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 ريف اجلزائ الفرنكوفونية

 أنور بن الطيبالرفيق  

 

من أبرز األخطار اليت حتيط بالشعب اجلزائري واملغاربي عامة الشعوبية 

ية وانتشار عواقب كالرجعية الدينات فعل وها من رّدنتج عن وما والفرنكوفونية

كثرة الردة وتغلغل الدياثة والشواذ وغريها من األفكار اجلمعيات التبشريية و

عجمية واملظاهر الغربية الشيطانية باإلضافة إىل تبعية الشباب وتأثرهم بالثقافات األ

اإلسالمية طبعا تنا العربية وحضارعقليات منافية لثقافتنا واليت ال تأتي إال بأفعال و

شك النظام الرمسي اجلزائري  حيدث يف بالدنا هو بال املسؤول عن كل هذا وكل ما

https://www.fursanalbaath.com/anwr-bn-altyb
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ففقدان الشعور القومي بهذه الطريقة أمر مهني ووصمة عار ”  ماما فرنسا ”و

سيحاسبنا التاريخ عنها ومن خالل دراسيت وتوسعي املستمر يف البحث عن أصل كل 

حدث هلذه األرض الطيبة اليت سقاها آباؤنا وأجدادنا  فهم ماحيدث توصلت إىل  ما

واعي باع لغته ودماء الشهداء لكن مل تثمر سوى جيل غري مثقف و بدمائهم العذبة

نعدمت فيه روح الثورة والنخوة وسيطر عليه ايت سالت يف معركة التحرير ، جيل ال

  . اخلضوع وروح التبعية والقطيع

 ئوحيد الذي يتعلم منه الفرد الناشكل شيء بدأ من التعليم واألسرة ألنهما السبب ال

الفرونكوفونيني ” فافا  “ولنركز على اللغة باعتبارها املستهدف األول من قبل أبناء 

واملخبولني من الشعوبيني العرقيني فللقضاء على هؤالء جيب أن نفهم أنه البد من 

فكل الدول املتطورة مل تتطور إال العتمادها على اللغة  اًلحتسني التعليم وتعريبه كام

وهل تطورت ،  ؟ هل تطورت إجنلرتا باالعتماد على اللغة اإلسبانية مثال ، األم

كل هذه الدول تطورت ملا اعتمدت على ، كال ،  ؟ فرنسا العتمادها على اإلجنليزية

ميكن  لتقدم اللغتها فالدفاع عن اللغة األم يا أبناء أميت ركن من أركان التنمية وا

وحلفاءهم ” فافا  “ألمتنا أن تتطور بالفرنسية أو اإلجنليزية لذا حرص أبناء 
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املخبولون املتغلغلني يف أجهزة احلكومة اجلزائرية بدال من الدفاع عن لغة القرآن 

العربية على السعي لتدمريها فسمحت للحشرات اليت تبث مسومها يف الذاكرة 

  . وصول إىل غايتها يف وسائل اإلعالموالقلب والعقل بالنجاح يف ال

، أيها املناضلون يف سبيل احلرية والوحدة ، يا أحرار بين قومي ، رفيقاتي رفاقي و

إن املتأمل يف حال العروبة يف القطر  ، جتماعية يف سبيل مقوماتكميف سبيل العدالة اال

وصل إىل  اجلزائري خيرج باستنتاج أنها مل متر يوما حبال أسوأ من حاهلا اليوم فقد

 الفرنكوفونيةمستوى التهديد الوجودي الذي ساهم فيه تآكل هوامشها بفعل 

ثم ضغط احلركة الرببرية الشعوبية مبشاريعها املعادية للعروبة  والفرونكوفينية

حتاد مطالبون أكثر من أي وقت مضى باال ومبشروعها التمزيغي القسري فنحن اليوم

جلزائرية من الضياع وإبقاء اجلزائر يف حميطها والتكاتف لصيانة اهلوية العربية ا

  . العربي

ميكن وصفها إال  املتميزة اليت حتتلها اللغة الفرنسية يف بلدنا ال ةذلك أن املكان

باحلالة الشاذة بالنظر إىل هوية القطر العربية اإلسالمية واللغة العربية يف اجلزائر 
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تستخدم فيها كل  الفرنكفونيواملغرب تواجه محلة غوغاء من أنصار التيار 

  . األساليب وهذه حقيقة مل تعد خافية على أحد

ال يعقل أن نتحدث لغة املستعمر الذي دمر البالد واستعبد العباد املستعمر الذي 

أذاق شعبنا الويالت هلذا جيب عمل ضغط شعيب ومجاهريي إلجبار أصحاب القرار 

قى الدعم احلكومي بالتعامل باللغة إلزام املؤسسات اإلعالمية واحلكومية واليت تتل

العربية الفصحى وتعزيزها وشطب الكتابات والربامج باللهجة العامة أو املزيج 

وتعويضها بالكتابة واحلديث باللغة العربية  ” عرنسية “الفرنسي املسمى  -العامي

ودعم الثقافة العربية يف البالد علينا فرض العربية يف كل جماالت احلياة فوحدة 

تعتمد على وحدة اللغة الوطنية ومدى الدفاع عنها وكل من ينادي بالتعدد  األمة

 . حتاد السوفياتيحدث يف يوغوسالفيا و اال اللغوي عليه أن يرى بنفسه ما

يف سبيل الدفاع عن وحدة اللغة الضرورة تستدعي منا الضرب بيد من حديد ضد كل 

رب العربي فبما أنين أكتب عن من ينادي بلغة موازية للغة العربية يف اجلزائر واملغ

مانع من أن أذكر بأن فرنسا  والفرونكوفينية أي التبعية لفرنسا فال الفرنكوفونية

نفسها ويف األراضي اخلاضعة لسلطتها تطمس أكثر من مخس لغات حملية وعشرات 
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لغة شعب الغال يف التخاطب ويف اللهجات املتنوعة واملختلفة وال تقبل بلغة غري 

اإلعالمي ويف كل مستويات التعليم ففرنسا هي خليط متجانس بني  ستهالكاال

 ؟ شعوب وقبائل على مر التاريخ ولكن ما الذي جيمع هؤالء ويربطهم يف دولة واحدة

إنها اللغة الوطنية اليت لوالها لرأينا فرنسا مقسمة فالسلطات الفرنسية اليت ، 

حياء اللغات امليتة إبتطمس اللغات احمللية هلذا الشعب هي نفسها اليت تنادي 

وجندها تدعم ،  جندها على النقيض تنادي بالتعدد اللغوي يف املغرب العربي ؟و

التيار الفرونكوفوني وتعمل على احلفاظ على اللغة الفرنسية يف اجلزائر واملغرب 

 . العربي

يف حصة اللغة الفرنسية  أتذكر أنين أثناء مرحلة دراسيت يف املتوسطة درسنا نصًا

زائرية ال حيضرني امسها قالت فيه أن اللغة الفرنسية تعترب كنز وغنيمة لكاتبة ج

أنه حرب تركتها فرنسا لنا بعد خسارتها احلرب مع اجملاهدين اجلزائريني و

نتفاع بها ، مبجرد أن أتذكر هذه القصة أشعر أنين جيب استغالل هذه الغنيمة واال

أي غنيمة تتحدث وكيف  كنت ساذج ألنين مل أعرتض فيها عن هذا الكالم فعن

وهل نطقي للطاء تاء جيعلين ،  ؟ هل نطقي للراء غينا جيعلين مثقف،  أنتفع بها ؟
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يدرسونه لنا هنا يف هذه األرض اليت خانها  لألسف هذا ما،  ؟ متحضر ومتقدم

حتدثين عن أن  جيب التخلص منه وباستعمال كل الوسائل فال أبناءها وهذا ما

القرن الذي قضاه الغزاة يف أرضنا ألن هذه  الفرنسية فرضت نفسها بفعل القرن وربع

سبانيا والربتغال إ هم العرب شيدوا حضارة يف األندلس ) هي حجة املتخاذلني فها

لي مثاني قرون كاملة ودامت هذه احلضارة حوا ( وكتالونيا والباسك وأندورا حاليًا

رة سبان اللغة العربية غنيمة حرب بعد سيطرتهم والقضاء على احلضافهل اختذ اال

  . ال مل يفعلوا رغم أن اللغة العربية سادت لقرون هناك،  ؟ العربية اإلسالمية فيها

فهمه اإلسبان  عتبار لغة ولسان العدو غنيمة هو استغباء وافرتاء وجرمية هذا مااإن 

وهذا ما مل نفهمه حنن فتقدموا هم وتطوروا باستعمال لغتهم أما حنن فبقينا ننطق 

لنا من مصطلحات فرنسية يف حديثنا أمام اآلخرين  تيسر الراء غينا ونستعني مبا

، أيضا كل هذا  لنثبت أننا على مستوى من احلضارة والرقي والتطور وللتباهي

أو ،  جيعلنا نطرح سؤاال ونشكك هل جنحت الثورة التحريرية اجلزائرية ؟

 . ؟ باألحرى هل سرقت ثورة الشعب اجلزائري
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م على جناح ثورة حتررية لشعب ما هذا التساؤل ليس غريبا ألنه ال ميكن أن حنك

حتى حتقق له استقالله السياسي والعسكري واللغوي والثقايف وبالدنا مل حتقق 

االستقالل اللغوي والثقايف عن املستعمر بعد الثورة فإذا قارنا الثورة اجلزائرية 

بالثورة الفيتنامية فسنجد أن الفيتناميني عقب نهاية حربهم مع فرنسا ثم مع 

أول ما فعلوه هو فتنمة اجملتمع وهذا ما غفلت عنه اجلزائر و دول املغرب  أمريكا

العربي ووصلت بنا السذاجة حتى أن يكون رئيس احلكومة املؤقتة أثناء احلرب 

ا اجلزائر وهو الذي قال يؤمن بوجود دولة امسه باجلزائر أي ال ملحدًا فرونكوفونيًا

هذا هو  " ،امسه اجلزائر  جيد وطنًا أنه سأل األموات وسأل األحياء ومل "ذات يوم 

نضموا إىل صف الثورة بعد أن تيقنوا من انتصارها ثم تغلغلوا يف املناصب امثال للذين 

ستقالل باإلضافة لالستقالل السياسي والعسكري ، لذا فأنا أرى أن أبرز مظاهر اال

غة هو استقالل اللغة القومية فيجب العمل على إلغاء تدريس اللغة الفرنسية كل

موازية يف أهميتها للعربية و يف كل املسالك العلمية والقانونية إذ ال ميكن أن نرتضي 

لغة للتدريس غري العربية وكذا العمل إللزام معاهد تكوين األطر اإلدارية بتعريب 
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مناهجها فالتدريس يف اجلزائر واملغرب العربي إجباري باللغة العربية أما اللغة 

  … االفرنسية فطبعا تبا هل

يف هذا املقال عن الفرونكوفونية وتأثريها على تربية الفرد يف اجلزائر   إنين ركزت

ستعمال الفصحى اتمد على تربية اإلفراد وتعليمهم إذ قضية خلق الشعور الوطين تع

والدفاع عنها يف وجه التيارات التغريبية والشعوبية فالذين يتعلمون هذا عن طريق 

اإلجنازات السياسية و الثقافية لذين سيستطيعون تقدير األسرة واملدرسة فقط هم ا

قتصادية ألمتهم والشعور بالفخر والعزة الوطنية فتتفشى هذه القيم األساسية االو

  . للوطنية يف أذهان الناس عرب التكرار

أما املتابع لوضع اللغة الفرنسية يف هذا الوقت فسيجد أن هذا اجليل ال يفقه يف 

هلاوية إذا تفشت كلمات للتباهي فقط فالفرنسية متجهة إىل ا الفرنسية غري بضعة

سقط وكرها يف  إذاوة العربية والعصبية ضد احملتل والقومية والنخالقيم الوطنية و

اللغة األجنبية األوىل اليت من املرجح ( و القبائل منطقة زواوة )اجلزائر العاصمة و

 . أن تكون بعد سنوات هي اإلجنليزية
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للفرنسية وعشاقها لكن مبا أن كل العواصم يف العامل متثل املراكز الثقافية  جمددًا فتبًا

من اللغة املكتوبة يف حني  وقربًا يف أوطانها حيث تكون فيها اللغة الوطنية أكثر رقيًا

لعواصم إال عن اللغة املكتوبة كلما ابتعدت عن هذه ا تكون أكثر رداءة و أكثر بعدًا

ففرنسا تركت حصان طروادة فيها متمثلة يف اللغة ،  ستثناءاجلزائر اليت متثل اال

الفرنسية وحراسها يف اجلزائر العاصمة إذ فيها رداءة لغوية وثقافية وسيطرة للغة 

الفرنسية هلذا جيب سن قوانني تلزمهم على التكلم والكتابة باللغة األم العربية 

 العاصمة يف على األقل يف األماكن العامة وداخل املؤسسات احلكومية أو تغيري

اجلزائر حلماية اهلوية الوطنية ألن مدينة اجلزائر وبصفتها عاصمة فإنها ال تشع 

على مناطق الوطن األخرى سوى اللغة الديغولية ومظاهر ثقافية و اجتماعية رديئة 

 . مل تكن يوما من أخالقنا

تعنيه الكلمة يف ثالث مدن رئيسية  جيب إعادة بعث اهلوية اجلزائرية بكل ما

إعادة نفخ روح احلياة فيها لتصبح مدن رئيسية و مناطق إشعاعية ملواجهة اخلطر و

الذي متثله مركزية العاصمة يف حتريف هوية اجلزائريني ومسخ كل املعامل وما 

الدينية أن تهجر إىل هذه املدن . جيب على كل الطاقات الثقافية و. مييزنا عن فرنسا
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مة الشرسة القادمة من عاصمة االستعمار وليس الثالث وحتوهلا إىل قالع لصد اهلج

عاصمة اجلزائر هذه املدن هي وهران وقسنطينة واجللفة قليلون هم من سيفهمون 

إنه ومن باب الوطنية  دور هذه املدن الثالثة يف احلملة املضادة ضد الفرونكوفونية ..

خاص جيب وعندما أقول الوطنية فأنا أتكلم عن األرض والتاريخ وال أتكلم عن أش

علينا أن نقف بوجه كل من يتكلم اللغة الفرنسية من اجلزائريني و يشجع عليها يف 

  . اجلزائر

فعلته بهذه األرض ال أعرف ولكن أحس بأنها  ما سرتكع فرنسا وتدفع مثن ما يومًا

مع وجود أتباعها ضمن النظام الذي حيكمنا فهاته  مل تدفع الثمن كله بعد خصوصًا

ونية اليت حتارب قانون تعميم التعريب يف اجلزائر هلم قانون احلشرات الفرونكوف

مبناسبة ذكرى مائيت سنة لقانون تعميم  1994محاية اللغة الفرنسية الصادر يف 

  .1794استعمال اللغة الفرنسية الذي أصدرته الثورة الفرنسية سنة 

ورة يف أكاد أجزم أن العيب ليس بالضر إنين ومع معايشيت لبعض من هؤالء يوميًا

فرنسا فهي كأي دولة إمربيالية ال متلك موارد أولية وال شباب باعتبارها دولة 

كهولية من ناحية فئات اجملتمع حتاول فرض لغتها وثقافتها وتدافع عنها وعن 
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مصاحلها إمنا العيب احلقيقي فينا حنن من لوثنا لساننا وشوهنا لغتنا وتأثرنا 

سريد ،  ؟ م وقلت له مل تتكلم معي بالفرنسيةبالثقافة الفرجنية فإذا حادثت أحده

  ”. من تعلم لغة قوم أمن شرهم ” عليك :

فرتاء و االستحمار بعينه فاحلديث واضح قال من تعلم وليس من هذا هو الغباء و اال

تكلم لغة قوم إذ جيب علينا التفريق بني تعلم اللغات األجنبية والتحكم فيها 

واصل معهم وبني جعل تلك اللغة كوسيلة للتعرف على ثقافات اآلخرين والت

التربئ صا مع أبناء جلدتك واهمال لغتك واألجنبية املتحكم فيها لغة لسانك وخصو

  .. منها

من أصنام قريش ويف هذه  حطموا األصنام اليت صنعتموها يف دواخلكم فهي أشد بؤسًا

م االنبهار بها أصنان حتطمه هو صنم اللغة الفرنسية واحلالة أول صنم عليك أ

نسية فهو قريش تراها ولكن ال تسمعك وال تكلمك ال تنفعك وال تضرك أما صنم الفر

  . يبقيك إمعة تابع ال رأي له وال شخصيةيفسد لسانك يلوث عقلك و

مة وجمتمعها فهي ار العربية أثر سليب على هوية األوكما للفرونكوفونية واستحق

 فقد قال عمر بن اخلطاب رضي على الدين وتؤثر فيه بشكل كبري هلا أثر سليب أيضًا
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وقال شيخ ”.  تعلموا العربية فإنها تزيد املروءة “اهلل عنه يف تعلم اللغة العربية 

 قويًا عتياد اللغة يؤثر يف العقل واخللق والدين تأثريًااعلم أن ا “اإلسالم ابن تيمية : 

هم يف مشابهة صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني ومشابهت بينيا ويؤثر أيضًا

معرفتها فرض إن نفس اللغة العربية من الدين وأيضا فتزيد العقل والدين واخللق و

يتم  واجب فإن فهم الكتاب و السنة فرض وال يفهم اال بفهم اللغة العربية وما ال

   . " الواجب إال به فهو واجب

غة وقال اإلمام مالك الذي يتبع نهجه أهل اجلزائر واملغرب العربي بصفة عامة يف الل

 ." من تكلم يف مساجدنا بغري العربية طرد منه ” العربية :

ولكن من حتالف مع الفرونكوفونيني يف اجلزائر  تأثري اللغة على الدين كبري جدًا

 . ؟ وخانها وعمد على طمس لغتها وهويتها

ببساطة تبدأ القصة ببعض املخبولني احلاقدين على العروبة من أحفاد الكاهنة ديهيا 

حتالل الفرنسي يف الثالثينات من القرن التاسع عشر فشكلوا ع االالذين حتالفوا م

ئر فمن سيطر على منطقة القبائل ميليشيات الزواف واليت ساهمت يف احتالل اجلزا

كان العقيد  مثاًل، انتصر على املقاومة فيها بقيادة اللة فاطمة نسومر وسجنها و
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اقنعتهم فرنسا أنهم ليسوا يوسف وهو قائد يف هذه امليليشيات املسلحة وهم الذين 

عرب فمرة تقول هلم أصلكم أفارقة ومرة تقول هلم أصلكم آريني من أملانيا ومرة تقول 

هلم أنتم السكان األصليني وهؤالء العرب قتلة ومرتزقة و حمتلني ألرضكم فركزت 

 نطالقًاامنطقة القبائل أو الزواوة فعملت فرنسا على منطقة معينة من اجلزائر و هي 

نضم ا طبعًا، هذه املنطقة على زرع الفتنة والعرقية بني عرب اجلزائر وبربرها من 

 رحيل فبعد والقومية ، والقيادني من الشعوبيني يهود اجلزائر ىل هؤالء املخبولإ

 على بالتأثري وساهموا اجلزائرية اإلدارة يف هؤالء أبناؤها تركت عسكريًا فرنسا

  . اجلزائري الشعب بقايا

ندماج معه رفضوا االاإلنسان العربي و أنهم معقدون مناملخبولني الغريب يف هؤالء 

" حتت غطاء أنهم أمازيغ ومن  ديغول فولتري" و" فراحوا حياربون العربية بلغة "

شدة دفاعهم عن الفرنسية حتى خييل للبعض أن الفرنسية هلجة من اللهجات 

تهم يف حني أن الرببرية وجتدهم يطالبون باالنفصال عن اجلزائر وتأسيس مجهوري

هذا األمر ال يعدو عن كونه تهديد فقط ألنهم ال ميكن أن يعوضوا البرتول والغاز 

  . بزيت الزيتون
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لغته الفرنسية ال تسمح زائر يصطدم بأن هلجته الرببرية ولكن ملا يغادر خارج اجل

الفرنسيني فيختلط عليه األمر على كافة و”  الزنوج “له إال بالتواصل مع األفارقة 

للفرنسيني أنه فرنسي املشرق العربي أنه عربي واألصعدة فيقول لسكان اخلليج و

العروبة بينما يتابع ة أنه أمازيغي فتجده يسب العرب وللجزائريني واملغاربو

   . مباريات كرة القدم واألفالم يف القنوات اخلليجية

 

 صفحة الفرسان   تبالكا صفحة مقاالت    ابالكّتدليل 
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