
الممارسة اإلعالمیة للصحافة في الجزائر: عنوان المداخلة
)إلى علمنة الخطاب .... من حریة التعبیر( 

الجزائر–موالي ناجم   جامعة عمار ثلیجي األغواط : األستاذ
:تمهید

إكراهات وضغوطات الواقع لقد دأبت البشریة  منذ زمن بعید على جعل اإلنسان یتجاوز 
الطبیعي الذي یعیشه، كما سعت إلى جعل إرادته بعیدة عن القیود فأختار له الحریة لیعبر 
عن ذاته؛ فضحى على مذابح الحریة الكثیرون وهذا في سبیل نشر أرائهم الجدیدة على 

. الناس، والتي عرضتهم للتنكیل ووكل أنواع العقاب الذي بلغ حد الموت
كما الزالت بعض الحكومات في عالم الیوم تمارس ضغوطا على كل من سولت له 
نفسه نقد حكومة أو معاداتها ومعارضة مشاریعها، بینما في المقابل اآلخر هناك إیمان بأن 
حریة التعبیر تدعیم لعمل الحكومة وطریق مختصر لتلبیة وتجسید طموحات الشعب؛ مع 

دیمقراطي، فلحریة التعبیر لدى البعض وظیفة الوسیط اإلیجابي وضع أساس ثابت للمبدأ ال
.بین المحكومین والحاكمین ، لتسهیل عملیة تبادل األفكار واآلراء

وٕالى جانب هذا طرحت مسألة العلمانیة في الوطن العربي واإلسالمي، وبشكل أكثر 
ات اإلصالح في الدول م كشرط ال بد منه لتفعیل مخطط2001أیلول 11إلحاحا بعد أحداث 

العربیة، وبصفة الحل األمثل للمشكلة، مع العالم الحر الدیمقراطي، خاصة وأن عالم ما بعد 
هذه األحداث یربط الدین اإلسالمي بمفاهیم التطرف الدیني واإلرهاب والرجعیة، ویرى 

ع ضرورة علمنة الخطاب في ظل التعددیة وحریة التعبیر؛ هذا ما أنعكس أیضا على واق
الممارسة اإلعالمیة في الجزائر؛ هذا وٕان تأخرت على نظیرتها في المشرق العربي؛ 

م، حیث ظهرت العدید من 1990"حمروش"م ومرسوم 1988خصوصا بعد أحداث أكتوبر
العناوین التي تتبنى الخطاب العلماني؛ والتي تعبر عن وجهة نظر طبقة سیاسیة وثقافیة 

من أزمة البالد واألحداث الدرامیة أو ما یصطلح علیها وعسكریة؛ ترى في الالئكیة خالصا 
".العشریة السوداء"تسمیة 



وعلیه تأتي أوراق هاته المداخلة محاولة في مقدمتها اإلجابة على جملة من التساؤالت 
:تتمثل في اآلتي

ما المفهوم العالمي لحریة التعبیر وكیف نشأة وتطورت في الجزائر؟-
ما عالقتها بالممارسة اإلعالمیة في الجزائر؟ما معنى العلمانیة و -
ما هي أهم المواضیع ذات الطرح العلماني المتواجدة في الصحیفة الجزائریة؟ -
ما هي القیم التي یتضمنها الخطاب العلماني في الصحافة الجزائریة وماهي السبل الكفیلة -

لمواجهتها؟ 

: التأثیاللمفاهیمي- 1

: مفهوم حریة التعبیر وشروط ممارستها-1- 1

:في المفهوم العام-أ

إذن هي إباحة التصرف غیر الخاضع لإلكراه خاصة من قبل السلطة أو الحكومة، الحریة

حریة وتبقى القیود التي تفرضها الدولة على . فبقدر ما یكون المواطن مستقال یكون حرا

السیاسي، أهم األخطار التي تهدد الحریة من خالل البنیة القانونیة وكذا النظام التعبیر

؛ فهناك الفقر حریة التعبیربصفتها العامة، والحكومة لیس وحدها من یحول دون انطالق 

والجهل والجوع من وغیر ذلك من الظروف االجتماعیة التي تحیط بالفرد والتي قد تكون عبئٌا 

1. ممارسة حریة التعبیرعلى حقه في 

:في اللغة- ب

أضحت تعرف بأنواعها المختلفة كحریة الحریةأن «): الروس الفرنسي(وسجاء في قام

بالحریات " العقیدة، وحریة التعلیم، وحریة التعاقد، وحریة الحیاة الخاصة، كما ظهر ما یسمى



اتجاه الدولة ) أفرادا وجماعات(هي مجموعة من الحقوق المعترف بها لألفراد ":العامة

2.»وسلطتها

:في االصطالح- ت

:اإلعالمیینعند-

هي حق الفرد في اتخاذ اآلراء دون التدخل في التعبیر عن «": أحمد زكي البدوي"عرفها 

رأیه،ویشمل هذا الحق حریة البحث عن المعلومات منة أي نوعا ونقلها بغض النظر على 

الحدود وذلك إما شفهیا أو كتابیا أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أو بأي وسیلة 

3.»یختارها أخرى 

وبتعبیر آخر هي تلك القدرة التي یتمتع بها األشخاص للتعبیر عن ذواتهم من دون قیود 

. أو ضغوط أو توجیه

:وعند الفالسفة-

یرى أن الحریة تكاد تنفر بمیزات خاصة تجعلها أساسیة فهي تضم " جمیل منیمة"فـ 

إلى االجتماعیة وهي تجمع الفیزیقي إلى المطلقو المحدود والمعیاریة إلى الوضعیة، والفردیة 

المیتافیزیقي والجسمي إلى النفسي واألخالقي إلى السیاسي والقانوني واالقتصادي، فهي بدلك 

4.تشكل المكانة المحوریة

والحریة عند البعض تجاوز كل إكراه خارجي أو داخلي وهي القیمة الثابتة للشخص ألن 

ى النقیض تماما من الحتمي، والتي تعني خضوع الفعل یتحرك دون قید أو شرط، وهي عل



اإلنساني لشرط من الشروط یفسر حدوثه وفق مبدأ العلة والمعلول، فهناك من نفاها باسم 

.الحتمیة

: وكمثال نذكر هنا

: المعتزلة-أ

أن الشعور بالحریة كاف إلثبات وجودها، «: قد حاولوا إثباتها بواسطة الشعور فقالوا

أعتبرها هو أیضا حالة شعوریة، وأنها تدرك بال برهان ) م1896-1950"(دیكارت"وجاء 

مین "ألنها من خصائص الذات الشاعرة ومنهم من أعتبرها أساس الوجود اإلنساني مثل 

ته أثناء جهده الداخلي أو الفكري دلیل على أن إرادته حرة وقادرة ، وشعورعلى بذا" دوبران

5.»على التأثیر في جسده ومقاومة آلالمه

رأى أن الحریة هي إحدى مسلمات ) مBergson -)1859-1941-"برغسون"ثم جاء 

- "واطسون"الشعور ندركها بالحدس لكن أدلته لم تكن مقنعة للعالم السلوكي األمریكي 

Watson -)1941-1859م ( والنمساوي-froid-1856-1939)حیث یرى ) م

بأن أفعالنا خاضعة ) م19و18(تحت تأثیر النزعة العلمیة التي سادت القرنین " واطسون"

فیرى أن  " فروید"لنوع المثیر وأننا نستطیع التنبؤ بسلوك الفرد الحقا إذا وقفنا على أسبابها أما 

John–"  جون دیوي"لالشعوریة التي تواجه سلوكه؛ أما اإلنسان خاضع في سلوكه للدوافع ا

diwi– )1858-1952یعتبر الحریة عملیة نشیطة، إلطالق المواهب والقدرات وتحریرها ) م

( –John Paul starter–"جون بول سارتر"من كل ما یعوقها ویعطلها أو یقیدها؛ ویرى 



حریتي هي دائما موضوع هكذا «: أن الحریة تساوي وجودي،إذ یقول) م1905- 1980

التساؤل في وجودي، وهي لیست صنعة مضافة أو خاصة من خصائص طبیعتي إنها تماما 

6.»نسیج وجودي

أن تطور الحریة هو المحرك األساسي أو الرئیسي للتاریخ، "فرانسیس فوكویاما"ویرى 

أن البحث «: كما أعتبر هذا المفكر الحریة شرطا للتطور البحث العلمي، وصرح قائال

7.»...العلمي ال یمكن أن یتم إال في وجود من الحریة والتبادل المفتوح بین األفكار

:كرونولوجیا حریة التعبیر- ث

:  عند القدماء-أ

من أجل حریة التعبیر نمت جذوره منذ العصور القدیمة، فهو كفاح ضد االستغالل، الكفاح

: وضد القیم البالیة وضد الحیاة لسیاسیة السائدة ولذا نجدها في

:    الصین-

إذ كان یرى ) م479-551"(كونفوشیوس"تمتد جذور الفكر األخالقي إلى حكیم الصین

فكر األخالقي عنده هو المالئمة، فیما یقبله المجتمع من أن المعرفة تعني الحكمة، وأساس ال

ما ال «:تصرفات فهو صحیح وما یرفضه خطأ، وهذا ما اختصره في حكمته الفلسفیة القائلة 

.»تحب أن یحدث لك ال تفعله مع اآلخرین 

: في الیونان-



في حقیقتها م عرفت المدینة أثینا و سبارتا الدیمقراطیة لكن كانت . خالل القرن الخامس ق

لونا من األرستقراطیة ألن هذه المدن كانت تتألف من عدد كبیر جدا من الرقیق المحرومین 

من كل حق، وعدد قلیل من األحرار وهؤالء هم من یمثل الشعب، فلم تعش الدیمقراطیة فترة 

طویلة؛ غیر أن الناس ظلوا ممسكین بحریتهم في اختیار ما هو مناسب لهم في جمیع 

8.المیادین

أما السوفسطائین الذین احترفوا الفلسفة وفق الخطاب فقد ساهموا في تحریك دوالیب 

المناقشات العامة واألحادیث في السیاسة، فاعتبروا بحق رواد علم األخالق، إذ كانوا 

السابقین إلى مقارنة اإلنسان بالكون أو قیاس درجة اإلنسان حیال هذا الكون الشاسع؛ 

إلنسان هو مقیاس لكل شيء فیما یراه صوابا فهو كذلك والعكس كما أقره األب كماّ أقروا أن ا

*". بروتاغوراس"الروحي لسوفسطائین 

الذي وضع لحریة ) م.ق399-4706" (سقراط"ویرجع الفضل إلى الحكیم الیوناني 

ذا الحق التعبیر فلسفته ونظاما وجعل من حقا یعلو على الحیاة، وفقد حیاته راضیا إلعالن ه

9.فداءا لهذه الحریة التي تسمو على كل شيء

لیس على «: عن الحریة دفاعا مجیدا ونحن بحاجة ألن نسمع مثله قال" سقراط"وقد دافع 

األرض إنسان له الحق في أن یملي على اآلخر ما یجب أن یؤمن به أو یحرمه من حقه في 

10.»التفكیر كما یهوى 



مؤسس علم األخالق الذي یحاول فهم المبادئ األخالقیة المطلقة " سقراط"ألجل هذا یعتبر 

األساسیة التي یقیم علیها المجتمع علیها المجتمع البشري نظامه األخالقي وهذا ما عبر عنه 

مادام اإلنسان على وفاق مع ضمیره فأنه یستطیع أن یستغنى عن رضا «: في مقال آخر

یستغنى عن المال والعائلة والبیت؛ ولكن بما أنه ال یمكن ألي إنسان أن یصل أصدقائه، وأن 

إلى نتائج صحیحة بدون أن یفحص المسائل ما لها وما علیها فحصا تاما فأنه یجب عله أن 

یترك الناس أحرار لهم الحریة التامة في مناقشة جمیع المسائل بدون أن نتدخل الحكومة في 

11.»مناقشتهم 

ورأى أن النفس البشریة تنقسم ثالثة أقسام هي ) ق م348-428" (أفالطون" ثم جاء

ولكل نفس من هذه األنفس فضیلة، ) النفس الشهوانیة، والنفس الغاضبة، والنفس العاقلة(

فاألولى فضیلتها العفة كظم الغیظ، والثانیة فضیلتها الشجاعة واإلقدام، والثالثة فضیلتها العفة 

وتجتمع هذه الفضائل لتبرز فضیلة أخرى نعتها بالعدالة في هذا بالعدالة في والحكمة والعقل؛

إن الشخص العادل ال یسمح ألي جزء منه أن یفعل شيء «" :أفالطون"هذا الشأن یقول 

خارج عن طبیعته، وال یقبل أن یتعدى أي جزء من أجزاء النفس الثالثة على وظائف الجزأین 

ومن هنا كانت العدالة هي إعطاء ككل 12. »نظام تام اآلخرین، وٕانما هو شخص یسوده 

13.ذي حق حقه

إال أن فكرة إدارة الحكومة " سقراط"واجه تهمة إفساد الشباب مثل معلمه " أفالطون"ورغم أن 

" أفالطون"من خالل الشعب وحریة الكالم والتعبیر التي صاحبتها لم تمت، بل أن كتابات 



ة حریة التعبیر والحریة بصفة عامة على مر السنین وهي أنه منحت میالدا جدیدا متجددا فكر 

14.یمكن الوصول إلى الحقیقة من خالل المناقشة الحرة

" األسكندر األكبر"معلم ) ق م322-384"(أرسطو"أن أفكار " عماد مكاوي"ویرى الباحث 

أداء أن أفكاره لیست غربیة عن اإلعالمیین الیوم الذین یستشعرون الحس المهني عند 

.   رسالتهم فینقل الواقعة بدقة وأمانة القیام بدور التنویر لصالح المجتمع

:في العصور الوسطى-

هو اإلطار الوحید الذي یمكن للناس أن یعیشوا فیه -المسیحي أو اإلسالمي-إن الدین 

اء محققین حال لمتطلباتهم االجتماعیة من حیاة آمنة سعیدة في ظل تعاون إنساني وحب وٕاخ

ومساواة، فالدین هو الذي یوفق بین الدوافع الذاتیة للفرد والمصالح االجتماعیة العامة؛ وهذا 

15.حل جذري لمشاكل الناس یقدمه الدین لهم

: حریة التعبیر والدیانة المسیحیة-أ

انتشرت المسیحیة وانسدت الطریق أمام حریة التعبیر والرأي، وساد مذهب تبریر السلطة 

المطلقة للملوك أو إلى تفسیر مشروعیة السلطة واستغالل سذاجة الناس أو غیرهم على 

الدین لذلك كانت العصور الوسطى عصور الظلم والتعسف فحالت المسیحیة دون بروز 

كار الجدیدة واالتجاهات المختلفة، فكانت تواجه كل هذا بسلطة المبادرات الخالقة واألف

في عام "  فریدریك الثاني"السیف والطغیان، وهذا ما تجسد في أعمال بعض الملوك مثل 



الذي عاقب الملحدین الذین یرفضون المسیحیة، وظهرت غي المسیحیة والتي ) م1220(

.   تتدخل في أخص خصوصیات الناس

ن الرابع نجد أمامنا نحو ألف عام سادت فیها الكنیسة المسیحیة وزالت النزعة إذ بعد القر 

العلمیة وأقتصر الدرس على التوراة واإلنجیل وعلى قلیل جدا من الكتب اإلغریقیة وعلى كثیر 

أن الكنیسة لیست مسؤولة وحدها في " سالمة موسى"من الكتب الالتینیة ویعتقد الباحث 

إن غارات القوط الوندال « : ساني في القرون الوسطى وأضافإخماد حركة الذهن اإلن

16. »والمجر والبلغار والهون كانت سببا آخر لخدم كیان اإلمبراطور ونشر الفوضى فیها

:الرؤیة اإلسالمیة لحریة التعبیر- ب

لقد جاء اإلسالم لیضمن حریة اإلنسان حتى یحقق إرادته الكاملة، ففي مجال الحریة 

الدینیة ما سمعنا بأن اإلسالم أكره أحد على ترك دینه، وما سمعنا باضطهاد ألصحاب 

الدیانات األخرى من أهل الكتاب وفوق هذا فقد صان حقهم في التعبیر والمناقشة والمجادلة 

. واألدب والمنطقومضمن حدود العقل 

وقد أشار القرآن الكریم إلى كل هذا من خالل العدید من اآلیات الكریمة نذكر كمثال قوله 

17.»ال إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي« : تعالى

18.»أدع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن«: و قال أیضا

ألمثال للناس في تمجید لحریة التفكیر والرأي قال تعالى في ویزید اإلسالم في ضرب ا

19.»وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر«:محكم تنزیله



و إذا كان اإلسالم قد أطلق حریة 20.»ال یكلف اهللا نفسا إال وسعها«: وقال تعالى أیضا

ن هذا التفكیر بشتى أنواع التعبیر، أي التفكیر فأنه من الطبیعي أن یتبعها بحریة التعبیر ع

21.سواء كان تعبیرا باللسان أو بالقلم وهذا ما سمي بحریة الرأي

وفي مجال الحریة السیاسیة والمدنیة فقد أطلق اإلسالم الحریة للفكر السیاسي والتاریخ 

اضحا في اإلسالمي حافل باألحداث التي تثبت أن الحریة المدنیة والسیاسیة كانت شرطا و 

خالفة أمور المسلمین، ما ظهور الخالفة اإلسالمیة خصوصا الرافضة لخالفة علي بعد أن 

.بایعته فسمیت بالخوارج، ولكن أبدا ،ما عمل الخلیفة على إكراههما أو مضایقتهما

وكان اإلسالم سابقا في أقرار حق المسلمین غي أن یشاركوا في اختیار حاكمهم عن 

ار أهل الحل والعقد، فقد كانت حریة الرأي للمسلمین ومراقبة الحكام ونقدهم طریق البیعة وٕاقر 

أمرا مقرر في اإلسالم ولم یسمح اإلسالم بأي تقیید لحریة الفرد إال للمصلحة العامة، كما 

تجلت حریة الرأي في حریة االجتهاد  في األمور التي ال نص فیها ولذا فالتعبیر الجحر لكل 

بة أو بالخطابة، وحریة الصحافة ضمن هذه الحریات المكفولة، لكن یجب مواطن سواء بالكتا

أن ال تستخدم للترخیص على االستحقاق بالشریعة أو نبذها أو إلثارة الشغب أو الدعوة إلى 

22.الرذیلة أو االستهتار باآلداب العامة

تبد بأمور إذ فحریة الرأي هي حارس العدالة في الشعب والسیاج الذي یكف الحاكم أن یس

الناس، وال قیام لحكم الطاغیة إال على الذهان الممسوخة واألفكار الراكدة البلهاء والحجر 

23.على ذوي الرأي أن ینظروا إلى األمور إال من الزاویة التي یراها الطاغیة



:  دور الطباعة في بروز الفكر الحر-ج

ن تقنیات الطباعة المعقدة غیر م بعد المیالد ضروریا م800عرفت الصین حوالي عام 

جوهان (أن تلك التقنیة القائمة على الحروف المعدنیة المتحركة، ظهرت على ید األلمان 

الذي أخترع نظام فرید إلنتاج األحرف حقق قفزة نوعیة حاسمة في تاریخ ) م1455غوتنبرغ 

عد قام بطبع نجاحا كبیرا خاصة ب" غوتنبرغ"لقد لقي24.اإلنساني االتصالي

اإلنجیل في طبعات متقنة باع أغلبها لألغنیاء وألول مرة أصبحت األناجیل متوفرة بلغات 

غیر الالتینیة، هذا ما أفقد الكنیسة الرسمیة احتكارها المطلق للكتاب المقدس، وخلق حالة 

من التحدي للسلطات الالهوتیة ولتأویالت وتفسیرات روما، وما في مجال الفقه الدیني؛ 

وهكذا فأن وجود وسیلة اتصالیة جدیدة فتح الطریق أمام حركات معارضة تأوي البنیات 

25. االجتماعیة والدینیة التي كانت قائمة

وقد أتاحت الطباعة الفرصة أمام األفراد لتعلم القراءة وتوسیع المدارك والقدرات الفكریة 

الذي بدأ حیاته راهبا ) م1546-1483" (مارتن لوثر كینغ"للمجتمعات كما ظهر األلماني 

م جاء المدینة راهب یبیع 1917وفي سنة "جونبرغ"ثم صار أستاذ للفقه المسیحي في جامعة 

منشور سنة " البابا"أن هذا العمل یناقض المسیحیة أثر هذا أذاع " لوثر"الغفرانات فأعلن 

ه على المأل في هذا المنشور وأحرق" لوثر"فأخذ " لوثر"م یحد فیه آراء من آلراء 1520

بالزواج من راهبة وتحدى الفكر المسیحي " لوثر"، بعد هذا ظهرت البروتستانتیة وقام "جونبرغ"

.الجامد السائد في تلك الفترة إلى أن مات 



كان یمثل النزعة الثقافیة وكان یدعو إلى ) م1536-1466" (أرازموس"ثم جاء بعده 

لذي صرح فیه أن العالم مليء باألغالط والمساوئ ا" مدح الجنون"التسامح وقد ألف كتاب 

یحسن بالفرد التسامح، كما كانت الكنیسة تحرم  ظهور النزعة العلمیة لكن الطباعة كانت 

الطریق الوحید الذي من خالله ظهرت إلى النور هاته النزعة، فتجرأ الكثیرون من علماء تلك 

-1490" (رابلیه"ذه الظروف ظهر الحقیقة إلى إشهار اختراعاتهم وطرق العلمیة في ه

الذي نزع نزعة علمیة فأخذا یدرس التشریح فضرب الكنیسة في الصمیم ، كما تجرأ ) م1563

بفضل الطباعة وراح یبق من خالل مؤلفاته إلى أن األصل في طبیعة    اإلنسان طیبة 

.نعها الدینالعنصر وصدق النظر وصحة الحكم،وانه ال یفسده سوى التقالید والقیود التي یص
26

فلندع كل "إلى التسامح " تعلیم راكوف"ودعا في أهم كتبه ) فوستوسسوزین(ثم ظهور 

إننا " ...إنسان حرفي الحكم على دینه ألن هذه هي القاعدة التي یبسطها لنا العهد الجدید

.نستوي جمیعا في الحریة وفي عالقتنا بالمسیح

هذا ما أنتجه الطباعة في الفكر الخاص بالعصر الوسیط أما أن نشیر إلى منظر آخر 

الذي یرجع له " غالیلو"لفكرة حریة التعبیر لكن بطریقة شبه معكوسة، إذ من إیطالیا ظهر

واخذ في دراسة " التلسكوب"الفضل في تكسیر الفكر القدیم ورفض مفاهیم الكهنة واختراع 

المیكرو سكوب (لمفاهیم في النهضة العلمیة وظهر بفضله الفلك وغیر بعض ا

27).والترمومتر



وهذه االستفاضة هنا عن المفكرین الذین تحدوا واضطهدوا هذا ربما نتیجة منطقیة لتبریر 

في أنها لیست إال امتداد " خلیل صابات"التعریف الخاص بحریة التعبیر الذي قدمه الباحث 

.طبیعیا لحریة االعتقاد

:حریة التعبیر في ظل النهضة األوروبیة والعصر الحدیث-

حتى بدایة القرن السابع عشر میالدي كانت طریقة التفكیر في المسائل المتعلقة بالحریة 

ال تزال قاب قوسین أو أدنى بسبب سیادة التفكیر بالروح الدینیة والمسیحیة ومع ذلك ومنذ بدأ 

ر بعض الفالسفة شكا عمیقا نحو تلك الطریقة التي القرن السابع عشر میالدي قد أستشع

28.تفهم بها األخالق في التعالیم المسیحیة

ویعود هذا الشك وهذه الحریة نحو االبتعاد في الروح الدینیة إلى بعض األسباب منها 

تناقض النصوص الدینیة المسیحیة والمؤدي إلى تناقض في الفلسفة المبنیة على الدین 

تطور وتقدم األبحاث في المجال االجتماعي وظهور أفكار وأراء جدیدة عند باإلضافة إلى

. بعض األخالقیین

: حریة التعبیر والفكر األخالقي عند فالسفة القرن السابع عشر و الثامن عشر میالدي-

حیر مثال " TheologicoPolituis"المسمى ) م1677-1632" (بینیدیكتسبینوزا"یعد كتاب 

جدیدة فالفیلسوف الهولندي تحدث في كتابه هذا عن الحریة في القیام باألعمال لهذه الروح ال

التي یرغبون فیها، فإذا كانت  هذه التصرفات ال تؤدي إلى النتائج الغیر المرغوب فیها فأن 



اإلنسان حر، ولكن قد تؤدي إلى هذه التصرفات في ظروف معینة إلى نتائج سلبیة في هذه 

29. نسان على أن یكون حراالحالة یكفي نشاط اإل

إنكار المعجزات بصراحة وردها إلى الطبیعة باعتبارها أن لكل فیها " سبینوزا"كما حاول

: سبب طبیعي نشأت عنه، والناس به جاهلون، ورأى في مسألة القضاء والقدر والحریة وقال

اإلنسان لیس البتة إن الناس ال یظنون أنفسهم أحرارا فإنهم ال یحلمون وعیونهم مفتوحة، إن«

إن كل ما یحدث لیس إال ....دوي دخل دولة أنه لیس مركزا للكون كما تصور له سذاجته 

هنا " سبینوزا"نتیجة ضروریة للطبیعة اإللهیة ولكل ما یتحرك یحسب ما هو كائن، إن كالم 

30.»في الجبریة وضح على أساس میتافیزیقي

ومن اآلراء واألفكار التي ساهمت  في توجیه العقول من جهة أخرى في األخالق 

التي ظهرت أول ما ظهرت في كتابه ) م1679-1588"(توماس هوبز"واألفكار 

"becivedettobbes  " الذي وضع من خالله المبدأ الذي بموجبه تتخذ شرعیة الحكم

وقام 31.لهي للملوك والتفوق الطبیعي للحاكمینأصلها في حقوق المحكومین بدال من الحق اإل

.بوضع نظریة العقد االجتماعي تنازل األفراد عن بعض حقوقهم لصالح الحكومة والسلطة

أن هناك عصرین مختلفین في التاریخ اإلنساني عصر الحالة " هوبز"حیث رأى 

حرب "تسود بینهم الطبیعیة كان بنو البشر متفرقون منعزلون عن بعضهم البعض فكانت 

ونتیجة لذلك لم یكن اإلنسان إال ذئب ألخیه " وسلطة الكل على كل شيء" "الكل ضد الكل

32.اإلنسان



أمن بدأ الناس یدركون أن تعاونهم في العمل یمكن أن یوفر لهم حیاة وانطالق من ألال

ففي هذه الحالة یضطر ون إلى التخلي عن جزء من ) حالة الطبیعة(أفضل من المتاح في 

عصر (و بدایة ظهور ما سمي بالمجتمع المنظم ...استقاللیتهم مقابل الحصول على اآلمان 

33).الحالة االجتماعیة

-1608" (جون میلتون"السابع عشر میالدي بشیوع أفكار الفیلسوف البریطاني وتمیز القرن 

الذي أعلن أیضا أنه إذا آمن كل البشر برأي جدید یخالف ذلك الرأي ثم حاولت ) م1674

وقد دافع هذا المفكر الشاعر على مجموعة 34. البشریة جمیعا أن اجتمعت علیه البشریة

السعداء في الحصول على الطالق، وتعد المقالة النقدیة من المبادئ منها حق األزواج عیر

أهم كتابة حول الدفاع عن حریة التعبیر وحریة الكلمة وتوضیح ) Aréopagitica(الشهیرة 

.معانیها

م، وفي الوقت الذي كان یسخر فیه من الرقابة، كان 1644ففي المرة األولى عام 

For(ص ودون رقابة، من خالل جملته الشهیرة إلى حریة الطباعة دون ترخی’یدعو" میلتون"

the liberty of unlicenced printing.(35 الفضل في وضع " جون میلتون"ویرجع إلى

حیث یكون لدى جمیع ) Open Market Place of Idéal" (مفهوم السوق الحرة لألفكار"

ألفكار سوف یؤدي األفراد الحریة في التعبیر عن أفكارهم وكان واثقا أن عملیة طرح كل ا

36.إلى ظهور الحقیقة وتمحو الزیف والباطل

:األخالق والحریة مع بدایة العصر الحدیث القرن الثامن عشر-



-1724" (إیمانول كانط"بدأ الفكر األخالقي في العصر الحدیث مع الفیلسوف األلماني 

ن الثامن عشر وهو مؤسس الفلسفة النقدیة ورائد الثورة العقلیة الكبرى في القر ) م1804

ویرى أن األخالق تؤسس على فكرة اإلرادة * المیالدي فهو ینكر ما ذهب إلیه النفعیون

37.الخیرة تلك التي تتسم بالخیریة في كل الظروف واألحوال

ویرى مثال أن للعقوبة وظیفة أخرى مختلفة عن " النفعیون"ینكر ما ذهب إلیه " كانط"فإن 

یتمثل في تحقیق العدالة المطلقة " كانط"فالغرض األساسي عند تلك التي زعمها النفعیون،

38.بین أفراد المجتمع

م تم إعالن االستقالل للمستعمرات األمریكیة من االستعمار البریطاني، 1776وفي عام 

وهذا بعد انقضاء همس سنوات من الحرب على أثر هذا تم تأسیس دولة الوالیات المتحدة 

سبق وٕان أشرنا فإن الدستور األمریكي أعتمد على العدید من أفكار األمریكیة، وكما 

في تشكیل السلطة في الوالیات المتحدة األمریكیة، " توماس هوبز" و" جون لوك"الفیلسوف 

وتحدید مهام الرئیس ومجلس الشیوخ؛ وكذا السلطة القضائیة التي تقودها المحكمة الدستوریة 

ي تحمي حق المواطن في التعبیر والكتابة دفع الحكومة العلیا، غیر أن غیاب النصوص الت

وثیقة (م إلى وضع عشر تعدیالت على الدستور تعرف باسم 1789األمریكیة في سنة 

، وفیها ضمانات لحمایة حقوق اإلنسان من أهمها أن ال یصدر Bill of rights-)الحقوق

.  أي قرار من الكونغرس یؤدي إلى انتهاك حرمة حریة التعبیر



فولتیر، : (وال یجب أن نغفل في هذا اإلطار الحدیث عن المفكرین الفرنسیین أمثال

وهؤالء قد دافعوا عن الحریة في جمیع مجاالتها خاصة حریة ) مونتسكیو،جون جاك روسو

.التفكیر والرأي والتعبیر

لطة وقهرها م قامت الثورة الفرنسیة لتطالب بتحریر ّاإلنسان من قیود الس1789وفي سنة 

مهتدیة بأفكار هؤالء الفالسفة، وكانت الثورة الفرنسیة مرحلة من أهم المراحل التي جعلت 

والوالء للكنیسة لینقلب والؤه وعبودیته لنفسه، وقد نص اإلنسان ستخلص من قیود العبودیة

م على حریة تبني األفكار واآلراء وجعلها من 1789إعالن حقوق اإلنسان في فرنسا سنة 

لحقوق المقدسة لإلنسان، على المواطن أن یتحدث ویكتب وأن یطبع في حریة تامة ما شاء ا

39. من أفكاره، وال یرد على ذلك من قید سوى حق الرد المنصوص علیه في القانون

ومع بدایة القرن التاسع  عشر بدأ نطاق الفكر األخالقي یتوسع، وهذا بفضل 

، والذي یرى أن غایة األخالق )م1873-1806) (ات میلجون ستور (الفیلسوف اإلنكلیزي 

هي تحقیق أكبر قدر من السعادة ألكبر عدد من الناس، ویرى أیضا أن قاعدة السلوك 

40. األخالقي هي أن تعمل من أجل اآلخرین ما ینبغي أن یفعلوا من أجلنا

ر من سلطة الجهل وكثیرون هم من ناهضوا األفكار البالیة ودعوا إلى التحدید والتحر 

برتراندراسلوالترلیمان، جورج سانتینا، الفردنورتوایتهد، جورج مور، ولیام (والقهر ونذكر 

، وغیرهم من المفكرین الذین زحزحت والزالت عقول الناس بأفكارهم )جیمس، أرنست كاسیرر

.      ودفاعاتهم عن الحریة وتنظیرهم للقیم األخالقیة وأساسیاتها



م صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بعد أن خرج العالم من حرب 1948و في عام 

عالمیة الثانیة،جعلت أوربا تعید، النظر في طبیعةّ أنظمها الحقوقیة وتتفق على تشكیل هیئة 

األمم المتحدة التي ساهمت في بحث حقوق اإلنسان وٕاعطائها بعد عالمیات من خالل 

.هیئات وفروعها

من المواد هذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان نأخذ مادته التاسعة عشر و إذا أمثلة 

التي تنص على أن لكل شخص الحق في إبداء ألرائه دون تدخل، وأن لكل شخص الحق 

41.في حریة نقلها بغض النظر عن الحدود

وقد جاء اعتراف األمم المتحدة بالحریات والحقوق خصوصا حقوق الشعوب في تقریر 

14في 59یرها، وكانت الجمعیة العامة لألمم المتحدة قد اتخذت المشهور قرارها رقم مص

حریة تداول المعلومات في حقوق « في أول دورة لها والذي ینص على أن 1946دیسمبر

اإلنسان األساسیة، وهي المعیار الذي تقاس به جمیع الحریات التي تكرس األمم المتحدة 

42.»جهود لحمایته

كما نص المیثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة والذي أعتمد من قبل الجمعیة 

م في مادة الثامن عشر على أن لكل شخص الحق في حریة 1966دیسمبر 16العامة في 

الفكر والوجدان والدین ویشمل هذا حق حریته في اعتماد دین أو قناعة من اختیاره، كذلك 

قناعته فردیا أو بشكل مشترك سواء كان ذلك في العلن أم في السر حریة إظهار دینه أو 

.     بواسطة التعبد وممارسة الطقوس والشعائر والتعلیم



أما المادة التاسع عشر ال یمكن أن یقلق أخد بسب أرائه، لكل شخص الحق بحریة 

وتلقیها التعبیر ویشمل هذا الحق في حریة البحث عن المعلومات واألفكار من أي نوع

ونشرها دون اعتبار للحدود وبشكل شفهي كتابي، مطبوع أو فني أو بأي وسیلة من 

43...اختیاره

ولعدد المبادرات التي قامت بها هیئة األمم المتحدة ظهرت سلسة من المواثیق 

واإلعالنات والمعاهدات التي تصب في نفس السیاق الذي جاءت به حقوق اإلنسان التي 

ئة، ونذكر في هذا الشأن المعاهدات األوروبیة لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة أقرتها الهی

، حیث نصت 1953سبتمبر3م وبدأ العمل بها في 1950نوفمبر 4والتي ظهرت في 

المعاهدة في مادتها العاشرة على أن لكل شخص حریة التعبیر ویشمل هذا الحق حریة الرأي 

معلومات أو األفكار دون أن یكون هناك تدخل من قبل وحریة تلقي المعلومات أو إرسال ال

44...السلطات العامة ودون اعتبار للحدود

و كثیر هي المواثیق التي جعلت من الحریة مبدأ لها تسیر به شؤون الشعوب ویكفي أن 

نعرف أن مختلف الدساتیر ففي مختلف دول العالم أقرت بشكل مباشر أو غیر مباشر بحق 

. الحریة و االختیار دون أي قید أو شرطاإلنسان في

: شروط حریة التعبیر-

:أن لحریة التعبیر شروط سنحاول إیراد ها بشيء من التفصیل



فیجب على الفرد أن یؤمن 44:اإلیمان الراسخ بالعقل الذي یألف المناقشة والحوار-1

ولیس شیئا بأن العقل طاقة بإمكانها أن تبدع  تفكر وتجادل وتحاور وتناقش وتخترع

.جامدا تنتهي وظیفته فقط في التلقي األصم

ضرورة وجود بیئة سیود فیها التسامح و احترام الرأي والرأي اآلخر، والنظر للنقد -2

واالعتراض على أنها حقان ثابتان للفرد مثلهما مثل الحق في الحیاة والتأیید 

.وغیرها...والمساندة

كثیرة " سوفوقلیس"قاله الشاعر والكاتب الیوناني وهذا واضح عبر التاریخ من خالل ما

هي عجائب اإلنسان فال یمكن فهم ما یرید اإلنسان أو ما یختلج  فكره وما یمكن أن یصدر 

ما یصنع بمصباحه في وضح " دیوجین الكلبي"عنه من تصرفات ویوما ما سئل الفیلسوف 

: عالى في هذا السیاق حیث قال، وجاء كالم اهللا سبحانه وت»أفتش عن إنسان« :النهار قال

45.»ولقد صرفنا في هذا القرءان للناس من كل مثل، وكان اإلنسان أكثر سیئا جدال«

المستوى التعلیمي لدى أفراد المجتمع حتى یتسنى لهم معرفة حقوقهم وواجباتهم -3

والدفاع عنها، كذلك الجهل قد یجعل األفكار العلمیة الجدیدة التي تظهر مجرد بدع  

.یهتم لها األفراد إال بالقدر الذي یخدم مصالحهمال 

والذي یجهل اللغات «: مثاال عن هذه الحالة حیث یقول" سالمة موسى"ویسوق لنا الباحث 

األوربیة من شیوخنا یكره كل من ال یقول بأن اللغة العربیة، أفصح اللغات وأشرفها وال یمنعه 

46. »من االضطهاد إال عجزه 



مساواة بین أفراد المجتمع الواحد مهما كانت مكانتهم االجتماعیة سواء ضرورة توفر ال-4

كانوا حكاما ومكومین، علماء وجاهلین فالمساواة تذیب سلطة القوي على الضعیف و 

إذ لیس الصواب أو الخطأ حكرا على فرد دون غیره أو جماعة «الحاكم على المحكوم 

47.»دون غیرها ، والعقل قد یصیب وقد یخطئ

حریة الكالم وحریة الصحافة هما النتیجة الطبیعیة لحریة االعتقاد، التي تجعلنا ال نطر أن

إلى اعتناق آراء أنها خاطئ، أن حریة االعتقاد هي أول الحریات ألنها تختلف وتجدد جمیع 

48. الحریات األخرى

األخیرة فال یمكننا أن نتحدث عن حریة التعبیر دون الكالم عن حریة الصحافة هذه

أصبحت في المجتمع المعاصر أداة ال یستغنى عنها لحكم الشعوب، وأن الدساتیر متباینة 

تمام التباین وتؤكد رسمیا حریتها، ولكن ال یوجد أي نظام سیاسي سیتفق مع غیره على 

.مفهومها

: حقیقة العلمانیة وجذورها التاریخیة*

49:تعریف العلمانیة-أ

لقد أختلف الباحثین اختالف كبیر في تعریف العلمانیة حیث نجد عدة تعریفات حیث 

:  نجد عدة   تعاریف تختلف من باحث آلخر



العلمانیة الشاملة، یمكن أن نسمیها أیضا " عبد الوهاب المسیري"عرف المفكر -

نیة مادیة تدور في هي رؤیة شاملة للعالم عقال" العلمانیة العدمیة"أو " العلمانیة المادیة"

إطار المرجعیة الكامنة   والواحدیة المادیة التي ترى أن مركز الكونكامن فیه عیر 

مفارق أو متجاوز له، وأن العالم بأسره مكون من مادة واحدة لیست لها أي قداسة، وال 

تحتوي أیة أسرار وفي حالة حركة دائمة ال غایة لها و ال هدف، و وال تكترث 

أو التفرد أو المطلقات أو الثوابت، هذه المادة تشكل كال من اإلنسان بالخصوصیات 

49.والطبیعة فهي رؤیة واحدیة

، رأى أن كلمة العلمانیة ال تدل على شيء "محمد أركون"أما الفیلسوف الجزائري -

ولیست لهل أرضیة مفهومة وال تاریخیة وال فلسفیة في اللغة العربیة إنما هي كلمة 

. اءمعلقة في الهو 

عرفها أنها مفهوم سیاسي اجتماعي نشأ في غضون " عبد الوهاب الكیالي"أما الباحث -

عصور والنهضة والتنویر في أوروبا، وقد عارض ظاهرة سیطرة الكنیسة على الدولة 

.وهیمنتها على المجتمع وتنظیمها  على أساس التنظیمات الدینیة أو الطائفیة

أنها حركة السلطة السیاسیة والتنفیذیة عن حددها على " محمد خلف"أما الباحث -

السلطة الدینیة، ولیت فصل الدین عن الدولة وال تمنع حركة هذه من أن تعمل 

.السلطات جنبا إلى جنب في الحیاة

:    الجذور التاریخیة للعولمة ودوافع ظهورها* 



:تعود جذور العلمانیة إلى القدیم البعید حیث عرفتها عدة حضارات منها

العلمانیة عند اإلغریق هي االقتصار على العقل البشري وخبراته : الحضارة اإلغریقیة-أ

في إدراك الحقائق وتصریف شؤون الحیاة، ومن ثم یتم إقصاء المصادر األخرى التي 

تجیب علة ذلك مثل األدیان واألساطیر والعادات والتقالید والموروثات الثقافیة 

هو االستثناء الیوناني الذي ینحى هذا المنحى " اطسقر "والحضاریة للشعوب وقد یكون 

.بعید عن التوجیه العلماني لقومه

هذه الحضارة لم تكن فیها العلمانیة ظاهرة، رغم أن ال :الحضارة الشرقیة- ب

أنه أتى بحكمته )ق م628-551" (زرادشت"عالقة لها بالوحي مباشرة، فلم یزعم 

أنه یلبي نداء اهللا الذي دعاه منذ البدایة، كنتاج عقلي له أو امن سبقوه، وٕانما أعلن

والبد للناس یقهروا بعقولهم الشكوك والرغبات السیئة وأن یقهروا الجشع بالرضا، 

والعقب بالصفاء والسكینة والحسد بالصدقات والحاجة بالیقظة والصراع بالسالم 

50.والكذب بالصدق

د أصولیة تشكل في إن اإلسالمقد أتى بمجموعة قواع: الحضارة اإلسالمیة- ت

مجموعها إیدیولوجیة خاصة فیما ینبغي أن یكون علیه حكم المسلمین، ولم یأت 

بصورة تفصیلیة،لنظام الحكم قد ال تصلح  ألمة من األمم وال تصلح لغیرها، وكثیرا ما 

یدعي العلمانیون أن اإلسالم لم یأت بأصول لنظام الحكم وكـأنه كان ینبغي على 



نظام حكم على أحد أنماط األنظمة الغربیة لكي یخصا باعتراف اإلسالم أن یأتي ب

51.العلمانیین لمجیئه تلك األصول

أن العلمانیة تطورت  مع تطور الفلسفة الغربیة  منذ نشأتها :الحضارة الغربیة- ث

في عهد اإلغریق ولذا نجد عند الغربیون حدیثا عن فصل الدین عن الدولة وعدم 

وهذا جمیعا من السمات -خاصة، واحترام الدین والقیمالتدخل في حیاة اإلنسان ال

ولقد استطاعت هاته األفكار أن تجعل من مال اإلنسان إله یعبد -العلمانیة الجزئیة

من دون اهللا، كما استطاعت أن تسقط القیم والمبادئ وتحلیلها إلى ألفاظ منفردة ، كما 

ها بالتأویل والتبریر إلى مجرد استطاعت أن تغیر الكثیر من المفاهیم الدینیة  وٕاحالت

شعارات شكلیة وأسقطت المجتمع في هوة التطاحن االجتماعي بین طبقات المجتمع 

من أغنیاء وفقراء ومحرومین من أجل الحصول على المال والثروة، ووقع الشباب في 

مستنقع العجز والفشل واإلحباط والركود المدمر لنفسیتهم وبنیتهم الداخلیة وتراجعت 

العلم واألخالق والعلم بل وصارت أشیاء مثیرة لالزدراء؛ بل حتى التطبیق قیم

السیاسي لم یسلم من تلك الفلسفة األمریكیة المختزلة لطاقات شعوب العالم من خالل 

العولمة إلى طاقة دفع لمكانیة الحیاة العلمانیة البراغماتیة االستهالكیة للنخب 

آلیات الغرب األمریكي اإلعالميتبعث من خالل الرأسمالیة والسیاسیة المسیطرة فهي 

المسیطرة على العالم أشد الرغبات االستهالكیة شعار في نفوس الناس في الوقت 

52. الذي یتم فیه إغرائهم بتحطیم كل المبادئ والقیم في سبیل تحقیق تلك الرغبات



:واقع العلمانیة في خطاب الصحیفة الجزائریة*

ا المصطلح لم یخرج من رحم التجربة العربیة إال أنه أنتقل إلى على الرغم من أن هذ

القاموس العربي اإلسالمي، مثیرا جدال كبیرا حول داللته وأبعاده، وهذا الجدل یعود باختالف 

الفكر والممارسة العربیة اإلسالمیة عن البیئة التي أنتجت هذا المفهوم وقد أتفق جل المفكرین 

ة إلى الوطن العربي كان نتیجة الحمالت التبشیریة والمستشرقین العرب على دخول العلمانی

الصهاینة، فالعلمانیة دخلت المجتمعات اإلسالمیة في سیاق فكري مختلف عن السیاق الذي 

ترعرعت فیه، وهذا یعني أن مفهومها قد نطور بشكل مختلف فأصبحت تعني لدى بعض 

عض القیم اإلسالمیة وأبعاد الدین وقیمه عن الحداثیین األقرب للثقافّة الغربیة متخلین عن ب

شؤون الحیاة السیاسیة ومن بین الدول اإلسالمیة التي دخلتها العلمانیة وأثرت في مجتمعاتها 

وهي المقصودة في مقدمة "الجزائر"وجعلتها تبعد الدین عن التدخل في شؤون الحیاة نجد 

:أوراق هذه المداخلة

:سیاسي وتربويالعلمنة في الجزائر من منظور* 

الجزائر وباعتبارها أحدى البلدان العربیة اإلسالمیة فأن الحدیث عن العلمانیة فیها یعود 

إلى سنوات الثالثینات عندما كانت مجموعة سیاسیة ثقافیة جزائریة فرنسیة الثقافة علمانیة 

فرنسیین النزعة في اإلسالم عالمة على فصل بین الجزائریین األصلین والجزائریین ال

م، التي كانت لیبرالیة 1937فدرالیة  الجزائریین المنتجین سنة "المستعمرین ومن هذه الفئات 

متحمسة للمثاقفة العامة على أساس ثقافة فرنسا الثوریة دعایة إلى تحدید المجتمع الجزائري 



مقراطیا أما ما في فترة الستینیات أي بعد حصول الجزائر على االستقالل فقد تبنت نظاما دی

قبل منه علماني لیحكم سیاستها بطریقة غربیة وفي المقابل ذلك جعلت اإلسالم مسألة دینیة 

.نصت علیه في مواثیقها ودساتیرها

وفي فترة غیر بعیدة فقد جرت عدة أحداث وتطورات تعكس التأثیر بالتیار العلماني 

یة فیما یخص مشروع تعدیل ویتجلى ذلك من خالل القرارات التي سنتها الحكومة الجزائر 

م إضافة إلى إصالح المنظومة 2004أوت 18قانون األسرة التي صادقت علیه الحكومة في 

53.التربویة في مختلف األطوار

:     علمنة قانون األسرة* 

على تعدیالت جوهریة في قانون 2004أوت 18فقد صادقت الحكومة الجزائریة في 

تقدمت بها وزارة العدل وذلك تمهیدا على المجلس " قانون األحوال الشخصیة"األسرة 

م 2004الشعبي الوطني في دورته الجدیدة التي بدأت في مطلع الشهر سبتمبر 

للمصادقة علیه ویقتضي القانون الجدید لألحوال الشخصیة بإلغاء شرط الحضور الوالي  

رأة الراشدة حق في عقد الزواج بالنسبة للمرأة البالغة تسعة عشر عام سنة وأعطى للم

تقویض هذا الحق طوعا لولیها، كما تم إلغاء شرط الوالي في عقد الزواج بالوكالة وٕاشراط  

الحصول على شهادة طبیة للزوجین قبل الزواج أما تعدد الزوجات فقد أشر القانون على 

موافقة القاضي وموافقة الزوجة السابقة التي یرغب في الزواج منها، وأعطى في حاالت 

شاذة الحق للزوجة برفع دعوى قضائیة للمطالبة بالطالق باإلضافة إلى توفیر یكن لألم ال



م جعل من المرأة قاصر، وعارضة الوزراء من 1984الحاضنة وهو مخالف لقانون 

الذي یتمتع بالفاعلیة البرلمانیة واألحزاب " جبهة التحریر"الحكومة ینتمون إلى حزب 

الذي أعتبر من القانون هذا تعدیل " تمع السلم حركة مج"اإلسالمیة وعلى رأسها 

إیدیولوجي یهدف إلى فرض أفكار غربیة على المجتمع الجزائري، كما أنتقد رئیس جمعیة 

وأعتبره خرقا " عبد الرحمان شیبان"العلماء المسلمین، ووزیر الشؤون الدینیة السابق 

ة ذات البعد الغربي صارخا للشریعة اإلسالمیة ومساسا بمقومات الشخصیة الجزائری

.اإلسالمي

:العلمانیة وٕاصالح المنظومة التربویة في الجزائر* 

شهدت الجزائر جدال حول إصالح التعلیم حیث لم تسلم المنظومة التربویة من التیار 

رئیس للمنظومة التربویة بین " السید بن رقوا" "عبد العزیز"العلماني، وهذا منذ اختیار الرئیس 

وطني واإلسالمي من جهة، والتیار السیاسي والعلماني من جهة أخرى، وارتفعت شدة التیار ال

هذا الجدل مع تقدیم اللجنة تقریرها النهائي متوصلة إلى أن المدرسة الجزائریة ضعیفة ألنها 

تدري باللغة العربیة، وهي مدرسة تخرج  اإلرهابیین ألنها تعلم التربیة اإلسالمیة، وهذا حسب 

عة التي ترى أن الجیل الجزائري الحالي منكوب، ألن المدرسة الجزائریة عربیة رأي الجما

شبت بالقیم اإلسالمیة  ومن توصیات هذا التقریر هو فرض اللغة الفرنسیة علة الجزائریین، 

وال بد من تعلم المواد العلمیة والتقنیة باللغة الفرنسیة ابتداءا من السنة الثانیة ابتدائي وهي 

لى جمیع األطفال الجزائریین، كما قام التقریر بتهمیش مادة التربیة اإلسالمیة حیث إجباریة ع



قام بتهمیشها فأدخل معها مادتین أخیرتین وجعها  مادة واحدة تسمى التربیة األخالقیة 

والدینیة، وهذا تمییع للبعد اإلسالمي  وتمییع للتربیة اإلسالمیة، وهذا في المرحلة األساسیة 

54. واإلكمالیةاالبتدائیة

" محمد أركون"إ ذا أردنا أن نأخذ مقاال على الفكر العلماني في الجزائر نذكر هنا الراحل 

الذي قدم طروحات بأكثر صراحة وجرأة من باقي المفكرین العلمانیین العرب مستغال في 

مس التي ت" bourbon"فرصة حمایته من الدوائر االستعماریة الفرنسیة وجامعة السربون 

صمیم الدین أو المرجعیة اإلسالمیة وقضیة تدوین القرآن الكریم وظروفه ومالبساتها لدى 

األمة العربیة ، كما أنه قام بإعادة قراءة ومناقشة المرجعیة الدینیة المقدسة وفقا للمنهجیات 

55. الغربیة الحدیثة

كنموذج من "Le soir D’Algérie"هذا عن الفكر أما عن الجریدة نأخذ كمثال جریدة 

الصحف الجزائریة، وهذا لمعرفة موقف الجریدة من مناسبات دینیة ومناسبات أخرى 

م لما تحتویه هذه الفترة 2011مارس 15–م 2010دیسمبر 17خصوصا في الفترة ما بین 

.  إلخ...على العدید من المناسبات كنهایة السنة المیالدیة ، عید الحب، عید المرأة 

سسة  م تصدر عن مؤ 1991تقلة تأسست عام معرفة هي یومیة وطنیة مسولمزید من ال

"Le soir D’Algérie" الشركة ذات المسؤولیة المحدودةSARL d یوجد مقرها الرئیسي

الجزائر ، قسنطینة، (بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة تطبع بمطابع الشرق والوسط والغرب



على عدة والیات منها بومرداس، عنابة، بجایة، وتتوزع على مكاتبها الجهویة....) وهران

.الخ....قسنطینة

حیث تنقسم الجریدة من خالل المواضیع المتناولة للخطاب العلماني ومن خالل األعداد 

:المدروسة إلى ثالثة أقسام أساسیة وهي

وهي المواضیع التي تتناول عالقة الدین بالسیاسة أو ما یصطلح : مواضیع سیاسیة-1

باإلسالم السیاسي حیث تطرح هذه المواضیع قضایا اإلرهاب واإلسالم وفصل علیه 

.الدین عن الدولة

وهي المواضیع التي تتناول اإلسالم والمجتمع وتتمحور حول :مواضیع اجتماعیة-2

:قضایا اجتماعیة متعددة، وقد تضمنت محورین أساسین هما

)التحرر، القهر، االستهزاء(وصمنه وردت ثالثة أفكار أساسیة هي:المرأة والتحرر-

). التخلف واالستهزاء والتحرر(وردت ضمنه فكرت :اإلسالم والتخلف-

وتتناول الشعائر الدینیة في الدین اإلسالمي وكیفیة احتفال:  مواضیع دینیة- 3

.، وتحت هذا اإلطار أفكار هي االستهزاء، التطرف، القهر، وااللتزامالمسلمین بها

والتي : ي حملها الخطاب العلماني من خالل هذه الجریدةأما من حالل القیم الت-4

تهدف إلى ترسیخها في ذهن المتلقي وقد أدرجنا قیم حاولنا دراستها مدى وجودها في 

):األصالة، التأصیل، التغریب، العولمة، اإلنسانیة(الخطاب العلماني وهي 



أسس مستمدة من مصطلح یعني االنبثاق من الذات والتعامل مع الواقع وفق:األصالة-

66. المعتقد الدیني والعرف االجتماعي

هي محاولة غرس مبادئ الدین اإلسالمي، والدعوة إلى االلتزام بها في :التأصیل-

. محاولة تمكینها في المجتمع

هجر الذات مالها ومیلها إلى التغریب عنها تتلبس به «یعرف على أنه :التغریب-

كما یقصد بها طبع العرب 67، »الدونیة وتتقمص بدافع جهل أو بدافع شعور ب

والمسلمین والشرقیین عامة بطابع الحضارة والثقافة الغربیة، كما أنه غزو فكري یهدف 

إلى صیاغة عقل المسلم شخصیته وفقا لقیم الحضارة الغربیة الوافدة ونظرتها على 

.الدین  والحیاة

وما یسمیه سماسرة -التغریب-" االستبداد الغربي"بین ما نسمیه " محمد حسین"و یمیزالباحث

والتغریب مصاحب للیبرالیة العلمانیة بل هو من 68-تطویرا تحدیثا–هذا االستعباد وصانعیه 

.أهم قیمها

من الناحیة اللغویةهي تعمیم الشيء وتوسیع دائرته لیشمل العالم كله، وهذا : العولمة-

إلى االرتفاع بالخصوصیة على 69إطار العلمانیة یكشف عن الطموحالتوسیع في

مستوى عالمي، فالعولمة احتواء للعالم، وتهدف إلى دمج كل الثقافات في نسق واحد، 

ومن المالمح الممیزة للتیار العلماني دق میول العولمة واعتبارها القدر المحتوم الذي 

المقبول والمفروض على مقتضى ال مغر منه وال خالص به، دون التمییز بین



ودون التفریق بین الثواب والمتغیرات مما یؤدي إلى تحویل بالد 70المعاییر الشرعیة 

.الشرق إلى سوق استهالكیة لمنتجات الحضارة الغربیة

هي مذهب فلسفي یقوم على تقدیس اإلنسان ویدعو إلى إسقاط القدسیة : اإلنسانیة-

نیة كمبدأ في التعامل تتأسس على اعتبار أن كل قیم عن كل ما سواه، حیث أن العلما

الخبریة مستمدة من اإلنسان وفقط، ولیس مطلقا من الشرائع أو العقائد، فیقال باسم 

.اإلنسانیة تفعل كذا ولیس باسم الدین

كما أعتمت الصحیفة في طرح موضوع الخطاب العلماني على الصفحات الداخلیة، 

هتم بمعالجة مختلف المواضیع السیاسیة واالجتماعیة وهي صفحات عیر متخصصة ت

واالقتصادیة، الوطنیة منها والدولیة؛ في حین تعتمد على الصفحة األولى إلبراز مواضیع 

الخطاب العلماني لكون هذه الصفحة  تمثل واجهة الجریدة، إضافة إلى أن هذه الصفحة 

احیة صغیرة تقوم بطرح وجهة ،وهي افتت)pause café(ال تتضمن سوى افتتاحیة بعنوان 

.نظر ال تتالءم والطریقة التي تستلزمها طرح اآلراء حول الخطاب العلماني

كما تجدر اإلشارة إلى الصحیفة خصصت مساحة كبیرة لموضوع السیاسة والدین 

المندرج في المجال السیاسي، وهذا الكون العلمانیة تهدف إلى فصل الدین عن الدولة أو 

عن الدین، وهذا ما یبرز اهتماما بمواضیع السیاسة والدین، في حین نجدها قد السیاسة

خصصت  مساحة أقل لموضوع المرأة والتحرر في المجال االجتماعي، وهي مما یبین 

العلمانیة كتیار ومنهج تهدف إلى تحریر المرأة من القیود والضغوطات والعنف الممارس 



والتقالید بإیعاز من الدین، أما موضوع اإلسالم والتخلف علیها، والذي نفرضه علیها العادات 

.فلم یحتل مساحة كبیرة مقارنة بباقي المواضیع

أما فیما یخص الشعائر الدینیة صمن المجال الدیني فقد خصصت مساحة صغیرة 

مقارنة بالمواضیع السیاسیة واالجتماعیة، وذلك یعود إلى أن العلمانیة ال تهدف إلى التدخل 

ي حریة المعتقد، بل إتن من أهم مبادئها هو الحریة في ممارسة الطقوس والشعائر الدینیة، ف

. حیث أنها تلغي  دور الدین، وال نحاربه  إنما في دائرة ضیقة هي المساجد ودور العبادة

:مصادر مواضیع الخطاب العلماني في الصحیفة* 

وعیاب % 100ین جاءت بنسبة أن مصدر الخطاب العلماني اعتمادا على الصحفی

لباقي المصادر واعتماد الصحیفة على الصحفیین كمصدر ذاتي كونها اهتمت أكثر في خذا 

المجال  إلبراز اآلراء ووجهات النظر التي تعود بالطبع إلى أصحابها والذین یهدفون من 

غیاب خالل مقاالتهم و أطروحتهم إلى التأثیر في القراءة وما یمكن مالحظته أیضا هو

المواضیع غیر الموقعة على صفحات الجریدة        

، وهذا راجع إلى جرأة الصحفیین، وٕالى السیاسة التحریریة للجریدة، إضافة إلى الكفاءة 

.المهنیة التي یتمیز بها صحفیو الجریدة

من المواضیع األكثر تناوال في الخطابات العلمانیة : حیث تتعب المواضیع االجتماعیة

كونها األقرب إلى حیاة الناس، وانشغاالتهم، وهذا االهتمام یرغب الناس في تبني أطروحاتهم 

العلمانیة، خاصة موضوع المرأة والتحرر الذي شكلت ألجله جمعیات تنادي بتحریر المرأة 



المفروضة علیها، هذه الجمعیات من خالل اإلعالم والفكر العلماني إلیصال من القیود

.أفكارها إلى المجتمع والتي ال تخرج عن ترقیة المرأة بأبعادها هن معتقداتها الدینیة

.فانه أي طرح في الخطابات ألنه الهدف الرئیس اإلسالمیة: أما الموضوع السیاسي

فأنها لم تتناول بكثرة كون العلمانیة كما سبق الذكر ال تتدخل في حریة : المواضیعأما

.المعتقد الدیني بل تعتبر من أهم الحریات الفردیة التي یجب احترامها

فقد همشت فیه قیمة اإلنسانیة والتغریب، أما قیمة العولمة فقد : أما الموضوع الدیني

ة اإلنسانیة سببه أن العلمانیة تقدس اإلنسان وتنزع القدسیة وجدت بنسبة ضعیفة، فغیاب القیم

عن الدین، لذا لم یظهر تزاوج بین اإلنسانیة والدین، كما ظهرت قیمتا األصلیة والتأصیل، 

وبصفة عامة فقد طغت القیم السلبیة والمتمثلة في : وعن القیم البارزة في موضوع الدین یقول

اإلیجابیة بنسبة كبیرة، هذا ما یبین أن هدف العلمانیة هو قیم التغریب والعولمة على القیم 

محاولة بدأ القیم ال تمت للمجتمع العربي اإلسالمي بأي صلة حتى تضمن لنفسها مكانة 

.تأثر بواسطتها في المجتمع

وبخالف القیم البارزة في الموضوع الدیني فأن المواضیع االجتماعیة یالحظ  فیها انعدام 

ة  والتأصیل وبنسبة كبیرة لقیمة العولمة وأقل نوعا ما للتغریب واإلنسانیة، حیث لقیم األصال

طغت في المواضیع االجتماعیة  قیمة العولمة ثم التغریب لتلیها القیمة اإلنسانیة ألن 

العلمانیة أیضا تقوم بتنمیط الحیاة االجتماعیة على نمط معین، وهو بصفة عامة النموذج 

.     ت كل قیم األصالة والتأصیلالغربي، لذا فقد غاب



نجد غیاب قیم كل من األصالة والتأصیل وكذا التغریب : أما في الموضوع السیاسي

Le soir"وطغیان قیمتي العولمة واإلنسانیة ألن الخطاب العلماني في صحیفة 

D’Algérie"نجده بكثرة فیما یتعلق بالمواضیع السیاسیة لذا نجد تركیزه على العولمة

. واإلنسانیة

: مةخـات-

:ومن خالل ما سبق یمكن أن نستخلص ما یلي

 إن ظهور القیم في الخطاب العلماني كانت بنسب ضعیفة مقارنة باألفكار المطروحة

فیه، على اعتبار أن مجموعة من األفكار قد تطرح قیمة معینة وقد ال تطرح أي قیمة 

جت صمن جمیع المواضیع السیاسیة، على اإلطالق؛ ویتضح من خالل القیم التي اندر 

واالجتماعیة، الدینیة، انحصرت في قیمتي العولمة واإلنسانیة واحتلت العولمة الصدارة 

بنسبة عالیة كون العولمة والعلمانیة وجهان لعملة واحدة، تهدف العلمانیة إلى هدفین 

لق نموذج أساسین األول هوا لوصول إلى ترسیخ قناعات لدى القراء، كما تهدف إلى خ

عالمي معلمن، أما القیمة اإلنسانیة فإنها المنفذ الذي تلج به القلوب ومن ثمة عقول 

.القراء

 وقد غیبت كل من قیم األصالة والتأصیل فهما قیمتان لسیقتان بالدین أكثر من السیاسة

.والعلمانیة ال تتدخل في العبادات بل تحاول فرض نموذج للعادات

:ل إلیها من خالل أوراق هذه البحثالمتوصالنتائجومن أهم 



اهتمت اهتماما كبیرا بالخطاب العلماني " Le soir D’Algérie"أن صحیفة 

المتصادم للدین، وذلك من خالل المساحة الكبیرة نسبیا التي خصصتها له، والتي عكست 

.وجهة نظر الصحفیین والكتاب العاملین بالصحیفة

یع الخطاب العلماني كل األنواع إزاء وقد وظفت الصحیفة في تناولها المواض

ألن هذه األنواع تعكس رأي الكاتب )مقال، تحلیل، تعلیق وعمود(القضایا المختلفة من 

الصحفي كما تعكس وجهة نظر الجریدة ككل، كما جاءت جل مواضیع الخطاب العلماني 

. باعتبارها الواجهة الثانیة للصحیفة) 24(في الصفحة األخیرة 

فة مواضیع متنوعة مرتبطة بالخطاب العلماني مركزة في ذلك عالجت الصحی

على المواضیع السیاسیة، خاصة فیما یتعلق بعالقة الدین بالسیاسة، كما یالحظ اعتمادها 

على مصدر واحد في كتابة هذه الخطابات، والمتمثل في الصحفیین في حین كانت 

ار تتبنى من طرف شخص معین المصادر األخرى غائبة تماما، وهذا لكون مثل هذه األفك

.  وال تأخذ عن وكالة أنباء أو غیرها
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