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الدين وتعليمه في 
الجزائر: من وإلى أين؟ 

حميد زناز 

يف  الإ�سالمي  الدين  بها  ُخ�ّص  التي  املكانة  هي  ما 
املنظومة الرتبوية اجلزائرية؟ وما اأثُر ذلك على برامج التعليم؟ 
لل�سيا�سة  الديني  البعد  حول  احلالية  والنقا�سات  الرهانات  وما 
وهل  امل�ستقلة؟  اجلزائرية  الدولة  انتهجتها  التي  التعليمية 
�سحيح اأن املدر�سة اجلزائرية اأ�سبحت -من جراء تلك ال�سيا�سة 

املنتهجة- م�سنعًا لتخريج املتطرفني والإرهابيني؟

( باحث و مرتجم و�سحفي جزائري، اأ�ستاذ الفل�سفة يف جامعة اجلزائر �سابقًا.  (
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اأثارت م�ساألة التعليم الديني جداًل مل يهداأ منذ ا�ستقالل اجلزائر العام 1962؛ 
الثالثة،  االألفية  اأوجه بداية هذه  اإلى  ال�سراع بني املحافظني واحلداثيني  وقد و�سل 
الديني يف  التعليم  النظر يف طبيعة هذا  اإعادة  والتعليم  حينما قررت وزارة الرتبية 
الديني«  التعليم  وتطوير  تنظيم  »اإعادة  الوزارة  ت�سميه  ما  االإ�سالميون  رف�ض  البلد. 
معتربين اأن ال�سلطة تنوي الق�ساء الكلي على التعليم الديني يف اجلزائر، منفذة اأوامر 
خارجية غربية تدخل يف اإطار حماربة احلركات االإ�سالمية حتت الفتة »الكفاح �سد 
بت على راأ�ض  التطرف واالإرهاب«. وقد ثارت ثائرة االإ�سالميني عام 2014 حينما ُن�سّ
وزارة الرتبية والتعليم الباحثة االأنرثوبولوجية نورية بن غربيط، والتي كتبت منذ مدة 
يف اأحد بحوثها: اإن املدر�سة اجلزائرية م�سنع لتخريج املتطرفني االإ�سالميني. وقد 
حاولوا ا�ستغالل م�ستواها املتوا�سع يف اللغة العربية، اإذ هي مفرن�سة التكوين من اأجل 

ت�سويه �سمعتها بن�سر دعاية مغر�سة تقول باأنها من اأ�سول يهودية)1(. 

حاولت ال�سلطة، منذ البداية، اإقناع الراأي العام ورجال التعليم واأولياء التالميذ 
-على وجه اخل�سو�ض- ب�سرورة جتاوز التعليم الديني الكال�سيكي العتيق املرتكز على 
اإ�سالمية جديدة تعتمد على املعرفة والعقل، بعيدًا  التلقني والنقل وا�ستبداله برتبية 
وامل�ستجدات  لتتما�سى  الرتبوية  املنظومة  كل  تطوير  بغية  الدينية  االأيديولوجيا  من 
البيداغوجية ب�سكل خا�ض والتطور احلا�سل يف كل املجاالت. لكن مل ير االإ�سالميون 
واملحافظون يف امل�سروع االإ�سالحي الوزاري �سوى حماولة من طرف ال�سلطة القائمة 

ل�سرب الهوية االإ�سالمية للبلد بدعوى احلد من ظاهرة الت�سدد الديني.

عليها  موجودًا  كان  التي  بالطريقة  الديني  للتعليم  االإلغاء  هذا  م�سري  فما 
�سابقًا؟ هل هو ظريف اأم هو »ال رجعة فيه« كما �سرح –اآنذاك- اأحمد اأويحي، رئي�ض 

احلكومة ال�سابق؟

)1( دافعت االأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون، عن وزيرة الرتبية نورية بن غربيط، �سد من �سمتهم »الظالميني والرجعيني، من 
ع�سور اجلاهلية وهكذا دخلت ال�سيدة حنون يف اجلدل املت�ساعد حول الوافدة اجلديدة على وزارة الرتبية ب�سبب عدم متكنها من اللغة 
العربية واتهامها بـ »التغريب« قائلة: اإن لل�سيدة بن غربيط اجلراأة الأنها تعمل من اأجل اإعادة املدر�سة اجلزائرية املت�سبعة بالقيم اجلمهورية 

التي توفر املعرفة وتقوي احل�ض املنطقي لدى التالميذ ) جريدة ال�سروق ال�سيا�سية 29 /2014/05(.
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ال يخفى على اأحد اأن هذا ال�سراع اجلزئي هو جزء ال يتجزاأ من �سراع �سامل، 
اجلزائر:  يف  املرجوة  الدولة  طبيعة  ب�ساأن  متعار�ستني  روؤيتني  بني  الدائر  ذلك  هو 
دولة مدنية اأم دولة دينية. واإلى يومنا هذا مل حت�سم امل�ساألة بعد. �سنحاول عرب هذه 
ال�سفحات العودة اإلى اأ�سل اخلطاب الديني يف املدر�سة اجلزائرية، واإلى اأين و�سل 
ال�سراع حول هذا اخلطاب؟ وكيف انعك�ض ذلك على اأر�ض الواقع الرتبوي يف البلد؟

 المدرسة بين التديين والتسييس

حول  اال�ستقالل  منذ  اجلزائر  يف  الرتبوية  االإ�سالحات  كل  فل�سفة  دارت 
و�سيا�سية  التوفيق بني خيارات اجتماعية  اإلى  اأيديولوجي يهدف  بناء �سرح  حماولة 
)كاال�سرتاكية والتعريب ثم الدمقرطة...(؛ وقيم الدين االإ�سالمي املقدم على اأ�سا�ض 
الق�سد هو و�سع اجلزائر على  ال�سعب اجلزائري. وكان  املوؤ�س�ض لكيان  اأنه اجلامع 

�سكة ما كان ي�سمى يف االأدبيات الثقافية- ال�سيا�سية بـ»االأ�سالة واملعا�سرة«)2(.

عا�ست املنظومة الرتبوية يف اجلزائر حتت �سغط تاريخي ورهانات اجتماعية 
�سرعية  اإر�ساء  امل�ستقلة  للجزائر  اجلدد  امل�سريين  حماولة  اأهمها  كثرية؛  و�سيا�سية 
اخل�سو�سيات  امت�سا�ض  بهدف  وطني  �سعور  وتكوين  التعليم  تعميم  عرب  �سيا�سية 
ُيعّول  التي  القناة  اليوم-  اإلى  زالت  -وما  املدر�سة  كانت  مدى.  اأق�سى  اإلى  الثقافية 
وُتعول  البلد،  على  فر�سها  يريد  التي  االأيديولوجية  مترير  يف  القائم  النظام  عليها 
تنعدم  اآخر. ويف جمتمع  اأيديولوجي  اأجل فر�ض بديل  –اأي�سًا- من  املعار�سة  عليها 
على  ال�سرعية  اإطفاء  اأجل  من  كو�سيلة  املا�سي  ت�ستعمل  ودولة  الدميقراطية،  فيه 
وجودها، حتولت املدر�سة اإلى �ساحة �سراع اأيديولوجي وثقايف بني ال�سلطة واملعار�سة، 
�سنوات   )8( بعد  اأي   ،1970 �سنة  ذاته.  النظام  داخل  املت�سارعة  الكتل  بني  وحتى 
للجنة  االإبراهيمي))( رئي�سًا  طالب  اأحمد  ال�سيد  تن�سيب  مت  اجلزائر،  ا�ستقالل  من 
وطنية ُكّلفت باإعادة هيكلة التعليم يف اجلزائر، وقد قّيد يف تقريره عددًا من الِقيم 

)2( Voir; Organisation de l’éducation et de la formation en Algérie Ordonnance n° 35-76 du 16 avril 1976. 

امل�سلمني  العلماء  جمعية  موؤ�س�سي  اأحد   )1965-1889( االإبراهيمي  الب�سري  ال�سيخ  ابن  هو  �سابق،  وزير  االإبراهيمي  طالب  اأحمد   )((
اجلزائريني. 
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االأ�سا�سية التي ينبغي اأن تتاأ�س�ض عليها املنظومة الرتبوية يف اجلزائر امل�ستقلة، كانت 
اجلزائرية،  احلياة  يف  القيم  قيمة  هو  االإ�سالم  اأن  �سجلنا  »لقد  التايل:  النحو  على 
واأن القيم االأخرى ال ت�ستمد اأهميتها ووجودها واالحرتام الذي تتمتع به �سوى مبدى 

ان�سجامها مع الدين االإ�سالمي«)4(. 

حمتوى  جزائرية(  )جعلها  وجزاأرة  العربية،  اللغة  تعليم  اإدخال  بالتدريج  مت 
وتظهر  تتبلور  بداأت  التي  الوطنية؛  بالهوية  عالقة  لها  التي  الدرا�سية  املواد  بع�ض 
مالحمها �سيئًا ف�سيئًا بعدما حاول اال�ستعمار طم�سها. وم�ّست اأول التغيريات يف نظام 
والرتبية  والفل�سفة  التاريخ واجلغرافيا  مواد  اال�ستعماري  العهد  املوروث عن  التعليم 
ت�ستغل كوعاء  االإ�سالمية  العربية  املرجعية  باتت  االإ�سالمية. وهكذا  والرتبية  املدنية 
هذا  واأ�سبح  التحريرية.  الثورة  طريق  من  املكت�سبة  الثوابت  كاأول  اأ�سا�سي،  هوية 
»الثابت« قمي�ض عثمان الذي يرفعه املحافظون كلما ظهرت حماولة جتديد اأو تغيري 
الذي  اخلا�ض  التاريخي  امل�سار  هذا  ورمبا  اجلزائر.  يف  والتعليم  الرتبية  فل�سفة  يف 
الق�سايا  بالدين من  االأمور، وباتت عالقة املدر�سة  الذي عّقد  مرت به اجلزائر هو 

املربكة وال�سائكة.

التعليم  �سريعة عن  تاريخية  نظرة  �سنقدم  اليوم،  يحدث  ما  وملعرفة خلفيات 
الديني يف اجلزائر اأثناء الوجود العثماين، ثم اإبان فرتة اال�ستعمار حيث عا�ض هذا 
التعليم اأزهى فرتاته مع مدار�ض جمعية العلماء امل�سلمني، اإذ اأ�سهم -بق�سط كبري- يف 
املحافظة على ال�سخ�سية اجلزائرية العربية االإ�سالمية، ثم ن�سل اإلى فرتة ما بعد 

اال�ستقالل والكيفية التي تعاملت بها ال�سلطة مع التعليم الديني.                

الحياد العثماني

مل يول االأتراك العثمانيون اهتمامًا كبريًا مبجال الرتبية والتعليم يف اجلزائر؛ 
حرًا  املجال  تركوا  لقد  التكوين.  باأمر  تهتم  ر�سمية  موؤ�س�سة  اأدنى  لهم  تكن  ومل 

)4( El Moudjahid, 1er décembre 1970.
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للجزائريني يف اإقامة ما يريدون من املوؤ�س�سات الدينية والتعليمية كامل�ساجد والزوايا 
املختلفة.  علومه  ودرا�سة  القراآن  وحفظ  العربية  اللغة  اجلزائريون  فيها  يتعلم  التي 
وعالوة على امل�سجد والزاوية، اأ�س�ض ال�سكان االأ�سليون مدار�ض يف كل املدن والقرى. 
ويعرتف اجلرنال »فاليزي« عام 4)18 باأن و�سعية التعليم يف اجلزائر كانت جيدة قبل 
االحتالل الفرن�سي؛ اإذ »معظم العرب )اجلزائريني( كانوا يعرفون القراءة والكتابة 
الأن املدار�ض كانت منت�سرة يف اأغلبية القرى«)5(. وهو ما ذهب اإليه »دي�سي« الذي كان 
م�سرفًا على التعليم العمومي يف اجلزائر، حينما اعرتف باأن املدار�ض كانت جمهزة 
ب�سكل جيد يف مدينة اجلزائر ويف املدن الداخلية، وحتى بني اأو�ساط القبائل. وكانت 
تزخر باملخطوطات ويتقا�سى املعلمون اأجورهم من واردات امل�ساجد. ففي كل م�سجد 

كانت هناك مدر�سة يجرى فيها التعليم جمانًا)6(.

التعليم الديني في مواجهة االستعمار

�سبق  و�ساق -كما  ي�سري على قدم  والتعليم  والكتاتيب منت�سرة  املدار�ض  كانت 
ذكره- ولكن مار�ض اال�ستعمار الفرن�سي �سيا�سة َفرَن�سة وجتهيل من اأجل طم�ض هوية 
فرن�سا.  اإلى  نهائيًا  البلد  �سم  ت�سهيل  بغية  واالأمازيغية؛  العربية  اجلزائري  ال�سعب 
املدار�ض  واإن�ساء  العربية،  اللغة  اأ�سلوبني: حماربة  ذلك  اإلى  الو�سول  �سبيل  واتبع يف 
قانون 1892/10/18  العربية وخ�سو�سًا منذ �سدور  املدار�ض  فتح  وُمنع  الفرن�سية. 
الذي يق�سي بعدم فتح اأية مدر�سة اإال برخ�سة من ال�سلطات الفرن�سية، وال ت�سلم تلك 
الرخ�سة اإال بعد التاأكد من ح�سن نية �ساحب الطلب، واإن ح�سل فال ي�سمح بقبول اإال 
عدد قليل من التالميذ. ويف 1904 �سدر قانون مينع فتح اأية مدر�سة لتعليم القراآن 
اإال برخ�سة من ال�سلطات الفرن�سية، واإن حدث فيمنع عليها تدري�ض تاريخ اجلزائر 

وجغرافيتها. 

كانت الغاية هي اإحلاق اجلزائر بفرن�سا اأر�سًا و�سكانًا. وقد حتمل اجلزائريون 

)5( Charles Robert Ageron, Les algériens musulmans et la France, Presses Universitaires de France, Paris, 1968, 
P 318

)6( عبداحلميد، زوزو، ن�سو�ض ووثائق يف تاريخ اجلزائر املعا�سـر )0)18-1900(، املوؤ�س�سة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1985، �ض206.
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كل ال�سعاب وتقوقعوا واحت�سنوا تراثهم املتمثل –اأ�سا�سًا- يف اللغة العربية والدين 
االإ�سالمي، اإلى اأن بداأت عالمات النه�سة الثقافية تربز اإلى الوجود مع مطلع القرن 
الع�سرين. وبرز منهم علماء دين تزعموا حركة نه�سوية ب�سيطة، و�سيئًا ف�سيئًا اأجنبت 
واللغة  الديني  للتعليم  معاهد  اأ�س�ست  التي  اجلزائريني«  امل�سلمني  العلماء  »جمعية 
العربية، وتزعم اجلمعية ال�سيخ عبداحلميد بن بادي�ض، وال�سيخ الب�سري االإبراهيمي، 
وكان للجمعية ف�سل كبري يف املحافظة والدفاع عن الهوية اجلزائرية يف بعدها العربي 

االإ�سالمي خ�سو�سًا.               

مدرسة من أجل استرجاع الهوية 

بداأت مع ا�ستقالل اجلزائر �سنة 1962 مبا�سرًة التنازالت ل�سالح املحافظني، 
حيث قدمت لهم الرتبية الوطنية على طبق من ذهب، الأ�سباب كثرية �سنتطرق اإليها 

الحقًا. 

وقد كان اأغلب وزراء الرتبية -منذ ا�ستقالل البلد- ذوي اجتاهات اإ�سالموية 
كان  وقد  خا�ض.  بوجه  الديني  التعليم  وعلى  عامة  التعليم  على  انعك�ست  وا�سحة، 
االإعدادية  املرحلتني  يف  مواٍز  ديني  تعليم  الثمانينيات  بداية  غاية  واإلى  اجلزائر  يف 
والثانوية، كان ي�سمى »التعليم االأ�سلي«، باالإ�سافة اإلى تعليم ديني اآخر كانت تقوم به 
اأهمية  اإعطاء  اأكرب خطاأ ارتكبه دعاة احلداثة يف اجلزائر، هو عدم  الزوايا. ورمبا 
كربى للرتبية والتعليم يف �سراعهم مع املحافظني، حينما احتفظوا بت�سيري االقت�ساد 
�سمحوا  لقد  ذلك،  من  اأكرث  بل  االإ�سالميني.  املحافظني  اأيدي  بني  املدر�سة  وتركوا 
ما  وهو  ليدر�سوا يف اجلزائر،  بعثات  امل�سلمني يف  االإخوان  اأعداد هائلة من  بو�سول 
الرئي�ض  قدمها  م�سمومة  وهدية  موقوتة  قنبلة  اجلزائريني  الباحثني  بع�ض  فيه  يرى 
جمال عبدالنا�سر للجزائر مبنا�سبة ا�ستقاللها؛ اإذ �سّهل انتقال االإخوان امل�سلمني اإلى 
اجلزائر ليتخل�ض منهم، فبثوا فكرهم بني ال�سبيبة اجلزائرية طيلة اأكرث من )20( 

�سنة، وال يزال تاأثري فكرهم قائمًا اإلى اليوم.

»الرتبية  مادة  عرب  اجلزائرية  املدر�سة  يف  حا�سرًا  االإ�سالمي  الدين  كان 
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االإ�سالمية« املقررة يف كل اأطوار التعليم االإجباري. ثم ا�ستمرت هذه املادة كاخت�سا�ض 
اأو �سعبة من �سعب التعليم الثانوي هي �سعبة »االآداب والعلوم االإ�سالمية«. اأما يف ما 
علوم  وكليات  بق�سنطينة،  االإ�سالمية  العلوم  جامعة  فهناك  العايل،  التعليم  يخ�ض 

اإ�سالمية اأخرى.

االأخالقية  الرتبية  مادة  يف  االإ�سالم  تعاليم  تعليم  اأدمج  اال�ستقالل،  منذ 
واملدنية، وابتداء من اإ�سالح 1976 الذي مت فيه اعتماد تعليم قاعدي اإجباري مدته 
)9( �سنوات، كانت فيه مادة الرتبية االإ�سالمية اإجبارية على جميع التالميذ.                     

البداية  يف  ي�سمى  كان  ملا  نتيجة  املتوا�سل  التمر�ض  طلب  �سغط  حتت 
نطاق  على  املعلمني  توظيف  اإلى  الرتبوية  االإدارة  ا�سطرت  التعليم«،  بـ»دميقراطية 
وا�سع. ويف احلقيقة، كانت كفاءة اأغلبهم دون امل�ستوى املطلوب، بل منعدمة اأحيانًا. 
يتعدى  يكن  ومل  »معلمون«.  بدل  »ُمرنون«  ا�سم  عليهم  اأطلق  ال�سبب  لهذا  ورمبا 
م�ستواهم التعليمي م�ستوى ال�سنة الثالثة اأو الرابعة اإعدادي)7(. وباالإ�سافة اإلى هذا 
االرجتال، مت ا�ستقدام متعاونني من امل�سرق العربي، وعلى اخل�سو�ض من م�سر، من 
اأن يعاين  البلد. يف غياب تكوين حقيقي منا�سب كان حتميًا  التعليم يف  اأجل تعريب 
الثقايف  امل�ستوى  »على  نقائ�ض  من  امل�سرقي  »املتعاون«  وهذا  املحلي  »املمرن«  هذا 
والعلمي وال�سيكولوجي-البيداغوجي. وما زاد الطني بلة ور�سخ العجز ندرة الوثائق، 
»وهو ما اأدى بدوره اإلى غياب اأدنى اجتهاد اأو اإبداع بيداغوجي لدى اأغلبية املكلفني 
وتطوير  �سحذ  من  البعد  كل  بعيدًا  امتثاليًا  منطيًا  تعليمًا  يقدمون  وراحوا  بالتعليم، 

ذكاء التالميذ«)8(. 

 من العام 1976 اإلى 1999 ظلت مناهج مادة »الرتبية االإ�سالمية« على حالها 
ما عدا تقدمي اأو تاأخري حفظ اأو فهم �سورة من القراآن هنا، وحذف اأو اإ�سافة اأخرى 
هناك. ومل مي�ض املناهج اأي تغيري نوعي مدة ))2( �سنة كاملة. ففي العام االأخري من 

)7( 85% من الــ1)70000( من معلمي الطور االبتدائي مل يكونوا متح�سلني على �سهادة البكالوريا، و)6% كانوا يف الو�سع نف�سه بالن�سبة 
للتعليم االإعدادي )99000(. )امل�سدر: وزارة الرتبية اأبريل )ني�سان( 1998(. 

)8( امل�سدر ال�سابق.
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االألفية الثانية )1999(، واإكمااًل لعملية تهدف اإلى تخفيف املناهج كانت قد بداأتها 
التي كانت تبدو كتمجيد  وزارة الرتبية الوطنية عام )199، مت »تنظيف« املحتويات 

للعنف وللجهاد وللكراهية. 

كاأن ال�سلطات الرتبوية قد و�سلت بعد التطرف الذي عرفته اجلزائر، والعنف 
ب�سفة  الديني  والتعليم  االإ�سالمية«،  »الرتبية  مادة  اأن  اإلى  عا�ست،  الذي  االإرهابي 
عامة، مل يحققا اأهدافهما وغاياتهما، التي كانت م�سطرة، ويف مقدمتها زرع االإميان 
كان  والتي  اأظفارهم،  نعومة  منذ  والتلميذات  التالميذ  نفو�ض  يف  االإ�سالمية  والقيم 
يوؤمل اأن ترتجم على اأر�ض الواقع يف »عادات جميلة واأخالق رفيعة«. وكان الربنامج 
وبقيت  واالأدب.  ال�سلوك  العبادات،  العقيدة،  احلديث،  القراآن،  حول:  يدور  العام 
االإ�سالمية مع زمالئه من  الرتبية  يتقا�سمها معلم  التي  التقليدية  التدري�ض  منهجية 
معلمي واأ�ساتذة املواد االأخرى هي ال�سائدة، تلك املعتمدة على التلقني/ االإرجاع التي 
اأ�سبحت منذ مدة طويلة غري ذات جدوى، بل م�سحكة. وما زاد من اإفال�سها كرثة 

املادة املقررة التي ينبغي حفظها عن ظهر قلب.

اجلديدة  الرتبوية  لل�سيا�سة  العامة  باملبادئ  املتعلق  التمهيدي  امل�سروع  يف   
واإ�سالح التعليم االأ�سا�سي)9( )دي�سمرب )كانون االأول( 1997(، يقول املجل�ض الوطني 
للرتبية: اإنه »يف نهاية التعليم االأ�سا�سي ينبغي على الطفل اأن يكون قد ت�سّبع باالإميان 
االإ�سالمي االأ�سيل والوطنية وال�سعور بالفخر واالنتماء الوطني«. و»يجب اأن يكون قادرًا 
ال�سعائرية  على حفظ جزء من القراآن الكرمي واأحاديث الر�سول، والقيام بواجباته 

واالقتداء باأقوال واأعمال و�سرية الر�سول االأكرم«.

)9( »التعليم االأ�سا�سي« هي املرحلة الدرا�سية االبتدائية واالإعدادية معًا، اإذ حتوي هذه املرحلة الت�سع �سنوات الدرا�سية التي ت�سبق التعليم 
الثانوي. بعد التعليم االأ�سا�سي يحق للتلميذ االختيار بني املدار�ض املهنية والتعليم الثانوي ب�سعبه املختلفة، ح�سب نتائجه واإمكاناته. وقد مت 

اعتماده ابتداء من العام الدرا�سي )1982-1981(. 
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التعليم األصلي 

وال�سوؤون  االأ�سلي  التعليم  وزير  بلقا�سم)10(  نايت  قا�سم  مولود  ال�سيد  كان 
الدينية –�سابقًا- هو �ساحب فكرة اإن�ساء ومهند�ض هذا التعليم املوازي للتعليم العام 
با�ستحداث  العام 1970  الرئي�ض هواري بومدين  اأقنع  لقد  اأ�سليًا«.  »تعليمًا  وامل�سمى 
تعليم ديني ميكنه اإعطاء فر�سة ثانية لعدد كبري جدًا من التالميذ الذين ف�سلوا يف 
برامج  يطبق  وبداأ  التعليم  هذا  كرب  الوقت  ومع  العام.  التعليم  يف  درا�ستهم  متابعة 
االأهلية،  و�سهادة  االأ�سلي،  التعليم  بكالوريا  �سهادتان:  وا�ستحدثت  الرتبية،  وزارة 
بالن�سبة للمرحلة االإعدادية. وخوفًا من ا�ستفحال تعاظم تاأثري التيارات االإ�سالموية 
اأكتوبر )ت�سرين  اأمر موؤرخ يف 8  التعليم االأ�سلي من طريق  اأعيد تنظيم  ال�ساعدة، 
االأول( 1977، ومت و�سعه حتت و�ساية وزارة الرتبية الوطنية بعد اأن كان حتت وزارة 
التعليم االأ�سلي وال�سوؤون الدينية. وجاء مر�سوم اآخر يوم 17 مايو )اأيار( 1978 ليلغي 
حتت  موحدة  �سهادة  وا�ستحداث  االأ�سلي«،  للتعليم  »االأهلية  �سهادة  ي�سمى  كان  ما 
م�سمى »�سهادة التعليم املتو�سط«. كما مت –اأي�سًا- اإدماج بكالوريا التعليم االأ�سلي يف 

�سهادة البكالوريا اخلا�سة بالتعليم الثانوي العام.

وكان امت�سا�ض هذه املعاهد يف عقد ال�سبعينيات هو تتمة حلركة بداأت منذ 
1962، كانت تبتغي اإدماج احلا�سلني على �سهادات من املعاهد الدينية يف موؤ�س�سات 
الدولة التي ترددت كثريًا يف االعرتاف ب�سهاداتهم. وقد مت توظيف الكثري منهم يف 

الرتبية الوطنية واالإعالم والثقافة، وب�سكل اأقل يف العدالة وال�سوؤون اخلارجية.

ويف احلقيقة ال يعني االختفاء الر�سمي لتلك املوؤ�س�سات، املرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
بالتقاليد العربية االإ�سالمية، زوال البنى الفكرية والثقافية التي كانت اأ�سا�سًا لها؛ اإذ 
ظل مثقفو احلركة االإ�سالحية، وعلى وجه اخل�سو�ض اأبناء »جمعية العلماء امل�سلمني 

)10( كان وزيرًا للتعليم االأ�سلي وال�سوؤون الدينية من )1970 اإلى 1977(، ووزيرًا لدى رئي�ض اجلمهورية من )1977 اإلى 1978(. وهو الذي 
كان م�سرفًا على ملتقى الفكر االإ�سالمي. وكان حري�سًا على اأن ينعقد يف كل عام، وكان يدعو اإليه زعماء االإ�سالميني من كل البلدان، اأمثال: 
القر�ساوي وحممد الغزايل وغريهما. وكان هذا امللتقى الذي ا�ستمر من 1968 حتى �سنة 1990 عبارة عن منرب قدمته الدولة اجلزائرية 

لالأ�سولية العاملية، وكان له اأثر كبري يف ن�سر التطرف يف اجلزائر. 
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اجلزائريني«)11( -كما تّبني الحقًا- مت�سبعني بالثقافة االإ�سالمية املغاربية التقليدية 
الثقافية،  احلياة  على  ب�سماتهم  هوؤالء  ترك  بل  فح�سب،  هذا  ولي�ض  عميق.  ب�سكل 

وخ�سو�سًا على حمتوى التعليم الديني، وحتى غري الديني يف اجلزائر.

اأنه من  التي كانت �سائدة لنعرف  اإلقاء نظرة متفح�سة على املقررات  يكفي 
التقليد  يف  متجذرًا  املحتوى  كان  االأ�سا�سي؛  التعليم  من  التا�سعة  اإلى  الثالثة  ال�سنة 
واأقرب اإلى الت�سور االأ�سعري يف م�ساألة القدر –مثاًل- منه اإلى ت�سور املعتزلة، وهذا 
العلماء  جمعية  من  اأع�ساء  طرف  من  مقرتحة  كانت  الربامج  معظم  اأن  على  يدل 
الرتبويني  من  الكثري  جعل  الذي  االأمر  وهو  فكرها.  مع  املتعاطفني  من  اأو  امل�سلمني 

واالإعالميني ينتقدون الوجود الديني التقليدي يف املدر�سة اجلزائرية. 

ذهب بع�سهم اإلى رد ال�سعود الكبري لالأ�سولية يف اجلزائر، ثم ظاهرة االإرهاب، 
اإلى املدر�سة اجلزائرية. مل تكن املادة املقدمة للتالميذ �سوى �سل�سلة من املعلومات، 
اإلى  ونداءات  ر�سائل عنف  تتخللها  اأنها:  �سكري عنها  ر�سيد  والكاتب  االأ�ستاذ  يكتب 
االن�سقاق مقدمة يف ن�سو�ض قراءة مدعمة بقيم ومبادئ دينية يف خدمة اأيديولوجيا 
الت�سورات  ولتغييب  وكفار.  موؤمنني  اإلى  الب�سر  وتق�سم  النا�ض  الالت�سامح بني  تن�سر 
احلقيقية للح�سارة من االأق�سام -ي�سيف الكاتب- يبقى تالمذتنا يعي�سون يف عامل 
قرو�سطي بكل موا�سفات التقهقر)12(. اأما جريدة »الوطن« اجلزائرية ال�سادرة باللغة 
الفرن�سية، فقد نددت بالو�سع الذي عا�سه التعليم يف البلد حتت عنوان قوي: »�سهادات 
العار«))1(. جاء من بني اأ�سياء كثرية غريبة متعلقة بكيفية توظيف املعلمني واالأ�ساتذة، 
اأن هناك كثريًا من االأ�سخا�ض دخلوا اجلامعة ومل يكن لديهم من زاد درا�سي �سوى 
ق�سائهم بع�ض �سنوات يف مدار�ض الزوايا، والبع�ض االآخر، وبامل�سار الدرا�سي نف�سه، 

)11( هي جمعية اإ�سالمية جزائرية اأ�س�سها جمموعة من رجال الدين اجلزائريني يوم 5 مايو )اأيار( 1)19 يف نادي الرتقي بالعا�سمة 
اجلزائر. وكان زعيمها االأول ال�سيخ عبداحلميد بن بادي�ض. وكان اأع�ساوؤها متاأثرين باأفكار النه�سة واالإ�سالح يف امل�سرق. وكان �سعارها 

»االإ�سالم ديننا والعربية لغتنا واجلزائر وطننا«.

)12( Rachid Chekri (instituteur-écrivain) : « L’école, ce cercueil de l’intelligence »,Le Matin, 03 /08 /2000.
ر�سيد �سكري )معلم و كاتب(: »املدر�سة، نع�ض الذكاء«، جريدة لوماتان. 

)1(( Les diplômes de la honte », El Watan, 15/08/ 2000. 
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بلدان  يف  الدينية  املدار�ض  بع�ض  يف  الدرا�سة  اإلى  الوطني  التحرير  جبهة  اأر�سلتهم 
احل�سول  يف  �سعوبة  اأدنى  يجدوا  مل  عودتهم  وعند   ،1956 �سنة  من  ابتداء  عربية، 
واللي�سان�ض  والبكالوريا  املتو�سط  التعليم  ك�سهادة  ل�سهاداتهم،  اأكادميية  على معادلة 
)االإجازة(. وقد فتحت املادة )120( املعتمدة من طرف احلزب الواحد –اآنذاك- 
اإ�سرتاتيجية يف  اإق�ساء معار�سيه، االأبواب وا�سعة لهوؤالء الحتالل منا�سب  اأجل  من 
»الوظيف العمومي« اإذ من اأجل من�سب عمل واحد يف »الوظيف العمومي«: �سيختار 

طالب الزاوية القدمي.

اأيت  ليلى  الكاتبة  قدمت  اجلحيم«)14(،  اإلى  »النزول  عنوان  حتت  كتاب  ويف 
مع  بتواطوؤ  االأ�سويل  الفكر  نخرها  وكيف  اجلزائرية  املدر�سة  لواقع  حتلياًل  العربي 
باالأيديولوجيا،  البيداغوجيا  اجلزائري  املجتمع  »قاي�ض  تقول:  احلاكم.  النظام 
امل�ستقبل باملا�سي، وحرية التعبري والتنوع والغنى اللغوي بلغة اخل�سب، واحل�ض املدين 
البلد  ف�سل  املجتمع،  ف�سل  هو  املدر�سة  ف�سل  ال�سلبي...  بالتعلم  والتفكري  بالتع�سب، 
برمته، ف�سل ال�سيا�سة التي رف�ست التوجه اإلى امل�ستقبل واكتفت بالنظر اإلى املا�سي 

كمرجع مكن وحيد«)15(.

منهجيات  وارتكزت  اجلزائرية،  املدر�سة  اأداء  على  التوجه  ذلك  انعك�ض  لقد 
اأو لالإبداع، فكانت موحدة ووحيدة  للتعدد  اأية فر�سة  التعليم حول مقاربة مل ترتك 
واالإثنية  الوطني، �ساربة بعر�ض احلائط اخل�سو�سيات اجلغرافية  على كل الرتاب 
والل�سانية. وكان الدور املناط باملدر�سة -وما يزال- بناء هوية وطنية واحدة مرتكزة 

على العربية واالإ�سالم واالأمازيغية.               

المدرسة والتعصب 

وجهت ال�سيدة �سعيدة بن حبيل�ض )الوزيرة والربملانية ال�سابقة واملمثلة للحركة 
التعليمية  للموؤ�س�سة  الذعًا  نقدًا  الريفية(  االأ�سرة  مع  للت�سامن  اجلزائرية  الن�سوية 

)14( Lila Aït Larbi, La descente aux enfers, éditions Marinoor Algérie 1999.

)15( I bid.
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 29 من  واالجتماعية  وال�سيا�سية  االقت�سادية  التنمية  حول  الوطني  النقا�ض  اأثناء 
بنادي  االأمم  بق�سر  املنعقد   2006 االأول(  )ت�سرين  اأكتوبر   ( اإلى  )اأيلول(  �سبتمرب 
ال�سنوبر باجلزائر العا�سمة، حينما قالت: »وبالن�سبة لعالقة املدر�سة باالإرهاب، فال 
بد من االإ�سارة اإلى وجوب اإ�سافة مواد اأ�سا�سية عدة لرتبية الن�ضء. نذكر -على �سبيل 
الوطنية  ح�ض  تزرع  التي  واالأخالقية،  املدنية  والرتبية  االإن�سان  حقوق  مادة  املثال- 

وقيم ال�سلم والت�سامح والت�سامن يف نفو�ض اأبنائنا. 

مع العلم اأن املدر�سة تاأثرت اأكرث من غريها باملخطط اجلهنمي الهادف اإلى 
�سرب كيان الدولة وبناء جمتمع ت�سوده الظالمية، حيث تعترب الن�ساء عبيدًا خلقن 
اأبنائنا  م�سري  على  تخويف  من  نابعة  هذه  و�سرختي  فح�سب...  االأطفال  الإجناب 
وم�ستقبل جمتمعنا؛ الأن ت�سرفات بع�ض اإطارات الرتبية تعترب خطرة، بحيث ما زال 
ارتداء  على  البنات  ويجرب  الوطني،  العلم  حتية  يرف�ض  منهم  البع�ض  االآن-  -حلد 
على  وهذا  االإن�سان.  حقوق  ومبادئ  تتنافى  التي  الت�سرفات  من  وغريها  احلجاب، 
واالإ�سالموية  عمومًا  الرببرية  »عن  كتابه  الرتبية«.ويف  وزارة  تعليمات  من  الرغم 
اإلى  مبا�سرة  االتهام  اأ�سابع  ميموين  ر�سيد  اجلزائري  الروائي  يوجه  خ�سو�سًا«)16( 
دون  من  فيكتب  اجلزائر،  يف  والعنف  الديني  التطرف  ظاهرة  تف�سي  يف  املدر�سة 
لف وال دوران اأن: »ال�سيا�سة الرتبوية يف اجلزائر هي التي تغذي االأ�سولية، اإذ لي�ض 
هناك اأدنى �سك باأن رجال الدين املت�سرتين حتت عباءة معلمني، وتناق�ض الربامج 

التعليمية، هما من اأهم اأ�سباب عودة الرببرية. 

لقد حتول التعريب ال�سيا�سي الذي كان من املفرو�ض اأن ي�ستعيد االإرث اللغوي 
امل�سلوب من طرف اال�ستعمار اإلى متجيد لالإ�سالموية وازدراء للغات ال�سعبية املحلية. 
اأدنى الو�سائل التي ت�سمح له باالنفتاح على احلداثة«.  تعريب مت بت�سرع، جمرد من 
»لقد عار�ض عرابو االأ�سولية –بقوة- اإ�سالح املدر�سة الأنها هي التي ت�سمن، بال�سكل 
املوجودة عليه، ا�ستمرار بقائهم يف التوالد. لقد حاولوا –دائمًا- اإفراغ الرتبية من 

)16( Rachid Mimouni, 1992, De la barbarie en général et de l'intégrisme en particulier, éditions Belfond-Le Pré 
aux clercs.
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املبادئ  تلك  التاأويلي...  واحلوار  التاريخية  والن�سبية  النقدي  والروح  والعقل  ال�سك 
التي ت�سكل جوهر العلوم االإن�سانية«)17(.

الذي  املر�ض  �سّخ�ض  فقد  االأخ�سر،  العفيف  التنويري  التون�سي  املفكر  اأما   
تعاين منه الرتبية يف اجلزائر، وهو الذي يعرف البلد جيدًا؛ الأنه عا�ض فيه مدة من 
حياته، وذلك عرب مقال موجه اإلى الرئي�ض اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة، موؤرخ يف 
11 دي�سمرب )كانون االأول( 2004 حتت عنوان »ر�سالة مفتوحة اإلى الرئي�ض بوتفليقة 
الفرن�سية  اليوّمية  يف  –بذهوٍل-  قراأت  املدر�سة«)18(:  من  االإرهاب  ينابيَع  ف  َجفِّ
لوفيغارو )2004/11/27( هذا التعليق: »بوتفليقة يريد رّد االعتبار للغة الفرن�سية«، 
ملرا�سلها ال�سيد اأرزقي اآيت العربي جاء فيه: تغّلب التعليم الديني منذ الثمانينيات يف 

املدر�سة املعّربة على العلوم والفكر الديكارتي )العقالين(. 

�سوريايل:  برنامج  اإلى  االبتدائية،  املدر�سة  منذ  التالميذ،  اإخ�ساع  يتم  حيث 
الّرجم ال  اأن حّد  الرغم من  الزانية على  املراأة  امليت ورجم  كيفية غ�سل  يركز على 
يف  النيهوم،  ال�سادق  الليبي  القراآنية  الدرا�سات  اأ�ستاذ  يوؤّكد  القراآن،  يف  له  وجود 
كتابه »اإ�سالم �سّد االإ�سالم«، اأن الفقهاء اأخذوا حّد الرجم من �ِسفر التثنية التوراتي، 
دًا على القراآن كما قال النيهوم. ويوا�سل العفيف االأخ�سر  وهكذا طبقوا التوراة �سِ

ر�سالته ال�سريحة اللهجة:

اأعتربها وطني الثاين، لي�ض بخري. وما  اأن التعليم يف اجلزائر، التي  »اأعرف 
زلت اأذكر ما �سرح به جامعّي جزائرّي لليوّمية »لوموند«، �سنة 1994: )لو ا�ستولت 
يف  فا�سلة  غرّيت  ملا  اجلزائر  يف  اليوم  احلكم  على  لالإنقاذ  االإ�سالمّية  اجلبهة 
نعومة  منذ  يدر�سون  اجلزائر  �سغار  اأن  اأتوقع  اأكن  مل  ذلك،  ومع  التعليم(.  مناهج 
الرئي�ض  املفكر  ويذّكر  الزانية«.  املراأة  املّيت وكيف يرجمون  يغ�سلون  اأظفارهم كيف 

)17( امل�سدر ال�سابق، �ض121.

)18( ملزيد من التفا�سيل حول املقال املوجه من قبل املفكر التون�سي الراحل العفيفي االأخ�سر اإلى الرئي�ض اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة، 
راجع موقع �سفاف ال�سرق االأو�سط على الرابط التايل:

http://www.metransparent.com/old/texts/lafif_lakhdar_letter_to_bourghuiba.htm
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بوظيفة املدر�سة احلديثة: »للمدر�سة املعا�سرة يف العامل املتقدم وظيفتان مركزيتان: 
يتعاملون مع  االإن�سان والذين  الغد امل�ساملني واملت�سبعني بقيم حقوق  تخريج مواطني 
املتبادل، واالحرتام  والتفاو�ض  والت�سامح  باحلوار  والعامل  وجمتمعهم   مواطنيهم 

العلماء  الباحثني،  املهند�سني،  التقنيني،  الغد:  عّمال  اأي  املخت�سني،  وتخريج   
واالأطباء«. وي�سيف: »هل تر�سى للجزائر التي غامرت بحياتك يف �سبيل ا�ستقاللها، 
غ�سل  يف  واملخت�سني  بالعنف  املهوو�سني  املواطنني  تخريج  مدر�ستها  مهمة  تكون  اأن 

االأموات ورجم الن�ساء؟ 

هكذا تغتال املدر�سة فيهم غرائز احلياة وتنّمي فيهم غريزة املوت يف جميع 
جتلياتها، من الرجم اإلى هدم من�ساآت املجتمع اجلزائري ومنها املدار�ض، كما فعلت 
اجلماعات اجلهادية التي هي يف معظمها �سّحية هذا التعليم العتيق والعنيف«. يوؤكد 
�سغارًا،  الزانية  رجم  وجوب  يتعّلمون  الذين  اأن  اجلزائري  للرئي�ض  التون�سي  املفكر 

غر. يكّفرون كبارًا جمتمعهم الذي ال يطّبق »�سرع اهلل« الذي تعّلموه يف ال�سّ

ويوا�سل العفيف االأخ�سر: »اإن التعليم الظالمي يف ظّل دولة تقدم نف�سها باأّنها 
حديثة، مثل اجلزائر، لكنها -يا للمفارقة- تطّبق االإ�سالموّية بدون اإ�سالمويني، فاإّنه 
يخّرج اأجيااًل من الف�ساميني -اإذن- اإرهابيني، ناقمني على احلا�سر با�سم املا�سي. 
الأنهم يرون اأن مار�سات دولتهم ال تتطابق مع الوعي الديني الظالمي الذي زرعته 
فيهم يف املدر�سة. وهكذا يتمردون على جمتمعهم الفعلي با�سم جمتمع اإ�سالمي مثايل 
باأن  فاأوهمتهم  اأدمغتهم،  به  املدر�سة غ�سلت  ولكن  التاريخ قط،  يوجد يف  خيايل مل 
القرن  يف  الرا�سدة  واخلالفة  ال�سريعة  تطبيق  اإلى  اأي  االأ�سالف،  عبادة  اإلى  العودة 

ال�سابع، هو »احلل الوحيد« مل�ساكل ومع�سالت القرن احلادي والع�سرين«.

البدنية  العقوبات  تدري�ض  يكون  »وهكذا  مف�سرًا:  التون�سي  املفكر  وي�سيف 
ال�سرعية منافيًا مل�سلحة امل�سلمني اليوم الأّنه يوؤّدي اإلى مف�سدة: التحري�ض على اجلرمية 
ي�ستبطنون  َوَجعِلِهم  االإن�سان  ال�ساعدة �سّد حقوق  االأجيال  والعنف. وحت�سني وعي 
املراأة كمجرمة جديرة بالرجم، وتكفري جمتمعاتهم التي ال ترجمها، وال تقتل تارك 
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ال�سالة، وال تعلن اجلهاد على غري امل�سلمني اإلى قيام ال�ساعة... وهكذا يخّيل لهم اأن 
هذا املجتمع الكافر هو الذي نزع الربكة وحال دون عودة املهدي املنتظر ليمالأ االأر�ض 
عداًل كما امتالأت جورًا. وهو -ال �سك- عائد مع الثورة االإ�سالمية املوعودة. وهكذا 
كّلف هذا الف�سام الرتبوي النادر يف تاريخ احلوليات الرتبوية، اجلزائر )150( األف 
�سبابًا يف  تالحقهم  ثم  مدار�سها  االإرهابيني يف  اجلزائرية  الدولة  ن  تكوِّ ملاذا  قتيل. 

اجلبال لتقتلهم؟ رحمًة ب�سعب اجلزائر �سعوا حّدا لهذه املاأ�ساة«)19(.       

نعومة  منذ  نف�سه  اجلزائري  الطفل  يجد  ال�سابقة،  ال�سهادات  يف  جاء  وكما 
– التعليم الديني، املرتكز  –اأ�سا�سًا- على  اأظفاره يف جو تن�سئة اجتماعية مرتكزة 
بدوره- على احلفظ كمنهج �سبه وحيد. فلي�ض من الغريب اأنه يف ا�ستطالع راأي مّت يف 
مايو )اأيار( من �سنة 1992 م�ض )1629( تلميذًا يف �سف البكالوريا اأن )68%( منهم 

اأجابوا باأن ال�سيخ ابن بادي�ض هو اجلزائري الذي ميثل العلم واملعرفة)20(. 

اأما عن اجلزائري الذي ميثل ال�سيا�سة اأح�سن متثيل فـ)29%( قالوا اإنه عبا�سي 
حممد  بو�سياف.  حممد  الرئي�ض  و)%18(  بومدين  هواري  الرئي�ض  و)%20(  مدين 
بو�سياف الذي انتقد املنظومة الرتبوية انتقادًا الذعًا وهو على كر�سي الرئا�سة حينما 
قال يف خطاب بث على �سا�سة التلفزيون اجلزائري: اإن »املدر�سة اجلزائرية مدر�سة 
منكوبة«. ومن العجائب واملفارقات اأن ي�سرح ال�سيد اأبو بكر بن بوزيد باأن املدر�سة 
اجلزائرية قد �سنعت اإرهابيني، وهو الذي �سغل من�سب وزير التعليم العايل ووزير 

الرتبية والتعليم قرابة الع�سريتني )من )199 اإلى 2012(.               

ألم يحن موعد عصرنة المدرسة الجزائرية؟

حتت ت�سمية »الرتبية االإ�سالمية« يف التعليم االبتدائي واملتو�سط، وحتت ت�سمية 
»العلوم االإ�سالمية« يف الثانوي، ترافق مادة الرتبية الدينية التلميذ اجلزائري مدة 

)19( جريدة اإيالف االإلكرتونية ليوم 11 دي�سمرب )كانون االأول( 2004. 

)20( Nouria Benghabrit-Remaoun, « Jeunes en situation scolaire, représentations et pratiques », Naqd, revue 
d’étude et de critiques sociales, n° 5, 1993.
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�ساعة ون�سف اأ�سبوعيًا يف املرحلة االبتدائية، ومدة �ساعة يف التعليم االإعدادي، وما 
بني �ساعة ون�سف و�ساعتني يف التعليم الثانوي، وذلك ح�سب التخ�س�سات، ويف كل 
املعاهد  الثانوي خريجو  املادة يف  وي�سرف على تقدمي هذه  الدرا�سي.  التلميذ  م�سار 
عليها  ي�سرف  كان  التي  عبدالقادر،  االأمري  كجامعة  االإ�سالمية  العلوم  يف  املخت�سة 
االإخواين حممد الغزايل، ومعهد اأ�سول الدين يف اجلزائر العا�سمة، ومعهد احل�سارة 
االإ�سالمية بوهران وباتنة واأدرار. اأما يف االبتدائي واالإعدادي، فمعلمو اللغة العربية 

هم الذين يدر�سون مادة الرتبية االإ�سالمية.

اإذ كانوا  للمحافظني،  املدر�سة اجلزائرية كانت مرتعًا  اأن  اأحد  ال يخفى على 
املادة  هذه  وا�ستغلوا  �سابقًا-  راأينا  -كما  اال�ستقالل  منذ  فيها  وميرحون  ي�سرحون 
لن�سر اأفكارهم وروؤيتهم اخلا�سة للدين. ولكن ابتداء من ثمانينيات القرن املن�سرم 
حتول اأغلبهم اإلى اإ�سالميني منا�سلني ين�سرون الفكر االإخواين يف و�سح النهار. وقد 
ذهب الكثري منهم اإلى حمل ال�سالح ومار�سة العنف. ومع ا�ستفحال ظاهرة العنف 
االإ�سالموي واالإرهاب، ابتداء من �سنة )199، بداأ البحث عن اأ�سل هذا الداء املتف�سي 
التطرف  هذا  بعالقة  الباحثني  من  كثري  واهتم  ال�سباب اجلزائري.  من  الكثري  بني 
الديني مبا يتعلمه التالميذ يف املدر�سة، وباالأخ�ض الت�ساوؤل عن الطريقة التي ُتقدم 
املنظومة  اإ�سالح  كيفية  حول  التفكري  وان�سب  االأق�سام.  داخل  االإ�سالم  تعاليم  بها 
وت�سليح  والالت�سامح،  والعنف  التطرف  بها من �سوائب  الرتبوية وتنظيفها ما علق 
اإلى  الو�سول  اأجل  ومن  املتطرفني.  حبائل  يف  ال�سقوط  �سر  تقيهم  مبعرفة  التالميذ 
الرئي�ض  بطلب من  �سنة 2000  الرتبوية  املنظومة  الإ�سالح  �سكلت جلنة  املبتغى  هذا 
اأي  بعد،  فيما  با�سمه  وعرفت  زاغو،  بن  بنعلي  تراأ�سها  نف�سه،  بوتفليقة  عبدالعزيز 
»جلنة بن زاغو«، �سّمت )160( ع�سوًا، وكانت وزيرة الرتبية احلالية ال�سيدة نورية 

بن غربيط من بني اأع�ساء اللجنة املقربني من بن علي بن زاغو.

ا�ستغلت اللجنة مدة تقارب العام بق�سر االأمم بنادي ال�سنوبر، حيث جترى 
اإليها  املوؤمترات الوطنية والدولية، بعيدًا من رجال املهنة؛ ومل يكن ي�سمح بالو�سول 
حتى لل�سحفيني. ومل يت�سن لنقابات املعلمني واجلامعيني وجمعيات اأولياء التالميذ 
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احلديث الأع�سائها وتقدمي اقرتاحات. واقت�سر تعاون اللجنة مع »�سيوف« من تون�ض 
وفرن�سا. ورمبا هذا ما جعل الكثريين يتحفظون على ما جاء يف تقريرها من ت�سخي�ض 

للو�سع الرتبوي ومن اقرتاحات الإ�سالحه.

املدر�سة  باأن  اللجنة  اأع�ساء  بع�ض  ت�سريح  هو  املحافظني  غ�سب  اأثار  وما   
اجلزائرية م�سدر لتخريج االإرهابيني، الذين �سكلوا اجلماعات امل�سلحة التي مار�ست 
العنف والتقتيل؛ الأن مناهج هذه املدر�سة ذات طابع عتيق وديني. وذهب بع�سهم حتى 
اإلى القول: اإن تعميم ا�ستعمال اللغة العربية كان من اأ�سباب الف�سل الرتبوي والتعليمي 
يف اجلزائر، وهو ما ي�سري اإليه التقرير النهائي تلميحًا، ويقرتح اإعادة االعتبار للغة 

الفرن�سية يف كل مراحل التعليم. 

التفتح،  مدح  يف  واأفكار  مقدمات  اأغلبها  �سفحة   )600( يف  التقرير  جاء 
و�سرورة االهتمام باللغات االأجنبية ونقد مناهج املدر�سة التي كانت معتمدة اإلى �سنة 
2000. ومن بني املقرتحات العملية القوية التي قدمها التقرير، اإعادة النظر يف مادة 
املدنية  »الرتبية  هي  جديدة  مادة  لت�سبح  معها،  مادتني  باإدماج  االإ�سالمية  الرتبية 
واالأخالقية والدينية« بالن�سبة للتعليم االبتدائي واالإعدادي )االإكمايل(. اأما بالن�سبة 
للمرحلة الثانوية، فيقرتح التقرير اأن تتناول مادة الرتبية االأخالقية والدينية معرفة 

مبادئ كل االأديان الكربى.

املدر�سي  الدخول  ع�سية  بوتفليقة،  عبدالعزيز  اجلزائري  الرئي�ض  �سادق 
الثانوية،  املدار�ض  يف  ال�سريعة  �سعبة  باإلغاء  حكومته  قرار  على   ،)2006/2005(
امل�ستويات  جميع  يف  االأخرى  ال�سعب  يف  االإ�سالمية  الرتبية  مادة  تدري�ض  وتقلي�ض 

الدرا�سية.

وبدا القرار حماطًا بهالة من الغمو�ض، اإذ ت�سمن بيان اأ�سدره جمل�ض الوزراء 
بندًا ين�ّض على �سون مكانة العلوم االإ�سالمية، من خالل االإبقاء عليها كاخت�سا�ض 
قائم بذاته يف الربامج التعليمية الر�سمية. وهو ما فهم على اأنه حماولة من الرئي�ض 
بوتفليقة لتهدئة اجلو بعد انتقادات املحافظني عمومًا، وعلى وجه اخل�سو�ض »جبهة 
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التحرير الوطني« التي هي حزب االأكرثية الربملانية، و»حركة جمتمع ال�سلم« االإ�سالمية 
التي كانت من�سوية �سمن احللف الرئا�سي -اآنذاك.

�سد  القرار  كثرية،  اإ�سالمية  واأحزاب  االأعلى،  االإ�سالمي  املجل�ض  اعترب  وقد 
الواردة بالد�ستور )االإ�سالم والعروبة االأمازيغية(  ثابت من ثوابت االأمة اجلزائرية 
وجتفيف منابع االإ�سالم من املدار�ض اجلزائرية. ونظم طلبة بجامعة العلوم االإ�سالمية 
على  ال�سلطات  حلمل  اأيام  ثالثة  ملدة  اعت�سامات  البالد  �سرق  ق�سنطينة  مدينة  يف 
الرتاجع عن قرار االإلغاء، معتربين اأن تنفيذه �سي�سر –حتمًا- مبكانة الثقافة الدينية 
بوزيد  بن  بكر  اأبو  ال�سيد  –اآنذاك-  الوطنية  الرتبية  وزير  و�سعى  املقبلة.  لالأجيال 
اإلى تهدئة املحتجني قائاًل على موجات االإذاعة الوطنية: اإن هذا لي�ض حذفًا للرتبية 
االإ�سالمية، بل هو اإ�سالح م�ض )9( تخ�س�سات، وهو عبارة عن تاأجيل للتخ�س�ض 

من الثانوي اإلى التعليم العايل. معلاًل باأن التخ�س�ض املبكر غري جمد.

خاتمة 

قامت جمموعة بن زاغو، وهي التي اأ�سرفت على اأكرب ور�سة الإ�سالح املنظومة 
ما  مع  مقارنة  جذري  اإ�سالحي  م�سروع  باإعداد  اجلزائر،  ا�ستقالل  منذ  الرتبوية 
عدم  بينت  بعدما  وم�سمونًا،  اأ�سلوبًا  التعليمية  املناهج  تغيري  مبحاولة  وذلك  �سبقه، 
الدويل  امل�ستوى  على  احلا�سلة  للتطورات  اجلزائر  يف  الرتبوية  املنظومة  م�سايرة 
اأغلب  يف  والتلقني  احلفظ  على  مبنية  تقليدية  اأ�ساليب  على  العتمادها  والداخلي، 
االأحيان، يف حني اأن التعليم يعتمد يف الوقت احلا�سر على التفكري والتحليل، ومنهما 
يتم االنتقال اإلى مرحلة االإتقان واالإبداع الفكري والعملي. كما اأ�سار تقرير جلنة بن 
زاغو –حمقًا- اإلى انغالق املدر�سة اجلزائرية وعدم تفتحها، باالإ�سافة اإلى جتّذرها 
يف اأيديولوجية قومية ودينية يف وقت ي�سري فيه العامل نحو االنفتاح والعوملة، وخا�سة 

بعد ثورة االت�سال احلديثة. 

فالو�سفة  معظمه،  يف  �سائبًا  اجلزائرية  املدر�سة  مر�ض  ت�سخي�ض  كان  ولئن 
اإذ  املطلوب،  بالقدر  �سافية  تكن  مل  اإبرائها  اأجل  من  زاغو  بن  جلنة  اقرتحت  التي 
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باالإ�سافة اإلى التناق�سات التي اكتنفت بع�ض مقرتحاتها، فهي مل تاأخذ بعني االعتبار 
ميزان القوى على االأر�ض بني املحافظني واحلداثيني، والذي يبقى –دائمًا- ل�سالح 
املحافظني الراف�سني لالإ�سالح، وهو ما يعيق تنفيذه، اإذ ال ميكن القيام باإ�سالح بدون 
اإ�سالحيني، فمعظم املعلمني واالأ�ساتذة هم اليوم من االإ�سالميني اأو من القريبني اإلى 
اأطروحات االإ�سالم ال�سيا�سي ل�سبب ب�سيط، هو اأنهم من خريجي هذه املدر�سة التي 
اأن تنتج غريهم)21(. ولكن هل كانت االإ�سالحات املنتهجة  اأجل  اإ�سالحها من  نريد 
جدية  عملية  اإجراءات  اتخذت  وهل  التحدي؟  ذلك  م�ستوى  على   2000 �سنة  منذ 

للو�سول اإلى ذلك الهدف؟

ال يفوت املتتبع للخطاب االأيديولوجي اجلديد، الذي يحاول اأن يوؤطر املنظومة 
يركز هذا اخلطاب  املدر�سة. فمن جهة  االزدواجية يف حتديد مهمة  تلك  الرتبوية، 
الوطنية  الهوية  تعميق  يوؤكد »�سرورة  اأخرى  املدر�سة«، ومن جهة  »اأهمية عوملة  على 
الرتبية  مادة  تت�سمنه  الذي  اخلطاب  م�سمون  ي�ستطع  مل  ثنائية  وهي  والدينية«. 
للكتب  الدار�ض  ي�ستطيع  اإذ ال  اأن يتجاوزها؛  –مثاًل-  الثانوية  االإ�سالمية يف املرحلة 
الديني  اخلطاب  هدف  بو�سوح  يعرف  اأن  الثانوية  للمرحلة  املخ�س�سة  املدر�سية 
املدر�سي: هل هو تكوين ذوات دينية ملجتمع ديني، اأم تكوين مواطنني م�سوؤولني ملجتمع 

دميقراطي؟

االأخرية،  االإ�سالحية  الرغم من اجلهود  الرتبوية، على  املنظومة  تتخل�ض  مل 
من ذلك اخلطاب الديني املربك واالنتقائي، الذي جنده جم�سدًا يف الكتب املدر�سية 
اخلا�سة بالرتبية االإ�سالمية يف امل�ستوى الثانوي، حيث نعرث –مثاًل- على مو�سوعات 
مع  امل�سلم  تعاي�ض  ووجوب  والت�سامح  واحلرية  وال�سداقة  االأخّوة  حول  خطابًا  تقدم 
الآخر، ويف الوقت نف�سه جند مو�سوعات حتذر من خطر الغزو الثقايف ومغبة ال�سقوط 
يف تقليد االأديان االأخرى، باعتبارها ت�سكل خطرًا على املوؤمنني بالدين االإ�سالمي)22(! 

)21( وهو ما ا�سطدمت به وزيرة الرتبية احلالية ال�سيدة نورية بن غربيط، اإذ كثفت النقابات، التي هي يف اأغلبها ذات توجه اإ�سالموي، 
اإجبارها على التخلي عن االإ�سالحات، ولكن حتت الفتة مطالب  من االإ�سرابات التي �سلت القطاع الرتبوي منذ توليها املن�سب، بهدف 

مهنية واجتماعية. 

)22( انظر: اجلياليل، امل�ستاري، متثل الهوية الدينية يف املدر�سة اجلزائرية، كتاب مادة الرتبية االإ�سالمية يف الثانوي منوذجًا.



الدين وتعليمه في الجزائر: من وإلى أين؟ 

المسبــار262

على العموم، يبقى االإ�سكال قائمًا ما دام اخلطاب الرتبوي يف اجلزائر ال يقدم 
الدوران  ذلك  �سبب  يعود  الدينية.  واالأيديولوجية  الدين  بني  التمييز  اأدوات  للتلميذ 
يف املكان نف�سه اإلى تداخل ثالث �سرعيات متناق�سة يف املدر�سة اجلزائرية: �سرعية 
وينتج عن ذلك �سورة �سبابية، حتى  و�سرعية حداثية.  تاريخية،  �سرعية  اإ�سالمية، 
واإن بدا اأن املرجعية االإ�سالمية هي التي تلعب دور الوعاء الذي يحافظ على الهوية 
اجلزائرية. وهذا ما ينعك�ض على االأداء الرتبوي ب�سكل وا�سح، باعتبار اأن االنطالق 
من الدين، كـ»اإطار فكري«، جعل املنظومة الرتبوية تقرتب، من طريق التلقني واحلفظ 

واال�ستعادة، من ن�سق الفكر الديني التقليدي.
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