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 للمجتمع الجزائري. العقدي سنججا اإلسالمية في المحافظة على اال ةدور الجامع
 األستاذة: زبيدة الطيب.

 قجنطينة-جامعة األمير عبد القادر للعلو  اإلسالمية

 ملخص المداخلة:
وكان  منذ اعتناقه العقيدة األشعريةالعقدي ظل اجملتمع اجلزائري يعيش أجواء الوفاق واالنسجام    

تختل  األفاار مباجلزائر . ومع بداية النهضة تأثر علماء للمؤسسات السياسية والدينية دورا كبريا يف ذلك
الوهابية اليت قادها اإلمام حممد ومنها احلركة  ،النهوض باألمة اإلسالمية والشتخصيات واحلركات اليت محلت هم  

مل يشالوا يف اإلطار العام تيارا غلوا باهلم اجلزائري و انشانتشرت الدعوة السلفية ووجدت هلا أتباعا ف ؛عبد الوهاب
 .أو تقويضها ة األشعرية ومل ينشغلوا مبزامحتهامستقال عن العقيد

اإلعالمي والفاري على أغلب التيارات واملذاهب اإلسالمية الذي شهدته اجلزائر السياسي و االنفتاح ومع  
تشايل تيار مستقل ومزاحم لعقيدة يعمل على وبات  السلفيازداد انتشار الفار منذ مثانينيات القرن املاضي 

نلحظها يف مقاعد الدراسة ويف أروقة اجلامعات بل وبني عموم ما أوجد حالة من الالتوافق  عموم الشعب اجلزائري
ة خاصدور املؤسسات التعليمية اجلامعية اإلسالمية عن تنذر بانقسام اجملتمع. وهو ما يدعونا إىل التساؤل الناس 
على غرار ما كانت تقوم به دور العلم والزوايا يف املاضي بني أفراد الشعب االنسجام والتوافق احلفاظ على حالة يف 

 ولذلك اخرتت هلذه املداخلة عنوان: .درءا حملاوالت التشتيت والتقسيم اليت هتدده

 للمجتمع الجزائري. العقدي االسنججا  اإلسالمية في الحفاظ على ةدور الجامع

 توطئة: 

  :منذ القرن الرابع الهجري األوضاع العقدية العامة بالجزائر
الدراسات واألحباث أن منطقة املغرب العريب، واجلزائر، منه  أغلب احلقيقة اليت تااد جتمع عليها إن   

الفرق موضعا تستوطن ان موطنا أو مل تو  ،كانت على مر التاريخ بعيدة عن التعقيد يف فهم أصول الدين وفروعه
النجار ذلك إىل مجلة من األسباب الدكتور عبد اجمليد وقد عزا . 1واملذاهب فيه بالرغم من مرور العديد منها عليها

إن املوقع اجلغرايف للمغرب باعتباره يوجد يف طرف من العامل اإلسالمي ويف بعد شقة من العواصم  ...:"فقال
الاربى هلذا العامل وكذلك الظروف التارخيية اليت صحبت دخول اإلسالم إىل هذه املنطقة ونوعية الرجال الدعاة 

رون]...[ خيتل  يف كثري من صفاته الذين محلوه إليها عقيدة وحضارة كل ذلك جعل الوضع الفاري به طيلة ق
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على احلركة العلمية باملنطقة  هو ما أثّرو  ."1وخصائصه عن الوضع الفاري يف مواضع أخرى من العامل اإلسالمي
ر التصور السطحي للعقيدة اإلسالمية والذي كان أقرب إىل التجسيم والتشبيه. يقول اشتناساعد على و 

كة علمية عميقة ونشيطة جعل أهلها يتصفون بالبساطة والسطحية يف الفهم وخلو هذه املنطقة من حر ..."النجار:
الديين أصوال وفروعا. فعلى مستوى العقيدة كانوا يف تصورهم العقدي أقرب إىل السطحية اليت قد تؤول أحيانا إىل 

لت منو الفار العقدي ]...[ وأبقت "...دولة املرابطني اليت عطسياسةورمبا كان ذلك من أثر  2منط من التشبيه."
سقطوا يف فغلظت تصوراهتم للذات اإلهلية "...حىت  3على الطريقة السلفية يف إمرار النصوص على ظاهرها."

وإمرار  هبالسل  يف ترك عن منهج التأويل واالقتداءأهل املغرب  يف ابتعادوهو ما صوره ابن خلدون  .4التجسيم
ولذلك كان العلم الذي يهتم بالعقيدة إيرادا لالستدالالت وردا للشبه وتناوال "... .5املتشاهبات كما جاءت..."

للمتشابه وتأويال لظواهر بعض اآلي يلقى املعارضة من عموم أهل األندلس واملغرب. وهو ما يبدو يف الناري الذي  
ي عياض من أن أبا وهب كان يواجه به من يتعاطى هذا العلم من قبل سائر العلماء. ومن ذلك ما ذكره القاض

عبد األعلى بن وهب " كان قد طالع كتب املعتزلة ونظر يف كالم املتالمني وكان حيي بن حيي وابن حبيب 
  6وإبراهيم بن احلسني بن عاصم يطعنون عليه بذلك أشد الطعن."

يقا إىل بالد وبسقوط دولة املرابطني وقيام الدولة املوحدية بقيادة املهدي بن تومرت وجدت األشعرية طر 
"...أهل املغرب مل ياونوا قبل رجوع املهدي من املشرق يعتنقون مذهب األشعري يف  ذلك أن املغرب؛
تذكر املصادر التارخيية تشرب املهدي بن تومرت للاثري من املذاهب العقدية والفقهية وتنوع حيث  7العقيدة."

نجار:"...فعندما نتمعن يف آراء ابن تومرت يف خمتل  يقول الاستفاد منها يف رحلته إىل املشرق. املصادر اليت 
املسائل نتبني أن هذه اآلراء ال تقوم على وحدة مذهبية وإمنا هي آخذة من خمتل  املذاهب مستفيدة من شىت 

غري أن أشعرية الغزايل  8األفهام العقدية واألصولية اليت توصل إليها الفار اإلسالمي إىل أوائل القرن السادس.
طعن على أهل املغرب يف إمرارهم املتشاهبات كما جاءت العميقة يبدو أهنا قد تركت أثرها يف فاره؛ إذ "...
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 1ومحلهم على القول بالتأويل واألخذ مبذاهب األشعرية."

إنفاذ هذه العقيدة عملت السلطة السياسية اليت أنشأها وتوالت بعده على وملا صار إليه أمر الرياسة "...
أمحد أيضا . وقد ذكر ذلك 2وتيسري رواجها حىت كان هلا الظهور وأصبحت املذهب العام ألهل املغرب كله."

وبعد أن يذكر العديد من املسائل اليت خال  فيها املهدي املذهب األشعري، مع إقراره بوجود  .3حممود صبحي
املؤرخني والباحثني احملدثني قد بالغوا يف القول بأن املهدي  توافق على بعض املسائل، خيلص النجار إىل أن بعض

حبسبه، أن يتواضع هؤالء وأولئك ،هو من أدخل مذهب التأويل األشعري إىل املغرب وكان من الضروري
 .4ويقولوا:"...إن املهدي كان له تأثر واضح باألشعرية دون أن ياون ملتزما باملذهب األشعري التزاما كامال."

 .5"املرشدة" يف حتول الناس من تصور سلفي إىل تصور يقوم على التأويلبالرغم من إقراره بدور مؤلفه  
ذلك التحول الذي ال يراه"...إال تطويرا ملذهب السل  يف االعتقاد أضي  إليه العنصر العقلي يف االحتجاج 

وهو  املغريب وتراجعها. ية يف املغربتتخفي  من وطأة القضاء على السلفللوهو برأيي صيغة مؤدبة  6والتأويل."
جعل املهدي بعد ذلك يبث اآلراء اليت حيملها ويدعو أصحابه إىل تعلمها  وقد..."يصور ذلك التحول بالقول:

وتعليمها خمتلطا فيها ما كان أشعريا بغريه. فاانت هذه اآلراء األشعرية يأخذ هبا الناس شيئا فشيئا وتاي  
هلا واإلقبال تصورهم العقدي السلفي بالتدرج واجدة من وشيج عالقتها بآراء السل  املعهودة عندهم ما يسهل قبو 

  .7."عليها
 -أشعريصراع إىل األبد، بل ظهرت بوادر يف املغرب إن األمر ال يعين أن السلفية قد فقدت مواقعها 

من تصدى للمرشدة وأكثر ...يقول النجار:" .8يف رفض ابن تيمية للمرشدة، بعد املسافة بالرغم من، سلفي
م( فقد أصدر فيها فتوى باإلعراض عنها 1127_729وصاحبها بالنقد هو اإلمام تقي الدين أمحد بن تيمية)ت

وعدم االشتغال هبا واستند يف ذلك إىل مآخذ أخذها عليها ونواقص رآها خملة بالعقيدة فيها. وتطرق إىل ذكر 
راقة الدماء. وهذه الفتوى هي جواب عن سؤال رفع إليه يف صاحبها مسندا إليه هتما كثرية بالشعوذة والظلم وإ

 . 9شأهنا وشأن مؤلفها
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 وقد خلص النجار مجلة االعرتاضات فيما يلي:

 .1_إسناد الصفات السلبية هلل تعاىل 
 .وص  اهلل تعاىل بأنه وجود مطلق وهو مذهب املتفلسفة كابن سيناء وابن سبعني وأشباههم من املعتزلة _
من االعتقاد الذي يذكره أئمة العلم والدين من أهل السنة واجلماعة أهل احلديث والفقه والتصوف  خلوها_ 

 والاالم وغريهم من أتباع األئمة األربعة فهؤالء كلهم متفقون على أن اهلل تعاىل حي عامل بعلم قادر بقدرة.

 .إثبات الرؤية هلل تعاىل_ خلوها من 

رب واحلوض النيب صلى اهلل عليه وسلم، والبعث واليوم اآلخر وفتنة الق ذكر اإلميان برسالة_  خلوها من 
 والشفاعة. 

  .2ما ورد يف مقدمتها أنه جيب على كل املسلمني قراءهتا والصواب أن ليس لغري اهلل ورسوله أن يوجب_ 
السل  يف  ملا فيها من خمالفة صرحية ملنهج تعلمها أو قراءهتاوعليه كانت فتوى ابن تيمية بعدم جواز 

وعلى الرغم مما فيها من بعض هذه املآخذ]...[ فإن نقد ابن ...يعلق النجار على الفتوى بالقول:" .3االعتقاد
تيمية بصفة عامة كان يتص  بالعن  وال خيلو من حتام يف بعض األحيان وهو شأنه يف نقده للمتخالفني للوجهة 

 ."4األشاعرة واحلنابلة الذي كان مستشريا يف الشامويتضح أن ذلك هو من أثر اخلالف بني  ]...[السلفية
الرجوع إىل  وظلت األشعرية عقيدة معظم اجلزائريني وسائر أهل املغرب العريب ومل يفتأ الفار السلفي حياول

من أصحاب املذهب أتباعه انتشار ظاهرة التصوف الذي غاىل فيه بحماوالت العودة  طتبالديار مرات؛ حيث ارت
إىل اعتقادات وسلوكات بعيدة عن روح  فوا إىل أن أخرجوه من بساطة الزهد اليت دعا إليها اإلسالموتطر األشعري 

وأهل احلديث . وهو ما أثار حفيظة الفقهاء السل  الصاحل من األمةو اإلسالم وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم 
للظاهرة األمر الذي أدى إىل احنصارها  الذين تصدوا بال قوةوهم ميثلون التيار السلفي من أتباع أمحد بن حنبل 

حىت  ابن تيميةما إن ظهر و  .أعاد للتصوف اعتباره وهيبته يف املشرق الغزايلأيب حامد وتراجعها. غري أن ظهور 
 .5اإلعدامالتصفية و ىل تصوفة إىل التافري واالزدراء بل إوآل أمر اململصلحة الفقهاء واحملدثني املوازين  تقلبان
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وشاع أمر ابن تيمية وعمت تعاليمه وانتشرت ووصلت إىل زمن حممد بن عبد الوهاب الذي استقى فاره  
  1اليوم عنوانا لفار "دولة."التيمية ومشروعه من تعاليم ابن تيمية وصارت الوهابية 

ءا رمسيا وأما يف املغرب فأمر املتصوفة والفار الصويف صار أأمن بظهور دولة املوحدين اليت وفرت له غطا
الذي  بأيب الفضل ابن النحوي دفني قلعة بين محادوشرعيا. وقد انتصر لتعاليم الغزايل أحد علماء اجلزائر املعروف 

 الشهريأيب احلسن علي بن عبد احلق الزرويلي  إال أن ظهوراشتهر بدفاعه عن التصوف وردوده على مناريه. 
 عّجل برجوع السلفية إىل اجلزائر؛ حيثاليت تشهر بالصوفية تعاليمه  يف القرن الثامن اهلجري وانتشار بالصغري

سلفيته وانتصاره  تظهر الذي  احلافظ بن مرزوق احلفيدوهو زمانه علماء  صدى من قبل أشهرلقيت تلك التعاليم 
اه" النصح يف مؤل  أمس قاسم العقباين التلمساينأحد املنتسبني للتصوف وهو من خالل رده على لتعاليم الزرويلي 

دفني اجلزائر عبد الرمحن التلمساين العقباين وقد كان من أنصار  اخلالص يف الرد على مدعي رتبة الاامل الناقص."
الذي رد على الزرويلي بتألي  مساه" نصرة الفقري يف الرد على أيب احلسن  الثعاليب وأبو عبد اهلل بن حممد السنوسي

  الصغري."

السلفية مرحلة من االنسجام  -جباية دخلت العالقة األشعرية أحد علماء األخضريعبد الرمحن مع ظهور و 
وأمحد  .أمحد زروقعلى نشر مذهب شيتخه األخضري عمل ؛ فقد والردود الفعلي ترمجته املؤلفات والاتابات

عند املتصوفني امللتزمني وعلماء احلديث والفقه يف آن  "...حجة  الاثرية اليت صارتزروق هو صاحب التآلي
  2بأنه خامتة اجلامعني بني احلقيقة والشريعة." هواحد. وأمجع مرتمجو 

 الذي سينوقد سار عبد الرمحن األخضري على طريق شيتخه يف حماربة البدع واالنتصار خلط التصوف ال
توىل فطاحل علماء املشرق ... ة" اليت "يسأل "القدوضع أسسه اإلمام أبو حامد الغزايل. وكان من أشهر ما 

منظومة "القديسة" و 3كانت املعاهد تلزم الطلبة حبفظها عن ظهر قلب."و  واملغرب شرحها والتعليق عليها]...[
 تصوفة زمانه فيقول على سبيل املثال:ملنقد صصها بيت خ157حتتوي على 

 والشرع قد جتنبوا سبيله  قد ادعوا مراتبا جليلة

 فالقوم قد حادوا عن السبيل قد نبذوا شريعة الرسول

 ويف الوقت نفسه يقدم ما يراه تصوفا حقيقيا فيقول:

 لتابع السنة والقرآن    واعلم بأن الويل الرباين

                                                           

، السنة السابعة، جانفي 51ع ،مجلة األصالةعبد الرحمن األخضري وأطوار الجلفية في الجزائر، :املهدي البوعبديل، أنظرـ 1 
 22،ص1879

 25،صنفسه جعر املـ  2 
 25،صهسنف جعر املـ  3 
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وجتهيلهم وتافريهم من حاد عن صراط السل  الصاحل وعلى طريقة السل  يذهب األخضري إىل تبديع 
 فيقول:

 قد ادعاها كل أفاك أثيم على الصراط املستقيم واحسريت

 وسرتوا بدعتهم بالفقر   قد أشرفوا على كهوف الافر

ة اليت كان هلا يسهذه يف اجلملة اخلطوط اجلوهرية من منظومة القد...بالقول:"بوعبديل اليعلق املهدي 
 1الفضل يف تعميم مذهب أمحد زروق السلفي."

ش  حال من منشور اهلداية يف ك..."فأل  عبد الارمي بن الفاونكل من سار  وعلى خط األخضري  
، وهو من الفار الصويف مما علق به من شوائب واحنرافاتلصوفية و منتصرا للسل  ومربئا اادعى العلم والوالية." 

اعي لقبه أبو القاسم سعد اهلل بشيخ اإلسالم وداعية السلفية ووص  كتابه املذكور بأنه كتاب يف النقد االجتم
 تقرتف باسم ذي صن  تأليفا أنار فيه البدع اليتبطل الثورة املشهورة ال حلدادا ابنو   .2والسياسي واألديب

وتربئ التصوف والفار الصويف التصوف ويربئ الطريقة الرمحانية منها. وتوالت التآلي  اليت تنتصر لتعاليم السل  
 . 3العلماء يف كافة القطر اجلزائري وغريه من هوباملولود بن مو يف قسنطينة من قبل الشيخ 

إدخال الفار اإلصالحي يف كبري كان هلا أثر   للجزائر اإلمام حممد عبدهزيارة  أما بعد االحتالل فإنو   
االنفتاح كذا و  املشغول مبحاربة الشرك ومظاهره وتنقية املمارسات الدينية التقليدية اليت كرسها التصوف واملتصوفة

،كما يذكر الدكتور عثمان أمني، يف اكبري   اكان آلثاره املتمثلة يف جملة املنار دور و ، احلضارة الغربيةعلى ماتسبات 
ه و عترب او  طائفة أخرى من العلماءه ترفض اوهو م 4نشر الفار اإلصالحي وانتهاج العديد من العلماء هذا النهج

توجهان:"... احملافظ على القدمي املستمسك ما أفرز يف النهاية فارتان أو غريب. نهج غري مشروع ملستريادا ا
"...صدام مع األمر الواقع ضد احملافظني إىل أدى . 5باملألوف واجملدد اإلصالحي املساير للعصر برتك العتيق

والطرقيني بالنسبة لتيار اإلصالح والتجديد من خالل حماربة البدع واخلرافات والتتخلي عن املذاهب القدمية بالعودة 
أن فتحت صفحات اجلرائد واجملالت، على  لصداموكان من مظاهر ذلك ا ."6ب والسنة الصحيحةإىل الاتا

                                                           

 .27،صهسنف جعر املـ  1 
 .147، ص1894،بريوت، دار الغرب اإلسالمي،1أبو القاسم سعد اهلل، عبد الارمي بن الفاون داعية السلفية،طـ  2 
 .14املهدي البوعبديل، املرجع السابق،ص :ـ أنظر 3 
مارس، –،السنة السابعة، فيفري 58ع ،مجلة األصالة، آثار زيارة محمد عبده للجزائرجواسنب مجهولة من ـأنظر:املهدي البوعبديل،  4

   .98،ص1879
؟ تيميمون أيام: وقائع ملتقى: أي مجتقبل لألسنتروبولوجيا في الجزائر التحوالت االجتماعية والممارسات الدينية،خالد حممد، ـ  5  

 .57، منشورات كراسك، ص2442األنرتوبولوجيا االجتماعية والثقافية، ، مركز البحث يف 1888نوفمرب  22-21-28
 57،صهسنفاملرجع ـ  6 
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قلتها، حلمالت السباب والشتائم بني الطرفني بسبب بعض املسائل السلوكية كقراءة القرآن على املوتى والتوسل 
وهو ما  .1ات ويراها املصلحون شركواليت يراها احملافظون آثام وماروهوغري ذلك... باألنبياء واألولياء و"الزرد" 

أدى إىل حماوالت للبحث عن صيغ للوفاق وترك اخلالفات، خاصة وأن الساحة اجلزائرية املثقلة هبموم االستعمار 
ال تتحمل، فاان "...تأسيس مجعية العلماء كهيئة تضم مشل الطرفني لتجاوز الوضع باالتفاق مبدئيا على ترك 

تثري الصراع إال أن هذا مل يدم طويال ورجعت الصراعات وقد بدأت بصورة فردية خاصة من املسائل اخلالفية اليت 
جانب املصلحني الذين اختذوا فارهتم رسالة]...[ ويف مقدمتهم الشيخ الطيب العقيب الذي متادى يف اإلساءة 

أكدت يف قانوهنا  وخرج احملافظون ليؤسسوا "مجعية علماء السنة" واليت اجلمعية تمفانقس .2للمحافظني."
األساسي على ضرورة احلفاظ على العقيدة األشعرية وااللتزام باملذاهب األربعة والتصوف وأصول الفقه علوما من 

إشارة إىل مواق  مجعية العلماء املسلمني املعجبة واملتأثرة  ؛أجل حماربة البدع الضالة عن هدي الاتاب والسنة
وقد كانت مسعته سيئة لدى ... " .3ه احملافظون خارجا عن السنة واجلماعةمبنهج حممد بن عبد الوهاب الذي يعترب 

الشعب اجلزائري وهو ما يوضحه التعليق الذي ورد بإحدى صح  احملافظني على منع الشيخ الطيب العقيب من 
 4ن؟"إلقاء دروسه باجلامع الابري. وهل تطهري املساجد اجلزائرية من داء الوهابية]...[ يعترب إساءة للدي

مع ذلك ظلت حماوالت البحث عن صيغ الوفاق وجتنب الصدام بغرض التفرغ حملاربة االستعمار و    
يف سجل مؤمترها مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وهو ما نراه يف دعوة  ،قائمةوقضايا أخرى هتم اجملتمع 

مبنهج السل  الصاحل من األمة يف فهم نصوص إىل العودة إىل الاتاب والسنة والتمسك هبما وااللتزام التأسيسي 
رفض تسمية أو لقب و  الصفات اإلهلية وسائر النصوص، ورفض االصطفاف أو التمذهب مبذهب كالمي معني

  .5ردا على احملافظني أو الوهابيني نسبة إىل حممد عبده وحممد بن عبد الوهاب  العبداويني

كانت فردية يف عمومه ألن تلك اخلالفات   واالنسجام العقديظل اجملتمع اجلزائري يعيش أجواء الوفاق و    
يسجل التاريخ خروجا للتخط السلفي عن دائرة  ومل ،يف غالبيتها ومل تان خطا أو فارا مّيز هذا الفريق أو ذاك

مستقال تيارا  ،إىل ذلك احلني ،اإلطار العام تشال السلفية يف والقومية، ومل االهتمام باملشاكل والقضايا الوطنية
  مبزامحتها أو تقويضها. نشغلتومل  ، باعتبارها عقيدة عموم الشعب،ة األشعريةعن العقيد

قد بقي األمر على حاله حىت بعد االستقالل؛ حيث انشغلت جّل التيارات اإلسالمية يف الدفاع عن و    
اليت  تغريباالستهداف والماتسبات الثورة واستامال استقالل البالد باحلفاظ على هوية الشعب ضد حماوالت 

                                                           

 57،صهسنفـ أنظر: املرجع  1 
 .59أنظر املزيد يف ص. و 57،صهسنفـ املرجع  2 
 .59،صهسنفـ  أنظر: املرجع  3 
 .59،صهسنفـ املرجع  4 
 .15-18املطبعة اجلزائرية اإلسالمية، صقسنطينة، ـ أنظر: سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني،  5 
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إلسالم يف حماربة االستعمار تنار لدور اتبدت ألكثر اجلزائريني أهنا طالتها من قبل سياسات وحركات وأفاار 
. ومن مثة كان انشغال العلماء املسلمني هوية الشعب الذي يشال الدين اإلسالمي عمودها الفقريوهتدد 

عن أصالة الشعب وتارخيه من أجل واألفاار البعيدة ربة تلك العقائد مبحايف اجلزائر والتيارات الدينية عموما 
د موجهة حنو حتقيق هذا . وظلت اجلهو خبروج احملتل عساريايت بدت غري كاملة استامال اسرتجاع السيادة ال

  ليب مذهب عقدي على حساب مذهب آخر.تسجيل سجاالت أو صراعات هتدف إىل تغدون اهلدف من 

ومع االنفتاح السياسي واإلعالمي والفاري على أغلب التيارات واملذاهب اإلسالمية الذي شهدته اجلزائر  
هبا الوضع التعقيدات السياسية اليت اصطبغ كذا و والتسهيالت اليت رافقت بعثات احلج منذ مثانينيات القرن املاضي 

لالختالفات املذهبية والطائفية والعرقية يف العامل من قبل القوى املهيمنة على والذي ظهر توظيفه الدويل مؤخرا 
والبحث الشيعي  -العامل اإلسالمي جليا يف أفغانستان والعراق ولبنان وفلسطني وسوريا والبحرين ويف الصراع السين

ومزاحم بل  ،بات يعمل على تشايل تيار مستقلتغريت صورة التواجد السلفي باجلزائر؛ حيث عن مواقع النفوذ 
ما أوجد حالة من الالتوافق نلحظها يف مقاعد الدراسة ويف أروقة وبديال عنها لعقيدة عموم الشعب اجلزائري 
 ما يلي: نالحظ بناءا على ما سبقو  اجلامعات بل وبني عموم الناس.

الصويف املعركة كانت حامية بني اجلانبني) األشاعرة املنتصرين للفار ر، من خالل هذا العرض، أن / يظه1
أمحد بن حيي  كتب النوازل كالدرر املانونة يف نوازل مازونة وفتاوىكان  "...مسرح هذه املعارك  :وأن والسل (

يف املعيار. وقد مجعت معظم هذه الفتاوى يف تألي  خاص مفيد مجعت فيه فتاوى علماء الونشريسي اجملموعة 
 يف كل األحوال مل ترق إىل درجة إفساد حالة التوافق واالنسجام بني الناس بشال كبري. وهي 1اجلزائر واألندلس."

وكش  احنرافاته وبدعه  ارتبط تارخييا مبقارعة التصوف والفار الصويف/ يظهر أن التواجد السلفي باجلزائر 2
يقول ايل وتعاليمه الصوفية. ؛ أي العقيدة األشعرية املعروفة بانتصارها للغز الناسمن دون التعرض لعقيدة عموم 

الذي كان ينقاد ( الرأي العام متصوفة زمانهعلى اليت ألفها األخضري يف الرد  روعي فيها)القديسة...البوعبديل:"
 .يف العقيدة املذهب األشعري أي.2إىل فقهاء املذهب املالاي."

والذي خط قواعده بالسين أو اإلجيايب  نعتالذي صار ي ،للتصوفمناوئا يف اجلزائر مل تان السلفية / 3
ىل كبار العلماء من أن ينتسبوا إ السلفية محاته واملدافعني عنه ومل متنع من بل على العاس كانت ،وابطه الغزايلوض

وقبل اخلتام  ...؛ إذ يقول البوعبديل:"والشيخ عبد احلليم بن مساية الطرق الصوفية كما كان احلال مع ابن احلداد
العلماء اجلزائريني من السلفية بعد االحتالل الفرنسي فنجد موق  ابن احلداد بطل الثورة  مواق  بعضنذكر 

  ..." كما 3."املشهورة فإنه خصص تأليفا للبدع اليت كانت تقرتف يف عهده وأنارها ويربئ الطريقة الرمحانية منها
                                                           

 .21،ص51،عاملرجع السابقـ املهدي البوعبديل،  1 
 29،صهسنف جعر املـ املهدي البوعبديل،  2 
 14صاملرجع نفسه، ـ  3 
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عندما تعرفا بالشيخ حممد عبده تيجانيني ولانهما مل  كان الشيخ عبد احلليم بن مساية ورفيقه مصطفى امضاربة
 1"متنعهما جتانيتهما من االنتصار ملبادئ عبده عن عقيدة وبيان.

مل تان املواضيع الاالمية اليت درج عليها السجال بني السلفية وسائر الفرق مثل قضية الصفات / 4
. يوناجلزائر هبا شغل ة وغريها من املواضيع اليت انأو الشفاعوتأويلها أو مسألة رؤية العباد رهبم يوم القيامة أو العلو 

والواضح أهنم كانوا ينشغلون مبا ينتشر يف حميطهم ويتصدون ملعاجلته وال يفتعلون مشاكل غري موجودة ويصنعون 
 معارك ومهية ال صلة هلا بالواقع أو حبياة الناس.

تان السلفية يف اجلزائر مذهبا أو حزبا، بل هي تعين كما وقفنا على ذلك االنتصار للاتاب والسنة.  مل/ 5
مل يان الناس فيها)السلفية( مدينني ألفراد أو مجاعات بل جيد العامل منبعها يف الدراسات ...يقول البوعبديل:"

ون ومل يلوثوها باختاذها وسيلة لالحرتاف دثاإلسالمية اليت تدعو إىل الاتاب والسنة. وقد حافظ عليها احملح 
 .2واالرتزاق أو لطلب جاه أو مال."

مل ختتل  اهتمامات السلفية بعد االحتالل وظهور حركات وطنية وإسالمية مثل مجعية العلماء / 4
رية املسلمني اجلزائريني ومل يتغري منهجها، وواصلت بعد االستقالل جهادها من أجل الدفاع عن الشتخصية اجلزائ

 اليت ميثل الدين اإلسالمي عمودها الفقري.

وهو ما يستدعي  .تغريا ينذر باثري من األخطار / تغريت األمور بعد حركة االنفتاح السياسي واإلعالمي7
األمير عبد القادر للعلو  جامعة  . ورمبا كانتالذي يوشك أن يفتقد العقدي هماسنججامعمال يعيد للجزائريني 

وقد سبق طرح هذا التساؤل يف فرتة ما املعنيني باملوضوع انطالقا من مهمتها الوطنية واحلضارية.  ىحدإ اإلسالمية
إن األزمة اليت مير هبا : "...يف األنرتوبولوجيا. يقول أحد الباحثني بات يعرف يف تاريخ اجلزائر بالعشرية السوداء

أزمة التسعينات من القرن املاضي( هي اليت وضعت]...[ تبليغ املعرفة الدينية حمل تساؤل  جمتمعنا حاضرا )يقصد
الرتباطها بالتحوالت اليت مير هبا اجملتمع. وهذه الوضعية ليست جديدة فقد حدث مثلها يف مراحل تارخيية معينة  

  .3كاالنتقال من العهد املرابطي إىل العهد املوحدي."
عبارة عن جمموعة من الناس يبذلون جهدا ..."بالقول إهناالدكتور رابح تركي  هافيعر كمؤسجة الجامعة  ف

آخر مراحل  هي"...و .4مشرتكا يف البحث عن احلقيقة والسعي الكتساب احلياة الفاضلة لألفراد واجملتمعات."
التعليم وأرقاها درجة وتنفرد بالتعليم العايل واجلامعي جمموعة من الطالب والطالبات املمتازين يف ذكائهم وقدراهتم 

                                                           
 .94،ص58ع املرجع السابق،ـ املهدي البوعبديل،  1
 .94ص املرجع نفسه،ـ  2 
 .51صاملرجع السابق،ـ خالد حممد،  3 
، 1891جوان،-،السنة احلادي عشر،ماي41،عمجلة الثقافة ،وظائف التعليم في المرحلتين الثاسنوية والجامعيةـ رابح تركي،  4 
 .88ص
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 حثايسرتعي انتباه الب 1العقلية وحتصيلهم العلمي ومثابرهتم وجدهم يف الدراسة وقدرهتم على البحث العلمي."
 فيما سبق عرضه نقطتان:

ن باجلامعة هدفهم البحث عن احلقيقة والسعي من أجل تطوير جمتمعاهتم بالبحث تواجدو إن الناس امل_ 
 وهؤالء هم األساتذة. ،هلا حياة أفضلعن 

تميز بالذكاء والقدرة على التحصيل معنيون بتاوين وتعليم فئة أخرى من الناس ت)األساتذة( ن هؤالء _ إ
أن اجلامعة ليست كغريها من املؤسسات يف الدولة وأن وظيفتها وهو ما يعين  العلمي واملثابرة واجلد يف البحث،

 متميزة وحساسة. 

 وجامعة لوظائ  ومهام خمتلفةمن الناس ومتميزة جامعة ألعداد كبرية اجلامعة هبذا االسم يعين أهنا و 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية من  . وتعتربأيضا وألعداد كبرية من التتخصصات والفنون والعلوم يف خمتل  اجملاالت

 التتخصصات اليت توليها اجلامعات يف العامل اهتماما خاصا ومميزا ملا هلا من أمهية كبرية يف البناء الذهين للطالب
للحياة والاون واجملتمع واإلنسان. من واجتماعية تعمل على تاوين تصور سليم  وتزويده مبقومات فارية ونفسية

إن تنمية ...":يقول حممد العريب ولد خليفةمن العلوم يف اجلامعة اجلزائرية.  وعناالهتمام هبذا النا كانت حماولة ه
اخلربة الوطنية يف اإلنسانيات واالجتماعيات تبدو لنا يف هذه املرحلة من تطورنا أكثر من ضرورة وإحلاحا ألهنا 

إذا كانت تنمية اخلربة الوطنية يف العلوم اإلنسانية و ، 2األساس الذي تنبين عليه تنمية اخلربة يف امليادين األخرى."
واالجتماعية ضروري ملا ذكر من أسباب فإن تنمية اخلربة الوطنية يف العلوم اإلسالمية بات أكثر ضرورة وإحلاحا. 

 ،3املعروف أن التعليم يهدف أول ما يهدف إىل العمل على التماسك االجتماعي للجماعة."..."منوإذا كان 
. من هنا وثقافة الوحدة التماسكفار هو أخص العلوم اليت تزود اجملتمع بفإن تعليم الدين والعلوم ذات الصلة 

 يبدو دور اجلامعة اإلسالمية يف احلفاظ على االنسجام العقدي ومن مثة التماسك االجتماعي للمجتمع. 

مؤسسة تعليمية رمسية تضطلع بتعليم تعاليم الدين اإلسالمي وأصوله وشريعته وأخالقه  الجامعة اإلسالميةو 
 .اختصارا بالعلوم اإلسالمية أي علم العقيدة والفقه وأصول الفقه والفلسفة واملنطق واللغة وغري ذلك تعرفواليت 
وتطويره خدمة  لبحث فيهاجملال ومواصلة ايف هذا تاوين تستقطب من الطلبة أذكاهم وأكثرهم استعدادا للو 

يتبني لنا للمجتمع وآداءا لواجب املسامهة يف تنميته وترقية معارفه واحلفاظ على دينه ووحدته. ومن هذا املنطلق 
 الدور املزدوج للجامعة اإلسالمية، ونعين به الدور املعريف والرسايل. 

يف وتزويدهم بالعلوم واملعارف تأهيلهم وتدريبهم و طلبة البتاوين فاجلامعة معنية  :معرفيالدور ال فأما/ 1
                                                           

 .19صنفسه، جعر املـ  1 
 -أكتوبرالسنة السابعة،، 81، عمجلة الثقافة، الخبرة الوطنية الجامعة الجزائرية ودورها في تنميةـ حممد العريب ولد خليفة،  2 

 .42، ص 1877نوفمرب،
 .82،صجع نفسهاملر ـ  3 
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وهذا الدور له عالقة مبن هم جمال ختصصهم، وهي معنية بالبحث فيه من أجل تعميق املعرفة الدينية وتطويرها. 
ومقاعد  رزنامة وعطل وسنوات معدودة أي حتامه؛ وأفرادا داخلها؛ أي بالطلبة. وهو دور حمدود زمانا وماانا

 أستاذ يلقي وطالب يتلقى ويتفاعل ويتجاوب.طرفاه قوانني وتشريعات و دراسية وأبواب مغلقة و 

؛ فاألداء الرسايل ينبين على الدور املعريفعن  هال ميان فصلوهو الدور الذي  الدور الرسالي:وأما / 2
؛ إىل من هم خارج اجلامعةيف اجلزء األكرب منه ذا الدور يتجه وه .يتيسر الثاين إال بتوفر األولال التحصيل املعريف و 
واألفراد؛ فهو غري مرتبط بوقت أو زمن معني وال وهو يتسم باالنتشار والتوسع يف الزمان واملاان أي إىل اجملتمع. 

وهذا الدور مباان معني وأفراده هم اجملتمع يف تارخيه وحاضره ومستقبله وثقافته وحضارته وعمقه أي يف وجوده. 
 االسنججا  العقدي.ميراث دوج هو الذي حيملها مسؤولية احلفاظ على املز 

 يقولينبغي أن يتحلى هبا األستاذ بدرجة أخص. مجلة من الشروط توفر رأيي، ب، تطلبياملسؤولية عظم ن إ
أعباء التعليم اجلامعي والعايل هي أعباء ثقيلة جدا ال يقوى على النهوض هبا إال  "...إنالدكتور رابح تركي: 

تشريفا بقدر ما هو ليس يف عموم اجلامعات وتعليم النتخبة  فالتدريس باجلامعة ،1أصحاب املواهب املمتازة."
يف اجلامعة واألستاذ . وكلما شرفت املهمة تضاع  التالي  ،وهو يف جامعة للعلوم اإلسالمية أشرف .تالي 

وباحثا يزود أوال يعلم وياون الطلبة معلما العمود الفقري يف العملية الرتبوية والتعليمية بوصفه  هواإلسالمية 
روط من هنا رأيت أن الش. ثالثا حامال للشأن الديين للمجتمعثانيا و  اهليئات واملؤسسات بالبحوث والدراسات

ينضبط هبا ختتل  يف بعض الدقائق واجلزئيات عما ينبغي أن ينبغي أن ط اليت اليت جيب أن يتحلى هبا والضواب
تلك الشروط وقد حاولت أن أحصر بعض. اليتحلى به األستاذ يف ختصصات أخرى، وإن كان يتقاطع معها يف 

 : ما رأيت أن له عالقة بالدور املعريف ومنها ما هو ذي صلة بالدور الرسايل والضوابط يف نقاط منها

 أما ما له عالقة بالدور املعريف فهو:ف

، وإن كانت أو الافاءة وال نقصد بالافاءة املؤهل العلمي أو الدرجة والشهادة المقدرة العلمية:/ 1
فقد كان الشيخ الغزايل يقول إن  تعاس يف الغالب املقدرة العلمية؛ الضرورية يف التعليم العصري، إال أهنا 

 يقول علم الاايف.فهناك من ميتلك الشهادة وال ميتلك بالضرورة ال الشهادات خرق يواري هبا العجزة سوءاهتم.
"...إن أعباء التعليم اجلامعي والعايل هي أعباء ثقيلة جدا ال يقوى على النهوض هبا إال الدكتور رابح تركي: 

 .وهو بالشرط التايلتلك املقدرة وحتصل  ،2"أصحاب املواهب املمتازة.

صل إال باالنفتاح على العلم الشرعي بال فروعه وأصوله ال حتهنا ة احلقيقية املعرفي ةر املقدإن  االسنفتاح:/ 2
فالطالب الذي هو معين مبقدرة األستاذ العلمية بالدرجة األوىل  واختالفاته قدميها وجديدها؛وتبايناته ومدارسه 

                                                           

 .18رابح تركي، املرجع السابق،صـ  1 
 .18املرجع نفسه،صـ  2 
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ياون العلم الذي يتلقاه متنوعا متشربا من كل املشارب الفارية واملذهبية والفلسفية باحلد الذي ميانه يهمه أن 
اإلغالق على الطالب وتعليمه العقيدة الواحدة أو أو اجلهل عمد اجليد؛ ذلك أنه من الغفلة أو ال من التاوين

في ظل السرعة يف التواصل ف؛ 1نسجام العقديحبجة احلفاظ على العقيدة أو اال أو الرأي الواحد املذهب الواحد
واالنفتاح اإلعالمي الذي يشهده العامل والتطور اهلائل يف وسائل االتصال ياون من الصعوبة مباان إحداث حالة 

عن عمد أو سواء كان  ،من االنغالق على فار الطالب، بل على النقيض من ذلك متاما رمبا أحدث االنغالق
ويف عالقات الطلبة  تدريسالقاعات و  آثاره يف مقاعد اجلامعةنلحظ  غري مرغوب ومدمررد فعل غفلة،  جهل أو

الطلبة احملاضرات املوجهة يف العقيدة وينابوا على بعض ؛ حيث يقاطع فيما بينهم وفيما بينهم وبني األساتذة
الدراسة خارج األطر الرمسية يف اإلقامات اجلامعية عن طريق من يسموهنم "مشايخ" جيتمعون هبم ليعطوهم حلقات 

ل هلم، يقاودروس يف العقيدة اليت يريدون أو عن طريق حماضرات ترسل إليهم وهم يف كل ذلك يقصدون، كما 
األشاعرة واملعتزلة كالمة العقيدة نقية صافية من أدران العقائد املتخالفة ملنهج أهل السنة واجلماعة  احلفاظ على س

ولعمري إن طالب علم  خياف على عقيدة السل  الصاحل أن  ،كما يقولون،ومن شاكلهم من الفالسفة واملبتدعة
يف اجملتمع جلامعة اإلسالمية بل ال يلزم عقائد وكتب املتخالفني ال يلزم ا ،درسملس، فضال عن أن يتضيع منه إذا 

 . شيء
وإن طالبا يفين حياته يف دراسة الرأي الواحد ال أمان له أو عليه إذا  ،صمام األمانيشال وحده االنفتاح  

وحده االنفتاح يصنع املفار والعامل. حيدثنا املفار عبد اجمليد مزيان عن  اليوم أو غدا،اطلع على عقائد املتخالفني 
ذلك االنفتاح فيقول:"...إن أكثر ما خنشاه يف هذا النضال الفاري هو أن يعتقد بعض العلماء بأن التوغل يف 

مي متغرية مع هذه اجلبهات العقائدية قد يؤدي إىل االنسياق مع التيارات املتشعبة وتصبح طبيعة فارنا اإلسال
العصور مث منحرفة عن مبادئها األساسية ولعل الاثري منا سيدعون دعوة صادقة إىل عدم خوض هذه املعركة 
خشية فقدان الذات يف متاهاهتا وسيدعون دعوة صادقة كذلك إىل التمسك بسلفية صلبة ترفض اإلصغاء إىل ما 

ي وننتبه إىل ما جيري يف ضمري أجيالنا الناشئة من أزمات حيدث يف العامل من بدع وإبداعات ثقافية. غري أننا نصغ
جنذبت إليها وسألتنا عن مستوى إبداعاتنا باملقارنة مع إبداعات ورات كلما لقيت ثقافات اآلخرين واوتط

اآلخرين]...[ والسلفية الصامدة اليوم ال ميان أن تاون حصرا وتضييقا بل هي حبام معاصرة التطورات العلمية 
ة سلفية ثراء ثقايف وإتقان عقائدي تطمح إليه األجيال وال نتصور الفطرة اليت هي فطرة التوحيد وفطرة والفاري

اإلنسانية الصافية من االحنراف فطرة غفلة يف عصر العلم بل هي فطرة مراجعة مستمرة للضمري البشري بعد معرفة 
اتيتنا وممن يساملنا وممن يعادينا من خمتل  عميقة بال أسباب االحنراف وكل الفنت الفارية اليت تأتينا من ذ

                                                           

مل يرق يل كأستاذ أن تاون املطبوعات املوجهة إىل السنة األوىل يف دراسة مادة العقيدة على الطريقة األشعرية أو أن ختلو املاتبة من  ـ  1 
كتب املعتزلة إال ما كتب عنهم أو قدحا فيهم وذما ملسلاهم أو ختلو من كتب الشيعة إال ما كتب تافريا هلم أو تسفيها لعقوهلم أو كتب 

 ة واحلداثيني إال ما كتب سبا هلم أو تتفيها ألفاارهم.الفالسف
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؛ من هنا كانت دعوة العديد من املفارين والباحثني إىل الرقي بالتعليم اجلامعي إىل مراتب االحرتام 1."الثقافات
إذا أقمنا التعليم اجلامعي على مبادئ االحرتام العميق لال عقيدة خملصة والتسامح املتبادل وممارسة "... ذلك أنه

احلرية ممارسة حايمة وذكية أصبحت مهمة اجلامعة إقامة االنسجام بني تربية الشبيبة وبني الفار احلديث 
وتسليحها ضد الزيغ والضالل. ولان ليست مهمة اجلامعة أن تقرر أين ياون اخلطأ وال أين ياون ما ينبغي أن 

والنفوس وإمنا وظيفتها احلقيقية أن تاش  يعتقد وال ما ينبغي أن يرفض وليست وظيفتها أن تعد أي قيد للعقول 
عن الطالب غطاءه لياون بصره حديدا: وعندئذ يستطيع أن مييز بني األمور خمتارا ويتيسر له أن حيام بنفسه 

تلك و  2على األشياء واألشتخاص أحااما خالية من التعصب واهلوى]...[ وذلك هو صميم الروح اجلامعية."
تقديس  الشعور باملسؤولية الذي إذا سيطر نتج عنه يعنون هبانها املفارون إمنا اليت يتحدث ع الجامعية الروح

حرية القول والاتابة والتفاري باختالف اآلراء والعقائد مىت توافر يف أصحاهبا الصدق  ؛احلرية يف خمتل  مظاهرها
 .3واإلخالص
ذ مع الطالب ومع حميطه األستاحصلت، لن تؤدي دورها إال بانفتاح آخر ميارسه إذا ،إن هذه املقدرة 

ال الطلبة وال حمنطا ال يستفيد منه وصدقه خربته مل ميتلك هذا االنفتاح يظل علمه ومعارفه و  االجتماعي؛ فما
يرى له  ،فضال عن اجملتمع ،، وإننا نعاشر أساتذة ميتلاون من العلم زادا غري قليل لان ال يااد الطالباجملتمع

الطلبة واجملتمع ومشاغلهم واهتماماهتم وآماهلم وآالمهم وطموحاهتم وخالفاهتم مشاكل  أثر. وتظل، بالتايل،
 وهذا ما قصدته يف الشرط الثالث وهو: خارج جمال اهتماماته، ويظل دوره ورسالته منقوص.واحنرافاهتم العقدية 

مبعىن أن جانبها األكرب ماتسب، وإن كان فيها قدر غري يسري من  ؛مقدرةوهي  المقدرة التواصلية: /3
وهو ما يؤهله  ،خاصة الطلبةمن حوله من مقدرة على التواصل مع  ستاذك األأن ميتل معناهاة اإلهلية، و املوهبة واملنّ 

بدعوى  احلجر عليهمال وتوجيهها ورعايتها  هااحرتامها ومن مثة العمل على تطوير ملعرفة قدراهتم واستعداداهتم و 
..العمل ."يتواصل معهم بالقدر الذي ميانه من  ،أو كما قال الدكتور رابح تركي ،موعلى عقيدهت ماحلفاظ عليه

على تنوير عقوهلم وهتذيب نفوسهم لاي يدركوا األسس اليت يرتاز عليها اجملتمع وحضارته وثقافته وبالتايل 
يات الضيقة على اختالف أنواعها. وهي كلها أمور تعوق حتقيق يتحررون من قيود األوهام واألراجي  والعصب
وهي أمور ال تعيق قيام احلضارة فحسب بل تنذر حبصول فنت  4النهضة وقيام احلضارة الصحيحة يف كل جمتمع."

 أننا نصنع قنابل وال ناون طلبة.  ، هبذا الشال،ومن مثة تراجع واندثار للماتسبات ما يعينوانقسام اجتماعي 

                                                           

،السنة 1895أكتوبر،-،سبتمرب98ع،مجلة الثقافة أماسنة التوحيد واإلسنجاسنية في الفكر اإلسالمي المعاصر،ـ عبد اجمليد مزيان، 1 
 .25اخلامسة عشرة،ص

 21-22، السنة األوىل، ص1871، أكتوبر، 8ع ،مجلة األصالة، رسالة الجامعات في العصر الحديثعثمان أمني، ـ  2 
  3_أنظر:املرجع نفسه، ص22.

 82رابح تركي،املرجع السابق،صـ  4 
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 ما ما هو ذي صلة بالدور الرسايل فيأيت يف مقدمته:أو 

واملراد أن يارس األستاذ حياته وجهده وعقله خلدمة هذا العلم والبحث / االسنقطاع التا  لطلب العلم: 1
يف جماالته املتعددة. واالنقطاع للعلم ال نعين به اعتزال احلياة وعدم االهتمام بالشأن اخلاص الذي تتطلبه احلياة 

العادية وإمنا يفرتض أن يقيم األستاذ نوعا من املواءمة بني ما تتطلبه وظيفته ودوره كأستاذ ووظيفته ودوره اليومية و 
كإنسان عليه التزامات وارتباطات خاصة سواء كان رجال أو إمرأة، وهو من يبحث عن احللول للمجتمع ال أن 

وع من التعليم يتطلب من جانب من ينقطعون له يصرخ بأعلى األصوات طالبا احللول؛ ذلك أن"...هذا الن
التعليم اجلامعي تنطوي يف الواقع على قدر كبري من التصوف رسالة ..."و 1استعدادا عقليا وأخالقيا خاصا."

  .2ولذلك فهي تتطلب الاثري من التضحية."
إن طلب العلم لذاته ال يتعارض، كما يبدو للبعض، مع سعي اإلنسان وأقصد  طلب العلم لذاته:/ 2

أن مجال العلم وجالله أن ياون مقصودا لذاته ال ..."األستاذ لطلب املال واحلصول عليه من طريق العلم؛ ذلك 
فع لشيئ سواه ومن أجل ذلك وجب أن يقبل العلماء على حبوثهم خالني من كل غرض متجردين عن طلب املنا

اليت ميان أن تنتج عنه. وتاريخ العلوم يشهد بأن املعارف العلمية ما ازدهرت وال ارتقت إىل رتبة العلم احلقيقي إال 
وما  3بعد أن انقطع العلماء للبحث لذاته مربئني من طلب املصلحة غري ناظرين إال إىل جالل املوضوع وشرفه.

"...إن اجلامعة يف كل جمتمع هي حمراب الفار  عة باحملراب فيقول:يشبه اجلام حينماأمجل تعبري الدكتور رابح تركي 
احلر املنطلق حنو كل ما هو أفضل يف الثقافة واحلضارة اإلنسانية املتطورة]...[ فهي على الدوام بيئة ورسالة وليست 

 4جمرد ماان لتلقي العلم والتعليم."
 ،فإنه يستطيع أن يرتقي بالدرس العقديتلك الشروط أو بعضها مىت توافرت يف األستاذ الشك أن  
لعبة األمم واألخطار األجنبية اليت تستغل املسائل اخلالفية لتصنع بؤر يف االجتاه الذي يعي فيه حجم ، خاصة

ض أمن اجملتمعات للفوضى واخلراب. ومىت توافرت فإنه يستطيع أيضا أن يرتقي بالدرس العقدي صراع وتدخل تعر  
 فوق الشحن األيديولوجي، أي يف االجتاه الذي ال يقولب الطالب بقدر ما يساهم يف حتريره. 

لومة العقدية األمر ال يتعلق مبا ينبغي أن ياون عليه األستاذ بقدر ما يتعلق، أيضا، مبضمون أو حمتوى املعو 
التعويل يف احملافظة على االنسجام العقدي املوروث ضد حماوالت العبث اليت تراد للمجتمع  اعليهيقع اليت 

مل تعط كمقياس إال أن العقيدة   1898يف العام رغم اجلهود اليت ظلت اجلامعة تبذهلا منذ سنة االفتتاح اجلزائري. ف
                                                           

 .24عثمان أمني، املرجع السابق،صـ  1 
 85املرجع نفسه،صـ  2 
 .21ص ،هسنفاملرجع  ـ  3 
 .84املرجع السابق،رابح تركي، ـ 4
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 املاانة الالئقة هبا من نواحي كثرية: 

فمن ناحية احلجم الساعي فإن مادة العقيدة يقتصر تدريسها على طلبة اجلذع املشرتك أي يتم تدريسها يف -
الطالب كدرس أو كمادة يتلقاها داخل املدرج أو  هاتوجيه حنو التتخصص ومن مثة يودعال ري فيهجيالسنة اليت 

دراسة العقيدة وتعميق املعارف أن  . وهذا يعينالقسم ليقتصر األمر بعدها على تدريسها ألصحاب التتخصص
فيها قد حظي بقسم خاص يفرتض أن يقوم بتاوين طالب علم العقيدة تاوينا يؤهله ألن ياون وعلمه عنصرا 

 مرياث االنسجام العقدي. مسيته أأساسيا ومسامها يف احملافظة على ما 

إن هذا القسم الذي أنشئ منذ االفتتاح الرمسي للجامعة وبداية العمل فيها جيري توجيه الطلبة إليه حسب  -
مقاييس تبتعد عن إدراك املهمة الصعبة اليت يفرتض أن يضطلع هبا طالب علم العقيدة؛ حيث يستأثر قسم الفقه 

وأصحاب املعدالت العالية يف حني يوجه إىل  وأصوله وبعده قسم الاتاب والسنة بالطلبة املتفوقني من األوائل
 قسم العقيدة من هم دون هؤالء ليحتل املرتبة الثالثة. 

افتقار مادة يلحظ املتابع للشأن األكادميي يف اجلامعة اإلسالمية واملتتخصص يف العقيدة على وجه اخلصوص إن  -
، سواء املوجه منها إىل طلبة اجلذع املشرتك أو إىل ينةالعقيدة أقصد افتقارها للمفردات العلمية واملعرفية القوية والرص

مبتختل  مدارسه الرتاث العقدي والاالمي والفلسفي غىن  اليت جتمع بني احلفاظ علىو  أصحاب التتخصص،
بالشال الذي يبقي على العالقة قوية بني تلك اجملاالت كلها نظرا للحاجة تطويره و اإلسالمية الفرق و ومذاهبه 

وضرورة امللحة لبعضها البعض ويف الوقت نفسه يفصل بينها كعلوم ينفرد كل منها مبفرداته ومواضيعه املتختلفة 
ة متقدمة جدا االنفتاح على الدرس العقدي يف شاله التجديدي واالستفادة من املدارس املتختلفة اليت أثبتت رؤي

؛ ذلك أن يف جتديد علم العقيدة منهجا وموضوعا وعدم اخللط بني املعرفة واأليديولوجيا فيما خيص هذا املوضوع
على الواقع وإمهال الرتاث هو أحد العيوب اليت حلقت وال تزال االكتفاء بالتوجه إىل املعاصر بدعوى االنفتاح 

أمهية للدرس الفلسفي واملصطلح الفلسفي انب ذلك ينبغي أن توىل وإىل ج تلحق الدرس العقدي يف هذه اجلامعة.
 .يف السنوات األوىل من افتتاح اجلامعةكان عليه احلال من غري أن يتحول قسم العقيدة إىل قسم للفلسفة كما  

ذوي من غري هم أساتذة  ، ألسباب موضوعية،إن من توىل تدريس هذه املادة والقيام هبا منذ افتتاح اجلامعة -
  1الفلسفة وال عالقة هلم بعلم العقيدة.معهد االختصاص فهم بني خرجيي معهد علم االجتماع و 

 إمنا أردت هبا أمران:، برأيي، املوضوعية املالحظات إن تلك

الدرس العقدي يف اجلامعة اإلسالمية وكانت النتيجة نفور الطالب ضع  أسهمت يف فأما األول فهو أهنا 
يسميهم "مشايخ" يف اإلقامات  على يد من ن هذا التتخصص وهروبه منه والتوجه حنو الدراسة أو التعلم م

. وهنا مامن داخل اجلامعة املقرراألستاذ و واالستغناء كليا أو جزئيا عن  االتصال احلديثةأو عرب وسائل  اجلامعية
لتتحمل  وال يتلقون دروسا يف العقيدة اإلسالميةاخلطر ألن جتربتنا مع هؤالء الطلبة أهنم يتلقون أيديولوجيات 
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الباحثني حدا بأحد اجلامعة اإلسالمية كمؤسسة علمية املسؤولية وتوص  بالعجز عن تقدمي املعرفة الدينية وهو ما 
العن  إىل القول بأن املؤسسات الرمسية ويف مقدمتها جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية تتحمل مسؤولية 

ألهنا عجزت عن تبليغ املعرفة الدينية صحيحة  نفالت األمين الذي دخلته البالد يف تسعيينيات القرن املاضيواال
مواضيع على  وهو حتليل فيه جمانبة كبرية للصواب وانفالت من املوضوعية والعلمية اليت تتطلبها 2إىل األجيال.

 درجة من الدقة واحلساسية وهو موق  أيديولوجي أكثر منه حبثا علميا.

إدانة اجلامعة أو التقليل من الدور الذي قامت وال تزال هبا عين  نالوأما األمر الثاين فإن تلك املالحظات  
يسهم ن الطالب و او  ذي ي  بالشال ال ضرورة االهتمام أكثر بالدرس العقدي والرقي بهنقصد هبا تقوم به بقدر ما 

  ظ على االنسجام العقدي للمجتمع اجلزائري.افيف احل

 وصلى اهلل على سيدسنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن ذلك ال يعين االنتقاص من مرتبة أساتذتنا فقد اجتهدوا وال زالوا جيتهدون ويعطون هلذه اجلامعة من جهدهم ووقتهم وحياولون  -1
املسامهة يف تطوير الدرس العقدي تدريسا وتأطريا لطلبة املاجستري والدكتوراه واملاسرت وغري ذلك... إمنا هي مالحظة اقتضاها 

 البحث العلمي.
 .55أنظر:املرجع نفسه،ص -2

 
 
 

 الخاتمة:
أخذت مفهومها وموقعها من   فكرة هو يف تاريخ اجلزائراإلسالمية إن االنسجام بني املذاهب العقدية / 1
 تلك املذاهب هي يف األصل مناهج وفهوم خمتلفة للعقيدة الواحدة. كون 

اجملتمع اجلزائري حىت يف  تساد وثقافة سلوك/ إن االنسجام العقدي يف هذه الديار حتول من فارة إىل 2
 .أحلك الظروف وأقساها

الظروف اليت مير هبا العامل  اأملتهضرورة بل صار اليوم  ،/ إن االنسجام العقدي مل يعد سلوكا أو ثقافة1
 .اإلسالمي وتربص األعداء باجملتمع والبلد

ذلك املسامهة يف قدر الناس على إن أو  ،الجامعة اإلسالميةهي  لضرورة/ إن أوىل األماكن بتوفري تلك ا8
 تها.أساتذهم 
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بال / إن االنتصار ملنهج أو فهم معني على حساب الوحدة الوطنية واالستقرار االجتماعي مرفوض 5
على أن رتك بين إسرائيل يعبدون العجل ياملقاييس والشرائع واألعراف. وقد آثر نيب اهلل هارون عليه السالم أن 

عاىل:" كما جاء يف قوله ت  ورد على أخيه موسى عليهما وعلى نبينا الصالة والسالم ،ريق بينهميؤدي هنيه إىل التف
 82/طه."ومل ترقب قويل ت أن تقول فرقت بني بين إسرائيليا ابن أم ال تأخذ بلحييت وال برأسي إين خشي

  قائمة المصادر والمراجع:
 أوال: الكتب

مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم احلنبلي، جمموع الفتاوى، تقي الدين أمحد، ابن تيمية، / 1
 ه.1191، 11، لداجمل

 .1877دط،بريوت، دار الاتاب اللبناين، ، العربعبد الرمحن، ابن خلدون، / 2

 .املطبعة اجلزائرية اإلسالميةقسنطينة، سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، / 1

،بريوت، دار الغرب 1عبد الارمي بن الفاون داعية السلفية،طأبو القاسم، سعد اهلل، / 8
 .1894اإلسالمي،

 .1895 ،1، بريوت، دار النهضة العربية،ج5صبحي، أمحد حممود، يف علم الاالم،ط/ 5
 دط، دت.  لرباط، املطبعة امللاية،،االقاضي عياض، ترتيب املدارك/ 4

تومرت: حياته وآراؤه وثورته الفارية واالجتماعية، وأثره املهدي بن عبد اجمليد،  النجار، /7
 .1891،بريوت، دار الغرب اإلسالمي،1باملغرب،ط

 ثاسنيا: المجالت:

  :مجلة الثقافة/ 1
، اجلزائر، 1891جوان، -،ماي41ع مجلة الثقافة ،وظائف التعليم في المرحلتين الثاسنوية والجامعية ،رابح تركي  

 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.

أكتوبر،  -، سبتمرب98ع،مجلة الثقافة أماسنة التوحيد واإلسنجاسنية في الفكر اإلسالمي المعاصر، ،عبد اجمليد مزيان
 ، اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.1895

السنة ،1898جوان -،ماي91ع،مجلة الثقافة المهدي بن تومرت،الدولة والجياسة في فكر  ،عبد اجمليد النجار
  .املؤسسة الوطنية للفنون املطبعيةالرابعة عشر،اجلزائر، 
نوفمرب،  -،أكتوبر81ع، مجلة الثقافة، الجامعة الجزائرية ودورها في تنمية الخبرة الوطنية، حممد العريب ـ ولد خليفة
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 والتوزيع.، اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر 1877

 / مجلة األصالة:2
 ، اجلزائر، وزارة الشؤون الدينية.السنة األوىل،4ع ،مجلة األصالة، رسالة الجامعات في العصر الحديث، عثمان أمني

،السنة السابعة،جانفي، 51عمجلة األصالة،الجزائر، عبد الرحمن األخضري وأطوار الجلفية في ، املهدي عبديلالبو 
 الشؤون الدينية.، اجلزائر، وزارة 1879

-السابعة، فيفري ، السنة58ع ،مجلة األصالة ،جواسنب مجهولة من آثار زيارة محمد عبده للجزائر ،املهدي البوعبديل
 ، اجلزائر، وزارة الشؤون الدينية.1879مارس،

  ثالثا: ملتقيات
، مركز 1888نوفمرب  28-21-22أيام:  ؟ تيميمونأي مستقبل لألنرتوبولوجيا يف اجلزائروقائع ملتقى: 

 .2442البحث يف األنرتوبولوجيا االجتماعية والثقافية، منشورات كراسك، 

 
 

 

 


