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  عمر	عروي��

تجامعة	ابن	خلدون	بتيار 
  

  :�ملخص

�التعليم�  ��� �ف��ا �كان ��ال �ا'دارس �تلك �pي �الحّرة �التعليم �مدارس إن

�ا �وكان�باللغة �وا'ؤسسات�وا'نظمات�الشعبية، �لÎفراد �وكانت�تابعة لعربية،

الشعب�مؤسسا�لها�وممو�Oو�Oتخضع�´دارة�³حت�ل�الفرن����إ�Oمن�ناحية�

النظام�العام،�وقد�سميت�بالحرة�تميfBا�لها�عن�ا'دارس�الحكومية�الرسمية�

�عد �بناها �وقد �فقط، �الفرنسية �باللغة �التعليم �يجري�ف��ا ��من�>فراد�ال د

والجمعيات�الفاعلة�التعليمية�والخABية�كجمعية�العلماء�ا'سلمBن�الجزائريBن�

�العربية،� �التعليمية �وبعث�ال�lضة �الثقافة��س�مية، �إحياء �أسهمت�*ي �ال

وتكريس�وإرساء�الثوابت�الوطنية�(اللغة�والدين�والوطن)،�وال��دأب�³حت�ل�

اولة�طمسها�ومحوها،�كما�كان�للزوايا�دور�الفرن����قرابة�قرن�ونيف�ع�ى�مح

���ال �ا'دارس �بBن �ومن �الوط~�، �³نتماء �وتجسيد �نشر�التعليم، �*ي فعال

م�بالجزائر�1927أنشئت�آنذاك�مدرسة�الشبيبة�الجزائرية�ال��تأسست�سنة�

� �الس�م �ومدرسة �1929العاصمة، �القرآنية �العربية �وا'درسة � م،�1929م

��ا'دارس�ال �من �ف��ا��وغABها �كان ��وال �الوط~�، �ع��Aال�Aاب �منتشرة كانت

رجال�تحملوا�عبء�نشر�العلم�ومجا�²ة�³حت�ل�بكل��ß�ء�أمثال�محمد�العيد�

آل�خليفة�ومحمد�بن�العابد�الج�dي�الذي�اختاره�بن�باديس�ليكون�معلما�*ي�

هذه�ا'دارس�وأعضاء�وشيوخ�الزوايا..،�و�²ذا�كان�من�ا'�حظ�أن�الدراسات�

�هنا��حول  �من �وإرساءها، �بناءها �ا'ؤسسات�*ي �بّينت�أهمية �ما
ً
�كثABا الُهوّية

�الجزائري�وجّسد� �هوية �رّسخ �ما �عن�كل �تحاول�كشف�اللثام �كانت�دراس

�تفوقت�ع�ى� ��ال �ا'دارس�التعليمية �هذه �ظل �*ي �و�س�مي �الوط~� انتماءه

  ن�الجزائري.��ترسانة�³حت�ل�الفرن����وقواته�العديدة�*ي�طمس�هوية��نسا
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  دور	ا9ؤسسة:و 	ثقافة	الُهوّية
�مطابقة� �ا'طابقة: �خاصية �لتع��Aعن �الهاء �بضم �كلمة(ُهوية) تستعمل

ال���ء�لنفسه،�أو�مطابقة�'ثيله،�و*ى�ا'عاجم�الحديثة�فإ¿�ا��Oتخرج�عن�هذا�

�ع�ى� �ا'شتملة �أو�الشخص�ا'طلقة، �ال���ء �حقيقة �pي: �فالُهوّية ا'ضمون،

�وحدة�الذاتصفاته�الجوهري
ً
  )1(.ة،�وال��تم�fBعن�غABه،�وتسم�Ôأيضا

�الجرجاني�(السيد�الشريف�ع�ي�بن�محمد)�
ُ
و*ي�كتابه�"التعريفات"�ُيَعّرِف

�ع�ى��الُهوّية واة �النُّ �إشتمال �الحقائق �ع�ى �ا'شتملة �ا'طلقة �"الحقيقة بأ¿�ا:

  )2'(الشجرة�*ي�الغيب�ا'طلق

  :�خ!صة	`قوال

� �الثقافية �الُهوّية �الثابت،�إن �القدر �pي �>مم، �من �Sمة والحضارية

�تم�fBحضارة�هذه� ��ال والجوهري�وا'ش�Aك�من�السمات�والقسمات�العامة،

�تتم�fBبه�عن�
ً
�من�الحضارات،�وال��تجعل�للشخصية�طابعا >مة�عن�غABها

  )�3(الشخصيات�>خرى.

�من� �مجتمع ��²ا �يتمسك ��ال �السمات ��²ا �يقصد �القومية �الُهوّية إّن

�ع��Aا �تأصلت �قد �الُهوّية �وهذه �ا'جتمعات، �من �غABه �عن �وتمfBه 'جتمعات

�ا'جتمع�وتتمثل�*ي�جانبBن� العصور�نتيجة�عدة�تراكمات�متتالية�تعرض�لها

هامBن�هما�الجانب�ا'ادي�يما�يتضمن�من�معارف�وعلوم�وفنون�واكتشافات�

مع�وقيمه�واخ�Aاعات�وابتكارات،�والجانب�ا'عنوي�الذي�يتضمن�عادات�ا'جت

وأخ�قيات�أفراده�وسلوكيا��م،�وكلما�تأصلت�الُهوّية�القومية�*ي�نفوس�أفراد�

  مجتمع�ما�ساعد�ذلك�ع�ى�التأث�AB*ي�ثقافات�ا'جتمعات�>خرى.

  2/998، وانظر املعجم الوسـيط، )moslim.net(خاm روشة، أزمة الهُويّة، موقع  1
  1938يد الرشيف عيل بن محمد): التعريفات، مكتبة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، اجلرجاين (السـ  -2
 .)moslim.netخاm روشة، ٔازمة الهُويّة، موقع - 3
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�'جتمعات� �القومية �لتدم�ABالُهوّية �ا'جتمعات ��²ا �تقوم ��ال �ا'حاوOت وأما

�ذOل�فإ¿�ا�تؤدي�*ي�ال�lاية��أخرى�أو�النيل��م�lا�سواء�بالسيطرة�أم�القهر�أم

�و>رض� �البشر �بBن �ا'عنوي �والتوحد �³جتما�ي، �التماسك �فقدان إdى

  )�.1(�والظروف�و�مكانيات.

��àي�فdوبالتا� فالُهوّية�القومية�تمثل�مجموع�خصائص�وسمات�>فراد

تمثل�خصائص�كل�شعب،�فà��تع��Aعن�خصوصية�وتمايزات�وانتماءات�كل�

�من �مفهوم�>مة��شعب�عن�غABه �pي: �أسس�أربعة �تقوم�ع�ى الشعوب�وpي

  وخصوصية�الثقافة،�والذاكرة�الوطنية،�والحدود�الجغرافية.

 مكونات	الُهوّية:

�الجوهرية�   �صفاته �ع�ى �ا'شتملة �ال���ء �حقيقة �pي �كانت�الُهوّية إذا

�وعناصرها.� �مكونا��ا �باخت�ف �تختلف �أ¿�ا �ف��شك �غABه، �عن �تمfBه �وال

هوية�ا'سلم�ويجعله�متمfBا�عن�غABه،�"اربعة�عناصر�pي�الدين،��والذي�يصوغ

  ) .2(واللغة،�والتاريخ،�والبيئة�³جتماعية�و³قتصادية�والسياسية�وا'ناخية

:��Oشك�أن�سلوك��نسان�*ي�الحياة�ينب~��ع�ى�تصوره�لنفسه�أو�O(ما�الدين

�مصABه) �وما �أصله، �ل�له�الذي�يعبده، �وتصوره �ل، لكون�وللحياة.�ثم�تصوره

�يعتقد �الذي �فا´نسان �التصور. �هذا �تشكل ��ال �ا'كونات �هو�أول �والدين

بوجود�إله�واحد،�بيده�الضر�والنفع،�وا'وت�والحياة،�والرزق،�و>جل،�والذي�

�كانت�أو�شرا،� �خABا �أعمالهم �الناس�ع�ى �فيه �يجازى �هناك�يوم �بأن يعتقد

�وكيف�يتجنب �له،� �هذا ��vكيف�ير� �والظلم�وÆثام��سيكون�همه السوء

خشية�الجزاء�³خروي،�وبالتاdي�يكون�صالحا�*ي�نفسه،�مصلحا�لغABه،�قائما�

  بالحق�والعدل�*ي�>رض،�ممتث��للخ�ABوال�A،�ناهيا�عن�الشر�والفجور.�

 .71،ص 1999، 4. جريدة النرص، ع  1
26seb.net، 1427، العدد سبمترب Ôكرتونية 26عيل pعباد، الهُويّة العربية إالسالمية يف ظل العوملة، حصيفة - 2
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:�تعد�اللغة�إحدى�الركائز�>ساسية�للهوية،�"وpي�الوسيلة�>ساسية�*ي�اللغة

التوصيل�أو�النقل�والتعب�ABعن�>فكار�وا'عاني�الع�قات��نسانية�من�حيث�

واللغة�العربية�pي�وعاء�الثقافة�لكل�الشعوب�الناطقة��²ا،�من�.) 1(�والرغبات

خ�لها�يتم�تلقي�ا'عرفة،�وتدوي�lا�ونقلها�إdى�>جيال،�و�²ا�يمارسون�عبادا��م�

�"وال �يكتبون�آدا�²م�وقصصهم�وأشعارهم�إdى�غ�ABذلك. �و�²ا قرآن�وشعائرهم.

الكريم�منح�اللغة�العربية�سلطة�مكتوبة�وصفة�مقدسة�قائمة�ع�ى�إلهام�آت�

�لكي� �عبيده �هللا�ع�ى �أنزلها ��²ا، �مو�ى �ثابتة �إ¿�ا �يقال �بينما �السماء...، من

يتفاهموا�ويتعارفوا،�واتخذت�صفة�القداسة�سلطة�أقوى�بفضل�تحول�اللغة�

�الطقوس�الدينية �لغة �2(إdى .(�ال �اللغة �وسعت�كتاب�هللا�لفظا�وتعت��Aهذه �

  �.وغاية،�وحملت�نصه�ا'عجز�محفوظة�بحفظ�القرآن�الكريم،�وباقية�ببقائه

�ا'سلمة،�التاريخ �العربية �لÎمة �الحضاري �السجل �ذلك �بالتاريخ �نقصد :

،�ومكون�هام�من�ويشمل�إنجازا��ا�ا'عنوية�وا'ادية��وهذا�كله�رصيد�ثر�للفرد

�ح�Ôليكون� مكونات�الُهوّية،�Sن��نسان��Oينفك�يقتفي�أثر�آبائه�ومآثرهم�

  ذلك�جزءا�من�شخصيته.�

�نفوس� �*ي �معان��ا �وتقوي �س�مية� �الروح �تغذي �س�مي� �التاريخ "ودراسة

�س�مية�� �يكسب�الثقافة �وبالتاdي �والتطبيقية، �النظرية �أبعادها �بكل الجيل

�>صال �وا'عارف�سمة �ا'علومات �من �ضخما �رصيدا �يشكل �كما �و³نتماء ة

  )3(الذي�تنمو�به�ثقافة�ا'سلم.

	والوطن �وتضم�البيئة�³جتماعية�و³قتصادية�والسياسية�ف��شك�البيئة :

أن��البئية�ال��يعيش�ف��ا�الفرد�تؤثر�ع�ى�بنائه�الفكري�والعق�ي،�بالقدر�الذي�

  يؤثر�فيه�التاريخ.

81اخلوري، نسـمي، إالعالم ا لعريب، واهنيار السلطة اللغوية، ص  - 1
، نقال عن ابراهمي مدكور، واكن من Ôفضل استبدال 135انظر اخلوري، نسـمي، Ôعالم العريب واهنيار السلطة ا للغوية، ص  -2

  عبارة الطقوس اmينية، pلشعائر أو العبادات.
96سالمية، ص صاحل هندي، ا لثقافة االٕ  -3
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� �ا'درسة �>وdىإّن �التعليمية �البيئة �p�)1ي �الشخصية�) �مصنع �ذا��ا pي

الوطنية،�ف��ا�تتشكل�الُهوّية�الوطنية�>وdى،�فكل�عنصر�من�عناصر�العملية�

التعليمية�له�دوره�*ي�تشكيل�شخصية�وهوية�ا'تعلم�وينبÕي�لهذه�العناصر�

�أو�تتنافر �تتضارب �أن O� �تتكامل؛ �أن �با'رو ، �تتسم �أن �عل��ا �ينبÕي نة�كما

�الوطنية �الُهوّية �الذات/ �فإلغاء �والتشدد، �³�Oنغ�ق �2(�و³نفتاح؛ يساويه�)

�التعليمية �الحكمة �إّن �نواقصها، ��Oترى �بحيث �تضخيمها
ً
�*ي� – تماما

ً
ممثلة

�مسارها�وهو�مسار�قد��Oيس��AB-السياسات�وتطبيقها
ً
ينبÕي�لها�أن�تÑي�جيدا

 
ً
.�بشكٍل�أحادي�أو�مستقيم،�وقد��Oيكون�مسارا

ً
�جامدا

ً
�ثابتا

ً
  واحدا

إن�التعليم�ليس�هو�الُهوّية�الوطنية،�لكنه�ا'صنع�>هم�*ي�تشكيلها�  ���

،�كما�أّن�الُهوّية�الوطنية��Oتموت�*ي�غياب�
ً
�حسنا

ً
وصناع��ا�وإخراجها�إخراجا

�ا'الية� �ا'قارنات �رهينة �التعليم �يصبح �فحينما ،
ً
�تنقص�كثABا �لك�lا التعليم

�ع �أو �رتبته �علت �القيمية�مهما �ا'نظومة �نقر�أن �أن �علينا �فوائده، ظمت

  .للمجتمع�برمته�*ي�خطر

�ا'�lاج�هو�أداة�التعليم�>هم�ال��يمكن�خ�لها�  � مما��Oشك�فيه�أّن

تحقيق�>هداف�ال�Aبوية�للتعليم،�لكنه�يبقى�أداة�عاجزة�عن�إحداث�تحوOت�

�تعز  �وطنية /� �علمية �رؤية �غياب �*ي �الط�ب �وتوجهات �سلوك �دور�*ي �من ز

�البسيط� �ا'عر*ي �الجانب �ع�ى �والبناء �بالُهوّية �حساس� �تنمية �*ي مة
ّ
ا'عل

�والسيا���،� �والثقا*ي �الجزائري�³جتما�ي �بالواقع �ا'ناهج�وربطه ا'تضمن�*ي

�أو� �ا'دنية �أو�ال�Aبية �الوطنية �ال�Aبية �مناهج ��Oنتحدث�فقط�ع�ى ونحن�هنا

�حص��م �من �الرغم �ع�ى �الجزائري، �لكننا��التاريخ �طار،� �هذا �*ي الكبABة

  .نتحدث�عن�كل�أنواع�ا'ناهج�بما�ف��ا�العلوم�العلمية�والرياضية

�ع�ى�   �الصغرى �تلك �سواء �ا'تبعة �التعليمية �السياسات �أّن كما

با'ع~��Ô–ا'ستوى�ا'درسة�أو�الك�Aى�ع�ى�مستوى�البيئة�التعليمية�الوطنية�

 . pعتبار املهتج احلديث. 1
. للهوية عدة مصطلحات مهنا: إالنية كام ذكره ابن سينا، واñاتية، والشخصية... 2



288

ور�بالُهوّية�الوطنية�فأداء�ا'درس�تلعب�دورها�*ي�تقليص�الشع -الجغرا*ي�هنا

بل�أقول�أك��Aمن�ذلك�احباطاته�وآماله،�تفتحه�وانغ�قه،�،�وتوجهاته�وآرائه

�أو� �تعزيز �*ي �وا'خفية �ا'رئية �تأثABا��ا �تمارس �جميعها �وتسامحه، تسلطه

  .بوطنه/ـها’ ت /تقويض�ع�قة�الطالب

 جمعية	العلماء	ا9سلمyن	ودورها	الريادي	Cي	البنائي:

لقد�أخذت�جمعية�العلماء�ا'سلمBن�وع�ى�رأسها�الشيخ�عبد�الحميد�ابن�

�بالشرق�الجزائري،�بمنهج�عظيم�أ�Oوهو�منهج� باديس�تعليم�الجزائرين�بدءا

التصفية�وال�Aبية،�هذا�ا'نهج�الذي�يقوم�ع�ى�تصفية�العقول�و>فكار�الزائفة�

�ظل�عمل�ب �*ي �ال��من�الزيغ�والتحريف�الذي�شاب�الكث�ABم�lا عض�الزوايا

ثم�ال�Aبية�بمعية�التعليم�وpي�تربية�النشء�)�1(�انتشرت�ف��ا�البدع�والخرافات

�ببندقيته�أو�سيفه�*ي�سفاح� �بعد�مجاهدا وصنع�الرجل�الذي�سيصبح�فيما

�ABالجماه� �*ي �و>مل �الثقة �زرع � �ع�ى �الجمعية �تعليم �قام �وقد الجبال،

�حباطات،�و�لحزن�ووال��ا�النكباتدب�إل��ا�او �الجزائرية�بعدما�أصا�²ا�اليأس

�الجزائر، �*ي �ا'عيش �الواقع �إليه �آل �الحضارية�و �'ا �الفكرية �>سس وضع

�هذه�>مة�دون�التفريط�بالقيم�الروحية�والقومية� النوعية�ال��تحتاج�إل��ا

  و�نسانية�ال��تصوغ�ذا��ا�وهوي��ا�وتغ~��عطاءها�الحضاري.

�مرحلة �يÑيت و³ستق�ل التحرير إن �أن �الجزائري �من �*ي ستد�ي ذاته

 اتخذ الذي الجديد، الوط~� إطاره
ً
  شك�

ً
العربي، محيطه عن بمعزل  مستق�

�له الوقت نفس و*ي �تبلور� ال� القومية بشعاراته يتمسك أن آن �نتيجة كانت

  وطنية.� هوية ثقافة�إس�مية�أصيلة�*ي�نفسه�أو�Oو*ي�بيئته�ثانيا�لتنتج�له

�تنش �تع~� �ا'نهج�ال�Aبية �وفق �جوانبه �جميع �*ي �فشيئا �شيئا �نسان� ئة

�شيئا� �كماله �إdى �ال���ء �تبليغ �pي �(ال�Aبية �البيضاوي: �مام� � �قال �س�مي،

. يف هذا أالمر حنن ال ننكر معل بعض الزواa اليت راحت تواجه Ôسـتعامر بلك ما ٔاوتيت من قوة ؤاخذت عىل عاتقها تعلمي  1
السبيل وا}اهدين ٕاpن ثورة التحرير وقبلها.اجلزائريني، وٕايواء عابري 
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وقال�الراغب�³صفهاني:�(ال�Aبية�إنشاء�ال���ء�حا�Oفحا�Oإdى�حد�)�1(�فشيئا)

والقيام�ومن�هذين�التعريفBن�يتضح�أن�ال�Aبية�تدور�حول��ص�ح�)�2(�التمام)

رعايته�بما�ينميه�وأن�ا'فهوم�ال�Aبوي�مرتبط�بجميع�تلك�و �بأمر�ا'ربي�وتعهده

  ا'عاني.

�ABالخ� �طريق �نسان� �ليسلك �يكفي �وحده �ا'عر*ي �الجانب �هل ولكن

 ABأن�بعض�الناس�يعرف�الخ� �الوقت�الذي�ي�حظ�فيه �*ي يحيد�و �والص�ح؟

  ذلك؟�يأتيه�فما�العلة�منو �يق�Aب�منهو �يعرف�الشر و �عنه

إن�للممارسة�العملية�ال�Aبوية�أهمية�كبABة�*ي�حق�الفرد�S¿�ا�مسؤولية�

سلم�كلكم�و �مناطة�بكل�من�اس�Aعاه�هللا�رعية�قال�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه

́مام�راعو �راع الرجل�راع�و �مسؤول�عن�رعيته،و �كلكم�مسؤول�عن�رعيته،�فا

�رعيته، �عن �ومسؤول �أهله �زو و �*ي �بيت �*ي �راعية �عن�و �جهاا'رأة مسؤولة

مسؤول�و �مسؤول�عن�رعيته،�وكلكم�راعو �الخادم�راع�*ي�مال�سيدهو �رعي��ا،

�رعيته �الثقافة�و�)،3(�عن �جديد �من �ا'سلمBن �العلماء �جمعية �بع�ن قد

اس�Aداد�الحق�و �من�ثمة�مجا�²ة�العدو و ��س�مية�ا'بنية�ع�ى�الكتاب�والسنة

  ا'سلوب.

  طرف	جمعية	العلماء	ا9سلمyن:	أهمية	بعث	الثقافة	�س!مية	من	

�جمعية� �طرف �من �س�مية� �الثقافة �وترسيخ �تدريس �من �الغاية إن

ع�ى�رأسها�الشيخ�عبد�الحميد�ابن�باديس،�*ي�ضوء�منهجه�و �العلماء�ا'سلمBن

�والحياة� �للكون �الشامل �س�مي� �التصور �إيضاح �pي �وال�Aبية التصفية

�حا �وربط �والعبودية، �ولÎلوهية �*ي�و�نسان، �ليكون �بماضيه، ضر�ا'سلم

�من� �الكون �مع �تعامله �و*ي �غABه، �ومع �نفسه �مع �تعامله �و*ي �ربه �مع تعامله

 .246. البيضاوي، ٔانوار التزنيل ؤارسار التأويل، ص  1
.148. أالصفهاين، املفردات يف غريب القرآن الكرمي، ص  2
 .284، ص 1. حصيح البخاري، ج 3
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�عليه� �الن½� �الكتاب�الكريم�وسنة �له �رسمها ��من�ا'بادئ�ال �منطلقا حوله،

�والس�م �الص�ة �أخرى�إبراز�اثر�الحضارة�، �ومن�جهة �الصالح، �سلفه وسABة

�³خرى  �>مم �*ي �س�مية� �نشر�الخ�ABوك، �س�مية� يف�استطاعت�الثقافة

والعدل�والتمدن�والتحضر�*ي�العالم�اجمع،�بما�تمثله�من�قيم�سامية�ومبادئ�

نبيلة،�وأخ�ق�عظيمة�يمتد�أثرها�إdى�العدو�والصديق،�ويتف��Ïظ�لها�ا'وافق�

�ويفاخر�بثقافته،� �يفخر��²ويته �ا'سلم �الطالب �يجعل �هذا �كل وا'خالف.

�ذلك�إ �وتيسر�له�ويدفعه �استطاع Ô�م �والتحرك�لنشرها �عل��ا، �ا'حافظة dى

�أهداف�تفصيلية �إdى �>همية �ولعل�ترجمة�هذه �أك��Aعملية��)1(ذلك. تجعلها

  ووضوحا،�كما�ي�ي:

�جوانب�.1 �لجميع
ً
�شام�

ً
�منهجا �بوصفه �ل�س�م، �الشمولية إبراُز�النظرِة

س�م،�ال��تقصره�الحياة،�أساُسه�التوحيد،�والتخلُص�من�النظرة�الجزئية�ل� 

  ع�ى�بعض�جوانب�الحياة.

ه�بكتاب�هللا�وسّنة�نبيه� .2
ُ
ص�ى��-تعميُق�انتماء�ا'واطن�إdى��س�م،�وربط

وتبصAُBه�بما�*ي�هذين�ا'صدرين�الرئيسBن�من�أصول�القيم��-هللا�عليه�وسلم�

� �-الخلقية�والحضارية،�وذلك�من�أجل�تحصينه�
ً
�وسلوكا

ً
�وفكرا

ً
ضد��-اعتقادا

  ات�الفكرية�ا'عارضة�ل�س�م.التيار 

�مجاOت�العلوم� .3 �*ي �خاصة �العصر، �مواقف��س�م�من�قضايا
ُ
تجلية

�وحركات�الفكر،�ونظم�الحياة�³جتماعية�والسياسية�و³قتصادية�ا'ختلفة،

  ..،�ونقدها�من�ا'نظور��س�مي.

�*ي� .4 �و(>يدلوجيات) �الفكرية �ا'ذاهب �ع�ى �وتمfBه �س�م� �تفوِق بياُن

فة�شؤون�الحياة،�وإظهاُر�قدرِته�ع�ى�تحقيق�السعادة��نسانية؛�*ي�مقابل�كا

  إخفاق�تلك�ا'ذاهب�و(>يدلوجيات).

ويه تشابه يف مجملها أالهداف املوضوعة ملقرر  ،25- 24هذه أالهداف اليت ذكرها أالسـتاذ محمد املبارك يف كتابه نظام إالسالم، ص - 1
ظر الثقافة إالسالمية جلامعة السلطان قابوس، لكنا اخرتX عبارة أالسـتاذ املبارك ٔالهنا ٔامشل ؤاكرث دقة، موقع أاللوكة Ôلكرتوين،  ؤان

  14، ص 2006-2005توصيف مقرر الثقافة إالسالمية، دليل قسم العلوم إالسالمية، جامعة السلطان قابوس لعام 
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5.�
ُ
ة �العامَّ �س�م�

ُ
�رسالة �صنعته �عما �وافية �صورة �الجزائري إعطاء

�للبشر�من�الوثنيات�والخرافات،� �من�تحريِرها �نسانية،� �الحياة �*ي
ُ
الشاملة

  لفكري،�والتفكك�³جتما�ي.وإنقاِذهم�من�التخلف�ا

�والحركِة� .6 �والسلوِك �الفكِر �مجاdي �*ي �س�ميِة� �>مِة �حاِل تشخيُص

  .الحضاريِة،�وبياُن�َمواطن�الخلل�ف��ا�ومنهج�الع�ج

�اللغة،� .7 �عربية �قوامها: �فكرة �أصالة �القويم �ا'نهج �هذا �عن �نتج وقد

  إس�مية�الدين،�جزائرية�الوطن.

ية	Cي	التعليم	الحر:	فرنسا	وسياسة	إقحام	الفرنس

تـــنعكس�الطبيعـــة�الـــ��تـــتّم�ف��ـــا�تـــداُخل�الثقافـــات�ع�ـــى�شخصـــية�>فـــراد،�

،�يكــــون�³نتقــــال�مــــن�إحــــدى�
ً
ــــ� فــــإذا�كــــان�الرســــوخ�*ــــي�الثقــــافتBن�عميقــــا�وُمتأّصِ

ــــن�إحــــــدى�الثقــــــافتBن�إdــــــى�>خــــــرى�بصــــــفة�غريزيــــــة�دون� اللغتــــــBن�إdــــــى�>خــــــرى�ومــ

خــــ�ل�سياســـا��ا�ا'تعـــددة�دمــــج�الشـــعور�بـــأّي�تفكـــك،�وقــــد�عمـــدت�فرنســـا�مـــن�

فقــد�)،�1(�اللغــة�الفرنســية�كلغــة�رســمية�*ــي�مؤسســات�التعلــيم�الجزائريــة�الحــرة

ســــعت�فرنســــا�إdـــــى�ترســــيخ�³زدواجيـــــة�الثقافيــــة�*ــــي�أوســـــاط�الســــكان�>صـــــليBن�

��*ــــي�إطــــار� عارضــــة�اللــــذان�ُســــّجِ
ُ
غــــذ�Íم�الــــرفض�وا'

ُ
بــــالقوة،�و*ــــي�الوقــــت�ذاتــــه�ت

تناِقضـــة�الشـــباب��ا'قاومـــة،�وبعـــد�³ســـتق�ل
ُ
ظهـــرت�ســـلبيات�هـــذه�السياســـة�ا'

الــــذين�تفككــــوا�ثقافيــــا�وأصــــبحوا�يشــــعرون�بــــأ¿�م�أجانــــب�عــــن�الثقافــــة�العربيــــة�

  النموذج�الفرن���.و ��س�مية�وعن�السياق�الثقا*ي

ـــــدرك�أن�ة�ينبÕـــــي�أن�اللغـــــوي إن�النظـــــام�التعليمـــــ��الـــــذي�يتب~ـــــ³�Ôزدواجيـــــة� ُي

أنظمـــــة�القـــــيم�تختلـــــف�مـــــن�مجتمـــــع��خـــــر�(خاصـــــة�إذا�كانـــــت�هـــــذه�ا'جتمعـــــات�

  متباعدة�جغرافيا�وعقائديا�وإيديولوجيا).

  . الزواa، الكنانيب، بعض مدارس مجعية العلامء املسلمني. 1
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بالنســبة�'جتمعاتنــا،�فــإن�>غــراض�>ساســية�مــن�ال�Aبيــة�تتمثــل�*ــي�تكــوين�

الفــرد�الــوط~��ا'ســـلم�الــذي�يمتثــل�لتعـــاليم�دينــه،�ويكــون�فـــردا�مبــدعا�لتحويـــل�

حتياجاتـــــه�وحاجـــــات�مجتمعـــــه،�ولهـــــذا�فلـــــيس�مـــــن�الســـــهل�تب~ـــــ��بيئتـــــه�حســـــب�ا

نمـــوذج�ثقــــا*ي�أو�نظــــام�لغــــوي�'جتمــــع�مغــــاير�والعمــــل�ع�ــــى�نشــــره�*ــــي�إطــــار�نظــــام�

فظهـــر�فيمـــا�بعـــد�بمـــا�يصـــطلح�عليـــه�بالتوجيـــه�ا'در�ـــ���بصـــورة�تربـــوي�شـــامل،�

أي�خـــــــــــ�ل�الف�ـــــــــــAة���1959بعـــــــــــد�إصـــــــــــ�ح�التعلـــــــــــيم�ســـــــــــنة،�1960فعالـــــــــــة�ســـــــــــنة�

جــد�آنــذاك�لتوجيــه�أبنــاء�ا'عمــرين�بالدرجــة�>وdــى�والقليــل�³ســتعمارية،�وقــد�و 

مــن�الجزائــريBن�وقــد�كــان�أغلــب�القــائمBن�بالتوجيــه�مــن�الفرنســيBن�الــذين�كــانوا�

يطبقون�مقياس�العصبية�والتمي�fBالعنصـري�ع�ـى�الت�ميـذ�الجزائـريBن�لـم�تكـن�

حكامــــا�مكيفــــة�ع�ــــى�البيئــــة�الجزائريــــة،�ولهــــذا�كانــــت�أحكــــامهم�ع�ــــى�الجزائــــريBن�أ

خاطئــة�نابعــة�مــن�الفكــر�³ســتعماري،�الــذي�حــط�مــن�قيمــة�الشــعب�الجزائــري�

  .وقدراته

�الحر �التعليم �S)1ن �وقد�) �لفرنسا، �بالنسبة �كبABة �مشكلة �يشكل أصبح

�هل� �ا'عضلة: �للسؤال �الجواب �إيجاد �الفرنسيBن �الساسة �الكث�ABمن حاول

�الحض �مشعل �حاملة �"فرنسا �´ثبات�نظرية �الجزائريBن �أم�نعلم �والرÂي؟" ارة

�وانتفاضة� �محتملة �استفاقة �تفادي �وبالتاdي �جهلهم �الجزائريBن �ع�ى نبقي

حتمية،�وع�ى�هدي�هاتBن�النظريتBن�ظلت�سياسة�التعليم�*ي�الجزائر�ا'حتلة�

  متأرجحة�مضطربة�غ�ABواضحة�ا'عالم.

�القرن� �من �>ول �العقد �منذ �والوطنية �ا'حلية �هّبت�الجمعيات ولذلك

ح�ا'دارس�الحرة�لتعليم�أبناء�الب�د،�وعند�اندOع�ثورة�الفاتح�من�ا'ا�v��لفت

��Aكان�التعليم�العربي�الحر�*ي�أوج�نشاطه�وحيويته�تحت�إشراف��1954نوفم�

ومدارس التعلمي يه اليت اكن هو التعلمي اñي اكنت ترشف عليه مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني وبعض امجلعيات احمللية أالخرى. .  1
واملنظامت الشعبية، واكن الشعب مؤسسا لها ومموال وال ختضع ٕالدارة  فهيا التعلمي pللغة العربية، واكنت _بعة لٔالفراد واملؤسسات

لغة Ôحتالل الفرنيس ٕاال من Xحية النظام العام، وقد مسيت pحلرة متيزيا لها عن املدارس احلكومية الرمسية اليت جيري فهيا التعلمي pل
ية واخلريية كجمعية العلامء املسلمني اجلزائريني اليت ٔاسهمت يف ٕاحياء الفرنسـية فقط، وقد بناها عدد من أالفراد وامجلعيات الفاع£ التعلمي 

 الثقافة إالسالمية، وبعث الهنضة التعلميية العربية، وتكريس وٕارساء الثوابت الوطنية (اللغة واmين والوطن).
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�ا'حلية�*ي�ربوع� �من�الجمعيات� �ا'سلمBن�الجزائريBن�وغABها جمعية�العلماء

�التعليم�الحر  �آل�إليه�وضع �فعل�'ا �وكرد �بالخطر�إحساس�فر و �الوطن، نسا

�مقرات�بعض�الجمعيات�وسجن� �غلق�ا'دارس�ومصادرة �بادرت�إdى العظيم

�مهامه� �يؤدي �التعليم �من �النوع �استمر�هذا �ذلك�فقد �ومع الكث�ABا'علمBن،

أخذ�قادة�الثورة��Íتمون�بشؤون�التعليم��1956خاصة�*ي�ا'دن،�ومنذ�سنة�

<� �ا'تضرر �و>رياف �القرى �*ي �خاصة �بتنظيمها �³حت�ل�ويقومون ك��Aمن

  وعساكره.

�الحال� �الحر�بطبيعة �العربي �التعليم �ع�ى �الوضعية �انعكست�هذه وقد

�)1(�وكان�أول�ضحية�لذلك�مدارس�جمعية�العلماء�ا'سلمBن�الجزائريBن�ومعهدها

  .1957حيث�ُعطلوا�جميعا�منذ�سنة�

�تؤدي� �ظلت ��ال �بعض�ا'دارس، �ع�ى �تشرف �أخرى �جمعيات وبقيت

�جو�من �*ي �طرف�الجيش�الفرن�����مهم��ا �من الخوف�وا'داهمات�ا'فاجئة

�مختلفة� �تحت�أغطية �بقيت�مفتوحة �غ�ABأ¿�ا �لبعض�معلم��ا، و³عتقاOت

�بفضله�من�ظلمات� ووفرت�لبعض�أبناء�الجزائريBن�قسطا�من�التعليم�نجوا

�الشوارع �الجهل�وضياع �ا'دارس�، �مقاطعة �إdى �الثورة �بعض�زعماء وقد�دعا

)�S.A.S(�)2لك�ال��تشرف�عل��ا�الفرق��دارية�ا'ختصة�(الفرنسية�خاصة�ت

ُهوجمت�بعض�هذه�ا'دارس�وُحرقت)،�كما�صدر�>مر�لÎولياء�يمنع�أبنا·�م�(

من�ا'شاركة�*ي�ا'خيمات�الصيفية�ال��كانت�السلطات�الفرنسية�تقيمها�هنا�

�1956وهناك�*ي�محاولة�لكسب�بعض�>هاdي،�و*ي�¿�اية�شهر�ماي�من�سنة�

�والجامعيBن� �الثانويBن�والطلبة �إdى �التحرير�الوط~� �ج®�ة صدر�>مر�من�قادة

�³متحانات �ومقاطعة �الدراسة، �عن �مفتوح �إضراب �*ي �3(�بالدخول وقد�)

تعلميهم Ôبتدايئ ملواص£ دراسـهتم  ليسـتقبل ٔابناء املدارس اñين ٔاهنوا 1947. معهد عبد امحليد بن pديس ٔاسسـته امجلعية سـنة  1
 الثانوية.

2  .- Section d'Administration Spécialisée .
حول هذا املوضوع صدر مقال يف جريدة ا}اهد بعنوان "ٕان اجلثة لن تكون ممتزية ٕاذا اكنت حام£ لشهادة عليا" يف هناية شهر .  3

GILBERT MEYNIER. وقد ذكر النص اكمال الاكتب 1956جوان من سـنة 
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�غ�ABأن� �الجبال، �بالثوار�*ي �كب�ABمن�الطلبة �التحاق�عدد �الف�Aة شهدت�هذه

هناك�من�يرى�بأن�هذا�القرار�لم�يلق�ا'وافقة�من�كل�قادة�الثورة،�فقد�كان�

�مكا¿�م� �فإن �وبالتاdي �³ستق�ل، �بعد �الغد �إطارات �سيكونون �الطلبة هؤOء

  الطبيÑي�ع�ى�مقاعد�الدراسة�وليس�*ي�الجبال.

  ا9ؤسسات	الوقفية	الحرة	Cي	الجزائر:

�تقويض�دعائم� �*ي �أرض�الجزائر�شرع �ا'ستعمر�الفرن��� �دخول منذ

�الوقف�( �معا')1نظام �وهدم �وتشتيت�شمله ،�Aديسم�� �ففي أصدر��1830ه،

�كلوزيل "� �الفرن��� �بدعوى� "الجAgال �الحرمBن �أحباس�مؤسسة �بفسخ قرارا

أن�لها�أدوارة�مشبوهة�كبث�روح�ا'قاومة،�و �أنن�مداخيلها�تنفق�ع�ى�>جانب،

،ABاع�أوقاف�الجامع�الكبf�نصت�مادته�السادسة�ع�ى�و �كما�تضمن�القرار�ان

�م �عنده �بما ��Oيدdي �من �كل �أحباس�تغريم �تقرير�وزير�الحربية��ن �*ي وجاء

مداخيل�ا'ؤسسات�الدينية�و �أن�مصاريف�1843مارس��23الفرن����ا'ؤرخ�*ي�

  .تضم�إdى�مfBانية�الحكومة�الفرنسية

ورأت�السلطات�الفرنسية�*ي�مؤسسات�>وقاف�أحد�العقبات�الصعبة�

� �تحول�دون��ص�حات�الك�Aى، ��تحد�من�سياسة�³ستعمار�وال �وال��ال

�إdى� �وحول��ا �الس�ح �قوة �أخضع��ا ��ال �تطوير�ا'ناطق �ع�ى �القادرة وحدها

مستعمرة�حقيقية،�فنظام�>وقاف�*ي�نظر�سلطات�³حت�ل�الفرن����يتنا*ى�

�لكون� �وذلك �³ستعماري، �الوجود �عل��ا �يقوم ��ال �³قتصادية �ا'بادئ مع

�اقتصادي �ووسيلة �إداريا �جهازا �ذاته �حد �*ي �دون�الوقف�كان �تحول �فعالة ة

�ما� �وهذا �للجزائريBن، �والع�قات�³جتماعية �³قتصادية ا'ساس�با'قومات

دفع�قادة�الجيش�الفرن����للعمل�ع�ى�مراقبة�ا'ؤسسات�الوقفية�وتصفي��ا،�

و³ستي�ء�عل��ا�باعتبارها�أحد�العوائق�ال��كانت�تحول�دون�تطور�³ستعمار�

. نعترب املؤسسات الوقفية كشلك آخر ملؤسسة تعلميية حرة pعتبار المتوين وتوفري الغطاء Ôقتصادي. 1
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�الكت �أحد �يقول �هذا �و*ي �الفرنسيBنالفرن���، �>وقاف� : " Zeys " اب (إن

�يقوم� ��ال �³قتصادية �ا'بادئ �مع �وتتنا*ى �³ستعمارية تتعارض�والسياسة

�بالذات�عملت��دارة� �*ي�الجزائر)،�ولهذا �الوجود�³ستعماري�الفرن��� عل��ا

الفرنسية�جاهدة�ع�ى�إصدار�سلسلة�من�ا'راسيم�والقرارات�تنص�ع�ى�نزع�

 .صانة�عن�>م�ك�الوقفيةصفة�ا'ناعة�والح

�دور	الزوايا	Cي	إرساء	الُهوّية	الجزائرية:
�Aتعت���إن�الحديث�عن�الزوايا�يجب�أن�ينصرف�إdى�الزوايا�العلمية�ال

�>مة� �ُهوية �تحفظ �منيعة �وحصونا �للهداية �ومنابع �العلم� مراكز�ل�شعاع

� ��ال �الزوايا �و�Oينصرف�إdى �من�جميع�أشكال�الدمار، تمكن�للبدع�وتحم��ا

 وتنشر�ا'ناكر.

ِعد�للعبادة�ولتعليم�القرآن�الكريم،�يشمل�
ُ
إّن�لفظ�الزاوية�هو�موضع�أ

́يواء�الطلبة�وعابري�السبيل،�وقد�ظهرت�هذه�ا'ؤسسة�الدينية� ع�ى�مرافق�

و³جتماعية�نتيجة�ظروف�هيئت�لها�الجو�لنشا��ا،�أسسها�علماء�ومصلحون�

 .عية�والحضاريةSداء�رسال��ا�الدينية�و³جتما

ومن�تلك�الزوايا�العلمية�ال��ما�فتئت�تحارب�³ستعمار�الفرن����بصنع�

�هوية�ا' �طمس �فرنسا �'حاوOت �التصدي �ثقافة �وبث �>حرار جاهدين

  :الجزائري،�وم�lا

 :خاتمة

�التعليم�هو�اللبنة�>وdى�*ي�تشكيل�وبناء�شخصية��نسان�وصقلها� إّن

تساهم�*ي�عملية�التنمية،�لذلك�ف��قيمة�ووضعها�ع�ى�الطريق�الصحيحة�ل

�ومهيمنة� �متنوعة �ثقافات�أخرى �وجود �ظل �*ي �هّوية �دون �لتعليم و�Oأهمية

�وتعزيز� �الوطنية �الُهوّية �حجب �*ي
ً
�سلبيا

ً
�وتأثABا

ً
�دورا �تلعب �باتت وفاعلة،

�نحو� �تحّملها �يجب �مسؤولية �ثمة �وعليه �و³فتخار�بقيمه، �الوط~� ³نتماء

فfBية�تعيد�أيناءنا�وبناتنا�إdى�هوي��م�الوطنية،�ال��يجب�أن�است�lاض�بيئة�تح
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�السياسات� �وواضÑي �التعليمية �ا'ؤسسة �قبل �>ك��Aمن �باOهتمام تحظى

�وجماعات�ومؤسسات،�
ً
�أفرادا �بأسره �ا'جتمع �قبل �من

ً
�وثانيا

ً
Oأو� التعليمية

ون�وبحث�سبل�الحفاظ�عل��ا�ومواجهة�>خطار�ال��ت��ددها�وأسباب�ذلك،�د

  .تعصب�مفرط�أو�إهمال�قاتل

�التحّوOت �هذه �ظل �*ي �الُهوّية �عنصر �ع�ى �التأكيد �إّن �حماية�، فيه

�للمشروع�الوط~��برمته وفيه�حماية�للسلم�³جتما�ي�وتعزيُز�لقيم�الوحدة�،

كما�أنه��-�إن�جازت�التسمية�–و³نتماء�*ي�مواجهة�التشتت�و³غ�Aاب�الوط~�

بل�ع�ى�العكس�من�،�تعليم�من�قائمة�أهدافها�Oقيمة�Sية�مقاومة�تخرج�ال

�أول،�متفُق�حوله�*ي�السلم�والحرب،�*ي�التنمية�و*ي�
ً
ذلك�يجب�أن�يكون�هدفا

�للهيمنة� �أداًة Oو� �وتجاذب، �صراع �محل �يكون �أن O� �التنمية، �إdى الطريق

  و�قصاء.

�الغرب�فÎننا� �مظاهر�³ست�ب�تجاه �كث�ABمن �من �اليوم �نعاني �كنا إذا

�م �منه�نأخذ �نستورد �و>سس، �ا'بادئ �عن �ونعرض �والثمرات �النتائج نه

�الغرس�و�نبات� �أن�عملية �àالبدي� �ومن لنس��لك�وليس�لنغرس�ونستنبت.

��Oتستورد، �الصالحة �وال�Aبة �الصالحة �ال�Aبة �إعداد �تب~�Ôو �تتوقف�ع�ى إنما

تعليم،�وpي�موازية�للتعليم،�باعتبار��Oع�Aة�للتعليم�دون�تربية�وOتربية�دون�

ح�Ôوإن�ال�Aبية�دون�تعليم�ربما�نكون�موفقة�إdى�حد�بعيد�باعتبار�أن�التعليم�

  خاصية�يمتلكها�رجال�حملوا�لواء�العلم�مهما�كانت�مجال�ته.

ومن�هنا�كان�ع�ى�نظام�التعليم�الجزائري�أن�يعمل�ع�ى�تعزيز�الربط�بBن�

�الُهوّية�الج �القومي�العملية�التعليمية�والعملية�ال�Aبوية�لبناء زائرية�و³نتماء

  تجاه�السيل�العارم�من�التيارات�الفكرية�ال��تتصارع�ع�ى�خريطة�العالم.

  


