوع
الضرورِي اإلقرُار بأنَّه ليس من َّ
ُ
شعب والتَّعقيد في مضامينه ،وله من االمتداد في َّ
األطروحة وهو على ٍ
الزمن مرحل ٌة
قدر كبير من التَّ ُّ

طو ْت عشرات ِ
ديف في العنوان مسلكا َّ
تتخفف به األطروحة من ٍ
كثير من
تار َّ
السنين ،فكان هذا َّ
الر ُ
يخي ٌة َ َ
التَّفصيالت والمواقف على ِ
تدل
أهميتها في غير هذا الموضع ،وللوقوف على دواعي انتقاء اللَّفظة وما ُّ

البحث أبرز ِ
الدالالت المعجميَّة للمصطلح ،ليستعين بها على بيان أسلوب تناول القضايا
يورد
ُ
عليه؛ ُ
3
بيدي" :المعَلم :ما يستَد ُّل ِبه على َّ
قال َّ
الط ِر ِ
أما االستخدام المعاصر
الز ُّ
المعالِ ُم " َّ
َْ َ ُْ َ
يق من األَثَ ِر ،و َ
الج ْم ُعَ :
آثار ِ
ستدل بها عليه من ٍ
ونحوهاَ ...معالِ ُم
للمصطلح فمنهَ " :معالِ ُم [جمع] :مف َم ْعَلم :معالم المكان :ما ُي ُّ
ونحوها التي تشتهر بها وتميزها عن غيرها
تدل عليهاَ -معالِ ُم المدينة :األبنية
الطريق :العالمات التي ُّ
ُ

 -1الحسن بن عبد هللا أبو هالل العسكري ،الفروق اللُّغويَّة ،تح :محمد إبراهيم سليم ،د ط .القاهرة :د ت ،دار العلم والثَّقافة للنَّشر

والتَّوزيع ،ص.306
اللطيف الفاربي وآخرون ،معجم علوم التَّربيَّة ،مصطلحات البيداغوجيا و ِ
 -2عبد َّ
الديداكتيك ،طِ .1
الرباط1994 :م ،مطبعة النَّجاح

الجديدة ،ص.21

ِ
 -3محمد مرتضى َّ
المحققين ،دار الهداية ،ج ،33ص.132
الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،مجموعة من
25

الفصل التَّمهيدي:

ما قبل اإلحياء؛ مصطلحات المنطلق ومالبسات التَّأسيس

أحداث ِ
تحول في التَّاريخ "1وبناء على هذا؛ َّ
فإن مسلك األطروحة
من المدنَ -معالِ ُم تاريخيَّة:
تمثل ُنقطة ُّ
ٌ
هو محاول ُة إيراد أبرز األطوار التي تَ َّقلب فيها المشروعُ ُّ
االكتفاء بما ُيجلِي
غوي انتكاسا وظهورا ،و
الل ُّ
َ
ُ
نسي فأدخلها
أن تناولها االحتالل الفر ُّ
المسار العام للُّغة العربيَّة في الجزائر منذ عهد األتراك األخير ،إلى ْ

مخابرهَّ ،
معالم واق ِع اللُّغة العربيَّة في
ووكل عليها خبراءه ومستشرقيه ،وهي المرحلة التي ستُرَفع فيها
ُ
الجزائر.
مقصودة بالبحث لذاتها ،بقدر ما كانت تأسيسا لما بعدها؛ فسيعمل
ولما كانت هذه الفترةُ ليست
َّ
ً
ٍ
ُّ
بصرٍم ،لتبدأ
البحث على إيراد حال اللغة العربيَّة في الجزائر يومئذ ،وأحوالها حين آذن القرن (ُ )19
َّ
مرحل ٌة أخرى بمعالم مختلفة ،وبأعالم آخرين ،وسيكو ُن
المحطات
تركيز األطروحة في الكشف عن
ُ
حوالت الفارقة في مسيرة اللُّغة العربيَّة في الجزائر ،فتتناولها بالمتابعة والمناقشة ،والنَّقد
الكبرى ،والتَّ ُّ

والتَّحليل ،وتستنبط طبيعتهاِ ،
ومؤثراتها ،وأعالمها ،وقضاياها ،وفلسفتها والفاعلين فيها.

ُّ
شك َّ
وال َّ
تناولُها تناوالً
أن معالجة مسألة األداءات اللغويَّة في جزائر القرن (- )21مثال -ال يمكن ُ
ٍ
صالحة لها بمعزل عن مالبساتها التَّاريخيَّة ،ومسيرتها ِ
ٍ
ومؤث ارتها ،ويقاس
حلول
تصوُر
علميًّا عادال ،وال ُّ

المؤسسات اللُّغويَّة ،وقضايا أخرى عديدة ومتشابكة
على ذلك قضايا تعليميَّة اللُّغة العربيَّة ،ووضعيَّة
َّ

ٍ
َح َسب أنَّه ما دامت هذه القضايا على هذه النَّسق من التَّعاُلق؛ َّ
المعالم
تستهدف
أرضية
فإن محاولة بناء
ُ
وأ ْ
َ
ثم انتهاء
َّ
العامة ،والمحاور الكبرى لمسألة إحياء اللُّغة العربيَّة بداية من طبيعتها ،ومرو ار بإجراءاتهاَّ ،

ِ
تجاوزها.
بمآلها ،سيصبح على درجة من األهمية ال يمكن ُ

إن معالم مشروع اإلحياء ُّ
اإلحيائيون إلعادة
العناصر التي وظَّفها
اللغو ِي في الجزائر هي تلك
َّ
ُّ
ُ
َ
بعث ُّ
العربية في الجزائر ،فكانت محطات فارقة في مسيرتها من األفول إلى االنتعاش.
اللغة
َّ

"الب ْع ُد ُّ
 -5األبعاد :تناولت المعاجم القديمة هذا الجذر َّ
ضد
للداللة على المحسوس من المسافة ُ
ِ
ِ
وبعده تبعيدا "2بل َّ
القرب ،وَق ْد َب ُع َد َّ
إن معاجم
وباع َده َّ
أيُ :متََبعٌد ،و ْأب َع َده غيرهَ ،
بالض ِم ُب ْع ًدا ،فهو َبع ٌيد ْ
الكفوي" :واْلبعد :هو أقصر الخطوط اْلو ِ
تخرج عن المعنى اللُّ ِ
اصَلة َبين
غوي ،قال
ُّ
ُ
المصطلحات لم ُ
َ
َ

3
َّ
فمما
ظ دالل ًة معنويَّة ،وهي المقصودة في هذا العمل َّ
الش ْيَئ ْي ِن " َّ
أما المعاجم الحديثة فقد اكتسب فيها اللَّف ُ

 -1أحمد مختار عمر وآخرون ،معجم اللُّغة العربيَّة المعاصرةَّ ،
مادة (ع ل م).
محمد بن أبي بكر الرَّازي ،مختار ِ
الصحاح ،تح :محمود خاطر ،د ط .بيروت1415 :ه–1995م ،مكتبة لبنان ناشرون
َّ -2
ج ،1ص.73

3
الكلِيات ،ج ،1ص.249
 -أبو البقاء الكفويُ ،
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ٍ
مسألةِ :
أهمية ،مظاهر عملية...
أبعاد
جاء عنه"ُ :ب ْعٌد [مفرد] :ج ْأبعاد (لغير المصدر) :مصدر َب ُع َد ُ ...

تعبير
ًا
اختيار هذا المصطلح مرافقا للعنوان
ثقافي /حضارٌّي "1وجاء
عد
ٌّ
امتداد موهوم ،غير محسوس ُ"ب ٌ
ُ
مما هو خارجها ،وأكثر ما يكون عليه
عن تلك االمتدادات التي تحتكم إلى اللُّغة ،أو تحتكم اللُّغة إليها َّ
التَّركيز ،هو اآلثار المتولِدة عن االحتكاك بين اللُّغة والمجتمع ،في إطار معطيات اللِسانيَّات االجتماعيَّة

تصوٍر عام يتناول تأثير وتأثُّر اللُّغة العربيَّة
ومقوالتهاَّ ،
لعل ذلك يكون إسهاما من األطروحة في بناء ُّ
العامة.
في جزائر القرن ( )20في معالمه الكبرى ،وأبعاده
َّ
ثانيا :مالبسات َّ
التأسيس
المجتمعي الجزائر ُّي في العهد ُّ
َّ -1
ركي األخير:
التشكيل
الت ِ
ُّ
ٍ
ِ
كانت بداي ُة ِ
الصورة والتَّسميَّة التي
العثمانيين في الجزائر تمثيال
أمر
لخالفة إسالميَّة ،وتلك هي ُّ

استُقِبلوا بها في الجزائر ،بوصفهم َّ
حكاما باسم اإلسالم ،ومع ُّ
الح ْكم باسم األتراك ،وقد
تقدم العهد َّ
تحول ُ
تحو ٍ
الت ُس َّكانيَّة كبرى ،أثَّرت على واقعه في
أن شهد
اإلقليم الجزائرُّي طيلة تاريخه ُّ
كان هذا التَّ ُّ
حول بعد ْ
ُ
اإلسالمي سببا لوفادة اللُّغة
الفتح
بعد ،ومنها الواقع اللُّ ُّ
ُّ
مظاهرها كلِها ،في حينه وفي ما ُ
غوي ،فقد كان ُ
كمظهر ارَفق ِ
الدين الجديد في ِ
كل البالد المفتوحة مشرقا ومغرباَّ ،
ٍ
بي
العربيَّة
يغي العر ُّ
مازج الماز ُّ
وتأكد التَّ ُ
َ

العام في َّ
يقي وفي
ِ
تعرب المحيط
الشمال اإلفر ِ
بالهجرة الهالليَّة الكبرى ،التي كان لها األثر الكبير في ُّ

ٍ
ٍ
ٍ
كحلقة من حلقات النُّزوح الكبيرة عقب مأساة األندلس
األندلسي،
خاص ،وأ ُْرِدف بالنُّزوح
بشكل
الجزائر
ِ
َّ
ركي بظروفه ومالبساته التَّاريخيَّة.
الشهيرةَّ ،
زول التُّ ُّ
ثم كان الن ُ
بتعدد األعراق واللُّغات و ِ
ركي في الجزائر ُّ
تميَّز
الديانات ،وغلبت على سلوك أفراده مسحةٌ
الوجود التُّ ُّ
ُ

قافي ألفراد الجيش
قتاليَّةٌ ،ونزوعٌ نحو اإلعداد العسكرِي ،مقابل انحسار جوانب التَّكوين
العلمي والثَّ ِ
ِ

بالغ في إعادة صياغة تركيبة المجتمع الجزائرِي ،الذي انحسرت فيه دوائر
أثر ٌ
وقادته ،وكان لذلك ٌ
ٍ
تشكيل
الفئات االجتماعيَّ ُة التي كانت تقوم عليه ،وهو ما أسهم في
قافي ،وتراجعت
التَّكوين
العلمي والثَّ ِ
ِ
ُ

تكون مع َّ
الرَّحالة األجانب
أقر بها َّ
الزمن ،وأصبح ظاهرًة لم يعد ممكنا إغفال آثارها ،حتَّى َّ
ٍ
مجتمعي جديد َّ

الرحالة األلماني (هابنسترايت) مشاهداته حول
زو ٌار ال يمكثون في أغلب األحيان إالَّ يسيرا ،فينقل َّ
وهم َّ
"إن َّ
زيارته للجزائر بقولهَّ :
سكان مملكة الجزائر ليسوا كلهم من أصول واحدة ،فالحكومة بيد األتراك
ُ َّ
قدمون من المشرق ،أو قد يأتي
أي الذين ينحدرون من آباء و َّ
أمهات أتراك ،وهم في الغالب ُي ْستَ َ
الخلصْ ،
 -1أحمد مختار عمر وآخرون ،معجم اللُّغة العربيَّة المعاصرة ،ص.225
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بالقوة إلى الجزائر "1وهو الجانب الذي ترى األطروح ُة ضرورَة عرضه هنا لما له من تأثير
بهم القراصنة َّ

ساني للمجتمع الجزائرِي ،إ ْذ َّ
ركي األخير
الس َّكانيَّة في العهد التُّ ِ
على الجانب اللِ ِ
أن استعراض التَّشكيالت ُّ
نسي.
َّ
خاصة ،هو عرض للجغرافيا اللِسانيَّة في تلك الفترة ،وهي الجغرافيا التي استلمها االحتالل الفر ُّ

ِ
الممتد ما بين سنة 1514م و1830م
ركي
تطورات
عرف
عديدة خالل الحكم التُّ ِ
المجتمع الجزائر ُّي ُّ
ً
ُ
الصورة التي َّ
ركي ،الذي
شكلت مشهد المجتمع الجزائرِي آخر العهد التُّ ِ
وما يعني األطروحة من ذلك تلك ُّ

َّ
المتداخلة ،هو محاولة استجالء موقع التَّأثُّر والتَّأثير
كان في عمومه محكوما بأشكال من التصنيفات ُ
س على مواقع ُّ
مؤس ٍ
تركز
اللِ ِ
ترسم أطلس لساني )َّ )Atlas linguistique
ساني ،ومن خالله محاولة ُّ
التَّشكيالت البشريَّة المختلفة.

ِ
ِ
اسات التَّاريخيَّة التي تناولت العهد التُّ َّ َّ
السلطات التُّركيَّة
شكيل
االجتماعي وأثر ُّ
َّ
تُصنف الدر ُ
ركي الت َ
ٍ
َّة وسياسي ٍ
َّة واجتماعي ٍ
عليه ،باعتبارات اقتصادي ٍ
ولعل التَّصنيف ِ
ياسي قد هيمن على بقيَّة
متداخلة،
َّة
َّ
الس َّ
تركي
السلطة التُّركيَّة طيلة حكمها كلِه وهما :الحاكم
التَّصنيفات ،وحكمته قاعدتان حافظت عليهما ُّ
ٌّ

ٍ
تفصيل ،و َّ
وبناء على القاعدتَْين؛ َّ
أن
فإن مقام األتراك االجتماعي هو أعلى الهرم على
والمحكوم جزائرٌّيً ،

ٍ
ٍ
تفصيل أيضا ،في ما اعتمد آخرون
أساس
تقسيما ذا
الجزائريِين رعايا محكومون ،وهم أدنى الهرم على
ً
ملكي ُة األرض بصيغها المختلفة ،وطر ِ
يقة التَّ ُّ
ٍ
حكم في وسائل اإلنتاج ،ونوع
ات َّ
اقتصادي تُ ْجليه اعتبار ُ
ول
السلطة و َّ
العالقة الماليَّة بين ُّ
الرعيَّة ،وطرائق امتالك الثَّروة وتوزيعها ،وهي اعتبار ٌ
ات وإن كان لها َق ُب ٌ
في التَّصنيف ،فهي تُقصي االعتبارات ِ
الدينيَّة واللِسانيَّة والتَّاريخيَّة ،مع ما لها من ٍ
أثر على التَّصنيف
االجتماعي ،ومن هنا َّ
ركي ،يقتضي
فإن الوقوف على صورة أوضح للمجتمع الجزائرِي إبَّان العهد التُّ ِ
ِ

عدم إقصاء ِ
الحقيقي لذلك المجتمع.
اإلسهام في رسم الواقع
يمكنه
ِ
أي اعتبار ُ
ُ
الرؤية ِ
َّ -1-1
العامة
التقسيم
اج هذا التَّصنيف ضمن ُّ
السياسيَّة والعسكريَّة َّ
الهرمي ُّ
ُّ
العام :يمكن إدر ُ

التي استُ ِ
دعي األتراك ألجلها ،ولتنفيذها َق ِدموا ،وهي حماي ُة حوزة اإلمبراطوريَّة من متربِصي َّ
الشمال

َّ
وبخاصة في
المصادر عسفا وظلما واستئثا ار،
تحول مع الوقت إلى ُحك ٍم تَروي فيه
ولكن هذا الغرض َّ
َّ
ُ
السلطة اغتيال ِ
ِ
ست دايات ما بين 1798م و1830م
هرم ُّ
العهد األخير ،الذي يكفي ْ
أن ُيسجل أعلى ُ
السنوات 1804م ،و1810م و1823م ،وثورة ابن األحرش شمال
ويشهد أسفلُها ثورات منطقة زواوة في َّ
الصوفيَّة التي كانت -إلى ٍ
قسنطينة في 1804م ،وثورات ُّ
الرعيَّة
السلطة على َّ
عهد قريبَ -ي َد ُّ
الطرق ُّ
 -1هابنسترايت ،رحلة العالم األلماني ج .أو .هابنسترايت إلى الجزائر وتونس وطرابلس1145 ،ه1732-م (هامش) ص.29
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كثورة َّ
وضع
الدرقاوية من 1805م إلى 1816م ،وثورات النمامشة واألوراس 1818م إلى 1823م وهو
ٌ
ظاهره سياسيًّا ،إالَّ َّ
أن دوافعه االجتماعيَّة واالقتصاديَّة والثَّقافيَّة لم تكن خافي ًة.
إن كان
وْ
ُ
السلطةُ التُّركيَّة بحكم التَّكوين
تقديم هذا المشهد نتيج ًة لوض ٍع
ٍ
اجتماعي أسهمت في إنتاجه ُّ
قد يكون ُ

"أن األتراك لم يكونوا يوما ما دعاة ٍ
ِ
وجه العسكرِي لقادتها  ،ذلك َّ
ثقافة ،وإنَّما كانوا
ياسي ل ُح َّكامها والتَّ ُّ
الس ِ
ً
كافة ،ومدافعين عن حياض ِ
المسيحيين َّ
رجال ٍ
ِ
الدين
حرب ،وأنَّهم أتوا إلى الجزائر كمحاربين لإلفرنج و

ِ
َّ
ركي بخليط من
ولكن شرف هذه الغاية قد تهاوى بفعل اختراق
ببالد المسلمين"1
المكون البشرِي التُّ ِ
تجمعت عناصره من أناضوليا وروميليا ومن البالد العربيَّة ،ومن دول
األعراق الذين ُعرفوا باسم الوجق َّ

أصول تُركيَّة وعربيَّة وصقلِيَّة والتينيَّة وإغريقيَّة ،ومع
البلقان ،ومن أجزاء أوروَّپا األخرى ،فاجتمعت بذلك
ٌ

ِ
ٍ
وغلظة طباع ،فقد كانوا محسوبين على َّ
ركي ،ضمن
صلف
كثير من هؤالء من
الشطر التُّ ِ
ما كان عليه ٌ
الكلِ ِي الذي يجعل المجتمع الجزائر َّي "طبقتَين متماِيزتَينَّ :
الطبقةُ الحاكمة وأدواتُها من (كراغلة
التَّقسيم ُ
ْ
ْ ُ
الطبقة المحكومة ِ
ويهود ،وقبائل المخزن) و َّ
الرعيَّة "2وحرصا من َّ
الحكام األتراك على مصير
وتمثلها َّ
خصوا أنفسهم بمناصب القرار ،ورتَّبوا إدارة َّ
الدواوين وقيادة الجند وإدارة الخزينة على أساس
السلطة؛ ُّ
ُّ

االنتماء العر ِ َّ ِ
ضمن طائفة الحكم ،فـ "كان األتراك ِ
يشكلون طائفة ُمغَلَقة منعزلة عن المجتمع
قي ،حتى ْ
متمسكة بُل ِ
الجزائرِيِ ،
الحنفي "3وال ُيعتقد َّ
أن سلط ًة آثرت قصور الحكم وما حولها ،وأنابت
غتها ومذهبها
ِ

َّ
أن اصطحبت
في التَّعامل مع المجتمع أقواما آخرين ،ليس لهم من التُّركيَّة إال االنتساب ،وقد بلغ بها ْ
ألن تكون حامل َة رسالة حضاريَّة
الفقهي
معها إلى الجزائر مذهبها
ِ
ِ
الحنفي وهي دار إسالم؛ أنَّها مؤهَّلة ْ

إمعان في عدم االستعداد لالندماج مع أهل البالد.
بل هو
ٌ

االجتماعي التي أفرزتها ِ
 -2-1المجتمع الحضر ُّي و ِ
يفي :من نماذج التَّصنيف
ِ
السياسةُ التُّركيَّةُ
الر ُّ

في الجزائر خالل العهد األخير ،تقسيم المجتمع إلى حضر وهم َّ
ان المدن والحواضر ،الذين ُيصنَّفون
سك ُ
ُ

داخل حواضرهم أصنافا باعتبار أصولهم وباعتبار وظائفهم ،و َّ
سكان األرياف ،وهم أيضا تشكيالت

محمد بن ميمون الجزائري ،التُّحفة المرضيَّة في َّ
محمد بن عبد الكريم ،ط.2
الدولة البكداشيَّة في بالد الجزائر المحميَّة ،تحَّ :
َّ -1

الجزائر1981 :مَّ ،
الوطنية للنَّشر والتَّوزيع ،ص.46
الشركة
َّ

 -2حنيفي هاليلي ،أوراق جزائريَّة في تاريخ الجزائر في العهد العثماني ،ط .1الجزائر2009 :م ،دار الهدى ِ
للطباعة والنَّشر
ٌ
والتَّوزيع ،ص.174
 -3صالح عبَّاد ،الجزائر خالل الحكم التُّركي1514 ،م1830 -م ،د ط .الجزائر2012 :م ،دار هومة ،ص.357
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للسلطة ،أو ارتكاب ما ُي ُّ
عد مساسا
وتجمعات مصنَّفة على اعتبارات تتَّفق في مجملها على عدم التَّ ُّ
عرض ُّ
ُّ
َّ
ويتشكل هذان القسمان -بدورهما -من تركيبات أيضا.
بها،

االطالع على مصادر متابعة ِ
إن ِ
َّ -1-2-1
االجتماعي الحضر ُّي في المدنَّ :
الديموغرافيا
التركيب
ُّ

ِ
الميالدي) تسمح لنا -
المنجزة خالل فترة "أوائل القرن الثَّالث عشر الهجري (مطلع القرن التَّاسع عشر
بأن َّ
سكان البالد الجزائريَّة َّ
القول َّ
يقدرون بين 3 500 000 :نسمة
تجاوًاز وفي حدود التَّرجيح فقط-
َ
ُ
1
و " 4 000 000نسمة ،وهي المصادر التي تذهب إلى َّ
أن التَّشكيل البشر َّي الحضرَّي من مجموع
ركي ِ
الس َّكان ،وهو ما يعني أنَّنا أمام
الس َّكان في العهد التُّ ِ
يمثل ما نسبته من  %5إلى  %10من مجموع ُّ
ُّ

ٍ
تقدر بنحو  350 000إلى  400 000نسمة ي ِ
ساكنة حضرَّي ٍة َّ
مثل األتراك منها نحو  20 000نسمة
ُ
هي َّ
وتتكون من أعيان المدن وأصحاب ق ارراتها وإدارة أموالها ،وذوي النُّفوذ فيها ،وقد
الطبقة الحاكمة،
َّ
العلمي و ِ
َّ
شكل األندلسيُّون
المهجرون فيها اختيا ار منفعيًّا لألتراك ،مستفيدين من المستوى
اني
الفن ِي والعمر ِ
ِ
َّ

في ،فجاوروا المدن القريبة من الجزائر العاصمة ،والموانئ النَّشطة ذات االمتداد التَّاريخي الالَّمع
والحر ِ
َّ
وترك َز حضورهم في الجزائر العاصمة وشرشال والبليدة ،والقليعة وبجاية وتلمسان.
األندلسي أن تقلَّص لصالح َّ
الطائفة اليهوديَّة التي عرفت طريق التَّسلُّق
ولم يلبث هذا الحضور
ُّ ْ

ذروته نهاية القرن ( )18وبداية ( )19حتَّى أصبح اليهوديَّان :يوسف بكري
تأثيرهم َ
والوصول ،وقد بلغ ُ
الداي الخفيَّة ،وأصبح بوشناق حاكما فعليًّا للجزائر ي ِ
ونفتال بوشناق ِ
الضرائب وي ِ
يمثالن حكومة َّ
حدد َّ
سعر
ُ
ُ
ٍ
ٍ
يهودي
امتداد
األسواق ،ما "جعل قنصل إسپانيا ُيطلِق عليه نائب ملك الجزائر "2وقد كان ذاك نتيجة
ٍ
طويل من طريق ممارسة تجارة المعادن الثَّمينة ،والتَّعامل ِ
بالربا ،واستغالل أزمات الجزائر االقتصاديَّة
مما َّ
والمجاعات ،و ِاتباعهم نظام الوالء للفكرة اليهوديَّة داخل ِ
مكنهم من حماية
أي جماعة بشريَّةَّ ،
المجموعة ،واستثمار رؤوس أموال منتسبيها.

العقدي للفكرة اليهوديَّة ،واستعماُلهم َّ
الطليق للُّغة العربيَّة ،وسيلة َّ
مكنتهم من
لقد كان الوالء اليهود ُّي
ُّ

التَّموُقع اجتماعيًّا في الوسط الجزائرِي ،دون أن تعترض مسيرتهم َّ
الطموحة مشكالت كبيرة ،كما َّ
مكنهم
ْ

 -1ناصر ِ
الدين سعيدوني ،األوضاع االقتصاديَّة واالجتماعيَّة والثَّقافيَّة لواليات المغرب العثمانيَّة ،د ط .الكويت1431 :ه-
العلمي بجامعة الكويت ،رسالة  ،318حوليَّة  ،31ص.51
2010م ،مجلس النَّشر
ِ

 -2حنيفي هاليلي ،أوراق جزائريَّة ،ص.19
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السلطة التُّركيَّة المنغلقة على تُركيَّتها ،وبين المتعاملين األجانب مع
ذلك من استغالل دور الوساطة بين ُّ
ٍ
ٍ
الجزائر ،وهو َّ
ودهاء بكري وبوشناق.
بحنكة
ور الذي لعبه
الد ُ
خصوصية َّ
الرحالة األلماني هابنسترايت
التركيبة
-2-2-1
ائرية :أشار َّ
االجتماعية للعاصمة الجز َّ
َّ
َّ

الشهيرة إلى شمال أفريقيا ،بقوله" :وباإلضافة إلى الحضر من َّ
في رحلته َّ
سكان مدينة الجزائر الذين
ركيَّ ،
فإن مدينة الجزائر مأهولةٌ بعدد كبير من اليهود "1وهي
يخضعون بمحض إرادتهم لنير الحكم التُّ ِ

االقتصادي و ِ
َّ
الطائفة التي أشار ِ
ِ
الس َّكانيَّة بقوله" :يؤلِف
مؤرٌخ جزائرٌّي إلى ثقلها
الس ِ
ياسي المسند بالكثافة ُّ
ولتحكمهم في النَّشاط ِ
اليهود بمدينة الجزائر إحدى َّ
ُّ
التجاري فقد ُق ِدر عدد اليهود
المهمة لكثرتهم،
الطوائف
َّ
ُ

السائد في عاصمة الجزائر
بها ما بين  7000و 8000نسمة "2وتلك شهادة على الواقع
ِ
االجتماعي َّ
التي كانت الوجه َّ
الظاهر للوالية التُّركيَّة ،وملتقى الوافدين إليها من ِ
كل الجهات ،وإشارة إلى االنكماش
ِ
اليهودي ،وقد أظهرت أحداث بداية القرن ()19
اني
الس َّك ِ
القسرِي لحضور أهل البلد ،و ِاتساع الحضور ُّ

ِ
ٍ
اقتصادي ٍ
ٍ
َّ
قوي.
سياسي و
حضور
اضح على
ٍ
أن ذلك مؤش ٌر و ٌ
ٍ
مدينة ُّ
كي فإنَّنا َّ
تمتد شرقا إلى
نتحدث عن إقليم
عند الحديث عن الجزائر العاصمة في العهد التُّر ٍ

ِ
ِ
البليدي جنوبا .ومنطق ٌة جغرافي ٌة
منطقة دلس ،وتتَّجه غربا إلى حدود منطقة شرشال ،لتُالمس األطلس ُ
سكاني ٍ
ٍ
ٍ
بهذا ِ
وتركيبة َّ
َّة ِ
افي ٍ
متنوعة ،سيجعل منها "مدينة
مغر،
االتساع،
يخي كبير ،وموق ٍع جغر ٍ
وبسند تار ٍ
ِ
أن َّ
دولية (أو كوزمو بوليتان) ...و َّ
األصليين
سكانها كانوا من مختلف األجناس ،باإلضافة إلى أهلها
َّ

وكان فيها أيضا مختلف األديان واللُّغات ،وكانت مفتوح ًة للتَّيَّارات الخارجيَّة إلى ٍ
حد كبير "3وتلك
ُ
َّ
الساحليَّة التي كانت مفتوحة على
المدن َّ
ٌ
المدن الجزائريَّةُ األخرى ،وحتى ُ
خصوصيات لم تكن عليها ُ
ِ
التجارة البحريَّة َّ
اني ما بلغته العاصمة.
الدوليَّة ،لم يبلغ بها التَّ ُّنوع ُّ
الس َّك ُّ
مدن جزائري ٍ
اليهودي على مستوى العاصمة فقط ،بل كان لهم حضور في ٍ
ِ
َّة عديدة
لم يقتصر الحضور

منها تلمسان ووهران والبليدة وقسنطينة ومعسكر ومستغانم والمديَّة وبجاية وتيزيُّ -
وزو ومنطقة ميزاب

كل ٍ
وقوته؛ ولكنَّه كان حضو ار فاعال في ِ
بيئة من هذه البيئات.
إن لم َي ْرق إلى حضور العاصمة َّ
وهو و ْ

 -1ناصر ِ
الدين سعيدوني ،تعليقا على :هابنسترايت ،رحلة العالم األلماني ج .أو .هابنسترايت (هامش) ص.33
 -2ناصر ِ
الدين سعيدوني ،تعليقا على :هابنسترايت ،رحلة العالم األلماني ج .أو .هابنسترايت (هامش) ص.33
 -3أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ط خ .الجزائر2011 :م ،عالم المعرفة ،ج ،1ص.172
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مدن وحواضر جزائريَّة أخرى ،وقد انحسر
ويأتي في َّ
الصف الثَّاني من نماذج التَّركيبة االجتماعيَّة ٌ
ٍ
العلمي والفكر ُّي ،مقابل صعود ٍ
سعَفة بمواقعها العسكريَّة االستراتيجيَّة
دورها
ُّ
مدن أخرى ُم َ
إلى حد ما ُ
االجتماعي ،لتُصبح ميناء تجاريًّا وعسكريًّا ،وتهاوت منزلةُ تلمسان التَّاريخيَّة
العلمي و
دور بجاية
ُّ
ُّ
اج َع ُ
فتر َ

أمام تربُّص اإلسپان على واجهة البحر ،وأطماع األتراك في استكمال استرجاع سواحل المغرب

اإلسالمي ،وتأمين الجبهة الغربيَّة لإلمبراطوريَّة المتهالكة.
ِ
للسلطة التُّركيَّة
مدن استكملت دورها المألوف تاريخيًّا كعنَّابة ووهران وقسنطينة ،ومنها ما كان ُّ
ومنها ٌ
ٍ
ِ
وتحولها إلى مدن ذات شهرة حسب األدوار التي
دور في ظهورها من جديدُّ ،
وبفعل مؤثرات مختلفةٌ -وتبسة وعين ماضي وورقلة.
قامت بها ،كمازونة ومعسكر ومستغانم والمسيلة َّ

ائرية في العهد ُّ
َّ -3-2-1
ركي األخير :خالفا لما
التركيبة
االجتماعية الغالبة للمدينة الجز َّ
َّ
الت ِ
كانت عليه العاصمة من خصوصيَّة َّ
سكانيَّة ومهنيَّةَّ ،
فضاء استقبل تصنيفات
فإن المدن الجزائريَّة كانت
ً
الس َّكانيَّة التَّقسيم اآلتي:
اجتماعيَّة أمالها واقع الحكم التُّ ِ
ركي ،وعرفت تركيبتها ُّ
• الحضر :مثَّلهم في ِ
َّ
يتصدرهم
كل مدينة ساكنتُها األصليُّون ،وما نزل من نازحة البالد األخرى،

أندلسي على ٍ
مدن كالجزائر العاصمة ،ومنطقة
األندلسيُّون والمورسيكيُّون الذين أسهموا في إضفاء طاب ٍع
ٍ
شرشال ،وتلمسان ،وقد طابت لألتراك عشرتُهم ،واستأنس بهم الجزائريُّون في المدن التي نزلوا بها َّ
وشكلوا
انية لمدنهم ،محتفظين بكثير من تقاليد المدينة ،ومستفيدين قبل غيرهم من بعض االمتيازات
الس َّك َّ
النَّواة ُّ
االقتصاديَّة واالجتماعيَّة ،وحتَّى السيَّاسيَّة البسيطة المسموح بها كالتَّمثيل في إطار األعيان المحلِِيين

أو نيل الوظائف المحلِية كالفتوى والقضاء واإلمامة ،ورعاية شؤون األسواق ،وما أشبه ذلك.
البراني :تسميَّةٌ ِ
عاميَّة أُطلِقت على الجماعات النَّازحة إلى المدن من البيئات ِ
الريفيَّة المختلفة
• َّ

نزوحا َّ
ٍ
مؤقتا ومضطرًبا في حركة ٍ
بغرض غالبا ما يكون العمل وكسب ِ
الرزق ،وتلك حركة
اح،
غدو ورو ٍ
أسهمت في صعود ظاه ٍرة أخذ التَّ
جتماعي فيها أبعادا مهنيَّة وجهويَّ ًة جديرًة باالهتمام ،وقد
صنيف اال
ُّ
ُ
تقل وتكثر ،يعتبرهم الحضر فيها "أجانب بسبب انغالقهم
ُوجدت في المدن الجزائريَّة المختلفة وبأشكال ُّ
ٍ
صورها ما كانت عليه
بشكل
ضمن مجموعات ،وعدم اندماجهم
ٍ
عملي في حياة المجتمعَّ "1
ولعل أوضح ُ

اضها نموذجا ِ
الجزائر العاصمةُ التي ُي ُّ
يصور طبيعة التَّشكيل الحضرِي في ذاته وفي عالقته
عد استعر ُ
بالتَّشكيالت المجتمعيَّة ِ
الريفيَّة.
 -1حنيفي هاليلي ،أوراق جزائريَّة ،ص.168
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ٍ
يعكس هذه َّ
أعداد معتبرة من َّ
سكان َّ
فيستقرون بها استق ار ار
الضواحي إلى المدينة،
انتقال
الظاهرة
ُّ
ُ
مؤقتاِ ،
البراني ولو لبثوا سنين ،وقد يكون استقرارهم فيها َّ
ويمثل صورته َّ
موذج
ظ َّ
غالبا ،يالحُقهم فيها لف ُ
الن ُ
ُ
ركي األخير الذي تتساكن فيه طبقتان:
العاصمي في العهد التُّ ِ
ُّ
ِ
يمثل َّ
ِ
مجتمع حضرٌّي تُ ِ
ف يدين
كونه كتلةٌ تركيَّةٌ مركزيَّة كبيرة،
الطبقة األولى
وتشكيل عر ٌّ
قي مختل ٌ
ٌ
ٌ
ِ
األصليين
السلطة ،ومهاجرون أندلسيُّون ،وطائفة يهوديَّة ،وساكنة العاصمة
لهم بالوالء ،يقوم على شأن ُّ

انيين) َّ
(البر ِ
تتشكل كما يلي:
وتقابل ذلك طبق ٌة كبيرة من َّ
ابيون :يحترفون نشاطا تجاريًّا ِ
متنوعا كالج ازرة ،ورحي الحبوب ،وإدارة أفران الخبز.
الميز ُّ

اطيونِ :
عمال النَّظافة و ِ
السقاية وحفر اآلبار وتنظيف
البسكريون واألغو ُّ
ُّ
يمثلون تشكيال واحدا ،وهم َّ

األفران ،والحراسة اللَّيليَّة.

القبائل :تحت تأثير عدم رضى األتراك عليهم بسبب ثوراتهم َّ
أقل احتكاكا
الدائمةَّ ،
توجهوا إلى مهن َّ
بالساكنة كالبناء و ِ
الزراعة.
َّ
بعضهم الميز ِ
ابيين على
وفاؤهم قائما لخدمة الغزو البحرِي منذ عهد ُّ
ُّ
عروج ،ونافس ُ
الجيجليون :بقي ُ

نشاط المخابز.

العرض نموذجا ِ
المدن الجزائرية على فروق في العدد والمهن ،ولكنَّه يتَّفق
يعكس هذا
ُ
متكر ار في ُ
ٍ
اجتماعي برر العالقة بين الحضر و ِ
الريف ،وأنتج في المجتمع تكتُّالت محكومة
تصنيف
في إثبات
ٍ
جهوي َّ
ٍ
الصادرة من أهل الحضر.
باالشتراك في الوظائف والمهن ،ومحتميًّا بوالء
الصامتة َّ
ضد األحكام َّ
ركي في الجزائر
الدُّخالء:
اني الجزائرِي أفرزته طبيعة الحكم التُّ ِ
الس َّك ِ
صنف آخر من التَّشكيل ُّ
ٌ
ِ
ويشكله األعالج وهم األسرى المسيحيُّون واليهود و ُّ
الزنوج المجلوبون قسرا ،أو النَّازحون اختيا ار من
ات حولهم إلى وجود ما بين  30 000و  35 000منهم ،وهو
الساحل اإلفر ِ
َّ
يقي ،وأشارت اإلحصائيَّ ُ
عدد ليس باليسير ،ومنهم من يشتغل في ِ
الضياع حول مدينة الجزائر ،كما اشتغل بعضهم في التَّجديف
ٌ

السجون.
السفن ،أو في أشغال ُّ
على ُّ

ِ
أن ليس له شيء من التَّأثير على المجتمع ،فإنَّه ال يمكن صرف
ولئن ُنظر لهذا التَّشكيل على ْ
السلوكيَّة ،واللِسانيَّة ،فقد كانوا بحكم وظائفهم وموقعهم من المجتمع طرفا في تصنيع
النَّظر عن تأثيراتهم ُّ

واقع من المعامالت ،واإلسهام في إثراء المعجم الجزائرِي
يومي
كالمي
العام بما ينتجونه من تواصل
ِ
ٍ
ٍ
وعلى فترات طويلة.
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ركي األخير :احتفظ التَّشكيل ِ
ائرية في العهد ُّ
انية ِ
َّ -4-2-1
يفي
يفية الجز َّ
الر َّ
الس َّك َّ
الت ِ
التشكيالت ُّ
الر ُّ
ِ
كل محاوالت التَّتريك التي استهدفت إعادة
القبلي،
ركي بنظامه
ِ
الجزائر ُّي طيلة العهد التُّ ِ
متحديا بذلك َّ

تنظيمه ،وصمد الوالء ِ
جمعات ِ
الريفيَّة التي انتقلت بالجملة إلى حواضر
للذهنيَّة القبليَّة حتَّى لدى التَّ ُّ
ُ
مجاورة تحت تأثير ُّ
الظروف المختلفة ،كالمجاعات والحروب ،إذ بقيت محافظ ًة على اجتماعها داخل

عقود طويلةٌ من التَّصنيف ِ
يفي الذي أصبح معيا ار
الر ِ
تلك الحواضر ،وقد أسهم في ترسيخ ذلك ُّ
السلوك ٌ
ال يمكن الخالص من التزاماته ِ
الدينيَّة واألخالقيَّة واالجتماعيَّة ،والتي تتداخل في حاالت كثي ٍرة مع
التجارِي ،أو الوالء ِ
اعي و ِ
ُّ
الظروف االقتصاديَّة كملكيَّة األرض ،ووسائل اإلنتاج ،والنَّشاط ِ
يني
الد ِ
الزر ِ

سياسي معيَّن يحكم العالقة بين هذه التَّشكيالت ِ
ٍ
يفية
اختيار
لطريقة أو زاوية ،أو االنخراط ضمن
الر َّ
ٍ
العامة سلبا أو إيجابا.
السلطة التُّركيَّة َّ
و ُّ

ٍ
وقد َع َرف التَّ
صنيف ِ
أشكال كبرى تمثَّلت في:
الريفي الجزائر ُّي لهذا العهد ثالث َة
ُ
بشكل ما على مناطق جغرافي ٍ
ٍ
َّة َّ
تتمدد حينا وتتقلَّص أحيانا ،قد
نبالء بسطوا نفوَذ ُهم
• األجواد :وهم
ُ

ساعدها البعد ِ
َّ
اف
سبي عن منطقة ُّ
الن ُّ
السلطة المركزيَّة في العاصمة ،ولم يكن لألتراك من سبيل إال االعتر ُ
ُ
لهم بنفوذهم على ما تحت أيديهم ،فلم تكن لهم سلطة عليهم ،وغاي ُة ما أمكنهم عليهم هو ُّ
الحد من

ُّ
تمددهم ،بإثارة نزاعات جواريَّة تلهيهم إلى حين ،وحصر دائرة سطوتهم في مناطق محدودة مع اإلبقاء
عليها معزولة ما أمكن ،ومن هؤالء نبالء َّ
الذواودة والحنانشةَّ ،
بالشرق الجزائرِي ،وأوالد بن عاشور بناحية
السائد داخل قبائلهم ،فلم يكن لهم من تأثُّر بالحياة
فرجيوة قرب قسنطينة ،وقد احتفظ هؤالء بالتَّنظيم َّ
التُّركيَّة وال بمظاهرها.
• المرابطون :مجموعة من العائالت َّ
قدرتها بعض المصادر بنحو ( )115عائلة ،اكتسبت مواقعها
العائالت الحظوة لدى الحاكم والمحكوم ،بما اكتسبته من
قبل مجيئ األتراك وبعد مجيئهم ،فقد لقيت هذه
ُ

اقتصادي واسعَّ ،برره التَّمثيل ِ
ٍ
بشكل من األشكالَّ ،
ٍ
ركي األخير شهد
يني
اجتماعي و
نفوٍذ
ٍ
لكن العهد التُّ َّ
الد ُّ
ِ
السلطة
المرابطين
الممثلة لطر ٍق صوفيَّة في أحيان كثيرة ،وبين ُّ
انقالبا خطي ار في العالقة بين عائالت ُ
َّ
جاوزات الخطيرة و ِ
السلطة ،وقد أخذت شكل
المتكررة التي مارستها
جهات محسوبة على ُّ
ٌ
الحاكمة بفعل الت ُ
جماعات مسلَّحة ،وهو األمر الذي أدركه حمدان خوجة ونقله في مرآته "صارت تلك الميليشيا المسلَّحة
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التي ال مبدأ لها ،صارت ترتكب المخالفات َّ
ثم قام هؤالء البؤساء بإشعال الثَّْورات"1
ضد البدو والقبائلَّ .

بل بلغ األمر أن قادت بعض عائالت المرابطين ،وشيوخ ُّ
الطرق ثورات َّ
السلطة التُّركيَّة كما فعلت
ضد ُّ
ْ
ُ
الدرقاويَّة و ِ
َّ
التيجانيَّة بالغرب الجزائرِي.
تشكيالت َّ
سكانيَّة ريفيَّة أخذت شكل قبائل ،دانت لألتراك بالمسالمة والعون
• قبائل المخزن :هي
ٌ

ٍ
السلطة في الحروب التَّأديبيَّة َّ
ويدها
بشكل ما ،وهم
مقابل منح األتراك امتيازات ومنافع
رصيد ُّ
الداخليَّةُ ،
ُ

االحتالل
الس َّكانيَّة األخرى ،وبقيت هذه التَّنظيمات على ذلك حتَّى أدركها
على العديد من التَّنظيمات ُّ
ُ
نسي ،فعرضت ِخ ْد ِ
ماتها مقابل اإلبقاء على االمتيازات التي كانت لهم على عهد األتراك.
الفر ُّ

االجتماعي لكتلة الكراغلةُّ :
ركي والجزائرِي
تعد هذه الفئة
 -3-1الموقع
مجال تالقي العرَق ْين التُّ ِ
ُّ
َ
ألمهات جزائري ٍ
فهم أبناء أتر ٍ
السلطة التُّركيَّة موقفا إقصائيًّا صارما ،لم تسمح
َّات ،وقد اتَّخذت منهم ُّ
اك َّ
ُ
لهم فيه بتقلُّد المناصب الم ِ
أن طموحهم إليها له ما ِ
السلطة ،باعتبار َّ
يبرره من
فضية إلى طمعهم في ُّ
ُ
أمهاتهم ،وهم الذين سيْلَقون التَّأييد الجزائر َّي بحكم هذه الخلفيَّة ،وقد كان لهذا التَّشكيل أدو ٌار سياسيَّة
جهة َّ

ساني الذي تركته هذه الفئة.
يهم األطروحة منه ،هو األثر
وعسكريَّة ،وما ُّ
االجتماعي واللِ ُّ
ُّ
تتوسط فئة الكراغلة َّ
للطبقة الحاكمة لدى األهالي ،من خالل أداء أدو ِار الحضور المهاب أثناء
َّ
الضرائب ،أو تقديم الدُّنوش ،أو تأديب ا َّلرافضين لل ُّسلطة التُّركيَّة ،وهي وساط ٌة يبدو َّ
جمع َّ
السلطة
أن ُّ
كانت َّ
تتحفظ عليها بسبب انتساب الكراغلة من جهة األمومة ،فأبدت احترازها َّ
الشديد من تقديمهم ،وقد
اجتماعي أدنى منهم مرتبةَّ ،
لكن إحساس الكراغلة بنوع من
نتاج
كانت نظرةُ ُّ
ٌّ
السلطة إليهم على أنَّهم ٌ
السلطة؛ قد بعث فيهم روح التَّكتُّل وقد بلغ عددهم نهاية
االنتماء
ِ
االجتماعي وإن كان وضيعا في نظر ُّ
القرن ( )18نحو ( )6 000كر ٍ َّ
المدن الجزائريَّة "وبناء على هذا االحتراز من
غلي موزعين في مختلف ُ
اك ثقتهم في اليهود ألنَّهم ال يخشون منهم االستيالء على الحكم ،وأقام َّ
سكان
الكراغلة  ...وضع األتر ُ
2
ُّ
الهوة الموجودة بين
الجزائر من جهتهم حاج از بينهم وبين األتراك ،و َ
أبد ْوا تحفظا شديدا " وقد أخذت ُ
السلطات التُّركيَّة
السلطة و َّ
الرعيَّة الجزائريَّة تزداد ِاتساعا ،عقب الممارسات التي صارت تصدر من ُّ
ُّ

وأعوانها الذين كانوا عينها ويدها في سائر البالد.

المؤسسة الوطنيَّة للفنون المطبعيَّة
محمد العربي الزبيري ،د ط .الجزائر2006 :م،
َّ
 -1حمدان بن عثمان خوجة ،المرآة ،تحَّ :
ص.111

 -2حمدان بن عثمان خوجة ،المرآة ،ص.120
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لقد كان للعدد المعتبر من الوافدين األتراك بتركيبتهم المختلفة ،وانتظامهم في إطار خليط بشرٍي
َّ
ركي ،ولمواقعهم االجتماعيَّة الفاعلة آثار لسانية بلغت ًّ
حدا أصبح فيه الوجود
شكل
َّ
غالبي َة العنصر التُّ ِ

ط ِ
بتنوعاته ومستوياته ،وال يخفى بعد هذا ما سيخلِفه هذا
مكونا لغويًّا موازيًّا للوجود العر ِ
بي ُّ
ركي الخلي ُ
التُّ ُّ
سمي و َّ
الوضع من ٍ
عبي.
الش ِ
الر ِ
ساني َّ
أثر على األداء اللِ ِ
ُ
ركي األخير ،ندرك
وبهذا االستعراض المختصر للواقع
االجتماعي في حواضر الجزائر إبَّان العهد التُّ ِ
ِ

خاصة -فضاء له ،بحكم طبيعة المواقع االجتماعيَّة و ِ
الثقل
مدى التَّأثير الذي كانت
المدن والحواضر َّ -
ُ
ِ
بالسلطة التُّركيَّة أقل تمثيل.
ياسي و
ِ
الس ِ
االجتماعي الذي كان عليه ُّ
كل َم ْن له ُّ
لساني اجتمعت فيه الكتلة التُّركيَّة بجميع ِ
مكوناتها
بتنوع
ٍ
الس َّكاني المشفوع ُّ
ع ُّ
لقد قابل هذا التَّ ُّنو َ
أداءات وطنيَّة عديدة لم يبلغ
يخي تجاورت فيه
لساني جزائرٌّي تار ٌّ
ٌّ
ٌ
ومواقعها االجتماعيَّة والجغرافيَّة ،تنوعٌ

ًّ
تقاربا بين فصائل لغويَّة متباعدة؛ بل كان يرجع في الغالب إلى أرومة لغويَّة واحدة
حدا يجعل منه ُ
ستند إلى ِ
بي الم ِ
الدارسين ،غير َّ ِ
أي كثير من َّ
حسب ر ِ
اإلسالمي والقرآن الكريم ،كان
الدين
ِ
أن اللسان العر َّ ُ

تنوع متعايش َّ
بي
بمثابة اللِسان الجامع الذي أذاب تلك الحواجز اللِسانيَّة من خالل ُّ
تكفل فيه اللِسان العر ُّ
ٍ
الجامع بتحقيق وحدة لساني ٍ
مجموعة
كل
َّة َوِس َعت الجميع ،وال مزيَّة فيه لعرق على آخر ،في ما احتفظت ُّ
َْ
ٍ
استخد َم ْتها وسيل ًة للقيام بأدوار
لسانيَّة بما أمكنها من أداءاتها األصليَّة في األوساط االجتماعيَّة المحلِيَّة ،و َ

هامة في المجتمع.
ثانويَّة ،ولكنَّها َّ

ٍ
يخي في الجزائر وموقعه ،وأثر
وإذا أمكن مالحظ ُة
ساني التَّار ِ
مما يتعلَّق بطبيعة التَّ ُّنوع اللِ ِ
شيء َّ
الس َّكانيَّة الكبرى فيه؛ فإنَّه ال مناص من االلتفات إلى موقع اللُّغة العربيَّة الوافدة مع ِ
الدين
التَّ ُّ
حوالت ُّ

الرسميَّ َة األولى َّ
للحكام والمحكومين ،في
تبوأت بعد فترة المركز األ َّول ،فأضحت اللُّغ َة َّ
الجديد ،حين َّ
عام يجمعها مع ِ
ٍ
كل البالد العربيَّة وغير العربيَّة التي دخلها اإلسالم ،وهو اإلطار الذي بقي فيه
إطار ٍ

األندلسي ،باعتبار َّ
أن األقاليم اإلسالميَّة كلَّها
الوضع على ما هو عليه عند الهجرة الهالليَّة ،والنُّزوح
ِ
ُ
كانت مدين ًة لإلسالم والقرآن ولغة القرآن ،غير َّ
الصريحة
أن
ركي قد لقيت العربيَّة فيه اإلزاحة َّ
العهد التُّ َّ
َ

من مجالس الحكم ،ودواليب اإلدارة ،فارتضى لها َّ
الرعيَّة وأحوالها ،بينما
اك اشتغاَلها بشؤون َّ
الحكام األتر ُ
خلفتها التُّركيَّة لغ ًة إلدارة الحكم وشؤون دواوينه.

قافي المتواضع للمسؤولين األتراك ،وطبيعة التَّركيبة البشريَّة التُّركيَّة التي لم
وإضافة إلى المستوى الثَّ ِ

تكن لُغتُها تركيَّ ًة خالصة ِ
موحدة للوافدين األتراك ،بل كانت تركيب ًة تتالغى فيها العديد من اللُّغات األورِپية
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األم ٍ
لكثير من ذوي المناصب في َّ
الدولة ،فقد َو َجدت اللُّغ ُة العربيَّة في المجالس
األخرى ،بحكم أنَّها اللُّغ ُة ُّ
الرسمية وسجالَّتها ،وإدارة أمور ِ
بتوجه َّ
الدولة العام ،ومنافسة شعبيَّة من
التجارة؛ زحاما فوقيًّا انتعش ُّ
َّ

شعبي َّ
معقد ومتداخل.
بعض األداءات المحلِية على صعيد
ٍ
خاصة ،وبالوقوف على
ساني و
االجتماعي ،وارتباطهما معا بالواقع الثَّ ِ
ِ
وفي إطار الوضع اللِ ِ
قافي َّ
اكتشاف العالقة بين هذه الجبهات ،وآثار ذلك على
النَّشاط العام للتَّشكيل البشرِي الجزائرِي ،يمكن
ُ
التداخل ُّ
اعي في مشهد َّ
الوضع اللُّ ِ
اللغو ِي ،ذلك َّ
أن موقع الحاضرة
تنوع التَّشكيل االجتم ِ
غوي الذي عكس ُّ

ونشاطها العام يستتبع آثا ار على اللُّغة ،كما َّ
غوي سيكون أداةً فاعلة في تصنيف البناء
أن المقياس اللُّ َّ
ِ
كثير من الوقائع و َّ
خلفيات ٍ
قافي ،و َّ
الظواهر
أن الوقوف على هذا الواقع سيكون سبيال إلى فهم
الفكرِي والثَّ ِ
اللُّغويَّة الالَّحقة ،فكثي ار ما تجد الباحث يعالج جذور أساليب مستعملة ،أو كلمات سائرة ،أو يبحث في
تفاع ٍل
نتاج ُ
طروء إبدال ،أو حلول قلب ،أو غير ذلك من مظاهر تبدو في ظاهرها لغويَّة ،ولكنَّها ُ
السائرة بنتائج تأثيره.
ٍ
زمنه واحتفظت اللُّغة َّ
مجتمعي في فترة ما ،مضى ُ

ساني الجزائري إبَّان العهد التُّركي األخير في ضوء المقوالت اللِسانيَّة
وستتم مقارب ُة الوضع اللِ ِ
ُّ

ساني لحركة اإلحياء اللُّ ِ
غوي في الجزائر خالل القرن ( )20في الفصل ()03
البعد اللِ ِ
الحديثة عند مقاربة ُ

باعتبارها حرك ًة ال يمكنها إقصاء الفترة التُّركيَّة مع ب ِ
عد عهدها.
ُ

 -2الواقع ُّ
اللغو ُّي في الجزائر نهاية العهد ُّ
ركي
الت ِ

قد يكون الوفاء بوصف الوضع اللُّ ِ
لتشعب
غوي في الجزائر في هذه الفترة -وصفا دقيقا -ممتنعا ُّ

َّ
ُّ
المحطات التي يعتمدها
سيعم ُد هذا المبحث إلى استعراض أبرز
وتعدد مستوياته ،ولذلك
مظاهره
َ
اللِسانيُّون معايير لتقييم األوضاع اللُّغويَّة في بيئة ما ،بمتابعة اآلثار التي تركتها الممارسات التُّركيَّة إزاء
اللَّغة العربيَّة ،والتي كان لها انعكاس مباشر على الوضع والمتن اللُّغوي َّْين.

ركي ِ
مني العام بمكانة اللُّغة العربيَّة
الض ُّ
 -1-2اختالل الوضع واهتزاز المتن :ظهر بار از اإلقرُار التُّ ُّ

في ِ
تعاملهم معها كلُغة ٍ
الديار اإلسالميَّةَّ ،
اس
اس لهم بسببه ،ولغة كتاب رضي النَّ ُ
دين دان النَّ ُ
ولكن ُ
بكثير من تجاوزاتهم بسبب ِ
ٍ
أن َّ
تبنيهم له ،لم تكن لديهم بذات الحظوة ،ذلك َّ
"الدولة التُّركيَّة كانت عجميَّة
ُ
مما ي ِ
ِ
نشده ُّ
تهتم إالَّ برجال الحرب "1وقد
الشعراء ،أو َّ
يتفصح به الخطباء ،فهي ال ُّ
اللسان ،ال تفقه شيئا َّ ُ
محمد بن ميمون الجزائري ،التُّحفة المرضيَّة ،ص.56
َّ -1
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وفد َّ
الحكام العثمانيُّون من خارج الجزائر ،ولم يكن من بينهم من نشأ في الجزائر أو تربَّى بين أهلها ،أو
َّ
هم تعلُّم اللُّغة العربيَّة درسا ،وال عملوا على االختالط
وهم إلى ذلك لم يكلِفوا أنفسهم َّ
تلقى لغتهم وعاداتهمْ ،

ٍ
َّ
عرف عن َّ
ُّ
الحكام
بالشعوب التي يحكمونها فيتعلموا لغاتهم ،ولو على سبيل ضمان حد من التَّواصل "فال ُي َ
األتراك أنَّهم كانوا يتقنون العربيَّة ِ
العامية ،فما بالك بالعربيَّة األدبيَّة "1وإن ُو ِجد في هذا استثناء عند القادة
ُ

كمحمد الكبير باي معسكر ،والحاج أحمد باي قسنطينة وآخرين غيرهمَّ ،
يكن لها
الكراغلة،
َّ
فإن قلَّتهم لم ُ
الصعيد َّ
غوي العام َّ
وجه اللُّ ِ
الصعيد
الش ِ
ذكر على التَّ ُّ
عبي ،أم على َّ
للدولة التُّركيَّة ،سواء على َّ
تأثير ُي َ
ٌ
السلطان عبد الحميد الثَّاني (1909-1876م) -حسبما جاء في
عزم ُّ
المركزِيَّ ،
ومما ُيذكر في هذاُ ،

ِ
مذكراته -على ِاتخاذ اللُّغة العربيَّة لغ ًة رسميَّة َّ
أسَفه على عزوف أسالفه عن
للدولة العثمانيَّة ،وأبدى َ
ِ
ذلك ،ومع َّ
متأخرة كثيرا ،فقد لقيت معارضة سعيد باشا كبير أمناء القصر
الرغبة قد جاءت
أن هذه َّ
ِ
عربنا َّ
ركي شيء بعد ذلك "2وقد يبدو هذا الموقف فرديًّا
الدولة ،فلن يبقى للعنصر التُّ ِ
متذرعا بقوله" :إذا َّ

ولكنَّه ُي ِ
عبر عن رؤية َّ
وخاص ًة في عهدها األخير ،حين أصبحت
جنَبات اإلمبراطوريَّة كلِها،
َّ
تمددت في َ
إدارة المناصب العليا -في مستويات َّ
الدولة ُكلِها -ال تُشتََرط لها الكفاءة والمعرفة ،بقدر ما ُيطَل ُب لها
العلمي بأحسن ًّ
حظا
حكام "لم يكن مستواهم
السلطة ،فتولَّى
وصَرامة ُّ
ُّ
َ
الوظائف الجليل َة ٌ
الحضور العسكر ُّي َ

من مستواهم ِ
ولعل هذا
يني ،فالعلم كان في وقتهم من شؤون المجتمع ،وليس من شؤون الحكومة"3
الد ِ
َّ
مسمى الخالفة
أحد ِ
أهم األسباب التي كانت وراء ُّ
تحول مسار اإلمبراطوريَّة التي بدأت عثمانيَّة تحت َّ
اء ،وقد أخذت بأسباب ذلك ،ولكنَّها ُح ِرمت استمرَار َّ
تمر به ُّ
الدولة ،وَفَقدت
فمرت بما ُّ
َّ
ول ً
الد ُ
نشأة واستو ً
بيد َّ
أن عظمة التُّرك لم تكن في غير الحرب
القدرَة على توجيه رعاياها توجيها يحفظ بقاء اإلمبراطوريَّة " َ
فالتُّرك ،وإن استطاعوا أن ِ
يؤسسوا دول ًة كبيرة ،أثبتوا عجزهم عن إبداع حضارة في ِ
كل زمن "4والفرق
ْ
جدا بين تأسيس ٍ
كبير َّ
دولة تلبث عم ار يطول أو يقصر ،وبين بناء حضارة قد تسقط في مرحلة ماَّ ،
ولكن

ذكرها سيبقى من بعدها قائما.
 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،1ص.144
السلطان عبد الحميد الثَّاني وفكرة الجامعة اإلسالميَّة وأسباب زوال الخالفة العثمانيَّة ،ط .1القاهرة:
محمد الصالَّبيُّ ،
-2علي َّ
1423ه2002 -م ،دار اليقين للنَّشر والتَّوزيع ،ص.45
 -3أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،1ص.192

مؤسسة هنداوي للتَّعليم والثَّقافة ،ص.610
 -4غوستاف لوبون ،حضارة العرب ،تر :عادل زعيتر ،د ط .القاهرة :د تَّ ،
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ركية إزاء َّ
العامة و ُّ
السلطة ُّ
العربية في الجزائر :ال َّ
شك أنَّه قد كان
اللغة
الثقافة
َّ
الت َّ
 -2-2موقف ُّ
َّ

للتَّنا ُقض الذي أعلن فيه العثمانيُّون عن حكمهم للمسلمين باسم اإلسالم ،وتخلِيهم عن لغة اإلسالم التي

ثمن باهض ،إذ سيلزمهم الكثير من الوقت والجهد
كانت اللُّغة األولى للحضارة التي ورثوها عن سالفيهم ٌ
حتَّى ِ
ولما َّ
تعذر ذلك واجهت اللُّغة العربيَّة
يمكنوا للُّغة التُّركيَّة ،فتصبح بديال رسميًّا عن اللُّغة العربيَّةَّ ،
ِ
ركي ،فانحسرت دائرة عطائها ونمائها ،وعجزت اللُّغة التُّركيَّة عن مسايرة
سمي التُّ ِ
الر ِ
مضايقات الموقف َّ

سلطة َّ
الدولة وانتشارها ِ
مشهد
مشهد ْين:
ركي
غوي العام إبَّان العهد التُّ ِ
القوي والمتسارع ،وأضحى الواقع اللُّ ُّ
ٌ
َ
رسمي آثَ َر اللُّغة التُّركيَّة بوصفها العنوان
ومشهد
اسع تغلغلت اللُّغة العربيَّة في جملة من ميادينه،
ٌّ
ٌّ
ٌ
شعبي و ٌ

األمر في هذا حص ار على إقلي ٍم دون آخر ،بل كانت صف ًة شائع ًة
له ِويَّة اإلمبراطوريَّة ،ولم يكن
ُ
األظهر ُ
في ِ
كل األقاليم ،ومنها الجزائر.

اللغة :اصطبغت الوجهةُ ِ
للعثمانيين وأثره على ُّ
ِ
ِ
َّ -3-2
للعثمانيين
العامة
الدينيَّة
وفي
َّ
التوجُّه ُّ
الص ُّ
مكوناتهم العرقيَّة بعقائد صوفي ٍ
أطرتها وظائف َّ
َّة َّ
بمختلف ِ
البكداشية التي ظهرت في القرن ()07
الطريقة
َّ
ُ
الهجرِي وبلغت أوجها في القرن ( )10مستندة إلى ر ِ
َّ
عاية َّ
الموَل ِوَّية التي
ً
الدولة لها ،إضاف ًة إلى الطريقة ُ

الظروف نفسها ولقيت االهتمام نفسه ،وبلغ من شأن البكداشيَّة أن أصبحت تُ ِ
نشأت في ُّ
سيطر على
ْ
َ َ
ثم توثَّقت العالقة بين العسكرِي و ُّ
فلما َق ِدم العثمانيُّون إلى الجزائر كان
الط ُر ِ
قيَّ ،
عقيدة االنكشاريَّة ،ومن َّ
الشاذليَّة و ِ
الوضع مشابها ،فقد كانت القادريَّة و َّ
التيجانيَّة و َّ
اكتس َحت غرب الجزائر ،بينما
الدرقاويَّة قد َ
الرحمانيَّة والحنصاليَّة و َّ
الش ِابيَّة بشرقها ،ولم يكن غريبا -عندئذ -تحالُف الو ِاف ِدين األتراك مع
استأثرت َّ

شيوخ هذه ُّ
اإلسالمي.
الطرق ،مادام أم ار مألوفا في تركيا أو في الجزائر أو في معظم بالد العالم
ِ

ِ
ِ
خاصة ،ذلك َّ
أن
أثر على الحركة العلميَّة عموما ،وعلى العلوم اللُّغويَّة َّ
وقد كان لهذه السياسة الدينيَّة ٌ
الصوفيَّة باعتمادها على القلب والحدس؛ قلَّلت من شأن الجوارح والحواس ،والتَّحليل والتَّركيب
"المدرسة ُّ

واالستنتاج واالستقراء ،والقياس والتَّجريب ،كما اتَّخذت موقفا سلبيًّا من الفلسفة والتَّفلسف ورفضت المنطق

1
أنصارها ملزمين بأورٍاد ال ُيغادرونها وتراتيل ال يبرحونها
والتَّمن ُ
طق " وحرك ٌة هذا ُ
شأنها ستجعل َ
أتباعها و َ
العلمي ِ
الحر ،أو التَّحليل
عليمي بعيدا عن النَّظر
فهي حركةٌ جاذبة انعزاليَّة ،وبذلك أضحى
ِ
منهجها التَّ ُّ
ُ

والمناقشة أو المناظرة ،وهي اإلجراءات التي تزدهر في كنفها العلوم كلُّها وعلوم اللُّغة إحداها.

وتطور الفكر التَّربوي ،د ط .الجزائر1435 :ه-
 -1إبراهيم بوترعة ،التَّربية والتَّعليم بين األمس واليوم خصائص التَّعليم في الجزائر ُّ
2014م ،دار الخلدونيَّة للنَّشر والتَّوزيع ،ص.136
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الرسمي ،والعجز عن االرتقاء
الصعيد َّ
ورغم ما القت اللُّغة العربيَّة في الجزائر من اإلبعاد التُّ ِ
ركي على َّ
الصعيد َّ
حصلتها منذ نزولها مع
الش ِ
والتَّ ُّ
عبي؛ فقد بقيت محافظ ًة على العديد من المواقع التي َّ
طور على َّ
اإلسالم والقرآن في هذه ِ
الديار ،وقد كان سندها في ذلك عقيدةٌ َّبررت صمودها ولكن ليس على ِ
كل
"قوة الثَّبات في المفهوم ِ
اإلسالمي ،جعلت الِبَنى اللُّغويَّة -بحكم ارتباطها ِ
بمكوناته
هني
ِ
الذ ِ
المستويات ،فـ َّ
عن طريق القرآن والحديث -ثابت ًة ،بينما صيَّرت القوى التَّعبيريَّة قوى توليديَّة "1وهذه إحدى المضايقات

الهوة بين الوجود اللُّ ِ
غوي
الفعلي في
ِ
الفعليَّة للُّغة العربيَّة ،فقد كانت فترةُ ما بعد سقوط بغداد بداية ِاتساع َّ
ثم زادها عصر المماليك واألتراك من بعدهم ِاتساعا ،حتَّى حدثت شرو ٌخ أضحى
ميادين الحياة المختلفةَّ ،

من آثارها حضور ُّ
اللغة العربيَّة في َّ
مضايَقته في الواقع.
اإلسالمي وغيابه أو
بي و
الضمير
ِ
الجمعي العر ِ
ِ
َ
وجه ِ
لقد كانت َّ
ِ
الطبيعةُ العسكريَّةُ َّ
وفي أسبابا
للدولة التُّركيَّة ،والعصبيَّة
ركي ،والتَّ ُّ
للمكون التُّ ِ
يني ُّ
الص ُّ
الد ُّ
مباشرة في عجز اللُّغة العربيَّة عن مسايرة الحضارة ،وتعطيال لطاقاتها َّ
الذاتيَّة َّ
لمدة طويلة ،يقابل ذلك

السلطات التُّركيَّة ،ولم ِ
توطن
يقظةٌ غربيَّةٌ فكريَّةٌ وعلميَّةٌ وصناعيَّةٌ زاحفةٌ ،وهو األمر الذي لم تستوعبه ُّ

َّ
عامل معه.
نفسها على مسايرته وإجادة الت ُ
اقع تعليم ُّ
العربية في الجزائر َّإبان العهد ُّ
الرئيس
اللغة
بب َّ
َّ
الت ِ
لما كان َّ
ركي األخيرَّ :
 -4-2و ُ
الس ُ
تستهدف
مسمى الخالفة ،واستراتيجيَّ ًة عسكريَّة
الحكم التُّ ِ
ركي في الجزائر امتدادا سياسيًّا تحت َّ
ُ
لقيام ُ

خاصة غير ذي
عليمي منها َّ
انب الثَّقافيَّة َّ
عامة ،والجانب التَّ ُّ
حماية حوزة اإلمبراطوريَّة؛ فقد صارت الجو ُ
أولوي ٍ
أساس من التَّفكير في ترقيَّة التَّعليم؛ بل كان على أُس ٍ
ٍ
فتوجه َّ
س أخرى قام
الدولة لم يكن على
َّة؛ ُّ
ُ
عليها الحكم ،وعليها سيبقى ،و َّأول هذه األسس ،هو دعم الجانب العسكرِي ،وإحكام أمر َّ
الدولة بتَ ْولِية

الموالين للباب العالي من األتراك ،وما كان من غالب مظاهر التَّعليم في الجزائر لهذا العهد ،ال مزيَّة
ُ
َّ
للدولة في القيام عليه ،بل كان يعتمد األوقاف مورد ا لم يسلم من مصادرة بعض األتراك له ،فكان تجفيفا

بي و َّ
عي في الجزائر ،وهي الخطوة التي لم تكن وباال على هذا
الشر ِ
جزئيًّا لموارد اإلنفاق على التَّعليم العر ِ

ِ
ِ
َّ
اقفهم فهاجر
وصوِد َرت مو ُ
التعليم فحسب؛ بل كانت عَقَبة واجهت المعلمين حين هددوا في أرزاقهمُ ،
وضِيق على من بقي منهم.
الكثير منهمُ ،

 -1منذر عيَّاشي ،قضايا لسانيَّة وحضاريَّة ،ط .1دمشق1991 :م ،دار طالَّس ِ
للدراسات والتَّرجمة والنَّشر ،ص.50
40

الفصل التَّمهيدي:

ما قبل اإلحياء؛ مصطلحات المنطلق ومالبسات التَّأسيس

"ولما دخلت مسجدها لم أجد قارئا ،وال ِ
مدرسا
ينقل العيَّاشي في رحلته دخوله مسجد بسكرة يقولَّ :
سوى رجال واحدا يق أر لوحه -وهو ملًقى أمامه -يقرأه على غير أدب وال استقامة "1ولئن كانت العناية
الضرورات؛ َّ
بالجانب العسكرِي أولويَّ ًة في بعض الفترات؛ واستمرَارها ضرورة من ُّ
فإن االكتفاء باالعتماد
الكلِ ِي و َّ
لألمة ،صار بعد ُمَّدة وباال على
في والثَّ ِ
الدائم على ذلك ،وإهمال جوانب التَّكوين المعر ِ
قافي َّ
اإلمبراطوريَّة كلِها ،ووباال مضاعفا على األقاليم اإلسالميَّة بالتَّبع.

ومما جاء في تقييم ِ
للسلطة العثمانيَّة في الجزائر
السياسة التَّعليميَّة التُّركيَّة في الجزائر أنَّه "لم يكن ُّ
َّ
السلطة سياسة وهي :عدم التَّ ُّ
دخل
سياسة للتَّعليمَّ ،
أن نقول :إنَّه كان لهذه ُّ
الصحيح في هذا َّ
ولعل َّ
الصدد ْ
في شؤون التَّعليم "2ومن هنا جاءت الجوانب االجتماعيَّة والثَّقافيَّة للمجتمع في حكم النَّتيجة للوضع
ِ
اسات التي تابعت مسألة التَّعليم خالل هذه الفترة ،من أنَّه
الغالب ،والتي من مظاهرها ما تتَّفق عليه الدر ُ
وموحدة ،وال برامج تعليميَّة م َّ
سطرة و"لم يكن في الحكومة
َّ
لم تكن هناك منظومة تعليميَّة وطنيَّة واضحةٌ
ُ
ُ
الرسميَّة "3وإذا كان
مدير أو
وكيل أو نحو ذلك من الوظائف َّ
ير لشؤون التَّعليم ،وال ٌ
الجزائريَّة عندئذ وز ٌ
ٌ
هذا بعض ما قيل في شأن ِ
السياسة التَّعليميَّةَّ ،
المقررات
فإن الحديث بعد ذلك عن المناهج التَّعليميَّة و َّ

والهياكل ُي ُّ
ركي في الجزائر لم يؤلَّف في مناهج التَّعليم شيء سوى (جامع جوامع
عد عبثا ،فطيل َة العهد التُّ ِ

االختصار ،و ِ
التبيان فيما بين المعلِمين وآباء ِ
لمحمد بن أبي جمعة أوائل القرن ( )10الهجرِي
الصبيان)
َّ

ومن ِ
مؤسسات التَّعليم
أشد ما ُرزئت فيه الحركة التَّعليميَّة والفكريَّة في الجزائر ،هو ُّ
خلوها الكامل من َّ
العالي بالمعنى المتداول اليوم ،فاألتراك "لم ِ
الزيتونةُّ ،
يؤسسوا جامع ًة كالقرويِين أو األزهر أو َّ
تبث العلم
ََ
وتُ ِ
مصر باألزهر ،وتونس
االمتياز الذي حازته
الكتَّاب وتحفظ اللُّغة وتربِي العقل "4وهو
خرج العلماء و ُ
ُ
ُ
بالزيتونة ،والمغرب األقصى بالقرويِين ،حين كانت هذه الجوامع منار ٍ
ات ُّ
َّ
األمة شيئا من إكسير
تبث في َّ
الحياة ،وتُ ِنتج ترياقا ي ِ
العقدي واللُّ ِ
ِ
غوي ،ومهما قيل
وحي وتقيها من االنسالخ
الر ِ
األمة من الهالك ُّ
حصن َّ
ُ

عن المستوى
ظاهر في حفظ المرجعيَّة الوطنيَّة
أثر
العلمي والفكرِي لهذه
ِ
َّ
ٌ
المؤسسات العليا؛ فقد كان لها ٌ
وبقيت إطا ار علميًّا يأنس به المجتمع في أحلك فترات اإلحاطة والتَّضييق ،ونتيج ًة ِ
لكل هذه المعطيات
ُ
وضع اللُّغة العربيَّة في الجزائر َّ
أن يكون
بدوَلتَي الجوار :تونس والمغرب
أشد سوءا مقارنة
أضحى طبيعيًّا ْ
ُ
ْ ْ
-1
-2
-3
-4

محمد بن ميمون الجزائري ،التُّحفة المرضيَّة ،ص.50
َّ
أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،1ص.214
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ٍ
الوضع أفضل حاال بما بقي عليه جامعا َّ
إمداد ودع ٍم
الزيتونة والقرويِين من
األقصى اللَّ ْتين بدا فيهما
ُ
و ٍ
إسناد ،فقد بقي هذان الجامعان –مع ما أصابهما من وهن المناهج ،وضحالة المستوى وعتاقة َّ
الطرائق-
وفي َّْين للُّغة العربيَّة يحفظان ماءها ،ويستَْب ِقيان شيئا من َّ
مادة حياتها.
خاصة ،إذ لم يكن
الر ِ
ركي َّ
ومقابل هذا اإلهمال التُّ ِ
سمي لشأن التَّعليم عموما ،وشأن اللُّغة العربيَّة َّ

الحكام األتراك في مستوى طموح محكوميهم "فليسوا َّ
َّ
أن يبثُّوها في
بمثقفين ثقافة عربيَّة النَّزعة تدفع بهم ْ
ُ
ٍ
شعبي قد يكون َّ
هادئ على الممارسات التُّركيَّة
رد فعل
موقف
جما "1وهو
مجتمع طالما َّ
أحب العربية ُحبًّا ًّ
ٌّ
ٌ

موقف َّ
مهمة ال يمكن ِ
أن
إزاء الحياة الثَّقافيَّة في المجتمع ،والذي ُي َع ُّد
الحكام فيه سلبيًّا في َّ
ألي جهة ْ
ُ
شأن ٍ
ِ
تفاع ِ
أمرها
تضطلع بها ،وال
َّ
لغة تخلَّت عنها ُّ
نتصور-بعد هذا الوضع -ار َ
السلطات الحاكمة ،وأُسند ُ
ٍ
ِ
ومقررات
موحدة ،وال يخضع التَّعليم فيها ألهداف و
اضحة َّ
رسم سياسة لغويَّة َّ
إلى أطراف ال ُيمكنهم بحال ُ

نوعيَّة مدروسة.

 -5-2واقع الدَّرس ُّ
اللغو ِي :من مظاهر نضوب َّ
الدرس اللُّ ِ
أن أصبح القائمون عليه
غوي وانحساره ْ

ِ
المؤرخون من مجاالت
فيحصي
تأليفا وتدريسا -قلَّ ًة في قطر شهد له التَّاريخمظاهر نبوغ وإبداعُ ،
َ
الكتابة العلميَّة اللُّغويَّة وأعالمها:
التصنيف ُّ
اللغو ِي في الج ازئر َّإبان العهد ُّ
تخصصات وأعالم َّ
ركي األخير:
الت ِ
نموذج من ُّ
َّ
خصص
الت ُّ

المؤلِف

َّ
التأليف

عبد الكريم ُّ
الفكون

 فتح المولى بشواهد ابن يعلى -شرح أرجوزة المكودي

َّ
النحو
الصرف
و َّ

 -رقم األيادي على تصنيف المرادي

سعيد ُّ
قدورة

السيوطي
 شرح َّألفية ُّ

 -حاشية التَّسهيل البن مالك

محمد َّ
الزجاي
َّ

 الميَّة األفعال نونيَّة ُّالشذور
معجمية
َّ
فقه ُّ
اللغة

الروض النَّظيم في معاني حروف المعجم
 َّ ضياء القابوس على كتاب القاموسالضاد و َّ
 االرتضاء في الفرق بين َّالظاء

محمد بن ميمون الجزائري ،التُّحفة المرضيَّة ،ص.46
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أبو راس َّ
الناصر

محمد بن بدوي المعسكري
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 التَّحقيقات اإلعجازيَّة بشرح نظم العالقات المجازيَّةبالغة
العروض

 -الجوهر المكنون

محمد بن محمود بن العنَّابي
َّ

 -شرح تلخيص المفتاح للقزويني

الرحمان األخضري
عبد َّ

الرامزة َّ
العروض والقافيَّة
الش َّ
 َّعلم ْي َ
افية في َ

أبو الجيش المغربي

ومقرراته ،قد كانت المو ُّاد اللُّغويَّة
عاما على طبيعة مناهج التَّعليم َّ
وقد كانت ظاهرة التَّأليف انعكاسا ًّ
مقرراتها وطرائقها ،وتلك ميزةُ عصر َّ
الضعف بما عرفه من ضحالة البرامج واقتصار
المقررة تقليديَّة في َّ
َّ

المطوالت والتَّعليق بالحواشي ،وأضحى من قضايا
التَّأليف على المتون ،وشرح المغاليق ،واختصار
َّ

َّ
ِ
يح في
أليف في األلغاز النَّحويَّة واللُّغويَّة ،وذلك
مظهر صر ٌ
العصر في ما يتعلق بالعلوم اللسانيَّة ،التَّ ُ
ٌ
الدرجة التي أصبح عليها َّ
تصوير َّ
بي في الجزائر لهذا العهد.
الدرس اللُّ ُّ
غوي العر ُّ

ُّ
يسها سائدا ،فهي على الغالب ما كان سائدا في المشارق
أما عن َّ
َّ
مقررات العلوم اللغويَّة التي كان تدر ُ

والمغارب إبان تلك الفترة.

نموذج من الكتب ُّ
المقررة في المستوى العالي َّإبان العهد ُّ
ركي األخير في الجزائر.
غوية َّ
الل َّ
الت ِ
ٌ
المؤلِف
المقررة
المواد
الكتب َّ
َّ
النحو
َّ
التصريف

فقه ُّ
اللغة
البالغة
العروض

الخطُّ

األجروميَّة
ُّ

أجروم
ابن ُّ

ألفية بن مالك وشروحها
َّ -

المكودي

المية بن مالك
َّ
 فقه ُّاللغة

ابن مالك

للثَّعالبي

 -الجوهر المكنون

السعد ،تلخيص المفتاح
 حواشي َّ -الخزرجيَّة مع شرحها

/

لألخضري
للتَّفتزاني

للغرناطي
/

وال يعني هذا العرض َّ
كل هذه المواد والكتب قد وجدت لنفسها حضو ار واسعا وفاعال بين المعلِمين
أن َّ

والمتعلِمين ،بل كانت أشهر ما اجتمع على الجملة في مراكز التَّعليم التَّقليديَّة البسيطة من المساجد
توجهت عناي ُة علماء الجزائر إلى علوم اللُّغة باستثناء َّ
توج ٌه استهدف في
النحو "1وهو ُّ
والتَّكايا إذ "قلَّما َّ
الغالب حفظ المتون ،واستعراض الوجوه ،دون إحكام ملكة االستعمال ،وبلغ من نتائج ُعقم طرائق التَّدريس
 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،1ص.195
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َّ ِ
ُّ
عجزها
صرات ،وبدا ُ
المختَ َ
هذه ما ظهر جليًّا من عدم جدوى مناهج التلقي بطريق الشروح والحواشي و ُ
عن بناء ممارسة لغويَّة سليمة م ِبدعة؛ وكان من أثر هذه َّ
"الطريقة َّ
الشائعة ...هو القضاء على الملكة
ُ
1
ِ
ِ
السيئة لطرائق التَّعليم تلك
معا بالكتاب عن العلم " ومن الثَّمرات َّ
العلميَّة ،ألنَّها شغلت المعلم والمتعلم ً
َّ
َّ
لحنون ،ومنهم أبو راس
أن أعالما في التَّدريس والتَّصنيف من مشاهير الفترة -على قلتهم -كانوا َي َ

2
النَّاصر ،الذي قيل أنَّه كان يلحن في درسه رغم علمه الواسع وقد ألَّف في النَّحو واللُّغة " وذلك أمارةٌ

ٍ
انتقاء المراجع بعناية ،وتُراعى فيه مستويات
يتم بموجبه
موحد
على عدم وجود نظا ٍم
تعليمي َّ
ٍ
مدروس ُّ
ُ
ِ
ائق تدر ٍ
يس متباينة ،وأُعلِنت
انتقاء عشو
حل بدل ذلك
المتعلِمين ،وثمرة التَّعليم ،ف َّ
ائي للمصادر واعتُمدت طر ُ
ٌ
ٌ
ركي ،فقد كثَُرت احتجاجات
النُّدرة في المعلِمين المقتدرين،
وبخاصة في العقود األخيرة من الوجود التُّ ِ
َّ

وعمت َّ
السلطات وغزت الثَّْورات جنبات اإليَّالة.
الشكوى من عسف ُّ
الجزائريِينَّ ،
قدمه العثمانيُّون للُّغة العربيَّة في ما أنجزوه من مدارس ِ
بعض الباحثين استعراض ما َّ
تدرس
حاول ُ
َّ
باللُّغة العربيَّة ِ
السامين ،وأشار إلى عديد
وتدرُسها ،كمدرسة إعداد األمراء ،ومدرسة إعداد
الموظفين َّ
األول َّ
المؤلِفين ومؤلَّفاتهم؛ إالَّ َّ
للدولة التُّركيَّة ،وفي عهدها
أن ذلك لم يجعل اللُّغة العربيَّة في المقام َّ

ثم أورد من القول ما يعضد ِاتجاه األطروحة إزاء مسألة اللُّغة العربيَّة
األخير َّ
خاصة ،وبالجزائر تحديداَّ ،

السلجوقيَّة اللُّغة الفارسيَّة لغ ًة رسميَّة لهم
السالجق ُة األتراك في دولتهم َّ
في الجزائر إبان الفترة ،فقد "اتَّخذ َّ

وهم أتراك ،والعثمانيُّون مع استخدامهم لُل ِ
غتهم التُّركيَّة في األعمال الحكوميَّة ،إالَّ َّأنهم لم ِ
يدرسوا هذه

ُّ
اللغة َّ
المؤسسات "3وإذن فقد كانت تلك المبادرات لتوطيد الحكم واستبقائه
مؤسسة من
للشعب في ِ
َّ
أي َّ
ال لتعليم َّ
الشعب وتثقيفه.
 -6-2واقع الكتابة ِ
ِ
المؤرخون عن
بعض الحقائق التي نقلها
الفنَّية واإلبداع
ِ
األدبي :إذا كانت هذه ُ
خاصة؛ َّ
فإن واقع اللُّغة العربيَّة في الحياة الثَّقافيَّة كان نتيجة
عامة ،وتدريس اللُّغة العربيَّة َّ
حالة التَّعليم َّ
فالمقررات وطرائق تدريسها لم تكن لتصنع أدباء وال شعراء وال لغويِين ويمكن
طبيعيَّ ًة لحالة التَّعليم،
َّ
استعراض ُن ٍ
اإلبداعية للفترة.
مما أضحت عليه الكتابة
َّ
تف َّ

محمد البشير اإلبراهيمي ،جمع وتقديم :أحمد طالب اإلبراهيمي ،ط .1بيروت2015 :م ،دار
 -1محمد البشير اإلبراهيمي ،آثَ ُار َّ
الغرب اإلسالمي1997 ،م ،ج ،1ص.342
 -2أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،2ص.164

العثمانيون في التَّاريخ والحضارة ،د ط .القاهرة1414 :ه1994-م ،المركز المصر ُّي ِ
للدراسات العثمانيَّة وبحوث
محمد حرب،
ُّ
َّ -3

العالم التُّركي ،ص.319
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ركي األخير في الجزائر :عبَّر ِ
 -1-6-2الملمح ِ
الشعري في العهد ُّ
الشعر دوما عن الحالة
الت ِ

ُّ
ُّ
وع َك َس انحطاط أساليب
اللغويَّة التي عليها العصر؛ وقد كان عنوان التَّراجع التي بلغته اللغة العربيَّة َ
الدارس وضعيَّة ِ
يستشف به حالة اللُّغة العربيَّة في الجزائر خالل العهد
ُّ
الشعر مقياسا
األداء ،وإذا ما أخذ َّ ُ
العينة التي يطالُها البحث هي َّ
أن ِ
التُّركي األخير؛ َّ
فإنه يجب األخ ُذ في الحسبان َّ
الطبقة المحكومة ،وهي
عامة َّ
بتدرجاتهاُّ ،
وتعدد
الحكم ُّ
الشعب ،وبعض العلماء الذين استَْبَقتهم ظروُفهم في البلدَّ ،
َّ
أما طبقة ُ
مناصبها فليس لها من ِ
األدبي واللُّ ِ
بي أو انحطاطه ،أو شيوعه أو انحساره
أمر عُل ِو اإلبداع
غوي العر ِ
ِ
ُ

شيء ،ذلك أنَّها طبق ٌة غَلب على معظم عناصرها الجهل ،وعدم معرفة ِ
وجراء هذا َّ
الشرخ
لغة أهل البلدَّ ،
َ َ
ُ
ٌ
الصياغة ِ
انحط مستوى ِ
َّ
السلطة و َّ
أهم ِ
الشعريَّة عند
مبرراته-
الحاصل بين ُّ
الشعب -والذي كانت اللُّغ ُة َّ
ٍ
َّ
ِ
ِ
ُّ
ذوق
امه ُليصِبح على درجة من التَّ ُّ
الشعراء ،ألنَّهم أُجبروا على النُّزول بشعرهم إلى َشعب لم ُي َؤهْله ُحك ُ
ِ
اسع َة القاعدة؛ فإنَّها
الشعرِي العالي ،بل ُفرض على معظم أفراده درجات دنيا من التَّعليم ،وإن كانت و َ
أشعار "مختلَّة األوزان أيضا ومرتبكة
وكتَّابها المشهورين
محدودة المستوى ،ومن َّ
ثم ُوجد ألعال ِم المرحلة ُ
ٌ

1
للسلطان
وعلى رأس هؤالء ابن حمادوش وأبو راس " ومن شواهد المرحلة نموذج حمدان خوجة في مدحه ُّ

محمد خان(1255-1200ه) التي مطلعها:
َّ
رت محمود المع ـ ـالي على الكـبـ ـر
تخيَّ ـ ـ َ

ويممت ساحات النَّدى راحة البشر
َّ

والتي يختمها بقوله:

أخا الصبر ،هل لليسر من بعد جولة
أيأسـ ـ ـ ـ ـا ومحمـ ـ ـ ـ ـ ـود الملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوك ك ـ ـفي ـلــنا

تـ ـ ُع ُّم ،وأقلُّه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُج َزيِ ِـر
وقـ ـ ـ ـ ـ ـد وفق التَّـاري ـ ـ ـ ـ ـ ـخ (تـ ـ ـ َّم بتخـيُّر)

ويوافق سنة (1252ه) بحساب الج َّمل" ،فهذه األبيات ِ
تمثل خير تمثيل عصرها الذي بلغ نهايته في
ُ
درجة اإلسفاف "2ولم يكن األمر مقتص ار على قلَّة من األدباء و ُّ
الشعراءُّ ،
فيعد ذلك من الفروق الفرديَّة
التي يتفاضلون فيها ،بل أصبح َّ
غوي سمة غالب ًة ،فاختلَّت لذلك األساليب والتَّراكيب ،وضاق
الضعف اللُّ ُّ

غوي ،وضعفت الهمم في االرتقاء بمستوى اإلبداع ِ
الشعرِي بوصفه رافدا للتَّ ُّ
مكن اللُّ ِ
غوي ،ولك
المعجم اللُّ ُّ
ُ
ُ
الزيَّاني للباي مصطفى أبي َّ
أن تقلِب النَّظر في مرثيَّة يوسف َّ
الشالغم ِ
ِ
البحثاوي:
يعزيه في اآلغا البشير
ْ

 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،2ص.245
ركي ،د ط .الجزائر2016 :م ،دار هومة ل ِ
 -2عبد الجليل مرتاض ،التَّهجين ُّ
لطباعة والنَّشر
غوي في الجزائر في العهد التُّ ِ
الل ُّ
والتَّوزيع ،ص.87
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السعي ـ ـ ـ ـ ـ ـر
هنيئ ـ ـ ـ ـا لك الجنـان ال َّ

يا ك ـ ـ ـ ـ ـافل األ ارمـ ـ ـ ـل يـا بشـ ـ ـير

لقد عشت سعيدا في رغد عيش

وفـ ـ ـ ـ ـ ـزت َّ
بالشــهـ ـ ـ ـادة يــا أميـ ـ ـ ــر

ببلدة مستغ ــانم كـ ـ ـ ـ ـان الم ـ ـ ـ ـ ـ ـثوى

السكنى سكنـاك يا نحرير
فنعـم ُّ

ِ
َّ
شعر المرحلة
وأصبح أسلوب ُكتَّاب القطر وشعراؤه مشوبا بالعاميَّة ،وتقلصت األغراض التي استهدفها ُ
إلى ٍ
األدبي "محصو ار في بعض المدائح َّ
الصوفيَّة
حد كبير ،حين أصبح اإلبداع
النبويَّة ،والمقطوعات ُّ
ُّ

جل ِ
النتاج
ومرثيَّات بعض العلماء ،وفي قليل من األشعار الغزليَّة والمقامات واألسجاع النَّثريَّة وكان ُّ
وليد المناسبات "1فعكست حضو ار باهتا للُّغة العربيَّة في األوساط َّ
الشعبيَّة تعبي ار عن اهتمامات اجتماعيَّة
السلطة من الكتابة األدبيَّة "وإذا أردت أن تعرف ضعف اللُّغة العربيَّة ،وبلوغها
وحرمانا غالبا في بالطات ُّ

ٍ
لغة هز ٍ
ركي ،لتقف على ٍ
َّ
ركيكة ال هي
يلة
أن تعود إلى نهاية العهد التُّ ِ
الدرك األسفل من الوهن ،فحسبك ْ
بالعاميَّة ،وال هي عوان بينهما "2وذلك حكم قد انبنى من خالل ِ
ِ
مدونات
بالفصحى ،وال هي
االطالع على َّ
ٌ
ٌ
الفترة التي تشهد على نفسها بهبوط األسلوب ،وضعف ِ
الصياغة.

ٍ
 -2-6-2الملمح َّ
النثر ُّي في العهد ُّ
مما
غيض من
الت ِ
فيض َّ
ركي األخير بالجزائر :وإذا كان هذا ٌ
ِ
أصاب اإلبداع ِ
ٍ
فإن َّ
بي لهذا العهد؛ َّ
فح ِرم أسباب
الشعر َّي العر َّ
َ
النثر الفن َّي لم يكن بمعزل عن هذا الواقعُ ،
االنتعاش في بالطات الملوك واألمراء الذين كانوا غرباء عن البلد ،ومن ِ
العينات األدبيَّة التي يمكن
االستدالل بها على مستوى نثر الفترة ،هذه القطعة:
"أكثر من يقوم بالجهاد في الجزاير التُّرك وكون األمراء كلُّهم في الغزوات األتية
من هم قدمنا سبب مجيئهم ووقت قدومهم إلى الجزاير سنة خمسة وعشرين وتسعمائة
قدم خير ِ
الدين رايس وأخيه [كذا] أروج إلى تونس ثم إلى جيجلة وبجاية فأخذهما

[كذا] َّ
وتمكن بجيجلة فبعث إليهم أهل الجزاير يشكون [كذا] من النصارى قائلين لهم
سمعنا بكم أناس [كذا] تحبون الجهاد وأخذتم بجاية وجيجلة من أيد [كذا] النصارى
ونصرتم الدين هنيئا لكم أيها المجاهدون البد أن تقدموا إلينا وتخلصون[كذا] من أيد
[كذا] هؤالء المالعين الكفرة ألننا نحن في محنة عظيمة وذلة شديدة فلما سمع أروج

محمد بن ميمون الجزائري ،التُّحفة المرضيَّة ،ص.62
َّ -1
 -2عبد الجليل مرتاض ،التَّهجين ُّ
غوي في الجزائر في العهد التُّركي ،ص.93-92
الل ُّ
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رايس ذلك تحرك وتوجه إلى الجزاير بزوج غاليط [كذا] اللتين كانتا معه فلما وصل
إلى الجزاير فرح به أهلها وأكرموه"1
األدبي ،فهي إلى كونها ضعيفة التَّعبير ،وجمعها بال
ركيبي و ِ
جانب ْيها التَّ ِ
ذلك هو مستوى الكتابة في َ

العامي ،كثيرة األخطاء ،هزيلة البناء.
قيد بين الفصيح و ِ

أما عن األجناس األدبيَّة فقد تقلَّصت إلى ٍ
الكتَّاب في كتاباتهم النَّثريَّة على
و َّ
حد بعيد ،فاقتصر ُ

الرسائل
عمار لكتابات ابن حمادوش ،والتَّعازي والعقود و َّ
المقامات والوصف والتَّقاريظ ،كما عند أحمد بن َّ
المقري وعبد الكريم ُّ
ِ
عمار ذات المسحة األدبيَّة ،بينما
اإلخوانيَّة ،كرسائل أحمد
الفكون وأحمد بن َّ

اصطبغت رسائل عيسى الثَّعالبي وعبد القادر المشرفي وسعيد ُّ
ابي بصبغة فقهيَّة بحكم
قدورة وابن العنَّ ِ
ِ
أن أصبحت اختصاصا تُركيًّا ،ولذلك َخَل ْت هذه الفترة
االختصاص ،وتقلَّصت الكتابة في الديوانيَّة بعد ْ
الرسائل ِ
اجعا كبي ار في أغراض وأجناس الكتابة األخرى
الديوانيَّة العربيَّة إالَّ قليال ،وشهد هذا
من َّ
ُ
العهد تر ُ
الراقي ألساليب العربيَّة في ميادين
السائدة لتسمح باالستعمال َّ
كالقصة والخطابة ،ولم تكن األوضاع َّ
َّ

التَّواصل العام كالخطابة التي كانت المساجد ميادين غالبة لها ،فقد نقلت المصادر وجود قلَّة من الخطباء
ذوي جرأة وفصاحة أثارت مخاوف َّ
فاشتدت متابعتُهم ،وقد يكون
َّ
ووجد
الحكام،
ُ
مصيرُهم العزل أو النَّقلُ ،
تحول
منهم من جعل للخطابة شأنا كمصطفى بن عبد هللا البوني،
ومحمد خوجة بن مسلم الذي " َّ
َّ

أن كانت في المقهى "2وهي صورة لم
بالخطابة من مقامها المألوف في المساجد والمحافل إلى داره بعد ْ

بعَل ٍم أو أعالم
عدم الجزائر في العهد التُّ ِ
تُ َ
تخل جهة من جهات القطر َ
ركي األخير منها ومن مثلها ،فلم ُ
َّ
العام جعل تلك األعمال والجهود واإلبداعات على قلَّتها معزول ًة في
ولكن الوضع
في علوم وفنون،
َّ
محاضنها األولى ال تبرحها ،في وقت كان البلد أحوج ما يكون إلى بناء ٍ
إن أسهمت
ثقافة بمفهو ٍم
ٍ
وطني ،و ْ

السلطة التُّركيَّة ِ
فيه اإلبداعات المحلِيَّة بأقساط قلَّت أو كثرتَّ ،
لبي من
الس ِ
فإن الذي حدث َّ
جراء موقف ُّ
الثَّقافة والتَّعليم ولوازمهما ،جعل من "الثَّقافة في القطر الجزائرِي ...جهويَّة إقليميَّة أكثر منها ُقطرَّي ًة

عموميَّ ًة ،وأنَّها كانت محصورة في أشخاص معيَّنين ،وأماكن محدودة "3وهو ما جعل نبوغ األفراد في
ميادينهم ال يظهر له كبير أثر.
محمد بن رقيَّة ِ
التلمسانيَّ ،
الزهرة النَّائرة فيما جرى للجزائر حين أغارت عليها الكفرة ،المكتبة الوطنيَّة الجزائريَّة
محمد بن َّ
َّ -1
(مخطوط) رقم ،2603 :ص.3-2
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الصور فإنَّها لم تكن غالبة؛ بل كانت الغلبة لحالة من َّ
الضعف والوهن
ولئن كان شيء من هذه ُّ
أهلية
بمهمته ،وأعلن العو ُّام شكواهم من عدم َّ
غيره للقيام َّ
بلغ ُّ
العي فيها ببعض الخطباء ْ
أن أصبح ُينيب َ
المِذلَّة لوضع قد
األئمة والخطباء ،وعجزهم عن اإلبانة،
الكثير من
َّ
ُ
وتنقل المصادر بعض المظاهر ُ
يكون أكثر شيوعا يومذاك ،وإثباتا لحال ال تليق بالعربيَّة في مشهدها َّ
قصد به ُّ
النخبة.
الش ِ
عبي فكيف بما تُ َ
ٍ
حدث العيَّاشي في ِ
َّ
جمعة بأحد مساجد ورقلة "وخطب الخطيب بخطبة
الرحلة عن حضوره صالة

أكثر فيها اللَّحن والخطأ والتَّحريف والتَّقديم والتَّأخير ،مع إدغام أكثر حروفها حتَّى كأنَّها همهمة "1وحكم
َّ
ُّ
الرسم وال
الفكون على أحمد بن حسن الغربي أنَّه "كان أُ ِمي الخطابة والكتابة ،وأنَّه ال يعرف
الخط وال َّ
َ
2
العامة
ولما كانت الخطابة من أبرز المظاهر التي يقيَّم من خاللها وضع الفصحى في الحياة َّ
الهجاء " َّ

تداوال ِ
وتلقيا؛ َّ
مما كانت عليه اللُّغة العربيَّة خالل
مما سبق عن وضع الخطابةُ ،يظ ِهر جزءا َّ
فإن شيئا َّ
إن مجاالت الكتابة األدبيَّة هذه على قلَّتها قد جاءت بأساليب العصر ضعيفة المستوى
ثم َّ
هذا العهدَّ ،
ِ
الفن ِي ،مطبوعة َّ
اص.
بالزخارف اللَّفظيَّة ،باهتة المعاني ،قد فشا فيها اللَّحن ،وشاع حتَّى ُع ِرف به الخو ُّ
ومع ما كان عليه المستوى ِ
الفن ُّي من الكتابة والتَّأليف لهذا العصر من َّ
الضعف؛ فقد كان أقصى

تحصينه ،هو حجز ِ
حي ٍز للُّغة العربيَّة الفصيحة شع ار ونث ار وخطابة وتدريسا ،ورصد ما كان
ما أمكن
ُ
ِ
يهددها من اللُّحون و ِ
العاميات ،وهي خطوة تعكس حرص العلماء وشيوخ َّ
الزوايا ورجال الوعظ على

مستوى معيَّن من الفصيح ،وقد يكون عن غير قصد منهم ،بقدر ما كان استجابة إلمالءات تاريخيَّة
وتشريعيَّة ،ورث من خاللها هؤالء إبقاء استخدام الفصيح في هذه الجوانب ،وما في فلكها وإن اعتراها
شيء كثير أو قليل من َّ
الضعف والوهن.
ٌ
ركي األخير بالجزائر :لم تقتصر حالة التَّ ِ
 -3-6-2الملمح َّ
قدي في العهد ُّ
ردي على فنون
الت ِ
الن ُّ

ابتليت معايير النَّقد التي طالما ظلت تُ ِ
هذب ِ
الشعر ،وتَصُقل مواهب ُّ
الشعراء واختلَّت
الكتابة األدبيَّة ،بل ُ
ُ
"جوز كسر األوزان ِ
ِ
الشعريَّة ،واعتبر َّ
أن اإلصرار
أن َّ
فأصبح من معايير الشعر عند الورتالني -مثالْ -
همته ِ
ِ
باّلل تعالى
متعلقة َّ
على استقامتها هو مذهب
المتأخرين ،وأنَّه إذا استقامت حالة اإلنسان ،وكانت َّ
صوفيَّة
العجمة ،وال قلَّة العلم "3وهذا
ال ُّ
معيار ٌّ
نقدي ٌ
ٌ
يضره مخالفة القوانين األدبيَّة ،وال غلبة ُ
وليد في بيئة ُ
محمد بن ميمون الجزائري ،التُّحفة المرضيَّة ،ص.49
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الصوفيَّة
اكتسى بها الحاكم والمحكوم ،وأصابت
طقوسها واعتقاداتها َّ
كل الميادين فأصبحت المدارُج ُّ
ُ
قي ِ
الشعر أو انحطاطه.
مقياسا تُقاس به درجة ُر ِ
َّات جديدةٌ لنوٍع من ِ
الشعر الكسيح بفعل رداءة مستوى مبدعيه
وتبعا لهذا التَّ ُّ
وجه أيضا ابتُكرت تسمي ٌ
بالشعر الملحون و ِ
يسمى ِ
الشعر الفصيح
وبات ذلك ذريعة َّبرر بها هؤالء عجزهم عن الفصيح ،فشاع ما َّ

أدبي ٍ
ٍ
هش ،فتراجعت المقدرة اللُّغويَّة الالَّزمة ،فتولَّدت من
المكسور ،الذي كان نتيج ًة طبيعيَّة
لتكوين ٍ
للشعر ِ
تتجاوزها َلفْق ِد دواعيها وظهرت الغلبة ِ
ذلك صياغ ٌة شعريَّ ٌة انحسرت في أغر ٍ
يني
اض بذاتها ،ال
الد ِ
ُ
ِ
وند َرت
ممثَّال في القصائد النَّبويَّة ،والم ازرات ،ومدح ورثاء األولياء و َّ
الصالحين ،وإحياء المناسبات الدينيَّةُ ،
اغم ِ
بي معها ،ومع تفاصيل الحياة العربيَّة منذ نشأته.
الشعر العر ُّ
ُ
األشعار في األغراض التي تََن َ َ
العامية عن انفصالها ِ
ِ
ومن المظاهر التي َّ
المادي
غوي لهذا العهد ،هو إعالن
اهتز لها
المتن اللُّ ُّ
ُ

ٍ
بعض ُّ
يتبسطون
األدبي استجاب ًة لظروف
انحطاط المستوى الثَّ ِ
و ِ
الشعراء َّ
قافي العام وبساطته ،فقد "كان ُ
الشعر ِ
العامة فهم مرادهم "1ونتيج ًة لذلك انتشر ِ
العام ُّيَّ ،
ولكن ذلك كان في الوقت نفسه
لكي يس ُه َل على َّ ُ
كل صدمات اإلخالل بالفصيح.
تحمل َّ
جها از واقيًّا َّ
لقد بلغ من روح التَّ ِ
ردي والهبوط اللُّ ِ
غوي ما انحسر به التَّفكير والممارسة في حدوٍد تحافظ فيها

ِ
ضغوط المشهد ِ
الكيانات العربيَّة على ُه ِويَّاتها ِ
ياسي
ومقوماتها ،فقعدت عن اإلبداع واالبتكار ،بفعل
الس ِ
ُ
المنفصل عاطفيًّا وأدبيًّا عن جماهيره ،والمخاوف من ضربات َّ
الشمال المتربِصة في البحر ،فلم يبق
لكثير من َّ
ٍ
ات كثيرة ،إالَّ ما كان منها في إطار
الطاقات
يع ْد لهم خيار ٌ
ٌ
مساحات كافيَّة للنُّبوغ واإلبداع ،ولم ُ
أهم ِ
األمة الجزائريَّة.
المحافظة على ِ
مقومات وخصوصيَّات َّ

الفرنسي للوضع ُّ
اللغو ِي في الجزائر.
 -3استالم االحتالل
ِ

ِ
ممارسات االحتالل إزاء اللُّغة العربيَّة في الجزائر ،وقد اعتمدته األطروحة
المبحث
يستعرض هذا
ُ
َّ
المحطات ذات األثر على القضيَّة األساس
تمهيدا لما بعده ،من خالل إيراد المعالم الكبرى ،واإلشارة إلى
لألطروحة ،وهي الوضعيَّ ُة التي انتهت إليها اللُّغة العربيَّ ُة بأيدي عناصر مختبر االحتالل في مواقعهم
المختلفة ضبَّاطا ومستشرقين ،ساس ًة وعسكريِين ،بداي ًة من التَّخطيط و ِ
الدراسة ،إلى الممارسة والتَّنفيذ

وانتهاء باالستحواذ والتَّ ُّ
مكن.

 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،2ص.173
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ِ
المنطلقات والخلفيَّات ،واستعراض المراحل
لقد اعتُمد في هذا األساس وما يأتي بعده على إيراد ُ
ِ
ٍ
َّ
ٍ
المركز على األهداف والمرامي
ومحاولة الوقوف
موجز للخطط واالستراتيجيَّات،
ووصف
واإلجراءات،
وصوال إلى إبراز ما َّ
تحقق وما تمنَّع.
السبل الستعراض معالم هذه المرحلة استعراضا منهجيًّا يفي بغرض التَّأسيس؛ هو اإلشارة
َّ
ولعل أسلم ُّ

ِ
متكامَل ْين اعتمدهما االحتالل وهما:
مسلك ْين
إلى
َ
ِ
• الجانب َّ
العامية
النظر ُّي :وهو دور المترجمين والمستشرقين ،وأساتذة كراسي اللُّغة العربيَّة

والفصحى والبربريَّة ،ومهندسي مسيرة االحتالل ِ
ستخصه
خصصات ،وهو جانب
ُّ
ومنظريها في مختلف التَّ ُّ

األطروحة بمقاربة منفردة ِ
خلفية الوضع اللُّ ِ
ثم امتداد أثر
ألهميته ،ولمعرفة َّ
غوي في الجزائر في زاويتهَّ ،

تلك الجهود في المرحلة المواليَّة.

طبيقي :و ِ
ِ
األمر إلى َّ
• الجانب َّ
العامين ،والقادة العسكريِين ،ووزراء الحربيَّة
الحكام
أسند فيه
الت
ُّ
ُ
الصادرة لتأمين مساعي فرق الخبراء ،وتالحقت إجراءات المنع
تتابعت التَّشريعات َّ
والتَّعليم ،وفيه َ
والتَّضييق لتنفيذ ق ارراتهم ،وسيحاول هذا العمل متابعة آثار ذلك على اإلنسان واللِسان.

الفرنسي بالمسألة ُّ
غوية في الجزائر :أخذ االلتفات إلى العامل اللُّ ِ
غوي في
 -1-3جذور االهتمام
الل َّ
ِ

ِ
قافي بها شوطا بعيدا فـ
أن بلغ
االهتمام الثَّ ُّ
الدراسات االستكشافيَّة الفرنسيَّة حول الجزائر ُبعدا رسميًّا بعد ْ
ُ
"عند ُّ
ضد حكومة َّ
تأزم الوضع بين الجزائر وفرنسا سنة 1827م وبداية التَّفكير في الحملة َّ
الداي؛ ترجم

1
هما حمَل ْته التَّقارير ِ
الفرنسيُّون أعمال زمالئهم األور ِبيين واألمر ِ
الس ِرية
يكيين عن الجزائر " َّ
ُ
ثم أصبح ًّ َ
للقناصلة الفرنسِيين أثناء فترة ُمكثهم في الجزائر ،وأضحى اهتماما الفتا حين صار تقليدا تُختَم به فترةُ
إعداد تقر ٍ
العمل في هذه الوظيفة وتتويجا لها ،ليكون
مفصل عن شؤون اإليالة وأحوالها ،وفي كثير
ير َّ
ُ

من األحوال ي َّ
القنصل الجديد على التَّقارير َّ
المقدمة من ِقبل أسالفه.
طلِ ُع
َ
ُ
ومن التَّقارير األولى التي اتَّخذت هذا َّ
الشكل؛ التَّقرير الثَّاني لـ( :ديبوا تانفيلDubois /
ضمن تقريره حديثا عن اللُّغة المازيغيَّة ،والنَّاطقين بها في الجزائر معتقدا "بأنَّهم
 )Thainvilleالذي َّ

الجيتوليين ومن النُّوميديين ،ومن ُّ
ِ
كالرومان والوندال والقوط
انحدروا من
الشعوب القديمة األخرى ُّ

ويتكلَّمون لهجة ِ
متميزة ومختلفة عن العربيَّة ،ومن المعتقد أنَّها اللُّغة النُّوميديَّة القديمة ،أو البونيقيَّة حملها

 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،6ص.9
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الفينيقيُّون والقرطاجيُّون فانتشرت في سواحل البالد البربريَّة "1وهي مقول ٌة قد تبدو ساذجة وغير مقبولة
ٍ
أطروحة نالت ًّ
حظا من االهتمامَّ ،
وشكلت بؤرة صراع لعقود مع أنَّها قائم ٌة
ستتحول مع الوقت إلى
ولكنَّها
َّ

العلمي النَّزيه.
على ُمقاربة تاريخيَّة لم ُيسلِم بها التَّحقيق
ُّ
الدارسين الفر ِ
ولعل ما جعل كثي ار من َّ
نسيين -ومن مختلف االختصاصات -يركبون هذه الموجة
َّ
مع علمهم ،أو علم بعضهم بخطأ منطَل ِقهم ،و ِات ِ
خاذها سندا انثروبولوجيًّا اجتمعت حوله معظم اآلراء
ُ
نسي ،ممثَّلة في الجمع "بين نزعة احتالل الجزائر ،ونزعة تبرير ِ
ِ
أحقَّية
الفكريَّة
الممجدة لعراقة التَّاريخ الفر ِ

ترسخ عبر
وأولويَّة
(األمة الفرنسيَّة) بالتَّاريخ القديم للجزائر ،على حساب طمس مآثر ومعالم مجتمع َّ
َّ

َّ
(األمة الجزائريَّة) وجدارتها بهذا التَّاريخ "2ومن هنا ،نقف على درجة العمق
محطات تاريخيَّة من وجود
َّ
َّ
الذي ُّ
ومخططاته وآفاقه.
يمتد تحت مسألة االحتالل

ومن القرائن التي ِ
الساسة الفر ِ
نسيين والخبراء
تؤكد وجود قناعة فرنسيَّة خفيَّة عند الكثير من َّ
العسكريِين ،مدفوعة بنزعة استعماريَّةِ ،
تركيز مشروع (ليني
يؤج ُجها الحنين إلى إحياء مجد روما؛
ُ
افي للمدن
دوفليفيك)Lainé De Villevéque /
المؤرخ في 10جويلية 1827م على التَّحديد الجغر ِ
َّ
التي كانت حواضر رومانيَّة كـ :شرشال وتنس ...وإهمال الحواضر اإلسالمية كـ :تلمسان ...إمعانا في
ِ
اإلسالمي منه "3وهي ذات اإلشارات
المقومات المعنويَّة ،ومسخ تاريخ الجزائر ،وال سيما العهد
"هدم
ِ

التي أ ُِع َّدت حول الوضع اللُّ ِ
غوي في الجزائر ُق ْبيل االحتالل ،واعتبار ذلك مسألة يجب أخ ُذها في الحسبان

ضمن الجوانب األخرى إلنجاح عمليَّة االحتالل ،وتثبيت أركانه؛ تلك الجهود الموازية للنَّشاط ِ
ياسي
الس ِ
للمستشرق )فونتو دي بارادي (Venture De Pparadis /الذي أ ِ
ُرسل إلى الجزائر لمساعدة القنصل

مدة إقامته لسنتَين في الجزائر "في ِ
استغل َّ
الدراسة والبحث حول
نسي (كارسي )Kercy /ولكنَّه
الفر ِ
َّ
ْ
اللُّغة البربريَّة ،مستعينا بأهالي جبال األطلس ِ
التلِي ،واستوعبها كما ينبغي ،وألَّف كتابا في نحو وقواعد
اللُّغة العربيَّة ،ومعجما فرنسيًّا -بربريًّا "4دون إهماله المالحظات َّ
العامة في
الدقيقة حول األوضاع
َّ

الجزائر ،حكومة َّ
مهمة اكتشاف الوضع اللُّ ِ
غوي في
وسكانا وتجارة وقوات بحريَّة وغير ذلك ،ولم تقتصر َّ

َّ
مؤسسة كوشكار للنَّشر والتَّوزيع ،ص.198
 -1فريد بنُّور،
المخططات الفرنسيَّة تجاه الجزائر1830/1782 ،م ،د ط .د ب :د تَّ ،
 -2سعيد عيَّادي ،تحليل األبعاد االستراتيجيَّة للخريطة االستكشافيَّة الفرنسيَّة بقسنطينة لسنة 1866م ،د ط .الجزائر :د ت ،دار
تفتيلت َّ
للنشر والتَّوزيع ،ص.29
َّ
المخططات الفرنسيَّة تجاه الجزائر 1830/1782م ،ص.516
 -3فريد بنُّور،
َّ
المخططات الفرنسيَّة تجاه الجزائر 1830/1782م ،ص( .109-108بتصرُّف)
 -4فريد بنُّور،
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الدور ِ
ِ
ٍ ِ
ياسي
الس ُّ
الجزائر لهذا العهد على المستشرقين في إطار مهامهم العلميَّة ،أو القناصلة كنشاط ُيخفيه َّ ُ
المعَلن؛ بل نذر بعض الم ِ
المهمة كما فعل
أنف َسهم لهذه
َّ
تسللين تحت غطاء آخر -كاحتراف مهنُ -
ُ
ُ
الساعات لدى َّ
الداي ،وقد أقام بمدينة الجزائر ( )20عاما أتقن خاللها
السيد( :فور )Faure /صانع َّ
َّ

اللُّغة العربيَّ َة ،و َّ
ُّ
ذكر (دوفنتينLouiche /
اطلع على عادات ُّ
وي ُ
الس َّكان من خالل تنقالته في اإليالةَ ،
 )René Desfontainesعالم النَّبات الذي َّ
باتي لمنطقة سيدي فرج؛ أنَّه استعان
اطلع على الغطاء النَّ ِ

مهمته العلميَّة "1ومع ِ
اطالع المستكشفين الفر ِ
نسيين من مختلف مواقعهم
السيد :فور إلنجاح َّ
بمالحظات َّ

بعضهم في إعداد التَّقارير المختلفة حول ِ
كل ما يتعلَّق
ومناصبهم على التَّقارير َّ
السالفة ،بل واشتراك ُ
يفكر الفرنسيُّون ِ
ومفص ٍل للبالد التي ِ
ٍ
ٍ
بالجزائر؛ َّ
جديًّا خالل
شامل
وصف
تشكلت صورةٌ نهائي ٌة إلعداد
َّ
اجع الملحوظ للقوات البحريَّة الجزائريَّة
السابقة لسنة 1830م في احتاللها،
َّ
السنوات َّ
َّ
وبخاصة بعد بداية التَّر ُ

ٍ
خاصة.
والعثمانيَّة ،وصعوٍد
عامة ،والفرنسيَّة َّ
مقابل للقوات األورِپيَّة َّ

هم وثيقة اعتمدتها القوات
وفي سياق إعداد (بوتان )Incent Yves Boutin /لتقريره الذي أصبح أ َّ
الفرنسيَّة لتنفيذ االحتالل ،مضى بوتان على نهج سلفه (ديبوا )Dubois /في الوصيَّة بطريقة االستحواذ
على اإليالة ،واإلجراءات الالَّزم ِاتخا ُذها بهذا َّ
الشأن ،وقد جاء فيها :اعتماد ُحسن معاملة األهالي ،وأشار

إلى ضرورة ِاتخاذ مترجمين مرافقين للحملة ،لتطفو مسألة اللُّغة فتحظى باهتمام الجاسوسِ ،
وتمثل عنص ار
ُ
سكان مدينة
هاما من عناصر مشروع االحتالل ،فعن طبيعة التَّواصل في اإليالة كتب يقول" :يتكلَّم
ًّ
ُ
التجار ِ
الصغار ،وكذلك بعض القبائل التي عادة ما َّ
تتردد على األسواق ،اللَّغة الفرنكيَّة
الجزائر واليهود و َّ

(الفرنسيَّة التُّركيَّة) وهي عبارة عن خليط من الكلمات اإلسپانية والفرنسيَّة واإليطاليَّة ،وهذه الكلمات
محرفة نوعا ما ،وهذا المزيج من اللَّغات يكون مفهوما ِ
بالنسبة للذين ُيتقنون اللُّغة اإليطاليَّة "2ومن خالل
َّ

هذا يتجلَّى الموقع الذي ناله وصف الوضع اللُّغوِي في ٍ
تهتم سلط ٌة غازي ٌة ِ
بكل تفاصيلها ،بحكم أنَّها
بالد ُّ
ُ
ستجد نفسها مجبرًة على التَّسيير المستعجل ِ
لكل شؤونها ،وقد يكون
باين اللُّ ِ
غوي ،أو
إغفال مسألة التَّ ُ
ُ َ
ُ
ِ
المخطط و ِ
المنفذ
يق
التَّهاون فيها عامال من عوامل فشل عمليَّة االحتالل ،وهو األمر الذي يعمل الفر ُ
للعملية على تقليص مساحاته ،وتضييق فرص الفشل إلى أقصى ٍ
حد.
َّ

َّ
المخططات الفرنسيَّة تجاه الجزائر 1830/1782م ،ص( .110بتصرُّف)
 -1فريد ُّبنور،
َّ
المخططات الفرنسيَّة تجاه الجزائر 1830/1782م ،ص.485
 -2فريد ُّبنور،
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السالف تفصيال الفتا ،نقل من خالله نموذجا تطبيقيًّا للُّغة
وقد وجد هذا الفريق في مشروع (بوتان) َّ

ٍ
السائدة في َّأول نقطة تالم ِ
شخص ُيمازح قنصال
تضمن حوا ار َس ِمعه من
س بين اإليالة والعالم
ِ
الخارجيَّ ،
َّ
ُ

إسبانيا قائالpatrangrande salutas muchiopert; parlar cheti star troppo ni paese " :
"السِيد الكبير َّ
(الداي) سلَّم عليك كثيرا ،ويقول :بأنَّك في
" che ti andar via subitoومعنى العبارةَّ :

ص إضافة الفتةٌ تعكس مدى ِ
أن تغادرها في الحال "1و َّ
هذه البالد منذ َّ
الدَّقة
الن ُّ
مدة طويلة ،ويجب ْ
والحرص اللَّ َذ ْين اعتمدهما الجاسوس في نقل تفاصيل الوضع اللُّ ِ
غوي في اإليالة ،وعرضها بما ُيتيح
النموذج ُّ
مقتضبا عن َّ
استغاللها ،كما ُّ
بخاصة في
ملمحا
يعد
اللغوي الذي كان سائدا خالل تلك الفترة ،و َّ
ً
ً
َّ
الساحليَّة بين التَّشكيالت المختلفة في المجتمع ،والتي تواطأ أفرُادها
المس على طول الحواضر َّ
حدود الت ُ

على توليد ٍ
لغة ُعرفت عند اللِ ِ
(السابير )Sabir/وهي لغة سيكون
المحتل َّأول ما يواجهه عند
ُّ
سانيين بـ َّ
يتم له االستقرار ِ
نزول له على ِ
ٍ
سبي؛ ستكون هناك إجراءات
أو ِل
الضَّفة الجنوبيَّة المقابلة ،وريثما ُّ
الن ُّ
أخرى تستهدف ترتيب الوضع الجديد ،وفي ِ
كل مظاهر الحياة.

شك فيهِ -
إ َّن مشروع االستكشاف هذا ُيثِبت -بما ال َّ
السابقة "فاالحتالل
النيَّة الفرنسيَّة العدوانيَّة َّ
عارض ،أو حادث معيَّن ،بل كان مبيَّتا منذ ٍ
ٍ
وخاصة
أمد بعيد،
نسي -إذن -لم يكن بسبب خالف
َّ
الفر ُّ
السنوات1802 :م1808 -م1827 -م1829 -م ،كما كان نتاجا وثمرة سياسيَّة لسياسة استعماريَّة
في َّ
إن فرنسا كانت ُّ
اختمرت في أذهان ملوك وأباطرة فرنسا طيلة ثالثة قرون "2بل َّ
تعد الحتالل الجزائر
نسي َّ
"أن هناك مشروعا غر ًيبا
قبل التَّاريخ الذي وقع فيه التَّنفيذ بكثير ،فقد أثبتت
وثائق األرشيف الفر ِ
ُ
نسي عندئذ بهدف احتالل الجزائر "3وهو َّ
الطرح الذي يذهب إليه األستاذ
ُق ِدم سنة 1729م إلى الملك الفر ِ

4
يخي أقرب -لتحديد
تقييد األطروحة هذه الحقائق -مع أنَّها إلى التَّحليل التَّار ِ
مولود قاسم أيضا ويأتي ُ

المجال َّ
مني لالحتالل ،وتاريخ التَّفكير فيه ،واإلجراءات المتَّبعة في تحقيقه وإدراك خلفيَّاته الحقيقيَّة
الز ِ

تصور حجم الجهود التي يجب أن تُب َذل لفهم حقائق
وموقع الجانب اللِس ِ
يمكن ُّ
اني منه ،ومن خالل ذلك ُ
َّ
المخططات الفرنسيَّة تجاه الجزائر 1830/1782م ،ص.459
 -1فريد بنُّور،
َّ
المخططات الفرنسيَّة تجاه الجزائر 1830/1782م ،ص.582
 -2فريد بنُّور،

أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،ط خ .الجزائر ،2009 :عالم المعرفة للنَّشر والتَّوزيع /دار الرَّائد ،ج1
 -3أبو القاسم سعد هللا،
ٌ
ص.255

 -4مولود قاسم نايت بلقاسم ،شخصيَّة الجزائر َّ
الدوليَّة وهيبتها العالميَّة قبل سنة 1830م ،د ط .الجزائر2012 :م ،شركة دار
األ َُّمة ِ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع ،ج ،1ص.21
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يخي الهائل ،ومن
لتدارك التَّراجع التَّار ِ
الماضي وثغراته ،ومستوى الوعي الذي يجب أن تَتلبَّس به النُّخب ُ
إمكانية التَّأسيس للمنظومة ُّ
تجاوز عثرات
اللغويَّة التي تبدأ بامتالك وسائل
ط معالم
َّ
خاللهما ضب ُ
ُ
األسالف.
 -2-3إجراءات االحتالل لتأطير المسألة ُّ
ساني :على خالف ما
الل َّ
غوية وأثرها على الواقع اللِ ِ
الصادم
أَعلنه القادة الفرنسيُّون من أهداف الحملة؛ ظهر واضحا –ومنذ الوهلة األولى -المشهد
الحقيقي َّ
ُّ
ِ
الهويَّة من المساجد
الم َخلصين من ظلم األتراك وعسفهم ،وأسفرت ممارساتُهم بشأن مرافق ُ
(للفاتحين) ُ
نص  22جويلية 1834م معلنا َّ
أن
الصورة الحقيقيَّة لالحتالل ،فصدر ُّ
المؤسسات التَّعليميَّة واألوقافُّ ،
و َّ
الجزائر ليست أرضا محتلَّة؛ بل هي أرض فرنسيَّة؟ وهو القرار الذي أزال ُّ
وتوجس جميع األطراف
تردد ُّ

ذات العالقة بشأن االحتالل ،في فرنسا ،وفي أورپا ،وفي الجزائر ،فأصبحت عمليَّة استكمال االحتالل
للضبَّاط والقادة الفر ِ
هدفا مباش ار ُّ
نسيين ،يرون فيه تأمين وجودهم في المستعمرة الجديدة ،وما كان سائدا
أن الحملة حملة تأديب واسترداد الهيبة الفرنسيَّة التي دنَّسها َّ
نسي من َّ
الداي بمروحته؛
الرأي العام الفر ِ
لدى َّ

ٍ
أن يعلم الفرنسيُّون بموجبها أنَّهم معنيُّون بشؤون
اتيجي
امتداد استر ٍ
قد َّ
تحول إلى حقيقة أخرى ،يجب ْ
أن الحملة هي فتح ٍ
َّ
الضفة الجنوبيَّة للوطن ،وفي أورپَّا المسيحيَّة التي بلغ مسامعها َّ
باب
جديد على
ُ
ِ
أن يدركوا طبيعة
لتمسيح أفريقيا ،وإنهاء الهيمنة البحريَّة الجزائريَّة اإلسالميَّة على حوض المتوسط ،يجب ْ
أما الجزائريُّون فما عليهم إالَّ
لتحمل صدمة وقوعهم تحت
االستعداد ُّ
الوضع الجديد ،ويتعاملوا مع آثاره ،و َّ
ُ
ٍ
احتالل طالما تربَّص بهم ،وقد َّ
أحالمهم مع النَّكث الذي استيقظوا عليه صبيحة  05جويلية
تبخرت
وطأة
ُ
1830م.
الصادر في  22جويلية 1834م إجراءات أخرى كثيرة ومتشابكة ،ما يعني
لقد استتبع قرُار اإللحاق َّ
األطروحة منها ،هو ما يتعلَّق بالوضع اللُّ ِ
غوي ،فقد أيقن المحتلُّون َّ
مهمتهم ،يستوجب جمل ًة من
أن نجاح َّ
الكولونيالي ،و َّأولها:
المختََبر
ِ
اإلجراءات المدروسة من قبل ُ
ِ -1-2-3
تمت عمليَّة
االطالع واالكتشاف ،من بداية االحتالل إلى حدود سنة 1850مَّ :

االحتالل؛ وما كان حلما راود الفر ِ
نسيين عقودا ،أصبح حقيقة واقعة ،وقد أصبح لزاما على المحتلِين

تسيير المرحلة األولى بسرعة ،خوفا من مباغتَ ٍة ِ
أهم االستعدادات
اجع ،ومن بين ِ
تحول النَّصر إلى تر ُ
التي هيَّأتها الحملةُ -إضافة إلى االستعدادات ِ
التباين ُّ
ِ
المادية -االنتباه إلى َّ
المغزو
اللغو ِي بين الغازي و

وهي الوضعيَّة التي تطلَّبت حالًّ عاجال واجهت به اللُّغة العربيَّة في الجزائر َّأول ممارسات االحتالل.
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رصد طبيعة ممارسات االحتالل إزاء المسألة اللُّغويَّة في الجزائر خالل مرحلته األولى؛
إذا ما ُرمنا َ

ٍ
متكاملَّ ،
األول ،ومنها
وقفنا على أنَّها كانت أُسسا لمشروٍع
ولكن بعضها كان مرحليًّا كإجراءات النُّزول َّ

ِ
المستجد من ُّ
الظروف
ما الزم هذا المشروع لمراحل متقدمة ،مع إدخال ما يجب من التَّعديالت لمسايرة

ذكرها مجتمع ًة وتفصيلُها بعد ذلك.
واألحوال ،تلك اإلجراءات التي يمكن ُ
• جبهة اللُّغة العربيَّة في مواجهة نزول االحتالل؛
الس َّكانيَّة الجزائريَّة بغرس كتلة المستوطنين الغريبة؛
• خلخلة البنية ُّ

ٍ
منظومة لغويَّة قائمة؛ اإلجراء واألثر؛
إصدار منظومة قانونيَّة لتدمير
•
ُ

العلمي وأثرهما على التَّعليم؛
المكاني
• تقنين تجفيف موارد اإلنفاق ومصادرة الفضاء
ِ
ِ
السائدِ ،
ومبررات إعادة البرمجة؛
• فلسفة االحتالل في تقييم التَّعليم َّ
ِ
العامية؛ وبداية التَّآكل َّ
اخلي لألداءات الوطنيَّة؛
• تدريس
الد ِ
• التَّعليم وإدارة الوقف في الجزائر المحتلَّة مسألة عسكريَّة.

العربية في مواجهة نزول االحتاللَّ :
 -1-1-2-3جبهة ُّ
االحتالل في مرحلته األولى
وظف
اللغة
َّ
ُ

متميزة التَّكوين واالنتماء ،تولَّت تأمين وساطة ِ
هذه تشكيل ًة بشرَّي ًة ِ
االتصال بين المحتلِين واألهالي ،فعالج
الح َّكام تَ ار ِج َم ًة جلبوهم
األمر -مبدئيًّا -باصطحاب التَّراجمة فـ "اتَّخذ
رؤساء الجيش الفر ِ
وغيرهم من ُ
نسي ُ
ُ
ممن زاولوا دروسهم في مدرسة ُّ
اللغات
من الوافدين إلى فرنسا من مصر في عهد حملة نابليون َّ
األول َّ

َّ
خرجوا ت ار ِج َم ًة آخرين َيُفون بما يحتاجون إليه في إدارة المستعمرة
الشرقيَّة ،ودرسوا بمعاهد بباريس ،كما َّ
ِ
األول ببلد تجهل
الجديدة "1ولقد كان هذا التَّ ُّ
أمنت به نزوَلها َّ
اء عاجال َّ
وجه من قَبل سلطات االحتالل إجر ً

كثي ار من حقائقه وتفاصيله ،رغم التَّقارير ِ
الدقيق الذي َّ
الس ِريَّة والوصف َّ
أعده الخبراء والجواسيس عن

الجزائر ،وهو وصف لم ِ
أنفسهم
يف –في ما يبدو -إالَّ بتغطية الفترة األولى للنُّزول ،إذ سيجد المحتلُّون ُ
ٌ
ِ
َّ
المتعددة األطراف والوظائف بإعادة تأطيره
وستتكفل آل ُة االحتالل
وجزئيَّاته،
أمام واق ٍع
ٍ
حقيقي بتفاصيله ُ
السيطرة عليه والتَّ ُّ
حكم فيه.
والتَّ ُّ
درج في َّ
اض
انية الجز َّ
الس َّك َّ
 -2-1-2-3خلخلة البنية ُّ
سبق استعر ُ
ائرية بغرس كتلة المستوطنين الغريبةَ :
تجان ٍ
س
الس َّكانيَّة الجزائريَّة نهاي َة العهد التُّ ِ
اقع اللُّ ُّ
طبيعة الِبنية ُّ
غوي الذي لم يكن على ُ
ركي ،ومن ورائها الو ُ
 -1مختار األحمدي نويوات ،عن اللِسان وفي البيان مقاالت وافتتاحيَّات ،د ط .الجزائر :د ت ،منشورات المجلس األعلى للُّغة
العربيَّة بالجزائر ،ص.151
55

الفصل التَّمهيدي:

ما قبل اإلحياء؛ مصطلحات المنطلق ومالبسات التَّأسيس

ٍ
ٍ
تام ِ
عايشَّ ،
لكن
ٍ
جمعات ُّ
ككل التَّ ُّ
السكانيَّة في العالم ،غير أنَّه و ٌ
اقع اتَّسم بدرجة مقبولة من الوفاق والتَّ ُ
اني الذي صنعه االحتالل منذ َّأول ٍ
نزول له بالجزائر ،والذي فتح فيه األبواب لنزو ٍح أورِپ ٍي
الواقع ُّ
الس َّك َّ
ُ
هائل تختصره الخطاطة:

السنة
َّ

عدد المستوطنين

بعد االحتالل

25000

1847م

100000

1850م

130000

1847م

250000

يتحول بالبلد من األقلِيَّة
خلق واق ٍع
ٍ
اجتماعي َّ
المتسارعُ ،
لقد كان القصد من وراء هذا النُّزوح الكثيف و ُ

ِ
ٍ
األصليين؛
اني ألهل البالد
حضور له ِثقلُه
المحتلَّة إلى
الس َّك ِ
ُّ
إن لم يستطع معادلة الحضور ُّ
العددي ،وهو و ْ

نوع ُّ
لساني َح ِرٌج بحكم َّ
اللغو ِي الذي
مفروضا بالقوة ،ليستتبع ذلك حضور
فإنَّه أمسى كيانا اجتماعيًّا
الت ُّ
ٌّ
ً
ولكن ُّ
كان عليه المستوطنونَّ ،
تجنسهم بالجنسيَّة الفرنسيَّة مقابل االستفادة من االمتيازات الهائلة المسلوبة
ثم هي إلى ذلك
وحد لغتهم
ليتحول المستوطنون األورِپيُّون كتل ًة استيطانيَّة َّ
من األهالي؛ قد َّ
َّ
موحدة اللُّغةَّ ،

ؤثرة غير م ِ
كتلة م ِ
تأثرة بحكم وضعها العام ،وهكذا تصبح الكتلة النَّاطقة باللُّغة العربيَّة وبما مازجها من
ُ
ُ
رطانة الكتلة التُّركيَّة المنسحبة قريبا ،في مواجهة كتلة ِ
َّ
يجي
متمنعة لغويًّا،
أفقي تدر ٍ
بتسر ٍب ٍ
ومهددة ُّ

يوميا نحو الكتلة االستيطانيَّة المتزايدة ،سواء بالوافدين األورِپِيين
بي ،وينزاح به ًّ
يستنزف األداء اللُّ َّ
غوي العر َّ

الجدد ،أو بالملتحقين -طوعا أو كرها -من الجزائريِين ،وهكذا "أصبحت الحركة االستيطانيَّة في الجزائر
ٍ
غوي "1بل َّ
قافي واللُّ ِ
مركز إشعاع ٍ
قوي
تعدى تأثير هاته الكتلة ذلك المستوى حين
وخطير للغزو الثَّ ِ
قوة ضغط تُ ِ
أي شكل من أشكال تعليم الجزائريِين خشية اكتسابهم درج ًة من الوعي -
عارض َّ
أصبحت َّ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
وجه للمهن
رخيصة
عاملة
ين ٍيد
بأي لغة -قد يكون فيه
ودائمة ،تُ َّ
ُ
تهديد مستقبلهم في الجزائر ،وكذا تخز ُ
الدنيا في مستثمرات (الكولون) وبعد ِ
ُّ
أن اغتصب هؤالء أرزاق الجزائريِين وأموالهم وأراضيهم؛ أمسوا عقبة
كأداء تمنع عنهم ًّ
حقا فطريًّا هو الكالم بلغتهم.
أهم
لغوية قائمة؛ اإلجراء واألثر :من بين ِ
 -3-1-2-3إصدار منظومة
قانونية لتدمير منظومة َّ
َّ

سن القوانين والتَّشريعات مع َّ
الوسائل التي عمد بها االحتالل إلى التَّضييق على اللُّغة العربيَّة هو ُّ
أن
َّ -1
وتعدد ِ
نسي ُّ
خاصة في الجزائر ،د ط .الجزائر2004 :م ،دار المنابع ،ص.160
مهامه َّ
الطيب بن إبراهيم ،االستشراق الفر ُّ
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مسألة االحتالل من أساسها تفتقد إلى َّ
الشرعيَّة القانونيَّة ،وإغفاال من سلطات االحتالل لطبيعة وجودها
عيته؛ راحت تصدر عن ممارسات تُ ِ
المتابع أنَّها تتعامل مع وض ٍع
شعر
على األرض الجزائريَّة ومدى شر َّ
ُُ
َ
الصادرة كانت تُ ِ
ٍ
خالص لها ،وأنَّها فيه صاحب َة ٍ
اقع َّ
خضع الجزائريِين بإكراه
أن "القوانين َّ
حق مطلق ،والو ُ
دون مراعاة القوانين واألعراف َّ
الدوليَّة ،فالممارسات الفرنسيَّة في الجزائر كانت تقوم على ارتكاب
بي بوصفه أحد
انتهاكات جسيمة للقانون وباسم القانون "1وبحكم تعويل االحتالل على إبادة اللسان العر ِ
التشريعات ُّ
مقومات َّ
أبرز ِ
الشعب الجزائرِي ،فقد استصدر ترسان ًة من القوانين و َّ
غوية ( Linguistic
الل َّ

ٍ
مضبوط ،ف ُج ِعلت وسيل ًة لتسيير الوضع اللُّ ِ
قرره
 )Legislationعلى مقاس
غوي الجزائرِي في ِاتجاه َّ

تخصصات مختلفة.
اء في ُّ
خبر ُ
األول للتَّعليم واإلمامة والفتوى
ص َادرت فرنسا االحتالل األمالك الوقفيَّة ،التي كانت مصدر التَّمويل َّ
َ

طر
والقضاء باسم القانون ،وقتلت العلماء وسجنت َّ
وغرمت وضيَّقت ،فاختار الكثير منهم الهجرة ،واض ُ
َّ
الجَلد ،باسم القانون أيضا
ونفي ُّ
أن ضاقت بهم ُّ
السبلُ ،
إليها أغلبهم بعد ْ
كل من أبدى شيئا من الثبات و َ
تحول المعلِمون إلى مخالفين لـ ِ
ِ
ومتسببين في الفوضى ،وباسمها
(النظام العام)
وباسم هذه القوانين كذلك َّ
اغتُ ِ
(الصالح
وح ِولت إلى خدمة َّ
صبت أو ُع ِطلت َّ
الهويَّة من المساجد والكتاتيب والمكتبات ُ
مؤسسات ُ
العام).

تمكن فيه من التَّ ُّ
قائل :هل االحتالل في موقعه الذي َّ
العام للجزائريِين -
ِ
حكم في الوضع
قد يقول ٌ
ٍ
سن قوانين ِ
بحاجة إلى ِ
يبرر بها ممارساته؟ واإلجابة قد
وبخاصة بعد سقوط قسنطينة في 1837م-
َّ
انب ثالثة:
تكو ُن ُ
ذات جو َ

ِ
 -1إظهار فرنسا بمظهر َّ
تصد ُر في أحكامها عن إجراءات مرتَ َجَلة وأحكام
الدولة المتحضرة التي ال ُ
شرع ،وتَ ِ
الدول ُة التي تُ ِ
اعتباطيَّة ،بل هي َّ
وت ِلزم (رعاياها) باحترامها.
حترُم تشريعاتهاُ ،
ِ
 -2استدام ُة التَّ ُّ
المشرع لها ،وإبقاء عصا القانون ُم ْشهرًة في وجوه
استثناءات المرحلة
حكم في
َّ

الرافضين ،وإلزام ِ
الكولونيالي ضرورَة تشري ٍع آخر ُي ار ِجع أو َي ِ
الكل باالمتثال ،حتَّى يرى
ستدرك أو
المخبر
َّ
ُّ
ُ
نسية في شأن ُّ
اللغة العربيَّة تحديدا
فالمتاِبع للتَّشريعات الفر َّ
يستكمل نتائج المرحلة َّ
السالفة ،وعلى ذلكُ ،
أو تضمينا؛ يستنتج أنَّها جاءت متناغمة مع المصير المرسوم للعربيَّة في الجزائر.
1
نسي وسياسة الفرنسة في الجزائر ،ط خ .الجزائر :د ت ،دار تفتيلت ِ
للطباعة والنَّشر و ِ
االتصال
 -سعيد بوخاوش ،االستعمار الفر ُّ

ص.38
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استغالل الفقرات القانونيَّة ِ
للحد من ردود األفعال المحتملة للجزائريِين أهل اللُّغة المستهدفة

وإجهاض ِ
كل محاولة إلنقاذها من بين أيدي مفترسيها ،وهو ما يعني فرص ًة أكبر ،ومساحة أوسع للُّغة
الوافدة ،الستغالل مناطق النُّفوذ التي أ ِ
ُفرغت من اللُّغة العربيَّة لصالح الفرنسيَّة.

ضررها باللُّغة العربيَّة في الجزائر؛ قانون
ألم
من الق اررات غير المباشرة التي أصدرها
االحتالل و َّ
ُ
ُ

مصادرة األمالك الوقفيَّة وتحويلُها إلى ميزانيَّته ،بداية بقرار )كلوزيل (Clauzel /في سبتمبر 1830م

السنة ِ
نفسها ،فأ ِ
األمالك الوقفيَّة -أيًّا كان شكلُها-
ُلحقت بموجبه
والذي ُش ِرع في العمل به في ديسمبر من َّ
ُ
بمصلحة أمالك االحتالل ،ولم يكن هذا القانو ُن في أثره إالَّ خنقا للتَّعليم كلِه ،وتعليم اللُّغة العربيَّة تحديدا.

وللوقوف على نوع األثر الذي تركته مثل هذه القوانين على التَّعليم؛ نستعرض ِ
اجع
عين ًة من حجم التَّر ُ

األهلي الجزائر َّي ،في حاضرتَي الجزائر وقسنطينة ،وهو األمر الذي انسحب
الرهيب الذي أصاب التَّعليم
َّ
َّ
ْ
على ِ
كل جهات القطر.
المدينة
الجزائر
قسنطينة

السنة
َّ

عدد المدارس

عدد المعلِمين

عدد َّ
التالميذ

1830م

100

100

2500

1840م

24

24

600

1846م

14

14

350

1837م

90

90

2250

1847م

30

30

750

وبالمقابل نعرض حجم إقبال المتعلِمين الجزائريِين في مدارس االحتالل (البديلة) وبعد إصالحات
1877م و1895م التي استجابت بها لجنة فيري ،فمنَّت على الجزائريِين بما يمكن إجماله في حالة
اإلقبال على التَّعليم المبيَّنة في هذا العرض.

في الموسم ِ
المؤسسات التَّعليميَّة
اسي 1900 -1899م كان عدد التَّالميذ الجزائريِين في جميع
الدر ِ
َّ

حوالي َّ 25000
يتوزعون على المقاطعات الجزائريَّة الثَّالث:

المؤسسات َّ
توزيع َّ
ائرية الثَّالث سنة
التالميذ الجزائريِين في جميع
عليمية وفي المقاطعات الجز َّ
الت َّ
َّ
1900 -1899م.
المقاطعات

مدارس

األمومة

مدارس

األمومة

ذكور

إناث

ذكور

إناث
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الجزائر

112

71

10143

540

35

35

74

قسنطينة

86

70

7569

546

/

27

47

وهران

201

193

3282

467

/

24

43

399

334

1553

35

86

164

المجموع

733

23547

وفي سنة 1901م كان عدد األطفال الجزائريِين في ِ ِ
أي ما نسبتُه
سن الدراسة ( )633190طفالْ ،
 %3.8من الجزائريِين كان له نصيب في المدرسة .1هذا دون ذكر اآلثار المختلفة التي ِ
يسمم بها هذا
التَّعليم (أولي ِ
الحظ) من الجزائريِين.

بجالء حالة التَّ ِ
ٍ
الصورة ِ
ردي وسرعته ،ففي الوقت الذي كان ُيفتََرض زيادة عدد المدارس
توضح
و ُّ
ظ بما هو موجود؛ راحت آلة االحتالل ا ِ
لمدمرة تعبث بأخطر ِ
مقومات
والمعلِمين ،أو على األقل االحتفا ُ
وحولت معظمها لغير ما ُبنيت لهَّ ،
وشردت
األمة ،فصادرت
وهدمت كثي ار منهاَّ ،
المؤسسات التَّعليميَّةَّ ،
َّ
َّ
من فيها ،وهذا في الفترة األولى لالحتالل ،ويأتي تقدير األعمال المنجزة وتقييمها على نفس الخطوات

يتم الحصول على نتائج متقاربة ًّ
جدا ،فإذا ما اعتبرنا َّ
أن نحو ()25
واإلجراءات ،ومع شديد األسف ُّ
َّ
المعدل السائد في معظم األقسام عبر مختلف جهات الجزائر؛ َّ
فإن نحو ثالثة آالف وسبعمئة
تلميذا كان
( )3700تلميذ ونحو :مئة وأربعين ( )140معلِما قد أدركهم مصير مظلم في العاصمة وقسنطينة فقط
ِ
إن ذلك لم يكن إالَّ
ثم َّ
عليمي
محصلة المشهد التَّ ِ
ولنا أن نسحب اإلجراء على غيرهما من الحواضر! َّ
اءات أخرى ُّ
أشد سوءا وأعمق أثرا.
وستكون هناك إجر ٌ

العلمي وأثرهما على َّ
التعليم :اتَّجهت
 -4-1-2-3تقنين تجفيف موارد اإلنفاق ومصادرة الفضاء
ِ

عامة والتَّعليم
دوائر االحتالل -وباسم القانون َّ
مرة أخرى -إلى قطع أرزاق القائمين على شأن التَّعليم َّ
خاصة ،فبعد قرار مصادرة األمالك الوقفيَّة (1830م) ي ِ
صدر
العر ِ
بي في المساجد والمدارس الملحقة بها َّ
ُ

وزير الحربيَّة ُّ
الدوق )دامالطي (Damaltie /في  23مارس 1843م "ق ار ار من ثمانية مواد جاء في

المؤسسات ِ
األولى منهَّ :
الدينيَّة واألوقاف مهما كان نوعها
كل الوصوالت والمصاريف النَّاتجة عن
إن َّ
َّ

قد أصبحت ملحقة بالميزانيَّة االستعماريَّة الكولونياليَّة "2وقد حاولت إدارة االحتالل إظهار هذه اإلجراءات
َّ
المثقفون الجزائرُّيون في عمالة وهران خالل الحقبة الكولونياليَّة األولى1912-1850 ،م (دراسة تاريخيَّة
 -1إبراهيم مهديد،
واجتماعيَّة) ،د ط .الجزائر :د ت ،دار األديب ،ص.47
 -2أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،5ص.167
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في ِ
ثوب خطوات تنظيميَّة وإداريَّة ،تراقب من خاللها حركة أموال الوقف ،بعد ِ
أن اتَّهمت ُوكالءه بسوء
ظاهرها النَّظر ُّي إدارٌّي
تسييرهَّ ،
علن
السابقة -طعن ٌة
لكن الواقع أنَّه كان -كغيره من القوانين َّ
ٌّ
تنظيمي ُم ٌ
ُ

ِ
يتوزعون أفقيًّا على معظم –إن لم يكن ِ
شبكة المعلِمين ،والتَّ ُّ
حكم فيها ،وقد كانوا َّ
كل-
اق
ُ
وباطنها اختر ُ
أحد
الوطني ،وإشهار قانون صرف رواتبهم عوضا عن وكالء األوقاف ،يعني في جانبه
التُّراب
ِ
ِ
العملي َ
أمرْين:
َ

ٍ
محتلِ ،
يمرر أهدافه عبر معلِمي
عليمي الجديد ،واالنتظام في سلك نظام
بول بالوضع التَّ ِ
 -1الَق ُ
ِ
أن كانوا أدوات بناء.
البلد وشيوخه ،فيكونون أدوات هد ٍم بعد ْ

نسي في المضامين واألهداف
فض االنتظام ضمن المنظومة الجديدة ذات التَّأطير الفر ِ
 -2ر ُ
ِ
الوطنيين بسبب الهجرة ،أو تغيير الوجهة لضمان لقمة ِ
الرزق ،وهو
الساحة من
و
المصير بعد ذلك؛ ُّ
خلو َّ
ُ
الوضع الذي أفرز وضعا للعلماء أخذ أشكاال:

الجمع بينهما هنا باعتبار َّ
العلمي للوطن قد تقلَّص
أن عطاء هذه الفئة
ِ
المهجَّرون :و ُ
• المهاجرون و ُ
ٍ
َّ
محمد
الؤهم للجزائر ،من ذلك ما حدث للمفتي (شيخ اإلسالم) َّ
حسب لهم إال و ُ
إلى حد بعيد ،ولم ُ
يعد ُي َ
ابن العنَّابي (ت1850م) الذي نفاه كلوزيل ،وابن الكبابطي صاحب الموقف َّ
الشهير من معاملة االحتالل
لألوقاف واللُّغة العربيَّة ،وهو الذي تولَّى الفتوى مكان المانجالتي بعد وفاته ،وكان مصيره النَّفي أيضا
ُ
ٍ
ِ
حاالت أخرى
استحضار
القضية بتفصيل أكثر ،و
على يد بوجو سنة 1843م ،وغيرهما كثٌُر 1وقد تناول
َّ

وروحي ،فقد طرح -
علمي
األستاذ أبو القاسم سعد هللا 2وإضافة إلى ما تركه نفي أمثال هؤالء من فراغ
ٍ
ٍ
ُ
مفاده :هل ُي ُّ
عد نتاج هؤالء في مهاجرهم جزائريًّا بحكم جزائريَّة أصحابه؟
بعد -إشكاال من نوٍع آخر ُ
في ما ُ
أم ُينسب إلى الجغرافيا التي أنتج عليها ،كبالد َّ
الشام ومصر وتونس والمغرب وغيرها؟ وهو ما ستعرضه
مقاربة المهاجر الجزائريَّة.

السبل
• المنسحبون من الحركة
العلمية والثَّ َّ
َّ
قافية :وهي فئة كبيرةٌ من المعلِمين الذين ضاقت بهم ُّ
في كنف المنظومة التَّعليميَّة الجديدة التي َّ
سطرها االحتالل ،فانسحبوا إلى نشاطات أخرى –على ندرتها-
ِ
يؤمنون بها لقمة العيش ،إذ لم يكن الحصول على وظيفة معلِم لدى االحتالل أم ار ِ
هينا ،فهو على ندرة
ُ
المهجرين الجزائريِين في بالد َّ
الشام" أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،ط خ .الجزائر2009 :م
 -1يُنظر :أبو القاسم سعد هللا "دور
َّ
عالم المعرفة /دار الرَّائد ،ج ،4ص 192وما بعدها.

 -2ينظر :أبو القاسم سعد هللا "قضيَّة ثقافيَّة بين الجزائر وفرنسا سنة 1843م :موقف ابن الكبابطي من األوقاف واللُّغة" أبحاث
وآراء في تاريخ الجزائر ،ص 11وما بعدها.
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تتضمن والء منقطعا لسياسة فرنسا ،واالستعداد للقبول ِ
بكل
شترط في طالبه شروطا
َّ
المناصب فيه؛ ُي َ
ً
المراسيم والتَّعليمات الواردة من الجهة العليا ،كما تشترط فيه نظافة يده وأيدي آبائه من ِ
كل ما قد يسيئ
لفرنسا.
طُبون من أعالم المرحلة :كان من االستراتيجيَّة التي انتهجها االحتالل ،هو استخدام ثلَّة
ستق َ
لم َ
• ا ُ

ممن ألقت عليهم ألقابا من قبيل :المفتي ،واإلمام و َّ
الراتب) و ِ
المدرس وهؤالء
الحزاب (القارئ للحزب َّ
َّ
ُ
ِ
َّ
المتقدم ،ومنهم من كان ذا
في
جراء طبيعة تكوينهم ،فمنهم ُذو التَّكوين المعر ِ
تعددت مشارُبهم الفكريَّة َّ
مستوى متواض ٍع ،وقد أ ِ
ُسندت أستاذيَّ ُة المدرسة العربيَّة الفرنسيَّة َّ
المجاوي (ت1914م)
الشرعيَّة لعبد القادر َّ

الزقاي وهو خريج األزهر وكان ِ
محمد َّ
ودرس
صحافيًّاَّ ،
وهو خريج القرويِين ،وتولَّى إدارة مدرسة تلمسان َّ

ابليوني الذي أ ِ
حسن بن بريهمات (ت1884م) وقد َّ
تمكن من التُّركيَّة والفرنسيَّة بالمعهد النَّ
ُنشئ سنة
ِ

ودرس عاشور الخنقي (ت1929م) بقسنطينة والهامل في سبعينات القرن ( )19وهو ِ
خريج
1857مَّ ،
َّ
كالطيب بن
زاوية نفطة بتونس ،ومنهم من َد َرس بالمشرق ورجع ،فتولَّى مناصب في حكومة االحتالل
المختار َّ
الشاعر َّ
الناثر ،وأحمد المجاهد الغريسي ،وأبو بكر بو طالب.
ذكر هؤالء على سبيل المثال ال الحصر؛ َّ
فإن ذلك يأتي في سياق االستدالل على إجراء
ولئن كان ُ

إما
إما لضعف مستواهم
االحتالل بعد أن استأمن
االستقطاب الذي أَْقدم عليه
ِ
العلمي ،و َّ
جانب هؤالءَّ ،
َ
ُ
ِ
ُّ
إما الستغالل المعارف الواسعة
لتيقن
إما لضعف تأثيرهم في الجماهير ،و َّ
مسالمة بعضهم اآلخر ،و َّ
يتم التَّقييم على أساسها من
لبعضهم في خدمة مشروع االستشراق ،وقد كانت هذه المواصفات هي التي ُّ

األمنيين ،و ِ
المفتشين المشرفين على التعليم .وفي ٍ
ِ
الكولونيالي حنك ًة
المخبر
كل فقد أظهر
ِقَبل المالحظين
ُّ
ُ
ُ

عاليَّة في تسيير هذه المرحلة ،ولقد كان من ثمرات هذا االستقطاب:

تسامح ِ
 إظهار فرنسا بمظهر الم ِيني واللُّ ِ
الراعي لثقافة أهل البلد.
غوي ،و َّ
الد ِ
ُ

َّ
بالمادة العلميَّة العربيَّة المختلفة.
المستشرقين
 -استغالل نخبة المرحلة في إمداد ُ

لقد كان تَصُّدر هذه َّ
بي
الطائفة من العلماء الجزائريِين بمثابة حلقة اإلبقاء على سند التَّعليم العر ِ
َ
متَّصال ،بعد ِ
هدَفت حواضر
أن انقطعت ُمعظم سالسل سنده بفعل إجراءات االحتالل الهمجيَّة ،والتي استَ َ
الطبقة من شيو ٍخ ذوي نزعتَين مختلفتَين -حسب سعد ِ
وتشكلت هذه َّ
َّ
الدين بن
العلم ،وأوقافها ،ومعلِميها،
ْ
َْ ُ
أبي شنب -تر ِجع إلى طبيعة تكوين ِ
السعيد بن
محمد َّ
كل فئة ،فمثَّل فئ َة المحافظين شيو ٌخ من أمثالَّ :
ُ
المجاوي ،وأبو القاسم الحفناوي وعبد الحليم بن سماية...إلخ
زكري ،وعلي بن الحاج موسى ،وعبد القادر َّ
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مدين في تكوينه للمغرب األقصى الذي لم َيْل َحْقه عبث االحتالل "فلم يفطن لوسائل
َّ
فالمجاوي -مثالٌ -
ِ
التَّفسيخ التي أخذت فرنسا ت هدم بها بنيان اإلسالم والعروبة حجرة بعد حجرةَّ "1
المجددين أمثال:
ومثل فئ َة

ومحمد بن دالي عمر مصطفى َّ
محمد
محمد بن مصطفى بن الخوجة،
الشرشالي ،عبد َّ
الرَّزاق األشرفَّ ،
َّ
َّ

فمحمد بن مصطفى تلميذ بن زكري ،العارف بأساليب التَّعليم الحديثة ،و َّ
الداعي إلى
بن أبي شنب...إلخ،
َّ
التَّجديد؛ قد "فتح عينيه على واق ٍع استولى فيه األجانب على أرض أجداده ،يمحون شيئا فشيئا آثار

ماضي الجزائر ِ
ِ
المادية و َّ
الظاهرةِ ،
ويسممون العقول ببعث اإللحاد ،فشعر
مشيدين عوضها مباني أورِپية

2
ِ
ِ
أن أصبح
باألخطار تحيط
َّ
باألمة الجزائريَّة مهددة عروبتها وإسالمها " وقد انتهت هذه السياسة إلى ْ
المدرسون في الجزائر ِ
كلها ال يتجاوز ( ) 21مدرسا ،وعدد المفتين (وهم مدرسو المساجد) كان ()25
ُّ

أي شكل في ٍ
أي تعلي ٍم من ِ
يحكم على وضعية اللُّغة العربيَّة أو ِ
مفتيا "3و ِ
بلد ليس فيه من
أن ُ
ألي متاب ٍع ْ
الذين يمكنهم التَّعليم إالَّ مثل هذا العدد.
السائدِ ،
 -5-1-2-3فلسفة االحتالل في تقييم َّ
ومبررات إعادة البرمجة :من الخلفيَّات
التعليم َّ

ُّ
يح نمط
النَّظرية التي صاغ في ضوئها خبراء االحتالل استراتيجيَّات القضاء على اللغة العربيَّة ،تشر ُ
أساسه حفظ القرآن الكريم ومعرفة
التَّعليم الذي وجده االحتالل سائدا في ربوع الجزائر ،فهو تعليم بسي ٌ
طُ ،
عمق في ِ
الدين ،وليس وسيلة لفهم الحياة وخوضها
اللُّغة العربيَّة باعتبارهما "نوعا من التَّعبُّد ،وجزءا من التَّ ُّ

و ِ
اإلسالمي والعلوم
الصراع الفكرِي مع األمم األخرى ،وقد اختفت من البرنامج أو كادت دراسة التَّاريخ
ِ
الرياضيَّات والحساب والجبر و ِ
الطب وعلوم الفالحة و ِ
َّ
الطبيعيَّة و ِ
التجارة "4ومع ذلك فقد خضع هذا التَّعليم
دقيق آلثاره وأبعاده ،فرغم بساطة شكله ،ووسائله ،إالَّ
لدراسة مستفيضة في شكله ومضمونه ،وتحليل ٍ
َّ
أن شموله وعمق تأثيره ،ومستوى القابليَّة التي كان يحظى بها سواء عند المتعلِمين أم عند أوليائهم؛ قد
ِ
تعليم قاعدتُه األولى :القرآن
لن
َّ
َّ
تعليم ْ
مقامهم ،فهو ٌ
يستقر معه ُ
أقض مضاجع الفرنسيين ،وتنبَّهوا إلى أنَّه ٌ
بي ،فجمع بين ثُ ِ
يخي بين اإلسالم
نائَّية
بوصف ْين لطالما كانت بؤرة ص ار ٍع تار ٍ
الكريم ،وبلسان عر ٍ
َ

والمسيحيَّة.

الدين ابن أبي شنب ِ
 -1سعد ِ
"الدراسات العربيَّة في الجزائر" (مقال ملحق بكتاب :إسماعيل العربي ،ط خ .الجزائر2007 :م ،د

د ،ص.85-84
الدين ابن أبي شنب ِ
 -2سعد ِ
"الدراسات العربيَّة في الجزائر" ص.85-84
 -3أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،3ص.63
 -4أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،3ص.20
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َّ
عربي فصيحَّ :
المتَقن للقرآن الكريم بطريقته
تعليم
األول:
الوصف َّ
ٌّ
ٌ
إن قيام هذا التعليم على الحفظ ُ
اإلسالمي ،مَن َح القاعدة َّ
الشعبيَّة الجزائريَّة العريضة حصان ًة لسانيَّ ًة
التَّقليديَّة المعروفة في بالد المغرب
ِ َ

إن لم يكن هناك ما يتبع ذلك الحفظ
صلبةَ ،جَبَلت ُنطَقه على أعلى مستويات الكالم العر ِ
بي فصاحة ،و ْ
ِ
ِ
من َّ
فل ٍ
الشرح والبيانَّ ،
كأثر لهذا التَّعليم؛ ال
بي
الرصيد
فإن َّ
المعجمي العر َّ
َّ
َ
الفصيح الذي ُيحصله الط ُ
أي ٍ
ِ
يمي آخر ،ومن هنا سيكون المستوى
الفصيح من اللُّغة العربيَّة على مسافة قريبة
نمط تعل ٍ
يوفره له ُّ
ُ
محاولة إصالحي ٍ
ٍ
ًّ
َّة
أي
المجتمع الجزائر ُّي كلَّه حياته
يباشر بها
جدا من اللُّغة األم التي
العامة ،وإ َّن َّ
َّ
ُ
ُ
تقاء بأسلوب األداء اللُّ ِ
غوي المأمول ،ستجد أمامها أرضيَّ ًة عريضة من المؤهَّلين لالستعمال
ُ
تستهدف االر َ

النَّ
المجتمع أكثر حصان ًة من ِ
تعمل
أي ابتال ٍع حضارٍي وارد ،في وقت
موذجي ُّللغة ،وهذا ما سيكون به
ِ
ُ
ُ
كل ما ِ
سلطات االحتالل على تفتيت ِ
يعقد عليها إجراءات التَّفتيت.

ديني :في تقرير َّ
نسي
تعليم
الوصف الثَّاني:
أحد أركان االستشراق الفر ِ
ٌّ
عقدي ٌّ
أعده سنة (1884م) ُ
ٌ
في الجزائر(لويس رين )1905-1838 Louis Renn /والمشتغل على الحياة ِ
الدينيَّة والثَّقافيَّة الجزائريَّة
بنحو ( )10دراسات في مواضيع مختلفة ،ينقل األستاذ سعد هللا من شهادته حول األهداف الحقيقيَّة
ُّ
الحط من التَّعليم
هدف فرنسا منذ 1830م هو
لالحتالل باستهداف نظام التَّعليم فيقول [رين]" :لقد كان ُ
ِ
وتعويضه تدريجيًّا بتعليم أكثر عقلنة وأكثر علميَّة ،وبالخصوص أكثر َف ْرَن َسة (فرنسيَّة) وقد
آني،
القر ِ
1
ِ
يح يندرج ضمن
نجحت فرنسا في الفصل بين الدين والتَّعليم ،وقد كانا في الماضي ال ينفصالن " تصر ٌ
الصليبيَّة ،ونيته المبيَّتة في مسخ ما َّ
تبقى من المجتمع
عديد التَّصريحات التي تشي بعقيدة االحتالل َّ
الكولونيالي.
وإعادة صياغته حسب رؤية المخبر
ِ

 -6-1-2-3تدريس ِ
العامَّية؛ وبداية ترسيم َّ
الوطنية :لقد كان االصطدام
َّاخلي لألداءات
َّ
التآكل الد ِ

ُّ
ِ
مبرًار َّ
المحليين ِ
ع تعلُّم َّ
الدارجة
الس َّكان
األول لسلطات االحتالل الفر ِ
اللغوي َّ
نسي مع أدءات ُّ
عزز مشرو َ
الجزائريَّة ،و ِاتخاذها وسيلة ِاتصال مباش ٍرة ،ومع العمليَّات العسكريَّة األولى الحتالل مدينة الجزائر ووهران
ثم قسنطينة فعنَّابة؛ سارعت إدارة االحتالل إلى إنشاء كراسي لتعليم الفر ِ
نسيين اللُّغة العربيَّة الفصحى
َّ

ِ
أما تعلُّم
قصد من وراء تعلُّم الفصحى ،هو استكشاف تراث المستعمرة الجديدة مكتبيًّا ،و َّ
والعامية ،وكان ال ُ
عامية لم يكن لمعهد ِ
آمن وميسور مع س َّكان البالد المحتلَّة ،مع أنَّها ِ
ِ ِ
اص ٍل ٍ
الدراسات
العامية َفل َ
ُ
ض َمان تو ُ
عهد بها ،واستم ار ار لعمليَّة التَّواصل كما يريدها االحتالل ،اتُّخذ تعليم وتعلُّم ِ
َّ
العامية وسيل َة
الشرقيَّة بفرنسا ٌ
ُ
 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،3ص.23
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الكولونيالي البنية اللُّغويَّة العربيَّة الفصيحة
وتحولت مع الوقت إلى استراتيجيَّة اخترق بها المخبر
اصلَّ ،
ُّ
تو ُ

التآكل ُّ
الداخلي لها ،ومن خاللها َّ
ورسم بذلك بداية َّ
اللغو ِي (َّ )Attrition Language
بث
في الجزائرَّ ،
عامال خطي ار لتفتيت البنية االجتماعيَّة.
َّ
َّ -7-1-2-3
عسكريةَّ :توج االحتالل الفترة
المحتلة مسأل ٌة
التعليم وإدارة الوقف في الجزائر
َّ

األولى من وجوده -والتي دامت نحو عقدين -بتدمير ِ
التقليدي َّ
ِ
للدولة النَّاشئة سياسيًّا ،واكتساح
النظام
َْ
َ
ِ
نسيين َّ
الضبَّاط الفر ِ
للشمال الجزائرِي (باستثناء منطقة زواوة) عسكريًّاَّ ،
عتاة ُّ
أن
وقدرت الهندسة
المدبرة ْ

َّ
ط في ضوئها لما هو
السابقة،
يكون هناك
تيب البيت الجزائرِي ،فتُقيَّم الفترةُ َّ
ويخط ُ
فاصل ُي ُ
ٌ
عاد فيه تر ُ
قادم.

ختام هذه المرحلة قرٌار َّتوج به االحتالل شائن أعماله في الجزائر ،فصدر في  16أوت
وقد كان ُ
الرسميَّة على شؤون التَّعليم في الجزائر المحتلَّة ،ألحق فيه القرُار
1848م قرٌار يقضي بتعيين الوصاية َّ
شؤو َن تعلي ِم َّ
بي
قرر
إلحاق شؤون التَّعليم العر ِ
الطائفة اليهوديَّة و(الكولون) بو ازرة التَّعليم الفرنسيَّة ،و َّ
َ

المادة األولى من القرار ،بينما تناولت َّ
نصت عليه َّ
المادة
و
ِ
اإلسالمي في الجزائر بو ازرة الحرب ،وهو ما َّ
الثَّالثة جانب رجوع رئيس مصلحة التَّعليم في المدارس الفرنسيَّة واليهوديَّة إلى وزير التَّعليم ،بينما أ ِ
ُسندت

مهمة النَّظر في شؤون المدارس العربيَّة اإلسالميَّة إلى الحاكم العام ِ
نفسهَّ ،
مرة أخرىَّ -
أن
فأكد القرُار َّ -
َّ
إعداد للحياة ،بينما ُي ُّ
بي
الموجه ألبناء المحتلِين هو
هدف التَّعليم
عد النَّظر في شأن التَّعليم العر ِ
َّ
معارف و ٌ
ُ

عامل مرافُقها
اإل
ِ
سالمي مسألة عسكريَّةُ ،يسيَّر فيها ما بقي من األموال على أنَّه ٌ
مال في يد ُمحاربين ،وتُ َ
ٍ
ِ
المكون البشرِي من المعلِمين والمتعلِمين على
ظر فيها إلى
بوصفها مراكز
تهديد للوجود الفر ِ
وين َ
نسيُ ،

شهرْين في  03أكتوبر 1848م بقرار أُسند فيه
َّأنهم
األعداء القادمون ،وأُرِدف هذا القرُار بعد َّ
أقل من َ
ُ
المؤسسات ِ
الدينيَّة في الجزائر المستشرق (بارون كا ار دي فوكس)baron carra de vaux /
لخبير
َّ
مؤسسات دينيَّة وتعليميَّة ومراقبة حجم ونوع مواردها ،وطبيعة مو ِاد ِ
الدراسة
مهمة إحصاء ما بقي من َّ
َّ

ِ
المؤسسات.
مما يتعلَّق بشؤون هذه
فيها ومنهجها ،وحقيقة
َّ
المدرسين ومواقفهم ،وغير ذلك َّ

العامة وجوب
الرقابة على الحدود :كان من
 -8-1-2-3تشديد َّ
متضمنات اقتراحات لجنة بيدو َّ
َّ

مكن فيه للفرنسيَّة بعد أن حوصرت اللُّغة العربيَّة إلى ٍ
إنشاء تعليم مزدوج ُي َّ
حد بعيد ،وهي التَّوصيَّة التي
ْ ُ
المؤسسات التَّعليميَّة المختلفة األشكال ،و ِ
َّ
المتعددة األهداف ،والستكمال
تمخض عنها إنشاء جملة من
َّ

الرقابة على اإلمدادات
الحصار ومنح فرص أكبر للُّغة الفرنسيَّة في االنتشار؛ كانت التَّوصيَّة بتشديد َّ
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المحتملة من دول الجوار ،بحكم العالقات التَّاريخية "ومنذ هذه الفترة (حوالي 1893م) ظلَّت حدود

متذرعة بتأثير أفكار الجامعة اإلسالميَّة بقيادة جمال ِ
الجزائر مغلقة في وجه الهجرة نحو َّ
الشرقِ "1
الدين

األفغاني ،و َّ
بي للبالد اإلسالميَّة ،وقد كان هذا اإلجراء دليال صريحا
الداعية إلى مدافعة االستعمار الغر ِ

أن فرنسا ماضيةٌ في سياسة أخطر ،وهي عزل الجزائر عن محيطها َّ
على َّ
بيعي ،واالستفراد بعمليات
الط ِ
قافي ،والحصار اللُّ ِ
غوي ،دون أن يكون لها منازع يفسد عليها مشروعها.
المسخ الثَّ ِ

الزوايا :ضمن اإلطار ِ
الرقابة على َّ
نفسه الذي شهد إجراءات ُع ْهدة (ديقيدون)
 -9-1-2-3تشديد َّ

َّ
ِ
عسفيةَّ ،
الهويَّة
شدد
االحتالل َّ
التَّ ُّ
الرقابة على الحدود ،فراحت فرنسا تُضيق على ما تبقى من حصون ُ
ُ
وهي تلك البقيَّة من األقسام القرآنيَّة المنفردة ،أو الملحقة ببعض المساجد ،أو تلك َّ
الزوايا المنتشرة في
البوادي واألرياف ،والتي بقيت آخر ما تمنَّعت به اللُّغة العربيَّة ،فحاق بها مكر سلطات االحتالل حين
قررت تعميم سلطة التَّفتيش على المدارس القرآنيَّة و َّ
الزوايا الخالصة للجزائريِين بدعوى َّ
أن التَّعليم بها
َّ
ف
المؤسسات التَّعليميَّة وكما استهدفت َّ
َّ
الرقابةُ
تعليما ابتدائيًّا ،وال َّبد من مراقبته كما تُ ارَقب بقيةُ
مصنَّ ٌ
ً
غير الجزائريِين من تولِي التَّعليم في هذه َّ
ثم
الم َّ
الزوايا ،ومن َّ
درسة ،ومصادر التَّمويل ،فقد منعت َ
المو َّاد ُ
يجب "قطع َّ
الطريق على المغامرين في نظر الفر ِ
نسيين ،وهم أولئك المسلمون الذين يأتون إلى الجزائر
من المغرب أو من تونس أو غيرهما لنشر التَّعليم ،وتولِي القضاء واإلمامة بدعوى َّ
أن الجزائر قد
ِ
آخر أرهقت به آل ُة
أصبحت شاغرة من أصحاب هذه الوظائف "2وقد كانت هذه َّ
الرقاب ُة عبئا ثقيال َ
ِ
نفسها من أعبائه شيئا ،وهي بعد ذلك
االحتالل القائمين على التَّعليم
ِ
اإلسالمي ،الذي ال تكلف فرنسا َ
كل ما ِ
تريد ْ ِ
َّ
يهدد وجودها ،ولو كان على
دعمه ،وتمنع عنه َّ
عليم إلى ما ُ
يخد ُم وجودها َ
وي ُ
أن تُوجه هذا الت َ
سبيل َّ
صلف االحتالل وجبروتُه ،وبه ختمت فترةُ ما بعد
اء كان آخر ما بلغه
الظن
َّ
ُ
ولعل هذا اإلجر َ
سبعينيَّات القرن ( )19إلى نهايته ،أسوأ ما عرفت الجزائر من عهد االحتالل كلِه ،مع أنَّه ليس من أيَّام
بسيء.
االحتالل ما ليس ِ

وخالصة القول؛ َّ
إن النَّاظر في تفاصيل إجراءات االحتالل إلماتة اللُّغة العربيَّة في الجزائر مجتمع ًة
ٍ
تخطيط ٍ
لغوي
سيالحظ أنَّها إجراءات تبدو معزولة في محيطهاَّ ،
بتداخالت
ات لمشروِع
اقع َها فقر ٌ
ُ
ولكن و َ
يصعب الفصل بينها ،فهو مشروع ِ
ٍ
متعاقب في مراحل تنفيذه ،متراو ٍح بين ٍ
شق
متعدد في أشكال تطبيقه،
ُ
 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،6ص.366
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ِ
ٍ
المدجن
العامة المختلفة ،فبين التَّعليم
ومتنق ٍل بين ميادين الحياة
قابي حينا،
مرة ،وبين
َّ
جانب ر ٍ
يعي َّ
تشر ٍ
َّ
ِ
المموه ،ومن الخنق ِ
للحريات ،والتَّضييق في األرزاق
الموجه ،والتَّضليل
والتَّجهيل المقنَّن ،إلى اإلعالم
َّ

إلى النَّفي َّ
السلب
للطاقات ،والتَّهجير لألعالم ،ومن الهدم
للمؤسسات والمصادرة لألوقاف ،إلى َّ
َّ

مما يطول ذكره ويستعصي وصفه؛ حاول هذا المبحث بناء
للمخطوطات واالستنزاف للتُّراث ،وبين كثير َّ
عامة لما واجهته اللُّغة العربيَّة في جزائر االحتالل من إجراءات بدأت باإلحاطة والتَّضييق ،وثنَّت
صورة َّ

باإلبعاد والتَّحييد ،وانتهت إلى اإلبادة بقصد اإلماتة.
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املكوانت والتَّ ِّ
جل َّيات.
ِّ

األول:
الفصل َّ

جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

األول
الفصل َّ
ُ

مشروع اإلحياء ُّ
اللغو ِّي في الجزائر؛
ِّ
المكونات و َّ
التجلِّيات.

ِ
ٍ
توطئة :قد ال يكون من الم ِ
إحياء للُّغة العربيَّة في الجزائر
حركة
الحديث عن افتراض وجود
مكن
ُ
ُ
ٍ
الموت
اإلحياء غالبا ،وهو
وصف لما َيسِب ُق
إثبات
ُ
الحديثة ،وال عن معالمها وإجراءاتها ،إذا لم يسبق ذلك ُ
َ

أو اإلماتة ،وقد يكون الحديث عن موت ُّ
أي فترة من فتراتها على ٍ
اللغة العربيَّة في ِ
قدر من المبالغة
حديث آخر عن المقصود بحركة إحياء ُّ
اللغة بالمعنى اللُّ ِ
غوي للمصطلح
التَّاريخيَّة والعلميَّة ،ليستتبع ذلك
ٌ

جراء تحييدها من ِ
َّ
مهامها الوظيفيَّة في الحياة
اجع الكبير للُّغة العربيَّةَّ ،
إال إذا كان المقصود بذلك هو التَّر ُ

ِ
ناها من تغيير ،وهما من أبرز المعايير
َّ
العامة ،ولفترات متعددة وطويلة من مسيرتها ،أو بما َيخترِق ِب َ
التي ِ
أوضاع اللُّغات في أمنها وتهديدها 1ويظهر الوضع على صو ٍرة أوضح ،إذا ما
َّات
َ
تقيم بهما اللِساني ُ

ُّ
ِ
َّام ازدهارها التي بلغت بها
أُقيمت المقارنة بين حاالت اللغة العربيَّة في كل فترة ،وبما كانت عليه أي َ
الكثير من اآلراء اللِسانيَّة في معرض َّ
الدعوة إلى إعادة حضورها
نموذج تستشهد بها
العاَلميَّة ،وهي فترةٌ
ٌ
ُ

ِ
ٍ
وإن بتمثُّل إجر ٍ
كل مرحلة .ومن هنا؛ َّ
مسألة إحياء اللُّغة العربيَّة في
اض
اءات
وآليات تُناسب َّ
ْ
فإن استعر َ
ثالث فتر ٍ
جزائر القرن (– )20على افتراض وجودها -يأتي عقب ِ
ات كبرى ،اتَّفقت كلُّها على النُّزول
السامقة التي حازتها خالل القرون ( )05الهجريَّة األولى ،وهي باختصار:
باللُّغة العربيَّة من مكانتها َّ

ُّ ُّ
أ -التَّ ُّ
تضمناته الفكريَّة والبشريَّة واللُّغويَّة والتي
وقف الحضار ُّي الذي شهدهُ العالم
وبم َّ
اإلسالمي كلهُ ،

أعقبت سقوط بغداد (656ه1258 -م) َّ
وتأكد بسقوط غرناطة (897ه1492-م).

ب -طبيعة الخالفة العثمانيَّة التي كانت في جبهتها ِ
قوًة عالميَّة ضارب ًة ،وحضو ار
السياسيَّة والعسكريَّة َّ

آثار ِ
سيئة على فكر التَّشكيالت البشريَّة
دوليًّا كبيرا ،ولكنَّها كانت انتكاس ًة فكريَّ ًة وثقافيَّة ولغويَّة ،تركت ًا
ِ
ِ
المكونات.
المكونة لجسم اإلمبراطوريَّة وثقافتها ولسانها ،وهو الجانب الذي تتفاوت فيه -نسبيًّا -هذه

 -1ديفيد كريستال ،موت اللُّغة ،تر :فهد بن مسعد اللَّهيبي ،د ط .د ب :د د ،ص.50
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المكونات والت َّ ِّ
ِّ

ِ
العثمانيين على ِ
االستخالف
مكونات اإلمبراطوريَّة مشرقا ومغربا ،وهو
ف
ُ
ج -وباء االحتالل الذي َخَل َ
ٍ
وجبهات كثي ٍرة ،تأتي جبهة ُّ
ٍ
الذي استكمل مسيرة َّ
اللغة (موضوع
صور عديدة
الضعف باستضعاف أشد في
األطروحة) في صميم آثاره.
اقع
أن َّ
وقد يكون -إذن -من المنهجيَّة العلميَّة والتَّاريخيَّة ْ
المفترضة على و ٍ
تتأسس حرك ُة اإلحياء ُ
ات متالحق ٍة من َّ
كل فترة إلى التي
الي ٍة من اإلهمال ،وثمرُة فتر ٍ
هو صنيع ُة قرو ٍن متو َّ
اجع ،أفضت ُّ
التر ُ

الضعف واإلبعاد ،فآل وضع اللُّغة العربيَّة في ِ
ِّ
بأسباب َّ
كل مرحلة إلى وضع أسوأ من سابقه.
تليها
ُ
اجع وانحدار اللُّغة العربيَّة طيلة المراحل المشار
وإذا كان من المسلَّمات التَّاريخيَّة
القول باستمرار تر ُ
ُ
ٍ
محاولة َّ
إليها؛ َّ
ط معلوم ٌة ،تسعى إلى عكس مسار حركة االنحدار؛
تتحقق فيها مو
فإن َّأي َة
اصفات وشرو ٌ
ٌ
عد حرك َة ٍ
بعث و ٍ
تُّ ُّ
إيجازه في الخطاطة:
إحياء ،وهو ما يكمن
ُ
الت ُّ
وقف الحضارِّي
مرحلة َّ
(سقوط بغداد -سقوط غرناطة)
محاوالت
العثمانية
مرحلة الدَّولة
َّ
َّ
العلمي)
دهور الفكر ُّي و
ُّ
(الت ُ

البعث واإلحياء
الحديثة
مرحلة االحتالل
(التَّحييد واإلبادة)

ِّ -1
اريخي لمشروع اإلحياء ُّ
السياق َّ
اللغو ِّي في الجزائر :شهدت بداية القرن ( )20حراكا
الت
ُّ

للرتابة التي عرفتها العقود األخيرة من القرن ()19
كسر َّ
اجتماعيًّا وثقافيًّا جزائريًّا ُّ
أقل ما يقال عنهَّ :أنه ٌ
األول والثَّاني من القرن ( )20وما تركته من آثار
العقد َّ
وبإيراد جملة النَّشاطات والتَّ ُّ
طورات التي عرفها ُ

كثير
تحو ٍل ٍ
على المسألة اللُّغويَّة تحديدا ،ستكون محاول ُة تقييم معالم الفترة باعتبارها بداي َة ُّ
عام أشار إليه ٌ
صحة اعتبار الفترة بداي َة اإلحياء ُّ
من َّ
الل ِ
غوي في الجزائر الحديثة.
ثم
رصد مدى َّ
الدارسين ،ومن َّ
ُ
الزمن ،ولم تتَّحد كلُّها في مسار و ٍ
لقد عرفت هذه الفترة أحداثا وأعماال لم تتوافق على الجملة في َّ
احد

ِبي ٍن ،ولكنَّها جاءت أحداثا أشتاتا َّ
ونوعا
كما
أماكنها ،وتداول عليها
تعددت
أشخاص اختلف عطاؤهم ًّ
ُ
ً
ٌ
العامة ،كانت االشتراك في المنزع ،و ِ
إطار َّ
االتفاق في الوجهة والمسار ،رغم غياب ٍ
َّ
منظم
ولكن الميزة
َّ
واض ٍح تتَّفق فيه اآلراء واألفكار ،وتجتمع فيه الجهود واألعمال.
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المكونات والت َّ ِّ
ِّ

أهم ما ُي ِلفت النَّظر خالل هذه الفترة؛ هو ظهور المشاهد التي عكست بوضوح آثار الواقع
َّ
ولعل َّ
أن
البائس الذي أصبح عليه الجزائرُّيون بفعل االحتالل ،وهو واقع أشبه ما يكون بالموت ،وبدا طبيعيًّا ْ

رد من أدركه الموت االنتفاض لعلَّه ُي ِ
يكون ُّ
درك شيئا من الحياة.
أن ُع َّدت ِ
ؤمل
حاضر
وجود
يع ْد لها
ٌ
لقد بلغ األمر باللُّغة العربيَّة في الجزائر ْ
ٌ
ٌ
ميت ًة ،فلم ُ
مقبول ،وال ُي َ
فضا
يب
لها
مأمول ،فلقد أشاع االحتالل وفاتها ،وهيَّأ أسباب وراثتها ،وهو الواقع الذي َّ
حرك ر ً
ظهور قر ٌ
ٌ
ٌ
أن الهوية التي َّ
ٍ
ِ
وبمكوناتها االجتماعيَّة والثَّقافيَّة
المساس بها
شكل
ُ
طالما حمله الجزائر ُّي لعقود "ذلك َّ ُ
سيتحول مع ُّ
تقدم االستعمار وتفا ُقم
ستهدًفا مركزيًّا في استراتيجيَّة االحتالل؛
َّ
وم َ
واإلثنيَّة مدخالً أساسيًّاُ ،

1
ولما كان
مضاعفاته مصد ار رئيسيًّا الستنهاض الوعي
الوطني ،وتحديد ُّ
ِ
توجهاته وموضوعات معركته " َّ

ٍ
ِ
أسس ِ
أي حراك وأقواها؛ فقد يكون من
هذا
أن يكون َّ
فعه إلى ْ
العامل على درجة من األهمية ،تر ُ
ُ
أهم ُ
نوع ْين:
األجدر تفصيلُه إلى َ

الشعب ،إذ رغم ما َّ
عامة َّ
تفشى فيه من األ ُِميَّة والجهل والفقر
عام :ومثَّله
موقف َّ
ذاتي ٌّ
أ -دافع ٌّ
ُ
والمرض والتَّشريد ،وما أمعن به االحتالل من ِ
إبادة ما أمكن وتدجين ما َّ
تبقىَّ ،
الجمعي
الرفض
ِ
فإن بذرة َّ
رصيدا دافعا
ستتحول
مود على الخضوع والَقُبول ،وتلك حالة
َّ
الصامت تأبَّت على التَّطويعُ ،مؤِثرًة ُّ
َّ
ً
الص َ
لألمة نحو خالصهاٍ ،
وحاد يسوقها نحو حياتها.
َّ

ٍ
حصلوا
خاص :وأعلنت عنه تلك المحاوالت الفرديَّة
ذاتي
ٌّ
لطائفة عن الجزائريِين الذين َّ
ب -دافع ٌّ
الرفض ،فكان رفضهم ناطًقا ،ولو خافتا ،وقد كان نطقا عالم ًة على بقاء ٍ
حياة
نصيبا من العلم والفهم و َّ
ُ
ً
ٍ
وبأي حج ٍم في مثل تلك األوضاعُ ،ي ُّ
أي نوعِ ،
ومن ٍ
السعي في ِ
و َّ
عد إنجازا.
إن َّ
أي نشاطْ ،
الرتابة القاتلة ،وشعو ار صادقا بعدم
األمة وعمومها رغب ًة حقيقيَّة في خرق َّ
لقد كان ما نشأ عند ُنخبة َّ
ٍ
ِ
بجملة من المحاوالت التي ما فتئت تتَّسع وتنتعش ،وتبحث لها عن أنصار
الرضى الذي أُعلِن عنه

ِ
وأعوان ،تُ َّ
مناصر ،وهو ُّ
ٍ
دعم أخرى
أحد
بصوت
هذب َّ
الشعور الذي علَّق عليه ُ
مرة بنصيحة ناص ٍح ،وتُ َ
أي حر ٍ
نسي سنة 1914م ناقما على ِ
اك ال ُي ْشرف عليه االحتالل
أفراد النُّخبة الجزائريَّة ذات التَّكوين الفر ِ
ِ
َّ
مشب َعةٌ بالغرور والكبرياء ،وأنَّها تحلم بلعب ٍ
الحكم ،وترتكز
وال ُيؤطره ،بالقول" :هذه الطبقة َ
دور في شؤون ُ

محمد مالكي ،الحركات الوطنيَّة واالستعمار في المغرب العربي ،د ط .بيروت1994 :م ،مركز دراسات الوحدة العربيَّة
َّ -1
ص.155
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المكونات والت َّ ِّ
ِّ

ِ
األهميَّة اإلسالميَّة "1وإللقاء مز ٍيد من َّ
اض
على
الضوء على طبيعة هذا الحراك ومداه ،يرى البحث استعر َ
األول نحو استعادة حياة ُّ
اللغة
حول َّ
المالبسات التَّاريخيَّة واالجتماعيَّة الذي نشأت في كنفها نواة التَّ ُّ
العربيَّة ،من دون إغفال أثر العامل البشرِي بمستواه الفكرِي واللُّ ِ
غوي وحجم جهوده ،باعتباره َّأول األدوات

المنتجة ،وأساس ِ
أي نشاط.
ُ

معظم دارسي تاريخ الحركة الوطنيَّة في ذروتها ،واستواء مظاهرها إلى بداية الثالثينيَّات من
ُير ِجع
ُ
القرن ( )20معتبرين هذه الفترة فترة ظهور التَّنظيمات كامل ًة َّ
الرؤى ،ومنهم من يعود بها
دة البرامج و ُّ
محد َ
إلى ما بعد الحرب العالميَّة األولىِ ،
مؤرخا لها بحركة األمير خالد سنة 1920مُّ .
ويردها بعضهم في

أفضل األحوال إلى حدود 1912م على إثر تقديم ٍ
وفد جزائرٍي
مطالب برفض التَّجنيد اإلجبارِي إلى
َ
الصواب في ما يتعلَّق بالنَّشاط ِ
ياسي وبداية
الس ِ
الحكومة الفرنسيَّة ،وقد يكون هذا التَّأريخ على درجة من َّ

ولكن حركة التَّاريخ تنصرف في كثير من الحاالت إلى َّ
طره وأشكالهَّ ،
ظهور "الحركات القوميَّة
أن
نشأة أُ ُ
َ

َّ
ُّ
المنظمة
ط َهدة في أوروپَّا أو في غيرها ،قد ُو ِجدت َّأوالً في أشكال أخرى غير األحزاب
للشعوب المض َ
ٍ
وتمردات ِ
ٍ
فقد ظهرت َّأوالً كجمعيَّات ِ
ثم
أدبي
وصحاَفة ،و
انتعاش ٍ
سريةُّ ،
ونشاطات اجتماعيَّة كالنَّواديَّ ،

2
بدأت َّ
وبناء على هذا َّ
اإلحيائي في الجزائر لم يكن
فإن منشأ الحراك
"
تتحدى مضط ِه ِديها بطرق مختلفة
ِ
ً
مناسبة؛ بل كان نتيج َة تراك ِم ج ٍ
ٍ
ٍ
أهمها ما كان نابعا من َّ
الذات
لحظة أو
وليد
ملة من األحداثَّ ،
لعل َّ
َ
ُ

ِ
األول من القرن ( )20استجاب ًة
الجزائرَّية
المتشكلة تدريجيًّا خالل العقد األخير من القرن ( )19والعقد َّ
لتفاع ٍ
الت محلِية وإقليميَّة ودوليَّة.
ُ

ِ
المتدرجة لإلحياء
آثر البحث طريقة استعراض مشهد النَّشأة
 -2حراك اإلحياء ،وترتيب المشاهدُ :

اللُّ ِ
غوي في الجزائر ،ومتابعة حركة عناصره ،ومحاولة ترتيبها حسب ما كان عامالً دافعا ووسيل ًة فاعلة

أن هذا التَّقسيم ليس على ٍ
نج ًاز وثمرًة -على َّ
قدر من الكمال الذي ال يطاله الخلل ،وإنَّما
وما كان منها ُم َ
هو تقسيم إجرائي -عمدت فيه األطروحة إلى تفصيل خطو ِ
ِ
اإلحياء على سبيل إثباتها وإثبات
ات حركيَّة
الخصوصيَّة الجزائريَّة فيها ،سواء ما تعلَّق بمشروع اإلحياء في ذاته ،أم ما تعلَّق ِ
بالسياقات المختلفة
ٌ
المحيطة به.

 -1الشريف بن حبيلس ،الجزائر الفرنسيَّة كما يراها أحد األهالي ،تر :فيصل األحمر ،د ط .الجزائر :د ت ،دار المسك ،ص.141
 -2أبو القاسم سعد هللا ،الحركة الوطنيَّة الجزائريَّة ،ط خ .الجزائر2011 :م ،عالم المعرفة ،ج ،2ص.95
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المكونات والت َّ ِّ
ِّ

ٍ
ومع ُّ
تيقن البحث من َّ
الفصل
يمكن معه
درجة من التَّداخل الذي ال
كل عناصر اإلحياء على
أن َّ
ُ
ُ
فكل العناصر عوامل دافع ٌةُّ ،
ات مستفيدةٌ ،ومنهج البحث
سبب وما هو نتيج ٌةُّ ،
وكلها ثمر ٌ
بين ما هو ٌ
ُ
ار ِ
السبق والتَّأثير ،على أنَّه ال يعني
تقييد ُخطوات الحراك إقرًا
لكل عنصر من عناصره بفضل َّ
يقتضي َ
ذلك انتقاصا لدور عامل من العوامل ،أو تقديم أحدها على اآلخر.

سيتناول هذا الفصل عناصر اإلحياء التي ترى األطروح ُة لها دور اإلنشاء
وبناء على الذي سبق،
ُ
ً
عامل الجمعيَّات و َّ
النوادي بوصفها الفضاء
ثم
والتَّأسيس ،وهي معلم ُة اإلحياء باعتبارها الفاعل
الحقيقيَّ ،
َّ
ُ
ني
المكا َّ
و ِ
الموثق

حفي بوصفه الحامل األكبر لتفاصيل الحراك
ثم
الذي نشأ فيه الحراك واستوى َّ
الص ُّ
ُ
المشهد ُ
ثم مشاهد الحياة الثَّقافيَّة التي
ثم عرض عامل التَّعليم
ِ
اإلحيائي في فلسفته ومسارهَّ ،
لمسيرتهَّ ،

ثم نشاط المؤ َّسسة ِ
الدينيَّة وأثر استرجاع وظيفتها في
عكستها ثمرات المطابع من الكتابة والتَّأليفَّ ،
تطوراتها
اإلحياء ،وقد اختارت األطروحةُ طريقة عرض األحداث إيرادا وتحليال ومناقشة ،بعد متابعة ُّ

باجتزاء القطاعات المب ِرزة لها ،من ِ
الصحافة واإلعالم والتَّعليم وحركة التَّأليف وتحقيق التُّراث وبعث
ُْ
النشاط الثَّقاف ِي ذي َّ
َّ
االجتماعي من ِقَبل الجمعيَّات المحلِيَّة والنَّوادي ،وحتَّى المطالبات
الطابع
ِ

الصحف.
واالحتجاجات عن طريق العرائض و ُّ

مقاطع المسار َّ
اض المشهد اللُّ ِ
َّ
مجزأة ويجلِي
السالفةُ ،يظ ِهر بوضو ٍح
غوي عبر القطاعات َّ
إن استعر َ
َ
إن كان أَمارًة على فترة ٍ
حمل عسيرة بفعل
إن في مرحلته األولى -بارزة ،وهو مستوى و ْ
مستوى النُّضج -و ْ
ََ
فض َّ
فإن ذلك قد َّ
الر ِ
المضايقات؛ َّ
عبي
الش ِ
تشكل دليال عن َّ
ما أحاط بها من العقبات ،وما تلبَّس بها من ُ
وعي ،الذي لم يأخذ شكل الثَّورات المسلَّحة التي لقيت المصير نفسه في ِ
مرة ،وهو في الحقيقة
كل َّ
النَّ ِ
َ
امتداد لر ٍ
فض الزمه منذ االحتالل ولعقوٍد طويلة ،ختم به الجزائريُّون القرن ( )19بما حمل من هموم
ٌ

ٍ
ٍ
عسير فكيف يا ترى سيكون المخاض؟
بحمل
َّامه ولياليه ُحبلى
ونكبات ،واستقبلوا به قرنا جديدا كانت أي ُ
 -3مشاهد اإلحياء ُّ
اللغوي في الجزائرَّ ،
النشأة والمسار :يحتكم قيام حركة اإلحياء من عدمه في
تعكس حقيق َة تلك الحركة وفعاليَّتها في منطلقاتها الفكريَّة
حوالت التي
مختلف البيئات إلى طبيعة التَّ ُّ
ُ
ومسارها في َّ
العامة في مختلف مظاهرها.
الزمن ،ومداها
وآثارها على الحياة َّ
َّ
المكاني ،وأعالمها ،وِنتاجهاَ ،

ٍ
بي العام واللُّ ِ
معطيات
مستندة إلى
بي،
غوي منه تحديدا في المشرق العر ِ
انطلقت حركةُ اإلحياء العر ِ
ً
ظرفي ٍ
ِ
َّة ،ووسائل ِ
ٍ
ٍ
مناسب
اجتماعي
سياسي و
ومستفيدة من واقع
طاقات بشريَّ ًة معتبرًة،
وموظف ًة
متعددة،
ٍ
ٍ
ً

ٍ
ٍ
متكامل تفاعلت فيه ،فأنتجت حرك َة
عناصر هذا اإلحياء ضمن إطار
وتبعا لذلك انتظمت
ُ
إلى حد بعيدً ،
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المكونات والت َّ ِّ
ِّ

ٍ
نتائج طبيعيَّ ًة لجهود َّ
مقدمة ،قد ُيختَلف في تقييمها
إحياء واضح َة المعالم والمسارات ،وبرزت ثمراتُها
َ

ولكن قد ال ُيختلف في ثبوت نتائجها وآثارها.
غوي الذي شهدته الجزائر خالل القرن ( )20جزءا من حركة
فهل سيكو ُن النَّشاط
األدبي واللُّ ُّ
العلمي و ُّ
ُّ

قي؟ من أولئك القائمون على مثل تلك النَّشاطات؟ وما طبيعة تكوينهم وانتمائهم الفكرِي؟
اإلحياء المشر ِ

َّ
توظيفها
نفسها التي اشتهر
ُ
وما طبيعة الوسائل التي وظفوها في نشاطهم الجزائرِي هذا؟ هل هي الوسائل ُ
ٍ
إحيائيي المشرق؟ ِ
ِ
يز النَّشاط الجزائر َّي عن مثيله في المشرق؟ أسئلة وأخرى
لدي
أم ْن خصوصية تَ ِم ُ

أن يكون
االستهالل بمتابعة أعالم المرحلة
الفصل
سيكون هذا
َّ
صا لمحاولة اإلجابة عليها ،على ْ
ُ
ُ
مخص ً
ِ
الخاص.
واستعداداتهم النَّفسيَّة والمعرفيَّة لمباشرة نشاط من هذا النَّوع ،وفي الحالة الجزائريَّة ذات الوضع
مكونات مشروع اإلحياء ُّ
َّأوالِّ :
اللغو ِّي في الجزائر
مشاهد ال َّتأسيس

ارتأت األطروحة عرض مشاهد اإلحياء على طر ٍ
يقة تُظهر مفاصل مساره ،وتتابع عوامله على

ٍ
َّ
داخالت بين عناصر اإلحياء
سلسل التَّار ِ
ويحيل على شبكة التَّ ُ
يخيُ ،
ترتيب يأخ ُذ في االعتبار عامل الت ُ
ٍ
نسب إليه مشروع اإلحياء.
مشهد
ولعل َّأول
َّ
ُ
يفرض نفسه هو العامل البشر ُّي الذي ُي َ
ِّ
المؤشر البشر ُّي للمشروع :لقي التَّأليف في التَّراجم قبوال حسنا في ِ
كل الفترات
 -1معلمة اإلحياء،

خاصا ،ذلك أنَّه في الحاالت َّ
وعند ِ
توثيق لسيرة
الطبيعيَّة
كل األمم ،ولقي في الوضع الجزائرِي َقبوال ًّ
ٌ
ٍ
رجال ،و ِ
ٍ
إثبات ُهويَّة
زمن االحتالل -يزيد على ذلك بأنَّه
أعمال
ُ
رجال ،ولكنَّه في الحالة الجزائريَّة َ -

انتماء حضارٍي ،وهو ِ
ٍ
السياق الذي ُع َّدت فيه معلمةُ (تعريف الخلف)
وترسيخ
إعالن خصوصيَّة،
ُ
و ُ
نفسها التي ألَّف
مدون ًة مرجعيَّ ًة تاريخيَّ ًة وحضاريَّ ًة أكثر من كونها َّ
للحفناوي َّ
مدونة تراجم ،وهي الفكرةُ ُ
مدونته ِ
محمد الهادي َّ
السنوسي َّ
الزاهري ُّ
لها َّ
القيمة (شعراء الجزائر في العصر الحاضر) وهي الفكرةُ

ابن باديس حلق ًة من
نفسها -أيضا -التي الزمت فقرة من فقرات حركة اإلحياء التي كان يباشر فيها ُ
ُ
ِ
ونساؤه) انتقى فيها تراجم أعالمٍ،
السلف
حلقات درسه تحت عنوان (رجال َّ
للغرض ذاته ،وهي الفكرةُ
ُ
ذاتُها -كذلك -ا لتي عزم عليها األديب رضا حوحو قبل أسابيع من استشهاده في  29مارس 1956م

سماه( :حاضر الثَّقافة
المنشور بالبصائر ،وهو عبارة عن مشروع
اإلعالن عنها مقالُه
وحمل
ٍ
ثقافي َّ
َ
ُ
واألدب في الجزائر) ورفع ِ
كل ٍ
كتاب تراجم للعلماء واألدباء والكتَّاب
النداء به ،لنشر سلسلة ُكتُ ٍب يحمل ُّ
الشعراء شبابا وشيوخا رجاال ونساء ،وحرصا على إخراج هذا ِ
و ُّ
النتاج إلى النَّاس لينتفعوا به ،فـ "في
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الجزائر ثقاف ٌة وأدب ،وفي الجزائر شيو ٌخ وشبَّان لهم أفكار ،ولهم مواهب ولهم إنتاجَّ ...
ولكن أفكارهم
ومواهبهم وإنتاجهم مغمورة في مجاهل اإلهمال ،ال يقرأها الُق َّراء ،وال ينتفع بها َّ
الشعب "1وهو مشروعٌ يبدو

عليه التَّأثُّر بمشروع َّ
الزاهري في (شعراء الجزائر) تسمي ًة وطريق َة إنجاز.

تناو ُل تراجم المشاريع الفكريَّة والثَّقافيَّة وأعالمها ستتعامل
وألجل هذه المكانة التي أضحى عليها ُ
الم ْعَلمة اإلحيائيَّة الجزائريَّة على َّأنها اللَّبنة البشريَّة األولى في مشروع اإلحياء
األطروحة مع مسألة َ
اللُّ ِ
ولكن عارضا منهجيًّا سيعترض هذا العنصر من األطروحة ،ذلك َّ
غوي في الجزائر الحديثةَّ ،
البحث
أن
َ

أن معلم َة اإلحياء اللُّ ِ
غوي الجزائرِي
قد رأى َّ
عطاؤها
ثالث ،أوالها طبق ُة اإلرهاص والعبور ،وكان
طبقات ٌ
ٌ
ُ
ممكن َّ
أما أعالم مرحلتَيُّ :
النشوء
اضها
لقلة عدد أعالمهاَّ ،
ُّ
ٌ
العلمي سابًقا إلطار فترة اإلحياء ،واستعر ُ
ْ
فإن اإلحاطة بأعالمهما ِ
واالستواء ،والظُّهور و َّ
التمكينَّ ،
يحول األطروحة إلى معجم في أعالم اإلحياء
مدونة في مشروع اإلحياء.
ال َّ

ولما كانت َّ
ٍ
لتجاوز
سبيل
الطبقتان الثَّانيَّة والثَّالثة كثيرتا األعالم ،وفيرتا األعمال ،فإنه ليس من
َّ
ُ

َّ
اض أسماء
ضرورة بيان رجال اإلحياء وأعالمه مجتمعين ضمن إطار الحركة اإلحيائيَّة ،إال استعر ُ
ٍ
أهم ما يتعلَّق بهم من جهود اإلحياء ،اعتقادا من األطروحة َّ
بأن
بشيء من ِ
بعضهم في قوائم مقرونة
ترسم مشهد اإلحياء في شخوصه وأعماله وجغرافيَّته ،ومساره َّ
أن ُيذيَّل
ذلك أنسب إلى ُّ
الزمني ،على ْ
ِ
ِ
المفصلة للتَّراجم ما أمكن ،وذلك ما يجعل من الجهود األدبيَّة العربيَّة والتَّعليميَّة
بالمضان
المبحث
ُ

و ِ
الصادرة في الفترة َّ
الزمنيَّة المحصورة بين بداية القرن ( )20ومنتصفه بمختلف أجناسها
الصحافيَّة َّ

وأشكالها مظنَّة إحياء ،إالَّ ما ظهر منه للُّغة العربيَّة في الجزائر يومئذ عداؤه ،وبدا من فعله ما َّ
تأخر

طرق للجمع حصرا ،فما أسعفني إالَّ
اجتهاد قلَّبت فيه النَّظر طويال إلصابة أقرب ال ُّ
عنها عطاؤه ،وهو
ٌ ُ
سبيل اإلشارة ِ
بالذكر قصرا.
ُ
َّ -1-1
الدارسون على ِ
الطبقة األولى :طبقة اإلرهاص والعبور :وهي طبقة اتَّفق َّ
نبوغها رغم تجفيف
يسا
الم ْسك بركاب االحتالل دراس ًة وتدر ً
االحتالل لمنابع العلم بهذه البالد ،واختلفوا في تقييم مواقفهم من َ
فإن منهم من لم يسلم من ِ
ِ
ِ
بعض ُهمَّ ،
المعقبين
نقد النَُّّقاد وتعقيب
وبحثًا
ً
الم ْغمز ُ
َ ْ
وتأليفا ،ولئن َسلم من هذا َ

 -1أحمد رضا حوحو "حاضر الثَّقافة واألدب في الجزائر" البصائر ،الجزائر 21 :جمادى الثَّانية 1375ه 3 -فيفري 1956م
س ،8ع( ،352سلسلة )2ص.7
74

األول:
الفصل َّ

جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
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ِّ

ٍ
بشيء من التَّفصيل ،إنَّما هو إلقامة ِ
معبر اإلحياء في أحلك
دت ُه األطروح ُة من إيراد تراجم هؤالء
وما َّ
تعم ْ
فترات التَّاريخ الجزائرِي الحديث (نهاية القرن  )19إلى منفذ الخالص المنفرج مع بداية القرن (.)20

َّ
َّ
إن لم يجتمع أفرُادها ضمن
إن إثبات وجود هذه الطبقة ،واستعراض جهودها العلميَّة المختلفة ،و ْ
ٍ
جهودا فرديَّة َّ
ٍ
للعديد من أنواع َّ
إطار من ِ
وع َّدت إرهاصا محلِيًّا
شكلت معب ار
أي شكل ،قد كانت
ً
الدرسُ ،
طِبعت بطاب ٍع من المحافظة والتَّقليد ،فقد َس َر ْت من طريقها المسح ُة الجزائريَّة
لحركة اإلحياء ،ولو ُ
األدبي الجزائرِيِ ،
الخاصة ،وكانت دليال تاريخيًّا قائما ي ِ
بقوٍة -طبيع َة محلِيَّ ِة اإلحياء اللُّ ِ
ويقدر
غوي و ِ
ؤكد َّ -
َّ
ُ

تفرقت
قي موضعه وحجمه في حركة اإلحياء الجزائريَّة التي قام عليها
إن َّ
لإلسهام المشر ِ
أعالم جزائريُّون و ْ
ٌ

وتعددت عليهم ِ
بهم مدارس اإلعدادَّ ،
مؤثرات اإلصالح.
-1-1-1

صالح بن َّ
لفي ،ورائد
مهنا (1910 -1836م) الٌقلِي مولدا،
القسنطيني نشأة ،العالِم َّ
الس ُّ
ُّ

َّ
إمام الجامع الكبير ،والمدرس
اإلصالح ،تعلم بتونس واألزهر ،وعاد إلى قسنطينة في 1887م ،فكان َ
عقد ْينَّ ،نوه مالك بن نبي بـ "مناجاة َّ
َّ
الشيخ صالح ابن مهنة الضميريَّة
بالزاوية الحنصاليَّة ألكثر من َ
الفرديَّةَّ ...
فإن صوت مناجاته كاد يوقظ أهل قسنطينة كلَّها حوالي 1898م "1حارب البدع ،واصطدم مع
َّ
حماني
محمد بن مسعود َّ
الشاعر عاشور الخنقي في مسألة (عصاة األشراف) من بين تالميذه الكثيرين َّ

حماني ،له نحو ِ
والد َّ
ستين مؤلَّفا في فنون مختلفة :البدر األسمى في بيان معاني نظم
الشيخ أحمد َّ
الرد على إخوان َّ
الشياطينِّ ،
ِّ
العشماوية
هرية ،شرح
األسماء الحسنى ،تنبيه
َّ
الرحلة األز َّ
المغترين و َّ

وغيرها كثير من المخطوط والمطبوعِ ،
توفي سنة 1910م ودفن بمقبرة قسنطينة.
ٌ
 -2-1-1عبد القادر المجَّاوي (1914-1848م) :ولد بتلمسان ،وبها َّ
األول ،وتابعه
تلقى تعليمه َّ
ُ
درس في قسنطينة بجامع الكتَّاني
في فاس وطنجة وجامع القرويِين ،عاد إلى الجزائر في 1875مَّ ،

ودرس
عامة ،وبالمدرسة الحكوميَّة الكتانيَّة المنطق والبيان والمعاني واللُّغة والنَّحو والفلكَّ ،
دروسا َّ
بالمدرسة العليا بالعاصمة ،ثم في (الثَّعالبيَّة) إمام مسجد سيدي رمضان بالجزائر 1908م ،واسع العلم
مطلع على علوم كثيرة ،كعلم الكالم ،علم االقتصاد ِ
بالعربيَّة ،فقيه متضلِعَّ ،
السياسي ،وعلم التَّربيَّة ،وعلم
الهيأة .من تالميذه :حمدان لونيسي ،وأحمد الحبيباتني ،والمولود بن الموهوب ،وهم من أعالم حركة

الصبور شاهين ،ط .1الجزائر1434 :ه2013-م ،دار الوعي
 -1مالك بن نبي ،شروط النَّهضة ،تر :عمر كامل مسقاوي ،عبد َّ

للنَّشر والتَّوزيع ،ص.25
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اإلحياء بعده ،تجاوزت مؤلَّفاتُه ( )15عمال :في اللُّغة والنَّحو والبالغة و ِ
الدين ،وعلم الفلكِ ،
توفي بقسنطينة
في  6أكتوبر 1914م وبها دفن.
-3-1-1

عاشور الخنقي (1929-1848م) :ولد في خنقة سيدي ناجي (بسكرة) حفظ القرآن الكريم

بقريته ،ثم انتقل إلى نفطة بتونس ،وأقام بها ( )10سنوات َّ
تلقى فيها العلم على يد علمائها ،عاد إلى
ثم إلى التحق بالهامل ،وأقام بها حتَّى وفاته ،مارس التَّدريس الحر
عاماَّ ،
قسنطينة ومكث بها نحو (ً )30

في قسنطينة وفي الهاملِ ،
يؤديه في المدارس والمساجد و َّ
الزوايا ،ولم يشغل وظيف ًة حكوميَّ ًة .له :منار
اإلشراف على فضل عصاة األشراف ومواليهم من األطراف .وتُ ِ
وفي في قسنطينة.

ي
العصامي ،حفظ القرآن
المفتي،
محمد َّ
َّ -4-1-1
ُّ
السعيد بن زكر (1851م1914-م) :اإلمام ُ
خريج زاوية اليلُّوليِ ،
صغيراِ ،
مدر ٌس بالعاصمة منذ 1890م وإمام جامع سيدي رمضان في 1896م
الدالئل في وجوب إصالح َّ
حصل وسام األكاديميَّة في (التَّعليم) صاحب (أوضح َّ
الزوايا ببالد القبائل)
َّ

أستا ُذ الفقه في المدرسة َّ
المالكي في العاصمة ،من
الشرعيَّة بالجزائر في 1896م ،ومفتي المذهب
ِ
1908م إلى وفاته سنة 1914م.

الشيخ (1943-1852م) :مفتي المالكيَّة ِ
الشيخ أبو القاسم الحفناوي بن َّ
َّ -5-1-1
بالديار

ِ
(المبشر) ِ
يج زواياهاِ ،
الجزائريَّةِ ،
ومدرس الجامع الكبير بالعاصمة في 1897م مزدوج اللُّغة
محرر
وخر ُ
ثقافة و ٍ
ٍ
الرشيديَّة
جماعٌ للكتب والوثائق،
ذو
المحاضر في جمعيَّتَي َّ
اسعةَّ ،
ُّ
صحافي (كوكب أفريقيَّة) و ُ
ْ
السلف ،والخبر المنتشر في حفظ صحَّة البشر
والتَّوفيقيَّة أوائل القرن ( .)20له :تعريف الخلف برجال َّ
التلقيح ،قال أبو القاسم سعد هللا فيه" :وُلغة الحفناوي ِ
الصحيح في منافع َّ
تدل على
جيدة وهي ُّ
والقول َّ

ِ
ِ
المتأثرة بالثَّقافة األجنبيَّة ."1من
العامية الثَّقيلة ،أو
السجع أو الجمل
ثقافته األدبيَّة القويَّة ،وال يستعمل َّ
الرحمان الجياللي ،توفي ِ
تالميذهَّ :
بالديس في1943م.
الشيخ عبد َّ

ِ
ِ
المحدثُ ،ولد بقسنطينة ،من تالميذ
المدرس ،الفقيه،
 -6-1-1حمدان لونيسي (1920-1856م):
َّ
درس بالجامع الكبير بقسنطينة 1881م )30( ،سنة النَّحو والحساب واألدب
المجاويَّ ،
الشيخ عبد القادر َّ
استقر بالمدينة
أن تكون كيد احتالل ،هاجر و َّ
بي والفقه والتَّوحيد ،وأُوقف سنة 1910م ،ألسباب َّ
العر َّ
يرجح ْ

وظل ُم ِ
درسا للحديث النَّ ِ
شيخ :اإلمام
المنورةَّ ،
َّ
اس من ذك ِره ،هو أنَّه ُ
أكثر ما حفظ النَّ ُ
بوي بها إلى وفاتهُ .

 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،7ص.433
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َّ
كحول .له :القول
محمد البشير اإلبراهيمي ومحمود بن دالي ُّ
العقبي ،و َّ
عبد الحميد بن باديس ،والطيب ُ

الضعيف .تُ ِ
الرِّد على من أجاز الفتوى بالقول َّ
ود ِفن بها.
الحنيف في َّ
وفي في 1920م بالمدينة َّ
المنورة ُ

قسنطيني المولد والوفاة
شاعر،
خطيب،
كاتب،
ُّ
ٌ
ٌ
 -7-1-1المولود بن الموهوب (1935-1863م)ٌ :
المجاوي ،وأجازه في فنون اللُّغة العربيَّة والمنطق وأصول ِ
َد َر َس على َّ
الدينِ ،
وغيرها من العلوم
الشيخ َّ
درس بالكتَّانيَّة في قسنطينة عام 1895م ،تولَّى اإلفتاء المالكي عام
زد َو َجةَّ ،
له ثقافةٌ ُم َ
اإلسالميَّةُ ،
أسس نادي صالح باي بقسنطينة
ودرس بالجامع الكبير ،من تالميذه فيه
1908مَّ ،
اإلمام بن باديسَّ ،
ُ

الصحافة ،وله ُخطب وشيء من ِ
اإلسالمية ،كتب في ِ
الشعر ،أشه ُره
وت أَّرسه ،كان من أنصار الجامعة
َّ
ٌ
ٌ
قصيدة المنصفة ،أحسن الفرنسيَّة وجادل المستشرقين .من آثاره :نظم ِّ
مقدمة ابن أجروم ،مختصر
ُ
ََ
الكافي في العروض والقوافي ،شرح منظومة َّ
المجاوي.
التوحيد لشيخه َّ

محمد بن مصطفى بن الخوجة (1915-1865م) :تلمي ُذ ابن زكري ،عصامي ،واسع
َّ -8-1-1

ِ
ِ
ِ
الثَّقافة ِ
متمسك
ناثر،
شهير بجامع صفر،
ومدرس
المبشر بين  1896و1951م،
محرٌر في
شاعر ٌ
ٌ
ٌ
محمد عبده .قال فيه عمر راسم :كان حلو الكالم ،فصيح
بالتُّراث داعي ٌة إلى اإلصالح على طريقة َّ
اللِسان يستش ِهد بالحديث والقرآنَّ ،
شاعر الجزائر في زمنه وأنَّه
عين ْيه ،وأنَّه
وكأن ُ
الكتُب القديمة مرآة بين َ
ُ
اجتماعي ٌة ودينيَّة وعن ُّ
اللغة
كتابات
خبير شؤون المشرق وحركة اإلحياء ،وأنَّه أبو النَّهضة الجزائريَّة .له
َّ
ٌ
ُ
العربيَّة ،راسل َّ
صحح تفسير (الجواهر الحسان)
محمد عبده ورشيد رضا
ومحمد فريد وراسلوهَّ ،
َّ
الشيوخَّ :

للسيوطي في االجتهاد .لهُّ :
وبدأ تحقيق ٍ
اللباب في أحكام ِّ
الزينة واللِّباس واالحتجاب ،ونبذة وجيزة
كتاب ُّ
في معنى ِّ
الدين والفقه ،واالكتراث بحقوق اإلناث ،ونفائس في مآثر علماء الوطن.1

ِ
عاص ِم ُّي المولد والوفاةَ ،د َر َس في مدرسة
 -9-1-1عبد الحليم بن سماية (1933-1866م):
ِ
ُّ
اسع الثَّقافةَّ ،
محمد عبده في
تبنى مذهب َّ
الجزائر ،مزدو ُج اللغة ،وله اطالعٌ على العلوم اإلسالميَّة ،و ُ
اظب للمنار ،نزل َّ
يخ عبده في بيته أثناء زيارته للجزائر في1903م ،حضر مؤتمر
الش ُ
اإلصالح ،قار ٌ
ئ مو ٌ

قليل من مقاالت ،وشعر ،ونثر .وقد استأثر التَّعليم بجهده
المستشرقين بالجزائر سنة 1905م ،له نتاج ٌ
تطوع بالتَّدريس
معلِم مقتدر ،ذو فصاحة.
صحفي المبشر ،وكتب في اإلقدام وكوكب أفريقيا والمغرب َّ
ُّ

1
محمد بن مصطفى بن الخوجة ،أعمال محمد بن مصطفى بن الخوجة ،تح :علي تابليت ،د ط .الجزائر2012 :م
 -يُنظرَّ :

منشورات تالة( ،جمع جامعة الجزائر 2012م ،بمناسبة خمسينيَّة االستقالل).
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ِ
الرسميَّة بالعاصمة في 1900م ،ثُ َّم بالجامع الجديد الحنفي وانتقل إلى
ودرس بالمدرسة َّ
المسجديَّ ،
َّ
تقاع ِده.
المدرسة الثعالبيَّة في 1905م حتَّى ُ
-10-1-1

محمد بن أبي شنب (1929 -1869م) :ولد بالمديَّة ،حفظ القرآن الكريم صغي ار والتحق
َّ

تخرج في مدرسة المعلِمين ِ
مدرًسا للُّغة الفرنسيَّة ،حصل على شهادة اللُّغة العربيَّة
نسيَّ ،
بالتَّعليم الفر ِ
ٍ
عصامي ،فدخل الجامعة ونال ُّ
الدكتوراه ،أتقن العبريَّة واإليطاليَّة واإلسپانيَّة واأللمانيَّة والالَّتينيَّة
بتكوين
ٍ

والفارسيَّة والتُّركيَّةُ ،عِين في 1903م ِ
بكلِيَّة اآلداب بجامعة الجزائر ،وترَّقى فيها أستا ًذا محاض اًر
مدرًسا ُ
وظل يشغُله حتَّى وفاتهَّ .
ونش َرها ،وترجم أخرى من
ثم أستا ًذا رسميًّا في (1924م)
َّ
َّ
حقق ُكتُبا تراثيَّة َ
َّات ثقافيَّة ،ومؤتمر ٍ
غات أجنبيَّة ،نشر مقاالته بالجزائر وخارجها وحضر فعالي ٍ
العربيَّة إلى ُل ٍ
ات علميَّة وال

العلمي االستعمارِي
بي بدمشق (1920م) والمجمع
الم ْجمع
سيما المتعلِقة باالستشراق،
ِ
العلمي العر ِ
ِ
عضو َ
ُ

بباريس (1924م) له نحو خمسين عمالً ِ
متنوعا بالعربيَّة في األدب والعروض والمنطق وغيرها .من
ُ
أعماله :تحفة األدب في ميزان أشعار العرب .وأبو دالمة وشعره (أطروحة دكتوراه بالفرنسيَّة) واأللفاظ
الفارسية الباقي استعماُلها في لغة أهالي مدينة الجزائرُ ،قلِد وسام جوقة َّ
ُّ
الشرف عام 1922م
ركية و
َّ
الت َّ
إثر حصوله على ُّ
الدكتوراه بدرجة ممتاز.

َّ
الخطاطُ ،ولد بمدينة الجزائر وتعلَّم
الصحفي،
 -11-1-1عمر راسم (1959-1883م) البجائيُّ ،
ثم استكمل َّ
الطلب عصاميًّا فتعلَّم العربيَّة والفرنسيَّة ،من أوائل الجزائريِين المعتنقين لمذهب
بكتاتيبهاَّ ،
ثم ذو الفقار في 1913م ،سجنه االحتالل
َّ
عبده اإلصالحي ،أنشأ جريدة الجزائر في 1908مَّ ،
محمد ُ

تأثير بلي ٌغ عليه بقيَّة حياته .له :تفسير القرآن الكريم ،كتبه في
خالل الحرب العالميَّة األولى ،وكان لذلك ٌ

ومقاالت كثيرة في االجتماع و ِ
ِ
الفن ِ
السياسة و ِ
توفي بمدينة الجزائر سنة
السجن ،وتراجم علماء الجزائر،
ٌ
1959م.1

-12-1-1

عمر بن قدور (1930-1886م) :ولد في الجزائر (العاصمة) َّ
األول في
تلقى تعليمه َّ

الكتاب ،فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون العربيَّة و َّ
الشرعيَّة ،نال اإلجازة العليا بالمدرسة الثَّعالبيَّة ،أنشأ
ُ

جريدة الفاروق وتولَّى تحرير ِّ
اإلسالمي ،كـ :الحضارة باآلستانة واللِّواء
الص ِّديقَ ،كتَب لجرائد العالم
ِ

مشيا
والمؤيد المصريَّتَْينُ ،ع ِرف بوالئه لفكرة الجامعة اإلسالميَّة ،فنفاه
االحتالل إلى مدينة األغواط ً
ُ

الوطنية للفنون
المطبعية.
المؤسسة
محمد ناصر ،عمر راسم المصلح الثَّائر ،ط .2الجزائر2013 :م،
َّ
َّ
َّ
 -1ينظر عنهَّ :
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حفي ،والتزم بيته بالعاصمة عزلة شبه صوفيَّة حتَّى وفاته سنة 1930م .له قصائد
اعتزل العمل ُّ
الص َّ
ومقاالت في مواضيع إصالحيَّة ِ
الصحف.1
محليَّة وإقليميَّة منشورة في ُّ
-13-1-1

ثم تعلَّم مبادئ
المولود الزريبي (1925-1897م) :ولد ببسكرة ،حفظ القرآن الكريمَّ ،

العربيَّة وبعض العلوم َّ
وحصل العالِ ِميَّة ،وعرف كبار
الشرعيَّة في مسجد قرية ليانةَ ،د َر َس باألزهر،
َّ

ودرس بالمسجد الكبير
درس بمسجد قريته ،وفي قرية الحجاج بباتنة ،وفي مدينة باتنة نفسهاَّ ،
العلماءَّ ،

ورَس تحرير ِّ
الص ِّديقُّ ،
يعد من أبرز رجال
بالعاصمة ،وفي مدينة بوفاريك ،كتب في كوكب أفريقياَ ،أ
شعر ِ
جيد
اإلصالح في العشرينيَّات ،لهُ :بدور األفهام أو شموس األحالم على عقائد الحبر الهمام ،له ٌ
ضاع بعضه ،عليه مسحة إصالحيَّة واضحة ،وفي بعضه نفحة رومانسيَّة.
-14-1-1

الرحمان ِّ
ِ
المحققَّ ،
الشاعر النَّاثر
األصولي
يسي (1921-1845م)
محمد بن عبد َّ
الد ِّ
َّ
ُّ

خريج َّ
كف بصرهِ ،
الزوايا العلميَّة الجزائريَّة
حفظ القرآن الكريم ومتون العلوم في صغره سماعا بعد أن َّ
ٍ
خلف َّ
الشيخ
ابن
(زاوية بوداود) (الهامل) جلس إلى حمدان لونيسي ،وأجاز َ
شعراَ ،
باديس بإجا ٍزة علميَّة ً
َ
محمد بن بلقاسم الهاملي على َّ
الزاوية ،فعرفت على عهده ازدها ار علميًّا بلغ اآلفاق ،من آثاره التي تزيد
َّ

على الثَّالثين :هدم المنار وكشف العوار َّ
(رد به على منار اإلشراف) وله ديوان شعر منَّة الحنَّان المنَّان
في  200قصيدةِ ،
توفي سنة 1921م.
َّ
هاص اإلحياء في جبهته َّ
العلمي
السند
الداخليَّة ،فهي التي حفظت َّ
َّ
لقد كانت جهود هذه الطبقة إر َ
جهودها اللُّغويَّة واألدبيَّة حلقة الوصل بين ماضي الحركة
رغم ما بذل االحتالل في انقطاعه ،ومثَّلت
ُ

العلميَّة اللُّغويَّة –رغم ما أصابها من صدوع وارتباك -وحاضرها.

العامة ألعمال هذه َّ
الطبقةِ ،اتجاهُ معظم جهود أعالمها للتَّعليم ،وهي جهود ال
ومن ِ
أهم الخصائص َّ

الذخيرة المعرفيَّة ألعالم َّ
المدونات بقدر ما كانت َّ
الطبقة المواليَّة ،كما أ َّن ُّ
توزعها في
تُظ ِهرها الكتب و َّ

مناطق الجزائر المختلفة ،وانتسابها إلى مرافق علميَّة مختلفة ،لم يتهيَّأ معه استقرار ُّ
الدروس ،وال انتظامها

وال استمرارها ،كما لم يتهيَّأ انتظام نشاط تقييد تلك المعارف وتعميمها على ما تبقى من حواضر العلم
فإن عرضا مجمال لمشهور نتاج هذه َّ
الطبقة اللُّ ِ
القليلة في تلك الفترة .ومع ذلك َّ
ع
غوي و ِ
األدبي ،سيبرز نو َ
الدرس الذي تناقلته هذه ِ
َّ
السلسلة وحجمه ووجهته:

 -1ينظر عنه :صالح خرفي ،عمر بن ُّ
المؤسسة الوطنيَّة للكتاب.
قدور الجزائري ،د ط .الجزائر1984 :م،
َّ
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نموذج من ِّ
النتاج ُّ
اللغوي واألدبي لطبقة اإلرهاص والعبور
الرقم
َّ

المؤلِّف

01

صالح بن مهنَّا

02

المجاوي
عبد القادر َّ

03

عاشور الخنقي

04

السعيد بن زكري
محمد َّ
َّ

05

المولود بن الموهوب

06

محمد بن أبي شنب
َّ

َّ
التأليف
شرح العشماويَّة

مالحظات
دراسات نحويَّة

إرشاد المتعلِمين -شرح ابن هشام -شرح الالَّميَّة المجرادية
في المسائل النَّحوية – ُّ
الدرر البهيَّة على الالَّميَّة المجراديَّة
الصرف -
في الجمل -نزهة الطرف فيما يتعلق بمعاني َّ
ُّ
الدرر النَّحويَّة على المنظومة الشبراويَّة -شرح الجمل

دراسات نحويَّة
وصرفيَّة

النَّحويَّة.
منار اإلشراف على فضل عصاة األشراف ومواليهم من
األطراف
الدالئل في وجوب إصالح َّ
أوضح َّ
الزوايا ببالد القبائل
نظم ِ
أجروم -مختصر الكافي في العروض
مقدمة ابن ُّ
والقوافي.

ديوان شعري
مناهج التَّعليم
نحو وعروض

َّ
قطرب
تحفة األدب في ميزان أشعار العرب -شرح لمثلثات ُ

ِ
العاميَّة َّ
الدارجة في الجزائر
أبو دالمة وشعره –األمثالوتونس والمغرب (مشروحة بالفرنسيَّة)  3أجزاء –األلفاظ
َّ
الطليانيَّة َّ
عامة الجزائر (غير مطبوع) –
الدخيلة في لغة َّ

الكلمات التُّركيَّة والفارسيَّة المستعملة في اللَّهجة الجزائريَّة
–شرح ديوان عروة بن الورد البن ِ
السكيت – تحقيق الجمل

تخصصات لسانيَّة
ُّ
مختلفة

للزجاجي – تحقيق :الممتع في شرح المقنع  ،ألبي سعيد
السوسي ،تحقيق :منظومة تدميث التَّذكير في التَّأنيث
ُّ
والتَّذكير لبرهان ِ
الدين الجعبري.

لقد أتيح لهؤالء األعالم من هذه َّ
الطبقة المشاركة بما أمكن في تمثيل الحركة اللُّغويَّة واألدبيَّة
عليمي ،وال إلى تبليغه
نسي خانق ،فلم يكن لهم سبيل إلى توحيد الجهد التَّ ِ
والعلميَّة الجزائريَّة في وسط فر ٍ
في أحسن األحوال ،وإالَّ فقد كان خالل هذه الفترة من األدباء و ُّ
خلق آخرون أغلقت
الشعراء والعلماء ٌ
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عليهم سلطات االحتالل منافذ الحركة ،فلم يستطيعوا مشاركة أترابهم في أعمالهم حتَّى إذا أعَلنت حرك ُة
تقدمت بهم ِ
اإلحياء عن نفسها ،وجدوا َّ
تيسر لهم ،وقد َّ
الس ُّن ،فانتسبوا إلى
متنفسا ،فأسهموا فيها بما َّ

الطبقة األولى بأعمارهم ،وإلى َّ
َّ
الطبقة الثَّانيَّة بأعمالهم ،من أمثال :أحمد كاتب الغزالي القالمي (-1873
ومحمد النَّجار الحركاتي (1947-1877م) َّ
المدرس َّ
ِ
المسرحي
الشاعر
حفي،
1943م)
َّ
الشاعر ُّ
ُّ
الص ُّ
ومنهم َّ
حمو
السعيد البهلولي فضالء (1945 -1860م) الفقيه اللُّغوي المتكلِم ،ومنهم عمر بن ُّ
الشيخ َّ

حجر االحتالل عليهم ،وضيَّقت على
ممن َّ
بكلِي (1922 -1837م) الحافظ الفصيح ،وغيرهم العديد َّ
أعمالهم ظروف ما بعده.

تلقى كثير من أعالمها عن َّ
الرعاية :طبق ٌة َّ
انية ،طبقة اإلنشاء و ِّ
الطبقة األولى
 -2-1الطَّبقة الثَّ َّ
ٌ
ٍ
مباشر أو غير مباشر ،فمنهم من استزاد بعدهم من جوامع المشرق والمغرب ،ومنهم من مكث
بطريق

ٍ
الرابع من القرن ( )20وهي الفترةُ التي
بالجزائر ،حتَّى جمعتهم
العقد ْين الثَّالث و َّ
األقدار على موعد مع َ
ُ
َّ
أن نشأت آماال
أَعلنت عن نضج الطبقة الثَّانية ،وبداية ظهور تفكير أفرادها في تكتُّل يجمعهم بعد ْ

تداولها خالل العقد ( )03واستوت
وتحولت فكرًة َّ
وأمنيَّات ،خالل العقد ( )02من القرن (َّ )20
ملحة كثُر ُ

لرو ٍاد يضيق بهم ِ
الذكر هنا
ظاهرًة خالل العقد ( ،)04وعلى طول هذه الفترة ظهرت
الجهود الالَّفتة َّ
ُ
تعمدت األطروحة عرض هذه القائمة من أعالم هذه َّ
الطبقة ،إزالة ٍ
اك َم في األذهان عن
ف َّ
للبس طالما تر َ
ٍ
ٍ
وغلط في َق ْص ِر نشاط اإلحياء على قلَّ ٍة من العلماء ،اشتهروا على
فقر بشرِي عانت منه حركة اإلحياء،
األلسنةَّ ،
أسماؤهم –مع قلَّتها -على عشرات األسماء األخرى.
فغطت
ُ

جدول بأشهر أعالم طبقة إنشاء حركة اإلحياء ورعايتها

أسماء األعالم

سمات وأعمال

عبد الحميد بن باديس (1940-1889م)

رائد اإلحياء العام ،واإلحياء ُّ
الل ِ
غوي تحديدا.

محمد البشير اإلبراهيمي (1965-1889م)
َّ
َّ
العقبي (1960-1889م)
الطِيب ُ
أحمد توفيق المدني (1983 -1899م)

أمير البيان في الجزائر الحديثة.
الشاعر ِ
الخطيب َّ
الصحافي.

محمد العيد آل خليفة (1979-1904م)
َّ
أبو اليقظان (1973-1888م)

األمين العمودي (1957-1890م)
الفضيل الورثالني ( 1959 – 1900م)

حفي الكاتب العامل.
ُّ
الص ُّ
شاعر اإلحياء والجزائر والمغرب العربي.
ِ
الصحافي المقاوم.

المدافع عن اإلحياء العربي ُّ
باللغة الفرنسيَّة.

حامل لواء العربيَّة في فرنسا :الخطيبِ ،
السياسي.
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الصالحي (1986-1902م)
سعيد َّ

أحمد بن يحيى األكحل (1979-1906م)
الجنيد أحمد ِ
المكي (1893م -؟ )
ُْ
محمد بن العابد (1967-1893م)
َّ
محمد َّ
السائح (1970-1895م)
اللقاني َّ
َّ
َّ
السالم (1949-1890م)
الطاهر بن عبد َّ

الحَبال (1943-1897م)
حسن بو ْ
الصالح خبشاش (1939-1904م)
محمد َّ
َّ

محمد العلمي ( -1896؟ )
َّ
قرقر َّ
الطرُابلسي (1948-1887م)
حمود ()1929-1906
رمضان ُّ

إبراهيم نوح امتياز (1981-1908م)

زهير َّ
الزاهري (1999-1908م)

حمودي(1972 -1883م)
يحي ُّ

السعيد َّ
الزموشي (1960 -1904م)
َّ
السعيد عبد الالَّوي (1942-1889م)
َّ
الصائغي (1942-1889م)
الشريف َّ

عبد العلي الخضري (1959-1907م)

المدرس َّ
ِ
الشاعر ،عضو فريق اإلحياء في فرنسا.
العالم َّ
الشاعر الكاتب.

َّ
الشاعر.

ِ
المدرس ،القاص ،شاعر اإلنشاد المدرسي.
النَّفطي الجزائري ِ
الصحافي َّ
الشاعر.
ابن سوق اهراس َّ
الصحفي.
الشاعر ُّ

الخنشلي َّ
الشاعر.

القسنطيني َّ
الصحفي.
الشاعر ُّ

َّ
الشاعر.

َّ
الشاعر.
ابن غرداية ،الشاعر ،الناقد.

ابن غردايةَّ ،
الصحفي.
الشاعرُّ ،

ِ
الجوال.
المدرس الكاتب المحاضر ،وال ِّ ّ
ي َّ
صحاف ّ
المناضل اإلحيائي ُّ
باللغة المازيغيَّة.
معتمد اإلحياء في الغرب الجزائرِي.
ِ
ِ
ومؤسس جمعيَّة اإلسعاف ببني يعلى.
المدرس،
ِ
المدرس في مدارس اإلحياء.

ِ
المدرس بالجامع األخضر والكتَّانيَّة.

فرحات بن َّ
الدراجي (1951 -1909م)

ِ
المدرس ،وعضو فريق اإلحياء بفرنسا.
ِ
مؤسس المدارس ،والمرشد في جيش التَّحرير.
الشهاب ،ورجل ِ
مدير ِ
الظل في جمعيَّة العلماء.

السنوسي(1972 -1902م)
محمد الهادي ُّ
َّ

حفي َّ
الشاعر.
ُّ
الص ُّ
ِ
مؤسسات اإلحياء.
المدرس واإلمام ُّ
الحر في َّ

نعيم النُّعيمي (1973 -1909م)

أحمد بوشمال (1958 -1899م)
الرحمان ِ
بكلي (1986 -1901م)
عبد َّ

عبد القادر بن زيَّان (1971 -1887م)

ِ
الصحفي.
المدرس الواعظ ُّ

باعزيز بن عمر (1977 -1906م)

الصحفي الكاتب العامل.
ُّ
ِ
األديب َّ
المعلم ،أمين لجنة التَّعليم العليا.
الشاعر

أحمد رضا حوحو (1956-1911م)

القاص.
الصحفيُّ
ُّ
األديب الكاتب ُّ

عبد الكريم ُّ
العقون (1959 -1918م)

ِ
األديب َّ
المعلم.
الشاعر

الحفناوي هالي (1965 -1911م)
مبارك جلواح ( 1943-1908م)

عبد الملك فضالء (1957 -1920م)

َّ
الشاعر عضو فريق اإلحياء في فرنسا.

مدرس اإلحياء َّ
ِ
الشهيد.
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الربيع بوشامة (1959 -1916م)
َّ

أبو القاسم األوجاني (1954-1880م)
َّ
الطيب المهاجي (1969 -1882م)

أحمد َّ
شطة (1958 -1908م)

عبد الحفيظ الجنان (1963 -1901م)

الشاعر َّ
مشرف مدارس اإلحياءَّ ،
الشهيد.
ِ
المعلم َّ
الداعيَّة.
الفقيه ُّ
غوي.
الل ُّ
ِ
المعلم الواعظ.
ِ
المعلم الواعظ.

وإذا ما اقتُ ِ
فإن هناك قائمة طويلة ألعالم آخرين َّ
صر على ذكر هؤالءَّ ،
يتعذر تقييدها هنا ،وقد احتوتهم
ٍ
جهودهم حياة نفوسهم باالنتماء ،وحياة لغتهم
ببعض ،فأثمرت
بعض ُهم
ُ
دعوة اإلحياء فأجابوا ،واستأنس ُ
بالتَّأليف واإلبداع ،وحياة وطنهم بعودته إلى أبنائه بعد مقربة من ضياع.

فإن هذه َّ
فضل التَّمهيد واإلعدادَّ ،
الطبقة قد اهتدت إلى تكوين اإلطار
ولئن كان لطبقة اإلرهاص
ُ

إطار التأمت فيه
سعي الفرد إلى فعاليَّة الجماعة ،فكانت حرك ُة اإلحياء ًا
الجامع للجهود ،واالنتقال من ِ
األعمال ،وتعاضدت فيه أشكال النَّشاط ،فأثمرت ُب ُدَّو أمارات الحياة في األدب واللُّغة والتَّعليم والتَّأليف

و ِ
الصحافة ،وسائر مشاهد اإلحياء.

 -3-1الطَّبقة الثَّالثة :طبقة الظُّهور واالستواء :وهي طبقة تربَّت في أحضان حركة اإلحياء وفي
مدارسها ومساجدها وبين يدي رؤوس َّ
ثمار
الطبقة الثَّانية ،وقد واجهتها
ُ
مضايقات االحتالل حين بدت ُ
الظهور ،وانفتحت عليها جبهات الحركة التَّعليميَّة ،و ِ
المقاوم في ُّ
ِ
السياسيَّة واالجتماعيَّة مع ما
اإلحياء
ظروف الحرب التَّحريريَّة ،والتي كانت
ثم عاجلتها
كانت عليه من محدوديَّة قدراتها الماليَّة والبشريَّةَّ ،
ُ

وعي ،و َّ
ظر في ذلك كتاب:
أكبر ثمرات حركة اإلحياء ،بما نشرته من ٍ
ولي ْن َ
أعدته من كفاءات وإطاراتُ ،
شهداء علماء معهد ابن باديس لمؤلِفهَّ :
حماني ،والذي أورد تراجم وأسماء طلبة
الصادق ابن رابح َّ
الشيخ َّ
الطلبة على صفحات البصائر و ِ
معهد عبد الحميد بن باديس ،وكذا قوائم َّ
الشهاب التي كانت تنشرها

الجمعيَّة في مناسبات مختلفة ،كاإلعالن عن قائمة توجيه المعلِمين إلى أماكن تدريسهم ،أو توجيه
الدعاة إلى مساجد الُقطر ،أو قوائم طلبة المستوى العالي في الجزائر أو البعثات إلى ُّ
الوعَّاظ و ُّ
الدول
ُ
محمد خير ِ
األول من ِ
العربيَّة التي قيَّدها َّ
مذكراته 1لنقف على طبقة من مئات
الدين في الجزء َّ
الشيخ َّ
المصادر شيئا من أعمالهم ،ومنهم من كان وقودا للثَّورة التَّحريريَّة ،ومنهم من
األعالم الذين وثَّقت
ُ

األقدار لجزائر ما بعد االحتالل ،فكانوا الحلقة الباقيَّة بعد حركة اإلحياء ،وقد كان هذا القيد
استبقته
ُ
محمد خير ِ
الدينِ ،
مؤسسة ُّ
الضحى ،ج ،1ص.225-114
مذكرات ،ط .2الجزائر2002 :مَّ ،
 -1ينظرَّ :
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جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

أن منهم من طال عمره فأدرك من َّ
(إدراك االستقالل) معيار تصنيفهم في َّ
الطبقة الثَّالثة ،مع َّ
الطبقات
ُ
َ
وممن وثَّقت مصادر اإلحياء أسماءهم من هذه َّ
حصرا:
نذكر مثاال ال
الثَّالثَّ ،
الطبقةُ ،
ً
جدول بأبرز أعالم ثمرة حركة اإلحياء

أسماء األعالم
إبراهيم مزهودي (2010 -1922م)
أحمد بن ذياب (1986 -1920م)
ِ
الص ِديق سعدي (1970 -1907م)

َّ
الطاهر سعدي (1981 -1926م)
مصطفى بن ُّ
حلوش (1980 -1907م)

عبد َّ
اللطيف سلطاني (1984 -1902م)
أبو بكر بن ح ُّمون (1984 -1921م)

محمد الغسيري (1974 -1919م)
َّ

حماني (1983 -1915م)
الصادق َّ
َّ

شامة بوفجي (1987-1922م)

زهور ونيسي () ... -1937
محمد خير ِ
الدين (1993 -1902م)
َّ

َّ
الطاهر الحركاتي (1974 -1887م)

علي بن سعد خيران (1974 -1908م)
عمر البسكري (1968 -1899م)
مفدي زكريا (1977 -1913م)
علي مرحوم (1984 -1913م)
موسى األحمدي نويوات (1999 -1903م)
الصالح بن عتيق (1993 -1903م)
محمد َّ
َّ
أبو القاسم َّ
الزغداني (1979 -1901م)

سمات وأعمال
االجتماعي ،و ِ
ياسي الخبير.
الواعظ ،العالم
الس ُّ
ُّ
ِ
المعلم.
العالم األديب

األديب و ِ
الخفي.
ياسي
ُّ
الس ُّ
أستاذ ُّ
اللغة العربيَّة في مدارس اإلحياء.
ِ
المعلم الكاتب.
ِ
المعلم َّ
الجوال.
الداعية َّ
ِ
المعلم األديب َّ
الشاعر.

ِ
الكشفي الكاتب.
المعلم
ُّ
ِ
المعلم الكاتب.
العالم

المعلمة ِ
ِ
مؤسسة مدرسة (شريفة األعمال)
الروائيَّة والكاتبة و ِ
ِ
السياسيَّة.

ِ
المعلم الكاتب َّ
الداعيَّة.

ِ
المعلم.
الفقيه العالم الخطيب

ِ
المدرس.
في
ُّ
الص ُح ُّ
ِ
حفي َّ
الشاعر.
المعلم ُّ
الص ُّ

َّ
الشاعر الكاتب العامل.
ِ
الجوال.
المعلم
حفي َّ
الكشفي ُّ
الص ُّ
ُّ
الكاتب ُّ
غوي َّ
الشاعر.
الل ُّ

ِ
المعلم ِ
مسير مدارس اإلحياء.
العالم
ِ
المعلم المرشد العامل.

محمد األمير صالحي (1985 -1921م)
َّ
أحمد ُّ
جلول البدوي (1999 -1906م)

ِ
المعلم األديب.
العالم
ِ
المعلم َّ
الشاعر العامل.

حمزة بوكوشة (شنُّوف) (1994 -1907م)

الكاتب َّ
الشاعر النَّاقد.

أحمد سحنون (2003 -1907م)

الرحمان الجياللي (2010 -1908م)
عبد َّ

َّ
حفي.
الشاعر الواعظ ُّ
الص ُّ
ِ
المؤرخ.
العالم الفقيه الكاتب
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الداعية ِ
العبَّاس بن َّ
ياسي َّ
الحسين (1989 -1912م) العالم َّ
النشط.
الس ُّ
الشيخ ُ
ِ
المعلم الواعظ.
العالم
عبد القادر الياجوري (1991 -1912م)
ِ
المخطط التَّربوي.
األديب الكاتب العالم
الرحمان شيبان (1911 -1918م)
عبد َّ
ِ
المعلم العامل مدير مدارس اإلحياء.
علي المغربي الفرفاري (1999-1915م)
محمد الشبُّوكي (2005 -1916م)
َّ

حماني (1998 -1915م)
أحمد َّ

أبو بكر حاج عيسى (1987 -1912م)

ِ
المعلم َّ
الشاعر.

العالم الفقيه الكاتب المفتي.
ِ
المعلم الكاتب.

السائحي (2005 -1918م)
محمد األخضر َّ
َّ
محمد َّ
الطاهر فضالء (2005 -1918م)
َّ

األديب َّ
حفي الكاتب.
الشاعر ُّ
الص ُّ
المسرحي الكاتب َّ
ِ
الشاعر.
المدرس
ُّ

الصالح رمضان (2008 -1914م)
محمد َّ
َّ

ِ
الكاتب َّ
المعلم.
الشاعر الباحث األديب

العربي سعدوني (1992 -1923م)

الحسين كوايميَّة (1989-1914م)

الساحلي (1990 -1908م)
محمد الطاهر َّ
َّ

قسوم () ... -1930
عبد َّ
الرَّزاق ُّ

محمد األكحل شرفاء (2015 -1925م)
َّ
أبو القاسم سعد هللا (1913 -1930م)

أحمد َّ
شقار الثَّعالبي (1913 -1927م)
محمد َّ
الطاهر التليلي (1903-1910م)
َّ

عمر دردور (2009 -1913م)

أحمد قصيبة (1994 -1919م)
حموتن (1982-1913م)
حسن ُّ

رابح بونار ()1974-1923

السعيد البيباني (1976 -1908م)
َّ

أحمد ِ
بري (  -1922؟ )

مولود قاسم آيث بلقاسم (1992 -1927م)
زهرة ِ
بوهني (ساحلي) ( -1922؟ )

ِ
المعلم العامل.

األديب َّ
الشاعر ،والخبير التَّربوي.
ِ
المعلم الواعظ.

ِ
األكاديمي.
حفي
المعلم األديب ُّ
ُّ
الص ُّ
ِ
المعلم الخطيب َّ
الصحفي.
الداعيَّة ُّ
الباحث َّ
ِ
المؤرخ.
الشاعر األديب
ِ
المعلم الكاتب َّ
الشاعر األديب.

األديب المصلح ُّ
غوي
الموسوعي.
الل ُّ
ُّ

حامل لواء اإلحياء في األوراس.
ِ
المعلم الواعظ.
الصحفي
ُّ
ِ
المعلم األديب َّ
الشاعر.
ِ
حفي.
المعلم الباحث ُّ
الص ُّ

ِ
المعلم عضو فريق اإلحياء في فرنسا.
ِ
المعلم الكاتب.
الكاتب ِ
المؤرخ ُّ
ِ
غوي.
ياسي
الل ُّ
الس ُّ
ِ
المعلمة خريجة دار الحديث بتلمسان.

هذا وال تزال قائمة أعالم اإلحياء من هذه َّ
الطبقة طويلة ،وال يسع المكان لتقييدها كلِهاَّ ،
ولكن ما
ُقِيد منها ينقل بوضوح االمتداد البشر َّي لحركة اإلحياء الذي عبر مرحلة ثورة التَّحرير ،واشترك في حراك
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ٍ
أن تف َّككت الحركة العلميَّة ،وأصبحت إعادةُ تجميعها
ما بعد االستقالل ،ولكنَّه اشتراك بصفة فرديَّة بعد ْ

في ظروف ما بعد االستقالل أم ار عصيًّا.

هذا ومحاول ًة الستدراك عدم إمكانية ذكر ِ
كل أعالم اإلحياء في الطبقتَْين الثَّانيَّة والثَّالثة ،يختم هذا
ِ
ممن لم
المبحث على قائمة -ليست نهائيَّ ًة أيضا -في
مظان أعالم اإلحياء ورجاله ،بل وحتَّى نسائهَّ ،

ذكره ،والوقوف على جالئل أعمال هؤالء في مقام البسط والتَّفصيل.
َّ
يتيسر لألطروحة ُ
-

موسوعة العلماء واألدباء الجزائريِين ،مجموعة من األساتذة ،وإشراف رابح خدوسي.

-

معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتَّى العصر الحاضر ،عادل نويهض.

-

األعالم ،خير ِ
الدين َّ
الزركلي.

-

محمد الهادي َّ
السنوسي.
الزاهري ُّ
شعراء الجزائر في العصر الحاضرَّ ،

-

معجم البابطين لشعراء العربيَّة في القرنين التَّاسع عشر والعشرين على العنوان:
www.almoajam.org/general_index.php

-

محمد علي دبُّوز.
أعالم اإلصالح في الجزائرَّ ،

-

تاريخ ِ
الصحافة في الجزائرُّ ،
الزبير سيف اإلسالم.

-

أعالم اإلصالح اإلسالمي في الجزائر ،أحمد عيساوي.

-

محمد بسكر.
أعالم الفكر الجزائرِي من خالل آثارهم المخطوطة والمطبوعةَّ ،

-

حماني.
الصادق بن رابح َّ
شهداء علماء معهد ابن باديسَّ ،

-

محمد الحسن فضالء.
من أعالم اإلصالح في الجزائر ( 3أج ازء)َّ ،

تعمدت األطروحة إيراد ما أمكن من األسماء المغمورة التي كان لها أدوار إعالميَّة أو
هذا وقد َّ
الدارس في إطار ِ
مما يضع َّ
الجو العام لمشروع اإلحياء ،وما كان فيه من حركيَّة
تعليميَّة أو ثقافيَّةَّ ،
كثير من األعالم الذي َّ
غطت أوضاعُ االحتالل قبل 1954م ،وأوضاع حرب التَّحرير وما بعدها.
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 -2الحراك الجمعو ُّي
ائرية البديلة:
االجتماعية
قافية و
نواة
اإلحيائية الجز َّ
َّ
َّ
المؤسسة الثَّ َّ
َّ

سيئات االحتالل الفرنسي –وأفعاله كلُّها ِ
كان من أكبر ِ
مؤسسات َّ
الدولة
ئات-
إجهازه على َّ
ُ
سي ٌ
العامة ،سواء منها ذات ِ
الرسميَّة كالمجالس العموميَّة
ظم عمل هياكلها
الصبغة َّ
َّ
الجزائريَّة ،وتعطيل ُن ُ
ٌ
الحضريَّة ،أم َّ
الشعبيَّة كمجالس تسيير األوقاف ،والتَّنظيمات القبليَّة واالجتماعيَّة المحلِية ،وقد خلَّف هذا
اء آثا ار وبيل ًة على المجموع الجزائرِي ،بحيث أصبح محكوما بنظام العصور األولى لإلنسان ِخْلوا
اإلجر ُ
َّة أو اجتماعي ٍ
أي رابطة سياسي ٍ
من ِ
العامة ،ولم
(الرعايا) وتتبنَّى قضاياهم
َّة تنظر في أوضاع الجزائريِين َّ
َّ

تكن الهياكل ِ
كل يوم -إالَّ فضاءات تنظر
تحسنا وتطوي ار َّ
السياسيَّة والتَّنظيميَّة لالحتالل -والتي تشهد ُّ
ُ
ِ
المعمرين المحتلِين المتصاعدة ،وتحرس مصالحهم المتزايدة.
في مطالب

همش الجزائريِين ،إحساسا بوجوب االحتماء بتنظيمات جماعيَّة ِ
تؤمن لهم
لقد ولَّد هذا
الوضع الذي َّ
ُ
فضاء بديال عن هياكل َّ
دمرة ،وأخذ ذلك اإلحساس يزداد يوما بعد يومَّ ،
ولكن قوانين االحتالل
الم َّ
الدولة ُ
ً

الوعي ،وهي ترى فيه ِ
ٍ
ِ
الردعيَّة لم تكن لتسمح بمثل هذا المظهر الحضارِي
مهددا
نصيب من
المعبر عن
ِ
َّ
ٍ
الجمعوي إالَّ في ٍ
حقيقيًّا لمشروع االحتالل ،ولم َّ
ِ
متعاطف
نسي
تتحقق للجزائريين خطوة التَّمثيل
كنف فر ِ

إنسانيًّا واجتماعيًّا "بدفع من اإلدارة األهليَّة نفسها ،ألغراض تتماشى مع سياسة العناية بالجزائر األهليَّة
الجمعوي
التي جاء بها شارل جونار بالخصوص ،وسانده في ذلك دومينيك لوسياني "1وقد بدأ النَّشاط
ُّ

ِ
للجزائريِين بمبادرة فر ِ
ثم بريادة النُّخبة الجزائريَّة االندماجيَّة ،وذلك خالل العقد األخير
نسيين
متعاطفينَّ ،

َّات ونشاط النَّوادي ِ
أن الفصل بين ظهور الجمعي ِ
متعذر ،ذلك َّ
من القرن ( )19ويبدو َّ
أن نشاط النَّوادي
َ
ظهور َّ
النوادي "في العاصمة وقسنطينة ابتداء من عام
كان َّأول ما ظهر من عناصر اإلحياء ،فقد بدأ
ُ

2
جمعات العفويَّة في
سمح بتلك التَّ ُّ
1893م " وبحكم الوضع الجزائرِي تحت االحتالل ،فإنَّه لم يكن ُي َ
جمعوي َّ
ٍ
الجمعية
مرخص ،وبتأسيس
عجل بتنظيم ذلك ضمن نشاط
المقاهي واألماكن
العامة ،وهو ما َّ
َّ
َّ

الجمعية َّ
اك النَّوادي مع نشاط الجمعيَّات على
شيدية عام 1902م و
الت َّ
َّ
الر َّ
َّ
وفيقية سنة 1908م ،اتَّفق حر ُ
 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،5ص.313
 -2خير الدين شترةِ ،
السلف ،ط .1الجزائر1433 :ه2012-م ،دار كردادة للنَّشر والتَّوزيع
مقدمة تحقيق تعريف الخلف برجال َّ
ج ،1ص.22
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ِ
الهويَّة ،وإذابة الكيان الجزائرِي ،وانتظمت
المناهضة السلميَّة لمشاريع االحتالل في طمس معالم ُ
ثقافة ٍ
لألمة من ٍ
نشاطاتُهما في إطار الحفاظ على ِ
ولغة ومظاهرهما ،وقد "كان لمشروع
المقومات الكبرى َّ

الشبَّان تساوي آثار المدرسة في األطفال ،وتفوق آثار المساجد في ُّ
آثار في ُّ
الشيوخ والكهول
النَّوادي ٌ
1
ومن النَّوادي خرج ُّ
حق هللا ،وإلى ميادين العمل ُّ
ثم
الشبَّان إلى المسجد يؤدون َّ
يؤدون واجبات المجتمع " َّ

ط إلى مبادرات ِفنيَّة ورياضيَّة وكشفيَّة.
َّ
توسع النَّشا ُ

وقد تعاملت الجمعيَّات من خالل هذه النَّوادي مع ٍ
عدد من المثقفين الجزائريِين المحسوبين على

االندماجي
المجاوي والحفناوي ،كما استضافت محسوبين على الجناح
ِ
عرب ،كابن الموهوب و َّ
الم َّ
الجناح ُ
ومحمد صوالح ،و َّ
الطيب مرسلي ،ومختار الحاج سعيد ،وقد كانت
كابن حبيلس وبلقاسم بن التُّهامي،
َّ

ِ
َّ
اضيع
المحاضر ُ
ات والنَّشاطات مختلف َة المواضيع ،فمن توعيَّة الشباب ،وحثه على العمل إلى معالجة مو َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
نسي ،وبين يدي القارئ هذه التَّرسيمة:
بي والفر ِ
سان ْين العر ِ
تراثيَّة وأدبيَّة وعلميَّة وتاريخيَّةُ ،تلقى باللِ َ
شيدية مع أسماء المحاضرين ولغة المحاضرة:2
نشاط
الر َّ
َّ
جمعي ِّة َّ

الرقم
َّ

الم ِّ
حاضر
ُ

عنوان المحاضرة

01
02

ُحسن التَّعليم وفوائده

ِئوي
الس ُّل الر ُّ
ُّ

إبراهيم فاتح

لغة المحاضرة
عربيَّة

أبو القاسم بن التُّهامي

فرنسيَّة

03

وقوة فرنسا العسكريَّة
آالت الحرب الحديثة َّ

َّ
الضابط لوجالي

فرنسيَّة

04

األدب العربي

عبد الحليم بن سماية

عربيَّة

05

ِ
النظام َّ
الشرعي في الجزائر

الرَّزاق األشرف
عبد َّ

عربيَّة

06

اإلسالم يسمح بدراسات اللُّغات والعلوم ،بل يوصي

السعيد بن زكري
محمد َّ
َّ

عربيَّة

07

حضارة العرب قبل اإلسالم وبعده

المجاوي
عبد القادر َّ

عربيَّة

08

ُّ
الفن العربي

شارل دي جالن

فرنسيَّة

09

ِ
النظام ِ
نسي
ياسي الفر ُّ
الس ُّ

المحامي ابن الحاج

عربيَّة

10

اختصاصات النُّور وتطبيقها

عمر قندوز

عربيَّة

وسع أفقيًّا حتَّى شملت مناطق كثيرة من القطر الجزائرِي ،وأصبح نشاطها
َّات في التَّ ُّ
وقد أخذت الجمعي ُ
َّ
ونوعه وبعض
يتشكل ،والتَّرسيمة الموالية تختصر جغرافيا نشاط النَّوادي والجمعيَّات
مشهدا لمجتم ٍع
َ

 -1محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثَ ُار ،ج ،4ص.174
الدين بن أبي شنب "النَّهضة العربيَّة بالجزائر" (ملحق) إسماعيل العربيِ ،
 -2سعد ِ
الدراسات العربية في الجزائر في عهد االحتالل
الفرنسي ،د ط .الجزائر2007 :م ،د د ،ص( 101بتصرُّف).
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أعالمه ،وحتَّى دالالت تسمي ِ
َّاتها ،والفترة التي بلغت فيها أوج نشاطها ،لنقف على َّ
أن عناصر اإلحياء

التي تُوردها األطروح ُة هنا ،كانت تسير جنبا إلى جنب في تناغ ٍم واضح ،وتفاع ٍل مطبوٍع بطابع التَّ ِ
حدي
ُ
ُ

وإثبات َّ
الذات.

جدول بأسماء نوادي اإلحياء في الجزائر وأماكنها وأسمائها

1

(مرتبة حسب تاريخ اإلنشاء)

1

البلدة

اسم َّ
النادي

َّ
التأسيس

الجزائر

الجمعيَّة الرَّشيديَّة

1902

إنشاء النُّخبة الجزائريَّة الفرانكفونيَّة.

الجزائر

الجمعية التَّوفيقيَّة

1908

إنشاء النُّخبة الجزائريَّة الفرانكفونيَّة.

المديَّة

جمعيَّة ثقافيَّة مسرحيَّة

1911

محمد القاضي عبد المؤمن.
اسكندر َّ

الجزائر

جمعيَّة مسرحيَّة

1911

قدور بن محي ِ
ُّ
الدين الحلوي.

البليدة

جمعيَّة مسرحيَّة

1911

الجزائر
الجزائر

ج -اآلداب والتَّمثيل العربي َّْين

1921

القاضي محي ِ
الدين بن َّ
خدة.
ُ
َّ
على شريف الطاهر.

ن – التَّرِقي

1927

مقر جمعيَّة العلماء الرَّئيس.

معسكر

نَّ -
الشبيبة اإلسالميَّة

ق1930

مستغانم

ِ
االتحاد األدبي اإلسالمي

الصائغي.
ُّ
السعيد الزُّموشي َّ
محمد َّ
مقر نشاط َّ

ق1930

بجاية

ج -اإلصالح

1930

عنَّابة

ج -مزهر البوني

1931

تبسة

ُّ
الشبَّان المسلمين

1930

ٍ
الشيخ العربي الت ِ
ناد تحت إشراف َّ
بسي.

قالمة

العندليب

1931

جمعيَّة ِفن َّي ٌة متعاطفة مع جمعيَّة العلماء.

المديَّة

ن – المولوديَّة

1932

حلَّه االحتالل سنة 1934م.

البليدة

ن – النَّهضة

1932

تيزي-وزو

السالم
ن – َّ

1933

ُّ ِ
نتخبين
بدأ إصالحيًّا َّ
الم َ
ثم آل إلى الشيوعيين ُ

العلمة

ن -الثَّقافة اإلسالميَّة

1932

ابن باديس  1934والعقبي 1937م
حاضر به ُ
/

برج بوعريريج

ج -اإلصالح

1932

/

بوفاريك

ن – بوفاريك

1933

ثقافي إصالحي.

باتنة

ن – اإلصالح

1933

ابن باديس مرَّات.
حاضر به ُ

مالحظات

ٍ
ثم سياسي.
ثم إصالحي َّ
ناد ثقافي َّ
/

جمعيَّة ثقافيَّة ذات اهتمام تر ٍ
بوي
وتعليمي.
ٍ

عمار هالل ،أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 1962-1832م ،ط .2الجزائر2016 :م ،ديوان المطبوعات
 َّالجامعيَّة ،ص ( 283-270بتصرُّف) .
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ج -التَّربيَّة والتَّعليم

1933

/

عين مليلة

األخوة
ن-
َّ

1933

/

المديَّة

نَّ -
الشبيبة اإلسالميَّة

1934

السابق
َّ
حل محل النَّادي َّ

الجزائر

ن – اإلصالح

1934

عين مليلة

الجمعيَّة اإلسالميَّة

1934

ومحمد العيد آل خليفة.
اضر فيه العقبي،
َّ
َح َ

جمعيَّة تربويَّة تعليميَّة أساسا.

بسكرة

الجمعيَّة اإلسالميَّة

1934

جمعيَّة تربيَّة وتعليم.

ميلة

ن -يحي َّ
الشباب

1934

/

سوق اهراس

نَّ -
الشباب اإلسالمي

1934

/

بلعباس

/

1934

البليدة

ن  -التَّ ُّ
قدم

1935

ال يُعرف اسمهَّ ،
ودشنه اإلمام اإلبراهيمي.
ُ
ٍ
السابق.
عوض (النهضة) َّ
ناد إصالحي َّ

الشلف

ن – اإلصالح

1935

ثقافي إصالحي.

ميلة

النَّادي اإلسالمي

1935

تسيير وإشراف َّ
الشيخ مبارك الميلي.

بوسعادة

ن – اإلخاء

1935

ٍ
ناد ثقافي إصالحي.

سطيف

ن -اإلرشاد

1935

عنَّابة

االعتدال اإلسالميَّة

1935

برئاسة فرحات عبَّاسِ ،
دروسا وعظيَّة.
ويقدم
ُ

جيجل

ج -المسلمين

1936

جيجل

َّ
الشبيبة ِ
الرياضيَّة

1936

متعاطفة مع جمعيَّة العلماء.

بسكرة

َّ
الكشافة الجزائريَّة

1936

إشراف جمعيَّة العلماء و ُّ
الدكتور سعدان.

سكيكدة

نادي األمل

1936

اهتمامات تعليميَّة ،وله مدرسة عربيَّة.

مليانة

ن – االتحاد

1936

ثقافي إصالحي.

العروسيَّة

نِ -
االتحاد

1936

مهمة ًّ
جدا.
يحوي مكتب ًة َّ

شرشال

األخوة
ن–
َّ

1936

ثقافي إصالحي.

تنس

السالمة
ن – َّ

1936

مقر اجتماعات جمعيَّة العلماء و َّ
الكشافة
ُّ

قالمة

نَّ -
الشبيبة اإلسالميَّة

1936

/

واد سقين

الجمعيَّة ِ
الدينيَّة

1936

/

بسكرة

ج -إعانة الفقراء

1936

بسكرة

ن – َّ
الشباب

1936

وادي الزناتي

الثَّقافة اإلسالميَّة

1936

ناد ثقافي.

بسكرة

َّ
الشبيبة الجزائريَّة

1937

إشراف شعبة جمعيَّة العلماء.

باتنة

الجمعيَّة اإلسالميَّة

1937

تربويَّة تعليميَّة ،مقرُّها المسجد الجامع.
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قسنطينة

كشافة الرَّجاء

1936

ذات عالقة وطيدة مع العلماء.

قالمة

نادي التَّرِقي

1936

ميلة

الجمعيَّة اإلسالميَّة

1936

ي ِ
خصص دروسا باللُّغة العربيَّة لمرتاديه.
ُ

جمعيَّة ذات اهتمام تر ٍ
بوي
تعليمي.
ٍ

البليدة

جَّ -
الشبيبة اإلسالميَّة

1937

جمعيَّة ثقافيَّة تربويَّة.

عين عبيسة

ن -اإلصالح

1937

قرقور

نَّ -
الشباب

1937

مو ٍ
ال لحزب َّ
علنا.
الشعب ً

بجاية

ج -اإلصالح

1937

من إنشاء تالميذ المدارس العربيَّة الحرَّة.

بجاية

ج -الشباب ِ
الفني

1937

سيدي عيش

جِ -
االتحاد

علنا.
جمعية ِفنية متعاطفة مع جمعية العلماء ً

1937

جمعيَّة تربويَّة تهذيبيَّة.

بني ورغليس

وداديَّة بني ورغليس

1937

قسنطينة

الشباب ِ
جَّ -
الفني

1937

قسنطينة

ن -صالح باي

/

تبسة
َّ

األوتار الجزائريَّة

1937

أم البواقي

ن – التَّهذيب

علنا.
جمعيَّة موسيقيَّة متعاطفة مع العلماء ً

1937

مقر اجتماع وتنسيق شعب جمعيَّة العلماء.
ُّ

ميلية

قدماء تالميذ المدارس األهليَّة

1937

جمعيَّة متعاطفة مع جمعيَّة العلماء.

عين مليلة

الجمعيَّة اإلسالميَّة

1937

ٍ
إصالحي.
ديني
ذات
ٍ
نشاط ٍ

بني صاف

ن -التَّحد ِي

1937

ٍ
ثم سياسي.
ثم إصالحي َّ
ناد ثقافي َّ

وهران

ن -الفالح

1938

اإلصالحيين و ِ
ِ
الوطنيين.
مقر اجتماعات
ُّ

تلمسان

نَّ -
الشبيبة اإلسالميَّة

/

أقدم ٍ
ناد في تلمسان.

تلمسان

السعادة
نَّ -

/

أهم ِ
كان َّ
منشطيه.
الشيخ اإلبراهيمي َّ

تلمسان

ن -الرَّجاء

/

له ميول سياسيَّة واضحة لحزب َّ
الشعب.

تلمسان

الجمعيَّة اإلسالميَّة

/

السالم.
برئاسة طالب عبد َّ

دلس

السعادة
ن – َّ

/

أسسه حمزة بوكوشة تلميذ ابن باديس.
َّ

/

/
جمعيَّة موسيقيَّة متعاطفة مع العلماء.
/

َّ
صاد َرة ،ومثَّل ُرَّوادها ومرتادوها
المؤسسات دور استرجاع
لقد مثَّلت هذه
َّ
َّ
الم َ
المؤسسة الثقافيَّة الجزائريَّة ُ

تنوع
تسان ُدها مع ُّ
والمتعاطفون معها ال َّشَب َكة الثَّقافيَّة النَّاشئة في الجزائر وسط مضايقات االحتالل ،فكان ُ
بالشمول ِ
افي المتَّسم ُّ
اهتماماتها مشهدا من الوعي المتنامي ،وكان ُّ
سبي دليال على عموم
الن ِ
توزعها الجغر ُّ

ٍ
انتعاش في
حالة اإلحياء وانتشار مداها ،رغم ما كانت عليه من قلَّ ٍة ظاهرٍة في الغرب الجزائرِي وجنوبه و
َّ
رواد حركة البعث واإلحياء
وجغرافيَّة ،ترجع في معظمها إلى كون معظم َّ
الشرق والوسط العتبارات بشريَّة ُ

َّ
َّ
الوسطى ،ومع ذلك فقد أ ِ
مخطط اإلحياء العامِ ،من
ُدرجت المنطق ُة الغربيَّة ضمن
من المنطقة الشرقيَّة و ُ
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وحل َّ
محمد
اهيمي بمنطقة تلمسان وما جاورها
طريق إرسال العلماء والمصلحين كاإلمام اإلبر ِ
َّ
الشيخ َّ
الصغير َّ
الزُّموشي بمنطقة وهران وضواحيها ،وبانخراط جميع جهات الُقطر ضمن شبكة نشاط من هذا
الجماعي بالتَّميُّز عن مجتمع االحتالل وثقافته ولغته،
النَّوع؛ اكتمل ارتباط المجتمع برباط من اإلحساس
ِ

عمل ِ
أن َّأول ٍ
اليقين بالقدرة على الوثوب واالنطالق "والمعلوم َّ
مجتمع معيَّن في طريق
يؤديه
ومعها نشأ
ُ
ٌ
تغيير نفسه ،مشروط باكتمال هذه َّ
أن ِ
نقرَر َّ
أن شبكة العالقات
الشبكة من العالقات وعلى هذا؛ نستطيع ْ
األول الذي يقوم به المجتمع ساعة ميالد "1فمن طريق النَّشاط الجوارِي الذي مارسته
يخي َّ
هي العمل التَّار ُّ

َّ
شعور جمعي غامر
النوادي والجمعيَّات ،نشأت شبك ٌة من العالقات االجتماعيَّة والثَّقافيَّةَ ،ن َج َم معها
ٌ
بخصوصيَّة المجتمع وفرادته ،وكانت تلك لحظة إدراكه لذاته ،وتحقيق وجوده.
ٍ
مأمنا اجتماعيًّا
لم تكن هذه النَّوادي على هيأة مثاليَّة في مرافقها وتجهيزها واستيعابها ،ولكنَّها كانت ً

الشباب الذي أفضت به البطالة و ِ
لفئة َّ
األميَّة والفراغ إلى اليأس واإلحباط ،ولم تكن مهيَّأة لتقديم تعلي ٍم

ِ
يقل شرف إسهامها ،وجميل
مؤسسات ال ُّ
متخصص ،وال ُي َلزم مرتادوها بالحضور المنتظم ،ولكنَّها كانت َّ
مؤسسات اإلحياء األخرى ،وستبقى طبيع ُة ِ
نسي وحجمه إزاء مشاهد
رد الفعل الفر ِ
عطائها للحراك عن َّ
حركة اإلحياء وأعمال رجاله شاهدا على مدى فعاليَّة المشهد ،ودرجة األضرار التي ألحقها بمشاريع
االحتالل اآلنيَّة والمستقبليَّة ،وهو األمر الذي التفت بسببه االحتالل إلى النَّوادي فأصدر في شأنها
مرسوما غريبا من خمسة فصول ،أ ِ
ُع َّد في باريس ،وصدر في الجزائر في 20 :جانفي 1938م ،مشي ار
إلى ِ
األول على َّ
"أي
حرية االجتماعات الوارد في قانون  01جويلية 1901م ولكنَّه َّ
أن َّ
نص في بنده َّ

جمعيَّة جزائريَّة ال يباح لها أن تُ ِ
شرب
قدم َّ -
مجانا أو بيعا ألعضائها أو الواردين عليهاَّ -
ْ
ُ ُ
أي مشروب ُي َ
ِ
هناك ،إالَّ ٍ
صيغة اإليحاء َّ
بأن
بإذن من الوالي العام للقطر الجزائري "2وجاءت البنود األربعة الباقيَّة على
العمليَّة عمليَّ ُة ر ٍ
المالي الذي ُي ِ
سير هذه النَّوادي ،ليكون
قابة ضريبيَّة تجاريَّةَّ ،
تجفيف للمورد
ولكن واقعها
ِ
ٌ

الغلق مصيرها.

الصبور شاهين ،ط .3الجزائر -دمشق1406 :ه1986 -م ،دار الفكر -دار الفكر
 -1مالك بن نبي ،ميالد مجتمع ،تر :عبد َّ
ص.26

 -2أبو بكر بن بلقاسم "آخر سهم َّ
مسدد للقضاء على النَّهضة الجزائريَّة" البصائر ،ع  ،108س 14 ،3صفر 1357ه15 -
أفريل 1938م ،مج ( ،3سلسلة  )1ص .151
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وإذا كانت هذه النَّوادي على هذا القدر من الخطر بحسب رؤية االحتالل؛ فإنَّنا ندرك بالمقابل قيمة
اإلحيائي الذي كانت تُمارسه وفعاليَّته ،وحجم اإلقبال الذي كانت عليه ،ومستوى
الوعي الذي
النَّشاط
ِ
ِ

راحت تنشره بين مرتاديها ،وهو األمر الذي يخشاه َّ
أشد الخشية مخبر االحتالل.
َّ -3
ائرية
حفية
العربية الجز َّ
َّ
الص َّ
التجربة ُّ
السيارة
مدونة اإلحياء َّ
َّ

تعد َّ
ُّ
الصحفيَّة في الجزائر أبرز الوسائل التي جلَّت حقيقة األوضاع الجزائريَّة في فترة من
الظاهرة ُّ
ِ
دور َّ
الدعوة إلى األفكار الجديدة ،التي كانت فكرة اإلحياء بمضامينه
أدق فترات تاريخها الحديث ،وتبنَّت َ

إن هذه ِ
العامة -واإلحياء اللُّ ِ
ثم َّ
األهم التي وثَّقت كثي ار من
الصحافة كانت الوسيلة
َّ
َّ
غوي تحديدا -أبرزهاَّ ،

دور محوريًّا ،جمعت فيه بين ِ
تفاصيل المرحلة وأحداثهاَّ ،
كل عناصر اإلحياء يومذاك ،وبتوثيقها
فأدت ًا
لباقي لمعظم تلك األعمال و َّ
النشاطات واألحداث ،أصبحت شاهدا مكتوبا على إنجازات وممارسات
ومواقف وأحداث.
ِ
الدة عسيرًة ،في رعاية فرنسيَّة ماكرة ،نهاية القرن ( )19وعاشت
عرفت الصحافة الوطنيَّة الجزائريَّة و ً

ثم َّ
امها
طفولة بائسة ،بداية القرن ( )20إلى ما بعد نهاية الحرب العالميَّة األولىَّ ،
اشتد عودها واستوى قو ُ

صِنفت من عيون
بداية من العقد ( )04من القرن ( )20وهي مرحلة شبابها التي أصدرت فيها عناوين ُ
العناوين العربيَّة واإلسالميَّة ،وأثمرت أشكاال من اإلبداع أثبتت به الجزائر طبيعة انتمائها ووجهتها
ولحقت سريعا بركب ِ
صحافة عربيَّة سبقتها في الوجود عقودا.
 -1-3وضع ِّ
لعل من عناصر مشروع اإلحياء
الصحافة
العربية في الجزائر بداية القرن العشرينَّ :
َّ

الحقيقي للوضع الجزائرِي خالل هذه المرحلة ،هو عنصر ِ
الصحافة بوصفها إثباتا
التي تعكس المشهد
َّ

الصادرة ،ولغتهاُّ ،
توجهاتهم من
وتعدد أفكار أصحابها واختالف ُّ
الصحف َّ
لوضع حرٍج بداية بطبيعة ُّ
ِ
ثم ألنَّها التَّوثيق الباقي الذي شهد على نفسه وغيره من جهة أخرى ،ويكفي َّ
بالجو
ارس اإلحاط ُة
جهةَّ ،
الد َ
الصعبة ِ
الصحافة الوطنيَّة
الص ِ
حفي الذي كان سائدا يوم ذاك ،ليكتشف المسار الذي تسلَّلت في مسالكه َّ
ُّ

الجزائريَّة.
المدونة ِ
وسيحاول هذا ِ
الصحافيَّة الوطنيَّة األولى التي ُينسب لها
الحيز من األطروحة استعراض
َّ

الصحافة اإلحيائيَّة
فضل تصوير مشروع اإلحياء ،وتوثيق مساره العام ،ومسالكه الفرعيَّة ،بتوثيق ميالد َّ
وسط ركام من الجهود اإلعالميَّة التي اختلفت منابعها ،ووجهاتها ،وتباينت رسائلها وغاياتها ،وتحديد
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الفترة َّ
الزمنيَّة لذلك بنهاية القرن ( )19إلى ما بعد الحرب العالميَّة األولى ،ذلك َّ
أن هذه الفترة كانت مهدا
غطت عليها جهود ِ
صحافيَّة الفتة ،ن ِسي فضُلها بعد أن َّ
مغمو ار لجهوٍد ِ
صحاَفة ما بعد الحرب التي تبدو
ُ
ْ
ُ َ

عرض له هنا ،كما أنَّه المشهد الذي اكتملت
نموذجا االستشهاد على اإلحياء ،فهي على كثرٍة ال يمكن التَّ ُّ

فيه -إلى ٍ
حد بعيد -صورة اإلحياء اللُّ ِ
غوي واضح ًة.

َّ
الركن الثَّالث من أركان اإلحياء ،نابع من كونها
إن اعتبار
الصحفيَّة العربيَّة الجزائريَّة ُّ
َّ
المدونة ُّ

شرف عليه االحتالل ،ولم يستطع أن ِ
مصد ار لم ُي ِ
يوثق فيها ما يشاء وكيف يشاء من وجوده في الجزائر
ْ
ٍ
وسيط آمن.
وطني
فيكون األخذ بذلك عن مصدر
ٍ

بأن ِ
يخي ،اإلقرُار َّ
الصحافة العربيَّة اإلحيائيَّة لما بعد الحرب
ولعل من تمام اإلنصاف
العلمي والتَّار ِ
ِ
َّ
ٍ
المنصف اقتطاع البداية بخصوصيَّتها وظروفها واإلشادة
مدينةٌ لجهود ال ينبغي إغفالُها ،بل إنَّه من غير ُ

ِ
َّ
حفي لهذه
الص ِ
أسلم المسالك لتصوير المشهد ُّ
بالم َ
ُ
نجز المكتمل ،وقد ول ْينا ظهورنا ألسباب اكتماله ،و ُ
الفترة ،هو مسح ي ِ
العامة لألطروحة
غوي أساسا في العرض والتَّقسيم ،بحكم الوجهة
عتم ُد العنصر اللُّ َّ
َّ
ٌ َ
حفي.
ض فيه المشهد ُّ
الص ُّ
ستعر ُ
فيكون إطا ار ُي َ
ٍ
صحف تتزيَّا بالحرف
الصحف العربية اللِّسان :ختم القرن ( )19في الجزائر على أربع
ُّ -1-1-3

ِّ
المبشر ،في نسختها العربيَّة لسان حال االحتالل (1847م1926 -م) المنتخب االندماجيَّة
بي هي
العر ِ

(1883 -1882م) الحق (1894-1893م) َّ
نسي يبدو أنَّه
النصيح (1899م1900 -م) لمستعرب فر ٍ
ٍ
أراد االستغالل ِ
المادي للجفاف ِ
محاولة إعالميَّة
الحق) التي كانت َّأول
حافي العر ِ
الص ِ
بي ،وتستثنى ( ُّ

عربيَّة وطنيَّة المضمون بعد العدد ( )15لمسلِ ِمين جزائريِين ،وال يوجد منها سوى ( )26عددا بالحرف
إما ذات مضمو ٍن استعمارٍي
العر ِ
الصحف -على قلَّتها -فقد كانت َّ
أما بقيَّة ُّ
بي ،ولو مع ضعف لغتها؛ َّ

ٍ
لغة عربي ٍ
إما ذات ٍ
ركيكة ًّ
السِيئتَْين.
َّة
إما قد جمعت بين َّ
جدا ،و َّ
و َّ

اللغة والمضمون :وهي ِ
ِّ -2-1-3
الصحافة الفرنسية ُّ
موجهة للفر ِ
نسيين تعالج قضاياهم
صحاف ٌة َّ

وتحمل أفكار ِ
االتجاهات ِ
السياسيَّة واالقتصاديَّة المتدافعة بينها ،والمتَّفقة على استدامه االحتالل وإن
وصيغه ،وهي ِ
صحافة ال تعني األطروحة إالَّ من ازوية َّ
أن بعضها -وعلى قلَّة-
اختلفت في ذلك أشكالُه
ُ

أحيان كثيرٍة َّ
ٍ
بي
أردف ُملحًقا عربيًّا نفعيًّا ،وفي
مؤقتا ،كما فعلت جريدة األخبار التي رغم اسمها العر ِ

الزمن ،إذ َّ
فهي تصدر بالفرنسيَّة منذ 1839م وعاشت قرنا من َّ
توقفت في 1938م ،وتبنَّت الموقف
استمر من
سمي لالحتالل ،وفي عهد (فكتور باروكان) جعل الجريدة أسبوعيَّة ،وأنشأ لها قسما عربيًّا
َّ
َّ
الر َّ
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( 1903إلى 1914م) أ ِ
ُسند إلى ِ
حافي عمر بن ُّ
قدور ،وكان إنشاؤه خالل هذه الفترة بغرض متابعة
الص ِ

الصادرة
الحركة الثَّقافيَّة الجزائريَّة ،ومحاولة تأطيرها ِبُل َغة البلد كما أَْلحقت مجلَّة (البروقري دي ليست) َّ
المجاوي (إرشاد
سمته (المنتخب)
الرِد على صدور كتاب األستاذ عبد القادر َّ
لمجرد َّ
َّ
بقسنطينة ملحقا َّ

المتعلِّمين) فهاجمت الثَّقافة العربيَّة ،ودعت إلى اإلدماج ،ويذهب األستاذ أبو القاسم سعد هللا إلى أنَّها
مؤقتا عن (البروقري) لتُ ِ
"نشرةٌ صدرت َّ
مهمة عاجل ًة ،وهي اإلساءة إلى الثَّقافة العربيَّة ولدعوة
ؤدي َّ
المجاوي "1وهذا النَّوع من ِ
الصحافة ال أمل فيه وال استقرار.
َّ

ِّ -3-1-3
شكل آخر من أشكال التَّرويض
العربية اللِّسان
الصحافة
َّ
َّ
الفرنسية المضمون :وهو ٌ

تيجي ٌة أخرى من استراتيجيَّات االحتالل لتمرير أفكاره ونشر ثقافته ،وقد
نسي للحراك الجزائرِي ،واست ار َّ
الفر ِ

أشرف على هذا النَّوع من ِ
ِ
مستعرُبون متواطئون ،أو جزائريُّون مغترُبون ،أو
أصناف ثالثةٌ:
الصحافة
ٌ
الصحافةُ خالل فتره اإلحياء نماذج من ٍ
كل منها:
فرنسيُّون منصفون ،وقد عرفت َّ

تعربوا ،و َّ
 -1-3-1-3صحافة المستعربين المتواطئين :وهي ِ
اطلعوا على
ص َحاف ٌة أدارها فرنسيُّون َّ
ُ
ُ
طبيعة المجتمع الجزائرِي في ظالل مدرسة االستشراقَّ ،
فتكفلوا بتوجيهه إعالميًّا عبر منابر عديدة ،وقد
ٍ
َّ
بالمادة اإلعالميَّة ،أم التَّرويج
اء بالتَّمويل ،أم اإلمداد
وقف
االحتالل خلف هذه ُّ
ُ
الصحف بشكل ما ،سو ً
الصحف ( َّ
النصيحة لألجيال) التي صدرت سنة 1896م باللُّغة العربيَّة في فرنسا ،وتُرسل الى
ومن هذه ُّ
أعيان األهالي غير المتفرنسين لنشر التَّأثير الفر ِ ُّ
استبَقت
نسي باللغة العربيَّة ،واستدامة والء هذه الفئة التي ْ
ُ
لها فرنسا بعض مصالحها ،مقابل والئها ،ومنها جريدة ( َّ
النصيح) التي أصدرها (قوسالن )Gosslin /

ركيك ،فكانت أقرب إلى ِّ
العامية ،وقد ظهرت انتهازيَّتُها
أسلوب ٍ
(1899م1900-م) بُلغة َّ
عربية َّ
مشوهة و ٍ
ِ
المادية ،ورغب ُة صاحِبها في استقطاب الُق َّراء الجزائريِين في ظ ِل الجفاف َّ
الصحف العربيَّة
الشديد من ُّ

َّ
وتوقفت بعد ( )62عددا.

الشؤون
استهل مدير ُّ
األهلية (لوسياني )Luciani /القرن ( )20بإصدار َّأول صحيفة بالحرف
و َّ
َّ

بي ،بعنوان( :الجزائر ُّي) محاول ًة منه إلرضاء نهم الجزائريِين ِ
للصحافة العربيَّة المتسلِلة إلى الجزائر
العر ِ

ٍ
مرًة
والتي كان االحتالل يخشاها على نفسه ،ولكنَّها احتجبت بعد ()04
أعداد لتتسلَّل الحكومة الفرنسيَّة َّ

نسي (بيار فونتانا )P. Fontana/مالك المطبعة
أخرى عبر صحيفة (المغرب) (1904-1903م) للفر ِ
نافذة للنُّخبة الجزائريَّة َّ
َّ
المجاوي ،وابن زكري
ومحمد بن أبي
المثقفة كـ :ابن سماية و َّ
َّ
الشهيرة ،وقد كانت ً
 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،5ص.232
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ٍ
أن َّ
لشيء من
توقفت لقلَّة ُق َّرائها ،وكانت تنقل عن (المؤيِّد) المصريَّة ،إظها ار
شنب ،وغيرهم ،وما لبثت ْ

محمد ناصر خالفا لسعد هللا وعلي مراد الل َذ ْين نقال
السماحة المقنَّعة ،و َّ
احدة كما أثبت َّ
َّ
استمرت سن ًة و ً
استمرارها إلى سنة 1913م خطأً.

ومنها صحيفة (أخبار الحرب) (1918-1914م) وهي الجريدة العربيَّة الوحيدة التي أصدرها
االحتالل ،وبإشراف (جان ميرانت) ِ
نفسهِ ،
وتقتل فيهم
ووجهت إلى األهالي ،تُطلِ ُعهم على أخبار الحرب،
ُ
ُ

طفهم مع تركيا ،واحتجبت بعد نهاية الحرب مباشرة.
تعا ُ

الشكل من ِ
العامة لهذا َّ
بي لتحقيق منفعة أكبر من نشره
الصحافة هو توظيف الحرف العر ِ
َّ
والميزةُ
أي اهتمام لسالمة ُّ
لصحة
اللغة ،وال
َّ
مخبر االحتالل لذلك اضط اررا ،ولذلك لم ُي ِبد َّ
على ُّ
الصحف ،وقد لجأ ُ
أن يبلَّغ األهالي ما تريد فرنسا تبليغهمِ ،
بأي مستوى من مستويات اللُّغة
التَّراكيب ،بل كان يكفيه منها ْ
أن نق أر من ( َّ
النصيح) مثال" :يجتمع المجلس المذكور يوم  6من شهر الداخل وينبغي أن نوصوا
ويكفي ْ

احبابنا على المسائل خاصة لحقوقهم وربما احتاجوا أعضاء المجلس إعانة جريدتنا فيرسلون لنا مفيد
كالمهم ونحن نخرجوه في جريدتنا بحيث ينشهر في الوطن ويسمع به كل أحد "1وهو األسلوب الغالب

صحيفة كلِهاَّ ،
وتوقفت بعد ( )62عددا.
على كتابة ال َّ
صحفيَّة الفتة من زاوية أنَّها صدرت من
المنصفين :وهي
ٌ
 -2-3-1-3صحافة المستعربين ُ
جهود ُ
نسيين ،يلمس المتابع لهم صدق اللَّهجة وحسن ِ
النيَّة واإلنصاف ،ومن نماذج هذه ِ
فر ِ
الصحافة
ُ
(الهالل1907-1906:م) المزدوجة اللُّغة لمديريها ( )Vulpillereومن أشهر كتَّابها ()Spilman
نسي المشهور ِ
بالدفاع عن حقوق األهالي ،وتولَّى صفحتها العربيَّة عمر بن ُّ
ومحمد بريزين في
قدور
َّ
الفر ُّ

الصحافة الفرنسيَّةِ ،
ردود على ِ
وتبنى المسألة الوطنيَّةَّ ،
وتوقفت في مارس 1907م.

ومنها َّأول مجلَّة عربيَّة صدرت بالقطر الجزائرِي ،وحملت اسما الفتا هو (اإلحياء) وصدرت
بالعاصمة في  14فيفري 1907مَّ ،
وقوة داللته ،كان من إطالق المستشرقة
ولكن العنوان على جمال وقعه َّ
(جان ديرايو /جمانة رياض) وقد كانت صحيف ًة ذات ِ
خاصة في تاريخ اإلصالح الجزائرِي ،فقد
"أهمية َّ
ُ
2
بي ٍ
مسك بلُغتهم العربيَّة ،والتزام المبادئ
محررة بأسلوب عر ٍ
كانت َّ
دعوة الجزائريِين إلى التَّ ُّ
مبين " وقد تبنَّت َ
 -1أدوارد قوسالن " مجلس الديليقاسيون" النَّصيح 31 .أكتوبر 1899م27 ،جمادى الثَّانيَّة 1317ه ع ،2س ،1ص.1

الصحف العربيَّة الجزائريَّة من  1847إلى 1954م ،ط .3بيروت1427 :ه2007-م ،دار الغرب اإلسالمي
محمد ناصرُّ ،
َّ -2
ص.64
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ٍ
الصحيحة ِ
للدينَّ ،
وطني؛
إن لم تكن ذات مصدر
وتوقفت في العام نفسه بعد ()07
ٍ
أعداد ،و َّ
َّ
الصحيف ُة و ْ
ٍ
ٍ
فإنَّها قد حملت شهادة من فرنسي ٍ
منصفة على ما آل إليه الوضع الجزائر ُّي يومذاك ،كما كانت
مسلمة
َّة

كل متاب ٍع لمظاهر الموات الذي ال مخرج منه إالَّ َّ
الدعوة إلى
ضيق به ُّ
تعبي ار صادقا عن المشهد الذي َي ُ
الصحيفة كان من طرف فرنسي ٍ
اإلحياء ،ورغم َّ
َّة؛ إالَّ َّأنها حين لم تُساِير مشروع االحتالل
أن صدور هذه َّ
فقد ُكِتمت أنفاسها بعد تصنيفها في عمود ِ
الصحافة المخالفة لقانون تثبيت االحتالل وأركانه ،ولو كان
ُ
المنشئ والكاتب فرنسيَّان.
ُ

ِ
الخط؛ كانت جريدة (الحق الوهراني 1912 -1911م) التي صدرت باللُّغة
وغير بعيد عن هذا

الفرنسيَّة بداية من أفريل 1912م وفي عددها ( )31ألحقت صفح ًة ُّ
ثم صفحتَْين ،وقد
باللغة العربيَّة َّ
الصحيفة َّ
ضد حملة التَّجنيد اإلجبارِي ،ودعت
كانت تحت إدارة الفر ِ
نسي (تابي )Tapié /وقد وقفت هذه َّ
شجع
بهويَّتهم على لسان مديرها الذي نقل إسالمه وحماسه لتعاليمه ،وهو ما َّ
الجزائريِين إلى االحتفاظ ُ
بعض األقالم الجزائريَّة للكتابة فيها ،كعمر راسم ،وبسبب ِاتجاهها هذا أوقفتها رقابةُ االحتالل بعد ()46
عددا.
َّ
إنساني ،وإالَّ فهي ليست إالَّ شكال
إن مثل هذه المحاوالت ال يمكن النَّظر إليها إالَّ من زاوية احت ار ٍم
ٍ

ٍ
الهم الجزائرِي
حينئذ ،ولم يكن للجزائريِين
هما وطنيًّا بحجم ِ
تتحمل ًّ
أن َّ
من أشكال التَّعا ُ
طف ،إذ لن تستطيع ْ

الصحف ،بفعل طبيعة مصدرها
أن يعلنوا والءهم المطلق لمثل هذا النَّموذج من ُّ
على الجهة المقابلة ْ
َّ
ولكن مجاالت تضحيَّاتهم وحدود
توجههم،
إن كان ال ُي َش ُّك في نيَّة أصحابها ،وال في صدق ُّ
الذي و ْ
استمرارهم ،لن تكون بحجم تضحيَّات وآفاق ِ
الصحافة الوطنيَّة المنشأ واالنتماء.
ْ

الشكل من ِ
يادة هذا َّ
الصحافة نخبةٌ من صنائع
 -3-3-1-3صحافه الجزائريِّين المفرنسين :تولَّى ر َ
َّ
الموالي ،النَّاقل ِ
للرضى الجزائرِي
مدرسة االحتالل
ِ
العلمي في الجزائر ،فقد مثل هؤالء َ
دور الجزائرِي ُ
باالحتالل ،فكان بذلك ُح َّجة فرنسا على العالم في إثبات الَقبول الجزائرِي بفرنسا الحضارة والفكر والعلوم

ِ
هام هذه األقالم بالوالء الفكرِي لالحتالل َّ
فإن لجوءهم االضطرارِي إلى
إن لم ُ
واللُّغة ،و ْ
يكن من العدل ات ُ
نسي ،أو ِ
الوطني من
بي؛ كان عامال في إثبات والئهم
ِ
تبني المضامين الكولونياليَّة بحرف عر ٍ
اللِسان الفر ِ
الصحافة إشكاال أشبه المكتوب منها ٍ
الشكل من ِ
عدمه ،ولذلك كان هذا َّ
إشكال األدب
بلغة فرنسيَّة،
ُ
َ
ُ
ُّ
بي-
ضحت
إن تزيَّت بالحرف العر ِ
الموالية لالحتالل -و ْ
ُ
الجزائرِي المكتوب باللغة الفرنسيَّة ،وَف َ
مضامينه ُ
أصحابه ،وصنَّفتهم ضمن القائمة التي َّ
مهماته.
ويسرت كثي ار من َّ
مدت في عمر االحتاللَّ ،
َ
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الصحف (كوكب أفريقيا1914 -1907 /م) فرغم أنَّها صدرت باللُّغة العربيَّة؛ فهي "ال
ومن هذه ُّ

1
أي صحيفة استعماريَّة إالَّ باللُّغة العربيَّة ِ
تختلف عن ِ
كحول
محمد ُّ
الجيدة نسبيًّا " إذ كانت تحت إشرافَّ :

وجه َّ
َّ
تمونها ،وتُ ِ
الموظف لدى سلطات االحتالل ،فكانت ِ
خطها ،وبفعل مواالة مضامينها ألهداف االحتالل

الصدور حتَّى بداية الحرب 1914م.
ومشاريعه؛ فقد
َّ
استمرت في ُّ

ومنها صحيفة (المصباح1904 /م) التي تُ َّ
االحتالل باللُّغة
الصحف التي أصدرها
صنف ضمن ُّ
ُ
العربيَّة تحت إشراف المستشرقين و ِ
الس ِ
ياسيين بغرض استدامة وضع االحتالل ،وما توظيف اللُّغة العربيَّة

الشهيرة إليها ،إالَّ تسويق لما تزعم فرنسا أنَّه حرية ِ
واستقطاب بعض األقالم َّ
اضطرت
صحافة ،وهي وإن
َّ
ُ
ٌ

نسي
أن يحمل هذا الحرف من الفكر الفر ِ
اضط ار ار الستخدام الحرف العر ِ
بي؛ فهي ال ترضى َّ
بأقل من ْ
والثَّقافة الفرنسيَّة للجزائريِين ما ِ
الصحف.
يعوض تضحيَّتها بظهور هذا الحرف على هذه ُّ
ِّ -4-3-1-3
الصحافة المزدوجة ُّ
َّ
اللغة؛ مأساة شكل َّ
كل من
التعبير ومضمونه :إذا كان هذا الش ُ
بي واالنتماء الجزائرِي ،لتمويل المشاريع واألفكار الفرنسيَّة؛ َّ
فإنه قد
الصحافة قد اختفى وراء الحرف العر ِ
َّ

نسي عن المضامين الوطنيَّة في ِ
ٍ
ظل االحتالل ،وفي فترة
عكس
بشكل آخر ُمعاناة التَّعبير بالحرف الفر ِ
الذاتِ ،
البحث عن َّ
مضامين وطنيَّة
فاضطر الجزائريُّون لتبليغ
وفك أزمة شكل التَّعبير ومضمونه،
َّ
َ
ٍ
ِ
الرقابة واستدرار صمته ،وضمن
ألسباب جمعت بين إجادتهم له ،وبين استرضاء
نسي
مقص َّ
بالحرف الفر ِ

ِ
ُّ
هذا َّ
نماذج ،فمنها
تفرع عنه
شكل َّ
فق على تسميَّته بالصحافة المزدوجة اللغة ،وهو ٌ
ُ
الشكل نجد ما قد يتَّ ُ
ثم أَْلحق مالحق عربيَّة ،وبمضامين اندماجي ٍ
َّة في بعض األحوال ،مثل ذلك جريدة
نسي اللُّغة َّ
ما بدأ فر َّ
َ

(األخبار1938 -1839/م) العتيقة التي ألحقت ملحقا عربيًّا مكيًَّفا مع الحالة الجزائريَّة ،بداية من

بي لم يكن على ما كان عليه ِ
استمر حتَّى 1924مَّ ،
نسي تماما
1903م ،و َّ
القسم الفر ُّ
ولكن القسم العر َّ
العام حسب رأي المشرف عليها فيكتور (باروكان/
ِ
اإلسالمي
الرأي
ًا
فجاء
ِ
قرب من َّ
مظهر للتَّ ُّ
َّ
يسع ْون للبحث عن مرتبة (جزائريِين) ومنها جريدة
وصنف
)Barrucand
ُ
خطابها الجزائريِين أهالي َ

فخار أحد المعلِمين َّ
(المصباح) وقد أنشأها العربي َّ
منظمة
المثقفين بالفرنسيَّة سنة 1894م ،ومثَّلت
َّ
َّ
(الشباب الجزائريِين) بداية القرن ( )20وتطبيقا لشعارها :لفرنسا باألهالي( pour la France par les

"أما لغتُها العربيَّة فكانت مزريَّة ًّ
حقا "2ولم تكن -مثل
 ) Arabesجاء أسلوب خطابها متملِقا ضعيفاَّ ،
الصحف العربيَّة الجزائريَّة ،ص.65
محمد ناصرُّ ،
َّ -1
الصحف العربيَّة الجزائريَّة ،ص.62
محمد ناصرُّ ،
َّ -2
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المكونات والت َّ ِّ
ِّ

هذه ِ
نصا متهالك اللُّغة ،مهترئ المضمون ،ومن مثل
الصحافة لتُقلق سلطات االحتالل ،وهي ترى منها ًّ
السالم على سيادتكم أعرض على مسامعكم َّ
أن
ما نقله العدد الثَّاني منها" :أيُّها القارئ بعد إهداء أشرف َّ

جريدة المصباح وهي هذه الورقة فقد أحدثها بإعانة ذوي المعارف الطالبون جلب الفائدة لحضرتكم
كل جانب والمسائل األدبية ما عدا ِ
فتجدون فيها جميع األخبار الواردة من ِ
السياسة المعروفة بالبوليتيك"1
السبيل لم تصبر (المصباح) إالَّ نحو ( )30شهراَّ ،
فتوقفت في فيفري 1905م.
وعلى هذا َّ
ً
وإذا ما اشترك النَّموذجان (األخبار) و(المصباح) في ازدواجية اللُّغتَْين الفرنسيَّة والعربيَّة على نفس
ِ
صف االحتالل
نسي ،وميالن جانب المضمون إلى
حفي مع انحياز واض ٍح للحرف الفر ِ
الص ِ
السطح ُّ
َّ
ٍ
فإن هناك ِ
غالباَّ ،
طف مع الوضع الجزائرِي من ذلك
صحاف ًة مزدوجة اتَّسمت
بشيء من اإلنصاف والتَّعا ُ
لسالفة الوصف .ومنها جريدة (الحق 1894-1893م)
صحيفه (الهالل1907-1906 /م) المزدوجة ا َّ
السمار وخليل قايد العيون ،وقد نشأت
الصادرة بعنابة على يد سليمان بن بنقى وعمر َّ
األسبوعيَّة ،و َّ

ِ
ثم مزدوجة ،وأظهرت شيئا من التَّعبير عن ُّ
المتجنسين
الوطني بحذر ،وهاجمت
الشعور
ِ
فرنسيَّة اللِسان َّ
وأبدت امتعاضها من ممارسات االحتالل التَّمييزيَّة "وهي رغم ضعف أسلوبها وركاكة لغتها؛ كانت مفيدة
المحتوى "2فع ِرفت ِ
الصريحَّ ،
وتوقفت بسبب ذلك عند العدد ( )15ليصدر العدد ()16
باتجاهها
ِ
الوطني َّ
ُ
ِ
لوطنيين جزائريِين ،وقد انفتحت على
تصدر
باللُّغتَْين بداي ًة من جانفي 1894م ،كما كانت َّأول جريدة ُ
ِ
بي
الصحافة المشرقيَّة ،فنقلت عن (أبو نظَّارة) و(أبو الهول) وبقيت األعداد ( )26منها بالحرف العر ِ

ِ
الح َّرة في الجزائر.
ومضامينها الوطنيَّة
ً
شاهدة على َّأول محاوله للصحافة العربيَّة ُ
ومن ِ
الصادق
الصحافة المزدوجة اللُّغة صحيفة (اإلسالم 1910م) التي ظهرت بعنَّابة على يد َّ
ثم انتقلت إلى العاصمه 1912م ،وأصدر منشئها نسخ ًة عنها بالعربيَّة في جويلية 1912م من
دندان َّ
تعريب عز ِ
الدين القالَّل التُّونسيَّ ،
وتستمر النُّسخة الفرنسيَّة إلى
لتتوقف النُّسخة العربيَّة في 1913م،
َّ
ِ
بداية الحرب 1914م .وخلفت َّ
المتوقفة صحيف ُة (البريد الجزائري1913 /م) من إصدار
النسخ َة العربي َة
ٍ
القالَّل نفسه في أوت 1913م وجاءت "بعباره بسيطةٍ ،
اضحة بدون أدنى ترصيع وال تنسيق ،حتَّى
ولغة و
الصحفيَّة اإلحيائيَّة
حرم من فهمها القاصرون في فنون اللُّغة العربيَّةَّ "3
ومرة أخرى تقف الجبهة ُّ
ال ُي َ
الصحف العربيَّة الجزائريَّة ،ص.62
محمد ناصرُّ ،
َّ -1

الصحف العربيَّة الجزائريَّة ،ص.54 ،
محمد ناصرُّ ،
َّ -2

الصحف العربيَّة الجزائريَّة ،ص ،76نقال عن البريد الجزائري1913- 8 -28 ،م ،ع.1
محمد ناصرُّ ،
َّ -3
99

األول:
الفصل َّ

جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

الصحف محكوم ًة في ِ
مرة إلى منشئيها
كل َّ
الجزائريَّ ُة في مأزق الحرف والمضمون ،فقد كانت أوضاعُ ُّ
الذين كانوا أربعة أصناف:
-

ِ
ومناصرة مشروعه.
فرنسيُّون بعقليَّة االحتالل ُ

-

فرنسيُّون معتدلون منصفون.

-

جزائريُّون مغتربون أو اندماجيُّون على أفضل األحوال.

لسانهم بين الفرنسيَّة والعربيَّة.
 جزائريُّون وطنيُّون اختلط ُوبناء على التَّركيبة البشريَّة التي كانت وراء ِ
الصحافة المحلِيَّة في الجزائر خالل هذه الفترة صدرت
الصحف محكوم ًة بحكم اللُّغة والمضامين أنواعا ،فمنها:
ُّ
-

ِ
الروح.
صحافةٌ فرنسيَّة اللُّغة و ُّ

ِ
الروح عربيَّة اللِسان.
صحافةٌ فرنسيَّة ُّ

ِ
صحافةٌ فرنسيَّة اللُّغة وطنيَّة المضمون.
ِ
الروح واللِسان.
صحافةٌ عربيَّة ُّ

ِّ
ِّ -5-3-1-3
بي لجريدة
الوطني روحا ولسانا :إذا ما
الخط
الصحافة ذات
ِّ
الملحق العر َّ
َ
استثن ْينا ُ
الروح و ِ
(الحق) التي صدرت في عنَّابة بداي ًة من عددها (َّ )16
اللسان
للصحيفة العربيَّة ُّ
فإن َّأول نموذ ٍج َّ

ِ
في فترة ميالد اإلحياء كان صحيفة (الفاروق1915-1913/م) التي أنشئت في ٍ
ومحل ٍي
إقليمي
جو
ٍ

ودولي مشحو ٍن ،فن ُذر الحرب العالميَّة األولى يتسارع وقعها ،والحراك ِ
قافي في المشرق
ٍ
ياسي والثَّ ُّ
الس ُّ
ُ
ُ
وتونس على ُ ِ
الركبان ،و ِ
نسي يأخذ
وآثارها تتناقلُها ُّ
ركي الفر ُّ
الصراع التُّ ُّ
أشده ،والحرب اإليطاليَّة على ليبيا ُ
في ِ
حفي القدير عمر بن ُّ
قدور ،ويرتقي
للص ِ
كل يو ٍم أبعادا جديدة ،وفي هذه األجواء تظهر (الفاروق) ُّ

غذتها أقالم وطنيَّ ٌة واعدة من مثل :سعد ِ
الرائدة يومئذ ،وقد َّ
الدين بن
الصحف العربيَّة َّ
بها إلى مصاف ُّ
ٌ
الخمار ،وأبي اليقظان ،وعبد الحفيظ بن الهاشمي من الجزائر ،وتوفيق المدني وحسن الجزيري
بلقاسم َّ

و َّ
الطيب بن عيسى من تونس.

أن صاحبها قد استكمل الجوانب ِ
وتبدو صحيفةُ (الفاروق) مبادرًة مكتمل َة منذ البداية ،ذلك َّ
الفنية
في العمل ِ
نسي في الجزائر ،كما كانت عالقاتُه مع صحف المشرق
رصيدا خرجت به
حافي الفر ِ
الص ِ
ً
حد ٍ
متميزة إلى ٍ
(الفاروق) ِ
بعيد ،فقد كان مراسال لـ (اللِّواء) المصريَّة سنة 1906م وهو ابن ( )20عاما
ونشر في (ال َّتقدُّم) التُّونسيَّة 1908م ،وراسل (الحضارة) في إسطنبول سنة 1911م ،وكتب في نحو
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جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

( )10دوري ٍ
جهد مشكور َج َم َعه لعمر بن ُّ
قدور
َّات عربيَّة أخرى مشرقا ومغربا ،ولألستاذ صالح خرفي ٌ
الرجل ،وأورد في آخر
هو الكتاب الثَّاني ضمن سلسلة :في األدب الجزائرِي الحديثَ ،ع َرض فيه لجهود َّ

َّ
إن من حيث المضمون
الكتاب
لع عليها مستوى محمودا للكتابة العربيَّةْ ،
َ
نماذج من شعره ونثره ،يرى المط ُ

إن من حيث أسلوب الكتابة وصفاء العبارة ووضوحها ،وكانت تلك بداية جديدة للكتابة
وطريقةُ العرض ،و ْ
ِ
الصحافيَّة العربيَّة الحديثة في الجزائر ،وقد بدأت تتخلَّص من أعباء المرحلة القديمة ِ
بكل مظاهرها.

الصحف ذات ِ
الوطني مضمونا ولسانا ،صحيف ُة (ذو الفقار1914-1913/م) لصاحبها
الخط
ِ
ومن ُّ

صاحب (ذو الفقار) في تأسيسها
عمر راسم ،وقد صدرت بعد ( )08أشهر من صدور (الفاروق) وأسهم
ُ

شخص
"أول جريدة عربيَّة جزائريَّة يقوم بأعباء تحريرها وكتابتها ورسم صورها وإخراجها وطبعها
وهي َّ
ٌ
1
االجتماعي ِ
يني الثَّائر على َّ
االجتماعي ،فتبنَّت شعار:
الطبقيَّة والتَّمييز
وع ِرفت بخطابها
ِ
الد ِ
ِ
و ٌ
احد " ُ
اكي تحت بغي االحتالل
(جريدة عموميَّة اشتراكيَّة انتقاديَّة) وفيها ظهرت َّأو ُل بذور المذهب االشتر ِ
محمد عبده (مدير الجريدة ِ
ُّ
ِ
يني)
العام للجريدة مدينا للفكر
طغيانه ،وقد كان
الد ِ
وُ
الخط ُّ
العبدوي ،حتَّى ُع َّد َّ ُ
االجتماعي و ِ
يني ،ومجانبة ِ
السياسة ،ولم
إثر التَّأثُّر الكبير الذي أبداه راسم بدعوته إلى اإلصالح
الد ِ
ِ

بحجة الحرب.
كتم االحتالل أنفاسها بعد ( )04أعداد َّ
ُ
تصمد الجريدة طويال ،إذ َ
فصور مأساة
األوَل ْين من القرن ()20
حفي الذي ختم على
وإذا كان هو
َّ
العقد ْين َّ
المشهد ُّ
الص ُّ
َ
ُ

ِ
الصحافة العربيَّة الوطنيَّة الجزائريَّة في بدايتهاَّ ،
تحوال واضحا بعد الحرب
فإن هذا
المشهد سيعرف ُّ
َ
ٍ
ٍ
الفتَّ ،
حفي جزائرٍي
يتعذر على األطروحة اإلفاضة فيه
إحيائي
ٍ
ص ٍ
العالميَّة ،ليكون مسرحا لمشهد ُ

ٍ
للصحف ذات التَّأثير ِ
بشيء من مزيد البيان ،على اعتبار أنَّها المعالم
البين
سيتم التَّ ُّ
عرض ُّ
تفصيال ،لذلك ُّ
المضيئة في ِ
خط سير ِ
في ليكون ركنا أساسا
الص ُح ِ
الصحافة اإلحيائيَّة الجزائريَّة ،والتي ارتقت بالمشهد ُّ
ُ
لإلحياء اللُّ ِ
غوي في الجزائر الحديثة.

ٍ
العربية في ِّ
 -2-3مشهد ُّ
شيء من
اض
اللغة
الصحافة الجز َّ
َّ
ائرية بعد 1920م :قد يبدو استعر ُ
جهود هذه المنابر اإلعالميَّة ،وإسهاماتها في اإلحياء اللُّ ِ
إن على صعيد المتن أو الوضع ممالًّ أو
غويْ ،
شاغال ِ
لحيز معتبر من صفحات األطروحة ،أو قوال مكرو ار عن َّ
صحفيَّة تداولتها العديد من
مادة ُ

ِ
الدراسات والبحوثَّ ،
الوجه األكثر إبانة عن طبيعة مسار
ولكن هذا االستعراض سيكون من األطروحة
َ
اإلحياء وأقطابه ِ
وتحدياته.
الصحف العربيَّة الجزائريَّة ،ص.77
محمد ناصرُّ ،
َّ -1
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المكونات والت َّ ِّ
ِّ

السنوات
الص ُحف العربيَّة ظهورا ،وبعد تعثُّرها في َّ
الَّنجاح (قسنطينة1956-1919،م) :من أوائل ُّ
ٍ
ِ
اإلصالحيين
االنتفاعي الذي أثار عليها
ولعل نهجها
تحولت يوميَّ ًة بنحو ()5000
نسخة يوميًّاَّ ،
األولىَّ ،
َّ

وكف عنها بطش االحتالل ألكثر من نصف قرن ،ومع ما
هو الذي منحها ُفسحة في حياة طويلةَّ ،

بي المزعج لالحتالل؛ إالَّ َّأنها كانت سيفا ُمصلتا على
الصحيفة من التزامها
ُع ِرفت به هذه َّ
الحرف العر َّ
َ
اإلصالحيين ،وقد رضيت سلطاتُه بما َّ
ِ
عربي ومضمون
تحقق لها من إرهاق مشروع اإلصالح ،ذات حرف
ٍ

متواطئ.

ِّ
الص ِّديق (الجزائر1922 -1920،م) :صدرت في أوت 1920م ،برئاسة عمر بن ُّ
قدور صاحب

الفاروق قبل الحرب حتَّى العدد ( )07فتبنَّت لهج ًة هادئ ًة ،دعت الجزائريِين إلى تعلُّم اللُّغتَْين ،وطالبت
التوجُّهَّ .
وطنية َّ
توقفت في مارس 1922م بعد
عربية اللِّسان،
َّ
سلطات االحتالل بتسهيل ذلك .كانت َّ
( )18شهرا.
اإلقدام (الجزائر1922-1920 ،م) :لسان حال حركة َّ
الصادق دندان
الشباب الجزائريِين ،ممثَّلين في َّ

الراشدي) واألمير خالد ،صدرت في فيفري 1919م باللُّغة
عمار مدير ( َّ
مدير (اإلسالم) سابقا -والحاج َّثم التحق دندان بابن التُّهامي وفريقه َّ
الداعي إلى التَّجنُّس ،ظهرت اإلقدام بصفحتَْين عر َبي َت ْين
الفرنسيَّةَّ ،
في سبتمبر 1920م بإشراف األمير خالد حتَّى استقال في سبتمبر 1921م ،ومع كونها منب ار سياسيًّا؛
األدبي الج ازئرِّي شعرا ونثرا ."1كانت
وتهتم باإلنتاج
فقد كانت "تنشر المقاالت التَّربويَّة واالجتماعيَّة،
ِّ
ُّ

وطنية ِّ
الفرنسي عاودت الظُّهور بين
فرنسية ،وباللِّسان
تحولت
َّ
َّ
ِّ
ثم َّ
االتجاه ،بدأت مزدوجة اللِّسان َّ

(1934-1931م).
ِ
المتجنس واألمير خالد
االستقبال الجزائر ُّي (الجزائر1920م) :لسان حال الخصومة بين ابن التُّهامي
لهذه الفترة ،ظهرت بأعداد قليلة "هزيلة المادَّة ،ركيكة ُّ
اللغة."2
غوية ِّ
ذاتهاَّ ،
الضحالة ُّ
مزدوج و َّ
َّ
توقفت قبل
بلسان
النصيح (الجزائر :)1920 ،خلفت (االستقبال)
الل َّ
ٍ
ٍ

نهاية العام.

الصحف العربيَّة الجزائريَّة ،ص.88
محمد ناصرُّ ،
َّ -1
الصحف العربيَّة الجزائريَّة ،ص.91
محمد ناصرُّ ،
َّ -2
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لسان ِّ
ضم ُّ
الصوفيَّة تحت
الدين (الجزائر1923،م) :أنشأها أحمد بن علِيوة منب ار داعيًّا إلى ِ
الطرق ُّ

ثم عاودت ُّ
إمرتهَّ ،
ثم
الظهور بالعاصمة في 1937م و َّ
استمرت حتَّى 1939مَّ ،
وتوقفت في العام نفسهَّ ،

توقفت نهائيًّا .جريدة َّ ِّ
َّ
ِّ
طرِّقَّي ُة َّ
لإلصالحيين.
التوجُّه ،مناوئة
عربي ُة اللسان ُ
التقدُّم (الجزائر1931-1921،م) :استغلَّت ُّ
َّ
ف اإلقدام ،فخلفته في ماي 1923م ،صدرت
توق َ
زدوجة ُّ
َّ
ُم ِّ
المتف ِرنس من الوقوف َّ
مدة طويلةَّ ،
لكن
اللغة بغرض استقطاب َّ
الرأي العام ،مكنها مشرُبها ُ
نسختها العربيَّة َّ
اندماجي ُة َّ
فرنسية.
ثم
توقفت سنة 1926م،
َّ
َّ
التوجُّه ،مزدوجة الحرفَّ ،
إحيائي بوصف
تحو ٍل
ٍ
المنتقد (قسنطينة  :)1925نقطة إعالن الحركة اإلصالحيَّة عن نفسها ،وبداي ُة ُّ

ٍ
أسسها بقسنطينة في جويلية 1925م عبد الحميد بن باديس ،وأسند إدارتها ألحمد بوشمال" ،فما
جديدَّ ،
ُ َّ
فانظموا إلى
اب لم يجدوا مجاال ألقالمهم قبلها،
كاد يبرز
ُّ
العدد الثاني منها حتَّى ظهر في الجزائر ُكتَّ ٌ

الميلي
المهاجر العربيَّة من مثل :مبارك
ِ
تحريرها "1فأضحت منبر شباب اإلحياء العر ِ
بي العائد من َ
العقبي ،أبي اليقظانَّ ،
ِ
مهما في تاريخ
وع َّدت ُّ
"تحوال ًّ
محمد العيد ،الهادي ُّ
الشاعر َّ
السنوسيُ ،
الطيب ُ
الصحف التي سبقتها ،سالسة
الحركة الفكريَّة واألدبيَّة في الجزائر ،ألنَّها تختلف َّ
كل االختالف عن ُّ
2
ِ
أجَلت وجه اإلحياء اللُّ ِ
غوي في
وع َّدت إحدى البدايات
أسلوب ،ومتانة لغة ،وعمق أفكار " ُ
المتميزة التي ْ
الجزائر لما بعد الحرب ،فكانت لغتُها المتينة ،ومقاالتها التي تبنَّت قضايا ُّ
اللغة العربيَّة متنا ووضعا

مشهدا صريحا أسفر عن معالم وجهة اإلحياء القادمة بأعالمها وميادين عملهم ،وكشف عن روح الفريق
العامل اآلخذ في التَّ ُّ
الوطني الجزائرِّي في
شكل شيئا فشيئا .كانت بمواضيعها ولغتها طفرة في اإلعالم
ِّ
روحه ولسانه.
ِ
الزاهري مع ِ
السعيد َّ
ومكملة مسيرَة (اإلقدام) فحملت
اضدة للمنتقد،
محمد َّ
الجزائر ( :)1925أصدرها َّ
ُ

ِ
وطنية روحها ،وعربية لسانها.
وسمو فكر "3أعلنت عن
"مقاالت بليغة في متانة تعبير،
َّ

َّ
الصحيفة في نوفمبر 1925م ،وقد خلفت المنتقد
الشهاب (قسنطينة 1939-1925م) :ظهرت هذه َّ

على جبهة اإلصالح ِ
تحولت إلى منبر ِ
يؤرخ للحركة
الديني واالجتماعي ،واإلحياء اللُّغوي ،وسرعان ما َّ
الجزائريَّة في ِ
قافي ،ويعرض مشاهد كثيرة لوضع اللُّغة
كل وجوهها،
جانب ْيها الفكرِي والثَّ ِ
َّ
وبخاصة في َ

 -1عبد الحميد بن باديس "بعد ٍ
السنين" ِ
عقد من ِ
الشهاب ،الجزائر :غرَّة محرَّم 1354ه 5-أفريل 1935م ،س ،11مج 11ص.6
الصحف العربيَّة الجزائريَّة ،ص.97
محمد ناصرُّ ،
َّ -2
 -3عبد الحميد بن باديسِ ،
"الصحافة العربيَّة" المنتقد ،الجزائر11:محرم 1344ه 30 ،جويلية 1925م ،س ،1ع ،5دار العال

للنَّشر والتَّرجمة والتوزيع ،ص.95
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مجرد ٍ
مدة يسيرة َّ
العربيَّة في الجزائر في ما بين الحرَب ْين ،وتجاوزت في َّ
إحيائي
إعالمي
منبر
ٍ
ٍ
حد اعتبارها َّ

وطني ٍ
غوي ًة لنحو ( )15عاما (نوفمبر  -1925أوت 1939م)
ٍ
أدبي ًة وُل َّ
فكري ًة و َّ
حر ،إلى اعتبارها مدرس ًة َّ

غالبا -أشهر األدباء و ُّ
الشعراء ،ورجال الفكر من الجزائر ومن خارجها
إذ اجتمع حول أبوابها َّ
القارة ً -
حتَّى أنَّه يمكن ُّ
تحولت فيها
الصحيفة -بمرحلتَْيها األولى التي كانت فيها جريدة ،والثَّانية التي َّ
عد هذه َّ
أحد معالم اإلحياء اللُّ ِ
غوي البارزة في الجزائر الحديثة.
إلى مجلَّةَ -
ثم ( :)1934أنشأها أحمد بن العابد العقبي ،وظهرت
صدى َّ
الصحراء (بسكرة َّ )1926-1925

للدعوة اإلصالحيَّة النَّاشئة التي أعلن عنها (المنتقد) و ( ِّ
في بداية أمرها ُمساندة َّ
الشهاب) و (الجزائر)
واجتمعت حولها أقالم أمثالَّ :
ومحمد العيد آل خليفة ،والفرقد (سليمان بن يحي بوجناح)
الطِيب العقبي،
َّ
ُ

األهم من ذلك هو إعالن التحاق منطقة
ومع قصر عمرها ،فهي إضافةٌ نوعيَّةٌ لإلعالم
ِ
اإلحيائي ،و ُّ
الداللة على ِ
االتساع و ُّ
الصحراء (بسكرة وما جاورها) بمشروع اإلحياء ،وفي ذلك ما يكفي من َّ
الشمول
َّ

الذي أخذت الحركة اإلحيائيَّة تكتسب فيه َّ
كل يوم مناطق أخرى ،وطاقات جديدة ،فقد اكتشفت َّ
الصحيفةُ

على صفحاتها أقالما أخرى ،وأ ْثرت ساحة ِ
األدبي والفكرِي ،ورفدت النَّهضة الفكريَّة واألدبيَّة
النقاش
ِ
َ
تحولت منب ار حزبيًّا
أما بعد سنة 1934م فقد َّ
الجزائريَّة ،وذلك خالل مرحلتها األولى (1926-1925م) َّ

متأثرة بالتَّدا ُفع المستعر خالل تلك الفترة.

الصحيفة َّ
الص ُحفيَّة الجزائريَّة دون منازع
الظاهرةُ ُّ
وادي ميزاب (الجزائر 1929 -1926م) :أنشأ هذه َّ

األمة الميزابيَّة إالَّ أنَّها
أبو اليقظان في أكتوبر 1926م ،جاء في عددها َّ
األول "وإن كانت كلسان حال َّ
قبل ِ
اإلسالمي عموما والجزائر خصوصا "1وبهذه العبارة ُيعلن هذا المنبر
كل شيء لسان حال الفكر
ِ
الوطني العام ،وقد افتتح بها أبو اليقظان بها حلقة من سلسلة
التحاق منطقة ميزاب بمشروع اإلحياء
ِ

األمة على اكتساب العلوم والمعارف وإحياء ُّ
الصحفيَّة ،وأعلن من األهدافُّ :
العربية"2
اللغة
َّ
"حث َّ
مقاومته ُّ ُ

وقد أظهرت صفحاتُها وع ًيا فكريًّا متناميًّا ،ونضجا ثقافيًّا وأدبيًّا واضحا ،وعالجت أبرز قضايا الفترة بأقوى
األقالم الفكريَّة واألدبيَّة ِ
ودونت قصائد ُمفدي زكريا وبكير بن سليمان
الشعريَّة من الجزائر وخارجهاَّ ،
وتطرزت بمقاالت أمثال :عمر بن
السنوسي،
حمود،
َّ
ومحمد الهادي ُّ
َّ
وأحمد بن الحاج يحي ،ورمضان ُّ
ُّ
الصحفيَّة اإلحيائيَّة
قدور ومبارك الميلي والمولود الحافظي ،وهي األسماء التي كانت أركان الكتابة ُّ
المؤسسة الوطنيَّة للكتاب ،ص.179
محمد ناصر ،أبو اليقظان وجهاد الكلمة ،ط .2الجزائر1983 :م،
َّ
َّ -1
محمد ناصر ،أبو اليقظان وجهاد الكلمة ،ص.181
َّ -2
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يومذاك ،كما ُيحسب لها تكوين الكتَّاب النَّاشئين ،بنشر إسهاماتهم تشجيعا لهم وصقال لمواهبهم ،وتعريف
الرحمان بن عمر ،وعيسى بن عبد هللا ،وبما كانت تنشره
القراء بهم ،من مثل :سليمان بوجناح ،وعبد َّ
َّ

اإلصالحية.
العربي ولهجتها
الوطنية ،ولسانها
عرفت بروحها
أدبي جزائرٍي وعر ٍ
من نتا ٍج ٍ
َّ
َّ
ِّ
بيُ ،

الكتَّاب عنها بعد
ُّ
صحفيَّة لعلي بن موسى العقبي ،انصرف الُق َّراء و ُ
الحق (بسكرة1926 ،م) :محاولةٌ ُ

الصالح خبشاش ،وقد تكون نزعتُها ُّ
أن تخلَّى عنها َّ
الطرقيَّة العليويَّة سببا في خمود
الطِيب العقبي ،و َّ
ْ

ذكرها ،شاع عنها هزالة مواضيعها ،وضعف إخراجها.

أسسها أحمد بن علِيوة لسان حال َّ
الطريقة
ثم الجزائر1943-1926 ،م)َّ :
البالغ الجزائر ُّي (مستغانم َّ

تحولت إلى العاصمة بداية من فيفري 1930مُ ،عرفت
ثم َّ
العلِيويَّة في ديسمبر 1926م بمستغانمَّ ،

بتوجهها ِ
ِ
المبشرين ،ومقاومة
اقفها المناهضة للتَّجنيس ،وفضح طرائق
ُّ
الديني المحافظ ،وتشهد لها مو ُ
انجرت
اإللحاد ،وهي
الصحفيَّة ،لوال أ َّن صراعها مع الحركة اإلصالحيَّة قد َّ
مشاهد مضيئة في مسيرتها ُّ
ُ
معه إلى مزالق كالميَّة شرسة ،فكان بينها وبين ( ِّ
الشهاب) و(البرق) َّ
للزاهري و(اإلصالح) للعقبي
و(المغرب) ألبي اليقظان ،مساجالت عنيفة أشبهت مشاهد فترة شعر النَّقائض ،مع فوارق ِبينة ،فقد بلغ
األمر بالحافظي والعاصمي وأحمد األكحل أحيانا َّ
حد اإلسفاف في اللَّفظ ،والغلظة في القول ألعالم
ُ
اشتدت بينهم وبين رجال ُّ
خاصة ،حين َّ
الطرق الخصومة بعد إنشاء
اإلحياء ،ولعلماء جمعيَّة العلماء َّ
السنَّة إثر االنفصال َّ
الشهير لهؤالء.
جمعية ُّ
الصحف العربيَّة
أن تكون من أطول ُّ
الصحيفة اضطرابا في ُّ
عرفت هذه َّ
الصدور ،لم يمنعها من ْ

محمد ناصر ذلك إلى موقف سلطات االحتالل منها ،وقد رأتها عونا
الجزائريَّة عمرا ،وقد أرجع األستاذ َّ

ٍ
الروح
إجمال القول فيها:
عربية ُّ
اعتبارها َّ
ُ
لها –بوجه ما -في مواجهة الحركة اإلحيائيَّة وعرقلة مسيرتها ،و ُ

طرقية المنزع و ِّ
االتجاه.
واللِّسانَّ ،

الزاهري ،خلفت (الجزائر1925-م) وهي وثيقة ِّ
السعيد َّ
قيمة
البرق (قسنطينة1927 ،م):
لمحمد َّ
َّ
ومعلم على وضع الكتابة العربيَّة الجزائريَّة ،وقد اجتمعت
لدراسة األدب الجزائرِّي في هذه الفترة الحرجة،
ٌ

شرا) واألمين العمودي (سمهري) ومبارك الميلي (بيضاوي) و َّ
عليها أقالم وتوقيعات َّ
الطِيب
الزاهري (تأبَّط ًّ
(السلفي) والحافظي األزهريَّ ،
وشكلوا فريقا قاسي اللَّهجةَّ ،
حاد اللُّغة على خصوم اإلحياء من
العقبي َّ
َ
الطرق ،وال ِ
المعمرين ،وشيوخ ُّ
ِ
الصحيفة في سبتمبر من العام نفسه.
متجنسين ،وهو األمر الذي أسقط َّ
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ثم الجزائر1948-1927 ،م) :صدرت في سبتمبر 1927م على يد َّ
الطيب العقبي
اإلصالح (بسكرة َّ

أفكار واعون ،وقائلو ِ
َّ
الشعر الهادف ،من مثل :مبارك الميلي
أقالم راقية ،وحملةُ ٍ ُ
ببسكرة ،التفت حولها ٌ
الزاهري ،و َّ
السعيد َّ
ومحمد العيد ،وحسين بوالحبال
الطِيب العقبي،
ومحمد األمين العمودي،
َّ
ومحمد َّ
َّ
َّ
حمود ،وأبو اليقظان وغيرهم
محمد بن بسكر ،وعلي بن صالح القرارمي ،ومفدي زكريا ،ورمضان ُّ
و َّ

ِ
والالَّفت فيها تخصيصها صفحتَْين ُّ
وركنا آخر
وركنا للمسابقة في الشعر وتشطيرهً ،
للشعراء واألدباءً ،
ُ
وخصت بعض رجال الفكر واألدب بالتَّرجمة والتَّعريف ،كناصر
لألقوال المأثورة من األمثال والحكم،
َّ
ِ
إصالحية َّ
اللهجة
عربية اللِّسان،
َّ
الروحَّ ،
وطنية ُّ
حمود ،وقد كانت على اإلجمال َّ
الدين دينيه ،ورمضان ُّ

سلفية المنزع.
َّ
عددها
ميزاب (الجزائر :)1930 ،خلف بها أبو اليقظان (وادي ميزاب) بعد عام من إيقافها ،صدر ُ

األول بتونس في جانفي 1930م ،وأُوقفت بعده مباشرة.
َّ

ِ
الصفحة
خصص َّ
صحفهَّ ،
المغرب (الجزائر1931-1930 ،م) :خلف بها أبو اليقظان ما أُوقف من ُ

الثَّالثة منها َّ
ِ
المئوي الذي أطال
لماد ٍة أدبيَّة شعريَّة غالبا ،وبحكم طبيعة المرحلة التي تزامنت مع االحتفال
الدعوة إليه؛ فقد كانت معظم َّ
االحتالل ُم َّدة التَّحضير له و َّ
الصحيفة انتقادا لذلك ،وقد تداولت على
مادة َّ
السابقة ،ونقلت ِ
الشهاب نعي المغرب في عدد
صحف أبي اليقظان َّ
نفسها التي عرفتها ُ
صفحاتها األقالم ُ
َ
إصالحية.
عربي ،ووجهة
وطني ،ولسان
خط
أفريل 1931م .كانت ذات ٍ
َّ
ٍ
ٍ
ُّ
النور (1933-1931م) :استخلف بها أبو اليقظان (المغرب) في سبتمبر 1931م ،وأوكل أمرها

عدون بن بلحاج شريفي (سعيد) رفقة قلم َّ
ظاه ار إلى ُّ
الرحمان بن عمر ،هروبا من متابعة
الشيخ عبد َّ
فإنها ْأوَلت اهتماما بالغا لشأن ُّ
الصحيفةَّ ،
العربية
اللغة
َّ
االحتالل ،ومع صعوبة الوضع الذي عاشته َّ
واالرتقاء به ،بما كانت تنشره من عيون ِّ
العربي القديم والحديث ،والتَّعريف بأعالمه ،وفسحها
الشعر
ِّ

المجال للمنافسة ِ
األدبي ،وحرصت على وصل جهودها بجهود اإلصالح ،واإلحياء اللُّ ِ
غوي
الفنيَّة واإلبداع
ِ

األدبي بمنطقة ميزاب.
و ِ

اإلفريقي (قسنطينة1931،م) :صدرت مزدوجة اللُّغة في نوفمبر 1931م داعم ًة البن جلُّول
المبصر
ُّ

َّ ِ
أعداد قليلة.
الصالح خبشاش ،وصدرت منها
محمد َّ
بي َّ
سم َها العر َّ
ٌ
في االنتخابات ،وتولى ق َ
ِّ
ِ
و(الشهاب 1925م)
التلميذ (1931م) :ثالث مجلَّة عربيَّة في الجزائر بعد (اإلحياء 1907م)
أصدرتها الجمعيَّة الوداديَّة للتَّالميذ المسلمين بأفريقيا َّ
الشماليَّة ،برئاسة بوعالم علواشَّ ،
تصدت لفرنسة
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األول:
الفصل َّ

جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

ِ
اإلسالمي ومعالمهما
بي و
ِ
وجه العر ِ
المتخرجين الجزائريِين في مدارس االحتالل ،فعرضت مظاهر التَّ ُّ

"أهم المجالَّت و َّ
الدوريَّات الجزائريَّة في تلك الفترة لعنايتها الفائقة
فع َّدت َّ
األدبيَّة والفكريَّة والحضاريَّة ُ
ُّ
عربية
شعرية
الموجهة للنُّخبة ،ونماذج
اإلسالمي "1وجمعها بين المقاالت العلميَّة
العربي و
بالتراث
َّ
ونثرية َّ
َّ
َّ
ِّ
ِّ
اقية ،كما نقلت عن (الهالل) و(اإلخاء) المشرقيتَْين.
ر َّ

محمد عبابسة األخضري ،بامتياز (جوكالري) في
المرصاد (الجزائر1933-1931 ،م) :أصدرها َّ

ديسمبر1931م ،بدت حاملة لدعوة جمعيَّة العلماء ،قارعت الخرافة ،ودعت إلى نشر التَّعليم العربي ونبذ
اهتمت باألدب و ُّ
محمد العيد ومفدي زكرياُّ ،
وقدور
اللغة فنشرت قصائد شعراء الفترةَّ :
الفرنسة والتَّغريب ،و َّ

يوية و(اإلخالص) لسان حال جمعيَّة
الحلوى ،وعمر البسكري ،وراحت ضحيَّة خصومتها مع (البالغ) العلِ َّ

السنَّة ،شهدت أعدادها على وطنية ِّ
خطها ،وعروبة لسانها وتوجُّهها اإلصالحي.
علماء ُّ

اإلخالص (الجزائر1933-1932 ،م) أشرف على صدورها المولود الحافظي في ديسمبر 1932م
السنَّة بعد االنفصال َّ
الشهير عن جمعيَّة العلماء المسلمين ،وهي إحدى
وكانت لسان حال جمعيَّة علماء ُّ
صحف ِ
الشهير بين الجمعيتَْين الغريمتَْينَّ ،
السجال َّ
وتوقفت خالل سنة 1933م.

لفظي بال ٍغ َّ
ضد
المعيار (الجزائر  :)1933-1932رصيفة (اإلخالص) وشريكتُها في عنف
ٍ
اإلصالحيين ،فكانت هجاء للجمعيَّة وعلمائها ِ
وك ْيالً من بذيء القول ،وفاحش الكالمَّ ،
ِ
وتوقفت
وخطهاَ ،
ً
السباب الذي وصم ِ
توقف سيل ِ
في جوان 1933م ومعها َّ
صحافة المرحلة بأقبح الوصمات.
ٌ
بوية (قسنطينة1933 ،م)َّ :أول ِ
السَّنة َّ
ألسَنة جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِين ،قام عليها
الن َّ
ُّ

عضوان من إدارتها هماَّ :
السعيد َّ
الزاهري صاحب الكتابة
محمد َّ
حفي َّ
الطِيب العقبي الخطيب ،و ُّ
الص ُّ
بتوجهها ِ
السلس والنََّفس َّ
يني ،ومسايرتها لظروف المرحلة ،ولم يكن
الد ِ
الطويل ،عرفت ُّ
َّ
الراقيَّة واألسلوب َّ

العربية و ُّ
السليمة
كبير إالَّ ما كان من مستوى الكتابة
الصحيفة
اللغة َّ
َّ
للمسألة اللُّغويَّة في َّ
القوية َّ
موقع ٌ
ٌ
وهو المشهد الذي افتقدته ِ
الصحافة العربيَّة في الجزائر عقودا طويلة.

رواد اإلحياء بما نشره َّ
الزاهر ُّي
تلفت إحدى المقاالت النَّظر إلى استواء النَّظرة إلى المسألة اللُّغويَّة عند َّ
الصهيونيون يستعمرون لغتنا أيضا" ومن خالله نقل حوا ار
في العدد َّ
األول بعنوان "بين العرب واليهودُّ ،
استنادهم في ذلك إلى اللُّغة العربيَّة
جمعه بأحد اليهود مفاده :شروع اليهود في إحياء لغتهم العبريَّة ،و ُ

الصحف العربيَّة الجزائريَّة ،ص.180
محمد ناصرُّ ،
َّ -1
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األول:
الفصل َّ

جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

1
وتناول قضايا
ناقال عنه قوله" :فقد أخذنا مثال كلمة (رسم) العربية و"عبَّرناها" فقلنا فيها "ريشيم" وهكذا " ُ
ينم على درجة ِ
كهذه في تلك ُّ
رواد اإلحياء بطبيعة القضايا اللُّغويَّة وتداعياتها
متقدمة من وعي َّ
الظروف ُّ

َّ
لكن ظروف المرحلة حالت دون إعطائها األولويَّة الكافيَّة ،ولم يكن تعطيلها بسبب مضمونها ،بقدر ما

ِّ
اإلصالحية ذات المستوى الُّلغو ِّي
المتقدم جدًّا.
الصحف
كان بسبب لسانها العر ِ
َّ
بي ،وهي من ُّ

نفر من َّ
الجحيم (قسنطينة1933 ،م) :جاء ًّ
الشباب
ردا على إسفاف (المعيار) الفاحش ،فانتصب ٌ
السعيد َّ
ومحمد األمين العمودي ،فكالوا للمعيار
الزاهري ،وعبابسة األخضري،
ِ
َّ
محمد َّ
اإلصالحي من مثلَّ :

َّ
الصحيفتان رأس الحجاج
وع َّدت َّ
الكْيَل ْين ،وقد أسعفتهم براعتُهم في األسلوب َّ
َ
الساخر ،والعبارة الالذعةُ ،
حفي العنيف في هذه الفترة .صدر قرار التَّعطيل -بعد إصدار ثالثة أعداد -من َّ
نسية
اخلية الفر َّ
الد َّ
الص ِ
ُّ
َّ
نفسها (المعيار) خصيم (الجحيم) إلى أوائل جوان
في 1933-05-03م في ما أبقت جهةُ التوقيف ُ
1933م.
الحياة (الجزائر :)1933،أشرفت عليها جمعيَّة الوفاق تحت إدارة كاتبها باسعيد ُّ
عدون ،ومن بين
الشباب الميزابي ضمن ِ
أعضائها مفدي زكريا ،عرفت باهتمامها بقضايا َّ
اإلصالحي العام.
الخط
ِ

ألسلوب ِ
ٍ
حافي آخر ،لجأت إليه حركة اإلحياء ،وهو األسلوب
البستان (الجزائر :)1933 ،عنوان
ص ٍ

لي الت ُّ
ِ
المتكررة ،فخرجت على هيأة خواطر
الفكاهي ،وقد اتُّ ِخذ معب ار ذكيًّا لدفع التَّوقيفات
مي
ُّ
هك ُّ
الهز ُّ
وتخلَّت عن اإلسهاب والتَّحليل واكتفت باإلشارة الالَّذعة ،والغمزة ِ
المعبرة ،وذلك مدعاة التَّنازل عن صرامة
اللُّغة الفصيحة إلى توظيف المسكوك َّ
الساخر ،وتولَّى اللِّسان َّ
توعية
الساخر وظيفة
الش ِ
َّ
عبي َّ
عبي َّ
الش ُّ
الجماهير المرهقة ِ
باألميَّة.
دية (قسنطينة 1933م) :خلفت َّ
الشريعة َّ
َّ
السنَّ َة بنفس طاقمها بعد  17يوما
حم َّ
الن َّ
الشريع ُة ُّ
الم َّ
بوية ُ

في  17جويلية 1933م ،فحملت أرضيَّة جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِين ورؤيتها في اإلصالح

ِ
غوي ،وأعلنت موقفها من عناصر الهوية ،و َّ
االجتماعي ،واإلحياء اللُّ ِ
الخط العام لمشروع
الديني ،والنُّهوض
ِ
ُ
الجمعيَّة ،على لسان َّ
اهيمي في مقال افتتاح العدد (َّ :)04
"إن جمعيَّتكم هذه أُسست لغايتَْين
الشيخ اإلبر ِ
بي مسلم بهذا الوطن مكانةٌ ال تساويها مكانةٌ ،وهما :إحياء مجد ِ
شريفتَْين ،لهما في قلب ِ
الدين
كل عر ٍ

السعيد َّ
السنَّة النَّبويَّة ،الجزائر 29 :ذو الحجَّة 1351ه
الصهيونيون يستعمرون لغتنا أيضا" ُّ
الزاهري "بين العرب واليهودُّ ،
محمد َّ
َّ -1
 24أفريل 1933م ،ع ،3س ،1ص.6

108

األول:
الفصل َّ

جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

1
اإلسالمي ،وإحياء مجد ُّ
الم ِ
بررات العقديَّة والتَّاريخيَّة التي رآها كافيَّة
اللغة
ِ
َّ
العربية " وبعد ْ
أن صاغ ُ
ِ
المقومات قال:
لصياغة هذا الموقف ،وهو إصالح وض ٍع ساد لقرون ،وإعادة اعتبار لما امتُ ِهن من

كل ذلك التُّراث الغالي النَّفيس من دين
"وكلكم يعلم َّ
أن هذا اللِّسان ضاع من بيننا ،فأضعنا بضياعه َّ
أن ُّ
ُمة أضاعت لغتها إالَّ
ِّ
اللغة هي
وتاريخ ،و َّ
المقوم األكبر من مقومات االجتماع البشرِّي ،وما من أ َّ
وأضاعت وجودها ،واستتبع ضياع ُّ
اللغة ضياع المقومات األخرى ."2وعلى مثل هذا المستوى من لغة
التعبير ،والقدر من التَّفكير ختم على مسيرة ( َّ
الشريعة) بصدور قرار التَّعطيل.
ِّ
قوية األسلوب ،سليمة ُّ
اللغة صادقة
النبراس (الجزائر1933 ،م) :وكانت كعادة صحف أبي اليقظان َّ
َّ
اللهجة ،حوت مقاالت اجتماعيَّة إصالحيَّة ،وختم عليها التَّوقيف.
الرحمان غريب انتقاديَّة فكاهيَّة ،و َّ
الظاهر أنَّه ولج بها
الحارس (الجزائر1933م) :أصدرها عبد َّ

مستنقع ِ
ِ
لألمة وحراسة مصالحها "3ويصنَّف
الصراع العنيف ،منتص ار ل
إلصالحيين على خصومهم "خدمة َّ

ِّ
الميال إلى استخدام َّ
العام ِّي والمثل َّ
عبي.
اللفظ
الساخرةَّ ،
الش ِّ
أسلوبها ضمن الكتابة َّ
ُ
ُمة (الجزائر1938-1933 ،م) :بدت امتدادا ِ
َّ
الصحف
المعطل قبل
للنبراس
أسبوع ْين ،وهي من ُّ
األ َّ
َ
استمرت وفيَّة ِ
َّ
الوطني المقاوم ،واستقطبت أدباء
لخطها
المصاِبرة ،قاومت التَّضييق والتَّوقيف
ِ
المؤقت ،و َّ
ُ
وكتَّابا ومراسلين .سايرت أحداث العقد ( )04من القرن ( )20وشهدت ذروة صراعاته ،وتابعت نشوء
ُ
األحزاب ِ
السياسيَّة ،وظهور معالم الحركة الوطنيَّة بأطيافها ،ورافقت حزب النَّجم ،وساندت مواقف رئيسه
وطنية ِّ
عربية قويمة.
مصالي الحاج ،حتَّى ُع َّدت لفترة لسان الحزب،
الخط ،ذات لغة َّ
َّ
ِّ
للسنَّة
الصراط (قسنطينة1934-1933 ،م) :ثالث ألسنة جمعيَّة العلماء ،وخرج امتدادا ظاه ار ُّ

و َّ
الرصينة.
العربية المتينة ،وأساليبها
الشريعة ،وعرفت بلغتها
الحجاجية َّ
َّ
َّ

َّ
محمد عبابسة
المعطل سابقا
الثَّبات (الجزائر1935-1934 ،م) :أصدرها مدير (المرصاد)
َّ

ِ
هذيبية ذات
األخضري ،ولكنَّها أصبحت ذات اهتمامات سياسيَّة واقتصاديَّة،
متحولة عنها من الكتابة التَّ َّ
الصحيحة.
النَّبرة الوطنيَّة ،واللُّغة القويَّة ،واألساليب العربيَّة َّ

محمد البشير اإلبراهيميَّ ،
دية ،الجزائر :غرَّة ربيع الثَّاني 1352ه 07-أوت 1933م ع ،4س ،1ص.2
الشريعة
المحم َّ
َّ
َّ -1
محمد البشير اإلبراهيميَّ ،
الشريعة ،ع ،4س ،1ص.2
َّ -2
الصحف العربيَّة الجزائريَّة ،ص.238
محمد ناصرُّ ،
َّ -3
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األول:
الفصل َّ

جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

الساخرة الخارجة من عباءة جمعيَّة العلماء
الصحف َّ
أبو العجائب (قسنطينة1934 ،م) :إحدى ُّ

ِ
السالمة ُّ
غوية
الل َّ
الجالَّلي ،ومديرها أحمد بوشمال ،اعتمدت كتابة َّ
فمنشئُها َّ
أدبية جمعت بين َّ
محمد العابد َ

أن يديم لها
الرمز والحوار االفتر ِ
وسخرية األسلوب ،جامع ًة بين التَّعريض والتَّوريَّة ،و َّ
َّ
اضي ،عسى ذلك ْ
الصدورَّ ،
لكن ذلك لم يشفع لها ،فأوقفت.
ُّ

الفضيلة (البليدة1935 ،م) :من المجالَّت القليلة في الجزائر ،شهريَّةٌ ،أصدرها موسى َّ
خداوي

أظهرت نزع ًة مسالمة ،وبدا ميلها إلى المحافظين لتنويهها َّ
قرضتها
بالشيخ الحافظي ،وكذا التَّرحيب الذي َّ
به جريدة البالغ ،ولم تدم طويال.
البصائر (الجزائر1935 ،م)ِ :
الصحف
(السلسلة األولى) رابعة صحف جمعيَّة العلماء ،ومن أكثر ُّ

الشيخ َّ
امتيازها َّ
الجزائريَّة انتشارا ،أَسندت الجمعيَّةُ رئاسة تحريرها إلى َّ
محمد خير
للشيخ َّ
الطِيب العقبي ،و َ
ِ
الدينَّ ،
سجلت الكثير من تفاصيل الحركة اإلحيائيَّة في قطاعاتها الكبرى
وشكلت
مدونة ِقيم ًةَّ ،
البصائر َّ
ُ
الدينيَّة واالجتماعيَّة واللُّغويَّة واألدبيَّة ،ووثَّقت جوانب ذات ٍ
ِ
قيمة تاريخيَّة ِ
مما ال يزال أحيا از
وفنيَّة عاليةَّ ،

ِ
ِ
أن
بك ار لدراسات وبحوث متخصصة" ،ويستطيع الباحث في الصحافة العربيَّة المعاصرة في الجزائرْ ،
يعتبر البصائر أرقى صحيفة عربي ٍ
َّة ظهرت في وطننا حتَّى اآلن ،من حيث األناقة َّ
الروعة
فظية ،و َّ
الل َّ

ومفكري الجزائر ذوي ِ
ِ
اإلصالحي
االتجاه
األدبية "1وقد اجتمع إليها يومئذ خيرة كتَّاب وشعراء وخطباء
ِ
َّ
محمد خير ِ
محمد البشير اإلبراهيمي ،وابن باديس ،و َّ
الدين ،وفرحات
والمسلك
ِ
الطِيب العقبي ،و َّ
اإلحيائيَّ :

َّ
محمد بن العابد
الدراجي ،وأبو يعلى الزواوي ،وباعزيز بن عمر ،ومبارك الميلي ،وحمزة بوكوشة ،و َّ

محمد العيد آل خليفة ،وهم َّ
وعلي مرحوم ،وأبي مدين َّ
أقالمها
الطبقة العليا التي رفعت
الشافعي ،و َّ
ُ
تكونت َّ
الطبقة الثَّالثة من طبقات اإلحياء
الصحف العربيَّة األولى ،وبين أعمدتها َّ
(البصائر) إلى مصاف ُّ
من أمثال :أحمد سحنون ،أحمد بن ذياب ،جلواح العبَّاسي ،جلول البدوي ،علي َّ
ومحمد بن
الزَّواق،
َّ
أن أصبح ُيطبع منها ( )4000نسخة ،ومع ما
منصور العقبي ،وآخرين كثٌُر ،وبلغ من انتشار البصائر ْ
كانت عليه البصائر األولى من ٍ
قيمة تَُفوق ما ُذ ِكر بكثير؛ َّ
فإن البصائر الثَّانيَّة كانت أعظم أث ار وأكبر
خطرا ،ويمكن اعتبارها أعلى ما بلغته الكتابة العربيَّة في الجزائر منذ عهود طويلة.

بي المعاصر في الجزائر 1954-1925م ،ط .2الجزائر1983 :مَّ ،
الشركة الوطنيَّة
 -1عبد الملك مرتاض ،نهضة األدب العر ِ
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الليالي (الجزائر1937-1936 ،م) :أصدرها علي بن سعد ،في فيفري 1936م ،ودعَّم َّ
َّ
سر
خطها ًّا
أقالم برعت في هذا النَّوع من
الساخر الذي أبدعته
ع ِّرفت بأسلوبها
ِّ
األدبي الجميل َّ
حمزة بوكوشةُ ،
ٌ
الشاعرانَّ :
الزاهري ،حمزة بوكوشة .و َّ
السعيد َّ
الطاهر بوشوشي ومفدي زكريا
محمد َّ
الكتابة من أمثالَّ :
وعلى صفحات ( َّ
الليالي) تناول هؤالء قضايا الفترة.
سيدي ِّ
محمد َّ
هنيني (الجزائر1936 ،م) :أصدرها َّ
الطاهر في ظروف انعقاد المؤتمر
الشيخ ُّ
بجو َّ
اإلسالمي َّ
الشهير جوان 1936م ،وأبانت عن ميلها سياسيًّا لحزب نجم شمال أفريقيا ،فأوقفت خالل
ِ

ثم عاودت ُّ
الصحيفة إيثارها
الظهور في فيفري 1938م بعددها ( )08وما يالحظ على هذه َّ
1937مَّ ،

قاسيا ،وسخرَّي ًة الذعة في أحيان كثيرة وأبدت "عناية فائقة ِّ
تحرير دارجة ،مستعملة ُّ
بالشعر
لغة
تهكما ًّ
ٍ

الساخرة والمعاني الالَّذعة .ولقيت مصير التَّوقيف خالل هذه الفترة كبقيَّة صحف
الملحون "1ذي المعاني َّ
هذا ِ
االتجاه.

الشعب (الجزائر1937 ،م) :لسان حزب َّ
َّ
المؤسس على أنقاض حزب نجم
الشعب الجزائري ()PPA
َّ
شهرْين.
شمال أفريقيا المحل ،وترأسها ُمفدي زكريا ،ولم تمكث َّ
الصحيفة أكثر من َ
المغرب العربي (وهران1937 ،م) :أسبوعيَّ ٌة أصدرها حمزة بوكوشة ،وكان من ِ
محرريها :علي مرحوم،
الشاعر جلواح العبَّاسيُ ،عرفت بأنَّها لسان حال َّ
و َّ
الشباب المسلم ،سبَّبت لها لهجتها ونسبتها الحرمان
فاضطرت إلى التَّ ُّ
وقف.
وضويِقت مضايقة شديدة،
َّ
من التَّوزيعُ ،

الصريحة منذ البداية ،بنشر
الميدان (قسنطينة1938-1937 ،م) :برزت ُمعلنة نزعتها الوطنيَّة َّ
صور زعماء الوطنيَّة األمير عبد القادر ،واألمير خالد ،وعبد العزيز الثَّعالبي ،وأظهرت والءها لكتلة

صرة على ُهويَّة َّ
الشعب إسالميَّ ًة جزائريَّ ًة ،وهو ما
الصالح بن جلُّولُ ،م َّ
محمد َّ
النُّواب المسلمين بقيادة َّ
الش ِ
جلب لها عداوة الكولون واليهود و ُّ
يوعيين والمتجِنسين ،فأوقفت.
أسسها المحافظ أبو العال بكير لثلب أعراض أعالم الحركة
ُّ
الروح (البليدة1939-1937 ،م)َّ :
ابيين َّ
اإلصالحيَّة الميز ِ
كالشيخ بيُّوض ،وأبي اليقظان ،وقد استاءت لوفاق اإلصالحيين في مناطق القطر
جر عليها سوء منطقها وبذاءة كتابتها إعراض النَّاس عنهاَّ ،
فتوقفت.
وهاجمت أعالمه ،وقد َّ
السعيد َّ
الزاهري ،بعد (الجزائر 1925م)
ثالث صحف
محمد َّ
َّ
الوفاق (وهران1940-1938 ،م)ُ :

و(البرق 1927م) وكانت لسان كتلة الجمعيَّات التي أنشأها َّ
الزاهري في عمالة وهران ،وقد ساعدت
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الصحيفة ذات ٍ
بي ،وغلبت ِ
الخبرة ِ
السياسة على مو ِادها
بعد
محلي وعر ٍ
ٍ
الصحافيَّة لمنشئها على جعل َّ
متأثرة ُّ
ٍ
ٍ
مؤسف نقلت فصوله (البصائر) من جهة
سجال
ثم دخلت في
بالظروف العالميَّة لما قبل الحربَّ ،

الزاهر ُّي إلى جبهة مشايخ ُّ
الطرقَّ ،
تحول َّ
فتوقفت.
أن َّ
و(الوفاق) من جهة أخرى ،بعد ْ
الرشاد (الجزائر 1939-1938م) :تولَّى إدارتها عبد الحفيظ القاسمي ناطق ًة باسم جامعة َّ
الزوايا
َّ
الصوفيَّة ،ومع أنَّها كانت على ِ
و ُّ
ِ
اإلصالحيين ،إالَّ َّ
أن خطابها كان بعيدا عن الثَّلب
خط مواجهة
الطرق ُّ

واإلقذاع ،وتناولت ِ -
بجديَّة -مواضيع ذات قيمة علميَّة واجتماعيَّة ،كالتَّعليم واالقتصاد و ِ
الزراعة ،ومع

صرحوا باجتنابها؛ إالَّ أنَّها لم تستطع تحاشي ِ
لإلصالحيين اشتغالهم ِ
ِ
الدعاية
مؤاخذتها
بالسياسة وقد َّ
لالحتالل أثناء الحرب العالميَّة الثَّانيَّة والتَّصريح بمواالته ،ولم يشفع لها ذلك في توقيفها.
الصحيفة ِ
اإلبداعي
حي از للنَّشاط
ِ
األمة ،لم تفرد َّ
الفرقان (الجزائر 1938م) :صدرت بعد توقيف َّ

القوة في َّ
السالمة في َّ
األدبيَّ ،
التأثير ،على
ِ
ولكن لغة كتابتها كانت على درج ٍة َّ
التعبير و َّ
عالية من َّ

صحفه الثَّمانيَّة خالل ثالث عشرة سنة.
عادة صحف أبي اليقظان ،وكانت (الفرقان) خاتم َة ُ

محمد بن الحنفيَّة ،تبدو بال انتماء ِ
ألي جهة ،ذات وجهة
المنجنيق (الجزائر1938 ،م) :أصدرها َّ

اجتماعي ٍ
َّة ،تبنَّت قضايا المظلومين ،و ِ
ولغتها المتواضعة.
الدفاع عنهمَّ ،
المتهالِّك ُ
ميزها أسلوبها ُ
َّ
لجمعية النُّواب برئاسة ابن جلول
تغنانت (بسكرة1935 ،م) :نشرة أصدرها سفير أحمد العربي سندا
َّ
َّ
توقفت وليس لها ما تُذكر به.

صوت األحرار (الجزائر1943 ،م) نشرةٌ ِ
سريَّة صدرت إبَّان الحرب العالميَّة الثَّانية ،حاملة مواقف
الشعب المحظور ،وقد كان اهتمامها ِ
حزب َّ
األدبي واللُّ ِ
غوي.
ياسي مانعا عن اإلبداع
ِ
الس ُّ
ُ
َّ
ووجهتها للمجنَّدين
النصر (قسنطينة) :أصدرتها سلطات االحتالل دعاي ًة لمصالحها أثناء الحربًّ ،

في صفوفها من الجزائريين.

االتحاد ِ
الوطن (الجزائر 1948م) :لسان ِ
اطي للبيان الجزائرِي ،بإدارة فرحات عبَّاس وتحرير
الديموقر ِ

ثم َّ
توقفت.
عبد هللا النَّاكلي ،صدرت بأعداد قليلةَّ ،
أفريقيا َّ
مالية (الجزائر1946م) :للكاتب األديب إسماعيل العربي ،كانت منب ار مزدوجا لحزب
الش َّ

ٍ
ثم َّ
لظروف ماليَّة.
توقفت
االنتصار
َّ
وجمعية العلماء (فترة التَّحالف)َّ ،
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الجزائر الجديدة (الجزائر 1946م) :لسان الحزب ُّ
الشيوعي لعمار أوزقان ،ومسؤول النَّشر أحمد
ثم الحاج علي ،نشرت مقاالت تبنَّت فيها ِ
الدفاع عن اللُّغة العربيَّة ،ويبدو ذلك منها تزلُّفا
محموديَّ ،
سياسيَّا ،وتموقعا انتخابيًّا.
السالم (الجزائر1946 ،م) :أصدرها حمزة بوبكر إمام مسجد باريس ،وهي مجلَّة ظهرت عمالتها
َّ
لالحتالل في تمرير مشاريعه.
المرشد (مستغانم1946 ،م) :صدرت لمديرها ابن تونس رشيد ،لسان حال َّ
الطريقة العلِيويَّة مزدوجة
ُ
اللغة واستمرت حتَّى 1952مَّ ،
ُّ
وتوقفت عند عددها (.)60
العبقرية (تلمسان1947 ،م) :صدرت لألديب عبد الوهَّاب بن منصور بمساعدة تالميذه ،في أفريل
َّ

إصالحية الوجهة ،لم يصدر منها إالَّ أعداد قليلة.
1947م،
َّ

السعيد َّ
الكتَّاب ،لسان
محمد َّ
المغرب العربي (الجزائر1947 ،م)َ :أَر َس تحريرها َّ
الزاهري في نخبة من ُ

انتصار الح ِريَّات ِ
ثم ظهرت
الديموقراطيَّة ،بلغ مشتركوها نحو  1600مشترك ،وبلغ سحبها  2000نسخةَّ ،
ُ
ِ
المنشقينَّ ،
ِ
وتوقفت باغتيال َّ
الزاهري.
المصاليين
لسان حال

البصائر الثَّانيَّة (الجزائر1947 ،م1956 -م) :عادت بعد الحرب الثَّانيَّة لسان جمعيَّة العلماء
الشيخ اإلبراهيمي ،ومبارك الميلي ،و َّ
المسلمين الجزائريِين ،بإدارة َّ
التفت حولها أقوى األقالم الجزائريَّة

ٍ
يومئذ ،بقيادة َّ
محمد علي دبُّوز
ُّ
محمد البشير اإلبراهيمي ،وتدعَّم
صف ُكتَّابها بأسماء أخرىَّ ،
الشيخ َّ

أحمد رضا حوحو ،عبد الكريم ُّ
الربيع
العقون ،أحمد سحنون ،باعزيز بن عمر ،أبو القاسم سعد هللاَّ ،

الصحفيَّة
بوشامة ،زهور ونيسي،
وع َّدت من أرقى ما بلغته الكتابة ُّ
َّ
محمد األكحل شرفاء وآخرونُ ،
الجزائرية وطنيًّا وعربيًّا "كانت ُتعنى ُّ
الحق أنَّه ال يمكن الوفاء
باللغة العربية الفصحى عناية فائقة "1و ُّ
المدونة في حركة اإلحياء في هذه الفترة ،حتَّى إنَّها أصبحت عنوانا يقاس به المستوى
ببيان ثقل هذه
َّ
ِ
المتقدمةَّ .
توقفت البصائر طوع نفسها بسبب ظروف
غوي في الجزائر في مراحله
الذي بلغه اإلحياء اللُّ ُّ
حرب التَّحرير عند العدد.360

محمد العاصمي ،لسان (الجمعيَّة الوداديَّة لرجال ِ
الديانة
صوت المسجد (الجزائر 1948م) أصدرها َّ

اإلحيائيينَّ ،
ِ
وتوقفت بعد وفاة رئيسها.
اإلسالميَّة في القطر الجزائري) برعاية حكوميَّة لعرقلة
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ُّ
حماني ،وتحرير رضا
الصادق َّ
الشعلة (قسنطينة 1949م) :صدرت بإدارة أحمد بوشمال ،وامتياز َّ

حي از ِّ
خصصت ِّ
للشعر َّ
حوحو ،وكلُّهم ِ
عبي
أدبية
وفكرية ر َّ
َّ
خريجو مدرسة اإلحياء ،لها اهتمامات َّ
الش ِّ
اقيةَّ ،

السياط ن ِ
(تحت ِ
غني) وحي از للنَّقد (مسامير للنَّقد).
ُ

عصا موسى (الجزائر1950 ،م) :صدرت لصاحبها مبارك بن عبد القادر ،بدت متعاطفة مع تيَّار

الشيخ َّ
صحافيي ال ُّشعلة ،ورئاسة تحرير البصائرَّ ،
ِ
َّ
وتوقفت سريعا.
الطيب العقبي ،فهاجمت

الدَّاعي (الجزائر1950 ،م) أصدرها أبو بكر جابر الجزائري ،دعت إلى ِ
الصحيح بعيدا عن
الدين َّ
األحزاب ،ولم تجد رواجا كافيًّا َّ
فتوقفت.

يدة ذات ب ٍ
السالم (الجزائر1951 ،م) :فرع لجر ٍ
عالمي ،تصدر نسخ ٌة منها في لبنان وأخرى
عد
ٍ
طريق َّ
ُ

اإلنساني دون اعتبار لدين أو لغة أو عرق ،ولم تلبث
السالم
ِ
ط في خدمة َّ
في الجزائر ،دعواها االنخ ار ُ
أن َّ
توقفت.
ْ
ِّ
الموحدين (الجزائر1952 ،م) :صدرت ألبي بكر جابر ،امتدادا لجريدة الدَّاعي في
اللِّواء /شباب
ِ
أن َّ
توقفت.
أفريل 1952م ،ودعواها االنتصار لخدمة العقيدة بعيدا عن السياسة ،ولم تلبث ْ

الح ِريات الديموقراطيَّة ،أرس تحريرها محمود بوزوزو ،من
المنار (الجزائر1951 ،م) :لسان انتصار ُ
الصحف العربيَّة بعد الحرب الثَّانيَّة ،نالت القضايا ُّ
اللغويَّة واألدبيَّة على صفحاتها اهتمام عديد
أبرز ُّ

الكتَّاب من ذلك1952-12-12( :م ،مالحقة العربيَّة في عقر دارها) تابع فيه المراسل محاكمات معلِمي
اللُّغة العربيَّة في القطر الجزائري (1952-04-11م ،االستعمار في حربه للعربيَّة) (1952-04-25م
واجبنا نحو لغة َّ
الضاد) ( 1952-12-26أدباؤنا ال يؤمنون برسالة أدبيَّة ،عبد الحميد مهري) ( -27
1957-02م ،الجزائر ال تعرف العربيَّة!؟ مولود قاسم نايت بلقاسم من القاهرة) (1953-04-10م
الجزائر غريبة حتَّى في الجزائر ،مولود قاسم نايت بلقاسم من القاهرة) إضافة إلى اهتمامها بقضايا
الصحف
أدبية في سياق المعركة
األدبية التي شهدتها هذه الفترة ،وأدارها أدباء جز ُّ
َّ
نقدية و َّ
َّ
ائريون في ُّ
الوطنيَّة الجزائريَّة.
الشباب الم ِ
القبس (الجزائر1952 ،م) :أصدرها أبو القاسم ديغر ،لسان حال َّ
وحدين ،خلفت اللِّواء
ُ
توقفت بعد ( )03أعداد.
صوت الجزائر (الجزائر1953 ،م) :أصدرها حزب االنتصار ،برئاسة مصطفى فروخي ،ذات مستوى
وجه ِ
ياسي للحزبَّ ،
توقفت مع انطالق الثَّورة.
الس ِ
عد مغاربي تبعا للتَّ ُّ
فكرٍي ر ٍ
اق ،ولها ُب ٌ
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ممثلة ِّ
الشعب (الجزائر1954 ،م) أصدرها موالي مرباح ِّ
صوت َّ
لالتجاه المصالي المنفصل عن
االنتصارَّ ،
توقفت بعد ( )09أعداد.
الصحراوي الفرنسيَّة ،لها
شمال جنوب (الجزائر 1954م) أصدرها خليل أحمد نسخ ًة عربيَّة لجريدة َّ

بالصحراء ،ولم تدم طويال.
اهتمامات اقتصاديَّةٌ متعلِقة َّ
ٌ

َّ
حمل مشاهد اإلحياء اللُّ ِ
غوي
لقد كانت ُّ
اص َّ
لي الوحيد الذي َ
الصحف العربيَّة الجزائريَّة الفضاء التو ُ
المكتوب ،وأمام محدوديَّة حركة التَّأليف والتَّحقيق التي تتطلَّب ظروفا أنسب ،ووقتا أطول ،واستعدادات

نشر مقال أو قصيدة ،بينما يبدو ضربا من المستحيل
بشريَّة أكفأ وأقدر؛ فقد كان من َّ
السهل –نسبيًّاُ -
طبع كتاب أو تحقيق مخطوط .ولهذا ،يمكن ُّ
الص ُحفيَّة العربيَّة الجزائريَّة
عد َّ
المدونة ُّ
في كثير من األحيان ُ

شاهد
األساس َّ
األول الذي تستند إليه مقوالت األطروحة بشأن حقيقة اإلحياء وطبيعته ،بينما مثَّلت الم ُ
األخرى مواقع ذات خصوصي ٍ
َّات ظرفيَّة ،إذ لم يكن من سبيل لمعرفة حقيقة ِ
مكونات اإلحياء وخصائصها

الصحف ،بمتابعتها المفاصل الكبرى للحراك
إالَّ من طريق ِ
أهم مصدر في دراسة حركة اإلحياء ،وهو ُّ
العامة
الساحة الجزائريَّة
الصحف
ِ
ومساره
َّ
سطحا شهد عودة الحرف العرب ِي إلى َّ
العام .كما كانت هذه ُّ
ً
من خالل ِ
الصحافة العربيَّة ،وعادت معها صورة سيميائيَّ ٌة مشحون ٌة بدالالت التَّميُّز واالنفراد ،وهي أمور
الكثير منهم َّ
بي يعود إلى
لطالما اشتاق الجزائريُّون لرؤيتها ،وربَّما أخذت
الدهش ُة لرؤية الحرف العر ِ
َ

نسي لعقود.
باحات البيع شيئا فشيئا ،بعدما انفرد بها الحرف الفر ُّ

مكونات مشروع اإلحياء ُّ
ثانياِّ :
اللغو ِّي في الجزائر
ال َّتجلَِّّيات
ِ
َّ -1
االستهتار
اإلحيائي في الجزائر إثر
بي
التعليم
ُّ
اإلحيائي؛ طبيعته وفلسفته :قام التَّعليم العر ُّ
ُّ
البالغ الذي عامل به االحتالل هذا التَّعليم منذ نزولهِ ،
مفادها َّ
أن عدد
لتوثق
المصادر حقيق ًة صادمة ُ
ُ
ِ
الممرنون ،وبناء على
المعلمين الجزائريِين في القطر كلِه سنة 1905م ال يتجاوز ( )183من بينهم
إحصاء سنة 1907م؛ َّ
فإن عدد المعلِمين من الجزائريِين هو )198( :بين مساعد وممرِن ،1ودع الحديث
عن تعليم اللُّغة العربيَّة ،وعدد معلِميها ،والمستوى
المتداولة ،والنَّصيب
السائد ،والمقررات التَّعليميَّة
ِ
العلمي َّ
َ
المقدر لها ،وهل هي اللُّغة العربيَّة الفصيحة ،أم ِ
َّ
مني َّ
العاميَّة؟
الز َّ
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الح َّرة والتي
َّ
استغل الجزائريُّون قانون  18أكتوبر 1892م الذي منح فرصة الفتح المشروط للمدارس ُ

كانت ُخ َّ
نسي ًة لمراقبة الكتاتيب و َّ
الزوايا التي بقيت محافظ ًة على استقالليَّتها التَّعليميَّة ،وأبدت قد ار
ط ًة فر َّ

تضييق كان يستهدف عناصر
الصمود يناسب الحجم الهائل من مضايقات االحتالل لها ،وهو
من ُّ
ٌ
الهويَّة :اإلسالم والعربيَّة ،فقد كانت الكتاتيب و َّ
المؤسسات الوطنيَّة التي صابرت طويال
الزوايا آخر
َّ
ُ

للحفاظ على تلك العناصر طيلة القرن ( )19إلى أن تأسست َّأول مدرسة قرآني ٍ
تبسة
َّة عصريَّة ُح َّرة في َّ
ْ
ُ
سنة 1913م برعاية عبَّاس بن حمانة ،وتأسيس (الجمعيَّة الصديقيَّة الخيريَّة للتَّربيَّة اإلسالميَّة والتَّعليم

االجتماعي) وبصرف النَّظر عن حجم مشروع المدرسة ورؤيته؛ وما يمكن أن ي ِ
قدمه
بي واإلصالح
ِ
العر ِ
ْ ُ
ٍ
ٍ
منكوب؛ َّ
حول األولى في مسيرة اإلحياء
لوطن
فإن موطن النَّظر فيه ينصرف إلى أنَّه كان نقطة التَّ ُّ

ٍ
بي من طريق تعلي ٍم جزائرٍي
أن يئس الوطنيُّون الجزائريُّون من التَّعليم الذي يشرف عليه
العر ِ
مستقل ،بعد ْ
الح َّرة في الجزائر بداية القرن ( )20إلى ٍ
تونسي
تأثير
وير ِجع األستاذ سعد هللا
ِ
االحتاللُ ،
ظهور المدرسة ُ
َ
جاح الكبير لمدرسة َّ
نقله َّ
تأسست سنة 1907م ،وقد كانت نموذجا رائدا
الشيخ بشير صفر ،التي َّ
الن ُ

الملحقة بها ،غير َّ
أهم ما يتعلَّق بشأن
أن َّ
حسب ما ُنقل من وصف برنامجها ،والمرافق االجتماعيَّة ُ
نصا جاء فيه َّ
أن
اخلي للمدرسة الذي
تضمن ًّ
َّ
مدرسة َّ
تبسة -من وجهة نظر األطروحة -هو القانون الد ُّ
هدف المدرسة هو "إحياء ُّ
تبسة "1ورغم إجهاض المشروع بعد أشهر بمقتل بن حمانة
اللغة
َّ
العربية في َّ

أن الخطوة وضعت الجزائريِين أمام طبيعة التَّ ِ
ِ
وحل جمعيته؛ إالَّ َّ
سجل تأريخ اإلحياء
حدي القادم ،كما َّ

اللُّ ِ
ذكر على أنَّه َّأول جزائرٍي عمل على
غوي العر ِ
بي في الجزائر َّأولية التَّعليم الحر لبن حمانة الذي ُ"ي َ
ان َّأول مدرسة "2وستبقى تجربة
بعث اللُّغة العربيَّة في البالد ،وبفضله ارتفعت ضمن أسوار َّ
تبسة جدر ُ

ونموذجا َن َس َخت منه الحركة اإلحيائيَّة
الرغبة الوطنيَّة،
الح َّرة األولى في الجزائر رصيدا تختزُنه َّ
ً
المدرسة ُ
اب وطني ٍ
بقيادة جمعيَّة العلماء وجمعيَّ ٍ
ات أهليَّة وأحز ٍ
َّة بعد سنوات نماذج أخرى ،رعت فيها نشاطها
المستقلَّ ،
ابن باديس بداي ًة حذرًة
ولكن تجربة ابن باديس كانت
عليمي
َّ
َّ
التَّ َّ
األعم واألشمل واألنجع ،فقد بدأ ُ
(ابن باديس)
لم يأبه فيها لضخامة الهياكل بقدر ما اعتمد العناية بالعنصر البشرِي ،ولربَّما
َّ
استغل ُ

نفسها ساحة لها ،وهي الفترة التي خفتت
انشغال فرنسا بأحداث الحرب
َّ
العالمية األولى التي كانت فرنسا ُ

ابن باديس ِ
صيد البشر َّي
ثم ظهرت عقب الحرب
يكون َّ
َّ
القاعدي للفترة القادمةَّ ،
الر َ
فيها األصوات ،فانزوى ُ
 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،3ص.242
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لعل أوالها ِ
بالذكر ُمحاولة مصطفى حافظ العائد من
العالميَّة األولى محاول ُة إنشاء مدارس ح َّرة أخرىَّ ،
المتأثر بحركتها في إصالح المدارس القرآني ِ
مصر ،و ِ
َّة ،وهي التَّجربة التي عرضها عبد العزيز جاويش
ومحمد فريد في مؤتمر المستشرقين سنة 1905م ،غير َّ
أن تجربة حافظ كانت فرديَّة فلم تستمر ،وعلى
َّ
السالم 1930م وجمعيَّتها لتعليم البنين والبنات برئاسة عمر إسماعيل ،وكانت
منوالها ظهرت مدرسة َّ

تضم نحو (ٍ )200
محمد علي
تلميذ بالعاصمة ،ومنها مدرسة الفالح وجمعيَّتُها سنة 1927م ،برئاسة َّ
ُّ
اإلسالمي ،أبرز دافع لتأسيسها ،وهي المدرسة
دامرجي ،وكانت الغيرة على اللُّغة العربيَّة والقرآن والتَّعليم
ِ
ومحمد الهادي السنوسي بصماتهم عليها.
الرحمن الجياللي،
محمد العيد آل خليفة ،وعبد َّ
َّ
التي سيضع َّ

اإلحيائي مشهدا من مشاهد مشروع اإلحياء اللُّ ِ
غوي مع بداية العقد ()04
مالمح التَّعليم
انتصبت
ِ
ُ
رواد اإلحياء
من القرن ( )20وأخذ صبغة قوميَّ ًة أخذت في االنتظام واالستواء شيئا فشيئا ،على أيدي َّ

َّ
عليم شكل مبادرات محلِيَّة معزولة
من رجال جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِين ،فبعد ْ
أن أخذ هذا الت ُ
الفضل تكوين َّ
ِ
الطبقة األولى من َح َمَلة اإلحياء
بدأت محتشمة خالل العقود الثَّالثة األولى ،كان لها من
ُ

وتتأسس جمعيَّ ُة العلماء طرفا َّأدى ِ
عن األ َُّمة دور و ازرات التَّعليم والمعارف في
بداي ًة من العقد ()04
َّ
مرة أخرى
ثم ندبتها َّ
األمة إلى إعادة رفع قواعد المدارس بمال َّ
البالد المستقلَّة ،فهي التي ندبت َّ
األمةَّ ،

نفسه ،وقامت على تكوين المعلِمين وتوجيههم و َّ
إلى تمويل التَّعليم ِ
أطرت العمليَّة التَّعليميَّة بما لديها من
وسائل وطاقات ،فانتقت برامجهاَّ ،
ونظمت أعمال التَّفتيش واالمتحانات ،ولم تزل تنتقل به من طور إلى
طور ،يقاوم ليقوم بنفسه ،ويواجه عنت االحتالل حتَّى ال يلقى حتفه.
اإلحيائي في الجزائر :يمكن تقسيم مسيرة التَّعليم اإلحيائي ِ
 -1-1مراحل َّ
الحر في جزائر
التعليم
ِّ
ُ
القرن ( )20إلى ثالثة مراحل بارزة المالمح:
 -1-1-1مرحلة اإلعداد و َّ
الفردي ُة المعزولة
التحضير(1930-1913م) :وقد ميَّزتها المبادرات
َّ

تكوين
حسب له
اختالف برامجه،
وتفاوت مستويات التَّعليم ،و
ُ
ُ
وعدم القدرة على المواصلة واالستمرارُ ،
وي َ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ولعل أعمق جهود التَّعليم خالل هذه الفترة هي األقسام التي
قاعدة
مقبولة ،ستكون سند المرحلة الثَّانيَّةَّ ،
كالزيتونة واألزهر ،وبعد ِ
تخرجين من الجوامع َّ
الشهيرة َّ
الم ِ
نماذج حديثة من
اطالعهم على
َ
فتحها بعض ُ
التَّعليم الحديث وشؤونه ،وكذا نتاج بعض الحلقات المسجديَّة القليلة التي كانت الجذوة األولى لحركة

ٍ
ناشئ ،بدت بواكيره بعد الحرب العالميَّة األولى.
إحيائي
تعلي ٍم
ٍ
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لقد وجد الجزائريُّون ضالَّتهم أخي ار في هذه المدارسُ ،رغم ما كان يالقيه َّ
مشاق
َّ
الشعب الجزائر ُّي من

ِ
الح َّرة في
مادَّي ٍة
َّ
وقانوني ٍة أثناء تأسيسها ،وعند ممارستها نشا َ
طها ،ومع ذلك فقد "تكاثرت المدارس ُ
العشرينات ،وتبنَّاها َّ
عب ،وأقبل عليها إقباال كلِيًّا "1والتقى فيها إحسان المحسنين َّ
كالدامرجي وعمر
الش ُ

إسماعيل ،وحماس ُّ
العقبي والميلي والبشير اإلبراهيمي والهادي َّ
الزُّروقي
الشيوخ من أمثال ابن باديس و ُ
األول مشتلة التَّعليم
وقد كانت مدرس ُة التَّربيَّة والتَّعليم التي باشر فيها
عليمي َّ
اإلمام ابن باديس نشاطه التَّ َّ
ُ
اإلحيائي في المرحلة األولى.
ِ
 -2-1-1مرحلة المواجهة و َّ
الحر
التمكين (1945 -1930م) :وهي مرحل ٌة أخذ فيها التَّعليم ُّ
تضم حوالي
منحى أفقيًّا أخذت
مدارسه في االنتشار" ،فبلغت سنة 1935م نحو سبعين ( )70مدرسةُّ ،
ُ
ِ
الخلُقيَّة من القرآن الكريم والحديث
سبعين ألف طفل وفتاة "2يتلقون دروسا َّ
نوعي ًة في العلوم الدينيَّة و ُ

الشريف ،والعلوم اللِسانيَّة ،كقواعد ُّ
َّ
العربية والمحادثة واإلنشاء ،إضافة إلى مبادئ في الحساب
اللغة
َّ
استمرت وتيرته على ٍ
األمة
والتَّاريخ والجغرافيا ،و َّ
نسق يكشف جهد رجال اإلحياء في نشر الوعي في َّ
جسدته في التَّفاعل المتنامي والعطاء
بضرورة الخطوة ونجاعتها ،كما يكشف بالمقابل مدى الوعي الذي َّ
الواسع على قلَّة ذات اليد.

يعتز بها اإلحيائيُّون ِ
اك مشهدا من مشاهد اإلحياء الفارقة التي ُّ
ويؤملون
وعلى قدر ما كان هذا الحر ُ

فيه الحياة؛ كان مخبر االحتالل يراقب عن قربِ ،
ويقدر للجهود آفاقها وغاياتها ،فأنزل بهذا النَّشاط َّ
أشد
ُ
أنواع العقوبات ،وأصدر خالل هذه المرحلة من القوانين ما يكفي وسم فرنسا ِ
(الديموقراطيَّة) بأقبح النُّعوت
وقد منعت الجزائريِين ًّ
جاد ُل فيه ،وأضافت إلى ركام القوانين ذات العالقة بمسألة اللُّغة
حقا فطريًّا ال ُي َ
مرسوم ْين من َّ
الصادر في 1933م والقاضي بمنع
العربيَّة
الضروري تناولُهما هنا ،وهما :منشور ميشال َّ
َ

ٍ
من ِ
بي فيها ،وقانون شوطان
علمي أو
أي نشاط
دعوي في المساجد ،ومراقبة التَّعليم العر ِ
ٍ
َّ
رواد اإلحياء ْ
في 1938م القاضي بمنع تعليم اللُّغة العربيَّة باعتبارها لغ ًة أجنبيَّة في الجزائر! وتأتي ضرورة اإلشارة
باعتبارْين:
القانون ْين هنا تحديدا
لهذين
َ
َ

اإلحيائي على مشاريع سلطات االحتالل ،من
عليمي
ِ
أما َّأولُهما ،فقد َك َشف حجم خطر النَّشاط التَّ ِ
َّ

اإلحيائي ِ
بكل
وتصاعد احتضانهم للمشروع
عي على هذا التَّعليم،
ِ
خالل مالحظتها إقبال الجزائريِين النَّو ِ
ُ
 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،3ص.251
 -2حميدي أبو بكر ِ
الص ِديق ،دراسات وأعالم في الحركة اإلصالحيَّة الجزائريَّة ،ط خ .الجزائر2015:م ،دار المتعلِم ص.66
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المكونات والت َّ ِّ
ِّ

عمرون النَّوادي بالنَّافع من سماع المحاضرات ،وينشئون الجمعيَّات
عناصره ،فها هم يبنون المدارسَ ،
وي ُ
اضطرت معها سلطات االحتالل إلى اإلقدام على
أمور كافيَّة
َّ
ويفتتحون ُش َعًبا فرعيَّة للجمعيَّة ،وتلك ٌ
خطو ٍ
الشراسة و ِ
ات بمثل هذه َّ
الش َّدة.

الصدى الذي أحدثه كل منهما ،إذ استمرت االحتجاجات َّ
الشعبيَّة على قرار المنع
أما ثانيهما ،فهو َّ
و َّ

الطبقة ِ
حركت َّ
السياسيَّة
الصحف ،وتنظيم المسيرات ألكثر من َسَنة ،وهي
االحتجاجات التي َّ
هذا عبر ُّ
ُ
وأصبحت قضي ُة ُّ
عام ،ومطلبا سياسيًّا وشعبيًّا ،وأظهر َّ
وية ،وقضيَّة ر ٍ
أن حركة
أي ٍ
اللغة
قضية ُه َّ
العربية َّ
َّ
أي العام الجزائرَّي
أن تستقطب َّ
اإلحياء بتأثير جمعيَّة العلماء الفاعل خالل هذه الفترة قد "استطاعت ْ
الر َ
حول قضيَّة تعليم اللُّغة العربيَّة ،كما أنَّها كانت الفرصة األولى َّ
احدة في
للشعب الجزائرِي ليقف جبهة و ً
مواجهة فرنسا "1فقد انخرط الجزائريُّون في هذه الحركة االحتجاجيَّة على اختالف منازعهم الفكريَّة

االندماجيين تُ ِ
ِ
صدر
واإليديولوجيَّة ،وهذه صوت األهالي ( )La Voix Des Indigeneلسان حال

المؤسسة للنَّظر في مسألة تدريس اللُّغة العربيَّة
خاصا في  18ماي 1934م تهاجم فيه اللَّجنة
َّ
عددا َّ
وترفض ُّ
تدخلها هذا.
ِ
وتعرضوا
اإلحيائي
تعرض القائمون على التَّعليم
لصور العسف والبطش ،وسيق معلِموه إلى المحاكم َّ
ِ
َّ

للسجن والتَّغريم ،وتضاعف التَّشديد على فتح المدارس والمساجد ،وو ِ
ضعت ُّ
الشروط القاسية لذلك ،وأُغلق
َّ
ُ
العديد منها بق اررات فردي ٍ
َّةَّ ،
شعبيتُها ،وكان
قوت حركة اإلحياء وازدادت
َّ
ولكن ذلك كان إضاف ًة َّ
نوعي ًة َّ

عما حوله.
األمة الجزائريَّة ،وتحريكها نحو بناء مجتمع مختلف َّ
ذلك عامال قويًّا لبعث مكامن الحياة في َّ
أما قانون (شوطان )Camille Chautemps /فقد جاء بعد أسابيع قليلة من صدور قانون النَّوادي
و َّ
ِ
المتطرف في  8مارس 1938م بخصوص المدارس
اكي
ئيس الوزراء االشتر ِ
(جانفي 1938م) وأصدره ر ُ
يعرض صاحبه لعقوبة ِ
أن فتح المدارس دون رخصة ِ
السجن والتَّغريم ،استنادا إلى َّ
الحرةُ ،معلِنا َّ
أن تعليم
َّ
َُ
اللُّغة العربيَّة هو تعليم لُل ٍ
ِ
الرقابة على المدارس الموجودة ،وعلى الوجهة الفكريَّة
غة أجنبيَّة!؟
ومشددا َّ
ٌ
الرخص الممنوحة من قبل.
ألصحابهاُ ،ليطلِق القانو ُن َيد الحكومة في غلق ما بدا لها غلُقه ،واسترداد ُّ

لقد نزل هذ القانون على الجزائريِين نزوالً صاعًقا ،وواجهته ِ
الصحافة العربيَّة والتَّنظيمات المختلفة

الساحة الجزائريَّةُ ،وقد ظهر جليًّا َّ
أن ممارسات االحتالل إزاء اللُّغة
مواجه ًة
أن عرفتها َّ
شديدة لم ُي ْسَبق ْ
ً
 -1مازن صالح حامد مطبقاني ،جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِين ودورها في الحركة الوطنيَّة الجزائريَّة ،د ط .الجزائر:
مؤسسة عالم األفكار ،ص.204
2011مَّ ،
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المكونات والت َّ ِّ
ِّ

المتدرجة إلى مرحلة القتل ُّ
ِ
اللغو ُّي ( Language
العربيَّة قد تجاوزت مرحلة التَّضييق بهدف اإلماتة
الرسائل
 )Murderوهو ما قابلته حركة اإلحياء برفض أشد ،وإصرار أكبر ،فأرسلت برقيَّات االحتجاج و َّ
شجبا ومطالبة وتحسيسا
الصحف الوطنيَّة
المفتوحة إلى الجهات المختلفة ،وأخذت المسألةُ صدارة ُّ
ً

محرم 1357ه -أفريل 1938م بمقال البن باديس" :يا هلل لإلسالم
فصدر العدد ( )107من البصائر في َّ

ٍ
وجهه إلى القائمين على المدارس من المشرفين والمعلِمين لمكاتبة الجمعيَّة
والعربيَّة في الجزائر"
وببيان َّ

تتعرض له المدارس أو القائمون عليها تحت عنوانِ :
"للدفاع عن اإلسالم والقرآن وُل ِ
في ِ
غتهما"
كل ما قد َّ
قبل بشيء من المسالمة والموادعة ،وقد
وقد ظهر تغي ٌُّر و ٌ
اضح في لهجة ابن باديس ،وكان قد ُع ِرف ُ
تمكنا مقبوال لمشروع اإلحياء في األوساط َّ
رأى أنَّه قد حان الوقت للتَّخلِي عنهما ،حين أيقن ُّ
الشعبيَّة
وبخاصة بعد االلتفاف المعتََبر الذي حظيَّت به ِ
اإلسالمي جوان 1936م.
األمة بعد المؤتمر
ِ
مقومات َّ
َّ
ُ
مما قاله" :وإنَّنا ُنعلِن لخصوم اإلسالم والعربيَّة أنَّنا عقدنا على المقاومة المشروعة عزمنا
وكان َّ

وسنمضي -بعون هللا -في تعليم ديننا ولغتنا رغم ِ
كل ما ُيصيبنا ،ولن َي َّ
صدنا عن ذلك شيء ،فنكون قد
ُ
اإلحيائي من التُّهم ،وما يالقيه من المضايقات
شاركنا في قتلهما بأيدينا "1ورغم ما صار ُيكال للتَّعليم
ِ

ٍ
مفادها َّ
وسا ،وأنَّه في حضن
والعوائق فقد ختمت هذه المرحل ُة على حقيقة ُ
أن هذا التَّعليم أصبح و ً
اقعا ملم ً

أم ٍة أدركت طريق حياتها ،و َّ
اج ُع عنها ،وال التَّفريط في ما
َّ
أن القائمين عليه ساروا به مرحل ًة ال ُي ُ
مكن التَّر ُ
َّ
حققوا منها ،وهو الوضع الذي ستستقبله مرحل ُة ما بعد وفاة َّ
الرئيس اإلمام ابن باديس الذي كانت
الشيخ َّ
ُ
ُّ
اء ،وسيكون لما بعد الحرب العالميَّة
نشأة
ُّ
له اليد الطولى في هندسة مسار هذا التَّعليم ً
وتطو ار واستو ً
َّ
بعد ِ
اهيمي.
الثَّانيَّة مع التَّعليم
ابن باديس رفيُقه اإلمام اإلبر ِ
ِ
شأن آخر ،وقد تواله َ
اإلحيائي ٌ
 -3-1-1مرحلة تعزيز االنتشار ونشدان الجودة و َّ
التخطيط لآلفاق1945( :م1956 -م) :كانت

ٍ
استثنائي ًة لالحتالل َّ
شيء ،وبعد الحرب أطلق سراح اإلمام
كل
الحرب العالميَّة الثَّانيَّة مناسبة
َّ
عطل فيه َّ

أسس الجزائريُّون برعاية
أن َّ
اإلبراهيمي من منفاه ،فاستلم قياد حركة اإلحياء من جديد ،حتَّى لقد بلغ ْ

جمعيَّة العلماء خالل سنة 1943م وحدها ( )70مدرسة ،وبلغت في حدود سنة 1953م ( )140مدرسة
منها ما َّ
يتوفر على ( )18فصال ،يؤوب إليها نحو ( )50000تلميذ من بنين وبنات في المرحلة
عدد المعلِمين نحو ( )400معلِم كلُّهم ِ
خريجو مرحلة
االبتدائيَّة ،وقد َّ
تخرج فيها نحو ( )250000وبلغ ُ
 -1عبد الحميد بن باديس" ،يا هلل لإلسالم والعربيَّة في الجزائر" البصائر ،الجزائر :محرَّم 1357ه -أفريل 1938م ،ع107
س ،3مج ( ،3سلسلة ،)1ص.144
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المكونات والت َّ ِّ
ِّ

بي
األمة من ورائها في التَّعليم العر ِ
الجهد العظيم الذي تبذله جمعيَّة العلماء و َّ
اإلحياء الوسيطة ،و"مع هذا ُ

ومع َّ
أن حركة بناء المدارس ُك َّل سنة في ازدياد فإنَّها لم تستوعب إالَّ جزًءا من ( )30جزًءا من أطفال
األمة العربيَّة المسلمة
الجزائر المحرومين من التَّعليم ،وما زال في الجزائر ( )1500000من أطفال َّ
1
شردين في َّ
بي
هدف حركة التَّعليم العر ِ
بي والفر ِ
الشوارع ،محرومين من التَّعليم العر ِ
ُم َّ
معا " فبعدما كان ُ
نسي ً

هو إثبات وجوده كمشهد من مشاهد الحياة َّ
الطبيعيَّة للجزائريِين ،ها هو اليوم يسعى إلى تعميمه ليستغرق
ُ

كل الجزائريِين ،ومع النَّتائج َّ
الطِيبة التي َّ
حققها هذا التَّعليم في مثل ظروف االحتالل الخطيرة؛ فقد أصبح
َّ

ينظر إلى ما لم تبلغه حظوظ التَّعليم ،ال إلى ما أنقذه من مخالب الجهل و ِ
األميَّة ،على اعتبار َّ
أن األصل
ُ

ٍ
أن الحرمان منه هو العارض َّ
فرصة التَّعليم للجميع ،و َّ
الشاذ الذي يجب
إعطاء
في طبيعة األشياء هو
ُ
مقاومتهُّ ،
ورده إلى وضعه ،وألجل هذا بادرت حركة اإلحياء إلى استكمال مسار المتعلِمين في مراحلها
األخرى ،وهنا القت من صعوبات التَّجهيز والتَّأطير ما ال تقدر عليه.
الباديسي سنة 1947م ذي الخمس سنوات
افتتحت حركة اإلحياء مسار االستكمال هذا بفتح المعهد
ِ
والذي استقبل سنة 1951م ( )702طالبا ،وفي 1955م ( )913طالبا "يدرسون -على المناهج الحديثة-

علوم ِ
العربي ومنها األدب ،وتاريخ اإلسالم والجغرافيا و ِ
الرياضيَّات ،ويأخذون فيه
الدين وعلوم اللِّسان
ِّ
الدعوة وأصول الخطابة مع َّ
أصول َّ
خاصة بحاملي
إضافية
عمليا ،وفيه أقسام
مرن عليها
َّ
َّ
ًّ
الت ُّ
للفرنسية َّ

خصص في العلوم ِّ
أوروپا َّ
ناعية ،وستكون
بعثات جمعيَّة
االبتدائية ،إلرسالهم إلى
شهادتها
الص َّ
َّ
َّ
للت ُّ
ُ
العلماء إلى َّ
الشرق كلُّها من تالمذة هذا المعهد .يقوم بالتَّدريس في هذا المعهد ( )15أستا ًذا كلُّهم من
حاملي َّ
الشهادات العليا من جامع َّ
ولجان للمراقبة والماليَّة
الزيتونة ،ومعهم طائفة من المعاونين والكتبة،
ٌ

واأللعاب ِ
بأن َّ
القول َّ
الدور
اإلحيائي ،فإنَّه يمكن
الرياضيَّة "2وإذا كان هذا جزءا من رؤية مشروع التَّعليم
ِ
ُ
قد أتى على الوسائل والموارد ،وهو العائق ِ
اإلحيائي ،ووقف عقب ًة
الماد ُّي الذي َرَهن مسار حراك التَّعليم
ِ
أمام اكتمال المشروع بما َّ
أمله من أهداف.
سطره من آفاق ،و َّ

وفي هذه المرحلة َّ
اإلحيائي بتكوين (لجنة التَّعليم العليا) في  13سبتمبر1948م
اشتد أزر التَّعليم
ِ

كفل بشؤون التَّعليم من برامج ،ومر ٍ
وأ ِ
وتفتيش وتدر ٍ
ُسند لها أمر التَّ ُّ
ٍ
يب ،وتنظيم االمتحانات ،وتعيين
اقبة
ُ
لقاءات دوريَّ ًة وزيار ٍ
ٍ
المعلمينَّ ،
العام للجمعيَّة.
ات توجيهيَّ ًة،
ونظمت
الس َّ
عاما يسبق االجتماع َّ
ولقاء ًّ
نوي َّ
ً
محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،4ص.176
َّ -1
محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،4ص.176
َّ -2
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المكونات والت َّ ِّ
ِّ

ولقد عرف التَّعليم اإلحيائي بإنشاء هذه اللَّ ِ
مقرراته ،وتنظيم مواقيته وحصر احتياجاته
جنة
توحيد َّ
ُّ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
والتَّ ُّ
المعلمين
المحليَّة جمعيَّة العلماء بشأن
َّات
كفل بانشغاالت التَّالميذ ومعلِميهم ،وراسلت الجمعي ُ
إسالميٍ ،
وطني ،وبِلُغة عربيَّة.
وبعد
تعليما برو ٍح
امج التَّعليم ،فأصبح
ٍ
ٍ
لمدارسهم األهليَّةَّ ،
وتوحدت بر ُ
ً
استمرت من 1952م إلى 1954م ِ
معرفا بالقضيَّة
اهيمي نحو المشرق في رحلة
اتَّجه
َّ
اإلمام اإلبر ُّ
ُ

الجزائريَّة المنسيَّة ،وعارضا حالتها على َّ
الرأي
أشقائها من العرب والمسلمين ،وساعيًّا لدى ساستها وأولي َّ

إما باستقبال َّ
الطلبة الجزائريِين في البالد المشرقيَّة على
فيها بفتح آفاق التَّعليم
ِ
اإلحيائي في الجزائرَّ ،

معاهد في الجزائر تستقبل المقبلين على مراحل التَّعليم العليا لفائدة
إما بالمساعدة على رفع
نفقتها ،و َّ
َ
اهيمي ما وثَّقه من رحلته هذه تفصيال ،وأيًّا كانت النتائج
الجزائريِين ،ولقد حمل الجزُء ( )04من آثار اإلبر ِ
اإلحيائي في الجزائر ،أم لم َّ
عما َّ
جوة من هذه ِ
يتحقق؛
تحقق منها للتعليم
ِ
المر َّ
الرحلة ،وبصرف النَّظر َّ
خاصة ًّ
فإن ما ُيشار إليه هنا ،هو َّ
َّ
جدا في نشأتها ووسائلها وفلسفتها
َّ
أن هذا التَّعليم تجربةٌ إحيائيَّةٌ
تحقق للجزائر الحديثة منها ،ومع المصابرة َّ
جدا في ما َّ
وخاصةٌ ًّ
الطويلة التي عرفها هذا
وعوائقها،
َّ
الحراك ،و ُّ
الظروف القاسيَّة التي نشأ فيها واستوى ،فإنَّه ُيصنَّف ضمن أحد مشاهد اإلحياء اللُّ ِ
غوي في
مجتمعي عامٍ ،أحال على ٍ
ٍ
نقلة مجتمعيَّة هائلة
إحياء
الجزائر بامتياز ،وهو اإلحياء الذي أفضى إلى
ٍ
أن َّ
تتوقف مسيرةُ هذا التَّعليم عند دورة االمتحان األخيرة سنة 1955م وقد َّ
اشتد
وشاءت حركة التَّاريخ ْ
عود الثَّورة التَّحريريَّة ،واتَّسع مجال انتشارها ،فلم يبق ِ
مجال ،وقد اتَّخذت هذه
مدني آخر
ألي نشاط
ٍ
ُ
ٌ
ِ
الثَّورة من ِ
وح َمَل ًة أوفياء.
خريجي مدرسة اإلحياء رصيدا نوعيًّا َ
اإلحيائي الذي كانت تشرف عليه جمعيَّة العلماء المسلمين
وإذا كان من نموذج تُقيَّم به طبيعة التَّعليم
ِ
الجزائريِين؛ فهو نص تعبيري ِ
المتخرجة َّ
ِ
بالشهادة االبتدائيَّة عام 1954م ،وقد
للتلميذة زهور ونيسي،

ذجا تقارب به مستوى التَّعليم الذي كان سائدا في
كتبت هذا النَّص يومها ،تستحضره األطروحة نمو ً
اإلحيائي ،وتعرض من خالله النَّصيب الذي استرجعته اللُّغة العربيَّة في الجزائر ،وهو
مدارس التَّعليم
ِ

محمد خير ِ
الدين في ِ
مذكراته.
وثيقة أثبتها َّ
النَّص:

1

فائدة العلم والعمل

محمد خير الدين ،مذكرات ،ج ،1ص.150-149
َّ -1
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ابتلينا نحن مسلمي العصر الحديث بكثرة القول وعدم العمل ،نعم ،فلو َّ
أن كل ما ورثناه من آيات كريمة
ُ

أمة أخرجت للنَّاس حقيقة
وأحاديث شريفة طبَّقناه بالفعل كما َّ
ولك َّنا خير َّ
كررناه بالقول لما آلت حالتنا إلى مثل هذاُ ،
ال شك فيها ،ولكانت لنا ِنعم المعين والنَّصير ،كما كانت يستعان بها ويتبع هداها في ذلك العصر َّ
الزاهر عند
الحروب والمصائبَّ ،
ألن في القرآن والحديث ما يغنينا عن جميع األخالق ،وما األخالق الفاضلة الهادية إلى سواء
السبيل إالَّ القرآن والحديث ال شيء آخر عداهما ،ولكننا اكتفينا بالقول وتك ارره ،وغرسه في العقول لجيل بعد جيل
ولم نطبق منه شيئا تطبيقا ملموسا ،ولم نستخرج منه اللُّباب والفائدة التي ما بعدها فائدة ،عرفنا َّ
كل
أن القرآن فيه َّ
الدين والعلم والحياة ،وعلما انَّه أنزل لمحاربة األخالق الرَّذيلة التي أخذت مكانها في قلوبنا ،ولكنَّنا لم يخطر ببالنا
ِ
أمته ،فللرجل واجب وللمرأة
يوما أن نحلل ما حلَّله [كذا]
ونحرم ما حرَّمه ،عرف ُّ
كل واحد منَّا واجبه المقدس نحو َّ
واجب وللفتاة أكبر الواجبات.
سوف يدهش القارئ الكريم من كلمتي هذه ،ولكن سرعان ما يسترجع هدوءه عندما يعلم –وهو أعلم بذلك
ِ
أن الفتاة هي الرُّكن الوحيد الذي يعول عليه في إنشاء جيل متبع ألخالق كتابه الكريم وأحاديث نبيه َّ
منيَّ -
الشريفة
نعم سوف َّ
تتثقف وتكبر وتنشئ مجتمعا صغي ار في بيتها تكون هي قائده ِ
فتسيره كما شاءت ،لها ثقافتها وتعليمها
األمة الذاوية.
ومدنيَّتها ،هذا هو األمل الوحيد للنُّهوض بهذه َّ
الرياح عندما نرى فتياتنا يقرأن وال ِ
وما أسرع ما يذهب هذا األمل أدراج ِ
فأي فائدة
يطبقن ،ويقلن وال يفعلنُّ ،
يا ترى من القراءة والتَّعليم؟
أن يكون ِ
سيد قومه ،ومالك وطنه ،يعيش فيه رافع الرَّأس
يتمنَّى ُّ
كل إنسان أن يكون له حق في بالده ،و ْ

عزي از مكرَّما ،وما َّ
أشد وطء الصدمة على قلبه عندما يعلم َّ
أن ذلك أضغاث أحالم ،ويفيق من نشوته ليجابه الحقيقة
المرَّة ،ال يعمل ويمني نفسه األماني الباطلة التي تزود دائما برصيد من الحيرة والبلبلة.
قمة المجد
لقد كان القرآن في عهد النبي -صلَّى هللا عليه وسلَّم -سراجا مني ار يأخذ بأيدي المسلمين إلى َّ
محمد
فكونُوا خير أمم عصرهم وأعالها وأمجدها .ولقد عبَّر الفيلسوف األكبر األستاذ َّ
والسؤدد بالعمل ال بالقولَّ ،
ِ
ِ
البشير اإلبراهيمي –حفظه هللا ورعاه -عن هذا َّ
المؤثر :فخالوكم على البعد أعماال
المتأصل في قومه بقوله
الداء

دره من حكيم ٍ
فذ.
فوجدوكم على القرب أقواال .هلل ُّ

ِ
مجتمعهنَّ ،
َّ
األخص -مداواة أدو َّ
فهن نور بنات
ائهن ومعالجة أمراض
ويجدر بالفتيات المتعلِمات -على
َّ
الحمامات
جنسهن الضئيل في هذه البالد الفاقدة لنور الحياة .فلنعمل قدر طاعتنا في األفراح واألتراح واالجتماعات و َّ
وكل ملتقى ِ
ِ
للنساء ،فنفوز بما نتمناه وال يبعد ذلك إذا اتبعنا طريق القرآن واهتدينا بفوزه المبين فنكون قدوة إلخواننا
وأسوة حسنة للجيل الجديد ،ومثال من منشآت مدارسنا.
زهور ونيسي1954،م.

ٍ
ِ
وْلُي ِ
تلميذة أكملت المرحلة االبتدائيَّة ،إن شاء بمقارنته بإنشاء تالميذ
إنشاء
ئ حكمه على
صدر القار ُ
عليمي ،وإن شاء بمقوالت خبراء التَّربيَّة والتَّعليم ،وما ِ
يقدرونه من تقييم مستوى
في مثل مستواها التَّ ِ

123

األول:
الفصل َّ

جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

اإلنشاءُّ ،
تحكما في المفردات ،وحسن توظيف لألساليب ،وإجادة المقابلة بين الثَّروة اللُّغويَّة واإلفصاح
الرغبات التَّعبيريَّة ،لنقف على جانب من مخرجات هذا التَّعليم.
عن َّ
التحقيق و َّ
التأليف و َّ
 -2حركة المطابع و َّ
الترجمة :يربط هذا العنصر عمدا بين حركة التَّأليف وظهور
المطابع ،لطبيعة العالقة بينهما في الحالة الجزائريَّة ،فقد كانت حركةُ التَّأليف الجزائريَّة نهاية القرن
( )19وبداية ( )20محكومة بحالة ِ
الطباعة من جهة ،وظروف الكتَّاب والمؤلفين التي ُع ِرض شيئٌ منها
سابقا من جهة أخرى.

ائرية وحركة اإلحياء :بلغت ِ
الطباع ُة الفرنسيَّة في الجزائر شوطا بعيدا فسايرت
 -1-2المطابع الجز َّ

تطور جديد طيلة هذه الفترة؛ فكان بالعاصمة مطبعة براشيه وباستيد بساحة الحكومة التي نشرت
َّ
كل ُّ
ثم
كتاب في النَّحو العر ِ
ثم َّ
تحولت إلى مطبعة باستيد وجوردانَّ ،
بيَّ ،
سنة 1833م ُكتُبا مدرسيَّ ًة ،منها ٌ
ِ
بالبليدة ،وانتقلت سنة 1853م إلى سيدي
َّ
تحولت إلى مطبعة كاربونيل ،وأسست مطبعةُ بروسبير روادوُ ،
بلعبَّاس ،وكانت مطبعة هاينز في وهران منذ 1875م ،وازداد عدد المطابع في عهد الجمهوريَّة الثَّالثة
طبع بالعربيَّة مثل :القبطان وسارلين،
ثم ظهرت
فكانت مطبعة فونتانة ،وأمبير ،وغيشين ،وغيرهاَّ ،
مطابع تَ َ
ُ

ٍ
إحصاء جرى سنة 1957مَّ ،
فإن عدد المطابع الفرنسيَّة في الجزائر بلغ ( )280مطبعة كانت
و"حسب
1
أما الجزائريُّون فلم يكن لهم من مطابعهم الوطنيَّة شيء حتَّى حدود 1896م
تشغل ( )4500عامال " َّ

لألخوْين رودسي مراد ُّ
وقدور ،وهما اللَّذان كانا يمتهنان تجارة الكتب مع مصر
عالبية
بظهور المطبعة الثَّ َّ
َ
وتحولت مطبعتُهما ومكتبتُهما إلى نقطة استقطاب علميَّة وأدبيَّة إلى بداية الحرب األولى،
خاصةَّ ،
ولبنان َّ

االحتالل بطباعة ما لم ير ضر ار في طبعه ،بل وسمح بتوريده إلى المستعمرات الفرنسيَّة في
وسمح
ُ
ثم أنشأ عبدالحفيظ بن الهاشمي ومامي إسماعيل مطبعة َّ
النجاح بقسنطينة سنة 1919م ،وكان
أفريقياَّ ،
ثم أنشأت َّ
ِ
الطريق ُة العلِيويَّة مطبعة البالغ بمستغانم سنة 1924م،
طبع جريدة النًّجاح اليوميَّةَّ ،
أكبر همها ُ

ونقلتها إلى العاصمة وكانت تطبع جريدتها (البالغ الجزائر ُّي) وبها دخلت ُّ
الصوفيَّة معترك الكتابة
الطرق ُّ

اإلسالمية
الصحفيَّة ،وتدعَّمت الحركة اإلصالحيَّة النَّاشئة تحت ريادة اإلمام ابن باديس بـالمطبعة
َّ
ائرية بقسنطينة سنة 1925م ،ورعى شؤونها أحمد بوشمال ،وطبع بها ابن باديس صحيفتَْيه :المنتقد
الجز َّ

ثم ِّ
الصحراء ألحمد بن العابد العقبي ،والموالية لحركة
طبعت بها البصائر من بعد وصدى َّ
الشهاب ،و ُ
َّ

الطبع ِ
اإلصالح ،كما تعاملت مع َّ
ويرجح أنَّها
ثم كانت المطبعة
العربية بالعاصمة 1926مَّ ،
َّ
التجارِي َّ
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الصحف التي أنشأها َّ
يخ أبو اليقظان
وغيرهم ...وهي التي تطبع ُّ
الش ُ
"مشروعٌ اشترك فيه التُّ َّجار الميزابيُّون ُ

1
يخ َّ
أسس َّ
العلمية في بسكرة لطباعة جريدة اإلصالح بعد
الطِيب العقبي المطبعة
َّ
ثم َّ
منذ 1926م " َّ
الش ُ
يخدم الحركة الثَّقافيَّة بما
أن اجتهد في طبعها بتونس َّ
ثم قسنطينة ،وتعثَّر مشروع هذه المطبعة ،فلم ُ
ْ

يجب .وفي سنة 1937م أعلن َّ
العربي بالتَّعاون مع
الشيخ حمزة بوكوشة رئيس تحرير جريدة المغرب
ِّ
محمود بلَّة ،من وهران عن تأسيس مطبعة المغرب العربي باللُّغتَْين.

أن َّ
اقتناؤها
تأخر
ومن غريب أمر جمعيَّة العلماء على جالل قدر أعمالها ،وحسن تقدير األولويَّاتْ ،
ُ
ولعل انشغاَل ها ببناء المدارس ،ورفع المساجد كان فيه انشغاال
لـ مطبعة البصائر حتَّى سنة 1954م،
َّ
وع َّد ذلك على ُّ
أهم إنجازات الجمعيَّة.
تأخره من ِ
عنهاُ ،
األول من حركة انتقاء المطابع خالل َّ
ومن الالَّفت اإلشارةُ إلى َّ
الشطر الثَّاني من فترة
أن الهدف َّ

نشأة حركة اإلحياء ،وهي التي تزامنت مع ما بعد الحرب األولى إلى نهاية العقد ( )03من القرن ()20

كان ذا وجهة ِ
المنشأة ،وباستثناء بعض التآليف ذات القدر
صحافيَّة ،حتَّى ُس ِميت المطابع باسم ُّ
الصحف ُ
فإن حركة التَّأليف في العلوم والفنون ،لم تكن بحجم ِ
من مخرجات هذه المطابع؛ َّ
حفي الذي
الص ِ
النتاج ُّ

استحوذ ب ٍ
شكل ٍ
كبير على مخرجات هذه المطابع.
َّ
 -1-1-2حركة َّ
ومؤلفات اإلحياء الفارقة في الجزائر الحديثة :ما دام اإلحياء الجزائر ُّي
التأليف

اإلحيائي َّ
حظها
عامة تختلف عن مثيالتها في البالد العربيَّة؛ فقد نالت حركة التَّأليف
ِ
ذا خصوصيَّات َّ
ٍ
وتأثير
من هذه الخصوصيَّة ،فميَّزتها قلَّةٌ جعلت من الكتب التي رافقت حركة اإلحياء ذات فاعليَّة

يأس ،وانقطاع من ٍ
كبيرْين ،ومع أنَّها جاءت على فترٍة من ٍ
أمل ،فقد نزلت في ساحة اإلحياء بردا وسالما
َ

ٍ
أحَيته من انتماء ،وبما قابلها من مباركة الكتَّاب والعلماء ،كما َّ
اهتمامها
توزع
بما لقيته من احتفاء ،وبما ْ
ُ
َّ
غوي
على فروع مختلفة من جوانب الحياة العلميَّة الجزائريَّة
المهددة بالموت ،وقد كان الجانب اللُّ ُّ
تخصص فيها أقلَّها ًّ
الم ِ
حظا ،ولكنَّها خدمت اللُّغة العربيَّة من ناحية ما ُكِتب منها من العلوم والفنون ،فقد
ُ
الميلي تاريخه
المدني كتاب الجزائر في الجغرافيا بالعربيَّة ،ويكتب
أن يكتُب
ُّ
ُّ
كان من فخر اإلحياء ْ

خصصات المختلفة بلغة عربيَّةَّ ،
ألن ذلك كان مقابلة لما
بالعربيَّة ،ويقاس على ذلك ُّ
كل ما كتب في التَّ ُّ
خصصات بالفرنسيَّة.
ُيكتَب في هذه التَّ ُّ
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األول:
الفصل َّ

جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

وبعد مسح فترة نهاية القرن ( )19وبداية القرن (ُّ )20
وتفقد ما كان من تآليف ذات شأن كانت
ِ
المتنوعة في أبوابهاَّ ،
ولكن انتقاءها على أنَّها
النَّتيجة –في ما بلغه الجهد -هذه المجموعة من المؤلَّفات
غوي ،قد جاء على خلفيَّة اللُّغة ِ
جزٌء من اإلحياء اللُّ ِ
ثم تناولها مواضيع تاريخيَّة
الجيدة التي كتبت بهاَّ ،
حضورها مطلوبا لها في ذاتها ،بل وجوب حضورها لغ ًة للجهود
وعلميَّة باللُّغة العربيَّة التي أصبح
ُ

المدونات حسب تاريخ صدورها.
اإلحيائيَّة في مواضيع وقضايا مجاورة ،وقد ُرِتبت هذه
َّ
لعل هذا العنوان من أبرز الكتابات الالَّفتة التي
 -1-1-1-2إرشاد المتعلِّمين لعبد القادر المجَّاويَّ :

شيئ من الحياة اللُّغويَّة والعلميَّة واألدبيَّة في الجزائر سنة (1877م) ويكفي ِ
أعلنت عن ٍ
الكتَاب قيمة ما
أحدثه من ِ
أن أصدرت جريدة (البروقري دي ليست) الفرنسيَّة ملحقا صحفيًّا ُّ
رد ٍ
باللغة
فعل فر ٍ
نسي بلغ بها ْ
ُ
للرِد على الكتاب ،وتشويه وجهته ،وكانت تلك َّأو ُل محاولة إحيائيَّة للتَّأليف اللُّ ِ
غوي
العربيَّة (المنتخب) َّ

بي ،والكتاب رسالةٌ مختصرة جاءت في ِ
مقدمة بشواهد في فضل العلم والتَّعلُّم ،وما يجب العلم به
العر ِ
ٌ
ُ
ٍ
الرابع
وأربعة
األو ُل منها في علوم اللِسان ،والثَّاني في علوم األديان ،والثَّالث في علوم األبدان ،و َّ
فصولَّ :
ٍ
ٍ
ٍ
إرشاد إلى سلوك سبيل تعلُّم العلوم
الكتاب في جملته
ٌ
في المعاش ،وخاتمة في آداب وحك ٍم وأمثال ،و ُ
الدين ،وما يقيم حياة اإلنسان من علوم الكيمياء و ِ
اللُّغويَّة العربيَّة ،ومدخال إلى التَّ ُّفقه في علوم ِ
الطب
الزراعة و ِ
الصنائع و ِ
كسب
التجارة والتَّ ُّ
ثم العلوم التي تقيم معاشه من َّ
وعلم النَّبات وعلم الحيوان وغيرهاَّ ،

فجاء كتابا ارتعدت له فرائس مراقبي نوم الجزائريِين ،وقد طرق سبيل الجمع بين ِ
الدين و ُّ
الدنيا ،فواجهته
ً
ُ
ٍ
ٍ
شديدة ،ولم يسند بمحاو ٍ
الت أخرى ،إالَّ بعد سنوات.
بمعارضة
مراقبةُ االحتالل
ُْ َ

بحث ألقي سنة 1897م في مؤتمر
مستقبل اإلسالم:
-2-1-1-2
لمحمد بن َّ
َّ
أصل الكتاب ٌ
رحال ،و ُ
ُ

ٍ
المستشرقين بباريس ،ونشرته المجلة َّ
مقاالت بالفرنسيَّة
الشهيرة (المسائل الدبلوماسيَّة واالستعماريَّة)
مسلسال على شهور :جويلية ،أوت ،أكتوبر ،نوفمبر1901م .وهو دفاعٌ عن اإلسالم ومواجهة لعلماء
الغرب ومستشرقيهم ،ومنافح ٌة عن الثَّقافة اإلسالميَّة ،معتب ار َّ
أن من أسباب التَّخلُّف في البالد العربيَّة

واإلسالمية ،حالة التَّعليم التي رسمها االحتالل ،وقد اشتهرت مطالبة مؤلِفه منذ 1887م بنشر اللُّغة
العامة ،إذ كان عضوا متكلِما باسم الجزائريِين أمام
انعكاسا لمواقفه
العربيَّة في الجزائر ،فكان الكتاب
َّ
ً
اقفه كذلك إلى عشرينيَّات القرن ( )20وقد عرض َّ
يخ
لجنة جول فيري سنة 1892م .وظلَّت مو ُ
الش ُ

اهيمي للكاتب في سلسلة محاضراته حول تاريخ الجزائر ،ولتأثيره ِ
االجتماعي خالل تلك
ياسي و
ِ
الس ِ
اإلبر ُّ
رحال ِ
خريج المدرسة الفرنسيَّة ،وذو ثقافة فرنسيَّةَّ ،
مشيدا به وبمواقفه ،ومع َّ
فإن والءه
الفترة،
أن بن َّ
ً
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األول:
الفصل َّ

جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

السارية من أعقاب القرن ()19
يخب ،فكان بذلك امتدادا لجذوة َّ
الرفض َّ
ألصوله العربيَّة اإلسالميَّة لم ُ
إلى بدايات القرن ( )20وفي كنف تلك المواقف صدر كتابه هذا.
الد الئل في وجوب إصالح َّ
 -3-1-1-2أوضح َّ
السعيد بن
تأليف
الزوايا ببالد القبائل:
لمحمد َّ
َّ
ٌ

األوضاع االجتماعيَّة والتَّعليميَّة في بالد زواوة ،والتي كان ابن
زكري ،صدر سنة (1903م) تابع به
َ
زكري أحد ِ
فخَب َر أمرها ،وتنبَّه إلى كثير من الخلل
خريجيها ،وقد لبث بها سنين طويل ًة يتعلَّم القرآن فقطَ ،
وخص ِ
مقررات َّ
بالذكر منها زاوية سيدي
الزوايا.
كتابه هذا
في طريقة التَّعليم بها ،فكان
َّ
دعوة إلى تجديد َّ
ً
ُ
كالشيخ محمد َّ
الطاهر الجنادي ،و َّ
منصور ،وشيوخهاَّ ،
الشيخ البوجليلي.

ٍ
ٍ
وخاتمة ،ويدور مضمون ِ
الرسالة على االستفادة من مسالمة
فصول
الكتاب في مقدمة وأربعة
جاء
ُ
قدر من الوفاق بين َّ
الفر ِ
نسيين ،وإحداث ٍ
يشك في َّ
السلطات الفرنسيَّة ،حتَّى ليكاد القارئ ُّ
أن
سكان زواوة و ُّ

ِ
االحتالل من قيام ثورة أخرى كثورة 1871مَّ ،
لكن األقرب
توجس
نسي ،وقد كان ُّ
التَّأليف كان بإيعاز فر ٍ
أن الكتاب أبان عن ر ِ
هو َّ
عبده ،الذي يقوم على نشر
أي ابن زكري في مبدأ اإلصالح على منهج َّ
محمد ُ
الصحيحِ ،
تركيزه على عمارة َّ
الزوايا بتعليم
أساس لما بعده ،فكان
وبث الوعي في النُّفوس ،وذلك
التَّعليم َّ
ُ
ٌ
ولعل ما يؤيِد هذه الوجهة
تضمنه
وفعال ،وهو الذي
ناج ٍع َّ
أهم ما في الكتابَّ ،
َّ
الث الذي يعد َّ
الفصل الثَّ ُ
ُ
بارزْين هماَّ :
محمد الخضر حسين 1903م و1904م ،وكان
هو
الشيخ َّ
علم ْين َ
ُ
تأليف الكتاب بعد زيارة َ
ثم زيارة َّ
محمد عبده سنة 1903مَّ ،
فكأن الكتاب كان َّأول ثمرات هاتَْين
البن زكري معه
الشيخ َّ
جلساتَّ ،
ٌ
الزيارتَْين ،و َّأول االستجابة لدعوة اإلصالح على منهج َّ
ِ
ائرْين.
الز َ

السلف :ألبي القاسم الحفناوي ،أصدرت مطبعة فونتانا ُج ْزأه
 -4-1-1-2تعريف الخلف برجال َّ

َّ
ضم ترجمة ( )419شخصيَّة جزائريَّة خالل
كتاب َّ
األََّول سنة 1906م ،وجزأه الثاني سنة 1908م ،وهو ٌ
قرون .وهو من أشهر ما ألَّف الحفناويُّ ،
ويعد من مصنَّفات اإلحياء ُرغم موقع صاحبه من سلطة
ُّ
صِنف فيها حين لم ير
االحتالل في الجزائر ،والعناية الماليَّة واألدبيَّة التي َّ
خصته به ،والظروف التي ُ
الفرنسيُّون بأسا في نشر وتحقيق تراجم جزائريَّة للوقوف على مسيرتهم ،وإظهار االهتمام بالتُّراث الجزائرِي
ولكن "النَّتيجة كانت عكس ما َّ
في إطار الجزائر الفرنسيَّةَّ ،
يف الخلف في النُّفوس
توقعوه ،فقد بعث تعر ُ
الحميَّة والوطنيَّة والغيرة على التُّراث واالعتزاز باآلباء واألجداد ،ويمكن اعتبار ظهوره صفحة جديدة في

َّ 1
اليقظة الوطنيَّة و ُّ
طِبعت خالل
الشعور
يز هذا الكتاب عن غيره من كتب التَّراجم التي ُ
بالذات " وما َي ِم ُ
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األول:
الفصل َّ

جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

بتوجه األطروحة؛ هو المنهج الذي أُلِف عليه الكتاب ،حيث عمد فيه مؤلِفه
مما له عالقة ُّ
هذه المرحلة َّ

ومتنو ٍ
َّة ولغوي ٍ
إلى سوق نماذج أدبي ٍ
ِ
ترجم لهم
َّة كثي ٍرة
عة ،واستعرض فيه األحوال َّ
َ
الم َ
َْ
العامة التي عاصرت ُ
يف الخلف كتاب تراجم؛ بل َّ
أن أضحى "من كنوز اللُّغة العربيَّة في
تعدى ذلك إلى ْ
فلم يصبح بذلك تعر ُ

الجزائر "1ومصد ار اجتماعيًّا وأدبيًّا ولغويًّا وصل جهوَد العلماء ورجال اإلصالح في القرن ( )20بسلفهم

أن ر َّق حبلها.
واتَّصلت بذلك
حلقات العلم بعد ْ
ُ

َّة وحضاري ٍ
َّة ،وما يحيل عليه من أبعاد قومي ٍ
قيمة علمي ٍ
وإضافة إلى ما كان عليه الكتاب من ٍ
َّة؛ َّ
فإن
ُ
ُ
السجع أو الجمل ِ
"لغة الحفناوي ِ
العامية الثَّقيلة
جيدةٌ ،وهي ُّ
تدل على ثقافته األدبيَّة القويَّة ،وال يستعمل َّ
لغوي ًة ِ
ِ
تقدم َّ
فن التَّراجم خالل فترة اإلحياء في
المتأثرة بالثَّقافة األجنبيَّة "2وبذلك أضحى
أو
الكتاب وثيق ًة َّ
ُ
قالب ٍ
لغوي سليم ،ال يكتفي باإلشارة إلى قيمة المضمون ،بل يضيف لها جودة لغة العرض ونصاعته.

ِّ -5-1-1-2
محمد بن يوسف أطفيَّش
الدعاية إلى سبيل المؤمنين :إلبراهيم أطفيش ،ابن أخ َّ

َّ
اإلسالمي
الكتاب سنة (1923م) في مصر حيث كان مقيما ،وتناول فيه وضع العالم
الشهير ،صدر
ِ
ُ
ِ
الدعوة إلى االشتغال بالعلوم باعتبارها مسلك ُّ
مضمنا إياه َّ
النهوض واإلصالح ،مشيدا بعلوم :التَّاريخ
الصحافة ،و ِ
والجغرافيا والفلك واألدب و ِ
الص َّحة ،ودعا إلى تعلُّم اللُّغات األجنبيَّة ،وعالج فيه مسائل التَّقليد

يستخفون ِ
ُّ
والتَّجديدَّ ،
بالدين لغاياتهم ،وشنَّع عليهم عالقاتهم
ممن
وشن فيه حمل ًة على أدعياء التَّديُّن َّ
دعوة صريحة إلى اإلصالح" ،وإحياء ما اندرس من المبادئ
المشبوهة ُّ
بالسلطات الحاكمة .فجاء الكتاب ً
3
ضمن كتابه دعوة علماء ِ
ورفض االستكانة والجمود و َّ
الدين
الدعوة إلى مجاراة العاملين من األمم " .كما َّ

إلى ِ
َّ
مستجدات الحياة.
أحكامهم على
االطالع على علوم العصر ،ومنتجاته حتَّى تستقيم
ُ
السعيد َّ
أحد مرافقي مشروع
 -6-1-1-2اإلسالم في حاجة إلى دعاية وتبشير:
لمحمد َّ
َّ
الزاهري ُ

اإلحياء إلى عهد استوائه ،وهو صحافي بارع وشاعر وكاتبُ ،ع ِرفت عنه غيرته على الجزائر واإلسالم
ٌ
اخر حياته تقلُّبات في مواقفه ،صدر الكتاب بالجزائر سنة 1925م ،وتناول مسألة مواجهة
وشهدت أو ُ

التَّبشير بين الجزائريِين ،فكشف َّ
الزاهر ُّي وسائل المبشرين ،ودعا المسلمين إلى مواجهة التَّبشير بنشر

ٍ
للشباب ذكو ار وإناثاِ ،
تعاليم اإلسالم وأخالقه ،وتبليغها َّ
بأمثلة من الواقع ،فجاء الكتاب وكأنَّه
مدعما آراءه
الدين شترةِ ،
 -1خير ِ
السلف ،ج ،1ص.21
مقدمة تحقيق تعريف الخلف برجال َّ
 -2أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،7ص.433
 -3أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،7ص.168
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مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

الكتاب إلى الحركة اإلحيائيَّة التَّنبيه إلى خطر
محاول ٌة في الكتابة القصصيَّة االجتماعيَّة ،وقد أضاف
ُ
التَّبشير ،كما كان في الوقت ِ
َّ
ليصنف
ذاته شكال جديدا من أشكال الكتابة األدبيَّة في قضايا المجتمع،
شيخه عبد الحليم
شعر ًا
الكتاب ًا
وقرظ
اإلصالحي
كتابا في األدب
االجتماعيَّ .
ِ
ِ
ونثر من علماء الفترةُ :
َ
بن سماية ،الحفناوي بن ِ
كحول ،ومحمد مصطفى بن ِ
ومحمد بن عبد
المكي بن عزوز،
الشيخ ،ومحمود ُّ
َّ
فخار ،مفتي المديَّة ،وأعلن عنه ابن باديس في ِ
الشهاب فأشاد َّ
الرحمن العلمي ،ومصطفى َّ
بالزاهرِي قائال:
َّ
ِ
ومتعرضا إلى منهج
داعي ًة إسالميًّا كبي ار"1
"عرفناه كاتبا رحب البيان بليغا ،وعرفناه في هذا الكتاب َّ

ٍ
أسلوب من البالغة
الردود ،وإلى أسلوب الكاتب الذي "ساق ذلك كلَّه في
الكتاب في َس ْوق الحقائق وإيراد ُّ
سهل َّ
بالروائيٍ ،
َّ
الشبيه ِ
جذاب "2فإضافة إلى إكبار علماء الفترة جهد المؤلِف في مضمونه ،كانت لغة

نفسه.
السليمة محمدة َّ
كتابته َّ
أقر له بها ُ
ابن باديس ُ

الشهادة في الحسنى وزيادة :ألحمد بن يحيى األمينَّ ،
وسر َّ
الملقب
السعادة ُّ
روح َّ
ُ -7-1-1-2

كتابه هذا صغير الحجم جليل المضمون ،طبع
األكحل (1979 -1906م) ال َّشاعر الكاتب العالم ،و ُ
ٍ
بالجزائر سنة (1925ه) تناول َّ
بي شامل ،على أساس من العلوم
نهوض
الدعوة إلى
إسالمي وعر ٍ
ٍ
ُّ
ض في ()25
الحديثة ،والتَّطبيق الواعي ألحكام اإلسالم،
َّ
وع َر َ
وخص الجزائريِين يستحثهم إلدراك أنفسهمَ ،

صفح ًة التي جاء فيها الكتاب :أساس المدنيَّة َّ
الرقي ُّ
وتقدم اإلسالم بالعلم ،والثَّبات
الحقة ،واإلسالم و ُّ
واألعمال ،والتَّعليم القويم ،والحكمة ِ
الدينيَّة.
الشيخ علي بن َّ
الرحمن بن َّ
الحفاف حفيد َّ
الحفاف مفتي
 -8-1-1-2تمهيد لدراسة اإلسالم :لعبد َّ
َّ
المتوفى سنة 1890م ،ومع أنَّه ِ
تحصن من االندماج بتراث عائلته
المالكيَّة
يج المدرسة الفرنسيَّة ،فإنَّه َّ
خر ُ
العريق ،ظهر الكتاب خالل عشرينيَّات القرن ( )20واستعرض فيه صاحبه ِ
السيرة النَّبويَّة َّ
وتطور
الشريفةُّ ،
ُ
ُ

المدنيَّة اإلسالميةَّ ،
حسنا
ورد على ُش ُبهات الغر ِبيين حولهما ،وقد استقبل
علماء الفترة الكتاب استقباال ً
ُ
ومحمد العابد الجالَّلي ،وهما من أعالم الحركة اإلحيائيَّة ،وقد ظهر في
فأثنى عليه توفيق المدني،
َّ
الكتاب يستعرض ُّ
مرحلة فشا فيها اإللحاد بين َّ
بالصحيح
الشباب ،ومضى
يدفعها ،مستشهدا َّ
الشبهة َّ
ثم ُ
ُ
من مآثر المدنيَّة اإلسالميَّة ،ومستدالًّ لذلك بآراء الم ِ
نصِفين من الغر ِبيين فهو قد "وضعه ليكون دليال
ُ
 -1عبد الحميد بن باديس "ثمار العقول والمطابع" ِ
الشهاب ،ط .1الجزائر :غرة شعبان 1350ه -ديسمبر 1931م ،ج 12مج7
ص.801

 -2عبد الحميد بن باديسِ ،
الشهاب ،ج ،12مج ،7ص.801
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ِّ

كتاب صغير الحجم في حضارة اإلسالم
لمن ال يعرف
َّ
العربية وتاريخ اإلسالم من أبناء جلدته ،فهو ٌ

وتاريخه "1ويقع الكتاب في ( )150صفحة.

صاحبه عن مألوف الخطب
تأليف خرج به
المنبرية ألبي يعلى الزواوي :هو
 -9-1-1-2الخطب
َّ
ٌ
ُ

المنبريَّة التي كانت ُتلقى في المساجد منقول ًة من عهد عصر َّ
الضعف في مواضيعها ولغتها صدر

الكتاب سنة 1343ه1924-م بالجزائر ،باستيد -جوردان -كاربونيل ،في  78صفحة" ،وهو َّأول ٍ
كتاب
ُ

2
الخطبة والخطابة
جاء
وقد
"
طبع في موضوعه على ما نعرف
الكتاب قس َم ْينَّ :أوُلهما نظر ٌي في معنى ُ
ُي َ
ُ
األول ،وأنواع الخطب ،وبعض عيوب
الصدر َّ
مما كانت عليه الخطابة في الجاهلية و َّ
وتاريخها ،ونماذج َّ

الخطب والخطباء ،وثانيهما :نماذج من خطبه التي كان يلقيها بمسجد سيدي رمضان بالعاصمة ،في
ٍ
مختلف ،فـ "أخرج الخطب المنبريَّة من صيغتها التَّقليديَّة العتيقة إلى صيغة
موضوعات جديدة وأسلوب
ِ
خطابه درسا ،بحيث
ويعتَبر
قوميَّة مفيدة .فهو يخطب َّ
ُ
للعامة ارتجاال في مواضيع إسالميَّة محليَّة مفيدةُ ،
ٍ
رجال ونسوة ،قد فهموا ِ
ال ينتهي منه إالَّ وقد اعتقد َّ
جيد الفهم
كل من بمسجد سيدي رمضان من
أن َّ

خطابه "3وقد أعلن الزواوي في َّ
السلف في
مقدمة كتابه عن هدف التَّأليف فيقول" :أردت تجديد طريقة َّ
أن تكون الخطب ُة من إنشائي
إلقاء الخطب ،و َّ
الرجوع إلى األصل في ذلك وإحياء ما هنالك فالتزمت ْ
أي ُسنَّة-
السَّنة –و ُّ
وكالمي ،حسب األصول المعتبرة في ذلك ،ولو لم يكن لي من األهليَّة إالَّ إحياء تلك ُّ
الدعوةُ إلى تقديم ُّ
لكفى "4ومن المواقف الالَّفتة للزواوي في كتابهَّ ،
الخالية من
العربية الفصيحة
اللغة
َّ
َّ

ِّ
الرطانات المحلَِّّية واالستعماالت َّ
مما ليس
كل َّ
الضِيقة ،معتب ار ذلك تكلُّفا "فالتَّغني والتَّصنُّع ونحو ذلك َّ
الزواويَّةِ ،
حت بقدر اإلمكان لهجة عجمتنا َّ
وتغني ُح َّ
ضر
من َّ
أن ُينبذ ،وقد َ
ط َر ُ
السجيَّة والملكة ،يلزم ْ
الجزائر (المدينة) "5واستُقِبل الكتاب -كما هو شأن ِ
بي يومذاك -استقباال
كل جديد في مسار اإلحياء العر ِ
ُ
الزهراء لمحب ِ
فعرفت به وأشادت صحيفة َّ
الدين الخطيب في عدد جمادى األولى 1344ه-
الئقاَّ ،
لقراء ِ
وقدم َّ
1925مَّ ،
الشهاب بوصف" :عالَّم ٌة سلفي داعية إلى
ابن باديس الكاتب والكتاب َّ
الشيخ ُ
 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص.596
 -2أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،8ص.122

 -3أحمد توفيق المدني ،كتاب الجزائر ،دط .الجزائر2009 :م ،دار البصائر ،ص.137

الزواوي ،الخطب المنبريَّة ،عناية :عبد الرَّحمان دويب ،ضمن مؤلفات َّ
الشيخ أبي يعلى َّ
 -4أبو يعلى َّ
الزواوي ،ط خ .الجزائر:
زمورة للنَّشر والتَّوزيع ،مج ،4ص.20
2013م ،دار ُّ

 -5أبو يعلى َّ
الزواوي ،الخطب المنبريَّة ،مج ،4ص.43
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لما َولِي الخطابة بجامع سيدي
الصالح ،كان من محاسن أعماله َّ
السلف َّ
السنَّة وعمل َّ
اإلصالح بالكتاب و ُّ

حية مناسبة للمكان و َّ
الزمان والحال على طريقة
طبا َّ
أن أخذ يخطب على النَّاس ُخ َ
رمضان بالجزائرْ ،
ِ
المتقدمين "1ونقلت مجلَّة مجمع اللُّغة العربيَّة بدمشق ،بقلم َّ
الشيخ عبد القادر المغربي في عدد
السلف
َّ
شيدة بالكاتب وكتابه.
رجب 1348ه 1929م خبر استقبال الكتاب هديَّ ًة لمكتبة المجمعُ ،م ً
السنوسي َّ
الزاهري ،صدر عن
 -10-1-1-2شعراء الجزائر في العصر الحاضر :لمؤلِفه الهادي ُّ
ظهوره يشبه ظهور تاريخ الجزائر لمبارك
مطبعة النَّهضة بتونس1344 ،ه 1926م" ،وقد كان وقع ُ

2
ِ
الرسميُّون
جمعه لشعراء من مواقع مختلفة ،ففيهم الموظفون َّ
الميلي " ومن جوانب أهمية هذا الكتاب ُ
ومحمد َّ
الطرُابلسي من مواليد
فمحمد العلمي (من مواليد المغرب)
وغيرها،
َّ
َّ
واألحرار ،وفيهم مواليد الجزائر ُ

ومحمد العيد آل خليفة من مواليد
طرابلس ،وبأعمار متفاوتة ،فأحمد الغزالي من مواليد 1873م،
َّ

تخرج في مدارس َّ
فالعقبي من الحجاز ،والمولود الزريبي أزهري ،ومفدي
(1904م) ومنهم من َّ
الشرقُ ،
الزيتونة ،والجنيد أحمد ِ
خريجا َّ
ومحمد العيد ِ
مكي واألمين العمودي خريجا المدرسة الفرنسيَّة في
زكريا
َّ
ُْ
ٍ
ووجهة شعريَّ ٍة ولغوي ٍ
ٍ
الشعر َّي جمع هؤالء على روح جزائري ٍ
َّة و ٍ
ولكن هذا العمل ِ
الجزائرَّ ،
متناغمة
َّة
احدة،

بلوحات ِفنيَّة و ٍ
احدة ذات ألوان مختلفة ،فكان مصنَّفا أُعلِن فيه عن االنطالق نحو الحياة ،وتوديع ِ
كل
المظاهر الم ِ
ولعل أبيات َّ
الزاهري
السعيد) من قصيدة له في
فضية إلى الموت أو ما في حكمهَّ ،
(محمد َّ
َّ
ُ

الكتاب خير م ِ
عبر عن مدخل الوجهة الجديدة:
ُ
حياة إذا أنا ...حييت بأعمالي وصـادق أقوالي
سأبعث في قومـي ً
ورب ام ـ ـرئ أحـيا العشيرة كلَّها ...بما هو آت من ج ـ ـالئـل أعمال
َّ

وأطلب ًّ
حقا للــجزائر ضائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًعا ...ولو كان محميًّا بأنيـ ـ ـاب أغ ـوال
ضمهم هذا ِ
ورغم ما كان عليه ُّ
السفر من ُّ
تعدد المنازع الفكريَّة ،واختالف مناهج
الشعراء الذين َّ

حب ِ
ظن المستعمرون
الضاد ،في وقت َّ
وحب الوطن ،وحرف َّ
الشعرُّ ،
في فقد "جمعهم كلُّهم ُّ
تكوينهم المعر ِ

3
ِ
ِ
جم ُع َّ
فيه َّ
الزاهرِي لهذه
أن األدب العر َّ
بي ،فما بالك بالشعر الجيد ،قد اختفى من الجزائر " وقد كان ْ
القصائد من طريق إرسال ُّ
المدون المحفوظ منذ ٍ
زمن ،ومنها ما ُن ِظم
الشعراء لقصائدهم التي كان منها
َّ

 -1عبد الحميد بن باديس "خطب جامع سيدي رمضان بالجزائر" الشهاب ،الجزائر 21:ذو الحجَّة 1344ه1-جويلية 1926م
س ،2ع ،34ص.11

 -2أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،8ص.229
 -3أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،8ص.230
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ِّ

الطريقة قد قارب لنا صورة ِ
ولكن جمع تلك القصائد بهذه َّ
قبل سنين خلتَّ ،
الشعر الجزائرِي خالل الفترة
َّ
الممتدة من ظهور اإلرهاصات األولى لإلحياء نهاية القرن ( )19وبداية القرن ( )20إلى زمن تأليف
الكتاب وصدوره سنة 1926م ،وتزداد قيمة الكتاب القوميَّة إذا ما علمنا َّ
أن سلطات االحتالل ستشرع
بعد شهور في التَّحضير للمئويَّة بما تحمل من معاني اإلماتة واإلفناء ِ
ُمة الجزائريَّة.
لكل ما له عالقة باأل َّ
نوسي لكتابه ِ
ِ
َّ
"تعليق
المرسلة بـ:
بمقدمة جعلت منه كتابا إحيائيًّا
قدم ُّ
الس ُّ
خالصا ،فقد ألحق القصائد ُ
ً

ٍ
يحل ما انبهم من مفردات اللُّغة ،وما غمض من معاني األبيات "1على قو ٍم سيظهر فيهم مثل هذا
لغوي ُّ

أمد ٍ
مرة منذ ٍ
بعيد ،وقد حال بينهم وبين لغة ِ
الشعر واألدب حائل االحتالل ،وليس من سبيل
ألول َّ
التأليف َّ

إالَّ
عرض "لبعض المفردات الغامضة خدمة
إلحاق القصائد بمعاني مفرداتها على سبيل التَّعليم ،بنهج التَّ ُّ
ُ
ِ
ظافر بشيء ٍ
كثير من مفردات
للمتأدبين أمثالي ،فبينما القارئ في حدائق األدب يقطف أزهارها إذا هو ٌ
اللُّغة "2كما حوت ِ
المقدمة موقفا نقديًّا ينقل بوضوح تأثير حركة اإلحياء على أشكال الكتابة ومواضيعها

الزاهر ُّي ي ِ
وقضاياها ،وها هو َّ
سقط من كتابه قصائد ِ
نازل
الرثاء والمديح والهجاء" ،لما في المديح من التَّ ُ
ُ
عن الكرامة ،وفي الهجاء من البذاءة ،وفي ِ
الرثاء من التَّعداد الذي قلَّما يصدق فيه قائلُه والجميع في
3
ِ
معيدا بذلك الحديث عن المعايير
معنى اجتماعيًّا وال غيره ،وعلى
األخص في بيئتنا " ً
األكثر ال يفيدنا ً
بي القديم ،ومقاييس تصنيف ِ
النَّقديَّة التي صِنفت بها مجاميع عيون ِ
الشعر و ُّ
الشعراء ،وهذا
الشعر العر ِ
ُ
ماسة إلى إحياء
جانب من الجوانب التي َّ
تتحول بالكتاب إلى "مشروع جاء في وقته ،وكانت الحاجة َّ
ٌ

حجة حركة اإلحياء وبيانا لمقام ِ
الشعر و ُّ
بي "4وكان ٍ
الشعراء فيها.
بحق َّ
األدب العر ِ

تناول َّ
ممن َقِب َل منه دعوته في إرسال
الزاهر ُّي في الجزء األول من سفره أشهر شعراء المرحلة َّ
ٍ
السائح
محمد العيد حم علي (آل خليفة)
ترجمته
ومحمد اللََّّقاني بن َّ
َّ
وشيء من شعره ،وهم على التَّرتيبَّ :

مكي ،وإبراهيم أبو اليقظان ،و َّ
السعيد الزاهري ،والجنيد أحمد ِ
الطيب العقبي ،ومفدي زكريا ،وأحمد
ومحمد َّ
َّ
ُْ
السنوسي (المؤلِف) .وأكبر ُّ
الشعراء سنًّا في
محمد الهادي ُّ
ثم َّ
الغزالي ،ورمضان ُّ
حمود ،وإبراهيم امتيازَّ ،
هذا الجزء هو أحمد الغزالي المولود سنة 1873م.

حمادي ،ط .2الجزائر2007 :م ،دار بهاء ِ
الدين
محمد الهادي السنوسي ،شعراء الجزائر في العصر الحاضر ،تقديم :عبد هللا َّ
َّ -1

للنَّشر والتَّوزيع ،ج ،1ص.73

السنوسي ،شعراء الجزائر في العصر الحاضر ،ج ،1ص.74
محمد الهادي ُّ
َّ -2
السنوسي ،شعراء الجزائر في العصر الحاضر ،ج ،1ص.73
محمد الهادي ُّ
َّ -3
 -4أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،8ص.230
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المكونات والت َّ ِّ
ِّ

وتناول الجزء الثَّاني ( )10شعراء وهم :األمين العمودي ،المولود بن الموهوب ،و َّ
الطاهر بن عبد
ُ
ومحمد الصالح خبشاش ،والمولود الزريبي ،وأحمد بن يحيى الفحل ،ومحمود
السالم ،حسن أبو الحبال،
َّ
َّ
بن دويدة.
وقد استقبلت النُّخبة العربيَّة َّ
المثقفة الكتاب وصاحبه ليلة الجمعة  04فيفري 1927م في حفل
عدد من األدباء و ُّ
أعيان بسكرة َّ
الشعراء
النخيل بإشراف األمين العمودي ،وحضر
تكريم أقامه
االحتفال ٌ
ُ
َ
الشهاب وصف الحفل تحت عنوان" :موقف ٍ
منهم من ترجم لهم الكتاب ،ونشرت ِ
جد" في العدد ()84
ُ
ُ
خبر صدور الكتاب إلى تونس ،فأقام له األدباء و ُّ
الشعراء
لشهر شعبان 1345ه -فيفري 1927م ،وطار ُ
الصحف خبر الحفل والكتاب والكاتب ،ومن األقوال التي قيلت في الكتاب" :هذا
احتفاال كبيرا ،ونقلت ُّ

ِ
ٍ
وبيان فتَّان في مواضيع
السفر الجليل أو إنجيل أدب هذا الجيل ،ما حواه من أدب رائع ،وبالغة ساحرة،

لتاريخ ِّ
هي مبعث الحياة ،وقوام الوجودِ "1
"إني أعتبر بروز هذا ِ
حياة أدبنا الجديد"2
السفر الجليل مبدأ
ِّ

3
تصورها
"عمل جليل خلَّد اسم الجزائر في عالم التَّاريخ األدبي الحديث " "يمثل ميالد الجزائر الجديدة كما َّ

ُّ
الشعراء "4ولم تكن تلك المواقف إالَّ تقييما لمثل ذلك المؤلَّف في مثل وضع الجزائر وأدبها تحت االحتالل.
حمود (1929-1906م) :هو مجموعة من الخواطر النَّقديَّة
 -11-1-1-2بذور الحياة رمضان ُّ

الشاعر النَّاقد ،وأصل هذا الكتاب مقاالت وآراء نقديَّة في األدب و ِ
التي جادت بها قريحة هذا َّ
الشعر
ُ
سماه (بذور الحياة) سنة 1928م وقد
حمود في كتاب َّ
وقضايا التُّراث والتَّقليد والجمود والتَّجديد ،أصدرها ُّ

نشر منها سلسلة في أعداد  108-94-93-85-82من مجلَّة ِ
الشهاب ،في ما بين1927-02-04 :م

حمود آراءه النَّقديَّة في المجال ِ
خاصةَّ ،
فتحفظ على شعر
الشعرِي َّ
و 1927-08-04م .أظهر رمضان ُّ
ٍ
جديدة في ِ
معبرة عن واقع من نطق به ،فـ "ال يكون َّ
الشعر تكو ُن ِ
الشاعر
شوقي ومقلِديه ،ودعا إلى وجهة

5
شاعرا ،إالَّ إذا َّ
الكتاب
ه
َّت
تسمي
كانت
وقد
"
قوم ُه باللُّغة التي يفهمونها ،وبالمعاني التي يهضمونها
ُ
َ
حدث َ
حمود وكتابه مشروعا نقديًّا لو طالت به حياةٌ ،وقد جمع األستاذ الفاضل
ذات داللة بالغة ،فقد كان ُّ

 -1مبارك الميلي "األدب الجزائري يبعث من مرقده" ِ
الشهاب ،ط .1الجزائر :شعبان 1345ه -فيفري 1927م س ،2مج2
ُ
ص.807
 -2مبارك الميلي" ،األدب الجزائري يبعث من مرقده" ِ
الشهاب ،س ،2مج ،2ص.807
 -3أحمد توفيق المدني ،كتاب الجزائر ،د ط .الجزائر2009 :م ،دار البصائر ،ص.139
 -4أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،8ص.229
حمود حياته وآثاره ،ط خ ،الجزائر2008 :م ،دار هومة ِ
التوزيع ،ص.406
للطباعة والنَّشر و َّ
 -5مح َّمد ناصر ،رمضان ُّ
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محمد ناصر آثار الفتى َّ
الشاعر النَّاقد َّ
فقدم لألدب والنَّقد الجزائريَّ ْين والباحثين فيهما خدم ًة جليل ًة ،يقف
َّ
ِ
تخصصاتهم المختلفة.
متصف ُحها على المستوى الذي كان عليه منتسبو حراك اإلحياء في ُّ

 -12-1-1-2تاريخ الجزائر في القديم والحديث لمبارك الميلي :غير بعيد عن مشروع اإلحياء

العقدي على يد الميلي؛ كان مشروعه في اإلحياء التَّاريخي على ٍ
ِ
خط متو ٍاز ،ويكفي إيراد شهادة ابن
الصادر سنة 1928م ،وقد أبدى
باديس في تقريضه لكتاب الميلي :تاريخ الجزائر في القديم والحديث َّ
َّ
األول من
إص ارره على تضمينه لفظ
وقفت على الجزء َّ
مشتقات اإلحياء والحياة َّ
فمما قال في التَّقريظُ ":
سميتَه( :حياة الجزائر) لكان بذلك خليقا .فهو َّأول
فقلت :لو َّ
كتابك :تاريخ الجزائر في القديم والحديث ُ

صور الجزائر في لغة َّ
الصورة أشالء ِ
متفرقة هنا
تامة َّ
كتاب َّ
سوي ًة ،بعد ما كانت تلك ُّ
ٍ
الضاد صورة َّ

أمة كاملة؟ أحيا
نفسا واحدة فكأنَّما أحيا النَّاس جميعا ،فكيف من أحيا َّ
وهنالك ...إذا كان من أحيا ً
رك األفراد
أن ُ
ماضيها وحاضرها ،وحياتهما عند أبنائها حياة مستقبلها .فليس -وهللا -كفاء عملك ْ
تشك َ

للشيخ؛ هو حرصه َّ
أن تشكرك األجيال" .والالَّفت في التَّقريظ المقتضب َّ
َّ
الظاهر على إيراد
ولكن كفاءه ْ
لغة الكتاب بوصفه َّأول كتاب باللُّغة العربيَّة أنصف التَّاريخ الجزائر َّي ،وفي ذلك إشارةٌ واضح ٌة منه إلى

الصحيح؛ َّ
َّ
مزد َوج ،فالعرض
إن استهدف إحياء التَّاريخ َّ
فإن في كتابته باللُّغة العربيَّة إحياء َ
أن الكتاب و ْ
ٍ
يخي َّ
نسي وفي لغة
أصر
مادة
االحتالل على طمسه وإدراجه على ُهو ٍن في التَّاريخ الفر ِ
إحياء لما َّ
التَّار ُّ
ُ

نفي ِ
المؤرخين الفر ِ
ِ
نسيين
يخي الذي تماأل عليه كثير من
السلخ والبهتان التَّار ِ
عرضه قرين ُة ٍ
لكل محاوالت َّ

الصحيح ،والتَّاريخ الحقيقي ،ومع َّ
أن اللُّغة العربيَّة
وهكذا رافقت اللُّغة العربيَّة عناصر اإلحياء :اإلسالم َّ
ٍ
إحياء في ذاتها ،قد جعال لها
اإلحيائي ،وموضوع
كانت أحد هذه العناصر؛ فإنَّها باعتبارها أداة التَّبليغ
ِ

ِ
تلك َّ
األهميَّة.
الدرجة من

ان أبي اليقظان :طبع سنة1931م ،بالمطبعة العربيَّة التي أنشأها أبو اليقظان
 -13-1-1-2ديو ُ

على ندرة من َّ
طبعه إنجا از الفتا ،ومغامرًة أدبيَّ ًة جريئ ًة
الدواوين المطبوعة خالل هذه الفترة ،وقد كان ُ
قصائده مسح ٌة اجتماعيَّ ٌة َّ
ولكنَّه لقي من القبول و ِ
مؤلف ٌة على
طَب َعت
الرضى ما ُينِبئ بنجاحه ،فقد َ
َُ
ٍ
ٍ
غامر ،فتناوله
وطني
وصدق
األغراض المألوفة ،وصور وتعبيرات معروفة ،لكنَّها مشحونةٌ برو ٍح ثائرٍة
ٍ
ومما
ابن الموهوب بالتَّقريظ في العدد ( )09من النُّور ،وأثنى عليه
اهيمي في العدد ذاتهَّ ،
اإلمام اإلبر ُّ
ُ
ُ
السلب باإليجاب ،هذه الحقيقة هي
قال فيه" :هذه الحقيقة هي رافعة الحجاب ،ومثيرة اإلعجاب ومزيلة َّ
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1
ِ
ثباتُ ُكم والعواصف هوجاء ،ووثباتكم و َّ
محمد
أيضاَّ :
الطريق عوجاء " َّ
وممن أثنى على الديوان وصاحبه ً
َْ َ

الربيع سليمان الباروني ،وأحمد بن يحي
العيد حم علي (آل خليفة) ويوسف بن بكير ،والطرابلسي ،وأبو َّ

األكحل ،وعيسى بن عبد هللا ،ومفدي زكريا ،وعبد العزيز التميني ،ورابح إبراهيم ،ولقد مثَّلت هذه
الروح األدبيَّة والعلميَّة التي أدركتها
االستجابة لهذا الحدث ،والتَّفاعل معها بهذه اإليجابيَّة ،مستوى من ُّ
الم ْعَلمة اإلحيائيَّة إزاء النَّشاطات األدبيَّة والعلميَّة
حركة اإلحياء ،وطبيعة التَّ ُّ
وجه الذي أصبحت عليه َ
مرة أخرى َّ
الدرجة التي بلغها هذا المشروع.
مما ُيثِبت َّ
َّ

الرَّد على
 -14-1-1-2كتاب الجزائر :أصدره أحمد توفيق المدني عام 1932م ،في ما يشبه َّ

ثم التَّعريف
العامة الجزائريَّة بداية بسند تار ٍ
احتفاالت المئويَّة ،واشتمل على وصف الحياة َّ
يخي مقصوٍدَّ ،
بالحالة االقتصاديَّة واالجتماعيَّة والتَّعليميَّة ،وأبرز المدن وعدد َّ
سكانها ،والنُّظم اإلداريَّة والقضائيَّة ،ووضع

ِ
الربع في الكتاب .وقد قوبل باستحسان من َّ
الدارسين
يخي نسبة ُّ
الصحافة والنَّوادي ،ومثَّل الجانب التَّار ُّ
ونوه به شكيب أرسالن .وأكثر ما ِ
الكتاب ضمن خانة اإلحياء ،أنَّه َّ
قدم جغرافيا
يصنف
المطالعينَّ ،
َ
ُ
و ُ
قويمة ،فمع َّأنه اعتمد على مراجع فرنسي ٍ
ٍ
ٍ
غة عربي ٍ
الجزائر ِبلُ ٍ
غته وأسلوبه وعاطفته كلَّها
سليمة
َّة
َّة " َّ
ولكن ُل َ
الهوية العربيَّة اإلسالميَّة للجزائر "2وقد َّ
قرضته ،فتناوله أبو
قدمت جريدة النُّور
الكتاب للُق َّراء و َّ
َ
في صالح ُ
اليقظان في العدد  20بتاريخ1932-2-2 :م ،وحمزة بوكوشة ،في العدد  22بتاريخ-20-23 :

السعيد َّ
الزاهري في العدد  32بتاريخ-10 :
محمد َّ
1932م ،بعنوان :نظرةٌ في كتاب الجزائر ،وتناوله َّ

1932-5م بعنوان :كتاب الجزائر وصف وتحليل.

 -15-1-1-2رسال ُة ِّ
طبعت هذه ِ
مرة سنة 1937م
ألول َّ
الرسالة َّ
الشرك ومظاهره لمبارك الميليُ :
العلمي للجمعيَّة ،وهو التَّاريخ الذي تزامن مع
المجلس
في المطبعة اإلسالميَّة الجزائريَّة ،بعدما أجازها
ُّ
ُ
استواء حركة اإلحياء ،فأضيفت إلى قائمة من الكتابات الفارقة في مسيرة الحياة الثَّقافيَّة الجزائريَّة الحديثة
األمة الجزائريَّة ،وطمس أبرز ِ
ثم إنها
ذلك أنَّها جاءت في فت ٍرة كاد اإلجماعُ ينعقد على وفاة َّ
مقوماتهاَّ ،
كتابات رائدةٌ في قطاعات الحياة الجزائريَّة األساس ،فكانت رسالة ِ
مدون ًة تبنَّتها
الشرك ومظاهره للميلي َّ
ٌ
االجتماعي ،وكما تسبَّب ِ
االتجاه
الصحيحة ،وأساسا لإلصالح
ِ
جمعيَّةُ العلماء مرجعا لتثبيت العقيدة َّ

العقدي ُّ
للدولة التُّركية ،في ركود َّ
قي َّ
الحي ،وانكفاء البحوث الواعيَّة -وهو ما تنشده
الدرس
العلمي ِ
ِ
ُّ
الطر ُّ

محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،1ص.97
َّ -1
 -2أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،7ص.422
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للشرعيَّة َّ
السلطات الفاقدة َّ
الشعبيَّة -واستحسنت سلطات االحتالل استمرار ذلك؛ فقد كانت مناهج
ُّ

ِ
تخدم ِ
الدراسات اإلحيائيَّة ًّ
بعضها بعضا ،ويلوذ بعضها ببعض ،ولذلك فال عجب
ردا
متناغما ُ
مكوناتُه ُ
ً
يرد أسباب َّ
الميلي ُّ
ِ
العقدي الذي بات عليه القوم ،إلى الجهل باللُّغة العربيَّة ،وها هو يعلِل
الظالل
أن نجد
َّ
ْ

الشرك بقوله" :وكثير من علمائنا اليوم -بْله عو ِ
جمعهم بين كلمة التَّوحيد و ِ
العربية
امنا -لم يفقهوا من
َّ
َ
ٌ
ما كان يفقهه أولئك الذين كانت ُّ
الت ُّلفظ َّ
أسلوبهم ولهذا؛ لم يقتلع َّ
بالشهادتَْين من
األسلوب
لغت ُهم و
اللغة ُ
ُ
ُ

1
قلوبهم عقائد ِ
ولما كان هذا الجهد يستهدف إصالح العقائدَّ ،
فإن َّأول
الشرك وال حال دون نفوذه إليها " َّ

منافذه كان إصالح اللِسان ،وامتالك إدراك البيان ،وركوب متن اكتساب اللُّغة التي يستقيم بها فهم

الصحيحة من طريق امتالك اللُّغة الفصيحة.
النُّصوص ،وبهذا التَّعاُلق تواكبت دعوة إحياء العقائد َّ
جمعية العلماء المسلمين الجزائريِّين :تحمل هذه الوثيقة قيم ًة تأريخيَّة
سجل مؤتمر
-16-1-1-2
َّ
ُّ
أن
ِ
عالي ًة لحركة اإلحياء
أن كانت فكرة إلى ْ
وثبتًا لمسارها منذ ْ
العام في الجزائر بقلم أحد صانعيهاْ ،
أصبحت واقعا قائما ،كما تحمل قيمة ِفنيَّة ولغويَّ ًة ال تقل عن سابقتها "ولوال هذه ِ
المقدمة النَّفيسة ،لخشينا
ض بشيء في مسيرة الفكر الجزائرِي الحديث "2فبمناسبة عقد جمعيَّة
أن نفقد حلق ًة تاريخيَّة وفكريَّة ال تُ َّ
ْ
عو ُ

العلماء المسلمين الجزائريين لمؤتمرها العام الخامس في  16جمادى الثَّانية 1354ه 15 -سبتمبر

مهمة تقييد أعمال المؤتمر َّ
للشيخ اإلبراهيميَّ ،
فقدم بين يدي التَّقارير والخطب والقصائد
1935م أوكلت َّ

ِ
ُّ
اك اإلحياء قبل اإلعالن عنه وبعد
مقدمة ِقيمة المضمونِ ،بينة اللغة ،وافية المعنى ،وفيها قيَّم حر ُ
ونظرِ ،
فأصل َّ
جام ًعا بين التَّذكير والتَّقرير ،وبين تصوير الحال وتسطير المسار ،وبيَّن مواقف
اإلعالنَّ ،
الجمعيَّة من اإلحياء العام وموقعها فيه ،بضبط المسافات بين ِ
مكونات المجتمع الجزائرِي األخرى ،ورسم

خارطة طريق اإلحياء باإلعالن عن القضايا الكبرى المحلِية واإلقليميَّة والعربيَّة واإلسالميَّة موضع
االهتمام ،وطرائق العمل ،فمن القضايا الجزائريَّة :مواقف الجمعيَّة من ُّ
الطرقيَّة ،ومن البدع والمنكرات

قضي ًة كبرى بتناول ِ
المقدمة لها ضمن
ومن اإللحاد ،ومن التَّبشير ،وحظيَّت مسأل ُة اللُّغة العربيَّة بوصفها َّ
المقومات األساس للجزائر ،كما تناولت التَّقارير الملحقة قضاياها التَّفصيليَّة مثل :معضلة ِ
ِ
األميَّة ،والتَّعليم

 -1مبارك الميلي ،رسالة الشرك ومظاهره ،تح وتع :أبي عبد الرَّحمن محمود ،طِ .1
الراية للنَّشر
الرياض1422 :هـ2001-م ،دار َّ
والتَّوزيع ،ص.59

األدبي في الجزائر1954 -1931م ،د ط .الجزائر1983 :م ،ديوان المطبوعات الجامعيَّة
 -2عبد الملك مرتاض ،فنون النَّثر
ِ
ص.267
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قسم الخطب والقصائد التي ألقيت في ختام المؤتمر
العر ِ
بي ،والتَّعليم المسجدي ،والتَّعليم المكتبيَّ ،
ثم كان ُ

ودربة لها.
استحضا ار للتَّعبير العر ِ
بي العائد ،وصقال للمواهب النَّاشئة ُ

 -17-1-1-2مجالس َّ
التذكير من كالم الحكيم الخبير :لئن ُع َّد هذا األثر النَّفيس من آثار حركة
اإلحياء ِ
االجتماعي في الجزائر الحديثةَّ ،
فسير
يني و
ِ
الد ِ
فإن ذلك ال ُيقصي الجانب اللُّ َّ
غوي ،إذ خرج هذا التَّ ُ
َّة لغوي ٍ
الفت ،عمد به اإلمام ابن باديس إلى آلي ٍ
لغوي ٍ
َّة ِ
ٍ
لدرس ٍ
يفكك بها اآليات المقصودة
مدونة تطبيقيَّة
َّ
ُ

مكوناتها المعجميَّةِ ،
بالتَّفسير بداي ًة من ِ
الصرفيَّة ،مرو ار بالبنى التَّركيبيَّة ليبلغ المعنى ،أو
وصيغها َّ
ُ
ثم ِ
يعيد صياغة المبنى العام لآلية صياغ ًة
يفصل في ما تحمله من دالالت قريبة وبعيدةَّ ،
المعانيَّ ،
ثم ُ
السلوك اللُّ ِ
غوي الالَّفت "لم يقتصر جهد الكاتب وإسهاماتُه في عمليَّة إحياء
نثرَّي ًة من إنشائه ،وبهذا ُّ

التُّراث ،وبعث حركة النَّهضة الفكريَّة واألدبيَّة ونشر اللُّغة العربيَّة على الجانب النَّظرِي فحسب؛ وإنَّما

كان له -باإلضافة إلى ذلك -جهد عملي تجلَّى في ما دبَّجه يراعه من نتاج "1وبهذا َّ
الشكل من التَّفسير
ِ
ِ
ابن باديس على المقاربة بين المستوى اللَّ ِ
للمتلقين ما
آني ،وبين مستوى االستعمال
غوي للنَّص القر ِ
َعمل ُ
أثر مباشر على االرتقاء
أمكن ،ليكون ذلك سبيال إلى فهم مراد النَّص القر ِ
آني الكريم ،وذلك َّ
مما كان له ٌ

بأساليب الكتابة العربيَّة وخطاباتها في أوساط الحركة اإلحيائيَّة والبيئة القريبة منها.

التذكير من كالم البشير َّ
 -18-1-1-2مجالس َّ
مدونة ال تختلف عن سابقتها من
وهي َّ
النذيرَّ :

ابن باديس
حيث طريقة تناول ال َّشرح ،وتقريب المعاني ،والعلم باألحكام ،فعلى نفس الخطوات مضى ُ
ِ
وي ِقيم بألفاظها وأساليبها طرق
ينتقي من األحاديث ما ُيصلح بمضامينها جوانب الحياة االجتماعيَّةُ ،
السليم ،فيتناول ألفاظها َّ
التَّعبير وكيفيَّات األداء اللُّ ِ
ثم يختم ذلك ببيان األحكام
غوي َّ
بالشرح والتَّعريفَّ ،
ُ
بمدونتَْيها القرآنيَّة والحديثيَّة –إضافة إلى نفعهما َّ
عي -درسا
الشر ِ
السلوك .لقد كانت (المجالس) َّ
وتوجيه ُّ
بي في أرقى مستوياته.
لُغويَّا تعليميًّا تطبيقيًّا فاعال ،قارب بهما اإلمام ابن باديس المستوى اللُّ َّ
غوي العر َّ

َّ -19-1-1-2
التقاويم :ظهرت فكرة التَّقاويم في الجزائر بداية بتقويم "هدية اإلخوان في موافقة

الزمان ،وفوائد ِّ
التاري َخْين وتوقيعات َّ
َّ
الصالح العنتري سنة1847م
محمد َّ
متفرقة لها شأن" وقد أصدره َّ
اقي ،ور ٍ
ير الثَّقافة الفرنسيَّة إلى القارئ الجزائرِي ،وتحت نفس الغرض
عاية
بتشجي ٍع استشر ٍ
ُ
غرضها تمر ُ
استمر ثالث سنوات برعاية لويس بودي ويبدو
كحول سنة 1911م (التَّقويم الجزائري) وقد
َّ
أصدر محمود ُّ
محمد بن سمينة ،أسس مشروع النَّهضة عند اإلمام عبد الحميد بن باديس ،المضمون وصورة التَّعبير ،د ط .الجزائر :د ت
َّ -1
منشورات المجلس اإلسالمي األعلى ،ج ،2ص.263
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جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

ظاهر من خالل األعداد الثَّالثة التي صدرت كلُّها في
ًا
الصور
نسي ،في اختيار المواضيع و ُّ
التَّوجيه الفر ُّ
وتوقفت سنة 1913م بنهاية عهده .ونظ ار لما عليه فكرة التَّقاويم من ٍ
عهد شارل جونارَّ ،
ثقافي
بعد
ٍ
تقويم ْين الفتَْين ،هما:
وقومي ،فقد عرفت حركة اإلحياء
في
ٍ
ومعر ٍ
َ
•

تقويم المنصور :أصدر أحمد توفيق المدني أجزاءه األربعة األولى في تونس 1922م1923 ،م

1924م ،وعرض فيه لقضايا األدب والفنون والتَّاريخ والجغ ارفيا و ِ
عامة ،وأحداث
السياسة وإحصاءات َّ
ِ
متنوعة ،وبعد نفيه من تونس سنة 1925م ،أصدر في الجزائر الجزء ( )04سنة 1926م ،و( )05سنة
1929م ،وكان هذا التَّقويم موسوع ًة في العلوم والجغرافيا واآلداب والتَّاريخ و ِ
السياسة والحوادث والتَّراجم

اشتركت في إخراجه أقالم َّ
َّ
منوع المواضيع والقضايا ،وقد أخضعها
مثقفة راقيَّة ،فخرج غزير
المادةَّ ،
ٌ
ٍ
لتبويب محكم ٍ
دقيق.
المدني
ُّ
•

لمحمد العابد الجالَّلي ،ظهر سنة 1927م ،وطبعه في المطبعة الجزائريَّة
تقويم األخالق:
َّ

ِِ
(أدن
جعل شعاره مقول ُة الخليفة أبي بكر الصديقُ :
اإلسالميَّة بقسنطينة ،ويقع في  179صفحة .وقد َ
وهب لك الحياة) حاثًّا َّ
الشباب على اإلقدام و َّ
النشاط ،وعدم الخوف من المستعمرين.
من الموت تُ َ

ِ
يضمنه فوائد ِ
متنوعة ،وأولى اهتماما أكبر لألخالق وبها
كان الجالَّلي يعتزم إصدار التَّقويم سنويًّا،

ِ
فإن هذا التَّقويم لم يؤلَّف ألغر ٍ
أن يجعَل ُه مرآةً للوطن ،ومن خالل هذا َّ
اض نفعيَّة
َّ
سمى التَّقويم ،مؤمال ْ
وطني يدفع حركة اإلحياء خطوات إلى األمام ،وهو في ِ
ٍ
يص على َّ
أن "الجزائر
لغرض
وإنَّما
ٍ
كل ذلك حر ٌ

كل ٍ
أن يكون تقويم ِ
بالد صورًة صادق ًة لحياتهاَّ "1
ولكن الجالَّلي لم يقدر على ما كان
لها خصوصيَّة ...و ْ
ُ
ِ
يؤمله ،فاقتصر على ما صدر.
الحرة و َّ
الزوايا
 -3المساجد َّ

المؤسسة ِّ
ينية في خدمة اإلحياء
الد َّ
َّ
القول بأنَّها خصيصة جزائريَّ ٌة لم يشترك معها
من مظاهر اإلحياء التي قد ال يكون من المغاالة
ُ
لمؤسساتهم ِ
أي ٍ
الدينية والتَّعليميَّة التي
بي أو
ٍ
بلد عر ٍ
فيها ُّ
إسالمي آخر ،هي ظاهرةُ إعادة بناء الجزائريِين َّ

حولها لغير وجهتها ،إذ لم يجد ُرَّواد اإلحياء سبيال السترجاع هذه
صادرها االحتالل أو هدمها ،أو َّ
ِ
عليمي من جديد ،على قلَّة ذات اليد
األمة إلى إعادة بناء النَّسيج
المؤسسات إال
المسجدي والتَّ ِ
انتداب َّ
َّ
ُ

 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،5ص.298
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جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

ِ
المؤسسات التي استبقاها
(الح َّرة) بحركة البناء هذه ،تميي از لها عن
َّ
وتضييق االحتالل ،وأُلحقت لفظة ُ
االحتالل لوصايته ،وجعل عليها من رضي عنه وعن خدماته.

أطل العقد ( )04من القرن ( )20على الجزائريِين وقد استوت لهم حركة علميَّةٌ ودعويَّةٌ بأبعاد ثقافي ٍ
َّة
َّ ُ

ٍ
يعها في التَّ ُّ
شكل ،وآلياتُها في العمل والنَّشاط ،وكان من بين ما استهدفته حركةُ
واجتماعيَّة أخذت مشار ُ
اإلحيائي ،وفي ذلك استرجاعُ ِ
دور المسجد ورسالته.
اإلحياء ،استغالل المساجد لنشر الفكر
ِ

االحتالل ذكراه المئويَّة،
السنة التي أحيا فيها
ويرجع مشروع اإلقبال على المساجد في واقع األمر إلى َّ
ُ

وإثر انتشار عبارة أحد أقطابه (إنَّما لتمشوا معنا في جنازة اإلسالم بالجزائر) وهي العبارة التي َّ
وظفها
دعاةُ اإلحياء إللهاب مشاعر الجزائريِين حيال بناء المساجد ،فـ"اندفعت الجماعات من الجزائريِين في
الصميمة ،التي لم تكن فيها إالَّ الكنائس
السنة إلى تشييد المساجد في القرى االستعماريَّة َّ
أخريات تلك َّ
الضخمة ،وليس فيها من المسلمين إالَّ َّ
الطبقات العاملة عند المعمرين "1فانتعشت الحركة َّ
َّ
الدعويَّة

ِ
المعتمدة في ماي 1931م ،و َّأم
نشاط جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِين
والتَّعليميَّة بها في إطار
َ
العشرات من الوع ِ
َّاظ و ُّ
المساجد ،وما لبثت عيون االحتالل أن استشعرت ثمرات هذا الحراك
الشيو ِخ
َ
ُ
ُ
َّ
مخططاته ،فأصدرت سلطاتها القرار َّ
الشهير بقرار (ميشال/
نتائج ُه التي ستكون وباال على
واستشرفت
َ
 )Michalفي شوال 1351ه 16-فيفري 1933م ،والقاضي بمنع شيوخ وعلماء الحركة اإلحيائيَّة من
التَّعليم وإلقاء دروس الوعظ واإلرشاد في المساجد ،معتبرًة َّ
أن إدارة شأن هذه المساجد من اختصاصها

حق تعيين من يقوم بهذه النَّشاطات فيها.
ولها وحدها ُّ

عب الجزائر ُّي وتنظيماتُه المختلفة هذا القرار َّ
استقبل َّ
بالشجب واالستنكار ،باعتبار َّ
أن سلطة
الش ُ
تتدخل في شؤون ِ
الديانة المسيحيَّة ،وال اليهوديَّة ،فكيف يعامل َّ
االحتالل سلطةٌ الئكيَّةٌ ال َّ
اإلسالمي
الشأن
ُّ
َُ
سلطات االحتالل الكثير من احتجاجات ومطالبات
الصلف والجبروت الذي قابلت به
بهذا االستثناء؟ ومع َّ
ُ
تحولوا
الصادر؛ فقد َّ
الجزائريِين ،وما بلغ الجزائريِين من اليقين بعزم االحتالل على استمرار سريان المنع َّ
إلى رفع ٍ
تحد آخر ،هو االستمرُار في بناء المنظومة المسجديَّة المنهوبة من قبل االحتالل عبر عقود

حرة).
وانطلقت عبر جهات القطر حرك ُة بناء مساجد حرصت على تصنيفها بوصف (مساجد َّ

محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،5ص.146
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جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

منظومة مسجدي ٍ
ٍ
حرة مغامرة لها تبعاتُها ،فهي تكلفة ِ
َّة َّ ٍ
مادَّية
ط الجزائريِين في إعادة بناء
لقد كان انخ ار ُ
ً

ٍ
تحملتها حركة اإلحياء معتبرًة َّإياها
وعبء مالي إضافي ،ومسؤولي ُة
تأطير وتسيير بعد اإلنجاز ،وقد َّ
ٌ
الحل الوحيد الممكن الذي تتخلَّص به الحركة اإلحيائيَّة من مضايقات جبهتَْين اثنتَْين هما:
َّ
َّ
الر ِ
سميين الذين كان منهم من يعادي اإلحياء وأهله ،ومنهم من كان لزاما عليه
 جبهةالموظفين َّ
معاداته.
 -جبهة االحتالل الت ي كان بيدها سلطة المنع واإلجازة ،ولم تجد حركة اإلحياء أفضل من سبيل

هدوء ِ
مسالمة الخصوم ،وموادعة المتربِصين بها منهم ،حفاظا على ٍ
توظفه في االشتغال بالبناء الفكرِي
في للمجتمع.
والمعر ِ

المؤسسة ِّ
ينية في اإلحياء ُّ
اللغو ِّيَّ :
الحرة التي ُع َّدت لبن ًة
 -1-3دور
إن ظاهرة بناء المساجد َّ
الد َّ
َّ
من لبنات اإلحياء في الجزائر الحديثة؛ وقد ُرِفعت بسواعد الجزائريِين وأموالهم ،قد أنشأت في كنفها

الصالحين والمدرسين
مسجدا في المدن والقرى ،وعمرتها
جمعيةُ العلماء وحدها "نحو سبعين
باألئمة َّ
َّ
ً
ِ
النَّافعين "1وهم الذين خرجوا من رحم حركة اإلحياء ِ
المساجد الد ِ
اإلحيائي
َّعوي و
ط
ِ
نفسها ،فجاء نشا ُ

العامة ،وكان ُّ
ِ
والتَّر ِ
حظ اللُّغة العربيَّة فيها مكينا بما كان
ومكونات حركة اإلحياء
بوي مساوقا لعناصر
َّ

عليه القائمون على المساجد من أصالة التَّكوين ،رغم بساطته َّ
الظاهرة ،واصطباغه بصبغة وطنيَّة عربيَّة
وإسالميَّة غامرة.

ِ
نشاط مجتم ٍع أخذ في التَّ ُّ
شكل على نسق ُيشاهد فيه اإلصرار على
لقد كانت هذه المساجد جزءا من

االختيار ،واالستعداد على البذل والعطاء ،وهو ما يعكس –من وجه آخر -مستوى الوعي الذي بَل َغته

مؤسساتها
حركة اإلحياء على جبهاتها كلِها ،وما َّ
تبوأته جبهةُ خدمة اللُّغة العربيَّة ،وإعادة حضورها إلى َّ

أماكن للعبادة وإقامة َّ
الشعائر اإلسالميَّةَّ ،
فإن بها
إن سبق إلى األذهان أنَّها
الطبيعيَّة ،فهذه المساجد و ْ
ُ
ِ
حركة اإلحياء عن نفسها بداي َة ثالثينيَّات القرن ( )20وهو تعليم ُ"تلتََزم
إعالن
تعليما منذ 1913م ،سبق
َ
ً
وحديث ٍ
فيه كتب معيَّنة في العلوم ِ
ٍ
أخالق .والعلوم ِ
وفقه و ٍ
أصول و ٍ
ٍ
اللسانيَّة من قواعد
تفسير
الدينيَّة من
ٌ ُ
2
ٍ
ِ
ولغة و ٍ
جد -بعد هذا كلِه-
أدب ،والعلوم الخادمة للدين من تاريخ وحساب وغيرهما " فأضحت المسا ُ
ٍ
مفتوحا الستعراض مختلف المعارف والمواعظ و ُّ
بلسان
الدروس والخطابة
عامة ،وفضاء
مدارس شعبيَّة َّ
ً

محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،4ص.255
َّ -1
محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،1ص.192
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المكونات والت َّ ِّ
ِّ

لتلقي المعارف ِ
مفضلة ِ
بي ٍ
مبين ،وأماكن َّ
الدينيَّة والعلوم اللِسانيَّة ،كما كان شأنها منذ غابر عصورها
عر ٍ

وذلك سبب ٍ
رواد اإلحياء.
كاف لتحريم االحتالل ارتيادها على َّ
ٌ
ولئن كان مشروع ِ
بناء وتسيي ار وتأطي ار في ظاهره وسيل ًة
تبني حركة اإلحياء لظاهرة المساجد َّ
ُ
الحرة ً
نسي ،ودعوة إلى ِ
لحماية معالم ِ
الصحيح الم ِ
جانب لبدع ُّ
الطرقيَّة وضالالتها؛
الدين من العبث الفر ِ
الدين َّ
ُ
بي ،وموسيقاه
فقد كانت من وجه آخر قالعا شعبيَّ ًة استعاد فيه
عموم الجزائريِين رنين الحرف العر ِ
ُ
تعبر عن تعاليم ِ
األصيلة ،وهي ِ
الصحيحة ومفاهيمه القويمة.
الدين َّ

لقد وضعت حركة اإلحياء منذ َّأول ٍ
وهلة منهجا لهذا َّ
الشكل من التَّعليم ،فكان أسلوبها "في التَّعليم

يق ِ
ِ
الديني في المساجد على إطالقه العناي ُة بالمعنى ،والنُّفوذ إلى صميمه من أقرب طر ٍ
يؤدي إليه وتجليَّته
بالصور العمليَّة التَّطبيقيَّة ،واإلعراض عن اللَّفظيَّات والخالفاتِ ،
وكل ما ُي ِ
شوش أو يبعد عن
للسامعين ُّ
َّ

فشيئا إلى العربيَّة روحها بما كان
الخطاب
تصور المعنى المقصود "1فأعاد هذا
المسجدي ُّ
ُّ
ُّ
الحر شيئا ً
ُ
مما تعلَّق به
ُيلقى من دروس حيَّة في مختلف علوم اللُّغة ،وارتقى الخطاب اللُّ ُّ
فشيئا َّ
غوي فتخلَّص شيئا ً
تتسرب إليه في ٍ
أساليب عصر
هدوء
من سمات عصر االنحطاط إلى حدود نهاية القرن ( )19وبدأت َّ
ُ
ولما كان القائمون على هذه
النَّهضة وألفاظها ،وصورها ومعانيها ،وطرائق صياغتها وانتقاء مواضيعهاَّ ،

المساجد من الجيل الجديدِ ،
الحر على أيديهم من
الخطاب
خريج مدارس اإلحياء ،فقد تخلَّص
المسجدي ُّ
ُّ
ُ

فظي ،وضحالة المعاني وِقدمها ،وصار خطابا معاص ار مباش ار هادفا ذا ُل ٍ
الصنعة و ُّ
غة
الزخرف اللَّ ِ
مظاهر َّ
َ

ٍ
ٍ
سهلة ،وألفاظ معاصرة
سليمة
العقد ( )04من القرن ( )20ينصرم ،حتَّى كانت ظاهرةُ
متداوَلة وما كاد ُ
َ
القطر الجزائر َّي كلَّه ،ومعها َّ
الحرة قد غشيت
المساجد َّ
ائر صحوةٌ لغويَّةٌ مسجديَّةٌ شعبيَّةٌ
تغشت الجز َ
َ
ٍ
ِ
ٍ
العامة
اقعي في الحياة
وصبر حركة االحتالل لنشر
صمت
قاومت في
العاميَّة والفرنسيَّة وترسيمهما الو ِ
َّ
للجزائريِين.
ِ
اسي لقاء ،يوصيهم فيه ِ
أن استغلُّوا العطل َة
لقد كان ُ
ابن باديس يعقد لطلبته في نهاية كل موس ٍم در ٍ ً
َّ
الصيفيَّة في َّ
ومشقة في سبيله
كل بالء
الدعوة الهادئة بالحسنى ،و"اخدموا العلم بتعلُّمه ونشره،
وتحملوا َّ
َّ
َّ
أما األمور الحكوميَّة وما يتَّصل بها فدعوها
ولي ُهن عليكم ُّ
احكم من أجلهَّ .
َ
كل عزيز ،ولتَ ُهن عليكم أرو ُ

محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،1ص.192
َّ -1
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األول:
الفصل َّ

جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

ٍ
بشيء "1وإذا ما علمنا أنَّه استوى لجمعيَّة العلماء المسلمين وحدها نحو
تتعرضوا لها
أن َّ
ألهلها ،وإياكم ْ
( )200إما ٍم وداعي ٍ
طو ِافين على مساجد القطر في المناسبات وفي غيرها؛ نقف على ما تركه
َّة وواعظ َّ
العامة ،ولننظر -على الجهة المقابلة -إلى ِ
المسجدي من ٍ
رد فعل
أثر على حركة اإلحياء
اإلحياء
ُّ
َّ
ُ
ِ
عليمي فذلك من ِ
المؤشرات على
أدق
االحتالل وإجراءاته ومقدار قسوتها ،وموقفها من هذا النَّشاط التَّ ِ
مدى ِ
االتساع والفعاليَّة والنَّجاح.

الزوايا في حركة اإلحياء ُّ
 -2-3دور َّ
اللغو ِّي في الجزائر :قد يبدو هذا العنوان على درجة من الغرابة
الشهير بين الحركة اإلصالحيَّة والجبهة ُّ
الصورة النَّمطيَّة الحاملة ِ
للصراع َّ
الطرقيَّة ،وهي
التي تستحضرها ُّ
الزوايا المنتشرة في ِ
الجبهة التي اتَّخذت من َّ
كل جهات القطر الجزائرِي مالذا انتشرت منها دعواتها
الرابع أعنف
العقد ْين الثَّالث و َّ
الصوفيَّة المختلفة ،ولئن عرفت َّ
طرُقها ُّ
الساحة الجزائريَّة طوال َ
وعرفت فيها ُ
ولفظي بين الفريَق ْين؛ َّ
نزال فكرٍي
ورَّوادها ،قد فصلت في
ٍ
فإن الجبهة اإلصالحيَّة بقيادة جمعيَّة العلماء ُ
الزوايا و ُّ
بالزوايا بوضوح ،فوقفت من َّ
عالقتها َّ
الطرق التي اشتهر أمر والئها لالحتالل ،وناصب الجزائريِين
اقف بين الجبهتَْين ،وبلغ َّ
أشده بإعالن
العداء موقف البيان والمجادلة في البدايةَّ ،
ثم تصاعدت المو ُ
النزال عنيفا تُ ِ
استمر ِ
غذيه أصابع
السنَّة عن الجمعيَّة األصل سنة 1932م ،و َّ
انفصال جمعيَّة علماء ُّ

الظاهرة والخفيَّة ،وحقيق ُة هذا ِ
االحتالل َّ
الصراع معروفة الفصول ،مشهورة األحداثَّ ،
يهم
لكن الذي ُّ
مما قد يكون قد َّ
الصراع ،هو عالقة الحركة اإلحيائيَّة َّ
ِ
بالزوايا العلميَّة ،والتي
غطى عليه هذا
األطروحة َّ

للشخصيَّة الوطنيَّة ومدرس ًة حافظت -قدر اإلمكان -على قيم َّ
كانت "بتعاليمها القرآنيَّة حصنا َّ
الشعب
اإلسالمي ،رغم غلبة َّ
الدروشة
بي
ِ
الجزائرِي وأفكاره وأصالته ،وقاومت الوجود االستعمار َّي بتعليمها العر ِ

على بعضها ومهادنتها لالستعمار "2ومن هذه َّ
السِن ِي ،وقامت
الزوايا ما ُع ِرف عنها مظاهر من التَّ ُّ
صوف ُّ

على تحفيظ القرآن الكريم ،والمحافظة على كثير من العلوم اللِسانيَّة و َّ
السابقة
الشرعيَّة إرثا عن الفترة َّ
لالحتالل بكثير.

يتصدره اإلمام ابن باديس إزاء هذه َّ
َّ
الزوايا موقف المسالمة
اسع من حركة اإلحياء
لقد وقف
ٌ
جناح و ٌ
ُ
َّ
شيوخها وطلبتُها من الحركة اإلحيائيَّة -بعد ظهور وجهتها -موقف المتعاطف
عاون ،كما وقف
ُ
والت ُ
 -1عبد الحميد ابن باديس ،آثاَ ُر ْاب ُن َب ِاديس ،تح :عمار طالبي ،ط .1الجزائر1388 :ه ،1968 -دار ومكتبة َّ
الشركة الجزائريَّة
ج ،3ص.223
 -2صالح مؤيِد العقبيُّ ،
وفية بالجزائر تاريخها ونشاطها ،د ط .بيروت2002 :م ،دار البراق ،ج ،2ص.299
الص َّ
الطرق ُّ
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األول:
الفصل َّ

جليَّات
مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر؛
المكونات والت َّ ِّ
ِّ

أن نجد عددا كبي ار من أعالم َّ
الزوايا شيوخا وطلبة أعضاء إداريِين ،أو
والمتعاون والمنخرط ،وال عجب ْ
عاملين ضمن إطار حركة اإلحياء ،و َّ
نفسه كان قد درس بزاوية شالَّطة ،وسمع من
الشيخ اإلبر ُّ
اهيمي ُ
حمد بن بلقاسم البوجليلي ،وكان يثني عليه وعلى علمه ،وكثير من َّ
تحولوا إلى
الطلَّبة الذين َّ
شيخها م َّ
ُ
َّ
اعدهم العلميَّة زوايا جزائريَّة اشتهرت
الزيتونة ،والتحقوا بالحركة اإلحيائيَّة بعد ُّ
تخرجهم فيها ،كانت قو ُ
الصرف
بتحفيظ القرآن وعلومه كالقراءات والتَّفسير ،وما يرافق ذلك عادة من العلوم اللِسانيَّة كالنَّحو و َّ

ومثل هذه َّ
خاصة كانت رصيدا التفتت إليه
والبالغة،
الزوايا التي كانت منتشرًة بمنطقة زواوة ،والجنوب َّ
ُ
حركة اإلحياء ،فطالته دعوات اإلصالح ،من ذلك دعوةُ أبي يعلى َّ
الزواوي إلصالح التَّعليم في زوايا
بالد زواوة ،ومنها زاوية َّ
محمد بن بلقاسم الهامل ،التي "كثي ار ما كان عبد الحميد بن باديس َّ
يترد ُد
الشيخ َّ

العلمي من مواقعهم في َّ
الزوايا
عليها ويجتمع بعلمائها وطلبتها "1ومن األعالم من ساند حركة اإلحياء
ِ

مؤسساته ،وأمثال
ومنهم من التحق بها مؤتَ ِم ًار بأمر ُرَّوادها في االلتحاق بثغور التَّعليم ،أو اإلشراف على َّ

الشيخ أرزقي َّ
ولعل ذكر أمثال َّ
الشرفاوي (1945-1883م) بزاوية سيدي
هؤالء يضيق بذكرهم المكانَّ ،

الرحمان اليلُّولي ،أو َّ
الشيخ أبي القاسم بن حلُّوش (1949-1881م) بزاويته بمستغانم ،يغني عن
عبد َّ
الزاوية القادريَّة بعد وفاة أبيه َّ
إن َّ
الشيخ "عبد العزيز الهاشمي الذي انتهت إليه مشيخة َّ
ٍ
كثير ،بل َّ
الشيخ
الهاشمي ،قد شعر منذ دخوله في جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِين بضرورة قيامه بنشر العلم والتهذيب

سن َّ
في المسلمين "2وإذا ُذ ِكر أعالم اإلصالح المنتسبون إلى حركة اإلحياء في ِ
الشبابُ ،وجد الكثير
ُ
منهم قد انتسب إلى هذه َّ
الزوايا ،وأخذ مبادئ العلوم األولى فيها وهو األمر الذي بقيت حركة اإلحياء
تتردد في َّ
أن َّ
الدعوة إلى إصالح مناهجها
مراعي ًة له ،مستغلَّة قاعدته التَّاريخيَّة والبشريَّة الكبيرة ،من دون ْ

العلمي بها ،وباستثناء ُّ
الطرق و َّ
الزوايا التي أعلنت والءها لالستعمارَّ ،
وترقيَّة المستوى
فإن "كالًّ من
ِ

جمعيَّة العلماء المسلمين و ُّ
المؤسسات العلميَّة والثَّقافيَّة واإلصالحيَّة الجزائريَّة التي
صوفيَّة من
َّ
الطرق ال ُّ
3
تحولت العديد من َّ
الزوايا إلى
الهويَّة الجزائريَّة بأبعادها المختلفة " وبذلك َّ
ساهمت في المحافظة على ُ

وطعمت صفوف حركة اإلحياء بعشرات األعالم
مرافق خدمت اإلحياء بما عرف فيها من تلقين
َّ

والعاملين.
محمد الحسن فضالء ،من أعالم اإلصالح في الجزائر ،د ط .الجزائر :د ت ،دار هومة ،ج ،1ص.54
َّ -1

محمد الحسن فضالء ،من أعالم اإلصالح في الجزائر ،ج ،2ص.19
َّ -2
 -3نور ِ
الدين أبو لحية ،جمعيَّة العلماء المسلمين و ُّ
الصوفيَّة وتاريخ العالقة بينهما ،ط .1الجزائر2015 :م ،دار علي بن
الطرق ُّ
زيد ِ
للطباعة والنَّشر ،ج ،3ص.377
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الفصل الث َّاين:
ٌ
مقارابت يف مشاهد ومعامل حركة الإحياء
غوي يف اجلزائر
الل ُّ ِّ

الفصل الثَّاني:

مقاربات في مشاهد ومعالم حركة اإلحياء ُّ
اللغو ِّي في الجزائر

الفصل َّ
الثاني
مقاربات في مشاهد ومعالم حركة اإلحياء ُّ
اللغو ِّي في الجزائر
ٌ
َّأول :مقاربات مشاهد َّ
التكوين

وخصوصية المصطلح :اقترحت األطروحة وصف الجهود التي رافقت
خصوصية الحراك
-1
َّ
َّ

عناصر مشروع اإلحياء اللُّ ِّ
تمييز
(اإلحيائي) ًا
غوي في الجزائر بداي ًة من القرن ( )20بمصطلح تابع هو
ُّ
َّ
ِّ
السائد خالل المرحلة ،والزمت التَّسميَّة المقترحة نشاطات حراك اإلحياء
(الحر)
له عن مصطلح
بمشتقاته َّ

ِّ
و(الصحافة اإلحيائيَّة) ...إلخ ،ذلك َّ
أن مصطلح (التَّعليم
اإلحيائي)
اإلحيائي) و(النَّشاط
من (التَّعليم
ِّ
ِّ

اختصت به جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِّين أكثر من غيرها ،حتَّى ع ِّرفت به وعرف بها
الحر) قد
َّ
وأردفت وصف (الحر) ِّ
مما يشرف عليه
بكل نشاطاتها ومنجزاتها تميي از لها عن النَّشاطات المماثلة لها َّ

حرة ،ومعلِّموها أحرار.
أئمتها أحرار ،ومدارس الجمعيَّة مدارس َّ
االحتالل ،فمساجد الجمعيَّة مساجد َّ
حرة ،و َّ
فإن األطروحة تحيل على ِّ
ولئن رجع الفضل الكبير من نشاط اإلحياء إلى جمعيَّة العلماءَّ ،
كل
غوي ،من الجمعيَّات األهليَّة ،والحركات ِّ
الجهود التي انصبَّت على دفع مشروع اإلحياء اللُّ ِّ
السياسيَّة
و َّ
وكل ذلك وأولئك كان له إسهام على اختالف ظاهر في رفع روائز المشروع.
الزوايا العلميَّة واألفرادُّ ،
صادر جهد جهات أخرى بجريرة المصطلح ،وتوظيف مصطلح غلبت عليه
وعندئذ؛ ال يمكن أن ي َ

ِّ
النسبة إلى جهة معلومة ،وإن كانت بها حقيق ًة ،وعندئذ َّ
فإن األنسب أن يطَلق مصطلح (اإلحياء) وصفا
مالزما ِّ
لكل نشاط كانت ِّوجهته إعادة اللُّغة العربيَّة إلى الحياة في الجزائر.

ِّ
لحركة اإلحياء اللُّ ِّ
غوي
لسابق لمشاهد اإلحياء يسمح بإطالق الحكم بوجود مشروع
َّ
اض ا َّ
لعل االستعر َ
فرد الل َذين قد ال يمكن
في الجزائر ،كما قد يسمح بعد ذلك بإطالق أحكام على درجة من الخصوصيَّة والتَّ ُّ

معهما إنكار وجود حركة إحيائيَّة ،أو االستخفاف بخصوصيَّتها فتدرج حلق ًة ضمن حر ِّ
بي
اك اإلحياء العر ِّ
ََ
العام في العصر الحديث ،و ِّ
ولعل تناول خصائص مشاهد اإلحياء التَّأسيسيَّة منها
اعتبارها امتدادا له،
ِّ
َّ

تفرد هذا المشروع في جوانب كثيرة ،وستبرزها جملة العناصر و ُّ
الظروف التي قد ال
والالَّحقة ،سيجلي ُّ
بي من حيث تحديد العناصر وتعيينهاَّ ،
ولكن خصوصيَّة الحالة
يمكن عزلها عن مثيالتها في الوطن العر ِّ
الجزائريَّة ستجعل من حركة اإلحياء اللُّ ِّ
خاصة بالتَّبع.
غوي فيها َّ
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الفصل الثَّاني:

مقاربات في مشاهد ومعالم حركة اإلحياء ُّ
اللغو ِّي في الجزائر

 -2خصائص المشاهد َّ
فرد هذا
أسيسية لحركة اإلحياء :قد يكون إطالق ِّ
الت
حكم الخصوصيَّة والتَّ ُّ
َّ
قترح أن يكو َن في موضع النَّتيجة ال مقدمةَّ ،
ولكن هذه
على حركة اإلحياء في الجزائر مستعجال ،في َ
ِّ
تفاصيل
إثبات
الصفحات
السابق نتيج ًة ،بينما ستحاول هذه َّ
الخصوصيَّة قد أثبتتها صفحات الفصل َّ
َ

ومجال الخصوصيَّة عبر مقاربات ال تبتعد عن عناصر اإلحياء المشرقيَّة في الوجود كالجهود التَّعليميَّة
حافي وأثره ،وحركة التَّأليف ،و ِّ
وحراك النوادي والجمعيَّات ،و ِّ
النتاج ِّ
ونوعا ،وما يتبع
النتاج
ِّ
الص ِّ
األدبي ًّ
كما ً

فرد.
ذلك من المشاهد المرافقة ،ولكنَّها ستتابع مواضع تلك الخصوصيَّة وذلك التَّ ُّ

 -1-2معلمة اإلحياء ُّ
اللغو ِّي :يلتقي الحديث عن أعالم اإلحياء اللُّ ِّ
غوي في الجزائر بالحديث عن

أعمالهم وجهودهم ،وهل ِّ
أن الحديث عن تراجم اإلحياء اللُّ ِّ
الرجال إالَّ بأعمالها؟ غير َّ
غوي في الجزائر
يختلف عن مباحث التَّراجم في غير هذا الموضع ،ذلك َّ
أن تناو َل أعالم اإلحياء هنا ،هو ركن من أركان

ِّ
ِّ
ِّ
أسماء أعالم َكث َر
سرد
شكل فهرس ملحق بعمل ،أو َ
الدراسة ،وأساس من أسسها ،فهو ليس تناوالً يأخذ َ
ِّ
ِّ
معلمة اإلحياء اللُّ ِّ
غوي في الجزائر تجتمع فيه ضرورتان
مبحث
دوران أسمائهم فيه ،وهو ما جعل تناول
على األقل:
أ-

ِّ
حركة اإلحياء اللُّ ِّ
َّ
غوي في جزائر القرن ( )20الذي تسعى األطروحة في إثباته
إن افتراض قيام

يطرح تساؤال حول طبيعة جهود أقطاب هذه الحركة ووجهتها ،وهل هو جهد ولَّد حركة اإلحياء أم ولَّدته؟
عرف حركة اإلحياء بهؤالء ،أم هم الذين ي ِّ
عرفون بها؟
وهل ت َ
َّاته أمام ر ِّ
إن صمود الوضع الجزائرِّي بخصوصي ِّ
ِّ
االحتالل في محو عناصر الكيان الجزائرِّي
بَّ -
غبة
صانعة
تخصصات كثيرة ،وغ ِّمرت معه األسماء ال َّ
كما هائالً من األعمال اإلبداعيَّة في ُّ
كلِّها ،قد غمر ًّ

السلسلة البشريَّة التي صنعت حدث اإلحياء ،هو دليل ِّ
لها ،وجهد األطروحة في استعراض ِّ
إثبات وجود
المعَل َمة إالَّ مشهد عملي من مشاهد اإلثبات.
الحركة ،وما استعراض َ
 -1-1-2موقع المعلمة من حراك اإلحياء ُّ
اللغو ِّي في الجزائر :قد يكون من أسلم طرائق عرض

غوي في الجزائر هو اعتماد طر ِّ
يقة َّ
الطبقات ،التي ِّ
أشهر أعالم اإلحياء اللُّ ِّ
نج َزها
تورث فيها ُّ
كل طبقة م َ

ولو من غير تصريح ،باعتبارها َّ
الطريق َة الكفيلة بإظهار الحركة اإلحيائيَّ َة بين يدي أعالمها ،إذ ليس
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
لجهد
ورصد أعمالِّهم في انتظار الحكم عليها ،بقدر ما هو إدراج
اإلحيائيين،
ترجمات
المقصود تجميع
هؤ ِّ
المعَل َمة مشهدا آخر من مشاهد اإلحياء
الء في سياق تاريخي متتابع ،وعمل تشاركي واع،
َّ
لتتحول هذه َ

ظر بعدها ِّ
لكل َعَلم من األعالم على أنَّه حلقة في سلسلة التزمت اختيا ار باالشتراك في تأسيس حركة
فين َ َ
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وضحت في سبيل استوائها ُّ
وتمكنها ،ث َّم شهود بلوغها وظهورها على خصومها ،وتجاوز عقبات
اإلحياء،
َّ

المسار بأنواعها ،فلقد تقارض األعالم األدوار ،وسلَّم األعلم و ُّ
األسن لمن بعده الوصيَّة باستكمال المسار

نجز ،وإضافة األحسن واألجود.
وحراسة الم َ
ِّ
وتطو ار
معلمة اإلحياء إلى طبقات ثالث كافيًّا في إبراز أطوار هذا المشروع نشأة
وقد َيكون تقسيم
ُّ
واستواء ،على اعتبار َّ
أن المراحل الثَّالث كافية لتأسيس غالب المشاريع الفكريَّة ،على اختالف في أمد

يخي و ِّ
ِّ
أما ما بعد هذه المراحل؛ َّ
االجتماعي الذي
ياسي و
ِّ
الس ِّ
فإن طبيعة الوضع التَّار ِّ
كل مرحلة وظروفه ،و َّ

مرت به الجزائر من خالل ثورتها التَّحريريَّة ،بداي ًة من ِّ
النصف الثَّاني من القرن ( )20قد أخذ اإلحياء
َّ
غوي بسببه أشكاال أخرى ،فرضتها طبيعة المرحلة ونوازلها.
اللُّ ُّ

 -2-1-2ظروف ظهور معلمة اإلحياء :يذهب كثير من َّ
الدارسين للتَّاريخ الجزائرِّي الحديث إلى
َّ
حوالت الكبرى في الجزائر الحديثة كانت بعد الحرب العالميَّة األولى ،وقد كان ذلك ضمن سياق
أن التَّ ُّ

دولي وإقليمي ومحلِّي متسارع ،وهي الفترة التي عادت فيها طالئع النُّخبة َّ
المثقفة في رحاب َّ
الزيتونة

واألزهر والحجاز وبالد َّ
الشام إلى بلدها ،ورغم اختالف منازع تفكيرها ُّ
لتعدد مدارسها ،إالَّ َّ
جامعها
أن
َ
تشعبات ما بعد الحرب.
كان اإلحساس بوجوب االرتقاء بالنَّهضة الجزائريَّة الوليدة ،والخروج بها من ُّ

الص ِّ
عملي ًة َّ
عيد ِّ
اطلع
نوة مدرس ًة
َّ
الس ِّ
فعلى َّ
ياسي كانت أحداث الحرب التي شارك فيها الجزائريُّون ع ً
مستجدات الحياة العالميَّة بتيَّاراتها الفكريَّة و ِّ
َّ
السياسيَّة ،ومنازعها االجتماعيَّة
النَّاجون منها على

الدفاع عن المبادئ اإلنسانيَّة و ِّ
بأن ِّ
واالقتصاديَّة ،وقد "فهم الجزائريُّون َّ
الديمقراطيَّة ،لم يكن هو الهدف
من الحرب كما أعلنت الدعاية الفرنسيَّة "1وقد أسهم ذلك في تنوير الجزائريِّين بحقيقة كثير من القضايا

أن لهم على فرنسا َّ
منة لن َّ
و أروا َّ
وبناء على ذلك ،فقد كان من
يترددوا في رفع سقف مطالبهم إزاءها،
ً
المقومات ِّ
الشخصيَّات العموميَّة ،والحركات ِّ
صميم مطالبات َّ
ِّ
السياسيَّة َّ
الدينيَّة
مقام
الناشطة ،احترام ِّ
لألمة.
واللُّغويَّة َّ

غير َّ
عامة؛ لم يكن خالصا للُّغة
أن االنفتاح الذي كان في ظاهره بشائر صحوة لغويَّة وفكريَّة َّ

كل شيء ،فالجبهة ِّ
العربيَّة ،وال ِّ
السياسيَّة أعلنت عن نفسها
جوا انتعش فيه ُّ
للمقومات الوطنيَّة ،فقد كان ًّ

َّ
يتصدره األمير خالد ،وسيظهر بعده مصالي الحاج ،وفرحات عبَّاس ،وابن جلُّول
في شكل حراك سياسي
-Aboul- Kassem Saadallah, La Montée du Nationalisme en Algérie, Tlemcen: 2011
alemlmaarifa, p 217.
1
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تطعمت بها تشكيلة
وابن التُّهامي وغيرهم ،وقد سمحت ظروف ما بعد الحرب بظهور أسماء جديدة َّ
ومحمد البشير اإلبراهيمي ،والعربي
الحركة الثَّقافيَّة الوطنيَّة بعد الحرب ،فظهرت أسماء ،وابن باديس،
َّ

التبسي ،و َّ
ِّ
حمود ،ومبارك جلواح ،وأبو اليقظان وإسحاق بن محمد إبراهيم
الطِّيب العقبي ،ورمضان ُّ

ِّ
جانبا من جوانب اإلحياء المختلفة
اطفيش ،ومن تالميذهم ومريديهم قائمة طويلةَّ ،
تحمل كل من موقعه ً
لكن الجدير ِّ
بالذكر هنا َّ
َّ
أن التَّقسيم الذين ناضل االحتالل لتثبيته ،والذي نشأ قبل الحرب؛ ممثَّال في
نخبة المحافظين (العلماء) والنُّخبة المفرنسة؛ قد أصبح ثالثيًّا ،فقد انشطرت فيه كتلة الجزائريِّين المسلمين
إصالحيين) و(محافظين) ِّ
ِّ
ولكل وجهة هو مولِّيها.
إلى (
يهمنا من إيراد هذا التَّشطير للجبهة الجزائريَّة هو متابعة اآلثار االجتماعيَّة التي خلَّفتها
وما ُّ

ِّ
الصراعات اإليديولوجيَّة ،ورعاها االحتالل ،وما سيكون من آثارها من تضاعف الجهد المبذول إثر تشتُّت
تتشظى الجبهة ِّ
َّ
السياسيَّة والثَّقافيَّة الجزائريَّة بين َّ
الدعوة
المساعي في اإلصالح ،ومع أفكار هؤالء ورؤاهم،

الدعوة إلى االندماج والتَّجنيس سياسيًّا ،وعلى الجبهة ِّ
إلى المساواة ،و َّ
الدينيَّة والفكريَّة ينقسم الحراك
الجزائر ُّي إلى نخبة إصالحيَّة ،ونخبة من شيوخ ُّ
الطرق و َّ
غوي في صميم هذا
الزوايا ،وسيكون البعد اللُّ ُّ

المعترك.
َّ
قافي الجزائر َّي إزاء اللُّغة العربيَّة نخبتان ع ِّرف عن األولى تكوين
تتصدر
وهكذا
المشهد الفكر َّي والثَّ َّ
َ

مشرقي طبع فكر أعالمها ،وقد أظهروا محاول َة الجمع بين معارف تقليديَّة أصيلة ،وأفكار معاصرة

أما الثَّانية فنخبة من شيوخ
يتحولوا بعد سنوات قليلة َّ
و َّ
رواد الحركة اإلصالحيَّة في الجزائر الحديثة ،و َّ

ُّ
الصوفيَّة ،آثرت مواقعها القديمة الموروثةَّ ،
استبقاء لمنافعها ومواقعها
وفضلت مهادنة االحتالل
الطرق ُّ
ً
وعدم التَّفريط في نفوذها -باسم ِّ
الدين -على قطاع شعبي واسع ومثَّل هؤالء :أحمد بن مصطفى بن
"ضد االندماج وأنصاره ،وضد التَّجنيس ،ودافعت َّ
علِّيوة ،الذي وقفت زاويته َّ
بشدة عن اللُّغة العربيَّة"1

ولكنَّه عارض الحركة اإلصالحيَّة في وجهتها ِّ
الدينيَّة ،وأحمد ِّ
ِّ
المتزوج بالفرنسيَّة أوريلي 1871م
التيجاني
ِّ
المتزوج هو اآلخر باآلنسة (فيري)Feret /
إلى وفاتها سنة 1933م ،وحمزة بن بو بكر ،آغا جبل عمور
وعدة بن غالم هللا وصاحب زاوية َّ
الشرقي َّ
العطافي (تلميذ َّ
محمد َّ
الشيخ الموسوم َّ
العطاف)
وكذلك َّ
تزوج َّ
أن ابن َّ
من امرأة فرنسيَّة ،كما َّ
تزوج من امرأة فرنسيَّة "2ولقد انعكست آثار هذه
الشيخ البودالي الهبري َّ
 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،4ص.127
 -2أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،4ص.312
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نسيين ،على العالقة بين هذه ُّ
العالقات المشبوهة بين أعالم ُّ
الصوفيَّة هؤالء والفر ِّ
الطرق و َّ
الزوايا
الطرق ُّ

التي ِّ
ِّ
ومكونات الحركة اإلصالحيَّة ،والمجتمع الجزائرِّي كلِّه.
يمثلونها،

قافي على ِّ
ولئن كان ِّ
أشده؛ َّ
فإن شيئا من
الصعيد الفكرِّي والثَّ ِّ
هاتين الواجهتَين على َّ
الصراع بين َ
غوي ،فبينما أقام اإلصالحيُّون للُّغة العربيَّة صرحا منيفا بجوار ِّ
ِّ
االتفاق كان يجمعهما حول البعد اللُّ ِّ
الدين

درس بها العلوم العصريَّة وتنزل
فعل بها ميادين الحياة ،وت َّ
الصحيح الخالي من الخرافات والبدع ،وأن ت َّ
َّ
الطر ِّقيين قد رضوا من خدمة اللُّغة العربيَّة و ِّ
عامة ُّ
العامة؛ َّ
الدفاع عنها ،بأن ال يكونوا من
فإن َّ
إلى الحياة َّ
المناوئين لها ،وال من المعارضين لر ِّقيها ،وال يتخلَّوا عن َّ
بي ،انطالقا من كونها
الدعوة إلى التَّعليم العر ِّ

لغة القرآن الكريم ،ووسيلة أداء العبادات واألوراد في المناسبات ِّ
الدينيَّة ،ولسان الكتابة والتَّأليف ،وإن لم
تكن مطالبهم حول اللُّغة العربيَّة في أعلى سقف مطالبهم.
عاما لمجمل ِّ
االتجاهات التي كانت عليه َمعلمة زمن اإلحياء ،والتي سيكون
كان ذلك وصفا ًّ
ِّ
لإلحيائيين وظيفة العمل على جبهتَين :حاولوا في إحداهما َّ
ليستمر وال ينكسر
الدفع بمشروع اإلحياء
َّ
وعملوا في ثانيتهما على ِّ
صد َّ
الضربات المؤلمة التي كان يوجهها لهم خصومهم من بني عمومتهم ،وإن
شئت قلت :كان ِّ
يوجهها لهم االحتالل بأيدي بني عمومتهم.

اللغو ِّي في الجزائر ،اإلعداد والوجهة :يع ُّد رصد طبيعة ِّ
 -3-1-2معلمة اإلحياء ُّ
نخبة هذه الفترة
َ
ِّ
تكوينها ومستواه ومساره ووجهته ضروريًّا لسبر فعاليَّة الجهود المبذولة ،وتقسيمها في ِّ
ظل
من حيث نمط
المضايقات المتتابعة ،والعوائق المفتعلة ،ولقد َعرفت بداية القرن (ُّ )20
قافي
تصدر المشهد الفكرِّي والثَّ ِّ
ِّ
اللُّ ِّ
نسي طيلة ( )70سنة التي
غوي الجزائرِّي من ِّقَبل تكتُّل ثنائي ،كان
اقي الفر ِّ
محصلة الجهد االستشر ِّ
ِّ
الوطنيين الجزائريِّين بالوفاة أو
أعقبت االحتالل ،فبعد انحسار دور علماء الفترة األولى لالحتالل من
الهجرة أو َّ
حصلوا نصيبا من العلم في مستواه
الشيخوخة؛ َّ
ممن َّ
أطل القرن ( )20على الجزائر ِّبفصيَلين َّ
العالي والم ِّ
أهم أسس هذا التَّقسيم ،وفيه احت ِّفظ بمصطلح (العلماء) لفئة
تخصص ،ولقد كانت اللُّغة من ِّ
من الجزائريِّين المحافظين الذين أبقت جهودهم على ِّ
رمق الحياة في جسد اللُّغة العربيَّة المنهك ،ومثَّل
ومحمد بن أبي
الصالح بن مهنَّا ،عبد الحليم بن سماية،
هذا الفصيل :عبد القادر َّ
َّ
محمد َّ
المجاويَّ ،
رواد الفترة األخيرة
شنب ،وأبو القاسم الحفناوي ،وعاشور الخنقي ،وحمدان لونيسي ،وأمثالهم ،والذين كانوا َّ
من القرن ( )19وسيكون تالميذهم رصيد الفترة القادمة المعنيَّة.
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وعلى الجبهة األخرى أفرزت مدرسة االحتالل برعاية اسشراقيَّة مضنيَّة نموذجا جزائر َّي األصل

نسي الفكر واللُّغة والوالء ،أطلق عليه مصطلح ( ُّ
السالم بن شعيب ،الذي مع
النخبة) من أمثال :عبد َّ
فر َّ
إجادته للعربيَّة كان داعيَّة اندماج ،و َّ
الطيب مرسلي ،وأحمد بن بريهمات ،وأحمد بوضربة ،وسعيد بوليفة
وبلقاسم بن سديرة -وهما تلميذا رينييه باصيه -وإسماعيل حامد ،وبلقاسم بن التُّهامي ،والشريف بن
مهد َّ
أن االحتالل كان ي ِّ
حبيلس ،ومع َّ
الطريق لهؤالء صانعا لهم أرضيَّة األنتلجانسيا ()Intelligentsia
الجزائريَّة ،وريادة الحياة الفكريَّة والثَّقافيَّة واللُّغويَّة في الجزائر؛ إالَّ َّ
أن حضور (العلماء) كان األكثر
الصفوة الجزائريَّة
ظوة لدى
العامة على أ ِّميَّتها ،وهكذا كانت بداية التَّ ُّ
حول وإرهاصاته رهين ًة باختالف َّ
َّ
ح ً
ِّ
ِّ
اختيار مسار العمل من
مشاهده ،ضرورة
سيتحول في ما بعد إلى موقف من أبرز
وانقسامها ،وهو ما
َّ
خالل القناعات الفكريَّة واإليديولوجيَّة المناسبة.
وعامة َّ
الشعب خندق ِّ
المقومات العقديَّة والتَّاريخيَّة والجغرافيَّة العربيَّة اإلسالميَّة
جمع
العلماء َّ
وبينما َ
َ
قليدي (مشرق -مغرب) َّ
على المحور التَّ ِّ
الفرنسة والتَّغريب واالحتكام إلى
فضلت النُّخبة الوليدة
خندق َ
َ
محور (شمال -جنوب).

تنوع المنازع الفكريَّة بسبب ُّ
َّ
تعدد المشارب
إن من العقبات التي عانى منها التَّيَّار المحافظ ،هو ُّ
توحد -إلى حد بعيد -عنصر ُّ
النخبة الجزائريَّة المفرنسة لغ ًة ومنهجا ،فقد كان
التَّعليميَّة لعناصره ،بينما َّ
أما النُّخبة المحافظة
عما س ِّطر لهمَّ ،
محكوما بالفكر االستشراقي الذي ال يسمح فيه لهؤالء باالبتعاد كثي ار َّ
العام الذي كان
ِّ
الرؤى ،فرغم غطاء المحافظة
فقد كانت مزيجا يعكس نماذج مختلفة من التَّكوين و ُّ
خريج َّ
خريج القرويِّين ومنهم ِّ
فإن منهم من كان أزهريًّا أو زيتونيًّا ،ومنهم ِّ
يجمعهم؛ َّ
الزوايا الجزائريَّة ،فمن
محمد بن بلقاسم الهاملي ،علي بن عمر ُّ
خريجي َّ
ِّ
ومحمد الميسوم ،وغيرهم ،ومن
الطولقي،
َّ
الزوايا مثالَّ :
ِّ
خريجي المدارس الحكوميَّة ابن الموهوب ،ومن كان عصاميًّا مثل عمر راسم وعمر بن ُّ
قدور ،وتبعا
اإلسالمي باعتناق حركة
لذلك تباينت نظرة هؤالء إلى اإلصالح ،فمنهم المتعاطفون مع اإلصالح
ِّ
الجامعة اإلسالميَّة ،ومن هؤالء عمر بن ُّ
ومحمد بن
ومحمد ابن الخوجة الكمال،
قدور ،وعمر راسم،
َّ
َّ
مسك بأصالة الوجهة العربيَّة اإلسالميَّة للجزائر ،مع
أبي شنب ،وصالح بن مهنَّا ،بينما يرى آخرون التَّ ُّ

األخذ بتجارب األوروبِِّّيين وعلومهم ،ومن أعالم هذا ِّ
المجاوي ،وعبد الحليم بن سماية
االتجاه عبد القادر َّ
ومحمد بن رحال ،و ُّ
محمد بن العربي.
الدكتور َّ
َّ
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َّ
وعلى كل؛ َّ
األول من القرن ( )20فقد كان
َّارين
ستتحدد وجهتهما خالل العقد َّ
فإن معالم هذين التَّي َ

أما بعد الحرب فكانت
إعالن الحرب العالميَّة األولى حاج از منع الفريَقين من اإلعالن عن وجهتَيهماَّ ،

غوي منه بوجه خاص.
قافي العام واللُّ َّ
هناك معطيات أخرى ،وسياقات تحكم الحراك الثَّ َّ

 -2-2مقاربة نشاط َّ
ائرية :أورثت خصوصيَّة الحالة الجزائريَّة
الجمعيات
النوادي و
اإلحيائية الجز َّ
َّ
َّ

خصوصي َة ِّ
كل ما تعلَّق بها ،ففي الوقت الذي نجد فيه النَّوادي المشرقيَّة زمن اإلحياء
زمن االحتالل
َّ
ملتقيات لمسامرات أدبيَّة ،ومعارضات شعريَّة ،ومطارحات نقديَّة؛ كانت نوادي الجزائر ملتقيات البحث
الذات الجزائريَّة المبادة ،ولحظة معاناة في ِّ
عن َّ
فك قيود ومضايقات االحتالل التي ال تنتهي ،ومن هنا
العام واللُّ ِّ
غوي تحديدا.
ستحاول األطروحة مقارب َة نشاط النَّوادي في سياق حركة اإلحياء ِّ
َّ -1-2-2
النشاط الجمعو ُّي وموقعه من اإلحياء :استلمت المنظومة الجمعويَّة المتناميَّة أدوار
بعث األ َّمة الجزائريَّة في مرافق كثيرةَّ ،
الوظائف االجتماعيَّة والثَّقافيَّة وحتَّى االقتصاديَّة بشكل
ووزعت
َ
عفوي ِّ
توجه إلى العناية بالتَّعليم ،ومنها ما التفت إلى
تؤطره في معظم األحيان حاجة المجتمع ،فمنها ما َّ
أشكال الحرمان والفاقة في جنبات المجتمع ُّ
فيهي الهادف يستقطب
اهتم للنَّشاط التَّر ِّ
يحد َّ
شرها ،ومنها ما َّ

المعطلة ،ويستنهض فيها خمولها َّ
َّ
به َّ
الطويل ،بل "كان بعض هذه الجمعيَّات قد أ ِّسس لدفع
الطاقات
قارة كالتَّعليم ،ومحو ِّ
األمية للكبار
حركة التَّعريب "1وضمن هذا االهتمام األخير ،نشأ االهتمام بنشاطات َّ
المسرحي ،ومنها النَّشاطات َّ
الدوريَّة ،كتسطير برامج النَّدوات والمحاضرات ،أو العارضة ،كإحياء
والنَّشاط
ِّ
الحفالت والمناسبات.
بر إلى اإلحياء َّ
العام الذي استهدفت به
ِّ
عبي
وقد اعتمدت حركة اإلحياء هذه النَّشاطات َمع ًا
الش ِّ
الجماهير التي ال سبيل لها عليه في المساجد ،بل لعلَّها جعلتها مرحل ًة أولى في ِّ
االتصال بالجمهور ،أو
لكون وضع هذه النَّوادي يسمح بنشاطات ال يسمح بها في المسجد ،والحديث عن هدف هذا االهتمام
ُّ
عتبارين:
بما له عالقة بإحياء اللغة العربيَّة ،ينصرف إلى ا َ

 -تقريب اللُّغة العربيَّة الفصيحة من آذان الجماهير في قالب تقبله النَّفس ،حيث تأخذ نشاطات

النَّوادي المسرحيَّة واإلنشاديَّة واالحتفاليَّة طابع التَّرفيه.

1

أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،5ص.320
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االجتماعي ،الستخالص الجزائريِّين من مخالب الجهل والفساد
قي و
 نشر الوعيِّ
القومي والخل ِّ
ِّ

اللَّذين أرداهم فيهما االحتالل.

َّ
المنظمة في هذه النَّوادي ،أنَّها كانت بعربيَّة فصيحة في لسانها
لذلك كان المالحظ على النَّشاطات
ِّ
اإلحيائيين إلى استثمار ذلك في تسريع
توجه اهتمام
وطنيَّة وتربويَّة وتعليميَّة في مضامينها ،وألجل ذلك َّ
العامة ،وحياة لغتها وأخالقها بشكل خاص ،فكان للمسرح دور ترقيَّة َّ
الذوق وتقويم
إنعاش الحياة الجزائريَّة َّ

العام ،وللمحاضرة دور التَّثقيف والتَّعليم ،وبين ِّ
اللِّسان ،وللخطابة دور َّ
جد
ِّ
فسي والتَّحسيس
الشحن النَّ ِّ
وحزم بعض النَّشاطات ،وانبساط بعضها اآلخر ،كانت حركة اإلحياء ترِّاوح في هذه النَّوادي بين أعمالها
صانعة بذلك فضاء َّأدى وظيفة اإلغماس ُّ
اللغو ِّي ( )language Immersionفظهرت جدوى هاته
َ
ِّ
ِّ
مستهدف ًة بها قطاعات واسع ًة من عموم َّ
ومفضلة
الشعب،
وقوة تأثيرها ،واعتمدتها حركة اإلحياء
النَّشاطات َّ
االنتقال إليه على الجلوس في المساجد واألقسام ِّ
الدراسيَّة منتظرة قدومه ،وقد حال بينها وبينه موبقات

االحتالل ،فأصبح اليقين بدور هذه النَّوادي حقيق ًة قائمة.

وإذا كان للجمعيَّات المختلفة دور تهيئة المستلزمات ِّ
الماديَّة والبشريَّة لهذه النَّشاطاتَّ ،
فإن حراك

اإلحياء قد تسلَّل شيئا فشيئا الستغالل النُّصوص ،وتوجيه الكتابة المسرحيَّة ،ونصوص القصائد واألناشيد
العام ،باختيار المواضيع الهادفة ،والحرص على ترسيخ اللُّغة العربيَّة الفصيحة تمكينا
ِّ
وتكييفها لمساره
العامة ،وتنويعا لمواقع حضورها في المجتمع.
لها بين َّ
الجمعيات و َّ
وتنمية الكفاءات :وجدت الكفاءات التي كانت
فضاء لالحتماء
النوادي
-2-2-2
َّ
َّ
ٌ
األول في الجمعيَّات و َّ
فأحست
فضاء احتضن جهودها ،وأَكَب َر أعمالها،
النوادي
نتاج الجهد التَّ ِّ
عليمي َّ
َّ
ً
بشيء من األمان الذي َّ
الجماعي ،الذي وإن لم يكن بمنأى عن تهديدات
توفر لها من خالل الغطاء
ِّ
قوانين االحتالل وعسف إدارته ،فإنَّها لم تعد َّ
تتلقى تلك العقوبات والمضايقات فرديًّا ،بل أصبحت تستقبل
ذلك بنوع من ُّ
الشعور ِّ
فسي و َّ
الجماعي ،حين أصبحت هذه الجمعيَّات والنَّوادي ملجأً
الدعم
ِّ
بالرضى النَّ ِّ
َّ
غوي ،في وقت لم َيسمح فيه االحتالل "إالَّ بانتشار
قافي واللُّ َّ
للشباب الجزائرِّي ،وجدت فيه انتماءها الثَّ َّ
لغته وثقافته وذلك على حساب اللُّغة الوطنيَّة والثَّقافة الجزائريَّة "1ومع َّ
الزمن أخذ المنخرطون في هذه

ِّ
الوحدة ،وأثر الجماعة وضرورة االلتفاف حول
الجمعيَّات والوافدون على هذه النَّوادي يشعرون بأهمية َ
عمار هالل ،أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 1962-1832م ،ص.268
َّ -1
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العقدي و ُّ
االجتماعي ُّ
فرد ،الذي طالما افتقد
غوي و
فنمى ذلك االنتماء
عور بالخصوصيَّة والتَّ ُّ
الل ُّ
ُّ
الفكرةَّ ،
ُّ
الش َ
ِّ
للشخصيَّة محيط ًة بهم في ِّ
المدمرة للهويَّة الماحقة َّ
الجزائريُّون ُّ
كل مكان يوجد
الشعور به ،وهم يرون آثاره

به الفرنسيُّون المحتلُّون.

التأهيل َّ
الجمعيات و َّ
إطار إلعادة َّ
ونفسيا :بلغ االحتالل بالوضع
ثقافيا
-3-2-2
ًّ
عبي ًّ
َّ
الش ِّ
النوادي ٌ
ِّ
الجزائرِّي
المحتل ،وال هدف له في
العام مبلغا جعل من الجزائرِّي كائنا بيولوجيًّا ال قيمة له في نظر
ِّ
نظر نفسه ،فلقد كان "تأهيل األمم الغالبة المنتصرة حضاريًّا ُّ
للشعوب المغلوبة والمستضعفة ...في نطاق
بكل أنواعه (فكري ،ثقافي ،لغوي ،ساعيِّ ،
التَّأهيل لالستهالك ِّ
مادي...إلخ) مع االحتفاظ بتجهيله وتحديد

سقف تعلُّمه في مستوى إمكانيَّة االنتفاع به "1وقد شاع ذلك وانتشر حتَّى صار صف ًة غالب ًة للجزائريِّين
َّة والخارجي ِّ
وبين تأثير العوامل ال َّداخلي ِّ
َّة ،أصبح ضروريًّا البحث عن ِّ
يغ التي تعيد تأهيل الجزائريِّين
الص ِّ
َّ
َّ
ِّ
الفردي ،قابل ذلك مرحلة طبيعيَّة
الحر مسلكا إلعادة التأهيل
عليم َّ
جماعيًّا ،فبعد أن اتخذ اإلحيائيُّون الت َ
في تنميَّة الجماعات ،وإضاف ًة إلى ِّ
فسي الذي كان يحيط بهؤالء؛ كانت النَّشاطات التَّعليميَّة
الجو النَّ ِّ

غوي حين أصبحت الجماعة تمارس حقوقها التَّعبيريَّة ِّ
بحريَّة
والتَّربويَّة والثَّقافيَّة رافدا َّ
طعم التَّأهيل اللُّ َّ

االجتماعي َّ
الطبيعي
الحق
الدخيل ،الذي حرمها
مغمورة بروح االعتزاز والتَّميُّز ،في مقابل ذلك الفضاء
َّ
ِّ
َّ
في الكالم ،وأصبح ِّ
االجتماعي بالفناء ،وأضحت ترى فيه واقعا متصادما مع فطرتها
قافي و
َّ
يهدد واقعها الثَّ َّ
"فبحثت مجموعات ُّ
الشعوب المستعبدة عن هويَّتها (لغة ،تاريخ ،ثقافة تراث ،علم...إلخ ،وحفرت في

ِّ
َّ
وو َعتها ،فأنتجت جماعات التَّحرير "2ذلك َّ
أن هذه
ثقافتها وذاتيَّتها كشعور جمعي ،فبعثتها وتعلمتها َ
الجمعي قد جاءت حلق َة وصل وسيطة ضروريَّة ،بما كانت عليه من نشاط
المرحلة من مراحل االرتقاء
ِّ

جمع بين ُّ
ِّ
الفردي إلى مرحلة المجتمع ،إذ "لم يقتصر تأثيرها
الشمول والتَّ ُّنوع لالنتقال من مرحلة النُّمو

مس كذلك بعض الفئات األخرى التي تعلَّمت بغير اللُّغة
على الجزائريِّين المتعلِّمين باللُّغة العربيَّة؛ بل َّ
3
فتحولت هذه النَّوادي إلى فضاءات
صهرها في بوتقة الثَّقافة العربيَّة اإلسالميَّة نهائيًّا " َّ
العربيَّة ،بحيث َّ
تم َ

المجتمعي الذي تحكمه اعتبارات
تجاوز فيها الجزائريُّون آثار االختالفات اللُّغويَّة بينهم إلى ضرورة الوفاق
ِّ
أخرى كثيرة.
عمان2012 :م ،دار أسامة للنَّشر والتَّوزيع ،ص.341
 -1العربي بلقاسم فرحاتي ،تأهيل الموارد البشريَّة قديما وحديثا ،طَّ .1
 -2العربي بلقاسم فرحاتي ،تأهيل الموارد البشريَّة قديما وحديثا ،ص.347
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اإلحيائي َّ
انعكاس لمستوى ُّ
الجمعيات و َّ
عبي :تزامنت فترة إنشاء
النضج
النوادي
-4-2-2
َّ
الش ِّ
ِّ
ٌ
ِّ
النَّوادي والجمعيَّات مع فترة انتعاش ِّ
الوطني مضمونا ولسانا ،وكذا مرحلة انتشار
الخط
الصحافة ذات
ِّ
الحرة ،وبهذا التأم حراك النَّوادي والجمعيَّات مع العناصر
اإلحيائي ،وتشييد
ظاهرة التَّعليم
مؤسساته َّ
ِّ
َّ
اكير األولى للتَّعليم الذي خرجت طالئعه األولى منتصف العقد
األخرى ،فاحتضن بعض هذه النَّوادي البو َ

اإلحيائي َّ
الداعم للقضيَّة
الوطني
( )03من القرن ( )20وقد تزامن ذلك مع انتعاش مشهود لإلعالم
ِّ
ِّ
الوطنيَّة ،فتعاضدت هذه المظاهر في ِّ
شد أزر حركة اإلحياء اللُّ ِّ
غوي بتوسيع دائرة انتشاره ،وتعميق
الشعبيَّة بالتَّوازي مع الحراك ِّ
الوطني ،بعد أن َّ
امتداده في األوساط َّ
تكفلت المدارس اإلحيائيَّة
حافي
ِّ
الص ِّ
برعاية النَّشء ،فقطعت سلسلة الجهل التي حرص االحتالل على اإلبقاء عليها متَّصلة أبدا ،ولقد كان
"العقد الذي يبرهن بدون شك على إثبات الهويَّة الثَّقافيَّة العربيَّة اإلسالميَّة للجزائر ،وذلك
العقد ()04
َ
1
بانتشار النَّوادي الثَّقافيَّة العربيَّة في ِّ
َّ
َّ
معظم َها
دير
ت
كانت
التي
ادي
و
الن
هذه
أن
ذلك
"
كل مناطق القطر
َ
الوطني ،وصارت مسبا ار للمستوى اللُّ ِّ
غوي ،وقد صار سائدا
جمعيات مرافقة؛ قد عكست مستوى الوعي
ِّ
في فضاءات شعبيَّة بسيطة ،كان الحكم الغالب عليها أنَّها أماكن للَّهو والتَّرفيه ،وعن مرتاديها أنَّهم في
طارَدهم الفراغ واليأسَّ ،
تحولوا بهذه النَّوادي ،وبمن فيها إلى
ولكن رَّواد حركة اإلحياء َّ
عمومهم شباب َ
اإلحيائي الواسع.
هامة من حلقات المشروع
ِّ
حلقة َّ

الجماعي إلى اختراق َّ
الكولونيالي :لقد حرص االحتالل على تلغيم
التضييق
 -5-2-2المدخل
ِّ
ُّ
المجتمع الجزائرِّي ِّ
وسرب إلى أذهان
نسيَّ ،
قافي الفر ِّ
ببث كتلة حرص على تثقيفها بنمط من التَّكوين الثَّ ِّ

معادية لعناصر الهويَّة من ِّ
الدين واللُّغة ،لك َّن المالحظ "أنَّنا خالل تلك الفترة [الثَّالثينَّيات]
اقف
َّ
أفرادها مو َ
لم نجد سوى النَّوادي ذات َّ
اإلسالمي ،حتَّى تلك التي كان يشرف عليها ِّ
ويسيرها جزائريُّون
بي
ِّ
الطابع العر ِّ

َّ
مثقفون أو متعلِّمون بغير اللُّغة العربيَّة ،وبالتَّالي فقضيَّة اللُّغة المستعملة آنذاك لم تش ِّكل حاج از أمام
ثم توحيد الجهود لدحر االستعمار "2لقد كان معظم النَّوادي في البداية عبارًة
توحيد ُّ
الرؤية الثَّقافيَّة ،ومن َّ
ِّ
ولعل من َّأول هذه المشاهد في
شباب حي أو قرية،
نجز بجهود
َّ
عن مقاه شعبيَّة ،أو أماكن بسيطة ت َ
تبسة
جزائر اإلحياء ،تلك المشاهد التي ينقلها مالك بن نبي عن طفولته َّ
وفتوته ،عن حالة مقاهي َّ

وقسنطينة ،وما كان يدور فيها من مناقشات فكريَّة وأدبيَّة وسياسيَّة محلِّيَّة وإقليميَّة ،وأشكال التَّعبير عنها
عمار هالل ،أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 1962-1830م ،ص.261
َّ -1
عمار هالل ،أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 1962-1830م ،ص.261
َّ -2
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أما في مكتب َّ
الشيخ [ابن باديس] فمن
فيقول" :كان الحديث في مقهى (بن يمينة) بالعربيَّة والفرنسيَّة َّ
َّ
أما في المدينة فلم تكن اللُّغة عربيَّة وال فرنسيَّ ًة ،إنَّما لغة
بيعي أن يكون الحديث
الط ِّ
َّ
بعربية فصيحةَّ .

وخاص ًة في العاصمة ،إذ أضاف القوم هناك إلى ِّ
عاميتهم
محلِّيَّة ،وهذه الحال كانت في الجزائر جميعها،
َّ

لهجة غير مستحبَّة ،وفي علمي َّ
تبسة هي المدينة الوحيدة التي يتكلَّم أهلها لغ ًة عربيَّة ،ربَّما ليست
أن َّ

الصفاء واألصالة في مفرداتها وطريقة ن ِّ
أدبيَّة .إنَّما هي ِّ
طقها "1وتلك شهادة
بكل حال على درجة من َّ
قي على المنطقة
افي المتاخم لتونس ،وبقاء التَّأثير المشر ِّ
إن نقلت لنا سالمة المنطقة بفعل موقعها الجغر ِّ
قائما؛ َّ
خاصة؛ لم تكن لها من الحصانة الثَّقافيَّة واللُّغويَّة والجغرافيَّة
الساحليَّة منها َّ
فإن المدن األخرى ،و َّ
تجمعات شعبيَّة
ما يجعلها في مأمن من االغتراب الثَّقاف ِّي واللِّ ِّ
ساني ،ومع ذلك فقد أضحت هذه النَّوادي ُّ

وبخاصة في العقد ( )04من القرن ( -)20إلى مراكز
تحولت معهما -
جزائريَّة اكتسبت تنظيما وفاعليَّ ًة َّ
َّ

جماعيَّ ًة هتَ َك بها الجزائريُّون حجاب التَّضييق االجتماعي والثَّقافي الذي َّلفهم فيه االحتالل ،ومارس
رَّوادها حياة ثقافيَّ ًة جماعيَّ ًة تحكمها خصوصيَّات المجتمع الجزائرِّي وأعرافه ،وفي جنبات تلك النَّوادي

الصوتيَّة من شعر وإنشاد ،ومحاضرات ونشاط خطابي ،وأمسيَّات أدبيَّة وفكريَّة
مارس الجزائريُّون فنونهم َّ

ودروس تربويَّة وتعليميَّة ،وإحياء مناسبات دينيَّة ووطنيَّة ،ونشاطات كشفيَّة ،وغير ذلك ،والالَّفت َّ
أن تلك
النَّشاطات كانت بلغة عربيَّة تجاوزت بالجزائريِّين إحساسهم بأنَّها وسيلة تعبير ،إلى اعتبارها أداة إثبات
ومقوما من ِّ
ذات وإعالن انتماءِّ ،
األمة ،لطالما تعالت األصوات برعاية مقامه وإكرام ذمامه.
مقومات َّ
ً

َّ -6-2-2
المجتمعي البديل :بإلقاء نظرة شاملة على عناصر اإلحياء الجزائرِّي ،نقف
التنظيم
ُّ

ِّ
على تقييم يبدو فيه نشاط الجمعيَّات والنَّوادي ُّ
المتنوع ،وتفاعالته مع مختلف
افي ،ونشاطه
بتوزعه الجغر ِّ
ِّ
العامة ،قد أخذ شكل نواة َّ
الدولة البديلة حين
المؤسسات المجتمعيَّة األخرى ،و
المستهدف لشرائح المجتمع َّ
َّ

ح ِّرم الجزائريُّون إطا ار يكفل لهم حقوقهم كأفراد وكجماعة َّ
"إن اإلصالح الذي قام به ابن باديس وأصحابه،
تهتم بجميع
لم ي َّ
صمم على أنَّه عمل ديني وأخالقي فقط ،فحركة اإلصالح ف ِّرضت منذ البداية كحركة ُّ
جوانب حياة المسلمين الجزائريِّين ."2فقد أخذت هذه التَّنظيمات التي يبدي ظاهرها الفرقة الجغرافيَّة،
وانعدام ِّ
االتفاق في النَّشاط ميدانيًّا؛ َّ
ولكن الحقيق َة كانت تبادالً لألدوار ،وتكامالً في الوظائف والمهام،
خاصا في حركة اإلحياء الجزائرِّي ضمن نسيج
ولئن حازت جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِّين مكانا ًّ
 -1مالك بن نبيِّ ،
مذكرات شاهد للقرن ،ص.92
2
-Ali Merad, Ibn Badis Commentateur du Coran, Oran: Société Nationale d’effusion, p193.
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فإن ذلك ال يعني َّ
الجمعيَّات والنَّوادي الجزائريَّة في العصر الحديث؛ َّ
أن حركة اإلحياء مقصورة عليها
المتوسع -بقدر َّ
ِّ
َّ
انقضت
الطاقة -على جهود فرديَّة وجماعيَّة كثيرة
دون غيرها ،بل لقد أحال البحث
ِّ
ضها وطمست جوهرها واغتصبت
عر َ
عليها ظروف الحرب فشتَّتها ،وانهالت عليها أيادي المحتلين فأتلفت َ
ثروة أرشيفها ،إمعانا في إخفاء جرائمها ،وعمال على استدامة جهل الجزائر لذاتها.

الجمعوي في تنظيمه ،وجغرافيا النَّوادي بوسائلها وأدواتها شبك ًة لعبت دور َّ
الدولة
لقد استوى الحراك
ُّ

البديلة ،فقد قامت على شؤون المجتمع التي تقوم بها َّ
الدولة في الحاالت الطبيعيَّة ،فالتَّعليم واإلعالم
الرياضة و َّ
والثَّقافة بفنونها و ِّ
المهني وشؤون المرأة واألسرة
في و
ُّ
الكشافة والخدمات االجتماعيَّة والتَّكوين الحر ُّ

َّ
والقضاء واإلمامة والفتيا ،كلُّها أصبحت مع َّ
ومنظمات
رواد حركة اإلحياء أفرادا
الزمن من اهتمامات َّ
وأصبح المجتمع الجزائر ُّي
الوطني الذي يبدو ظاهره تحت حكم االحتالل قهرا؛ مدينا لتنظيم ناشئ يتنامى
ُّ
مع األيَّام ،ويأخذ في ِّ
االتساع جغرافيًّا ،واالستقواء بمزيد من المنخرطين والمتعاطفين ،وهو تنظيم شرع

مؤسساته التَّعليميَّة
يجي عن تنظيمات االحتالل وتقريراته ،بشروعه في إعادة بناء َّ
يعلن استقالله التَّدر َّ
و ِّ
مقرراتها ومواضيعها ،وإنشاء نواديه وجمعيَّاته الحاملة لهمومه
الدينيَّة (المدارس والمساجد) وتسطير َّ

ِّ
ومهام لئن بدت في بداياتها على قدر من
وتحديد أولويَّات
أئمته وخطبائه،
وقضاياه ،وتكوين معلِّميه و َّ
َّ
المداراة والمناورة؛ فإنَّها لم تلبث أن أعلنت خصوصيَّتها َّ
األمة من شعور
الذاتيَّة ،وصدعت بما في ضمير َّ

نحو ِّ
المقومات األساس للجزائر.
مؤسسات اإلحياء من النَّوادي
وللوقوف على المدى الجغر ِّ
افي الذي اكتسحته حركة اإلحياء ،وكانت َّ
والمدارس والجمعيَّات والمساجد ِّ
اإلحيائي ودرجته.
عينتَه المكانيَّة ،تعرض الخريطة مساحات االنتشار
ِّ
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مساحات النتشار اإلحيائي وكثافته في حدود سنة 1935م

1

محمد
 -1علي مراد ،الحركة اإلصالحيَّة اإلسالميَّة في الجزائر من 1940 -1925م بحث في التَّاريخ الديني و
ِّ
االجتماعي ،ترَّ :
(بتصرف)
يحياتن ،ط خ .الجزائر2007 :م ،د د ،ص،234
ُّ
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تحمل فتح جبهة
وكما في الجزائر كانت النَّوادي ملجأ اإلحياء في فرنسا ،حين َّ
قرر اإلحيائيُّون ُّ

أخرى من جبهات التَّ ِّ
قافي واللُّ ِّ
غوي بين أفراد الجاليَّة الجزائريِّة في فرنسا ،فقد أسهمت هذه النَّوادي
حدي الثَّ ِّ

في ِّ
بي بين الجزائريِّين وأبنائهم هناك ،وكان ذلك
شد اللُّحمة الوطنيَّة ،والحفاظ على اللِّسان العر ِّ
خريطة مواقع نوادي اإلحياء في فرنسا

1

التفاتة ذكيَّة من حركة اإلحياء ،يحيل على ما التفتت إليه "العالمة اللِّسانية (نيكول غوتييهNicole /
 )Gueunierفي بحث لها عن مظاهر ُّ
التعدد اللُّ ِّ
تجمعات المهاجرين بفرنسا ،فرأت َّ
أن هذه
غوي في ُّ
 -1سعيد بورنان ،نشاط جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِّين في فرنسا1956-1936 :م ،د ط .الجزائر2013 :م ،دار هومة
ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع ،ص .79وص.82
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جمعات ِّ
تشكل خطورة الالَّأمن اللُّ ِّ
غوي ) )l’insécerité linguistiqueفي منظور التَّواصل واالنسجام
التَّ ُّ
المجتمعي "1وأبلت بالء حسنا تجاوز فيه اإلحساس بالهويَّة حدود الجغرافيا ،وبلغ االعتزاز بها إعالنها
ِّ
في بيئة مختلفة عنها اختالفا ِّبيًنا.

خريطة مواقع نوادي اإلحياء في جنوب فرنسا

2

غوي ،ط .2الجزائر2012 :م ،دار هومة ِّ
 -1صالح بلعيد ،في األمن اللُّ ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع ،ص.43
الشيخ الفضيل الورتالني العالَّمة الثَّائر ،ط .2الجزائر1435 :ه2014-م ،دار هومة ِّ
 -2سعيد بورنانَّ ،
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع
ص.54
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اإلحيائية في الجزائر :بالنَّظر إلى ُّ
العامة التي نشأت فيها
الصحافة
َّ
الظروف َّ
 -3-2مقاربة مشهد َّ

ِّ
الصحافة الجزائريَّة منتهى القرن ( )19وبداية القرن (َّ )20
فإن هناك جملة من المالحظات التي انمازت
ِّ
ِّ
الصحفيَّة العربيَّة المكتوبة
حسب للعديد من المنابر ُّ
بها هذه الصحافة عن غيرها من الصحافة العربيَّة ،في َ

في جزائر اإلحياء األثر الملموس في استعادة اللُّغة العربيَّة لجانب معتبر من مكانتها ،بما نشرته من

وعي بقضاياها ،وتبصي ار بالتَّحديات التي تواجهها ،والمنافحة عن موقعها ومكانتها من المنظومة اللِّسانيَّة
التي يبذل االحتالل جهدا بالغا إلبقائها تحت سيطرته.
وجَلد على مضايقات
َّ
حسب لهذه المنابر أيضا ما بذله منشئوها والقائمون عليها من مصابرة َ
ومما ي َ
الضوائق الماليَّة التي كانت تتربَّص بهم في ِّ
االحتالل اإلداريَّة ،وكذا َّ
العام وعزوف
جراء الفقر ِّ
مرةَّ ،
كل َّ

الصحف من األسباب ِّ
الق َّراء نتيج َة الجهل المطبق و ِّ
األميَّة َّ
الماديَّة
الضاربة ،ولئن اجتمع لبعض تلك ُّ

بقوة فريقه والمنعة االجتماعيَّة ِّ
مكنها من الثَّبات والمقاومة كـ ِّ
والمعنويَّة والبشريَّة ما َّ
لمؤسسه
(الشهاب) َّ
ََ
النجاح التي كان ُّ
األدبي ،وم َّدته َّ
الزمنيَّة ومداه المكاني ،أو جريدة َّ
خطها المسالم
ونوعيَّة نتاجه الفكرِّي و ِّ
لالحتالل سببا كافيًّا في أن تكون
الصحف العربيَّة في الجزائر عمرا ،ولكنَّها كانت أقلها أثراَّ ،
فإن
أطول ُّ
َ
الصحف العربيَّة كانت ضحيَّة سهل ًة لتوقيف إداري مرتَ َجل ،أو فريسة ألزمة ماليَّة
الغالبيَّة العظمى من ُّ

عاصفةَّ ،
اإلحيائي
بي كان أحد أمارات انتشار الحراك
ِّ
ولكن فضل المشاركة ،وتكثير سواد الحرف العر ِّ

العام ،وعاكسا مستوى مقبوال من الوعي َّ
بالذات ،واستعدادا لتحقيق الهويَّة الجزائريَّة بخصوصيَّتها الفكريَّة
والثَّقافيَّة واللُّغويَّة.
ولتقديم صورة تجمع بين اإلحاطة و ُّ
الصحف العربيَّة ،بوصفها أظهر
الشمول لما كان عليه وضع ُّ

المشاهد التي تعكس الوضع االستثنائي للُّغة العربيَّة في الجزائر يومئذ ،اختصرت األطروحة عناوين

الصحف الجزائريَّة العربيَّة ،ومنشئيها ،ووالءاتها ،وعدد ما نشر منهاَّ ،
ومدة بقائها ،ليتبع ذلك مخططات
ُّ

تحليليَّة بيانيَّة ،تجلِّي بوضوح مسيرة اإلحياء من خالل ِّ
الصحافة.
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َّ
إن استهداف هذه المنابر اإلعالميَّة لم يكن بهدف التَّعريف بها ،وبحجم معاناتها ،بقدر ما كان

ِّ
ِّ
الحق الذي أيقن به أقطاب حراك
ناحية إثبات
متابعة لمسيرة وضع اللُّغة العربيَّة ،سواء أكان ذلك من
طور الذي شهده حضور
اإلحياء ،ووجوب تداوله حرفا عربيًّا في وطنه؛ أم من ناحية متابعة نوع التَّ ُّ
الصحف على اختالف منطلقاتها الفكريَّة ومنازعها المذهبيَّة.
الحرف العر ِّ
بي من طريق ُّ

ولئن كان مشهد اللُّغة العربيَّة في صحافة جزائر ما قبل الحرب األولى محدود الفعاليَّة ،باهت

توجهات فكريَّة تقليديَّة؛ فقد أحالت األحداث المحلِّيَّة واإلقليميَّة والعالميَّة
الصورة ،قليل العدد واألنصار ،ذا ُّ
ُّ

الصحفيَّة العربيَّة ،وهو ما
المتتابعة التي أعقبت الحرب األولى على مشهد واضح جلَّى انتعاش الكتابة ُّ

فتحولت المنابر
كان سبيالً إلى صقل األقالم الواعدة ،والتَّ ُّ
درج بها نحو االكتمال واستقطاب النَّاشئ منهاَّ ،
اإلعالميَّة إلى فضاء مفتوح إلبداعات مشهودة ،ونتاج ِّفني راق ،قد حظي بعضه بدراسات ومتابعات
َ
وعامة ،وال يزال كثير منه ميدانا خصبا ِّ
للدراسة والتَّحقيق.
أكاديميَّة َّ
االستثنائي الذي َّ
لقد كان َّ
أطر به االحتالل الحالة الجزائريَّةَّ ،
الدور األساس في تعطيل حركة
للظرف
ِّ

ِّ
اإلحياء اللُّ ِّ
اإلحيائيين في إشاعة ثمرات المشروع على
الصحافة ،وإفشال مشروع
غوي و ِّ
األدبي على جبهة َّ
ِّ
المستوى َّ
المتوجهة إلى الجماهير ،وبقدر ما كان عليه اإلحيائيُّون
عبي ،من خالل تكميم األصوات
الش ِّ

من وعي بدور ِّ
الصحافة في تحقيق التَّواصل الممكن واألنسب واأليسر واألسرع مع القواعد َّ
الشعبيَّة
المستَه َدَفة؛ كانت عيون مخبر االحتالل على وعي أكبر ،وإحاطة أوسع ،فقد عملت على عدم قيام هذه
ِّ
الدائمة لما تمنَّع عنها لظروف ما ،وفي ِّ
َّ
المهددات َّ
مرة ،بما
أساسا ،ونصب
كل َّ
الشبكة من العالقات ً
مما يدعى قانو َن ِّ
الصحافة.
رسمته سلطات االحتالل على المقاس َّ

صور مأساة ِّ
الصحافة
األولين من القرن ( )20قد َّ
العقدين َّ
وإذا كان المشهد ُّ
الص ُّ
حفي الذي ختم على َ

َّة الجزائري ِّ
العربيَّة الوطني ِّ
تحوال واضحا بعد الحرب األولى ليكون
َّة في بدايتهاَّ ،
فإن هذا المشهد قد عرف ُّ

مسرحا لمشهد صحفي جزائري إحيائي الفت ،عرضت األطروحة مشهد اللُّغة العربيَّة في متنها إجماال

السالفة
حفي العر ِّ
الص ِّ
عقدي ما بين الحرَبين في الخطاطة َّ
وما عرض من المشه ِّد ُّ
بي الجزائرِّي خالل َ
يجلِّي المشهد كامال غير مجتزأِّ ،
قصة يضيق بذكر تفاصيلها المكان.
ولكل خانة من خانات الخطاطة َّ
وللوقوف على مسار ِّ
كما ،عبر الفترات َّ
َّ
الممتدة في ما بين الحرَبين
الزمنيَّة
الصحف العربيَّة ًّ
خط ُّ

وتعيين الفترة التي شهدت ِّ
كم العناوين السيَّارة ،نجمل هذا ِّ
النتاج في الجدول الذي ت ِّبين أرقامه
الذروة في ِّ
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َّ
وتدرجه في االرتقاء ،على اعتبار َّ
حفي ع َّد أكثر مشاهد اإلحياء
خط نشأة حراك اإلحياء ُّ
أن المشهد ُّ
الص َّ
لتحوالته ،وذلك ما ِّ
يوضحه الجدول:
تجليَّة لواقعه ورصدا ُّ
العربية خالل ِّ
األول من القرن ()20
الصحف
َّ
النصف َّ
متابعة صدور ُّ
الفترة َّ
مقدرة بعشر سنوات
قبل 1900م

العربية
الصحف
َّ
عدد ُّ
05

02

1910 -1900م

10

03

1920 -1910م

07

04

1930 -1920م

15

05

1940 -1930م

33

06

1950 -1940م

12

07

1960 -1950م

10

الرقم
َّ
01

التمثيل ِّ
َّ
العربية للفترة 1960-1900م
للصحف
َّ
النسبي ُّ
35

30
25
20
15
10
5
0
1950-1960

1940-1950

1930-1940

1920-1930

1910-1920

1900-1910

قبل 1900

الكم ِّ
درج َّ
السنوات األولى للقرن ()20
الظاهر الرتقاء ِّ
يثبت التَّمثيل
البياني التَّ ُّ
الصحافي ،بداي ًة من َّ
ُّ
ثم التَّراجع ِّ
النسبي خالل العقد الثَّالث بسبب الحرب العالميَّة ،ليعود سلَّم ُّ
الظهور في االرتقاء من جديد
َّ
ثم اندالع
ثم يعود إلى التَّراجع من جديد بسبب الحرب العالميَّة الثَّانيَّةَّ ،
ويبلغ ذروته خالل العقد (َّ )04

الثَّورة التَّحريريَّة.
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مما عانته ِّ
الصحافة العربيَّة في الجزائر طوال هذه المرحلة؛ نتابع نسبة
ولكي نقف على شكل آخر َّ
للصحف ،من خالل متابعة الم َدد َّ
الصحف وعددها.
الزمنيَّة التي مكثتها هذه ُّ
التَّوقيف والتَّعطيل ُّ
ربية في الجزائر
الصحف الع َّ
جدول يظهر حركة تعطيل ومنع ُّ

الرقم
َّ

الفترة َّ
منية
الز َّ

الصحف
عدد ُّ

 01من شهر واحد إلى سنة واحدة

43

 02من سنة إلى ( )05سنوات

19

 03من ( )05سنوات إلى ( )10سنوات

03

 04من ( )10سنوات إلى ( )15سنة

01

 05من ( )15سنة إلى ( )20سنة

02

 06أكثر من ( )20سنة

01

التمثيل ِّ
َّ
العربية في الجزائر
الصحف
َّ
النسبي لحركة توقيف ُّ
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
أكثر من  20سنة

 15سنة 20 -سنة  10سنوات 15 -سنة  5سنوات 10 -سنوات

سنة 5 -سنوات

شهر -سنة

مما ع َّد من عقبات ِّ
َّ
الصحافة العربيَّة في الجزائر ،تلك الممارسات التي بلغ فيها كيد االحتالل
إن َّ

األول ،ومنها ما س ِّحب من
بالصحف العربيَّة أقصى حدوده ،حتَّى صودر من بعض العناوين عددها َّ
ُّ

السنة
فوق بكرات المطابع ،ومنها ما ج ِّمع من نقاط البيع ،لذلك نجد غالب صحف الفترة لم يتجاوز َّ
الظروف وحدها سببا في تذبذب انتشار ِّ
الواحدة ،ولم تكن هذه ُّ
الصحافة العربيَّة في الجزائر ،بل كان

لالحتالل اليد ُّ
بي ،من خالل التَّوقيف والمصادرة ،أو معاقبة المنشئين إمعانا
الطولى في قمع الحرف العر ِّ
منه في إيقاف زحف حركة اإلحياء.
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لقد أبدى استعراض هذه المنابر اإلعالميَّة ،وإسهامها في اإلحياء اللُّ ِّ
غوي ،إن على صعيد المتن أو

الوضع المشهد األكثر إبانة عن طبيعة مسار اإلحياء وأقطابه ِّ
ثم هو عرض استحضر جهودا
وتحدياتهَّ ،

صحفيَّة أخرىَّ ،
غطت عليها أحداث كثيرة إثر ما استهوى النَّاس من ميول ِّ
ممجدة لتيَّار على حساب
َ
ِّ
ِّ
الصواب أن ينسحب أمر
إهمال جهود أخرى مقابلة،
لجهود تيَّار مقابل
آخر ،أو انتصار
َّ
ولعل من َّ
بي ،وتقديمه في الكتابة ،والتَّضحيَّة في سبيل استمرار النَّشر به على ك ِّل من كان
توظيف الحرف العر ِّ
المدونة ِّ
السابقة والمشهود
له شرف اإلسهام في إثراء هذه
َّ
القيمة ،على أنَّه من العدل أن ننصف أولي َّ

تقدموا غيرهم ،فكان لكل منهم من ِّ
لهم بالفضل ،وقد َّ
الذكر ،بحسب ما سبق له من البذل.

بي الجزائرِّي خالل هذه الفترة ،ي ِّ
َّ
سقط معايير
حفي العر ِّ
الص ِّ
إن محور إحياء اللُّغة العربيَّة عبر الوسيط ُّ
مما
المفاضلة التَّاريخيَّة أو الفكريَّة بين أطراف الحراك الجزائرِّي العام ،فكان استعراض َّ
كل ما بلغته اليد َّ
الصحف ِّ
معب ار
الصحف بلسان عربي ،بصرف النَّظر عن الوجهة الفكريَّة التي كانت هذه ُّ
كان من هذه ُّ
الصحفيَّة للفترة أساسا ركينا
عنها ،وناقال متفانيًّا آلرائها وقناعاتها ،فإنَّه ال مناص من اعتماد
َّ
المدونة ُّ
بخاصة في غياب حركة تأليف قويَّة وغزيرة.
في وصف طبيعة الحركة اإلحيائيَّة ،ورصد مسيرتها ،و َّ

العامة ِّ
تم استعراض كم معتبر من المنابر
للصحافة
 -4-2الخصائص
اإلحيائية الجز َّ
َّ
ائرية :لقد َّ
َّ

الصحفيَّة ،ومحاولة متابعة مواقفها من اللُّغة العربيَّة سواء بما بذلته لها على ص ِّ
حفها من مطالبات
ُّ
واحتجاجات ،وما عرفت به من مخاطر ومضايقات ،أم بما خدمتها به من االهتمام بلغة كتابتها
ولما كانت متابعة موقع اللُّغة العربيَّة في
واستقطاب أقوم األقالم وأسلمها ،وأجود الكتابات وأحسنهاَّ ،
الصحف على التَّفصيل ِّ
العامة ِّ
للصحافة
متعذرا؛ فستستعيض األطروحة باستعراض الخصائص َّ
نظر هذه ُّ

اإلحيائيَّة العربيَّة الجزائريَّة وهي خصائص تصدر –في الجملة -عن موقف عام واحد ،هو َّ
أن صحاف ًة
مما أبدعت ،وال أن ِّ
مما َّ
قدمت
تحت احتالل بمثل االحتالل الفر ِّ
تقدم أكثر َّ
نسي ،ال يمكن أن تبدع أكثر َّ
العام ترتَّب الخصائص األخرى بشيء من التَّفصيل.
وتحت هذا الموقف ِّ
 -1-4-2صحافة مقاومة ونضال :بينما عرفت ِّ
ار مكثت به
الصحافة العربيَّة المشرقيَّة استقرًا
فإن ِّ
العام للبالد المشرقيَّة؛ َّ
الصحافة الوطنيَّة الجزائريَّة لم يستقر
الكثير من ُّ
الصحف عقودا تعالج الوضع َّ

ِّ
ممارسات االحتالل من إجراءات التَّوقيف اإلدارِّي ،أو
الصحيفة أن ت َقتل بفعل
لها مقام ،إذ ال تلبث َّ
نشئ أو نفيه ،كما وقف انعدام أو ندرة المطابع ،وتكاليف ِّ
المصادرة ،أو سجن الم ِّ
الطباعة ،وضحالة
ومما زاد من وصب ِّ
حفي حاج از أمام هذه ِّ
وروادها ،هو
الص ِّ
الصحافة الوطنيَّة َّ
الصحافةَّ ،
ِّفنيَّات العمل ُّ
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ِّ
بي ،وهما مسألتان لطالما رفضهما االحتالل ،وبذل
للهم
تبنيهم ِّ
الوطني ،والتَّعبير عنه بالحرف العر ِّ
ِّ
المشاق كِّتب على ِّ
ِّ
وروادها
لحصارهما والتَّضييق عليهما الكثير ،وأمام هذه
الصحافة الجزائريَّة الوطنيَّة َّ

صحافة لم تبدأ من حيث بدأت كثير من المشاريع ِّ
ائل شرف المقاومة والكفاح ،فهي ِّ
األو ِّ
الصحافيَّة في
األرض؛ بل بدأت ِّ
حفي المقتدر الذي منع االحتالل وجوده ،وتبحث عن المطبعة
مقاوم ًة ،تبحث عن الص ِّ

التي مِّنعت منها ،وتبحث عن المال الذي يديرها ويحفظ استمرارها ،فال تجده ،وأكثر من ذلك أنَّها
اضطرت إلى صناعة القارئ الذي َّ
يتلقاها ويضمن استمرار صدورها.
َّ
وتميز :من خصائص ِّ
الصحافة الجزائريَّة لهذه الفترة ،مقاومتها إلثبات
وية ُّ
 -2-4-2صحافة ه َّ

السائد؛ أخذت ِّ
ذاتها تحت وطأة االحتالل ،ففي ِّ
ظل ُّ
الصحافة
تعد ِّد التَّيَّارات والمشارب التي أفرزها الوضع َّ
العربيَّة على عاتقها مسؤولية القضايا الوطنيَّة ،وبلسان عربي مبين ،وهما شرطان لم َّ
يتحققا لكثير من
الصحفيَّة األولى قبل الحرب ،وإذا ما نظرنا إلى ِّ
الصحافة المرافقة خالل فترة ما قبل الحرب من
النَّماذج ُّ

سانين؛ وقفنا على حجم األزمة التي نشأت بذورها من قبل ،وتجلَّت
زاوية المنشئين والمضامين وتدافع اللِّ َ

أولى بواكيرها في صراع النُّخبة الجزائريَّة بسبب اللُّغة ،وهو ِّ
الصراع الذي انبجس منه تيَّار المحافظين

وحصلوا نصيبا من وعي الواقع ،وقد
قي ،وقد تشبَّعوا بقدر من االنفتاح على اآلخر،
ذوي الوالء المشر ِّ
َّ
ِّ
المتفتح على ِّ
مثَّله أمثال :عمر راسم المجيد للُّغة الفرنسيَّة ،وعمر بن ُّ
الصحافة المشرقيَّة ،وعلى
قدور

ِّ
الضَّفة األخرى جبهة جزائريَّة األصل ،فرنسيَّة الميول والنَّوازع (النُّخبة االندماجيَّة) وعلى الرغم من

قدور وعمر راسم في ِّ
المشاركات األولى لعمر بن ُّ
الصحافة الفرنسيَّة؛ إالَّ َّ
أن صحيفتا (الفاروق) و(ذو

عدان نواة المشروع ِّ
الفقار) -على قصر تجر ِّبتهما -ت َّ
الوطني باعتبارات ثالثة:
حفي
ِّ
الص ِّ
 جزائريَّة الم ِّنشئ واإلدارة؛

 وطنيَّة المضامين والقضايا؛ عربيَّة اللِّسان.الصحف التي صدرت قبل (الفاروق) و(ذو الفقار) أو معهما أو منشئيها؛
ومن دون ِّاتهام بقيَّة ُّ

ألي ِّ
صحافة وطنيَّة ،هو كونها حاملة هموم ذلك الوطنِّ ،
فإن الذي يفتََرض ِّ
َّ
معبرة عن قضاياه بلسانه
أما ما كان خارج هذه الثُّالثيَّة فيعتقد َّأنه يمكن
الصادقين له بوالئهم وتضحيَّاتهمَّ ،
نابع ًة من جهود أبنائه َّ
تسامح ضمن إطارها الكبير الواسع في
تصنيفه ضمن دائرة المثاقفة )َّ )Acculturations
العامة التي ي َ
اختيار فرديًّا ال يمكن المناداة
ًا
اإليديولوجي ،والذي يبقى
ساني ،واختيار االنتماء الفكرِّي و
ِّ
انتقاء التَّعبير اللِّ ِّ
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الجمعي ُّ
أن َّ
بسحبه على اآلخرين ،ذلك َّ
للشعوب يبقى مرجعيَّ ًة يؤوب إليها األفراد ،ال أن يغامر
الضمير
َّ
األفراد في ضغط أبعاد المرجعيَّة َّ
الشعبيَّة في زاوية ِّ
نظر فرد أو تيَّار ،وهذا ما يفرز التَّساؤالت حول

كحول الموظف لدى اإلدارة الفرنسيَّة النَّاطقة
تصنيف صحيفة مثل (كوكب أفريقيا) لصاحبها محمود ُّ
بالعربيَّة والخادمة لمشروع االحتالل؟ وأين تصنَّف مجلَّة (اإلحياء) للمستعربة جان ديرايو /جمانة رياض
النَّاطقة بعربيَّة سليمة ،والمتعاطفة بصدق مع الجزائريِّين وقضاياهم؟ وأين ت َّ
صنف جريدة (الهالل) لمديرها
( )Vulpillereالنَّاطقة بالفرنسيَّة والعربيَّة وقد تبنَّت ِّ
الدفاع عن (األهالي) الجزائريِّين وحقوقهم؟
الدرجة من التَّ ِّ
وتوعية :كان ظهور ِّ
الصحافة الجزائريَّة على تلك َّ
شظي
 -3-4-2صحافة إيقاظ
َّ

تهتم لها ،وال أن ِّ
تم عرضه ،إثر حالة جزائريَّة مزريَّة لم تكن ِّ
توظف اإلعالم
للصحافة الفرنسيَّة أن َّ
الذي َّ

مما يتالءم مع أهداف المحتلِّين ،واستبقاء الجزائريِّين َّ
لترقيَّة أوضاعها؛ بل َّ
خزانا من
إن هذا الوضع كان َّ
بشدة ِّ
الرخيصة ،ولذلك كان هؤالء من المعارضين َّ
لكل برنامج تعليمي أو توعوي
اليد العاملة الجاهلة َّ

ِّ
األهلي.
يعدل من مكانة
ِّ

ولقد حملت ِّ
وتنوع لسانها ،ه َّم تحسيس الجزائريِّين بواقعهم
الصحافة الجزائريَّة على اختالف أشكالها ُّ

العقلي من أوهام الخرافة والجهل ،ودفع أرواحهم نحو
حرر
ِّ
وترقيَّة تفكيرهم ،واستنهاض هممهم نحو التَّ ُّ
لوكي ،وبعث االعتزاز ِّ
بمقوماتهم التي دان لها آباؤهم وأجدادهم ،تحصينا لهم من االنسالخ
الس ِّ
االرتقاء ُّ
وتأمينا لهم من اإلدماج.
ِّ
بالمقومات ،والتَّرهيب من االنخراط في صفوف الغزاة أو مماألتهم؛
وبين التَّرغيب في االستمساك
قامت ِّ
الصحافة الجزائريَّة معلِّم ًة وم ِّ
الصحيفة تلو
وجهة حين فقد المعلِّم ،وهدمت المدرسة ،وتسقط َّ
إما قتال أو إبعادا أو تضييقا ،ومع ذلك فقد َكتَبت صحافة
الصحيفة كما يسقط المناضل تلو المناضلَّ ،
َّ
اإلسالمي ،وبينما كانت ِّ
الصحافة المشرقيَّة
بي و
اإلحياء في الجزائر صفحة
ِّ
مجيدة في تاريخ اإلحياء العر ِّ
ً
العامة؛ كانت ِّ
الصحافة الجزائريَّة اإلحيائيَّة النَّاشئة تصارع
تناضل لرفع المستوى الثَّ ِّ
قافي وتنويع المعارف َّ

القراء الحتضانهاِّ ،
على جبهتَين :إحداهما إثبات َّ
وتبني
حقها في الوجود ،وثانيها تهيئة قطاع واسع من َّ
الصحيحة ِّ
ثم غَلب على مواضيع هذه ِّ
الصحافة َّ
للدين
الدعوة إلى تمثُّل القيم َّ
مشاريعها وأفكارها ،ومن َّ َ
ونبذ الخرافات و َّ
الشعوذة ،و َّ
بي  ،والعمل على استعادة اللُّغة العربيَّة مكانتها
الدعوة إلى التَّعلُّم والتَّعليم العر ِّ

الطبيعيَّة ،ومجانبة مرذول األخالق التي يشيعها االحتالل .وهي القضايا نفسها التي كانت ِّ
َّ
صحافة

المشرق ِّ
أن االختالف يبقى واضحا في ِّ
ترددها منذ ِّسنين ،غير َّ
صحافة مشرقيَّة م َم َّكنة ،وصحافة ج ازئريَّة
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مضيَّق عليها ،وبين ِّ
تحديات التَّثاقف والتَّأثر والتَّأثير في المشرق ومشاريع اإلبعاد والتَّضييق في الجزائر
يالحظ الفرق الكبير بين ِّ
الصحافة هنا وهناك.
َ
 -5-2مقاربة في فلسفة َّ
رواد اإلحياء
التعليم
اإلحيائي في الجزائر خالل القرن ( :)20لم يكن أمام َّ
ِّ

ألولين خيارات كثيرةول أنماط التَّعليم ،وال إزاء ظروفه الم ِّ
صاحبة ،فكان عليهم التَّكيُّف مع األوضاع
ا َّ

طوق بها االحتالل األيدي واألعناقِّ ،
حيائي في
بي اإل ِّ
يغت إجراءات التَّعليم العر ِّ
العامة القاسيَّة التي َّ
َّ
فص َ
إطارها ،ورِّسمت األهداف تحت ضغطهاَّ ،
فتشكل هذا المشروع عموما -وتعليم اللُّغة العربيَّة منه تحديدا-

ووجهتها
على أسس وقواعد فرضتها طبيعة المجتمع الجزائرِّي التَّاريخيَّة والثَّقافيَّة واالجتماعيَّة من جهةَّ ،

ُّ
الظروف والمعطيات التي أفرزها واقع االحتالل بجميع تجلِّيَّاته من جهة أخرى ،فجاء تعليما له خصائصه

وميزاته.

أي حرج في اإلفصاح
ديني في مو ِّاده وموضوعه وأهدافه :ال يجد رَّواد اإلحياء َّ
 -1-5-2تعليم ٌّ
الطبيعة ِّ
عن َّ
الدينيَّة للتَّعليم الذي اختاروه في مو ِّاده ووجهته ،وسوف لن نجد صعوبة كبيرًة في معرفة
الرَّواد ،فهم ِّ
وجه ودو ِّاف ِّعه ،وقد علِّمت طبيعة التَّ ِّ
ِّ
خريجو الجوامع
في لهؤالء ُّ
كوين المعر ِّ
مبررات هذا التَّ ُّ
َّ
الشهيرة خارج الجزائر ،أو َّ
الزوايا العلميَّة داخلها ،ويقف على الجهة األخرى ِّ
مبرر قوي آخر ،وهو

الراسخ َّ
العلماني التَّنصيرِّي ،هو تعليم صادر
نسي
ِّ
بأن ما يملك القدرَة على مواجهة التَّعليم الفر ِّ
االعتقاد َّ
عن روح دينيَّة مقابلة ،وليس ذلك إالَّ في التَّمكين لتَعليم بمنطلقات قرآنيَّة ونبويَّة ،تستقطب الجزائريِّين

وت ِّ
خسائر العزوف عن التَّعليم في مدارس االحتالل –مع قلَّتها وكثرة شبهاتها" -هذا التَّعليم الذي
عوضهم
َ

لم يكن يهدف في هذه المرحلة إلى إيصال العلم والمعرفة إلى أبناء الجزائر ،بقدر ما كان يهدف إلى

اإلسالمي ولغتهم العربيَّة "1ولذلك رأى الجزائريُّون في التَّعليم النَّاشئ حماية
تنصيرهم ،وسلخهم من دينهم
ِّ

ِّ
ومعَب ار لالحتفاظ بالخصوصيَّة الثَّقافيَّة واللُّغويَّة ،وتأكيدا النتماء حضاري مختلف.
عناصر الهويَّة الدينيَّةَ ،

الرؤية التَّعليميَّة تأصيال شرعيًّا ،وهو تنبُّه فيه قدر معتبر من
حرصت حركة اإلحياء على تأصيل ُّ

ِّ
َّ
َّ
الذكاء والحنكة ،فهي ِّ
المغزِّو
تبرر هذا التعليم تبري ار دينيًّا من منطلق شهرة الفروق الدينيَّة بين الغازي و َ

ِّ
المحتل أبعادا قوميَّ ًة أو سياسيَّ ًة ،وجد له ابن باديس -
فتعليم اللُّغة العربيَّة وتعلُّمها الذي قد يأخذ عند

الم ِّ
مخر ًجا شرعيًّا يكتسب به مزيدا من األتباع ،ويدافع به اعتراضات
نظر َّ
األول للحركة اإلحيائيَّةَ -

محمد َّ
تحليلية ،د ط .الجزائر2009 :م
يخية
َّ
الطاهر وعلي ،التَّعليم التَّبشيري في الجزائر من 1830م إلى 1904م دراسة تار َّ
َّ -1
منشورات دحلب ،ص.17
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السند َّ
عي في حكم تعلُّم اللُّغة العربيَّة ،ولم ي ِّ
المحت ِّل المتزايدةِّ ،
عوزه التَّدليل على ذلك حين
فيقرر َّ
الشر َّ
السنَّة .روى ابن
كان التَّعلُّم والتَّعليم في القرون الفضلى ،مبناها على التَّ ُّفقه في القرآن و ُّ
يقول" :وهكذا َ

ِّ
ِّ
ِّ
عبد ِّ
البر في الجامع عن َّ
اب َوبِّ َما كنتم
الضحاك في قوله تعالى ﴿ كونوا َربَّانِّي َ
ين ِّب َما كنتم ت َعلمو َن الكتَ َ

تَدرسو َن
-رضي

َّ
﴾ [آل عمران ]79 :قال َّ
فقيها" وروى عن عمر
الض َّحاك :حق على كل من تعلم القرآن أن يكون ً
السنَّة َّ
هللا عنه -أنه كتب إلى أبي موسى -رضي هللا عنه" :-أما بعد َّ
وتفقهوا في
فتفقهوا في ُّ

العربيَّة ."1فتعلُّم العربيَّة وتعليمها بهذا االعتبار مشروع قائم بذاته ،ومندرج ضمن مشروع إصالحي أكبر
ومع أنَّه علم آلة يدرك به ما هو أكبر منه فهو في الوقت ِّ
نفسه مشروع وطني وقومي اكتسب قداس ًة
َ
منسلَّة من قداسة َّ
مادة الوحي.
اإلحيائي ،وتعليم اللُّغة العربيَّة فيه
بي
الرؤية
ِّ
أصلت للتَّعليم العر ِّ
لقد صارت واضح ًة ُّ
العامة التي َّ
َّ
فهي رؤية ذات شعبتَين:

ِّ
تفكيك غوامض الوحي (قرًآنا وحديثًا) عقب تراجع المستوى اللُّ ِّ
غوي العامِّ ،والتي بات معها
• وسيلة

فهم هذه النُّصوص ِّ
فتحولت إلى تراث ال حياة فيه.
متعذراَّ ،

درج ،أساسه َّ
المادة القرآنيَّة والحديثيَّة
• سبيل إلى امتالك معجم لغوي عربي فصيح جديد على التَّ ُّ

وإشاعة مفرداته كبداية إلعادة صياغة منظومة لغويَّة راقيَّة ،ت ِّ
مكن من فهم معاني الوحي وتداولِّها ما
أمكن ،وهو المنهج الذي اعتمده رَّواد اإلصالح في دروسهم ،وكتاباتهم ،وتأليفاتهم ،ويتجلَّى واضحا في
تفسير ابن باديس ،وفي شرحه للحديث النَّ ِّ
بوي.
إحياء لغو ٍي شعبي ،وب ِّ
عث ِّ
اإلحيائي الحر على
تأسس مشروع التَّعليم
 -2-5-2تعليم
ٍ
ِّ
أمةَّ :
كيان َّ
ٍ
قاعدة مزدو ِّ
األول إنقاذ الهويَّة الجزائريَّة من المحو الم َّ
جة الهدف ،فاستهدف في ِّ
سطر ،وقد عبث
شقه َّ
ََ
مقوماتها ،ومثَّل في ِّ
االحتالل ِّ
بكل ِّ
شقه الثَّاني التَّصدي لمشروع االحتالل الحامل للواء اإلبادة واإلفناء
اهيمي في قوله:
ولذلك قامت الخلفيَّات األساس لفكرة التَّعليم
ِّ
اإلحيائي على مثل ما نقله اإلمام اإلبر ُّ
"كانت َّ
نتوسع
الطريقة التي اتَّفقنا عليها أنا وابن باديس في اجتماعنا بالمدينة في تربيَّة النَّشء هي :أالَّ َّ
فتمت لنا هذه التَّجربة في الجيش الذي
له في العلم ،وإنَّما نربيه على فكرة صحيحة ،ولو مع علم قليلَّ ،

عمار طالبي ،ط .1الجزائر1388 :ه1968 -م ،دار ومكتبة َّ
الشركة
 -1عبد الحميد بن باديس ،اآلثار ،آثاَر ابن َب ِّاديس ،تحَّ :
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أعددناه من تالمذتنا "1والعبارة دقيقة في تصوير الواقع الذي كان عليه ِّ
يخي المصاحب فظهر
السياق التَّار ُّ

ُّ
لإلمامين َّ
صر فيه من العلم على ما يكفي لبعث
أن أقرب الطرق وأسرعها ،هو مباشرة تعليم تربوي يقتَ َ
َ
الحياة ،وصناعة فكر سليم يحافظ به أصحابه على ما َّ
يتحقق من إنجازات ،لذلك غلب على مناهج
التَّعليم الح ِّر ِّ
مقرراته األولى ،ووسائله ومو ُّاده بسيط ًة قليل ًة ،وقد استعيض
الصبغة اإلحيائيَّة ،فجاءت َّ

عنها بفاعليَّة وح اررة وصدق ،واتَّسم بنزعة ِّ
مقاو َمة جابهت صنوف إجراءات المسخ والتَّغريب في أهدافها،
"لقد كان َّ
اإلسالمي بين أبناء الجزائر،
بي
ِّ
الدافع الذي دفع ابن باديس إلى العمل على نشر التَّعليم العر ِّ

هو شعوره بضرورة العمل على تدارك الحالة الخطيرة التي وصلت إليها اللُّغة العربيَّة و ِّ
اإلسالمي
الدين
ُّ
في بداية هذا القرن ،حيث كادت معالمها أن تندرس كلَِّّي ًة "2ونظ ار لِّما لموقع ِّ
الدين و ُّ
اللغة من مكانة في
النُّفوس ،فقد انتظم التَّعليم الح ُّر شكَلين من التَّعليم:

ِّ
اإلحياء عموم َّ
الشعب من مختلف
رواد
شعبي
تعليم
-1-2-5-2
صد به َّ
ٌّ
ٌ
ٌ
شامل :وهو نشاط َق َ
َ
األعمار و َّ
الطبقات االجتماعيَّة في المساجد والنَّوادي ،بإلقاء ُّ
الدروس والمحاضرات ،على صفة منتظمة

أو عفويَّة ،واست ِّغلَّت -بذكاء -المناسبات االجتماعيَّة كالمآتم واألعراس والحفالت إللقاء ُّ
الدروس
والمحاضرات بالفصحى ،وارتقت َّ
الطبقة األولى من ِّ
خريجي جهود اإلحياء األولى بالخطابة في هذه
المناسبات ،وصار من الفقرات الثَّابتة لالجتماعات َّ
الدوريَّة والعفويَّة لش َعب الجمعيَّة تخصيص زمن كاف

في ختامها ،تستعرض فيها إبداعات ُّ
نس
الشعراء ،ومواهب الخطباء والمحاضرين ،وهو ما أعاد األ َ
بي من أقرب ُّ
السماع ،فقد نقل َّ
اهيمي
العام للفصيح العر ِّ
الطرق ،وأقلِّها كلفة وهو َّ
االجتماعي َّ
الشيخ اإلبر ُّ
َّ

أحد رؤوس الخطابة والتَّربيَّة َّ
أثر تلك الجهود في الوسط الشعبي ،وإقبال النَّاس حتَّى
َ
الشعبيَّة يومذاكَ ،
ِّ
"أن هذه َّ
ظ َهر َّ
العاميَّة التي تواظب على سماع
الطبقات
من العو ِّ
ام على ما يلقى منها بالفصحى ،ف َ
حق الفهم ،بتأثير الممارسة و ِّ
ُّ
المران ،فال يلتوي
الدروس والمحاضرات ،قد أصبحت تفهم العربيَّة الفصحى َّ

عليها غرض من أغراضها ،وال يغمض عليها معنى من معانيها "3بل األكثر من ذلك أن أصبحوا
يستهجنون ما دونها ،فيقول" :وقد رجعت إلى ِّ
العامية في بعض ُّ
ونَبت عنها أذواقهم،
الدروس فاستهجنوهاَ ،
 -1محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،5ص.280

الشيخ عبد الحميد بن باديس ،فلسفته وجهوده في التَّربية والتَّعليم ،د ط .الجزائر :د تَّ ،
 -2تركي رابح عمامرةَّ ،
الوطنية
الشركة
َّ
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بالسماع ونعجب -بل ال نكاد ِّ
و ِّإني ال أدري لماذا ال نعجب ِّ
نصدق -له أن يتعلم
للعامي يتعلَّم الفرنسيَّة َّ
َ َ
أن العربيَّة أقرب إلى ِّ
بالسماع ،مع َّ
عاميَّته وفطرته وروحه؟ "1ولقد كان ذلك أقل ما استهدفت
العربيَّة َّ
جهود اإلحياء تحقيَقه في مثل تلك األحوال.

السالفة ،اتَّجهت به حركة اإلحياء إلى
مكتبي
تعليم
-2-2-5-2
ٌّ
خاص :هو تعليم بخصائصه َّ
ٌّ
ٌ
َمن هم في ِّ
ثم ع ِّمم على المدارس اإلحيائيَّة كلِّها التي
سن المدرسة ،حين حرمتهم منها برامج االحتاللَّ ،
كان منها التَّابع لجمعيَّة العلماء ،وهو الغالب ،والتَّابع لغيرها من الجمعيَّات األهليَّة األخرى وانتظم في

مساء من يدرس منهم بالمدارس الفرنسيَّة ،وقبل
هذا التَّعليم أطفال جزائريُّون نهارا ،كما انتسب إليه
ً
الطريقة القديمة المعتمدة نظام َّ
التحاقهم به صباحا ،وقد احتفظ بشيء من َّ
المقسمة حسب
الطبقات
َّ

ِّ
األعمار ،وحسب استكمال َّ
خالف َّ
األول من التَّعليم الذي كان على
لمقرر معيَّن ،وعلى
الطالب َّ
الشكل َّ

قدر من العفويَّة و َّ
قي ،وكانت
الر ِّ
الشعبويَّة ،فقد كان هذا التَّعليم على درجة كافيَّة من التَّنظيم والكفاءة و ُّ
ِّ
اإلحيائيين َّ
ستقبل من أيَّامها ،وع َّدتهم في تكوين غيرهم واسترداد أََلق لغتهم
رصيد
مخرجاته
َ
المدخر لما ي َ
ِّ
المستهدف للعنصر البشرِّي ِّ
الساحة ِّ
ذاته.
نفسها و
وتعطيل مسار الفرنسة والتَّغريب الحاضر على َّ

وجه
ثائر على الطَّرائق
-3-5-2
يادة على النَّقد الذي كان ي َّ
البالية و َّ
َّ
المقررات العتيقة :ز ً
تعليم ٌ
ٌ
إلى مناهج التَّعليم العتيقة في َّ
الزيتونة واألزهر من ِّقَبل حركة اإلحياء ،سواء في الجزائر أم في غيرها
سياق ِّ
نقد تعليم َّ
ِّ
َّ
تحقق استهدافه لقتل اللُّغة العربيَّة ،ومسخ الهويَّة
فإن نقد التَّعليم في الجزائر جاء في
الجزائريَّة ِّ
بكل تفاصيلها ،وتحويل األ َّمة عن وجهتها المشرقيَّة إلى الوجهة الفرنسيَّة ،ولقد ارتقى هذا النَّقد
َّ
بالمادة
تحولت رأسا من االهتمام
من مرحلة الوصف واالعتراض ،إلى صناعة بدائل عمليَّة حقيقيَّة َّ

المقررة إلى مناهج اتَّخذت من المتعلِّم الهدف الذي تدور لصالحه عناصر عمليَّة التَّعليم ،فتصنع تفكيره
َّ
هيء قدرتَه على تفعيل مكتسباته ،من طريق "فهم قواعد العلم وتطبيقها حتَّى تحصل ملكة استعمالها
وت ِّ
فأما توسيع دائرة الفهم و ِّ
يتوصل إليها َّ
الدرس على ُّ
هذا هو المقصود من َّ
الطالب
االطالع ،فإنَّما َّ
الشيوخَّ ،
2
الحر مرتاديه إلى أفق
يائي ُّ
بنفسه بمطالعاته للكتب ،ومزاولته للتَّقرير والتَّحرير " وبذلك نقل التَّعليم اإلح ُّ
تم انتقاؤها بما أمكن
تحول فيه المتعلِّم هدفا تشترك في بناء ملكته الفكريَّة والمعرفيَّة واللُّغويَّة َّ
َّ
مقررات َّ

مكونون عن علم ودراية ،وتسخير ِّ
كل ما يحيط بهما من وسائل وأدوات.
من العناية ،ومعلِّمون َّ
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الحر ترتيب عناصر العمليَّة
الرؤية وصرامة اإلجراء ،أعاد التَّعليم
اإلحيائي ُّ
وبالجمع بين نفاذ ُّ
ُّ

التَّعليميَّة ،وأصبح واقعا اجتماعيًّا استقطب مع الوقت أعدادا معتبرًة من أبناء الجزائريِّينَّ ،
ولكن كثيرين

األفقي بتحقيق االنتشار العادل الذي يستغرق
الصعيد
منهم لم تستوعبهم
ِّ
المؤسسات المنجزة ،سواء على َّ
َّ
أسي الذي أخذ يتعالى سقفه مع ُّ
تقدم مراحل التَّعليم
الر ِّ
الصعيد َّ
ما أمكن من الجغرافيا الجزائريَّة ،أم على َّ
الخاصة ِّ
رواد اإلحياء ويكفي
بكل طور .وهو أمر َّ
لتبرز ضرورة تحضير مرافق االستقبال
أقض مضاجع َّ
َّ
اإلحيائي
اهيمي لتلك المأساة ،وقد ضاقت بها حركة التَّعليم
ِّ
مريد معرفة حقيقة الفترة تصوير
ِّ
اإلمام اإلبر ِّ
في الجزائر ،فاحتملها إلى البالد العربيَّة المشرقيَّة في رحلته َّ
الشهيرة.
َّ -4-5-2
اإلحيائي على هيأة مخصوصة نشأ عليها
وشعبية اإلحياء :قام التَّعليم
الحر
َّ
التعليم ُّ
ُّ

واستوى ،واعتمد على وسائل َّ
األمة من ملك يمينها ،وأمنت من طريق أنصبة
ومقدرات أسهمت بها َّ
المادي للمعلِّمين و ِّ
المشتركين منابع التَّمويل ،واجتهدت في العمل على االستقرار ِّ
ثم كان
المؤطرينَّ ،

الشعبيَّة البسيطة بوصفهم ِّ
استهداف الفئات َّ
أمتهم ،وتلك كلُّها مظاهر
تؤمل لهم النَّجاة بأنفسهم و َّ
متلقين َّ
َّ
اإلحيائي ،فمنه صدر وعليه عاد ،ولقد كان رَّواد اإلحياء النَّاطقون باسمه يحرصون
أكدت شعبيَّة التَّعليم
ِّ

كل مناسبة على التَّذكير باإلسهام الواسع لأل َّمة في تمويل أصوله ،وحراسة استم ارره و ِّ
في ِّ
عما
الدفاع َّ
حققه من نتائج ،وما ِّ
َّ
يؤمله من أهداف.

عبي لإلحياء ،مبادرات محو ِّ
اإلحيائيين في التَّثبيت َّ
ِّ
األميَّة ،وهي
ولقد كان من استراتيجيَّات
الش ِّ

مرحلة ِّ
متقدمة من مراحل التَّفكير الواعي حول طبيعة مأساة التَّعليم في جزائر االحتالل ،وتقدير حجمها

وكم االستعدادات التي ينبغي رصدها لتجاوز آثارها ،فقد أفردت جمعيَّة العلماء لهذه المعضلة ِّ
حي ًاز في
ِّ
بأن ِّ
مؤتمرها الجامع سنة 1935م ،ناقشت فيها تقري ار واصفا لها َّ
األميَّة "أخت الوثنيَّة في الفتك بالعقول

وتعطيل مواهبها ،فال كانت األ ِّميَّة وال كانت الوثنيَّة ،من رضيعتَي لبان واحد ،وربيبتَي ِّحجر واحد "1وقد
اقت ِّرح في هذا المؤتمر من الحلول العمليَّة الممكنة ما يمكن به تجاوز شلل ِّ
األميَّة في المجتمع ،فلقد
األمية بتعليم ِّ
حمل اإلحيائيُّون حمل ًة شعواء على ِّ
األمِّيين بين سنتَي  1937و1939م فـ "أصبح الكثير
وس َمت ِّه َمم
منهم يق أر قر ً
اءة صحيح ًة ،ويكتب كتاب ًة صحيح ًة ،وكأنَّهم عميان تفتحت عيونهم على النُّورَ ،
بعضهم إلى المزيد ،فبلغوا درجات ال بأس بها ،وأغ َرتهم الكتابة على الحفظ ،فحفظ بعضهم أجزاء من
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كثير من حقائق ِّ
الدين القريبة ،ومعاني الحياة البسيطة
القرآن ،وتشوقوا إلى الفهم ،فأصبحوا يفهمون ًا
إن هذا ِّ
اإلسالمي ،و َّ
الربح عظيم ألصحابه وللمجتمع "1لقد أصبح إنجاح التَّعليم
والتَّسلسل المجمل للتَّاريخ
ِّ
فأعدوا إلبادة الجهل و ِّ
األمية ما ِّ
الزَم أعالم اإلحياءُّ ،
يمكن من محو آثار المسخ
ِّ
اإلحيائي وانتشاره ًّ
هما َ
والتَّجهيل التي عمل االحتالل على استدامتها ،فنزل عند َّ
الطبقات َّ
الشعبيَّة ضرورَة حياة ،وأعطوه من
ِّ
أنفس ِّهم وأموالهم ما جعل منهم ،ومن ِّ
ذريتهم فخ ار وذخرا.

لعل ما ي ِّ
 -6-2مقاربة في مشهد حركة َّ
برر الخلل الواضح في نتاج المطابع
التأليف
اإلحيائيَّ :
ِّ
الصحف ،على حساب طباعة الكتب ،وتحقيق المخطوطات ،وإصدار التَّرجمات ،هو ما
المنحاز نحو ُّ

تقتضيه حركة التَّأليف والكتابة والتَّحقيق والتَّرجمة ،من خصوصيَّة االستقرار ،ووفرة َّ
الطاقات البشريَّة
وكل هذا كان مفقودا ،فالموارد ِّ
الماديَّة بيد غير أبناء البالد ،والعلماء
المقتدرة ،والموارد الماليَّة الكافيَّة ُّ

المدونات بتكوين ِّ
اهيمي" :لم يتَّسع وقتي
على قلَّتهم منشغلون عن تأليف الكتب و َّ
الرجال ،يقول اإلبر ُّ
للتَّأليف والكتابة مع هذه الجهود التي تأكل األعمار أكال ،ولكنَّني أتسلَّى بأنَّني ألَّفت َّ
للشعب رجاال
مسلما عربيًّا "2فضرورة
دينه ولغتَه فأصبح
تمهيدا لتحرير أجساده،
وعملت لتحرير عقوله،
َّ
وصححت له َ
ً
ً
المرحلة وتداعياتها المتسارعة ،ومتابعة األحداث وتغطيتها وتوجيهها من طريق ِّ
الصحافة ،كان األكثر
ِّ
ِّ
وترجمة ما هو بغير لغتها ،وهي حركة
تأليف الكتب وطباعتها وتحقيق تراثها،
إلحاحا من قيام حركة

ظل استقرار سياسي ،وهدوء مجتمعي كاف ،وهو ما لم َّ
انتعشت دائما في ِّ
يتوفر لحركة اإلحياء الجزائريَّة

خالل هذه الفترة الحرجة ،إذ وقفت مضايقات االحتالل وممارساته حاج از في ِّ
وجه ِّ
أي وميض يبعث في
الجزائريِّين بصيصا من أمل.
قي ،وبالتَّأليف الجزائرِّي خارج الجغرافيا
أما الجزائريُّون فقد استأنسوا لفترة غير قصيرة بالتَّأليف المشر ِّ
َّ
الجزائريَّة وهما يتسلالن إلى َّ
الداخل الجزائرِّي
الرقابة
المحاصر ،وقد كان هذا التَّأليف بحكم ظروف َّ
َ
طويل التَّأثير ،وإالَّ فقد كانت تصانيف المهاجرين الجزائريِّين إحيائيَّ ًة بامتياز
محدود االنتشار
االستثنائيَّة
َ
َ
األم ،ويكفينا أن َنسوق نتاج َّ
محمد
أسهمت َّ
الشيخ َّ
بقوة في حركة اإلحياء المشرقيَّة ،وح ِّرم منها الوطن ُّ
الدينيَّة واألدبيَّة واللُّغويَّة و ِّ
الخضر حسين في صنوف المعارف ِّ
الدينيَّة و ِّ
الشعريَّة والنَّقديَّة ،ومن عناوينها:

تضمنتها موسوعة األعمال الكاملة له -رحمه هللا -من جمع وضبط ابن أخيه علي ِّ
الرضى؛ أعمال
التي َّ
محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،4ص.172
َّ -1
محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،5ص.288
َّ -2
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وتنوعا ففي القرآن وعلومه؛ تفسيره :أسرار َّ
التنزيل ،وكتاب
ال يقوم على دراستها إالَّ فريق كثرة وعمقا ُّ
اإلسالمية صالح ٌة ِّ
بالغة القرآن ،وفي التَّشريعَّ :
إسالمية وهدى
لكل زمان ومكان ،ومحاضرات
الشريعة
َّ
َّ

السعادة العظمى وهو غير عنوان إحدى مجالَّته األربع التي أنشأها عام
ونور ورسائل اإلصالح و َّ

محمد رسول هللا وخاتم َّ
النبيئين .وفي اللغة واألدب والنَّقد :نقض كتاب في
1904م .وفي ال ِّسيرَّ :
ِّ
العربية
أدبية ودراسات في
الشعر
َّ
الجاهلي وأسباب انتحال الشعر والخيال في الشعر العربي ودراسات َّ
ِّ

العربية إضافة إلى عشرات المقاالت في مختلف المجالَّت ،ومنها مجلَّة مجمع
وتاريخها والقياس في
َّ
القاهرة وكذا مشيخته لألزهر بين :ديسمبر1952م وجانفي1954م ،وعضويَّته بالمجامع اللُّغويَّة ،والكثير

اضطرتها ظروف االحتالل أن تكون في غير موطنها ،فن ِّسَبت إلى
من الجهود العلميَّة اإلحيائيَّة التي
َّ
مرة بحكم الميالد و َّ
النشأة ،وشاميَّة تارًة بحكم الهجرة ،ومصريَّة تارة أخرى بحكم الوفاة ،وهذا نموذج
تونس َّ
واحد من عديد النَّماذج اإلحيائيَّة التي رافقت حرك َة اإلحياء الجزائريَّة من خارج الحدود ،ولكنَّها لم تنزل
َّ
شردهم
المنزلة
المستحقة ،وقد يصدق هذا على كثير من جهود وإسهامات العلماء الجزائريِّين الذين َّ
الشيخ طاهر الجزائري ببالد َّ
االحتالل بين المشارق والمغارب ،من أمثال َّ
الشام ،ومن األبناء واألحفاد
ممن يضيق بذكرهم ووصف أعمالهم المكان هنا.
َّ

يستشف الم َّ
ومما ال ينبغي إغفال ذكره هنا ،مكتبة َّ
طلع على
ُّ
السمعوني الجزائرِّي التي
الشيخ طاهر َّ
َّ

الدرس الجديد الذي ثبَّت َّ
عناوينها اللُّغويَّة واألدبيَّة طبيعة َّ
الشيخ وجهته ،وأعطى نماذجه ،كما يمكن
وتسرب خارج بالد َّ
الوقوف على طبيعة التَّكوين اللُّ ِّ
الشام بواسطة
األدبي الذي حمله عنه طلبته،
َّ
غوي و ِّ
كتاباته ،وهي:
قائمة بمؤلَّفات الشَّيخ طاهر الجزائري ِّ ال ُّلغويَّة واألدبيَّة
الرقم
َّ
01
03
05

التَّأليف

الرقم
َّ

الكافي في ُّ
اللغة

02

رسائل في علم ِّ
الخط

04

التَّقريب إلى أصول التَّعريب.

06

التأليف

شرح خطبة الكافي في ُّ
اللغة

تمهيد العروض في ِّ
فن العروض
عمدة المغرب َّ
وعدة المعرب

بديع التَّلخيص في ِّ
فن البديع

08

09

تمام األنس في حدود الفرس

10

11

مراقي علم األدب

12

شرح ديوان خطب ابن نباتة

13

معجم أشهر األمثال

14

مختصر أمثال الميداني

07
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15

مختصر أدب الكاتب البن قتيبة

16

مختصر البيان والتَّبيين للجاحظ

17

حدائق األفكار في رقائق األشعار
المنتقى من َّ
بسام
الذخيرة البن َّ

18

الحكم المنثورة

20

ميزان األفكار

19
21

شرح معيار األشعار

22

تذكرة َّ
الشيخ طاهر

أن تلك الواسطة كانت على قدر محدود من التَّأثير َّ
عبي بحكم ظروف االحتالل؛ إالَّ َّ
ومع َّ
أن
الش ِّ

ِّ
آثارها على تفكير خو ِّ
الرؤى التَّعليميَّة والكتابيَّة ،أخذ يجد طريقه
اص
المتلقين لها ،وثمراتها في صياغة ُّ

ط َّ
حقه من َّ
الدرس والمتابعة
إلى واقع الحياة الثَّقافيَّة والفكريَّة في الجزائر ،ولقد كان من التَّأثير الذي لم يع َ

تسرب من الفكر ُّ
األدبي َّ
للشيخ طاهر الجزائرِّي من خالل شيخ اإلحياء اللُّ ِّ
الل ِّ
غوي
غوي و ِّ
ذلك القدر الذي َّ
النافعة التي نشرها َّ
السلف َّ
الناشرونَّ ،إنما
أهم كتب َّ
في الجزائر اإلمام ابن باديس وهو القائل" :و ُّ

وكل ما نشرته لسنا إلَّ قطرة من بحر الخير الذي كان َّ
يتدفق من
نشروها بإشارته وتحريضه ،وأنا ُّ
ْ
صدر هذا العالم العامل "1وإذا ما وقفنا على عناوين مكتبة َّ
الخاصة ،إضافة إلى ما كان يوصي
الشيخ
َّ
ِّ
اإلحيائيين في
تلمسنا تلك المسحة الجديدة التي أخذ تصطبغ بها جهود
تالمي َذه بمطالعة ونشره وتحقيقهَّ ،
الجزائر.
كما يجب أن ال ننسى عامل تملُّك مدرسة االستشراق َّ
العلمي منذ عقود ،إذ اتَّجه
قافي و ِّ
للشأن الثَّ ِّ
االحتالل إلى إعادة صياغة الحركة العلميَّة والثَّقافيَّة -على اختالف مظاهرها -بما يخدم مشروعه لغويًّا
وثقافيًّا وحضاريًّا وكان من نتائج تلك الجهود ،عدم احتواء المكتبة الجزائريَّة في فترة اإلحياء على نتاج
تم توجيه ِّ
الدراسات ذات العمق الجزائرِّي
أدبي وفقهي وديني ولغوي ،إالَّ ما ليس له كبير خطر ،بينما َّ
األصيل ،والبحوث الحيَّة ذات األثر الفاعل ،نحو خدمة عاجلة وآجلة لمشروع االحتالل ،وهو ما جعل
حركة التَّأليف رهينة موقف عيون االستشراق بممارساته العسكريَّة في ثياب علميَّة ،ومع ذلك فقد شهدت
تخصصاتها.
حركة التَّأليف إصدارات كانت على قلَّتها نقاط انعطاف للمجتمع في ُّ

لقد كانت حركة التَّأليف في َّ
الشأن الجزائرِّي عموما واللُّ ِّ
خاصة ،وإطالق حملة تحقيق
غوي منه
َّ

لمنتقيات من التُّراث الجزائرِّي ،إحدى نتائج اهتمامات الحاكم العام (جونار )CH. Jonnart /وفي الفترة
اإلسالمي ،في إطار سياسة جديدة تستهدف إدماجا
الثَّانية لحكمه (1913-1903م) بإحياء التُّراث
ِّ

 -1عبد الحميد بن باديس ،اآلثاَر ،ج ،1ص.148
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انتقائيًّا هادئا للجزائريِّين في الثَّقافة الفرنسيَّة ،فرعى طبع مجموعة من مؤلَّفات التُّراث التي كان االهتمام
يقل ِّ
أهمي ًة عن النَّفع الذي يعود على الجزائريِّين من ورائها ،وفي هذه الفترة طبعت كتب
نسي بها ال ُّ
الفر ُّ
عمار ،والبستان البن مريم ،ونزهة األنظار للورتيالني ،وعنوان ِّ
الدراية للغبريني
مثلِّ :نحلة اللَّبيب البن َّ
السلف للحفناوي ،وغيرها بعناية حكومة االحتالل وبرضاها وقد طبعت كثير من
وتعريف الخلف برجال َّ
األعمال نسبها المستشرقون ألنفسهم ،بينما كانت حصيلة جهد كبير لعلماء وشيوخ جزائريِّين ،من دون
اإلشارة إلى إسهامهم.
ساني إضافة نوعيَّ ًة َّ
جادة ،وشكال آخر من أشكال
ومن نماذج التَّأليف الذي كان في جانبه
العلمي اللِّ ِّ
ِّ

بي والمضمون
التَّأليف في الجزائر ،ولكنَّه كان في أبعاده الثَّقافيَّة والحضاريَّة إشكاال رهن الحرف العر َّ

ِّ
وعَل َق بعضهما ببعض ال على سبيل المثاقفة ))Acculturations
المعبر عنه بالحرف الفر ِّ
نسيَ ،
الرأي
المنصفة ،ولكن على سبيل إقامة عالقة التَّابع والمتبوع ،وإذا ما رامت األطروحة التَّدليل على هذا َّ
موذجان:
فقد يكون النَّ َ

)(Mots Turks et Persans dans le Parler Algérien
و

)(Proverbes de l’Algérie et du Maghreb
محمد بن أبي شنب ،التي مثَّلت هذا النَّمط من التَّأليف.
من بين جهود األستاذ َّ

األول فتناول فيه الكلمات التُّركيَّة والفارسيَّة الباقيَّة في ِّ
العاميَّة الجزائريَّة ،وهي نموذج من كلمات
أما َّ
َّ

تسلَّل استعمالها إلى الحياة اليوميَّة للجزائريِّين حتَّى يومهم هذا ،رغم طول العهد ،وتعاقب الفضاءات
وعرف بها باللُّغة الفرنسيَّة
اللُّغويَّة المختلفة عليها ،وقد تناول ابن أبي شنب طائفة معتبرة منها ،وشرحهاَّ ،
والذي نقتطع منه المشهد:1

- Mohammed Ben CHeneb, Mots Turks et Persans conservé dans le Parler Algérien, Algérie,
2009, FLITES Editions.
1
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أما ثانيهما :فقد جمع فيه المؤلِّف األمثال َّ
الشعبيَّة في الجزائر والمغربَّ ،
وقدم لها شرحا وافيًّا باللُّغة
و َّ
َ

الفرنسيَّة أيضا ،ونقتطع منه المشهد:1

- Mohammed Ben CHeneb, Proverbes de l’Algérie et du Maghreb, Alger: Flites Editions, p89.

1
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عامة
فخرج الكتابان على هيأة تطرح تساؤالت حول الجهة المستفيدة من هذا النَّوع من التَّأليف ،هل هم َّ
المعربة من الجزائريِّين واألولى عند
الجزائريِّين ،وهم أحوج إلى من يعلِّمهم ل َغتهم المتهالكة؟ أم النُّخبة
َّ
موجهة للمستغربين من الجزائريِّين الذين
هؤالء دراسات تحيي ثروتهم المنهوبة في لغتهم المغلوبة؟ أم هي َّ

مقدمة باللُّغة الفرنسيَّة التي يفهمون؟ أم لقراء األمم و ُّ
أصبح بإمكانهم فهم دوارجهم َّ
الشعوب األخرى التي
تجيد اللُّغة الفرنسيَّة ،فيكون تصدير ثقافتنا لهم على سبيل إثبات َّ
الذات َّ
الشعبيَّة الجزائريَّة ،والواقع َّ
أن
توجه اهتمامهم منذ َّأول نزولهم إلى
الجزائريِّين تحت االحتالل ليسوا إالَّ (أهالي)؟ أم للمستشرقين الذين َّ
ِّ
ستخدم معوال لهدم الفصحى؟ قد يكون االحتمال األخير أقرب
درس بها ذهنيَّات (األهالي) ،وت َ
العاميَّات ت َ
العلمي الجزائرِّي
إلى االختيار ،بحكم المنهج الذي اعتمده المستشرقون في رعاية وجهة التَّأليف
ِّ

كل ما ِّ
واالستفادة من ِّ
يوثق ِّ
ساني وسيلة ،بلوغا به إلى االستلحاق الحضارِّي
قافي واللِّ ِّ
مبررات االستتباع الثَّ ِّ
غاي ًة.

ِّ
المكونات التي رفعت مشروع اإلحياء اللُّ ِّ
غوي في الجزائر ،هي ثبوت وجود
وخالصة أمر خصائص

هم بعث اللُّغة العربيَّة في الجزائر ،ووجود جهود إحيائية نوعيَّة بمظاهر تعليميَّة
رافد بشري نوعي حمل َّ

وتأليفيَّة وغيرها ،أسهمت كلُّها في العودة باللُّغة العربيَّة من بعيد ،وما كان جهودا منفردة في بداية القرن
أي نصيب ،قد اكتسب مع اجتماعه ،والتقاء بعضه ببعض وضوحا في
( )20ال يحمل من آفاق النَّجاح َّ
الرؤية ،واستقواء على العقبات والمصاعب ،وما كان يحمل صفة المشروع الذي قد يكتب له قدر من
ُّ

الرؤى والمعالمِّ ،
ِّ
النَّجاح أو الفشل ،صار مع َّ
متعددة االهتمامات
الزمن حركة مكتملة
المكونات ،واضحة ُّ
واألعمال ،وقد ملكت نصيبا معتب ار من الفعاليَّة االجتماعيَّة والثَّقافيَّة ،وأثبتت حضو ار نوعيًّا على صعد
مختلفة.
غير َّ
العلمي المنصف ال يسمح بتصنيف هذه الحركة اإلحيائيَّة ضمن الحركات اإلحيائيَّة
أن النَّظر
َّ

الكبرى ،وال اعتبارها نموذجا قد حاز من األسباب ما يمكن الحكم له بالنَّجاح المطلق ،وال استغراق ِّ
كل
ولعل ُّ
الفضاءات ،وال اإلحاطة بجميع ِّ
نسي في الجزائر -والتي
الظروف
الخاصة لالحتالل الفر ِّ
السيَّاقاتَّ ،
َّ
مما
عرضت األطروحة لشيء يسير منها -كافيَّة لرفع العذر عن هذه الحركة في عدم بلوغها أكثر َّ
بلغت ،واستعفائها في العجز عن تحقيق مالم تقدر على تحقيقه ،وهو مقام اإلنصاف حين تعاد قراءة
المنجز والممتنع في إطار ِّ
يخي للمرحلة.
السياق التَّار ِّ
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ثانيا :مقاربات في قضايا مرافقة لمشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ
َّ
"إن هناك نهض ًة ال يمكن ألحد إنكارها ،ومن خصائصها

أنَّها كانت موجَّهة إلى اتَّصال الجزائريِّين بأسالفهم من جهة
ِّ
الروابط بينهم وبين إخوانهم المشارقة من جهة أخرى"1
وتوثيق َّ

توطئة :تقف حركة اإلحياء اللُّ ِّ
تتوسط فيه بين مراكز جذب يبدو َّ
أن الفصل
غوي في الجزائر موقفا َّ

في أمرها نهائيًّا ال يزال ِّ
َّ
المعقدة التي أسهمت بقليل أو كثير في تشكيل واقعها
متعذ ًرا ،بحكم التَّداخالت
وعدم قدرتها ِّ -
ثم في طبيعة وجهتها التي كانت نتيج ًة طبيعيَّ ًة لتجاذبات
لحد اآلن -على االنفكاك منهاَّ ،
موقع هذه الحركة ،وسبر قَّوة جذبها ودفعها ،وما كان له دور صياغة
التَّشكيل ،وإذا أمكن تشخيص
ِّ

عرض له إالَّ من خالل ج ِّ
ملة مقاربات تأخذ في ترتيبها تسلسالً زمنيًّا
طبيعتها بشكل ما؛ فقد ال يمكن التَّ ُّ
العامة لها.
للسند الفكرِّي والبشرِّي للحركة ،ومحاولة ُّ
تصور الوجهة َّ
وتروم في مضمونها إعادة قراءة َّ

ولئن وقفت حركة اإلحياء اللُّ ِّ
وحاضرَها بمضايقاته
غوي في الجزائر الحديثة تواجه ماضيها بأثقاله،
َ
ومستقبَلها بمخاوفه ،فقد يكفيها أنها أصبحت رقما موجبا ،بعد أن لم تكن شيئا ،ولئن لم َّ
كل
يتحقق لها ُّ
ً
َ

اء لها -ولو على غير رضى -ما أظهرت.
ما أضمرت ،فقد يكون عز ً
وبين إنكار البعض وجود حركة إحيائيَّة لغويَّة في الجزائر عنادا ،وغفلة الجاهلين بها استصغا ار

قتحم هذه
والمتجاهلين لها احتقارا ،و َّ
الساخطين عليها جهارا ،والمحتفين بها -على غير وفاء -افتخارا ،ت َ
المقاربات اقتحاما ليس لي فيه ع َّدة كافيَّة ،كيف وهي قضايا قد أرهقت سادة فطاحل ،ووقف دون ِّ
البت
وتستمر وتنتشر ،وكما سبق
تستقر
فيها علماء أفاضل ،وإن كان لي فيه من يد فهي يد اآلمل لحركة أن
َّ
َّ
ركي ،وما َّ
سيء اآلثار ،والوجود
خلفه من َح َس ِّن أو ِّ
التَّأسيس للمسألة اللُّغويَّة في الجزائر بالماضي التُّ ِّ
نسي بما أظهر أو أخفى من األفكار ،واأل ِّ
أقر أو أقصى من منجزات وأنظار
قي بما َّ
نس المشر ِّ
الفر ِّ

الرأي بين أصوله وفروعه.
ستكون هذه المقاربات نظرات يقلَّب فيها القول على وجوهه ،ويدار فيها َّ

الدين بن أبي شنب .ملحق كتاب ِّ
 -1سعد ِّ
نسي) ص.102
(الدراسات العربيَّة في الجزائر في عهد االحتالل الفر ِّ
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الفصل الثَّاني:

المقاربة األولى
مسؤولية األتراك عن الوضع ُّ
اللغو ِّي في الجزائر:
-1
َّ
بيد َّ
أن عظمة التُّرك لم تكن في غير الحرب ،فالتُّرك ،وإن استطاعوا
" َ
أن ِّ
يؤسسوا دول ًة كبيرة ،أثبتوا عجزهم عن إبداع حضارة في ِّ
كل زمن وكان

مما أصبح تحت أيديهم من علوم العرب وفنونهم
أقصى جهودهم أن يستفيدوا َّ
وصناعاتهم وتجارتهم ،ولم ِّ
ِّ
يقدر التُّرك أن َّ
طوة واحدة في هذه
يتقدموا خ ً
المعارف التي ازدهرت أيَّام سلطان العرب."1

تتناول األطروحة هذه القضيَّة مع َّ
أن بينها وبين نشأة اإلحياء عقود طويلة ،فما مدى أحقيَّة قول
القائلينَّ :
نسي اللُّغة
إن الحقيقة التَّاريخيَّة ال تعفي األتراك من صناعة وضع لغوي وجد فيه االحتالل الفر ُّ
العربيَّ َة مهيضة الجناح ،ال يقام لها عند الحكام شأن؟ وبناء على ذلك فما حدود مسؤوليَّة االحتالل
نسي عن الوضع اللُّ ِّ
مؤسسة في مواقفها الكثيرة على ممارسات األتراك إزاء
الفر ِّ
غوي في الجزائر؟ هل هي َّ
قافي عموما واللُّ ِّ
غوي منه تحديدا؟ أم أنَّه جرم فرنسي خالص؟ .
الوضع الثَّ ِّ

مع ما كان يراه أهل البالد الجزائريَّة في زمن األتراك من مظاهر سلوكيَّة ولغويَّة غريبة عن مجتمعهم؛

بالدور ِّ
فاعي ِّ
أن َّ
ياسي والعسكرِّي الذي كان َّ
الظاهر أنَّهم كانوا يقاربون ذلك َّ
إالَّ َّ
يتكفل به هؤالء
الس ِّ
الد ِّ
يقل ويكثر؛ أهون
الوافدونَ ،في َرون َّ
السلوك
ِّ
االجتماعي على ما فيه من حيف وعدوان ُّ
أن صبرهم على ُّ
ِّ
ِّ
شترَكة
عليهم من مكابدة صليبيَّة أورِّپيَّة صاعدة تتربَّص بهم في البحر ،ولربَّما كان للعاطفة الدينيَّة الم َ
العامة في الجزائر العثمانيَّة في صناعة قدر من ِّ
الرضى
األول في اصطباغ الحياة االجتماعيَّة
األثر َّ
َّ

والَقبول ،سلَّم به أهل البالد –على مضض -لِّلوافدين األتراك بتولِّي المناصب ،والقيام على ُّ
الشؤون
العسكريَّة و ِّ
العامة ،بينما سلَّم هؤالء الوافدون لألهالي بكثير من شؤونهم َّ
الداخليَّة االجتماعيَّة
السياسيَّة
َّ
واالقتصاديَّة والثَّقافيَّة ،وليس هذا الوضع على إطالقه؛ فقد كانت تحدث بين الحين واآلخر ثَورات ورفض

متفرقة ،أو عند فئات معيَّنة ،كبعض شيوخ َّ
وسخط في مناطق ِّ
الزواياَّ ،
ولكن ذلك لم يبلغ درج َة الثَّورة
الرفض.
العامة التي يحدث فيها اإلجماع على َّ
َّ

 -1غوستاف لوبون ،حضارة العرب ،ص.610
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َّ
طَبع معظم هذه الفترة ،لم تسمح بتكوين وعي وطني جامع
إن ذهنيَّة مجتمع القبيلة والعشيرة الذي َ
تتوحد من خالله النَّظرة إلى القضايا الكبرى ،غير َّ
تشغل األتراك الوافدين
َّ
أن القضيَّة األساس التي كانت َ
ِّ
بكل تركيبتهم البشريَّة المختلفة المطامع والمطامح ،وتشغل أهل البالد على اختالف مناطقهم ومواقعهم
االجتماعيَّة ،هي الحفاظ على حوزة األرض و ِّ
مرات عديدة
الدين من الغاصبين ،الذين أعلنوا عن نيَّاتهم َّ

ِّ
في االستحواذ على ِّ
للمتوسط من الفر ِّ
نسيين واإلسبان وغيرهم.
الضَّفة الجنوبيَّة

ولعل تقييم هذه األولويَّات ،ودرج َة اعتبارها عند َّ
السبب في اختالف الحكم على هذه
َّ
الدارسين ،هو َّ

ركي في الجزائر ،فيعتبره بعضهم عونا وأز ار وهيبة وتمكيناِّ ،
ويفضلون لذلك مصطلح
الفترة من الوجود التُّ ِّ
ً

ِّ
ِّ
الغَلَبة والتَّمنُّع على األعداء ،وعلى رأس
لمسمى الخالفة ،وما يلقيه من
(العثمانيين) تقديما منهم
َّ
ظالل َ
هؤالء األستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم الذي يعتبر التَّ ُّ
نكر للفترة التُّركيَّة خطوة إلى "اقتطاع فصول رائعة
أمتنا "1ورغم الحقائق التَّاريخيَّة الموثَّقة التي استند إليها في إثبات َّ
الشخصيَّة َّ
الدوليَّة للجزائر
من سيرة َّ
ِّ
ركيَّ ،
المؤرخين
فإن المالحظ أنَّه يصدر في موقفه هذا عن شعور باالمتعاض من مواقف
إبَّان العهد التُّ ِّ
الشرعيَّة على احتاللهم للجزائر ،وم ِّ
نسيين الذين يطعنون في الفترة التُّركيَّة ،إلضفاء َّ
الفر ِّ
نك ًار عليهم التَّركيز

ثماني الذي ِّ
"على عهد من أزهر عهودنا ،وأمجد عصورنا ،أال وهو عهد َّ
يشوهونه
الدايات ،أو العهد الع ُّ
ويصفونه بأنَّه عهد سيطرة تركيَّة "2كما قد يكون التَّكوين العسكر ُّي و ِّ
ياسي لألستاذ غالبا على رؤيته
الس ُّ

العثماني فتحا ،ورثت الجزائر إثره مكان ًة دوليَّة عالميَّة ،واكتسبت معه
التي صاغها في اعتبار الوجود
ِّ
الدنياِّ ،
ِّ
صيتًا مأل ُّ
قافي واللُّ ِّ
غوي للجزائريِّين
الصعيد الثَّ ِّ
مقدما ذلك على اآلثار التي تركتها هذه الفترة على َّ
مع أنَّه من ِّ
أشد المنافحين على الثَّقافة المحلِّيَّة واللُّغة العربيَّة ،ولكنَّه رأى األولويَّة في ما سبق.

هما ثقيال أرهق الجزائريِّين ردحا
بينما ينظر لفيف آخر من الباحثين إلى الوجود التُّ ِّ
ركي في الجزائر ًّ
من َّ
تحقق من رقي ثقافي وتعليمي يناسب المرحلة إنَّما هو حاصل جهد شعبي جزائري
الزمن ،و َّ
أن ما
َّ
الرحمان
الرأي :األستاذ أبو القاسم سعد هللا ،واألستاذ عبد َّ
ال مزيَّة فيه لألتراك ،ومن الذين على هذا َّ
أن األتراك لم يكونوا يعنون
الجياللي ،واألستاذ مبارك الميلي ،الذي يسوق موقفه بقوله" :وإذا الحظنا َّ
قافيَّ ،
بالثَّقافة عنايتهم بالحرب؛ أدركنا َّ
حققه الجزائريُّون بأنفسهم مدفوعين
أن هذا ُّ
قي ،وهذا االزدهار الثَّ َّ
الر َّ

شخصية الجزائر َّ
الدوليَّة وهيبتها العالميَّة قبل سنة  ،1830ج ،1ص.9
 -1مولود قاسم نايت بلقاسم،
َّ

شخصية الجزائر َّ
الدوليَّة وهيبتها العالميَّة قبل سنة  ،1830ج ،1ص.12
 -2مولود قاسم نايت بلقاسم،
َّ
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بدافع شعوري منبثق من أعماق ال َّشعب "1وهو رأي ينطلق أصحابه من وقائع تاريخيَّة مسندة إلى وثائق

الرضى بالبداية التي قد تتقبَّل في ِّ
تتَّفق على أنَّه إذا كان من ضرورة الفتراض ِّ
صد عدوان صليبي حاقد؛
تقدم َّ
فإن مقام األتراك مع ُّ
َّ
تحول عبئا من نوع آخر ،بما تركه من شروخ على البنية االجتماعيَّة
الزمن َّ

والثَّقافيَّة واللُّغويَّة للمجتمع الجزائرِّي ،وال يجد أنصار هذا ِّ
السلب
االتجاه كبير عناء في إثبات حوادث َّ
والنَّهب واإلقصاء ،واالستئثار بالملك والمناصب دون أهل البلد ،ناهيك عن التَّفريط في جوانب الحياة
االجتماعيَّة واالقتصاديَّة والثَّقافيَّة التي ما كان ينبغي لدولة في موقع الخالفة أن تتخلَّى عنها.
ِّ
(العثمانيين) أو (األتراك) -على حسب داللة
مما يعني األطروحة هو موقف
َّ
أهم جانب َّ
ولعل َّ

المصطلحين عند أنصار كل منهما -من اللُّغة العربيَّة في الجزائر ،والذي يمكن تلخيصه في القول :إذا
َ
لم يكن بإمكان األتراك ِّ
سمي
الر ِّ
تبني االرتقاء باللُّغة العربيَّة في الجزائر وخدمتها ،حرصا على الحضور َّ
مما يحفظ كيانها
التُّ ِّ
ركي؛ أفلم يكن بإمكانهم إفساح المجال واسعا ألهل البلد باالرتقاء بلغتهم ،وتمكينهم َّ

فإن عليهم ذنب التَّ ُّ
أما وقد كان لهم إزاء اللُّغة العربيَّة وأهلها تلك الممارساتَّ ،
أخر في
ويرتفع بآفاقها؟ َّ
فرطوا ،وعلى قدر َّ
ترقيَّتها ،والتَّفريط في سيادتها ،وإذن َّ
الضعف الذي أدرك
فإن عليهم من التَّبعة بقدر ما َّ
ِّ
َّ
ُّ
كثير
اللغة العربيَّة حين تسلمها منهم الفرنسيُّون ،وهي على تلك الحال من التَّردي والوهن ،وإذا ما نقل ٌ

ِّ
الفرنسيين حين احتاللهم الجزائر باندهاشهم لحالة َّ
فإن
من الدَّارسين اعتراف
التعليم التي وجدوها؛ َّ
الفرنسيون ُّ
مما
اللغة
السوء الذي أصاب به
ذلك
َّ
ُّ
استشهاد يقاربون به درجة ُّ
العربية في الجزائر أكثر َّ
ٌ
َّ
يزكى به األتراك في تعاملِّهم معها.
ِّ
ثم َّ
أقرب إلى الموضوعيَّة من مواقف
إن من َّ
َّ
الروائز التي يمكن أن تسعف الباحث في بناء حكم َ
برئهم من التَّقصير؛ هو َّ
ِّكال الفريَقين ،واستصدار رؤية ال ترمي القوم بالتَّفريط وال ت ِّ
النظر في طبيعة
َ
المدونة الجزائريَّة في آخر عهدهم ،في َّ
مادتها ولغتها وأساليب صياغتها ،وأعتقد َّ
أن ذلك وسيلة علميَّة
َّ

الدليل ِّ
بالحجة التَّاريخيَّة و َّ
المادي ،وليس بعيدا أن يستعرض
العلمي ،مدعوما
م ِّقنعة عند صياغة الموقف
َّ
ِّ

َّ
الدارسون نماذج رسائل وخطب أعالم الفترة ،أو النَّظر في مصنَّفاتهم ،من حيث مواضيعها وأساليب

الحجة في ِّ
الدفاع عن موقف األتراك من الثَّقافة العربيَّة
كل فريق َّ
كتابتها ،ومستوى لغتها ،وهي سبيل ت ِّلزم َّ

 -1مبارك الميلي ،تاريخ الجزائر في القديم والحديث ،ج ،3ص.316
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واللُّغة العربيَّة -تحديدا -في الجزائر نهاية عهدهم ،أو إثبات مقوالت التَّفريط أو التَّقصير أو المعاداة في
ِّ
حقهم.
المقاربة الثَّانية:
 -2الستشراق الفرنسي في الجزائر؛ اختراق لسان أم تطويع إنسان؟
خاصة وعلى
"في إطار استراتيجيَّة الحرب اللُّغويَّة التي شنَّتها فرنسا على العربيَّة في الجزائر َّ

عام ًة ،جنَّدت لذلك ترسانتها االستشراقيَّة ،واستنفرت كبار كتَّ ِّابها وم ِّ
فكريها وخبرائها اللُّغويِّين
العربيَّة َّ
القوة الجامعة والم ِّ
وحدة للعرب
من مستشرقين وغيرهم ،فكانت اللُّغة العربيَّة نصب أعينهم ،فهي مصدر َّ

وخاص ًة في الجزائر ،فلم يكتف االستعمار بمضايقتها ،وتقديم الفرنسيَّة
وحاضر ومستقبال،
ًا
ماضيا
َّ
ً
كبديل عنها ،فعزف على وتر ِّ
العام َّية القريبة من العر َّبية والتي َّ
الس َّكان"1
عامة ُّ
يتكلمها ويفهمها َّ

لعل من نقاط ِّ
الظ ِّل التي ال يزال نصيب معتبر
 -1-2موقع الستشراق من مشروع الحتاللَّ :

محل جهود إضافية من ِّ
نسي في تأطير الوضع
الدراسة والتَّحليل ،مسألة استراتيجيَّات االستشراق الفر ِّ
منها َّ
ُّ
الل ِّ
القضية -
االجتماعي ،ويأتي الحديث عن هذه
قافي
َّ
ِّ
عيدين الثَّ ِّ
غوي في الجزائر ،وآثار ذلك على َّ
الص َ

ملحة حول طبيعة الجهد
من وجهة نظر موضوع األطروحة -في سياق محاولة اإلجابة عن تساؤالت َّ

السبل التي سلكها الحتواء الواقع
اقي الذي َّ
االستشر ِّ
وجه اهتمامه إلى المسألة اللُّغويَّة في الجزائر؟ وما ُّ

بتنوعاته ووظائفه؟ وماذا أعلِّن من أهدافه وماذا أ ِّ
اللُّ ِّ
الحقيقي من وراء
خفي؟ وما الهدف
غوي الجزائرِّي ُّ
ُّ
ذلك؟
قام الهيكل العام لمشروع االحتالل إزاء اللُّغة على قاعدة كبرى ،هي القضاء على اللُّغة العربيَّة في
إما من طريق تغيير الفكر واللِّسان
إما من طريق إفناء اإلنسان ،و َّ
الجزائر ،واستبدالها باللُّغة الفرنسيَّة َّ
الزمانيَّة َّ
أما االمتدادات َّ
فتوزعت على:
وأخذ المشروع امتدادات زمنيَّة ،وجبهات اجتماعيَّة ،ف َّ
ساني ،وبداية التَّ ُّ
حكم فيه.
للسيطرة على الوضع اللِّ ِّ
 -إجراءات عاجلة َّ

 إجراءات ذات أجل ِّمتوسط ت ِّ
مكن من التَّ ُّ
ساني وتوجيهه.
حكم في الوضع اللِّ ِّ

 إجراءات طويلة المدى ت ِّبي نهائيًّا.
محل اللِّسان العر ِّ
نسي َّ
حقق استبداال لسانيًّاَّ ،
ليحل اللِّسان الفر ُّ

1

 َّالطيب بن إبراهيم ،االستشراق الفرنسي ُّ
خاصة في الجزائر ،ص .153
وتعدد مهامه َّ
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الفصل الثَّاني:

أما على الجبهة االجتماعيَّة ،فقد طالت هذه اإلجراءات قطاعات المجتمع كلَّها ،ومظاهر الحياة
و َّ

ثم هو استهداف -قبل ذلك وبعده -للُّغة العربيَّة في وضعها ومتنها.
العامة َّ
َّ
بمؤسساتهاَّ ،

الحقيقي و ِّ
هائي بين هذه المراحل ،كما َّ
أن محاولة
وم َّما تجب اإلشارة إليه هنا؛ هو صعوبة الفصل
الن ِّ
ِّ

غوي ،لن تكون محاط ًة بإدراك
استعراض الخطوات االستراتيجيَّة التي استهدف بها االحتالل
الوضع اللُّ َّ
َ
ِّ
كامل ،ما لم َي ِّ
سبق ذلك استحضار ِّ
صياغة مشاريع االستكشاف وتسطير إجراءات
دور االستشراق في
تصورات االستشراف ،وما يزيد من ِّ
ِّ
أهمية هذه المسألة هو طريقة تناول االستشراق
وبناء
االستحواذ،
ُّ

للمسألة اللُّغويَّة في الجزائر ،وتموقعه َّ
الدائم وراء اإلجراءات النَّظريَّة والتَّطبيقيَّة لالحتالل وفي مراحله
وتلون ِّ
كلِّها ،فَلِّبس ِّ
لكل وضع بما يناسبه.
لكل مرحلة َلبوسهاَّ ،

ساني للجزائريِّين قبل 1830م بزمن طويل ،وا َّ
متدت آثار
لقد شرع المستشرقون في دراسة الواقع اللِّ ِّ

تلك ِّ
الدراسات إلى ما بعد ذلك بكثير ،ويمكن تقسيم المسيرة االستشراقيَّة الفرنسيَّة في الجزائر إلى ثالثة
مراحل كبيرة ،بدأت أوالها فعليًّا منذ نزول االحتالل 1830م إلى 1880م ،تلتها المرحلة الثَّانية التي تبدأ
تحولت بعدها إلى استراتيجيَّات
من 1880م
ُّ
ثم مرحلة ما بعد 1930م ،التي َّ
وتستمر إلى 1930مَّ ،
أخرى ،بفعل معطيات مرحلة ما بعد المئويَّة ،وقد أشرف على هذه العملي ِّ
طا وممارس ًة -أعالم
َّة -تخطي ً

حكم في اللُّغة العربيَّة وبعض اللُّغات َّ
جمع أغلبهم بين التَّ ُّ
وتخصصات أخرى تستحضرهم
الشرقيَّة،
ُّ
الخطاطة الموالية مجتمعين ،على أنَّه ال يمكن استحضار وظائفهم وأعمالهم األخرى ،فقد جمعوا إلى
الشكل من ِّ
هذا َّ
مهام التَّأليف والتَّرجمة والتَّحقيق واإلشراف عليهما ،وإعداد البحوث الميدانيَّة
الدراساتَّ ،

بي وأفريقيا.
حولها ،والمشاركة في البعثات االستكشافيَّة في الجزائر والمغرب العر ِّ
جدول بأسماء المستشرقين أساتذة كراسي ُّ
اللغة العربية في الجزائر خالل الفترة 1900-1830م
رقم
01

المدرسون
ِّ

الحلقة
الجزائر

جوني فرعون ،وبرينييه ،وكومباريل ،وريشبي ،وهوداس

02

قسنطينة

فينيار ،وشيربونو ،وريشبي ،ومارتن ،وموتيالنسكي ،وكور،

03

وهران

هادمان ،وكومباريل ،وهوداس ،وماشويل ،وديلفان ،وموليراس ،وبيل.

04

كوليج الجزائر

قورقوس (1846م)

05

الكوليج االمبريالي

بيرون (1857م)

06

مدرسة اآلداب

هوداس (1863م).
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ساني الجزائرِّي بداي َة االحتالل بما ِّ
يمكنهم من االختراق وبداية
اكتفى الفرنسيُّون من دراسة الوضع اللِّ ِّ

أما استمرار دراساتهم بعد ذلك فقد كان له أبعاد أخرى تتجاوز مرحلة اإلماتة ،ومن هنا َّ
فإن
التَّدميرَّ ،
دقيق الوصف لما
التَّسليم بهذا التَّقسيم سيكون باعتبار الممارسة الغالبة في زمنها ،وليس باعتباره عنوانا َ
أهم تفاصيل المسارات الثَّالثة َّإنما
اآلخرين ،فاستعراض ِّ
المسارين
تحته ،وسينسحب االعتبار نفسه على
َ
َ
مخطط إماتة اللُّغة العربيَّة في الجزائر من طريق مقار ِّ
ِّ
ِّ
َّ
بة إجراءات
إعادة صياغة
محاولة
يكون بغرض
السعي لرسم نموذج قد تكون أوفى التَّسميَّات له هو :قتل ُّ
ِّ
اللغة.
المحتل إزاء اللُّغة العربيَّة ،و َّ

ساني الجزائرِّي :حازت المسألة اللُّغويَّة لدى
 -2-2الستشراق
الفرنسي في رحلة الختراق اللِّ ِّ
ُّ

سلطات االحتالل موقعا انطلقت فيه من ضرورة اإلحاطة بالمستعمرة الجديدة ،من طريق االستحواذ على
لغتها ،والتَّ ُّ
لغوية
ثم العمل على إزاحة َّ
حكم في مفاصل حضورها ،بداية من دراسة واقعها تفصيالَّ ،

( )Displacement Languageللُّغة العربيَّة من مواقعها َّ
ثم إعادة صياغة المنظومة اللِّسانيَّة
الطبيعيَّةَّ ،
ِّ
ثم تشكيل لغة المجموعَّ ،
اقي
الجزائريَّة ،من طريق إعادة
تشكيل لغة الفرد الجزائرِّيَّ ،
فتوزع الجهد االستشر ُّ
لتحقيق هذا المشروع على خطوات ،تمثَّلت بداي ًة في شكل جهود غلبت عليها أعمال االستكشاف ،وكثرة

ِّ
التَّنقالت ،وجمع َّ
المتخصصين ،وكثرة من المترجمين ،إذ تستعرض
المادة ،من ِّقَبل قلَّة من المستشرقين
المصادر التَّاريخيَّة حركة نشطة أِّلفت فيها العديد من المعاجم والقواميس ،وأنشئت فيها كراسي ُّ
اللغة
ِّ
محل اللُّغة
العربيَّة ،وهنا جاء التَّأسيس للمشروع بإحالل
العامية -التي لقيت اهتماما استشراقيًّا واسعاَّ -
العربيَّة الفصحى.
درج ِّ
ترجع أصول االهتمام األورپـِّ ِّي بمسألة اللَّهجات ِّ
العاميَّة َّ
العاميات المحلِّيَّة للقوميَّات
الشرقيَّة ،بإ ا
للدروس َّ
مقررات الكلِّيات والمعاهد المنشأة في أورپَّا بداي ًة من مدرسة نابولي ُّ
الشرقيَّة المنشأة
العربيَّة في َّ
سنة 1727م ،و َّ
المجددة سنة 1888م ،ومرو ار بـ (مدرسة القناصل) النَّمساويَّة المنشأة سنة 1754م
فـ(مدرسة اللُّغات َّ
الشرقيَّة الحيَّة) بفرنسا بريادة (سيلفستر دي ساسي )Silvestre de Sacy /شيخ
الصبَّاغ ،وما لبث أن أصبحت مسألة
المستشرقين ،سنة 1824م مستعينا في بداية االحتالل بميخائيل َّ

عاماَّ ،
ِّ
وظف فيه المستشرقون ِّ
مدرسين ،ومترجمين ،وكان من ثمار
العاميَّات العربيَّة اهتماما استشراقيَّا ًّ
هذا اإلجراء إصدار كتب تعليميَّة وقواميس ،كما فعل جوني فرعون في كتابه (النَّحو االبتدائي للعربيَّة
أعده ِّ
خصيصا للفر ِّ
الدارجة) و َّ
َّ
بي
نسيين ،وأعاد نشره بعد مراجعته وتيسيره ،بعنوان (موجز النَّحو العر ِّ
ً
ِّ
سماه (الموجز) َّ
العامية ،وعرض فيه
وحدد فيه خصائص اللَّهجة الجزائريَّة
البسيط) ونشر برينييه كتابا َّ
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ِّ
تفاصيل عن حياة الجزائريِّين ،ونشر ماشويل كتابا في قواعد اللُّغة ِّ
كرسي تدريس
متصدر
العاميَّة ،وكان
ِّ
َ
ُّ
ُّ
داعيا الفر ِّ
نسيين إلى تعلُّم العربيَّة
اللغة العربيَّة في وهران ،وهو الذي بحث موضوع اللغة واالستعمارً ،
الصالح االستعمارِّي على المدى َّ
الطويل ،كما نشر شيربونو دروسه في النَّحو
تنازال ،من أجل تحقيق َّ

الخاصة باألورِّپيين ،ووصف ِّ
الصرف وطريقة تعلُّم ِّ
مزدو َجين
العامية الجزائريَّة ،وأصدر
العاميَّة
َّ
و َّ
َ َ َ
قاموسين َ
َ

دون ِّ
النتاج َّ
عبي ممثَّال في كتاب بعنوان (حكايات المسلمين)
عربي -فرنسي ،وفرنسي -عربي .كما َّ
الش َّ
نتاج االستشراق في سنواته األولى ،وقد غلب عليه وصفان ،أحدهما :الوظيفيَّة التي
وهي نماذج من ِّ
تسمح باستعمال يومي ،فهي تستعمل َّ
الدارج من الكالم ،كالقواميس التي ألَّفها يامين فانسانت ،وابراهام

دانينواس ،وطبعتها و ازرة الحربيَّة ،ووِّزعت على الجنود الفر ِّ
نسيين ،وثانيهما التَّعليميَّة :وهي مبادئ َّأوليَّة
في طرائق اكتساب ما به الحاجة التَّواصليَّة اليوميَّة من اللُّغة.

عامي ًة مع ما يقابلها ُّ
الفرنسية
باللغة
نماذج مقتطعة من معجم (عربي -فرنسي) تظهر فيها الكلمات
َّ
َّ

1

1

- O.houdas et G delphin, Recueil de lettres arabes manuscrites, 2eme éd. Alger: 1891, Adolphe
jourdan, libraire-éditeur.
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السائدة يومذاك ،يقف َّ
الدارس على طبيعة تلك
وبعرض هذا المقتطع من أحد النَّماذج المعجميَّة َّ

المعجمي الفصيح للُّغة العربيَّة.
الجهود ،ويدرك حجم االختراق الذي اخترقت به هذه المؤلَّفات النَّسيج
َّ
َسند إلى
اقي ،و َّ
ساني الستشر ُّ
 -3-2الدَّرس اللِّ ُّ
السبيل إلى تطويع اإلنسان :لم يلبث االحتالل أن أ َ

مخبر االستشراق تنظيم َّ
العلمي واللُّ ِّ
قافي الجزائرِّي ،وإدراج هذه الجهود الفرديَّة في إطار
الشأن
غوي والثَّ ِّ
ِّ
َ
َّ
المشكلة سنة 1838م ،وهي مرحلة مطبوعة بطابع غصب المكتبات وسرقة
مهمات لجنة االستكشاف
َّ
ِّ
المادي الذي مارسه
المدونات ،بما يقابل مرحلة العنف
المخطوطات ،واالستحواذ على الوثائق و َّ

مؤسساته ِّ
العسكريُّون على ِّ
الدينيَّة والتَّعليميَّة واالجتماعيَّة وغيرها
البنيات المختلفة للمجتمع الجزائرِّي ،من َّ

وإثر ذلك ش ِّرع في تنظيم تدريس اللُّغة العربيَّة لألورِّپِّيين ،وهي الخطوة التي سمحت للمستشرقين بالتَّفكير
في أفضل طرق االستحواذ ،وضبط مشاريعهم في إطارها مستقبال ،لقد اختتم بريزيني َّأول دروسه في

ِّ
ومرك از على دراسة
يناير 1837م مشيدا بدور دراسة اللُّغة العربيَّة في إقامة عالقات وثيقة مع األهالي،
اآلداب ،التي سوف ِّ
"تمكننا من التَّ ُّ
وغل في تاريخهم حتَّى نصل إلى مصادر أفكارهم ،ونعرف أحكامهم

المسبقة وعاداتهم وتقاليدهم "1لقد كانت ِّ
ِّ
األول
الدراسات حول اللُّغة
العامية خالل هذه الفترة في شكلها َّ

ولم تتجاوز مرحلة تعلُّمها ِّ
لفك عقدة التَّواصل مع الجزائريِّينَّ ،
ولكن أعمال المستشرق اآلخر جاك أوغست

ِّ
شاربونو ودراساته ،كان لها دور بارز في وضع "معالم َّ
العامية الجزائريَّة "2ولقد
الطريق لدراسة اللَّهجة
كانت بداية َّ
الطريق هذه ،مع بداية انفتاح االحتالل على العمق الجزائرِّي في َّ
الضواحي واألرياف ،إذ
سمحت الخلفيَّة اللُّغويَّة العربيَّة للمستشرقين باالحتكاك الحذر واالستئناس بطبقات َّ
الشعب المختلفة في
مواقعهم ،وتلك فرصة لالستشراق النَّظرِّي النَّاشئ في كلِّيَّات أورپَّا ليمارس نتائج درسهَّ ،
"فإن العربيَّة
ِّ
بالنسبة لمستعربي الفترة االستعماريَّة ال يمكن أن تكون سوى َّ
الدارجة ،ألنَّها هي الحاضرة في أوساط
َّ
المستعمر "3وبينما كان لفيف من المستشرقين مرافقا لحمالت اإلبادة العسكريَّة ،مشتغال بتجميع
الشعب
َ
المخطوطات ،و ِّ
المدونة ِّ
الشفاهيَّة من
االطالع على التُّراث الجزائرِّي من خاللها ،انشغل آخرون بجمع
َّ
أفواه النَّاطقين وتوثيقها ،وقد استهواهم منها شكلها القائم في لغتها ِّ
العاميَّة المحبَّذة ،وسهولة التَّواصل بها

 -1إسماعيل العربيِّ ،
الدراسات العر َّبية في الجزائر في عهد االحتالل الفرنسي ،ص.13
 -2إسماعيل العربيِّ ،
الدراسات العر َّبية في الجزائر في عهد االحتالل الفرنسي ،ص.21
 -3دانيال ريغ ،رجل االستشراق مسارات ُّ
اللغة العر َّبية في فرنسا ،تر :إبراهيم صحراوي ،د ط .الجزائر2008 :م ،دار التَّنوير

للنَّشر والتَّوزيع ،ص.159
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الطريق إلى منطلقات التَّفكير ،ومعرفة َّ
ومضامينها التي هي َّ
الطبائع .ويكفي أن ِّ
نسجل في هذا اإلطار
العربية
جهدا استشراقيًّا بعد ثالث سنوات من االحتالل ،فـ "في 1835م نشر دو البورت (مبادئ األمثال
َّ
ً

في الجزائر) "1كما كان ِّ
الشعر َّ
عبي موضع دراسة واسعة وعميقة من قبل مدرسة االستشراق ،وقد
الش ُّ
أصبح هذا ِّ
الشعر تهديدا حقيقيًّا نقل به َّ
المداحون في األسواق والمناسبات مواقف سياسيَّة ،وتلميحات

السلطات الفرنسيَّة ،بعد أن تنبَّهت ألثره وخطره ،وعند ذاك َّ
ت ِّ
تكفل عدد من
عرض باالحتالل ،فحاربته ُّ
بمهمة جمع األشعار َّ
وسماها (عصريَّة) إمعانا في
الشعبيَّة من البدوَّ ،
المستشرقين فيهم اإلسكندر جولي َّ

األول (مالحظات على ِّ
الشعر
تمجيد لغتها ،وتشجيعا للتَّخلِّي عن الفصحى (القديمة) فكان مجموعه َّ
العصرِّي عند البدو الجزائريِّين) وجمع مجاميع أخرى بتعليقاته عليها أثناء رحالته إلى الجنوب ،وسماعه
ليشق
لتلك األشعار من أفواه قائليها ،وأتَبع ذلك بدراسات حول تسميَّاتها ،وطرائق أدائها والفروق بينها،
َّ
في أثناء ذلك مسلك دراسات اللَّهجات العربيَّة في شمال أفريقيا ،لقد "أصبحت اللُّغة العربيَّة ِّ
بالنسبة إلى
األوروبي (اآلخر) مرآة المجتمع بامتياز ،وسيحذو حذوها األدب ،ومع بلوغ الجهود االستشراقيَّة أوجها
ِّ

نسي ِّ
باطراد اللُّغة العربيَّة "2وهو البعد الذي ِّ
ِّ
سيؤسس عليه االحتالل
نهاية القرن ()19
سيصور األدب الفر ُّ
العامة ،ليس في الجزائر فحسب بل في دول الجوارِّ ،
ويمهد به الحتالل المغرب وتونس
دراسة األوضاع َّ

السلطات العسكريَّة على جولي ،ليصبح أحد أعضاء اللَّجنة العلميَّة
ودول إفريقيَّة أخرى .وسيقع اختيار ُّ
َّ
المشكلة لدراسة األوضاع في المغرب األقصى ،تحضي ار الحتالله ،وعضوا معاونا لمصلحة
الفرنسيَّة
كل ذلك بما سبق له من إجادة
إعداد األطالس الجيولوجيَّة ،ومشاركا في وضع خريطة الجزائر األثريَّةُّ ،

الشعبيَّة للجزائريِّين ،وبما َّ
اللُّغة َّ
اطلع عليه من أحوالهم من طريقها.

وبمثل هذه ِّ
ض ِّم َن االستشراق واالحتالل
العينة من الجهود التي توازيها عشرات األعمال والنَّشاطاتَ ،

ثمينتين على ِّ
األقل:
نتيجتَين َ

الشؤون اليوميَّة ألهل البلد دون عناء أو خشية ،وإدر ِّ
حكم في إدارة ُّ
 -1إجادة التَّ ُّ
اك المزيد من

للشعب الذي َّ
العامة َّ
اليومي من خالل
نسي
تفاصيل الحياة
ِّ
يخطط الستعباده أبدا ،وتعزيز الوجود الفر ِّ
َّ

 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،6ص.42
2
- Rachid Naim, l’arabe aux yeux de l’orientalisme litteraire, Maroc: 2012, Universite Cadi Ayyad,
Marrakech, P129,130.
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االجتماعي و ِّ
ياسي
يادة على موقعهم
الس ِّ
ِّ
إجادة لغة التَّواصلَّ ،
مما يزيل حاجز الغربة اللُّغويَّة عنهم ،ز ً

والعسكرِّي بحكم الوضع.

ِّ
العاميَّة مكان اللُّغة العربيَّة الفصيحة في التَّعليم والتَّأليف ،والتي ارتبطت
 -2التَّحضير إلحالل
نظرة االحتالل إليها ،على أنَّها لغة عقيدة ،وحبل يربط َّ
الشعب بتاريخه وجغرافيَّته ،وال بد من القضاء
ِّ
المتدرج عليها ،والتَّعجيل بإصدار حكم الوفاة على العربيَّة الفصيحة ،بإبعادها عن ِّ
أي مشهد تواصلي
مهما كان شكله ،أو حجمه ،أو موقعه.
 -4-2مرحلة َّ
التحليل والختراق :وهي مرحلة ثانيَّة من مراحل االستشراق ،وقد اتَّضحت معالمها

استقرت
و ِّاتجاهاتها بعد فشل فكرة المملكة العربيَّة التي عرفت صراعا عنيفا بين األجنحة الفرنسيَّة ،والتي
َّ
أخي ار لصالح خصوم الفكرة ،وعلى رأسهم (وارنييه )Warnier /وزميله (دوفال )Deval /وفي هذه
ِّ
نسي في الجزائر مرحل ًة أخرى ،بعد أن َّ
متخصصين وبعد
تعزز بمستشرقين
المرحلة دخل االستشراق الفر ُّ
أن قطع االحتالل على األرض أشواطا واسع ًة ،أخضع فيها َّ
ُّ
يستعد إللحاق
الشمال الجزائر َّي كلَّه ،وهو
الزراعيَّة ،و ِّ
تكونت له عنها أرضيَّة كافيَّة من العلم بجغرافيَّتها البشريَّة ،و ِّ
الدينيَّة واإلحاطة
الصحراء ،وقد َّ
َّ

للس َّكان ،ولهجاتهم وأعراقهم ،وقبائلهم فكانت مرحل ًة طبعتها دراسة المادة المجموعة
العامة ُّ
بظروف الحياة َّ
األهم هو العكوف على تحليلها وتحليل المجتمع الجزائرِّي من خاللها.
في الفترة َّ
السابقة ،و ُّ

ِّ
االحتالل لتنفيذ هذه الخطوة اعتباطيًّا؛ بل كان من منطلق إد ارك حقيقة العالقة
ولم يكن انطالق

بين اللُّغة واأل َّمة ،وباعتبار موقع اللُّغة في صياغة وجهة األ َّمة وضبط مسارها الحضارِّي ،فصارت

دراسة اللَّهجات المحلِّيَّة سبيال إلى تصنيف التَّركيبة العرقيَّة للمجتمع ،حسبما تحيل عليه مقوالت علم
َّ
اللهجات ( )Dialectologyوراح َح َمَلة المشروع ينادون إلى رعاية هذه اللَّهجات ،واعتمادها سندا قويًّا
غوي الجزائرِّي ،وتبلور هذا َّ
مؤسسا على "فكرة االندماج مع العرق
في تأزيم الوضع اللُّ ِّ
الطرح منذ 1847م َّ
القبائلي ،وألجل ذلك ،انكب هؤالء على جمع المعطيات التي ت ِّ
ؤسس لوجود ِّعرَقين في الجزائر ،أي
ِّ

الطبيعي من العلم إلى ِّ
ضرورة المرور َّ
وستتحول هذه الفكرة مع َّ
الزمن إلى مشروع رعاه
السياسة"1
َّ

ِّ
منطقة زواوة ،وكانت تلك بداية غرس
بعض أبناء
االحتالل بتكوين مدروس ،وتعليم خاص ،قصد به َ

حاجيِّ ،
 -1فريد ِّ
السياسة الثَّقافيَّة الفرنسيَّة في الجزائر ،د ط .الجزائر1434 :ه2013-م ،دار الخلدونيَّة للنَّشر والتَّوزيع ص.304
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بؤرة توتُّر لغوي دائم في الجزائر ،على أن يتعاهدها في المراحل القادمة بما يراه من استدامة بقاء
مشروعه العنصرِّي.
وضمن هذا اإلطار أمرت الحكومة الفرنسيَّة المستشرق (ديسالن(William Mac de Slane /
 الخبير في شؤون المكتبات والمخطوطات الجزائريَّة -بترجمة كتاب ابن خلدون (تاريخ البربر) وفيَّ
الموظفين الفر ِّ
نسيين على تعلُّم المازيغيَّة ،أمرت إدارة االحتالل
حدود سنة 1882م ،ولغرض إقبال
ثم أنشأت سنة 1885م قسما للَّهجات البربريَّة ،وأسندت كرسيَّها ألحد األعيان
بصرف عالوات تحفيزيَّةَّ ،
الموالين لها (سي الهاشمي بن سي لونيس) وتوالت إجراءات االحتالل لتعزيز جبهة المسألة البربريَّة
تم بموجبه إحداث شهادة إتقان اللَّهجات البربريَّة
بالق اررات والتَّشريعات ،كقرار1882-04-27:م الذي َّ
وقرار تحديد عالوة َّ
الشهادة الم َّ
الصادر في 1885-07-28م ،وبالموازاة مع ذلك
قدرة ب  500فرنك َّ
الدراسة تنشر عشرات ِّ
كانت جبهة البحث و ِّ
يغيينِّ ،
الدراسات حول المواطنين الماز ِّ
وكل ما يتعلَّق بهم.

نسي على العلماء
وما تجدر اإلشارة إليه هنا ،هو االنفتاح الحذر والمدروس لحركة االستشراق الفر ِّ
و َّ
المثقفين الجزائريِّين ،أشرك فيها العديد من المستشرقين علماء جزائريِّين ،أروا فيهم من القدرات العلميَّة
ما يجعل من جهودهم إضاف ًة نوعيَّ ًة لتلك البحوث و ِّ
الد راسات ،فهل كانت هذه الخطوة اقتناعا من

المستشرقين بقدرات هؤالء؟ أم هو استغالل لهم واستغفال؟ أم توريط لهم في شبهة التَّعاون مع االحتالل؟

أم خطوة ِّ
متقدمة في سبيل إدماج النُّخبة الجزائريَّة على المقاييس االستشراقيَّة؟ هذا من زاوية نظر

أما من زاوية نظر أولئك العلماء ،فقد تكون هناك فرضيَّات أخرى ،أفال تكون تلك الجهود
االستشراقَّ ،
الضياع ِّ
هائي ،وهي التي لم يكن ِّ
متيس ار حفظها في ظروف أخرى؟ أليس هذا التَّعاون
حفاظا عليها من َّ
الن ِّ

نج َز تلك األعمال بين أيد جزائريَّة
في إطار علمي يتجاوز مسألة االحتالل؟ أليس من األفضل أن ت َ

فيدفعوا عنها من التَّحريف والتَّزييف مالم يقدروا عليه لو لم يشتركوا فيه؟ ألم تصبح العديد من األعمال

تم جمعها رصيدا علميًّا تاريخيًّا ،على ما فيه من خصوصي ِّ
كل هذه
َّة وضع البحث والباحثين؟ ُّ
التي َّ
التَّساؤالت وغيرها تبقى اإلجابات عنها رهين ًة بإعادة قراءة واسعة لسياقات المرحلة ،و ِّ
االطالع أكثر على

وثائقها وأرشيفها.
ومبررات ِّ
وأيًّا كانت دوافع هذا التَّعاون ِّ
كل طرفَّ ،
فإن هذه المرحلة من االستشراق قد أعلنت عن

ِّ
ُّ
قافي واللُّ ِّ
قاعدة بيانات واسعة ودقيقة
غوي الجزائرِّي ،وتكوين
تحكم واضح في دواليب الحراك
العلمي والثَّ ِّ
ِّ
حول الجزائر والجزائريِّين وما يتعلَّق بهم.
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يهم األطروحة من شأن هذا التعاون هو موقع المسألة اللُّغويَّة ،من وجهة ِّ
الدراسات ذاتها ،فلقد
وما ُّ

ِّ
ِّ
العامية إلى المستشرق أوكتاف هوداس منذ 1880م ،فد ِّرست حسب لهجات ِّ
كل ناحيَّة
أسند أمر اللُّغة
من نواحي القطر ،وانخرط في مختلف أشكال ِّ
الدراسات المتعلِّقة بها العديد من َّ
المثقفين الجزائريِّين

بالدارجة ِّ
لقصة َّ
التلمسانيَّة ،واستعان
فاستعان غودفري ديمونبين بعبد العزيز الزناقي ،لفهم الفروق اللُّغويَّة َّ
الرزاق األشرف في جمع نماذج من األدب َّ
بمحمد بن علي
عبي ،واستفاد ديلفان
الش ِّ
االسكندر جولي بعبد َّ
َّ
الجباري ،في ترجمة المقامات العواليَّة في األدب َّ
عبي ،وتعاون لويس رين مع أحمد بن بريهمات في
الش ِّ
محمد صوالح في تأليف
إصدار كتاب لتعليم الفرنسيَّة للجزائريِّين (عربي -فرنسي) واشترك فلوري مع َّ

ووجه رينيه باصيه تلميذه سعيد بوليفة لدراسة اللَّهجات البربريَّة في الجزائر والمغرب
كتاب مدرسيَّ .

األقصى ،وهي ِّ
الدراسات التي كانت تمهيدا الستصدار الظَّهير البربرِّي َّ
حم َد
الشهير ،و َّ
وجه (باصيه) م َّ
بي واللُّغة العربيَّة ،وتحقيق النُّصوص والمخطوطات ،وهو التَّوجيه
بن أبي شنب إلى االهتمام باألدب العر ِّ
الذي أخرج بن أبي شنب على إثره كثي ار من ِّ
الدراسات والتَّحقيقات.

بي ،وترقيَّة األدب واللُّغة
وبينما كانت الوجهة العلميَّة البن أبي شنب هي جمع التُّراث الجزائرِّي والعر ِّ
من خالل النَّشر ،وتمكين النَّاس من كنوزهما ،وغير ذلك من منافع التَّأليف والتَّحقيق؛ كانت وجهة
نسي ،والثَّقافة الفرنسيَّة ضمن التَّآليف
نسي ،والفكر الفر ِّ
المستشرقين حجز مكان خطير للحرف الفر ِّ

ِّ
العربيَّة ،وإالَّ فما معنى أن يجمع ت ارث شعبي من مثل األمثال َّ
السارية
الشعبيَّة ،أو األلفاظ
العامية َّ
الخاصة بأ َّمة مغلوبة ،مشروحا باللُّغة الفرنسيَّة الغالبة؟ أليس في ذلك من ِّ
مبررات االستحواذ ،ودالئل
َّ

حكم ما يكفي؟ وها نحن اآلن بعد نحو قرن من تأليف الكتابين ال نق أرهما ،وال َّ
استدامة التَّ ُّ
يطلع عليهما
َ
نسي .ولو كان ذلك على سبيل التَّثاقف َّ
النزيه المنصف لح ِّمل األمر
باحثونا ،إالَّ في حضور الحرف الفر ِّ

غوي ،ولكنَّه ُّ
على محمل التَّسامح اللُّ ِّ
مدونات البالد المحتلَّة
الشعور برغبة المستشرقين وتخطيطهم لتلغيم َّ
ومشاركتهم ألهلها في تراثها كرًها ،وحرصهم َّ
نسي ،وما يستتبعه من
الدائم على أن يبقى الحرف الفر ُّ
ثقافة وتفكير ،حاض ار في ثقافة تلك البالد وأدبها وتاريخها وحتَّى لغتها.
وفي هذه المرحلة من مراحل االستشراق دخلت اللُّغة العربيَّة الفصحى مرحلتها الثَّالثة ،فلقد كان
تخطيط المدرسة االستشراقيَّة يستهدف استبعادها ِّ
هائي من مشهد الحياة العلميَّة واألدبيَّة الجزائريَّة فبعد
الن َّ
تم تحييز مكانها في
توقيف حركة تعليمها شعبيًّا في األقسام االبتدائيَّة ،والكتاتيب في بداية االحتاللَّ ،
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المدارس الثَّالث َّ
الشهيرة ،وبمتابعة مسيرة مقام اللُّغة العربيَّة في هذه المدارس ،نقف على منهج إماتة
ِّ
تمت على ثالثة مراحل:
متدرجة َّ

 -1مرحلة الحضور الكامل 1876-1850م :وكان فيها حضور اللُّغة العربيَّة فيها كامال يدرسها

رواد المدارس ِّ
ليؤطر بهم االحتالل-مرحليًّا -وظائف اإلمامة والفتوى وشط ار من القضاء.
َّ

 -2مرحلة الحضور المزدوج 1890-1870م :وهي المرحلة التي أ ِّ
دمجت اللُّغة الفرنسيَّة في
ََ
ومقرراتها ،تمهيدا لمرحلة أخرى.
مقررات المدارس ،وصارت حاضرة في غالب مفرداتهاَّ ،
َّ

 -3مرحلة اإلبعاد ،ما بعد 1890م :وفيها أصبحت اللُّغة العربيَّة أجنبي ًة في المدارس الثَّالث

فتقلَّص الحجم َّ
تدرس باللُّغة الفرنسيَّة!
مقرراتها ،حتَّى أصبحت َّ
مني لتدريسها ،وتراجعت نجاعة َّ
الز ُّ
ِّ
ببوزريعة ،وفي الثَّانويَّات الفرنسيَّة.
وكذلك كان حال اللُّغة العربيَّة في مدرسة ترشيح المعلِّمين

ساني الجزائري :لقد كانت الحركة اللُّغويَّة في
 -5-2آثار استحواذ الستشراق على الوضع اللِّ ِّ

مؤسساته في مدرسة اآلداب ،وحلقات اللُّغة العربيَّة
الجزائر رهينة مخبر االستشراق الفر ِّ
نسي من خالل َّ

التي يشرف عليها المستشرقون ،وما ينتجونه من دراسات وتحقيق وترجمات ،وهي وإن صيغت باللُّغة
العربيَّة؛ فقد كانت في شكلها على مستويات أسلوبيَّة متفاوتة ،حسب كفاءة ِّ
كل مستشرق ومقدرته اللُّغويَّة
أما من حيث المضامين َّ
المدونة
فإن مدرسة االستشراق قد حرصت منذ أمد بعيد على إعادة صياغة
َّ
و َّ
التُّراثيَّة الجزائريَّة بما يناسب مشروع االحتالل من انتقائيَّة في المواضيع ،وقصديَّة في التَّوجيه والتَّحليل
المدونة التُّراثيَّة الجزائريَّة بما يناسب.
أو التَّدليس واإلغفال .فأعادت صياغة
َّ

انصبَّت جهود المستشرقين على العمق الجزائرِّي ،فبعدما َّ
اطلعوا على تفاصيل ِّ
مكونات المجتمع

الجزائرِّي وقيمه وثوابته ،راحوا يثيرون ِّ
النزاعات العرقيَّة اجتماعيًّا ،وتحيَّزوا لعرق دون آخر ،فأصبح

َّ
ص َهره التَّاريخ قرونا -في نظر الفكرة الفرنسيَّة -شعوبا ،وناصروا طرقا صوفيَّة
الشعب الجزائر ُّي الذي َ
يروج له ،وإسالم طرقي ِّ
مساند ،وإسالم َح َركي
وزوايا على حساب أخرى ،فأصبح هناك إسالم فرنسي َّ
ِّ
المحليَّة َّ
الدارجة على حساب العربيَّة الفصيحة
وشجعوا األداءات
متَّ َهم بالفوضى وتقويض األمن،
َّ
الجامعة ،فأصبحت اللُّغة العربيَّة لغات.
المدونة الجزائريَّة بتوظيف منهج يجمع بين االنتقاء
وضمن هذه الخطوط الكبرى ،أعيدت صياغة
َّ
واإلقصاء ،واإلبداء واإلخفاء ،ومع الوقت أغفلت كثير من الحقائق التَّاريخيَّة ،وأشيعت البدائل التي تعضد
وجه آثر لغو ٌّي ( )Superstratبالغ على
أطروحات االحتالل في مختلف القضايا ،وقد كان لهذا التَّ ُّ
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البنى اللُّغويَّة و القضايا األدبيَّة ،فتأثَّرت مواضيع البحث اللُّ ِّ
وتعرضت األساليب العربيَّة
غوي وقضاياهَّ ،

الطويل في ِّ
لغزو أساليب اللُّغة الفرنسيَّة ،ج َّراء التَّرجمة المرتجلة ،وبفعل الجوار الجائر َّ
الصحافة والتَّعليم
والتَّأليف واإلدارة والمعامالت اليوميَّة .كما تأثَّرت المضامين بالثَّقافة والفكر الفرنسيَّين ،وظهرت المالمح
السلطة الفرنسيَّة
األولى لظاهرة األدب الجزائرِّي المكتوب باللُّغة الفرنسيَّة ،وهي الوجهة التي تسندها ُّ

كل ما أمكن ،من اإلعداد ِّ
الماد ِّي والبشرِّي ،بوصفها حاملة المشروع الحضار َّي لالحتالل.
وتبذل لها َّ

على أنَّه قد يكون من سديد القول االنتباه إلى َّ
الكولونيالي قد أسند حركة التَّأليف والنَّشر
أن المخبر
ِّ

ِّ
جاهين إلى أساتذة االستشراق الفر ِّ
ومدرسين ِّ
نسيين ،وباستغالل علماء ِّ
ومؤرخين
والتَّحقيق والتَّرجمة في االت َ

وشيوخ زوايا جزائريِّين ،وهو نشاط أخذت فيها حركة االستشراق هذه المبادرة منذ َّأول االحتاللَّ ،
ولكن
ُّ
التحكم فيها بدرجة كبيرة كان بعد نحو ( )70عاما من االحتالل ،وال أد َّل على هذا من عقد مؤتمر
ِّ
درجة ُّ
تحكم االحتالل في
االستشراق في الجزائر سنة 1905م ،وهي مبادرة تحمل دالالت كبيرة على

َّ
األدبي الجزائرِّي.
الشأن
العلمي والفكرِّي و ِّ
ِّ

وخالصة هذه المقاربة َّ
أهم مشاهد الثَّقافة
أحد ِّ
أن المسألة اللُّغويَّة في الجزائر المحتلَّة -بوصفها َ

مفصلة ،أحاط من طريقها
والهويَّة -قد حظيَّت منذ نزول االحتالل باهتمام الفت أخذ شكل دراسات َّ
خاصة ،وكان ذلك تأسيسا
العلمي الجزائرِّي عموما ،واللِّ ِّ
قافي و ِّ
بالرصيد الثَّ ِّ
الباحثون الفرنسيُّون َّ
ساني منه َّ

نظريًّا الحتالل أبدي سبيله امتالك الفكر واللِّسان ،وأفقه استدامة حيازة المكان.

ِّ
األول لهذه الجهود هو معرفة تفاصيل الحياة الجزائريَّة ،وأحوال ساكنتها ،وقد وقف
وقد كان
المبرر َّ

ِّ
ِّ
حاجز اللُّغة ًّ
مسارين من مسارات
سدا أمام هذه الحركة ،وفي ظل إجراءات االستشراق ،كان الوقوف على َ
التَّعامل مع الوضع اللُّ ِّ
غوي في الجزائر:

نسيين والتَّ ُّ
أحدهما :تنظيم دراسة اللُّغة العربيَّة الفصحى للفر ِّ
مكن منها ،واإلحاطة بعلومها وبالعلوم
بي في الجزائر ،وإعادة صياغته
والمعارف التي كِّتبت بها ،استعدادا لوراثة الجزائريِّين على تراثهم العر ِّ

وعرضه بما يناسب الفكر الحضار َّي لفرنسا االستعماريَّة ،و َّأول مقوالته في هذا ،هو اعتبار اللُّغة العربيَّة

ِّ
للمحتل ،اغتصبه في ما اغتصب
عامل الالَّتينيَّة ،وبهذا فهي ملك خالص
عامل فيه كما ت َ
الفصحى تراثا ت َ
ِّ
غرضين:
فيحقق المسار بهذا َ

التَّملُّك التَّام للُّغة العربيَّة الفصيحة ،بما يعني تملُّك ِّ
الدين وأحكامه ،والعلوم اللُّغويَّة ،والتَّاريخ .وكلُّها

ِّ
بي ،وبها ثِّبت االنتماء.
مقومات قِّيدت بالفصيح العر ِّ
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الفصل ِّ
هائي بين َّ
الشعب الجزائرِّي وبين ما ي ِّبقي صَلتَه بدينه ،وامتداده في التَّاريخ والجغرافيا
الن ُّ

تأسس عبر قرون.
أمة من كيان َّ
ومعنى ذلك اجتثاث َّ

ِّ
و ثاني المساري ِّن :تعلُّم الفر ِّ
للعامية الجزائريَّة ،وإلزام من هم في مواقع
نسيين في مختلف مواقعهم

ُّ
غرضين:
االحتكاك بوجوب تعلمها ،وفي ذلك أيضا تحقيق َ

تيسير تواصل مباشر آمن ِّ
يمكن من االستحواذ على َّ
الشعب الجزائرِّي ،دون االكتفاء بهزيمته

عسكريًّا.

فعال ِّ
تحويل المشهد ِّ
للذهنيَّة الجزائريَّة ،من خالل
العام ِّي إلى موضوِّع درس ،يكون مدخال الختراق َّ

ِّ
فوي والموثَّق ِّ
الكم الهائل من َّ
الش ِّ
ِّ
العفوي
العام ِّي.
اليومي ،واالستثمار في ِّ
لغة تواصلِّه
ِّ

ِّ
بتأطير ِّ
ِّ
ثم َّ
مكون لغوي آخر ،وقد تنبَّهت له
ردف
َّ
إن هذا التَّشجير الذي طال الفصحى والعاميَّة ،سي َ
السنوات األولى من االحتالل ،وهو األداءات المحلِّيَّة المختلفة ،فاستغلَّت ذلك في
آلة االستشراق خالل َّ

بحث انثروبولوجي ،يكون
تمهيدا لتشطير المجتمع الجزائرِّي على أساس لساني وعرقي محلِّي.
ً
تم ذلك على أكمل وجوههَّ ،
الساحة اللُّغويَّ َة ستصفو لدخيل لغوي من أرومة أخرى ،هو
فإن َّ
فإذا ما َّ

العددي العشر
اللُّغة الفرنسيَّة ،وبتمثيل س َّكاني هجين ،تؤلِّفه عديد األعراق واللُّغات ،ولم يتجاوز نصابه
ُّ

نسي في الجزائر.
في أعلى ذروة للحضور الفر ِّ
المقاربة الثَّالثة:
 -3المه ِّ
ائرية وحركة اإلحياء في الجزائر ،العالقة واألثر.
اجر الجز َّ
المهجرين إلى َّ
"إنَّه من المعروف على نطاق واسع َّ
الشام ،أصحاب هجرة
أن
َّ
سياسيَّة ،وليس هجرة اقتصاديَّة ،كإخوانهم الذين هاجروا إلى فرنسا كما أنَّهم أصحاب
كفاءات عالية ،أوليس من المنطق -إذن -أن تظهر فيهم حركة سياسيَّة لصالح
أن سحر َّ
وطنهم ،أم َّ
الشرق ،أنساهم الوطن؟"1

تكتسي الهجرة الجزائريَّة نحو المشارق والمغارب منذ خمسينات القرن (ِّ )19
أهميَّة بالغ ًة باعتبار
كثرة أفرادها واستمرارها وفعاليَّتها ،وبقاء المهاجرين على صلة بالجزائر واهتمامهم بقضاياها ،فالممارسات
 -1سهيل الخالدي ،اإلشعاع المغربي في المشرق دور الجاليَّة الجزائريَّة في بالد َّ
األمة
الشام ،د ط .الجزائر2016 :م ،دار َّ

ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع ،ص.184
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التي صدرت عن الجاليَّة الجزائريَّة في َّ
يادة على
الشام برعاية األمير عبد القادر وبعض أفراد عائلته ،ز ً
ما كانت تمارسه هذه الجاليَّة من نشاط تجارِّي وحرفي ِّ
يؤمن عيشها؛ كان لها دور سياسي وثقافي كبير
الزمن وبعد ُّ
إن في األحداث المحلِّيَّة ،أو في العالقة بالجزائر التي لم تنقطع مع طول َّ
الشَّقة.
تابعة لحركة الهجرة من إثبات طبع هذه الهجرة ِّ
ورغم ما كانت تحاول التَّقارير الفرنسيَّة الم ِّ
بالصبغة
فإن النَّشاط ِّ
قافي كان ميزًة للجزائريِّين في المهاجر َّ
االقتصاديَّة البحتة؛ َّ
الشاميَّة التُّونسيَّة
ياسي والثَّ َّ
الس َّ

فمما نقله تقرير عن أسباب الهجرة إلى األراضي العثمانيَّة ما بين سنتَي1832 :م
والمصريَّة والحجازيَّةَّ ،

الصادر عن ُّ
وجه إلى الحاكم العام
الشرطة
العامة ،والم َّ
و1847م ،و َّ
َّ
المؤرخ في 22 :نوفمبر1888مَّ ،
في الجزائر بناء على طلبه ،جاء فيه :إ َّن األهالي "يراسلون بانتظام أهلهم وذويهم وأصدقاءهم الذين
استقروا ببالد َّ
لجأوا إلى سوريا "1و َّ
األصلي بل
الشام "ال يقطعون صلتهم فجأة ببلدهم
أن المهاجرين الذين
ِّ
ُّ
تطور األحداث "2وتلك شهادة كافية للحكم على َّ
أن الهجرة
يراسلون أهلهم في الوطن بانتظام ،ويتابعون ُّ
الجزائريَّة ال يمكن تصنيفها على إطالق هروبا وتخلِّيًّا؛ بل فيه ما يصنَّف على أنَّه فتح ألفق آخر يضمن

المكاني مخرجا تنتعش فيه األفكار بعد حصارها
حول
بقاء حياة األفراد واألفكار ،ولطالما كان التَّ ُّ
ُّ

والتَّضييق عليها.

ِّ
وضمهم إليها ،فتقطع
السلطات التُّركيَّة التي كانت تريد تتريكهم
عانت الجالية الجزائريَّة ضغوط ُّ
سبب التَّ ُّ
الوضعية التي كانت
دخالت الفرنسيَّة في شؤون رعايا تعتبرهم (فرنسا) تابعين لها ،ورغم هذه
َّ
ِّ
عليها هذه الجاليَّةَّ ،
المتميزة ،وارتباطها بالوطن األم ،جعل جهودها العلميَّة والثَّقافيَّة
فإن تركيبتها البشريَّة
اإلسالمي.
بي و
ِّ
في خدمة القضيَّة الجزائريَّة ،في إطار وضعها العر ِّ
بلغ اهتمام النُّخبة الجزائريَّة -في المهاجر َّ
خاصة -بشأن القضايا العربيَّة واإلسالميَّة درجة
الشاميَّة َّ
معتبرة ،وقد كانت على صلة وثيقة بين مهاجر مصر والحجاز ،وبحكم موجات المهاجرين على فترات
ِّ
ومفكرينَّ ،
هم
متعاقبة ،ووجود عدد من علماء
تشكل هناك مشهد ثقافي وعلميَّ ،
رواده جزائريُّون حملوا َّ

عليمي و ِّ
الجمعوي ،وظهر تأثير األمير عبد
حافي و
ُّ
الجزائر والعروبة واإلسالمَّ ،
الص ُّ
وجسد ذلك نشاطهم التَّ ُّ

القادر منذ نزوله َّ
أفكار
بالشام ،فأخذ ً
أبعادا إقليميَّ ًة وعربيَّ ًة وإسالميَّ ًة ،أظهرته تلك العالقات التي وصلت َ

عمار هالل ،الهجرة الجزائرَّية نحو بالد َّ
الشام1918-1847 ،م ،د ط .الجزائر1986 :م ،مطبعة الفوميك( ،ملحق رقم )89
َّ -1
ص.367

عمار هالل ،الهجرة الجزائرَّية نحو بالد َّ
الشام ،ص.369
َّ -2
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محمد رشيد رضا ،ونبغ من عائلة األمير سياسيًّا
األفغاني
األمير بأفكار
ِّ
ومحمد عبده ،ومن بعدهما َّ
َّ

ابنه محي ِّ
الدين ،الذي بلغ من نشاطه أن دخل الجزائر في الفترة (1871-1870م) وعِّين سفي ار َّ
للدولة
للسلطان عبد الحميد ،وسياسة الجامعة
اليا ُّ
العثمانيَّة لدى المغرب األقصى ،واألمير َّ
محمد الذي كان "مو ً

1
اإلسالميَّة ،وقد عرف َّ
العلمي
الشيخ
أما األمير علي ،فإضافة إلى نشاطه الفكرِّي و ِّ
محمد عبده " و َّ
َّ

نسيين "لالستفادة من نفوذه في َّ
خاصة) فإنَّه كان موضع استمالة الفر ِّ
الشرق ،ولكنه لم يمل
(الص ِّ
حافي َّ
َّ
إليهم "2وتلك ِّ
عينة واحدة من شبكة واسعة من العالقات التي كانت تربط الجزائريِّين بعضهم ببعض
وتربط الجزائريِّين بإخوانهم العرب والمسلمين ،في زمن كانت الحركة بين األقاليم اإلسالميَّة ال تبالي
كثي ار بالحدود اإلقليميَّة الحديثة.

العلمي ،فقد نبغ من أبناء األمير عبد القادر :أحمد بن محي ِّ
ومحمد بن
الدين،
أما بشأن النُّبوغ
ِّ
َّ
و َّ

عبد القادر ،ومن غيرهم أحمد بن محمد ِّ
التلمساني ،وأحمد الغريسي ،وعبد هللا الخالدي ،وأبو يعلى
أن َّ
َّ
الزواوي وغيرهم ،إالَّ َّ
الشيخ طاهر الجزائرِّي ،كان األكثر تأثي ار وإسهاما ،وهو الذي كان له فضل
إنشاء المدارس والنَّوادي والجمعيَّات ،ومن المدارس التي كان للجزائريِّين فضل تأسيسها أو تأطيرها:
الريحانيَّة ،ومدرسة ابن خلدون ،ومدرسة النَّهضة العلميَّة ،ومدرسة
مدرسة اإلرشاد والتَّعليم ،والمدرسة َّ
اهتم الجزائريُّون بالنَّشاط
دوحة األدب ،التي أنشأتها عادلة بيهم الجزائرِّي حفيدة األمير عبد القادر ،كما َّ

ِّ
هم الجزائر والعروبة واإلسالم ،فأنشأ األمير سعيد الجزائرِّي
الصحافيِّ ،فأنشأوا صحفا لطالما حملت َّ

(الم ِّ
اإلسالمية) بينما كان يدير (المفيد) عبد الغني الغريسي.
هاجر) وأنشأ سليم الجزائرِّي (الوحدة
َّ

الصحفيَّة والجمعويَّة و ِّ
فإن َّ
الدارسين على َّ
وعلى الجملةَّ ،
السياسيَّة
أن استواء النَّشاطات التَّعليميَّة و ُّ

الشيخ طاهر الجزائرِّي ،بعد أن رعته َّ
كانت نتيج ًة حلقات َّ
الطبقة األولى من أعالم الهجرات ،ولقد كان
ل َّلرصيد ِّ
كمحمد
ثم الملتحقون بعد ذلك
الن ِّ
َّ
ضالي لألمير وزن أخذ نصيبا منه أبناؤه والعلماء المرافقون لهَّ ،
محمد َّ
المهدي ِّ
السمعوني ِّ
الرياضي الفلكي الفقيه
الطيب المبارك ،وصالح َّ
الصوفي ،وتلميذه َّ
السكالوي ُّ

وعشرات أمثالهم.
الجمعوي اهتماما جزائريًّا كبيرا ،فقد َّ
السمعوني وعائلة األمير جمعيَّ ًة
كما شهد النَّشاط
ُّ
نشط َّ
ومول آل َّ
ثم ازداد نشاط
الخيرية
من أعرق الجمعيَّات نشاطا وفعاليَّة ،وهي جمعيَّة المقاصد
َّ
َّ
المغربية اإلسالميةَّ ،
 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،5ص.552
 -2أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،5ص.552
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وتنوعت مظاهره ما بين ِّسياسيَّة إلى ثقافيَّة ودينيَّة ،فكانت جمعيَّة َّ
ِّ
النهضة
الحراك
الجمعوي واتَّسعَّ ،
العربية (1906م) إحدى ثمرات حلقات َّ
الشيخ طاهر الجزائرِّي ،وجمعيَّة اإلخاء العربي– العثماني
َّ
(1908م) وكان األمير محي ِّ
الدين أحد أعمدتها ،وجمعيَّة المنتدى األدبي (1908م) وكان سليم

الهم الجزائرَّي
اإلسالمي؛ َّ
بي و
فإن َّ
الجزائري أحد أبرز أعضائها ،ولئن حملت هذه الجمعيَّات َّ
َّ
الهم العر َّ
أهم ميادين العمل و ِّ
القول َّ
قي على الجزائر في إطار
النضال ،وهذا ما جعل
كان أحد ِّ
بأن التَّأثير المشر َّ
َ
الجامعة اإلسالميَّة لم يكن مشرقيًّا صريحا؛ بل كان جزائريًّا في جغرافيا مشرقيَّة قوال جدي ار بإعادة َّ
الطرح
ومقاربته في ِّ
ظل دراسات أكثر عمقا لحقيقة الوجود الجزائرِّي في المهاجر المشرقيَّة ،ومدى تأثيرها ،إذ
لم تكن هذه القامات العلميَّة و ِّ
السياسيَّة إالَّ عناصر جزائريَّة ،ذات كفاءة علميَّة وفكريَّة عاليَّة ،وجدت في

الدراسات التي تعضد هذه المقولة ِّ
أقاليم المشرق المختلفة فضاء أرحب نسبيًّا ،ومن ِّ
الدراسة التي َّ
أعدها
المغربي في المشرق ،دور الجاليَّة الجزائريَّة في بالد َّ
الشام
الصحفي سهيل الخالدي :اإلشعاع
الكاتب ُّ
ُّ

اإلسالمي
بي و
وهي دراسة تتابع األدوار الحقيقيَّة للجزائريِّين في عالقتهم بوطنهم ِّ
ِّ
األم ضمن الفضاء العر ِّ
مني ،و ِّ
عمار هالل الذي وثَّق المسار َّ
المكون البشر َّي للهجرة الجزائريَّة في
وتأتي عقب دراسة األستاذ َّ
الز َّ

ائرية نحو بالد َّ
ِّ
المؤرخين الجزائريِّين أبي القاسم سعد
الشام ،دون نسيان مقاربة شيخ
دراسته :الهجرة الجز َّ
هللا في المسألة ،والذي يذهب إلى َّ
أن أعالم النُّخبة الجزائريَّة المهاجرة لم يكونوا يعملون "في إطار الوطنيَّة
َّ
الضِّيقة التي نعرفها اليوم في أقطار شمال أفريقيا ،بل كانوا يعملون في إطار الجامعة اإلسالميَّة على
نسي ،وكانت جهودهم متضافرة مع المهاجرين
بي من االستعمار الفر ِّ
توحيد الجهود لتحرير المغرب العر ِّ
السابقين وأحفادهم "1ومع استمرار حركة الهجرة طيلة ( )80سنة األولى من االحتالل ،بقيت أسباب
َّ

قافي قائمة ،رغم مضايقات االحتالل الكثيرة ،ولذلك فقد كانت مظاهر بداية مرحلة
التَّواصل الفكرِّي والثَّ ِّ

اإلحياء في الجزائر ممثَّلة في ِّ
الحرة ،مدينة لنماذج مشرقيَّة الجغرافيا
الصحافة والجمعيَّات والمدارس َّ
الروح والمنزع.
جزائرية ُّ

المهجرينِّ ،
الديار المصريَّة ،لما كانت عليه
ومن المهاجر التي احتضنت الجزائريِّين المهاجرين أو
َّ

من موقع يستهوي القاصدين ،كما يستهوي العابرين إلى الحجاز أو بالد َّ
قوة
الشام ،ولِّ َما لألزهر من َّ
جذب أغ َرت كثي ار من طالَّب العلم ،فاستقبلت مصر خالل الفترة المعنيَّة كثي ار من الجزائريِّين علماء
 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،5ص.520
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ومحمد بن عبدهللا الزقاي
محمد بن الرقيق،
َّ
الصالح بن مهنَّة ،والحاج َّ
محمد َّ
وطلبة علم ،فمن العلماءَّ :
السنوسي ،والمولود الزريبي وغيرهم ،وبلغ
الراشدي،
والحاج علي بن البشير ،وعثمان َّ
ومحمد بن علي ُّ
َّ

عدد َّ
الطلبة الجزائريِّين باألزهر حسب إحصائيَّة أ َّ
محمد أرزقي
عدت سنة 1916م ( )29طالبا ،منهم َّ
الشرفاوي ،والمولود بن ِّ
َّ
ثم رجع إلى
الصِّديق الحافظي ،وعلي بن البشير الذي مكث باألزهر  18عاماَّ ،
أسس مدرسة سيق ،واشتغل ِّ
مدرسا بالجامع الكبير .وغير هذه النَّماذج كثير.
الجزائر و َّ

ومن المعابر التي لم تحظ بكثير من االهتمام في كثير من ترجمات اإلمام ابن باديس هو ِّ
التلقي

َّ
يستحقانه أيضا -هما:
المباشر الذي باشره ابن باديس من شيخين جليلين -لم يكن لهما من االهتمام ما
• َّ
مرتين (1903م) و(1904م)
الشيخ مح َّمد الخضر حسين الذي زار الجزائر مطلع القرن (َّ )20
وجلس إلى علمائها ،وألقى محاضرات في مساجدهاَّ ،
وتنقل بين مدنها َّ
الشرقيَّة ،1وقد كان لرحلتَيه هاتين
الداخليَّة ،وهو الذي ِّ
أبلغ األثر على الجبهة العلميَّة الجزائريَّة َّ
يقدمه ابن باديس بين يدي نشر مقاله "أولو
األمر" في ِّ
الشهاب بقوله" :تذكرًة لجلوسي ِّ
لتلقي تهذيب المنطق بين يدي األستاذ بجامع َّ
الزيتونة-عمره

هللا -ولسماع دروس من صدر تفسير البيضاوي بدار األستاذ "2وقد كان َّ
محمد الخضر راعي
الشيخ َّ
ائديها ابن باديس بما نقله عنه ،وعلى
حركة اإلحياء الجزائريَّة في مرحلتها األولى بأثره المباشر على ر َ

مما كان أيَّام مقامه في َّ
الشام ،قبل عودته إلى الجزائر إذ يقول" :فكنَّا ال
اإلمام اإلبراهيمي بما َّ
صرح به َّ

نفترق من اجتماع إالَّ على موعد الجتماع ،وكان واسط َة العقد في تلك المجالس ،األستاذ الجليل واألخ

الوفي َّ
محمد الخضر حسين َّ
الصحب الكرام أربع
مد هللا في حياته ،ولقد أقمت بين أولئك َّ
الشيخ األستاذ َّ
ُّ
3
الشيخ طاهر َّ
الصحب إالَّ تالميذ حلقة َّ
أما في مرحلة اإلحياء
الشهيرة ،و َّ
سنين إالَّ قليال " وما أولئك َّ
الشيخ الخضر سند َّ
األخيرة ،فقد كان َّ
اهيمي في زيارته المشرقيَّة حين نزل بمصر في أواخر
الشيخ اإلبر ِّ

محمد الخضر حسين ِّ
محمد الخضر حسين (الرَّحالت) جمع وضبط :علي
"الرحلة الجزائريَّة" موسوعة األعمال الكاملة لإلمام َّ
َّ -1

ِّ
الرضا الحسيني ،ط .1دمشق1431 :ه2010-م ،دار النَّوادر ،ج ،11ص.26
 -2عبد الحميد بن باديس "أولو األمر" ال ِّشهاب ،الجزائر :شعبان 1358ه -سبتمبر 1939م ج  ،8م ،15ص.395

محمد البشير اإلبراهيمي "األستاذ َّ
األول 1368ه 24 -جانفي 1949م ،ع64
محمد بهجت البيطار" البصائر :ربيع َّ
الشيخ َّ
َّ -3

س( 2سلسلة )2ص.3
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َّ
أكتوبر 1952م ،و َّ
المحطات ،ومقاربة بعضها ببعض
الشيخ الخضر يومها شيخ األزهر 1وباجتماع هذه
تتجلَّى صورة عالقة أعالم اإلحياء في الجزائر ،وعالقتهم بأعالم اإلصالح الجزائريِّين في المهاجر.
الشيخ طاهر الجزائرِّي الذي لقيه ابن باديس أثناء مروره َّ
• َّ
الحج
بالشام بعد مصر عائدا من رحلة ِّ

الشيخ طاهر عليه ،وذكر له في ِّ
أقر فيه ابن باديس بأثر َّ
الشهاب بعد نحو ربع قرن فضَله
لقاء َّ
وقد كان ً
إلي هذا ِّ
االتجاه الفكري منذ كنت طفال
وأثره عليه ،فيقول عنه" :هو الذي ربَّى عقلي ،وهو الذي حبَّب َّ

إلى أن صرت رجال ،وال أعرف مؤلًِّفا وال حامل قلم نشأ في ديار َّ
الشام ،إالَّ وقد كانت له صلة بهذا
إما مباشرة أو بواسطة الذين استفادوا منه ."2فمدار
المربِّي األعظم ،واستفادة من عقله وسعة فضلهَّ ،
المقاربة على االلتفات إلى متابعة حقيقيَّة َّ
خاصة
جادة موثَّقة لخطوط الهجرة الجزائريَّة نحو المشارق َّ

ورصد ِّ
المنسي الذي عاد
وتلمس حقيقة المسلك
ِّ
خط عودة من عاد منها ،دون إغفال أثر الباقين هناكُّ ،

ِّ
المتحصن ببالد َّ
العلمي الجزائر ُّي
الشام ،والعائد إلى الجزائر من طريق رأس اإلحياء
به التَّأثير الفكر ُّي و
ُّ
اهيمي ببالد َّ
الشام ِّ
مدرسا
الجزائرِّي ال َّشيخ ابن باديس ،دون نسيان األثر الذي تركه مكث اإلمام اإلبر ِّ

بمدارسها ،في طريق عودته من َّ
الشام إلى الجزائر.
اهيمي عبر بالد َّ
الشام ال يزال بحاجة إلى مزيد
ومسلك قامتَي اإلحياء في الجزائر ابن باديس واإلبر ِّ
ولعل ذلك ما أغرى
اإلمام
السالفة الجزائريَّة بالحقتهاَّ ،
دراسة وتحقيق ،يكفي منه ثبوت وصل حلقة لقاء َّ
َ
مرة أخرى في  04أوت 1938م بمراسلة ر ِّ
ِّ
السِّيدة
ئيسة جمعيَّة دوحة األدب َّ
ابن باديس بتوثيق هذه الصلة َّ ً

3
مما ِّ
يؤكد
عادلة بيهم حفيدة األمير عبد القادر ليرسل "بعض البنات ليتعلَّمن في مدرسة الجمعيَّة " وذلك َّ

على َّ
الصورة النَّمطيَّة التي
الم َهاجر المشرقيَّة بالجزائر ،ودورها في حركة اإلحياء ،ليست على ُّ
أن عالقة َ
ظر إليها من موقع الملقي الموجب و ِّ
السالب.
المتلقي َّ
تلوكها األلسن جزافا ،ويجب أالَّ ين َ

األول 1372ه-ديسمبر 1952م ،ع ،208س( 5سلسلة)2
 -1تركي رابح عمامرة "احتفاء مصر باألستاذ الرَّئيس" البصائر :ربيع َّ
ص.2

 -2عبد الحميد بن باديس "أبناء المغرب العربي في َّ
غرة جمادى األولى 1356ه -جويلية
الشرق العربي" ال ِّشهاب ،الجزائرَّ :
1937م .ج  ،5م  ،13ص.249

األمة
محمد الحسن فضالء ،المسيرة الرَّائدة للتَّعليم العربي الحر بالجزائر ،ط .1الجزائر 16 :أفريل 1999م ،شركة دار َّ
َّ -3
ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع ،ص.71
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الرابعة
المقاربة َّ
َّ

المشرقي على حركة اإلحياء ُّ
َّ -4
غوية في الجزائر ،حقيقة أم مغالطة؟
التأثير
الل َّ
ُّ

الدهر كاد فيها َّ
"مضت حقبة من َّ
بي أن ينسى هذا المغرب
الشرق العر ُّ
بي ،وإلى عهد قريب كانت ِّ
صحافة َّ
الشرق-غالبا -ال تذكره إالَّ كما تذكر
العر َّ

قطع ًة من أواسط أفريقيَّة ومجاهلها ،بل في هذه األيَّام يغمط ُّ
تجاهل وجوده
حقه وي َ
َ

في كتب لها قيمتها كـ(ضحى اإلسالم) وغيرهَّ .
بي -رغم
ولكن هذا المغرب العر َّ
السيف
التَّجاهل والتَّناسي من إخوانه المشارقة -كان يبعث من أبنائه من رجال َّ

ِّ
نظر إخوانه المشارقة إلى ما فيه
والقلم َمن يذكرون به ،ويشيدون باسمه ويلفتون َ
من معادن للعلم والفضيلة ،ومنابت ِّ
الرجولة ،ومعاقل للعروبة واإلسالم"1
للعز و ُّ

يخي بين َّ
الشرق
تخضع كثير من القضايا الكبرى في البالد العربيَّة واإلسالميَّة إلى حالة التَّدافع التَّار ِّ
ط معظم
والغرب ،ولم يكن الحديث عن النَّهضة العربيَّة الحديثة بعيدا عن هذا اإلطار ،ففي سياقه َرَب َ
ظهور حركة اإلصالح الحديثة في البالد العربيَّة بمرحلة االحتكاك الحضارِّي بين َّ
الشرق
َّ
الدارسين
َ

والغرب نهاية القرن ( )18وجعلوا هذه النَّهضة من نتائج هذا االحتكاك ،ويتَّخذ كثير من َّ
الدارسين
المشارقة حملة نابليون على مصر بداي َة هذه اليقظة ،فذهب إلى ذلك جورجي زيدان وعمر ُّ
الدسوقي

مؤرخين لها ُّ
وأحمد حسن َّ
ومحمد حنفي داوود ،وذهب آخرون إلى غير ذلك ِّ
بالظهور
الزيات وطه حسين
َّ
العسكرِّي إلبراهيم باشا على بالد َّ
الشام ،التي كانت تحت حكم األتراك سنة 1832م وفيه إشارة إلى
استرجاع ِّ
السيادة على األقاليم التي كانت تحت الحكم التُّركي ،وأيًّا كان تاريخ بداية النَّهضةَّ ،
فإن ما
عليه الكثير من َّ
بح َدث ،مع َّ
الدارسين هو َّ
أن الحدث
أن مثل هذه الحركات ال ينضبط انطالقها أو أفولها َ

حول ،وعلى العموم َّ
احتكاك شرق طالت فترة انحطاطه ،مع غرب لفت
فإن فترة
مهما للتَّ ُّ
قد يكون سببا ًّ
َ
كافية لحدوث التَّأثر والتَّأثير.
األنظار إليه بحجم إنجازاته ،قد كانت ً

قي هو إعادة قراءة مقوالت ِّ
َّ
اإلسالمي
تلقي المغرب
ِّ
إن ما يعني األطروحة من هذا الحراك المشر ِّ

ِّ
جارتَيها تونس
والجزائر تحديدا لتأثير اإلحياء المشر ِّ
قي ،نظ ار العتبارات اختالف الحالة الجزائريَّة عن َ
قي على المغرب
والمغرب .فما حقيقه نسبة حركة اإلحياء إلى المشرق إطالقا؟ وما مدى التَّأثير المشر ِّ
عامة وعلى الجزائر تحديدا؟
َّ
الشرق العربي" ِّ
 -1عبد الحميد بن باديس "أبناء المغرب العربي في َّ
الشهاب ،ج  ،5م  ،13ص.247
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اإلطار َّ
ِّ
يؤرخ لحملة نابليون على مصر بثالث سنوات
مني لحركة اإلحياء
 -1-4تحديد
العربيةَّ :
َّ
الز ِّ
الكم المعتََبر من
(1801-1998م) وقد كانت غزوا فكريًّا وعلميًّا أكثر منه غزوا عسكريًّا ،باعتبار ِّ
عدات العلميَّة المرافقة للحملة ،فكان ِّ
خصصات المختلفة ،والم َّ
العلمي التَّأثير األكبر
للش ِّق
ِّ
العلماء ذوي التَّ ُّ
بيَّ ،
االستعمارين اإلنجليزي والفرنسي ،ولئن كانت
شكلت تالقي أطماع
وفي نقطة محوريَّة من العالم العر ِّ
َ

فإن نتائج هذا وثماره لم تظهر إالَّ خالل ِّ
النصف الثَّاني من القرن
تحول مصري بداي ًة؛ َّ
الحملة
انطالق ُّ
َ
َ
َّ
سمع صداها إالَّ بعد عودته من فرنسا ،ومباشرته
( )19فدعوة رفاعة الطهطاوي (1873 -1801م) لم ي َ
للجهود اإلصالحيَّة في اإلحياء والبعث ،بعد (1826م) لتظهر حركة اإلحياء ِّ
الشعريَّة على يد البارودي
(1904 -1839م) وما تبع ذلك من استكمال تالميذه لجهوده (أحمد شوقي 1932-1868م) (حافظ
التقاء مع جهود خريجي مدرسة
الرصافي 1945-1875م) وغيرهم،
إبراهيم 1932-1872م) (معروف ُّ
ً
محمد علي سنة 1835م في التَّرجمة والعلوم ،وقد وافق ذلك حرك َة إحياء لغويَّة
أسسها َّ
األلسن التي َّ

األمة
محمد عبده (1905-1849م) في إطار دعوته إلى إصالح إسالمي يعيد ربط َّ
وأدبيَّة باشرها َّ
بالقرآن ،والتقت جبهات اإلحياء ِّ
األدبي فانتعش ِّ
يني واللُّ ِّ
الشعر بعد طول ركود ،وانبعث األسلوب
غوي و ِّ
الد ِّ

بي من جديد ،وانبجست بينهما حركة نقديَّة مرافقةَّ ،
غذاها أدباء وشعراء محلِّيُّون ومهجريُّون ،وتلك
العر ُّ
تعج بها َّ
مؤلفات الفترة ودراساتها ،وليس من الممكن وال من َّ
الضرورِّي إيرادها هنا ،إالَّ من باب
قضايا ُّ

مني لإلحياء بالمشرق وظروفه ومالبساتهِّ ،
مقابلة ِّ
بالسياق َّ
السياق َّ
مني في الجزائر وظروفه
الز ِّ
الز ِّ

ومالبساته أيضا.
األولين قصائده الجديدة في
إنَّه في الوقت الذي كان فيه البارودي (ت1904م) ينسج على منوال َّ

ِّ
إما
نسي قد أفرغ الجزائر من معظم نخبتها وعلمائهاَّ ،
النصف الثَّاني من القرن ( )19كان االحتالل الفر ُّ
فإن مدرسة األمير عبد القادر (1883 -1808م) ِّ
قتال أو تهجي ار أو تضييقا ،وإالَّ َّ
الشعريَّة واألدبيَّة كان
العمالي (1873-1813م)
باإلمكان أن يخلفه عليها من بعده أدباء وشعراء وكتَّاب من أمثال حميدة َّ
َّ
الحفاف
المجاوي (1914-1848م) وعلي بن
وحسن بريهمات (1884-1821م) وعبد القادر
َّ

الرحمن ِّ
الديسي (1921-1845م) وقد كان باإلمكان أن يكون لها
(1921-1889م)
ومحمد بن عبد َّ
َّ
من اآلثار ما كان لمدرسة الباروديَّ ،
ولكن فرنسا االحتالل أرادت غير ذلك.
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محمد عبده (ت1905م) يشرح نهج البالغة لإلمام علي ،وأسرار البالغة
وفي الوقت الذي كان فيه َّ
حق
ودالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني ،ويطبع عيون كتب التُّراث ،كان الجزائريُّون ال يملكون َّ
االجتماع في حلقة علم ،وال يجدون من يجلسون إليه.
وفي الوقت الذي كان فيه حافظ إبراهيم (ت1932م) يلقي إحدى روائعه في افتتاح مدرسة للبنات
يحتجون في َك َمد على قوانين التَّجنيد اإلجباري ،التي
ببورسعيد سنة (1910م) كان بقيَّة الجزائريِّين
ُّ
سيقوا بموجبها إلى موت ال ناقة لهم فيه وال جمل.
وفي الوقت الذي كان ِّ
يردد فيه حافظ إبراهيم من شهيرته حول اللُّغة العربيَّة:
إَلى معشر الكتَّاب والجمع حافل

بسطت رجائي بعد بسط شكاتي

فإما حياة تبعث الميت في الـبلى
َّ

وتنبت في تلك الـ ـ ـرموس رف ـ ـاتي

إم ــا مم ـ ـ ـ ـ ـ ـات ال قي ـ ـ ـامة ب ـ ـ ـ ـ ـعده
و َّ

ممـات لع ـ ـ ـ ـ ـ ـمري لم يقس بممات

كان االحتالل قد بلغ باللُّغة العربيَّة في الجزائر مبلغا من التَّحييد واإلبعاد ،لم يصبح لها معهما الحضور
الالَّزم ،وال ترجى لها عودة قريبة.
وفي الوقت الذي كان فيه أحمد فارس ِّ
بي باإلصالح
الشدياق (1887-1804م) يتعاهد المعجم العر َّ

واالستعداد الستقبال ألفاظ الحياة المعاصرة؛ كان الجزائريُّون يعانون عسف إجراءات قانون األهالي
أمِّيين ،بل أخذهم بالظنَّة ،وعاقبهم على ِّ
الصادر سنة 1871م ،والذي أبقاهم ِّ
النية.
َّ
وفي الوقت الذي كان فيه ناصيف اليازجي (1871-1800م) وجورجي زيدان (1914 -1861م)
الحق في فتح قسم يتعلَّمون
تطور اللُّغة العربيَّة ،وطرائق ارتقائها؛ كان الجزائريُّون ال يملكون َّ
يكتبون حول ُّ
فيه أبجديَّة لغتهم.

وفي الوقت الذي ي ِّ
الرحمن شكري (1958-1886م) والمازني (1949 -1890م)
صدر فيه عبد َّ

ديو َاني ِّهما (1913م) ويصدر َّ
األول من ديوانه (1916م) كان اإلمام
العقاد (1964-1889م) الجزء َّ
ابن باديس يجمع إليه فتي ًة قد أضناهم الجوع ،وأنحل أجسامهم الفقرِّ ،
يعلمهم أبجديَّة العربيَّة األولى.
َ
وفي الوقت الذي كان المشرق بمجامعه العربيَّة في دمشق والقاهرة يتح َّدث عن قضايا اللُّغة العربيَّة
وآفاقها ،والتَّ ِّ
الكبرى ِّ
حديات العلميَّة الجديدة التي تواجهها ،بعد الحرب العالميَّة األولى 1919م؛ كانت

الزيتونة واألزهر و َّ
المهجرين في القرويِّين و َّ
الشام والحجاز تبحث عن ذاتها
ذخيرة الجزائر من العلماء
َّ
ِّ
ويوجه بعضهم َّ
الدعوة إلى بعض لالجتماع وإنقاذ الهويَّة العربيَّة اإلسالميَّة.
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هل لنا -بعد هذا وكثير من غيره -أن نقارن ظروف اإلحياء وأدواته بين المشرق والجزائر؟ وهل
هناك مجال للمقارنة بين الوضع الجزائرِّي تحت االحتالل ،واألوضاع في البالد العربيَّة واإلسالميَّة؟
اإلسالمي كلِّه كان تحت وصاية االحتالل وسطوته ،وإن بأشكال مختلفةَّ ،
صحيح َّ
لكن
وضع العالم
أن
ِّ
َ
الوضع الجزائر َّي لم يكن له شبيه وال مثيل في ِّ
أي بلد عربي أو إسالمي.

إنَّه استثناء صنعته ُّ
الظروف التي عاشتها اللُّغة العربيَّة في أوضاعها المصاحبة من هدم الكثير

مؤسساتها ،وتعطيل الكثير ،وتجفيف منابع تمويل تعليمها وتعلُّمها ،وتهجير معلِّميها وتشريد
من َّ
مدونتها ،وتشريع ترسانة من القوانين ت ِّ
شرع كلُّها لقتلها ،بينما لم يوجد شيء من ذلك
متعلِّميها ،ونهب َّ

في بالد المشرق كلِّه ،بل لم يحدث شيء من ذلك للجارتَين تونس والمغرب رغم أنَّهما ابت َليتا باالحتالل

نفسه.

محمد عبده ورفاعة َّ
وإذا كان المشارقة ُّ
الطهطاوي بداية النَّهضة اللُّغويَّة والفكريَّة
يعدون جهود
َّ

عمت سنوات ِّ
وبعث مدرسة اإلحياء ِّ
النصف الثَّاني من القرن ()19
الشعرِّي على يد البارودي ظاهرًة َّ
َّ
معلنة عن حركه قائمة ،لها أعالمها وبواعثها وروافدها؛ َّ
ستتأخر عن هذا
فإن حركة اإلحياء في الجزائر

بنحو نصف قرن أو يزيد وفي ظروف مختلفة تماما.
 -2-4آثار الحتالل على المتن ُّ
عما أصاب متن
أما الحديث َّ
اللغو ِّي بين المشرق والجزائر :و َّ

اللُّغة العربيَّة في الجزائر ،فأقلُّه ما كان من َّ
المحتل منذ َّأول يوم إلى جسم اللُّغة
الطعنات التي وجهها
ُّ

العامية ت ِّ
ِّ
ِّ
حدث ُّ
الشروخ البليغة في
العامية ،وتشجيع تعليمها والتَّأليف بها ،وبينما كانت
العربيَّة بإحالل
نسيج العربيَّة في الجزائر بداية من 1830م ومنذ َّأول نزول؛ تظهر في المشرق بعد ( )50سنة َّ
الدعوة

ِّ
العامية بصدور َّأول مؤلَّف خ ِّ
ِّ
العامية في
العربية
العاميَّة المصريَّة (قواعد
صص لدراسة
إلى استعمال
َّ
َّ

الظاهرة كلَّها لم تنزل بالمشرق إالَّ في ِّ
إن َّ
مصر) سنة 1880م ،لـ ويلهلم سبيتا .1بل َّ
األول من
النصف َّ
ِّ
ممن تولَّى ِّكبر دعوى
العامية في المشرق ،المستشرق الفرنسي
القرن ( )20وال عجب أن نجد َّ

(ماسينيون (1883-1962 -Louis Massignon /ا ِّ
نسي في
لخريج النَّبيه لمدرسة االستشراق الفر ِّ
َّ
الجزائر ،والذي لم يكن ما تولَّى من هذه َّ
المحققة في الجزائر لنجد
الدعوة في المشرق ،إالَّ سحبا لنتائجها

الدعوة إلى ِّ
تعليقا من المؤلِّفة التي عرضت لظاهرة َّ
السالف تقول فيه:
العامية في مصر عن كتاب سبيتا َّ
العامية في مصر وآثارها في ِّ
الدعوة إلى ِّ
ُّ -1نفوسة زكريا سعيد ،تاريخ َّ
األول من القرن العشرين ،ط .1القاهرة1383 :ه-
النصف َّ
1964م ،دار نشر الثَّقافة ،ص.18
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"فهذا الكتاب الذي يعتبره الباحثون َّأول محاولة ِّ
جدَّية لدراسة لهجة من اللَّهجات العربيَّة المحلِّيَّة ،هو
الذي خلق في الحقيقة معظم مشاكلنا األدبيَّة واللُّغويَّة ،التي استنفذت جهدنا ووقتنا في هذا العصر"1

ِّ
العامية التي مارسها االحتالل في الجزائر منذ دخوله دون دعوة؟
ترى ماذا سيقول الباحثون في شأن
ِّ
وماذا عن تأثير َّ
تحل
مدة ( )70سنة التي كانت ممارس ًة فعليَّ ًة لتعليم
العاميَّة في الجزائر ،قبل أن َّ
"تحولت ُّ
كرسي
الدروس العربيَّة التي كانت تلقى في الجزائر إلى
ِّ
بالمشرق دعوة؟ إذ منذ سنة 1836م َّ
السنه لتعليم اللُّغة ا ِّ
لعاميَّة "2وقد استمر بريزوني
اللُّغة العربيَّة الذي عِّين فيه لويس جاك بريزوني في نفس َّ

كرسي ِّ
ِّ
مستعرب
الدراسات العربيَّة في الجزائر حتَّى وفاته في  21جوان 1867م يقال هذا عن
هذا يشغل
َّ

واحد ،فكيف سيكون مصير اللُّغة العربيَّة في ِّ
ظل تعاقب العديد منهم على هذا َّ
الدور طيلة ( )70عاما؟
الدعوة إلى ِّ
وهو الوقت الذي ظهرت فيه َّ
العاميَّة في المشرق دعوة

السابق قد أحدث في الحركة األدبيَّة "مشاكل" على رأي ُّنفوسة؛ فما الذي
وإذا كان كتاب (سبيتا) َّ

الشرقيَّة بباريس الذين نزلوا بالجزائر؟ وما الذي ست ِّ
خريجي مدرسة اللُّغات َّ
سيحدثه فيلق من ِّ
حدثه مكتبة

هائلة من الكتب و ِّ
األدبي َة واألنثربولوجيَّة
الساحة اللُّغويَّ َة و َّ
الدراسات والمعاجم التي مأل بها االستشراق َّ
للمدونة الجزائريَّة التُّراثيَّة المكتوبة و َّ
الشفويَّة3؟
االستعماريَّة ،وجعلها بديال َّ

ِّ -3-4
مؤثرات اإلحياء وموجهاته بين المشرق والمغرب :استجابت حركة اإلحياء األدبيَّة واللُّغويَّة

في المشرق لالحتكاك المباشر عبر المستشرقين والبعثات العلميَّة في ِّ
بي
االتجاهين بين المشرق العر ِّ
وبخاصة بين مصر ولبنان وبين فرنسا وانجلترا ،بحكم ِّ
مبررات الوجود التَّاريخيَّة َّ
للدولتَين في
وأورپَّا،
َّ
البالد العربيَّة واإلسالميَّة ،وهو وجود له أسبابه وآثاره ،ففي الوقت الذي عادت فيه طالئع البعثات العلميَّة
الصاعدة ،وراحت
قي بالحركة األدبيَّة اإلنجليزيَّة والفرنسيَّة َّ
من أوروبا نحو المشرق؛ تفتَّح اإلعجاب المشر ُّ

بي محاكاة وترجمة وتقليدا وإبداعا على منوالها ،فبدت التَّيَّارات األدبيَّة الغربيَّة
تبعث بالمشروع
األدبي العر ِّ
ِّ

ومدارسها النَّقديَّة ظاهرة في أدب أعالم ِّ
الشعر والنَّثر والنَّقد ،فظهرت كالسيكيَّة )راسين)Racine /
ً
و(كورني )Coneille /و(موليير )Moliére /على كتابات أحمد شوقي ،وترجمات مارون النََّّقاش وسليم
النََّّقاش ،وظهرت نزعات رومانسيَّة االنجليزيَّين (وردروث )Wardswarth /و(كلوربرج .)Coloridge
الدعوة إلى ِّ
ُّ -1نفوسة زك ار سعيد ،تاريخ َّ
العامية في مصر ،ص.18
 -2إسماعيل العربيِّ ،
الدراسات العر َّبية في الجزائر في عهد االحتالل الفرنسي ،ص.12
 -3ينظر :إسماعيل العربيِّ ،
الدراسات العر َّبية في الجزائر في عهد االحتالل الفرنسي.
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والفر ِّ
نسيين( :المارتين )La Martine /و(ألفريد دي موسيه )Alfred De Musset /و(فيكتور هيغو/
المتوجهة إزاء قضايا َّ
ِّ
الطبقات البسيطة للمجتمع
 )Victor Hugoوما رافق ذلك من أفكر الثَّورة الفرنسيَّة
على أعمال المهجريِّين العرب ،الذين وجدوا فيه رواء لعطشهم ُّ
الشعوري ،فجاء إبداعهم مساوقا لها ،كما
ً
عند جبران خليل جبران ،ونسيب عريضة وإيليا أبي ماضي ،وجالَّها ميخائيل نعيمة واضحة في الغربال
سنة 1913م وهو المسار الذي يعكس ِّاتجاه ِّ
مؤثرات النَّهضة األدبيَّة في المشرق وزمنها.
تحول ذاتيَّة لم يتهيَّأ لها ما تهيَّأ ألدب المشرق
أما الجزائر خالل هذه الفترة؛ فقد كانت تعيش فترة ُّ
َّ

األدبي واللُّ ِّ
غوي منه تحديدا ،هو
أهم رصيد اعتمدته حركة اإلحياء العام ،و ِّ
شعره ونثره ونقده ،وقد كان َّ

َّ
األم ،فمنهم من عاد إليها
الذخيرة البشريَّة الجزائريَّة المهاجرة قبل عقود ،والتي بقيَّت على عهدها بوطنها ِّ
مؤسسات المشارق والمغارب ،وهم الذين َّ
شكل اجتماعهم نواة حركة البعث واإلحياء ،ومنهم من كان
من َّ

الزيتونة والقرويِّين واألزهر و َّ
مؤسسات المشارق والمغارب في َّ
الشام والحجاز ،ومنهم من خدم مشروع
في َّ
الم َهاجر.
اإلحياء
ِّ
الوطني من موقعه في َ

المؤسسات
كما أنَّه ال يجب نسيان جهد مشهود في ظروف االحتالل ،وهو جهد الثُّلَّة العاملة في
َّ

العلميَّة الجزائريَّة تحت االحتالل ،والتي أبقت على الخيط َّ
بالسالفة التَّقليديَّة ،رغم
الدقيق للعربيَّة موصوال َّ

كل ما قد يكال لها من تهم ،أو يصدر في ِّ
ِّ
حقها من أحكام ،فال َّبد من النَّظر إليها وتقييمها في سياقها
َ
ِّ
المحتل ،أو رضاها بالتَّعامل مع حركة
يخي بتفاصيله واعتباراته ،من مثل قبولها الوظيف لدى
التَّار ِّ

األئمة و ِّ
المدرسون والمفتون
االستشراق ،وما يتبع ذلك من اآلثار ،وهم المعلِّمون في المدارس الثَّالث ،و َّ

الصحراء ،وبعض َّ
في المساجد ،واألساتذة في كلِّيَّة اآلداب في الجزائر ،وشيوخ َّ
الزوايا في
الزوايا في َّ

ِّ
المتمنع جغرافيًّا ،والتي بقيت –إلى حد ما -محافظ ًة على أشكال من َّ
الدرس اللُّغوِّي
المناطق ذات العمق
القديم ،الذي جمع بين البساطة والقلَّة.

سمية لإلحياء في المشرق ،والحتضان َّ
ِّ -4-4
عبي في الجزائر :استندت حركة
الر َّ
الرعاية َّ
الش ُّ

محمد
السلطة و َّ
الرسميَّة بداي ًة من إعالنها على يد َّ
اإلحياء في المشرق إلى أعالم حملوا شكال من أشكال ُّ

علي ،ومرو ار بتأطيرها على يد ِّبعثات علميَّة أكاديميَّة رسميَّة ،أشرف عليها القصر وتابعها ،وأنشأ لها
المؤسسات ،ورعى برامجها ،إضافة إلى جهود شخصيَّات ذات مواقع اجتماعيَّة فاعلة ،كجهد َّ
الشيخ
َّ

محمد عبده ،أو رفاعة َّ
ممن جاء بعدهما ،من أمثال البارودي ،أو شوقي أو طه
الطهطاوي ،أو غيرهما َّ
َّ

السلطة ،وبل ومحاربتها َّ
حسين؛ بينما لم تلق حركة اإلحياء اللُّ ِّ
فتلقاها شعب
غوي في الجزائر إالَّ إهمال ُّ
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ال يملك ما ِّ
الرفض ،وأنَّى
يقدم للغته إالَّ اعتزَازه بها ،وحبَّه لها،
وتحوَلها في نظره إلى رمز للمقاومة و َّ
ُّ
شيعها ِّ
لمقاومة ال ت ِّ
وكل ذلك قد
مدونةُّ - ،
حفظ في َّ
صحافة ،وال تحتمي بقانون ،وال ترتقي في تعليم ،وال ت َ
تستقر.
حرمها منه االحتالل -أن تقوم أو
َّ

غوي في الجزائر على العموم ،يوم كانت اللُّغة العربيَّة في المشرق قد ب ِّعثت
هكذا كان المشهد اللُّ ُّ

في شعرها ونثرها ،يصدح بها ُّ
الصحف ،وتنشرها الكتب ،ويتعاهدها ُّ
النَّقاد بالتَّهذيب
الشعراء ،وتتداولها ُّ
والتَّرقيَّة.
ِّ
الحقيقيين
ص بها اإلحياء الجزائر ُّي ،حين وجدنا الفاعلين
واألكثر من هذا أن نقف على ظاهرة خ َّ
يهددون
صادر آراؤهم ،وال َّ
فيه يرفضون الوظيف لدى سلطات االحتالل ،حتَّى ال ترَهن مواقفهم ،وال ت َ
ِّ
السلطات ،بل سارت عكس مطامحها
بعيدة عن
في أرزاقهم ،فقد كانت دعوتهم إلى اإلحياء ح َّرة،
توجيه ُّ
ً

ِّ
اإلحيائيين وسلطات االحتالل.
تحول -بعد فترة -إلى مواجهات حقيقيَّة بين
وهو األمر الذي َّ

ولم يكن أمر رعاية اإلحياء في البالد العربيَّة من ِّق ِّ
السلطة -وإن كانت مغلوبة -في مصر فقط
بل ُّ

بل رعت حرك َة اإلحياء في تونس المجاورة أعمال ومبادرات خير ِّ
الدين باشا (1879-1810م) في

الرجَلين من
محمد علي في مصر كبير ،ورغم ما عانت منه أعمال َّ
تونس وال َّشبه بينها وبين جهود َّ

أن جهود إصالح التَّعليم و ِّ
عقبات َّ
وتحرشات الخارج؛ إالَّ َّ
الزراعة واإلدارة والتَّشريع ،كان لها ما
الداخل،
ُّ
بعدها ،فقد كانت انتعاشا في عهدهما ،وسندا لمن بعدهما.

إن ما تتداوله ِّ
الدراسات من تأثير مشرقي على حركة اإلحياء اللُّ ِّ
َّ
غوي في الجزائر؛ ينبغي أن تعاد

قراءته في سياقاته التَّاريخيَّة واالجتماعيَّة َّ
بدقة ،وتتَابع فيه مسارات التَّأثير والتَّأثُّر بعناية يسوقها تحقيق
أكثر تركيزا ،وتحر أكثر عمقا.
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المقاربة الخامسة:
الوطنية إزاء حراك اإلحياء
 -5مقاربة ردود الفعل
العربية و َّ
الفرنسية و َّ
َّ
نسي
الرفض للتَّعليم الفر ِّ
حول في المجتمع الجزائري ،من َّ
"كان الفرنسيُّون يرقبون هذا التَّ ُّ
بي العتيق إلى المدرسة العصريَّة الح َّرة .ومن
مسك بالتَّعليم العر ِّ
إلى اإلقبال عليه ،ومن التَّ ُّ

التَّ ُّ
ردد والالَّمباالة إلى اإلقبال والعزم واالهتمام بالنَّهضة والحياة والمستقبل ،كان بعضهم
ولكن بعضهم كانوا دقيقين حذرين ،ال يخطبون وال يزمجرون
ال يرى أكثر من موقع رجليهَّ ،
فهم يضعون أيديهم على المكامن ،ويفتحون أعين قومهم على مواضع َّ
الداء."1

إن القدرة على رصد أعراض الحراك البشرِّي الفاعل وآثاره ميزة ال ي ِّ
حصلها الكثير من َّ
َّ
الدارسين ،بل
توجه ُّ
الدول والحكومات
قد تكون ميزًة تختََزل في قلَّه قليلة منهم ،وربَّما في فترات متباعدة ،لذلك ظهر ُّ
مؤس ِّ
وتوقع ،تتكاتف فيها جهود ِّ
سات استشراف ُّ
سند
مفكرين وعلماء من ُّ
نحو إنشاء َّ
تخصصات مختلفة ،ي َ
ِّ
متابعة َّ
الظواهر البشريَّة ،ورصد مساراتها ُّ
نسي في
لها أمر
وتوقع مآالتها ،وكذلك كان أمر االحتالل الفر ِّ
مشروعه في الجزائر بعناية قام عليها طاقم متكامل االختصاصات ،متناغم األداء
الجزائر ،فقد أحاط
َ

إلى حد بعيد.

لقد كان جهل االحتالل بطبيعة الوضع الجزائرِّي وتفاصيله في المرحلة األولى من االحتالل عقب ًة
كؤودا ،حال دون تحقيق االطمئنان الكافي على األوضاع الجديدة ،ولكنَّه ما لبث أن أحكم قبضته

ومنظروه بتفاصيل ِّ
ِّ
الذهنيَّة الجزائريَّة وطبيعة
-وإن بعد عقود -على مجريات األحداث ،فأحاط خبراؤه

توجهها ،وذلك من خالل عشرات ِّ
ِّ
العمق َّ
عبي الجزائرَّي
المتخصصة التي استهدفت
الدراسات
ُّ
الش َّ
َ
ومكو ِّ
ِّ
صورات والمشاريع المحتملة من الجانب الجزائرِّي.
ناته ،وأصبح من الممكن بعد ذلك رصد التَّ ُّ
لمح فيها القدرة
ُّس؟ من ِّ
الروية الستشر َّ
ُّ -1-5
تقييم أم توج ٌ
اقية لحراك اإلحياءٌ ،
أهم المواقف التي ت َ

ِّ
ومفكروه؛ تلك َّ
الدعوات إلى االحتياط من حراك نهاية القرن ( )19وبداية
حصلها خبراء االحتالل
التي َّ

القرن ( )20فمع أنَّه حراك أردف مرحل ًة أحكم فيها االحتالل قبضته ،واستكمل حضوره في كامل التُّراب
ط آخر القرن ( )19على
الجزائرِّي ،وتغلغل في مفاصل الحياة الجزائريَّة وتفاصيلها ،فقد اعتبر هؤالء نشا َ

وتهدد ما هو قادم أو ِّ
تقوض ما بنيِّ ،
درجة من الفعاليَّة التي قد ِّ
تعطله.

 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،3ص.260
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الشيوخ الفرنس ِّي لبحث الوضع في الجزائر ،والتي َّ
لقد الحظ (جول فيري) رئيس بعثة مجلس ُّ
تشكلت

عقب ما س ِّمي بـ (فتره العرائض) ظهور "أعراض الجزائر الفتاة التي ما تزال في طور التَّكوين "1فأثناء

الروح التي كانوا يتكلَّمون بها ،كان يتابع شيئا مختلفا من أشكال االحتجاج
سماعه لمطالب الجزائريِّين ،و ُّ
حول على مالحظ سياسي كـ (فيري) بل
السابقة وط ارئقها وآفاقها ،ولم يقتصر أمر مالحظة هذا التَّ ُّ
َّ

صدرت المالحظة نفسها على لسان خبير عسكري ،يفترض فيه االهتمام بشؤون الحرب ال ِّ
السياسة
َ
ِّ
للنشاط ِّ
مستعدين بشكل واضح َّ
لكن (الرشي) وهو برتبه جنرال َ"يعتقد َّ
َّ
ياسي"2
أن الجزائريِّين كانوا
الس ِّ

جاء ذلك في تقرير رسمي رفعه إلى الحكومة سنة 1899م.

لم تكن هذه المالحظات مقتصرًة على المحلِّلين والخبراء الفر ِّ
نسيين؛ بل كانت مالحظات نقلها
بتفاصيل أكثر ،ومظاهر أوضح األستاذ مالك بن نبي في ِّ
صور بعض
مذكرات شاهد للقرن ،حين َّ
فتوته ،وفي الجزائر بشكل عام بعد ذلك
تبسه وقسنطينة في َّ
مالمح ذلك التَّ ُّ
حول الذي شهدته مدينتا َّ

الجمعوي النَّشط ،وظهور أعالم ِّ
النضال ِّ
فبدايات التَّ ُّ
ِّ
ياسي كـ (ابن رحال) و(ابن حمانة) وطريقة
شكل
الس ِّ

ِّ
تبسة من الجرائد المحلِّيَّة
تلقي الجزائريِّين لألحداث العالميَّة المتسارعة ،وما كان يصل إلى مدينة َّ
والعربيَّة ،موردا نظرته إلى ذلك -وقد عرضها في أسلوب سردي قصصي -على أنَّها مشاهد مختلفة
عما كانت عليه قبل سنوات ،فنذر الحرب العالميَّة األولى ،والحرب اإليطاليَّة على ليبيا ،وظهور أمريكا
َّ

يتسرب شيئا فشيئا ،م ِّسهما في تشكيل نواة
ديدة ،وأحداث المشرق وتركيا ،وغير ذلك ،كان َّ
َّ
قوة عالميَّة ج ً
المجتمع الجديد.

لقد صدرت هذه المالحظات والوصف ألعراض الحراك من ابن نبي في فتره تابعها (هـ .مارشاند)
الرؤية وهو الذي كتب سنه 1912م يقول" :إذا نظر اإلنسان إلى الوضع الجزائرِّي بدون محاباة
بنفس ُّ
فإنَّه يجد َّ
أن الجزائر الفتاة قد ولدت فعال "3و(مارشاند) وإن بدا غير مكترث لعواقب نشأة هذه الحرك
وآثارها؛ فإنَّه َّ
يتحدث عن "الجزائر الفتاة كحقيقة واضحة ،وليست كحركة في مرحلة أعراض الميالد"4
وفي الفترة ِّ
نفسها يالحظ كاتبان فرنسيَّان -لم يذكرهما األستاذ سعد هللا "ميالد الجزائر الفتاة التي لم تعد

الوطنية الجزائرَّية ،ج ،2ص.97
 -1أبو القاسم سعد هللا ،الحركة
َّ
الوطنية الجزائرَّية ،ج ،2ص.98
 -2أبو القاسم سعد هللا ،الحركة
َّ
الوطنية الجزائرَّية ،ج ،2ص.98
 -3أبو القاسم سعد هللا ،الحركة
َّ
الوطنية الجزائرَّية ،ج ،2ص.98
 -4أبو القاسم سعد هللا ،الحركة
َّ
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وطني ًة أيضا "1وفي هذا التَّوقيت أيضا نقف على رأي هام لشخصيَّة علميَّة
في هذا الوقت فتاة فقط؛ بل
َّ

قافي الجزائرِّي واللُّ ِّ
غوي منه تحديدا
العلمي
ذات ثقل كبير بحكم موقعها
األكاديمي ،ومتابعتها للوضع الثَّ ِّ
ِّ
ِّ
زمن االحتاللِّ ،
يؤرخ فيه لنقطة انعطاف فارقة من مسيرة اللُّغة العربيَّة في الجزائر ،بمقال له بعنوان:

النَّهضة العربيَّة بالجزائر في ِّ
الرابع عشر الهجرِّي وهو ما يقابله من التَّاريخ
األول من القرن َّ
النصف َّ
الفرنسي أوقف سير ونمو ُّ
َّ
اللغة
"...أن الحكم
الميالدي ما بين 1880م و1920م ،وقد جاء فيه قوله:
َّ

العربية بالجزائر ،بينما الحرب العالميَّة األولى بعثت في المجتمع الجزائرِّي تيَّارات اقتصاديَّة وسياسيَّة
َّ

وثقافيَّة طفرت باللُّغه العربيَّة طفرة ال مثيل لها من قبل "2وتعبير ابن أبي شنب َّ
تحول
بالطفرة دقيق في ُّ
سبق بجملة من التَّرتيبات واالستعدادات التي كانت جاهزة لإلعالن
سريع ظاهر ،ما كان ليحدث لو لم ي َ

عن نفسها ،منتظرًة الفرص َة المناسبة ،وقد كانت معطيات ما بعد الحرب العالميَّة األولى مالئمة تماما
لهذا ُّ
الظهور ،ورغم َّ
ابن أبي شنب هذا قد صدر في َّأول سنة بعد االستقالل؛ إالَّ أنَّه ورد في
أن مقال َ
هذا ِّ
السياق لدعم المواقف المختلفة التي صدرت متزامنة مع ذلك الحراك أو معلِّقة عليه ،والتي كانت
نسي ،وهو الذي قد ملك مفاتيح
على درجة عالية من القدرة على االستشراف ،سواء ما تعلَّق بالجانب الفر ِّ
أي ابن نبي الذي امتلك رؤية وافيَّ ًة في تحليل المنظورُّ ،
المجتمع الجزائرِّي ،أو برأي كر ِّ
وتوقع المستور.
ولم يعد األمر مقتص ار على الخبراء والمالحظين والعسكريِّين ،بل يبدو َّ
أحس
أن مخبر االحتالل َّ
بخطر ما َّ
السابحين في فلكه إلى مخاطبة الجزائريِّين (بني عمومتهم) في األمر
يتشكل ،فاستنفر أتباعه و َّ
السيد (ميللي) الذي اقترح إصالحات
فقد ورد في محاضرة للشريف بن حبيلس ألقاها سنة 1913م تحذير َّ

فرنسيَّة علَّها توقف شيئا من "سخط سرِّي" كان االحتالل يخشى نشأته وتفاقمه ،أكثر من خشيته الثَّورات
َّ
بسام 1906م.
الشعبيَّة المسلَّحة ،والتي كان آخر عهده بها ثورة عين التُّركي1901م وثورة عين َّ
القول َّ
حول الجزائرِّي وتميُّزه خالل هذه المرحلة ،وهو الذي يمكن تسميَّته
وم َّما يؤيِّد
بأن بداية التَّ ُّ
َ
تجو از -هو ذلك االهتمام الذي أواله المستشرقون والخب ارء للوضع الجزائري ،وقد
تحول
ًّ
علميا -ولو ُّ
ُّ
أبدوه من تحليل عميق لطبيعته ومجاالته ووجهته.
أصدروه بعد طول مراس ،وما َ

الوطنية الجزائرَّية ،ج ،2ص.98
 -1أبو القاسم سعد هللا ،الحركة
َّ
 -2سعد ِّ
الدين بن أبي شنب ،النَّهضة العر َّبية بالجزائر في ِّ
األول من القرن الرَّابع عشر الهجري" ضمن كتاب :إسماعيل
النصف َّ
العربيِّ ،
الدراسات العر َّبية في الجزائر في عهد االحتالل الفرنسي( ،ملحق) ص.59
213

الفصل الثَّاني:

مقاربات في مشاهد ومعالم حركة اإلحياء ُّ
اللغو ِّي في الجزائر

وقد يبدو َّ
حول
أن المالحظات التي أدلى بها (فيري) و(الرشي) و(مارشاند) وغيرهم في شأن التَّ ُّ
الساسة والعسكريِّين
ؤخذ من َّ
الذي باشره المجتمع الجزائر ُّي بهدوء وعفويَّة منذ بداية القرن ( )20لم ت َ
ِّ
ولكن اإلجراءات المصاحبة لهذا الحراك ،كانت ت ِّثبت في ِّ
مرة َّ
بالجدية الالَّزمةَّ ،
أن االحتالل لم يكن
كل َّ

ِّ
ع االحتالل
بمتنَّفس للجزائريِّين يبدو في َّأول أمره يسيرا،
َّ
ليتحول بعدها إلى خطر يهدد مشرو َ
ليسمح َ
المستمر ِّ
لكل نشاط ثقافي أو فكري أو تعليمي وطني ،مهما كان شكله وحجمه
وذلك ما َّبرر التَّعطيل
َّ
ِّ
جملة ُّ
أو َّ
مما
أن تفاعل
الظروف المحلِّيَّة واإلقليميَّة والعالميَّة وتداخلها ،لم تكن لتسمح لالحتالل بأكثر َّ

سمحت له به من قبل ،و َّ
يجي ًة على التَّكيُّف
أن الجانب الجزائر َّي قد أكسبته الوقائع َجَل ًدا وصب ار وقدرة تدر َّ
مع ِّ
كل ما ت ِّنتجه آلة االحتالل من ممارسات التَّضييق.
حول الجزائرِّي بمالبساته وأعراضه على لسان واحد من أكبر
لقد جاء تقييم مرحلة نشأة هذا التَّ ُّ
تخصصا ومتابعة َّ
للشأن الجزائرِّي إبان هذه الفترة ،فقد َّ
حول الجزائر َّي
عد (ديبارمي) َّ
أن التَّ ُّ
المستشرقين ُّ ً
"لم يبدأ في العشرينات؛ ولكن منذ أواخر القرن الماضي [ ]19وقد أخذ يظهر للعيان في َّأول القرن []20

الضغط ِّ
المعنوي عند الجزائريِّين لم تكن ِّ
ِّ
ولكن وسائل َّ
َّ
متوفرة إالَّ بعد الحرب العالميَّة "1وهكذا
ياسي و
الس ِّ
َّ
فإن اعتبار نهاية القرن ( )19إرهاصا لهذا الحراك ،وبداية القرن ( )20ميالدا له ،هو أظهر اآلراء

تم عرضه من اآلراء و َّ
الشواهد ،وهو األمر الذي مضت عليه األطروحة
بالقبول واالعتبار ،بناء على ما َّ
وتمضي ،ذلك َّ
أن ميالد الحركات من هذا النَّوع ال يمكن الحكم عليه من خالل حدث أو عتبة؛ بل إنَّها
بحكم طبيعتها -تحتاج إلى وقت كاف ِّلنمو أفكارها ،واستواء مقوالتها ،وانخراط المزيد من األعالم

الطبيعيَّة والمفتعلة التي تعترض مسارها ،ومواجهة التَّ ِّ
والمتعاطفين في صفوفها ،وتجاوز العقبات َّ
حديات
األهم في
المختلفة التي قد تكون نابع ًة من داخلها ،أو وافدة عليها من خارجها ،حتَّى تظهر وتستوي ،و ُّ
ِّ
ِّ
ِّ
ومكوناتها ومنطلقاتها الفكريَّة واإليديولوجيَّة ،ووسائلها وغاياتها.
البداية
كل هذا هو طبيعة
إن عرض وجهة النَّظر الفرنسيَّة من خالل التَّقارير الكثيرة التي َّ
َّ
أعدها خبراؤها ومستشرقوها ورعاها

عسكريُّوها وسياسيُّوها ،تبدو من زاوية أولى ذات ِّ
أهمية بالغة في تقييم حجم الحراك وفعاليَّته ،فهؤالء
ِّ
ثم هو حكم
عرابوه وصانعوه،
أعرف النَّاس بطبيعة الوضع الجزائرِّي ،فهم َّ
وموجهو الكثير من عناصرهَّ ،
حول؛ بل عن خشية تحمل نذر التَّحذير بعد التَّحليل ،والتَّفكير
لم َيصدر عن اهتمامهم الخادم لهذا التَّ ُّ

 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،3ص.262
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في اإلحاطة في َّ
الظاهرة بداي ًة من دراسة ظروف المنشأ ،ومرو ار بمتابعة المسار ،فاالستعداد لتوجيه
العناصر ورسم المآل.
نسي َّ
بالظاهرة ،والتَّركيز عليهاُّ ،
أما من َّ
الزاوية الثَّانية؛ َّ
وتوقع أخطارها على
فإن حجم االهتمام الفر ِّ
َّ
نسي في الجزائر يحيل -بالمقابل -على حجم هذه المبادرة من الجانب الجزائرِّي ،وثقلها فيه
الوجود الفر ِّ
عتبر تهديدا لمشاريع االحتالل
فمن منطلق التَّدافع القائم بين الجبهتَين الجزائريَّة والفرنسيَّة ،أصبح ما ي َ
واستم اررها ،هو في الوقت ذاته إنجاز وطني تنظر إليه الم ِّ
كونات الوطنيَّة باإلجالل والتَّقدير ،والعكس
بالعكس.
الفرنسيِّ :
الوطنية و َّ
يقيم )أوغسطين بيرك/
التقييم
 -2-5أمارات اإلحياء بين المبادرة
َّ
ِّ
 )A.Berqueنهاية مرحلة النَّشأة في العقد الثَّالث من القرن (- )20وهي الفترة التي ظهرت فيها مالمح
قوتها ،ومحاور فاعليَّتها -وهي في الوقت ذاته نقاط
اإلحياء بارزة-
َّ
فيتوجه إلى منابع التَّميُّز فيها ،ونقاط َّ
أهم ركيزتَين قام عليهما وهماَّ :
التعليم
تهديد المشروع الفر ِّ
نسي في الجزائر وأسباب وجوده -فيستعرض َّ
المشرقي ،واعتماد وسيلتَين قويَّتين هما أصل الهويَّة وركيزتاها (اللُّغة
والحرص على تعزيز النتماء
ِّ
و ِّ
الدين) فيقول" :التَّعليم الذي نشره العلماء يقوم على ربط الجزائر بالمشرق حضاريًّا وسياسيًّا ،وقد استعمل
العلماء لذلك سالح الهجوم ُّ
العقائدي مع فرنسا "1واستخدام (بيرك) لمصطلح الهجوم
اللغو ِّي والهجوم
ِّ
ُّ
اللغوي ليس جزافا ،فهو يدرك خطر تنبُّه العلماء إلى طريقة المقاومة ووسائلها ،كما يدرك غاية االحتالل
ثم َّ
فان اهتداء الجزائريِّين لنوعيَّة المقاومة
من العمل على التَّمكين للُّغة الفرنسيَّة ،والعقيدة المسيحيَّة ،ومن َّ
يحيل على معرفتهم بطبيعة المعركة ،وهذا َّ
بالضبط مكمن فعاليَّة الحراك الجزائرِّي ،ومكمن الخطر الذي

ِّ
نسي في الوقت ذاته.
يهدد الوجود الفر َّ

حول الجزائر َّي المفاجئ نحو التَّعليم بعد رفضهم له -طيلة عقود-
لقد تابع الخبراء الفرنسيُّون التَّ ُّ

ُّ
وترددهم في االستجابة لدعوات اإلقبال عليه في المدارس الفرنسيَّة -على قلَّتها ورسالتها المشبوهة-
يتحولون إليه بشكل الفت ،لقد الحظ ديبارمي هذا اإلقبال محاوال تبريره والوقوف على أسبابه
وهاهم َّ
ومآالته ،ويبدو أنَّه احتفظ بذلك ،واكتفى بالحكم على هذه الحركة بأنَّها " ُّ
فعل لغو ٍي" ففي مقال له
رد ٍ
بعنوانُّ :
"رد الفعل اللُّ ِّ
غوي" نشره بمناسبة المئويَّة سنة1931م ،بمجلَّة الجمعيَّة الجغرافيَّة للجزائر وشمال

 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،3ص.252
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الدافع َّ
أفريقيا ،أحال فيه جوهر الحراك الجزائرِّي على عامل اللُّغة ،وإذا كان َّ
اتي لهذا الحراك عقديَّا؛
الذ ُّ
فإن مظهره المتجلِّي هو اللُّغة ،فيقول" :لقد َّ
أن َّ
تفطن المسلمون الجزائريُّون إلى َّ
َّ
الدولة الفرنسيَّة لم تستجب
لدعوتهم في التَّعليم ِّ
فتنادوا للتَّخلُّص من مكاتبهم ...ومسيداتهم القديمة وزواياهم الباليَّة "1وال
الحرَ ...

أسر آللة االحتالل الخفيَّة ،وفي احتفاليَّة المئويَّة بوجهة االحتالل القادمة
ستبعد أن يكون ديبارمي قد َّ
ي َ
وإذا أمكن لالحتالل أن ِّ
األول ما َّ
حقق من انتشار على األرض؛ َّ
فإن على فرنسا
يحقق في القرن َّ
االستعداد لتوجيه الحرب مع الجزائريِّين في ما سيأتي على اعتبار لغو ٍي من منطلق أنَّه وسيلة وغاية.
المؤسسات التي وصفها ديبارمي بما َذ َكر ِّ
متهكما؛ فإنَّها قد كانت كذلك في معظمها بما
وإذا كانت
َّ

الرفض لالحتالل ومشروعه الكبير
أوصلها إليه االحتالل ،ومع ذلك فقد ظلَّت
الوعاء الذي احتفظ بجذوة َّ
َ
الروح ِّ
نفسها.
قدة ،وآن لها أن تسلِّم تلك الجذوة لمدارس من شكل آخر ،ولكنَّها بالوالء نفسه و ُّ
متَّ َ
وإذا كان الجزائريُّون قد شاع بينهم العزوف عن التَّعليم أو أشاعه عنهم الفرنسيُّون؛ فقد أصبحوا

صنت انتماءهم ِّ
غوي ،وليس
يني واللُّ َّ
خلفهم جبهة وطنيَّة ح َّ
خالل هذه الفترة مدفوعين إليه بعد أن قامت َ
الد َّ
ََ

عليهم جناح -بعد ذلك -إذا أخذوا بأسباب الحياة المعاصرة من طريق التَّعليم ،وفي المدارس الفرنسيَّة
وهم يعلمون َّ
الحرة التي يرتادونها قبل الثَّامنة صباحا ،وبعد الخامسة
أن والءهم
الحقيقي لتلك المدارس َّ
َّ
عل ِّ
ألن منطق االحتالل قد حجز ما بينهما له ولِّتَ ِّ
مساءَّ ،
يمه.
ومن الالَّفت أن يتنبَّه ديبارمي إلى الهدف الذي أ ِّ
الغني
نشئ له هذا الحراك ،وعلى طول المسار
ِّ

الحرة التي أنشاها
بالنَّشاط ،مشي ار في ذلك إلى ِّ
توجهت مالحظاته حول المدارس َّ
أهم وسائله ،فقد َّ
الجزائريُّون ،معتب ار َّ
أن إنشاءها اليوم "ليس بهدف ديني فقط؛ بل من أجل هدف وطني وقومي "2ولم
يصدر هذا الحكم عن أحد خبراء االحتالل من موقع الغبطة بما شرع الجزائريُّون ِّ
يحققونه ألنفسهم
بأيديهم؛ بل صدر ذلك عنه من موقع األهبة لدراسة الواقع الجديد ،الذي دأب مختبرهم على متابعة ِّ
كل
َ
شيء فيه ،واالستعداد ِّ
لكل ما قد َّ
يتمخض عنه ،ومن الموافقة أن يكون ما ذهب إليه ديبارمي هو عين
الصمت ،والتزام قدر من الهدوء واعتماد
ما قصده اإلحيائيُّون في مواقعهم المختلفة ،ولئن َّلفه شيء من َّ
بدايات انفراديَّة لكثير من مظاهر النَّشاط َّأول األمر؛ َّ
مكتمل
فإن نهاية المرحلة األولى قد كانت إطا ار
َ

 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،3ص.260
 -2أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،3ص.262
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اإلحيائي مواقعه
الحركي
الوجود -في مثل وضع االحتالل -وطبيعة األشياء ستفرض أن يأخذ اإلطار
ُّ
ُّ
ويستعد لمطالبات بحجم أكبرِّ ،
َّ
وتحديات من نوع آخر.
المشرقية ِّ
َّ -3-5
المغربي والجزائرِّي تحديدا :يتناول هذا العنصر قضيَّ ًة طالما َّ
رددتها
للنتاج
النظرة
َّ
ِّ

العديد من المصادر والكتابات ،والتي تدور في مجملها حول طبيعة النَّظرة المشرقيَّة ِّ
بي
للنتاج المغر ِّ
تحول إلى مشاهد إقصائيَّة
مما َّ
وتقييمها له ،وهي نظرة مشوبة في مفاصل كثيرة بشيء من االعتدادَّ ،

إما عدم ِّ
ومفكرون مشارقة ،وهو إفراز ِّ
ِّ
اطالع قد يكون
أحد
يصدرها بين الحين واآلخر كتاب
سلوكينَّ :
َ
إما ِّ
اطالع مرفق برفض ِّ
تبرره عقدة من التَّعالي التي راحت
عن غير قصد ،وإما عن تجاهل وانتقاص ،و َّ
ُّ
تشتد عبر عهود.
َّ
يمجها العلم
فسر بذاتيَّة مقيتةُّ ،
إن ما يدعو إلى إثارة هذه المسألة على ما فيها من حساسيَّة قد ت َّ
وترفضها األخالق ،هو ما تسبَّبت فيه مثل هذه المواقف من خلط ،وما نشرته من وهم ،ولنأخذ في ذلك
العربي في العصر الحاضر ،د ط.
مثاَلين :أحدهما عنوان :إبراهيم علي أبو الخشب ،تاريخ األدب
ِّ
األصح أن يكون تاريخ األدب المصرِّي
العامة للكتاب ،وكان األولى
القاهرة1978 :م ،الهيأة المصريَّة
َّ
َّ
ألن الكتاب لم ِّ
َّ
بي ،وال لتراجم أي من أعالمه في كتاب خرج
يعرض فيه صاحبه لشيء من األدب العر ِّ

في ثالثمئة وخمس وأربعين ( )345صفح ًة ،إالَّ ما ذكره من قصيدة األرملة المرضعة َّ
للشاعر معروف

صافي ،وقد أخذت من نهاية الكتاب أربع ( )04صفحات ،وأخذ منها التَّعقيب على القصيدة نصف
ُّ
الر ِّ

ِّ
الدسوقي في كتابه َّ
صدر عنها ُّ
الشهير في األدب الحديث الصادر في
صفحة! وهي الذهنية نفسها التي َ

األول من مقدمة الكتاب من قوله" :في مستهل القرن التَّاسع عشر
السطر َّ
جزأين ،ومع ما جاء في َّ
العربية تستيقظ من سبات طويلَّ "1...
لكن انتقال القارئ إلى فهرس الكتاب يحيله
أخذت مصر والبالد
َّ

ونقاده وشعرائه إالَّ
َّ
على أنَّه ليس من أدباء العصر الحديث وكتَّ ِّابه َّ
األشقاء المصريُّون ،وشكيب أرسالن
وعندئذ ..ألم يكن األفضل استبدال العنوان بـ :في األدب المصري الحديث؟
كثير من الجهودَّ ،
َّ
وغطت على كثير من األعمال ودلَّست
إن مثل هذه الكتابات هي التي صادرت ًا
على المتعلِّمين ،وغلَّبت النَّظرة ُّ
الشموليَّة ،واألحكام المطلقة على كثير من المنجزات ذات التَّأسيس
المجرد.
العلمي
الصور النَّمطيَّة البعيدة عن البحث
َّ
ِّ
األصيل ،والفكر العميق ،وسادت ُّ

 -1عمر الدسوقي ،في األدب الحديث ،ط .8القاهرة ،1973 :دار الفكر ،ص.5
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أما في الجزائر ،فقد كان اإلحيائيُّون وسط ذلك الحراك في شغل عن التَّقييمَّ ،
يتذكرون ما كان من
َّ

مؤسساتها إالَّ دما ار
سنوات خلت ،فال يذكرون عن اللُّغة العربيَّة إالَّ ممارسات اإلبعاد والتَّحييد ،ومن َّ

أما ما كان عليه األمر بعد الثُّ ِّ
األول من
لث َّ
وخرابا ،ومن شيوخها إالَّ هجرًة وتهجيرا ،أو عزال وتضييقا ،و َّ
القرن ( )20فمشهد عام آخر ،يختصره أحد صانعيه أحمد توفيق المدني مطلع الثَّالثينيَّات قائال" :فإن

ِّ
كانت العربيَّة في بالد الجزائر قد خسف بدرها حينا من َّ
الدهر ،فإنَّها اليوم تعود على سالف تألُّقها
وستعود أكثر من ذلك ،فاأل َّمة التي تنتبه من سباتها ،وتنفض عنها غبار الخمول ال تترك لغتَ َها تتالشى
وال تترك ِّ
الصلة بينها وبين أسالفها تنقطع ،فمستقبل الجزائر من هذه َّ
أيضا مستقبل زاهر جميل
الناحيَّة ً

ِّ
و ِّ
موطنا من ِّ
وستحقق األيَّام تأكيديَّ -
أجل وأجمل مواطن النَّهضة العربيَّة
أن الجزائر ستغدو
أؤكد -
ً
المدني وقد استوى عود اإلحياء وأورق ،فحركة التَّعليم اإلحيائي
ببالدنا المغربيَّة "1وهو مشهد نقله
ُّ

ورواد اإلحياء وتالميذهم يسيحون في الجزائر يبثُّون فيها الحياة ،ونواديها حافلة
أصبحت واقعا
مشهوداَّ ،
ً

بأمارات اليقظة ،ومبشرات النُّهوض ،وأعداد الملتحقين بصفوف حراك اإلحياء في ازدياد ،وقد يكفي
ِّ
ِّ
باألمل ،ورجاء تتربَّص به الخشية من َّ
الزلل ،والتَّحايل لكيد
اإلحيائيين ما هم فيه من استبشار مشوب
يترصد مواطن الخلل.
من عدو معلِّن ،أو مسالم َّ
المقاربة ال َّسادسة

 -6قضايا ُّ
العربية في مقالت فترة نشأة اإلحياء:
اللغة
َّ
الشعور بالم اررة لما آل إليه أمر ُّ
أن ُّ
"يبدو َّ
تحول في
اللغة العربيَّة ،قد َّ
شكي إلى التَّفكير في َّ
هذه المرحلة من التَّ ِّ
خطة عمليَّة تنقذها من موقفها
الذليل ،ولذلك لم يكن عجيبا أن يتَّخذ رَّواد اإلصالح الم ِّ
َّ
تحمسون من

اللغة بين َّ
ِّ
فعالة لنشر هذه ُّ
الطبقات َّ
الشعبيَّة."2
الصحافة الوطنيَّة وسيل ًة َّ

 -1أحمد توفيق المدني ،كتاب الجزائر ،د ط .الجزائر2009 :م ،دار البصائر ،ص.136

تطورها ،أعالمها ،من  1903إلى 1931م ،د ط .الجزائر1978-1397 :م،
الصحفيَّة الجزائريَّة ،نشأتهاُّ ،
محمد ناصر ،المقالة ُّ
َّ -2

َّ
الشركة الوطنيَّة للنَّشر والتَّوزيع ،ص.44
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تقارب هذه الفقرة متابعة األقالم اإلحيائيَّة الجزائريَّة في دعوتها إلى االلتفات لمسألة اللُّغة العربيَّة
ونوعا ،بداي ًة من فترة ما قبل الحرب العالميَّة األولى ،مرو ار بما بعد الحرب
كما
والتَّ ُّ
درج الذي سلكته ًّ
ً
حتَّى بداية العقد ( )04من القرن (.)20
 -1-6قضايا ُّ
العربية في مقالت فترة ما قبل الحرب :اكتفت فترة ما قبل الحرب األولى
اللغة
َّ

األهمية والعمق ،وارتقاء مستوى المعالجة بالنَّظر ُّ
ِّ
السائدة
بصدور مقاَلين على قدر كبير من
للظروف َّ
محمد ناصر أن
يومئذ ،عنوان َّ
األول (1904م) (حياة األمم بحياة لغتها) دون إمضاء ،رجح األستاذ َّ

يكون لعمر بن قدور ،نظ ار ألسلوب الكتابة ،وروحها ،نشرته صحيفة المصباح المزدوجة اللُّغة ،وصدر
أمته ،وإبداء رغبته في
في ثالث حلقات ،في األعداد ،20-19-18:نقل فيها الكاتب حرصه على حياة َّ
عودتها من طريق حياة لغتها ،وهي مسألة تنقل وعيا ِّ
مبك ار بحقيقة الوضع حين عالج قضيَّة ِّاتهام اللُّغة
ً
َّ
بالصعوبة والتَّعقيد ،ومضايقات الفرنسيَّة
مستجدات العصر ،ووصفها
العربيَّة بالعجز عن مسايرة
ُّ

و ِّ
عما يتمتَّع به كاتبه من عقل ِّنير،
ونم َّ
العاميَّة ،فكان مقاال "جمع إلى أفضليَّة َّ
وعيا وموضوعيَّ ًةَّ ،
السبقً ،

وأفق واسع ،ونظرة بعيدة "1لوال أنَّها جاءت محاول ًة فرديَّ ًة معزول ًة ،لم تتبع بما يثري وي ِّ
وسع.
َ
بينما لفت المقال الثَّاني لعمر راسم (1912م) األنظار إلى مسألة موقع اللُّغة في التَّعليم ،وموقعها
في نفوس أبنائها ،وإبداء االمتعاض الشديد من الممارسات التي تعاني منها اللُّغة العربيَّة ،حين اجتمع
عليها تضييق األعداء ،وإهمال األدعياء ،وانصراف ذوي الجاه من الموسرين واألغنياء الذين "اتَّكلوا
على تلك المسائد التي شيَّدها (جونار) ِّ
لبث روح الغباوة فيهم ،فيجعل مشايخهم أجهل من حمر الوحش...
ظنُّوا َّ
يحق علينا أالَّ نتَّكل
يهتموا بلغة آبائهم ودينهمُّ ...
أن العلوم ال تكون إالَّ باللُّغات األجنبيَّة؟ حتَّى لم ُّ
أَ

2
على غيرنا ،وأالَّ ن ِّ
ثم كانت الحرب األولى التي كأنَّها ق ِّدرت فاصال
همل لغة أجدادنا ،وتعاليم ديننا " َّ

تحولت النَّظرة إلى المسألة اللُّغويَّة
فلما وضعت الحرب أوزارهاَّ ،
اختمرت فيه كثير من األفكار واآلراءَّ ،

ِّ
المتميز الذي شهده العقد ( )03من القرن ( )20فكشف عن أفكار جديدة ،وأطروحات
تحوال ساير الحراك
ُّ
بديلة ،ومواقف واقعيَّة ،وتحذيرات حقيقيَّة.
 -2-6قضايا ُّ
العربية في مقال ما بعد الحرب :حازت مسألة اللُّغة العربيَّة في كنف الكتابة
اللغة
َّ
الصحفيَّة عموما ،ومن طريق المقال تحديدا ،اهتماما يناسب ظروف الفترة ومعطياتها ،فقد رصدت
ُّ
حفية الجزائريَّة ،ج ،2ص.39
الص َّ
محمد ناصر ،المقالة ُّ
َّ -1
الوطنية للفنون
المطبعية ،ص.155
المؤسسة
محمد ناصر ،عمر راسم المصلح الثَّائر ،ط .2الجزائر2013 :م،
َّ
َّ
َّ
َّ -2
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فبصروا به ،واستشرفوا ما تساق إليه من المآل
الصحفيَّة
الوضع الذي آلت إليه اللُّغة العربيَّة َّ
األقالم ُّ
َ
َّ
ِّ
فحذروا منه ،وكان من الكتابة حول ذلك ما يأتي عرضا في سياق َّ
المقومات
الدعوة إلى الحفاظ على
من ِّ
مسك بها من طريق التَّعلُّم والتَّعليمِّ ،
الدين واللُّغة والتَّشريع واألخالق ،و ِّ
وبث روح
الحث على التَّ ُّ

فرد له المقالة الكاملة ،وهذا ما سيحظى هنا بشيء من العرض.
االنتماء واالعتزاز به ،ومنها ما ت َ

الصحفيَّة الجزائريَّة بقائمة المقاالت حسب المواضيع ومنها
محمد ناصر كتابه المقالة ُّ
ذيَّل األستاذ َّ

قضيَّة اللُّغة العربيَّة في العقود الثَّالثة األولى من القرن ( )20والتي بلغت ( )18مقاال صريحا أوردتها

( )10صحف ،ترى األطروحة َّ
أن عرضها –بتصرف واستدراك -في التَّرسيمة كاف لرصد جانب من
مالمح ظاهرة اإلحياء اللُّ ِّ
حفي خالل الفترة.
الص ِّ
غوي في الجزائر عبر المقال ُّ
قائمة مقالت في قضايا ُّ
العالمية األولى
العربية لما بعد الحرب
اللغة
َّ
َّ
عنوان المقال
نحو النُّهوض
ِّ
الصحافة العربيَّة في الجزائر
التَّعلُّم والتَّعلِّيم

صوت َّ
الشبيبة
الجمعيَّة ِّ
الص ِّدقية في إحياء اللُّغة العربيَّة
َّ
الشعب الجزائري ونوابه

نقدات حول النَّادي ،ال تفاهم بغير العربيَّة

الكاتب /اإلمضاء
عمر بن قدور
المولود األزهري
األمير خالد
محمد الموهوب
َّ

المولود الزريبي

محمد بن العابد
َّ

ابن باديس (ترجيحا)
الحافظي األزهري

العدد

َّ
التاريخ

3

1920-10-22م

7

1920-10-25م

12

1920-11-30م

16

1921-01-16م

30

1921-04-18م

52

1922-03-20م

9

1925-08-27م

ِّ
الشهاب

43

1926-08-02م

-94-85-82

1927-02-03م

5

1927-04-04م
1927-10-16م
1927-11-03م

الصحيفة
َّ
الفاروق
ِّ
الص ِّديق
اإلقدام
ِّ
الص ِّديق
ِّ
الص ِّديق
ِّ
الص ِّديق
المنتقد
ِّ
الشهاب

صوت العلم يناديكم ،فهل من مجيب؟
حقيقة ِّ
الشعر وفوائده

حمود
رمضان ُّ

رفقا بفتاة يعرب وقحطان

عبد الغني رابح

البرق
ِّ
الشهاب

116

أبو اليقضان

وادي

55

ميزاب
ِّ
الشهاب

ج -6مج5

جويلية 1929م

ِّ
الشهاب

ج -8مج 5

سبتمبر 1929م

اإلصالح
ِّ
الشهاب

13

1930-02-27م

ج -12مج6

جانفي 1930م

التَّرجمة وتأثيرها في األدب
اللُّغة العربيَّة غريبة في دارها

حمود
رمضان ُّ

تعليق حول ِّ
عد ألفاظ اللُّغة العربيَّة

محمد بن العابد
َّ
الجالَّلي

مستقبل اللَّغة العربيَّة بالجزائر
بين الموت والحياة
اللُّغة العربيَّة

ابن باديس
توفيق المدني
محمد بن العابد
َّ
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الفصل الثَّاني:

مقاربات في مشاهد ومعالم حركة اإلحياء ُّ
اللغو ِّي في الجزائر

ِّ
يقف َّ
المتابعة لقضايا اللُّغة العربيَّة في فترة اإلحياء األولى بمرحلتَيها:
الصحفيَّة
الدارس لمسار الكتابة ُّ

قبل الحرب وبعدها ،على طبيعة ِّ
فظي على
وتدرجه ،فبداي ًة من سيمياء العناوين وجرسها اللَّ ِّ
النضال ُّ
السمع والنَّفس؛ أخذ كتاب المقال يتناولون قضايا اللُّغة العربيَّة بقسط كبير من الجديَّة والحرص ،ممزوج
َّ

بمستوى رفيع من الوعي في َّ
اقعي لطبيعة المسائل وحجمها ،واقتراح الحلول َّ
الضرورية
الرصد الو ِّ
الطرح ،و َّ

َّ
ولما كان من غير الممكن رصد
المناسبة لتجاوز مرحلة الخطر
المؤكد الذي باتت عليه اللُّغة العربيَّةَّ ،

ِّ
تحوال فارقا في
كل المتابعات ،فسيكتفى بعرض تلك القضايا جملة على أنَّها أحد المعالم التي َّ
سجلت ُّ

مسيرة اإلحياء اللُّ ِّ
غوي.

يالحظ اإلحساس الكبير بالوضع الذي آلت إليه اللُّغة العربيَّة ،وإدراك العالقة بين مصير اللُّغة
َ
بالحق ُّ
ِّ
اللغوي ،والحق في التَّعليم من حيث أنَّه
ومصير النَّاطقين بها ،وضرورة نشر الوعي للمطالبة
المؤسسات التي يمكن أن تكون
ثم التَّنبُّه إلى
َّ
أحد أهم المسالك إلى إحالل اللُّغة مكانتها في المجتمعَّ ،

األنسب الحتضان مشروع كمشروع اإلحياء اللُّ ِّ
غوي ،فانت ِّدبت لذلك الجمعيَّات بوصفها اإلطار
اإلطار
َ
َ
يمثل منب ار ِّ
الصحافة الذي ِّ
البديل الممكن للقيام بهذه الوظيفة ،دون إهمال دور ِّ
همات ،فمن
متعدد الم َّ
اإلرشاد والتَّوعية ،إلى المطالبات وإشهار العرائض ،إلى الممارسة العمليَّة اليوميَّة للُّغة ،راح اإلحيائيُّون

ِّ
يعددون مسالك انفراج وضع اللُّغة العربيَّة ،كما وجدنا نماذج وإشارات إلى مسألة خدمة متن اللُّغة بتناول
قضايا التَّرجمة ،والمسائل المعجميَّة وغيرها.
كما َّ
أن األقالم التي عالجت هذه المسألة ،هي ذاتها التي حملت لواء اإلحياء ميدانيًّا في التَّعليم
والكتابة الخادمة للقضايا النَّظرية ذات العالقة باللُّغة العربيَّة ،ورفع مستوى حضورها العام ،وهي القضايا
التي سي ِّقبل العقد ( )04فتصبح نقاط االحتكاك بين َح َمَلة اإلحياء وسلطات االحتالل ،وهكذا فقد رسمت
أسست لطبيعة التَّدافع الذي سيشهده العقد الذي بعده.
هذه الخطاطة وضع العقد ( )03و َّ
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الفصل الث َّالث:
غوي يف اجلزائر خالل
أبعاد مرشوع الإحياء الل ُّ ِّ
القرن العرشين.

الفصل الثَّالث:

أبعاد مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر خالل القرن العشرين
الفصل الثَّالث:
أبعاد مشروع اإلحياء ُّ
اللغو ِّي في الجزائر خالل القرن العشرين.
"وما من ٍّ
شك في َّ
األدبي كان هدفا
أن الحفاظ على اللُّغة العربيَّة في اإلنتاج الفكرِّي و ِّ
من أهداف الحركة اإلصالحيَّةَّ ،
فإن هذا الموقف لم يكتسب بُعدا ثقافيًّا أو اجتماعيًّا أو دينيًّا

الحرص على بقاء اللُّغة العربيَّة في
عدا سياسيًّا ،فقد كان
فحسب؛ و َّإنما اكتسب أيضا بُ ً
ُ
المقومات األساسيَّة َّ
األلسنة فصيح ًة نقيَّ ًة جزءا من الحرص على ِّ
للشخصيَّة الجزائريَّة أمام
أمواج الفرنسة والمسخ."1

عقد ْي الثَّالثينيَّات واألربعينيَّات من القرن ()20
توطئة :أمام تعقيدات الوضع الجزائرِّي ِّ
العام خالل َ
وتداخالت رؤى ِّ
االتجاهات االجتماعيَّة والفكريَّة ،وصراع النُّخب حول المواقع ِّ
السياسيَّة ،وتجا ُذبات
ُ
ُ
أبعاد حركة اإلحياء اللُّ ِّ
قما من
الوالءات المختلفة ،تنبثق ُ
غوي في الج ازئر ،وقد أصبحت هذه الحركةُ ر ً
ساخن ،تنظر إلى ما َّ
ٍّ
تحقق لها من
أرقام المجموعة الجزائريَّة ،ولكنَّها وجدت نفسها قائمة على صفيح
نتائج ،وما بلغته من أهداف ،بعين الحرص والحماية ،وتستشرف األفق َّ
وجس
الداكن بقدر كبير من التَّ ُّ

ع أفرٍّاد ،يستهدف استردادا طبيعيًّا للِّسان
عقد ْين مشرو َ
ود قبل نحو َ
أن كانت تلك الجه ُ
والحذر ،فبعد ْ

تتحول إلى حركة
بي في الجزائر ،وترقيَّة استعماله في مختلف مظاهر الحياة
العر ِّ
العامة؛ ها هي اليوم َّ
َّ

الطريق للتَّ ِّ
تتلمس َّ
جبهات أخرى
ُمة وإحياء أجيال ،وتنفتح أمامها
حديات التي أفرزتها طبيع ُة إعادة بعث أ َّ
َّ
ٌ
الصغرى لمشروٍّع كبير ،هو ثمرة جهود االحتالل
من المضايقات والعقبات ،سرعان ما اتَّضح أنَّها الواجه ٌة ُّ

ٍّ
طيلة عقود ،ونتاج تضا ُف ِّر جهود الباحث في المكتبات المغصوبة ،وحصيلة دراسة ميداني ٍّ
لساكنة
َّة
َ ُ َ
ُ
ياسي ،وتحميها بذلة العسكرِّي ،وبات واضحا َّ
أن خلف الواجهة اللِّسانيَّة
الس ِّ
ُمستَ ْغفَلة ،ترعاها جهود الحاكم َّ
يات اجتماعيَّة وتاريخيَّة وثقافيَّة كبي ٍّرة ،بل تجاوز ذلك إلى ِّ
مركب من ِّ
تحد ٍّ
مق َّ
تحديات على
َّ
الساذجةُ ،ع ٌ
ِّ
ِّ
نهاية األمر شكال من أشكال ِّ
الجبهة ِّ
الصراع الحضارِّي بأبعاده
لتأخذ القضيَّ ُة في
السياسيَّة واالقتصاديَّةُ ،

ِّ
ُّ
حركة اإلحياء اللُّ ِّ
غوي
فكير في أبعاد
المختلفة ،وقد صار
قطب َّ
الرحى ،وبعد ْ
أن كان التَّ ُ
موقع اللغة فيه َ
ُ
ألغام المسألة ِّ
اللسانيَّة في الجزائر.
الحديث عن ِّ
في الجزائر ،أصبح
ُ

الشعر الجزائر ُّي الحديث ِّاتجاهاته وخصائصه ِّ
محمد ناصرِّ ،
الفنيَّة1975-1925 ،م ،ط .2بيروت2006 :م ،دار الغرب
َّ -1
اإلسالمي ،ص.294
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الفصل الثَّالث:

أبعاد مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر خالل القرن العشرين

أي ٍّ
َّ
ساني في ِّ
حصر وصياغ ُة األبعاد
يتم
وفي ضوء
بيئةُّ ،
المستجدات التَّاريخيَّة التي تُرافق النَّشاط اللِّ َّ
ُ

في إطار تلك ُّ
ع
فالحرب التَّحريريَّة بخصوصيَّاتها ومعطياتها،
الظروف والمالبسات،
ُّ
ستضطر مشرو َ
ُ
ٍّ
ُّ
ويحد من
االستثنائي لسنو ِّاتها ،سيقلِّص من آفاق حركة اإلحياء،
اقع
ُّ
اإلحياء إلى أولويَّات أخرى ،والو ُ
اقع ما بعد التَّحرير بتركته الثَّقيلة الموروثة عن فترة االحتالل مجب ار على إيجاد
طموحاتها ،كما سيكون و ُ
حلول سر ٍّ
ٍّ
ٍّ
لمعضالت كبي ٍّرة ،وفي غمرة هذا ،سيعمل هذا الفصل على محاولة استجالء أبعاد حركة
يعة
ِّ
بتداخل ِّ
اإلحياء اللُّ ِّ
وتصادم
المكونات المولَّدة في كنف االحتالل وبرعايته،
مكوناته ،مع
غوي في الجزائر
ُ
ُ

ٍّ
أهدافها مع المصالح التي َّ
بعناية ،فأعلن منها وأخفى ،وهو الوضع الذي قد
الكولونيالي
أعدها المخبر
ُّ

افي ،وتغلغلها َّ
يؤرخ لنهاية مالمحه باستواء ِّ
عبي نهاية العقد
الش ِّ
أمر الثَّورة التَّحريريَّة ،وشمولها الجغر ِّ
َّ
السادس من القرن (.)20
َّ
االجتماعي لحركة اإلحياء ُّ
اللغو ِّي في الجزائر
البعد
ُّ
َّأوالُ :

االجتماعي -أبناء ٍّ
ٍّ
ووطن ليس لكم في
حياة ليس لكم في تسييرها ٌيد،
وضعكم
"أنتم-في
ِّ
ُ
ُ
ٍّ
ٍّ
وقانون ليس
قلم،
مستقر،
أرضه
ٌّ
أثر ،وتار ٍّ
وجيل ليس لكم في تكوينه ٌ
يخ ليس لكم في تسطيره ٌ

ٍّ
الصورة التي
شرك،
أي ،فجئتم على هذه ُّ
لكم في وضعه ْ
وحاضر ليس لكم في تدبير مستقبله َر ٌ
الطبيعة ،أو انعكاسات غر ٍّ
شاذة من َّ
الزمن ،وفي فلتات َّ
ال تأتي إالَّ في فترات مجنونة من َّ
يبة
من نظام الخلق."1

تمتد الخلفيَّة االجتماعيَّة لحركة اإلحياء ُّ
ُّ
الل ِّ
غوي في الجزائر خالل القرن ( )20بجذورها إلى نهاية
لساني ظهرت عليه آثار القرون الماضيَّة ،سواء من
ركي الذي طبع المجتمع الجزائر َّي بواقع
ٍّ
العهد التُّ ِّ

ذلك ما تعلَّق بالمتن اللُّ ِّ
اليومي الجزائر ُّي عشرات األلفاظ
الوظيفي
المعجم
غوي الذي استقبل فيه
ُّ
ُّ
ُ
السلطة التُّركيَّة اللُّغة العربيَّة في الجزائر
واالستعماالت ،أم ما تعلٌّق بالوضع
ِّ
االستثنائي الذي عاملت به ُّ
كما في غيرها من البالد العربيَّة.
إغفال هذه الخلفيَّة التَّاريخيَّة بحكم َّ
نسي فيها
ولم يكن باإلمكان
أن َّ
السابقة التي استلم االحتالل الفر ُّ
ُ
يعد به جزائريًّا خالصا ،ولم ينزل به من اإلجحاف و ِّ
واقعا لسانيًّا ليس له من الصفاء ُّ
اللغوي ما ُّ
الضيق
ً

االجتماعي لحركة اإلحياء اللُّ ِّ
غوي في الجزائر.
ما يجعله واقعا غير جزائرٍّي ،ومن هنا كان التَّأسيس للبعد
ٍّ

اهيمي ،اآلثار ،ج ،3ص.268
محمد البشير اإلبر ِّ
َّ -1
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الفصل الثَّالث:

أبعاد مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر خالل القرن العشرين

قي َّ
نوع ُّ
ساني :أضحى َّ
 -1أثر َّ
الطارئ الذي آل
التشكيل
الت ُّ
المجتمعي على الواقع اللِّ ِّ
ِّ
اللغو ُّي والعر ُّ
ٍّ
موحدة ،فرغم
ركي عائقا في وجه إمكانيَّة الحديث عن لغة
إليه
جامعة َّ
المجتمع الجزائر ُّي نهاية العهد التُّ ِّ
ُ
بأن اللُّغة العربيَّة ال تزال تحتفظ بمجالها َّ
أن َّ
الظاهر العام ُينبئُ َّ
َّ
اقعي
فسي والو ِّ
بيعي ،وحضورها النَّ ِّ
الط ِّ
اكتسب ْته من حضور وفعاليَّة بداي ًة من الفتح اإلسالمي ،والذي بقي َّ
يتعزز بجهود المنتسبين
من خالل ما
َ

إليه سليق ًة أو اكتسابا؛ إالَّ أن الوضع الجيو لساني )Géolinguistique) :الجديد الذي أفرزه الحضور

مجموعات لغوي ٍّ
ٍّ
ٍّ
َّة ،ال تبدو متنافرة أو متصارعة ،ولكنَّها ال
تشكيل من
ركي في الجزائر كان عبارًة عن
التُّ ُّ

فسي لألفراد ،أو على المستوى
الوظيفي للجماعة.
ِّ
إن على المستوى النَّ ِّ
تصنع وفاقا مجتمعيًّا فعاالْ ،
جاور ُّ
لقد استدعى استقرار ُّ
عايش
السابق لعهد األتراك زمنا طويال
اللغوي َّ
الت ُ
نشوء حتميَّة التَّ ُ
َ
نسبي جاورت فيه اللُّغة العربيَّة القادمة َّ
وفاق ُلغو ٍي
معتزة بسلطان القرآن واإلسالم
االجتماعي بإنتاج
ٍّ
ِّ
ٍ
ٍّ
أهل البالد مع
لغات مازيغيَّة محلِّيَّة ،لم َّ
تتعرض لسوء أو إقصاء ،بل كانت العربيَّة إضاف ًة عالية ،تقبَّلها ُ
الدين الجديد ،وبات والء الجوار للُّغات المحلِّيَّة طبيعيًّا ،سواء من زاوية ِّ
ِّ
الدين ،أم من زاوية عالميَّة اللُّغة
ُ
أن َّ
األمر لم يكن خالصا
تتأخر عنهما اللُّغات المحلِّيَّة ،وهكذا ،فإن
العربيَّة ،وهما أمران ما كان ينبغي ْ
َ

ٍّ
للُّغة العربيَّة اجتماعيًّا ،كما لم تكن فيه على حضور ٍّ
قوي
العامة ،فقد أصاب
كامل في جوانب الحياة
َّ

الدولة العثمانيَّةَّ ،
الو َه ُن الفكر ُّي جميع جسد َّ
كود أوصال المجتمع في جبهاته كلِّها ،وبمقتضى
وقطع ُّ
الر ُ
َ
ذلك أ ِّ
إقليم
أي ٍّ
ُبعدت اللُّغة العربيَّة من ميادين اإلنتاج والعلوم والفكر واإلبداع ،وهو
وضع ال ُيستثنى فيه ُّ
ٌ
إسالمي.
ٍّ

ركي في الحقيقة عرقيًّا ولغويًّا من" َّ
َّ
الطبقات والفئات االجتماعيَّة التي رمت
الوجود التُّ ُّ
لقد تشكل ُ
ِّ
المرابطين ومهاجري األندلس وقبائل المخزن واليهود ...وكان المر ُّتدون
بثقلها وراء العثمانيين؛ فهم معظم ُ
على ِّ
تتركوا ِّ
قوًة أخرى اعتمد عليها الحكم إلى جانب
الديانة المسيحيَّة (األعالج) الذين َّ
يشكلون أيضا َّ
ِّ
ٍّ
ِّ
قي واللُّ ِّ
التقاء
محور
فاق على
أتراك أناضوليا المغامرين "1وأمام هذا التَّ ُّنوع العر ِّ
غوي ،بات ضروريًّا االت ُ
ِّ
الضروريَّة من التَّواصل في مجاَلي الحرب واإلدارة و ُّ
يحقق الكفاية َّ
اهتمام
ٍّ
الشؤون اليوميَّة ،إذ لم يكن من
ُ
ْ
لدى ِّ
كل أجهزة َّ
الفعال
الدولة وأفرادها لما يصنع وفاًقا مجتمعيًّا ،ويبني ثقاف ًة اجتماعيَّ ًة تقوم على التَّواصل َّ
ِّ
قوة َّ
وتحقيق
الدولة وهيبتها،
ِّ
السلطة واإلبقاء على َّ
أمر إحكام ُّ
اإليجابي ،بل كان يكفي من ذلك ما يقوم به ُ
بمعجم
السلطة التُّركيَّة
ولما كان هذا هو
األمر األَْولى؛ فقد اكتفت ُّ
مز ٍّيد من االنتصارات في الحروبَّ ،
ٍ
ُ

 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،1ص.16
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مغلقِّ ،سمتُه األولى الوظيفيَّة ،وجاء عبارة عن ٍّ
خليط ِّ
ٍّ
تناغ ٍّم
غير
متناسق في ألفاظه وتراكيبه ،يعكس في ُ
ً
ٍ َ
ٍّ
شديد َّ
الطبيعة المختلطة لمستعمليه.
الدواوين ،وحسابات ِّ
ولئن كانت لغةُ الوثائق اإلداريَّة ،والمراسيم ،وسجالَّت َّ
التجارة ،وما إلى ذلك من

َّ
المرافق المباشرة َّ
للدولة باللُّغة التُّركيَّة التي كانت لغة كتابة؛ َّ
داول الحقيقيَّة كانت خليطا تغلب
فإن لغة الت ُ

خاص ًة في المناطق التي كان فيها وجودهم َّ
كثير من المتكلِّمين المحسوبين
فيه التُّركيَّةَّ ،
مركزا ،وقد كان ٌ
ركي في كثير من األحيان أوفياء لُل ِّ
السائدة في بالد البلقان وشرق آسيا وغرب
غاتهم ِّ
على الجانب التُّ ِّ
األم َّ
َ
ِّ
أورﭙَّا وغيرها ،كما َّ
احدة-
أن أهل البالد
األصليين -الذين لم يكونوا أيضا جنسا واحدا ،وال يتداوُلون لغ ًة و ً

ٍّ
شعب يرى َّ
أمنه من أعداء
الوضع الذي قامت تحت أحكامه العالق ُة بين
وهو
أن أ َْولى قضاياه سالمتُه و ُ
ُ
ٍّ
وسلطة أعظم ِّ
همها تحقيق ما َرِّغَبه َّ
َّ
ون َدَبها له ،ولهذا كانت الجزائر
الشمال المتربِّصين،
عب منها َ
الش ُ
ُ
العثمانيَّةُ في عمومها- ،ولنحو ِّ
الضرورِّي من صيغ التَّواصل ،دون
ثالثة قرو ٍّن -محكومة لغويًّا بتحقيق َّ
صحة التَّراكيب ،أو التَّنبُّه إلى ما يجتاح اللُّغة العربيَّة
النَّظر في كثير من المواقف إلى سالمة اللُّغة ،أو َّ

ٍّ
خدوش في مستوياتها كلِّها.
من
لم يحدث احتكاك اللُّغة العربيَّة بغيرها في الجزائر العثمانيَّة واللُّغة العربيَّة في أفضل أحوالها ،فقد
كثير من ِّ
أن يكون لها
قوتها ،واستَْق َوت في المقابل
مبررات َّ
أشكال لغويَّ ٌة أخرى ،تريد ْ
ضعَفت ٌ
ٌ
زالت أو ُ
السلَّم الحضارِّي
اإلنساني.
ِّ
موضع في ُّ
ٌ

ومن هنا َّ
الفتور والوهن منذ نزول
فإن الحديث
العاطفي عن َّ
قوة العربيَّة ومكانتها ،قد بدأ يغشاه ُ
َّ

ِّ
العثمانيين على أهل البلد ،وإلى ِّ
أمرها طيلة هذه
أن استلمها منهم االحتالل الفر ُّ
نسي ،بفعل ما آل إليه ُ

الفترة.

وضع ُّ
االجتماعيةَ :ي ِّ
اللغو ُّي الجزائر ُّي إبان العهد ُّ
عتب ُر علماء
سانيات
َّ
ركي في ضوء اللِّ َّ
الت ُّ
 -2ال ُ
الكالمية عامال مباش ار في نشوء شبكة تو ٍّ
االجتماع اللُّ ِّ
اصل شديدة التَّداخل والتَّعقيد
تجاوَر الجماعات
َّ
غوي ُ
ُّ
يستعد بموجبها أفرُاد هذه الجماعات لمعرفة
فتستجيب هذه الجماعات تدريجيًّا لمواضعات جديدة،
ُ
الزمن َّ
ِّاتجاهات االستعماالت اللُّغويَّة عند الجماعات األخرى المجاورة ،ومع مرور َّ
تتشكل لدى هؤالء -

ٍّ
ٍّ َّ
سم
إضاف ًة إلى لغاتهم األصليَّة -ذخيرةٌ َّ
لغوي ٌة ُ
غير متجانسة ،هي عبارةٌ عن جملة من تراكيب وألفاظ تت ُ
ركي
الكل ضمنا على جعلِّها أساسا للتَّفاهم والتَّواصل ،وفي الوضع الجزائرِّي التُّ ِّ
بالتَّسامح والعفويَّة ،يتَّفق ُّ
نتصوُر جانبا تُركيًّا َّ
مشكال من عديد األعراق واللُّغات ،ينزل فجأة على
بتنوعاته اللُّغويَّة غير المتجانسة،
َّ
ُّ
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موحد ُّ
اللغة أيضا توحيدا كامال ،لنجد أنفسنا أمام احتكاك ُكْتَل َتْين ُل ِّ
غوَي َتْين كبيرتَْين
جانب جزائرٍّي غير َّ
تجوًزا ،كما تُنسب الثَّانية إلى اللُّغة العربيَّة بحكم ُّ
وضع
الشيوع ،وهو
نسب إحداهما إلى اللُّغة التُّركيَّة ُّ
ٌ
تُ َ
السلطة واإلدارة ،والعربيَّة لغة َّ
يجعل الَقول َّ
الشعب واالجتماع ،فيه كثير من
بأن اللُّغة التُّركيَّة كانت لغة ُّ
التَّسامح ،فتعدَّدت ِّ
السجالَّت ُّ
غوية التي تولَّدت عن هذا الوضع ،ممثَّلة في اللُّغات األ َُّمات لألجناس
الل َّ
األصليين ،ولألفراد المن ِّ
ِّ
ِّ
تسبين إليهم
ثم اللُّغ ُة التُّركيَّة بوصفها لغ ًة مشترك ًة لألتراك
المكونة للوجود التُّ ِّ
ركيَّ ،
ُ

مساحات استعمالها
األهلي هناك اللُّغ ُة العربيَّة الفصحى التي تراجعت
بحكم الوظائف ،وعلى الجانب
ِّ
ُ
ِّ
إلى مجالس التَّعليم والخطابة وشيء يسير من التَّأليف ،وُلغ ٌة ِّ
حديث
عاميَّة جزائريَّ ٌة شعبيَّة ،هي لغة
عامة َّ
مكو ٍّن من ِّ
كل ِّ
قية أو
شاوية أو
مكوناته بُلغته األم من
شلحية أو تار َّ
َّ
قبائلية أو َّ
َّ
الشعب ،وقد احتفظ ُّ
َّ
ميزابيَّة ،وتلك صورةٌ تُحاول التَّرسيمة اآلتية تجميعها ،لنرى الهامش اليسير الذي حازته اللُّغة العربيَّة
الفصيحة التي تبقى هدفا مرجوا.

الالَّتينيَّة
األرمينيَّة

البلقانيَّة

التُّركيَّة

قبائليَّة
العربية

شاويَّة
تارقيَّة

عامِّيِّةِّجزائريِّ ِّة

الفصيحة

الروميليَّة
ُّ

شلحيَّة
ميزابيَّة

األناضوليَّة

قد ال يشعر المرء بالتَّغيُّرات التي تط أر على اللُّغة عند احتكاكها ٍّ
بلغة أخرى كما في حالة اللُّغة

ولكن تغيُّر ٍّ
َّ
ات كثيرة
الصورة التي سبق عرض شيء منها،
العربيَّة عند احتكاكها باللُّغة التُّركيَّة في ُّ

ُّ
َّ
نماذج كثيرةٌ أثبتت حدوث تغيُّرات
جاور واالحتكاك هذه ،وهناك
ُ
ستُ َ
الحظ على اللغة إذا طالت ُم َّدة الت ُ
تعرضت وبصفة اعتباطيَّة للتَّقسيم إلى شطرْين
ملموسة على اللُّغة "ففي إحدى القرى الفلسطينيَّة التي َّ

في الفترة ما بين 1949م وسنة 1967م ،شطر تابع إلسرائيل ،والثَّاني ِّ
بالضفة الغربيَّة تابع لألردن وبعد
ٌ

ٍّ
خمسة وعشرين سنة على انتهاء هذا التَّقسيم ،يتَّضح فيها جليًّا وجود نوعيَّتَْين من اللُّغة العربيَّة
مرور

المستعملة في هذه القرية "1وستكون القرون التي لبث فيها األتراك في الجزائر كافيَّ ًة لترك ٍّ
إن
آثار -و ْ
قلَّ ْت -على اللُّغة العربيَّة ،بل َّ
وبخاصة في تسميَّة
متداوالً إلى يوم النَّاس هذا،
إن من هذه اآلثار ما بقي
َّ
َ
 -1برنار صبولسكي ،علم اللُّغة االجتماعي ،د ط .الجزائر2010 :م ،ديوان المطبوعات الجامعيَّة ،ص.77-76
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بعض األعالم والمهن وأدواتها والوظائف ،ومستلزمات البيوت ،وهو دليل آخر على حالة المزج ُّ
اللغو ِّي
مجتمع في بيئة واحدة تُ ِّ
حتم ابتكار مشه ٍد
الذي كان سائدا يومذاك ،فقد كانت ضرورة التَّواصل بين أفراد
ٍّ

ٍّ ِّ
ُّ
َّ
ُّ
اصل ،وهي مرحلةٌ يلجأ
لغو ٍي ٍ
ثالث يكون مزيجا من اللغتَْين العربيَّة والتركيَّة ،إلى حد يحقق عمليَّة التو ُ
ِّ
المتحدثون إلى المزج بين اللُّغات المختلفة ،في مواقف مفاجئة أو منتظمةِّ ،
فيناو ُب المتكلِّم بين لغته
فيها

طِّبه ،وتلك بداية االقتراض ُّ
اللغو ِّي كظاهرة َّ
تتحقق ببداية بحث الكلمة أو المصطلح عن مكان
ولغة مخا َ
اللغو ِّي لآلخر ،وغالبا ما يحدث ذلك في بداية ِّ
النسق ُّ
له في َّ
االتصال اللُّ ِّ
غوي الواسع بين الجماعات
اللُّغويَّة في ظروف كاالحتالل ،أو الهجرات الكبرى ،أو ِّ
التجارة مثال.

ُي ِّ
ثم االقتراض في كثير من األلفاظ التي َس َر ْت
ركي هذا النَّوع من المزج َّ
ظهر النَّموذج الجزائر ُّي التُّ ُّ
بي في الجزائر ومكثت بها َّ
مدة طويلة ،من مثل( :قهواجي ،خزناجي ،سعالجي...
في االستعمال العر ِّ
إلخ) إذ رغم طول َّ
ركي في الجزائر؛ وما سعى فيه من
مدة االحتالل الفر ِّ
نسي التي أعقبت الوجود التُّ َّ
مكن َّ
أن التَّ ُّ
أي لسان؛ إالَّ َّ
محاوالت إحالل الفرنسيَّة مكان ِّ
الشديد لبعض األلفاظ والتَّراكيب ،قد استبقاها

ِّ
َّ
كل وسائل اإلبعاد واإلزالة ،بل َّ
دليل
تداول
داول العام
متحديا َّ
َّ
العامة للفظ (بوسطاجي) -مثالٌ -
إن ُ
الت ُ
ركي ذي ِّ
قوة ثبات وزن ِّ
النهاية (جي) والذي رَّكب عليه التَّداول ال ِّ
عام ُّي الجزائر ُّي ما غلب
النسبة التُّ ِّ
على َّ
َ
ُ
نسي و(جي) التُّركيَّة.
عليه من االستعمال لفظ (بوسطاجي) من لفظ ( )posteالفر ِّ
ِّ
خضم هذا المعترك اللُّ ِّ
وفي َّ
المتتبع مظاهر مختلفة من المزج واالنتقال
غوي الذي يلمح فيه

الكثير من األلفاظ
واالقتراض؛ نتساءل عن الوضعيَّة التي ستكون عليها اللُّغة العربيَّة ،وقد غ از َج َس َدها
ُ
ٍّ
مستمر ،تُ ِّ
ٍّ
صبح بعدها مقبولة ضمن كيانها ،وهو اإلجراء الذي استقبلت
تجميل
التي لم تخضع لعملية
أن أخضعها الخبير
به هذه اللُّغة عبر تاريخها الكثير من األلفاظ المولَّدة و َّ
المعربة والمقترضة ،بعد ْ
ٍّ
تجميل شهيرة.
بي في علوم العربيَّة لعمليات
العر ُّ

ِّ
َّ
َّ
داول لنحو ثالثة قرون
ومن مظاهر هذا التأثير أيضا أنَّه طال المعجم العامي الذي استبقى منه الت ُ
نسي كثي ار من الكلمات التي رافقت الحياة اليوميَّة للنَّاس من أسماء الحرف
وإلى بداية االحتالل الفر ِّ

دونت هذه َّ
محمد بن أبي
ولعل من ِّ
واألواني والمالبس والمآكلَّ ،
أهم الوثائق التي َّ
الظاهرة كتاب األستاذ َّ
ٍّ
ِّ
شنب :الكلمات ُّ
اضح مدى
ائرية ،وهو وثيقةٌ تعكس
الباقية في
الفارسية
ركية و
بوجه و ٍّ
العامَّية الجز َّ
َّ
َّ
الت َّ

جاور ُّ
َّ
مما كان سائدا خالل تلك الفترة.
اللغو ِّي وحدودهَّ ،
الت ُ
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 -3مجال تأثير ُّ
اللغة ُّ
رصد الكثير من حاالت االقتراض من التُّركيَّة إلى
ركية ومداه :لقد أمكن
الت َّ
ُ
الحقيقي بين اللُّغتَين كان على مستوى التُّركيَّة و ِّ
ِّ
العامية ،باعتبار َّ َّ
العاميَّة من اللُّغة
جاور
العربيَّة
َّ
ْ
أن الت ُ
َّ
أما المستوى الفصيح من
داول
ِّ
اليوميَّ .
العربيَّة ،ويظهر ذلك أكثر وضوحا على مستوى االستخدام والت ُ
ُّ
أنصاره شعبيًّا إلى الكتاتيب و َّ
ظ َه َرْين
الزوايا العلميَّة والمساجد وأخذ م ْ
اللغة العربيَّة فقد نأى به َح َمَلتُه و ُ
أحدهما :الكتابة والتَّأليف ،وثانيهما :التَّدريس والخطابة ،وهما جانبان لم تكن فيهما منافسةٌ من اللُّغة
ُ
التُّركيَّة لضعف حركة التَّأليف والتَّعليم والخطابة بها .وإذا ما أمكن تخطيط االحتكاك بين أشكال التَّوظيف

اللُّ ِّ
السائد يومذاك فإنَّه يكون كاآلتي:
غوي َّ
المستوى الفصيح
ِّ
العامي من َّ
المستوى
العربية
اللغة
َّ
استخدام ُّ
اللغة ُّ
ركية
الت َّ

َّ
ركي مستوى المشافهة ،فكان تأثي ار
تأثير اللِّسان التُّ ِّ
جاور وحدوده؛ لم يتجاوز ُ
ونتيجة لطبيعة هذا الت ُ
ولكنه لم يرتفع بمستوى الكتابة والتَّأليف ولم ِّ
ِّ
ِّ
العاميَّة بمعجمها وأساليبهاَّ ،
يقدم
غشي ميادين الخطابات
َ
ُّ
َّ
أن ُي َّ
غتين ،وكان
للُّغة العربيَّة في متنها ووضعها ما يجب ْ
المس بين الل ْ
قدم ،بل ظهرت آثار ذلك الت ُ
ٍّ
ِّ
َّ
ِّ
المستوى
درجة بات فيها توظيف األلفاظ التُّركيَّة
العاميَّة إلى
المتكررة من
جاوزات
ُ
الفصيح ضحي ًة للت ُ
وانتشار مظاهر اللَّحن في ِّ
بي كتابة ومشافهة.
النتاج
األدبي دليال على التَّراجع الهائل للفصيح العر ِّ
ِّ
وعلى قدر انحسار دائرة االستعمال اللُّ ِّ
غوي ا لفصيح في مضاربه؛ فقد كان ذلك وسيلة لحمايته من

ُّ
َّ
داول
آثار االحتكاك باللغات الوافدة ،وباإلبقاء على مجاالت استخدامه بعيدة عن المركز المباشر للت ُ

َّ
جاوزات على القواعد اللُّغويَّة ،وال القدرة على التزام معايير
العام ،الذي ال يمكن عنده االحتراز من الت ُ
متمنعا إلى ٍّ
تبقى من العربيَّة الفصيحة ِّ
التبذل ِّ
حد ما عن ُّ
السالمة ،وصار ما َّ
الرطانة التُّركيَّة.
العامي و َّ
َّ

القول َّ
ركي ،لم يصبح على درجة من
ومن هنا يمكن
غوي في الجزائر نهاية العهد التُّ ِّ
بأن الوضع اللُّ َّ
ُ
ُّ
َّ
داول ،ولم
القوة والتَّماسكْ ،
المتن ،أو على صعيد الوضع ،أو على صعيد االستعمال والت ُ
إن على صعيد َ
نسي عليه اللُّغة
تكن اللُّغةُ العربيَّة فيه على أحسن أحوالها ،وهو الوضع الذي سيتسلَّم االحتالل الفر ُّ
العربيَّة في الجزائر ضمن ما تسلَّم عن األتراك من األرض و ِّ
الدين واإلنسان.
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َّ -4
نسي منذ
التشكيل
ساني في الجزائر زمن االحتالل :سارع االحتالل الفر ُّ
االجتماعي والواقع اللِّ ُّ
ُّ
اني للجزائر ،وبعد ( )70عاما استوت ِّ
الديموغرافيا في
الس َّك ِّ
َّأول عهده بالجزائر إلى إعادة تشكيل النَّسيج ُّ
نسي ،على ِّ
الجزائر على ٍّ
ٍّ
ٍّ
نصف مليون
كل
مستوطن
شكل يستولي فيه نحو
منتسب إلى االحتالل الفر ِّ
ُ

األول ،قد جمعته
ط أورِّﭙ ٌّي
شيء ،وهم في الحقيقة خلي ٌ
متباين في لغته األم ،ومختلف في نمط تفكيره َّ
ٌ
المصالح الماليَّة الهائلة ،والنُّفوذ ِّ
ياسي َّ
العامة في باريس
الضارب ،والذي بلغوا به تهديد الحكومة
َّ
الس ُّ

باالنفصال ،وقد أحكموا أمرهم على البلد مع بداية القرن ( )20وتحديدا في سنة 1900م سنة حصول

الكولون على الحكم َّ
السلطة المطلقة على َّ
الشأن المالي
مؤسسة الوفود
اتي
ِّ
الذ ِّ
َّ
المالية ُّ
المالي ،وحيازة َّ

و ِّ
الصعيد اللُّ ِّ
غوي -المزيد من التَّضييق في اإلنفاق على التَّعليم ،هذا
الس ِّ
ياسي ،وهو ما يعني -على َّ
يتحجج بها االحتالل في إهماله تعليم الجزائريِّين ،بل َّ
إن هذه الكتلة التي تبدو
اإلنفاق الذي كان ذريع ًة
َّ

تشكيال أورِّﭙيًّا واحدا ليست كذلك ،فحقيقة تركيبة الكولون االجتماعيَّة ليست إالَّ هجينا أورِّﭙيًّا في األعراق
َرومِّتهم
مصلحي
وفاق
اقتصادي ،ومزيجا لسانيًّا من اللُّغات َّ
ٌّ
ٌّ
جمع ُهم ٌ
َ
وحدتهم لغةٌ فرنسيةٌ ليست بعيدة عن أ َ

اللُّغويَّة األم ،وخليطا عقديًّا في ِّ
الجماعي
الديانة يدين في عمومه بالمسيحيَّة ،وبعد قرار كريميو بالتَّجنيس
ِّ
تحول بموجبه اليهود من (أهالي) إلى مواطنين
لليهود في عهد الجمهوريَّة الثَّالثة سنة 1870م ،والذي َّ
فر ِّ
ِّ
المالي عن
حضوره
خطر
نسيين كاملي الحقوق ،التحق بهذا الهجين
االجتماعي و ِّ
ِّ
ٌ
فصيل آخر ال يقل ُ
نسي نفسه.
الحضور الفر ِّ

لقد أعاد هذا القرُار التَّ
ظل سائدا طيلة ( )40سنة التي تلت االحتالل فمن
صنيف
االجتماعي الذي َّ
َّ
َ
ٍّ
السلطة ،ومنهم من َّ
تردد فيه خشية عواقبه ،وأيًّا
اليهود من استقبل القرار
بغبطة رأى فيها فرصة النُّفوذ و ُّ
موقف اليهود منهَّ ،
السخرية ،حين اعتبروا ذلك
كان
فإن موقف الجزائريِّين منهم كان مشوبا باالمتعاض و ُّ
ُ
ِّ
رضى مهينا ي ِّ
المتجنسين ،في وقت ازداد فيه فخر الجزائريِّين بثباتهم على
لحُقهم بمرتبة (المطور ِّنيين)
ُ

توجس ،وقد
وهويَّتهم ،مع ما يجدونه من حيف وعسف ،في ما نظر الكولون إلى القرار نظرة ُّ
دينهم ُ

َّ
أما معلِّما أو
السلطة ،وهم لم يروا
َّ
اليهودي إالَّ تاج ار أو حرفيًّاَّ ،
توقعوا من اليهود منافسة على النُّفوذ و ُّ
رجل سياسة ،فهو مشهد اجتماعي عليهم أن ِّ
يوطنوا أنفسهم على القبول به ،فـ "ارتباطاتهم بيهود فرنسا
ٌ
ْ
ٌ
ِّ
ِّ
قبل معرفتَ ُهم
وأوروﭙَّا عموما ،قد جعلهم خطرين في هذا الميدان بالنسبة لفرنسيي الجزائر ،وقد أثبتوا من ُ
بالبالد وبأسواقها وعاداتها ولُ ِّ
غتها ،ولذلك وقع التَّململ َّ
الشديد َّ
ضدهم في األوساط الفرنسيَّة "1وقد كان
 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،6ص.399
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َّ
ِّ
اقع من حولها ،واعتبرت
ذلك ضمان ًة لقبول تلك
المكونات ببعضها تدريجيًّا ،فإذا َذ َك َرت هذه التشكيالت الو َ

نفسها مقابل ٍّ
إسالمي ،وقد علمت يقينا مقدار العداء َّ
الشديد التي يحمله لها ،فرض
بي
ٍّ
وسط جزائرٍّي عر ٍّ

ذلك على الجميع ِّ
ِّ
العدو مدعاة الوفاق.
االتفاق ،أخذا بقاعدة وحدة

َّ
نسي حتَّى حدود المئويَّة ،والقائم على
عايش في الجانب الفر ِّ
َّ
ولعل أظهر األدلة على طبيعة التَّ ُ
المصالح ،وحماية مواقع ُّ
النفوذ ،والعمل على استبقاء الجزائريِّين على ما هم عليه ،ما عرف بـ (حادثة
قسنطينة) والتي أوضحت في جملتها موقف االحتالل واليهود من (األهالي) كما تنقل طبيعة الموقع
حول التي بلغوها.
تحصل اليهود عليه ،ودرجة التَّ ُّ
الذي َّ
العام في الجزائر
السيطرة على الوضع ِّ
كان اكتمال قرٍّن من االحتالل فرص ًة َّ
كافي ًة لالعتقاد باكتمال َّ

نسي اجتماعيًّا على َّ
الشكل اآلتي:
استقر فيها
وهي الفترةُ التي
تصنيف الجانب الفر ِّ
َّ
ُ
ِّ
وضبَّاطها بمختلف
 فرنسيُّو فرنسا وهم ممثلو الحكومة الفرنسيَّة في الجزائر ،وقادتُها العسكريُّونُ ،معتبر من الكولون ،وبلغ عددهم بين سنوات 1830م 1860م نحو
رتبهم ،وعائالتهم ،وهم أيضا جزٌء
ٌ
 103.323مستوطنا.
ِّ
المعمرين من الفر ِّ
نسيين ،ومن أعراق أور َّبي ٌة أخرى استعملتهم فرنسا
 -فرنسيُّو الجزائر وهم كتلة

بداية االحتالل لتكثيف حضورها البشرِّي ،وتغيير ِّ
الديموغرافيا الجزائريَّة ،وبنهاية عهد االمبراطوريَّة
الشهير لأللز ِّ
1870م ،وصل الرقم إلى  129.898نسمة ،وأخذت شكلها الواضح عقب النُّزوح َّ
اسيين سنة
صل في سنة  1880إلى  195.418مستوطنا.
فو َ
1871مَ ،
الجماعي لليهود ليصل عدد الجاليَّة الفرنسيَّة في الجزائر
 تزامن ذلك مع قرار كريميو بالتَّجنيسِّ
عشيَّة المئويَّة -سنة 1929م -إلى  641675مستوطنا.
ِّ
فاق على االحتماء بعنصري :االحتالل و ُّ
اللغة
هذا الحضور
االجتماعي الذي جمع خلي َ
ُّ
طه االت ُ
َْ
وسيتحول في الفترة القادمة إلى كتلة ضغط فاعلة
نسي،
الفرنسية ،سيرتفع إلى نحو مليون مستوطن فر ٍّ
َّ
َّ
ويصبح رقما صعبا في معادلة المسألة الجزائريَّة بمختلف جوانبها.
فيستقر عددها عند حدود أربعة ماليين نسمة سنة 1901م ليصل
الس َّكانيَّة الجزائريَّة
ُّ
أما الجبهةُ ُّ
و َّ
شيء ،بل األكثر من ذلك أن تكون
إلى نحو ثمانيَّة ماليين نسمة سنة 1951م ،ليس لها من أمر البالد
ٌ
محكومة بقانون األندجينا ( )Code de L'indigènatالبغيض إالَّ ما استُ ِّثني من نحو ( )3000عائلة
خصها به من الهبات على حساب بقيَّة
انتقاها
الء كامال ،مقابل ما َّ
ُ
االحتالل من العائالت التي أبدت و ً
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ٍّ
بشيء من التَّعليم في المدارس الفرنسيَّة "إنها الفئة التي أصبحت
ماح لهم باالستفادة
(األهالي) ومنها الس ُ

تنعت في المصادر الفرنسيَّة (فئة َّ
خدام فرنسا 1)Loyaux Serviteurs de La France-وهي الفئة

التي َّ
حج َة األقوى على بني قومهم ،وذخيرتَ ُه للقادم من الفصول والمراحل
قدمها
مخبر االحتالل لتكون ال َّ
ُ
ط بينها وبينه اكتسابهم لغة الطَّبقة العليا ( )Suberstrate Languageومطيَّة لجعل
وقد
جعل َّ
الراب َ
َ
أما ما دون هؤالء من الجزائريِّين ،الذين ينتصب عامل استعمالهم لُلغة الطَّبقة
رؤاهم واقعا محسوسا ،و َّ
االحتالل استبقاءها
الدنيا ( )Subestrate Languageمن أبرز عوامل التَّصنيف ،وتلك طبق ٌة يريد
ُ
ُ
يدا عاملة رخيص ًةَّ ،
وخزانا بشريًّا دعَّم فرنسا في حرَب ْين عالميَّتَْين ،ومع ذلك فقد كان االحتالل يضع

القوم في سلَّة واحدة؛ وقد سعى لتصنيفهم أصنافا ،فيعتبرهم شعبا من فصائل ِّ
متعددة ،فيهم البربر
يتحرج من ِّظروه في تأصيل أطروحات
الس َّكان األصليُّون ،وهم قبائل عديدة ،والعرب الغزاة الوافدون ،وال َّ
ُّ

قي واللُّ ِّ
غوي ضمن هذه الكتلة ،فتُ ِّشيع دراساتُهم األنثروبولوجيَّة والتَّأريخيَّة عن البربر مقوالت
التَّمايز العر ِّ
ِّ
ِّ
منطقة زواوة دون غيرهم ،فيمدحونهم بصالبتهم ِّ
وحبهم
أصول عرقهم الغالي ،ويقتطعون منهم ساكن َة

للحريةِّ ،
ِّ
نصر ،وإمكانيَّة إدراجهم في نمط الحياة الفرنسيَّة وثقافتها ،ولكنَّهم ال يقبلون
ويرددون قابليَّتهم للتَّ ُّ
مواطنتهم الفرنسيَّة الكاملة ،بل يجتهدون في استمالة ٍّ
نخبة ِّ
تردد أطروحاتهم ،وتأخذ بركابهم.
ُ
الوضع مع َّ
الزمن طبق ًة جزائريَّ ًة بورجوازيَّ ًة تنعتها الكتابات الفرنسيَّة بالكولون المسلمين
لقد أفرز هذا
ُ

( )Colons Musulmansوالذين ي ِّ
اعتبارهم فئة االمتياز الجزائريَّة ،التي لم يسمح لها االحتالل
مكن
ُ
ُ
بأكثر من تلك المنزلة ،فقد َّ
االجتماعي ،مقابل
تفضل عليها بعدم المساس بأمالكها االقتصاديَّة ،ونفوذها
ِّ
لكن الذي حدث َّ
الوفاء الكاملَّ ،
أن هذه الفئة لم تنل رضى االحتالل ،وال احترام (األهالي) بل لقد كان

االجتماعي في األوساط الجزائريَّة إلى ٍّ
حد يستحيل معه َق ُبول
الكثير منهم يوقنون بانحسار دائرة نفوذهم
ِّ
ُ
السائد َّ
وعينه في الجزائر ،ويكفي ذلك سببا لنزولهم
األهالي بسلطتهم ،مع االعتقاد َّ
بأنهم ُيد االحتالل ُ

تلك المنزلة.

االجتماعي الجزائر َّي سوءا هو حرص الكولونياليَّة على غرس أسباب ُّ
الشروخ
ومما زاد الوضع
َّ

مبررات ُّ
االجتماعيَّة من هذا النَّوع ،الستبقاء ِّ
تدخلها وإحكام قبضتها ،ومن ذلك العناية بأبناء هذه الفئة
وصناعتها على أعين مخبر االحتالل ،وتكريمهم بأوسمة ِّ
(الرجال الجددLes Hommes -
حمادي ،الحركة ُّ
المؤسسة
الطالَّبيَّة الجزائريَّة1962-1871،م ،مشارب ثقافيَّة وإيديولوجيَّة ،ط .2الجزائر1995:م،
َّ
 -1عبد هللا َّ

الوطنيَّة للنَّشر واإلشهار ،ص.31
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 )Nouveauxوهي التي ستكون نواةَ جمعيَّة طلبة أفريقيا َّ
الشماليَّة المسلمين ( )AEMANوستُرِّتب
لهم إدارة االحتالل أدوارهم في تأطير المجتمع الجزائرِّي ،بما يستديم شكال آخر من نفوذها ،ومستوى

احتياطيًّا من وجودها.
الكثير لتصنيفها ،وأعاد من خاللها صياغة
االحتالل
ذلك هو مشهد التَّركيبة االجتماعيَّة التي بذل
َ
ُ
ِّ
االقتصادي ،ومتَّخ ًذا من األداء
البنية االجتماعيَّة الجزائريَّة ،معتمدا على إعادة توزيع الملكيَّات باالعتبار

غوي ،وإدراكه لفعاليَّة جهودها ،وميل َّ
ساني منطلقا وغاي ًة ،وها هو عند استواء حركة اإلحياء اللُّ ِّ
الكفة
اللِّ ِّ

في ِّاتجاه استرجاع اللُّغة العربيَّة لوضعها َّ
يغي بوصفه مظه ار لسانيًّا
الط ِّ
بيعي ،محتضنة األداء الماز َّ
ُّ
خرها لمثل هذه
جزائريًّا مألوفا لقرون ،استنهض االحتالل رصيده من المعضلة اللغويَّة الخامدة ،والتي َّيد ُ
الظروفِّ ،
ُّ
موظفا تلك الفئة التي َّ
أن كانت المواجهةُ بين اللُّغة
نشأها بين يديه بلسانه وثقافته ،وبعد ْ
العربيَّة في موقع اللُّغة المغزَّوة ،واللُّغة الفرنسيَّة بوصفها لغ ًة غازيَّة؛ أدخل االحتالل المازيغيَّة على ِّ
خط
ُ
ُ
ٍّ
المواجهة ،ليس باعتبارها أداء لغويًّا جزائريًّا ضاربا في الوجود ،بل باعتبارها م ِّ
ثقافة أخرى
عب ار عن
ُ
ً
ٍّ
مغايرة ،وإعالنا عن عرق بشرٍّي
مختلف تماما.

السطح
وفي إطار هذه االستراتيجيَّة -ومن دون استبعاد اليد الكولونياليَّة -طفحت أزمة 1949م إلى َّ

بعض القادة
إثر إنشاء "الحركة من أجل التَّجديد البربرِّي" الثَّقافيَّة عام 1948م ،والتي نظر إليها
ُ
انفصالي ٌة ،ليفتَح الباب أمام دسائس ،وحسابات ِّ
ِّ
الس ِّ
السياسة ،وهي
ياسيين على أنَّها حرك ٌة عنصرَّي ٌة
َّ ُ
الحادثة التي لم تكن إالَّ ظهو ار إلحدى حلقات المشروع الذي ترعاه الكولونياليَّة ،تطبيقا لمخرجات مؤتمر

المستشرقين المنعقد 1905م ،والذي َّ
تعززت رؤاه الكولونياليَّة كاملة بعد الحرب العالميَّة األولى واكتملت

باحتفاليَّة المئويَّة (1930-1927م) وهي الفترة نفسها التي ِّ
يحدد فيها (بول مارتي  )P.Martyدور
ُ
للسياسة الفرنسيَّة ،وأدوات ِّ
للدعاية في الوقت الذي ِّ
المدارس الفرنسيَّة البربريَّة في أنَّها "أجهزة ِّ
تمثل فيه
1
االحتالل المسألة اللغويَّة في الجزائر إلى ُلغم
حول من طريقها
مراكز تربويَّة " وتلك هي األرضيَّة التي َّ
ُ
اجتماعي يحرك مفاتيح تشغيله في ِّ
أي ظرف يشاء ،وبالكيفيَّة التي يريد.
ٍّ

ِّ
مصداقية َّ
يصنف اللِّسانيُّون
لسانيةٍ:
ُسس
التصنيف
 -5مقاربة في مدى
َّ
َّ
ِّ
االجتماعي على أ ُ
قرت عليه آخر مراحل اإلحياء ،والذي بقيت
ساني الجزائرِّي الذي است َّ
االجتماعيُّون وضعا كالوضع اللِّ ِّ

الفاسي الفهريِّ ،
غوية في البالد العربيَّة ،بحثاً عن بيئة طبيعيَّة ،عادلة ،ديموقراطيَّة ،وناجعة ،ط.1
 -1عبد القادر
السياسة اللُّ َّ
ِّ
بيروت :سبتمبر 2013م ،دار الكتاب الجديد المتَّحدة ،ص.47
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متحكمة إلى ٍّ
ِّ
العام في الجزائر ضمن إطار َّ
اني
ِّ
ساني
آثاره الخفيَّة
سك ٍّ
حد ما في رسم معالم الوضع اللِّ ِّ
ُ
ثالث ِّاتجاهات كالمي ٍّ
ِّ
َّة ،فتجعل رأسها المجموعة األورِّﭙيَّة متجاهل ًة حقيقة تكوينها التي هي عبارة
تشكله ُ

ٍّ
ٍّ
انكفوني
ببديل فر
احدة ،وهي الفئة التي ُع ِّوضت بعد االستقالل
ٍّ
عن جماعات كالميَّة ،وليست جماع ًة و ً
حد ٍّ
نجح إلى ِّ
وقوة إمكانيَّاته ،وحسن تنظيمهِّ ،
متترًسا
بعيد في االستعاضة عن قلَّة عدده ،بعمق نفوذهَّ ،
بكثير من مواقع القرار في َّ
ثم المجموعة العربيَّة وهم الجزائريُّون (األهالي) أثناء االحتالل ،و(بقية
الدولةَّ .

الجزائريَّين) -على ِّ
حد تعبير ِّاتفاقيَّات إيڥيان -بعد االستقالل وهي في نظر الكولونياليَّة مجموع ٌة من
ِّ
األجناس منها ساللة العرب الفاتحين ،ومنهم عرب األندلس ِّ
الهالليين النَّازحين
الفارين ،ومنهم قبائل

ِّ
ٍّ
صر النَّظرة الكولونياليَّة على اقتطاع منطقة القبائل (منطقة
ولكل
جنس لغتُه ،ومجموعة البربر الذين تُ ُّ
لحيين أو َّ
ابيين أو ِّ
الش ِّ
الشاويَّة أو الميز ِّ
زواوة) دون بربر َّ
الطوارق ،لتتَّخذ منها جماعة لغويَّة ثالث ًة ،فهل
لساني؟
الس َّكانية على أساس
لساني بهذا التَّصنيف؟ وهل يمكن
نحن فعال أمام واقع
ٍّ
ٍّ
تصنيف المجموعات ُّ
ُ
يستعرض هدسون بعض التَّعريفات للجماعة اللِّسانيَّة ( )Communaut Linguistiqueمنها:

"كل النَّاس
ف على أساس اللُّغة ،متَّفقا فيه مع (جون ليونز )john lyons /الذي يعتبرها ُّ
عر ُ
جماعة تُ َ
أن هناك تعر ٍّ
يفات أحدث وأكثر َّ
الذين يستخدمون لغ ًة أو لهج ًة بعينها "1ليعتبر َّ
دقة ،جاءت لتنفتح على

شترط وجود ٍّ
لغة و ٍّ
اعتبار ٍّ
ات أخرى غير اللُّغة ،وال تَ ِّ
احدة في الجماعة الكالميَّة ،وهو ما ذهب إليه ويليامز
َ

البوف حين ي ِّ
قح ُم عامل "اشتراك أفراد الجماعة في مجموعة من المعايير المشتركة "2من هذه التَّعريفات
ُ
تعريف )دل هايمز (Dell Hymez /و)مايكل هاليداي (Machel Halliday /الذي ِّ
يؤكد [التَّعريف]
على ِّ
مجتمع بمعنى من المعاني "3وكما
أهميَّة الجماعة الكالميَّة باعتبارها مجموع ًة من النَّاس تُدرك أنَّها
ٌ

بي ،و ِّ
الديانة المسيحيَّة ،وجعلت اللُّغة الفرنسيَّة أظهر
راهنت الكتلةُ الفرنسيَّة على اعتبارات الجنس األور ِّ
داخلي عميق ،وجعلتها جماعة كالميَّة واحدة؛
تمايز
ٍّ
االعتبارات في تمييز هذه الكتلة ،رغم ما احتوته من ُ

َّ
العلمي يعتبر كتلة (األهالي) المقابلة ،رغم أنَّها أمة "ليست منسجمة العوائد في أمورها
فإن منطق اإلقرار
ِّ
االجتماعي "4جماع ًة لغويَّة واحدة ،بالنَّظر إلى
الحيويَّة ،وليست مطبوعة على قالب واحد في تكوينها
ِّ
االعتبارات العقديَّة والتَّاريخيَّة واالجتماعيَّة والجغرافيَّة التي تجعل ِّ
مكونات هذه الكتلة َّ
أشد تماسكا ،وأدعى

محمد عيَّاد ،ط .2القاهرة1990 :م ،دار عالم الكتب ،ص.45
 -1د .هدسون ،علم اللُّغة االجتماعي ،ترَّ :
 -2د .هدسون ،علم ُّ
اللغة االجتماعي ،ص.47
 -3د .هدسون ،علم ُّ
اللغة االجتماعي ،ص.47
محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،3ص.293
َّ -4
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إلى الوفاق من الكتلة األورِّﭙيَّة التي لم يتجاوز تشكيُلها بضعة عقود ،وهي التي قامت على أساس

مفتقر إلى كثير من القيَّم األخالقيَّة والثَّقافيَّة واالجتماعيَّة التي ِّ
ٍّ
مكتفي ًة في
تؤسس للمجتمعات،
انتهازٍّي،
َّ

مسيري إقطاعيَّ ٍّ
ِّ
االقتصادي من ِّ
ات ،كان فيه
ذلك بما أفرزه النَّمط
المعمرون طرفا ضاغطاَّ ،
ُّ
لتتكون عقليَّةٌ

قسم ْين :فرنسيُّو فرنسا الذين ينظر إليهم فرنسيُّو الجزائر [الكولون]
اجتماعيَّةٌ انقسم تحت تأثيرها الفرنسيُّون َ

ٍّ
"بشيء من االحتقار كقوم ِّ
دركون الحياة العصريَّة ،فهم أولئك (الفرنكاويُّون) الذين ُي َّ
تحدث
متأخرين ال ُي ُ
عنهم كما لو كانوا أجانب "1ولم يكن مرغوبا فيهم من ِّقبل فر ِّ
نسيي الجزائر الذين "يؤلِّفون مجموع َة

ٍّ
شخصي ٍّ
مما ُي ِّ
مجموعة من المبادئ والتَّقاليد "2وبرأي
كونون مجتمعا له إطار ونظام مرتكز على
َّات ،أكثر َّ

)دوايت بولينجر (Dwight Bolinger /فإ َّن هناك اعتبار ٍّ
يتعرف
جمعات اإلنسانيَّة ،التي َّ
ات كثيرًة للتَّ ُّ
جو من اإلحساس ِّ
فيها األفرُاد على ذواتهم في ٍّ
االجتماعي ،وتََي ُّسر الكسب ،واالشتراك في العبادة
بالسلم
ِّ
كبير ،ونوعي ٍّ
ٍّ
ٍّ
جماعات بعدد ٍّ
جدا ،و"يمكننا
وغايات أخرى مشتركة؛ وإمكانيَّة قيام
َّات مختلفة ُّ
تظل ممكنة ً
أن َّ
أن سكان ِّ
نتوقع َّ
يضموا عددا هائال من الجماعات
أن
ُّ
أي مدينة أو قرية أو حتَّى دولة بأكملها ،يمكن ْ
ْ
نسي ُة محرومة من كثير من االعتبارات العرقيَّة واالجتماعيَّة
الكالميَّة "3وفي الوقت الذي تعيش الكتلة الفر َّ

وجس خيفة من نتائج صراع المصالح ،وحرب المواقع القائمة بين الكولون
والثَّقافيَّة التي تؤلِّف بينها ،وتت َّ
فعلي اقتصاديًّا وسياسيًّا ،واليهود بسطوتهم الماليَّة ونفوذهم داخل الجزائر وخارجها ،نجد
بحضورهم ال ِّ
ٍّ
طويلة -قبل االحتالل -إالَّ
عامل تو ٍّ
تنوعا مألوفا لم يكن لقرون
ثقافي وانسجام
افق ٍّ
الكتلة العربيَّة تعيش ُّ
َ

اجتماعي.
ٍّ

ٍّ
إن محاولة تمرير االعتقاد َّ ُّ
جماعة داخل المجتمع ،يصطدم َّ
َّ
بشدة مع
كافيةٌ لتمييز
بأن اللغة وحدها َ
عناصر أخرى كثيرة ،وهو ما يحيل على َّ
أن تعريف الجماعة
االجتماعي الذي تشترك فيه
حقيقة التَّشكيل
ِّ
ُ

ساني أو عالم االجتماع ،بقدر ما هو قدرة تحقيق الفرد داخل الجماعة على
الكالميَّة ليس
اختصاص اللِّ ِّ
َ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
وآمنة مع أفراد مجتمعه
سليمة
عالقة
الصغرى والكبرى ،وضبط
تحديد موقعه ضمن عناصر جماعته ُّ
ٍّ
اسمه ،ثم دائرة
وهي عالقة تأخذ شكل دوائر ُ
بعضها داخل بعض ،نواتُها دائرةُ الفرد التي يعلن عنها ُ
ثم دائرة
عائلته التي ينتمي إليها بعنوان لقبه
ِّ
ثم دائرة عرقه الذي ينتسب إليه بقاسم العشيرةَّ ،
العائليَّ ،
مالية تسير ،القوميَّات اإلسالميَّة و ِّ
 -1شارل أندري جوليان ،أفريقيا َّ
السيادة الفرنسيَّة ،تر :المنجي سليم وآخرون ،د ط .تونس:
الش َّ
1396ه1976 -مَّ ،
الدار التُّونسيَّة للنَّشر ،ص.59

مالية تسير ،القوميَّات اإلسالميَّة و ِّ
 -2شارل أندري جوليان ،أفريقيا َّ
السيادة الفرنسيَّة ،ص.59
الش َّ
 -3د .هدسون ،علم ا ُّللغة االجتماعي ،ص.49
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المشتركين معه في االستخدام اللُّ ِّ
ثم دائرة المنتسبين إلى الوطن الواحد بانتماءاتهم الكلِّيَّة
غوي المحلِّيَّ ،

ٍّ
انتماءات دائمة أو َّ
بي ،أو سلك
مؤقتَة ،كاالنتساب إلى فئة طالَّبيَّة ،أو
الكبرى ،وقد تتخلَّل ذلك
انتماء حز ٍّ
ٌ

ٍّ
ٍّ
بالغة تكاد تبلغ درجة استحالة
ياضي ،أو غير ذلك ،وهكذا نجد أنفسنا أمام صعوبة
وظيفي ،أو
فضاء ر ٍّ
ٍّ
التَّصنيف القاطع و ِّ
لساني خالص.
هائي لجماعة على اعتبار
ٍّ
الن ِّ

اللغو ِّي على ِّ
ُّ
أثر االزدواج ُّ
غوي الذي صنعه
االجتماعي
النظام
اقع اللُّ ُّ
ِّ
َّ
ُ -6
لمؤسسة اللغة :أفرز الو ُ
االحتالل َّ
مؤسسة اجتماعيَّة تنتظم فيها مجموعة
الصعيد
ِّ
االجتماعي ،فاللُّغة باعتبارها َّ
هزات عنيفة على َّ

ٍّ
َّ
إطار
عناصر ،يجمعها
تفكير ٌّ
عام واحد ،وتشترك في حظ معتبر من الخصائص الثقافيَّة ،وهي أيضا ٌ
ٌ
لغوي ٌة ثانويَّة
غوية الكبرى ،حتَّى وإن اشتركت في تكوينها
تَحتَ ِّمي به
مجموعات َّ
عناصر المجموعة اللُّ َّ
ٌ
ُ
فإن مشهد استعمال الجزائرِّي لُل ِّ
غته في تعامالته اليوميَّة مع جزائرٍّي
وفي ما يتعلَّق بالحالة الجزائريَّةَّ ،

ِّ
مثلِّه ،يقاسمه الهموم نفسها ،ويشترك معه في مظاهر الحياة ِّ
ٍّ
استعمال
بمشهد
ذاتها ،ال يمكن مقارنتُه
َ َ
ٍّ
ٍّ
المشهد ْين
احدة في
َ
اضيع الحديث و ً
بعض ُهم عن بعض ،وسوف ْ
فهم ُ
لن تكون مو ُ
لغوي مع محتل ،ولو ُ

وال ُّ
المتخاطب ْين متقاربا في الحالتَْين.
الشعور بين
َ
َّ ُّ
تجانسه الكبير الذي يحتكم إلى مقومات أخرى
نتاج
ٍّ
أهم ما يكون من مسحته َّ
مجتمع ُّ
العامة ُ
إن اللغة ُ
مجرد إجادة استعمال جزائرٍّي للفرنسيَّة
السالفة واألفق ،وليست َّ
عاضدة ،من العقيدة والثَّقافة واالشتراك في َّ
نسي على فهم العربيَّة.
وال في قدرة الفر ِّ
وأمام زحف حركة اإلحياء التي َّ
تتعزز يوميًّا بمنجزات على األرض ،أخذ شعور المنتسبين باالنتماء
اإلحيائي بأدبيَّاته المختلفة ،صانعة
إلى مجتمع له خصوصيَّته اللُّغويَّة يتنامى مع تصاعد وتيرة الخطاب
ِّ
علنا ،وهي قضيَّة ليست ِّ
هين ًة ،أو على درجة من البساطة "بل إنَّها تساهم في إضفاء
تباينا لغويًّا ُم ً
بذلك ُ
الهامة التي تُ ِّ
الس َّكانيَّة والجغرافيَّة
مكن اللُّغة من عكس وتسجيل الخلفيَّة ُّ
مجموعة من األبعاد االجتماعيَّة َّ

السوسيولوجيَّة والتَّعليميَّة و ِّ
وتسهم بذلك حالة ُّ
ِّ
اللغة ) (État de langueفي ضبط حدود
الدينيَّة لألفراد"1
و ُّ
الجماعة اللِّسانيَّة النَّاشئة ذات الخصوصيَّة الجزائريَّةَّ ،
باين الذي كانت وجهته األساس هي
لكن هذا التَّ ُ
ِّ
المحتل ولغته وثقافته ونمط حياته ،قد اصطدم بفئة المفرنسين الذين ستقف حركة
إعالن التَّمايز عن

اإلحياء بسببها أمام معضلة اجتماعيَّة بطعم ل ٍّ
غوي.

 -1برنار صبولسكي ،علم اللُّغة االجتماعي ،ص .15
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دور حركة اإلحياء في رأب َّ
االجتماعي :تنبَّهت حرك ُة اإلحياء
الصعيد
ِّ
التأثير اللِّ ِّ
ساني على َّ
ُ -7
االجتماعيَّ ،
غوي في فترة استوائها من العقد ( )04إلى التَّأثير اللُّ ِّ
اللُّ ِّ
وقدر ُرَّوادها حجم
غوي على التَّشكيل
ِّ

المعضلة اللُّغويَّة التي اجتهد االحتالل في تلغيم
التَّأثير ومسالكه ،فأظهروا ً
وعيا قادهم إلى تحويل ُ
إضافة نوعي ٍّ
ٍّ
َّة للحركة اإلحيائيَّة من خالل ِّ
االتصال المباشر ،وعن طريق اإلعالم
المجتمع بآثارها ،إلى

المثقفة بالثَّقافة الفرنسيَّة والمجيدة للُ ِّ
بالنُّخبة الجزائريَّة َّ
غتها ،وتلك فئةٌ نفخت المدرسة الكولونياليَّة فيها من
ُ
بالشرق من ِّ
ِّ
المنتقص ِّة ِّ
لكل ما له عالقة َّ
روحها االستعالئيَّة ،و َّ
الدين والفكر واللُّغة
ضخمت من ُرؤيتها
َ
والثَّقافة والتَّقاليد.
قارب الذي حدث بين َّ
الشباب الجزائريِّين
ففي الوقت الذي استغرب فيه المتابعون الفرنسيُّون "مفارقة التَّ ُ

1
ِّ
مدونة اإلحياء
نسي ،وبين العلماء
الس ِّ
ذوي التَّكوين الفر ِّ
لفي " تُ ِّقيد لنا َّ
اإلصالحيين المدافعين عن اإلسالم َّ

ائد ْي حركة اإلحياء اللُّ ِّ
اهيمي في سبيل استرداد الفئة المستلبة
غوي ابن باديس واإلبر ِّ
مواقف مشهودة لر َ
ابن باديس
خصم لِّحركة اإلحياء من جنسها ،ففي لقاء جمع فيه
ٍّ
المحولة إلى
فكريًّا ولغويًّا ،و َّ
ُ
الحديث َ
ومتأدب أدبا فرنسيًّا ،فال ينقصه شيء من صفات َّ
ٍّ
ٍّ
الراقيَّة منهم
أوروﭙيًّا،
تعليما
بشباب متعلِّم
الطبقات َّ
ِّ
ً
ً
ِّ
ِّ
ُمة التي ال تَ ِّ
فاق "على َّ
حترُم
أن األ َّ
األمم االحترام في نظر اآلخرين ،وكان االت ُ
حول ما َيكتَسب به األفرُاد و ُ
ِّ
مقوماتها من جنسها ولغتها ودينها وتاريخها ،ال ُّ
ظ ُر إليها إالَّ بعين االحتقار
تعد أ َّ
ُمة بين األمم ،وال ُين َ
مع القضاء عليها في ميادين الحياة بالتَّقهقر واالندحار ،و َّ
ُمته
إن الفرد الذي ال ُيحافظ على ذلك من أ َّ
أخرها في سير َّ
لِّتَ ُّ
الراقون
الزمان بما أحاط بها من ظروف الحياة ،وإن تحلَّى بأعظم وأحسن ما يتحلَّى به َّ

وتتحول حركة اإلحياء بهذه الفئة على
ُمته"2
َّ
ظر بها إلى أ َّ
من َّ
ظ ُر إليه إالَّ بالعين التي ُين َ
أم ٍّة أخرى ،ال ُين َ

ِّ
االحتالل ونظرة االحتقار التي صنعتها مدرسة
لسان ابن باديس من موقع التَّعالي التي وضعهم فيها
ُ
الرفيقة التي تعينهم على استعادة مواقعهم َّ
الطبيعيَّة بين قومهم
أعيِّنهم ،إلى موقع المالمة َّ
التَّغريب في ُ
تحولوا بها أدو ِّ
هدم في أيدي غيرهم .ويأتي التَّنبيه
ات ٍّ
وتساعدهم على استرجاع ذواتهم المسلوبة ،التي َّ
الجامع بين اإلشعار بالخطأ ،وإتاحة الفرصة للتَّكفير عنه ،وجاء ذلك على لسان ابن باديس" :ال تلوموا
ُ
إن جهلتم هذه الحقيقة ،وأنتم أبناء
عامة ،ولكن لوموا
َّ
اجتماعي ٌة َّ
ُ
عامَل ُكم بما تقتضيه نظرةٌ
أنفسكم ْ
من َ

 -1غي برفيلي ،النُّخبة الجزائريَّة الفرانكوفونيَّة 1962 -1880م ،تر :م ،حاج مسعود وآخران ،ط خ .الجزائر2007 :م ،دار

القصبة للنَّشر ،ص.175

 -2عبد الحميد بن باديسِّ ،
الشهاب ،الجزائر :شعبان 1354ه -نوفمبر 1935م ،ج ،8م ،11ص.444-443
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ِّ
ٍّ
أمتكم
دين َّ
أن تلتفتوا إلى َّ
اليوم -وقد تجلَّت لكم الحقيق ُة علميًّا وعمليًّا -عليكم ْ
قررها من َّأول أيَّامه ...و َ
مما هي فيه بما عندكم من علم ،وما اكتسبتم من خبرة ،محافظين لها على ِّ
مقوماتها ،سائرين
فتنشلوها َّ
1
بها في موكب المدنيَّة َّ
أن تسلُك حركة اإلحياء اللُّ ِّ
غوي مسلك المواجهة بين
الحقة بين األمم " فبدل ْ

ِّ
المتكونة على عين االحتالل ،وهو ما يرجوه خبراؤه
قي ،وبين النُّخبة
الجزائريِّين ذوي التَّكوين المشر ِّ

ِّ
ومنظروه ،راحت تجمع شتات الجزائريِّين ،وتصنع منه كيانا اجتماعيًّا متناغما ،خصيصته َّ
الظاهرة التَّ ُّنوع
ساني الخادم ،ال ال ِّ
الصادم.
صراع اللُّ ُّ
غوي َّ
اللِّ ُّ

اهيمي هذه المسألة
وبتفصيل أكثر ،وبيان أطول ،وعلى نفس المسلك ،وبنفس ُّ
الروح ،يحتضن اإلبر ُّ
ويدفع آثارها على اإلنسان و ِّ
شر مستطي ار بمقاله ِّ
ُمة"2
اللسان في الجزائر ًّا
القيم" :واجب المثقفين نحو األ َّ
ِّ
لفك معضلة ِّ
يعد أرضيَّ ًة حقيقيَّ ًة ِّ
الذي ُّ
فأصل
الصراع بين
المتساكنين الذين اختلفت ألسنتهم في الجزائرَّ ،

معتبر "علَّة العلل في ثقافتنا على ما هي عليه من النَّقص في العدد وفي الحالةَّ ،
أن عندنا
ًا
جذورها
َ

امها
أساسها دين األ َّ
ثقافتَْين ُمختلفتَْين تتجاذبان األ َّ
ُمة ،وقو ُ
ُمة من أمام ومن خلف ،إحداهما ثقافةٌ إسالميَّةٌ ُ

ِّ
َّ
نسي
امها اللِّسان الفر ُّ
اللِّسان العر ُّ
بي تقوم بها طائفة ،والثانية ثقافةٌ أوروﭙَّاويَّة أساسها اطراح األديان وقو ُ
تقوم بها أخرى ،وبين الثَّقافتَْين تفاو ٌت يكاد ُي ِّ
ُمة واحدة "3مضيفا َّ
أن ذلك إفرٌاز محتوم
ُمتَْين ال أ َّ
صي ُرنا أ َّ
ُ

معهد واحد ،وال معاهد ِّ
موحدة
متحدة التَّعليمَّ ،
خرج ُهم ٌ
ُ
للوضع الجزائرِّي تحت االحتالل فـ " ُق َّراء العربيَّة لم ُي ْ

الدرجات ،منظمة َّ
ِّ
البرامج ،مرتَّبة َّ
معاهد مختلفة ،ال
متخرجون من
الشهادات على التَّحصيل ،وإنَّما هم
َ
تجمع بينها جامعة إالَّ كونها عربيَّة ،ومعظمها غير َّ
منظم وال مرتَّب ،ومعظمهم َّ
تلقى تعليمه كيف ما
ُ
ُ
ُ
ِّ
اتَّفق ،ولم ي ِّ
المعاهد ."4وهي إشارة
ملونة بألوان تلك
أما تربيتُهم فجاءت َّ
أتم تحصيلهَّ ،
كمل دراسته وال َّ
ُ

ٍّ
دقيقةٌ إلى َّ
ناجم
اختالف ٍّ
عربة ،لم يسلم من
أن التَّركيب
الم َّ
االجتماعي والنَّ َّ
َّ
فسي الجزائر َّي على الجبهة ُ
ِّ
طبيعة التَّكوين ،وله آثاره على األجيال في مرحلة مزاولة التَّكوين واإلعداد ،وهو األمر الذي لُ ِّ
وحظت
عن
ُ
ُ

المذهبي على مستوى رَّواد اإلحياء ِّ
أنفس ِّهم ،مدينين في ذلك لمدارسهم األولى
آثاره في التَّ ُّنوع الفكرِّي و
ِّ
ُ
ُ
الزيتونة والحجاز و َّ
في األزهر و َّ
نسي ،وقفت
عرجت على الجبهة ذات التَّكوين الفر ِّ
الشام والقرويِّين ،فإذا َّ

"أن للثَّقافة الفرنسيَّة في وطننا ثالث ُة معاهد متباعدةُ الغايات ،متفاوت ُة َّ
على َّ
الكلِّيات
الدرجات :األولى ُ
 -1عبد الحميد بن باديسِّ ،
الشهاب ،ج ،8م ،11ص.444-443
محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،2ص.122
َّ -2
محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،2ص.127
َّ -3
محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،2ص.127
َّ -4
238

الفصل الثَّالث:

أبعاد مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر خالل القرن العشرين

الجامع ُة وما ي ِّ
المؤسسات التي اتَّخذ
وصل إليها ،الثَّاني ُة دار المعلِّمين ،الثَّالث ُة المدارس الثَّالث "1وهي
َّ
ُ

الكولونيالي مشتل َة الفئة االجتماعيَّة التي نذرها لتنفيذ أهدافه الثَّقافيَّة واللُّغويَّة في العاجل
منها المخبر
ُّ

وإعادة صياغة الوجهة االجتماعيَّة والحضاريَّة الحقا.

أحد ِّ
لسان ِّ
َّ
ِّ
المثقفين
اهيمي -أرضيَّ ًة للوفاق بين
تقترُح حركة اإلحياء على
منظريها -اإلمام اإلبر ِّ
يجعل اللُّغة شكال تعبيريًّا ،يمكن
بالثَّقافتَْين ،وتضع معايير جامعة تعيد تصنيف الم َّثقفين على أساس
ُ
ٍّ
استعداد ِّ
التَّسامح فيه ما دام هؤالء -ومن َّ
لتبني تلك المعايير ،وتمثُّل مقتضياتها وذلك
الطائفتين -على
ُ

اهيمي َّ
المثقفين تعريفا لهم ،وتعيينا للمهام المنوطة بهم ،وتحديدا للوظائف التي
ما طالب به
اإلمام اإلبر ُّ
ُ
عليهم القيام بها ،وقد بسطها في المقال ذاته ،وترد هنا َّ
ملخصة ،وهي:
المثقفين أنفسهم قبل ِّ
 -1إصالح َّ
كل شيء ،وإكمال نقائصهم العلميَّة.
َُ
 -2إصالح المجتمع بالتَّعارف ،وبالتَّقارب في األفكار ،فاالجتماعُ يحذف الفضول واللَّغو.
 -3التفاهم في إدراك الحياة ،وتصحيح وجوه النَّظر إليها.

ِّ -4
االتفاق على تصحيح المقياس الذي تقام به درجة الثَّقافة.2
ومن خالل هذه المعايير تضع حركة اإلحياء َّ
المثقفين الجزائريِّين على اختالف طرائق تكوينهم
وتباين خلفي ِّ
َّاتهم المعرفيَّة ،في مواجهة ِّ
أنفس ِّهم وواقعهم ،وتضعهم أمام مسؤوليَّتهم التَّاريخيَّة للخالص
َّ
أن "في كال الفريَق ْين عيوبا ،وأكبر عيوب َّ
بأمتهم ،ذلك َّ
جهل مطبق بأحوال
َّ
المثقفين بالثقافة اإلسالميَّة ٌ
ً
العصر ولوازمه ،وأكبر عيوب َّ
فاضح بحقائق اإلسالم وأخالقه وآدابه
جهل
المثقفين بالثَّقافة
ِّ
ٌ
األوروﭙية ٌ

3
أن كانت قضيَّة المواجهة
األمة وهو مصباحها المضيء ،وبلسانها وهو ترجمانها َّ
وبتاريخ َّ
الصادق " وبعد ْ

ِّ
َّ
ٍّ
ِّ
اء ْي َّ
تحمل
الدعوتَْين قضيَّة تخطئة
وتصويب ،أصبحت قضيَّة ُّ
الثقافيَّة بين خريجي المدرستَْين ،وحاملي لو َ

ٍّ
مسؤولي ٍّ
االجتماعي ،و ُّ
الشهود الحضارِّي.
قي
َّة
ِّ
الر ِّ
باألمة من وهدتها ،والنَّفاذ بها إلى ُّ
مشتركة للخروج َّ

َّ
توج ٍّه خطير من مشروع مخبر
يق على ُّ
لقد قطعت حركةُ اإلحياء -من خالل هذه ُّ
الرؤية -الطر َ
ٍّ
االحتالل في تحويل التَّ ُّنوع اللُّ ِّ
درجات ،وأغرى بعضهم
صِّنف الجزائريُّون في ضوئه
غوي الذي طالما ُ

الساكن َة في الجزائر أصنافا ،رضي عن بعضها تصنُّعا ،وسخط عن اآلخر
وقسم به َّ
ببعض عقوداَّ ،
محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،2ص.127
َّ -1
محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،2ص.128
َّ -2
محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،2ص.127
َّ -3
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ِّ
وتوجسه من أولئك ،كان ِّ
ويؤمنها بنزاعات الفريَق ْين
يمرر مشاريعه،
توجسا ،وبين رضاه عن هؤالء
ُّ
ُّ

ويستديم لها االستمرار على ضوء َّ
اهيمي في وصف
النار المستعرة بينهما ،وهو المشهد الذي بلغه اإلبر ُّ
السائد بين الفريَقينِّ ،
ما آل إليه أمر االختالف اللُّ ِّ
اقع آخر "ولو اشترك الفريقان
متمنيًّا أمرا ،ومتألِّ ًما لو ٍّ
غوي َّ
ْ
المعبر لهان األمر ،ولحصلت بعض ِّ
ِّ
الثمار المطلوبة من الثَّقافة ،ولكن نشأ عن اختالف
في اللِّسان
ُ
ِّ
المضار والمفاسد التي صيرت الثَّقافة فينا عديمة الفائدة ،ومن أكبر مفاسدها
الثقافتَْين ما ال ُيحصى من
ِّ
ضْين ،وفي المفسدة
االختالف في وجهات النَّظر ،فتختلف اآلراء في المصلحة الواحدة على رَأي ْين متناق َ
ُ
َّ
أن كانوا
بالء على األ َُّمة ،ويصيرون داءها بعد ْ
الواحدة كذلك ،وهنالك تنقلب الحقيق ُة ،ويصير المثقفون ً
معين و ٍّ
دواءها ،وأعداءها بعد أن كانوا أولياءها ،وال مخرج لنا من هذا إالَّ بالجمع بين الثَّقافتَْي ِّن في ٍّ
احد."1
ِّ
المتكررة
الس ِّيء للُّغة العربيَّة ،ودعواتهم
فمع ما ُعرف عن َّ
رواد اإلحياء من مواقف متصلِّبة إزاء الوضع َّ
إلنصافها من اللُّغة الفرنسيَّة التي َّ
يوم المز ُيد من فرص الحضور ،وعوامل البقاء ،ولقد
كل ٍّ
يتحقق لها َّ

َّ
موقف حركة اإلحياء اللُّ ِّ
الوسطي هذا ،مخرجا نبع من وعي العلماء المتنامي َّ
غوي
بأن "أحاديَّة
شكل
ُّ
ُ
لغتهم سوف تضعف تأثيرهم على َّ
ِّ
المتكونة في المدرسة الفرنسيَّة ،صاروا يطالبون بتعليم مزدوج
الشبيبة
بي ،ليجني الجميع ثماره "2وهو موقف َّ
عززته حركة اإلحياء بممارسات أخرى تتجاوز به آثار
نسي-عر ٍّ
فر ٍّ

ُّ
نسي
حفا ذات لسان فر ٍّ
ص ً
نفسه ،فأصدرت ُ
تلك األحاديَّة اللغويَّة ( )Monolingualismوتعضد المسار َ
أي
الهويَّة الجزائريَّة ،وقد قصدت به الحرك ُة النُّخب َة الجزائريَّة و َّ
تحمل فك ار إحيائيًّا ،وتعا ُ
طًفا مع عناصر ُ
الر َ
نسي في الجزائر.
العام الفر َّ
البعد ِّ
ياسي لحركة اإلحياء ُّ
اللغو ِّي في الجزائر الحديثة
ًّ
الس ُّ
ثانياُ :

كل مرٍَّّة الحركات ِّ
"إن ِّ
كل مكان ،وتصاحب في ِّ
السياسات اللُّغويَّة جارية في ِّ
َّ
السياسيَّة

غوي يأتي ِّ
واالجتماعيَّة ،ذلك َّ
ليدعم بروز األمم وتماسكها ،وأحيانا على العكس
أن التَّغيُّر اللُّ َّ
يصاحب ُّ
تفكك بعض البلدان إلى كيانات سياسيَّة جديدة."3

نسي مع الوضع اللُّ ِّ
ال شك َّ
غوي الجزائري جانبا سياسيًّا ال يمكن إخفاؤه
أن في تعامل االحتالل الفر ِّ

فالممارسات التي عرضت األطروحة بعض معالمها إنَّما كانت في حاالت كثيرة ذات خلفي ٍّ
َّات سياسيَّة
محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،2ص.127
َّ -1

 -2غي برفيلي ،النُّخبة الجزائريَّة الفرانكوفونيَّة 1962 -1880م ،ص.177

 -3لويس جان كالفيِّ ،
محمد يحياتن ،ط .1الجزائر-بيروت1430 :ه2009 -م ،منشورات االختالف-
السياسات اللُّغويَّة ،ترَّ :

َّ
الدار العربيَّة للعلوم ناشرون ،ص.132
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استعماريَّة ،وقام عليها أشخاص من مواقعهم ِّ
سياسي ِّ
يشكل جزءا من
وضع
السياسيَّة ،بهدف صناعة
ٍّ
ٍّ
ٌ
ركي ُة ُّللغة العربيَّة في عهدها األخير محكوم ًة بتقديم التُّركيَّة
مشروع حضارٍّي كبير ،وإذا كانت المعامل ُة التُّ َّ

فإن الممارسة ِّ
سمي ،وعدم العمل على ترقيَّتها في جانبها َّ
عبي؛ َّ
السياسيَّة الفرنسيَّة
الش ِّ
الر ِّ
عليها في جانبها َّ

كانت تستهدف إمات َة اللُّغة العربيَّة نهائيًّا ،وإحالل اللُّغ َة الفرنسيَّة محلَّها ،وعلى ذلك قامت ِّ
السياسة
ُ
َ
الساسة الفرنسيُّون ،وعليه اتَّفقوا.
الفرنسيَّة في الجزائر ،واشترك في ذلك َّ
أن ما حاق ِّبلُ َغِّت ِّهم من َّ
هم اللُّغة العربيَّة في الجزائر بداية القرن (َّ )20
عسف
الت ُّ
أدرك الذين حملوا َّ

الضرر من جهات كثيرة ،ال يمكن تداركه سريعاَّ ،
( )Abusعقودا طويلة ،وما نزل بها من َّ
الرفض
ولكن َّ
الذي تحويه صدورهم لمصير اإلبادة المقصودة ،واإلصرار الذي طبع نفوسهم في استدراك مجد اللُّغة

المنكوبة ،كان كافيًّا لبعث الحركة في جسد اللُّغة المنهكة ،واالجتماع على إعادة ماء الحياة ٍّ
لرمز يعمل

أم ٍّة ،وأيقن الجزائريُّون -بالمقابلَّ -
أن إفشال مشروع
االحتالل على تعطيله ،فيكون ذلك أمارة على موت َّ
االحتالل بإحياء اللُّغة العربيَّة من أقوى ِّ
مؤشرات حياتها وأظهر ضمانة لبقائها.

موقع ُّ
العربية في مواثيق َّ
التنظيمات والحركات في الجزائر :يتابع هذا العرض مختلف
اللغة
-1
َّ
ُ
العقد ْين
الصانعة لحراك المجتمع الجزائرِّي من اللُّغة العربيَّة بداي ًة من
مواقف التَّنظيمات والحركات َّ
َ
الدولة الجزائري ِّ
األخيرين من القرن ( )19إلى استواء الحركة الوطنيَّة الجزائري ِّ
َّة ،واكتمال ملمح َّ
َّة المعاص ِّرة
َْ

ِّ
المنبثقة عن الثَّورة التَّحريريَّة الكبرى ،وما أردف ذلك من مشاريع استكمال البناء ،وترميم آثار عقود
حق ِّ
المحو واإلبادة التي مارستها الكولونياليَّة الفرنسيَّة في ِّ
ُمة الجزائريَّة.
مقومات األ َّ

َّ
نسي إزاء اللُّغة العربيَّة
المنظمة التي اعتمدها
يخي ممارسات اإلماتة
االحتالل الفر ُّ
أثبت التَّوثيق التَّار ُّ
ُ

ِّ
ردود ومو ِّ
العديد من ِّ
الساحة الوطنيَّة
اقف
بالمقابل
مختلف التَّشكيالت التي عرفتها َّ
َ
في الجزائر ،وأثبت ُ
َّ
الصادرة من ِّ
و َّ
مكونات الجهة المقابلة؛ سوف يبرز
سلسل التَّار ِّ
يخي لمختلف المواقف َّ
إن استعراض الت ُ

تطور مسار اإلجراءات والمواقف والمطالبات واالحتجاجات التي رافقت مشروع اإلحياء اللُّ ِّ
غوي في
ُّ
الجزائر ،والوقوف على مضامينها ومصادرها ،ونوعها وحجمها.
على أنَّه يجب اإلشارةُ إلى َّ
أن طول الفترة المقصودة ،قد شهدت تغيُّر كثير من المواقف ،ونشوء
ٍّ
حوالت َّ
الذاتيَّة التي شهدها المجتمع الجزائر ُّي ،بفعل األفكار
اقف أخرى في ِّات
جاهات مختلفة ،تبعا للت ُّ
مو َ
الجديدة المتناميَّة لدى تركيباته المختلفة من جهة ،وبفعل التَّقلُّبات التي كان مخبر االحتالل يناور بها
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من أجل تسيير الوضع العام ،واستدامة التَّ ُّ
وضع أجاد -في كثير من األحيان -فهمه ،وصناعة
حكم في
ٍّ
مساراته من جهة أخرى.
البحث هذه الفترة باعتبارها أخطر مراحل االحتالل
 -1-1فترة العرائض (1890-1871م) تناول
ُ

ِّ
بعة ح َّكام ِّ
عامين هم :ديقيدون ،شانزي ،قريفي ،تيرمان ،وقد وافقت فترة
في الجزائر ،فقد عرفت حكم أر ُ
حكمهم إحكام المستوطنين قبضتهم على الجزائر في ِّ
كل مستوياتها ،ولم يجد الجزائريُّون أمام ترسانة
حقهم من سبيل إالَّ مسلك االحتجاج ،الذي وإن كان معروفا من قبل ،إالَّ
الصادرة في ِّ
القوانين الجائرة َّ
ْ

أنَّه انتعش خالل هذه المرحلة ،وأصبح الم ِّ
ثم هي مع ذلك فترةُ الحمل
الوحيد عن ِّ
عب َر
الهم الجزائريَّ ،
َ
ُ
مقصودة لذاتها ،فقد كانت فترة البذر
إن لم تكن
ً
العصيب التي انبثقت منها حركة اإلحياء النَّاشئ ،وهي و ْ

ِّ
فته فترةُ اإلحياء بمراحلها كلِّها.
لكل ما عر ُ
ٍّ
جملة ما صدر في هذه المرحلة من "عرائض عن أعيان قسنطينة وتلمسان ُكِّتَبت
بمتابعة مضامين
السلطات الحاكمة "1نقف على َّ
أصال بالعربيَّة َّ
أن إجماع
ثم تُرجمت إلى الفرنسيَّة ،وُق ِّدمت إلى ُّ
الضعيفة َّ

اإلسالمي ،ونشر َّ
منعقد على ٍّ
الرأي العام الجزائرِّي
بالعربية
التعليم
أمور منها :إعادة االعتبار للقضاء
ِّ
َّ
َّ
ٌ
والتَّمثيل ِّ
يابي في مختلف المجالس ،وقانون األرض ،وإلغاء قانون األهالي البغيض ،ومراجعة َّ
الضرائب
الن ِّ
أعيان المجتمع
(العربيَّة) ورفض التَّجنُّس ،وهي القضايا التي تبنَّى المطالبات فيها ،واالحتجاج عليها،
ُ
الجزائرِّي ،ممثَّال في ُّ
الحرة
الشيوخ والقضاة والمفتين وأصحاب المناصب النَّوعيَّة من أصحاب المهن َّ

تردد مطلب ِّ
عدة تشكيالت ِّ
بي من َّ
والمعلِّمين ،وقد َّ
إضاءة
تحديدها هنا
يمث ُل
رد االعتبار للتَّعليم العر ِّ
ً
ُ
ُ
ضروريَّ ًة لما سيأتي ،ذلك أنَّه مع احتفاظ جزائر نهاية القرن ( )19بنخبة َّ
منابع تكوينها
مثقفة اختلفت
ُ
ٍّ
يومئذ نخب ًة من
الساحة الجزائريَّ ُة
تجاور حضارتَْين وثقافتَْين ولغتَْين؛ فقد عرفت َّ
تقييمها لطبيعة ُ
وتب َاي َن ُ
ثالثة نماذج:

الصادرة عن سلطات االحتالل في ِّ
َّ
حق
نموذج كان يكتب االحتجاجات
-1
المضادة لإلجراءات َّ
ٌ
ويدبج "العرائض َّ
(األهالي) ِّ
الموقعة من مختلف الفئات دفاعا عن المحرومين من العرب ساكني الخيام"2
ٍّ
ومنهم من َّ
جماعات رفعت العرائض الجماعيَّة التي َّ
السبعينات تطالب
أطر
تقدم بها أهل المدن منذ َّ
العربي واحترام اإلسالم و َّ
َّ
الشريعة ،وقد ظهر ذلك على لسان األفراد أيضا ،ابتداء من رسالة
بالتعليم
ِّ
 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،8ص.158
 -2أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،6ص.222
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المجاوي في (إرشاد المتعلِّمين) سنة 1877م ،ومن أمثال ِّ
المكي بن باديس ،وابنه حميدة بن باديس
َّ

السعيد بن شتَّاح
رحال،
ومحمد بن َّ
حمو ،وعالَّوة بن ساسي ،وصالح بن بوشناق ،و َّ
ومحمد بن الحاج ُّ
َّ
َّ
وأحمد ابن الفاسي الذين َّ
الهويَّة.
شكلوا جبهة َّ
الرفض إلجراءات االحتالل إزاء عناصر ُ
-2

نموذج آخر كان طرًفا في كتابة العرائض وتأطير االحتجاجات ،ولك ْن لتسهيل عمليَّة اندماج

نسي عليهم ،وهم في ذلك درجات ،فمنهم المنسلخون مثل:
الجزائريِّين ،والمسارعة في تطبيق النَّموذج الفر ِّ
حمودة .ومنهم دعاة االندماج
عائلة بوضربة (إسماعيل ،أحمد ،عمر ،علي) وبلقاسم بن التُّهامي وابن ُّ

يجي مثل :إسماعيل حامد ،و َّ
الطيب مرسلي .ولحق بهم من بعد اندماجيُّون غالة ،أمثال :ربيع
التَّدر ِّ
ِّ
َّ
اندماجيين معتدلين ،مثل فرحات عبَّاس في بداية ظهوره
الزناتي ،وابن الحاج ،كما أظهرت األحداث

وابن جلول و َّ
كمحمد صوالح ،وتامزالي ،ومعظم
الشريف سعدان ،بل كان منهم من ركب موجة الماسونيَّة،
َّ
نسي ،وتخلَّوا عن أحكام َّ
الشريعة اإلسالميَّة استجابة لقانون 1865م
هؤالء "دخلوا تحت طائلة القانون الفر ِّ

1
ظ ُر من هذه الجبهة دفاعا عن ِّ
كما َّأنهم كانوا في الغالب ِّ
المقومات العربيَّة
متزوجين بفرنسيَّات " وال ُينت َ
اإلسالميَّة بحكم أنَّها حصيلةٌ بشريَّةٌ ل ِّ
نسي للجزائريِّين في نهاية قرن االحتالل
جهود اإلذابة والتَّحويل الفر ِّ

قافي و ِّ
ليتحول إلى صراع
يني الجزائرِّي،
الكولونيالي بالنَّسيج
ومشهد من مشاهد العبث
الد ِّ
االجتماعي والثَّ ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ٌ
الزمن امتداد نسل حملته ور ِّ
يمتد في َّ
إيديولوجي وحضارٍّيُّ ،
عاته.
ٍّ
ُ
ََ
ثالث َّ
الوظيفي للعلماء و ِّ
المدرسين في المدارس الثَّالث والمساجد الكبرى
شكله االنتماء
 -3نموذج ٌ
ُّ
محمد بن أبي شنب ،وعبد الحليم بن سماية ،وأبو القاسم الحفناوي ،والمولود
وجامعة الجزائر ،من أمثال َّ
بن الموهوب ...وكانت طائف ًة َّ
بي تأليفا وتحقيقا وتدريسا ،وفي إطار
سخرت نفسها لخدمة التُّراث العر ِّ

ِّ
الرعاية العلميَّة االستشراقيَّة الفرنسيَّة ،ورقابة حكمها ،وسايرت حراك اإلحياء كلِّه محافظ ًة على مواقفها
التي لم تكن ملك يمينها ،بقدر ما كانت طوع سلطة االحتالل ،ويمكن تصنيف موقف هذه َّ
الطائفة من

اللُّغة العربيَّة ضمن إطار التَّرقيَّة العلميَّة ،والحفاظ على ما أمكن منها ،باعتبارها ِّ
مقوما تُراثيًّا يجب عدم
بي ُّ
التَّفريط فيه ،والعمل على توريث َّ
الل ِّ
األدبي ،وخدمته في هدوء ،دون مقاومة أو
غوي و ِّ
الدرس العر ِّ
أمن إحدى القنوات التي أبقت على سند التَّعليم
احتجاج،
َّ
ولعل ممارسات هذا الجناح ،وبهذه المواقف َّ
بي متَّصال ،حتَّى استلمته عنها طبقة اإلحياء في مرحلة النَّشأة بداية القرن (.)20
العر ِّ

 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،7ص.267
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ائر بعدها بداي َة
وقد كان خاتمة هذه المرحلة بداية الحرب العالميَّة األولى ،والتي ستعرف الجز ُ
التَّشكيالت المختلفة ،والتي ستتابع األطروحة مواقفها المختلفة من مسألة ُّ
اللغة العربيَّة.
الحربْين 1940 -1920م :ورثت هذه المرحلةُ أفكار ما قبل الحرب
 -2-1مرحلة ما بين
َ

عام أخذ أبعادا سياسيَّة وفكريَّ ًة وثقافيَّةَّ ،
ونشطها في الغالب ِّ
خريجو
وناسبت ظروفها انتعاش حراك ٍّ
الوطني بمنازعه
تنوع المدرسة نفسها ،وكذا أنصار التَّيَّار
ِّ
المدرسة الفرنسيَّة ضمن رؤى ومنازع تقابل ُّ

حاف ِّ
الرسميَّة ،وهي عناوين ِّ
الم ِّ
االتجاهات والتَّنظيمات الكبرى ،التي صنعت حراكا
ظة واإلصالحيَّة و َّ
ُ
ُ
ِّ
الوطني بأبعاده ِّ
ومقوماته ،وقد اكتسبت اللُّغة العربيَّة -بفعل
للخط
جمعويًّا نشطا ،جاء في جملته وفيًّا
ِّ

طًفا أخذ في ِّ
ما أنزل بها االحتالل من ٍّ
عليمي
االتساع شيئا فشيئا ،وهو ما جالَّه النَّشا ُ
حيف -تعا ُ
ط التَّ ُّ
إن الجمعيَّات ِّ
باللُّغة العربيَّة ،وتنشيط النَّدوات والمحاضرات في النَّوادي ،بل َّ
الفنيَّة والمسرحيَّة كانت
تحرص على إحياء حفالتها وعرض مسرحيَّاتها باللُّغة الفصحى ،في زمن بلغ فيه الحديث بالفصحى
الغربة واالستهجان.
درجة ُ

وبالنَّظر إلى شأن المسألة اللُّغويَّة و ِّ
أهميتها ،فليس من الممكن متابع ُة مواقف األفراد والتَّشكيالت

ذات التَّمثيل َّ
وسيكتََفى بمتابعة مقام اللُّغة العربيَّة عند األطراف الفاعلة ،أو التي
الضِّيق إداريًّا أو شعبيًّاُ ،
يفترض فيها ذلك ،انطالقا من موقعها ِّ
الجتماعي أو غير ذلك.
ياسي أو ا
ِّ
الس ِّ

ائرية) األمير خالد :نشأت هذه الحركة على منطلقات
 -1-2-1موقف
(جمعية المؤاخاة الجز َّ
َّ

سياسي ٍّ
ِّ
ِّ ِّ
أطير َّ
وجه إلى
َّة بحكم
عبي ،والتَّ ُّ
الش ِّ
ضال بالكلمة المنطوقة والمكتوبة ،والتَّ ُ
تكوين ُمنشئها ،وكان الن ُ
السلطات بالمطالب ،والمشاركة في االنتخابات ،هي األدوات الممكنة ،فاعتمدته مجاال لها منذ ظهورها
ُّ
تهما:
مستندة إلى قانون  04فيفري 1919م الذي عكسه التَّ ُ
أكيد على َ
أمرْين رأت الحركة أولويَّ ُ
أ -تحقيق مو ٍّ
اطنة كريمة للجزائر ِّيين من خالل المطالبة بحقوقهم المدنيَّة واالجتماعيَّة ،دون تنازلهم
عن أحوالهم َّ
الشخصيَّة ،والوقوف في وجه إغراءات التَّجنُّس أو إكراهاته ،وهو ما يعني العمل على
التَّخلُّص من آثار قانون األهالي المخزي ،و ِّ
مجتمع جزائرٍّي كامل المواطنة
النضال من أجل إعادة صياغة
ٍّ
ُ

ِّ
نفسه على صفحات جريدة اإلقدام.
مع الفرنسيين ،وهو ما أوضحه األمير خالد ُ
ب -التَّنبيه على إعطاء مفهوم ٍّ
جديد للمجتمع الجزائرِّي في سياق تاريخه وجغرافيَّته ،يلغي المفهوم الذي

أن حقائقه هو ما كتبته أقالم ِّ
يصر على َّ
مؤرخي المدرسة الفرنسيَّة ،وحلَّل أحداثَه
االحتالل
ما لبث
ُّ
ُ
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مستشرقوها ،وهو ما ِّ
الصعيد المغاربي وأفريقيا َّ
الشماليَّة ،وتوثيق عالقاته مع
يفسره نشاط األمير على َّ
الرؤى حول طرق ِّ
النُّشطاء ِّ
الس ِّ
النضال.
ياسيين فيها ،وتوحيد ُّ

وأمام هذا النَّوع من االهتمام لم تُ ِّ
همل الحركةُ موقفها بشأن اللُّغة العربيَّة ،فإضافة إلى ما كانت تبديه

الضجر َّ
من َّ
العامة ،من مثل ما نقلته جريدة اإلقدام في  21أكتوبر 1922م
الشديد إزاء سياسة فرنسا
َّ

1
ثم ما جاء من مطالب رئيس الحركة
من وصفها بأنَّها سياسة "ال ترتكز إالَّ على تحطيم لغتنا وديننا " َّ

بهذا َّ
الشأن بتخصيص البند ( )04من قائمة المطالب المنشورة في جريدة اإلقدام لمسألة التَّعليم تحت
مسمى "نشر التَّعليم" دون اإلشارة إلى لغته 2وفي رسالته من منفاه في اإلسكندريَّة إلى رئيس الحكومة
َّ
"تطبيق ٍّ
ٍّ
كامل لقانون التَّعليم
نص البند ( )05على:
نسي اليسارِّي (هيريو) في  03جويلية 1924مَّ ،
الفر ِّ
حريَّة نشر التَّعليم "3مع عدم تخصيص لغة التَّعليم ِّ
اإلجبارِّي على الجزائريِّين مع ِّ
بالذكر أيضا ،في
الظروف ِّ
العامة ،وتقديم المطالبة بتحسين ُّ
ثم َّ
إن
مطالب هذه الحركة َّ
السياسيَّة واالجتماعيَّة للجزائريِّينَّ ،

طبيعة تكوين معظم إطارات الحركة كان تكوينا فرانكفونيًّا ،وقد كان رئيسها "يخطب باللُّغتَْين ،ومن خطبه

ِّ
خطابه أمام رئيس الجمهوريَّة الفرنسيَّة سنة 1922م ،عند زيارته للجزائر ،وبعد نفيه
السياسيَّة بالفرنسيَّة،
ُ

األمير خالد َّ
عدة خطب بالفرنسيَّة في باريس "4وكانت صحيفة (اإلقدام) لسان حال الحركة
1923م ألقى
ُ

ِّ
األمير خالد بنفسه .ومع الذي سبقَّ ،
فإن
بي فيها
ويحرر
تصدر باللُّغتَْين العربيَّة والفرنسيَّة،
القسم العر َّ
ُ
َ
ٍّ
درجة ِّ
متقدمة من االهتمام ،ففي إحدى
العامة للُّغة العربيَّة من خالل صحيفة اإلقدام ،كانت على
ُّ
الرؤية َّ
المقاالت االفتتاحيَّة بعنوان "األُ َّمة و ِّ
الدين واللُّغة" -ولعلَّها لألمير خالد ،فقد كان ِّ
يحرر غالب االفتتاحيَّات-

تتمسك بدينها ،وكيفيَّةُ طر ِّ
كتب الم ِّ
مسك هو
يقة التَّ ُّ
أن َّ
وقع "ناصح" يقول" :فمن الواجب على َّ
األمة ْ
ُ
االجتهاد على نشر لغة ِّ
األمة ذكو ار وإناثا ،على حسب اإلمكان "5وفي ٍّ
افتتاحي
مقال
ٍّ
الدين بين طبقات َّ
ُ
رحال أمام مجلس ِّ
المزريَّة في
مترجم
ٍّ
آخر
النيابة الماليَّة ،عرض فيه حالة التَّعليم العر ِّ
لمحمد بن َّ
َّ
بي ُ

السياسي من خالل ِّ
العقون ،الكفاح القومي و ِّ
 -1عبد الرَّحمان بن إبراهيم بن ُّ
المؤسسة
مذكرات معاصر ،د ط .الجزائر1984 :م،
َّ

الوطنيَّة للكتاب ،ج ،1ص.121

السياسي من خالل ِّ
العقون ،الكفاح القومي و ِّ
 -2عبد الرَّحمان بن إبراهيم بن ُّ
مذكرات معاصر ،ج ،1ص.79
السياسي من خالل ِّ
العقون ،الكفاح القومي و ِّ
 -3عبد الرَّحمان بن إبراهيم بن ُّ
مذكرات معاصر ،ج ،1ص.82
 -4أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،8ص.117
 -5اإلقدام 5 ،شعبان 1341م 23 -مارس 1923م ع ،123س ،3ص.1
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المخصص لهِّ ،
وتدني كفاءة القائمين عليه ،وسائر شأنه
الجزائر ،من ضعف االستقبال ،وقلَّة الوقت
َّ

1

الصحيف ُة تثبت مقاالت في شأن قضايا اللُّغة العربيَّة منها مقال" :عالقة اإلسالم باللُّغة العربيَّة"
كما كانت َّ

اج واضح لالهتمام باللُّغة العربيَّة لموقعها من القرآن الكريم .ومع ذلك كلِّهَّ ،
فإن مطلب اللُّغة
وفيها استدر ٌ
البعد الذي أصبح عليه في ما بعد ،وقد كان
ِّ
الصعيد
العربيَّة لم يأخذ -خالل تلك الفترة على َّ
العامَ -
أن َّ
نصت عليه القوانين الفرنسيَّة ذاتُها.
يتحقق للجزائريِّين مبدأ التَّعليم كما َّ
يكفي ْ

عمال شمال أفريقيا إثر جلسة
 -2-2-1حزب نجم شمال أفريقيا :نشأ هذا الحزب بفرنسا بين َّ

تحضيريَّة بتاريخ  2مارس 1926م ،وت أَّرسه فعليًّا حاج علي عبد القادر ،وشرفيًّا األمير خالد ،وأ ِّ
ُسندت
العامة لمصالي أحمد ،وإضافة إلى المواقف ِّ
السياسيَّة التي تبنَّاها الحزب ،فقد كان شأن اللُّغة
أمانتُه
َّ

وجرأةً ،يتَّضح ذلك من خالل مطال ب الحزب التي رفعها إلى المؤتمر المعادي
العربيَّة أكثر وضوحا ُ
نص البندان )13 -12( :على-12" :
لالستعمار المنعقد ببروكسل في 14-10فبراير 1927م ،فقد َّ

حق الجزائريِّين في التَّمتُّع بجميع مستويات التَّعليم" " -13إنشاء المدارس العربيَّة "2وربما كانت طبيعة
هذا الملتقى َّ
اكه في مناسبة
الد ِّ
ولي مانع ًة من تفصيل موقف الحزب بشأن اللُّغة العربيَّة ،وهو ما َّ
تم استدر ُ

ِّ
نامج
أخرى بصورة أوضح و َّ
فاق على بر ٍّ
عقد مؤتمره َّ
األول سنة 1933م ،والذي َّ
أدق ،هي ُ
تم فيه االت ُ
نص على:
البند الثَّامن الذي َّ
للحزب من مرحلتَْين ،وم َّما تعلَّق منه باللُّغة العربيَّة -في المرحلة األولىُ -
باللغة العربيَّة ،وإفساح المجال ُّ
امي ُّ
للطالَّب الجزائريِّين لدخول المدارس على جميع
"إنشاء التَّعليم اإللز ِّ

3
أما َّ
المستويات ،وجعل اللُّغة العربيَّة رسميَّ ًة في َّ
ص
طر الثَّاني ،فقد
بنده الثَّالث النَّ َّ
َّ
الدوائر " و َّ
تضمن ُ
الش ُ
كلغة رسمي ٍّ
ٍّ
اني باللُّغة
على "استخدام اللُّغة العربيَّة
المج ِّ
امي َّ
السادس على "التَّعليم اإللز ِّ
َّة" َّ
بنده َّ
ونص ُ
4
المطالب التي تعكس الواقع البائس الذي كان عليها التَّ
بي
وهي
"
العربيَّة على جميع المستويات
عليم العر ُّ
ُ
ُ
ووجه المعاملة التي كان ي ِّ
عامل بها االحتالل اللُّغة العربيَّة وما تقوم به.
ُ
النجم طويال ،إذ عاجلته محكمة ِّ
ِّ
لم تدم حياة َّ
ثم عاود
(السين) في  20نوفمبر 1929م
بالحلَّ ،

ٍّ
الظهور َّ ٍّ
ُّ
تهم خطيرة لرؤوسهَّ ،
أن صدر قرار ِّ
فتوقف
الحل ،وتوجيه ٍّ
مرات عديدة بتسميَّات متقاربة ،إلى ْ
ُ

رحال ،اإلقدام ،ع ،53س18 ،2ربيع األول 1340م 18 -نوفمبر 1921م ،ص.1
محمد بن َّ
َّ -1
السياسي من خالل ِّ
العقون ،الكفاح القومي و ِّ
 -2عبد الرَّحمان بن إبراهيم بن ُّ
مذكرات معاصر ،ج ،1ص.128
السياسي من خالل ِّ
 -3عبد الرَّحمان بن إبراهيم بن العقون ،الكفاح القومي و ِّ
مذكرات معاصر ،ج ،1ص.129
السياسي من خالل ِّ
 -4عبد الرَّحمان بن إبراهيم بن العقون ،الكفاح القومي و ِّ
مذكرات معاصر ،ج ،1ص.130
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َّ
ولكن المطالب التي رفعها بشأن
نشاط الحزب بهروب بعضهم ،وسجن آخرين في نوفمبر 1935م.
اللُّغة العربيَّة ستجد لها حاضنا لدى األحزاب والحركات القادمة.
النواب ِّ
(اتحادية ُّ
 -3-2-1حركة ُّ
ِّ
معارضة لحركتَي
النواب المسلمين الجزائريين) :هي حركةٌ
ْ
(األمير خالد) و(النَّجم) أُ ِّ
االندماجي بلقاسم بن التُّهامي ،وعقدت
نشئت في -18جوان 1927م برئاسة
ِّ
األول في  10سبتمبر 1927م ،وتبنَّى مقترحات َّ
أي منها مسألة اللُّغة العربيَّة
عدة ،لم
يتضمن ٌّ
مؤتمر َّ
َّ

السادس الذي ُّ
المهني
ناصا على" :تحسين حالة الثَّقافة والتَّعليم
ِّ
يعد األقرب إلى القضيَّة ًّ
البند َّ
في ما جاء ُ

1
ِّ
السؤال حول الثَّقافة
بالنسبة لألهالي " وورود مصطلح الثَّقافة هنا مبهما ،يفتح المجال واسعا لطرح ُّ

ِّ
متجن ُسونِّ ،
يقينا َّ
وخريجو المدرسة الفرنسيَّة ،فهل ستكون الثَّقافة
أن ركائز الحركة
المقصودة؟ والمعلوم ً
المقصودة هي الثَّقافة العربيَّة؟
كان رئيس الحركة يخاطب ال َّ
طبقات َّ
الشعبيَّة البسيطة بالفرنسيَّة ،فقد ألقى "محاضرًة في الجمعيَّة
ُ
الري العام َّ
عبيَّ "2
ولكن الحركة
السل) ...بالفرنسيَّة وبعيدة عن َّأ
الش ِّ
َّ
الرشيديَّة بالعاصمة ،عنو ُانها (مرض ُّ

ُّ
فعل بلقاسم بن التُّهاميِّ ،
محرر جريدة (التَّ ُّ
قدم)
نفس َها ال َّ
تتحرج من إصدار صحيفتها مزدوجة اللغة ،وهو ُ
َ

ثم لسان حال حركة يميني ٍّ
المعبرة عن ِّ
ِّ
نسي ،وابن
َّة تابعة للحزب
االتجاه
الفاشيستي الفر ِّ
ِّ
ِّ
االندماجيَّ ،

ٍّ
ُّ
شعبي ُيحتاج إليه في تحقيق
لتعاطف
أح ُد أعضائه ،وليس ذلك -في ما يبدو -إالَّ استد ار ار
ٍّ
نفسه ُ
التهامي ُ
َّة أو مناصب سياسي ٍّ
مواقع اجتماعي ٍّ
َّة.

ولفرط التَّ ُّنوع الذي كان عليه التَّيَّار ،فقد صارت الحركة ثالث ِّاتحادي ٍّ
َّات ،كانت اتحاديَّةُ النُّواب
المسلمين القسنطينيَّة أنشطها ،حتَّى كادت أن ِّ
تغطي على أختَْيها في الجزائر ووهران ،ولعل الحراك
ْ
الشرق العلميَّة والثَّقافيَّة ٍّ -
لشخصيتَي ابن جلول وفرحات عبَّاس ،وخصوصيَّة منطقة َّ
يومئذ-
االستثنائي
َّ
َ ْ
هو الذي أظهر هذه ِّ
ٍّ
يخالف في كثير من القضايا األُحاديَّة الحرك َة األم.
بمظهر
االتحادية
ُ
ُّ -3-1
العربية في َّ
التنظيمات خالل العقد ( )04من القرن ( :)20ارتقت المسألة اللُّغويَّة
اللغة
َّ

خالل العقد ( )04من القرن ( )20إلى مرحلة أخرى حين أصبحت بندا مدرجا في مختلف الهيئات

والتَّنظيمات ،فقد بلغ بها حراك المرحلة درج ًة ِّ
متقدم ًة ،ووجدت الجمعيَّات واألحزاب ِّ
السياسيَّةُ بمختلف
ُ

السياسي من خالل ِّ
العقون ،الكفاح القومي و ِّ
 -1عبد الرَّحمان بن إبراهيم بن ُّ
مذكرات معاصر ،ج ،1ص.146
 -2أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،7ص.257
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توجهاتها ،والتَّنظيمات القطاعيَّة كالهيئات ُّ
َّ
المؤقتة نفسها مجبرة
الطالَّبيَّة ،والجمعيَّات المحلِّيَّة ،والهيئات
ُّ

على ِّاتخاذ مواقف من المسألة اللُّغويَّة بأوضاعها وتداعياتها.

لئن اختلفت هذه التَّ
نظيمات في التَّعامل مع هذه القضيَّة بحسب األدوار والقدرات واألهداف؛ َّ
فإن
ُ
غض َّ
السابقة قد بلغت باللُّغة العربيَّة مبلغا لم َي ُعد بإمكان ِّ
الطرف عنه
تنظيم ُّ
ٍّ
أي
جهود حركة اإلحياء َّ
َ
ٍّ
وبين ٍّ
ٍّ
كل تي ٍّ
ٍّ
مدونة اإلحياء منه ما يمكن ُّ
عده
ومقتصد
ومعارض،
باذل
ومداهن ،وقف ُّ
َّار موقفا حفظت َّ
مكسبا من مكاسب الحركة.
األهلية :عملت عشرات الجمعيَّات المحلِّيَّة على مؤازرة اللُّغة العربيَّة
الجمعيات
 -1-3-1مواقف
َّ
َّ

أهم جمعي ٍّ
َّة ،وأوسعها انتشا ار
تحولت إلى مبدأ ٍّ
في محيطها ،ومع ِّاتساع دائرة االهتمام بهاَّ ،
عام َبْلَوَرته ُّ
عمل الجمعيَّات التي ظهر
وأحسنها تنظيما ،وهي جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِّين ،وبعد ْ
أن كان ُ
أكثر فاعليَّ ًة خالل عشرينيَّاته ،ولكنَّه بقي موسوما بمحدوديَّة
نشا ُ
طها معزوال منذ بداية القرن ( )20أصبح َ

النَّشاط والمكان ،وهو ما برز واضحا عند الحديث عن الجمعيَّات والنَّواديَّ ،
لكن الذي عرفه النَّشاط

الشمول َّ
افي ،و ُّ
مما رفع هذا النَّشاط إلى
الش ِّ
وسع الجغر ِّ
ُّ
عبيَّ ،
الجمعوي بداية الثَّالثينيَّات ،هو استراتيجيَّ ُة التَّ ُّ

َّة ،وحتَّى إقليمي ٍّ
مجاالت وطني ٍّ
ٍّ
مستوى
َّة
قافي حدود المناطق واألحياء ،إلى
ط
تجاوز فيه النَّشا ُ
العلمي والثَّ ُّ
ُّ
َ
وقومي ٍّ
َّة.

ائريين) :بحكم ِّ
 -1-1-3-1موقف َّ
الصبغة
اإلصالحي
التَّيار
(جمعية العلماء المسلمين الجز ِّ
َّ
ِّ

الوطنيَّة التي تبنَّتها هذه الجمعيَّةُ ،ونوعيَّة َّ
الطاقم البشرِّي المشرف عليها وعدده ،فقد استحوذت جمعيَّةُ
القي ِّ
العلماء سريعا على اإلرث ِّ
ونصبت نفسها -متَّكئة على الَقبول َّ
عبي
الش ِّ
َّمي للمجتمع الجزائرِّيَّ ،

الواسعِّ -
وتحملت بمقتضى ذلك دو ار يشبه أدوار
ممثال للنَّزعة اإلصالحيَّة في الجزائر خالل هذه الفترة،
َّ

الشؤون ِّ
الدينيَّة والتَّكوين المهني و ُّ
و ازرات التَّربيَّة والتَّعليم والثَّقافة و ُّ
الشؤون االجتماعيَّة مجتمع ًة في قيامها
على تكوين ِّ
مؤطري الفعل التَّر ِّ
ِّ
هيء
عليمي و
اإلرشادي في المجتمع ،إذ كانت الجمعيَّات المحلِّيَّة تُ ِّ
بوي والتَّ ِّ
لتمدها ُّ
المدارس والنَّوادي والمساجد ،وترجع إلى جمعيَّة العلماء َّ
أئمة المساجد والمعلِّمين
بالشيوخ من َّ

لتأطير المدارس النَّاشئة.
ِّ
الجمعوي
األهلي
وإضافة إلى ما كانت جمعيَّة العلماء تباشره من إمداد جهات القطر -عبر الوسيط
ِّ

ِّ
ونظام ُّ
مهام التَّعليم و َّ
الدعوة
الشعب المحلِّيَّة-
بمؤطري نشاطات حركة اإلحياء وبرامجها ،فقد كانت تسند َّ
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ٍّ
ُّ
مما يعينها على أداء
المرجعي،
الرئيس بالوالء
واإلرشاد إلى
ِّ
كفاءات تدين للمكتب َّ
وتستمد منه ما أمكن َّ
دورها.
وإذا شاء َّ
أن يقف على موقف جمعيَّة العلماء قبل إنشائها من اللُّغة العربيَّة -بداية من
الدارس ْ
سمي عن نشاطها في  05ماي 1319م ،فلن تجد إالَّ جمعا بين القول والفعل
الر ِّ
1913م ،وبعد اإلعالن َّ

وقياما على إعادة بناء البنية التَّحتيَّة التَّعليميَّة الجزائريَّةَّ ،
وشد ٍّة في مناوءة االحتالل ،ومغالبته على التَّعليم
ً
بي ،و ِّ
وغ ِّرموا.
الصحافة العربيَّة ،وكذلك كان
العر ِّ
وه ِّجروا ُ
أعالمها ،وفي سبيل ذلك ُس ِّجنوا ُ
ُ
َّ
ِّ
َّ
جمعها
إن ما َيميز موقف جمعيَّة العلماء عن مواقف غيرها من المنظمات والحركات واألحزاب ،هو ُ

بين المطالبة بما تسترُّد به ُّ
الرسائل المفتوحة إلى َّ
الحكام والوزراء
اللغ ُة العربيَّ ُة مكانتها ،كاالحتجاجات و َّ
ٍّ
الدوريات ،ورفع العقائر بذلك في ِّ
الصحف و َّ
مناسبة ،وبين الممارسة العمليَّة إلنقاذ شرائح
كل
عبر ُّ

ِّ
الهويَّة ،ببناء المدارس العربيَّة وتفعيلها ،وتشييد المساجد
المجتمع المختلفة من عاقبة ضياع اللسان و ُ
غوي ِّ
حامل لواء الحراك اللُّ ِّ
يقيم جهد
ابن باديس
وإعمارها ،وإنشاء الجمعيَّات والنَّوادي وتنشيطها ،وها هو ُ
ُ

الجمعيَّة في هذا ِّ
بي ،فذلك َّ
ألن العربيَّة هي لغة
االتجاه قائال" :وإذا كنَّا نصرف أكثر جهدنا للتَّعليم العر ِّ

ِّ
الدين الذي هو أساس حياتنا ،ومنبع سعادتنا ،وألنَّها هي التي نحسن تعليمها ،وألنَّها-وهذا من الوجاهة

ُّ
ٍّ
المطارَدة في عقر دارها
المهمَلة بين أبنائها ،المحرومة من ميزانيَّة بلدها،
والعدالة
َ
بمكان -هي اللغة ُ
حتج به
المغلقة
رب القائمون على نشرها من أبنائها ،اللَّهم إالَّ قليال ناد ار-على خوفُ -ي ُّ
مدارسها ،المحا ُ
ُ
يتوقف أمر هذه الجبهة بالوقوف مع إثبات مكانة العربيَّة في تلك ُّ
عند مقتضى الحال "1ولم َّ
الظروف
ُ
َّة ح ٍّ
الكتَّاب والمبدعين إلى "لغة عربي ٍّ
وسعت أفق اللُّغة بدعوة َّ
ديثة بدل االنغالق في لغة
بل َّ
المثقفين و ُ
كالسيكيَّة ال تنفتح على المعاني الجديدة التي تولَّدت عن المدنيَّة األورِّﭙية الحديثة "2وهو الوهم الذي َّ
رده

ُّ
أن العربيَّة ال تتَّسع لما َّ
قوم َّ
جد من المعاني إالَّ إذا خلعت
ُ
ابن باديس عن اللغة العربيَّة حين "حسب ٌ
عنها ثوب القرآن "3وتلك حصيل ُة ٍّ
تحول فيها طموح الجمعيَّة من استرداد اللُّغة
رؤية لغويَّة بعيدة المدىَّ ،
العربيَّة إلى فاعليَّتها االجتماعيَّة والعلميَّة.
 -1عبد الحميد بن باديس ،اآلثار ،ج ،3ص.257

 -2رابح لونيسي ،التََّّيارات الفكرَّية في الجزائر المعاصرة بين ِّ
االتفاق واالختالف ،ط .2الجزائر2012 :م ،دار كوكب العلوم
ص.393

3
الشاعرين شوقي وحافظ" ِّ
الشهاب ،الجزائر :غرَّة ذي الحجة 1352ه-مارس 1934م ،ج4
 عبد الحميد بن باديس "ذكرى َّ َ ْمج ،10ص .146-142
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مؤسسات ،وأ َّ
َعدت من
نضال جمعيَّة العلماء
لقد أثبت
ِّ
نفس ُه شاهدا حسيًّا بما هيَّأت لها من َّ
ُ
العملي َ
بي ٍّ
ِّ
علمي وُل ٍّ
مبين ،وأبلى
أدبي و
حبرته أقالم منتسبيها من نتاج
مدرسين ،وما َّ
إعالمي بلسان عر ٍّ
ٍّ
غوي و ٍّ
ٍّ

أعالمها بالء حسنا في شأن اللُّغة العربيَّة في الجزائر الحديثة ،فأصبحت بذلك َّأو َل تنظيم جزائرٍّي ُينسب
ُ
َّ
ولكن الحقائق
ط األوفى من خدمتها ،وال يقال هذا حص ار لجهود اإلحياء فيها دون غيرها،
إليه القس ُ

إحيائي ِّ
متميز
قر لها بعمل
دونة اإلحياء تُثبت لجمعيَّة العلماء هذا
ٍّ
الحق ،وتُ ُّ
َّ
التَّاريخيَّة التي وثَّ ْقتها ُم َّ
بالنَّظر إلى ظروف المرحلة.
ومن الالَّفت في مواقف جمعيَّة العلماء إزاء اللُّغة العربيَّة كفاحها الواعي بوجوب سيادة هذه اللُّغة
أن تكون لغة العلوم الحديثة ووجوب نقل
في التَّعليم واإلدارة واإلعالم ،وإشاعتها لليقين بأنَّها قادرةٌ على ْ
أن تنقله إليك فيكون
(التُّراث
ِّ
العقلي) من طريق ترجمة العلوم إلى اللُّغة العربيَّة ،هذا التُّراث الذي "إما ْ

قوة لغيرك ."1ويكفي الجمعيَّة من مواقف النَّاس حول
أن تنتقل إليه في لغة غيرك فتكون َّ
َّ
قوة فيك ،وإما ْ
جهودها في اإلحياء اللُّ ِّ
بي شهادة االحتالل نفسه ،فقد "اعترفت إحدى الوثائق الفرنسيَّة بذلك
غوي العر ِّ

أن َّ
وذكرت َّ
الصحف العربيَّة بعد ظهور الجمعيَّة "2وهي
تقاء مستوى الكتابة في ُّ
الدليل على هذا هو ار ُ
وثيق ٌة من عديد الوثائق و ِّ
ط الجمعيَّة في مجال اإلحياء اللُّ ِّ
غوي
محل اهتمامها
َّ
الدراسات التي كان نشا ُ
يثبت أركانها ،ويرسم آفاقهاِّ ،
الزمن ِّ
يع االحتالل الذي لبث قرنا من َّ
ويهيئ
ذلك أنَّها
ٌ
جهود تستهدف مشار َ
إن هذه ِّ
ٍّ
تفصيلي ًة حول مواطن اإلصالح اللُّ ِّ
اء ما بعدها ،بل َّ
غوي الذي
مالحظات
الدراسات قد أوردت
َّ
أجو َ
استهدفته الجمعيَّة ،والذي أخذ -في نظر هذه ِّ
الدراساتِّ -اتجاهين:

الدارجة) الممزوجة بكلمات بربري ٍّ
ِّ
العامية (أو َّ
َّة وغربيَّة
الح اللُّغة التي أصبحت نوعا من
 إص ُاألصلي.
فكان عمل العلماء محاولة إعادة اللُّغة إلى نقائها
ِّ
 إعادةُ اكتشاف اآلداب والفنون التي أصبحت مجهول ًة على ِّالسعي في نشرها.3
مر األجيال ،و َّ
موقف جمعيَّة العلماء من اللُّغة العربيَّة أساسا من أسس وجود الجمعيَّة نفسهِّ ،
ومبر ار
وهكذا ينتصب
ُ

الستمرارها ،وعنو ًانا بار از على مشاريعها وأعمالها وإنجازاتها التي توردها األطروح ُة هنا على أنَّها أبرز
ِّ
اإلحياء ُّ
الل ِّ
غوي في الجزائر خالل القرن ( )20مع َّ
أن المقام ال يمكن معه متابع ُة تفاصيلها الكثيرة
معالم
محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،1ص.376
َّ -1

الوطنية الجزائرَّية ،ص.102
جمعية العلماء المسلمين الجزائريِّين ودورها في الحركة
 -2مازن صالح حامد مطبقاني،
َّ
َّ
الوطنية الجزائرَّية ،ص.102
جمعية العلماء المسلمين الجزائريِّين ودورها في الحركة
 -3مازن صالح حامد مطبقاني،
َّ
َّ
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المتابع الوقوف على ذلك في ِّ
على ِّ
الدراسة ِّ
ِّ
القيمة :جهود جمعيَّة العلماء المسلمين
أهميتها ،ويكفي
ُ
الجزائريِّين في خدمة ُّ
الصادرة عن
اللغة العربيَّة في الجزائر 1954-1931م ،لصاحبها مراد مزعاشَّ ،

الشيخ عبد الحميد بن باديس في حلقتها ( )39من سلسلة البحوث و ِّ
مؤسسة اإلمام َّ
الدراسات .وكذا
َّ
ِّ
الدراسة الوافيَّة :نشاط جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِّين في فرنسا 1956-1936م ،للفاضل :سعيد

بورنان .وأشباهها من ِّ
المفصلة التي ُعنيت بشأن الجهود التي بذلتها الجمعيَّة لخدمة اللُّغة
الدراسات
َّ
العربيَّة واالرتقاء بها.

هذا وقد تابعت العديد من ِّ
الدراسات األكاديميَّة ِّ
القيمة نشاط جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِّين
ُ
حول عناصر الهويَّة ،و ُّ
إن كانت ليست الوحيدة في خدمتها والمحافظة
اللغة العربيَّة منها َّ
خاصة ،وهي و ْ
ُ
أمية كبارهم ،إالَّ
الداعيَّة إلى استرجاع مكانتها ،وإعداد معلِّميها ،وتعليم أبناء الجزائريِّين ،ومحو ِّ
عليها ،و َّ
المؤسسات والحركات ،فقد أشرفت على حر ٍّ
السبق أمام ِّ
اك
كل الهيئات والتَّنظيمات و َّ
أنَّها حازت قصب َّ

لم يقدر عليه غيرها ،وأحسنت تنظيم المتاح من اإلمكانيَّات ،واستغالل الممكن من َّ
الطاقات ،واستقطاب
ُ
النَّافع من الكفاءات ،حتَّى بلغ بها الجهد إدراك المهاجرين الجزائريِّين في فرنسا ،وتأطيرهم في أمور
دينهم ولغتهم ،ضمن مرتادي النَّوادي التي أنشأتها الجمعيَّة هناك.
المؤرخة للفترةِّ ،
الصحفيَّة ِّ
شك فيه َّ
تؤكد بما ال َّ
َّ
أن جمعيَّة العلماء
للم َّ
دونة التَّاريخيَّة و ُّ
إن قر ً
اءة فاحص ًة ُ

ٍّ
ُّ
َّ
أعالمها نظريًّا وعمليًّا في
صل
ُ
تمكنت من صياغة رؤية متكاملة للمسألة اللغويَّة في الجزائر ،حين َف َ
ٍّ
كثير من اإلشكاليَّات كالموقف من اللُّغات األجنبيَّة ،والعالقة بين األداءات المحلِّيَّة واللُّغة الجامعة ،وكذا

بين العربيَّة الفصيحة و ِّ
العاميَّة ،ومعضلة اللُّغة العربيَّة والعلوم الحديثة ،وغير ذلك من القضايا التي لم

حركة بطر ِّ
ٍّ
يقة الجمعيَّة ومنهجها.
أي
تتناولها ُّ

ولعل ما أعوز الجمعيَّة في هذا المضمار هو عدم ُّ
الرؤية اللُّغويَّة صياغة
تمكنها من صياغة ُّ
َّ
ُ
َّ
متكامل ًة ومجتمعة ،فقد َّ
وتشظت بين مؤلَّفاتهم التي نجا بعضها
األنظار اللُّغويَّة بين أعالمها،
توزعت
ُ

ِّ
وهلك منها شيء غير يسير ،ويمكن لغير ِّ
َّ
الصحفيَّة
الم َّ
دونة ُّ
المقدر أو المنكر االطالعُ على ما وثقته ُ
ُ
ٌ
َّ
يخ من نفسه ،ومن ِّ
أقل الوصف فيه
كل ز ٍّ
لع على المواقف بأيدي فاعليها،
عم ُّ
وينصف التَّار َ
َ
للفترة ،فيط َ

نفي دليل ،أو إخفاء أدلَّة اإلثبات.
قيامه على ِّ
ُ
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َّ
أن كابدت عسف االحتالل في نشر اللُّغة العربيَّة في الجزائر ،وأردفت
إن ً
مبلغا بلغت به الجمعيَّ ُة ْ

حقيق باإلكبار واإلعجاب ،بل قد يكفي ذلك وحده دليال
لذلك نشاط االهتمام بلغة الجزائريِّين خارجهاَ ،ل ٌ
الرؤية التي استهدفت به الجمعيَّةُ الجزائريِّين واستنقاذ ِّ
مقوماتهم.
على طبيعة الجهد المبذول ،و ُّ

السنة) :يرجع وجود هذا التََّّيار في الجزائر إلى ٍّ
َّ -2-1-3-1
زمن
التَّيار المحافظ
َّ
(جمعية علماء ُّ

ٍّ
السنَّة ِّ
ممثال له ،ال يمكن التَّسليم به على إطالقَّ ،
فإن أنصار التَّيَّار باختالف
بعيد ،وإيراد جمعيَّة علماء ُّ
ِّ
الفعليين ،والمتعاطفين معه أكثر عددا ،وأوسع انتشا ار ولكنه عدد ال ينضبط
الصوفيَّة ،ومنتسبيه
طرقه ُّ

ٍّ
بضابط يمكن معه ُّ
السنَّة بعد هذا ،ليس إالَّ إطار
العد ،واتساعٌ ال يمكن معه الحصر ،وجمعيَّة علماء ُّ
َّ
المنظم.
طر النَّشاط
(حديثا) من أُ ُ
جراء عمليَّة انفصال عن جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِّين بعد عام من إنشائها
ظهر هذا التَّنظيم َّ
وبعد استحالة التَّوافق بين العلماء ذوي النَّزعة اإلصالحيَّة ،والمحافظين ،الذين أطلقوا على جمعيَّتهم اسم
السنَّة) ولِّد هذا التَّنظيم ضعيفا تحت تأثير طريقة التَّشكيل ،و َّ
الشخصيَّات التي أعلنت
(جمعيَّة علماء ُّ
ُ
ُ
تصمد إالَّ سن ًة واحدة أو
كتنظيم ،فلم
ٍّ
عجل بهذه الجمعيَّة
االنفصال ،وطريقة العمل وأهدافه ،وهو ما َّ
ُ

المصلحين في أعمالهم ،بإنشاء جريدة (اإلخالص) وفتح (نادي
أن حاول
بعضها ،بعد ْ
أعالمها مجاراة ُ
ُ
قي) ومع كثرة
اإلخالص) ورفع شعار خدمة (اإلسالم الجزائرِّي) تعريضا بإسالم جمعيَّة العلماء (المشر ِّ

الشعبيَّة التَّقليديَّة التي كان يمتلكها إلى حدود تلك الفترة ،فقد سار هذا التَّنظيم باتجاه عز ٍّ
القواعد َّ
لة شعبيَّة

أن َّ
ألجأه إليها التَّ ُّ
تحد
السريع و َّ
مدد َّ
الفعال لجمعيَّة العلماء ،وهو األمر الذي أرادت سلطات االحتالل ْ
منه ،فأوعزت بعقد (مؤتمر رؤساء ُّ
الطرق اإلسالميَّة) في األسبوع الثَّاني من نوفمبر  1933بالعاصمة
الشيخ مصطفى القاسمي (زاوية الهامل) ولم يكن إيعاز االحتالل بهذا لتقوية التَّيار ُّ
برئاسة َّ
قي بقدر
الطر ِّ
اإلحيائي ،الذي تشرف عليه جمعيَّة العلماء ،وهو الذي ِّ
ما كان صنعا لحاجز يوقف َّ
ممارسات
تبرره
المد
َّ
ُ
الطموح ِّ
الطر ِّقيين الهادفة إلى كبح ُّ
ُّ
يني للعلماء ،من طريق إعالن الوالء لسلطة االحتالل ،والوشاية
الد ِّ

ٍّ
محاولة يائسة ِّ
للدفاع عن و ٍّ
ٍّ
مكتسب عبر عقود من َّ
الزمن ،وما
شعبي
الء
بحركة اإلحياء ورجالها ،في
ٍّ
جره من امتيازات اجتماعيَّة وماديَّة كبيرة ،وذلك ما تعتبره هذه الجبهة ًّ
حقا ُمكتسبا بالتَّقادم ،لها وحدها
َّ
السلطة ِّ
الدينيَّة والتَّشريعيَّة.
ُّ
الحق في تمثيل ُّ
شكلته حركة اإلصالح ِّ
الحقيقي الذي َّ
يني على المحافظين ،ومع َّ
أن المسألة اللُّغويَّة
وأمام التَّهديد
الد ِّ
ِّ

حدة ِّ
ٍّ
أن َّ
خالف بين الجبهتَْين ،إالَّ َّ
الصراع بين الفريَق ْين ،وإيغال جبهة المحافظين في
موضع
لم تكن
َ
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الكيد برجال الجمعيَّة ،و ِّ
السعاية بهم لدى سلطات االحتالل ،و ِّاتخاذ هذا األخير ذلك ذريعة إلصدار
فعالي ُة جهود اإلحياء
المزيد من القيود والعقبات ،وتلغيم مسيرة اإلحياء بالمزيد من المضايقات ،فضويقت َّ

وتأثَّرت كثير من النَّشاطات اإلحيائيَّة.

ِّ
وجل أعالمها –إن لم يكونوا كلُّهمِّ -
خريجو
هام جبهة المحافظين بمعاداة اللُّغة العربيَّةُّ ،
ال يمكن ات ُ
ولكن نتيجة تلك الخصومة َّ
المؤسسات العربيَّة بأشكالها المختلفةَّ ،
الشديدة التي شهدتها تلك الفترة ،أفضت
َّ

ُّ
أن تشبَّثوا بأذيال االستعمار خالل ( )70عاما وبعد تعاونهم
إلى "هزيمة الطر ِّقيين في آخر المطاف بعد ْ
مع سلطات االحتالل على تقويض المبادئ األساسيَّة لإلسالم واللُّغة العربيَّة في الجزائر بتجميد الفكر
ونشر األكاذيب ،والخرافات الباطلة "1وقد كان ِّ
اضح على مسار اإلحياء في زمنه
لكل ذلك
انعكاس و ٌ
ٌ
ِّ
وجغرافيَّته ،وعلى مدى االستجابة َّ
كثير من األوقات في مهاترات
الشعبيَّة ألدبيَّاته ،فلقد استُهلكت ٌ
ومتابعات ومكائد ،طالت األعراض وحتَّى األنفس ،وبقيت العديد من مناطق القطر  -بالجهة الغربيَّة
خاصةِّ -
متمنعة على تيَّار اإلحياء بفعل َّ
ُّ
المضاد ،لتتراجع نسبة
العدائي الذي َو َس َمها به التَّيَّار
الشحن
ِّ
َّ
الصفوف َّ
الداعمة لمشروع اإلحياء.
اشتراك الجماهير في االنخراط ضمن ُّ

كثير من َّ
هذا ويجب استثناء ٍّ
الزوايا التي كانت في نهاية القرن ( )19الحصن األخير للُّغة العربيَّة

ِّ
على ما كانت عليه متعلَّقاتُها من بساطة الوسائل ،وعتاقة المناهج ،وتواضع مستوى
المدرِّسين...إلخ

قر فيه بالفضل
وقد اجتمع إلى ذلك
تضييق االحتالل وممارساته القمعيَّة ،وذلك موقف ال يزال التَّاريخ ُي ُّ
ُ
لتلك َّ
أجل عبارات التَّقدير واإلكبار.
الزوايا ،ويسوق لها َّ
الشعب :بعد ِّ
 -3-1-3-1حزب َّ
تحولت فلوله إلى العمل كمجموعات أطلقت على نفسها
حل النَّجم َّ
األمة) لتظهر في ٍّ
شكل جديد بعد ذلك هو (حزب َّ
الشعب الجزائرِّي) في )(NATERRE
اسم (أحباب َّ
قرب باريس في  11مارس 1937م ،وأسندت رئاسته إلى مصالي الحاج ،ونقل نشاطه إلى الجزائر من
خالل فروعه في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة ،وعرفت فترة 1939 -1937م ذروة نشاطات
الحزب في الجزائر وفي فرنسا ،وتبعا لمطالب الحزب ِّ
السياسيَّة واالجتماعيَّة التي لم يكن يراها معزولة
السياق المزدوج ِّ
السياسة الثَّقافيَّة للجزائر في ِّ
عن المطالب الثَّقافية ،ورأى بأنَّه "ينبغي وضع ِّ
للنضال

جمعية العلماء المسلمين الجزائريِّين وعالقتها بالحركات الجزائرَّية األخرى ،ط .5الجزائر2013 :م
 -1عبد الكريم بوصفصاف،
َّ
دار بهاء ِّ
الدين للنَّشر والتَّوزيع.267 ،
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َّ
الرؤية ،أدرج مطالبه حول
الرغبة في الخروج من التَّخلُّف "1وفي ضوء هذه ُّ
عبي من أجل االستقالل و َّ
الش ِّ
الهويَّة ،في مؤتمره العام في أوت 1938م مطالبا بـ:
عناصر ُ
 إصدار مرسوم حول إجباريَّة تعليم اللُّغة العربيَّة في ِّكل مستويات التَّعليم ،كما هو شأن تونس
بي.
والمغرب والمشرق العر ِّ
الحريَّة المطلقة للتَّعليم ِّ
 منح ِّالحر.

 تأسيس ُكلِّي ٍّدرس فيها العلوم العربيَّة واإلسالميَّة ،إلى جانب
َّة لآلداب العربيَّة بجامعة الجزائر ،تُ َّ

التَّاريخ واالجتماع...

الرسميَّة الثَّالث ،وإسناد تدريس اللُّغة العربيَّة ألساتذة مسلمين.2
 رفع مستوى المدارس َّحزب َّ
السبَّاقة إلى إشهار هذه
الشعب في هذه المطالب مع جمعيَّة العلماء التي كانت َّ
لقد اشترك ُ
حرة َّ
قانونها َّ
موزعة على
المطالب منذ تأسيسها،
اخلي ،كما أنشأ الحزب نحو  17مدرسة َّ
َّ
الد ُّ
وتضمنها ُ
توجهه الفكرِّي ،واستقطابا ألنصار
أنحاء الوطن ،بينما كانت هذه
المطالب في أدبيَّات الحزب إعالنا عن ُّ
ُ

ِّ
َّ
الحر من خالل المدارس التي أنشأها باسمه ،ال
إن كان
عليم َّ
الهويَّة ،و ْ
ُ
الدفاع عن ُ
الحزب قد باشر الت َ
سيما بعد 1950م ،ولكنَّها لم تبُلغ في عددها وفعاليَّتها مدارس جمعيَّة العلماء.
ومن المبادرات التي باشرها حزب َّ
أمر إنشاء صحيفة َّ
الشعب ذات
الشعب خدمة للعربيَّة،
ُ
إسناده َ
المعربين ،هماَّ :
أعداد
الشاعر ُمفدي زكريا
الثن ْين من أنصاره
َّ
اللِّسان العر ِّ
َّ
ومحمد قنانش ،وصدر منها ٌ
بي َ
ثم أنشأ صحيفة (البرلمان
ثم حاول ذلك َّ
مرة أخرى سنة 1938م ،فلم تستطع صحافتُ ُه ُّ
مودَّ ،
قليلةٌَّ ،
الص َ
الجزائري) في 3 :جوان 1939م ولم ُيكتَب لها االستمرُار أيضا.
الشعب من يقوم على الخطابة َّ
حزب َّ
كما َّ
السِّيدان :العربي دماغ
أعد
الشعبيَّة بالعربيَّة ،فكان َّ
ُ

ِّ
سين ،وعبد القادر الياجوري
الح ْ
العتروس ،وأحمد بودة عضوا الحزب وخطيباه ،واشتهر العبَّاس بن الشيخ ُ
بالخطابة لسياسة الحزب ،ونشر أفكاره ،رغم انتمائهما لجمعيَّة العلماء.

فإن مواقف حزب َّ
وعلى الجملةَّ ،
الشعب إزاء اللُّغة العربيَّة تبدو األقرب إلى مواقف جمعيَّة العلماء
ابن باديس وزمالؤه يرون َّ
أن التَّعليم أهم سالح للوقوف في وجه المستعمر ،كان مصالي
فبينما كان ُ

-Sid Ahmed Baghli, Aspects de la politique culturelle de l’Algerie, paris: 1977, L’organisation
des Nations unies pour l’education, la science et la culture, p11.
 -2أبو القاسم سعد هللا ،حصاد الخريف ،ط .1الجزائر1432 :ه2011-م ،عالم المعرفة للنَّشر والتَّوزيع ،ص.202
1
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أن ِّ
النضال ِّ
يق السترجاع الوطن 1وذلك راجع إلى الفروق
ياسي هو أقرب طر ٍّ
الحاج ورفقاؤه يعتقدون َّ
الس َّ
التي كانت بينهما ،والتي ترجع أساسا إلى اختالف طبيعة ِّ
كل تنظيم واستراتيجيَّاته في تنفيذ مشاريعه.

الحريات ِّ
اطية :أنشئت في 1946م ،بعد ِّ
حل حزب َّ
 -4-1-3-1حرك ُة انتصار ِّ
الشعب
الديموقر َّ

امتدادا
الموقف من اللُّغة العربيَّة ،الذي كان
اقف ُه ومطالبه ،ومنها
أفكارهُ وقواعد تنظيمه ،وتبنَّت مو َ
ً
ُ
فورثت َ
وطدت عالقاتها أكثر بجمعيَّة العلماء ،وعملت على تفعيل نشاط ِّ
الشعب ،ولكنَّها َّ
لموقف حزب َّ
الصحافة
حفا تابع ًة لها أو قريب ًة من ِّ
خطها ،فكانت المنار والمغرب العربي وصوت الجزائر
العربيَّةَّ ،
ص ً
فأسست ُ
الصادرة بالفرنسيَّة ،وسرى مبدأ ِّ
الدفاع عن اللُّغة العربيَّة والتَّمكين لها
إلى جانب صحيفة الجزائر َّ
الحرة َّ

في أوساط الحزب" ،فلم يأت نوفمبر 1954م ،حتَّى كان أعضاء الحزب ِّ
متشبعين بمبدأ المطالبة باللُّغة
العربيَّة ٍّ
كلغة وطنيَّة ورسميَّة للجزائر "2وفي تقريره الموجه إلى المؤتمر الثَّاني للحركة في أفريل 1953م

قافي في الجزائر ،ويضع لتوجيه مساره ِّ
ِّ
وسد خلله ثالثة أهداف:
يسط ُر
الحزب رؤيته الكبرى للجانب الثَّ ِّ
ُ
 نشر الثَّقافة القوميَّة الموصولة ِّاتصاال وثيقا بالثَّقافة العربيَّة اإلسالميَّة. نشر التَّعليم ِّالفني و ِّ
الصناعي.
 محاربة ِّاألمية.3

ُّ
السابقة في
نابع من طبيعة تكوين أفرادها ،وهم ذوو َّ
فالحديث عن موقف هذه الحركة من اللغة العربيَّة ٌ
ثم من طبيعة التَّعاطف مع مواقف جمعيَّة العلماء التي ع َّدت َّ
حزب َّ
الظهير الفكرَّي لهذه الحركة
الشعبَّ ،
ُ
اضح مع حزب َّ
الشعب من قبل.
ٍّ
في كثير من المواقف ،كما كانت على
تناغم و ٍّ

لعل هذا التَّنظيم من ِّ
الحزب ُّ
أشد التَّنظيمات الجزائريَّة تعقيدا في
-5-1-3-1
يوعي الجزائر ُّيَّ :
الش ُّ
ُ
تركيبته ،وغموضا في استراتيجيَّاته ،وتقلُّبا في مواقفه ،فهو يجمع بين متناقضات عديدة منها الغياب
الظاهر ،والحضور ِّ
الشعبي َّ
َّ
شأن األطروحة متابعة المقوالت السياسيَّة لهذا
الس ُّ
ياسي الفاعل ،وليس ُ
الحزب ،والوقوف على رؤاه اإليديولوجيَّة ،إالَّ من باب ما له عالقة بالمسألة ُّ
اللغويَّة في الجزائر استكماال
لمشهد العوامل ِّ
المؤثرة والعناصر الفاعلة.

جمعية العلماء المسلمين الجزائريِّين وعالقتها بالحركات الجزائرَّية األخرى ،ص.312
 -1عبد الكريم بوصفصاف،
َّ
 -2أبو القاسم سعد هللا ،حصاد الخريف ،ص.203

يخية َّ
مؤسسات ومواثيق ،د ط .الجزائر2011 :م ،دار هومة للنَّشر
 -3عبد الحميد زوزو،
المرجعيات التَّار َّ
َّ
للدولة الجزائرَّية الحديثة َّ
والتَّوزيع ،ص.128
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تسربت الفكرةُ ُّ
الشيوعيَّة إلى الجزائر بداية القرن ( )20وانتعشت بعد الحرب الثَّانيَّة ،ووجدت لها
َّ

أنصا ار من النُّخبة ،وسرعان ما تبنَّت من األطروحات االقتصاديَّة واالجتماعيَّة للتَّيار ما يخدم الفكرة
الماركسيَّة بأبعادها الكبرى ،وغالبا في ِّ
ظل رؤية الحزب ُّ
"أما القضيَّة الوطنيَّة فال يؤمن
يوعي الفر ِّ
الش ِّ
نسي َّ

1
الحزب ُّ
الهويَّة
أن ينظر
يوعي عندئذ إالَّ في اإلطار
بها
ِّ
الش ُّ
العالمي " .ولم يكن بعيدا ْ
ُ
ُ
الحزب إلى قضايا ُ
الطرح ،وضمن هذه اإليديولوجيا ،كما لم يكن منتظ ار أيضا إالَّ ِّ
نظرة تتناسب مع هذا َّ
تبني مواقف تتناسب
َ
الشيوعي ،وفي إطار الجمهوريَّة الفرنسيَّة ،ومع حاجته إلى قواعد شعبي ٍّ
و َّ
َّة واسعة يجعلها َّ
عدته في
الطرح ُّ َّ

ٍّ
ألفكار ال تجد القبول الكافي لدى تلك الجماهير ،فقد
الحضور الجماهيرِّي وحسم االنتخابات ،ووالئه

ُّ
صدر في الجزائر صحيفة
عرف
المداراة والحيلةُ ،
في ُ
ُ
الحزب تقلبات كثيرة طبعت مسيرته بشيء من ُ
اإلسالمي
ينظم إلى الكتلة الوطنيَّة في المؤتمر
ِّ
تسمى َّ
بالعربيَّة َّ
(الراية الحمراء) خالل العشرينيَّات ،وها هو ُّ
ويتقرب من جمعيَّة العلماء ،يوافقها في دعم مطالبها حول ِّ
اإلسالمي واللُّغة
الدين
في جوان 1936م،
ِّ
َّ

ِّ
"بأن ُي َّ
المتضمن المطالبة ِّ
مكنوا
المطلب الذي صدر عنه في 1933م ،و
العربيَّة ،وهو
بحق الجزائريِّين ْ
ُ
جدد التَّ
من تعلُّم اللُّغة العربيَّة "2ف َّ
ذكير به ليستفيد من الحضور الجماهيرِّي الكبير الذي حظي به المؤتمر
َ
َ
وها هو بعد ( )10سنوات وفي الفترة (1950-1947م) ومع عدم قناعته "بجدوى اللُّغة العربيَّة و ِّ
الدين

فإن الحزب ُّ
يوعي الجزائر َّي قد غيَّر مواقفه ،تكتيكيًّا ...وراح ُي ِّ
اإلسالمي في الجزائرَّ ،
درج ضمن
ِّ
الش َّ
ِّ
ُّ
وج ْع ِّل تعليمها إجباريًّا في جميع
الوحدويَّة :المطالب َة بترسيم اللغة العربيَّةَ ،
لوائحه السياسيَّة وعروضه َ
3
مراحل ِّ
السداسي الثَّاني من عام  )1948راح يحاول استدراج األحزاب
الدراسة " وخالل هذه الفترة ( ُّ
الوطني ،وبينما أعرض حزب َّ
الشعب عن اقتراحاته لعلمه بخلفيَّاته
الوطنيَّة إلقناعها بمشروعه
ِّ

االتحاد ِّ
اإليديولوجيَّة ،فقد نظر ِّ
اطي للبيان الجزائرِّي في أدبيَّات الحزب ُّ
يتمعن آراءه
يوعي َّ
الش ِّ
الديموقر ُّ
ليصرح بعدم االستجابة ،العتبار ٍّ
ِّ
ات عديدة ،منها ما يتعلَّق بشأن اللُّغة العربيَّةَّ :
"إن الحزب
ومقترحاته،
يوعي يرفض اللُّغة العربيَّة والعروبة واإلسالم ،ف ِّ
ُّ
بالنسبة إليه ال يمكن لُلغة َّ
أن تكون هي اللُّغة
الش َّ
الضاد ْ
الوطنيَّةَّ ،
أما العروبة واإلسالم فإنَّهما صنوان
ألن مليون أورِّﭙ ٍّي يجهلها أو يتجاهلها ،وألنَّها لغة القرآنَّ ،

الرجعيَّة "4وتلك قناعة الحزب التي طبعته بها رؤية (موريس توريز)Maurice Thorez /
للتَّخلُّف و َّ
 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،5ص.268

مؤسسة ُّ
الضحى ،ص.402
محمد الميلي ،المؤتمر اإلسالمي الجزائري ،ط .1الجزائر1434 :ه2013-مَّ ،
َّ -2
الكتَّاب العرب ،ج 1ص.237
َّ -3
محمد العربي الزبيري ،تاريخ الجزائر المعاصر ،د ط .د ب1420 :ه1999-م ،منشورات ِّاتحاد ُ
محمد العربي الزبيري ،تاريخ الجزائر المعاصر ،ج ،1ص.131
َّ -4
256

الفصل الثَّالث:

أبعاد مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر خالل القرن العشرين

نسي في مقولته َّ
األمين العام للحزب ُّ
أمة جزائريَّة يجري تكوينها بواسطة
يوعي الفر ِّ
الش ِّ
الشهيرة :هناك َّ
عشرين جنساً.

إن كثرة تقلُّبات الحزب ُّ
جرت عليه ريب َة َّ
َّ
الدارسين في حقيقة
يوعي في مواقفه إزاء اللُّغة العربيَّة َّ
الش ِّ

الش ِّ
ولعل ذلك ما دفع األستاذ سعد هللا إلى التَّصريح بعدم القدرة على معرفة موقف ُّ
يوعيين
موقفه،
َّ

1
نتوصل إليه ِّ
ضمر فسوف
الم
موقفهم
كان
ًّا
أي
و
"
لحد اآلن
ِّ
"أما موقفهم من اللُّغة العربيَّة فلم َّ
الحقيقي فقالَّ :
ُ َ

مطالب طبقات َّ
ثم َّ
إن هذا الحزب مع عراقة نشأته،
لن يكون وفاقا لما عليه
الشعب الجزائرِّي العريضةَّ ،
ُ
مما يدعو إلى القول َّ
بأن
حس ْب له من جهود دعم اللُّغة العربيَّة ما ُيذكر بهَّ ،
وحسن تنظيمه؛ فإنَّه لم ُي َ
موقفه منها راجع إلى تقدير ظروف ِّ
كل مرحلة ونتائجها.
ِّ
 -6-1-3-1أحباب البيان و ِّ
َّ
اجع
الحرية :النُّسخة
المعدلة لكتلة اتحادية النُّواب المسلمين بعد التَّر ُ

ِّ
ياسي الكبير البن جلول ،وإظهار فرحات عبَّاس قدرًة كبيرة على فهم األوضاع ،وإجادة تسييرها ،وفي
الس ِّ
فع ٍّ
ظل تو ٍّ
ِّ
مي ،أعلن
طبي الحركة الوطنيَّة آنذاك مصالي الحاج
ال مع ق
ومحمد البشير اإلبراهي ِّ
اصل َّ
َّ
ُ َْ
موقف فرحات عبَّاس في مؤازرته
فرحات عبَّاس عن إنشاء حزبه الجديد في 1944-4-4م ،ولم يكن
ُ
وتبني ِّ
للُّغة العربيَّة ِّ
الدفاع عن مكانتها ،جديدا ،فقد صقلت األيَّام مواقفه إزاء ِّ
األمة ،ومنها اللُّغة
مقومات َّ
ُ
تحول من َّ
الدعوة إلى اإلدماج قبل هذا
أن َّ
العربيَّة التي كان ُيبدي تعاطفه معها من موقع النُّخبة ،وبعد ْ
التَّاريخ ،أصبح يدعو إلى المساواة ،وأصدر لذلك جريدة بالعنوان نفسه ( )Egalitéسنة 1944م ،غير

ٍّ
أن القانون
َّ
موقف صريح للحزب بإزاء اللُّغة العربيَّة ،وهو الموقف الذي
األساسي للحزب لم ُيِّبن عن
َّ
تجمعا ُّ
يبرر َّ
للنخبة االندماجيَّة
سماه األستاذ سعد هللا (سكوتا) قد َّ
بأن هذا الحزب كان خالل هذه المرحلة ُّ
َّ

ٍّ
يومئذ شأن اللُّغة العربيَّة مسألة ِّ
بالنسبة إليه أساسا ،مقابل
ومعتمدا نضاال على مستواها ،ولم يكن
ُ
السياسيَّة العاجلة ،وهو الموقف الذي سيشهد استدراكا من ِّقبل إطارات الحزب ِّ
المطالب ِّ
أنفس ِّهم ،ولكن
َ
في ِّ
ظل ظروف وسياقات أخرى.

االتحاد ِّ
 -7-1-3-1حزب ِّ
الديموقراطي للبيان الجزائرِّي :بعد مجازر الثَّامن ماي 1945م ِّ
وحل

االتحاد ِّ
السجن ،أنشأ حزب ِّ
االحتالل أحباب البيان ،وخروج فرحات عبَّاس من ِّ
الديمق ارطي للبيان
َ
الجزائري ( )UDMAيوم  16أفريل 1946م ،وقد انتهج الحزب استراتيجيَّ ًة عمد بها إلى استقطاب ِّ
كل
ُ
َّ
الطاقات الوطنيَّة ،وفتح أبواب االنضمام إلى صفوفه ،فالتفت إلى المطالب َّ
الشعبيَّة ،وصاغ قوانينه
 -1أبو القاسم سعد هللا ،حصاد الخريف ،ص.202
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الحزب مطالب لطالما أ ِّ
ومطالبه في هذا اإلطار ،وكان ذلك ِّ
ُدرجت في عرائضه
مبر ار كافيًّا ليتبنَّى
ُ
لمختلف الجهات منذ عقود ،ففي مؤتمره المنعقد بسطيف عام 1948م ،وفي الئحة عنوانها( :عمُلنا

المجاني ِّ
المستعجل) أدرج َّ
بالنسبة لجميع
مادتين تتعلَّقان باللُّغة العربيَّة ،وجاء فيهما" :التَّعليم اإلجبار ُّي و َّ

الرسميَّة "1ومع َّ
أن سلطات
أطفال الجزائر ،والنَّضال من أجل ترقيَّة اللُّغة العربيَّة باعتبارها اللُّغة الوطنيَّة و َّ

وجه ِّ
نسي على طريقة تفكيره
لمي للحزب ،وتعلم من رئيسه تأثير تكوينه الفر ِّ
االحتالل كانت تعلم التَّ ُّ
الس َّ
وطبيعة أطروحاته ِّ
نسي (جاك شوفالي/
السياسيَّة ،فقد كانت ُمعارض ُة عضو المجلس
الوطني الفر ِّ
ِّ
للمقتر َح ْين عنيف ًة ،ورتَّب عليهما أهدافا بعيدة ،لم يكن لرعاية االحتالل العلميَّة
)Jacques Chevalier
َ

نازل بشأنهما ،إذ َّ
أن ذلك "يعني دفع المسلمين أكثر فأكثر إلى اإلسالم ،ويعني
أن ترضى بها ،وتقبل التَّ ُ
ْ
ذلك ،نشر اإلسالم ،وتمتين العالقة مع الجامعة العربيَّةِّ ،
وكل الذين يريدون استقالل الجزائر .وأخي اًر
َّ
فإن ذلك يعني إدخال البربر تحت سلطة اإلسالم عن طريق اللُّغة العربيَّة "2بحسب مرافعة شوفالي.

أسس فرحات عبَّاس سنة 1949م
الهويَّة اللُّغويَّة العربيَّة للجزائريِّين َّ
وإمعانا في انفتاح الحزب على ُ
الرحمن رحمانيَّ ،
انفتاح لم يستطع تجسيد الحضور
ولكنه
أسبوعيَّة الوطن العربيَّة باسم وإشراف عبد َّ
ٌ
ِّ
كل الحركات يومئذ فـ "لم نجد
عولت عليه ُّ
األول الذي َّ
الشفهي عن طريق الخطابة ،باعتبارها المنبر َّ

لحركة النُّواب ،وال لحزب البيان خطباء بالعربيَّة "3بفعل التَّكوين اللُّ ِّ
نسي ُلن َخب وساسة هذا
غوي الفر ِّ
الحزب ،كما هو شأن غالب الحركات ِّ
السياسيَّة األخرى.
َّ -8-1-3-1
بتنوعه ومراحله وتجاذباته في جزائر
ائريةُّ :
البية الجز َّ
التنظيمات الطُّ َّ
يحتل هذا الجناح ُّ
وتوظيفا ،وهو
وتوجيها
تكوينا
مخبر االحتالل
خاصة ،فهو التَّنظيم الذي راهن عليه
القرن ( )20مكانة َّ
ً
ً
ُ
ً
غوي وجهود ِّ
الس ِّ
قافي واللُّ ِّ
ياسيين على استرجاعه لحظيرة العمل
الجناح الذي بذلت حركة اإلحياء الثَّ ِّ
ُ
الوطني ،واعتماده ركيزًة لبناء َّ
الدولة الجزائريَّة بخصوصيَّتها الحضاريَّة.
ِّ

وقد اكتسب هذا الجناح خصوصيَّته من كونه الحاضنة التي خرج منها أصحاب الق اررات الحاسمة

ورجال َّ
لألمة
الدولة الفاعلين،
ويتحمل -قبل غيره من التَّنظيمات -مسؤوليَّة كثير من القضايا الكبرى َّ
َّ
بالضرورة المسألة اللُّغويَّة التي َّ
الجزائريَّة ،ومنها َّ
شكلت على طول مسار هذا الجناح بؤرة تدا ُف ٍّع عكست

 -1أبو القاسم سعد هللا ،حصاد الخريف ،ص.202

محمد العربي الزبيري ،تاريخ الجزائر المعاصر ،ج ،1ص.117
َّ -2
 -3أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،8ص.117
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حقيقة ِّ
نسي بأطروحاته ومشاريعه وممارساته ،وبين َّ
الشعب الجزائرِّي
الصراع الحضارِّي بين االحتالل الفر ِّ
ِّ
َّ
ِّ
فهم حاضر الواقع الجزائرِّي
المصر على خصوصيَّته الحضاريَّة بكل أبعادها ،ومن هنا ،فإنه ال يمكن ُ
ِّ
الصارخة ،ووالءاته المتعارضة ،كما ال
بكل مشاهده ،دون االلتفات إلى مسار هذا الجناح بتدا ُفعاته َّ

ِّ
تصور ٍّ
وتشعباتها الكثيرة ،إالَّ بإيجاد
المتعددة،
حل للمسألة اللُّغويَّة الجزائريَّة بقضاياها
ُّ
يمكن -كذلكُّ -

ٍّ
يصحح به مسار هذا الجناح ،وتُ َّ
فكك األلغام التي طبعت وتطبع مساره.
حل
َّ
الطالَّبيَّة الجزائريَّة في كنف االحتالل ،شأنها في ذلك شأن ِّ
نشأت الحرك ُة ُّ
الصحافة والجمعيَّات
ُ
ُ
الرؤية ،و ِّ
ٍّ
المتأثر بمختلف الوالءات
أن أعلنت انفصالها المشوب
بكثير من عدم وضوح ُّ
األهليَّةَّ ،
ثم كان ْ
اللغويَّة والحضاريَّة وحتَّى العقديَّة ألعضائها ،مستفيدة من طرائق العمل ووسائل ِّ
ُّ
النضال ،وترجع نواة
ً

الطالَّبيَّة في الجزائر إلى سنة 1883م ،بعد ثالث سنو ٍّ
الحركة ُّ
ات من إنشاء المدارس األربعة العليا سنة

العامة َّ
للطلبة
تحولت في 1885م إلى (الجمعيَّة
1880م ،بتشكيل
(مؤسسة طلبة مدينة الجزائر) التي َّ
َّ
َّ

بي تحت تسميَّة ِّ
جمعات ُّ
الطالَّبيَّة
(االتحاد
ِّ
تجم ٍّع طالَّ ٍّ
الوطني للتَّ ُّ
الجزائريِّين) وفي 1906م ظهر َّأو ُل ُّ
تحول بدوره إلى ِّ
الوطني َّ
للطلبة بفرنسا )-UNEF-ليكون إطا ار
(االتحاد
ِّ
بفرنسا )-UNAEF-الذي َّ
توجهاتهم وانتماءاتهم وأوضاعهم ،بغرض ِّ
َّ
الدفاع عن حقوقهم المشتركة ،وقد كان
للطلبة على اختالف ُّ

االجتماعي و ِّ
السياسي
حضور الجزائريِّين في هذه التَّنظيمات قليل العدد ،ضعيف التَّأثير بفعل وضعهم
ِّ
ُ
تحولها إلى جامعة الجزائر في 1909م نحصي ( )06طالَّب
ثم ُّ
فمنذ إنشاء المدراس العليا في 1880م َّ
سنة 1884م ،وحتَّى الموسم 1908-1907م لم يتجاوز عددهم ( )50طالبا ،وقد كان َّ
الطلبة المنتسبون

كالرشيديَّة (1902م) والتَّوفيقيَّة
إليها نواة الجمعيَّات األهليَّة الجزائريَّة ذات النشاط
االجتماعي والثَّقافي َّ
ِّ
(1908م).
أعيد تنظيم ِّ
الوطني َّ
فضم ( )07طالَّب من بين
للطلبة بفرنسا )-UNEF-في (1911م)
(االتحاد
ِّ
َّ

شكل َّ
أعضاء مكتبها اإلداري االثني عشر ( )12بينما َّ
الدارسون
الطلب ُة الفرنسيُّون واليهود في الجزائر و َّ
ْ
الركيزة الحقيقيَّة لهذه التَّنظيمات ُّ
الطالبيَّة كلِّها.
منهم في فرنسا َّ
طالبيَّة أخرى هي (جمعية ُّ
جمع َّ
الطالَّب
الطلب ُة الجزائريُّون إلى انتمائهم هذا
انتظامهم في وحدة ُ
َ
المسلمين لشمال أفريقيا )-AEMAN-التي ظهرت سنة 1919م ،والتي أنشأت فرعا لها بباريس بعد

ذلك سنة 1927م.
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الطلب ُة الجزائريُّون إلى إنشاء (وداديَّة َّ
يتعرض لها َّ
الطلبة المسلمين
َّأدت سياسة اإلقصاء التي كان َّ

ِّ
المتجن َس ْين
لشمال أفريقيا) في  16مارس 1919م وشغل رئاستها بلقاسم بن حبيلس ،ومهدي صالح

َّ
أن يكونوا فر ِّ
وتكفل بتسييرها ُّ
الدكتور سعدان ،وبشير عبد الوهاب ،وفرحات عبَّاس ،الذين َّ
نسيين
فضلوا ْ
للطلبة الجزائريِّين) و(وداديَّة َّ
العامة َّ
الطلبة المسلمين
مسلمين ،وبفعل الخالف الذي كان بين (الجمعيَّة
َّ
العامة حتَّى سنة 1935م ،وهي الفترة التي شهدت
لشمال أفريقيا) فقد ُع َّدت الوداديَّ ُة فرعا من الجمعيَّة
َّ
َّ
ٍّ َّ
نظيم ْين.
محاوالت للتقريب بين وجهات نظر الت َ
الوطني للتَّنظيمات ُّ
الطالَّبيَّة مع بداية ثالثينيَّات القرن ( )20في سياق
مالمح ظهور الوالء
بدأت
ِّ
ُ
العام الذي طبع هذه الفترة ،ولم يكن حتَّى ذلك الحين في التَّعليم العالي إالَّ فئة فرانكفونيَّة
الوطني ِّ
الحراك
ِّ

ِّ
أما القلَّة من َّ
الطلبة التي كانت منتسبة إلى جوامع المشرق ،فلم يكن لها من
أو اندماجيَّة أو
متجنسةَّ ،

سبيل إلى هذه التَّنظيمات ،وال يمكن إدراجها ضمن الحركة ُّ
الطالبيَّة خالل هذه المرحلة.
ُ
ظهر ِّ
الوطني للحركة ُّ
ِّ
الجمعوي ،فكان
حفي و
االتجاه
الص ِّ
الطالبيَّة الجزائريَّة من خالل نشاطها ُّ
ُّ
إصدار مجلَّة ( ِّ
التلميذ) وجعلها (لسان حال َّ
الطلبة المسلمين الجزائريِّين بالجزائر) تميي از بلفظتها األخيرة

عن لفظة (بفرنسا) التي الزمت تسمي ِّ
َّات التَّنظيمات ُّ
الطالبيَّة من قبل.
ولئن كانت المجلَّة مزدوجة اللُّغةَّ ،
بي مواضيع
فإن والءها
الوطني ال مطعن فيه ،إذ َّ
قسمها العر ُّ
َّ
ضم ُ

"أهم المجالَّت و َّ
الدوريَّات الجزائريَّة في تلك الفترة لعنايتها الفائقة
َّ
أدبي ًة وقضايا فكريَّة عربيَّة ،حتَّى ُع َّدت َّ
1
نسي ،وُق ِّ
صدت
بي و
نسي مواد فكريَّة وأدبيَّة عربيَّة بلسان فر ٍّ
ِّ
بالتُّراث العر ِّ
اإلسالمي " و َّ
قسمها الفر ُّ
تضمن ُ
نسي ،فإذا ما ذكر طبع المجلَّة بمطبعة أبي اليقظان ،ووجود ِّ
مقر التَّنظيم
به النُّخبة ذات التَّكوين الفر ِّ
ِّ
المؤشرات القويَّة على
الوطني العام؛ كان ذلك من
بنادي التَّرِّقي ،وارتباط نشاطه بنشاط الحراك اإلحيائي
ِّ
مدى التَّقارب الذي جمع الجهود ُّ
الوطني العام.
الطالبيَّة بجهود حركة اإلحياء
ِّ

حرصت (جمعيَّة ُّ
ٍّ
ٍّ
سنوي لطلبة
مؤتمر
الطالَّب المسلمين لشمال أفريقيا )-AEMAN-على تنظيم

الدارسين في بلدانهم أم َّ
الدول الثَّالث ،سواء منهم َّ
ُّ
الدارسين بفرنسا ،بين سنة  1931و1935م وقد
ٍّ
تحولت هذه المؤتمرات إلى مهرجانات ،أُ ِّ
مقطوعات من الموسيقى
درَج في جداول أعمالها "االستماعُ ل
َّ
األندلسيَّة ،وتالوة القرآن ،وإلقاء األشعار أو الخطب باللُّغة العربيَّة الفصحى "2فكانت تلك المؤتمرات
محمد ناصرِّ ،
الصحافة العر َّبية الجزائرَّية ،ص.180
َّ -1

انكوفونية1962-1880 ،م ،ص.169
 -2غي برفيليي ،النُّخبة الجزائرَّية الفر
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فرصة لألعضاء الجزائريِّين ،اقتربوا فيها من إخوانهم العرب ،والمسوا عن ٍّ
كونا آخر من ِّ
قرب م ِّ
مكونات
ُ
شخصيَّتهم التي َّ
الصرف ،وهو التَّكوين الذي لم يكن مانعا لهم من مسايرة
غطاها
نسي َّ
تكوينهم الفر ُّ
ُ
أشغال المؤتمر الثَّاني للتَّنظيم ،الذي استقبله نادي التَّرِّقي بالجزائر من  25إلى  28أوت 1932م ،برئاسة

فرحات عبَّاس ،وتنشيط َّ
الشاعر ُمفدي زكريا ،وفيه ناقش المؤتمرون النقاط األربع:
 البحث في وسائل نشر اللُّغة العربيَّة في أفريقيا َّالشماليَّة.
اإلسالمي.
 المطالبة بتدريس التَّاريخِّ

الدروس العلميَّة َّ
 النَّظر في برامج تدريس التَّالميذ ،للجمع بين ُّالمقدمة باللُّغة الفرنسيَّة ودراسة
اللُّغة العربيَّة لتحصينهم بالثَّقافة العربيَّة.
المتخرجين .1تلك ِّ
النقاط التي تحمل بوضوح التَّأثير ُّ
ِّ
ونسي
 مناقشة قضيَّة توظيفالبي التُّ ِّ
الط ِّ
يعترف المتابعون الفرنسيُّون بوالئهم الكامل
بي ،لم تجد معارض ًة من األعضاء الجزائريِّين الذين
والمغر ِّ
ُ
ُّ
ُّ
ِّ
ناظر جامعة الجزائر
للغة الفرنسيَّة ،واستثنائهم من مغبَّة التَّعاطف مع مسألة اللغة العربيَّة ،حين يسجل ُ
) (Georges Hardyشهادته على موقف َّ
الطلبة الجزائريِّين بقوله" :فهم يعترفون بارتباطهم َّ
الشديد
2
ظر
باللُّغة الفرنسيَّة ،بينما يحُل ُم اآلخرون [التُّونسيُّون والمغاربة] بإحياء اللُّغة والعلوم العربيَّة " ولم يكن ُينت َ
من َّ
الطلبة الجزائريِّين أكثر من هذا الموقف ،وهم ال تربطهم باللُّغة العربيَّة أيَّ ُة رابطة طيلة مسارهم

نسي تكوينا عربيًّا
عليمي ،على خالف زمالئهم في تونس والمغرب الذين جمعوا إلى تعليمهم الفر ِّ
التَّ ِّ

محترما.
ً

السعادة
أما المؤتمر ( )05للتَّنظيم فقد انعقد في تلمسان من  5إلى  10سبتمبر 1935م بقاعة َّ
َّ

ِّ
متحوال إليها من قاعة البلديَّة التي شهدت مشاحنات في جلسة االفتتاح
التَّابعة لجمعيَّة العلماء المسلمين،
وقوبلت كلمة التَّرحيب التي ألقاها َّ
اهيمي تصفيقا طويال ،وارتفع سقف مطالب المؤتمرين إلى:
الشيخ اإلبر ُّ
 -المطالبة بجعل اللُّغة العربيَّة لغ ًة رسميَّ ًة.

 تدريس اللُّغة العربيَّة في المدارس االبتدائيَّة وفي التَّعليم الثَّ ِّ[الحرة]
انوي وفي (مدارس) الجزائر
َّ

وفي التَّعليم العالي من طرف أساتذة مسلمين ،وباللُّغة العربيَّة الفصحى ،إضافة إلى توصي ٍّ
َّة رفعت إلى
"إحالل اللُّغة العربيَّة مكان ًة أهم في المدارس االبتدائيَّة ،وجعلها َّ
مادة إجباريَّ ًة
مفادها
الحكومة الفرنسيَّة ُ
ُ
انكوفونية1962-1880 ،م ،ص.169
 -1غي برفيليي ،النُّخبة الجزائرَّية الفر
َّ
انكوفونية1962-1880 ،م ،ص.174
 -2غي برفيليي ،النخبة الجزائرَّية الفر
َّ
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في امتحان َّ
الشهادة االبتدائيَّة "1ويبدو َّ
أن سلطات االحتالل قد أدركت األخطار المتناميَّة على مشروعها
ُّ
الل ِّ
السنوات 1936م حتَّى
خاصة ،وبلدان شمال أفريقيا ،فمنعت عقد هذه المؤتمرات في َّ
غوي في الجزائر َّ
1939م.

ٍّ
لم يلبث ِّ
النضال ُّ
أن الكثير من حقوق
بي ،بحكم َّ
تحول إلى
امتداد لنضال الحراك الحز ِّ
أن َّ
الط ُّ
البي ْ
سياسي ،وصارت مواقف التَّنظيمات ُّ
َّ
الطالبيَّة -وإن انضوت شكليًّا تحت لو ٍّاء بهذا
الطلبة ذات طابع
ٍّ

أن أعالم ِّ
ِّ
ٍّ
تابع َمسار الحراك الجزائرِّي العامَّ ،
النضال
الشعار -ذات
ميول سياسيَّة ،ويكفي ْ
أن ُيدرك ُم ُ
البي لسنوات العشرينيَّات والثَّالثينيَّات هم أعالم الحراك ِّ
ُّ
ثم باتت مواقف
الس ِّ
الط ِّ
ياسي لما بعد ذلك ،ومن َّ

التَّنظيمات ُّ
الحركي أو الفكرِّي .بل
الطالبيَّة ال تختلف كثي ار عن مواقف األحزاب التي تدين لها بالوالء
ِّ

الطلبة المسلمين لشمال أفريقيا) كانت من ٍّ
إن (وداديَّة َّ
َّ
موضع استدراج العلماء الذين أروا فيها إطا ار
جهة
َ
يمكن توسيع حركة اإلحياء من خالل طبيعة ومستوى تكوين منتسبيها ،ومطمعا الستحواذ ُّ
الشيوعيين
على نخبة َّ
حضورهم في مراكز النُّفوذ -على عادة أصحاب هذه اإليديولوجيا -من جهة
يتعزز بها
ُ
الوطني أمدا طويال ،وال يزال ِّ
يشكل خلفيَّ ًة تاريخيَّة
أخرى ،وقد استمر هذا التَّجا ُذب بين أطراف الحراك
ِّ
وجهات.
لكثير من التَّيَّارات والتَّ ُّ

تحوال فارقا في مسيرة الحركة ُّ
أح َد َث نزول الحلفاء بأفريقيا َّ
الطالبيَّة
الشماليَّة في نوفمبر 1942م ُّ
ْ
ُ
الجماعي إلى (حركة أحباب البيان و ِّ
الحريَّة) استجابة لتأثير جمعيَّة العلماء وخاليا
الجزائريَّة بانضمامها
ِّ

الشعب ،وكتلة المنتخبين ،وكما كان فرحات عبَّاس ( طالب األمس) رئيس الحركة بثقله ِّ
حزب َّ
ياسي
الس ِّ
محمد الهادي جمان إلى رئاسة (وداديَّة َّ
الطلبة المسلمين لشمال أفريقيا) منذ 1931م ،عضويَّة
أضاف َّ

ليشتد أَ ْزر الحركة ُّ
الطالَّبيَّة الجزائريَّة الوطنيَّة بتشكيل جمعيَّة التَّالميذ المسلمين في
حزب البيان،
َّ ُ
ِّ
المتوسطات والثَّانويات في جانفي 1944م ،وهي التي كانت على صلة وثيقة بحركة اإلحياء بريادة
جمعيَّة العلماء.
الدخول الجامعي 1949م ،وفي الوقت الذي كانت الحركة ُّ
مع ُّ
الطالَّبيَّة تحت سلطة حركة االنتصار
مسندة من قبل حزب ُّ
بي وطلبتهما ،كان طلب ُة الحزب
الدستور الجديد التُّونسي ،وحزب االستقالل المغر ِّ
ً
يوعي داخل الحركة ِّ
ُّ
ينظمون عالقاتهم مع ِّ
الرفاق على مستوى
السنة نفسها بدافع
ٍّ
الش ِّ
إقليمي ،ويدخل في َّ
االتحاد من أجل ِّ
الشيوعيين و ِّ
ٍّ
ٍّ
ِّ
الدفاع
مشترك مع
بتشكيل
الصادق هجرس،
ماز ٍّ
يغي على جبهة التَّنافس َّ

 -1غي برفيليي ،النُّخبة الجزائريَّة الفرانكوفونيَّة1962-1880 ،م ،ص.171
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عن البيان الجزائرِّيَّ ،
للظفر بتمثيل ( )300طالب مسلم جزائري ،ينتمي ( )100منهم إلى حركة
شكلت منذ 1953م نواة ِّاتجاه ِّ
االتحاد العام َّ
االنتصار ،وهي الفئة التي َّ
للطلبة المسلمين الجزائريِّين بقيادة
الحزب ُّ
السالم ،مدعوما بالعلماء وخاليا حزب َّ
الشعب المحظورَّ ،
يوعي مدعوما
وفضل
بلعيد عبد َّ
الش ُّ
ُ
طالب ِّاتجاه ِّ
للطلبة الجزائريِّين ،وهو ِّ
الوطني َّ
ٍّ
الصراعُ الذي انتهى في األخير بتشكيل
االتحاد
بنحو ()100
ِّ
َ
(االتحاد ِّ
بي جديد برئاسة مناضل جمعيَّة العلماء وعضو ِّ
اطي للبيان الجزائرِّي) أحمد
الديموقر ِّ
طالَّ ٍّ
تنظيم ُ
نتخابه على رأسه في جويلية 1955م فيصال في الوجهة التي آل إليها
طالب اإلبراهيمي ،والذي كان ا ُ
البي في الجزائر قبيل اندالع ثورة التَّحرير ،فقد جاء في خطاب تأسيس ِّ
(االتحاد العام َّ
التَّنظيم ُّ
للطلبة
الط ُّ

األمرين
المسلمين الجزائريِّين) في جويلية 1955م ،على لسان أحمد طالب" :كطلبة مسلمين ،إنَّنا نعاني
َّ

ِّ
اللغة الحاملة لحضارتنا ن ِّ
إن هذه ُّ
أجنبية في بالدناَّ ،
ص ُّر
ماديًّا ومعنويًّا ،ونحن نرى لغتنا معتبرة لغة
َّ
ُ

يتم تدريس ُّ
العربية ِّ
ُّ
لكل أبناء
اللغة
أن تُعاد لها المكانة المرموقة التي
َّ
أن َّ
تستحقها ...يجب ْ
على ْ
التعليم ،وأيضا في َّ
كافة أنحاء بالدنا من دون تمييز ،ذلك هو َّ
الجزائر في جميع مستويات َّ
الشرط الذي
أن ِّ
ينبغي توافره من أجل إشاعة َّ
محرري
انية في الجزائر "1ويبدو َّ
الس َّك َّ
التفاهم بين مختلف العناصر ُّ
الخطاب [بلعيد عبد السالم ،وأحمد طالب ،وعبد المالك بن حبيلس ،ومولود بلهوان] قد وقفوا على مخاطر
غوي من قبل مخبر االحتالل ،وتوظيفه ِّ
العزف على الوتر اللُّ ِّ
لشق وحدة الجزائريِّين من خالل التَّدا ُفع

تدافع من شكل آخر ،رأى المخبر بخبث إذكاء ِّ
اللُّ ِّ
غوي
الصراع فيه
الكالسيكي (عربيَّة /فرنسيَّة) وإضافة
ٍّ
ِّ

الطرح ُّ
بي -مازيغ ٍّي ،فجاء َّ
بتحريك الجناح الذي طالما َّ
البي
اع عر ٍّ
حضره لمثل هذا ،وافتعال صر ٍّ
الط ُّ
ُ
ضاما صوته إلى أصوات التَّنظيمات الوطنيَّة األخرى ِّ
الحق َّ
ِّ
بيعي للُّغة العربيَّة.
لرد
الط ِّ
ًّ

استقر عليه مسار التيَّار ُّ
بي الجزائرِّي إلى حدود اندالع الثَّورة
آخر ما
الطالَّ ِّ
َّ
كانت هذه المرحل ُة هي ُ
تحوال للعديد من المسارات ،ومنها المسار ُّ
بي الذي ِّ
تؤكد المصادر ُّ
تحفظ
التَّحريريَّة ،التي كانت ُّ
الطالَّ ُّ
ُ
كثير من منتسبيه على االلتحاق بالثَّورة حتَّى كانت نهاية 1956م مناسب ًة اللتحاق أعضاء التَّنظيمات
لكن والءات األمس هي التي ستُ ِّ
أفرادا بالثَّورةَّ ،
الصعبة والخطيرة
ؤطر كثي ار من المسارات واالختيارات َّ
في المرحلة القادمة.

 -1أحمد طالب اإلبراهيميِّ ،
مذكرات جزائري ،أحالم ومحن1965-1932 ،م ،د ط .الجزائر2006 :م ،دار القصبة للنَّشر ،ج1
ص.230-229
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 -4-1ترسيم ُّ
مطالب التَّنظيمات والهيئات الوطنيَّة الجزائريَّة
العربية في عهد االحتالل! تُِّوجت
اللغة
َّ
ُ
ُ

ٍّ
اف
حول اللُّغة العربيَّة في جزائر االحتالل ألكثر من قرٍّن،
صورٍّي ُّ
للسلطات الفرنسيَّة ،حمله اعتر ٌ
بإذعان ُ
ٍّ
ٍّ
الصادر في  20سبتمبر1947م ،بخصوص
كاذبة
بوعود
مشوب
تضمنها القانون الخاص بالجزائر َّ
َّ
ٌ
فنصت َّ
المادة  57منه
استعمال اللُّغة العربيَّة ،وإجباريَّة تعليمها ،وإلغاء القانون الذي يعتبرها لغ ًة أجنبيَّةَّ ،

"على َّ
الفرنسية ،والتَّراتيب التي تجري على اللُّغة الفرنسيَّة
أن اللُّغة العربيَّة تُعتبر إحدى لغات الوحدة
َّ
تجري على اللُّغة العربيَّةِّ ،
َّ
بالنسبة ِّ
وسينظم
الخاصة أو المطبوعة في الجزائر،
الرسميَّة أو
للصحافة َّ
َّ

بي في جميع َّ
الدرجات "1ويبدو َّ
أن هذا االعتراف من ِّقبل سلطات االحتالل بشأن اللُّغة
التَّعليم العر ُّ
أن اطمأنَّت على وضع ُّ
اللغة الفرنسيَّة في الجزائر ،من خالل اكتمال نضج النُّخبة
العربيَّة ،جاء بعد ْ

الفرانكوفونيَّة التي مكثت مدرسةُ االحتالل ِّ
الكولونيالي يتابع عن كثب وجهة
تهيئُها ،فقد كان المخبر
ُّ
ورواده ،ويسهر على أن تؤول كثير من مقاليد الحركة ِّ
السياسيَّة إلى نخبة صنعتها على
الحراك
ِّ
الوطني َّ
ْ
ٌ
تحوال في ِّ
السياسة ُّ
ثم َّ
غوية ( Language
الل َّ
إن ما يبدو ُّ
بأن ال ضرر على لغتها بين يديهاَّ ،
عينها ،وترى ْ
 )Policyلالحتالل إزاء عنصر اللُّغة العربيَّة ليس في الحقيقة إالَّ تسويقا لكالم ال حقيقة له في الواقع

المادة ( )57من هذا القانون أمام غياب ٍّ
إذ ال معنى ِّ
لنص َّ
وفعلي للُّغة العربيَّة في أدبيَّات االحتالل
كامل
ٍّ

ٍّ
ووقوف ما ال حصر له من العوائق التي تنفي وجود ِّ
خطوة لصالح اللُّغة العربيَّة ،وذلك الذي أثبتته
أي
األيَّام بعد صدور القانون.
اللغو ِّي من منظور ِّ
السياسة ُّ
 -5-1جهود حركة اإلحياء ُّ
أفضل المتفائلين ينتظر
غوية :لم يكن
الل َّ
ُ
أي ٍّ
شكل من أشكال المطالبات ،وال
للُّغة العربيَّة في الجزائر نهاية القرن ( )19وبداية القرن ( )20نيل َّ

بقوة دوافعهاُّ ،
أي ٍّ
َّ
استرجاع ِّ
وتعدد مشاهدها
حق من حقوق ناطقيها المستباحة،
ولكن مسيرة اإلحياء َّ
َ
وتنوع ِّ
الساسة إزاء
األمة بمكتسباتها لصالحها ،قد َّ
ُّ
تحول بمواقف َّ
مؤثراتها ،وصدق أعالمها وتضحيَّات َّ
اللُّغة العربيَّة من اإلهمال أو التَّ ُّ
ردد أو التَّواطؤ ،إلى مستويات من التَّعاطف إلى التَّ ِّبني ،ومن الجهل أو
التَّجاهل إلى اإلدراك واالعتراف.
بي في الجزائر عشرات المصطلحات الجديدة من مثل:
المعجم
لقد حمل
داولي العر ُّ
الخطابي التَّ ُّ
ُّ
ُ
األمة والوطن و َّ
مما في حقلها َّ
الشخصيَّة والنَّهضة والتَّ ُّ
اللي ،وأصبح
الد ِّ
قدم والتَّرِّقي والتَّهذيب ،وغيرها َّ
َّ

إن منها ما أُطلِّق تسمي ٍّ
دورُانها على األلسن أم ار مألوفا ،بل َّ
للمؤسسات االجتماعيَّة والتَّعليميَّة التَّابعة
َّات
َّ
 -1أبو القاسم سعد هللا ،حصاد الخريف ،ص.207
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للحركة ،وكان ذلك مسلكا انتقلت فيه حركة اإلحياء من موقع إحياء اللُّغة العربيَّة ،إلى اإلحياء باللُّغة
العربيَّة ،ومن موضع كان يمارس عليها ولفترة طويلة احتكاك لغوي ) )Contactجائر ،إلى موضع
حصلت فيه قد ار معتب ار من لوازم وأدوات ِّ
الصراع ُّ
اللغو ِّي ) )Conflit linguistiqueالذي أخذ طرُفه
َّ
ِّ
وسياسيي الحركة يشهرونه في خطاباتهم ،المتراوحة بين المسالمة
ممثَّال في خطباء وكتاب وشعراء

والمداراة حينا ،وبين رفع العقائر بالمطالبات واالحتجاجات حينا ،ولئن أخذ هذا ِّ
الصراع بين الجبهة
فعلي على األرض في إطار أطروحات تاريخيَّة وحضاريَّة ِّ
تمجد
الفرنسيَّة التي تحاول إثبات وجود ٍّ

عناصر الحضارة األورِّﭙية ،وبين حر ٍّ
ٍّ
مقابل
ألن تُصبح اللُّغ ُة العربيَّة في موقع
ٍّ
اك
يبذل جهودا كبيرة ْ
مقاوم ُ
تبوأت اللُّغة العر َّبي ُة على الجبهة الجزائريَّة
يدافع عن مكانتها ،ويدفع عنها عدوان الوضع القائم؛ فقد َّ
الدافع الفاعل من موقع أنَّها عنصر هويَّة في ذاته ،كفيل بتوفير مناعة لساني ٍّ
النَّاهضة دور َّ
َّة كافيَّة من
ُ

ِّ
الهويَّة األخرى من جهة ثانية.
جهةَّ ،
ثم هي الحامل المادي لعناصر ُ
كل مشاهد الحركة ِّ
السياسيَّة إزاء اللُّغة العربيَّة بعثراتها وآمالها وتدا ُف ِّعها وتقلُّب مواقف
لقد كانت ُّ
تحول ٍّ
كبير أدركته اللُّغة العربيَّة حين انتقل بها ُرَّواد حركة اإلحياء من
أصحابها تعبي ار صريحا عن ُّ
موقع الفريسة التي استباح االحتالل حوزتها ،إلى مقام يتكاثر فيه أنصارها ،و"قد ربط الكفاح ِّ
ياسي
الس ُّ
كمكون ر ٍّ
ِّ
حرريَّة الجزائريَّة ،وهذه
ضد االحتالل بالعمل على نشر اللُّغة العربيَّة
ئيس للوطنيَّة ،وللحركة التَّ ُّ

1
تنوعت مطالب ِّ
رد االعتبار لها ما بين
فلسفة الحركات الوطنيَّة منذ دخول المستعمر سنة 1830م " إذ َّ
ُ
جاعل لها بندا رئيسا في برنامجه ِّ
ٍّ
ياسي ،ومن رافع عرائض االستنكار لما أصابها من إبعاد وإذالل
الس ِّ

اقف في كثير من األحيان إالَّ استفاقة َّ
عززت مكانة اللُّغة العربيَّة في مشاريع الحركات
ولم تكن تلك المو ُ
ورقما استقوت به على استقطاب الجماهير وتجميعها.

استطاعت حركة اإلحياء اللُّ ِّ
موقع لم يكن لها فيه ذكر ،فأصبحت
تتحول باللُّغة العربيَّة إلى ٍّ
أن َّ
غوي ْ
مسأل ًة ال تُ ْغفل ،وقضي ًة رأسا في القضايا ،ودفعت بمختلف التَّنظيمات والهيئات إلى ِّ
تبني موقف معي ٍّ
َّن
ً
تبني موقف ِّ
من اللُّغة العربيَّة ،وإذا كان ِّ
الدفاع عن اللُّغة العربيَّة عن قناعة سلوكا للغالبيَّة منها؛ َّ
فإن
بعضها قد أظهرت المصادر ُّ
المبررة حينا ،والغامضة تارة ،والمشبوهة تارة أخرى ،غير َّ
أن
تحفظاته
َّ
ُ
مسار الحركة اإلحيائيَّة خالل الثَّورة التَّحريريَّة وبعد االستقالل ،لم يستطع المحافظة على زخمه وفعاليَّته

 -1صالح بلعيد ،في األمن اللُّ ِّ
غوي ،ص .50
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المشهد َّ
َّ
عبي الجزائر َّي الفاعل أعالم آخرون ،وبتكوين مختلف
وتصدر
معطيات أخرى،
عاجَل ْته
الش َّ
ٌ
َ
فقد َ

وبقناعات فكريَّة وإيديولوجيَّة أخرى.

ساني لحركة اإلحياء في الجزائر خالل القرن العشرين
البعد اللِّ ُّ
ثالثاُ :

مميزات هذا َّ
ُّ
"ومن ِّ
وتعليما
علما
العلمي
الطور
ِّ
ُ
ً
إتقان اللغة العربيَّة ً
ٍّ
وإجادتها تكل ًما وكتاب ًة وخطاب ًة ،فقد قامت هذه َّ
ألسنة تنثُُر ُّ
الد َّر
النهضة على
من العلم ،و ٍّ
تنف ُث ِّ
السحر من البيان ،وأقالم تسيل رحمة في مواطن
ألسنة ُ
السمام ،أو تنثُر ِّ
وتمج ِّ
للحق و َّ
ِّ
الذود عن
السهام في مواطن الغضب
الرحمة،
ُّ
َّ
ِّ
الحق."1

ساني ،متابعة أشكال الكتابة
توطئة :من المشاهد التي تعكس حقيقة اإلحياء على المستوى اللِّ ِّ
أن المجال َّ
شك َّ
ال َّسائدة ،ورصد ما ط أر عليه في مستوياتها المختلفة ،وال َّ
الزمني الذي شغل آخر مراحل
اإلحياء هو الذي سيكون مجاال لتقييم ما يعكس تلك المبادرات ،وقد أثمر ما يمكن تسميَّتُه بالكتابة
اإلحيائية العربيَّة في الجزائر خالل ِّ
األول من القرن (.)20
َّ
النصف َّ

ولما كان من غير الممكن اإلحاط ُة بتفاصيل أشكال هذه الكتابة ومستوياتها اللُّغويَّة ،فقد اكتفت
َّ

الرجوع إلى أصلها في ِّ
مظانها ،وهو دأب األطروحة في ما اختارته سبيال
األطروحة بعرض نماذج يمكن ُّ

لتجاوز عقبات كثرة َّ
المدونة ،وطول فترتها ،مع القصد إلى استعر ٍّ
اض ُيجلِّي مشهد الحراك
الشواهد ،وثراء َّ
ُ
اللُّ ِّ
غوي العام ،ال بوصفه مشهدا يعكس الحركة األدبيَّة واستواء أجناسها وأشكالها ،بقدر ما يستهدف

طفرة اللُّغويَّة التي أصبحت عليها أشكال الكتابة ،والتي أشبهت ما ي ِّ
متابعة ال َّ
سميه اللِّسانيُّون االنفجار
ُّ
ثم النَّظر إلى ذلك
اللغوي ) (L'explosion linguistiqueوهي حالة النُّطق المفاجئ عند األطفالَّ ،
محمد البشير اإلبراهيمي "عرض الحالة العلميَّة" ِّ
الشهاب ،الجزائر :جمادى األولى 1353ه -أوت 1934م ،مج  ،10ج9
َّ -1
ص.448
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َّ
ِّ
المحطات
الوقوف على
اإلحيائي ،و
متناغم مع بقيَّة األشكال األخرى للحراك
ٍّ
الكتابي في سياق
المشهد
ِّ
ِّ
الفاصلة ،والمنعطفات الكبرى في مسيرة هذا اإلحياء بخصوصيَّاته المختلفة.
أشكال ،وتراجعت أخرى
مباشر على فعل الكتابة ،فانتعشت
أثر
لقد كان لألوضاع الجزائريَّة َّ
ٌ
العامة ٌ
ٌ
وثقافي
سياسي
اقع
ٍّ
ٍّ
اء بعضها اآلخر إلى حين ،ولم يكن ذلك في الحقيقة إالَّ مسايرة لو ٍّ
َّ
وتأجل استو ُ
اجتماعي جزائرٍّي
استثنائي.
و
ٍّ
ٍّ
متن ُّ
العربية من أنين االحتضار إلى ألفاظ الحضارة :لقد حاولت األطروحة من طريق
اللغة
َّ
ُ -1

أشكال الكتابة التي اختيرت لها تسميَّة الكتابة
تصوٍّر تُت ِّابع في ضوئه
بناء ُّ
المسح العام َّ
َ
لمدونة المرحلة َ
المتابع ما
َّ
اإلحيائية تميي از لها في شكلها ،وتحديدا لخصوصيَّة زمنها ومالبساتها ،ومخرجا َّ
يتلمس فيه ُ

تركته مصاعب المرحلة على هذه الكتابة من ٍّ
حيث
حيث االنتعاش واالنحسار ،أو من ُ
إن من ُ
أثرْ ،
غوي ،وارتقاء جوانبها ِّ
تطور المستوى اللُّ ِّ
الفنيَّة وتواضعهما في أخرى.
طبيعة ُّ
َّ
اإلحيائي في الجزائر -والتي استعرض شيئا من
ُّ
وبالنَّظر إلى عناصر اإلحياء التي وظفها المشروعُ

َّ
أشكال الكتابة مع تلك العناصر وجودا أو
أن تتناغم
تفاصيلها
الفصل َّ
األول -فقد كان في حكم الالزم ْ
ُ
ُ
ط َّ
النوادي والجمعيَّات ما يناسبه من إلقاء القصائد ،وارتجال
عدما ،وانتشار أو انحسارا ،فعرف نشا ُ

الخطب ِّ
الص ُحف بمختلف
السياسيَّة واالجتماعيَّة ،واستماع المحاضرات ،وحضور المسرحيَّات ،وحملت ُّ

أهم ركائز اإلحياء -في صفحاتها المقالة بأغراضها ،وشيئا من المحاوالت القصصيَّة
ُّ
توجهاتها -بوصفها َّ
القصيرة ،والقصائد ِّ
الردود ،واحتضنت
الرسائل و ُّ
الشعريَّة في أغراض محدودة ،وتقييد بعض الخطب و َّ
المساجد الخطابة ِّ
للعامة ،و ِّ
كل عنصر من عناصر اإلحياء
الحلق العلميَّة
للخاصة ،وبهذا فقد الزم ُّ
َّ
الدينيَّة َّ
ُ

ما يناسبه من األشكال المكتوبة ،أو األداءات المنطوقة.

ٍّ
ونظ ار لما ع ِّرفت به عناصر ِّ
استهداف لألوساط الجماهيريَّة
الصحافة والنَّوادي والمساجد من
ُ
ُ
اسع بمختلف شرائحها؛ فقد ُف ِّسح المجال لما عرفته
العريضة ،وما قصدت
صناع َته من خالل احتكاك و ٍّ
َ
بالشيوع استتباعا ،وهو األمر الذي َّ
من أشكال أدبيَّة ُّ
وتعاه ًدا لها
ولد كثرة هذه األشكال مقارنة بغيرها،
ُ
باإلصالح والتَّرقيَّة.
األفقي ،ذلك أنَّها
أقل انتشا ار في مستواها
ِّ
أما جبهة حركة التَّأليف والتَّحقيق والتَّرجمة ،فقد كانت َّ
و َّ
طور
عام ًة أكثر مواءمة لالنتعاش والتَّ ُّ
خصص ،وينشد ظروفا َّ
تستهدف تكوينا نوعيًّا يجنح إلى العمق والتَّ ُّ

ٍّ
وقل نتاجها ِّ
ِّ
األدبي ،فلم
الفن ُّي و ُّ
وذلك ما لم يكن متيس ًار بصورٍّة مثلى يومئذ ،فضاقت دائرةُ الكتابة فيهاُ َّ ،
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مختل ٍّ
ِّ
فة ،أطلقت عليها األطروحة مكتبة اإلحياء
تشهد الكتاب ُة اإلحيائيَّ ُة غير مؤلَّفات معدودة في أبواب
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
وهي على قلَّة َّالخصوصيَّة
مادتها -ذات قيمة علميَّة وأدبيَّة ولغويَّة وقوميَّة وحضاريَّة عاليَّة بالنَّظر إلى ُ
السائدة.
التَّاريخيَّة َّ

المدرسي
أما جبهة التَّعليم ،فقد أفرزت شكال على جانب من الخصوصيَّة ،هو ما ُع ِّرف بالمسرح
ِّ
و َّ
المدرسي ،وهي كتابةٌ قد ال يحتَ َكم إلى مستواها ِّ
الفن ِّي واللُّ ِّ
غوي بقدر ما ينظر
والخطابة المدرسيَّة والنَّشيد
ِّ
ُ ُ
اإلحيائي ،وبما استهدفته من استرجاع المَل َكة اللِّسانيَّة العربيَّة لدى النَّاشئة باإلعداد والتَّوجيه.
إلى دورها
ِّ
ٍّ
عارض ،وجاء استجابة لمعطيات مرحلة معيَّنة كـ :المناظرة
ومن أشكال الكتابة ما انتعش لظرف

ات األولى من ثالثينيَّات القرن ( )20عقب إنشاء
أو المقالة
َّ
الحجاجية وهما شكالن عرفتهما َّ
السنو ُ
السنَّة المنسلَّة عنها ،وما أعقب ذلك من
ثم
إنشاء جمعيَّة علماء ُّ
جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِّينَّ ،
ُ
اشق م ٍّ
قيت "لم تشهد ِّ
الصحافةُ العربيَّة َّ
أحد منه وال أعنف "1ولكنَّه من زاوية أخرى
تالس ٍّن عنيف ،وتر ٍّ َ
ُ
أصبح -لفترة -ظاهرًة كتابيَّ ًة ذات خصوصيَّة ِّفنية ولغويَّة.
ٍّ
لقد ألقت ُّ
العامة المرافقة لفترة اإلحياء بكلكلها على َّ
بانتقاء
األدبي والفكرِّي ،ووسمتها
النشاط
ِّ
الظروف َّ

ٍّ
هادف للقضايا والمواضيع ،واالضطرار ألنماط من الكتابة والتَّأليف ،فنظ ار لما واجه هذه الحركة النَّاشئة
عقبات موضوعيَّة نابعة من محدوديَّة الوسائل البشريَّة و ِّ
ٍّ
الماديَّة َّ
ترصد بها
من
الداعمة ،وأخرى عارضةَّ ،

وضع ال يمكنها معه إقامة
االحتالل مسار هذه الحركة منذ نشأتها؛ فقد وجدت حركة اإلحياء نفسها أمام
ٍّ
ُ

ِّ
األدبي وبعث البحث اللُّ ِّ
بي
احدة ،من إنعاش أشكال الكتابة واإلبداع
غوي العر ِّ
ِّ
كل أركان اإلحياء دفع ًة و َ
العامة
السعي إلى اإلعادة الوظيفيَّة للُّغة العربيَّة في الحياة
َّ
ودعم حركة التَّأليف والتَّحقيق والتَّرجمة ،و َّ
ولعل متابعة
فسلكت مسلك االنتقاء الفاعل ألنواع من الكتابة ،وتقديم
ِّ
الوظيفي العاجل منها على غيرهَّ ،
العامة ،ستكشف عن أسباب ذلك ِّ
ومبرراته ،وتجلِّي الوجهة
أنماط الكتابة التي رافقت فترة اإلحياء وظروفه َّ

والمسار.
َّ
األدبي الذي جلَّى مشهد اإلحياء اللُّغوي في الجزائر بوضوح
كل
 -1-1المقالَّ :
ُّ
لعل المقال هو الش ُ

ِّ
أن هذا َّ
ِّ
باعتبار َّ
بالمدعوين
اإلحيائيين
لتجاوز معضالت تواصل
السطح األنسب
الشكل من الكتابة كان َّ
ُ
واألقدر على حمل مقتضيات المرحلة ومتطلَّباتها.

حفية الجزائرَّية ،ص.158
الص َّ
محمد ناصر ،المقالة ُّ
َّ -1
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حافي الجزائر ُّي في أحضان ِّ
نشأ المقال ِّ
وجهها
الصحافة الفرنسيَّة شكال من أشكال الكتابة التي َّ
الص ُّ
ُ
َّة ،ولم يكن ليرتقي ٍّ
بأقالم جزائري ٍّ
بلغة ،أو يسمو بفك ٍّرة ،فبرزت مقاالت الجزائريِّين األولى
ٍّ
االحتالل لغاياته
ُ
ِّ
متمسكة بمظاهر عصر َّ
األفكار الفرنسيَّة ومشاريعها وفي مقابل ما كان ُيظهره
الضعف وأثقاله ،حامل ًة
َ
كن احتكاكهم بالفضاء ِّ
الصحفيُّون الجزائريُّون من و ٍّ
الء ال يملكون خالفه؛ ل َّ
نسي كان فرص ًة
حافي الفر ِّ
الص ِّ
ُّ

مكنتهم من َّ
َّ
حسب ألحمد البدوي
فضل الكتابة في
االطالع على ِّفنيَّات الكتابة ُّ
الصحفيَّة ،وتقنياتها ُ
ُ
في َ
ِّ
ِّ
السائدة إلى غاية 1878مَّ ،
وفضل نقل بعض
المبشر بالعربيَّة الفصيحة ،عوضا عن الكتابة
العامية َّ
الشدياق ،وخير ِّ
المقاالت المشرقيَّة عن أحمد فارس ِّ
الدين التُّونسي.

الصحفيَّة أن تتخلَّص من ِّ
العامية التي أراد االحتالل أن ِّ
يمكن لها؛ َّ
فإن هذه
وإذا استطاعت الكتابة ُّ
ْ
الكتابة قد واجهت مشكلة استقبال ألفاظ الحضارة" ،وإذا كانت اللُّغة الخبريَّة في بداية ِّ
الصحافة العربيَّة
فإن َّ
خليطا من َّ
الدارجة والفرنسيَّة؛ َّ
أما لغة المقاالت فإنَّها كانت
حظ العربيَّة فيها كان األضعفَّ ،

اجتهادات
المطعمة بالمفردات المترجمة عن الفرنسيَّة ،أو المنقولة حرفيًّا عنها ،أو أنَّها
بالفصحى
َّ
ٌ
شخصيَّة من أصحابها في ابتكار مفردات ِّ
عما شاهدوه "1فعندما أوردت رحل ُة ابن الصيَّام وابن
تعبر َّ

علي الشريف تسمي ِّ
وشجعهم على نقل
تعمد االحتالل إطالعهم عليها
َّ
َّات المصنوعات الجديدة التي َّ
مشاهداتهم لها ،عكس وصف تلك األسفار معضلة الجفاف ُّ
اللغوي على مستوى األلفاظ العربيَّة المقابلة
(كروسة
وهو ما كشفته صعوب ُة إيجاد المقابل الفصيح لما صادفاه في رحلتَْيهما ليقف القارئ على مثلُّ :
السفينة) 2إضافة إلى الخلل الذي تجلَّى على مستوى
النَّار= القطار) ُّ
(الروضات= العجالت) (الوابور= َّ
األسلوب اللُّ ِّ
غوي
الص ُح ِّفيين خالل تلك الفترة ،فقد كان ذا لُغة "ضعيفة ركيكة
ِّ
الكتَّاب ُّ
العام عند معظم ُ
ِّ
العامية ،وتطغى عليها مفرداتها طغيانا كادت تضيع معها معالم اللُّغة العربيَّة
تغلُ ُب عليها التَّعابير
3
الصحفيَّة بداية القرن ( )20أعالم آخرون آثروا استغالل ِّ
الصحافة
الكتابة
شأن
ورث
ا
فلم
"
الفصحى
ُّ
َّ
َ
ٌ
منب ار أمثل للتَّواصل مع المساحات َّ
افد آخر ،هو ما
الشعبيَّة المفتوحة ،وقد اجتمع إلى ملكاتهم الكتابيَّة ر ٌ
ُ
الصحافة المشرقيَّة مراسَل ًة أو اشتراكا أو مطاَلعة ،وقد لزم الخلل الكتاب َة ِّ
اطلعوا عليه من ِّ
َّ
الصحافيَّ َة
ُ َ
ُ
ُ َ

رزاقي "مكانة اللُّغة العربيَّة في ِّ
 -1عبد العالي َّ
الصحافة العربيَّة خالل االحتالل الفرنسي للجزائر" ضمن كتاب :اللُّغة العربيَّة في
الخلدونية ِّ
ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع ،ص.41
الصحافة المكتوبة (يوم دراسي) د ط .الجزائر :د ت ،دار
َّ
الص َّيام إلى بالد فرنسة ،ضمن خمس رحالت جزائرَّية إلى باريز 1852م1901-م
الص َّيام ،رحلة سليمان بن َّ
 -2سليمان بن َّ
جمع وتقديم :علي تابليت ،د ط .الجزائر2012 :م ،منشورات جامعة الجزائر ،ص.18

حفية الجزائرَّية ،ص.120
الص َّ
محمد ناصر ،المقالة ُّ
َّ -3
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المعربة ،والمصباح (1904م) المزدوجة ،وكوكب
الجزائريَّة -مع وجود فرو ٍّق فرديَّة -فحملت المغرب
َّ
ثم الفاروق (1913م)
أفريقيا (1907م) العربيَّة اللِّسان الفرنسيَّة التَّ ُّ
وجه ،والحق الوهراني (1912م) َّ

الوطني بأغراضه المختلفة وتقنياته اللُّغويَّة واألسلوبيَّة اآلخذة في
ثم ذو الفقار (1907م) بذور المقال
ِّ
َّ

السعيد بن أحمد بن زكري ،وعبد الحليم
االرتقاء ،ومع البداية التي حمل لواءها عبد القادر َّ
المجاوي ،و َّ

بن سماية ،وهم ِّ
ومحمد بن أبي شنب األستاذ بجامعة الجزائر ،ومصطفى بن خوجة
مدرسو الثَّعالبيَّة
َّ

ِّ
الصحفيَّة للفترة ،استلم عنهم أمثال :عمر بن
مدرس جامع سفير وغيرهم ،الذين آلت إليهم ريادة الكتابة ُّ

قدور ،وعمر راسم ،وسعد ِّ
الخمار ذلك َّ
ُّ
الدور ،وبدأت مرحلة استقامة مالمح المقال
الدين بن بلقاسم َّ

حفي َّ
احم األشكال
الص ِّ
الناشئ في لغته ومضامينه ،وأخذ يتخلَّص شيئا فشيئا من أثقال َّ
ُّ
الصنعة ،وتز ُ
األدبيَّة فيه ،فغلب على لغته التَّقرير بصورة جليَّة ،واصطبغ بصبغة ِّ
الرصين ،وفي
النقاش
العلمي َّ
ِّ
ُ
ِّ
السالف
مختلف األغراض ،بل وجد في الفترة من ينتقد أسلوب الكتابة
المتسرب من بقايا نهاية القرن َّ

ِّ
اب المقال إلى األجود ،معتب ار َّ
أن الكاتب الحاذق ليس "من ُيزيِّن طروسه بألوان البديع ،ويتكلَّف
ويوجه كتَّ َ
ِّ
ويحسن الجمل بالجناس "1وهو حكم واحد من ٍّ
َّ
مقال ٍّ
نقدي يفصح عن
ويتطفل على القوافي،
اإلسجاع،
ٌ
َُ
ٍّ
ِّ
الراقيَّة.
السعي به إلى
صالحة لتوجيه الفعل
وجود بذور
مصاف الكتابات العربيَّة َّ
ِّ
الكتابي ،و َّ
ومع االنتشار المحتشم للمقال بوصفه َّ
الكتابي األكثر حضو ار واستقطابا لألقالم اإلحيائيَّة في
الشكل
َّ

جربة تصَقل بأقالم محلِّي ٍّ
ٍّ
ٍّ
َّة ،فتقلَّصت فيها
صحافة عربيَّة ناشئة تقاوم التَّعطيل والتَّضييق؛ أخذت هذه التَّ ِّ ُ
ِّ
خدم
مساحات األسجاع المصطنعة ،والتَّنغيمات الموسيقيَّة المتكلَّفة ،واستُبدلت بااللتفات إلى الفكرة تُ َ
ُ

مما صار متداوال
ويجتهد الكتَّاب في حسن عرضها ،وتبسيط لغتها ،ينتقون من األلفاظ ما ناسب العصر َّ

الصحافة العربيَّة المتسلِّلة ،أو االستفادة من ثمرات اإلعداد خالل فترات َّ
في ِّ
الطلب في الحواضر العربيَّة
خارج الجزائر.

بتطور المقال
العقد ( )03من القرن ( )20الذي أعقب الحرب العالميَّة ظروفا مواتيَّة قفزت ُّ
شهد ُ
وُل ِّ
غته بما لم يعرفه طيلة فترة االحتالل ِّ
الح ِّريات
ظروف الفترة بانفراج
كلها ،فقد سمحت
ٍّ
ُ
نسبي في ُ
توجهات فكريَّة وسياسيَّةٌ جديدة ،دعَّمتها عناصر وطنيَّ ٌة نشطة ،فتح رجوعها إلى الجزائر من
وبرزت ُّ
المشارق والمغارب صفحة جديدة من صفحات الكتابة ،وقد التقى ببواكير الحركة التَّعليمي ِّ
َّة التي باشرها
ً
الحرة بداي ًة من 1913م بريادة ابن باديس.
اإلحيائيُّون في المدارس َّ

 -1كاتب بإمضاء غ ،ب" ،ميدان األقالم" كوكب أفريقيا1910-07-15 ،م ،ع .176
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الصحفي ،فقد كان لفترة ما بين 1925م -تاريخ
وأيًّا كانت النَّزعة التي غلبت على ُكتَّاب المقال ُّ
خاص
وقع ٌّ
الر ِّ
وضوح المالمح األولى للحركة اإلصالحيَّة -و1931م -تاريخ اإلعالن َّ
سمي عن نفسهاٌ -
ِّ
المئوي ،وقد نالت اللُّغة العربيَّة
لعل أبرزها ما تخلَّل هذه الفترة من مظاهر االحتفال
على جبهات كثيرةَّ ،

الصحف المتتابعة ،وتولَّت أمره عشرات األقالم النَّاشئة المخلصة
تحوال الفتا رسم مشاهده
منه ُّ
مسار ُّ
ُ
ِّ
للمقومات التي أخذ استرجاعُ بريقها يعود شيئا فشيئا
الء
يحدوها الحماس
ُّ
الوطني الغامر ،ويغريها الو ُ
الكتَّاب ِّ
مقدمين االهتمام بالمعاني ،وبسط األفكار
الصحفيَّة وارتقت
فانعتقت الكتابة ُّ
أساليبها ،وطال َنَف ُس ُ
ُ

اضح لمسحة تعليمي ٍّ
َّة وتنويريٍّة متناميَّ ٍّة.
ومناقشتها ،مع تغليب و ٍّ

الصحفيَّة الجزائريَّة اإلحيائيَّة بداي ًة ضعيفة مرتبكة بفعل
وعلى الجملة؛ فلئن شهدت نشأة المقالة ُّ

تولِّي المستشرقين والفر ِّ
نسيين لها طيلة ( )70سنة التي وليت االحتالل ،وقد استخدمها وسيلة لتمرير

أن دبَّت فيها الحياة واستوت
مشاريعه المختلفة "فإنَّها ما لبثت حين نهضت بها األقالم الوطنيَّة َّ
الصادقةْ ،

الصحفيَّة النَّاجحة "1وإضافة إلى نجاحها الذي صنعه لها
قدم ْيها ،واحتلَّت مكانتَ َها بين المقاالت ُّ
على َ
الُكتَّاب على صعيد ِّ
غوي باالهتمام والعناية
العامة في طريقة العرض وحجمه؛ فقد حظي الجانب اللُّ ُّ
الب َني ِّة َّ
َ
استعمال الخليط اللُّ ِّ
غوي الجامع بين
الصرفيَّة مشهدا شائعا ،و
أن كانت األخطاء اللُّغويَّة والنَّحويَّة و َّ
فبعد ْ
َ

ِّ
ُّ
اب
العاميَّة والفصيحة ،واللجوء لبعض األلفاظ األعجميَّة من بقايا التُّركيَّة والفرنسيَّة مسلكا يغالب الكتَّ َ
"الشباب َّ
السالمة منه؛ وجدت المقالة الجزائريَّة سبيلها إلى االرتقاء مع َّ
المثقف في
ولم يستطع الكثيرون َّ
ِّ
الصافيَّة"2
العشرينات أقالما
متشبعة بالتُّراث العر ِّ
بي ،مرتوية بروافد الثَّروة اللُّغويَّة واألدبيَّة في منابعها َّ

السالف ،فلم يستطع الكتَّاب
أن عرفت مسح ًة أخرى احتفظت فيها بشيء من عبارة العصر َّ
فما لبثت ْ
السجع ،هذا على األقل حتَّى سنة 1925م "3ولكنَّ
تقاء ملموسا
ر
ا
شهدت
المقابل
في
ها
"التَّخلُّص تماما من َّ
ً
ٍّ
تفاوت في الحظوظ
وصحة التَّعابير ،وانحسار دائرة األخطاء اللُّغوية الفاحشة ،مع
في سالمة األداء،
َّ
حضور العبارة واألسلوب
بين كاتب وآخر بحسب طبيعة تكوينه ،ومستوى ثقافته اللُّغويَّة ،كما الزمها
ُ
الطبيعة ِّ
اثي عموما ،وتلك أمارة أخرى على َّ
آني اقتباسا وتضمينا ،واالستناد إلى َّ
الدينيَّة
الشاهد التُّر ِّ
القر ِّ
المقومين ِّ
لحركة اإلحياء ُّ
يني واللُّ ِّ
الل ِّ
غوي في مسيرة
فعلي للعالقة الوثيقة بين
الد ِّ
ير ٌّ
ِّ َ ْ
غوي الجزائرِّي ،وتبر ٌ

حفية الجزائرَّية .ص.212
الص َّ
محمد ناصر ،المقالة ُّ
َّ -1
حفية الجزائرَّية .ص.213
الص َّ
محمد ناصر ،المقالة ُّ
َّ -2
حفية الجزائرَّية .ص.124
الص َّ
محمد ناصر ،المقالة ُّ
َّ -3
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الرَّوادَّ ،
اإلحياءِّ ،
العضوي
وتأكد معها االرتباط
أقرته طبيع ُة تكوين ُّ
جعي لها ،الذي َّ
السند المر ِّ
ُّ
ومنب ٌه على َّ
بين القرآن الكريم -بوصفه مرجعا أساسا للنَّهضة الحديثة ِّ
كلها -ولغته التي ُع َّدت الوعاء األمثل ألحكامه
َّ
ٍّ
تقاء باللُّغة لبلوغ غاية التَّعامل
إلحياء
أن ال سبيل
حقيقي َّ
ٍّ
وتشريعاته ،وقد رأى اإلحيائيُّون ْ
فعال إال االر ُ
النَّاجع مع المرجع األساس.

قدور من مقال له كان نداء ِّات ٍّ
نص لعمر بن ُّ
الصحف في
حاد
ومن نماذج ذلك ٌّ
وتعاو ٍّن ألصحاب ُّ
ُ
َ
ِّ
الرصفاء ،كم
الصادرة في أوت 1911م "أناشدكم هللا معشر ُّ
كل البالد اإلسالميَّة عبر جريدة الحضارة َّ
كتبتم ،وكم تكتبون؟ وكم نشرتم ،وكم تنشرون؟ فلو كان البحر مدادا ،ولو كانت األشجار أقالمكم التي
األخوة ،لما وجدتم اآلن أقالما "1وغير ٍّ
بها ُّ
آني وتمثيُله في
تخطون في معنى الحاجة إلى
َّ
خاف اللَّف ُ
ظ القر ُّ
ُ
قافي لبن ُّ
قدور ،الذي ليس إالَّ نموذجا من نماذج عديدة صاغت
حيل على طبيعة التَّكوين الثَّ ِّ
مقطع ُي ُ

على المنوال ذاته.

الشعر :تعلَّق ازدهار ِّ
ِّ -2-1
الشعر وانتشاره دوما بازدهار حركة التَّعليمُّ ،
وتوفر وسائل النَّشر
ُ
ُ
و ِّ
وكل هذه العوامل لم يكن لها في الجزائر ما ُيذكر خالل نهاية القرن ()19
الطباعة ،ووجود الحوافزُّ ،
َّة ،وذلك إفراز طبيعي لحركة ِّ
ومطلع القرن ( )20إلى حدود العقدين ،وانعدم بالتَّبع وجود حركة نقدي ٍّ
إماتة
ٌّ
ُ
َْ
اللغة العربيَّة التي دامت نحو ( )70سن ًة ،فنزل ِّ
ُّ
الجيل
بالشعر ما نزل بالتَّعليم بعد 1850م ،حين انقرض
ُ
ِّ
صف الثَّاني من القرن
األول الذي أدركه االحتالل على ما فيه من وهن العهد التُّ ِّ
َّ
ركي ،في ما َع َرف الن ُ
السائد ،مع ضعف ٍّ
تعليم
ٍّ
لغوي ظاهر ،نتيجة
وسل واالستغاثة ،تعبي ار عن حالة اليأس َّ
( )19زجل التَّ ُّ

ِّ
نتاج المدارس الثَّالث َّ
الضحلة التَّكوين ،فلم يكن ما
ٍّ
كسيحُ ،
تعليم متوسط في أفضل األحوال ،أو ُ
سقفه ٌ
الشعر يحتضر تبعا للُ ِّ
الشعر طوال هذه الفترة ،وأمسى ِّ
يلفت النَّظر من ِّ
االحتالل
غته ،ومع ما سمح به
ُ
ُ
ٍّ
مما ال شأن له
في عهد كامبون (1897-1891م) وجونار (1913-1903م) من
تنفيس محدود َّ

"إن القيمة الم ِّ
تقدمة ِّ
ِّ
بالسياسةَّ ،
السابقةَّ .
للشعر في
ات شعريَّة قليل ٌة كانت مكتومة طيلة الفترة َّ
تنفست أصو ٌ
ُ
قافي الذي ِّ
ٍّ
ٍّ
خاص تأتي من َّ
يؤديه "2فنطق
الدور
بشكل
بي وفي جنوب الجزائر
االجتماعي والثَّ ِّ
ِّ
األدب العر ِّ

ِّ
المتمنع بطبيعته الجغرافيَّة عن لوثات االحتالل ببعض ِّ
الشعر الفصيح ،وظهر شعر عاشور
الجنوب
الخنقي الذي لو تجاوز االكتفاء بغرض االنتصار لألشراف؛ لكان عَلم ِّ
الشعر الفصيح لهذه الفترة ،أو
ََ

 -1صالح خرفي ،عمر بن ُّ
المؤسسة الوطنيَّة للكتاب ،ص.119
قدور الجزائري ،د ط .الجزائر1984 :م،
َّ
2
-NAdhim Chaouche, Le roman réformiste musulman d’expression française en Algerie dans
l’entre- deux- guerres1939-1919 , Alger :2009, Alger livres édition, p79.
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الرحمان ِّ
الدارسون لحركة ا ِّ
يذكر َّ
لشعر ازدها ار وال
محمد بن عبد َّ
ما صدح به َّ
الديسي ،وما دون ذلك فال ُ
انتشارا.
حملت بعض صحف اإلرهاص المحلِّيَّة محاو ٍّ
الت شعريَّ ًة محتشمة في أغراض سياسيَّة واجتماعيَّة

ط النَّشر ِّ
الشعرِّي إلى
ثم َّ
تسرب نشا ُ
وصوفيَّة ،كالذي ظهر في صحيفة المنتخب (1883-1882م) َّ
ِّ
صحف فترة المخاض :المغرب (1904-1903م) كوكب أفريقيا (1914-1907م) الحكوميَّتان

ٍّ
صحف خارج
الخاصة ،كما كانت هناك محاوالت شعرَّي ٌة جزائريَّة في
والفاروق (1915-1913م)
َّ

الجزائر كالجوائب ِّ
للشدياق ،والمنار لرشيد رضا ،والحاضرة التُّونسيَّة لبوشوشة ،ومن شعر هذه البداية

ِّ
ِّ
طع في أغراض محدودة لشعراء معدودين كـ :أحمد المجاهد الغريسي ،وعمر بن ُّ
المحرر في
قدور
ق ٌ

شعر عائلة
ومحمد بن مصطفى خوجة
األخبار،
ِّ
َّ
صحافي المبشر ،ومن شعر الجزائريِّين بالمهاجرُ ،
األمير ،كديوان محي ِّ
الدين بن األمير عبد القادر ،وليس -ما دون هذا -ما يعتبر ذا شأن يعكس حركة
ُ
الشعريَّة بهذا المستوى ِّ
مقبول ،بل كانت الحركة ِّ
ٍّ
شعريَّة حقيقيَّة ،أو أمارًة على حراك ُل ٍّ
غوي
الفن ِّي والنُّدرة
َم ْعَلما بار از َي ِّ
عرض بؤس اللُّغة العربيَّة وانحسار دائرتها.
للشعر الجزائرِّي بمغادرته لألضرحة والخلوات ومجالس أصحاب ُّ
بدأت الحياة الجديدة ِّ
الطرق ،فتخلَّى

عن مضامين طالما كبَّلت طموحه ،وأفسدت لغته تبعا لخمود روحه ،ليشهد مطلع القرن ( )20إلى حدود
ِّ
إن لم يطفر طفرة كبيرة ،قد انفلت من
الحرب األولى "حركة
ُّ
وتطو ار بسيطا في الشعر الجزائرِّي ،فهو و ْ

1
أي أبي القاسم سعد هللا ،وعبد هللا الركيبي ،وعمر بن قينة وغيرهم ،وهو ما
َّ
الصومعة والمسجد " وهو ر ُ
لخصه هذا األخير بقوله" :ويبقى الثَّالثة[ :الخنقيِّ -
قدور] من بين َّ
َّ
الديسي -بن ُّ
الشواهد البارزة على

ٍّ
يتجسد بحيويَّة َّ
جادة
النتعاش سرعان ما شرع
أسسوا
َّ
هذه الفترة من مسيرة الحركة األدبيَّة في الجزائرَّ ،

في الحركة األدبيَّة ابتداء من العشرينيَّات في هذا القرن "2وقد مثَّل هؤالء ُّ
الشعراء بموقفهم هذا امتدادا
بي الفصيح في شكله ِّ
الشعرِّي ،على ما فيه من وهن البناء
ظ بالتَّعبير العر ِّ
َّ
تسرب من خالله االحتفا ُ
ومحدوديَّة المضامين ،غير َّ
أن ما كان من نتاج هذه الفترة ،قد حمل إص ار ار على البقاء ،وحرصا على
جففت منابعه إجراءات التَّضييق ،وأوغلت فيه ِّ
وصل الماضي ِّ
الشعرِّي الذي َّ
المؤثرات الغريبة عنه ،حتَّى
َُ
بي ِّ
 -1عبد هللا الركيبي ،دراسات في ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع ص
الشعر الجزائرِّي الحديث ،د ط .الجزائر :د ت ،دار الكتاب العر ِّ
.52

الجامعية ،ص.52
 -2عمر بن قينة ،في األدب الجزائرِّي الحديث ،ط .2الجزائر2009 :م ،ديوان المطبوعات
َّ
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ضيقة َّ
كادت تأتي على ما بقي منه ،لوال ما وجده من معابر ِّ
مكنته من االنسالل إلى انفراج ما بعد
الحرب األولى.
انجلت الحرب األولى وانجلت معها الغشاوة التي كانت تلقي بكلكلها على كثير من أبصار وبصائر
الحرب مع مآسيها وجراحها آماال انفتحت عليها أعينهم ،ومع تسارع األحداث
جرت
الجزائريِّين ،فقد َّ
ُ
اإلقليميَّة والعالميَّة وجد َّ
الشعب الجزائر ُّي نفسه معنيًّا بأحداثها ،واتَّسعت حركة اليقظة واالنبعاث ،ووجد

ٍّ
السائد ،فانفتح ِّ
النتاج ِّ
رصيد ٍّ
لغوي آخر
الشعر ُّي على
اء المرحلة أنفسهم أمام ضرورة مسايرة الوضع َّ
ُشعر ُ
غوي ُّ
َّ
للشعراء النَّاشئين منفتحا على ألفاظ
ومواضيع من صميم الحياة
ومستجداتها ،واتَّسع المعجم اللُّ ُّ
الحضارة ،ومواضيع العصر وقضاياه.
وإذا كان انبثاق ِّ
العامة ونتيج ًة من نتائجها ،فقد
الشعر الجزائرِّي الحديث متزامنا مع حركة اإلحياء َّ
ُ
َّ
يجيا من مالمح النَّموذج التَّقليدي في
الحت بواكيرها مع بداية القرن ( )20بإبداعات أخذت تتخلص تدر ً
مثل نموذج عمر بن ُّ
قدور من قصيدته يا شرق:
أو ينتهي الغلـيـان مـن ذا الـم ِّ
ـرجل؟

يا شـر ُق ،هل هـذي المصائب تـنجلي
يـا شـرَقنـا حتَّى متى نجنـي الـمن ـ ـ ـ ـ ـ ـى؟

أم ذي الـمـنى عـنـوان مـا لم نعمل؟
الع ـ ـ ـ ـ ـ َّذل
وعـشـيـُقهـا أضنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاه كـي ــد ُ
يـقضي ِّ
السنـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بحسـرٍّة وتـمـلمـل

ـاء تـنفـ ـ ـ ـر ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالـمها
قـد خلـتُه ـ ـ ـا هـيفـ ـ ـ ـ َ
ِّ
ف عـ ـراه الـي ـ ـ ـ ـ ـأس ،حتَّى ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ُـبه
َدن ٌ

استهل العقد ( )03من القرن ( )20حتى اتَّخذت الحركةُ ِّ
الشعريَّةُ ِّاتجاها وطنيًّا واحدا غادرت
وما
َّ

فيه الجهود ِّ
الخاصة ،وميولها الفرديَّة والجهويَّة ،وانخرطت في ٍّ
إحيائي عامٍّ ،وإن بدا
جو
الشعريَّة زواياها
ٍّ
َّ
ُ

على ُّ
المبدئي ،والتَّحيُّز إلى طائفة أو حزب أو تيَّارَّ ،
القوة الجارفة لحركة اإلحياء
االنتساب
الشعراء
فإن َّ
ُّ
ُ
ملمح
جهود األفراد والتَّنظيمات األهليَّة ،واتَّضح
أن تستميل إليها
َ
كان لها من الجاذبيَّة ما استطاعت ْ
ُ
جميعها من ز ٍّ
اوية و ٍّ
ِّ
وطني عام ِّ
ِّ
ٍّ
احدة هي زاوي ُة اإلصالح
"متوجها إلى القضايا الوطنيَّة
للشعر
انتساب
ٍّ

معظم شعراء هذه الفترة أعضاء فاعلين على جبهات اإلحياء ،في
االجتماعي "1ولقد كان
الثَّقاف ِّي و
ِّ
ُ
ِّ
جمعا بينها ،فغلب على هذه المرحلة بحكم ميادين أعمالهم شعر
الصحافة أو التَّعليم أو الخطابة أو ً
جمعات َّ
الشعبيَّة ،من افتتاح المدارس والمساجد
المناسبات التي
َّ
استغل فيها حراك اإلحياء فرص التَّ ُّ

والنَّوادي ،أو إحياء المناسبات ِّ
الدينيَّة والقوميَّة والوطنيَّة ،وهي َّ
الظاهرة التي أطلق بمقتضاها األستاذ
 -1أبو القاسم سعد هللا ،دراسات في األدب الجزائرِّي الحديث ،ط .5الجزائر2011 :م ،عالم المعرفة ،ص.35
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سعد هللا على شعر هذه المرحلة (شعر المنابر) ِّ
متوقفا بفترته عند حدود سنة 1925م ،وقد كان شع ار
تبناه جيل لقي ًّ
َّ
بي ،سواء منه ما كان خارج الجزائر ،أم ما كان من بواكير الحركة
حظا من التَّعليم العر ِّ
ٌ
التَّعليميَّة النَّاشئة بين يدي مدرسة ابن باديس األولى منذ 1913م ،أم من التحق بركب اإلحياء من
ِّ
ِّ
ُّ
َّ
عر إلى حدود
الزوايا العلميَّة التي كانت آخر الجيوب الخفيَّة التي آوت إليها اللغة العربيَّة ،وقد ُمسح الش ُ
بمسحة لغوي ٍّ
ٍّ
َّة فارقة ،ميَّزتها سالمةٌ لغويَّةٌ متناميَّةٌ ،وثراء معجم ٌّي َّ
المفردات
عززت به
أواسط العقد ()03
ُ
ٌ ُ

ُّ
اء أنفسهم
و
األساليب الجديدة قضايا المرحلة ،وصورتها بلُغة العصر تصوي ار لم يلبث ْ
ُ
أن تدارك به الشعر ُ
قصير نسبيًّا ،بالنَّظر إلى ُّ
ٍّ
الظروف المحيطة بهذا الحراك.
في زمن
بالشعر محكوما -كما هو الشأن غالباُّ -
حول واالرتقاء ِّ
العامة ،وأحوال َّ
الشاعر
لقد كان التَّ ُّ
بالظروف َّ
وقدراته ،وهذا َّ
"مولعا
أن كان
الزاهر ُّي ينقل إثبات ذلك عن نفسه ،عارضا نوع ذلك التَّ ُّ
حول ومداه ،فبعد ْ
ً
الهيكلي للقصيد ،وتلك بداية ِّ
ٍّ
ٍّ
ناشئ "1انتقل بشعره بعد
شاعر
لكل
بالغريب ،واإلغراق في العناية بالبناء
ِّ
تدرج كما قال" -إلى مرحلة بدا فيها أكثر تجاوبا مع شخصيَّته األدبيَّة ،وأكثر انطالقا مع
فترة -وبال ُّ
األدبي في نقد القصيدة وتمحيصهاَّ ،
السالسة وأسبغ عليها مسحة
سجيَّته وذوقه
ِّ
فوفر لها قد ار كافيًّا من َّ

عدم له آثار على
من سهولة التَّعبير "2ولم يكن لذلك الحراك الثَّ ِّ
أن تُ َ
قافي ونشاطاته األدبيَّة المختلفة ْ
طورات لغة ِّ
الشخصيَّات ِّ
النتاج ِّ
الفنيَّة ُّ
َّ
الشعرِّي
العامة إلبداعاتهم ،فكما صقلت التَّ ُّ
للشعراء ،وال على الوجهة َّ

الصور التَّعبيريَّة ،فقد انحسرت دائرة األغراض ِّ
الشعريَّة ،واتَّجهت في ِّاتجاه يمكن
في األلفاظ واألساليب و ُّ
ُ
القول َّ
العامة لحركة اإلحياء الجارفة.
السلطة َّ
بأن الحكم به صدر من ُّ
ُ
 -1-2-1األغراض ِّ
مما يلفت نظر دارس طبيعة األغراض
عرية وسلطة حركة اإلحياءَّ :
الش َّ
لعل َّ
محدودية األغراض و ِّ
ِّ
الشعريَّة في نتاج حركة اإلحياء اللُّ ِّ
الضيق الذي
غوي الجزائرِّي الحديث ،هو ظاهرة
َّ

األدبي و ِّ
الفن ِّي من اإلبداع ِّ
الشعرِّي أكثر
عرفه نظم األشعار فيها ،ولئن كان تعلُّق هذه القضيَّة بالجانب
ِّ
ِّ
كلي الذي تعكسه اللُّغةِّ ،فإ َّن آثار اقتصار ُّ
منه تعلُّقا بالجانب َّ
ومجانبة
الشعراء على أغراض بعينها،
الش ِّ
أغر ٍّ
اض أخرى ،كان تحت ضغط ِّ
العامة نفسها.
مبررات اإلحياء َّ

الشعراء بصبغة من ِّ
اض ُّ
الصرامة
الجد و َّ
لقد صبغت حركة اإلحياء -منذ اإلعالن عن نفسها -أغر َ
في القول ،و ِّ
إحساسهم
الوطني المتنامي و
شعورهم
القوم في ذلك
الصدق في النَّبرة ،والعزم في التَّ ُّ
ُّ
ُ
ُ
وجه ،يدفع َ
السعيد َّ
الوطنية للكتاب ،ص.26
المؤسسة
الزاهري ،دط .الجزائر1986 :م،
َّ
َّ
محمد َّ
 -1صالح خرفيَّ ،
السعيد َّ
الزاهري ،ص.27
محمد َّ
 -2صالح خرفيَّ ،
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مقاوم آلثار المحو والتَّجهيل وسط قطاعات و ٍّ
ٍّ
اسعة من َّ
َّ
الشعب
ٍّ
خطاب
بأن أولويَّة المرحلة تفرض تقديم
ودفع عواقب الفرنسة والتَّهجين الفكرِّي واللُّ ِّ
صِّنفت على إثره الكثرة الغالبة من قصائد
غوي لنخبته ،وهو ما ُ
الوطني الممزوج بروح سياسي ٍّ
تصنيفه ضمن ِّ
َّة حذرة ،المطبوع بنبرة تُراوح بين
الشعر
الفترة بما يمكن
ِّ
ُ

الطموح و ِّ
شكي والتَّظلُّم واليأس حينا ،وبين بذر األمل وزرع ُّ
التَّ ِّ
الثقة في المقبل في أحيان أخرى ،ومن

الطبيعي أن تنعكس صورة هذا ِّ
االتجاه ِّ
َّ
الشعرِّي على لغته ومفرداته وتراكيبه ،فشاعت ألفاظ الحقول
ُ
ْ
الحريَّة والقهر والعلم و ِّ
الدالليَّة المرتبطة بالعقيدة والوطن و ِّ
َّ
االتحاد والتَّاريخ والقوميَّة واألمجاد واألمل

ٍّ
بمسحة واقعيَّة َّ
جادة صارمة ،ال مكان فيها لألحالم
مما في فلكها ،وهو ما مسح القصائد
والعمل ،وغيرها َّ

الوردي ِّ
الصورة ِّ
الفنيَّة َّ
الشاعريَّة الحالمة
َّة ،واألماني الخادعة والخياالت الواهيَّة ،لتتقلَّص مقابل ذلك لغ ُة ُّ

الرقيقة ،حتَّى َّ
لكأن الوضع الذي
وتضيق دائرة توظيف األلفاظ والتَّعابير النَّاقلة لألحاسيس والمشاعر َّ

فتحولت إلى قصائد تفيض بالحماسة
االحتالل بالجزائريِّين قد َّ
صنعه
جف معه ماء القصائد المألوفةَّ ،
ُ
ٍّ
الدعوة إلى اليقظة ،ونبذ الكسل والقعود ،وهجر عوائد الخمول واليأسِّ ،
و َّ
امه
وتؤسس لبناء
ٍّ
مجتمع جديد قو ُ
األساس :اإلقبال على العلوم وتمجيد العمل ،واألخذ بأسباب الحياة التي عند ُّ
الشعوب األخرى ،ومع هذه
ُ
النَّزعة الثَّائرة النَّاهضة ،تراجعت الكتاب ُة في األغراض القديمة كالغزل والمديح والهجاء ،تحت سلطة
بأن الكتابة في هذه األغراض مضيع ٌة لوقت ٍّ
موجة اإلحياء التي قضت َّ
ثمين ،وإضاع ٌة لجهد في غير

أهمية ،ويكفي إلثبات ِّ
السعيد ا َّلزاهري
التفات إلى غير ذي َّ
محمد َّ
كل ما سبق من الحكم موقف َّ
طائل ،و ٌ
صرح في ِّ
صاحب الكتاب ذي َّ
مقدمته بإخراج
الشأن في زمنه ،شعراء الجزائر في العصر الحاضر الذي َّ
قصائد ِّ
باين
الرثاء والمديح والهجاء وقال" :أخرجت هاته المواضيع لما بينها وبين الحقيقة اليوم من التَّ ُ
لما في المديح من التَّنازل عن الكرامة ،وفي الهجاء من البذاءة ،وفي ِّ
الرثاء من التعداد الذي قلَّما يصدق

ِّ
األخص في بيئتنا "1فالعبارة
فيه قائلُه ،والجميع في األكثر ال يفيدنا معنى اجتماعيًّا وال غيره ،وعلى
أن عامل االنتقاء الذي أسقط به الكتاب ِّ
األخيرة تنقل في صراحة َّ
القي ُم يومئذ قصائد في األغراض
ترجم لهم
المذكورة ،هو عدم مناسبتها لسياق مرحلة اإلحياء ومتطلَّباتها ،رغم ما قد تكون عليه
ُ
الم َ
قصائد ُ

ٍّ
َّة ولغوي ٍّ
وفني ٍّ
في الكتاب من قيمة أدبي ٍّ
َّة ِّ
السبق ِّ
القول َّ
الشعر َّي كان للقصائد التي تساند
عالية ،يؤيِّد
َّة
بأن َّ
َ
اعتبار كبير للمستوى ِّ
ٍّ
مضامين حركة اإلحياء وقضاياه ،دون
الفن ِّي.

السعيد َّ
الزاهري ،شعراء الجزائر في العصر الحاضر ،ص.73
محمد َّ
َّ -1
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ٍّ
وهكذا استهدفت الكتاب ُة ِّ
ٍّ
الشعريَّة تحقيق َع ٍّ
سليمة في تراكيبها
فاعل للمضامين ،بتوظيف لغة
رض
ٍّ
إن معجم ُّ
صحيحة في أدائها ،بل َّ
صاحبه شرح مفردات القصائد التي بعث
الشعراء هذا ،قد اعتمد فيه
ُ

ِّ
ُّ
أتعرض
أن َّ
اء الذين راسلهم بشأنها ،وقد أورد الغرض من ذلك في مقدمة الكتاب بقوله" :رأيت ْ
بها الشعر ُ
ِّ
للمتأدبين أمثالي ،فبينما القاري [كذا] في حدائق آداب يقطف من
لبعض المفردات الغامضة خدمة
ُّ 1
ِّ
ٍّ
خدمة عنصر اللُّغة
تقديم
ي
بد
ت
ة
ر
عبا
وهي
"
بشيء كثير من مفردات اللغة
أزهارها ،إذا هو ظافر
ٌ
َ
ِّ
الرصيد اللُّ ِّ
غوي الذي أفقرته عقود الجفاف
وعاء للنُّصوص،
بوصفها
اء َّ
َ
وتشجيع إعادة اكتسابها ،وإثر َ
ً

ِّ
نصيبهما التَّرك
إن لم يكن
الحس
األدبي ،وتقديم ذلك على إنماء
ِّ
ِّ
األدبي وترقيَّة المشاعر واألخيلة ،و ْ
ُ
واإلهمال ُ ِّ
السبيل األقرب هو التَّنازل َّ
مؤقتا  -تحت ضغط سلطة ظروف المرحلة -عن
بالكليَّة ،فكان َّ ُ
الجوانب ِّ
الفنيَّة والجماليَّة ،وتقليص المساحات اإلبداعيَّة التي تتطلَّب أوضاعا اجتماعيَّ ًة وثقافيَّة وسياسيَّة
أكثر مالءمة.
َّ
النماذج:
الشعب الجزائرِّي
إلى َّ

(حول اللُّغة العربيَّة)

طـ ـ ـ ـال ِّ
النداء بنا لو كـان يجدي ـنا

أم ًة ضيَّعت مجـدا لـ ـ ـ ـها سلفـ ـت
يا َّ

هـا هي ُّأم اللُّغى تنعى لمصرع ـ ـ ـها

هـا ه ـ ـ ـ ـي ألفاظها تبكي وتبكـ ـين ـ ـا

خلطتمـ ـ ـ ـوهـا بألفـاظ مشـ ـ ـ ـ ـ َّـوه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ولم تقـيمـ ـ ـ ـوا لهـا يومـ ـ ـ ـ ـا موازين ـ ـ ـ ـا

صارت شبيه ـ ـ ـة أثواب مرَّقـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

تضم م ـ ـن خ ـ ـ ــرق مـ ـ ـاليـ ـ ـ ـيـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ُّ

وصفتموها بضيق في ِّ
النطاق وقد

كنتم على وصفك ـم قوما ملومينا

بل هي ُّأم لغات األرض أجمـ ـعها

كـ ـ ـ ـ ٌّل لها عند ضيق اللَّفظ يأتينـا

يا ربَّة الحسن يا ذات الجمال ويا

ملي ـ ـ ــكة األمـ ـ ـ ـر رفقـا إذ تلومينـ ـ ـ ـا

السائح اإلقدام 26 :جمادى الثَّانية1341ه 14 -فبراير 1923م.
محمد اللََّّقاني بن َّ

دمعة على َّ
الملة

بذي ِّ
الذلَّة الكبرىِّ ،
وحر لظاهـا

السمحاء هالَّ شعرتم
أال يا بني َّ

وهل ملَّة اإلسالم تَ ْرضى ب ُذلِّكم
فع ِّ
فبؤت ـ ـ ـ ــم
وق ـ ـ ـبتُم ُ
َ
وخ ـ ـنتُم ُ
جن ْيتم ُ

وقـد أ ْك َرَمـ ـ ـ ـت أسالََف ُكم بن ـ ـ ـ ـ ـ ـاهــا
بـها ضربة نجالء حم قـ ـ ـ ـ ـضاها

السعيد َّ
الزاهري ،شعراء الجزائر في العصر الحاضر ،ص.74
محمد َّ
َّ -1
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عمر بن قدور ،الفاروق عدد 16/13مايو 1913م.

الجزائر ِّ
تحيي الجزائر
سأبعث في قومي حياة إذا أنـا

حييت بأعمالي وصادق أقوالي

ور َّب ام ـرئ أحيا العشيرة كلَّها
ُ
وأطلُ ـ ـ ـ ـب ًّ
حقا للجزائر ضائعـ ــا

بما هو آت من جالئل أعمـ ـ ـال
ولو كان محميًّا بأنياب أغـ ـ ـوال
السعيد َّ
الزاهري ،شعراء الجزائر في العصر الحاضر ،ص.148
محمد َّ

ِّ
الصحافة

إن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
للش ِّ
صحاف ـ ـ ـة ُّ
َّ
عوب حيـ ـ ــاةٌ
فهي اللِّسان المفصح َّ
الذلـ ـ ُق الذي
ُ
للسعادة والهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
فه ــي وسيلة َّ

و َّ
ات
عب من غير اللِّسان مو ُ
الش ُ
ِّبَبيــان ـ ـ ـه تُت ـ ـ ـ ـدارك الغ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات

فبها إلى األمم َّ
الضعيفة تُرفع الر

غبـ ـ ـات منـ ـ ـ ـ ـ ـه وتبلـ ـغ األص ـوات

العال مرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة
وإلى الفضائـ ـ ـ ـل و ُ

أبو اليقظان ،شعراء الجزائر في العصر الحاضر ،ص.206

عبي :ليس ِّ
ِّ -2-2-1
الشعر َّ
عبي من صميم قضايا األطروحة بسبب لغته؛ ولكن
الشعر الش ُّ
الش ُّ

القومي في األوساط َّ
الشعبيَّة البسيطة بضرورة
الوعي
هم اإلحياء من خالل بث
ِّ
ِّ
مضامينه قد حملت َّ
َ
الدارجة العربيَّة والمازيغيَّة ِّ
اإلحياء وسبله ،وقد استمر ِّ
ِّ
الشعر َّ
المحليَّة َّ
يؤدي
عبي بمختلف أداءاته
الش ُّ
ُ
السياسيَّة و ِّ
الدينيَّة المألوفة ،فكان للتَّيَّارات ِّ
أدواره االجتماعيَّة و ِّ
أنصارها َّ
الشعبيُّون ،وبقي شعراء
السياسيَّة
ُ
ُّ
اؤه
الصوفيَّة أوفياء لقضاياها ،يتناولونها في أشعارهم ،كما نشأ للتَّيَّار
ِّ
الطرق ُّ
اإلصالحي الجديد شعر ُ
الفصحاء و َّ
الشعبيُّونَّ ،
وفيق بين
لكن الالفت هنا ،هو ُّ
الرؤية الجديدة التي باشرت بها حركة اإلحياء التَّ َ

ِّ
السماح ِّ
للعامية ،وبين ما ُي ِّ
بالشعر َّ
القوة ،مع َّ
سببه من تضييق
أن فيه تشجيعا
الش ِّ
عبي الموجود بالفعل و َّ
َّ
ُوكلت ِّ
للشعر َّ
اآلفاق التي ُش ِّرع في فتحها للفصيح ،فأ ِّ
لقي والتَّر ِّ
بوي
العام
ِّ
الخ ِّ
الش ِّ
عبي وظيف ُة التَّوجيه ُ

أن تجد أفًقا شعبيًّا يحتضن اللُّغة العربيَّة
َّ
وبخاصة في مراحله األولى ،إذ لم يكن بإمكان حركة اإلحياء ْ
الصارخ ،وتنهش ِّ
األميَّة فئاتها الكبرى ،وأمام
الفصيحة في ظروف ُّ
يلف عموم صغارها وشبابها الجهل َّ

هذا تولَّى ِّ
وعي األولياء بضرورة التَّعلُّم والتَّعليم ،ولو َّ
الشعر َّ
تعليمهم ،وإدراك وجهة
تعذر
عبي صناعة ِّ
الش ُّ
ُ

القضايا الوطنيَّة عموما ،ولو لم يمكن االعتماد عليهم اعتمادا كامال ،وقد كانت هذه استراتيجيَّة حركة

أما داخل تنظيمها وبرامجها التَّعليميَّة والتَّثقيفيَّة والتَّربويَّة
اإلحياء خارج مجال تنظيمها ومحيط عملهاَّ ،
278

الفصل الثَّالث:

أبعاد مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر خالل القرن العشرين

سمي كتاب ًة ومشافه ًة ما أمكن ذلك ،وبذلك انخرطت َّ
ُّ
الطبقات
الر ِّ
أساس األداء َّ
فقد اعتمدت اللغ َة الفصيح َة َ
َّ
العامة ،واإلحساس
عبي ُة المحرومة من التَّعليم ضمن شبكة ُنصرة اإلحياء ،بإشاعة فهم األوضاع
الش َّ
َّ
بطبيعة المخاطر القادمة ،واالنخراط بما أمكن بإيجابي ٍّ
اإلحيائي العامِّ.
َّة في الفعل
ِّ

ومن شواهد ذلك قصائد شعبيَّةٌ للثَّائر عمر راسم ،وهو الذي عرف بنزعة إصالحي ٍّ
َّة يدعو في ما
ُ
يدعو منها إلى إعادة االعتبار لتعليم اللُّغة العربيَّة ،وي ِّ
حمل األغنياء والموسرين مسؤوليَّة عدم التفاتهم
ُ
لتعليم الجزائريِّين ،ومع دعوته تلك ،فإنَّه ال َّ
المهمشين بما يفهمون من تعابير
يتردد في استهداف هؤالء
َّ
نسي على َّ
الشباب الجزائرِّي ،الذي أصبح –بفعل
يتعرض آلثار التَّكوين والتَّعليم الفر ِّ
سارية ،وها هو َّ
تكوينه -خصيما لبني عمومته ،فيقول:
ه ــادوا ُّ
الشبَّ ـ ـ ـ ـ ـان المتنـ ـ ـ ـ ـورة

ُه ـ ـ ـ ـ ـ ْم للـ ـ ـ ـ ـوطـ ـ ـ ـ ـ ـن مضـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرة
وبــأم ـ ـ ـ ـ ـور دينـ ـهم عاب ـ ـ ـثي ـ ـ ـن

ظنُّـوا في روحـهم وصل ـ ـ ـ ـ ـوا

وعلى جميـع العلوم حصلوا

ه ــم لمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوجين بالمـرة
لك ــن لإلصالح عطـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا

لجه ــلهم بقواعـ ـ ـ ـ ـ ـد ِّ
الديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

يدبـ ـ ـ ــر
كـل واحـد بـ ـ ـ ـراس ـ ـ ـوا َّ

ويـقولوا اإلسـالم م ـ ـ ـتوخ ـ ـ ـ ـ ـر

يعوق ويض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
هو اللِّــي َّ

ويخ ــلين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مت ـ ـ ـ ـ ــوخـ ـ ـ ـريـن

1

وبعد أن كان ينظر إلى األداء ِّ
العام ِّي على أنَّه البديل الذي ُيرضي الغالبيَّة العظمى من النَّاس ،فقد
ْ
ُ

أصبح مستوى من مستويات األداءِّ ،
يؤدي وظائف نيطت به في بيئات محدودة ،تتناسب مع األداء

العام ِّي وتستهدف فئات معي ٍّ
ِّ
َّنة.

الم ْعَبر الجاهز لتمرير قضايا
رواد اإلحياء َّ
أما الخطابة ،فهي سوق َّ
 -3-2-1الخطابة :و َّ
الرائجة ،و َ

اإلحياء ،اعتمده مشروع اإلحياء في ما اعتمد من أدوات تعبئة الجماهير ،ونشر أعلى درجات الوعي
للصدح
ثم هي بعد ذلك مظهر َّ
الممكنة ،من أيسر ُّ
السبل كلفة في األموال ،واستغالل نفيس األوقاتَّ ،
بي الذي سخط عليه االحتالل فطال حصاره ،وميدان إظهار اإلحياء عن نفسه وقد كثر
بالحرف العر ِّ

ِّ
الفعال ،وتلك
اصلي
المؤثر َّ
أنصاره ،تلك بعض ذرائع َح َمَلة مشروع اإلحياء في ترقيَّة هذا األسلوب التَّو ِّ
الموت لسانهم ،ويستدركون به ما أمكن من
أن يعاجل
ُ
بعض المنافع المزدوجة التي يستعجلونها قبل ْ

محمد صالح ناصر ،عمر راسم المصلح الثَّائر ،ص.165
َّ -1
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نفوس اجتمع عليها االحتالل وموبقاتهِّ ،
ويقومون ما استطاعوا من ألسنة تلبَّست بها العجمة ،ويفتحون
تيسر لهم من قلوب غشيتها الجهالة ِّ
بالدين و ُّ
الدنيا.
ما َّ

لقد اتَّخذ اإلحيائيُّون موقف ِّ
الدين من الخطابة مدخال إلى توسيع مجال استعمالها ،ولم يكتفوا َّ
بالدعوة

الخطب المسجديَّة ،بل خرجوا بها إلى المحافل والنَّوادي واالجتماعات َّ
الدوريَّة ،وافتتاح
إلى إصالح ُ

توسعت الخطبة اإلصالحيَّة في عهد جمعيَّة
المؤسسات اإلحيائيَّة المختلفة من المساجد والمدارس "وقد َّ
َّ

العلماء الرتباط الجمعيَّة باللُّغة العربيَّة ،واستعمالها في التَّعليم والوعظ واإلرشاد و ِّ
الصحافة وتعميمها في
1
َّ
َّام مواهبهم
كامل القطر " واستجاب ًة لهذه األوضاع ،تفتق مشروع اإلحياء عن خطباء صقلت األي ُ
الخطابيَّة ،وعركت مقامات االرتجال قدراتهم البيانيَّة ،فنبغ في بداية األمر ابن باديس و َّ
الطِّيب العقبي
ُ
ُ
وأحمد توفيق المدني ،فشهد نادي التَّرِّقي صوالتهم ،وندبت الحركة لنفسها ولمبادئها وللُّغة العربيَّة خطباء

وقع كلماتها ،وينتبه المحيَّدون من الحياة على رنين حروفها
يصدحون بمبادئها وقضاياها ،فيبلغ
َ
اآلذان ُ
فبرز أمثال :أبي يعلى الزواوي ،ومبارك الميلي ،والعربي التبسي ،وأحمد سحنون ،وعبد القادر الياجوري
اهيمي فتميَّزت َّ
البالغي ،واستحضار المحفوظات
األدبي و
بالطابع
ِّ
ِّ
"أما خطاب ُة اإلبر ِّ
ومفدي زكريا ،وغيرهمَّ ،

و َّ
غل هذا اللَّو ُن من ِّ
فن القول تطبيًقا عمليًّا
مؤثر في
الشواهد ،وكان ًا
العامة "2وهكذا استُ َّ
الخاصة أكثر من َّ
َّ
وتوظيفا مباش ار للمقوالت النَّظريَّة ،التي ي ِّ
رددها اإلحيائيُّون في ِّ
كل مناسبة ،فأصبحت الخطاب ُة مظه ار
ُ
ِّ
طبع على سمعها وقلبها.
موقعه من
بي
َّ
منظومة الحياة َّ
سجل به َّ
وت العر ُّ
الص ُ
العامة ،التي كاد ُي َ
ُ
الفصيح َ
المسرحي ُة :كان االلتفات الجزائرُّي إلى هذا المشهد ِّ
قافي مرافقا الهتماماته
-4-2-1
الفن ِّي والثَّ ِّ
َّ
متحوال إليها من ُعروض عرائس الكاركوز َّ
ِّ
الشهيرة ،والتي منعها االحتالل على
اإلحيائيَّة األخرى،
تقاء هذا العنصر مع الحركة المسرحيَّة
الجزائريِّين خشية تمرير أفكار الوعي واليقظة ،وقد امتزج ار ُ
المشرقيَّة الوافدة إلى ِّ
الديار الجزائريَّة ُق ْبيل الحرب العالميَّة األولى ،وأُ ِّ
درج ضمن نشاطات حركة تأسيس

المسرحي منذ 1911م ،في بواكيرها
َّات للنَّشاط
ِّ
النَّوادي والجمعيَّات خالل هذه الفترة ،فقد أنشئت جمعي ٌ
ثم الفرقة
األولى كالجمعيَّة الثَّقافيَّة المسرحيَّة بالمديَّة ،برئاسة :اسكندر محمد القاضي عبد المؤمنَّ .

ثم فرقة البليدة برئاسة القاضي محي ِّ
قدور بن محي ِّ
المسرحيَّة العاصميَّة ،برئاسة ُّ
الدين
الدين الحلويَّ .
ُ
ُ
النشاط ،من خالل ِّ
ِّ
خدةَّ ،
االتصال بفر ٍّق
المتميز من األمير خالد لهذا َّ
المسرحي َّ
بن َّ
بالدعم
وجه
وتعزز التَّ ُّ
ُّ
 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،8ص.108
 -2أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،8ص.109
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َّة كانت لها عروض بالجزائر سنة 1912م ،فشاهد الجزائريُّون َّأول مسرحي ٍّ
تونسي ٍّ
َّة باللُّغة العربيَّة الفصحى
بعنوان (صالح ِّ
حدادَّ ،
الدين) لنجيب َّ
قدمتها فرقة جوق اآلداب التُّونسيَّة سنة 1913م ،وفي نهاية صيف

وعرض مسرحي ٍّ
ِّ
َّات بقاعات الجزائر ،ظهرت موجةٌ من المسرحيَّات
1921م ،بعد زيارة فرقة جورج أبيض،
محمد رضا المنصالي (1943-1899م) بعنوان (في سبيل
بالعربيَّة الفصحى ،منها مبادرة الجزائرِّي َّ
الوطن) باللُّغة العربيَّة الفصحى ،وكان يحمل روحا عر َّبي ًة وفك ار إسالميًّا ،وهو من أبناء المهاجرين

هم المسرح الجزائرِّي لهذه الفترة عاللو ساللي
ثم أخذ َّ
الجزائريِّين إلى المشرق مع األمير عبد القادرَّ ،

(1992-1902م) عبد العزيز األكحل (1973-1898م) ومحي ِّ
الدين باش طارزي (-1897
الرشيد القسنطيني (1944-1887م) وناسبت هذه الفترةُ انتعاش فك ِّرة الحركة اإلحيائيَّة ،وبداية
1986م) َّ

جامع يجمعها ،وحتَّى ُّ
َّ
الموزعة هنا وهناك ،إلى ٍّ
تحقق ذلك
إطار
التَّفكير في االنتقال بالجهود الفرديَّة
ٍّ

ٍّ
االهتمامات َّ
سانحة ،فاستقطب المسرُح اهتمام بعض
كل
قافي تتزايد
األمل ،كانت
بالشأن الثَّ ِّ
وتستغل َّ
ُّ
ُ
الوطنيين ،و"منذ1921م ألَّف بعض الجزائريِّين مسرحي ٍّ
ِّ
الكتَّاب و ُّ
معظمها- ،كما
َّات
الشعراء
المعلِّمين و ُ
ُ
ُ
قال سعد ِّ
غوي لعموم
الدين بن شنب -كانت باللُّغة العربيَّة الفصحى "1إذ مع ما كان عليه المستوى اللُّ ُّ
فإن روح اإلصرار بدت في العمل على تغيير الملمح اللُّ ِّ
الجماهير الجزائريَّةَّ ،
غوي العامِّ ،والمصابرة على

ِّ
الصعود َّ
ساني َّ
بي الفصيح ،والعمل على جعل
عبي البسيط ،إلى
مستويات االستعمال العر ِّ
الش ِّ
بالذوق اللِّ ِّ
الرجوع إليه ،على ما فيه من مجاهدة للفهم ،ومكابدة لرفع غشاوة الجهل ،ولذلك كان
ذلك أصال يجب ُّ

الشعبيَّة ِّ
يدل في وضو ٍّح أيضا على روح المقاومة َّ
لكل عنصر
"اختيار اللُّغة الفصحى لهذه التَّمثيليَّات ُّ
ُ
الشخصيَّة العربيَّة في هذا الوطن "2وعلى غرار الكتابة األدبيَّة ،و ِّ
يريد مسخ َّ
الصحافة ،والتَّعليم ،ها هو
المسرح الجزائر ُّي أيضا يضع بصمته في ساحة المقاومة الثَّقافيَّة.

الحرة ،و ِّاتساع دائرة إقبال أبناء الجزائريِّين
اإلحيائية
 -2الكتابة
المدرسية :مع انتشار المدارس َّ
َّ
َّ

عليها ،اعتمدت المنظومة التَّعليميَّة شكال من أشكال الكتابة التي تدين في أصلها العام إلى الكتابة
عدا آخر له أسبابه وأهدافه اقترحت
العربيَّة بتقاليدها ومظاهرها ،ولكنَّها أخذت في الحالة الجزائريَّة ُب ً

العامة األخرى ،وهي
المدرسية ،تميي از لها عن أشكال الكتابة
اإلحيائية
األطروحة لها تسميَّة :الكتابة
َّ
َّ
َّ

 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي .ج ،8ص.135
محمد َّ
يخا ونضاالً" الثَّقافة ،الجزائر :صفر-ربيع األول 1406ه -نوفمبر –ديسمبر 1985م
َّ -2
الطاهر فضالء "المسرح تار ً
س ،15ع ،90و ازرة الثَّقافة و ِّ
السياحة ،ص.273
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الشكل ،وع َّدت جزءا منها ،والذي ِّ
وإن اشتركت معها في َّ
تصنفه التعليمية الحديثة ضمن ما يسمى تخطيط
ُ

االكتساب ُّ
مكملة للعمليَّة التَّعليميَّة
اللغوي ،وهو اإلجراء الذي ابتكرت له حركة اإلحياء نشاطا ٍ
ت لغويَّة ِّ
وقد أثمرت هذه النَّشاطات نتائج طيِّبة في بيئتها و ِّاتجاهها وأهدافها ،وتَميُّز أ ِّ
ُفردت له هذه العجالة.
المدرسيِّ :
الشكل ِّ
ِّ -1-2
يمثل هذا َّ
الشعر ُّي مشهدا صريحا من مشاهد تجربة اإلحياء في
الشعر
ُّ
ُ
ِّ
الخاص ،واالستعدادات َّ
بيئتها المدرسيَّة النَّاشئة ،ذات الحضور البشرِّي
النفسيَّة المخصوصة ،والكفايات
اللُّغويَّة المدروسة ،واستجابة لذلك ،أخذ بعض رجال اإلحياء ِّ
ينظمون قصائد ِّ
اختيرت لها اإليقاعات
ُ
َّة وقومي ٍّ
ظ ذات ُشحنات وطني ٍّ
ٍّ
ٍّ
ودالالت تناسب ما يستهوي
ومعان
َّة،
الموسيقيَّة الحماسيَّة ،وانتُِّقيت لها ألفا ٌ
ُّ
الوطنيَّ ،
كل يوم
فتوتهم ،وهم يزدادون يوما بعد يوم إحساسا بح اررة االنتماء
ِّ
ويلقنون َّ
الطالَّب في فترة َّ

مزيدا من المبادئ الوطنيَّة والخلقيَّة العالية ،وغالبا ما كان ُينتَ َهج في حفظها أو عرضها األسلوب
ٍّ
الجماعي ِّ
مناسبة دينيَّة أو وطنيَّة ،أو إثر تنشيط ٍّ
ِّ
ثقافي أو
إحياء
العرض
المؤثر ،وربَّما اختير لذلك
فعل ٍّ
ُّ
ُ
تر ٍّ
فتلقى فيها
بوي في النَّوادي َّ
ومقرات الجمعيَّات ،أو خالل افتتاح المساجد أو المدارس أو النَّواديُ ،
خصص بعض فقرات تلك النَّشاطات للتَّباري
األناشيد المنظومة على أنَّها من فقرات تلك الحفالت ،وقد تُ َّ

شك أنَّها على شيء من البساطةَّ ،
ائحهم من قصائد ال َّ
ولكن
بين النَّاشئة في عرض ما جادت به قر ُ
ستنبتًا أدبيًّا وُلغويًّا لحركة اإلحياء في القادم من
الرؤية التَّعليميَّة اإلحيائيَّة
ُّ
َّ
العامة ،كانت ترى في ذلك ُم َ
مراحلها ،ومشتل ًة لتحضير خلفاء ِّ
الرَّواد الذين كانوا على ٍّ
يقين من قلَّة عددهم ،وثقل مسؤوليَّة تأطير
جيل ُّ
ٍّ
األدائي حركة اإلحياء منذ شرع
الكتابي و
أمة ،ولقد ساير هذا النَّمط
حركة تحمل طمو َح إحياء موات َّ
ُّ
ُّ
َّ
محمد
أن أصدر َّ
َّ
محمد بن العابد الجاللي يكتب األناشيد للتَّالميذ نهاية العشرينيَّات وما بعدها ،إلى ْ

الفتوة التي نقتطع من بين ألحانها:
الصالح رمضان سنة 1953م مجموعة أناشيد ألحان َّ
َّ
مدرسة ترشيح القادة

1

(لحَّنته َّ
خاصا)
الكشافة تلحينا ًّ
معهد القـ ــَُّواد كـ ـ ِّون
َ
أيقـ ـظ األفكـ ـ ـار ِّنبه

نش ـ ـأنا هذا الجديد
ْ
الروح المجيد
ذلك ُّ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ

ِّ
روض الفتيان دوما

ِّ
حضـ ـ ـر األبطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال

الصباح الباكر
في َّ
ِّ
للعدو الماكر
يوم ـ ـا

الفتوة ،ط .2الجزائر1964 :م1384 -ه .دار الكتاب الجزائرِّي ،ص.95
الصالح رمضان ،ألحان َّ
محمد َّ
َّ -1
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كل ألحانها في
والمقطع في ألفاظه ومعانيه وموسيقاه أيقونة إحيائيَّة ظاهرة ،وعلى نسقها أُلِّفت وأ ُِّديت ُّ
َّ
مشهدا تربويَّا وتعليميًّا ذا قيمة كبيرة "وقد
الكتابي
كل
ُّ
ً
مدارس اإلحياء ،وأفواجه الكشفيَّة ،وأضحى هذا الش ُ
ورحبوا بها ،ألنَّها لو ٌن من ألوان األدب من جهة ،وألنَّها نافذة جديدة للتَّعبير
عدد من الكتَّابَّ ،
كتب عنها ٌ

1
عن الوطنيَّة والموقف ِّ
الخلقيَّة والنَّفسيَّة ما جعلها
الس ِّ
ياسي " وقد كان لهذه األناشيد من الفوائد اللِّسانيَّة و ُ

الدائم في المحافل والمناسبات ،وأوجدت لها حرك ُة اإلحياء ِّ
الحاضر َّ
حي از في منظومتها التَّعليميَّة

نفسه.
والتَّرفيهيَّة ،أسهم فيه كبار َّ
رو ُاد اإلحياء منهم ابن باديس ُ

اإلحيائي :وإذا ما قيل هذا في شأن القصائد التي أصبحت على ألسنة
المدرسي
المسرح
-1-2
ُّ
ُّ
ُ
النَّاشئة ِّ
يرددونها ،ويستعذبون رنين حروفها العربيَّة الفصيحة ،حين عزلها تعليم االحتالل ردحا من

َّ
الزمنَّ ،
العامة ،منها مسرحيَّة عاقبة القمار والجهل
نفس ُه يقال عن تلك المسرحيَّات والحفالت َّ
فإن األمر َ
َّ
ِّ
وعرضت في شهر رمضان وحضرها
من تأليف َّ
محمد العابد الجاللي المعلم بمدرسة التَّربيَّة والتَّعليمُ ،
ابن باديس ،وألقى كلمة في نهاية العرض ،وألقى نشيده المعروف :اشهدي يا سماء 2كما حضر مسرحيَّة
ُ
(عاقبة القمار) ونقلت البصائر ذلك في  23ديسمبر1938م ،و 27جانفي1939م.

ٍّ
بمناسبة
 -2-2لقد كان هذا المنبر الذي اتَّخذه اإلحيائيُّون وسيل ًة دعائيَّ ًة وتعليميَّ ًةُ ،ع ِّرضت فيه
ٍّ
عروض تاريخيَّ ٌة هادفة ،أو اجتماعيَّ ٌة تعالج ما أفشاه االحتالل من سيئ األخالق ،وتُ ِّ
عرف
مناسبة
وبغير
ٌ
لمحمد العابد الجالَّلي ،التي َّ
مثلها سبعة من كبار التَّالميذ.
الجماهير بتاريخها ،كمسرحيَّة (عباقرة العرب)
َّ

ٍّ
رسموا لهذه
وهي ذات مضمون تار ٍّ
أن َّ
يخي بإيحاءات سياسيَّة ،ولم يلبث مالحظو سيرورة اإلحياء ْ
قار ضمن اجتماعات الجمعيَّة ومؤتمراتها ،ليستعرض فيها التَّالميذ و َّ
النَّشاطات ُّ
الشبَّانيَّة موضعا ًّا
الطلبةُ
ٍّ
مهاراتهم اللُّغويَّة ،وقد أخذ شكال رسميًّا في اقتراح َّ
ٍّ
سنوي تتدرب
عكاظ
اهيمي بـ"إقامة
الشيخ البشير اإلبر ِّ

فيه ناشئتنا اإلصالحيَّة على الكالم في العموميَّات ،وتتمرن على الخطابة ومناحيها ،لتستعد للقيام َّ
بالدعوة
يتدربون
واإلرشاد ،و َّ
الركين "3وهكذا أصبح تالميذ وطلبة مدارس اإلحياء َّ
لركن اإلصالح َّ
إن الخطابة ُ
َّ
َّ
ضامن والمرأة
على مواجهة الجماهير ،ب َ
ط ْرق الموضوعات االجتماعيَّة ،كالفقر والغنى والتكاُفل والت ُ

 -1أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص.499

جمعية التَّر َّبية والتَّعليم" البصائر ،الجزائر 20 :شوال 1356ه 24 -ديسمبر1937م .س ،3ع.92
 -2علي مرحوم" ،احتفال
َّ
محمد البشير اإلبراهيمي ،اآلثار ،ج ،1ص.175
َّ -3
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والتَّعليم ،والموضوعات الوطنيَّة ،كتاريخ الجزائر والعرب واإلسالم و ِّ
الحريَّة ،وغيرها من المواضيع الهادفة

ٍّ
غة عربي ٍّ
وبُِّل ٍّ
فصيحة.
َّة

 -3خصائص الكتابة اإلحيائية :وعلى الجملةَّ ،
طور الذي
فإن ما قد يضع القارئ أمام حجم التَّ ُّ
بلغته الكتابة اإلحيائيَّة العربيَّة في الجزائر قبل استعراض بعض ما تميَّز فيها من أشكال ،هو عرض
شجعها االحتالل ،وأغرى بها
ط من الكتابة التي َّ
أحدهما من فترة ما قبل اإلحياء ،وهو نم ٌ
نموذج ْينُ ،
َ

شكال ومضمونا ،وثانيهما من فترة اإلحياء األخيرة التي بلغت فيها الكتابة العربيَّة في الجزائر مبلغا يشي

به َّ
الشاهد المنتقى.
األول:1
النَّموذج َّ

اهيمي ُي ِّقيم فيه الحالة الفكريَّة والثَّقافيَّة واالجتماعيَّة
النَّموذج الثَّاني :وهو فقرة من خطاب لإلمام اإلبر ِّ

فمما جاء فيه:
العامة في الجزائرَّ ،
َّ

 -1جوزيف ديسبارمات ،كتاب الفوائد في العوائد والقواعد والعقائد ،ط .2الجزائر1331 :ه1913-م ،مطبعة جوردان ،ص.44
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الدوحة الفينانة ،وزهرةٌ ِّ
إن َّ
الشعب الجزائر َّي فرعٌ باسق من تلك َّ
" َّ
الروضة الغنَّاءَ ،ع َدت
عبق ٌة من تلك َّ

ٍّ
عليه عوادي َّ
قصد -بالبلبلة
مجد العروبة ،ولكنَّه لم ينس أُ َّبوتها ،وابتاله االستعمار-عن
الدهر ،فنسي َ
الضاد؛ ولم يبق من العروبة مع هذا وذاك إالَّ
فانحرفت فيه الحروف عن مخارجها إالَّ َّ
سمات وشمائل
ٌ
الدهرُّ ،
وال من العر َّبية إالَّ آيات ومخائل .وجاءت جمعيَّة العلماء ،على عبوس من َّ
وتنكر من األقوياء

فنفخت من روح العروبة في تلك األنساب ،فإذا هي صريحة ،وسكبت من ِّ
بي في تلك
سر البيان العر ِّ
األلسنة ،فإذا هي فصيحة ،وأجالت األقالم في كشف تلك الكنوز ،فإذا هي ناصع ٌة بيضاء ،لم يزدها

تقادم َّ
الزمان إالَّ جدة.
ُ

جمعيَّة العلماء هي التي َّ
الصريح ،بر ًيئا من شوائب اإلقراف والهجنة
بي َّ
حققت للجزائرِّي َن َسَبه العر َّ
وأَحيت في نفسه شعور االعتزاز بنفسه ،وفي لسانه شعور الكرامة للُ ِّ
غته ،وفي ضميره شعور االرتباط
َْ
يمدها َّ
بين ِّ
المقومات الثَّالثة :الجنس واللُّغة والوطنُّ ،
الشرق بسناه ،ويغذيها اإلسالم بروحانيَّته.

أن ِّ
الدماء البربريَّة التي مازجت َّ
وجمعيَّة العلماء هي التي أثبتت لالستعمار َّ
بي أصبحت
الدم العر َّ

الممتدتَْين في سلسلة من َّ
َّ
الزمن ،ذرعها ثالثة عشر قرًنا
عربيَّ ًة بحكم اإلسالم ،وبحكم العمومة والخؤولة
نسبي وصل التَّاريخ أطرافه مرتَْين َّ
كأن الجزيرة العربيَّة
التحام
ٌّ
اج فطرٌّي ،أحكمت القدرة ُ
مز ٌ
تداخل أجزائه ،و ٌ
ٌّأم رؤوم لهذا َّ
ُّ
وتحن إليه ،وتجعل منه مراوح لَِّق ْيظها
فلذة من كبدها ،فهي تعطف عليه
الش َمال ،تعده ً
فرَم ْت ُه بقبائل يمانين ،من بنيها الميامين ،ينقلون
وضفاًفا لفيضها ،حنت إليه في حقبة غاب ٍّرة من التَّاريخَ ،
إليه ِّ
الغر البهاليل من
الد ماء والخصائص ،والمكارم والمفاخر ،وحنت إليه بعد اإلسالم ،فأوفدت إليه َّ

محم ٍّد ،يحملون َّ
الرحمة و َّ
أصحاب َّ
السالم والبيان ،ويفتحون األذهان والعقول واألفكار؛ وما كانت غارةُ
هالل بن عامر في المائة الخامسة للهجرة -على ما فيها من الهنات -إالَّ تلقيحا لتلك ِّ
الدماء التي أثَّرت
ََ
ً
مؤثرات الهواء والتُّربة ،وطول الثَّواء والغربة ،وعمل فيها تداول األمم الفاتحة ،وتعاقب ِّ
فيها ِّ
الدالء
ُ
ُ
الماتحة"1
لقد كان مستوى لغة ومضمون الكتابة اإلحيائية نتيج ًة مباشرة لطبيعة الحركة ،واستجابة لمتطلَّباتها
ولعل من حاصل القولَّ ،
إن ما اجتمع على مشهد هذه الكتابة
وهو ما انعكس على أشكالها ،ومواضيعها َّ

اإلحيائيَّة العربيَّة في الجزائر في ِّ
األول من القرن ( )20على العموم من الوصف:
النصف َّ

"جمعية العلماء ،أعمالها ومواقفها" البصائر ،الجزائر :رمضان 1366ه -أوت 1947م ،ع ،2س1
محمد البشير اإلبراهيمي
َّ
َّ -1
(سلسلة  )2ص.14-13
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ِّ
ِّ
انتقائي ٌةَّ :
ومهددات مسارها ومحدوديَّة
وتحدياتها
إن حركة اإلحياء في ظروفها
 -1-3كتاب ٌة
َّ

وسائلها وضغط َّ
الزمن على برامجها ،قد وجدت نفسها ُمرَغ َمة على اللُّجوء إلى االنتقاء من أشكال الكتابة

ما يتناسب مع أوضاعها َّ
األقل مساحة واأليسر تداوال
ومقدراتها ،وما يخدم رؤيتها وآفاقها ،فاختارت منها َّ

واألبلغ تأثيرا ،واألسرع نفاذا ،وقد َّ
حقق هذه ُّ
المقال بأنواعه المعدودة ،والقصيدة بأغراضها
ط
الشرو َ
ُ
القصة القصيرة بمعاناتها ،والمسرحيَّة بتقلُّبات األوضاع
المحدودة ،والخطبة وقد ذهب االرتجال بأكثرها ،و َّ

ٍّ
أقل انتشا ار
أشكال أخرى في درجة أدنى ،وعلى
عليها ،ومقابل ذلكُ ،س ِّجلت
جبهة مختلفة حضو ار ،و َّ
ٌ
ولكنَّه أعمق أثرا ،وهي الكتابة المدرسيَّة بمسرحيَّاتها الهادفة وخطبها الحماسيَّة وأناشيدها المنتقاة.
إحيائي ال يشترط المستوى ِّ
وظيفي ٌة مرتبطة باالنتقاء ألداء ٍّ
الفني
دور
وظيفية :وهي
 -2-3كتابة
َّ
ٍّ
َّ
ٍّ
غة عر ٍّ
أفق للُ ٍّ
سليمة و ٍّ
المثالي ،بل يكتفي بفتح ٍّ
أداء ٍّ
لغوي
يتم من
بية
العالي ،وال التَّأنُّق واإلبداع
ٍّ
ِّ
صحيحُّ ،

المتهتك وإعادة بناء (ِّ )Reconstruction
ِّ
خاللها إصالح النَّسيج اللُّ ِّ
غوي
بي في
النظام اللُّغوي العر ِّ
معظم أشكال الكتابة اإلحيائيَّة ،مع اعتبار خصوصيَّة أساليب
مستوياته كلِّها ،وتلك سمةٌ تلبَّست بها
ُ
ظ ِّ
الكتابة الم ِّ
حتكمة إلى الفروق الفرديَّة بين الكتَّاب و ُّ
روف التَّكوين
الشعراء ،والتي ترجع بدورها إلى ُ
ُ

ومستويات التَّعليم ونوعيَّته.

فلعل تفصيلها إلى َّ
شقين
السالف سم ًة غالب ًة على الكتابة اإلحيائيَّةَّ ،
ولئن كانت الوظيفيَّة بالمفهوم َّ

ِّ
ِّ
لإلحياء باللُّغة.
ووظيفي ٌة
إلحياء اللُّغة،
وظيفي ٌة
أقرب إلى البيان واإليضاح ،وهما:
َّ
َّ

وظيفي ُة ِّإ ِّ
حياء ُّ
اللغة :وتلك غايةٌ استهدف بها اإلحيائيُّون استعماال عربيًّا فصيحا حتَّى
-1-2-3
َّ

إن تفاوتت فيه الحظوظ ،وتراوحت فيه المستويات ،بين أعلى بعيد عن التَّكلُّف المشين ،وبين أدنى
وْ
يجافي اإلسفاف المهين ،فنجمت لذلك كتابةٌ حاولت إعادة بناء منظومة تواصلي ٍّ
َّة ،بعدما هدم أصولها

وفروعها االحتالل ،وبذلت جهودا مضنية لمعالجة شروخ لساني ٍّ
َّة ،حينما َهتَ َك بها سالمة البنيَّة اللِّسانيَّة
ِّ
االجتماعي ،فما َّ
تحقق من ذلك فهو ثمار تلك الجهود
ضميمة نسيجهم
وعَبر من خاللها إلى
ِّ
للجزائريِّينَ ،
الماد ِّي والبشرِّي من ناحي ٍّ
فغالبه منصرف إلى محدودي ِّ
اإلحيائي ِّ
ِّ
وما َّ
وترصد
َّة،
َّة قدرات الجهاز
ِّ
ُّ
ٌ
تأخر منها ُ
ٍّ
ناحية أخرى.
بقوة آليَّاته وفعاليَّة وسائطه وأدواته من
المخبر
ِّ
الكولونيالي َّ

ِّ
اإلحياء ُّ
باللغة :وتلك معضلةٌ أخرى واجهت الكتاب َة اإلحيائيَّة العربيَّة في الجزائر
 -2-2-3وظيفي ٌة

ِّ
الكتَّاب
اها اض ُ
ط َّر تحت تأثيره ُ
فلم تكن هذه الكتابة ترًفا علميًّا ،وال اختيا ار أدبيًّا وفنيًّا ،وإنَّما كان إكر ً
اض ال ينتقلون إلى غيرها إالَّ
ُّ
الص ُحفيُّون إلى التزام مواضيع ال يستطيعون منها فكاكا ،وأغر ٍّ
اء و ُّ
والشعر ُ
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ويشد أزرهاَّ ،
لماما ،فانصرفت مخايل ُّ
ُّ
أقالم الكتَّاب -أو
وجفت
الشعراء إلى ما يخدم حركة اإلحياء
ُ
ً
ُ
ُّ
ويشد أسسه وأركانه ،فغابت لذلك في
كادت -عن الخوض في أفانين القول ،إالَّ في ما يقوم باإلحياء،
ِّ
وتأخ َّرت في النَّثر قضايا أو َّ
اض أو َند َرتَّ ،
عزت.
الشعر
ِّ
اإلحيائي أغر ٌ
تأخر ظهور أشكال أدبي ٍّ
لعل أظهر ما ُيمثَّ ُل به من الواقع الذي أفرز ُّ
َّة ،وتعثُّر استو ِّاء أخرى هنا هو
َّ

تأخر استواء ِّ
ُّ
نفسه
زمنا أوسعَ ،
الرواية بوصفها شكال يطلب لنفسه ً
ونف ًسا أطول ،وظروفا أنسب ،واألمر ُ
ُ
المتخصص في العلوم والمعارف ،و ِّ
ِّ
الدراسات وتحقيق المخطوطات والتَّرجمة
ُيقال في شأن حركة التَّأليف
ٍّ
ووجها دراساتها .وسواء ما
وهي كلُّها
اق حين غصب مصادرهاَّ ،
أشكال كتابة استحوذ عليها االستشر ُ
ُ
ٍّ
توجيه لغايات أحاطت بها
كان منها على يد أساتذته ودارسيه ،أم ما تولى من الجزائريين أمرها ،مع
ِّ
الريبةَ ،وَو َس َم َها االشتباه.

َّة ،وروح عربي ٍّ
لقد استطاعت حركةُ اإلحياء أن تصنع واقعا لسانيًّا بمواصفات جزائري ٍّ
قي
وتوجه مشر ٍّ
َّةُّ ،
ْ

تحول ُّ
اللغة ( )Language shiftوالذي انتقل فيه الجزائريُّون
اقع شهد ما يطلق عليه اللِّسانيون ُّ
وهو و ٌ
ِّ
المؤطرة الوحيدة َّ
لكافة َّ
وضع أصبحت فيه اللُّغ ُة
النشاطات اللُّغويَّة ،إلى
وضع كانت اللُّغ ُة الفرنسيَّة
من
ٍّ
ٍّ
القوة في ِّ
الصحافة والتَّعليم والتَّـأليف وسائر المشاهد
إن لم يكن له من االنتشار و َّ
العربيَّة شريكا ظاهرا ،و ْ
نسي
بي
اإلسالمي المغيَّب ،ومشهدا موازيًّا للواقع الفر ِّ
ِّ
ما يجعله واقعا ُمرضيًّا؛ فإنَّه أصبح وجهة التَّيَّار العر ِّ
لعقود" .وقد أصبح ِّ
الفعلي و ِّ
ٍّ
از مستقال ُي ْح َتذى
األدبي الجزائر ُّي طر ا
الطراز
هني
الذي انفرد بالحضور
الذ ِّ
ِّ
ُّ

بالتعاليم َّ
التأثُّر والمحاكاة ،وإذا كانت ناشئتُنا متأثرة َّ
وال َيحتذي ،ليست عليه مسحة َّ
فإن
يتونيةَّ ،
الز َّ
1
التأثُّر لم يجاوز ِّ
ذلك َّ
أن َّ
تفتك جميع
أما
َّ
العْل َّ
مياتَّ ،
األدبيات فال " .ولئن لم تستطع حركة اإلحياء ْ
متعلَّقاتها الفكريَّة والثَّقافيَّة واللُّغويَّةَّ من بين َّ
أن يكون
فك ْي المدرسة الكولونياليَّة؛ فإنَّها قد َّ
أسست لما يمكن ْ
ساني الذي أفرزته ممارسات االحتالل وإجراءاته ،من خالل التَّأسيسات النَّظريَّة
منطلقا لتقويم الوضع اللِّ ِّ
واإلجراءات العمليَّة التي أثبتتها أدبيَّات الحركة ورؤاها.

البعد اللِّساني :لم يكن لحركة اإلحياء من اإلمكانيَّات والوسائل
 -4مقوالت الحركة
َّ
اإلحيائية ذات ُ
لتصوراتها ،فجاءت آراء ِّ
حرية النَّشاط ما ِّ
وال من ِّ
منظريها ومواقفهم
يمكنها من البناء الهادئ والمتكامل
ُّ

وه ِّرب بعضها اآلخر
إزاء القضايا اللِّسانيَّة مبثوثة في ا َّ
لمدونة اإلحيائيَّة ،وقد نجا بعضها وتلف بعضهاُ ،
محمد البشير اإلبراهيمي "عرض الحالة العلمية" ِّ
الشهاب ،الجزائر :جمادى األولى 1353ه -أوت 1934م ،ج ،9مج10
َّ -1
ص.401
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فإن َّ
ومع هذاَّ ،
أن يقف على أشهر قضايا اإلحياء ،ومواقف الحركة إزاءها ،والتي تكشف عن
للدارس ْ
مدى الوعي ِّ
االجتماعي ،وآثارها في ما حولها من األوضاع
ساني ،والتَّنبُّه إلى تأثيرها على الوضع
ِّ
الل ِّ
األخرى ،وهو ما سيعرض له المبحث في نقاط َّ
محددة ،بحكم َّ
أن البسط فيها يحتاج إلى فضاء أوسع.
لقد صاغت الحركة اإلحيائيَّة موقفها من التَّ ُّ
عدد اللُّ ِّ
غوي واللُّغات األجنبيَّة صياغة لم تتنازل فيها عن

األول باعتبارها لغة ِّ
ِّ
األمة الجزائريَّة بذلك
الدين
ِّ
حظ اللُّغة العربيَّةَّ ،
فأقرت لها بالمقام َّ
اإلسالمي ،لتكون َّ
شريكا لألقاليم اإلسالميَّة على المحور (طنجة  -جاكارتا) الذي دعا إليه من بعد األستاذ مالك بن نبي

ثم باعتبارها لغ َة القوميَّة العربيَّة من زواياها اللُّغويَّة و ِّ
الدينيَّة والتَّاريخيَّة ،وليس بمفهومها الذي قامت عليه
َّ

األحزاب والتَّكتُّالت ِّ
السياسيَّة لما بعد االستعمار ،إذ ندبت الحرك ُة الجزائريِّين في مدارسها والمدارس
ِّ
الفرنسيَّة إلى تعلُّم اللُّغات األجنبيَّة دون استثناءِّ ،
العامة وضعا.
مؤصل َة لذلك شرعا،
ومعددة للمنافع َّ

ساني الجزائرِّي َّ
الطويل ،ودلَّلت
وتعاملت مع األداءات اللُّغويَّة المحلِّيَّة فاستندت إلى الماضي اللِّ ِّ

أعالم جزائريُّون ،من زواوة ومن
اإلحيائي الذي كان يقوم عليه
على الوفاق الجزائرِّي في المحافل والعمل
ِّ
ٌ
وتبسة وسائر منطقة َّ
الشاوية ،وبذلك ارتفعت الحركة اإلحيائيَّة عن توظيف المدرسة
ميزاب ،ومن باتنة َّ
االجتماعي الجزائري لسانيًّا.
أسست لتقسيم الفضاء
ِّ
الكولونياليَّة للمسألة انثربولوجيًّا ،حين َّ

افي المحلِّي لتبلغ الجاليَّة الجزائريَّة في فرنسا ففتحت النَّوادي
وتجاوزت الحركة اإلحيائيَّ ُة المدى الجغر َّ

أسست الجمعيَّات لتعليم الجزائريِّين وأبنائهم اإلسالم واللُّغة العر َّبي َةِّ ،
محول ًة معضلة الهجرة الجزائريَّة
و َّ
َ
جاح الكافي ،واالستمرار
نحو فرنسا مكسبا جزائريًّا على الجغرافيا الفرنسيَّة ،ولئن لم ُيكتب لهذه المبادرة النَّ ُ
افي
الالَّزم؛ فقد كانت
خطوة جريئة ،عكست بوضو ٍّح الفكرة الوطنيَّة لحركة اإلحياء وشمولها الجغر َّ
ً

ِّ
للمكون البشرِّي الجزائرِّي.
وإنصافها

شخصت الحرك ُة اإلحيائيَّة معضل َة ِّ
َّ
األميَّة في الجزائرَّ ،
المنجز من ثمرات
وقدرت لها ضررها على ُ
اإلحياء ،وخطرها في تعطيل أو إرهاق مشاريعها القادمة ،فاقترحت لها أسرع الحلول أجال وأنجعها أث ار
َّ
وسطرت لها من البرامج أقلَّها كلفة وأوسعها مدى ،فأنقذت من مخالبها كثي ار من الجزائريِّينَّ ،
وخففت من
وطأتها على آخرين ،ولئن كان النَّظر إلى مسألة محو األ ُِّميَّة في األوضاع اللُّغويَّة َّ
الطبيعيَّة مرحل ًة من
ُ
مراحل القضاء ِّ
ِّ
االجتماعي؛ فإنَّها في الوضع
المنغصات اللُّغويَّة ذات البعد
ئي على آخر جيوب
ِّ
النها ِّ
بي ،وإعادة تفعيله على ِّ
الجزائرِّي حالة من توسيع مجال الحضور اللُّ ِّ
كل الجبهات.
غوي العر ِّ
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اعتََبرت الحرك ُة اإلحيائيَّة التَّعليم نواة اإلحياء األولى ،وركيزته األساسَّ ،
أعالم َها فما
فسخرت له
َ
َ
ِّ
منهم من ٍّ
بالحظ األوفى من أموال الحركة
قل أو كثر ،وقد أخذ هذا التَّعليم
أحد إالَّ وله من التَّعليم
نصيب َّ
ٌ
إنفاقا وبناء وتجهيزاِّ ،
حرص
الكولونيالي ،كما ظهر
نتاجه رصيد الجزائر لمواجهة مشروع اإلبادة
ِّ
ُ
وجع َل ُ
ُ
الحركة على جعله تعليما ذا رو ٍّح مشرقي ٍّ
َّة في وجهته ِّ
الدينيَّة اإلسالميَّة ،م ِّ
الصليبيَّة التَّبشيريَّة
قابال ُّ
الرو َح َّ
ُ
ً
ِّ
ٍّ
نسي ،وناضلت ليكون
الممجد
نسي
بي في وجهته اللُّغويَّة ،تميي از له عن التعليم الفر ِّ
بلسان عر ٍّ
للتَّعليم الفر ِّ

للُّغة الفرنسيَّة والثَّقافة الفرنسيَّة ،وحرصت على أ ْن يكون بمضامين تجمع بين المعارف التُّراثيَّة العربيَّة
والمعارف المعاصرة التي تُِّقيم للجزائريِّين حياتهم في جوانبها كلِّها.

العام ِّي من ٍّ
تحولت الحرك ُة اإلحيائيَّة باألداء ِّ
نمط ُل ٍّ
غوي بذلت مدرس ُة االستشراق جهودا جبَّارة لتعميمه
َّ

اصلي المحلِّ ِّيَّ ،
وسخرته ألداء
بديال تعليميًّا وتواصليًّا شعبيًّا ورسميًّا ،إلى مستوى من مستويات األداء التَّو ِّ

ِّ
الدعم َّ
وظائف تعبويَّة وتوعويَّة في جبهات َّ
المتعددة ،فقد أوعز منظرو
عبي لحركة اإلحياء في جبهاتها
الش ِّ

حركة اإلحياء -وفي ِّ
الشعراء َّ
مقدمتهم اإلمام اإلبراهيمي -إلى ُّ
َّ
و(المداحين) في األسواق
الشعبيين

والمناسبات االجتماعيَّة ،بنسج مقطوعات في رفد مشروع اإلحياء في شتَّى صوره ،وإبطال مشاريع
االحتالل من خالل نشر الوعي العام ،باستخدام ٍّ
لغة بسيطة تستهلكها المجالس َّ
الشعبيَّة ،وتسير بها

ركبان القوافل ِّ
التجاريَّة وغيرها.
الصحفيَّة والخطابيَّة و َّ
الدعويَّة خدم ًة جليل ًة لمتن اللُّغة العربيَّة الفصيحة
ضمن َّ
رو ُاد اإلحياء كتاباتهم ُّ
َّ

شائع
مدونة اإلحياء التي كان يستهدف بها هؤالء تصويب خطأ ٍّ
من خالل النَّماذج الكثيرة المبثوثة في َّ
ٍّ
ٍّ
لطيفة من لطائف العربيَّة
بعامي ،أو اإلشارةُ إلى
فصيح
مسألة لغوي ٍّة ،أو اإللفات إلى عالقة
أو تأصيل
ٍّ
ٍّ
صناعي جديد ،وهي ظاهرةٌ يمكن
علمي أو
بي لمنتج
اللُّغوية أو األدبيَّة ،أو اإلعالم
ٍّ
ٍّ
بالمسمى العر ِّ
َّ

التنقية ُّ
سمى بـ َّ
غوية (Purification de la
الل َّ
إدراجها في سياق حرص الحركة اإلحيائيَّة على ما ُي َّ
) langueالتي يحرص أهل اللُّغة المعنيَّة على تحقيق ما أمكن من سالمة األداء اللُّ ِّ
غوي بتعاهد صوره
أكثر ما ُيعتمد عليه في إنجاح هذه العمليَّة ،هو اإلعالم ،بحكم سلطته َّ
الشعبيَّة
باإلصالح والتَّقويم ،و ُ
الواسعة ،وانسيابيَّته الكبيرة بين المستعملين .كما تحيل هذه َّ
الدرس ُّ
الظاهرة على نماذج َّ
الل ِّ
السائد
غوي َّ
ومقرراتُها المدرسيَّة ،أو ما قد يكون من
امجها َّ
في األوساط التَّعليميَّة للحركة اإلحيائيَّة ،وما تتداوله بر ُ
اإلشارات واللَّطائف التي يحيل عليها معلِّمو اإلحياء تالميذهم أثناء التَّدريس.
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السوسيولسانيَّات على مواقف الحركة اإلحيائيَّة من هذه األنشطة
َّ
لعل أقرب ما ُيطلق من مصطلحات ُّ

ٍّ
البينة ،وفي مثل ُّ
ذات اآلثار اللِّسانيَّة ِّ
للسانيات
تطبيقيا
اعتبارها شكال
يومئذ ،هو
الظروف الجزائريَّة
َّ
ً
ُ
أي جبهة ،وعلى ِّ
اإلنقاذ ،التي تستهدف إنقاذ اللُّغة في ِّ
أي صعيد ،نتيجة ما أدرك اللُّغة العربيَّة من
تحييد وإبعاد ،قاربت فيه الموت في ألسنة ناطقيها الكبار ،والحرمان من تعليمها لمن بعدهم من أبنائهم
ِّ
الصغار ،وتلك أمارة ترفعها اللِّسانيَّات االجتماعيَّة على أنَّها -لسانيًّا -دليل احتضار.
ما بعد اإلحياء ،ما قبل الخاتمة.
ٍّ
بعرض ُمقتضب ،يقابل في تسميَّته وفحواه ما بدأت به (ما قبل
أن تختم فصولها
ارتأت األطروحة ْ

سطح مسيرة حركة اإلحياء في ِّ
األول.
اإلحياء) وهو جمل ُة إشكاالت طفحت على
ِّ
آخر مرحلة من شطرها َّ
شعبي ،و ٍّ
مدت يدها إلى مختلف َّ
شعبي ،وقد َّ
ٍّ
الطبقات
امتداد
منطلق
ذات
ٍّ
ٍّ
وسم هذه الحركةُ بأنَّها ُ
تُ َ
ِّ
اإلسالمي وفاء لمبادئها اإليديولوجيَّة المعارضة لالحتالل في ِّ
كل صوره
الوطني
وجه
ِّ
ِّ
السياسيَّة ذات التَّ ُّ
ً
وأشكاله ،وقد ارتفع سقف طموحها خالل العقد ( )04من القرن ( )20بفعل ما َّ
تحقق لها من نتائج على
لكن الذي لم َّ
المستوى َّ
عبيَّ ،
هما حقيقيًّا
الش ِّ
تتمكن هذه الحركة من تحقيقه ،هو جعل المسألة اللُّغويَّة ًّ
ِّ
َّ
المشهد الجزائر َّي بداية من منتصف العقد ( )05من القرن ( )20فلقد كان
تصدروا
للسياسيين الذين
َ
َّ
قارب
غوي لمعظمهم بعيدا عن
كوين الفكر ُّي واللُّ ُّ
َّ
التَّ ُ
المؤسسات العلميَّة والثقافيَّة لحركة اإلحياء ،ولم يكن التَّ ُ
السياسيَّة الوطنيَّة ،وتقار ِّ
الذي شهدته الحركة اإلحيائيَّة مع الحركة ِّ
المرحلي للعنصر البشرِّي ،كافيا
ضها
ِّ
ُ
ُ
ِّ
الساسة بموقع المسألة اللُّغويَّة والثَّقافيَّة في ساحة ِّ
ِّ
توجه خبراء
الصراع مع
لصنع
المحتل ،وبينما َّ
قناعة َّ
االحتالل إلى بناء القواعد الخلفيَّة لما بعد االستعمار التَّ ِّ
ُسس الفكريَّة والثَّقافيَّة
قليدي ،ووضع األ ُ
ِّ
الس ِّ
المرحلة على الجوانب ِّ
السياسيَّة
اسة الجزائريِّين خالل
االستراتيجيَّة الخفيَّة البديلة لذلك؛ كان
تركيز َّ
ُ

والعسكريَّة واالقتصاديَّة.

الصراع بظالله على المواقف ِّ
وجه الجديد لطرَفي ِّ
السياسيَّة واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة
لقد ألقى التَّ ُّ
ْ
العتبات الفاصلة في مسيرة الحركة الوطنيَّة
والثَّقافيَّة لمرحلة الثَّورة التَّحريريَّة وما بعدها ،والتي عكستها
ُ
لألمة الجزائريَّة ،وقد أ ِّ
ُسندت صناعةُ ق ارراتها ،وصياغةُ مضامينها
ممثَّلة في وثائقها األساسيَّة المصيريَّة َّ

الساسة ،الذين وإن لم يسمح َّ
بالطعن في وطنيَّتهم ،ولكنَّهم ال ُي َّبرؤون من
ير ُنصوصها إلى أولئك َّ
ُ
وتحر ُ
ات مصيري ٍّ
ركوب مغامرِّة ِّاتخاذ ق ارر ٍّ
مما تتعلَّق بصانعيها ومن حولهم ،وقد
َّة تتعلَّق بأجيال قادمة ،أكثر َّ
لألمة برغبات أفراد من موقع نفوذهم ،أو تمري ار
آفاق القضايا الكبرى َّ
كان من المفترض ْ
أن ال تُرَه َن ُ
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وحقهم ِّ
الشعبِّ ،
توجه ماليين من أفراد َّ
ضيقة ال تُ ِّ
إلمالءات إيديولوجيَّة ِّ
أن
الديموقر ِّ
عبر عن ُّ
اطي في ْ

ات جانبا كبي ار من طموحاتهم ،من ذلك وثيقة بيان َّأول نوفمبر 1954م ،ووثيقة برنامج
تعكس تلك الق ارر ُ
وثائق بقي
طرابلس جوان 1962م ،ووثيقة اتفاقيَّات إيفيان 1962م ،وميثاق الجزائر 1964م ،وكلُّها
ُ
الجدل بشأن موقفها من اللُّغة العربيَّة قائما بعد عقود من تحريرها.
لقد انعكس ذلك الجدل على مشروع التَّعريب الذي باشرته َّ
الدولة الجزائريَّة في سياق استكمال
مسيرة التَّحرير ،والقضاء على مخلَّفات االحتاللَّ ،
تجاوزها ألنَّها
ولكن تلك المخلَّفات لم يكن من َّ
السهل ُ
ٍّ
ٍّ
َّ
ِّ
هائلة ،استغرقت عقودا طويلة ،وأضحى مشروع
إعداد واستحو ٍّاذ
جهود
ات
ليست في حقيقتها إال ثمر ُ
التَّعريب "قابال ِّ
للنقاش على غرار بقيَّة المسائل األخرى ،ولم يعد من القضايا َّ
المقدسة إطالقا "1ليصير
االجتماعي الجزائر َّي من خالل اللُّغة.
المهني و
أداة لتقسيم عميق استهدف الفضاء
َّ
َّ
ٍّ
طبيعية ومفتعلة بعد االستقالل فـ
مشكالت
وانعكس على قطاع التَّعليم في الجزائر وما واجهه من
َّ

ٍّ
مجموعة من الخبراء الفر ِّ
نسيين في بداية 1964م للقيام باالضطالع بمهام وإجراءات إنجاز
"انتخاب

ٍّ
ٍّ
الهويَّة اللُّغويَّة والثَّقافيَّة والفكريَّة لجزائر ما بعد 1962مُّ ،
حسما تاريخيًّا في
مشروع بحث ودراسة في ُ
يعد ً
2
حصلته اللُّغة الفرنسيَّة من مواقع لم َّ
ِّ
مكونات َّ
تتحقق
الدولة الجزائريَّة الجديدة " وأبرز مظاهر ذلك ،ما َّ
َّ
تحول إلى حاضن
أمل استكمال التَّحريرَّ ،
أن كان ُين َ
لها أثناء االحتالل ،وبعد ْ
ظر إلى التعليم على َّأنه ُ
االمتداد الكولونيالي في ثياب جزائريَّة ،و"عموما تُعرف المناهج ِّ
اسية على َّأنها مجموع ٌة متكامل ٌة من
الدر َّ
ُ

3
محد ٍّ
صممة بذكاء لتحقيق أهداف َّ
فأي األهداف التي يقصد بن بوزيد ولم تشهد
سلفا " ُّ
الم َّ
دة ً
األنشطة ُ

تستحق؟
اللُّغة العربيَّة في المدرسة الجزائريَّة التي كان و ازرته تشرف عليها ما
ُّ

أن يكون
وانعكس على مسيرة اإلعالم المكتوب والمر ِّ
ئي ،وما شهده من صراع الحرَف ْين "فـال ُيعقل ْ
بي على عتبة ِّ
ستين عاما [قيل هذا في 2011م] من استقالله ِّ
السياسي ،في ما اللُّغة
المغرب العر ُّ
ُ

 -1مصطفى ماضي ،النُّخبة والمسألة اللُّغويَّة في الجزائر (من القطيعة اللُّغويَّة إلى االنتقاء والتَّهميش باللُّغة) د ط .الجزائر:
2008م ،دار القصبة للنَّشر ،ص.11
عيادي ،أثرَّيات المسألة ُّ
غوية في الجزائر (ما َّ
تبقى من سيرة الخبير بيير كون  )Pierre connد ط .الجزائر:
الل َّ
 -2سعيد َّ

2014م ،مطبعة بن مرابط ،ص.11
3
- Boubekeur Benbouzid, La réforme de L’éducation en Algérie Enjeux et realisation, Casbah
edition, Alger:2009, p37.
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سمي هيَّ اللُّغة الفرنسيَّة "1وهو
عليمي ،وفي ٍّ
الر ِّ
قسم من إعالمه َّ
المسيطرة في إدارته وفي نظامه التَّ ِّ
بأقل عنفا ،وال أهون أث ار من مرحلة ما
إن أخذ شكال آخر من أشكال التَّدافع ،فإنَّه لم يكن َّ
األمر الذي و ْ

قبل االستقالل.

وانعكس ذلك على صعيد التَّشريع ،فمع تأكيد اللِّ ِّ
سانيين والخبراء على َّ
أن "استرجاع العربيَّة لمكانتها

سياسي م ِّلزمٍّ ،وإلى إرادة سياسي ٍّ
يحتاج إلى ِّ
َّة تبدي نيَّاتها
النية الحسنة من قبل أولي األمر ،وإلى قر ٍّار
ٍّ ٌ
2
ُّ
كل ُّ
النصوص األساسيَّة
ض ِّمنتها ُّ
في وضع اللغات األجنبيَّة في محالها المناسبة لها " وهي المسأل ُة التي َ
ِّ
َّ
سمي للُّغة العربيَّةَّ ،
ولكن الواقع يحرمها من ذلك كلِّه.
أقرت
بالحق َّ
للدولة الجزائريَّة ،و َّ
الر َّ
المؤسسات والهيئات ُّ
تخصص األغلفة الماليَّة لرفع بنائها
وانعكس ذلك على صعيد
اللغويَّة التي َّ
َّ

ِّ
نظام ممارسة نشاطها ،كالمجمع الجزائرِّي للُّغة العربيَّةَّ ،
جوة منها على
ولكن ثمراتها المر َّ
وتشرع القو ُ
انين َ
غرار مثيالتها في ُّ
أن تكون عليه.
الدول العربيَّة ،ال تقابل بما ينتظر منها ،وما يجب ْ

وانعكس على مشاريع لُغويَّة و ٍّ
اعدة كنشاط معهد التَّرجمة الذي ُع ِّطل بعد ( )20سنة (-1968
وعي الذي اكتسب به شهرة إقليميَّة وعالميَّ ًة ،ومشروع َّ
الذخيرة اللُّغويَّة العربيَّة
1983م) من العمل النَّ ِّ
الرحمان الحاج صالح ،الذي لم يعرف طريقه إلى الكمال.
ألستاذ الجيل عبد َّ

وانعكس بعد ذلك ِّ
عامتُه من ازدواجيَّة لغويَّة
كله على ثقافة المجتمع الجزائرِّي الذي تعاني َّ
( )Diglossiaمجحفة وغير مدروسةَ ،نح ْت باالستعمال ُّ
الل ِّ
غوي الجزائرِّي نحو مستويات مبتذلة ،ولها
َ
الخَل ِّ
مواصفات الهجين اللُّ ِّ
ف الفرانكفوني
غوي (كريول )Creole /بينما
َّ
استمرت النُّخب في صناعة َ
جراء "التَّبعيَّة الثَّقافيَّة عن طريق تعميم انتشار
للحفاظ على االستمرار الكولونيالي في صورة أخرى ذلك َّ

اللُّغة الفرنسيَّة ،إذ َّ
األول والثَّاني بعد االستقالل كان أكثر
تم
العقد ْين َّ
أن ما َّ
ُ
إنجازه في هذا المجال خالل َ
مما أنجزه الفرنسيُّون أنفسهم خالل ( )130سنة من االستعمار "3وما ذلك إالَّ
نسي على
بكثير َّ
تركيز فر ٌّ
ٌ
ُ
قافي (اللُّ ِّ
غوي) لتثبيت احتالل في شكل آخر وبتأثير أخطر.
تأمين المدخل الثَّ ِّ

 -1عبد اإلله بلقزيز ،الفرنكفونية (أيديولوجيا ،سياساتٍّ ،
تحد ثقافي-لغوي) ،ط .1بيروت :ماي 2011م ،مركز دراسات الوحدة

العربية ،ص.44

 -2صالح بلعيد ،يزع بالحاكم ما ال يزع بالعالم ،د ط .الجزائر2010 :م ،دار هومة ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع ،ص.81

 -3عبد الحميد إبراهيمي ،في أصل المأساة الجزائريَّة 1999 -1958م ،ط .1بيروت2001 :م ،مركز دراسات الوحدة العربيَّة
ص455
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الفصل الثَّالث:

أبعاد مشروع اإلحياء اللُّغوي ِّ في الجزائر خالل القرن العشرين

"تستمد ِّ
ُّ
ِّ
االقتصادي
مبرراتها من الحقل
وهناك قضايا أخرى عديدة تحيل في عمومها على تناقضات
االجتماعي و ِّ
ياسيِّ ،
فالرهان ليس ُلغويًّا وثقافيًّا فحسب -حتَّى وإن كانت اللُّغة عنوانه -بل هو أساسا
و
الس ِّ
ِّ

سياسي ُّ
السلطة في البالد "1ذلك َّ
أن المسألة اللُّغة العربيَّة في الجزائر
مرده إلى َّ
الرغبة في مراقبة دواليب ُّ
ٌّ
ٍّ
أن كانت نسيا منسيًّا؛ َّ
فإن شطرها
بالء حسنا َّ
وحولتها إلى (قضيَّة) بعد ْ
وْ
إن أبلت لها حركة اإلحياء ً
اآلخر -وقد يكون األصعب -ال يزال مطلوب التَّحقيق ،فتعلُّق صالحيَّة الحكم بوجود حركة إحياء ٍّ
لغوي
بي في الجزائر شغل ِّ
األول من القرن ( )20رهين باستكمال مسيرته بعد ذلك.
عر ٍّ
النصف َّ

واإلشكال الذي تختم به األطروحة ،هو البحث في مصدر فعاليَّة المعترضين على المسار َّ
بيعي
الط ِّ

افي والحضارِّي للُّغة العربيَّة في الجزائر وطبيعة استراتيجيَّاتهم ،ونفاذ اختياراتهم ،مقابل
يخي والجغر ِّ
والتَّار ِّ

ٍّ
ِّ
الحيرة والتَّ ُّ
المقوم
اسع مع
صدر عن
تعاطف و ٍّ
ردد والوهن الذي يطبع مواقف األكثريَّة الواهيَّة التي تَ ُ
الساعة -على أرضي ٍّ
غوي ،من دون الوقوف ِّ -
اللُّ ِّ
الرؤية ،معلومة الوجهة
َّة صحيحة المنطلق ،واضحة ُّ
لحد َّ
إزاء المسألة اللُّغويَّة في الجزائر؟

لغوية للمجتمع الجزائرِّي -د ط.
غوية -عناصر من أجل مقاربة
اجتماعية َّ
َّ
 -1خولة طالب اإلبراهيمي ،الجزائرُّيون والمسألة اللُّ َّ

الجزائر2007 :م ،دار الحكمة ،ص.75
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اخلامتة

الخاتمة

الخاتمة:
ِّ
المظان ،وقلَّبت النَّظر في موضوع على درجة كبيرة
بعد مسار بحثي طرقت فيه األطروحة عشرات
شعب والتَّعقيد ،وقد اجتمع عليه طول الفترة المستهدفة ،وكثرة العوامل المشاركة ،فمن التَّاريخ
من التَّ ُّ

والجغرافيا ،إلى االجتماع والثَّقافة ،وبين تجاذ ِّ
اتيجي ،كانت
بات اإليديولوجيا ،وحسابات النُّفوذ االستر ِّ
عازم على االجتثاث ،وإحيائيون
محتل
المسألة اللُّغويَّة في الجزائر هدًفا وغاي ًة ،فتنازعها وقضاياها
ٌّ
ٌ
َّ
تعددت لذلك المسالكَّ ،
أصروا على االنبعاث ،و َّ
محطات عديدة -المهالكَّ ،
ولكن
وتهددت البحث -في
ُّ
الغرض الذي استهدفه البحث لم يكن له الخيار في مواجهة ذلك ،واالحتيال لتجاوز العقبات المنهجيَّة
والمعرفيَّة القائمة ،فقد استهدفت األطروحة عرض مشروع اإلحياء اللُّ ِّ
غوي في الجزائر عرضا شامل
ِّ
الحضارية ،ويجلِّي ِّ
يمهد بسياقاته َّ
مكوناته في تفاعلها
الفكرية و
اريخية الدَّافعة ،ويكشف منطلقاته
َّ
َّ
الت َّ
مجتمعة ،ويعرض مساراته ِّ
الرئيسة ،ويستعرض أبعاده
بتحدياتها ونجاحاتها وإخفاقاتها ،ويقارب قضاياه َّ

أن تكون سبيله سالك ًة من َّ
الزلل ،فال تطاله مواضع
المعلنة والدَّفينة ،ولم يكن لموضوع بهذا الوصف ْ
ِّ
عامة ،تعتليها حركة اإلحياء اللُّ ِّ
غوي في
الخلل ،ولكن حسب العمل اجتهاده في محاولة
تأسيس أرضيَّة َّ
الجزائر ،قائمة بخصوصيَّاتها التَّاريخيَّة والفكريَّة والبشريَّة ،وبارزة بشخصيَّتها َّ
الذاتيَّة ،فتعالج على سطحها

قضايا المسألة اللُّغويَّة في الجزائر ،ضمن أبعاد تلك الحركة ورؤاها ،باعتبار الواقع ُّ
الل ِّ
غوي الجزائرِّي
المعاصر ليس في حقيقته إالَّ
امتدادا لما اجتهدت األطروحة في عرض جذوره وخلفيَّاته.
ً

العامة التي استهدفها هذا العمل ،فقد وقفت األطروحة على نتائج جزئيَّة
وإضافة لهذه النَّتيجة
َّ

تناولتها مباحثها بشيء من البسط ،وتختم بها هنا مختصرة.
إن إطالق مصطلح (مشروع) على الجهود اللُّغويَّة التي شهدتها الجزائر في ِّ
• َّ
األول من
النصف َّ
القرن ( )20قد تراجع ليفسح المجال لمصطلح (حركة) بفعل ما استجمعته من ِّ
مقومات ،وما تراصف
ومكونات ،وما َّ
ِّ
تحقق لها من نجاحات في ظروف االحتالل.
لها من عناصر
األدبي واللُّ ِّ
قي؛ َّ
فإن
• لئن بدا مصطلح (اإلحياء) مهاج ار مع أصداء حركة اإلحياء
غوي المشر ِّ
ِّ

غوي الجزائر َّي قد ثبتت له شخصيَّته وذاتيَّته وعناصرهِّ ،
ومبرراته وظروفه ،وال يمكن ُّ
عده امتدادا
اإلحياء اللُّ َّ
قي.
تابعا لحركة اإلحياء المشر ِّ
ً
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• َّ
قدرت األطروحة -في البداية -القرن ( )20فضاء زمنيًّا لمشروع اإلحياء اللُّ ِّ
غويَّ ،
لكن متابعة
الفعلي للمشروع كان ِّ
أن َّ
مسار المشروع وإجراءاته وجهود أعالمه ،أحالت على َّ
األول منه
الزمن
النصف َّ
َّ

حول األكبر لمسار اإلحياء.
ومثَّلت الثَّورة التَّحريريَّة بمعطياتها التَّ ُّ

• إذا لم يكن بإمكان األتراك ِّ
تبني االرتقاء باللُّغة العربيَّة في الجزائر وخدمتها حرصا على الحضور

مما يحفظ
سمي التُّ ِّ
الر ِّ
َّ
ركي؛ أفلم يكن بإمكانها إفساح المجال واسعا ألهل البلد باالرتقاء بلغتهم ،وتمكينهم َّ
فإن عليهم ذنب التَّ ُّ
أما وقد كان لهم إزاء اللُّغة العربيَّة وأهلها تلك الممارساتَّ ،
أخر
كيانها ،ويرتفع بآفاقها؟ َّ

في ترقيتها ،والتَّفريط في سيادتها ،وإذن َّ
فإن عليهم جزءا من التَّبعة التي أدركت اللُّغة العربيَّة حين تسلَّمها
ِّ
منهم الفرنسيُّون على تلك الحال من َّ
الفرنسيين حين
الضعف ،وإذا ما نقل كثير من الدَّارسين اعتراف
احتللهم الجزائر باندهاشهم لحالة َّ
السوء
التعليم التي وجدوها؛ َّ
فإن ذلك استشهاد يقاربون به درجة ُّ

الفرنسيون ُّ
مما ي َّ
زكى به األتراك في تعاملِّهم معها.
اللغ َة
الذي أصاب به
َّ
ُّ
العربية في الجزائر ،أكثر َّ

لعل من أكبر َّ
الدوافع الخارجيَّة النبعاث مشروع اإلحياء اللُّ ِّ
غوي في الجزائر ،هو ما ولَّدته
• َّ

ممارسات فرنسا االحتالل من عسف إزاء اللُّ ِّ
دو ِّ
ناتها
غة العربيَّة ،وما أنزلته بها من بطش طال حملتها وم َّ

ومؤسساتها ،والذي بلغ فيه االحتالل آخر مداه نهاية القرن ( )19حيث عوملت اللُّغة العربيَّة معاملة
َّ
اللُّغة ِّ
الميتة أو بما في حكمها.

• َّ
حضور قويًّا داخل المجتمع الجزائرِّي ،وأصبح
ًا
مما جعل من حركة اإلحياء كيانا حجز لنفسه
إن َّ

الرؤية التي
مهما ،هو قيام الحركة على أساسين :أولُّهما نظرٌّي ،وهو تلك ُّ
قما فكريًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا ًّ
رً
تطبيقي ،وأبرزه تفاعل مئات من
ورسمت مساره ،وأخفت أبعاده مداراةً ،وثانيهما
أصلت فكر اإلحياءَّ ،
َّ
ٌّ
المؤسسات عبر نشاطات إحيائيَّة تعليميَّة وتوعويَّة متكاملة وفاعلة.
األعالم في مواقع مختلفة ،ومئات من
َّ

غوي في الجزائر مجتمع ًة ،وإظهار كيفي ِّ
إن استعراض عناصر اإلحياء اللُّ ِّ
• َّ
َّة تعاضِّدها وتفاعلِّها

تحول بها من نشاطات معزولة ،وجهود فرديَّة إلى مشروع أخذ يجمع ِّ
مكوناته شيئا
وإيضاح تناغمهاَّ ،
الرابع من
فشيئا ،ويؤلِّف بين عناصره حتَّى استوى حركة كاملة األركان ،واضحة البنيان ،نهاية العقد َّ

القرن (.)20
• َّ
تمكنت األطروحة من معرفة عدد من شركاء اإلحياء وأطرافه ،لم تكن جمعيَّة العلماء المسلمين
جمع نشاط اإلحياء ،وأحسن رعايته ،فقد كانت هناك
الجزائريِّين طرفه الوحيد ،بقدر ما كانت أكبر إطار َّ

أطراف ممثَّلة في جمعيَّات وأفراد ،لم يجمعها بالجمعيَّة االنتساب ،ولكنَّها َّ
قدمت لحركة اإلحياء ما يجب
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حق ،كما أبانت األطروحة عن صور مشرقة وأخرى مظلمة ،ووقفت على سياق تاريخي
أالَّ يغمط لها فيه ٌّ

ِّ
أن يجمع بين صدق اللَّهجة وجمال البيان ،وبين التَّحلِّي
حافل بأحداثه ورجاله وأقالمه ،ولئن قدر لبعضها ْ

األمة وروعة التَّعبير عنها ،ف َّ
إن بعضها
بالوطنيَّة الغامرة وسالمة العبارة ،وبين اإلحساس بحجم معاناة َّ
ِّ
سجل عليها التَّاريخ عثرات الممارسة ،وتواطؤ القصد مع رغائب االحتالل ،و َّ
المكونات
أن الكثير من
قد َّ
الساحة
الجزائريَّة كان لها
قل أو كثر -في إشاعة الحرف العر ِّ
نصيب َّ -
بي ،واإلسهام في إعادته إلى َّ
ٌ

كل ما قد تقع عليه أعين النَّاظرين ،من أسماء المدن
الجزائريَّة
نسي َّ
َّ
العامة ،بعدما غشي الحرف الفر ُّ
و َّ
الصحف.
المؤسسات والفتات المحالَّت وواجهات ُّ
الشوارع و َّ
• وقفت األطروحة على العشرات من أسماء أعالم اإلحياء ،الذين َّ
غطت على جهودهم صروف

ِّ
َّ
العديد من الجهود اإلحيائيَّة اللُّغويَّة واألدبيَّة المهملة ،ولئن لم يكن
الزمن ،وتجاهل الخلف ،وألمحت إلى
فإن المبتغى هو عرضها في إطار ِّ
باإلمكان بسط القول فيهاَّ ،
يخي لحركة اإلحياء ومالبساته
السياق التَّار ِّ
المختلفة ،عسى أ ْن تكون مجاال لدراسات أخرى تفيض فيها وتضيف.

الصحفيَّة الجزائريَّة خالل القرن العشرين َّ
• ت ُّ
الشاهد األكثر إثباتا لحقيقة هذا اإلحياء أو
عد َّ
المدونة ُّ

تطور مستوى الكتابة اللُّغويَّة منذ بداية القرن ،أو على األقل اكتمال نماذج معتبرة منه
نفيه ،كما تعكس ُّ

وهي الوثيقة التَّاريخيَّة األكثر استغراقا ِّ
األول من القرن ( )20على ما في هذا االستغراق من
للنصف َّ

ثم في ظاهرة الوقوف القاهر ،أو
فجوات َّ
زمنية ،كاالنقطاع الذي تزامن مع سنوات الحرب األولىَّ ،
الصحف فيه أو انقطاعها
الصحف العربيَّة الجزائريَّة ،والذي تراوح استمرار ُّ
التَّوقيف القسري الذي طال ُّ
ما بين صدور عدد واحد ومئات األعداد.
الدور الفاعل والخطير الذي َّ
• نبَّهت األطروحة إلى َّ
نسي مظاهر
أطرت به حركة االستشراق الفر ِّ

الدور الذي يمكن ُّ
الحياة الجزائريَّة كلِّها ،والثَّقافية منها تحديدا ،واللُّغويَّة منها بصورة أدق ،وهو َّ
عده
َّ
المضادة الحقيقيَّة لحركة اإلحياء اللُّ ِّ
األدبي ،بما انتهجته من ظاهر علمي ،وخفي استعماري
الحركة
غوي و ِّ

مستقويَّة بما تهيَّأ لها من كفاءات بشرية ،وموارد ِّ
ماديَّة ،وخبرة طويلة.

• لفتت األطروحة النَّظر إلى َّ
الدور الكبير للمهاجر الجزائريَّة في إمداد حركة اإلحياء اللُّ ِّ
غوي في
إن أمثال َّ
الجزائر ،من خالل التَّكوين والتَّوجيه واإلعداد ،ولربَّما أمكن القول َّ
الشيخ طاهر الجزائرِّي وطبقته
ببالد َّ
األول لحركة اإلحياء اللُّ ِّ
غوي في الج ازئر.
وحي
الشام كانت الب ْذر ُّ
الخارجي َّ
َّ
الر َّ
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الخاتمة
قي باإلحياء اللُّ ِّ
• طرقت األطروحة مسألة عالقة اإلحياء اللُّ ِّ
غوي في الجزائر ،واجتهدت
غوي المشر ِّ
بعية بمزيد من
باألول ،فوقفت على وجوب إعادة قراءة عالقة اإلطالق والتَّ َّ
في تقييم مدى تأثُّر الثَّاني َّ
مبر ار مبدئيًّا يسعى لهدم تلك المقولة العتبارات الفارق َّ
الحفر والتَّحقيق ،وكان ما بلغته ِّ
الزمني ،والفروق
قي المتَّكئ على ِّ
الظروف ِّ
الكبيرة في ُّ
بي
النتاج األور ِّ
ثم لطبيعة اإلحياء المشر ِّ
السياسيَّة واالجتماعيَّةَّ ،

غوي الجزائر ُّي على رصيد تراثي عربي قديم ،مع نزوع
(اإلنگليزي والفر ِّ
خاص ًة) بينما اتَّكأ اإلحياء اللُّ ُّ
نسي َّ

قي المحافظ.
واضح إلى إبداعات التَّيَّار المشر ِّ

أن َّ
قي على اإلحياء اللُّ ِّ
ثم َّ
يقدر بقدره
لصدى لإلحياء المشر ِّ
رجع ا َّ
ومن َّ
غوي في الجزائر ينبغي ْ
فإن ْ
تعد ِّ -
ناهيك عن اإلسهام الجزائرِّي في المهاجر المشرقيَّة ،والتي ُّ
الساعة ،وفي حدود ما سمح به
لحد َّ

ِّ
معتبر على إحياء لغوي بأيد ج ازئريَّة على جغرافيا مشرقيَّة.
أثر
ٌ
االطالع -معب ًار منسيًّا ،كان له ٌ
• لقد كان َّ
السريعة والمفاجئة من خارج حركة اإلحياء ،وسحب القيادة العلميَّة
للطفرة القياديَّة َّ

ِّ
كبير في انحسار مجاالت اإلحياء اللُّ ِّ
غوي ،وتراجع
والفكريَّة واالجتماعيَّة من تحت أقدام
تأثير ٌ
اإلحيائيينٌ ،

ثم في ِّ
العلمي ،وحركة االلتفاف التي هيَّأ لها المخبر
تشظي قيادة اإلحياء
ِّ
فعاليَّته ،بفعل ظروف الحربَّ ،
الكولونيالي.
ِّ

أن كادت الف ْرنسة َّ
تتغشى المجتمع
• أبانت األطروحة موقع المسألة اللُّغويَّة من المجتمع ،فبعد ْ
طور واالرتقاء
جديدا ،أخذ في التَّ ُّ
الجزائر َّي ،وتصبغه بصبغة أورِّﭙيَّة؛ بعثت حركة اإلحياء واقعا لغويًّا عربيًّا ً

غوي ،وتعديل َّ
عموديًّا ،واالنتشار والتَّ ُّ
مهما في صنع الواقع اللُّ ِّ
كفة االستئثار
مد ِّد أفقيًّا ،ليصبح شريكا ًّ

االجتماعي من طريق اللُّغة لنحو تسعة أعشار
نسي لعقود طويلة ،وهو األمر الذي أعاد االعتبار
الفر ِّ
َّ
الساكنة الجزائريَّة النَّاطقة بالعربيَّة ،و ِّ
المفكرة بها بحكم الفعل ،بعد أن استحوذ العشر العاشر على الواقع
َّ

القوة.
الجزائرِّي بحكم َّ

• ال تزال القضايا اللُّغويَّة في الجزائر مدين ًة ألثقال ذات خلفيَّات تاريخيَّة ،ومحكومة برواسب

ساني ،وتقريرات المقوالت العلميَّة للِّسانيَّات ،وهو
إيديولوجيَّة ،أكثر من استجابتها لمسلَّمات الواقع اللِّ ِّ
ِّ
الصراع في ِّ
غوي ِّة محور ِّ
النصف الثَّاني من القرن (.)20
األمر الذي يمكن من خالله اعتبار
المسألة اللُّ َّ

ِّ
المهتز ،ومتنها المتآكل
• رصدت األطروحة موقع اللُّغة العربيَّة قبل حركة اإلحياء في وضعها
نزل بها من التَّضييق والتَّ ِّ
بفعل ما أ ِّ
ثم بما حاق بها من اإلماتة واإلفناء على
حييد على عهد األتراكَّ ،
ثم قابلته بما أعادته لها حركة اإلحياء من أسباب الحياة ،ومظاهر االستعادة
عهد االحتالل الفر ِّ
نسيَّ ،
298

الخاتمة
الشعراء والخطباء والمؤلِّفين ،ورهان المطالبات في برامج ِّ
الس ِّ
تدرجها بين أقالم ُّ
ياسيين
أن تابعت ُّ
بعد ْ
ومقامات االعتزاز واالنتماء لدى غالب الجزائريِّين.

غوي في الجزائر عدم استطاعتها استرجاع ِّ
• الحظت األطروحة على حركة اإلحياء اللُّ ِّ
كل ميادين
األدبي ،فلقد َّ
النَّشاط اللُّ ِّ
غوي
بي ،واالرتقاء
ات كريمةٌ على صعيد التَّعليم العر ِّ
العلمي و ِّ
ِّ
تحقق لهذه الحركة ثمر ٌ

وتطور المقال بأنواعه ،والنَّقلة النَّوعيَّة ِّ
حسن المشهود للكتابة
بالخطابة،
ُّ
للشعر الجزائرِّي الحديث ،والتَّ ُّ
القصصيَّة و ِّ
لصحفيَّةَّ ،
ولكن هذه الحركة بقيت مضايق ًة بقضايا الكتابة
الروائيَّة ،وارتفاع مستوى الكتابة ا ُّ
نسي ،وبآثار المدرسة االستشراقيَّة في ِّ
الدراسات اللُّغويَّة الفصيحة ،واألداءات
الجزائريَّة بالحرف الفر ِّ

األدبي ،وبمخلَّفات الجهود الكبيرة إلحالل ِّ
العاميَّة بدل الفصحى في الجزائر ،وما إليها
اللَّهجيَّة واإلبداع
ِّ
اقي ،وقد يكون ُّ
للظروف التَّاريخيَّة االستثنائية ،القسط األوفى في ذلك.
من مجاالت النَّشاط االستشر ِّ

كل جهود
تحولت لها ُّ
• لئن كانت الحرب التَّحريريَّة فاصال محوريًّا في تاريخ الجزائر الحديثة ،إذ َّ
األفراد والتَّنظيمات ،فإنَّه يحسب لحركة اإلحياء إمداد الحركة الوطنيَّة بمئات العناصر ذات التَّكوين
وعي ،واست ْبقت لما بعد التَّحرير آخرينَّ ،
ولكن الفاعليَّة الحقيقيَّة للحركة كانت قبل
العلمي و
الوطني النَّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أما بعدهاَّ ،
وتحديات مرحلة الثَّورة ،وصعود إطارات جديدة نشأت
فإن تفكك اإلطار الحاضن،
الثَّورةَّ ،
خارج إطار حركة اإلحياء ،وغير ذلك من االعتبارات المتسارعة ،قد رهن مسار اإلحياءَّ ،
وسد آفاقه.
• فهل يمكن اختصار القول في مسألة اإلحياء ُّ
ثم استوى
اللغو ِّي في الجزائر َّأنه مشروع نشأَّ ،
أن تكتمل؟
حركة ،ولم يقدَّر لها ْ
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مفهومي للمصطلحات
مسرد
ٌّ
مسرد مفهومي للمصطلحات

لما كان هذا المسرد غير مقصود لذاته ،فقد ثُِّبت فيه ما اعتقدت األطروحة من
تنويهَّ :
ِّ
فصففت بمعانيها ودالالتها ألفبائيًّا ،وثُِّبت م ِّ
ٍ
األجنبي
قابُلها
وبيان،
المصطلحات أنَّها مظنَّة شرح
ُّ
ُ
ُّ
األجنبي بالفرنسيَّة لما ورد
تمت العودة إليه ،وإضافة المقابل
ِّ
باللغة التي استعملها المرجع الذي َّ

الصوتيَّة لما ورد
بااإلنگليزيَّة ،وبااإلنگليزيَّة لما ورد بالفرنسيَّة ،وبالفرنسيَّة وحدها أو باألبجدية َّ
دونهما في األصل مع اإلحالة على المرجع بالتَّحديد كما اجتهدت األطروحة في وضع مقار ٍ
بة
تعريفيَّة لبعض المصطلحات التي رأت أفضليَّة استعمالها ِّ
السياقيَّة ،ولم تجد لها مقابال تعريفيًّا في
المراجع التي بلغتها.

 -1آثار لغة )fr/Superstrat( (an/stratum( :يشار بهذا المصطلح إلى مجموع أحداث َّ
وهزات
ر لسانيَّ ًة ال ُيستهان بها .عبد
أن توارت مخلِّفة آثا ا
لطالما ميَّزت لغة سادت أرضا معيَّنةَّ ،
ثم ما لبثت ْ

الجليل مرتاض القاموس الوجيز في المصطلح اللِّساني ،د ط .الجزائر2017 :م ،دار هومة ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع ،ص.387

 -2األجواد (fr /nobles) (an/noble( :الفرسان ،أشراف الحرب ،ذوو المكانة األرستقراطية ،أهل

السيف.
َّ

أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ط خ .الجزائر2011 :م ،عالم المعرفة ،ج ،10ص.8

أحادي ُّ
أحادي اللُّغة هو المتكلِّم الذي
اللغة(fr/ Uniligue) (an/Unilingual( :المتكلِّم
-3
ُّ
ُّ
ٍ
احدة .مكتب تنسيق التَّعريب ،المعجم الموحَّد لمصطلحات اللِّسانيات
يستعمل في تواصله داخل عشيرة لغويَّة ،لغ ًة و ً

د طِّ .
الرباط2002 :م ،مطبعة النَّجاح الجديدة ،ص.159

حدث ٍ
أحادية ُّ
اللغة )fr/Monolingualism( )an/monoliguisme( :القدرة على التَّ ُّ
بلغة
-4
َّ
احدة فقط ،ويحيل المصطلح في سياق آخر على سياسة لغوي ٍ
و ٍ
الرسميَّة .فلوريان
َّة تعمل على تقوية اللُّغة َّ

َّ
المنظمة العربية للتَّرجمة
السوسيو-لسانيَّات تر :خالد األشهب -ماجدولين النَّهيبي ،ط .1بيروت2009 :م،
كولماس ،دليل ُّ

ص.963

 -5إحياء ُّ
اللغة )fr/la revivification de la langue( )an/Language Revival( :محاول ٌة
ِّ
السلطات ِّ
المتحمسين الستعادة االستعمال َّ
الشفوي ُّللغة التي لم يعد
السياسية ،أو
من قبل الحكومات و ُّ

مهددة َّ
متحدثا بها أو َّ
َّ
بالزوال.

السوسيو-لسانيَّات ،ص.963
فلوريان كولماس ،في دليل ُّ

الشؤون
 -6إدارة ُّ
(العربية)(fr/ Direction des affaires civiles et du sceau):
األهلية
َّ
َّ
نسي
إدارةٌ تابعة للحاكم العام الفرنسي ،تتولَّى حكم المسلمين الجزائريِّين على رأس هذه اإلدارة ضاب ٌ
ط فر ٌّ

يسمى مدير ُّ
الشؤون األهليَّة.
َّ
 -7اإلزاحة ُّ
غوية)fr/Displacement Language( (an/ déplacement linguistique) :
الل َّ
أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص.8

ُّ
المزيحة على اللُّغة المزاحة بغرض إماتتها وتنتهي بحالة تنخرط فيها
مرحلة ابتدائيَّة تمارسها اللغة ُ
ُّ
المزيحة.
العشيرة اللغويَّة المزاحة في صميم اللغة ُ
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ٌّ
لغوي يستعمل فيه المجتمع
وضع
لغوية(fr/ diglossie) )an/Diglossia( :
ٌّ
اجية َّ
 -8ازدو َّ
ٌ
امتياز تُستعمل في ُّ
ٍ
العامة
وذات
الشؤون َّ
لغت ْين ،غالبا ما تكونان في عالقة ببعضهما ،إحداهما مكتوبةٌ ُ

الرسميَّة واألخرى منطوقة تُستعمل في الخطاب َّ
و ُّ
الشفوي.
النصوص َّ
ص .964استعمال نظام ْين لغوي َّْين في آن واحد ،للتَّعبير أو َّ
للشرح ،وهو نوع من االنتقال من لغة ألخرى.
السوسيو-لسانيَّات
فلوريان كولماس ،دليل ُّ

صالح بلعيد ،في األمن اللُّغوي ،ط .2الجزائر2012 :م ،دار هومة ِّ
للطباعة والنشر والتَّوزيع ،ص.222

ٍ
تمييز
قائم على
 -9االستشراق )fr/ Orientalisme( (an/ Orientalism) :أسلوب من الفكر ٌ
ٍ
(إبستمولوجي) بين الشرق و-في معظم األحيان -الغرب ،بوصفه
في
وجودي
ٍ
(أنطولوجي) ومعر ٍ
ٍ
[التَّمييز] نقطة االنطالق لسلسلة محك ِّ
مة ِّ
الصياغة من النَّظريات والمالحم ،و ِّ
الروايات ،واألوصاف
ُْ
االجتماعيَّة ،والمسارد ِّ
السياسيَّة التي تتعلَّق َّ
المؤسسة
جرا ،وهو
وهلم ًّ
َّ
بالشرق وسكانه وعاداته ومصيره َّ
الشرق واعتماد آراء معيَّنة عنه ،ووصفه وتدريسه ُّ
الجماعيَّة للتَّعامل مع َّ
للطالَّب ،وتسوية األوضاع فيه

السيطرة عليه.
و َّ
والتَّوزيع ،ص.45

إدوارد سعيد ،االستشراق -المفاهيم الغربيَّة َّ
محمد عنَّاني ،ط .1القاهرة2006 :م ،رؤية للنَّشر
للشرق -ترَّ :

افي لجهة
 -10أطلس
لسانيَّ )fr/ Atlas linguistique( (an/ linguistic atlas( :
مصور جغر ٌّ
ّ
أو منطقة أو بادية أو مدينة َّ ...
يحدد من خاللها مستوى من المستويات اللُّغويَّة المتداولة فيها ال

يضاهي ما ُيتداول وسط مجموعة لغويَّة أخرى ،قد يكون هذا المستوى صوتيًّا أو صرفيًّا أو نحويًّا أو
عاما.
معجميًّا أو دالليًّا أو ًّ

عبد الجليل مرتاض ،القاموس الوجيز في المصطلح اللِّساني ،ص.46

ٍ
تركيب ٍ
لغوي بالنَّظر
 -11إعادة بناء (an/ reconstruction) )fr/ Reconstruction( :إعادةُ
يتحرك ويسكن في حياتنا
عما َّ
إلى أصله التَّار ِّ
يخي ،وهذا بند من بنود بعث لغة وإحيائها للتَّعبير بها َّ

الجديدة.

عبد الجليل مرتاض ،القاموس الوجيز في المصطلح اللِّساني ،ص.330

 -12األعالج (fr/ étrangers) (an/ outlanders) :المسيحيُّون الذين اعتنقوا اإلسالم أوالدهم

الروم.
غير العرب ،غير األشرافُّ ،

أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص.8

إغماس لغو ّي(fr/ immersion linguistique) (an/ language Immersion) :
-13
ٌ
أما تلك التي تكون خارجه فهي دائما باللُّغة
طريقةٌ لتعليم اللُّغة الثَّانية في األنشطة داخل القسمَّ ،

الهدف.

السوسيو-لسانيَّات ،ص.964
فلوريان كولماس ،دليل ُّ

 -14اإلماتة ُّ
غوية (fr/ enterrement linguistique) (an/ linguistic burial):عمليَّة
الل َّ
تدريجيَّة هادئة غالبا ،تستهدف القضاء على اللُّغة قصدا من خارجها بانتهاج إجر ٍ
اءات ُّ
تحد من استعمالها
ً
ِّ
ف اللُّغة في ذاتها أو الناطقين بها.
المنطوق والمكتوب ،وقد تستهد ُ
 -15االنتحار ُّ
اللغو ُّي (fr/ Suicide linguistique( (an/ Language Suicide) :موت اللُّغة
مع موت ممارسيها ،وعدم تعليمها لألجيال الالَّحقة.
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ما.

ِّ
المفكرين في مجتمع
 -16أنتلجانسيا (fr/ Intelligentsia ) (an/ Intelligentsia ) :نخبة
مكتب تنسيق التَّعريب ،المعجم الموحد لمصطلحات التَّواصل اللُّغوي ،د ط .الرباط2011 :م ،مطبعة النجاح الجديدة

ص.85

 -17األندجين (an/ native ) (fr/ indigène ):اإلنسان الجزائر ُّي المسلم ،الجزائر ُّي
األصلي.
ُّ
نسيين عادة على أنَّه ي ِّ
مثل اإلنسان ِّ
األم َّي و ِّ
وهو المنظور إليه من الفر ِّ
المستعمر
ُ
المتخلف والمقهورُ .
ُ
(بالفتح) .أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص.8
 -18األندجينا (an/ laws of the Indigenate) (fr/ Code de L'indigènat ):مجموعة

الصادرة لقهر اإلنسان الجزائرِّي المسلم (األندجين) حالة كون الجزائرِّي ُمستعم ًار مقهورا.
القوانين َّ

القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص.8

أبو

 -19االندماج :إلحاق الجزائر إداريًّا ،وسياسيًّا ،واقتصاديًّا ،وتعليميًّا ،بفرنسا .جعل الجزائر جزءا

من فرنسا في الواقع وليست مستعمرًة ،إلحاق الجزائريِّين بالفر ِّ
نسيين عن طريق القوانين الفرنسيَّة .مطالبة
ُ

بعض الجزائريين (النُّخبة) بمساواتهم مع الفر ِّ
نسيين بواسطة َّ
الدمج الحضارِّي.

الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص.8

أبو القاسم سعد هللا تاريخ

 -20االنفجار ُّ
اللغوي(fr/L'explosion linguistique ) (an/ The linguistic :

)  explosionحالة النُّطق المفاجئ عند األطفال ،وقد ُيستخدم للتَّعبير عن استعادة مستوى معين من
اللُّغة على مستوى
اجتماعي واسع سريع فاعل.
ٍ

 -21األهالي (م .أهلى) ) (fr/ indigène) (an/ indigenous(nativeهو االسم الذي أطلقه

ِّ
إشعار لهم بأنَّهم دون الفر ِّ
األوروبيين عموما .هم المسلمون
نسيين و
ًا
الفرنسيُّون على المسلمين الجزائريِّين،
فضلوا البقاء على حكم َّ
الشريعة اإلسالميَّة بدل ُّ
الجزائريُّون الذين َّ
الدخول تحت طائلة القوانين الفرنسيَّة.

أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج 10ص.9

البراني (an/ foreign ) (fr/ étranger) :مصطلح ِّ
عام ٌّي يحمل معنى الخارج عن المدينة
َّ -22
ٌ
ركي األخير ،وأُطلِّق على الجماعات النَّازحة إلى المدن من البيئات ِّ
الريفيَّة المختلفة
شاع إبان العهد التُّ ِّ
ٍ
نزوحا َّ
ٍ
بغرض غالبا ما يكون العمل وكسب ِّ
الرزق.
مجيء وإياب،
مؤقتا مضطرًبا ،في حركة
 -23تآكل ُّ
اللغة (an/ Attrition Language) (fr/ attrition de la langue ):ضياع اللُّغة
ٍ
فردي ،ويتعلَّق تآكل اللُّغة بالتَّ ُّ
بشكل ٍ
عدد
األولى أو الثَّانية أو جزء من هذه اللُّغة سواء بواسطة العشيرة أم
اللُّ ِّ
غوي واكتساب اللُّغة.

السوسيو-لسانيَّات ،ص.965
فلوريان كولماس دليل ُّ

تحول ُّ
تتحول
اللغة (fr/Changement de langue) (an/Language shift ) :سيرورةٌ َّ
ُّ -24

بموجبها عشيرةٌ لغويَّة إلى الحديث بلغة أخرى.

السوسيو-لسانيَّات ،ص.965
فلوريان كولماس ،دليل ُّ
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ٌّ
التدا ُخل ُّ
َّ -25
اللغو ُّي(fr/ Interférence linguistique (an/ Language Interference):
ٍ
ٍ
أن
)
أن تكون اللُّغة المتولِّدة لغ ًة كاملة ،بل يمكن ْ
إسهام لغة أو لغت ْين في إنتاج لغة ثالثة ،ليس شرطا ْ
ُ
المعنوي ويخضع هذا المبدأ إلى قانون
ِّ
ركيبي أو
فظي أو التَّ ِّ
يكون التَّوليد في إحدى مستوياتها كالتَّوليد اللَّ ِّ
التَّأثُّر والتَّأثير أو التَّالقح اللُّ ِّ
المفصل في مصطلحات فقه اللغة المقارن ط .1بيروت:
غوي .مشتاق عباس معن ،المعجم
َّ
1423ه2002-م ،دار الكتب العلميَّة ،ص.40

ِّ
المحدثُون لتبيان
رسم
ٌّ
بياني يستعمله اللسانيُّون ُ
 -26ترسيمةٌ (fr/ Schéma) (an/ schema) :
بنيات لغويَّة صوريًّا ،أو لبيان بعض التَّعميمات اللِّسانيَّة ،مثلما أصبحت التَّرسيمة تستعمل في تحليل
الخطاب وأجناس أدبيَّة واجتماعي ٍ
مجرٍد إلى ِّ
ٍ
الذهن حتَّى يدركه ظاهريًّا
َّة بغية تقريب ما هو
مختف أو َّ
أو ملموسا.

عبد الجليل مرتاض ،القاموس الوجيز في المصطلح اللِّساني ،ص.344

تشريع لغوي(fr/ législation linguistique) (an/ Linguistic Legislation) :
-27
ٌ
)مجموع القوانين التي ِّ
تنظم استعمال ُّ
السوسيو-لسانيَّات ص.965
اللغات في مجتمع ما .فلوريان كولماس ،دليل ُّ

التعدُّد ُّ
َّ -28
اللغو ُّي (an/ multilingualism) (fr/ multilinguisme) :يشار به إلى استعمال
أكثر من لغة واحدة داخل بلد واحد ويقوم على سياسة لغويَّة ُمدسترة أو مقنَّنة تعترف بالتَّ ُّ
عدد اللُّ ِّ
غوي
قر بالتَّكافؤ بين اللُّغات المستعملة على قدم المساواة .عبد الجليل مرتاض ،القاموس الوجيز في المصطلح
وتُ ُّ

اللِّساني ،ص.302

َّ -29
غوي في
عسف(fr/ abuse ) (an/ Abus ) :
عسف اللُّ ُّ
(وضع ٌّ
لغوي في غير موضعه) التَّ ُّ
الت ُّ
ٌ
جاهل ُّ
ٍ
باللغة
ينجم عن متكلِّم
استعمال كلمة غير مقبولة ناجم عن متكلِّ ٍم متفاص ٍح ،أو متفيهق أكثر َّ
مما ُ
التي يتكلَّم .عبد الجليل مرتاض ،القاموس الوجيز في المصطلح اللِّساني ،ص( .12تعقيب) وقد يطلق المصطلح
لحق ممارساته وإجراءاته باللُّ ِّ
غة أض ار ار تختلف درجاتها ُّ
ِّ
بالظروف واالعتبارات
على صناعة وضع معيَّن ُت ُ
المصاحبة.

التنقية ُّ
َّ -30
غوية(fr/ Purification de la languge) (an/language Purification):
الل َّ
مما ي ِّ
ُّ
ِّ
هدد بناها المختلفة
إجراء يستهدف به الخبراء اللسانيُّون تخطيط االستعمال األسلم للغة ،وتخليصها َّ ُ
والتَّوصيَّة به للتَّوظيف الميداني ،وقد تدعم ذلك جهات سياسيَّةٌ وتعليميَّةٌ وإعالميَّةٌ.
 -31تهجين لغوي /كريلة (fr/ créolization ) (an/ Creolization ) :استعمال للُ ٍ
غة بطريقة
ٌ
غير صحيحة من طرف مستعملين ِّ
السوسيو-لسانيَّات
متأثرين بلغاتهم األصليَّة .فلوريان كولماس ،دليل ُّ
ص.966

ثقافية (fr/ Biculturalisme ) (an/ Biculturalism ) :سياسة الثُّنائية الثَّقافيَّة
ثنائية
َّ
ّ -32
يتم ِّ
ٍ
الدول التي خرجت ِّ
نموذجي في ُّ
إثني حيث لم يستطع
يخ ص ار ٍع
بشكل
تبنيها
وطني ٍ
ٍ
لتوها من تار ِّ
ٍ
ُّ
أن ينتصر انتصا ار كامال.
ُّ
أي جانب ْ

السوسيو-لسانيَّات ،ص.966
فلوريان كولماس ،دليل ُّ
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ٌّ
المصطلح
أن ُيحيل هذا
ثنائية َّ
َّ -33
لغوية (fr/ bilinguisme ) (an/ Bilingualism ):يمكن ْ
ُ
الفردي الذي يستعمل لغت ْين أو أكثر ،ويحيل على مجموعة من المتكلِّمين الذين
يهم المتكلم
َّ
على توارٍد ُّ
يتحدثون لغتين أو أكثر أو بين متكلِّمين للُ ٍ
َّ
السوسيو-لسانيَّات ،ص.967
غات مختلفة .فلوريان كولماس ،دليل ُّ
ْ
لغوية (fr/Diglosse) (an/Diglosse) :وضعيَّ ٌة تميز األفراد ،ومجموعة من
ثنائية َّ
َّ -34
ٍ
بي الذي
جمعات اللِّسانيَّة المستعملة بالتَّنافس تكلُّم ْين اثن ْين أو ُّ
األفراد أو التَّ ُّ
تنوع ْين لُلغة بذاتها ،فالعر ُّ

الخاصة المتكلَّمة شفهيًّاِّ ،
يمثل بصدق حالة
بادل العربيَّة الفصحى أو األكاديميَّة واللَّهجة
َّ
يستعمل بالتَّ ُ
الثُّنائيَّة ...بل المغاربيُّون الذين يتكلَّمون األمازيغيَّة و ِّ
العاميَّة العربيَّة سليقة إلى جانب العربيَّة الفصحى
التي اكتسبوها تعلُّماِّ ،
الثية.
يمثلون وضعية لغوية ثُ َّ

عبد الجليل مرتاض ،القاموس الوجيز في المصطلح اللِّساني

ص.107

 -35الجفاف ُّ
اللغو ُّي (fr/Sécheresse linguistique) (an/Linguistic drought) :وصف
مستعمل ُّ
ِّ
اللغة عن إيجاد المصطلحات َّ
إما بسبب عدم إحاطته
لعجز
الدقيقة واأللفاظ المناسبة في لغته َّ

ٍ
برصيد ٍ
ِّ
َّ
بسبب ضعف آليات إمداد اللُّغة المستهدفة بالمقابل اللُّغوي
لمستجدات الحياة
كاف منها ،وإما
العامة من مثل ما يعتري اللُّغات غير المنتجة للمعرفة.
َّ
 -36جيو لسانيُ )fr/Géolinguistique) (an/Geo-linguistic) :يطلق على دراسة التَّغيُّرات
ّ
ِّ
ُّ
ٍ
أصول جغرافيَّة مختلفة .عبد الجليل
تجمعات اجتماعيَّة من
التي تط أر في استعمال اللغة من قبل أفراد ُّ

مرتاض ،القاموس الوجيز في المصطلح اللِّساني ،ص.152

 -37حالة ُّ
طويل
زمني
فضاء
اللغة(fr/ État de langue ) (an/state of language) :
ٌّ
ٌ
ٌ
إلى ٍ
ٍ
محس من الجماعة اللُّغويَّة ،غير َّ
أن حال ًة مثل هذه ال
حد ما ،تتغيَّر فيه لغةٌ فجأة ،ودونما شعور
(عاميتنا ِّ
ِّ
تخص إالَّ أمرين :العهد الغابر ولغتنا َّ
الشفاهيَّة) عبد الجليل مرتاض ،القاموس الوجيز في
الطبيعيَّة
ُّ

المصطلح اللِّساني ،ص.130

الحق ُّ
طبيعي لجملة
مكسب
اللغو ُّي(fr/Linguistic righ) (an/Droit linguistique) :
-38
ُّ
ٌّ
ٌ
من االمتيازات التي َّ
يتمكن النَّاطق أو النَّاطقون من ممارسة ما تسمح به لغتهم ،أو تقدر عليه.

الس َّكاني الجزائرِّي
 -39الدُّخالء(fr/les étrangers) (an/outsiders) :
صنف من التَّشكيل ُّ
ٌ
ِّ
ويشكله األسرى المسيحيُّون واليهود و ُّ
الزنوج المجلوبون قس ار
ركي في الجزائر،
أفرزته طبيعة الحكم التُّ ِّ

يقي.
الساحل اإلفر ِّ
أو النَّازحون اختيا ار من َّ

السنوية َّ
للداي تعبي ار عن التَّبعيَّة والوالء ،الهدايا التي
 -40الدُّنوش (Dounouch) :زيارة الباي َّ
الزيارة المذكورة لتقديم فروض َّ
يحملها الباي معه أثناء ِّ
الطاعة .خراج اإلقليم الذي تحت الباي .أبو القاسم

سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص.9
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ٌّ
عي ،يستعملها الممارسون
 -41رطانة (fr/jargon( (an/Jargon) :لغ ٌة شفهيَّة من النَّوع االجتما ِّ

لمهنة أو نشاط ما.

السوسيو-لسانيَّات ،ص.967
فلوريان كولماس ،دليل ُّ

َّ -42
يضم قبَّة وضريح
مبنى
ُّ
الزاوية(ج .زوايا)ً (fr/petite mosque) (an/small mosque):
الولي أو شيخ َّ
الولي أو َّ
يضم مكتب ًة وملجأ للغرباء.
الطريقة ،ومسجدا وقبو ار ألبناء وأحفاد ِّ
ِّ
الشيخ ،وأحيانا ُّ
الزوايا أصُلها رباطات .هناك زوايا اشتهرت بالتَّعليم وأخرى بالعبادة واستقبال ُّ
بعض َّ
الزَّوار والفقراء .أبو

القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص.9

 -43سابير ( )Sabir - pidginلغ ٌة ناقل ٌة تُستخدم في التَّواصالت بين فئات أو حتَّى شعوب تملك
كل منها إلى ٍ
ٍ
ٍ
تأليف من لغت ْين أو أكثر يفرض
لغة تختلف عن األخرى ،وهي تنجم عن
لغات يعود ٌّ
االحتياج والتَّواصل َّ
أن يجعل هذه التَّكلُّمات المتباينة في ِّاتصال.
الضرور ُّي بين هذا االختالط من النَّاس ْ

عبد الجليل مرتاض ،القاموس الوجيز في المصطلح ِّ
اللساني ،ص.342

لغوية )fr/ politique linguistique( )an/ Language Policy( :ممارس ُة
 -44سياسة َّ
الدولة إزاء ٍ
َّ
خاصة أو مجموعة لغات .فلوريان كولماس ،دليل
لغة أو لغات لتشجيع أو إعاقة استعمال لغ ٍة َّ

السوسيو-لسانيَّات ،ص.967
ُّ

ِّ
الصراع ُّ
تنافس
اللغو ُّي(fr/ Conflit linguistique) (an/ Language conflict) :
ّ -45
ُ
تطو ار وتختلف نسب ِّ
الصراع فتارة
ويكتب البقاء لألقوى واألكثر ُّ
لغت ْين أو أكثر في التَّداول والتَّخا ُ
ُ
طبُ ،
ُ
خاصا ِّ
عاما ِّ
فيؤدي إلى
فيؤدي في نهاية المطاف إلى موت لغة وحياة أخرى محلَّها ،وقد يكون ًّ
يكون ًّ
طغيان أثر اللُّغة المنتصرة على اللُّغة الخاسرة.

المقارن ،ص.67

المفصل في مصطلحات فقه اللغة
مشتاق عباس معن ،المعجم
َّ

َّ -46
الظهير البربر ُّي (fr/ Le dahir berbère) (an/ berber dahir) :مرسوم صدر في
محل أحكام َّ
الشريعة
(مراكش) على عهد الحماية الفرنسيَّة ،إلحالل األعراف
المغرب األقصى َّ
َّ
اإلسالميَّة ،المرسوم الذي فهم َّ
سكان المغرب منه أنَّه يهدف إلى التَّفرقة بينهم على أساس العرق والتَّمهيد

لسيادة القوانين الفرنسيَّة.

أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص.10

 -47علم َّ
مجال فرعي من اللِّسانيَّات
اللهجات(fr/ Dialectologie( (an/ Dialectology) :
ٌ
ٌ
السوسيو-لسانيَّات
غوي المرتكز أساسا على التَّوزيع الجغر ِّ
يدرس اللَّهجات والتَّ ُّنوع اللُّ َّ
افي .فلوريان كولماس ،دليل ُّ
ص.968

 -48قانون األهالي (fr/ indigénat) (an/ indiginate) :رغم االسم المفرد فهو يشير إلى

السلطات الفرنسيَّة لردع المسلمين الجزائريِّين
مجموعة من القوانين االستثنائيَّة
الخاصة التي أصدرتها ُّ
َّ

(انظر األندجينا).

أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص.11
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ٌّ
 -49القتل ُّ
اللغو ُّي (fr/ Meurtre de langue) )an/ Language Murder) :عمليَّة تستهدف
التَّخلُّص من استعمال ٍ
إما بإبادة النَّاطقين بها (مثاله
إما بالتَّحييد القسرِّي ألشكال استعمالها ،و َّ
لغوي ماَّ ،

السوسيو-لسانيَّات ،فلوريان كولماس ،ص .612-610مصطلح يصف العلَّة القصديَّة
إبادة الهنود الحمر) دليل ُّ
لموت اللُّغة ،ويصف كذلك موت اللُّغات غير المقصود نتيجة التَّنافس وميكانيزمات أخرى .فلوريان
السوسيو-لسانيَّات ص.968
كولماس ،دليل ُّ

أم جزائريَّة و ٍ
تركي.
 -50الكراغلة( :ج .كرغلي  (Kouloughlis/أبناء العبيد ،المولَّدون من ٍ
أب ٍ
االجتماعي بعد فئة َّ
فئ ٌة من الحضر كانوا في َّ
العثماني .أبو
الحكام خالل العهد
السَّلم
ِّ
ِّ
الدرجة الثَّانية في ُّ

القاسم سعد هللا تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص.11

 -51الكركوز (fr/ marionnette d'ombre) (an/ shadow puppet):مسرح خيال ِّ
الظ ِّل

طريقة التَّمثيل التَّقليدي بقيادة بطل واحد أو أكثر .التَّمثيل بحركات ساخرة .ألغى الفرنسيون مسرح

الكركوز من َّأول االحتالل بدعوى أنَّه ُّ
يحث على العنف.

أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج10

ص.11

 -52الكولون (fr/ les colons) (an/ settlers) :المستوطنون األورِّﭙيُّون سواء كانوا فر ِّ
نسيين
باألصالة أو ِّ
الرافضون منهم للمساواة مع الجزائريِّين.
متجنسينُ .مالَّك األراضي التي كانت للجزائريِّينَّ ،

أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج 10ص.11

لسانيات اإلنقاذ)(fr/ Linguistique de sauvetage( (an/ Salvage Linguistics) :
-53
َّ
توثيق اإلجراءات المكتبيَّة والميدانيَّة التي تستهدف إنعاش ٍ
لغة َّ
مهددة باالنقراض لضيق استعمالها أو
ُ
السوسيو-لسانيَّات ،ص.566
ندرة مستعمليها .فلوريان كولماس ،دليل ُّ
افية (fr/ Démo linguistique( (an/ Demolinguistics) :فرعٌ من
-54
لسانيات ديموغر َّ
َّ
الس َّكاني ،وأوضاع
السوسيو -لسانيَّات يراقب التَّغيُّرات اللُّغويَّة النَّاتجة عن التَّوزيع وإعادة االنتشار ُّ
ُّ
قدم ِّ
المجتمعات ،وتأثير التَّ ُّ
السوسيو-لسانيَّات ،ص.969
الت
ِّ
كنولوجي .فلوريان كولماس ،دليل ُّ

افيةfr/ Géographie Linguistique) (an/ Geographical ( :
-55
لسانية جغر َّ
َّ
 )Linguiticsجزٌء من علم اللَّهجات ،وهو دراس ُة التَّ ُّنوع في استعمال اللُّغة عند األشخاص ،أو
المجموعات من أصول جغرافي ٍ
َّة مختلفة .مكتب تنسيق التَّعريب ،المعجم الموحَّد لمصطلحات اللِّسانيات ،ص.62
 -56لغة طبقة دنيا)an/ lower class Language( :
الس َّكان
) inférieureاللُّغة المحلِّيَّة التي تساهم بسماتها في لغة الغازي الذي يفرض لغته على ُّ
السوسيو-لسانيَّات ،ص.969
المحلِِّّيين .فلوريان كولماس ،دليل ُّ
(fr/ langue de la classe

307

مفهومي للمصطلحات
مسرد
ٌّ
 -57لغة طبقة عليا(fr/ Langue de la classe (an/ Upper class Language) :
َّ
ُّ
السوسيو-
المهيمنة سوسيو-اقتصاديًّا .فلوريان كولماس ،دليل ُّ
) supérieureاللغة التي تستعملها الطبقةُ ُ

لسانيَّات ،ص.969

عمل بطر ٍ
 -58لغة هجين /كريول ( )Creoleلغة ناتجةٌ من ُّ ٍ
لغوي استُ ِّ
يقة
نسق ٌّ
تحوالت خضع لها ٌ
ٍ
ٍ
مجموعة كبيرة.
صحيحة نتيجة تأثير اللُّغات األصليَّة لمستعمليه ،وتكون وسيل ًة للتَّواصل بين أفراد
غير

السوسيو-لسانيَّات ،ص.968
فلوريان كولماس ،دليل ُّ

كل َّ
 -59مثاقفة (fr/ Acculturation) (an/ acculturation( :يطلق على ِّ
الظواهر االجتماعيَّة
ُ
إنساني ِّ
الثَّقافيَّة التي تعود إلى االكتساب أو المحافظة أو التَّعديل ،ويتعلَّق األمر بفرٍد أو فر ٍ
يمث ُل
يق
ٍ
قيما ثقافيَّ ًة لفريق بشرٍي آخر ،حتَّى يستطيع أن يتأقلم مع ِّ
السسيو -ثقافي الجديد الذي وجد
السياق ُّ
ْ

أضرًبا من االكتسابات (لغة ،عادة جديدة ،سلوك)... ،
نفسه فيه ،وهذه المثاقفة تشمل ُ

القاموس الوجيز في المصطلح اللِّساني ،ص.15

عبد الجليل مرتاض

ممثلو ِّ
 -60المخزن (fr/ Le Makhzen) (an/ Makhzen) :الحكومةِّ ،
النظام العام القبائل

ركي األخير]
المحاربة إلى جانب الحكومة نظير إقطاعات[ .لفظ شاع استعماله في العصر التُّ ِّ

سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص.12

أبو القاسم

ِّ
 -61مستوى َّ
ويطلق
التعبير)fr/ Registré) (an/ register) :
مفهوم متعلق بلسانيَّات الخطاب ُ
ٌ
لسانيًّا على ُّ
أن تتعلَّق بطبيعة العالقات بين المخاطبين
تبدالت االستعمال اللِّ ِّ
ساني التي يمكن ْ

( )Interlocuteurوبانتباههم ،وبالمواضيع المتناولة على مستوى النَّاحية َّ
الشكليَّة ،أو األلفة المختارة.
عبد الجليل مرتاض ،القاموس الوجيز في المصطلح ِّ
اللساني ،ص.334

 -62المشهد ُّ
اللغو ُّي الثَّالث(fr/ La troisième scène linguistique) (an/ The third :

مزجا بين لغت ْين إلى
)linguistic scene
استخدام ٌّ
لغوي طارئ يلجأ إليه المتساكنون في بيئة واحدة ً
ٌ
يحقق عمليَّة التَّواصلِّ ،
ٍ
حد ِّ
فيؤدي ذلك إلى إنتاج ٍ
شكل ٍ
لغوي ثالث مزيج بين لغت ْين أو لغات.
 -63المقاومة ُّ
غوية(fr/ Résistance linguistique) (an/ Linguistic Resistance( :
الل َّ
ُ
تحمل آثار االحتكاك اللُّ ِّ
تجاورها أو التَّزُاور الحاصل بين
قدرةُ اللُّغة على ُّ
غوي الذي يصيبها بفعل ُ
المفصل في مصطلحات فقه اللُّغة المقارن ،ص.120
اللُّغات .مشتاق عباس معن ،المعجم
َّ

تعبير ظهر في
 -64المملكة
َّ
العربيةٌ (fr/ Royaume arabe) (an/ the Arab kingdom) :
ِّ
السِّتينيَّات من القرن ( )19ويعني سياسة نابليون الثَّالث نحو المسلمين الجزائريِّين .محاولة توليَّة األمير
عبد القادر على الجزائر نيابة عن نابليون الثَّالث ،وهي المحاولة التي عارضها الكولون ِّ
بكل َّ
شدة .أبو

القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص.12

 -65منشور ميشيل (1933م)(an/ Michelle publication):

(fr/ publication de

منشوره على منع العلماء
ونص
) michelleميشيل هو أمين عام حكومة الجزائر االستعماريَّةَّ .
ُ
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ِّ
الحكوميين) من نشر التَّعليم باللُّغة العربيَّة واستعمال المساجد للوعظ واإلرشاد تحت
المصلحين (غير
طائلة عقوبات صارمة.

أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص.12

 -66الم َوات ُّ
وصف
اللغو ُّي(fr/ la Mort linguistique) (an/ Linguistic death) :
ٌ
َ
خارجي ال إر ٍ
ادي يدرك اللُّغة ،من مثل ما ينزل بمتكلِّميها من الوباء ،أو بهجر أهلها لها هج ار
لوض ٍع
ٍ

زمني معي ٍ
َّن ،فتموت تدريجيَّا.
جماعيَّا واسعا ،وعلى امتداد ٍ

 -67موت الّلغة (fr/ la mort de la langue( (an/ Language Death) :حال ٌة طبيعيَّة تنزل
عرض عنها مستعملوها بعدم توريثها ،أو تعجز عن مسايرة ٍ
باللُّغة حين ُي ِّ
اجتماعي ذي استعمال
وسط
ِّ
ٍ
لغوي غالب ،فتسير طبيعيًّا إلى االنقراض بوفاة آخر المستعملين لها .ديفيد كريستال ،موت اللُّغة تر :فهد بن
مسعد اللَّهيبي ،د ط .د ب :د د ص.23

ُّ -68
النخبة (fr/ les Elites) (an/ Elite) :فئة قليلة من الجزائريِّين تأثَّرت بالثَّقافة الفرنسيَّة
الزواج والوظائف والتَّ ُّ
واختلطت بالفر ِّ
نسيين عن طريق َّ
ملك والمصير المشترك .الجماعة الجزائريَّة
تسيسة التي طالبت باالندماج في فرنسا ولو بالتَّخلِّي عن أحكام َّ
الم ِّ
الشريعة اإلسالميَّة .أبو القاسم سعد هللا
ُ
تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص12.0

المالية(fr/ les Délégations financières) (an/ Financial delegations):
 -69الوفود
َّ
يضم ِّ
ممثلين جزائريِّين تُ ِّ
عينهم اإلدارة الفرنسيَّة
هيئة نيابيَّة مركزيَّة مختلطة أنشئت سنة 1898م.
مجلس ُّ
ٌ
و ِّ
ممثلين فر ِّ
مهمة أعضائه استشاريَّة وخاصة
نسيين ينتخبهم مواطنوهمُّ .
مقر المجلس مدينة الجزائرَّ ،
ُّ
بالشؤون الماليَّة فقط .أبو القاسم سعد هللا ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ج ،10ص.12
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قائمة المصادر والمراجع
•

القرآن الكريم.

َّأو ال -المعاجم والقواميس:
 -1أحمد الفيُّومي ،المصباح المنير ،د ط .القاهرة1424 :ه2003-م ،دار الحديث طبع نشر
توزيع.
 -2أحمد مختار عمر وآخرون ،معجم اللُّغة العربيَّة المعاصرة ،ط .1القاهرة1429 :ه2008-م،
عالم الكتب.
الكلِّيَّات ،معجم في المصطلحات والفروق اللُّغويَّة ،تح:
 -3أيُّوب بن موسى أبو البقاء الكفويُ ،

مؤسسة ِّ
الرسالة.
محمد المصري ،ط .2بيروت1419 :ه1998-مَّ ،
عدنان درويشَّ ،

 -4الحسن بن عبد هللا أبو هالل العسكري ،الفروق اللُّغويَّة ،تح :محمد إبراهيم سليم ،د ط .القاهرة:

د ت ،دار العلم والثَّقافة للنَّشر والتَّوزيع.
 -5سهيل إدريس ،المنهل ،ط .38بيروت2007 :م ،دار اآلداب للنَّشر والتَّوزيع.
 -6عبد الجليل مرتاض ،القاموس الوجيز في المصطلح اللِّساني ،د ط .الجزائر2017 :م ،دار
هومة ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع.
 -7عبد اللَّطيف الفاربي وآخرون ،معجم علوم التَّربيَّة ،مصطلحات البيداغوجيا و ِّ
الديداكتيك ،ط.1

ِّ
الرباط1994 ،م ،مطبعة النَّجاح الجديدة.
الرازي ،مختار ِّ
الصحاح ،تح :محمود خاطر ،د ط .بيروت1415 :ه–
محمد بن أبي بكر َّ
َّ -8
1995م ،مكتبة لبنان ناشرون.
رواس قلعجي وآخران ،معجم لغة الفقهاء ،ط .2بيروت1408 :ه1988-م ،دار النَّفائس
محمد َّ
َّ -9

ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع.

ِّ
 -10محمد مرتضى َّ
المحققين ،دار
الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،مجموعة من
الهداية.
 -11محمود بن عمرو َّ
السود ،ط .1بيروت:
الزمخشري ،أساس البالغة ،تح :محمد باسل عيون ُّ

1419ه1998 -م ،دار الكتب العلميَّة.
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المفصل في مصطلحات فقه اللُّغة المقارن ،ط .1بيروت:
 -12مشتاق عباس معن ،المعجم
َّ

1423ه2002-م ،دار الكتب العلميَّة.

الموحد لمصطلحات اللِّسانيات ،د طِّ .
الرباط2002 :م
 -13مكتب تنسيق التَّعريب ،المعجم
َّ

مطبعة النَّجاح الجديدة.

الموحد لمصطلحات التَّواصل اللُّغوي ،د ط .الرباط2011 :م
 -14مكتب تنسيق التَّعريب ،المعجم
َّ

مطبعة النَّجاح الجديدة.
ثانيا :الكتب و ِّ
الدراسات:

وتطور الفكر
 -15إبراهيم بوترعة ،التَّربية والتَّعليم بين األمس واليوم خصائص التَّعليم في الجزائر
ُّ
التَّربوي ،د ط .الجزائر1435 :ه2014-م ،دار الخلدونيَّة للنَّشر والتَّوزيع.
 -16إبراهيم مهديدَّ ،
المثقفون الجزائريُّون في عمالة وهران خالل الحقبة الكولونياليَّة األولى -1850
1912م (دراسة تاريخيَّة واجتماعيَّة) ،د ط .الجزائر :د ت ،دار األديب.
أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،ط خ .الجزائر2009 :م ،عالم المعرفة
 -17أبو القاسم سعد هللا،
ٌ

الرائد.
للنَّشر والتَّوزيع /دار َّ

 -18ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،الحركة الوطنيَّة الجزائريَّة ،ط خ .الجزائر2011 :م ،عالم المعرفة.
 -19ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،تاريخ الجزائر الثَّقافي ،ط خ .الجزائر2011 :م ،عالم المعرفة.
 -20ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،حصاد الخريف ،ط .1الجزائر1432 :ه2011-م ،عالم المعرفة للنَّشر
والتَّوزيع.
 -21ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،دراسات في األدب الجزائرِّي الحديث ،ط .5الجزائر2011 :م ،عالم
المعرفة.
 -22ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،قضايا شائكة ،ط خ .الجزائر2015 :م ،عالم المعرفة.
الرحمان دويب ،ضمن مؤلفات َّ
 -23أبو يعلى َّ
الشيخ أبي
الزواوي ،الخطب المنبريَّة ،عناية :عبد َّ
يعلى َّ
زمورة للنَّشر والتَّوزيع.
الزواوي ،ط خ .الجزائر2013 :م ،دار ُّ
بي.
 -24أحمد أمين ،زعماء اإلصالح في العصر الحديث ،د ط .بيروت :د ت ،دار الكتاب العر ِّ
 -25أحمد توفيق المدني ،كتاب الجزائر ،د ط .الجزائر2009 :م ،دار البصائر.
 -26أحمد طالب اإلبراهيميِّ ،
مذكرات جزائري ،أحالم ومحن1965-1932 ،م ،د ط .الجزائر:

2006م ،دار القصبة للنَّشر.
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 -27إدوارد سعيد ،االستشراق -المفاهيم الغربيَّة َّ
محمد عنَّاني ،ط .1القاهرة2006 :م
للشرق -ترَّ :

رؤية للنَّشر والتَّوزيع.

 -28إسماعيل العربيِّ ،
الدراسات العربية في الجزائر في عهد االحتالل الفرنسي ،د ط .الجزائر:

2007م ،د د.
 -29تركي رابح عمامرةَّ ،
الشيخ عبد الحميد بن باديس ،فلسفته وجهوده في التَّربية والتَّعليم ،د ط.
الجزائر :د تَّ ،
الشركة الوطنيَّة للنَّشر والتَّوزيع.
حسان ،مناهج البحث في اللُّغة ،د ط .القاهرة :د ت ،مكتبة األنجلو المصريَّة.
تمام َّ
َّ -30
 -31جوزيف ديسبارمات ،كتاب الفوائد في العوائد والقواعد والعقائد ،ط .2الجزائر1331 :ه-
1913م ،مطبعة جوردان.
محمد العربي الزبيري ،د ط .الجزائر2006 :م
 -32حمدان بن عثمان خوجة ،المرآة ،تح:
َّ
المؤسسة الوطنيَّة للفنون المطبعيَّة.
َّ

 -33حميدي أبو بكر ِّ
الصِّديق ،دراسات وأعالم في الحركة اإلصالحيَّة الجزائريَّة ،ط خ.

الجزائر2015:م ،دار المتعلِّم.
 -34حنيفي هاليلي ،أوراق جزائريَّة في تاريخ الجزائر في العهد العثماني ،ط .1الجزائر2009 :م
دار الهدى ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع.
 -35رابح لونيسي ،التَّيَّارات الفكريَّة في الجزائر المعاصرة بين ِّ
االتفاق واالختالف ،ط .2الجزائر:
2012م ،دار كوكب العلوم.

الدين ابن أبي شنب ِّ
 -36سعد ِّ
"الدراسات العربيَّة في الجزائر" (مقال ملحق بكتاب :إسماعيل العربي

ط خ .الجزائر2007 :م ،د د.
نسي وسياسة الفرنسة في الجزائر ،ط خ .الجزائر :د ت ،دار
 -37سعيد بوخاوش ،االستعمار الفر ُّ
تفتيلت ِّ
للطباعة والنَّشر و ِّ
االتصال.
 -38سعيد بورنان ،ا َّ
لشيخ الفضيل الورتالني العالَّمة الثَّائر ،ط .2الجزائر1435 :ه2014-م

دار هومة ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع.

 -39ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،نشاط جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِّين في فرنسا1956-1936 :م ،د ط.

الجزائر2013 :م ،دار هومة ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع.
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 -40سعيد عيَّادي ،أثريَّات المسألة اللُّغويَّة في الجزائر (ما َّ
تبقى من سيرة الخبير بيير كون
 )Pierre connد ط .الجزائر2014 :م ،مطبعة بن مرابط.
 -41ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،تحليل األبعاد االستراتيجيَّة للخريطة االستكشافيَّة الفرنسيَّة بقسنطينة لسنة
1866م د ط .الجزائر :د ت ،دار تفتيلت للنَّشر والتَّوزيع.
الصيَّام إلى بالد فرنسة ،ضمن خمس رحالت جزائريَّة
الصيَّام ،رحلة سليمان بن َّ
 -42سليمان بن َّ
إلى باريز 1852م1901-م جمع وتقديم :علي تابليت ،د ط .الجزائر2012 :م ،منشورات جامعة
الجزائر.
 -43سهيل الخالدي ،اإلشعاع المغربي في المشرق دور الجاليَّة الجزائريَّة في بالد َّ
الشام ،د ط.

األمة ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع.
الجزائر2016 :م ،دار َّ

 -44الشريف بن حبيلس ،الجزائر الفرنسيَّة كما يراها أحد األهالي ،تر :فيصل األحمر ،د ط.
الجزائر :د ت ،دار المسك.

 -45شمس ِّ
َّ
الحطاب ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،ط .3دمشق1412 :ه-
الدين

1992م ،دار الفكر.

 -46صالح بلعيد ،يزع بالحاكم ما ال يزع بالعالم ،د ط .الجزائر2010 :م ،دار هومة ِّ
للطباعة

والنَّشر والتَّوزيع.

غوي ،ط .2الجزائر2012 :م ،دار هومة ِّ
 -47ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،في األمن اللُّ ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع.
 -48صالح خرفي ،عمر بن ُّ
المؤسسة الوطنيَّة للكتاب.
قدور الجزائري ،د ط .الجزائر1984 :م،
َّ
السعيد َّ
المؤسسة الوطنيَّة للكتاب.
الزاهري ،دط .الجزائر1986 :م،
َّ
محمد َّ
 -49ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَّ ،
 -50صالح عبَّاد ،الجزائر خالل الحكم التُّركي1514 ،م1830 -م ،د ط .الجزائر2012 :م ،دار

هومة.
 -51صالح مؤيِّد العقبيُّ ،
صوفيَّة بالجزائر تاريخها ونشاطها ،د ط .بيروت2002 :م
الطرق ال ُّ
دار البراق.
ِّ
َّ -52
نسي ُّ
خاصة في الجزائر ،د ط .الجزائر:
مهامه
وتعدد
َّ
الطيب بن إبراهيم ،االستشراق الفر ُّ
2004م ،دار المنابع.
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 -53عبد اإلله بلقزيز ،الفرنكفونية (أيديولوجيا ،سياسات ،تحد ثقافي-لغوي) ،ط .1بيروت :ماي
2011م ،مركز دراسات الوحدة العر َّبية.
ركي ،د ط .الجزائر2016 :م
غوي في الجزائر في العهد التُّ ِّ
 -54عبد الجليل مرتاض ،التَّهجين اللُّ ُّ

دار هومة ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع.

 -55عبد الحميد إبراهيمي ،في أصل المأساة الجزائريَّة 1999 -1958م ،ط .1بيروت2001 :م
مركز دراسات الوحدة العربيَّة.

عمار طالبي ،ط .1الجزائر1388 :ه-
 -56عبد الحميد بن باديس ،اآلثار ،آثاَ ُر ْاب ُن َب ِّاديس ،تحَّ :

1968م ،دار ومكتبة َّ
الشركة الجزائريَّة.

 -57عبد الحميد زوزو ،المرجعيَّات التَّاريخيَّة َّ
مؤسسات ومواثيق ،د ط.
للدولة الجزائريَّة الحديثة َّ

الجزائر2011 :م ،دار هومة ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع.

العقون ،الكفاح القومي و ِّ
السياسي من خالل ِّ
الرحمان بن إبراهيم بن ُّ
مذكرات معاصر ،د
 -58عبد َّ
المؤسسة الوطنيَّة للكتاب.
ط .الجزائر1984 :م،
َّ

رزاقي "مكانة اللُّغة العربيَّة في ِّ
 -59عبد العالي َّ
الصحافة العربيَّة خالل االحتالل الفرنسي للجزائر"

ضمن كتاب :اللُّغة العربيَّة في ِّ
الصحافة المكتوبة (يوم دراسي) د ط .الجزائر :د ت دار الخلدونيَّة

ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع.

الفاسي الفهريِّ ،
السياسة اللُّغويَّة في البالد العربيَّة ،بحثاً عن بيئة طبيعيَّة عادلة
 -60عبد القادر
ِّ
ديموقراطيَّة ،وناجعة ،ط .1بيروت :سبتمبر 2013م ،دار الكتاب الجديد المتَّحدة.
 -61عبد الكريم بوصفصاف ،جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِّين وعالقتها بالحركات الجزائريَّة

األخرى ،ط .5الجزائر2013 :م ،دار بهاء ِّ
الدين للنَّشر والتَّوزيع.

 -62عبد هللا الركيبي ،دراسات في ِّ
الشعر الجزائرِّي الحديث ،د ط .الجزائر :د ت ،دار الكتاب

بي ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع.
العر ِّ

حمادي ،الحركة ُّ
الطالَّ َّبية الجزائريَّة1962-1871،م ،مشارب ثقافيَّة وإيديولوجيَّة
 -63عبد هللا َّ

المؤسسة الوطنيَّة للنَّشر واإلشهار.
ط .2الجزائر1995:م،
َّ
األدبي في الجزائر1954 -1931م ،د ط .الجزائر1983 :م
 -64عبد الملك مرتاض ،فنون النَّثر
ِّ
ديوان المطبوعات الجامعيَّة.
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بي المعاصر في الجزائر 1954-1925م ،ط.2
 -65ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،نهضة األدب العر ِّ
الجزائر1983 :مَّ ،
الشركة الوطنيَّة للنَّشر والتَّوزيع.
عمان2012 :م ،دار أسامة
 -66العربي بلقاسم فرحاتي ،تأهيل الموارد البشريَّة قديما وحديثا ،طَّ .1
للنَّشر والتَّوزيع.
السلطان عبد الحميد الثَّاني وفكرة الجامعة اإلسالميَّة وأسباب زوال
محمد الصالَّبيُّ ،
 -67علي َّ
الخالفة العثمانيَّة ،ط .1القاهرة1423 :ه2002 -م ،دار اليقين للنَّشر والتَّوزيع.
 -68ع َّمار هالل ،أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 1962-1832م ،ط .2الجزائر:
2016م ،ديوان المطبوعات الجامعيَّة.
 -69ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،الهجرة الجزائريَّة نحو بالد َّ
الشام1918-1847 ،م ،د ط .الجزائر1986 :م
مطبعة الفوميك( ،ملحق رقم .)89
 -70عمر الدسوقي ،في األدب الحديث ،ط .8القاهرة ،1973 :دار الفكر.
 -71عمر بن قينة ،في األدب الجزائرِّي الحديث ،ط .2الجزائر2009 :م ،ديوان المطبوعات
الجامعيَّة.
َّ
مؤسسة
 -72فريد ُّبنور،
المخططات الفرنسيَّة تجاه الجزائر1830/1782 ،م ،د ط .د ب :د تَّ ،
كوشكار للنَّشر والتَّوزيع.
حاجيِّ ،
 -73فريد ِّ
السياسة الثَّقافيَّة الفرنسيَّة في الجزائر ،د ط .الجزائر1434 :ه2013-م ،دار
الخلدونيَّة للنَّشر والتَّوزيع.
 -74مازن صالح حامد مطبقاني ،جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِّين ودورها في الحركة الوطنيَّة
مؤسسة عالم األفكار.
الجزائريَّة ،د ط .الجزائر2011 :مَّ ،
الصبور شاهين ،ط .1الجزائر:
 -75مالك بن نبي ،شروط النَّهضة ،تر :عمر كامل مسقاوي ،عبد َّ
1434ه2013-م ،دار الوعي للنَّشر والتَّوزيع.
 -76ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِّ ،
مذكرات شاهد للقرن ،ط  .2دمشق1404 :ه1984-م ،دار الفكر.
الصبور شاهين ،ط .3الجزائر -دمشق1406 :ه-
 -77ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ميالد مجتمع ،تر :عبد َّ
1986م ،دار الفكر -دار الفكر.
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محمد الميلي ،د ط .الجزائر2014 :م
 -78مبارك
الميلي ،تاريخ الجزائر في القديم والحديث ،تقديمَّ :
ُّ

دار الكتاب العربي ِّ
للطباعة ،النَّشر ،التَّوزيع والتَّرجمة.

الرحمن محمود ،طِّ .1
الرياض:
 -79ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،رسالة الشرك ومظاهره ،تح وتع :أبي عبد َّ
الراية للنَّشر والتَّوزيع.
1422هـ2001-م ،دار َّ
السلف ،تح :خير الدين شترة ،ط .1الجزائر:
 -80محمد أبو القاسم الحفناوي ،تعريف الخلف برجال َّ
1433ه2012-م ،دار كردادة للنَّشر والتَّوزيع.

الغزالي ،إحياء علوم ِّ
 -81محمد أبو حامد َّ
الدين ،د ط .بيروت :د ت ،دار المعرفة.
محمد البشير اإلبراهيمي ،جمع وتقديم :أحمد طالب اإلبراهيمي
 -82محمد البشير اإلبراهيمي ،آثَ ُار َّ

ط .1بيروت1997 :م ،دار الغرب اإلسالمي.

الرائدة للتَّعليم العربي الحر بالجزائر ،ط .1الجزائر 16 :أفريل
محمد الحسن فضالء ،المسيرة َّ
َّ -83

األمة ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع.
1999م ،شركة دار َّ

 -84ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،من أعالم اإل صالح في الجزائر ،د ط .الجزائر :د ت ،دار هومة

ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع.

محمد الخضر حسين ِّ
محمد الخضر حسين
"الرحلة الجزائريَّة" موسوعة األعمال الكاملة لإلمام َّ
َّ -85
(الرحالت) جمع وضبط :علي ِّ
الرضا الحسيني ،ط .1دمشق1431 :ه2010-م ،دار النَّوادر.
َّ
الفتوة ،ط .2الجزائر1964 :م1384 -ه ،دار الكتاب
صالح رمضان ،ألحان َّ
محمد ال َّ
َّ -86
الجزائرِّي.
محمد َّ
الطاهر وعلي ،التَّعليم التَّبشيري في الجزائر من 1830م إلى 1904م دراسة تاريخيَّة
َّ -87
تحليليَّة ،د ط .الجزائر2009 :م ،منشورات دحلب.
محمد العربي الزبيري ،تاريخ الجزائر المعاصر ،د ط .د ب1420 :ه1999-م ،منشورات
َّ -88

الكتَّاب العرب.
ِّاتحاد ُ

مؤسسة
محمد الميلي ،المؤتمر اإلسالمي الجزائري ،ط .1الجزائر1434 :ه2013-مَّ ،
َّ -89
ُّ
الضحى.
حمادي ،ط.2
محمد الهادي السنوسي ،شعراء الجزائر في العصر الحاضر ،تقديم :عبد هللا َّ
َّ -90

الجزائر2007 :م ،دار بهاء ِّ
الدين للنَّشر والتَّوزيع.
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محمد بن سمينة ،أسس مشروع النَّهضة عند اإلمام عبد الحميد بن باديس ،المضمون وصورة
َّ -91
التَّعبير ،د ط .الجزائر :د ت ،منشورات المجلس اإلسالمي األعلى.
محمد بن رقيَّة ِّ
التلمسانيَّ ،
الزهرة النَّائرة فيما جرى للجزائر حين أغارت عليها الكفرة
محمد بن َّ
َّ -92
المكتبة الوطنيَّة الجزائريَّة( ،مخطوط) رقم.2603 :
محمد بن مصطفى بن الخوجة ،أعمال محمد بن مصطفى بن الخوجة ،تح :علي تابليت ،د
َّ -93
ط .الجزائر2012 :م ،منشورات تالة( ،جمع جامعة الجزائر 2012م ،بمناسبة خمسينيَّة االستقالل).
محمد بن ميمون الجزائري ،التُّحفة المرضيَّة في َّ
الدولة البكداشيَّة في بالد الجزائر المحميَّة
َّ -94
محمد بن عبد الكريم ،ط .2الجزائر1981 :مَّ ،
الشركة الوطنيَّة للنَّشر والتَّوزيع.
تحَّ :
محمد حرب ،العثمانيُّون في التَّاريخ والحضارة ،د ط .القاهرة1414 :ه1994-م ،المركز
َّ -95

المصر ُّي ِّ
للدراسات العثمانيَّة وبحوث العالم التُّركي.

محمد خير ِّ
الدينِّ ،
مؤسسة ُّ
الضحى.
مذكرات ،ط .2الجزائر2002 :مَّ ،
َّ -96
محمد عبده ،ط .2القاهرة1427 :ه2006 -م ،دار
محمد رشيد رضا ،تاريخ األستاذ اإلمام َّ
َّ -97

الفضيلة.
محمد مالكي ،الحركات الوطنيَّة واالستعمار في المغرب العربي ،د ط .بيروت1994 :م
َّ -98
مركز دراسات الوحدة العربيَّة.
المؤسسة الوطنيَّة للكتاب.
محمد ناصر ،أبو اليقظان وجهاد الكلمة ،ط .2الجزائر1983 :م،
َّ
َّ -99
الشعر الجزائر ُّي الحديث ِّاتجاهاتُه وخصائصه ِّ
 -100ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِّ ،
الفنيَّة1975-1925 ،م ،ط.2
ُ

بيروت2006 :م ،دار الغرب اإلسالمي.

الصحف العربيَّة الجزائريَّة من  1847إلى 1954م ،ط .3بيروت:
 -101ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُّ ،
1427ه2007-م ،دار الغرب اإلسالمي.
تطورها ،أعالمها ،من  1903إلى
الصحفيَّة الجزائريَّة ،نشأتهاُّ ،
 -102ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،المقالة ُّ
1931م د ط .الجزائر1978-1397 :مَّ ،
الشركة الوطنيَّة للنَّشر والتَّوزيع.

حمود حياتُه وآثاره ،ط خ ،الجزائر2008 :م ،دار هومة ِّ
للطباعة
 -103ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،رمضان ُّ

والنَّشر والتَّوزيع.
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المؤسسة الوطنيَّة للفنون
 -104ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،عمر راسم المصلح الثَّائر ،ط .2الجزائر2013 :م،
َّ
المطبعيَّة.
 -105مختار األحمدي نويوات ،عن اللِّسان وفي البيان مقاالت وافتتاحيَّات ،د ط .الجزائر :د ت
منشورات المجلس األعلى للُّغة العربيَّة بالجزائر.
 -106مصطفى ماضي ،النُّخبة والمسألة اللُّغويَّة في الجزائر (من القطيعة اللُّغويَّة إلى االنتقاء
والتَّهميش باللُّغة) د ط .الجزائر2008 :م ،دار القصبة للنَّشر.

 -107منذر عيَّاشي ،قضايا لسانيَّة وحضاريَّة ،ط .1دمشق1991 :م ،دار طالَّس ِّ
للدراسات

والتَّرجمة والنَّشر.
 -108مولود قاسم نايت بلقاسم ،شخصيَّة الجزائر َّ
الدوليَّة وهيبتها العالميَّة قبل سنة 1830م ،د ط.

ُمة ِّ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع.
الجزائر2012 :م ،شركة دار األ َّ

 -109ناصر ِّ
الدين سعيدوني ،األوضاع االقتصاديَّة واالجتماعيَّة والثَّقافيَّة لواليات المغرب العثمانيَّة

العلمي بجامعة الكويت ،رسالة  ،318حوليَّة .31
د ط .الكويت1431 :ه2010 -م ،مجلس النَّشر
ِّ

العامية في مصر وآثارها في ِّ
الدعوة إلى ِّ
األول من القرن
ُّ -110نفوسة زكريا سعيد ،تاريخ َّ
النصف َّ

العشرين ،ط .1القاهرة1383 :ه1964-م ،دار نشر الثَّقافة.

 -111نور ِّ
الدين أبو لحية ،جمعيَّة العلماء المسلمين و ُّ
الصوفيَّة وتاريخ العالقة بينهما ،ط.1
الطرق ُّ

الجزائر2015 :م ،دار علي بن زيد ِّ
للطباعة والنَّشر.
ثالثا :الكتب المترجمة:

 -112برنار صبولسكي ،علم اللُّغة االجتماعي ،د ط .الجزائر2010 :م ،ديوان المطبوعات
الجامعيَّة.
 -113خولة طالب اإلبراهيمي ،الجزائريُّون والمسألة اللُّغويَّة -عناصر من أجل مقاربة اجتماعيَّة
محمد يحياتن ،د ط .الجزائر2007 :م ،دار الحكمة.
لغويَّة للمجتمع الجزائرِّي -ترَّ :

محمد عيَّاد ،ط .2القاهرة1990 :م ،دار عالم
 -114د .هدسون ،علم اللُّغة االجتماعي ،ترَّ :

الكتب.
 -115دانيال ريغ ،رجل االستشراق مسارات اللُّغة العربيَّة في فرنسا ،تر :إبراهيم صحراوي ،د ط.
الجزائر2008 :م ،دار التَّنوير للنَّشر والتَّوزيع.
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 -116ديفيد كريستال ،موت اللُّغة ،تر :فهد بن مسعد اللَّهيبي ،د ط .د ب :د د.
الشماليَّة تسير ،القوميَّات اإلسالميَّة و ِّ
 -117شارل أندري جوليان ،أفريقيا َّ
السيادة الفرنسيَّة ،تر:
المنجي سليم وآخرون ،د ط .تونس1396 :ه1976 -مَّ ،
الدار التُّونسيَّة للنَّشر.
 -118علي مراد ،الحركة اإلصالحيَّة اإلسالميَّة في الجزائر من 1940 -1925م بحث في التَّاريخ
محمد يحياتن ،ط خ .الجزائر2007 :م ،د د.
الديني و
ِّ
االجتماعي ،ترَّ :
مؤسسة هنداوي
 -119غوستاف لوبون ،حضارة العرب ،تر :عادل زعيتر ،د ط .القاهرة :د تَّ ،

للتَّعليم والثَّقافة.

 -120غي برفيلي ،النُّخبة الجزائريَّة الفرانكوفونيَّة 1962 -1880م ،تر :م ،حاج مسعود وآخران
ط خ .الجزائر2007 :م ،دار القصبة للنَّشر.
السوسيولسانيَّات ،تر :خالد األشهب وماجدولين النهيبي ،ط.1
 -121فلوريان كولماس ،دليل ُّ

َّ
المنظمة العربيَّة للتَّرجمة.
بيروت2009 :م،

 -122لويس جان كالفيِّ ،
محمد يحياتن ،ط .1الجزائر-بيروت1430 :ه-
السياسات اللُّغويَّة ،ترَّ :
2009م ،منشورات االختالفَّ -
الدار العربيَّة للعلوم ناشرون.
 -123هابنسترايت ،رحلة العالم األلماني ج .أو .هابنسترايت إلى الجزائر وتونس وطرابلس

1145ه1732-م ،تر :ناصر ِّ
الدين سعيدوني ،د ط .تونس :د ت ،دار الغرب اإلسالمي.
َّوريات:
رابعا :المجالَّت والد َّ
 -124اإلقدام ،ع ،53س18 ،2ربيع األول 1340م 18 -نوفمبر 1921م.
 -125البصائر ،ط .1بيروت1427 :ه2006 -م دار الغرب اإلسالمي.

 -126الثَّقافة ،الجزائر :صفر-ربيع األول 1406ه -نوفمبر –ديسمبر 1985م س ،15ع90
و ازرة الثَّقافة و ِّ
السياحة.
اإلسالمي.
المحمدية ،الجزائر2003 :م ،دار الغرب
السنَّة النَّبويَّة
ِّ
َّ
ُّ -127
َّ -128
المحمديَّة ،الجزائر2003 :م ،دار الغرب اإلسالمي.
الشريعة النَّبويَّة
َّ
ِّ -129
الشهاب ،ط .1بيروت1421 :ه2001 -م دار الغرب اإلسالمي.
 -130كوكب أفريقيا1910-07-15 ،م ،ع .176
 -131المنار ،القاهرة 21 :جمادى اآلخرة 1318 -ه  15أكتوبر1900 -م.
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. دار البصائر للنَّشر والتَّوزيع،م2007 : الجزائر.1 ط، المنار-132
.1 س،2 ع،ه1317 جمادى الثَّانيَّة27 ،م1899  أكتوبر31 . النَّصيح-133
ُّ  المراجع:خامسا
:األجنبية
باللغة
َّ
134- Aboul- Kassem Saadallah, La Montée du Nationalisme en Algérie
Tlemcen: 2011 alemlmaarifa.
135- Ali Merad, Ibn Badis Commentateur du Coran, Oran: Société
Nationale d’effusion.
136- Boubekeur Benbouzid, La réforme de L’éducation en Algérie Enjeux
et realisation, Casbah edition, Alger:2009.
137- Mohammed Ben CHeneb, Mots Turks et Persans conservé dans le
Parler Algérien, Algérie, 2009, FLITES Editions.
138- Mohammed Ben CHeneb, Proverbes de l’Algérie et du Maghreb
Alger: Flites Editions.
139- NAdhim Chaouche, Le roman réformiste musulman d’expression
française en Algerie dans l’entre- deux- guerres1939-1919, Alger :2009, Alger
livres édition.
140- O.houdas et G delphin, Recueil de lettres arabes manuscrites, 2eme éd.
Alger: 1891, Adolphe jourdan, libraire-éditeur.
141- Rachid Naim, l’arabe aux yeux de l’orientalisme litteraire, Maroc:
2012, Universite Cadi Ayyad, Marrakech.
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paris: 1977, L’organisation des Nations unies pour l’education, la science et la
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امللخصات
َّ

َّ
الملخص

َّ
الملخص:
طَلع القرن ِّ
تَتناول األُطروح ُة موضوع اإلحياء ُّ
الل َغ ِّ
العشرين
َ ْ
َ
وي في الجزائر َم ْ َ
َُ
ميع معالِّ ِّمه َّ
ِّ ِّ
الظ َ ِّ
بيعِّته وحقيَق ِّة و ِّج ِّ
ُم ِّ
اهرة
قارَب ًة لِّ َخ ِّلفَّي ِّاته و َ
وده ،من خالَل ْ
ط َ
تج ِّ َ
ُ

ِّ
شروع
أع ِّ
صدت األطروح ُة من المعالم قائم ًة من ْ
الم ُ
الم َ
وامتدادات أبعاده ،وقد َر َ
وصحا َف ًة ِّ
ِّ
الجمعيات و َّ
النوادي الفاعلة ،وهي
الروح عر َّبية اللِّسان وشبكة من
َّ
وطنَّي َة ُّ

اليت ِّه و ِّ
ائي َبفع ِّ
انت َشا ِّره
العناصر التي انبثق من خالل ُ
تفاعلها َم ْع ُلم التَّعليم ْ
اإلح َي ِّ َ
ُ
والمس ِّ
ِّ
الفعل ِّ
اجد الح َّرة بنشاطها ،وانبثاق ِّ
صوصَّيته في
وخ
الك ِّ
تابي بأنواعه وأجناسه ُ
ُ
ََ
ُل ِّ
اض ِّ
غته ومو ِّ
يعه.
َ
ٍ
المقاربات ذات العالقة بالمشروع ،كمسألة
رضت األ
َع َ
ُطروح ُة ُ
َ
لجملة من ُ
نسي واإلحياء ُّ
الل ِّ
غوي في الجزائر ،وحقيقة العالقة بين اإلحياء في
االستشراق الفر ِّ

هاجر الجزائرَّية على المشروع ،وقضايا ُّ
رقي ،وأثر الم ِّ
اللغة
اإلحياء ال َم ْش ِّ
الجزائر و ْ
َ
َ
اإلحيائية الجزائرَّية ،وقر ِّ
لمي ٍة وموقعها من
العر َّبية في الكتابة
اءة في أحداث َم ْع َّ
َّ
َ
مشروع اإلحياء ،لتتناول األبعاد االجتماعية و ِّ
ياسية واللِّسانية لمشروِّع اإلحياء
الس َّ
َ
زمنيا َّ
بعد اكتمال مشاهده في خالل نصف قرن ،كانت أو ِّ
جلى عناصر
اخ ُره
فضاء ًّ
ً
مشهد و ٍ
ٍ
احد ،خالفا للجهود ِّ
القيمة التي أفاضت في عناصره
مشروع اإلحياء في
ُم ْج َتزًأة ،وهو المسعى الذي يعتقد َّأنه ارتقى بالحديث عن مشروع إلى الحديث عن

حركة لها تأسيساتها َّ
ستهد َفة.
الم ْ
النظرَّية وإجراءاتُها العملَّية وغاياتُها ُ

Abstract

The thesis addresses the subject of the linguistic renaissance in Algeria at
the beginning of the 20th century .An approach of its origin, its nature and the
reality of its existence, through the collection of its apparent landmarks and
extensions of its dimensions. The thesis identified among these references and
benchmarks a list of personalities of the project, and a press with a national
spirit and Arabic language, and a network of associations and active clubs. The
interaction of these elements has produced the benchmark of rebirth teaching
with its efficiency and expansion, free mosques with their activities, and the
emergence of the act of writing with its types and genres, and its specificity in
its language and in its subjects.
The thesis presented a number of approaches related to the project, such as
the question of French Orientalism and the linguistic renaissance in Algeria the
reality of the relationship between the renaissance in Algeria and the Eastern
Renaissance, the impact of different places of Algerian immigration on the
project, the problems of the Arabic language in the Algerian Renaissance
writing and a reading in the pivotal events and its location in the project of
renaissance. The dimensions of the social, political and linguistic renaissance
project are also studied after its completion in half a century, these last stages
were a temporal space in which the elements of the Renaissance project were
presented in a single scene, in contrast to the precious efforts which were
scattered in its elements. The thing that let talk about a movement instead of a
project, this movement with its theoretical foundations, its practical procedures
and its target objectives.

Abstract

La thèse aborde le sujet de la renaissance linguistique en Algérie au début
du XXe siècle. Une approche de son origine, de sa nature et de la réalité de
son existence, à travers la collection de ses repères apparents et les
extensions de ses dimensions. La thèse a recensé parmi ces références et
repères une liste des personnalités du projet, et une presse à esprit national
et langue arabe, et un réseau d'associations et de clubs actifs. L’interaction
de ces éléments a engendré le repère de l'enseignement à renaissance avec
son efficacité et son expansion, les mosquées libres avec leurs activités, et
l'émergence de l'acte de l’écrit avec ses types et genres, et de sa spécificité
dans son langage et dans ses sujets.
La thèse a présenté un certain nombre d'approches liées au projet, telles
que la question de l'orientalisme français et de la renaissance linguistique en
Algérie, la réalité de la relation entre la renaissance en Algérie et la
renaissance orientale, l'impact des différents lieux d'immigration algérienne
sur le projet les problèmes de la langue arabe dans l'écriture de renaissance
algérienne et une lecture dans les événements charnières et sa localisation
dans le projet de renaissance. On étudie aussi, les dimensions du projet de
renaissance sociales politiques et linguistiques après son achèvement en un
demi-siècle, ces dernières étapes étaient un espace temporel dans lequel les
éléments du projet de renaissance étaient présentés dans une seule scène,
contrairement aux efforts précieux qui étaient dispersés dans ses éléments.
La chose qui a laissé parler d'un mouvement au lieu de projet, ce mouvement
avec ses fondements théoriques, ses procédures pratiques et ses objectifs
cibles.

