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Abstract 

One of the most destructive effects of colonization of the Muslim world is the marginalization of 

Islamic learning institution (Madrasa) and its original approach to knowledge and learning. 

Unfortunately, after independence, Muslim countries did little to restore authentic Islamic learning 

and its institutions. However, some intellectual figures work hard to address the issue of Islamic 

learning and revive its role in shaping the new generation and the future of Muslim community. 

Perhaps, among these figures who deserve some attention the famous Algerian thinker Mouloud 

Kasim Nait Belkasim who devoted his life the Madrasa institution. This research is an attempt to 

explain the major guidelines of Belkasim’s integrated project of reform Algerian education system. 

This project includes reviving Islamic pedagogy, establishing public university, and the eradication 

of illiteracy. The researcher use both historical and analytical methodology which are more 

appropriate to address the questions of the research.  The later, concludes that the efforts of 

Belkasim were very effective in making positive change in history of Algerian education system 

regardless the challenges and obstacles it faces which most of them are created by political 

tendencies that adopt the colonial Francophonie ideology and culture. The research emphasizes on 

continuity of Belkasim’s educational reform for its effectiveness in solving many problems the 

Algerian education system is facing today.  
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 :ملخصال

ألسف لالسعي إىل اإلجهاز على املدرسة اإلسالمية األصيلة، و  لعامل اإلسالميلاالحتالل الغريب  أخطر خمططاتمن إّن 

إعادة إحياء  ويعّد مولود قاسم من الرّواد الذين سعوا إىل !"سنن" االحتالل الغريب اتبعت دول ما بعد االستقاللفإن 

 مشروع  املدرسة اإلسالمية األصيلة عند مولود قاسم؟ وكيف متكن من ترمجة ، فما هواملدرسة اإلسالمية األصيلة

 مشروعه إىل جتربة تربوية متكاملة؟ وهلذا فإّن هذه الدراسة هتدف إىل معرفة املدرسة اإلسالمية األصيلة عند مولود قاسم،

؛ ملختلط"وقد اتبعت الدراسة "املنهج ا ،وحمو األميةاجلامعة الشعبية، و ، مبعرفة دعائمها، وهي: التعليم األصلي وذلك

من رواد املدرسة  ود قاسمأّن مول هااستخلصتومن أهم النتائج اليت  ،املنهج التحليليو ، املنهج التارخيي الوصفيفاختارت 

 انت جتربة منوذجيةأكلها، وك آتتو أينع مثرها  اإلسالمية األصيلة، الذين متكنوا من ترمجة مشروعهم إىل جتربة عملية، وقد

  أصاب هذا املشروع يف مقتل. ، إال أن تعرضها إىل اإلجهاضناجحة

مولود قاسم نايت بلقاسم، التعليم األصلي، اجلامعة الشعبية، حمو األمية، املدرسة اإلسالمية  الكلمات المفتاحية:

  األصيلة.

 :قدمةم

حبق جتربة رائدة ُيمكن  بالدراسة والعناية، وهو جدير مشروع 1مولود قاسمعند  مشروع املدرسة اإلسالمية األصيلة إنّ 

ة وحجر األساس للتعليم األصلي ومِضع بعد أن أصدرت اللجن ان يعنينا حاضر األّمة ومستقبلها.االستفادة منها إذا ك

                                                           

اجلزائر،  تلقى تعليمه القاعدي يف وطنه يشهد كّل من ترجم له بـ"موسوعيته"،  ، مثّقف وسياسي جزائري،م(1992م/1927مولود قاسم نايت بلقاسم )ـ  1 

ولكن نضاله يف  ا وأملانيامنها فرنس جامعة القاهرة مبصر، وسجل الدكتوراه مرارا يف أكثر من جامعة أوروبيةبعدها انتقل إىل مث التحق جبامع الزيتونة بتونس، و 

تبوأ بعد اسرتجاع اجلزائر استقالهلا مناصب سياسية عديدة أمهها وزير التعليم األصلي والشؤون  حال دون إمتامها. م(1962م/1954ة )صفوف الثورة التحريري

، وكّله إحباط بعد أن أمجهز على كّل مشاريعه اإلصالحية واليت أمهها مشروع "التعليم األصلي". م08/1992/ 27تويف يف  .م(1976م/1970الدينية )

     م(2016ومواقف ـ )د.ط ـ برج الكيفان ـ اجلزائرـ دار النعمان ـ  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهاداتـ ن أمحد بن نعما ينظر:
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م توصياهتا واليت كان من أمهها إنشاء التعليم األصلي، وبالفعل ففي 1969العليا إلصالح التعليم اليت تكونت سنة 

ت إىل الوزارة : "دعيمولود قاسم، ويف هذا الصدد يقول التعليم األصلي والشؤون الدينية إىل أمسندت وزارةم 1970سنة 

م، وكانت آنذاك تسمى وزارة األوقاف، وحيث إّن اسم وزارة 1970سنة  2من قبل الرئيس الرّاحل هواري بومدين

تدمار ن مل تعد لنا أوقاف، إذ صادرها االساألوقاف يعين االهتمام بالزوايا، والتكايا، والصدقات، والفقراء ... اخل وحن

... فقد اقرتحت على بومدين إذا استلمت هذه الوزارة أن أمسيها وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية.  3الفرنسي كّلها

ا. هلألن التعليم هو األساس، وهو الوسيلة األوىل يف بناء األمة، وعلى كل هو شرط عمل هذه الوزارة وإال فال معىن 

فقال بومدين: رمبا سيعرتض البعض، فقلت له: وافقين أنت على هذه التسمية وأنا سأجيب على املعرتضني ... فوافقين 

 .4بومدين على ذلك"

ل تعدته إىل ب التعليم األصلي، فإّّنا مل تنحصر يف هذا اجملال، هو وإذا كان العمود الفقري للمدرسة اإلسالمية األصيلة

مارية بغية انتشال اجملتمع اجلزائري من مستنقع "التجهيل" الذي أتقنت فرنسا االستع ،قل حيوية وأمهيةجماالت أخرى ال ت

  صنعه، وأحكمت على مدار قرن ونيف خمّططه.

 اإلرهاصات إلى المأساة: من التعليم األصلي: المبحث األول

 التعليم األصلي فكرة: ـــــ المطلب األول

استلهم مولود قاسم فكرة التعليم األصلي من التكميلي إىل اجلامعة من جتارب الشرق اإلسالمي والغرب املسيحي،       

عّض عليها  افحيث وجده ال جنسية هلا بني األضداد واملتناقضات، فـاحلكمة عنده علمناوال غرابة يف ذلك أْن جيمع 

                                                           

 
الدينية والثقافية  ماتـ ولكن ملاذا مل يطلق مولود قاسم "مشروع" استعادة األوقاف اليت صادرها االحتالل الفرنسي؟ ومن املعلوم أّن األوقاف كانت متول "اخلد 3

  والتعليمية واالجتماعية للمسلمني اجلزائريني"، وهلذا صادرها االحتالل الفرنسي ليقطع مصادر التمويل.  
ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992قاسم نايت بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي  ـ مولود 4 

 وما بعدها.  176 صنعمان ـ 
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ألصلي أْن فهو يريد من مؤسسات التعليم ا يساق املاء إىل األرض اجلرز، وساقها  إىل وطنه لالنتفاع هبا كما ،بالنواجذ

ن تكون "على شكل اجلامعة األزهرية احلديثة، واجلامعتني الكاثوليكيتني الفرنسيتني يف باريس وسرتاسبورغ، وجامعيت لوفا

بية، وتسلي  األجيال علميا ، والرت وبروكسل الكاثوليكيتني يف بلجيكا: باجلمع بني الدين والدنيا يف التعليم، والتكوين

وأخالقيا. وهي الرتبية احلقيقية مبعناها الكامل، وما يسمى يف العصر احلديث بالرتبية الوطنية، ومسيناه حنن باألصلي، 

زي، اإشارة إىل التعليم كما كان يف العهود الزاهرة يف اإلسالم، ويف عهد ابن سينا، وابن رشد، وابن اهليثم، والبريوين، والرّ 

 .5واخلوارزمي، وغريهم، حيث كان العلم بأسرار الكون والّتحكم يف الطبيعة واجبا دينيا يعلم مع الدين"

 برنامج التعليم األصلي ـــــ المطلب الثاني

إّن مؤسسات التعليم األصلي "تعّلم مجيع املواد اليت تدّرس يف مثيالهتا من التعليم العام. لكنها فضال عن ذلك       

تتميز عنها بتدريس العلوم اإلسالمية، والتعمق يف مواد اللغة العربية، والعناية بالتاريخ اإلسالمي، وتاريخ اجلزائر بشكل 

، "حبيث أّن ما نطبقه اليوم يف التعليم التكميلي والثانوي من اجلمع بني مواد التعليم العام واملواد العربية 6خاص"

 .7صلي"واإلسالمية، ومسيناه بالتعليم األ

 تطور التعليم األصلي ـــــ المطلب الثالث

إّن مولود قاسم كان خيتزن يف جعبته مشروعا تربويا كامال متكامال، يبدأ من التعليم التكميلي وينتهي عند التعليم      

ة التعليم ياجلامعي، وشرع يف جتسيده وتنفيذه بتدرج ومرحلية، ومن اخلطوات اليت خطاها يف هذا الطريق أْن "رّسم أهل

األصلي بنص قانوين، وجعلها معادلة ألهلية التعليم العام، مث أنشأ بكالوريا التعليم األصلي ذات الشعب الثالث: 

                                                           

 .429ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ إنية وأصالة ـ  5 
 .224 صومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن نعمان ـ  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات ن: "ـ املأمون القامسي ـ مولود قاسم ... الوزير املسؤول ـ ع 6 
 .429ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ إنية وأصالة ـ ص  7 
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، وهكذا سار 9أن يفتك املعادلة العاملية لبكالوريا التعليم األصلي مولود قاسم، واستطاع 8األدبية، والعلمية، والرياضية"

 ة ومدروسة أينع مثرها، وبدا صبحها.التعليم األصلي خبطوات سريع

(، إال أّن نتائجه كانت مذهلة، 1976م/1970ورغم أّن التعليم األصلي مل يعّمر طويال، إذ عّمر سّت سنوات )      

مؤسسة، وبدأ عدد  43م إىل 1976مؤسسة بني إكمالية وثانوية ليصل العدد سنة  17م بـ 1970فقد بدأ سنة 

، وهذا اإلقبال الكبري 10ألف تلميذ 30م إىل 1976تلميذا ليصل عددهم سنة  6828م بـ 1970التالميذ سنة 

على مؤسسات التعليم األصلي يؤكد مدى حاجة اجلزائريني املاسة إىل مؤسسات التعليم والرتبية اليت تعّّب عن "إنيتهم" 

واليت أوصد االحتالل الفرنسي أبواهبا يف وجوه اجلزائريني، فإقبال أبناء اجلزائر على هذه املؤسسات يعين فشل املخططات 

 ليت حاولت بكل السبل صد اجلزائريني عن دينهم ولغتهم ومسخ شخصيتهم احلضارية. االستعمارية ا

، عرف سّر تفوقهم 11وإذا عرف املرء أّن تالميذ التعليم األصلي هم يف الغالب من أبناء الفقراء، واليتامى، والّريفيني      

عليم ثر تفوق وجناح تالميذه، ولو كان التوجناحهم الدراسي، وعرف أّن الذين ثاروا على التعليم األصلي أزعجهم أك

األصلي يعاين على مستوى اإلقبال، والتالميذ يزهدون يف التوجه إليه، ويتخبط على مستوى النتائج، ويتجرع مرارة 

ضعف النتائج الدراسية، لكان هلم رأي آخر، ورمبا ختلوا عن فكرة اإلجهاز عليه ألّن الّزمن كفيل بذلك، ولكن جناح 

األصلي جتاوز حدود الوطن ذلك "أّن كثريا من أبناء القارتني اإلفريقية واآلسيوية زاولوا تعليمهم يف هذه الثانويات  التعليم

                                                           

 .224 صأمحد بن نعمان ـ ومواقف" ـ مجع: د. مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات ـ املأمون القامسي ـ مولود قاسم ... الوزير املسؤول ـ عن: " 8 
ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي  9 

 .177 صنعمان ـ 

 28ـ  27اسم )قـ ينظر:  حممد الصغري بلعالم ـ جتديد املؤسسات الدينية وترقيتها )التكوين والتعليم( "امللتقى الوطين حول شخصية مولود قاسم نايت بل 10 
عة العشرين م(  مبناسبة خترج الدف1992م/1927م(" ـ عن "األستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم املفكر املوسوعي والوطين الثائر )2005مارس  29ـ
 وما بعدها.  74م(" ـ مجع جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية )قسنطينة( ـ ص: 2007هـ/1428)
ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي  11 

 .178 صنعمان ـ 
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تلميذ  200، وقد بلغ عدد التالميذ األجانب غري اجلزائريني 12أسوة مبعهد عبد احلميد بن باديس يف زمن االستعمار"

 13م1974م/1973بالنسبة للعام الدراسي 

 الجامعة اإلسالمية الحلقة التتويجية في مشروع التعليم األصلي ـــــ الرابع المطلب

 ال تقف حلقات التعليم األصلي عند التعليم التكميلي والثانوي، وإمّنا تستكمل حلقاته بالتعليم العايل، فـ"سيكتمل      

لتشع  14العايل يف قسنطينة نواة" األوىل للتعليم)التعليم األصلي( ليؤيت مثرته كاملة بتتوجيه بالتعليم العايل"، وتكون "ال

كبرية متتد فروع كلياهتا املتعددة من اهلندسة والطب والزراعة   15على باقي أحناء الوطن، فيتم إنشاء "جامعة إسالمية

ات ي...اخل. إىل سائر أحناء البالد، وهذا زيادة طبعا على الكليات التقليدية املوجودة يف العامل اإلسالمي وهي كل

 .16الشريعة، وأصول الدين، واللغة العربية"

فمؤسسات التعليم األصلي التكميلية والثانوية هي مبثابة "الرّافد الطالبـي" الذي يصّب يف اجلامعة اإلسالمية،       

    وتتمثل مهام هذه اجلامعة فيما يأيت:

 طلق تعريب اجلامعات األخرى.ـ أّّنا تكون اجلامعة املعربة األوىل تعريبا كليا واليت منها ين 1"

                                                           

 29ـ 28ـ  27ـ حممد الصغري بلعالم ـ جتديد املؤسسات الدينية وترقيتها )التكوين والتعليم( "امللتقى الوطين حول شخصية مولود قاسم نايت بلقاسم ) 12 
شرين م(  مبناسبة خترج الدفعة الع1992م/1927م(" ـ عن "األستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم املفكر املوسوعي والوطين الثائر )2005مارس 

 . 73م(" ـ مجع جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية )قسنطينة( ـ ص: 2007هـ/1428)
ـ اجمللد السادس ـ دون تاريخ ـ منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ـ اجلزائر ـ )تلمسان  17/18ـ انظر: جملة األصالة )عدد خاص ـ التعريب( ـ  العدد  13 

 .428م( ـ ص 2012م( ـ )د.ط ـ الرغاية ـ اجلزائر ـ املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ـ 2011ية عاصمة الثقافة اإلسالم
التعليمية اليت و  ـ قسنطينة: هي والية )حمافظة( من واليات اجلزائر، وتعد عاصمة الشرق اجلزائري، ومنها انطلق عبد احلميد بن باديس يف حركته اإلصالحية 14 

 ماء املسلمني اجلزائريني.توجت بتأسيس مجعية العل
هـ/ 1392: )ةـ أعلن الرئيس هواري بومدين عن إنشاء هذه اجلامعة يف خطابة جبامع عقبة بن نافع بالقريوان يف تونس مبناسبة املولد النبوي الشريف سن 15 

م( ـ عن: 1992اسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي وما بعدها، ومولود قاسم نايت بلق 428م( ـ انظر: مولود قاسم نايت باقاسم ـ إنية وأصالة ـ ص 1972
 .178 صومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن نعمان ـ  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات "

ومواقف" ـ مجع:  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992فيفري  02مولود قاسم نايت بلقاسم ـ جريدة الشعب ـ عدد ) ـ 16 
 . 164 صد.أمحد بن نعمان ـ 
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ـ أّنا تكوِّن بدرجة الليسانس وحىت الدكتوراه خرجيي ثانويات التعليم األصلي كأئمة خطباء ممتازين للمساجد الكّبى  2

 .17واملتوسطة للبالد

ساهم ... على تـ أّنا بكلياهتا األخرى العلمية )طب، زراعة، هندسة والكرتونيك ... اخل( املنتشرة يف أحناء البالد  3

 تزويد اخلرّيج من الكلّيات املذكورة بعنصرين أساسيني جوهريني زيادة على مادة التخصص ومها:

ـ انغراس الروح األخالقية اإلسالمية يف الطبيب واملهندس ...اخل، ومراعاة البعد األخالقي يف الطبيب واملهندس واملزارع  أ 

 وغريهم بتزويدهم بأخالقيات اإلسالم.

إشباع املهندس والطبيب ... بدور احلضارة اإلسالمية يف جمال ختصصه، وذلك بإنشاء كرسي احلضارة اإلسالمية ـ ب 

 .18الذي يدّرس يف كّل كلّية"

 إلغاء التعليم األصلي ـــــ المطلب الخامس

املصاحل  ...فإّن بعض"بومدين متحمسا هلذا العمل )التعليم األصلي(، لكن نظرا لنجاح هذا املشروع  بعد أْن كان      

وبعض الشخصيات )تطوعت( وقالت لبومدين: إّن التعليم األصلي شبكة لإلخوان املسلمني، شبكة رجعية ستطوق 

االشرتاكية وستخرب لك النظام، ألّنم عندما ينتشرون يف كليات الطب، واهلندسة، والزراعة، واجليش، والداخلية، 

، ولكن 19ظام ويقضون على االشرتاكية، خاصة أّنم يتلقون تدريبا عسكريا"سيتغلغلون يف املصاحل ويقلبون عليك الن

                                                           

أداء و ـ إّن "ختصص اإلمامة" الذي فتحته جامعة اجلزائر )بن يوسف بن خدة( مؤخرا والذي يهدف إىل ختريج أئمة يؤطرون املساجد بإمامة الصلوات 17 
  منه.قرة عّب التاريخ دائما يسبقون زمنهم، وغريهم يسابق ز اخلطب ...  يعين أّن أفكار مولود قاسم بدأت جتد طريقها إىل التجسيد، وتلك ميزة العبا

ومواقف" ـ مجع:  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992فيفري  02ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ جريدة الشعب ـ عدد ) 18 
 وما بعدها. 164 صد.أمحد بن نعمان ـ 

ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992إلرشاد ـ عدد )ماي ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ جملة ا 19 
 .178 صنعمان ـ 
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ألّن هذه املصاحل والشخصيات ال ُيكن أْن تمسّوق هذه املّبرات إللغاء التعليم األصلي، فإّنا حبثت عن مّبرات قابلة 

 .22التعليم" 21الذي مساه مرتمجنا "وخذة 20للتسويق فكان أن تذرعت بـ "وحدة التعليم"

واحلّق أّن هذه اخلدعة "وحدة التعليم" انطلت حىت على كبار املثقفني، مما يدل على أّنا نسجت بإحكام وسوقت       

بإتقان، "وأشهد أّنين شخصيا كنت من الذين آمنوا بتوحيد التعليم من أجل توحيد التفكري بني املواطنني واالنسجام 

 عماري إذ خترج اجلزائريون من مدارس خمتلفة، فكان ذلك سببا يفبينهم، تفاديا ملا حدث لنا حنن أثناء العهد االست

، 23التنافر والتباعد بيننا. ومل أكن وقتها أدرك األبعاد اليت يرمي إليها اخلصوم إذ كانوا يتخذون توحيد التعليم غطاء فقط"

الفرنكفونية معا، الشيوعية و واملسألة بكّل بساطة ووضوح "أّن مشروع التعليم األصلي قد أخذ يثري الرعب يف األوساط 

أال يعين جناح  املشروع تكوين كتائب من الشباب املتضلع يف احلضارة اإلسالمية، واملتضلع أيضا يف اللغة العربية، لغة 

، والسؤال املطروح: ملاذا يف اجتماع جملس الثورة 24التعليم األصلي؟ وذلك ما ال يريده وال يتحمله ال أولئك وال هؤالء"

؟ 25م( الذي ناقش هذا املوضوع تمرك مولود قاسم وحده، ومل يؤيده أحد إال عبد املالك بن حبيلس1975ة )واحلكوم

  !26رغم أّن يف جملس الثورة واحلكومة الكثري ممن جتمعهم مبولود قاسم "قرابة عقلية"

                                                           

 .178ـ املرجع نفسه ـ ص  20 
 ة" هي: كلمة  من "العامية اجلزائرية" وتعين: اهلالك، وبالتايل: وخذة التعليم أي: هالك التعليم.د  خْ ـ "و   21 
ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992قاسم نايت بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي ـ مولود  22 

 .179 صنعمان ـ 
  . 205صبن نعمان ـ ومواقف" ـ مجع د.أمحد  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات ـ أبو القاسم سعد اهلل ـ سي مولود ظاهرة فّذة ـ عن: " 23 

 .205ـ نفسه ـ ص  24 
اجمللس  سـ عبد املالك بن حبيلس: كان وزيرا للعدل يف تلك الفرتة، وهو سياسي جزائري شغل العديد من املناصب السياسية والدبلوماسية، آخرها رئي 25 

 الدستوري.
مولود قاسم  م( ـ عن: "1992م نايت بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي ـ من بينهم: أمحد طالب اإلبراهيمي، وبوعالم بن محودة ـ انظر: مولود قاس 26 

 وما بعدها. 178 صومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن نعمان ـ  نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات
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"وألغي التعليم األصلي وقضي على اجلهود املبذولة وانتصر التغريبيون الذين كان يف قلوهبم مرض فزادهم اهلل مرضا       

 والذين يتقنون فن املراوغة واالحنناء للعواصف حىت متر، وألغي املشروع وقّب يف عنفوان شبابه وجّففت الّروافد اليت كانت

 .27عنها املتعددة الكليات الكاملة املتكاملة"ستمد اجلامعة اإلسالمية املعلن 

 آثار إلغاء التعليم األصلي ـــــ المطلب السادس

إّن إلغاء التعليم األصلي كانت له تداعيات سلبية وخطرية على حّد قول أنصاره ومؤيديه، فإلغاؤه أّدى إىل فقدان       

ما هو فسخ  لحدين، والالدينيني، والالئكيني، وكلشبابنا وشاباتنا شخصيتهم، وفت  الباب يف وجه املنفرين، وامل

، "وكان هلذا القرار املشؤوم )إلغاء التعليم األصلي( ما نعرفه يف واقعنا اليوم من ترد واختالل، يف كثري من 28ونسخ

ط على ، وهاهو أبو القاسم سعد اهلل يضع النقا29القطاعات، وال سيما يف اجملاالت الدينية والرتبوية والثقافية ..."

، كتبت منوها بدور سي مولود يف التعليم األصلي الذي 30احلروف إْذ يقول: "وعند تأسيس جامعة األمري عبد القادر

مهد الطريق، والذي لو جن  فيه ووجد املساندة، وسارت األمور بعقلنة وتوازن مدروس لتفادينا تشرذم شبابنا الذين 

 الشرق يف السعودية، وإيران، وأفغانستان، بل يف كتب يصدرها مفتون يفذهبوا يبحثون عن غذائهم املفقود يف بالدهم، 

والغرب، وقد بلغ سي مولود تنويهي بالتعليم األصلي يف عهده ودوره فيه، فارتاح لذلك، ولكن ماذا  يفيده ذلك وقد 

 .31رأى آماله تتحطم، وعاش حىت رأى بالده تتمّزق، مث تركها تبحث عن منظومة تربوية أخرى"

                                                           

 29ـ 28ـ  27لقاسم )قاسم نايت بـ حممد الصغري بلعالم ـ جتديد املؤسسات الدينية وترقيتها )التكوين والتعليم( "امللتقى الوطين حول شخصية مولود  27 
م(  مبناسبة خترج الدفعة العشرين 1992م/1927م(" ـ عن "األستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم املفكر املوسوعي والوطين الثائر )2005مارس 

 .76م(" ـ مجع جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية )قسنطينة( ـ ص: 2007هـ/1428)
ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي  مولود قاسم نايت ـ 28 

 .180صنعمان ـ 
 .225 صنعمان ـ ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات ـ املأمون القامسي ـ مولود قاسم ... الوزير املسؤول ـ عن: " 29 
م، وتعود فكرة إنشائها إىل مولود قاسم، 1984ـ جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية تقع يف قسنطينة، عاصمة الشرق اجلزائري، تأسست سنة  30 

ومواقف" ـ مجع:  ار شهاداتمولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآث م( ـ عن: "1992فيفري  02انظر: مولود قاسم نايت بلقاسم ـ جريدة الشعب ـ عدد )
 .164 صد.أمحد بن نعمان ـ 

    .205صومواقف" ـ مجع د.أمحد بن نعمان ـ  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات ـ أبو القاسم سعد اهلل ـ سي مولود ظاهرة فّذة ـ عن: " 31 
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 هل يتحّمل مولود قاسم مسؤولية إلغاء التعليم األصلي ـــــ طلب السابعالم

مل يمقّدر قوة "أعداء" التعليم األصلي، ومل يمبال بتحركاهتم هنا وهناك اليت سبقت اإلجهاز  مولود قاسميبدو أّن       

على آماله، ورمبا كان الرئيس هواري بومدين أكثر تقديرا لألمور منه، ألنه عندما اقرتح عليه مولود قاسم فكرة التعليم 

، فمرتمجنا  32"التسمية وأنا سأجيب على املعرتضني األصلي قال له: "رمبا سيعرتض البعض، فقلت له: وافقين أنت على

كان يعتقد أّن "أعداء" التعليم األصلي ثلة من املعرتضني، وباإلجابة على اعرتاضاهتم ينتهي كّل شيء، واحلقيقة أّن 

غرافيا "أعداء" التعليم األصلي ليسوا ثلة من املعرتضني .. إّنم تيار جارف يرفض "القبلة" اليت اختارها التاريخ واجل

 للجزائر، ويريد من اجلزائر أن تتبع "القبلة" اليت اختارهتا املخابر الكولونيالية.

وألّن مولود قاسم مل يمقدِّر قوة "أعداء" الّتعليم األصلي، فإنه مل يتوقع أْن تصل املؤامرة إىل حّد إلغاء التعليم       

اك يوما ما مؤامرة ضدّ  م عن 1976التعليم األصلي، وهلذا جنده يتحّدث يف فيفري  األصلي، بل لعله مل يتوقع أْن ُتم

حملم إلغاء "التعليم العام" واستبداله بـ"التعليم األصلي" عندما تتوّفر اإلطارات وتموجد اإلمكانات، ولعله مل يعلم وهو 

بدأ ة احلامسة و م أّن مشروع اإلجهاز على التعليم األصلي قد بلغ املرحل1976يتحّدث عن "حلمه اجلميل" يف فيفري 

العّد التنازيل للتنفيذ، "وعندما تتوفر لدينا اإلطارات، طبعا سيتوحد التعليم يف البالد يف يوم من األيام، ونرجو أْن يكون 

هذا النموذج )التعليم األصلي( هو الذي يطبق على التعليم العمومي يف البالد ... فنحن أيضا نرجو يف يوم من األيام، 

نا اإلطارات، أن يتوسع هذا النوع من التعليم )التعليم األصلي(، وأْن يتوحد التعليم يف البالد على هذا عندما تتوفر لدي

األساس، على هذه القاعدة، أْن ُيّد الطالب هبذه احلصانة املعنوية إىل جانب التكوين الفين العلمي املادي الضروري، 

 . 33الذي يتطلبه العصر"

                                                           

ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي  32 
 .177صنعمان ـ 

 266م( ـ اجلزء األول ـ ص 1991هـ/1411ـ اجلزائر العاصمة ـ املؤسسة الوطنية للكتاب ـ  1ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ أصالية أم انفصالية؟ ـ )ط. 33 
 وما بعدها.
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بإلغاء "التعليم العام" واستبداله بـ"التعليم األصلي"، وأما اخلصوم فما كانوا حيلمون بل   وهكذا كان الّرجل حيلم      

طط ال  ططون إللغاء "التعليم األصلي" واستبداله بـ "التعليم العام"، وقد قضت "حركة التاريخ" أّن الغلبة ملن خيم كانوا خيم

م يتحدث عن إجراء "دورات تدريبية" حلملة شهادة م لوجدنا أّن مولود قاس1976ملن حيلم، ولو عدنا إىل جانفي 

الليسانس من اجلامعة اإلسالمية قبل التحاقهم باإلمامة، "... وكذلك بالنسبة للذين سيتحّصلون على الليسانس من  

د عكلية الشريعة والقانون املقارن يف قسنطينة غدا، ومن كلية أصول الدين وتاريخ األديان املقارن يف وهران بعد غد، ب

، و"حىت الذين سيتخرجون من كلييت الشريعة وأصول الدين يف قسنطينة ووهران 35"34الليسانس سيمرون هبذه املدرسة

سيمرون كذلك بفرتة ما، فلصقل هذه املعلومات، ولرتتيبها، وإلعطائها البطاقة األخرية، بطاقة االنطالق يف العمل ال 

املدرسة الوطنية لإلطارات الدينية مبفتاح أّن أيام التعليم  اسم وهو يدّشن، ومل يدر مولود ق36بّد أن ُيروا هبذه املدرسة"

        األصلي باتت معدودة، وأما اجلامعة اإلسالمية فإّنا موءودة.

ولو انطلق مولود قاسم يف مشروع التعليم األصلي بعد دراسة واعية ومستفيضة للعراقيل والتحديات اليت ُيمكن أن       

سرية الرتبوية، فإنّه ال حمالة سيخرج خبطة ـ فالرجل ال تعوزه اإلمكانات اإلدارية والفكرية ـ يتمّكن من خالهلا تواجه هذه امل

من جماهبة العراقيل والوقوف يف وجه التحديات، ورمبا كان يف تسقيف عدد مؤسسات وتالميذ التعليم األصلي حال 

تسقيف صلي ال يثري حفيظة هؤالء املعرتضني، وال شك أّن هذا الوخمرجا، حبيث يكون عدد مؤسسات وتالميذ التعليم األ

ستكون له نتائج إجيابية على مستوى الكيف، إْذ سيتمكن من تأطري هؤالء التالميذ يف أحسن الظروف البيداغوجية، 

الميذ التعليم ت وال حيتاج إىل استرياد األساتذة من املشرق العريب الذين كان يف بّث الكثري منهم أليديولوجياهتم وسط

 األصلي آثار وخيمة على اجلزائر، ومنها دخل املغرضون للتشويش وإثارة الشغب على التعليم األصلي.

                                                           

 كيلومرت.  50ات الدينية الواقعة مبدينة مفتاح ـ والية البليدة، وتبعد عن اجلزائر العاصمة حوايل ـ املدرسة الوطنية لإلطار  34 
 . 236ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ أصالية أم انفصالية؟ ـ اجلزء األول ـ ص  35 
 وما بعدها.  233ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ أصالية أم انفصالية؟ ـ اجلزء األول ـ ص  36 
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ألّن الواض  أّن الرئيس هواري بومدين   !وعلى كّل لو أّن مرتمجنا مارس "فن املمكن" ما ألغي التعليم األصلي       

خيسر مولود قاسم، وهلذا كان الوحيد الذي ناداه بومدين أثناء مشاورات كان يريد حال توافقيا، أو كان ال يريد أْن 

م أربع مرّات، وعرض عليه عّدة عروض، ومن خالل نقاش الرئيس هواري بومدين مع 1977التعديل الوزاري سنة 

 وقدلدى الطرف األول وتصلب يف املواقف لدى الطرف الثاين،  37مولود قاسم نستشف أّن هناك مرونة يف النقاش

وأكاد أجزم أّن  !أومأ ـ من بعيد ـ الرئيس هواري بومدين إىل فكرة "التسقيف"، ولكن ما احليلة أمام موقف متصلب؟

مولود قاسم لو تلّقف هذه اللحظة التارخيية وطرح فكرة تقليص مؤسسات وتالميذ التعليم األصلي لوافقه الرئيس هواري 

س التقليص أوىل من اإللغاء؟ إّن الكثري من السياسيني تنقصهم "ثقافة بومدين على ذلك، وهذا هو فن املمكن .. ألي

 .38احلديبية"

وإذا عرفنا أّن مولود قاسم كان يرى أبناء ثقافته )الثقافة العربية ـ اإلسالمية( "كساىل ومشتتني وسطحيني وغري       

هدفون هدفا بعيدا كيف يتحركون وينسقون ويستمنظمني وال منتظمني، ومن مثة فوتوا على أنفسهم فرصا مثينة، لو عرفوا  

، وإذا كان الناس ال خيتلفون حول أمهية صناعة 39بوسائل فعالة لصنعوا هبا املعجزة اليت كان هو يريد ُتقيقها هبم ومعهم"

ملعجزة ال يف ااملعجزة، فإّن املعجزة ال معىن هلا إذا مل نتمكن من احملافظة عليها، وبصراحة فإّن البطولة يف احملافظة على 

إّن اخلطوة احلامسة هي: أن يسري التفكري يف "صناعة املعجزة"  !صناعة املعجزة، فكم من معجزات صنعناها وأضعناها

و"احملافظة على املعجزة" جنبا إىل جنب، فهل فّكر مولود قاسم وهو يضع "اسرتاتيجية بناء التعليم األصلي" يف وضع 

 م األصلي"؟ "اسرتاتيجية للمحافظة على التعلي

                                                           

مولود  م( ـ عن: "1992انظر النقاش الذي جرى بني الرئيس هواري بومدين ومولود قاسم يف: مولود قاسم نايت بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي  ـ 37 
 وما بعدها. 179صومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن نعمان ـ  قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات

 للهجرة، والذي عّده كتاب السرية النبوية اللبنة األوىل يف طريق فت  مكة. 6ذي القعدة سنة ـ إشارة إىل صل  احلديبية الذي وقع يف  38 
وما  197: صومواقف" ـ مجع د.أمحد بن نعمان ـ  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات ـ أبو القاسم سعد اهلل ـ سي مولود ظاهرة فّذة ـ عن: " 39 

  بعدها .
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 : الجامعة الشعبيةالمبحث الثاني

 حقيقة الجامعة الشعبية ـــــ المطلب األول

تمعّد اجلامعة الشعبية جزء ال يتجزأ من منظومة التعليم األصلي، وهلذا عندما يتحدث مولود قاسم عن العدد اإلمجايل      

لتالميذ التعليم األصلي يقول: "وصل عدد املنخرطني فيه )التعليم األصلي( إىل عشرة آالف طالب مسائيني، وثالثني 

 تالميذ التعليم األصلي إىل قسمني مها: ، وهكذا يقّسم مولود قاسم40ألفا نظاميني"

 ـ قسم التالميذ النظاميني. 1

 ـ قسم التالميذ املسائيني. 2

وإذا كان عدد تالميذ القسم النظامي ـ كما مّر معنا ـ بدأ حمتشما ولكن سرعان ما تضاعفت أعداده بشكل       

ليه، اعفت أعداده بشكل فاق توقعات القائمني عمذهل، فإّن عدد تالميذ القسم املسائي بدأ ـ كذلك ـ حمتشما مث تض

، ومن هنا فإّن اإلطار الرتبوي الذي استوعب تالميذ التعليم األصلي املنخرطني 41آالف تلميذ 10م 1976إذ بلغ سنة 

يف القسم املسائي أطلق عليه اسم: اجلامعة الشعبية، وهلذا مل تفتقر اجلامعة الشعبية إىل مؤسسات، إْذ أّن مؤسسات 

لتعليم األصلي يف النهار يدرس فيها تالميذ القسم النظامي، ويف املساء يدرس فيها تالميذ القسم املسائي، وهذا يعين ا

 أّن اجلامعة الشعبية وّفرت على القائمني عليها نفقات بناء اهلياكل واملؤسسات.

 

 

                                                           

ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي ـ مولود قاسم نايت  40 
 .178صنعمان ـ 

 .75ـ حممد الصغري بلعالم ـ جتديد املؤسسات الدينية وترقيتها )التكوين والتعليم( ـ ص:  41 
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 الجامعة الشعبية فكرة ـــــ المطلب الثاني

 فكرة التعليم األصلي من التجارب الرتبوية املبثوثة هنا وهناك يف الشرق والغرب، فقد إّن مولود قاسم كما استلهم      

أيّام  لمنا عاستلهم فكرة اجلامعة الشعبية من جتارب الدول األوربية اليت عرفها مناضال أثناء الثورة التحريرية، فقد ألقى 

كان ممثال للثورة يف أوربا وذلك يف أواخر اخلمسينيات وأوائل الستينيات من القرن املاضي عشرات احملاضرات يف 

قد سأل  الّرجل أّن فإنه ال يرتاب يف مولود قاسماجلامعات الشعبية واملعاهد الرتبوية العليا يف السويد، وفلندا، ومن عرف 

 لنمط التعليمي، فالرجل كان يسأل عن كّل شيء إْذ ليس لظمئه املعريف حدود والعن كّل صغرية وكبرية تتعلق هبذا ا

قيود، وهاهو أحد رفاقه يناجيه قائال: "لقد كان ظمؤك يدفعك إىل طرح أسئلة دقتها تسبب أحيانا بعض اإلحراج ... 

 .42وكم كّنا نتعّلم من أسئلتك الدقيقة ..."

على جتربة اجلامعة الشعبية أيّام كان ممثال للثورة يف أوربا، فيقول: "واجلامعة وهاهو مولود قاسم يؤكد أنّه اطلع       

الشعبية معروفة ومشهورة، ولكن ختتلف وظيفتها حبسب البلدان ... وقد اطلعنا على هذه التجربة عن كثب يف ثالثة 

اخلمسينيات  ا التحريري يف أواخربلدان )وهي: أملانيا، السويد، فلندا( حيث ألقينا حماضرات وعرضنا أفالما عن كفاحن

يف هذه الدول، ومل يكتف مرتمجنا بذلك بل اطلع على "مرجع على أقصى األمهية عن دور اجلامعة  43وبداية الستينيات"

سنة  44الشعبية يف البلدان االسكندناوية يتمثل يف رسالة دكتوراه يف جامعة باريس قدمتها بالفرنسية باحثة سويدية"

1960 . 

 

                                                           

م( ـ عن "األستاذ مولود 2005مارس  29ـ 28ـ  27ـ عبد العزيز بوتفليقة ـ كلمة يف افتتاح امللتقى الوطين حول شخصية مولود قاسم نايت بلقاسم ) 42 
 عبد م(" ـ مجع جامعة األمري2007هـ/1428م(  مبناسبة خترج الدفعة العشرين )1992م/1927قاسم نايت بلقاسم املفكر املوسوعي والوطين الثائر )

 وما بعدها.  21القادر للعلوم اإلسالمية )قسنطينة( ـ ص: 
 ومابعدها. 536ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ إنية وأصالة ـ ص  43 
 .537ـ املرجع السابق ـ ص  44 
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 الحاجة إلى الجامعة الشعبية ـــــ الثالثالمطلب 

إذا كانت هذه البلدان قد استعانت باجلامعة الشعبية لدفع العجلة التعليمية فاجلزائر أحوج البلدان لذلك، "هذا       

ليت ا يف أملانيا والدول االسكندناوية، اليت ال ُيكن أْن يقال إّن اجلهل فيها ضارب أطنابه فكيف ببلدان العامل الثالث

يف تلك البلدان، وكما  46، وخصوصا وأّن "هذه الطريقة جنحت كّل النجاح"45ترك فيها االستعمار الّتخّلف وأذنابه؟"

جنحت جتربة اجلامعة الشعبية يف تلك الدول فقد جنحت يف اجلزائر وأكّب دليل على ذلك أّن "نسبة الناجحني والناجحات 

ارسني ليال يف اجلامعة الشعبية هي نسبة الناجحني والناجحات من م( من هؤالء الكبار الد1974هـ/1394سنة )

 .47بني الصغار أي: النظاميني"

واجلامعة الشعبية كانت حال للكثري من اجلزائريني الذين فاهتم قطار التعليم لسبب أو آلخر، وإذا عرف املرء أّن       

، مث قفز هذا العدد سنة 48تلميذا 5402م بلغ 1973م/1972عدد تالميذ اجلامعة الشعبية يف املوسم الدراسي 

الشعبية أكثر من مذهل، ومهما قيل عن أّن التعطش إىل آالف تلميذ، عرف أّن اإلقبال على اجلامعة  10م 1976

ّتم علينا أن ال نغفل عامل البحث عن "الشهادة" وحنن  العلم واملعرفة وراء هذه القفزة املذهلة والكبرية، فإّن الواقعية ُتم

البحث عن  قنتحدث عن أسباب هذا اإلقبال املنقطع الّنظري، فالبحث عن "شهادة" اليت هي اخلطوة األوىل يف طري

"وظيفة" ال شك أّنا دفعت بالكثريين إىل االلتحاق باجلامعة الشعبية، وخاصة إذا عرفنا أّن املنتسبني إليها مل يثقل  

كاهلهم بالشروط كما هو حال املدرسة النظامية، ومبا أّن الّدراسة تكون يف الفرتة املسائية فإّنا ال تشّكل أّي عائق أمام 

 حاب االرتباطات.العمال أو غريهم من أص

                                                           

 ـ املرجع نفسه والصفحة نفسها. 45 
 ـ املرجع نفسه والصفحة نفسها. 46 
 ـ املرجع نفسه والصفحة نفسها. 47 
 .430ـ ص  17/18جملة األصالة )عدد خاص ـ التعريب( ـ  العدد ـ انظر:  48 
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 مقارنة بين التعليم األصلي النظامي والتعليم األصلي المسائي ـــــ المطلب الرابع

حىت تتض  حقيقة اجلامعة الشعبية جيب أْن نعقد مقارنة بني التعليم األصلي النظامي والتعليم األصلي املسائي،        

األصلي  مر أّن املقارنة بني التعليم األصلي النظامي والتعليمألّن باملقارنة تتض  األمور وتنجلي احلقائق، وخالصة األ

 املسائي جتعل املرء خيرج بالنتائج اآلتية:

ـ إّن اجلامعية الشعبية فتحت أبواهبا جلميع املستويات الدراسية دون مراعاة املستوى أو السن، وأما التعليم األصلي  1

 .49من حيث املستوى والسن النظامي فإنه يلتزم بالشروط الرتبوية الضرورية

، وأما التعليم 50ـ إّن اجلامعة الشعبية فتحت أبواهبا يف املساء من الساعة السادسة مساء إىل الّساعة التاسعة ليال 2

     ا جرت العادة يف التعليم العام.األصلي النظامي فإنه يفت  أبوابه يف الّنهار كم

، فتموّفر له فرصة 51لتعليم بسب السن أو كانت له رغبة يف إمتام معلوماتهـ إّن اجلامعة الشعبية مفتوحة ملن فاته ا 3 

الستدراك ما ُيكن استدراكه، وأما التعليم األصلي النظامي فهو مفتوح للذين مل يفتهم قطار التعليم، فهو يمراعي السن 

 القانونية لاللتحاق باملؤسسات الرتبوية.

، عبية هو ذات الّبنامج الدراسي املعمول به يف مؤسسة التعليم األصلي النظاميـ إّن الّبنامج الدراسي يف اجلامعة الش 4

، ولكن هل تكفي 52فـ "نفس الّبنامج املعمول به لدى التالميذ النظاميني يطّبق برمته على تالميذ اجلامعة الشعبية"

 ثالث ساعات يوميا الستيعاب برنامج ال يقل حجمه الّساعي عن سّت ساعات يوميا؟

                                                           

 .430ـ ص  17/18ـ  انظر: جملة األصالة )عدد خاص ـ التعريب( ـ  العدد  49 
 .430ـ املرجع نفسه ـ ص:  50 
 .430ـ املرجع نفسه ـ ص:  51 
 .430ـ املرجع نفسه ـ ص:  52 
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ـ ُيمكن القول أّن "الظروف االستثنائية" هي اليت كانت وراء نشأة اجلامعة الشعبية؛ إْذ ال خيفى على أحد سياسة  5

الّتجهيل اليت اقرتفها االحتالل الفرنسي يف حّق اجلزائريني، فما إن استعادت اجلزائر حريتها حىت اّنمر اجلزائريون على 

ون ن عار األمية، ويرفعون حجب اجلهل، وهلذا جاءت اجلامعة الشعبية عسى أْن تكاملؤسسات الّتعليمية والرّتبوية، ُيحو 

، وأما مؤسسة 53مفتاح حل لإلقبال املتزايد على مقاعد الدراسة، وتمساهم يف إرواء عطش اجلزائريني العلمي واملعريف

ي، واهلدف ي إىل الطور اجلامعالتعليم األصلي النظامي فهي عبارة على مشروع كامل ومتكامل يبدأ من الطور التكميل

من ورائه أْن يزود الوطن واألمة مبن حيقق أملها املشروع يف التقدم العلمي والتقين والفين مع احلفظ على مقوماهتا األساسية 

واإلنسانية يف نفس الوقت من أجل تكوين جمتمع متماسك ومتوازن ومرتابط ال تعصف به الرّي  ذات اليمني أو ذات 

 .54الشمال

 : مجال محو األميةالمبحث الثالث

م( أسرف يف تدمري املؤسسات الرتبوية والتعليمية من مدارس، ومساجد، 1962م ـ 1830إّن االحتالل الفرنسي )      

وزاويا ... لتجهيل اجلزائريني وحرماّنم من نور العلم واملعرفة حىّت ُتّولت األمة اجلزائرية إىل "أّمة أمّية" ال تعرف القراءة 

م( يف فراغ تربوي رهيب يصعب ملؤه، وهوة 1962وال الكتابة، وهلذا وجدت اجلزائر نفسها غداة اسرتجاع االستقالل )

 علمية سحيقة يتعذر ردمها. 

 

 

                                                           

 .430ـ انظر: املرجع السابق ـ ص  53 
 28ـ  27د الصغري بلعالم ـ جتديد املؤسسات الدينية وترقيتها )التكوين والتعليم( "امللتقى الوطين حول شخصية مولود قاسم نايت بلقاسم )ـ ينظر: حمم 54 
م(  مبناسبة خترج الدفعة العشرين 1992م/1927م(" ـ عن "األستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم املفكر املوسوعي والوطين الثائر )2005مارس  29ـ
 .73م(" ـ مجع جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية )قسنطينة( ـ ص: 2007هـ/1428)
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 أهمية محو األمية ـــــ المطلب األول

، 55هي: "اقرأ"مكافحة األمية بالصبورة ... مهمة كبرية جدا، وأول آية نزلت يف القرآن كما تعلمون "إّن        

فـ"مكافحة األمية اليت يمهملها الكثري منكم )األئمة(، وحيتقروّنا، وال يعبؤون هبا، ويظنون أّنا مسألة ثانوية، ومسألة بذخ 

، وإذا عرف املرء أّن من مهام اإلمام ُتفيظ القرآن 56وترف، كما يقول البعض منكم. ال، أبدا، بل هي يف الصميم"

ان أّن مهمة ُتفيظ القرآن الكرمي تدخل ضمن مهمة حمو األمية، فمّما هو معروف أّن اخلطوة الكرمي، ومن البداهة مبك

 األوىل يف طريق ُتفيظ القرآن الكرمي تعليم املقبل على حفظ القرآن الكرمي املبادئ األساسية للقراءة والكتابة، 

ضع صلي والشؤون الدينية حىت سارع إىل و وهلذه احليثيات فبمجرد اعتالء مولود قاسم هرم وزارة التعليم األ      

اسرتاتيجية وطنية ملكافحة األمية عّب كافة مساجد اجلمهورية، ووصل األمر أْن فرض إجراءات عقابية على الذين ال 

يقومون هبذه املهمة، وهاهو خياطب األئمة قائال: "ولكن ال حظنا أّن الكثري منكم ال يقوم هبذه املهمة )مهمة حمو 

رغم املنشورات، ورغم التقارير، ورغم التنبيهات، ورغم العقاب، ورغم اخلصم أحيانا من املرتب، ورغم اإلنذارات،  األمية(

 .57ال يزال بعضكم مع األسف خمال هبذه املهمة، وهي مهمة كبرية جدا"

 جهود وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية في محو األمية ـــــ المطلب الثاني

معرفة جهود وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية يف حمو األمية نعرض هذا "اجلدول اإلحصائي" الذي  من باب      

م، 1972على مستوى مساجد اجلمهورية، وعدد املستفيدين من هذه احلملة الوطنية سنة  58يبنّي عدد مراكز حمو األمية

 .أي بعد حوايل عامني من انطالقتها

                                                           

 . 239ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ أصالية أم انفصالية؟ ـ اجلزء األول ـ ص  55 
 .187ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ أصالية أم انفصالية؟ ـ اجلزء الثاين ـ ص  56 
 .239ـ املرجع نفسه ـ ص  57 
  .253م ـ ص:1972ـ جوان، ماي 8ـ  حممد الصغري بلعالم ـ السلك الديين يف اجلزائر خالل العشر سنوات واجبات وحقوق ـ جملة األصالة ـ عدد  58 
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 الناجحون في شهادة االبتدائية واألهلية عدد المسجلين األميةعدد مراكز محو  الواليات

  4915 123 الجزائر
  1500 88 المدية

  507 50 الشلف
  1576 52 مستغانم

  2330 112 وهران
  2200 40 تلمسان
 06 900 35 تيارت
  1666 47 سعيدة
  1240 53 بشار

  2500 320 تيزي وزو
  4656 231 سطيف

 25 3200 160 قسنطينة
  1400 106 عنابة

 30 2299 54 األوراس
 112 2511 144 ورقلة

 173 35000 1615 المجموع
 

 وُيمكن للمرء بعد ُتليل هذا "اجلدول اإلحصائي" أْن خيرج بالقراءة الشكلية واملضمونية اآلتية:    

( مركزا، متقدمة يف ذلك 320ـ إّن تيزي وزو تربّعت على أكّب عدد من مراكز حمو األمية، إذ وصل عددها إىل: ) 1

( 112( مركزا، وعاصمة الغرب ـ وهران بـ )160( مركزا، وعاصمة الشرق ـ قسنطينة ـ بـ )123على اجلزائر العاصمة بـ )

 تيزي وزو وجدت حاضنة شعبية أدت إىل هبة مجاهريية، ولعل ذلك يعودمركزا، ويف هذا داللة على أّن محلة حمو األمية ب

إىل وفرة اإلمكانيات املادية، وإىل أّن تيزي وزو كانت معقال من معاقل احلركة اإلصالحية، ومركزا من مراكز احلركة 

 الوطنية، وال خيفى على أحد كثرة زاواياها ومساجدها.
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( مستفيدا، 4915عدد من املستفيدين من محلة حمو األمية إذ بلغ عددهم )ـ إّن اجلزائر العاصمة احتضنت أكّب  2

( مركزا إال أّن عدد 197ورغم أّن عدد مراكز حمو األمية بتيزي وزو يفوق عدد مراكز حمو األمية باجلزائر العاصمة بـ )

( 2415وزو بـ ) و األمية بتيزياملستفيدين من محلة حمو األمية باجلزائر العاصمة أكثر من عدد املستفيدين من محلة حم

 مستفيدا، وهذا ال شك راجع إىل أّن الكثافة السكانية باجلزائر أكثر من الكثافة السكانية بتيزي وزو. 

 1615مسجدا، وإمجايل عدد مراكز حمو األمية البالغ  4500ـ إذا عقدنا مقارنة بني إمجايل عدد املساجد البالغ  3

ثلث املساجد قد فتحت أبواهبا حملو األمية، وهذا مؤشر واض  على جناح هذه احلملة مركزا، أي: أّن ما يزيد على 

الوطنية اليت ال تزال يف بداية الطريق، بفضل جهود وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية، والبعد الوطين الذي أمعطي 

تشجيع واألخرى من باب تفقد سريها، و هلذه احلملة، فقد كان الرئيس هواري بومدين يزور هذه املراكز بني الفينة 

 القائمني عليها واملنخرطني فيها.

 نتائج جهود محو األمية ـــــ المطلب الثالث

إّن محلة حمو األمية مّكنت املساجد من صناعة احلياة بعد أن كانت تعيش على هامش احلياة، فاخنراط املسجد       

يف حماربة حمو األمية جعله يستعيد رسالته الرتبوية والتعليمية، ويمسهم يف التعاون املثمر مع مؤسسات اجملتمع األخرى، 

 اجملتمع وخدمة الوطن. فيلتقي اجلميع على صعيد واحد .. صعيد نفع

وهذا الّبنامج الوطين ملكافحة األمية ساهم بشكل كبري يف نفض غبار األمية عن الكثري من شرائ  اجملتمع اليت       

حرمها االحتالل الفرنسي نور العلم واملعرفة، فقد كان اجلزائريون إبّان االستدمار الفرنسي ال جيدون من يقرأ هلم حىت 

ضطرهم إىل شّد الّرحال للبحث عمن يقرؤها، ويف الغالب فإّن الذين يتولون قراءهتا هم أئمة املساجد، "رسائلهم" مما ي

وهلذا فإّن برنامج حمو األمية الذي تبنته وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية مّكن هذه الشرحية من الناس من قراءة 
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نسية امج حّقق ـ على األقل ـ احلّد األدىن، وجعل ضحايا احلقبة الفر رسائلها، ومن القراءة يف املصحف ... اخل، فهذا الّبن

 يستدركون ما ُيكن استدراكه.

  خاتمة

 كن للمرء استنباط النتائج اآلتية:ُيم  املدرسة اإلسالمية األصيلة عند مولود قاسمبعد أن عرفنا 

ع هبا القاصي والّداين، وهي حبق مشرو يف إعادة إحياء املدرسة اإلسالمية األصيلة يشهد إّن جهود مولود قاسم       

ختلفون على "امليادين الـممجتمعية"، إذ ال خيتلف امل تربوي متكامل، ولو كتب له النجاح أللقى بظالله الوارفة على كلّ 

ا من وراء هذه أهم النتائج اليت ُيمكن اخلروج هب جملتمع إصالح التعليم، وفيما يأيتأّن اخلطوة األوىل يف طريق إصالح ا

  الدراسة:

يهدف إىل تكوين "الطالب املسلم" الذي يكون الّنواة األوىل لـ"الطبيب املدرسة اإلسالمية األصيلة  إّن مشروعـ  1

 مولود قاسم حيافظ بريـ وبتع املسلم" و"املهندس املسلم" ... فيحافظ اجملتمع على شخصيته اإلسالمية ومقوماته احلضارية

لكن أريد الطبيب : ال أريد الطبيب و وهلذا فإن مولود قاسم  دائما يردديف ظل تيار العوملة اجلارف،  اجملتمع على "إنيته" ـ

... ، و"التعليم العام" يضمن الطبيب واملهندس ... ولكن ال  املسلم، وال أريد املهندس ولكن أريد املهندس املسلم

سلم، واملهندس ضمن الطبيب املاملدرسة اإلسالمية األصيلة هي اليت تلم، واملهندس املسلم ... ، إّن يضمن الطبيب املس

، وهلذا أجهز عليه "يتامى الثقافة" على حّد قول مولود قاسم ألّنم أيقنوا أنه حماولة جادة إلرجاع األمة إىل  املسلم ...

 حلبة الشهود احلضاري.

رواد "اجلامعة اإلسالمية" اليت هي احللقة التتوجيية يف مشروع املدرسة اإلسالمية األصيلة، يمعّد مولود قاسم من ـــ  2

، خصصاتوالت و"اجلامعة اإلسالمية" من منظور مولود قاسم، تقوم على أمرين مها: أن تشمل وتستوعب كّل الكليات
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ال علميا ّبامج الدراسية، والثمرة تسلي  األجييف كّل املقرارات وال ،واحلضارية ،واإلسالمية ،وأن تسري الروح األخالقية

 .ومعرفيا، وُتصينهم أخالقيا وحضاريا، والعودة بالتعليم إىل العهود الزاهرة يف اإلسالم

 ائ  اجملتمع، وهي تقوم على متكني مجيع شر املدرسة اإلسالمية األصيلةإّن اجلامعة الشعبية جزء ال يتجزأ من مشروع ـ  3 

 اد فرص بديلة لكّل الذين ال يقبلهم أو ال يناسبهم "التعليم النظامي"، واملشرفون على القطاع الرتبويمن الّتعّلم، وإجي

 التعليميةو  جيب عليهم أن يفّكروا يف إجياد اسرتاتيجيات لدمج أكّب قدر ممكن من اجملتمع يف العملية الرتبوبة والتعليمي

 التعليم.يف طريق ّنضة اجملتمع هي ّنضة  األوىل ألن اخلطوة

ليل د ، فانتشار األمية يف جمتمع من اجملتمعاتاملدرسة اإلسالمية األصيلة إّن حمو األمية ركيزة أساسية يف مشروعـ  4

ختلف وتبعية، وهلذا فإن "األمية" من أهم املؤشرات على تطور اجملتمعات أو ختلفها، ولن جتد بلدا يف مصاف البلدان 

 رية.مية" عناية بالغة، وسّخر هلا إمكانات كبعلمنا قضية "حمو األ األمية، وهلذا أوىلاملتقدمة وجمتمعه يتجرع مرارة 

بأضالعه الثالثة )التعليم األصلي، اجلامعة الشعبية، حمو األمية( يهدف إىل  املدرسة اإلسالمية األصيلةإّن مشروع  ـ  5

تمع "املناعة الذاتية" اليت خصيته، فيكسب اجملوجعله يعتز هبويته، ويتمسك بأصالته، وال يفرط يف ش ُتصني اجملتمع،

 من خالهلا حيافظ على ثوابته احلضارية.

ــ إّن مؤامرة إلغاء املدرسة اإلسالمية األصيلة درس وأي درس لكل العاملني يف حقل إعادة األمة إىل حلبة الشهود  6

والواجب وآن األون  ،يف صناعة اإلجنازات ن يسبق التفكريجيب أ ،احلضاري، أّن التفكري يف احملافظة على اإلجنازات

 لالنتقال من "ثقافة البكاء" على ضياع اإلجنازات، إىل "فقه احملافظة على اإلجنازات".
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