
)٢٠١٩حزیران(العشرون السادس و العدد
٩٣

الهویة الوطنیة في تاریخ الجزائرإشكالیة

 

 

 

الملخص 

القائمین علیها، مشاكل التي باتت تؤرق الباحثین و تعد مشكلة الهویة من ال
.تعدد وجهات النظر إلیهاالختالف الرؤى و 

وحاولنا في هذه الورقة الوقوف على نوع  الصراع الذي دار حول الهویة 
ات بهدف التعرف على أهم الخطابالتعمار الفرنسي،الوطنیة في الجزائر أثناء االس
خاصة تلك التي جرت بین التیار اإلدماجي ممثال في القویة التي سادت تلك المدة و 

شخصیة فرحات عباس الشاب والتیار اإلصالحي الذي ینسب إلى الشیخ عبد الحمید 
بت ما هو ثاأبعادهما ، للوصول إلى ادیس، وذلك للكشف عن مرجعیتهما و بن ب

علما أن األول من دعاة النظرة السلبیة . ما هو متغیر دخیلأصیل في هذا البلد، و 
بینما یمثل الثاني ردة فعل قویة إلثبات عراقة  أصالة هذا .لتاریخیة  الوطن الجزائري 

.المجتمع

إشكالية اهلوية الوطنية يف تاريخ اجلزائر
فرحات إلصالحيبني اخلطابني االندماجي وا

"عباس وعبد احلميد بن باديس إمنوذجا
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Abstract

The problem of identity is one of the problems that
have become a source of concern for researchers and those
who maintain it, because of the different visions and the
multiplicity of viewpoints.

In this paper we try to identify the type of conflict that
took place around the national identity in Algeria during the
French colonization, in order to identify the most important
speeches that prevailed during that period, especially those
that took place between the mainstream integration
represented by the personality of the young Farhat Abbas
and the reformist movement, The first is a proponent of a
negative view of the history of the Algerian homeland,
while the second represents a strong reaction to prove the
originality and originality of this society.
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المقدمة

ن علیها،القائمیالتي باتت تؤرق الباحثین و یعد مشكل الهویة من المشاكل 
.تعدد وجهات النظر إلیهاالختالف الرؤى و 

نظرا لعدم تمكن بعض المجتمعات من الفصل فیها أو الوصول إلى إجماع و 
حولها، جعل من هذه األخیرة مشكال یستعصى حله، مما ینتج عن ذلك جملة من 

.التبعات

هذا المجتمع الجزائري واحد من هذه المجتمعات التي ال زال یعیش إلى یومناو 
ال شك أن عدم الفصل في مثل هذه القضایا  قد یكون واحدا من و . أزمة هویة

ولمعرفة أعمق بهذا ...عملیة التنمیة على كافة األصعدة عطلت العوامل التي 
الوضع یتطلب منا الرجوع إلى تاریخ الجزائر للوقوف على جذور هذا الصراع 

.  السیاسیة  الهویاتي الذي ال زال یطرح نفسه  على الساحة 

نحاول في هذه الورقة الوقوف على نوع هذا الصراع الذي دار حول الهویة 
الوطنیة في الجزائر أثناء االستعمار الفرنسي،بهدف التعرف على أهم الخطابات 

خاصة تلك التي جرت بین التیار اإلدماجي ممثال في و القویة التي سادت تلك المدة
ر اإلصالحي الذي ینسب إلى الشیخ عبد الحمید شخصیة فرحات عباس الشاب والتیا

أبعادهما ، للوصول إلى ما هو ثابت و ، وذلك للكشف عن مرجعیتهمابن بادیس
علما أن األول من دعاة النظرة السلبیة . ما هو متغیر دخیلو أصیل في هذا البلد،

أصالة هذا بینما یمثل الثاني ردة فعل قویة إلثبات عراقة .لتاریخیة  الوطن الجزائري 
. المجتمع

.على هذا األساس یمكننا التساؤلو 

ما المقصود بالهویة ؟-

اإلصالحي؟ وما مفهومهما للهویة ؟                             و ما طبیعة الخطابین اإلدماجيو -
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: لإلجابة على هذه التساؤالت نقترح الخطة التالیة

مقدمة- /١

.ل الوقوف على بعض خصائصها تحدید مفهوم الهویة من خال- /٢

خصائصها على الخطابین اإلدماجي واإلصالحي لمعرفة الهویة و قیاس مفهوم - /٣
.أیهما ابتعد عنهاو .حافظ على خصائصهاو .أیهما أقرب إلیها

خصائصهافي تحدید مفهوم الهویة و -/٢

:لغة-/١-٢

من ناعي مركبإذا نظرنا إلى مصطلح الهویة في العربیة هي مصطلح ص
سمي بالرابطة ألنه یربط و وهو عبارة عن رابطة ومعناه الوجود ،" هو"ضمیر الغائب 
ال كلمة في اللغة العربیة فانه تعذر لیست اسما و " هو"ولما كانت لفظة بین معنیین ،

.إیجاد مصدرا منها

لكنها وضعت للضرورة فقد اضطر و كلمة هویة لیست في األصل عربیةو -
وجد أساسا لیربط بین الذيقاق هدا االسم من حرف الرباط و شتالمترجمون إلى ا

.الموضوع،كقولنا إن سقراط هو إنسان  أو هو حیوان  ناطق المحمول و 

على ، ’هویة‘هذا الحرف یقوم بهذه الوظیفة فقد اشتقوا منه اسم ،ولما وجدوا
بأي ما اعتاد علیه العرب من اشتقاق اسم من اسم ألن الحرف ال یمكن أن یكون

بهذا أصبح هذا االسم یدل على ما یدل علیه ذات و . حال من األحوال مصدر اشتقاق
.)١(الشيء

مشتقة بدورها من كلمة identitéكلمة ’‘أما إذا رجعنا إلى اللغة الفرنسیة فان 
identitas هذه الكلمة مشتقة بدورها من كلمة وidem تعني المثل أو الشيء و

.الفرنسیةواحد في اللغتین العربیة و لمعنىلیبقى ا.  )٢(نفسه
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:اصطالحا-/٢-٢

:في الفلسفة/  أ

باختالف المقاربات التي باختالف الحقب التاریخیة و یختلف مفهوم الهویة
.تناولته

یعني یعبر عنه بمبدأ الفكر وأساسه و في المنطق خصوصا و الفلسفة’’في
:یعبر عنه بالصیغة .  و الذاتیةهو ما یعرف بمبدأ الهویة أتطابق الفكر مع ذاته، و 

التغیر الذي یطرأ ن أن یصبح شیئا آخر رغم التحول و ال یمكو أ فالشيء هو ذاته= أ
هو ال یصدق على المساواة  الریاضیة فحسب بل یصدق على كل عالقةو علیه 

.)٣(منطقیة

الخطابات أحدهما یقول بالثبات عندما نعود إلى تاریخ الفلسفة نجد نوعین من
.اآلخر یقول بالتغیرو 

فأنكر أن الوجود قدیم ثابت كامل،’’یمثل األول برمینیدس الذي كان یرى
لذلك فان ثبات األشیاء یتطلب أن تكون .)٤(ظلماالكثرة والتغیر واعتبرهما وهما و 

بعیدة عن كل تغیر

قد في تغیر دائم و أن األشیاء’‘: یرىأما الثاني یمثله هیرقلیطس الذي كان 
:نه في شكل صورتین عبر ع

أنت ال تنزل في النهر الواحد مرتین ’’:األولى جریان الماء عندما قال -١/أ
.فألن میاهه جدیدة تجري من حولك

فهي أن اضطرام النار أسرع حركة و أدل على التغیر:أما الصورة الثانیة-٢/أ
الكل خاضع ال یوجد جهر أبدي  ف’‘: هذا ما ذهب الیه كلود دیبار عندما قال٥"

للتغیر إن هویة أي كائن امبریقي تخضع للفترة التي یتناول فیها، وبوجهة النظر 
.)٥(التي یتناول من خاللها
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هي ما یبقى هو فالهویة.التغیرعریف الفلسفي جامعا بین الثبات و ولهذا جاء الت
وبالرغم مما یطرأ علیه من تحول كما هو بالرغم من اختالف طرق إدراكهنفسه و 

.غیرتو 

:في علم النفس/  ب

:الهویة كأنا 

یتكون من صفتین أساسیتین هما الشعور عرف على أنه بناء نفسي"
األهواء، و انه فاعل داخل مجموعة من الوظائف منها الواقع، والنزوات،...الالشعورو 

.)٦(والدفاع، والعالقات، والتكیف

هذه األخیرة ال األنا عملیة بناء و لنفس یجعل من إن التعریف االصطالحي في علم ا
یقوم بها هذا البناء أساسه فاعلیة األنا من خالل األدوار التي عبر مراحل و تتم إال

.الدفاع كعملیات التكیف و 

:في علم االجتماع/  ج

الهویة (إن الكالم عن الهویة في علم االجتماع یجرنا إلى الكالم عن الفرد 
كلمة فرد ’‘و )الهویة الجماعیة(ذا الفرد إلى الجماعة والى انتماء ه)الفردیة 

individu إن الكالم عن الفرد یحیلنا إلى . )٧(مجتمع ما............... تعني
تعبر الهویة الجماعة ألن الفرد كذات ال تتحقق إال داخل جماعة  ففي علم االجتماع

منظمة أو إلى طبقة أو إلى‘ عن االنتماء بكل أشكاله، كاالنتماء إلى جماعة 
وقد یكون االنتماء كذلك إلى العرق أو إلى الدین  .أو إلى دولة  أو أمة‘ اجتماعیة 

یجة النت’‘من هنا تتحدد الهویة االجتماعیة على أنها لیست إال و ...ٕالى القبیلةو 
مختلف ل. البنیویة، الذاتیة والموضوعیة، البیوغرافیة و هائیة المؤقتة الفردیة والجماعیةالن

مما یعني أن الهویة )٨(المؤسساتاالجتماعیة التي تبني األفراد و صیرورات التنشئة
.تتشكل عبر مستویات متعددة من االنتماءات
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وحین الكالم عن عالقة األنا النفسي باألنا االجتماعي، تطرح قضیة أیهم 

جتماعي عن فهناك من یذهب إلى تأكید أسبقیة األنا اال. النفسي أم االجتماعي. أسبق
ففي إطار المجتمعات األولیة ال وجود لألنا الفردیة ، فاألنا هو «.النفسي في الوجود

إذ ال وجود لإلنسان .... األنا االجتماعي فحسب، فهو یسهم في المشاركة الجمعیة
()٩(المحدد إال من خالل انتمائه الجمعي ألن األنا النفسي هو في أصله أنا »

في Alex mucchielliأشار إلیه المفكر الفرنسي ألیكس ماكیلي هذا ما و .اجتماعي
رین والعلماء في كتابه الهویة حین أكد على أن هذا األمر یعود إلى إجماع المفك

أنا اجتماعیة أولیة مشتركة بین "المؤرخین بأن هناك و األنثروبولوجیا السوسیولوجیا و 
.)١٠("اسكةجمیع األفراد الذین ینتمون إلى جماعة واحدة متم

فان هذا الوضع یجعل من األنا یشعر .ٕاذا كان األنا في أصله اجتماعيو 
لذلك كان الناس یحتاجون في تحدید .باالنتماء الذي یمیزه عن اآلخر المختلف

هویتهم إلى اآلخرین فهل یمكن أن یكون هذا اآلخر عدوا؟

بة إن التجر :Huntigtonحسب المفكر األمریكي صامویل هنتغتون  
یضعف ) اآلخر(التحلیل السوسیولوجي یبینان أن غیاب العنصر الخارجي یة و التاریخ
یولد االنقسامات في المجتمع لذلك فان تحدید الهویة قد یجعل الفرد محتاجا و الوحدة 

لو كان هذا اآلخر بعیدا عنا، فالمهم أنه یشكل حاجزا نفسیا حتى و اآلخرین،إلى
)١١(الحذرو مقارنة أنفسنا به، فالمقارنة تخلق المنافسة بالنسبة إلینا حتى نتمكن من 

یكون بالرغم نحذره ونحتاط منه و وعندما یكون هذا اآلخر هو العدو الذي یهددنا فإننا
یجعلها قادرة على الصمود أمام هویتنا و من ذلك، العنصر األخطر الذي یشكل 

.الهویات الفرعیة األخرى

الوطنیة اضطرها إلى الوحدة ألجل افتكاك إن تواجد االستعمار إبان الحركة
.االستقالل رغم ما كان بینها من اختالفات
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الدولة، فیبین أن كالستیر في كتابه أصل العنف و یؤكد هذا الموقف بیار
ة جماعة أو شعب ال مما یعني أن أی.الحرب على اآلخر هي أداة الحفاظ على الهویة

د اآلخر على أنه العدو الذي یهدده و یرید تمیزه إال عندما یتم تحدییشعر بوحدته و 
.)١٢(الوجوداقتالعه من 

یمكننا تلخیص القول أن دراسة الهویة تتم من خالل النظر إلیها عبر ثالث 
: مستویات

ده بما تمجماعة و على المستوى الفردي یتم التركیز على شعور الفرد باالنتماء إلى-
. اتجاهاتهذه األخیرة من قیم ومشاعر و 

على المستوى الجماعي یتمثل في التعبیر الجمعي عن الهویة من خالل و -

.االنتماء إلى أشكال التنظیمات على اختالفها

، خاصة عندما تعدد ثقافيفیتمثل في تصور الهویة كاختالف أما المستوى األخیر-
نا إلى جود هذا األخیر  بالرغم من سلبیته إال أن ایجابیته تكمن في دفعه لیصبح  و 
.تحقیق وحدتناااللتئام و 

قیاس الخطابین اإلدماجي و اإلصالحي على مفهوم الهویة/  ٣

: الخطاب اإلدماجي ١- ٣

جود عاملین زائري غداة االستعمار تبرز لنا و إن النظرة المتفحصة للمجتمع الج
فاعلین في المجتمع الجزائري یمثلهما المثقفون ذوي التكوین الفرنسي  في مقابل 

الشعب الممثل للغالبیة یبقىعربین أصحاب التوجه اإلصالحي ، و المثقفین الم
التحدیثیة (األمیة بین نزعتین متصارعتین كان یعیش حالة من الجهل و الذيالعظمى و 

).المحافظةو 
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إن الخطاب اإلدماجي یمثله الدكتور بن جلول و الصیدالني فرحات عباس 

د في مدینة الطاهیر المولو «هذا األخیرالشاب وقد ارتبط مع مرور الوقت بشخص
بمستواه الثقافي كمتعلم في المدرسة ، وبتكوینه االجتماعي كابن قاید، و ١٨٩٩سنة 

.)١٣(»الفرنسیة

رئیسا لجمعیة ١٩٢٦انتخب سنة «.كان من میزاته جهله بالثقافة اإلسالمیة
.)١٤(»ئیسا لجمعیة الطلبة لشمال افریقيالطلبة المسلمین ثم ر 

علیه االتحاد أنشأ أول حزب أطلق. یعتبر نفسه رجال إصالحیا تقدمیاكان 
هم أصحاب ة الصغیرة و یمثل غالبیة حزبه  الطبقة  البرجوازیالشعبي الجزائري، 

فكان . كانت مطالبه األساسیة ربط الجزائر بفرنسا. المثقفون ثقافة فرنسیة الشهادات و 
زائر ال یكون لها سوى شكل سة الفرنسیة في الجأن السیا«من الشعارات التي یرددها

)١٥(.»هو االندماجواحد و 

تحضیر المجتمع الجزائري، مقتدیا تطویر و كان یهدف من دعوته اإلدماجیة
فكانت مواقفه في بدایة أمره تمثل . في ذلك بما وصلت إلیه حداثة المجتمع الفرنسي

عب واحد تحت حكومة واحدة هي تشكیل شو االندماج في الثقافة الفرنسیةء و الوال
.لتصبح  الجزائر مقاطعة من المقاطعات الفرنسیة. الحكومة الفرنسیة

عندما فقد ذهب  به األمر من أجل ذلك إلى نفي الوطن الجزائري من الوجود
أعثر علیها، لقد سألت الجزائر كوطن هو مجرد أسطورة ألنني لم«:صرح قائال

)١٦(»...رت المقابر، لكن ال أحد حدثني عنهاز واألحیاء و األمهات التاریخ و 

هذا الموقف االعدامي للوطن الجزائري یعبر عن اعتراف بفضل اآلخر على 
.لهذا كان لزاما إخضاع هذا الخطاب اإلدماجي للمقایسة.أنه مصدر وجودنا 
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تواجده یعزز اللحمة الخطر و لهویة قد یمثل التهدید و اآلخر بالنسبة ل-/أ
.یةالوطن

إن أول مفهوم یواجهنا عند التطرق لقضیة الهویة كونها تمثل االختالف عن 
، یبرز في خطاب فرحات عباس الشاب الذي نجده )أنا في مقابل اآلخر.(اآلخر 
بإحداث إصالحات اجتماعیة في إطار النظام االستعماري تحت سیادة ’’یطالب

ول على كامل حقوق الحكومة الفرنسیة، بحیث تسمح تلك اإلصالحات بالحص
العضویة في المجتمع الفرنسي كما هو الحال بالنسبة إلى المواطنین المقیمین في 

اآلخر لیتحول إلى تماثل فتعدم بذلك یرتفع االختالف بین األنا و هنا)١٧(الجزائر
.تكتلناتكون عامال مساعدا على توحدنا و لكن هذه العدمیة قد. الهویة

عندما یرى أن الهویة تزداد huntigtonمویل هنتغتون هذا ما یعبر عنه صا
یقول نور الدین أفایة في كتابه .تهدیدا لهاتماسكا حینما یمثل اآلخر خطرا و وحدة و

أحیانا و أن اآلخر بوصفه اختالفا دینیا أو ثقافیا یشكل أفقا للذات،’‘:الغرب المتخیل
كا مسالما أو في هیئة كیان غاز جزءا من النظرة إلى الذات سواء تقدم باعتباره شری

أو في صفة محتل متغطرس أو مفاوض مهادن أو تقدم إلى مساحة الوعي كاختالف 
)١٨(.جسدي أو ثقافي

المساواة دفعته إلى تغییب الهویة العربیة و إن دعوة فرحات عباس إلى اإلدماج
كون بهذه ی)١٩(نحن فرنسیون الجزائر فرنسیة و إن: "اإلسالمیة خاصة عندما قال

هذا یخل بالمبدأ الثاني قد غیب األنا وأكد على حضور اآلخر و الدعوة إلى اإلدماج
.الذي تقوم علیه الهویة

من ممیزات الهویة الشعور باالنتماء إلى الدین الواحد ،الذي یمثل مرجعیة -/ب
فعندما یغیب عنصر الدین من المجتمع  فذلك معناه الدعوة إلى علمنة المرجعیات ،

سبیل المساواة بین الجزائریین هذه المیزة تنتفي في خطاب فرحات عباس في. الحیاة
ینبغي أن ال تكون هذه الدولة المنتظرة دومینیونا یكون :" فعندما یقول .الفرنسیین و 
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لألوروبیین علیه حق االحتكار المطلق ،بل ینبغي أن تكون هذه الدولة جمهوریة 

ن مهما كانت ى أساس اتحاد أخوي بین جمیع الجزائرییدیمقراطیة  اجتماعیة قائمة عل
یظهر )٢٠(. إعطاء كل ذي حق حقه من السیادةجنسیتهم ودیانتهم وعلى أساس 

السلبیة التي كثیرا ما جعلته یصطدم خطاب فرحات عباس سابحا في نوع من المثالیة
ال  یمثلون لها .بمرور  األیام مع الواقع المریر لحال الجزائریین أمام دولة متعنتة 

.أدنى اعتبار

من ممیزاتها كذلك الشعور باالنتماء إلى دولة أو إلى أمة أو إلى ثقافة أصیلة أو -/ج
"  لقد ارتكب خطأ.عباس إلى وطن لكن مثل هذه المفاهیم تختفي في خطاب فرحات 

ي ، ألن هذا الوطن مع ذلك فلن أموت من أجل الوطن الجزائر و : "فادحا  عندما قال 
األموات هذا الوطن ، لقد ناقشت التاریخ وسألت األحیاء و لم أكتشف ال وجود له، و 

)٢١(زرت المقابر ، فلم یحدثني عن هذ ا الوطنو 

.الدولةلجزائر األمة والوطن و أین ا:إن استنطاق هذه المقولة تجعلنا نتساءل 
عكس حالة من إن مثل هذا التصور ی.الجواب أن كل هذا خرافة عند فرحات عباسو 

ي ثم إن هذا الخطاب یخف.الهویاتي لدى النخبة المثقفة ثقافة فرنسیةالثقافي و االغتراب 
هب األجنبي ٕانما كانت مسرحا للنوراءه أن الجزائر لم تكن أمة ولم تنعم أبدا بالسیادة و 

.الدخیل

انطالقا من هذا الموقف یمكن القول أن خطاب فرحات عباس یهدف إلى 
.جملة من األبعاد الخطیرة على مستقبل الجزائر

كونه یصب في فرضیة أن العرب المسلمین كانوا مجرد دخالء مستعمرین ال 
بذلك یكون .فاتحین فهم ال یختلفون عن باقي الوافدین إلى أرض الجزائر عبر التاریخ

هم االمازیغ  أو و قد روج لمقولة أن العرب مجرد غازین ال فاتحین للسكان األصلیین 
.البربر
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تحاول اختصار معادلة التمییز على ’’من نتائج ذلك، خلق فلسفة اندماجیةو 
أساس الجنس في قیمة مركزیة هي المساواة دون الطعن في مكاسب الفرنسیین من 

حقوق ال تشكل خطرا على الوضع القائم كما فرضته اإلرادة بل فقط نیل ،المعمرین
االستعماریة، ذلك أنها تبرز إمكانیة العیش المشترك تحت رایة فرنسا األم مهما كانت  

.)٢٢(االختالفات في القیم

یظهر من خطاب فرحات عباس الشاب أن هاجسه كان في المطالبة بمساواة 
وال تهمه هویة .في امتالك حق المواطنةالجزائریین بالفرنسیین في الحقوق ،أي

ال دیانتها الممثلة في اإلسالم، فیكون بذلك قد وقع في أحضان الجزائر وال عروبتها و 
.غربنتهو األیدیولوجیة الفرنسیة  الداعیة إلى تغریب المجتمع الجزائري

:في الخطاب اإلصالحي-٣/٢

دماجي و على رأسه فرحات إن طرح الهویة  بالشكل الذي نادى به التیار االن
بالعدمیة ، لذلك كانت الرغبة نتیجة الشعور باالغتراب و عباس هیج الطرف األخرى،

من لتي أوجدها المشروع االستعماري و قویة  للخروج من هذه الحالة  المأساویة ا
. مباشرةفكانت الردود عنیفة و . وااله

جمعیة ’‘یة ممثال فيیمثل الطرف الثاني أنصار القومیة العربیة  اإلسالم
تؤیده سیاسیا حركة نجم شمال ، و ورجال الطرق الصوفیةالعلماء المسلمین الجزائریین

حركة االنتصار والحریة و حركة أحباب البیانو إفریقیا وحزب الشعب الجزائري، 
الذي كان یطالب ١٩٥٤جبهة التحریر الوطني الجزائریة سنة و للحریات الدیموقراطیة

ائر دون التخلي عن ثقافتها اإلسالمیة ، مقاوما في ذلك كل دعوة إلى بتحریر الجز 
)٢٣(.اإلدماج

على العقیدة الخطاب اإلصالحي بزعامة عبد الحمید بن بادیسیتأسس
بذلك یمكن الجزم أن مرجعیة الخطاب اإلصالحي عند و .المذهب المالكيالسلفیة  و 
الهویة القائمة على اللغة العربیة مرجعیة دینیة خالصة سحبت معها مباني“الجمعیة 
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للمجتمع الجزائري بقیمه التي تربطه بالعالم اإلسالمي األرحب الذي والعمق التاریخي

المجتمع الذي یتعرض إلى محاوالت مستمرة لسلخه عن هذه المقومات . یشكل أمة
.)٢٤(التي قولبت شخصیته القاعدیة 

الفرد “نیة واقعیة مفادها أن نابعا من عقاللقد كان رد الجمعیة قاسیا و 
الجزائري لم یعد یستطیع تعریف نفسه ال ضمن اإلطار  الفرنسي ألنه یضل مرفوضا  
ال یستحق حتى تعریفه كمواطن بالحصول على الجنسیة ، أو باالعتراف بهویته 

إن هذا الزیغ دفع إلى الواجهة مسألة إعادة تعریف الذات من خالل التوجه . الوطنیة 
عي وطني ، من خالل العمل الثقافي سواء عناصر ثقافته عن طریق بعث یاءإلى إح

التعلیمي  باالستناد إلى التراث العربي أو عبر النشاط التربوي و اإلعالمیةبر عبر المنا
. )٢٥(اإلسالمي–

. على هذا األساس إذا حاولنا قیاس الخطاب اإلصالحي على محددات الهویة
:آلتیةیمكن حصرها في النقاط ا

المتمثل في مفهوم األول  التي تقوم علیه الهویة و إذا رجعنا إلى المقوم -/أ
.االختالف 

ل إن الهویة ال یمكن أن تؤدي معناها الحقیقي على أكمل وجه إال داخ
من المفاهیم التي مجموعة من العالقات البنائیة ومنها بنیة التعارض أو التقابل ،و 

.و االختالفتقابل الهویة ،الغیریة أ

والتي  تعني اآلخر الالتنیةبالفرنسیة مشتقة من altéritéإن مفهوم الغیریة 
على أنه خاصیة ما هو غیر،أي ما یقابل األنا ،أما من "الذي یعرف في االصطالح 

كل ما هو غریب و االختالف،یعرف على أنه تعبیر عن التنوع و الناحیة الفلسفیة فانه
ألن هویة ال تتشكل إال عندما یتم إدراكها لآلخر المختلف،فال)٢٦(.‘‘عن الذات

بذلك إثبات للذات لى االختالف واالعتزاز بالنفس و ع«خطاب جمعیة العلماء یتأسس
اآلخر، فهو على ثنائیة األنا و لقد جاء الخطاب اإلصالحي مؤكدا)٢٧(».المسحوقة
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هذه الثنائیة ال تتجسد إال .خر اختالف اآلوجودیة األنا ویقر  بقبول یعمل على تثبیت
كیف تم إثباته في :لیطرح السؤال. بتحقق األنا الذي أعدمه الخطاب اإلدماجي

الخطاب اإلصالحي؟

إننا فتشنا :"لقد تم أوال بالرد على فرحات عباس عندما قال الشیخ بن بادیس 
نة  في صحف التاریخ و فتشنا في الحالة الحاضرة فوجدنا األمة الجزائریة متكو 

.)٢٨(كما تكونت و وجدت كل أمم الدنیا موجودة ،

الجزائر  وطني  تعبیر دیني والعربیة لغتي  و وثانیا عندما رفع شعار اإلسالم
.عن أمة متمیزة مختلفة عن األمة الفرنسیة

الوطن والشعب، یستحیل إدماجها في ألمة التي كان یقصد بها الدولة و هذه ا
لیست هي فرنسا وال یمكن أن تكون فرنسا وال ترید سالمیةألن هذه األمة اإل."فرنسا 

لو أرادت، بل هي أمة بعیدة عن فرنسا أن تصیر فرنسا وال تستطیع أن تصیر فرنسا و 
)٢٩(أن تندمجفي دینها ،ال ترید في عنصرها و غتها وفي أخالقها و كل البعد في ل

أو خلق صورة .تصورهال یمكنألنا الن بدونه ال یتحقق اآلخر و هكذا كان إثبات ا
.نمطیة له

"الهویة"اآلخر یعدم األنا بثنائیة األنا  و اإلخالل-/ب

هو العدو الذي و إن اآلخر في تصور الخطاب اإلصالحي هو المختلف، 
:والمقاومة في الفكر اإلصالحي تقوم على جبهتین . ینبغي مقاومته

لخرافات التي واتتمثل في محاربة البدع"مقاومة داخلیة "جبهة داخلیة -١
مقاومة أهل حالته الخالصة الصحیحة و الرجوع بالدین إلىألصقت بالدین و 

.اإلدماج
ثل في محاربة االستعمار الفرنسي عن طریق العمل مقاومة خارجیة تتم-٢

الن األمة . العمل على تعمیمها لتأكید طابعها الوطنيعلى نشر العربیة و 
تذوب في كیان األمة التي یتها و تفقد ذاتالتي تصطنع لغة غیرها من األمم

.اقتبست لغتها
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ٕالى التاریخ هو إعدام و ٕالى األمةالدین و إقصاء الشعور باالنتماء  إلى-/ب

.لألمة نهائیا فكان على الجمعیة إثبات االنتماء 

ها على أنها من مبادرات جمعیة العلماء المسلمین في هذا اإلطار  تقدیرها لنفس
یست سیاسیة، بذلك تكون قد مهدت الطریق للدفاع عن انتمائها لحركة دینیة ثقافیة و 

.إلى الهویة العربیة اإلسالمیة

یبدو فیها نوع من الذكاء «إن إستراتیجیة الجمعیة مع النظام االستعماري
السیاسي، فقد رفضت اإلدماج من جهة عندما میزت بین الجنسیة القومیة لإلبقاء 

قبول بالنظام السیاسي  هذا نوع من الالهویة السیاسیة، و فیة بعیدا عنعلى الهویة الثقا
الحفاظ على األحوال الشخصیة ل تحت وصایته الكتساب المواطنة و الدخو الفرنسي و 
بذلك كل ما ألحق من أذى ومن مسخ حضاري بهویة المجتمع لتتفادى)٣٠(.اإلسالمیة
.الجزائري

الحفاظ على كیان الثقافیة و ویة یظهر أن العملیة تكتیكیة الن الحفاظ على اله
المجتمع أولى من اندماجه مع األمة الفرنسیة ،فتصبح الهویة الثقافیة دافعا للمطالبة 

.بالهویة السیاسیة

أن أیة أمة عندما تبتلى باالستعمار تكون أمام : ذهب المؤرخ االیطالي فیكو
یتحدد مصیر حسب هذا المؤرخو .الذوبان أو االنسالخ  أو االستقالل: حلول ثالثة

حیویتها و ٕامكانیاتهاا على اختیار الحل الذي یتجاوب و الشعوب حسب مدى قدرته
فاألمة التي اختارت طریق الذوبان حكمت على نفسها بالفناء، أما التي )٣١(.أصالتهاو 

فهو الحل الذي یأتیها من الخارج، تتقبله األمة التي "  االنسالخ"اختارت الحل الثاني 
الحفاظ على و أما التي اختارت االستقالل. لالستعمار بتعبیر مالك بن نبيلها القابلیة 

هذا . هویتهاوالتي تتشبث بأصالتها و . الذاتیة فهي األمة التي ترفض الدخیل عنها
.جاهدت من أجلهو الذي لجأت إلیه جمعیة العلماء المسلمین
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خاتمة
:ما یمكن استنتاجه أو حوصلته نلخصه في هذه النقاط

الصراع الذي عایشته الجزائر أثناء الفترة االستعماریة ما زال یطرح  نفسه إن-
.الیوم على الساحة السیاسیة 

یمكننا اإلقرار بوجود مرجعیتین مختلفتین أحداهما تعدم الهویة في سبیل -
وأخرى تعمل على ـرسیخها  بإثبات الخصوصیة ذات االمتداد العربي . اإلدماج

الدین واللغة :ثلة في ل الثالثیة التي أطلقها ابن بادیس مماإلسالمي من خالو 
هذا یعني تقریب الفرد الجزائري من بیئته اإلسالمیة األصیلة، خالف و .الوطنو 

التي تجعل الجزائري و . الثقافة الالئكیة التي كان یروج لها الخطاب اإلدماجي
. .یعیش اغترابا ثقافیا

الذي یرسم و .في المشروع االستعماريماهي اجي یمثل دعوة للتإن التیار اإلدم-
والشخص المقبول بشكل . الخذالنو صورة ذلك الجزائري الذي ینعت بالتخلف

تقدم صورة . اختزالیة للتاریخو في مقابل خطاب یقوم على قراءة انتقائیة. ازدرائي
. قیمه اإلنسانیةو المتشبث بأرضه المتحرر المعتز بوجوده وبوطنه و لذلك اإلنسان 

ة النخبة یتجدد هذا الصراع الیوم في جزائر ما بعد االستقالل لیكرس  ثنائی-
النخبة ذات الثقافة العربیة اإلسالمیة، هذا ما یؤكده الباحث المثقفة ثقافة فرنسیة و 

.الجزائر الدولة والنخب :الجزائري ناصر جابي في كتابه 
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