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مقدمة

مقدمة:
لم تكن مفاىيم الشخصية واليوية والقومية لألمم والمجتمعات مطروحة عمى الصورة التي ىي
عمييا اآل ن قبل بدايات القرن الثامن عشر ،أي قبل ظيور فكرة الدولة القومية داخل المجتمعات
مس شكل ىذه المجتمعات بفعل العديد من العوامل ،والتي
األوروبية ،حيث ّ
أدى التغير الذي ّ
كان أىميا دخول القارة األوروبية عصر الثورة الصناعية ،التي ش ّكل العامل االقتصادي

المحرك األساسي ليا ،وىو العامل الذي جعل العديد من ىذه الدول تحاول تأمين حاجيتيا من
المواد األساسية الضرورية لحركة ىذا العامل وذلك عن طريق التكتل في حدود داخمية تحفظ
ليا ثرواتيا وتؤمن ليا حاجيتيا االقتصادية أو عن طريق التوسع عمى حساب ثروات الدول
األخرى ،وىو األمر الذي جعل ىذه المجتمعات تحاول إيجاد معايير محددة لإلنتماء االجتماعي
تحقق ليا شكل التكتل والتوحد المناسب الذي يمثل عامل جذب لمعناصر التي تحمل معيا نفس
المعايير وعام ل رفض لمعناصر التي تختمف عنيا في شكل ومحتوى ىذه المعايير ،فكان معيار
المغة ىو أكثر ىذه المعايير التي وجد فييا الفالسفة األوربيون أنيا تحقق ليم ما يصبون إليو،
أما الفرنسيون فقد
حيث أرى األلمان أن حدود دولتيم ينتيي عند آخر ناطق بالمغة األلمانية و ّ
اعتبروا أن وطنيم الحقيقي ىو ليس األرض التي يسكنونيا وانما المغة الفرنسية التي ينطقون بيا

السباقين إلى تشكيل مممكتيم المتحدة فقد جعموا من المغة
في حين أن اإلنجميز الذين كانوا ّ
االنجميزية معيار االنتماء األساسي ليا.

غير أن زيادة الحاجة إلى تمبية مطالب السوق من المواد األولية والعنصر البشري وافتقار
القارة األوروبية منيا جعميا تبحث عن تأمين ىذه المطالب خارج حدود القارة ،ولم تجد الدول
األوروبية فرصة أحسن من استغالل أوضاع الدولة العثمانية التي أصبحت حسبيم أشبو بالرجل
المريض غير القادر عمى المقاومة ،خاصة بعد تحطّم أسطولو البحري في معركة " نافرين
 ،" 7281فعمدت ىذه الدول الى تقسيم أقاليم االمبراطورية المنيارة وتوزيعيا عمى أعضائيا
الموزعة الدولة الجزائرية ،التي وقعت نتيجة ليذا التقسيم تحت محنة
فكان من بين ىذه األقاليم
ّ

أ
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االحتالل الفرنسي الذي جثب بأنيابو عمى المجتمع الجزائري محاوال باإلضافة إلى استنزاف
ثرواتو ومقدراتو القضاء عمى عناصر ذاتيتو الوطنية ،وىي العناصر التي وجد فييا أنيا الخطر
الوحيد الذي بإمكانو الوقوف في وجو سياستو االحتاللية ،وىو ما جعمو ينتيج خطة محكمة
ومترابطة بغية الوصول الى ىذا المسعى ،بدأىا بمحاولة حرمان أفراد المجتمع الجزائري من
مصادر رزقيم التي تؤمن ليم بقائيم وتن ّشط ليم مراكز تأمين عناصر قوميتيم ،ثم أتبعيا
بالعمل عمى حرمانيم من مصادر المعرفة قصد تجييميم وقطع الصمة بينيم وبين موروث
أجدادىم لتييئة الظروف أمام تنصيرىم وفرنستيم ،لموصول بيم إلى اليدف األسمى واألعمى من
االحتالل الفرنسي أال وىو إدماج المجتمع الجزائري في الثقافة والمجتمع الفرنسي وىي السياسة
التي كان ليا انعكاسات وآثار كبيرة داخل البناء االجتماعي لممجتمع الجزائري.
إن الوضعية االجتماعية التي وصل إلييا المجتمع الجزائري وأصبح يعيشيا بعد مرور قرن
عمى اال حتالل الفرنسي جعمت بعضا من الجزائريين ينادون بضرورة النيوض عمى ىذا الوضع
المتردي والثورة عمى ىذه األفكار التي أنتجيا ،والوقوف في وجو السياسات التي كانت سببا في
ّ
وجوده وىي الدعوة التي تبمورت عمى يد جمعية العمماء المسممين الجزائريين ،ىذه الجمعية التي
ظيرت داخل مسرح التاريخ الجزائري نتيجة الجتماع العديد من العوامل الداخمية والخارجية،
ولقد وجدت ىذه الجمعية أن السبيل الوحيد إلنقاذ المجتمع الجزائري من المشاكل التي يتخبط
تترصد بمقومات شخصيتو الوطنية ىو العمل عمى إعادة
فييا ومن السياسات الفرنسية التي
ّ

تنشيط عناصر ىذه الشخصية وتفعيل دورىا داخل الحياة االجتماعية لممجتمع الجزائري ،وىي
تمك العناصر التي حددتيا في ثالثية ( الدين والمغة والوطن ).
ومن خالل دراستيم ألوضاع المجتمع الجزائري وجد القائمون عمى زمام الجمعية أن الضامن
الوحيد الذي يمكنيم من تحقيق أىدافيم التي سطروىا ىو القيام بوضع مشروع تربوي إصالحي
شامل داخل المجتمع الجزائري ،وذلك ألنيم وجدوا في ميدان التربية بحكم انتمائيم إليو أنو

ب

مقدمة

الميدان األنسب واألجدر لمقيام بيذه الوظيفة المصيرية فراحوا يضعون لو أسسو ومبادئو
ويحددون لو أبعاده األساسية.
ولذلك جاءت ىذه الدراسة لتمقي الضوء عمى واحدة من أكثر التجارب اإلصالحية تأثي ار في
تاريخ المجتمع الجزائري المعاصر ،وذلك من خالل محاولة الوقوف عمى أبرز مالمح مشروعيا
التربوي الذي كانت تقوم بو والكشف عن مدى مساىمة ىذا المشروع التربوي في الحفاظ عمى
عناصر ومقومات الشخصية الجزائرية.
مقسمة إلى مقدمة وخاتمة وثمانية فصول حاولنا من خالليا استيعاب
ولقد جاءت ىذه الدراسة ّ

جميع عناصر الدراسة التي يمكن معيا وضع القارئ في وضع يسمح لو بتشكيل صورة شاممة
وواضحة عن موضوع الدراسة.
ففي عنصر المقدمة تم التمييد لموضوع الدراسة مع التركيز عمى ذكر أىمية الموضوع
ودواعي اختياره دون إغفال ذكر الخطوات التي أخذىا موضوع الدراسة.
أما الفصل األول والذي عنوناه باإلطار المنيجي لمدراسة فقد تم فيو الدمج بين االجراءات
ّ

المنيجية والميدانية لموضوع الدراسة من خالل البدء بطرح إشكالية الدراسة التي يتمحور حوليا
الموضوع ،وىي االشكالية التي حاولت الدراسة مناقشتيا واإلجابة عن تساؤالتيا وكذا فروضيا
التي تسعى إلى التحقق منيا ،مع اإلشارة إلى أىمية الموضوع ودواعي اختياره واألىداف التي
يصبوا إلى تحقيقيا دون إغفال وضع القارئ أمام أىم المفاىيم التي تم من خالليا تناول
لنعرج بعدىا عمى مدخل الدراسة
موضوع الدراسة والتي تمثل مفاتيحا لفيم موضوع الدراسة ّ

أما الشق الثاني الذي يتعمق بجانب
وبعض الدراسات السابقة التي ليا عالقة بموضوع الدراسةّ ،

اإلجراءات المنيجية فقد تم فيو التطرق إلى المنيج المتبع في الدراسة واألداة الرئيسية المعتمدة
في جمع البيانات ،إضافة إلى االشارة الى المجتمع الذي تم فيو معالجة الدراسة والعينة التي
أخذت منو لتكون ممثمة عنو.

ج

مقدمة

الفصل الثاني والذي جاء تحت عنوان الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي فقد حاولنا
بالدخول الى موضوع
من خاللو معالجة الموضوع معالجة نظرية سوسيولوجية عامة تسمح ّ
الدراسة وفيم اإلطار العام الذي يدور في فمكو ،حيث تم التطرق فيو الى المفيوم القاموسي
لمشخصية وأىم المفاىيم المرتبطة بيا وكذا الوقوف عمى خصائصيا وبعضاً من النظريات
السوسيولوجية التي حاولت تفسيرىا ،لنعرج بعدىا عمى أحد أكثر المفاىيم تأثي ار في موضوع
الشخصية الوطنية والذي لو عالقة مباشرة بموضوع دراستنا ،وىو مفيوم الثقافة مع التركيز عمى
خصائصيا وأىميتيا داخل المجتمع والوقوف عند عناصرىا التي تساىم من خالليا في تشكيل
الشخصية الوطنية ،وىي العناصر التي حاولنا أن نقف عمييا بشيء من التفصيل والتحميل.
أما الفصل الثالث فقد قمنا بعنونتو ببناء الشخصية الوطنية الجزائرية وىو الفصل الذي أردنا
ّ

تم فيو
من خاللو أن نبين كيفية تش ّكل وظيور ىذه الشخصية التي نحاول بحثيا ودراستيا ،و ّ
التطرق الى مختمف األصول التاريخية التي ينحدر منيا المجتمع الجزائري والعوامل التي

ساىمت في بناء شخصيتو.
الفصل الرابع الذي أسميناه السياسة الفرنسية المنتيجة في القضاء عمى مقومات الشخصية
الجزائرية فقد أردنا من خاللو عرض المشروع الذي سعت بواسطتو اإلدارة الفرنسية القضاء عمى
مقومات الشخصية الجزائرية ،وىو المشروع الذي جاء المشروع التربوي لمعمماء المصمحين ليقف
في وجو أىدافو ،ولقد ميّدنا لو بعرض الوضعية الثقافية التي كانت توجد عمييا الجزائر قبيل

االحتالل الفرنسي حتى ندرك حجم التغيير الذي أحدثو االستعمار عمى ىذا الواقع فيما بعد ثم
قمنا بعرض مراحل السياسة الفرنسية المنتيجة في القضاء عمى مقومات الشخصية الجزائرية
مع خالصة حاولنا أن نقف من خالليا عند أبرز محطات الفصل.
أما الفصل الخامس والذي وان كان لو عالقة مباشرة بالفصل الذي قبمو إالّ أننا آثرنا
وّ

تخصيصو في فصل مستقل لممكانة التي كان يحتميا داخل المشروع الفرنسي ولمدور الذي كان
ال من مفيوم ىذه
يقوم بو ،وقد عنوناه بالسياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر وتناولنا فيو ك ً

د

مقدمة

السياسة وخصائصيا وأىدافيا وبعضا من نماذجيا التعميمية ومختمف مراحميا وأشكاليا التي
أخذتيا ونتائجيا عمى المجتمع الجزائري.
الفصل السادس ىو الفصل الذي تناولنا فيو أىداف وعوامل ظيور جمعية العمماء المسممين
الجزائريين وخصائصيا وىياكميا وظروف تأسيسيا وأىم العراقيل والمضايقات التي كانت
تواجييا من اإلدارة الفرنسية.
مسمى مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين
الفصل السابع الذي جاء تحت ّ

الجزائريين فقد حاولنا من خاللو أن نصل عن طريق التحميل لموثائق والبيانات التي ىي بين
أيدينا إلى الوقوف عمى أىم األسس والمبادئ التي تحكم فمسفة المشروع التربوي ومعرفة مختمف
األبعاد األساسية التي تم من خالليا تجسيد ىذه األسس والمبادئ ،وىي العناصر التي تمكننا
من تكوين مممح عام عن المشروع التربوي.
أما الفصل الثامن والذي عنوناه بأساليب مساىمة المشروع التربوي في الحفاظ عمى مقومات
ّ

الشخصية الجزائرية فقد أردنا من خاللو الوقوف عند أىم إسيامات المشروع في الحفاظ عمى
عناصر الشخصية الجزائرية ولذلك تناولنا فيو أوال أىم الوسائل التي استعان بيا في تحقيق
لنعرج بعدىا عمى أىم أساليب ىذه المساىمة.
أىدافو ّ

وبعد الوصول الى عرض أىم النتائج العامة التي توصمت إلييا الدراسة ،قمنا باقتراح بعض

التوصيات واالقتراحات ،لنقوم بعدىا بوضع خاتمة عامة لموضوع الدراسة عمى شكل خالصة
عامة لكل ما تناولو موضوع ىذه الدراسة.

ه

اإلطار المنهجي الدراسة

الفصل األول:

 -1إشكالية الدراسة:
تعرض المجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات اإلفريقية واألسيوية خالل القرن
لقد ّ

التاسع عشر إلى ظاىرة االستعمار األجنبي التي ظيرت في أوروبا كنتيجة لمثورة الصناعية

ومتطمباتيا وحاجياتيا المتزايدة من المواد األولية والعنصر البشري التي لم تستطع القارة العجوز
اإليفاء بيا داخل حدودىا الجغرافية ،فحاولت البحث عنيا وتوفيرىا خارج ىذه القارة ولكن عمى
حساب شعوب ومجتمعات أخرى ،وىي الظاىرة التي كان نصيب المجتمع الجزائري منيا
االحتالل الفرنسي ،ىذا االحتالل الذي يختمف بمميزاتو وخصائصو عن كافة أشكال االحتالل
األخرى ،وذلك أنو من أنواع االحتالل الذي ال يكتفي بالسيطرة عمى مقدرات وخيرات الشعوب
التي تكون تحت سيطرتيا بل يعمد بالموازاة مع ذلك إلى محاولة العمل عمى إخضاع ىذه
الشعوب والغاء جميع خصائصيا الثقافية واالجتماعية تمييدا البتالعيا وادماجيا بالكامل في
عن اصر الثقافة الغازية ،وىو ما حاول االحتالل الفرنسي القيام بو داخل المجتمع الجزائري من
خالل سياستو التي انتيجيا مند قدومو إلى الجزائر بيدف تحطيم عناصر ومقومات الشخصية
الجزائرية واالنتقال بيا من وضع ثقافي واجتماعي معين إلى وضع آخر تختمف عنو تماما،
وىي السياسة التي كانت ليا انعكاسات وآثار كبيرة عمى واقع المجتمع الجزائري الذي أصبح
يعيش نتيجة ليذه السياسة وضعا ثقافيا واجتماعيا حرجا ،حيث شاعت الفوضى االجتماعية
وانتشر الفقر والحرمان االجتماعي لدرجات قياسية ،وانخفض التعدد السكاني بسب اليجرة
جراء انتشار األوبئة واألمراض والمجاعات التي لم تكن تعرفيا الجزائر ،وانحصر
والوفيات و ّ
التعميم كثي ار ،وفقدت مراكز المعرفة مرتدييا ،وبدأت الثقافة األوروبية والمكنة األجنبية تظير بين
الحد الذي كادت أن تختفي معو مالمح الشخصية
أفراد المجتمع الجزائري وعمى ألسنتيم إلى ّ
الجزائرية.
أدى ىذا الوضع االجتماعي والثقافي الذي وصمت إليو الجزائر بعد مرور قرن عمى وجود
ّ
االحتالل الفرنسي بالعديد من طبقات المجتمع الجزائري إلى المناداة بضرورة القيام عمى ىذا

6

اإلطار المنهجي الدراسة

الفصل األول:

الوضع المتأزم والثورة عمى أفكاره ،ومن بين أبرز ىذه األصوات كان صوت جمعية العمماء
المسممين الج ازئريين التي ظيرت في الجزائر بعد مرور قرن عمى وجود االحتالل الفرنسي
تجمعت وساىمت في تشكيميا ،حيث رأى
كنتيجة لمجموعة من العوامل الداخمية والخارجية التي ّ
المؤدي إلى النيوض من ىذا الوضع االجتماعي الذي يوجد
القائمون عمييا بأن الحل الوحيد
ّ

عميو المجتمع الجزائري ولموقوف في وجو سياسات المسخ والتدمير الثقافي واالجتماعي التي
يتعرض ليا المجتمع الجزائري تكمن في العمل عمى إعادة تنشيط وتفعيل عناصر الشخصية
الجزائرية.
ولقد وجد المصمحون أن العامل الذي بإمكانو أن يحقق ليم ما يصبون إليو من حماية
لعناصر ومقومات الشخصية الج ازئرية من آلة المسخ الفرنسية يتحقق في العامل التربوي ،وىو
العامل الذي وجدوا فيو أكثر العوامل فاعمية وقدرة عمى إحداث التغيير االجتماعي ،وىو ما
جعميم يقومون بالعمل عمى وضع مشروع تربوي إصالحي قاموا ببنائو عمى مجموعة من
األسس والمبادئ التي حاولوا من خالليا المساىمة في الحفاظ عمى مقومات الشخصية
الجزائرية.
ولذلك جاءت ىذه الدراسة من أجل محاولة الوقوف عمى مالمح المشروع التربوي عند
جمعية العمماء المسممين الجزائريين ومعرفة مدى مساهمته في الحفاظ عمى مقومات
الشخصية الجزائرية؟

7

اإلطار المنهجي الدراسة

الفصل األول:

 -2أهمية الدراسة:
تمثّل تجربة جمعية العمماء المسممين الجزائريين إحدى أكثر التجارب اإلصالحية والتربوية
تأثي ار في تاريخ المجتمع الجزائري المعاصر ،وذلك بفضل مشروعيا التربوي الذي استطاعت
وتفردىا
من خاللو أن تقوم بإعادة صياغة مقومات الشخصية الجزائرية والحفاظ عمى نوعيتيا ّ

والصمود بيا في وجو المشاريع االستعمارية التي كانت تترصدىا بالتفكيك والتدمير واالستبعاد
واإللغاء واإلزاحة.
وتكمن أىمية الدراسة في الوقوف عمى مالمح ىذا المشروع التربوي الذي أقامتو جمعية
العمماء المسممين الجزائريين ومدى مساىمتو في المحافظة عمى مقومات الشخصية الجزائرية.
 أسباب اختيار الموضوع: المساىمة في كتابة التاريخ التربوي والثقافي لممجتمع الجزائري. االستفادة من التجربة التربوية لجمعية العمماء في بناء منظومتنا التربوية المعاصرة وعالجمشاكميا.
 ندرة الدراسات العممية حول تجربة جمعية العمماء خارج مجال التناول التاريخي. االىتمامات الشخصية في دراسة الحركات االصالحية والنيضوية. -3أهداف الدراسة:
يتحدث المختصون في عمم المنيجية عمى أنو توجد ألي دراسة عممية ىدفان :ىدف
عممي وىدف عممي:1
وأما اليدف العممي لموضوع دراستنا فيتمثل في:
 -1الوقوف عمى مالمح المشروع التربوي الذي قدمتو جمعية العمماء المسممين الجزائريين.
 -2الوقوف عمى مدى مساىمة المشروع التربوي في الحفاظ عمى مقومات الشخصية الجزائرية.
وأما اليدف العممي الذي تسعي ىذه الدراسة الى تحقيقو فيو:
1

 محي محمد مسعي ،كيفية كتابة األبحاث واعداد المحاضرات ،ط ،2المكتب العربي الحديث ،القاىرة ،2000 ،ص.288

اإلطار المنهجي الدراسة

الفصل األول:

االستفادة من التجربة التربوية لجمعية العمماء بوصفيا تجربة وطنية نابعة من واقع المجتمع
الجزائري في بناء منظومتنا التربوية تغنينا عن جممة التجارب التربوية التي نستوردىا من
مجتمعات أخرى ال تعكس فمسفتيا االجتماعية وخائصيا الثقافية فمسفة مجتمعنا وخصائصو
الثقافية ،وتغنينا عن الجري وراء محاوالت توطينيا ومعالجة انعكاساتيا السمبية وبالتالي التقميل
من اليدر المدرسي.
 -4تساؤالت الدراسة:
 -)1التساؤل العام لموضوع الدراسة :لقد جاء التساؤل العام لموضوع الدراسة عمى النحو
التالي:
ما ىي مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين الجزائريين وما مدى
مساىمتو في الحفاظ عمى مقومات الشخصية الجزائرية ؟
تفرعت عن التساؤل العام لموضوع الدراسة التساؤالت التالية:
 -)2التساؤالت الفرعية :ولقد ّ
 -1ماىي مالمح المشروع التربوي الذي أقامتو جمعية العمماء المسممين الجزائريين؟
 -2كيف أسيم المشروع التربوي في تعزيز قيم االنتماء الديني؟
 -3كيف أسيم المشروع التربوي في خدمة المغة العربية؟
 -4كيف أسيم المشروع التربوي في ترسيخ وتعميق الوعي بالشعور الوطني؟
 -5مفاهيم الدراسة:
إنو من الواجب لكي يسيل عمى القراء الذين يتابعون البحث إدراك المعاني واألفكار التي
يريد الباحث التعبير عنيا دون أن يختمفوا في فيم ما ،أن يحددوا مفاىيم دراستيم جيدا.

1

 -1الشخصية الوطنية :وىي مجموعة الخصائص الثقافية التي تميز مجتمعا معينا عن غيره
من المجتمعات ،مما يجعل أفراد ىذا المجتمع يشعرون نحوه ببعد االنتماء واالنسجام والتكامل
ككيان اجتماعي واحد.
1

 عبد الباسط محمد حسن ،أصول البحث االجتماعي ،ط ،11مكتبة وىبة ،القاىرة.175 ،1990 ،01

اإلطار المنهجي الدراسة

الفصل األول:

 -2مقومات الشخصية الجزائرية :وىي تمك المقومات التي صاغت شخصية المجتمع الجزائري
عبر سمسمة من األحداث التاريخية والممحمية والذي وصل عن طريقيا إلى الشكل الذي أصبح
يميز شخصية المجتمع الجزائري عن غيره من المجتمعات األخرى ،وىي المقومات التي حددتيا
المواثيق والعيود االجتماعية الجزائرية في ثالثية اإلسالم ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا.
 -3المشروع التربوي :وىي تمك الجيود والتدابير التربوية التي أقامتيا جمعية العمماء المسممين
الجزائريين من أجل إحداث تغيير إيجابي داخل المجتمع الجزائري بيدف الصمود في وجو
السياسات الفرنسية الرامية الى طمس معالم الشخصية الجزائرية.
 -6الدراسات السابقة:
قدمت العديد من الدراسات حول تجربة جمعية العمماء المسممين الجزائريين وفي
لقد ّ
مختمف دروب المعرفة كالدراسات التاريخية السياسية والفكرية وغيرىا ،إالّ أنو حسب عمم
الباحث لم يتم تناول ىذا الموضوع من وجية نظر سوسيولوجية إالّ بإشارات بسيطة من خالل
أعمال عالم االجتماع عبد القادر جغمول أو بعض الباحثين الذين حاولوا بين الفينة واألخرى
إعطاء بعض التفسيرات ذات البعد االجتماعي عند تناوليم لتجربة العمماء كما كان يفعل
الدكتور أبو القاسم سعد اهلل ،ولذلك فإن الدراسات التي سنحاول تقديم نماذج منيا ىي في
الغالب دراسات تربوية وتاريخية:
الدراسة األولي :دراسة بن مرسمي حسين والتي جاءت تحت عنوان الرد التربوي البن باديس
عمي المشروع التربوي االستعماري ،وىي دراسة ذات طبيعة تربوية تحميمية ناقش بيا أطروحتو
لمماجستير من جامعة الجزائر سنة.1991
ولقد تمحورت إشكالية دراستو حول سؤالين ىما:
 -1لماذا كان ابن باديس شخصية تربوية.
 -2لماذا وجدت حركتو التربوية.

00

اإلطار المنهجي الدراسة

الفصل األول:

وانطق الباحث فييا من كون حركة ابن باديس جاءت في مرحمة جد صعبة بالنسبة لممجتمع
الجزائري حاول فييا االستعمار بمشروعو التدميري طمس ىوية ىذا المجتمع وتفكيك بنائو
األساسي بغرض إخضاعو لمصالحو الخاصة ،وأن عمل ابن باديس ش ّكل موقفا خاصا من ىذا
التحدي االستعماري ،وتحديا إلثبات وجود المجتمع الجزائري كمجتمع تاريخي لو حضارتو
المتميزة وخصائصو الذاتية.
ولقد استعان الباحث في دراستو بالمنيج التاريخي الذي رآه األنسب لتتبع مقوالت الرد التربوي
الباديسي عمى المشروع االستعماري.
وىدفت الدراسة الى تسميط الضوء عمى المحاولة التربوية االصالحية البن باديس وعالقتيا
بالمشروع الفرنسي االستعماري.
وجاءت نتائج الدراسة كاالتي:
 أن ابن باديس قام ببناء مشروعو التربوي عمى أسس ثالث ىي التصور اإلسالمي واالنتماءالعربي والوطن الجزائري.
 في مجال التصور اإلسالمي :بما أن المشروع االستعماري وأىدافو التدميرية كانت موجيةمباشرة لتدمير األصول اإلسالمية لممجتمع الجزائري ،وىذا لمكانة ىذه األصول في بنية
المجتمع ،عمد ابن باديس عمى تركيز وتمكين األصول االسالمية التي محورىا التصور
اإلسالمي ليرد عمى المشروع االستعماري ويبطل أىدفو.
 في مجال االنتماء المغوي :اعتمد ابن باديس عمى االنتماء المغوي كرد عمي المجيوداتالكبيرة التي يبذليا االستعمار الفرنسي من أجل القضاء عمى المغة العربية وعزل المجتمع
الجزائري عن انتمائو العربي وىذا رغبة منو في ضرب إحدى القواعد األساسية التي يقوم عمييا
موحد ألفراد المجتمع.
ىذا المجتمع ولمدور التوحيدي التي تقوم بو العربية كعامل ّ
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الفصل األول:

 في مجال الوطن الجزائري :يعود جعل ابن باديس مفيوم الوطن الجزائري كأساس لمشروعواالصالحي لممحاوالت المتكررة لالستعمار الفرنسي لمحو ىذا المفيوم من ذاكرة الشعب
الجزائري.
كما خمص الباحث إلى أن ابن باديس اعتمد عمى ثالث وسائل أساسية لموصول الي واقع
المجتمع الجزائري ىي:
 المساجد لمدور الشمولي الذي تؤديو من خالل الوصول إلى جميع طبقات المجتمع ،ولفيمابن بادي س لمعالقة بين المسجد والبناء النفسي االسالمي ليذا الشعب ونتيجة بعث واحياء ىذه
العالقة.
 المعاىد التربوية لتكميل دور المسجد واخراج ىدف التربية والتعميم من ىدف جزئي ىو تزويدالمعمم بالمعمومات الى ىدف أكبر ىو بناء االنسان الجزائري في مختمف مجاالت الحياة
والحضارة واخراج النشاط التربوي من صوتو التقميدي في المساجد والكتاتيب الى صورة جديدة
تتماشى والعصر المعاش.
 المؤسسة الصحفية :وذلك من أجل استغالل وسائل العصر ومواجية أىداف الصحافةاالستعمارية وايصال أىدافو االصالحية الى الجماىير الواسعة ونشر المغة العربية.
وقد تم تجسيد مشروع ابن باديس التربوي من خالل األبعاد التالية:
 البعد العقائدي من خالل تصحيح عقيدة المجتمع عن طريق: -1تدريس العقيدة الصحيحة.
 -2االلتزام بأصول العقيدة االسالمية.
 -3محاربة الطرق الصوفية المنحرفة.
 البعد الروحي من خالل تجديد الصمة باهلل. البعد األخالقي عن طريق محاولة بعث األخالق االسالمية. -البعد االجتماعي من خالل التركيز عمى استعادة الفرد الجزائري لدوره االجتماعي الفعال .
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الفصل األول:

 البعد النفسي بالثورة عمى الوضع النفسي االنيزامي لمفرد الجزائري. البعد السياسي من أجل تحقيق القطيعة مع المفاىيم االستعمارية الفرنسية. البعد االقتصادي من خالل إرشاد المجتمع إلى القواعد االقتصادية السميمة بغرض دفعيمإلى التخمص من العادات السمبية في االستيالك والتراخي في االنتاج.
 البعد البداغوجي عن طريق محاولة تقديم بدائل لمتعميم العصري فيما يخص المعمم ومناىجالتعميم وطرق التدريس.
 البعد التاريخي عن طريق إعادة بعثو بتناول أحداثو وأبطالو. البعد الصحي والتشريعي من أجل فتح باب التشريع االسالمي وتسييل نشاط المجتمعوتعريفو بحدوده الشرعية والتخفيف من حدة القوانين االستعمارية.

1

 تقييم الدراسة:لقد مثّمت دراسة بن مرسمي من خالل النتائج التي توصمت إلييا انطالقة جيدة لدراسات
أخرى أكثر عمقا وشموال حول تجربة جمعية العمماء التربوية ،ألن الدراسة لم تتوغل كثي ار في
تفاصيل المشروع التربوي وانما اكتفت بإعطاء عرض عام لمشروع ابن باديس في وجيو
الخارجي الذي يبين الصراع القائم مع أىداف اإلدارة الفرنسية.
أما في ما يخص وسائل المشروع فإن الباحث يرى أن المعاىد التربوية قد شكمت دو ار
مكمال لدور المساجد في حركة ابن باديس وىو ما ال يتوافق مع خصائص الحركة المبنية عمي
توزيع الميام حيث أن المساجد كانت لمخاطبة فئة الكبار أما المعاىد التربوية فقد أنشأت من
أجل بناء حركة تربوية داخل المجتمع الجزائري عمادىا رعاية األبناء الصغار.
كما نعتقد أن الدراسة توقفت عمى االكتفاء بوصف المشروع التربوي الباديسي وأىدافو ولم
تبين لنا طرق وأساليب المشروع التربوي في الرد عمى المشروع االستعماري وبناء الفرد
الجزائري.
1

 -بن مرسمي حسين ،الرد التربوي البن باديس عمي المشروع االستعماري ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم عمم النفس

وعموم التربية ،جامعة الجزائر.1992/1991 ،
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الفصل األول:

 توظيف الدراسة:تم توظيف ىذه الدراسة من خالل االستعانة بيا في تحديد المنيج المناسب لدراستنا،
لقد ّ

وكذلك االستفادة من بعض التحميالت التي وصمت إلييا ،كما أن دراستنا حاولت العمل عمي

دراسة بعض الجوانب التي يراىا الباحث ميمة ولم تتطرق إلييا دراسة بن مرسمي وىو ما يجعل
من عممنا جيدا مكمال لسابقو.
 -7مدخل الدراسة:
لقد استعان الباحث من أجل المقاربة لموضوع دراستو بالمدخل االجتماعي في دراسة
يفسر
التاريخ ،وىو المدخل الذي يعرف بأنو االتجاه السوسيولوجي في دراسة التاريخ الذي ّ

الواقعة التاريخية بما يسود المجتمع من نظم اقتصادية واجتماعية ،وذلك ألن الواقعة التاريخية
حسب أصحاب ىذا االتجاه ليست نتاجا مباش ار لدوافع فردية سيطرت عمى " األبطال والقادة
والمموك " بقدر ما تفسرىا أسبابيا االجتماعية التي ىي العمل الحقيقية الكامنة وراء أحداث

ووقائع التاريخ.1
كما أن الباحث االجتماعي في دراستو لتاريخ المجتمع ال يتصل بتاريخ األبطال والزعماء
بقدر ما يتصل بدراسة التاريخ االجتماعي الذي يحيط بيؤالء األشخاص وأدوارىم وأحداثيم
ولذلك ال ينبغي أن تدرس األحداث كأحداث والوقائع كوقائع وانما عمينا أن نمتفت إلى ما وراء
األحداث وما وراء التاريخ من قوى اجتماعية ( ،بمعني أن الحدث التاريخي ال يرجع الي
االنسان الفرد بل يتمخض عن حركة الكتل الجمعية :فميس التاريخ سجال لألبطال بقدر ما ىو
دراسة الظروف والمواقف التي تممييا العوامل االقتصادية والعمميات االجتماعية والمواقف
السياسية ) ،ولذلك يعتبر دوركايم التاريخ بأنو ( الزمان الجمعي الذي يصدر عن طبيعة الحياة
االجتماعية وما يتخمميا من تتابع لمختمف الوقائع واألحداث) بمعني أن الزمان الجمعي ال
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 قباري محمد اسماعيل ،قضايا عمم االجتماع المعاصر ،منشأة المعارف ،االسكندرية ( ،د ت ) ،ص.12204

اإلطار المنهجي الدراسة

الفصل األول:

يتحقق وجوده إالّ في حياة المجتمعات ،إذ أن التاريخ ليس إالّ تاريخا لممجتمعات حين يعبر عن
حركة الديمومة الكمية لمجرى الحياة الجمعية.
وىو الذي جعل الدكتور اسماعيل قباري يذىب الى أن التاريخ لم يوضع لألبطال" األفراد "
وانما ىو تاريخ البشر وصراع الكتل الجمعية وماضي الطبقات بآماليا وأحالميا ومخاوفيا
وامكانياتيا الموضوعية ،تمك اآلمال والمخاوف التي تنبثق عن ظروف وضعية يحددىا السياق
السوسيوتاريخي ،وأن األبطال أو األفراد حسبو ليس إالّ منتجات أو مصطنعات اجتماعية
صدرت عن جماعات وبيئات وثقافات ،ومن ىنا ينبغي أن ندرس ىؤالء األبطال باعتبارىم
( ظواىر) أو عناصر اجتماعية وأن وجودىم التاريخي إنما يعبر عن روح العصر كمرآة تنعكس
عمييا مال مح الحياة ومواقفيا الكمية باعتبارىم التعبير الواقعي عن شعور الجماعة نتيجة النتماء
يسمي بالوجدان الجمعي أو الشعور
ىؤالء األبطال لمواقف اجتماعية وتاريخية وصدورىم عما ّ
الجمعي الذي ىو شعور المجتمع أو وجدانو وال يصدر ىذا الشعور إالّ عن روح الجماعة

وسيكولوجية ا لكتل والزمر االجتماعية بمعني أن يصدر عن تمك التركيبة االجتماعية بتصوراتو
ومشاعره ومكوناتو الجمعية.

1

ويرى أصحاب ىذا االتجاه أنو من الدالئل االجتماعية التي تكشف عن المعني االجتماعي
لمتاريخ ىو أن المجموعات الزمنية والتقاويم المستعممة في قياس الزمان التاريخي قد صدرت
جميعيا بصدور حضارات نبتت في مجتمعات قديمة كما ىو الحال في مصر واليونان
وفمسطين واليند ومن ثم فقد أصبح لدينا تمك التقاويم اليامة كالتقويم المصري والتقويم
الفمسطيني والتقويم اليندي وكميا تقاويم حضارية وثقافية ،بمعنى اجتماعية األصل سوسيولوجية
المضمون.

2

ولذلك يعتقد اسماعيل قباري أن الزمان التاريخي ىو في األصل إطار اجتماعي ممتمئ
بالتجارب الجمعية واألحداث الدينية الكبرى التي قبمتيا الحضارات البشرية.
1
2

 نفس المرجع ،ص.124 -نفس المرجع ،ص.125
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الفصل األول:

ويخمص أصحاب االتجاه االجتماعي في دراسة التاريخ الى أن أحداث التاريخ وعممياتو
ومواقفو ال يمكن فصميا عن سياقيا االجتماعي أو تفسيرىا بعيدا عن مواقف الحياة ،فالماضي
التاريخي حسبيم ىو جزء من الماضي االجتماعي والتراث الثقافي.

1

وأن الوقائع التاريخية ليست منفصمة الواحدة عن األخرى كوقائع الطبيعة وانما ىي معطاة
(ككل وظيفي) تتصل فيو األحداث وتترابط بحيث يضيء بعضيا بعضا ويفسر السابق الالحق
ويكشف المقدم عن التالي ،فال يمكن أن نتصور األحداث والوقائع في عزلتيا بانتزاعيا من
بنائيا الكمي وانما نفيميا فقط بالتحاميا في سياقيا التاريخي واطارىا االجتماعي.
ولقد ظيرت مالمح ىذا االتجاه في عمم االجتماع مند اإلرىاصات األولى ليذا العمم مع
العالمة ابن خمدون الذي اتجو في دراستو لمتطور التاريخي لممجتمع من خالل سياقو
االجتماعي ،حيث قام ابن خمدون بتحديد الحاالت المختمفة لحياة المجتمع من خالل تقسيميا
وفقا لمنمط االجتماعي الذي يميز كل فئة اجتماعية ( اعمم أن اختالف األجيال في أحواليم إنما
ىو باختالف نحميم من المعاش فإن اجتماعيم إنما ىو لمتعاون في تحصيمو ) ،فالحالة وأسموب
حياة ىذه الجماعة البشرية أو تمك يتوقف عمى أسموب الحصول عمى مقومات الحياة ونوع
النشاط االقتصادي لمجماعة وأسموب الحياة البدوية أو الحضرية يتحدد عمى األخص بنوع
المينة التي تسود في مجتمع معين وطبقا لنوع المينة يضطر ىذا المجتمع الى أن يعيش في
ىذا المكان وفي ىذه المنطقة من األرض أو تمك وفي ىذه البيئة الطبيعية المباشرة أو تمك.2
أدى اتجاه ابن خمدون المنحى االجتماعي في كتابتو لمتاريخ إلى اكتشافو لعمم جديد
ولقد ّ
وفسر عمى
أطمق عميو عمم العمران البشري ،وىو العمم الذي عالج من خاللو تاريخ عصره ّ

ضوئو األحداث التي كانت تقع ،واستطاع من خاللو ابن خمدون أن يصل إلى عديد النظريات
التي تحكم مجرى الحياة االجتماعية( وقد حدد ابن خمدون لعممو الجديد موضوعو ومسائمو،
فكتب فيما يعرض في االجتماع االنساني من العوامل الذاتية ،أي الظواىر االجتماعية أو
1
2

 نفس المرجع ،ص.164 سامية حسن الساعاتي ،ابن خمدون مبدعا ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،2006 ،ص.6006

اإلطار المنهجي الدراسة

الفصل األول:

األساليب التي تجري مجري العادة ،وتالزم طبيعة العمران أي التنظيم االجتماعي ،أو المجتمع
المنظم بواسطة ىذه النظم االجتماعية العامة التي يتخذىا أفراد المجتمع أساسا لضبط شؤونيم
الجمعية وتنسيق العالقات التي تربط بعضيم ببعض في تعامميم بعضيم مع بعض وتحديد
العالقات التي تربطيم بغيرىم في تعامميم معيم فإن الناس في عالقاتيم االجتماعية ال يعيشون
فوضى ال نظام ليم وال يتعاممون عمى غير ىدى ولكنيم يسيرون وفق أنظمة من طبيعة الحياة
االجتماعية.

1

ويرى ابن خمدون أن الظواىر واألحداث االجتماعية ال تسير حسب الصدفة وانما ىي
خاضعة لقوانين ثابتة والحركة االجتماعية ال تخرج عنيا بل تسير بمقتضاىا ولكي يستطيع
المرء أن يصل إلى ىذه القوانين ينبغي لو أن يدرس المجتمع البشري في نشأتو وتطوره
أدت إلييا.
والوظائف التي يقوم بيا واألسباب التي ّ
ومن وجية نظر الدكتور مصطفي الخ ّشاب فإن ابن خمدون يرى أن الطريقة المثمي لتمحيص
األخبار وتصحيح الوقائع التاريخية ىي أن يكون الباحث ممما بطبائع العمران وأحوال المجتمع
[  ]...حتى يستطيع في ضوء ىذه المعرفة أن يصحح ما بين يديو من حقائق تاريخية ،وأن
دراسة التاريخ حسب ابن خمدون ليست ميمتيا ىي سرد األحداث جافة وتتبع الشخصيات
الحاكمة والتعرض لتصرفاتيا الخاصة بل ىو دراسة اجتماعية شاممة لجميع مرافق الحياة
االجتماعية.

2

يفرق بين ما
ولذلك يعتقد ابن خمدون أن الباحث الذي ال يمم بطبائع المجتمع وال يستطيع أن ّ

يتفق وما ال يتفق مع طبائع العمران يفقد أثمن وسيمة لتمحيص الوقائع.

1

3

 -حسن الساعاتي ،ابن خمدون -مؤسس عمم االجتماع ،ط ،5دار الرسام ،بيروت ،2004 ،ص.78

2

 -إدريس خضر ،التفكير االجتماعي الخمدوني وعالقته ببعض النظريات األخرى ،ط ( ،2د م ج ) ،الجزائر،1992 ،

3

 -طو حسين ،فمسفة ابن خمدون االجتماعية ،ترجمة محمد عبد اهلل عنان ،مطبعة االعتماد ،القاىرة ،1925 ،ص.38

ص.56
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الفصل األول:

وذلك ألنو كما لمطبيعة من قوانين معينة تسير حوادثيا وفقيا فكذلك العمران البشري أو
االجتماع االنساني لو عوارضو الذاتية الخاصة بو.

1

ىذا ولم يشذ العمماء المؤسسون لعمم االجتماع في توظيفيم لعمم االجتماع في دراسة التطور
التاريخي لممجتمعات عن منيج ابن خمدون حيث ناقش " كارل ماركس " أمثمة تاريخية م ار ار
وتك ار ار وبالتفصيل في كتابو رأس المال وفي كتابات أخرى وكذلك فعل " اليكس دو توكوفيل "
في كتابو النظام القديم والثورة الفرنسية الذي يعتبر بذرة تاريخ مستند إلى األرشيف ومساىمة
ميمة في النظرية االجتماعية ،وأما " أوجست كونت " والذي وان كان أقل اىتماما بدراسة
كرس لو معظم حياتو يوصف عمى أنو فمسفة لمتاريخ عندما
المواقع التاريخية إالّ أن عممو الذي ّ

قسميا إلى ثالث عصور عصر الدين
حاول تحديد االتجاىات الرئيسية في الماضي والتي ّ

وعصر الميتافيزيقا وعصر العمم ،ولقد كان كونت يعتقد بأن التاريخ االجتماعي أمر ال مفر منو

لدراسة عمم االجتماع.

2

أما إميل دوركايم فكان يعتقد أن الماضي يمكن أن يكون ذا فائدة لعمم االجتماع وقد كتب
وّ

لذلك كتابو تاريخ التعميم في فرنسا ،بل إن الدكتور اسماعيل قباري يرى أن إميل دوركايم كان
من أشد عمماء االجتماع اتصاال بالتاريخ وأكثرىم عناية بالتحميالت االجتماعية ،حيث أن
المنيج الدوركايمي في البحث كان يستند إلى أن الدراسة الشاممة والمعرفة الكمية لممجتمع
بأنساقو وظواىره وعالقاتو إنما تتطمب معرفة دقيقة لسائر األجزاء القائمة في البناء االجتماعي
مع د ارسة وثيقة ألبعاده التاريخية بمعنى أن منيج التحميل السوسيولوجي إنما يستند أوال وقبل
كل شيء الى التاريخ ويتسم بالسمة التاريخية.

3

1

 -محمد عابد الجابري ،فكر ابن خمدون ،ط ،6مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1994 ،ص.98

3

 -قباري محمد اسماعيل ،مرجع سابق ،ص.129

2

 -بيتر بيرك ،عمم االجتماع والتاريخ ،ترجمة داود صالح ،منشورات دار عالء الدين ،دمشق ،2007 ،ص.12
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أما ماكس فيبر ،فإن عمق واتساع معرفتو التاريخية كان بحق ظاىرة ضخمة حيث تدل
وّ

بحوثو عمى الشركات التجارية في العصور الوسطي عن التاريخ الزراعي لروما ودراستو الشييرة
عن أخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية.

وأما كارل مانيايم فقد كانت معرفتو بعمم االجتماع معرفة تاريخية في األسموب كما يرى بيتر
بيرك ،كما أن روبيرت ميرتون كذلك كان ميتما بالتاريخ عندما حقّق في الصالت بين التزمت
والعمم في انجمت ار خالل القرن السابع عشر ،أما نوبرت إلياس فتعتبر دراستو عن عممية التمدن
تفسير سوسيولوجي لتاريخ أوروبا من العصور الوسطى الى ما بعدىا.

1

كما استعان الباحث بالمقاربة الثقافية في دراسة المجتمع وىي المقاربة التي يذىب أصحابيا
إلى أن بنية الشخصية تخضع لمثقافة التي تميز مجتمعا بأكممو ،والثقافة تعني عندىم بصفة
خاصة ( نسق /منظومة القيم ) ،فبالنسبة الى عالم ككاردينر نسق سوسيو ثقافي تقابمو شخصية
قاعدية ما ،وعموما بالنسبة لمثقافيين التنشئة االجتماعية ىي العممية التي بواسطتيا ينقل كل
مجتمع قيمو لألجيال الالحقة ويفترضون أن القيم وباقي عناصر النسق الثقافي تستدمج من
طرف الفرد وتشكل نوعا من البرمجة التي تضبط الفرد بطريقة ميكانيكية سموكو

2

وتيدف المقاربة الثقافية إلى فيم االتجاىات العامة وتحديدىا وتتبعيا والتأثيرات والمؤثرات التي
تخضع ليا الثقافة والمظاىر الناجمة عن ذلك ،كما تتمثل في المجتمع االنساني بوجو عام أو
في مجتمعات معينة ،وىذا يقتضي ليس فقط رصد مكونات الثقافة ولكن أيضا تتبع التغيرات
والتعديالت التي تط أر عمييا والدور الذي تمعبو في استمرار الحياة االجتماعية وتماسكيا واعطاء
المجتمع ىويتو الخاصة المميزة ،بجانب دراسة مظاىر تمك الثقافة وعناصرىا وتساندىا وتظافرىا
معا لتكوين الوحدة العضوية المميزة لمثقافة

3

1

 -بيتر بيرك ،مرجع سابق ،ص.20

3

 -بيترل بيرجل وميشل فوكو ويورجين ىابرماس ،التحميل الثقافي ،ترجمة فاروق أحمد مصطفى وآخرون ،الييئة المصرية

2

 09:21.الساعة - www.Lahodod،Blogspot.com،8/11/2014،

العامة لمكتاب ،القاىرة ،2009 ،ص.10
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ولقد استعان الباحث بيذه المقاربة من أجل فيم الدور الذي لعبتو عناصر الثقافة الجزائرية
التي حاول المشروع التربوي لجم عية العمماء المسممين الجزائريين إعادة بعثيا في استم اررية
الشخصية الوطنية والحياة االجتماعية لممجتمع الجزائري واعطاء ىذا المجتمع ىويتو الخاصة
المميزة وذلك عن طريق التحميل التتبعي لتأثير ىذه العناصر.
 -8منهج الدراسة:
لقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج التاريخي التي وجدت فيو أنو المنيج األكثر مالءمة
لمعالجة موضوع الدراسة التي يغمب عمييا الصبغة التاريخية بتناولو لقضايا ووقائع من التاريخ
الثقافي الجزائري ،وىو ما يتوافق مع أغمب التعاريف التي قدمت حول ىذا المنيج والتي منيا:
التعريف الذي يقول أن المنيج التاريخي ىو المنيج الذي يقوم بدراسة الحوادث والوقائع
الماضية وتحميل المشكالت االنسانية ومحاولة فيميا لكي نفيم الحاضر عمى ضوء أحداث
الماضي ونتمكن من التنبؤ بالمستقبل.

1

وىنالك أيضا التعريف الذي يقول أن المنيج التاريخي ىو المنيج الذي يقوم بتحميل مختمف
األحداث التي حدثت في الماضي وتفسيرىا بيدف الوقوف عمى مضامينيا وتفسيرىا بصورة
عممية تحدد تأثيرىا عمى الواقع الحالي لممجتمعات واستخالص العبر منيا.

2

ويرى الدكتور اسماعيل قباري أن المؤرخ االجتماعي يستخدم المنيج التاريخي لتفسير ماضي
الظواىر والنظم االجتماعية ،كيف جاءت وكيف وصمت إلى ما ىي عميو كنتيجة حتمية لعممية
التطور التاريخي؟ ،وأن المنيج التاريخي الحق ىو الذي يعتمد أصال عمى الحقائق المؤكدة
والثابتة استنادا إلى الوثائق والرموز والسجالت التي تستخدم الستجالء الوقائع في التاريخ حتي
يمكن وصل الحاضر بالماضي وربط األحداث التاريخية بعضيا ببعض برابطة العمية.3

1

 -مروان عبد المجيد إبراىيم ،أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية ،مؤسسة الوراق ،عمان ،2000 ،ص.147

3

 -قباري محمد اسماعيل ،مرجع سابق ،ص.128

2

 -محمد عبيدات وآخرون ،منهجية البحث العممي ،ط ،2دار وائل ،عمان ،1999 ،ص.36
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وعميو فالوقائع واألحداث الماضية التي لم يكن ممكنا دراستيا إالّ من خالل الوثائق
والسجالت التي خمّفيا وتركيا الفاعمون في تاريخ جمعية العمماء المسممين الجزائريين مثّمت أىم
عامل في اختيار المنيج التاريخي كمنيج لموضوع الدراسة.
ىذا ويتميز المنيج التاريخي في العموم االجتماعية بمجموعة من الخطوات المنيجية التي
ينبغي مراعاتيا في أي بحث عممي وىو األمر الذي حاول الباحث التقيد بو في دراستو ،وأىم
ىذه الخطوات ما يمي:
 الخطوة األولي البحث عن الوثائق :حيث كان يستوجب عمينا جمع أكبر قدر ممكن منالوثائق والسجالت المتعمقة بموضوع الدراسة والتي يمكن من خالليا اإلجابة عن تساؤالت
الدراسة ،وىي الخطوة التي أشار إلييا الدكتور عبد الرحمن بدوي( بأنو عمينا كخطوة أولي في
المنيج التاريخي أن نظم كل الوثائق المتعمقة بشيء ما وأن نعمل عمى جمعيا في مكان واحد
إما ىي نفسيا أو صو ار منيا ،مضيفين إلييا إن أمكن كل المصادر غير
قدر المستطاع ّ
المباشرة التي تعيننا عمى تحقيق صحة الوثائق المدروسة ).1
وفي ما يمي وصف ألىم مصادر الدراسة:
 لقد اعتمدت الدراسة عمى مجموعة من المصادر األصمية التي تم جمعيا بطرق مختمفة،والتي من أىم خصائصيا أنيا كانت عبارة عن أعمال صحفية وتقارير آنية تحاكي بصورة
مباشر الواقع االجتماعي الذي كان يوجد عميو المجتمع الجزائري ،أي أن أغمبيا كان من ضمن
تفاعالت الحياة اليومية لمواقع الجزائري ،والتي نذكر منيا:
 -1آثار اإلمام عبد الحميد ابن باديس في ستة أجزاء ،وىي اآلثار التي قام بجمعيا الدكتور
عمار الطالبي ثم عمدت و ازرة الشؤون الدينية واألوقاف في الجزائر عمى إعادة طبعيا في ستة
أجزاء من خالل محاولة جمع كل المخمّفات التي تركيا اإلمام ككتابات أو مقاالت كان ينشرىا

1

 عبد الرحمن بدوي ،مناهج البحث العممي ،ط ،3وكالة المطبوعات ،الكويت ،1977 ،ص .18611
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الفصل األول:

في صحف الجمعية أو رسائل كان يتبادليا مع غيره ،وأىم ما يميز ىذه األثار أنيا تمثل
مصادر أىم فاعل في تاريخ الجمعية ،كما أنيا تمثل تأريخا لمفترة األولى من حياة الجمعية.
 -2آثار اإلمام محمد البشير اإلبراىيمي في خمسة أجزاء ،وىي األثار التي عمل عمى جمعيا
ونشرىا نجل الشيخ الدكتور أحمد طالب اإلبراىيمي كإضافة لكتاب عيون البصائر الذي نشره
الشيخ قبل وفاتو والذي يضم أغمب مقاالتو في جريدة البصائر لسان حال جمعية العمماء
ويحكي جيود الجمعية ومعركتيا الثقافية مع اإلدارة الفرنسية ،وأىم قيمة عممية ليذا المصدر
أنيا تمثل مخمّفات الفاعل الثاني في تاريخ الجمعية قبل وفاة ابن باديس والفاعل األول بعد
وفاتو وتحكي تاريخ الجمعية في مرحمتيا الثانية.
 -3سجل مؤتمر جمعية العمماء المسممين الجزائريين المنعقد بمركزىا العام بنادي الترقي :وىو
قدم لو اإلمام محمد البشير
السجل التي قامت بنشره جمعية العمماء بعد مؤتمرىا الثاني والذي ّ
اإلبراىيمي ،وأىم ما يميز ىذا السجل أنو ضم بين دفتيو جميع المداخالت والمقاالت والتقارير
التي شيدىا المؤتمر وبين من خالليا المؤتمرون ظروف ميالد جمعية العمماء وأىم المجيودات
التربوية التي بدلتيا وأىم المعارك التي تخوضيا في سبيل المجتمع الجزائري وغيرىا.
 -4كتابات األستاذ أ حمد توفيق المدني األمين العام لمجمعية وأحد أعضائيا البارزين ،والذي
عايش أغمب مراحل تطور جمعية العمماء ،ومن ىذه المراجع كتابو (جغرافية القطر الجزائري)
الذي كتبو خصيصا لطالب مدارس جمعية العمماء ،وأما الكتاب اآلخر فيو كتاب (ىذه ىي
يعرف الرأي العام ىنالك
الجزائر) الذي كتبو بعد وصولو إلى مصر حيث حاول من خاللو أن ّ

والرأي العام العربي ب الوضعية االجتماعية التي يوجد عمييا المجتمع الجزائري والمجيودات التي
تبدليا جمعية العمماء من أجل النيوض بيذا القطر العربي والحفاظ عميو من السياسات
التدميرية التي تستيدفو من اإلدارة الفرنسية.
 -5مذكرات الشيخ خيرالدين أحد أعضاء جمعية العمماء البارزين مند تأسيسيا وخاصة في
فترتيا الثانية ،حيث تمثل مذكراتو التي نشرىا بعد االستقالل إحدى أىم المصادر التي تؤرخ
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لجمعية العمماء مند تأسيسيا إلى غاية توقف نشاطيا أثناء فترة حرب التحرير ،وأىم ما يميز
ىذه المذكرات أن صاحبيا كان يمثل أحد أىم الفاعمين في تاريخ الجمعية والمحركين لنشاطيا.
 -6من وثائق جمعية العمماء :وىي مجموعة من الوثائق التي تخص جمعية العمماء وبعضا
من شيوخيا عممت عمى نشرىا جمعية العمماء المسممين الجزائريين بعد إعادة مزاولة نشاطيا،
حيث تم تشكيل فسم خاص ميمتو إحياء تراث الجمعية عمل عمى نشر ىذه األعمال التي
تركيا عمماء الجمعية.
 -7أحمد حماني :صراع بين السنة والبدعة وىو كتاب أشبو بالمذكرات حاول من خاللو أحد
أعضاء الجمعية البارزين تناول الصراع الذي كان قائما بين جمعية العمماء والطرقيين وان كان
يغمب عميو تناول جانب العقيدة إالّ أنو احتوى عمى كثير من اإلشارات التربوية والحقائق التي
ساعدت عمى إثراء الموضوع.
 -8باعزيز بن عمر :من ذكرياتي عن اإلمامين عبد الحميد ابن باديس ومحمد البشير
اإلبراىيمي :وىو كذلك كتاب أشبو بالمذكرات كتبو أحد تالميذ ابن باديس تناول فيو أىم
األحداث التي شيدىا أثناء تواجده إلى جانب الشيخين ،وقد ضم الكتاب إشارات تربوية كثيرة
كانت سندا ميما لموضوع الدراسة.
 -9محمد الحسن فضالء :المسيرة الرائدة لمتعميم العربي الحر وىو كتاب أشبو بالموسوعة جمع
فيو الباحث معمومات كثيرة عن مختمف النشاطات والجيود التربوية التي كانت تقوم بيا الجمعية
خاصة أن صاحب الكتاب كان معمما ومدي ار في إحدى مدارس الجمعية أي أنو كان فاعال
أساسيا في المشيد التربوي التي كانت تقوم بو الجمعية وىو ما جعل الموسوعة ذات فائدة كبيرة
خاصة في ما يتعمق بالمشروع التربوي.
لتعبر من
 -10صحف الجمعية :وىي الصحف التي كانت تصدرىا الجمعية من حين آلخر ّ

خالليا عمى آرائيا من القضايا التي كانت موجودة داخل الساحة الوطنية ،وىي صحف السنة
النبوية المحمدية ،الشريعة ،الصراط المستقيم ،البصائر ،وأىم ما يميز ىذه الصحف أنيا كانت
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اإلطار المنهجي الدراسة

الفصل األول:

المّسان الناطق باسم الجمعية والتي تعالج من خالليا مختمف القضايا المطروحة عمى الساحة
الوطنية ،وقد قامت دار الغرب االسالمي بنشر ىذه الصحف بعد جمع أعدادىا مما جعميا من
أكثر المصادر تعبي ار عن فكر الجمعية بفضل ثراء المواضيع التي كانت تتناوليا والقضايا التي
تعالجيا.
أما أىم المراجع التي اعتمدتيا الدراسة والتي ش ّكمت دعما وسندا قويا لموضوع الدراسة فنجد
ّ

أىميا:

 -1رابح تركي :عبد الحميد ابن باديس رائد اإلصالح اإلسالمي والتربية في الجزائر وىو كتاب
شامل عن حياة اإلمام ابن باديس ومختمف الجيود التربوية التي بذليا اإلمام في سبيل الحفاظ
عمى الشخصية الجزائرية.
 -2أبو القاسم سعد اهلل :الحركة الوطنية الجزائرية وىو كتاب في أصمو موضوع نال بيا الكاتب
درجة الدكتورة من الجامعة األمريكية ،وكان من بين المشاىد التي تناول من خالليا الباحث
قدم الباحث مجموعة من
الحركة الوطنية الجزائرية جمعية العمماء المسممين الجزائريين ،حيث ّ
التحميالت التي أفادت كثي ار في دراسة الموضوع .
 -3عبد الكريم بوصفصاف :جمعية العمماء المسممين الجزائريين ودورىا في الحركة الوطنية،
وىو كتاب في أصمو رسالة جامعية تناول فييا الباحث دور الجمعية في الحركة الوطنية ومن
بين ىذه األدوار التي تناوليا الباح ث الدور التربوي ،وأىم ما يميز ىذا المرجع واإلضافة التي
قدميا لموضوع الدراسة ىو تمك المقابالت التي أجراىا الباحث مع العديد من طمبة مدارس
ّ
الجمعية وأعضائيا السابقين قبل موت العديد منيم.
 الخطوة الثانية :نقد المصادر: النقد الخارجي لممصادر :وىي الخطوة التي تم من خالليا نقد الوثائق من حيث: -1نقد االستعادة :حيث تبين لنا أن الوثائق التي اعتمدت عمييا الدراسة ىي وثائق صحيحة
وأصمية وذلك من خالل وجودىا مكتوبة بخط صاحبيا األصمي خالية من الزيادات واإلضافات
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الفصل األول:

الخارجية والتغيير في متنيا األصمي خاصة في ما يتعمق بمذكرات الشيخ خيرالدين وكتاب
عيون البصائر لمشيخ محمد البشير اإلبراىيمي وكتابات األستاذ المدني واألستاذ أحمد حماني
أما آثار اإلمام ابن باديس فيي ال تعدوا أن تكون نقال حرفيا من المصدر األصمي عمل عمى
ّ

أما األخطاء المغوية الكتابية فيي قميمة
نقميا وجمعيا من أجل الحفاظ عمييا وتسييل دراستيا ،و ّ
جدا قد عمل فريق من المختصين والمدققين المغويين عمى معالجتيا واإلشارة إلييا عمي

اليامش.
 -2نقد مصدر الوثيقة :إن جميع الوثائق التي اعتدتيا الدراسة كمصادر لمدراسة جاءت معمومة
المصدر معروف صاحبيا وتاريخ صدورىا ألنيا ليست بالوثائق القديمة جدا ،كما أن أصحابيا
كانوا يشيرون إلى نسبت ىذه الوثائق إلييم ،كما تدعم المغة التي كتبت بيا جميع وثائق الدراسة
صحة مصدرىا حيث أنيا تنتمي جميعا إلى عصر واحد إذا ما نظرنا الى المغة التي كتبت بيا
ّ

من حيث المفردات والتراكيب المغوية وىي لغة الثالثينيات والتي وان كانت تختمف عن لغة
تعد نوعا ما لغة غريبة إذا ما قرنت بمغت ىذا العصر إالّ أن المغة
المتقدمين من العرب التي ّ
ّ
التي وجدت بيا وثائق الدراسة ىي لغة وان كانت تختمف عن لغة ىذا العصر من حيث متانة
ألفاظيا وتراكيبيا والطابع الفني الذي يميزىا إالّ أنيا تعتبر لغة مفيومة قياسا مع لغة ىذا
العصر ،الكن يسيل معرفة أنيا تنتمي إلي عصر واحد عند قراءتيا.
كما تدعم الوقائع واألحداث التي وردت في جميع ىذه الوثائق صحة مصدرىا والزمان
المنسوبة إليو خاصة أن ىذه الوقائع تكررت في أغمب الوثائق وبشكل يكاد يكون متطابقا تماما.
 النقد ال باطن لمصادر الدراسة :وىي الخطوة التي يعتبرىا الدكتور عبد الرحمن بدوي الخطوةالحقيقية في المنيج التاريخي:
 -1النقد اإليجابي لمتفسير :وقد تم عمى ضوئيا فيم مدلول نص الوثائق التي بين أيدينا
ومحاولة التحديد الدقيق لمراد أصاحبيا منيا وذلك من خالل الوقوف عمى المغة التي كانوا
يكتبون بيا والسياق التي كانوا يقدمون من خاللو ما يردون التعبير عنو.
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الفصل األول:

صحة
 -2النقد الباطن السمبي لمنزاىة والدقة :وىي الخطوة التي تم من خالليا الوقوف عمى ّ
يقدمونيا ،ولقد مثّمت المكانة
قدميا أصحاب الوثائق عن الوقائع التي كانوا ّ
المشاىدات التي ّ

اال جتماعية المرموقة التي كان يتمتع بيا أغمب أصحاب ىذه الوثائق كرموز دينية فاعمة في
التاريخ الجزائري ،وما كانوا يتمتعون بو أيضا من خصال رفيعة لم يثبت التاريخ عكسيا ،وثقة
أفراد المجتمع الجزائري الكبيرة التي كانوا يضعونيا عمييم شيادات تدل عمى دقة ونزاىة ىذه
حد التطابق أحيانا عند رواية بعض األحداث
الوثائق ،كما ش ّكل التشابو الكبير والذي يصل إلى ّ
والوقائع في العديد من الوثائق عامال حاسما في مدى صدق ونزاىة ىذه الوثائق.
تمخضت عن جميع المراحل السابقة التي يمر بيا
 استعادة الوقائع :وىي الخطوة األخيرة التي ّالمنيج التاريخي ،والتي حاول من خالليا الباحث رسم صورة واقعية عن موضوع الدراسة.
 -9أداة الدراسة:
لقد اعتمدت الدراسة عمى تقنيات تحميل المحتوي كتقنية بحث منيجية لمعالجة بيانات
موضوع الدراسة ،وىي تقنية بحث منيجية تستعمل في تحميل الرموز المّغوية وغير المّغوية
الظا ىرة دون الباطنة الساكنة منيا والمتحركة شكميا ومضمونيا والتي تشكل في مجمميا بناء
مضمون صريح وىادف.1
تم المجوء إلى ىذه التقنية المنيجية نتيجة لمصعوبات المكانية والزمانية التي ال تتيح
ولقد ّ

بد من دراستيم عن بعد من خالل أعماليم التي
االتصال المباشر بأفراد الدراسة ،فكان ال ّ
يعبرون عنيا خاصة أن ىذه
تركوىا والتي يمكن من خالليا الوصول الى أفكارىم التي كانوا ّ
األعمال كانت موجودة ومتوفرة.

الدراسة التي جاءت مقصورة عمى البيانات الوثائقية حتّمت عمى الباحث
كما أن بيانات ّ
االعتماد عمى تقنية تحميل المحتوى لتحميل محتوى ىذه البيانات الوثائقية.

1

 يوسف تمار ،تحميل المحتوي لمباحثين والطمبة الجامعيين ،طاكسيم كوم ،الجزائر ،2007 ،ص.716

اإلطار المنهجي الدراسة

الفصل األول:

 فئات التحميل:لقد استعان الباحث بفئة الموضوع لكونيا الفئة التي تجيب عن السؤال عمى ما يدور
المحتوى ؟ وىو ما جعميا الفئة األنسب لمعالجة موضوع دراستنا ،وقد تم تقسيم ىذه الفئة بحسب
تساؤالت وأىداف الدراسة الى فئات فرعية ىي:
 -1فئ ة العقيدة الدينية :وىي الفئة التي تم التأشير عمييا من خالل مجموعة من العناصر التي
تجيب عمييا وىي:
 عالقة اإلدارة الفرنسية بالنظام الديني لممجتمع الجزائري والجيود المبذولة من طرف العمماءمن أجل تحرير ىذه السيطرة.
 العقيدة :وىو العنصر الذي تم فيو تناول المؤشرات الدالة عمى جيود العمماء من أجل خدمةالعقيدة الصحيحة لممجتمع الجزائري والتي منيا معالجة ظاىرة التجنيس والزواج باألجنبيات
وظاىرة الطرق الصوفية.
 األخالق اإلسالمية :وىو العنصر الذي تم فيو الوقوف عمي المجيودات المبذولة من أجلتعزيز األخالق اإلسالمية من خالل محاربات اآلفات االجتماعية والظواىر االجتماعية الغريبة
عن عادات وتقاليد المجتمع الجزائري.
 -2فئة المغة :وىي الفئة التي تناول فييا الباحث بالتحميل أبرز الجيود المبذولة من طرف
العمماء ألجل خدمة المغة العربية داخل المجتمع الجزائري ،والتي من بين أبرز عناصرىا:
 تحرير نشاط التعميم العربي الحر من يد اإلدارة الفرنسية. التصدي لحمالت التشكيك في المغة العربية. بناء المدارس التي تعمم المغة العربية. -3فئة الوطن :وىي الفئة التي تناول فييا الباحث بالتحميل مساىمة جمعية العمماء المسممين
الجزائريين في بناء وترسيخ الوعي الوطني الجزائري ،والتي كانت أبرز عناصرىا ما يمي:
 -تدريس التاريخ الحقيقي والجغرافيا الطبيعية الوطنية.
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الفصل األول:

 التصدي لمزاعم المدرسة االستعمارية حول تاريخ الجزائر. التصدي لمحاوالت اإلدارة الفرنسية التفكيكية لبنية المجتمع الجزائري. وحدات التحميل:لقد ا ستعان الباحث في تطبيقو لتقنية تحميل المحتوي بوحدة الموضوع الذي وجد أنيا الفئة
األكثر مالئمة لإلجابة عن اشكالية بحثو من خالل تناولو بالتحميل أىم القضايا التربوية التي
عالجيا عمماء الجمعية في مواضيع ليم.
 -9مجتمع البحث:
يعرف العمماء مجتمع البحث في البحوث التي تعتمد أثناء دراستيا عمى تقنية تحميل
ّ

المحتوي بأنو ذلك الكل من الوحدات التي يستقي منيا الباحث العينة التي يريد دراستيا.

1

الدراسة ىو جميع النصوص والمواضيع التي عالج من
ولذلك كان مجتمع البحث في ىذه ّ
وقدموا من خالليا مشروعيم التربوي.
خالليا عمماء الجمعية مختمف قضايا الشأن التربوي ّ
 -11عينة الدراسة:
لقد وجد الباحث في العينة القصدية إحدى أنواع العينات غير االحتمالية العينة األكثر
مالءمة لإلجابة عن إشكالية الدراسة حيث أن الباحث عمد الى تناول المواضيع التي تتناول
الشأن التربوي دون سواىا من المواضيع.

1

 -نفس المرجع السابق ،ص.12
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 تمهيدأوال -الشخصية الوطنية رؤية سوسيولوجية.
ثانيا -الثقافة والشخصية الوطنية.
ثالثا -اللغة والشخصية الوطنية.
رابعا -الدين والشخصية الوطنية.
 -إستخالصات الفصل.

الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

ييدف فصل الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي إلى وضع القارئ في إطار يمكنو
من تشكيل خمفية نظرية حول موضوع الدراسة ،وذلك من خالل محاولة الوقوف عند أىم
المفاىيم والخصائص التي أعطيت ليذا الموضوع ،ومعرفة أىم المدارس النظرية التي حاولت
إعطاء تفسيرات سوسيولوجية لظاىرة الشخصية الوطنية.
وألن الثقافة تمثل أحد أىم العناصر التي تساىم في تشكيل الشخصية الوطنية جاء ىذا
الفصل من أجل السعي إلى الكشف عن ىذه العناصر الثقافية التي تدخل في تكوين الشخصية
الوطنية.

أوال -الشخصية الوطنية رؤية سوسيولوجية:
 -1مفهوم الشخصية الوطنية:
يعتبر مفيوم الشخصية الوطنية من بين المفاىيم غير المتداولة كثي ار في حقل
المؤسسون كماركس ،فيبر ودوركايم إىتماما كثي ار في
السوسيولوجيا ،والتّي لم يعرىا اآلباء
ّ
نص ليم يتناول ىذا المفيوم ،وذلك قد يعود
أعماليم ،حيث ّأنو من ّ
النادر العثور عمي ّ

النشغاليم الكبير في محاولة التأسيس ليذا العمم وتقعيد أصولو.

الدول القومية وما
مست المجتمعات الغربية بعد ظيور فكرة ّ
إالّ ّ
أن التّغيرات الكبيرة التّي ّ

سرع بدخول مفاىيم جديدة الي
صاحبيا من انعكاسات عمى البنية االجتماعية لمقارة
ّ
األوروبية ّ

الحقل السوسيولوجي وأصبح عمماء االجتماع ينتبيون الى ىذه الظواىر االجتماعية التّي بدأت
مما جعل البعض ينادي بأىمية تناول
تتشكل أماميم وتعطي إف ارزاتيا داخل ىذه المجتمعات ّ

بالدراسة ومحاولة إيجاد تفسيرات عممية عن دوافع ظيورىا ونتائج ذلك عمى البناء
ىذه الظّاىرة ّ

مسميات
عدة
أن عمماء االجتماع كان تناوليم ليذه الظّاىرة يظير تحت ّ
االجتماعي ،غير ّ
ّ

كالقومية ،اليوية والشخصية الوطنية والتي تأخذ في أغمبيا منحا يشير إلى بعد االنتماء والثقافة
تقدميا بعض
المشتركة داخل المجتمع الواحد ،وىو ما نممسو من خالل التعاريف التّالية التّي ّ
قواميس العموم االجتماعية.
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الفصل الثاني:

فقد جاء في قاموس عمم االجتماع لعاطف غيث تحت مادة القومية ّأنيا تشير إلى ( االنتماء

التوحد معيا وينطوي مصطمح القومية طبقا ليذا المعنى وفي معظم األحوال
أمة معينة و ّ
إلى ّ
االشتراك في ثقافة واحدة بما في ذلك المّغة المشتركة ،ويضيف أيضا ّأنيا تشير الى االنتماء

الى جماعة تشترك في سمات ثقافية واحدة تنطوي في الغالب عمى لغة مشتركة وتاريخ
مشترك) ،1وىو نفس المفيوم الذي يعطيو ليا قاموس الشامل الخاص بمصطمحات العموم
بالدراسات
الميتمين
االجتماعية ،2ولم يبتعد " أندرسون" أحد أكثر عمماء االجتماع
ّ
ّ

أن القومية ( تتعمق أساسا -بأمور
السوسيولوجية حول القومية واليوية عن ىذا المعنى ،بقولو ّ

الدين والرموز ).3
ثقافية -المّغة و ّ

وية ليأخذ تقريبا نفس ىذا المعنى المعطى لمفيوم القومية ،ففي معجم
وجاء مفيوم الي ّ

اليوية ينطمق من خالل تصور الجماعة بوصفيا كيانا
أن مفيوم
ّ
مصطمحات الثقافة والمجتمع ّ

4
أن سؤال اليوية ينحصر ببعد االنتماء ،االنتماء الى الثقافة
أمة ذات جوىر مشترك  ،و ّ
منسجما و ّ

المشتركة التي تمثل الشرط االساسي لمتعبير عن ال ّذات ،5وىو نفس المفيوم الذي صاغو

أن
" دنيس كوتش " لمفيوم اليوية بتعبير قد يختمف في
ّ
الصياغة ال أكثر ،حيث يرى كوتش ّ
أن
اليوية بناء يبني في عالقة تقابل فييا مجموعة مجموعة أخرى تكون في تماس معيا أي ّ

اليوية نمط تصنيف تستعممو المجموعات لتنظيم مبادالتيا ،وأنيا حسب فريدريك بارك ( رصد

6
وبين المف ّكر
السمات الثقافية التّي يستعمميا أفراد المجموعة ليثبتوا تماي از ثقافيا ويحافظوا عميو) ّ
ّ

السمات الثقافية ليوية األمة ىي لغتيا وثقافتيا وطريقة تفكيرىا
الفرنسي جاك أتالي ّ
أن ىذه ّ

1

العامة لمكتاب ،القاىرة ،1979 ،ص .300
 محمد عاطف غيث ،قاموس عمم االجتماع ،الييئة المصرية ّشامل -قاموس مصطمحات العموم االجتماعية ،دار عالم الكتب ،الرّياض ،1999 ،ص .356
 -مصمح الصالح ،ال ّ

4

 -طوني بينيت ولورانس غروسبيرغ وميغان موريس ،معجم مصطمحات الثقافة والمجتمع ،ترجمة سعيد الغانمي ،مركز

5

 -نفس المرجع ،ص.702

2
3

 -ديفيد ماك كرون ،عمم اجتماع القومية ،ترجمة سامي خشبة ،المركز القومي لمترجمة ،القاىرة ،2007 ،ص.27

دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2010 ،ص.201

6

 -دنيس كوتش ،مفهوم الثقافة في العموم االجتماعية ،ترجمة منير السعيداني ،المنظمة العربية لمترجمة  ،بيروت،2007 ،

ص.153
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

وانخراطيا في العالم ،1ولم يخرج الدكتور حميم بركات في تعريف طويل يحمل توصيفات كثيرة
أن اليوية وعي لم ّذات والمصير التّاريخي الواحد،
عمى ىذا المعنى المقدم لمفيوم اليوية ،بقولو ّ

السمات والمصالح
من موقع الحيز المادي والروحي الذي نشغمو في البنية االجتماعية ،وبفعل ّ
الناس وأىدافيم ألنفسيم ولغيرىم وتدفعيم لمعمل معا في تثبيت
توجيات ّ
المشتركة التّي تحدد ّ

وجودىم والمحافظة عمى منجزاتيم وتحسين وضعيم وموقعيم في التّاريخ ،اليوية من حيث
أمة أو
كونيا أم ار موضوعيا وذاتيا معا ىي وعي االنسان واحساسو بانتمائو إلى مجتمع أو ّ

جماعة أو طبقة في إطار االنتماء االنساني العامّ ،إنيا معرفتنا بما ،وأين ،ونحن ،ومن أين

أتينا ،والى أين نمضي ،وبما نريد ألنفسنا واآلخرين ،وبموقعنا في خريطة العالقات والتناقضات

والصراعات القائمة.2
ىذا ولم يبتعد التناول السوسيولوجي لمفيوم الشخصية الوطنية عن مفيومي القومية واليوية،
فقد جاء في قاموس مصطمحات العموم االجتماعية تحت مادة طابع قومي لمشخصية ّأنو يدل

عمى مجموعة الخصائص المميزة لمشخصية والخصائص الثقافية والبناءات النظامية التي تميز

3
أما معجم مصطمحات العموم االجتماعية فقد جاء فيو
،
مجتمعا معينا عن غيره من المجتمعات ّ

الناس في ثقافة معينة
تحت مادة الصيغة
أن ّ
العامة لمشخصية ّأنو مفيوم تفسيري يدل عمى ّ
ّ
يميمون الى التقارب أو التماثل وىذا التماثل في طابع الشخصية بين غالبية أعضاء المجتمع

يرجع إلى اشتراكيم في خبرات وظروف ثقافية واجتماعية عامة.
الداللة المّغوية ىي كممة
أن مفيوم اليوية من ناحية ّ
ىذا وا ّن الدكتور أحمد بن نعمان يرى ّ

مرّكبة من ضمير الغائب " ىو" مضاف اليو ياء النسبية لتدل الكممة عمى ماىية الشخص أو
ومميزاتو التي يعرف بيا[ ]...وأن اليوية بيذا
الشيء المعني كما ىو في الواقع بخصائصو
ّ

األمة كما ىي
المعني ىي اسم الكيان أو الوجود عمى حالو ،أي وجود ال ّشخص أو الشعب أو ّ
1
2
3

 الشروق اليومي الجزائرية ،العدد ،3549الخميس  26جانفي2012م 2/ربيع األول1433ه. حميم بركات ،المجتمع العربي في القرن العشرين ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2000 ،ص.68 -مصمح الصالح ،مرجع سابق ،ص.355
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

بناء عمى مقومات ومواصفات وخصائص معينة تمكن من معرفة صاحب اليوية بعينو دون
اشتباه مع أمثالو من األشباه.
يشخص تشخيصا
شخص ّ
أما ال ّشخصية ىي نسبة إلى " ال ّشخص " وىي مشتقة من الفعل ّ
وّ

يحدد تحديدا ،والشخصية بيذا المعنى تعني التحرر والتميز واالستقالل واالرادة الواعية
حدد ّ
أي ّ
في نفس الوقت ،و ّأنو من المعاني المتعددة لمشخصية ّأنيا تعني فردا ذا قيمة وثقل في المجتمع
نتيجة بروزه وتميزه عن أقرانو بصفات معنوية تجعمو مستقال وغير تابع لغيره فيكون لو وجود

محسوس بين آالف االفراد العاديين وغير العاديين من الشخصيات األخرى التي ليا صفاتيا
المميزة ليا أيضا عنو وعن غيره ،و ّأنو مثمما تطمق عمى ىذا النوع من األفراد في المجتمعات

واألمم تطمق أيضا عمى الشعوب واألمم والدول بصفتيا أشبو باألفراد من الكائنات البشرية من
العامة.
حيث ىي وحدة متكاممة ومتجانسة من العناصر األساسية و ّ

الصالح لالستعمال
وعميو فعندما يتعمّق األمر بالوجود كما ىو يكون مصطمح " اليوية " ىو ّ

ومحدداتو وخصائصو التي يعرف بيا بين
وعندما يكون األمر متعمقا بمميزات ىذا الوجود
ّ
األغيار يكون المّفظ األنسب لالستعمال ىو " الشخصية " باعتبار األمة في ىذه الحالة بين
الناس.1
األمم مثل ال ّشخص بين أشباىو وأغياره من ّ

ومن ىنا نجد في االستعمال ما اصطمح عمى تسميتو " بالشخصية الوطنية " ومقومات

الشخصية الوطنية ،أي المقومات التي بيا يكون ال ّشعب أو األمة متميزين عن غيرىما من
ال ّشعوب واألمم األخرى ،2وىو الذي جعمنا نختاره لدراستنا التي تركز عمى جانب المقومات
التصنيفية عن االخر.
النقاط
تم عرضيا نرى ّأنيا جميعا قد حاولت التّركيز عمى ّ
فمن خالل التعاريف ّ
السابقة التي ّ

التالية:

1
2

 أحمد بن نعمان ،إشهدي يا جزائر ،دار األمة ،الجزائر ،2002 ،ص.330شهداء وخيانة الخفراء؟ ،دار األمة ،الجزائر ،2005 ،ص.280
 أحمد بن نعمان ،مصير وحدة الجزائر بين أمانة ال ّ13

الفصل الثاني:



الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

المقدمة قد رّكزت بصورة
بعد االنتماء إلى جماعة واحدة :حيث أن أغمب التعاريف
ّ

مباشرة أو غير مباشرة عمى االنتماء الى جماعة واحدة.


االشتراك في ثقافة واحدة أو ثقافة جامعة ،وىو ما يمكن أن نشير إليو بشرط تحقيق بعد

االنتماء.


خاصة المّغة والتّاريخ وأضاف
السمات الثقافية الجامعة التّي أ ّكدت عمييا التعاريف
ّ
ّ



أن الشخصية الوطنية تبنى عمى التمايز والتصنيف مع
تتفق معظم التعاريف عمى ّ

أندرسون الدين وىي التي نشير إلييا بعناصر أو مكونات الثقافة المشتركة.
المجتمعات األخرى.

أن الشخصية
ومن خالل ىذه النقاط يمكن أن نضع التعريف التالي لمشخصية الوطنية ،وىو ّ

موحدة تمثل
أمة أو جماعة واحدة تشترك في ثقافة جامعة ّ
الوطنية ىي االنتماء االجتماعي إلى ّ

المّغة والدين والتاريخ أبرز سماتيا التي تميزىا عن غيرىا من الجماعات وتجعل منيا كيانا واحدا
منسجما.
 -2خصائص الشخصية الوطنية:
السابق لمفيوم الشخصية الوطنية وما جاورىا من المفاىيم يمكن
من خالل التناول ّ

استخالص الخصائص التالية التي تميز مفيوم الشخصية الوطنية:

أمة أو جماعة واحدة وىو ما نشير إليو
 -1أول خاصية لمفيوم الشخصية ىي االنتماء الى ّ

ببعد االنتماء.

موحدة ،وىو ما نشير إليو بشرط تحقيق بعد االنتماء.
 -2االشتراك في ثقافة جامعة ّ
 -3وجود عناصر ثقافية تشكل ثقافة المجتمع الجامعة.
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

 -4تبني الشخصية الوطنية عمى التمايز والتصنيف مع الغير وىو ما يشير اليو دنيس كوش
بمحصمة التماىي الذي نرى أن االخرين يفرضونو عمينا والتماىي الذي نؤ ّكده بأنفسنا والذي
ّ
النحن ". 1
يرسم الفصل بين " اليم " و" ّ

 -5شخصية كل مجتمع ثابتة وال تتغير واّنما تنبني وتنيدم وتعيد االنبناء وفقا لموضعياتّ ،إنيا
في حركة دائبة ،إذ يحمميا كل تغير اجتماعي عمى إعادة صياغة نفسيا بطريقة مغايرة.

 -3النظريات السوسيولوجية لمشخصية الوطنية:
النظريات حاولت تقديم تفسيرات عممية لظاىرة ُّ
تشكل ال ّشخصيات
وىي مجموعة من ّ

واليويات الوطنية لألمم والمجتمعات االنسانية:

 -1-3نظرية الهوية والفعل االجتماعي ألليساندرو بيزو رنو
أن اليوية تبنى
ينطمق عالم االجتماع االيطالي أليساندرو بيزو رنو من إشكالية مفادىا ّ

أن ىويتنا محددة من قبل
من خالل ظاىرة االعتراف من قبل االخرين ،حيث يقول بيزو رنو( ّ

االخرين ،أو باألحرى عن طريق االعتراف الذي يمنحو اآلخرين ليويتنا عن طريق المقاصد أو

2
ويقدم بيزو رنو مثاال عمى كالمو بالييود في ألمانيا خالل
الصفات التي ينسبونيا لنا) ّ ،

يعرفون أنفسيم كييود ،بل كون المؤسسات
الثّالثينّيات ّ
أن الذي كان ىاما ليم ليس ّأنيم ّ

اليوية إذا ىو تعريف اآلخرين لنا ،ويبين بيزو رنو أن
االلمانية تعرفيم كييود ،فاألىم لسؤال
ّ

المقصود باالعتراف ليس أي اعتراف واّنما االعتراف الذي نريده نحن من اآلخرين ،واالّ لم
يعرفوننا مثال
يحقق ىذا االعتراف ما ىو مطموب منو ،نحن نريد من االخرين عمى أن ّ

كجزائريين نحمل عناصر ثقافية معينة في الحين الذي يريد فيو اآلخر االصرار عمى تعريفنا أننا

أن( االعتراف المتبادل ىو ما يسمح لمكائنات
جزء من الثقافة الفرنسية ،حيث يقول بيزو رنو ّ
االنسانية أن تش ّكل مجتمعا ،لكنو ال يمضي من تمقاء نفسو ،إننا نسعى دوما إلى إجبار اآلخر

1
2

 دنيس كوش ،مرجع سابق ،ص.167 فميب كابان وجان فرنسوا دورتيو ،عمم االجتماع ،ترجمة ّإياس خضر ،دار الفرقد ،دمشق ،2010 ،ص.15713

الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

عمى االعتراف بنا بالشكل الذي نرغب أن نعرف أنفسنا بو ،أي أن نفرض عمى اآلخر تعريفنا
الخاص).1
فإن المجتمعات وخاصة تمك الواقعة تحت سيطرة مجتمعات أخرى ،تقوم
وحسب بيزو رنو ّ

النضال من أجل أخذ
بالتأكيد عمى إفراز صفاتيا التي تختمف فييا عن الجماعة المسيطرة و ّ
شخصيتيا الوطنية.
االعتراف بيذا التمايز وأن ىذا التمايز ىو الذي يحقق ليا ذاتيتيا ووضوح
ّ

 -2-3نظرية الهوية الثقافية لستيوارت هول

اليويات القومية ليست أشياء تولد معنا ،واّنما ىذه
أن
ّ
ينطمق ىول في نظريتو من ّ

اليويات القومية تتشكل وتتحول ضمن ،وبالعالقة مع التمثل.2
ّ

األمة أو الجماعة التي
ويقصد ىول بالتمثل ىو التعبير عن ىويتنا من خالل ثقافة ّ

ىويتنا من خالل ىذه
نوجد بداخميا ،أي إستدماج ثقافة المجتمع الذي ننشأ في داخمو فنتمثل ّ
المجتمعية.
الثقافة
ّ

حسب ىول ّإننا ندرك فقط معنى أن يكون الفرد " جزائريا " بسب الطريقة التّي تتمثل

فييا " جزائرّيتك " كنظام من المعاني وذلك بواسطة الثقافة القومية الجزائرية.

ىي نظام من
ويشير ىول الى ّ
أن ّ
األمة بيذا المعنى ليست كيانا سياسيا فقط واّنما ّ
الناس فيو من خالل تمثميم لو كما ىو موجود في ثقافتيم القومية.3
التمثل الثقافي يتشارك ّ

وعميو فإن الحركات اإلصالحية والتحررية التي توجد داخل المجتمعات المقصية

والقابعة تحت سيطرة األجنبي ليس عمييا إالّ أن تقوم بتوفير شروط الثقافة المشتركة لمجتمعاتيا
صيانتيا واعادة ترميميا وتقديميا نماذج داخل المجتمع من أجل أن يتمثميا أفراده
عن طريق ّ

ويعبرون من خالليا عن شخصيتيم.
ّ
1

 -نفس المرجع ،ص.158

2

 -ستيوارت ىول ،حول الهوية الثقافية ،ترجمة بول طير ،مجمة إضافات ،المجمة العربية لعمم االجتماع ،العدد الثاني ،ربيع

3

 -نفس المرجع السابق ،ص.154

 ،2008الجمعية العربية لعمم االجتماع ،ص.154
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

 -3-3نظرية تصنيف ال ّذات لجون تيرنر
أن األفراد يشعرون بعضويتيم لمجماعة عندما يدركون
وتشير نظرية تصنيف ال ّذات إلى ّ

أوجو التشابو بينيم وبين أفراد آخرين ،كما يشعرون أيضا بعضويتيم لمجماعة عندما يدركون
أوجو االختالف بينيم وبين اآلخرين الذين يختمفون عنيم ،1فيكفي أن يشعر الجزائريون حسب
تيرنر بأنيم يختمفون عن األوروبيين الذين يوجدون بينيم حتّى يتحقق ليم تشكيل شخصيتيم
الخاصة بيم تحمل ىذه الشخصية مجموعة من الخصائص تجعل ىؤالء الجزائريين يختمفون
ّ

عن غيرىم وال يمكن ليذه الخصائص أن توجد في الطرف اآلخر ،وعميو يمكن اعتبار العمل

الذي كانت تقوم بو جمعية العمماء ىو من قبيل توفير شروط االختالف التي يدركيا المجتمع.
 -4-3نظرية سيميل
وال يختمف سيميل في نظريتو عن جون تيرنر ،حيث يرى سيميل أن اليوية المشتركة
لجماعة ما تتشكل من خالل الفرص التي تسمح بالتمايز عن الجماعات األخرى.2
 -5-3نظرية الهوية االجتماعية لتاجفيل
أن التصنيف االجتماعي لألفراد في
ينطمق تاجفيل في نظريتو لميوية االجتماعية من ّ

جماعات متمايزة بإمكانو وحده أن يحدث سموكا بين الجماعات فيسعى األفراد الى تفضيل
أعضاء الجماعة الداخمية أكثر من أعضاء الجماعة الخارجية ،و ّأنو بمجرد الوعي بوجود

أن ىذا
جماعة معارضة ألخرى يكون كافيا إلحداث عمميات ا ّ
لتميز والمنافسة بين الجماعات ،و ّ

ىوية اجتماعية ليم.3
التصنيف االجتماعي لمجماعات يؤدي حسب تاجفيل الى خمق ّ

ويرى تاجفيل أن نظريتو لميوية االجتماعية تستند الى مجموعة من العمميات السيكولوجية مثل

التوحد يرتبط إيجابيا
التوحد الذي يرى ّأنو شرط مسبق وضروري لتفضيل الجماعة ،وأن ىذا
ّ
ّ
1

 -أحمد زايد ،سيكولوجية العالقات بين الجماعات ،عالم المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب ،الكويت،2006 ،

2

 -ديفيد ماك كرون ،مرجع سابق ،ص.285

ص .28

3

 -أحمد زايد ،مرجع سابق ،ص.11
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

أن ىناك عمميات المقارنة االجتماعية التي نحصل من خالليا عمي
بالتحيز لمجماعة ،كما ّ

تقدير ذاتنا وذلك من خالل مقارنة أنفسنا باألخرين ،أما العممية االخيرة فيي التي أطمق عمييا

التميز النفسي الذي قسمو الى التميز االيجابي الذي يجعل الجماعة تري نفسيا أفضل من
الجماعات األخرى والتميز السمبي الذي يعتمد عمى تقميل الفروق بين الجماعات الى الدرجة
التي تبدو فييا جماعتنا عندىا مفضمة في نظرنا ،وتجتمع ىذه العممية بجزأييا تحت مفيوم
االبداع االجتماعي ،حيث يختار األفراد األبعاد أو النواحي التي تزيد من ايجابية جماعتيم،1
وأعطى تاجفيل مثاال بالجماعات التي تدرك أنيا ذات مكانة مرتفعة في نواح معينة ،تقوم
باختيار النواحي لتكون أساسا لممقارنة فيما بينيا وبين الجماعات األخرى.
وترى ىذه النظرية ّأنو لكي تحقق ىوية اجتماعية أطمقت عمييا اسم اليوية الضعيفة كالحالة

بد ليا من وجود بدائل
التي كانت توجد عمييا اليوية الجزائرية في مقابل اليوية االستعمارية ال ّ

معرفية مدركة من طرف أعضائيا ،وأنو عندما يتم إدراك ىذه البدائل ىناك أربعة استراتيجيات
قد تتبعيا الجماعة من أجل تحقيق التغير:
 قد تسعى ىذه الجماعة الضعيفة الى االندماج واالنصيار في الجماعة المسيطرة ،وىذهاالستراتيجية تتطمب تغيي ار ثقافيا وسيكولوجيا جذريا لكي تنجح ،فعمي سبيل المثال أن يتخل
الجزائريون عن شخصيتيم وىويتيم القومية والثقافية كمية من أجل أن يصبحوا مواطنين فرنسين.
السابقة ذات التقييم السمبي لمجماعة ،لتصبح ذات تقييم
 محاولة إعادة تعريف الخصائص ّايجابي في المّحظة الحالية كإعادة رسم صورة ايجابية عن العرب ولغتيم وحضارتيم.

 تتضمن االبداع وتبني أبعاد جديدة من أجل المقارنة بين الجماعات كمقارنة االخالق الحميدةوالخصائص الجيدة لمحضارة الجزائرية في إطارىا العربي االسالمي عند مقارنتيا بأخالق
المجتمعات الغربية.

1

 -نفس المرجع ،ص.14

13

الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

 -تتضمن المنافسة المباشرة مع الجماعة المسيطرة.

1

 -6-3نظرية البناء األساسي لمشخصية
وجوىر ىذه النظرية ىو أن أفراد المجتمع الحاممين لثقافة واحدة يشتركون في سمات
معينة لمشخصية تكون عامة لدى جميع أفراد المجتمع الواحد ،تمعب النظم التربوية دو ار حاسما
في تكوين شخصية الفرد في مرحمة الطفولة ثم يستمر ىذا التأثير مع مراحل النمو التالية ،وترى
ىذه النظرية في أن خضوع األطفال في المجتمع الواحد لخبرات ذات طابع واحد واستجابتيم
السمات
المتشابية لتمك الخبرات ّ
يؤدي حتما الى طبع شخصياتيم بسمات مشتركة وتمك ّ

المشتركة ىي التي تكون البناء االساسي لمشخصية في المجتمع ،ويعرف البناء األساسي
لمشخصية بأنو ( تشكيل الشخصية التي يشترك فيو غالبية أفراد المجتمع نتيجة لمخبرات التي

اكتسبوىا).2
 -7-3نظرية الشخصية القومية:
وىي النظرية التي ترى أن ال ّشخصية القومية تتشكل من مجموعة كبيرة من العناصر
الثقافية المترابطة والمتكاممة وظيفيا في بناء واحد ،وتقوم ىذه النظرية عمى دراسة خصائص
األمم الكبيرة ذات األنماط الثقافية المعقّدة والمتباينة ،وتعتمد ىذه النظرية عمى مقارنة نتائج
السائدة في مجتمع البحث الستنتاج السمات
التحاليل الدقيقة لمجموعة كبيرة من األنماط الثقافية ّ

األكثر تباينا لدى أفراد المجتمع وبالتالي استنتاج الطابع العام لمشخصية القومية ليذا المجتمع
والتي ىي عبارة عن مجموع تمك السمات الغالبة والثّابتة نسبيا والتي تجعل أفراد ىذا المجتمع أو
أمة متميزة عن غيرىا من األمم.3
ذاك ّ

1
2
3

 نفس المرجع ،ص( .) 19-18 أحمد بن نعمان ،سمات الشخصية الجزائرية ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ،1988 ،ص( .) 284-283 -نفس المرجع ،ص( .) 188 -187
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

 مناقشة النظريات:من خالل النظريات التي تم عرضيا نالحظ أن ىذه النظريات قد حاولت التركيز عمى النقاط
التالية:
 -1أىمية الوعي االجتماعي الذي يبديو أفراد الجماعة عن ذاتيم بتفردىم وتميزىم عن غيرىم
من الجماعات كأول شرط من شروط تشكل شخصيتيم ،أي أن الجماعة تحاول إدراك ذاتيا قبل
االنتقال الى مرحمة تحقيق ال ّذات.
 -2أن الوعي باالختالف عن اآلخر ال يمكنو أن يحقق مراده المطموب إالّ من خالل االعتراف
الذي يضفيو اآلخر عمينا ،وىكذا فعن طريق االعتراف المتبادل بين الجماعات تتمايز ىذه
الجماعات عن بعضيا البعض وتتخذ ليا حدودا ومجاالت.
 -3تكاد تجمع جميع النظريات التي تناولت موضوع اليوية والشخصية الوطنية بأن األساس
الذي تتشكل منو اليويات والشخصيات الوطنية لممجتمعات واالمم االنسانية ىو باألساس البعد
الثقافي وان كانت نظرية تاجفيل قد تحدثت عن التصنيف االجتماعي إالّ أنيا لم تبين األساس
الذي يبني عميو ىذا التصنيف والذي نرى أنو لن يكون إالّ ثقافيا ،فالعنصر الثقافي إذا عنصر
حاسم في تشكيل الشخصية الوطنية وىو ما سنحاول تبينو في العنصر التّالي.

ثانيا -الثقافة والشخصية الوطنية:
النظريات التي حاولت
السابق لمفيوم الشخصية الوطنية و ّ
لقد رأينا من خالل العرض ّ

أن العامل الثقافي يش ّكل عنص ار حاسما في تشكيل
تقديم تفسيرات عممية ليذه الظاىرة كيف ّ

ال ّشخصية الوطنية لألمم والمجتمعات ،ولذلك يأتي ىذا العنصر الذي سنحاول من خاللو إبراز
الدور الذي تمعبو الثقافة في تشكيل الشخصية الوطنية.
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

 -1مفهوم الثقافة:
يعتبر مفيوم الثقافة من بين أكثر المفاىيم تعقيدا ليس في عمم االجتماع فحسب بل في
سائر العموم االجتماعية كعمم النفس واألنثروبولوجيا الثقافية ،حيث ّأنو لم يتمكن العمماء من

االجابة عن السؤال ما ىو الثقافي ولجأ كل واحد منيم الى تقديم تعريف في الغالب يأتي
ليعكس النظرة التصورية لمدرستو النظرية أو العمم الذي ينطمق منو في دراستو ،ولذلك وجدنا
أن عمماء
عمماء النفس الفردي يعزون السموك الثقافي الى الغرائز والدوافع النفسية في حين ّ

السمات الثّقافية ودراسة المجتمعات
االنثروبولوجيا الثقافية قصروا مفيوميم لمثقافة عمى األنماط و ّ

ثم
األولية وانحنى عمماء االجتماع تحت تأثير عمم اجتماع ّ
الدوريكيمي الى المعايير والقيمّ ،
ّ

وجدنا من يحصر الفعل الثقافي في جوانب الحياة المادية واآلخر في جوانب الحياة المعنوية

مرة
دون
ّ
المادية وىكذا حتّى وصل األمر بأحد العمماء الفرنسيين إلى القول ّأني ال أعرف كم ّ

لعنت فييا ىذه الكممة عندما سمعتيا ،ولقد أحصي " اريكسون " وزمالؤه أكثر من  150تعريفا

لمثقافة كتب فقط بالمّغة االنجميزية.
ورّبما يكون أقدم تعريف وصمنا لمفيوم الثقافة ىو ذلك التعريف الذي أصبح من كالسيكيات

العموم االجتماعية والذي صاغو عالم االنثروبولوجيا االنجميزي تايمور بأن الثقافة( ىي حصيمة
الكل المركب من المعرفة والمعتقدات والفنون واألخالقيات والقانون والعادات وجميع القدرات
التي اكتسبيا االنسان كعضو في المجتمع) وكذلك تعريف رالف لينتون الذي لم يبتعد فيو كثير
عن تعريف تايمور بقولو أنيا( حاصل مجموع المعرفة واالتجاىات وأنماط السموك المشتركة
والمنقولة بين أعضاء مجتمع معين).1
السموك أكثر من أن تكون
أما المفكر الجزائري مالك بن نبي فيرى أن الثقافة نظرية في ّ
ّ

نظرية في المعرفة ،2وىي حسبو ( مجموعة من الصفات الخمقية والقيم االجتماعية التي تؤثر
1
2

 إبراىيم عثمان ،مقدمة في عمم االجتماع ،دار الشروق ،عمان ،1999 ،ص.156 مالك بن نبي ،مشكمة الثقافة ،ترجمة عبد الصابور شاىين ،ط ،12دار الفكر ،دمشق ،2006 ،ص.7333

الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

في الفرد مند والدتو وتصبح ال شعوريا العالقة التي تربط سموكو بأسموب الحياة في الوسط الذي
يعيش فيو) ،فيي بذلك المحيط الذي يشكل فيو الفرد طباعو وشخصيتو.
ويقدم برىان غميون تعريفا لمثقافة يرى فيو أن الثقافة مجموعة من مالمح مميزة ،مادية وفكرية
ّ
وروحية تميز مجتمعا أو مجموعة اجتماعية ،وتسمح ألي متحد بأن يتعرف ذاتو ويتعرف إليو
غيره.1
وحسب أنتوني غدنز فإن الثقافة في نظر عمماء االجتماع تعني جوانب الحياة االنسانية التي
يكتسبيا االنسان بالتعمم ال بالوراثة ،ويشترك أعضاء المجتمع بعناصر الثقافة تمك التي تتيح ليم
مجاالت التعاون والتواصل وتمثل ىذه العناصر السياق الذي يعيش فيو أفراد المجتمع وتتألف
ثقافة المجتمع من جوانب مضمرة غير عيانية مثل المعتقدات واآلراء والقيم التي تكون
المضمون الجوىري لمثقافة ومن جوانب عيانية ممموسة مثل االشياء والرموز أو التقانة التي
تجسد ىذا المضمون.2
ّ

ىذا ورّبما يكون أحدث تعريف لمثقافة ىو ما جاء في التعريف الذي اتفق عميو في إعالن

مكسيكو في  6أوت  1982والذي ينص عمى أن الثقافة بمعناىا الواسع يمكن النظر إلييا
عمى أنيا ( جميع السمات الروحية والمادية والعاطفية التي تميز مجتمعا بعينو أو فئة اجتماعية
بعينيا وىي تشمل الفنون واآلداب وطرائق الحياة كما تشمل الحقوق األساسية لإلنسان ونظم
القيم والمعتقدات والتقاليد).3
 -2خصائص الثقافة:
إن تناول خصائص الثقافة من شأنو أن يساىم في كشف الغموض الذي يكتنف موضوع
الثقافة ويمنح ليا معنى أكثر وضوحا ،وىو ما سنحاول أن نقف عميو من خالل ىذا العنصر:

1
2
3

 -برىان غميون ،الوعي الذّاتي ،ط ،2دار الفارابي ،عمان ،1992 ،ص.90

الصياغ ،ط ،4المنظمة العربية لمترجمة ،بيروت ،2005 ،ص .82
 أنتوني غدنز ،عمم االجتماع ،ترجمة فايزّ
 عيسى الشماس ،مدخل الي عمم االنسان ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،2004 ،ص .5831

الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

أن االنسان ىو الحيوان الوحيد المزود بجياز عصبي خاص
 -1الثقافة ظاىرة إنسانية :حيث ّ

وبقدرات فريدة تتيح لو ابتكار أفكار جديدة ،1وذلك دون غيره من الكائنات األخرى التي تشترك

خاصة باإلنسان دون سواه من الكائنات.
أن الثقافة ظاىرة
معو في الخاصية الحيوانية ،أي ّ
ّ

أن الثقافة ليست مسألة تتعمق بالعرق وغير متوارثة في جيناتنا ،2واّنما
 -2الثقافة مكتسبة :أي ّ

تكتسب عن طريق عممية التنشئة االجتماعية ،3ومن خالل تفاعل الفرد مع اآلخرين الذين

يقاسمونو العيش داخل البيئة االجتماعية وىو ما بينو حديث الرسول صمى اهلل عميو وسمم " يولد
يمجسانو ".4
المولود عمي الفطرة فأبواه ييودانو وينصرانو أو ّ

 -3الثقافة ظاىرة اجتماعية :أي أن الثقافة جماعية وليست فردية تنشأ وتتطور بجيد جماعي
وتمثل طريقة حياة الجماعة وليست معتقدات فردية ،وأن الجيود الفردية في إطار الجماعة
5
عبر عنو الدكتور
تتحول في حال تبني الجماعة ليا الى مخزون جماعي مشترك  ،وىو ما ّ

الشماس ( بأنيا نتاج اجتماعي أبدعتو جماعة معينة ).6
عيسى ّ

 -4الثقافة ظاىرة مستمرة وغير منحصرة في مرحمة دون غيرىا فيي ممك جماعي يممكو أفراد
7
تتقدم.8
المجتمع بالتتابع  ،وبتعبير آدم كوبر فإن الثقافة ّ

 -5الثقافة ظاىرة نوعية وخصوصية :حيث أن كل ثقافة تحدد أسموبا من التصرف المشترك
بين مجموع األفراد المنتمين الى ثقافة ما ،9وىو الذي يجعميا الشيء األساسي الذي يميز
1

 -نفس المرجع ،ص .59

2

 -آدم كوبر ،الثقافة التفسير االنثروبولوجي ،ترجمة تراحي فتحي ،عالم المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب،

3

الشماس ،مرجع سابق ،ص.59
 عيسى ّ -إبراىيم عثمان ،مرجع سابق ،ص.157

الكويت ،2008 ،ص .246

4
5

 -نفس المرجع ،ص.157

6

الشماس ،مرجع سابق ،ص.59
 عيسى ّ -نفس المرجع ،ص.59

9

 -دنيس كوتش ،مرجع سابق ،ص.61

7
8

 -آدم كوبر ،مرجع سابق ،ص.246
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الفصل الثاني:

المجتمعات االنسانية بعضيا عن بعض ،فقد تتشابو المجتمعات أو المؤسسات من حيث
تشكيميا االجتماعي " كالتشابو في شكل األسرة " إالّ ّأنيا تختمف في األسرة كنظام باختالف
الثقافة الموجودة في المجتمعين.

 -6الثقافة ظاىرة معيارية :أي أن الثقافة تشكل تصورات الجماعة ألوجو الحياة فييا ،ىذا
التصور الجماعي المشترك يصبح المرجعية والمقياس ألنماط السموك والفكر والشعور وبيذا
يحدد ما ىو مقبول وما ىو مرفوض وما ىو سوي وما ىو منحرف.1
 -7الثقافة ظاىرة تمبي الحاجات البيولوجية األساسية والمشتقة :حيث تشمل تنظيم جيود
الجماعة وعالقة األفراد حول النشاطات المرتبطة بحاجات اإلنسان.
 -8الثقافة تكيفية ووسيمة لمتكييف :وذلك من خالل العالقة التي تربط االنسان بالبيئة الطبيعة
ثم بالبيئة االجتماعية واألخرين ،عالقة متبدلة متغيرة وتبدل الظروف ىنا يفترض تبدال في
الثقافة ،فقدرة المجتمع عمى االستجابة الصحيحة لمتحديات يعتمد عمى مرونة الثقافة التي
تنعكس في مرونة عقمية تمكن المجتمع من تمبية حاجاتو المستجدة.2
 -3أهمية الثقافة في المجتمع:
لقد عالج العديد من الباحثين والعمماء ظاىرة الثقافة وتأثيراتيا المختمفة عمى األنظمة
المجتمعية في العديد من األعمال والدراسات ليس عمى مستوي المجتمعات المعاصرة فحسب
وبينوا الدور الذي تمعبو ىذه الظاىرة
بل حتّى عمى مستوي ثقافات المجتمعات القديمة واألولية ّ

في صياغة شكل ىذه المجتمعات وكيف ّأنو ال يكاد يخمو مجتمع قديم كان أم حديث من أحد
أشكال الثقافة وتأثيراتيا عمى ىذا المجتمع.

1
2

 إبراىيم عثمان ،مرجع سابق.158 ، -نفس المرجع ،ص .160
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

ميتا،1
فمقد ّ
عدىا المفكر الجزائري مالك بن نبي حياة المجتمع التي بدونيا يصبح مجتمعا ّ

2
أما تالكوت
و
،
وىو ما أشار إليو أنتوني غدنز بأنيا تعمل عمى المحافظة عمى النوع االنساني
ّ

أن وجود ثقافة مشتركة يمثل شرطا وظيفيا مسبقا أو حاجة أساسية ألي مجتمع
بارسونز فيرى ّ
يريد البقاء.3

ىذا ويرجع عالم االجتماع األلماني ماكس فيبر إلى الثقافة تمك الخصائص التي تميز
جماعة من الناس عن غيرىا ،وذلك باعتبارىا عامال حاسما في تكوين الجماعات القومية
والحفاظ عمى كيانو ،4وىو الذي جعل برىان غميون يعتبرىا األداة األكثر ضمانا الستمرار
5
األمة
ى
عم
الحفاظ
في
تمعبو
الذي
ور
د
ال
و
الثقافة
أىمية
ى
عم
مثاال
غميون
ىان
بر
م
ويقد
،
األمة
ّ
ّ
ّ

بالشعوب التي حطّم االستعمار دوليا وكيف التجأت الى الثقافة واستطاعت بعد عشرات السنين

أن تؤسس من جديد دولة جديدة وكيف أن التغير الجذري لمنظم االقتصادية والسياسية لم
يستطع التغمب عمى األمم التي تمكنت من الحفاظ عمي ثقافاتيا.
كما تعمل الثقافة عمى تأسيس المعايير االجتماعية ،6ىذه المعايير االجتماعية التي تمثل
القواعد والمقاييس التي يجب أن يأخذىا الفرد االجتماعي بعين االعتبار أثناء تفاعمو مع جميع
المواقف االجتماعية.
تؤدي دو ار ميما في الحفاظ
وكما تعمل الثقافة عمى تأسيس المعايير االجتماعية فيي كذلك ّ

عمى ىذه القيم والمعايير االجتماعية ،7وىو ما جعل تالكوت بارسونز يقول عنيا أنيا تعمل

 -1مالك بن نبي ،مرجع سابق ،ص .50
2

 -أنتوني غدنز ،مرجع سابق ،ص .86

3

 -ىارلمبس وىولبورن ،سوسيولوجيا الثقافة والهوية ،ترجمة حاتم حميد محسن ،دار كيوان ،دمشق ،2010 ،ص .22

5

 -برىان غميون ،مرجع سابق ،ص.96

7

 -نفس المرجع ،ص.86

4

6

 ديفيد ماك كرون ،مرجع سابق ،ص .54 -أنتوني غدنز ،مرجع سابق ،ص.86
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

لمسموك ،1وذلك من خالل منظومة المعايير االجتماعية التي أقامتيا ثم قامت
كضابط أو موجو ّ
بالعمل عمى الحفاظ عمييا.

كذلك تضمن الثقافة الوحدة واالنسجام والتكامل لممجتمع وقد كتب سفير ناجي عن ىذا العمل
الدين والتاريخ تصقل عبر القرون المادة الفكرية التي
التي تقوم بو الثقافة( بأن عوامل كالمّغة و ّ
يبرز المثقفون انطالقا منيا ،واذا كان لكافة ىذه العوامل كيفيات وجودىا المتميزة ضمن
األشكال التي تتخذىا الدول اآلن فإنيا كانت قبل اليوم تشكل روابط تضمن الوحدة عمى مستوي
مجاالت أكثر اتساعا ) ،2ويعتقد سفير ناجي أن ىذه العناصر الثقافية المميزة تمثل المحيط
األصمي الذي ال يمكن ألي محاولة إبداعية أن تتجاوزه.
 -4العناصر األساسية لمثقافة وبناء الشخصية الوطنية.
السابقة التي تناولت مفيوم الثقافة كيف أن
لقد سبق وأن أشرنا من خالل التعاريف ّ

العمماء يجعمون ليذه الظاىرة االجتماعية مجموعة كبيرة من العناصر يتم وصف الثقافة من
خالليا ويكفي أن نمقي نظرة عمى أكثر ىذه التعاريف شيوعا في مجال العموم االجتماعية وىو
تعريف تايمور لندرك مدى تعدد العناصر الثقافية التي تكون ىذه الظاىرة ،إالّ أنو يكاد يحصل
شبو إجماع بين العمماء والباحثين عمى أن لمثقافة مستويين اثنين أحدىما المستوى العام والذي
يتم من خاللو التميز بين مجتمع ما ومجتمع آخر ومستوى الخصوصيات الثقافية والتي عمي
أساسيا يكون التميز بين مختمف الطبقات االجتماعية ( ،ففي المستوي األول أين يوجد مجال
كالدين والمّغة
العموميات باعتبارىا األرض التي تمتد فييا جدور الحياة الثقافية لممجتمع ،وذلك ّ
الخاصة بالنموذج االجتماعي،
تعد المنوال األساسي الذي يحدد نوع العقمية
والتقاليد ،تمك التي ّ
ّ

وىو نموذج شائع في صور جميع األفراد المنتمين لذلك المجتمع ،يطبع حياتيم بسموك

1
2

 ىارلمبس وىولبورن ،مرجع سابق ،ص.23 سفير ناجي ،محاوالت في التحميل االجتماعي ،ج ،1ترجمة بن ناصر ( ،د م ج ) ،الجزائر ( ،د ت )  ،ص .8433

الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

السموك العام ىو المقياس الذي يكشف عن المواقف الشاذة واالضطرابات
اجتماعي معين ،وىذا ّ

وألوان الفساد لدي الشواذ ).1

الدين إذا يمثالن أبرز العناصر الثقافية لمستوى العموميات التي يشترك فييا جميع
فالمّغة و ّ
أفراد المجتمع الواحد والتي يتميزون من خالليا عن غيرىم من المجتمعات االنسانية ولقد ذكر
مالك بن نبي في تحميمو لمظاىرة الثقافية ،أن ثقافة المجتمع ليست إالّ لغتو ودينو في أبرز
عناصرىا وما يحممو ىذين العنصرين من انفعاالت وعواطف تعمل عمميا في إعادة دينامية
سماىا بعوامل
الحياة االجتماعية ،ولقد سبق أن رأينا كيف يعد سفير ناجي ىذه العناصر التي ّ

الدين والتّاريخ كعناصر تمثل المحيط األصمي لثقافة المجتمع وذلك دون سواىا من
المّغة و ّ
العناصر الثقافية التي قد توجد معيا داخل المجتمع.
ويكاد ال يختمف معظم الباحثين عمى كون ىذه العناصر تمثل العناصر األساسية لثقافة
المجتمع ،وان كانوا قد اختمفوا في غيرىا من العوامل وذلك ألىميتيا البارزة في تشكيل الظاىرة
الثقافية النوعية داخل أي مجتمع ،وىو ما سنحاول الوقوف عميو من خالل العنصرين التاليين.
ثالثا -المغة والشخصية الوطنية:
يعدون المّغة من أبرز العناصر االساسية التي تدخل
أن الباحثين والعمماء ّ
لقد رأينا كيف ّ

في تركيب الثقافة ،وكيف أن ىذه األخيرة تعمل من خالل المّغة في التعبير عن ماىية المجتمع
وصياغة شخصيتو المميزة والنوعية ،وىو ما سنحاول الوقوف عميو من خالل ىذا العنصر،
لفيم مدى مساىمة المّغة في بمورة وتشكيل الشخصيات الوطنية لألمم والمجتمعات.
 -1تعريف المغة:
لقد تعددت التعاريف التي تناولت ىذا النظام الرمزي المعقد من مدرسة ألخرى ومن عمم
آلخر ،ومن بين ىذه التعريف نجد التعريف الذي ذكره قاموس مصطمحات العموم االجتماعية

1

 -مالك بن نبي ،مرجع سابق ،ص.30
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

السموك االنساني ال ّشاممة التي تنطوي عمى االتصال الرمزي من خالل نسق
بأنيا( صورة ّ
النماذج الصوتية المتفق عمييا ثقافيا والذي يحمل معاني مقننة ).1

أما قاموس عمم االجتماع لعاطف غيث فقد جاء فيو تحت مادة المّغة أنيا جزء من التراث
ّ

الثقافي ومعبرة عنو في نفس الوقت وأنيا نتاج اجتماعي :تمثل التجارب المتراكمة والراىنة
والعواطف والمعاني التي يمكن نقميا داخل ثقافة معينة باإلضافة إلى أىميتيا في االدراك
االجتماعي والتفكير ومعرفة ال ّذات ومعرفة اآلخرين وىي بذلك ضرورية لموجود االجتماعي.2

بأنيا كائن حي يعيش مع االنسان ويخضع لمختمف
ويعرفيا المّغوي الدكتور محمد المبارك ّ
ّ

مظاىر التطور التي يمر بيا اإلنسان في بيئتو ،فأي تغير أو تطور يط أر عمى حياة ذلك الكائن
البشري يجب أن ينعكس عمى لغتو التي ال تنفصل عنو لحظة من الزمان.3
سياق
كما يعرفيا فاردينان دوسوسور بقولو :المّغة نظام اجتماعي ال نظام فردي ،وأنيا ّ

الخاصة
لوجودنا ،وحسب دوسوسور أن نتكمم لغة ما ىو ليس فقط أن نعبر عن أفكارنا
ّ

واألصمية ،وانما ىو أيضا تشغيل طيف واسع من المعاني التي تتجسد في لغتنا وأنظمتنا
الثقافية.4
ومن خالل ىذه التعاريف يمكن أن نستشف ما يمكن أن طمق عميو خصائص النظام الرمزي
أو خصائص المّغة والتي من خالليا يمكن فيم ىذا النظام بأكثر دقة.
 -2خصائص المّغة:
فمن جممة خصائص المغة التي يمكن ذكرىا والوقوف عمييا من خالل ما سبق ذكره
وتناولو ما يمي:


1
2
3
4

أن الّمغة نظام من الرموز المتفق عمييا ثقافيا داخل الشبكة العالئقية المجتمعية.

 مصمح الصالح ،مرجع سابق ،ص .309 محمد عاطف غيث ،مرجع سابق.266 ، محمد المبارك ،فقه المغة وخصائص العربية ،دار الفكر ،بيروت ،1975 ،ص .232 -ستوارت ىول ،مرجع سابق ،ص .150
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الفصل الثاني:



الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

أن المّغة المستعممة
أن المّغة عنصر من التراث الثقافي  :ولذلك يرى كمود ليفي ستراوس ّ

العامة وىي بمعنى آخر قسم من الثقافة ،إذ أنيا تؤلف
تعبر عن ثقافة السكان
في مجتمع ما ّ
ّ
يعدىا شرطا من شروط الثقافة وذلك ألن الفرد يكتسب ثقافة
عنص ار من عناصرىا ،بل إنو ّ

جماعتو بواسطة المّغة.1


تعبر عن التراث الثقافي لممجتمع :وذلك من خالل ما ذكره كمود ليفي ستراوس
أن المّغة ّ

وفاعميتيا
سابقا ومن خالل ما تضفيو عمى ىذا التراث من دالالت ومعاني رمزية تأخذ حركتيا
ّ

داخل البناء االجتماعي.


أن المّغة ظاىرة اجتماعية أو نتاج اجتماعي وىي الصفة أو الخاصية التي يكاد يجمع

عمييا جميع الميتمين بدراسة المّغة ،فكمود ليفي ستراوس مثال يؤكد عمى أن المّغة ظاىرة
اجتماعية بل أوضح الظاىرات االجتماعية ،2والدكتور عمي عبد الواحد وافي يعتبرىا نتاج لمعقل
الجمعي ،3ونبيل عمي يقول عنيا :أن المّغة بال منازع أبرز السمات الثقافية وما من حضارة
إنسانية إالّ وصاحبتيا نيضة لغوية وما من صراع بشري إالّ ويبطن في جوفو صراعا لغويا
حتى قيل أنو يمكن صياغة تاريخ البشرية عمى أساس من صراعاتيا المّغوية.4


أن المّغة ضرورية لموجود االجتماعي ،بل تعتبر شرطا مسبقا وضروريا لقيام المجتمعات

والثقافات وال ّذات والعقل.5


أن المّغة مكتسبة وليست وراثية وانما يتم اكتسابيا عن طريق آليات التنشئة االجتماعية

تعد النواة
و خاصة التنشئة األسرية في بداية المرحمة العمرية لإلنسان ،وذلك ألن األسرة ّ
1

 -كمود ليفي ستراوس ،االنثروبولوجيا البنيوية ،ترجمة مصطفي صالح ،و ازرة الثقافة واالرشاد القومي ،دمشق،1977 ،

2

 -نفس المرجع ،ص .76

ص.90

3

 -عمي عبد الواحد وافي ،المّغة والمجتمع ،دار النيضة ،القاىرة ،1971 ،ص .2

4

 -نبيل عمي ،الثقافة العربية وعصر المعمومات ،عالم المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب ،الكويت،2001 ،

5

 -إبراىيم عثمان ،مرجع سابق ،ص.165

ص.232
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

االجتماعية األولى التي يتفاعل معيا الفرد ثم تعمل باقي المؤسسات االجتماعية األخرى عمى
صقل ىذه المّغة.


أن المّغة قابمة لمنمو والتطور :فبما أن المّغة ظاىرة اجتماعية مكتسبة فيي اذا تنمو مع

الفرد ومن خالل التفاعل االجتماعي.


أن المغة تتأثر بالبيئة االجتماعية والثقافية التي تنمو بداخميا :حيث أن المّغة ليست إالّ

انعكاسا صريحا ليذه البيئة ونتاج ليا ،ولذلك نجد أن المّغة العربية مثال تعكس بشكل واضح
خصائص البيئة العربية ،فعندما كان يشيع عند العرب النمط البدوي وجدنا أن االلفاظ المّغوية
ليذه البيئة كانت تدور في أغمبيا حول الخيل والبيداء والصحراء والسيف وغيرىا.


أن المغة مستمرة :حيث أن المّغة تخضع لعممية إضافة وتنقيح مستمر عبر تاريخ

االنسان وكل جيل يضيف الى ىذه المّغة بما أبدعو عقمو وىكذا.
 -3أهمية المّغة في المجتمع:
تقوم المّغة داخل النظام االجتماعي بالعديد من األدوار الحيوية البالغة األىمية والتي تؤثر
الحد الذي جعل ساطع الحصري يقول( إن األ ّمة كائن
مباشرة في دينامية المجتمع الى
ّ
اجتماعي حي ليا حياة وشعور وأن حياتيا في المّغة ) ،ولقد بدأ أحد المفكرين حديثو عن المّغة

وأىميتيا بقولو :أن المّغة ىي اليواء الذي نتنفسو ،وىي حولنا تحيط بنا من كل حدب وصوب،
فيي وسيمتنا إلدراك العالم وواسطتنا التي تحدد المسافة بيننا وبين واقعنا وأداة تعاممنا مع ىذا
ونجسد بيا المجرد في ىيئة المحسوس ،فيي التي
الواقع التي نحيل بيا المحسوس إلى المجرد
ّ

تترجم ما في ضمائرنا من معان لتستحيل إلى أدوات تشكل الحياة وتوجو أداء المجتمع وسموك

أفراده وجماعاتو ومؤسساتو.
المّغة ىي قدر االنسان االجتماعي ،فكما تكشف عن طبقتو وجذور نشأتو تكشف أيضا عن
عقميتو وقدراتو وميولو الفكرية ،وكما أنيا ظاىرة وشائعة فيي بالقدر نفسو دفينة ومستترة غائرة
في ثنايا النسيج االجتماعي ومتاىة العقل البشري تمارس سمطاتيا عمينا من خالل أيادييا

33

الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

الخفية ،وتعمل عمميا في طبقات الالّوعي عمى اختالف مستوياتو ،لغتي ىي عالمي وحدود
اليوية وىي أداتنا لكي نصنع من المجتمع واقعا وثقافة
لغتي ىي عالمي ،المّغة ىي ال ّذات وىي
ّ

كل أمة كامنة في لغتيا.1

تمثل المّغة أشد األسمحة األيديولوجية ضراوة[ ]...وال يناظر ضراوة المّغة إالّ صمودىا فيي
القمعة الحصينة لمذود عن اليوية والوحدة القومية وال يناضر جبروت المّغة إالّ حنوىا وكيف ال
والمّغة األم ىي شريكة ثدي األم في إيضاح وعي الصغير وىي راعية المتعمم ومميمة المبدع
وتسد أفواىيا
وىادية المتمقي ،وفييا قال الشاعر بوتينا :إن الشعوب يمكن أن تكبل بالسالسل
ّ
وتشرد من بيوتيا ويظمون مع ذلك أغنياء ،فالشعب يفتقر ويستعبد ما إن يسمب المسان الذي
ّ

تركو لو األجداد عندئذ يضيع إلى األبد.2

ويمكن أن نوجز أىم ما يتعمق بأىمية الظاىرة المّغوية في المجتمع من خالل النقاط التالية:


تعتبر المّغة طاقة انسانية ذات قوة انتاجية توليدية فائقة ،وأساس كل أنواع النشاطات

الثقافية وخير دليل ييتدي بو الباحث الى معالجة المجتمعات الحديثة.


أدى بميفي ستراوس
تعتبر المّغة ذاكرة المجتمع وأداة االتصال والتسجيل فيو ،وىو ما ّ

فإن نقصد المجتمع.
الى القول ّأننا حين نقول االنسان ّ
فإننا نعني المّغة ،وحين نقول المّغة ّ


تعمل المّغة عمى اشباع رغبات الفرد والتعبير عن األفكار واالحساسات.3



أن المّغة القومية المشتركة تعمل
أن المّغة تعمل عمى توحيد المجتمع وتماسكو :حيث ّ
ّ

عمى التقارب بين المجتمعات المختمفة فضال عمى أبناء المجتمع الواحد ،ولقد أعطى اإلمام
محمد البشير اإلبراىيمي مثاال عمى ذلك بما فعمتو المّغة العربية في األقاليم التي دخمت تحت
حيز تفكيرىا بقولو( فالمّغة العربية مند دخمت في ركاب االسالم عمى األمم التي أظميا ظمو
1
2

 نبيل عمي ،مرجع سابق ،ص.232 -نفس المرجع السابق ،ص.233

 - 3عز الدين صحراوي ،المّغة العربية في الجزائر :التّاريخ والهوية ،مجمة كمية اآلداب والعموم االنسانية واالجتماعيةّ ،العدد
 ،5كمية اآلداب والعموم االنسانية واالجتماعيةّ ،جامعة بسكرة ،جوان ،2009 ،ص.80
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

كانت سببا في تقارب تفكيرىم وتشابو عقمياتيم وتمازج أذواقيم وتوحيد مشاربيم وان ىذا لمن
المناىج السديدة في توحيد األمم المختمفة األجناس).1


تساىم المّغة في تنظيم العالقات االجتماعية بين األفراد ،حيث ّأنيا تمثل نظم يشترك في

اتباعيا المجتمع ويتخذىا أفراده أساسا لتنظيم حياتيم االجتماعية وتنسيق العالقات التي تربط
بينيم ،وال يمكن لمفرد أن يخرج عنيا أو عن نظاميا إالّ واجو عقاب المجتمع وازدراءه.2


تمثل المّغة وجيا من أوجو التعبير عن الحضارة الموجودة فييا ،فقد كتب اإلمام محمد

المعبرة عن محاسنيا والكاشفة عن حقائقيا،
البشير اإلبراىيمي عن ذلك بأنو( لكل حضارة لغتيا
ّ

وكان لتمك المّغات أثر بين في بقاء الحضارة وانتشارىا وكذلك بقاء الحضارة وانتشارىا يتوقف
عمى ما في المّغة من قوة وحياة واتساع ) ،3ويشير عالم االجتماع األلماني ريتشارد مينيش إلي
الخاصة وأنماط التفكير والمواقف ووجيات النظر ،ولسوف
أن المّغة حاضنة التقاليد الثقافية
ّ
ّ

الناس وتصرفاتيم.4
تبقى المّغة عنص ار ممي از لمواقف ّ


أن المّغة ليست وسيمة
دمج الفرد في ثقافة المجتمع :حيث يعتبر الدكتور محمد أوزي ّ

اتصال وتواصل فحسب ،وانما ىي أيضا وعاء ثقافي بوسعيا أن تدمج الفرد في ثقافة مجتمعو
وتكسبو البنيات الذىنية خالل عممية التفاعل معيا ،في حين أن " بول ريكور " يعتقد أنيا تمكن
اإلنسان من فيم ذاتو وعالمو.


التعبير عن طبيعة المجتمع والعصر :حيث أن المّغة ترتبط بمحيطيا الثقافي والحضاري

والتّاريخي الذي نشأت فيو مما يجعميا لغة ال تعبر عن شخصية صاحبيا وأفكاره الشعورية أو
طر البنيات الذىنية
الالّشعورية فحسب ،وانما تعبر أيضا عن طبيعة المجتمع والعصر الذي يؤ ّ
لصاحب المّغة المنطوقة أو المكتوبة ويري " جولدمان " رائد البنيوية التكونية أن الرؤى التي يتم
1

 -محمد البشير االبراىيمي ،األثار ،ج ،1دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،1997 ،ص .378

3

 -محمد البشير االبراىيمي ،األثار ،ج ،4دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،1997 ،ص .375

2

 -عمي عبد الواحد وافي ،مرجع سابق ،ص .2

4
العامة السورية
األمة والمواطنة في عصر العولمة ،ترجمة عباس عباس ،منشورات و ازرة الثقافة ،الييئة ّ
 ريتشارد مينيشّ ،لمكتاب ،دمشق ،2009 ،ص .306
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

التعبير عنيا لغويا ليست واقعة فردية وانما ىي واقع اجتماعية تنتمي الى مجموعة اجتماعية
ليا ماض وواقع ثقافي وحضاري معين.


الناشئة الجديدة عن طريق األسرة
تمثل المّغة وسيمة من وسائل نقل اإلرث الثقافي الى ّ



ىويتيا االجتماعية
تمكن الفرد من إدراك وجوده كفرد ينتمي الى مجموعة اجتماعية ليا ّ

ووكاالت التطبيع االجتماعي المتنوعة التي تكسبو اليوية االجتماعية والثقافية.
والثقافية.

1

 -4المّغة ودورها في بناء الشخصية الوطنية:
يذىب العديد من الباحثين والفالسفة والعمماء إلى القول بأن المّغة القومية ألي شعب أو
السمة البارزة التي
مجتمع كان تساىم بشكل كبير ومباشر في تكوين شخصيتو الوطنية ،و ّأنيا ّ

تجعل شعبا أو مجتمعا ما يختمف عن غيره من ال ّشعوب أو المجتمعات حتّى شاع قوليم ىذا

فرنسي نسبة إلى الفرنسية وىذا ألماني نسبة إلى األلمانية وىكذا ،وفي حديثو عن ال ّشروط
ىي
الممكنة من أجل توليد ال ّشعور القومي ّبين عالم االجتماع األلماني ماكس فيبر( ّ
أن المّغة ّ
أكثر ىذه ال ّشروط أىمية ) ،2وجعميا ساطع الحصري كبير القوميين العرب أس األساس في
األمة وبناء القومية ،وفي بحثو الطويل والمتشعب عن تش ّكل القوميات األوروبية يذكر
تكوين ّ
أن المّغة أصبحت ابتداء من منتصف القرن  19في العالم الغربي من
الدكتور نورالدين حاطوم( ّ

أمة ) ،3ويعتبرىا الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي
أىم المقومات المحددة لمجنسية ألي شعب أو ّ

بأنيا المقوم األكبر من مقومات االجتماع
نائب رئيس جمعية العمماء المسممين الجزائريين( ّ
المقومات
البشري وما من أمة أضاعت لغتيا إالّ وأضاعت وجودىا واستتبع ضياع المّغة ضياع ّ

1

 -أحمد أوزي ،المّغة األم والتربية عمي قيم المواطنة ،ضمن كتاب ،المغة والتواصل التربوي والثقافي ،منشورات مجمة عموم

2

 -ديفيد ماك كرون ،مرجع سابق ،ص .54

التربية ،الدار البيضاء ،المممكة المغربية ،2008 ،ص( .) 51- 34

3

شهداء وخيانة الخفراء؟ ،مرجع سابق ،ص.159
 أحمد بن نعمان ،مصير وحدة الجزائر بين أمانة ال ّ33

الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

اليوية وروح القومية
األخرى ) ،1في حين أن الدكتور أحمد بن نعمان يعتقد أن المّغة ىي أساس
ّ
موحد
الدنيا إذا بقي
في كل شعب وال زوال ألي شعب في ّ
متمسكا بمغتو وال بقاء لو كشعب ّ
ّ

اليوية والكيان إذا زالت لغتو القومية من حياتو اليومية ،2ويضيف بن نعمان في موضع آخر

لو ،بأنو يمكن القول بأن المّغة والدين المرتبط بيا تعتبر من العناصر االساسية التي تكون
أمة من األمم ،3وكتب جون جوزيف في كتاب لو بعنوان المّغة
الثقافة والشخصية القومية في ّ

أن الحقيقة الميمة األخرى التي يجب أن نضعيا نصب أعيننا
و ّ
ومما ال ريب فيو ّ
اليوية قائالّ (:
بشأن العالقة بين المّغة األم والمتكمم ىي أن المّغة األم أساسية في تشكيل اليوية المّغوية وأن
لميوية القومية ) ،4وىو نفسو ما يذىب إليو الدكتور حامد أبو ىدرة
حد ذاتيا تأكيد
المّغة األم في ّ
ّ

بقولوّ (:أنو لئن كانت الحروب ىي التي سمحت بغزو األرض فإن المّغات ىي التي ستسمح
بإقامة وعي وطني ودعمو واظياره عمى األشياد ،ذلك أن العامل المّغوي ىو دون شك األىم في
إبراز الوعي باليوية ) ،5ويشير ريشارد مينيش إلى أنو بواسطة المّغة القومية تتمكن األمم من
ىويتيا المحددة[ ]...والمساىمة في فردانية مكتسبة وتمايز متبادل بين األمم
كشف
ماىية ّ
ّ

المختمفة وىو ما يم ّكنيا أن تستمر عمى قيد الحياة بوصفيا ثقافات متميزة وستعكس تمك
الخصائص التي جعمتيا فريدة ومتميزة.6
لمناطقين
ولإلحاطة أكثر ّ
بالدور الذي تمعبو المّغات القومية في تشكيل الشخصيات الوطنية ّ

الدور الذي لعبتو المّغات في تشكيل القوميات األوروبية بوصفيا أكثر
والمتكمّمين بيا يمكن تتبع ّ
النماذج وضوحا.
1

 -الشريعة النبوية المحمدية ،السنة  ،1العدد  ،4قسنطينة ،األثنين  10ربيع الثاني  1433الموافق  7أوت  ،1952ص .2

2

 -أحمد بن نعمان ،المرجع السابق ،ص.43

4

 -جون جوزيف ،المّغة والهوية ،ترجمة عبد النور خرافي ،عالم المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب ،الكويت،

5

 -حامد أبو ىدرة ،المّغة القومية والهوية ،مجمة الجامعة المغاربية ،العدد  ،8السنة  ،4الجامعة المغاربية ،طرابمس ،ليبيا،

6

 -ريشارد مينيش ،مرجع سابق ،ص .139

3

 -نفس المرجع السابق ،ص .161

 ،2007ص.236

 ،2009ص(.)197 -160
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

تعرض لو األلمان عمى يد جيوش نابميون
ففي ألمانيا مثال ّ
أدى االجتياح العسكري الذي ّ

بأنو من الحق الطبيعي بالنسبة
لمنظام اإلمبريالي منددين ّ
بونابارت إلى رفض الفالسفة األلمان ّ

أن ىؤالء الفالسفة وقعوا في اشكالية الحدود الطبيعية
أمة أن تحكم نفسيا بنفسيا ،إالّ ّ
إلى كل ّ

لأل ّمة التي ينادون بأن تحكم نفسيا ،فوجدوا أن المجال الجغرافي ال يحقق ليم ذلك باعتبار أن
الدعوة الي
حجة ال تبرر ّ
أوروبا كمّيا وحدة جغرافية مترابطة ومتسمسمة ،وىو ما يعني أنيا ّ

أن الحل ليذ االشكالية قد يكون في العودة إلى
ثم رأوا ّ
االستقالل عن االمبراطورية الفرنسيةّ ،
ولكنيم وجدوا أن كل أوروبا مسيحية بشكل رسمي وىو ما ال يحقق ليم ما كانوا
االنتماء ّ
الديني ّ

األمة
قوة في االقناع في خطاب ّ
وجيو الى ّ
يصبون إليو ،فجاء جواب الفيمسوف " فختة " ّ
أن الحدود
أمة ما ىو لغتيا بشكل أكثر وضوحا ،قائالّ :
األلمانية أظير ليم فيو ّ
أن ما يحدد ّ

الطبيعية األولى و األصمية لمدول بشكل دقيق ىي من دون شك حدودىا الداخمية وجميع أولئك

الذين يتكممون المّغة نفسيا ،عددا كبي ار من الروابط الخفية نسجتيا الطبيعة نفسيا من عيد بعيد
قبل أن يبدأ أي فن إنساني ويفيم ىؤالء بعضيم وأن لدييم قوة االستمرار في تمكين الناس من
فيميم بشكل أكثر وضوح وينتمون إلى جسد واحد وىم كل طبيعي متالزم ال يمكن فصمو،1
إن الذي يفقد لغتو يمزق الخيط الذي يصمو باألجداد ويفقد معيا
ولقد صاح فختة فييم قائالّ (:

ألن المّغة األصمية ىي الحياة ،وألن
حمقات ماضيو ،ويشعر بفجوة عميقة حقيقية في تطورهّ ،
األمم المغموبة التي تفقد لغتيا تندمج وتذوب في جنس المّغة الغالبة[ّ ]...أييا األلمان – استمروا

في نومكم وتياونكم حتّى تفقدوا جنسيتكم ولغتكم وا ّن أبناءكم ىم الذين سيدفعون ثمن تياونكم

أعز ما يممكو االنسان [ ]...وذوبوا في غيركم ) ،2ولقد أ ّكد عالم االجتماع األلماني
ىذا ،افقدوا ّ
سرعت في
ريشارد مينيش الذي قام بدراسة
ّ
مفصمة عن تش ّكل القوميات األوروبية والعوامل التي ّ

أن المّغة والثقافة المشتركة شكمت معيار االنتماء إلى األمة االلمانية.3
ظيورىا إلى ّ
1

 -جون جوزيف ،مرجع سابق.140 ،

3

 -ريشارد مينيش ،مرجع سابق ،ص .141

2

 -الشروق اليومي الجزائرية ،العدد  ،3549الخميس  26جانفي  2012الموافق  2ربيع األول .1433

33

الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

أما عن دور المّغة االنجميزية في تشكيل القومية البريطانية فيشير ريشارد مينيش بقولو:
وّ

األمة البريطانية التّي اتصمت بيا اسكتمندا وويمز وايرلندا الشمالية
( وأصبحت انجمت ار ىي مركز ّ

بوصفيا أقاليم أطراف ،وكان فرض المّغة االنجميزية المركزية وازاحة المّغتين الطرفيتين الولزية
والغالية جزءا رئيسيا من ىذه العممية ).1
ولم يختمف األمر عن فرنسا في ىذا الشأن ،حيث تعتبر محاضرة " إرنست رينان " التي
األمة " أوضح دليل عمى ذلك ،حيث ّبين
ألقاىا في السوربون سنة  1882تحت عنوان " ماىية ّ

وبين أىميتيا بين
رينان الدور الذي تمعبو المّغة الفرنسية في بناء الشخصية الوطنية الفرنسية ّ
األمة الفرنسية ولم يتردد رينان في اعتبار( الفرنسية مؤسسة
جميع العوامل التي تسيم في بناء ّ

مما ىي لغة ).2
من مؤسسات الجميورّية أكثر ّ

لألمة الفرنسية يمكن
ولفيم ّ
الدور الذي يتكمم عميو رينان واألىمية التي تمثميا المّغة الفرنسية ّ

االستدالل بحادثة وقعت في تّاريخ فرنسا المعاصر ،وىي حادثة اعتماد معيد باستور ذات
السمعة العالمية وأحد مفاخر الدولة الفرنسية المّغة االنجميزية لغة بحث لو دون المّغة الفرنسية،
فاىتز المجتمع الفرنسي بأكممو ليذه الحادثة ،حيث ثار العمماء والكتاب والصحفيين والسياسيين
واعتبر الجميع ىذا الخبر خطير جدا بحيث ال يمكن السكوت عنو عمى االطالق ،وبدأت حممة
في االعالم الفرنسي في خوض ىذه المعركة بمختمف وسائميا ،فمجمة " جور دوفرانس " تكتب
عمي غالفيا بعنوان بارز( المّغة الفرنسية في خطر ) و(الجرثومة االنغمفونية في معيد باستور
وصرح عالم األجنة " البير جالكوار " قائال (:إنني شعرت بعقم بيذه الفضيحة
يا لمفضيحة )،
ّ
وأقول ليؤالء الذين يفكرون ىذا التفكير بأن المّغة الفرنسية لم تعد عندىم سوى لسان فئة منحطّة
المخصصة لمعيد
من الشعب) ثم طالب من الحكومة الفرنسية قطع كل المساعدات والقروض
ّ

تي يقمع ويتخمى عن ق ارره.
باستور ح ّ
1
2

 نفس المرجع ،ص .24 -حامد أبو ىدرة ،مرجع سابق ،ص .169
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

أما مارك غوميز رئيس الجمعية الوطنية لمصحفيين المتخصصين في اإلعالم الطبي فقد
وّ

ّبين أن القرار خاطئ وينبغي التراجع عنو ألن المّغة الفرنسية ىي إشعاعنا في العالم.

بأن( لنا
وجاء تصريح " مارك دانروز " مندوب المجنة الفرنسية لمتربية من أجل الصحة ّ

جميعا مصمحة في السيطرة والتحكم في المّغة االنجميزية لتعريف أنفسنا وتعريف اآلخرين بنا
بواسطة ىذه المّغة ،ولكن ليس عمى حساب شرفنا وكرامتنا ،وعميو فعمى المعيد أن يفرض لغتنا
الفرنسية وبيذا نحترم أنفسنا ).
الدفاع عن المّغة الفرنسية فقد وصف ما
أما رئيس تحرير الجريدة الطبية اليومية وعضو لجنة ّ
ّ

أقدم عميو معيد باستور بأنو عمل خطير ويمس بالسمعة الوطنية لفرنسا وبييبتيا ،ويضيف بأنو
إذا نحن تصرفنا عمى غرار تصرفات معيد باستور فإننا نعطي انطباعا يوحي بأننا استسممنا
وتخمينا عن تراثنا الثقافي.
الحد بل قام أحد الكتاب بمناشدة العمماء والمفكرين
ولم يتوقف حراك الطبقة المثقفة عند ىذا ّ
بالقيام بمظاىرات واحتجاجات أمام معيد باستور مؤ ّكدا ليم( أن المّغة ىي الوطن فمنكن مع
الوطن ) وفي األخير طالب من جميع المستشارين الثقافيين بإلغاء اشتراكاتيم الثقافية مع ىذا
المعيد تأديبا لو.1
المعبرة عن وجدانيم
ىذا ولم ييدأ الفرنسيون في ّ
الدفاع عن لغتيم بوصفيا حياتيم وكيانيم و ّ

وشرفيم إالّ بسن قانون خاص باستعمال المّغة الفرنسية بتاريخ  31ديسمبر  1975تحت رقم
 1349 /57يحيل كل من يتجاوزه إلى عقوبة السجن.2
الدكتور
فيحدثنا ّ
األمة العربية ّ
أما عن ّ
الدور الذي تمعبو المّغة العربية في تأمين االنتماء الى ّ
ّ

الرائدة عن المجتمعات العربية بقولو :ال أعرف محاولة واحدة لتحديد
حميم بركات في دراستو ّ
اليوية العربية لم تدخل المّغة في صمب ىذا التحديد ،وبأن جميع منظّري القومية العربية يتفقون

1

 -أحمد بن نعمان ،التعصب والصراع العرقي والديني والمغوي لماذا وكيف ؟ ،ط ،2دار األمة ،الجزائر ،1997 ،ص( -168

2

 -أحمد بن نعمان ،أطمبوا الوطنية ولو في فرنسا ،دار األمة ،الجزائر ،2005 ،ص .71
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

اليوية ،ومن بين ىؤالء المفكرين عبد
أن المّغة تشكل العنصر الرئيسي واألىم في تحديد
ّ
عمى ّ
أدى
أن المّغة ىي التي شكمت تاريخيا القاسم المشترك األول الذي ّ
العزيز ّ
الدوري الذي يعتبر ّ
أشد شعوب األرض إحساسا
إلى بدايات الوعي العربي ،وجعل ألبرت حوراني يقول أن العرب ّ

بمغتيم.
وكتب الشاعر أدونيس في تعبير عن الشعور باالنتماء الذي خمقتو المّغة العربية ( بأن المّغة
ىويتي تتكون بيا وفييا...صرت أشعر وأفكر وأسمك وأكتب
العربية ىي وطني وانتمائي ،وأن ّ

كأني موجود في المّغة...لتكن المّغة جذ ار لي...لتكن مسقط رأسي -ىوية وحضورا...من المّغة،
سأنطمق ألجد مكانا لي في المكان الذي أنتمي إليو ،والمّغة وعد ،مكاني إذا وعد ولن أجده في
الراىن القائم بل في ما يأتي ،لن أجد مكانا إالّ بتغير المجتمع الذي أنتمي إليو ،مكاني إذا كمثل
لغتي كمثل ىويتي عما :عمل متواصل ،ابتكار متواصل وليس الحاضر ىو ما يحضنني ،بل
ذلك الزمن الذي سينبثق منو ،أخمق مكاني وزماني في المّغة وبدءا منيا وبيا صرت أشعل
وأفكر وأسمك وأكتب كأنني موجود في مجتمع آت والمّغة ىي طريقي إلييا لذلك صارت العربية
بيتي وعائمتي وحبي وصداقاتي ودروبي وفضائي...سأسمي نفسي صوتا.
الدكتور محمد عابد الجابري بين مشروع الوحدة العربية ومشروع الوحدة
وفي مقارنة أجراىا ّ
أن األولى تؤسسيا وحدة المّغة والثقافة بينما الثانية مبنية عمي
األوروبية استنتج من خالليا( ّ

االقتصاد والمصالح).

ويخمص الدكتور حميم بركات من دراستو التي أجراىا عمى المجتمعات العربية بقولو :أنو
األمة ،نفيم أنيا ليست مجرد وسيمة
وازاء ما قيل حول دور المّغة العربية الجازم في تكوين ّ

تخاطب ونقل الثقافة من جيل إلى جيل ،كذلك نفيم أنيا ليست مجرد وعاء يختزن رؤيتنا

وأفكارنا ومشاعرنا ومعتقداتنا أو تراثنا ،إن المّغة العربية ىي أيضا تجسيد في ذاتيا لمحضارة
والثقافة ليس الوعي العربي من فصم بين المغة ومضمونيا ،فيي ميمة في رسالتيا ولفظيا
ومحتواىا وشكميا ،بل من الممكن أن يقال إننا نتعامل مع المغة عمى أنيا جزء ال يتج أز مما
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

نستبطنو في عالمنا الداخمي ،وبالتالي في شخصية الفرد ،فنستمد من ىذا التعامل متعة أو نشوة
روحية ال توصف أو تحدد بالسيولة المرجوة.

1

كانت ىذه بعض النماذج الواقعية لألدوار التي لعبتيا المّغات القومية في صير
اصة وفريدة بنوعيا
المجتمعات االنسانية في بوتقة واحدة وجعميا وحدة اجتماعية متكاممة ومتر ّ
أمام غيرىا من األمم.

ىذا ونعتقد أنا اعتبار المغة المقوم األساسي في تكوين القوميات واليويات الوطنية أكثر من
كالدين مثال يعود إلي طبيعة المغة ،فالمغة عالقة تفاعمية بين الفرد ومن
غيرىا من العناصر ّ
يشاركونو االجتماع ويدخمون معو في تفاعل ويشكمون معو عالقات اجتماعية يكون أساس
التفاعل في ىذه العالقات النظام الرمزي الذي يحكميا ويؤطّرىا ،قل عنيا ّأنيا عالقة تفاعل

الدين مثال الذي يمثل عالقة تفاعل عمودي ،حيث يتفاعل فيو الفرد أو الكائن
أفقي عكس ّ
ديانة
قوة فوقية يسمم بيا إذا كان في ّ
البشري مع اهلل إذا كان في ّ
ديانة سماوية أو مع ّأية ّ

تؤدى بشكل جماعي إالّ أن ذلك يعود إلي شكميا
وضعية ،ىذا وان كانت بعض الطقوس الدينية ّ
وليس إلى مبدأىا أو لمحاولة إلزاميتيا واضفاء القدسية عمييا ألن الفرد قد يتياون في أدائيا لو
يؤدييا مع غيره ومثال ذلك الصالة،
يؤدييا بمفرده كما ّ
كان منفردا والدليل أن الفرد بإمكانو أن ّ
يخص المغة فميس بإمكانو اال ستغناء عنيا ألنو بدونيا ال يمكنو التفاعل مع اآلخرين
أما في ما
ّ
ّ
وتكوين عالقاتو االجتماعية وقضاء مصالحو ولذلك سيرتاح الفرد لالجتماع مع من يفيمو ولن

يتأت لو ذلك إالّ إذا كان الطرف الثاني يفيم لغتو واالّ أعرض عنو وبحث عن طرف آخر
ّ
يفيمو ليشكل معو اجتماعا يكون أساسو المغة.

رابعا -الدين والشخصية الوطنية:
تم التأكيد عمييا من
الدين ّ
بينا أن ّ
لقد سبق وأن ّ
يعد من بين العناصر األساسية التي ّ

أن ليا الدور البارز في إعطاء
طرف الباحثين في أنيا تش ّكل أىم مكونات الثقافة المجتمعية وب ّ
1

 -حميم بركات ،مرجع سابق ،ص( )68 -65
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الفصل الثاني:

يعرفون أنفسيم في
المممح العام لطبيعة المجتمع وىوية األفراد المنتمين إليو ولذلك نجد األفراد ّ

المجتمعات التي يوجد بيا تعدد ديني مثل المجتمع المبناني بإضافة الديانة إلى أسمائيم لمتمييز
بينيم وبين غيرىم الذين يرون أنيم يختمفون عنيم.
ىذا ولقد أعطى عمماء االجتماع ومند اآلباء المؤسسيين أىمية بالغة ليذه الظاىرة االجتماعية
محاولة منيم في الوصول الى وضع تفسيرات عممية لفيميا وفيم أدوارىا االجتماعية.
 -1المفهوم السوسيولوجي لمدين:
لقد أعطيت ليذه الظاىرة االجتماعية مفاىيم عديدة تختمف من عالم آلخر كشأنيا من
المفاىيم األخرى في عمم االجتماع ،ومن بين ىذه التعاريف نجد تعريف قاموس عمم االجتماع
لعاطف غيث بأنيا كممة مشتقة من الكممة الالتينية  Religereوالتي تشير الى اإليمان بوجود
قوة عميا مسيطرة.1
المقدمة لمدين فيقول فيو( أنيا
أما إميل دوركايم والذي يعتبر تعريفو من أبرز التعاريف
ّ
ّ

المحرمة وىي محكمة الربط
مجموعة متماسكة من العقائد والفرائض واألعمال المتعمقة باألشياء
ّ
فيما بينيا تضم في مجتمع خمقي واحد كل الذين يتصمون بيا ويسممون بنفس األمور).2

أما روبيرت ميرتون فيعرف الدين بأنو نظام من المعتقدات والمعامالت التي يحاول المجتمع
ّ

من خالليا االستجابة لممسائل الجوىرية في حياة االنسان.

فيعرفانو بأنو النظم المنتظمة من معتقدات ورموز
في حين أن شمرلز كموك ورودني ستارك ّ

وقيم ومعامالت تمنح الجماعة االنسانية حموال لممسائل الجوىرية.

كما نجد تعريف مصطفى عبد الرزاق الذي يقول فيو أن الدين نظام من معتقدات ومعامالت
موحدة.
ترتبط ّ
بمقدس وتؤلف من كل من يعتنقونيا جماعة ّ

1

 محمد عاطف غيث ،مرجع سابق ،ص .382- Durkheim،les formes élémentaires de la vie religieuse، Alkan paris ،1992 ، p61.
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الفصل الثاني:

أن الدين مجموعة متماسكة من المعتقدات والعبارات المتصمة
أما محمد بدوي فيقول ّ
وّ

المقدسة بحيث تشكل ىذه المجموعة وحدة دينية متصمة تنظم كل من يؤمنون بيا.1
باألشياء ّ

ولم يبتعد ميشيل ماير عن ىذه التعاريف المصاغة لمدين بقولو أنو جممة من العقائد
والوصايا التي يجب أن توجينا في سموكنا مع اهلل ومع الناس.2
أما نبيل عمي فيرى أن الدين نسق من الرموز يرسخ لدى االنسان حاالت وجدانية ودوافع
قوية ،وذلك من خالل تشكيل رؤية كمية عن الوجود.3
أما المفكر مالك بن نبي فيرى أن كممة دين تعني ربط األفراد بعضيم ببعض ،كما يشير إلي
ّ
ت ما ِفى ِا َالر ِ ِ
ِِ
ت
ذلك القرآن الكريم في قولو تعاليَ " :وأَلَّ َ
يعا َمآ أَلَّ ْف َ
ض َجم ً
ْ
ف َب ْي َن قموبي ْم لَ َو اَنفَ ْق َ َ
4
ِ
يم "
َب ْيّ َن قموبِ ِي ْم َولَ ِك َّن اَلمَّوَ أَلَّ َ
ف َب ْيَن ْيم إَِّنو َع ِز ٌيز َحك ٌ
ويشير مالك بن نبي إلى أنو من العجب أننا نجد اتفاقا لو مغزاه ودالالتو بين ما توحي بو

ىذه اآلية وبين معني كممة ( دين ) [ ]Religionفي أصميا الالّتيني فيي تعني ىناك( الربط
والجمع ).

5

فمن خالل ىذه التعاريف التي حاول العمماء تقديميا كتفسير لمظاىرة ال ّدينية نجد أن أغمبيا
يركز عمي إيعاز الظاىرة الدينية الى قوة فوقية ،كما أن أغمبيا يركز عمى أنيا عبارة عن أنظمة
من المعتقدات والمعامالت ىدفيا تنظيم العالقات االجتماعية داخل المجتمع.
 -2خصائص الظاهرة الدينية:
من خالل التعاريف التي قدميا العمماء كتفسير لمظاىرة الدينية ومن خالل النظريات
االجتماعية التي حاولت تناول ىذه الظاىرة يمكن أن نالحظ جممة من الخصائص التي تميز
الظاىرة الدينية عن غيرىا من الظواىر األخرى نذكر منيا:
1

 -إبراىيم عثمان ،مرجع سابق ،ص.243

2

 -عبد اهلل الخريجي ،عمم اجتماع الديني ،ط  ،2رمثان لمنشر والتوزيع ،جدة ،1996 ،ص .34

4

 -سورة األنفال ،اآلية .63

3

5

 -نبيل عمي ،مرجع سابق ،ص .415

 مالك بن نبي ،شروط النهضة ،ترجمة عبد الصابور شاىين ،دار الفكر ،دمشق ،1986 ،ص .88933

الفصل الثاني:



الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

أن الظاىرة الدينية خاصية موجودة في كل
الظاىرة الدينية ظاىرة إنسانية :أي ّ

المجتمعات االنسانية ،وقد كتب األستاذ عباس محمود العقّاد أنو( ليس في وسع فيمسوف
صادق النظر أن ينسى أن األديان قد وجدت بين جميع البشر ،وانيا من ثم حقيقة كونية ال
1
وبين مالك بن نبي أنو( كمّما
يستخف بيا عقل يفقو معنى ما يراه من ظواىر ىذه الحياة ) ّ ،

الزاىرة لحضارتو أو في المراحل البدائية
أوغل المرء في الماضي التاريخي لإلنسان في األحقاب ّ

لتطوره االجتماعي فإنو يجد سطو ار من الفكرة الدينية) ،2ويكفي االطالع عمى بعض الدراسات

األنثروبولوجية التي قامت بيا مارغريت ميد ورادكميف براون وغيرىم حول القبائل األفريقية
واألسيوية وغيرىا وكيف أن ا لطقوس الدينية كانت موجودة في جميع ىذه القبائل تعمل عمميا
داخل أبنية المجتمع.


أن الدين يمثل مكونا أساسيا من مكونات الثقافة وأحد العناصر األساسية التي ذكرىا

العمماء أنيا تدخل في التركيب الثقافي.


أن الظاىرة الدينية تعزى في أغبيا إلى قوى فوقية ،حيث يكاد جميع الذين تناول دراسة
ّ

ىذه الظاىرة وطقوس ممارستيا سواء في المجتمعات الحديثة أو المجتمعات القديمة يجمعون
عمى أن األفراد الممارسين لمطقوس الدينية يسممون بأنيا قوي فوقية.


أن الظّاىرة الدينية نظام من المعتقدات التي يعتقد بيا األفراد الذين يمارسون طقوسيا
ّ



الدينية من مجتمع آلخر وحسب تعاليم كل أصحاب
تختمف أشكال ممارسة الطقوس ّ

ويسممون بفوقيتيا.
ديانة.


1
2

القوة التي يعبدىا.
أن الظاىرة الدينية تمثل عالقة عمودية بين الفرد و ّ

 عباس محمود العقاد ،الفمسفة القرآنية ،مكتبة رحاب ،الجزائر ( ،د ت ) ،ص .7 مالك بن نبي ،الظاهرة القرآنية ،ترجمة عبد الصابور شاىين ،دار الفكر ،دمشق ،1981 ،ص .6831
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الفصل الثاني:

الدينية في الفكر االسالمي:
 خصائص الظاهرة ّالدينية تتميز في
حيث ّأنو باإلضافة إلى الخصائص السابقة التي تم ذكرىا فإن الظّاىرة ّ

الدوافع
الدينية أو ّ
الفكر االسالمي بجممة من الخصائص عن الفكر الغربي وىي فطرية الظاىرة ّ
الدين عكس بعض النظرّيات الغربية التي
الفطرية التي يحمميا االنسان كاستعدادات الكتساب ّ

يخص ىذه المسألة وذلك ألنيا كانت مبنية
جاءت تفاسيرىا غير واضحة وغير منسجمة في ما
ّ
صرح دوركايم بذلك في كتابو االشكال
عمى افتراضات وتخمينات وليس عمى وقائع عممية ولقد ّ
لمدين.
األولية ّ

أن البشر يولدون بدوافع غريزية نحو ظاىرة التدين ،ومن
ينطمق أقطاب الفكر االسالمي من ّ

بين ىؤالء نجد اإلمام محمد عبده أحد أكبر المفكرين المسممين تأثي ار في الفكر االسالمي
الداعي إليو البشر تتمقاه العقول عن المبشرين
المعاصر بقولو( إن الدين وضع اليي ومعممو و ّ
والمنذرين فيو مكسوب لمن يختصيم اهلل بالوحي ،وىو عند جميع األمم أول ما يمتزج بالقموب
1
إن عاطفة
ويرسخ في األفئدة وتصطبغ النفوس بعقائده )  ،ويقول الدكتور محمد يوسف موسي( ّ

االعتقاد أمر فطري ومشترك بين الناس عامة في كل عصر ومكان ولم تخل منو جماعة من

أن الدين شيء فطري من صميم الفطرة
أما األستاذ محمد قطب فيقولّ :
الناس في أي زمان )ّ ،

2
أن الدين الزمة من لوازم الجماعات
ينمو كمما نمت  ،ويرى األستاذ عباس محمود العقّاد ّ

البشرية ،ولم يكن الدين الزمة من لوازم الجماعات البشرية ألنو مصمحة وطنية ،أو حاجة

نوعية[ ]...ألن الدين قد وجد قبل وجود األوطان وألن الحاجة النوعية ( البيولوجية ) تتحقق
أغراضيا في كل زمن وتتوافر أساسيا في كل حالة وال يزال اإلنسان بعد تحقق أغراضيا وتوافر
و سائميا في حاجة إلى الدين وغرائز االنسان النوعية واحدة في كل فرد من أفراد النوع وكل
ساللة من سالالتو ،ولكنو في الدين يختمف أكبر اختالف ألنو يتجو من الدين إلى غاية ال
تنحصر في النوع وال تتوقف عمى غرائزه دون غيرىا وليس الغرض منيا حفظ النوع وكفى بل
1
2

 عاطف العراقي ،االسالم دين العمم والمدنية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،2009 ،ص .50 يوسف محمد حسين ،موقف مالك بن نبي من الفكر الغربي الحديث ،دار الخمدونية ،الجزائر ،1011 ،ص.32133
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الفصل الثاني:

تقرير مكانو في ىذا الكون أو في ىذه الحياة فاإلنسان يتعمق من النوع بالحياة ولكنو يتعمق من
الدين بمعني الحياة.1
ّ
الدين بالنسبة لمفكر االسالمي يعود باألساس
ونعتقد أن وضوح الرؤية والتصور في مسألة ّ
الى ارتكاز الفكر الديني في االسالم عمى االيمان بوجود أصل إليي لمعقل ،خاصة بالنسبة
لممسائل االشكالية التي تكون فوق قدرة اإلحاطة العقمية ،ففي ىذه اإلشكالية مثال ينطمق الفكر
االسالمي اعتمادا عمى مصادره االساسية التي تبين لو ذلك ،ففي الحديث الذي رواه البخاري
ينصرانو أو
يقول صمى اهلل عمية وسمم ( ما من مولود إال ويولد عمي الفطرة فأبواه ييودانو أو ّ

يمجسانو ) وقولو تعالي (:فطرت اهلل التي فطر الناس عمييا ال تبديل لخمق اهلل ذلك الدين
ّ
القيم).2

 -4أهمية الظاهرة الدينية في المجتمع:
تمثل الظاىرة الدينية إحدى أىم الظواىر االجتماعية التي تساىم بشكل كبير ومباشر في
جم يع تفاصيل الحياة االجتماعية ،وتتعدد أىميتيا من مجتمع ألخر وحسب األىمية التي
يعطييا ّإياىا ذلك المجتمع ،ومن بين أىم ىذه النقاط التي يوفرىا الدين يمكن أن نذكر:


المساىمة في تفعيل الحياة االجتماعية :حيث يؤكد أنتوني غدنز أن الدين يمثل في

المجتمعات التقميدية محو ار مركزيا في حياة الناس وكثي ار ما تندمج الرموز الدينية والطقسية
وتتغمل في تضاعيف الحياة المادية والروحية والثقافية والفنية في المجتمعات ،3وىو ما جعل
األستاذ عباس محمود العقاد يقول أن( العقيدة الدينية ىي فمسفة الحياة بالنسبة الى األمم التي
تدين بيا ).4

 -1عباس محمود العقاد ،مرجع سابق ،ص .5
2

 -سورة الروم ،اآلية.30 ،

4

 -عباس محمود العقاد ،مرجع سابق ،ص.7

3

 -أنتوني غدنز ،مرجع سابق ،ص .570
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العمل عمى توليد األفكار الجديدة وتكريس قيم المجتمع :فقد بين غدنز أن االحتفاالت

الدينية والتي ىي إحدى مظاىر التعبير عن الدين تمثل مجاال لتوليد األفكار الجديدة أو لتكريس
قيم قائمة وأن الدين يمثل القالب الذي تتحول فيو أنماط التفكير ،1ولقد أوضح الدكتور عبد
أن لمدين أث ار واضحا عمي نسق القيم ،إذ يفسر القيم بما ليا من قوة في توجيو
الحميد رشوان ّ
أفعال الفرد نحو غايات ومصالح المجتمع.



2

أن العديد من السوسيولوجين المعاصرين
يمثل الدين المجال األيديولوجي لممجتمع :حيث ّ

يذىبون الي اعتبار الدين جزءا من المجال االيديولوجي لممجتمع وذلك لتأثير المعتقدات الدينية
عمى النشاطات الثقافية والسياسية واالقتصادية لمجماعات المختمفة من الناس.3


تحقيق التضامن االجتماعي واالنسجام والتكامل داخل أبنية المجتمع :حيث أن المجتمع

كما ترى المدرسة الوظيفية يتطمب درجة معينة من التضامن االجتماعي باإلضافة الى االنسجام
والتكامل بين أجزائو وىو ما يحققو الدين ،4وىي الوظيفة التي يكاد يتفق أغمب العمماء عمى أن
الدين يمثل أحد أىم العناصر الثقافية التي يمكنو القيام بيا فالدكتور إبراىيم عثمان يرى أن
الدين( يعمل عمى التماسك والتضامن االجتماعي وخاصة بين أعضاء الدين الواحد )،5
ومالينوفسكي يرى أن الدين يدعم المعايير والقيم االجتماعية ويعزز التضامن االجتماعي ،6وأما
وأما الدكتور نورالدين حاطوم فيقول :بأنو ال شك أن االيمان بدين واحد في جماعة بشرية معينة
يعتبر شرطا مالئما لنمو التضامن بين أعضاء ىذه الجماعة ،ولقد حرصت الحكومات عمي
إبقاء الوحدة الدينية داخل بالدىا لمحفاظ عمى قوة الدولة وتماسك أبنائيا.7
1
2

 أنتوني غدنز ،مرجع سابق ،ص .581 -رشوان حسين عبد الحميد ،الدين والمجتمع ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية ،2004 ،ص.137

3

 -صالح فياللي ،الدين والمجتمع -دراسة سوسيولوجية ،مجمة الباحث االجتماعي ،العدد  ،4أفريل  ،2003جامعة قسنطينة،

4

 -نفس المرجع  ،ص.243

ص .239

5
6
7

 إبراىيم عثمان ،مرجع سابق ،ص .242 أنتوني غدنز ،مرجع سابق ،ص .581 نورالدين حاطوم ،تاريخ الحركات القومية ،ج ،1ط ،2دار الفكر ،بيروت ،1979 ،ص.1033
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الفصل الثاني:

ويعمل الدين عمى تحقيق التضامن االجتماعي والتماسك داخل المجتمع من خالل تحرير
االنسان من غرائزه االنانية ،1ومن خالل التوحيد بين األفراد في القيم واألىداف والمعاني وابراز
القيم وضبطيا ومراقبة سموك األفراد بما يفرضو عمييم من اجراءات.2


يمثل الدين آلية من آليات الضبط االجتماعي :وذلك من خالل تقديس نظام القيم

والمعايير االجتماعية ،3والعمل في نفس الوقت عمى دعم وتعزيز القيم والمعايير االجتماعية
يؤدي إلى تنظيم العالقات والمعامالت االجتماعية ،4وىو ما من شأنو حسب
واالخالقية مما ّ
أحد الباحثين أن ال يدع مجاال لمطبقات المسيطرة من أجل تعزيز نموذجيا عمى حساب
الطبقات األخرى واستغالل حظوتيا التي قد ال تكون شرعية.5


يمثل الدين قوة دافعة لمحياة االجتماعية ومولدة لمعالقات االجتماعية :حيث يبين

أن الظاىرة أو
األستاذ مالك بن نبي أن الظاىرة الدينية تمثل قوة دافعة لمحياة االجتماعية ،و ّ
العالقة الروحية بين اهلل واالنسان ىي التي تمد العالقة االجتماعية.6



يعمل الدين عمى سد الفراغ االجتماعي :وىو ما يمكن أن نعبر عميو بالفراغ الروحي أو

نقص الوازع الديني الذي يقود الى مشاكل اجتماعية كبيرة جدا ولع ّل دراسة إميل دوركايم حول
أن
ظاىرة االنتحار تكشف بعضا من جوانب ىذه الظاىرة ،ولقد أشار المفكر مالك بن نبي إلى ّ

 -1يوسف محمد حسين ،مرجع سابق ،ص .323
2

 -بيران بن شاعة وبن الشين أحمد ،الدين والتناول السوسيولوجي ،مجمة العموم االجتماعية ،العدد  ،1قسم عمم االجتماع

3

 -نفس المرجع ،ص.47

والديمغرافيا ،جامعة األغواط ،2007/ 2006 ،ص( .) 55 -40

4

 -إبراىيم عثمان ،مرجع سابق ،ص .242

5

 -يوسف شمحت ،مدخل إلي عمم اجتماع االسالم ،ترجمة خميل أحمد خميل ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،عمان،

6

 -مالك بن نبي ،ميالد مجتمع ،ط ،6ترجمة عبد الصابور شاىين ،دار الفكر  ،دمشق ،2006 ،ص.56

األردن ،2003 ،ص .165
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الفصل الثاني:

الدين يجنب ىذا الفراغ االجتماعي ويعمل عمى مأله بين األفراد في محيط ىذا المجتمع ،1وأ ّكد
أن االيمان بقوة عميا يمنح االستقرار النفسي.2
الدكتور إبراىيم عثمان ّ


يمثل الدين الوسيمة النيائية لتصحيح أخالق الشعب الذي فقد في غمار أزمة تاريخية

كل ىم أخالقي وذلك ألنو مركب القيم األخالقية واالجتماعية.3


4
تم االشارة إليو سابقا بمأل الف ارغ
ما
وىو
،
النظام الطبيعي بإضافة نظام روحي لو
يعزز ّ
ّ

جراء المغاالة في الطابع المادي
الف ارغ االجتماعي والخواء النفسي الذي يمكن أن ينشأ من ّ
حدة االغتراب النفسي
لمحياة االجتماعية ،ىذه االضافة الروحية التي من شأنيا أن تخفف من ّ

الذي يمكن أن يعيشو الفرد الموغل في االحتكام الى الحياة المادية ،ففي دراسة لمدكتور نورالدين
أن وظيفة ىذه الطقوس
طوالبي حول ممارسة الطقوس الدينية في الجزائر بين الباحث كيف ّ
الدينية قد شكمت في األوساط الريفية التي لم تكن تعاني من مشاكل المدنية الغربية بشكل

أن وظيفتيا في
كبير ،شكمت ىذه الممارسات أحد أىم عناصر النظام االجتماعي في حين ّ

الوسط المدني ال ذي كان يعاني حقيقة صراعا مع القيم الغربية التي كانت تنتشر داخل األوساط
المدنية بسب التواجد األوروبي داخل المدن أثناء الحقبة االستعمارية ،كانت وظيفتيا تميل إلي

تفسخات النظام القيمي التقميدي ،5وذلك بما يمثمو الدين من عامل تنظيم
التخفيف من ّ
حدة ّ

نفسي.


يمنح ال دين تفسي ار لدي البعض في األقل لغايات وجود االنسانية والكون ويساعد عمي

مواجية الوقائع وأحيانا تبريرىا.6

1

 -نفس المرجع ،ص .57

2

 -إبراىيم عثمان ،مرجع سابق ،ص.242

4

 -يوسف شمحت ،مرجع سابق ،ص.164

3

5
6

 يوسف محمد حسين ،مرجع سابق ،ص.326 نورالدين طوالبي ،في إشكالية المقدس ،ترجمة وجيو البعيني ،منشورات عويدات ،بيروت ،1988 ،ص.27 -إبراىيم عثمان ،مرجع سابق ،ص.242
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يمثل الدين أحد أكثر العوامل أىمية في حركات االصالح الديني والنيضات االجتماعية

أن العديد من الحركات االصالحية واالحيائية قد اعتمدت
وعمميات التغير االجتماع :حيث ّ

الديني كأساس لمنيجيا في اصالح المجتمع ولع ّل جمعية العمماء المسممين
عمى العامل ّ

الجزائريين ُّ
تعد أنصع ىذه النماذج الواقعية ،وقد ذكر اإلمام محمد البشير االبراىيمي ( بأننا

الخاصة
محتاجون إلى تكوين اجتماع خاص تنتج عنو نيضة في جوامع لوازم حياتنا القومية
ّ

وألزم ىذه المّوازم أربعة الدين واألخالق والعمم والمال) ،1ويذىب مالك بن نبي أبعد من ذلك
الديني ىو أساس الحضارة وأصل مبعث كل الحضارات وليس فقط حركة
باعتباره أن العامل ّ
عده شرطا من شروط النيضة،
معينة ،وىو ما جعمو يكتب في كتابو شروط النيضة ما ّ
أن لمظاىرة الدينية دور كبير في عممية النيوض والبناء إذ تمثل قوة دافعة لنيضة
موضحا ّ
المجتمعات وال يقتصر عمميا عمى المجتمعات االسالمية أو المجتمعات التي بيا ديانات

ويقدم مالك بن نبي مثاال بما لعبتو البوذية والبرىمية كعاممين في حضارة الشعوب التي
سماويةّ ،
أن الحضارة ال تنبعث إالّ بالعقيدة الدينية ،وأنو ينبغي أن نبحث في
كانت تعتقد بيا ،ويستنتج ّ

حضارة ما من الحضارات عن أصميا الديني الذي بعثيا ،وجممة القول كما يري بن نبي أن

الوسيمة الى الحضارة متوفرة ما دامت ىنالك فكرة دينية.2


يدخل الدين في تشكيل الشخصيات الوطنية لألمم والمجتمعات :حيث يمثل الدين أحد

أبرز العناصر التي تدخل في تشكيل القوميات الوطنية لممجتمعات واألمم االنسانية التي تعبر
من خاللو عن عاطفة االنتماء واليوية ،3وىوما أشار إليو مالك بن نبي بأن الدين يمثل األساس
النفسي العام في أفراد النوع البشري الذي يشكمون شخصيتيم عمى أساسو.4

1

 -محمد البشير االبراىيمي ،االثار ،ج ،1مرجع سابق ،ص.51

2

 -مالك بن نبي ،شروط النهضة ،مرجع سابق ،ص.57

4

 -مالك بن نبي ،ميالد مجتمع ،مرجع سابق ،ص.69

3

 -بيران بن شاعة وبن الشين أحمد ،مرجع سابق ،ص .47وكذلك إبراىيم عثمان ،مرجع سابق ،ص.242
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الفصل الثاني:

 -5التفسير السوسيولوجي لدور الدين في المجتمع:
لقد قامت النظريات السوسيولوجية ومند اآلباء المؤسسيين لعمم االجتماع بمحاولة إعطاء
تؤدييا الظاىرة الدينية داخل أبنية المجتمع
تفسيرات مختمفة لألدوار االجتماعية التي ّ
واالنعكاسات المترتبة عن القيام بيا ،إالّ أنو يالحظ أن جميع ىذه المحاوالت كانت تقريبا ال
تخرج عن األطر العامة لمنظرية الكبرى ،حيث أنو يكفي معرفة النموذج التفسيري لمنظرية
الكبرى حتّى تتمكن من معرفة تفسيراتيا لمظّاىرة الدينية ،وكغيرىا من القضايا المطروحة أمام
العمم االجتماعي والتي ال تكاد أن تخرج عمى نموذجين تفسيريين أحدىما نموذج الصراع
الدينية قد عولجت تقريبا داخل ىذا المنحى التصوري الذي
واآلخر نموذج التوازن ،وان الظاىرة ّ
يجعل ( العالقة بين الدين والمجتمع تتراوح بين كونو دافعا أو عائقا ،فإما أن تكون البني الدينية
من أجل صيانة البني االجتماعية األخرى واما أن تكون عائقا لمتطور االجتماعي).1
ونجد من بين أصحاب الرأي األول مخترع الفيزياء االجتماعية أوجيست كونت الذي وان
كان يرى أن الدين مرحمة فكرية بدائية تنتيي بتطور المعرفة العممية ،2إالّ أنو يقر بأن الدين
يعمل عمى تحقيق الغايتين العظيمتين لموجود البشري ،تنظيم وربط أعضاء الوحدة االجتماعية
وذلك من خالل تنظيم الحياة الشخصية لكل فرد ،وكذلك ما ال يقل عن ذلك أىمية توحيد
الدين يوفر بذلك الشروط الضرورية لمنظام
الحيوات الفردية المختمفة ويجادل كونت بأن ّ

االجتماعي ،3كما كان كونت يعتقد أن المعرفة العممية التي ستشكل المرحمة األخيرة لمتطور
البشري ستشكل الدين الجديد لإلنسانية وال يعني أبدا إلغاء دور الدين.
ولم تختمف نظرة ىربرت سبنسر كثي ار عن كونت حيث كان يرى بأن الدين يعمل عمي
( الحفاظ عمى الروابط االجتماعية وتقويتيا وبالتالي حفظ الجماعة االجتماعية ).4
1
2

 -نبيل عمي ،مرجع سابق ،ص.477

 -إبراىيم عثمان ،مرجع سابق ،ص .241

3
الصاوي ،عالم المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب،
 مجموعة من الكتاب ،نظرية الثقافة ،ترجمة عمي السيد ّالكويت ،1997 ،ص .186

 -4نفس المرجع ،ص .186
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

وفي السياق ذاتو جاءت تحميالت أكثر اآلباء المؤسسين نشاطا في مجال الدراسات
يعده البعض المؤسس الفعمي لمدراسات التي تناولت عالقة النظام الديني
السوسيودينية والذي ّ
ببافي األنظمة االجتماعية وىو إميل دوركايم الذي وضع كتابو األشكال األولية لمحياة الدينية
خصيصا لمعالجة ىذا الموضوع ،وينطمق دوركايم من اعتقاد مفاده بأن الدين شيء اجتماعي
يستمد سمطتو من المجتمع وال يصدر إالّ عن الجمعي وال يتحقق إالّ داخل المجتمع ،ويمثل
حسبو ضرورة أساسية من ضرورات المجتمع وتماسكو ،بما يقوم بو من وظيفة حفظ
لممقدسات ،1وتأكيدا لمرقابة األخالقية عمى أفراد المجتمع ،2وتقوية األواصر التي تربط الفرد
ّ
بالمجتمع الذي ىو عضو فيو وأنو عمى الرغم من تنوع اشكال الممارسات الدينية فإنيا تحقق
3
أن
نفس الوظائف في كل مكان وتحديدا وظيفة دمج الفرد في الحياة االجتماعية  ،أي ّ

الممارسات الدينية تزيد من إحساس الفرد باالنتماء الى الجماعة.

أما ماكس فيبر فقد اعتبر الدين نوع خاص من أشكال العمل الجمعي والطّائفي الذي يمثل
ّ

نسقا لتنظيم الحياة ،4ولم يختمف فيبر عن كونت ودوركايم في وضعنية الظاىرة الدينية ،ىذا وقد
بشدة التعارض القائم بين الدين والعقمنة معتب ار أن الظاىرة الدينية ظاىرة عقمنية في
رفض فيبر ّ
أحد جوانبيا ،وأ ّكد فيبر إلى أي حد ساىمت بعض التغيرات الدينية بشكل كبير في عقمنة العالم
وازالة الطابع السحري عنو ،حيث يقول فيبر أن ( األعمال التي تنتج عن دوافع دينية أو سحرية
ىي أعمال عقالنية عمى األقل نسبيا ) ،5ويرى ماكس فيبر أن الدين يدفع بالمجتمع صوب
تحقيق أىدافو االقتصادية واالجتماعية.6
1

 -نبيل محمد توفيق السمالوطي ،المنهج اإلسالمي في دراسة المجتمع ،ط ،2دار الشروق ،جدة ،1985 ،ص .115

3

 -مجموعة من الكتاب ،مرجع سابق ،ص .209

2

 -عبد الباقي زيدان ،عمم االجتماع الديني ،مكتبة غريب ،القاىرة ( ،د ت ) ،ص .15

4

 -دانييل ىيرفية وجان بول ويالم ،سوسيولوجيا الدين ،ترجمة درويش الحموجي ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة،2005 ،

5

 -نفس المرجع ،ص.94

ص.92

6

 -نبيل عمي  ،مرجع سابق ،ص..429
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

ومن بين الذين يذىبون إلى فاعمية النظام الديني في المجتمع نجد أيضا عالم االجتماع
الفرنسي الكسي دوتكفيل الذي يرى بأن لمدين دور ميم في حياة األفراد االجتماعية وىو ما
1
أن وجود
جعمو ينادي بأنو من( الضروري أن يشترك البشر في بعض المعتقدات األساسية )  ،و ّ

نظام من المعتقدات الدينية داخل النظام االجتماعي تمثل قاعدة صمبة لممجتمعات الديمقراطية،

يتحمل في نفس الوقت استقالال كامال وحرية سياسية شاممة.2
وذلك ألن االنسان ال يمكنو أن ّ

يتقدم ويزدىر دون معتقدات يرى أنيا
ويضيف دوتكفيل بأنو ال يوجد مجتمع يستطيع أن ّ

ضرورية لحياة الفرد االجتماعي ،ويؤ ّكد دوتكفيل بأنو يجب عمينا االعتراف بأنو إذا لم ينقد الدين
البشر في العالم اآلخر فإنو عمى األقل مفيد لساعدتيم وتقدميم في ىذا العالم.
وينتيي دوتكفيل إلى أن الدين عبارة عن شكل خاص من األمل وىو موجود بشكل طبيعي في
قمب االنسان مثل الشعور باألمل ذاتو.
ويقع التفكير الديني لجورج زيمل في صف المؤ ّكدين عمى الدور الفاعل لمعامل الديني في
أن النظريات االجتماعية ال يمكن ليا أن تتجنب االعتراف
حركة الشعوب بل إن زيمل يعتقد ّ
بالدور الفاعل لممشاعر الدينية في حركة المجتمعات الحديثة.3

أن الدين حدث يتولد في الوعي االنساني وليس أكثر
ويعتقد زيمل كغيره من عمماء الغرب ّ

من ذلك ،وىو محتاج الى ىذا الدين لكي يخفف من عدم االتحاد بين رغباتو واشباعيا بين ذلك
الذي عميو أن يفعمو وبين ما يفعمو بالفعل بين مفيومو المثالي عن العالم وبين الواقع

4

النقيض تماما من ىذه التفسيرات التي أعطت أىمية بالغة لدور الدين وفاعميتو في
وعمى ّ

الحياة االجتماعية ،جاءت التفسيرات الماركسية مناىضة تماما ليذه التفسيرات ومناقضة ليا في

أقر ماركس بوضعية الظاىرة الدينية ونشأتيا نشأة تاريخية نتيجة لمظروف
أغمب األحيان ،وان ّ
1

 -دانييل ىيرفية وجان بول ويالم ،مرجع سابق ،ص .60

2

 -نفس المرجع ،ص.61

4

 -نفس المرجع ،ص.162

3

 -نفس المرجع السابق ،ص.148

33

الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

الطبيعية واالجتماعية 1كغيره من العمماء ،وتأكيده عمى ذلك بأن االنسان ىو الذي صنع الدين
2
أن الدين صناعة نشأة من
ب
لو
انجمز
زميمو
تعضيد
جاء
و
،
وليس الدين ىو الذي صنع االنسان
ّ

تصورات الناس البدائية.3

فند االدعاءات النظرية القائمة بفاعمية الظاىرة الدينية و أرى أن( الدين بشكل
أن ماركس ّ
إالّ ّ

أساسي أداة تستخدم من قبل الطبقة المسيطرة من أجل إضفاء الشرعية عمى سمطتيا ومن أجل
منع أي تمرد من جانب المسيطر عمييم ) وىو ما جعمو يكتب أن( الدين ىو حسرة المضطيد
المظموم ،ىو روح عالم بال قمب ،كما أنو بمثابة روح الظروف االجتماعية التي استبعدت منيا
الروح ،الدين ىو أفيون الشعوب ) ،4ولتخميص أفراد المجتمع من ىذا الخطر يرى ماركس أن
الحل يكمن في إلغاء الدين باعتباره سعادة وىمية لمشعب ،وىو الشرط الذي يشكل سعادتو
الفعمية ،وينادي ماركس من أجل الوصول الى ذلك بأن ميمة الفمسفة ىي تحويل محاربة الدين
الى محاربة الشروط الموضوعية التي تتعمق بالدين.5
 مناقشة التفسيرات السوسيولوجية لدور الدين:من خالل التفسيرات التي تم عرضيا حول مذاىب النظريات السوسيولوجية ألدوار الظاىرة
الدينية في المجتمع يتبين لنا أن أغمب ىذه التفسيرات تنطمق من وضعنية الظاىرة الدينية
ونشوؤىا تمبية لحاجات طبيعية واجتماعية غير أنيا تختمف في تفسير ىذه الدوافع والحاجات
أن لمظاىرة الدينية داخل المجتمع أدو ار ذات فاعمية ايجابية
بين مجموعة من النظريات رأت ّ

تتمثل أىميا في:


تنظيم وربط أعضاء الوحدة االجتماعية.



توفير الشروط الضرورية لمنظام االجتماعي.

1

 -فتح الرحمان أحمد الجعمي ،اإليمان باهلل والجدل الشيوعي ( ،د م ج ) ،الجزائر ،1984 ،ص.29

3

 -فتح الرحمان أحمد الجعمي ،مرجع سابق ،ص.29

5

 -فتح الرحمان أحمد الجعمي ،مرجع سابق ،ص .33

2

4

 -دانييل ىيرفية وجان بول ويالم ،مرجع سابق ،ص.20

 -دانييل ىيرفية وجان بول ويالم ،مرجع سابق.19-16 ،
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:



حفظ الجماعة االجتماعية.



المقدسات االجتماعية.
حفظ ّ



تأكيد الرقابة األخالقية عمي المجتمع.



دمج الفرد في الجماعة االجتماعية بما يمثمو من مرجعية لالنتماء االجتماعي.



المساىمة في عقمنة الحياة االجتماعية وتحقيق أىدافيا االقتصادية واالجتماعية.



تعزيز قيم النظام الديمقراطي داخل المجتمع.

وبين مجموعة من النظريات اعتبرت أن الظاىرة الدينية ال تعدوا أن تكون:


أداة تبرير لمييمنة و شرعنة لالصطفاء الطبقي.



أداة لمنع تمرد الطبقات المحرومة والمستضعفة.



مخدر اجتماعي.



سعادة وىمية.



أداة لتبرير العجز والشعور بالضياع أمام قوى الطبيعة.
إن ىذا التعارض الصريح حول األدوار االجتماعية لمدين الذي نجده في التفسيرات التي

تقدميا النظريات السوسيولوجية ال يمكن تعميمو إالّ في إطار عمم اجتماع االيديولوجيات،
واأليديولوجيا المقصودة ىنا ىو العممية التي يتم من خالليا تعبئة الطاقات ،فإذا كانت
األيديولوجية مناىضة لمنظام القائم مثّل الدين عائقا اجتماعيا وكان لو دور سمبي يستوجب
القضاء عمى شروط قيامو ،وأما إذا كانت األيديولوجية ىي األيديولوجية المسيطرة كان لمدين
دور محافظ يجب الدعوة الى قيامو والحفاظ عميو ومثّل شرطا من شروط قيام المجتمع.
كما يظير بوضوح االضطراب الفكري الذي تعاني منو ىذه النظريات حول فيم حقيقة الدين،
فمن جية نجد أن أغمب ىذه النظريات تجعل من الدين أداة لمضبط والقير عمى أفراد المجتمع
ثم تقول في الوقت ذاتو بأن الدين شيء اجتماعي من صنع البشر ،فيل يعقل أن يخترع
االنسان نظاما يقيد بو حريتو ويمارس عميو قي ار خاصة إذا عممنا أن الفطرة االنسانية مجبولة
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الشخصية الوطنية من منظور سوسيولوجي

الفصل الثاني:

عمى الحرية وعدم االنقياد إالّ إذا كانت ىذه السمطة فوقية خارجة عن قدرتو البشرية ،إضافة الى
أن التفسيرات جاءت مبنية عمي افتراضات تفتقد في أغمبيا الى التبرير الواقعي.
 الظاهرة الدينية في الفكر االسالمي:لقد جاء تناول الظاىرة الدينية في الفكر االسالمي مختمفا بعض الشيء عن نظريتيا في
التناول الغربي ويرجع ذلك باألساس إلى االختالف في مصادر المعرفة عند الفريقين واختالف
البيئة االجتماعية والثقافية التي انطمقا منيا كميدان لمدراسة.
ويعتبر المفكر مالك بن نبي من أكثر المفكرين المسممين الذين أعطوا أىمية كبيرة في
أبحاثيم لدارسة الظاىرة الدينية وأدوارىا االجتماعية ،وينطمق مالك بن نبي من اعتقاد مؤداه أن
الظاىرة الدينية ظاىرة كونية تحكم الفكر االنساني وحضارتو كما تحكم الجاذبية األرض وتتحكم
في تطورىا ،ويؤمن مالك بن نبي بدورىا الكبير في إحداث عممية التغير االجتماعي بل يعتقد
أن التغيرات الكبرى في التاريخ إنما تحدث بفعل الدور الذي تقوم بو الفكرة الدينية إلى درجة
يصبح من غير المعقول تناول أحداث الفعل البشري عبر التاريخ من وجية نظر ال دينية
باعتبار أن منيجا كيذا إنما ىو في الحقيقة مخالف لطبيعة األشياء.1
كما يعتقد مالك بن نبي بأن الطبيعة البشرية مفعمة بنزعة دينية عميقة وأن ىذه النزعة
الدينية إنما تمثل األساس النفسي العام في أفراد النوع البشري كمو وأن كل فرد يبني شخصيتو
الخاصة عمى ىذا األساس الذي يتمثل في التجارب المتالحقة التي خاضتيا البشرية مند
ّ
عيودىا األولي وعمى ىذا األساس فإن الفرد يحمل في نفسو مند مجيئو الى الدنيا ممخصا ليذه

التجارب ،فيو يستقبل عند والدتو ميراثا نفسيا معينا كما يستقبل تراثا حيويا ىذا الميراث ىو
الذي يكون مجال الالشعور ويمثل رصيد العقائد والخرافات التي كدستيا البشرية في نفسيتيا مند
بدأ التاريخ.2
1

 -عمر النقيب ،مقومات مشروع بناء انسان الحضارة في فكر مالك بن نبي التربوي ،الشركة الجزائرية المبنانية ،الجزائر،

2

 -نفس المرجع ،ص.144

 ،2009ص.69
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الفصل الثاني:

يخص العالم االسالمي فإن مالك بن نبي يرى أن أية محاولة إلصالح شخصيتو ال
وفيما
ّ

يمكن أن يتم إالّ من خالل ( إعادة االعتبار لدور الدين في ىذه العممية من خالل تمكين الدين
من تبوء موقعو الطبيعي كعامل توجيو ومراقبة وتقويم لمسموك البشري وأداء وظيفتو في الحياة
االجتماعية ).1
يخص الظاىرة الدينية وأدوارىا االجتماعية أنو ال يمكن
ونخمص من كل ما سبق ذكره في ما
ّ

يؤديو الدين داخل المجتمع إالّ في إطار الثقافة المجتمعية التي تحكم المجتمع،
فيم الدور الذي ّ
ففي الوقت الذي مثّل فيو الدين عنص ار ميما لتقبل الواقع االجتماعي وتعزيزه وتبريره عمي شاكمة
ما كان يحصل في العصور الوسطى داخل المجتمعات األوروبية األمر الذي جعل منو عائقا
أمام عممية التغير االجتماعي ،ش ّكل العامل الديني أحد أىم عوامل التغير االجتماعي داخل
المجتمعات االسالمية ومنطمق أغمب الحركات االصالحية والنيضوية التي استيدفت العالم
االسالمي بالتغير وىو ما يتطمب منا االنتباه الي مسألة التفسير السوسيولوجي لمظاىرة الدينية
خارج بيئاتيا االجتماعية وسياقاتيا الزمنية.

1

 -نفس المرجع ،ص.244
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الفصل الثاني:

استخالصات الفصل:
لقد جاء ىذا الفصل من أجل التحقق من مجموعة األىداف التي وضعيا الباحث في تمييده
ليذا الفصل ،وىي األىداف التي تم التحقق منيا واإلجابة عمييا من خالل الدراسة التتبعية
واالستقصائية لظاىرة الشخصية الوطنية بالتحميل والتفسير وىي العممية التي أوصمتنا إلى
االستخالصات التالية:
 أن مفيوم الشخصية الوطنية كظاىرة اجتماعية لم تعرفيا المجتمعات اإلنسانية بالمفيوم التيىي عميو اليوم إالّ مع ظيور األشكال الحديثة لمدولة القومية داخل القارة األوروبية وما صاحبيا
من تغيرات اجتماعية.
 أن مفيوم الشخصية الوطنية يأخذ في الدراسات االجتماعية تقريبا نفس المعني يأخذه مفيوماليوية والقومية والذي يشير في أغمبو إلى بعد االنتماء االجتماعي.
 ولقد وجدنا أنو مند ظيور ىذا المفيوم داخل الحقل االجتماعي حاولت العديد من النظرياتاالجتماعية كنظرية اليوية والفعل االجتماعي ونظرية اليوية الثقافية إيجاد تفسيرات عممية ليذه
الظاىرة والتي تذىب في معظميا إلى أن البعد الثقافي ىو األساس في تشكل الشخصيات
الوطنية.
 أن لمثقافة أىمية بالغة التأثير في تشكيل الشخصية الوطنية عمى الصورة تأخذىا. تمثل عناصر المغة والدين إحدى أكثر العناصر الثقافية مساىمة في تشكيل الشخصيةالوطنية وتحديد الشكل والمعني الذي تأخذه.
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

إن تناول المجتمع الجزائري ومقومات شخصيتو كموضوع لمدراسة إستمزم من الباحث الوقوف
عند أىم مالمح وخصائص ىذا المجتمع والعوامل التي صاغت ىذه المقومات النوعية التي
عبرت أدبيات الحركة اإلصالحية
وصل من خالليا إلى الوضع الذي أصبح يوجد عميو وكيف ّ

عمى ىذه المقومات بوصفيا الحركة المستيدفة بالدراسة ،وىي النقاط التي سنحاول تناوليا

واإلجابة عمييا من خالل ىذا الفصل:

أوال -األصول التاريخية لممجتمع الجزائري:
لقد عرف المجتمع الجزائري مند ظيوره قبل أن يستقر عمى النموذج الذي ىو عميو اليوم
مست مختمف جوانبو كالتسمية التي كانت تطمق عميو،
تغيرات اجتماعية وثقافية وسياسية ّ

وأعراق األجناس التي سكنتو والديانات التي مرت بو ومختمف المغات التي تكمميا أفراده فضال

عمى أشكال التنظيم االجتماعي الذي عرفيا.
 -1التسمية:
الن ّسابة العرب القدامى في
يذىب المؤرخون والباحثون في عمم اإلنسان واألثار القديمة و ّ

فزان المّيبية الى حدود المحيط
السودان وبالتّحديد من ّ
تسمية المنطقة الواقعة غرب مصر و ّ

األطمسي بالمغرب العربي ،وىي أشير التّسميات التي اتخذتيا منذ الفتح االسالمي وان كانت

أن ىذه التّسمية شاعة بعد تعريب
قد اتخذت ليا تسميات عديدة قبل الفتح،
ّ
ويرجح البعض ّ
البالد المحمية ،حيث أصبح يطمق عمييا بالد المغرب العربي في مقابل المشرق العربي وىي

من صفات التّناظر التّي تشيع في لغة العرب ،وأطمق عمى أقاليمو الثالث التي تكونو
التي أصبحت
المغرب األدنى واألوسط واألقصى ،وأطمق اسم المغرب األوسط عمى البالد ّ
تدخل األتراك العثمانيون في أمره ،واتّخذوا ليم بمعية
تعرف بالجزائر الى سنة  1500حيث ّ
موحدة جعموا عاصمة ليا بمدة صغيرة
رجال المغرب األوسط سائر البالد تحت إدارة مركزية ّ
تدعي " جزائر بني مزغنة " لوجود عدد من الجزائر الصغيرة أماميا وقاموا بتعميرىا إلى أن

;9

بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

تضخمت وأصبحت من أكبر المدن اإلفريقية قاطبة وصارت تدعى باختصار مدينة الجزائر،
ثم أطقوا اسميا عمى كل البالد المترامية األطراف التي تدين لحكميا.1
ّ
 -2السكان:

السكان الذين كانوا يكونون بنية ىذا المجتمع فقد شاع إطالق تسمية البربر أو
أما ّ
ّ

أما مصطمح
األمازيغ عمييم ،وىذه التسمية األخيرة ىي التي كانوا ّ
يحبون أن تطمق عمييمّ ،

الروماني واألوروبي من
البربر فيناك من يرى ّأنيا ال تعدوا أن تكون من صنائع االستعمار ّ

أن مصطمح البربر يعني عند اإلغريق األجنبي الذي يتكمم لغتيم والرومانيون يقولون
بعده و ّ
أوروبا أو إفريقيا التي أسقطت روما سنة 439م
كذلك عمى كل خارج عن سمطتيم في
ّ

واألوروبيون تخمّصوا من ىذا المقب وحصروه في شمال إفريقيا مثل جبال جرجرة واألوراس
لمريف ،2وىذا بتواطؤ من مؤرخي الرومان والعرب واألوربيين من خالل
واألطمس األعمى ّ
تعبر عن مرحمة بدائية من التنظيم االجتماعي.3
تسمية األمازيغ بكممة ىجينة ّ
 -3األصول العرقية:

لقد تعددت األطروحات حول األصول العرقية لممجتمعات التي أضحت تعرف
الدراسات
بالمجتمعات األمازيغية وعوامل نشأتيا وتش ّكميا وذلك راجع باألساس الى قمة ّ
واألبحاث التي تناولت اقتفاء أثر ىذه المجتمعات ،إضافة الى قمة ال ّشواىد التّاريخية واألثار
التي يمكنيا أن تساعد في الكشف عن ىذا الغموض الذي يكتنف موضوع األصول العرقية
قدمت في ىذا الشأن والتي يرى الباحث
لممجتمعات األمازيغية ،ومن جممة األطروحات التي ّ
ويتبناىا كبار الباحثين في تاريخ ىذا
ترجحيا عمى غيرىا من األطروحات ّ
أن ليا أدلّة عممية ّ
ّ
المجتمع وىي األطروحة القائمة باألصول الشرقية أو العربية ليذا المجتمع ،ويقف الباحث في
الدكتور موسى لقبال كأحد أكثر المدافعين عن ىذا الطرح بقولو أن سكان
التّاريخ االسالمي ّ
1
2

 -أحمد توفيق المدني ،ىذه ىي الجزائر ،عالم المعرفة ،الجزائر ،2010 ،ص.23

 -الطيب بن نادر ،الجزائر حضارة وتاريخ ،دار ىومة ،عين مميمة ،الجزائر ،2008 ،ص.10

 -3موسى لقبال ،المغرب االسالمي ،ط ،2الشركة الوطنية لمنشر والتّوزيع ،الجزائر ،1981 ،ص.16
:8

بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

السامية الشرقية بيذه البالد ،1ويضيف الدكتور في
بالد المغرب وىم األمازيغ أقدم العناصر ّ

موضع آخر( ّإنو إقميم بالد المغرب ،حيث عالم األمازيغ أو البربر وىم أقدم عناصر سكانو
الشرقيين أو أعرق س ّكانو العرب الشماليين والجنوبيين) ،2ويخمص العالمة األستاذ مبارك

محمد الميمي صاحب ّأول كتاب حول تاريخ الجزائر بعد ما قام بتتبع النظريات التي تناولت

أصول المجتمع البربري بقولو ( :والصحيح من ىذه الروايات كميا أنيم حاميون من مازيغ بن

3
أن
أن األثار قد دلّت عمى ّ
كنعان ابن حام)  ،وذكر صاحب كتاب قادة فتح المغرب العربي ّ

الحاميين مند عيد قديم استوطنوا بالد المغرب وأنيم أتو إلييا من بالد العرب وأنيم ال يزلون

يسكنون المغرب حتّى اليوم ،وىم سكان المغرب األقدمون ،4ويؤكد أحد أكثر الباحثين
اىتماما بتاريخ المجتمعات المغاربية الدكتور عبد الواحد دنون طو عمى أن المؤرخين والكتّاب
يقدمون تفسيرات عديدة فيما يتعمق باشتقاق اسم البربر وأصوليم التي انحدروا منيا ،غير
ّ
أن األصول
أنيم يتفقون عمى ّأنيم يرجعون إلى أصول كنعانية أوحميرية ،وىذا يدل عمى ّ
البربرية تعود في تاريخيا القديم الى األقوام التي ىاجرت من جزيرة العرب وال يمكن لمروايات

تقدم أي تفسير بديل،5
المخالفة ليذه الحقيقة أن تقف أمام األدلّة التّاريخية الثابتة ،أو أن ّ
ويقوم بتعضيد ىذا الحكم ما أكده معظم مؤرخي اليجرات البشرية التي انتشر عمى إثرىا
الناس وظيرت التّجمعات السكانية من خالليا ،وىي ثالثة ىجرات رئيسية:
ّ
 -1أواسط آسيا بالنسبة لشرق آسيا وأستراليا وشمال أوروبا.

 -2شبو الجزيرة العربية بالنسبة لحوض المتوسط وافريقيا ووادي النيل وجنوب إفريقيا.
1

 -موسى لقبال ،عقبة بن نافع أساس نظام الفيريين وتأصيل مجتمع إسالمي جديد في المغرب العربي ،دار ىومة،

2

 -نفس المرجع ،ص.20

الجزائر ،2002 ،ص.11

3
4
5

 مبارك محمد الميمي ،تاريخ الجزائر في القديم والحديث ،ج ،1المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ،د ت ،ص .89 -محمد شيت خطاب ،قادة فتح المغرب العربي ،ج ،1ط  ،7دار الفكر ،بيروت ،1984 ،ص.22

 -عبد الواحد دنون طو ،الفتح واالستقراء العربي االسالمي في شمال إفريقيا واألندلس ،دار المدار االسالمي ،بيروت،

 ،2004ص.45
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

 -3أمريكا مصدر ىجراتيا غير محدد ومعروف.
وعمى ىذا التقسيم فإن مصدر ىجرات البربر الرئيسي الى بمدان شمال إفريقيا ىو شبو
الجزيرة العربية ،وقد أوردت دائرة المعارف الفرنسية " أونيفير ساليس " بأن البربر ال تعود
أصوليم الى أصل غربي واّنما ينحدرون من أصل شرقي ،1وكتب المؤرخ الفرنسي غوتيو بأن
البربر ال يؤلفون جنسا مستقال بذاتو ،واّنما قدموا من الشرق وبالذات من الجزيرة العربية

واليالل الخصيب ،2وىي إحدى العوامل التي يرى غوتيو أنيا كانت سببا في فشل االستعمار
الفرنسي في الجزائر بعد ذلك بقولو :حاولنا( أن نجعل من أرض شرقية أرضا غربية) ،3ويقر
نسابة العرب األول عبد الرحمان ابن خمدون بأن أكبر قبائل البربر وىما صنياجة وكتامة قد
قدمتا من اليمن في ىجرات سابقة لمفتح االسالمي بل وقبل الميالد ،واذا انتقمنا من ابن
الوزان المعروف "بميون االفريقي" صاحب كتاب وصف إفريقيا نجده يؤكد
خمدون الي أبي ّ
عمى عروبة البربر بقولو :لم يختمف مؤرخونا كثي ار في أصل األفارقة* فيرى البعض أنيم
ينتمون إلي فمسطينيين الذين ىاجروا إلى إفريقيا حين طردىم األشوريون[ ]...ويزعم آخرون
أن أصميم راجع إلي السبئين أي الحميريين الذين كانوا يعيشون في اليمن قبل أن يطردىم
األشوريون أو األثيوبيون منيا ،4وحمير ىذه من أكثر القبائل العربية التي تكررت لدى
العمماء والباحثين أن البربر ينتسبون إلييا والتي شاع ذكرىا حتّى عمى ألسنة البربر أنفسيم،
ففي خطبة لألمير البربري منصور بن بمكين الذي تولّي إمارة إفريقيا سنة 344ه ،قال أمام
الناس بالسيف والقير ،وأنا ال آخذىا إالّ باإلحسان،
الذين جاءوا لتينئتو( إن أبي ّ
وجدي أخذ ّ

وما أنا في ىذا الممك ممن يولي بكتاب ويعزل بكتاب ألني ورثتو عن آبائي وأجدادي ،وورثوه

1
2

 عثمان سعدي ،عروبة الجزائر عبر التاريخ ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ،1988 ،ص.13 -نفس المرجع ،ص.15

* تنويو :كممة كانت تطمق عمي شمال إفريقيا وخاصة ما أصبح يعرف حاليا يتونس ثم عممت عمي كامل القارة.

3
4

عباس ،ليل االستعمار ،ترجمة أبو بكر رحال ،المؤسسة الوطنية لمنشر واالشيار ،الجزائر ،2010 ،ص.22
 فرحات ّ أحمد السميماني ،تاريخ مموك البربر في الجزائر القديمة ،دار القصبة ،الجزائر ،2007 ،ص(.)50-49:8

بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

عن آباءىم وأجدادىم من حمير) ،1ولقد جاء في كتاب السير وأخبار األئمة ألبو زكرياء
أن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو قدم عميو قوم من البربر من
يحي بن أبي بكر ّأنو بمغنا ّ
لواتة أرسميم إليو مواله عمى مصر عمرو بن العاص رضي اهلل عنو وىم محمقي الرؤوس

والمّحى فسأليم عن أصميم فقالوا نحن من األمازيغ من بالد العرب وأصمنا من حمير ،2وذكر
شيخ المؤرخين اإلمام الطبري أن البربر من أبناء حمير بن سبأ ،3الذين قال عنيم المؤرخ
4
نسابة
أن حمير أبا القبائل اليمنية ممك المغرب  100سنة  ،وذكر ابن خمدون ّ
السالّوي ّ
أن ّ

زناتة إحدى البطون البربرية ينسبون أنفسيم إلي حمير ،وكتب العالمة عبد الرحمان الجيالني
أن باحثين من عمماء األثار عثروا عمى نقوش مكتوبة بالخط الحميري عمى صخور من ديار
عاد وثمود ومشيد ووادي ثقب ىي قريبة الشبو جدا من نقوش الخط البربري بناحية اليقار
من القطر الجزائري ،5وتدعم ىذه الرواية بعض األدلة العممية التي ساقيا عمماء الحفريات
تم اكتشافيا في الجزائر وليبيا واليمن
عمي بعض الدراسات التي قاموا بيا عمي جماجم بشرية ّ

6
كنا ال نؤيد الطرح الذي يعتمد في تصنيفو
وفمسطين وجد أنيا تحمل تطابقا كامال  ،ىذا وان ّ

لسالالت البشرية عمى األساس الفيزيولوجي ،وبقي أن نشير أن حمير ىذه التي يجعميا
ّ
البربر مرجعية االنتماء الذي ينتسبون إليو قد جاء ذكرىا في كتاب القصد واألمم في التعريف
بأصول أنساب العرب والعجم لإلمام الطبري عند ذكره أبناء نوح وأول من تكمم العربية بقولو:

1

 -عبد الحميد خالدي ،الوجود الياللي السميمي في الجزائر ،دار ىومة ،الجزائر ،2007 ،ص .61

3

 -عثمان سعدي ،مرجع السابق ،ص.15

2
الدار التونسية لمنشر ،تونس،
 أبو زكرياء يحي ابن أبي بكر ،كتاب السير وأخبار األئمة ،تحقيق عبد الرحمان أيوبّ ، ،1985ص( .) 53-52
4
5
6

 نفس المرجع ،ص.16 عبد الرحمان الجيالني ،تاريخ الجزائر العام ،ج( ،1د م ج) ،الجزائر ،1982 ،ص .46 -عثمان سعدي ،مرجع السابق.11 ،
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

وولد قحطان بن عابر بن شالخ يعرب بن عابر وقيل ّأنو أول من تكل العربية...وولد يعرب
سبأ وولد سبأ حمير.1

 -4الديانة:
لم تتحفنا المصادر التّاريخية القديمة التي حاولت التأريخ ليذه الفترات القديمة من بالد
الديانات التي كانت تعتقد بيا المجتمعات البربرية إالّ في مرات نادرة يذىب
المغرب حول ّ
أن( البربر كانوا مثل تمك المجتمعات البدائية التي تعتقد في السحر والشعوذة
أغمبيا إلى ّ

وعبادة األوثان والشمس وغيرىا ،أي أن أغمبيم كانوا مجوسا أو مالحدة ىذا إذا استثنينا من
2
الديني بالمجتمع المغربي،
تيود)  ،وفي دراستو التي أجراىا حول أنماط االعتقاد ّ
ّ
تنصر أو ّ

ّبين األنثروبولوجي " فستر مارك " وجود بقايا وثنية داخل المجتمع المغربي ،يرى فستر مارك

الدينية التي كانت منتشرة في ىذه البمدان قبل
أن مصدرىا ىو مجمل المعتقدات والممارسات ّ

3
الديانات السماوية كالمسيحية فقد دخمت عن طريق مصر أو عن
،
أما ّ
دخول اإلسالم إلييا ّ

طريق روما ،والمالحظ في انتشارىا أنيا كانت تسير مع الجيوش الرومانية التي لم تتوغل

في ال ّداخل ليذا لم نجد ليا انتشا ار في المناطق الداخمية ،4واألكيد أن الطريقة اليمجية التي
حاول بيا الرومان إخضاع المجتمع البربري لسيطرتيم مثمت أكبر عائق أمام انتشار
السكان األصمين ليا بوصفيا ديانة مستعمر غازي.
المسيحية ومعارضة ّ

 -5المغات المجتمعية:

المختصون في دراسة الحياة االجتماعية
قدمو العمماء والباحثون
إن التّأكيد الذي ّ
ّ
ّ

لممجتمعات األمازيغية منذ عصورىا األولى حول جذورىا المشرقية جعميم يذىبون باستدالل
1

 -أبى عمر يوسف بن عبد البر القرطبي ،القصد واألمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم ،نشر مكتبة القدس،

2

 -أوكيل مصطفى باديس ،انتشار اإلسالم في بالد المغرب ،مذكرة ماجستير غير منشورة ،قسم التاريخ ،جامعة الجزائر،

3

 -عبد الغني منديب ،الدين والمجتمع ،إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،المغرب ،2006 ،ص .20

القاىرة1350 ،ه ،ص.19
 ،2006/2005ص.30
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 -أوكيل مصطفى باديس ،مرجع سابق ،ص .31
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

منطقي إلى كون المّيجات التي تشكل النظام الرمزي ليذه المجتمعات ذات أصول أو روافد
عربية أو ّأنيا تنحدر من معين واحد انحدار الناطقين بيا ،وينبغي أن نشير إلى ّأنو لم تكن
ىناك لغة واحدة داخل سياقات ىذا المجتمع وانما مجموعة كبيرة من الميجات التي تتقاطع في

عدىا البعض لتصل إلي  13ليجة منيا ال ّشاوية والقبائمية
بعظ ألفاظيا وتختمف في أخرى حتّي ّ
والميزابية وال ّشمحية والتّارقية وغيرىا.
ومن بين الكثيرين الذين يقولون بيذا الطرح العالمة " النغر" الذي يعتبر أن المّغة العربية
السامية تنحدر جميعا من أصل واحد وىو نفس ما تذىب إليو دائرة
والمّغة البربرية والمّغات ّ
المعارف الفرنسية " يونيفر ساليس" بأن جميع المّيجات البربرية مطبوعة بطابع المّغة العربية وأن
المّغة البربرية في استعماليا الحالي ىي امتداد لصيغ المّغة العربية وفي معرض حديثيم عن
آداب المّغات البربرية يذكرون بأن آداب البربرية الشفوية البحثة تتكون من أساطير عن
الحيوانات وقصص خرافية وأغاني تقميدية أو مرتجمة ،والواضح فييا كمّيا ّأنيا مستمدة من
المشرق العربي ،1ويقوم بتعضيد ىذه المنطمقات النقوش والكتابات التي عثر عمييا في مغارة

بوالية البيض وفي جبال الطاسيمي والتّي كانت تشبو ما عثر عميو في بعض الكيوف والمغارات
اليمنية.
قيمة أجراىا األستاذ عثمان سعدي وىو من أصول بربرية بمعية زميمو االستاذ
وفي دراسة ّ

توصل فييا الباحثان الي النتائج التالية:
ربحي كمال أستاذ المّغات القديمة بجامعة دمشقّ ،

 -1تطابق بين كثير من حروف أبجدية الطوارق "" باعتبارىا الميجة البربرية الوحيدة التي ليا
السامية ،وقد وجد الباحثان أن ىذا التطابق وصل إلى
أبجدية"" وبين حروف العديد من المّغات ّ
السامية القديمة.
أكثر من النصف من األبجديات ّ

1

 -عثمان سعدي ،مرجع سابق ،ص( .) 41-40
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

 -2الطابع العربي لمتراكيب المّغوية والقواعد النحوية والصرفية واالشتقاقية لميجات البربرية،
ومثال ذلك تاء التأنيث التّي تتميز بيا المّغة العربية عن جميع لغات العالم ،وجد الباحثان أن
كثي ار من المّيجات البربرية تتميز بيا.
قدم الباحثان مجموعة كبيرة من الكممات
 -3األصول العربية لكثير من الكممات البربرية ،وقد ّ
الدالة عمي ذلك.

1

وأما الدكتور العربي عقون أستاذ التاريخ القديم واألثار فقد كتب في كتاب لو تحت عنوان
األمازيغ عبر التاريخ نظرة موجزة في األصول واليوية أن  %35من القاموس القبايمي( المغة
البربرية ) عبارة عن كممات عربية.2
الزاىري بنشر مقال سنة  1934عمى مجمة المقتطف
ىذا وقد قام األستاذ محمد السعيد ّ
سماىا لغة
المصرية بعنوان ىل البربر عرب؟ أ ّكد فيو األصل العربي لمبربر والمّغة البربرية التي ّ

الضاد بيا.
الضاد كالعربية لوجود حرف ّ
ّ

 -6التنظيم االجتماعي:

لقد مثّل نمط التنظيم القبمي أبرز ّسمات البيئة االجتماعية لمبربر شأنيم في ذلك شأن

إخوانيم العرب الذين يتقاسمون معيم البيئة الصحراوية وىو ما جعل التنظيم االجتماعي لمعرب
أن نظام العائمة
والبربر يتقاطع في كثير من جوانبو خاصة في أساليب وطرق العيش ،كما نجد ّ

الدم
والقرابة يشبو في تنظمو ما كان موجودا عند القبائل العربية من خالل بنائو عمى رابطة ّ

تتشخص فيو ماىية العائمة أو حتّى القبيمة ،ىذا وقد ش ّكمت
وتقديس كبير العائمة أو القبيمة الذي
ّ
السمات التّي كانت تميز طبائع المجتمع البربري والتّي أنتجتيا مجالدتيم لظروف الطبيعة
بعض ّ
القاسية مثل الصبر ورباطة الجأش والكرم وعشق الحرية واالنطالق في االرض والقدرة عمي

1
2

 نفس المرجع ،ص 39وما بعدىا. -العربي عقون -األمازيغ عبر التاريخ نظرة موجزة في األصول واليوية ،التنوخي لمطباعة والنشر والتوزيع ،الرباط،

 ،2010ص .32
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

التنظيم الحربي بسب المعارك والحروب الكثيرة التي خاضوىا دفاعا عن أرضيم أمام العديد من
الشعوب التي حاولت إخضاعيم لنفودىا واالستفادة من ثرواتيم.

ثانيا -عوامل بناء الشخصية الوطنية الجزائرية:
أن ىناك جممة من العوامل االجتماعي والثقافية باألساس التّي أنتجتيا ظروف
حيث ّ

معينة أ ّدت إلى إحداث تغير جذري داخل ىذ المجتمع وبنائو الثقافي ناقمة إّياه من وضع معين
الى وضع يختمف عنو تماما ،وىو الوضع الذي سيشكل شخصية ىذا المجتمع إلى األبد بعد أن

سمّم ىو بذلك ،وأبرز ىذه العوامل ما يمي:

 -1عوامل اكتساب المجتمع الجزائري الشخصية االسالمية:
تعرض ليا المجتمع الجزائري خالل فترة زمنية معينة
لقد ّ
أدت مجموعة من العوامل التي ّ

الى انتقال ىذا المجتمع من مجتمع متعدد الديانات الى مجتمع يتخذ من الديانة االسالمية ديانة
رئيسية لتنظيم حياتو االجتماعية وعنوانا لشخصيتو الوطنية ،ومن بين ىذه العوامل نجد ما يمي:
 -1ظاىرة الفتح االسالمي والتأثير االيجابي الذي لعبتو شخصية بعض قادتو:
أدت عممية الفتح االسالمي التي تعرضت ليا بالد البربر وخاصة شخصية بعض
حيث ّ
قادة الفتح الذين أرسموا الى شمال افريقيا دو ار كبير في التأثير عمى مموك ىذه المجتمعات
وساكنييا من خالل حنكتيم في التعامل مع ىذه المجتمعات وخصائصيا االجتماعية ،ولعمّى
حسان بن النعمان رضي اهلل عنو( الذي ال جدال في أ ّن
أبرز ىؤالء القادة نجد شخصية القائد ّ

شخصية ىذا القائد الفاتح ،قد اثبتت جدارتيا وحنكتيا السياسية والحربية في بيئة المغرب

الوعرة ،فقد استطاع في نياية المطاف أن يحقق الذي قدم الى بالد المغرب من أجمو وىو نشر
االسالم والثقافة العربية في المغرب وتمكين أىل الج ازئر منو فأسمموا وتشربوا الثقافة العربية
االسالمية فأصبحوا رعاتيا وحمموا لواء نشر االسالم في ربوع بالد المغرب واألندلس ).1
1

 -صالح بن قرية وسامية بوعمران وخالف محمد نجيب ،تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خالل المصادر ،منشورات

المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  ،1954الجزائر ،2007،ص .65
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

ومن بين األعمال التي م ّكن بيا ىذا القائد أمر االسالم في قموب قبائل البربر ىو أّنو ( لم

ينظر الى البربر عمى أنيم محكومين والعرب حاكمين فحسب ،وانما أسند قيادة البربر في
الجيش االسالمي الى ولدى الكاىنة ) 1وذلك بعد ىزيمتو ليا وجند اثنى عشرة الف بربري في
الجيش العربي االسالمي وفرض ليؤالء العطاء ونصيبا مساويا لما يأخذه مقاتمو العرب من
الغنائم في الفتوحات المقبمة و نظم الديوان.2
ونجد أيضا من بين القادة الفاتحين الذين أثّروا بشخصيتيم في البربر وساىموا في إسالم
مجتمعاتيم ،الفاتح أ بو المياجر دينار الذي واجو قائد البربر كسيمة فيزمو وبعد ذلك دعاه الى
االسالم والى الحمف مع المسممين فقبل كسيمة العرض وأسمم وحسن بعد ذلك اسالمو واقتدت بو
قبيمتو وأحالفيا جريا عمى تقاليد تمك العصور.
ومن يومئذ نشأت عمى أرض المغرب االوسط الصداقة األبدية الخالدة بين أبي المياجر
وكسيمة ”العرب والفاتحين‟ فأصبحا متناصحين وحميمين كالشخص وظمو ،ونتج عن ذلك ميالد
األخوة في الدين والرفقة في السالح بين رواد الفتح و سكان المغرب االوسط ” الجزائر ‟ الجديد
في ظل االسالم و الدولة العربية ،3وقد كان إسالم كسيمة نتيجة لسياسة المين التي انتيجيا ابو
المياجر دينار ،4في تعاممو مع المجتمع البربري ،حيث أن ىذه السياسة التي جرى عمييا في
معاممة السكان سيكون ليا أثر ايجابي في استكمال عممية فتح المغرب و االندلس ،5كما أ ّدت
ىذه السياسة الى زيادة التمازج بين العرب والبربر.6

1
2

 نفس المرجع ،ص .81 -عبد الواحد دنون طو ،مرجع سابق ،ص .126
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 -موسى لقبال ،عقبة بن نافع أساس نظام الفيريين وتأصيل مجتمع إسالمي جديد في المغرب العربي ،مرجع سابق ،ص

4

 -عبد اهلل العروى ،مجمل تاريخ المغرب ،ج ،1ط ،5المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،1996 ،ص .123
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 -عبد الواحد دنون طو ،مرجع سابق ،ص .116

.48
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 -موسى لقبال ،المغرب االسالمي ،مرجع سابق ،ص.39

::

بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

ويأتي الصحابي الجميل عقبة بن نافع رضي اهلل عنو كصاحب أكبر أثر في دخول االسالم
الى ىذه المجتمعات ،وذلك أنو عندما عاد الى بالد المغرب جعل يدعوا الى االسالم ،بحيث انو
لم يفمت أحد من أىل القرى واالختصاص دون أن يدعوه الى االسالم فاسمم عمى يديو خمق
كبير.

1

ثم ش ّكمت واقعة استشياد ىذا الصحابي الجميل عامال كبي ار نحو استقرار االسالم في بالد
المغرب وذلك بانتقال فكرة االسالم من فكرة مشخصنة في شخص ىذا الصحابي الى فكرة
عبر عنو المف ّكر
مجردة تعمل عمميا داخل البناء االجتماعي دون قيد أو حصر ،وىو ما ّ

التونسي ىشام جعيط بأن( استشياد عقبة لعب دو ار رئيسيا في أسممة إفريقية ألن صياغة

أسطورة سيدي عقبة ساعد عمى استخراج صورة معينة من االسالم الممحمي ).2
 -2التشابو الكبير بين البيئة الطبيعية لمبربر والعرب الفاتحين:
حيث جعل ىذا التشابو الكبير في بيئة البربر وعاداتيم وتقاليدىم وبيئة العرب الفاتحين الى
يرجع ظاىرة إسالم البربر الى االتفاق في البيئتين المتين ينتمي الييا
جعل البعض من المؤرخين ّ

كل من العرب والبربر ،فطبيعة بالد المغرب الذي يغمب عمييا الطابع الصحراوي أشبو بطبيعة
بالد العرب وىو الذي ترتّب عميو نتائج ذات طبيعة متشابية من حيث االجتماع والعمران.

3

 -3التشابو الكبير بين العرب الفاتحين والبربر في سمات حياتيم االجتماعية:
حيث يذكر الباحثون والمؤرخون أنو كان ىناك تشابو كبير بين البيئة االجتماعية لمبربر
والعرب الفاتحين وشبكة العالقات االجتماعية لكمى المجتمعين حتى خّيل أنيا من نسيج
اجتماعي واحدّ ،إال في اختالفات صغيرة ترجع الى البعد بين ىتين البيئتين ،وفي وصف لمقائد

1

 -عبد العزيز الثعالبي ،تاريخ شمال افريقيا ،ط ،2دار المغرب االسالمي ،بيروت ،1990 ،ص .44
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 -صالح بن قرية ،مرجع سابق ،ص .85

2

 -ىشام جعيط ،تأسيس المغرب االسالمي ،ط ،2دار الطميعة ،بيروت ،2008 ،ص .24

;:

بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

موسى بن نصير لمبربر عندما طمب منو الخميفة األموي سميمان بن عبد الممك ذلك قال ( ىم
يا أمير المؤمنين أشبو بالعرب لقاء ونجد وفروسية).1
قرت دائرة المعارف الفرنسية " يونيفير ساليس" ىذا التشابو الموجود بين المجتمعين،
وقد أ ّ

فكتبت في أحد أعدادىا أنو( كان ولمدة زمنية طويمة  -من األناقة معارضة العادات البربرية

مع العربية بالمغرب وابراز التناقض بينيما ،بينما حقيقة التشابو بين الطرفين تبدو أكثر وضوحا
وأىمية :فالتنظيمات االجتماعية المرتكزة عمى عالقات الدم حقيقة كانت أو وىما وممارسة
أعمال جماعية جبرية واستعمال مخازن لمحبوب مشتركة توجد عمميا عندىم ،حتى ما يقال عنو
من تقديس األضرحة الذي يزعم أّنيا محصورة لدى البربر نجدىا عامة في جميع البمدان
االسالمية ).2

أما غوستاف لوبون فقد كتب عن ىذا التشابو قائال (:تعد روح البربر قريبة جدا من روح
العرب ،عمى أن يقاس حضريو أولئك وبدوييم بحضري ىؤالء وبدوييم ،ولطرق الحياة تأثير
كبير في أخالق جميع االمم ،فإذا تماثمت طرق حياة األمم تماثمت ىذه األمم في التفكير والسير
في الغالب ،والبربري الحضري كالعربي الحضري جمد في العمل صبور ،حازم ،ماىر والبربري
البدوي كالعربي البدوي محارب قنوع تواق وال يختمف البربري عن العربي ) ،3وىو ما جعل أحد
المفكرين يشبو قبول البربر لإلسالم نتيجة لمتشابو مع الفاتحين بعممية تمقيح وزرع االعضاء في
عالم البشر فيذكر أن عممية حقن الدماء من إنسان الى إنسان آخر يتوقف نجاحيا عمى تجانس
الفصائل الدموية بين المحقون والمحقون منو وكذلك زرع االعضاء الحية متوقف عمى مدى
تبين لو بشكل قطعي
قبول أو رفض االعضاء الجديدة في الجسم المتمقي ليذه األعضاء و إذا ّ
بعد اختبار زمني كافي بأن أّية عممية لمزرع قد نجحت نتأكد من شيء واحد وىو أن الجسم

1

2
3

 صالح بن قرية ،مرجع سابق ،ص .85 عثمان سعدي ،مرجع سابق ،ص .39 أنور الجندي ،الفكر والثقافة المعاصرة في شمال افريقيا ،الدار القومية لمطباعة ،القاىرة ( ،د ت ) ،ص .90;8

بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

الزرع لم تنجح نتأكد من شيء
تبين لو بشكل قطعي أ ّن عممية ّ
المزروع فيو لم يرفضيا[ ]...واذا ّ
1

واحد فقط وىو أ ّن الجسم المريض قد رفض العضو الجديد.

وىو الذي جعمو يؤكد عمى أّنو من بين الدوافع التي أ ّدت إلى فتح المغرب العربي ونجاح

الفاتحين في ميمتيم ،التشابو في المزاج والتقاليد بين العرب والبربر.

2

وىو ما وقع لمبربر طيمة تاريخيم حيث كان الرفض لمرومان و الوندال بسبب عدم مواءمة
الجنس الروماني وثقافتو مع الجنس البربري ولكن عند ما جاء العربي كان القبول والتمازج وىو
الذي قد يعود إلى التوافق في الثقافة وحتّى في األصل.
 -4وصول وفود العمماء و الفقياء الى بالد المغرب:
حيث ش ّكل وصول أفواج العمماء والفقياء الى بالد المغرب وانتصابيم لمتعميم ونشر العقيدة
االسالمية والمغة العربية عامال ميما في إسالم الكثير من سكان أىل البربر ،وقد كان وصول
ىؤالء العمماء بصفة منظّمة عن طريق إرساليم من طرف الخمفاء الى المغرب لنشر االسالم أو
بصفة فردية أمالىا عمييم الواجب الديني من أجل تبميغ ىذا الدين الى جميع الناس.
و من القادة الذين قاموا بيذا العمل حسان بن النعمان الذي شرع بعد اتمام عممو في القضاء
عمى مقاومة الكاىنة وطرد الروم نيائيا من أرض المغرب عمى نشر االسالم والثقافة العربية
بين البربر ،فوزع الفقياء الى سائر أنحاء البالد لتعميم البربر قواعد الدين ونشر المغة العربية،
لغة القران فأقبل البربر عمى االسالم في حماس ورغبة شديدة وحسن إسالميم.3

1

 -أحمد بن نعمان ،اليوية الوطنية ،دار االمة ،الجزائر ،1996 ،ص .55

2

 -أحمد بن نعمان ،سمات الشخصية الجزائرية ،مرجع سابق ،ص ، 299وأيضا أحمد بن نعمان ،كيف صارت الجزائر

3

 -صالح بن قرية ،مرجع سابق ،ص .86

مسممة عربية ،ط ،2دار االمة ،الج ازئر ،1998 ،ص .17
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

كما قام الخميفة عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنو ببعث عشرة من الفقياء التابعين من أىل
العمم و الفضل ،وبفضل جيود ىؤالء التابعين وغيرىم تعمم المغاربة االسالم فقرئوا القران وعرفوا
المغة العربية.

1

كما قام عقبة بن نافع رضي اهلل عنو أثناء فترة توليو بالد المغرب بمد أىل المغرب بالمعممين
والمرشدين ليفقيوىم في الدين.

2

 -5وصية قائدة المقاومة المحمية ألتباعيا:
وىو أن زعيمة قبائل البتر البربرية التي يطمق عمييا المؤرخون لقب الكاىنة ،والتي قادت
حركة محمية ىدفيا الدفاع عن سمطتيا و كيانيا السياسي لمممكتيا ،بعدما توىمت األخطار التي
تحيط بيا من جراء قدوم القوات االسالمية الفاتحة نحوىا ،و رأت أن في ىجوميم عمى منطقتيا
قضاء عمى سمطتيا وزعامتيا الروحية فاستعدت لمحاربتيم وقتاليم اعتقادا منيا أن ىدفيم ىو
السامية أوصت أبناءىا لمدخول
السمب والنيب ولكنيا لما أدركت الغاية التي ينشدونيا وأىدافيا ّ

في االسالم ،وتبع ذلك بطبيعة الحال دخول جميع قبائل البتر في االسالم ،3وكما قيل أن الناس
عمى دين مموكيم.
أما عن سبب اعتراضيا لمفاتحين في البداية قد يكون سببو ما خبرتو بالتجربة والواقع من
السابقين خاصة الرومان والو ندال وما كانوا يفعمونو بسكان البربر ،وقد نجد ليذه القائدة
الغزاة ّ

مسوغا وعذ ار ليا من القرءان الكريم فعندما ذكر اهلل قصة سيدنا سميمان عميو السالم وممكة سبا
عزة أىميا أذلة ‟
ودعوتو إياىا الى االسالم قالت ” إن المموك إذا دخموا قرية افسدوىا وجعموا أ ّ
أقر اهلل عز وجل قوليا بقولو ” :وكذاك يفعمون‟.4

1

 -محمد شيت خطاب ،قادة فتح المغرب العربي ،ج ،2ط ،7دار الفكر ،بيروت ،1984 ،ص .168

3

 -صالح بن قرية ،مرجع سابق ،ص .38 -36

2

 -عبد العزيز الثعالبي ،مرجع سابق ص 44

4

 -سورة النمل ،اآلية .34
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

ولقد ذكر االستاذ يحيى بوعزيز أن إقميم شمال افريقيا الغربي أو شبو جزيرة المغرب قبيل
الفتح االسالمي كان يعاني ويعيش اضطرابات خطيرة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية
عرضتو لمتمزق والتشتت والتحطيم ألنو بمي باالستعمار الروماني الشرس ذي الطابع العسكري
الذي كان ىمو الوحيد وىدفو األساسي تسخير واستغالل امكانياتو االقتصادية البشرية لصالح
روما وايطاليا ،وىو ما فعمو الو ندال والبيزنطيون بعده ،فعانى شعب ىذا االقميم أعباء مرىقة
وشاقة وقاسى ما ال يتصور من األتعاب والكوارث االقتصادية والسياسية والدينية والثقافية ولم
يجد وسيمة لمتخمص سوى التمرد والثورة.

1

وىناك من يرى بأن الكاىنة عندما نصحت أبناءىا بأن يقبموا عمى اعتناق الديانة الجديدة كان
ذلك يمثل ليا الحل الوحيد لمحفاظ عمى الوحدة الترابية ولحماية الكرامة الوطنية المتمثمة في
التقاليد والعادات والمغة واالصول ،فقد كان ذلك نوع من التراث الذي يحمي وطنيا و شخصيتو،
فمن وجية نظر الكاىنة ،فان االسالم يتضمن كل ذلك ،فقد مرت عمى بالد البربر الوثنية
والمسيحية والييودية كل منيا جاءت بمبادئيا ومعتقداتيا غير أن االسالم يبدو كما كانت تؤكد
متضمنا ليذه الديانات جميعا في كيان واحد.

2

 -6األخالق الحميدة والصفات الحسنة التي كان يحمميا الفاتحون العرب:
لقد كان كثير من جنود جيش الفتح االسالمي من صحابة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
وتابعييم وتالمذتيم الذين أخبرنا القران الكريم في أكثر من موضع عن صفاتيم الحسنة
وشمائميم حتى أخبر اهلل عز وجل أنو رضي عنيم و رضوا عنو ،3حيث أنو قد كان لياتو
الصفات التي يتميزون بيا أثر بالغ وكبير في تقبل البربر لإلسالم ودخوليم فيو وىو ما لم
يعيدوه من األمم االخرى التي كانت دائما في حرب معيم ” الرومان و الو ندال ‟ ولعمنا نعرف
جيدا كباحثين في العموم التربوية األثر الذي يمعبو الفعل والعمل في نفس االنسان وىوما يعرف
1

 -يحيى بو عزيز ،أعالم الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة ،ج  ،1دار المغرب االسالمي ،1995 ،ص .9

3

 -سورة البينة ،اآلية .8

2

 -قايد مولود ،البربر عبر التاريخ ،ترجمة ابراىيم سعدي ،منشورات ميموني ،الجزائر ،2008 ،ص .244
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

في التنشئة االجتماعية بالتعمم بالقدوة ،وقد ولدت ىذه الصفات ظاىرة نفسية في نفوس البربر
تمثمت في ميميم الشديد الى المسممين نتيجة لرحمتيم والتزاميم بمبادئ الحق والعدل.1
ولقد كان ابن خمدون دائما في نظريتو عن السمطة والحكم يردد بأن العدل أساس الممك،
وكتب الشيخ محمد البشير االبراىيمي بأن العربي الفاتح ليذا الوطن جاء باإلسالم ومعو العدل
وجاء بالعربية و معيا العمم.

2

أدى احتكاك البربر بيؤالء العرب الفاتحين في أوقات الحرب ومعاىدات التيدئة إلى
وقد ّ
اكتشاف حقيقة ىذا الدخيل الغازي وغور خصالو ومحامده وىو ما أثّر كثي ار في تحريك نفوس
البربر وتمزيق حامية العصبية التي تحكميم وتحرك أفعاليم حيث أن العرب الفاتحين( كانوا
عمى سيرة من االنضباط تفرض أثرىا اإليجابي عمى أ ّمة كانت تتوقع دائما من الدخيل العبث

والفساد ودوس الحرمات ).3

الدوافع التّي أ ّدت إلى فتح المغرب العربي
ويؤ ّكد الدكتور أحمد بن نعمان عمى أنو من بين ّ
ىو تمثيل المسممين الفاتحين قوال وفعال لتمك التعاليم األخالقية التي أتى بيا الدين الجديد،
فصادف ذلك السموك األقوم تجاوبا في نفوس السكان األصمين الذين عرفوا باالستقامة وتقديس
المثل العميا باإلضافة الى انصيار الفاتحين في المجتمع المحمي دون اعتالء واستشعار
االفضمية في شيء.4
 -7قوة العقيدة الدينية الجديدة:
أن القوة التي كان يتمتع بيا اإلسالم لم تكن قوة عسكرية أو مادية ألن الفاتحين لم
وىو ّ

يكونوا يختمفون في شيء عن البربر حيث أنيم كانوا كميم أبناء بيئة واحدة وانما القوة التي كان

1

 -صالح بن قرية ،مرجع سابق ،ص .48

2

 -محمد البشير االبراىيمي ،اآلثار ،ج  ،3دار المغرب االسالمي ،بيروت ،1997 ،ص .207

4

 -أحمد بن نعمان ،سمات الشخصية الجزائرية ،مرجع سابق ،ص ،299وأيضا أحمد بن نعمان ،كيف صارت الجزائر مسممة

3

 -عشراتي سميمان ،الشخصية الج ازئرية ( ،د م ج ) ،الجزائر ،2010 ،ص .70

عربية ،مرجع سابق ،ص.17
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

يتمتع بيا ىي قوة روحانية وحضارية وقوة حق وبرىان ،ولذلك أدرك البربر عجز محاولتيم في
الدفاع عن موروثيم القبمي الذي ظير ضعفو وعقمو أمام األفكار النّيرة الجديدة.1

ويؤكد االستاذ مالك بن نبي رحمو اهلل عمى قوة ىذه العقيدة اإلسالمية بقولو (:أن الفكرة

الدافعة لإلسالم ىي التي نقمت شعالت الجمر المضيئة مند أربعة عشر قرنا من الجزيرة العربية
الى األقطار البعيدة ) ،2والتي من بينيا االقطار المغاربية.
وعميو فان مسألة إسالم بالد المغرب ليست مسألة غزو عسكري أو ديني أو تجاري أو مدني
أو غير ذلك ،ألنيا كل العناصر مجتمعة ويحصل االنجاز الكبير في المجتمع عندما يقتنع
3
عبر عنو الدكتور أحمد
أفراده بأن قيميم متجاوزة ويعتنقون قيم الغ ازة وكل شيء لدييم  ،وىو ما ّ

بن النعمان بأن العقيدة الدينية ال تقوى عمييا ّإال عقيدة دينية أقوى منيا.
 -7إشراك العرب الفاتحين لمبربر في حكم أرضيم:

وبما أن العرب الفاتحين كانت نواياىم من عممية الفتح ىي نشر االسالم فقد كانوا يتركون
البمدان التي تقع تحت أيدييم الى أىميا إذا تبين ليم حسن إسالميم أو يشتركون معيم في
الحكم ،وال شك أن سياسة التسوية بين العرب والبربر في الفيء واستمالة البربر واشراكيم في
تحمل مسؤولية القيادة والعمل عمى نشر اإلسالم بين ذوييم تمك التي بشر بيا أبو المياجر
دينار ورعاىا حسان بن نعمان حتى آتت ثمارىا ،4حيث قام ىذا االخير بتجنيد اثنى عشر الف
بربري في الجيش العربي االسالمي بقيادة ابني الكاىنة ،ولقد فرض ليؤالء العطاء وكذلك منحوا
نصيبا مساويا لما يأخذه مقاتمو العرب من الغنائم في الفتوحات.5

1
2

 صالح بن قرية ،مرجع سابق ،ص.59 -مالك بن نبي ،مشكمة االفكار في العالم االسالمي ،ترجمة أحمد شعبو وبسام بركة ،دار الفكر ،دمشق ،2002 ،ص.47

3

 -عبد العزيز غوردو ،الفتح االسالمي لبالد المغرب ،ط ،2دار ناشري ،الكويت ،2011 ،ص .72

5

 -عبد الواحد دنون طو ،مرجع سابق ،ص .126

4

 -موسى لقبال ،المغرب اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص .67
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

وقد كان ليذه السياسة التي انتيجتيا الدولة االسالمية في المشرق منذ بداية فتح الجزائر في
االعتماد عمى السكان االصميين في نشر شؤون بالدىم في ظل الشريعة الجديدة التي تسري
عمى كل المسممين في البمد برب ار كانوا أو عربا بنفس الكيفية دافعا قويا في فتح بالد المغرب.

1

 -8اقامة مؤسسات نشر الدين:
حيث أ ّن العرب الفاتحين كانوا كمما قاموا بفتح إقميم إالّ وعمموا عمى إقامة المؤسسات

واليياكل التي من شأنيا تثبيت ىذا الدين ولع ّل أوثق مؤسسة ذات صمة بيذا الدين وأقدرىا عمى
نشره وتثبيتو ىي مؤسسة المسجد ،ولذلك جعل الفاتحون يقيمون أعمدتيا في المناطق التي
يفتحونيا(وقد بنى عقبة بن نافع عدة مساجد لتكون مراكز لنشر اإلسالم وتعميم البربر أصولو).2
ثم خطى أتباع ىذا القائد وأحفاده خطآه في إقامة ىذه المؤسسات وتعميرىا فقد كان( آل عقبة
يسيرون عمى زرع المؤسسات الدينية والثقافية في بالد إفريقية والمغرب خدمة لسكانيا في
النواحي الروحية والفكرية واقتداء بجدىم الفاتح العظيم ).3
 -9التييؤ النفسي واالجتماعي العتناق اإلسالم:
إن عمماء االجتماع يتحدثون عن عالقة االنسان بالنظام الديني وأن ىذا الكائن االجتماعي
ال يقوى عمى البقاء دون الحاجة بالشعور الى قوى فوقية تحكمو وان اقتضى األمر منو صنع
ىذه القوى الغيبية ارضاء لرغبتو النفسية وكبحا لشيواتو ألنيا تعمل عمى تعديل سموكو وخمق
نوع من التوافق النفسي يبين رغباتو وعالمو االجتماعي ولذلك( لما جاء االسالم لشمال افريقيا
وجد األمازيغ عمى غير المسيحية لما ال قوه عمى يد روما المسيحية ،فتمردوا عمييا وعمى
المسيحية وأسسوا مذىبا دينيا خاص بيم عمى عاداتيم وتقاليدىم ” تغنانت‟ في روما المسيحية

1
2
3

 أحمد بن نعمان ،سمات الشخصية الجزائرية ،مرجع سابق ،ص .299 -موسى لقبال ،المغرب اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص .42

 -موسى لقبال ،عقبة بن نافع أساس نظام الفيريين وتأصيل مجتمع إسالمي جديد في المغرب العربي ،مرجع سابق ،ص

120.
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

وعرف ىذا المذىب بالدوناتية ولما جاء االسالم وجدىم مييئين نفسيا ومعنويا العتناق
اإلسالم).1
خاصة اذا عرفنا ذلك التوافق النفسي واالجتماعي الكبير الذي وجده البربر في تعاليم ىذا
الدين الجديد اذا كانت كثير من تعاليمو تتوافق وأعرافيم وتقاليدىم وحياتيم االجتماعية.
ويؤكد عمى ىذه الحقيقة أحد الباحثين بقولو :لقد كان البربر حقيقة يغمب عمييم الطابع الوثني
إالّ أ ّن نظرتيم لمحياة وتعامميم معيا كان ينبع من طابع فطري وألن االسالم كما يصوره لنا
الحديث الشريف بأنو دين الفطرة مما جعمو ال يمثل لمبربر كائنا غريبا عنيم بل وكأنيم ألفوه

لشدة التقاطعات التي وجدوىا في تعاليمو مع حياتيم.

2

ويرجح رونار ىذا االستعداد الفطري لإلسالم الى تأثير الحضارات الشرقية التي مرت عمى
بالد المغرب بقولو :أن المغرب الذي احتك نحو الف من السنين بالحضارة القرطاجية
والبيزنطية المشرقية قد احتفظ بق اررة نفسو بإحساسات واستعدادات فطرية ال شعوري لإلسالم.3
أ ّما الدكتور جالل يحي فيرى أ ّن االسالم جاء معب ار عن رغبات تمك الشعوب " البربر"

وأمانييا بعد أن ناضمت قرونا طويمة ضد حكم ال يتفق مع مصالحيا ومع طبيعة أىميا.4
 -11انشاء مراكز حضرية لنشر االسالم:

حيث أن مناطق االتصال األولى في عممية نشر االسالم كانت تمك المدن التي تمركزت
بيا تجريدات الفاتحين العرب والتي ش ّكمت منطمقا لنشر العربية واالسالم.5

1

 -أحمد بن نعمان ،فرنسا واالطروحة البربرية ،ط ،2دار األمة ،الجزائر ،2011 ،ص .28

3

 -محمد الطمار ،الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج ،الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،1983 ،ص .77

5

 -عبد العزيز غوردو ،مرجع سابق ،ص .80
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4
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 -جالل يحي ،السياسة الفرنسية في الجزائر ،دار المعرفة ،القاىرة ،1959 ،ص .12
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

ومن أشير ىذه الم اركز الحضرية مدينة القيروان التي أنشاىا عقبة بن نافع رضي اهلل عنو
عندما( أدرك أ نو ال يكفي ليداية البربر دعوتيم الى االسالم ما لم يقترن ذلك وجود مؤسسات
اجتماعية يفزعون الييا عند الحاجة يتعممون منيا معنويات االسالم و تقاليده )

1

 -11النظم الجديدة التي أدخميا الفاتحون الى بالد المغرب:
بما أن الفاتحين كانوا يحممون لواء حضارة بناء وتشييد وتعمير فقد قاموا بإقامة عدة
نظم جديدة داخل البناء االجتماعي المغاربي الذي تأثر بيا وساىمت من خالل روحيا
االسالمية في تثبيتو عمى دينو ،ولعمو من بين تمك النظم الجديدة ذات التأثير في الحياة نجد
االصالحات ( التي عكف عمييا حسان بن نعمان لترتيب البالد وتنسيق نظميا ومطابقتيا بما
االرض وقطع عمييا الخ ارج وأبطل نظام االقطاع
يتسق ورح االسالم فدون الدواوين ومسح ا
شيد المحارس والرباطات إليواء الجنود والمرابطين ودفع الناس الى العمارة
وميّد الطرقات و ّ

وتجديد الغراسة واحياء االرض الموات وانباط المياه ونشط إلقامة المساجد وتعميرىا في الجيات
فوسع جامع عقبة ).2
التي اعتنق أىميا االسالم ّ

1
2

 عبد العزيز الثعالبي ،مرجع سابق ،ص .44 -نفس المرجع ،ص( .) 29 – 28
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

 -2عوامل تعريب المجتمع الجزائري وانتشار المغة العربية:
عندما نتحدث عن تعريب المجتمع البربري وانتشار المغة العربية بداخمو ال يتخيل لنا أن
تعريب البربر كان مفصوال عن إسالميم أو أنيم قبموا أحدىما دون اآلخر وانما كانا يسيران مع
بعضيما البعض ،وما تأخر تعريب المجتمع البربري مقارنة بسرعة انتشار االسالم داخمو إنما
يعود الى عوامل تاريخية منطقية ،فمن أـجل أن تحل لغة مكان لغة أخرى لزميا نوع من الوقت
الذي تحقق بعد توفر جممة من العوامل والشروط نذكر منيا:
 -1انتشار االسالم داخل المجتمع البربري:
فكما ذكرنا سابقا بأن المغة العربية والعقيدة االسالمية صنوان ال يفترقان ألن المغة العربية
ويقر بيا كتابو ،ولذلك كان النتشار االسالم
أ
ىي المغة الوحيدة التي تفيم بيا تعاليم االسالم
سبب كبير في انتشار المغة العربية ،ولقد كتب الشيخ االبراىيمي عن عالقة االسالم بالمغة
العربية ( بأن االسالم يستتبع لغتو فحيثما كان كانت ) ،1ليضيف في موضوع آخر لو بأنو( من
قال بأن البربر دخموا في االسالم طوعا فقد لزمو القول بأنيم قبموا بالعربية عفوا ،ألنيما شيآن
متالزمان حقيقة وواقعا وال يمكن الفصل بينيما ،ومحاولة الفصل بينيما كمحاولة الفصل بين
الفرقدين ) ،2واألستاذ مولود قاسم يقول :إ ّن المغة العربية واالسالم كل واحد ال يتجزأ[]...

المعبر األساسي عن ىذا الدين.3
واالسالم دين ديناميكي والعربية ىي
ّ

ولقد أ ّد ى االعتناق الجماعي لإلسالم من طرف البربر في زمن قياسي ال يتجاوز نصف قرن

الى حاجتيم لمعرفة المغة العربية لفيم تعاليم ىذا الدين الذي ال يفيم بغير العربية ،4كما يالحظ
أن انتشار االسالم كان عامال أساسيا في انتشار التعريب ألكثر من سبب ،فتعمم القرآن كان

1

 -محمد البشير االبراىيمي ،اآلثار ،ج  ، 5دار المغرب االسالمي ،بيروت ،1997 ،ص .10
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 -أحمد بن نعمان ،أطمبوا الوطنية ولو في فرنسا ،مرجع سابق ،ص .64
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 -محمد البشير االبراىيمي ،اآلثار ،ج  ، 3مرجع سابق ،ص .206
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 أحمد بن نعمان ،سمات الشخصية الجزائرية ،مرجع سابق ،ص .304;;

بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

ضرورة لفيمو ،كما أ ّن الثقافة التي نشأت في إطاره عربية ولمعرب الدور الرئيسي فييا في القترة

األولى ولمدة قرنين كان كل نشاط ثقافي بالعربية واالرتباط وثيقا بين االسالم والعروبة.1

وقد عمّق أحد المفكرين عمى أن نزول القرآن بالعربية أكسبيا حرمة وقوة عمى الزمن،
فصارت لغة االسالم وصار تعمّميا ولفترة طويمة مقترنا بالدخول في االسالم ،وأن التعريب كان
ابتداء نتيجة لدخول الناس في االسالم وبدرجة أقل بانتشار العرب ،وقد اقترن انتشار االسالم
بالعروبة لفترة تزيد عمى قرنين.

2

 -2ضعف البربرية أمام المغة العربية:
فالمغة العربية صاحبة القواعد البنائية والتراكيب المفظية التي تجعميا لغة كتابة وتعبير في
مقابل عدم وجود لغة راقية ذات ثقافة وحضارة في المستوى الذي يمكنيا أن تقف في وجو المغة
العربية كما وقع في بالد الفرس ،حيث أن البربرية كانت لغة تخاطب فقط ولم يكن لدييا تراث
الالتينية التي كانت لغة الدواوين الرسمية طوال خمسة
مكتوب يحفظيا ،إلى جانب منافستيا ب ّ
العامة من البربر
قرون من االحتالل الروماني والبيزنطي ولم تجد الالتينية طريقيا الى ألسنة
ّ

لمناصبتيم إياىا العداء و وقوفيم منيا موقف الرفض ألنيا لغة المحتل ،مما م ّكن المغة العربية
من االنتشار السريع دون عائق.

3

ىذا إضافة الى كون المغة العربية لغة مكتوبة ومنظمة فقد كانت العربية لغة الدين الجديد
الذي ال يفيم إال بيا ولغة االدارة والمحيط االجتماعي ،حيث أ ّدت ىذه العوامل مجتمعة الى
انحصار البربرية أمام المغة العربية خاصة إذا عممنا أن ىذا التسميم بالعربية أمام البربرية كان
تسميما طوعيا كما بينا سابقا.

1

 -عبد العزيز الدوري ،حول التطور التاريخي لألمة العربية ،ضمن كتاب ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة ،ط ،2

مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت  ،1980ص .242

2

 -أحمد عبد الرحمان عبد المطيف وآخرون ،الفكر التربوي العربي االسالمي ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ،تونس،
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 -أحمد بن نعمان ،سمات الشخصية الجزائرية ،مرجع سابق ،ص .305

 ،1987ص .36
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

 -3ظيور طبقة من البربر برعوا في المغة العربية:
حيث أن حماسة البربر الشديدة لنشر االسالم جعميم يعشقون المغة العربية ويبرعون فييا
ويظير من بينيم جيابذة في الفقو والمغة العربية وآدابيا كان ليم الفضل األكبر في تعريب
ذوييم وعشيرتيم.1
ومن منا ال يذكر أسماء مثل ابن معطي الزواوي الجزائري وابن مالك صاحب االلفية وغيرىم
خاصة إذا عممنا أنيم أبناء البيئة االجتماعية وىم األقدر عمى الدعوة فييا لعمميم بطبيعتيا
وخصائصيا.
 -4التشابو الكبير لمبربرية مع المغة العربية:
حيث تتشابو البربرية والمغة العربية في النطق ومخارج الحروف حتّى أن جميع مخارج
الحروف العربية موجودة في البربرية ” الحالية ‟ بما فييا حرف الضاد الذي تتميز بو المغة
عما سواىا من لغات العالم مضاف الى ذلك أن ماال يقل عن ثمث المفردات في البربرية
العربية ّ
تحمل نفس الدالالت التي تحمميا نظيرتيا في المغة العربية مع شيء طفيف من التحوير في

النطق.

2

وىو األمر الذي يؤكد عميو األستاذ عثمان سعدي وزميمو األستاذ ربحي كمال أستاذ المّغات
القديمة بجامعة دمشق في بحث قاما فيو بمقارنة العربية بالبربرية( والذي تطرقنا لو في الفصل
السابق).
وقد يعود ىذا التشابو إ ّما إلى:


األصول العربية أو المشتركة لمبربر والعرب كما أراد أن يثبت العديد من الباحثين

المتأخرين والمعاصرين.


أو نتيجة الختالط البربرية بالمغات الشرقية القديمة التي ىي من نفس عائمة المغة
العربية كما ّبين سابقا.

1
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

 -5بناء وتشييد المدن والمراكز الحضرية العربية:
حيث أن الفاتحين ما إن وصموا الى بالد المغرب حيث عمموا عمى بناء عدة مدن ومراكز
حضرية بطابع عربي إسالمي إلدارة البالد ونشر الدين والمغة وقد ذكرنا سابقا أىم ىذه المدن
خاصة تمك التي أقاميا الصحابي عقبة بن نافع رضي اهلل عنو مثل القيروان ثم فاس ومكناس
وىران وتممسان وبجاية وغيرىا ،حيث( ش ّكمت ىذه المراكز الحضارية منطمقا لنشر العربية
واإلسالم بفضل المغة العربية التي أصبحت تدريجيا ىي المغة المتداولة فييا ووسيمة االتصال
مع الحاميات المتواجدة بيا ).1
ولقد كانت ىذه المدن تأوي العنصرين العربي والبربري وتحولت الى قوة فاعمة في عممية
ا لتعريب البشري عن طريق التزاوج واالختالط من جية وعن طريق نشر االشعاع الثقافي من
جية بما كانت تزخر بو وما تمثمو كمراكز.
 -6تعريب المحيط االجتماعي أو الحياة اليومية:
حيث أنو كان لتعريب المحيط االجتماعي الذي يتفاعل من خاللو األفراد دور كبير في
استكمال عممية التعريب ،ومن أشكال ىذا التعريب:
 تعريب الخطب عمى المساجد إذ أصبحت تمقى بالمغة العربية فقط.
 تعريب األسماء واأللقاب العائمية حيث بدأت تختفي األسماء البربرية وتظير مكانيا
األسماء العربية خاصة أسماء اهلل الحسنى وأسماء الصحابة و خاصة إسم النبي صمى
اهلل عميو وسمم بما يمثمو من قدسية.
 تعريب مؤسسات التعميم التي كانت موجودة خاصة إذا عممنا أن القائمين عمى أغمبيا
كانوا من العرب الذين أتو لنشر العمم.
 تعريب المعامالت التجارية والتي اتخذت في نظاميا وأسمائيا الطابع العربي االسالمي.
 تعريب دواوين القضاء و مجالس العدل.
1

 -عبد العزيز غوردو ،مرجع سابق ،ص .70

888

بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

 -7وصول التجار العرب الى بالد المغرب:
فالعرب معروفين في التاريخ القديم أنيم كانوا أصحاب تجارة وقد كانت ليم رحالت يجوبون
بيا العالم ،وقد خمّد ليم القران بعض تمك الرحالت والتي سماىا رحمة الشتاء والصيف وما كانوا
يسمعون ببمد تربح فييا تجارتيم إال قصدوىا ولذلك عندما فتحت بالد المغرب ولّو وجوىيم
صوب ىذه البالد التي لم تكن معروفة ( فاستقرت جاليات عربية في المدن الكبرى لغايات
تجارية و ساىمت في حركة التعريب ).1
وكما ىو معروف فإن الحياة االقتصادية تتطمب التفاعل االجتماعي بين عناصر العممية
االقتصادية وأ ىم وسيمة ليذا التفاعل ىي وسيمة االتصال التي كانت المغة العربية وىو ما جعميا
تنتشر بين السكان المحميين.
 -8معرفة البربر لبعض المغات الشرقية القريبة من العربية:
فالمجتمع البربري الذي احتك مند آالف السنين ببعض الحضارات المشرقية التي مازالت
آثارىا تدل عمييا الى اليوم كالحضارة الفينيقية والقرطاجية التي تركت تأثي ار في نفسية ىذا
المجتمع ومن آثارىا التي تركتيا لغاتيا التي أصبح يفيميا البربر وقد كتب الباحث " كزال "
عن ىذا التأثير بقولو :يتحتّم عمينا أن نفرض أن البربر تبنوا لغة االسالم ألنيم تعمموىا بدون
مشقة لمعرفتيم لمبونيقية التي ال تختمف عنيا كثي ار ،فالحضارة الفينيقية التي سبقت الى ديار
المغرب ميّدت لمعربية االنتشار فيما بعد.2

كما أن البربرية التي يتكممونيا قد تأثرت كثي ار بالفينيقية التي اختمطت معيا والمغة الفينيقية

والعربية ىم من عائمة واحدة ،وىو ما جعميم يستسيغون المغة العربية.

1
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 أحمد بن نعمان ،فرنسا واالطروحة البربرية ،مرجع سابق ص .46 -محمد الطمار ،مرجع سابق ،ص .76
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

 -9تعريب االدارة ودواوين الحكم:
حيث أن اىتمام القادة العرب بالتعريب في األمصار التي فتحوىا وتعريبيم لمدواوين
الحكومية جعل المغة العربية ىي المغة الرسمية لمدولة ،1وش ّكل ىذا القرار السياسي الحاسم
عامال ميما في عممية التعريب وىو الذي حتّم بموجبو عمى أفراد المجتمع المحمي تعمم المغة
العربية من أجل قضاء حوائجيم ومصالحيم االدارية خاصة في مجال القضاء ومعامالت
البيوع.
 -11وصول وفود العمماء من المشرق لنشر المغة العربية:
فكما ذكرنا سابقا أن الخالفة االسالمية أدركت جيدا أن حركة الفتح لممغرب لن تستكمل
إال بالتمكين ليذا الدين في نفوس المسممين الجدد خاصة عندما أدركت أنيم مجتمعات معتادة
عمى الرّدة والرجوع عن كل جديد يدخميا فقامت بتنشيط ىجرة العمماء الى بالد المغرب من أجل
نشر إلسالم والمغة العربية ولذلك عندما( أتم القائد حسان قضاءه عمى مقاومة الكاىنة وطرد
الروم نيائيا من أرض المغرب عمل عمى نشر االسالم والثقافة العربية بين البربر فوزع الفقياء
الى سائر أنحاء البالد لتعميم البربر قواعد الدين ونشر المغة العربية ).2
وأشير ىؤالء عاصم السد ارتي واسماعيل بن درار الغدامسي وأبو داود القبمي حيث يعتبر
ىؤالء الرجال النواة التي سعت الى نشر الخط العربي.3
كما أرسل عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنو كما بينا سابقا عشرة من فقياء التابعين من
أىل العمم والفضل ،وبفضل وجود وجياد ىؤالء التابعين وغيرىم تعمم المغاربة االسالم فقراؤو
القرآن وعرفوا المغة العربية.4

1

 -أحمد بن نعمان ،كيف صارت الجزائر مسممة عربية ،ص .63
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 -احمد بن نعمان ،فرنسا واالطروحة البربرية ،مرجع سابق ،ص .49
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 -صالح بن قرية ،مرجع سابق ،ص .86

 -محمود شيث خطاب ،مرجع سابق ،ص .168
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بناء الشخصية الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث:

 -11اليجرات الكبيرة لقبائل بني ىالل وبني سميم الى المغري العربي:
فبعد دخول المغرب العربي الى االسالم وانضواء أىمو تحت راية الخالفة االسالمية،
أصبحت أرضو من بين امتدادات الدولة االسالمية التي تقصدىا القبائل العربية لوجود رابطة
الدين التي كانت تعطي لممسممين األمن واالستقرار ،ونتيجة لعدة عوامل تاريخية وطبيعية
يذكرىا المؤرخون حمّت بالقبائل الياللية حتّمت وجودىم في بالد المغرب ،ىذا الوجود الذي لم
يكونوا يدركون أنو سيكون عممية فتح ثانية لبالد المغرب لينتقل نيائيا والى األبد الى الروح
الشرقية.
 تعريف قبائل بنو ىالل :تعتبر قبائل بنو ىالل بن عامر بن صعصعة من القبائل العربيةالتي كانت تقطن وتسكن في الجزيرة العربية.1
وترجع قبائل بنو ىالل بن عامر بن صعصعة في نسبيا الى قيس بن مضر ،فيو ىالل
بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن ىزان بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس
عيالن بن مضر وأبناء ىالل بن عامر بن صعصعة ىم شعشعة وناشرة ونييك وعبد مناف
وعبد اهلل.

2

 تعريف قبائل بنو سميم :بنو سميم ىم من قيس عيالن وىم ولد سميم ابن منصور ابن عكرمةابن حفصة ابن قيس ابن عيالن ،واليو يرجع كل سميمي.
وبنو سميم كانت منازليم في الجاىمية وصدر االسالم بعالية نجد بالقرب من وادي خيبر
بحارة سميم وحارة النار بين وادى القرى وتيماء ثم ارتحل بنو سميم الى الحجاز بجانب المدينة
الى أن ظير القرامطة بعمان والبحرين فمالوا الييم وصاروا من جندىم ول ّما ضم القرامطة الشام

الى ممكيم انتقل السميميون واليالليون إلييا وضموا بيا إلى أن قضى الخميفة الفاطمي العزيز

1
2

 عبد الحميد خالدي ،مرجع سابق ،ص .10 -ابن الكمبي ،جميرة أنساب العرب ( ،د د )  ،بغداد ،1959،ص  ،121ابن حزم ،جميرة أنساب العرب ( ،د د ) ،دمشق،

 ،1962ص  172نقال عن عبد الحميد خالدي ،مرجع سابق ،ص .18
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باهلل عمى القرامطة سنة  368ه واستولوا عمى الشام وكإجراء أمني لمحد من نشاطيم قام
الخميفة بنقميم الى صعيد مصر.1
وعمى إثر توتر العالقة بين الخميفة المنتصر باهلل وعاممو بالمغرب المعز بن باديس
الصنياجي أشار عمى الخميفة وزيره بترحيل قبائل بنو سميم وبنو ىالل إلى بالد المغرب
حث المستشار شيوخ ىذه القبائل عمى
ليصطدموا بالمعز بن باديس والي المغرب وذلك بعدما ّ
الذىاب فقبمت ألنيا أصال كانت تشعر بالضيق من وجودىا في صعيد مصر الذي لم تجده
مناسبا لطبيعتيا وحاجتيا.

2

وعمى إثر ىذا الحدث التاريخي حمت جحافل القبائل الياللية والسميمية بالمغرب العربي ليجعموا
منو مستق ار ليم وخاصة بالمغرب األوسط ( الجزائر ) وليساىموا بذلك في رسم صورتو وتشكيل
حياتو االجتماعية والثقافية التي سيبني عمييا مستقبل ىذه البالد.
ولقد تمركزت قبائل بنو سميم في عدة مناطق من الجزائر أىميا منطقة تبسة وسطيف
والمسيمة حيث توجد بمدية الرمانة التي تتفرع منيا الكثير من أصول بنو سميم وىم قبيمة الحوامد
التي تحمل إحدى البمديات اسميا ألى وىي بمدية سميم بوالية المسيمة كما يتمركز بنو سميم في
والية سعيدة بمدية أوالد خالد ويوجد منيم جزء بوالية النعامة بمدية الجنين بورزق وأيضا والية
معسكر.

3

وىذه فقط أشير مناطق نفوذىم وليست جميع االماكن التي سكنوىا أو يوجدون بيا حيث
أنيم اندمجوا مع باقي السكان وانصيروا وأصبح التفريق بينيم صعبا وتفرقوا داخل كامل التراب
الوطني.

1

 -عبد الحميد خالدي ،مرجع سابق ،ص .59

3

 -عبد الحميد خالدي ،مرجع سابق ،ص .75

2

 -قايد مولود ،مرجع سابق ،ص .61
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 كيف ساىمت قبائل بنو سميم وبنو ىالل في تعريب المجتمع البربري؟:لقد اجتمعت عدة عوامل في ىده القبائل المياجرة جعمت الكثير يعدىم المساىم األكبر في
تعريب المجتمع البربر ومن بين ىذه العوامل نذكر ما يمي:
)1

مشاركتيم في جيوش الفاتحين لبالد المغرب :وذلك أنو بعد دخول قبائل بنو ىالل في

االسالم راحوا يساىمون في نشره عن طريق االنضمام الى صفوف الجيوش التي كانت تفتح
األمصار والبمدان ويذكر لنا المؤرخون أ ّن( أىم مشاركة لبني ىالل في الفتوحات االسالمية
كانت مساىمتيم في فتح مصر وبالد المغرب العربي حسب المصادر العربية) ،1ولقد تبين أن

المغة العربية كانت تتبع االسالم فيم كانوا سببا في مجيء الدين الذي أتت معو لغتو.
)2

الدائمة :وقد ىاجر بنو سميم وبنو ىالل بممتمكاتيم وعائالتيم وليس
ىجرتيم بنية اإلقامة ّ

)3

انتشارىم في جميع المناطق الجزائرية :فقد جاء في دائرة المعارف االسالمية الشاممة

الدائمة.2
كجيش مقاتل في ميمة مؤقتة إلخماد ثورة أو عزل حاكم بل كانوا ينوون اإلقامة ّ

تحت مادة ىالل( النازحون اليالليون ساىموا بقسط كبير في أسممة وتعريب المغرب العربي في
كل مكان ،فبينما كان العرب األولون يؤثّرون في المدن فقط فإن تأثير األعراب من بني ىالل
كان في المدن والبوادي معا ).3
)4

اندماجيم الكبير في الحياة االجتماعية لمسكان المحميين :وبخاصة عن طريق المصاىرة

فقد كان البربر يتصاىرون معيم ويفتخرون بذلك لكونيم من العرب ومن ساللة النبي صمى اهلل
عميو وسمم.
)5

أعدادىم الكثيرة جدا التي حمو بيا :خاصة إذا عممنا أن الكثرة شرط ضروري النتشار

المّغات.

1

 -نفس المرجع ،ص .48

3

 -نفس المرجع السابق ،ص .198

2

 -نفس المرجع  ،ص .66
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الفصل الثالث:

ويؤكد العالمة محمد البشير االبراىيمي عمى الدور الذي لعبتو اليجرة الياللية في تعريب
المغرب العربي والتي منيا الجزائر بقولو (:ولما جاءت الغارة الياللية كانت ىي المعربة الحقيقة
لمشمال االفريقي وجبالو وقراه وخيامو).1
وىو ما يذىب اليو المؤرخ االستاذ أحمد توفيق المدني( بأن لنزوح اليالليين الى المغرب
واستقرارىم فيو الدور الكبير في تعريب البالد تعريبا نيائيا).2
فقد كانت ىجرة بني ىالل وبني سميم الحممة الثانية بعد الفتوحات االسالمية فيما يتعمق
بالفكر والثقافة[ ]...ولذلك تغيرت الوضعية العربية في البالد وتعزز أمرىا باستقرار تمك القبائل
المقيدة ،فأخذت عندئذ االخالق العربية تنتشر والمغة تعم ومازال المغاربة يستعربون حتى اندمج
الكثير منيم في الكتمة العربية وأصبح من العسير التمييز بين العربي والمغربي (البربري).3
 نتائج عممية الفتح اإلسالمي لبالد المغرب:لقد أحدث انتقال البربر الى االسالم تغي ار جذريا في بنائو االجتماعي ،حيث انتقل بموجبو من
وضع الى وضع مختمف عنو تماما ،فمن البداوة الى الحضارة ،ومن الوثنية الى التوحيد ،وذلك
طر عميو من تغيير في الدىنيات والتصورات التي أفرزت جممة من النتائج
كمو نتيجة لما أ
صاغت شخصية ىذا المجتمع إلى األبد ،ومن بين أىم ىذه النتائج نذكر ما يمى:
 -1اختفاء الت سمية القديمة وظيور التسمية الجديدة بالد المغرب االسالمي ،والتي منيا المغرب
االوسط وىو الجزائر.

4

 -2اختفاء ش بو كمي لمظاىر الديانات التي كانت تسود البالد ليس عمى مستوى المعتقد
الروحي فقط ولكن عمى مستوى مرافق تمك الديانات ومؤسساتيا عمى االرض.5
1

 -االبراىيمي  ،اآلثار ،ج  ،5مرجع سابق ،ص .101

3

 -عبد الحميد خالدي ،مرجع سابق ،ص .199

5

 -نفس المرجع ،ص .76

2

4

 أحمد توفيق المدني ،مرجع سابق ،ص .59 -عشراتي سميمان ،مرجع سابق ،ص .72
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 -3انتشار واسع لحواضر ومراكز عمرانية داخل ىذه البالد أصبح إسميا وشيرتيا يضاىي
كبرى المدن العربية واالسالمية كالبصرة والكوفة وبغداد ومن ىذه المدن القيروان ،بجاية
الزب وورجالن وتييرت والمسيمة وفاس ومكناس ومراكش.
والجزائر وتممسان وطبنة و ا
 -4ميالد مجتمع جديد :إذ أن اإلسالم السريع الذي وقع فيو سكان المغرب العربي ولّد مجتمعا
جديدا نتيجة لمعوامل النفسية التي أوجدىا الفتح االسالمي ،حيث قامت ىذه العوامل عمى تحفيز
القوة الروحية داخل ىذا المجتمع وصياغة شبكة عالقاتو الضرورية مما جعمو يسجل بداية
نشاط في التاريخ.
أن رسالة االسالم مثّمت لحظة عظمى في تاريخ التحول النوعي لمبنى النفسية
حيث ّ

واالجتماعية الجزائرية من حيث أن رسالة االسالم وقيميا وىوية الفاتحين وثقافتيم من لغة
وغيرىا أحدثت في المجتمع البربري واقع التثاقف والتمازج والتمايز والتصارع مع جموع الفاتحين
غير من البنيات النفسية واالجتماعية البربرية فمالت قيم
فكان أن انطمق مسار ثقافي جديد ّ

وعقائد وتمثّالت نحو الدين الجديد ،وكان انطباع ذىنيات الفاتحين مع أنماط العيش البربري
فنونيم ورموزىم ومروءتيم ومن ىذا وذاك تشكمت معالم الثقافة الجديدة ،فطبعت الذىنيات
وشكمت بنيات المجتمع الجديد إثنيا وروحيا وثقافيا.
وا ّن اندماج البنيات الذىنية العربية واألمازيغية نسبيا في مرجعية ىوياتية وثقافية متقاربة

المعايير ومتناسقة القيم ،فنشأت أمصار المغرب االسالمي وتنوعت المذاىب وشق المغرب
االوسط ” الجزائر‟ طريقو نحو التميز السياسي واالجتماعي.

1

وعن ىذا المجتمع الجديد يحدثنا االستاذان عبد اهلل شريط ومحمد الميمي أنو بفعل االختالط
والتمازج نتج مجتمع جديد حضارتو اسالمية في روحيا عربية في لسانيا واتسع نطاق الدول
االسالمية واالمارات التي حممت رسالة االسالم ومعيا نشر المغة العربية في كل ربوع بالد
المغرب وىكذا انصير المجتمع الجزائري في بوتقة واحدة تحمل سمات انتمائو االسالمي
1

 محمد الطيبي ،الجزائر عشية الغزو االحتاللي ،دار ابن النديم ،وىران ،2009 ،ص .88;88
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الفصل الثالث:

والعربي وكانت المغة العربية ىي مفتاح فيم االسالم وعمومو وحضارتو التي عرفت تطو ار كبي ار
وأمست ىي األداة في التعامل في كل مناحي الحياة.

1

و قد سارت العممية تبعا لعممية المزج واالحتكاك في الحياة العممية اليومية ولقد كان التاريخ
يسير ومعو المغة العربية تتوطد وبذلك تعززت الوحدة السياسية في البالد عن طريق التعبير في
لغة المحادثة في ىذه البوادي كما ىو الحال في الحواضر.

2

 -5ظيور اإلمارات االسالمية الحرة الجزائرية :فبعد أن ناضل البربر ضد االحتالل الروماني
والوندالي وغيرىما من أجل الحرية واقامة دولتيما المستقمة حقق ليما االسالم ىذا الحق
الطبيعي فظيرت دول بربرية كاممة السيادة مثل الدولة الرستمية والحمادية ،وان الدولة البربرية
الحرة والخالصة وذات السيادة الكاممة لم تقم إالّ بعد أن اكتسب البربر القومية المعنوية التي
شممت أوساطيم واستوعبتيا مواجدىم واستوطنت ضميرىم الجمعي وىو ما حققو االسالم لألمة
البربرية.3
 -7االنتقال الى االنتماء إلى الحضارة االسالمية :فقد انتقل المجتمع البربري فعال من حضارة
رومانية ىرمة منحطة الى حضارة إسالمية فتية قوية ،4كانت ىذه الحضارة قد بدأت تخرج الى
الدنيا ويشيع نورىا عمى أقطارىا االسالمية وعمى بقية العالم ،فعم ىذا الشعاع المغرب االسالمي
و ظيرت فيو بسرعة نتائج ىذا االشعاع الحضاري فخرج منو عمماء أفذاذ في شتّى العموم وذاع
صيت مراكزه الحضارية في اآلفاق.
 -8تش ّكل القومية المشتركة لممجتمع الجزائري :فبعدما كان ىذا المجتمع قبائل شتّى بميجات
الدين الجديد بصيرىا في بوتقة واحدة قوية
عدة وديانات بعضيا وثني واآلخر محرف قام ىذا ّ
ّ
وبفكر منسجم ومنظم وىو الذي جعل الدكتور يحيى بو عزيز يؤكد عمى أن أىم شيء قدمو
1

 -عبد اهلل الشريط ومحمد مبارك الميمي ،مختصر تاريخ الجزائر السياسي ولثقافي واالجتماعي ،المؤسسة الوطنية لمكتاب،

2

 -عبد لحميد خالدي ،مرجع سابق ،ص .197

4

 -عبد اهلل العروي ،مرجع سابق ،ص .130

الجزائر ،1985 ،ص( .) 81-80

3

 -عشراتي سميمان ،مرجع سابق ،ص .38
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االسالم الجديد الوافد ليذا االقميم وشعبو ىو وحدة المغة والعقيدة التي دعمت وحدتو العرقية
والجغرافية والتاريخية ،1بل إن ىذه الوحدة شممتو مع جميع شعوب شمال افريقيا والذين يقاسمونو
نفس اليوى كما ّبين لنا جالل يحيى ذلك بأن ( الفتح العربي أعطى لمجزائريين لغة جديدة ودينا
جديدا بقيا حتى اليوم وعمل ذلك عمى توحيد الجزائريين مع بقية شعوب شمال افريقيا داخل

نطاق اسالمي أوسع ).2
وبعدما كان المجتمع البربري قبل مجيء االسالم مجتمعا يتقمب مع الحضارات التي مرت
بأرضو وال يستقيم عمى نموذج معين ،أصبح ىذا المجتمع بفعل الروح التي قذفيا فيو الدين
الجديد مجتمعا منظما وقاار واضح المعالم والخصائص دينو االسالم ولغتو العربية وثقافتو
الثقافة العربية إلسالمية ،واكتشف البربري في االسالم ىويتو ،وساعدتو العقيدة الجديدة عمى
الوعي بالذات ومغادرة منطقة القير التي كان دائما النضال من أجل االفتكاك عنيا وااليواء الى
ظل الحرية.3
وتأتي أىم العناصر التي استدمجيا ىذا المجتمع وأصبحت تشكل شخصيتو كما أشرنا بال شك
عقيدتو الدينية ولغتو الوطنية ،مما جعل المؤرخ غوتي يكتب عن ذلك اإلستدماج بقولو :واليوم
بعد اثنى عشر قرنا ،إننا نعجب من نتائج الفتح العربي ،نعم انتشر تعريب المغرب من أقصاه
الى أقصاه أما االسالم فقد اعتنقو السكان وتسرب لعقوليم وامتزج بقموبيم واختمط بالمحم والدم.4
وأ ّما الكاتب مارسى فقد كتب بأنو( في القرن السابع لمميالد انفصل البربر عن الغرب ليتصموا

بالشرق بصفة كاممة وبال رجعة[ ]...بحيث يمكننا اليوم أن نعتبر بالد المغرب في مجموعو
جزءا أساسيا متأصال في العروبة ).5
1

 -يحي بو عزيز ،مرجع سابق ،ص .10

3

 -عشراتي سميمان ،مرجع سابق ،ص .76

2

4
5

 -جالل يحي ،مرجع سابق ،ص .12

 فرحات عباس ،مرجع سابق ،ص .63 أحمد بن نعمان ،أطمبوا الوطنية ولو في فرنسا ،مرجع سابق ،ص .13888
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ثالثا -مقومات الشخصية الوطنية الجزائرية المعاصرة:
لقد سبق أن ّبينا في الفصل األول كيف أن عمماء االجتماع والباحثين والفالسفة

تعبر عن
أن
األمة و ّ
المقومات األساسية التّي ّ
الدولة يكادون يجمعون عمى ّ
المنظّرين لفكر ّ
ّ

لوطنية والقومية لألمم والمجتمعات وتمثل معيار االنتماء االجتماعي ليذه األمم ال
ال ّشخصيات ا ّ

الدين والمجال الجغرافي،
تكاد أن تخرج عمى ثالثة مقومات أساسية يجمعونيا في ثالثية المّغة و ّ

وتفرده عن غيره من
وىي المقومات التي تعبر بوضوح عن الوجود ّ
النوعي ألي مجتمع ّ
األمة الجزائرية كغيرىا من
المجتمعات ويش ّكل أفراد المجتمع من خالليا ماىيتيم االجتماعية ،و ّ

شخصيتيا عبر سمسمة من األحداث التّاريخية والممحمية حتّى
أمم ىذا العالم الذي صاغت
ّ

وصمت إلى الشكل الذي أصبحت تعرف بو دون غيرىا من المجتمعات واألمم وأصبح أفرادىا

يعبرون عن وجودىم من خالليا في مواثيقيم وعيودىم الرسمية التي اقتضتيا التنظيمات
ّ
لمدول الحديثة.
المعاصرة ّ

تعبر عن الشخصية
ولقد ّبينت مختمف األدبيات الوطنية بوضوح
المقومات األساسية التي ّ
ّ

ثم
الوطنية الجزائرية بأن( ّ
الدين والمّغة والوطن عناصر لشيء واحد ىو الشخصية الوطنية ،ومن ّ
فالفصل بين عناصر الشخصية الوطنية ىو نوع من الفصل المصطنع بين مكونات الشيء

يتم إالّ
الواحد الذي إذا سقط منو عنصر ذىبت حقيقتو وتالشت ماىيتو ،فاالنتماء لمجزائر ال ّ

باالنتماء الى ىذه العناصر كميا) 1وىي المقومات األساسية التي بنت جمعية العمماء مشروعيا

ووضحت ّأنيا تتحدد
التربوي االصالحي من أجل اقامتيا والحفاظ عمييا داخل المجتمع الجزائري
ّ
أن ىذه األخيرة مفصولة عن
في عنصر االسالم الذي ال يتصور انفصالو عن المّغة العربية وال ّ
القرآن واالسالم ،كما ال يتصور الجزائر باعتبارىا وطنا إسالميا عربيا مفصوال عن ىذين

األمة
العنصرينّ ،
وعبر الشيخ محمد البشير االبراىيمي عن مقومات ىذه الشخصية بقولو :أن( ّ
الدين وىي ثمّة من المجموعة
الجزائرية ىي قطعة من المجموعة االسالمية العظمي من جية ّ
1
األمة ،الجزائر ،1988،ص.55
 -عبد القادر فضيل ومحمد الصالح رمضان ،إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس ،دار ّ
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الدين) 1ليضيف الشيخ في موضع آخر بأن( الجزائر
العربية من حيث المّغة التّي ىي لسان ذلك ّ
وطن بربري قبل اإلسالم يضم جماىير القبائل البربرية وأصوليا األولي ،ووطن عربي إسالمي
مند دخمو االسالم يصحب ترجمانو االصيل وىو المّسان العربي).2
النوعي لممجتمع
ىي
المقومات ال ّشخصية التّي مثّمت معيار االنتماء االجتماعي والتّفرد ّ
ّ
ىذه ّ
وحددتيا أدبيات الحركة االصالحية وناضمت من أجل تمكينيا داخل
الجزائري كما صاغتيا ّ
تم نموه
الضمير الجمعي الجزائري ،ضمن االسالم الذي عاش الشعب الجزائري في ظمّو وفيو ّ

ومقوماتو الذاتية ،3إلى المّغة العربية التّي تمثّل قطعة من كياننا
وتحددت سماتو الشخصية
ّ
الديني ونسبنا الجنسي
التّاريخي وشرط أساسي لوجودنا القومي وشيادة قاطعة
بصحة نسبنا ّ
ّ

4

وعنصر أساسي في ىويتنا وشخصيتنا وطريقة تفكيرنا ومن ىنا نشأ ذلك التالزم المنطقي

والتّاريخي بين العربية والوطنية...فالمّغة تصاحب سموكنا في كل لحظة وترافقنا في أطوارنا
مما يجعميا أداة صادقة لمتعبير عن حياة المجتمع الجزائري.5
التّاريخية المتالحقةّ ،

أن ىذه المقومات الشخصية النوعية لممجتمع الجزائري قامت بوظائف ذات
ويؤ ّكد الباحثون عمى ّ

أىمية كبرى خاصة خالل المحنة االستعمارية ويذكرون منيا:
لألمة والمجتمع الجزائري.
 ضمان االستم اررية التّاريخية ّ

السكان في مختمف جيات الوطن الواحد
 تحقيق درجة عالية من التجانس واالنسجام بين ّ
والتّعايش واإلثراء المتبادل بين ثقافاتو الفرعية.

 الحفاظ عمي الكيان المتميز لممجتمع الجزائري خاصة أثناء فاجعة االستعمار.
1

6

 -محمد البشير االبراىيمي ،االثار ،ج ،1مرجع سابق ،ص.51

2

 -محمد البشير االبراىيمي ،االثار،ج ،4مرجع سابق ،ص.378

4

 -محمد البشير االبراىيمي ،االثار،ج ،1مرجع سابق ،ص .286

6

 -محمد العربي ولد خميفة ،المسألة الثقافية وقضايا المسان واليوية ( ،د م ج ) ودار تالة ،الجزائر ،ص( .) 180 – 179

الصديق ،االمام عبد الحميد ابن باديس جياد ومواقف ،مجمة الوعي ،العدد ،1رجب /شعبان1431ه
 - 3محمد الصالح
ّ
الموافق 1جويمية  ، 2002دار الوعي لمنشر والتوزيع ،الجزائر  ،ص.14
5

 -عزالدين صحراوي ،مرجع سابق ،ص( .) 95-94
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ّ أنيا مثّمت أساسا لموحدة الوطنية خاصة خالل الحرب التحريرية.
 أنيا تمثل عامال ايجابيا في بناء المجتمع الجزائري.

1

أن ىذه المقومات ش ّكمت عامال ميما في الحفاظ عمى الوجود
واألكيد من خالل ما سبق ذكره ّ
أن ىذا الدور ما كان لو أن أيتحقق
النوعي لممجتمع الجزائري
ّ
خاصة خالل المحنة االستعمارية و ّ
ّ
لوال ( رسوخ اليوية العربية االسالمية والتقبل الطوعي لوحدة المرجعية الجماعية ).

1
2

 احمد بن نعمان ،جياد الجزائر ،دار األمة ،الجزائر ،1998 ،ص.192 -محمد العربي ولد خميفة ،مرجع سابق ،ص .181
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رابعا -مقومات الشخصية الوطنية الجزائرية في المواثيق التاريخية والرسمية:
وىي تمك المواثيق والعيود والمراسيم التّاريخية التّي صاغيا قادة ىذا البمد أثناء المحنة
االستعمارية وتعاقد المجتمع الجزائري من خالليا عمى مالمح الجزائر المعاصرة التّي يصبون إلي
تم وضعيا بعد االستقالل من أجل استكمال
إقامتيا والجياد في سبيل تحقيقيا ،والمواثيق التّي ّ

مقدمة ىذه العقود
السابقة ،ويأتي في ّ
وتحقيق مرحمة البناء االجتماعي التي صاغتيا المواثيق ّ

االجتماعية بيان ّأول نوفمبر الذي يمثل المرجعية األساسية لكل المواثيق والعيود الالّحقة ،فقد

جاء فيو تحت عنوان اليدف :االستقالل الوطني بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية

السيادة ضمن إطار المبادئ االسالمية ،وجاء تحت األىداف الخارجية تحقيق
االجتماعية ذات ّ
1
الديباجة التّي
أما الميثاق الثّاني فيي ّ
وحدة شمال إفريقيا في إطارىا الطبيعي العربي اإلسالمي ّ ،

وتوجياتيم والتي تعكس بصدق التحميالت
وقعيا قادة الحركة الوطنية عمى اختالف انتماءاتيم
ّ

الدكتور حميم بركات بأن الجزائر ضمن مجموعة من الدول العربية التي
االجتماعية التي يعطييا ّ
األمة والمجتمع ،إذ تميل فييا الجماعات
تتراوح فيو العالقات بين التعايش واالنصيار في بوتقة ّ

العادية وحتّى في األزمات الى التمسك باليوية القومية وقد تغمبيا عمى والءاتيا
في الظروف
ّ
2
مسمي
الخاصة بالرغم من وجودىا ضمن نموذج التّعدد الفئوي  ،فقد جاء في ىذه ّ
الديباجة تحت ّ

أن
ميثاق جبية تحرير الجزائر ( ،في الجزائر العربية المسممة[ ]...ووضحت النقطة الرابعة ّ

الجزائر عربية الجنس مسممة العقيدة[ ]...فيي باإلسالم والعروبة كانت وعمى اإلسالم والعروبة

تعيش) وكان ذلك في القاىرة في  24جمادي الثاني 1370ه الموافق لـ 17فيفري 1955
وحممت القائمة توقيع أسماء كل من محمد البشير االبراىيمي ،أحمد مزغنة ،أحمد بيوض ،محمد
خيضر ،الشاذلي المكي ،الفضيل الورتالني ،حسين االحول ،أحمد بن بمة ،حسين آيت أحمد
3
الصومام المنعقد في  20أوت  1955والذي يمثل أحد أىم مواثيق
أما مؤتمر ّ
ومحمد اليزيد ّ ،
1
2
3

 بيان أول نوفمبر ،1954مطبعة الجيش. حميم بركات ،مرجع سابق ،ص .26 محمد البشير االبراىيمي ،في قمب المعركة ،دار األمة ،الجزائر ،2007 ،ص.44888
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الجزائر المعاصرة ،فقد جاء فيو ( بأن إفريقيا الشمالية ىي مجموعة كمية تؤلفيا الجغرافيا والتّاريخ
والمّغة والحضارة والمصير) ،وحين تأسست ّأول حكومة مؤقتة لمجميورية الجزائرية في 19

سبتمبر 1958ورد في ّأول تصريح ليا يوم  26أكتوبر  (1958بأن الجزائر جزء ال يتج أز من
المغرب العربي وتراثيا ىو التّراث الرائع لمحضارة العربية اإلسالمية ،فالشعب الجزائري المتعمق
بحضارتو ينتمي إلي العالم العربي) ،1وجاء ميثاق طرابمس وىو أحد المواثيق الثالثة الميمة

المييكمة لمدولة الجزائرية ليؤ ّكد عمى االنتماء العربي اإلسالمي لمجزائر.
ثم جاءت المواثيق الرسمية لمجزائر المستقمة لتقوم بتعضيد ىذا الطرح وتدعيمو ليش ّكل مرجعية
ّ

ثم تك ّشفت
انتماء المجتمع الجزائري ،وذلك بداية بأول دستور لمجزائر المستقمة سنة ّ 1963

صوت عميو الشعب
الرؤية في االنتماء لفضاء حضاري عربي اسالمي في الميثاق الوطني الذي ّ

أن ال ّشعب الجزائري مرتبط بالوطن العربي[]...
الجزائري سنة  1976معمنا في مطمع ديباجتو( ب ّ

وىو جزء ال يتج أز منو وال ينفصل عنو) 2وأن المّغة العربية عنصر أساسي لميوية الثقافية لمشعب

الجزائري ،3وىو ما سارت عميو جميع المواثيق الالّحقة نظريا بإلحاحيا عمى فضاء الشخصية
السموك المخالف لمخمق
العربية االسالمية الجزائرية ،وال ّذىاب حتّى إلى التأكيد عمى حظر ّ

المعدل في 1996
المادة التّاسعة من دستور  1989والدستور
ّ
نصت عمى ذلك ّ
اإلسالمي ،كما ّ
المعدل أن الجزائر أرض االسالم وج أز ال
وورد في تمييد دستور  1989وديباجة دستور 1996
ّ
الدكتور محمد العربي
يتج أز من المغرب العربي وأرض عربية ،وىو ما جعل المؤرخ الجزائري ّ
النصوص األساسية في البالد تؤ ّكد أن الشعب الجزائري
الزبيري يؤ ّكد عمى أن كل المواثيق و ّ
الدولة وىو أبرز مقومات الشخصية الوطنية والحصن المنيع
شعب مسمم وأن االسالم ىو دين ّ

1

 -عمر بن قينة ،المشكمة الثقافية في الجزائر ،دار أسامة ،عمان ،األردن ،2000 ،ص.55

3

 -أحمد ناشف ،تعريب التعميم في الجزائر بين الطرح المعرفي والطرح األيديولوجي ،كنوز الحكمة ،الجزائر ،2011،ص

2

 -نفس المرجع ،ص.56

.26
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النضال والصرامة
الذي م ّكن الجزائر من الصمود في وجو جميع محاوالت النيل منيا وىو دين ّ

والمساواة والعدل ودين الحق والعمم والمعرفة.

1

1

 -محمد العربي الزبيري ،المسخ الثقافي ومسؤولية الدولة ،مجمة الفكر السياسي ،العدد ،19المؤسسة العربية السورية لتوزيع

المطبوعات ،2000 ،ص .244
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 إستخالصات الفصل:توصل إلييا الباحث من خالل ىذا الفصل والذي حقق من
إن أىم االستخالصات التي
ّ

خالليا جممة من األىداف التي وضعيا في تمييده لو يمكن أن نذكر منيا:

 تميز مختمف التسميات التي كان يأخذىا المجتمع الجزائري من حين ألخر قبل أن يستقرعمى االسم الذي أطمق عميو خالل مرحمة التواجد العثماني ومختمف األعراق واألجناس التي
شكمت نسيجو االجتماعي والمغات التي يتكمميا أفراده والديانات التي كانوا يعتقدون بيا ومختمف
أشكال التنظيم االجتماعي أبرز مالمح ىذا المجتمع عبر تاريخو الطويل.
 أن المجتمع الجزائري شيد خالل فترة معينة من تاريخو االجتماعي مجموعة من التغيراتالتي شكمت لحظة فارقة في تاريخو والذي انتقل معيا من وضع اجتماعي وثقافي إلى وضع
اجتماعي وثقافي يختمف عنو تماما وذلك عن طريق مجموعة من العوامل.
 أن ىنالك مجموعة من العوامل االجتماعية والثقافية التي ساىمت في اكتساب المجتمعالجزائري لمشخصية االسالمية نذكر منيا:
 التشابو الكبير الذي كان يطبع البيئتين الطبيعية واالجتماعية لمبربر والفاتحين العرب. قوة العقيدة الدينية الجديدة أمام الديانات الموجودة داخل البيئة المحمية. التييؤ النفسي واالجتماعي لمبربر نحو العقيدة الجديدة. مختمف المراكز الحضرية والنظم الجديدة التي أقاميا الفاتحون داخل المجتمع الجديد. أما عن العوامل التي ساىمت في تعريب المجتمع الجزائري وانتشار المغة العربية داخموفيمكن ذكر مايمى:
 انتشار العقيدة اإلسالمية التي ش ّكمت عامال حاسما نحو انتشار المغة العربية وذلك لمعالقةالتي كانت تربط ىذه المغة بالدين الذي يحمميا.
 -عدم وجود لغة محمية منظمة بإمكانيا مزاحمة انتشار المغة العربية المنظمة والوقوف أماميا.

88:
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مس المحيط االجتماعي
 -لتقوم عوامل كالمراكز الحضرية التي أقاميا الفاتحون والتعريب الذي ّ

والحياة اليومية ودواوين اإلدارة ووصول التجار العرب ووفود العمماء وىجرات قبائل بني سميم

وبني ىالل التي كانت بنية اإلقامة 386ه الدائمة عمى استكمال عممية التعريب النيائية ،وىي
ا لعممية التي انتقل معيا المجتمع الجزائري نيائيا إلى الفضاء العربي واإلسالمي ال عمى مستوي
التسمية فقط بل في شتي مجاالت الحياة.

;88

 تمهيد.أوال -الوضعية التعميمية في الجزائر قبيل مرحمة االحتالل الفرنسي.
ثانيا -مراحل السياسة الفرنسية الرامية لمقضاء عمى مقومات الشخصية الجزائرية.
 -1تفقير المجتمع الجزائري.
 -2تجهيل المجتمع الجزائري.
 -3تنصير المجتمع الجزائري.
 -4فرنسة المجتمع الجزائري.
 -5تفكيك الوحدة الوطنية لممجتمع الجزائري.
 -6التدمير المعنوي والنفسي لممجتمع الجزائري.
 -إستخالصات الفصل.

الفصل الرابع:

السياسة الفرنسية الرامية لمقضاء عمى مقومات الشخصية الجزائرية

تعرض المجتمع الجزائرم خالؿ القرف التّاسع عشر إلى االحتالؿ الفرنسي الذم قاـ بتسطير
ّ

سياسة متسمسمة كمترابطة سعى مف خالليا لمقضاء عمى مقكمات ىذا المجتمع كالكصكؿ بو إلى
فكرة االندماج ،كىي السياسة التي قاـ المشركع التربكم لجمعية العمماء مف أجؿ الكقكؼ أماـ
أىدافيا كلذلؾ جاء ىذا الفصؿ ليمقي الضكء عمى ىذه السياسة كمختمؼ مراحميا ،إالّ أنو قبؿ
التطرؽ إلى ىذه المرحمة كاف مف الضركرم المركر عمى الفترة التي سبقتيا قصد الكقكؼ عمى
الكضع الذم كاف يكجد قبميا كلمعرفة النكايا الحقيقية لمسياسة الفرنسية في الجزائر ،كىك ما
سيحاكؿ ىذا الفصؿ اإلجابة عميو.
أوال -الوضعية التعميمية في الجزائر قبيل مرحمة االحتالل الفرنسي:
إف العديد مف الباحثيف كالمؤرخيف عندما يتطرقكف إلى الحالة كالكضعية التي كاف يكجد
عمييا التعميـ في الجزائر قبيؿ االحتالؿ الفرنسي كخاصة أثناء فترة الكجكد العثماني كثي ار ما
يصكركف ىذه الفترة عمى أنيا فترة جفاء كيعيبكف بنقد شديد عمى الحكاـ العثمانييف عدـ
أف ىذه األحكاـ التي يصدرىا
اىتماميـ بالمجاؿ التربكم كالتعميمي كالثقافي بصفة عامة ،إالّ ّ
ىؤالء الباحثيف تحتاج إلى كثير مف التدقيؽ كالتمحيص إذا ما قسناىا بشيادة الكاقع الذم كاف

سائدا في ذلؾ الكقت ،كما ينبغي أف نعرؼ أف كثي ار مف ىذه الكتابات كانت مبنية عمى مصادر
أجنبية خصكصا الفرنسية منيا كىي بال شؾ تحمؿ كثي ار مف عدـ المكضكعية ألجؿ تبرير
احتالؿ دكلتيـ لمجزائر ،أما األمر الثاني الذم البد مف كعيو جيدا ىك أف الجزائر في ذلؾ العيد
كانت كغيرىا مف دكؿ العالـ اإلسالمي قد دخمت فعال في مرحمة الضعؼ كالرككد الفكرم
كاالجتماعي الذم انعكس تأثيره عمى سائر األبنية االجتماعية كمنيا البناء الثقافي لممجتمع
الجزائرم ،أما النقطة الثالثة الذم ينبغي أخذىا بعيف االعتبار فيك ككف الدكلة العثمانية دكلة
عسكرية “ رياس البحر‟ استنجد بيا مف طرؼ إخكانيـ في العقيدة ،أعياف المجتمع الجزائرم
لمساعدتيـ كنصرتيـ مف التيديدات االسبانية ،األمر الذم جعؿ عالقتيا بأفراد المجتمع
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الجزائرم ال تعدكا أف تككف عالقة إدارية تنظيمية ،كأنو في الكقت الذم استأثر فيو القادة
العثمانيكف بمراكز القرار العميا كحكاـ كقادة عمى الجيش ترككا أمر تسيير الدكلة في المراتب
التي فييا احتكاؾ كبير مع طبقات المجتمع لمجزائرييف أنفسيـ ،مما جعؿ تأثيرىـ عمى الحياة
االجتماعية ال يظير بشكؿ كبير ،كمف جممة ىذه المياديف التي ترككىا لمشعب الميداف التربكم
أف ىذا لـ يمنع مف كجكد تعميـ خاص خالؿ ىذه المرحمة لو سماتو كخصائصو
كالثقافيّ ،إال ّ

المميزة لو كمؤسساتو التي تتكفؿ بو ،فضال عف مصادر تمكيمو الخاصة بو كقد أكد كؿ ىذا
باحثكف كرحالة أجانب زاركا الجزائر خالؿ ىذه الفترة فضال عف بعض شيادات المنصفيف مف

الفرنسييف أنفسيـ.
 -1مفيوم الوضعية التعميمية في الجزائر قبيل مرحمة االحتالل الفرنسي:
ىي الحالة التي كاف يكجد عمييا التعميـ في الجزائر أثناء الكجكد العثماني إلى قبيؿ دخكؿ
الجيش الفرنسي ،كعف مستكل التعميـ في المجتمع كمدل انتشاره بيف طبقات الشعب كحجـ
المؤسسات التي ك انت قائمة عميو كعف كيفية تنظيمو كتأطيره داخؿ ىذه المؤسسات كالمناىج
كالبرامج التي كاف يسير عمييا فضال عف مصادر تمكيمو ،كباختصار ىك المشيد الثقافي في
الجزائر أثناء فترة الكجكد العثماني.
 -2خصائص التعميم في الجزائر قبيل االحتالل الفرنسي:
لقد كاف الكضع التعميمي في ىذه المرحمة يتميز بجممة مف الخصائص التي تميزه عف
غيره مف التعميـ خالؿ المراحؿ التاريخية لممجتمع الجزائرم كالتي منيا:
 -)1كاف تعميما ذا طابع ديني كلغكم :حيث يبيف أحد الباحثيف بأف التعميـ الذم كاف يسكد
الجزائر قبؿ الغزك الفرنسي( ىك التعميـ العربي اإلسالمي الذم يقكـ أساسا عمى الدراسات
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الدينية كالمغكية كاألدبية ) ،1كيذكر األستاذ بكفمج ة غياث أف التعميـ( كاف دائما مطبكعا بصبغة
كاحدة كىي الثقافة العربية اإلسالمية ).2
إالّ ّأنو ينبغي أف نعي جيدا أف ىذه الخاصية ال تعني أبدا أنو لـ يكف ىناؾ إالّ العمكـ الدينية

كالمغكية كانما المقصكد أنو كاف التعميـ األكثر انتشا ار كأف العمكـ األخرل الدقيقة كالطب
كاليندسة كالرياضيات مثال كانت تدرس بطابع ديني كالدليؿ أنيا كانت تدرس في مؤسسات

التعميـ الديني بؿ كيدرس بعضيا عمماء ديف شرعييف كىي ليست طفرة في المشيد الجزائرم بؿ
ك انت ىذه مف خصائص التعميـ اإلسالمي كأف أسماء مثال الرازم كابف سيناء كابف رشد أفضؿ
دليؿ ،فيـ إلى ككنيـ برعكا في العمكـ الدقيقة فقد كانكا كذلؾ فقياء كعمماء ديف متميزيف تشيد
عمييـ مؤلفاتيـ بذلؾ.
أف ربط التعميـ بالديف ساعد كثي ار في انتشاره كانتشار مؤسساتو
ك ترل احدل الباحثات ّ

التعميمية سكاء كانت مدارس أك مساجد كظيكر مف ييتـ بنشره كالحفاظ عمى مؤسساتو إذ كانت
عائالت معركفة تقكـ بيذه األعماؿ.

3

 -)2كاف تعميما يتميز بالحرية :حيث أف ىذه الخاصية تعتبر مف أبرز خصائص التعميـ أثناء
مرحمة الجكد العثماني ،إذ انو كاف تعميما ال مركزية فيو ،تركت فيو اإلدارة العثمانية كؿ الحرية
ألفراد المجتمع لفتح مؤسسات لمتعميـ كنشره كاختيار برامجو كمناىجو كمقرراتو ،كىك ما انعكس
بشكؿ ايجابي عمى التعميـ كالباحثيف حيث انتشرت مؤسسات التعميـ مف جية كمف جية أخرل
كاف طمبة العمـ يبدعكف كيفكركف بحرية نتيجة عدـ مضايقتيـ كالحجر عمييـ ،كلقد ذكر أحد
الباحثيف أف معظـ المؤسسات الثقافية في الجزائر كالمسيد كالكتاب كالزاكية أثناء الكجكد
العثماني( ىي التي كانت تقكـ بميمة التعميـ كتشرؼ عمى تالمذتو كمدارسو كبرامجو ).4
1

 -عبد القادر حمكش ،سياسة فرنسا التعميمية في الجزائر ،دار األمة ،الجزائر ،2010 ،ص.26

3

 -أحالـ مرابط ،واقع المنظومة التربوية في الجزائر ،مذكرة ماجستير غير منشكر ،قسـ عمـ االجتماع ،جامعة بسكرة،

4

 -عبد القادر حمكش ،مرجع سابؽ ،ص.26

2

 -بكفجمة غياث ،التربية ومتطمباتيا ( ،د ـ ج ) ،الجزائر ،1993 ،ص .24

 ،2006ص .25
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كفي تقرير لمجنة مجمس الشيكخ الفرنسي التي حضرت إلى الجزائر لالطالع عمى أكضاع
المستعمرة كتب أحد أعضائيا كىك المستشار ليكف بيكي عف حالة التعميـ كما يدؿ عمييا قبيؿ
مجيء الفرنسيف كبعده قائال :أف التعميـ في الجزائر قائـ تحت إشراؼ األىالي أنفسيـ.
كيذكر األستاذ محمد الطيب العمكم أف المؤسسات التعميمية كانت تتمتع باختيار البرامج التي
تركؽ ليا كأكثر مف ذلؾ تحظى باالحتراـ مف قبؿ السمطات المحمية ك المركزية.

1

كىك ما يؤكد عميو العديد مف الباحثيف المعاصريف عمى أف التعميـ كفتح المدارس في العيد
التركي اتسـ بالحرية ،إذ لـ تكف ىناؾ سمطة سياسية عمى المدرسة مما جعميا تحت حظكة
األكقاؼ شأنيا في ذلؾ شأف المساجد كالزكايا.
 -)3كاف التعميـ يتميز بكثرة أماكف العمـ :كىي األماكف التي يجمس فييا الطمبة لتحصيؿ العمـ
مثؿ المساجد ،المدارس ،الكتاتيب ،الزكايا ،بيكت العمماء كالمكتبات الكقفية كغيرىا مما سيأتي
ذكره الحقا.
 -)4كاف التعميـ منتش ار بيف جميع طبقات المجتمع :كيرجع انتشار التعميـ في ىذه الفترة إلى
كثرة المؤسسات التي تسير عمى نشره مف جية كالتي تجد ليا دعما مف طرؼ اإلدارة كطبقات
الشعب الفقيرة كالغنية خاصة تمؾ التي كانت تنفؽ الكثير مف أمكاليا ليذا الغرض ،أما السبب
المباشر فيك ككف أفراد المجتمع كانكا يأخذكف التعميـ عمى أنو كاجب ديني كقد بينا في خاصية
الطابع الديني األىمية ليذا العنصر في انتشار التعميـ.
كعف ىذيف النقطتيف األخيرتيف كتب الباحثكف كشيكد عياف لممرحمة شيادات كثيرة تؤكد
عمي ىذه الحقيقة منيا شيادة ميشاؿ ىابار الذم كتب قائال :أف التعميـ كاف منتش ار في كامؿ
القطر الجزائرم ،كحيث كؿ الجزائرييف يحسنكف القراءة كالكتابة باإلضافة إلى العمكـ األخرل
كبعض المغات األجنبية بؿ كؿ قرية ليا مدرستيا الخاصة).2

1
2
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أما الباحثة الفرنسية إيفكف تكريف في نقميا عف العديد مف ضباط الجيش الفرنسي قد أكدت
عمى أف التعميـ كاف منتش ار عمى نحك كاسع كبأف معظـ القبائؿ في الريؼ كاألحياء كفي المدف
كاف ليا معممكىا قبؿ االحتالؿ الفرنسي.

1

 -)5أف التعميـ كاف يعتمد في مصادر تمكيمو بنسبة كبيرة عمى األكقاؼ كاإلعانات كتبرعات
المحسنيف :كسنتناكؿ ىذه الخاصية في عنصر مستقؿ لما ليا مف أىمية كبيرة كدكر بالغ األثر
في حركة التعميـ أثناء الكجكد العثماني ،ىذا إذا لـ نقؿ أنيا تشكؿ العصب الذم كاف يحرؾ
التعميـ كالمشيد الثقافي بصفة عامة ،كلذلؾ كاف أكؿ عمؿ قامت بو اإلدارة الفرنسية في حربيا
عمي مقكمات الشخصية الجزائرية كالمجتمع الجزائرم ىك القضاء عمى منابع كمصادر التعميـ
كتجفيفيا بالكامؿ مما جعؿ البنية الثقافية لممجتمع الجزائرم تنيار كتتعرض لحالة مف التشرذـ
غير المسبكؽ أفقدىا فاعميتيا االجتماعية.
 -)6أف التعميـ كاف يتميز بالطابع التقميدم :كىك أف التعميـ بالرغـ مف انتشاره ككفرتو بيف
جميع أفراد المجتمع الجزائرم إالّ أنو ينبغي أف نقكؿ أنو كاف تعميميا تقميديا في مؤسساتو كطرؽ
أف التعميـ في
تمقينو إذا ما قكرف بالتعميـ الحديث كالمعاصر ،كقد ذكر األستاذ عمار ىالؿ ّ

الجزائر عمى العيد العثماني كاف شبييا بالتعميـ في باقي البالد العربية حيث أنو تعميـ تقميدم لو
مؤسساتو كنظامو الخاص.

2

 -3مؤسسات التعميم في الجزائر قبيل مرحمة االحتالل الفرنسي:
كىي جميع تمؾ األماكف كالمراكز التي كانت تتيح المعرفة كالعمـ لجميع طبقات المجتمع
الجزائرم في جميع مناطؽ القطر الجزائرم ،مف المناطؽ الحضرية كالعاصمة كاّيالة قسنطينة

إلى البكادم كالريؼ كالصحارم كالجباؿ كغيرىا مف المناطؽ التي يسكنيا الجزائريكف ،كا ّف أكبر

أف أغمبيا قد أسس بدافع ديني كأنيا كانت تعكس الكضع
ميزة كانت تميز ىذه المؤسسات ّ

1
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االجتماعي الذم كاف يكجد عميو المجتمع الجزائرم ،كمف بيف ىذه المؤسسات يمكف ذكر
المؤسسات التالية:
 -)1مؤسسة المسجد :كىي أكثر المؤسسات انتشا ار كشيكعا بيف طبقات المجتمع ،كما أنيا
كانت المؤسسة األصؿ لجميع المؤسسات األخرل كالكتاب مثال الذم لـ يكف سكم حجرة
صغيرة تقتطع أك تبني بجكار المسجد لتعميـ الصبياف الصغار القرآف كمبادئ المغة العربية ،في
حيف أف الزاكية كانت تش ّكؿ نمكذجا مكسعا لممسجد بحيث يضاؼ الى المسجد مكاف لتعميـ
الطمبة كآخر إليكائيـ مع بعض الكظائؼ االجتماعية االضافية التي ال تتناؼ مع جكىر رسالة
المسجد في المجتمع.
كالجزائر باعتبارىا كانت تمثؿ أحد األقاليـ العثمانية الميمة كجزء مف العالـ االسالمي فقد
تمسيا كغيرىا مف أقاليمو كمف جممت ىذه
يتعرض ليا ىذا العالـ ّ
كاف تأثير األحداث التي ّ
التأثيرات اتخاذ المساجد كأماكف رئيسية لطمب العمـ كالمعرفة ،كما أف( الدراسات أياـ االسالـ

األكلى كانت دراسات دينية تشرح تعاليـ الديف الجديد ،ثـ تكسع المسممكف في عصكرىـ التالية
في فيـ ميمة المسجد فاتخذكه مكانا لمعبادة كمعيدا لمتعميـ كدا ار لمقمـ ).1
كلقد اشتيرت مساجد كثيرة في تمؾ المرحمة كانت تقكـ بكظيفة نشر التعميـ كأىميا مساجد
كتشاكة في العاصمة كسيدم الكتاني الذم أنشأه كالي قسنطينة صالح بف مصطفي سنة
1190ق كالمدرسة المالصقة لو كمسجد سيدم األخضر.2
 -)2مؤسسة الزكايا :كاف كانت ىذه المؤسسة االجتماعية قد ظيرت في الجزائر قبؿ التكاجد
العثماني إالّ أنيا تعتبر مف بيف أىـ المؤسسات التعميمية خالؿ ىذه المرحمة بما لعبتو مف دكر
في تعميـ طبقات المجتمع كتثقيفيـ ،فيي قد مثمت مف جية حمقة كصؿ بيف التعميـ االبتدائي
الذم تتيحو الكتاتيب القرآنية كالتمييد لمتعميـ العالي في المعاىد االسالمية العميا ،إضافة إلى
مجمكعة كبيرة مف األدكار االجتماعية األخرل التي كانت تقكـ بيا داخؿ المجتمع.
1
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الزكار كأخرل
فالزكايا قد كانت عبارة عف بناية ذات حجرات متعددة بعضيا إلقامة ّ

لممسافريف الماريف بالزاكية كأماكف لحفظ القرآف الكريـ كتدارسو إلى جانب أماكف ألداء الصالة
كالقاء الندكات العممية ككثي ار ما كانت الزكايا تقكـ مقاـ الدراسة الثانكية ينتقؿ إلييا الطالب بعد
إجازتيـ لحفظ القرآف الكريـ كرغبتيـ التفقو في شؤكف الديف.1
شبو أحد الباحثيف عمؿ الزكايا خالؿ العيد العثماني بأنو شبيو إلى حد كبير بعمؿ
كقد ّ

الجمعيات الخيرية في عصرنا الحاضر كىك التربية كالتعميـ لمشباب كاألطفاؿ الصغار كالكعظ
كاالرشاد كالعمؿ عمى نشر الركح الدينية في النفكس ككفالة اليتامى كالمساكيف كاستقباؿ
المسافريف كأبناء السبيؿ كتزكيدىـ بالغذاء كالمأكم.2
كقد اشتيرت العديد مف الزكايا خالؿ ىذه الفترة بما كانت تقكـ بو مف منيج رّيادم في نشر

المعرفة كمنيا زاكية عبد الرحماف األيمكلى كزاكية سيدم أحمد أكيحي كالزاكية الرحمانية كغيرىا،
كلقد ظمت مؤسسة الزكايا المركز الرئيسي لمتعميـ إلي غاية  1891حسب مالحظات تقرير لجنة
مجمس الشيكخ الفرنسي التي حضرت الى الجزائر عاـ  ،1981حيث كتب أحد أعضائيا بعد
رجكعيا كىك المستشار ليكف بيكي( أف التعميـ في الجزائر اآلف قائـ تحت اشراؼ األىالي
أنفسيـ كالزاكية حيث يتعمـ فييا التالميذ القرآف كتفسيره ىي المؤسسة الكحيدة في المستعمرة ).3
 -)3مؤسسة الكتاتيب القرآنية :كىي كما أسمفنا سابقا عبارة عف حجرات صغيرة تقتطع مف
المسجد أك تبني بجكاره ،ىدفيا األساسي تعميـ األطفاؿ الصغار القرآف الكريـ كبعضا مف مبادئ
المغة العربية كنطؽ الحركؼ كالخط.
كيشير الدكتكر بكفمجة غياث الى أف الكتاتيب شكت في الجزائر كحدة لمتعميـ االبتدائي ىدفيا
األساسي تحفيظ القرآف لمصبياف.4
1

 -بكفمجة غياث ،مرجع سابؽ ،ص.26

2

 -رابح تركي ،الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد االصالح االسالمي والتربية في الجزائر ،ط ،5المؤسسة الكطنية لالتصاؿ

3

 -نفس المرجع السابؽ ،ص.394

كالنشر ،الجزائر ،2001 ،ص.381

4

 -بكفمجة غياث ،مرجع سابؽ ،ص.25
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كيرجح دخكؿ ىذا النكع مف التعميـ الى الجزائر كانتشاره فييا مع دخكؿ االسالـ إلييا ،حيث
ّ

أف ظيكر الكتاتيب أك المكاتب العربية ليتعمـ فييا
يذىب الدكتكر أحمد فؤاد األىكاني الى ّ
الصبياف كاف في عصر الفتكحات االسالمية العظيمة ،1كالجزائر بال شؾ ىي احدل ىذه
األقطار الذم شممتيا الفتكحات االسالمية ،كما أف االىتماـ الكبير الذم كاف يميو المجتمع
الجزائرم لتعميـ الصغار القرآف ش ّكؿ عامال ميما في انتشار ىذه الكتاتيب كاالىتماـ بيا ،ألف
تعميـ األطفاؿ القرآف بصفة خاصة كاف أم ار عظيـ الخطر في االسالـ حتى اعتبره الكثير مف
العمماء فرضا مف فركض الكفاية ،2كقد بيف ابف خمدكف ذلؾ بقكلو (:إعمـ أف تعميـ الكلداف
لمقرآف شعار مف شعائر الديف أخذ بو أىؿ الممّة كدرجكا عميو في جميع أمصارىـ ) ،3فالعامؿ
الديني ش ّكؿ إذا أىـ العكامؿ الذم ساعدت عمى انتشار ىذا النكع مف التعميـ.
كلقد كانت الكتاتيب منتشرة بكثرة في فترة الكجكد العثماني بحيث ال يكاد يخمكا منيا حي مف
األحياء في المدف أك القرل ،كعف طريؽ ىذه الكتاتيب القرآنية كاف حفظ القرآف الكريـ كمو أك
بعضو منتش ار في المجتمع الجزائرم انتشا ار ممحكظا الى عيد قريب جدا.4
 -)4الرابطات :كىي شكؿ مف أشكاؿ المؤسسات التعميمية كاف كانت في مبدأىا لـ تؤسس
لطمب العمـ كانما أسست لمبدأ عسكرم ىك الرباط في الثغكر لرد العدكاف عمى ديار االسالـ،
كىي كما يعرفيا الدكتكر عبد اهلل عبد الدايـ بأف( الرباط لفظ أطمؽ عمى نكع مف الثكنات
العسكرية التي تبني عمى الحدكد االسالمية كقرب الثغكر ) ،5كلقد أقاميا المسممكف مف أجؿ
كاجب ديني دلّت عميو اآلية( يأييا الذيف ءامنكا اصبركا كصابركا كرابطكا كاتقكا اهلل لعمكـ

1

 -أحمد فؤاد األىكاني ،التربية في االسالم ،دار المعارؼ ،القاىرة ،1968 ،ص.76

3

 -عبد األمير شمس الديف ،الفكر التربوي عند ابن خمدون وابن األزرق ،ط ،2دار إقرأ ،بيركت ،1956 ،ص.187

5

 -عبد اهلل عبد الدايـ ،مرجع سابؽ ،ص.161

2

4

 عبد اهلل عبد الدايـ ،مرجع سابؽ ،ص.146 -رابح تركي ،مرجع سابؽ ،ص.378
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تفمحكف ) ،1كألف التعميـ ىك اآلخر قد ارتبط في كثير مف جكانبو بالكاجب الديني عند المسمميف
فقد كانت ىذه األماكف إضافة إلى كاجباتيا العسكرية تقكـ بالكظيفية التعميمية ،كقد ذكر العديد
مف الباحثيف الذم تناكلكا عمؿ ىذه الرباطات في الجزائر أثناء مرحمة الكجكد العثماني بأنيا
كانت( تشبو الزكايا في كظائفيا االجتماعية كالثقافية إالّ أنيا تككف قريبة مف مكاقع األعداء ،كأف
المرابطيف كانكا يقكمكف بدكرىـ الجيادم الى جانب المياـ االخرل مف تعمـ كتعميـ ).2
كقد اشتيرت في الجزائر خاصة رابطات الجية الغربية بدكرىا الكبير في نشر العمـ كالذكد
عف الحدكد الجزائرية ككنيا الجية التي كانت أكثر عرضة لمتحرشات الصميبية خاصة مف
الجانب االسباني.
 -)5المدارس :كىي مف بيف أكثر المؤسسات التي شاع انتشارىا خالؿ العيد العثماني ،كالتي
كانت تتميز بكثرة الركاد كالمنتسبيف الذيف يؤمكنيا ،كاف كاف بعضيا قد بدأ كممحقة في بعض
المساجد الكبرل إالّ أنو سرعاف ما استقمت الكثير منيا بكظيفتيا الخاصة ،ثـ أنشأ العديد منيا
استجابة لمتطكر الحاصؿ في ذلؾ الزماف كبعضيا كاف استجابة لتمؾ الدعكات التي كانت تنادم
بالتجديد كالثكرة عمى النظاـ التربكم القديـ كانشاء مدارس كتمؾ المكجكدة في أكركبا خاصة بعد
سفر العديد مف رجاؿ العمـ إلى ىناؾ كمشاىدتيـ عف قرب لنتائج تمؾ المدارس العصرية التي
كانت تكجد في أكركبا كيتخرج منيا التالميذ.
 -)6المكتبات :كىي تمؾ المكتبات العامرة التي كاف يساىـ في إنشائيا جميع أفراد المجتمع
الجزائرم عمى اختالؼ مستكياتيـ عف طريؽ النسخ كالتأليؼ الداخمي لمكتب كالمؤلفات أك عف
طريؽ االقتناء كالشراء مف الدكؿ العربية كاالسالمية كما أف مكظفي الجياز الديني العثمانييف
كانكا يجمبكف معيـ مكتباتيـ عندما يعينكف في الجزائر ،كلقد اشتيرت مدف بعينيا في الجزائر

1

 -سكرة آؿ عمراف ،اآلية  ،200ط ،21دار الفجر االسالمي  ،دمشؽ ،2005 ،بركاية كرش لقراءة اإلماـ نافع المدني مف

2

 -بكفمجة غياث ،مرجع سابؽ ،ص.26
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بمكتباتيا العامرة كمدينة تممساف كقسنطينة ،مثّمت ىذه المكتبات مؤسسات ضخمة ساىمت
بشكؿ كبير في حركية النشاط التعميمي.
كاضافة إلى ىذه المؤسسات التي تـ ذكرىا ،كىي المؤسسات التي شكمت المشيد الثقافي
الجزائرم خالؿ مرحمة الكجكد العثماني بما مثّمتو كمراكز أساسية لممعرفة ،فقد كانت ىنالؾ
مؤسسات أخرل ال تقؿ شأنا عف ىذه المراكز إالّ أنيا كانت ال تتميز بذلؾ التنظيـ كالتأطير
الذم كاف يطبع الشكؿ العاـ لممؤسسات األكلى ،كما أف أغمبيا كاف عبارة عف اجتيادات فردية
كأحيانا مناسبتية ،كلذلؾ يمكف مالحظة ثالثة فركؽ أساسية يتميز بيا ىذا النكع مف المؤسسات
عف غيرىا مف المؤسسات المعركفة كىي:
 أف ىذه المؤسسات تفتقر إلى التنظيـ كالتأطير.
 أف ىذه المؤسسات كانت عبارة عف جيد فردم في مقابؿ الطابع الجماعي لمنكع
األكؿ.
 أنيا كانت مناسبتية أممتيا تفاعالت الحياة اليكمية لممجتمع.
كمف بيف أنكاع ىذه المؤسسات التي كانت تشيع داخؿ المجتمع الجزائرم عمى العيد العثماني
نذكر ما يمى:
 -)1بيكت العمماء :حيث أف بعضا مف العمماء كالشيكخ جعمكا منازليـ أماكف لطمب العمـ كنشر
المعرفة يتردد عمييا جميع طبقات المجتمع الجزائرم التي كانت تعتقد ببركة ىؤالء العمماء
كالتبرؾ بمجالستيـ كمخالطتيـ ،كلقد شاع ىذا النمكذج في الجزائر كثي ار مثؿ باقي دكؿ العالـ
االسالمي.
 -)2الحمامات :حيث تشتير الجزائر بكثرة حماماتيا المعدنية كفي مختمؼ مناطقيا كبكثرة
مرتادييا مف مختمؼ طبقات المجتمع كمف مختمؼ األعمار كاألجناس كىك ما جعميا مكانا
خصبا لنشر العمـ كالمعرفة ،حيث كاف العمماء يستغمكف تكاجدىـ داخؿ ىذه الممتقيات الشعبية
ككجكد الناس فييا لممارسة كظيفة نشر العمـ كالمعرفة بيف الناس.
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 -)3األسكاؽ الشعبية :كىي مثؿ الحمامات قد كانت تشتير بيا مدف كثيرة داخؿ الجزائر كال
تعرؼ بعض المدف إال بأسكاقيا التي كاف يقصدىا المكاطنكف مف جميع جيات الكطف فكاف
بعض العمماء كالشيكخ يستغمكف ىذه المؤتمرات الشعبية لنشر العمـ كالمعرفة كتثقيؼ العامة
خاصة.
 -)4المسارح كالحدائؽ :لقد كفّرت الجغرافية الطبيعية الجميمة لمجزائر مجمكعة كبيرة مف
الحدائؽ كالمحميات الطبيعية كالتي أبدع في تشيدىا الحكاـ العثمانيكف خاصة أنيـ كانكا
يتذكقكف الطبيعة كيعشقكنيا ،كلقد كاف الجزائريكف يترددكف كثي ار عمى ىذه المحميات الطبيعية
لمتنزه كاالستجماـ كىك ما جعميا أماكف مناسبة لنشر المعرفة استغميا بعض العمماء الذيف كانكا
ىـ كذلؾ مف ركادىا.
كىك نفس الكالـ الذم يمكف أف يقاؿ عمى تمؾ المسارح الذم كرثيا المجتمع الجزائرم عف
الحضارة الركمانية التي مرت عمى أرضو خالؿ فترة معينة أك تمؾ التي أقاميا العثمانيكف
منصاتيا بعضا مف مآثر
لالستعراضات كاالحتفاالت ،حيث كاف العمماء يذىبكف ليعرضكا عمى
ّ

التاريخ أك نفحات األدب ككثي ار ما شكمت المالحـ البطكلية التي كاف يركييا ىؤالء العمماء أك ما
يعرفكف بالقصاصيف دركسا يقتدل بيا الجزائريكف في حربيـ مع العدك الفرنسي كيستذكركف

فصكليا أثناء المعارؾ التحريرية كيشحذكف بيا عزائميـ.
 -)5مراسـ األعياد كالحفالت :كىي ّأياـ بعينيا يجتمع فييا أفراد المجتمع الجزائرم إلقامة

ميرجاف شعبي كبير ما يمبث أف يتحكؿ إلى محفؿ عممي يكفر جكا كمناخا ثقافيا تنشط مف
خاللو الحياة الثقافية يتبارل فيو األدباء كالشعراء كتعيش مف خاللو طبقات المجتمع ككأنيا في
جامعة مفتكحة.
مركا بالجزائر أثناء ىذه
إف جميع ما تـ ذكره يثبت صحة تمؾ الشيادات الذم ساقيا رحالة ّ

الفترة كيدعـ أيضا تمؾ التقارير التي كاف يرسميا بعض جنكد الجيش الفرنسي عف الكضع
التعميمي في الجزائر أثناء غزكىـ لمجزائر ،عف انتشار التعميـ بيف طبقات المجتمع الجزائرم
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ككفرة أماكف العمـ كالمعرفة ،كيدحض في الكقت ذاتو تمؾ االدعاءات المغرضة التي كانت
تصكر المجتمع الجزائرم عمى أنو مجتمع غير متحضر كال يكجد مكاف لمعمـ داخؿ أبنيتو
االجتماعية في تبرير كاضح لغزك فرنسا لو.
 -4مصادر تمويل التعميم في الجزائر قبيل مرحمة االحتالل الفرنسي:
لقد سبؽ كأف أشرنا في خصائص التعميـ في الجزائر عمى العيد العثماني الى أف ىذه
النقطة ق د شكمت النقطة المركزية كالمحكرية كحجر الزاكية في حركة التعميـ أثناء ىذه الفترة
خاصة مع ترؾ اإلدارة العثمانية رعاية المجاؿ الثقافي بصفة عامة لعمكـ طبقات المجتمع مما
حتّـ عميو تحمؿ ىذا الجانب الحيكم كالنيكض بو كبخاصة تكفير المصادر المالية التي ينيض
بيا.
كألف التعميـ خالؿ ىذه المرحمة كاف في أغمبو بدكافع دينية فقد ىبت طبقات المجتمع لمقياـ
بيذا الكاجب الديني مف خالؿ كقؼ أمكاليا كممتمكاتيا العينية كالمحمكلة في سبيؿ نشر العمـ
كالمعرفة كتغذية مؤسساتو فكانت بذلؾ مؤسسة األكقاؼ أكؿ المصادر الرئيسية كأكبرىا كالتي
شكمت العمكد الفقرم الذم يقكـ عميو التعميـ أثناء ىذه المرحمة.
 -)1األكقاؼ اإلسالمية :كىي كما أشرنا أكبر مؤسسة تمكيمية عمى ذلؾ العيد ،كيذكر بعض
الباحثيف أف( معظـ المؤسسات الثقافية في الجزائر كالمسيد كالمدرسة كالكتاب كالزاكية كانت
تقكـ بميمة التعميـ كتشرؼ عمى تالمذتو ككانت أكبر مؤسسة تغذم ىذه المؤسسات الثقافية ىي
األكقاؼ ) ،1كلقد كانت ىذه األكقاؼ االسالمية تبمغ نحك %66مف مجمكع األمالؾ العقارية
كالزراعية كيعكد السبب في ذلؾ الى أف أفراد المجتمع الجزائرم كانكا يحبسكف أمكاليـ عمي
المساجد كأضرحة األكلياء كأندية العمماء ،2كتبيف ىذه النسبة العالية بكضكح القدر الذم كاف
يكليو أفراد المجتمع الجزائرم لمعمـ كشرؼ االنفاؽ عميو.
1
2

 عبد القادر حمكش ،مرجع سابؽ ،ص.26 -بساـ العسيمى ،عبد الحميد ابن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية ،دار الرائد كدار النفائس ،الجزائر كبيركت،2010،
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أف الكثير مف العائالت الغنية كالكبيرة كانت تقكـ
 -)2إعانات كتبرعات العائالت الغنية :حيث ّ

بتقديـ إعانات كتبرعات ضخمة لمختمؼ المؤسسات التعميمية لمساعدتيا في عمميا كبعضيا
كاف يقكـ ىك بنفسو ببناء المدارس كالقياـ بأعبائيا كأعباء معممييا كطمبتيا ،كما كانت بعض
العائالت تفتح بيكتيا لطمبة العمـ لإلقامة فييا الى غاية استكماؿ دراستيـ.

 -)3تبرعات المحسنيف مف أفراد المجتمع الجزائرم :حيث أف جميع أفراد المجتمع الج ازئرم
كحتى البسطاء منيـ قد كانكا يتبرعكف ببعض مف أمكاليـ في صناديؽ خاصة لممؤسسات
التعميمية ،كاأل فراد الذيف لـ يكف يتكفر ليـ الماؿ كالفالحيف مثال كانكا يتبرعكف ببعض
المحاصيؿ الزراعية كالتمر كالشعير كالقمح كاألغطية كاألفرشة.
 -)4إعانات اإلدارة العثمانية :حيث أنو عمى العكس مما يشاع عند الكثيريف مف أف السمطة
العثمانية قد أىممت الجانب التعميمي كمية كما تركج لو المدرسة الككلينيالية قد خصصت
صناديؽ خاصة إلعانة التعميـ كمؤسساتو كىك ما سنناقشو في عنصر الحؽ.
 -)5أمكاؿ الزكاة :حيث أف أفراد المجتمع الجزائرم كانكا يخصصكف جزء مف أمكاؿ زكاتيـ
لينفقكىا عمى أىؿ العمـ كمؤسسات التعميـ.
 -5دور االدارة العثمانية في حركة التعميم:
كىي العالقة التي كانت قائمة بيف اإلدارة العثمانية بكصفيا السمطة الكصية عمى أفراد
المجتمع الجزائرم كأحد أىـ ركائز البناء االجتماعي كىك البناء الثقافي ،عالقة ىذه اإلدارة
بالمعمميف كاالشراؼ عمييـ كتمكيؿ مؤسسات التعميـ.
بينا سابقا بأف االدارة العثمانية قد تركت الجانب الثقافي في المجتمع عمى عاتؽ
فكما ّ

أفراده أنفسيـ كتركت لو الحرية الكاممة في اختيار المؤسسات التعميمية التي يريدىا كالمعمميف
الذيف يفضميـ ،إالّ أف ىذه االدارة كاف لـ تتكلى ىي االشراؼ المباشر عمى ىذا التعميـ إالّ أنيا
عممت عمى تشجيعو كتدعيمو كتشجيع القائميف عميو كلـ تقؼ أبدا أماـ نشره أك عرقمتو أك
التضيؽ عميو ،كمف بيف الذيف يؤكدكف عمى ىذا الدكر الذم لعبتو االدارة العثمانية الدكتكر عمر
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بف قينة بقكلو (:أف الحكـ العثماني كاف لـ يشجع رسميا عمى الحركة التعميمية فإنو لـ يعرقؿ
جيكد المكاطنيف في تشييد المؤسسات عمى عكس ما فعؿ االحتالؿ الفرنسي فيما بعد ) ،1كأما
االستاذ محمد الطيب عمكم فيذكر أف المؤسسات التعميمية كانت تتمتع باختيار البرامج التي
تركؽ ليا كأكثر مف ذلؾ تحظى باالحتراـ مف قبؿ السمطات المحمية كالمركزية [ ]...بؿ
كتتحصؿ حتى عمى مساعدات مف السمطة المركزية ،2كيؤكد عمى ىذا الكالـ أحد مسؤكلي
االدارة العثمانية كالذم كاف شاىدا مباش ار عمي تفاصيؿ تمؾ الفترة كىك السيد حمداف خكجة الذم
أخبر أف االدارة جعمت صندكقا عمكميا مف بيف ميامو ىك دفع أجكر االساتذة العمكمييف الذيف
ينفقكف أكقاتيـ في تنكير المجتمع كتزكيده بالمعرفة ،كما أنيا تستعمؿ لمساعدة المؤلفيف كالطمبة
المعدكميف.3
كعف بعض إسيامات الحكاـ العثمانييف في الحياة التعميمية خالؿ تكاجدىـ بالجزائر أخبرنا
االستاذ أحمد تكفيؽ المدني عف فترة مف أزىي فترات الحكـ العثماني كىي فترة محمد عثماف
باشا ككليو عمى قسنطينة صالح بف مصطفي الذم أنشأ مسجد سيدم الكتاني سنة
1190ق1776/ـ كالمدرسة المالصقة لو ثـ أنشأ لطمبة العمـ مدرسة بجكار مسجد سيدم
االخضر سنة 1789بنظاـ عصرم قاؿ عنو " فايسات " ( إنو نظاـ لك قابمناه بنظاـ المدارس
الفرنسية في ذلؾ العصر لما كاف دكنو ) كلقد تخرج مف ىذه المدارس عدد كبير مف رجاؿ
العمـ.

4

ثانيا -مراحل السياسة الفرنسية الرامية لمقضاء عمى مقومات الشخصية الجزائرية:
رست السفف الحربية الفرنسية بميناء سيدم فرج بالعاصمة الجزائرية في  14جكاف
 ،1830أعقبتيا حالة مف االستنفار االجتماعي الكبير مف طرؼ أفراد المجتمع الجزائرم
1
2
3
4

 عمر بف قينة ،مرجع سابؽ ،ص .24 محمد الطيب عمكم ،مرجع سابؽ ،ص.103 حمداف بف عثماف خكجة ،المرآة ،تعريب العربي الزبيرم ،منشكرات ، ANEPالجزائر ،2006 ،ص.97 -محمد الطمار ،مرجع سابؽ.252 ،
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تحركيا الدكافع الدينية لمكاجية العدك المسيحي الكافر كما كاف يردد ىؤالء الجزائرييف ،انتيت
معيا أكؿ فصكؿ المعركة الحضارية حكؿ إثبات الكجكد الشخصي كاليكياتي بعد انيزاـ الجيش
الجزائرم غير المنظـ كغير المستعد باالتفاؽ الذم يقضي بتسميـ العاصمة الجزائرية بيف حاكـ
الجزائر الدام حسيف كقائد الحممة البربرية د يبرمكف في  5جكيمية مف نفس العاـ.
كألف الجزائرييف كانكا يدرككف جيدا أىمية تأميف خصائصيـ الثقافية بكصفيا العناصر
األساسية التي تكفؿ ليـ إثبات كجكدىـ أماـ الخصائص الثقافية الجديدة الذم أحدثيا الغزك
الفرنسي ،فقد جاءت أغمب بنكد االتفاقية مف أجؿ حماية ىاتو الخصائص الثقافية( حيث نصت
المادة  5مف ىذا االتفاؽ عمى ما يمي :حرية العمؿ بالديف االسالمي ،ضماف حرية جميع
الطبقات كاألدياف[ [...كاحتراـ كامؿ لممرأة الجزائرية ،أما المادة  2فقد نصت عمى احتراـ التقاليد
الجزائرية كعمى أنو ال يؤذف لمجنكد الفرنسييف بدخكؿ المساجد الجزائرية [ ]....كأف المساجد
كأماكف العبادة ستحترـ بصفة نافذة ).1
كقد نقؿ لنا أحد شيكد تكقيع ىذه االتفاقية األستاذ حمداف خكجة كيؼ كاف الجزائريكف
حرصيف في التأكيد عمى أف( تبقى ممارسة الديانة المحمدية حرة كما أنو لف يقع أم اعتداء
عمى حرية السكاف مف جميع الطبقات كال عف دينيـ كأمالكيـ كتجارتيـ كبضاعتيـ كنسائيـ
سيحترمف ).2
إالّ أّنو مباشرة بعد تكقيع ىذه المعاىدة قامت فرنسا بخرؽ جميع بنكدىا تمييدا البتالع ىذا

الكطف كشخصيتو نيائيا ،كىذه ىي سمة االستعمار االستيطاني الذم يمثؿ االستعمار الفرنسي
أكضح كجكىو ،فيك ال يكتفي بنيب ثركات البالد المستعمرة كانما يعمؿ بالمكا ازت مع ذلؾ الى
قمع شخصية ىذا البمد مف عقكؿ كقمكب أفراده ،كاحالؿ ثقافتو كلغتو كديانتو مكانيا فيك اذا
استعمار لألرض كاالنساف.

1
2

 -أبك القاسـ سعد هلل ،الحركة الوطنية الجزائرية ،ج  ،2ط  ،4دار الغرب االسالمي ،بيركت ،1992 ،ص .18

 -حمداف خكجة ،مرجع سابؽ ،ص .172
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لخص فرحات عباس ىدؼ االستعمار الفرنسي قائال :لـ يكلى االستعمار الفرنسي جيدا
كقد ّ
الستعباد الجزائرييف مف جية كلتجريد الجزائر مف إسالميا كعركبتيا مف جية أخرل كاف جميع
الجيكد التي بذليا مند قرف كانت ترمي الى ىذا اليدؼ.1
كلقد عممت االدارة الفرنسية مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا التي جاءت مف أجميا الى القياـ بتسطير
سياسة محكمة تصؿ مف خالليا الى االدماج الفعمي كالتاـ ليذا الشعب كتذكيبو في كياف
المجتمع الجديد ،بدأتيا بتحطيـ قاعدتو التحتية التي يرتكز عمييا في قيامو بكؿ أعمالو ثـ
محاكلة تنصيره لتسيؿ فرنستو التي تفتح الباب أماـ الكصكؿ بو الى االدماج التاـ.
كقد كانت ىذه الخطة االستعمارية نتيجة دراسات عدة قاـ بيا الخبراء االستعماريكف لفيـ بنية
المجتمع الجزائرم كقد بدأت ىذه السياسة بأكؿ خطكة كىي:
 )-1سياسة تفقير المجتمع الجزائري :
كالمقصكد بيذه المرحمة ىك قطع المجتمع الجزائرم عف دعامتو األساسية في العيش كالتي
يتكقؼ عمييا كجكده كتماسكو ،كتتمثؿ ىذه الدعامة في جممة أراضيو الخصبة كمجمكع األكقاؼ
مصدر لمتعميـ ،كخزينتو العمكمية كغيرىا مف األمالؾ
ا
اإلسالمية الضخمة التي كانت تمثؿ لو
التي يمتمكيا.
كمف أجؿ تحقيؽ ىذه الخطكة قامت االدارة الفرنسية بكضع جممة مف التدابير كاإلجراءات
قصد القضاء عمى ىذه القاعدة الصمبة التي يرتكز عمييا المجتمع الجزائرم في جميع نشاطاتو.
 -1-1مصادرة الخزينة العمومية:
لقد كانت لمدكلة الجزائرية قبؿ االحتالؿ الفرنسي مكارد مالية كثيرة تكضع في صناديؽ
خاصة لتسيير أمكر الدكلة كمنيا الصندكؽ العمكمي الذم كاف يعتمد عميو في دفف الفقراء
كاألجانب الذيف ال مأكل ليـ كفي مساعدة المعكزيف كدفع أجكر االساتذة العمكمييف الذيف
ينفقكف أكقافيـ في تنكير المجتمع كتزكيده بالمعرفة كالمؤلفيف مف العمماء كالطمبة.
1

 -فرحات عباس ،مرجع سابؽ ،ص .23
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كأثناء عممية الغزك استكلى الفرنسيكف عمى صندكؽ بيت الماؿ الذم كاف يحتكم عمى مبالغ
مالية ىائمة ،1كما أنيـ استكلكا عمى الكدائع الخاصة التي كانت فيو كبذلؾ أصيب الصندكؽ
بعجز كبير.
 -2-1مصادرة أراضي الجزائريين:
لقد كانت السمطات االستعمارية تدرم جيدا العالقة التي تربط الجزائرم مع أرضو كماذا
تمثؿ لو ىذه االرض مف أىمية في تأميف البقاء كتذليؿ صعكبات الحياة كدخكليا كمحرؾ
أساسي في مختمؼ النشاطات األخرل ،إذ لـ نقؿ أنيا كانت العنكاف الرئيسي الداؿ عمى كجكده
كلذلؾ عممت منذ الكىمة األكلى عمى حرمانو مف ىذه االرض تحت عدة ذرائع مختمفة كبتدابير
كمكائد تكضع ألصحابيا تنزع مف خالليا أراضييـ ،كمف بيف ىذه الذرائع كالتدابير:
.1

مصادرة أراضي الدكلة السابقة بحجة أنيا أرض شاغرة.

.2

مصادرة األراضي التي يقكـ أصحابيا بالجياد ضد فرنسا.

.3

مصادرة األراضي التي يتغيب عنيا أىميا لمدة معينة.
كمف أجؿ شرعنة ىذه التدابير قامت السمطات االستعمارية بإصدار قانكف حؽ مصادرة

أراضي األىالي في  31تشريف االكؿ  1845مف أجؿ الضغط أكثر عمى مالؾ األرض
لالعتراؼ بفرنسا ،كمما جاء فيو أف الجزائييف الذيف تصادر أراضييـ ىـ كؿ مف:
 الذيف يقترفكف أعماال عدكانية ضد الفرنسييف أك القبائؿ الخاضعة لفرنسا أك يقدمكف مباشرةأك مداكرة مساعدة لمعدك أك يقكمكف باالتصاالت معو.
 الذيف ترككا األراضي التي يشغمكنيا كالتحقكا بالعدك كيككف تاركا كممحقا بالعدك كؿ مف يغيبعف منزلو لمدة تتجاكز الثالثة أشير مف دكف إذف مف السمطة الفرنسية.

1
2

2
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تفتيت األراضي الجماعية :كىي مف أكثر الطرؽ التي عمد الييا المستعمر لنزع أراضي

الجزائرييف مف خالؿ تأسيسو لمممكية الفردية كالسماح لصاحبيا ببيع حصتو التي حصؿ عمييا
بقسمة األرض الجماعية لمقبيمة.1
.5

إرىاؽ كاىؿ الجزائرييف بالضرائب كالفكائد الربكية حتى يصبحكا غير قادريف عمى

التسديد فتنزع منيـ أراضييـ ،كىك ما سيتـ تناكلو في عنصر الحؽ.
كلقد كانت السمطات الفرنسية تيدؼ مف خالؿ مصادرتيا ألراضي الجزائرييف إلى:
أ.

إضعاؼ الركح الجماعية بيف الجزائرييف ،حيث أف نزع األراضي يعتبر خير كسيمة

لمقضاء عمى كحدة القبيمة التي ستبقى دائما عمى استعداد لمثكرة مادامت محتفظة بكحدتيا
كقكتيا.
ب.

اتخاذىا طريقة لنقميا أليدم الككلكف األكربييف ،2الذيف تريد إغراءىـ بيذه األراضي

لمقدكـ الى الجزائر بيدؼ تكثير العنصر األكركبي.
ج.

تفكيؾ بنية المجتمع الجزائرم ،حيث أف تحطيـ الكحدات االقتصادية الكبرل يجر

المحالة إلى زكاؿ العالقات االجتماعية.

3

د.

تحطيـ نفسية الفرد الجزائرم بحرمانو مف مصدر رزقو كاعالة عائمتو.

ق.

قطع مصادر التمكيؿ عف المجاىديف في صفكؼ الثكرات الشعبية كالدليؿ أنيا قامت

بمصادرة معظـ أراضي الذيف شارككا في ثكرتو .1871

1

 -محفكظ سماتى ،األمة الجزائرية نشأتيا وتطورىا ،ترجمة محمد الصغير بناني كعبد العزيز بك شعيب ،منشكرات دحمب،

2

 -عبد الكريـ بكصفصاؼ ،جمعية العمماء المسممين الجزائريين ودورىا في تطور الحركة الوطنية الجزائرية ،عالـ المعرفة،

3

 -محفكظ سماتي ،مرجع سابؽ ،ص.145

الجزائر ،2007 ،ص.145
الجزائر ،2009 ،ص.33
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 -3-1مصادرة مختمف األمالك العامة والخاصة :كىي جميع األمالؾ التي كانت مصنفة سنة
 1830كما يمي :


أمالؾ البايميؾ (الدكلة) كعددىا  5آالؼ ممكية كقيمتيا تقدر بػأربعيف ألؼ فرؾ ،كقد

تحكلت جميعيا إلى الدكلة المحتمة.


أمالؾ بيت الماؿ.



األمالؾ الخاصة كقد صكدرت في معظميا.

 -4-1مصادرة أمالك األوقاف :كىي جميع تمؾ األمالؾ التي كاف يكقفيا أفراد المجتمع
الجزائرم في سبيؿ اهلل لتستفيد منيا بيكت اهلل كمؤسسات العمـ كطبقات المجتمع المحركمة
كتشمؿ األنكاع التالية:


أكقاؼ كانت تسمي بأكقاؼ مكة المكرمة كالمدينة المنكرة.



أكقاؼ المساجد.



أكقاؼ الزكايا كالقباب.



أكقاؼ كانت تسمى بأكقاؼ األندلس.



أكقاؼ كانت تسمى بأكقاؼ األشراؼ.



أكقاؼ كانت تسمى بأكقاؼ االنكشارية.



أكقاؼ الطرؽ العامة.



أكقاؼ كانت تسمى بأكقاؼ عيكف الماء ،حيث أف جميع ىذه األكقاؼ قد تـ مصادرتيا

1

كلقد كانت اإلدارة االستعمارية تيدؼ مف كراء ىذا العمؿ باإلضافة إلى حرماف
الجزائرييف مف مصادر الرزؽ ،فقد كاف ليا ىدؼ اقتصادم ىك( الزيادة في رصيد الميزانية
الفرنسية كىدؼ سياسي ىك السيطرة عمى أصحاب الرأم المضاد لمكجكد الفرنسي ).
1
2

2
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كذلؾ ألف غالبية العمماء كالمدارس كالزكايا كانت ىي الخاليا التعبكية ليذا الرأم المضاد كلقد
كانت ىذه األكقاؼ تمثؿ ليا مصدر التمكيؿ األساسي( فباالستالء عمى األكقاؼ تدىكر كضع
التربية كالتعميـ تدىك ار كبي ار كما تدىكرت الرعاية االجتماعية بالنسبة لمفقراء كالمحتاجيف كالعجزة
ك الشيكخ بدكرىا تدىك ار كبي ار ).

1

 -5-1سياسة االستيطان واطالق يد المعمرين عمى الجزائر :إف ىذه السياسة كاف لـ تكف
مباشر في تفقير المجتمع الجزائرم إالّ أف كجكدىـ كاف يحتّـ عمى اإلدارة الفرنسية إغراءىـ
ا
سببا
بأراضي الجزائر لمقدكـ إلييا ،كاليدؼ األساسي مف االتياف بيـ كاف مف أجؿ تغميب الجنس
االكربي عمى الجنس المحمي لمتمكيف الثقافة األكربية مف االنتشار بيدكء ككذلؾ لمتخمص مف
فائض البطالة الذم خمفتو الثكرة الصناعية أك التخمص مف المجرميف الخطيريف الميؤكس منيـ
أك المشرديف ،كقد كجدكا في الجزائر المفرغة المناسبة لمقياـ بيذه الميمة ،كقد أعمف الجنراؿ
كمكزيؿ صراحة فيما يخص سياسة االستيطاف بمناسبة كصكلو إلييا يكـ  9أكت  1835يجب
أف تعممكا أف ىذه القكة (العسكرية) التي ىي تحت إمارتي ما ىي إالّ كسيمة ثانكية ذلؾ أنو ال
يمكف أف نغرس العركؽ ىنا إالّ بكاسطة اليجرة األكربية.2
كلقد كصؼ شارؿ ركبرت أجيركف ىؤالء المستكطنيف بأف أكؿ ميزة يتميزكف بيا ىك تشكميـ
في مجمكعة متألفة مف جنسيات أكربية مختمفة تجمع بينيـ المغة الفرنسية باعتبارىا لغة الدكلة
المستعمرة ،كاف ىذه المجمكعة كانت منغمقة عمى نفسيا متطرفة في عنصريتيا تحمؿ شحنات
مف الحقد كالكراىية لمجزائرييف ،كرغـ أنيـ يتكارىكف فيما بينيـ إالّ أنيـ يتحدكف في مكاقؼ
عنصرية مشتركة ضد األىالي الجزائرييف.3
كفي  19ديسمبر  1900منحت فرنسا لممعمريف حؽ التصرؼ في الجزائر ككاف ىذا يعني
إطالؽ يد المعمريف في إدارة كافة شؤكف القطر مف مالية كاقتصادية كاجتماعية كما منحيـ
1
2
3
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القانكف حرية التصرؼ في شؤكف العمالت كالبمديات ،1فجعمكا يعبثكف في االرض فسادا
كيعارضكف كؿ فكرة كانكا يركف فييا أنيا تقدـ تنازالت لألىالي[ ]...ألنيـ كانكا يخافكف مف
فقداف ىذه اليدية التي لـ يككنكا ينتظركف أف تضيع منيـ.
كقد كصمت بفضؿ ىذه السياسات عدد األراضي التي يمتمكيا المعمريف في حدكد 1930
أكثر مف  100ىكتار[ ]...كيحتكركف حكالي  % 80مف االرض.2
كقد بمغ عدد ىؤالء المستكطنيف سنة  1839إلى  25ألؼ شخص أكثرىـ مف الفرنسييف
كالمالطييف كاالسباف ،كفي عاـ  1847كىك العاـ الذم غادر فيو الجنراؿ بيجك حاكـ الجزائر
العاـ القطر الجزائرم إلى فرنسا كصؿ عدد االكربييف إلى حكالي  110الؼ.3
كمف أجؿ زيادة ترغيب الجاليات في القدكـ إلى الجزائر أصدرت سمطات االحتالؿ قانكف
 1889الذم يمنح الجنسية الفرنسية بصكرة آلية لجميع االشخاص الذيف كلدكا في الجزائر مف
أبكيف أجنبييف.4
أدت سياسة االستيطاف التي اعتمدتيا االدارة الفرنسية إلى تفتيت البناء الزراعي
كقد ّ
الجماعي في الريؼ الجزائرم كىك الذم كاف عامال قكيا في استقرار السكاف كأصبح الريفيكف ال
يستطيعكف العكدة إلى أراضييـ السابقة إالّ بصفتيـ عماال أجراء في مزارع المعمريف كباقتطاع
االحتالؿ أقساما مف األرض التي ال غنى عنيا لحياة الجماعة أجبر الفالحكف عف البحث عف
أراضي جديدة أخرل أقؿ خصكبة بؿ كأصبح الكثيركف منيـ مجرد خماسيف مما تسبب في تفكؾ

1

 -نبية األصفياني ،تطور الحركة السياسية في المغرب ،ضمف كتاب السيد ياسيف كآخركف ،القومية العربية في الفكر

والممارسة ،ط  ،2مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،1980 ،ص .32

2
3

 عبد المطيؼ بف أشنيك ،مرجع سابؽ ،ص .292 -رابح تركي ،مرجع سابؽ ،ص .46

- Charles – André julien, L'Afrique du Nord en marche Nationalisme musulmans et

4

souveraineté françaises Imprime t'imprimerie Devereux، ( Paris )، 1972، p 92.
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الكحدة االقتصادية العائمية كالتضامف االجتماعي في الريؼ ككاف ذلؾ لظيكر الفردية في
االنتاج الزراعي.1
 -6-1إرىاق كاىل الجزائريين بالضرائب والفوائد الربوية :كتعتبر ىذه السياسة الجينمية
أدت إلى تفقير المجتمع الجزائرم ،فعكض العمؿ كزراعة
التدميرية مف أكثر السياسات التي ّ
األرض مف أجؿ تأميف البقاء أصبح يعمؿ مف أجؿ تأميف القدرة عمى تسديد الضرائب الكثيرة
المفركضة عميو.
حيث أف حجـ الضرائب المفركضة عمى السكاف كاف في تزايد مستمر كبالقدر الذم تخضع
أما في االرض العسكرية تدفع القبائؿ الضرائب العربية كالرسكـ
فيو األرض لمنظاـ المدني ّ

المحمية كالبمدية كالرسكـ عمى السكف كالكالب كاإليجار كاألسكاؽ ...الخ ،ثـ جاء مرسكـ 24

كانكف األكؿ  1870الذم حكؿ القسـ األكبر مف القبائؿ إلى أراضي مدنية كىكذا أخضعت
إدارة البمديات الفالحيف لعبء ضريبي إضافي بشكؿ زيادة عمى الضرائب كأكثر مف ذلؾ تدفع
الضرائب بالعممة الفرنسية مما سبب ذلؾ حالة أكبر مف االفقار بسبب عدـ كفاية نظاـ االعتماد
بيف العمالت.2
إف ىذا العبء الضريبي المثقؿ كاف سببا في إثراء الخزينة الفرنسية مما جعؿ لكركا بكليك في
معرض تحميمو لميزانية  1887يقكؿ (:يدفع السكاف األصميكف  40مميكف سنكيا عمى أقؿ
تقدير ،أم أكثر مف نصؼ إيرادات الحككمة كالمؤسسات البمدية ).3
أدت ىذه السياسة فعال إلى إرىاؽ العامؿ الجزائرم سكاء في القطاع الفالحي أك
كقد ّ
الصناعي[ ]...فالضرائب الباىظة قد طغت عمى رأس الماؿ البسيط الذم يممكو الجزائرم بحيث
أنو لـ يعد في االمكاف استثماره في االنتاج كانما أصبح يحتفظ بو كاحتياط لتسديد الضرائب.
1

 -محمد السكيدم ،مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري ( ،د ـ ج ) ،الجزائر ،1984 ،ص .76

3

 -نفس المرجع ،ص .102

2

4

 -عبد المطيؼ بف أشنيك ،مرجع سابؽ ،ص .65

 عمار بك حكش ،العمال الجزائريون في فرنسا ،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،1974 ،ص .95142
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كىذه السياسة كما قمنا كانت كميا مف أجؿ تحطيـ الفرد الجزائرم كاذاللو كتركو أماـ األمر
الكاقع ليرضى بمطالب اإلدارة االستعمارية فضال عف إثراء الخزينة الفرنسية.
كقد كتب فاراف في كتابو ىؿ تصبح الجزائر فرنسيو ؟ بأنو( يجب عمينا أف نستكلي شيئا فشيئا
بدكف ىكادة كال شفقة عمى جميع م ارتعيـ كمراعييـ كنثقؿ كيكليـ بضرائب مرىقة حتى تتعذر
عمييـ الحياة فال يجدكف ما يسدكف بو رمقيـ فيصبحكف حيف ذلؾ بيف أمريف ال ثالث ليـ إما
أف يثكركا كاما أف ينخرطكا في جيش فرنسا لمدفاع عنيا ).1
ىذا كلـ تكتفي اإلدارة الفرنسية بإرىاؽ المجتمع بالضرائب لتفكيؾ بنيتو االجتماعية كالقضاء
عمى كحدة القبيمة فقد أضافكا الى ىذه الضرائب الفكائد الربكية كالتي ىي فكرة استعممتيا
السمطات الفرنسية كأحد الطرؽ المنتيجة مف أجؿ نزع أراضي الجزائرييف ،كىي أنو نتيجة لمحياة
االقتصادية الجديدة التي صار يعيشيا الجزائرم مف جراء االستعمار صار لزاما عميو لكي
يحرث أرضو ليضمف بقاءه كبقاء عائمتو مف جية كليدفع الضرائب المفركضة عميو بأف يقكـ
باالستدانة مف خزينة االدارة التي تقدـ لو كؿ التسييالت في البداية ألنيا تعرؼ أف ىذا المزارع
لف يستطيع تسديد الفكائد التي ستأخذ ارتفاعا مع كؿ تأخير مما يجعؿ ىذا الفالح في األخير
يتنازؿ عف أرضو.
كعف ىذا الكضع الحرج الذم أصبح يكجد عميو المجتمع الجزائرم نتيجة لمنظاـ االقتصادم
الذم فرض عميو كتب " نابميكف الثالث " الى" ماؾ ماىكف " في فقرة بعنكاف الربا كالقبيمة ّأنو

( عندما الحظ العرب انخفاض ثركتيـ بفقدانيـ األرض كتراكـ الضرائب لجأكا الى االستدانة
كىذا ما سيؤدم الى انييارىـ التاـ تقريبا ،إذ لعدـ كجكد شركات اعتماد ستككف االستدانة بفكائد
مرتفعة جدا ،إف القركض الربكية ىي مف أكبر المصائب التي تثقؿ السكاف األصمييف [[...

1

 -فرحات عباس ،مرجع سابؽ ،ص .66
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ىناؾ خكؼ عندما يصبحكف مالكا عقارييف مف أف يتعرض قسـ كبير منيـ النتزاع ممكيتو
كتنتقؿ كافة أمالكيـ الى الدائنيف ).1
كعف طريؽ ىذه السياسة المنتيجة تمت مصادرة كانتزاع الكثير مف أراضي الجزائرييف ككزعت
مجرد خماسيف عند ىؤالء المستكطنيف مما ضاعؼ
عمى المستكطنيف كأصبح مالكيا األصمييف ّ
مف متاعبيـ المالية أكثر.

 -7-1تدمير بنية الصناعات الحرفية والتقميدية:
لقد كاف يكجد بالجزائر نشاط كاسع لمصناعات الحرفية كالتقميدية خاصة تمؾ الصناعات
التي تعتمد عمى دباغة الجمكد كالطيف كالكبر ككانت ىناؾ طبقات بأكمميا داخؿ المجتمع
الجزائرم تعيش عمى نظاـ الحرؼ ىذا ،كلحرماف المجتمع مف ىذا النظاـ االقتصادم الخاص
قامت االدارة الفرنسية بتدمير شركط قيامو مف خالؿ تكجيو االدارة الفرنسية لممكاد األكلية مثؿ
األصكاؼ كالجمكد كالخشب نحك التصدير الخارجي تحت ضغط التجارة الضريبية كارتفاع
األسعار ،مسببة بذلؾ بصكرة مباشرة كغير مباشرة في حالة افقار كتحكيؿ العماؿ المباشريف ليا
الي كادحيف ،كاتخذ العاـ  1868تدبي ار مباش ار لتدمير الصناعات التقميدية بإصدار قانكف إلغاء
النظاـ الحرفي.

2

كنتيجة ليذه االجراءات فقدت عائالت بأكمميا مصدر رزقيا الكحيد في العيش مما سبب ليا
متاعب كأزمات اجتماعية كثيرة كانت تنتيي بيا إما الى العمؿ في م ازرع الككلكف أك اليجرة أك
المكت.
 -8-1حرمان أفراد المجتمع الجزائري من الوظائف الحكومية:
فإضافة لقياميا بحرماف أفراد ىذا المجتمع مف مصادر الرزؽ الخاصة قامت االدارة
الفرنسية بحرماف أفراد ىذا المجتمع مف جميع الكظائؼ الحككمية التي قد تؤمف لو مصد ار
لمرزؽ ما عدل تمؾ الكظائؼ التي تحتاج فييا االدارة الفرنسية الى التفاعؿ مع أفراد المجتمع
1

 -عبد المطيؼ بف أشنيك ،مرجع سابؽ ،ص .73

 -2نفس المرجع ،ص .244
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كالمترجميف أك بعض الكظائؼ الدينية ،كينقؿ لنا االستاذ أحمد تكفيؽ المدني جممة مف
الكظائؼ التي كانت ممنكعة عمى أفراد المجتمع الجزائرم:
 -1كاتب عاـ بإدارة الحاكـ العاـ ( الكالية العامة ) -20 .مدير جامعة عممية.
 -2مستشار حككمة.

 -21مراقب عممي.

 -3مدير بالكالية العامة.

 -22محافظ كمراقب مياه كغابات.

 -4نائب مستشار حككمة.

 -23قابض ض ارئب عاـ.

 -5عامؿ عمالة ( محافظ ).

 -24قاضي خاص بالخزانة الجزائرية.

 -6كاتب عاـ بإدارة العمالة ( المحافظة )

 -25مدير أك مراقب لمجمارؾ.

 -7نائب عامؿ عمالة.

 -26مدير أك مراقب بإدارة الغابات.

 -8مستشار بالعمالة.

 -27مدير أك مراقب بإدارة الضرائب.

 -9مراقب.

 -38مراقب إدارة العماؿ.

 -10مدير بمدية.

 -39مدير أك مراقب بإدارة البريد.

 -11مدير ثاني بمدية ممتزجة.

 -30رئيس قسـ الشرطة.

 -12رئيس أكؿ بدائرة استئناؼ

 -31مراقب شرطة السكؾ الحديدية
كالمكانئ

 -13رئيس غرفة مالية.
 -14مستشار بالدائرة العدلية.

 -32قاضي صمح.

 -15مدعي ىمكمي.

 -33نائب قاضي صمح.

 -16نائب حؽ عاـ.

 -34رئيس محكمة ابتدائية.

 -17حاكـ نائب.

 -35نائب رئيس محكمة ابتدائية.

 -18قاضي بحث.
 -19نائب مدعي أك نائب ككيؿ حؽ عاـ.
1

 أحمد تكفيؽ المدني ،كتاب الجزائر ،دار المعارؼ ،القاىرة ،1963 ،ص .355145
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 نتائج سياسة تفقير المجتمع الجزائري:لقد أحدثت ىذه السياسة خمال كشرخا كبي ار داخؿ البناء االجتماعي لممجتمع الجزائرم كقضت
تقريبا عمى شكؿ المجتمع الجزائرم التقميدم المتمركز حكؿ كحدة القبيمة التي تتخذ مف األرض
المشتركة بيف جميع األفراد أساسا ليذه الكحدة ،كىك ما ترتب عنو آثا ار مختمفة منيا:
 -1ظيكر النزعة الفردية كتقمص حجـ التضامف االجتماعي الذم كانت تضمنو األرض
أدل إلى فتكر في مستكل العالقات االجتماعية.
المشتركة كىك ما ّ
 -2انتقاؿ احدل أعقد المشكالت االجتماعية التي خمفتيا الثكرة الصناعية في أكركبا الى داخؿ
المجتمع الجزائرم كىي ظاىرة الطبقات االجتماعية كمشاكميا عمى البناء االجتماعي كذلؾ
بسبب كضع االستعمار الفرنسي يده عمي مقدرات األرض الجزائرية التي كانت تتيح المسكاة في
العيش بيف أفراد المجتمع.
حيث أف السياسة التي انتيجتيا إدارة االحتالؿ بالجزائر أكجدت طبقة إقطاعية تستحكذ عمي
أخصب األراضي الزراعية في الريؼ كطبقة رأسمالية تسيطر عمى النشاط االقتصادم كالمالي
كالتجارم في المدف كىناؾ مجمكعة مكظفي االدارة الفرنسية كتتشكؿ أغمب ىذه الطبقات مف
المستكطنيف األكركبييف كبعض أفراد المجتمع المحمي المحظكظيف اجتماعيا ،1أما باقي أفراد
المجتمع الجزائرم فكانكا يمثمكف طبقة مف المحركميف كالمقصيف اجتماعيا مف جميع فرص
الحياة كمف الكظائؼ الحككمية ،كالعامميف في األراضي كالمستثمرات كالمزارع التي صكدرت
منيـ كانتقمت الى ا لسيد الجديد ،مما جعؿ العالقة في أغمبيا بينيـ كبيف ىذا المالؾ عالقة
اقطاعية ال يحصمكف معيا عمى أية منح عائمية أك خدمات اجتماعية مقابؿ جيكدىـ.
 -3فقداف أفراد المجتمع الجزائرم لمختمؼ أراضييـ كممتمكاتيـ الزراعية كالتي كانت تمثؿ ليـ
مصدر الرزؽ الكحيد فقد نشرت مجمة الكثائؽ الجزائرية كىي مجمة رسمية في سمسمتيا
مرده أف( نصؼ مميكف عائمة تقريبا
االقتصادية العدد  10الصادر بتاريخ  17إيار  1946ما ّ
1
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ال تممؾ أم أرض كتؤمف لقمة عيشيا بالمحاصصة أك باستئجار األرض أك بالعمؿ الزراعي
أدل التكزيع الحالي لألرض الى ايجاد طبقة ريفية كاسعة جدا مف الكادحيف
المأجكر ،بالكاقع فقد ّ
تتميز بحالة معيشية صعبة جدا كغير ثابتة ).1

 -4انتشار ظاىرة الفقر بمستكيات مرتفعة جدا بيف جميع فئات المجتمع الجزائرم ،كىي ظاىرة
لـ تكف تعرفيا الجزائر سابقا خاصة مع نظاـ األكقاؼ.
 -5انتشار ظاىرة المجاعات بيف السكاف كىي كذلؾ مف الظكاىر االجتماعية التي لـ يعرفيا
المجتمع الجزائرم مف قبؿ ،كالتي ماتت مف جرائيا أعداد كبيرة مف أفراد المجتمع الجزائرم ،كلقد
كصؼ الكارديناؿ ال فيجرم الحالة التي كصؿ إلييا الجزائريكف بأف( عددا كبي ار مف العرب ال
عدة أشير إالّ عمى عشب الحقكؿ كأكراؽ األشجار ).2
يعيشكف مند ّ
 -6اليجرة الى خارج الجزائر :حيث أف العديد مف العائالت الجزائرية اضطرتيا األكضاع
االقتصادية الصعبة التي كانت تكجد عمييا كالتي لـ تعد تضمف معيا البقاء عمى قيد الحياة الي
اليجرة الى خارج الكطف بحثا عف فرص لمعمؿ مف أجؿ تأميف ضركريات العيش الكريـ ،كقد
قامت االدارة الفرنسية بتأزيـ ىذه الظاىرة مف خالؿ قياميا بنفي عائالت بكامميا خارج الكطف
بعد بعض الثكرات الشعبية.
 -7تقمص كبير في عدد سكاف الجزائر نتيجة لميجرة الخارجية كالكفيات كالككارث حيث تقمص
عدد السكاف الجزائر بيف سنة  1830ك 1880مف  3مالييف سنة  1830ىبط 246290
سنة .1876

1
2

 عبد المطيؼ بف أشنيك ،مرجع سابؽ ،ص.346 -صالح عباد ،مرجع سابؽ ،ص .58
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 )-2سياسة تجييل المجتمع الجزائري:
كضمف سياستيا الرامية لمقضاء عمى الشخصية الكطنية الجزائرية كالكصكؿ بيا الى
االدماج الكمي كالتاـ لممجتمع الجزائرم في الثقافة الفرنسية ،قامت االدارة الفرنسية بتنفيذ سياسة
ممنيجة مف أجؿ تجييؿ المجتمع الجزائرم كتجفيؼ منابع المعرفة كالثقافة العربية االسالمية
التي تشكؿ أبرز خصائص البناء الثقافي.
كمف بيف أبرز االجراءات التي اعتمدتيا االدارة الفرنسية في عمميا لتجييؿ المجتمع الجزائرم
كتجفيؼ منابع الثقافة العربية فيو ما يمي:
 -1-2القضاء عمى المصادر األساسية لتموين التعميم ومراكز المعرفة:
مدرسات المكسعة التي قاـ بيا خبراء االستعمار الفرنسي أدرككا جيدا أف
حيث أنو نتيجة ل ا
أىـ أساس يقكـ عميو التعميـ العربي االسالمي في الجزائر ىك أمالؾ الكقؼ التي تمكؿ معظـ
مراكز التعميـ المنتشرة عبر جميع أنحاء التراب الجزائرم ( ،كقد سبؽ كأف تطرقنا الى دكر
مؤسسة الكقؼ في حركة التعميـ) ،فقامت إدارة االحتالؿ بمصادرة ىذه األكقاؼ كما سبؽ معنا
في عنصر تفقير المجتمع الجزائرم ،فمصادرة ىذه االكقاؼ إذا كاف لسببيف ىما القضاء عمى
مصدر الرزؽ الذم كاف يعيؿ طبقة كبيرة داخؿ المجتمع ككذلؾ مف أجؿ قطع المكارد المالية
عمى المؤسسات الثقافية التي كانت تحمي الشخصية العربية االسالمية كتشكؿ جيا از أيديكلكجيا
مناىضا لسياسة االحتالؿ ،إذا فأكؿ مصدر تمكيمي تمت القضاء عميو ىك مؤسسة األكقاؼ،
كما قاـ جيش االحتالؿ باالستالء عمى الصندكؽ العمكمي الدم كضعتو الدكلة العثمانية لدفع
أجكر األساتذة العمكمييف كمساعدة المؤلفيف كالطمبة مما سبب لو عج از كبي ار ،1كما كاف
السكاف المحميف كتفتيت الممكيات
لمسياسة التي انتيجتيا إدارة االحتالؿ بمصادرتيا ألراضي ّ
الكبيرة بأف فقد التعميـ سندا آخر كىك العائالت الغنية التي كانت تتصدؽ عمى التعميـ كالطمبة

كصناديؽ الزكايا كالمساجد حيث أنو بفقدانيا ألراضييا فقدت ثركاتيا التي كانت تنفؽ مف خالؿ
1

 -حمداف خكجة ،مرجع سابؽ ،ص .98
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عائداتيا عمى التعميـ ،ففقداف ىذه العائالت لمراكزىا االجتماعية المبنية عمى المكانة االقتصادية
أفقدىا كظيفة االنفاؽ التي كانت تتمتع بيا كىك ما انعكس عمى الحياة الثقافية لممجتمع.
 -2-2القضاء عمى مراكز التعميم ونشر المعرفة:
فالمؤسسات االجتماعية التي أحدثيا المجتمع الجزائرم لمقياـ بكظيفة نشر المعرفة داخؿ
تعرضت لمتّعطيؿ مف طرؼ االدارة االستعمارية لكفّيا عف مكاصمة دكرىا التثقيفي
المجتمع ّ
كالتصنيفي لعناصر اليكية ،حيث قاـ جيش االحتالؿ بيدـ المدارس كالمساجد كغمؽ الزكايا

قدمت لنا المؤرخة ايفكف تكريف نماذج عف
كتحكيميا الى كنائس كمحالت كمقاىي كغيرىا كقد ّ
ما قاـ بو جنكد االحتالؿ في مدينة عنابة مثال :بأف الكارثة تبدكا أكبر بكثير فقبؿ كصكؿ
الفرنسييف كانت تكجد  39مؤسسة لمتعميـ العمكمي كزاكيتاف اثنتاف ك 37مسجدا كلـ يبقى في
ىده المدينة الى ثالث مدارس فقط مف  ،39أما في قسنطينة فتقمص العدد مف  90مدرسة الى
 30فقط.
كأما المؤرخ مكريس فاىؿ فذكر بأنو قد شرعنا بادئ ذم بدأ في ىدـ كؿ المساجد تقريبا
كالمدارس االبتدائية كالزكايا الريفية كالمدارس الثانكية كبعض المدارس االسالمية األخرل
المكجكدة قبؿ .11830
كفي مدينة الجزائر العاصمة التي كانت تمثؿ احدل المراكز العممية الفاعمة في المشيد
الثقافي الجزائرم بما كانت تممكو مف مؤسسات عممية ،فقد قاـ االحتالؿ الفرنسي بتحطيـ كؿ
دمر كىدـ
الكتاتيب القرآنية في بادئ األمر ثـ قاـ بإلغاء كحجر التعميـ في المساجد التي ّ

أكثرىا ،حيث لـ يبقي بمدينة الجزائر العاصمة بعد أف كاف بيا  112مسجدا سكم  5مساجد
فقط.

2

1

 -أحمد بف نعماف ،أطمبوا الوطنية ولو في فرنسا ،مرجع سابؽ ،ص(.)20 – 19

2

 -أحمد تكفيؽ المدني ،ىذه ىي الجزائر ،مرجع سابؽ ،ص .116
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كقد كاف السبب كراء محاكلة القضاء عمى ىذه المؤسسات التعميمية كما قمنا ىك السعي مف
أجؿ تجفيؼ منابع المعرفة عف الجزائرييف حتى تسيؿ السيطرة عمييـ كلككف ىذه المؤسسات
كانت تنشر إيديكلكجية كطنية مناىضة لمصالح االستعمار كتعمؿ عمى تأطير المجتمع.
كباإلضافة الى محاكلتيا القضاء عمى مؤسسات التعميـ قامت االدارة الفرنسية بالعبث
بالمكتبات العربية التي كانت تزخر بأميات الكتب العربية كالمخططات النفيسة كالنادرة ،كما
النساخيف كالمؤلفيف التي كانت تمثؿ مطابع ذلؾ الزماف.
قامت بتعطيؿ حكانيت ّ

ككمثاؿ عمى ىده األفعاؿ البربرية ينقؿ لنا أحد شيكد تمؾ المرحمة كىك السيد حمداف خكجة

بعضيا بقكلو ( :لقد أمر السيد الجنراؿ كمكزيؿ بتيديـ محالت تدعى القيصرية كانت تبيع الكتب
التي ىي أدكات الحضارة كالتي تنير طريؽ االنساف المثقؼ كفييا كاف يكجد الناسخكف ألف
المطابع معدكمة في إفريقيا ،فمماذا كقع تيديـ ىذا المصدر الذم كاف يعطي العمـ كالمعرفة في
جميع المياديف؟ إ ّف ىذا السمكؾ يدؿ عمى أ ّف ىدا الجنراؿ بدال مف أف يعمؿ عمى تزكيدنا بنكر
العمـ كالحضارة كاف ينكم إغراقنا في الظممات كالجيؿ )

1

الرحالة األلماف يدعى فاغنر مف الذيف رافقكا الجيش الفرنسي في حممتو عمى
كيخبرنا أحد ّ

قسنطينة أف المدينة قد نيبت لمدة ثالثة أياـ متتالية كعرضت لمبيع غنائـ مختمفة كذكر مف بيف
ىذه الغنائـ كتب عربية.
كيذكر ىذا الرحالة أف أغمب الكتب النفيسة قد ضاعت في الطريؽ الى عنابة ألف الجنكد لـ
يككنكا يعرفكف قيمتيا كلذلؾ ترككا عمى الطريؽ عدة صناديؽ.2
 -3-2اإلقصاء واالستبعاد االجتماعي لمعمماء والمعممين:
حيث أف إدارة االحتالؿ قامت بإبعاد طبقة العمماء كالمعمميف بعزليـ عف كظائفيـ
االجتماعية التي يقكمكف بيا داخؿ المجتمع ،كىي قيادة ىذا المجتمع كتأطيره كتكجييو ألنيا

1
2
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كجدت أف أغمبيـ كاف يحمؿ أفكا ار مناىضة أليديكلكجية االحتالؿ ،كقد اتخذت طرؽ إقصاء
ىؤالء العمماء عدت اشكاؿ نذكر منيا:


القتؿ :حيث تعرض الكثير مف العمماء كالمعمميف كطمبة العمـ لمقتؿ ج ّراء مشاركتيـ في



العزؿ كاالستبعاد :كما فعمت معا الشيخ صالح بف مينا الذم أبعدتو كصادرت

الثكرات الشعبية أك ألنيـ لـ يقبمكا الرضكخ ألكامر إدارة االحتالؿ.
مكتبتو بعد أف حاكؿ ايقاظ سكاف قسنطينة مف نكميـ.1


النفي خارج الكطف :كما فعمت مع مفتي العاصمة الشيخ مصطفى الكبابطي بعد اتيامو

بمعارضة االصالحات كادارة الشؤكف الدينية.


2

المالحقات :حيث قامت إدارة االحتالؿ بمالحقة العديد مف العمماء كطمبة العمـ قصد

التضيؽ عمييـ كارىابيـ حتى يكفكا عف عمميـ.


االستمالة كاالستعماؿ :حيث قامت االدارة الفرنسية بمحاكلة استمالة بعض العمماء

خاصة شيكخ الطرؽ كاستعماليـ في تكجيو المجتمع الجزائرم.


القكانيف الجائرة :التي أ ّدت بالكثير مف العمماء كالطمبة إلى اليجرة كاليركب خارج

الجزائر مثؿ قانكف التجنيد االجبارم الذم ىاجر عمى إثره ابف العنابي كحمداف لكنيسي.
 -4-2حرمان أفراد المجتمع الجزائري من فرص التعميم:
لـ تكتفي االدارة الفرنسية في سياستيا الرامية الى تجييؿ المجتمع الجزائرم بتجفيؼ
منابع الثقافة العربية االسالمية التي كانت تتيح فرص التعميـ ألفراد المجتمع الجزائرم بؿ
كقامت بحرمانو حتّى مف التعميـ الفرنسي الذم كانت تمنحو ألبناء المستكطنيف كبعض أبناء
العائالت المكالية إلدارة االحتالؿ ،كأ ّما األطفاؿ الذيف تمكنكا مف الحصكؿ عمى فرصة التعميـ
1

 -مالؾ بف بني ،شروط النيضة ،ط  ،6ترجمة عمر كامؿ مسقاكم كعبد الصابكر شاىيف ،دار الفكر ،دمشؽ،2006 ،

2

 -أبك القاسـ سعد اهلل ،المرجع السابؽ ،ص .22
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في المدارس الفرنسية فقد كاف يمنح ليـ تعميما ضئيال جدا كضحال في برامجو كمحتكياتو
التربكية ،كفي أغمبو غير مفيد كيقكـ بتدريسو كؿ مف ىب كدب كفي أماكف غير مناسبة تماما،
مما جعؿ الكثيريف ينفركف منو فأصبح عكض أف يككف مجاال لمرقي كالحراؾ االجتماعي أصبح
كسيمة لمتيميش كاالقصاء االجتماعي خاصة مع جممة الكظائؼ التي كاف يكفرىا ىذا النكع مف
التعميـ.
ككمثاؿ عمى ىذا الحرماف الممارس عمى أبناء المجتمع الجزائرم نجد أف أكالد األكركبييف
الذيف ىـ في سف التمدرس يتمقكف جميعا تعميميـ في مدارس راقية كعمى يد معمميف مقتدريف،
في حيف ال يتمقى مف أبناء الجزائرييف في المرحمة االبتدائية سكل  %19منيـ التعميـ في ىده
المرحمة أما المتخمفكف كىـ حكالي  2.400.000فقد حكـ عمييـ بالتشرد كالجيؿ ،كأما نسبة
الطمبة الديف يصمكف الى الجامعة فقد كانت الى غاية  1954تساكم طالبا كاحدا جزائريا الى
 15طالبا أكركبيا.
كلـ تكف حالة البنت الجزائرية بأفضؿ مف حالة أخكىا الذكر ،ففي الكقت الذم كاف يمثؿ كؿ
عشرة أطفاؿ ذككر طفؿ كاحد تقريبا كانت البنت الكاحدة مف  16بنتا فقط مف يسمح ليا بالتعميـ
ككانت ىذه النسبة تصؿ في الريؼ الج ازئرم الى حدكد تمميذ كاحد عمى  80أك  50طفال في
سف الدراسة.1
أما في ما يخص الكظائؼ التي يشغميا التالميذ المتخرجكف مف مدارس ىذا التعميـ يمكف
أف نمقي نظرة عمى الجدكؿ الذم كضعو "

برنار " مدير مدرسة المعمميف بالجزائر سنة

.1897
الجدول : 2يكضح كظائؼ التالميذ الجزائرييف بعد فترة الدراسة.

1

 -تركي رابح ،عبد الحميد بن باديس باعت النيضة االسالمية العربية في الجزائر ،ط  ،2دار مكفـ ،الجزائر ،2009 ،ص

.58
2

 برناف ،المدارس األىمية أمام الرأي العام ،الجزائر ،1897 ،نقال عف محفكظ سماتي ،مرجع سابؽ ،ص.213152
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 -مازكنة

105

 -مستغانـ

236

 -تمزيرت

111

 -ميمكف بني دكالة

220

 13منيـ المتمرف كالخكجة
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 04متمرنيف بدار المعمميف.
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كلنا أف نتصكر الكضعية االجتماعية كالحالة النفسية لمتمميذ الذم سيجد نفسو بعد مرحمة
حماال أك نادال في مقيي ،ككيؼ ستشكؿ لو ىذه الكضعية حالة
خماسا في مزرعة أك ّ
الدراسة ّ

مف االحباط الشديد ،كتخمؽ داخؿ المجتمع حالة مف العزكؼ عف التعميـ الذم لـ يرقي الى
مستكل تطمعات المجتمع في إحداث الرقي االجتماعي.

كعميو يمكف القكؿ أف ىذا التعميـ كبالعكس ما كاف متكقعا منو قد شكؿ عامال مف عكامؿ
الجمكد كالرككد االجتماعي.
 نتائج سياسة تجييل المجتمع الجزائري:أدت ىذه السياسة التي انتيجتيا االدارة الفرنسية الى حدكث اضطراب كبير داخؿ
لقد ّ
المشيد الثقافي الذم كاف يكجد عميو لممجتمع الجزائرم كظيرت انعكاساتيا بكضكح داخؿ حياتو
االجتماعية التي أصبحت تسكدىا الفكضى كعدـ الكضكح كلعمو مف أبرز ىذه االنعكاسات
يمكف أف نذكر ما يمي:
 -1القضاء عمى جزء كبير مف مراكز التعميـ كنشر المعرفة ،كىي المالحظة التي كتب عنيا
الضابط الفرنسي ريف( بأف الغزك الفرنسي جاء نكبة عمى البالد الجزائرية فمـ يبقى الغزاة عمى
شيء مف أماكف التعميـ ).1
 -2اضطراب كاضح لمحياة الفكرية كالثقافية التي كانت تعيشيا الجزائر قبؿ الغزك الفرنسي.
 -3ىجرة العمماء لكظائفيـ االدارية كالعممية كتخمييـ عمى أدكارىـ االجتماعية بفعؿ المالحقات
كالتضييؽ كالنفي ككافة أشكاؿ التيديد كالحجر.
 -4انقطاع التالميذ عف طمب العمـ بسب االكضاع الجديدة الذم خمفيا الغزك.
 -5تفشي ظاىرة الجيؿ كاألمية كانتشار البدع كالخرافات.

1

 -عمى ديدكنة ،مرجع سابؽ ،ص .182
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 -6بداية اختفاء بعض مظاىر الثقافة العربية االسالمية كظيكر أشكاؿ جديد مف الثقافة
األكركبية داخؿ الحياة االجتماعية الجزائرية.
 -7بدأت المكنة الفرنسية تظير عمى المساف الجزائرم خاصة في األماكف الحضرية التي تكجد
بيا العناصر األكركبية.
 -)3سياسة تنصير المجتمع الجزائري:
إف مف بيف أكثر األىداؼ كالدكافع التي ساقت الجنس الفرنسي إلى الجزائر في حممة
عسكرية تعد مف أكبر الحمالت العسكرية في ذلؾ الكقت ىي بال شؾ دكافع دينية ،1تمثمت في
القياـ بحممة تبشيرية لمكاثكليكية كالقضاء عمى الديانة االسالمية لممجتمع الجزائرم ،كىك ما
جعؿ الممؾ شارؿ العاشر يطمب المباركة عمى ىذه الحرب مف البابا نفسو مما جعؿ الحممة
الفرنسية عمى الجزائر يغمب عمييا مظير الحرب الصميبية أكثر مف أم شيء ،كقد تعاكنت
جميع ال جيات الفرنسية في عمميا مف أجؿ تنصير ىذا المجتمع ليكتمؿ إدماجو نيائيا في
الثقافة الغربية الفرنسية ،فكجدنا جنكد الجيش كرجاؿ الديف كالمعمميف كغيرىـ كميـ يدا كاحدة
لتحقيؽ ىذا اليدؼ كتحت رعاية الجمعيات التبشيرية العالمية ،ففي حديث لػ " اؿ .شاتكليو "
مدير تحرير مجمة العالـ االسالمي فيما يخص التبشير في شماؿ افريقيا قائال « :أما بالد
المغرب ف ميا مبشركف خاصكف بيا ترسميـ جمعية تبشير شماؿ افريقية أك ىـ منتشركف في
المغرب كالجزائر كتكنس كسائر بالد المغرب ،كمنيـ المبشركف كاألطباء التابعكف ليا ،كلقد شاع
أف ذكم األمر في فرنسا كايطاليا حانقكف عمى رجاؿ التبشير إالّ أف حاكـ الجزائر طمأف باؿ
كصرح لو بأنو ينظر إلى أعماؿ المبشريف ببعض
األسقؼ "ىارتزؿ" في األياـ األخيرة
ّ

االستحساف ».2
1

 -مف القائميف بيذا الطرح المستشرقة االيطالية لك ار فيشيا فاقميرم ،أنظر لك ار فيشيا فاقميرم ،أرشيف الفاتيكان السري حول

غزو الجزائر من قبل القوات الفرنسية لشارل العاشر أو الحرب الصميبية المجيولة ،ترجمة حميد عبد القادر ،عالـ االفكار،
الجزائر.2013 ،

 - 2آؿ شاتكليو ،الغارة عمى العالم االسالمي ،ترجمة محب الديف الخطيب كمساعد اليافي ،دار مدني ،2002 ،ص .27
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كالتنصير بيذا المعني ىك إخراج المجتمع الجزائرم عف دينو بإغرائو أك إرغامو عمى اعتناؽ
الديانة المسيحية التي تخكؿ لو الحصكؿ عمى الحقكؽ مثؿ أفراد المجتمع الفرنسي.

1

كلقد كانت ىذه الحممة التبشيرية قد خطط ليا قبؿ االحتالؿ كما أشرنا كلذلؾ جاءت الحممة
الفرنسية منذ بدايتيا يغمب عمييا ركح الحرب الصميبية.
 -1مظاىر الروح الصميبية في الحممة الفرنسية عمى الجزائر:
كقد تجمت أكؿ ىذه المظاىر في ذلؾ الطمب الذم قدمو كزير الحربية الفرنسي " كميرمكنت
طكنير " لمسير في حممة لغزك الجزائر بعد حادثة المركحة كقد تمى طمبو عمى أسماع مجمس
الكزراء بمحضر الممؾ شارؿ العاشر في  1827/10/14قائال « :كسكؼ نككف سعداء بمركر
الزمف عندما نحضر الجزائرييف بتنصيرىـ مسيحييف» كاعتبر رئيس الكزراء الفرنسي أف سقكط
الجزائر في أيدم الجيش الفرنسي سيجمب أجؿ الخدمات كأكبر الفكائد لممسيحية جمعاء.
 كخطب الممؾ شارؿ العاشر في  1830/03/02أف اليدؼ مف الحممة عمى الجزائر ىك أفيرضي شرؼ فرنسا كيرجع بفضؿ العناية االليية بالفائدة عمى المسيحية كتأكيدا عمى ىذه
النزعة قاـ قائد الحممة بحمؿ  16قسيسا معو.

2

كما قامت الكنيسة الكاثكليكية عف طريؽ سفيرىا بباريس بمجيكدات كبيرة تعكس بكضكح
مظاىر ىذه الركح مف خالؿ دفعيا لممسؤكليف الفرنسييف عمى غزك الجزائر منبية إياىـ بأنيـ
يقدمكف عمى أمكر عظيمة لصالح الكاثكليكية ،كمف جممة ىذه األشياء التحريضية التي كاف
يقكـ بيا السفير البابكم تمؾ الرسائؿ التي كاف يبعث بيا إلى كزير خارجية فرنسا قائال :لو فييا
أصر عمى أف فرنسا سكؼ تككف فخكرة بيذا الغزك كىي بمثابة أحد أجمؿ ىدايا الكاثكليكية،
(ك ّ
كيتعمؽ األمر بحماية الكاثكليكية عمى سكاحؿ شماؿ إفريقيا ) ،3كعند قياـ الميبرالييف الفرنسيف
1

 -أحمد بف نعماف ،أطمبوا الوطنية ولو في فرنسا ،مرجع سابؽ ،ص .71

2

 -شاكش حباسي ،من مظاىر الروح الصميبية لالستعمار الفرنسي بالجزائر ( ،)1962-1831دار ىكمة ،الجزائر ( ،د

3

 -لك ار فيشيا فاقميرم ،مرجع سابؽ ،ص.59

ت) ،ص  11كما بعدىا.
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بحممة لمعارضة الخيار العسكرم عمى الجزائر قاـ السفير البابكم بإرساؿ رسالة الى الكزير
الفرنسي يشرح لو المجيكدات التي يقكـ بيا مف أجؿ إنجاح الغزك قائال ( :أعتقد بالطبع أنيـ
لف يتمكنكا مف ايقاؼ الحرب ،بعد فترة كجيزة مف عممي بأمر الغزك لـ أكتب كلك كممة كاحدة
لسماحتكـ كلـ أتكقؼ عف إعطاء االقتراحات ألصحاب الحؽ حتى تتحكؿ الحرب لصالح فائدة
الكاثكليكية ) كذكر لو السفير بأنو متيقف مف قياـ الحرب كأف الجيش سيتحرؾ قبؿ  10مام
كعمينا أف نصمي لكي تسير األمكر كفؽ مبتغانا.

1

كبعد نجاع عممية الغزك أرسؿ السفير البابكم في  19جكيمية  1830مف ركما رسالة الى
الكزير الفرنسي مبتيجا فييا بقكلو ( :فميرفع عمـ المسيحية عمى أرض الجزائر ىذا ىك مبتغانا
الكحيد ،كحتما سكؼ يسعد الفاتيكاف كيبارؾ الرب العممية التي كتب ليا في تعاليمو ) ،2كما قاـ
السفير بمجرد سماعو خبر غزك الجزائر بإخبار ركما بذلؾ بكثير مف الرضا كقاـ أيضا بتقديـ
تيانيو الى الممؾ الفرنسي الي قاؿ لو ( :أف النجاح تحقؽ بفضؿ صمكات البابا ).3
أما قائد الحممة ديبرمكف فقد سارع بعد سقكط مدينة الجزائر العاصمة إلى إقامة الصالة
ّ

بالقصبة شارؾ فييا الجيش كرجاؿ الديف كخطب ديبرمكف فييـ قائال « :لقد أعدتـ معنا فتح
باب المسيحية إلفريقيا كنتمنى في القريب أف نعيد الحضارة التي انطفئت فييا منذ زمف
طكيؿ» ،4ثـ كتب إلى قائده األعمى « سأعطي األكامر برفع الصميب فك ار عمى الصكمعة إيذانا
بسيادة الديانة المسيحية ».5

1

 -نفس المرجع ،ص.65

3

 -نفس المرجع ،ص.85

2

4
5

 نفس المرجع ،ص.78 خديجة بقطاش ،الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر  ،1871-1831منشكرات دحمب ،الجزائر ،2007 ،ص .17 -شاكش حباسي ،مرجع سابؽ ،ص .11

157

الفصل الرابع:

السياسة الفرنسية الرامية لمقضاء عمى مقومات الشخصية الجزائرية

ىذا كقد كانت فترة حكـ الجنراؿ بيجك األكثر تعبي ار عمى مظاىر ىذه الركح الصميبية حيث أف
العمؿ التنصيرم كاف تحت كصايتو كمباركتو مباشرة ففي حديث لو مع الرحالة بكجكال قاؿ لو
بيجك « :إف الحرب التي نقكـ بيا في إفريقيا إنما ىي حمقة مف حمقات الحركب الصميبية »

1

كقد بنى بيجك سياستو القائمة عمى التعمير العسكرم عمى ىذا اليدؼ باألساس ففي 1843
نشر الجنراؿ دكفيقى رسالة خصص معظميا لنظاـ بيجك في التعمير العسكرم جاء فييا
« كىناؾ مشركع آخر سكؼ يرضى المشاعر النبيمة لدل الفئة الصالحة مف أمتنا ،إذا تكاصؿ
العمؿ فيو إلى أف يتـ باحتالؿ الجزائر نيائيا كىذا المشركع ديني أخالقي محض ،كيتعمؽ
بإدخاؿ الحضارة إلى الشعكب االفريقية كالحضارة المستيدفة ىنا ىي التي تنبثؽ بأكمميا مف
أخالؽ المسيح ».2
خص القائد العاـ عمى الجزائر بيجك الرىباف برعاية خاصة ،حيث قاـ باستقباليـ في
كقد
ّ

قصر الحككمة في  1843/08/13ثـ قدـ ليـ إعانات عينية كمادية تمثمت في  1.020ىكتار
كدعما ماليا قدر  62.0000فرنؾ كأغراضا عينية أخرل بؿ خصص ليـ خمسيف جنديا مف
السجناء لخدمتيـ كما زكدىـ بمجمكعة مف الثيراف كالبقر كالخرفاف  118رأسا ككاف يقكـ
بحضكر حفال تيـ الدينية لضرب معنكيات الشعب الجزائرم.
أما " الجنراؿ راندكف  " 1851فقد كاف يصطحب األساقفة عند خركجو لحرب الجزائرييف
ليضفي عمى ىذه الحرب بعدا دينيا.
في حيف أف األميراؿ " كرديناؿ " فقد أعمنيا حربا مكشكفة عمى المسمميف كاالسالـ في الجزائر
بمراقبتو الشديدة الدائمة لمزكايا كاىماؿ المؤسسات الدينية االسالمية كمنع الجزائرييف مف فريضة
الحج كفي المقابؿ أطمؽ اليد الطكلى لممبشريف بقيادة ال فيجرل لمنشاط الكاسع في الجزائر

1

 -مصطفى األشرؼ ،الجزائر :األمة والمجتمع ،ترجمة حنفي بف عيسى ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر ،1983 ،ص

2

 -نفس المرجع ،ص .276

51
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كأمدىـ بالدعـ المادم كالحماية ككاف يردد « أنو حاف الكقت لنشرؾ بالتدرج الشعب المغمكب
( أم الجزائرم ) في الحضارة المسيحية ».
كفي مام  1938عقد بالجزائر المؤتمر األفخاريستى كقد حضره كفكد مف الجيش كاالدارة،
كذ ّك رت الخطب التي ألقيت فيو بتاريخ الحركب الصميبية كنجاح البعثات التبشيرية كاحتالؿ
مسجد كتشاكة.
أما السفاح بيجار قائد المضمّيف فقد كاف يردد « إننا
الصميبييف!»

ىنا ( أم بالجزائر ) سف ارء

1

كعميو فإف أغمب ىذه التصريحات الصادرة عف قادة االحتالؿ كالمسؤكليف الكبار في ىرـ
السمطة الفرنسية تؤكد الدكافع الدينية لمحرب عمي الجزائر.
 -2أساليب إدارة االحتالل الفرنسي من أجل تنصير المجتمع الجزائري في المرحمة األولي:
حيث أف اإلدارة الفرنسية لـ تدخر أم جيد في عمميا الرامي إلى تنصير المجتمع
الجزائرم ،كألف عممية مسخ مقكمات ىذا المجتمع التي سعت إلييا إدارة االحتالؿ ىي خطة
مترابطة فييا بينيا كتمر عبر عدة مراحؿ فيذه المرحمة دكف أدني شؾ ليا عالقة كبيرة مع
غيرىا مف المراحؿ التي سبقت خاصة مرحمة تجييؿ المجتمع الجزائرم التي كانت بمثابة تييئة
التربة كالمناخ ليذا العمؿ كمف بيف تمؾ األعماؿ ما يمي:
 -1تدمير المساجد كتحكيؿ بعضيا إلى كنائس أك غير ذلؾ.
 -2االستيالء عمى األكقاؼ اإلسالمية.
 -3إلغاء شرعية األعياد الكطنية.
 -4منع إعطاء رخص السفر ألداء مناسؾ الحج.
 -5فرض رقابة شديدة عمى رجاؿ الديف المسمميف كتنقالتيـ.

1

 -شاكش حباسي ،مرجع سابؽ ،ص  11كما بعدىا.
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 -6منع رخص فتح مدارس تعميـ القرآف.

1

 -7غمؽ الزكايا كتعكيضيا بمدارس فرنسية بشكؿ مكثؼ.
 -8تعطيؿ الشريعة اإلسالمية كتشجيع العرؼ المحمي في بعض المناطؽ الجزائرية.

2

كانت ىذه أىـ أعماؿ المرحمة األكلى كالتي تمتيا المرحمة الثانية الخاصة بإطالؽ يد رجاؿ
الديف المسيح لمقياـ بتنصير المجتمع الجزائرم.
حيث كانت أكلى طالئع الجمعيات التبشيرية إلى الجزائر مع جمعية اآلباء اليسكعيكف عندما
اندس بعضيـ في صفكؼ الجيش كمرشديف،
استقدـ " ديبش " بعض اآلباء اليسكعيكف ،كما قد ّ

ك قد أسندت ليـ ميمة إدارة ممجأ اليتامى األكركبييف بابف عكنكف سنة  1842كقصد بعضيـ
القرل لتقديـ دركس التبشير كاستقر البعض منيـ بقسنطينة حيث اىتمكا بالعالج كاالرشاد في
المستشفى االسالمي كادارتيـ لمدرسة تابعة لمبمدية ،كفي  1844أسسكا مدرسة في كىراف تضـ
حكالي  1500تمميذ كأعقبكه بآخر في العاصمة ،كقد سمح ليـ في سنة  1853بتأسيس مدارس
في كؿ مناطؽ البالد ،3كذلؾ بغية القياـ بكظائفيـ عمى أكمؿ كجو كاالنتشار كااللتقاء بأكبر
عدد مف الناس كاستغالؿ المدارس ألنيا ىي المؤسسة االجتماعية المسؤكلة عف التنشئة
االجتماعية كاألكثر تأثي ار في المجتمع كخاصة ألنيا تضـ االطفاؿ الصغار.
ثـ كاف كصكؿ الباركف " دكفياالر " إلى الجزائر كنزكلو بمنطقة بكفاريؾ التي كاف يكجد بيا
مرض المالريا فاستغؿ ذلؾ جيدا كأنشأ مرك از طبيا بيا في مارس  1835ثـ عاد إلى فرنسا
لمحصكؿ عمى الدعـ لمشركعو فكاف أكؿ مف ساعده الممؾ لكيس فميب كزكجتو إميمى ،ثـ فكر
في أختو لتقكـ بدكر التمريض في مركزه ىذا فحمت بالجزائر في  10أكت  1835مع مجمكعة
مف الراىبات كحدث أف انتشر داء الككلي ار فكانت فرصة ليف ،كفي الكقت الذم كاف أكغسطيف
يعمؿ بكؿ جدية كبكاسطة أمكالو الخاصة مف أجؿ االستعمار كانت أختو إميمى ميتمة بنشر
1

 -عبد القادر حمكش ،مرجع سابؽ ،ص .69

 - 2أحمد بف نعماف ،فرنسا واألطروحة البربرية ،مرجع سابؽ ،ص .209
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رسالتيا اإلنجيمية في الجزائر ككسيمتيا في ذلؾ التطبيب كالخدمات الخيرية التي لقيت ترحيبا
مف طرؼ رجاؿ الديف ،ثـ قامت إميمى بفتح مدرسة لمبنات  1836مف األىالي بمغ عددىف
 160تمميذة عاـ  ،1837ثـ تال ذلؾ فتح مركز كبير لتدعيـ فرقتيا الدينية كمستكصفا لمعالجة
المرضى كممجأ لألطفاؿ.1
ثـ تكالت االرساليات التبشيرية بالجزائر إلى أف ح ّؿ الكرديناؿ ال فيجرل ليبدأ عيدا جديدا
في الجزائر.
 الكاردينال ال فيجرى وذروة التبشير في الجزائر:خمّؼ الكارديناؿ ال فيجرل األسقؼ " بافى " عمى أسقفية الجزائر في أكاخر سنة 1866
باقتراح مف الجنراؿ ماكميكف الحاكـ العاـ عمى نابميكف الثالث ،كيعتبر ال فيجرل أحد الكجكه
التاريخية المسيحية التي أثرت بعمؽ عمى فمسفة التبشير كطبعتيا بتفكيره كسمككو كجرأتو في
شتى المياديف كىك يمثّؿ خالؿ سنكات  1892-1868قمة التبشير الديني في الجزائر.
كالتبشير الذم كاف يريده ال فيجرل ىك ذلؾ الذم يعمؿ عمى تحقيؽ االدماج عف طريؽ
التنصير كليس االدماج الذم يتـ عف طريؽ القكانيف أك القكة.

2

كلقد اعتمد الفيجرل في عممو مف أجؿ تنصير المجتمع الجزائرم عمى نفس الكسائؿ
المستعممة مف قبؿ كالجمعيات الخيرية كاألعماؿ السرية كالمدارس.
كلقد مثمت كارثة  1868-1867فرصة مناسبة اغتنميا الفيجرل ليفتح باب التبشير عمى
مصراعيو حيث استغؿ الكضع االجتماعي الذم كاف يكجد عميو الكثير مف المرضى كالجياع
فجمع حكلو ما يقرب مف ألؼ كثمانمائة طفؿ بيف مشرد كمريض تتراكح أعمارىـ بيف الثامنة
كالعاشرة ككزعيـ عمى مختمؼ المراكز كالمالجئ التي أنشأىا ببكزريعة كبكلكغيف كبف عكنكف
كاألبيار كالقبة كسمـ بعضيـ أيضا إلى يسكعي بكفاريؾ قصد معالجتيـ كتنصرىـ ،3ثـ قاـ
1

 -خديجة بقطاش ،مرجع سابؽ ،ص ( .) 78-46
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 -نفس المرجع ،ص .108
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الفيجرل بإرساؿ بعضا ممف كانكا تحت يده إلى بعض المراكز الدينية بمرسيميا كالبعض اآلخر
إلى المدرسة االكميكية بساف لكراف كمدرسة القبة كالحراش لتككيف االطارات الدينية التي تخدـ
التبشير في المستقبؿ كمف تبقى مف ىؤالء األيتاـ كعددىـ  378كلدا ك 342بنتا كحتى ال
تضيع جيكده التنصيرية كسط المحيط الذم يعيشكف فيو قرر عزليـ كذلؾ بإنشاء قرل عربية
مسيحية تككف في نظره بمثابة النكاة األكلى لألسرة العربية المسيحية.

1

ثـ عمد إلى تزكيج اليتامى باليتيمات كفي ذلؾ قاؿ :بأننا سنككف في قرية عائالت مسيحية
عف طريؽ تزكيج اليتيمات باليتامى.

2

كتعزي از لمعمؿ الذم يقكـ بو قاـ الفيجرل بتأسيس فرقة اآلباء البيض نسبة إلى المكف الذم
تمبسو ىذه الفرقة كذلؾ بإيعاز منو بعد أف أدرؾ أف المّباس الديني المسيحي سيخمؽ ىكة بيف
المبشريف كالجزائرييف لذلؾ أشار عمى أعضاء الفرقة الجديدة أف يتقربكا مف االىالي باتخاذ
عاداتيـ كطرؽ معيشتيـ كلباسيـ كلغتيـ فاختار ليـ المكف األبيض انسجاما مع الزم التقميدم
الجزائرم ،ىذه الطريقة في المّباس جعمت الفرقة تحتؾ بالسكاف احتكاكا شديدا كتتعرؼ عمى
طرؽ حياتيـ.
فكجو اىتمامو إلى التأثير عمييا فالمرأة في نظره
كلـ ينسى الفيجرل دكر المرأة في األسرة ّ

مدار الحياة االجتماعية كالكصكؿ إلييا كصكؿ إلى األسرة كميا فأسس في سبتمبر  1869فرقة
األخكات البيض لمتغمغؿ داخؿ األسرة بالزيارات المنزلية كالتكجييية.
كقد كضع الفيجرل قكاعد كمنيجية عمؿ ليذه الفرقة تتمثؿ في:
 -1االيماف بالعمؿ التبشيرم كالتفاني كالتضحية مف أجمو.
 -2التحمي بالصبر ألف العمؿ شاؽ كطكيؿ.
 -3العمؿ بحذر ألنو ضركرم لبمكغ اليدؼ.
 -4استعماؿ الخدمات الخيرية ألنيا الكسيمة األساسية لنجاح التبشير.
 -1نفس المرجع ،ص .121
2

 -نفس المرجع ،ص .122
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 -5أف يككف شعار الفرقة ىك المحبة كالتكتؿ ألف في ذلؾ قكة تعمؿ عمى الكصكؿ إلى
األىداؼ التبشيرية.
 أىداف التبشير عند الفيجرى : -1استعماؿ الجزائرييف المنصريف في نشر األفكار المسيحية في النكاحي البعيدة.
 -2إدماج الجزائرييف مف خالؿ تنصيرىـ.
لممعمريف في زراعة األرض.
 -3جعؿ الجزائرييف مساعديف
ّ
 -دستور الفيجرى :

كقد كضع الفيجرل ليذه الجماعة دستكر صادؽ عميو البابا  1885كينص عمى ما يمي :
 -1ضركرة لباس المنخرطيف الزم العربي الجزائرم.
 -2ضركرة إتقانيـ المغات كالميجات المختمفة.
 -3ضركرة حصكليـ عمى دراسات عميا في عمـ الالّىكت.
 -4التقشؼ في المعيشة كالمسكف كالممبس.
 -5التعيد حتى الممات بخدمة التبشير في افريقيا.

1

 -3أساليب إدارة االحتالل الفرنسي من أجل تنصير المجتمع الجزائري في المرحمة الثانية:
لقد كانت أساليب المرحمة األكلى ترّكز باألساس عمى استبعاد العقيدة الدينية لممجتمع
الجزائرم مف خالؿ حرمانو مف مصادر ىذه العقيدة حتى يخمكا لمعقيدة الجديدة أف تأخذ مكانيا
داخؿ البناء االجتماعي الجزائرم ،ثـ جاءت أساليب المرحمة الثانية لتعمؿ عمى زرع ىذه العقيدة
الجديدة داخؿ المجتمع كمف بيف ىذه االساليب المستعممة مف طرؼ إدارة االحتالؿ:
 -1التطبيب أو تقديم العالج  :كىك أحد أىـ الكسائؿ التي اعتمدىا المبشركف في مشركعيـ
أثر كبير بداخميـ الرتباطو بصحة
التنصيرم ألف كقعو كبير عمى نفكس أفراد المجتمع كيترؾ ا

1

 -محمد الطاىر كعمي ،مرجع سابؽ ،ص 39
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السكاف كذلؾ مف خالؿ معالجة أمراضيـ كالتخفيؼ عف آالميـ ،كقد استخدـ ىذا النكع
بطريقتيف ىما:
)1

استقداـ المكاطنيف إلى المستشفيات التي أقامكىا ليذا الغرض.

)2

الذىاب إلى منازؿ المرضى كعالجيـ بداخميا ،كمف خالؿ ىذه الطريقة ( دائرة احتكاؾ

المبشريف بالمكاطنيف س تتسع أكثر إذ ال يتعمؽ األمر ىنا بالمريض الذم سيعالج فقط بؿ يتعداه
إلى أىمو ،كبيذه الكيفية سيؤثركف عمى الكثيريف مف الجزائرييف بدال مف التأثير عمى المريض
منيـ فقط ) ،1إضافة إلى الفائدة الكبيرة التي سيجنكنيا مف خالؿ االحتكاؾ مع األىالي داخؿ
منازليـ كالتعرؼ عمى أنماط حياتيـ مما يزيدىـ معرفة بيذا المجتمع كيفتح ليـ نكافذ جديدة
لمعمؿ عمى تنصيره.
كمف بيف األفعاؿ التي كانكا يقكمكف بيا لمتأثير عمى المريض ما يمى:
 -1إقامة الصمكات في قاعات المرضى.
 -2تقديـ اليدايا لممرضى.
 -3دعكة المرضى لمحضكر إلى القداس بعد شفاءىـ.
 -4زيارتيـ كالحديث معيـ كاظيار جانب المكاساة كالعطؼ عمييـ.
 -5التفاني في خدمتيـ كتقديـ المساعدة ليـ.
 -6إظيار أف ما يقكمكف بو مف أعماؿ ىك مف تعاليـ الديف المسيحي كأف العناية اإلليية ىي
التي أممت عمييـ القياـ بيذه الميمة.

2

كلقد كاف المبشركف يرددكف « حيث تجد بش ار تجد آالما كحيث تككف اآلالـ كحيث تككف
الحاجة إلى الطبيب فيناؾ فرصة مناسبة لمتبشير ».3

1

 -نفس المرجع ،ص .88

3

 -خديجة بقطاش ،مرجع سابؽ ،ص .11

2

 -نفس المرجع السابؽ ،ص .90
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 -2األعمال الخيرية والخدمات االجتماعية :كقد كانت كذلؾ مف أبرز الطرؽ كاألساليب غير
المباشرة التي حاكلكا أف يأخذكا بيا قمكب الجزائرييف كيؤثركا عمييـ بيا كيتسممكا مف خالليا إلى
عقكليـ كقد صرح أحدىـ عف ىذا األسمكب قائال « :إف العمؿ المباشر مع ىؤالء السكاف ىك
بمثابة نداء في الصحارم كلذا فإف لغة العمؿ الخيرم ىي األحسف كيكصى كذلؾ بأنو يجب
إخفاء الحقيقة كراء ىذا العمؿ كعند الكصكؿ إلى اليدؼ يجب التبشير بالعقيدة المسيحية »

1

كلقد كجو األسقؼ ديبش مخاطبا المبشريف يجب أف تككف رسالتنا بيف األىالي[ ]...كينبغي
عمينا أف نعرفيـ بديف أجدادىـ األكليف بالخدمات االجتماعية.

2

كتجمت ىذه األعماؿ التي استعممكىا في:
 -1العطؼ عمى اليتامى كالمعكزيف كالمرشديف كالبؤساء كالفقراء كالمرضى كغيرىـ.
 -2تقديـ يد المساعدة لممقبميف عمى الزكاج مف خالؿ:


البحث عف خطيبة لممتنصر كتقديـ المير ألكليائيا.



تكفير السكف لممتزكجيف مف المتنصريف.



تقديـ مساعدات مالية ليـ.



إنشاء صندكؽ لمميكر.



قبكؿ زكاج المبشرات بالجزائرييف.3

 -3تقديـ اليدايا لمجزائرييف خاصة في أعياد الميالد ،قمصاف كقبعات كمنادؿ كفساتيف كصكر
لممسيح.
 - 4المساعدات المالية لممحتاجيف.
 -5إنشاء مالجئ خاصة باأليتاـ.
 -6إنشاء دكر لمعزة ككبار السف.
1

 -نفس المرجع ،ص .140

3

 -محمد الطاىر كعمي ،مرجع سابؽ ،ص .92

2

 -نفس المرجع ،ص.50
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 -3النشاطات الفالحية الزراعية  :حيث أقاـ المبشركف مستثمرات فالحية دينية مف أجؿ خمؽ
جك ثقافي كاجتماعي داخؿ ىذه المستعمرات يساعد عمى التنصير عف طريؽ ربط أفراد ىذه
المستثمرات بشبكة مف العالقات االجتماعية « كيتمثؿ ىذا المشركع في شراء أرض صالحة
لمزراعة كتكزيعيا مقابؿ ثمف بسيط عمى عائالت فالحية يؤتى بيا مف مقاطعة األلزاس كغيرىا
تقيـ في ضيعات تشكؿ بمجمكعيا قرل في كسط القبائؿ العربية » ،كبيذه الكيفية كما يقكؿ
األب لندماف أنو يمكف خمؽ ترابط بيننا كبيف المسمميف فيمكنيـ مف تقبؿ عاداتنا كاالندماج فينا
ل كف ىذا الترابط كاالندماج لف يتـ إال بعد أف يتأثر المسممكف بديننا كطباعنا كعمى ىذا األساس
يجب أف تدعـ المدرسة منشأتنا الفالحية بأعماليا.
كيقكؿ أحد الداعيف إلى التبشير يعمؿ اليكـ مبشركنا في المستعمرات الفرنسية عمى غرار ما
كاف يقكـ بو رجاؿ الديف في القركف الكسطى حينما كانكا يفمحكف األرض كيشيدكف المباني
فتمكنكا مف تأسيس مدف كقرل.

1

أف مكاسـ الككارث الطبيعية كالجفاؼ كاألكبئة
 -4استغالل الكوارث الطبيعية :حيث ّ

كالمجاعات تعد مف بيف أىـ الفرص السانحة التي يركز عمييا المبشركف عمميـ ،ككمثاؿ عمى
ذ لؾ فقد استغؿ المبشركف الكارثة التي ألمت بمنطقة القبائؿ بعد ثكرة المقراني كما تعرض ليا
مناصركىا مف مشاكؿ اجتماعية كبيرة كالفقر كالمجاعة كغيرىا فاستغؿ المبشركف الكضع
فقامكا:


تأسيس الجمعيات التبشيرية في المنطقة.



بناء قرل بأكمميا لتربية كتنشئة األطفاؿ عمى المسيحية.



تأسيس مراكز لممبشريف بالمنطقة.



إرساؿ بعثات مف األطفاؿ إلى مراكز دينية في فرنسا.



فتح المالجئ لميتامى كاستغالؿ كضعيـ لنشر تعاليـ اإلنجيؿ.

1

 -خديجة بقطاش ،مرجع سابؽ ،ص .85
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إقامة المستشفيات كاسعاؼ المرضى كتكفير الخدمات ليـ.

 -5التأثير عمي الجزائريين من خالل مدح تاريخيم وحضارتيم :كلعمو مف بيف أخبث كأمكر
األساليب التي اتبعيا المبشركف في عمميـ ىك أسمكب يعتمد عمى مدح المسمميف كأعماليـ
االدبية كالعممية كالحضارية كقد أكضح أحدىـ سياسة ىذا األسمكب قائال « :امدحكا كبراءىـ
كارفعكا معنكياتيـ تمؾ ىي الكسيمة إلضفاء الذكاء عمى الناس كجعميـ أكثر استعدادا كقبكال
عـ كانكا في
آلراء اآلخريف ،تحدثكا لمعرب عف تاريخيـ كأعماليـ العممية كأعطكىـ فكرة ّ
األرض».1

 -6التعميم التبشيري :حيث أنو مف بيف المؤسسات األكثر اىتماما لدل المبشريف كانت بؿ
شؾ مؤسسة المدرسة ،فما كانت جمعية تبشيرية تحؿ بالجزائر إال كتفتح ليا مدرسة تبشيرية،
كذلؾ لمعرفتيـ لمدكر الكبير الذم تقكـ بو المدرسة في التنشئة االجتماعية ،ثـ ركزكا في فتحيـ
ليذه المدارس عمى منطقة القبائؿ ألنيـ كانكا يعتقدكف أف ىذه المناطؽ تختمؼ عف المناطؽ
العربية ،فاتخاذكىا نقطة لتنصير باؽ الجزائر ،كقد اتخذ ىذا النكع مف التعميـ ثالثة أنماط :
)1

التعميـ الميني المكجو لم ّذككر :كيتضمف كؿ ما يحتاج إليو المزارع مف معارؼ في ميداف

النجارة كالحدادة كالبناء كالزراعة كتربية الحيكانات.
)2

التعميـ الميني المكجو لإلناث :مف أشغاؿ اإلبرة كالترفيع كالطبخ كاستعماالت الصابكف

كأشغاؿ الصكؼ كالسالؿ كالقفؼ.
)3

تعميـ الكبار :حيث قدمكا ليـ دركسا في مجاؿ الزراعة ككيفية غرس لألشجار.

2

إال أف تركيز ىذا التعميـ كاف منصبا عمى األطفاؿ الصغار أكثر خاصة أكلئؾ اليتامى
كالمرشديف ككاف بعضيـ يقكـ حتى بخطؼ األطفاؿ ككضعيـ في مكاف معيف لتنصيرىـ كمنيـ
مف أرسؿ إلى مراكز خاصة بباريس كما فعؿ الفيجرل كيكمف سر تركيزىـ عمى األطفاؿ في :
1
2

 عبد القادر حمكش ،مرجع سابؽ ،ص .84 -محمد الطاىر كعمي ،مرجع سابؽ ،ص.125
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 )1سيكلة التأثير عمى األطفاؿ في تمقينيـ مبادئ النصرانية لككنيـ لـ يتشبعكا بعد بعقيدة
أجدادىـ (االسالـ).
 )2لـ يصؿ النمك العقمي عندىـ إلى مستكل يمكنيـ مف أف يكتشفكا نكايا المبشريف التنصيرية.

1

كصدؽ صمى اهلل عميو كسمـ عندما يقكؿ « يكلد المكلكد عمى الفطرة فأبكاف ييكدانو أك
ينصرانو أك يمجسانو » كىك دليؿ عمى أىمية مرحمة النشأة كالصغر في عممية التنشئة
االجتماعية.
 كقد استعماؿ المبشركف جممة مف األساليب لمتأثير عمى األطفاؿ منيا: )1إغراءىـ بالحمكل :لمعرفتيـ أف الحمكل أكبر شيء يحبو األطفاؿ فكانكا يكزعكنيا عمييـ كمما
ذىبكا إلى األىالي.
 )2النقكد  :كانكا يمنحكف  50سنتيما لكؿ طفؿ ينجح في استقداـ زمالء لو إلى المدرسة.
 منح سنتيـ لكؿ طفؿ مثابر كمجتيد أثناء الدركس.
 منح مبالغ عف إعالف نتائج اختبار يكـ السبت :
* التمميذ الذم ناؿ المرتبة األكلى  5سنتيمات.
* التمميذ الذم ناؿ المرتبة الثانية  4سنتيمات.
* التمميذ الذم ناؿ المرتبة الثالثة  3سنتيمات.
* التمميذ الذم ناؿ المرتبة الرابعة  2سنتيمات.
 خصـ سنتيـ كنصؼ لمف يتغيب عف الدركس كسنتيـ لمف يتغيب عف حصة المطالعة.
 كفي المدارس المينية يمنح لمتالميذ مرتب شيرم األمر الذم يجعؿ آباءىـ ال يمانعكف
في إرساليـ إلى ىذه المدارس.
 )3أكراؽ اليناصيب :يمنح لكؿ طفؿ زاكؿ دراستو لمد  20يكما في الشير كرقة يناصيب
مجانية.
1

 -نفس المرجع ،ص.81
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 )4األلعاب التي كضعكىا في متناكؿ أطفاؿ القرل أياـ العطمة ( السبت كاألحد ).
 )5إقامة المعارض لما تنتجو التمميذات مف أعماؿ عممتيف المبشرات مما يجعؿ األميات
األخريات يرسمف بناتيف لممدارس المسيحية.
 )6تقديـ المأكل كالطعاـ لمتمميذات المّكاتي يقيمكف في أماكف بعيدة.
 )7الحفالت المدرسية التي تقاـ في مناسبات أعياد النصارل.

1

 -7اإلغراءات المالية  :حيث كاف المبشركف يغركف األىالي بالماؿ مثؿ ما كاف يفعمو األسقؼ
ديبش بمنحة  20فرنكا أسبكعيا لكؿ مف يحضر ليسمع التالكة الدينية بالكنيسة كيخصص يكـ
االثنيف كالخميس ليتصدؽ فييا بالخبر عمى المعكزيف أماـ األسقفية.2
 أىداف التنصير:كلقد كانت األىداؼ التي سعت إلييا إدارة االحتالؿ بمعية ىؤالء المبشريف كمف خالؿ كؿ
ىذه األساليب كالكسائؿ تتمثؿ في:
 -1القضاء عمى أىـ مقكـ مف مقكمات الشخصية الكطنية الجزائرية كىك اإلسالـ.
 -2القضاء عمى المغة العربية لغة القرآف كدستكر اإلسالـ.
 -3تككيف نخبة جزائرية مسيحية تعمؿ عمى تنصير المجتمع الجزائرم.
 -4الكصكؿ الى اإلدماج الكمي لممجتمع الجزائرم في الثقافة األكركبية.
-5جعؿ الجزائر بكابة االنطالؽ لتنصير باقي القارة اإلفريقية.

 -)4سياسة فرنسة المجتمع الجزائري:
لقد كانت الخطة االستعمارية التي رسمتيا اإلدارة الفرنسية لمكصكؿ إلى ىدفيا النيائي
المتمثؿ في اإلدماج التاـ كالكمي لممجتمع الجزائرم في الثقافة الفرنسية كالنمكذج الغربي تمر
عبر سمسمة مف المراحؿ تتقاطع فيمؿ بينيا كتييئ كؿ مرحمة المناخ المناسب لممرحمة األخرل
1

 -نفس المرجع السابؽ ،ص  83كما بعدىا.
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كلع ّؿ أىـ ىذه المراحؿ ىي تمؾ التي اعتمدتيا لفرنسة لساف المجتمع الجزائرم كثقافتو كتفكيره
كنمط عيشو ،كذلؾ مف أجؿ تييئتو النفسية لالندماج ،كقد اتخذت ليا مف أجؿ القياـ بيذه
المرحمة عدة أساليب كطرؽ مدركسة:
 -1إلحاق الجزائر بفرنسا إداريا :كذلؾ مف خالؿ اعتبار الجزائر مقاطعة فرنسية ال يفصؿ
بينيا كبيف باقي التراب الفرنسي سكل البحر المتكسط ،فكانت البداية بإصدار قانكف  22يكليك
 1834القاضي بتحكيؿ الجزائر مف أرض مختمفة إلى ممكية فرنسية ثـ أعقبتو بمرسكـ  4مارس
 1938القاضي بتشكيؿ مجمس لألعياف كاعتبار الجزائر جزءا ال يتج أز مف فرنسا ،كفي عاـ
 1870أعمنت فرنسا بأف الجزائر تتألؼ مف ثالث مقاطعات فرنسية كأتبعت ذلؾ بإصدار أمر
في  7مارس  1944يعمف أف المسمميف الجزائرييف أصبحكا فرنسييف ثـ في  7مام  1946بأف
جميع الجزائرييف ىـ مكاطنكف فرنسيكف.
أف اإلدارة الفرنسية قامت بفرنسة مختمؼ األجيزة اإلدارية
 -2فرنسة الجياز اإلداري :حيث ّ
التي تسير المجتمع الجزائرم كقصرىا فقط عمى المساف الفرنسي كفرضت عمى أفراد المجتمع
القياـ بترجمة معامالتيـ اإلدارية إلى المساف الفرنسي ،كىك ما خمؽ كضعا جديدا داخؿ المجتمع
تـ فرضو بالقكة.
 -3فرنسة المحيط االجتماعي  :بحيث تحكلت أسماء الشكارع كالساحات العامة كالمعالـ األثرية
كأسماء المدف كالقرل مف أسماءىا العربية الجزائرية إلى أسماء فرنسية ،أما أسماء الشكارع فقد
أصبحت تحمؿ أسماء قادة كزعماء كجنراالت فرنسييف مثؿ باسكاؿ ك ركفيقك ك الفيجرم.
كىي مف خالؿ عمميا ىذا سعت إلى خمؽ مناخ ثقافي يساعد عمى فرنسة المساف الجزائرم
خاصة كأف أسماء ىذه األماكف تعيش مع الفرد كتتفاعؿ معو يكميا أثناء قيامو بجميع أدكاره
االجتماعية كتعكده عمى سماعيا يجعمو يتقبؿ تدريجيا لغتيا كثقافتيا التي تفرع منيا خاصة إذا
عممنا أف أكؿ مرحمة الكتساب الفرد المغة تبدأ بالسماع.
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 -4محاولة القضاء عمى المغة العربية :كىك أىـ عمؿ سعت االدارة الفرنسية إلى القياـ بو
لكي يخمك المحيط االجتماعي لمفرنسية كقد اتخذت اإلدارة الفرنسية مف أجؿ تيميش العربية
أمريف اثنيف ىما « الفترة األكلى تدمير المدرسة العربية كفي الفترة الثانية بالحد مف تعميـ المغة
العربية»

1

أما عف تدمير المدرسة العربية فقد تناكلنا في عنصر تجييؿ المجتمع الجزائرم كيؼ
ّ -1-4

قامت اإلدارة الفرنسية بعممية تدمير شبو شامؿ كممنيج لمؤسسات كمراكز التعمـ العربي التي
كانت منتشرة في المجتمع الجزائرم قبؿ االحتالؿ الفرنسي كالذم خمؽ اضطرابا كخمال كبي ار في
البناء الثقافي لممجتمع الجزائرم فاضطرب المساف العربي باضطراب ىذه المؤسسات التي كانت
مسؤكلة عف تعميمو كنشره داخؿ المجتمع الجزائرم.
 -2-4التضييؽ عمى تعميـ المغة العربية :حيث أف اإلدارة االستعمارية كمنذ دخكليا إلى
الجزائر كسيرىا في خطتيا الرامية إلى تيديـ الشخصية الكطنية الجزائرية لـ تكتفي كما أشرنا
سابقا بالقضاء عمى المؤسسات التي كانت تعمـ المساف العربي بؿ كقامت بمنع تدريس ىذه المغة
في المدارس الفرنسية في البداية ،حتّى حاصرىا ابف باديس بمشركعو التربكم فاضطرت لمحد
مف نفكذه إلى تدريس بعض الساعات منيا في مدارسيا كما قامت بمالحقة المعمميف الذيف
يفتحكف مدرسة عربية دكف مكافقة منيا ثـ قامت كآخر خطكة في مياجمتيا لمغة العربية
بإصدار قانكف يعتبر المغة العربية لغة أجنبية في الجزائر.
بضرة ليا داخؿ المحيط االجتماعي  :فمف بيف خططيا
 -3-4محاكلة حصر المغة العربية
ّ
ضرة ليذه المغة داخؿ المحيط
الرامية إلى فرنسة ىذا المجتمع كالقضاء عمى عربيتو ىك جعؿ ّ
االجتماعي الجزائرم تعمؿ عمى محاصرتيا كتضعيفيا كقد كجدت إدارة االحتالؿ الحؿ في

1

 -سميماف الشيخ ،الجزائر في مواجية الفرنكوفونية ،مجمة المجاىد ،عدد  ،1988/1/5 ،1435الجزائر ،ص .29
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البربرية فقامكا بالمناداة إلييا كدعكة المجتمع الى األخذ بيا بعد محاكلة كضع أحرؼ ليا كبعضا
مف المعاجـ ،كقد نشطت مخابر خاصة في ىذا الشأف ،كلقد كاف ىدفيـ مف كراء ىذا ىك أف
المجتمع عندما يأخذ بيا حتما سيجد نفسو مضط ار في كثير مف األحياف لمبحث عف لغة قكية
تعبر لو عف ما يريد ،ألف البربرية لف تستطيع القياـ بذلؾ الفتقارىا الى القدرة
كمنظمة لكي ّ
التعبيرية عمى أفكاره

فسيجد المجتمع أمامو لغتو العربية ميتة كأخرل قكية ترعاىا اإلدارة

فيستنجد بيا ال محالة كذلؾ ما جاء « في تقارير رجاؿ االحتالؿ االستراتيجييف الذيف افترضكا
تحييد العربية كالعكدة إلى البربرية ليككف بعد ذلؾ االنتقاؿ مباشرة مف البربرية إلى الفرنسية »،1
كيؤكد محمد البصرم ىذا الطرح بقكلو « في الكاقع مف يدعكا إلى الثقافة البربرية في مكاجية
الثقافة العربية ينتيي مكضكعيا إلى الدعكة إلى الثقافة الفرنسية عف غير قصد ،فحيث أف
البربرية لغة غير مكتكبة كال يكجد ليا تراث مكتكب فإف المناىض لمعركبة كالعربية سينتيي
حتما إلى األخذ بأحد المغات العصرية األخرل كلما كانت الفرنسية ىي األقرب كاألقكل كىي
المتاحة عمى أم األحكاؿ فإف ىؤالء الدعاة سيأخذكف بيا».2
 -4-4الدعكة إلى العامية :حيث أف اإلدارة الفرنسية لـ يقتصر عمميا مف أجؿ القضاء عمى
المغة العربية أحد مككنات الشخصية الكطنية الجزائرية بخمؽ ضرة ليا تقكـ بحصارىا داخؿ
المجتمع الجزائرم بؿ حاكلت تضعيؼ المغة العربية مف خالؿ الدعكة إلى العامية بحجة أف
أما اليدؼ الحقيقي فيك :
المجتمع ال يفيـ الفصحى ّ
أ -عزؿ المسمميف عف بياف القرءاف كعف أسمكبو ،3ألف القرءاف الكريـ ال يفيـ بغير العربية
الفصحى.
1
2
3
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ب -االنتقاؿ إلى الفرنسية ألف المجتمع عند فقدانو لمفصحى سيجد العامية غير قادرة عمى
التعبير عف انفعاالتو كعكاطفو كعف استيعاب الميارات العالمية مما يحتّـ عميو المجكء الي
االستعانة بالمغة الفرنسية.
كقد نشطت عدة مخابر بحثية ليذه الميمة ككضعت بعض المعاجـ كالقكاميس بالعامية
لتحقيؽ ىذا اليدؼ.
 -5-4ضرب المغة العربية بضرب اإلسالـ  :لقد سبؽ كأف عرفنا في عنصر سابؽ العالقة
المكجكدة بيف المغة العربية كاالسالـ بكصفو « الحامؿ الركحي كالعقائدم لمعركبة كىك الحامؿ
لمغتيا القكمية عبر التاريخ كبالتالي ىك التربة كالمناخ ».1
كقد أدرؾ المستعمر الفرنسي ىذه العالقة جيدا كلذلؾ عمؿ في مخططو الرامي لمقضاء عمى
الشخصية الكطنية الجزائرية الى القياـ باستيداؼ أحدىما باآلخر مف خالؿ استيداؼ منيجي
كمنظـ لعقيدة ىذا المجتمع كقد سبؽ أف بينا كيؼ قاـ بتيديـ المساجد كمحاربة التعميـ الديني
كالقائميف عميو كخاصة القضاء عمى الكقؼ االسالمي باعتباره دعامة المساجد كالزكايا كالتعميـ
العربي االسالمي.
أدت ىذه السياسة الى اضطراب كبير في المساف العربي الفصيح حيث بدأت تظير
كقد ّ
الميجة العامية الممزكجة بيف العربية كالفرنسية كغيرىا مف المغات التي كانت تكجد في الج ازئر
مثؿ التركية كالمالطية كاإلسبانية كغيرىا كانعكس تأثيرىا عمى جميع تفاصيؿ الحياة اليكمية
لممجتمع.
 -5فرنسة اإلعالم :كذلؾ أنو بعد ظيكر كسائؿ اإلعالـ في أكربا كادراؾ اإلدارة ليذه الكسائؿ
كاألدكار التي كانت تقكـ بيا كأدكات لمسيطرة كالتالعب بالعقكؿ أدخمت إدارة االحتالؿ التمفزيكف
1

 -عدناف رفاعي ،االسالم والعروبة ،مجمة الفكر السياسي ،العدد  ،17المؤسسة العربية السكرية لتكزيع المطبكعات ،دمشؽ،

 ،2002ص .217
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فعاال لمراديك في
إلى المجتمع الجزائرم كالعب جديد بعدما سبقو جياز الراديك « لتشكؿ دعما ّ

بث البرامج ا لفرنسية الكفيمة بانتزاع القيـ الكطنية لدل الجزائرييف كالقضاء عمى الشخصية
الكطنية ».1
كلقد ش ّكمت برامج التمفزيكف دعما قكيا نحك فرنسة المجتمع خاصة مع االثارة التي تمنحيا
الصكرة كاالنجذاب الذم كاف يبديو الفرد نحكىا.
أف المشرفيف عمى التمفزيكف كانكا ينتقكف البرامج المنقكلة حرفيا عف النمط الفرنسي
حيث ّ

كالتي ال تتالءـ أصال مع النماذج التقميدية في الحياة االجتماعية.

2

كلقد أثّرت ىذه البرامج فعال عمى شكؿ الحياة االجتماعية لممجتمع الجزائرم حيث انتقمت
ثقافة البرامج الفرنسية في بعض أنماط العيش كفي طريقة الكالـ كغيرىا كبدأ المجتمع يككف
صكرة معينة عف المجتمعات الغربية سكقيا لو اإلعالـ عف طريؽ ىذه البرامج ساىمت بشكؿ
كبير في قبكؿ الكثيريف ألنماط الثقافة الفرنسية بكصفيا ثقافة حضارة كعمـ كازدىار عكس
الثقافة العربية التي كانت تسكؽ عكس ذلؾ.
 -6فرنسة التعميم :إف الذم يسيطر عمى المدرسة يسيطر عمى المجتمع ىذا ما قالو باسمارؾ
الزعيـ األلماني عف المدرسة ،كالنظاـ التعميمي ىك كحده النظاـ الكفيؿ بتشكيؿ المجتمع كقكلبتو
كفؽ ما يريده أصحاب القرار كىك ما جعؿ اإلدارة الفرنسية تعمؿ عمى تثبيت أقداميا في الجزائر
منذ البداية مف خالؿ إلغاء التعميـ العربي االسالمي الذم ال يتكافؽ مع اإليديكلكجية
االستعمارية كمصالحيا كاقامت التعميـ الفرنسي لقطع الصمة نيائيا بيف ىذا المجتمع كجذكره
التاريخية كقد كفّقت مع الكثير مف منتسبي ىذا النظاـ كىك ما سيأتى معنا في فصؿ الحؽ.

1
2

 عبد الحميد حيفرم ،التمفزيون الجزائري واقع وأفاق ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر ،1985 ،ص .29 -نفس المرجع ،ص .31
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كعميو نقكؿ أف اإلدارة الفرنسية في خطتيا الرامية إلى ادماج المجتمع الجزائرم في الثقافة
قامت بعدة مراحؿ لعؿ أىميا ىي فرنسة لساف ىذا المجتمع كثقافتو كلمكصكؿ إلى ىذه الفرنسة
قامت بػ ما يمي:
-1

إلحاؽ الجزائر بفرنسا إداريا.

-2

فرنسة اإلدارة.

-3

فرنسة المحيط االجتماعي كالحياة اليكمية.

-4

محاكلة القضاء عمى المغة العربية كتجفيؼ منابع الثقافة العربية االسالمية.

-5

فرنسة اإلعالـ.

-6

فرنسة التعميـ.

 )-5تفكيك الوحدة الوطنية لممجتمع الجزائري:
لقد أدركت إدارة االحتالؿ الفرنسي بأف الكصكؿ إلى االستعمار االندماجي الكامؿ لمجزائر
الذم تختفي معو عناصر الثقافة الجزائرية ال يمكف أف يتحقؽ مع كجكد المجتمع الجزائرم كبنية
متراصة يصعب اختراقيا كلذلؾ اىتدت إلى أسمكب االستعمار القديـ كىك زعزعة الرباط
االجتماعي لممجتمع مف خالؿ تفتيتو حتى تسيؿ السيطرة عميو بالقضاء عميو جزءا تمك اآلخر،
كمف ناحية أخرل شغؿ الجزائرييف بمعارؾ كصراعات كىمية بينيـ تميييـ عف قضيتيـ األساسية
لفسح المجاؿ أماـ المستعمر لمعمؿ بيدكء ليككف الرابح الكحيد في معركة يصنعيا كال يشارؾ
فييا.
كمف بيف األساليب التي سعى االحتالؿ الفرنسي الي تكظيفيا لمكصكؿ إلى ىذا اليدؼ نجد
سياسة اختالؽ النعرات العرقية كتغذية الصراعات المذىبية كزرع نخبة مستمبة داخؿ المجتمع
كاستعماؿ الطرؽ الصكفية.
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أوال -اختال ق النعرات العرقية داخل المجتمع الجزائري :حيث أنو مف بيف أكثر األساليب التي
سعت إدارة االحتالؿ تكظيفيا مف أجؿ تفكيؾ الرباط االجتماعي الجزائرم كالقضاء عمى كحدتو
الكطنية ىك اختالؽ النعرات العرقية داخؿ ىذا المجتمع كذلؾ أنو نتيجة لما الحظو بعض
الجنكد عند احتالليـ لمناطؽ معينة مف الكطف أف ىذه المناطؽ ال تتخاطب فيما بينيا بالمساف
أف ىناؾ جنسيف مختمفيف في ىذه البالد ال
العربي ،فحاكلكا أف يستغمكا ىذا االختالؼ بالمناداة ّ

شعب كاحد ،ىما البربر كالعرب كقامكا بصب أكبر جيكدىـ لشرعنة ىذه الفكرة كىذه الثنائية
العرقية.
كىك ما يؤكد أف فكرة العربي كالبربرم لـ تظير إالّ مع االحتالؿ الفرنسي لمجزائر ،حيث يقكؿ
الدكتكر عثماف سعدم « أنو قبؿ دخكؿ الفرنسييف لمجزائر في  1830لـ يكف بالمغرب العربي
شخص كاحد يقكؿ بأف البربر غير العرب أك بأنيـ جنس مف أصؿ أكربي كفكرة النزعة البربرية
دخمت مع االستعمار الفرنسي حمؿ لكاءىا فالسفتو كالمبشركف بأفكاره »

1

كىك الذم يؤكد عميو " جاف فافرم " بأف ما أحدث مف تعارض لثنائية ( القبايمي كالعربي ) كما
يطابقيما مف تعارضات التصكرات المبسطة لـ يكف سكل جزء مف متطمبات االيديكلكجيا
االستعمارية.

2

أدت مجمكعة مف األسباب كالعكامؿ التي
 -1دوافع االعتماد عمى النعرات العرقية  :لقد ّ
ظيرت أماـ إدارة االحتالؿ إلى االعتماد عمى ىذا األسمكب في سياستيا مف بينيا:
 -1إدراؾ االدارة الفرنسية مف خالؿ المقاكمة الجيادية التي كاجيتيا عند بداية االحتالؿ « أف
كراء ىذا السر طاقة جبارة ىي االحساس باالنتماء الكاحد لفضاء حضارم لمعركبة بركحيا
االسالمية ».3

1
2
3

 عثماف سعدم ،مرجع سابؽ ،ص .32 محمد نجيب بكطالب ،سوسيولوجيا القبيمة في المغرب العربي ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،2002 ،ص.111 -عمر بف قينة ،مرجع سابؽ ،ص .105
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 -2ثكرة  1871التي كانت ثكرة عنيفة في كجو االحتالؿ كىك ما جعؿ إدارة االحتالؿ تعطي
ليا أىمية كبيرة مف الدراسة ،كمف نتائج ىذه الدراسات أف سكاف ىذه المناطؽ ال يتخاطبكف
بالمساف العربي فسعكا إلى استغالؿ ىذا االختالؼ.
 -3عدـ كجكد طكائؼ دينية داخؿ المجتمع الجزائرم :حيث أنو مف خصائص االيديكلكجية
االستعمارية أنيا تمجأ إلى إثارة الطكائؼ الدينية في المجتمع المتعدد األنساؽ الدينية ،كفي حالة
غياب ىذا التعدد في مجتمع ما يككف الحؿ في المجكء إلى النعرة العرقية ،كىك ما يذىب إليو
األستاذ عبد اهلل خزار« ب أف الكنيسة تمجأ إلى الطكائؼ العرقية لتثير نعرات بيف أبناء البمد
الكاحد عندما ال تكجد الطكائؼ الدينية » ،1كىك عينة الذم فعمتو الكنيسة في الجزائر كمف
كرائيا االدارة الفرنسية.
 -2أساليب اإلدارة الفرنسية من أجل الوصول الى خمق النعرات العرقية داخل المجتمع
الجزائري :كمف جممة ىذه االساليب نذكر ما يمي:
 -1إثارة كاستغالؿ بعض نقاط االختالؼ بيف األسر البربرية القبائمية كاألسر العربية في
العادات كالتقاليد.
 -2إبراز اليكية القبائمية البربرية كاعتبارىا األصمية في الجزائر مع إنكار اليكية العربية
اإلسالمية كاعتبارىا ىكية دخيمة عف المجتمع الجزائرم كأنيا ىكية الغزاة العرب.

2

 -3تكظيؼ المدرسة الفرنسية لتغذية ىذه الركح :حيث بدأت محاكالت التشكيو في المدرسة
الفرنسية ،ابتدائية كثانكية كجامعية مف أجؿ غرس بذكر الحقد إيعا از بأف ىناؾ عنص ار بربريا
أصال كعنص ار آخر عربيا.

3

كما قامت إدارة االحتالؿ بإلغاء المدارس( العربية  -الفرنسية ) التي كانت قد أنشأتيا في
الجزائر مف المنطقة البربرية نيائيا كابطاؿ مفعكؿ الزكايا بجميع الكسائؿ كجعميا تحت السمطة
1
2

 عبد اهلل خزار ،جذور الحركة التبشيرية في الجزائر ،مجمة الركاس ،العدد  ،7مارس  ،1993باتنة ،الجزائر ،ص .97 -عبد القادر حمكش ،مرجع سابؽ ،ص .82

3

 -عمر بف قينة ،مرجع سابؽ ،ص .108
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الفرنسية مقابؿ خمؽ مدارس بمدية حككمية فرنسية في منطقة القبائؿ الستبعاد تعميـ المغة العربية
عف ىؤالء السكاف كفي الكقت نفسو سمح الحاكـ العاـ لألسقؼ الفيجرل بفتح المدارس الخاصة
بيذه المنطقة مع إعطاء جميع التسييالت الالزمة.

1

 -4إنشاء إذاعة بالمغة القبائمية اليدؼ مف كرائيا كما يذكر العالمة محمد البشير االبراىيمي
ىك أف يشيع في العالـ الذم ال يعرؼ ليذا الكطف إال لغة كاحدة كىي العربية أف فيو لغة أخرل
يتكمميا كثير مف الناس كال يفيمكف العمـ كالحياة إال بيا ،كما أنيا سالح مبتكر لحرب العربية
كمكيدة مدبرة لمتقميؿ مف أىميتيا.

2

 -5تنشيط الدراسات كاألبحاث التي تيتـ بالمجتمع البربرم كالبربرية :كمف أىـ الدراسات التي
قامكا بيا في ىذا المجاؿ تمؾ التي اىتمت بحياة سكاف بالد القبائؿ اجتماعيا كتاريخيا كدينيا كقد
حاكلكا مف خالليا سمخ أىؿ ىذه المنطقة عف باقي المجتمع الجزائرم كعف المجتمع العربي
االسالمي بصفة خاصة ،كلمكصكؿ الى مبتغاىـ أطمقكا صفات خاصة عف سكاف المنطقة
كالتسامح الديني كالتفتح الفكرم كالتكيؼ مع كؿ ما يط أر في محيطيـ مف مستجدات كأف
نضميـ االجتماعية مستمدة مف بعض القكانيف الركمانية كىي صفات تقربيـ مف الفرنسييف
كتجعميـ يتفكقكف عمى باقي السكاف العرب الذيف كصفكا بالتأخر كالتعصب الديني.

3

 -6تكريس النظرية القائمة بأف العناصر القبائمية البربرية تنحدر مف أصؿ أكركبي كليس عربي:
حيث كاف خبراء االحتالؿ ينشركف داخؿ األكساط البربرية بأف األمازيغ ينحدركف مف الشعكب
الشمالية لككف البعض منيـ شقر كعيكنيـ زرقاء ،أما الكارديناؿ الفيجرل فكاف يقكؿ بأف كال
مف البربر كالفرنسييف ينحدركف مف ساللة كاحدة ىي ساللة الركماف.4

1

 -عبد القادر حمكش ،مرجع سابؽ ،ص .86

2
3

 محمد البشير االبراىيمي ،اآلثار ،ج ، 3مرجع سابؽ ،ص .400 -خديجة بقطاش ،مرجع سابؽ ،ص .137

4

 -محمد الطاىر كعمي ،مرجع سابؽ ص .58
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كمف أنشط االساتذة الذيف كانكا ينشركف فكرة أكركبية البربر نجد االستاذ " ريف لكيز مارم"
الذم كلد في باريس بتاريخ  28مارس  1838كتـ قبكلو سنة  1855في المدرسة العسكرية
بساف سير أيف تحصؿ عمى رتبة مالزـ أكؿ ،كلقد قاـ بنشر عدة كتب حكؿ لغة كتقاليد كأعراؼ
الجزائرييف كقد تـ نشر دراساتو المختمفة في المجمة االفريقية سنة  1881إلى سنة  1903كىي
مجمة كانت تصدر بالجزائر كقد كضعت خصيصا ليذا الغرض االستعمارم كمف بيف دراساتو :
 )1دراسة لغكية كعرقية حكؿ البربر.
 )2المماليؾ البربرية األكلى كحرب يكغرطة.
 )3رسائؿ لمطكارؽ.
 )4أصكؿ البربر :دراسات لغكية كعرقية.
 )5أصؿ قكانيف كأعراؼ الصحراكييف في التؿ.
 )6تاريخ الجزائر.1
كلقد كصؿ ىذا " الريف " مف خالؿ دراساتو الى أف البربر ىـ المككنكف في الحقيقة لغالبية
سكاف الجزائر كىـ مف جنس كلغة ىند أكركبية.
 -7جعؿ سكاف منطقة القبائؿ يحتكمكف إلى العرؼ ال إلى تعاليـ الشريعة اإلسالمية مف أجؿ
تكسعة اليكة بينيـ كبيف إخكانيـ الجزائرييف.
 -9تنشيط المّيجات البربرية كالعمؿ عمى إحيائيا ككضع حركؼ ليا كقكاميس خاصة بو نذكر
منيا قامكس مختصر ( فرنسي -قبائمي )  1898ك( قامكس قبائمي -فرنسي)  1896كقامكس
( قبائمي -فرنسي )  1906كقامكس ( قكاعد النحك البربرية لممبشريف ).1915
 -10فتح المدارس الدينية في المناطؽ البربرية :حيث أسس الفيجرل مراكز تعميمية تبشيرية
بيذه المنطقة مثؿ :
 مركز بني ينى عاـ  ،1872تحت إشراؼ اآلباء البيض.1

 الحسيف بف الشيخ آث ممكيا ،التعريف باألمازيغ وأصوليم ،دار الخمدكنية ،الجزائر ،2007 ،ص .66179
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 مركز تغمكنت عزكز في بني عيسى  1873تحت إشراؼ  4مبشريف. مركز نكيرات عبد اهلل في آيت كاصك  1873تحت إشراؼ  3مبشريف. مركز ايبركانف .1873 مركز كر ازف في بني منقالت  1876تحت إشراؼ  5مبشريف. مركز أغيؿ عمي في بني عباس .1879 مركز بكنكح .1876 مركز جمع الصياريج .1873 مركز آيت األربعاء .1883خراطة .1885
 -مركز ّ

 مركز كادم عيسى قرب تيزم كزك .11926 -11تأسيس مكاتب فرنسية بربرية في األماكف التي لـ تستعرب مف بالد البربر.
 -12إنشاء الصحؼ كالمعاىد كالجمعيات التي تيتـ بالبربرية.
 -13إعطاء تمثيؿ نيابي خاص لمنطقة القبائؿ لكي تتميز عف المناطؽ األخرل العربية.
 -14منع تدريس الثقافة االسالمية في المناطؽ ذات الكثرة البربرية.

2

ثانيا -تغذية الخالفات المذىبية:
كىك أف االدارة الفرنسية أدركت بعد مدة مف كجكدىا داخؿ المجتمع الجزائرم أف بعضا
مف أفراد ىذا المجتمع ال يعكدكف في قراءتيـ لتراثيـ الديني كتطبيؽ أحكاميـ الشرعية إلى نفس
المدرسة الفقيية كأف ىناؾ مذىبا فقييا آخر يكجد داخؿ المجتمع الجزائرم كليس مذىبا كاحدا
كما يشاع ىك المذىب المالكي كأف بعضا مف أتباع ىذيف المذىبيف ال يتعايشكف بشكؿ جيد مع

1
2

 خديجة بقطاش ،مرجع سابؽ ،ص .159 -عبد الكريـ بكصفصاؼ ،جمعية العمماء المسممين الجزائريين وعالقتيا بالحركات الجزائرية األخرى ،دار مداد ،قسنطينة،

 ،2009ص .174
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بعضيـ البعض نتيجة التعصب المذىبي ،فجعمت تعمؿ عمى استغالؿ ىذا الكضع االجتماعي
بسياستيا المعركفة فرؽ تسد مف خالؿ تغذية كتأجيج ىذه الخالفات المذىبية كالعمؿ عمى
إفشاؿ كؿ مساع التقارب بيف أتباع المذىبيف المالكي كاإلباضي ،كمف ذلؾ مثال عندما أثمر
التقارب األخكم االسالمي« مدرسة االخاء بمدينة بسكرة حكالي  1930ككانت ثمرة لجيكد
االصالحييف المعتبرة مف عمماء الطائفتيف اإلباضية كالمالكية ،فقد كانت ىذه المدرسة االسالمية
مف أكائؿ المدارس النظامية التي تجمع بيف أحضانيا التالمذة مف الطائفتيف دكف تميز ككاف
يدرس بيا أساتذة مف الطائفتيف جنبا إلى جنب ،حتى إذا تدخمت المؤامرات السياسية بإيجاز مف
االستعمار الفرنسي في تسييرىا انتيت ميمتيا».1
كىك ما فعمتو أيضا مع مدرسة « الجمعية الصديقية إلحياء المغة العربية » بمدينة تبسة
لمطائفتيف اإلباضية كالمالكية حيث« أف السمطات الفرنسية سرعاف ما أجيضتيا بأمر مف
السمطات العميا بباريس كاغتيؿ القائـ عمى أمرىا الشييد عباس بف حمانة ».
كىكذا كانت السمطات االستعمارية الفرنسية تقؼ بالمرصاد لكؿ ىذه النشاطات سكاء في
الميداف التعميمي أك االعالمي أك الدعكل.

2

ثالثا -خمق طبقة مفرنسة داخل المجتمع الجزائري:
أدركت اإلدارة الفرنسية أف المكاجية المباشرة المكشكفة مع الجزائرييف لـ تعد تؤدم
كظيفتيا كلذ لؾ رأت أنو مف األفضؿ خمؽ فئة مف أبناء ىذا المجتمع تتكفؿ بأداء الدكر عف
االستعمار كتساىـ بفكرىا في فرنسة المجتمع كادماجو كمف جية أخرل تكظيفيا في كجو
االيديكلكجية العربية االسالمية.

1

 -محمد ناصر ،الشيخ عبد الحميد ابن باديس وعالقتو بالحركة االصالحية بوادي ميزاب ،مجمة الكعي ،العدد  ،1مرجع

2

 -نفس المرجع  ،ص .25

سابؽ ،ص .25
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عبر الحاكـ جكنار  1908عف ذلؾ صراحة بأنو « يجب خمؽ نخبة مثقفة قادرة عمى
كقد ّ

نشر أفكار قضائنا كتقدمنا ،برجكازية محافظة سترتبط بنا أكثر كتميز الطريؽ المتبع تحت
سيطرتنا».1
كقد عيدت االدارة الفرنسية لممدرسة كالعادة لمتكفؿ بيذه الميمة بكصفيا المؤسسة
االجتماعية األقدر عمى القياـ بيذه الكظيفة لطابعيا اإللزامي مف جية كلممعارؼ التي تبثيا
كمسممات عممية ،حيث أثّرت المدرسة الفرنسية في جماعة النخبة ّأيما تأثير بأف جعمتيـ مف
خالؿ ثقافتيـ التي اكتسبكىا في ىذه المدارس ينادكف بالدعكة إلى تغيير المجتمع الجزائرم إلى
مجتمع أكركبي كأصبحكا يزدركف مجتمعيـ كينظركف إليو بنظرة استعالئية.
كما قامكا بيجر لغتيـ العربية األصمية عمى أساس أنيا لغة التخمؼ كاألدب كالشعر
كأصبحكا يفضمكف التكمـ بالمغة الفرنسية ألنيا لغة العصر كالتطكر كالحضارة كفي ىذا االطار
غيرت المدرسة الفرنسية مسار حياة أكلئؾ المثقفيف الجزائرييف كبمبمة حياتيـ االجتماعية.
ىذا كاف األثر األكبر الذم تركتو المدرسة الفرنسية عمى ىؤالء المثقفيف ىك العزلة التامة
التي أصبحكا يكجدكف عمييا نتيجة التعارض بيف الكاقع الذم يعيشكف فيو كالكاقع الذم يحممكف
أفكاره ،فقد أكضح " جكربي " في حديثو عف ىذه الظاىرة بقكلو « :لقد كضعنا الشباب الجزائرم
يتخب ط بيف حضارتيف فمف جية فقدكا كبسرعة اتصاليـ مع حضارتيـ كمف جية يجيدكف
صعكبة في التجاكب مع حضارتنا».2
كبيذا فقدكا القدرة عمى المكاءمة بيف المكتسبات القبمية التي تعممكىا في تنشئة المنزؿ كبيف
التنشئة المدرسية التي أخذكىا في ىذه المدارس المفصكلة عف الكاقع االجتماعي الجزائرم،
الشيء الذم كصؿ بيـ إلى حدكث اغتراب اجتماعي ليـ مع بيئاتيـ االجتماعي.

1
2

 عبد القادر حمكش ،مرجع سابؽ ،ص .257 -نفس المرجع السابؽ ،ص.167
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رابعا -استعمال الطرق الصوفية:
لعبت مؤسسة الزكايا دك ار كبي ار في المجتمع الجزائرم قبؿ االحتالؿ الفرنسي كبعده ،حيث
مثّمت ىذه المؤسسة االجتماعية الكاجية الثقافية كالتربكية لممجتمع الجزائرم كأحيانا كانت كظائفيا
تتعدل إلى الكظائؼ االجتماعية كالجيادية في كجو العدك الخارجي كمع دخكؿ المحتؿ الفرنسي
إلى الجزائر حممت عمى عاتقيا التعبئة الجماىيرية لصد العدكاف الفرنسي فكاف شيكخيا مف أكائؿ
الرافضيف لالستعمار كالمجاىديف كىك ما جعؿ اإلدارة الفرنسية تفكر بجدية مف أجؿ التعامؿ مع
ىذا الشكؿ مف أشكاؿ المؤسسات غير المعركؼ في أكركبا كالذم أصبح يأخذ دكر الفاعؿ
االجتماعي المزعج كلمكصكؿ إلى ىذا اليدؼ قامت بما يمي:
تعد العمكد الفقرم ليذه المؤسسات
 -)1القضاء عمى مصادر التمكيف ليذه المؤسسات كالتي ّ
كأىـ ىذه المصادر:
 مصادرة أمالؾ الكقؼ. تفتيت أمالؾ العائالت الكبيرة كالغنية التي كانت تساعد ىذه الزكايا كتعمؿ عمى دعـنشاطاتيا.
 -)2قامت بالتضييؽ الشديد عمى جميع نشاطاتيا التربكية كاالجتماعية.
 -)3قامت بقتؿ الكثير مف أتباع الزكايا التي لـ تستطع تركيضيا مثؿ الذيف شارككا في ثكرة
1871تحت زعامة الزاكية الرحمانية ،كأما الذيف كانكا يتعاطفكف معيا قامت بإرىابيـ كتشريدىـ
كنفييـ إلى كاليدكنيا الجديدة كمصادرة أراض كؿ مف يقكـ بعمؿ ضد المصالح الفرنسية.
 -)4إقامة زكايا تابعة لإلدارة الفرنسية لمكاجية الزاكية الغير مستعممة مثؿ الذم فعمتو مع
الزاكية الدرقاكية في سعيدة حيث أنشأت ليا زاكية منافسة ليا كفي ذلؾ كتب حاكـ المنطقة إلى
الحاكـ العاـ بأنو( تكمف طبيعة ىذه المؤسسة الحديثة في مكازنة تأثير الدرقاكية المعادم لنفكذنا
كسيطرتنا كالذم أغمقنا زاكيتيا بنفس الدكار كإجراء تأديبي).
1

 -عبد القادر حمكش ،مرجع سابؽ ،ص.192
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كبعد االنتياء مف التخمص مف تمؾ الزكايا المعارضة قامت باستغالؿ الزكايا األخرل لصالحيا
كتكظيفيا مف أجؿ السيطرة عمى المجتمع الجزائرم كضرب الحركة اإلصالحية مف خالليا،
كذلؾ أنو بعد الدراسات التي قامت بيا اإلدارة الفرنسية عمى بعض مف تمؾ الزكايا كجدت أف
بعض الزكايا( كزاكية اليامؿ في بكسعادة تشكؿ عامال ميما في التكازف كما أف زاكية سيدم
عمي بف شرقي كممثمييا تمثؿ عنص ار ىاما يجب استغاللو أحسف استغالؿ ،ألنيا يمكف أف
تككنا في الظركؼ الحرجة ذات أىمية كليذا يجب تتبع ىذه الزكايا كمراقبتيا عف كثب ألنيا
ميمة بالنسبة إلينا كأ ف الزاكية التي يبدكا دكرىا محصك ار في المجاؿ الديني كالتي اكتسبت قيمة
معنكية مف قبؿ السكاف المجاكريف تمثؿ عنص ار ايجابيا في حفظ التكازف كىك أمر ال جداؿ فيو)
كيضيؼ التقرير أنيـ( يمثمكف حجر عثرة في طريؽ كؿ تغيير اجتماعي مفاجئ [ ]...كأنيـ
يمثمكف عنص ار ايجابيا بالنسبة لمسمطات الفرنسية[ ]...ذلؾ أف اإلدارة ال تستطيع التأثير عمى
عقكؿ المسمميف إالّ عف طريقيـ كىذا عند ضركرة استعماليـ بطرؽ غير مباشرة.

1

كاإلدارة الفرنسية بعمميا ىذا كانت تحاكؿ تطبيؽ سياسة اقطع الشجرة بأحد جذكعيا ،باحتكاء
كاختراؽ بعض الفئات كالتجمعات التي ترفع الشعارات اإلسالمية لتصبح ظييرة لالستعمار
بأنكاعو المتعددة كلتكىـ بأف فرنسا ليست ضد اإلسالـ كديف كانما ضد بعض األنشطة
اإلسالمية.

2

كمف بيف األساليب التي قامت بيا اإلدارة الفرنسية مف أجؿ السيطرة عمى بعض الزكايا
كأتباعيا ما يمي:

1

 -عبد الكريـ بكصفصاؼ ،الفكر العربي الحديث والمعاصر ،ج ، 2دار مداد ،قسنطينة ، 2009 ،ص.145

2

 -مصطفى محمد حميداتك ،عبد الحميد بن باديس وجيوده التربوية( ،كتاب األمة) سمسمة تصدر عف ك ازرة األكقاؼ

كالشؤكف اإلسالمية ،دكلة قطر  ،الرقـ  ،57السنة  ،1997 ،17ص.22
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قيادا لبعض المناطؽ مثؿ الذم فعمو الجنراؿ
 -1قامت بجعؿ شيكخ بعض الطرؽ الصكفية ّ

بيرتز عندما أعطى أحد المرابطيف كىك الحاج محي الديف لقب(( أغا )) ككمّفو بتيدئة األكضاع
كبميمة الكساطة بيف العرب كالفرنسييف.

1

 -2عرض الكظائؼ كالمناصب ذات المكانات االجتماعية عمى شيكخ الزكايا.
 -3منح األكسمة كالشارات لشيكخ الزكايا.
 -4إقامة احتفاالت التأبيف لممكتى مف الشيكخ.

2

 -5التسييؿ عمى نشاطات ىذه الزكايا كأتباعيا :حيث أف اإلدارة الفرنسية كانت تقكـ بتكفير الجك
المناسب الذم يسمح ليذه الطرؽ بمكاصمة عمميا التنكيمي لممجتمع حيث كانت مثال ال تأخذ
عمى أكلئؾ اإلخكاف الذيف كانكا يذىبكف كؿ سنة الى زردة الشيخ المرابط سكل نصؼ التعرفة في
القطا ارت.

3

 -6المساعدات كاإلعانات المالية كتغطيت النشاطات.
 -7مساعدتيـ في تأسيس جمعية ناطقة باسميـ كىي جمعية السنة.
 -8مساعدتيـ عمى إنشاء صحؼ ناطقة باسميـ.
 -9اإلشراؼ المباشر عمى بعض المؤتمرات التي كانكا يقيمكنيا.
كمف خالؿ كؿ ما سبؽ ذكره يمكف القكؿ أف اإلدارة الفرنسية اعتمدت في سياستيا الرامية إلى
إضعاؼ الكحدة الكطنية بيف أفراد المجتمع الجزائرم مف خالؿ التركيز عمى أربعة ثنائيات قامت
باختالؽ بعضيا كجزء مف اإليديكلكجية االستعمارية كبتغذية بعضيا اآلخر كاستغاللو كىي:
الدخيؿ كاألصمي.
 -1ثنائية العربي كالبربرم أك العنصر ّ
 -2ثنائية المالكي كاإلباضي.
1

 -أبك القاسـ سعد اهلل ،تاريخ الجزائر الثقافي ،ج ،4دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،1998 ،ص.34

2

 -نفس المرجع ،ص.328

3

 -مالؾ بف نبي ،من أجل التغيير ،ط ،5دار الفكر ،دمشؽ ،2006 ،ص.48
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 -3ثنائية المفرنس كالعركبي أك خريجي المدارس الفرنسية مقابؿ خريجي مدارس التعميـ العربي
الحر.
 -4ثنائية الطرقي كاإلصالحي.
كلقد أثّرت ىذه الثنائيات عمى البنية االجتماعية لممجتمع الجزائرم بدرجات متفاكتة ككاف
البعض منيا سببا مباش ار في تأخر استقالؿ الجزائر كال يزاؿ المجتمع الجزائر يعاني مف تبعات
بعضيا إلى اليكـ
كمف أجؿ ضماف أكبر نجاح لسياستيا التدميرية لمقكمات الشخصية الجزائرية عمدت االدارة
االستعمارية إلى بعض االساليب التي تعزز مف خالليا ىذه السياسة كاف كاف بعضيا متضمنا
في السياسات السابقة إالّ أننا أثرنا تناكليا في عناصر مستقمة لما ليا مف أىمية بالغة كحتي
يتسنى لنا إدراؾ الحجـ التدميرم الذم كانت تقكـ بو داخؿ البناء االجتماعي الجزائرم ،كمف
بيف ىذه السياسات نذكر ما يمي:
 ) -6التدمير المعنوي والنفسي لممجتمع الجزائري:
لقد أدركت االدارة الفرنسية حجـ الطابع الركحي الذم يشكؿ فمسفة المجتمع الجزائرم
كغيره مف المجتمعات الشرقية كىك الذم جعميا تركز مند أكؿ ّأياميا عمى محاكلة التأثير عمي

ىذا الجانب المضمر مف حياتو مف خالؿ العبث بأبرز مككناتو داخؿ المجتمع حتى تتمكف مف
تع طيؿ فاعميتو كقدرتو الدافعة لنشاط الفرد الجزائرم ككذلؾ مف أجؿ تحطيـ نفسية الشعب
الجزائرم ليفقد القدرة عمى المقاكمة كالحركة ،كلقد بدأ االحتالؿ الفرنسي سياستو ىذه بانتياكات
كاسعة داخؿ النظاـ الديني كالعقدم لممجتمع الجزائرم بكصفو أكثر األنظمة االجتماعية تأثي ار
داخؿ البيئات الشرقية بما تحممو مككناتو مف قداسة رمزية بالغة التأثير داخؿ نفكس أفراد
المجتمع ،فعمدت إدارة االحتالؿ إلى تخريب كىدـ المساجد كالمقابر كاألضرحة كتدنيسيا كغيرىا
مف األفعاؿ التي نذكر بعضا مف شكاىدىا التاريخية:
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-1ىدم وتخريب المساجد :كتمثؿ المساجد أكبر الصكر الرمزية لمنظاـ الديني داخؿ المجتمع
الجزائرم ألنيا في نظرىـ تمثؿ بيكت اهلل التي يأخذكف منيا تعاليميـ الدينية كىك الذم جعؿ
جميع طبقات المجتمع تعمؿ عمى المساىمة مف أجؿ إقامتيا كالقياـ بيا ككقؼ األمكاؿ في
سبيميا كلنا أف درؾ كقع التأثير النفسي الذم يحدثو مشيد تدنيس مسجد أك ىدمو في نفكس
الجزائرييف.
ففي إطار الحممة الشاممة التي كانت تشنيا إدارة االحتالؿ عمى مقكمات ىذه المجتمع
عمدت إلى تدمير نفسيتو مف خالؿ العمؿ عمى النيؿ مف مساجده باليدـ كالتدمير كالتدنيس كقد
صرح ركفيغكا في  1932بأنو يمزمني أجمؿ مسجد في
بدأ ىذا العمؿ مند دخكؿ االحتالؿ فقد ّ
المدينة لنجعؿ منو معبد إلو المسيحييف ،كىك الذم جعؿ سمطات االحتالؿ تقكـ بتحكيؿ مسجد

كتشاكة الى كنيسة كقد كانت لحظة االستالء عمى ىذا المسجد العظيـ مخزية لمجزائرييف فبعد
تحصف المسممكف بداخمو لصد جنكد العدك عنو ،حاصرىـ الجنكد كقامكا بقتؿ الكثير منيـ
أف
ّ

كدنست باحة المسجد بأقداـ الجنكد الفرنسييف مما جعؿ مشاعر المسمميف في ذلؾ اليكـ حزينة
ّ

جدا ،كما حكؿ مسجد آخر الي فندؽ " دم ال يجانس " كأما مسجد عمي بتشيف حكؿ الي

كنيسة االنتصار.
صرح بيجك بخطاب
حكؿ مسجد صالح بام الى كنيسة كعندىا ّ
كبعد احتالؿ مدينة قسنطينة ّ

مممكء بالحقد كالتعصب الديني ( إف ّأياـ االسالـ قد دنت كفي خالؿ عشريف عاما لف يككف

لمجزائر إلو غير المسيح كنحف إذا أمكننا أف نشؾ في أف ىذه االرض تممكيا فرنسا فال يمكننا

أف نشؾ بأم حاؿ مف االحكاؿ أنيا قد ضاعت مف االسالـ الي االبد ،أما العرب فمف يككنكا
رعايا لفرنسا إالّ إذا أصبحكا مسيحييف جميع).
كأما مسجد سيدم الحسف في تممساف فقد حكؿ الى متحؼ كمسجد عيف البيضاء الذم أعمف
منو األمير الجياد حكؿ مخزف حبكب الجنكد ،كذكر أحد الرحالة االلماف الذيف زاركا الجزائر
أياـ االحتالؿ ( بأف أركع مسجد في الجزائر قد ىدـ لتقاـ مكانو ساحة لإلجتماعات [ ]...كما
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أصبح الكثير مف المساجد مخازف لمتبف بينما تحكؿ البعص الى بنايات عسكرية كىناؾ مسجد
أعطي لبعض السادة الحمكييف عمي حد تعبيره لمزاكلة العزؼ عمى الكماف ،كىدمت أضرحة
عزيزة عمى قمكب الجزائرييف ليقاـ مكانيا ميداف تتـ فيو التدريبات المختمفة.1
كذكر رحالة آخر أف الحككمة الفرنسية قد ىدمت الكثير مف المساجد إما لتكسيع الشكارع أك
إلقامة بنايات جديدة في محميا.

2

كفي تقرير لجنة البحث الرسمية التي بعث بيا الممؾ الطالع البرلماف عمي حقيقة ما كقع في
قطر الج ازئر مف مظالـ ذكر ( أننا قد ضممنا الي ممتمكات الدكلة سائر عقارات األكقاؼ
االسالمية ب[ ]...كما أجبرناىـ عمي دفع نفقات تيديـ مسجد كلقد اعتدينا دكف مراعات عمي
مقدسة عند المسمميف ).3
حرمة األضرحة كالزكايا كالمساجد كالمساجد الخاصة التي تعتبر ّ
كفي شيادة لمسيد حم داف خكجة الذم حضر بداية االحتالؿ ذكر أنو عندما كاف عضكا في
مجمس البمدية طمب منيـ شيخ البمدية تحكيؿ عدد مف المساجد الى مستشفيات لمجيش كبعد ما
لـ نكافؽ رفضت مالحظتنا ككقع االستالء ظمما عمى المساجد.

4

كما استعمؿ الفرنسيكف بعض المساجد كثكنات لحفظ أمتعتيـ ككؿ مئذنة تحكلت الى مكاف
لممراقبة العسكرية كقد كانت ىذه التصرفات مفزعة بالنسبة لمجزائرييف ألف فرنسا كانت قد
تعيدت غداة إمضاء كثيقة كقؼ المعارؾ باحتراـ الحرية الدينية.

5

كلؾ أف تتخيؿ حجـ األثر النفسي الذم يتركو منظر جندم فرنسي نجس كغير طاىر كما
كاف يقكؿ الجزائريكف كىك عمى فكؽ مكاف كاف يرفع منو إسـ اهلل،
كيمكف تمخيص أبرز االفعاؿ التي قامت بيا االدارة فرنسية في حؽ المساجد قصد التعذيب
كاالحتقار النفسي لممجتمع الجزائرم فيما يمي ،تحكيؿ المساجد الي:
1
2

 أبك العيد دكدك ،مرجع سابؽ ،ص.20 -نفس المرجع ،ص.81

3

 -أحمد تكفيؽ المدني ،ىذه ىي الجزائر ،مرجع سابؽ ،ص.83

5

 -عمار بكحكش ،التاريخ السياسي لمجزائر من البداية ولغاية  ،1962دار الغرب االسالمي ،بيركت ،1997 ،ص

4

 -حمداف خكجة ،مرجع سابؽ ،ص.249
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*ساحات عامة.

*مخازف تبف كأعالؼ.

*ساحات اجتماعات.

*متاحؼ.

*بنايات عسكرية.

*إصطبالت خيكؿ

*قاعات مكسيقية.

*مقاىي كنكادم.

*تكسيع شكارع.

*أبراج كأماكف مراقبة.

*بناء سكنات جديدة.

*مخازف حبكب.

*مستشفيات.

*كنائس.

*فنادؽ.

*مخازف اسمحة.

المقدسة :كىي احدل المؤسسات التي تحمؿ قداسة كبيرة لدل
 -2تدنيس المقابر واألضرحة
ّ
المسمـ الذم يمثؿ عنده عالـ الغيب مكصكال بعالـ الشيادة كأف مكتي ىذه األماكف يعيشكف
أف حرمتيـ كحرمة المكاف الذم يكجدكف فيو مكفكلة
حياتيـ الخاصة التي انتقمكا الييا مف الدنيا ك ّ

بحؽ الشرع ،أما بالنسبة الى تمؾ االضرحة التي أقاميا الجزائريكف لبعض أفراده الذيف كاف

يعتقد فييـ أنيـ مف أكلياء اهلل فقد كانت تحمؿ معاني رمزية أكثر مف غيرىا تصؿ في أكج
حد عبادة ىذه القبكر كأحد أشكاؿ التعبير الديني ،كىك الذم
مظاىر المغاالة كالتعصب الى ّ
مقدسات يترؾ تأثي ار نفسيا بالغ التعقيد عمى أفراد ىذا المجتمع ،كمف جممة
يجعؿ المساس بيذه ال ّ
االفعاؿ التي قامت بيا االدارة الفرنسية في ىذا الجانب ما جاء في تقرير عضك المجمس
الفرنسي في  1834/4/28بأننا( استحكذنا عمى ستيف مسجدا كجامعا فاستعممناىا كميا لحركة
كىدمنا منيا عشرة كانتيكنا حرمة المقابر فنبشناىا كبعثرنا رفاتيا ) ،1ككاف
الجيش الفرنسي ّ
الدكؽ ركفيغكا قائد جيش االحتالؿ قد أمر سنة 1832بتخريب المقبرة االسالمية بدعكة مد
الطريؽ  ،كذكر الميندس المكمؼ بمد الخمط المطمكب أنو صادؼ أف كاف كسط ضريح مباشرة

1

 عبد الرحماف الجيالني ،تاريخ الجزائر العام ،ج ،4مرجع سابؽ ،ص.89189
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كعندما جرم الحفر قطعت عظاـ الميت الي نصفيف نصفيا بقي تحت التراب كالنصؼ اآلخر
ييز حتي مشاعر بعض الفرنسيف.
معركضا لمعياف ،ككاف المنظر ّ

1

ىذا ككانت بعض التقارير تذكر بأف رفات األمكات التي تنتزع مف المقابر أثناء مد الطرقات
العمكمية كاف بعضيا يرسؿ الي فرنسا (مارسميا ) ليصنع منو فحـ العظاـ.

2

 -3ترويع السكان بالقتل والنيب واألعمال الوحشية :حيث شكمت ىذه االعماؿ أحد األساليب
التي اعتمدتيا إدارة االحتالؿ مف أجؿ التدمير النفسي لمسكاف كالقضاء عمي معنكياتيـ بتركيعيـ
بالقتؿ كحرؽ مداشرىـ كمزارعيـ كاغتصاب نسائيـ كنيب أمكاليـ كغيرىا مف االعماؿ التي
يفتخركف بيا في كثير مف رسائميـ ككتبيـ ،كلقد كاف اليدؼ مف كراء ىذه االعماؿ ىك محاصرة
المجتمع الجزائرم بالكاقع االجتماعي الذم يفرضكنو عميو ،فعندما يجد ىؤالء الناس أنفسيـ دكف
مأكل كدكف عمؿ كال أرض يسترزقكف منيا محطّميف ال يدركف ماذا يفعمكف فسيختاركف إما
الرضكخ لمطالب االدارة الفرنسية أك المكت عمى حاليـ التي يكجدكف عمييا ،كمف جممة الشكاىد
التاريخية عف ىذه االفعاؿ ما ذكره الجنراؿ دك ركفيغكا عند إغارتو عمى قبيمة العكفية في سيؿ
متيجة بقكلو (:كداىمت في الفجر قبيمة كانت نائمة تحت خياميا كذبحت العكفية المساكيف عف
بكرة أبييـ كقتؿ كؿ مف كاف حيا يسعى كبيعت جميع الغنائـ لقنصؿ الدانمارؾ كما بقي مف تمؾ
المجزرة التي تشيب ليا الكلداف عرض لمبيع في سكؽ باب عزكف ككاف يظير في ىذا المنظر
الفظيع الذم تقشعر منو الجمكد أساكر النساء معمقة في معاصـ مقطكعة كأخراص آذاف الصقة
في أشالء مف المحـ ثـ كزع ثمف ىذا البيع عمى السفاكيف كأصدر القائد األعمى بتاريخ  8أفريؿ
بالغا مشيدا بيذه الجريمة النكراء كيينئ فيو جيكشو عمى الحماس كالذكاء الذيف أبدكىما في
ىذه المناسبة ).
أما مكنتينياؾ فقد كتب بأننا رابطنا في كسط البالد كىمنا الكحيد ىك اإلحراؽ كالقتؿ كالتدمير
كالتخريب حتّى تركنا البالد قاعا صفصفا ،كيضيؼ في كصفو ألحد الحاالت التي كقؼ عمييا
1
2

 خديجة بقطاش ،مرجع سابؽ ،ص.18 -عبد القادر حمكش ،مرجع سابؽ ،ص.67
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بنفسو بقكلو :كقطعت لو رأسو كمعصـ يده اليسرل ككصمت الى المعسكر كقد نصبت الرأس في
أعمى الحربة كعمقة معصمو في مدؾ البندقية ،ال يمكف تصكر الرعب الذم يستكلي عمى العرب
حيف يركف قطع رأس بيد مسيحية[ ]...كأما قطع رؤكس فيي تككف عمى مرآم كمسمع جميع
الناس ،ثـ يضيؼ مفتخ ار بأنو قتؿ جميع الذككر الذيف جاك از  15سنة كسبى جميع النساء
كخطؼ جميع األطفاؿ كشحف الجميع في السفف ثـ أقصاىـ الى جزر ماركيز أك إلى الثمث
الخالي مف األرض كخالصة القكؿ يجب إبادة كؿ مف ال يتمرغ تحت أرجمنا كالكالب.
كلـ تختمؼ اعماؿ سانت أرنكا عف سابقو حيث كتب في رسائمو بأف مدينة معسكر كانت ال
محالة مدينة فيحاء عظيمة قد أحرؽ جزأىا المارشاؿ كمكزيؿ كخربيا تخريبا ميكال سنة 1835
كاننا اليكـ في قمب الجباؿ بيف مدينتي مميانة كشرشاؿ كقميال ما نستعمؿ بنادقنا إننا نحرؽ
جميع الدكاكير كجميع القرل كجميع األككاخ ،إننا نحطـ كنحرؽ كنخرب الديار كاألشجار أما
المعارؾ فإنيا ال تكجد أك قمما تكجد ،لقد شرعت في تخريب البساتيف الغناء كالقرل الجميمة
تحت أنظار العدك ،عثنا في األرض فسادا كأصميناىـ نا ار أحرقنا أكثر مف مئة دار مغطاة
بالقرميد كقطعنا أكثر مف ألؼ شجرة زيتكف.
أما دكىيربسكف فكتب عف أعمالو :بأننا كالحؽ يقاؿ أتينا ببرميؿ مممكء آذانا غنمناىا أزكاجا
ّ

أزكاجا كقطعناىا مف السرم.1

 -4االحتقار واالستيزاء بالعقيدة الدينية لممجتمع الجزائري :فقد جاء في كصؼ لمدير الشؤكف
األىمية في الجزائر بأنو قد( كصمنا بنا امتياف كاحتقار الديف االسالمي الى درجة أننا لـ نعد
نسمح بتسمية المفتي أك اإلماـ إالّ مف بيف الذيف اجتازكا سائر درجات التجسس ).2
كما قامت االدارة الفرنسية كأحد أشكاؿ االستيزاء بحؿ الجمعية الدينية االسالمية في الجزائر
كتككيف جمعية دينية أخرل تحت رئاسة رجؿ ديف مسيحي كاثكليكي في أبشع صكرة استف اززية
لمشاعر المسمميف.
1
2

 فرحات عباس ،مرجع سابؽ ،ص ( .) 75-70 حسيف عبد الرحيـ سمكدم ،عبد الحميد بن باديس مفس ار ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر ،1988 ،ص.16191
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 -5تمجيد السفّاحين من قادة االحتالل :مف أجؿ ترؾ أفراد المجتمع الجزائرم يعيشكف جكا
متكاصال مف الخكؼ كالرعب كطييـ عف محاكالت المقاكمة عمدت إدارة االحتالؿ الي تذكرييـ
المتكاصؿ بمآسي الحرب عف طريؽ إقامة نصب تذكارية ألكبر القادة الفرنسيف إجراما في حؽ
المجتمع الجزائرم كتمثاؿ الجن ارؿ المكرسياؿ كىك يشير سيفو في كجو العرب أك تسمية بعض
الشكارع كالساحات كاالماكف العامة بأسمائيـ مما يجعؿ شخصياتيـ تأخذ أبعادا رمزية كمرادفات
لمعذاب كالبطش كاالجراـ.
 -6تكريم الخونة والمتعاونين مع إدارة االحتالل الفرنسي :كىي أيضا مف األساليب الذم
اعتمدتيا اال دارة الفرنسية في محاكلتيا لتحطيـ النفسية الجزائرية بتكريـ أكلئؾ المتعاكنيف معو
تديف كىك ما كلّد حسرة كبيرة داخؿ
يعدىـ المجتمع خكنة كمر ّ
ضد إخكانيـ الجزائرييف كالذيف ّ
ّ
نفكس الجزائرييف كساىـ في تكليد االحقاد بيف الجزائرييف استمرت حتى سنكات االستقالؿ،
ككمثاؿ عمى ذلؾ ما قامت بو إدارة االحتالؿ بمناسبة الذكرة المئكية لالحتالؿ بتكريـ عدد مف
العمالء ككشحيـ باألكسمة كأطمقت عمييـ لقب شيخ العرب كالخميفة كىما الباشا أغا ابف غانا
ببسكرة كالباشا بف جمكؿ فرحات باألغكاط.
 -7التشويو االعالمي لمشخصية الجزائرية :حيث أف االدارة الفرنسية مف أجؿ التدمير
المعنكم لمسكاف المحمييف كالتأثير عمى نفسياتيـ عمدت الى استعماؿ االعالـ مف أجؿ تقديـ
صكرة نمطية تحتقر مف خالليا الفرد الجزائرم كتصكره كالتالي:
 جدكؿ يكضح صكرة الفرد الجزائرم في كسائؿ االعالـ االستعمارية مقابؿ المستعمر الفرنسياألكركبي.

1

 -صكرة األىمي الجزائرم

1

المعمر الفرنسي األكركبي
صكرة
ّ

 -كسخ رث كبشع.

 -جميؿ أنيؽ ككسيـ.

 -أمي كجاىؿ.

 -فاىـ كمتفيـ كمتعمـ.

 -محمد الطيبي ،مرجع سابؽ ،ص.218
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 -فقير كمتشرد.

 -مالّؾ غني كمثابر.

 -كسكؿ كخامؿ.

 -محب لمعمؿ.

 -متكحش عنيؼ كفظ كبييمة.

 -إنساني رؤكؼ.

 -بدائي ال تاريخ لو كال حضارة.

 -صاحب تاريخ كمدنية

 -)7تدمير بناء المجتمع الجزائري عن طريق نشر اآلفات االجتماعية :لقد عمدت إدارة
االحتالؿ الفرنسي مف أجؿ إفساد النكع الجزائرم الى إشاعة اآلفات االجتماعية كنشرىا داخؿ
مختمؼ األكساط االجتماعية لممجتمع الجزائرم حتّى تتمكف مف تعطيؿ فاعميتو االجتماعية
كحسب بعض التحميالت االجتماعية ليذه الظاىرة فإف المجكء إلى اآلفات االجتماعية يمثؿ
شكال مف أشكاؿ اليركب مف الكاقع الحقيقي بمحاكلة استعارة عالـ كىمي يعيش داخمو الفرد عند
فقداف القدرة عمى السيطرة عمى الكاقع ،كاإلدارة الفرنسية مف خالؿ قياميا بيذا العمؿ كانت
تحاكؿ عزؿ الفرد الجزائرم عف إدراؾ كاقعو االجتماعي ،كحسب ابف خمدكف أف العمؿ عمي
يؤدم الى إفساد النكع لذاتو كأف الفرد بخركجو عف األخالؽ يخرج عف
اآلفات االجتماعية ّ
طبيعتو كإنساف كيصبح عاج از عف جمب منافعو كمضاره ،1إضافة الي أف انتشار ىذه اآلفات

داخؿ المجتمع يجعؿ أفراده:
 عاجزيف عف القياـ بمسؤكلياتيـ االجتماعية. عدـ القدرة عمي إدراؾ قضياىـ األساسية. االستقالؿ عف الكاقع االجتماعي. تعطيؿ الفكر كاعماؿ العقؿ كالنظر في االشياء المحيطة ،كقد أشار القرءاف الى ذلؾ بقكلو( أفرآيت مف اتخذ اليو ىكاىو أضمو اهلل عمي عمـ كختـ عمي قمبو كجعؿ عمي بصره غشاكة)،2

1
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كلقد بيف الدكتكر اكسيس كريؿ في كتابو االنساف ذلؾ المجيكؿ أنو إذا اشتغؿ االنساف
مخو سائؿ يمنع عنو التفكير.
تسرب الى ّ
بالشيكات ّ

كنتيجة لفاعمية ىذا الظاىرة في تيديـ البناء االجتماعي اعتمدتيا االدارة الفرنسية في حربيا

عمى المجتمع الجزائرم ،حيث كتب بكديشكف في كتابو خكاطر عف الجزائر بأف ( أقصر الطرؽ
لبمكغ غايتنا[ ]...أف نبمكا السكاف باستيالؾ الكحكؿ كنشر الفساد كبث عقارب النزاع كالفكضى
بينيـ ) ،1كمف بيف اآلفات االجتماعية التي رّكزت عمييا إدارة االحتالؿ نجد ما يمي:
 -1إقامة حانات الخمكر في جميع األماكف :حتى كتب عنيا أحد شيكد العياف كاصفا حجـ
أما الحانات حيث تتدفؽ الخمكر أنيا ار فإنؾ تجدىا في كؿ حيف
ىذه اآلفات االجتماعية( ّ

غاصة بالناس ليال كنيا ار [ ]...كاف الحككمة الفرنسية تتساىؿ في فتح حانة أكثر مما
كطريؽ
ّ
تتساىؿ في فتح مدرسة ).2

 -2إقامة نكادم الميسر كالقمار :حيث قامت إدارة االحتالؿ بالتيسير في فتحيا عمى كؿ مف
يريد حتي أصبحت كما يقكؿ مالؾ بف نبي ( ميسك ار اليكـ عندنا أف تفتح ناديا لمميسر أك مقيي
أكثر مف أف تفتح مكتبا لتحفيظ القرءاف ).3
 -3نشر بيكت الدعارة كالجنس :كفي كصؼ لمصحؼ الصادرة خالؿ تمؾ المرحمة تعبي ار عف
كتجسدت الرجكلة في شارب الخمر كقاطع
ىذه اآلفات ذكرت بأنو( ساد االنحالؿ الخمقي،
ّ

الطريؽ كانتشرت ظاىرة الزنا كالدعارة بتشجيع مف فرنسا التي فتحت االبكاب ليا كاعتبرت كؿ

مف يتصدل لمكمس جانيا كيحاكـ أماـ العدالة ألنو اعتدم عمى الحرية كأصبح المارة في بعض
كىف متبرجات ،كجاء في جريدة النجاح بأنو
شكارع العاصمة ال يسمع إالّ ما يسكئو مف البغايا ّ
قد ترتب عمى ىذه الظاىرة نتائج سمبية عمى الشباب الجزائرم كلـ تكتفي االدارة االستعمارية

بفتح بيكت الدعارة كسط األحياء الشعبية بؿ فتحت ليف األبكاب بجكار المساجد كداست حرمات
1
2
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المسمميف كأماكنيـ المقدسة ،كأما جريدة لساف الديف فقد كتبت( كأما الدعارة فقد نشرتيا فرنسا
كالكباء في كؿ حي دكف مراعات لحرمة األكساط العائمية الشريفة كال احتراـ لقدسية االماكف
الطاىرة حتي باب جامع سيدم رمضاف تحيط بو بيكت العاىرات إحاطة السكار بالمعصـ )،1
كفي حديثو عف ما فعمتو إدارة االحتالؿ في مدينة الميمية التي كاف يقيـ بيا ذكر الشيخ محمد
الحسف فضالء بأف االستعمار البغيض أنشأ دا ار بالميمية كاتخذىا كك ار لمذة كالدعارة كجمب إلييا
مكميسات التقطيف مف كؿ جية يتاجرف بأعراضيف كأعراض المتردديف عمييف مف ىكاة الفسؽ
كالفجكر كالعصياف كقد فعؿ ىذا في كؿ مدينة مف مدننا االسالمية كتعدل بفعمو ىذا إلى
القرل.2
أدت ىذه المظاىر كاآلفات االجتماعية إلى تغير كبير بدأت تظير آثاره داخؿ حياتيـ
كلقد ّ
االجتماعية ،حيث فسدت طبائع الناس كظيرت فييـ عادات ثقافية غريبة عف عادات كتقاليد
مجتمع يـ ،ككمثاؿ عف ىذه اآلثار يحدثنا الفضيؿ الكرتالني ما فعمتو بأحد المدف الجزائرية كىي
مدينة سطيؼ فيقكؿ (:فخمع الشاب كالشائب أيضا نعاليا كتجردا مف قميص حيائيما كدخال ىذه
المعمعة أك المعركة حفاة عراة[ ]...كيعمـ حضرة القارئ بإذف القياس بأف إدماف الخمر كلعب
القمار كالتبذير في الماؿ كالزماف كاالعراض عف العمـ أمر تابع طبعا ليذا األصؿ الشنيع ).3
 -)8محاصرة المجتمع الجزائري بالقوانين واالجراءات االستثنائية والجائرة:
لـ تبقي ىنالؾ مف كسيمة أماـ االحتالؿ الفرنسي الستعماليا في إبادة المقكمات الشخصية
لممجتمع الجزائرم إالّ تقنيف ىذه االبادة ،كىك ما قامت بو إدارة االحتالؿ مف خالؿ كضع
مجمكعة مف القكانيف االستثنائية شرعنة بيا ىمجيتيا البربرية ،كىي قكانيف خاصة جدا
كاستثنائية لمحد الذم جعمت االماـ ابف باديس رحمو اهلل يصؼ فيو فرنسا بأنيا أـ العجائب
1
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القانكنية لغرابة ىذه القكانيف كخركجيا عف الطبيعة االنسانية كاآلدمية ،كسنقتصر عمى ذكر
بعض العجائب القانكنية التي ليا عالقة بمكضكعنا.
 -1قانون االنديجينا ( األىالي ) :يقكؿ المؤرخ الجزائرم الدكتكر أبك القاسـ سعد اهلل عف ىذا
تحدثو نفسو أف يقكؿ كممة خير في الحكـ الفرنسي بالجزائر عميو أف يعرؼ
القانكف بأف كؿ مف ّ
شرعو ذلؾ الحكـ ككسيمة قمع كاستبداد ضد
قبؿ ذلؾ ما ىك( االنديجينا) أك قانكف االىالي الذم ّ
تعسفية كعنصرية معركفة كقمعت
الشعب الجزائرم ،كلقد عرفت الشعكب المستعمرة معامالت ّ

ثكراتيا ككبتت أصكاتيا بالقير كالتسمط مند العيد الركماني كلكف( االنديجينا) يظؿ نمكذجا فربدا
في إساءة السمطة كفي سكء المعاممة بيف البشر كفي العنصرية ،1بؿ إف األستاذ يعتبر ىذا
القانكف عنكانا لالستعمار الفرنسي.
كاليؾ بنكد ىذا القانكف أك قائمة المخالفات التي يتعرض ليا ىذا اإلجراء التعسفي كىي كثيرة
جدا بدأت بػ 28مخالفة ثـ أخذت تتضخـ باإلضافة كمما حدث حادث ما يستكجب اإلضافة
حتى لقد تجاكزت األربعيف:
 -1إىانة مستخدمي السمطة الفرنسية كلك كانكا خارج كظائفيـ.
 -2السكف المعزكؿ دكف رخصة أم ( خارج الدكار ).
 -3مغادرة الدكار دكف رخصة.
 -4االجتماع ألغراض دينية دكف رخصة.
 -5التسكؿ حارج الدكار دكف رخصة.
يؤدم إلي إضعاؼ االحتراـ الكاجب لمسمطة.
 -6أم عمؿ ّ
 -7إىماؿ االستدعاء البسيط كلك كاف شفكيا كعدـ المثكؿ أماـ السمطات.
 -8عدـ المشاركة في كاجبات السخرة كغيرىا مما تفرضو االدارة اعتباطا كتعسفا.
 -9عدـ التسجيؿ في الحالة المدنية إىماال أك رفضا.
1
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 -10الشككل المتجددة مف عدـ االنصاؼ بعد الحكـ النظامي.
 -11فرض الضماف المشترؾ أك المسؤكلية االجتماعية ،إذا كقع حادث قتؿ أك حريؽ في
غابة فإف كؿ العرش أك القبيمة المجاكرة تتحمؿ المسؤكلية كال يبحث عف الجاني فردا كاف
أك أكثر.
 -12عدـ الحصكؿ عمي رخصة لتمرير الحيكانات في أرض الغير.

1

 -13سمطة الحاكـ العاـ الفرنسي في تكقيع العقكبات عمى الجزائرييف دكف محاكمة كذلؾ مف
أجؿ المحافظة عمي األمف العاـ.
 -14السماح لإلدارة الفرنسية بحبس األشخاص أك مصادرة ممتمكاتيـ دكف حكـ قضائي.
 -15تكسيع سمطة قاضي الصمح كمنحيا لمدير البمدية في حالة عدـ كجكد قاضي بحيث
تشمؿ الغرامات أحد األسباب التالية:
 التمفظ بعبارات معادية لفرنسا. احداث نكع مف أنكاع الشغب أك مخالفة التقاليد المي ّذبة كالبصؽ في الطريؽ العاـ. -التأخر عف دفع الضرائب العامة.

2

كلتقريب الصكرة عف الكضع االجتماعي الذم كاف يعيشو المجتمع الجزائرم في ظؿ ىذا
القانكف الالّإنساني ننقؿ ما كتبو أحد المفكريف الذيف زاركا الجزائر أثناء تطبيؽ القانكف ككتبكا
عنو بعد عكدتيـ الى بمدانيـ كىك محمد فريؾ بؾ ،حيث نقؿ ما شاىده مف أكضاع عمي جريدة
المكاء عدد 609الصادرة بتاريخ  9أكتكبر  1901ما يمي ( :يعامؿ المسممكف في الجزائر
بقكانيف مخصكصة في غاية الشدة كالصرامة ،فيـ محركمكف مف حرية الكتابة كحرية االجتماع
بؿ كمف حرية السفر كاالنتقاؿ كحرية مطالعة الكتب كالجرائد كمف الغريب في بالد الجزائر أنو
ال يجكز لمعربي أف يخرج مف المركز الذم يقيـ في دائرتو إالّ بإذف خاص مف البكليس يبيف لو
المدة التي يمكنو التغيب فييا عف قريتو أك مدينتو كعميو أف
فيو الجية التي يقصد الذىاب إلييا ك ّ
1
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يتكجو إلى مركز البكليس في الجية التي يقصدىا كبمجرد كصكلو يعمّـ لو عمى الجكاز كلك
ّ
خالؼ ىذا النظاـ عكقب بمعاقبة المخالفات أك عقكبة الجنح عمى حساب الظركؼ كاألحكاؿ

كاألغرب مف جميع ذلؾ بؿ الذم ال يمكف كقكعو مف أكثر األمـ احتراما لمقانكف كتمسكا
بالعدالة أف تسجف أم عربي ميما كانت مكانتو كمنزلتو بيف قكمو بمجرد اشتباىيا في سمككو أك
في أمانتو كاخالصو ليا ،حتى بمجرد الظف بأف كجكده مطمؽ السراح مضر باألمف.
إف ىذا القانكف الذم مثّؿ إحدل بدع االدارة الفرنسية في
 -2قانون الحالة المدنية ّ :1882

حربيا عمى الشخصية الجزائرية قد لعب دك ار كبي ار في تدعيـ المخطط الفرنسي الرامي إلى

تفكيؾ بنية المجتمع الجزائرم بما فرضو مف ضركرة إضافة لقب عائمي لإلسـ الشخصي ،إذ لـ
تكف األلقاب الجديدة مطابقة لمعالقات االجتماعية القائمة ،إذ أف ىناؾ أشخاص ينتمكف الي
نفس العائمة قد أعطيت ليـ ألقاب مختمفة كما لعبت كتابة األسماء بالمغة الفرنسية دك ار آخر
تمثؿ في تشكيو األسماء كابعادىا عف أصكليا العربية أك األمازيغية ،1كذلؾ مف أجؿ قطع
تكاصميا التقميدم مع الثقافة النسبية المتكارثة مع ذاكرة األجداد ،كىك عمؿ إدماجي الغاية منو
التشكيش عمى سمسمة االسناد القرابي كتحكير رابطة الدـ كاالنتماء كىك سمخ مكصكؼ لمتقاليد
الجزائرية الخاصة باليكية.

2

كرغـ أف المصمحة اإلدارية كاالحصائية كالمالية كانت ىي المبرر الظاىرم إلصدار قانكف
المتحمسيف لو كانكا ال يخفكف خططيـ في طمس المعالـ الجزائرية
الحالة المدنية فإف بعض
ّ

كالقضاء عمى اليكية الكطنية كاالسالمية مف خاللو.

كمف كبار االدارييف كميؿ صابتييو الذم كاف يمح صراحة عمى تنفيذ ىذا القانكف ألنو في
نظره سيؤدم الى تجريد الجزائرييف مف ىكيتيـ الكطنية التي كاف يسمييا Dénationalisation

1
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كقاؿ إنو قانكف يحضر األىالي لالندماج ككاف يريد فرنسة األسماء لصالح الزكاج المختمط.

1

 -3قوانين تنظيم التعميم :كىي تمؾ القكانيف التي كضعتيا إدارة االحتالؿ الفرنسي بيدؼ:
 محاصرة التعميـ العربي كالتضيؽ عميو. التضيؽ عمى نشاط المعمميف الجزائرييف في المكاتب العربية. تييئة المناخ لسياسة الفرنسة. الحد مف انتشار مكاتب التعميـ العربي. قطع الشخصية الجزائرية عف جذكرىا العربية االسالمية. القضاء عمى المغة العربية. حرماف فئة كبيرة مف الجزائرييف مف فرص التعميـ ،حيث ستجد نفسيا محركمة مف التعميـالعربي المحارب كمف التعميـ الفرنسي الذم لف يسمح ليا بالخكؿ اليو.
كتكضح نصكص ىذه القكانيف التي أطمؽ عمييا تنظيمية األىداؼ الحقيقية كالخفية التي
نص قانكف  24ديسمبر  1904عمى عدـ السماح ألم
كانت تسعي الييا إدارة االحتالؿ ،فقد ّ

مع مـ أف يتكلى إدارة مكتب لتعميـ العربية دكف رخصة يمنحو إياىا عامؿ الكالية ( العمالة ) أك
قائد الفيمؽ العسكرم كيعد فتح مكتب دكف رخصة اعتداء عمى حدكد القكانيف الخاصة باألىالي
كالمسمميف كلمسماح لممعمـ بفتح المكتب العربي ينبغي االلتزاـ بالشركط التالية:
 -1اقتصار التعميـ عمى تحفيظ القرءاف ال أكثر.
تحض عمى
 -2عدـ التعرض بأم كجو كاف الى تفسير اآليات القرآنية كخاصة تمؾ التي
ّ
الجياد في سبيؿ اهلل كتدعكا الى محاربة الظمـ كاالستبداد.

 -3استبعاد تدريس تاريخ الجزائر كتاريخ العرب كالمسمميف كجغرافية الجزائر كالبالد العربية.

1

 -أبك القاسـ سعد اهلل ،المرجع السابؽ ،ص.460
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كما أنو يجكز لمسمطة أف تسحب الرخصة ألجؿ معيف أك نيائيا مف المعمميف الذيف يرتكبكف
أم عمؿ مف شأنو أف يمس بحسف السمكؾ أك األخالؽ كما يجكز ليا أف تغمؽ ىذه المكاتب
بصكرة تأدبيو.
كما اشترطت عمى المدارس العربية أف ال تفتح أبكابيا لمتالميذ الذيف ىـ في سف التعميـ أثناء
ساعات التعميـ في المكتب الفرنسي كذلؾ في القرل التي تبعد  3كـ عف المدرسة الفرنسية.
كختمت اإلدارة الفرنسيىة أعاجيبيا القانكنية بقانكف كزيرىا لمداخمية شكتاف في  8مارس 1938
الذم يعتبر أف المغة العربية تعتبر لغة أجنبية في الجزائر ،كفي  22يكليك  1945أصدرت
( قانكنا يفرض عمى معممي المكاتب العربية معرفة المغة الفرنسية )

1

 -بساـ العسيمي ،مرجع سابؽ ،ص( .) 52-50
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 إستخالصات الفصل:في ختامنا ليذا الفصؿ نقكؿ أف الدراسة االستقصائية كالتحميمية التي قمنا بيا لمجمكعة مف
البيانات كالمعطيات التاريخية التي بيف أيدينا قد كشفت لنا جممة مف االستخالصات التي نكجز
أىميا في مايمي:
 أف المجتمع الجزائرم قبيؿ االحتالؿ الفرنسي كاف يعيش كضعا ثقافيا كتربكيا بمميزاتكخصائص تعكس خصائص تمؾ المرحمة مف تاريخ المجتمعات اإلسالمية كالعربية ،حيث يتميز
ىذا الكضع التربكم بطابعو الديني الذم كاف يمثؿ الدافع األكبر نحك االىتماـ بو كبتنكع
مصادر تمكيمو التي كانت تمثؿ ليا مؤسسة األكقاؼ أىـ ىذه المصادر فضال عف تبرعات
العائالت الغنية كاعانات اإلدارة العثمانية ،كما كاف ىذا الكضع التربكم يتميز بتنكع مؤسساتو
التربكية التي تسير عمى تقديمو إلى مختمؼ طبقات المجتمع ،فمف المسجد كالزكايا كالمدارس
إلى الكتاتيب القرآنية كغيرىا ،ىذا الذم جعؿ منو أكثر المياديف تعبي ار كمحافظة عمي مقكمات
الشخصية الجزائرية.
 إالّ أف دخكؿ االحتالؿ الفرنسي إلى أرض ىذا الكطف سرعاف ما أحدث خمال كبي ار داخمو إلىالحد الذم كادت أف تختفي معو مالمح الشخصية الجزائرية ،كذلؾ مف خالؿ تمؾ السياسات
التي انتيجتيا اإلدارة الفرنسية بيدؼ القضاء عمى ىذه الشخصية.
 أف ىذه السياسة التي بدأتيا اإلدارة الفرنسية بمحاكلة قطع المجتمع الجزائرم عف دعامتواألساسية مف خالؿ حرمانو مف مصادر رزقو التي كانت تؤمف لو البقاء كتعمؿ عمى تحريؾ
مؤسساتو التربكية ،كذلؾ عف طريؽ مصادرة أراضيو كمختمؼ أمالؾ الدكلة العثمانية كاألكقاؼ
اإلسالمية كارىاؽ كاىؿ أفراده بالضرائب كالفكائد الربكية كحرمانو مف مختمؼ الكظائؼ
الحككمية ،لتقكـ بعد ذلؾ بالعمؿ عمي حرمانو مف مصادر المعرفة التي كانت تؤمف لو كجكده
الم عنكم مف خالؿ القضاء عمي مختمؼ المؤسسات التربكية التي كجدت نفسيا دكف سند بعد
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سياسة التفقير المنتيجة ،كزادىا عبئا الكضعية التي كاف يكجد عمييا العمماء كطمبة العمـ بسبب
استبعادىـ عف دكائر التأثير االجتماعي بالنفي كالقتؿ كالمالحقات كغيرىا.
 كلقد كانت سياسة التنصير التي اعتمدتيا اإلدارة الفرنسية بيدؼ القضاء عمى العقيدةالدينية لممجتمع الجزائرم لالنتقاؿ بو إلى عقيدة أخرل تسير جنبا إلى جنب مع مختمؼ
السياسات األخرل مستغمة اآلثار التي تركتيا ىذه السياسات عمي أفراد المجتمع.
عدة
كىك ما حاكلت فعمو مع لساف المجتمع الجزائرم بالسعي إلى فرنستو عف طريؽ اتباع ّ
أساليب أىميا فرنسة جيازه اإلدارم كاإلعالمي كمحيطو االجتماعي كمحاصرة المغة العربية
كفرنسة التعميـ كتكثير العنصر األكركبي داخؿ المجتمع.
بد عمييا مف استيداؼ لمكحدة الكطنية التي
كلمكصكؿ إلى جميع األىداؼ المرجكة كاف ال ّ
كانت تمثؿ الضامف األكبر لقكة ىذا المجتمع ،كىك ما جعميا تعمؿ عمى إثارة النعرات العرقية
كتغذية الخالفات المذاىب المكجكدة بيف بعض أفرداه كالسعي كراء تكظيؼ الطرؽ الصكفية
لتحقيؽ كؿ ذلؾ.
كتأمينا لتحقيؽ ىذه السياسة لـ يبقى أماـ اإلدارة الفرنسية سكل تقنيف ىذه السياسيات عف
طريؽ جممة مف القكانيف االستثنائية كالجائرة.
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السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر

الفصل الخامس:

ييدف فصل السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر إلى محاولة الوقوف عمى المشروع
التعميمي الذي أقامتو اإلدارة الفرنسية داخل المجتمع الجزائري ،ومعرفة أىم الخصائص التي
كانت تجعل منو نظاما تعميميا فريدا في ذلك الزمان خاصة مع تمك األىداف التي كان يسعي
إلى تحقيقيا داخل المجتمع ،ومعرفة حجم األثر الذي تركو داخل المجتمع.
 -1تعريف السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر:
ىي تمك االجراءات والتدابير المنتيجة من طرف اإلدارة الفرنسية في مجال تعميم أفراد
المجتمع الجزائري أو ما كانت تسمييم باألىالي ،وذلك في ما يتعمق بنوع التعميم المقدم ليؤالء
األىالي والمؤسسات المسؤولة عن تقديم ىذا التعميم وبرامج ومناىج التعميم واألىداف المستيدفة
منو.
والسياسة التعميمية الفرنسية ىي جزء من السياسة العامة التي كانت تنتيجيا اإلدارة الفرنسية
بيدف السيطرة عمى أفراد المجتمع الجزائري لموصول بو إلى االندماج الفعمي والتام في الثقافة
والمجتمع الفرنسي.
ولقد جاءت ىذه السياسة نتيجة إلدراك خبراء االحتالل الفرنسي لمدور الذي يؤديو النظام
التربوي والتعميمي داخل أبنية المجتمع ،وإليمانيم بأن المدرسة أو النظام التعميمي ىو الحقل
األنسب واألجدر عمى صياغة ونمدجة المجتمع عمى الشكل الذي يريدونو بوصفو أبرز
مؤسسات التنشئة االجتماعية المسؤولة عن صناعة الوعي والسيطرة عمى العقول ،ولقد بين
الزعيم األلماني باسمارك ( بأنو من يسيطر عمى المدرسة يسيطر عمى المجتمع ) وأما أحد
الساسة األمريكان فقد أخبر بأن أول دفاعات أمريكا ىي مناىجيا التربوية.
وقد قامت إدارة االحتالل بتنفيذ سياسة تعميمية تتميز بخصائص معينة وترمي إلى تحقيق
أىداف محددة تعكس فمسفة االستعمار الفرنسي في احتالل واخضاع المجتمعات االنسانية وىي
الفمسفة التي عبر عنيا أحد المفكرين بقولو :بأن االستعمار الفرنسي ىو االستعمار الذي ال
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الفصل الخامس:

يكتفي باالستغالل وامتصاص العرق والدم ،ولكنو يعمل عمى ابتالع شخصية الشعوب التي
احتميا ،يبتمع ثقافتيا ،تاريخيا ،لغتيا ،كيانيا ،وذاتيتيا.

1

 -2خصائص السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر:
تتميز السياسة التعميمية التي انتيجتيا إدارة االحتالل الفرنسي في الجزائر بجممة من
الخصائص التي تجعل منيا نموذجا تعميميا فريدا جدا في سياسات السيطرة عمى الشعوب
والمجتمعات االنسانية ،ومن جممة ىذه الخصائص يمكن ذكر ما يمي:
 -1التمييز بين التالميذ األوروبيين والتالميذ الجزائريين :حيث أن السياسة التعميمية التي
أقامتيا إدارة االحتالل الفرنسي في الجزائر كانت تقوم عمى التمييز القاطع بين طالب العمم
الفرنسيين والجزائريين ،ففي الوقت الذي كانت فيو مدارس األوروبيين تعد طالبيا وفق مسائل
تعميمية متطورة ومتنوعة بيدف تأىيميم لتحصيل االختصاص العممي ،كانت المدارس التي
أنشأتيا فرنسا خصيصا لمجزائريين أشبو بمدارس محو األمية ،إذ لم تعمل سوى عمى إعداد
الجزائريين لمقيام بوظيفة ىامشية سواء في اإلدارة أو في المصانع ومزارع المستوطنين.2
كما أنو في الوقت الذي كانت فيو مدارس األوروبيين تبنى عمى ما يوافق النظريات
البيداغوجية وتجيز بمختمف الوسائل التقنية المساعدة عمى التعميم وينتقى ليا أمير األساتذة من
فرنسا ويقدم لتالميذىا مختمف الخدمات االجتماعية كانت المدارس التي يرتادىا أبناء الجزائريين
عبارة عن مدارس أكواخ تفتقر إلى أبسط الوسائل التعميمية وشروط النظافة الصحية ويدرس
فيي ا معممون أطمق عمييم إسم " ممرن " وىم في الحقيقة عبارة عن جنود أوتي بيم لتدريس
األىالي.
 -2الطابع االستعماري لمسياسة التعميمية :أي أن السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر لم تكن
تابعة لمسياسة التعميمية العامة في فرنسا بقدر ما كانت جزءا من سياسة فرنسا االستعمارية ،واذا
1
2

 -عبد اهلل ركيبي ،الف ارنكفونية مشرقا ومغربا ،دار الكتاب العربي ،الجزائر ،2009 ،ص.18

 -فراس محمد ،الفكر التحرري عند عبد الحميد بن باديس وأثره في استقالل الجزائر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم

العموم السياسية ،جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا ،فمسطين ،2009 ،ص.72

205

السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر

الفصل الخامس:

أردنا أن نمتمس ىذه الخاصية فما عمينا إال أن نمقي نظرة عمى تجربة المدارس االسالمية
الثالث التي أقامتيا في الجزائر بوصفيا العنوان األبرز لمسياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر
وذلك لطابعيا الرسمي والتنظيمي إذا ما قورنت بغيرىا من التجارب ،فبالرغم من أن المراسيم
والق اررات التي جاءت بيذه التجربة قد بينت أنيا قامت من أجل وضع حد لمفوضى التي يتخبط
فييا التعميم ولمقيام بتوفير بعض الوظائف التي كانت تحتاجيا اإلدارة الفرنسية في تعامميا مع
أفراد المجتمع الجزائري ،وىو ما يعني وجوب دخوليا تحت مسؤولية سمطة مدنية وىي السمطة
المسؤولة عمى مسائل التعميم وقضايا التربية ،إال أن بنود المرسوم الذي أنشأت من خاللو ىذه
المدارس قد أبرز بمجال ال يدعوا لمشك البعد االستعماري ليذه المدارس من خالل دخوليا تحت
سمطة وزير الحربية وليس وزير التعميم ،حيث أوضح المرسوم الرئاسي الموقع في  30سبتمبر
 1958الذي أنشأت بموجبو تجربة المدارس االسالمية تحت مادتو الثانية أن الحاكم العام في
الجزائر ممزم بتقديم تقرير لوزير الحربية وليس الى وزير التعميم عن سير ىذه المدارس وأما
المادة السادسة من المرسوم فقد بينت أن مدير وأساتذة المدارس العميا يعينون من طرف وزير
الحربية باقتراح من الحاكم العام أما وقاف المدرسة فإنو يعين من طرف الجنرال قائد المنطقة،
وأما المادة الثامنة فقد بينت أن المدارس العميا توضع تحت رقابة الضباط العاممون قادة
المقاطعات وتمارس ىذه الرقابة بواسطة المكاتب العربية ،كما بينت المادة التاسعة من المرسوم
أن المدارس تخضع لعممية تفتيش كل سنة من طرف أحد الضباط الفرنسيين الممحقين بالشؤون
العربية ،وبينت المادة العاشرة بأن المصارف الناتجة عن انشاء ىذه المدارس تتكفل بيا ميزانية
الحربية وحسب المادة الحادية عشر يتكفل وزير الحربية بتنفيذ المشروع ،وجاء قرار 16
فيفري 1976ليدعم ىذا البعد من خالل تأكيده في مادتو األولي عمى أن المدارس االسالمية
لمتعميم العالي تمارس تحت سمطة الحاكم العام بواسطة قادة المقاطعات العسكرية من أجل
المراقبة السياسية واالدارية.
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الفصل الخامس:

 -3االنتقائية واالصطفاء االجتماعي :وقد كانت ىذه الخاصية تدخل في معظم تفاصيل
السياسية التعممية الفرنسية وتأخذ األشكال التالية:
 االنتقائية في االنتساب الى مدارس التعميم الفرنسي :حيث لم تكن اإلدارة الفرنسية تسمحبقبول جميع أفراد المجتمع الجزائري داخل مدارسيا وانما فقط ألولئك الذين أظيروا نوايا حسنة
نحو االحتالل الفرنسي وألولئك الذين كانوا يقومون بحماية المصالح الفرنسية في الجزائر (،ولقد
صدر مرسو إمبراطوري في  14مارس  1857تأسس بموجبو أول معيد عربي فرنسي ،وكان
المعيد مخصصا في بدايتو لمئة وخمسين طالبا ممنوحا من أبناء الضباط الفرنسيين والموظفين
والرؤساء الجزائريين الذين خدموا ويخدمون القضية الفرنسية وأبناء الجنود الذين ماتوا أو جرحوا
في ميادين الحرب خدمة لفرنسا ) ،1ولم تسمح السمطات الفرنسية بتقديم تعميم قد يكون مقبوال
لباقي فئات المجتمع الجزائري إال بعد محاصرتيا من طرف التعميم العربي الحر وكذلك بعد
إدراكيا لضرورة وجود جياز إداري ينقل رسائميا ألفراد المجتمع الجزائري.
 االنتقائية في سياسة التوجيو المدرسي :لقد كانت السياسة االستعمارية في البداية تقدم تعميمامربوطا بمطالب السوق التي يسيطر عمييا الكولون وبعد تشبع ىذه السوق ونمو الوعي لدي
الفرد الجزائري الذي أصبح ينافس من أجل تكوين رأسمال خاص بو ومصدر رزق قار بعيدا
عن تأثير ضغوط الكولون معتمدا في ذلك عمى الفرص التي يمكن أن يمنحو إياىا نظام التعميم
أصبحت السياسة التعميمية توجو التالميذ الجزائريين الى دراسة شيادات ال تتطابق مع سوق
العمل( إذ أن المدرسة تضم عدد من األقسام يناسب عدد الصناعات الموجودة غالبا في
الوطن ،ولكن الطالب الجزائري يوجو فييا الى قسم صناعة الخشب عمى وجو الخصوص أي
إلى صناعة غير مربحة ألن السوق مكتظ بمن يشتغل فييا ،بينما يوجو الطالب األوروبي الي
الصناعات الميكانيكية التي ليا رواج ) ،2وىو توجيو ليس من محض الصدف بل من أثر

1
2

 عبد القادر حموش ،مرجع سابق ،ص .57 مالك بن نبي ،في مهب المعركة ،ط ،7دار الفكر ،دمشق ،2006 ،ص.36207

السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر

الفصل الخامس:

التوجيو العام لمتعميم األىمي ،ألن ىذا التعميم ليس موجيا في مبدئو لتكوين أطر فنية في الوطن
أو إنشاء قيادة صناعية فيو.
 -3أهداف السياسة التعممية الفرنسية في الجزائر:
تمثل المدرسة بوصفيا أىم مؤسسة اجتماعية يتم توظيفيا من طرف االدارة أو السمطة
الحاكمة من أجل ترسيخ نموذجيا داخل المجتمع ومن أجل قولبة ىذا المجتمع عمى الشكل
الذي تريد وبالكيفية التي تريد.
ولقد سبق أن بينا أن السياسية التعميمية الفرنسية في الجزائر ىي جزء من السياسة العامة
التي انتيجتيا إدارة االحتالل الفرنسي من أجل إخضاع المجتمع الجزائري ولذلك كان لزاما أن
تكون أىداف ىذه السياسة موصولة مباشرة بأىداف السياسة العامة وفي خدمتيا.
ويمكن القول أن اإلدارة الفرنسية قد جعمت من النظام التعميمي أىم أدوات تحقيق مشروعيا
وسياستيا االستعمارية ،حيث أنو بعدما قامت البندقية باستعمار األرض وتييئة الطريق جاء
الدور عمى المدرسة لمعمل من أجل استعمار االنسان ونقمو من نموذج ثقافي معين إلى نموذج
ثقافي يختمف عنو تماما ولذلك جاءت أىداف ىذا المدرسة مند البداية لخدمة ىذا المشروع،
ولعل أفضل من يتكمم عن ىذه األىداف ىو المسؤول عن التعميم سنة  1908في تصريح لو
بقولو :بأنو( ليس من الكرم والجود في شيء أن ترغب الجامعة في نشر العمم في القبائل بل
دعونا نقوليا كممة صريحة ونطمقيا داوية ،إن ذلك في صالح فرنسا وحدىا وىو ما نضعو دوما
نصب أعيننا وقد أضفن الى تعميمنا طابعا خاصا ،كما ساعد مدرسينا عمى اتباع طريقيم
الرىن وأنو لمن األىمية
ووسائميم الخاصة ،كما أضفن في الوقت نفسة عمى برامجنا طابعيا ا
بالمكان أن نبث في أدىان األىالي فكرة رفيعة ونقية عن وطننا وذلمك بتمقين تمميذنا دروسا عن
عظمة فرنسا[ ]...إن المدرسة األىمية في شكميا الراىن وبعمميا المزدوج ،ليست أداة تجديد
فحسب بل ىي عمى وجو الخصوص أداة سمطة وسمطان ووسيمة نفود وسطوة وستخمق من
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رعيانا عظوا مفيدا جدا وساعدا مخمصا لفرنسا ) ،1وىو الذي يجعمنا نقول أن أول ىدف
لمسياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر ىو:
 -)1إخضاع المجتمع الجزائري والسيطرة عمية :وقد جاء في تقرير ألحد المسؤولين الفرنسين
مؤكدا عمى ىذا اليدف بقولو :أن بناء مدرسة أفضل من فيمقين إلقرار األمن 2،ومما يوكد أيضا
ىذا اليدف لمسياسة التعميمية ذلك الطابع العسكري الذي كانت تأخذه ،وقد سبقت االشارة إليو
في خصائص السياسة التعميمية من خالل دخول السياسة التعميمية تحت سمطة وزير الحربية
وليس وزير التعميم.
 -)2الوصول بالمجتمع الجزائري الى االندماج التام :وىو القصد األكبر واليدف األسمى من
وراء ىذه السياسة وقد صرح أحد القساوسة الفرنسيين الذين كانوا يقومون بتنفيذ ىذه السياسة
بأنو( ليس اليدف من فتح المدارس الفرنسية في شمال إفريقيا ىو أن نكون عقوال مثل عقول
" فولتير " أو " مونتيسكيو " أو جان جاك روسو " إن اليدف ىو أن نبدل لغة بمغة ودينا بدين
وعادات بعادات ) ،3وكتب األستاذ أحمد توفيق المدني عمى أن الحركة النشطة في بناء
المدارس وفتح أبوابيا أمام أبناء البالد ،لم يكن المقصد منيا يومئذ االستجابة لصوت األمة بل
كان المقصد منيا حسب اعتراف كبار الساسة واألساتذة ىو تقريب الجزائريين من فرنسا
بواسطة تعميميم لغة الدولة المحتمة وآدابيا وعموميا حتى يسيل ابتالعيا ويسيل إدماجيم.4
 -)3ىدف اقتصادي تمثل في تمبية مطالب السوق الفرنسية :حيث أنو من بين أىداف السياسة
التعميمية الفرنسية في الجزائر ىو خمق يد عاممة تمبي حاجيات الطمب من ىذه اليد داخل
السوق الفرنسية ولذلك ربطوا كمية وطبيعة التعميم المقدم لمشعب الجزائري بحاجيات تراكم أرس
المال( والمقصود منو تكوين قوة عاممة مؤىمة لألعمال الزراعية وعمى أبعد تقدير تشجيع التعميم
1
2

 -بسام العسمي ،مرجع سابق ،ص .34

 -عبد القادر حموش ،مرجع سابق ،ص .38
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 -بسام العسمي ،مرجع سابق ،ص.47
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التقني ) ،1وقد برز ىذا اليدف بشكل واضح خالل فترة الحرب العالمية عندما أفرغت المصانع
والمناجم والورشات الصناعية من العمال الذين توجيوا إلى ساحات القتال وىو ما سبب عج از
كبي ار لمنظام االقتصادي الفرنسي في ما يخص العنصر البشري بكل أنواعو ،لم يجد القائمون
عمى ىذا النظام من حل إال في تأىيل أبناء مستعمراتيا من وراء البحار الذين شكمت الجزائر
أىم ىذه المستعمرات.
 -)4تقسيم المجتمع الجزائري :ولموصول إلى ىذا اليدف أعطت السياسة التعميمية الفرنسية
األفضمية مند  1892بشكل منظم لمنطقة القبائل بقصد تقسيم السكان الجزائريين ،2كما كانت
ىذه السياسة تعطى بعض الفرص التعميمية لفئة معينة فقط من أفراد المجتمع الجزائري في حين
يتم ترك البقية من أفراد الشعب الجزائري دون أي تعميم وذلك( لتصنع الفارق بين جنس متعمم
وجنس أرغموه عمى األمية والجيل والفقر ليقيموا بعد ذلك حدودا بين النموذجين نموذج
المتعممين ونموذج غير المتعممين ).

3

 -)5فرنسة المجتمع الجزائري :وقد أشرنا سابقا إلى أن السياسة العامة لالحتالل الفرنسي كانت
سياسة مترابطة ومتداخمة يخدم ويكمل كل فصل منيا اآلخر ،فالتنصير لمفرنسة وىما لإلدماج
وىكذا ،وقد عبر وزير التربية والتعميم دوكورسيل عن ىذا الترابط بقولو (:ال يمكن لمجزائر أن
تكون فرنسية إال إذا كانت مسيحية ).4
ولقد استعممت إدارة االحتالل الفرنسي المدرسة والنظام التعميمي كأداة من أجل فرنسة
المجتمع الجزائري وقطعو عن جذوره ،من خالل قصر التعميم عمى المغة الفرنسية دون سواىا
خاصة في المراحل االبتدائية إضافة إلى فرنسة محتوى وبرامج ىذا التعميم ،ولقد ذكر أحد
تالميذ ىذه المدارس التي أقامتيا إدارة االحتالل الفرنسي في قريتو بقولو (:أنو مع األيام اكتشفنا
1
2

 عبد المطيف بن أشنيو ،مرجع سابق ،ص.475 -نفس المرجع ،ص.477

3

 -سعيد عيادي ،البراديغم االسالمي واعادة البناء الحضاري ،دار قرطبة ،الجزائر ،2009 ،ص .77

4

 -خديجة بقطاش ،مرجع سابق ،ص.77
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أن البرامج المقررة عمينا من طرف اإلدارة الفرنسية ليست ىبة خيرية وانما كانت ترمي إلى
تحقيق ىدفين أحدىما تحطيم المغة البربرية والعربية وتعويضيا بالفرنسية وتربية جيل كامل
منقطع عن أصولو الثقافية والحضارية ) ،1ولقد جعمت اإلدارة الفرنسية كما أشرنا التعميم فرنسيا
بحتا حيث ذكر المؤرخ األستاذ أحمد توفيق المدني الذي عاصر ىذه السياسات التعميمية( أن
التعميم كان وال يزال فرنسيا بحت ا ال عربيا وال جزائريا فالمغة الفرنسية فيو ىي لغة الوطن وبالد
فرنسا ىي الوطن وتاريخ فرنسا فيو ىو تاريخ الوطن ).2
 -)6الوقوف في وجو األيديولوجيا المناىضة لفرنسا :وقد كتب المؤرخ الفرنسي أجرون عن
اليدف من تأسيس المدارس الفرنسية نقال عن المتصرف اإلداري لجرجرة ( بأن ىدفنا الحقيقي
ىو مكافحة شيوخ الزوايا الذين يممكون سالحين خطرين ينشران بيما الدعاية المعادية لفرنسا
ىما المغة العربية والتعميم القرآني).3
 -)7تكوين نخبة من الوكالء الذين ينوبون عنيا داخل المجتمع الجزائري :حيث أن اإلدارة
الفرنسية قد أدركت أن المواجية المباشرة مع أفراد المجتمع الجزائري لم يعد بإمكانيا ضمان
تحقيق األىداف االستعمارية فعمدت إلى تكوين نخبة من داخل أفراد المجتمع الجزائري تحمل
عنيا ىذا اليم ،ولذلك كتب الدكتور أحمد طالب اإلبراىيمي بأن اليدف الذي كان يرمي إليو
االستعمار من التعميم الفرنسي ،ىو تكوين نخبة مزيفة من المثقفين ،مقطوعة عن الجماىير
الشعبية ،بحيث يشعر أولئك المثقفون بأنيم غرباء بين ذوييم ،فتنقطع صمتيم بأبناء البالد
ويتنكرون لمتقاليد ويتشبيون بأسيادىم ويصابون بما سماه غوتي ( البوفارية العقائدية ) وىو نوع

1

 -عمر أزراج ،قصة قصيدة ،الشروق لإلعالم والنشر ،الجزائر ،2012 ،ص .76

2

 -أحمد توفيق المدني ،نفس المرجع السابق ،ص.117

3

 -محمد العربي ولد خميفة ،مرجع سابق ،ص .209
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من التبعية الفكرية إذ يحاولون دائما أن يحتذوا حذو النموذج األجنبي وأن يتقمصوا شخصية
األجنبي.1
ويمكن القول أن السياسة التعميمية الفرنسية مع كل ما سبق ذكره وكنوع من التحميل
السوسيولوجي أنيا كانت تسعى من وراء سياستيا التعميمية إلى خمق موقف صراعي مع قيم
المجتمع أي خمق نوع من الثقافة المضادة داخل المجتمع كما يسمييا روبيرت ميرتون وىي
الثقافة التي تكون سببا في إحداث التغيرات االجتماعية والثقافية وجبر المجتمع عمى النظر في
ما ىو قائم.
 -4نماذج من البرامج التعميمية لمسياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر:
إنو من بين أكثر البرامج وضوحا التي اعتمدت عميا االدارة الفرنسية في سياستيا التعميمية
من أجل تحقيق أىدافيا االستعمارية في الجزائر ىي برامج التاريخ والجغرافيا التي تم توظيفيا
بأشكال مجحفة جدا ال تنبئ إال عن روح حاقدة جدا لمحد الذي جعمت أحد المفكرين يكتب بأن
( أشنع جريمة حاقت باإلنسانية في العصر الحديث ىو ما حاق بالشعب الجزائري ابتداء من
سنة  1830فمم يقتصر االحتالل الكولينيالي الحاقد واالنتقامي عمى اقتالع الدولة الجزائرية من
جذورىا وتفكيك كل مؤسساتيا السياسية واالجتماعية واالقتصادية وبرمجة إبادة واسعة النطاق
لمسكان ،بل تجاوز ذلك إلى استئصال ثقافتيا وتسخير إمكانات ضخمة وجيش من الخبراء في
الغش والتحايل والتزييف لمسخ ماضييا الحضاري وتمزيق نسيجيا التاريخي واجتثاث معالميا
الفكرية).2
 فتزيف التاريخ الوطني لممجتمع الجزائري إذا شكل أحد أكثر الركائز التي اعتمدتيا اإلدارةالفرنسية في سياستيا الرامية لمقضاء عمي مقومات الشخصية الوطنية الجزائرية والغائيا.

1

 -أحمد طالب اإلبراىيمي ،من تصفية االستعمار الي الثورة الثقافية ،ترجمة حنفي بن عيسي ،الشركة الوطنية لمنشر

2

 -محمد العربي ولد خميفة ،الجزائر المفكرة والتاريخية ،دار األمة ،الجزائر ،1998 ،ص .207

والتوزيع ،الجزائر ،1982 ،ص .17
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حيث تميزت البرامج التعميمية المطبقة في تمك المدارس الفرنسية بالتركيز عمى العناصر
المغوية والجغرافية والتاريخية الفرنسية وكان اليدف المركزي لمنصوص يتمثل في( إلغاء الجزائر
ككيان تاريخي وحضاري لو فردانيتو واستقالليتو من ذاكرة التالميذ الصغار وذلك بيدف نسف
الجذور والروابط التي تصل الجزائر بغيرىا من البمدان في أسيا وافريقيا.
وقد كانت الكتب المقررة أنذك تخموا حتى من األسماء الثقافية والتاريخية الجزائرية إذ أن
أسماء مثل ( ماري ،جون ،وروبير) ىي األسماء السائدة والمسيطرة أما أسماء سالسل الجبال
والوديان والقرى التاريخية لبالدنا فإنيا كانت تكتب محرفة حتى تبدوا عند النطق بيا وكأنيا ذات
أصول فرنسية ).1
ىذا وقد كان األطفال الجزائريون في مدارس االحتالل ىذه يدرسون في مادة التاريخ أن
بالدىم في القديم تسمى الغال وكان أجدادنا يسمون الغاليون لينشأ أبناء الجزائر وىم يعتقدون
مند الصغر بأن أصل أجدادىم ينحدر حقيقة من الغاليين في جنوب فرنسا وليس من العرب
في شبو الجزيرة العربية.

2

ومن أجل ضمان فاعمية ىذه السياسية قامت إدارة االحتالل الفرنسي بمنع معممي المدارس
الحرة من تدريس التاريخ الجزائري وجعل ذلك شرطا لكل من يريد فتح مكتب لمتعميم العربي وىو
الذي جعل ابن باديس يدرسو بعد صالة الفجر.
كما كانت المدارس الفرنسية في دراستيا لتاريخ سكان المنطقة تعطى صورة سوداوية عن
حياة سكانيا ،بأنيم كانوا يسكنون بيوتا بدائية وغير صالحة تكسوىا الغابات الضخمة وتحيط
بيا الحيوانات المتوحشة ،وكان تاريخ الحقبة الرومانية يحظى بمكانة واسعة من البرنامج
والتركيز عمى أن الرومان ىم الذين أصمحوا وأقاموا الطرق والمنشئات العمرانية وأسسوا المدن

1
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الجميمة ومبرزة تقبل األىالي( السكان المحميين ) لممسيحية والحضارة الرومانية ومتجاىمة تماما
لممقاومة التي تعرض ليا الرومان من طرف سكان البالد.
برز الجوانب السمبية لمفتوحات االسالمية وخالل معالجتيا لمفترة
كما عممت بكل جيد عمى إ ا
التركية كانت تركز فقط عمى أمور الفساد واالستبداد واظيار الدور الحضاري لفرنسا لتخميص
الجزائريين من الطغيان التركي وأما الحقبة االستعمارية فيي مرحمة الستئناف الميمة الحضارية
التي بدأىا الرومان.1
وان ىذه السياسة التعميمية الخاصة بالعبث بالتاريخ القومي لممجتمع الجزائري لم تكن سياسة
تعميمو خاصة بالجزائر فقط بل ىي خاصية عامة من خصائص االستعمار الفرنسي الذي
يستعمر الروح واألرض ،ففي بالد كالمغرب االقصى مثال كان االستعمار الفرنسي يقوم بيذه
السياسية التعميمية في مدارسو إذ يذكر الدكتور محمد عابد الجابري عن ىذه السياسية( لقد كنا
في( الميكول ) ندرس الفرنسية طبعا في كتاب لمقراءة أو التالوة ( ليكتور ) ،يحمل عنوان
لوليوني نسبة إلى مدينة ليون الفرنسية [ ]...كانت نصوص ىذا الكتاب تدور كميا حول فرنسا
وثقافتيا وتاريخيا ،وما زلت أتذكر بوضوح أن من بين ىذه النصوص واحدا كان بعنوان
( أجدادنا الغاليون ) ويتحدث عن ( وطننا بالد الغال ) والمقصود بو فرنسا الحالية ،ونصا آخر
كنا نحفظو عن ظير قمب ،كان كمو إشادة وافتخا ار بأمجاد فرنسا).2
 إلغاء الجغرافيا الوطنية الجزائرية من مناىج التعميم :تمعب مادة الجغرافيا دو ار ال يقل أىميةعن دور التاريخ في تكوين الشخصية الوطنية ،فإذا كان التاريخ يحافظ عمي شخصية أمة
وشعب من الضياع فالجغرافيا ىي المكان الذي يحدد وجود ىذا الشعب أو ىذه األمة،3
وبالتاريخ والجغرافيا يتحقق االنتماء االجتماعي المشترك وتتحدد الحقوق والواجبات.4
1

 -عبد القادر حموش ،مرجع سابق ،ص( .) 155-154

2

 -محمد عابد الجابري ،في غمار السياسة ،الكتاب األول ،الشبكة العربية لمنشر ،بيروت ،2009 ،ص .36

4

 -محمد العربي ولد خميفة ،المرجع سابق ،ص.166

3

 -عبد القادر حموش ،مرجع سابق ،ص.156
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الفصل الخامس:

وألن خبراء االحتالل الفرنسي كانوا يدركون ىذا الدور الذي تمعبو الجغرافيا الوطنية في تحديد
االنتماء االجتماعي عمدوا إلي محاولة إلغاء الجغرافيا الوطنية الجزائرية من مناىج التعميم
الفرنسي وتعويضيا بجغرافيا البالد الفرنسية حتى ال تؤدي دورىا التصنيفي االجتماعي وينشأ
التالميذ الجزائريون مقطوعين عن إدراك كيانيم المادي بعد أن قاموا بقطعيم عن كيانيم
المعنوي بواسطة تزييف دروس التاريخ الوطني.
ولموصول إلى ضمان فاعمية ىذا السياسة التعميمية قامت إدارة االحتالل الفرنسي باألشياء
التالية:
 -1منعت المدارس الحرة من تدريس جغرافيا الوطن الجزائري واشترطت عمى المعممين الذين
يطمبون رخصا لفتح مكاتب لمتعميم العربي ذلك.
 -2قامت بتدريس الجغرافيا الفرنسية عمى أنيا ىي الجغرافيا الوطنية.
 -3اعتبار الجزائر جزء ال يتج أز من فرنسا األم وأنيا عبارة عن ثالث مقاطعات فرنسية ال
يقصل بينيا وبين فرنسا إال البحر المتوسط.
ففي شيادة ألحد تالميذ المدارس الفرنسية كتب قائال :عندما دخل المحتل الفرنسي قريتنا
واحتميا شرع مباشرة في بناء ثكنة عسكرية وسيجيا باألسالك المكيربة وبنى بداخميا مجموعة
من أقسام التعميم وفرض بالقوة عمى اآلباء واألميات أن يسجموا أبنائيم ويرسموا بيم إلى المدرسة
الفرنسية ،ثم ذكر أن المعمم الفرنسي قال ليم بصوت جيير في الحصة األولى من الدرس
األول ( الجزائر مقاطعة فرنسية تقع في شمال إفريقيا ) ثم حاول أن يشرح عبارتو باالعتماد عمي
الخريطة الجغرافية 1،ولقد كان اليدف من وراء ىذا العمل ىو الوصول إلى أن يضعف فييم
الروح الوطنية.2

1
2

 عمر أزراج ،مرجع سابق ،ص.76 -رابح تركي ،التربية والشخصية الوطنية ،المجمة الجزائرية لمتربية ،العدد  ،1السنة  ،1نوفمبر  ،1994مجمة تربوية عممية،

و ازرة التربية الوطنية ،الجزائر ،ص( .) 41-10
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الفصل الخامس:

 -5م ارحل وأشكال التعميم الفرنسي في الجزائر:
لقد كان التعميم العربي الحر يؤطر جزءا كبي ار من أبناء المجتمع الجزائري فحسب إحصاء
 1871بمغ مجموع الزوايا في القطر الجزائري حوالي  2000زاوية باختالف مستوياتيا
ودرجاتيا ،وبمغ عدد مرتدييا حوالي  28ألف طالب يقوم عمى تأطيرىم أساتذة ومعممون
جزائريون بعظيم تخرج عمى الطريقة القديمة من خالل الجموس إلى عالم يأخذ عنو العمم فإذا
توفي ىذا العالم حل مكانو أو يجيزه ىذا العالم لمتدريس وفق نظام كان يعرف بنظام اإلجازة
والبعض اآلخر من ىؤالء األساتذة كان من خريجي الجامعات االسالمية التي كانت مشتيرة في
ذلك الزمان مثل الزيتونة والقرويين ،وقد مثل ىذا التعميم الحر بمختمف مؤسساتو حصنا منيعا
في المحافظة عمى مقومات الشخصية الجزائرية وتماسك الوحدة االجتماعية لممجتمع الجزائري
من خالل تشكيمو لجبية صمود وتحد في وجو سياسات اإلدارة الفرنسية وىو ما تفطنت لو
اإلدارة الفرنسية جيدا فحاولت إنشاء نظام تعميم ليا داخل المجتمع الجزائري يعمل عمى
التشويش عمى ىذا النظام العربي ويخدم مصالح السياسة الفرنسية.
إال أن السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر قد مرت بمراحل مختمفة وتجاذبتيا أطراف عدة
فمن االمبراطورية الثالثة الى الجميورية ومن حكم العسكريين الى النظام المدني وذلك ألنيا لم
تكن ضمن السياسة التعميمية العامة لمدولة الفرنسية بقدر ما كانت ضمن السياسة االستعمارية
الرامية إلى السيطرة عمى المجتمع الجزائري وىو ما جعميا تعكس في كل مرة نظرة الجماعة
المسيطرة وفمسفتيا في السيطرة عمى المجتمع الجزائري ،وىو ما أفقدىا الطابع التعميمي والتربوي
في أغمب ىذه المراحل.
فما يميز إذا السياسة التعميمية الفرنسية المنتيجة في الجزائر خالل مراحميا األولي ىو
افتقادىا لشروط قيام نظام تربوي وتعميمي ،وأنيا كانت عبارة عن تجارب تعكس باألساس
األىواء الشخصية لمقائمين بيا.
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الفصل الخامس:

ولم يكن ممكنا رؤية نموذج تعميمي يحمل طابعا رسميا ومنظما إال من خالل ظيور جممة
من العوامل التي حتمت عمى اإلدارة الفرنسية التغيير من قواعد تعامميا مع المجتمع الجزائري
واالنتقال الى مستوى أكثر فاعمية ،ويمكن تتبع المراحل واألشكال التي أخذىا التعميم الفرنسي
في الجزائر من خالل النقاط التالية:
 -1المدارس العربية الفرنسية:
وقد ظير ىذا النموذج من التعميم أو من المدارس في عيد الجميورية الثالثة بمرسوم
رئاسي صدر في  14جويمية  ،1850وكان ىذا التعميم خاصا بالتعميم االبتدائي فقط وتدرس
فيو المغتين الفرنسية والعربية ويقوم عميو جياز مكون من المدير الفرنسي والممرن الخاص
بالعربية يأخذ التالميذ فيو جممة من المعارف البسيطة كالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب والتمرن
عمى بعض األغاني الموسيقية ،وقد انطمق ىذا النوع من التعميم بـ  6مدارس لمذكور و 4مدارس
لإلناث.1
إال أن ىذه التجربة التعميمية البسيطة لم تعمر طويال حيث سرعان ما تالشت واختفت
بسبب مجموعة من العوامل أىميا:
 رفض العائالت الج ازئرية في الغالب إرسال أبنائيا إلى ىذه المدارس التي كانت تعتقد أنمحتوى برامجيا يناقض ثقافة المجتمع الجزائري ويشكل خط ار عمى أبنائيا.
 مناىضة الكولون ليذه المدارس ورفضيم ليا مخافة حصول األىالي عمى امتيازات تجعلمنيم طبقة مساوية لطبقة الكولون وبحجة أن األىالي ليس بحاجة إلى أي نوع من التعميم بما
أنيم ليس إال عمال في مزارعيم وحقوليم ،وفي حقيقة األمر كان الكولون يرفضون كل سياسة
ويعممون عمى عرقمتيا إذا اشتموا فييا رائحة المساوات مع السكان األصميين ،وذلك لمطابع
العنصري الذي يميز شخصيتيم باألساس ،كما كان ىذا الرفض يحمل أبعادا اقتصادية أيضا،
حيث أنيم كانوا يخافون من فقدان اليد العاممة التي تشغل مزارعيم وحقوليم في حالة ما إذا
1

 -عبد القادر حموش ،مرجع سابق ،ص .51
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الفصل الخامس:

تحصل أفراد المجتمع الجزائري عمى تعميم جيد وىو ما يعرض تجارتيم ومصالحيم االقتصادية
الى الكساد واالفالس.
 توقف البمديات عن تمويل ىذه المدارس بحجة عدم توفر االمكانيات المادية وىو ما سببليذه المدارس عج از كبي ار اضطرت معو عن التوقف عن العمل.
 المحتوى التعميمي اليزيل الذي كانت تقدمو ىذه المدارس أذا ما قورنت بالمحتوي التعميميالذي كانت تقدمو مكاتب التعميم العربي وبعض الزوايا التي نجت من مقصمة اإلدارة الفرنسية.
 -2المعاهد العربية الفرنسية:
ولقد أنشأت المعاىد العربية الفرنسية كمدارس ثانوية القصد منيا توفير عدد من المقاعد
الدراسية لمتالميذ خريجي المدارس العربية الفرنسية من أجل استكمال تكوينيم العممي والدراسي.
ولقد صدر المرسوم اإلمبراطوري في  14مارس  1857الذي تأسس بموجبو أول معيد عربي
فرنسي بـ 150مقعدا مخصصة ألبناء الضباط الفرنسيين والموظفين والرؤساء الجزائريين الذين
خدموا ويخدمون القضية الفرنسية وأبناء الجنود الذين ماتوا أو جرحوا في ميادين الحرب خدمة
لفرنسا وفي  16جوان  1865صدر مرسوم إمبراطوري آخر نص عمى تأسيس معيدين آخرين
في كل من قسنطينة وىران.
ىذا وجاء مرسوم  1مارس  1867ليحدد في مادتو الخامسة الشروط الواجب توفرىا في كل
من يريد الدخول إلى ىذه المعاىد ،حيث بينت المادة عمى أنو ال يحق لكل مترشح التقدم الى
امتحانات الدخول ليذه المعاىد إذا لم يكن فرنسيا أو متجنسا بالفرنسية مع ضرورة معرفة المغة
الفرنسية.
ىذا وقد شيد العام  1850تحوال في السياسة التوجييية لطالب المعيد ،حيث أنو نظ ار
لمحاجة التي أبداىا المستوطنون من اليدي العاممة المينية والفنية قررت الحكومة الفرنسية توجيو
طالب المعاىد العربية الفرنسية الى أعمال الفالحة والصناعة.1
1

 -نفس المرجع السابق ،ص.57
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الفصل الخامس:

أما عن طبيعة التعميم الذي كانت تقدمو ىذه المعاىد فإنو عمى الرغم من أن ىذه المعاىد
كانت مخصصة ألبناء المجتمع الجزائري إال أن السمطات الفرنسية كانت تركز فييا عمي
الجانب الفرنسي اكثر من الجانب العربي في برامجيا التعميمية متحججة بصعوبة إيجاد مدرسين
لمغة العربية ،كما أن برامجيا كانت تابعة لبرامج المدرسة الفرنسية وتحتل فييا المغة العربية
مكانة ضعيفة جدا بل ىي لغة اختيارية وليست رسمية ،وتختار اإلدارة مدرسين لتعميم الدين
االسالمي لمتالميذ الذين يطمبون ذلك في ساعات مخصوصة مع دفع ثمنيا.
إال أن ىذه التجربة التعميمية ورغم ما كانت تقدمو لمكولون من فوائد إال أنيا قوبمت برفض
شديد من أغبيم حتى تم إلغائيا من طرف الحاكم العام المدني دوقيدون إرضاء لمطالب
الكولون.

1

 -3المدارس االسالمية الفرنسية:
إن الحديث عن السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر ال يمكن أن يمر دون الحديث عن
تجربة المدارس االسالمية الثالث التي أقامتيا إدارة االحتالل في الجزائر ،بل إنو يمكن جعل
ىذه التجربة عنوانا لمسياسة التعميمية الفرنسية المنتيجة في الجزائر ،وذلك لمطابع الرسمي
والتنظيمي الذي أخذتو إذا ما قورنت بغيرىا من التجارب السابقة.
 -1-3عوامل إنشاء المدارس االسالمية الفرنسية:
لقد جاء في المرسوم الرئاسي المؤرخ في  30سبتمبر  1958الذي أنشأت بموجبو ىذه
المدارس عن دوافع إنشائيا ،أنو نظ ار لحاجة الدولة لمشروع لتنظيم التعميم العام لممسممين ،ومن
أجل وضع تحت الرقابة وادارة الحكومة كل مؤسسات التعميم العام لممسممين ،ونظ ار لتقيقر
المدارس التي كانت تتابع بيا الدراسات العميا االسالمية والتي وحدىا يمكنيا تخريج مترشحين
لمناصب المفتي والقاضي واإلمام والخوجة وغيرىا من الوظائف المخصصة لألىالي في
المصالح اإلدارية بالجزائر.
1

 -نفس المرجع ،ص .59
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الفصل الخامس:

فحسب الرواية الرسمية إذا أن الدوافع التي أدت بإدارة االحتالل الفرنسي إلى إنشاء المدارس
االسالمية الفرنسية الثالث تتمثل في ما يمي:
 -1تنظيم التعميم العام لممسممين.
 -2مراقبة مؤسسات التعميم العام لممسممين.
 -3ضعف مستوى مؤسسات التعميم العام لممسممين.
 -4الحاجة الى األعوان اإلداريين.
إال أن الباحثين يرون أن الدوافع الحقيقة التي سرعت بظيور تجربة المدارس االسالمية
الفرنسية في الجزائر تعود إلي األسباب التالية:
 -1تكوين فئة مسممة تمعب دور الوسيط بين السكان األصميين واإلدارة الفرنسية :حيث يرى
أحد تالميذ ىذه المدارس الدكتور عمي بن محمد وزير التربية األسبق أن اإلدارة الفرنسية لم تكن
تريد من سياساتيا التعميمية تعميم أبناء المجتمع الجزائري ولكن كانت تريد تعميم أبناء النخبة
المغة الفرنسية وال كنيا الحظت أن كل مؤسسات المجتمع الجزائري كانت تمضي بالمغة العربية
وال سي ما المؤسسات االجتماعية التي ليا عالقة بالدولة الفرنسية كالقضاء والشؤون العامة
وغيرىا حيث كان القضاء الفرنسي مثال يحتاج الى مترجمين عن المتخاصمين الجزائريين ولذلك
أنشئت ثالث ثانويات في القطر الجزائري كمو في أواخر القرن  19وبداية القرن  20في المدية
وتممسان وقسنطينة خاصية ىذه الثانويات أنو ال يتردد عمييا إال أبناء الجزائريين العرب
المسممين ألن المغة العربية مفروضة عمى الجميع وليست اختيا ار.1
 -2إبعاد المجتمع الجزائري عن تأثيرات رجال الدين الجزائريين األحرار في الزوايا والمساجد
والمكاتب العربية :وذلك ألن اإلدارة الفرنسية قد أدركت جيدا أنيا غير قادرة عمى نزع الدين
االسالمي من قموب أفراد المجتمع الجزائريين عنوة وأنو عوض العمل عمى القضاء عمى ىذا
الدين يكفي تطويقو وخنقو في مجال رسمي بما يخدم مصالحو ،وبما أن رجال الدين ىم
1

 -قناة الشروق الفضائية الجزائرية ( ،برنامج الحمقة المفقودة ) ،عمي بن محمد 9،أفريل .2013
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الفصل الخامس:

المسؤولين عن تبميغيو فكان لزاما عمييا أن تكون ىؤالء الرجال الذين يعممون عمى تبميغ ىذا
االسالم الذي سمتو باإلسالم الجزائري.
 -3قطع الطريق عمى الجامعات والمعاىد العربية التي كان يتردد عمييا الجزائريون خاصة
الزيتونة بتونس والقرويين بالمغرب فيتأثرون باإلضافة إلى العموم والمعارف التي كان يأخذونيا
بالحراك االجتماعي الذي كانت تشيده ىذه البمدان ،خاصة أن ىذه البمدان كان لدييا ىامش من
الحرية يسمح ليا بالعمل والحركة وممارسة كافة األعمال السياسية والصحفية وىي األعمال
التي ستشكل احدى العوامل الميمة في ميالد الحركة اإلصالحية بالجزائر بعد سنوات (،فاإلدارة
الفرنسية كانت تخشى إذا أن يعود ىؤالء الطالب وىم ال يحممون في صدورىم عموم الدين
والمغة فقط بل يحممون أيضا نا ار محرقة عمى رؤوس المستعمرين واالستعمار ) ،1فعممت من
أجل الحد من ذىابيم لطمب ىذه العموم بتأسيس معاىد إسالمية اختارت ليا حتى في نمط
بنائيا النمط االسالمي حتى تتمكن من التأثير عمييم.
 -4تكوين أجيال جديدة من الجزائريين مستعدة لقبول الوجود الفرنسي.

2

 -5ضمان والء رجال الدين الجدد المكونين عمى الطريقة الفرنسية والمنفذين لمشاريعيا
االستعمارية.

3

فبعدما تشكمت ىذه العوامل المختمفة أمام اإلدارة الفرنسية ورأت أنو ينبغي القيام بتجربة
تعميمية جديدة تكون موجية لألىالي ،أنشأت إدارة االحتالل الفرنسي بموجب مرسوم رئاسي في
 30سبتمبر  1850ثالثة مدارس أسمتيا المدارس العميا االسالمية ،وقد يعود سبب إطالق ىذه
التسمية عمييا كما جاء في الرواية الرسمية ألن ىذه المدارس كانت تقدم إضافة الى التعميم
الفرنسي تعاليم الديانة االسالمية ،إال أنو ينبغي أن نؤكد أن ذىاب اإلدارة الفرنسية إلى ىذه
التسمية يعود الى رغبة في التأثير عمى نفوس األىالي الذين كانوا يقابمون التجارب التعميمية
1

 -محمد بيي الدين سالم ،ابن باديس فارس االصالح والتنوير ،دار الشروق ،القاىرة ،1999 ،ص .25

3

 -عبد القادر حموش ،مرجع سابق ،ص.59

2

 -سميمان الشيخ ،مرجع سابق ،ص.29
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السابقة بالرفض بحجة الخوف من محتواىا عمى تكوين أبنائيم وكذلك من أجل التأثير عمي
أولئك الطمبة الذين يذىبون الى الجامعات االسالمية خارج الجزائر فأرادت أن تبين ليم أنيا
توفر ليم ىذا التعميم العالي داخل وطنيم ،كما أن اإلدارة الفرنسية كانت تطمق مثل ىذه
األسماء عمى المؤسسات الخاصة باألىالي كنوع من التصنيف االجتماعي الذي كانت تعتمده
في سياستيا االستعمارية تصنيف المسممين الجزائريين مقابل األوروبيين ،وقد وضعت ىذه
الثانويات في كل من تممسان وقسنطينة والمدية ثم نقمت ثانوية المدية الى البميدة لتستقر بجوار
مقام سيدي عبد الرحمان الثعالبي بالعاصمة ،واختيار ىذه األماكن لم يكن صدفة وانما
لالستفادة من اليالة التاريخية التي كانت توفرىا ىذه المدن كمراكز عممية في التاريخ الجزائري
وخاصة التاريخ االسالمي منو ،فيي أرادت التأثير عمى المجتمع بمحاولة جعميا امتدادا طبيعيا
ليذا التاريخ ،ولموصول إلى أكبر حد من التأثير قامت بجعل بنائيا عمى النمط اإلسالمي
ومجاورتيا ألحد مساجد المدينة الكبرى ومعالميا االسالمية كان سيدي بومدين بتممسان وسيدي
عبد الرحمان الثعالبي بالعاصمة ،كما كانت تيدف أيضا من خالل وضعيا في جيات الوطن
الثالث الى ضمان تأثيرىا عمى جميع القطر الجزائري لتجنب حدوث أي نتيجة غير متوقعة.
أما األمر اآلخر فيو وجودىا في سط إقميمي حضري يمكن من سيولة مراقبتيا وقياس مدى
فاعمية سياستيا.
وحسب نص المرسوم المكون ليذه المدارس أنيا تعد المترشحين لموظائف المرتبطة بمصالح
العبادة والعدالة والتعميم العام لألىالي والمكاتب العربية وأن التعميم فييا يكون مجانيا يسير عمي
تأطير كل مدرسة مدير يقوم الى جانب ميامو اإلدارية بتقديم بعض الدروس وأستاذان ووقاف
يعينون من طرف السمطات العسكرية.
 وبين القرار الرئاسي الصادر في  16فيفري  1876إلى أن عدد التالميذ الذين يتم قبوليم فيىذه المدارس يخضع الحتياجات اإلدارة الفرنسية في مختمف الوظائف التي يحددىا الحاكم العام
وفي حدود ما تسمح بو االمكانيات والموارد المخصصة لممؤسسات ،وىو ما يعكس بوضوح
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الفصل الخامس:

األىداف الحقيقية من إنشاء ىذه المدارس وأن اليدف أبدا لم يكن ىدفا تربويا وتعميميا لصالح
أفراد المجتمع الجزائري.
 كما حدد القرار السالف مدة الدراسة في ىذه المدارس بثالث سنوات تشتمل عمي: -1تعميم المغة الفرنسية ،التاريخ والجغرافيا ،الحساب وبعض مبادئ القانون المدني ،والقانون
الجزائي ،والقانون اإلداري.
 -2تعميم المغة واألدب العربي ،عمم التوحيد والشريعة اإلسالمية.
ثم جاء المرسوم الرئاسي الصادر في  23جويمية  1895ليضيف إلى مدة الدراسة في ىذه
المدارس سنة إضافية لتصبح أربعة سنوات كاممة.
 كما وضح المرسوم أن المسممين الذين يتقدمون لمدخول الى ىذه المدارس ىم فقط الحائزونعمى شيادة التعميم االبتدائي أي التالميذ المتخرجين من المدارس العربية الفرنسية.
 وفصل المرسوم أكثر في المواد التي يتعمم فييا التالميذ كاالتي: -1المغة الفرنسية ،مبادئ التاريخ والجغرافيا والقانون المعمول بو والتنظيم اإلداري.
 -2مبادئ في اليندسة والعموم الفيزيائية الطبيعية.
 -3المغة العربية.
 -4الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتيا العممية.
 -5عموم الدين اإلسالمي.
أما في ما يخص مدرسة العاصمة فقد أشار المرسوم إلى أن التعميم يشمل أيضا المغة
القبائمية والقانون العرفي القبائمي لفئة معينة من التالميذ ،ألن ىؤالء التالميذ سيوجيون إلى ىذه
المناطق.
 كما بين المرسوم أن ىذه المدارس تمنح شيادة ( دراسة المدارس ) لمتالميذ الذين يجتازونبنجاح امتحانات التخرج في نياية السنة الرابعة.
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الفصل الخامس:

 والمتخرجون من ىذه المدارس أو الحاصمين عمى شيادة( د ارسة المدارس ) إما أن يتوجيواإلى القسم األعمى لممدراس اإلسالمية واما أن يتخرجوا حسب القرار الرئاسي الصادر في 13
أوت  1895لشغل المناصب التالية عون ،حزاب ،مؤذن ،معمم في المدارس االبتدائية ،وكيل،
خوجة ،عدل ،دالل لدي القاضي ،واما أن يتوجيوا الى الفرع الحر وىو فرع الترجمان والذي
كان اإلقبال عميو كبي ار ألنو مينة حرة.1
ويذكر أحد تالميذ ىذه المدارس الدكتور عمي بن محمد أنو قد أدخمت عمى ىذه المدارس
إصالحات عديدة إلى أن أصبحت في بداية الخمسينات مثل باقي الثانويات الفرنسية األخرى
في الجزائر والتي كانت خاصة بأبناء المستوطنين وىذه الثانويات األخيرة كانت مثل جميع
الثانويات الموجودة في باريس ال فرق بينيما في شيء.
أما عن خصائص ىذه الثانويات فيحدثنا الدكتور عمي بن محمد أن ىذه الثانويات كانت
تمتاز عن باقي الثانويات األخرى أن تالميذىا كانوا يدرسون من ستة الى سبعة ساعات بالمغة
العربية في األسبوع ،وألن تالميذىا كانوا يتعممون المغة العربية لم يكن يقترح عمييم تعمم لغات
أخرى كاأللمانية واإلسبانية مثل باقي المدارس الفرنسية.2
كما أن تالميذ ىذه المدارس كانوا يسمون المدرسيين وكانوا يتقدمون إلى البكالوريا العادية
مع ديبموم المدارس في نفس الوقت.
 ومن أجل الوصول إلى األىداف المرجوة من تجربة المدارس اإلسالمية قامت اإلدارةالفرنسية بتضيق الخناق عمى المدارس القرآنية الحرة ومنع أي مدرس جزائري من فتح مدرسة
قرآنية إال إذا كان حاصال عمى شيادة الكفاءة ،3عمما أن ىذه الشيادة ال تعطى إال لممتخرجين
من المدارس الفرنسية العربية.

 -1قناة الشروق الفضائية الجزائرية ،مرجع سابق.
 -2نفس المرجع.
3

 -عبد القادر حموش ،مرجع سابق ،ص .60
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 كما قامت اإلدارة الفرنسية من أجل تعزيز ىذه المدارس داخل المجتمع وازاحة العقبات أماميابسن قانون  1859الذي ييدف إلى تحويل تالميذ الكتاتيب إلى المدارس العربية الفرنسية
وتقميص نشاط التعميم العربي الحر وفي تقرير من والي وىران إلى الحاكم العام حول الموضوع
بين لو فييا بأنو( لموصول إلى رفع تالميذ المدارس ىناك إجراء واحد ىو القضاء كميا عمي
الكتاتيب الموجودة في المدن حيث يكون باإلمكان تأسيس مدارس عربية فرنسية ) ،1عمما أن
ىذه المدارس العربية الفرنسية كانت ىي الممول لممدارس االسالمية الثالث والذي كان يبمغ
عدد طالبيا حوالي  1500طالب من المسممين حسب األستاذ أحمد توفيق المدني.2
 -4القسم األعمى لممدارس اإلسالمية:
وىو قسم أعمى وضعتو إدارة االحتالل الفرنسي لتالميذ المدارس المتحصمين عمى شيادة
( دراسات المدارس ) مقره في مدرسة الجزائر العاصمة يستكممون بو تعميميم لمحصول عمي
شيادة عميا أسمتيا( ديبموم الدراسات العميا لممدارس ) وذلك من أجل شغل إحدى الوظائف
العميا ،فإذا كانت شيادة( دراسات المدارس ) تؤىل صاحبيا حسب القرار الرئاسي الصادر في
 13أوت  1895لشغل وظيفة عون ،حزاب ،مؤذن ،معمم في المدارس االبتدائية ،وكيل،
خوجة ،عدل ،دالل لدى القاضي ،فإن دبموم( الدراسات العميا لممدارس ) يمنح صاحبو وظيفة
أرقى ىي :باشا عدل ،إمام قاضي ،مفتي ،أستاذ في المدارس الثالث أو في المساجد.
 وتستمر مدة الدراسة في ىذا القسم حسب مرسوم جويمية  1895مدة عامين كاممين ،كما بينالمرسوم أنو يمكن لمتالميذ الذين لم يتمكنوا من الدخول الى ىذا القسم من الدخول إليو بعد
قضاء ثالث سنوات في الوظائف التي توفرىا شيادة( دراسات المدارس ).
 ووضح المرسوم بأن المواد التي يتعمميا التالميذ ىي كالتالي: -1عموم الدين اإلسالمي وتفسير القرآن.
 -2الشريعة اإلسالمية ومصادرىا.
1
2

 نفس المرجع ،ص.56 -أحمد توفيق المدني ،نفس المرجع السابق ،ص .114
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 -3األدب العربي البالغة والمنطق.
 -4تاريخ الحضارة الفرنسية.
 -5مبادئ القانون الفرنسي والتشريع الجنائي.
 -6نتائج السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر:
 إن أىم النتائج التي يمكن استخالصيا من ىذه السياسة التعميمية ىو أن طغيان األغراضاالستعمارية عمييا جعميا تبتعد عن ميادين التربية والتعميم ونشر المعرفة داخل المجتمع.
 أن ىذه السياسة التعميمية بعد قرن من االحتالل الفرنسي لمجزائر لم تستطع القيام سوىبتوفير ثالث ثانويات لجميع أفراد المجتمع الجزائري تقدم تعميما ال يختمف في محتواه عن
التعميم الذي كانت تقدمو بعض الزوايا بشيادة المنتسبين إلييا ،إضافة إلى أن مقارنة ىذا العدد
الضحل من الثانويات االصطفائية مع األعداد الكبيرة من المؤسسات التي كانت تقدم نوعا من
التعميم الثانوي عند دخول االحتالل الفرنسي بشيادة الفرنسيين أنفسيم يجرنا إلى القول بأن ىذه
السياسة التعميمية كانت سياسة سمبية بكل المقاييس عمى المجتمع الجزائري بحيث انتقل ىذه
المجتمع من وضع تنتشر فيو سبل المعرفة إلى وضع أصبح التعميم فيو مقصو ار عمى فئة معينة
دون سواىا وىو ما أحدث ىزات عنيفة داخل المجتمع الجزائري.
 كذلك نجد أن تجربة المدارس العربية الفرنسية التي أقامتيا إدارة االحتالل الفرنسي كانتتشيد نموا بطيئا جدا نتيجة لمتجاذبات التي كانت تعترضيا بين العسكريين الساعين إلى
استغالليا وتوظيفيا وبين الكولون الرافضين ليا.
 أن ىذه السياسة التعميمية قد قوبمت بالرفض أيضا من طرف أفراد المجتمع الجزائري حيثكانوا ال يحسون بارتياح أمام ىذه السياسة التعميمية وعندما شعروا بأن مشروع التعميم الفرنسي
يستيدف تدمير ثقافتيم وادماجيم في ثقافة المستعمر الفرنسي اعتزلوا المدارس الفرنسية وأقبموا
نحو المساجد بحثا عن المعرفة العربية اإلسالمية ولذلك لم تستقبل المدارس الرسمية اإلسالمية
التي أنشأت بقسنطينة والمدية وتممسان سنة  1850إال عددا ضئيال من أبناء الجزائر بينما
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شيدت المساجد والزوايا إقباال متعاظما رأى فيو المستشرقون الفرنسيون ردة فعل ضد السياسية
الفرنسية التعميمية.1
 وىكذا بقيت السياسة الفرنسية متأرجحة وفي صراع بين رغبة الجزائريين في تعميم عربيإسالمي ،ورغبة السمطات الفرنسية المركزية في تقديم نوع من التعميم ليدف خدمة مصالحيا،
والمعمرين الذين ال يرضون بغير جيل األىالي وفقرىم بديال حتي يمكن البقاء عمييم تحت
السيطرة ألطول مدة ممكنة.2
 ولذلك لم يصل عدد المقبولين في المدارس اإلسالمية أحد أبرز معالم السياسة الفرنسية فيالجزائر عاما قبل ميالد جمعية العمماء المسممين الجزائريين أي سنة  1930سوى إلى 150
تمميذا حسب الباحث الفرنسي أجرون ،وأما المؤرخ الجزائري الميدي البوعبدلي فذكر أنو لم
يتخرج من ىذه المدارس إلى غاية سنة  1880سوى  14تمميذا.

3

وان ىذا العدد إذا ما قورن بعدد األطفال الذين ىم في سن الد ارسة ويوجدون خارج مقاعد
الدراسة أو األطفال الذين يحتضنيم التعميم الحر فإن ىذه السياسة تعد سياسة فاشمة بامتياز أو
أن ىذا ال يعكس إال أىدافيا الحقيقية الذي أنشأت من أجميا والتي لم تكن أبدا أىدافا تربوية،
ألن الحديث عن السياسة التعميمية الفرنسية ىو الحديث عن كبرياء فرنسا فيذه السياسة لم تكن
سياسة جمعية تعتمد في تمويميا عمى مجتمع مصادره باألساس معدومة أو عمى تبرعات
المحسنين وانما ىي سياسة كانت ترعاىا أقوى قوة استعمارية في ذلك الزمان مما يجعل فرضية
العامل المنعزل غير مقبولة بتاتا.

1

 -عبد الكريم بوصفصاف ،الفكر العربي الحديث والمعاصر ،ج ،1دار مداد ،قسنطينة ،2009 ،ص.138

3

 -عمي ديدونة ،مرجع سابق ،ص.194

2

 -بوفمجة غياث ،التربية والتكوين في الجزائر ،مخبر البحث في عمم النفس وعموم التربية ،وىران ،2002 ،ص.27
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 إستخالصات الفصل:لقد أفضت الدراسة التحميمية التي قمنا بيا لمسياسة التعميمية التي انتيجتيا إدارة االحتالل
الفرنسي داخل المجتمع الجزائر إلى االستخالصات التالية:
 أن السياسة التعممية التي قامت إدارة االحتالل الفرنسي بتوجيييا نحو أفراد المجتمع الجزائريكانت تتميز بخصائص معينة تعكس فمسفة االستعمار الفرنسي ونظرتو إلى المجتمع الجزائري،
وأىم ىذه الخصائص التمييز الواضح بين التالميذ األوربيين والجزائريين في نوعية التعميم المقدم
ليم ومحتوى البرامج ونوعية المؤطرين فييا فضال عن الطابع االستعماري الذي كان يطبع ىذه
السياسة ،واعتمادىا عمى االنتقائية واالصطفاء االجتماعي في نظام التوجيو واالنتساب.
 أن أىداف ىذه السياسة كانت تبتعد عن الجانب التربوي والتعميمي لتأخذ أىداف السياسةاالستعمارية والتي أىميا السيطرة عمى المجتمع الجزائري وتمبية مطالب السوق الفرنسية من اليد
العاممة وتقسيم المجتمع الجزائري وفرنستو والوقوف في وجو التعميم العربي الحر الذي كانت
ترى فيو تعميما ينشر أيديولوجية مناىضة أليديولوجية المستعمر.
 أن السياسة التعميمية أو المدرسة الفرنسية في الجزائر قد مرت بعدت مراحل وأشكال أىمياالمدرسة العربية الفرنسية ثم المعاىد العربية الفرنسية لتصل إلى المدارس اإلسالمية الفرنسية
أكثر األشكال تعبي ار عن السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر.
 إال أنو يالحظ أن ىذه التجربة وبعد مرور قرن عن وجود االحتالل الفرنسي في الجزائر لمتستطع تقديم تعميم مناسب لمجزائريين حيث كان نموىا بطيئا وأعدادىا قميمة جدا وتعيش تحت
رحمة الصراعات الحاصمة بين أطراف اإلدارة الفرنسية المتناحرة.
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 تمهيدأوال -عوامل نشأة جمعية العمماء المسممين الجزائريين.
ثانيا -تعريف جمعية العمماء المسممين الجزائريين.
ثالثا -تأسيس جمعية العمماء المسممين الجزائريين.
رابعا -هياكل جمعية العمماء المسممين الجزائريين.
خامسا -خصائص جمعية العمماء المسممين الجزائريين.
سادسا -أهداف جمعية العمماء المسممين الجزائريين.
سابعا -مضايقات اإلدارة الفرنسية لمشروع جمعية العمماء المسممين الجزائريين.
 -إستخالصات الفصل.

الفصل السادس:

جمعية العمماء المسممين الجزائريين أىدافيا وعوامل نشأتيا

لقد كان لزاما عمينا قبل التطرق إلى المشروع التربوي الذي أقامتو جمعية العمماء المسممين
الجزائريين من الحديث عن ىذه الجمعية من خالل الوقوف عند أىم العوامل التي أدت إلى
ظيورىا وظروف تأسيسيا ومختمف الخصائص التي كانت تميزىا عن غيرىا ممن كانوا معيا
داخل الحقل االجتماعي الجزائري ،ومعرفة أىم األىداف التي كانت تنادي بيا وأقامت من أجل
تحقيقيا مشروعيا التربوي ،وىي المسائل التي جاء ىذا الفصل من أجل اإلجابة عمييا.
أوال -عوامل نشأة جمعية العمماء المسممين الجزائريين:
إن ظيور تجربة العمماء المصمحين في تاريخ الجزائر لم يكن نتيجة لحادث عرضي
أوجب ظيور ىذه التجربة الفريدة ،وانما ىنالك مجموعة من العوامل المختمفة والمتداخمة في ما
بينيا التي شيدتيا الجزائر مند أواخر القرن التاسع عشر جعمت من ىذه التجربة مئاال منطقيا
لجميع ىذه العوامل التي تعددت بين العامل الداخمي والخارجي.
 -1العوامل الخارجية:
بالرغم من الحصار الكبير الذي كانت تفرضو إدارة االحتالل الفرنسي عمى المجتمع
الجزائري حتى ال يتواصل أفراده مع المجتمع الخارجي ويصمو تأثير األحداث التي كانت تقع
في ىذا العالم ،إال أن ظروف الحرب العالمية األولى ومشاركة الجزائريين فييا من جية
ووصول بعض المفكرين المؤثرين في المشيد الثقافي العربي واالسالمي الى الجزائر لنشر
أفكارىم وغيرىا من العوامل كميا سرع في تبمور المشيد الثقافي الجزائري ،ويمكن أن نذكر من
أىم ىذه العوامل الخارجية ما يمي:
 -1ظيور األحزاب السياسية األوروبية :حيث ظيرت في أوروبا بعد الحرب العالمية األولى
أفكار جديدة وتنظيمات مختمفة لعل أبرزىا ظيور األحزاب السياسية التي انتقل صداىا إلى
الجزائر بحكم وجود الجزائر تحت الحكم اإلداري الفرنسي وكذلك بحكم مشاركة الجزائريين في
ىذه الحرب ،حيث وقف البعض منيم ،ومنيم رجال االصالح عمى ىذه التجارب وأشكاليا وعن
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جمعية العمماء المسممين الجزائريين أىدافيا وعوامل نشأتيا

الوجو اآلخر لمعالم الغربي بحيث( أحدثت ىذه التجربة السياسية بشكميا التنظيمي أث ار في نفسية
زعماء اإلصالح ).1
وقد أقر العمماء المصمحون بالدور الذي لعبتو الحرب العالمية وظروفيا في بمورة الفكر
الثقافي الجزائري ،ففي كممة لنائب رئيس الجمعية عن عوامل نشوء الحركة االصالحية في
الجزائر ذكر ذلك التطور الفكري الذي أحدثتو الحرب العالمية األولى نتيجة لذلك الجو الذي
كان يسود البالد قبل وبعد الحرب واطالع الجزائريين عمى أفكار جديدة حطمت المقدسات
الوىمية القديمة.2
 -2قيام بعض الثورات العربية عمى أسس دينية :حيث كان ليذه الثورات والنجاح الذي حققتو
صدى كبير داخل الشعوب العربية ،وانعكس تأثيرىا من خالل قياميا بكسر حاجز الخوف الذي
كان يكبل ويسيطر عمى أغمب ىذه الشعوب ولعل( قيام الثورة العربية في مكة سنة  1916وما
حممتو من معان ودالالت حول إمكانية التغيير والتي قد تفاعل معيا الجزائريون نخبة
وجماىير) 3شكمت أبرز ىذه الثورات.
 -3تأثير الحركات االصالحية في المشرق :حيث أنو مع نياية القرن  18وبداية القرن 19
ظيرت داخل العالم اإلسالمي صيحات تنادي الى ضرورة نيضتو وقيامو من كبوتو وانتفاضو
عمى الجمود والركود الذي يكبمو ،وقد وصل تأثير ىذه الدعوات الى أغمب بمدان العالم
اإلسالمي والتي منيا الجزائر ،ولعمو من أبرز ىذه الدعوات تمك التي كان يقوم بيا االمام جمال
الدين االفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا واألمير شكيب أرسالن ،ويحدثنا الشيخ محمد البشير
االبراىيمي عن تأثير ىذه الدعوات في ميالد جمعية العمماء الجزائرية بقولو (:والتأثير األكبر
1

- Ali Merad، Le Réformisme Musulman En Algérie De 1925 a 1945 Mouton، Paris، 1967
2

p122.

 -جمعية العمماء المسممين الجزائريين ،سجل مؤتمر جمعية العمماء المسممين الجزائريين المنعقد بمركزىا العام بنادي

الترقي بالعاصمة ،دار الكتب ،الجزائر ( د ت ) ،ص.48

3

 -عمار بن مزور ،عبد الحميد ابن باديس ومنيجو في الدعوة واالصالح ،دار األمل ،تيزي وزو ،الجزائر ،2010 ،ص

.56
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في تكوينيا عمى ىذه الصورة يرجع الى العوامل التالية :نوازع محدودة أحدثتيا في النفوس
المستعدة األحاديث المتناقمة في األوساط العممية عن اإلمام محمد عبده ويضاف الى ىذا
العامل قراءة المنار) ،1وتمك المؤلفات التي كان يقوم بنشرىا االمام محمد رشيد رضا ما زاد
االصالح الحاضر تمكينا ورسوخا فكانت تمك المؤلفات غذاء صالحا لمنيضة العممية.2
ويذىب الدكتور عبد المجيد النجار الى أبعد من ذلك في تأثير ىذه الحركات النيضوية
عمى الحركة االصالحية في الجزائر من خالل اعتبار أن حركة اإلمام ابن باديس ماىي إال
حمقة طبيعية من حمقات النيوض الفكري لألمة وخاصة لما قبميا من الحركات وأنيا نتيجة
لقراءة ىذه الحركات أو أن قراءتيا قدمت روافد ميمة لتأطير العمل المزمع الشروع فيو.

3

 -4وصول المجالت والجرائد اإلصالحية المشرقية الى الجزائر :لقد شيد المشرق العربي تزامنا
مع ظيور الدعوات االصالحية فيو ميالد ثورة ثقافية مثمت المسان المعبر عن ىذه الدعوات
والتي وصل تأثير خطيا االصالحي الى أغمب البمدان االسالمية والتي منيا الجزائر ،ىذا البمد
الذي لم يعرف صحافة عربية مند دخول المستعمر الفرنسي حيث أن الحقل االعالمي كان
حبيس الصحافة الفرنسية التي كانت بعيدة كل البعد عن الواقع االجتماعي لممجتمع الجزائري
ولم تكن تعكس أبدا تطمعات وأمال ىذا الواقع.
إال أنو بدأ يصل الجزائر مع بعض الطمبة العائدين من المشرق وخاصة من مصر ومع
بعض التجار والحجاج أعداد من تمك الجرائد التي كانت تيز المشرق العربي بأقالميا
بارز في نشر الوعي االصالحي ومن ىذه
ا
دور
ومواضيعيا ،وقد كان لوصوليا الى الجزائر ا
الجرائد:

1
2
3

 السجل ،مرجع سابق ،ص .57 نفس المرجع ،ص.44 -عبد المجيد النجار ،مالمح االستراتيجية السياسية لإلمام عبد الحميد ابن باديس ،مجمة الوعي ،العدد  ،1مرجع سابق،

ص.83
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*  -العروة الوثقى :التي أصدرىا جمال الدين األفغاني ومحمد عبده وكانت تيدف الى بث
الوعي النيضوي االصالحي ومحاربة اليأس والعجز لدى العرب والمسممين.
*  -المنار :والتي أصدرىا الشيخ رشيد رضا سنة  1898وكانت ترجمانا بيانيا ألفكار محمد
عبده ،وقد ذكر االمام االبراىيمي أن قراءة المنار شكل عامال ميما في تكوين الحركة
االصالحية الجزائرية.1
*  -المواء :وىي الجريدة التي أصدرىا مصطفي كامل سنة  1900ولقد كانت منب ار قوميا
دافعت عن قضايا الوطن العربي ومنيا الجزائر.

2

*  -المؤيد :وىي الجريدة التي أسسيا الشيخ عمي يوسف في القاىرة عام  1889وكانت تدعوا
الى اليقظة العامة واصالح األوضاع الداخمية في البالد العربية ومقاومة االستعمار واالستبداد
السياسي والظمم االجتماعي وتثبيت الحرية في النفوس كما كانت تدعوا الى نيضة العرب
والمسممين ووحدتيم وكانت رائجة في أقطار المغرب العربي.3
 -2العوامل الداخمية:
إن جميع األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي كان يوجد عمييا المجتمع
الجزائري والتي كانت نتيجة مباشرة لتمك السياسة الفرنسية الرامية لمقضاء عمى مقومات
الشخصية الجزائرية قد مث مت عوامل حتمية لظيور جمعية العمماء كنوع من رد الفعل الطبيعي
الذي تستوجبو عمميات التصنيف االجتماعي ،بيد أن ىنالك مجموعة من العوامل األخرى التي
تكون قد سرعت في ظيور ىذه التجربة وتحديد الشكل االجتماعي الذي أخذتو ويمكن حصرىا
في مجموعة عوامل داخمية مباشرة وأخرى غير مباشرة.

1
2
3
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 -1-2العوامل الداخمية غير المباشرة:
وىي العوامل التي وان لم تساىم مباشرة في ميالد التجربة االصالحية إال أنيا ساىمت
في توفير المناخ المالئم لميالد ىذه التجربة:
 -1ظيور مجموعة من الكتابات والنصوص الوطنية بالمغة الفرنسية :ففي أواخر القرن التاسع
عشر كان ىنالك ظيور إلنتاج ثقافي جزائري حديث تمثل في تمك النصوص األولى لجزائريين
يكتبون بالمغة الفرنسية مثل عبد اهلل محمد وابن محمد التونسي وابن سديرة بمقاسم وغيرىم قاموا
في الفترة مابين  1880الى  1890بنشر حوالي عشرين كتابا دشنوا بيا ميدان التأليف
والطباعة الحديثتين ،ساىمت ىذه الكتابات والنصوص في إحداث نوع من الديناميكية البطيئة
داخل البناء الثقافي لممجتمع الجزائري.
 -2دخول الطباعة الى الجزائر :حيث أنو بالموازاة مع أولئك المثقفين خريجي المدارس العربية
الفرنسية الذين كانوا يكتبون بالفرنسية كان ىنالك ظيور لبعض المثقفين المكونين في الزيتونة
والذين يتصفون بأنيم لم يكونوا عمماء تقميديين بل كانوا أكثر حداثة ،وأكثر ما يميز ىؤالء
المثقفين الحداثيين مشاركتيم في ثورة الطباعة التي ستغير بعمق طرق وبنية المعارف واألفكار
حيث أن ثورة الطباعة ىذه ليست وسيمة فحسب ،إنما مالزمة لظيور طرق جديدة في الكتابة
التي تستعير من أنواع المجالت الثقافية األوروبية والمشرقية أسموبا جديدا في تقديم وتنظيم
الخطاب الذي سيزيح بسرعة النظرة القديمة الموروثة عن الثقافة العربية االسالمية الكالسيكية.1
 -3ظيور مجموعة من التجارب االصالحية الفردية :فقد شيدت الجزائر مجموعة من الدعوات
االصالحية وان كانت دعوات فردية إال أنيا حاولت بما كانت تممكو من وسائل ومن مواقعيا
المختمفة استنياض المجتمع الجزائري وتنبييو من غفمتو التي يوجد عمييا ،ومن بين ىذه
الدعوات يمكن أن نذكر:

1

-صالح عباد ،مرجع سابق ،ص.178
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الفصل السادس:

*  -ابن ابي شنب :ىذا العالم الفذ الذي يصفو الدكتور أبو القاسم سعد اهلل بأنو صنيعة
االستشراق الفرنسي أسموبا عندما يكتب وتحركا في دائرة التراث بما يخدم أىدافيم.
وان لم يكن ابن أبي شن ب رجل إصالح اجتماعي أو أن لو دعوات لمنيوض المجتمعي
إال أن تراثو الفكري القيم الذي كان ييتم بالثقافة العربية االسالمية مثل نافدة ميمة لالطالع
عمى تراث السمف ،ىذا التراث الذي امتد عبر أكثر من ثالثين سنة من أواخر القرن الماضي
واستمرت في العطاء والغ ازرة الى سنة وفاتو .1929
وقد قام ابن أبي شنب بعمل جبار في نشر التراث العربي االسالمي والسيما ذلك الذي أنتجو
الجزائريون أنفسيم.

1

*  -حركة الشيخ عبد القادر المجاوي :ىذا العالم الذي ابتدأ التعميم وعمره نحو اثنين وعشرين
عاما يعظ الناس ويرشدىم أينما اجتمع بيم ،ينفخ فييم روحو ويدعوىم لمنيوض واالعتناء
بالتربية والتعميم ،2ويياجم الجمود والتعصب في الدين ويندد بالطرقيين الضالين الذين يستخدميم
االستعمار لتشويو سمعة االسالم وتخدير المسممين.3
ولقد كان من بين أبرز تالميذ الشيخ عبد القادر المجاوي األستاذ حمدان لونيسي الذي
سيصبح شيخا لإلمام ابن باديس وأحد أكثر المؤثرين في شخصيتو.
*  -الشيخ ابن الموىوب :الذي كان شعاره أن الجزائر قد وصمت إلى أسفل نقطة في سمم
التدىور ولكي تتخمص من ىذه الحالة وجب عمييا أن تؤمن بالتقدم والتعميم بكل الوسائل
والعودة الى منابع االسالم الصافية وليذا قد أعمن ابن الموىوب الحرب ضد الجيل واالجحاف
والكسل لكي يحرر الج ازئر من حالتيا المنحطة وقد كان يرى أن كل اآلفات التي كانت متسمطة
عمى الجزائر ال تنتيي إال بخمق (المدارس -المدارس ثم المدارس ).4
1

 -أبو القاسم سعد اهلل ،أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر ،ج ،4دار الغرب االسالمي ،بيروت ،1996 ،ص( .) 158-157

2

 -محمد عمي دبوز ،نيضة الجزائر الحديثة وثورتيا المباركة ،ج ،1المطبعة التعاونية ،1965 ،ص.97

4

 -أبو القاسم سعد اهلل ،الحركة الوطنية الجزائرية ،ج ،2مرجع سابق ،ص.151

3

 -نفس المرجع ،ص.91
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ولقد ذىب الدكتور أبو القاسم سعد اهلل الى اعتبار أن ابن الموىوب كان الموضوع أو المقدمة
لحركة ابن باديس ،وأنو ليس ىنالك مثقف جزائري أثر عمى تاريخ بالده كما فعل ابن الموىوب
مند ذىاب حمدان خوجة.

1

ومن بين أكثر الميادين التي شيدت تأثير ابن الموىوب الثانوية الفرنسية في قسنطينة حيث
استطاع ابن الموىوب أن يؤثر في العديد من الطمبة الذين سيشكمون في ما بعد مع أقرانيم
الحركة االصالحية في الجزائر ،وينقل لنا أحد تالميذ ىذه المدارس وىو األستاذ مالك بن نبي
حجم التأثير الذي كان يتركو ابن الموىوب عمى تالميذه بقولو :وقد استطاعت الدروس ذاتيا
خاصة مع أساتذتنا العرب أن تنمي فينا ىذه الروح وتغذييا وكنا نجد شيئا ما أكثر لدى الشيخ
ابن الموىوب االستاذ في المدرسة ومفتي المدينة ،ولقد احتفظ الشيخ في ذىنو بذلك األثر الذي
غرسو في نفسو دراستو عمى يد معممو عبد القادر المجاوي وقد تولى ىو نقل ىذه الغرسة الى
تمك األجيال من المدرسيين وكنت منيم ،وقد أينعت ثمارىا في الحركة االصالحية الناشئة في
الجزائر.2
*  -المكي بن باديس واصالح القضاء :حيث أن كتابات المكي بن باديس في الثمانينيات عن
إصالح القضاء كان ليا تأثير عمى أحفاده وتالمذتو الذين منيم حميدة بن باديس وعبد الحميد
بن باديس.

3

*  -حركة الشيخ صالح بن مينا  :حيث أنو كان واحدا من رجال الحركة االصالحية الذين
سخروا حياتيم لمحاولة إحداث تغيير اجتماعي وثقافي وفكري وخاصة بمدينة قسنطينة التي
قضى بيا مدة ثالثين سنة مدرسا وواعظا ومربيا ومعمما بالزاوية والجامع الكبير ،ينبو الناس الى
مضار البدع التي يفعمونيا وخصوصا ما شاع وقتئذ من والئم تذبح عند األولياء وغيرىا.4
1

 -نفس المرجع ،ص.155

2

 -مالك بن نبي ،مذكرات شاىد قرن ،ط ،2دار الفكر ،دمشق ،1984 ،ص .64

4

 -عبد الرشيد زروقة ،جياد ابن باديس ضد االستعمار الفرنسي في الجزائر ،دار الشياب ،بيروت ،1992 ،ص.70

3

 -أبو القاسم سعد اهلل ،أفكار جامحة ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ،1988 ،ص .32
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وان ىذا العمل الدؤوب والجبار الذي كان يقوم بو الشيخ صالح ابن مينا جعل المفكر مالك
بن نبي يقول عنو :أن صوت مناجاتو كاد أن يوقظ أىل قسنطينة سنة  1898إذ أنو قام قومة
مباركة ضد الخرافيين ( الدراويش ).1
 -5تأسيس بعض المدارس الحرة لتعميم المغة العربية :حيث أنو بعدما لم تتمكن تمك المدارس
التي أقامتيا اإلدارة الفرنسية من تحقيق طموحات ورغبات كل الطمبة الراغبين في الدخول إلييا،
بادر مجموعة من األعيان الى تأسيس بعض المدارس الحرة لتعميم المغة العربية ومبادئ الديانة
االسالمية ومن بينيا مدرسة الشيخ فاتح بأعالي القصبة ،إذ يعتبر صاحب المدرسة من الرواد
الميتمين بالتعميم العربي االصالحي باإلضافة الى تأسيس مدرسة الشيخ مصطفى حافظ بأسفل
الباب الجديد واستقطبت المدرستان العديد من أبناء العاصمة وضواحييا وتخرجت منيا نخبة
من الجزائريين.

2

 -6ظيور بعض الكتابات التي تناولت تاريخ الجزائر وعممائيا :حيث أنو بالموازاة مع تمك
التحقيقات القيمة التي قام بيا الدكتور ابن أبي شنب والتي أبرزت جانبا ميما من تراث الجزائر
الثقافي في الحقب السابقة ظيرت كتابات تاريخية أعطت مممحا عن تاريخ الجزائر الثقافي
لألجداد أوقدت بو اليمم وبعثت بو الشعور بالوطن وتاريخو خاصة لدى فئة المثقفين ومن ىذه
الكتابات نجد موسوعة تراجم شخصية في مجمدين لمشيخ الحفناوي تناول فيو مشاىير الجزائريين
الذين ساىموا في التاريخ السياسي والثقافي واالجتماعي لبمدانيم سماىا( تعريف الخمف برجال
السمف) ،كما أعد ابن األمير كتابا عن أبيو سماه (تحفة الزائر في مآثر عبد القادر وأخبار
الجزائر) ثم قام أحد الكتاب الفرنسين بنشر مذكرات حمدان خوجة ،وىكذا فإنو بمطمع سنة
 1914كانت الحياة الثقافية الجزائرية قد بعثت.3

1

 -مالك بن نبي ،شروط النيضة ،مرجع سابق ،ص.23

3

 -أبو القاسم سعد اهلل ،الحركة الوطنية الجزائرية ،ج ،2مرجع سابق ،ص.137

2

 -أحمد مريوش ،مرجع سابق ،ص .112
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 -7ظيور بعض التنظيمات الثقافية :حيث شيدت الجزائر في بداية القرن العشرين ظيور
بعض التنظيمات الثقافية التي ساىمت في تحريك المشيد الثقافي ولعل أىم ىذه التنظيمات
الجمعية التوفيقية التي أنشأت العام ( 1908وبناء عمى قانونيا األساسي فإن ىدفيا كان جمع
أولئك الجزائريين الذين يرغبون في تثقيف أنفسيم وتطوير األفكار العممية واالجتماعية) ،كما
كان الى جانب التوفيقية مراكز أخرى لعبت دو ار ىاما خالل ىذه الفترة منيا نادي صالح باي
في قسنطينة والجمعية الرشيدية بالعاصمة ،ولقد كانت أىداف نادي صالح باي تتمخص في
تنظيم دروس في التعميم العام والميني وعقد محاضرات عممية وأدبية وخمق جمعيات خيرية
والدعوة الى العمل واألخوة والتعاون وازالة البغض ومعالجة األمراض األخالقية ومحاربة األنانية
والظمم ومساعدة الجزائريين عمى إظيار مواىبيم األدبية ولم تكن أىداف الرشيدية تختمف عن
أىداف نادي الترقي.1
 -8ظيور الصحافة الوطنية :حيث أنو من بين األفكار الجديدة التي دخمت الى الجزائر بعد
الحرب العالمية األولى كانت التجربة الصحفية وذلك بعد ما وقف البعض من المفكرين
الجزائريين عمى أىمية الدور الذي تقوم بو ىذه الوسيمة في إذكاء الوعي الوطني ،فقاموا ببعث
صحافة وطنية تطرح قضايا المسممين الجزائريين وان لم تكن في أغمبيا بالمسان العربي إال أنيا
كانت تعكس الواقع الفعمي الجزائري.
فالضغط الذي أنتجتو األحداث السياسية واالجتماعية من جية ومتطمبات الرأي العام المسمم
خالل عقد العشرينات من جية أخرى اعتبرت من العوامل الحساسية في تكوين ىذه الصحافة،
فاألمة االس المية لم تستطع البقاء صامتة أمام النتائج الداخمية لمحرب العالمية وال أمام التقمبات
السياسية التي شيدىا العالم العربي االسالمي ،كما أن األمة لم تكن راضية كل الرضى عن
الصحافة الحكومية وصحافة المعمرين األوروبيين الشيء الذي أنتج ىذه الضرورة الممحة

1

نفس المرجع ،ص.139

032

الفصل السادس:

جمعية العمماء المسممين الجزائريين أىدافيا وعوامل نشأتيا

لتأسيس صحافة وان لم تكن وطنية بالمعنى االستقاللي فيي عمى األقل مطابقة لمطامع
المجتمع المسمم الجزائري.1
ولقد كان الدور األساسي الذي لعبتو ىذه الصحافة ىو توحيد الجزائريين وخاصة المثقفين
منيم.
كما كانت ىذه الصحافة باإلضافة الى النوادي والجمعيات تشكل األشعة األساسية لممثقفين
لنشر القيم الجديدة التي يقترحونيا عمى المجتمع الجزائري الذي يردون إنياضو.2
 -9انتشار النظريات والمذاىب االجتماعية داخل األوساط الفكرية الجزائرية :حيث أنو بعد
الحرب العالمية األولى خمى الجو الى انتشار العديد من النظريات والمذاىب التي وجدت في
ىذا الفضاء الذي وفرتو ظروف الحرب مناخا مناسبا لتسري الى عقول الشباب المتطمع الى كل
تجديد( فيذا يرنوا الى المذىب الكمالي وذلك يأخذ بالمذىب الوىابي وذلك ينزع الى التمدن
الغربي ومنيم من انحدر بفكره الى مذىب المادة وكل واحد من ىؤالء وأولئك يتخذ ممبسا يعبر
عن نزعة تفكيره ،فيذا يمبس القبعة ليشعرنا بأنو يقفوا أثر مصطفى كمال وأنو تزعم تحرير
النساء وأنو يريد أن ينشر في البالد التدريس المدني( الالديني ) وأنو يريد أن يبدل مكان
الشريعة القانون الوضعي) ،3بيذه الكممات عبر أحد الذين عايشوا ىذه الفترة الحرجة من تاريخ
الجزائر عن الوضع التي كانت تعيشو وكيف كانت تموج بمختمف التيارات وتنبئ عن تغيرات
عنيفة داخل المجتمع الجزائري ،ثم إن ىذا الوضع االجتماعي وان كان يبدوا وضعا مرضيا إال
أن الحرية التي كان يتسم بيا ساىم في تحريك المشيد الثقافي الجزائري من خالل المناقشات
والمجادالت التي كانت تقع بين المنادين بيذه االتجاىات الفكرية.

1

 -إبراىيم ميديد ،الدور االصالحي والنشاط السياسي لمشيخ محمد البشير االبراىيمي عمي نيج جمعية العمماء المسممين
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 -صالح عباد ،مرجع سابق ،ص.186

الجزائريين ،دار قرطبة ،الجزائر ،2011 ،ص.48
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 -مالك بن نبي ،المرجع السابق ،ص.27
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 -2-2العوامل الداخمية المباشرة:
وىي تمك العوامل التي ساىمت بشكل مباشر وفعال في ميالد تجربة العمماء المصمحين
والتي ال يمكن الحديث عن ميالد جمعية العمماء دون اإلشارة إلييا:
 -1شخصية اإلمام عبد الحميد ابن باديس :حيث أن ليذه الشخصية الفريدة من تاريخ الجزائر
الحديث الدور الكبير في وجود جمعية العمماء المسممين الجزائريين الى الحد الذي جعل العالمة
أبو القاسم سعد اهلل يقول (:أنو إذا تكممنا عن جمعية العمماء خالل الثالثينيات فالكالم في الواقع
عن ابن بادي س) ،ىذه الشخصية التي عاشت فقط لمجزائر كما ذكر ذلك األستاذ العربي التبسي
أثناء تأبينو ليا مخاطبا األمة الجزائرية( يا أيتيا األمة الجزائرية لقد كان الشيخ ابن باديس ىو
الجزائر فمتجتيد الجزائر اآلن أن تكون ىي الشيخ ابن باديس).1
ىذه الشخصية التي أظيرت تفوقا وت فردا مند حداثة عيدىا وكأن اهلل سخرىا لمجزائر في ىذا
الظرف العصيب الذي ال يقوى عميو إال العظام ،ففي شيادة ألحد العمماء التونسيين ذكر أن
ابن باديس خالل دراستو بجامع الزيتونة كان طالبا متفوقا يعد من النابغين والمجتيدين بين
جيمو عمى صغر سنو ،إذ كان من النادر أن يتصدر قائمة الناجحين من طمبة الزيتونة غير
ساللة مشايخ الزيتونة من أبناء سكان العاصمة فضال عمى أن يكون طميعتيا طالبا جزائريا
مياجرا ،إال أن ابن باديس عكس بتفوقو ىذا التقميد المجحف وتفرد سنة  1911يرأس قائمة
المتخرجين من دفعتو وكان ترتيبو األول بين زمالئو كما نشرت الصحافة التونسية الصادرة.

2

ولقد كان ابن باديس بشخصيتو صاحب تأثير عميق في األوساط المثقفة ( ببالغة جدلية )
حيث كان يعتبر لمجزائريين ال معمما تقميديا وعقالنيا فحسب بل أضحى عمى حسب تعبير
شارل أندري جوليان( مرشد األمة الكبير الى الطريق المستقيم ).3

1

 -عبد اهلل شريط ،معركة المفاىيم ،ط ،2الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،1981 ،ص .88
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 -عبد الكريم بوصفصاف ،جمعية العمماء المسممين الجزائريين ودورىا في الحركة الوطنية ،مرجع سابق ،ص.92

2

 -محمد الدراجي ،ابن باديس في عيون معاصريو ،عالم األفكار ،الجزائر ،2008 ،ص .121
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وأم ا الدكتور محمود قاسم فقد اعتبر ابن باديس مؤسس الحركة االصالحية في الجزائر بال
منازع وأنو الرجل الذي ضح بحياتو ووضع كل إمكانياتو الجسمية والفكرية في سبيل إصالح
المجتمع االسالمي في ىذا القطر.
في حين أن المفكر مالك بن نبي يعتبر أن ظيور شخصية ابن باديس في تمك الفترة من
تاريخ الجزائر بمعجزة البعث ،فبعدما ذكر الوضعية االجتماعية التي كانت توجد عمييا الجزائر
بين مالك بن نبي( بأن شعاع الفجر قد بدأ ينساب بين نجوم اليل من قمة الجبل ،فمم يمبث أن
محت آياتو الظممة من سماء الجزائر ،فحوالي  1922بدأت في األرض ىيمنة وحركة وكان
ذلك إعالنا لنيار جديد وبعثا لحياة جديدة فكأنما ىذه األصوات استمدت من صوت جمال الدين
قوتيا الباعثة بل كأنيا صدى لصوتو البعيد ،لقد بدأت معجزة البعث تتدفق من كممات ( ابن
باديس ) فكانت ساعة اليقظة وبدأ الشعب المخدر يتحرك.

1

 -2لقاء المدينة المنورة :ولقد أسمية ىذا المقاء بمقاء المدينة ألنو وقع في مكان مبارك وبين
شيخين مباركين تمخض عنو ميالد جمعية مباركة ،وتعود ظروف ىذا المقاء الى زيارة الشيخ
ابن باديس الى البقاع المقدسة ألداء مناسك الحج والتقائو بالشيخ االبراىيمي الذي كان مستق ار
ىنالك بالحجاز وعزميما بعد جممة من التحميالت والمناقشات لموضعية االجتماعية التي كان
يوجد عمييا المجتمع الجزائري الى الشروع في القيام بعمل نيضوي كبير يصمحون بو حال
المجتمع الجزائري ،ويحدثنا الشيخ االبراىيمي عن ىذا المقاء والدور الذي لعبو في إخراج
الجمعية الى النور بقولو :أنو كان يمتقي مع ابن باديس يوميا ولمدة ثالثة أشير من بعد صالة
العشاء الى صالة الفجر من أجل دراسة أوضاع الجزائر والبحث عن حل ليا ،وأنو قد كانت
ىذه األسمار المتواصمة كميا تدبي ار لموسائل التي تنيض بيا الجزائر ووضع البرامج المفصمة
لتمك النيضة الشاممة التي كانت ليا صو ار ذىنية تتراءى في مخيمتنا[ ]...وأشيد أن تمك الميالي

1

 -مالك بن نبي ،المرجع السابق ،ص.25
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من سنة  1913ىي التي وضعت فييا األسس األولى لجمعية العمماء المسممين التي لم تبرز
لموجود إال في سنة .1931

1

ويضيف اإلمام في موضع آخر عن أىم المواضيع التي كانوا يتناولونيا بالمناقشة والتحميل
بقولو :وكنا نجتمع في أغمب الميالي اجتماعا خاصا ال نتحدث فيو إال عن القطر الذي يجمعنا
وىو الجزائر[ ]...واآلمال التي تمأل نفوسنا في ترقيتو واعداده لمتحرير فكنا نجتمع عمى أن ال
وسيمة لذلك إال بالعمم.

2

 -3المقاءات الدورين بين الشيخين بعد عودتيما من المشرق العربي :حيث أنو بعد ذلك االتفاق
الذي حصل بين الشيخين في الحجاز عاد اإلمام ابن باديس الى الجزائر ثم لحقو الشيخ
االبراىيمي من أجل الشروع في تنفيذ خطتيما ،فانتصب االمام ابن باديس لمتعميم في مدينة
قسنطينة وتوجو االبراىيمي الى مدينة سطيف يقيم دعوتو وينشر التعميم فييا وكان الشيخان
خالل ىذه الفترة ما بين  1930-1920يمتقيان من حين آلخر لدراسة تطورات الفكرة المتفق
عمييا ويذكر لنا اإلمام االبراىيمي عن ىذه المقاءات( أنو في الفترة ما بين سنة 1930-1920
كانت الصمة بيني وبين ابن باديس قوية وكنا نتالقى في كل اسبوعين أو شير عمى األكثر،
يزورني في بمدي سطيف أو أزوره في قسنطينة فنزن أعمالنا بالقسط ونزن أثارىا في الشعب
بالعدل ونبني عمى ذلك أمرنا ونضع عمى الورق برامجنا لممستقبل بميزان ال يختل أبدا وكنا نق أر
لمحوادث والمفاجآت حسابيا فكانت ىذه السنوات العشر كميا إرىاصات لتأسيس جمعية العمماء
المسممين الجزائريين.

3

 -4عودة مجموعة من العمماء الجزائريين الذين كانوا بالمشرق العربي الى الجزائر :حيث أنو
بعد عودة الشيخين ابن باديس ومحمد البشير االبراىيمي الى الجزائر شيدت الجزائر أيضا
عودة أفواج من العمماء الذين تكونوا في المشرق العربي وتأثروا باألصوات التي كانت تدعوا
1
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الى نيوض المجتمعات العربية واالسالمية فتقاطعت أماليم وتطمعاتيم مع األفكار الذي كان
ابن باديس وزميمو يستعدان لمقيام بيا ،وىو األمر الذي سيجعل منيم أحد أكثر الفاعمين في
حركة ابن باديس والتأثير في المشيد الثقافي الجزائري خالل السنوات المقبمة ،ومن بين أبرز
ىؤالء الفاعمين نجد:
*  -الشيخ الطيب العقبي :الذي عاد الى الجزائر في ريعان شبابو في  3مارس  1920عن
عمر يناىز إحدى وثالثين سنة.1
ولقد كان رجوعو الى الجزائر بعد أن تربي في بيئة انتشرت فييا الحركة الوىابية وتأثر فييا
بأنصار الجامعة االسالمية التي كانت تدعوا الى ايقاظ الضمير االسالمي واعادة االعتبار الى
الخالفة االسالمية وقد عاش العقبي قريبا من تمك االرىاصات وأخذ عنيا أفكاره اإلصالحية،
كما كانت لو اتصاالت عديدة مع دعاة النيضة العربية االسالمية أبرزىم األمير شكيب
أرسالن.

2

ولقد كان العقبي صاحب نشاط كبير في المشرق العربي حيث رأس تحرير أول جريدة عربية
في مكة وىي جريدة القبمة وأشرف بالموازاة مع ذلك عمى المطبعة األميرية ،كما كان لو شرف
الكتابة في جريدة أم القرى أول جريدة رسمية في المممكة العربية السعودية.
فعودة الشيخ الطيب العقبي بيذا الزخم النضالي في ميادين الفكر واالصالح والدعوة والعمل
الصحفي جعل منو رافدا من أىم روافد الحياة الفكرية والنيضوية التي ستؤازر االمام ابن باديس
في دعوتو التي كان قد بدأىا في مساجد قسنطينة وتجعل منو الرقم الثاني األكثر تأثي ار في
المشيد الجزائري بعد ابن باديس.
*  -الشيخ العربي التبسي :وقد عاد الى الجزائر سنة  1927بعدما حصل عمى العالمية من
جامعة األزىر الشريف ،وكان عمره اثنين وثالثين سنة في عيد القوة واالزدىار وفي زمن

1
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النضوج بعد أن تزود بالعمم الواسع والفكر المتحرر الذي قوامو التجديد الواعي والعزم عمى
االصالح الجذري بالثورة ضد الجمود والجيل.1
كما شيدت الجزائر أيضا خالل ىذه الفترة عودة األفواج األولى من تالمذة ابن باديس الذين
بعث بيم الى جامع الزيتونة في تونس مثل الشيخ مبارك الميمي ليشكموا ألستاذىم الدعم الالزم
في معركة البناء والتشييد.
 -5الحركة التعميمية التي أقاميا ابن باديس :حيث أن الجيود التربوية التي قام بيا ابن باديس
مند عودتو من الزيتونة في سبيل نشر العمم قد أثمرت جيال سيشكل فيما بعد النواة األساسية
لحركة االصالح التي ستضطمع بيا جمعية العمماء المسممين الجزائريين ،وقد أشار أحد
الباحثين الي ذلك بقولو( :بعد عشر سنوات من التدريس أثمرت جيوده في تكوين شباب متشبع
بقيم الحضارة االسالمية ساعد في نشر دعوتو االصالحية في كافة التراب الجزائري) ،2وكان
من بين أبرز ىؤالء الطمبة مبارك الميمي والفضيل الورتالني وعمي مرحوم.
 -6تأسيس مجمة الشياب :فقد كان لمعمل الذي قام بو ابن باديس رفقة بعض من زمالئو
وتالمذتو من خالل إنشاء جريدة الشياب دور كبير في الدعوة الى قيام جمعية العمماء ،بتمك
المواضيع التي كانوا يكتبونيا ويناقشونيا عمى الشياب والتي كانت تيدف في أغمبيا إلى جس
نبض عمماء القطر الجزائري وتخمير فكرة العمل الجماعي في عقوليم ،وىو الدور الذي نوه إليو
ابن باديس بقولو (:ويجب أن أذكر بالشكر جميع الذين فكروا في ىذه الجمعية ودعوا إلييا،
ولقد كان لجريدة الشياب في سنتيا الثانية والثالثة دعوة الى مثل ىذه الجمعية وكان كتاب
الشياب إذ ذاك قد كتبوا في ىذا الموضوع وكانت تمك أفكا ار أو أقواال تمييدا ليذا العمل ).3

1

 -خالد أقيس ،الشيخ العربي التبسي الرئيس الثالث لجمعية العمماء المسممين الجزائريين ،دار األلمعية ،قسنطينة،2011 ،
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 -7الدعوات التي كان ينادي بيا بعض العمماء من حين آلخر بضرورة توحيد العمل
االسالمي :حيث أن ىناك بعضا من العمماء لم يكونوا يفوتون فرصة سانحة إال ويعبرون من
خالليا عن أمميم في وجود عمل جماعي منظم يضبط حركة العمل االصالحي ،مثل تمك
الدعوة التي وضعيا الشيخ الطيب العقبي عمى جريدة المنتقد في عددىا  15بتاريخ  19ربيع
األول 1344ه الموافق لـ 8من أكتوبر  1925تحت عنوان ( تمنياتي اليوم ) ذكر فييا ( أتمنى
أن لو يوح َد دور العمم الصحيح صفوفيم ويجمعوا شتاتيم حتى يكونوا من مجموعيم جبية
دفاع قوية ،تقف في وجو ذوي العقائد الزائفة لترد إفك األفاكين وتدحض حجج الدجالين

والمضمين وألنيم متى كانوا كذلك ال تكادوا تسطوا عمييم أفاعي المراوغين وال تمدغيم عقارب
المنافقين) ،أما ابن باديس فقد كتب ىو اآلخر( بأنو من المسمم بو أن أىل العمم في كل قطر
ىم مصدر اليداية واالرشاد ومبعث التثقيف والتيذيب وكل واحد منيم في ناحيتو ىو نبراسيا في
ظممة الجيل ومرجعيا في مشكالت األمور فإذا كان ىذا منيم وىم متفرقون قد يجيل بعضيم
بعضا فكيف يكون منيم إذا اجتمعوا وتعارفوا وتعاونوا؟ فمما ال شك فيو أن نفعيم يكون أكثر
وأسرع وخيرىم يكونوا أعم وأنجع).

1

 -8جمعية اإلخاء العممي :وىي جمعية دعا إلييا االمام ابن باديس سنة  1924واختار ليا
اسم االخاء العممي وعندما زار الشيخ صديقو االبراىيمي في مدينة سطيف أوعز لو بيا وحدد
لو مبادئيا وأصوليا في:
 أن يكون مركزىا العام مدينة قسنطينة العاصمة العممية. أن تكون خاصة بعمالة قسنطينة فقط. تجمع شمل الطمبة والعمماء وتوحد جيودىم. توحد التعميم والتفكير. تحقق التعارف بين جميع عمماء العمالة وطمبتيا.1

 -نفس المرجع ،ص.55
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 -تزيل كل أسباب التناكر والجفاف.

جمعية العمماء المسممين الجزائريين أىدافيا وعوامل نشأتيا
1

وقد ركز ابن باديس عمى عمالة قسنطينة النتشار التعميم فييا ثم ألن الشيخ كان يعرف
عممائيا ويثق فييم وال يستبعد أن يكون قد جس نبضيم حول نيتو ىذه أو من أجل جعميا
مرحمة أولى لموصول الى جمعية تجمع كل القطر وىو األرجح إذا ما قسناه عمى فكر ابن
باديس الذي دائما ما يتصف بالمرحمية في العمل وىي من خصائص تكوينو الديني.
ولقد عيد ابن باديس الى الشيخ البشير بكتابة قانونيا األساسي واتفقا عمى أعضاء إدارتيا
وترجمة قانونيا األساسي وتقديمو الى الحكومة ودعوة العمماء الى االجتماع وقام ابن باديس
بعرض الفكرة عمى عمماء قسنطينة الذين أيدوا الفكرة بعد تعديل طفيف إال أن ىنالك جممة من
الحوادث التي وقعت فعطمت المشروع.
ويؤكد الشيخ االبراىيمي عمى أن فكرة جمعية االخاء العممي والتي وان فشمت إال أنو كان من
نتائجيا بعد أعوام جمعية العمماء المسممين الجزائريين.2
 -9االحتفاالت االستف اززية المخمدة لمذكرى المئوية لالحتالل الجزائر :حيث أن اإلدارة الفرنسية
قامت في العام  1930بالقيام باحتفاالت كبيرة جدا رصدت ليا ميزانية ضخمة ودعيت إليا
الوفود وقام التحضير إلييا شيو ار قبل موعدىا رقص فيو األوروبيون وغنوا وأقاموا المعارض
واستعرضت الفرق العسكرية تشكيالتيا ورموزىا التي تذكر بأيام االحتالل األولى في أجواء
جارحة جدا لمشاعر الجزائريين.
وقد أعقب ت ىذه االحتفاالت تصريحات جارحة من الساسة الفرنسين حركة مشاعر الجزائريين
ومنيا ذلك التصريح المثير لمحاكم العام موريس فيوليت الذي قال فيو :بأن مرور مائة سنة
عمى تحرير الدولة البربرية حدث عظيم يجب أن نحي ذكراه بكل فخر.

1

 -السجل ،مرجع سابق ،ص.53
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ولم تقتصر االستف اززات الفرنسية عمى مدينة العاصمة فقط بل شمل ربوع القطر الجزائري في
مشيد َقل ما شيدتو احتفاالت مماثمة ،ففي مدينة وىران نقمت جريدة صدى وىران أنو في ربوع
القطاع الوىراني بمدنو األوروبية وبمدياتو االستيطانية كان لسكانيا األوروبيين نفس المناسبة
العظمى إلظيار فرحتيم معدين في ذلك برامج متنوعة طوال سنة كاممة ،دشنت فييا المعارض
االقتصادية والثقافية ونصبت تماثيل لمذكري المؤلمة كما كانت مناسبة لتدشين بعض االنجازات
كدار الكولون وتأسيس بعض الجمعيات كالجمعية الفدرالية لمعطوبي الحرب ،فضال عن
المظاىرات العديدة والمتكررة التي دخمت نطاق المباريات الرياضية والحفالت الموسيقية لمختمف
األجواق واألبواق.

1

إن ىذه االحتفاالت االستف اززية التي مست المجتمع الجزائري مباشرة في شخصيتو جعمت
العمماء يوحدون كممتيم ويردون عمى اإلدارة الفرنسية ببعث جمعية العمماء ،ففي مقابمة لمباحث
عبد الكريم بوصفصاف أج ارىا مع أحد األعضاء المؤسسين لمكتب الجمعية وىو األستاذ أحمد
توفيق المدني أشار لو بأن ىذه األحداث كانت من أىم األسباب المباشرة في توحيد عمماء
الجزائر واخراج فكرة جمعيتيم الى الوجود.2
ونعتقد أن ىذه االحتفاالت وان لم تكن السبب الرئيسي في ميالد جمعية العمماء بما أن الفكرة
كانت موجودة من قبل في فكر العمماء إال أن ىذه األحداث قد عممت عمى االسراع والتعجيل
في إخراج الجمعية الى الوجود بما أن الجو أصبح مناسبا والقبول االجتماعي ليا أصبح كبي ار
في ظل ىذه العوامل ،وعميو يمكن القول أن ىذه األحداث مثمت الشرعية لميالد الجمعية.
 -10خالصة التحميل الباديسي لموضعية االجتماعية والثقافية التي يوجد عمييا المجتمع
الجزائري :لقد خمص االمام ابن باديس بعد تحميمو لموضع االجتماعي والثقافي الذي يوجد عميو
المجتمع الجزائري إلى أن ىذا المجتمع يعيش نوعا من االغتراب الثقافي من خالل انتقالو
لم تفاعل بعناصر ثقافية غريبة عن ثقافتو األصمية أو القبمية والتي لم يتخمى عمييا عمى مستوى
1
2
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االعتقاد والتفكير وىو ما أحدث لو صداما أو صراعا بين الموروثات القبمية والمكتسبات الثقافية
الجديدة األمر الذي أدى إلى عدم انسجام حياتو داخل الواقع االجتماعي ،وقد كتب ابن باديس
عن ذلك بأن( العقمية السائدة في الشعب الجزائري إسالمية بحتة والنزعة المتفشية فيو عربية
فرنسية صرفة سواء من جية المغة أو العمم أو الثقافة) ،ولقد نقل لنا مالك بن نبي أحد شيود
ىذه الفترة التي يتكمم عنيا ابن باديس الوضعية الثقافية التي كان يوجد عمييا المجتمع ومظاىر
االنتقال الثقافي الذي ط أر عمي الحياة االجتماعية بأنو (لم يكن الجزائري يشعر في العاصمة
عند الوصول إلييا أنو في منزلو وعقر بيتو إذ كان القوم باألحياء الشعبية يتكممون فييا لغة
ىجينة من مفردات عربية واسبانية وفرنسية أما في األحياء األخرى فيتكممون المغة الفرنسية)،1
ولم تكن باقي المدن الجزائرية تختمف حاال عن وضع العاصمة إال في حدة االنسالخ وىو ما
تصوره لنا شيادة أحد الذين زاروا الجزائر خالل ىذه الفترة ونقموا لنا تمك المظاىر الثقافية التي
كانت تسيطر عمى مجتمع ىو في األصل مجتمع عربي فيقول(:وتطرقت الي المغة العامية
الكممات األجنبية بل أصبحت المغة الفرنسية ىي لغة التخاطب عند العوام[ ]...ولو استمر
الحال عمي ىذا المنوال لحمت المغة الفرنسية محل المغة العربية في جميع المجاالت ،بل ربما
تندرس العربية بالمرة مع الزمن ،فال الحكومة تسعى في حفظيا وال تدع األىالي يؤلفون
الجمعيات لفتح المدارس.
كما أصبح انتشار الحديث بالفرنسية ىو الشائع عند الكثيرين خاصة المتعممين بالفرنسية
الذين أصبح يصعب عمييم التعبير عن الكثير من األمور بالميجة العامية فيمجؤون الى التحدث
بالمغة الفرنسية مباشرة ،وقد عبر أحد الكتاب عن ىذه الظاىرة بقولو :واألغرب من ىذا أنو كثي ار
ما يقع اشكال بين المتخاطبين بالعربية ،واذا التجأوا الى الفرنسية تفاىموا وزال االشكال والكل
عرب مسممون ).
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ولم تكن الوضعية التعممية لممجتمع الجزائري ىي األخرى بأفضل حال حيث يذكر ابن باديس
(أن معدل عدد المتعممين سواء التع ميم الفرنسي االبتدائي أو الثانوي أو العالي ال يربوا عن %2
وذلك لفقر البالد من المدارس الكافية ) ،وىو التحميل الذي أكده الحاكم العام موريس فيوليت
بأنو ( حسب احصاء عام  1926فإن عدد السكان األصميين يبمغ  541474060أي أن عدد
األطفال الذكور واإلناث في سن الدراسة يبمغ  9004000وكانت مدارسنا تستقبل 604000
وكان ينبغي إذا بناء أكثر من  204000قسم مدرسي الستيعاب أكثر من  8004000طفل ،إال
أننا حسب الوتيرة الحالية فإننا نقوم ببناء حوالي  15قسما لمسكان األصميين في السنة مما ال
يتناسب مع زيادة عدد المتمدرسين خالل سنة واحدة وىكذا فإن التأخير ال يمكن تداركو إطالقا،
بل سيزداد خطورة باستمرار ).
ونتيجة ليذه السياسة التعميمية اإلقصائية فإن النظام االستعماري حسب األستاذ توفيق
المدني قد أبقى مميونا ونصف مميون من األوالد المسممين خارج المدارس.

1

وأما الفرص التعميمية المتاحة أمام األبناء الجزائريين فإنيا كانت حسب ابن باديس ال تقدم إال
الى أبناء األسر النابية التي ال مطمح ليا سوى التربع عمى دست الوظائف الحكومية فيم في
ذلك ال يفيدون مجتمعيم في شيء كما يرى ابن باديس ،أي أن الدافع االقتصادي ىو الدافع
الوحيد من وراء تعمميم.
كما يالحظ ابن باديس أن ىجرة ىؤالء المتعممين الى المدن ألجل التخصص أو العمل أدى
إلى الزيادة في توسيع اليوة االجتماعية بين البيئات الحضرية والريفية من خالل الزيادة في
ارتقاء ىذه المدن من جية وتكريس تخمف البادية من جية أخرى.
ثم يبين ابن باديس أن اكتساب ىؤالء المياجرين طباع وعادات الحياة الحضرية يؤدي بيم
الى ازدراء حياتيم السابقة داخل البيئة الريفية ويجعل منيم يمقتون جنسيم وينزعون في ذلك
منزعا متطرفا.
1

 أحمد توفيق المدني ،جغرافية القطر الجزائري ،عالم المعرفة ،الجزائر ،2010 ،ص .128022
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ثم ينتقل ابن باديس الى أولئك األطفال الذين لم تتح ليم فرص لمتعميم وكيف ينشؤون بسب
ىذا الوضع االجتماعي الذي فرض عمييم يعانون االقصاء االجتماعي ويكونون نتيجة ليذا
االقصاء وسطا اجتماعيا خاصا بيم ،تشكل األمية والجيل والفقر والمرض والبطالة واآلفات
أبرز خصائصو االجتماعية ،تضطرىم ظروف ىذا الوسط الى اليجرة نحو المدن لمزاولة
األعمال الشاقة والمشكل األكبر حسب ابن باديس أن ىذه الفئة من أبناء المجتمع تكون األمة
كميا تقريبا.
وىناك صنف من المجتمع وىم أبناء المدن الذين ليس ليم باعث نحو المعرفة وانما ىميم
األكبر مظير الثياب والحديث ببعض ألفاظ المغات المتباينة ،أي أن ثقافتيم كانت ثقافة شكمية
سببيا االنيزام النفسي الذي يوجد في وعي ىؤالء األبناء نحو األوروبي ،والسبب الرئيسي ليذا
الضعف النفسي ىو فقدان الحصانة الثقافية من جية وقوة التأثير الذي تمارسو عمييم الثقافة
الوافدة من جية أخرى.
ثم يذكر ابن باديس أن ىناك فئة من المتعممين بالعربية اضطرتيا العراقيل وعداء الرجعين الى
اليجرة نحو المد ن وتعميم أبنائيا بالمغة الفرنسية التي جعمتيا اإلدارة الفرنسية المغة الوحيدة
لمعمل.
 والحل الذي يقترحو ابن باديس لمخروج بالمجتمع الجزائري من ىذه الوضعية االجتماعيةالحرجة التي يوجد عمييا يتمثل في ما يمي:
 والعالج لجميع ىذه المشاكل حسب ابن باديس يتمثل في وسيمتين ال ثالث ليما إحداىما قيامالمستنيرين المسمحين باإليمان الصادق والوطنية الصحيحة بتأسيس جمعية عامة أو عمى األقل
تأسيس جمعية في كل عمالة من العماالت الثالث ،ويدعمون تمك الجمعية أو الجمعيات
ببرنامج محكم يتناول في طميعة مواده وجوب تأسيس المدارس االبتدائية في البمدان والقرى
لتعميم التعميم االبتدائي الحر الفرنسي والعربي وانتداب المعممين االكفاء من أبناء الجزائر
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المشيود بالبراعة الذين بأيدىم الشيادات التي حازوىا من المعاىد العممية كاألزىر والزيتونة ثم
إذا شاءت و ازرة المعارف أن تشرف عمى ىذه المدارس فيجب أن ال نتحرج من ذلك.
 ثانييما أن تتكفل كل بالد بمفردىا بالقيام بالواجب نحو أبنائيا ،بيد أن األمر في ىذه الحالةيتوقف عمي تأسيس جمعية إرشادية عممية مؤلفة من العمالت الثالث وعمى كل بالد أن تختار
مندوبين أكفاء يمثمونيا في كل اجتماع عام ،ووظيفة أولئك الذين الممثمين أخذ االرشادات
والتشبع بروح العمل المثمر وبث الدعاية في أوساطيم.1
ثانيا -تعريف جمعية العمماء المسممين الجزائريين:
لقد جاء عمى صفحات جريدة البصائر لسان حال جمعية العمماء المسممين الجزائريين
بأن( جمعية العمماء المسممين الجزائريين جمعية إسالمية في سيرىا وأعماليا ،جزائرية في
مدارىا وأوضاعيا ،عممية في مبدئيا وغايتيا ،أسست لغرض شريف تستدعيو ضرورة الوطن
وطبيعة أىمو ويستمزمو تاريخيم الممتد في القدم إلى قرون وأجيال ،وىذا الغرض ىو تعميم الدين
ولغة العرب التي ىي لسانو المعبر عن حقائقو لمكبار في المساجد التي ىي بيوت اهلل ولمصغار
في المدارس عمى وفق أنظمة ال تصادم قانونا جاريا وال تزاحم نظاما رسميا وال تضر بمصمحة
أحد وال تسئ الى سمعتو ،فجميع أعماليا دائرة عمى الدين والدين عقيدة اتفقت جميع أمم
الحضارة عمى حمايتيا وعمى التعميم والتعمم مينة اتفقت جميع قوانين الحضارة عمى احتراميا
واكبار أىميا).

2

ولقد أعطى ىذا التعريف صورة شاممة عن جوىر الجمعية وأجمل تقريبا جميع خصائصيا
في ما يمي:


جمعية جزائرية.



جمعية إسالمية في عمميا.

1

 -محمد قرصو ،عبد الحميد ابن باديس نصوص مختارة ،المؤسسة الوطنية لالتصال النشر ،الجزائر ،2010 ،ص(-38

2

 -البصائر ،عدد  ،160الصادر في  7أفريل .1939

.)39
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عممية في مبدأىا.



ىدفيا تعميم الدين االسالمي والمسان العربي.



أماكن عمميا المساجد لمكبار والمدارس لمصغار.



تعمل في إطار القانون.
وفي حديث لمشيخ محمد البشير االبراىيمي نائب رئيس الجمعية جاء فيو بأن( جمعية

العمماء المسممين لفظ معناه جماعة من العمماء المصمحين جمع بينيم العمم الواسع بحقائق
االسالم المستمدة من الكتاب والحديث واالطالع الواسع عمى التاريخ االسالمي والحظ الوافر
من االطالع عمى أسرار المسان العربي الذي ىو لسان االسالم وترجمان حقائقو وجمع بينيم
زيادة
عمى ذلك نسق من األخالق المحمدية منيا اإلخالص في الذود عن حقائق االسالم
وتطييره من كل ما عمق بو من ضالل العقائد وبدع العبادات وزيغ االخالق ).1
وان ىذا التعريف الذي يقدمو العالمة محمد البشير االبراىيمي رحمة اهلل يضيف الى
التعريف األول بأن الذي يكون ىذه الجمعية جماعة من عمماء االسالم والعربية ذلك أنو إذا
كان ىدفيا ىو نشر الدين وتصحيح وتعميم لغتو فاألجدر أن يقوم بيذا العمل من ىو عالم بو.
أما الشيخ محمد الطاىر فضالء فيعرفيا بقولو أنيا ليست حزبا سياسيا تتصارع فيو
االتجاىات وتتنوع فيو الوسائل والغايات كما إنيا ليست مذىبا فمسفيا يجمع الرواد والمريدين
ويكون األنصار والمحايدين ويمنع ويشتد ويمين ولكنيا حركة جمعت كل أطراف العقيدة ودعت
الناس الى مبدأ وغاية أما العقيدة ،فعقيدة التوحيد السمفية التي ما خمق اهلل الجن واإلنسان إال
من أجميا وأما المبدأ فسمفي أيضا شعاره الدعوة الى اهلل والى دينو الحق ودعامتو :إصالح
وتقويم ما أفسدتو األىواء وشوىتو األنواء وطمستو يد الشيطان والعدوان.

1

 -محمد البشر اإلبراىيمي ،األثار ،ج  ،4مرجع سابق ،ص .98

2

 -2محمد الطاىر فضالء  ،خطو وأثر ،منشورات المكتبة الوطنية ،الجزائر ( ،د ت ) ،ص .27
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في حين أن الشيخ مبارك الميمي فيعرفيا بقولو (:إن جمعية العمماء المسممين الجزائريين
مؤسسة شعبية تعمل لتيذيب المجتمع في دائرة الدين والقانون بالوسائل المشروعة ).1
ثالثا -تأسيس جمعية العمماء المسممين الجزائريين:
بعدما تييأت كل الظروف والعوامل أمام أصحاب المشروع التربوي من أجل التمكين
لمشروعيم عمى الوقع وجيت الدعوات الرسمية الى عمماء الجزائر من أجل المشاركة في
تأسيس جمعية العمماء وكانت ىذه الدعوات ترسل( من طرف ىيئة مؤسسة مؤلفة من أشخاص
حيادين ينتمون إلى نادي الترقي غير معروفين بالتطرف ،ال يثير ذكرىم حساسية أو شكوكا
لدي الحكومية ).2
وقد وقع االختيار عمى العاصمة لتكون مق ار لالجتماع لكونيا مقر السمطة اإلدارية العامة
وكونيا مقر( دار الترقي ) الذي كان أعضاؤه من دعاة تأسيسيا ومن مؤيدييا ماديا وىو
( عامل كبير) ولعل الشيخ ابن باديس حسب األستاذ أبو القاسم سعد اهلل أراد أن يبعد عنو
احتكار الحركة االصالحية والجمعية فرضي أن يكون مقرىا في العاصمة حتى تكون فعال في
الظاىر عمى األقل ممثمة لجميع القطر وليس لممصمحين فقط.3
ولقد لبي عمماء القطر الجزائري ىذا النداء وقدم من تعذر عميو المجيئ اعتذاراتيم كتابيا
وعقد المجمس التأسيسي لمجمعية وكان من بين الذين تخمفوا عن األيام األولى ليذا االجتماع
الشيخ عبد الحميد ابن باديس لحاجة في نفسو ذكرىا الشيخ محمد خير الدين في مذكراتو
بقولو (:كنت أنا والشيخ مبارك الميمي في مكتبة ابن باديس بقسنطينة يوم دعا الشيخ أحد
المصمحين( محمد عبابسة األخضري ) وطمب اليو أن يقوم بالدعوة الى تأسيس جمعية العمماء
المسممين الجزائريين في العاصمة وكمفو أن يختار ثمة من جماعة نادي الترقي الذين ال يثير
ذكر أسمائيم شكوك الحكومة أو مخاوف أصحاب الزوايا ،وتتولى ىذه الجماعة دعوة العمماء
1

 -السنة النبوية المحمدية ،العدد  ، 2الصادرة في  22ذي الحجة  17/1301أفريل  ،1933قسنطينة ،ص .4

 - 2محمد الصالح رمضان وعبد القادر فضيل ،مرجع سابق.44 ،
3

 أبو القاسم سعد اهلل ،الحركة الوطنية الجزائرية ،ج ،3ط  ، 4بيروت ،دار الغرب االسالمي ،بيروت ،1992 ،ص .84023
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لتأسيس الجمعية ( في نادي الترقي بالعاصمة ) حتى يتم االجتماع في ىدوء و سالم وتتحقق
الغاية المرجوة من نجاح التأسيس[ ]...وأسر إلينا ابن باديس أنو سوف لن يمبي دعوة االجتماع
وال يحضر يومو األول حتى يقرر المجتمعون استدعاء ثانية بصفة رسمية لحضور االجتماع
العام فيكون بذلك مدعوا ال داعيا وبذلك يتجنب ما سيكون من ردود فعل السمطة الفرنسية
وأصحاب الزوايا ومن يتحرجون من كل عمل يقوم بو ابن باديس.1
وبعد ثالثة أيام كاممة من المناقشات والمداوالت التي تعاقب عمييا العمماء من جميع االطياف
خرجت الجمعية الى النور وتم مناقشة قانونيا األساسي الذي وافق عميو جميع االعضاء ثم
عين بعد ذلك من بين األعضاء المؤسسين مجمس يتولى إدارة الجمعية جاء كالتالي:


األستاذ عبد الحميد ابن باديس رئيسا.



األستاذ محمد البشير االبراىيمي نائبو.



األستاذ محمد األمين العمودي كاتب.



األستاذ الطيب العقبي معاونو.



األستاذ مبارك الميمي أمين المال.



األستاذ إبراىيم بيوض معاونو.



األستاذ مولود الحافضي مستشار.



األستاذ الطيب المياجي مستشار.



األستاذ حسن الطرابمسي مستشار.



األستاذ محمد الفضيل الي ارتني مستشار.



األستاذ موالي ابن الشريف مستشار.



األستاذ السعيد اليجيري مستشار.

 - 1الشيخ خير الدين ،مذكرات الشيخ خير الدين ،ج  ،1المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ( ،د ت ) ،ص( .)106 -105
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األستاذ عبد القادر القاسمي مستشار.
وذكر أن كل االعضاء المجتمعين ليم حق االشراف والمناقشة وانما تم تعين ىؤالء

األستاذة فقط لمقيام بالمسؤوليات اإلدارية ولما كان أعضاء مجمس اإلدارة من جيات متفرقة
ومقر الجمعية يوجد بالعصمة تم تعين لجنة تقوم بالعمل من سكان العاصمة وضواحييا القريبة
تتكون من األعضاء التاليين:


السيد عمر إسماعيل رئيسا.



السيد محمد الميدي كاتبا.



السيد آيت سي أحمد عبد العزيز أمين مال.



السيد محمد الزمولي عضوا.



السيد الحاج عمر العنق عضوا.

1

ولقد كان انتخاب اإلمام ابن باديس رئيسا وىو غائب حيث أنو قد تأخر عن اجتماع
اليوم االول والثاني وقدم اعتذاره لألعضاء المجتمعين وتخمف أيضا الشيخ عبد الحفيظ بن
الياشمي مدير جريدة النجاح ،وفي اعتذاره عن التأخر كتب ابن باديس( إخواني إني قد تخمفت
عن جمعكم العظيم اليوم األول والثاني فحرمت خي ار كث ار وتحممت إثما كبي ار ولعمكم تعذرونني
لمل لحقت اليوم الثالث )

2

ثم عقد اجتماع بعد االحتفال بالتأسيس ضم مجمس االدارة ولجنة العمل الدائمة خطب فيو
الرئيس خطابا ذكرىم فيو بمقصد الجمعية والمسؤوليات الواجبة عمييم ودعاىم الى الوحدة
والوفاق ونبد الخالف.
وعن سبب اختيارىم لإلمام ابن باديس رئيسا وان كنت شخصيا أرى أن ىذا االختيار قد أعد
لو سمفا ورتب لو من قبل ليعكس صورة االصالح الحقيقة لكي ال تغرق سفينة الجمعية في أيدي
الطرقين ،فإن الدكتور محمود قاسم يرى أن ابن باديس يرجع اليو الفضل في خمق الجو المالئم
1
2

 عبد الحميد ابن باديس ،المرجع السابق ،ص .157 -نفس المرجع السابق ،ص.158
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لتطور فكرة االصالح االسالمي المعاصر في الجزائر وباختصار فان ىدا الزعيم يعتبر بال
منازع مؤسس الحركة االصالحية في الجزائر وأنو الرجل الدي ضح بحياتو ووضع كل إمكانياتو
الجسمية والفكرية في سبيل إصالح المجتمع االسالمي في ىذا القطر ،وىذه الصفات لم تتوفر
في رجال االصالح اآلخرين وبناء عمى ىذه العوامل السالفة الذكر اختير رئيسا لمجمعية في
غيابو وأصبح المحرك والمدافع الرئيسي لمجمعية.

1

وبيذا جاء تأسيس جمعية العمماء المسممين الجزائريين ليضع حدا فاصال وحاسما بين
ماضي الجزائر وىي تحت النير االستعماري وبين حاضرىا الذي أشرق زاىيا في ميدان النيضة
االسالمية العربية ولقد كان ذلك الحاضر الجديد ىو األساس الراسخ المتين الذي بني عميو
المستقبل ،2واستجابة واعية لما تقتاضيو التحديات الخطيرة التي تواجييا األمة الجزائرية في تمك
المرحمة ،3وكوجو من أوجو الصراع والصمود أمام األجنبي الدخيل الذي حرك بداخميا الشعور
بالوطن ،وان كانت كل التعريفات تدل عمى أن األمة الجزائرية أو( الكيان الجزائري ) كانت
قائمة عمى أساس صحيح ومحدد عند االعتداء الفرنسي فقد كانت ليا حدودىا الجغرافية
الخاصة وحكومتيا ورئيس دولتيا وجيشيا وعممتيا وعمميا كما كانت ليا عالقات ديبموماسية مع
فرنسا ومع انجمت ار وأمريكا واسبانيا وىولندا وغيرىا من الدول ،وقد كانت ليذه األمة الجزائرية
لغتيا الخاصة ودينيا وتاريخيا المشترك غير أنيا كجنوب أوروبا لم تكن واعية لخصائص
وجودىا كأمة إال بعد أن أيقظ االعتداء األجنبي ضميرىا الوطني ،فاالعتداء إذا كان عامال
حاسما في الحركة الوطنية ال لكونو قد خمقيا ولكن ألنو أيقظيا ،4وتمثل جمعية العمماء أحد
أكثر األشكال تعبي ار عن ىذا الشعور الذي تولد بداخل المجتمع الجزائري.
1

 -محمود قاسم ،اإلمام عبد الحميد ابن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية ،دار المعارف ،القاىرة،1968 ،
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 -بسام العسيمي ،مرجع سابق ،ص.115

ص.9
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 -مصطفي محمد حميداتو ،مرجع سابق ،ص.93

 -4أبو القاسم سعد اهلل ،الحركة الوطنية الجزائرية،ج ،2مرجع سابق ،ص6
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كما أن ميالد جمعية العمماء كان نتيجة منطقية لمتكامل الذي يزداد داخل المجتمعات الدينية
خالل فترات االضطيادات الداخمية داخل المجتمع الواحد ،1حيث تركت تمك الممارسات
التعسفية التي كانت تقوم بيا االدارة االستعمارية داخل المجتمع الجزائري ىذا المجتمع يشعر
بحتمية المصير المشترك والتكامل من أجل مواجية ىذا المصير.
رابعا -ىياكل جمعية العمماء المسممين الجزائريين:
لقد مرت جمعية العمماء المسممين الجزائريين كغيرىا من الجمعيات بعديد المراحل في
عممية تشكميا وتنظيميا ،حيث أخذت تطو ار طبيعيا كغيرىا من الجمعيات والييئات التي تبدأ
وتولد صغيرة وما تمبث أن تنموا وتتطور مع الزمن خاصة إذا وجدت ليا امتدادا وقبوال في
األوساط المجتمعية ،حيث تقوم من حين آلخر بتعديالت واضافات لمسايرة حركة الزمن
ومقتضيات الحال وىو ما وقع لجمعية العمماء التي بدأت بأبسط األشكال التنظيمية الى أن
وصمت بفضل االنتشار والتوسع والقبول االجتماعي ليا الى ذلك التنظيم االجتماعي الذي
يشتمل عمى عديد اليياكل والمجان الفرعية التنظيمية ،وقد أوضح رئيسيا في مذكرة إيضاحية
قدميا الى و ازرة المعارف المصرية ومشيخة األزىر واألمانة العامة لجامعة الدول العربية في
يناير  1953يعرض فييا ما وصمت إليو الجمعية قبل عام من حرب التحرير( بأن الجمعية
تتكون من مجمس إداري يتكون من سبعة وعشرين عضوا من العمماء ينتخبيم اجتماع عام من
جميع العاممين في التدريس والتعميم والوعظ ينعقد ىذا االجتماع في مدينة الجزائر في شير
ديسمبر من كل سنة ثم ينتخب المجمس اإلداري من أعضاءه مكتبا دائما يتولى تسيير األعمال
وتنفيذ الق اررات ويضم المجمس لجان فرعية تتخصص بفرع من فروعو.

1

 -محمد توفيق نبيل السمالوطي ،الدين والبناء االجتماعي ،ج ،2دار الشروق ،جدة ،1981 ،ص .136
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 -)1المجان التنظيمية لجمعية العمماء :يتكون المجمس اإلداري لجمعية العمماء من المجان
التالية:
 -1لجنة التعميم العميا :وىي المجنة المخولة بالنظر في البرامج والكتب والمعممين والمفتشين
والتدريس واالمتحانات االبتدائية.
 -2لجنة الفتيا الدينية.
 -3لجنة المراقبة العامة.
 -4لجنة الوعظ واالرشاد.
 –5لجنة الدعاية.
 -6لجنة تسيير(جريدة البصائر).
 -7لجنة ضبط الحسابات المالية.
 -8لجنة البعوث الى الخارج.
 -9لجنة االتصال بالشعب المنتشرة في القطر.
 -)2العضوية في الجمعية :يأخذ األعضاء المنضوون تحت الجمعية األشكال التالية:


أعضاء الجمعية غير اإلداريون وىم ثالثة أقسام:

 القسم األول العاممون :وىم أىل العمم والشرط األساسي أن تكون ليم قيمة عممية تؤىميملمتسجيل في قوائم االنتخابات وفق القانون األساسي وعددىم بضعة آالف سنة .1953
 القسم الثاني المؤيدون :وىم الممتزمون بدفع اشتراك سنوي حدده القانون األساسي وال حق ليمفي االنتخاب وعددىم مئات اآلالف.
 القسم الثالث األنصار :وىم األتباع العاممون بمبادئ الجمعية في اإلصالح الديني المعتنقونلفكرتيا المناصرون ليا في األزمات وعددىم بالماليين.
1

 -محمد البشير اإلبراىيمي ،المرجع السابق ،ص  161وما بعدىا.
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وفضال عن كل ما سبق ذكره واستكماال ألعماليا خارج الجزائر والتي ليا عالقة مباشرة
بداخل الوطن العتبارين ىما:
أوال :أن جميع الجزائريين سواء كانوا خارج الوطن أو داخمو ىم جزائريون وأبناء شعب واحد
ليم نفس األىمية داخل المشروع التربوي وانما اضطرتيم مجموعة من العوامل االقتصادية
واالجتماعية والتعميمية لمغادرة وطنيم.
ثانيا :أو ىم من أبناء الجمعية الذين بعثت بيم الى الجامعات خارج الجزائر الستكمال دراستيم
فوجب عمييا رعايتيم ألن ىذا العمل من ضمن مشروعيا التربوي وليذا أسست الجمعية ليا
مكتبين خارج الجزائر ىما:
 -1مكتب بالقاىرة :ميمتو االشراف عمى البعثات الطالبية التي تبعث بيا الجمعية الستكمال
الدراسة في الجامعات والمعاىد خارج الجزائر.
 -2مكتب بباريس :ميمتو رعاية العمال الجزائريين وأبنائيم من مكائد الحضارة الغربية.

1

خامسا -خصائص جمعية العمماء المسممين الجزائريين :
تتميز جمعية العمماء المسممين الجزائريين بجممة من الخصائص التي جعمت منيا
كيانا تنظيميا يختمف عن جميع التجارب التي سبقتو أو عاصرتو والتي يعرف من خالليا من
بين جميع التيارات الفكرية التي كانت تمأل الساحة الجزائرية قبل الثورة المباركة ومن جممة ىده
الخصائص ما يمي:
 -1العمم والكفاءة ىو المعيار الوحيد لالنتخاب في مجمس إدارة الجمعية :وىي من بين النقاط
األساسية والميمة جدا التي شكمت عامال حاسما في ذلك النجاح الكبير الذي حققتو داخل
المجتمع الجزائري ،فمعيار العمم وحده ىو الذي كان يسوق سفينتيا ويشكل إطارىا التنظيمي وال
مكان لممحسوبية والجيوية والعروشية والحزبية والفئوية والمذىبية والطائفية والقرابة العائمية ،وىي
من بين أبرز النقاط الميمة التي ينبغي االقتداء بيا في النمط القيادي والتنظيمي في إدارات
1

 -نفس المرجع السابق.255 ،
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مؤسساتنا إذا كانت تريد لنفسيا أن تضع ليا قدما في ركب الحضارة والرقي والتقدم والمحاق
بمصاف الدول الكبرى ،ولقد كتب ابن باديس رحمة اهلل عمى صفحات الشياب ما وقع في
االجتماع العام لمجمعية في عاميا الثاني في ما يتعمق بيذه الخاصية ما مرده( صبيحة يوم
االثنين وما صبيحة يوم االثنين اكتظ النادي عمى سعتو بالناس وألقيت خطاب االفتتاح
والترحيب وعرفت الجمع بأن المنتخبين البد أن يكونوا من أىل العمم كما تنص عميو المادة
السابعة من القانون األساسي لمجمعية التي تقول :األعضاء العاممون ىم الدين يصح أن يطمق
عمييم لقب عالم بالقطر الجزائر دون تفريق بين الذين تعمموا ونالوا اإلجازات بالمدارس الرسمية
الجزائرية وبين الذين تعمموا بالمعاىد اإلسالمية األخرى وعرفت الجمع بأن مجمس اإلدارة عين
لجنة لتقييد أسماء من ينطبق عمييم ىذ ا الوصف المذكور في المادة وأنيا تقبل من كانت لو
شيادة أو كان باشر التعميم أو كان يشار إليو بالعمم في قومو ) 1ولم يتغير ىذا التقميد العممي
مع الرئيس الثاني لمكتب الجمعية الذي خمف االمام ابن باديس بعد وفاتو وقد سبق معنا كالمو
عن العضوية في جمعية العمماء كيف وضح أن العاممون من العمماء فقط من ليم الحق في
االنتخاب.
 -2ممثمة لجميع العناصر االجتماعية والفاعميين داخل المجتمع الجزائري :حيث جاء المجمس
اإلداري األول لجمعية العمماء مشتمال عمى جميع العناصر االجتماعية التي كانت توجد داخل
المجتمع الجزائري وممثال لمختمف الجيات والتوجيات دون إقصاء أو تيميش ،ولقد بين الشيخ
ابن باديس رحمو اهلل ىذا بقولو (:أن مجمس إدارتيا جاء مؤلفا من جميع عناصر األمة
الجزائرية ممثال ليا خير تمثيل ففيو من العمماء المنتمين لمزوايا كالمياجى وأبى عبد اهلل
والفضيل وفيو من العمماء الموظفين كابن عربية القاضي والعمودي الوكيل الشرعي وفيو من
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 -محمد قرصو ،مرجع سابق ،ص.23
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الجمعية تمثل طائفة ).
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 -3سمفية المنيج :أي أنيا كانت دعوة سمفية تدعوا الى العودة الى المنابع األساسية والمصادر
األصمية لمعقيدة الدينية لممجتمع الجزائري كتاب اهلل وسنة رسول صمى اهلل عميو وسمم وقد بين
ابن باديس ذلك بقولو (:ما كنت أدعوىم في جميع مجالس إال لتوحيد اهلل والتفقو في الدين
والرجوع الى كتاب اهلل وسنة رسولو ) 2وفي كالم لمشيخ محمد البشير االبراىيمي قدم بو كتاب
العقائد االسالمية البن باديس ذكر أن منيجيم كان( عمى الطريقة السمفية التي اتخذتيا جمعية
العمماء المسممين الجزائريين منياجا ليا بعد ذلك وبنت عمييا جميع مبادئيا ومناىجيا في
االصالح الديني ).3
 -4ربط النظام الديني بالواقع االجتماعي :أي أنيا لم تكن تركز عمى دور النظام الديني في
المجتمع دون غيره من األنظمة بل حاولت استيعاب مختمف االنظمة التي تدخل في سير الحياة
االجتماعية ،ولذلك جعمت تدعوا أفراد المجتمع إضافة إلى االىتمام بالجانب الديني( الجد في
أسباب الحياة من فالحة وتجارة وطباعة ) ،4وذلك ألن العمماء كان يدرون جيدا أن عوامل
التمكين في االرض ال تتحقق بشرط اإليمان فقط وانما اهلل تركيا لكل من اجتيد في طمبيا
بالعمل فقال تعالي " من كان يريد الحيواة الدنيا وزينتيا نوف إلييم أعماليم فييا وىم فييا ال
يبخسون "
 -5االنطالق من واقع المجتمع الجزائري :يتميز المجتمع الجزائري بمجموعة من الخصائص
الثقافية واالجتماعية التي تجعل منو كيانا منفردا بنوعو كغيره من المجتمعات االنسانية ،مثل
إدراك العمماء لمجموع ىذه الخصائص النوعية منطمقا أساسيا في عممية بناء المشروع التربوي
1
2
3
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 نفس المرجع ،ص .25 نفس المرجع ،ص.26 عبد الحميد بن باديس ،العقائد االسالمية ،رواية وتعميق محمد الصالح رمضان ،دار الفتح ،الشارقة ،1995 ،ص .14 -محمد القرصو ،مرجع سابق ،ص.26
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التي استيدفت بو المجتمع الجزائري ،ألنيا كانت تدرك بأن كل فكرة تكون مبتورة عن واقعيا وال
تنطمق من خصائص البيئة التي تدعوا فييا مئاليا الفشل ال محالة وىو مالم ينتبو إليو الكثير
من الذين يقودونا االصالح التربوي في عصرنا الحديث من خالل استورداىم لتجارب تربوية
بعيدة عن واقع مجتمعاتيم وال تعكس تصوراتو أو فمسفة حياتو وفي ذلك كتب ابن باديس( اذا
كانت الجمعية بمغت بتوفيق اهلل الى شيء من غايتيا فذلك ألنيا أتت ىداية األمة من بابيا
فخاطبتيا بمسانيا وقادتيا بدينيا الذي ىو زمام روحيا والجزء األعظم الذي تتكون منو وتحيا بو
شخصيتيا ) ،1وبين الشيخ مبارك الميمي أنو( من حاول إصالح أمة إسالمية بغير دينيا فقد
عرض وحدتيا لالنحالل وجسميا لمتالشي ).2
 -6أركان دعوتيا العروبة واالسالم :وىما العنصرين األساسين الذين يشكالن سمات الشخصية
الجزائرية التي قامت الجمعية من أجل الحفاظ عمييما وكأبرز وحدتين لمتصنيف االجتماعي
حيث يقول اإلمام ابن باديس رحمة اهلل ( العروبة واالسالم والعمم والفضيمة ،ىذه أركان نيضتنا
وأركان جمعية العمماء المسممين الجزائريين ).3
 -7التعايش مع جميع الفاعمين االجتماعين داخل الساحة الوطنية لممجتمع الجزائري  :يؤدي
الصراع بين أفراد المجتمع الواحد أثناء فترات االضطياد الخارجي إلى إضعاف التكامل داخل
البناء االجتماعي وىو األمر الذي ينعكس سمبا عمى نتائج الصراع مع الطرف اآلخر الذي
سيعمل عمي االستفادة من ىذا الصراع عن طريق تأجيجو والتحريض عميو تمييد لمقضاء عمى
جميع األطراف المتصارعة.
وىو الذي جعل الجمعية تعمل جاىدة عمى عدم خمق صراعات وخصومات ليا داخل
المجتمع الجزائري تشتت جيودىا وتضعف فاعميتيا ولقد ذكر ابن باديس رحمة اهلل بأن الجمعية
ال توالي حزبا من األحزاب وال تعادي حزبا منيا وانما تنصر الحق والعدل والخير من أي ناحية
1

 -نفس المرجع السابق ،ص.31
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 -الشياب ،عدد  ،12ج  ،1محرم  1355ىـ الموافق أفريل  1936م.
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كان ،وتقاوم الباطل والظمم والشر من أي جية أتى محتفظة بذلك بشخصيتيا ومبادئيا ،محترسة
في جميع مواقفيا مقدرة لمظروف واألحوال بمقاديرىا.
 -8االستقالل المالي :يجنب االعتماد عمى المصادر الذاتية في تمويل النشاطات والجيود التي
تمثل نشاطات مناىضة أليديولوجية السمطة الحاكمة إمالءات وشروط ىذه األخيرة ويوفر لمعمل
الممارس حي از كبي ار من الحرية ويضفي عمييا طابعا من المصداقية داخل المجتمع ،وىو الذي
جعل جمعية العمماء تعتمد ليا نظاما تمويميا خاصا يجنبيا إمالءات السمطة الفرنسية خاصة في
ما تعمق بالمشروع التربوي الذي شكل المجتمع الجزائري عمقو األساسي من خالل بناء
المؤسسات وتمويل صندوق الطمبة الذي وضع خصيصا ليذا الغرض
 -9المواءمة بين الفكرة والتطبيق في العمل :وىو أن جمعية العمماء المسممين الجزائريين كانت
تعمل عمي توطين أفكارىا ودعوتيا عمى مستوى الواقع االجتماعي الجزائري وال تتركيا مجرد
أفكار منشورة عمى صفحات المجالت والجرائد ،وقد جاء في كالم لممستشرق االنجميزي " جيب
" في حديثو عن الجمعية بأنو قد( نظمت في الجزائر جمعية عمماء جزائريين لتنشر مذىب
المنار ،تعارض بصفة خاصة " المرابطين " والطرق الصوفية وذىب الجزائريون أبعد مما ذىب
إليو حزب المنار فزيادة عن دعايتيم المطبوعة والشفوية ،شرعوا في إحياء المدارس القرآنية
االبتدائية وان شائيا في جميع أنحاء البالد لمتأثير عمى الجيل الصاعد وقد تكممت جيودىم
بالنجاح إذا أخذنا في االعتبار العراقيل التي اصطدموا بيا ).1
ولعل ىذا ال عمل الذي كان يقوم بو ابن باديس ورفقاءه ناتج عن صفتيم كعمماء دينيين كانوا
يطبقون المنيج القرآني والنبوي الذي تأثروا بو ،فابن باديس كان يعمم جيدا دور العمل بعد القول
واالعتقاد من خالل فيمو العميق لكتاب اهلل وسنة رسولو وأن اهلل يقول ( إال الذين ءامنوا وعمموا
الصالحات ) ، 2أي أنو ال فائدة من قول ال يعقبو عمل ثم أن النبي صمى اهلل عميو وسمم لم
 -1محمد الميمي ،ابن باديس وعروبة الجزائر ،دار الكتاب العربي ،الجزائر ،2012 ،ص .11
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يكن يدعو الناس وىو جالس في بيتو وانما دعاىم في كل مكان من شعاب مكة إلى الطائف
إلى المدينة وفي كل مكان ،كل ىذه المفاىيم ىي التي كانت تحرك العمل الدعوي عند ابن
باديس وأفراد جمعية الذين ىم ليس إال رفقاء متأثرين بو أو بعضا من تالمذتو ،ولقد ذكرنا في
نقطة سابقة أن الجمعية كانت تعتمد في منيجيا عمى العودة الى المصادر األصمية لمعقيدة
الدينية.
 -11دعوة لمتجديد في الفكر الديني :أي أنيا فكر متقدم ومتطور بالقياس إلى االتجاه الرجعي،
بل ىي ثورة عميو والمقصود بيم الطرقيون.
كما أنيا أحدثت نوعا من التوازن بين الماضي والحاضر وأوجدت جس ار بينيما ،فيي تختار
من الماضي ألمع فتراتو لتضرب بو المثل وتستمد منو القدرة عمى االستمرار وتستوحي منو ما
تقول وتفعل وما تكتب أو تيدف ولكن في الوقت نفسو ال ترفض التطور وال ترفض الحياة فيي
فكر توفيقي وسطي يأخذ من الحضارة الغربية بقدر ما تساعده عمى فيم الواقع وتأصيل فكرىا،
كما كانت ليا نظرة جديدة لمتاريخ تمتاز بفيم دينامي لممجتمع.

1

 -12التخطيط االستراتيجي في العمل :أي أنيا كانت دعوة تمتاز بفكر قائم عمى منيج
مدروس بعناية وعمى ىدف ومقصد محدد وذلك كمو من خالل قراءة صحيحة لواقع المجتمع
المستيدف وقد كتب أحد المفكرين عن تجربة الجمعية بقولو( إن اإلصالح الذي جاء بو العمماء
يختمف حجما وعمقا عن اإلصالح الذي ظير قبميم فان كان اإلصالح في مرحمتو األولى يقوم
عمى مقالو في جريدة أو فصل في كتاب أو خطبة في مسجد أو ناد ،فان إصالح العمماء قام
عمى خطة عمل مرسومة لموصول إلى ىدف محدد ).2
 -13الشمولية في الخطاب الفكري :إن جمعية العمماء المسممين الجزائريين كانت جمعية لكل
الجزائريين حيث قد استوعب كل فئات المجتمع الجزائري وخاطبت كل فئة بمسانيا الذي تفيمو
1
2

 -عبد اهلل ركيبي ،عروبة الفكر والثقافة أوال  ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ،1986 ،ص .) 45 -44
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( والحق أنو ال تكاد توجد منظمة وطنية تركت بصماتيا عمى الحياة الجزائرية وأثرت عمى
عقمية أىميا تأثي ار واضحا مثمما فعمت جمعية العمماء واذا كانت المنظمات األخرى قد خاطبت
فئة معينة فقط أو انحصرت في أبرز المدن فحسب فإن خطاب جمعية العمماء كان قد وصل
أفقيا وعموديا إلى مختمف الطبقات االجتماعية أينما كانت ريفية أو مدنية ومن ثم فقد ىزت
ىز عنيفا كما أنيا لم تستعمل الخطاب السياسي الذي ال يفيمو كل الناس وال
المجتمع الجزائري ا
الخطاب المادي الذي ال ييم كل الفئات وانما استعممت الخطاب العقمي والروحي الذي ال
يستغنى عنو أحد في المجتمع ).1
 -13فكر قائم عمى خمق التوازنات داخل المجتمع الجزائري بأكممو :بما أن جمعية العمماء
كانت تيدف الى استيعاب جميع الطبقات والفئات االجتماعية داخل المجتمع الجزائري والعمل
عمى بناء ىذا المجتمع بأسره ،لم تركز عمميا في ناحية دون أخرى أو أن تحصر أبرز عممائيا
في مدرسة أو منطقة واحدة مثل الذي يوجد عميو الحال في بعض الجامعات أو المؤسسات
التي استحدثت بعد االستقالل ،إذ نجد أن أبرز األساتذة مثال يتموقعون في جامعة أو اثنين
وباقي الجامعات تفتقر لمعنصر المؤىل أو جعل جميع المراكز والييئات في مكان واحد أصبح
المجتمع الجزائري من خاللو كدائرة مركزىا العاصمة.
وسعيا منيا لموصول الى نيضة شاممة ومتوازنة داخل كامل أنحاء القطر الجزائري قامت
الجمعية بتوزيع أعضائيا البارزين عمى مختمف أرجاء ىذا الوطن فنجد أن اإلمام الرئيس استقر
في قسنطينة العاصمة العممية فكان مسؤوال عمى نشر أفكار الجمعية في القطاع القسنطيني،
أما الشيخ الطيب العقبي فأسندت لو إدارة العصمة وضواحييا في حين أن الشيخ البشير
اإلبراىيمي عين عمى رأس القطاع الوىراني ،أما الشيخ العربي التيسي فكان في القطاع الشمالي
الشرقي ،أما الشيخ مبارك الميمي فقد بعثو الشيخ ابن باديس إلى الجنوب الغربي الشمالي قطاع
ناحية مدينة األغواط وضواحييا مثل الجمفة والمسيمة وغيرىا ،أما الشيخ بيوض فقد ترك لو
1

 -نفس المرجع السابق ،ص .48
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أقصى الجنوب الغربي لتولى زمام الجماعة االباضة في غرداية وغيرىا ،أما الجنوب الشمالي
الشرقي فقد ترك لمشيخ محمد خير الدين وكاتب الجمعية األمين العمودي وحسن الطرابمسي،
وألن الجزائريين الذين ىم خارج الوطن كذلك ىم جزائريون ىاجروا بفعل عوامل دعتيم لذلك كان
حقا عمى الجمعية أن تأخذىم بمشروعيا فعينت ليا مكتبين بالخارج واحد بباريس تواله في
البداية الشيخ الفضيل الورتالني من أجل رعاية العمال الجزائريين وأبناءىم وآخر بالقاىرة يقوم
عمى شؤون بعثات الجمعية الطالبية.
سادسا -أىداف جمعية العمماء المسممين الجزائريين:
ال بد أن نعرف جيدا أن ابن باديس لم تكن لو أىداف متعددة في حركة االصالح
والتغيير التي قادىا وانما كان لو ىدف واحد متعدد الفروع والوجوه ،ىذا اليدف يتمثل في إنقاذ
الشخصية الجزائرية مما سقطت فيو من ضياع وانييار حضاري شامل عمى كافة المستويات
وىذا العمل لم يكن ليتم إال بالعمل عمى إحياء ما تبقى من مقومات الشخصية الوطنية

1

ىذا اإلنقاذ الذي كان ابن باديس يراه السبيل الوحيد لموصول الى أسمى ىدف كانت تضعو
الجمعية نصب أعينيا وىو
 -1االستقالل الوطني :قد يصدم ىذا اليدف الكثير من األشخاص إال أن ىذا اليدف كان ىو
المقصد من عمل الجمعية وقد صدع ابن باديس رحمو اهلل بأن( االستقالل حق طبيعي لكل
أمة من أمم الدنيا وقد استقمت أمم كانت دوننا في القوة والعمم والمنفعة والحضارة ولسنا من
الذين يدعون عمم الغيب مع اهلل و يقولون إن حالة الجزائر الحاضرة ستدوم إلى األبد فكما
تقمبت الجزائر مع التاريخ فمن الممكن أن يزداد تقمبيا مع التاريخ ).2
إال أن جمعية العماء لم تكن تجير مند البداية بأن ىدفيا ىو اإلستقالل الوطني وانما كانت
تعمل عمى توفير المتطمبات التي بيا يتحقق ىذا اليدف ،ففي كالم لألستاذ عمى المرحوم رحمو
1

 -مسعود فموسى ،االمام عبد الحميد ابن باديس لمحات من حياتو وأعمالو وجوانب من فكره وجياده ،دار قرطبة،
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اهلل أنو في احدى مجالس الشيخ قال لو أحدىم إن فالنا يدعوا إلى لزوم المطالبة باالستقالل
قبل كل شيء فقال لو الشيخ ( يا سبحان اهلل وماذا نريد نحن من وراء أعمالنا؟) وىل لمن يضع
األساس و يقيم جدران البيت إال أن يتم بيتو بوضع السقف فوق الجدران ،أما وضع السقف قبل
الجدران فميس مما يسمم بو أو يقبمو عقالء الناس 1،فابن باديس كان يعتقد أن الدعوة إلى
االستقالل قبل التمكن من تحقيق شروطو إنما ىو نسف لممشروع بأكممو وقد أكد الشيخ محمد
الصالح رمضان( أن الشيخ ابن باديس كان منذ  1937يصرح بعزمو عمى الثورة المسمحة وفي
بعض التصريحات أنو يخشى أن يدفع إلييا األمة قبل كمال االستعداد ).2
وفي محادثة شخصية أجراىا الباحث عبدالكريم بوصفصاف مع أحد أعضاء الجمعية وىو عبد
المطيف سمطاني ذكر اهلل الشيخ أنو في سنة 1937م بعد تأسيس حزب الشعب الجزائري قال
ابن باديس لزمالئو العمماء في إحدى جمسات السمر معقبا عمى كالم أحد الحاضرين بخصوص
أىداف حزب الشعب( لعنة اهلل عمى من لم يعمل لالستقالل ،إننا نعمل لالستقالل بالطرق
الناجحة والمفيدة أما الدعوة إليو مع الجيل فإنيا تجيب وال تنجح ألن السمطة الفرنسية تجد
مبتغاىا مع الجاىمين إذ يسيل عمييا تفريقيم عن الداعي؟ 3،فابن باديس لم يصرح باالستقالل
الوطني كيدف لحركتو ألنو كان مندرجا ضمن استراتيجية بعيدة المدى بعد أن تتوفر األسباب
ويكون الجو مالئما ولكي ال يحبط عممو في الطريق قبل أوانو وانما ىذه االستراتيجية فيي أن
تكون المرحمة األولى في االصالح ىي عالج الشعب الجزائري من أمراضو الذاتية والداخمية
ليكون مستعد لممرحمة الثانية التي ىي المقاومة المباشرة لالستعمار الفرنسي من أجل
اإلستقالل.

1
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 -محمد الصالح الصديق ،المصمح المجدد اإلمام ابن باديس ليذا حاولوا اغتيالو( ،د م ج) ،الجزائر ،2009 ،ص.78
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واعتماد الجمعية أسموب المرحمية في عمميا إنما ىو من أجل المحافظة عمى بقائيا وعدم
االصطدام مبك ار مع االدارة االستعمارية ،1ولتجنب المصير الذي لقيتو معظم الحركات السياسية
الوطنية في الجزائر في ظل األحكام االستثنائية( قوانين االنديجنا ) التي كانت تكتم أنفاس
الجزائريين وتحصر عمييم حركاتيم وسكناتيم وتصادر صحفيم وتحل تنظيماتيم ،2ولعدم
استعداد الشعب لممقاومة بالنظر الى ما يعانيو من أمراض أفقدتو الشعور بقوة الذات من جية
أخرى ،فيو بعممو ىذا أراد أن يجد فسحة ما إلنجاز ميمتو الكبرى( واذا استعرنا تعبير مالك بن
نبي( القابمية لالستعمار ) فإن ابن باديس كان يعمل عمى عالج ىذه القابمية لالستعمار ،حتى
إذا ما بمغ الشعب درجة من الشفاء منيا آن أوان المرحمة الثانية وىو العمل المباشر من أجل
االستقالل ).3
ثم ينبغي أن نعمم جيدا أن تكوين الجمعية وأىدافيا يختمف عن تكوين األحزاب وتنظيماتيا
ومبادئ عمميا ،فينبغي أن نعمم أن الجمعية كان لدييا أوالد الجزائر بين أيدييا لتعميميم
وتربيتيم  ،فمو أنيا أعمنت صراحة أنيا حزب سياسي وىدفيا االستقالل الوطني لما اعتمدت وال
أقفمت مدارسيا فأين تقوم بتدريس أبناء الجزائريين ،في حين أن مناضمي األحزاب األخرى كان
بإمكانيم االجتماع في أي مكان كاألسواق والحوانيت والمقاىي.

4

وىو الذي جعل أحد الباحثين يقول أن عمماء الجمعية كانوا يعممون بحذر شديد وبحيطة
كبيرة وبمباقة زائدة أحيانا حتى ال يتركوا أي مبرر لالستعمار يعيق بو حركتيم التعميمية
بالمدارس الحرة أو يعطوه فرصة لتوقيف نشاطيم الصحفي أو التوجيو المسجدي ،5والدليل عمى
1
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ذلك أنو عندما صعدت الجمعية من ليجتيا قميال وتنبيت فرنسا لخطورة العمل الذي تقوم بو
الجمعية قامت بمنع عممائيا من التدريس بالمساجد وغمق العديد من مدارسيا وتعطيل صحفيا
الواحدة تموى األخرى.
وعميو يمكن القول بأن ىذ ه الخطة المنيجية المرحمية المحكمة التي اعتمدتيا الجمعية
بإشباعيا لممجتمع بالفكر الديني كونت لدى ىذا الفرد تمقائيا مفيومية الجياد وقام بنفسو بأداء
واجباتو .1وأفادتو نداءاتيا السياسية وان كانت أصال مذىبا دينيا في ايقاظ مشاعره القومية.

2

وج عمت الدكتور جالل يحي يقول أن جمعية العمماء اعتمدت عمى اإلسالم لتجديد الجزائر
والوصول بيا إلى االستقالل.

3

وعندما رأت الجمعية أن الجو أصبح مناسبا لمصدع والجير بيذا اليدف  ،بعدما تأكدت جيدا
أن عمقيا الشعبي ودعوتيا قد بمغت مبمغا خرجت بو من قبضة اإلدارة الفرنسية ،قطع رئيس
الجمعية الشيخ محمد البشير االبراىيمي لسان كل خطيب أشي ار قبل اندالع الثورة المباركة في
شير أوت  (1954ب أن مبدأ جمعية العمماء يرمي إل غاية جميمة ،فالمبدأ ىو العمم والغاية ىي
تحرير الشعب الجزائري).

4

وان ىذا التوجو في العممية التحررية ،بالتركيز عمى البناء الداخمي كمرحمة أولى متقدمة عمى
غيرىا عمى طريق منظومة التحرير الكامل منياج عام لدى جميع أعالم النيضة اإلسالمية
الحديثة ،ويوضح ذلك األمير شكيب أرسالن مؤكدا عمى ىذه الحقيقة القائمة بأن إستقالل
الشعوب سياسيا انما يقدم عمى استقالليا الشخصي ،وكذلك فإن استقالل العالم االسالمي
سياسيا عن الغرب انما يجب عمى كل حال أن يسبقو التجدد الروحي والعقمي والعممي واألدبي

1

 -آمنة بواشري ،مرجع سابق ،ص45.

2

 -جوان جيمسي ،ثورة الجزائر ،ترجمة عبد الرحمن صدقي أبوطالب ،الدار المصرية لمتأليف والترجمة ،القاىرة ( ،د ت )،

3

 -جالل يحي ،مرجع سابق ،ص.288،

ص.63

4

 -محمد البشير االبراىيمي ،نفس المرجع السابق ،ص.343

022

الفصل السادس:

جمعية العمماء المسممين الجزائريين أىدافيا وعوامل نشأتيا

والتربية النفسية الصحيحة وأنو متى صمحت نفوس المسممين وزكت وطابت واعتزت وباتت
تعاف الذل وتأبى الضيم سيل إذ ذال كل عمل في سبيل التحرر واالستقالل

1

 -2نشر العمم وتحرير العقول والقموب :حيث صرح االمام عبد الحميد ابن باديس رحمو اهلل
رئيس الجمعية( بأ ن جمعية العمماء تعمل لنشر العمم والفضيمة وتحرير العقول والقموب والتسوية
بين الناس في العدل واالحسان وتعمل ليذا في صدق وصراحة وتتحمل في سبيمو كل بمية )،2
وذكر االمام محمد البشير االبراىيمي أن ىدف الجمعية يتمثل في( التعميم والدعوة إلى العمم
والترغيب فيو وتمكينو في النفوس ) ،3وفي خطاب لرئيس الجمعية ألقاه عمى إدارتيا يوم
تأسيسيا بمناسبة تزكيتو رئيسا عمييا قال فيو( فأردتم أن ترمزوا بانتخابي إلى تكريم التعميم
إظيا ار لمقصد من أعظم مقاصد الجمعية ) ،4وفي خطاب آخر ألقاه عل المجتمعين بنادي
الترقي في االجتماع العام ذكر ليم( إن جمعيتكم جمعية عممية دينية تدعوا إلى العمم النافع
ونشره وتعين عميو ،وتدعوا إلى الدين الخالص وتبينو وتعمل لتثبيتو وتقوية وازعو في نفوس ىذه
األمة  ،فوظيفتيا ىي وظيفة المعمم المرشد الناصح في تعميمو وارشاده ).

5

 -3الدعوة إلى مكارم األخالق  :ولقد كتب ابن باديس عمى الشياب( أن الجمعية يجب أن ال
تكون إال جمعية ىداية وارشاد لترقية الشعب من وىدة الجيل والسقوط االخالقي إلى أوج العمم
ومكارم األخالق ) ،6وجاء في سجل الجمعية الذي ضم بين دفتيو نقاط مؤتمرىا العام أن من
بين أىداف الجمعية( الدعوة إلى مكارم األخالق التي حض الدين والعقل عمييا) ،7وجاء في
1

 -محمد بن محمد العطوى ابن سمينة ،أسس مشروع النيضة عند االمام عبد الحميد بن باديس ،ج ،1منشورات المجمس

االسالمي األعمى  ،الجزائر ،2007،ص.90
2

 -محمد الصمح الصديق ،مرجع سابق.114 ،

3

 -السجل ،مرجع سابق ،ص.87

4

 -ابن باديس ،اآلثار ،ج ،4مرجع سابق ،ص.159

6

 -محمد قرصوا ،مرجع سابق ،ص .21

7

 -السجل  ،مرجع سابق ،ص.87

5

 -نفس الرجع ،ص.164
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جمعية العمماء المسممين الجزائريين أىدافيا وعوامل نشأتيا

الفصل السادس:

القانون الداخمي لمجمعية تحت عنوان الفصل الثالث مقاصد الجمعية وغايتيا وأعماليا ،المادة
 :65أول مقاصد الجمعية طائفة العمماء والطمبة باستعمال كل الوسائل لحمميم عمى التخمف
باألخالق االسالمية  ،وقد ذكر الشيخ محمد البشير االبراىيمي أن الجمعية تسعى( لبذل
مجيودات قوية لرفع درجة األخالق عندنا ).1
 -4محاربة اآلفات االجتماعية :حيث ذكر االمام ابن باديس أن( القصد من ىذه الجمعية ىو
محاربة اآلفات االجتماعية كالخمر والميسر والبطالة والخمور ،فكل ما يفسد عمى الناس عقوليم
أو يضيع عمييم أمواليم فيو من اآلفات ) ،2وبين االمام بأن القصد من وراء ىذا اليدف
والمسعى ىو سالمة المسممين من تمك اآلفات و أمثاليا حتى يمكنيم أن يرتقوا في جميع نواحي
الحياة إلى أقصى ما ترتقي إليو األمم ،أما سجل الجمعية فقد ذكر أن من بين أىداف الجمعية
( محاربة الرذائل االجتماعية التي قبح الدين اقترافيا وذم مقترفييا ) ،3ولتحقيق ىذا اليدف
والوصول إليو قامت الجمعية بإحياء فريضة األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ،فقد جاء في
المادة  67من قانونيا الداخمي :تتذرع الجمعية بكل الذرائع إلحياء فريضة األمر بالمعروف
والنيي عن المنكر عمى وجييا الديني.

4

 -5تأسيس كمية عممية إسالمية :وىي من أبرز أىداف الجمعية التي كان يذكر بيا رئيس
الجمعية في كل مرة و كمثال عمى ذلك أنو في إحدى تنقالتو إلى مدينة بسكرة استقبمو أحد
أعيانيا وبعد أن عرفو االمام بالجمعية ومقاصدىا وبين لو أنو من بين مقاصدىا تأسيس كمية
عممية إسالمية  ،ذكر الشيخ ابن باديس ( لو يبدأ بو قبل غيره  ،تأسيس الكمية العممية االسالمية
الجزائرية التي في عزم الجمعية السعي إلى تأسيسيا ).

1

 -محمد البشير االبراىيمي ،اآلثار ،ج ،1مرجع سابق ،ص.52

2

 -محمد قرصو ،مرجع سابق ،ص.29

3

 -السجل ،مرجع سابق ،ص.77

4

 -محمد البشير اإلبراىيمي ،المرجع السابق ،ص.85

5

 -عبد الحميد ابن باديس ،المرجع السابق ،ص.256

022

5
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الفصل السادس:

وكان ابن باديس كتب سنة 1935أنو( ال بد لمجزائر من كمية دينية يتخرج منيا رجال فقياء
الذين يعممون األمة أمر دينيا وأستطيع أن أقول أن نواة ىذه الكمية ىم الطالب الذين يريدون
عمى الجامع األخضر بقسنطينة ) ،1وجاء في القانون الداخمي لمجمعية ،تحت عنوان المادة
 ،81أنو من غايات الجمعية النبيمة تأسيس كمية دينية عربية.

2

 -6توحيد جيود العمماء الجزائريين لخدمة لغتيم ودينيم :فمقد كتب االمام االبراىيمي أنيم لم
يكونوا يقصدون من ىذه الجمعية من يوم تصورىا فكرة إلى يوم بروزىا حقيقة واقعة إال غرضا
واحدا وىو جمع القوى الموزعة من العمماء عمى اختالف حظوظيم في العمم لتتعاون عل خدمة
الدين االسالمي والمغة العربية والنيوض باألمة الجزائرية.

3

 -7إرسال البعثات العممية لمخارج لمواصمة تعميميا العالي :حيث وضح الشيخ عبد الحميد ابن
باديس أنو من بين أىداف الجمعية ىو إرسال التالمذة من أبناء الجزائر لمواصمة تعميميم
ودراستيم في المعاىد خارج الجزائر.

4

 -8نشر واحياء اآلداب والثقافة االسالمية :حيث يذكر الشيخ محمد العابد الجاللي أحد عمماء
الجمعية أن اليدف من مشروعيم التربوي ىو أن نحي في نفوس أبنائنا وبناتنا اآلداب
االسالمية ،5أما الشيخ محمد البشير االبراىيمي فقد ذكر أن الجمعية تسعى الى تكوين شباب
شباب مثقف ومتشبع بالثقافة االسالمية العربية.

6

 -9تحقيق وحدة الشعب الجزائري وازكاء روح القومية فيو :وقد ظير ىذا اليدف في أول أعداد
المنتقد عمى لسان الشيخ ابن باديس رحمو اهلل بقولو (:نعمل لمم شعب األمة الجزائرية واحياء

1

 -نفس المرجع ،ص.97

2

 -محمد البشير االبراىيمي ،المرجع السابق ،ص.88

3

 -السجل ،مرجع سابق ،ص.55

4
5
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 عبد الحميد ابن باديس ،اآلثار ،ج ،6منشورات و ازرة الشؤون الدينية ،الجزائر ،1994 ،ص.229 قسم إحياء تراث الجمعية ،من وثائق جمعية العمماء المسممين الجزائريين ،دار المعرفة ،الجزائر ،2009 ،ص.91 -محمد البشير االبراىيمي ،اآلثار ،ج ،2مرجع سابق ،ص.453
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الفصل السادس:

جمعية العمماء المسممين الجزائريين أىدافيا وعوامل نشأتيا

روح القومية في أبنائيا ) ،1وقد بين ابن باديس ىذه القومية التي تسعى إلييا الجمعية بأنيا
ليست الجنسية السياسية فقط التي تكفل لمشعب جانبا من الحقوق مقابل الواجبات بل الجنسية
القومية التي تشتمل عمى ىوية الشعب وروحو ،ولقد جعمت الجمعية ىذا اليدف من بين
أولوياتيا ألنيا تعمم جيدا أنو بغير إتحاد المجتمع والشعب الجزائري عمى كممة واحدة ال يمكن
أن يتحقق لو شيء ،ألن في االتحاد قوة وفي الفرقة ضعفا ،ولقد كان الدافع الدين وراء ذلك
اليدف من خالل قول اهلل تعالى( واعتصموا بحبل اهلل جميعا ) وغيرىا من الشواىد الدالة عمى
الوحدة والجماعة.
 -10نشر الرقي واألخوة بين الجزائريين :وان ىذا اليدف يخدم مباشرة اليدف الذي قبمو،
فاألخوة وحدىا ىي التي تكفل لممجتمع الوحدة والتآزر والتكامل لذلك قال ابن باديس( ىذه
الجمعية تسعى لنشر الرقي واألخوة عمى أساس االسالم والقومية ).

2

 -11تمكين المجتمع الجزائري من امتالك مقومات العيش الكريم :إن جمعية العمماء كانت
تدرك جيدا أنو من امتمك القوة امتمك القرار وأصبح صوتو مسموعا وال يياب الخوف الذي
صنعو الفرنسي بتفقيره ليذا المجتمع وحرمانو من امتالك وسائل االنتاج  ،ولذلك جعمت الجمعية
من بين أىدافيا كما قال ابن باديس ( إننا نريد لممسممين الجزائريين أن يبمغوا في المعارف
والفالحة والتجارة والصناعة إلى مستوى اخوانيم الفرنسيين) وقال أيضا بأنو( لمجمعية نيات
أخرى تنوي أن تقوم بيا في المستقبل إن شاء اهلل تنوي أن تبعث البعثات العممية إلى الخارج
وتحقيق ما ينص عميو قانونيا األساسي من تأسيس المصانع والمالجئ ،والمحالت العامة ).

3

 -12تكوين جيل قائد يقود الجزائر في مستقبميا :وألن جمعية العمماء كانت منيجا كامال في
عمميا من أجل الجزائر ،تعد أىدافيا لكل مرحمة حسب ظروفيا وعوامميا  ،فقد جعمت من بين
أىدافيا تكوين رجال يتصفون بالقيادة ليسوسوا ىذا البمد ويقودوا سفينتو عندما يحين وقت
1

 -محمد الميمي ،مرجع سابق ،ص.145

2

 -محمد قرصوا ،مرجع سابق ،ص.45

3

 ابن باديس ،اآلثار ،ج ،4مرجع سابق ،ص.149023

جمعية العمماء المسممين الجزائريين أىدافيا وعوامل نشأتيا

الفصل السادس:

اقالعيا وقد قال ابن باديس رحمو اهلل( إننا نربي والحمد هلل تالمذتنا عمى القرءان ونوجو نفوسيم
الى القرءان من أول يوم وفي كل يوم وغايتنا التي ستتحقق إن شاء اهلل أن يكون القرءان منيم
رجاال كرجال سمفيم وعمى ىؤالء الجال القرآنيين تعمق األمة آماليا وفي سبيل تكوينيم تمتقي
جيودنا وجيودىا ) .

1

 -13إحياء مجد الدين االسالمي والمغة العربية :ويعتبر ىذا اليدف الفصل الحكم في أىداف
الجمعية والعنوان األبرز الذي ما ذكر في تاريخ الجزائر إال وتذكر جمعية العمماء المسممين
الجزائريين ،قال عنو الشيخ محمد البشير االبراىيمي( إن جمعيتكم ىذه أسست لغايتين شريفتين،
ليما في قمب كل عربي مسمم بيذا الوطن مكانة ال تساوييا مكانة وىما إحياء الدين اإلسالمي
واحياء مجد المغة العربية ) ،2وجاء في سجل الجمعية أن ىدف الجمعية يتمثل في( تعميم الدين
االسالمي والمغة العربية والدعوة والترغيب فييا ) ،3وكتب الشيخ الطيب العقبي مقاال بعنوان
نيضة الجزائر ودعوتيا االصالحية ذكر فيو أن( ىذه الدعوة إلصالح ما أفسد الناس من أمر
دينيم ).4
وان الدين االسالمي الذي كانت الجمعية تيدف إلى اقامتو في النفوس ىو ذلك االسالم الذي
سماه ابن باديس باإلسالم الذاتي الذي يكسب صاحبو فاعمية في الحياة وليس ذلك االسالم
الذي يسميو ابن باديس باإلسالم الوراثي الذي يولد بو الفرد مسمما ويعيش مسمما ويموت مسمما
فقط ألن والديو كان مسممين قل عنو إسالم قير وانتماء اجتماعي ىذا( االسالم التقميدي الذي
يؤخذ دون نظر وال تفكير وانما يتبع فيو األبناء ما وجد عميو اآلباء).

1

5

 -الشياب ،عدد جويمية .1938

2

 -محمد البشير االبراىيمي ،اآلثار ،ج ،1مرجع سابق ،ص.133

4

 -السنة النبوية المحمدية ،العدد ،2ذي الحجة 18/1301أفريل  ،1933قسنطينة ،ص.1

3

5

 -السجل ،مرجع سابق ،ص.88

 ابن باديس  ،اآلثار،ج ،4مرجع سابق ،ص.123022

الفصل السادس:

جمعية العمماء المسممين الجزائريين أىدافيا وعوامل نشأتيا

ومن بين ما يدعم نشر االسالم وتقريبو لمنفوس سعت الجمعية أيضا إلى ( السعي في نشر
التاريخ االسالمي الصحيح بمغتو ،المتضمن لمثقافة االسالمية العربية).

1

 ممخص أىداف المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين الجزائريين:يمكن أن نمخص أىداف مشروع جمعية العمماء المسممين الجزائريين في نقطتين أساسيتين وما
بين النقطتين ىما مرحمة ما بينيما أو طريق الوصول من أحدىما إلى األخرى وىما:
 -1إحياء مجد الدين االسالمي والمغة العربية في الجزائر.
 -2االستقالل الوطني وتحرير الشعب الجزائري.
أما األىداف االخرى فيي كميا تخدم ىذين اليدفين وىي:
-1

نشر العمم والمعرفة الصحيحة.

-2

الدعوة إل مكارم الخالق.

-3

محاربة اآلفات االجتماعية.

-4

تأسيس كمية عممية دينية.

-5

توحيد جيود العمماء في جيادىم من أجل الجزائر ومقوماتيا.

-6

إرسال البعثات العممية إلى الخارج لواصمة دراستيا.

-7

نشر واحياء اآلداب والثقافة االسالمية.

-8

تحقيق وحدة الشعب الجزائري.

-9

إزكاء روح الوطنية لدى الشعب الجزائري .

 -10نشر الرقي واألخوة بين أفراد المجتمع الجزائري.
 -11تمكين المجتمع الجزائري من امتالك مقومات العيش الكريم.
 -12تكوين جيل قائد  ،يقود الجزائر في مستقبميا.

1

 -محمد البشير االبراىيمي ،المرجع السابق ،ص.52
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الفصل السادس:

جمعية العمماء المسممين الجزائريين أىدافيا وعوامل نشأتيا

سابعا -مضايقات اإلدارة الفرنسية لمشروع جمعية العمماء المسممين الجزائريين التربوي:
لقد أدركت اإلدارة الفرنسية بعد مدة قصيرة من ميالد جمعية العمماء حجم التأثير الذي
أصبحت تمارسو عمى أفراد المجتمع والدور الكبير الذي أضحت تقوم بو داخل ىذا المجتمع
خاصة بعد التقارير السرية التي توصل إلييا المسؤولون الفرنسيون بأن العمماء ىم أكبر خطر
عمى الفكرة الفرنسية في الجزائر وأن شعب مدارسيم عبارة عن خاليا سياسية واإلسالم الذي
يمارسونو ىو مدرسة حقيقية لموطنية وأنيم يجدون تأثيرىم األكثر عمقا لدى األثرياء والعائالت
الكبيرة وأصحاب المال وأن أكثر من  % 40من السكان معيم.

1

وىو ما جعميا تعمل بكل الطرق واألساليب المباشرة وغير المباشرة لموقوف أمام الجمعية
ومشروعيا والحيمولة دون تحقيق أىدافو ،ولعمو من أبرز ىذه المضايقات ما يمي:
 -1استعمال الطرق الصوفية لمحاصرة الجمعية :استغمت اإلدارة الفرنسية الحالة النفسية
لبعض شيوخ الزوايا الذين جعميم وجود الجمعية يشعرون بفقدان مراكزىم ومكاناتيم القديمة إلى
استعماليم كأدوات لمحاصرة الجمعية من الداخل في البداية ،وذلك عن طريق زرعيم في
المجمس اإلداري لمجمعية وعند فشل ىذا المسعى قامت اإلدارة الفرنسية عمى مساعدتيم لتكوين
جمعية مضادة ىي جمعية عمماء السنة وانشاء صحف تتكمم باسميم وتحارب جمعية العمماء
المسممين الجزائريين وقد وصل بيم األمر حتى إلى محاولة اغتيال ابن باديس رحمو اهلل.
 -2توجيو التيم لمجمعية باإلرىاب والدعوة إليو ونشر الوشايات الكاذبة عنيا :وىي من أبرز
الحروب النفسية التي استيدفت اإلدارة الفرنسية من خالليا تحطيم الجمعية نفسيا وتأليب الرأي
العام عمييا وعمى أعضائيا والمنتمين إلييا وتعد تيمة مقتل الشيخ كحول الذي حيكت لإلمام
الطيب العقبي أبرز ىذه التيم ،فعمى إثر عودة ابن باديس ووفده من مؤتمر  1936وقيام الشيخ
كحول بإيعاز من السمطات الفرنسية بإرسال رسالة يتب أر فييا من مطالب المؤتمر ووفد الجمعية،
مما جعل المجتمع يصفو بالخائن وكان الشيخ الطيب العقبي قد قاد حممة ضده أوفدت عمي
1
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إثرىا اإلدارة الفرنسية شخصا لقتل الشيخ كحول ثم وجيت التيمة لمشيخ الطيب العقبي الذي
ألقي بو في السجن وروجت اإلدارة الفرنسية( أن جمعية العمماء تنظم جرائم القتل والتصفيات
الجسدية لمتخمص من خصوميا ).1
ويذكر الشيخ اإلبراىيمي رحمو اهلل أن التيم الموجية لمجمعية بمغة  27تيمة حكم في
جميعيا بالتغريم وفي ثالث منيا بالتغريم والحبس وفي واحد منيا بالسجن والتغريم المضاعف.
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 -3االغتياالت والتصفيات الجسدية ألعضاء الجمعية :حيث أنو من بين أبشع األساليب التي
وضفتيا اإلدارة الفرنسية من أجل التخمص من الجمعية وأعضائيا ىو االغتياالت والتصفيات
الجسدية إلرىاب ىؤالء العمماء وطييم عن األفعال التي يقومون بيا ،وكمثال عمى ىذه األفعال
ما قامت بو من دفع أحد الطرفين الى اغتيال الشيخ مبارك الميمي بعدما أحست بأنو يزعجيا
بنشاطو في مدينة األغواط ،واختطاف المضممين الفرنسيين لمشيخ العربي التبسي واغتيالو يوم
 04افريل  ،1957وكذلك اغتيال أحمد رضا حوحو الكاتب العام لمعيد ابن باديس في
قسنطينة بعد أن سيق إلى سجن الكدية واحتجاج مدير السجن بعدم كفاية المكان تم أخذه من
طرف الجنود إلى الغابة وأطمقوا عميو الرصاص.
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 -4منع الجمعية من استعمال المساجد :حيث أن اإلدارة الفرنسية أدركت جيدا أن مؤسسة
الم سجد تمثل الوعاء األساسي لمجمعية الذي تتحرك فيو وتنشر من خاللو دعواتيا وحجم التأثير
الذي تمعبو ىذه المؤسسة خاصة إذا عممنا أن كافة فئات المجتمع كانت ترتاد ىذه المؤسسة،
ولذلك سعت اإلدارة الفرنسية إلى قطع الصمة بين الجمعية ومجتمعيا وعزليا عن ىذا اإلطار
الحيوي لمحركة والعمل وكانت حجة اإلدارة الفرنسية في ىذا المنع ىو( دفعا لمتشويش الذي
خوفو من وقوعو بعض الناس).4
1
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وقد قامت السمطات الفرنسية بمنع الشيخ الطيب العقبي من التعميم بمساجد العاصمة ثم
حاولت منع ابن باديس في قسنطينة عندما ظير جميا تأثير دعوتو في أوساط الناس وجميع
الطمبة وقد كتب ابن باديس عن ذلك بأنو ( دعي مساء الخميس الماضي إلى دار العمالة
ليعرفني الكاتب العام بكتاب جاء من الوالية العامة سألوه فيو عن عبد الحميد ابن باديس الذي
يقرئ تطوعا بالجامع األخضر بدون رخصة والقانون يمنع من التعميم دون رخصة ).1
وقد أصدر الكاتب العام الفرنسي في  16فيفري 1936قانونا يقض بمنع عمماء الجمعية من
الوعظ والتدريس في المساجد وعميو فاني أعيد إليكم أن تراقبوا بكامل االىتمام ما يروج في
االجتماعات والمسامرات التي تعقد باسم جمعية العمماء والتي يترأسيا ابن باديس ولسانيا
الرسمي في الجزائر الشيخ الطيب العقبي كما يجب أن تشمل مراقبتكم المدارس القرآنية ،2وبعد
يومين فقط من إصدار قرار ميشال وفي  18فيفري أضافت اإلدارة االستعمارية ق ار ار آخر
يقضي بمنع العمماء األحرار من ممارسة أي نشاط داخل المساجد والقرار جاء ليكمل الق اررات
السابقة لو ومما جاء فيو( أنيى إلى أنو تكرر وقوع خطب ودروس ومحاضرات في المساجد قام
بيا أناس ليسوا من رجال الدين الرسميين وذلك بموافقة رجال الديانة صراحة أو بالسكوت)،3
ولم يكتفي ميشال بق ارره بل تابع بإلحاح مراقبة رجال اإلصالح وحتى رجال الدين الرسميين
وحذرىم من الخوض في المسائل السياسية داخل المسجد وأن تكون خطبيم خطبا تقميدية جافة
كما ىو مألوف عند المدرسة المحافظة كما طالب ميشال أيضا من مدير الشؤون األىمية أال
يرخص لمقائمين بأمر المساجد بإلقاء خطبيم إال بعد استشارتو ومراقبة تمك الخطب.
 -5استعمال المدرسة الفرنسية لمحاصرة مدارس الجمعية :وذلك من خالل التساىل في قبول
تالميذ الجمعية بمكاتب التعميم الفرنسي ،حيث أن اإلدارة الفرنسية عندما رأت األطفال يحجون
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إلى مدارس الجمعية قامت بجعل شروط االلتحاق بمدارسيا متساىمة جدا( لتصد أكبر عدد
منيم من إتيان المدارس العربية الحرة).1
كما قامت اإلد ارة الفرنسية بتمديد الساعات الدراسية المسائية في المدارس الفرنسية إلى
الخامسة لتفويت مواعيد الطالب في المدارس العربية مع الرابعة والنصف.
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 -6التشديد والمراقبات عمى عمل الجمعية :حيث أن السمطات الفرنسية قامت بأخذ عدة تدابير
من أجل التصدي لمجمعية والتشديد عمييا في عمميا ومراقبتيا فقد ذكر األستاذ محمد الطاىر
فضالء أن أ حد الشبان قدم لو عدة رسائل قديمة سرية محررة بالفرنسية صدرت عن الوالية
العامة بالجزائر ومن عماالت قسنطينة والجزائر وغيرىا وتشير ىذه الرسائل المؤرخة سنة
 1932/1928إلى تدابير التشديد التي يجب إجراؤىا عمى المدارس الحرة وعمى أعضاء جمعية
العمماء وتحذر من نشر العموم اإلسالمية والعربية التي من شأنيا أن تبث في أفكار المسممين
روح الوطنية والعداوة لفرنسا.
ومن جممة ىذه الرسائل رسالة من عامل بقسنطينة إلى رئيس دائرة سكيكدة مؤرخة
في15مارس 1932يخبره فييا أن جمعية تدعى جمعية العمماء أسست بالجزائر في شير أفريل
سنة 1931وبعدما ذكر لو أىدافيا التي أسست من أجميا طمب منو إجراء الحراسة الشديدة عمى
ىؤالء الدعاة وأن يرسل تقري ار عمى تحركاتيم.
وفي رسالة من الوالي العام يحذر السمطات الفرنسية من الحركة الوىابية التي تربت في
القطر من شانيا أن تحارب الطوائف والزوايا التي ىي خاضعة لسمطة فرنسا ،ويأمر الوالي
العمال في ىذه الرسالة الحرص عمى تطبيق القانون المؤرخ في  1862/10/18فيما يخص
التعميم األىمي لكي تشدد المراقبة عمى الكتاتيب القرآنية التي تؤسسيا جمعية العمماء حتى
يقصوا إن اقتضى الحال من تمك المدارس.3
1
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ولقد بدأت اإلدارة الفرنسية في التضييق عمى الجمعية وأعضائيا بداية من العام1933
بحيث وضعت كافة أعضائيا تحت المراقبة ،1واعداد تقارير سرية مستمرة عن كل تحركاتيم
مثل:
 التقرير السنوي عن األىالي عام.1936 التقرير السري عن االجتماع العمومي لجمعية العمماء في  29سبتمبر .1936 -التقرير السري عن األىالي عام  1937حسب رؤية والية الجزائر.
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 -7غمق المدارس التابعة لجمعية العمماء المسممين الجزائريين :حيث قامت اإلدارة الفرنسية في
حربيا عمى الجمعية ومن أجل تعطيل مشروعيا التربوي بالقيام بغمق العديد من مدارس جمعية
العمماء لعدة حجج واىية كعدم مالئمة المكان أو غياب النظافة أو عدم امتالك رخصة لمتعميم
أو أن توقيتيا يصادف توقيت المدارس الفرنسية.
ومن بين أ برز ىذه المدارس التي أغمقت مدرسة دار الحديث بتممسان التي كان يديرىا الشيخ
اإلبراىيمي وقد حزن ابن باديس عمييا كثي ار وكتب عنيا بقولو " وىذه مدرسة دار الحديث
بتممسان مغمقة إلى اليوم ".3
ولم تكتفي اإلدارة لفرنسية بقوانين الغمق بل قامت بتدعيميا برفض بناء مدارس جديدة كما
فعمت مع( طمب أعضاء جمعية الفالح بوىران لفتح مدرسة فييا عمى شاكمة دار الحديث ).4
وكعقاب ل مذين يتعمم أبناءىم في مدارس الجمعية عمدت اإلدارة الفرنسية إلى قطع التعويضات
العائمية عن العمال الذين يتعمم أوالدىم في مدارس الجمعية.
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 -8التغريم والمحاكمات لمعممي الجمعية :فمن أجل إرىاب المعممين واألساتذة في مدارس
الجمعية وطييم عمى القيام بواجبيم قامت اإلدارة الفرنسية بإصدار قانون 8مارس1938الذي
يمنع التعميم بالمدارس وعمى ضوء ىذا القانون قامت بمحاكمة العديد من المعممين وتغريميم
بحجة مخالفة القانون ومن الذين غرمتيم إدارة االحتالل األستاذ اإلبراىيمي والعمماء من أىل
وادي سوف الذين ذاقوا من التغريم والنفي والسجن ما ذاقوا وروعوا في ديارىم وأىمييم أفضع
ترويع ،ورجال التعميم في بجاية و باتنة وغيرىا الذين سيقوا إلى المحاكمة المرة بعد المرة وغرموا
من أجل التعميم وييددون بالسجن.
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 -9عدم منح رخص لمتعميم :حيث أنو في المقابل الذي قامت فيو اإلدارة الفرنسية بإصدار
قانون يمنع التعميم إال برخصة من اإلدارة الفرنسية عمدت إلى عدم الرد عمى أولئك الذين تقدموا
لنيل ىذه الرخص وىو ما ترك الجمعية في حيرة كبيرة وقد كتب رئيسيا في البصائر" فمدرسة
دار الحديث مازالت مغمقة ومثميا مدرسة القمعة والمعممون في بجاية وغيرىا مازالوا يعاودون
بالتغريم ويساقون إلى المحاكمة كمجرمين وطمبات الرخص ما زالت تقابل بالرفض أو
السكوت.
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 -11تعطيل صحف الجمعية ومنعيا من إصدار الصحف :بعدما أقدمت إدارة االحتالل عمى
منع الجمعية من المساجد وغمق المدارس لم يبقى ليا إال أن تفعل الشيء ذاتو مع صحف
الجمعية خاصة بعد ما رأت ذلك التأثير الذي أصبحت تقوم بو ىذه الصحف واإلقبال الشعبي
عمييا فعمدت في البداية إلى مصادرة كل صحيفة تصدرىا الجمعية ثم قامت بسن قانون يمنع
عمى الجمعية إصدار أي صحيفة وفي ذلك كتب ابن باديس في الخطاب الذي ألقاه في
االجتماع العام الثالث عمى الحاضرين " نشرت الجمعية صحيفة السنة فصحيفة الشريعة
فصحيفة الصراط فمقيت كميا من اإلقبال والرواج ما لم تفعمو صحيفة قبميا وما أحبيا المؤمنون
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حتى أحبيا اهلل وال يوضع الحب في األرض حتى يوضع في السماء ولكنيا لقيت من ناحية
إدارية خاصة البعض والتنكر واالضطياد فسقطت الصحيفة األولى ثم الثانية ثم الثالثة وقرن
تعطيل الثالثة بمنع الجمعية من إصدار أي صحيفة منعا سيبقى لطخة سوداء في جبين حرية
القول والتفكير في تاريخ الصحافة في القرن العشرين الذي يسمونو عصر الحرية والنور.

1

واضافة إلى قوانين المصادرة والمنع من إصدار الصحف قامت اإلدارة الفرنسية بمنع وصول
جرائد الجمعية إلى المشتركين معيا وقد سبب ذلك حرجا كبي ار لمجمعية ومن أمثمة ذلك "منع
وصول جريدة البصائر اإلصالحية إلى المشتركين فييا في مدينة الغزوات ".2
 -11الزج بأساتذة ومعممي الجمعية في السجون :حيث لم يكن أمام إدارة االحتالل من وسائل
ل مقضاء النيائي عمى ىذا المشروع سوى التخمص من بعض المعممين المزعجين بالزج بيم في
السجون كما بين ابن باديس ذلك بقولو(:وىو الشيخ عبد العزيز الياشمي والشيخ عمي ابن سعد
والشيخ عبد القادر الياجوري والسيد عبد الكامل في ظممات السجن إلى اليوم).3
 -12العزل من الوظائف الحكومية لكل من ينتسب الى الجمعية كالشيخ عبد الحفيظ الجنان
الذي عزل من وضيفتو قيما بالجامع األخضر ألنو من جمعية العمماء.
 -13الترويع ألىالي العمماء وذوييم :فمن أجل محاصرة معممي الجمعية وشيوخيا والتأثير
عمييم قامت بترويع أسرىم وذوييم كما فعمت في واد سوف.
 -14إغالق النوادي :حيث أنو بعدما حرمت اإلدارة الفرنسية الجمعية من وسائميا المحورية
المتمثمة في المسجد والمدرسة والصحف لم يبقى أماميا إال النوادي لتكمل بذلك حرمان الجمعية
من جميع أماكن دعوتيا( فأصدرت قانون النوادي الذي يرمي إلى إخالئيا وحرمان الكبار من
التيذيب في نوادييم بعدما حرموا منو في مساجدىم).
1

 -ابن باديس ،المرجع السابق ،ص.176

2

 -إبراىيم ميديد ،مرجع سابق ،ص .168

3

 -ابن باديس ،المرجع السابق ،ص.209

 -4نفس المرجع السابق ،ص.212
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ومما ورد في ىذا القانون حظر بيع المشروبات المباحة داخل النوادي الثقافية إال بترخيص
من اإلدارة الفرنسية والسبب ىو أن ىذه النوادي كانت تخصص جزءا من إراداتيا لمساعدة
المدارس اإلصالحية وبذلك قضت عمى مصدر تمويمي لمدارس الجمعية.
 -15المساومات لممعممين والشيوخ :كتمك المساومات التي كانت تفعميا مع الشييد األستاذ
العربي التبسي رحمو اهلل ،حيث أن السمطات الفرنسية كانت تعرف جيدا ثقل الشيخ في المجتمع
الجزائري وما تمثمو مكانتو االجتماعية ومركزه كعالم دين فحاولت جاىدة أن تأخذ منو اعترافا أو
تصريحا تستعممو لصالحيا ضد الثورة عند قياميا( فأرسمت إليو في نوفمبر 1956م كاتب
الحزب االشتراكي( م.كومان ) ليتفاوض معو فرفض الشيخ ،ثم أرسموا إليو في جانفي 1957
مبعوث جريدة لوموند الباريسية ليحاول أخذ حديث منو ينشرونو فيما بعد ليعمقوا عميو بما
يريدون فاعتذر لو ورفض مقابمتو).1
 -16محاصرة جمعية العمماء بجمعيات ذات طابع ديني تعارض أفكار الجمعية :وقد أنشأت
ىذه الجمعيات بوحي من السمطة االستعمارية لمضارات الجمعية وتعطيل فاعميتيا والحد من
آثارىا في المجتمع.2
ومن بين ىذه الجمعيات المختمفة تمك التي أنشأتيا في مدينة تبسة باسم " الجمعية الدينية
اإلسالمية "ووضعت عمى رأسيا معمر" كولون " يدير شؤونيا ويوجو أعماليا وأىدافيا ،وقد
تكونت ىذه الجمعية لألغراض استعمارية وبث الدعاية الكاذبة في عقول العامة من الناس،
ومن جممة ما كانت تروج لو أن العمماء المصمحين ينكرون وجود األولياء وقد جاؤوا بدين جديد
وأنو منذ أن ظيرت الدعوة اإلصالحية انقطعت البركة وامسك اهلل عنا المطر.3
 -17إرىاب و ترويع تالميذ مدارس جمعية العمماء :فمن أجل زعزعة استقرار المدارس
اإلصالحية وبث الرعب بداخل تالميذىا حتى ال يحصموا عمى تعميم جيد كانت اإلدارة الفرنسية
 -1خالد أقيس ،مرجع سابق ،ص.127
 -2محمد الصالح الصديق ،مرجع سابق ،ص.8
3

 -عبد الكريم بوصفصاف ،جمعية العمماء ودورىا في الحركة الوطنية ،مرجع سابق ،ص.146
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تقوم بين الحين واآلخر بمداىمة المدارس وترويع تالميذىا مثل الذي فعمتو مع مدرسة بجاية
حيث بعثت اإلدارة ثالثة من الشرطة وثالث من بوليس السر إلى المدرسة فوجدوا قسما من
التالميذ يدرس وقسما ينتظر وقتو فادخموا القسم المنتظر إلى القسم المتعمم وحشروىم كميم في
الحجرة حش ار وأغمقوا عمييم وعمى المعمم الباب وتقدم والى أولئك التالميذ الصغار فحجزوا
عمييم كتبيم وك ارريسيم فتروعوا وبكوا ودىش المعمم أمام ىذه المعاممة القاسية التي عومل بيا
أولئك األطفال الذين ال يتجاوز أكثرىم عشر سنوات.

1

 -18إلقاء القبض عمى طالب مدارس الجمعية :حيث لم تكتفي اإلدارة الفرنسية بحرمان ىؤالء
الطالب من التعميم والمدارس وحبس وتوقيف معممييا وترويعيا ليم بالمداىمات والمعاكسات
لمدارسيم ومسؤولييا ،بل قامت بإصدار قوانين يتم بموجبيا إلقاء القبض عمى كل طالب
منتسب لمجمعية وىو الذي جعل ابن باديس رحمو اهلل يصيح تحت عنوان االنديجينا الجديدة
ويرفع احتجاجو باسم جمعية عمماء المسممين الجزائريين ( أرفع احتجاجي الشديد ضد المنشور
الذي أبمغ بو الوالي العام والة التراب العسكري إلقاء القبض عمى كل طالب منتسب لجمعيتنا).2
 -19منع أداء مناسك الحج والعمرة عمى المتعاطفين مع الجمعية :فاإلدارة الفرنسية عمدت إلى
كل الوسائل التي من شانيا أن تقطع الصمة بين الجمعية ومجتمعيا ألنيا كانت تعمم أنو إذا
احتوى المجتمع الجمعية وتقبميا فمن يمكن القضاء عمييا أبدا و ىو الذي جعميا تواجو بالعقاب
والمنع وغيرىا كل من تسول لو نفسو االنضمام إلييا أو حتى لمجرد التعاطف مع دعوتيا ،بل
وحرمت ىؤالء المتعاطفين حتى من أداء واجباتيم الدينية مثل الرحمة إلى الحج ،حيث كان تقدم
البعض بطمب إذن بالسفر ألداء فريضة الحج في غير باخرة الحجاج الرسمية كان مما يمقي
عمييم من األسئمة ىل أنت مؤيد لجمعية العمماء فإن كان نعم تم منعو من اإلذن بالسفر.

1

 -ابن باديس ،األثار ،ج ،6مرجع سابق ،ص.246

2

 -نفس المرجع ،ص.210

3

 -نفس المرجع  ،ص .284
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 -21تعطيل بعض الوسائل التي كانت تستعين بيا الجمعية في عمميا :ومن ىذه األفعال ما
فعمتو مع األستاذ العربي التبسي رحمو اهلل عندما قامت مصمحة البريد بمدينة تبسة بتعطيل رقم
البريد لمدرسة تيذيب البنين الذي كان يديرىا وكان الرقم مسجال باسمو.

1

ويمكن تمخيص أبرز المضايقات التي تعرض ليا المشروع التربوي من طرف اإلدارة الفرنسية
في النقاط التالية:
 -1نشر الوشايات الكاذبة.
 -2تمفيق التيم.
 -3االغتياالت والتصفيات الجسدية.
 -4ضرب الجمعية بالطرق الصوفية.
 -5المحاكمات التعسفية والجائرة لممعممين والشيوخ.
 -6السجن لممعممين واألعضاء.
 -7المالحقات القضائية .
 -8النفي واالقامات الجبرية.
 -9العزل من الوظائف الحكومية.
 -10تغريم معممي الجمعية والمتعاطفين معيا.
 -11اإلرىاب والترويع ألىالي العمماء.
 -12التشديد والمراقبات عمى الجمعية وأعضائيا.
 -13غمق مدارس الجمعية.
 -14غمق صحف الجمعية.
 -15منع الجمعية من إصدار الصحف.
 -16منع وصول صحف الجمعية لممشتركين فييا.
1

 -محمد البشير اإلبراىيمي ،اآلثار ،ج ،2مرجع سابق ،ص.203
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 -17منع ممارسة نشاط التعميم بحجة عدم وجود رخصة.
 -18عدم منح رخص لمتعميم وفتح المدارس.
 -19منع بناء المدارس.
 -20إصدار القوانين الجائرة التي تعطل عمل الجمعية.
 -21غمق نوادي الجمعية.
 -22مساومة شيوخ الجمعية.
 -23محاصرة الجمعية بجمعيات دينية مضادة.
 -24حرمان العمال أىالي تالميذ مدارس الجمعية من حقيم في الخدمات االجتماعية.
 -25إلقاء القبض عمى الطالب المنتسبين لمدارس الجمعية.
 -26إرىاب وترويع تالميذ مدارس الجمعية.
 -27مضايقة عمماء الجمعية والمتعاطفين معيا حتى في قضاء واجباتيم الدينية كمنعيم من
الحج.
 -28استعمال المدارس الفرنسية لمحاصرة مدارس جمعية العمماء.
وعميو نقول أن االستعمار بعممو ىذا كان يريد تحطيم أفكار معينة أو كفيا عن العمل حتى ال
تؤدي مفعوليا في توجيو الطاقات داخل المجتمع الجزائري.
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 إستخالصات الفصل:لقد أفضت الدراسة التحميمية لمجموعة البيانات التي بين أيدينا إلى مجموعة من
االستخالصات التي تمكنا من خالليا من تحقيق األىداف الموضوعة في تمييد ىذا الفصل
وأىم ىذه االستخالصات ما يمي:
 أن الوضعية االجتماعية والثقافية التي وصمت إلييا الجزائر بعد مرور قرن عمى وجوداالحتالل الفرنسي حت مت من ضرورة وجود عمل إصالحي ونيضوي كبير يخرج المجتمع
الجزائري من الحالة التي أصبح يوجد عمييا ،وىو ما تحقق لو عمى يد جمعية العمماء المسممين
الجزائريين.
 وأنو قد تزاحمت مجموعة مختمفة من العوامل الخارجية والداخمية المباشرة وغير المباشرة عمىظيورىا داخل مسرح التاريخ الجزائري ،ولعل أىم ىذه العوامل خاصة الخارجية منيا ىو ما
شيدتو الجزائر من ظيور لألحزاب السياسية األوروبية وما كان يصميا من صدى تأثير الثورات
العربية والحركات اإلصالحية الدينية وما صاحب ىذه الحركات من تأثير عمى الشعوب العربية
خاصة بواسطة صحفيا ومجالتيا التي كانت ثورة في مجال التجديد الفكري والديني.
 أما بالنسبة لمعوامل الداخمية فقد شكمت التجارب والدعوات اإلصالحية الفردية التي كانتتقوم من حين آلخر داخل المجتمع الجزائري أىم روافد الحركة اإلصالحية ،لتساىم المدارس
العربية التي تأسست عمى يد البعض من المحسنين وظيور الصحافة الوطنية عمى تخمير ىذا
العمل.
 أما العوامل المباشرة التي أدت إلى ميالد الجمعية فقد تمثمت أىميا في ظيور شخصية ابنباديس وعودة العمماء من المشرق العربي وأفواج تالميذ ابن باديس الذين بعث بيم إلى الزيتونة،
فضال عمى تأسيس مجمة الشياب وجمعية اإلخاء العممي.
 أن جمعية العمماء قد تشكمت في البداية بشكل تنظيمي بسيط سرعان ما تطور وتشعب نتيجةلمقبول االجتماعي وتعدد فروعو وتنوع ميامو.
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 ولقد كانت جمعية العمماء تتميز بمجموعة من الخصائص جعمت منيا كيانا تنظيميا يختمفعن باق التنظيمات التي شيدتيا الجزائر أىميا االستيعاب الكامل لمختمف الشرائح االجتماعية
والتمثيل لكافة مناطق الوطن واالعتماد الذاتي في توفير مصادر التمويل والربط بين الفكرة
والتطبيق أثناء العمل واالعتماد عمى المصادر الدينية كمنطمقات فكرية.
 كانت الجمعية تيدف من وراء عمميا اإلصالحي إلى تحقيق مجموعة من األىداف التيحددتيا مواثيقيا الرسمية في ىدفين أساسين يقود أحدىما إلي اآلخر ىما إنقاذ الشخصية
الجزائرية عن طريق إحياء مجد المغة العربية والدين اإلسالمي والوصول إلي االستقالل الوطني
وتحرير المجتمع الجزائري من السيطرة الفرنسية.
 ونتيجة لعمميا اإلصالحي التي رأت فيو اإلدارة الفرنسية خط ار عمى وجودىا في الجزائرتعرض المشروع اإلصالحي لمجموعة واسعة من العراقيل والمضايقات من طرف اإلدارة
الفرنسية شمل االغتياالت والتصفيات الجسدية والسجن واغالق المدارس وتعطيل الصحف
والمنع من ممارسة التعميم وغيرىا.
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 تمهيد.أوال -األسس والمبادئ العامة للمشروع التربوي.
ثانيا -األبعاد األساسية للمشروع التربوي.
ثالثا -مالمح المنهاج التربوي في مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
 -إستخالصات الفصل.
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لقد جاء ىذا الفصؿ ليجيب عمى أحد تساؤالت الدراسة المتعمؽ بالوقوؼ عمى مالمح
المشروع التربوي الذي أقامتو جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف مف خالؿ تناوؿ أىـ األسس
والمبادئ العامة التي كاف يقوـ عمييا المشروع ومختمؼ األبعاد التي سعى مف خالليا المشروع
التربوي إلى تجسيد ىذه المبادئ.
أوال -األسس والمبادئ العامة لممشروع التربوي:
وىي المنطمقات الفكرية والمرجعيات الكبرى التي جعمت منيا جمعية العمماء المسمميف
الجزائرييف منطمقا لبناء وصياغة مشروعيا التربوي واالصالحي داخؿ المجتمع الجزائري ،وقد
تمثمت ىذه المرجعيات فيما يمي:
 -1مقومات الشخصية الجزائرية :وىي تمؾ المقومات التي صاغت الشخصية الجزائرية عبر
مراحميا المختمفة وعبرت عف تفرد الظاىرة الجزائرية ،والتي صاغتيا جمعية العمماء المسمميف
الجزائرييف في شعارىا " الجزائر وطننا والعربية لغتنا واإلسالـ ديننا " ،وأقامت مشروعيا التربوي
مف أجؿ الحفاظ عمييا ،وىي المقومات التي تعبر عف انتماء األمة الحضاري.
ولقد كاف اعتماد العمماء عمى مقومات الشخصية الوطنية كمرجعية عامة لبناء المشروع
التربوي إنما يعود لنظرتيـ إلى التربية ،حيث يذكر األستاذ أبو الحسف الندوي بأف( التربية في
نظر ىؤالء القادة الذيف يغاروف عمى شخصية شعوبيـ وذاتية بمدانيـ لباس يفصؿ عمى قامة
ىذه الشعوب ومالمحيا القومية وتقاليدىا الموروثة وآدابيا المفضمة وأىدافيا التي تعيش بيا
وتموت في سبيميا).1

1

 -أبو الحسف الندوي ،نحو التربية االسالمية الحرة في الحكومات والبالد االسالمية ،ط ،5مؤسسة اإلسراء لمنشر والتوزيع،

قسنطينة ،الجزائر ،1991 ،ص.70
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ولقد أكد أستاذ عموـ التربية في جامعة الجزائر سابقا الدكتور عباسي مدني عمى( أف التربية
التي ال تراعي جميع حاجات الفرد والمجتمع وحقيقتو التاريخية وآمالو المستقبمية ىي تربية فاقدة
ألىـ مبرراتيا).1
 -2العقيدة اإلسالمية :وىي الرؤية اإلسالمية لمكوف والحياة واإلنساف واف كنا قد أشرنا إلى أف
الجمعية اعتمدت في بنائيا لمشروعيا التربوي عمى مقومات الشخصية الوطنية والتي مف بينيا
مقوـ اإلسالـ ،إال أنو ينبغي أف نبيف أف الجمعية في المبدأ األوؿ انطمقت مف كوف اإلسالـ
بوصفو نظام ا اجتماعيا داخؿ المجتمع الجزائري يجب مراعاتو وعدـ التعارض معو بجعؿ
مشروع يناقضو أما في ىذا المبدأ فاف الجمعية أو العمماء اعتمدوا العقيدة اإلسالمية كوسيمة
يقوـ عمييا المشروع التربوي في إصالحو لممجتمع الجزائري ولذلؾ قاؿ الشيخ المبارؾ الميمي
( مف حاوؿ إصالح أمة إسالمية بغير دينيا فقد عرض وحدتيا لالنحالؿ وجسميا لمتالشي)،2
وأوؿ أولويات ىذه العقيدة ىي ربط المجتمع بالقرآف الكريـ وسنة المصطفى صمى اهلل عميو
وسمـ بوصفيما المصادر األساسية ليذه العقيدة وقد كتب ابف باديس عمى ذلؾ أنو( ال نجاة لنا
مف ىذا التيو الذي نحف فيو والعذاب الذي نذوقو ونقاسيو إال بالرجوع إلى القرآف ،إلى عممو
وىديو وبناء العقائد واإلحكاـ عميو والتفقو فيو وفي السنة النبوية شرحو وبيانو) 3،وذلؾ يعود إلى
أف( القرآف العظيـ أ نزلو اهلل تعالى ىداية عامة لجميع البشر لما فيو سعادتيـ الدنيوية واألخروية
بتنوير العقوؿ وتزكية النفوس وتقوية األعماؿ واصالح األحواؿ وتنظيـ االجتماع البشري عمى
أكمؿ نضاـ واف كؿ مف خالفو فيو ضاؿ).4

1

 -عباس مدني ،مشكالت تربوية في البالد اإلسالمية ،دار الشياب ،باتنة ،1986 ،ص.10

2

 -الشياب ،ج  ،1عدد أفريؿ .1936

3

 -الشياب ،ج ،2عدد فيفري .1932

4

 -ابف باديس ،العقائد اإلسالمية ،مرجع سابؽ ،ص.100
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ويعود ىذا التأكيد الشديد الذي يبديو المصمحوف مف أجؿ بناء المشروع التربوي عمى العقيدة
اإلسالمية ومصادرىا األساسية لألسباب التالية:
 أف العمماء الذيف كانوا يقوموف بيذا المشروع التربوي ىـ عمماء شرعيوف ومف خالؿ دراستيـ
لمفمسفة القرآنية وجدوا أنيا تتوفر عمى جميع الخصائص التي مف شأنيا النيوض بالمجتمع
الجزائري ومنيا:


قدرة العقيدة عمى ربط التربية بمقومات المجتمع ،وىو الذي أشار إليو أحد التربوييف بأف

( جعؿ العمؿ نابغا مف العقيدة ،والعقيدة أساس لكؿ فعؿ إنما يؤكد أىمية ربط التربية بمعتقدات
األمة ،وكثير مف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية تركز عمى ىذا الجانب وتؤكد عميو وىو
أىمية ربط التربية بعقيدة األمة).1


قدرة العقيدة عمى إحداث التغيير الداخمي التي تؤكد عميو الجمعية كفمسفة في اإلصالح

حيث أف( التغيير االجتماعي إنما يبدأ مف الداخؿ ،أي مف داخؿ النفس وذلؾ بتغيير األنماط
ا لعقائدية والمعيارية والقيمية والفكرية لإلنساف فإذا ما تغير ذلؾ فانو ينعكس عمى السموؾ
الخارجي لمفرد والمجتمع عمى سواء).2
وىو ما يذىب إليو الدكتور نبيؿ توفيؽ السمالوطي بأف العقيدة تعد الموجو األساسي لسموؾ
الفرد ،حيث تتحوؿ إلى موجيات قيمية تترجـ إلى واقع سموكي فالمعتقدات ىي التي تحكـ
وتصبغ وتحدد القيـ وىذه األخيرة ىي التي تحدد مسارات السموؾ وتضبطو وتحكمو وتوجيو.3
واف العمماء مف خالؿ التركيز عمى العقيدة الدينية كانوا يسعوف إلى توفير الشرط األساسي
لمتركيب الضروري لعناصر الحضارة الذي يجعؿ منيا قادرة عمى الحركة وقد أشار مالؾ بف
نبي إلى ( أف القوى الروحية ىي التي تجعؿ مف النفس المحرؾ الجوىري لمتاريخ اإلنساني)،4
1

 -عباس محجوب ،أصول الفكر التربوي في اإلسالم ،عالـ الكتب الحديث ،األردف ،2006 ،ص.226

2

 -عمى أحمد مدكور ،منيج التربية في التصور اإلسالمي ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،2002 ،ص.226

3

 -نبيؿ توفيؽ السمالوطي ،بناء المجتمع المسمم ونظمو ،ط  ،2دار الشروؽ ،جدة ،1988 ،ص.23

 -4مالؾ بف نبي ،ميالد مجتمع ،مرجع سابؽ ،ص.6
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بؿ إ ف مالؾ بف نبي يؤكد عمى أف الشرط األساسي لتطور اإلنسانية ىو النمو في مشاعرىا
الدينية فقاؿ( والحؽ أف تطور اإلنسانية ىو ما يحدث مف نمو في مشاعرىا الدينية المسجمة في
واقع األحداث االجتماعية تمؾ التي تطبع حياة اإلنساف وعممو عمى وجو البسيطة).1
ولقد أشار الى فاعمية العقيدة اإلسالمية في خمؽ اإلرادة داخؿ المجتمع حتى العمماء غير
المسمميف عمى غرار قسطنطيف زريؽ المسيحي األرثوذكسي الذي كتب بأف( القومية العربية ىي
العقيدة التي نفتقر إلييا فيي تولد اإلرادة في خمؽ مجتمع والمحافظة عميو ثـ بيف أف ىذه العقيدة
التي يستمد منيا المجتمع العربي وحيو ال يمكف أف يكوف إال اإلسالـ).2


قدرة العقيدة اإلسالمية عمى تشكيؿ الضمير الجمعي لممجتمع الجزائري وىو ما يؤكد

عميو عالـ االجتماع توفيؽ السمالوطي بأف العقيدة ال تسيـ فقط في صياغة الشخصية
المتماسكة بؿ ت سيـ كذلؾ في تحقيؽ تماسؾ الجماعة وتحقيؽ التكامؿ والقوة بيف أبناء العقيدة
الواحدة نتيجة لوحدة المنطمؽ ووحدة اليدؼ.

3

 ولقد لخص الدكتور محمد حسف العمايرة أىمية بناء مشروع تربوي انطالقا مف فمسفة القرآففي النقاط التالية:
 أ ف في الرجوع إلى المصادر اإلسالمية ربطا لحاضر المسمميف بماضييـ ،وفيو التأكيد عمىالشخصية الثقافية التربوية اإلسالمية ،وألف اإلسالـ يمتمؾ مف المرونة في قواعده ومبادئو العامة
المتعمقة بتنظيـ الحياة البشرية في جميع مجاالتيا ما يجعمو صالحا لكؿ مكاف وزماف.
 أف النظاـ التعميمي بكؿ مكوناتو ىو جزء مف حضارة وثقافة أية أمة وأداة فعالة لتخميدوتطوير وتجديد حضارة وثقافة ىذه األمة ،ولذا فإف األمة التي تريد أف تحافظ عمى كيانيا وعمى
شخصيتيا الحضارية والثقافية ،البد أف تربط تعميميا بثقافتيا وحضارتيا ،وتحرص عمى
أصالتيا وتربط حاضرىا بماضييا وال تمجأ إلى التقميد األعمى.
1

 -نفس المرجع السابؽ ،ص.16

2

 -برىاف زريؽ ،المشروع الحضاري العربي اإلسالمي ،دار كنعاف ،دمشؽ ،2007،ص.78

3

 -نبيؿ توفيؽ السمالوطي ،المرجع السابؽ ،ص.25
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 أف ربط التعميـ في المجتمع اإلسالمي باألصوؿ والمصادر اإلسالمية يعمؿ عمى إبرازالعالقة التي تربط بيف الديف وواقع الحياة وبمشاكميا ومناشطيا ،ويقوي الشعور بيف النشء
المسمـ.
 يعمؿ ربط التعميـ اإلسالمي باإلسالـ والثقافة اإلسالمية عمى تقريب المجتمعات اإلسالميةمع بعضيا البعض ،ويميد السبيؿ إلى مزيد مف التكامؿ والتضامف بينيا ،ويعمؿ عمى حماية
ىذه المجتمعات مف الضياع ومف االعتماد عمى غيرىا في شتى المجاالت.1
ىذا وينبغي أف نشير إلى أ ف المنيج الذي يعتمد إلى إعطاء األولية في العمؿ النيضوي إلى
الجانب العقيدي قبؿ غيره أصيؿ في تراثنا وحضارتنا ،فقد قامت الدعوة اإلسالمية عمى أساسو
ثـ أخذ بو جميع مف انشغؿ بالعمؿ اإلصالحي.

2

كما أف أعالـ اإلصالح في القديـ والحديث ينظروف نظرة واحدة إلى فاعمية الزاد الروحي في
عممية البناء الحضاري ويعتقدوف في الوقت ذاتو بأف الفقر في ىذا الجانب مف أكبر العوامؿ
في ما تعانيو البشرية مف أمراض مختمفة وانحراؼ في السموؾ ووىف في الفاعمية االجتماعية.

3

 -3الوضعية االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي يوجد عمييا المجتمع الجزائري:
ففي الجانب االجتماعي كاف المجتمع الجزائري يشيد انتشا ار واسعا لمعديد مف الظواىر
االجتماعية المدمرة لبنائو االجتماعي كانتشار ظاىرة األمية وغيرىا بسبب سياسة التجييؿ التي
تعتمدىا اإلدارة الفرنسية* ،واآلفات االجتماعية واألمراض الخطرة واليجرة إلى خارج الوطف
وغيرىا مف الظواىر االجتماعية ،أما الجانب االقتصادي فيميزه تفتيت البنية االقتصادية
لممجتمع الجزائري بسبب السياسة الفرنسية المنتيجة لتفقير المجتمع الجزائري* ،وما نتج عف
1

 -محمد حسف العمايرة ،الفكر التربوي اإلسالمي ،دار المسيرة ،عماف ،األردف ،2009 ،ص( .) 23-22

2

 -محمد بف سمينة ،من إسيامات اإلبراىيمي في النيضة ،مجمة الموافقات ،العدد  ،4السنة  ،4محرـ /1416جواف ،1995

المعيد العاؿ ألصوؿ الديف ،الجزائر ،ص.500
3

 -نفس المرجع ،ص .508

*

 -انظر فصؿ سياسة التفقير.

*

 -انظر فصؿ سياسة التجييؿ.
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ىذه السياسة مف انتشار لمبطالة والفقر والحرماف االجتماعي داخؿ المجتمع الجزائري وانتقاؿ
المجتمع مف وحدة القبيمة وقيـ التعاوف والتكافؿ والتضامف الذي يكفميا إلى الفردانية واألنانية،
أما في الجانب السياسي فيميزه جممة القوانيف االستثنائية والالإنسانية المسمطة عمى المجتمع
الجزائري والتي حرمتو مف أبسط حقوقو في العيش الكريـ.
إف ىذه الوضعية الصعبة التي يوجد عمييا المجتمع الجزائري كاف يجب مراعاتيا عند القياـ
بالتخطيط لممشروع التربوي ألنو كما سبؽ وأف أشرنا أف أي جيد موجو إلصالح مجتمع ما
والنيوض بو يغفؿ واقع ىذا المجتمع وحاجياتو لو جيد فاقد ألىـ مبرراتو ويحمؿ بذور فنائو
بداخمو فالقياـ بمشروع تربوي داخؿ مجتمع يعيش حالة مف الرفاه االقتصادي ويمتمؾ حريتو بيده
تختمؼ عف مشروع موجو لمجتمع يعيش حالة مف البؤس والحرماف االقتصادي واالجتماعي
والسياسي.
 -4الواقع التربوي والثقافي لممجتمع الجزائري:
وىي الحالة التي كاف يوجد عمييا المجتمع الجزائري في ما يخص الجانب التربوي والثقافي،
وعالقة ىذا المجتمع بالبناء الثقافي وحالة التربية والتعميـ داخؿ المجتمع ،ولعؿ أىـ ما يميز ىذا
الجانب ىو ثالث نقاط رئيسية:
أوليا :السياسة التعميمية لإلدارة الفرنسية*وأىدافيا الرامية إلى القضاء عمى مقومات الشخصية
الوطنية لممجتمع الجزائري والنتائج المترتبة عمييا داخؿ البناء االجتماعي.
ثانيا :الجمود الفكري الذي يميز المناىج التربوية لمتعميـ الذي تقدمو بعض الزوايا والمدارس
التقميدية.

*

 -أنظر فصؿ السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر.
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ثالثا :عدد األطفاؿ الجزائرييف الذيف ىـ في سف التمدرس ولكنيـ موجوديف خارج الفصوؿ
الدراسية والمحروميف مف الحصوؿ عمى أية فرص لمتعميـ ،إضافة إلى افتقار البيئة الجزائرية
إلى أماكف التعميـ نتيجة قياـ االحتالؿ الفرنسي بالقضاء عمى أماكف التعميـ ونشر المعرفة.

*

 -5اإلمكانيات المادية والتقنية والبشرية المتاحة أمام المشروع التربوي:
حيث أف جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف لـ تكف ىيئة رسمية تابعة لسمطة عمومية
وفرت ليا جميع الوسائؿ واإلمكانيات لمقياـ بمشروعيا التربوي كأف تكوف و ازرة لمتربية أو مديرية
لمتعميـ إضافة إلى أف الجمعية كانت تعمؿ تحت حكـ استعمار وليس نضاـ وطني وىو ما
يعني وجود العديد مف المضايقات والعراقيؿ التي سيحاوؿ القياـ بيا مف أجؿ تعطيؿ المشروع
الذي كاف يرى فيو تيديدا صريحا لوجوده.
ثـ إف مشروعا تربويا يستيدؼ بناء مجتمع بأكممو ليو بحاجة إلى مصادر لمتمويؿ مف
أجؿ التكفؿ بنفقات التعميـ وبناء المدارس وتجييزىا بالوسائؿ التربوية ىذا مف جية ،ومف جية
أخرى الوضعية االقتصادية الت ي يوجد عمييا المجتمع الجزائري الذي صودرت أراضيو وأمالكو
وأصبح يعيش فق ار وحرمانا اجتماعيا كبي ار .
أما النقطة األخرى فيي قمة اإلطارات البشرية التي يمكنيا القياـ بالمشروع خاصة في
المواد الرياضية والعممية والمغات األجنبية ،ولذلؾ كاف عمى عمماء الجمعية ضرورة مراعاة كؿ
ىذه النقاط والتي نوجزىا في:
 مضايقات وعراقيؿ اإلدارة الفرنسية.
 نقص اإلطارات البشرية.
 مشكمة مصادر التمويؿ.
 نقص مؤسسات التعميـ.
 نقص وسائؿ التعميـ.
*

 -أنظر فصؿ سياسة تجييؿ المجتمع الجزائري.
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 -6فاعمية العامل التربوي في إحداث التغيير االجتماعي:
لقد كاف العمماء يؤمنوف بأف العامؿ التربوي ىو وحده العامؿ القادر عمى االنتقاؿ بالمجتمع
الجزائري مف الوضع االجتماعي الذي يوجد عميو ويعطؿ حركتو وفاعميتو إلى الوضع الذي
يستطيع مف خاللو التحكـ في قدراتو وتوجيو نشاطات أفعالو بما يضمف بقاءه واستم ارره ،ولقد
برر ابف باديس اختياره ليذا المنيج( بأنو أساس النيوض بالشعوب واألمـ) ،1وأنو( كما تحتاج
األبداف إلى غذاء مف المطعوـ والمشروب كذلؾ تحتاج العقوؿ إلى غذاء مف األدب الراقي
والعمـ الصحيح وال يستقيـ سموؾ أمة وتنقطع الرذيمة مف طبقاتيا وتنتشر الفضيمة بينيا إال إذا
تغذت عقوؿ أبنائنا بيذا الغذاء النفيس) ،2بؿ إف ابف باديس يعد العمـ في طميعتو مدلوؿ القوة
وأنو سالح عتيد.3
ولقد عبر فيمسوؼ اليند إقباؿ عف دور التربية في إحداث عممية التغيير االجتماعي بقولو :إف
التعميـ ىو الحامض الذي يذيب شخصية الكائف الحي ثـ يكونيا كما يشاء ،إف ىذا الحامض
ىو أشد قوة وتأثي ار مف أي مادة كيميائية ،وىو الذي يستطيع أف يحوؿ جبال شامخا إلى كومة
التراب.

4

ويعمؿ الدكتور مصطفى باجو سير ابف باديس وجمعيتو إلى اعتماد العمؿ التربوي أساسا
لمعمؿ اإلصالحي ومدخال لمتغيير االجتماعي والثقافي والنيوض الفكري والسياسي إلى قناعة
العمماء الراسخة بأف أ خطر آفة تصيب األمة وتقتضي عمى كيانيا ىو الجيؿ فيو الذي يولد
الفقر والفقر يولد التبعية والتبعية تمحو الشخصية وتقضي عمى الكياف.5

1

 -محمد الصالح الصديؽ ،مرجع سابؽ ،ص.23

2

 -محمد الميمي ،مرجع سابؽ ،ص.147

3

 -محمد قرصو ،مرجع سابؽ ،ص.41

4

 -أبو الحسف الندوي ،مرجع سابؽ ،ص.31

5

 -مصطفى باجو ،قراءة في معالم فكر اإلمام عبد الحميد ابن باديس ،مجمة الوعي ،العدد ،1مرجع سابؽ ،ص.49
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كما بيف أحد عمالقة الفكر التربوي اإلسالمي اإلماـ القرشي أف توظيؼ التربية كمنيج في
التغي ير االجتماعي يعمؿ عمى نشر الوعي السياسي وبمورة الفكر االجتماعي وتفتح الذىنية
العامة أماـ المصالح العامة ومراقبة الشؤوف السياسية ،والى ذلؾ ييدؼ الحديث الشريؼ " كمكـ
راع وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو " ومف الطبيعي أف ىذا الوعي إنما يتـ في المجتمع اإلسالمي إذا
ازدىرت حياتو الفكرية والعممية وأما إذا شاع الجيؿ فإف الوعي األصيؿ البد أف يتالشى وأف
األزمات الخطيرة التي منى بيا العالـ اإلسالمي في كثير مف مراحؿ حياتو إنما كانت مف
النتائج المباشرة لالنحطاط الفكري واالجتماعي ،وىو الذي جعؿ الدكتور عشراتي يقوؿ :بأف ابف
باديس المفكر االستراتيجي كاف يدرؾ أف التثقيؼ الديني والتربية األصيمة يكفالف ال محالة
لمشعب أف يسترد ما سكت عنو أو ما بدا أنو تنازؿ عنو في مرحمة ما متى استحكـ الوعي وعـ
التعميـ المفيد واتسعت دائرتو اإلصالحية واالجتماعية والبشرية.

1

ىذه ىي مجمؿ المنطمقات والمرجعيات الكبرى التي كاف عمى جمعية العمماء المسمميف
الجزائرييف أخذىا بعيف االعتبار عند القياـ بتخطيط مشروعيا التربوي ،وقد تـ تجسيد ىذه
المبادئ العامة لفمسفة المشروع التربوي مف خالؿ األبعاد التالية :
ثانيا -األبعاد األساسية لممشروع التربوي:
وىي األبعاد التي قامت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف مف خالليا بتجسيد المبادئ
العامة لفمسفة المشروع التربوي:
 -)1البعد القومي أو الوطني :وىو أف اتجاىات المشروع التربوي مستمدة أصال مف اتجاىات
الوطف وىويتو ومتطابقة مع ىوية المجتمع في المغة والديف والتاريخ والقيـ والذكريات المشتركة،2
وأىـ ما يجسد ىذا البعد داخؿ المنظومة التربوية لمشروع الجمعية ىو:
 -1اعتماد المغة العربية لغة لمتعميـ والتكويف وأداة لمبناء النفسي والفكري.

1
2

 عشراتي سميماف ،عبد الحميد ابن باديس ،ج ،2دار الغرب لمنشر والتوزيع ،وىراف ،الجزائر ،2010 ،ص .110 -عبد القادر فضيؿ ،المدرسة في الجزائر ،جسور لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،2009 ،ص.442
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 -2التركيز عمى الميارات األدائية لمطالب في اكتساب المغة باستعماؿ القصص لمتخاطب
داخؿ الفصوؿ الدراسية وخارجيا ،أي التطبيؽ العممي المباشر لمقواعد المغوية المكتسبة ولقد
كاف ابف باديس رحمو اهلل يحث طمبتو عمى التحدث بالمغة العربية الفصحى في مناقشتيـ
واستعماليا في التخاطب في ما بينيـ ،كما كاف ابف باديس يؤكد عمى أف اإلكثار مف الندوات
األدبية والعممية التي نمتزـ فييا بالمغة الفصحى ال شؾ أنو يحصؿ نتائج باىرة في نشر
الفصحى بيف المتعمميف كتابة وتخاطبا وازالة الشقة القائمة بينيا وبيف العامية بصورة تجعميا
تدرجيا لغة واحدة في النياية.

1

ولقد أكد كبار المغوييف والتربوييف عمى أىمية الجانب العممي في اكتساب خاصية المغة ومنيـ
الدكتور عبد الرحمف حاج صالح الذي يرى ضرورة إعادة النظر في الدرس المغوي حتى يكوف
ثمثاه مبنيا عمى التمرس ال عمى التفسير النظري.

2

وأما الدكتور عبد القادر فضيؿ فيعتبر أف ما يعتقده الكثيروف مف أف امتالؾ الميارات المغوية
" التي ىي ىدؼ تعميـ المغة " تكفي فييا المعرفة وحدىا ومف ثـ يقمموف مف أىمية الممارسة
والتدريب أنيا مف األخطاء التي تعيؽ اكتساب ناحية المغة ألف الممارسة ىي األساس في
عممية االكتساب المغوي ويؤكد الدكتور عمى أف اكتساب النظاـ المغوي " الممكة" ال يتـ حتما إال
عف طريؽ اكتساب الميارة ولذلؾ يدعو إلى أف تكوف نقطة االنطالؽ في بداية التعميـ بالنظر
إلى المغة عمى أنيا ميارة تكتسب بالتعمـ واالستعماؿ.

3

1

 -محمد الصالح الصديؽ ،مرجع سابؽ ،ص.173

2

 -عبد الرحمف حاج صالح  ،تعميم المغة العربية في التعميم األساسي وامكانية استفادتو من البحوث العممية ،دفاتر

المجمس ،العدد ،3المجمس األعمى لمتربية ،الجزائر ،1997 ،ص.5
3

 -عبد القادر فضيؿ ،نحو انطالقة جديدة وجادة في مجال تدريس المغة العربية في المرحمة األولى من التعميم األساسي،

دفاتر المجمس ،مرجع سابؽ ،ص.15
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وىو األمر الذي تشدد عميو الباحثة المغربية في عمـ النفس التربوي والمغوي " نزىة أمير الحاج
محمد " عمى أف الممارسة والتكرار مف أىـ العوامؿ التي تساعد عمى اكتساب الميارات
المغوية.

1

وجاء فصؿ الكالـ مف كبير عمماء االجتماع عبد الرحمف ابف خمدوف الذي فصؿ بأف ممكة
المغة ال تحصؿ إال ( بالممارسة واالعتياد والتكرار لكالـ العرب).

2

 -3تعريب العموـ :وىو أف المشروع التربوي الذي كاف يقوـ بو العمماء كاف يعتمد عمى تعريب
العموـ وليس عمى تعريب التعميـ ألف العمماء المصمحوف كانوا يروف أف تعريب التعميـ يجعمو
بالمساف العربي دوف تعريب محتواه ونقمو إلى ما يوافؽ الثقافة العربية اإلسالمية ال يقدـ نتيجة
لممجتمع ألف التمميذ واف كاف قد أخذ ىذا التعميـ بالمغة العربية إال أنو يبقى أسي ار لمحتواه الذي
يخالؼ ثقافة المجتمع الذي يوجد فيو ىذا التمميذ ،وىو ما يطبع أغمب مثقفينا اليوـ خاصة في
العموـ اإلنسانية التي واف كانوا قد أخذوا محتواىا بالمغة العربية إال أف نظرياتيا ومناىجيا غربية
وىو ما جعؿ الكثير منيـ يفكر تفكي ار غربيا بمغة عربية وىو ما جعؿ المصمحوف ينتبيوف إلى
ىذه المسألة التربوية المعقدة وينادوف بتعريب محتوى العموـ ونقميا إلى ما يوافؽ ثقافة
المجتمعات اإلسالمية ،ولقد خطب ابف باديس رحمو اهلل في زيارة لو لتونس بمناسبة إحياء حفمة
أقيمت لذكرى األستاذ بشير صقر( إنو رجؿ بنى ما أخذه مف العموـ بالمغات األجنبية عمى ثقافة
إسالمية عربية وبذلؾ استطاع أف يخدـ أمتو واف يحتؿ قمبيا) ،3وذكر أيضا أماـ شباب نادي
الشباب اإلسالمي بقالمة مخاطبا إياىـ( فأرجوكـ أييا الشباب العازموف أف تأخذوا العمـ بأي
لساف كاف وعف أي شخص وجدتموه وأف تطبعوه بطابعنا لننتفع بو االنتفاع المطموب كما أخذه
األوروبيوف مف أجدادنا وطبعوه بطابعيـ النصراني وانتفعوا بو).4
1

 -أحمد أوزي وآخروف ،مرجع سابؽ ،ص.26

2

 -ابف خمدوف ،المقدمة ،ط ،2تحقيؽ درويش الجويدي ،المكتبة العصرية ،بيروت ،2003 ،ص.562

3

 -ابف باديس ،اآلثار ،ج ،4مرجع سابؽ ،ص.317

4

 -نفس المرجع ،ص.323
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واف تركيز العمماء عمى التعريب في مشروعيـ التربوي يعود لكونو( يعد إحدى الوسائؿ
األساسية السترجاع الشخصية الجزائرية بؿ ىو الوسيمة الوحيدة لمتعبير الصادؽ عف الثقافة
الج ازئرية ).1
 -4التركيز عمى القيـ والتعاليـ اإلسالمية داخؿ المضاميف التربوية لمتعميـ المقدـ داخؿ مدارس
الجمعية ومكاتب التعميـ األخرى التابعة ليا.
 -5االىتماـ بالتاريخ الوطني لممجتمع الجزائري والتأكيد عمى المؤشرات التي تعزز ىذا التاريخ
داخؿ المضاميف التربوية.
 -)2بعد العدالة االجتماعية  :وىو ما يمكف أف نشير إليو بالبعد الديمقراطي بالمفيوـ العصري
وىو أف المشروع التربوي يكفؿ( تأ ميف الحؽ في التعميـ لمجميع مع ضماف مبدأ تكافؤ الفرص
لمواصمة الدراسة في المراحؿ المختمفة حرصا عمى تحقيؽ العدالة المدرسية) ،2وذلؾ في حدود
اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة أـ المشروع التربوي ،ويتجسد ىذا البعد مف خالؿ المؤشرات
التالية:
 -1تمكيف جميع طبقات المجتمع مف الحصوؿ عمى المعرفة بإلغاء جميع الحواجز والعوائؽ
التي يمكنيا أف تحوؿ دونيا ودوف االستفادة مف المعرفة وذلؾ في حدود االمكانيات المتاحة
أماـ المشروع التربوي.
 -2تنويع فرص التعميـ بما يخدـ أوضاع الفئات المختمفة ،تعميـ نظامي لألطفاؿ الصغار،
تعميـ مسجدي لمكبار ،تعميـ مسائي خاص بتالميذ المدارس الفرنسية.
 -3القياـ بكؿ الجيود الممكنة التي مف شأنيا القضاء عمى الحواجز النفسية واالجتماعية لتعميـ
البنت الجزائرية داخؿ المجتمع الجزائري.

1

 -أحمد طالب اإلبراىيمي ،مرجع سابؽ ،ص.23

2

 -عبد القادر فضيؿ ،المدرسة في الجزائر ،مرجع سابؽ ،ص.442
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 -4محاولة استغالؿ جميع األماكف المتاحة لتقديـ فرص التعميـ( المساجد ،النوادي،
المدارس....الخ ).
ولقد كانت الجمعية مف خالؿ تركيزىا عمى ىذا البعد بإشاعة المعرفة داخؿ المجتمع تنطمؽ
مف إيماف عميؽ بأف المشكمة الجزائرية مشكمة مجتمعية وحميا يكمف في( نشر التعميـ وتعميمو
والقضاء عمى األمية في البيت والطريؽ والمجتمع ) ،1واف المرض يجب أف يعالج أيا كاف
المريض بو ولذلؾ كاف ابف باديس رحمو اهلل مثال يوزع دروسو بيف الدروس العامة لمكبار في
المسجد والدروس لمطمبة في مكاتب التعميـ وىكذا.
 -5مراعاة المدارؾ العقمية ألفراد المجتمع في الخطاب التربوي حتى يصؿ ىذا الخطاب إلى
جميع طبقات المجتمع :ولقد كاف العمماء مف أجؿ ضماف وصوؿ المعرفة إلى جميع طبقات
المجتمع يحاولوف مخاطبة كؿ فئة بمسانيا الذي تفيمو ،ففي خطاب لرئيس الجمعية في إحدى
زيارتو ذك ر الفضيؿ الورثالني أف األستاذ افتتح خطابو بالمغة الفصحى ثـ عدؿ إلى المغة
الدارجة قصد تعميـ الفائدة وحتى يتحقؽ لمجميع االستفادة مف الدرس عمى حسب مستوياتيـ.

2

 -6ربط التعميـ بالواقع االجتماعي الذي يوجد عميو المجتمع الجزائري وقد ذكر ابف باديس بأف
( أكثر الخ طباء في الجمعيات اليوـ في قطرنا يخطبوف الناس بخطب معقدة مسجعة طويمة مف
مخمفات الماضي ال يراعى فييا شيء مف أحواؿ الحاضر وأمراض السامعيف).3
إف ىذه النظرة التكاممية التي كانت تميز المشروع التربوي تعود إلى إيماف المصمحيف بأف
المجتمع ال يوجد وال يشكؿ فقط داخؿ الحقؿ المدرسي أو داخؿ الوسط األسري وانما ىذه
المؤسسات االجتماعية تتكامؿ فيما بينيا وظيفيا لتقوـ بصياغة الفرد المجتمعي الذي يطمبو
المجتمع ألف تقديـ التنشئة المنفصمة بيف المؤسسات مف شأنو أف يخمؽ حالة مف الصراع وعدـ
التوازف داخؿ المجتمع.
1

 -محمد الصالح الصديؽ ،مرجع سابؽ ،ص.172

2

 -ابف باديس ،المرجع السابؽ ،ص.317

3

 -الشياب ،ج11 ،2مارس.1935
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 -)3البعد العصري والتقني :وىو يعني أف يكوف المشروع التربوي( مفتوحا لمتجديد منفتحا عمى
البيئة العممية المتطورة وعمى التجارب الرائدة خاصة تمؾ التي تيتـ بالعمـ التطبيقي) ،1ولقد تـ
تجسيد ىذا البعد مف خالؿ النقاط التالية:
 -1الدعوة إلى االستفادة مف جميع التجارب اإلنسانية :حيث أف المشروع التربوي واف كاف
قائما عمى العموـ الدينية والمغوية باألساس إال أ نو ينبغي أف ندرؾ أف الجمعية لـ تغفؿ العموـ
األخرى وانما تعامؿ معيا بالمنطؽ الذي كاف يحكميا وىو أف الفرد الجزائري يعيش حالة مف
االنييار النفسي االجتماعي وىو ما يتطمب القياـ السريع بيذا الجانب أوال والذي ال تقوـ بو إال
العموـ التي مف شأنيا تأميف ىويتو الذاتية أما األمر الثاني فيتعمؽ باإلمكانيات المتاحة أماـ
المشروع في ىذا الجانب ال مف حيث وسائؿ تدريسيا وال مف حيث العنصر البشري المؤىؿ
لتعميميا والتي سبؽ أف بينا أف المشروع انطمؽ مف خالؿ النظر إلييا ومع ىذا كاف العمماء
يدعوف إلى ضرورة االستفادة مف العموـ التي أسموىا عموـ الحياة ومف ذلؾ ما خاطب بو ابف
باديس تالميذه بقولو ليـ :إلى متى ونحف راضوف بالموجود وفي غنى عف عموـ الحياة ،وما
دعوة الجمعية إلى تعميـ المغة الفرنسية في معاىد الجمعية إال بيدؼ االستعانة بيا عمى امتالؾ
ناحية التكتيؾ والعموـ واالقتصاد الحديث.

2

إال أف العمماء ربطوا استفادتيـ مف تجارب األمـ األخرى باالقتصار عمى الجوانب النافعة فقط،
كما قاؿ ابف باديس( ال مانع مف أخذ العمـ عف كؿ ما ىو حسف مف عند غيرنا).

3

 -2االستفادة مف عموـ المغات العالمية :حيث أنو مف النقاط التي كاف المشروع التربوي
اإلصالحي يركز عمييا ىي مسالة األخذ بالمغات العالمية ألف الجمعية كانت تدرؾ أف الوسيمة
الوحيدة أماـ المجتمع الجزائري لمخروج مف حالة الفقر الذي يصيبو لف يكوف إال بامتالؾ ىذه
المغات التي كاف عمماء الجمعية يدعونيا لغات عموـ الحياة وخاصة أف اإلدارة الفرنسية كانت
1

 -عبد القادر فضيؿ ،المرجع السابؽ ،ص.443

2

 -محمد الميمي ،مرجع سابؽ ،ص.88

3

 -نفس المرجع ،ص.92
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تقوـ بتشغيؿ الجزائرييف الذيف يجيدوف المغة الفرنسية فقط ،ولذلؾ تضمف البرنامج الذي أعدتو
الجمعية لتالميذىا ونشرتو الشياب في  5أوت  1931مبادئ المغة الفرنسية كما أف الجمعية
كانت ال تقبؿ في مدارسيا الطمبة الذيف يدرسوف في المدارس الفرنسية إال بعد انتيائيـ مف
دواميـ في ىذه المدارس وبرر اإلماـ اإلبراىيمي ىذا اإلجراء التنظيمي بأف العمميف ميميف
لممجتمع الجزائري ،كما بادر العمماء إلى إرساؿ أبنائيـ إلى المدارس الفرنسية لالستفادة منيا
مثؿ ما فعؿ الشيخيف اإلبراىيمي ومبارؾ الميمي خاصة في المدارس التي لـ تكف تتوفر عمى
معمميف لمغة الفرنسية.
إال أنو ينبغي أف نبيف أف المنيج التربوي في تعميـ المغات األجنبية داخؿ المشروع التربوي
كاف ينطمؽ مف:
 أف تعمـ المغة الوطنية أو القومية ىو غاية في حيف أف تعمـ المغات األجنبية فيو وسيمة. أف تعمـ المغة األجنبية تابع لممصمحة والضرورة االقتصادية أو العممية. ولقد بيف ابف باديس رحمو اهلل دواعي دعوتو إلى األخذ بالمغات األجنبية مف خالؿ تناولولحديث نبوي أمر فيو النبي صمى اهلل عميو وسمـ أحد أصحابو بتعمـ المغة العبرية مف أجؿ
التفاىـ مع الييود الذيف كانت بينيـ وبيف المسمميف مصالح ،استشؼ منو ابف باديس أف كؿ قوـ
تربط بينيـ المصالح ال بد ليـ مف التعاوف وال يتـ التعاوف إال بالتفاىـ والتفاىـ بالمشافية
والكتابة ،فعمى القوـ المرابطيف بالمصمحة أف يفيموا بعضيـ وبقدر ما تكثر األقواـ المترابطة
بالمصمحة تكثر المغات والخطوط ويمزـ تعمميا ألف العمة ىي الحاجة سواء كانت المصمحة التي
تربط األقواـ عمرانية أو عممية ألف المصمحة مف حيث ىي مصمحة محتاج إلى تحصيميا[]...
ونحف اليوـ وقد ربطت بيننا وبيف أمـ أخرى مصالح عمينا أف نعرؼ لغتيـ وخطيـ كما عمييـ
أف يعرفوا خطنا ولغتنا.

1

وعميو فاف العمة في أخذ لغات الغير حسب ابف باديس ىي:

 - 1نفس المرجع ،ص.209
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.1

االقتداء بالنبي صمى اهلل عميو وسمـ في حثو عمى تعمـ لغات األمـ األخرى.

.2

وسيمة لمتواصؿ مع المجتمعات التي تربطنا بيا مصالح اقتصادية أو عممية.

.3

أف تعدد المغات اإلنسانية يرجع إلى تعدد المجتمعات وأنو نتيجة لمتطور الذي وصمت

إليو اإلنسانية في مجاؿ وسائؿ االتصاؿ والمواصالت دعتيا الضرورة إلى تعمـ لغات
المجتمعات اإلنسانية مف أجؿ حدوث التعاوف بيف البشر لمقياـ بمصالح اإلنسانية التي أصبحنا
ال نقوى عمييا متفرقيف.
.4

أنيا تفتح آفاؽ التقدـ والتطور ألنيا المغات التي كتبت بيا عموـ العصر وقد كتب ابف

باديس رحمو اهلل( أف الذي يحمؿ عمـ المدينة العصرية اليوـ ىو أوربا فضروري لكؿ أمة تريد
أف تستثمر ثمار تمؾ العقوؿ الناضجة [ ]....أف تكوف عالمة حية مف لغات أوربا وكؿ أمة
جيمت جميع المغات الغربية فإنيا تبقى في عزلة عف ىذا العالـ مطروحة في صحراء الجيؿ
والنسياف [ ]...والواقع شاىد أف مقدار كؿ أمة في المحوؽ والتخمؼ بركب المدينة بنسبة كثرة
وقمة انتشار لغة فييا مف لغات الغرب ).1
إال أنو ورغـ ىذا اإللحاح الشديد عمى األخذ بالمغات األجنبية إال أف المشروع التربوي لـ
يتركيا ىكذا مسالة مفتوحة وانما قاـ بتأطيرىا بما يحقؽ أىداؼ المجتمع ويجنبو في نفس الوقت
االزدواجية المغوية التي مف شأنيا تقسيـ المجتمع ،فبما أف العمة مف تعمـ المغات األجنبية ىي
المصمحة المرجوة منيا فإذا كانت المصمحة االقتصادية فالواجب عمى المذيف يتعمموف المغة ىـ
المذيف يتولوف زماـ النشاط االقتصادي واذا كانت المصمحة العممية فاف طمبة الدراسات العميا
والباحثيف ىـ الذيف يتعممونيا ليطمعوا عمى ما عند الغير ثـ يقدموه لمجتمعيـ اقتداء بقولو تعالى
" وما كاف المؤمنوف لينفروا كافة فموال نفر مف كؿ فرقة منيـ طائفة ليتفقيوا في الديف ولينذروا
قوميـ إذا رجعوا إلييـ لعميـ يحذروف " ،2وأما عامة المجتمع الذيف ليس ليـ الحاجة لالتصاؿ

1

 -ابف باديس ،المرجع السابؽ ،ص.317

 -2سورة التوبة ،اآلية .122

222

مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.

الفصل السابع:

باآلخر الخارجي فيـ غير ممزميف بتعمميا واف فعموا ذلؾ فيتعمموف المغة التقنية البسيطة التي
تساعدىـ في حاالت السفر أو غيرىا كالسؤاؿ عف األجرة والطائرة والفندؽ والمطعـ وغيرىا.
ول قد أجاب ابف باديس لمف سألو عف نوع التعميـ الذي يجب أف يأخذه الفرنسيوف مف العربية
التي كانت ىي المغة األجنبية في عجائب االستعمار بقولو (:أما الذيف تربطيـ باألىالي روابط
تجارية و فالحية وصناعية فربما كاف البسيط كافيا ليـ مع شدة العناية بالتطبيؽ ،وأما الذيف
يتصموف باألىالي في دوائر القضاء الشرعي أو الحكـ أو مدارس التعميـ فيـ يحتاجوف إلى
معرفة ميمة في العربية الفصحى مع توسع في كؿ معرفة الشؤوف األىمية التي يحتاج إلييا
خاصة في وضيفتو.

1

وبيف ابف باديس أنو كمما كانت المصمحة أدؽ وتحتاج إلى معرفة أعمؽ بالمغة األجنبية
وجب التركيز عمييا أكثر ولذلؾ جعؿ التراجمة أحؽ الناس بمزيد االعتناء ألنيـ الواسطة
الوحيدة في التفاىـ بيف األمتيف في المواطف الرسمية فرب غمطة واحدة مف مترجـ تذىب بحؽ
أو تأتي بباطؿ وربما تمحؽ أدى بغير مستحؽ أو تجمب سوء ضف بمف ىو بريء وال يخفى ما
في ذلؾ مف الضرر الخاص والعاـ مف حيث السياسة واالجتماع.

2

ىذه ىي فمسفة المشروع التربوي في المناداة باألخذ بالمغات األجنبية ،حيث كانت قائمة
عمى أف الم غات األجنبية وسائؿ لتحقيؽ مصالح المجتمع وتدريسيا في مدارس الجمعية ال يفيـ
إال في إطار المصالح المجتمعية أل ف المجتمع كاف تحت االستعمار الفرنسي وال يمكنو القياـ
بمصالحو إال بتعمـ لغة ىذا المستعمر فاف ذىبت المصمحة ذىبت معيا عمتيا.
 -3ربط التعميـ النظري بالميداف التطبيقي :وىي إحدى األبعاد التي كاف يقوـ بتجسيدىا
المشروع التربوي حتى يتسنى لممردود التربوي إعطاء نتائج جيدة وذلؾ بما يمكنو ىذا الربط مف
توظيؼ لممعمومات العممية وتطويرىا وحؿ لممشكالت التربوية التي يتعرض ليا التالميذ ومف
ذلؾ ما كاف يقوـ بو ابف باديس رحمو اهلل في حثو لتالميذه عمى التخاطب بالفصحى في
 - 1ابف باديس ،المرجع السابؽ ،ص.26

 -2نفس المرجع السابؽ ،ص.37
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مناقشاتيـ وأبحاثيـ مف أجؿ تدريب ألسنتيـ عمى التخاطب واألقالـ عمى الكتابة ،1كما كاف
األستاذ محمد العابد الجاللي يؤكد عمى ضرورة إدخاؿ بعض الصناعات في مدارس التعميـ،2
وذلؾ حتى يتيسر لمتالميذ االندماج بالحياة االجتماعية بعد تخرجيـ.
-4الدعوة إلى تشجيع الترجمة :وىي كذلؾ مف بيف النقاط التي سعى المشروع التربوي إلى
تجسيدىا حتى يتسنى لطبقات المجتمع االطالع عمى ثقافات المجتمعات األخرى التي تتقاسـ
معيا ىذه اإلنسانية واالستفادة مف تجارب ىذه األمـ التي قطعت أشواطا كبيرة في الرقي
واالزدىار االجتماعي واالقتصادي مف خالؿ التوظيؼ األمثؿ لمعمـ واالستثمار في رأس الماؿ
البشري وذلؾ إيمانا مف الجمعية أف الفكر اإلنساني ىو حؽ مشاع لكؿ الذيف يشتركوف في
اإلنسانية كما أف جميع الحضارات بنت تطورىا عمى ما خمفتو الحضارات التي قبمتيا بما نقمتو
مف ىذه الحضارات عف طريؽ الترجمة وأضافت إليو ما عندىا وقد سبؽ أبينا كيؼ كاف ابف
باديس يدعو طمبة العمـ إلى االستفادة مف المغات األجنبية وترجمة األعماؿ الرائدة عف طريؽ
ترجمتيا وكيؼ أعطى ليـ مثاال باألستاذ بشير صقر الذي تعمـ بالمغات األجنبية وكيؼ كاف
يستفيد منيا في نشر المعرفة بيف أفراد مجتمعو.
 -)4بعد العقالنية :وىي الموازنة بيف اعتبارات الموقؼ الموضعي وآثار الموقؼ الوجداني
االيجابي الذي يمك ف اإلنساف مف أف يتكيؼ مع معطيات محيطو برد فعؿ اإلنساف ال برد فعؿ
اآللة.

3

ولقد مثؿ البعد العقالني أحد أىـ الميزات التي كاف يجسدىا المشروع التربوي بيدؼ عقمنة
الفعؿ االجتماعي عف طريؽ ترشيد استعماؿ العقؿ انطالقا مف كونو مكمف التشريؼ اإلليي
وذلؾ مف خالؿ المؤشرات التالية:

 -1محمد الصالح الصديؽ ،مرجع سابؽ ،ص.187
 -2قسـ إحياء تراث الجمعية ،مرجع سابؽ ،ص.89
3

 -عمي بف محمد ،معركة المصير واليوية في المنظومة التربوية ،دار األمة ،الجزائر ،2001 ،ص.37
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اعتماد الوسطية واالعتداؿ منيجا لمعمؿ :وذلؾ مف أجؿ خمؽ المجتمع المتوازف وقد ذكر

ابف باديس موضحا ىذا المؤشر :أننا لسنا مف الجامديف في جحودىـ وال مع المتفرنجيف في
طفرتيـ وتنطعيـ والوسط والعدؿ ىو الذي نؤيده وندعو إليو.


1

التأكيد عمى العمؿ المنظـ وتجنب العفوية( التخطيط االستراتيجي ) :وذلؾ مف خالؿ

التأكيد عمى أىمية العمؿ المنظـ وضرورة تجنب العفوية فقد كاف ابف باديس يؤمف " بالنظاـ وال
يعترؼ بالعفوية في السموكيات واألعماؿ" ،2بؿ يعتبر العفوية مصدر جراثيـ األمراض وأف
النظاـ أساس كؿ مجتمع واجتماع وأف القوة والكثرة وحدىما ال تغنياف بدوف نظاـ حسب ابف
باديس.

3



تربية النشء عمى النقد البناء الذي ال يمس الفرد في شخصيتو ،وانما النقد يكوف لألفكار

والمشاريع التي يحمميا ىؤالء األفراد ألف التعرض لخصائص أفراد المجتمع الشخصية مف شأنو
أف يزرع داخؿ المجتمع الحقد والتنافر ويضعؼ التضامف االجتماعي ولذلؾ كتب األستاذ
العربي التبسي في معرض نقذه لمنواب الجزائرييف الذيف كانوا يسكتوف عمى تصرفات العدو
الفرنسي قائال (:واني أنظر إلى نوابنا كرجاؿ ليـ ناحيتاف متمايزتاف ناحيتيـ الشخصية التي
تخصيـ وىذه أقدرىا وأحترميا إحتراما ال أذكرىـ معيا إال بخير وناحية أخرى وىي ناحية أنيـ
نواب األمة ولسانيا الرسمي وترجمانيا المتحدث عنيا وواسطتيا بينيا وبيف حكومتيا وىـ مف
ىذه الناحية معرض لمنقد والرضا والسخط).4

1

 -محمد الميمي ،مرجع سابؽ ،ص.147

2

 -مسعود فموسي ،مرجع سابؽ ،ص.107

3

 -ابف باديس ،تفسير ابن باديس ،ط ، 2جمع توفيؽ محمد شاىيف ومحمد الصالح رمضاف ،دار الكتب العممية ،بيروت،

 ،2003ص .260وأيضا ابف باديس ،تفسير ابن باديس ،المجمد  ،2جمع أبو عبد الرحمف محمود ،دار الرشيد لمقرآف الكريـ،
الجزائر ،2009 ،ص.260
4

 -السنة النبوية المحمدية ،العدد 13 ،5محرـ  1352الموافؽ لػ8ماي  ،1953ص.3
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وقد أكد ابف باديس كالـ الشيخ التبسي بقولو (:في الييئة االجتماعية أشخاص تقدموا لألمة
تولوا أو يريدوف أف يتولوا قيادتيا وتدبير شؤونيا[ ]...وليـ صفات خاصة بأشخاصيـ وشؤونيـ
في أنفسيـ وأعماؿ في دائرتيـ وحدىـ و صفات بيا يباشروف مف شؤوف األمة ما يباشروف
وأعماؿ تتعمؽ بأحواؿ العموـ ،فأما صفاتيـ الشخصية وأعماليـ الخاصة فال يجوز لنا أف
نتعرض ليا بشيء وأما صفاتيـ وأعماليـ العمومية فيي التي نعرض ليا وننقدىا ،فننقد الحكاـ
والمديريف والنواب والقضاة والعمماء وكؿ مف يتولى شانا عاما مف أكبر كبير إلى أصغر
صغير).


1

تربية النشء عمى وجوب احتماؿ االختالؼ وعدـ نبذ المخالؼ :فكما كانت الجمعية

تنشئ تالميذىا عمى النقد البناء الذي يمس األفكار دوف األشخاص فكذلؾ كانت الجمعية تركز
عمى تربية تالميذىا عمى احتماؿ االختالؼ الذي يعود إلى االختالؼ الطبيعي الموجود بيف
البشر وقد قدـ ابف باديس درسا واقعيا لطمبتو عند رده عمى فرحات عباس الذي أنكر وجود
األمة الجزائرية عندما كتب عنو ( نعرؼ كثي ار مف أبنائنا الذيف تعمموا في غير أحضاننا ينكرونا
وربما مف غير قصد تاريخنا ومقوماتنا [ ]...وىو ممف لو قيمة معتبرة عندنا) ،2فرغـ اختالؼ
ابف باديس معو وامتعاضو الشديد منو لـ ينكر عمى فرحات عباس:
 جنسيتو وممتو الجزائرية فقاؿ مف بيف أبنائنا. يمتمس لو العذر في أف ما وقع فيو كاف نتيجة تعميمو الفرنسي. رغـ االختالؼ معو في ما يعتقد يقر ابف باديس بقيمة فرحات عباس.كما مثمت قضية اختالؼ ابف باديس مع شيخ الطريقة العموية أكبر نموذج قدمو ابف باديس
في ميداف احتماؿ الخالؼ فبالرغـ مف الخالؼ الكبير الذي كاف حاصال بيف الشيخيف إال أنو (
عندما زار ابف باديس مدينة مستغانـ التي كاف يوجد بيا السيد ابف عميوة شيخ الطريقة العميوية

1

 -محمد الميمي ،مرجع سابؽ ،ص.148

2

 -الشياب نوفمبر1931
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الذي كاف ابف باديس كتب فيو رسالة بينت صو ار مف البدعة التي أرى ابف باديس أف العميوية
وقعت فييا ولقد كاف لتمؾ الرسالة أصداء تجاوزت حدود الوطف ،إذ جاء التقريظ إلى ابف باديس
مف عمماء مسمميف خارج الجزائر وكاف المتوقع أف يتجنب ابف باديس في تمؾ الجولة لقاء
المعني لما بينيما مف خالؼ ،لكف ابف باديس لـ يكتفي بالمقاء فقط ولكنو أجاب الدعوة
االستضافة التي وجييا إليو ابف عميوة ودخؿ بيتو وعاشا جوا مف التصاقي ال يكوف إال بيف
مسمميف يجمعيا اإليماف.

1

ولقد كاف ابف باديس دائما يؤكد عمى ضرورة عدـ جعؿ القميؿ مما نختمؼ فيو سببا في قطع
الكثير مما نتفؽ عميو وأف االختالؼ بيف العقالء البد أف يكوف ولكف الضار والممنوع المنع
البات ىو أف يؤدي ذلؾ االختالؼ إلى االفتراؽ.2


تربية النشء عمى نبذ التعصب الجنسي والديني :استكماال لمعنصريف السابقيف في تييئة

الفرد الستعماؿ عقمو في التفاعؿ مع غيره ركز المشروع التربوي عمى تربية أبنائو عمى نبذ
التعصب لجنسو واحتقار األجناس األخرى انطالقا مف كوف جميع أفراد اإلنسانية مف أصؿ
واحد عكس ما تنادي بو النظريات االستعالئية التي تخص الحضارة بجنس دوف اآلخر أو
تصنؼ أجناسا بشرية في درجات دوف أجناس أخرى ،فقد دعا ابف باديس إلى" الحذر مف
التعصب الجنسي الممقوت فإنو أكبر عالمة مف عالمات اليمجية واالنحطاط ،كف أخا إنسانيا
لكؿ جنس مف أجناس البشر".3
كما كاف المشروع التربوي كذلؾ يحذر مف التعصب الديني أيضا وقد أكد ابف باديس عمى
ىذا عندما أقامت إدارة االحتالؿ مؤتم ار في الجزائر بقولو :أننا لسنا مع الذيف ينتقدوف انعقاد
المؤتمر في مدينة إسالمية وفي قطر إسالمي لوال إدماج فكرة سياسية في الفكر الدينية الف
1

 -عشراتي سميماف ،المرجع السابؽ ،ص.49

2

 -ابف باديس ،اآلثار ،ج ،4مرجع سابؽ ،ص.246

3

 -محمد الميمي ،مرجع سابؽ ،ص.150
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اإلسالـ الحنيؼ المتسامح ال يضره أف ينعقد بيف أىمو وذويو وفوؽ أرضو مؤتمر ديني كيفما
كاف حالو.

1

أما بالنسبة لمجزائرييف مف أصحاب الديف الواحد فقد أكد ابف باديس عمى أف( المؤمف أخ
المؤمف فكمن ا إخوة فتجادلنا بالعنؼ والقسوة والجفاء وتباغضنا وتقاطعنا و تنابزنا باأللقاب ليس
مف الحكمة في شيء).


2

مراعاة المدركات العقمية لمتالميذ :وىي احدي المؤشرات التي اعتميا المشروع التربوي

لموصوؿ الي بعد العقمنة حيث أنو مف أجؿ ضماف التنمية العقمية لمتالميذ حذر العمماء( مف
حشو أذىانيـ بمحفوظات معنوية ال تتناوليا أذىانيـ البسيطة ألف إجيادىـ بيذا النوع مف قبؿ
العنت الذي ال ينتج عنو إال صرؼ أذىانيـ عف الغرض الذي مف أجمو أنشئ التعميـ وألفت
الكتب خصيصا لو).

3

وىذه القاعدة التي تؤكد عمييا الجمعية وتأخذ بيا في مشروعيا التربوي مف أخصب النظريات
التي ينادي بيا عمـ النفس التربوي الحديث وعمـ النفس النمو الذي يؤكد عمى مراعاة النمو
المعرفي لمتمميذ أثناء عممية التعمـ ،فالطفؿ الصغير الذي ال يستطيع عقمو سوى إدراؾ الحسيات
ال يمكف أف نغوص لو في عمـ التجريد الذي يتطمب مرحمة متقدمة مف الكماؿ الذىني في عقؿ
الفرد ،وقد أشار ابف خمدوف إلى وجوب مراعاة التدرج في تمقيف الناشئة حتى يتيسر ليـ تحصيؿ
العمـ ،وقد جاء في االثر االسالمي عف ابف مسعود رضي اهلل عنو ( ما أنت بمحدث قوما
حديثا لـ تدركو عقوليـ إال كاف لبعضيـ فتنة ).
كانت ىذه أبرز المؤشرات التي حاولت الجمعية تجسيد البعد العقالني في مشروعيا التربوي
مف خالليا إال أف أىـ شيء حاوؿ المشروع التربوي التركيز عميو لعقمنة الفعؿ االجتماعي كاف
محاولة تنشئة المجتمع تنشئة قرآنية وربط أفراد المجتمع بالقرآف وتعاليمو ذلؾ ألنو كما يقوؿ:
1

 -الشياب ماي .1939

2

 -ابف باديس ،المرجع السابؽ ،ص.223

3

 -قسـ إحياء تراث الجمعية ،مرجع سابؽ ،ص.88
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الكاتب الماركسي " مكسيـ زونسوف "( القرآف كتاب مقدس تحتؿ فيو العقالنية مكانا جد كبير،
وأف العقالنية القرآنية صمبة كأنيا الصخر).

1

أما آرثر اليسوف رئيس قسـ اليندسة اإللكترونية بجامعة سيتي ببريطانيا فقاؿ :إف القرآف الكريـ
يتمشى مع العقؿ وال يتناقض مع العمـ وأف اإلسالـ ديف الفطرة الذي يخاطب العقؿ والوجداف)،2
وىو الذي جعؿ حفظ القرآف أساس التعميـ والتكويف والتوجيو في مدارس الجمعية.

3

 -)5البعد األخالقي :وىو البعد القائـ عمى توحيد الرؤية بيف المعارؼ الدينية والكونية المقتبسة
مف الوحي اإلليي والمعارؼ المستخمصة مف التجارب اإلنسانية ذلؾ أف األخالؽ( ىي التي
توجو وضيفة العمـ والتكنولوجيا وتضفي عمييا خصوصيات المجتمع ،وىي التي تيدي سموؾ
العمماء وترشد مواقفيـ وتجعؿ الممارسات العممية في خدمة المجتمع ولفائدة اإلنسانية).4
ولقد كاف المشروع التربوي لمجمعية يجسد ىذا البعد في كؿ أركاف العممية التعميمية سواء في
ما تعمؽ بالعالقات االجتماعية لشركاء الوضعية التعميمية أو في اإلطار العاـ الذي يحكـ
الوضعية التعميمية وكذلؾ داخؿ محتوى البرامج التعميمية ،ولقد قامت الجمعية بوضع جياز
خاص ميمتو مراقبة السموكيات واالنفعاالت التي يقوـ بيا التالمذة والوقوؼ عمييا وذلؾ إيمانا
مف الجمعية بأ ف اإلنساف كما أشار إليو ابف خمدوف يخرج عف طبيعتو كانساف ويصبح عاج از
عف جمب منافعو ودفع مضاره ويفتقد استقامة الخمؽ في السعي في كسب رزقو وما ىذه الحالة
التي يتحوؿ إلييا نتيجة فقداف الخمؽ في التأديب والتعميـ ،5وصدؽ الشاعر عندما قاؿ :إنما
األمـ األخالؽ ما بقيت إف ىـ ذىبت أخالقيـ ذىبوا

1

 -عمى لبف ،الغزو الفكري في المناىج الدراسية ،ط ،3دار الوفاء ،القاىرة ،1992 ،ص.10

2

 -نفس المرجع ،ص.11

3

 -محمد الصالح الصديؽ ،مرجع سابؽ ،ص.189

4

 -عبد القادر فضيؿ ،المدرسة في الجزائر ،مرجع سابؽ ،ص.444

5

 -عبد األمير شمس الديف ،مرجع سابؽ ،ص.99
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 -)6البعد النوعي والكيفي :حيث أخذ المشروع التربوي عمى عاتقو ىذا البعد في مقابؿ البعد
الكمي ،ودوافعو في ذلؾ ىو تجسيد الفعالية في المجتمع وضماف أكبر إيجابية لمعائد التربوي
وقد تمثمت مؤشرات ىذا البعد في ما يمي:


عدـ التوسع في المعرفة :وقد كتب األستاذ محمد البشير اإلبراىيمي أف( الطريقة التي

اتفقنا عمييا أنا وابف باديس في اجتماعنا بالمدينة في تربية النشء أال نتوسع لو في العمـ وانما
نربيو عمى فكرة صحيحة ولو مع عمـ قميؿ).1
وذىاب العمماء ىذا المذىب يعود إلدراكيـ بأف التوسع الكبير في المعرفة خاصة لمتالميذ
الصغار قد يبعدىـ عف حقيقة العمـ مف خالؿ االشتغاؿ بالفروع دوف األصوؿ ،ألنو( إذا كانت
أعماؿ اإلنساف مبنية عمى ما عنده مف فكر وغرائز وعقائد ،فإذا كانت ىذه مستقيمة كانت
أعمالو مستقيمة واذا كانت معوجة كانت أعمالو مثميا).2


التقميؿ مف عدد التالميذ داخؿ الفصوؿ الدراسية :وذلؾ حتى يحصؿ االستيعاب الجيد

لممعرفة ويتمكف المعمـ مف التحكـ األمثؿ في الفصؿ وضماف تبميغ العمـ لمجميع مف خالؿ
الوقوؼ عمى قدرات جميع التالميذ وقد كتب األستاذ محمد العابد الجاللي أنو( مما يمحؽ بيذا
الباب تقميؿ عدد التالميذ بالقسـ فال يجوز أف يجاوز األربعيف تمميذا وما زاد عمى ذلؾ ىو نقص
في ثمرة التعميـ ،بؿ وربما يجعمو عقيما بالكمية).3
وأما األستاذ أبي القاسـ الزغداني في رسالتو التي وجييا الى المعمميف في مدارس الجمعية
فقد ذكر ليـ :بأنو ال يصح في األذىاف أبدا وليس في ذلؾ نتيجة أصال أف يعمـ المعمـ تالميذا
يتجاوز عددىـ األربعيف ،وأما فوؽ ىذا العدد فالنتيجة مستحيمة واف كانت فضئيمة جداجدا.

1

 -محمد البشير اإلبراىيمي ،في قمب المعركة ،مرجع سابؽ ،ص.233

2

 -ابف باديس ،المرجع السابؽ  ،ص.49

3

 -قسـ إحياء تراث الجمعية ،مرجع سابؽ ،ص.89

4

 -نفس المرجع ،ص.95
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يقوـ بتدريس مبادئ العمـ أكثر األساتذة خبرة :فمف أجؿ ضماف حصوؿ ممكة التفكير

الصحيح كاف يقوـ بتدريس التالميذ الصغار أكثر األساتذة خبرة ألف مستوى تالميذ الكتاب
البسيط ال يشجع عمى التدريس ليـ وانما غرس ممكة التفكير الصحيح فييـ.

1

 -)7البناء الجسمي والبدني :وىو أف المشروع التربوي كاف ينظر إلى التمميذ كفرد لو جسـ
وروح ،فكما أف الروح قد كفميا المشروع بالتيذيب والغذاء الروحي فاف الجسـ كذلؾ لو متطمباتو
التي ينبغي أف يأخذىا خاصة إذا كاف حصوؿ المعرفة يتوقؼ عمى سالمة األجيزة التي يمكف
مف خالليا تحصيؿ المعرفة فسالمة العقؿ مف سالمة الجسـ لذلؾ وجب الحفاظ عمى الجسـ
والعمؿ عمى بنائو وضماف سالمة أجيزتو ،وقد نبو األستاذ محمد العابد الجاللي إلى ذلؾ
بوجوب إدخاؿ أنواع مف الرياضيات البدنية في المنياج التربوي لمدارس الجمعية ،2وأما ابف
باديس فقد كاف يؤكد عمى الحفاظ عمى الصحة ألنيا أساس السعادة وشرط القياـ باألعماؿ
النافعة .
 -)8المرحمية والتدرج :إف ىذا البعد الذي عممت جمعية العمماء عمى تجسيده في مشروعيا
التربوي كانت قد أممتو عمييا الوضعية التي يوجد عمييا المجتمع الجزائري واإلمكانيات
الموضوعة أماميا كما سبؽ وأف أشرنا إلى ذلؾ ،كما يمثؿ ىذا البعد خاصية في الفكر التربوي
اإلسالمي المبني أساسا عمى مصادر الشريعة اإلسالمية ومنيجيا في العمؿ التغيري ،ومف بيف
المؤشرات التي كانت تدؿ عمى ىذا البعد نجد:
 بدء المشروع التربوي بتعميـ الذكور أوال ثـ االنتقاؿ إلى تعميـ اإلناث عف طريؽ فتح ممحقاتخاصة باإلناث بعد حصوؿ القبوؿ االجتماعي لفكرة تعمـ اإلناث.
 البدء بالتعميـ االبتدائي ثـ االنتقاؿ إلى التعميـ الثانوي بعد توسع التعميـ والحصوؿ عمىاإلمكانيات الالزمة لذلؾ.
1

 -محمد الصالح الصديؽ ،مرجع سابؽ ،ص.25

2

 -قسـ إحياء تراث الجمعية ،مرجع سابؽ ،ص.89

222

الفصل السابع:

مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.

 البدء بالتعميـ قبؿ تأليؼ الكتب وقد عمؿ ابف باديس عمى ىذا اإلجراء المنيجي بالوضعيةاالجتماعية التي يوجد عمييا المجتمع الجزائري والتي ال تمكنو مف المطالعة فذكر لمف سألو عف
التأليؼ( أف الشعب يا بني ليس بحاجة إلى تأليؼ الكتب بقدر ما ىو بحاجة إلى تأليؼ الرجاؿ
ىب أني انصرفت إلى التأليؼ وانقطعت عما أنا اليوـ بصدده مف نشر العمـ واعداد نشئ األمة
فمف يق ار كتبي وتأليفيي ؟ ماداـ الشعب في ظممات الجيؿ واألمية؟ إف إعداد معمـ واحد كفئ
يتصدى لمحاربة الجيؿ الفاشي في ربوعنا خير لمجتمعنا مف ألؼ كتاب تحفظ في الخزائف إلى
أف تبيد وتبمي ثـ يضيؼ بأف مرحمة التأليؼ آتية ال ريب فييا ألف نيضتنا ال تكمؿ وال تأخذ
طريقيا إلى االزدىار إال إذا شددنا أزرىا بكتب عممية تحمؿ روح العصر مف أف تقطع الصمة
بالماضي إننا ما زلنا اليوـ في مرحمة التعميـ والتكويف فمنتعمـ لنعمـ).1
ولقد كانت بداية المرحمة الثانية التي بشر بيا ابف باديس مع الكاتب مبارؾ الميمي أحد تالميذ
ابف باديس الذي ألؼ كتاب تاريخ الجزائر في القديـ والحديث ورسالة الشرؾ ومظاىره.
ثالثا -المنياج التربوي في مدارس جمعية العمماء المسممين:
ل قد كاف لزاما عمى جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف بعد قطعيا ألشواط كبيرة في ميداف
التربية والتعميـ وخاصة مع تعدد الشعب والمدارس وازدياد عدد التالميذ المنتسبيف إلى مدارسيا
أف تقوـ بوضع منياج ليذه المدارس ينظـ عمميا ويقوـ بتأطيره لضماف أفضؿ مردود لمعائد
التربوي.
 -)1تعريف المنياج التربوي :يعرؼ المنياج عمى أنو( مجموعة الخبرات التي تييئيا المدرسة
لممتعمميف داخؿ حدودىا وخارجيا لتحقيؽ النمو الشامؿ ليـ في جميع النواحي مف شخصيتيـ)،
ويتحدد المنياج التربوي بالمقررات الدراسية ،الكتب ،المراجع ،الوسائؿ التعميمية ،النشاطات
المختمفة وطرؽ التدريس وأساليب التقويـ.2

1

 -محمد الصالح الصديؽ ،مرجع سابؽ ،ص( .) 28-27

2

 محمد حسف المقاني ،المناىج بين النظرية والتطبيق ،عالـ الكتب ،القاىرة.1989 ،222
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 -)2دوافع إصدار منياج لمتربية في مدارس الجمعية :إف الدافع األساسي الذي جعؿ العمماء
يصدروف منياجا لمتربية في مدارسيـ ىو توحيد برامج التعميـ في مدارس الجمعية وذلؾ مف
أجؿ:
أ -مواكبة التطور الحاصؿ في أنظمة التعميـ ،وقد أشار األستاذ العربي التبسي في تقديمو
لمنياج التربية إلى ذلؾ بقولو :ىذا البرنامج تقدمو جمعية العمماء لمدارسيا حتى تتقدـ ىذه
المدارس الدينية إلى مطمؽ المدارس التي تجمع بيف ما في القديـ مف خير وما في الجديد مف
خير وىو ما في عصرنا مف معارؼ عامة ونظـ مفيدة ترفع غربة االبف الجزائري العائش بعقمو
في غير زمانو المتخمؼ عف ركب أبناء وقتو.1
ب -توحيد التنشئة المدرسية لمتالميذ :وذلؾ ألف العمماء كانوا يروف أف التفكؾ االجتماعي
الموجود داخؿ المجتمع الجزائري واآلثار السمبية المترتبة عف ىذا التفكؾ والتي يقوـ العدو
باستغالليا أحسف استغالؿ معظـ أسبابيا يرجع إلى اختالؼ التنشئة المدرسية ألبناء ىذا
المجتمع ،فقد ذكر اإلماـ محمد البشير اإلبراىيمي( أف الذبذبة التي نشيد آثارىا السيئة في ىذا
الجيؿ الذي نحف في آخره معظـ السبب فييا آت مف قارئيو ومتعمميو عمى قمتيـ فيـ عمى تفاىة
معموماتيـ وقمة محصوليـ مف المعرفة ال يرجعوف إلى أصؿ واحد في التعميـ وال إلى منيج
واحد في التربية واذا اختمفت األصوؿ والمناىج في أمة واحدة كانت كميا فاسدة ألف الصالح
كالحؽ ال يتعدد وال يختمؼ).2
ولتجنب ىذه المشكمة االجتماعية وأثارىا السمبية جعؿ العمماء الغاية مف توحيد البرنامج ىي
توحيد التعميـ والتربية حتى ينشأ ىذا الجيؿ مطبوعا بطابع واحد في لسانو وبيانو وقممو وفي
تفكيره ومشربو وفي آرائو وفي الحياة ونظرتو إلييا وأحكامو عمييا.3

1

 -مصطفي عشوي ،المدرسة الجزائرية إلي أين ؟ ،دار األمة ،الجزائر ،1991 ،ص.37

3

 -نفس المرجع ،ص.111

2

 -محمد البشير اإلبراىيمي ،اآلثار ،ج ،2مرجع سابؽ ،ص111
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وكذلؾ مف أجؿ ضبط نوازعو المضطربة ونقمو مف ذلؾ المضطرب الفكري الضيؽ الذي
وضعو فيو مجتمعو إلى مضطرب أوسع منو دائرة وأرحب أفقا وأصح أساسا.1
وقد أكد عمى ىذا المسعى التربوي أحد كبار التربوييف بقولو :بأف إنقاذ الشباب مف الحيرة
المردية ىي توحيد نضاـ التعميـ ،وأف االزدواجية في التعميـ ىي السبب األكبر في خمؽ الحيرة
عند الشباب والغاية الصحيحة إلزالة ىذه الحيرة ىو تنسيؽ التعميـ ومواد التعميـ.2
 -)3األىداف األساسية لمبرامج التعميمية في منياج التربية :لقد قدـ المنياج التربوي لمجمعية
األىداؼ األساسية لمبرامج التعميمية عمى النحو التالي:
أ

تجديد التعميـ بمدارس جمعية العمماء ألداء رسالتيا نحو اإلسالـ والعروبة والطفولة.

ب

تكويف ناشئة إسالمية عمى عمـ صحيح بما ىو مف الديف غير متنكرة لألجداد والوطف

وال جاىمة بالعصر الذي تعيش.
ومف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ قامت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف بوضع برامج قائمة
عمى:
 تربية إسالمية متينة منظمة تقوـ عمى القرآف الكريـ والتاريخ المأثور والتعميـ الدينيواألخالقي.
 ثقافة عربية ابتدائية وتشمؿ عمى المحادثة والمغة أو القراءة والمطالعة والقواعد العربية ثـاإلنشاء.
 مياديف أولية لممعارؼ العممية بيدؼ فيـ المحيط وذلؾ بدروس المشاىدة المدققة ودراسةالجغرافيا والتاريخ.

3

 -)4المعمم محور العممية التعميمية في منياج التربية :لقد اعتمدت الجمعية في مدارسيا
عمى المعمـ كركيزة أساسية لمعمؿ التربوي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المنياج التربوي أي أف
1

 -محمد البشير اإلبراىيمي ،اآلثار ،ج ،3مرجع سابؽ ،ص.275

3

 -مصطفي عشوي ،مرجع سابؽ ،ص.37

2

 -أبو الحسف الندوي ،مرجع سابؽ ،ص .106
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مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.

الفصل السابع:

الجمعية اعتمدت مقاربة األىداؼ التربوية التي يكوف المعمـ فييا مصدر التعمـ مف خالؿ قيامو
بتشخيص الوضعيات والحاجيات والتخطيط لمتعميـ والتأكد مف تحقيؽ النتائج المرجوة عف طريؽ
األىداؼ اإلجرائية وقد صرح األستاذ العربي التبسي في تقديمو لممنياج التربوي( بأف البرامج
ميما كانت قيمتيا التقدمية وجدتيا ال تساوي شيئا إال بالمعمـ الذي يسير عمى تطبيقيا ).1
وىو الذي جعؿ المنياج التربوي يعطي أىمية كبيرة لفائدة المعمـ ويخصو بمساحة كبيرة
داخؿ المشروع التربوي مف خالؿ محاولة ضماف توفير الحد األدنى مف الشروط الضرورية
ألداء ميامو وواجباتو وذلؾ لإليماف العميؽ الذي كاف يعطيو العمماء لدور المعمميف عمى أنيـ
( ىـ المسؤولوف عما يصيب أبناء األمة مف زيغ فكري وعقائدي وىـ مسؤولوف مف جية أخرى
عمى النمو الفكري والتيذيب النفسي لمناشئة).2
وقد أك د ابف باديس عمى أف المعمـ ىو الذي يجب أف يفيمو المتعمموف ويفيميـ ىو في نفسو
ألنو ىو الذي انتصب ليبث فييـ أفكا ار وأخالقا وأدبا.

3

 .1-4تكوين المعممين :إف اعتماد المنياج التربوي لمدارس الجمعية عمى المقاربة باألىداؼ
التربوية كمقاربة لمتعميـ جعميا تعطي أىمية كبيرة إلعداد وتكويف وتوفير المعمميف األكفاء
القادريف عمى القياـ بالنيضة التربوية التي تقوـ بيا الجمعية بكؿ اقتدار واف لـ يكف البف باديس
في بداية دعوتو برنامج إلعداد المدرسيف وتكوينيـ في معاىد خاصة إال أنو استعاف في ذلؾ
بالطمبة المتفوقيف أو الذيف تخرجوا مف بعض الزوايا المشيورة ،وبعد اشتداد عود الحركة
اإلصالحية أرسؿ ابف باديس البعثات العممية إلى الجامعات والمعاىد العميا في البالد اإلسالمية
وبعد عودة ىؤالء الطمبة شكؿ أغمبيـ أبرز معممي مدارس جمعية العمماء.

1
2
3
4

4

 نفس المرجع ،ص.37 عزيز سالمة ،أسس العممية التربوية عند اإلبراىيمي ،مجمة الموافقات ،مرجع سابؽ ،ص.714 -محمد الميمي ،مرجع سابؽ ،ص.154

 -مصطفي حميداتو ،مرجع سابؽ ،ص( .) 178-174
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مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.

الفصل السابع:

كما كانت الجمعية تعقد مف حيف آلخر مؤتم ار خاصا بالمعمميف يستدعي إليو جميع معممي
مدارس الجمعية يتـ فيو تناوؿ العديد مف القضايا التربوية التي مف شأنيا دفع عجمة التربية في
مدارس الجمعية وتحسيف مردودىا التربوي ومف جممة تمؾ القضايا االنتباه إلى حالة المعمـ
ودوره في العممية التربوية وذلؾ مف خالؿ:
 -1تكوينيـ مف الناحية الفنية بواسطة:
 -1-1تمكينيـ مف االقتدار عمى التعبير واإلبانة في دقة ووضوح أي (،تمكينيـ مف امتالؾ
الطرؽ الجيدة لتوصيؿ المعرفة إلى تالمذتيـ).
 -2-1تمكينيـ مف أساليب التربية الحديثة.
 -3-1تمكينيـ مف االطالع عمى المواد المساعدة عمى رسالتيـ.
 -2تكوينيـ مف الناحية الخمقية بواسطة:
 -1-2تعويدىـ عمى حب الحؽ وسالمة الذوؽ.
 -2-2تعويدىـ عمى ىدوء الطبع والبعد عف الغمظة.
 -3اإللماـ بتاريخ تطور التعميـ.
 -4مراعاة الميوؿ ورغبات الطفؿ.
 -5ربط التمميذ بمجتمعو في عممية الدرس.

1

 .2-4تحسين أوضاعيم االجتماعية :إف القائميف عمى المشروع التربوي كانوا يدركوف جيدا أف
المعمـ الذي يعقدوف عميو كؿ آماليـ لقيادة مشروعيـ التربوي ال يمكنو أف يؤدي واجباتو التربوية
عمى أكمؿ وجو ما لـ تكف ظروفو االجتماعية تسمح لو بالقياـ بذلؾ ،وىو الذي جعميـ يسعوف
بكؿ جيد مف أجؿ توفير األوضاع والظروؼ المالئمة لممعمـ التي تسمح لو بأداء واجبو
التربوي ،ومف ىذه الجيود:

1

 -باعزيز بف عمر ،من ذكرياتي عن اإلمامين الرئيسين عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير االبراىيمي ،ط ،2منشورات

الحبر ،الجزائر ،2007 ،ص.43
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مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.

الفصل السابع:

 -1محاولة تحسيف الحالة المادية لممعمميف.
 -2توفير بيئة مناسبة لعمميـ.

1

حيث أنو عمى الرغـ مف األوضاع المادية الصعبة التي كانت توجد فييا الجمعية ،إال أنيا
كانت تخصص جزءا كبي ار مف مواردىا المالية لتصرفيا عمى أجور المعمميف.
 -3توفير اإليواء لممعمميف مف خالؿ بنائيا لمساكف ليـ أثناء بناء المدارس وذلؾ مف أجؿ
استق اررىـ وقد صرح رئيس الجمعية بأننا( اشترطنا في كؿ مدرسة تبنى مف جديد أف سكنى
المدير والمعمميف أوؿ ما يخطط وتوضع حجاره).

2

 -4وضع الدرجات العممية لممعمميف مف أجؿ تحقيؽ العدؿ والمساوات بينيـ.

3

.3-4مشاركة المعممين في إعداد المناىج التربوية لممدارس :وايمانا منيا بأىمية لمدور الذي
يمعبو المعمـ داخؿ المنظومة التربوية وأنو الفاعؿ األوؿ الذي يتوقؼ عميو نجاح العممية التربوية
وفشميا كانت الجمعية تقوـ بإشراؾ المعمميف في إعداد المنياج التربوية لمدارس الجمعية كما
تترؾ ليا كامؿ الحرية أثناء تنفيذ برامج المنياج ،وتقوـ باستشارة طبقة المعمميف في كؿ ما
يخص مشاكؿ القطاع التربوي وتعقد لذلؾ مؤتمرات خاصة يدعى إلييا المعمموف العامموف في
مدارس الجمعية ،وقد عقدت الجمعية مؤتمريف اثنيف في ىذا الشأف األوؿ في فترة رئاسة ابف
باديس رحمو اهلل أياـ 22و23سبتمبر 1937والثاني تحت إشراؼ محمد البشير اإلبراىيمي
وكاف يطمب فييما مف المعمميف:
 -1إبداء آرائيـ وعرض خالصة تجاربيـ السابقة في التعميـ.
 -2حوؿ مشاكؿ التعميـ.
 -3حوؿ أساليب وطرؽ التدريس.
 -4حوؿ البرامج الدراسية.
1
2
3

 نفس المرجع  ،ص.43 محمد الحسف فضالء ،المسيرة الرائدة لمتعميم العربي الحر ،ج ،2دار األمة ،الجزائر ،1999 ،ص.25 -عزيز سالمة ،مرجع سابؽ ،ص.719
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الفصل السابع:

مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.

 -5التفكير في طرؽ عصرنة التعميـ.1
كما كانت الجمعية تكفؿ لممعمميف الحرية الكاممة في تنفيذ برامج المنياج دوف اإلخالؿ بإطاره
العاـ وىو ما أكده مقدـ المنياج األستاذ التبسي رحمو اهلل بقولو :أنو لممعمميف الحؽ كمو في
توزيع الدروس حسب الحاجة وتكييفيا حتى تصبح صالحة لمبيئة وكذا الزيادة أو النقص لبعض
الدروس التي تبدو ليـ ذات قيمة وفائدة أوال قيمة ليا وال فائدة بالنسبة لمجية التي ىـ فييا ويكفي
أف ذلؾ داخؿ اإلطار العاـ لمبرنامج.2
 .4-4توظيف المعممين في مدارس الجمعية :لقد كاف توظيؼ المعمميف في مدارس الجمعية
يتـ عف طريؽ المناظرة وذلؾ مف خالؿ تقدـ المعمميف الراغبيف في االلتحاؽ بسمؾ المعمميف
لمناظرة تجرى بينيـ حوؿ تحرير موضوع تربوي لمدة ثالث ساعات أماـ لجنة مكونة مف أعضاء
المجمس اإلداري لمجمعية وأعضاء مف لجنة التعميـ وأعضاء مف مديري المدارس ومف بيف
األسئمة التي كاف يركز عمييا:
 -1رسالة المعمـ كباف لألجياؿ.
 -2ثقافة المعمـ.
 -3أخالؽ المعمـ وسموكو.
وألىمية المعمـ ودوره في العممية التربوية وحساسية دوره وضعت الجمعية جممة مف الشروط
واآلداب لممعمـ أىميا:
 .5-4شروطو وآدابو مع نفسو :حيث أف الجمعية قد اشترطت عمى كؿ معمـ منتسب
لمدارسيا أف تتوفر فيو جممة مف الشروط مف بينيا:

1
2

 -محمد الحسف فضالء ،المرجع السابؽ ،ص.15

 -مصطفى عشوي ،مرجع سابؽ ،ص .37
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مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.

الفصل السابع:

 -1اإليماف العميؽ بشرؼ العمـ والتعمـ والتعميـ.
 -2ضرورة حصوؿ القدوة الحسنة مف المعمـ :وذلؾ ألنو كما يقوؿ اإلماـ اإلبراىيمي( بأف
المعمـ ال يستطيع أف يربي تالميذه عمى الفضائؿ إال إذا كاف ىو فاضال وال يستطيع إصالحيـ
إال إذا كاف ىو صالحا فيـ يأخذوف عنو بالقدوة أكثر مما يأخذوف عنو بالتمقيف).
 -3ضرورة االستزادة مف العمـ واالستفادة مف التعميـ واإلكثار مف القراءة والمطالعة والبحث وقد
كاف اإلبراىيمي يوصي المعمميف " بالتوسع في المطالعة يتسع االطالع ".
 -4الصبر عمى المكاره والثبات في الشدائد واألزمات.

1

 -5أف يكوف معمما في المدرسة وخارجيا.
 -6المعمـ جندي في حركة جمعية العمماء.

2

 -7أف يكوف متمكنا مف طرؽ وأساليب التدريس ،وىو ما أشار إليو ابف باديس بقولو :أنو ما
يحتاج إليو المعمـ ىو معرفة أساليب التفييـ.
 -8أف يكوف المعمـ مطمعا عمى مبادئ عمـ النفس التربوي حتى يتمكف مف فيـ نفسية
المتعمميف.

3

 .6-4شروطو وآدابو مع طمبتو وتالميذه :حيث أف الجمعية قد اشترطت عمى المعمـ إضافة
الي تمؾ الشروط الواجب توفرىا في ذاتو شروطا يتقيد بيا في تفاعمو مع طمبتو منيا:
 -1أف يدرؾ أثره في حياة تكويف الطفؿ العقمية وشخصيتو المستقبمية.
 -2أف يتيقظ وينتبو لمعوامؿ المؤثرة في الطفؿ كاألسرة والمجتمع والتعميـ األجنبي.4
 -3أف يراعي الفروؽ الفردية لمطالب أثناء التدريس وىو الذي أشار إليو ابف باديس بأنو عمى
المعمـ أف يأخذ التالميذ "حسب درجتيـ واستعدادىـ".5
1

 -عزيز سالمة ،مرجع سابؽ ،ص.714

2

 -محمد الحسف فضالء ،المرجع السابؽ ،ص.15

4

 -محمد الحسف فضالء ،المرجع سابؽ ،ص.84

 -3ابف باديس ،المرجع السابؽ ،ص.58
5

 -ابف باديس ،المرجع السابؽ ،ص.58
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مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.

الفصل السابع:

 -4سياسة التالميذ بأسموب الترغيب في المدرسة والتعميـ حتى ينشأ عمى حب التعمـ وال ينفروا
مف المدرسة وقد كتب اإلماـ اإلبراىيمي إلى المعمميف( حبب إلييـ المدرسة والقراءة والعمـ واف
الصغير ال يفمح في التربية وال ينجح في القراءة إال إذا أحب معممو كحبو ألبويو أو أعظـ
وأحب المدرسة كحبو لبيت أبويو أو أشد).

1

 -)5البرامج والمقررات الدراسية :لقد اتخذت البرامج والمقررات الدراسية في منياج التربية
لمدارس الجمعية مستويات تصاعدية توازيا مع الحركية التي كاف يسير عمييا التعميـ في مدارس
الجمعية وتماشيا مع تدرج التالميذ في سنوات التعميـ ،حيث أنو كمما انتقؿ التعميـ إلى مستوى
أعمى إال وأضيفت لو برامج ومقررات دراسية تناسب تمؾ المرحمة ففي بداية المشروع التربوي
كاف البرنامج الذي اعتمده ابف باديس في مدارس الجمعية والذي تـ نشره عمى الشياب في
أوت 1931يتضمف:
 القسـ الديني :متف رسالة ابف زيد القيرواني ،حزب سبح تجويدا وتفسي ار مختص ار،10أحاديث نبوية ،ممخص الحياة النبوية.
 القسـ الحيوي :مبادئ الحساب ،مبادئ الجغرافية ،مبادئ الفرنسية. القسـ المساني :متف االجرومية ،مبادئ تصريفية ،قطع منشور ومنظوـ.وما يالحظ عمى برنامج المستوى االبتدائي أنيا كانت تركز عمى التعميـ الديني والمغوي وذلؾ
يرجع لطابع التعميـ الذ ي تقدمو مدارس الجمعية الذي ىو باألساس تعميـ ديني ،وكذلؾ ألف
الجمعية كانت ترى أف ىذه العموـ ىي التي تمثؿ الركيزة األساسية في الحفاظ عمى الشخصية
الوطنية لممجتمع الجزائري وىي العموـ الواجب رعايتيا ألنيا المستيدفة مف اإلدارة الفرنسية.
ولقد كاف المنياج التربوي يستيدؼ مف خالؿ ىذه البرامج الوصوؿ إلي:

1

 -محمد البشير اإلبراىيمي ،اآلثار ،ج ،2مرجع سابؽ ،ص.113
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مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.

الفصل السابع:

 -1القسـ الديني:
 اكتساب مبادئ الفقو المالكي التي تمكنو مف مواصمة دراستو. حفظ جزء مف كتاب اهلل. معرفة بعض مف أحكاـ التجويد تمكنو مف التالوة الصحيحة لكتاب اهلل. إدراؾ وفيـ معاني بعض مف سور القرآف. حفظ بعض مف األحاديث النبوية المختارة. استدماج بعض القيـ السموكية المبنية عمى القواعد اإلسالمية. معرفة سيرة المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ. استشعار عظمة المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ واالقتداء بسيرتو. اكتساب األخالؽ واآلداب اإلسالمية. -2القسـ الحيوي:
 تنمية قدرات المتعمـ الفكرية والذىنية. توظيؼ الميارات المكتسبة داخؿ وضعيات الحياة اليومية. اكتساب التفكير المنطقي. امتالؾ مبادئ المغة األجنبية التي تسيؿ مواصمة تعمميا. تحديد الفضاء الجغرافي لمجزائر. -3القسـ المساني والمغوي:
 امتالؾ مفتاح المواد الدراسية. القدرة عمى فؾ رموز نص أدبي. القدرة عمى االسترساؿ في التعبير الشفيي والكتابي بمغة صحيحة. التمرف عمى النظـ الشعري والكتابة النثرية. -اكتساب المتعمميف الميارات المغوية محادثة واستماعا وقراءة وكتابة.
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مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.

الفصل السابع:

 تنمية الثروة المغوية والفكرية لمتمميذ. تمكيف التالميذ مف امتالؾ أساسيات المغة العربية وأحكاميا الوظيفية.ىذا وقد أضيؼ إلى كؿ قسـ محتويات ومقررات أخرى فيما بعد رأت الجمعية ضرورة
إدخاليا الى البرنامج الدراسي وىي:
 -1القسـ الديني :تفسير باقي أجزاء القرآف ،الفقو ،التجويد ،الحديث ،عمـ الفرائض ،عمـ العقائد،
المواعظ ،عمـ األصوؿ.
 -2القسـ الحيوي :المنطؽ ،الحساب الدقيؽ ،التاريخ الوطني والتاريخ اإلسالمي ،الطبيعيات،
عمـ العمراف البشري مف مقدمة ابف خمدوف
 -3القسـ المساني :النحو ،الصرؼ ،البالغة ،األدب ،محفوظات ،المطالعة ،دراسة اإلنشاء
ولقد كاف إعداد البرامج والمقررات الدراسية يتـ في ديمقراطية كاممة بيف جميع شركاء
الوضعية التربوية ،ففي بداية الحركة اإلصالحية كاف اإلماـ ابف باديس يستشير تالميذه في
جميع المقررات الدراسية التي سيأخذونيا ،فقد كتب أحد تالميذه بأف الشيخ ابف باديس( ناداه مرة
وبعض الرفاؽ إلى مكتبتو العامرة ليأخذ رأينا فيما يريد إدخالو مف مواد جديدة عمى برنامج السنة
الدراسية المقبمة فأبدينا رأينا في الموضوع بكامؿ الحرية والديمقراطية كما كاف يريد منا).

1

واف ىذا العمؿ التشاركي في وضع البرامج الدراسية بيف كافة الشركاء وخاصة التالميذ الذيف
سي أخذوف ىذا البرنامج مف بيف النقاط األساسية التي تنادي بيا بعض الفمسفات التربوية الحديثة
التي تنادي بضرورة إشراؾ التالميذ في إعداد المنياج الذي يأخذونو ومنيا نظرية جوف ديوي.
وعندما توسعت الحركة التربوية لمجمعية قامت الجمعية بوضع لجنة خاصة تدعى لجنة
التعميـ العميا مف بيف مياميا وضع برامج ومقررات المنياج التربوي لمدارس الجمعية.
إف البرنامج الدراسي الذي تـ ذكره كاف خاصا بالتالميذ الدائميف أي التالميذ الذيف يزاولوف
تعميميـ كمو في مدارس الجمعية أما( البرنامج الذي كاف يقدـ لألطفاؿ المنتسبيف إلى المدارس
1

 -باعزيز بف عمر ،مرجع سابؽ ،ص.35
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مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.

الفصل السابع:

الحكومية ال يتضمف المغة الفرنسية وال المواد العممية مثؿ الحساب ودروس األشياء والجغرافيا
ألنيـ يتمقونيا في أقساميـ).

1

 -)6المراجع والكتب المدرسية :ال أحد ينكر العالقة العضوية بيف الكتاب المدرسي والتعمـ
والدور الكبير الذي يقوـ بو الكتاب في العممية التعميمية وما يمثمو لكؿ مف الطالب والتمميذ في
المساعدة عمى التحصيؿ وما يمثمو لألستاذ مف مساعدة عمى تحضير واعداد الدروس ،وقد
اعتبر ابف باديس( الكتاب أستاذ ثاف لمتمميذ المجتيد إذا عرؼ كيؼ يستفيد منو في أوقات
فراغو) ،2كما ال يخفي عمى أحد الدور الذي يمعبو الكتاب عمى مستوى العممية التعميمية ككؿ إذ
يسيـ في توحيد التكويف لجميع المدارس مما يضمف اتساقا في األفكار والتصورات داخؿ أفراد
المجتمع ،وىو الذي حتـ عمى جمعية العمماء أف تقوـ بتوفير الكتب المناسبة والكافية لمدارسيا
االبتدائية ،إال أف اإلمكانيات المادية لمجمعية لـ تكف تسمح ليا بتوفير جميع مستمزماتيا مف
الكتب المدرسية عف طريؽ االستيراد كما بيف رئيس الجمعية ذلؾ ،فاىتدت الجمعية إلى فكرة
عساىا أف تخفؼ عمييا العبء وتحقؽ ليا مبتغاىا التربوي وىي" استغالؿ المعمميف لتجاربيـ
الخاصة في التعميـ وجيودىـ المفيدة فيو فيخرجوىا كتب مدرسية ".

3

وقد قاـ بعض معممي المدارس بيذه الميمة عمى أكمؿ وجو وقوبمت مبادراتيـ ىذه باستحساف
كبير لدى مجمس إدارة الجمعية.
وعندما أنشئت لجنة التعميـ العميا كأعمى ىيئة تربوية داخؿ المشروع التربوي أخذت عمى
عاتقيا توفير الكتاب المدرسي لمدارس الجمعية عف طريؽ الشراء أو التأليؼ وأحيانا عف طريؽ
الترجمة.
 .1-6شروط الكتاب المدرسي :ولقد كانت الجمعية تشترط في الكتاب المدرسي الذي يدرس
في مدارسيا الشروط التالية:
1
2
3

 محمد الصالح رمضاف وعبد القادر فضيؿ ،مرجع سابؽ ،ص.245 محمد الصالح الصديؽ ،مرجع سابؽ ،ص.189 -محمد البشير اإلبراىيمي ،اآلثار ،ج  ،2مرجع سابؽ ،ص.338
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مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.

 -1أف ينسجـ مع الواقع االجتماعي الذي يعيشو التالميذ.
 -2أف يراعي المدركات العقمية لمتالميذ.
 -3أف ال يتعارض محتواه مع مقومات الشخصية الوطنية الجزائرية.
 -4أف يحقؽ أىداؼ المشروع التربوي.
 -5أف يتماشى مع الفمسفة التربوية لمشروع الجمعية.
 -6أف يراعى الفروؽ الفردية لممتعمميف وميولتيـ ورغباتيـ.
 -7أف يساعد التالميذ عمى تنمية مياراتيـ المكتسبة.
 -8أف يساعد المعمـ في أداء واجبو التربوي.
وقد كتب األستاذ محمد عابد الجاللي عف بعض ىذه الشروط محذ ار المعمميف بعدـ إغفاؿ
اختالؼ البيئات االجتماعية التي أ لفت فييا الكتب والبيئات التي تدرس فييا ىذه الكتب واآلثار
التي يمكف أف تنجـ عف ىذا االختالؼ بقولو أنو( طبيعي أف تختمؼ صير الحياة في ىذا القطر
عنيا في القطر اآلخر فميس في القطر الجزائري مثال األىراـ وال أبو اليوؿ وليس فيو نير النيؿ
وال نير السيف وال نير التيمس ولكنو فيو وادي الرماؿ ووادي الشمؼ[ ]...وحدائؽ ىذه األودية
وبساتينيا ومناظرىا الجميمة وأنواع أشجارىا ونباتاتيا وأطيارىا وحيواناتيا وىناؾ المباس وأنواعو
والمسكف كؿ ذلؾ مما يستدعي انتباه المعمـ إلى إدراؾ الفروؽ فييا بيف القطر الذي يعمؿ فيو
وبيف القطر الذي ألفت تمؾ الكتب لو ،فاف مناظر الوطف وصور حياتو ىي مصدر إلياـ أبنائو
فخير لنا وألبنائنا أف نعرض عمييـ أشياء وأسماء يشترؾ في تطبيقيا عمى حقائقيا الحس
والذىف معا).
واف ىذه النقطة التي أدركتيا الجمعية لـ تستفذ منيا إصالحاتنا التربوية ومناىجنا التعميمية
التي أضحت تعاني خمال جراء استيراد المناىج الحاضرة التي ال تعكس واقع مجتمعنا مف
تضارب بيف المعرفة المقدمة إلى التالميذ والواقع الذي يصطدـ بو ىؤالء التالميذ عند خروجيـ
إلى المجتمع مما أصبح يشكؿ ليـ صدمات نفسية واجتماعية يعزوىا الكثير منا إلى عدـ ربط
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الفصل السابع:

التعميـ النظري بالتعميـ التطبيقي وىي في الحقيقة ليست مشكمة تطبيؽ النظرية في الواقع بقدر
ما ىي عدـ مالئمة ىذه النظرية لمواقع أصال ألنيا أعدت لمجتمعات وواقع يختمؼ عف واقع
ىذا المجتمع ،وىذه بعض الكتب المدرسية التي كانت مقررة عمى تالميذ مدارس الجمعية:
 .2-6كتب المجال الديني:
 موطأ اإلماـ مالؾ ابف انس رضي اهلل عنو. اقرب المسالؾ في فقو اإلماـ مالؾ. الرسالة في الفقو البف زيد القيرواني. متف ابف عاشر في الفقو. بداية المجتيد ونياية المقتصد البف رشد. تفسير الجميميف. تفسير ابف باديس المسمى مجالس التذكير مف كالـ الحكيـ الخير. العواصـ والقواصـ ألبي بكر ابف العربي. جامع بياف العمـ وفضمو لعمر ابف عبد البر القرطبي. العقائد اإلسالمية مف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية البف باديس. مبادئ األصوؿ لإلماـ ابف باديس. مفتاح الوصوؿ إلى بناء الفروع عمى األصوؿ لإلماـ الشريؼ التممساني. سيرة ابف ىشاـ. .3-6كتب مجال العموم االجتماعية:
 تاريخ الجزائر في القديـ والحديث لمشيخ مبارؾ الميمي. كتاب الجزائر لألستاذ أحمد توفيؽ المدني. جغرافية القطر الجزائري لألستاذ أحمد توفيؽ المدني. -مقدمة ابف خمدوف.
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 .4-6كتب المجال المغوي والمساني:
 كتاب القراءة والمغة العربية المعتمد في المنياج التونسي. كتاب المشوؽ وىو خاص لمتعميـ الثانوي وىو معتمد في المنياج التربوي المبناني.1 -كتاب المفتاح.

 -كتاب المكودي في القواعد.

 -كتاب التنقيح.

 -كتاب القطر في القواعد.

 -كتاب السمـ.

 -كتاب األجرومية في القواعد.

 -كتاب الزنجاني.

 -كتاب المية األفعاؿ.

 -كتاب السعد.

 -كتاب الجوىر المكنوف.

 -كتاب ديواف الحماسة البف تماـ.

 -ديواف المتنبي.

 كتاب أمالي عمى القالي. .5-6كتب مجال العموم الحيوية:
 كتاب الحساب الحي :وىو كتاب مترجـ مف طرؼ لجنة الترجمة والتأليؼ يتكوف مف عدةأجزاء يدرس في المدارس العمومية الفرنسية.

2

 -)7الوسائل التعميمية :تمثؿ الوسائؿ التعميمية إحدى العناصر أو المكونات األساسية مف
مكونات المنيج التربوي ،3التي تؤدى عف طريؽ التفاعؿ الفعاؿ مع باقي عناصر المنياج
األخرى إلى توفير عدد مناسب مف الضمانات لنجاح المعمـ في تنفيذه لممنيج التربوي ،وتعرؼ
الوسائؿ التعميمية عمى أنيا( الواسطة التي يستعمميا المعمـ لتطبيؽ طريقتو التربوية التي يتبعيا
في ممارستو لمينة التعميـ ).4

1

 -محمد الحسف فضالء ،ج ،1مرجع سابؽ ،ص .38

2

 -نفس المرجع ،ص.38

3

 -أحمد حسيف المقاني ،الوسائل التعميمية والمنيج المدرسي ،ط ،2مؤسسة الخميج العربي ،القاىرة ،1986 ،ص.8

4

 -كامؿ سميماف وعمى العبداهلل  ،التربية ،منشورات مجمة الثقافة ،بيروت ( ،د ت ) ،ص.267
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 .1-7مزايا الوسيمة التعميمية في العممية التعميمية :وتقدـ الوسائؿ التعميمية مزايا كثيرة
لمعممية التعميمية يستفيد منيا المعمـ والتمميذ نذكر منيا:
 -1خمؽ االىتماـ واإلثارة واالنتباه بيف التالميذ أي أنيا تخمؽ عنصر التشويؽ داخؿ الفصؿ
الدراسي مما يساعد عمى زيادة التركيز لدى التالميذ.
 -2فيـ ما يصعب شرحو أو تصوره خاصة فيما يخص المسائؿ ذات المعاني المجردة التي
تحتاج إلى مستوى معرفي وادراكي لدى التمميذ.
 -3سرعة نقؿ المعمومات وتوفير الوقت خاصة بالنسبة لموسائؿ السمعية والبصرية.
 -4القدرة الكبيرة في التأثير عمى التالميذ.
 -5التغمب عمى مشكمة االزدحاـ داخؿ صفوؼ الدراسة.
 -6القدرة عمى استيعاب أكبر حجـ مف المعرفة.
 -7مساعدة المعمميف غير المؤىميف عمى تجاوز نقص تكوينيـ التربوي.
 -8التغمب عمى مشكمة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.
 -9تقريب الواقع االجتماعي لمتالميذ.
 -10القدرة عمى مخاطبة أكثر مف حاسة تعميمو.

1

 .2-7أسس وقواعد اختيار الوسائل التعميمية :تتوقؼ الفائدة الكبيرة التي توفرىا الوسائؿ
التعميمية لمعممية عمى مدى نجاعة اختيارىا ،ولذلؾ يجب أف يراعى في اختيار الوسائؿ
التعميمية ما يمي:
 -1توافؽ الوسيمة مع الغرض الذي تسعى لتحقيقو.
 -2صدؽ المعمومات التي تقدميا الوسيمة ومطابقتيا.
 -3مدى صمة محتوى الوسيمة مع موضوع الدرس.
 -4مناسبة الوسيمة ألعمار التالميذ ومستوى ذكائيـ وخبرتيـ السابقة.
1

 -أحمد حسيف المقاني ،مرجع سابؽ ،ص 71وما بعدىا.
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الفصل السابع:

 -5سالمة الوسيمة مف العيوب.

مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.
1

 -6عدد التالميذ داخؿ الفصؿ الدراسي.
 -7توفير عنصر األمف لمتالميذ عند استعماؿ الوسيمة.
 .3-7مصادر الوسائل التعميمية :ىذا ويعتمد في توفير الوسائؿ التعميمية عمى مجموعة مف
المصادر نذكر أىميا:
 -1البيئة :وما توفره مف إمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كالمتاحؼ والمصانع واألماكف
األثرية و األنيار والودياف وغيرىا.
 -2المدرسة :وما تممكو مف أرضية ومرافؽ ومالعب وأثاث وأجيزة ووسائؿ.
 -3المعمـ :وما يمكف أف يقدمو مف وسائؿ عف طريؽ إبداعو.
 -4التالميذ وما يمكف أف يقوموا بو مف إنتاج لوسائؿ تعميمية أو يصحبونيا معيـ مف أسرىـ.

2

ولقد كاف المعمموف في مدارس الجمعية يستعمموف الوسائؿ التعميمية أثناء ممارستيـ لعممية
التعميـ وكانوا يعتمدوف في بنائيا عمى جميع تمؾ المصادر التي تـ ذكرىا سابقا ليتـ استعماؿ
كؿ وسيمة مع ما يناسبيا مف درس وحسب الحاجة إلييا واليدؼ اإلجرائي مف الدرس وكأمثمة
عف الوسائؿ التعميمية المستعممة كانت ىناؾ وسائؿ عامة يتـ االستعانة بيا في كؿ المواد تقريبا
وىي:
 -1الكتاب المدرسي :والذي تـ التطرؽ إليو سابقا.
 -2البطاقات التعميمية :لمتي كاف يعدىا المعمموف.

1

 -نجيب بخوش ،استخدامات الوسائل السمعية البصرية في العممية التعميمية ،الرىانات األساسية لتفعيل اإلصالح التربوي

في الجزائر ،دفاتر المخبر ،العدد ، 5منشورات مخبر المسالة التربوية في الجزائر في ظؿ التحديات الراىنة ،كمية اآلداب والعموـ
اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،جواف ،2009ص( .) 190_179

2

 -أحمد حسيف المقاني ،مرجع سابؽ ،ص.39
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 -3السبورة :والتي كانت تمثؿ أبرز وسيمة في النشاط التعميمي يقوـ المعمموف عف طريقيا
بشرح المسائؿ وتبسيطيا أماـ أعيف الطالب حتى يسيؿ فيميا وىضميا جيدا وأىـ فوائدىا أنيا
تشترؾ فييا جميع الحواس.
 -4الموحات الجدارية :التي يضع عمييا المعمـ بعضا مف القواعد المغوية أو الرياضية وتمصؽ
عمى جدار القسـ الدراسي ليطمع عمييا التالميذ في كؿ األوقات.
 -5فناء المدرسة :حيث يستعممو المعمـ لحصة النشاطات الرياضية ،كما كاف المعمموف يقوموف
مف خاللو بتمثيؿ بعض المشاىد واجراء بعض التجارب خاصة الطبيعية.
كما كانت ىنالؾ بعض الوسائؿ التعميمية الخاصة ببعض المواد الدراسية دوف غيرىا مف الواد
وىي
 -6الصور والخرائط الجغرافية :وىي التي كانت خاصة بمادة الجغرافيا ،حيث يذكر أحد تالميذ
ابف باديس مثال أف اإلماـ كاف يستعيف بخريطة تبيف البحر المتوسط ويقوؿ لتالميذه أف ىذا
البحر يسمى بالمتوسط ألنو يتوسط العالـ القديـ القارات الثالث ( إفريقيا ،أوربا ،آسيا ) ومف
ممؾ زماـ ىذا البحر وأبوابو جبؿ طارؽ والسويس والدردنيؿ ممؾ الدنيا بأسرىا.1
 -7الخرجات الميدانية :التي كاف يقوـ بيا بعض مف معممي الجمعية مع تالمذتيـ لزيارة بعض
المناطؽ األثرية أو األماكف الطبيعية مف أجؿ تثبيت بعض المعارؼ المكتسبة وتعزيزىا
بالمشاىدة الواقعية ألنو ليس مف رأى كمف سمع.
كما كاف التالميذ يستعينوف ببعض الوسائؿ التعميمية التي تساعدىـ عمى التعمـ وىي كثيرة
ذكر منيا:
 -8الك ارريس واألقالـ :التي كانت الجمعية تشترطيا عمى المنتسبيف إلى مدارسيا.
 -9الموحة الخشبية وأقالـ التمويف ،األوراؽ ،الجبس األبيض الذي يكتب بو عمى السبورة ،الغراء
المصنوع يدويا ،الطيف أو الصمصاؿ وبعض األدوات اليندسية.
1

 -مصطفى عشوي ،مرجع سابؽ ،ص.28
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 -)8النشاطات التعميمية :تمثؿ النشاطات التعميمية إحدى أىـ مرتكزات العممية التعميمية التي
تبنى عمييا المناىج التربوية الحديثة وذلؾ مف خالؿ الديناميكية التي توفرىا لممناىج التربوية
بجعؿ شركاء الوضعية التعميمية يتفاعموف معيا بشكؿ كبير ،ولقد جاء في توصيات الندوة
الوطنية التي عقدىا المجمس األعمى لمتربية أياـ  28و 29و 30جواف  1998حوؿ المبادئ
العامة لمسياسة التربوية الجديدة واصالح التعميـ األساسي أف تحقيؽ غايات التعميـ األمثؿ يكوف
عف طريؽ بناء المناىج عمى النشاطات التعميمية.
ولقد أدركت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف الدور التربوي الذي تقوـ بو األنشطة التعميمية
داخؿ المنياج التربوي فعمدت عمى إدخاؿ( أنماط متعددة مف األنشطة المختمفة مثؿ المكتبات
المدرسية ،المجمة المدرسية ،التعاونيات المدرسية ،نشاطات التمريض ،السينما ،العمؿ
الجماعي ،نشاطات التأطير والتجميد ،والحديقة المدرسية) ،1وذلؾ داخؿ مشروعيا التربوي،
وتساىـ ىذه النشاطات التعميمية في إقامة عالقات تفاعمية بيف مؤسسة المدرسة والمحيط
االجتماعي لمتمميذ وقد أكدت الندوة التي سبؽ ذكرىا أنو لكي تكوف ىناؾ عالقة تربوية ناجحة
ومحكمة ينبغي أف تندرج في منطؽ تنظيـ وتسيير مشاريع مشتركة ذات طابع اجتماعي
وتربوي.

2

ومف بيف األنشطة التعميمية التي كانت مدرجة ضمف المنياج التربوي المعتمد داخؿ مدارس
جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف نجد ما يمي:
 .1-8المكتبة :ولقد انطمؽ العمماء في تركيزىـ عمى ىذا النشاط التعميمي مف إيمانيـ بالدور
الذي تمعبو المكتبة في حياة الطالب بتنمية مداركة العقمية واستكماؿ النقائص التي ال يسعيا
الدرس الصفي والتوسع في بعض الدروس وأخذ الشروحات الالزمة عنيا وعد ابف باديس
الكتاب أستاذ ثاني لمتمميذ المجتيد إذا عرؼ كيؼ يستفيد منو في أوقات فراغو.

 - 1محمد الحسف فضالء ،المرجع السابؽ ،ص.35
2

 -المجمس األعمى لمتربية ،المرجع السابؽ ،ص9
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كما كاف الرئيس الثاني لمجمعية يوصي التالميذ بعدـ االعتماد عمى حمؽ الدروس وحدىا
واالعتماد عمى حمؽ المذاكرة ألنيا لقاح العمـ باستغالؿ أوقات الفراغ مف الدروس بمذاكرة تمؾ
الدروس وعدـ االكتفاء بالكتاب المقرر واالعتماد عمى الكتب التي تيسر الدروس المقررة وتقدـ
شروحات كافية عمييا.

1

ولقد كانت أغمب المدارس تتوفر عمى مثؿ ىذه المكتبات التي تسيؿ عمى الطالب تحصيمو
العممي وقد أحصى مدير إحدى ىذه المدارس في مدرسة أكثر مف  700كتاب في شتى الفنوف
والعموـ والتخصصات.

2

أما المدارس الثانوية فقد كانت تحتوي عمى مكتبات ضخمة تقدر باآلالؼ مف المجمدات
تساىـ في خمؽ نشاط تعميـ كبير داخؿ ىذه المدارس عمى غرار معيد ابف باديس بمدينة
قسنطينة الذي استطاعت إدارتو أف توفر مكتبة عامرة لطالبو في شتى التخصصات العممية .
 أىداف المكتبة المدرسية :ويمكف أف تمخص أىـ األىداؼ التي كانت يرمي إلييا ىذا النشاطالتعميمي في النقاط التالية:
.1

توسيع معارؼ التالميذ العممية.

.2

استدراؾ بعض الجوانب التي لـ يشمميا الدرس الصفي.

.3

تنمية ميارات القراءة لدى التالميذ.

.4

تعويد التالميذ عمى الصبر وحسف التواصؿ مع الكتاب.

.5

توضيح المسائؿ التي يأخذىا التالميذ مجممة.

.6

االستثمار في أوقات فراغ التالميذ.

.2-8المجمة المدرسية :تعتبر المجمة المدرسية مف بيف األنشطة التعميمية التي تدخؿ تحت
شكؿ مف أشكاؿ اإلعالـ التربوي الرامي إلى خمؽ تعميـ فعاؿ مبنى منذ الصغر عمى الفعالية
1

 -محمد البشير اإلبراىيمي ،اآلثار ،ج ،3مرجع سابؽ ،ص.203

2

 -محمد الحسف فضالء ،المرجع السابؽ ،ص.35
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وخمؽ روح اإلبداع في نفوس التالميذ وتعويدىـ عمى المشاركة المجتمعية وتطبيؽ المعارؼ
الصفية المكتسبة كالخط وأساليب الكتابة داخؿ الحياة االجتماعية ،ولقد كانت مدارس جمعية
العمماء المسمميف الجزائرييف تعتمد عمى ىذا النشاط المندمج في مدارسيا ،حيث جاء في وصؼ
أحد مديري ىذه المدارس ليذا النشاط التعميمي أف( المجمة المدرسية قد رافقت التالميذ منذ
تأسيس المدرسة وأف كؿ أعدادىا زاخرة بكتاباتيـ ومقاالتيـ ومالحظاتيـ يكتبونيا بأيدييـ
ويطبعونيا ويوزعونيا بأنفسيـ فيما بينيـ وبيف أصدقائيـ في المدارس الصديقة وحتى األساتذة
لـ يبخموا بالنشر فييا عمى ورقة تعد خصيصا ليـ وتطبع وتطوى داخؿ المجمة).1
 أىداف المجمة المدرسية :لقد كانت ىناؾ جممة مف األىداؼ التي كاف ىذا النشاط التعميمييسعى لخمقيا بيف التالميذ نذكر منيا:
 .1تنمية الميارات القرائية والكتابية والتحميمية واإلدراكية لمتالميذ.
 .2خمؽ روح العمؿ الجماعي داخؿ نفوس التالميذ.
 .3تطبيؽ الميارات المكتسبة داخؿ الصؼ الدراسي.
 .4التدرب عمى العمؿ الصحفي الذي يعد أحد أىـ وسائؿ التأثير االجتماعي في ذلؾ
العصر.
 .5تبادؿ األفكار واآلراء والمناقشات بيف التالميذ.
 .6تنشيط الحياة الثقافية لمتمميذ.
 .7ربط المدرسة بالمحيط االجتماعي لمتمميذ.
 .3-8النشاط المسرحي :وىو مف بيف األنشطة التعميمية الذي كاف يوفر ليا مساحة داخؿ
المنياج التربوي لمدارس الجمعية قصد االرتقاء بالنشاط التعميمي إلى مستوى النشاط الذي
يعكس مضاميف الحياة االجتماعية ويييئ التالميذ لالندماج داخؿ تفاعالت الحياة االجتماعية

1

 -محمد الحسف فضالء ،المرجع السابؽ ،ص.35
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ولقد كاف المعمموف في مدارس الجمعية يقوموف بإعداد المسرحيات التمثيمية لمتالميذ ويشركونيـ
في تمثيميا وغالبا ما كانت ىذه المسرحيات عبارة مسرحيات تحاكي شخصيات مف التاريخ
الوطني أو التاريخ العربي اإلسالمي ولعؿ أبرز ىذه المسرحيات ىي مسرحية حنبعؿ التي
كتبيا ليـ األستاذ أحمد توفيؽ المدني ومسرحية ابي زيد الياللي وبعض الوقائع التاريخية
الخالدة.
 أىداف النشاط المسرحي التعميمي :لمنشاط المسرحي في المجاؿ التربوي جممة مف األىداؼأىميا:
 .1تجسيد القيـ السميمة والسموكات القويمة مف خالؿ المواقؼ التربوية الصحيحة.1
 .2تنمية الخياؿ واإلبداع لدي التالميذ.
 .3تبسيط المواد الدراسية عف طريؽ مسرحتيا بأسموب مشوؽ وجذاب.
 .4إثراء الميارات المغوية لمتمميذ.
 .5التخمص مف بعض المشاكؿ النفسية كالخجؿ والكبت والعزلة.2
 .6إعداد التالميذ لمختمؼ أدوار الحياة االجتماعية.
 .7الوقوؼ عمى بعض مف جوانب التاريخ الوطني والعربي واإلسالمي.
.8

استشعار عظمة التضحيات التي قاـ بيا األجداد في سبيؿ الدفاع عف الوطف ومقوماتو.

 .9استشعار جوانب العظمة في الشخصية الوطنية.
 -)9طرق التدريس في مدارس جمعية العمماء :ينبغي أف نعمـ بأف اإلدارة التربوية لمشروع
جمعية العمماء التربوي لـ تمزـ أساتذة المدارس بطريقة محددة في تعامميـ مع تالميذىـ وانما
تركت الحرية لممعمميف بأف يختاروا ألنفسيـ الطريقة التعميمية التي يرونيا مناسبة ويروف أنيا

1

 -عبد الكريـ غريب ،سوسيولوجيا المدرسة ،منشورات عالـ التربية ،الدار البيضاء ،المغرب ،2009 ،ص.385

2

 -حناف عبد الحميد العناني ،الفن والدراما والموسيقى في تعميم الطفل ،دار الفكر ،عماف ،األردف ( ،د ت ) ،ص.147
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تؤدي مرادىا في تحقيؽ أىدافيـ التربوية ولذا كاف المعمموف يجتيدوف أيما اجتياد في ابتكار
الطرؽ التي يرونيا مناسبة وسنذكر أمثمة عف ىذه الطرؽ:
 .1-9طريقة التعميم باألقران :وىي قياـ التالميذ بتعميـ بعضيـ بعضا ،وقد يكوف القريف المعمـ
درسي ،وتحتاج ىذه
مف نفس العمر أو الفصؿ لمتمميذ أو المجموعة ،أو يعموىـ عم ار أو مستوى ا
الطريقة إلى توفر ستة شروط لتطبيقيا:
 -1القبوؿ مف جا نب القريف المعمـ وأقرانو التالميذ ،فكمما ازداد التوافؽ النفسي وتقاربوا في
الميوؿ واآلماؿ الشخصية كمما كاف التفاعؿ أكثر واالستفادة التربوية أكبر.
 -2كفاية معرفة القريف المعمـ الخاصة بموضوع التدريس المطموب.
 -3كفاية القريف المعمـ مف حيث قوة الشخصية وسالمة القيـ واألخالقيات العامة.
 -4معرفة القريف لكيفية التفاعؿ مع التمميذ وتدريسو.
 -5تحضير المعمـ المشرؼ عمى التعميـ باألقراف لبيئة ومواد ووسائؿ التعمـ حتى يمكف لمقريف
المعمـ القياـ بواجبو كما يتوقع منو.
 -6تحضير المعمـ المشرؼ عمى التعميـ باألقراف لموسائؿ التقييمية التي يستطيع التعرؼ بيا
عمى كفاية التحصيؿ والتغييرات السموكية األخرى لدى كؿ مف القريف والتمميذ.

1

ولقد كانت مدارس الجمعية عند بداية المشروع التربوي تعتمد ىذه الطريقة كأحد طرؽ
التدريس والتي أممتيا الظروؼ التربوية التي كاف يمر بيا المشروع التربوي بعدـ امتالكو
لمكفايات البشرية الالزمة لتأطير المدارس ،فعمدت إلى فئة كبار الطمبة مف أجؿ اإلعانة في
تدريس زمالئيـ خاصة بعد توفر الشروط الالزمة لتطبيؽ ىذه الطريقة في فئة الطمبة الذيف
اختيروا لمقياـ بيا ،وذلؾ النحدارىـ مف الطبقة العميا التي سبؽ ليا تحصيؿ المعارؼ التي
ينقمونيا إلى زمالئيـ حيث أف التالميذ قد قسموا إلى ثالث طبقات في البداية ثـ إلى أربع
طبقات اعتمادا عمى مستوياتيـ التعميمية ،ومف بيف ىؤالء التالميذ المعمميف الذيف ذكرىـ ابف
1

 -عبد المطيؼ بف حسيف فرج ،طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين ،دار المسيرة ،عماف ،األردف ،2005 ،ص.49
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باديس رحمو اهلل أنيـ كانوا يعينوف في التدريس ىـ :الفضيؿ الورثالني ،بمقاسـ الزغداني ،محمد
الممياني ،عيسى ومحمد الدراجي.

1

 .1-1-9أىمية طريقة التعميم باألقران :إف ليذه الطريقة التعميمية أىمية بالغة األثر عمى
التمميذ وعمى الوضعية التعميمية ككؿ فيي:
 -1تمثؿ نوعا مف التدريب التعميمي لمخبرات المكتسبة وتساىـ في إعداد التمميذ الجيد لدوره
االجتماعي كمعمـ بعد تخرجو ولذلؾ وجدنا الطمبة الذيف كانوا يقوموف بيا مف أفضؿ طمبة
مدارس الجمعية ومف أفضؿ معممييا والناشطيف فييا بعد تخرجيـ.
 -2تقمؿ االعتماد بشكؿ كمي عمى المعمـ ،وتعطي فرصا أكبر لمطالب لممشاركة في العممية
التعميمية ونشاط المادة الدراسية األمر الذي ينمي خبرة الطالب ومياراتو.2
وفي دراسة ميدانية لفريؽ مف التربوييف مف أجؿ قياس أثر التعمـ باألقراف عمى التحصيؿ
الدراسي لمطالب الصؼ الثاني االبتدائي ،توصؿ الفريؽ إلى جممة مف فوائد ىذه الطريقة أىميا
أنيا:
 -3تمنح الطالب الثقة بالنفس.
 -4تتيح الفرصة لمتعمـ دوف قيود مفروضة مف المعمـ.
 -5تتيح الفرصة لمطالب أف يساؿ أقرانو عمى عكس سؤاؿ المعمـ ،حيث يتردد الطالب أحيانا
ألسباب تتعمؽ بخوؼ الطالب مف المعمـ أو عدـ قدرتو عمى صياغة السؤاؿ أو عدـ توفر
الوقت المناسب لطرح السؤاؿ.
 -6تنمي روح التعاوف بيف الطالب.
 -7تتيح الفرصة لممعمـ وتفرغو لمنيوض بمستوى الطالب ذوي التحصيؿ المتدني وذلؾ بالعمؿ
معيـ بشكؿ مباشر.
 -1ابف باديس ،المرجع السابؽ ،ص.104

2

 -عبد المطيؼ فرح ،مرجع سابؽ ،ص.50
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 -8تجنب المعمـ أسموب المحاضرة أو اإللقاء والذي يسأـ منو الطالب المتميز في حالة سيولة
الدرس ،وال يستفيد منو الطالب الضعيؼ في حالة صعوبة الدرس.
 -9تزايد التعاوف والثقة بيف المعمـ وطالبو مما يجعؿ الطالب أكثر تفاعال مع معمميـ.
 -10تزيؿ الحرج عف الطالب عند إعطاء إجابات خاطئة.
 .2-9طريقة المناقشة :وىي إحدى الطرؽ التعميمية التي كانت شائعة لدى معممي مدارس
الجمعية حيث كانوا يقوموف باختيار بعض الكتب المدرسية المقررة أو الكتب الخارجية أو سؤاؿ
مف أحد الطمبة ويعمموف عمى جعؿ الطالب يناقشوف محتواه ويقوموف ىـ باإلشراؼ عمى ىذه
المناقشة بالتوجيو والتصويب ،وكمثاؿ عمى ىذه الطريقة ما كاف يقوـ بو ابف باديس مع طمبتو
في مناقشة نصوص كتاب "مفتاح األصوؿ في ابتناء الفروع عمى األصوؿ" لمشريؼ
التممساني.1
أو ما ذكره أحد تالمذتو بأف االماـ عبد الحميد ابف باديس كاف يجعميـ يستعرضوف األقواؿ
ويستنبطوف ويرجحوف الصحيح.2
 .1-2-9مسؤولية المدرس ووظائفو أثناء استخدام طريقة المناقشة :يتوجب عمى المعمـ
عند اختيار ىذا النوع مف الطرؽ التعميمية القياـ بما يمي:
 .1مساعدة التالميذ عمى عدـ الخروج عف موضوع المشكمة ،وذلؾ بالسؤاؿ مف حيف آلخر عف
جوىر المشكمة وتمخيص ما تـ مف مناقشات وتدويف العناصر األساسية لممناقشة.
 .2مساعدة جميع التالميذ عمى االشتراؾ في المناقشة لتشجيع التمميذ الخجوؿ ومنع احتكار
المناقشة لبعض التالميذ.
 .3المحافظة عمى سير اتجاه المناقشة نحو األىداؼ التعميمية المتفؽ عمييا.

1

 -عبد الحميد ابف باديس ،مبادئ األصول ،تحقيؽ عمار الطالبى ،ط ،2المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ،1988 ،ص.8

2

 -محمد الصالح ابف عتيؽ ،أحداث ومواقف في مجال الدعوة اإلصالحية والحركة الوطنية بالجزائر ،منشورات دحمب،

 ،1999ص.55
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 .4معاونة الجماعة عمى تقويـ تقدميا.

مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.
1

 .2-2-9شروط استعمال طريقة المناقشة :إف اختيار طريقة المناقشة كطريقة تدريسية
يتوقؼ عمى مجموعة مف الشروط الواجب توفرىا ومنيا:
)1

تأكد المدرس مف صالحية الموضوع ،إذ ليس كؿ المواضيع تحتاج إلى المناقشة.

)2

إخبار الطالب بالموضوع ليبادروا إلى القراءة حولو استعدادا لممناقشة.

)3

تييئة المناخ المناسب لممناقشة.

)4

الحرص عمى مشاركة جميع التالميذ بالمناقشة حتى تتحقؽ الفائدة الكاممة.

)5

ضبط مسار المناقشة ضمف الموضوع المحدد والزمف المؤقت.

)6

تدخؿ المدرس في الوقت المناسب لتصويب األخطاء أثناء المناقشة.

)7

كتابة العناصر األساسية لممناقشة.

)8

تمخيص المدرس ما توصؿ إليو المتناقشوف.

)9

تقديـ خالصة المناقشة وربط عناصرىا ببعض.

2

 .3-2-9محاسن طريقة المناقشة عمى العممية التعميمية  :تقدـ ىذه الطريقة التعميمية حموال
كبيرة لممعمـ والعممية التعميمية والتمميذ أىميا:
)1

تنمي روح التعاوف االجتماعي والمسؤولية بيف التالميذ.

)2

تثير التفكير واعماؿ ممكة العقؿ عند التالميذ.

)3

وسيمة لتدريب الطالب عمى بعض األدوار االجتماعية التي تتطمب القيادة والنيابة.

)4

تنمية القيـ االجتماعية السميمة نحو المدرسة والمجتمع.

)5

مساعدة المعمميف عمى تكييؼ عمميـ وفقا لفروؽ التالميذ.

)6

تدريب الطالب عمى أساليب الكالـ والمحادثة والمجادلة.

1
2

 عبد المطيؼ فرج ،مرجع سابؽ ،ص89 -نفس المرجع ،ص.90
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)7

مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.

تساىـ في تعزيز القيـ الديمقراطية داخؿ المجتمع عف طريؽ نقميا مف المدرسة.

 .3-9طريقة المحاضرة :وىي مف أكثر الطرؽ التربوية التي كاف يتميز بيا العمماء ليس في
الوسط المدرسي فقط وانما في جميع األوساط االجتماعية األخرى خاصة في النوادي وذلؾ مف
خالؿ إعداد المحاضر لمادة درسو العممية إعدادا جيدا مف أجؿ إلقائيا عمى طمبتو في شكؿ
مبوب ومرتب.
 .1-3-9شروط استعمال طريقة المحاضرة :ولطريقة المحاضرة كغيرىا مف طرؽ التدريس
األخرى مجموعة مف الشروط الواجب توفرىا منيا:
 -)1االستعداد الجيد لممحاضرة مف خالؿ التمكف مف المادة العممية.
 -)2سالمة المغة وأسموب اإللقاء.
 -)3مراعاة الفروؽ الفردية بيف التالميذ ومستوياتيـ اإلدراكية.
 -)4مدى مالئمة محتوى المحاضرة لطريقة المحاضرة حيث أف بعض المواضيع ال تتالءـ مع
ىذه الطريقة.
 -)5أسموب المحاضر في إلقاء المحاضرة حيث أف ىنالؾ مف لديو أسموب يستطيع مف خالؿ
إثارة المستمعيف إليو وشد انتباىيـ وآخر ليس بإمكانو فعؿ ذلؾ واف مف بيف أكثر الذيف عرؼ
عمييـ القدرة العالية في استعماؿ ىذا األسموب اإلماـ ابف باديس والشيخ الفضيؿ الورثالني ومف
المواطف الكثيرة التي كاف العمماء يستعمموف فييا ىذا األسموب ،كاف ذلؾ أثناء دروس التفسير
والسيرة كما كاف يفعؿ ابف باديس أو في دروس الوعظ واإلرشاد ،إال أنو ينبغي أف نبيف أف ىذه
الطريقة لـ تكف تستعمؿ بكثرة في الحقؿ المدرسي خاصة في الصفوؼ االبتدائية حيث تحتاج
ىذه الطريقة إلى مستوى إدراكي مقبوؿ يستطيع مف خال لو التمميذ متابعة المحاضر فضال أف
النظريات التربوية الحديثة ال تحبذ ىذه الطريقة كطريقة لمتعميـ خاصة في المرحمة األولى مف
عمر التمميذ وقد كاف مكانيا األساسي كما أشرنا ىو النوادي ،إال أنو ىنالؾ بعض المحاسف
ليذه الطريقة في الوسط المدرسي نذكر منيا:
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 -)1تنمي لدى التالميذ ممكة اإلصغاء واالنتباه واالستماع.
 -)2تغرس في التالميذ روح الصبر وضبط النفس.
 -)3تكوف المادة العممية فييا أكثر تنظيما وتنسيقا وتدرجا.1
 .4-9طريقة الحوار :وىي إلقاء مجموعة مف األسئمة المتسمسمة المترابطة عمى الطالب بحيث
نوصؿ عقوليـ إلى المعمومات الجديدة بعد أف نوسع آفاقيـ ونجعميـ يكتشفوف نقصيـ أو
أخطائيـ بأنفسيـ.

2

وكانت ىذه الطريقة التعميمية أيضا مف بيف الطرؽ التعميمية التي اعتمدىا المعمموف في
مدارس الجمعية ،حيث يخبرنا أحد تالميذه ابف باديس كيؼ أنو كاف يعتمد طريقة الحوار بينو
وبيف تالميذه وكيؼ كاف يوج و ليـ األسئمة المفاجئة ليـ مف الدرس وبذلؾ يجعميـ في يقظة
وانتباه.

3

 .1-4-9محاسن طريقة الحوار عمى العممية التعميمية :ليذه الطريقة التعميمية مجموعة مف
المحاسف عمي العممية التعميمية نذكر منيا:
.1

تساعد المعمـ عمى معرفة مستويات طالبو.

.2

تساعد المعمـ عمى معرفة المواضيع الغير الواضحة عند طالبو.

.3

تساعد المعمـ عمى معرفة مدى إدراؾ طالبو لممعارؼ المكتسبة.

.4

تساعد المعمـ عمى معرفة إثارة مشاركة الطالب وانتباىيـ ويقظتيـ.

.5

تساىـ في تصحيح المعمومات الخاطئة لمتالميذ.

.6

تساىـ في تعزيز بعض القيـ االجتماعية لدى التمميذ كالحوار وتقبؿ اآلراء.

.7

تساىـ في تعزيز قيـ الديمقراطية المبنية عمى الحوار واالستماع آلخر والمشاركة في

مناقشة آراء الغير
1

 -نفس المرجع السابؽ ،ص.94

2

 -نفس المرجع ،ص .96

3

 -محمد الصالح ابف عتيؽ ،مرجع سابؽ ،ص.55
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 .5-9طريقة حل المشكالت :وتعتمد ىذه الطريقة التعميمية عمى مساعدة الطمبة في إيجاد
الحموؿ لممشكالت العممية التي تواجييـ بأنفسيـ عف طريؽ القراءة العممية ،ولقد بينا كيؼ كاف
ابف باديس يستعمؿ ىذه الطريقة مف خالؿ تركو لتالمذتو يستعرضوف األقواؿ ويستنبطوف
ويرجحوف الصحيح منيا.1
ولقد سار كثير مف المعمميف عمى نيج ابف باديس في استعماؿ ىذه الطريقة خاصة أولئؾ
الذيف درسوا عمى يدي ابف باديس رحمو اهلل ،وكاف تفضيؿ المعمميف ليذه الطريقة راجع إلى
مميزاتيا الكثيرة التي جربوىا بالواقع ومنيا أنيا:
.1

تنمي لدي الطمبة ممكة التفكير واستعماؿ العقؿ.

.2

تييئ الطالب لالستعداد لممشكالت التي ستوجييـ في حياتو االجتماعية.

.3

تبعد الطالب عف التفكير التواكمي.

.4

تساعد الطالب عمى استخداـ العمميات العقمية العميا كالتحميؿ والتركيب.

.5

تساىـ في تعزيز قيـ التعاوف بيف الطمبة مف خالؿ مشاركتيـ الجماعية في إيجاد حموؿ

لممشكمة.
 .6-9طريقة التعمم بالبحث :وىي طريقة تدريسية أو أسموب منظـ يساعد الدارسيف عمى
السعي نحو المعمومات واإلجابات والحموؿ تجاه موضوع ما أو اتجاه مشكؿ محدد وتنظيميا
وتحميميا التخاذ قرار بشأنيا.2
انتشار في الوقت الراىف خاصة في
ا
وتعتبر ىذه الطريقة التعميمية مف أكثر الطرؽ التعميمية
التعميـ ا لجامعي حيث يقوـ األستاذ بتوزيع مواضع المقياس المبرمج عمى جميع الطمبة بعد
تقسيميـ إلى مجموعات فردية أو زوجية أو أكثر لتقوـ كؿ مجموعة ببحث العنصر الذي
اختارتو وتقديـ بحث يمقى داخؿ الفصؿ الدراسي وأكثر ما تحتاج إليو ىذه الطريقة ىو توفر
1

 -نفس المرجع ،ص.55

2

 -عبد المطيؼ فرج ،مرجع سابؽ ،ص.154
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مصادر المعمومات خاصة المكتبة وىو ما راىنت عميو جمعية العمماء كثي ار مف خالؿ محاولتيا
توفير مكتبة في كؿ مدرسة وخاصة في معيد ابف باديس الذي كاف يرتاده طمبة كبار ليـ القدرة
عمى التعامؿ مع الكتب ،ومف أىـ مميزات ىذه الطريقة أنيا:
.1

تنمي قدرة الطمبة عمى البحث والتقصي.

.2

تساىـ في توسيع المعارؼ لدى الطالب مف خالؿ قياـ كؿ طالب بالبحث المستفيض

حوؿ نقطة معينة مف الموضوع
.3

تساىـ في تعزيز قيـ التعاوف التي تنشأ بيف كؿ أفراد جماعة بحثية.

.4

تساىـ في عالج بعض المشاكؿ النفسية التي يعاني منيا بعض الطمبة كالخوؼ والخجؿ

.5

تنمي في الطالب القدرة عمى المواجية والتكمـ أماـ المأل.

.6

تساىـ في تنمية الميارات المغوية والكتابية لدى الطالب.

.7

تساىـ في امتالؾ الطالب لمنيجية العمؿ.
وكأمثمة عمى استعماؿ ىذه الطريقة داخؿ مدارس الجمعية ىو قياـ بعض المعمميف

بتكميؼ طالبو بدراسة مواضيع معينة كأنواع التربة ،أقساـ الفعؿ ،أزمة الفعؿ ،أو القياـ ببحث
حوؿ مناخ الجزائر ،وأنواع الودياف في الجزائر.
 .7-9المرافقة البيداغوجية :وىي إحدى األساليب التربوية التي اعتمدىا المشروع التربوي
لجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف في بنائو لمفرد الجزائري مف خالؿ ،واف ىذا األسموب
التربوي مف بيف األساليب األ صيمة في فكرنا التربوي اإلسالمي وكاف يعرؼ بنظاـ المشيخة وىو
أف يمزـ الطالب أستاذه مدة مف الزمف ال يفارقو فييا حتى يتـ تحصيمو العمـ بإجازة األستاذ  ،أما
في المنظومات التربوية الحديثة فيي أف يدخؿ المعمموف في ما يشبو الشراكة االجتماعية مع
تالميذىـ تتعدى حدود الفصؿ الد ارسي إلى الحياة اليومية لمطرفيف وأىـ فوائد ىذا األسموب
التربوي االجتماعي عمى الوضعية التعميمية ىو:
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 -1تمتيف روابط العممية التعميمية مف خالؿ الثقة المتبادلة التي تنشأ بيف األستاذ وتالميذه وىو
ما مف شأنو أف ينعكس إيجابا عمى المردود التربوي لمعممية التعميمية.
 -2يساىـ ىذا األسموب التربوي في تمكيف األستاذ مف ضماف اختيار أفضؿ الطرؽ والوسائؿ
التعميمية التي تحقؽ لو أىدافو مف خالؿ معرفتو الجيدة والمباشرة داخؿ الحياة اليومية لجميع
تالميذىـ ومستوياتيـ االجتماعية واالقتصادية ومستوى قدراتيـ المعرفية.
 -3يساىـ ىذا األسموب التربوي في جعؿ العممية التعميمية أكثر اجتماعية.
 -4يساىـ ىذا األسموب التربوي في اكتساب التالميذ لمجموعة كبيرة مف المعايير والقيـ
االجتماعية كالتعاوف والتكافؿ االجتماعي وتقدير اآلخريف.
 -5يساىـ ىذا األسموب التربوي في تعديؿ السموؾ االجتماعي لمتمميذ خارج الفصؿ الدراسي
ألنو سيشكؿ عميو نوعا مف أنواع الضبط االجتماعي.
ول قد قامت جمعية العمماء باعتماد ىذا األسموب التربوي منذ انطالؽ مشروعيا التربوي في
مدينة قسنطينة عمى يد اإلماـ عبد الحميد ابف باديس رحمو اهلل حيث كاف األستاذ يعيش مع
تالميذه في كؿ لحظة مف حياتيـ الدراسية يواسييـ ويسأؿ عنيـ وعف أحواليـ وعائالتيـ ويكوف
دائـ االتصاؿ بيـ ووصؿ األمر باإلماـ إلى حد المبيت معيـ في مراقد الطمبة وذلؾ كمو إيمانا
منو بالدور الذي يمعبو المعمـ في تحبيب العمـ في قموب الصغار ،كما كاف يستقبميـ بنفسو بداية
افتتاح كؿ موسـ دراسي ويقوـ كذلؾ بتوديعيـ عند نياية كؿ الموسـ ،وقد كتب عمى الشياب
في العدد الصادر يوـ 03جويمية  1935بمناسبة اختتاـ الموسـ الدراسي أنو( في أوائؿ ىذا
الشير ختمت الدروس العممية بالجامع األخضر فجمع األستاذ عبد الحميد ابف باديس طبقات
التالميذ الثالث وىـ ينيفوف عف مائتي تمميذ ليمقي عمييـ كممة الوداع ويزودىـ بالوصاية النافعة
فذكرىـ بما بينيـ وبينو مف رابطة األخوة وما تقتاضيو ىذه الروابط مف محبة ،ثـ في المساء
ودعيـ األستاذ واحدا واحدا فرجعوا إلى بمدانيـ).1
1

 -ابف باديس  ،اآلثار ،ج  ،4مرجع سابؽ ،ص .98
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وعند عودتيـ إلى منازليـ كانوا يرسموف إليو الرسائؿ ويرد عمييـ ىو عمى صفحات الشياب
تحت توقيع والسالـ مف أبيكـ عبد الحميد ابف باديس.
ويعتقد ابف باديس أف ىذا األسموب التربوي يجعؿ مف الطمبة شعمة في العطاء بسبب الروح
التي ينفخيا المعمـ بداخميـ ،ولقد انتقد ابف باديس بعض المعاىد اإلسالمية الكبرى كاألزىر
التي يغيب فييا ىذا النظاـ ومما ذكره( بأف أغاب المعمميف في المعاىد االسالمية الكبرى
كاألزىر ال يتصموف بتالمذتيـ إال اتصاال عاما ال يتجاوز أوقات التعميـ فيتخرج التالمذة في
العموـ والفنوف ولكف دوف تمؾ الروح الخاصة التي ينفخيا المعمـ في تالميذه.
ويذكر الدكتور رابح تركي أف اإلماـ ابف باديس كاف يعامؿ تالمذتو معاممة كميا عطؼ وحناف
عمييـ وحرص عمى مستقبميـ وتوجيو سميـ لكؿ واحد منيـ فردا فردا ،وقد كاف ىو الذي يوقظيـ
إلى صالة الفجر ويؤميـ في الصالة ويعود المريض منيـ ويعيف المحتاجيف منيـ اإلعانة
المادية أو المعنوية مما أوجد بينو وبينيـ رابطة قوية ونتج عنيا ذلؾ النفوذ الروحي الذي أثر بو
عمى كؿ مف تتممذ عميو.
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وكأكثر األمثمة الحية عمى المواساة الكبيرة التي كاف يقوـ بيا أساتذة الجمعية مع طمبتيـ
وعمى رأسيـ اإلماـ ابف باديس ىو تمؾ القصة التي ذكرىا أحد تالمذتو أف ابف باديس بعث بمف
يشتري لو طعاما مف لبف فسمع أحد التجار بذلؾ فسارع إلى بائع الشواء واحضار لحـ مشوي
لإلماـ ضنا منو بفرح اإلماـ ،إال أف األستاذ استشاط غضبا وقاؿ لو في ليجة صارمة مذك ار
إياه بالمكانة االجتماعية لعائمتو وأنواع األطعمة التي تطبخ في بيتيـ التي لو أراد أف يتمتع بيا
لفعؿ ولكف ضميري ال يسمح لي بذلؾ وطمبتي يسيغوف الخبز بالزيت وقد يأكمو بعضيـ بالماء
وىكذا رفض المحـ وعاد بو صاحبو إلى الشواء.2

1

 -رابح تركي ،الشيخ عبد الحميد ابن باديس باعث النيضة اإلسالمية العربية في الجزائر المعاصرة ،مرجع سابؽ،

ص.70
2

 -محمد الصالح الصديؽ ،مرجع سابؽ ،ص.196
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مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.

الفصل السابع:

كما كاف ابف باديس يأخذ معو تالميذه أثناء رحالتو إلى عماالت الجزائر تعويدا ليـ عمى
العمؿ ولالحتكاؾ بالميداف الذيف سيعمموف فيو بعد تخرجيـ وقد ذكر ذلؾ في الشياب بأنو( رأينا
أف ن عقد رحمة مف العاصمة الجزائر الى وىراف فيما بينيما مف بمداف فاخترت لمرفقة مف أبنائي
التالمذة السيد الفضيؿ آؿ الشيخ الحسيف الورثالني والسيد محمد آؿ الصادؽ الجندلي).1
ويمكف أف نمخص أىـ األعماؿ التي كاف يقوـ بيا أساتذة الجمعية مف أجؿ تحقيؽ ىذا
األسموب التعميمي والتي يمكف االستفادة منيا في منظوماتنا التربوية في ما يمي:
 -1مواساة الطمبة فيما يعيشونو مف حياة دراسية.
 -2السؤاؿ عف أحواليـ وعائالتيـ.
 -3مداومة االتصاؿ بالتالميذ
 -4المبيت معيـ أحيانا في مراقدىـ الخاصة.
 -5استقباليـ عند افتتاح السنة الدراسية.
 -6توديعيـ عند اختتاـ السنة الدراسية.
 -7تقديـ النصائح واإلرشادات لمتالميذ التي تعينيـ في نجاحيـ الدراسي والعممي وفي جميع
مناحي حياتيـ االجتماعية.
 -8الرد عمى رسائميـ وأجوبتيـ التي يرسمونيا.
 -9الحرص عمى مستقبميـ العممي والعممي واالجتماعي.
 -10توجيييـ التوجيو المدرسي السميـ.
 -10تقديـ اإلعانات المادية والمعنوية لممحتاجيف مف التالميذ.
 -إستخالصات الفصل:

1

 -ابف باديس ،المرجع السابؽ ،ص.243
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الفصل السابع:

مالمح المشروع التربوي عند جمعية العمماء المسممين.

وفي نيايتنا ليذا الفصؿ نقوؿ :أنو لإلجابة عمى التساؤؿ األوؿ لموضوع دراستنا المتعمؽ
بالوقوؼ عمى أىـ مالمح المشروع التربوي الذي أقامتو جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف،
وبعد التحميؿ الوثائقي لمعطيات وبيانات الدراسة توصمنا إلى االستخالصات التالية:
 اعتمدت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف في بنائيا لمشروعيا التربوي عمى مجموعة مفاألسس والمبادئ العامة التي جعمت منيا إطا ار يحكـ المشروع ويحدد مممحو العاـ.
 مثمت عناصر الشخصية الجزائرية والوضعية االجتماعية واالقتصادية والسياسية والواقعالثقافي الذي يوجد عميو المجتمع الجزائري وحجـ اإلمكانيات المادية والتقنية والبشرية المتاحة
أماـ المشروع أىـ ىذه األسس التي كاف يستوجب مراعاتيا عند القياـ بالمشروع.
 وأنو لمتعبير عمى ىذه األسس عمد المشروع التربوي عمى تجسيدىا بواسطة مجموعة مفاألبعاد التي تعكس فمسفة االصالح االجتماعي لمعمماء ،وأىـ ىذه األبعاد البعد الوطني والنوعي
والعقالنية والمرحمية والتدرج والبعد األخالقي والعدالة االجتماعية.
 وألجؿ ض ماف السير الحسف لمعممية التربوية وتحقيؽ تجسيد أبعادىا التربوية قامت الجمعيةبإصدار منياج عاـ لمدارسيا جعمت مف المعمـ فيو محور العممية التعميمية والنشاط التربوي
عموما.
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 تمهيدأوال -وسائل تنفيذ المشروع التربوي.
ثانيا -أساليب مساهمة المشروع التربوي في الحفاظ على مقومات الشخصية
الجزائرية
-1

أساليب المشروع التربوي في تعزيز قيم االنتماء الديني للمجتمع الجزائري.

-2

أساليب المشروع التربوي في خدمة اللغة العربية.

-3

أساليب المشروع التربوي في بناء وترسيخ الوعي والشعور الوطني.

 -إستخالصات الفصل.

الفصل الثامن:

أساليب مساىمة المشروع التربوي في الحفاظ عمى مقومات الشخصية الجزائرية

إف أىـ جزئية سعت ىذه الدراسة إلى تحقيقيا كانت الكقكؼ عمى مساىمة المشركع التربكم
في الحفاظ عمى مقكمات الشخصية الجزائرية ،كذلؾ لإلجابة عمى التساؤؿ الثاني مف الدراسة
كىك مدل مساىمة المشركع التربكم في الحفاظ عمى مقكمات الشخصية الجزائرية مف خالؿ
العمؿ عمى تناكؿ عناصرىا الثالث المغة كالديف كالكطف ،كذلؾ بالعمؿ عمى تحميؿ المعطيات
كالبيانات التي تـ جمعيا كالكصكؿ إلييا.
أوال -وسائل تنفيذ المشروع التربوي:
لقد قامت جمعية العمماء مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مشركعيا الرامية الى انقاذ الشخصية
الجزائرية الى محاكلة االعتماد عمى جممة مف الكسائؿ التي كانت متاحة أماميا كرأت أنو عف
طريقيا يمكف الكصكؿ الى داخؿ ىذا المجتمع ،كمما يالحظ عمى ىذه الكسائؿ أنيا كانت
تتطكر كتنمك مع الخط البياني لعمؿ الجمعية ،حيث أف كؿ مرحمة جديدة تدخميا الجمعية إال
كتصاحبيا كسائؿ جديدة تساير خصائص تمؾ المرحمة.
كما نجد أف ىذه الكسائؿ لـ تكف مكجية لفئة دكف غيرىا مف المجتمع كانما اختارت الجمعية
لكؿ فئة ما يناسب خصائصيا كمميزاتيا ،األمر الذم جعؿ ىذه الكسائؿ تختمؼ كتتعدد مف
مجاؿ آلخر كمف ظرؼ آلخر لتصؿ إلى جميع فئات المجتمع الجزائرم ،ذلؾ أف الجمعية كانت
تستيدؼ نقؿ المجتمع بأكممو مف كضع اجتماعي ىك عميو إلى كضع آخر يختمؼ عنو تماما
يتيح لو التحرؾ كالنيكض.
كلقد ارتأينا أف نقسـ ىذه الكسائؿ التي اعتمدتيا جمعية العمماء حسب الفئات التي كانت
تخاطبيا:
 .1كسائؿ مكجية لمصغار كالتالميذ كطمبة العمـ.
 .2كسائؿ مكجية لمشباب.
 .3كسائؿ مكجية لممثقفيف.

053

الفصل الثامن:
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 .4كسائؿ مكجية لمييئات السياسية كالمنظمات كالشخصيات العامة.
 .5كسائؿ مكجية لعامة أفراد المجتمع كخاصة فئة الكبار كالشيكخ.
 .6كسائؿ أخرل.
إال أ نو ينبغي أف ندرؾ أف ىذا التقسيـ ال يعني أف كؿ الكسائؿ كانت منفصمة تماما عف
بعضيا البعض ال يعترييا أم ترابط ،بؿ كثي ار ما كانت تتداخؿ مع بعضيا البعض ككأنيا
صيغت لتحقؽ ىدفا كاحدا ىك أخذ المجتمع الجزائرم مف كافة أطرافو دفعة كاحدة.
 -1المدرسة :كىي المؤسسة االجتماعية التي جعمت الجمعية إقامتيا مف بيف أكلكيات
مشركعيا اإلصالحي االجتماعي ،كذلؾ إيمانا منيا بالدكر الذم تمعبو المدرسة كالتعميـ عمكما
في عمميات التغيير االجتماعي ،األمر الذم جعميا تؤكد عمى أف تغيير ىذا المجتمع أك
إصالحو ال يمكف أف يتـ إال عف طريؽ التعميـ ،كلذلؾ جاء في قانكنيا الداخمي في باب
الغايات كالمقاصد أف الجمعية تسعى إلى تكثير مكاتب التعميـ ،ألنو كما يقكؿ إماميا محمد
البشير اإلبراىيمي أف المجتمع أك الشعب الذم ال تبنى لو المدارس تبنى لو السجكف ،أم أف
المجتمع الذم ال يشيع فيو العمـ كمدارسو ينحرؼ عف التنظيـ االجتماعي كتسكده الفكضى
كيكثر فيو ركاد السجكف.
كلقد قامت الجمعية مند أكؿ أياميا بالعمؿ عمى فتح عديد المدارس كدعكة الناس إلنفاؽ الماؿ
مف أجؿ بنائيا ،ككاف شيكخ الجمعية يجكبكف الكطف بأكممو ليذا الغرض حتى حققت الجمعية
نتائج كبيرة في ىذا المجاؿ.
كما كانت الجمعية تقبؿ بتمؾ الجمعيات اإلصالحية المحمية المككنة مف أشخاص آمنكا
بمبادئ الجمعية مف مختمؼ الطبقات االجتماعية التي تطمؽ عمى نفسيا اسـ جمعية اإلصالح
أك جمعية التربية كالتعميـ بفتح مدرسة حرة تحمؿ في الغالب اسـ الجمعية التي ترعاىا ،ككانت
ىذه الجمعيات المحمية تؤمف لمدارسيا المفركشات الالزمة كتتكفؿ بدفع ركاتب المعمميف كتاميف
المسكف ليـ[ ]...كيمكؿ صندكؽ الجمعيات المحمية مف االشتراكات المنتظمة ألعضاء الجمعية
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كأنصار اإلصالح في المدينة كمف بدالت التالميذ القادريف كمداخؿ الحفالت المكسمية أك
المكسمية التي تقيميا المدارس ،1ككاف دكر الجمعية عف ىذه المدارس دك ار إشرافيا كتنظيميا
يشمؿ اختيار المعمميف ككؿ ما يتعمؽ بالجانب البيداغكجي كالفني لممدارس كاختيار البرامج
المالئمة كتكفير الكتب كالتفتيش كالمراقبة الدكرية.
كنتيجة لمجيكد الكبيرة في ىذا المجاؿ فقد كصمت مدارس الجمعية إلى حكالي 140مدرسة
سنة  1948تغطي معظـ مدف القطر كقراه ،كفي عاـ  1950نشرت جريدة البصائر لساف
الجمعية قائمة بػ 120مدرسة في العماالت الثالث كيتطابؽ ىذا الرقـ مع العدد الذم أكرده
اإلماـ اإلبراىيمي في تقريره عاـ  1951بأف عدد مدارس الجمعية يبمغ  125مدرسة ال تدخؿ
فييا المدارس المعطمة إداريا مف طرؼ المستعمر ،كفي العاـ  1954عند بداية ثكرة التحرير
كاف عدد مدارس الجمعية كفقا لتقارير فرنسية  150مدرسة ،كيذكر األستاذ تكفيؽ المدني أف
الجمعية تمكنت مف تأسيس 170مدرسة كيقترب ىذا الرقـ مع الرقـ الذم كضعو أحد مكظفي
اإلدارة الفرنسية في تقريره السنكم بتاريخ  04مام  1955كىك  175مدرسة تنقسـ إلى فئتيف
 58مدرسة تكميمية ك 117مدرسة ابتدائية.
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كلقد كاف يقكـ عمى تأطير مدارس الجمعية فريؽ تربكم قكامو  275معمما كمعممة كفقا لما
أكردتو البصائر عاـ 1951كال يدخؿ في ىذا العدد المكقكفكف عف التعميـ بسبب مالحقتيـ مف
طرؼ االحتالؿ ككذلؾ المسجكنكف في سجكف االحتالؿ بسبب نشاطيـ التربكم ،كاف ىذا
الفريؽ التربكم يسير عمى تأطير 36ألفا ك 286تمميذ كتمميذة منيـ  16286يتمقكف تعميميـ في

1

 -أحمد الخطيب ،جمعية العمماء المسممين الجزائريين وأثرىا اإلصالحي في الجزائر ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر (،د

ت ) ،ص.199
2

 -نفس المرجع ،ص.212
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النيار أم ال يدرسكف في المدارس الفرنسية مكزعيف كما يمي  10590ذك ار ك 5696إناثا،1
أما باقي التالميذ فقد كانكا يمتحقكف بمدارس الجمعية بعد الفراغ مف تعميميـ بالمدارس الفرنسية.
 -2البعثات الطالبية إلى الجامعات خارج الجزائر :حيث مثمت ىذه النقطة ىدفا ككسيمة
لمجمعية في نفس الكقت ،فكما ذكرنا سابقا في أىداؼ الجمعية أنو كاف مف بيف أىدافيا إرساؿ
الطمبة الستكماؿ دراستيـ في الخارج ككذلؾ لالستفادة منيـ بعد إتماـ دراستيـ في مشركعيا
التربكم اإلصالحي االجتماعي ،كقد رأينا أكلئؾ األفكاج الذيف بعث بيـ ابف باديس إلى الزيتكنة
كيؼ مث مكا بعد عكدتيـ دافعا قكيا لمجمعية كمساىميف في مشركعيا مثؿ الشيخ مبارؾ الميمي
كالفضيؿ الكرثالني.
كلمكاصمة ىذه السنة التي سنيا اإلماـ ابف باديس رحمو اهلل قامت الجمعية بعد أف كثر عدد
خرجييا مف المدارس االبتدائية كرغبتيـ الممحة في االستزادة مف العمـ إلى إرساؿ دفعات منيـ
لالنتساب إلى الجامعات خارج الكطف كخاصة المشرقية منيا ،كأكفدت ليذه الميمة رئيسيا
اإلماـ اإلبراىيمي لمعرفتو بخبايا المشرؽ كثقافتو كالقدر الكبير الذم كاف يكنو لو عمماء كساسة
المشرؽ بفضؿ إقامتو الطكيمة ىناؾ كتدريسو في معاىد تمؾ البمداف كمساىمتو في النيضة
العممية لمعديد منيا ،كمف بيف البمداف التي زارىا الشيخ دكلة باكستاف التي التقى فييا بكزير
المعارؼ( كحدثو الشيخ عف بعثة جمعية العمماء إلى مدارس باكستاف[ ]...كبيف لو الفائدة
المرجكة ألبناء الجزائر مف الدراسة في باكستاف [ ]...كما تستفذه الحككمة الباكستانية مف الفكائد
المعنكية كما يستفذه التالمذة مف االمتزاج ).2
كقد خصصت الجمعية لجنة خاصة لرعاية شؤكف ىذه البعثات تتفرع عف المكتب الدائـ
لمجمعية تسمى لجنة البعكث إلى الخارج.
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 -نفس المرجع ،ص.214

2

 -محمد البشير اإلبراىيمي ،اآلثار ،ج ،4مرجع سابؽ ،ص.49

3

 -نفس المرجع ،ص.165
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 -3المسجد :كىك مف أكثر الكسائؿ التي اعتمدتيا الجمعية في مشركعيا اإلصالحي كاف
كانت أديبات الجمعية تخبرنا أف الجمعية كانت تخاطب بيا فئة عامة الناس إال أنيا كانت
تجعؿ منيا كسيمة متعددة الجكانب ىذه " المؤسسة االجتماعية التي ينشئيا المجتمع المسمـ
بيدؼ تأىيؿ النشأ لمحياة االجتماعية مف خالؿ التنشئة المنضبطة بقيـ اإلسالـ كمبادئو "

1

كالتي تعتبر بمثابة الخمية األكلى لبناء األسرة كتككيف الجماعة إلقامة مجتمع إسالمي متكامؿ
بكصفو أداة صير لممؤمنيف باإلسالـ في كحدة فكرية كاحدة مف خالؿ األعماؿ التعبدية
كاألنشطة العممية كاالجتماعية كالسياسية كالفكرية ،2كيرجع اعتماد الجمعية كتركيزىا عمى ىذه
الكسيمة لعدة دكافع أىميا:
 ارتباط المسجد باإلسالـ الذم تمثؿ الدعكة إليو كالى إحيائو جكىر أىداؼ الجمعية ،كقد ذكرابف باديس رحمو اهلل أف" المسجد كالتعميـ صنكاف في اإلسالـ مف يكـ ظير اإلسالـ فما بنى
النبي صمى اهلل عميو كسمـ يكـ استقر في اإلسالـ بيتو حتى بنى المسجد كلما بنى المسجد كاف
يقيـ الصالة فيو كيجمس لتعميـ أصحابو فارتبط المسجد بالتعميـ كارتباطو بالصالة ،3كصارت
حاجة المسمميف إليو حاجتيـ إلى اإلسالـ كصار إعراضيـ عنو ىك إعراض عف اإلسالـ كىجر
لو.

4

 أف األصؿ في دعكة جمعية العمماء ىك أنيا دعكة دينية القائـ عمييا عمماء دينيكف كلذلؾ كافالمسجد المكاف األنسب ليـ في ممارسة عمميـ ،فضال عمى ككنو المكاف أك الفضاء االجتماعي
الذم ال تستطيع السمطات الفرنسية أف تسيطر عميو بسيكلة ألف الناس كانكا يفتحكف بيكتيـ
كمتاجرىـ كيجعمكنيا مساجد.

1

 مراد زعيمي ،مؤسسة التنشئة االجتماعية ،دار قرطبة ،الجزائر ،2007،ص.1092

 -نفس المرجع ،ص.111

3

 -عبد الحميد ابف باديس ،اآلثار ،ج  ،4مرجع سابؽ ،ص.94

4

 -عمار طالبي ،عبد الحميد ابن باديس حياتو وآثاره ،ج ،3ط ،3الشركة الجزائرية ،الجزائر ،1997 ،ص.226
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 الميزة التي يكفرىا المسجد مف خالؿ إمكاني ة جمع الناس مف مختمؼ الطبقات كالفئات فيمكاف كاحد مما يجعؿ التأثير يعـ الجميع.
 تركيز العمؿ في المساجد يجعؿ منو جزءا مف البناء األساسي لكؿ مؤسسة تعميمية أكمصمحة حككمية أك مصنع أك سكؽ أك قرية أك منطقة حتى يرتبط الناس بالمسجد في كؿ مكاف
ألداء العبادة كالتعمـ كالتربية.

1

 نشر العمـ بيف العامة كتصحيح أفكارىـ كمعتقداتيـ مما يدفعيـ إلى مساعدة الجمعية فيمشركعيا بإرساليـ ألبنائيـ لمتعمـ كالمساىمة في بناء المدارس ،كقد أشار ابف باديس إلى ىذا
بقكلو :إذا كانت المساجد معمكرة بدركس العمـ فاف العامة التي تنتاب تمؾ المساجد تككف مف
العمـ عمى حظ كافر كتتككف منيا طبقة مثقفة الفكر صحيحة العقيدة كبصيرة بالديف فتكمف ىي
في نفكسيا كال تيمؿ( كقد عرفت العمـ كذاقت حالكتو ) تعميـ أبنائيا ،كىكذا ينشر العمـ في
األمة كيكثر طالبو مف أبنائيا.2
 أما الدافع األىـ فيك ككف مؤسسة المسجد تمثؿ أحسف مؤسسة اجتماعية إلصالح المجتمعركحا كأخالقا.

3

كلقد كانت تجرل في المسجد عدة أنشطة تعميمية كتربكية تختمؼ باختالؼ الجميكر
المستيدؼ باإلصالح كتيدؼ جميعيا الى تعزيز القيـ االسالمية داخؿ المجتمع الجزائرم
كالمساىمة في الحفاظ عمى كجكد ىذا المجتمع داخؿ الدائرة االسالمية ،كمف بيف ىذه األنشطة:
الوعظ واإلرشاد الديني :فبما أف المسجد كاف يمثؿ الكسيمة األجدر إلصالح المجتمع

أ

ركحا كأخالقا ،مف خالؿ تمؾ المميزات التي يتميز بيا ،جعؿ العمماء يسمككف طريؽ الكعظ

1

 -عباس محجكب ،مرجع سابؽ ،ص.290

2

 -الشياب ،المجمد ،6ج ،11ديسمبر.1930

3

 -مجمة المجاىد ،العدد 3 ،1395رمضاف1407ق المكافؽ لػ 01مام  ،1987الجزائر.
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كاإلرشاد داخؿ المساجد لتصحيح بعص األخالؽ التي كانكا يركف أنيا تتنافى مع جكىر الديف
االسالمي كال تعكس ثقافة المجتمع الجزائرم.
كما يميز ىذه الدركس ذات الطابع الكعظ كاالرشادم ىي أنيا كانت دركسا عامة تشتمؿ
عمى مجمكعة مف اآليات كاألحاديث المؤثرة في نفكس أفراد المجتمع.
ب

الدروس العممية :كىي دركس في التفسير كالعقائد كاألصكؿ كغيرىا ،كانت الجمعية

خاصة في عيد اإلماـ ابف باديس رحمو اهلل يمقييا عمى جمكع الناس أحيانا كيخصص بعضيا
لمطمبة مف أجؿ بث الكعي كزرع الركح في االنساف الجزائرم كتجدير االسالـ في قمكبيـ.
 -1دركس التفسير :إف تفسير القرآف كقراءتو مف أجؿ استخراج خطكات النيكض األصمية
عممية أساسية كمركزية في أم حركة كألم جيد إصالحي كنيضكم كىذا ما آمف بو ابف باديس
كمربي كعامؿ عمى النيضة ،1كلقد كاف ىدؼ ابف باديس مف كراء دركسو في التفسير ىك
حض المسمميف كدفعيـ إلى التمسؾ بأىداؼ الديف الحنيؼ كاستمياـ آيات الكتاب العزيز
كاألحاديث النبكية الشريفة كتطبيقيا في كؿ شؤكف الحياة تطبيقا يضمف ليـ التفكؽ في دنياىـ
كالسعادة في آخرىـ.2
كلقد استطاع ابف باديس بفف راؽ كميارة عالية كيؼ يكظؼ النص أك الدرس التفسيرم مف
أجؿ استنياض اليمـ في نفكس الناس ،كقد كتب في ذلؾ مثال عند ما تكمـ عف العرب قبؿ
اإلسالـ كأنيـ ليس كما يصكرىـ البعض ،بأنيـ قبؿ اإلسالـ كانكا ىمجا ال يصمحكف لديف كال
دنيا ،بيف اإلماـ أف ىذا الحكـ خطا كأف اهلل عندما عرج عمى قصة عاد بيف أنيـ بمغكا مف القكة
كالعظمة ما لـ يبمغو غيرىـ كبيف أنو( مف ىذه اآلية كحدىا نستفيد أف عادا كانت أشد األمـ قكة
كانما بمغت ىذه الدرجة مف القكة إال بمؤىالت جنسية طبيعية لمممؾ كتعمير األرض كأف تمؾ

1
2

 -شافية صديؽ ،التغيير من خالل الجماعة ،دار قرطبة ،الجزائر ( ،د ت) ،ص.111

 -حسيف عبد الرحيـ سمكدم ،مرجع سابؽ ،ص.76
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المؤىالت فييا كفي غيرىا مف شعكب العرب) ،1كىك أراد أف يقكؿ أنو بإمكاننا النيكض إذا
تكفرت فينا أسباب النيكض كأننا كشعب عربي تتكفر فينا جميع تمؾ المؤىالت.
 -2الدرس التنكيرم اإلصالحي :كىك درس عمكمي يستيدؼ جميع فئات المجتمع عمى
اختالؼ مكاناتيـ االجتماعية كمراكزىـ يتمحكر حكؿ مكضكع محدد كيعالج عمى منكاؿ مدرسي
بيداغكجي فكرة اجتماعية أك شرعية بعينيا ،كأفكار ىذا الدرس بسيطة ألف الممتقى ىـ الفئات
الشعبية األمية التي لـ تتعكد عمى تفعيؿ فكرىا كاالرتقاء بمداركيا فكؽ اليـ الحاجي المعتاد.2
 -3الدرس اإليماني :كىك نكع مف الدغدغة لنفكس الناس كتركيـ يعيشكف في جك إيماني
صاؼ يشعركف مف خاللو بنفحات عطرة كيتعطشكف بسببو إلى الحرية كالتحرر كىك نكع مف
التعبئة النفسية لالستعداد لممرحمة القادمة شبيو بالمقدمات أك المقبالت.
 -4الدرس الترشيدم :كىك أكؿ ما يكفمو معرفة الخالؽ كالتحسيس بكجكده كتكثيؽ اإليماف بو ثـ
ينتقؿ ىذا الدرس إلى عممية التعرؼ عمى الذات الشخصية القكمية كالكعي بجذكرىا كأصالتيا
كمقكماتيا.

3

 -5الدرس العقائدم :كىك درس كاف يمقيو اإلماـ ابف باديس في عمـ العقيدة لفئة طمبة العمـ
"بنسبة حصة كاحدة في األسبكع ال تتجاكز الثالثيف دقيقة " ،يسمؾ فيو الطريقة السمفية البعيدة
عف طريقة المتكمميف التي شاعت في األمصار في ذلؾ الزمف ،حيث يقدـ دركسو في العقيدة
مربكطة بأصكليا مف القرآف كالسنة المطيرة كال كجكد لالختالفات المتكمميف فييا أثر ،كذلؾ كمو
بيدؼ عكدة سمطاف القرآف عمى النفكس كلزكـ الرجكع إلى القرآف في كؿ شيء ال سيما ما
يتعمؽ بتكحيد اهلل.

4

1

 -محمد الميمي ،مرجع سابؽ ،ص.197

2

 -عشراتي سميماف ،ابن باديس ،ج ،2مرجع سابؽ ،ص.190

3

 -نفس المرجع ،ص.219

4

 -ابف باديس ،العقائد اإلسالمية ،ط ،4دار تالة ،الجزائر ،2005 ،ص.24

053

أساليب مساىمة المشروع التربوي في الحفاظ عمى مقومات الشخصية الجزائرية

الفصل الثامن:

 -6درس األصكؿ :كىك درس خاص كاف يمميو األستاذ ابف باديس عمى تالمذتو في عمـ
األصكؿ لمعرفة القكاعد التي يعرؼ بيا كيؼ تأخذ أحكاـ األفعاؿ مف أدلة األحكاـ.1
ت

حمقات العمم :كاف كانت ىذه الحمقات غير خاصة بالمسجد فقط إال أف أغمبيا كاف يقكـ

داخؿ مؤسسة المسجد ،كلقد كانت الجمعية تقيميا مف أجؿ أف يتعارؼ أبناء الكطف فيما بينيـ
مما يدعـ كحدتيـ كتضامنيـ فيما بينيـ ،كقد بيف اإلماـ ابف باديس بأف كطننا الجزائر كاسع
األطراؼ ،متعدد المناطؽ كالبيئات حتى كاد يستقؿ بعضيا عف بعض فكجب عمينا أف نربط
بيف حاضرتو كباديتو ،بما لدينا مف كسائؿ االتصاؿ حتى نقرب بينيا تقريبا يجعؿ المكاطنيف
يتعارفكف كيتعاكنكف كأبناء كطف كاحد ،كاف مف جممة الكسائؿ التي تساعد عمى تحقيؽ ىذا
اليدؼ في مطمع نيضتنا العممية ىذه الحمقات التي استطاعت بفضؿ اهلل أف تجمعكـ مف عدة
جيات ال فرؽ بيف مف قدمكا مف الحكاضر كبيف مف قدمكا مف البكادم كاني ألككف فرحا مبتيجا
حينما أ لتفت حكلي فأجد أبناء الصحراء بجنب أبناء الجباؿ كأبناء الحاضرة بجنب أبناء البادية
كالجميع قد جمعتيـ الحمقات العممية في صعيد كاحد ال فضؿ ألم منيـ عمى اآلخر إال
باالجتياد كالعمؿ.

2

كلقد اشتيرت في البداية مساجد بعينيا كمعقؿ لمحركة النيضكية كالمشركع التربكم الذم
كانت تقكـ بو جمعية العمماء ثـ ما لبثت أف شممت ىذه الحركة معظـ مساجد القطر الجزائرم
كأىـ ىذه المساجد:
 المسجد األخضر بقسنطينة  :كىك المسجد الذم شيد ميالد حركة البعث الحضارم عمى يد
اإلماـ عبد الحميد ابف باديس رحمو اهلل ،ىذا المسجد الذم اتخذ منو "مدرسة لتككيف القادة
كاعداد النخبة التي حممت مشعؿ اإلصالح كأخذت بيد األمة تعمميا دينيا كتصحح عقائدىا
كتكحد صفكفيا ضد المستعمر الغاشـ " ،3كقد تخرج مف ىذا المسجد أبرز قادة اإلصالح مثؿ
1

 -عبد الحميد ابف باديس ،مبادئ األصول  ،مرجع سابؽ ،ص.11

2

 -محمد الصالح الصديؽ ،مرجع سابؽ ،ص.27

3

 -مصطفي حميداتك ،مرجع سابؽ ،ص.164
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الشيخ المبارؾ الميمي كالفضيؿ الكرثالني ،كلقد كاف ىذا المسجد بمثابة جامعة مف ناحية كمعيد
لتككيف المعمميف كاألساتذة الذيف تحتاج إلييـ الجزائر في نيضتيا.

1

 الجامع الكبير بقسنطينة :كىك المسجد الذم اتخذه ابف باديس إللقاء دركسو بعد عكدتو باإلجازة
مف الزيتكنة ثـ منع منو فيما بعد.
 مسجد سيدم قمكش :ككاف مف بيف المساجد التي اعتمدت كمدارس ابتدائية لصغار التالميذ.
 الجامع الجديد بباب البحر بالعاصمة :كالذم كاف يقكـ عميو الشيخ الطيب العقبي بصفتو ممثال
لمجمعية عمى العاصمة .
 مسجد سيدم بكمعزة بقسنطينة.
 مسجد سيدم فتح اهلل بقسنطينة.
 مسجد سيدم ميمكنة بقسنطينة.

2

ىذه ىي أىـ معاقؿ الدعكة كالنشاط الذم كانت تقكـ بو الجمعية ،ككما أشرنا سابقا أنو كاف
كانت ىذه الكسيمة مكجية لعامة أفراد المجتمع الذيف يرتدكنيا إال أنو كاف يحصؿ أحيانا بعض
التخصيص الذم تطمبو ضركرة الحاؿ كلذلؾ يمكف أف يقسـ جميكرىا إلى:
/1عامة المكاطنيف الجزائرييف الراغبيف في دركس التثقيؼ العاـ التي تزيدىـ كعيا كتكسبيـ
معرفة.
/2فئة الطالب المتفرغيف لتمقى العمـ كالكافديف مف مختمؼ جيات القطر الجزائرم.
 /3فئة الشباف الذم رأل اإلماـ ابف باديس أنيـ بحاجة إلى تكعية كتككيف عاـ فخصص ليـ
العطمة األسبكعية.

3

1

 -محمد الصالح رمضاف كعبد القادر فضيؿ ،مرجع سابؽ ،ص.86

2

 -محمد الصالح الصديؽ ،اإلمام عبد الحميد ابن باديس جياد ومواقف ،مجمة الكعي ،العدد  ،1مرجع سابؽ ،ص.13

3

 -محمد الصالح رمضاف كعبد القادر فضيؿ ،مرجع سابؽ ،ص.224
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 -4الصحافة :كىي إحدل أىـ الكسائؿ التي كانت تسيطر عمى المشيد الثقافي كتساىـ في
تشكيؿ الرأم العاـ في ذلؾ العصر ،كالتي ال غنى عنيا في أم معركة حضارية مما جعؿ
جمعية العمماء تتعيدىا برعاية خاصة في مشركعيا التربكم خاصة بعدما خبر عمماء الجمعية
فعاليتيا كتحقؽ ليـ شركطيا كالتي منيا:
 ظيكر الصحافة االستعمارية داخؿ المجتمع الجزائرم كالتي أسسيا بعض المستكطنيف بعدأف استنسخكىا مما كاف يقع في أكركبا.
 النجاح الذم حققتو بعض الصحؼ العربية التي فاؽ تأثيرىا حدكد بمدانيا ،مثؿ جريدةالمنار.
 عكدة الشيكخ مف المشرؽ كالذيف كاف لبعضيـ تجارب صحفية ىناؾ مثؿ الشيخ الطيبالعقبي حيث عادكا بعد أف تزكدكا بزاد كفير مف العمكـ كبتجارب اجتماعية كسياسية ال يستياف
بيا.

1

 أنيا كانت تمثؿ كسيمة ذلؾ العصر التي ال غنى عنيا ،كالتي قاؿ عنيا ابف باديس أنيا قكةال غنى عنيا كال رقي ألمة ناىضة في ىذا العصر بدكنيا.

2

 أنيا تمثؿ كسيمة جماىيرية كىك الذم يضمف كصكؿ األفكار اإلصالحية لمختمؼ طبقاتالمجتمع.
إف مختمؼ ىذه العكامؿ ىي التي جعمت الجمعية تعمؿ مند البداية عمى إنشاء المجالت
كالجرائد كالدعكة إلى الكتابة في الصحؼ كالمجالت لتكعية طبقات المجتمع ،3مف أجؿ العمؿ
عمى إحياء الشخصية الجزائرية كربطيا بالكطف العربي كاإلسالمي كابراز معالـ التاريخ الكطني
1

 -محمد صالح ناصر ،الشيخ عبد الحميد ابن باديس وعالقتو بالحركة اإلصالحية بوادي ميزاب ،مجمة الكعي ،العدد،1

مرجع سابؽ ،ص.23
2

 -عبد الحميد ابف باديس ،آثار اإلمام عبد الحميد ابن باديس ،ج ،5مطبكعات ك ازرة الشؤكف الدينية ،الجزائر، 1991،

ص.176
3

 -الشيخ محمد خير الديف ،مرجع سابؽ ،ص.83
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مند أقدـ العصكر ،كالمتصفح لمصحؼ العربية في الجزائر خالؿ عقد الثالثينيات يجد فصكال
كاممة مف كتب العمماء كالمؤرخيف كانت تنشرىا الصحافة المذككرة لقراء العربية مستيدفة اطالع
الجميكر عمى مراحؿ الكفاح الذم سجمو األجداد في مختمؼ العصكر ضد المحتميف
األجانب.1
كمف أجؿ إعداد المجتمع نفسيا كتعبئتو لممرحمة المقبمة ،األمر الذم جعؿ أحد الكتاب يقكؿ
عنيا أنيا " كانت مدرسة كبرل لمكطنية كمصمحا عظيما لممجتمع كمثقفا كفؤا لمشعب كمنب ار
لألدباء كالخطباء ،كأنيا لعبت دك ار كبي ار في إحياء المغة العربية كتدعيـ الكعي القكمي".2
بؿ إف األستاذ محمد الصالح الصديؽ قطع بأف النجاح الذم حققو اإلماـ ابف باديس في
جياده العممي كاإلصالحي كاالجتماعي إنما يعكد إلى الصحافة التي أنشأىا.

3

كيمكف أف نمخص مختمؼ األدكار كالكظائؼ التي كانت تقكـ بيا ىذه الكسيمة داخؿ المجتمع
في ما يمي:
 التعبئة الركحية كالنفسية ألفراد المجتمع الجزائرم. إذكاء ركح الكطنية كنشر الكعي القكمي. اإلصالح االجتماعي مف خالؿ تناكؿ مكاضيع تعالج بعض المشكالت االجتماعية. تدريب األدباء كالخطباء عمى فف الكتابة كالخطابة كىك دكر تعميمي. نشر الثقافة العربية اإلسالمية في أكساط المجتمع الجزائرم. المساىمة في المشيد الثقافي الجزائرم. نشر التاريخ اإلسالمي كتبيينو لمناس كالرد عمى المشككيف فيو. التفاعؿ مع المجتمع الجزائرم فيما يخص أمكر دينو كدنياه كاإلجابة عف تساؤالتو الشرعية.1

 -عبد الكريـ بكصفصاؼ ،جمعية العمماء ودورىا في الحركة الوطنية ،مرجع سابؽ ،ص.133

2

 -محمد الطمار ،مرجع سابؽ ،ص.26

3

 -محمد الصالح الصديؽ ،ابن باديس جياد ومواقف ،مرجع سابؽ ،ص.17
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 التعبير عف آراء كمكاقؼ الجمعية إزاء األحداث كالقضايا السياسية الكطنية كالدكلية.أما عف أىـ الجرائد اإلصالحية التي كاف المصمحكف يعتمدكف عمييا في عمميـ فيمكف ذكر:
 -1المنتقد :كاف كانت ىذه الصحيفة قد أسسيا ابف باديس قبؿ تأسس الجمعية إال أنو ينبغي
أف نعرؼ أف تاريخ الجمعية ىك تاريخ لما قبميا مف حركة ابف باديس اإلصالحية كاستمرار
لدعكتو كحركتو كالجمعية ليست إال شرعنة أك تنظيـ لعمؿ ابف باديس ،أسسيا سنة 1925
كرأس تحريرىا كأسند إدارتيا لمسيد أحمد بكشماؿ كضمت جممة مف أرباب القمـ كفرساف الكممة
كالشيخ اإلبراىيمي كالطيب العقبي كأبك اليقضاف كالشاع ارف محمد العيد كاليادم سنكسي كلقد
( أرادىا تحطيما لعالـ قديـ كانت تييمف عميو الزكايا كالطرؽ الصكفية التي تحاكؿ منع رياح
التجديد مف الدخكؿ إليو بكاسطة تجسيد شعارىا " أعتقد كال تنتقد " فكأف ابف باديس أراد أف
يقكؿ مف اختياره ليذه العنكاف أف خالصنا الحقيقي ىك في القضاء عمى ىذا الشعار كفي انتياج
النقد لكؿ ما ىك قائـ ،1غير أف السمطات الفرنسية لـ تميميا كقتا كبي ار حتى صادرتيا بغير كجو
حؽ بعد صدكر 18عددا فقط .
كلقد كانت المنتقد تجسد بشعارىا الحؽ فكؽ كؿ أحد كالكطف قبؿ كؿ شيء( تحكال ميما في
تاريخ الحركة الفكرية كاألدبية لمجزائر ألنيا تختمؼ كؿ االختالؼ عف الصحؼ التي سبقتيا في
سالسة األسمكب كمتانة المغة كعمؽ األفكار ،2خاصة مع فكرة الكطف التي ظيرت ألكؿ مرة
عمى كاجية جريدة جزائرية.
 -2جريدة الشياب :أنشاىا ابف باديس بعد غمؽ المنتقد بمعية رفقائو في المنتقد ككاف شعارىا
تستطيع الظركؼ أف تكيفنا كال تستطيع بإذف اهلل إتالفنا ،كلقد كانت الشياب في بداية صدكرىا
أسبكعية ثـ نصؼ شيرية كفي السنة  4أصابتيا أزمة مالية كادت تحجبيا عف القراء فتحكلت
إلى مجمة شيرية حتى قاؿ ابف باديس " لقد غالبتو الظركؼ بماليا مف قكة كسمطاف كلقد قاكميا

1

 -محمد الميمي ،مرجع سابؽ ،ص.12

2

 -محمد ناصر ،الصحف العربية الجزائرية ،الشركة الجزائرية ،الجزائر ،1980 ،ص.54
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بمالو مف حؽ كايماف" كلقد كانت ليا شيرة كاسعة حتى خارج الكطف ،فاإلماـ حسف البنا في
مصر أسس مجمة سماىا الشياب ككتب في عددىا األكؿ كانا لنرجك أف تقؼ الشياب المصرية
الناشئة أثر شياب ابف باديس ،كاألستاذ محمد المبارؾ مف سكريا ذكر أنو كاف يطالع في شبابو
الشياب الجزائرية التي تصؿ إلى دمشؽ مع مجمكعة أصدقائو الطمبة بميؼ شديد.
كقد ظمت الشياب تصدر بانتظاـ مف سنة 1925إلى 1939تاريخ إصدار الكالي العاـ أم ار
بتكقيفيا فكاف عدد شير أكت آخر أعدادىا ،كىناؾ مف ذكر( أف اإلماـ أكقفيا مف تمقاء نفسو
في أيمكؿ عاـ  1939تفاديا منو لمرضكخ لمسمطة االستعمارية التي كانت تسعى إلى تأييده
كمساندتو في الحرب العالمية الثانية في دخكليا إلى جانب الحمفاء ضد ألمانيا).1
 -3جريدة السنة :أصدرتيا الجمعية سنة  1933لتككف الناطؽ باسميا ،ككانت أسبكعية تصدر
صباح كؿ يكـ اثنيف تحت إشراؼ ابف باديس كرئاسة الطيب العقبي كمحمد السعيد الزاىرم
شعارىا قكؿ اهلل " لقد كاف لكـ في رسكؿ اهلل اسكة حسنة " ،2كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ ((مف
رغب عف سنتي فميس مني)) ،3كجاء في عددىا األكؿ أف سبب صدكرىا ىك نشر سيرة
المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ كسمككو القكيـ كىديو العظيـ بيف الناس ،أما الدافع الحقيقي
لصدكرىا فكاف الكقكؼ في كجو الطرقيف الذيف أسسكا جمعية عمماء السنة ،لكف سرعاف ما
أصدر كزير الداخمية أم ار بتكقيفيا بعد 13عددا فقط.
 -4جريدة الشريعة :أصدرتيا الجمعية في 17جكيمية  1933تعكيضا عمى جريدة السنة بنفس
الطاقـ اإلدارم ،أميمتيا اإلدارة الفرنسية  41يكما فقط لتقكـ بمصادرتيا.
 -5جريدة الصراط السكم :أنشأتيا الجمعية عقب مصادرة الشريعة شعارىا " قؿ كؿ متربص
فتربصكا فستعممكف مف أصحاب الصراط السكم كمف اىتدل" أكقفتيا السمطات الفرنسية في
جانفي 1934بعد 17عددا.
1

 -عبد الرشيد زركقة ،مرجع سابؽ ،ص.182

2

 -سكرة األحزاب ،اآلية .21

3

 -ركاه البخارم.
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 -6البصائر :كىي أشير صحؼ الجمعية كمعيا نضجت التجربة الصحفية لمجمعية التي لـ
تعد تركف إلى النقد الالذع كالمكاجية المباشرة ،كاف أكؿ أعدادىا في  1935/12/27برئاسة
الشيخ الطيب العقبي كالسعيد الزاىرم ،كلقد كاف ليا تأثير كاسع ككبير داخؿ الجزائر كخارجيا
تبينو األعداد التي كانت تطبع بيا " إذا كانت تطبع حكالي  4آالؼ نسخة كىك رقـ قمما بمغتو
جريدة أخرل في تمؾ الظركؼ "

1

كلقد استمرت في الصدكر إلى سنة  1939حيث آثرت الجمعية تعطيميا بإرادتيا بسبب
الحرب العالمية الثانية كالخالؼ مع السمطات الفرنسية فقاؿ رئيس الجمعية " التعطيؿ خير مف
األباطيؿ " ككاف ذلؾ في 25أكت 1939بعد صدكر 180عدد.2
ثـ عادت البصائر لمصدكر بعد الحرب لتكاصؿ مسيرتيا مع إدارة جديدة برئاسة الشيخ
محمد البشير اإلبراىيمي إلى غاية ثكرة الفاتح مف نكفمبر.
كلقد كانت ىنالؾ بعض الصحؼ كاف لـ تكف تابعة لمجمعية إال أنيا كانت تسير كفؽ خطيا
كتساىـ في دعكتيا مثؿ جريدة الدفاع لألميف العمكدم كالشباب المسمـ ألحمد طالب اإلبراىيمي
حيث خدمتا القضية اإلصالحية في أكساط النخبة كالشباب المثقؼ بالمساف الفرنسي.
 -5النوادي :كىي المؤسسة التي أقامتيا الجمعية لتككف ىمزة الكصؿ بيف المدرسة كالمسجد،
ألف طبقات المجتمع كما يبيف اإلماـ اإلبراىيمي ىي ثالث طبقات ،الشباب كالشيكخ كاألطفاؿ،
فإف جمعية العمماء رأت أف تصرؼ عنايتيا عمى الطبقات الثالث في آف كاحد ،فأكجدت
لمشيكخ المساجد كلألطفاؿ المدارس( كأنشأت مشركع النكادم لتككف كسطا طبيعيا بيف المساجد
كالمدارس كيمتقي فييا بالشباف الذيف ىـ كسط طبيعي بيف الشيكخ كاألطفاؿ) ،3كلقد كانت
الجمعية في اعتمادىا عمى ىذه الكسيمة تنطمؽ مف مجمكعة مف العكامؿ أىميا:
1

 -محمد ناصر ،المرجع السابؽ ،ص.198

2

 -عمار بف مزكر ،مرجع سابؽ ،ص 296كما بعدىا.

3

 -محمد البشير اإلبراىيمي ،اآلثار ،ج ،4مرجع سابؽ ،ص.173
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 مخاطبة الشباب الذيف ال يرتدكف المدارس كال المساجد كغير متعكديف عمى مطالعةالصحؼ كيجدكف في ىذه النكادم مكانا ليـ.
 أنيا المكاف المناسب لتجميع الشباب عمى اختالؼ نزعاتيـ الفكرية كالسياسية كالثقافيةلتكجيييـ كارشادىـ.
 سد الفراغ القاتؿ الذم يعاني منو بعض الشباب بسبب البطالة بمكاد تربكية كثقافية نافعةليـ.
 إيجاد بديؿ نافع لتمؾ المقاىي كالحانات التي كانت تنتشر داخؿ المجتمع ميدرة كمعطمةلمطاقات الشبابية.
 أف ىذه النكادم كاف مف بيف ركادىا المثقفكف بالثقافة الفرنسية الذيف حممت الجمعية عمىعاتقيا تصحيح أفكارىـ كمفاىيميـ ،كىك الذم جعؿ ابف باديس يستعمؿ ىذه النكادم إلحياء
الذاكرة التاريخية عند ركاد النادم كبعث المغة العربية مف جديد في أذىاف ىؤالء الشباب ،ال
سيما المثقفيف بالثقافة الفرنسية.

1

كبفضؿ ىذه النكادم كما كاف يدكر بداخميا مف محاضرات كندكات فكرية تخاطب العقؿ
كالقمب انتشرت الدعكة بينيـ مما كاف يتيددىـ ،كاعتنقكا المبادئ الكطنية كعمرت بيـ المساجد
الحرة.

2

كلقد كانت النكادم تضـ قاعات لالجتماعات كأخرل لمصالة كمكاف تباع فيو المشركبات،
كتضـ إيرادات المشركبات إلى اشتراكات المنخرطيف ،يصرؼ جزء منو عمى المدارس
اإلصالحية الكاقعة في ناحيتيا كيصرؼ الباقي عمى األنشطة الثقافية كالرياضية.
كمف بيف أكثر النكادم نشاطا داخؿ الحركة االصالحية يمكف ذكر:3

1

 -عبد الكريـ بكصفصاؼ ،الفكر العربي الحديث والمعاصر ،ج ،1مرجع سابؽ ،ص .384

2

 -أحمد رحماني ،الصراع بين السنة والبدعة ،ج ،2دار البعث ،قسنطينة ( ،د ت ) ،ص.242

3

 -بف خميفة مالؾ ،الفكر السياسي عند العالمة عبد الحميد ابن باديس ،دار طميطمة ،الجزائر ،2010 ،ص.373
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اسـ النادم

المنطقة

نادم الترقي

العاصمة

نادم صالح ( بام ) كأصبح يعرؼ بنادم عبد الحميد ابف نادم باديس.

قسنطينة

النادم اإلسالمي.

ميمة

نادم التقدـ.

البميدة

نادم النجاح.

سيدم بمعباس

نادم العمؿ.

سكيكدة

نادم الشباب المسمـ

قالمة

 -6الرحالت والزيارات الميدانية :إف جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف لـ تقؼ في مشركعيا
التربكم كالدعكة إليو عند مجرد الطرح إليو كالمناداة بو عمى مستكل الصحؼ كمنابر المساجد
كمقاعد الدراسة أك االقتصار بو عمى المدف المركزية في الجزائر بؿ حاكلت الكصكؿ بو الى
مختمؼ أرجاء القطر الجزائرم ،ككأف الصحافة كالمسجد كالمدرسة كانت لطرح الفكرة كجاءت
ىذه الخطكة مف أجؿ التطبيؽ العممي لمفكرة كقياس أثرىا عمى المجتمع لتصحيح المفاىيـ
كتعديؿ الطريؽ.
كلذلؾ كانت ىذه الرحالت كالزيارات الميدانية التي يجكب مف خالليا عمماء الجمعية القطر
الجزائرم مف بيف الكسائؿ التي سمكتيا جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف في نشر مبادئيا
اإلصالحية ،بإرساؿ الكفكد مف أعضائيا تجكب البالد شرقا كغربا ،تمتقي بمختمؼ طكائؼ
الشعب ،كتزكر المساجد كالمؤسسات التعميمية كالفرؽ الكشفية ،كتنشئ الشعب كالفركع التي
تمثؿ الجمعية في المدف كالقرل ،كتستجمب إلى دعكتيا طكائؼ الشعب كأفراده مف الذيف تتكسـ
فييـ القدرة عمى العمؿ مف أجؿ نصرة الديف كرفعة البالد.1

 - 1الشيخ محمد خير الديف ،مرجع سابؽ ،ص.272
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كلقد كاف شيكخ الجمعية يغتنمكف فرصة تكقؼ الدركس التعميمية بمدارس الجمعية ليجكبكا
الكطف ينشركف أفكارىـ اإلصالحية.
كنعتقد أف شيكخ الجمعية في عمميـ ىذا كانكا يقتدكف بالنبي صمى اهلل عميو كسمـ في دعكتو
مف خالؿ خركجو إلى الطائؼ كارسالو ألصحابو إلى األمصار لنشر اإلسالـ كنشر تعاليمو
لمناس.
كلقد كاف شيكخ الجمعية يتفرقكف عبر كامؿ التراب الكطني حتى تصؿ دعكتيـ إلى الجميع
فقد ذكر ابف باديس رحمو اهلل أنو( في آخر السنة تنقؿ رئيس الجمعية في بمداف مف عمالة
قسنطينة كنائب الرئيس في بمداف مف عمالة كىراف فكاف إقباؿ الناس بقدر ما كانكا فيو مف
تعطش لمعمـ كشكؽ ألىمو ) ،1ىذا كاف في العمـ الثالث أما في العاـ الرابع فقد ذكر ابف باديس
رحمو اهلل في االجتماع العاـ الذم انعقد سنة 1934أنو( قد قاـ رجاؿ مجمس اإلدارة في آخر
السنة برحالت في العماالت الثالث فكفدكا عمى خمسيف بمدة كنيؼ فألقكا فييا دركس الكعظ
كاإلرشاد عمى الجمكع الكثيرة مف الناس) ،2كلقد أحصيت لرئيس الجمعية كحده حكالي 400
جكلة قاـ بيا إلى ربكع الجزائر.

3

كال أعتقد أ ف ىناؾ مسؤكال جزائريا كاحدا قاـ بيذا العدد مف الزيارات منذ االستقالؿ ،كىذا ال
يدؿ إال عمى صدؽ نية ابف باديس اتجاه كطنو كشعبو.
أما عف أىـ األماكف التي كاف يقصدىا الشيكخ في رحالتيـ كجكالتيـ عبر الكطف كالتي تبيف
مدل قكة التفكير االجتماعي ليؤالء الشيكخ كالجيد الذم كانكا يبذلكنو في سبيؿ إصالح ىذا
المجتمع بالتغمغؿ إلى أدؽ تفاصيمو ،فنذكر بعض األماكف التي كاف ينزؿ بيا ابف باديس ككتب
عنيا عند عكدتو في جريدة الشياب:

1

 -ابف باديس ،اآلثار ،ج ،4مرجع سابؽ ،ص.94

2

 -نفس المرجع ،ص.181

3

 -عشراتي ،ابن باديس ،ج ،2مرجع سابؽ ،ص.77
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 -1المساجد :كىي أكثر األماكف التي كاف يقصدىا العمماء ،كذلؾ نظ ار لمغطاء الذم يمكف أف
تكفره ليـ كيستطيعكف مف خالليا التجاكب مع أكثر عدد مف األفراد.
 -2الحكانيت :مثؿ ما كقع في مدينة ع ازبة كسكيكدة.
 -3أماكف التعميـ :مثؿ مدينة العممة ،حيث ذكر الشيخ أنو( حممنا بالبناية التي أسسيا الشاب
األديب محمد ابف المكفؽ لمتعميـ كالتيذيب).
 -4األسكاؽ :مثؿ مدينة العممة ،حيث ذكر أف( التذكير بمجمس عاـ بالسكؽ ).
 -5أماكف السمر :ككاف التذكير ليال في مجمس حافؿ بالمدرسة المكفقة.
 -6مكاتب القرآف :مثؿ الذم كقع بمدينة عيف مميمة ( ككاف نزكلي بالمكتب القرآني ).

1

 -7النكادم :مدينة عيف مميمة ( كرغب الجماعة إلقاء محاضرة في النادم فألقيتيا).
 -8بيكت األعياف :مدينة أـ البكاقي ( فألقيت عمى مف حضر العشاء في بيت الزغداني مف
القياد كاألعياف).
 -9المحالت التجارية :مدينة مسكيانة( ككاف لنا مجالس في عدد مف محالتيـ التجارية لـ تخؿ
مف تعمـ كتذكير).
 -10الزكايا :مدينة مستغانـ( دعانا الشيخ سيدم أحمد بف عميكة إلى العشاء عنده كالشيخ
األعرج بف األحكؿ شيخ الطريقة القادرية إلى الغذاء فمبينا دعكتيما شاكريف).
 -11الجمعيات :مدينة كىراف( ككانت حفمة العشاء عند الجمعية الخيرية اإلسالمية بمحميا).
 -12دار البمدية :مدينة بسكرة( ذىبنا مع الشيخ العمكدم فزرنا البمدية كلقينا نائب شيخ البمدية
فعرفناه بالجمعية كمقاصدىا كطمب منو األخ العمكدم أف يأذف لنا في إلقاء خطاب بالبمدية
فأجاب بارتياح فكدعناه شاكريف ،كفي المساء غضت رحاب دار البمدية بالناس لسماع
الخطاب).

1

 -ابف باديس ،المرجع السابؽ ،ص( .) 229-226
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 -13شعب جمعية العمماء :مدينة برج بكعريريج( أشرفنا عمى البرج فكجدنا أعيانو كفي مقدمتيـ
رئيس الشعبة).
 -14المسارح :مدينة سطيؼ( كقد أعدك لالجتماع العاـ الذم يسمع فيو الناس المحاضرة
المسرح البمدم).
 -15دكر السينما :مدينة قالمة( بعد ظير اليكـ المذككر نادل مناد في المدينة أف األستاذ ابف
باديس يمقي محاضرة بفسحة السينما بعد صالة العصر).
 -16بيكت الشباب :قالمة( كىك نفس الخطاب الذم ألقاه ليال بنادم الشباب اإلسالمي
القالمي).1
كانت ىذه بعض األمثمة التي تكضح أسباب نجاح دعكة جمعية العمماء ككيؼ أمكنيا أف
تصؿ إلى عمؽ المجتمع الجزائرم خاصة أنيا كانت :تخاطب المجتمع مف المكاف الذم يكجد
فيو ،كبالمساف الذم يفيمو ،فيي دعكة لـ تنتظر المجتمع حتى يأتي إلييا كالمريض كانما
ارتحمت ىي إليو ،ألف ىذا المجتمع كاف فاقدا لمقدرة عمى الشعكر بالمشكمة التي يعاني منيا
نتيجة األمراض االجتماعية التي كانت تكبمو كتعطؿ قدراتو خاصة مع تفشي الطرقية.
كتبيف نكعية األفراد الذيف كاف يمتقي بيـ شيكخ الجمعية حجـ األثر الذم كانت تقكـ بو ىذه
الكسيمة في خدمة المشركع التربكم االصالحي ،كالذيف ذكر منيـ ابف باديس :عامة أفراد
المجتمع ،أعياف البمد ،أىؿ العمـ( العمماء) ،ممثمي شعبة الجمعية ،طمبة مدرسة التربية كالتعميـ،
شيكخ الزكايا ،مكظفي اإلدارة المحمية.
كمف بيف األعماؿ كاألدكار التي كانت تحققيا الرحالت لفائدة المشركع التربكم يمكف ذكر ما
يمي:
 .1تمتيف ركابط الجمعية كتجدير مكانتيا داخؿ المجتمع مف خالؿ االجتماع كاالختالط بأفراد
المجتمع كمشاركتيـ في حياتيـ االجتماعية اليكمية ،ككمثاؿ عمى ذلؾ ما كتبو ابف باديس عف
1

 -نفس المرجع ،ص.322 ،320 ،290 ،278 ،256 ،251 ،249 ،235 ،232 ،231
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إحدل رحالتو إلى مدينة الميمية( أنو كاف مف حسف الصدؼ أف دعانا السيد الطيب بالميمية
لكليمة زكاج أخيو في فاتح السنة اليجرية فمبيت الدعكة)

1

 .2إرشاد الناس ككعظيـ مف خالؿ الدركس العامة ،كالتي عادة ما تككف مكاضيعيا تتعمؽ بما
يخص تمؾ المنطقة.
 .3جمع االشتراكات لمجمعية كفي ذلؾ كتب اإلماـ( لقد كاف الفضالء الذيف نحؿ عندىـ يقكمكف
بأنفسيـ لجمع اشتراكات الجمعية ).

2

 .4دعكة أفراد المجتمع الى تأسيس مدارس لمتعميـ ،كما حدث في عيف مميمة عندما كجدىـ ابف
باديس قد أسسكا مسجدا قاؿ ليـ( فإننا ال نرل كجيا لتأسيس جامع آخر كخير لمبمدة لك أسست
بدلو مكتبا نظاميا لمتعميـ ).

3

 .5التعريؼ بالجمعية كمقاصدىا ،كفي ذلؾ كتب اإلماـ( ككاف الحديث في مجالسنا حينما حممنا
يدكر حكؿ جمعية العمماء كمقاصدىا).

4

 .6فتح شعب جديدة لمجمعية مثؿ الذم كقع في بسكرة ،حيث ذكر االماـ أنو ( في شعباف
الماضي عقدنا رحمة إلى بسكرة النخيؿ لتركيز شعبة جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف )
 .7المساىمة في فض النزاعات بيف أفراد المجتمع الجزائرم مثؿ ما كقع في عيف مميمة.

5

 .8تدشيف المدارس كالمساجد كمدرسة دار الحديث بكىراف.
 .9التعرؼ عمى الكطف الجزائرم كأىمو ألف المشاىدة خير مف السماع.
 .10مقابمة شيكخ الطرؽ الصكفية كمجادلتيـ حكؿ اعتقاداتيـ لمعكدة إلى الطريؽ الصحيح.

1

 -نفس المرجع ،ص.221

2

 -نفس المرجع ،ص.228

3

 -نفس المرجع ،ص.231

4

 -نفس المرجع ،ص.243

 -3نفس المرجع ،ص.286
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 .11التعرؼ عمى نشاط التنصير كاالستش ارؽ كاالستعمار كطرقو في جذب الجزائرييف نحك
فكره كثقافتو كدعكتو كابطاؿ كيدىـ.

1

 -7إنشاء المطابع :إف ىذه الكسيمة العصرية كاف لـ تكف كسيمة في ذاتيا إال أنيا كانت في
خدمة كسيمة أخرل تعتمد عمييا الجمعية كثي ار كىي الصحافة ،كلذلؾ عد تككيف المطابع مف
طرؼ جمعية العمماء يدخؿ في( كسائؿ إحياء الثقافة العربية اإلسالمية كنشرىا ).2
كما أف الجمعية كانت تعي جيدا أىمية امتالؾ مطبعة خاصة بيا غير تابعة لإلدارة الفرنسية،
كىك ما مف شأنو أف يكفر عمييا إمالءات كشركط اإلدارة الفرنسية كيرىف حريتيا في دعكتيا
كابداء مكاقفيا كأراءىا.
كلقد انشأ ابف باديس رحمو اهلل(( المطبعة الجزائرية اإلسالمية بقسنطينة عاـ  ،1925كالتي
كانت تقكـ بمختمؼ أنكاع الطباعة إلى جانب طبعيا لمشياب كحده في مرحمة أكلى ثـ لمشياب
كالبصائر في مرحمة ثانية )).3
 -8تكوين الجمعيات والمنظمات :كىي مجمكعة مف الجمعيات الصغيرة التي أقامتيا الجمعية
بيدؼ:
 -1استغالؿ الطاقات الشبابية في ما يفيد مجتمعيـ.
 -2تجميع الشباب في منظمات تسيؿ عمى الجمعية مخاطبتيـ مف خالليا كتنشر أفكارىا بينيـ
 -3تككيف قكاعد خمفية لمجمعية تحمؿ دعكتيا اإلصالحية داخؿ المجتمع الجزائرم.
 -4قطع الطريؽ أماـ تمؾ األفكار التي كانت تترصد الشباب كالتنصير كالفرنسية كالتغريب.
كمف أبرز الجمعيات كالمنظمات التي أقامتيا الجمعية أك ساىمت في تأسيسيا كالدعكة إلييا
نجد:

1

 -مازف صالح مطبقاتي ،عبد الحميد ابن باديس العالم الرباني والزعيم السياسي ،عالـ األفكار ،الجزائر ، 2005،ص.65

2

 -رابح تركي ،عبد الحميد ابن باديس باعث النيضة اإلسالمية ،مرجع سابؽ ،ص.88

3

 -محمد الميمي ،مرجع سابؽ ،ص.13
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 -)1الكشافة اإلسالمية الجزائرية :كىي إحدل أىـ المنظمات التي اعتمدتيا الجمعية في
التعبئة الركحية كالكطنية لمشباب ،كفي قصة ميالد ىذه المنظمة كدكر الجمعية فيو يحدثنا
األستاذ محمد الصالح الصديؽ أ ف مرشد الكشافة الحاج عبد الرحمف سعدم رحمو اهلل حدثو أف
ابف باديس ىك مف أشار إليو كصديقو الشييد محمد بكراس بتأسيس الكشافة اإلسالمية
الجزائرية ،كلقد كاف اإلماـ يتعيدىا بالنصح كالتكجيو كيذكي فييا ركح العركبة كاإلسالـ.1
كعندما انعقد أكؿ مؤتمر لمكشافة في شير أكت  1939بالعاصمة كاف تحت الرئاسة الشرفية
لرئيس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف ،ككاف المؤتمر يرفع شعار الجمعية (اإلسالـ ديننا،
كالعركبة لغتنا ،كالجزائر كطننا).
كلقد كانت أفكاج الكشافة في معظميا تابعة لمدارس شعب الجمعية كأغمب فتيانيا كقادتيا
كمسيرييا مف تالميذ ىذه المدارس أك مف أعضاء جمعيتيا المحمية ،ككاف مرشدكىا جميعا مف
معممي تمؾ المدارس.
كما كانت أناشيد الحركة الكشفية الجزائرية مف كضع شعراء الحركة الكطنية كاالصالحية مثؿ
الشاعر محمد العيد آؿ خميفة ،2ككانت تتضمف معاني إصالحية تشحذ الركح الكطنية كما جاء
في بعضيا( فاذا ىمكت فصيحتي تحيا الجزائر كالعرب).

3

كعميو ليس صدفة أف نجد مف بيف مفجرم الثكرة المباركة مف كاف ينتسب الى ىذه االفكاج
التي كانت مدرسة حقيقية لمكطنية مثؿ الشييد العربي بف مييدم رحمو اهلل.
كقد كانت ىذه األفكاج تمال القطر الجزائرم بأكممو مثؿ الكشافكف المسممكف الجزائريكف في
كىراف ككشافة المنصكرة بتممساف كجمعية الكشافة االسالمية.

4

1

 -محمد الصالح الصديؽ ،مرجع سابؽ ،ص.100

2

 -أحمد الخطيب ،مرجع سابؽ ،ص.231

3

 -عبد الكريـ بكصفصاؼ ،جمعية العمماء المسممين الجزائريين وعالقاتيا بالحركات االخرى ،مرجع سابؽ ،ص .177

4

 -ابراىيـ ميدم ،مرجع سابؽ ،ص.173
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كقد خصيا العمماء برعاية كبيرة كعقدكا عمييا آماؿ عريضة حتى انشد ابف باديس رحمو اهلل
بمناسبة المكلد النبكم الشريؼ عنيا:
يا نشئ أنت (رجاؤنا )

كبؾ (الصباح) قد اقترب

كالرجاء كالصباح ىما فكجيف مف الكشافة االسالمية الجزائرية.
 -)2الجمعيات الخيرية :إف جمعية العمماء كانت تدرؾ جيدا الحالة االجتماعية السيئة التي
كاف يكجد عمييا ال مجتمع الجزائرم نتيجة لتمؾ السياسة الجينمية االستعمارية التي تسببت في
افقاره كحرمانو مف مصادر رزقو ،ككيؼ كاف المبشركف يستغمكف ىذه األكضاع االجتماعية
لنشر أفكارىـ التنصيرية داخؿ المجتمع الجزائرم بكاسطة جمعيات خيرية أقامكىا ظاىرىا
مساعدة الجزائرييف كباطنيا ىك استدراجيـ الى ترؾ دينيـ كشخصيتيـ ،فمف أجؿ قطع الطريؽ
عمى ىذه الجمعيات مف التغمغؿ داخؿ األكساط الجزائرية ،كمساعدة الفقراء كالمعكزيف الجزائرييف
قامت الجمعية بتأ سيس العديد مف الجمعيات الخيرية لصالح المجتمع الجزائرم منيا :الميتـ
االسالمي ،كجمعية رعاية االيتاـ ،كالجمعية الخيرية إلنقاذ الطفكلة كالنشء مف التشرد
كالضياع ،1ككانت مجمؿ أىداؼ ىذه الجمعيات تتمثؿ في:
 .1رعاية المعكزيف كالفقراء مف أفراد المجتمع الجزائرم.
 .2حماية األطفاؿ كالفقراء مف حمالت التنصير.
 .3الكصكؿ إلى أعماؽ المجتمع الجزائرم عف طريؽ األعماؿ الخيرية.
 -)3الجمعيات الطالبية :كىي الجمعيات التي أسست مف أجؿ رعاية الطمبة ،خاصة
المتكاجديف ضمف البعثات الخارجية ،كمف بيف ىذه الجمعيات نجد جمعية الطمبة الجزائرييف
الزيتكنييف التي تأسست عاـ  1834في تكنس كأشرؼ عمى تككيف مجمسيا االدارم األكؿ الشيخ
االبراىيمي ،كلقد كاف مف بيف أىدافيا تقكية الركابط بيف الطمبة الجزائرييف بتكنس كمساعدة
الفقراء كالمحتاجيف منيـ كاإلشراؼ عمى سير الطمبة مف النكاحي العممية كاألخالقية ،ككاف مع
1

 -عبد الحميد ابف باديس ،تفسير ابن باديس ،جمع تكفيؽ محمد شاىيف كمحمد الصالح رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص.12

030

أساليب مساىمة المشروع التربوي في الحفاظ عمى مقومات الشخصية الجزائرية

الفصل الثامن:

معظ ـ طمبتيا مف تالميذ ابف باديس بالمسجد األخضر الذيف كاف يجتمع بيـ حيف زيارتو لتكنس
ليحثيـ عمى االىتماـ بتمقي العمـ كعمى السمكؾ الحميد.1
 -)4الجمعيات المينية واالقتصادية :كىي الجمعيات التي أنشأت بيدؼ:
 .1تنظيـ أصحاب الحرؼ كالميف في جمعيات تكحد مطالبيـ كتعكدىـ عمى العمؿ الجماعي
المنظـ.
 .2إيجاد مداخيؿ لتدعيـ مشاريع الجمعية في بناء المدارس كالمساجد كالنكادم كمساعدة الفقراء.
 .3المساىمة في خمؽ نشاط اقتصادم يكفؿ لمجزائرييف كرمتيـ كيحررىـ مف التسمط الفرنسي،
ألنو مف ممؾ القكة ممؾ القرار (،كلقد كانت البداية بجمعية تجار قسنطينة  1934التي تطكرت
إلى جمعية كبيرة تدعى(( جمعية آماؿ )) كالتي كثر نشاطيا االقتصادم كظير ليا أثر عمى
المشاريع الخيرية).

2

 -)5الجمعيات الرياضية :كىي تمؾ الجمعيات التي أنشأتيا جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف
أك ساىمت في إنشائيا مف أجؿ تحقيؽ البناء الجسمي لمشباب إلى جانب بنائيـ الركحي
كتصريؼ طاقاتيـ الزائدة التي تميز مرحمة الشباب فيما يعكد بالنفع عمييـ كعمى مجتمعيـ ،كقد
شارؾ رئيس الجمعية بنفسو في تأسيس الفريؽ العتيؽ لمدينة قسنطينة المعركؼ بمكلكدية
قسنطينة كأعطاه عمدا ىذا االسـ ألنو يدؿ عمى يكـ مكلد المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ.
 -)6الجمعيات الفنية :كىي تمؾ الجمعيات التي تيتـ بترقية الفف كالذكؽ كتخاطب األحاسيس
كالمشاعر الفياضة داخؿ المجتمع كتساىـ في تحسيف الذكؽ العاـ مف خالؿ األثر الكبير الذم
تأخذ بو العقكؿ بجماؿ الصكت كالصكرة ،كىك الذم جعؿ الجمعية تجعؿ منيا إحدل أدكاتيا في
نشرىا ألفكارىا اإلصالحية كجعمتيا قرينة الطعاـ كالشراب في بناء اإلنساف كنيضة المجتمعات
حتى قاؿ عنيا اإلماـ محمد البشير اإلبراىيمي( التمثيؿ كالخطابة عند األمـ الحية تكأماف

1

 -مازف مطبقاتي ،المرجع سابؽ ،ص.118

2

 -نفس المرجع ،ص.121
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كاخكاف شقيقاف كاف منزلتيما مف دكاعي التيذيب كالتربية الفاضمة ألرفع منزلة كاف مكانتيما مف
بيف مقكمات األخالؽ لمنزلة الطعاـ كالشراب مف بيف المقكمات الجسدية كما بنيت نيضة مف
النيضات األخالقية في األمـ الجديدة إال كلمتمثيؿ كالخطابة في بنائيا القسط األكفر كالحظ
األكؿ ).

1

كمف الجمعيات الفنية التي أنشأتيا الجمعية ،جمعية الشباب الفتي سنة 1936ـ ،ككاف ىدفيا
ىك إحياء الفنكف اإلسالمية كالدعكة إلى الخمؽ الكريـ كمحاربة اآلفات االجتماعية مثؿ الخمر
كالميسر.2
 -9المناسبات واألعياد الدينية والوطنية :حيث كانت الجمعية تستغؿ ىذه المناسبات كما تكفره
مف اجتماع لمناس ككسيمة مف كسائؿ تبميغ مشركعيا التربكم ،كعدىا اإلماـ اإلبراىيمي أنيا
( بنظاميا العصرم ،مجامع مفيدة مف جميع جياتيا لجميع ركادىا ،فيي بالنظر العاـ أدكات
تعارؼ كتكاصؿ ،كربط بيف مف لـ تتييأ ليـ أسباب االجتماع إال في ىذه االحتفاالت ،كأسكاؽ
بضائعيا الخطب كالمراجعات القكلية ،كأرباحيا االيجابية أداة االجتماع كتالقح األفكار كاقتباس
الكممات كاستيقاظ اليمـ كاستعجاؿ اآلراء كانتشاؿ التفكير مف المستكل العامي الغث ،كصقؿ
األذىاف كتمكف مجمكعة مف الممكات ،منيا ممكة استجماع الخكاطر كأرباحيا السمبية زكاؿ
الدىشة مف لقاء الناس منيـ كغشية االضطراب كاالرتباؾ كالبرء مف آفة السعي كالحصر).

3

كألىمية ىذه الكسيمة كالدكر الكبير الذم كانت تقكـ بو كاف رئيس الجمعية يبيف لممرشديف
كالمربيف االجتماعييف أف ىذه االحتفاالت ىي بمثابة فرص لبث اإلرشاد بيف الجميكر كتكجييو
لمخير كالمنفعة ،كأنيا بمثابة دركس تطبيقية معظـ تالمذتيا مف الدىماء الذيف حرمكا المدارس
كالدركس النظامية ،كأنو إذا كاف ىذا الصنؼ كثير في األمـ فمف الرحمة بو كحسف الرعية لو،

1

 -محمد البشير اإلبراىيمي ،اآلثار ،ج ،1مرجع سابؽ ،ص.67

2

 -بف خميفة مالؾ ،مرجع سابؽ ،ص.373

3

 -محمد البشير اإلبراىيمي ،المرجع السابؽ ،ص.328
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كمف الحكمة في استصالحو كتربيتو أف تكسع لو في ىذه االحتفاالت كيكثر لو منيا كأف تبتكر
المناسبات إلقامتيا.1
كما عدىا العمماء مف أىـ كسائؿ إحياء الذكريات كأمجادىا التاريخية ،كأف التخمي عنيا ىك
الذم أزىؽ في األمـ اإلسالمية ركح التأسي كأفقرىا مف الرجاؿ كجعؿ تاريخيا الحديث يخمكا مف
المثؿ العميا.2
كما كانت الجمعية تستغميا في نشر دعكتيا كتعريؼ أفراد المجتمع بالجمعية كمقاصدىا،
ككمثاؿ عمى ذلؾ ما نقمتو جريدة الشريعة لساف الجمعية أف رئيس الجمعية لبى دعكة إحدل
الجمعيات إلحياء ذكرل المكلد النبكم الشريؼ كاستغميا لتعريؼ الحاضريف بمقاصد الجمعية
كما تدعكا إليو كحمؿ معيـ العراقيؿ التي اجتازت مسالكيا بصبر كثبات كحرض أعضائيا عمى
تأييدىا كالسير عمى مبادئيا ،كنزكال عند رغبة الجمكع قدـ درسا بيف ليـ فيو تعاليـ الديف
اإلسالمي كحثيـ عمى األخذ بالكتاب كالسنة كالتباعد عف أىكاء البدع.3
كيمكف تمخيص أىمية ىذه الكسيمة كاألدكار التي تقكـ بيا في ما يمي:
.1

قدرتيا عمى جمع أطياؼ مف أفراد المجتمع في مكاف كزماف كاحد.

.2

ميداف خصب لنشر أفكار الجمعية كمقاصدىا.

.3

ميداف خصب مف مياديف التفاعؿ االجتماعي.

.4

تعتبر مف مياديف كأدكات التعمـ المفتكحة لمذيف لـ تتح ليـ فرص االلتحاؽ بالمدارس

النظامية.
.5

الرقي بمستكل الثقافة المجتمعية.

.6

بكاعث كمنبيات دكرية الستذكار أمجاد الماضي كاالعتبار بحكادثيا.

1

 -نفس المرجع ،ص.328

2

 -نفس المرجع ،ص.330

3

 -الشريعة النبكية المحمدية ،السنة ،1العدد ،2قسنطينة ،االثنيف 01ربيع الثاني 24 /1325جكيمية  ،1933ص.4
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 -11الشعب :كىي عبارة عف خاليا صغيرة أنشأتيا الجمعية مف أجؿ تمثيميا في كامؿ التراب
الكطني ،كلتحتؾ مف خالليا بطبقات المجتمع عف قرب ،كىي أصغر كحدة في التنظيـ اليرمي
لمجمعية ،كقد كاف ليا كجكد حتى خارج الجزائر مثؿ فرنسا أيف كانت تقكـ عمى رعاية
المياجريف الجزائرييف ىناؾ ،كقد كصؼ الشيخ اإلبراىيمي الدكر الذم كانت تقكـ بو( بأف
الجمعية ال تستطيع عمؿ شيء مثمر بدكف الشعب الفرعية ،فيي بمثابة الشراييف التي تحمؿ
مادة الحياة لمجمعية ) ،1كيمكف ذكر أىـ كظائفيا في:
.1

تمثيؿ كرعاية نشاطات الجمعية عبر جميع مناطؽ الكطف.

.2

استقباؿ كفكد العمماء إلى تمؾ المناطؽ.

.3

نقؿ التقارير عف الكضع التربكم كاالجتماعي لتمؾ المناطؽ المكجكدة فييا إلى مؤتمر

الجمعية العاـ.
.4

تمثيؿ الجمعية في جمعيات المدارس ،حيث أنو كاف يكجد في كؿ جمعية محمية

لممدارس ممثال عف الجمعية مف شعبتيا المحمية.
.5

الكقكؼ عمى مشاريع الجمعية كبناء المدارس كالمساجد.

 -11الفتوى :استخدمت الجمعية الفتكل ككسيمة لتحصيف الشخصية الكطنية كمقاكمة مسخيا
لما كاف يعممو عمماء الجمعية مف تأثير الفتكل الشرعية في نفكس الجزائرييف ،2كلمقداسة الكبيرة
التي يحمميا المجتمع الجزائرم عف عالـ الديف عمى أنو كصي عمى تطبيؽ شرع اهلل في
األرض ،إلى الحد الذم جعمت أحد الباحثيف يقكؿ عف الدكر الذم كانت تمعبو ( بأنيا كانت في
حينيا أمضى مف أسمحة جيش كامؿ العتاد).

1

3

 -محمد البشير اإلبراىيمي ،المرجع السابؽ ،ص.102

 -2عبد الكريـ بكصفصاؼ ،رواد النيضة والتجديد في الجزائر ،دار اليدل ،عيف مميمة ،الجزائر ،2007 ،ص .78
3

 -مصطفى حميداتك ،مرجع سابؽ ،ص.34
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كقد خصصت جمعية العمماء لجنة خاصة لمفتكل كالتصدم ليا يرأسيا الشيخ العربي التبسي،
كقد كانت األسئمة إما تصؿ إلى الجمعية فتجيب عمييا عف طريؽ صحفيا أك تبادر لجنة الفتكل
باإلفتاء في مكضكع يشد الرأم العاـ أك يتطمب منيا تدخال حازما مثؿ الفتكل التي أصدرىا
الشيخ العربي التبسي في شير جانفي سنة 1938باسـ جمعية العمماء كضمت أربع مسائؿ
ىامة كىي:
.1

حكـ اهلل في التجنيس كالتكبة منو.

.2

حكـ اهلل في استئناؼ األحكاـ الشرعية لممحاكـ المدنية كالتكبة منو.

.3

حكـ اهلل في الكصية لمكرثة عمى يد المكثؽ المدني.

.4

حكـ اهلل في التزكج بغير المسممات كالتكبة منو.

كقد مث مت ىذه الفتكل التاريخية ضربة قكية لممخططات الفرنسية في استباحة الشخصية
الكطنية.
 -12االحتجاجات والتنديد :كىي مف بيف الكسائؿ السممية التي كانت تستعمميا جمعية العمماء
الرم العاـ كالمطالبة بحقكقيا المشركعة ،فكانت تحتج عمى
المسمميف الجزائرييف مف أجؿ تنكير أ
منع مدرسييا مف التعميـ كغمؽ مدارسيا كتعطيؿ صحفيا ككؿ ما يمكنو المساس بالشخصية
الجزائرية كمقكماتيا ،ككمثاؿ عمى ذلؾ ما جاء تحت عنكاف " إحتجاج جمعية العمماء المسمميف
الجزائرييف إلى المراجع العميا الفرنسية " أك تحت عنكاف " إف جمعية العمماء المسمميف
الجزائرييف تحتج بشدة خاصة كصرامة دعت إلييا الظركؼ منذ المعامالت القاسية كاالعتداءات
المتكررة الصادرة عمييا في أشخاص أعضائيا كفي صحتيا كفي كؿ مف ينتمي إلييا مف أفراد
األمة كتحتج بصفة خاصة أيضا ضد منع أعضائيا مف التعميـ بالمكاتب القرآنية كالقاء دركس
الكعظ كاإلرشاد بمساجد القطر كعدـ إعطاء رخص اإلقراء[ ]...كما تحتج بكؿ قكاىا ضد نص
القرار [ ]...عمى تعطيؿ جريدة الصراط.
1

1

 -عبد الحميد ابف باديس ،االثار ،ج ،6مرجع سابؽ ،ص( .) 209 ،13
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كما قامت الجمعية باستعماؿ ىذه الكسيمة لالحتجاج كالتنديد عمى قانكف شكطاف المشؤكـ
القاضي باعتبار المغة العربية لغة أجنبية ،كعمى القرار المؤرخ في 18فبراير سنة 1933
القاضي بمنع العمماء غير المكظفيف مف القياـ بالتعميـ الديني في المساجد كاألمر المؤرخ
في 27فبراير سنة  1933القاضي بحؿ الجمعية الدينية بالجزائر.

1

كلـ يقتصر احتجاج الجمعية كتنديدىا عمى السمطات الفرنسية فقط ،بؿ حتى عمى أكلئؾ
النكاب الجزائرييف بصفتيـ ممثميف لمشعب لسككتيـ عف ىذه األعماؿ ،كقد كتب الشيخ العربي
التبسي تحت عنكاف ( كممة الجزائر المسممة إلى النكاب المسمميف ) تنديدا منو عمى سككتيـ
عمى ما تفعمو اإلدارة الفرنسية مف غمؽ لبعض المساجد كىـ الذيف انتخبيـ الشعب ليعبركا عنو
كليككنكا لسانو في المجالس النيابية كمما جاء فيو( سأتحدث في جريدة السنة اليكـ إلى نكابنا
المسمميف عف مكاقفيـ التي ال ترضي الديف في كثير مف الحكادث كمف أسبؽ ىذه الحكادث إلى
األذىاف حادثة إيصاد بعض مساجد القطر في كجو المرشديف ).

2

كيمكف القكؿ أف جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كانت تحتج ضد كؿ تغيير كتنقيح
يؤذم إلى المس بالذاتية اإلسالمية.

3

كيمكف حصر أبرز القضايا التي كانت محؿ تنديد مف طرؼ جمعية العمماء في ما يمي:
.1

االعتداء عمى أعضاء الجمعية بأم شكؿ مف األشكاؿ.

.2

االعتداء عمى أفراد المجتمع الجزائرم.

.3

منع أعضاء الجمعية مف التعميـ في المدارس.

.4

منع أعضاء الجمعية مف إلقاء الدركس بالمساجد .

.5

منع أعضاء الجمعية مف الحصكؿ عمى رخص لمتعميـ.

1

 -تركي رابح  ،جمعية العمماء المسممين الجزائريين ورؤسائيا الثالثة ،مرجع سابؽ ،ص.83

2

 -السنة النبكية المحمدية ،العدد 13 ،5محرـ  1352المكافؽ  8مام ،1953ص.3

3

 -ابف باديس ،المرجع السابؽ ،ص.191
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.6

تعطيؿ صحؼ الجمعية.

.7

اعتبار المغة العربية لغة أجنبية في الجزائرم العربية.

.8

حؿ الجمعيات الدينية التابعة لمدارس الجمعية.

.9

غمؽ مدارس الجمعية.

 .10سككت النكاب المسمميف الج ازئرييف عمى انتياكات اإلدارة الفرنسية.
 -13المراسالت والكتب المفتوحة لمجمعيات والييئات والمنظمات المحمية:
إف جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كانت تدرؾ أنيا ليست كحدىا داخؿ الحقؿ
االجتماعي الجزائرم كاف كانت األكثر شعبية إال أف ىناؾ ىيئات كمنظمات محمية تعتبر فاعال
اجتماعيا ال يمكف تجاكزه أك تجاكز حجـ تأثيره داخؿ المجتمع الجزائرم ،كىك ما جعؿ جمعية
العمماء المسمميف تستعيف بيذه المنظمات مف أجؿ مؤازرتيا في معركتيا المنافحة عف
الشخصية الكطنية كمقكماتيا ،مذكرة ىذه المنظمات بمسؤكليتيا اتجاه كطنيا كمقكماتو ،حيث
قامت بإرساؿ مجمكعة مف المراسالت كالكتب الى العديد مف ىذه المنظمات مف أجؿ ذلؾ مثؿ:
.1

الكتاب المفتكح إلى معممي الفرنسية األحرار بالعمالت الثالث.

.2

كالكتاب المفتكح الى جمعية قدماء المحاربيف كفركعيا بالعمالت الثالث.

.3

كالكتاب المفتكح الى النكاب الجزائرييف األحرار بالعمالت الثالث.

.4

1

كالكتاب المفتكح الى قضاة الشرع االسالمي بالعمالت الثالث.

 -14المراسالت والكتب المفتوحة الى المسؤولين الفرنسيين:
كىك أف الجمعية كانت تتصيد فرص زيارة الكفكد البرلمانية الفرنسية كلجاف التحقيؽ أك
الزيارات التي يقكـ بيا الكزراء كالمسؤكلكف الفرنسيكف الى الجزائر لترفع ليـ مجمكعة مف الكتب
كالمراسالت فيما يخص مطالب الشعب الجزائرم ،مثؿ الكتاب المفتكح الذم كجيو رئيس
الجمعية الى كزير الداخمية الفرنسي بسبب زيارتو لمجزائر في 1947مذك ار إياه بكعكد المسؤكليف
1

 -نفس المرجع ،ص.199 ،197 ،195 ،192
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خالؿ الزيارات السابقة كما مس الشعب فييا مف يأس جراء عدـ الكفاء بيا كأف الحككمة
الجزائرية احتكرت لنفسيا كؿ ما يتعمؽ بديننا منذ قرف كزيادة فاستكلت عمى أكقافنا كمساجدنا
كامسكت في يدىا مقاليد رجاؿ الديف منا كضايقت التعميـ الديني بالق اررات كمسخت القضاء
االسالمي في األحكاؿ الشخصية كىي مف صميـ الديف ،كأف األمة الجزائرية المسممة تعتقد أف
حقيا الديني ال ينبغي أف يككف محؿ جداؿ كمطؿ ألنو ال يتعارض مع مصمحة ديف آخر،
كترل أف مف حقيا – كأمة ذات مقكمات حيكية  -أف تطالب بفصؿ الديف االسالمي عف
الحككمة فصال رسميا عاجال كأف تسمـ ليا أكقافيا الدينية كمساجدىا تتصرؼ فييا تصرفا حقيقيا
مباش ار كأف ترفع القيكد اإلدارية عف تعميميا الديني العربي كأف تتمتع في أحكاليا الشخصية
الدينية بقضاء نافذ صريح مبني عمى تعميـ إسالمي كاسع صحيح ،كأنو يا جناب الكزير :اذا
سمعتـ صيحات طالب الحقكؽ السياسية كاالقتصادية فاسمعكا ىذه الصيحة المنبعثة مف طالب
الحقكؽ الدينية ،كاف جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف تعبر في ىذا عف أرم كؿ مسمـ
جزائرم.

1

 _15االستعانة بالمنظمات والجمعيات والييئات العربية والدولية.
 _16االستعانة بالشخصيات العالمية.
 _17االستعانة بالحكومات والدول الشقيقة والصديقة.
حيث أف جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كانت تدرؾ جيدا أىمية الصدل الخارجي
لدعكتيا كما يمكف أف يمثمو مف مفاتيح تساعدىا في معركتيا مع اإلدارة الفرنسية ،كما يمكف أف
حرج لإلدارة الفرنسية أماـ الرأم العاـ الدكلي ،كىك ما جعميا
يمثمو ىذا الصدل مف ضغط كا ا
تقكـ بتكجيو العديد مف الرسائؿ ليذه الييئات كالمنظمات ،أك بإيفاد مبعكثيف ليذه الدكؿ قصد
الحصكؿ عمى مؤازرتيا ،كيمكف إجماال تمخيص أىداؼ ىذه الرسائؿ في:
.1
1

تنكير الرأم العاـ العالمي بالمسخ الذم تتعرض لو الجزائر في مقكمات شخصيتيا.

 -محمد البشير اإلبراىيمي  ،اآلثار ،ج ،2مرجع سابؽ ،ص.155
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.2

كضع اإلدارة الفرنسية في حرج أماـ ضغط المجتمع الدكلي.

.3

الحصكؿ عمى الدعـ المادم كالمعنكم مف أجؿ بناء المدارس كتككيف المعمميف داخؿ

الجزائر كقبكؿ طالبيا في جامعات ىذه الدكؿ.
.4

شرح حقيقة الصراع المكجكد في الجزائر لمدكؿ العربية كاإلسالمية كتذكيرىـ بكاجبيـ

اتجاه ىذا الصراع.
ككمثاؿ عمى ىذه المراسالت تمؾ البرقية التي كجييا رئيس الجمعية إلى الممؾ سعكد منكىا
بخصالو في إثارة القضية الثقافية العربية اإلسالمية بالجزائر ،داعيا إياه إلى تعييف أحمد بؾ
الشقيرم كعبد الرحمف عزاـ في السفارة السعكدية بكاشنطف ألنيـ أعمـ الناس بقضايا الجزائر
كمما جاء فييا( إف رأيتـ ىذا ككافقتـ عميو كنتـ قد كضعتـ القضية في يد محاـ بارع عالـ بأدلتيا
كبراىينيا محيط بجزيئاتيا ككمياتيا ).

1

كما كجو اإلماـ رسالة إلى كزير كزراء العراؽ الدكتكر محمد فاضؿ الجمالي الذم كانت
دكلتو عمى رئاسة الجامعة العربية مذك ار إياه بحقكؽ الجزائر عند إخكتيا العرب كمما جاء فيو
( كاتب ىذا البياف إلى فخامتكـ كالى مجمس الجامعة المكقرة كىك رسكؿ أمة عربية مسممة في
الجزائر ،تعد أكثر مف عشرة مالييف مف النفكس كتجاىد الجياد العتيؽ في سبيؿ عركبتيا
كاسالميا ،كىك قائد حركة ثقافية عممية أساسيا العركبة كاإلسالـ " ،ثـ ذكر لو منجزات الجمعية
كحاجاتيا إلى المساعدة السريعة " كرسالتي التي أحمميا مف األمة الجزائرية العربية إلى أخكاتيا
العربيات في الشرؽ العرب ي ىي تتبع الحالة عمى حقيقتيا كطمب النجدة السريعة بإعانات مالية
تحفظ الكجكد في الجزائر كتدفعو خطكات إلى األماـ كتعيف ىذه الجمعية عمى إكماؿ رسالتيا
التي ال تتـ إال بمئات أخرل مف المدارس تستكعب أكبر عدد مف األطفاؿ المحركميف الذيف
يريد ليـ االستعمار أف يبقكا مشرديف ،كبإنفاذ مئات الطمبة الحاصميف عمى الشيادة االبتدائية

1

 -محمد البشير اإلبراىيمي ،في قمب المعركة ،مرجع سابؽ ،ص.58
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الفصل الثامن:

العربية إلى معاىد الشرؽ العربي ليكممكا دراستيـ فييا عمى نفقة حككماتيا كليرجعكا إلى أكطانيـ
معمميف مجاىديف).

1

ككجيت الجمعية أيضا مجمكعة مف المذكرات كالرسائؿ إلى قادة الدكؿ العربية مف أجؿ طمب
المساعدة منيا في مشركعيا التربكم ،لخص الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي نقاطيا المحكرية
في ما يمي:
 -)1أف النيضة التعميمية العربية التي تطمع بيا جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف معرضة
ألخطار مالية تؤدم إلى انييارىا.
 -)2أف ىذه النيضة العممية أصبحت قكية يعترؼ بقكتيا كخطرىا االستعمار قبؿ غيره كالحؽ
ما شيدت بو األعداء.
 -)3أف النيضة العممية يجب أف تككف مقدمة في االعتبار عمى جميع أنكاع النيضات ،مقدمة
في العكف المالي ألنيا ىي األصؿ كىي الطريؽ الى الحرية كاالستقالؿ كما تحررت أمة أمية.
 -)4لـ تستطع ىذه النيضة بعد جياد عشريف سنة أف تعمـ أكثر مف عشرات اآلالؼ مف
مميكني طفؿ محركميف مف التعميـ.
 -)5جمعية العمماء متدرجة في اإلنقاذ حسب استطاعتيا ،كىذه االستطاعة محدكدة ألف قدرتيا
المالية محدكدة.
 -)6أف جمعية العمماء في حاجة ممحة إلى األنكاع اآلتية مف المدارس:
 150 -1مدرسة ابتدائية عمى األقؿ كؿ  5سنكات حتى ينتيي عدد المدارس إلى ألؼ مدرسة.
 -2ثالث معاىد ثانكية عمى األقؿ لمذككر كاثناف لمبنات في ظرؼ خمس سنكات لترضي بيا
جزءا مف ىذا الجيش المتكاثر مف حممة الشيادات االبتدائية.

1

 -محمد فاضؿ الجمالي ،الشيخ البشير اإلبراىيمي ورسالتو التربوية ،المجمة التاريخية المغربية ،ع ،5جانفي ،1976
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 -3معيداف كبيراف عمى األقؿ لممعمميف كمعيد عمى األقؿ لممعممات في أقرب زمف لتسد بمف
يتخرج منيا حاجة المدارس االبتدائية الجديدة إلى المعمميف.

1

كانت ىذه جممة مف الكسائؿ التي حاكلت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف االعتماد عمييا
مف أجؿ انقاذ الذاتية الجزائرية مف سياسة اليدـ التي كانت تنتيجيا اإلدارة الفرنسية ،كالتي
كانت تتعدد كتختمؼ حسب كؿ ظرؼ كحسب اليدؼ الذم تريده منيا.
فالمسجد كاف لمكعظ كاالرشاد بطريقة العمماء الجديدة في فيـ الديف كدكره في الحياة،
كالمدرسة كانت لتربية كتعميـ النشا الجديد كتخريج إطارات الثقافة العربية االسالمية ،كالنادم
كاف لمتكعية كالتكجيو الكطني بالخطب كالمحاضرات كالمسامرات كالمسرحيات كاألشعار
كاألناشيد ،كالصحافة كانت لنشر المبادئ كاألىداؼ كالدعكة الى اليقظة كالدفاع عف الجمعية
ضد خصكميا سكاء كانكا مف اإلدارة الفرنسية أك مف قطاعات المجتمع االىمي.

2

كيكضح رد ابف باديس عمى أحد المسؤكليف الفرنسييف عندما أمره باإلقالع عمى ىذه األفكار
كاال أغمؽ لو المساجد التي يدعكا فييا ،القدرة العالية التي كاف يتمتع بعا العمماء عمى تكظيؼ
جميع الكسائؿ لخدمة مشركعيـ اإلصالحي كالتربكم :إنؾ لف تستطيع ذلؾ فأنا إف كنت في
عرس عممت المحتفميف كاف كنت في مأتـ كعظت المعزيف أك في القطار عممت المسافريف
أكفي سجف أرشدت المسجكنيف فأنا معمـ مرشد في جميع المياديف ،فاألمة استجابت لداعي اهلل
الذم يحبيا كخيركـ أف ال تتعرضكا ليا في دينيا كلغتيا.

3

1

 -محمد البشير اإلبراىيمي  ،المرجع السابؽ ،ص.121
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 -أبكالقاسـ سعد اهلل ،الحركة الوطنية الجزائرية ،ج ،3مرجع سابؽ ،ص .90
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 -رابح لكنيسي ،عبد الحميد ابن باديس رائد النيضة ،دار المعرفة ،الجزائر ( ،د ت ) ،ص.27
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ثانيا -أساليب مساىمة المشروع التربوي في الحفاظ عمى مقومات الشخصية الجزائرية:
لقد أدرؾ العمماء المصمحكف مف خالؿ النمكذج الذم حاكلكا إقامتو داخؿ المجتمع
الجزائرم أىمية تكفير الشركط الالزمة التي تمكف ىذا المجتمع مف الحفاظ عمى خصائصو
الثقافية كاالجتماعية كالكقكؼ في كجو المشركع االستعمارم الذم كاف يحاكؿ تدميره كاالنتقاؿ بو
مف كضع معيف الي كضع اجتماعي كثقافي يختمؼ عنو تماما ممغيا معو كؿ ذاتية جزائرية،
ككجد العمماء أف ىذه الشركط ال يمكف أف تتحقؽ إال بالعمؿ عمى إحياء كتعبئة عناصر
الشخصية الجزائرية كاعادة تنشيطيا.
غير أف العمماء كانكا يركف أف ىنالؾ مرحمية في العمؿ تتطمب تغميب أحد العناصر عمى
اآلخر بحسب أىميتو كدكره داخؿ المجتمع الجزائرم ،مما جعؿ التركيز عمى العامؿ الديني
يظير أكثر مف غيره مف العناصر بكصفو( عامؿ الكحدة الكطنية األكؿ ،بما يممكو مف أسباب
الجمع كالتكثيؽ بيف األفراد في رصيده األعظـ ،كتعاليمو التي تدكر كميا حكؿ التعاكف كالتآزر
كالتناصر كاألخكة المتبادلة بيف أفراد المجتمع تمؾ القيـ التي مف شأنيا أف تزيد في ارتباط
الجزائرييف بعضيـ ببعض كتدعـ تناغميـ كتعاكنيـ عمى النيكض بكطنيـ كحماية مقكمات
شخصيتيـ ).1
كىك الذم جعؿ ابف باديس رحمو اهلل بكصفو النمكذج األكثر تعبي ار عف فمسفة العمماء يعطي
مساحة كاسعة إلبراز دكر االسالـ داخؿ المجتمع ،فيفرده كحده في مكاطف عديدة مف أعمالو
كاذا ما زاكج بينو كبيف العركبة يقدـ األكؿ أكثر مما يقدـ المقكـ الثاني كيعمؿ ذلؾ بككف االسالـ
يمثؿ( أىـ مقكمات قكميتنا كأعظـ أسباب سعادتنا كىنآئنا ،ألننا نعمـ أنو ال يقدر الناس أف
يعيشكا بال ديف كأف الديف قكة عظيمة ال يستياف بيا.2

1
2

 مسعكد فمكسي ،مرجع سابؽ ،ص.125 عمار الطالبي ،ابن باديس حياتو وآثاره ،ج ،3مرجع سابؽ ،ص( ). 279 -278035
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إال أن و عمكما يمكف القكؿ أف تركيز العمماء في عمميـ عمى العامؿ الديني أكثر مف غيره،
ربما يعكد الى:
 أف المراكز االجتماعية التي كاف العمماء يكجدكف بيا بكصفيـ رمك از دينية ،قد أكجبت عمييـما كانكا يركنو كاجبات شرعية أكجبيا عمييـ الديف ،تتمثؿ باألساس في العمؿ عمى تبميغو
كتصفيتو مما عمؽ بو مف الشكائب ،كالدفاع عميو أماـ الخصكـ.
 أف التجارب الثكرية التي مر بيا المجتمع الجزائرم مند ابتالئو باالستعمار الفرنسي كانتماثمة أماـ العمماء ،الذيف كجدكا أف أغمب ىذه التجارب كانت بدكافع دينية كالمحرؾ األساسي
ليا ىك العصبية الدينية ،فجاء عمؿ العمماء بيدؼ تنشيط ىذا العامؿ الدافع.
 -)1أساليب المشروع التربوي في تعزيز قيم االنتماء الديني لممجتمع الجزائري:
إف صفة الشمكلية كالتكامؿ التي كاف يتميز بيا المشركع التربكم لجمعية العمماء قد تركت
كسائمو كأساليب دعكتو تتداخؿ فيما بينيا ،فمـ تكف ىناؾ كسيمة تخدـ ىدفا دكف غيره كانما
كانت كميا متكاممة مع بعضيا البعض ،فال يمكف أف نخصص المدرسة مثال لتعميـ المغة،
كالمسجد لتعميـ الديف ،كانما كؿ الكسائؿ تتكامؿ فيما بينيا لتخدـ مقاصد المشركع ،كعميو فاف
كؿ الكسائؿ التي تـ ذكرىا سابقا كانت في خدمة ىذا العنصر كغيره مف العناصر كذلؾ يعكد
أصال لتداخؿ مقكمات الشخصية الجزائرية في ما بينيا ،غير أف ىذا ال يدعنا مف القكؿ أف
بعضا مف األساليب قد تككف أكثر تعبي ار كداللة عف مقكـ دكف غيره مثؿ ما سيتـ تناكلو في ىذا
العنصر:
 -1التوعية بأىمية الحفاظ عمى الدين :يذىب عمماء االجتماع الى أف الكعي بالشيء ىك
الخطكة األكلى إلحداث التغيير حكؿ ذلؾ الشيء كما يرتبط بو ،1كألف أكؿ مراتب الفعؿ ىي
الكممة ،كانت الخطكة األكلى التي قامت بيا جمعية العمماء ىي تكعية أفراد المجتمع بأىمية
1

 -محمكد الذكادم ،المقدمة في عمم االجتماع الثقافي ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت،2010 ،

ص.237

033

أساليب مساىمة المشروع التربوي في الحفاظ عمى مقومات الشخصية الجزائرية

الفصل الثامن:

الحفاظ عمى دينيـ مف خالؿ معرفتو كالسعي في تعممو كتعميمو ،كقد نادل ابف باديس رحمو اهلل
فييـ( أييا الشعب المسمـ الجزائرم الكريـ تاهلل لف تككف مسمما اال إذا حافظت عمى االسالـ كلف
تحافظ عميو إال اذا فقيتو كلف تفقيو إال إذا كاف فيؾ ما يفقيؾ فيو كليذا فرض اهلل عمى كؿ
شعب إسالمي أف تنفر منو طائفة لتتفقو في الديف كترجع الى قكميا باإلنذار).1
 -2مطالبة الحكومة الفرنسية بفصل الدين االسالمي عن اإلدارة االستعمارية :كقد شكؿ ىذا
المطمب أبرز مظاىر المعركة التي قادتيا الجمعية مع االدارة الفرنسية ،كذلؾ إيمانا منيا بأف
عمميا التي تقكـ بو مف أجؿ تعزيز قيـ االسالـ ال يمكف أف يؤتى ثماره في ظؿ قيكد اإلدارة
الفرنسية ،ألف االسالـ الذم كانت اإلدارة الفرنسية تحاكؿ غرسو داخؿ المجتمع الجزائرم كاف
إسالما يخدـ مصالحيا مف خالؿ أعكانيا الذيف تكظفيـ ليقكمكا بو ،كلذلؾ سمتو '' االسالـ
الجزائرم''.
كقد ظير ىذا المطمب أكؿ مرة ضمف مطالب مؤتمر  1936التي رفعتيا جمعية العمماء ،ثـ
تكررت المطالبة بو بعد ذلؾ مرات عدة كمما سمحت الفرصة.
كمف جممة األعماؿ التي قامت بيا الجمعية لمكصكؿ الى تحقيؽ ىذا المطمب:
 -1أنيا أكفدت الشيخيف االبراىيمي كالتبسي رحميما اهلل إلى باريس لاللتقاء بالمسؤكليف ىناؾ
كمطالبتيـ( بفصؿ الحككمة الجزائرية عف الديف االسالمي ،كحرية التعميـ العربي ).

2

 -2مطالبة الحككمة الفرنسية برفع يدىا عمى الشعائر الدينية( االسالمية ) لمجزائرييف ،كمنيا
فريضة الحج التي كانت تضع ليا السمطات الفرنسية شركطا مجحفة ،3كفريضة الصكـ
كاألعياد الدينية.

1

4

 -محمد قرصك ،مرجع سابؽ ،ص.82

2

 -محمد البشير االبراىيمي ،األثار ،ج ،2مرجع سابؽ ،ص.371

4

 -نفس المرجع ،ص.114

3

 -محمد البشير االبراىيمي ،األثار ،ج ،3مرجع سابؽ ،ص.73
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 -3مطالبة النكاب الجزائريكف ألنيـ يمثمكف األمة بمساءلة الحككمة كمطالبتيا بفصؿ الديف
االسالمي عف الدكلة كغيره مف الديانات.

1

 -4القياـ بإعداد تقرير مفصؿ عف المسائؿ الدينية الثالث في الجزائر كىي المساجد كالتعميـ
كالقضاء كرفع ىذا التقرير الى الحككمة الفرنسية جاء في أكؿ نقطة منو:
 فصؿ الديف اإلسالمي عف الحككمة الجزائرية فصال حقيقيا بحيث ال تتدخؿ في شيء مفشؤكنو ال ظاى ار كال باطنا ،ال في أصكلو كال في فركعو.
 تسميـ ذلؾ كمو الى أيدم األمة االسالمية صاحبة الحؽ المطمؽ فيو كتقرير سمطتيـ عمىأمكر دينيـ تقري ار فعميا خالصا ال التكاء فيو.

2

 -5استغالؿ المؤتمرات كالمجاف التي كانت تعقد في الجزائر بالمشاركة فييا كالمطالبة مف
خالليا بيذا المطمب ،ألف صكت المجمكع أقكل مف صكت الفرد ،كمف بيف ىذه المؤتمرات
نذكر مؤتمر  1936كالجبية الجزائرية لمدفاع عف الحرية كاحتراميا الذم طالبت الجمعية مف
خالليا إلى( انياء تدخؿ اإلدارة في الشؤكف الدينية اإلسالمية كقد كقع البياف عف جمعية العمماء
كؿ مف الشيخيف العربي التبسي كخير الديف ).

3

 -6قامت الجمعية بتأسيس عدة جمعيات دينية ىدفيا( المطالبة بأحقية إشراؼ المسمميف عمى
طقكسيـ الدينية كحرية التصرؼ في كافة المسائؿ التي ليا مساس بالديف ).

4

مث مت ىذه أبرز األعماؿ التي قامت بيا الجمعية مف أجؿ تحقيؽ ىذا المطمب الذم يضمف
ليا حرية التصرؼ في المسائؿ الدينية( كيمنع الفرنسييف مف استغالؿ بعض المظاىر السمبية
العالقة بالديف االسالمي ،كنقص تككيف بعض رجالو كاستخداـ بعض الجكانب الخرافية التي
كانت لمزكايا كالمؤسسات الدينية لخدمة الكجكد الفرنسي بالجزائر).
1

 -نفس المرجع ،ص.84

2

 -محمد البشير االبراىيمي ،األثار ،ج ،2مرجع سابؽ ،ص.113

4

 -نفس المرجع ،ص.178

3

 -أحمد الخطيب ،مرجع سابؽ ،ص.256

5

 -عبد الحميد زكزك ،مرجع سابؽ ،ص.18
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ككأف جمعية العمماء كانت بمطالبتيا بفصؿ الديف عف الدكلة تحاكؿ تحقيؽ ىدفيف دفعة
كاحدة ،فيي تخمص الديف مف يد الحككمة الفرنسية كفي نفس الكقت تخمصو مف يد الطرقييف
كالمتاجريف بالديف الذيف كانت تستغميـ ىذه الحككمة إلضفاء الشرعية عمى نظاميا.
 -3الوقوف في وجو سياسات تجنيس الجزائريين :إف مف أبرز السياسات التي حاكلت اإلدارة
الفرنسية استغالليا بيدؼ القضاء عمى الذاتية الجزائرية ،خاصة في ما يتعمؽ بانتمائو الديني،
نجد سياسة التجنيس ،كىي أف( كؿ جزائرم مسمـ يريد أف يتحصؿ عمى الجنسية الفرنسية
كيككف كامؿ الحقكؽ مع األكربي الفرنسي عميو أف يتخمى عف دينو كأف يحتكـ إلى القانكف
المدني الفرنسي في األحكاؿ الشخصية ).1
فما كاف مف جمعية العمماء إال الكقكؼ أماـ ىذه السياسة كالتصدم ليا بجممة مف األعماؿ
إلبطاؿ مفعكليا كتأثيرىا عمى المجتمع الجزائرم أىميا:
 -1تكظيؼ الكاريزما الدينية لمجمعية بإصدار فتكل شرعية قطعت بيا الطريؽ عمى أكلئؾ
المتجنسيف أك الداعييف الى التجنس ،كالذيف كانكا يحاكلكف تكثير صفكفيـ ،جاء فييا أف
( التجنس بجنسية غير اسالمية يقتضي رفض أحكاـ الشريعة كمف رفض حكما كاحدا مف
أحكاـ االسالـ عد مرتدا باإلجماع ،فالمتجنس مرتد باإلجماع ).2
كقد كانت ىده الفتكل تأكيدا لمفتكل التي أصدرتيا الجمعية قبؿ سنة كالقت قبكال كترحيبا
كبي ار مف داخؿ الجزائر كحت ى مف جيرانيا مثؿ تكنس ،كىي الفتكل التي ذكرت فييا الجمعية أف
( التجنيس بمعناه المعركؼ في شماؿ إفريقيا حراـ كاالقداـ عميو غير جائز بأم كجو مف الكجكه
كأنو مف استحؿ استبداؿ حكـ كاحد مف أكضاع البشر كقكانينيـ بحكـ مف أحكاـ الشرع
االسالمي ،فيك كافر مرتد عف دينو بإجماع المسمميف ال يرجع الى دائرة االسالـ كحظيرة الشرع
الشريؼ حتى يرفض رفضا باتا كؿ حكـ ككؿ شريعة تخالؼ حكـ اهلل كشرعو المستبيف )
1

 -رابح تركي ،الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد االصالح االسالمي والتربية في الجزائر ،مرجع سابؽ ،ص.99

3

 -البصائر ،السنة ،2العدد 30 ،77جكيمية .1937

2

 -البصائر ،السنة  ،3العدد.1938 ،95
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 -2شف حممة عمى المتجنسيف كمياجمتيـ ككشؼ نكاياىـ الحقيقية مف التجنيس لكي ال يتأثر
بيـ المجتمع كمف ىذه الدعكات اعتبار الشيخ أبك اليقضاف ليـ بأنيـ( طبقة خارجة عف
المجتمع ).
 -3رفض المشاريع التي كانت تنادم بالتجنيس ،كمشركع فيكليت الذم نص( عمى منح
الجنسية الفرنسية لبعض الفئات المدنية كالعسكرية مف مسممي الجزائر ).
كلقد كاف سبب رفض الجمعية لو ككنو يعتمد مبدأ التجنيس كشرط لمنح بعض الجزائرييف
حؽ االنتخاب كأنو ال يمنح الحقكؽ السياسية لممكاطنيف الجزائرييف إال بعد تخمييـ عف أحكاليـ
الشخصية.

1

كما قامت الجمعية برفض االصالحات التي نادل بيا ديغكؿ مف قسنطينة في
 ،1943/12/12بسب أنيا تقضي عمى الشخصية العربية كتعدؿ في األحكاؿ الشخصية
االسالمية[ ]...كأنيـ ال يرغبكف في تصنيفيـ الى فئات عديدة ك أنيـ يفضمكف أف يضمكا عربا
كمسمميف كأنيـ ال يمتمسكف الشرؼ في رقييـ الى مرتبة المكاطنة الفرنسية ألنيـ يعتبركف
صفتيـ االسالمية قد رفعتيـ كثيرا.

2

كنتيجة ليذه الحممة التي قامت بيا الجمعية عمى ىذه السياسة تقمص حجـ تأثيرىا داخؿ
المجتمع كصار المتجنسكف( يعانكف مف كضع قمؽ حيث نشرت جريدة صكت المتكاضعيف
شككل مف رئيس جمعية الجزائرييف المتجنسيف تشرح الحالة التي كاف يعيشيا أعضاء ىده
الجمعية ،فالمجتمع الفرنسي في رأيو كاف يرفضيـ بسبب التمييز العنصرم كالجزائريكف كانكا
يعتبركنيـ ممعكنيف كطبقة خارج المجتمع ).

3

 -4محاربة ظاىرة الزواج باألجنبيات :حيث أف جمعية العمماء كانت تحدر المجتمع الجزائرم
مف انتشا ر ظاىرة الزكاج باألجنبيات خاصة بيف الشباب المثقؼ ،كذلؾ لما تمثمو المرأة مف
1

 -أحمد الخطيب ،مرجع سابؽ ،ص.242

3

 -نفس المرجع ،ص.240

2

 -نفس المرجع ،ص.253
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مكانة داخؿ األسرة ،كما يمكف أف يترتب عمى ىذا الزكاج مف انعكاسات عمى تنشية األبناء
الذيف سيككنكف تحت تأثير ثقافة أمياتيـ غير اإلسالمية ،كىك الذم جعؿ ابف باديس رحمو اهلل
يحذر عمى أنو( مف تزكج بامرأة مف جنسية غير اسالمية فقد كرط نسمو في الخركج مف حضيرة
الشريعة االسالمية ) ،كأما العربي التبسي فقد عد مف تزكج فرنسية فقد دخؿ االستعمار بيتو.

1

 -5محاربة ظاىرة اإللحاد :كىك أنو ظيرت داخؿ المجتمع الجزائرم كخاصة بيف أكساط
الشباب ظاىرة دخيمة عمى المجتمع الجزائرم تمثمت في انتشار اإللحاد كعزكؼ الشباب عف
الديف ،كىي الظاىرة التي رأت جمعية العمماء أنيا تعكد الي:
 -)1انتشار الثقافة األكركبية عف طريؽ التعميـ الالديني.
 -)2التقميد األعمى.
 -)3غفمة اآلباء كاألميات عف أبنائيـ.
 -)4األمية كالخرافة الكبيرة المتفشية في األسر الجزائرية.
 -)5التنشئة الدينية األسرية الخاطئة لمرحمة ما قبؿ المدرسة.
قدمة في شكؿ حقائؽ عممية.
 -)6التأثيرات الغربية القكية الجذابة كالمسمحة بالدليؿ كالم َ

2

 -)7ظيكر دعكات متأثرة بالخطاب الشيكعي خاصة بعد نجاح الجبية الشعبية في الكصكؿ
الى الحكـ داخؿ فرنسا.

3

 -)8الطرقية التي يرل ابف باديس رحمو اهلل أنيا( دفعت كثي ار مف شبابنا الى اعتناؽ الالئكية
ثـ االلحاد ألنيا لـ تكف تصكر ليـ االسالـ الذم تدعي الغيرة عميو كالذكد عف حماه ،اال في
صكرة ديف متأخر جامد ال عالقة لو بحياة الناس المادية كتطكرىـ[ ]...كجعمتيـ بتحريفيا
كتضميميا يعرضكف عف تعاليـ االسالـ الصحيح )

4

1

 -عبد الكريـ بكصفصاؼ ،رواد النيضة والتجديد ،مرجع سابؽ ،ص.19

3

 -إبراىيـ ميديد ،مرجع سابؽ ،ص.142

2

 -السجؿ ،مرجع سابؽ ،ص.69

4

 -باعزيز بف عمر ،مرجع سابؽ ،ص.79
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أد ت ىذه العكامؿ حسب اإلماـ محمد البشير االبراىيمي إلى جممة مف النتائج ذكرىا في
معرض تحميمو لمظاىرة ،كىي:
 -)1نفكر الشباب مف كؿ ما يسمعو مف أىمو.
 -)2يؤدم بو النفكر مف أىمو الى احتقار عاداتيـ كتقاليدىـ االجتماعية الى أف يصؿ الى
ازدراءه لمديف.
 -)3فإذا تمادت بو مراحؿ التعميـ كىك عمى ىذه الحالة كشب عمى الكحشة مف قكمو كلغتو
كدينو ممؾ االحاد عميو أمره.

1

أم أف ىذه الظاىرة كانت نتيجة لذلؾ االغتراب االجتماعي الذم كاف يعيشو الشاب الجزائرم
مف خالؿ مجتمع بدأت تختفي مف داخمو مظاىر الثقافة العربية االسالمية ،كتنشئة أسرية أقؿ
ما يمكف القكؿ عمييا أنيا كانت تنشئة تقميدية ،كتعميـ ال يعكس ىذه التنشئة كيحاكؿ إزاحة
تأثيرىا داخؿ المجتمع.
كلذلؾ حاكلت جمعية العمماء الكقكؼ أماـ ىذه الظاىرة كالحد مف انتشارىا داخؿ األكساط
الشبابية مف خالؿ:
 -)1االندماج االجتماعي مع طائفة الشباب كالتفاعؿ معيا عف طريؽ المحاضرات كالدركس
الدينية ،كلقد كاف ليذه الطريقة كما بيف رئيس الجمعية( أثرىا الصالح في تقكيـ زيغ الزائغيف
منيا كارجاعيـ الى حضيرة الديف ).

2

 -)2حث اآلباء عمى القياـ بكاجباتيـ مف التربية الدينية الصحيحة.
 -)3العمؿ عمى تعميـ المرأة ألنو كما بيف االماـ االبراىيمي( ماداـ أبناؤنا يأككف الى بيكت
قكاعدىا الجيؿ كالخرفات كقعائدىا الجاىالت الخرافيات فنحف بيف حاليف ال ندرم أييا شر
األمية كمعيا التخريؼ أك القراءة كمعيا اإللحاد ).

1
2

 السجؿ ،مرجع سابؽ ،ص.69 -نفس المرجع ،ص.70
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 -)4التصدم ألباطيؿ الطرؽ الصكفية ألنيا تجعؿ األبناء( يحممكف مف الصغر فكرة أف ىذه
األضاليؿ الطرقية ىي الديف كأف أىميا ىـ الديف فإذا تقدـ بيـ العمـ كالعقؿ لـ يستسغيا منيـ
عمـ كال عقؿ فأنكركىا حقا كعدال كأنكركا معيا الديف ظمما كجيال ).
 -)5القياـ بحمالت ضد دعكات التيار الشيكعي كالتحذير منيا.

1

2

 -6معالجة ظاىرة التدين الطقوسي :لقد كاف العمماء ينظركف الى الممارسات الدينية المكجكدة
بيف أفراد المجتمع الجزائرم عمى أنيا ممارسات ال تعدكا أف تككف مف قبيؿ الممارسات
الطقكسية لمديف ،كالتي ال ترقى بمستكل الفرد الجزائرم ،ألنيا ال تخاطب عقمو كال تدعكه الى
إعمالو في الحياة كأنيا ممارسات تتصؼ بالجمكد ،ألف األفراد يأخذكنيا بالتسميـ عف الكسط
االجتماعي الذم كلدكا فيو ،فيي بذلؾ ال تعدكا أف تككف نكعا مف القير لالنتماء االجتماعي،
كىي الممارسات التي اصطمح عمييا ابف باديس رحمو اهلل بأنيا نكع مف( اإلسالـ الكراثي
التقميدم الذم يأخذ بدكف نظر كال تفكير كانما يتبع فيو األبناء ما كجدكا عميو اآلباء ) ،3كيعتقد
ابف باديس أف( ىذا االسالـ ال يمكف أف ينيض باألمـ ألف األمـ ال تنيض إال بعد تنبيو
أفكارىا كتفتح أنظارىا كاإلسالـ الكراثي مبني عمى الجمكد فال فكر فيو كال نظر ).

4

كلمعالجة ىذا الفيـ الخاطئ لمديف دعت الجمعية الى األخذ باإلسالـ الذم يضفي عمى
الفرد حركية كيجعمو أكثر فعالية داخؿ مجتمعو مف خالؿ الخصائص التي يتصؼ بيا ىذا
النكع ،الذم سماه ابف باديس رحمو اهلل باإلسالـ الذاتي ،كبيف أنو إسالـ( مف يفيـ قكاعد
اإلسالـ كيدرؾ محاسف االسالـ كعقائده كأخالقو كآدابو ك أحكامو ك أعمالو[ ]...كبنى ذلؾ كمو
عمى الفكر كالنظر[ ]...فحياتو حياة فكر كايماف كعمؿ ).

1

 -نفس المرجع ،ص.71

3

 -ابف باديس ،اآلثار ،ج ،4مرجع سابؽ ،ص.124

5

 -نفس المرجع ،ص.125
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كلتحقيؽ ىذا النكع مف االسالـ الحركي داخؿ المجتمع الجزائرم قامت الجمعية باستنفار
مدارسيا كمساجدىا كالعامميف عمييا بنشر التعميـ الصحيح لإلسالـ باعتماد العقؿ كربط تفسير
القراءاف كسن ة المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ بكاقع المجتمع ،ككتب ابف باديس رحمو اهلل ( إذا
نحف المسممكف مطالبكف دينيا بأف نككف مسمميف إسالما ذاتيا ،فبماذا نتكصؿ الى ىذا الكاجب
المفركض ،لذلؾ سبيؿ كاحد ىك التعميـ ).

1

المستعممة من طرف اإلدارة الفرنسية:
 -7محاربة الطرق الصوفية
َ

لقد أفضت الدراسة التحميمية لمكاقع االجتماعي الجزائرم التي باشرىا العمماء بعد عزميـ

عمى النيكض بالمجتمع الجزائرم إلى أف األسباب الكامنة كراء ىذا التدىكر كالتخمؼ الذم يقبع
فيو المجتمع الجزائرم مرده سببيف اثنيف يكبالف سيركرة حركتو االجتماعية ،أحدىما خارجي
يسيؿ تشخيصو كعالجو الختالفو عف طبيعة كثقافة المجتمع الجزائرم ،كاآلخر يشترؾ مع
المجتمع في جميع خصائصو كمميزاتو الثقافية كاالجتماعية كيقكـ بالعمؿ عمى السيطرة عمي
ىذا المجتمع كتغيب كعي أفراده كتخدير عقكليـ بتكظيفو الخاطئ لمعامؿ الديني ،مما عطؿ
الكظائؼ الحركية ليذا المجتمع كساعد اإلدارة الفرنسية في استغالليا ليذا الكضع ،حتى سماه
الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي " بالداء العضاؿ " ،2كلقد رأل العمماء أف منيجية العمؿ
اإلصالحي تتطمب البدء بالقضاء عمى ىذا المرض االجتماعي كتخميص المجتمع مف تأثيراتو
حتى يتمكف لممشركع التربكم تكفر الشركط االجتماعية المالئمة لتحقيؽ أىدافو.
كنعتقد أف الدكافع التي جعمت العمماء يسمككف ىذا المنحى مف عمميـ في االصالح
اال جتماعي بإبعاد الطرقية مف داخؿ البناء االجتماعي الجزائرم كمرحمة أكلى قد يعكد الى طابع
تككينيـ الديني الذم يغمب دائما العكامؿ الداخمية عمى الخارجية أثناء القياـ بأم حركة تغيير

1
2

 نفس المرجع ،ص.125 -السجؿ ،مرجع سابؽ ،ص.28
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اجتماعي كاستنادا لقكلو تعالى " إف اهلل ال يغير ما بقكـ حتي يغيركا ما بأنفسيـ " 1كقكلو أيضا "
ذلؾ بأف اهلل لـ يؾ مغي ار نعمة انعميا عمي قكـ حتي يغيركا ما بأنفسيـ".2
كما أف ىذا المنيج االصالحي الذم اتبعو العمماء شكؿ شعا ار رفعتو العديد مف حركات
االصالح الديني في ذلؾ العصر كالتي كانت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف تمثؿ امتداد
طبيعيا ليا داخؿ الجزائر مع مراعات بعض الخصكصية الثقافية كاالجتماعية لممجتمع
الجزائرم ،حيث كانت ىذه الحركات االصالحية ترل أف المجتمعات العربية القابعة تحت
االستعمار الخارجي ال تعاني مف تسمط ىذا المستعمر األجنبي عمييا أكثر مما تعانيو مف
قابميتيا ليذا االستعمار بسبب أكضاعيا الداخمية كالنفسية التي عطمت فاعميتيا كحراكيتيا في
الحياة ،حتى قاؿ أحدىـ أنو( يكاد الذيف كتبكا في تاريخ العقائد يتفقكف عمى تيكيف الخطر
الحاكـ المستبد عمى الضمير االنساني بالقياس الى خطر العرؼ أك خطر الخديعة مف رؤساء
األدياف ،ألف الحكـ المستبد يتسمط عمى الضمير مف خارجو كال يستيكيو مف باطنو كما
يستيكيو حب السمؼ أك االسترساؿ مع القدكة الخادعة مف قبؿ رؤساء الديف) ،3كلذلؾ شكمت
معركة العمماء مع الطرقية المرحمة التي تسبؽ الفعؿ كتؤطره مف خالؿ اجتثاث تمؾ األفكار
الميتة التي تعطؿ حركة المجتمع كتكبؿ سيركرتو ،فيي إذا( مرحمة اليقظة الفكرية التي ال بد أف
تسبؽ المعركة السياسية).4
أما النقطة األخرل فيي أف أكثر ما يعيؽ عمؿ الحركات الدينية الناشئة ىك كجكد
جماعات أك حركات دينية مكازية ليا داخؿ نفس المجتمع خاصة إذا كانت ىذه الجماعات أك
الحركات تحمؿ مشركعا يناقض مشركع ىذه الحركة الناشئة كيعمؿ عمى معارضتو كالتعرض

1
2
3
4

 الرعد ،اآلية .11 سكرة األنفاؿ ،اآلية .53 عباس محمكد العقاد ،التّفكير فريضة إسالمية ،مكتبة رحاب ،الجزائر ،دت  ،ص.23 -عبد اهلل شريط ،مرجع سابؽ ،ص .89

035

الفصل الثامن:

أساليب مساىمة المشروع التربوي في الحفاظ عمى مقومات الشخصية الجزائرية

لو ،كىك الذم حتـ عمى العمماء اإلسراع في إزالة ىذا العمؿ المكازم حتى ال يؤدم إلى تعطيؿ
فاعمية مشركعيا.
أ -طبيعة الصراع الحاصل بين العمماء والطرقية :بالرغـ مف تأكيدنا عمى أف العمماء قد جعمكا
مف أككد أكلكيات مشركعيـ التربكم ىك محاربة أصحاب الزكايا الصكفية كالقضاء عمى الطرقية
المخدرة ،إال أف ىذا الكالـ ال يفيـ منو أف العمماء قامكا عمى التصكؼ كالصكفية في مبدئيا
كمنيج لتربية السمكؾ كالصفاء بالنفس ،كانما الجمعية( قامت عمى تمؾ الطرؽ الصكفية
المستعممة مف طرؼ االستعمار كالتي كانت تساىـ في تخدير المجتمع كتزييؼ كعيو كطيو
عف النيكض) ،1أما أصحاب الزكايا كالطرؽ الصكفية التي كانت تتقاسـ معيا نفس االفكار
كالتصكرات حكؿ كاقع المجتمع الجزائرم كضركرة النيكض بو مف ىذا الكاقع فقد كاف بينيـ
تفاىـ كتعاكف كبير كما بينا في دراسة سابقة ،2أما عف العكامؿ التي جعمت العمماء يقكمكف
عمى تمؾ الطرؽ الصكفية كينصبكف ليا العداء كيجعمكف محاربتيا كالقضاء عمييا مف أككد
أكلكيات المشركع التربكم االصالحي لممجتمع الجزائرم فيمكف أف نذكر منيا:
 -)1االبتداع في الديف كتشكيو حقائقو :كذلؾ أف الكثير مف ىذه الطرؽ الصكفية ابتدعت أمك ار
كثيرة كجعمتيا مف صميـ الطقكس الشعائرية لمديف ،حتى قاؿ عنيا اإلماـ محمد البشير
اإلبراىيمي أف ىذه الطرؽ الصكفية( أبعد أث ار في تشكيو حقائؽ الديف كأشد منافاة لركحو) ،3كلقد
ضمف العمماء كثي ار مف أباطيؿ الطرقية في كتب خصصكىا لكشفيا كالرد عنيا.4
 -)2اختراقيا كاستعماليا مف طرؼ االدارة الفرنسية ككسيمة مف أجؿ السيطرة عمى المجتمع
الجزائرم ،كقد بيف في عنصر سابؽ كيؼ أمكف لإلدارة الفرنسية مف تطكيع ىذه الطرؽ
1

 -سمير أبيش ،سمفية ابن باديس والطرق الصوفية ،الشركؽ اليكمي ،العدد،3924الثالثاء 2013/02/12المكافؽ 1ربيع
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 -نفس المرجع.
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لصالحيا إلى الحد الذم جعؿ أحد الحكاـ الفرنسييف يعمف( أف أفضؿ كسيمة لمسيطرة عمي
الشعب الجزائرم ىي التقرب مف شيخ زاكية أك طريقة) ،1كىذا يعكد طبعا إلى تكظيؼ ىذه
الطرؽ الصكفية لمعامؿ الديني المبني في أغمبو عمى الغيبيات كاألساطير الرمزية التي اخترعتيا
كالمسمـ بيا كقكم فكقية داخؿ النظاـ الديني لممجتمع مما يجعميا تدخؿ مباشرة في تنظيـ
عالقاتو كضبط أفعالو االجتماعية عمى الكيفية التي تريدىا ىذه الطرؽ كتبحث عنيا االدارة
الفرنسية ،كلقد رأينا كيؼ تـ استعماؿ الطرقية إلجياض مؤتمر  1936كاإليقاع باألستاذ الطيب
العقبي رحمو اهلل ككيؼ تـ استعماليـ في تمرير قانكف  8مارس المشؤكـ القاضي بمنع التعميـ
في المدارس غير الحككمية ،حيث( أف الصحؼ االستعمارية نشرت ليـ نص قرار قدمكه لتأييد
قانكف  8مارس كالدفاع عنو) ،2كاألكثر مف ذلؾ قياميـ بتعطيؿ فاعمية الفرد الجزائرم مف خالؿ
نشر أفكار داخؿ المجتمع تسمب منو اإلرادة كالحركة كفكرة " أف االستعمار قضاء كقدر مف اهلل
كجب الرضي كالتسميـ بو " كلقد بينا كيؼ تعمؿ ىذه األساطير الرمزية لمنظاـ الديني عمي
التحكـ في المجتمع كتكجيو نشاطاتو.
 -)3تفكيكيا لكحدة المجتمع الجزائرم :كقد أشار الشيخ البشير اإلبراىيمي الى أف( المذاىب
الصكفية أقكل تأثي ار في تفريؽ كممة المسمميف ) 3كذلؾ نتيجة لكثرة أعدادىا كحجـ أتباعيا كما
ينشئ مف خصكمات بيف ىؤالء االتباع ،ألنو مف عادة الصراعات التي تقع بيف الجماعات
الدينة داخؿ المجتمعات أنيا تككف بيف أتباع ىذه الجماعات كليس بيف رمكزىا الدينية بسب
عدـ قدرة ىؤالء األتباع عمى فؾ شفرة الرمكز ،فيعكضكف ىذا القصكر في التعصب ليذه الرمكز
أك الستغالؿ الرمكز ليؤالء األتباع في الحصكؿ عؿ مصالحيـ الشخصية ،كىك ما جعؿ جمعية
العمماء المسمميف الجزائرييف ترل بأنيا تقكد الى تفكؾ المجتمع الجزائرم كخمخمت ترابط نسيجو
االجتماعي مما يسيؿ عمؿ االستعمار في القضاء عمى الشخصية الكطنية الجزائرية.
1

 -مازف مطبقاتي ،ابن باديس ،مرجع سابؽ ،ص.110
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 -السجؿ ،مرجع سابؽ ،ص .27
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 -)4استغالؿ الطرقية لمكضعية االجتماعية التي يكجد عمييا المجتمع الجزائرم :حيث أف
العديد مف شيكخ الزكايا كانكا يقكمكف باستغالؿ الكضعية االجتماعية السيئة لممجتمع الجزائرم
التي يميزىا باألساس انتشار ظاىرة الفقر كاألمية كانعداـ الرعاية الصحية فيقكمكف بنشر
أساطيرىـ الغيبية حكؿ قدرتيـ عمى التنبؤ بالمستقبؿ كالشفاء مف األمراض كحصكؿ خكارؽ
العادات ليـ كىك ما جعؿ الكثير منيـ يككف ثركة لو كلعائمتو في مقابؿ الحرماف االجتماعي
التي تقبع فيو باقي طبقات المجتمع األخرل التي ال دكر ليا إال خدمة شيخ الطريقة كحاشيتو
المقربة منو كعائمتو كلذلؾ بينت الجمعية ليـ( أف محؿ النزاع بيننا كبينكـ ىك ىذا العامي نريد
أف نحرره مف استعبادكـ كنطمقو مف أسركـ كتريدكف أف يبقي عبدا تستغمكف خراجو كال يستقيـ
لكـ ىذا منو إال بجيمو كغفمتو) ،1كقد كانت الجمعية تؤكد عمى ىذا المبدأ كتصر عميو في كؿ
مناسبة ،كمف ىذا ما جاء عمى لساف جريدتيا السنة النبكية المحمدية الناطقة باسميا( أييا
الناس إف نقطة النزاع بيننا كبيف ىؤالء ىك ما عممتـ ،ىك ىذه العامة التي أضمكىا كأذلكىا
كغاية الشيطاف أف يصؿ ،كأرادكىا عمى أف تعبدىـ مف دكف اهلل[ ]...فإف كاف بعد ذلؾ بيننا
كبينيـ نزاع في شيء فيك كسائميـ التي يميدكف بيا ليذا القصد).2
 -)5الجمكد الفكرم الذم يمثؿ الميزة الغالبة عمى ىذه الطرؽ الصكفية :حيث أف العمماء كانكا
يركف في كجكد ىذه الطرؽ بالشكؿ الذم انتيت إليو في منيجيا التربكم كباال عمى الحياة
الفكرية كالبناء الثقافي لممجتمع الجزائرم ،حيث لـ تكف في أغمبيا تزيد عمى حفظ القرآف الكريـ
كنظـ المتكف كترديدىا دكف فيـ أك استيعاب.
ب -أساليب الجمعية في محاربة الطرقية :لقد أدل اجتماع ىذه العكامؿ أماـ العمماء الى قكليـ
بضركرة البدء سريعا بمحاربة ىذه الطرقية لتخميص المجتمع الجزائرم منيا كلمباغتة االستعمار
كحصاره في أسرع كقت بالتغمغؿ داخؿ طبقات المجتمع كالقياـ( بتنظيـ حممة جارفة عمى البدع
كالخرفات كالضالالت في الديف بكاسطة الخطب كالمحاضرات كدركس الكعظ كاالرشاد في
1

 -السنة النبكية المحمدية ،عدد ،7المكافؽ 27محرـ 22/1352مام ،1933ص.2

 - 2السنة النبكية المحمدية ،عدد ،9المكافؽ 11صفر 05/1352جكاف ،1933ص.2
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المساجد كاألندية كاألماكف العامة كالخاصة ) ،1كلذلؾ يمكف اعتبار مشركعيـ التربكم الذم
اعتمد عمى فتح المدارس لتعميـ الصغار كالمساجد كالنكادم كانشاء الصحؼ كغيرىا مف الكسائؿ
كميا يدخؿ في إطار تخميص المجتمع الجزائرم مف خطر الطرقية ،كيمكف تمخيص ىذه
األساليب المعتمدة في الحرب عمى الطرقية في النقاط التالية:
 -)1نشر العمـ كاتاحتو لكافة أطياؼ المجمع بكاسطة جميع الكسائؿ المتاحة حتى يتحقؽ
الكعي االجتماعي داخؿ المجتمع.
 -)2كشؼ معتقداتيـ الباطمة التي ينشركنيا في المجتمع باألدلة كالبراىيف العممية مثؿ الذم
فعمو اإلماـ ابف باديس مع شيخ الطريقة العمكية.
 -)3تأليؼ كتب خاصة لمتصحيح العقيدة كما ألصؽ بيا مف بدع الطرقية مثؿ كتاب الشيخ
مبارؾ الميمي " رسالة الشرؾ كمظاىره ".
 -)4استمالة الصالحيف منيـ لالنضماـ الى مشركع الجمعية.
ككنتيجة ليذه الحممة التي قادىا العمماء عمى الطرقية خاصة بكاسطة الشيخيف الطيب
العقبي كالعربي التبسي ،جعؿ دكرىا ينحصر كثي ار داخؿ المجتمع كيفقد معظـ مشايخيا مراكزىـ
كمكاناتيـ االجتماعية التي فقدكا بفقدانيا لمكثير مف االمتيازات التي كانت تكفرىا ىذه المراكز،
كقد كصفت إحدل التقارير السرية لممخابرات الفرنسية الحالة التي كصمت إلييا الطرقية نتيجة
لحركة العمماء بأف( عدد اإلخكاف في نقص مستمر كأف الزكايا التي كانت قكتيا ترتكز عمى
دعائـ متينة أصبح نفكذىا ضعيفا كأف الجمعيات الدينية كالمرابطيف فقدكا نيائيا قيمتيـ التي
كانكا يتمتعكف بيا في الماضي كىذا إيذاف بالتطكر الفكرم كالسمككي[ ]...كأف الجمعيات الدينية
في طريؽ الزكاؿ نتيجة لضربات المصمحيف القكية[ ]...كأف مؤسسات المرابطيف األكثر تقميدا
أك التي ال تزاؿ تحتفظ بطابعيا اإلقطاعي صارت تفقد يكما بعد يكـ نفكذىا عمى سكاف المدف
أماـ ضربات دعكة المصمحيف ،كنتيجة لدعكة المصمحيف ظيرت فكرة مفادىا أف المرابطيف ىـ
1
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منظمة عقيمة كقديمة ال تصمح إال الستغالؿ الناس)1كأضاؼ التقرير بأف الطرقييف فقدكا دكرىـ
الفعمي المباشر عمى الجماىير كاف كانكا ما يزالكف يحتفظكف بنفكذىـ حكؿ بعض الزكايا
الكبرل.2
 -2أساليب المشروع التربوي في خدمة المغة العربية:
تمثؿ المغة العربية المركب الثاني الذم تتشكؿ منو الشخصية الكطنية الجزائرية كأحد أبرز
سمات كجكدىا المعنكم التي يعرؼ بيا أفراد المجتمع عف مف سكاىـ مف األفراد الذيف كانكا
يكجدكف معيـ داخؿ ىذا الكطف ،كلذلؾ كاف مف بيف أىداؼ جمعية العمماء التي كانت تعمؿ
عمى إنقاذ الشخصية الجزائرية مف سياسة االندماج التي تنتيجيا اإلدارة الفرنسية ،ىك الحفاظ
عمى المغة العربية داخؿ المجتمع الجزائرم بكصفيا تمثؿ أبرز مقكمات ىذه الشخصية كأبرز
خصائص ىذا المجتمع.
كينطمؽ العمماء في عمميـ الرامي الي تأميف الحصانة المغكية لممجتمع الجزائرم مف مجمكعة
عكامؿ أىميا:
 -1أف المغة العربية تمثؿ األساس القكم لمتبمكر الفعمي لمتقارب كالشعكر الجماعي كالكحدة بيف
أفراد المجتمع الجزائرم ،كىك الذم كتب عنو ابف باديس رحمو اهلل« أنو تكاد ال تخمص أمة مف
األمـ لعرؽ كاحد ،كتكاد ال تككف أمة مف األمـ ال تتكمـ بمساف كاحد ،فميس الذم يككف األمة
كيربط أجزاءىا كيكح د شعكرىا كيكجييا الى غايتيا ىك ىبكطيا مف ساللة كاحدة ،إنما الذم
يفعؿ ذلؾ ىك تكمميا بمساف كاحد ،كلك كضعت أخكيف شقيقيف يتكمـ كؿ كاحد منيما بمساف
كشاىدت م ا بينيا مف اختالؼ نظر كتبايف قصد كتباعد كتفكير ثـ كضعت شاميا كجزائريا مثال

1
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ينطقاف بالساف العربي كرأيت ما بينيما مف اتحاد كتقارب في ذلؾ كمو ،لك فعمت ىذا ألدركت
بالمشاىدة الفرؽ العظيـ بيف الدـ كالمغة في تكحيد األمـ »

1

 -2أف المغة العربية تمثؿ عامؿ انسجاـ كتكافؽ بيف التاريخ كالجغرافيا ،فيي تربط الماضي
بالحاضر كالمستقبؿ مف جية ،كترسخ االنتماء الجغرافي لمجزائر ضمف فضائيا العربي
كاالسالمي مف جية أخرل ،2كىك ما عبر عنو ابف باديس رحمو اهلل بقكلو :أنو« ال رابطة تربط
ماضينا المجيد بحاضرنا األغر كالمستقبؿ السعيد إال ىذا الحبؿ المتيف ،المغة العربية ،لغة
الديف ،لغة الجنس ،لغة القكمية ،لغة الكطنية المغركسة ،إنيا الكحدة الرابطة بيننا كبيف ماضينا،
كىي كحدىا المقياس الذم نقيس بو أركاحنا بأركاح أسالفنا كبيا نقيس مف يأتي بعدنا مف أبنائنا
كأحفادنا الغر المياميف أركاحيـ بأركاحنا »

3

 -3أف المغة العربية تمثؿ الحاضنة األساسية لمثقافة كالتراث الجزائرم الشفاىي كالمكتكب الذم
يختزؿ تاريخ المجتمع الجزائرم كيعبر مف خاللو عف تميز الظاىرة الثقافية الجزائرية.
 -4أف المغة العربية تمثؿ عالقة عضكية مع االنتماء لمكطف ،كقد أرينا كيؼ أف ابف باديس
رحمو اهلل بيف أنيا لغة القكمية كلغة الكطنية المغركسة كأف أم تقصير في تكظيفيا يضعؼ
االرتباط بالكطف كالشعكر باالنتماء إليو ،ألف المغات أكطاف يعيش في داخميا الناس ،فمف
ىجرتو لغتو فقد باع كطنو كىجره ،كاألكطاف التباع كال تيجر كال تشترل.
 -5أف الم غة العربية تمثؿ لغة االسالـ الذم يمثؿ ديف ىذا الشعب فكجب الحفاظ عمييا مف
أجؿ الحفاظ عميو ألنو ال تفيـ تعاليمو إال مف خالليا كال يق ار كتابو الذم يحكم أحكامو إال بيا،
كقد ذكر ابف باديس( أف ىذا الديف العالي ال يفيمو الجزائريكف إال بفيـ لسانو العربي[ ]...فمف
الضركرم لتيذيبيـ كترقيتيـ أف يتعممكا ىذا المساف ) ،4فالعالقة العضكية التي تربط المغة
1
2
3
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العربية باإلسالـ ( الذم يمثؿ العقيدة الدينية ألفراد المجتمع الجزائرم ) ،بكصفيا المغة الحاممة
لتعاليمو مثمت إذا أكثر الدكافع التي جعمت جمعية العمماء المسمميف تفرد ليا ىذه األىمية ،فيي
كانت ترل أنو إلنقاذ ديف الشعب الجزائرم مف الضياع كجب انقاذ لغتو التي يفيـ بيا ،ألف
ضياعو مترتب عمى ضياعيا.
كنتيجة ليذه العكامؿ التي ظيرت لمجمعية رأت أنو البد مف إعادة لساف ىذا المجتمع حتى
يأخذ مكانو الطبيعي كيحقؽ دكره االجتماعي داخؿ المجتمع الجزائرم ،ألف ىذا العمؿ( يعد
احدل الكسائؿ األساسية السترجاع الشخصية الجزائرية بؿ ىك الكسيمة الكحيدة لمتعبير الصادؽ
عف الثقافة الجزائرية ).1
كلذلؾ أقدمت جمعية العمماء عمى القياـ بجممة مف األساليب التي كانت ترمي مف خالليا
إلى الحفاظ عمى دكر المغة العربية داخؿ المجتمع الجزائرم نذكر مف أىميا:
 -)1المطالبة بحرية فتح المدارس العربية كممارسة نشاط التعميـ العربي الحر الذم يتيح
لألطفاؿ الجزائرييف تعمـ المغة العربية التي كانكا محركميف منيا داخؿ التعميـ الذم تقدمو
المدارس االبتدائية الفرنسية ،فعندما أصدرت الحككمة الفرنسية قرارىا القاضي بمنع التعميـ
العربي قدـ العمماء احتجاجيـ بأف( جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف تطمب مف الحككمة ترؾ
الحرية التامة لممسمميف الجزائرييف في فتح الكتاتيب القرآنية كالمكاتب العربية الحرة ) ،2كأكفدت
الشيخيف البشير اإلبراىيمي كالعربي التبسي إلى باريس لمطالبة المسئكليف الفرنسيف ىنالؾ ،كقد
ذكر االماـ اإلبراىيمي بأننا( ذىبنا إلى باريس لخدمة قضيتيف[ ]...فصؿ الحككمة الجزائرية عف
الديف اإلسالمي كحرية التعميـ العربي )

3

كما قامت الجمعية برفع تقرير مفصؿ إلى الحككمة حكؿ كضعية المساجد كالتعميـ كالقضاء،
دعت فيو مف الحككمة:
1
2
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 -1إلغاء جميع الق اررات السابقة المتعمقة بالتعميـ إلغاء صريحا سكاء كانت إدارية أك ك ازرية.
 -2نسخ جميع تمؾ الق اررات بقانكف صريح يقرر حرية التعميـ العربي كعدـ تقييده بشيء،
كيالحظ في كضع ذلؾ القانكف المسائؿ التالية:
– جمعية العم ماء أك الجمعيات األخرل يككف ليا الحؽ بمقتضي ذلؾ القانكف أف تنشء ما
تشاء مف المدارس فيما تشاء مف البمداف.
 ليس عمى تمؾ الجمعيات إال إعالـ اإلدارة باسـ المدرسة كمحميا كأسماء المعمميف فييا تـتسرع في العمؿ بمى تكفؽ عمى اجراءات أخرل.
 يتضمف القانكف ضمانات كافية مقنعة في عدـ االتجاه الى تعطيؿ المدرس العربية. كما ال تتدخؿ اإلدارة في اختيار المعمميف كال تتدخؿ في كضع البرامج التعممية كال في اختيارالكتب المدرسة.

1

لقد كانت الجمعية مف كراء ىذا تحاكؿ ضماف أكبر قدر مف االستقاللية التي تتيح ليا تحقيؽ
أىدافيا دكف مضايقات اإلدارة الفرنسية ،كأنيا مف خالؿ اشتراطيا ليذه االجراءات كانت ترل أف
الدافع لتعمـ المغة لعربية ليس التخاطب كالكالـ بيا كانما مف أجؿ التفكير مف خالليا ،كأنو لك
تركت االدارة الفرنسية تختار ليا البرامج كتضع ليا الكتب المدرسية فما الفرؽ إذا بيف ما
سيتناكلو التمميذ الفرنسي كالجزائرم إال في ككف الفرنسي أك الذم يدرس بالفرنسية يعبر عنيا
بالفرنسية كالذم يدرس بالمغة العربية يعبر عف نفس الثقافة كالكف بمغة عربية ،كأف يقكؿ أنا
فرنسي بالفرنسية أك بالعربية فال فرؽ بينيما كانما الذم كانت تريده الجمعية ىك تعريب الثقافة
كالفؤاد كليس تعريب المساف فقط ألف المغة عندىـ ليست أداة أك كسيمة لمتعبير فقط كانما كعاء.
 -)2التصدم لمختمؼ الشككؾ كالشبيات التي كانت ترفعيا اإلدارة الفرنسية حكؿ المغة العربية
كمكانتيا االجتماعية كقدرتيا التعبيرية عف الفكر العممي كمتطمبات الحياة العصرية ،كىي
الشبيات التي كانت تقكؿ بيا االدارة الفرنسية عف طريؽ صحفيا كبعض أتباعيا مف المثقفيف
1

 -نفس المرجع ،ص(.)114-113

330

الفصل الثامن:

أساليب مساىمة المشروع التربوي في الحفاظ عمى مقومات الشخصية الجزائرية

بالفرنسية الذيف ككنتيـ مف أجؿ القياـ بيذه الميمة ،ميمة إقامة حاجز نفسي بيف الشعب كلغتو
مف خالؿ التشكيؾ في مكانتيا االجتماعية كقدرتيا عف التعبير عمى أماؿ كطمكحات ىذا
المجتمع كالنيكض بو ألنيا ليست لغة العمـ الحديث كأنيا ال تصمح إال لمشعر كقراءة القرءاف
عمى األمكات ككثي ار ما كانت تصنؼ عندىـ إلى جانب المغة الالتينية كالمغات الميتة كإشارة
منيـ عمى أنيا لغة ميتة ،كىي الحممة التي جعمت جمعية العمماء تجيز منابرىا كصحفيا
كت شحذ مف عزائـ رجاليا لمكقكؼ أماـ مكائدىا ،كمف ىؤالء الشيخ محمد البشير االبراىيمي الذم
رد عمييـ قائال (:بأنو لك لـ تكف المغة العربية لغة مدنية كعمراف ،كلكلـ تكف لغة متسعة لألفاؽ
غنية بالمفردات كالتراكيب لما استطاع أسالفكـ أف ينقمكا إلييا عمكـ اليكناف كآداب فارس كاليند
كأللزمتيـ الحاجة الى تمؾ العمكـ تعميـ تمؾ المغات ،كلك فعمك ألصبحكا عربا بعقكؿ فارسية
كأدمغة يكنانية [ ]...كأنو لك لـ تكف المغة العربية لغة عالمية لما كسعت عمكـ العالـ كما العالـ
إذ ذاؾ إال ىذه األمـ التي نقؿ عنيا المسممكف ،كأف المغة العربية قامت في أقؿ مف نصؼ قرف
بترجمة عمكـ ىذه األمـ كنظميا االجتماعية كآدابيا ،فكعت الفمسفة بجميع فركعيا كالرياضيات
بجميع أصنافيا كالطب كاليندسة كاآلداب كاالجتماع كىذه ىي العمكـ التي تقكـ عمييا الحضارة
العقمية في األمـ الغابرة كالحاضرة كىذا ىك التراث العقمي المشاع الذم ال يزاؿ يأخذه األخير
عف األكؿ كىذا ىك الجزء الضركرم في الحياة الذم ما إف تنقمو إليؾ فيككف قكة فيؾ كما إف
تنقمو في لغة غيرؾ فتككف قكة لغيرؾ كقد تفطف أسالفنا ليذه الدقيقة فنقمكا العمـ كلـ ينتقمكا
إليو).1
كالدليؿ عمى ذلؾ ىك ىذه األالؼ مف الككادر كالعقكؿ العربية كخاصة الجزائرية التي تدرس
في أرقي الجامعات األمريكية كاألكركبية كتقكد المصانع كالمؤسسات كمخابر البحث
كالمستشفيات في الغرب ،ىؿ تساىـ في نيضة كتقدـ ىذه البمداف التي تعمؿ بيا أـ في بمدانيا
االصمية ؟
1
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كبعد أف أثبت اإلماـ قدرة المغة العربية عمى استساغة عمكـ الحضارات األخرل بيف ليـ حجـ
الدكر الكبير الذم لعبتو المغة العربية في ما كصمت اليو الحضارة الغربية الذم ينادكف بيا ،مف
خالؿ( أف كثي ار مف العمكـ التي بنيت عمييا الحضارة الغربية لـ تصميا إال عف طريؽ المغة
العربية بإجماع الباحثيف منا كمنيـ كاف المنصفيف منيـ ليعترفكف لمغة العربية بيذا الفضؿ عمى
العمـ كالمدنية).1
كاف ىذا الخطاب الذم كاف يقدمو العمماء يكافؽ الطرح السكسيكلكجي لمغة ككائف اجتماعي
حي ال يقبؿ مطمقا األقاكيؿ التي تدعي أف ىناؾ لغات متقدمة بالطبع كأخرل متأخرة ،كانما
المغة كمادة اجتماعية تنمك كتنيض كتتراجع كتندثر كفقا لمتعامؿ االيجابي أك السمبي الذم تمقاه
مف مجتمعيا.

2

 -)3معالجة مشكمة المغة الدارجة كأدكارىا االجتماعية داخؿ المجتمع الجزائرم :حيث أنو مف
بيف السياسات التي كضعتيا اإلدارة الفرنسية إلضعاؼ دكر المغة العربية كفرنسة المجتمع
الجزائرم كتفتيت كحدتو الكطنية كاضعاؼ رابطة االنتماء العربي بداخمو ىك الدعكة الى تدريج
الفصحي ،التي سيجد أفراد المجتمع الذيف تختمؼ عاميتيـ مف جية إلى أخرل أنفسيـ
مضطريف مف أجؿ حدكث التفاعؿ االجتماعي بينيـ إلى أداة تحقؽ ليـ ىذا التفاعؿ ،كبما أف
الفصحى قد تـ تدريجيا كا لقضاء عمييا لف يككف أماميـ مف كسيمة لالتصاؿ كالتفاىـ غير
المجكء إلى المغة الفرنسية القادرة عمى ذلؾ بكصفيا تحمؿ خصائص المغة.
كمف أجؿ الكقكؼ أماـ ىذه السياسة الفرنسية بينت الجمعية أف( لغة العمـ كاألدب كالقراءة
كالكتابة التي يتفاىـ بيا ألؼ كتسعكف مميكف مف الناطقيف( اليكـ أكثر مف 280مميكف ) بميجات
مختمفة إنما ىي المغة الفصيحة المعربة ) 3كأف( المغة الدارجة إنما ىي لغة الكسط العامي
لمتخاطب ،كالتعميـ الجذاب الخالب المطرب إنما يككف في لغة الكسط الراقي ،كتمؾ إنما ىي
1

 -نفس المرجع ،ص.377

3

 -ابف باديس ،المرجع السابؽ ،ص.29

2

 -محمكد الذكادم ،مرجع سابؽ ،ص.210
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المغة الفصيحة المعربة لغة القرآف كالكتابة كالخطابة كمجالس العمـ اآلداب ) 1،كلعالج ىذه
المشكمة االجتماعية قامت جمعية العمماء بما يمي:
 -1إلزاـ الطالب باستعماؿ الفصحى في مناقشتيـ كأثناء التخاطب بينيـ مف أجؿ التمرف عمى
تطبيؽ قكاعد المغة العربية السميمة.
 -2العمؿ عمى نشر التعميـ كتعميمو كالسعي مف أجؿ القضاء عمى األمية في البيت كالطريؽ
كالمجتمع.
 -3إقامة الندكات العممية كاألدبية التي يمتَزـ فييا الكالـ بالمغة العربية الفصيحة.
 -4اقامت مسابقات كميرجانات التبارم بيف الطالب في إلقاء خطبيـ بالفصحي.
 -5االعتماد عمى الصحافة في نشر المغة الفصحي مف خالؿ الكتابة بيا ألنيا أكثر المياديف
تأثي ار في الجماىير الشعبية.
 -6تشجيع مياديف المسرح كالتمثيؿ عمى استعماؿ المغة الفصحي في أعماليا الفنية.

2

فالعمماء مف خالؿ الجيكد التي كانكا يبذلكنيا لكضع الفصحي العربية في مكانيا الطبيعي
مقابؿ العامية كانكا يدرككف أف المغة تتأثر سمبا كايجابا بنكعية المحيط االجتماعي التي تكجد
بداخمو ،كبمدل الفرصة االجتماعية التي يمنحيا إياىا المجتمع مف خالؿ االستعانة بيا في
جميع نشاطاتو ،كىك الذم جعميـ يحاكلكف نقميا إلى مختمؼ تفاصيؿ الحياة االجتماعية
لممجتمع الجزائرم.
 -)3محاولة كسب رىان التعريب النفسي ألفراد المجتمع الجزائري :حيث أف الجمعية سعت
مف خالؿ القياـ ببعض األعماؿ التي كانت تقكـ بيا إلى محاكلة تقريب المغة العربية مف قمكب
أفراد المجتمع كذلؾ مف أجؿ إيجاد نكع مف المكقؼ اإليجابي اتجاه المغة كالثقافة العربية ،كىي
العممية التي يطمؽ عمييا عالـ االجتماع " محمكد الذكادم " ( بعممية كسب رىاف التعريب
النفسي ألفراد المجتمع ) ،كىك أف تككف ىنالؾ نكع مف العالقة العضكية بيف أفراد المجتمع
1
2
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الفصل الثامن:

كلغتيـ الكطنية مف ناحية الشعكر نفسيا باالعتزاز الكامؿ باستعماؿ المغة الكطنية كالدفاع عنيا
في دكائر العالقات الخاصة كالعامة ،1كحتى ينشؤا عمييا كيتعمقكا بيا ألف ذلؾ كحده الذم يكفؿ
ليـ محبتيا كاالىتماـ بيا ،كمف جممة األعماؿ التي قامت بيا الجمعية لمكصكؿ إلى التعريب
النفسي نذكر ما يمي:
 -1االحتفاؿ بالمناسبات التي تحمؿ دالالت رمزية عف المغة العربية كتاريخيا ،مثؿ احتفاؿ
الجمعية كاحيائيا لذكرل كفاة شاع ار العربية أحمد شكقي كحافظ إبراىيـ.
 -2التذكير كالتأكيد الدائـ عمى االنتساب لمغة العربية ،كىك ما مف شأنو أف يساىـ في ترسيخ
الكعي باالنتماء االجتماعي لمغة العربية في نفكس األفراد ،كلقد كاف شيكخ الجمعية ال يترككف
فرصة إال كيعبركف فييا عف ىذا االنتساب ،كمثاؿ ذلؾ ما كاف يردده ابف باديس عند ذكره
لألمـ الالتينية كافتخارىا بثقافتيا ،بأننا« نحف أبناء العربية كليس بيننا شيء مف تمؾ المفرقات
بؿ ما بيننا إال ما يقرب بعضنا مف بعض مف المؤلمات كالمحزنات أحؽ بأف نفعؿ مثميـ كأكثر
منيـ في لغتنا ».

2

 -3الدعكة إلى الحفاظ عمى المغة العربية :حيث كاف عمماء الجمعية في دركسيـ كخطبيـ التي
يمقكنيا عمى أفراد المجتمع كثي ار ما يدعكنيـ فييا إلى الحفاظ عمى المغة العربية كيذكركنيـ
بكاجبيـ نحكىا بكصفيا لغة القرآف كمكركث األجداد ،مثؿ الذم طمبة ابف باديس مف الحاضريف
في حفؿ ختاـ القرآف الكريـ« كأطمب منكـ شيئا كاحد أف تمكتكا عمى االسالـ كالقرآف كلغة
االسالـ كالقرآف ».
 -)4العمل عمى إحياء وتعزيز القيم اإلسالمية داخل المجتمع :فالعالقة العضكية التي تربط
العقيدة اإلسالمية بالمغة العربية بكصفيا المغة الحاممة كالمعبرة عف تعاليـ ىذه العقيدة ،جعمت
جميع الجيكد التي تبدليا جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف في سبيؿ نشر كتعزيز القيـ
اإلسالمية جيكدا في سبيؿ تمكيف المساف كالمغة العربية في نفس الكقت.
1
2
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 -5دعوة المسئولين الجزائريين لمحديث بالمغة العربية عند مخاطبتيم ألفراد مجتمعيم:
إف ال عكامؿ السياسية تمعب دك ار كبي ار في الكضع الذم تكجد عميو العالقة التي تربط أفراد
أم مجتمع مع لغتيـ الكطنية ،ىذه النقطة التي يعطي ليا " محمكد الذكادم " مثاال مف كاقع
الحياة المعاصرة لبعض المجتمعات العربية ،حيث يعزم الكضع غير الطبيعي الذم يميز عالقة
المجتمع التكنسي بمغتو الكطنية إلى جممة العكامؿ السياسية مف خالؿ قياـ القيادة البكرقيبية
بغرس فكرة أف االستعمار المغكم كالثقافي الفرنسي ليس باستعمار ،كمف ثـ فميس مف الصكاب
التحرر منو ،كىك عكس ما كانت تقكـ بو الجزائر في عيد الرئيس بكمديف ،الذم كاف ينادم
ىك كقيادتو بأف التحرر المغكم الثقافي مف االستعمار الفرنسي ىك جزء ال يتج أز مف عممية
التحرر الكطني الحؽ ،سمح ىذا المكقؼ القيادم السياسي الجزائرم بانتشار كعي كبير بيف
الجزائرييف بأىمية االستقالؿ المغكم الثقافي عف المستعمر الفرنسي ،1كألف المجتمعات عمى ديف
ممككيا كتتأثر بيا أيما تأثر ،كاف ابف باديس يطمب مف المسؤكليف الجزائرييف الذيف يحسنكف
التكمـ بالمغة العربية أف يتكممكا بيا عند مخاطبتيـ ألفراد المجتمع بغية تعزيز الشعكر بأىمية
المغة العربية ،ألف مكقؼ ىؤالء القادة السياسييف سيفسر مف طرؼ طبقات الشعب عمى أنو جزء
مف النضاؿ القكمي كالسياسي الذم يمتزـ بو ىذا المناضؿ اتجاه قضايا كطنو.
 -3أساليب المشروع التربوي في بناء وترسيخ الوعي والشعور الوطني:
يمثؿ مفيكـ الكطف البعد الثالث الذم تتشكؿ منو الشخصية الجزائرية في فكر جمعية
العمماء ،كىك المفيكـ الذم يأخذ معنى الكجكد المعنكم كمجمؿ الركابط الثقافية كاالجتماعية
التي صاغت أفراده في قمب كاحد عبر عصكر مف الزمف ،كالكعاء الطبيعي الذم شمؿ جميع
تمؾ األحداث عبر تمؾ العصكر ،أم بكصفو قالبا لقمب يعيش فيو.
فالكطف إذا ىك جميع ذكريات الماضي كمصالح الحاضر كأماؿ المستقبؿ ،كجميع
الجغرافيا الطبيعية التي يعيش معيا أفراد المجتمع الجزائرم متفاعميف.
1
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كلقد كاف العمماء في مشركعيـ الرامي إلى إعادة بناء كعي كطني مجتمعي كجزء مف
أجزاء ترميـ الشخصية الجزائرية ينطمقكف مف:
 -)1اإليماف بدكر التاريخ كأىميتو في حركة التغير االجتماعي ،كأف أم مجتمع يعيش حركة
تحريرية أك تغيير في نظاـ حكمو ال بد أف يتبعو إعادة نظر في تاريخ ىذا المجتمع ،كىذا ما
فعمو العمماء في الجزائر حيف كتب مبارؾ الميمي كتابو تاريخ الجزائر في القديـ كالحديث ،1كىك
ما يؤكده الدكتكر مكلكد عكيمر بأف( كتابات عمماء الجمعية التاريخية ليس المقصكد بيا ىك
اإلسياـ في اإلنتاج المعرفي كانما كانت تدخؿ قبؿ كؿ شيء ضمف العمؿ القكمي كالنضاؿ
السياسي لتحرير الكطف مف قبضة االستعمار ).

2

 -)2اإليماف بدكر التاريخ كالجغرافيا الكطنية في صناعة الكعي االجتماعي ألفراد الكطف
الكاحد ،كىي إحدل الدكافع التي أدت بالجمعية إلى االىتماـ ببعث التاريخ الكطني كتعزيز قيمو
داخؿ المجتمع الجزائرم ،ألنيا كانت ترل أف( الذكريات التاريخية بما فييا مف انتصارات كىزائـ
كبما فييا مف عزة كمدلة كبما فييا مف نجاح أك إخفاؽ كميا تغذم أفراد األمة بالكعي
االجتماعي كتدعـ شعكرىـ بالكحدة كالتماسؾ كتشحذ عزائميـ بالقكة كالصالبة كتحفزىـ عمى
الكقكؼ صفا كاحدا في ساعة الخطر المحدؽ بيـ أك بكطنيـ ) ،3كأف الجغرافيا الطبيعية لمكطف
( ليست مجرد تربة كأحجار كنباتات كأشجار كأشياء الطبيعية األخرل ،كانما ىي الكيمياء التي
تصكغ النفسية البشرية كتجعؿ اإلنساف يفرز أنماطا معينة مف السمكؾ كحتى المكاقؼ ) ،4كأنو
لك لـ يكف ىناؾ مف أىمية لمعامؿ الطبيعي في صناعة ىذا الكعي االجتماعي لألفراد نحك
أكطانيـ لما سمعنا بأفراد يمكتكف مف أجؿ الدفاع عف أكطانيـ كيتغنى بيكائو كترابو الشعراء.

1

 -مازف مطبقاتي ،جمعية العمماء المسممين الجزائريين ودورىا في الحركة الوطنية الجزائرية ،عالـ األفكار ،الجزائر،
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 -3أف االنتماء االجتماعي لمكطف الجزائرم يكجب الحفاظ عميو كالقياـ بجميع الكاجبات التي
يتطمبيا شرؼ ىذا االنتماء كما بيف ذلؾ ابف باديس رحمو اهلل بقكلو (:إنما ينسب لمكطف أفراده
الديف ربطتيـ ذكريات الماضي كمصالح الحاضر كأماؿ المستقبؿ ،كالنسبة لمكطف تكجب عمـ
تاريخو كالقياـ بكاجباتو مف نيضة عممية كاقتصادية كعمرانية كالمحافظة عمى شرؼ اسمو
كسمعة بنيو ) ،1بؿ كيذىب ابف باديس رحمو اهلل إلى( أف األمة التي ال تحترـ مقكماتيا مف
جنس كلغة كديف كتا ريخ ال تعد أمة بيف األمـ كال ينظر إلييا إال بعيف االحتقار مع القضاء
عمييا في المياديف بالتقيقر كاالندحار كأف الفرد الذم ال يحافظ عمى ذلؾ مف مميزات أمتو ال
ينظر إليو إال بالعيف التي ينظر بيا إلى أمتو كقيمة الرجؿ بقيمة قكمو ) ،2فالكاجب الكطني
الذم يفرضو االنتماء االجتماعي لمكطف يمثؿ عامال حاسما في الكعي بضركرات ىذا الكطف.
 -4الكاجب الديني كما يفرضو عمى أفراد المجتمع مف كاجبات اتجاه كطنيـ :حيث يذىب ابف
باديس رحمو اهلل الى أف الكاجب الديني يفرض عمينا المحافظة عمى ىذا الكطف فيقكؿ( حب
الكطف مف االيماف كممة تجرم دائما عمى ألسنة المسمميف ألف معناىا صحيح كثابت في
االسالـ كمف اإليماف أف تحب مف أحسف اليؾ كمف أحسف إليؾ مثؿ كطنؾ ) ،3كيؤكد في
مكضع آخر عمى( أف محمدا رسكؿ اهلل قد عمـ الناس مف قبؿ أربعة عشر قرنا أف تربة الكطف
معجكنة بريؽ أبنائو تشفى مف الجركح كالقركح ليربط بيف تربتو كبيف قمكبيـ عقدا مف المحبة
كاإلخالص لو كليؤكد فييا معنى الحفاظ لو كاالحتفاظ بو ) ،4كاف ىذا الحسف الباديسي العالي
يقكدنا الى إدراؾ الدكر االجتماعي لمديف في تعزيز قيـ المكاطنة داخؿ المجتمع ككيؼ تقكد ىده
الحقائؽ الدينية التي يتناكليا أفراد أم مجتمع عمى أنيا مسممات فكقية الى تعزيز قيـ االنتماء
الى الكطف.
1
2
3
4

 الشياب ،ج ،10عدد نكفمبر .1929 الشياب ،ج ،2عدد مارس .1931 -ابف باديس ،اآلثار ،ج ،6مرجع سابؽ ،ص.203

 -الشياب ،الجزء  4ك ،5المجمد  ،14ربيع الثاني كجمادل األكؿ/ 1357جكاف كجكيمية .1938

333

الفصل الثامن:

أساليب مساىمة المشروع التربوي في الحفاظ عمى مقومات الشخصية الجزائرية

كلقد حاكؿ العمماء مف أجؿ الكصكؿ الى بناء كعي اجتماعي بالكطف الجزائرم الى
االعتماد عمى مجمكعة مف األساليب نذكر منيا:
 -)1التوعية بأىمية الحفاظ عمى الوطن :حيث يذىب عمماء االجتماع الى أف الكعي بالشيء
ىك الخطكة األكلي إلحداث التغيير حكؿ ذلؾ الشيء كما يرتبط بو ،1ككعادة جمعية العمماء عند
القياـ بأم عمؿ ىك البدء عمى تييئة النفكس لالستعداد لتقبؿ ىذا العمؿ ،كلذلؾ شرعت الجمعية
في القياـ عمى إشاعة ىذا العمؿ داخؿ المجتمع عف طريؽ الحديث عنو كتناكلو بالخطابات
كا لدركس كالمحاضرات تمييدا لممرحمة العممية التي يتكقؼ نجاحيا عمى مدل قابمية المجتمع
لتقبؿ تمؾ الفكرة ،كلقد ظيرت كثير مف الكتابات كالدعكات التي كاف عمماء الجمعية يضمنكنيا
معنى الكطف كأىمية معرفة تاريخو كالجغرافية التي يتشكؿ منيا.
كيذىب الدكتكر محمكد قاسـ إلى أف ابف باديس ربما يككف ىك أكؿ مف حدد فكرة الكطف في
نفكس الجزائرييف في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف بعد أف ظنت فرنسا كظف الكثيركف معيا
أنيا جعمت الجزائر مقاطعة فرنسية بفضؿ الق اررات التي كانت تصدرىا ،فنحف نجده سنة
 1926يصدر جريدة المنتقد بيذا العنكاف " الحؽ فكؽ كؿ أحد كالكطف قبؿ كؿ شيء " ثـ يعكد
إلى تأكيد فكرة الكطف الجزائرم في  1937بعد فشؿ مشركع " فيكليت " بقكلو بأف مشكمة
الجزائر لف تحؿ إال عمى أساس االعتراؼ بكياف ىدا القطر العربي اإلسالمي.

2

 -)2ترميم الذاكرة التاريخية لممجتمع الجزائري عن طريق تدريس تاريخ وجغرافيا الوطن
الجزائري:
لقد قامت المدارس الفرنسية بإلغاء التاريخ الكطني كالجغرافيا الطبيعية الجزائرية مف
برامجيا التعميمية كتكظيؼ التاريخ الفرنسي عمى أنو تاريخ الجزائر ،كمنعت جمعية العمماء مف
تناكؿ التاريخ الجزائرم كالجغرافيا الكطنية في مدارسيا كاشترطت عمى مف يريد فتح مكتب
لمتعميـ العربي القياـ بذلؾ ،كىك ما اضطر جمعية العمماء إلى القياـ بالتحايؿ عمى االدارة
1
2

 محمكد الذكادم ،مرجع سابؽ ،ص.237 محمد الدراجي ،عبد الحميد بن باديس في عيون معاصريو ،مرجع سابؽ ،ص.46333

الفصل الثامن:

أساليب مساىمة المشروع التربوي في الحفاظ عمى مقومات الشخصية الجزائرية

الفرنسية مف أجؿ تمكيف التاريخ الحقيقي لمجزائر في نفكس التالميذ الجزائرييف كتفنيد( ادعاءات
المستعمر التي تصر عمى إقناع الجزائرم بأنو ال ماض لو كأف تاريخو ىك تاريخ غاز يطرد
غاز) ، 1بأف خصصت لمادة التاريخ كقتا تككف فيو مدارس الجمعية بعيدة عف أعيف االدارة
الفرنسية كىك عقب صالة الفجر.
كلقد كضع األستاذ أحمد تكفيؽ المدني كتابا خاصا سماه " جغرافية القطر الجزائرم " مف
أجؿ ىذا الغرض يخاطب التالميذ كيعرفيـ بتاريخ كطنيـ كجغرافيتو ضمنو أبرز مراحؿ التاريخ
الكطني لمجزائر كمعالـ الطبيعة الجغرافية الجزائرية ،ذكر في مقدمتو أنو عمى حب الكطف ينشأ
شباف الدنيا قاطبة ،كأنيـ في سبيؿ أكطانيـ يعيشكف كفداء أكطانيـ يستشيدكف كأف اهلل قد
كىبيـ كطنا مف خير األكطاف كأنو يجب عمييـ أف يستكعبكا كؿ ما يتعمؽ بيذا الكطف ،ألنو ما
يجب أف يعممو كؿ كطني عف كطنو.2
كلمكقكؼ عمى مدل الدكر الكبير الذم كانت تقكـ بو الجمعية كالمجيكدات التي كانت تبذليا
في سبيؿ إعادة ترميـ الذاكرة التاريخية لممجتمع الجزائرم ،نقؼ عمى محاكر مادة التاريخ
الكطني التي كانت تدرسيا الجمعية في مدارسيا:
 مكجز تاريخ العرب قبؿ االسالـ. عقبة بف نافع. تاريخ الجزائر بإيجاز مف تاريخ المرحكـ مبارؾ الميمي. ذكر الغزك الخارجي لمبالد الجزائرية قبؿ االسالـ. الفتح االسالمي لمجزائر. البرابرة السكاف االصميكف لمجزائر ،عاداتيـ. القرطاجيكف يؤسسكف المراكز عمى الساحؿ. حرؽ ركما لمدينة قرطاجة.1
2
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 تسربيـ الى داخؿ الكطف كاستعمارىـ اياه. الكنداؿ سادة التخريب. البزنطيكف )الركـ الشرقيكف ( لـ يفمحكا في تعزيز سيادتيـ كفي إدخاؿ الحضارة الركمانية الىالجزائر.
 فتح الج ازئر ،عقبة مؤسس القيركاف ،مقاكمة كسيمة. دخكؿ البرابرة جماعات في االسالـ. -األتراؾ في الجزائر ،الحممة الفرنسية ،مقاكمة األمير عبد القادر.

1

كمف خالؿ االطالع عمى ىذا البرنامج الذم كانت تقدمو الجمعية في مدارسيا يظير لنا
بكضكح أف الجمعية كانت تحاكؿ:
 /1تميز األصكؿ التاريخية لممجتمع الجزائرم عف األصكؿ الفرنسية.
 /2التأكيد عمى الشخصية العربية االسالمية لممجتمع الجزائرم.
 /3التأكيد عمى حقيقة االستعمار األكربي لمجزائر الذم ينحدر مف ساللتو االستعمار الفرنسي.
 -)3تحديد االنتماء الطبيعي لموطن الجزائري في وعي أفراد المجتمع:
مف أجؿ الكصكؿ بأفراد المجتمع الجزائرم إلى الكعي بحدكد كمعالـ الكطف الذم يسكنكف
فيو ،كالكصكؿ بيـ إلى الشعكر باإلطار الذم يحدد انتماء ىذا الكطف ،كاف ابف باديس يحاكؿ
في كؿ مرة رسـ صكرة عف االمتداد الطبيعي ليذا الكطف مع غيره مف األكطاف الذيف يتقاسمكف
معو نفس الخصائص ،كمف ذلؾ ما كتبو رحمو اهلل( أما الجزائر فيي كطني الخاص الذم
تربطني بأىمو ركابط مف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ بكجو خاص كتفرض عمى تمؾ الركابط
ألجمو كجزء منو فركضا خاصة ،كأنا أشعر أف كؿ مقكماتي الشخصية مستمدة منو) ،ثـ يميز
ابف باديس ىذا الكطف كانتمائو الطبيعي كالثقافي بقكلو (:كأقرب ىذه األكطاف إلينا ىك المغرب
األدنى كالمغرب األقصى المذاف ما ىما إال كطف كاحد لغة كعقيدة كآدابا كأخالقا كتاريخا
1
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كمصمحة ثـ الكطف العربي اإلسالمي ثـ كطف اإلنسانية العاـ ) ،1ثـ يبيف ابف باديس أف جكىر
انتمائنا ىك انتماء إلى الدائرة العربية( إذا قمنا العرب فإننا نعني ىذه األمة الممتدة مف المحيط
اليندم شرقا إلى المحيط األطمنطي غربا كالتي فاقت سبعيف مميكنا ،تنطؽ بالعربية كتفكر بيا
كتتغذل مف تاريخيا كتحمؿ مقدا ار عظيما مف دميا كقد صيرتيا القركف في بكتقة التاريخ حتى
أصبحت أمة كاحدة ).2
كرغـ التأكيد عمى االنتماء العربي لمكطف الجزائرم مف جية الثقافة لـ ينسي ابف باديس
الفضاء الطبيعي لمجزائر في حظيرة الدكؿ األفريقية مخاطبا الجزائرييف بقكلو (:كطنيتنا معشر
المسمميف الجزائرييف األفارقة )

3

فمف خالؿ ىده النصكص التاريخية يمكف القكؿ أف ابف باديس حاكؿ أف يصؿ بالمجتمع
الجزائرم الى إدراؾ انتمائو التاريخي كالطبيعي الذم يميزه عف فرنسا التي قاؿ عنيا( إف ىذه
األمة الجزائرية ليست ىي فرنسا كال يمكف أف تككف فرنسا كال تريد أف تصير فرنسا كال تستطيع
أف تصير فرنسا كلك أرادت ،بؿ ىي أمة بعيدة عف فرنسا كؿ البعد في لغتيا كفي أخالقيا
كعنصرىا كفي دينيا ،ال تريد أف تندمج ،كليا كطف محدكد معيف ىك الكطف الجزائرم ).4
كتتككف الصكرة التي سعى ابف باديس تشكيميا في كعي أفراد المجتمع الجزائرم عف كطنيـ
مف األبعاد التالية:
 /1االنتماء لمكطف الجزائرم الذم يختمؼ عف فرنسا ،كأساس ىذا االختالؼ ىك اختالؼ في
العرؽ كالمغة كالديف.
 /2االنتماء لممغرب العربي كىك انتماء مف جية العرؽ كالمغة كالديف كالمصير المشترؾ.
 /3االنتماء لألمة العربية كىك انتماء مف جية المغة كالديف.
1

 -محمد الميمي ،مرجع سابؽ ،ص.157
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 -الشياب ،ج  ،13 ،9عدد رمضاف  1356ق /نكفمبر 1937ـ
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 /4االنتماء لمعالـ االسالمي كىك انتماء مف جية العقيدة المشتركة.
 /5االنتماء لمقارة األفريقية كىك انتماء مف جية الطبيعة الجغرافية.
 /6االنتماء لإلنسانية كىك انتماء يشترؾ فيو بنك االنساف جميعا كتحدده رابطة األخكة اإلنسانية.
كمنو يتميز الكطف الجزائرم في كعي أفراد المجتمع عمى أنو الكطف الجزائرم ،المغاربي
العرؽ ،العربي المساف ،االسالمي العقيدة ،اإلفريقي الطبيعة ،الذم يختمؼ كؿ االختالؼ عف
فرنسا االستعمارية.
 -)4التصدي لمزاعم المدرسة التاريخية الفرنسية حول تاريخ الوطن الجزائري:
لقد قامت اإلدارة الفرنسية عف طريؽ خبرائيا مف المؤرخيف كالمستشرقيف بشف حممة
تشكيكية في الكجكد النكعي لألمة الجزائرية ،كمقكلة أنيا أمة في طكر التككيف ،فما كاف مف
جمعية العمماء إال أف ردت عمى ىذه المزاعـ عف طريؽ عممائيا كالشيخ مبارؾ الميمي بتأليؼ
كتاب الجزائر في القديـ كالحديث الذم برىف فيو عف أصالة األمة الجزائرية ككجكدىا كغيرىا
مف األمـ ،األمر الذم جعؿ أحد الصحؼ الكطنية كىي جريدة النجاح تكتب في  2أكتكبر
 ( 1932أف مؤرخي الجزائر الجديدة نفضكا الغبار عف تاريخ أجدادنا كبعثكا الحياة في بقايا
أجدادنا لكي يجعمكىـ يخبركننا بأنفسيـ عف ماضييـ العظيـ كالمجيد ) ،1ثـ أعقب ذلؾ األستاذ
أحمد تكفيؽ المدني الذم ألؼ كتابو المسمى " كتاب الجزائر " كالذم حمؿ غالفو شعار جمعية
العمماء المسمميف الجزائرييف ،ثـ كتابو " محمد عثماف باشا " الذم دحض بو مزاعـ بعض
المؤرخيف كالمثقفيف كالسياسييف الفرنسييف الذيف قدمكا صك ار سكداء عف الجزائر في عيد الحكـ
العثماني  ،كبيف ما كانت عميو الجزائر مف القكة كالعمراف قبؿ االحتالؿ الفرنسي كما أصابيا مف
التخريب كالتقتيؿ أياـ االحتالؿ كبعيد االحتالؿ ناقال لو مف كتب ككثائؽ فرنسية ال غبار
عمييا.

1
2
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فإف كاف عمؿ اإلدارة الفرنسية ييدؼ إلى محاكلة التأثير النفسي عمى أفراد المجتمع
الجزائرم ،فإف عمؿ جمعية العمماء كاف ييدؼ إلى الكقكؼ في كجو ىذا العمؿ مف جية ،كمف
أجؿ زرع األمؿ في نفكس أفراد المجتمع الجزائرم كتحصيف ذاكرتيـ التاريخية مف جية أخرم.
 -)5وضع المجتمع الجزائري تحت تأثير شخصيات ليا عالقة مع تاريخ وطنو:
فمف أجؿ بناء عالقة قكية بيف أفراد المجتمع ككطنيـ كتمكيف عقدة االنتماء االجتماعي
لدييـ اتجاىو ،عممت جمعية العمماء عمى تقديـ مجمكعة مف النماذج لشخصيات بارزة مف
التاريخ العربي االسالمي ،مركزة عمى األدكار االجتماعية التي كانت تقكـ بيا ىذه الشخصيات
مف أجؿ مجتمعاتيا ،داعية الجزائرييف إلى أخد القدكة منيا كالسير عمى نيجيا في بناء الجزائر.
كما كانت الجمعية مف خالؿ سرد ىذه النماذج الناجحة في العمـ كاألخالؽ كالقكة كالعزة تسعى
لربط الجزائرم بماضيو المجيد حتى ال يشعر بالغربة في الحاضر كال ييأس مف الفرج
كالمستقبؿ.

1

 -)6الوقوف في وجو السياسات التفكيكية لوحدة المجتمع الجزائري:
لقد حاكلت اإلدارة الفرنسية المجكء إلى خمؽ العديد مف النعرات العرقية كالمغكية كالمذىبية
داخؿ المجتمع الجزائرم بيدؼ تفتيت كحدتو الكطنية كزعزعة استق ارره االجتماعي حتى تسيؿ
السيطرة عميو ،إال أف رد جمعية العمماء عمى ىذه السياسة التي تستيدؼ كحدة الكطف كلحمة
المجتمع كاف عنيفا ،بدأىا رئيس الجمعية بمقاؿ لو عمى الشياب شبو فيو ىذه السياسة التفكيكية
التي تستيدؼ كحدة المجتمع الجزائرم بعمؿ الشيطاف ،فتحت عنكاف" ما جمعتو يد اهلل ال تفرقو
يد الشيطاف " ذكر ابف باديس أف( إف أبناء يعرب كأبناء مازيغ قد جمع بينيـ اإلسالـ مند عشرة
قرنا ثـ دأبت تمؾ القركف تمكج بينيـ في السراء كالضراء حتى ككنت منيـ منذ أحقاب بعيدة
عنص ار مسمما جزائريا أمو الجزائر كأبكه اإلسالـ ).2
1
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ثـ أ عقبت الجمعية ذلؾ بخطة عممية حاربت مف خالليا ىذه السياسة بكاسطة كؿ الكسائؿ
الممكنة كالصحافة كالدعاية المختمفة كعف طريؽ كضع فصكؿ كاممة تتناكؿ األصكؿ التاريخية
لمعرب كالبربر كتفند ادعاءات المستشرقيف حكؿ أكربية الجنس البربرم ،كما قامت باحتكاء
منطقة القبائؿ التي كاف االستعمار الفرنسي يركز عمييا مف خالؿ انضكاء العديد مف الزكايا
التي كانت تنشط في المنطقة تحت لكاء مشركع الجمعية التربكم كاالصالحي ،كعمدت الى ضـ
العديد مف عمماء منطقة القبائؿ الى جيازىا كأبرزىـ الشيخ الفضيؿ الكرتالني رحمو اهلل.
كما قامت بالعمؿ عمى متابعة العماؿ الجزائرييف الذيف كانكا يتكاجدكف في فرنسا كالذيف كاف
أغمبيـ مف منطقة القبائؿ ،األمر الذم جعؿ اإلدارة الفرنسية تركز عمييـ كثي ار مف أجؿ التأثير
عمى مجتمعاتيـ داخؿ منطقة القبائؿ في الجزائر ،فقامت الجمعية بقطع الطريؽ عمى ىذا
المشركع الفرنسي بأف استرعت ىؤالء العماؿ بمشركع تربكم خاص كمفت بو الشيخ الفضيؿ
الكرتالني ابف المنطقة كاألعمـ بعاداتيا كتقاليدىا.
كما كانت الجمعية تعمؿ عمى التقريب بيف اإلخكة االباضية كالمالكية كتنادم إلى ضركرة نبذ
الخالفات المذىبية ،ككخطكة عممية مف أجؿ الكصكؿ الي ىذا التقارب عممت عمى ضـ ثالثة
مف عمماء االباضية كىـ الشيخ بيكض مدير معيد الحياة كالشيخ أبك اليقظاف كالشيخ حسف
الطرابمسي إلى مجمس إدارة الجمعية األكؿ ،كقامت بتأسيس مدرسة في مدينة بسكرة لتعميـ
الصغار يرتادىا أبناء المذىبيف كليس أدؿ عمييا مف اسميا ( االخاء العمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ).
إف تأثير العمؿ النكعي الذم كانت تقكـ بو الجمعية مف أجؿ بناء كعي كحس كطني داخؿ
المجتمع الجزائرم قد أظير جميا مظاىر االعتزاز باالنتماء لمكطف عند كثير مف أفراد المجتمع
الذيف أصبحكا يعبركف بطرؽ مختمفة عف ىذا االنتماء كيطالبكف اإلدارة الفرنسية بحقكقيـ
الشرعية نحكه.
كقد كتب ابف باديس رحمو اهلل يصؼ الحالة التي كصؿ إلييا الجزائريكف بعد ىذا الجيد
بقكلو (:كأعمف الشياب مف أكؿ يكمو ك" المنتقد " الشييد مف قبمو أف الكطف قبؿ كؿ شيء كما
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كانت ىذه المفظة يكمئذ تجرم عمى لساف أحد بمعناىا الطبيعي االجتماعي العاـ لجيؿ أكثر
األمة بمعناىا ىذا كعدـ الشعكر بو كلخكؼ أقميا مف التصريح بو ،أما اليكـ فقد شعرت األمة
بذاتيتيا كعرفت ىذه القطعة مف األرض التي خمقيا اهلل منيا كمنحيا ليا كأنيا ىي ربتيا
كصاحبة الحؽ الشرعي كالطبيعي فييا سكاء اعترؼ ليا بو مف اعترؼ أـ جحده مف جحد
ىز ).1
كأصبحت كممة الكطف إذا رنت في األذاف حركت أكتار القمكب كىزت النفس ا
كلقد أك دت اإلدارة الفرنسية تنامي الحس الكطني داخؿ المجتمع الجزائرم كالدكر الكبير الذم
لعبتو الجمعية في نشكء ىذا الحس ،حيث جاء في أحد تقارير اإلدارة العامة لمشؤكف السياسية
كالخدمات العامة التابعة لمحاكـ العاـ صدر في جانفي  (1954أف ازدياد نفكذ العمماء ىك
الخطر الحقيقي عمى السيادة الفرنسية ألف ىدفيـ ىك تككيف االنساف المسمـ[ ]...كعمى الرغـ
مف أنيا " الجمعية " تدعي أنيا ال سياسية فإنيا نكاة لألحزاب الكطنية كقاعدة ينمكا فكقيا
الشعكر الكطني ) ،2.أما األميف العاـ لكالية الجزائر فقد أكد أف جمعية العمماء عندما تأسست
كانت تسعى لتقكية العالقات بيف جميع المسمميف في الجزائر لكنيا تحكلت إلى قكة سياسية
تقكـ بدعاية مغرضة في صفكؼ الشباب كتحرضيـ عمى معاداة فرنسا.

3

كتؤكد " سيفريف البا " أف ىذه المقاكمة الثقافية التي اعتمدتيا جمعية العمماء ككسيمة لمقاكمة
استالب الشخصية الجزائرية كانت حاسمة في عممية تشكيؿ الضمير الكطني ،4في حيف يرم
الدكتكر عبد اهلل ركيبي أف ىذا العمؿ الذم قامت بو الجمعية( ساعد عمى إيجاد المناخ
المناسب لمثكرة ،ألنو غرس في أصحابو كأتباعو حب الكطف كاالعتزاز بتاريخ األجداد ).5

1

 -عمار طالبي ،ج ،4مرجع سابؽ ،ص .365

2

 -مازف صالح مطبقاتي ،المرجع السابؽ ،ص .83

3

 -عمار بكحكش ،التاريخ السياسي لمجزائر ،مرجع سابؽ ،ص .253

5

 -عبد اهلل ركيبي ،عروبة الفكر والثقافة أوال ،مرجع سابؽ ،ص.45

4

 -سيفريف البا ،اإلسالميون الجزائريون ،ترجمة حمادة إبراىيـ ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،2003 ،ص.62
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 إستخالصات الفصل:إف عممية تحميؿ المحتكل التي قمنا بيا لمجمكعة الكثائؽ كالبيانات التي تركيا الفاعمكف في
تاريخ الجمعية قد أفضت إلى جممة مف االستخالصات التي حقؽ مف خالليا البحث أىداؼ
ىذه الدراسة كالتي تـ عرضيا في التمييد ليذا الفصؿ كقد جاءت عمى النحك االتي:
 أسيـ المشركع التربكم كاإلصالحي الذم اعتمدتو جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف قفيالحفاظ عمى مقكمات الشخصية الجزائرية مف مخالب االستعمار الفرنسي الذم كاف يترصدىا
بالتدمير كالتخريب ،كذلؾ عبر مجمكعة مف األساليب كالكسائؿ المختمفة.
 أسيـ المشركع التربكم مف خالؿ مجمكعة مف األساليب في تعزيز القيـ كالثقافة اإلسالميةداخؿ المجتمع الجزائرم بكصفيا عنص ار مف عناصر ذاتيتو الكطنية ،كذلؾ مف خالؿ التكعية
بأىمية الحفاظ عمى الديف كالقياـ بمجيكدات كبيرة مف أجؿ المطالبة بفصمو عف اإلدارة الفرنسية
كالكقكؼ في كجو السياسات التي كانت تترصده كسياسة التجنيس كمحاربة ظاىرة اإللحاد
كالزكاج باألجنبيات كمعالجة التديف ألطقكسي كالتصدم لمختمؼ الطرؽ الصكفية المستعممة مف
طرؼ اإلدارة الفرنسية بيدؼ السيطرة عمى المجتمع الجزائرم.
-

أسيـ المشركع التربكم في خدمة المغة العربية بكصفيا لساف المجتمع الجزائرم كأحد

مقكمات شخصيتو الكطنية كذلؾ عف طريؽ فتح المدارس العربية كالتصدم لمختمؼ المترصديف
ليا بالنقص كالتشكيؾ كمعالجة تداخؿ األدكار االجتماعية بينيا كبيف العامية الدارجة كمحاكلة
كسب رىاف التعريب النفسي ألفراد المجتمع مف أجؿ تقبميا.
 أف المشركع التربكم لـ يغفؿ دكر العنصر الثالث مف عناصر الشخصية الكطنية كمكانتوبيف ىذه العناصر كدكره داخؿ المجتمع ،حيث عمؿ المشركع عمى بناء كترسيخ الكعي الكطني
بيف أفراد المجتمع عف طريؽ التركيز عمي إعادة ترميـ الذاكرة التاريخية لمكطف الجزائرم مف
خالؿ التدريس الصحيح ليا كتحديد معالـ االنتماء الطبيعي لمكطف الجزائرم داخؿ كعي أفراده،
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كما شكؿ التصدم لمزاعـ المدرسة االستعمارية حكؿ تاريخ الجزائر كسياسات التفريؽ ليذا
الكطف أبرز مساىمات المشركع التربكم في بناء الكعي الكطني.
كلقد ت ـ تنفيذ ىذه األساليب الرامية إلى إنقاذ الشخصية الجزائرية عبر مجمكعة مف الكسائؿ
أبرزىا المدرسة كالمسجد كالنكادم كالصحافة.

333

النتائج العامة لموضوع الدراسة

 النتائج العامة لموضوع الدراسة:توصل إلييا،
إنو من الواجب عمى الباحث عند االنتياء من بحثو أن يقدم النتائج العامة التي ّ

بأن يبين مدى تحققو من الفروض التي وضعيا محل اختبار وىل استطاع أن يجيب عمى
جميع التساؤالت التي تمحورت حوليا إشكاليتو وىل استطاع الوصول إلى جميع األىداف التي
كان يصبوا إلييا وكيف أمكنو مناقشة نتائج دراستو في ضوء نظريات بحثو وما موقع ىذه
الدراسة من جميع الدراسات السابقة:
 -)1مناقشة نتائج الدراسة في ضوء فرضيات البحث:
 -1نتائج الفرضية األولي :لقد جاءت الفرضية األولى عمي الصيغة التالية ( :أسيم المشروع
التربوي الذي أقامتو جمعية العمماء المسممين الجزائريين في تعزيز قيم االنتماء الديني لممجتمع
الجزائري ) ،ومن خالل الدراسة التحميمية لمحتوى الوثائق والمصادر التي كانت جمعية العمماء
المسممين الجزائريين تُعبِر من خالليا عن مشروعيا التربوي تحقق لنا أن ىذا المشروع استطاع
أن يساىم في تعزيز قيم االنتماء الديني ألفراد المجتمع الجزائري وذلك من خالل التغيير الذي
استطاع أن يحدثو في وعي أفراد المجتمع الجزائري من خالل إدراكيم ألىمية الحفاظ عمى قيم
دينيم بفضل جيود التوعية والتعميم التي كان يقوم بيا ،كما مثّمت جيوده التي كان يقوم بيا من
أجل مطالبة الحكومة الفرنسية بفصل الديانة االسالمية عن االدارة الفرنسية كغيرىا من الديانات
التي كانت توجد داخل الجزائر ّأيام االحتالل الفرنسي أبرز مساىمات المشروع في الحفاظ عمي

العقيدة الدينية وذلك من أجل توفير الحرية الكاممة التي تسمح بممارسة كافة أشكال التعبير
الديني من جية وتخميص الديانة االسالمية من قيود اإلدارة الفرنسية التي كانت تسوق دينا

يخدم مصالحيا االستعمارية ،ثم أتبعت الجمعية ذلك بمجموعة من األعمال التي رأت فييا أنيا
تساىم في حماية العقيدة الدينية لممجتمع الجزائري من المسخ والذوبان كانت أبرزىا الوقوف في
وجو سياسات التجنيس التي كانت تستيدف األحوال الشخصية االسالمية لمفرد الجزائري
ومحاربة ظاىرة الزواج باألجنبيات التي كانت تنتشر داخل المجتمع الجزائري وىي الظاىرة التي
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رأت فييا الجمعية خط ار عمى األسرة الجزائرية نتيجة لمقيم التي يمكن أن تنقميا ىذه الزيجة إلي
أبنائيا ومحيط أسرتيا ،إضافة إلي محاربة ظاىرة اإللحاد أو التخمي عن التدين وىي الظاىرة
التي كانت تنتشر بين أوساط الشباب خاصة نتيجة لمتعميم الالّديني الذي كانوا يتمقونو داخل
أما النقطة المحورية التي أسيمت
المدرسة الفرنسية وانتشار الثقافة األوروبية داخل المجتمعّ ،

الجمعية من خالليا في حماية العقيدة الدينية فكانت تصفية ىذه العقيدة مما عمق بيا من

الشوائب عن طريق الوقوف في وجو تمك الطرق الصوفية التي كانت تعمل عمى نشر ىذه
الخرافات والشوائب.
 -2نتائج الفرضية الثانية :وىي الفرضية التي جاءت صياغتيا عمى الشكل التالي( أسيم
المشروع التربوي في خدمة المغة العربية ) ،ولقد تم التحقق من ىذه الفرضية من خالل الوقوف
عمى مساىمة المشروع التربوي في خدمة المغة العربية لسان المجتمع الجزائري وأحد عناصر
ذاتيتو الوطنية عن طريق:
 -1ما كان يقوم بو من جيود لفتح المدارس العربية التي تعمم المغة العربية والمطالبة بحرية
فتحيا ومحاولة إتاحة فرص التعميم العربي أمام جميع شرائح المجتمع الجزائري.
التصدي لجميع تمك الشكوك والشبيات التي كانت ترفعيا اإلدارة الفرنسية حول المغة
-2
ّ
العربية من أجل إضعاف مكانتيا االجتماعية.
 -3العمل عمى معالجة مشكمة تداخل األدوار االجتماعية بين الفصحى العربية والعامية
الدارجة داخل المجتمع حيث كانت ىذه المشكمة من بين السياسات التي حاولت اإلدارة الفرنسية
العمل عمييا إلضعاف رابطة االنتماء العربي داخل المجتمع الجزائري.
 -4محاولة كسب رىان التعريب النفسي ألفراد المجتمع الجزائري ،أي السعي إلى محاولة
تقريب المغة العربية الى نفوس الجزائريين بغية خمق نوع من الموقف اإليجابي اتجاه المغة
العربية.
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 -5وادراكا منيا لمعالقة العضوية التي تربط المغة العربية باإلسالم كان عمل الجمعية من أجل
إحياء وتعزيز القيم االسالمية داخل المجتمع الجزائري يدخل في عمميا من أجل خدمة المغة
العربية.
 -3نتائج الفرضية الثالثة :وىي الفرضية التي جاءت صياغتيا عمى النحو اآلتي( أسيم
المشروع التربوي في ترسيخ وتعميق الوعي بالشعور الوطني).
ولقد تم التحقق من ىذه الفرضية من خالل الوقوف عمى الجيود التي كانت تبذليا الجمعية
في سبيل الوصول إلي ترسيخ وتعميق الحس الوطني داخل أفراد المجتمع الجزائري وأبرز ىذه
الجيود ما يمي:
 -1محاولة الوصول بالمجتمع الجزائري إلى إدراك أىمية معنى الوطن والحفاظ عميو من خالل
العمل عمي تناول الوطن ومعاني الوطنية في العديد من الكتابات التي كان ينشرىا عمماء
الجمعية.
 -2العمل عمي ترميم الذاكرة التاريخية لممجتمع الجزائري بفضل تدريس تاريخ وجغرافيا الوطن
الجزائري في مدارسيا وىي المواضيع التي كانت تمنعيا إدارة االحتالل الفرنسي في مدارسيا
مخافة وصول الفرد الجزائري إلى تشكيل صورة حقيقية عن وطنو.
 -3العمل عمى تحديد االنتماء الطبيعي لمجزائر في وعي األفراد الجزائريين من خالل رسم
صورة عن العوالم والفضاءات الحقيقية التي تنتمي إلييا الجزائر تحديدا دقيقا.
 -4التصدي لمزاعم المدرسة التاريخية الفرنسية حول تاريخ الجزائر من خالل إبطال ىذه
المزاعم والرد عمييا بكتب ومؤلفات تبين التاريخ الحقيقي لموطن الجزائري.
 -5وضع أفراد المجتمع الجزائري تحت تأثير شخصيات ليا عالقة بتاريخ الجزائر.
 -6الوقوف في وجو السياسات التفكيكية التي كانت ترفعيا اإلدارة الفرنسية من أجل تفكيك
الوحدة الوطنية لممجتمع الجزائري.
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 -)2مناقشة نتائج الدراسة في ضوء تساؤالت الدراسة:
وىي التساؤالت التي حاولت الدراسة من خالليا معالجة إشكالية الموضوع عن طريق
اإلجابة عمييا:
 -1التساؤل األول والذي تمحور حول اإلجابة عن مالمح المشروع التربوي الذي اعتمدتو
جمعية العمماء المسممين الجزائريين داخل المجتمع الجزائري.
وىو التساؤل الذي تمت اإلجابة عميو من خالل التحميل الوثائقي لمصادر البحث من
أدبيات ومخمفات الجمعية التي عكست عن طريقيا رؤيتيا وتصورىا لممح المشروع الذي تريد
إقامتو داخل المجتمع الجزائري ،وأول ىذه المالمح ىو تمك األسس والمبادئ العامة التي بنت
عمييا الجمعية مشروعيا التي جعمت منو بناء خاصا يختمف عن غيره من المشاريع االصالحية
التي سبقتو ولقد تمثمت أىم ىذه األسس والمبادئ العامة في ما يمي:
 -)1مقومات الشخصية الجزائرية التي حاول المشروع أن يعكسيا وال يناقض مبادئيا حتّى
يضمن لو االنسجام والتوافق مع خصائص المجتمع الجزائري.
 -)2مراعات الوضعية االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي يوجد عمييا المجتمع الجزائري
نتيجة لمسياسة الفرنسية التي تركت ليا آثا ار كبيرة داخل المجتمع ،حيث أن ظواى ار كالفقر
والبطالة واألمية والحرمان االجتماعي أضحت السمة البارزة لواقع المجتمع الجزائري.
 -)3الواقع التربوي والثقافي الذي وصمتو الجزائر بعد مرور قرن عمى الوجود الفرنسي وما يميز
ىذا الواقع خاصة مع السياسة التعميمية الفرنسية وأىدافيا الرامية الى طمس معالم الشخصية
الجزائرية وذلك الجمود الفكري الذي كان يطبع مناىج التعميم الذي كانت تسير عميو بعض
الزوايا وأما العامل األكبر واألىم فكان ذلك العدد الكبير من األطفال الجزائريين الذين يوجدون
خارج مقاعد الدراسة.
 -)4اال مكانيات المادية والتقنية والبشرية التي كانت متاحة أمام المشروع والذي يميزىا النقص
الواضح في االطارات البشرية التي ستقوم بالمشروع والنقص في مصادر التمويل التي فقدت
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السند التقميدي المتمثل في األوقاف بعد القضاء عمييا من طرف اإلدارة الفرنسية فضال عن
جممة المضايقات والعراقيل التي ترفعاىا اإلدارة الفرنسية أمام الجمعية ومشروعيا.
وأما المممح الثاني لممشروع فيي تمك األبعاد التي حاول من خالليا المشروع تجسيد مبادئو
العامة من خالليا وأىميا:
 -)1البعد القومي أو الوطني :وىو البعد الذي حاول المشروع التربوي تحقيقو من خالل
 اعتماد المغة العربية لغة لمتكوين وأداة لمبناء النفسي والفكري. الدعوة إلى تعريب محتوى التعميم حتى يتالءم مع ثقافة الفرد الجزائري. التركيز عمى القيم االسالمية داخل المضامين التربوية لمتعميم التي تقدمو مدارس الجمعيةومكاتب التعميم التابعة ليا
 االىتمام بالتاريخ الوطني لممجتمع الجزائري والتأكيد عمى المؤشرات التي تعزز ىذا التاريخداخل المضامين التربوية.
 -)2بعد العدالة االجتماعية أو البعد الديمقراطي بالمفيوم العصري ،وىو البعد التي سعت الى
تحقيقو عن طريق:
 تمكين جميع طبقات المجتمع من الحصول عمى المعرفة بإلغاء جميع الحواجز والعوائق التييمكنيا أن تحول دونيا ودون االستفادة من المعرفة وذلك في حدود االمكانيات المتاحة أمام
المشروع التربوي.
 تنويع فرص التعميم بما يخدم أوضاع الفئات المختمفة ،تعميم نظامي لألطفال الصغار ،تعميممسجدي لمكبار ،تعميم مسائي خاص بتالميذ المدارس الفرنسية.
 القيام بكل الجيود الممكنة التي من شأنيا القضاء عمى الحواجز النفسية واالجتماعية لتعميمالبنت الجزائرية داخل المجتمع الجزائري.
 محاولة استغالل جميع األماكن المتاحة لتقديم فرص التعميم( المساجد ،النوادي،المدارس....الخ ).
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 مراعاة المدارك العقمية ألفراد المجتمع في الخطاب التربوي حتى يصل ىذا الخطاب إلىجميع طبقات المجتمع.
 -)3البعد العصري والتقني وىو البعد الذي سعت إلى تحقيقو من خالل:
 الدعوة إلى االستفادة من جميع التجارب اإلنسانية. الدعوة الى االستفادة من عموم المغات العالمية. ربط التعميم النظري بالميدان التطبيقي. الدعوة إلى تشجيع الترجمة. -)4بعد العقالنية :ولقد مثّل البعد العقالني أحد أىم الميزات التي كان يجسدىا المشروع
التربوي بيدف عقمنة الفعل االجتماعي عن طريق ترشيد استعمال العقل انطالقا من كونو مكمن
التشريف اإلليي وذلك من خالل المؤشرات التالية:
 اعتماد الوسطية واالعتدال منيجا لمعمل. التأكيد عمى العمل المنظم وتجنب العفوية( التخطيط االستراتيجي ). تربية النشء عمى النقد البناء. تربية النشء عمى نبذ التعصب الجنسي والديني. مراعاة المدركات العقمية لمتالميذ. -)5البعد األخالقي وذلك من خالل إضفاء نوع من الطابع األخالقي عمى جميع مفاصل
العممية التعميمية.
 -)6البعد النوعي والكيفي وىو البعد الذي تم تجسيده من خالل:
 تربية النشأ عمى فكرة صحيحة دون التوسع في المعرفة. التقميل من عدد التالميذ داخل الفصول الدراسية. -)7البناء الجسمي والبدني من خالل محاولة إعطاء مساحة لمنشاطات البدنية والرياضية
داخل المشروع التربوي.
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 -)8المرحمية والتدرج وىي البعد الذي حاول المشروع تحقيقو من خالل:
 بدء المشروع التربوي بتعميم الذكور أوال ثم االنتقال إلى تعميم اإلناث عن طريق فتح ممحقاتخاصة باإلناث بعد حصول القبول االجتماعي لفكرة تعمم اإلناث.
 البدء بالتعميم االبتدائي ثم االنتقال إلى التعميم الثانوي بعد توسع التعميم والحصول عمىاإلمكانيات الالّزمة لذلك.
أما المممح الثالث لممشروع التربوي فيو ذلك المنياج الذي سعى المشروع عن طريق توظيفو
ّ

الوصول إلى األ بعاد التي يسعي الي تجسيدىا وأبرز مالمح ىذا المنياج ىو تركيزه عمى المعمم
كمحور لمعممية التعميمية األمر الذي جعمو يعطي لو مساحة كبيرة داخل المنياج من خالل
التكفل بتكوينو والوقوف عمى أوضاعو االجتماعية واشراكو في إعداد المنياج المدرسي وترك
كامل الحرية أمامو في التعامل مع المنياج ،أما باقي عناصر المنياج المدرسي المعروفة فقد
سعت الجمعية الى تحقيقيا بما يخدم أىداف المشروع التربوي ويراعي أسسو ويحقق أبعاده
ولذلك جاءت البرامج والمقررات المدرسية والمراجع والكتب التعميمية كميا من أجل تجسيد ىذا
اليدف ،وأما عن طرق التدريس التي كانت معتمدة داخل مدارس العمماء فيي طريقة التعميم
باألقران وطريقة المناقشة وطريقة المحاضرة وطريقة الحوار وطريقة حل المشكالت وطريقة
التعمم بالبحث ولقد تركت الحرية في اختيار الطريقة المناسبة الى المعممين وذلك حسب حاجتيم
ومالئمة الطريقة الي تحقيق أىدافيم من الدرس.
أما باقي تساؤالت الدراسة فقد تم مناقشتيا من خالل اإلجابة عن نتائج فروض الدراسة.
وعميو يمكن القول أن الدراسة استطاعت أن تجيب عن تساؤالت إشكالية الدراسة من خالل
إجابتيا عن مالمح المشروع التربوي الذي اعتمدتو جمعية العمماء المسممين الجزائريين والوقوف
عمى مدي مساىمة ىذا المشروع في الحفاظ عمي مقومات الشخصية الجزائرية.
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 -)3مناقشة نتائج الدراسة في ضوء بعض الدراسات السابقة:
لقد مثّمت دراسة بن مرسمي حسين الموسومة بالرد التربوي البن باديس عمى المشروع
التربوي االستعماري إحدى أقرب الدراسات الى موضوع دراستنا بحكم قرب التخصص وطبيعة
التناول ولذلك نرى أن نتائج دراستنا جاءت مكممة لنتائج ىذه الدراسة ففي الحين الذي اكتفت
فيو ىذه الدراسة بالوصف الخارجي لمشروع الجمعية من خالل إبراز الصراع الحاصل بين
اإلدارة الفرنسية والجمعية واقتصرت عمى ذكر بعض األبعاد الذي حاول المشروع تجسيده،
قدمت دراستنا تصو ار شامال وعميقا عن مالمح وخصائص المشروع التربوي الذي أقامتو جمعية
ّ
العمماء كما استطاعت دراستنا أن تصل بالتفصيل إلى أبرز األساليب التي ساىم من خالليا
المشروع التربوي في إعادة االعتبار الى عناصر الذاتية الجزائرية.
 -)4مناقشة نتائج الدراسة في ضوء أهداف الدراسة:
لقد ىدفت الدراسة إلى الوقوف عمى مالمح المشروع التربوي الذي أقامو العمماء
المصمحون بيدف إصالح المجتمع الجزائري والمساىمة من خاللو في إنقاذ مقومات الشخصية
الجزائرية ،ولقد حققت الدراسة ىذا اليدف من خالل الوقوف عمى مالمح ذلك المشروع التي تم
تناوليا في نتائج الدراسة.
كما ىدفت الدراسة إلى اإلجابة عمى مدى مساىمة المشروع التربوي في الحفاظ عمى
مقومات الشخصية الجزائرية وقد تحقق ليا ىذا اليدف من خالل التعرف عمى أىم األساليب
التي ساىم من خالليا المشروع في تعزيز قيم االنتماء الديني داخل المجتمع الجزائري وفي
معرفة أىم األساليب التي أسيم من خالليا في خدمة المغة العربية كما تم الوقوف عمى
مساىمة المشروع التربوي في ترسيخ وتعميق الوعي والشعور الوطني وقد تمت اإلشارة إلى
جميع ىذه المساىمات في نتائج الدراسة.
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 التوصيات واالقتراحات:توصمت إلييا الدراسة يمكن أن نقدم االقتراحات التالية:
وبعد العرض النيائي لمنتائج التي ّ

 -1أن ىذه الدراسة ليست دراسة نيائية لموضوع المشروع التربوي وانما ىي دراسة تحتاج الى
الكثير من التعضيد واالضافة من طرف دراسات أخرى تكشف عن جوانب أخرى في مثل ىذا
الموضوع لم تستطع الدراسة الوصول إلييا.
 -2نتمنى أن تكون ىذه الدراسة بداية الطريق لدراسات أخرى حول المشروع التربوي لمجمعية
خارج التناول الكرونولوجي.
 -3أن تجربة المشروع التربوي الذي قام بو العمماء المصمحون يمثل تجربة وطنية تحتاج الى
االستفادة منيا في بناء واصالح منظومتنا التربوية وىو ما من شأنو أن يغنينا عن الجري وراء
تجارب الغير والسعي من أجل توطينيا ،فقط مع ضرورة تكييف ىذه التجربة بما يتالءم
وتطورات المرحمة الحالية.
 -4أن ىذه التجربة تمثل جزء من تاريخنا الثقافي الذي يتطمب من الجيات المعنية والوصية
خاصة وسائر أفراد المجتمع الجزائري عامة الحفاظ عميو والسير عمى حمايتو وتقديمو لألجيال
الصاعدة في أبرز حمةّ ممكنة.
 -5أن ىذا البحث يمثل دعوة لمباحثين في مجال العموم االجتماعية من أجل االستفادة من
ا لمعرفة التاريخية في تفسير الواقع وفيمو وبناء المعرفة االجتماعية عمى شاكمة ما كان يقوم بو
اآلباء المؤسسون كابن خمدون وفيبر.
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الخاتمة:
تعرض المجتمع الجزائري في بداية القرن التاسع عشر كغيره من شعوب البمدان التي
لقد ّ

كانت تحت سمطة الدولة العثمانية إلى أحد أبشع أشكال االحتالل األجنبي وىو االحتالل
الفرنسي الذي لم يكتفي باحتالل أرض ىذا الوطن ونيب خيراتيا ومقدراتيا بل سعى بالموازاة مع
ذلك إلى ابتالع شخصية أفراده والغاء جميع مقوماتيا وعناصرىا التصنيفية من الوجود ،ومن
أجل الوصول إلى ىذا اليدف قامت إدارة االحتالل الفرنسي بانتياج سياسة مترابطة ومتسمسمة
تصل عن طريقيا الى ىذا اإللغاء لمنوع البشري الجزائري ،فكانت سياسة التفقير من أجل
حرمان المجتمع الجزائري من مصادر رزقو التي تضمن لو البقاء وتعمل عمى تمويل مراكز
المعرفة التي كانت تحفظ لو لغتو ودينو ثم جاءت سياسة التجييل التي وجدت في السياسة التي
سبقتيا قد ميّدت ليا الطريق بعد أن شمّت مراكز العمم والمعرفة نتيجة انقطاع مصادر التمويل

فانتشرت بذلك األمية والجيل والفقر والبطالة والعديد من الظواىر االجتماعية التي لم يكن
يعرفيا المجتمع الجزائري ،وىي الظواىر التي استغمتيا اإلدارة الفرنسية كمدخل من أجل محاولة
تنصير أفراد المجتمع لتعمد بعد ذلك الى سياسة الفرنسة من أجل استكمال عممية المسخ ألن
الفرد الذي فقد دينو يسيل عميو فقد لغتو نتيجة لمعالقة العضوية والوظيفية التي تربط الديانة
اإلسالمية بمغتيا العربية ولقد أوكمت اإلدارة الفرنسية لممدرسة التي أقامتيا في الجزائر الميمة
األكبر لمقيام بيذه الوظيفة.
ونتيجة ليذه السياسة التي انتيجتيا اإلدارة الفرنسية من أجل القضاء عمى مقومات الشخصية
الجزائرية وانعكاساتيا الكبيرة داخل البناء االجتماعي الجزائري والتي انتقل فييا المجتمع من
وضع اجتماعي الى وضع آخر مختمف عنو تماما يميزه انتشار الفوضى االجتماعية والجيل
والفقر والحرمان واالقصاء واالستبعاد وفشو الثقافة األوروبية وغيرىا من الظواىر ،ظيرت
دعوات في الجزائر تنادي بضرورة النيوض من الوضع االجتماعي المتأزم والوقوف في وجو
ىذه السياسات التي تطال الشخصية الجزائرية وخصائصيا النوعية وأبرز ىذه الدعوات ىي

134

الخاتمة

صيحة جمعية العمماء المسممين الجزائريين التي ظيرت عمى مسرح ىذه األحداث وكمئال
طبيعي لمجموعة من العوامل الداخمية والخارجية التي شيدتيا الجزائر بعد مرور قرن عمى
الوجود االحتاللي.
ولقد قامت ىذه الجمعية بتسطير مشروع تربوي سعت من خاللو الى المساىمة في تأمين
عناصر الشخصية الجزائرية والوقوف في وجو السياسات الفرنسية الرامية الى القضاء عمى
الذاتية الجزائرية ،حيث عممت عمى بنائو عمى مجموعة من األسس والمبادئ التي شكمت مممحو
العام ،فانطمقت فيو من وجوب مراعات مقومات الشخصية الوطنية حتى ال يكون مشروعا
مبتو ار وغريبا عن خصائص المجتمع الذي يستيدفو ،وكذلك ضرورة مراعاة الوضعية
االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي يوجد عمييا المجتمع الجزائري نتيجة لسياسة االحتالل
الفرنسي وانعكاساتيا السمبية داخل المجتمع ،وكذا الواقع التربوي والثقافي عامة التي وصمتو
الجزائر نتيجة لمسياسة التعميمية التي تنتيجيا اإلدارة الفرنسية دون إغفال االمكانيات المادية
والبشرية والوسائل التقنية المتاحة أمام المشروع ،ولقد حاول المشروع التربوي تجسيد ىذه
المبادئ من خالل جممة من األبعاد التي تعكس فمسفتو التربوية أىميا البعد الوطني أو القومي
الذي تم تحقيقو من خالل اعتماد المغة العربية كمغة لمتكوين والبناء النفسي والفكري والتركيز
عمى القيم االسالمية داخل المضامين التربوية واالىتمام بالتاريخ الوطني وبعد العدالة
االجتماعية من خالل محاولة إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص التعميم أمام أبناء الجزائريين
والبعد العصري من خالل اعتماد تجارب الدول األجنبية واالستفادة من لغاتيا الحية وبعد
العقالنية من خالل ترشيد الفعل البشري داخل المشروع التربوي والبعد األخالقي من خالل
صبغ العممية التربوية بالطابع األخالقي والروحي والبعد النوعي والكيفي والمرحمية والتدرج من
أجل الوصول الي ضمان تحقيق أقصى نتيجة ممكنة ،ومن أجل ضمان السير الحسن لجميع
ىذه العممية قامت الجمعية باعتماد منياج مدرسي متكامل جعمت فيو من المعمم محور العممية
التعميمية من خالل المساىمة في بنائو وتنفيذه بما يخدم أىدافو.
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أما عن جممة األساليب التي حاول المشروع التربوي توظيفيا من أجل المساىمة في تأمين
عناصر الذاتية الجزائرية فقد تنوعت بما يوافق كل عنصر من عناصر ىذه الشخصية ففي
مجال تعزيز قيم االنتماء الديني داخل المجتمع الجزائري عمل المشروع إلى محاولة إحداث
تغيير في وعي أفراد ىذا المجتمع عن أىمية الحفاظ عمى دينيم من خالل التوعية والتعميم ثم
أ تبعتيا بمجموعة من األساليب الميدانية التي تعمل عمى مساندة ىذا العمل وتقويتو كمطالبة
اإلدارة الفرنسية برفع يدىا عن ديانة الجزائريين عمى شاكمة ما تفعمو مع بقية السكان األوربيين
التصدي لمطرقية ومحاربة ظاىرة اإللحاد والزواج
ودياناتيم والوقوف في وجو سياسات التجنيس و ّ
باألجنبيات وغيرىا ،أما فيما يخص العنصر الثاني من عناصر الذاتية الوطنية أال وىو المغة
العربية فقد عمدت إلى مجموعة من األساليب التي ساىمت من خالليا في خدمة ىذه المغة
التصدي لمختمف المؤامرات التي
أبرزىا العمل عمى فتح العديد من مدارس التعميم العربي و ّ
ضدىا من طرف اإلدارة الفرنسية ومحاولة خمق نوع من الموقف اإليجابي اتجاه
كانت تحاك ّ
ىذه المغة في نفوس أفراد المجتمع الجزائري ،أما العنصر الثالث من عناصر الشخصية الوطنية
أال وىو عنصر الوطن فقد حاول المشروع التربوي أن يسيم في الحفاظ عميو من خالل محاولة
الوصول بأفراد المجتمع إلى إدراك معنى الوطن ومعاني الوطنية عن طريق توظيف العديد من
الكتابات ألجل ذلك ،كما قام المشروع بتدريس تاريخ وجغرافيا الوطن الجزائري داخل مدارس
الجمعية بغية تصحيح الصورة التي كانت ترسميا المدرسة الفرنسية عن تاريخ ىذا الوطن ويمثل
العمل الذي كانت تقوم بو الجمعية من أجل الوقوف في وجو السياسات التفكيكية التي كانت
ترفعيا اإلدارة الفرنسية بيدف ضرب وحدتو الوطنية أبرز مساىمات المشروع في خدمة الوطن
الجزائري.
كانت ىذه أبرز مالمح المشروع التربوي الذي أقامو المصمحون وأبرز األساليب التي
اعتمدوىا من أجل المساىمة في الحفاظ عمى مقومات شخصيتو الوطنية وىي مساىمة تستحق
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الوقوف عندىا والتنويو بيا واالعتبار وأخذ الدروس منيا في بناء منظوماتنا التربوية المعاصرة
وأثناء القيام بأي عمل نيضوي واصالحي ألصالتيا وحجم النتائج التي حققتيا.
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الملخص:
لقد جاءت ىذه الدراسة بيدف الوقوف عمى مالمح المشروع التربوي الذي أقامتو جمعية
العمماء المسممين الجزائريين ومدى مساىمتو في الحفاظ عمى مقومات الشخصية الجزائرية.
ولقد اتخذت الدراسة من المنيج التاريخي وتقنية تحميل المحتوى كأدوات منيجية لمعالجة
ودراسة موضوع الدراسة.
ولقد توصمت الدراسة الي النتائج التالية:
 أن العمماء استطاعوا أن يقيموا مشروعيم التربوي عمى أسس ومبادئ عامة تم تجسيدىا منخالل مجموعة من األبعاد التي تبين المممح العام ليذا المشروع وأىم ىذه األسس التي انطمق
منيا العمماء ىي مراعات مقومات الشخصية الجزائرية والوضعية االقتصادية والسياسية
واالجتماعية والواقع الثقافي والتربوي الذي يوجد عميو المجتمع الجزائري نتيجة لمسياسة الفرنسية
المنتيجة من أجل تحطيم ىذا المجتمع دون إغفال حجم اإلمكانيات المادية والتقنية والبشرية
المتاحة أمام المشروع فضال عن عراقيل اإلدارة الفرنسية.
أما عن أىم األبعاد التي تم من خالليا تجسيد مبادئ وأسس المشروع التربوي فيي:
ّ -

 -1البعد الوطني أو القومي من خالل اعتماد المغة العربية لغة لمتكوين والتركيز عمى القيم
والتعاليم االسالمية داخل المضامين التربوية واالىتمام بالتاريخ الوطني.
 -2بعد العدالة االجتماعية من خالل محاولة إتاحة أكبر قدر من فرص التعميم أمام جميع
األطفال الجزائريين.
 -3البعد التقني والعصري من خالل االستفادة من جميع التجارب االنسانية والتفتح عمى المغات
األجنبية.
 -4البعد العقالني من خالل محاولة ترشيد الفعل البشري داخل أركان المنظومة التربوية.
 -5البعد األخالقي من خالل طبع التعميم بالطابع األخالقي والروحي.
إضافة الى البعد النوعي والكيفي والبناء الجسمي والمرحمية والتدرج.
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 ولقد أسيم المشروع التربوي في الحفاظ عمى مقومات الشخصية الجزائرية من خالل: -1تعزيز القي م االسالمية بين أفراد المجتمع الجزائري وذلك عن طريق العمل عمى نشر وتعميم
قيم الثقافة االسالمية والقيام ببعض المجيودات التي من شأنيا تدعيم ىذا العمل كمطالبة اإلدارة
الفرنسية بفصل الديانة االسالمية عن اإلدارة الفرنسية والوقوف في وجو سياسات التجنيس
ومحاربة ظاىرة الزواج باألجنبيات والتصدي لظاىرة اإللحاد والطرقية.
 -2خدمة المغة العربية من خالل العمل عمى فتح مكاتب لمتعميم العربي والتصدي لمختمف
الشكوك التي ترفعيا اإلدارة الفرنسية حول مكانة ىذه المغة والعمل عمى محاولة تقريب المغة
العربية من قموب الجزائريين.
 -3ترسيخ وتعميق الوعي بالشعور الوطني من خالل العمل عمى ترميم ال ّذاكرة التاريخية
التصدي لمختمف المزاعم
بواسطة تدريس التاريخ والجغرافيا الصحيحة لموطن الجزائري و ّ
والشكوك التي تضعيا اإلدارة الفرنسية حول التاريخ الجزائري والوقوف في وجو سياسات التفكيك
والتفرقة التي كانت تقوم بيا اإلدارة الفرنسية من أجل تفتيت وحدة المجتمع الجزائري.
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أوال -القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن الكريم.
ثانيا -المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر.
ثالثا -القــــــــــــــــــواميس والمعاجم.
رابعا -المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجع.
خامسا -المـــــجالت والدوريات.
سادسا -الرســــــــــائل الجامعية.
سابعا -الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائد.
ثامنا -الحــــــصص التمفزيونية.
تاسعا -المحاضرات والندوات واأليام الدراسية.
عاش ار -مـــــــــــــــــــــــــواقع االنثرنت.
إحدى عشر -المراجع بالمغة األجنبية.

مراجع الدراسة

أوال -القرآن الكريم:
 القرآف الكريـ بركاية كرش لقراءة اإلماـ نافع المدني مف طريؽ األزرؽ مأخكذا مف الرسـالعثماني ،ط ،21دار الفجر اإلسالمي ،دمشؽ.2005 ،
ثانيا -المصادر:
 -)1الكتب:
 -1ابف باديس عبد الحميد ،العقائد اإلسالمية ،ط ،4دار تالة ،الجزائر.2005 ،
 -2ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،تفسير ابن باديس ،المجمد الثاني ،جمع أبك عبد الرحمف
محمكد ،دار الرشيد لمقرآف الكريـ ،الجزائر.2003 ،
 -3ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،تفسير ابن باديس ،ط ،2جمع تكفيؽ محمد شاىيف كمحمد
الصالح رمضاف ،دار الكتب العممية ،بيركت.2003 ،
 -4ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،العقائد اإلسالمية ،ركاية كتعميؽ محمد الصالح رمضاف ،دار
الفتح ،الشارقة.1995 ،
 -5ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،آثار اإلمام عبد الحميد ابن باديس ،ج ،6منشكرات ك ازرة
الشؤكف الدينية ،الجزائر.1994 ،
 -6ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،آثار اإلمام عبد الحميد ابن باديس ،ج ،5منشكرات ك ازرة
الشؤكف الدينية ،الجزائر.1991 ،
 -7ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،مبادئ األصول ،تحقيؽ عمار الطالبي ،المؤسسة الكطنية
لمكتاب ،الجزائر.1988 ،
 -8ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،آثار اإلمام عبد الحميد ابن باديس ،ج ،4منشكرات ك ازرة
الشؤكف الدينية ،الجزائر.1985 ،
 -9اإلبراىيمي محمد البشير ،في قمب المعركة ،دار األمة ،الجزائر.2007 ،
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 -10ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،آثار اإلمام محمد البشير اإلبراىيمي ،ج ،1ج ،2ج ،3ج،4
ج ،5دار الغرب اإلسالمي ،بيركت.1997 ،
 -11باعزيز بف عمر ،من ذكرياتي عن اإلمامين الرئيسين عبد الحميد بن باديس ومحمد
البشير اإلبراىيمي ،ط ،2منشكرات الحبر ،الجزائر.2007 ،
 -12جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف ،سجل مؤتمر جمعية العمماء المسممين الجزائريين
المنعقد بمركزىا العام بنادي الترقي بالعاصمة ،دار الكتب ،الجزائر ( ،د ت ).
 -13حماني أحمد ،صراع بين السنة والبدعة ،ج ،2دار البعث ،قسنطينة ( ،د ت ).
 -14قسـ إحياء تراث الجمعية ،من وثائق جمعية العمماء المسممين الجزائريين ،دار المعرفة،
الجزائر.2009 ،
 -15خير الديف ،مذكرات الشيخ خير الدين ،ج ،1المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر ( ،دت).
 -)2الجرائد:
 -16البصائر ،السنة  ،3العدد  ،140الجمعة  25رمضاف1357ق المكافؽ ،1958/10/18
قسنطينة.
 -17ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،العدد  ،160قسنطينة ،الصادر في 7أفريؿ .1939
 -18ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،السنة ،3قسنطينة ،العدد.1938 ،95
 -19ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،السنة  ،2قسنطينة ،العدد 30 ،77جكيمية .1937
 -20السنة النبكية المحمدية ،عدد ،9قسنطينة ،الصادر  11صفر 5 /1352جكاف .1933
 -21ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،عدد ،7قسنطينة ،الصادر  27محرـ  22 /1352مام .1933
 -22ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،العدد ،5قسنطينة ،الصادر  13محرـ 8 /1352مام .1953
 -23ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ،العدد  ،2قسنطينة 22 ،ذم الحجة17/1301أفريؿ.1933
 -24الشياب ،ج 4كج ،5عدد ربيع الثاني كجمادل األكؿ  /1357جكاف كجكيمية .1938
 -25ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،ج 9كج ،13عدد رمضاف 1356ق1937/ـ.

834

مراجع الدراسة

 -26ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ،ج ،3عدد  12ربيع األكؿ 1355ق /جكاف .1936
 -27ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،ج ،1عدد محرـ 1355ق /أفريؿ .1936
 -28ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،عدد أكتكبر.1933
 -29ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،ج ،1عدد فيفرم .1932
 -30ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،ج ،2عدد مارس .1931
 -31ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،ج ،10عدد نكفمبر .1929
 -32الشريعة النبكية المحمدية ،السنة  ،1العدد  ،4قسنطينة ،االثنيف  10ربيع الثاني ،1433
المكافؽ 7أكت .1952
 -33ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،السنة  ،1العدد  ،2قسنطينة ،االثنيف  1ربيع الثاني 1325
المكافؽ  24جكيمية .1937
ثالثا -القواميس والمعاجم:
 -34طكني بينيت كلكرانس غركسبيرغ كميغاف مكراس ،معجم مصطمحات الثقافة والمجتمع،
ترجمة سعيد الغامدم ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت.2010 ،
 -35الصالح مصمح ،الشامل -قاموس مصطمحات العموم االجتماعية ،دار عالـ الكتب،
الرياض.1999 ،
 -36غيث محمد عاطؼ ،قاموس عمم االجتماع ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة،
.1999
رابعا -المراجع:
 -37أبك زكرياء يحي ابف أبي بكر ،كتاب السير وأخبار األئمة ،الدار التكنسية لمنشر ،تكنس،
( د ت ).
 -38أبي عمر يكسؼ بف عبد البر القرطبي ،القصد واألمم في التعريف بأصول أنساب العرب
والعجم ،مكتبة القدس ،القاىرة ( ،د ت ).
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 -39ابف سمينة محمد العطكم ،أسس مشروع النيضة عند اإلمام عبد الحميد بن باديس،
ج ،1منشك ارت المجمس اإلسالمي األعمى ،الجزائر.2007 ،
 -40ابف عتيؽ محمد الصالح ،أحداث وموافق في مجال الدعوة االصالحية والحركة الوطنية
بالجزائر ،منشكرات دحمب ،الجزائر.1999 ،
 -41ابف خمدكف ،المقدمة ،ط ،2تحقيؽ دركيش الجكيدم ،المكتبة العصرية ،بيركت.2003 ،
 -42ابراىيـ مركاف عبد المجيد ،أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية ،مؤسسة
الكراؽ ،عماف.2000 ،
 -43اإلبراىيمي أحمد طالب ،من تصفية االستعمار الى الثورة الثقافية ،ترجمة حنفي بف
عيسى ،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.1982 ،
 -44األىكاني أحمد فؤاد ،التربية في االسالم ،دار المعارؼ ،القاىرة.1968 ،
 -45أكزم أحمد كآخركف ،المغة والتواصل التربوي والثقافي ،منشكرات مجمة عمكـ التربية،
الدار البيضاء ،المممكة المغربية.2008 ،
 -46أزراج عمر ،قصة قصيدة ،الشركؽ لإلعالـ كالنشر ،الجزائر.2012 ،
 -47أقيس خالد ،الشيخ العربي التبسي الرئيس الثالث لجمعية العمماء المسممين الجزائريين،
دار األلمعية ،قسنطينة.2011 ،
 -48األشرؼ مصطفى ،الجزائر :األمة والمجتمع ،ترجمة حنفي بف عيسى ،المؤسسة الكطنية
لمكتاب ،الجزائر.1983 ،
 -49بدكم عبد الرحماف ،مناىج البحث العممي ،ط ،3ككالة المطبكعات ،الككيت.1997 ،
 -50بيي الديف سالـ محمد ،ابن باديس فارس االصالح والتنوير ،دار الشركؽ ،القاىرة،
.1999
 -51بكاشرم آمنة ،أىمية العامل الفكري في تشكيل اليوية واسترجاع الحرية الجزائر نموذجا،
مؤسسة شباب الجامعة ،االسكندرية.2008 ،
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 -52بكحكش عمار ،التاريخ السياسي لمجزائر من البداية ولغاية  ،1692دار الغرب
االسالمي ،بيركت.1997 ،
 -53ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،العمال الجزائريون في فرنسا ،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر،
.1974
 -54بكطالب محمد نجيب ،سوسيولوجيا القبيمة في المغرب العربي ،مركز دراسات الكحدة
العربية ،بيركت.2005 ،
 -55بكعزيز يحي ،أعالم الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة ،ج ،1دار الغرب االسالمي،
بيركت.1995 ،
 -56بكصفصاؼ عبد الكريـ ،الفكر العربي الحديث والمعاصر ،ج ،1ج ،2دار مداد،
قسنطينة.2009 ،
 -57ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،رواد النيضة والتجديد في الجزائر ،دار اليدل ،عيف مميمة،
الجزائر.2007 ،
 -58ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،جمعية العمماء المسممين الجزائريين ودورىا في تطور الحركة
الوطنية الجزائرية ،عالـ المعرفة ،الجزائر.2009 ،
 -59ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،جمعية العمماء المسممين الجزائريين وعالقتيا بالحركات
الجزائرية األخرى ،دار مداد ،قسنطينة.2009 ،
 -60بيتر بيرؾ ،عمم االجتماع والتاريخ ،ترجمة داكد صالح ،منشكرات دار عالء الديف،
دمشؽ.2007 ،
 -61بيترؿ بيرجؿ كميشؿ فككك كيكرجيف ىابرماس ،التحميل الثقافي ،ترجمة فاركؽ أحمد
مصطفى كآخركف ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة.2009 ،

 -62بف أشنيك عبد المطيؼ ،تكون التخمف في الجزائر ،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع،
الجزائر.1979 ،
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 -63بف مزكر عمار ،عبد الحميد ابن باديس ومنيجو في الدعوة واالصالح ،دار األمؿ،
تيزم كزك ،الجزائر.2010 ،
 -64بف محمد عمي ،معركة المصير واليوية في المنظومة التربوية ،دار األمة ،الجزائر،
.2010
 -65بف نادر الطيب ،الجزائر حضارة وتاريخ ،دار ىكمة ،عيـ مميمة ،الجزائر.2008 ،
 -66بف نبي مالؾ ،وجية العالم اإلسالمي ،ط ،6ترجمة عبد الصابكر شاىيف ،دار الفكر،
دمشؽ.2006 ،
 -67ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،ميالد مجتمع ،ط ،6ترجمة عبد الصابكر شاىيف ،دار الفكر ،دمشؽ،
.2006
 -68ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،من أجل التغيير ،ط ،5دار الفكر ،دمشؽ.2006 ،
 -69ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،مشكمة الثقافة ،ط ،12ترجمة عبد الصابكر شاىيف ،دار الفكر ،دمشؽ،
.2006
 -70ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،في ميب المعركة ،ط ،7دار الفكر ،دمشؽ.2006 ،
 -71ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،شروط النيضة ،ط ،6ترجمة عمر كامؿ مسقاكم كعبد الصابكر شاىيف،
دار الفكر ،دمشؽ.2006 ،
 -72ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،مشكمة األفكار في العالم اإلسالمي ،ترجمة أحمد شعبك كبساـ بركة ،دار
الفكر ،دمشؽ.2002 ،
 -73ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،الظاىرة القرءانية  ،ترجمة عبد الصابكر شاىيف ،دار الفكر ،دمشؽ،
.1989
 -74ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،شروط النيضة ،ترجمة عبد الصابكر شاىيف ،دار الفكر ،دمشؽ.1986 ،
 -75ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،مذكرات شاىد قرن ،ط ،2دار الفكر ،دمشؽ.1984 ،
 -76بف نعماف أحمد ،فرنسا واألطروحة البربرية ،ط ،2دار األمة ،الجزائر.2011 ،
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 -77ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،أطمبوا الوطنية ولو في فرنسا ،دار األمة ،الجزائر.2005 ،
 -78ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،مصير وحدة الجزائر بين أمانة الشيداء وخيانة الخفراء؟ ،دار األمة،
الجزائر.2005 ،
 -79ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،إشيدي يا جزائر ،دار األمة ،الجزائر.2005 ،
 -80ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،حزب البعث الفرنسي ،ط ،2دار األمة ،الجزائر.2000 ،
 -81ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،كيف صارت الجزائر مسممة عربية ،ط ،2دار األمة ،الجزائر.1998 ،
 -82ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،التعصب والصراع العرقي والديني والمغوي لماذا وكيف؟ ،ط ،2دار
األمة ،الجزائر.1997،
 -83ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،اليوية الوطنية ،دار األمة ،الجزائر.1996 ،
 -84ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،سمات الشخصية الجزائرية ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر،
.1988
 -85بف قينة عمر ،المشكمة الثقافية في الجزائر ،دار أسامة ،عماف.2000 ،
 -86بف قرية صالح كسامية بكعمراف كخالؼ محمد نجيب ،تاريخ الجزائر في العصر الوسيط
من خالل المصاد ر ،منشكرات المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ
نكفمبر  ،1954الجزائر .2007
 -87بف رحاؿ الزبير ،اإلمام عبد الحميد بن باديس رائد النيضة العممية والفكرية ،دار
اليدل ،عيف مميمة ،الجزائر ( ،د ت ).
 -88بف خميفة مالؾ ،الفكر السياسي عند العالمة عبد الحميد ابن باديس ،دار طميطمة،
الجزائر.2010 ،
 -89بركات حميـ ،المجتمع العربي في القرن العشرين ،مركز دراسات الكحدة العربية،
بيركت.2000 ،
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 -90بقطاش خديجة ،الحركة التبشيرية في الجزائر  ،1381 -1331منشكرات دحمب،
الجزائر.2007 ،
 -91الجابرم محمد عابد ،في غمار السياسة ،الكتاب األكؿ ،الشبكة العربية لمنشر ،بيركت،
.2009
 -92ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،فكر ابن خمدون ،ط ،6مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت،
.1994
 -93جكزيؼ جكف ،المغة واليوية ،ترجمة عبد النكر خرافي ،عالـ المعرفة ،المجمس الكطني
لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت.2007 ،
 -94الجيالني عبد الرحماف ،تاريخ الجزائر العام ،ج ،1ج ( ،2د ـ ج ) ،الجزائر.1982 ،
 -95جيميس جكاف ،ثورة الجزائر ،ترجمة عبد الرحماف صدقي أبكطالب ،الدار المصرية
لمتأليؼ كالترجمة ،القاىرة ( ،د ت ).
 -96الجندم أنكر ،الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا ،الدار القكمية لمطباعة ،القاىرة،
( د ت ).
 -97ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،التغريب في العالم اإلسالمي ،األمانة العامة لمجنة العميا لمدعكة اإلسالمية
باألزىر الشريؼ ،القاىرة ( ،د ت ).
 -98جعيط ىشاـ ،تأسيس المغرب اإلسالمي ،ط ،2دار الطميعة ،بيركت.2008 ،
 -99الجعمي فتح الرحماف عبد اهلل ،اإليمان باهلل والجدل الشيوعي ( ،د ـ ج ) ،الجزائر،
.1984
 -100دبكز محمد عمي ،نيضة الجزائر الحديثة وثورتيا المباركة ،ج ،1المطبعة التعاكنية،
الجزائر.1965 ،
 -111دكدك أبك العيد ،الجزائر في مؤلفات الرحالة األلمان ،المؤسسة الكطنية لمنشر ،الجزائر،
.1989
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 -102الدكرم عبد العزيز كآخركف ،القومية العربية في الفكر والممارسة ،ط ،2مركز دراسات
الكحدة العربية ،بيركت.1980 ،
 -103ديدكنة عمي ،المنظومة التربوية بين األصالة واالستئصال ،دار أبك زيد ،الجزائر،
.2006
 -104الدراجي محمد ،ابن باديس في عيون معاصريو ،عالـ األفكار ،الجزائر.2008 ،
 -105ىارلمبس كىكلبكرف ،سوسيولوجيا الثقافة واليوية ،ترجمة حاتـ حميد محسف ،دار
كيكاف ،دمشؽ.1010 ،
 -106ىيرفيو دانييؿ كجاف بكؿ كيالـ ،سوسيولوجيا الدين ،ترجمة دركيش حمكجي ،المجمس
األعمى لمثقافة ،القاىرة.2005 ،
 -107ىالؿ عمار ،أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر ( ،د ـ ج ) ،الجزائر،
.1995
 -108كافي عمي عبد الكاحد ،المغة والمجتمع ،دار النيضة ،القاىرة.1971 ،
 -109كلد خميفة محمد العربي ،المسألة الثقافية وقضايا المسان واليوية ( ،د ـ ج )،
الجزائر.2003 ،
 -110ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،الجزائر المفكرة والتاريخية ،دار األمة ،الجزائر.1998 ،
 -111كعمي محمد الطاىر ،التعميم التبشيري في الجزائر ،منشكرات دحمب ،الجزائر.2009 ،
 -112زايد أحمد ،سيكولوجية العالقات بين الجماعات ،عالـ المعرفة ،المجمس الكطني لمثقافة
كالفنكف كاآلداب ،الككيت.2006 ،
 -113زكزك عبد الحميد ،المرجعيات التاريخية لمدولة الجزائرية الحديثة ،دار ىكمة ،الجزائر،
.2009
 -114زيداف عبد الباقي ،عمم االجتماع الديني ،مكتبة غريب ،القاىرة ( ،د ت ).
 -115زعيمي مراد ،مؤسسة التنشئة االجتماعية ،دار قرطبة ،الجزائر.2007 ،
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 -116زركقة رشيد ،جياد ابن باديس ضد االستعمار الفرنسي في الجزائر ،دار الشياب،
بيركت.1992 ،
 -117زريؽ برىاف ،المشروع الحضاري العربي االسالمي ،دار كنعاف ،دمشؽ.2007 ،
 -118زركاتي رشيد ،تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية ،ط ( ،2د ـ
ج ) ،الجزائر.2008 ،
 -119حاطكـ نكر الديف ،تاريخ الحركات القومية ،ج ،1ط ،2دار الفكر ،الككيت.1979 ،
 -120حباسي شاكش ،من مظاىر الروح الصميبية لالستعمار الفرنسي في الجزائر ،دار
ىكمة ،الجزائر ( ،د ت ).
 -121حيفرم عبد الحميد ،التمفزيون الجزائري واقع وأفاق ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر،
.1985
 -122حمكش عبد القادر ،سياسة فرنسا التعميمية ،دار األمة ،الجزائر.2010 ،
 -123حميداتك مصطفى محمد ،عبد الحميد بن باديس وجيوده التربوية ،ك ازرة األكقاؼ
كالشؤكف اإلسالمية ،دكلة قطر.1997 ،
 -124حسيف طو ،فمسفة ابن خمدون االجتماعية ،ترجمة محمد عبد اهلل عناف ،مطبعة
االعتماد ،القاىرة.1925 ،
 -125حسيف يكسؼ محمد ،موقف مالك بن نبي من الفكر الغربي الحديث ،دار الخمدكنية،
الجزائر.2011 ،
 -126حسف الساعاتي سامية ،ابن خمدون مبدعا ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة.2006 ،
 -127حسف الساعاتي ،ابن خمدون مؤسس عمم االجتماع ،ط ،5دار الرساـ ،بيركت،
.2004
 -128الطالبى عمار ،عبد الحميد ابن باديس حياتو وآثاره ،ج ،3ط ،3الشركة الجزائرية،
الجزائر.1997 ،
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 -129طو عبد الكاحد دنكف ،الفتح واالستقراء العربي االسالمي في شمال إفريقيا واألندلس،
دار المدار اإلسالمي ،بيركت.2004 ،
 -130طكالبى نكرالديف ،في إشكالية المقدس ،ترجمة كجيو الجعيني ،منشكرات عكيدات،
بيركت.1988 ،
 -131الطيبي محمد ،الجزائر عشية الغزو االحتاللي ،دار ابف النديـ ،كىراف.2009 ،
 -132الطمار محمد ،الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج ،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع،
الجزائر.1983 ،
 -133يحي جالؿ ،السياسة الفرنسية في الجزائر ،دار المعرفة ،القاىرة.1959 ،
 -134كاباف فميب كدكرتيو جاف فرنسكا ،عمم االجتماع ،ترجمة إياس خضر ،دار الفرقد،
دمشؽ.2010 ،
 -135ككبر آدـ ،الثقافة التفسير األنثروبولوجي ،ترجمة فتحي تراحي ،عالـ المعرفة ،المجمس
الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت.2008 ،
 -136ككتش دكنيس ،مفيوم الثقافة في العموم االجتماعية ،ترجمة منير السعيداني ،المنظمة
العربية لمترجمة ،بيركت.2007 ،
 -137كركف ديفيد ماؾ ،عمم اجتماع القومية ،ترجمة سامي خشبة ،المركز القكمي لمترجمة،
القاىرة.2007 ،
 -138البا سيفريف ،اإلسالميون الجزائريون ،ترجمة حمادة إبراىيـ ،المجمس األعمى لمثقافة،
القاىرة.2003 ،
 -139لبف عمي ،الغزو الفكري في المناىج الدراسية ،ط ،3دار الكفاء ،القاىرة.1992 ،
 -140لكنيس رابح ،عبد الحميد ابن باديس رائد النيضة ،دار المعرفة ،الجزائر ( ،د ت ).
 -141المّقاني أحمد حسيف ،الوسائل التعميمية والمنيج المدرسي ،ط ،2مؤسسة الخميج
العربي ،القاىرة.1986 ،
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 -142المّقاني محمد حسف ،المناىج بين النظرية والتطبيق ،عالـ الكتب ،القاىرة.1989 ،
 -143لقباؿ مكسى ،عقبة بن نافع أساس نظام الفيريين وتأصيل مجتمع إسالمي جديد في
المغرب العربي ،دار ىكمة ،الجزائر.2002 ،
 -144ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،المغرب اإلسالمي ،ط ،2الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر،
.1981
 -145المبارؾ محمد ،فقو المغة وخصائص العربية ،دار الفكر ،بيركت.1975 ،
 -146مجمكعة مف الكتاب ،نظرية الثقافة ،ترجمة عمي السيد الصاكم ،عالـ المعرفة،
المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت.1997 ،
 -147مدككر عمي أحمد ،منيج التربية في التصور اإلسالمي ،دار الفكر العربي ،القاىرة،
.2006
 -148المدني أحمد تكفيؽ ،جغرافية القطر الجزائري ،عالـ المعرفة ،الجزائر.2010 ،
 -149ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،ىذه ىي الجزائر ،عالـ المعرفة ،الجزائر.2010 ،
 -150ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،كتاب الجزائر ،دار المعارؼ ،القاىرة.1963 ،
 -151مدني عباسي ،مشكالت تربوية في البالد االسالمية ،دار الشياب ،باتنة ،الجزائر،
.1986
 -152ميديد إبراىيـ ،الدور اإلصالحي والنشاط السياسي لمشيخ محمد البشير االبراىيمي
عمى نيج جمعية العمماء المسممين الجزائريين ،دار قرطبة ،الجزائر.2011 ،
 -153مكلكد قايد ،البربر عبر التاريخ ،ترجمة إبراىيـ سعدم ،منشكرات ميمكني ،الجزائر،
.2008
 -154محجكب عباس ،أصول الفكر التربوي في االسالم ،عالـ الكتب الحديث ،األردف،
.2006
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 -155محمد حسف عبد الباسط ،أصول البحث االجتماعي ،ط ،11مكتبة كىبة ،القاىرة،
.1990
 -156مطبقاتي مازف صالح ،جمعية العمماء المسممين الجزائريين ودورىا في الحركة
الوطنية ،عالـ األفكار ،الجزائر.2011 ،
 -157ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،عبد الحميد ابن باديس العالم الرباني والزعيم السياسي ،عالـ
األفكار ،الجزائر.2005 ،
 -158الميمي محمد ،ابن باديس وعروبة الجزائر ،دار الكتاب العربي ،الجزائر.2012 ،
 -159الميمي مبارؾ محمد ،تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ،ج ،1المؤسسة الكطنية
لمكتاب ،الجزائر ( ،د ت ).
 -160مينيش ريشارد ،األمة والمواطنة في عصر العولمة ،ترجمة عباس عباس ،منشكرات
ك ازرة الثقافة ،الييئة العامة السكرية لمكتاب ،دمشؽ.2009 ،
 -161ممكيا الحسف بف الشيخ ،التعريف باألمازيغ وأصوليم ،دار الخمدكنية ،الجزائر.2007 ،
 -162منديب عبد الغني ،الدين والمجتمع ،إفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء ،المغرب.2006 ،
 -163مسعي محي محمد ،كيفية كتابة األبحاث واعداد المحاضرات ،ط ،2المكتب العربي
الحديث ،القاىرة.2000 ،
 -164مريكش أحمد ،الشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية ،دار ىكمة ،الجزائر،
.2007
 -165ناجي سفير ،محاوالت في التحميل االجتماعي ،ج ،1ترجمة بف ناصر ( ،د ـ ج )،
الجزائر ( ،د ت ).
 -166ناصر محمد ،الصحف العربية الجزائرية ،الشركة الجزائرية ،الجزائر.1980 ،
 -167ناشؼ أحمد ،تعريب التعميم في الجزائر بين الطرح المعرفي والطرح االيديولوجي ،كنكز
الحكمة ،الجزائر.2011 ،
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 -168الندكم أبك الحسف ،نحو التربية االسالمية الحرة في الحكومات والبالد االسالمية ،ط،5
مؤسسة اإلسراء لمنشر كالتكزيع ،قسنطينة ،الجزائر.1991 ،
 -169النقيب عمر ،مقومات مشروع بناء إنسان الحضارة في فكر مالك بن نبي التربوي،
الشركة الجزائرية المبنانية ،الجزائر.2009 ،
 -170السكيدم محمد ،مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري ( ،د ـ ج ) ،الجزائر.1984 ،
 -171سمكدم حسيف عبد الرحيـ ،عبد الحميد بن باديس مفس ار ،المؤسسة الكطنية لمكتاب،
الجزائر.1988 ،
 -172سميماف كامؿ كعمي العبد اهلل ،التربية ،منشكرات مجمة الثقافة ،بيركت ( ،د ت ).
 -173السميماني أحمد ،تاريخ مموك البربر في الجزائر القديمة ،دار القصبة ،الجزائر(،د ت).
 -174السمالكطي نبيؿ تكفيؽ ،المجتمع المسمم ونظمو ،ط ،2دار الشركؽ ،جدة.1988 ،
 -175ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،المنيج اإلسالمي في دراسة المجتمع ،ط ،2دار الشركؽ،
جدة.1985 ،
 -176ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،الدين والبناء االجتماعي ،ج ،2دار الشركؽ ،جدة.1981 ،
 -177سماتي محفكظ ،األمة الجزائرية نشأتيا وتطورىا ،ترجمة محمد الصغير بناني كعبد
العزيز بكشعيب ،منشكرات دحمب ،الجزائر.2007 ،
 -178سعد اهلل أبك القاسـ ،تاريخ الجزائر الثقافي ،ج ،4دار الغرب اإلسالمي ،بيركت،
.1998
 -179ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،ج ،2ج ،4دار الغرب
اإلسالمي ،بيركت.1996 ،
 -180ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،الحركة الوطنية الجزائرية ،ج ،1ج ،2ج ،3ط ،4دار الغرب
اإلسالمي ،بيركت.1992 ،
 -181ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،أفكار جامحة ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر.1988 ،
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 -182سعدم عثماف ،عروبة الجزائر عبر التاريخ ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر،
.1988
 -183ستراكس كمكد ليفي ،األنثربولوجيا البنيوية ،ترجمة مصطفى صالح ،ك ازرة الثقافة
كاالرشاد القكمي ،دمشؽ.1977 ،
 -184عباد صالح ،الجزائر بين فرنسا والمستوطنين ( ،د ـ ج ) ،الجزائر ( ،د ت ).
 -185عباس فرحات ،ليل االستعمار ،ترجمة أبك بكر رحاؿ ،المؤسسة الكطنية لمنشر
كاالشيار ،الجزائر.2010 ،
 -186عبد الدايـ عبد اهلل ،التربية عبر التاريخ ،ط ،5دار العمـ لممالييف ،بيركت.1984 ،
 -187عبد الحميد رشكاف حسيف ،الدين والمجتمع ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية،
.2004
 -188عبد المطيؼ أحمد كآخركف ،الفكر التربوي العربي االسالمي ،المنظمة العربية لمتربية
كالثقافة كالعمكـ ،تكنس.1987 ،
 -189عبيدات محمد كآخركف ،منيجية البحث العممي ،ط ،2دار كائؿ ،عماف.1999 ،
 -190عيادم سعيد ،البراديغم االسالمي واعادة البناء الحضاري ،دار قرطبة ،الجزائر،
.2009
 -191عمكم محمد الطيب ،التربية بين األصالة والتغريب ،منشكرات دحمب ،الجزائر( ،د ت).
 -192عمي نبيؿ ،الثقافة العربية وعصر المعمومات ،عالـ المعرفة ،المجمس الكطني لمثقافة
كالفنكف كاآلداب ،الككيت.2001 ،
 -193العمايرة محمد حسف ،الفكر التربوي االسالمي ،دار المسيرة ،عماف.2009 ،
 -194عمكرة عمار ،موجز في تاريخ الجزائر ،دار ريحانة ،الجزائر.2002 ،
 -195العناني حناف عبد الحميد ،الفن والدراما والموسيقي في تعميم الطفل ،دار الفكر،
عماف ( ،د ت ).
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 -196العسمي بساـ ،عبد الحميد ابن باديس وبناء قاعدة الثورة التحريرية ،دار الرائد كدار
النفائس ،الجزائر كبيركت.2010 ،
 -197العفافي سعيد بف الحسيف ،زىر البستان من مواقف العمماء والربانيين ،ج ،5دار
العفافي ،القاىرة ( ،د ت ).
 -198العقاد عباس محمكد ،الفمسفة القرآنية ،مكتبة رحاب ،الجزائر ( ،د ت ).
 -199ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،التفكير فريضة إسالمية ،مكتبة رحاب ،الجزائر ( ،د ت ).
 -200عقكف العربي  -األمازيغ عبر التاريخ نظرة موجزة في األصول واليوية ،التنكخي
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الرباط2010. ،
 -201العراقي عاطؼ ،االسالم دين العمم والمدنية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة،
.2009
 -202العركم عبد اهلل ،تاريخ المغرب ،ج ،1ط ،5المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
المغرب.1996 ،
 -203عشكم مصطفى ،المدرسة الجزائرية إلي أين؟ ،دار األمة ،الجزائر.1991 ،
 -204عشراتي سميماف ،عبد الحميد ابن باديس ،ج ،2دار الغرب ،كىراف.2010 ،
 -205ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،الشخصية الجزائرية ( ،د ـ ج ) ،الجزائر.2010 ،
 -206عثماف إبراىيـ ،مقدمة في عمم االجتماع ،دار الشركؽ ،عماف.1999 ،
 -207فاقميرم لك ار فيشيا ،أرشيف الفاتيكان السري حول غزو الجزائر من قبل قوات شارل
العاشر أو الحرب الصميبية المجيولة ،ترجمة حميد عبد القادر ،عالـ األفكار ،الجزائر2013 ،
 -208فمكسي مسعكد ،اإلمام عبد الحميد ابن باديس لمحات من حياتو وأعمالو وجوانب من
فكره وجياده ،دار قرطبة ،الجزائر.2006 ،
 -209فرج عبد المطيؼ ،طرق التدريس في القرن الواحد العشرين ،دار المسيرة ،عماف،
.2005
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 -210فرككس صالح ،محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر ،مديرية النشر لجامعة
قالمة ،قالمة ،الجزائر.2010 ،
 -211فضيؿ عبد القادر ،المدرسة في الجزائر ،جسكر لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.2009 ،
 -212ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كمحمد الصالح رمضاف ،إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس ،دار األمة،
الجزائر.1998 ،
 -213فضالء محمد الحسف ،المسيرة الرائدة لمتعميم العربي الحر بالجزائر ،ج ،1ج ،2دار
األمة ،الجزائر.1999 ،
 -214فضالء محمد الطاىر ،خطو وأثر ،منشكرات المكتبة الكطنية ،الجزائر ( ،د ت ).
 -215الصديؽ محمد الصالح ،المصمح المجدد االمام ابن باديس لياذا حاولوا اغتيالو ( ،د
ـ ج ) ،الجزائر.2009 ،
 -216صديؽ شافية ،التغيير من خالل الجماعة ،دار قرطبة ،الجزائر ( ،د ت ).
 -217قاسـ محمكد ،اإلمام عبد الحميد ابن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية،
دار المعارؼ ،القاىرة.1968 ،
 -218قبارم محمد اسماعيؿ ،قضايا عمم االجتماع المعاصر ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية،
( د ت ).
 -219قرصك محمد ،عبد الحميد ابن باديس نصوص مختارة ،المؤسسة الكطنية لمنشر
كالتكزيع ،الجزائر.2010 ،
 -220ركيبي عبد اهلل ،الفرانكفونية مشرقا ومغربا ،دار الكتاب العربي ،الجزائر.2009 ،
 -221ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،عروبة الفكر والثقافة أوال ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر،
.1986
 -222شاتكليو آؿ ،الغارة عمى العالم االسالمي ،ترجمة محب الديف الخطيب كمساعد اليافي،
دار مدني.2002 ،
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 -223شمحت يكسؼ ،مدخل إلى عمم االجتماع االسالم ،ترجمة خميؿ أحمد خميؿ ،المؤسسة
العربية لمدراسات كالنشر ،عماف.2003 ،
 -224الشماس عيسى ،مدخل إلى عمم االنسان ،منشكرات إتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ،
.2004
 -225شمس الديف عبد األمير ،الفكر التربوي عند ابن خمدون وابن األزرق ،ط ،2دار إقرأ،
بيركت.1986 ،
 -226الشريط عبد اهلل كالميمي محمد المبارؾ ،مختصر تاريخ الجزائر السياسي والثقافي
واالجتماعي ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر.1985 ،
 -227شريط عبد اهلل ،معركة المفاىيم ،ط ،2الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر،
.1984
 -228الثعالبي عبد العزيز ،تاريخ شمال إفريقيا ،ط ،2دار المغرب االسالمي ،بيركت،
.1990
 -229تمار يكسؼ ،تحميل المحتوى لمباحثين والطمبة الجامعيين ،طاكسيـ ككـ ،الجزائر،
.2007
 -230تركي رابح ،عبد الحميد بن باديس باعث النيضة االسالمية العربية في الجزائر ،ط،2
دار مكفـ ،الجزائر.2009 ،
 -231ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،جمعية العمماء المسممين الجزائريين ورؤساؤىا الثالثة ،المؤسسة الكطنية
لمفنكف المطبعية ،الجزائر.2004 ،
 -232ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد االصالح االسالمي والتربية في
الجزائر ،ط ،5المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية ،الجزائر.2001 ،
 -233خالدم عبد الحميد ،الوجود الياللي السميمي في الجزائر ،دار ىكمة ،الجزائر.2007 ،
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 -234خكجة حمداف بف عثماف ،المرآة ،تعريب العربي الزبيرم ،منشكرات  ،ANEPالجزائر،
.2006
 -235خطاب محمد شيت ،قادة فتح المغرب العربي ،ج ،1ج ،2دار الفكر ،بيركت.1984 ،
 -236الخطيب أحمد ،جمعية العمماء المسممين الجزائريين وأثرىا االصالحي في الجزائر،
المؤسسة الكطنية لمكتاب ( ،د ت ).
 -237الخريجي عبد اهلل ،عمم االجتماع الديني ،ط ،2رمثاف لمنشر ،جدة.1996 ،
 -238خضر إدريس ،التفكير االجتماعي الخمدوني وعالقتو ببعض النظريات األخرى ،ط،2
( د ـ ج ) ،الجزائر.1992 ،
 -239الذكادم أحمد ،المقدمة في عمم االجتماع الثقافي ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر
كالتكزيع ،بيركت.2010 ،
 -240غدنز أنثكني ،عمم االجتماع ،ترجمة فايز الصياغ ،ط ،4المنظمة العربية لمترجمة،
بيركت.2005 ،
 -241غكردك عبد العزيز ،الفتح االسالمي لبالد المغرب ،ط ،2دار ناشرم ،الككيت.2011 ،
 -242غياث بكفمجة ،التربية والتكوين في الجزائر ،مخبر البحث في عمـ النفس كعمكـ التربية،
كىراف.2002 ،
 -243ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،التربية ومتطمباتيا ( ،د ـ ج ) ،الجزائر.1993 ،
 -244غميكف برىاف ،الوعي الذاتي ،ط ،2دار الفارابي ،عماف.1992 ،
 -245غريب عبد الكريـ ،سوسيولوجيا المدرسة ،منشكرات عالـ التربية ،الدار البيضاء،
المممكة المغربية.2009 ،
خامسا -المجالت والدوريات:
 -246أبك ىدرة حامد ( ،المغة القكمية كاليكية ) ،مجمة الجامعة المغاربية ،السنة  ،4العدد ،8
الجامعة المغاربية ،طرابمس ،ليبيا2009. ،
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 -247باجك محمد ( ،قراءة في معالـ فكر االماـ عبد الحميد ابف باديس ) ،مجمة الوعي،
العدد  ،1رجب كشعباف 1431المكافؽ لجكيمية  ،2002دار الكعي لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.
 -248بف سمينة محمد ( ،مف اسيامات االبراىيمي في النيضة ) ،مجمة الموافقات ،السنة ،4
العدد  ،4محرـ  1416المكافؽ لػ جكاف  ،1995المعيد العالي ألصكؿ الديف ،الجزائر.
 -249بف شاعة بيراف كأحمد بف الشيف ( ،الديف كالتناكؿ السكسيكلكجي ) ،مجمة العموم
االجتماعية ،العدد  ،1قسـ عمـ االجتماع كالديمغرافيا ،جامعة األغكاط.2007/2006 ، ،
 -250الجمالي محمد فاضؿ ( ،الشيخ البشير االبراىيمي كرسالتو التربكية ) ،المجمة التاريخية
المغاربية ،العدد  ،5جانفي 1976.
 -251الزبيرم محمد العربي ( ،المسخ الثقافي كمسؤكلية الدكلة ) ،مجمة الفكر السياسي،
العدد  ،19المؤسسة العربية السكرية لتكزيع المطبكعات.2000 ،
 -252حاج صالح عبد الرحمف ( ،تعميـ المغة العربية في التعميـ األساسي كامكانية استفادتو
مف البحكث العممية ) ،دفاتر المجمس ،العدد  ،3المجمس األعمى لمتربية ،الجزائر1997. ،
 -253حماني أحمد ( ،ابف باديس كالثكرة ) ،مجمة الرسالة ،العدد  ،4ك ازرة الشؤكف الدينية،
الجزائر ،جانفي1980.
 -254مجمة المجاىد ،العدد  1 ،1395مام  ،1987الجزائر.
 -255مقراني الياشمي ( ،إرشادات منيجية إلعداد رسائؿ عممية ) ،مجمة الباحث
االجتماعي ،عدد سبتمبر  ،2001قسـ عمـ االجتماع ،جامعة قسنطينة.
 -256ناصر محمد ( ،الشيخ عبد الحميد ابف باديس كعالقتو بالحركة االصالحية بكادم
ميزاب )  ،مجمة الوعي ،العدد  ،1رجب كشعباف 1431المكافؽ لجكيمية  ،2002دار الكعي
لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.
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 -257النجار عبد المجيد ( ،مالمح االستراتيجية السياسية لإلماـ عبد الحميد ابف باديس ) ،
مجمة الوعي ،العدد  ،1رجب كشعباف 1431المكافؽ لجكيمية  ،2002دار الكعي لمنشر
كالتكزيع ،الجزائر.
 -258نجيب بخكش ( ،استخدامات الكسائؿ السمعية البصرية في العممية التعميمية ،الرىانات
األساسية لتفعيؿ اإلصالح التربكم في الجزائر ) ،دفاتر المخبر ،العدد ،5منشكرات مخبر
المسالة التربكية في الجزائر في ظؿ التحديات الراىنة ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية
كاالجتماعية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،جكاف.2009
 -259ستيكارت ىكؿ( ،حكؿ اليكية الثقافية ) ،ترجمة بكؿ طير ،مجمة إضافات ،المجمة
العربية لعمـ االجتماع ،العدد  ،2ربيع2008.
 -260سالمة عزيز ( ،أسس العممية التربكية عند اإلبراىيمي )  ،مجمة الموافقات ،السنة ،4
العدد  ،4محرـ  1416المكافؽ لػ جكاف  ،1995المعيد العالي ألصكؿ الديف ،الجزائر.
 -261عكيمر مكلكد ( ،مسألة التاريخ عند اإلماـ عبد الحميد ابف باديس )  ،مجمة الوعي،
العدد  ،1رجب كشعباف 1431المكافؽ لجكيمية  ،2002دار الكعي لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.
 -262فضيؿ عبد القادر ( ،نحك انطالقة جديدة كجادة في مجاؿ تدريس المغة العربية في
المرحمة األكلى مف التعميـ األساسي ) ،دفاتر المجمس ،العدد  ،3المجمس األعمى لمتربية،
الجزائر.1997 ،
 -263صالح فياللى ( ،الديف كالمجتمع :دراسة سكسيكلكجية ) ،مجمة الباحث االجتماعي،
العدد  ،4أفريؿ  ،2003جامعة قسنطينة.
 -264الصديؽ محمد الصالح ( ،اإلماـ عبد الحميد ابف باديس جياد كمكاقؼ ) ،مجمة
الوعي ،العدد  ،1رجب كشعباف 1431المكافؽ لجكيمية  ،2002دار الكعي لمنشر كالتكزيع،
الجزائر.
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 -265صحراكم عز الديف ( ،المغة العربية في الجزائر التاريخ كاليكية ) ،مجمة كمية اآلداب
والعموم االنسانية واالجتماعية ،العدد  ،5كمية اآلداب كالعمكـ االنسانية كاالجتماعية ،جامعة
بسكرة ،جكاف 2009.
 -266الشيخ سميماف ( ،الجزائر في مكاجية الفرنككفكنية ) ،مجمة المجاىد ،عدد ،1435
الصادر في  5مام  ،1988الجزائر.
 -267الرفاعي عدناف ( ،اإلسالـ كالعركبة ) ،مجمة الفكر السياسي ،العدد  ،17المؤسسة
العربية السكرية لتكزيع المطبكعات ،دمشؽ2002. ،
 -268خزار عبد اهلل ( ،الحركة التبشيرية في الجزائر ) ،مجمة الرواسي ،العدد  ،7مارس
 ،1993باتنة ،الجزائر.
سادسا -الرسائل الجامعية:
 -269باديس مصطفى أككيؿ ( ،إنتشار االسالـ في بالد المغرب ) ،مذكرة ماجستير غير
منشكرة ،قسـ التاريخ ،جامعة الجزائر2006./2005 ،
 -270بف مرس مي حسيف ( ،الرد التربكم البف باديس عمى المشركع االستعمارم ) ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،قسـ عمـ النفس كعمكـ التربية ،جامعة الجزائر.1992/1991 ،
 -271مرابط أحالـ ( ،كاقع المنظكمة التربكية في الجزائر ) ،رسالة ماجستير غير منشكرة،
قسـ عمـ االجتماع ،جامعة بسكرة2006. ،
 -272فراس محمد ( ،الفكر التحررم عند الحميد بف باديس كأثره في استقالؿ الجزائر )،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ العمكـ السياسية ،جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا،
فمسطيف.2009 ،
سابعا -الجرائد:
 -273الشركؽ اليكمي الجزائرية ،العدد  ،3549الخميس 2012/1/26ـ ،المكافؽ لػ  2ربيع
األكؿ  1433ق.
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 -274ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،العدد  ،3924الثالثاء  2013/2/12المكافؽ لػ  1ربيع
الثاني  1434ق.
ثامنا -الحصص التمفزيونية:
 -274قناة الشركؽ الفضائية الجزائرية ( ،برنامج الحمقة المفقكدة ) ،عمي بف محمد9 ،أفريؿ
.2013
تاسعا -المحاضرات:
 -275الحسني محمد اليادم ،جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كدكرىا في الحركة الكطنية،
شعبة جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف لكالية المدية ،الجمعة  14محرـ 1433ق المكافؽ لػ
 9ديسمبر .2012
عاش ار -مواقع اإلنترنت:
 -276عماد حسيف ،جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف نجـ ساطع ثـ أفؿ ،مكقع الجمعية،
 28مارس  ،2012تاريخ الزيارة الساعة .22:00
277- www،Lahodod،Blogspot.com،8/11/2014،09:21.
إحدى عشر :المراجع بالمغة األجنبية:
278 -Durkheim،les formes élémentaires de la vie religieuse، Alkan
paris ،1992.
279 -Charles – André julien, L'Afrique du Nord en marche
Nationalisme musulmans et souveraineté françaises Imprime
t'imprimerie Devereux، ( Paris )، 1972.
280 -Ali Merad ، Le Réformisme Musulman En Algérie De 1925 a
1945 Mouton، Paris، 1967.
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