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)1(ولىمحاضرة األال  

 مدخل الى االب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسي 

  

يعتبر األدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية أحد التناقضات الكثيرة التي أفرزھا   

ونعتبره من تناقضات االستعمار على أساس أنه شكل في . االحتالل الفرنسي للجزائر

وقت من األوقات ظاھرة ثقافية مناھضة، أو مناقضة أليديولوجية االستعمار، حيث 

أو ھذا التناقض كما –وھذه الظاھرة . ومة االحتاللاستعمل الكتاب لغة المحتل لمقا

على الجزائر وحدھا، فقد وجدت بنسب متفاوتة مع . كما ھو معروف. لم يقتصر-أسميناه

. ظاھرة االستعمار في العديد من بلدان أفريقيا، على وجه الخصوص، وفي آسيا أيضاً 

ين باللغات حيث يوجد اليوم أدب أفريقي وآسيوي كتب من طرف أفارقة وآسيوي

أي بلغات الدول االستعمارية التقليدية، التي . والبرتغالية. واإلسبانية. والفرنسية. اإلنجليزية

بعد اكتشاف طريق رأس . بدأت ھجمتھا على القارتين في القرن السادس عشر الميالدي

 ومنه األدب–وتشكل ھوية األدب األفريقي واآلسيوي المكتوب باللغات األوربية . الرجاء
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الجزائري المكتوب بالفرنسية، إحدى القضايا المختلف عليھا اختالفًا شديدًا على الصعيد 

. فقد عده البعض أدبًا أوربيًا باعتبار اللغة التي كتب بھا. النظري في مجال األدب المقارن

التي كتب بھا، والحقائق المحلية " الروح"واعتبره آخرون أدبًا قوميًا أو أفريقيًا باعتبار 

وقد ذھب فريق آخر إلى القول بأنه أدب بال ھوية ال تصح نسبته إلى البلد . لتي عبر عنھاا

الذي ينتمي إليه الكاتب، ألن ذلك األدب غريب عنه لغة وقراء، كما ال تصح نسبته إلى 

البلد الذي تنتمي إليه لغة الكتابة ألنه غريب عنه واقعًا، وانتماء، وال يربطه به أي رابط 

 .اللغة التي كتب بھا سوى رابطة

 

وواضح أن أصحاب الرأي األول يلتقون في وجھة النظر مع مقوالت مدرسة األدب 

المقارن الفرنسية، التي ال ترسم الحدود القومية لآلداب بالحدود السياسية ولكن بالحدود 

 ،(1(اللغوية

 

ثالً، أو األلمانية وباالستناد إلى مقوالت ھذه المدرسة يكون أي أدب يكتب باللغة الفرنسية م

وھكذا وبجرة قلم تلغي ھذه . أدبًا فرنسيًا أو ألمانيًا أو إنجليزيًا وھلم جراً . أو اإلنجليزية

واالسترالي، والكوبي . المدرسة آداب أمم وشعوب برمتھا مثل األدب النمساوي

واألمريكي، والبرازيلي، ألن ھذه الشعوب تتحدث لغات تنسب لشعوب وأمم أخرى، ناھيك 

أما . باألدب الھندي أو النيجيري أو المارتنيكي مثالً المكتوب باإلنجليزية أو الفرنسية

أصحاب الرأي الثاني فواضح أنھم ينطلقون من المضامين القومية التي عبر عنھا ذلك 

إذ إن ذلك األدب حتى وإن كان . األدب، ويلتقون إلى حد بعيد مع المدرسة األمريكية

 .ر في معظمه بصدق عن واقع الشعوب األفريقية واآلسيويةأوربي اللغة فإنه يعب

 

ويستلھم ثقافة تلك الشعوب ويصور تقاليدھا الضاربة في عمق التاريخ، وقد تجاوز جزء 

منه حدود تصوير الواقع إلى تغيير ذلك الواقع، والتعبير عن آالم وآمال الشعوب اآلسيوية 

في حين أن أصحاب الرأي . واإلفريقية التي كانت ترزح تحت نير االستعمار األوربي

ن ھذا األدب ھويته فيستندون بدورھم إلى حقائق ال يمكن تجاھلھا أو الثالث الذين ينفون ع

فھل  - كما أسلفنا–سوى وسيلة التعبير ) األوربية(فھذا األدب ال يمتلك من صفة . نكرانھا

يكفي ذلك أن نعتبره أوربيًا؟ صحيح أن استعمال لغة معينة من طرف شخص يجعله 

ولكن ذلك ال يمنعه أبدًا من نقل مشاعره خاضعًا، شاء أو أبى، إلى منطق تلك اللغة، 
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، فلو سلمنا أنه )اآلسيوية(أو ) اإلفريقية(أما من حيث صفته . الخاصة وأفكاره الخاصة

يعبر حقًا ويصدق عن حقائق بلد إفريقي ما كالسنغال مثالً، فھل ھذا يكفي العتباره أدبًا 

من % 5السنغال ال يتعدى سنغاليًا إذا علمنا أن نسبة من يحسنون اللغة الفرنسية في 

، وينطبق ھذا على كثير من بلدان غرب أفريقيا مثل غينيا، ومالي، وساحل )2(السكان

ونالحظ أن اللغة الفرنسية لغة رسمية في ھذه البلدان جميعًا، مع لغة . العاج، والكامرون

ة الدفاع عن ثانية أو ثالثة أحيانًا، كما تنتسب كلھا لمنظمة الفرانكوفونية المعروفة بمنظم

مع . والسؤال يمكن أن يطرح بالنسبة إلى الجزائر). 3(اللغة الفرنسية ونشرھا في العالم

كما أن الجزائر ال تنتمي . وھو أن الفرنسية ليست لغة رسمية في الجزائر. فرق ھام

% 90فحين خرج الفرنسيون من الجزائر خلفوا وراءھم ما يقارب . للمنظمة الفرانكوفونية

وحسب ما يذكر عبد هللا مازوني في كتابه . ين في صفوف الشعب الجزائريمن األمي

، فإنه في نھاية الستينات لم يكن ھناك من )4"(الثقافة والتعليم في الجزائر والمغرب"

، رغم الجھود الكبيرة التي وجھتھا الدولة %8.9يحسن الفرنسية من الجزائريين أكثر من 

، والذي كانت فيه اللغة الفرنسية ھي اللغة األولى في جميع الجزائرية للتعليم منذ االستقالل

 .مراحل التعليم

 

وإن اختلفنا في مسألة إن كان أدبنا المكتوب بالفرنسية أدبًا . على أية حال، نحن من جھتنا

فإننا ال نختلف في كونه جزائريًا، ال سيما أنه ارتبط في مرحلة من مراحل . قوميًا أم ال

بالمقاومة الوطنية والكفاح المسلح، وھذا جانب مھم جدًا ليس  - حنا من قبلكما ألم–تاريخنا 

من السھل التفريط فيه تماشيًا مع مقوالت نظرية في األدب المقارن، ال تخلو في نھاية 

من خلفيات قومية، ودوافع غير علمية، ويصدق ھذا القول على المدرسة الفرنسية . األمر

 .أو األمريكية على السواء

 

كما يتجلى في أعمال محمد –ى، لقد جاء األدب الجزائري المكتوب بالفرنسية ليشكل بل

األطروحة المناقضة أليديولوجية  -ديب، ومالك حداد، وكاتب ياسين بوجه خاص

ھراطقة االستعمار أمثال لويس برتران، . االستعمار التي طالما روج لھا في مجال األدب

يقيا الالتينية التي راح يبحث عنھا في الخرائب وروبير راندو، األول في خرافة أفر

الذي  Français -Le méoالرومانية في الجزائر، والثاني في خرافة الفرنسي الجديد

وصف له معادلة كيميائية عجيبة تتشكل عناصرھا من اختالط الدم الفرنسي باإلسباني 
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وھو - بيسني، أو أوغيست رو  Musettcوالمالطي وأخيرًا البربري، وقد جسد ميزان

. ، القوي جسماً  Cagayousذلك الخليط العجيب في شخصية كافايو - اسمه الحقيقي

والذي يتميز عن الفرنسي .. المحب للنساء، المشاكس، العنصري، الديماغوجي إلخ

حيث يستعمل لغة مغايرة ھي خليط من الفرنسية واإلسبانية . األصلي حتى في لغته

   Le sabire.والمالطية والعربية

  المحاضرة الثانیة

     ة في الجزائراالزدواجیة اللغوی  

تحدیا كبیرا ألن الخریطة التعبیریة توضح بأن درجة استعمال اللغات في الجزائر لیس 

موعات Đیمن على السوق الشفویة، وتحقق تواصال بین اē متماثال، فالدارجات الجزائریة

الفرنسیة ال تستعملھما إال أقلیة من المثقفین، اللغویة المختلفة، فالعربیة الفصیحة واللغة 

 20ا المختلفة التي تتفاھم مع ēواألمازیغیة أمازیغیات وھي شتات لھا مناطقھا النافذة، وتأدیا

الواقع اللغوي الجزائري واقع ثري ثراء اللھجات والدوارج، فالعربیة  .بعضھا البعض 

عظمھا رسمي بینما الفرنسیة تنازعھا الفصیحة لغة ینحصر استعمالھا في مقامات معینة م

ذلك الدور في مقامات أخرى، واألمر نفسھ بالنسبة لألمازیغیة، فھي منتشرة في الواقع 

ا ēاللغوي الجزائري بتأدیات مختلفة تارة ومتقاربة أخرى إضافة إلى الدوارج العربیة وتأدیا

دواجیة اللغویة في ال تقف االز .اđا، ومن شمالھا إلى جنوđمن شرق الجزائر إلى غر

الجزائر بین اللغة القومیة واللغة األجنبیة، بل تتعداھا إلى اللغة األماز یغیة باعتبارھا تختلف 

ا وتراكیبھا ونحوھا؛ فمنطقة األھقار وآزجر ēاختالفا كبیرا عن اللغة األم من حیث أصوا

بدءا من اللغة  تتمیز بخصوصیتھا اللغویة، فالطفل التارقي ینشأ في بیئة لغویة مختلطة

العامیة انتقاال إلى العربیة الفصیحة التي تعتبر بالنسبة إلیھ اللغة الثانیة بعد اكتسابھ لغة األم، 

واألمر نفسھ بالنسبة إلى منطقة القبائل حیث تسود القبائلیة مختلطة مع الفرنسیة في تزاحم 

صور تتجلى فیھا  یمكن تلخیص الوضع اللغوي الجزائري في ثالث .مع العربیة الفصیحة

االزدواجیة اللغویة في  : واللغات والدوارج في الواقع اللغوي الجزائري وھي 21اللھجات 

/ العدد الثامن  112أحمد بناني مجلة إشكاالت في اللغة واألدب . الواقع اللغوي الجزائري د

بیة، وھي العامیات أو الدارجات العر: اللغات ذات االنتشار الواسع: األولى 2015دیسمبر 

اللغات المحلیة األمازیغیة بمختلف : الثانیة  . متنوعة، ولكنھا تحتكم إلى قواسم مشتركة

ھذه األنماط  . اللغات الكالسیكیة العربیة الفصیحة واللغة الفرنسیة: الثالثة .اēا ولھجاēتأدیا

الواصفة للوضع اللغوي الجزائري تجعل الطفل الجزائري مزودا بنسق لغوي خلیط من 

عربیة دارجة أو أمازیغیة، فإذا انتقل إلى الحضانة، فإنھ یواجھ بلغة فرنسیة مخلوطة بعامیة 



 أحمد عبـــــورة: ألستــــــــــاذــــــــــــ اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحاضرات في  األدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة ـــــــــــــــ

5 
 

أو أمازیغیة، ثم ینتقل إلى المدرسة لیجد لغة جدیدة، وھي العربیة الفصحى، وقد یوظف 

أو الثالثیة مما قد ) Diglossie)المعلم العامیة في تلقین دروسھ، وتراه یواجھ االزدواجیة

عقدة في نموه اللغوي والمعرفي والفكري، وربما یخلق لھ اضطرابات نفسیة، ومن  یشكل لھ

ھنا یرى بعض المربین بأنھ یجب تالفي إدخال نماذج لغویة متباینة في ھذه السن أي تالفي 

الو ضع اللغوي في  .لیست من ذات المكتوب في المرحلة األولى  22تدریس لغات أخرى 

وھو تنوع یلقي بظاللھ على اكتساب الطفل الجزائري للغة الجزائر وضع یتسم بالتنوع 

فتتنازع نظامھ اللغو ي العربیة الدارجة واألمازیغیة و الفرنسیة واللغة العربیة الفصحى مما 

یؤثر سلبا على النمو اللغوي للمتعلم ما لم ینظر لألمر بجدیة تحد من استشراء ھذا التشتت 

ھناك خطاطة سوسیولسانیة افتراضیة للوجھ  .نوالتفكك في اكتساب نظام لغوي متواز

االجتماعي للغات بالجزائر، حیث نالحظ أن استعمال الفرنسیة یمس أكثر المقامات، وتأتي 

الدارجات في المرتبة الثانیة والعربیة الفصحى في المرتبة الثالثة، وأما المحلیات، فلكل 

ن األخریات رغم أن مجالھا محدود، واحدة منھا أوضاعھا، فنجد القبائلیة لھا وضع متمیز ع

وبعض المحلیات تقریبا ال یذكر استعمالھا مثل الشلحیة التي توظف في بعض األماكن 

القریبة من وجدة ولھا شساعة كبیرة في المملكة المغربیة، ومن خالل ھذا االزدواجیة 

 113واألدب  أحمد بناني مجلة إشكاالت في اللغة. اللغویة في الو اقع اللغوي الجزائري د

نجد وضعیتنا توسم بازدواجیة لغویة حیث األمازیغیة  2015دیسمبر / 8العدد . إشكاالت

الواقع اللغوي  .فیھ العربیة الفصحى، وكذا الفرنسیة  23تستعمل في مقام ال تستعمل 

الجزائري تتسلط على مقاماتھ الكبرى اللغة الفرنسیة حسب ما توصل إلیھ الدكتور صالح 

ا األخرى الدراجات بینما تحظى اللغة العربیة الفصحى ēوتغلب على مقامابلعید بل 

وأثبت  .بالمقامات المتبقیة، فلكل مستوى لغوي مقاماتھ التي یستعمل فیھا بدرجات مختلفة

األكادیمیون بعد دراسات معمقة أن الدارجات رغم كثرة استعمالھا إال أن توجیھھا ال تأثیر 

و الحال في اللغة الفرنسیة، وھي اللغة األجنبیة، ولكن بحكم لھ في الوضع اللغوي كما ھ

عوامل سوسیوثقافیة والتعمیم الفائق لھا على حساب اللغة الرسمیة واأللسن الوطنیة، 

تمع وتتسع بشكل دائم وخاصة في السنوات Đأضحت الفرنسیة بذلك مستعملة، ولھا أثر في ا

نتماء والتواصل على مستوى الفرد والجماعة األخیرة مما جعل العربیة وھي لغة الھویة واال

تذبح قربانا أمامھا وأمام االنفتاح والعولمة، وكذا حصل لألمازیغیة فذبحت قربانا على ھیكل 

یثبت  .األصل للجزائر قاطبة، فأصبحت لغة جھویة  24القومیة العربیة، وھي اللغة 

اللغة العربیة والدوارج التي األكادیمیون أن نظام اللغة الفرنسیة یزحف على حساب نظام 

تمع وذلك یعود إلى ظروف تاریخیة ولدت ھذا الواقع حتى إن نظام اللغة Đتمثل عمق ا

 .تمع الجزائريĐاألجنبیة ألقى بظاللھ على األمازیغیات التي تمثل أصالة ا
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  المحاضرة الثالثة  

 ازدواجیة اللغة في االدب الجزائري أثر                    

 

حتى في دول  -الواقع یمتاز األدب الجزائري عن أمثالھ في الدول العربیة األخرى 

وبالطبع ھناك . (اللغة العربیة، واللغة الفرنسیة: باالزدواجیة اللغویة -المغرب العربي 

فھو أكثر بلد عربي كتب أبناؤه أعماال بالفرنسیة، وقد أبدع ). من كتب باألمازیغیة

ھل یمكن أن نعتبر ھذا األدب عربیا، أم : ن ھنا تبرز جدلیة قدیمةولك. بعضھم أیما إبداع

فھو (جزائریا، أم فرنسیا؟ ودون الدخول في ھذه الجدلیة وتبریر الرأي بشواھد وحجج 

ال یجد االنتشار الكافي ذلك » الفرنكوفوني«نقول إن ھذا األدب ) لیس موضوعنا الیوم

ة بشكل كبیر، فإذا علمنا أن آخر إحصائیة أن األمیة اللغویة في العالم العربي متفشی

لألمیة في العالم العربي تصل إلى خمسة وأربعین في المائة باللغة العربیة، فما بالك 

ورغم . الفرنسیة واإلنجلیزیة: باللغات األجنبیة األخرى، وعلى رأسھا اللغتان العالمیتان

نالوا جوائز قیمة على بعض الكتاب (غزارة ھذه األعمال وقیمتھا األدبیة الكبیرة 

، فإن نسبة كبیرة من القراء العرب یجھلون كتابا بحجم كاتب یاسین، صاحب )أعمالھم

صاحب األعمال الكثیرة الناجحة، ) یاسمینة خضرا(أو محمد مولسھول » نجمة«رائعة 

فضل اللیل على (التي القت رواجا ال بأس بھ في فرنسا، والمغرب العربي بشكل عام 

وآسیا جبار عضو األكادیمیة الفرنسیة التي تعتبر ..) ونو كابل، صفارات بغدادالنھار، سن

من أفضل من كتب بالفرنسیة بین كتاب دول المغرب، وأخذت كتاباتھا طابعا نسائیا 

ظل السلطانة، نساء الجزائر، (فكانت من أفضل من دافع عن قضایا المرأة الجزائریة 

الكاتب ) وھناك أكثر من خمسة عشر كاتبا(ء الكتاب ویبرز من ھؤال..). الحب والفانتازیا

الحریق، سطوح أورسول، إغفاءة حواء، (محمد دیب، حاصل على جائزة الفرنكوفونیة 

» ابن الفقیر«، ومولود فرعون الكاتب باألمازیغیة في روایتھ المتمیزة )ثلوج المرمر

التفكك، الطالق، ( ، ورشید بوجدرة)نھایة العالم 2084حي داروین، (وبوعالم صلصال 

سأھدیك غزالة، رصیف األزھار ال یجیب، (، والكاتب المبدع مالك حداد )الحلزون العنید

الباحثون عن ( -اغتیل إبان العشریة السوداء  -، والطاھر جاعوط )الشقاء في خطر

اعترافات مجنون، فاطمة (، لیلى صبار )العظام، العسس، الصیف األخیر للعقل

، وبرز مؤخرا الكاتب كمال )لساحة، شھرزاد ذات العینین الخضراوینوالجزائریات في ا

. نال فیھ جائزة غونكور ألول روایة) نحقیق مضاد: مورسو(داود في أول عمل روائي 

وإن كان بعضھا (ھؤالء الكتاب، وأعمالھم على سبیل المثال ال الحصر تستحق الترجمة 
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ریف بھذا األدب الذي یعالج في جلھ واالنتشار على نطاق أوسع للتع) قد تمت ترجمتھ

مواضیع تخص الجزائریین، وإن اختلفت اللغة، ویساھم في طرح معضالت مجتمع 

 .عربي ال تختلف عن مثیالتھا في المجتمعات العربیة األخرى

في الجانب اآلخر نجد الكتاب باللغة العربیة وھم أكثر من أن نلم بھم جمیعا في ھذا 

، وقد شھدت الجزائر ھذه )كثر من خمسة وعشرین كاتبایمكن أن نحصي أ(المقال 

الطفرة من الكتاب في وقت قصیر مقارنة ببلدان عربیة أخرى، ولكن یمكن أن نذكر منھم 

أھمھم، فمن غیر شك یبقى الكاتب واسیني األعرج في طلیعة الكتاب الجزائریین نوعا 

البیت (ل كبیر، وخاصة منھا وكما، ونالت أعمالھ عدة جوائز أدبیة، وانتشرت أعمالھ بشك

ویجدر ). نھایة العربي األخیر: 2084(وأخیرا ) األندلسي، مملكة الفراشة، أصابع لولیتا

في ھذا المقام الحدیث أیضا عن الكاتبة یمینة مشاكرة األقل شھرة رغم إبداعھا في روایة 

والفرنسیة من كاتب باللغتین العربیة  - ونذكر أیضا أمین الزاوي ). المغارة المتفجرة(

النھر المتحول، شرف القبیلة، (، رشید میموني )الملكة، آخر یھود تامنتیت(أشھر أعمالھ 

ھذه األعمال ھي غیض من فیض، أعمال أخرى كثیرة لكتاب آخرین ). حزام الغولة

أیضا تغني المكتبة الجزائریة، وبالطبع ھناك األعمال الشعریة الكثیرة أیضا، لشعراء 

وجل ھذه . لفرنسیة والعربیة وصدرت دواوینھم باللغتین في بعض األحیانكتبوا أیضا با

األعمال األدبیة تعالج بجدیة مواضیع تھمنا جمیعا، من حریة المرأة، وطغیان التقالید، 

فھذا األدب یستحق وبجدارة أن یتم . والقمع السلطوي، والفساد، واإلرھاب، وسواھا

ن باألدب والثقافة بل من قبل القارئ العادي الذي االطالع علیھ لیس فقط من قبل المھتمی

 .سیجد فیھا متعة القراءة، وثراء الفكر
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  )4(المحاضرة الرابعة    

  مواضیعھ االدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة

  

 :الجزائریة 

 ،أثرا1962 عام الى1830 عام من امتد والذي الجزائر على الفرنسي لالستعمار كان لقد

 اقع و طبعا اللذین والجوع الفقر إلى ة فإضاف. المختلفة بنواحیھ الجزائري تمعا على

 الجزائریین

 .السیاسي الواقع تمیز 1945 ماي 08 كمذابح المذابح كانت

 سیطر الذي الواقع ھذا رھینة الخصوص وجھ على ة والرواي. الجزائري األدب كان وھكذا

 علیھ

 الر كان أیضا ا وھكذ. والبؤس الظلم ألوان بكل وصبغھ القرن عن یزید لما االستعمار

 وائیون

 .حولھم یجري ما مع متفاعلین مجتمعھم أوضاع على شھودا الجزائریون

 اإلصالحیین كتابات من بدءا باالستعمار الجزائري األدب ارتبط فقد الواقع ھذا من وانطالقا

 اإلبراھیمي البشیر -و- بادیس بن الحمید عبد– رأسھم وعلى المسلمین العلماء جمعیة بریادة

 .بعدھم األدبیة المعركة واصلوا الذین إلى ،ووصوال وغیرھم - التبسي بي العر –و-

 في اإلنسانیة القیم عن مدافعا والحریة، الثورة بذور حامال الجزائري األدب ولد فقد ومنھ

 خاصة ظروف في الفرنسیة باللغة المكتوبة الجزائریة الروایة وولدت.العام مفھومھا

 في ساھمت

 .أخرى أدبیة وافد بر الجزائري األدب صبغ
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 :بالفرنسیة المكتوبة الجزائریة الروایة

 :الظھور أسباب

 منذ قطعتھ طویل مسار عبر ذلك كان بل فراغ، من عموما الجزائریة الروایة والدة تكن لم

 سنتي بین االنتشار كان ثم.1920 و 1917 عامي أعمال عدة ظھرت د فق. العشرینیات

 وأُرخ -  خوجة شكري -  و– حمو الحاج القادر عبد-: أمثال من لروائیین 1930 و 1920

 أحمد - للكاتب - القومي مصطفى بن أحمد- ،بروایة1920 بسنة بالفرنسیة المكتوبة للروایة

 

 بالجانب تعلق أھمھا عدیدة ،موضوعات بالفرنسیة المكتوبة الجزائریة الروایة عالجت وقد

 .والثقافي والسیاسي االجتماعي

 فكانت) المستعمر( األقوى الجانب لغة مواجھة في أنفسھم الجزائریون األدباء وجد وھكذا

 العربیة على المستعمر ھذا فرضھا التي الظروف ظل في الطرف ھذا لمحادثة سبیلھم

 بصفتھا

 الصنھاجي وھو - بادیس بن الحمید عبد – قول من ذلك على أدل وال. األم الجزائر لغة

 :األصل

 ینتسب العروبة والى*  مسلم الجزائر شعب-

 كذب فقد مات قال أو*  أصلھ عن حاد قال من

 الطلب من المحال رام* لھ إدماجـا رام ومن

 للقضاء األسالیب كل- فرنسا– استعملت فقد األمة ھویة من ھاما جزءا تعتبر اللغة وألن

 .العربیة على

 كبیر تأثیر لالحتالل ،وكان 1830 عام احتاللھا منذ استعماریة بظروف الجزائر مرت لقد

 فرنسا و– غز ن فاء ه ومن. خاصة بصفة األدبیة الحیاة وعلى میادینھا بمختلف الحیاة على

- 
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 احتالال واحتاللھا الجزائر أرض في التغلغل إلى یھدف كان"  شامال غزوا كان للجزائر

 شامال

 فحسب أھلھا وإذالل اخیرا بو أراضیھا على بالسیطرة الغزاة منھ یكتف ولم ودائما

 وإنما

 للشعب الحضاریة والممیزات المعنویة األسس من بالنیل ذلك، من أبعد إلى فیھ یذھبون

 ھذه ولعل".شخصیتھ معالم وطمس تراثھ قیم وتشویھ عقیدتھ في والطعن الجزائري

 الظروف

 معركة یخوض جعلتھ ما ،ھي وجھل وبؤس جوع من الجزائري الشعب یعیشھا كان التي

 شاملة

 الفرنسیین للمحتلین مواجھتھ أن یدرك الجزائري الشعب كفاح لتاریخ" فالمتصفح ومنھ.

 كانت

 فھذه".السیاسي والجھاد الفكریة المواجھة المسلحة، ة المقاوم: الجبھات جمیع في شاملة

 المعركة

 على ھذا كل انعكس وقد الفرنسي الغزو مواجھة من الجزائري الشعب مكنت الشاملة

 .الجزائري األدب
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  )5(المحاضرة الخامسة  

 نماذج من االدب الفرنكفوني                       

 

   

وعلى العموم، فقد مّر األدب الجزائري المكتوب بالفرنسية بعدة مراحل، كانت أطولھا 

) جان ديجو(المرحلة التي يسميھا ، وھي 1950إلى  1920وأوالھا ھي تلك الممتدة من 

وھي  1955-1950مرحلة التقليد والمثاقفة، أعقبتھا مرحلة أخرى قصيرة ھي مرحلة 

المرحلة التي ظھرت فيھا أعمال محمد ديب األولى ومولود فرعون ومولود معمري، 

ل ، وتتميز بكونھا مرحلة التملم)12(ويطلق عليھما شارل بون مرحلة الرواية األثنوغرافية

ومحاولة إثبات الذات إزاء اآلخر، أي إزاء المستمر، ثم جاءت مرحلة األدب المقاوم خالل 

وأخيرًا مرحلة ما بعد االستقالل، وقد . سنوات الثورة مع أعمال مالك حداد وكاتب ياسين

ظھرت فيھا أعمال أخرى تنتمي لألدب المقاوم أو الثوري لمحمد ديب ومولود معمري 

ن سرعان ما عرف األدب الجزائري المكتوب بالفرنسية تحوالت لك. وياسين وغيرھم

وھنا .. كبيرة، كان لھا انعكاسھا المباشر على اإلنتاج األدبي من حيث الكم والنوع واألفكار

 :سوف لن أدخل في التفاصيل، ولكن سأذكر بعض ھذه التحوالت في شكل مالحظات

 

دب المكتوب بالفرنسية قد انتھى، وكتب توقف مالك حداد عن الكتابة واعتبر أن دور األ1-

كما كان على بعض فناني السينما "قائًال  1947في إحدى مقاالته في جريدة النصر سنة 

الصامتة أن يختفوا، وأن يتركوا أماكنتھم لممثلي السينما الناطقة فإن على الكتاب 

ا عن أماكنھم للكتاب الجزائريين الذين ينتمون لجيلي، ولھم تكوين ثقافي كتكويني، أن يتخلو

) إلى اللغة العربية(وأن يقتنعوا بترجمة أعمالھم .. الجزائريين الذين يكتبون باللغة العربية

، وأظن أن في ھذا القول رأيًا صريحًا واضحًا بشأن مستقبل األدب )13(في بلدھم

 .الجزائري باللغة الفرنسية في الجزائر
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بالفرنسية وتفرغ كليًا للمسرح، ودعا للكتابة توقف كاتب ياسين بدوره عن الكتابة 2-

وفي ھذا أيضًا موقف واضح وصريح من مسألة الكتابة بالفرنسية . بالعربية الدارجة

 .والعربية الفصحى على السواء

 

صمت مولود معمري ھو اآلخر أو كاد، بحيث لم ينشر سوى عملين أو ثالثة على 3-

ريس اللغة البربرية، والظاھر أنه يقترب في األكثر منذ االستقالل وانصرف لدراسة وتد

 .موقفه كثيرًا من موقف ياسين الرافض للكتابة بالفرنسية والعربية معاً 

 

وغاب عن   O.A.Sعلى يد المنظمة السرية المسلحة 1965اغتيل مولود فرعون سنة 4-

 .الساحة األدبية منذ ذلك التاريخ

 

ابتعد عن واقع الجزائر، فانعكس ذلك في اختار محمد ديب العيش بعيدًا عن الوطن، و5-

أدبه فمال إلى التجريد والرمزية، وأصبح أدبه ذا طابع إنساني عام ال يربطه بالجزائر إال 

 .خيط دقيق

 

ظھرت أسماء جديدة وأقالم عديدة تكتب باللغة الفرنسية بعد االستقالل، وبعضھا يتمتع 6-

ع أن تمأل الفراغ الذي تركه الكتاب بمواھب أدبية معتبرة، ولكنھا رغم ذلك لم تستط

المذكورون آنفًا، وال أن ترتفع إلى مستواھم باستثناء رشيد بوجدرة الذي فرض نفسه حتى 

 .على الساحة الفرنسية نفسية وتجاوزھا إلى بلدان أخرى

 

تحول بوجدرة بماله من تأثير كبير، بفضل المكانة األدبية التي أحرزھا داخل الجزائر 7-

وھذا موقف آخر جد واضح من الكتابة باللغة . إلى الكتابة باللغة العربية وخارجھا،

 ..الفرنسية ومن مستقبل األدب بھذه اللغة في الجزائر

 

عرف األدب الجزائري المكتوب باللغة العربية تطورًا كبيرًا سواء من حيث الكم أو 8-

ھدوقة ووطار، ولكن  النوع ودخل مجال الرواية من بابھا الواسع وال سيما بأعمال بن

أيضًا بأعمال جيل السبعينات أيضًا كواسيني األعرج وبقطاش مرزاق وخالص جيالني 
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 .وغيرھم

 

واقتصر على العوامل األدبية وال أشير إلى غيرھا من العوامل والتحوالت األخرى التي 

رة عرفتھا البالد في المجاالت األخرى، وخاصة عملية التعريب التي قطعت أشواطًا كبي

 .في مجال التعليم وشملت جميع مراحله من االبتدائي إلى الجامعي

 

إن كل ھذه النقاط الھامة والحساسة في نفس الوقت ھي التي دفعتني إلى إثارة ھذا 

 .الموضوع، وإنه حقًا لموضوع حيوي وجدير بالمناقشة وإبداء الرأي
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  )6(المحاضرة السادسة 

  اشكالیة االنتماء القومي لالدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة

إلتباس   الخوض في األدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة إشكالیة یعتریھا غموض و التباس كبیران، 
لم یقتصر على مستوى أدب شمال إفریقیا فحسب بل تعداه إلى بعض اآلداب األوروبیة، ككندا و الكیبك و 

 إلى أي مدى تصح جنسیة ھذه اآلداب؟: و ھنا یجد الباحث نفسھ أمام سؤال أبدي على نحو . نتیلأدب األ

. ھذا في حین إذا استقرأنا األدب المقارن، ألفیناه مدارس متعددة، فرنسیة، و أمریكیة و سالفیة، و ألمانیة
ا إلى المدرسة الفرنسیة وجدنا فیما بینھا على مستوى التعریف و المنھج، فإذا نحن إلتفتن  قائم  اإلختالف

أن یختلف   المقارنة  -حتى تصح-   أنھا تركز على اللغة كعنصر محدد لھویة النص، و بالتالي یشترط
   النصان المقارنان لغة، كما تراعي في الوقت ذاتھ الصلة التاریخیة و وجوب تحقیقھا و التي ال تقوم

  .]1[ التأثیر و التأثر  مناطق  الكشف عن  المقارنة إال بإثباتھا قصد

األمریكیة التي ترى أن الدراسة المقارنة یمكن أما إشكالیة اللغة فال تطرح بالحدة ذاتھا بالنسبة للمدرسة 
إقامتھا مع مراعاة عنصر القومیة و لیس عنصر اللغة، و بالتالي یمكن إدخال األدب األمریكي و 

  .اإلنجلیزي في مجال األدب المقارن

أما فیما یخص المدرسة الفرنسیة التي سنحاول إعتمادھا في كونھا تحقق للدرس المقارن خصوصیتھ 
  .ا، فاإلشكال قائم حول قضیة اللغوي و دوره في تحدید جنسیة المكتوبمنھجی

الفرنسیة، و قبل الخوض في الموضوع،   إشكالیة جنسیة األدب الجزائري المكتوب باللغة  قبل طرح
یجدر بنا اإلشارة إلى األسباب التي أدت إلى اإلزدواجیة اللغویة في الجزائر، و تمثلت في عدة عوامل من 

لتاریخیة و الثقافیة و اإلجتماعیة خلفتھا بالدرجة األولى المرحلة اإلستدماریة التي حاولت طمس بینھا ا
  .]2[  الشخصیة الوطنیة عن طریق محاربة اللغة العربیة

  كل ھذه العوامل و غیرھا أسھمت في خلق اإلزدواجیة اللغویة و تنمیتھا مما أوجد جیال من الكتاب
الجزائریین، یكتبون بلسان و قلم أجنبیین بالضرورة لعدم انتباھھم لھذه الظاھرة بسبب سیادة اللغة 

و قد ظل ھؤالء الكتاب في معظمھم معجبین كل اإلعجاب : "بأحد الباحثین إلى القول  الفرنسیة، مما أدى
العربي غیر ملمین    بالتاریخ  جاھلین  الغربیة بوجھ عام  بالحضارة الفرنسیة، بوجھ خاص، و الحضارة

كافي بلغتھم الحضارة اإلسالمیة، إذ أنى لھم أن یدركوا شیئا من ذلك و ھم محرومون من اإللمام ال  بمعالم
على التراث العربي و كنوز حضارتھ الغنیة بمعطیاتھا اإلنسانیة إطالعا حقیقیا    التي بواسطتھا یطلعون

  .]3[ "خالیا من الشوائب و الشرور

أدت حتما إلى    ھذا و إلى جانب خضوع الواقع الثقافي للواقع السیاسي و تطوره في ظروف مأسویة
  .أفرزت ھي األخرى بدورھا أدوات تعبیریة أجنبیة  تناقضات اجتماعیة و فكریة

لجزائر، أوجد تخلفا في اللغة العربیة، مما أوجد فجوة كبیرة في إضافة إلى ذلك، فتأخر الثقافة العربیة في ا
فكان من  -في األدب الجزائري بعامة، و القصصي بخاصة -الحصول على أسلوب لغوي روائي مرن 

البدیھي أن یلجأ الكتاب الجزائریون إلى استخدام األداة األجنبیة لملء الفراغ، فساھموا بطریقة غیر 
  .]4[ الروائي نسبیا مباشرة في تطور الفن

https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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ا یمت إلى اإلستعمار بصلة، غیر أنھ و في خضم تنامي الروح الوطنیة، و تطورھا تولد حقد ضد كل م
فكان األدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة في موقف اإلتھام، فنظر إلیھ نظرة رفض و إنكار، و ھذا 

رصیف األزھار ال یجیب "على الرغم من تعبیره عن واقع وطني جزائري كما ھو الحال بالنسبة لروایة 
  .لمولود معمري" نوم العدل"لمالك حداد، و " 

یقودنا ھذا اإلنكار و الرفض إلى سؤال سنحاول اإلجابة عنھ، و ھو إلى أي حد یمكن للعامل اللغوي أن قد 
  بخاصة؟  یتحكم في ھویة النص األدبي بعامة و الجزائري المكتوب بالفرنسیة

یة أول ما یثیره ھذا التساؤل ھو قضیة الھویة األدبیة التي ظلت تتنازعھا أقالم و تحركھا مذاھب عرق  إن
اآلداب لتعقد   بعض  غیر أني أرى أنھ من الصعب اإلعتماد على مقیاس القومیة في تحدید ھویة  مختلفة

یحدد   مضبوط  منھج  مشكالت القومیة، بسبب إرتكازھا على أسس متباینة و واھیة في ظل غیاب
بأن اآلداب في لغة  إذا كان علینا أن نقر"خصائص و طباع كل أمة و دورھا في العملیة األدبیة، و ألنھ 

ثمة أسئلة في حاجة إلى . واحدة ھي آداب قومیة متمیزة، كما ھي الحال في األدب اإلنجلیزي و اإلیرلندي
األیرلندي بینما یعتبر   األدب   و شترن، و شریدن في حلقة   لماذا ال یدخل نتاج سمیث: أجوبة، نحو 

ا آداب مستقلة؟ و لیس من السھل أن تحدد النقطة النمس  و جویس فیھا، و ھل لبلجیكا و سویسرا و  ییتس
        لیغدو أدبا قومیا" أدب المستعمرات اإلنجلیزیة" التي یكف فیھا األدب المكتوب في أمریكا عن كونھ 

  الحصول على اإلستقالل السیاسي؟ أم أنھا مسألة الوعي القومي لدى  مجرد  المسألة   فھل. و مستقال
و اللون المحلي أم أنھا ظھور أدب قومي "مادة الموضوع القومي   ي إستعمالالكتاب أنفسھم؟ و ھل ھ

  .]5[  "بأسلوب محدد 

لعل عدم احتواء المقیاس القومي على منھج نموذجي في تحدید جنسیة اآلداب لم یكن لیفك اإلشكالیة 
  .المطروحة حول األدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة

  و من أجل ذلك یبقى اإلشكال قائما، إذ یجدر بنا اللجوء إلى سبر بعض اآلراء النقدیة لبعض الدارسین
  .ألجانب و بعض آراء المبدعین الذین یكتبون باللغة الفرنسیةالجزائریین و ا

في كونھم أول من أثار قضیة اإلنتماء   سنتطرق بادئ ذي بدء، آلراء جملة من الدارسین الجزائریین
  .الوطني للنص المكتوب باللغة الفرنسیة

  على  الجزائري و تأسیسا على ما سبق نجد بعضھم من یعترف بعروبة ھذا األدب و انتمائھ الوطني
ھذا   ھویة  من ثقافة غربیة، و من تدوین لغوي أجنبي، و بعضھم من تبنى في تحدید  الرغم مما یحملھ

األمریكیة باعتبار أن   في كون ھذا األدب یعیش عصر القصة  ]6[ األدب، رأي الناقد الفرنسي كلود ماني
ھي الظروف نفسھا التي یمر بھا  -الذي كان محل إعتراف  -الظروف التي أفرزت أدبا قومیا في أمریكا 

ما أنھ یحمل الشخصیة و الروح الوطنیتین في دفاع ھؤالء ك -المكتوب باللغة الفرنسیة -أدب شمال إفریقیا 
و مما یزید لھذا الرأي تأییدا، التصریح القائل بوجوب . الكتاب عن ماض و تقالید جزائریة خاصة

المغرب العربي، و ال شك أن األدب الجدید في إفریقیا الشمالیة یعطي سببا واضحا    اإلعتراف بشخصیة"
  .]7[ "لھذا اإلعتراف

 - الفرنسیة المكتوب باللغة  -و على ضوء ما سبق، نجد عبد هللا الركیبي یقف الموقف نفسھ من ھذا األدب 
أسباب في مرحلة   وجملة القول فإن األدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة، قد أوجد لظروف و: " مصرحا 

معینة، و ھو إن كتب بلغة أجنبیة، فإنھ عبر عن مضمون جزائري و واقع وطني األمر الذي یجعل منھ 
  .]8[ "أدبا محلیا وطنیا 

  فإذا كان ھذا القبول متأتیا من أحد األدباء الجزائریین المدافعین بحماس عن عروبة الجزائر، و ضرورة
بمكان أن یكون الرأي نقیضھ صادرا   المكتوبة باللغة الفرنسیة فمن الغرابةاألخذ باإلعتبار ھذه النصوص 

عن دارس یحمل لواء العروبة نفسھ مبررا موقفھ بضرورة اعتماد ھذه النصوص للحرف العربي، و من 
  إن ھذا األدب غریب في نفسھ، و منفي عن موطنھ: "بینھم أحد الدارسین الجزائریین الذي صرح قائال 

https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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ب فیھ، و لم یستطع أن یلعب دورا كبیرا في نھضة األدب المعاصر بالجزائر فضال عن أن یلعب الذي كت
  .]9["دورا خطیرا في إذكاء نار الثورة التي قیضت للشعب الجزائري أن یكسر قیود اإلستعمار الثقیلة

و األدبیة و   نتبین من خالل ھذا التصریح األخیر أن الباحث یعتمد على نتیجة، و دور الوظیفة الفنیة
  .الھویة الجزائریةاللغویة و غیابھا في تحریك األدب الجزائري، و بالتالي ینفي إنتماءه إلى 

و مواكبة منا لما سبق نجد أن كثیرا من الدارسین، و الباحثین قد جاروا في رأیھم باإلنتساب الوطني لھذا 
  .]10[ في ضرورة التعامل مع ھذه النصوص تعامال موضوعیا -الباحث أبو القاسم سعد هللا  -األدب 

في ظل ھذا الطرح المتباین، آثرنا الوقوف عند شخصیة عربیة أخرى رغبة منا في االطالع على ما 
و األدب الجزائري المكتوب    التجربة من مواقف إزاء األدب المكتوب باللغة األجنبیة بعامة،  ھذه  خلفتھ

بالحرف األجنبي بخاصة ھذا و بناء على تلمیحاتھ الداعیة إلى عدم إغفال الظاھرة اللغویة في تحقیق فعل 
ھویة النص   اإلعتبار في تحدید  بعینو ضرورة أخذ الوسیلة اللّغویة  - اإلنتماء القومي لألدب الجزائري 

أن األدب ال … "و تتمثل ھذه الشخصیة في الشاعر العربي عبد المعطي حجازي الذي یوضح بـ . الوطنیة
مقدما … یكتبھا جزائري  ھي فرنسیة  بالفرنسیة   مكتوبة  ینسب للغة التي یكتب بھا عندما تقول روایة

   نصفھ كتبھ فرس و لكنھ عربي  الشعر العربي  نسیة، مثل تماماو لكنھا فر       فیھا رؤیتھ للعالم نعم
الفرنسیة لغة وطنیة، المستقبل كما ھو واضح بالعربیة و   أن تصبح   تصبح جزائریة إال بعد   بلغتھ، و متى

  .]11[ "…بالرغم من أن الفرنسیة لغة نافذة على اللغة العالمیة

التحدید   ھو االختالف حول ظاھرة اإلنتماء، أو باألحرى التباین في. لعل ما یالحظ على ھذه اآلراء
تطیع على أساسھ كسر الحواجز بین الدارس و المبدع، و بالتالي النظري للمقیاس الموضوعي، الذي نس

تشوب    الضبابیة التي  و إسقاطھ على الموضوع إلزاحة ھذه ]12[ إیجاد منھج ما یسمى بالمقاربة
اإلشكالیة األخیرة، و بالتالي فك العزلة عن النص المكتوب باللغة الفرنسیة، و یومھا یتسنى لنا اإلجابة عن 

لھ السؤال األبدي، ھل تكمن ھویة النص المكتوب باللغة األجنبیة الفرنسیة فیما یوحي بھ مضمونھ دون شك
  ؟ أم فیما یوحي بھ شكلھ دون مضمونھ ؟ أم فیما یوحي بھ كالھما ؟

ھذا و على ضوء ما سبق، سنحاول طرح اإلشكالیة الخاصة باإلنتماء الوطني للنصوص المكتوبة باللغة 
تذبذبھا    اآلراء ھو  ما یمكن مالحظتھ عند أول احتكاك بھذه   غیر أن. الفرنسیة في ضوء الرأي األجنبي

ي بالشك في موضوعیتھا، و قبل التعلیق علیھا یجدر بنا الوقوف على أھمھا حسب الترتیب اآلتي مما یوح
، و Jean Dejeuxو  Charles Bonn، و مرورا بـ Raymond Queneauبدءا بـ 

Jaqueline Arnaud.  

من خالل مصنفھ   فیمكن اإلطالع على رأیھ و بالتالي التماسھ ]R. Queneau " ]13" أما 
"Histoire des littératures " في الجزء الثالث و ھو جزء یحتوي على األدب الفرنسي أو ما

و األدب " Littérature connexe"و األدب الملحق " Les belles lettres"بـیعرف 
إذ یخصص ألدب شمال إفریقیا جزًءا ضمن األدب الملحق " Littératures marginales."الھامشي

مما ینبئ بإنتمائیة ھذا األدب إلى األدب الفرنسي مادام الباحث عمل على تصنیفھ ضمن األدب الفرنسي، و 
 .R" الفرنسي   للباحث. 3.إلحاقھ بھ، غیر أن ما إستدعى انتباھنا عند تفحصنا لكتاب تاریخ اآلداب ج

Queneau  "بما فیھ  –المكتوب باللغة الفرنسیة  –أن الباحث قد صنف أدب شمال إفریقیا   الحظنا
الخاص باألدب   الجزء   األدب الجزائري ضمن األدب الملحق إلى جانب األدب الھامشي، و یتكون

 –ص تقریبا فإذا كان أدب شمال إفریقیا  2055صفحة مع العلم أن المؤلف یحتوي على  300الملحق من 
الفرنسیة ینتسب إلى األدب الفرنسي كما زعم المؤلف فلماذا صنفت ھذه النصوص ضمن األدب المكتوب ب

أدبیتھ كأدب األطفال، و الروایة البولیسیة في آخر المؤلف ؟ و لماذا لم   في  الملحق، و األدب المشكوك
  ؟  ]Les belles lettres" ]14"یصنفھا إلى جانب األدب الفرنسي الخاص بـ 

https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 -الذي عمل على تصنیف ھذا األدب المكتوب باللغة الفرنسیة " Charles Bonn" ھذا في حین نجد أن 
مزدوج الھویة لكونھ یحمل في جوفھ الھویة األوربیة، في الوقت ذاتھ الذي یحمل فیھ الھویة   أنھ  على

العربیة و لكونھ قد تغذى من الثقافتین، الغربیة و العربیة في آن معا، و ال یستطیع تحدید األولى إال بالثانیة 
ھویتھ العربیة الجزائریة دون اإلشارة تحدید قومیتھ أو   غیر أن الحضور األیدیولوجي ھو الذي یحتم علیھ

إلى اللغة، و ھذا التحدید ال یمكن أن یكون لھ أي معنى إال في حضور العنصر األجنبي المتمثل في اللغة و 
  .]15[  الثقافة العربیة

ال  - ذا اللسان األجنبي  -فیخالف الرأي السابق، في كون أن األدب المغربي " Jean Dejeux" أما 
یحھ یخرج عن دائرة الكتاب المغاربة، على الرغم من تشبعھ بالثقافة الغربیة، و مما یزید رأیھ ثبوتا تصر

الكاتب المغربي باللغة الفرنسیة یمثل مغرب الیوم في ثقافتھ و تحوالتھ، و تساؤالتھ على الرغم   سیظل"بـ 
  .]16[ "من كونھ یحمل البصمة األجنبیة في كتاباتھ

األدب الجزائري وفق األدب المغاربي معترفا بھویتھ المغاربیة، "  Jean Dejeux" ھكذا یدرج 
  .للروح العربیة المغاربیة، و التي ال یجب إغفالھا في إثبات ھویتھ  مضامینھ الحاملة  المعبرة عن

في نظرتھا إلى ھذا األدب، في " C. BONN"فتقف في الصف ذاتھ مع " J. ARNAUD" أما الدارسة
بما أنھم یشتغلون في الحقل نفسھ الذي نعمل، فھم  -ذوي اللسان األجنبي  -األدباء المغاربة   إعتبارھا أن

  .]17[ أقرب منا إلى الكتاب العرب المعاصرین أمثال طھ حسین، و توفیق الحكیم و الطیب صالح

  ذي  الجزائري  قد عملت على إدماج األدب" ARNAUD" نتبین من خالل ھذا التلمیح أن الباحثة 
یشبھون   -الجزائریین  -  اللسان األجنبي ضمن األدب العربي المعاصر، و ھذا لكون أن ھؤالء األدباء

إلى حد كبیر األدباء العرب، یجمعھم في ذلك الطابع العربي بما في ذلك التقالید الفنیة العربیة، و التي ال 
و غیره من العناصر التاریخیة و نلقى لھا صدى عند الكتاب األجانب، و بالتالي یظل عنصر اللغة 

  .الطباعیة غیر كافیة إللحاق ھذا األدب باألدب األجنبي و تغریبھ عن موطنھ و أصالتھ

  إذا كانت آراء بعض الدارسین السابقین اتسمت بالتوفیقیة إلى حد غیر بعید، فإن بعضھم یكاد یمیل إلى
إنھا روایات عربیة    لجزائریة في قولھمآراء بعض الدارسین العرب في نظرتھم إلى ھذه الروایات ا

مترجمة إلى الفرنسیة ألنھا كانت تحمل بصدق آالم ھذا الشعب فمن العیب ضرب ھذه اإلنجازات األدبیة 
  .]18[ …التي أوصلت قضیة الجزائر خارج حدود المحلیة 

إن المتتبع آلراء النقاد الغربیین یتبین أنھم یستندون في مجمل آرائھم على ثنائیة اإلنتماء الوطني لھذه 
للنص المكتوب باللغة األجنبیة، و النصوص مؤسسین رؤیتھم حول قضیة اإلنتماء األوروبي، و العربي 

  .یرتد ذلك إلى عدة عوامل من بینھا عامل الثقافة الغربیة، و العربیة المعتمدة من قبل الكتاب

في صمیم ھذا المخاض، الذي یتخبط فیھ األدب الجزائري المكتوب باللغة األجنبیة، و في سیاق البحث عن 
بالقلم    آراء بعض المبدعین الجزائریین الذین یكتبونخیط آریان لحسم اإلشكالیة، عملنا على إدراج 

الممیزة    األجنبي، كتتمة لما سبق البحث فیھ، و ھذا من خالل تتبع تصریحاتھم، و وجھات نظرھم
لشخصیتھم اإلبداعیة، و تتمثل ھذه المجموعة في كل من مالك حداد، لیلى صبار، رشید بوجذرة و كاتب 

  .یاسین

حداد یقر بدور األدب الجزائري المكتوب بالحرف األجنبي، في تصویره، و  إذ نجد أن الكاتب مالك
الجسد   تفاعل  تجسیده للمجتمع الجزائري بوسیلة لغویة أجنبیة، مما انتج خطابا ھجینیا، و ھذا حصیلة

 اللغوي األجنبي بالروح العربیة الجزائریة، إال أن طغیان الروح الوطنیة، و طفوحھا على القالب اللغوي
: مالك حداد على نحو   و ھذا تبعا لقول         األجنبي أدى بالنقاد الفرنسیین إلى رفض األدب الجزائري،

أو … أدب أجنبي یختلف اختالفا كثیرا عن األدب الفرنسي  إن أكبر النقاد في فرنسا یرون أن أدبكم، ھو" 
  .]19[ "جزائري األدب الفرنسي ذو التعبیر ال: باألحرى یستعملون الصیغة التالیة 
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https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/archives/17-9-1999/1577-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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فسیة الكاتب مالك حداد، و لقد انعكس ذلك الرفض األخیر من قبل النقاد الفرنسیین لذلك األدب على ن
العامل   بالتالي اإلحساس و التساؤل حول حقیقة ھویة األدب الجزائري على نحو إلى أي مدى یساھم

  اللغوي في تحدید جنسیة األدب الجزائري ذي الحرف األجنبي؟

و الذي  لقد بین الكاتب الجزائري مالك حداد في اكثر من موقف حقیقة اإلنتماء القومي لألدب الجزائري،
عنصر اللغة فحسب، و ال إلى مجرد عاطفة نكنھا و نقدس عالقتھا بالموضوع،   إلى  ال یَُردُّ حسب رأیھ

الجزائریة لیست إقرارا   الجنسیة" كون   و ھذا وفق تصریحھ في. أو بالبلد، كافیة لتحدید فعل اإلنتماء
، أما عن األدباء ذوي األصل األوروبي، و قانونیا، كما ال توجد لھا أي عالقة بالمشروع، و لكن بالتاریخ
  ]20[ "الذین آثروا الجنسیة الجزائریة فالمستقبل ھو المشترك الوحید

نواجھ أدبا إقلیمیا، أو ما یعرف باألدب المنبوذ ھذا إذا كانت … "أما الكاتبة لیلي صبار فتذھب إلى كوننا 
  .]21[ "الھجرة تعني اإلقلیم 

إن إنتماء ھذا األدب یكمن حسب الرأي األخیر في جغرافیتھ و انتماء األدیب یساوي انتماء إبداعاتھ، و 
   لمكان و الثقافیة، و كل رفض  بالرقعة التي ینتمي إلیھا، یستلزم اإلعتراف بإمكانیاتھ اإلبداعیة  اإلعتراف

ھل یكمن اإلنتماء األدبي في : و عندئذ یولد سؤال . المبدع یعني إنكار إبداعاتھ و عدم اإلعتراف بھویتھ
  العامل اللغوي أم في العامل الجغرافي؟

تقف   تكاد  ال  اإلبداعیة في نظر الكاتب رشید بوجذرة  النسق ذاتھ، نستشف أن الممارسة  في حین و في
اإلنتقال من لغة إلى أخرى، فھو في البدء كتب باللغة   التقلبات، بل كثیر  جده كثیرعلى لغة واحدة، بل ن

  " .L'escargot entété"و  1969سنة " La répudiation"الفرنسیة نذكر من بین روایاتھ 

قد یعود ذلك إلى عدة عوائق اعترضتھ و اعترضت كتاب عصره من بینھا تدني مقروئیتھ في الوسط 
مما ولد لدیھ أثرا كبیرا في المیل إلى احتراف الحرف . عض المشاكل الخاصة بالطبعالجزائري، و ب

ذات شكل   و بعد فترة وجیزة نلفیھ یستخدم األبجدیة العربیة محاولة منھ في تشكیل روایة عربیة. األجنبي
استعارتھ مستندا إلى القلم األجنبي و   غیر أنھ ال یلبث أن یغیر من أداتھ لینتقل ثانیة. و مضمون عربیین

و أداتھ الطاعنة في المقدس و   على علة واھیة مفادھا أن الحرف العربي كبلھ، حصر خیالھ   في ذلك
الممنوع، و ھو الذي زعم لنفسھ تثویر اللغة العربیة بإدخال عنصر الجنس و المحرم في روایاتھ، إال أنھ 

اءه، وحبھ للغة العربیة، إال أن رغبتھ في في األخیر یستكین إلى اللغة الفرنسیة مرة أخرى، مدعیا وف
أرید الكتابة باللغة العربیة و : " الكتابة باللغة الفرنسیة فـي كونھا تحقق لھ ذاتھ و ھذا حسب قولھ في 

أفضل الكتابة بھا بالتأكید، و لكن عملیا أفضل الكتابة باللغة الفرنسیة، ألننا بھا نعرف بأننا سنكون ذوي 
  .]22[ "، و نظرتھ لنا لھا وزنھا بالنسبة إلیناقیمة في نظر اآلخر

إلیھا؟ أم اإلنتماء كامن في    المیل إلى الكتابة بلغة یعني اإلنتماءحینئذ یثور سؤال آخر و مفاده، ھل مجرد 
  .أم في إختیاره اللغوي  ھویة المبدع؟

النص و   فیما سبق عرضنا آلراء جملة من الدارسین العرب و األجانب و آراء المبدعین فیما یتعلق بھویة
على النص الجزائري المكتوب باللغة  القانونیة  و فیما یلي، و قبل الشروع في تطبیق المسطرة. ضوابطھ
  ھذا  المطروح، و یتجلى  یجدر بنا الوقوف عند نقطة نحاول من خاللھا تبسیط الموضوع  الفرنسیة،

البوجدري بخاصة و النص الجزائري بعامة، نص یحمل في جوفھ إشكالیة اإلنتماء    األخیر في كون النص
كن ھینا منذ البدایة، و منذ والدة األدب الجزائري نظرا لتعثر القومي كما سبق و أن بینا، و ھو إشكال لم ی

كل من عنصر القومیة و اللغة و الشكل و المضمون باإلضافة إلى العامل الجغرافي، و عدة عوامل أخرى 
القانوني و اإلحتكام إلیھ آملین العثور   النص   الحال التي جعلتنا نرتإي عرض القضیة عن. في تبیان نسبتھ

و علیھ إلتجأنا إلى مذكرات القانون الدولي . یل توجیھیة تمنح النص األخیر لقبا، و ھویة یستدل بھاعلى سب
الخاص بالجنسیة الجزائریة األصلیة في محاولة إلسقاطھ على ھذا األدب، على اعتبار أن النص كائن أو 

  .مولود حي ال یختلف في كثیر عن الكائنات البشریة
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زائري الجنسیة و النص المكتوب باللغة الفرنسیة، ھو ابن لبوجذرة، ھذا اذا إذا افترضنا أن بوجدرة ج
 - النص   على  القانوني  سلمنا بالشبھ بین عملیة الكتابة، و عملیة المخاض أو الوالدة و اسقطنا النص

 النص -و أخذنا بفحوى و حرفیة التشریع القائم على الحكم برابطة الدم فإن مولود بوجذرة  -األدبي 
لھ الحق في التمتع بالجنسیة الجزائریة بحكم رابطة الدم و مما یزید رأینا ثبوتا النص  -المكتوب بالفرنسیة

القانوني التالي القائم على الجنسیة الجزائریة من خالل رابطة الدم و اإلقلیم في التشریع الجزائري حالیا 
  .ن رابطة الدم بین األب و األم على السواءفي حین یقوم التشریع الفرنسي على المساواة بین اإلنحدار م

كل من انحدر من دم أب جزائري تثبت لھ الجنسیة الجزائریة … "اعتمادا على الحالة األولى المتمثلة في 
  .]23["مھما كانت جنسیة أمھ و مھما كان میالده باإلقلیم الجزائري أو بالخارج

الفرنسیة   و بالتالي یكون النص القانوني قد خول لنص بوجدرة بخاصة و النص الجزائري المكتوب باللغة
 .إكتساب الھویة الجزائریة التي كانت محل صراع و نزاع دائمین الوطني و بالتالي   بعامة حق االنتماء
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