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 بان إً بشطارسي غة في مسزح محي الديل

 - هدافقزاءة في لا  - الاستعمار الفزوس ي

 (1) حليمة مىالي

 مةد  مق

خُث كضم مجمىغت مً  ؛ًلىهاث املؿغح الجؼائغي أخض أٌػض محي الضًً بكطاعػي 

خُنها جيكغ بان الاؾخػماع الفغوس ي بل وواهذ الصحف املحلُت الفغوؿُت ئاملؿغخُاث 

 ًًا املضن التي ؾخػغى بها مثل صحُفتأكُتها، و مىاغُض جلً الػغوى وجغ 

L’écho d’Alger. 

ا مً زالٌ املىايُؼ التي وان ًطغخها والتي  كضم محي الضًً بكطاعػي مؿغخا حؼائٍغ

زظها ألى املخفغج الظي له زهىنُت مػُىت البض مً ئبلغت جهل  ؿُاؾُتحػالج اللًاًا ال

 همها املؿخىي الخػلُمي له.أبػين الاغخباع و 

همها اللغت وهى ما خاٌو محي الضًً بكطاعػي أًغجبط املؿخىي الخػلُمي بػضة غىانغ و 

ن صعحت الاهخمام أال ئ ،غغويهم املؿغخُت الىجاح املطلىب وعفاكه الاهخمام به لخدلم

  1919الفترة املمخضة مً الؿُاس ي الظي غغفخه الجؼائغ زالٌ  الغلُاناعجفػذ بػض 

ت، 1939الى  ث ؾُاؾُت ما كضمخه مً مطالب وجدغواو ، وظهىع الحغهت الىطىُت الجؼائٍغ

ن ًىاهب هظه أاملؿغح الجؼائغي  نايض الاؾخػماع الفغوس ي، وان غلى الفً وزهى 

همُت اللغت في مىاحهت الاؾخػماع أ:  الخالُت شكاليةلا ومىه ؾىداٌو مػالجت  الحغهت،

 : الدؿاؤالث الخالُت ًحابت غولا  بكطاعػي.الضًً فغوس ي مً زالٌ مؿغح محي ال
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ت  .1  ؟ بان الاؾخػماع الفغوس يئهُف غالج مؿغح بكطاعػي اللًاًا الىطىُت الجؼائٍغ

ت( م ؾُاس يأػامُت في مؿغح بكطاعػي هضفه فني هل اؾخػماٌ ال .2  ؟ )خماًت الهٍى

 اللغة الىص، وسان،: لا دواثهأاملسزح و 

خُث اكترهذ في الجؼائغ  ؛وان للنهًت الػغبُت صوعا في بغوػ غضة مجاالث واهخػاقها

 زغي زلافُت والغوح الىطىُتأنالخاث ئهه عافلتها أباإلنالخاث الضًيُت فلط مؼ 

(Roth, 1967). 

جحافا في خم املجاالث ئٌػض  الفترةالجاهب الضًني فلط زالٌ هظه  ن الترهيز غلىئ

الظي وان للمكغق الػغبي  بغاػها ومنها املؿغحئزغي والفاغلين الظًً وان لهم الفًل في لا 

ت خُنها وامللُمت باملضن واهذ جىحه أفي اػصهاعه عغم  صوع   هظاعها أن الىسبت الجؼائٍغ

 .(Roth, 1967)  هثر مً الكغق ألى فغوؿا ئ

خغير بخغير  خطىع مػه، ٍو عاء آًىاهب املؿغح حمُؼ الخطىعاث الحانلت في املجخمؼ ٍو

لهما غالكت  ألهه ؛بىاء املجخمؼأن املؿغح ًيبؼ مً صازل ابىاء املجخمؼ وغلُه فأفياع و أو 

كًُت  :خُث غالج املؿغح في مهغ غضة كًاًا مػانغة في املجخمؼ املهغي مثل ؛وطُضة

 (.2008 ،)دمحم ػهغي  ...املغأةالخدٌى الطبلي والفلغ وخلىق 

  ؛ لى الجمهىع امللخليئلِـ مً الؿهل الخىى في املىايُؼ املؿغخُت صون الالخفاث 

فياعه أهه ًىحه أليها، ولظلً هجض ئط ال بض مً مػغفت هىع هظا الجمهىع، والفئت التي ًيخمي ئ

 وكض جبين طلً  ،فياعه هىألى ئو كض ًداٌو جىحُه الجمهىع أللفئت التي حكاعهه فيها، 

 مىه وملاطػخه. الدؿفُهفي 

وهظا لكض اهدباههم ملىايُؼ  ،وان غلى املؿغح فهم طبُػت وجدلُل طبُػت املجخمؼ

ه واهخماماجه وهمىمه كطاع الػغبُت له زهىنُاجن ول كطغ مً لاأل  ؛ مػُىت جسههم

 ضم ول الىاؽ بل فئت مػُىت.ن وان املؿغح ال ًسإوطمىخاجه، و 

سُا واحخماغُا همى املجخمؼ ؾباب جطىع و أخض أهه ئخُث  ؛ٌػخبر الاوؿان فاغال جاٍع

ا، و  ا وزلافُا وخًاٍع سُا واحخماغُا ففىٍغ الياجب  صوافؼهه ٌكيل ااؾخدًاع طلً جاٍع

سُت، ئخُث هجض منهم مً ًداٌو  ؛ومجخمػه غلى املؿغح بغاػ بطىالث املجخمؼ الخاٍع

ىللها غلى املؿغح فياعه لًُؼ فىغة حضًضة أمنها  ليفهى ٌؿخ وؾلىهُاجه وغاصاجه وغيرها ٍو

 (.2008 ،)دمحم ػهغي  ػها الجمهىع ًخفاغل م
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ن ًسغج أهه ًمىً للياجب أال ئيها في الغالب كىاغض الىخابت املؿغخُت هخػاعف غلن ئ

همُت في جىُف الخمثُلُت وحػلها قِئا مىاؾبا أنها جخغير باؾخمغاع، ومؼ طلً لها أل ؛غنها

هُاث الئلت ًمىً جلمهها شخفي زلم  حاجلى هئن الىخابت جدخاج إللىؾط الخام. و 

 ، زم لغت الحىاع والخغلب غلى مكىالث اللغت.وجهضًلها

جسخلف كىاغض الىخابت املؿغخُت التي ال ًلتزم بها بالًغوعة ول املإلفين املؿغخُين ولها 

 هبيرة في جىُُف الخمثُلُت لخهبذ مالئمت للىؾط الخام.همُت أ

الئلت ًمىً فهمها وجهضًلها مً زالٌ لغت  لى هجاح في زلم شخهُاثئجدخاج الىخابت 

  تي البض مً الخغلب غلى مػُلاتها.خىاع ال

 بان الاستعمار الفزوس يإعالقة املسزح الجشائزي بالتعليم 

ن أال ئص الػالمي ى حمؼ طلً جمىً مً الى و املؿغح الػغبي باملؿغح الغغبي،  اعجبط جطىع 

لػاملُت جأزغث في الاخخيان باملؿاعح ا 1830الجؼائغ وبؿبب اخخاللها املبىغ مىظ غام 

خُث وان هىان نغاع زلافي يض  ؛واكخهاصًت بل وختى زلافُتوالػغبُت ألؾباب ؾُاؾُت 

 (.2000 ،ميرار) آهظانهغاع الػؿىغي املؿخػمغ الفغوس ي ياهى في كىجه ال

ولىً  ،واؾؼ حضان الحضًث غً الىيؼ الخػلُمي في الجؼائغ زالٌ فترة الاؾخػماع ئ

دئًمىً  ين "لا غطاء نىعمً زالٌ بػٌ الخهٍغ هالي" باملجالـ اث املهمت ملمثلي الجؼائٍغ

ضة  دا أل  1921حىان  18ًىم  L’écho d’Oranالاهخسابُت، فلض وكغث حٍغ خض الىىاب جهٍغ

، وال ن املضاعؽ كلُلت حضاأالػغبُت الفهحى حػغيذ لإلهماٌ، و ن اللغت أالظي طهغ فُه 

لى اعجفاع غضص ئصي أًخجاوػ جضَعـ اللغت الػغبُت الفهحى بها الىهف ؾاغت في الُىم مما 

الظي  1898، وبغامج 1883ًًا بمغؾىم غام أاٌ املكغصًً في الكىاعع، وطهغهم طفلا 

عكاما خٌى حػلُم أيمً حػلُم اللغت الػغبُت الفهحى، ولىىه لم ًطبم هما ًجب، بل كضم 

ين ملاعهت باألوع   : يألف جلمُظ أ 45بلغ غضص املخمضعؾين  1921هه غام أبُين فىجض و الجؼائٍغ

 .(L’echo d’Oran,1921) فلط مً املجمىع الػام % 5 ما ًلابل

 اوي ، وغبر الىائب الخلمؿاللغآهُتللمضاعؽ  ياملؼع ًًا غً الىيؼ أجدضر الىىاب 

 مام لجىت مجلـ الكُىر التي ػاعث الجؼائغ.أًه نغاخت أادمحم بً عخاٌ الىضعومي غً ع 

 ما الىائب مهطفى بكطاعػي فلض فهل جفهُال لىيػُت الخػلُم بالجؼائغ وطلً أ

ىالي خلُمت بغؾالت م، وهظا ما كاله خؿب ما طهغ مترحما للباخثت 1932في جضزل له غام 
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لاهالي ًلّضعون ما جفػله فغوؿا وما كامذ به ولىً بلي الىثير ولظلً :" هجؼتهاأصهخىعاه التي 

اف فان لامغ الحضًث غلى كلت املضاعؽ باملضن، البض مً مللم حضا وكض ونل  وأما في لاٍع

غ الظي كضمه ئل باملضاعؽ الخانت، وهى ما ٌكير طف 500000لى ئغضص الخالمُظ  لُه الخلٍغ

ين ما خُث ال  ؛ 1930و 1830 بين هائب غمُض لاواصًمُت بالجؼائغ خٌى جمضعؽ الجؼائٍغ

وهي أعكام جبين أن حػلُم  وؿمت، 5.147.885نل أ بخضايي مًفي الا  اجلمُظ 60.644هجض ئال 

ومنهم  بيو وع أؾاهً  833000 ـػغف جطىعا ملاعهت بؾىت لم ٌ 40ملضة  :أي 1892لاهالي مىظ 

امللخدلين باملضاعؽ الؼعاغُت والحغف،  ئيافت ئلىبخضائُت فلط. جلمُظ باملضاعؽ الا  150000

اث في خين و الخجاعة، و  ين ًمثلىن أاملػاهض والثاهٍى لىً   ؛ مً مجمل الؿيان 7/6ن الجؼائٍغ

حي ال ًخجاوػ غضصهً إليافت ئلى البىاث املؿلماث  الالبُين باو أغلب الخالمُظ مً لاوع 

 23جلمُظة فلط مما ًضفػىا للحضًث غً املغأة املؿلمت التي لم جفخذ أمامها ئال  6712

اث غغبا وكبائل. وأما فُما ًسو املػلمين فىجض  مضعؾت في ول الجؼائغ لدؿخلبل الجؼائٍغ

ا فلط 468ومػلمت هىان  امػلم 1138هه مً أ   ،2018-2017، )مىالي "مضعؾا حؼائٍغ

م مىظفيها وجدلُلهم صاعة الاؾخػلى صعاؾت كامذ بها لا ئهما اؾدىض  .(173م.  ت غً طٍغ ماٍع

ا منهم  5.147.385خهاء ئجم  1926في ؾىت " : الخػلُمي في الجؼائغ، وكاٌ لىيؼ  ا حؼائٍغ

 الفأ 60ين أن مضاعؾىا ال حؿخلبل ئال في ؾً الخمضعؽ، في خ - هازاإا و طوىع  -طفل 900000

ىن  ،لف كؿم حضًض الؾخلباٌ البلُتأ 20لى ئوجدخاج  ،منهم فلط وهى ما طالب به الجؼائٍغ

ينئأن  اطالبىا جىغاعا ومغاع  . " لخدلُله بؿغغت م صون في فغوؿا لً ًخدل صماج الجؼائٍغ

 (.174م.  ،2018-2017، )مىالي جدؿين ظغوف الخػلُم"

ين وان له ن الئ غ لغت ا فيزغه أىيؼ الخػلُمي للجؼائٍغ لحىاع غلى زكبت املؿغح جطٍى

 زىاء الاؾخػماع الفغوس ي.أالجؼائغي 

 املسزح الجشائزي  لغة » صىاعة« شطارسي ومحي الديً ب

ش الجؼائغ عبط املإعزىن  ول الخطىعاث بان الاؾخػماع الفغوس ي ئوالباخثىن في جاٍع

ت و   بضأثوهي الفترة التي  1939لى ئ 1919ثلافُت بالفترة املمخضة مً الالؿُاؾُت والفىٍغ

طلم غلُه بػٌ املإعزين الغلُان الؿُاس ي بؿبب أحػغف وكاطا ؾُاؾُا  زاللها الجؼائغ

)الجمػُاث  خؼاب الىطىُت(، واليكاطاث الثلافُت)لا  فياع الؿُاؾُت املخخلفتبغوػ لا 

ين( املغجبطت )حمػُت الػلماء املؿلم والىىاصي( املخىىغت بل ولافياع لانالخُت ين الجؼائٍغ

 ًًا.ابالضًً 
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 خُث كاٌ للض واهذ ؾىت غظُمت  ؛1926غام  خههمُأبكطاعػي محي الضًً هض أ

ش املؿغح الجؼائغي  ىاث  جأزغ (2013، )بُىى في جاٍع ىن في بضاًت الػكٍغ الفىاهىن الجؼائٍغ

وكاء ئ فيزغ املؿغح الفغوس ي أومؼ طلً (، ث. ، ص.)جلُالوي باملؿغح الػغبي 20مً اللغن 

ين املهخمين، وطلً مً زالٌ بىائه ملجمىغت مً امل ؿاعح الػمل املؿغحي لضي الجؼائٍغ

ً ؾأزهىنا باملضن الىبري مما  هم في جىافض الجمهىع والىخاب غلى مؿغخُاث الؼائٍغ

 (،2013-2012 )بً غمغ، 1908فغكت ؾلمان اللغصاحي غام  : للجؼائغ مً هباع الفغق الػغبُت مثل

اعة أكام الفىان املؿغحي الػغبي حىعج و  خُث كضم  ؛1921لى الجؼائغ غام ئبٌُ بٍؼ

اهذ ولىنها و  ؛"بالحفاوة" نها لم جدظأوبين غضة مطلػين  مؿغخُاث باللغت الػغبُت الفهحى

 .(29، م. 2013-2012 )بً غمغ،ؾباب اوغغاؽ "الحـ الخمثُلي" في الجؼائغأخض أ

ػىـ ئظهىع فىغة  فيؾاغضث جلً الفغق  وكاء املؿغح الجؼائغي الظي ًإزغ في املجخمؼ َو

ين ،كًاًاه املخخلفت ولظلً جأؾؿذ الجمػُاث  ،بل وختى الترفُه ًيىن مىحها للجؼائٍغ

مؿغخُت  1921التي كضمذ غام  حمػُت آلاصاب والخمثُل الػغبي : والىىاصي الثلافُت مثل

تبػىىان "زضٌػت الغغام" في ؾبُل الىطً  مؿغخُت وغغيذ للمىؾُلى ، وحمػُت املطيًر

 .(2013-2012 )بً غمغ، مؿخػملين اللغت الػغبُت الفهحى 1922غام 

اٌ يض و غيرها وان مغجبطا بالىًأاللغت الػغبُت في جلً املؿغخُاث ان اؾخػماٌ 

مام ؾُاؾت التهمِل التي طالذ اللغت الػغبُت بؿبب أالاؾخػماع الفغوس ي، زهىنا 

قياٌ أن ًأزظ املؿغح قىال مً مً أىهجت طهغهاها ؾابلا، فيان ال بض ؾُاؾت حػلُمُت مم

ت فيان البض مً ن املىايُؼ املطغوخت لِؿذ ولها ملبىلت لإلصاعة الا أامللاومت، وبما  ؾخػماٍع

 ألهه  ؛ صواثهم جلً لا أػل اللغت واهذ ؿغح الجؼائغي ،ولصاة حػبر غلى هضف املأازخُاع 

ين غير مىاطىين فغوؿين  هالي الظي اغخبرفي ظل كاهىن لا  ال بخجيؿهم بالجيؿُت ئالجؼائٍغ

اتهم الشخهُت ومنها لغتهم فياهذ لغت املؿغح خغب ألحل  االفغوؿُت والخسلي غً هٍى

 .الىحىص

ي بػض ؾىت لاهم في مُالص املؿغح الجؼائغ  ئن»الجؼائغ: بغا في و كاٌ مؿإوٌ غً صاع لا 

ين بض 1920 ا غً وحىصهم وغً شخهُتهم بلغتهم لا أن الجؼائٍغ م، وا ٌػبرون حماهيًر

إهضونها بىاؾطت املؿغح. و   زهىنُت مهيره وكىاه" ن ٌعيأن الكػب الجؼائغي ًجب أٍو

 (.2013 بُىى،)



 يحليمة مىال 

120 

ش الجؼائلطاملا ظلذ مؿأ وػاصث حػلُضا بػض الاؾخلالٌ غ لت اللغت الىطىُت مػلضة في جاٍع

 مام الاؾخػماع الظي خاٌو اللًاء أخػماع الفغوس ي فياهذ جمثل جدضًا بان الاؾلىً ئ

ىن الضفاع غىه .  غلى اللؿان الػغبي)الضاعحت والفهحى(، وهى ما خاٌو الجؼائٍغ

واحه املؿغح الجؼائغي الاؾخػماع الفغوس ي مً زالٌ اللًاًا التي طغخها واللغت التي 

 اؾخػملها.

ىن  خُث  ؛بان الاؾخػماع الفغوس يأزاع مؿالت اللغت أٌو مً أوان املؿغخُىن الجؼائٍغ

مؿغحي مىحه للجمهىع املغاعبي، ووان املؿغح املكغقي  ؾلىب لغىي أواهىا ًبدثىن غً 

غ املؿغح الجؼائغي  اصوع ًإصي   .(Ouardi, 2010) لى حاهب املؿغح الفغوس ي والغغبيئفي جطٍى

ن ٌػبر غً آعائه أ مً ُل الظي غاف الاؾخػماع وغاوى مىهغلى طلً الجالبض وان 

ت ولا زهىنا  ا الجؼائغ بػض الحغب الػاملُت نالخُت التي غغفتهمؼ ظهىع جلً لافياع الثىٍع

ين ملهمت ليل واجب ؾىاء في لا لى غاًت الاؾخلالٌ. واهذ خُاة الجؼاإولى و لا  املؿغح أو  صبئٍغ

بكطاعػي محي الضًً و  نيُىطؿكعقُض  ا في املؿغح فلض بضا ول مً غاللىمأو  الكػغ. وأ

با غائبت غً طهنهم لت اؾخلطاب الجماهير واهذ جلٍغ  بامياهُاث بؿُطت، بل وختى طٍغ

(Ouardi, 2010.) 

ػِكها ٌوالظغوف الؿُاؾُت التي واهذ  الاحخماغُت الخيكئتلى ئوالترصص  الخىجغًغحؼ هظا 

ى خُث وان الخفىير في اؾخػماٌ لغت غير الفهحى ه ؛ماع الفغوس يبان الاؾخػئالجؼائغي 

ت أزضمت لالؾخػماع الفغوس ي زهىنا  كهض بهم أو  آهظانن مساوف الىسبت الجؼائٍغ

 وس ي نالخُت جياص جيىن كللت حضا مً هاحـ هجاح الاؾخػماع الفغ الىسبت الؿُاؾت ولا 

وان مُاال للمضًذ الضًني واملىؾُلى  فمحي الضًً بكطاعػي ،في اللًاء غلى اللغت الػغبُت

( 2010)باخفُظ،  ه غلى ًض مجمىغت مً الكُىر واملفخينمُ"املحافظت"، هما جللى حػل

 .ت مهمت حضا ُوبالخالي وان اعجباطه باللغت الػغبُت الفهحى له مياهت وزهىن

ين الحلُلُت ؾاغضث مجمىغت مً الظغوف الؿُاؾُت املغج مام أبطت بىيػُت الجؼائٍغ

غ املؿغح الجؼائغي صاعة الاؾخػلا  ت غلى جطٍى ىن  ؛ماٍع نهم أخُث قػغ املؿغخُىن الجؼائٍغ

لم ًغجلىا للمياهت التي ٌؿخدلىنها ملاعهت بىظغائهم الفغوؿُين، وبالخالي واهذ املىهبت 

ت غباعة غً اجضح طلً حلُا  .ًجانضهأًجان"، بل وختى الػلل الجؼائغي وان: ضهأ" الجؼائٍغ

لى املكاعهت في الػمل الىلابي للمطالبت ئ، وجدٌى البػٌ منهم في الغواجب ُنهمب في الخمُيز

  لى املؿغح.ئوهىظا صزل الحـ الثىعي والىًاٌ  ،(2010)باخفُظ، بدلىكهم
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ىن مً  جمىً املؿغخُىن  ولهم غاللى الظي كضم مؿغخا ًجاص الحل ووان أئالجؼائٍغ

خُث  ؛ وخلم هجاخا باهغا ،بالػانمتخػمل صاعحت ؾيان اللهبت واؾ وىمُضًا بالػامُت

 (.Ouardi, 2010) وياع في الجؼائغ بكيل ؾازغكضم نىعة غً لا 

زاع مً حضًض مكيل اللغت في الجؼائغ أاللهجت الظي  : يأظهغ مؿغح اللغت الػامُت 

بمثابت اللطُػت مؼ مؿغح اللغت الػغبُت الفهحى،  ىفهىان مً اغخبر مؿغخُت جحا لػالل

ُين اؾخػماٌ الضاعحت، وحػغيىا والظي جغاحؼ بؿبب ازخُاع املإلفين والىخاب املؿغخ

، وزهىنا مً طغف (Ouardi, 2010) طغف غيرهم مً الىسبت املثلفت خُنهالض مً للى

ين التي واهذ حشجؼ غلى اؾخػماٌ حمػ اللغت الػغبُت ُت الػلماء املؿلمين الجؼائٍغ

الخجغبت فكال لبػٌ املؿغخُاث بالفهحى مثل مؿغخُت عقُض  أزبدذ، ولىً الفهحى

 .Le serment fidèle" (Ouardi, 2010) "الػهض الىافي كؿىطُني

ض ئ" :  هغاجهكاٌ محي الضًً بكطاعػي في مظ ن ًلض ي خُاجه ًداعب أهه مهما خضر ال ًٍغ

 جلضًم زطىة مهمت وهبيرة للىنٌى للجماهيرهمذ في ؾأحل الػامُت، وغامُت جحا أمً 

.(Bachtarzi, 2012, p. 67)  ًوهىظا ؾاغض الخطاب بالػامُت غلى زكبت املؿغح م

ين الُىمُت، وزهىنا الاحخماغُت مثل  الؼواج اللهغي، : الخىى في كًاًا الجؼائٍغ

دمل هفـ همىمهم. ن املؿغحي ًخيلم مثلهم،أ، فكػغث الجماهير الطالقو   بل ٍو

 مؿغخُت  : في مؿغخُاجه لىطىُت مثل طغح محي الضًً بكطاعػي مجمىغت كًاًا 

صحاب الػمائم" وهم الىىاب أًًا "أطلم غلى مً ٌؿمىن أوهى مهطلح  ،بني وي وي 

ىن الظًً واهىا ًمثلىن "لا  باملجالـ الىُابُت املىخسبت  « les indigènes »هالي" الجؼائٍغ

ت في كغاعاتها التي جسو ومىافلت لا خػغى لللًاًا الىطىُت صون ال صاعة الاؾخػماٍع

ين ػض "لا  الجؼائٍغ لُائٌو مؿغحي بكماٌ أًًا أهالي". َو  مؿغخُخهقاعهخه اليؿاء في  فٍغ

خُث وان املؿغخُىن الغحاٌ هم مً ًخلمهىن صوع اليؿاء هظغا لػضم  ؛"خب اليؿا"

ت في هىظا غغوى واليكاطاث الفىُت ألؾباب جخػلم بطبُػت املجخمؼ  مكاعهت املغأة الجؼائٍغ

لُا ئاعػي مً بين ممثلي املؿغح بكماٌ الجؼائغي آهظان، ومؼ طلً هجح بكط  مكاعهت فيفٍغ

 غماله. أاليؿاء في 

وان غلى  ههأهض بكطاعػي مً زالٌ مظهغاجه أ ،بالحغهت الىطىُتوبسهىم غالكخه 

ٍلُا فغ ئلى غغى مؿغخُاجه ملهاحغي قماٌ ئاجهاٌ ؾغي بمهالي الحاج، ووان يهضف 
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ت  اهضافأن هىان أبفغوؿا وبالخالي ًبضو حلُا  وطىُت وان ًخميز بها مؿغح بكطاعػي عغم ؾٍغ

 طلً.

ئا غلى غغاع غيره م  ـاملؿغخُين الظًً اغخمضوا غلى هف ًكضم بكطاعػي مؿغخا حٍغ

كالب  وائل للمؿغح الؿُاس ي فيمً الهىاع لا  نهه وائال ئعائهم الىطىُت آقيل جلضًم 

 لهام مً مؿغح غاللى.ااحخماعي مؿخػمال الػامُت ب

ملىؼ  1937نضاع كغاع مً الحاهم الػام للجؼائغ غام ئكطاعػي في حؿببذ حغأة ب

ومؼ طلً  ،الجىالث املؿغخُت التي وان ًلىم بها زهىنا بػض غغيه مؿغخُت: الخضاغين

ىفؼ غير الصح ً ما ،1938)صولت اليؿا غام  اؾخمغ في الػمل وجلضًم الػغوى املؿغخُت

ين في الحغب الػاملُت الثاهُت1939غام  لحاج ا : (، هما كضم مؿغخُت خٌى ججىُض الجؼائٍغ

  (.2013-2012 ملباعهُت،) 1939هىفمبر  2كاس ي مدىض في 

جىاٌو املىايُؼ غلى زكبت ن له نىعة مػُىت في أًالخظ مً زالٌ مؿغح بكطاعػي  

بان الحلبت ئلثلافي الظي واهذ حػِكه الجؼائغ لها غالكت بالىيؼ الؿُاس ي وا املؿغح

ت، و الاؾخػم  يواملخللغى زلم جفاغل بين املمثل لى الجماهير ًفئًهاٌ الفىغة ئن أاٍع

هضاف اؾخػماٌ أهم أوهظا  ،ال بلغت ًفهمهائهير( الظي ال ًمىىه اؾدُػاب طلً )الجما

 الػامُت باملؿغح.
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  L’écho de la presse Musulmaneغماله ومنها صحُفت أهخبذ الصحف غً 

دضر والظي ج  (Hadj Ben Ali)خاج بً غلي : لهاخبه 1936ماعؽ  26في ملاٌ لها ًىم 

غماٌ نضًلىا محي الضًً أول   " : غمالهأفيها غً اللغت التي ٌؿخػملها بكطاعػي في 

ن الجمهىع ًبدث غً الفهم أل  ؛بكطاعػي ًىخبها بلغخه التي ًخيلم بها، والتي ًخلنها الجمُؼ

 ".صبولِـ لا 

، بل ووان ٌػخبر خؿب كطاعػي في مؿغخه واهذ مدل اهخمامن لغت بأًخضح 

 توكض لخهذ حمل .Théâtre Arabeالصحافت الفغوؿُت خُنها ًمثل : "املؿغح الػغبي" 

ة، فالجؼائغي وان ًبد ث الصحفي ول ش يء في ظل الظغوف التي حػِكها الجؼائغ املؿخػمغ 

م هالم مفهىم،  ي لم ًخلم حػلُما غغبُا فهُدا، فاما ؿخىغبه غلل الظٌغً جىغُت غً طٍغ

 باملضعؾت بؿبب ظغوف الاؾخػماع. أنالهه لم ًلخدم أو أػلم بالفغوؿُت ن حأ

 خاثمة

ين ئي بيل الطغق والؿُاؾاث املخخلفت خاٌو الاؾخػماع الفغوس   زغاج الجؼائٍغ

تهم الثلافُت التي عبطها بخدؿين الىيؼ الؿُاس ي والاحخماعي والاكخهاصي لهم،  مً هٍى

ىن جلبله. بل  وهى ما ش الجؼائغ ئلم ٌؿخطؼ الجؼائٍغ الؿُاس ي زالٌ جلً ن املطلؼ غلى جاٍع

ن ختى مً خهل غلى الجيؿُت الفغوؿُت لم ٌؿخطؼ الاوؿالر مً عمىػ أالفترة ؾُالخظ 

ين في اوغغاؾها  خه الضًيُت والىثير منهم وان غىها لجمػُت الػلماء املؿلمين الجؼائٍغ هٍى

 ليها.ئضن التي ًيخمىن بخلً امل

ا مً  مجمىغت مً الشخهُاث التي جدمل فىغانىؼ هظا الخدضي الثلافي  زىٍع

تهم التي واهىا ًإمىىن بها  إلخُاءاؾخغلىا مىهبتهم الفىُت  ًاملؿغخُين الظً فً بلغت هٍى

ت بلضع ما لى الػامُت ئو جدىلهم مً الفهحى أن جطىعهم إ، و آهظان لِـ اوؿالزا مً الهٍى

ت التي لم أل  ؛ كىي حضافىاهين لهم خـ زىعي لى طواء ه ن الػامُت هي حؼء مً جلً الهٍى

خُت اؾخغلها الىطىُىن لخلضًم غغوى مؿغ غليها بل  اللًاءٌؿخطؼ الاؾخػماع الفغوس ي 

ت مهمت.أمهمت حضا   صث الى جىغُت حماهيًر
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