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ين  و مكتبه و خص    املشرف على هذا املوضوع، و الذي فتح يل قلبه        

              جبلسات طويلة و كثرية و صرب معي صربا مجيال، و مل يبخل علـي

بنصائحه املفيدة و توجيهاته الرشيدة، فال أملك إال أن أعترف لـه            
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أ 

  : أمهية املوضوع
 يف التـاريخ  تكمن أمهية هذا املوضوع يف كونه يعاجل مسألة هامة حول ميدان حيـوي     
بالشخصية اجلزائرية، و خمتلف التأثرات اليت تعـرض هلـا           يتعلق    يهتم بكل ما    و الذي  الثقايف

   .خاصة الفترة االستعمارية
 االستعمارية بعـد فتـرة      ملا كانت مشكلة التعليم من أخطر ما فكّرت فيها اإلدارة         و  

و احلـاج    )1847-1832 (التهدئة اليت جاءت عقب انتهاء املقاومات األوىل لألمري عبد القادر         
إىل القضاء على الشخـصية و اهلويـة          و متيزت بالسعي  ) 1848-1836(أمحد باي يف الشرق     

دماج و مـرة    يق اإل الوطنية بشىت الطرق  و الوسائل، تارة عن طريق الفرنسة، و أخرى عن طر             
  . بواسطة التنصري

 نوعية التعلـيم    و وضعية التعليم قبل دخول االستعمار،       بالدراسةوضوع  قد تناول امل  و    
        يتمثـل يف املـدارس الـشرعية الـثالث          االسـتعمارية إىل تطبيقـه و      اإلدارة   سعتالذي  

)1850- 1951(  ،            اضح من خالل امسها أتـدريس  ب تمو هو موضوع حبثنا هذا، حيث يت :
قصد تكوين إطارات ملختلف الوظائف     ... اللغة و اآلداب العربية، احلساب و الفقه و التفسري          

متثـل األداة   و  و تكون هي الواسطة بني الشعب و اإلدارة،         ... بني التعليم و القضاء، و اإلفتاء       
  . اليت تنفّذ الربامج يف خمتلف امليادين

املدارس الـشرعية الـثالث     : الذي محل عنوان   حثمن هنا تربز أمهية موضوع هذا الب  
قسنطينة، اجلزائـر             : هذه املدارس اليت ظهرت يف كل من      . التأسيس و التطور  ) 1951 -1850(

و يف املدن العتيقة املعروفـة بتراثهـا العـريب          . و تلمسان، أي يف الشرق و الوسط و الغرب        
  . اإلسالمي العريق

 لكين مل    املتفرقة أو العامة    األعمال و الكتب    الثالث يف بعض   لقد ورد ذكر هذه املدارس      
 مستقلّة تتناوهلا و تم بدراسـتها        دراسات أكادميية   األقل يف حدود ما حبثت على      أعثر هلا على  

من هنا جاء اهتمامي ذا املوضوع قصد إزالة بعض الغموض الذي يكتنـف             . أو التعريف ا  
 عرفتها و املراحل اليت شهدا إىل غاية حتويلـها إىل الثانويـات             ظهورها و خمتلف القوانني اليت    

    .1951الفرنسية 
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و املوضوع جديد يف طرحه و مضمونه السيما باللغة العربية، و قلة الدراسـات الـيت                
تناولته مستقال و هذا ما طرح صعوبة يف مجع املادة باللغة العربية من خمتلف الكتب اليت تناولت                 

ر احلديث و املعاصر، لذلك فإنين اعتمدت على بعض املـصادر و املراجـع الـيت                تاريخ اجلزائ 
اهتمت و بإسهاب هذا اجلانب املهم من السياسة االستعمارية اجتاه تعليم األهايل اجلزائريني منذ              

أستنتج من ذلك األرضية اليت مسحت بربوز و        و بذلك حاولت أن     . 19النصف الثاين من القرن     
  .ح الرفض لدى الشعب اجلزائريلو تدرجييا مالم

  
  : أسباب اختيار املوضوع-2

  : من األسباب األساسية اليت دفعتين إىل اختيار هذا املوضوع إلجنازه كبحث ما يلي  
  عدم وجود دراسات مركّزة باللغة العربية تتناول هذه املدارس و التعريف ـا، و خمتلـف                .1

 يف شكل عموميات ضمن بعض الكتب الـيت         حيث ال نكاد جندها إال    . الظروف اليت شهدا  
    . تناولت السياسة التعليمية يف اجلزائر، و الكثري من الباحثني ال يتعدون جمرد ذكرها فقط

  اللغة العربيةلتدريس  احلديثةطرقالناهج و املإبراز السياسة التعليمية الفرنسية باالعتماد على  . 2
 املوجود يف الزوايا أو املدارس احلرة حىت تبين         يم التقليدي حملاربة التعل  ...الشريعة و النحو  وعلوم  

  .رغبة االستعمار يف تعليم األهايل
القرويني يف  : إبراز دور املدارس يف منافسة بقية املدارس و اجلامعات يف البلدان ااورة مثل            . 3

 انتقادات من   مصر، هذه املدارس اليت طاملا وجهت هلا      يف  فاس، و الزيتونة يف تونس، و األزهر        
طرف االستعمار بأا تكون املتعصبني و الرافضني لسياسته و حىت لوجوده، و من جهة ثانيـة                

  . حرصه على مراقبة و تكوين الطلبة و اإلشراف على ما يقدم هلم من العلوم املختلفة
               عالقة هذه املدارس بالسياسة الفرنسية اليت تقوم على فصل الـدين عـن الدولـة،                 إظهار. 4

ايتها و اعتناءها مبدرسة ـتم       التوفيق بني إبعادها للدين، و مح      السياسةو كيف استطاعت هذه     
  ... الفقه، التفسري، احلديث :  مثلالعلوم الشرعيةتدريس ب

حتديد عالقة هذه املدارس بالنخبة اجلزائرية املعاصرة، علما أن رواد املدارس الشرعية مـن              . 5
  . وا من التأثري يف التاريخ احلديث و املعاصر للجزائرالذين متكّن
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   :إشكالية البحث -3
 الثقافية الفرنسية اليت اعتمدت على حماولة       تتمثّل إشكالية هذا البحث يف دراسة السياسة        

مـن  تغيري ثقافة الشعب و التأثري فيها، و إبقاءه يعيش التبعية املباشرة و ال خيرج عن الـسيطرة    
 الشريعة والدين و لكن حتت الغطاء       علوم تم بتدريس  اليت   الثالثهذه املدارس    تأسيس   خالل

 و ميكن إمجال خمتلف االسـتفهامات       . من طرف  املكاتب العربية     ةاملباشر لالستعمار و املراقب   
  : على النحو التايل

ملـدن؟               ملاذا أنشئت هذه املدارس؟ و ملاذا ثالثة بالضبط؟ ما هو سبب تأسيسها يف هذه ا               :أوال
 طبيعة ردود فعـل األعيـان املـسلمني          هي و ما مدى تأثريها على حياة اتمع األهلي و ما         

  .اجلزائريني منها باعتبارهم ممثلني للمجتمع األهلي املسلم
ما هو الدور احلقيقي الذي ستلعبه يف املستقبل؟ و ما هي أصول تالميذ هـذه املـدارس                           : ثانيا

 و موقف األهايل من تعليم أبنائهم       1850ت اليت ينتمون إليها؟ خاصة منذ تأسيسها سنة         و الفئا 
و ما هي الربامج اليت ستطبق فيها؟ هـل         . فيها و خوفهم من منافستها للزوايا و املدارس احلرة        

  .برامج األزهر و الزيتونة، أم أنها برامج فرنسية مترمجة فقط: هي برامج عربية مثل
هو موفق خنبتها من القضايا املعاصرة املختلفة؟ و نقصد هنا بالنخبة هي الفئـة الـيت                 ما   :ثالثا

 هل كانت مواقفها منسجمة     .درست أو اليت درست يف هذه املدارس، و شغلت مناصب رمسية          
  صب يف مصلحة و اجتاه االستعمار؟و لصاحل األهايل؟ أم أنها مواقف معتدلة بسيطة ت

دارس و خنبتها بظهور و ميالد الوعي الوطين يف بداية القرن العـشرين                     ما عالقة هذه امل   : رابعا
  ركة الوطنية اجلزائرية؟و الذي أسس لبداية احل

سأحاول اإلجابة عن عناصر هذه اإلشكالية من خالل توزيع املادة العلمية مبـضامينها                        
  .و منهجها على فصول الرسالة توزيعا عادال قدر اإلمكان
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   :مناهج البحث-4
إنّ طبيعة املوضوع هي اليت حتدد املنهج، لذلك اتبعت يف دراسة موضوع البحث عـرب                 

  :خمتلف فصوله و مباحثه مناهج علمية معروفة يف جمال الدراسات التارخيية و هي
          ، و اعتمدت على هذا املنهج يف سرد خمتلف األحداث التارخييـة           املنهج التارخيي الوصفي  : أوال

و وصفها و تصنيفها حسب تسلسلها الزمين يف أغلب األوقات، و قد راعيت يف ذلك كل ما                 
  .له عالقة  بالبحث

، و قد اعتمدت عليه يف خمتلف الوقائع اليت ارتبطت بالـسياسة التعليميـة              املنهج املقارن : ثانيا
ني املنظمة هلا و مقارنتها بـني       االستعمارية يف اجلزائر، و املراحل اليت مرت ا و خمتلف القوان          

التعليم الفرنسي و العريب، و التطور الذي شهدته هذه السياسة و النوايـا احلقيقيـة لـإلدارة                 
لت جزءا من تطور الكفاح      و املقارنة بني خمتلف مواقف النخبة املدرسية اليت شكّ         ،االستعمارية

  .السياسي للشعب اجلزائري
عتمدت عليه يف دارسة خمتلف الوقائع و األحداث و مناقـشتها                 و قد ا   ،املنهج التحليلي : ثالثا

  .و ربطها ببعضها البعض قصد الوصول إىل استنتاجات األحكام جزئية أو عامة
  
  :عرض و نقد ألهم مصادر و مراجع البحث-5

ختتلـف  لقد اعتمدت يف إجناز هذا البحث على جمموعة من املصادر و املراجع املتنوعة،            
للموضوع، و باختالف قُرا أو بعدها عن زمن األحداث، و سأقتصر           أمهّيتها حسب معاجلتها    
  :  على ذكر أمهها فقط

   A.G.G.A: منشورات احلكومة العامة: أوال
لقد اعتمدت يف إجناز هذا البحث على وثائق منشورات احلكومة العامـة يف اجلزائـر،               

القرارات و املراسيم اليت صدرت عنها من إنـشاء هـذه           حيث ركّزت على خمتلف القوانني و       
 23، و مرسـوم     1876 فيفـري    16، و قرار    1850 سبتمرب   30مرسوم  : املدارس الثالث مثل  

  .1905 مارس 18 و قرار 1895 أوت 1، قرار 1845جويلية 
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  : مصادر البحث: ثانيا
يف الفـصل األول    من املصادر اليت اعتمدت عليها أيضا يف إعداد هذا البحث، خاصة              

حيـث  . الذي تناول تاريخ اجلزائر يف العهد العثماين، و الوضع الثقايف السائد يف تلك الفتـرة              
  : اعتمدت على

    Jean M.Venture de Paradis: لـ) 1799-1788( اجلزائر يف القرن الثامن عشر -1

  :و هو بالفرنسية حتت عنوان

Alger au 18ème siècle. Mémoires, notes et observations d'un diplomate  
يف عهد  ) 1790 أفريل   04 إىل   1788 سبتمرب   28(و هو دبلوماسي و جاسوس زار اجلزائر بني          

 و قد مجع من خالل عالقاته و مالحظاته معلومات عن التجـارة             .الداي بابا حممد ابن عثمان    
ة هدفها معرفة أوضـاع     اخلارجية و الداخلية و عدد السكان و أنواعهم و تعترب معلومات هام           

و هـو     .اجلزائر املختلفة يف القرن الثامن عشر اليت اعتمدت عليها احلملة الفرنسية ضد اجلزائر            
  .كتاب غين باملعلومات اليت أعطتين صورة واضحة عن اجلزائر قبل االحتالل الفرنسي

نـذ  حلمدان بن عثمان خوجة، و هو عبارة عن دراسة إحصائية للجزائر م           :  املرآة -2  
دخول االستعمار و يعطينا صورة صادقة عن السنوات األوىل لدخول االسـتعمار الفرنـسي                   

و قـد   ... املساجد، األوقاف : و موقفه من الشعب اجلزائري و خمتلف املؤسسات الدينية مثل         
 .    اعتمدت عليه يف الفصل األول

 :Alexis de Tocqueville ألكـسي دو طوكفيـل   : لـ» رسالة عن اجلزائر« -3

"Seconde Lettre sur l'Algérie" يف اجلزائر االستيطان عبارة عن رسالة حتمل فلسفة وو ه 
و كانت  1841وكفيل و هو سياسي مؤرخ و برملاين زار أمريكا، مث اجلزائر سنة             تكما يراها دو  

تـه  نصوصه حول اجلزائر تنبئ مبدى معرفته الدقيقة بالشأن اجلزائري و إطالعه عليه، و مالحظا       
   . املختلفة عن طباع الشعب اجلزائري و عاداته و تقاليده مع تصورات لكيفيات التعامل معـه              

  .و هذا الكتاب أفادين بشكل مهم يف فهم سياسة فرنسا اجتاه اجلزائر
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  : املراجع:ثالثا
  :اليت اعتمدت عليها بشكل كبري يف إعداد هذا البحث  املراجع من أهم  
) 1880-1830(املدارس، الطـب، الـدين      (افية يف اجلزائر املستعمرة      ااات الثق  -1  

  . نرياللباحثة و املؤرخة إيفون ت
Yovonne Turin: Affrontements culturels dans l'Algérie coloniale (écoles, 
médecines, religion 1830-1880). 

زائـر يف العهـد      الطبيـة و الـدين يف اجل       اتو يتناول هذا البحث املدرسة و املمارس      
 و هي ثالثة مظاهر حضارية يسعى االستعمار إىل تثبيتها يف اجلزائر عرب سياسـة               .االستعماري

هدفها إخضاع الشعب اجلزائري بشىت الطرق قصد إدماجه يف األخري يف األقلية األوروبية و هو               
عتمدت عليه يف مجيع مراحل البحثم اكتاب قي.  

و قد اعتمدت عليه ألنه اهـتم       ) 1954-1830 :زء الثالث اجل(تاريخ اجلزائر الثقايف     -2
جبانب التعليم حيث استعنت به يف الفصل الثاين عندما تطرق إىل تعريف املـدارس و خمتلـف                 

و قد اعتمد صاحب الكتـاب      . املراحل اليت مرت ا منذ تأسيها إىل غاية حتويلها إىل ثانويات          
  .إىل بعضها و لو بشكل بسيطعلى أرشيف و وثائق و جرائد استطعت الرجوع 

عبد القادر حلوش و هي رسالة لنيـل        : لألستاذ:  سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر     -3
، منـشورة   )1914-1871السياسة التعليمية الفرنسية يف اجلزائر      (شهادة املاجستري حتمل عنوان     

ي للجزائر أثناء هـذه     و قد تناولت بالدراسة و التحليل الوضع الثقايف و التربو         . عن دار األمة  
-1914( إىل غايـة احلـرب العامليـة األوىل        1871الفترة و خمتلف املشاريع منذ ثورة املقراين        

، و قد اعتمدت عليها خاصة يف الفصل الثالث من البحث عندما تطرقـت للمـدارس                )1918
  . الشرعية و مراحل تطورها و خمتلف القوانني اليت نظمتها

  : اجلزء الثاين) 1954-1871( تاريخ اجلزائر املعاصرة -4
Charles Robert Ageron: Histoire de l'Algérie contemporaine 
De l'insurrection de 1871 au déclenchement de la guerre de libération (1954) 

ول مواضيع   عليه يف معظم مراحل البحث ألنه يغطّي فترة طويلة؛ و يتنا           و قد اعتمدت    
  ...         الزوايا و الطرق الصوفية، و السياسة التعليمية منذ مطلع القرن العشرين: خمتلفة مثل
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و كانت مادته قيمة و هذا ال ينفي التعامل مع هذه املؤلّفات بشيء مـن احلـذر و املقارنـة                           
و جتعلـه   ثّر على قيمة البحث     و التحليل حىت ال يندفع الباحث وراء األحكام املسبقة اليت ستؤ          

      . يصب يف اجتاه واحد
  : عبد القادر جغلول-دراسة سوسيولوجية– تاريخ اجلزائر احلديث -5  

   و هو كتاب مهم يف التاريخ الثقايف و ركّز فيه على دور حممد بن رحال يف احليـاة الـسياسية        
و هو يعطينا نظرة    .  من هذه املدارس    و موقفه  20 و بداية القرن     19و الثقافية منذ أواخر القرن      

عن مواقف النخبة اليت عاصرت ظهور هذه املدارس و إنشاءها، و هو عبـارة عـن دراسـة                  
  .  سوسيولوجية هامة لتاريخ اجلزائر املعاصرة

   
  : خطة البحث-6

و حىت أتناوله بطريقة مركّزة ... نظرا لطبيعة املوضوع السياسية و االجتماعية و الثقافية           
أما املقدمة فهي عبارة عـن تعريـف        . مقدمة و ثالثة فصول و خامتة     : قد قمت بتقسيمه إىل   ف

باملوضوع و إشكاليته، و املناهج اليت استعملتها و أهم املصادر و املراجع اليت اعتمدا و عرض                
  . شامل لفصوله

                التعليم يف اجلزائـر بـني العهـد العثمـاين          الفصل األول و قد تناولت بالدراسة يف      
  و الفرنسي، حيث تعرضت إىل أوضاع التعليم يف العهد العثماين، و تطرقت ملختلف املؤسسات 
الثقافية و أدوارها مثل املساجد و اليت تنوعت حسب وظيفتها و غايتها حيث شهدت اجلزائـر            

  . مساجد للتعليم، و أخرى للعبادة و دور األوقاف يف استمرارها و دميومتها
   أوقـاف مكـة و املدنيـة                : ، و بينت  أنواعها مثـل      )احلبوس(فت األوقاف   كم عر

و سبل اخلريات، و أوقاف األولياء و األشراف و أهل األندلس، و أوقاف اجلـامع األعظـم                          
  .و موقف االستعمار منها... و بقية املساجد احلنفية و املالكية 

، و دورها يف نشر املعرفة داخـل اتمـع                     )الكتاتيب(ة  كما تطرقت للمدارس القرآني     
 و نظرة اإلدارة االستعمارية إىل طلبتها الذين يشكلون خطرا عليها بسبب مـا يتلقونـه مـن                
املعارف املعادية للوجود األجنيب يف اجلزائر، و تأثري املدارس ااورة يف كـل مـن الزيتونـة                 

  ). مصر(ألزهر ، ا)فاس(، و القرويني )تونس(
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مث عاجلت دور الزوايا و الطـرق الـصوفية يف احلفـاظ علـى الشخـصية العربيـة                  
و اإلسالمية للشعب اجلزائري ملا تقدمه من معارف أو من خالل جهادهـا املتواصـل ضـد                 

  . االستعمار و موقفه منها و العمل على احتواءها أو القضاء عليها
 فقد تناولت فيه السياسة التعليمية االستعمارية يف اجلزائـر و رغبـة             أما املبحث الثاين    

االستعمار يف تعويض الكتاتيب و املدارس القرآنية عن طريق إنشاء املدارس الفرنـسية قـصد               
تشجيع ثقافته و غرس أفكاره يف جمتمع امه بالتخلف و البدائية للخروج به إىل دائرة التطـور                       

  . و احلضارة الغربية
و حتالفهـا مـع االسـتعمار                  ) التنصري(كما تعرضت لدور الكنيسة يف عملية التبشري          

و رغبتها يف استمرار احلروب الصليبية ضد اإلسالم و حملاربته يف اجلزائر باعتباره احملرك الرئيسي               
لـيت  للشعب يف رفضه لالستعمار، كما عاجلت دور املطران الفيجري و استغالله للمجاعـة ا             

 و الوسائل املادية اليت بذهلا لتحقيق علم إنشاء الكنيـسة اإلفريقيـة             1868عرفتها اجلزائر سنة    
  . يكون مركزها يف اجلزائر للتبشري يف كامل القارة السمراء

و قد عاجلت تأثري االستعمار و الكنيسة و الرغبة يف دمج الشعب اجلزائر يف الوسـط                
اليهود على اجلنسية الفرنسية مبقتضى قـرارات مرسـوم         األورويب حىت يفقده قوته، و حصول       

  . ، كل هذا يدخل يف دائرة إخضاع الشعب اجلزائري و جعله تابعا لالستعمار1870كرمييو 
فقد خصصته لدراسة املدارس الشرعية يف الرمسية يف اجلزائر، فبدأت بتعريف           : الفصل الثاين أما  

ـ  30هذه املدارس و تسميتها منذ تأسيسها يف         ، و دور االسـتعمار يف حبـث        1850بتمرب   س
قسنطينة، املدية،  : مؤسسات كانت موجودة يف العهد العثماين، و منتشرة يف املدن العتيقة مثل           

  . و تلمسان
كما تناولت بالتعريف الربامج اليت تدرس يف هذه املدارس، فمنذ بدايتها اهتمت بالعلوم               

  هذا ما نلمسه يف مرسوم إنشاءها و االهتمام بعلوم التوحيد، و الفقه و الشريعة و : الشرعية مثل
اللغة العربية، مث تطورت تلك الربامج و املناهج عرب خمتلف القوانني و املراسيم اليت فرضت اللغة                

  كما بينت دور املستشرقني يف السيطرة على هذه املدارس من حيث . الفرنسية إىل جانب العربية
أو إعداد براجمها  و هذا ما تركها ضعيفة و عاجزة عن تقدمي             ،  A.Belتسيريها مثل ألفريد بال     

  . تعليم حقيقي قادر على منافسة املدارس ااورة
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أما املبحث الثاين فقد تعرضت فيه ملختلف املراحل اليت مرت ا هذه املدارس حيـث                 
  بالفوضى حيث كانت عبارة من مدارس متوسطة ال        1850متيزت منذ نشأا و تأسيسها سنة       

 حيث حتولت إىل مدارس ثانوية أحلق ا قسم عاٍل يف اجلزائر            1895حدود فيها للسن إىل غاية      
و بقي تطورها و استمرارها إىل      . و أصبحت براجمها تعادل شهادة الباكالوريا يف باقي الثانويات        

   . حيث حولت إىل الثانويات الفرنسية أو ما يعرف بالثانويات الفرنكو ميزملان1951غاية 
فقد أفردته للنخبة املدرسية و مواقفها  من القضايا املختلفة و حاولت فيـه              : الفصل الثالث أما  

تعريف هذه الفئة املدرسية عرب اإلحاطة بأهم شخصياا املتعددة مثل األساتذة الذين درسوا يف              
لك املعارف  خمتلف تلك املدارس و كان تأثريهم بالغا على تالميذهم، أو الطلبة الذين تأثروا بت             

كما خصصت املبحث األخري لدراسة املواقف      . و ظهرت يف الصحافة أو اجلمعيات و النوادي       
  ... االستعمار، التعليم، التجنيد اإلجباري : املختلفة هلذه الفئة من بعض القضايا املعاصرة مثل

و قد ختمت هذا املوضوع بتدوين النتائج اليت فرضت نفسها من خالل هذا البحـث،                 
  .يت سنشفعها مبجموعة من املالحق تتصل اتصاال وثيقا باملوضوعال
  
  : صعوبة البحث-7

                 إنّ أهم الصعوبات اليت تعترض الدارسني و الباحثني هو نقص املادة العلمية اليت ختـص
، إذ أنين و ملدة طويلة مل أتصور أنين سأجد مراجع           يناملوضوع، و هو نفس املشكل الذي واجه      

 و الدراسـات     الثالث، حيث أن معظـم البحـوث       عن هذه املدارس الشرعية   كافية تتحدث   
 مرحلـة  بدارسة التعليم يف اجلزائر سواء يف العهد العثماين أو بعد ذلـك يف               اهتمتاألكادميية  
 و أغلب الكتابات التارخيية اليت اهتمت باحلياة الثقافية يف اجلزائر و أوضاع التعليم مل               االحتالل

  ذه املدارس إال بالشيء القليل حيث أن ما كتبتهتتناول بالذكر هل
  Fanny Colonna: instituteurs algériens 1883-1939   

ال يتعدى جمرد ذكر هذه املدارس باعتبارها متثل تواصال للتعليم املوجـود يف املـدارس                 
  ة النورمالية احلرة أو الزوايا، و رغبة فرنسا يف حتسينه ألنهـا ركّزت يف دراستهـا على املدرسي

   ... لقوانني املنظمة هلا، و خنبتها و طلبتهاو تأسيسها و خمتلف ا) مدرسة املعلمني(
 و احلاضـر       يأم احلواضر يف املاض   : حممد املهدي بن علي شغيب يف كتاب      : هو كذلك ما كتب   

 حيث تناول باحلديث عن نشأة املدارس الثالث، لكنه ركّـز علـى             -تاريخ مدينة قسنطينة  -
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و ملّا كان موضوع الكتاب تـاريخ       . 1954درسة قسنطينة منذ تأسيسها و شيوخها إىل غاية         م
      . مدينة قسنطينة فإنه مل يتعد العموميات و رغم ذلك هذا ال ينقص من قيمة هذا الكتاب

إىل جانب هذا واجهتين مشكلة أخرى و هي كيفية التعامـل مـع املـادة العلميـة                  
و هذا ما   و يف شكل نقاط يف خمتلف الكتب          هنا و هناك   صة مبوضوع الدراسة و املتناثرة    و اخلا 
ب التعامل معها من حيث مجعها و املقارنة بينها و استنباط نتائجهاصع .  

  : و رغم كل ذلك فهناك صعوبات تواجه إجناز أي موضوع جديد و ميكن حصرها يف  
 األرشيف و املكتبات، و هذا ما جعل عملية البحـث                   تشتت املادة اخلربية يف خمتلف دور     : أوال

  . ي خمتلف جوانب البحثو التنقيب عنها من األمور الصعبة فضال عن تنوع هذه املادة اليت تغطّ
 أضـاف ب مجعها و    معظم املادة اخلربية املعتمدة يف البحث هي باللغة الفرنسية، مما صع          : ثانيا

  . تها ترمجة سليمةجهدا مضاعفا يف قراءا و ترمج
صعوبة التوفيق بني البحث العلمي و واجبات احلياة اليومية، خاصة التدريس يف مؤسسة             : ثالثا

  . التعليم الثانوي، و هو ما يطرح أعباء جديدة ليس باليسري جتاوزها
و رغم هذه الصعوبات اليت واجهتين، إال أنين بذلت كل طاقيت قصد اإلملام باملوضـوع                  

و عليه، حيث أين حاولت تقدمي عمل علمي        دراسة علمية، حىت بلغ الشكل الذي ه      و دراسته   
ـ             يضاف إىل املكتبة اجلزائرية    ذه الفئة اليت لعبت دورا أساسـيا  و مهم ا يف ، و ذلك للتعريف

بنـة األوىل لقيـام     احلفاظ على الشخصية العربية و اإلسالمية للشعب اجلزائري و وضعت اللّ          
  .  يف اجلزائر مع مطلع القرن العشريناحلركة اإلصالحية

ـ      باملـدارس و دور  قو لقد بذلت قصارى جهدي إلعداد هذا املوضوع احلساس املتعلّ
 بثقافـة   خنبتها يف الصمود يف وجه االحتالل، فإن وفِّقْت فذلك بفضل اهللا سبحانه و تعـاىل                

 سبحانه و تعـاىل                الشعب اجلزائري و صمودها يف وجه االحتالل، فإن وقفت فذلك بفضل اهللا           
          نين من كشف حقائق    ا مكّ و مساعدة أستاذي املشرف، و إن أخطأت فحسيب أنين بذلت جهد

  .ق مبسرية الشعب اجلزائري يف كفاحه املرير ضد االستعمارهامة تتعلّ
علـى  " أمحد صاري "كما ال يفوتين أن أتقدم جبزيل الشكر ألستاذي املشرف الدكتور             

  . األفكار و اآلراءساعدته اجلليلة و سعة صدره أثناء مناقشايت، و تقبِله حلرية تبادل م
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و أشهد أنه تابع املوضوع بدقّة و جدية متناهية منذ تقدميه كمشروع حىت إخراجـه يف            
  . هذه احللّة النهائية

لتكوين ما بعد    يف السنة األوىل من ا     كما أتوجه بالشكر إىل كل أساتذيت الذين درسوين         
التدرج، كما أين ال أنسى أن أشكر كل من قدم يل يد العون يف إجناز هذا البحث سواء مـن                    

    . قريب أو من بعيد
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  : املختصرات الواردة يف البحث
  :  املختصرات باللغة العربية-1

 . ديوان املطبوعات اجلامعية: ج. م. د .1
 . ة للنشر و التوزيعالشركة الوطني: ت. ن. و. ش .2
 . ترمجة و تعليق: ت. ت .3
 . جزء: ج .4
 . دون تاريخ: ت. د .5
 . دون طبعة: ط. د .6
 .عدد: ع .7
 . جملد: مج .8
 . املؤسسة الوطنية للكتاب: ك. و. م .9

 . املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية: م. ف. و. م .10
 

  :  املختصرات باللغة الفرنسية-2
1. R. A: Revue Africaine.  

2. E.N.A.L: Entreprise nationale Algérienne du livre.  

3. S.N.E.D: Société Nationale d'Edition et de diffusion.  

4. P.U.F: Presse Universitaire de France.  

5. Vol: Volume.  

6. Tr: Trimestre.  

7. Tra: Traduction.  

8. O.P.U: office des Publications Universitaires.  
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   العثماين و الفرنسي ينالتعليم يف اجلزائر بني العهد: الفصل األول
  

  أوضاع التعليم يف أواخر العهد العثماين : املبحث األول
  دور املساجد : أوال
  ) الكتاتيب(دور املدارس القرآنية : ثانيا
  وفية الزوايا و الطرق الص: ثالثا

  
  السياسة التعليمية االستعمارية يف اجلزائر : املبحث الثاين
  ) الفرنسة(إنشاء املدارس الفرنسية : أوال
  ) التنصري(توسع حركة : ثانيا
    االندماج: ثالثا
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و قد ركّز املبحث     ،ني العهدين العثماين والفرنسي   ييتناول هذا الفصل التعليم يف اجلزائر       
سات يف بعث اإلشعاع    احلركة الثقافية يف اجلزائر قبل االحتالل، و دور خمتلف املؤس         األول على   

    اها إىل           العلمي خاصة املساجد و التتعلـيم  ي مل يكن دورها مقتصرا على العبادة فقط بل تعـد 
  .  العلومشىت خمتلف احللقات اليت كانت تدرس   و إقامةالقرآن

اليت أخذت على عاتقها تعليم خمتلف طبقـات        ) الكتاتيب (إضافة إىل املدارس القرآنية      
ا لعبت أدوارا ثقافية مهمـة يف        و لطامل  و ذلك الرتباطها الوثيق باملساجد      اتمع علوم القرآن،    

عب ابعة من الـش   ، مث تناول دور تلك املؤسسات الدينية الن       ائرياحلفاظ على ثقافة الشعب اجلز    
  .  اإلسالمية للجزائر العربيةيف احلفاظ على اهلويةمثل الزوايا و الطرق الصوفية 

و املبحث الثاين تناول السياسة التعليمية االستعمارية يف اجلزائر، اليت جتلت منذ دخول             
ته غاجلزائر و نشر ثقافته عن طريق إنشاء مدارس خلدمة ل          و بروز نواياه يف االحتفاظ ب      الفرنسيني
ـ     اإلسالمههم الكنيسة لضرب    رين توج مة بأسطول من املبش   ، مدع هو أفكار  ى   و حماربته، حت

ي ستنقله  عب اجلزائري يف األقلية األوربية الت      هو إدماج الش    و تصل يف األخري إىل هدفها املنشود     
ورطحسب زعمهم حنو احلضارة و الت .  
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  :أوضاع التعليم يف أواخر العهد العثماين: املبحث األول
قافة و التعليم يف اجلزائر قبل جميء العثمانيني يف جمموعة          لقد تركزت حركة الثّ   : مدخل

 او أصـبحت مراكـز    جباية و قسنطينة يف الـشرق،        الغرب، و    يفتلمسان  :  مثل احلواضرمن  
   ح بظهور عـائالت    ا العلوم و أنواع الفنون ما مس      ازدهرت  إلشعاع الثقايف و العلمي حيث      ل

، اإلمامـة،   اإلفتـاء كالقضاء،  : و أسر علمية ميزت كل منطقة دون غريها يف مناصب خمتلفة          
و ابن قنفذ و الفكون      ين يف تلمسان، و أسر ابن باديس،      ابن مرزوق و العقبا   : ثلم... التدريس  

  . 1يين يف جبايةغربيف قسنطينة و أسرة املشدايل و ال
              ع على ظهـور    إن التعليم انتشر يف املدن أكثر منه يف القرى و األرياف، و هذا ما شج

               اجلزائر اليت انطلقت إليها اهلجـرة طلبـا للعلـم          : ى للعلم مثل  رر إشعاعية أخ  ضواحمدن و   
      ا، مث توس ـ   )15(شر  عت تلك اهلجرة منذ القرن اخلامس ع      و املعرفة و االستقرار صف ، و الن

            إىل اخلارج و متثلت يف هجرة العلماء من هـذه املراكـز            ) 16 ( عشر األول من القرن السادس   
  : شرق العريب، و املغرب األقصى و ترجع أسباب ذلك إىل الكربى حنو املاحلواضرو 
يف ) م16( عـشر    ، و حماولة تثبيت سلطام أثناء القرن السادس       جميء العثمانيني إىل اجلزائر    -

               ... ، و فرنـسيني     إسـبان و   مـن برتغـاليني،   البحر املتوسط ضد القـوى األوروبيـة        
هنـا  . 2 اجلهاد البحري و العمل احلريب قصد محاية الثغور اإلسالمية         إىلو انصرف هؤالء    

صـبحت  اليت أ ... وهران، جباية، اجلزائر، جيجل   : اشتد الصراع حول املدن الساحلية مثل     
العايل يف احلـوض العـريب      تعيش خطرا مستمرا من هذه القوى ألا تأوي قراصنة الباب           

   من املدينة إىل الريـف     ارف و احلركة العلمية     ـوم و املع  و من هنا انتقلت العل    . للمتوسط
 نـشر التعلـيم، و إيـواء         يف  وظيفتها متثلتو ذلك بتأسيس الزوايا العلمية و الدينية اليت         

لعصر العثماين امتاز ا إنّ«:  يقول البوعبديل يف هذا الصدد و منح األتباع الربكة و    ،  الضيوف
 ، و اشتهرت عدة معاهـد إذ ذاك يف        قرىيف اجلزائر بانتقال املراكز الثقافية من املدن إىل ال        

 خليل، و املديـة     و بين ... يعلى العجيسي، عبد الرمحان البلويل      كامل القطر، كمعاهد بين     
                                                 

، 1980، قسنطينة، مـاي     3العدد  . تاجملة سري . »حركة التعليم يف اجلزائر خالل العهد العثماين      «:  العيد مسعود  – 1
  58: ص
، 2005هومة للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر         ، دار 1830 – 1514اجلزائر خالل احلكم التركي     : صاحل عباد  2
  . 355: ص
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 من املدن الساحلية إىل املدن      انتقال العلم ب  ب و يعود س   .1»...الراشدية و مازونة    و معاهد   
 :  العوامل التاليةإىل) 16(عشر  الداخلية أثناء القرن السادس

          سلمني يف األندلس، و اشتداد سياسـة        باعتبارها آخر معقل للم    1492 سقوط غرناطة سنة     -
 و خشية املدن الساحلية من التوسع املسيحي الكاثوليكي         ،)ةتالروكونكيس( االسترداد   و حروب 

             *خاصة يف الغرب اجلزائري الذي بلغه املوريـسكيون         إىل أراضيهم   البحر املتوسط و انتقاله    يف
  . الغرب اجلزائريو استقرارهم يف 

داخليـة  ، و هروب سكاا و علماؤها إىل املناطق ال        1510سبان سنة    سقوط جباية يف يد اإل     -
ـ        طلبا للنجدة و االستعداد لتحريرها من أيدي املسيح        ر يني خاصة أا كانت من أهـم احلواض

   .اإلسالمية يف عهد احلماديني
ركزها مة الزوايا العلمية، و اليت كان هلا دور يف انتقال املعارف إىل الريف دون عناء لت                مسامه -

                يـة بـني الريـف و املدينـة        يف هذه املناطق، و بذلك حـدث تـوازن يف احلركـة العلم            
  : و انتشرت املعارف عرب مؤسسات خمتلفة منها

تعترب من أهم املؤسسات الدينية و نواا، و تتركز وظيفتـها األساسـية يف أداء               : املساجد. 1
ـ      الصلوات، و حتفيظ  القرآن و تعليم الفروض املختلفة، و ذكر             دمي حممد بن عبد الكرمي يف تق

قد كانت مرتعا حللقات الدروس اليومية، و حمطا لفنـون          « أن املساجد    كتاب التحفة املرضية  
وم بدورها ـتدرس لذلك العهد، السيما يف القرى و املدن، حيث ال زوايا تق          اليت كانت    العلم،

  .2».ا أمكنها من العلومـيف بث م
             اخللفـاء  م منـها مـا أسـسه      م املساجد من حيث تأسيسها و أدوارها إىل عدة أقسا         قسو ت  

أو لكـسب    و األمراء و الوالة، و هو جزء من عملهم الوظيفي اجتاه املسلمني، إما للـشهرة،              
 ، جـامع البـاي    )عنابـة  ( )اجلامع اجلديد (جامع ابن مروان و صاحل باي     : عطف الرعية مثل  

ب هللا، لكسب الشهرة أو التقر م آخر أسسه األثرياء     ، و قس  )العاصمة(، اجلامع الكبري    )قسنطينة(
، سيدي عبد الرمحان الثعاليب     )قسنطينة(جامع سيدي األخضر    : أو للتقرب للعامة من الناس مثل     
                                                 

  . 60:املرجع السابق، ص: العيد مسعود -1
   . حماكم التفتيشهم املسلمون الفارون من االضطهاد املسيحي يف اسبانيا بعد: املوريسكون *
 حممد بن عبد    :، تقدمي و حتقيق   التحفة املرضية يف الدولة البكداشية يف بالد اجلزائر احملمية        :  حممد بن ميمون اجلزائري    -2

   .59: ، ص1972 . ت، اجلزائر. ن. و.الكرمي، ش
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قسم ثالث أسسته فئات اجتماعية دينية، أو مؤسسات        ) ... وهران(، سيدي اهلواري    )اجلزائر(
  . 1خريية و هي معظم مساجد اجلزائر

تالزمني يف العهد العثماين، و أن التعليم كان قضية أهلية          ن املسجد و املدرسة م    اكو ملا   
 الذي كان قليل االهتمام بـالتعليم        *)Lamoricière(مرتبطة بالسكان، فقد أورد المورسيري      

هي جمرد تعبري عن املسجد، الذي يتحكم       ... عليم العام العمومي و احملاكم      الت«: اإلسالمي قوله 
ـ  عليم موجها حلماية الدين، إنّ    و الفكرية، فقد كان الت    بشكل كبري يف احلركة السياسية       م  تعلّ

س، و إن القـرآن هـو       ميع املسلمني معناه إعادة كتابة حروف الكتاب املقد       الكتابة بالنسبة جل  
     فيما بعد ه صار   قاعدة حىت للتعليم االبتدائي، كما أن الن  ص املقر  ر يف الد  علـيم  روس بالنسبة للت

  . 2»...ات العلياالثانوي و هدف الدراس
ام العثمانيني كانت هلم إسهامات يف تشجيع       ز هذا العهد هو أن بعض احلكّ       ما ميي  و لكن 

بناء املدارس، و تكرمي العلماء و تقريبهم بسبب مسامهام املختلفة، و من بني الذين شـجعوا                
 ، و صـاحل بـاي قـسنطينة       )1791-1766 (ازدهار التعليم الداي حممد بن عثمان باشـا       

 إقليم الغرب، حيث أنشأ صـاحل       )1796-1779 ( الكبري باي  ، و حممد  )1725-1795(
الكبري بتوسيع رقعة التعليم     األخضر مدرسة، و أمر حممد    باي مدرسة الكتانية، و أحلق باجلامع       

  . 3 من أهل الفكر للبعضو منح جوائز
            دة الطلبـة  لتعليم برصد األوقاف اليت تتخذ طابعا دينيا ملـساع        ل هؤالء   تشجيعو كان   

        ين و يقصد باألوقاف أو األحباس هـي تلـك      و الغرباء، و صيانة املساجد و إرضاء علماء الد 
األراضي و املمتلكات اليت تنازل عنها أصحاا طواعية للمؤسسات الدينية من مساجد و زوايا              

ليف تسيري املؤسسات    تكا و تسديد « رابطية  أو لبعض املرابطني، و تستغل يف إعالة العائالت امل        
                                                 

. 63عـدد   . جملة الثقافة » أوضاع املؤسسات الدينية باجلزائر خالل القرنني التاسع عشر و العشرين         «: حيىي بوعزيز  1
  .12: ص. 1981ماي 

*   Lamoricière (Louis Juchault de): (1806-1865)  ا 1847قوط األمري عبد القادرسجنرال فرنسي عاصرأصبح وزير ،
 Dictionnaire Encyclopédique P: 1485 :أنظر. 1852، نفي بسبب معارضته لإلمرباطورية سنة 1848للحربية سنة 

. )1880-1830املدارس و املمارسات الطبية و الـدين        (املواجهات الثقافية يف اجلزائر املستعمرة      : تريان إيفون   -2
   .126: ص. 2007. اجلزائر. مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر: مراجعة و إشراف. حممد عبد الكرمي أوزغلة: ت
. ، دار البعـث، اجلزائـر     1 ط ،)1840-1827(دور محدان خوجة يف تطور القضية اجلزائرية        :  محيدة عمرياوي  -3

   . 63: ، ص1987
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ة، يالدينية، و دفع رواتب األئمة و املعلمني، و توفري املأوى لطلبة العلم القادمني من املنطقة النائ               
  .1»...اتبري السبيل و إطعام ضحايا ااعبل مساعدة الفقراء و عا

ر الواقف الذي له أهليـة      فخريي ذي صبغة دينية، يقوم على تو      و الوقف عقد عمل     « 
و هو املنفعة اليت تصرف على سبيل       وقوف،  ع مبا ميلك من ذات أو منفعة، و على وجود امل          الترب

كان   املنفعة و لو   واحلبس، فضال على توفر املوقوف عليه، و هو املستحق لصرف تلك الذات أ            
و هذا مع اشتراط صيغة الوقف و لو كانـت          ... مصلحة عامة كاملسجد و املدرسة و الزاوية        

  . 2»جد أو مؤسسة خرييةبكتابة على مس
   على مؤسسات خريية كثرية دينية أو شخـصية قانونيـة،      ) احلبوس(و تتوزع األوقاف    

، سـبل   )و املدينـة   مكة(احلرمان الشريفان   : و قد اشتهرت منها يف اجلزائر املؤسسات التالية       
    ئفة الـشرفاء،  اخلريات و اجلامع الكبري، و بيت املال، و أهل األندلس، و مجاعة املرابطني و طا              

و قد وضعت هلا إدارة هامة خاصة م، و هي غالبا ما تتشكل من القضاة، و مجاعة الـشيوخ                   
من طرف الداي و ذلك بعـد        و يعتربون وكالء عامون لألوقاف و يتم تعيينهم مباشرة           راالنظّ

سابات اخلوجة املكلف حب  : ون ببعض املوظفني اآلخرين مثل    دالتزكية من أعضاء الديوان، و يزو     
املؤسسة، و مجاعة العدول و خيتارهم القضاة، إضافة إىل الشواش املكلفني حبراسـة األمـالك               

  .ال ختص املساجد التابعة للمؤسساتاملوقوفة، و استخالص مداخيلها قصد القيام ببعض أعم
        ملكية مستغلة مباشـرة،     119ملكية منها    331و بلغت أوقاف مؤسسة سبل اخلريات حوايل         

            فرنك على صيانة    14583ألف فرنك، و كان يصرف       16: بـو ذلك ما وفّر دخال سنويا قدر        
ليه حىت  عا كانت   عم  هذه القيمة  عانة و مساعدة الفقراء، و قد اخنفضت      إو ترميم املساجد، و     

  . 1837فرنك سنة  13639بلغت 
 زائر يف العهد العثماين، ذلك    و قد اعتربت مؤسسة بيت املال من املؤسسات املهمة باجل         

 أن دورها يهتم باليتامى و أبناء السبيل و الفقراء، و هي تتصرف يف الغنائم اليت تعود للجزائريني             
أو بعـض األعمـال     ...  اجلهاد البحري، و تم بأمور إنشاء الطرق و املساجد و الزوايا             من

                                                 
، مـذكرة    19 و بدايـة     18مشكلة الغذاء و ثورات اخلرب يف اجلزائر و فرنسا خالل القرن            :  عبد احلميد مخيسي   -1

  . 20: ، ص2006. املاجستري يف التاريخ احلديث و املعاصر، جامعة منتوري قسنطينة
 أواخـر العهـد     -رئانته يف احلياة االقتصادية و االجتماعية و الثقافية باجلزا        الوقف و مك  «:  ناصر الدين سعيدوين   -2

 . 85: ، ص1981. ، اجلزائر90-89 جملة األصالة، العدد ،»العثماين و أوائل االحتالل الفرنسي
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ي يساعده   املاجل تو يشرف عليها بي   .. .لسبيل  دفن األموات من الفقراء، أو أبناء ا      : اخلريية مثل 
   .قاضي يلقب بالوكيل يساعده العدول

مل تعرف هذا التطور و التنظيم يف اجلزائر إال يف العهد العثماين يف           ) احلبوس(لذلك فإن األوقاف    
و ساعدها انتشار العواطف    ). 19(، و بداية القرن التاسع عشر       )18(أواخر القرن الثامن عشر     

 و التأثري عليهـا، و مـن هنـا          1 و الزوايا   الصوفية  الطّرق اولة احلكام كسب تأبيد   الدينية و حم  
 البساتني، لذلك جاء أمر االعتناء       املزارع، الدكاكني، الفنادق، : توسعت إىل أن أصبحت تضم    

  .و ترتيبها و تصنيفها و االهتمام حبساباا، و احترام عقودها ا 
ة إىل غاية جميء صاحل باي يف القرن الثامن عشر           إمهاال يف قسنطين    األوقاف و قد شهدت  

ـ              ، الذي أعاد ضبطها     )18(  تو تنظيمها  و ترتيبها يف سجالت وزعت على كل من ناظر بي
  . و شيخ البلد، القاضي احلنفي، القاضي املالكي، حىت ال يقع أي اون يف أمرها املال،

اليت كانت ال متلك دخـل       الثقافية    تسيري املؤسسات  إىللذلك وجهت أمالك األوقاف     
معين، و سامهت مداخيلها بشكل مباشر يف تطوير املساجد و سد حاجة الطالب بدفع أجـور           

  . القائمني عليها
جلزائر و ذلك عن طريـق      يف ا  اإلسالمية   املؤسساتو ملا كان هلا دور يف احملافظة على         

ت االستعمارية إليها على أا     االهتمام باملساجد و اليت ال تستطيع العمل بدوا، نظرت السلطا         
تها و االستيالء عليهـا ألـا       سساا الدينية و تصفي    جيب مراقبتها و مراقبة مؤ     مشكلة عويصة 

يف تقريره االقتصادي   ) Blanky(تتعارض و املصاحل االقتصادية لالستعمار، و قد أورد بالنكي          
ناىف مع املبادئ االقتصادية الـيت  ، و تتاسة االستعماريةإن األوقاف تتعارض و السي«عن اجلزائر  

يقوم عليها الوجود االستعماري الفرنسي يف اجلزائر، و هلذا السبب بالـذات عملـت اإلدارة               
  جاهدة إلصدار قرارات و مراسيم تنص على نزع صفة املناعة و احلصانة عن األمالك              الفرنسية
   .2 »احملبسة

                                                 
، معهد البحوث و الدراسات حماضرات يف تاريخ اجلزائر احلديث بداية االحتالل: أبو القاسم سعد اهللا  -1
 .160: ، ص1970.عربيةال
. ك، اجلزائـر  . و. ، م 1ج،  )العهـد العثمـاين   (دراسات و أحبـاث يف تـاريخ اجلزائـر          : ناصر الدين سعيدوين    -2

  . 166: م،ص1983
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يف مصادرا و االستيالء عليها،     ا بعد تصب    م كل القرارات و املراسيم في     تلذلك جاء 
زاوية و مصلّى،  11مسجدا و  27على  وضع يده ب حيث قام اجليش بعد االستيالء على العاصمة      

و الذي نص على حجز أمـالك        ، 18301  سبتمرب 8و قد صدر أول قرار يتعلق باألوقاف يف         
متّ إنـشاءها يف عهـد      العثمانيني، مث أوقاف مكة و املدينة و إحلاقها مبصلحة الـدومني الـيت              

  ة ثالثة أيام لعملية االستظهار و إثبات امللكيـة         لدوبورمون، و قد حدد هذا القرار التعسفي مه       
داخلي على   ارـى إىل استنك  د ما أ  ذا  ـو ه . و أن السلطة ستعاقب كل من يتحداها بصرامة       

    : الذي نـص علـى     18302 جويلية   4من معاهدة تسليم اجلزائر يف      ) 05(خرق البند اخلامس    
تبقى ممارسة الديانة احملمدية حرة، كما أنه لن يقع أي اعتداء على حرية السكان من مجيـع                 -

و بـذلك    -منترالطبقات، و ال على دينهم و أمالكهم و جتارم و صناعتهم و نساؤهم سيح             
  . و مصادرا ألمالك احلرمني الشريفني توقفت السلطات االستعمارية عن أعماهلا

، و قد أصبحت مبوجبه كل األوقاف       18303ديسمرب   07مث تبعه صدور مرسوم آخر يف       
، بعد وضعها حتـت     األوقاف مصادرة لألوروبيني خيول   ،-السلطة االستعمارية –ملكا للدولة   

مراقبة املدير العام ملصلحة األمالك العامة و هذا ما اعتربه األهايل خمالفا لكل النـصوص الـيت                 
  اهدة التسليموردت يف مع

  
  ... ، محدان خوجـة     **طيب، ابن الكبا  *د معارضة شديدة قادها ابن العنايب     و هذا ما ولّ   
ص اجلامع الكبري   خت 11 تابعة ألمالك احلرمني الشريفني و       55وقفا منها    81و مت االستيالء على     

                                                 
1 - Djillali Sari: La dépossession des Fellahs (1830-1962),S.N.E.D, Alger. 1987.  

منشورات املؤسسة الوطنيـة للفنـون املطبعيـة        . العريب الزبريي حممد  : ت.ت.ت.املرآة: محدان بن عثمان خوجة     -2
 .172: ، ص2005اجلزائر ) م.ف.و.م(
، 1981.، اجلزائر 62: لثقافة، العدد ، جملة ا  »1830أوقاف مدينة اجلزائر بعد االحتالل الفرنسي       «:  بقطاش  خدجية -3
  . 77: ص

، مث يف عهـد الـداي حـسني         )1808-1805( اجلزائر بني    تولّى القضاء احلنفي يف مدينة    ): 1851-1775: (إبن العنايب  *
السعي احملمود  : له عدة مؤلّفات أمهّها   . 1851تويف باإلسكندرية سنة    . كان جمددا يف فتاويه، ناقما على التقاليد العقيمة       ). 1818(

– 1850مد بـن العنـايب املتـويف    حم–رائد التجديد اإلسالمي : أبو القاسم سعد اهللا: للمزيد من التفاصيل أنظر. يف نظام اجلنود 
  -صاحب السعي احملمود يف نظام اجلنود

مصطفى ابن الكبابطي مفيت اجلزائر املالكي، تعرض للطّرد بسبب مواقفه اجلريئة لوضع املؤسسات الدينية بيد االحتالل، و كان                   **
 .  و قد جتاوز التسعني سنة1860 سنة و اختار منفاه باإلسكندرية حيث قضى ا بقية عمره إىل أن تويف. 1843ذلك سنة 
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-1831( Berthezèneو رغم تغير القيادة العسكرية يف اجلزائر مبجـيء بريتـزان            ). األعظم(

 الصـطدامه  حل املشكلة  إال أنه مل يتمكّن من     )1843-1772 (*** كلوزيل الذي خلف ) 1832
   . مع الوكيل املدين

أما تلمسان فقد امتاز فيها النشاط الثقايف و الديين قبل الوجود االستعماري باحليويـة              
إن «: (M.Emerit)مدارس و قد ذكر إمرييت       05جامعا و   ) 60(ذلك أا كانت تضم ستني      

ـ  12تلمسان كانت مركزا ثقافيا و هذه املدينة اليت كان يسكنها ما بني              ألـف   14ف و   ـأل
وي و العـايل     الثـان  أما التعليم   .  تلميذ ايتعلم ا ألف  مة، كانت حتتوي على مخسني مدرسة       نس

 اجلامع األعظم و جامع بين اإلمام، كان التعلـيم          تلميذ يف مدرسيت  ئة  امفكان يتبعه حوايل ست   
و مع هذا كله فحالتـها        شهرته قوة و ضعفا،     ثالثون زاوية، ختتلف   فيهمنتشرا إذا كان يوجد     

 و لكن تلمسان الزيانية فقدت      .1»تها اليت بلغتها يف عصرها الذهيب     الثقافية إذ ذاك ال تقاس حبال     
ة الصراع االسباين العثمـاين، فقـد تـدهورت         سيمن حيويتها، العلمية حيث وقعت فر     شيئا  
     يا و هاجر علمائها إىل خمتلف املناطق، فساهم هذا بشكل واضح يف تـدهور التعلـيم                اقتصاد

  . مية املختلفةيعلتو خراب مؤسساا ال
 ا نور العلم الذي اشتغل      ينطفئو رغم ما تعرضت له تلمسان، فإن املنطقة الغربية مل           

             و هي مازونـة     لسيونمن جديد يف حاضرة أخرى اشتهرت بعرافة مدرستها اليت أسسها األند          
  كان ينتقل إليها الطالب من معسكر      و اليت سامهت بشكل كبري يف نشر العلم يف املنطقة و اليت           

  .طنة، اليت سامهت يف نشر روح العلم الذي اختلط بالدين و التصوفيمن زاويتها الق
  
  
   

                                                 
 و بقي فيها إىل شهر 1830تولّى القيادة بعد دوبورمون يف أوت ): 1772-1843 ((Clauzel)اجلنرال كلوزيل  ***

  .  مث عزل بعد فشله يف محلة قسنطينة1835 مث عاد مرة ثانية إىل اجلزائر كقائد للجيش الفرنسي يف جويلية 1831فيفري 
ك، . و. وزارة الثقافة و السياحة و  م       -العهد العثماين –اجلزائر يف التاريخ    :دين سعيدوين و املهدي البوعبديل    ناصر ال  -1

 . 144: ، ص1984. اجلزائر
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لـة  و أصبحت قب   ة،أما مدينة اجلزائر فقد شهدت تطورات عديدة من الناحية السياسي         
ر ـ أواخ يف 1ألف 120وايل  ـو املدن، و قد بلغ عدد سكاا ح       العلماء و الطلبة من الريف حن     

      ربر و التـرك و األندلـسيون و النـصارى،          ـالعرب و الب  :   بني  ازجوامتالعهد العثماين الذين    
   لعثمانيني، و جوامـع    ، و قد شهدت منوا عمرانيا منذ بناء اجلامع الكبري من قبل ا            ...و اليهود   

    ر هايدو   و مدارس و قد قد)Haëdo(2     جوامعهـا سـبعة      د عد عشريف القرن السادس )07 (
 فيؤكد أن مدينة اجلزائر احتـوت يف  Venture De Paradisأما فونتري دوبارادي  لصالة اجلمعة،

  .3أواخر العهد العثماين على مائة و ست مساجد
امع الكبري األعظم، و كان جيتمع القاضيان و املفتيان كلّ          و من أهم املساجد املالكية اجل       

 و قـد اسـتخدمت      .4يوم مخيس للنظر يف القضايا الكربى و يدعى ذلك بـ الس الشريف           
 ألف فرنك، و قد أحلقت به زاوية ما         12عوائد هذا اجلامع يف الصيانة و سري اخلدمات و بلغت           

   . الطلبة و ذلك إليواء املدرسني و 1630-1629بني 
أما قسنطينة عاصمة إقليم الشرق، و هي مدينة داخلية قريبة من تونس، شديدة التعلـق               

        مـن احلـضر     5 سـاكن  ألف تضم مائة    كانتفبالزيتونة لطلبتها الراغبني يف مواصلة التعليم،       
ة إىل  و أقلية تركية إضـاف    ... ابن باديس، الفكون، الوزان، البجاوي      :  مثل  العريقة و العائالت 

  .اليهود
انتشرت ا املكتبات اليت ساهم فيها البايات، و األعيان و بيوا القدمية، و كانت تأتيها       

            و مـصر   تأيت من اخلـارج مـن بـالد األنـدلس،           الكتب عن طريق النسخ و التصنيف أو        
 6رنـسيون راء و االقتناء و قد أعجب املستـشرقون الف        يق الش طرعن  القسطنطينية و احلجاز    و  

                                                 
: ، ص2005. ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان1، ط5ج، أحباث و آراء يف تاريخ اجلزائر  :  أبو القاسم سعد اهللا    -1

 X. Yacono: Peut-on évaluer la population de: ل حول تطور عدد سكان اجلزائر أنظـر و للمزيد من التفاصي. 178
l'Algérie vers 1830? in.R.A. 1954.   

2 - Diégo de Haëdo: Topographie et histoire générale d'Alger- La vie a Alger au 16ème, Traduction: A. 
Berbrugger et Monnereau, présentation: Abderrahmane Rabahi, 3Ed: Grand Alger livres, Alger, 2004. P: 
113.  
3 - Jean Michel Venture De Paradis: Alger au 18ème siècle (1788-1790) Mémoire, notes et observation 
d'un Diplomate espion; Ed grand Alger livres. Alger 2006… P: 216.    

  160: املرجع السابق، ص... حماضرات يف تاريخ: اهللا أبو القاسم سعد - 4
  .178، املرجع السابق، ص 5، جأحباث و آراء يف تاريخ اجلزائر:  أبو القاسم سعد اهللا-5

6 - Henri Massé: Les Etudes arabes en Algérie (1830-1930), in. R.A, N°74. 1933, P: 222.  
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بكثرة الكتب و املكتبات مبدينة قسنطينة و خصصوا هلا الدراسات املختلفة، و وضـعوا هلـا                
التصنيفات، و رتبوها قصد استخراج حمتوياا، و أا كانت يف حالة جيدة سواء فيها املكتبات               

محـودة  دي  سي(العامة أو اخلاصة اليت متتلكها العائالت و األسر القسنطينية مثل عائلة الفكون               
  ) 1...خمطوط  500خمطوط، الباشتارزي  2500

جوامع لصالة اجلمعة، ارتبطت ـا      ) 05(املؤسسات الدينية و التعليمية منها مخسة       أما  
اجلامع الكبري و الذي يعترب من أقدم مساجد املدينة حيـث أنـشأ سـنة               : لتعليم مثل لمدارس  

على التدريس فيه الكـثري      ، حيث تعاقب  ارز، و كان له يف ميدان التربية و التعليم دور ب          1136
  ، 2من العلماء و أهل العلم و من أبرزهم شيخ اإلسالم حممد بن أمحد بن عبد الكرمي الفكـون                 

  جامع، و مسجد و زاويـة      ) 100(و أورد العنتري أن مدينة قسنطينة تتوفر على أكثر من مائة            
 ا أئمة، و وع     و كت ـ      و مؤذنـو   اظ، و مرشـدون،   ـاب يعمل          زاب، ـن، و قيمـون، و ح

  . 3و األدبية و معلمون للقرآن الكرمي، و مدرسون للعلوم الدينية
كان للجامع الكـبري     م1837 أيدي االستعمار الفرنسي سنة      يفو بعد سقوط قسنطينة     

          ، منهم األئمة، و املؤذنون، و القيمون، و احلـراس، و املدرسـون،             )14(أربعة عشرة موظفا    
املكـي  : و منـهم  و قد تشرف بعض العلماء بالتدريس يف هذا املـسجد           ... و أهل الفتوى    

تـوىل إدارة   (، الشيخ حممد بن عيسى البوزيـدي        ) مدفون يف فناء املدرسة الكتانية      (  يبالبوطال
   . إخل...اويالشيخ عبد القادر ا) مدرسة قسنطينة

 بعد قسنطينة، و لكـن ازداد دورهـا         ر الثقافة يف الشرق   ضو تعترب عنابة من أهم حوا     
باعتبارها مرفأ حبري يسهل احلركة إىل اخلارج أو الدخول إليها باعتبارها املمـر إىل قـسنطينة        

                ـا أسـر     و اشتهرت . مراكز ثقافية هامة  ا    لذلك اهتم ا البايات العثمانيون الذين أنشأوا      
             أسرة البوين، أسرة العنايب، إضافة إىل بعض الزوايـا         : نهاو عائالت خدمت العلم و اإلسالم م      

                                                 
، 80:  جملة الثقافة، العدد»1837ها بعد سقوط املدينة يف سنة خمطوطات قسنطينة و مصري«: جياليل صاري -1

 . 156: اجلزائر، ص

مطبعة البعث، قسنطينة    ،- تاريخ مدينة قسنطينة   –أم احلواضر يف املاضي و احلاضر       : حممد املهدي بن علي  شغيب      -2
  . 233: م، ص1980. اجلزائر

رك بلد قسنطينة و اسـتيالئهم علـى أوطاـا أو تـاريخ             فريدة منسية يف حال دخول الت     : حممد الصاحل العنتري   -3
 .  35: ، ص2005. دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر: حيي بوعزيز: مراجعة و تقدمي و تعليق، قسنطينة
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. 18و الطرق الصوفية، و من أشهر مساجدها، جامع إيب مروان، جامع صاحل باي يف القـرن                 
  ) تـونس ( من جامع الزيتونة     قرا ثقافيا بفضل    باإلضافة إىل املدارس و الكتاتيب و اليت تأثرت       

 1889واصلة تعليمهم، و قد أحصت اإلدارة االستعمارية ابتـداء مـن             طالا مل  مهمةو سهل   

و انعدام مداخيل     هدمت و خربت نتيجة اإلمهال     قد  األرجح أن أغلبها    و 1مسجدا 37حوايل  
جامع صـاحل   : التاريخ الصيانة بعد مصادرة األوقاف، و املساجد اليت بقيت يف عنابة بعد هذا           

فيسة، جامع سيدي مروان، أما البقية فقد آلت إىل أمـالك           جامع أيب ر  ،  )اجلامع  اجلديد  (باي
  .2الدولة أو هدمت

، و احتالل مدا، جتلت سياسـته       1830لجزائر سنة   لو بعد دخول االحتالل الفرنسي      
أو  اجتاه مقدسات املسلمني اجلزائريني يف هدم بعضها، و حتويل الـبعض اآلخـر إىل كنـائس               

عندما أقمنا بالعاصمة، أخذنا املـدارس كـي        « : نمستودعات عسكرية و يذكر حاكم وهرا     
  عنا أيدينا على أمالك املساجد و الثانويـات،        ضحنوهلا إىل خمازن، أو ثكنات، أو اسطبالت، و و        

و زعمنا أننا نطبق على الشعب العريب مبادئ الثورة الفرنسية، لكن لألسف مل ير املسلمون يف                
   .3»...ذلك إال هجوما عنيفا على دينهم 

 بتحويـل ثالثـة مـساجد إىل كنـائس          ةففي العاصمة قامت السلطات االستعماري    
و هدمت أخرى قصد فتح     ) مدنية و عسكرية  (كاثوليكية، و أعطيت أخرى إىل املصاحل العامة        

               الطرق و املساحات أو توسيعها أو بنـاء مؤسـسات عموميـة كاملستـشفيات و املـدارس            
 مسجدا و زاوية يف العاصمة مت دمي سـتة  ) 80(أن من بني الثمانيني  و املسارح و الكنائس، و      

   . 18324-1830ما بني ) 66(و ستون 

 1832ديسمرب   18و قامت اإلدارة االستعمارية بالعبث مبسجد كتشاوة الذي حول يف           

مـن  ) 4000(، بعد قتل القوات الفرنسية حـوايل أربعـة آالف           )سيدة اجلزائر (إىل كاتدريئية   
جذرية، وجامع القصبة الذي حـول      كان اعتصموا داخله، و قد وقعت له تغيريات داخلية          الس

                                                 
1 - H'sen Derdour: Annaba 25 siècles de vie quotidienne et de la lutte, Tome II, S.N.E.D, Alger, Algérie. 

1983.  
2 - AD. Papier: «La mosquée de Bone», in. R.A, N° 33, 1889, P: 312.  

 . 128: ص.املرجع السابق: إيفون تريان - 3
  . 75: ، املرجع السابق، ص5 ج،)1954-1830(تاريخ اجلزائر الثقايف : أبو القاسم سعد اهللا  -4
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و قد   1868سنة  ) سيدة النصر ( إىل كنيسة    ، و جامع علي بتشني    )الصليب املقدس (إىل كنيسة   
 13 منـها    مؤسسة دينيـة   176حتتوي على    م1830 سعد اهللا أن اجلزائر سنة       أورد أبو القاسم  

 9 منها م1862سنة   ؤسسة دينيةـم 21 منها سوى   ومل يبق ) ئذنة و خطبة  أي مب (ا  كبريمسجدا  
  . 1)05( إال مخسة) 09(لم يبق من التسعة ف 1899مساجد كبرية فقط، أما سنة 

 تلك املساجد و اجلوامع     الرتباطوقد سلكت اإلدارة االستعمارية هذا املسلك العدواين         
  كانت بعضها مشهورة بالعلم واليت كان مصريها       بثقافة الشعب اجلزائري و دينه و مدارسه اليت       

اليت هدمت أو بيعت أو أعطيت إىل مصاحل أخرى، مثـل مدرسـة             مصري اجلامع التابعة له،     ك
كما متّ دمي مدرسة األندلس     .  و اليت حوهلا الفرنسيون إىل محام      )الذي مل يهدم  (اجلامع الكبري   

  :ملساجد التابعة هلا مثلو جامع السيدة مرمي، و تالشت هذه املدارس مع ا
و مدرسة جامع عبد      احلوت، مدرسة جامع السلطان، مدرسة جامع خري الدين،        صباطمدرسة  

  ..الرمحان  الثعاليب
ـ          1905 قانون   و عندما صدر    مت و سية،الذي نص على فصل الدين عن الدولـة الفرن

ـ    يطبق على مل   1907سبتمرب   27تطبيقه يف اجلزائر حتت مرسوم                    المي إال نظريـا    الـدين اإلس
طبق إال على املسحيني و اليهود، و ذلك رغبة يف اإلدارة االستعمارية تفادي ظهور مجعيات               و  

تعـيني  دينية تطالب باإلشراف على الدين اإلسالمي و ممتلكاته من املـساجد و األوقـاف و                
املساجد و املـدارس     فإن   االحتاللظفني، و لكن رغم سياسة الضغط والقمع اليت مارسها          املو

قامت مبواصلة دورها الرئيسي يف احملافظة على الشخصية العربية اإلسالمية للمجتمع اجلزائري،            
 اإلصـالح إىل    يفو خترجت منها طبقة من العلماء و املصلحني اليت اختذت من املسجد منطلقا              

  .غاية احلرب العاملية األوىل
  ): الكتاتيب( املدارس القرآنية -2

ست هذه املدارس يف العهد العثماين، وبلغت شهرا آفاقا بعيـدة، فقـد أورد              لقد تأس 
مدارس حـسنة التـصميم مزينـة     ) 05( تلمسان حتتوي على مخسة    )ليون اإلفريقي  (الوزان أن 

                                                 
. بـريوت لبنـان    ، دار الغرب اإلسالمي،     1، ج )1900-1830(احلركة الوطنية اجلزائرية    : اهللا  أبو القاسم سعد   -1

  . 83م، ص 1992
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 العلم بالدين، لكنـه     الرتباط و الشائع أن تؤسس جبوار املساجد و ذلك          1بزخارف الفسيفساء 
ى، و تتنوع معارفها و علومها من العلوم الدينيـة          داخلها مصلّ إذا ابتعدت عن املسجد يؤسس ب     

          و الفقـه و التوحيـد و املنطـق         ه، و شرح احلـديث،    و تفسري اليت تقوم على حتفيظ القرآن      
و القوايف   النحو، الصرف و البالغة و العروض     : و األصول إضافة إىل علوم اللغة و األدب مثل        

أما العلوم  . ل الكفيلة للمتعلم بالتحصيل و املرتبطة بالعلوم الدينية       و قواعد اإلنشاء و هي الوسائ     
  )...الطب الشعيب(الفلك، و احلساب، الطب و الصيدلة العشبية : الطبيعية و التجريبية مثل

، كما شـيد    1774 سنة   2ففي العهد العثماين أسس صاحل باي مدرسة سيدي الكتاين        
   لتعليم  خمتلف العلـوم      1779خضر يف قسنطينة سنة     األخضر التابعة للجامع األ   مدرسة سيدي   

هلا و الفنون، و قد شيد مدارس أخرى يف عنابة، القل، جيجل و كان يلحق ا مكتبة و يوقف                   
  .أوقاف مع املسجد

و قد اهتم بعض الدايات مبا اهتم به صاحل باي يف قسنطينة، حيث شيد حممد بن عثمان                 
         و املدارس منها مدرسة معـسكر، و مدرسـة وهـران            املساجديلك الغرب بعض    اباشا يف ب  

 أبـو راس    عـرف   و مدرسة مازونة لكن تبقى األشهر هي مدرسة احملمدية يف معسكر و قد              
ـ 1237-1165 (الناصر املدرسة املتعارفة عندنا هي     «: فقال» عجائب األسفار  «يف تأليفه )  ه

مدرسة إبين اإلمام بتلمسان، و القشاشية باجلزائر،       لتعليمه و تعلّمه ك   : اليت تبىن لدراسة العلم أي    
و أن هذه املدارس مل تكن معروفة يف أول اإلسالم، و إمنا كانت دراسة              . و احملمدية بأم عسكر   

  .3»...القرآن و سائر العلوم باملساجد فقط
 ولقد سامهت هذه املدارس بشكل فعال يف اجلانب العلمي، و اليت توجـه إىل اتمـع               

 مـسؤول  و اقتـراح     الدايو يكون التدريس بعد موافقة      .  و بقية املوظفني   العدولة و   القضا
  .كالتدريس و اإلفتاء و القضاءاألوقاف و جيمع فيها املدرس بني جمموع الوظائف 

                                                 
ـ  : ، ترمجة وصف إفريقيا : )ليون اإلفريقي  (احلسن الوزان  1 ر الغـرب   ، دا 2، ط 2، ج حممـد األخـضر   ي و   حممد حج

 .19: ص، 1983اإلسالمي، بريوت 
، 2005. س، قـسنطينة اجلزائـر    ، منشورات ميديا بلـو    قسنطينة يف عهد صاحل باي البايات     : فاطمة الزهراء قشي  -2
  . 64: ص... دراسات و أحباث. 1775أما سعيدوين يذكر أن هذه املدرسة تأسست سنة . 69:ص
  .  94: ، ص2007جملة الثقافة، اجلزائر . »مدينة اجلزائر رواسي للفن و للتاريخ«:  سعد بوفالقة-3
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لية، و يقوم فيها التعليم على احلفظ       او مثلت مرحلة التعليم فيها الدمج بني الثانوية و الع         
 املناقشات، لذلك مل يكن العلماء      إثراء و نثرا، لكنها تعدت حنو الفهم و         و استظهار املتون نظما   

و مناقـشة مجيـع      يكتفون مبا هو مكتوب فقط، بل ذهبوا أبعد من ذلك إىل إثراءه بأفكارهم،            
املسائل فيأخذون ا و يستبعدون أخرى، و كانوا يدربون تالميذهم على ذلك، و من هنا جاء                

  م العلماء و املفكرين الذين يهتمون بالكتابـة        ضرة بني التراجم و ي    نظام التخصص يف تلك الفت    
وبني الفقهاء الذين يعكفون على حل املشاكل الفقهية        ... دينية و تارخيية  شخصيات  لة  و الترمج 

      و التحقيـق يف الروايـات       ين كان دورهم يف دراسة احلـوادث      ذو التعمق فيها و املؤرخني ال     
زت تسميات خمتلفة لبعض العلماء كقوهلم بارعا يف        برمن هنا   . املزيفالصائب من   و استخراج   

تلك كلها  ... ، أو الفقه أو احلديث      العربية، متضلعا فيها، عارفا بالنحو، أو انتهت إليه اإلمامة        
متفـرغني، يتقاضـون     و تتألف هيئة التدريس من أسـاتذة      . صفات للجمع بني خمتلف العلوم    

وسة على املساجد أو الزوايا و املدارس، و بعـض األسـاتذة هـم              مرتبام من األوقاف احملب   
 مرتبات و ذلك الرتباطهم مبهن حرة مثـل         امتطوعون يف تقدمي بعض الدروس دون أن يتقاضو       

 األمالك تغنـيهم عـن      هلم ، أو 1574 املتوىفالشيخ عبد الكرمي بن حممد الفكون       : التجارة مثل 
   .األوقاف

  فصل الشتاء، و فصل الربيع، و يرجع ذلـك إىل          :  فصلني م العلماء الدرس إىل   و قد قس
بطلبتـه  " املـؤدب " أو قلة األوقاف عليها، و بذلك ارتبطت عالقة املـدرس أو             قلة املدارس 

ـ        ـالقة األب مع أبنائه، و هو شديد احل       ـكع ل ـرص على مستقبلهم، متفرغ هلـم، ال يبخ
 Emile(و قال إمييل كومـب  . عليهم بالدروس العلمية و حريص على تكوينهم و إرشادهم

Combes (   اية القرن        و هو ـ     19يصف حالة التعليم العريب قبل  إىل جملـس    هيف تقريـر قدم
كان التعليم العايل يف أرض اجلزائر يـشتمل مجهـورا        «:  1894 فيفري   2الشيوخ الفرنسي يف    

  عنهم علـوم    غفريا من الناس املتعطشني للعلم و املعرفة جيلسون حول شيوخ علماء ال يتلقون            
فكانت نتيجة  . الشريعة و قوانينها فحسب، بل يتلقون أيضا علوم الرياضيات، اآلداب و اهليئة           

و يف املقابل حييط الطلبة مؤدبيهم       .1»انتصار أسلحتنا أن تفرق الشيوخ و اضمحل التعليم العايل        

                                                 
. ن.و.  ش ،)1940-1900(التربية و التعليم    الشيخ عبد احلميد بن باديس، فلسفته و جهوده يف          : رابح تركي  -1

  . 130: ، ص)ت.ب. (ت، اجلزائر
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يف العلم و على     و أساتذم باحلب و اإلكبار و اإلجالل و هو اعتراف هلم على ذلك بالفضل               
  .  عليهمما يبذلونه من كرم العطاء

 و مربوه يف مذكراته و كتبه، و خارج إطـار الـدرس             ه شيوخ يذكرالبعض  حىت أن   
 حـطّ فمعلم القرية كـان م     تمتع بالكثري من االحترام و التقدير من الناس،       يو املؤدب    فاملريب  

و يطلب األهل من أبنائهم تقليـده يف        و العلم   العناية من اجلميع فهو مضرب املثل يف األخالق         
 سلوكه، و مجيع حركاته و سكناته، و رغم هذه الظروف اليت تعترب تقليدية و تلك املوارد اليت                

و ليست كلـها موجهـة      ضعيفة ألا مرتبطة بالظروف االجتماعية للناس و باألوقاف         تبقى  
ياف اجلزائـر كانـت عـامرة       للتعليم لكن ما يشهد به الغري أن التعليم كان متطورا و أن أر            

 إن قسنطينة كما يذكر قائد الفرقة العسكرية اجلنرال         .بالكتاتيب القرآنية و املساجد و املدارس     
 كان يوجد ا مخـسة و ثالثـون   1837و عند اإلستالء عليها سنة «:  قوله (Bedeau)بيدو 

يتلقون  فيها    700و   600مدارس، تتسع لعدد التالميذ يتراوح بني       ) 7(مسجدا، و سبع    ) 35(
. تعليما فوق التعليم الثانوي باإلضافة إىل دروس أخرى كان يلقيها أشخاص ذو مسعة واسـعة              

التقرير و يواصل   ...  بكثرم املساجد    لتغصحيضرها مجع غفري من الطالب و املستمعني حىت         
 1350حـوايل   مدرسة ابتدائية يتردد عليها     ) 90(و يف نفس الفترة كانت باملدينة تسعون        : قوله

تعليمهم الثانوي، أما عدد املدارس اليوم فقد اخنفض         شابا يتابعون  60طفال، مل يبق منهم سوى      
   .1»350كما اخنفض عدد التالميذ إىل  30إىل 

يت الذي رافق احلملة الفرنسية على اجلزائر أن الشعب         و أورد روز  أما مدينة اجلزائر فقد   
 من أفراده   أكثر مما ميلك الشعب الفرنسي، إذ أن كل فرد        رمبا كان ميلك من التعليم      «اجلزائري  

   .2»و احلساب يعرف القراءة و الكتابة
ذه املدينة تتجـاوز    سعد اهللا أن املدارس اليت كانت توجد        أبو القاسم   و يذكر األستاذ    

املساجد و األوقـاف مت مـصادرة       : لكن كان مآهلا مثل   . 3» مدرسة قرآنية عند االحتالل    مائة
                                                 

: ، ص 1984. ك، اجلزائر . و.  م ،)1900-1830(نصوص و وثائق يف تاريخ اجلزائر املعاصر        :  عبد احلميد زوزو   -1
209 .  

. ج، اجلزائر . م. درابح اسطمبويل ، و منصف عاشور،       : ، ت اجلزائر بني املاضي و احلاضر    :  أندري نوشي و آخرون    -2
  . 211: ، ص1984

 . 37: ، املرجع السابق، ص3 ج،)1954-1830(تاريخ اجلزائر الثقايف :  أبو القاسم سعد اهللا-3
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الدكاكني أو املخازن مثـل مدرسـة       : أو هدمها أو حتويلها خلدمة أغراض أخرى مثل       بعضها  
. 1838، و مدرسة جامع السلطان اليت هدمت قبلها سنة          1854صباط احلوت اليت هدمت سنة      

و مدرسة جامع السيدة هدمت مع اجلامع سنة        . 1840و مدرسة جامع خري الدين هدمت سنة        
       ، 1859، و مدرسة جـامع الثعـاليب سـنة          1838 سنة   و مدرسة  سيت مرمي هدمت      ،م1830

  . 1840و مدرسة جامع الرحبة القدمية هدمت سنة 
ة للشعب اجلزائري، فبعد    عيو منه تبنت السلطات االستعمارية سياسة حرب على املراكز اإلشعا         

س حىت حترم  واجهت وحشية استعمارية صليبية امتدت تلك اليد إىل املدار         املساجد اليت رأينا أا   
الشعب من موروت الثقافة و تعزله عن تارخيه و ماضيه و دينه لكي يتسىن هلا التخطيط ملا هـو              
قادم يف أذهان ساساا و منظريها من قائمة اإلجراءات اليت ختدم سياستها املستقبلية، و بـذلك            

لى هذه  لقد وضعنا أيدينا يف كل مكان ع« :*)Alexis de Tocqueville(صرح دي توكفيل 
 غري الوجهة اليت كانت تستعمل فيها يف املاضي، لقد عطّلنـا            ها، مث وجهنا  )األوقاف(األمالك  

و اسـتنتج دومـاس     . 1»و الندوات العلمية تنـدثر      رس متوت املؤسسات اخلريية و تركنا املدا    
Dumas        و أن متوسط عدد الـذكور الـذين         أن التعليم االبتدائي كان أكثر انتشارا يف اجلزائر

فون القراءة و الكتابة يساوي على األقل املتوسط الذي أعطته اإلحـصائيات الوالئيـة يف               عري
 تلميـذ يف كـل      3000 إىل   2000 و يقدرهم حبوايل     %40األرياف الفرنسية و اليت تقدر بـ       

  يتلقون علوم القـانون    تلميذ800 إىل 600 حبوايل الدروس املتوسطةأما الذين يزاولون  . مقاطعة
من النصف إما باهلدم أو الغلق التعسفي أو         ، حىت أن عدد املدارس قد اخنفض إىل أقل          2نو الدي 

الطوعي بعد ضياع مواردها املالية باختفاء األوقاف اليت حتولت إىل اخلزينة العامة باعتبارها من              
  .أمالك الدولة

                                                 
أحد كبار املفكّرين الفرنسيني احملدثني، مؤرخ و عامل اجتماع و منظر سياسي و رجـل سياسـة                 : ألكسي دي توكفيل   *

، )النظام القـدمي و الثـورة     (، و   )الدميقراطية يف أمريكا  (اشتهر بكتاباته   . 1859 و تويف سنة     1805ولد سنة   . معروف
اعتزل . ، مث عين وزيرا للخارجية    1849 إىل   1839 اجلمعية الوطنية الفرنسية من      انتخب عضوا يف  ). رسالة عن اجلزائر  (

 ). لثنابوليون الثا( بعد رفضه لالنقالب الذي قاده لويس نابوليون 1851العمل السياسي سنة 
1 - Alexis de Tocqueville: Seconde lettre sur l'Algérie, Ed: Zirem, Bejaia, Algérie. 2006, P: 87. 

  .135: املرجع السابق، ص: إيفون تريان  -2



    التعليم يف اجلزائر بني العهدين العثماين و الفرنسي:  الفصل األول
 

 - 17 -

 الـسيد ، و يـشري  التراجـع منذ السنوات األوىل لالحتالل، تدهور التعليم و بدأ يف       ف 
عمليـات  فعل أن الكثري من الكتب تشتتت ب) املفتش العام للدراسات (Pescheux  Le  لوبيشو

 من املخطوطات اليت كانـت تـستعمل         إتالف جزء كبري   االحتالل املتكررة للمساجد كما متّ    
          شي مع األوقـاف، و بـذلك هـاجر العلمـاء           تدريس، و بدأت املدارس يف التال     كقاعدة لل 

 و كان الكثري منهم . عائدات تلك األوقافيعيشون من  ساتذة الذين كان عددهم معتربا األو
  ...  و املفيت و القاضي  جيمع بني وظيفة التدريس

 يعترب التدريس عمال صاحلا و غالبا ما كانت العائالت الثرية تقوم بالتكفل بطالب              لكن
أورد سوءا يوما بعد يوم، و هنـا        و رغم ذلك كانت األوضاع تزداد       . أو مبجموعة من الطلبة   

كانت نتيجة سياسـتنا  «:  التالية الشهادة(Ismail Urbain)مساعيل عربان و إ  دوماسكل من 
و الزوايا   ...  و حلت الكارثة باملدارس   ... كارثية، فقد أمهلت مجيع املدارس االبتدائية تقريبا        

 أطراف البالد اليت مل تكن بعـد         و هاجر األساتذة إىل    ...ت  راألقرب من مراكز االحتالل هج    
 الـسكان    عدد  أن من بني    تؤكد   1840 لذلك جاءت التقارير منذ      1قد وقعت حتت سيطرتنا   

  تلميذ،  600 مدرسة تستقبل أكثر من      24هناك  )  ألف 12(اثنا عشر ألف    ب يقدر عددهم    نالذي
  .  طفل400 مدرسة تعلم حوايل 14 مل يبق سوى م1846و يف فيفري 

ر احلركة االستعمارية يف التوسع بالداخل، بدأ التعليم يعيش فتـرة فتـور             و مع استمرا  
 سـاهم ذلـك يف      حيـث ،  كثرة احلروب و مشاركة الطلبة يف الثورات املختلفة        بسبب   قاسية

 النائية  قهجرم من املدن حنو الريف طلبا للعلم و املعرفة، لكن بعد توغل االستعمار إىل املناط              
 الصوفية و هو ما أضـعف       حتول هؤالء الطلبة حنو الطرق    . 19لقرن  خاصة بعد الستينات من ا    

  . الرتباطها باالستعمار و بالطرق التقليدية الباليةتعليمهم 
 لطول املقاومات القاسـية الـيت       و هذا  الغربية فقد شهدت عدم االستقرار،       أما املنطقة 

معسكر، :  مثل 2ها األدبية و دمرت معامل  ) 1847-1832(شهدا و اليت قادها األمري عبد القادر        
 و مساجدها للنـهب     ها و طلبتها و تعرضت مكتباا     ءوهران، تلمسان، مستغامن و هجرة علما     

 ضباط اجليش و مرافقوهم يف عملية الغزو ينهبون املكتبات اليت يعثـرون             و اهلدم، حيث كان   
                                                 

  .137: املرجع نفسه، ص: إيفون تريان -1
، 2007. النشر و التوزيع، اجلزائـر    ، دار اهلدى للطباعة و      2 ط من امللتقيات التارخيية اجلزائرية،   : محيدة عمرياوي  -2
  . 69: ص
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   هو ما ساهم يف بعثـرة      عليها و يبيعوا لتجار الكتب األوروبيني الذين ينقلوا إىل أوروبا، و          
املنتوج الفكري و التارخيي يف العامل، فضال عن إحراق األخرى فقد أورد األستاذ تركي رابـح                
حادثة رهيبة تبني ما فعله اجليش الفرنسي باملوروث الثقايف يف اجلزائر أثناء حربه ضد األمري عبد                

دا شالطـابور الفرنـسي مـستر      الذي أصابته نوبة من احلزن الشديد، و هو يتتبع آثار            القادر
يف باألوراق املبعثرة يف الصحراء اليت انتزعها اجلنود الفرنسيون من الكتب اليت عـاىن الكـثري                

دية و مليانة عن أداء دورها يف استمرار الثقافة، باعتبارها املناطق           وقفت مازونة و امل   تو  .1مجعها
رنسية عليها، و خمتلف املعـارك الـيت         فقد دمرت بفعل احلمالت الف     التابعة لألمري عبد القادر،   

  فيما بعد بظهور األزمات االقتصادية اليت عرفتها اجلزائـر         االقتصاديشهدا، و ضعف الوضع     
 مـع   جيء النظام املـدين يف اجلزائـر      و مب .  و هجرة الناس للتعليم    1871و   1868-1867بني  

 الوسـيلة احلقيقـة للغـزو       ، أولت أمهية للمدرسة باعتبارها    )1940-1870(اجلمهورية الثالثة   
الفكري بعد االحتالل العسكري، و ملا كانت املدرسة هي املظهر الثاين لالحتالل بعد القوة، مث               

         ، 2»أن آخر الفاحتني و هو مدرس اجلمهورية الثالثة«: االعتناء باملدرس و محل شعار
و هو الدعوة إىل اإلدماج  و أنصاره بعث دور املدرسة *)Jules Ferry(حيث أراد جول فريي 

 و كان التعليم هو الطريق      3، اإلدارة، االقتصاد، الثقافة   القضاء: الكلي الذي يشمل مجيع امليادين    
           و ذلك بتكـوين فئـات متميـزة مـن املتنـورين        هذه السياسة اإلدماجية، األنسب لتحقيق 

    لت النفـوذ األورويب يف اجلزائـر،       و املتطورين أطلقت عليهم تسمية النخبة و هي الفئة اليت قب          
  . العادات و التقاليد الفرنسية و

                                                 
  . 97: املرجع السابق، ص:  تركي رابح-1
، 03، الد   03 جملة الشهاب اجلديد، العدد      ،»اجلمهورية الثالثة و التعليم الفرنسي يف اجلزائر      «: عبد القادر حلوش   -2

  . 343: ، ص2004. السنة الثالثة، اجلزائر
، دخـل إىل    )1869( و رجل سياسة فرنسي و نائب مجهوري يف أواخر امللكيـة             حمامي): 1893-1832(جول فريي    *

عـين  ). 1883-1879( و أصبح رئيسا لبلدية باريس، مث عين وزيرا للتعليم العمومي            1870حكومة الدفاع الوطين سنة     
 مثـل حريـة   و ساهم يف إصدار قوانني عديدة ملنح احلريات العامة          ). 1885-1883،  1881-1880(رئيسا للمجلس   

جمانيـة و إجباريـة و الئكيـة التعلـيم          : التجمع و الصحافة و النقابات، و اقترن امسه مبختلف القوانني املتعلقة بإصالح التعلـيم             
  .Dictionnaire Encyclopédique… op.cit.P: 1395االبتدائي

3 - ِ CH.Robert Ageron: L'Algérie Algérienne de Napoléon III a De gaulle, Ed:Sindbad, Paris. 1980, P: 74.  
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للـسيطرة   وسـيلة  هومل يكن االندماج هو اخلطة الرئيسية للجمهورية الثالثة، إمنا          و   
الفرنسية قصد وضع حد للمقاومة الوطنية، و تأسيس مدرسة مشاة للنموذج الفرنسي ألـا              

من اجلزائر و هذا ما ساهم و ملدة طويلة يف فشل املدرسـة              من باريس و مل تكن تابعة        فُرضت
و حماربة   بالتعليم الفرنسي  امـ، و استمرت السياسة االستعمارية يف االهتم      1الفرنسية يف اجلزائر  

 .م يف املسجد مث الزاوية فيما بعد       و قطع الصلة بني أطوار التعلي      املوروث الثقايف قصد االندماج   
  .  باجلهلة و أم ال يعرفون ال القراءة و ال الكتابة األهايلتصفلذلك كانت التقارير 

 مدرسة و تردد عليها 2000 حوايل 1878در تقرير أن عدد املدارس القرآنية سنة      قو قد   
  .2) ألف28(مثانية و عشرون ألف 

 منـذ و على الرغم من قسوة اإلدارة االستعمارية، و التنكر ملصاحل الشعب اجلزائـري              
-Antoine Eugène Alfred Chanzy( 1873(يم إال أن احلاكم العام شـانزي  التسل معاهدة

 أصدر قرارا مبنح رخص املدارس القرآنية من طرف رؤساء البلديات أو الضباط السامني              1879
  : بعد أخذ رأي شيخ الدوار، و لكن يرفض منح هذه الرخص

  .  إذا كان املؤدب أجنبيا على املنطقة و ال يعرفه الطلبة-
  . فتح مدرسة إذا كانت توجد يف املنطقة مدرسة فرنسية عربية -

 خاصـة يف    و قد جاء هذا التقرير ليضيق على مصاحل األهايل، و حياصر التعليم الـديين             
 حيث إقامته السابقة، سلوكه و ماضيه، سلوك أهله          من ، و مجع املعلومات عنه    3اختيار املؤدب 

  . و ماضيهم و عالقته بالفرنسيني
         تعليمـا خاصـا،     ألبنائهـا  األسر الربجوازية أو امليسورة أن تقدم        عضبت ب و إذا رغ  

و ذلك باستخدام مؤدب أو معلم فيجب عليها إخبار السلطات االستعمارية، و ذلك بطلـب               
ة أمام  رخصة توضح الطلب بأن املؤدب قادم لعائلة فالن و أنه ستقدم له أجرته، و هي املسؤول               

  . عن تصرفاتهعنه و السلطات االستعمارية 

                                                 
 . 344: املرجع السابق، ص:  عبد القادر حلوش-1
  . 51: ، املرجع السابق، ص3 ج،)1954-1830(تاريخ اجلزائر الثقايف :  أبو القاسم سعد اهللا-2
 .227: املرجع السابق، ص: إيفون تريان -3
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وضع العوائـق حنـو     ذه السياسة االستعمارية اليت تكرس املراقبة املستمرة للشعب، و          
طريق تعلمه، بدأت هذه املدارس تعيش حالة من التالشي و االندثار خاصة بعـدما أعلنـت                

  .و األوقاف اإلدارة منذ البداية حرا على اجلزائريني و ذلك عند مصادرا للمساجد
      الذي وضع إصالحات قصد تعليم األهـايل،        1892 أكتوبر   18 بعد صدور مرسوم       و

               و التأكيد علـى ضـرورة أن يلـيب املؤدبـون يف املـدارس القرآنيـة شـروط الـصحة،                    
و يؤكد على عدم تعليم األطفال أو التالميذ أمورا أخرى غري القرآن، و تعترب هذه اإلصالحات                

   .تضييق اخلناق على التعليم الديين الذي بدأ يشهد شيئا فشيئا الضعف و االحنطاطمتهيدا ل
  :  الزوايا و الطرق الصوفية-3

يف املشرق العريب و كان يقصد ا املسجد الصغري و ذلك للتمييز بينها              *نشأت الزاوية 
  ظهرت يف  العريبر لكن يف املغرب ـقر ذلك املفهوم و مل يتغيتوبني املسجد أو اجلامع و قد اس

   .*طاتا م حلت حمل الرابطة و الرب13القرن 
               باملصرية،   KHAOUNAKبالتركية، و خونق  TEKKIEو كلمة الزاوية تعين تيكي 

        ، 1 يف اهلنـد   KHANAK يف آسيا الوسطى و خانق     KALEUTER-KHANEو خالتريخان   
،أي بعـضهم لـبعض   ا معاين مثل انزوى الناس      و هي تعين يف األصل ركن البناء و تولدت هل         

تضامنوا و تآلفوا و أخذت الزاوية يف مشال إفريقيا معىن يطلق على بناء ديين شـبيهة مبؤسـسة              
 قبة و غرفة للصالة و ضريح لويل صاحل و غرف لتحفيظ القرآن             ىتعليمية حتتوي يف الغالب عل    

                                                 
 أفراد املؤسسة حيث تصبح موضع للحج و الزيارة يؤمهـا           الزاوية هي مؤسسة ليس هلا مثيل يف الدول الغربية يدفن فيها           *

اإلتباع و أحباب األسرة يف فترات حمدودة، و هي بذلك تقوم بدور املسجد حيث جيتمع مسلمو القرى اـاورة إلقامـة             
 جيتمـع فيهـا   ... و املدرسة حيث تدرس كل العلوم قراءة وكتابة و علم احلساب و جغرافيا وتاريخ و السحر               . صالم

العلماء لدراسة احلاجات اليت جيهلها البعض، ومناقشة بعض قضايا الشرع أو التاريخ أو الدين، هلا دور املستشفى و الفندق                   
: الذي يأوي إليه احلجاج و السافرين و املرضى و العجزة و العقام، و مكتبة تزخر ذخائرها يوميا بأعمال املتعلمني ا انظر                    

  )    اهلامش25: ص،كمال فياليل:ت.، تاإلخوان:ادواردو دونفو(
 
 حتريف لكلمة   Marabout يطلق اسم الرباط على املكان الذي ينطلق منه اجلهاد و مسى االستعمار شيوخها مرابو                - *

مرابط، لكن هذه الرباطات مل تكن تفتقر للعلماء و الفقهاء الذين يعلّمون الناس شؤون دينهم، و بعد انتهاء وقت اجلهـاد                 
  . مدارس لتعليم الناس أمور الدين و الدنياتتحول إىل 

1 - XAVIER Coppolani et Octave Depont: Les confréries religieuses musulmanes, Adolphe. Jourdan, 
Alger. 1897, P: 205.  
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              ءها خيتلف عـادة عـن بنـاء املـسجد          و يؤكد األستاذ سعد اهللا أن بنا      . و استقبال الزائرين  
و املدرسة، فالزاوية غالبا ما جتمع بني هندسة املسجد و املرتل و هي يف اجلملة قصرية  األسوار                  

بدون مئذنة فالزاوية مـن     منخفضة القباب قليلة النوافذ، و إذا كان هلا مسجد فهو يف الغالب             
: نرياون ت فيإعرفها  ت و   1 و اهلدوء  شفو التق  ي بالعزلة الناحية اهلندسية ليست مجيلة شكلها يوح     

أا مدفن عائلة مرابطني، أي عائلة متلك األصالة الدينية الوراثية، و يأيت إليهـا النـاس ألداء                 «
و حتضى تعليماا بثقة كبرية خصوصا و أا تقوم علـى            الصالة، مث من أجل التعلم و العالج      

  .2»أسس خرافية و غري عقالنية
            بعد الصراع الـصلييب اإلسـباين،      ) 16(قد انتشرت الزوايا منذ القرن السادس عشر        و  

 اليت قادها اإلسبان على ثغور املسلمني       ادد، و محالت االستر   1492ندلس عام   و إثر سقوط األ   
 يف املغرب العريب بإعالن اجلهاد ضدها، و إحياء الوظائف احلربية، و لكن بعد جميء العثمانيني              
و حتقيق انتصارام املتواصلة يف املتوسط، حولت هذه املؤسسات نشاطاا حنو العلم و املعرفـة    

 تتعدى من الذكر احلكيم، و قد    هار بعض السور    ظ الصغار القرآن و حتفيظه هلم، و است       كتعليم
  ... الفقه و العقيدة، النحو و الصرف، البالغة و املنطق : إىل تدريس بعض العلوم األخرى مثل

     و علمائهـا،     خمتلف هذه الزوايا على مكتبات عامة تطورت بفضل كتابات مدرسيها          و حتتوي 
 الكـربى    يف خمتلف العلوم منتشرة خاصة يف املدن        خمطوطات نفيسة و نادرة    تضم بني طياا  و  
قسنطينة، اجلزائر، تلمسان، لذلك احتلت هذه املؤسسات مكانة كبرية يف نفوس الشعب            : مثل
  . 3 سامهت يف نشر الثقافة و املعرفة بشكل واسعوجلزائري، ا

اجلانب التعليمي من خالل نشاطاا املختلفة       و يتجلى دورها يف احلركة الثقافية، خاصة      
كتلقني العلوم الدينية و اللغوية و األدبية، و توجيه الطلبة حنو املدارس ااورة مثـل القـرويني                  

 مقـدم ، و يؤكـد     )مصر(ناك من يتعداها إىل األزهر الشريف       ، و ه  )تونس(، الزيتونة   )فاس(

                                                 
 . 270: ، املرجع السابق، ص1 ج،)1830-1500(تاريخ اجلزائر الثقايف :  أبو القاسم سعد اهللا-1
  .132: املرجع السابق، ص: انإيفون تري -2
:  جملة الشهاب اجلديد، املرجـع الـسابق، ص        ،»دور الزوايا يف مقاومة اجلهل و التبشري املسيحي       «: مجيلة معمري  -3

282  .  
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التحفة املرضية أن الزوايا حتتل الصدارة بني خمتلف املراكز الثقافية يف تثقيف املعوزين و الفقراء               
  : 1و املتعطشني للعلم و هو يقسمها إىل قسمني

لذين سبق هلم أن تعلموا      الغرباء ا  -غالبا–ه  يقوم بتحفيظ القرآن الكرمي و يؤم     : القسم األول  -
  . احلروف اهلجائية و استظهروا بعض السور من أي الذكر احلكيم على األقل

         فإنه يقوم بتدريس فنون الوقت السيما الفقهيات، العقائد، قواعـد النحـو،             :القسم الثاين  -
 يؤمـه يف     و هذا القـسم ال     و الصرف و فنون البالغة و املنطق و بعض املبادئ يف علم الفلك            

  . الغالب إال املستظهرون لكتاب اهللا
              و من أهم مميزات العهد العثماين انتـشار  الزوايـا و الطـرق الـصوفية و القبـاب                  
   و األضرحة و األماكن املخصصة للزيارات يف كامل أرجاء البالد سواء يف املدن أو األريـاف،                

ل هلا الربكة و مينع عنها االعتداءات و املشاكل         و قد كانت كل مدينة حمروسة بويل صاحل حيم        
  . تلمسان و اجلزائر و قسنطينة و جباية: اليت تواجهها مثل

سيدي عبد  :  الزوايا و األضرحة مثل     هذه فمدينة اجلزائر كانت حتتوي على العديد من      
 حوايل ستة   الرمحان الثعاليب، و زاوية سيدي عبد القادر اجليالين، أما قسنطينة فإا حتتوي على            

املؤمن، سـيدي عفّـان،     يا و خلوات سيدي الكتاين، سيدي عبد         مثل زوا  2زاوية) 16(عشرة  
زاويـة أوالد   : مثـل حىت أن العائالت الكربى قد اشتهرت بزواياها اخلاصة         ... مسيد   سيدي

أما املنطقة الغربية خاصة يف حاضرا تلمسان فقد اشتهرت بعدة زوايا           ... الفكون، ابن نعمون    
   .زاوية سيدي بومدين، زاوية سيدي احللوي األندلسي، زاوية عني احلوت: واضحة مثل

مخسني ا  ، فإا تعترب من أهم مناطق انتشار الزوايا، فقد بلغت           )جباية(أما منطقة زواوة    
 التعليم رغم طبيعة املنطقـة اجلبليـة        زاوية سامهت بشكل كبري يف الدفاع عن اإلسالم و نشر         

زاويـة  : ان التالميذ ينتقلون إليها من خمتلف املناطق ااورة و اشـتهرت منـها    الصعبة فقد ك  
 إىل  200اليت تكون ما بـني      ) أقبو(األزهري بآيت إمساعيل، و زاوية سيدي بن علي الشريف          

                                                 
  . 59: املصدر السابق، ص: حممد بن ميمون اجلزائري -1
 .266: رجع السابق، ص، امل1 ج،)1830-1500(تاريخ اجلزائر الثقايف  :  أبو القاسم سعد اهللا-2
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و زاويـة     كل سنة  100، باإلضافة إىل املسافرين الذي يزيد عددهم عن         1 طالب و تلميذ   300
  . دسيدي منصور بآيت جنا

 و هذا    2ةو كانت هلذه الزوايا يف األرياف أراضي موقوفة تزرع من طرف رجال الزاوي            
 أجور املدرسني و معيشة األوالد كما أـا تـستفيد ممـا يقدمـه               جزء من الغذاء، أو لتغطية    

  . الفالحون كزكاة على إنتاجهم السنوي
ىت فاق عدد املساجد     ح )18( مع مطلع القران الثامن عشر       لذلك ازداد عددها يف البالد    

و املدارس، فتلمسان عرفت أكثر من ثالثني زاوية، أما قسنطينة فقد شهدت يف عهد صاحل باي                
أما مدينة اجلزائر فقد تعدى ا العدد أكثر من اثنان و ثالثون قبة             . أكثر من ثالث عشرة زاوية    
     . 3وية أو رباطو ذهب البعض أا احتوت على تسع عشرة زا و ضرحيا و اثنا عشرة زاوية،

 زاوية تتألف من مسجد أو قبة و هي اليت تغطي قرب املرابط الذي حتمـل                 كل و كانت 
             إال القرآن، و بعض العلوم البـسيطة األخـرى          ه مكان ال يقرأ في    فيهاامسه أو اسم املكان، و      

للتالميـذ أو   و لذلك جندها يف مناطق عبارة عن مدارس ابتدائية لألطفال و مساكن خمصـصة               
  .علومهم و مساكن أخرى تأوي الفقراء و املساكني الطلبة الذين يأتون لتحسني

جبميع مراحـل التـدريس     و تعترب الزاوية جامعة دينية و ملجأ جمانا، لذلك فإا تقوم            
القبائل و بعض   و أن هذه املدرسة هي مفتوحة لألطفال العرب       M.Daumas و قد رأى     الثالث،

        ألكـل  لو هـذا     1دورو على كل طفـل     06 رغم بعدها و يدفعون      ئها إليها األسر ترسل أبنا  
و املسكن و امللبس على حساب املؤسسة إىل غاية مغادرته، و يضيف أن األغنياء و امليسورين                
 يقدمون بعض اهلدايا املقبولة و يتلقى التالميذ التعاليم اإلسالمية مث يعودون للعمل يف منـاطقهم               

 سنوات تؤهلهم إىل العودة بصفة طلبة و هـذا لفـتح            7أو   6املعارف بعد    هذه   و هم حمملون  
  :منها2 ممدارس صغرية و يتلقى التالميذ يف الزوايا بعض العلو

                                                 
1 - M.Daumas et M.Fabar: La Grande Kabylie- Etudes historiques, L.Hachette, Paris. 1847, P: 61.  

2 - Le général Daumas: Mœurs et coutumes de l'Algérie. Telle- Kabylie-Sahara, L.Hachette,                
Paris. 1853, P:    .  

  . 267: املرجع نفسه، ص: سعد اهللاأبو القاسم  -3
- 1 M.Daumas et M.Fabar: op.cit, P: 60.  

 . 281: املرجع السابق، ص: مجيلة معمري -2
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 فن التجويد، و تالوة القرآن حبـسب الروايـات           أو الطلبة  و هي تلقني التالميذ   : اتءالقرا-
  .الشهرية

، و تفسري الكشاف    )يربالط( ان يف تفسري القرآن   يدرس بعض الشيوخ يف جامع البي     : التفسري-
، و تفسري الرازي ملؤلفه فخر الدين الرازي، و تفسري الثعاليب عن ابن إسحاق حممد               )الزخمشري(

  .بن أمحد الثعاليب، و تفسري البيضاوي عن ناصر الدين ابن حممد عبد اهللا بن عمر البيضاوي
مام مالك، مسند اإلمام أمحد، شفا القاضـي       يدرس فيها صحيح البخاري، موطأ اإل     : احلديث-

  .عياض و كافة مصنفات احلديث
اشتغل الكثري من العلماء بتدريس خمتلف املوارد الدينية كالتوحيد         : التوحيد و الفقه و األصول    

  .و التصوف
   .س اللغة العربية و قواعدها و آداايتدر: البالغة و األدب

          جرومية احلساب  القرآن و النحو و األ    : عارف مثل ملمبختلف ا يتلقون  لذلك فإن التالميذ    
، و لكن ندرة هذه الكتب كانت يف كـل مكـان            )ابن سينا (والطب  ) ابن خلدون (و التاريخ   

  .1ارف السابقةتقريبا و هي امتداد للمع
  ديـن  ة و هي اليت تقوم على املرابط أو املرابطني و هم رجـال            يو هناك الزاوية املرابط   

  سيعطون أمثلة على مكانتهم السامية و حيققـون         ذلك  يتأملون القرآن، و من خالل     حيفظون و 
 أنه حول   (Haëdo)يدو  اه  و يعيشون يف عزلة، و يؤكد      قباب و جيتمع هؤالء حول      املعجزات

 مع مريديهم و أغلبـهم مـن         أو رباط   مرابط 200اجلبال يبلغ عددهم    مدينة اجلزائر يف أعايل     
 و الذي يبني االحترام اجتـاه       املرابطنيل الذي يؤثر يف عائلة      جكومون بالر و الزوايا حم   ،2األهايل

  .3مجيع املهاجرين و األغراب املسلمني وهو أول واجب يقوم به
         إىل جانب الزوايا املنتشرة يف كامل البالد هناك الطرق الصوفية اليت هلا سلطة روحيـة               

ى التماسك االجتماعي، و نشر األمن و إطعام        و دينية حيث تقوم بفض الرتاعات و احلفاظ عل        
 مـن   و الشعوذة واخلرافة،   املعوزين، و يف املقابل ساعدت على نشر املظاهر السلبية كالدروشة         

                                                 
   .113: املرجع السابق، ص: إيفون نريان -1

2 - Diego de Haëdo: op.cit, P: 116.  
3 - Le Générale Daumas: op.cit, P: 20.  



    التعليم يف اجلزائر بني العهدين العثماين و الفرنسي:  الفصل األول
 

 - 25 -

و كلها لعبـت أدوارا خمتلفـة   ... الشاذليةو قاوية،  رالد و التيجانية، القادرية، الرمحانية، : أمهها
  .19و السياسية منذ القرن و االجتماعية أ سواء يف احلياة الثقافية

  :  و تنقسم الطرق الصوفية يف اجلزائر إىل قسمني أو صنفني بارزين
 األسرار الغيبية، و القدرة على نقلها إىل األتباع         معرفةو هي اليت يدعي شيوخها      : النوع خلوايت 

 خلوام  الذين يدعون باملريدين أو األخوان أو الفقراء يفرضون عليهم بعض األذكار يتلوا يف            
 حسب مكانة هؤالء    ليهم، و ختتلف هذه األذكار أو األوراد      املختلفة و اخلاصة حىت يفتح اهللا ع      

و ألن    و ذلك إلتباع ظاهرة اخللـوة و الـورد،           *املريدين و من هنا جاءت تسميتهم باخللوتية      
          و األذكـار و مـن بينـها الرمحانيـة           1لكل واحد منهم طريقة خاصة به من حيث السلوك        

  .و الشاذلية
             و عندما تكون الزاوية ميسورة األحوال بفضل تربعات الناس، و زيـارم املختلفـة              

 باألطفال للتعليم يف الزاويـة و حتفـيظ         االهتمامو اهلدايا و أموال األوقاف اليت حتبس هلا، يتم          
  و احلـديث    علوم الشريعة و الفقه   د اللغة العربية، و     كرمي، و تلقني خمتلف العلوم وموا     القرآن ال 

ـ  .... و التوحيد و التاريخ      ف بعـض  ويف هذا النوع يقوم الشيخ نفسه مبهمة التعلـيم أو يوظّ
املقـدم أو   : العلماء أو الفقهاء و املدرسني للقيام بتلك املهمة و حيمل نوابه ألقابا خمتلفة مثـل              

  .الوكيل أو الرقيب أو اخلليفة
 هي اليت ال يدعي شيوخها أو أصحاا معرفة الغيب، أو أسرار معينـة              و: خلوايت غريالالنوع  -

يتخذون ألتباعهم بعض األذكار يتلوا وراء الصالة، و يهتمون بتحفيظ القرآن الكـرمي              لكن
  .لألطفال و بعض العلوم الشرعية األخرى و الدينية و اللغوية و من أهم روادها التيجانية

 خارج اجلزائر اختذت     أخرى  اجلزائر بعضها فروع لطرق    على العموم الطرق الصوفية يف    
  .التيجانية اليت متتد على كافة ربوع القارة اإلفريقية: لنفسها مقرات و فروعا يف اجلزائر مثل

                                                 
ووضع أسسها احلقيقية عمر اخللويت و مل يكن هلا يف    : تأسست على يد حممد اخللويت الفارسي     هي املدرسة اليت    : اخللوتية-*

  :الرمحانية و التيجانية، أنظر: اجلزائر سوى طريقتان مها
- Gouvernement générale d'Algérie Services des liaisons nord-Africaines (les confréries Religieuses en 
Algérie 1951), P.I. Archives historiques wilaya de Batna. N: 1462. P: 27.  

، 63، جملة الثقافة، العـدد      ع املؤسسات الدينية باجلزائر خالل القرنني التاسع عشر و العشرين         ضاأو: حيي بوعزيز  -1
  . 16: ، ص1981ماي . اجلزائر



    التعليم يف اجلزائر بني العهدين العثماين و الفرنسي:  الفصل األول
 

 - 26 -

و على الرغم من أن معظم هذه الطرق ختتلف من حيث الطريقة لكنها تتفق يف املنهج                
          ور شيء من التنـافس لكـسب األتبـاع         الذي حددته و هو التصوف، و هذا ما أدى إىل ظه          

ها االنتقال منها إىل طريقة أخرى حىت ذهبت التيجانية         مريديو املريدين، و قد ت كل طريقة        
  .إىل اعتباره مرتدا

 أعطته الصبغة اإللزامية    و قد قامت بعض الطرق بفرض شيء من املال على املريد، حىت           
  يف الصوفية، لذلك يقوم املريـد بـدفع   هي الركن الرئيسي   ألا تنطلق من الطاعة إىل الشيخ و      

باط و السلوك احلسن داخل املؤسـسة  ضن من أهم مظاهر االتعترباه الطريقة و    التزاماته املالية اجت  
  .الواحدة اليت يدافع عليها املريدون بأنفسهم و أمواهلم

م الذي أعطته الـبعض  و قد متيزت الطرق الصوفية بالتربية الروحية و االنضباط و التعلي       
التيجانيـة إىل   الشاذلية،  الدرقاوية،  : الرمحانية، بينما تذهب أخرى مثل    : منها أمهية كربى مثل   

ن بتأسيس مدارس قصد حماربة هذه الطرق       ويحىت قام العثمان  ضرورة تربية األفراد تربية روحية      
ال العلمـاء و ال     ينجح  أو املرابطني الذين كانوا مناهضني للحكم، لكنهم فشلوا يف ذلك و مل             

  . 1ن يف مكافحتها وهذا للمكانة اليت حققتها يف أوساط الناسالعثمانيو
و رغم ذلك فقد حافظت هذه الطرق على الوحدة الروحية و الدينية للشعب، و هـذا مـا مل                   
ينتبه له األتراك الذين كانت عالقتهم بالناس هي مجع الضرائب فقط، أما عالقة الناس بـالطرق            

  .ية هي الوالء و التبعيةالصوف
أما بالنسبة للدور االجتماعي و الثقايف للزوايا فإا قدمت الكثري بأعمال مهمة، حيث             
حافظت على شخصية و هوية الشعب عن طريق الدفاع عن اإلسالم و اللغة العربية، و كانت                

تـشردين  متثل مأوى ملن ال سكن له دون مقابل، لذلك كان تنافس املعمرين و العجـزة و امل                
             ... للحصول على هذا املكان، كما كانت تستقبل أبناء السبيل و طلبة القرآن و اللغة العربيـة               

 M.Daumasو قد اعتربهـا      و اشتهرت عدة زوايا باملستوى الرفيع ملا تقدمه من التعليم العايل            
و الصغار و دورا للمعاجلة  و ثقافية و مدارس للكبار ، حيث كانت مراكز دينية 2باجلامعة الدينية 

     و التداوي، و منعت أبناء املسلمني من اللجوء إىل احملاكم الفرنسية حيث تعترب هـي احملـاكم                 
                                                 

بدايـة  (ة يف قطـاع الـشرق اجلزائـري         جوانب من السياسة الفرنسية و ردود الفعل الوطني       : محيدة عمرياوي   -1
  . 37: ، ص1984. ، دار البعث، اجلزائر1 ط،)االحتالل

2 - M.Daumas et M.Fabar: op.cit, P: 60.  
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       ـ         و ملجأ املتخاصمني، و قد نصت ألعمال املنص  نرين و املبشرين يف الوصول إىل أهـدافهم ع
منعهم من اللجوء إىل تلـك  و  حيث اهتمت بالفقراء... أو اإلحسان   طريق التعليم أو التطبيب   

 و األغنياء، الصغار و الكبـار   راءـامت جبعل التعليم جمانا جلميع الناس الفق     ـؤسسات و ق  ـامل
اسـتطاعت أن تقـف     و  القيم الروحية    و دعت الناس إىل التمسك باإلسالم، و احلفاظ على        

  .كحصن للثقافة اإلسالمية و معقال للحرب ضد االستعمار
: لمدارس املختلفة و املعاهد و اجلامعات واإلسالمية مثل       ليا روافد   بذلك كانت الزوا   و
، فبعض هـؤالء الطلبـة      )مصر(، و اجلامع األزهر   )املغرب األقصى (، القرويني   )تونس(الزيتونة  

  .و الكتاتيب القرآنية للجزائر الذين حتتضنهم هذه املعاهد و اجلامعات هم من أبناء الزوايا
يف أدوارا إجيابية أكثر منها يف املدينة، خاصة يف جمال التعليم           و قد لعبت الزاوية يف الر     

شيخ، و بيوتا للطلبة و مساكن للغرباء و الفقراء،         للحيث أا كانت تشتمل على املسجد و قبة         
 إىل مدرسة    يف اجلزائر  لت الزاوية القشاشية   نشر التعليم جبميع مستوياته، حىت حتو      و سامهت يف  

جامع القشاش، ولعبت زاوية شيخ الـبالد       إىل   ى مض ما كانت تابعة في   عليا أو معهد و هي اليت     
زاوية الفكون يف قسنطينة، و زاوية مازونة ذات         دورا إجيابيا يف مدينة اجلزائر، مثل ما قامت به        

الشهرة الواسعة، و زاوية عني احلوت يف تلمسان، لكن معظم زوايا املدن بقيت مشلولة بسبب               
  .يب املخصصة ملثل هذه املهمةوجود املدارس و الكتات

        ن من الضيوف، و ذلـك بنـصوص        و قد ختصصت بعض الزوايا يف استقبال نوع معي
  اب، و زاوية سيدي أيبزعأوقافها، فزاوية موالي حسن بالعاصمة كانت عبارة عن دار سكن لل

اء سـتقبال فقـر   العتيقة تستقبل الفقراء و املرضى و العجزة، و زاوية سعيد قدورة خمصصة              
العلماء، و من جهة أخرى كانت بعض الزوايا مقصودة أكثر من غريها إما طلبـا للربكـة أو                  

 و كان للزوايا مكتبات عامـة حتتـوي علـى الـشتات             1للعالج و طلب االستجابة للدعاء    
انت عاملدن  ملخطوطات يف خمتلف العلوم و فنون العصر، و يقصد ا زوايا األرياف ألن زوايا               

زوايا األريـاف فقـد      أما   لقها و هدمها مثل املساجد أثناء االحتالل،      فها و غ  من مصادرة أوقا  
 أداء مهامها اجلهادية و العلمية ألزيد من مخسني سنة فيما بعد، و كانت خزانـا                 يف استمرت

حقيقيا للعلم و املعرفة و قد أحرق و هدم أغلبها نتيجة مشاركة رجاهلا يف املقاومات املختلفـة                 

                                                 
 .270:، املرجع السابق، ص1ج ،)1830-1500(تاريخ اجلزائر الثقايف: أبو القاسم سعد اهللا– 1
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 ، و قد كانت حمط أنظار الطلبة و األسـاتذة الـذين           1 أوالد سيدي الشيخ   وة،زوايا زواو : مثل
يقبلون عليها للمطالعة و البحث، و كانت هذه املكتبات موزعة على القطر اجلزائري حـسب               

          س العلوم السيما يف اجلزائـر العاصـمة، و قـسنطينة           يأمهية املناطق اليت تتمتع بالثقافة، وتدر     
  .2و تلمسان
ما تقد لعبت دورا بارزا يف جمال التعليم خاصة يف املرحلة اليت مل يكن فيها التعليم مه               و  

ثماين و يف مناطق الريف، حيث سامهت يف نشره وإحداث توازن بـني             عبه خاصة يف العهد ال    
فق علـى   اتيب القرآنية، و كانت الزاوية تن     الريف و املدينة اليت كانت ا املدارس احلرة و الكت         

              سون فيها من األراضي املوقوفة هلـا أو مـن اهلبـات             و تالميذها و العلماء الذين يدر      طلبتها
            و الزيارات اليت يقدمها الناس أو املريدون أو من أموال الزكاة، و قد وضعت الزوايـا نظمـا                 

  :نهاستهانة ا و كان اهلدف مأو االو قوانني صارمة ال ميكن للطلبة خمالفتها 
          تعويد الطلبة على النظام و ترغيبهم فيه، و ضمان السري احلـسن و العمـل داخـل الزاويـة                    

  :و يتلخص نظامها الداخلي يف
إن الزاوية هلا سجل يقيد فيه أمساء طالب الزاوية، و يشطب اسم الطالب منه يف حالة فـصله                  -

  .أو انقطاعه، أما إذا تغيب و مل ينقطع فيسجل غيابه
ون الطلبـة أو    اخلدمة اليومية داخل الزاوية، يقوم ا الطلبة بالتناوب، أما اإلشراف على شؤ           -

مون به بالتناوب و بذلك يعـني       ون من مهام كبار الطلبة الذين يقو      نه يك بعض شؤون الزاوية فإ   
  .م و الوكيلاملقد: منهم

و يساعده يف    الزاوية سسإن األوقاف املوضوعة يف خدمة الزاوية يتكفل ا ناظر من ذرية مؤ           -
  .ذلك كبار الطلبة 

و الذين يسكنون بعيدا أما الطالب من أهل القريـة فـإم            أخيصص املأوى للطلبة األغراب،     -
  يتعلمون يف الزاوية مث يعودون إىل بيوم 

                                                 
 .361: ، املرجع السابق، ص5ج، )1954-1830(تاريخ اجلزائر الثقايفأبو القاسم سعد اهللا، – 1
-1931(مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني و عالقتها باحلركات اجلزائريـة األخـرى            : عبد الكرمي بوصفصاف  – 2

         املؤسسة الوطنية لالتـصال و النـشر       منشورات املتحف الوطين للمجاهد،      دراسة تارخيية و اديولوجية مقارنة،    ،  )1945
  .192: ، صم1996 .اجلزائرو اإلشهار، 
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  .م و الوكيل للسري احلسن للزاوية املقد:  كبار الطلبة مثلاحتراموجوب -
 خيل بالنظام املعمول به، و ال حيترم قواعد النظافة يتعرض للعقوبـة              إن من يهمل واجباته أو     -

ه يف أعمال اخلدمة بالزاوية أو الغرامة        على األقدام أو مضاعفة حصت     ا بالعص اليت متثل يف التأديب   
ه السرقة داخل الزاويـة أو خارجهـا         يف حقّ  ئي و تسليمه ألهله، أما من يثبت      أو الفصل النها  

  .فيعاقب بالفصل 
 تقدم الزاوية وجبتني من الطعام، واحدة للغداء ، و أخرى للعشاء و من يتخلف عن موعـد                  -

 ا و ال يأكل مع      االلتزامتقدمي الطعام بدون عذر حيرم من وجبته ، ولتناول الطعام آداب جيب             
  .الطلبة إال من كان مسجال يف دفتر الزاوية

س يف حلقات الدرس ، فـال يتخلـف         د الدروس، و آداب اجللو    يواعضرورة احملافظة على م   -
  .طالب عن موعد الدرس و ال جيلس يف مكان طالب آخر

   : األسبوعي الذي يعقد يوم اجلمعة برئاسة املقدم و ذلكاالجتماع على الطلبة حضور -
  .لتذاكر هذه العوائد ،يتعلمها اجلديد و يتذكرها املقدم  
  .النظر يف شؤون الطلبة و مناقشتها و الفصل فيها 

ار بني الطلبـة أو اخلـصومات أو        الشج: د العقوبات لكل نوع من أنواع احلوادث مثل       يحتد-
عتداء بالسب و الشتم أو الضرب ، و األدوات املستعملة فيه، أو الزنا و عقوبته، وعقوبة من                 اال

  .ختالط بالنساءيزاحم النساء أو يقف بباب الغري أو اال
  .هختصص ليلة األربعاء من كل أسبوع للترفي-
 وجوب الرفق باحليوان عموما، وفرض غرامات على من يسيء استخدام حيوانات الزاويـة              -
  .أو يعتدي عليها الطلبة بالضرب...) أمحرة، أحصنة، بغال(
يـة أو يرفـع     العقوبة بالغرامة ملن يلعب من الطالب أمام الضيوف الذين يترددون على الزاو           -

  .ي رأسه، أو ميد رجليه أمامهمرهم باجللوس أو يعرصوته أمامهم، أو يستدب
  . يقوم الطلبة برعي ماشية الزاوية، و خدمة األراضي املوقوفة عليها-
  .1يقوم الطلبة جبمع األموال للزاوية من القبائل-

                                                 
  .  24: املرجع السابق ص: العيد مسعود -1
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و بذلك نالحظ أن النظام الداخلي هلذه املؤسسات يفوق املدارس احلديثة من حيـث              
     قصد تربية طلبتـها علـى االسـتقامة،         ، و هذا  ارها  االنضباط املفروض على تالميذها أو زو            

بعـضهم الـبعض أو     مه كما حددت العالقة بني الطلبـة ب       وضع مقام آداب و ضوابط حتك     و  
أو حىت مع األجانب إضافة إىل حتديد عقوبة كل خطأ          ) املقدم و الوكيل  ( مثل   1املشرفني عليهم 

درسة، و ال يعين الصرامة يف تطبيق القـوانني أو          من يقوم باالستهانة بالقوانني الداخلية هلذه امل      
احلرص على العقاب إمنا هي للتربية و ذيب األخالق و تدريب التالميذ على احلياة العلمية يف                

  .املستقبل و متكينهم من املسامهة يف تسيري الزاوية 
ت بدورها اإلشـعاعي يف     يل عن دور هذه املؤسسات ، لكنها احتفظ       و رغم كل ما ق    

  .ربية و التعليم خاصة يف مرحلة ما قبل االستعمار الت
 مرموقة بني خمتلف    ة مبكان  تتمتع لة القول أن الزوايا قبل االحتالل الفرنسي كانت       و مج 

املقارنة مـع   مع  حىت  املدارس الثقافية اإلسالمية يف اجلزائر و تنتشر يف العديد من أرجاء البالد             
ية بل إا   رة هلا، تعترب يف غاية األمه     عربية و اإلسالمية املعاص   الثقافية يف األقطار ال   املؤسسات  بقية  

تتعداها يف نشر الثقافة و الدعوة إىل اإلسالم و لكن بالنظر إىل العامل اإلسالمي فإا تعـيش يف                  
        الذي مل يستطع علماءها التخلص منه واكتفـوا بنقـل العلـوم            2مرحلة اجلمود و االحنطاط     

  .ليديا و عجزوا عن اإلبداع و اإلبتكار يف جمال العلم و املعرفة و املعارف نقال تق
 أنه يف اجلزائر غالبا ما يكون مفهوم الزاوية مرادفـا           (X.Coppolani) أورد كوبالين  و

 ة مثل اللغة العربية و القـراءة       يللمدرسة ، ألن هذه املؤسسة تقوم بتقدمي خمتلف املعارف املدرس         
 أصـدرت لـذلك    3...التاريخ و اجلغرافية و الفلسفة و التوحيـد       و الكتابة و حفظ القرآن و       

 أكتوبر  06 قرار    القوانني و القرارات لتنظيم و عمل و مراقبة الزوايا منها          االستعماريةالسلطات  
 الصادر عن احلاكم العام الذي حيدد فيه ضرورة التخلص مـن املدرسـني و الـشيوخ                 1852

من معارف تعيق التطور و ترفض      طرا و هذا ملا يقدمونه      ين يشكلون خ  املغاربة و التونسيني الذ   
            ل فيه من طرف وزير     الوجود االستعماري يف اجلزائر و لكن هذا اإلجراء مل يطبق كلية ألنه عد

                                                 
1- CH.André.Julien: Histoire de l'Algérie contemporaine -La conquête et les débuts de la colonisation 
(1827-1871), P.U.F, 1964, P: 16. 

  193: املرجع السابق ص : عبد الكرمي بوصفصاف  -2
3- Xavier Coppolani: et –Octave De Pont. Op.cit. P:205. 
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 لكنه اشترط ضرورة احلصول على رخصة من طرف املـسؤول           1877 ماي   22احلرب بتاريخ   
ن الرخصة متنح مـن طـرف اإلداريـني أو          اإلداري األول للعمالة أو الوايل الذي يقرر ذلك إ        

           ار الذي سيقيم فيه و هناك      احلاكم العسكري، و ذلك بعد عرض رأي األهايل أو الشيخ يف الدو
  : ميكن أن نفرق بني 

  .طلبة مدرسني أجانب يف اجلزائر-
دون فتح مدارس يف أماكن إقامتهم أو أين توجد مدارس عربية فرنسية فيجب             يالطلبة الذين ير  -

  .يوافق على ذلك النائب األهليأن 
و عندما تريد إحدى العائالت امليسورة أو الثرية تعليم أبناءها فإا تأيت هلـم بأحـد                

 ال املدرسني املعروفني من خارج املنطقة فإا ال يسمح له بتدريس أطفال خارج بلك األسرة و              
م اإلدارة االسـتعمارية    ميكنه فتح مدرسة و يكون رب األسرة مسؤوال عنه مسؤولية كاملة أما           

لذلك كان اهتمام االستعمار نابعا مبعرفة و إحصاء هذه الزوايا و حىت الطرق الـصوفية الـيت                 
اعتربها خطرا ال ميكن إغفاله، و من هنا بدأت عملية مجع املعلومات عن شيوخ الزوايا أنفسهم                

 167019قـدم و     م م1955 زاوية و    355:  ب Rinnو األتباع و املقدمني، و قد قدرهم رين         
ـ     لكن إحصاء هـذه الـسنة    (18821 نسمة سنة 2.845,757: إخواين مقارنة بعدد السكان ب

يف  منطويني حتت أكرب أمساء شيوخ اإلسالم)  نسمة 2.812,497: قدر عدد السكان بـ1882
باعها يف األرياف و القرى،     الشرق و الغرب، كما تؤكد نفس املصادر أن هذه الطرق ينتشر أت           

  . عن اإلدارة االستعمارية اليت يتهموا بالتجسس عليهم  بعيداو ذلك
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- LOUIS RINN: Marabouts et Khouans- Etude sur l'islam en Algérie. Adolphe Jourdan, Alger.1884, P: 
516.   
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  .السياسة االستعمارية يف اجلزائر: بحث الثاينامل
، أعلن قادته و عساكره سبب جميـئهم        1830بعد سقوط اجلزائر يف يد االستعمار سنة        

كونـت دي بورمـون      الذي أرسله قائد احلملة الفرنسية، القائد العام ال        18301إليها يف بيان    
conte de Bourmontت، و الذي يد فيه حبماية وصيانة املمتلكات اجلزائرية مـن أوقـاف   عه

ومساجد و ممتلكات، مث جاءت معاهدة التسليم اليت تعهد فيها بشرفه و شرف فرنسا أن البنود                
معتقدام اليت حتملها سوف تنال كل االحترام و التقدير، خاصة فيما يتعلق حبرية األشخاص و               

 لن يقع أي اعتداء على حرية الـسكان          أنه من: خوجة*الدينية يف البند اخلامس ما أورده محدان      
 و الرتباط التعليم بالدين ارتباطا وثيقا، فكرت السلطات االسـتعمارية           ،2يف دينهم و أمالكهم   
ستها الـيت رأى     عن طريق التنكّر ملا جاء يف هذه املعاهدة و لتنفيذ سيا            به يف التنكّر ملا وعدت   

  : مفكروها أا تنقسم إىل قسمني
  .العمل على تثبيت الديانة املسيحية حمل الديانة اإلسالمية: القسم األول
  ).الفرنسة (إحالل اللغة الفرنسية حمل اللغة العربية : القسم الثاين

ـ        ) الفرنسة(لقد جتلت السياسة الفرنسية      يم منذ األيام األوىل لالحتالل، و ذلك بعد تنظ
إدارة اجلزائر، حيث جاء يف التعليمات الرمسية الصادرة عن حكام اجلزائر غداة االحـتالل أن               

 هناك قومية، و العمل اجلبار      همإيالة اجلزائر لن تصبح حقيقة مملكة فرنسية إال عندما تصبح لغت          
 إىل أن   السعي وراء نشر اللغة الفرنسية بني األهـايل بالتـدريج         :  إجنازه هو  همالذي يترتب علي  

  .تقوم مقام اللغة العربية الدارجة بينهم

                                                 
ركـة الوطنيـة    و احل . 271:ص. املرجع السابق . 1ج.أحباث و آراء يف تاريخ اجلزائر     : أبو القاسم سعد اهللا   : أنظر -1
   . 421: ص، 2ج،)م1930-1900(جلزائرية ا
مثقف و كاتب جزائري مشهور، ولد باجلزائر و هـو مـن عائلـة              ). م1841-م1773:(محدان بن عثمان خوجة    -*

، واصـل   م1833 إىل باريس سـنة      منفياغادر اجلزائر   ). املتيجة  ( حضرية عريقة متلك أمالك كبرية باجلزائر و ضواحيها         
ن القضية اجلزائرية و ذلك باالتصال بالشخصيات الرمسية و منها امللك، كتب كتابا هدفه تنوير               نضاله يف باريس للدفاع ع    

        حملة تارخيية  ( ، حتت عنوان    م1833صدر يف باريس سنة     " املرآة"الرأي العام حول حقيقة ما جيري يف اجلزائر حيمل عنوان           
يتنـاول فيـه خمتلـف     ،"الوباء ملنصفني و األدباء يف االحتراس من إحتاف ا " ، و كتابا آخر     )و إحصائية حول إيالة اجلزائر    

دور محـدان   : أنظـر محيـدة عمـرياوي     . م1841األمراض الواردة إىل اجلزائر من اخلارج، تويف يف إسطمبول سـنة            
  .61: ص، املرجع السابق...... خوجة

   . 172. املرجع السابق:  محدان خوجة 2-
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  لغتنا هي اللغة احلاكمة، فـإن         أن ال ننسى «: م1849و جاء يف تقرير رمسي آخر سنة        
و ـذه    قضاءنا املدين و العقايب يصدر أحكامه على العرب الذين يقفون يف ساحته ذه اللغة،             

البالغات الرمسية، و ا تكتب مجيـع        مجيع   – بأعظم ما ميكن بسرعة      –اللغة جيب أن تصدر     
و ليس لنا أن نتنازل عن حقوق لغتنا، فإن أهم األمور اليت جيب أن يعتين ا قبل كـل   العقود،

شيء، هو السعي وراء جعل اللغة الفرنسية دارجة عامة بني اجلزائريني الذين عقدنا العزم علـى           
  .  1».... جعلهم فرنسينياستماهلم إلينا و، و متثيلهم بنا، و إدماجهم فينا و

وبذلك نفهم أنه من األهداف الرئيسية اليت سـطرا اإلدارة االسـتعمارية، وعكـف     
مفكروها و روادها على تطبيقها هي فرنسة اجلزائريني و ذلك بدءا من اعتبار اللغة الفرنـسية                

         مال إفريقيـا،    لغة العرب الغـزاة لـش      -يةبهي األم و اللغة الرمسية، أما اللغة العربية فهي أجن         
تكوين فئة مـن أبنـاء اجلزائـر    عن طريق و حصر التعليم يف مجيع املدارس الرمسية ذه اللغة،     

يتكلمون ا، و حتل حمل لغتهم األصلية و بالتايل تساهم يف تعزيز و تثبيت الثقافة اجلديدة الـيت               
لن عنها ساستها، و هي مبادئ      دف إىل إخراج اتمع من التخلف إىل مبادئ احلضارة اليت أع          

و مل تكتف اإلدارة االستعمارية بفـرض اللغـة         . الدولة الفرنسية اليت تعترب اجلزائر جزءا منها      
ـ الفرنسية يف التعليم و اإلدارة، بل ذهبت أبعد من ذلك حيث طلبت من األعيـان و الط                   ةبق

لتحصيل من املنبـع األصـلي      الربجوازية أن يرسلوا أبنائهم إىل فرنسا، وذلك حلسن التعليم و ا          
  .للغة، و إلثبات حسن النية يف االرتباط بالوطن األم

 شيخ البلدية الس    M.Codetو ذه املناسبة مجع السيد      «: ذا يقول محدان خوجة   و 
 ساملا، و على إثر الزيـارة       عودة بال Clauzelئة اجلنرال كلوزيل    نالبلدي و كنت عضوا فيه لته     

عمال على راحته، وللتدليل علـى الثقـة للحكومـة          : ليت وصلته و قال بأنه    أخربنا بالتقارير ا  
من أبناء األعيان لريسلوا إىل فرنـسا ليتعلمـوا         ) طفال 50(الفرنسية، جيب أن جنمع على األقل       

 إن رفض إرسـال     « :أيد شيخ البلدية هذا لطلب و اقترح أن يشرع يف تنفيذه و قال            .... اللغة
يريد االمتثال إىل هذا اإلجراء     ال   خروجا عن طاعة الفرنسيني، و الذي        األطفال إىل فرنسا يعترب   

  . 2»جيب أن خيرج من مدينة اجلزائر

                                                 
 . 108: صم، 1981. اجلزائرت،. ن. و. ش .و الشخصية الوطنيةالتعليم القومي : تركي   رابح-1
  .217: املرجع السابق، ص: محدان خوجة -2
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            و من هنا تتجلى اخلطة اليت باشرت فيها اإلدارة االستعمارية، و هي تكـوين أفـراد               
د موعات بعيدة   و جمموعات تكون قادرة على تسهيل املهمة للسلطات اإلدارية يف تسيري البال           

عن اجلزائريني من حيث تكوينها، و ثقافتها املنبوذة، و أقل درجة من الفرنسيني أصحاب الشأن          
  .يف البالد و بالتايل دورها هو تسيري مصاحل االستعمار يف اجلزائر ال غري

ـ            *صول نابوليون الثالث  ووب رب  إىل احلكم يف فرنسا، برزت سياسته بالنسبة لألهايل، و اليت اعت
 بـالدا   تاجلزائر ليس إن  «:  حيث قال  1فيها اجلزائريني مواطنني فرنسيني ضمن اململكة العربية      

مستعمرة باملعىن العام املفهوم من هذه الكلمة، بل هي مملكة إمرباطورية على الفرنسيني و أريد               
  .2»أن أستفيد من شجاعة العرب و شهامتهم، على أن استغل فقرهم و بؤسهم

 للحصول على اجلنسية، ولكن بشرط التخلـي عـن          1865 جويلية   14فأصدر قرار    
األحوال الشخصية لألهايل، و بالتايل رفضها املعمرون و القادة العسكريني على الرغم من أا              
مل تكن يف صاحل األهايل، و ذلك يف إطار القضاء على الشخصية اجلزائرية و يصبح اجلزائـري                 

لذي على التخلف، و ما أورده، أحد أعضاء مجاعة النخبـة           رافضا إلنتماءه العريب اإلسالمي ا    
بأنين أشعر باخلجل من    «:لزميل له الفرنسي يف الس البلدي للعاصمة خري دليل على ذلك قوله           

  . 3»...عربييت 
 إن حالـة    «: 1901حالة التعليم يف اجلزائر بعد زيارته إليها سـنة          *و يصف حممد فريد   
  العربية ت اللغة الفرنسية حملّ   ، و لو استمر احلال على هذا املنوال حللّ        التعليم يف اجلزائر سيئة جدا    

                                                 
 كرئيس للجمهورية   1848 انتخب سنة    ت ابن شقيق نابليون بونابار    1873-1808): لويس نابليون (نابليون الثالث    *

 ضد روسـيا، حـضر      1854يف حرب القرم سنة     ، أيد بريطانيا و تركيا      1850يف فرنسا، أدى اليمني الدستورية سنة       
و بذلك سقطت   ) Sedanسيدان  ( ضد بروسيا يف معركة      1870، استسلم يف حرب     1869افتتاح قناة السويس عام     

 .1873 فيفري 09اإلمرباطورية، اعتزل السياسة و عاش يف اجنلترا و تويف ا يف 
 ، دار اهلـدى للطباعـة و النـشر و التوزيـع           ،1،جبموضوعات وقضايا من تاريخ اجلزائر و العر      :  بوعزيز حيي -1

 .477: م، ص2004.اجلزائر
   .)اهلامش (52املرجع السابق ص ... السياسة التعليمية: عبد القادر حلوش -2
 .298: ص،  املرجع السابق،2 ج،)م1930-1900(احلركة الوطنية اجلزائرية :  أبو القاسم سعد اهللا– 3
من كبار ) 1908(رئيس احلزب الوطين خلفا ملصطفى كامل   مصري،   أديبسي و   سيا): 1919-1868( حممد فريد  *

: أنظر املنجد يف اللغة و األعالم ص      ). تاريخ الرومانيني (و  ) تاريخ الدولة العثمانية  (املناضلني يف استقالل مصر، ومن كتبه       
414 .  
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س العربية باملرة مع مضي الزمن، فـال احلكومـة تـسعى يف             رنديف مجيع املعامالت، بل رمبا ت     
هجرت ربوع  : و يستمر قائال  ....  األهايل يؤلفون اجلمعيات لفتح املدارس      ال تدع  حفظها، و 

و كادت تدرس معـامل     يار مرتعا للجهل و اجلهالء،       و صارت الد   العلم، وخربت دور الكتب   
اللغة العامية للكلمات األجنبية، بـل أصـحت اللغـة          إىل  اللغة العربية الفصحى، و تطرقت      

   .1 »....و قسنطينة و عنابة و غريها الفرنساوية هي لغة التخاطب يف العواصم مثل وهران
       بواب التعليم الفرنـسي،    ا بدأت يف فتح أ    و لتكوين جيل متفتح على ثقافتها و حضار

ته تقليديا ضعيف و عقيم يف حني       ربت بكل قوا التعليم العريب اإلسالمي الذي اعت       بعد ما حارب  
  . أن احلياة الثقافية يف اجلزائر كانت مزدهرة قبل جميئهاو مؤرخيها*باعتراف مفكرين 

  :  املدارس العربية الفرنسية-1  
 عاما، و نقصد    15اليت قادها اجلزائريون، و اليت دامت أكثر من         بعد سلسلة املقاومات    

سط االستعمار نفوذه على اجلزائر فكـر يف         ب ، و )1847-م)1832ا مقاومة األمري عبد القادر      
         :تنظيم التعليم الفرنسي لألهايل، و بذلك صرح وزير احلربية اجلنرال شرام من بـاريس يـوم               

 سنة، فإنه يتعني على فرنسا القيام       17حلالية، و بعد حرب دامت      إن الظروف ا  «: 185 أوت   6
  .2»عليم الفرنسي يف اجلزائرتبرسالتها احلضارية و إرساء قواعد ال

               و بــذلك أنــشئت املــدارس العربيــة الفرنــسية يف عهــد اجلمهوريــة الثانيــة 
دارس ـة بالسكان، و هي م     يف املناطق املهم   14/07/1850: رسوم رئاسي يف  مب) 1848-1852(

       ألف من املدير الفرنـسي و لـه نائـب          ـتت. درس اللغتني الفرنسية و العربية    ـأين ت : ابتدائية
و الكتابـة    األهلية، و أيضا القراءة   **مسلم، يتعلم فيها األطفال القرآن مثل املدارس      ) نممر(و هو 

و اجلغرافيـا،    هيم احلسابية، التاريخ  يف كتب موضوعة حتت الرقابة االستعمارية، فيدرسون املفا       
  . كل يوم من طرف هؤالء األطفالوسيقية لألغاين الوطنية اليت تغىنالرسم، أيضا تكوين فرق م

                                                 
 .64: ص . 1985. ك، اجلزائر. و. م ،مجعية العلماء املسلمني و أثرها اإلصالحي يف اجلزائر: أمحد اخلطيب -1
   . و ما كتبه القنصل األمريكي وليام شالر"Turin" و" Daumas" و "Marcel Emerit": أنظر ما كتبه -*
،             1995.  اجلزائـر  ج،. م. د ،)1962-1830(أحباث و دراسات يف تاريخ اجلزائـر املعاصـرة          : عمار هالل  -2
  .112: ص
، قد صدر مرسومان خاصان بتأسيس املـدارس        1850 جويلية   14ر حلوش أنه قبل صدور مرسوم       أورد عبد القاد   -**

 .)50: ص اهلامش(  و يشمالن املدن الكربى فقط) 1850 جانفي 24، و 1849 ديسمرب 24: ( العربية الفرنسية يف
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و هي مل تقتصر على الذكور فقط، بل أنشئت أيضا من أجل الفتيات املسلمات لتعليم               
ـ             سلمة، و كـان الغـرض      اخلياطة، القراءة و الكتابة، و ذلك قصد إحداث ثورة يف األسرة امل

نية يث أوضح أحد الفرنسيني مبينا ال     األساسي من تأسيسها ذا طابع سياسي أكثر منه تعليمي ح         
اجلزائريني عن طريق املدارس     إن الغرض من نشر التعليم الفرنسي بني      «:1861من ذلك يف سنة     

   .1»اصة و احلرة هو القضاء على املدارس العربية اإلسالمية اخل-العربية الفرنسية-املختلفة
 مدرسـة   38مدارس، مث ازداد إىل أن بلغ       ) 06(و وصل عددها يف بادئ األمر إىل ستة                
 ألف طفل جزائري، و قـد اعتـربت أحـسن       13، و كانت تشرف على حوايل       18612 سنة

سنوات تعليم اجلزائريني، ألنه بعد ذلك شهدت هذه املدارس معارضة من طـرف املعمـرين               
عليم األهايل وإىل البلديات اليت كانت تشرف عليها، و لكن احلقيقة أن هذه املدارس الرافضني لت

 الغـرض  *Duc D'umale وقد بين الدوق دومال د احلكم العسكريـعرفت انتعاشها يف عه
ـ بني اجلزائريني أحسن و أفضل من كتيبة عسكرية ل        إقامة مدرسة   «: من هذا التعليم قوله    رض ف

، »ضمان توجيه األفكار  «اخل اجلزائر، فهو الذي مسى نظريته هذه بسياسة         و التغلغل د     األمن  
  .3» على إدارة التعليم و توجهيهاالستيالء:  مساهاBedeauأما بيدو 

مث بدأت تسري حنو الزوال و االندثار منذ وضعها حتت إشراف البلـديات لإلشـراف               
، مثل ما   1861 البلدية ابتداء من     عليها، و بذلك بدأ النشاط التعليمي يف الضعف لقلة النفقات         

هو معول به يف فرنسا، و رفضت هذه البلديات أية إعانة للمدارس، و هذا ما أدى إىل غلقهـا              
 1866 ماي   11- ماي 2و ما بني    ) األصنام(أورليان فيل   ....البليدة، مليانة : شيئا فشيئا يف املدن   

مـسؤولية البلـديات يف      حتتصدر مرسوم حكومي نص على وضع املدارس العربية الفرنسية          

                                                 
 .54: ، ص1999 .اجلزائر  دار األمة،،1، طسياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر:  عبد القادر حلوش-1

 .112: ص. املرجع السابق:عمار هالل 2-
الزمالـة   على األمري عبد القادر و هجومه علـى          حبقدههو أحد أبناء امللك الفرنسي لويس فليب، اشتهر         : الدوق دومال  *

ما كان  لكنه كان جيهل    .  األمري إثر استسالمه   دلم جوا ، و هو الذي است    16/05/1843ري يف   العاصمة املتنقلة لدولة األم   
 بفرنسا، فخلع هو اآلخر من اجلزائـر        1848يضمره له القدر إذ مل تدم الفرحة طويال حيث خلع أبوه من امللك إثر ثورة                

 املرجع السابق   1بالتبعية، للمزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع انظر أبو القاسم سعد اهللا، احلركة الوطنية اجلزائرية، ج               
   337-336 و كذلك يف ص 267ص 

3 - Georges Voisin: L'Algérie pour les Algériens, Michel.Lévy Frères-Libraires, Editeurs, Paris. 1861, P: 
45.  
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املناطق املدنية، و أدرجت يف احلساب اإلضايف للضريبة العربية يف املناطق العـسكرية، وقـد               
وجدت رفضا تاما من طرف البلديات لتقدمي أي مساعدات هلذه املدارس بـدعوى وجـود               

  . و اليت يستطيع األهايل االلتحاق اMixtesاملدارس املختلطة 
         ارس شهدت نفور األهايل منها، و من هنا بدأت تعيش مرحلة األفـول             إال أن هذه املد   

املدارس العربيـة الفرنـسية الـثالث       : " بقوله Yaconnoو الزوال، و هنا ما الحظه ياكونو        
) احلكم العـسكري  (*و اليت أسستها املكاتب العربية    ) األصنام(املوجودة يف منطقة أورليان فيل      

 تلميذ، و ذلك عنـدما      110 بعد أن كان هذا العدد       1869الصفر سنة   نزل عدد تالميذها إىل     
  .1»...أصبحت القبائل حتت سلطة القضاء املدين

و العامل اآلخر هو رفض اجلزائريني االلتحاق ذا النوع من املدارس ألنه يوفر تعليمـا               
ـ                ة بعـد   ضعيفا عما هو موجود يف الزوايا و خوفا من تأثريها على شخصيتهم و أبناءهم خاص

افتقارها للمدرسني اجلزائريني الذين رفضت البلديات إعطائهم مستحقام بدعوة قلة النفقات           
  .املوجهة هلذه املدارس

اليت  م1880و لعله من أصعب الفترات اليت مرت على هذا النوع من التعليم الرمسي سنة               
د التالميـذ  و عـد  16درسة إىل ـم 38ا يف عدد املدارس اليت اخنفضت من      ـدت تقلص ـشه
و ذلك   تلميذ، و مل تتحرك احلكومة الفرنسية للنظر يف تعليم اجلزائريني          3.172ألف إىل    13من

          اجلزائر يف حاجة إىل طرق و سكك حديدية وماء وكهرباء،           «: بعد ضغط الكولون بدعوى أن    
تالميذ مـن    و ذلك استمر اخنفاض عدد ال      2»...و غري ذلك و ليس لتعليم مفلس ال نتيجة له           

  .املدارس و الذي اعتربته اإلدارة الفرنسي حجة لعرقلته
                                                 

*- هو حلقة وصل مـا بـني       املكتب العريب   : املكتب العريب بقوله  :  أحد رؤساء تلك املكاتب    "ونيتقهيديناند  فر"ف  عر
، و اجلنس األهلي الذي يقطن يف البالد مـن قبـل وال             م1830منذ عام   اجلنس األورويب الذي استوطن بالقطر اجلزائري       

التمكني لالستعمار و العمل على إخضاع القبائل للسلطة االستعمارية، مراقبـة           :  يف   هو تتلخص أهداف  .... يزال إىل اآلن    
  ... وذ رؤساء األسر احلاكمةحتركات القبائل و حراسة املشبوه منهم، مراقبة الزوايا و القادة الروحيني و التقليص من نف

، )1871-1844(إدارة املكاتب العربية و االحتالل الفرنسي للجزائر يف ضـوء شـرق الـبالد               : انظر صاحل فركوس  
: عبد احلميد زوزو  : أنظر أيضا تعريف دوماس للمكتب العريب     . 19: ص. 2006 -عنابة–منشورات جامعة باجي خمتار     

 . 177: ص... نصوص و وثائق 
 .55: ص. القادر حلوش، املرجع السابقعبد -1
 . 113: املرجع السابق، ص:  عمار هالل-2
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و أمام هذه الوضعية السيئة، و هجرة التالميذ للمدارس العربيـة الفرنـسية، مل جتـد                
حديـد  ت و الذي يقـضي ب     1859احلكومة العامة سبيال يف إرجاعهم سوى إصدار مسوم سنة          

يف كل مقاطعة، و يف تقرير عامل عمالة وهران إىل           القرآنية بقرارات والئية     الكتاتيب و املدارس  
للوصول إىل رفع عدد تالميذ املدارس العربية الفرنـسية،         « : احلاكم العام يف هذا املوضوع قال     

 نكـا محيث يكون باإل   هناك إجراء واحد، هو القضاء كليا على الكتاتيب املوجودة يف املدن،          
               ، 1871احلكم املـدين بالعـسكري سـنة         و بعد تعويض     1»تأسيس مدارس عربية و فرنسية    

و عودة التساؤالت حول موضوع األهايل، و ظهرت املناقشات الربملانية اليت مسحـت جلـول               
رغبـة  تراودين «:  الذي كتب إىل احلاكم العام الفرنسي)Jules Ferry )1832-1893ي  فري

قة بالتعليم العمومي، باجلزائر، و على      لدراسة كل القضايا اليت هلا عال     كبرية، يف أن أضع حتت ا     
   .2»...رأسها التعليم االبتدائي

أرسل إىل اجلزائر جلنة مكونة من خرباء و مفتشني عامني، و قـد              م1882ماي  14يف   و
 على إلزامية التعليم وجمانيته لألهايل       الذي نص  1883 فيفري   13أمثرت زيارا بإصدار مرسوم     

             جلمهوريون باعتبـاره أحـسن وسـيلة إىل اإلدمـاج الـسياسي            و لألوروبيني، و قد أيده ا     
  .رةو االجتماعي هو توحيد الربامج املدرسية لتتناسب مع األهداف السياسية املسطّ

  املعمرين، ومل تفرض على االس البلدية أو العامة، و بقي التعليم           هذه اإللزامية مل ترض   
 يف اختصاصه، لذلك يتطور التعليم األهلي على الرغم مـن            يف يد احلاكم العام وحتكمه     حمتكرا

  .إدعاءات املسؤولني مبحاوالم املتكررة املسامهة يف تطوير األهايل
  
  
  
  
  

  

                                                 
 .56: ص.املرجع السابق: عبد القادر حلوش -1
 .114: ص.املرجع السابق: عمار هالل -2



    التعليم يف اجلزائر بني العهدين العثماين و الفرنسي:  الفصل األول
 

 - 39 -

  1االبتدائيأعداد التالميذ اجلزائريني املسجلني يف التعليم 
  

  ئرينيعدد التالميذ اجلزا  السنة
  3.172  م1882
 4.095 1883م
 9.064 1887م
 11.347 1891م
 12.263 1892م
 19.885 1893م

 
و بذلك نسجل أن عدد التالميذ يف ازدياد بسيط مقارنة بعدد السكان، حيث جنـد أن                

سنوات، ) 10(أن خالل عشر   1892سنة   12.263إىل   1883 تلميذ سنة    4.095العدد انتقل من    
، 1889صائيات سنة   بتدائي منذ إح  الوصل إىل أقل من ألف تلميذ سنويا على مستوى التعليم ا          

  :  وقد بلغت2و املتعلق بإجبارية التعليم الفرنسي 1883فيفري  13و اليت جاءت بعد مرسوم 
  . 535.389:  إىل6 و إناثا الذين هم يف سن الدراسة من ا عدد األطفال ذكور-
  . 10.631: بتدائيةال عدد املسجلني ذكورا و إناثا يف املدارس ا-
   %02:  النسبة املئوية-

               النظر، أن هذه السياسة التعليمية نفسها مل تسلم من املعارضة الفرنـسية،             يلفتو قد    
و تعارض تعليم املسلمني اجلزائريني و لو باللغة الفرنسية وحدها، ألن هذه الـسياسة يف نظـر                 

ـ                  م املعمرين و أن هذا التعليم سيشكل خطرا سياسيا و اقتصاديا، و رغم هذه الـدعوات مل تق
  .السلطات بإلغاء هذه املدارس و التزمت احلذر الشديد يف نشر التعليم بني اجلزائريني

               ، كما جتلت سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر يف متسكها بإضعاف هذه اللغة العربيـة             
غة التعليم  و اعتبارها ل    كليا، بل و حماربتها و تركيز جهودها على نشر اللغة الفرنسية،           و إمهاهلا 

 االسـتعماري هـو   الغزوأن الذي أضر باللغة بعد    شرفأليف مجيع املدارس و يؤكد مصطفى ا      
راب الذي شهده   ـو االضط  اس من حريتهم، و زوال مكانتها كأداة للتعبري الرمسي،        نرمان ال ح

                                                 
 .17: ص.1993. اجلزائر.فم للنشرمو. التعليم يف اجلزائر قبل و بعد االستقالل: ين الطاهر زرهو-1
 .14: صنفس املرجع، :  الطاهر زرهوين-2
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ـ يف حني تؤكد اإلدارة االستعمارية على ضرورة تقدمي         ،  1الوسط االقتصادي و االجتماعي    ن ف
و توجيهه، لكن ثقافته هذه ال تسمح له         عليم و اللغة البسيطة اليت تسهل عليها قيادة اتمع          الت

  . باالبتكار أو االرتقاء بعيدا
م أن اجلزائر كانت ا العديد من املدارس اليت قامت الـسلطات االسـتعمارية              غو ر 

 و تسمح هلا بالتطور     متكنهاا من مجيع الوسائل اليت      احرموبغلقها، و إضعافها ماديا و معنويا،       
  .منعها من تدريس العلوم كالتاريخ و اجلغرافيا إال باللغة الفرنسيةو النهوض، و

 2كما انتقلت السياسة االستعمارية يف اجلزائر، إىل سياسة تعليميـة خاصـة بـالرببر             
اد عدد  ، بزعمهم أن الرببر مل يكونوا مسلمني متاما، و ذلك الستمالتهم، و بذلك ازد             )القبائل(

املدارس يف منطقة القبائل دون سائر املناطق، مث تأسست ا مدارس من طرف اآلبـاء البـيض                 
 و هي حتمل    -الصحراوية- يف مناطق الغرب   أيضاشر فقط يف بالد القبائل بل       تومدارسهم مل تن  

نع سوها فرنسيون، و مي   و يكون مدر   يف مضمونا الربامج املوجودة يف املدارس الفرنسية يف فرنسا        
احلدث بغري اللغة الفرنسية أو اللهجات الرببرية، كما حاربت العلماء و أغلقـت الزوايـا يف                

  .ا لتعليم القرآنعاملنطقة و ذلك من
و مل تكتف السلطات االستعمارية يف إعالا للحرب ضد اللغة العربية، و إعالن فرنسة              

عمع، بل ت  تاالقرآنية، و املعاهد و الكتاتيب      ت من حرب املدارس إىل القضاء على املدارس         د 
كان العـريب قبـل     « M.Emerit: تيريإمياليت كانت منتشرة يف كل التراب الوطين حيث قال          

 القراءة و الكتابة، و لكنه أصبح يتخبط يف ظلمات اجلهل عندما مضى نصف قرن               رفيع 1830
ء على اللغـة العربيـة    كما انتهجت اإلدارة االستعمارية أساليب خمتلفة للقضا     3»من االحتالل   

 تدرجييا، و ذلك عن طريق حفر استعماهلا يف ااالت الرمسية يف الوثائق أو املستندات اإلداريـة               
 حيث ال تقبل أي وثيقة أو عقد أو تصريح خارج اللغة الفرنسية، و الغرض من ذلك خلق بيئة                 

و جعلها فرنسية، و أمساء الشوارع و مجيع          فرنسية أمام اجلزائريني و ذلك بتغيري أمساء املناطق         
             املرافق الضرورية كانت بالفرنسية حىت يكون لفرنسة التعليم سـند قـوي يف فرنـسة اإلدارة                

                                                 
 .429: ص.م1983 .، اجلزائرك. و. محنفي بن عيسى، : ت ،األمة و اتمع: اجلزائر:  مصطفى األشرف-1
، منشورات  1 ط -دراسة وصفية حتليلية  –أقطار املغرب العريب و حتديات الغزو الثقايف العريب         :  عبد الباسط دردور   -2

 .140: ، ص2002 - طرابلس، ليبيا-مىاجلماهريية العظ-كلية الدعوة اإلسالمية
 .414: ، صاملرجع نفسه:  مصطفى األشرف-3
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لألهايل بتأسيس املدارس و املعاهد لتدريس اللغة        االجتماعي كما أا رفضت السماح     1و احمليط 
            كما كانت دائمة الرقابـة علـى املـدارس املوجـودة،     ،ة و احلراخلاصةالعربية و لو بأمواهلم     

 و تغـرمي    ةو كلما الحظت إخالال أو خروجا عن ما هو مسموح فأا تقوم بغلقها و لو بالقو               
أساتذا، أو نفيهم أو الزج م يف السجن، كما اشترطت احلصول على الرخصة خاصة عندما               

  .قرن العشريننشطت احلركة التعليمية مع بدايات ال
  : تنصريتوسيع حركة الّ-2

 جويلية 5تعهدت اإلدارة االستعمارية بقيادة املاريشال دي بورمون عند إمضاءه ملعاهدة          
مع الداي حسني باحترام الدين اإلسالمي، و صيانة ممارسة الشريعة اإلسالمية، لكن هذه              1830

ا رغم تعهدهم بـشرف امللـك       املعاهدة سرعان ما ضربت عرض احلائط و تنكر املسؤولون هل         
        و مهـا االسـتعمار     : شارل العاشر، و بذلك سطرت سياسة تعتمد على منهجني أساسـيني          

 عن طريق حماربة الثقافة العربيـة       2و االستيطان الكلي يف اجلزائر، و الثاين غزو األدمغة األهلية           
ائل احلقيقية اليت يعتمدها اجلزائريون      ذلك ألا الوس   .اإلسالمية و الدين اإلسالمي و اللغة العربية      

  .يف احلفاظ على استمرارهم يف وجه الطغيان االستعماري
 أبو   سقوط إحدى قالع اإلسالم، لذلك يقول      هوو قد اعترب الفرنسيون سقوط اجلزائر       

يف الساحة  1830لية يجو 11ل يوم اف باجلزائريني بلغ إىل حد االحتاالستهتار أن سعد اهللا القاسم
 آيـات  بقيادة دي بورمون، بعدما رتلـوا      ره كبار الضباط و اجلنود    ضة و قد ح   بصئيسية للق الر

  .3 الغزواإلجنيل مبناسبة جناح عملية
 دة حبـوايل  بعض التقارير أن احلملة الفرنسية اليت اجتهت حنو اجلزائر كانت مزو           شريو ت 

املسيحية باعتبـارهم    نشر، و تذكري اجلنود بدورهم يف       وقسيسا و ذلك ملباركة عملية الغز      16
  بورمـون   ح دي  توقيع معاهدة التسليم صر    سيكونون شهداء املسيحية يف اجلزائر، و عندما متّ       

ـ إنكم أعدمت معنا فتح الباب للمسيحية يف إفريقيا، و لنأمل أن ت   « : هلؤالء القساوسة  ع قريبـا  ين

                                                 
  .142: املرجع السابق، ص:  عبد الباسط دردور-1
لنيـل شـهادة     مقدمـة     مذكرة ،)1928-1856(حممد بن رحال و دوره  السياسي و الثقايف          :  صربينة الواعر  -2

 .28: ص، )غري منشورة. (2003-2002-قسنطينة-مري عبد القادر جامعة األ،املاجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر 
 .79:املرجع السابق، ص، 1 ج،)1900-1830( احلركة الوطنية :  أبو القاسم سعد اهللا-3
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 بوضع عالمة الصليب علـى       و أمر يف اليوم املوايل     1»...احلضارة اليت انطفأت يف هذه الربوع     
  .أعلى مبىن باملدينة

               و بذلك بدأت االنطالقة احلقيقية للسياسة االستعمارية يف اجلزائـر اجتـاه املـسلمني              
و دينهم، و قد تأكدت أن القرآن الكرمي هو احملرك الرئيسي للشعب، و سيبقى سدا منيعـا يف                  

ة تعج باملساجد و املدارس و الزوايا، لذلك كان تركيزهـا           وجه حتقيق سياستها، فاملدن اجلزائري    
           ا منها أا ستقضي علـى الـدين اإلسـالمي،          نظيف البداية على مصادرة املساجد و مدارسها        

   .و بذلك تتمكن من األهايل
 مـسجدا   13 بغلق   1830لقد بدأت السياسة االستفزازية اجتاه اإلسالم و املسلمني منذ          

مل  1862ت سنة    زاوية باجلزائر العاصمة وحدها، و ما إن حلّ        12 مسجد صغري و     140 كبريا و 
ها   صغري و من بني املساجد الـيت مـس         2 مسجد 17 و    كبرية  مساجد 4  سوى  للمسلمني يبق

     سـيدة  « يدرائية  ات إىل ك  1832 ديسمرب   18ل بتاريخ   احليف واجلور مسجد كتشاوة الذي حو
ـ من جمازر يف وسط األهايل، و حتويل مسجد علـي           و ذلك بعد ما حدث      » اجلزائر شني إىل  بت

، و يف معسكر حول مـسجد عـني         1868سنة  ) نواتردام دي فيكتوار  (» صرنكنيسة سيدة ال  «
هاد إىل خمزن حبوب للجند، و تواصـل        ه األمري عبد القادر اجل    ربالبيضاء الذي أعلن من على من     

ـ  ممتلكات املسلمني و مؤسسام الدين     استمرار السلطات االستعمارية يف االعتداء على      ة، دون  ي
ـ        اعر األهايل ـاس أو شعور اجتاه مش    ـمراعاة أدىن إحس   دالع ـاجلزائريني و هذا ما ولّـد ان

و ردود األفعال األولية اليت كان سببها و دافعها الرئيسي هو اجلهاد حلماية العديد من املقاومات  
ها الكافروننستسات اليت داملقد.  

 صاحب  Morellكتب السيد موريل    احلمالت العدائية ضد الشعب، حيث      و تواصلت   
منذ االحتالل الفرنسي الحظ الفرنسيون «:  قائال1854سنة ) اجلزائر أو إفريقيا الفرنسية (كتاب  

وا عددا منها   و لذلك حول   يف كثري من املدن، و السيما العاصمة أن عدد املساجد يفوق احلاجة،           
كنائس كاثوليكية، و هكذا فإنه يف مدينة اجلزائـر          تودعات، و حىت  إىل مستشفيات، و إىل مس    

                                                 
التفكري الديين و التبشريي لدى عدد من املسؤولني الفرنسيني يف اجلزائر يف القرن التاسـع            « : عبد اجلليل التميمي   -1

  . 14: ، ص1974. ، تونس01:التارخيية املغربية، ع، الة »عشر
 .29: املرجع السابق، ص:  صربينة الواعر–2
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و اآلخـر إىل نـوتردام دي        وحدها حول الفرنسيون مـسجدين، واحـد إىل كاتيدرائيـة         
      .1»...فيكتوار

و قد ذكرنا أن اجلزائريني متمسكون بدينهم، لذلك أدركت السلطات االستعمارية أا               
 على الدين اإلسالمي الذي يعترب احلصن املنيـع للشخـصية           ل يف سياستها ما مل تقضي     فشست

إن املسلمني إذا اعتنقوا الـدين املـسيحي        «: اجلزائرية، و هذا ما عبر عنه أحد الفرنسيني بقوله        
أال تتطلب سعادة هؤالء األشقياء أن نقوم       ... فإم سيظهرون لنا الطاعة و يصبحون إخوانا لنا       

           م هلم العقيدة اجلديدة سنضع حدا هلا هلذا الغيض الشنيع لطبـائعهم            دذه احملاولة؟ إننا عندما نق    
  .2»...سيرهم القرآن يو أخالقهم، و الذي ميتاز به هؤالء الذين 

 Sylvain. Charles *ايلفو نفس اإلحساس تولد عند احلاكم العام للجزائر املاريشال 

Vallée) 1837-1841 (     جيب أن يكون هلا دورا بارزا يف إفريقيا و أن          الذي أدرك أن املسيحية
 بـادر   ، لـذلك  3»فرنسا تبقى أكثر يف بلد ترفع فيه الصليب مع رفعها العلم الفرنسي فقط            «

ام بتحويل مـسجد البليـدة إىل كنيـسة          اجلزائر، و ق   كاتدرائيةمسرعا بنصب الصليب على     
     لك توالت عليه رسـائل الـشكر        يرفع عليها الصليب إعالنا بانتصار املسيحية، لذ       كاثوليكية  

         مها ة و علـى املـساعدات الـيت قـد        هجو التهنئة على هذا العمل وعلى مشاعره الدينية املتو        
إىل كنـائس لـصاحل املـذهب       دية و حتويلـها     لتنقية املعابد من اخلرافات احملم    « : و كذلك 
  .4»اعة جن جنيل حبرية وواجبهم يف نشر نور اإلحىت يقوم رجال الدين ب... الكاثوليكي

                                                 
  .112:، املرجع السابق، ص2، جتاريخآراء و أحباث يف : أبو القاسم سعد اهللا -1
 .30: املرجع السابق، ص: رصربينة الو اع –2
 بــ  17/12/1773ولد بتاريخ ): Sylavain Charles Vallée ) 1837- 1841: سيلفان شارل فايل *

 انضم إىل اجليش الفرنسي كتلميذ ضابط يف املدرسة املدفعية يف شالون عـام  Brienne le châteauبريان لوشاتو 
، فمقـدم يف    27/04/1795 مث رقـي إىل رتبـة نقيـب يف           01/06/1793، خترج منها برتبة مـالزم يف        1792

، مث جنـرال قـسمة يف       28/07/1809 مث جنرال فرقـة يف        رقي إىل عميد   12/01/1807، و يف    07/06/1804
 أحيل إىل االستيداع، استدعي إىل      08/09/1830و يف   ). 1830-1822(، و مفتش عام للمشاة      06/08/1811

، مث عني حاكما عاما بصفة ائية علـى         11/11/1837 و أخريا رقي إىل رتبة ماريشال يف         1834اخلدمة الفعلية عام    
 يومـا، عـاد إىل فرنـسا يف         20، مارس مهامه ذه الصفة ملدة ثالث سنوات و شـهر و             01/12/1837اجلزائر يف   

 .15/08/1846، تويف يف 20/01/1841
 .18: املرجع السابق، ص:  عبد اجلليل التميمي–3
  .19: ، صاملرجع نفسه:  عبد اجلليل التميمي-4
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ب تفكري السلطات االستعمارية على احملرك الرئيـسي للمـساجد و هـي              انص وقد 
   بعدما أدركت ماهلا من دور1830 ديسمرب 07و اليت متت مصادرا بقانون ) وسباحل(األوقاف

ـ يف احلفاظ على املساجد و األضرحة و الزوايا، و قد ت                   ت نظرـا مـن الرمـوز املاديـة     دع
و املؤسسات امللموسة للدين إىل بعض األركان املؤسسة للدين اإلسالمي ذلك أا أصـبحت              

و هـي هيئـة      : تعبث بالصوم و ذلك بتكوين جلنة األهلة اليت تقوم على معاينة هالل رمضان            
 الفرنسية على حد قـول الـشيخ البـشري           اإلدارة  فصارت لة من بعض املوظفني الدينيني    مشكّ
د السماء، مث   بو ختفيه و هو يف ك     .... هي اليت تتحكم يف هالل رمضان وحدها        «: راهيمياإلب

امتدت تلك اللجنة بسالح من القانون و هو اعتبار األعياد اإلسالمية رمسية تعطل فيها مصاحل               
األهايل، و ما سنت هذا القانون حبا يف اإلسالم و احترام املسلمني، و إمنـا شـرعته لتلجـئ                   

  .1»...ني و العمال املسلمني إىل إتباع رأي جلنتها يف الصوم واإلفطاراملوظف
           و لقد فكرت اإلدارة االستعمارية يف هذا الطريق و ذلك لـضرب عروبـة اجلزائـر                
و إسالميتها، و قطع العالقة بينها و بني الدول العربية اليت تعتربها من أهم دول مشال إفريقيـا                  

  .19 و 16لمني لفترة طويلة خاصة بني القرنني خدمت اإلسالم و املس
من أهم األركان اليت يتقرب ا املسلم إىل ربه بزيارة بيته املقدس، مل             حىت احلج باعتباره       

كان رمسيـا أو   سواءا  قرار مبنع احلج 1838يسلم من السياسة االستعمارية حيث أصدرت سنة        
مث أصدرت يف    1856 أفريل   04دته بقرار   للحج، مث أكّ  ا، و رفض السلطات إعطاء الرخص       حر ،

 منحت فيه الرخص للحجاج األحرار، و ذلك بعد حتريـات           1858 أكتوبر   16: األخري مرسوم 
 ره يف احلـج،    خالقه، لكي يضمن رجوعه و عدم تأث      دقيقة من حيث سلوك احلاج و أمالكه و أ        

يت ا  حض طة اليت احلجيج بواسطة الرخص البسي   و حتديد عدد     حتكمت يف سري احلج   ذلك  بو  
  .ا، غالبا ما تكون من املوالني هلاليلة جدقفئات 

و بذلك ظلت السيطرة االستعمارية على الدين اإلسالمي منذ االحتالل إىل غاية صدور قانون              
 بعض بنوده على فصل الدين عن الدولة و الذي جاء تطبيقه سـنة               و تنص  1905 ديسمرب   07

سالمي بقي حتـت الوصـاية       الدين اإل  أمايحية و اليهودية ،      املس ،  ولكن على الديانتني    1907
  .االستعمارية مربرة ذلك حبرصها على خدمة املسلمني 

                                                 
  .31: املرجع السابق، ص:  صربينة الواعر–1
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 رت اإلدارة كل طاقتها العسكرية لتحطيم اهلوية العربية و الشخصية اإلسالمية           ولقد سخ
ـ   ىءو ذلك عن طريق تعاون بعض قادا و الذين برهنوا بصدق عن تواط              بـني   و ها كبري بين

ح  صـر  قدو  .... ، دي قيدون  **وج، اجلنرال بي  *ايل، المورسيري فاملاريشال  : الكنيسة من أمثال  
 أنه ليس من الغريب أن نرى العناية اإلهلية «:   Clément tonnerreرييوزير احلربية كليمون تون

ما تقوم  ال عند و اإلهانات الشخصية أو     سان لويس لينتقم لإلنسانية و الدين      ثتناشد امللك وري  
   .1» األهايل و حتويلهم إىل مسيحينيينيف املستقبل بتمد

           وبذلك اشـتدت اإلرسـاليات التبـشريية خاصـة بعـد انتـهاء املقاومـة األوىل               
ب األمر لإلدارة االسـتعمارية، و بـدأ ظهـور،          تتاسيف الغرب و الشرق، و    ) 1832-1848(

ـ (باء البيض، و األخوات البيض      اآل: اجلمعيات التبشريية املسيحية املختلفة مثل     ن لباسـهم   اك
 الذي كان اليد    )1838-1845 (Dupuch 2 تعيني أول أسقف للجزائر هو دوبوش      و متّ ) أبيض
  دور الكنيـسة   بني  الربط  على  ا ضد املقاومة، و عمل      مايل و بيجو يف حر    فلماريشال  ل اليمىن

  .و االستعمار
  
  
  
  
  

                                                 
لقد رأيت  : " ل أحد مساجد وهران إىل كنيسة، كتب إىل البابا قائال          حوDELAMORCIERE : يرياجلنرال المورس  -*

نتصر فيه للمسيح أكثـر      آخر فوق كل انتصار هو ذلك الذي ن        موين أنه يوجد انتصار   بيتهم، و قد علّ   حاآلباء يعملون لقد أ   
  .  21: ، صاملرجع السابق: عبد اجلليل التميمي: أنظر" من أي انتصار لقهر العامل

 طفـال و قـدمهم إىل األب برومـو          250حدى هجوماته على بوفاريك     أسر يف إ   : BUGEAUD: اجلنرال بيجو  -**
BREMAULDم يتامى لقطوا من مساحة الوغى، ربوهم وجعلوهم مسيح: " خماطبا إياهنييإ"...  

  .20: املرجع السابق، ص: عبد اجلليل التميمي:  أنظر
 .67: رجع السابق، صامل:  عبد القادر حلوش–1
 .234: ، املرجع السابق، ص1، ج)1900-1830(احلركة الوطنية اجلزائرية:  أبو القاسم سعد اهللا–2
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 ينـال دا يف عملية التنـصري يف اجلزائـر الكار        و أهم الشخصيات اليت لعبت دورا بارز      
  مـاي 15 يف اجلزائر اليت وصل إليها يـوم  ان أسقف الذي عيCardinal Lavigerie1 الفيجري

اعترب أن األساليب التبشريية للكنيسة مملوءة باملخاطر و لذلك جيب أن تعتمـد تلـك                 و 1867
 مأوى األيتام، إنشاء املدارس، تـدعيم       نشاء املستشفيات، إ: املشاريع على األعمال اخلريية مثل    

   و اإلخـالص    طـف الل أن اإلحـسان و      «: كثريا على ذلك حيث قال     ثقافة املستعمر و ركز            
    ة املتبصرة و اليقظة، و هي اخلصال اليت فرضتها علينا العقيدة املسيحية            و العدالة املنصفة مث احلمي

  .2».... فرضت بادئ األمر عن طريق السيفهي القادرة وحدها على إجناز األعمال اليت
  :  تتمثل يف مهمة يف ثالثة نقاط راسخاوقد كان إميانه

  .أن اجلزائر هي نقطة االنطالق اليت ستتسرب منها حركة التبشري إىل إفريقيا كلها: أوال
ن إن نشر املسيحية ركن أساسي و مهم يف البناء االستعماري الذي تنشده فرنسا، ذلك أ              : ثانيا

 1867 ماي   5:ان قصد إحياء أجماد املاضي، و بذلك كتب يوم        تكل من فرنسا و الكنيسة متحد     
          الكنيـسة .... سآتيكم إخواين األعزاء يف ساعة مشهورة يف تاريخ إفريقيا املـسيحية            « : قائال

  .3»...ان إلحياء أجماد املاضيتو فرنسا متحد
            :  لـذلك يقـول    سيربيانفهو الوريث للكرسي القديس     و أنه جاء إلحياء أجماد املاضي،       : اثالث
         هي مهـد املـسيحية يف إفريقيـا،        .... تونس هي كنيسة قرطاج إال أن قرطاج        و كنيسة   « 

  اثليق و املشرف على سبعمائة كنيسة أسقفية و هي مدينة العديد من الشهداءو منها كرسي اجل

                                                 
 يف بايون بفرنسا، اهتم بالنشاط الكنيسي منذ صغره، انتقل إىل الشام و             1825من مواليد عام    : الكاردينال الفيجري  -1

       بني املوارنة و الدروز، مث عـاد إىل         1860تمع العريب، عاصر أحداث الشام عام       تعلم اللغة العربية و عادات و تقاليد ا 
     فرنسا حيث مارس عدة وظائف دينية أخرى، مث انتقل إىل اجلزائر خالل سنوات القحط و ااعة، و كانت لـه أفكـار                      

لى التقاليد اإلسالمية ، و مـن مواقفـه   و مواقف تتمثل يف نشر املسيحية، مهامجة املكاتب العربية ألا يف تقديره حتافظ ع        
  . مساندة النظام املدين ضد العسكريني

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف      1871-1837أسرة املقراين و عالقتها باإلدارة االستعمارية       : رواحبي العياشي : انظر
 . 140: ، ص2008. تاريخ اتمع املغاريب احلديث و املعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة

  .273: املرجع السابق، ص:  عبد الباسط دردور–2
امللتقى السابع  . »حركة التبشري و السياسة االستعمارية يف املغرب العريب يف القرن التاسع عشر           «:  احلبيب اجلنحاين  –3

            ، 1973، منشورات وزارة التعليم األصـلي والـشؤون الدينيـة، اجلزائـر،             03الد  . للتعرف على الفكر اإلسالمي   
 .1062: ص
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و مدينة تلك اامع الشهرية اليت كانت مدة        ... ى و القديسات  و العلماء و املعروفني و العذار      
  .1»...طويلة نور العامل املسيحي

        و قد صادف وصول الفيجري إىل اجلزائر، وقوع جماعة الـستينات خـالل عـامي              
-1869 و اليت صاحبها خطر اجلراد الذي أتلف احملصوالت يف إقليم جمانة بـني               1867-1868

: و األوبئة مثـل    لبؤس االقتصادي و االجتماعي بانتشار ااعة و األمراض       و كذلك ا   ،1870
           و التيفوس، و أصبح الناس ميوتون باجلملة وقد قدر ما تويف يف شهرين فقـط مائتـان                  الكولريا

 من األشياء املخزنـة إال العطـش و اجلـوع           ، ومل يبق  2) ألف 250(و مخسون ألف شخص     
  .واألمراض
، عجزه أمام هذه *)Mac-Mahon Patrice ) 1864-1870احلاكم العام ماكماهون و قد أكد 

إين طلبت من السلطات املدنية أن تقـدم املـساعدات هلـم، و لكـن               «: املعضلة حيث قال  
األوروبيني خافوا أن تصيبهم األمراض، و لذلك أعطيت األوامر لـضابط اجلـيش إلنـشاء               

و أربعـني ألـف      يزان، حشد فيها حوايل مخـسمائة     حمتشدات هلم يف مليانة واألصنام، و غل      
ا يف حركـة    بذلك أصبحت هذه ااعة اليت كانت نتائجها كبرية عنصرا حيوي         . 3»...شخص
            الفرصة و قام جبمع عدد من اليتـامى اجلزائـريني           ري اليت اعتمدها حيث اغتنم الفيج     التنصري

من املعمـرين و بعـض       لب مساعدات خريية  و ذلك بعد موافقة السلطة العسكرية و بعدما ط        
و تربيتهم تربية مسيحية،    » همدتعمي«املؤسسات قصد إنشاء مالجئ و دور حلمايتهم، و قصد          

و أن يكون هلم قرى فالحية بعد أن يكربوا، لكن احلاكم العام ماكماهون خشي من موقـف                 
                                                 

  .1063: ، صاملرجع السابق:  احلبيب اجلنحاين– 1
2 - Djilali Sari: Le désastre démographique. S.N.E.D. 1982. P:140. 

دوق ماجنتا، ماريشال فرنسا،    Mac-Mahon (Marie-Edme- Patrice- Maurice de)هون ماكما *
ندية، التحق باملدرسة العـسكرية     ة إيرل كي تنحدر أصوله من أسرة كاثولي     1808 جويلية   13حاكم عام للجزائر، ولد يف      

و قاد احلملة على ميلة     تلمسان،  ل ا و أصبح حاكم   1848، مث جينرال يف     1845 أصبح كولونيل يف     1825ان سري يف    س
   سألة الـشرقية    امل أثناء مث شارك يف احلرب الفرنسية الروسية        1854قاد الكثري من احلمالت، على سباو يف        .1857سنة  

 سـبتمرب   1، و معركـة     1857، عاد إىل اجلزائر و قاد احلملة على القبائل          1855 سبتمرب   08و يف معركة سيباستبول     
  . للجزائرا عاما أصبح حاكم1864

409-407 :Narcisse Faucon  le livre d'or de l'Algérie. pp   
، و موقف اجلزائريني من إدعاءات الفرنسيني       19نات من القرن     عقد الستي  رااعة باجلزائر أواخ  « : حيي يوعزيز – 3

  .11: ص. 1976ماي .  اجلزائر،33:  جملة األصالة، العدد،».حول أسباا
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 بواسطة الصحافة أنكم تريدون     إذا علم األهايل  «: ره قائال ذّّاألهايل، و مقاومتهم العنيفة له و ح      
تنصريهم بالقوة، أو إبعادهم عن بالدهم، أفال يقولون بأنكم تريدون اغتنام هذه الفرصة التعيسة              

ـ مـا    و هـذا  .... وه هلم   متم الذي قد  نها ليضحوا بدينهم يف مقابل اخلبز     اليت يعانون م   ضه رف
أنا الـذي   فيهم  هي  ألن النفس اليت    إن هؤالء هم يل،     : الكاردينال ورد على احلاكم العام بقوله     

  . 1»حافظت هلم عليها، إذن فإن القوة و حدها هي اليت ميكن أن تأخذهم من مآويهم
هايل األطفال لو يكونوا ليطلبوا     أو بذلك ظهر الصراع بني الرجلني، لكن يف احلقيقة أن           

          ، )10( و العاشـرة     )08(أوالدهم ألم هلكوا يف ااعة، و تتراوح أعمارهم ما بني الثامنـة             
أرسل منهم جمموعـة إىل      1870 طفل توزعوا على مراكز عديدة، و بعد         1.753و بلغ عددهم    

و رغبتـه الـشديدة يف       صدق طريقة للتعبري عن حقده على اإلسالم      ألو إا    روما لتعميدهم، 
دائما يكـرر    استقر يف نفوس أهلها منذ زمن بعيد، و كان            اإلسالم    على أرض  إعالنه احلرب 

)...... مشروع تربية األطفـال   (ت املواظبة على هذا املشروع      عو إذا وق  « : مشروعه يف قوله  
ـ  بضع سنوات مشتلة من العمال النـافعني املؤ        بعدفستكون لنا  دين السـتعمارنا الفرنـسي     ي

ن هؤالء األطفال املساكني اجلـاهلني      إمن العرب املسيحيني،    : األصدقاء له، و لنقلها بوضوح    و
اية اجلهل بكل شيء سواء بأمور دينهم أو بغريها، ليس هلم حىت من هذه الوجهـة أي رأي                  غ

ىت استفادوا من أقوالنـا ومـن أفعالنـا         مشك يف أن الكثري منهم      الأمسبق و أي نفور منا، و       
 و قام الفيجري بإنشاء ما أطلق عليه بالقرى املسيحية          2»...سيطلبون بأنفسهم يوما ما التعميد    

ـ   رض من ذلك يف رسالة    غني الذي نصرهم، وقد بين ال     للمسيحي   1878أفريـل    6: مؤرخة بـ
يـدين الـذين    فبعد سنوات قليلة جمموعة كبرية من العمـال امل        ) يف هذه القرى  (سنجد فيها   «

  .3»يساندون تعمرينا و يصريون أصدقاء لنا أو بعبارة أخرى سنجد عربا مسيحيني
نواحي الشلف، و ذلك قصد إنشاء      يف  راضي  اشترى الفيجري قطع أ    1869و يف سنة    

سـان  «و هـي قريـة       1872و قد شيد األوىل سنة      » املسيحيني«قريتني لفائدة هؤالء اليتامى     
و قد اختار املكان ألنه وجد فيه بقايـا  ) -تونس-أسقف قرطاجة (Sant cyprien» سبرييان
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  سن الرشد،  اوـمى بعدما بلغ  أسرة بعدما قام بتزويج هؤالء اليتا      26كنيسة قدمية، ووضع فيها     
و منحهـا     هكتار صاحلة للزراعة، و مرتل يتألف من غرفتني أو ثالثـة             20و منح كل أسرة     

تسبيقا من األموال و املوارد الزراعية، وبنيت هذه القرية حول الكنيسة و لكن تبقى أراضـيها                
 يفسر بقـاء هـؤالء       يستغلوا عن طريق الكراء بثمن زهيد، و هذا ما         م ملكا هلؤالء فه   تليس

الفالحني مرتبطني خبدمتها حتت سيطرة املبشرين، مث أسس الكاردينال القرية الثانيـة و مساهـا          
أنـشأ   1876، و يف سنة     أسرة 24ا  ) أم القديس أوغسطني  ( Ste.Monique ك موني تسان«

               عـة  و مارس أصـحاا الزرا     ني،تيبالقرب من القر   Ste.Elisabeth إيليزابيت   تمستشفى سان 
 مل يكونـوا     الـسكان  إصالح العربات لكن هـؤالء    : و الرعي و بعض األنشطة الصناعية مثل      

هم كل معليختلطوا فيما بينهم، و قد اعتىن اآلباء البيض و األخوات باليتامى و كانت الصالة جت        
  .يوم يف الكنيسة

اجلزائرية حيث يـصبح    و قد اعترب الفيجري أن هذه العملية هي احلل األنسب للمسألة            
  .سحني سواعد حية خلدمة الزراعة و األعمال السلمية و ذلك بواسطة املسيحيةمأبناء األهايل امل
أحـدثت خلـالّ يف الوحـدة       قد  هذه السياسة اليت اتبعها الفيجري يف اجلزائر،        لكن  

دة الـيت   االجتماعية للشعب اجلزائري لذلك مل يستطع إحراز تقدم فيها بسبب املعارضة الشدي           
  .واجهها من املعمرين و األهايل

 اليت خشيت   اصطدام السياسة الدينية اليت انتهجها الفيجري مع اإلدارة العسكرية        : أوال
 فيها، و بالتايل تتعرض     الذي يتحكم من خروج سياسة التنصري عن إطارها و يصبح احلقد هو           

 قدرة القوات العسكرية علـى  ، و من ناحية أخرى عدم 1 للمواجه مع األهايل   املصاحل العسكرية 
 و استمرار   1871تأمني احلماية للمراكز و القرى اليت يعمل الفيجري على إنشاءها خاصة بعد             

  .املقاومات يف مناطق خمتلفة من البالد
تأييد املعمرين لالفيجري ضد اإلدارة العسكرية و صراعه مع ماكماهون حيـث            : ثانيا

يف إـاء احلكـم    و ذلك لرغبتـهم  Amiral cardinal 2أطلقوا عليه اسم األمريال كاردينال
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فيما بعد خاصة بعد إنشاء القرى املسيحية اليت جاءت معزولة بني            عارضوه   العسكري، لكنهم 
أن يتوزع املتنصرون يف األوساط األوروبية ليكونوا يف خدمـة           و جيب    املسيحيني،  و  املسلمني  
  .املعمرين

ذه السياسة املارقة اليت دف إىل ضـرب الكيـان          تصدي اجلزائريني املسلمني هل   : ثالثا
الثقايف و االجتماعي اجلزائري و اعتربها اجلزائريون حربا معلنة توازي سياسة القمع اليت يقـوم               
ا اجليش الفرنسي يوميا، وبذلك احتج السيد ابن علي الشريف على رسالة الفيجري املؤرخة              

لقد قرأت رسالة األسقف املؤرخة بالـسادس       « : لعاماليت وجهها إىل الوايل ا     1868أفريل   6يف  
أفريل املاضي، و اليت يقول فيها أنه يريد استبدال القرآن باإلجنيل من أجل إحياء الشعب العريب،                

          ،1»وت مجيع أوالدنا على تنـصريهم     م يف املسلمني، إننا نفضل       كثريا  السياسة  لقد أثرت هذه  
من أعيان اجلزائر رسالة إىل نابوليون الثالـث         61ث أرسل   ، حي و بذلك ظهر السخط الشعيب    

 السياسة الـيت    لىوضع حد لنشاط األسقف، و يعبرون عن سخطهم الشديد ع         فيها ب يطالبون  
           انتهجتها فرنسا ضد الشعب و الدين اإلسالمي و أمام هذه املعارضة املزدوجة مـن املعمـرين                

الصراع مع الشعب اجلزائري، قررت السلطات العـسكرية        و اجلزائريني، و خوفا من اشتداد       
مسح باندماج أصحاا   سيحية، و   الضغط عليه، و أعلن الفيجري عن ختليه عن سياسة القرى امل          

ساكن يف نواحي    200يف األوساط العامة الفرنسية و األهلية، و مل يبق يف هاتني القريتني سوى              
  .الشلف

داته اجلبارة يف خدمة االسـتعمار و الكنيـسة         وجمهو احلقيقة أن ممارسات الفيجري و       
خاصة يف الرسالة اليت بعثهـا  وكانت تصب ضمن سياسة عامة هي احلرب املعلنة على اإلسالم           

 درجاته سيعمل على حماربة أنصار      ىإن العمل املسيحي الفرنسي يف أمس     « : إليه أحد العسكريني  
املبشرين من ناحية أن إسالم الرببر سطحي،        حيث يرى بعض     2» .... العربية اهلالل و اململكة  

              االجتماعية، و أم مسيحيون قبل جمـيء اإلسـالم          و تقاليدهم العائلية  ليس عميق يف عادام     
 اإلسالم و حارا عند دخوله، لـذلك        شتتها اليت   رية النصرانية   ظو جيب عليهم العودة إىل احل     

مازالوا مسيحيني، و إن دعاة املسيحية       و الرببر كانوا «:  قوله يفاعتربها الفيجري باألمة الكافرة     
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 رون إخوام الرببر بدينهم القدمي، ال      يذكّ  هم وعاظ    الذين بثتهم فرنسا بني القبائل الرببرية، إمنا      
  .1»..دعاة إىل دين جديد أو معتقدات غربية

لي حيث اعتربوا    على وتر العرف القب    العزفو من الناحية االجتماعية حاول املبشرون       
أن أعراف سكان الرببر مستوحاة من القانون املسيحي، أي أا بعيدة عن اإلسالم، حىت يسهل               

           : عليهم قبول القانون الفرنسي على حساب قوانني الشريعة اإلسالمية، و بذلك قال أحـدهم             
 هم أقـرب النـاس إىل        سكان إمرباطورية فرنسا اإلفريقية على أنواع خمتلفة، فمنهم الرببر و          «

  .2».فرنسا، و منهم العرب و هم أقل استعدادا للتقدم
و ذه اللغة خياطب هؤالء الرببر يف اجلزائر قصد إدماجهم عن طريق التنصري، و حماربة العرب                

فـرق  «و بذلك تظهر تناقضات داخل اتمع و ضرب العناصر ببعضها البعض يف إطار سياسة   
           مـن الرببـر    اقتراـا بطرفني يف الصراع املستمر بينهما، و ذلـك          ما يدخل ال   هذا، و   »تسد

و اقتناعهم بأم ليسوا عربا، و أن هذه اللغة هي دخيلة مثل الدين اإلسالمي جاءت مع الغزاة                 
م، و أم حاربوا السكان األصليني بالقوة، و عملوا علـى القـضاء علـى               7العرب يف القرن    

القبائل ال ينتمون إىل    «: يانة املسيحية و إحالل حملها الدين اإلسالمي      قساوستهم، و حاربوا الد   
أصل بقية سكان اجلزائر،  هلم لغة ختتلف عن لغتهم، بل و حىت يف الدين، فإم ال ينتمـون إىل    
دين واحد، إذ على الرغم من تبنيهم لإلسالم الذي فرض عليهم عن طريق الغـزو، فـإم ال                  

صا إذا تعلق األمر بنظامهم املدين و السياسي، فهم يطبقون عادام           يطبقونه مثل العرب، خصو   
القدمية أكثر من تطبيقهم القرآن، من هنا يتضح لنا بأن على فرنسا أن تبدأ غـزو النفـوس يف                   

  .3»اجلزائر عن طريق بالد القبائل
               و حترك هؤالء املبشرون يف اجتـاه التعلـيم، و ذلـك بفـتح املـدارس التبـشريية                  

             إليها خمتلف التالميذ حملاربة اللغة العربيـة باعتبارهـا لغـة القـرآن،              تأو العمومية اليت جلب   
تعليم اللغة العربية يف هذه املدارس لألهايل ألا تثبت فيهم نزعة           لو ظهرت آراء ناقدة و رافضة       

يزي وزو إىل احلاكم العـام سـنة        الدين اإلسالمي، و يف رسالة وجهها املقدم اإلداري لدائرة ت         
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 كان حىت اآلن    هألن... ط العريب، يجيب إلغاء الوس  : لتعليم هذا الشعب القبائلي   « :  قوله 1873
و أقصد اللغة الفرنسية    ... مه بلغته، أو نعلمه لغتنا    كلّن، و بكلمة واحدة أن      نافعاضارا أكثر منه    

ب إسقاطها ائيا و جبميع الوسائل مـن        جفيألنين أعتربها سهلة التطبيق، أما فيما خيص الزوايا         
  .1»ة فرنسيةلديمنطقة القبائل، الستبداهلا مبدارس ب

 خطـاب   خـالل  منو بذلك بدأت عملية نشر اللغة الفرنسية، و حماربة اللغة العربية             
إنين أؤكد لكم أنكم بالعمل على تقريب األهـايل إلينـا بتعلـيم             « :الفيجري للحاكم العام  

 إن فرنـسا ال تنجـب   .دمي اإلحسان للناس مجيعا فإنكم ستقومون خبدمة فرنسا األطفال، و تق  
كثريا من الرجال لتعمري اجلزائر، و عليه وجب أن نعوض ذلك بفرنسة املليونني مـن برابرتنـا                 

  .2»املستعمرين
و من هنا انطلقت األفكار التبشريية، اليت دف إىل سلخ األطفـال عـن حمـيطهم                 

              يف، و توجيه نظرم حنـو أوربـا و تأثرياـا و حـضارا و مدنيتـها،                 االجتماعي و الثقا  
، أي دمـج الـشعب اجلزائـري يف         3ن التبشري له دور كبري يف اإلدماج      و اعتربت هذا اجلزء م    

           ؤدي إىل فـشل األفكـار الـيت تنـادي          ت حتمية جيب بلوغها يف اجلزائر ألا        يالفرنسي و ه  
وجود االستعماري يف اجلزائر، و احلقيقة أن فكرة تشكيل هذه املـدارس مل يكـن     و تعارض ال  

 اهلدف منها تعليم و ترقية األطفال اجلزائريني، و األخذ بأيديهم حنو التطور، بل اهلدف اخلفـي                
و الضمين هو التنصري و هو قاعدة أوىل إلنشاء كنيسة إفريقية مازالت تعيش يف خيال منظـري                 

  .ية لكنها يف الواقع زالت و تالشت مع الوجود و الفتح اإلسالمي للمغرباحلركة التنصري
و للوصول إىل هذه الفكرة استخدمت احلركات التبشريية هؤالء الشباب املتنصرين يف            

، فمنهم من اجته حنو املدارس، و منهم من كلف بتلقني مبادئ الديانة املسيحية              املختلفةأغراضها  
إىل القبائلية،  ) اإلجنيل(عد املبشرين يف أعمال ترمجة الكتاب املقدس         سا و آخر يف املستشفيات،   

و مل  مل هذه احلركات مكانة املرأة يف اتمع و دورها اخلطري على أبنائها يف املستقبل لذلك                  
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حتت غطاء و ستار تعلم اللغة الفرنسية،        1هنريعملوا على إدخال الفتيات إىل املدارس قصد تنص       
التبشري، لتكوين أسـر   هن من فتيان يزاولون دراستهم يف مدارسجي املرتيل، و تزو  و فنون التدبري  

مسيحية، تكون يف نقطة االنطالق لنشر املسيحية يف اجلزائر، و يف أوساط الشعب، و هو مـا                 
 أطلق عليه التنصري الذايت، و الذي يهدف إىل تكوين ملقنني للديانة املسيحية من نفس اتمـع                

  .من استمرار الديانة املسيحية يف ذلك اتمع بالوراثةو هذا ما يض
، حيـث أن طبيـب      2و قد اعتمد املبشرون على وسيلة أخرى و هي وسيلة التطبيب          

إرساليات التنصري الذي له أعظم األثر املوجه حنو الصغار و الكبار، و ألنه يتعلق مبعاجلة أمراض                
  : اعتمد هؤالء املنصرون على طريقتنيالناس، و التخفيف من معانام و آالمهم، و قد

 إىل املستشفيات اليت أقاموها هلذا الغرض، أو عالج املرضى يف بيوم،            ىاستقدام املرض 
ـ                 ا و بذلك تتسع حلقة اتصاهلم و احتكاكهم بالناس، و يستطيع هؤالء الدخول إىل بيـوم مم

 منطلق العملية فيما    ي تكون ه  يسمح هلم بالوقوف على أحواهلم االقتصادية و االجتماعية و اليت         
        بعد، و يقوم هؤالء املبشرون على كسب ثقتهم، و بالتايل القدرة علـى تـصحيح أفكـارهم         

             لـه بقـائهم   و تغيري نظرم اجتاه االستعمار و بذلك تتوطد العالقات مع أهل البالد ما يضمن           
 التطبيب دورا حيويا يف مترير      بشاكل، و يلع  و االستمرار يف تقدمي رسالتهم املقدسة دون أي م        

           ظهار سلوكهم احلسن اجتاه األهايل وصفات الـشفقة        إالرسالة، حيث حياول هؤالء املبشرون      
          هتمام بصحة الناس، و ذلك ما حيدث األثـر احلـسن يف نفوسـهم             الو الرأفة و التسامح، و ا     

ر التطبيب أمهية عنـدما جتلـب الفتيـات للعمـل يف            و يزداد تعلقهم باملبشرين، و يزداد دو      
ـ                طريـق   ناملستشفيات و الدور الصحية، و منه تسعى املبشرات إىل تنصريهن فيما بعـد ع

  . عندما يبلغ التأثري ذروتهكليةًهتمام بالديانة املسيحية قبل اعتناقها الاستدراجهن با
العمـل بطريقـة غـري       احلمالت التنصريية من داخل املستشفيات و        و لذلك انطلقت  

مباشرة، كإقامة صلوات الشكر داخل قاعات املرض، و تقدمي اهلدايا للمهتمني بالديانة املسيحية             
من العاملني أو املرضى، و دعوم حلضور القداس الذي يقام يف كنيسة املستشفى كل صباح،               

مباشـرة، و ذلـك     أما الذين يعاجلون خارج املستشفى داخل بيوم فتتم العملية بطريقة غري            
                                                 

1  - Georges Voisin: op.cit, P: 39.  
، دراسة تارخيية حتليلية، منشورات دحلـب،       )1904-1830( التبشريي يف اجلزائر     التعليم: حممد الطاهر و علي    -2

 .89: ، ص1997. اجلزائر
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 نة ال يدخلها إال الذين    بإيهامهم أن العناية اإلهلية هي اليت تساعدهم يف القيام مبهمام، و أن اجل            
  دون قبل وفان، و لكن رغم هذا النشاط الرهيب هلذه املؤسسات و  احلرص على تنـصري            يعم

  .ما ميكن تنصريه من أبناء الشعب
ب، سلك املبشرون طرقا أخرى و هي األعمـال         يبإىل جانب اخلدمات التعليمية و التط     

اخلريية، و ذلك عن طريق االهتمام باليتامى، أو بواسطة تقدمي املساعدات للمقبلني على الزواج              
عليـه  –من املتنصرين، و تقدمي اهلدايا مبناسبة عيد امليالد و اليت حتمل يف طياا صور املـسيح                 

ذلك يقول  يف  ت للمحتاجني، و لغري احملتاجني، و        و املساعدات املالية على شكل هبا      -السالم
عندما نربح ثقة الشعوب بواسطة األعمال اخلريية و تعليم األطفال، فـإن  كـل               «  :الفيجري
ني اليوم املوعود كالثمرة الناضجة تسقط وحدها بدون أية         حيسيكون على ما يرام عندما       شيء

  .1»...هزة من اإلنسان أو غريه لكي يهب نفسه إلينا
من هنا يتجلى فعليا دور احلمالت التبشريية ضمن العملية االستعمارية، واليت تعتـرب حمركهـا               

  : الرئيسي من خالل
ذلك أن دور رواده هو خدمـة بلـدام يف          ،إن التبشري له عالقة مباشرة مع االستعمار       -

 الوسائل بشىت   2ا، و يسعون إىل ترسيخ نفوذها يف املناطق املستعمرة        البالد اليت حيتاجو  
  .التعليم، التطبيب و ذلك قصد الوصول إىل األهداف: مثل

كان للحركة التنصريية اليت شهدا اجلزائر و احلرب العدوانيـة دور يف تثبيـت أركـان         -
االستعمار، الذي لعب املبشرون أحد حلقاته و فصوله حيث اعتربوا أن اجلزائر ال تكـون               

 .3فرنسية إال إذا أصبحت مسيحية
يف السياسة االستعمارية و مواقفها املختلفة من احلركات الصليبية، تارة تعارضـها            التناقض  

  ماكماهون  و أخرى مـشجعة مـن         موقف الثورات الرافضة لنشاطها و هو     خوفا من اندالع  

                                                 
  . 297: املرجع السابق، ص:  عبد الباسط دردور-1
، 08، جملة األصالة، العدد »شعب يف امليدان الروحياالحتالل الفرنسي للجزائر و مقاومة ال«:  املهدي البوعبديل- 2

 . 307: ، ص)عدد ممتاز (1972 جوان -ماي. اجلزائر
أكتـوبر  / سبتمرب. ، اجلزائر 86-85جملة األصالة، العدد    . »احلصانة الدينية للشخصية اجلزائرية   «:  أمحد بن نعمان   -3

  .80: ، ص1980
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باريس و  الدوائر اخلفية اليت تعتربها عمال مقدسا جيب على الكنيسة مواصلته إلنشاء الكنيسة               
  . اإلفريقية

، سـواء   ضهااغرية يف اجلزائر على الرغم من الوسائل اليت جندت خلدمة أ          ريبشتحلركة ال فشل ا -
             1من باريس نفسها أو من اإلدارة االستعمارية يف اجلزائر اليت صرفت مبالغ خيالية لبناء القـرى               

ي هو أغلى    األهايل إال متسكا بدينهم الذ     يزدو املستشفيات اليت بقيت يف األخري مهجورة و مل          
  . ما بقي هلم بعد أن ضاع وطنهم يف يد االستعمار

ية يف ضرب الشعب اجلزائري ببعضه البعض و ذلك عن طريق االهتمام            ريبشتفشل احلركات ال  -
د و اعتبار الرببر مـسيحيني قبـل جمـيء          سق ت  على حساب العرب يف إطار سياسة فر       رببالرب

 مراحـل   ر يف كل حمطات و    لشعب اجلزائري عب  اإلسالم، و أن العرب عبارة عن غزاة ، لكن ا         
 .ده و انسجامه ككتلة واحدةالتاريخ املختلفة على توح

            إىل مضايقات أثناء النظام العسكري حتصلت على تأكيـد          تعرضتبشرية اليت   ت إن احلركة ال   -
  .2و حرية بعد حلول النظام املدين

لشعب اجلزائري ، الذي اعترب هذه احلمالت        مل تؤثر يف ا    فإا و رغم كل هذه اهودات        
ار يف اجلزائر و الذي ميثل نشاط جديد من احلروب          عماملسعورة ما هي إال دور من أدوار االست       

  .الصليبية أثناء القرن التاسع عشر و العشرون
  *  L'assimilation:  االندماج-3

، و الـيت  اريةعمة االسـت  تعترب سياسة االندماج من أهم السياسات اليت اتبعتها اإلدار      -
 22 رأصدرت احلكومة الفرنسية قـرا  *"اللجنة اإلفريقية" على توصيات بناًءفظهرت منذ البداية  

 ، و قسمها إىل ثالث عمـاالت، و تكـون           3الذي ينص على أن اجلزائر فرنسية      1834جوان  
                                                 

   .312: املرجع السابق، ص: عبديل املهدي البو-1
  .154: املرجع السابق، ص: خدجية بقطاش - 2
 و الذي يعين اإلدماج التام مع فرنسا ، و قد طالبت            l'intégration و ليس اإلدماج       l'assimilationاإلندماج   *

 .155:املرجع السابق ص : األشرف مصطفى : أنظر ) اجلزائر فرنسية(  ابن جلول -فرحات عباس– النخبةبه 
 للتحقق يف الوضع الذي آل إليه اجلزائريون و إلعطاء رأيها حول            07/07/1833يقية اليت أنشئت يوم     هي اللجنة اإلفر   *

      .276: املرجع السابق، ص: محدان خوجة: أنظر .االحتالل
، دار الغرب اإلسـالمي، بـريوت لبنـان         2، ط 1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية        : عمار بوحوش  3

  .198: م، ص2005
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ما هو موجود يف    خاضعة للوايل العام يف اجلزائر ، مث تقسم كل عمالة إىل دوائر و بلديات مثل                
  .  إىل الس الوطين الفرنسي هلا ممثلو فرنسا و ترسل كل عمالة بنائب عنها

وعلى الرغم من السياسة العدائية اليت انتهجها املعمرون من الـسكان األهـايل بعـد                   
جريهم من أراضيهم و مصادرا و لكن كانت مطالبهم من الـوطن األم هـي مـساوام                 

نسا من حيث القوانني السياسية و القضائية و التعليمية و ذلك رغبة يف تكوين              باملواطنني يف فر  
الل قنظام مدين يسمح هلم بالسيطرة على اجلزائر و اإلنفراد ا بعيدا عن فرنسا و مل ال االسـت                 

  .ا
الذي نص   1845أفريل   15ذلك جنح املعمرون يف مسعاهم خاصة بعد صدور قانون          بو  

 قدمية، و على رأس كل والية       1ىل ثالث عماالت بدل نواحي عسكرية     على تقسيم اجلزائر إ   
وال مدين جبانبه قائد عسكري للوالية و مث تقسيم كل والية إىل جمموعة من البلديات هلـا                 

سرعان ما اختفى العنصر      خمتلفة من الفرنسيني و البعض من اجلزائريني، ولكن         بلدية جمالس
  .رين للمعممناصبهماألهلي منها و أعطيت 

 إلغاء كل ما يفصل باريس عن املقاطعات اجلزائرية أو ما مييز            : و من هنا يعين اإلدماج    
               2بينها إذ كل متييز هلذا يعد يف هذه احلالة مظهرا قوميا عري مرغوب فيـه و غـري شـرعي          

و الذي قسم    1869ماي   15 أن اإلدماج جتسد فعليا بعد صدور مرسوم         املعلومو لكن من    
 : اجلزائر إىل قسمني 

            و ينقسم اجلزء الشمايل إىل ثالث مناطق        .القسم الشمايل مدين، و القسم اجلنويب عسكري      
  .و اجلزء اجلنويب إىل أربع مناطق خاضعة لإلدارة االستعمارية)  قسنطينة– وهران -اجلزائر( 

 االمتيازات  ىعمرون عل شهدت اجلزائر إقامة النظام املدين، و حصل امل        1870و منذ سنة    
يف االس العامة و البلديات و العدالة و االقتصاد يف مؤسسات احلكومة العامة، و يف السنوات                

  اإلدماج اإلداري الكلي للجزائر األوروبية يف      يف املعمرون   بدأاألوىل من عمر اجلمهورية الثالثة      
  : عهد احلاكمني العامني املدنيني 

                                                 
 دار  ،  )م1962- ق م    814(املختصر يف تاريخ اجلزائر من عهد الفينيقيني إىل خروج الفرنسيني           : صاحل فركوس  - 1

  .224: م، ص2003. اجلزائر. العلوم للنشر و التوزيع
  .114: م، ص1984. ج ، اجلزائر. م. ، د1900-1870املعمرون و السياسة الفرنسية يف اجلزائر : صاحل عباد 2
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-1873( نزيشـا و اجلنـرال    ، )De Gueydon )1871،1873 *قيدوناألمريال دي 
يف احلضارة الفرنسية   ) املسلمون(وب السكان   ذينبغي أن ي  «:و جتسدت خالصتها يف     ) 1879

  .1»ألن الشعب القادم من الشمال جاء ليستقر يف اجلزائر
نيني، و ذلك من أجل إنشاء دسـتور        يقامت حماولة من طرف النواب اليم      1873ويف سنة   

ئر حيمل قوانني خاصة لكن احملاولة فشلت ملعارضة املعمرين يف اجلمعية الوطنية الفرنـسية              للجزا
 كانت معارضـتهم ألي      و . للتخلص من النظام العسكري    هذا و   ، اإلدماج فقط  يريدونألم  
  .هذا املطلبيعمل ضد اجتاه 

و الـذي كانـت     ) 1873-1871(يدون  قلذلك جاءت معارضتهم للحاكم العام دي        
 طالبوا بتطبيق أكيد صراحة للنظام املدين ولـذلك كـان           واره تصب عكس اجتاه اإلدماج      أفك

 هذه املشاريع مـن     فحص يف باريس       و  يف اجلزائر املبادرة يف حتضري املشاريع      «:  يرى شانزي
 و يف بـاريس     ، يف اجلزائر عمليات التنفيذ     ،طرف احلكومة و الربملان و إعطائها الصبغة الرمسية       

 .2»املراقبة
انطلقت اإلدارة يف سياسة مصادرة األراضي و اإلخضاع         1871بعد ثورة املقراين سنة     

ألف هكتار و هي من أحسن و أجود األراضي و كان اجلزء الثـاين               500 استولت على    حيث
م هكتار ولقلة املعمرين يف احتالل هذه األراضي        2,5من العملية فاملصادرة األوىل استولت على       

ذلك استغلت ذلك املال يف تعويض      ب إىل السماح للقبائل بشراء جزء منها، و         اضطرت احلكومة 
ألف هكتار   500 :ـ صودرت أراضيهم يف املناطق اليت مل تشهد الثورة و بذلك مسحت ل            نالذي

  و الوكاالت اانية  املتبقية بإعادة انطالق التعمري االستيطاين بصورة حسنة و ذلك بفضل املركز

                                                 
  ): Gueydon ) 1871-1873  (Louis - Henri, comte de)قيدون دي  *

، أصـبح   1830 من أسرة نبيلة أصلها من إيطاليا، خترج من املدرسة العسكرية عـام              1809 نوفمرب   22ولد يف قرنفيل    
 سـبتمرب إللغـاء املكاتـب    14 و أصدر قرار  1871، و حاكم عام مدين على اجلزائر سنة         1853حاكم املارتنيك يف    

، جتاوب )املقراين (1871لعربية، و نظم اإلدارة يف بالد القبائل، و هذا بعد اهلدوء الذي عرفته منطقة القبائل بعد انتفاضة                 ا
 .1886تويف سنة .  ألف هكتار للنازحني من األلزاس و اللورين100 الذي يقضي مبنح 1871 جوان 21مع قانون 

  .194: ، صاملرجع السابق: عمار بوحوش  -1
 .87: املرجع السابق، ص : احل عباد ص -2
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ـ 2079منها   عائلـة مهـاجرة مـن       1283نحت للفرنسيني و اليت ثبتت يف هذه األراضي         م  ه
  .و اللورين اس لزاأل

 1873ليـة   يجو Warnier 26 *)ييوارن (ارينف بعدها حاولت اإلدارة عن طريق قانون     
اخلاص بامللكية الفردية للمسلمني، و الذي فـشل         1863ناتيس كونسليت   يمن حتسني قانون س   

كية، حيث أصبحوا عرضة للمضاربني الـذي       للى نظامهم اجلماعي للم   بسبب تعود املسلمني ع   
لكن مل يـتم إيقـاف هـذه        .  و يطردوم من األراضي     منهم يعطوهم سند امللكية مث يشترونه    

  .سنة 14التجربة األليمة إال بعد 
كانت له تداعيات كبرية على اجلزائـر و هـو          حدث هام يف فرنسا      1878و يف سنة    

 و الذي أدى إىل زراعـة كثيفـة         (Phylloxera) قضى عليها داء الكروم      م اليت ومزارع الكر 
سنوات ارتفعت و تضاعفت مساحات الكـروم املزروعـة يف           10للكروم يف اجلزائر، خالل     

  .م1888 ألف هكتار سنة 103ألف هكتار إىل  20مرات من  5اجلزائر مبعدل 
 **Allbert Grévyي يف غرو بعد اإلعالن عن أول حكومة مدنية يف فرنسا برئاسة ألبري

ذي يقضي بإحلاق و ربـط كـل        ال 1881أوت   26 الذي قام بإصدار مرسوم   ) 1879-1881(
و بذلك جتسد فعليا الدور     . و الشؤون األهلية مباشرة بالوزارات املتخصصة يف فرنسا        اإلدارات

  .الذي يلعبه احلاكم العام يف الربط بني اجلزائر و البلد األم

                                                 
 حيث استقر منذ    1832، عني مساعد جراح يف مستشفى وهران عام         1810طبيب جراح، ولد سنة     ): ييوارن(فارين   *

ذلك الوقت يف اجلزائر، أحلق بالقنصلية الفرنسية لدى األمري عبد القادر مبعسكر، عني مديرا للشؤون املدنيـة يف مقاطعـة                    
، لكن اإلمرباطورية أحالتـه علـى       1849، مث عني مقررا لدى الس األعلى لإلدارة يف اجلزائر سنة            1848وهران عام   

ية، و هو حمـرر الكراسـات       يال نشر املؤلفات اليت تدافع عن املصاحل الكولون       ىلالتقاعد و هذا ما أدى به إىل تكريس وقته إ         
 املعمـرون  : انظر صاحل عباد. مرباطوريةن ميثاقا هلم ضد اإلرو اليت اعتربها املعمles cahiers Algériens اجلزائرية 
  .)اهلامش (77: املرجع السابق ص...... و السياسة

 
دافع وراء قانون اإلحلاق ، وضحيته يف نفس الوقت ، حيث أنه هو           كان غريفي امل   : 1892قال عنه جول فريي سنة       - **

تنظيم و حتديد صالحيات احلكومة العامة ، ظنا منه بأن ذلك سيوسع            الذي طالب بأن تكون جلنة خارج الربملان ملراجعة و          
من سلطاته ، لكن اللجنة اليت  عملت دون استشارته و اشتراكه يف األمر جتاوبت مع مطلبه يف اإلحلاق و لكنـها قامـت       

 .بتجريده من صالحياته
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ألا ستلحق  )  األهايل  و املعمرين(ا هذه السياسة يف مصلحة اجلميع       و قد اعتربت فرنس   
 لسلطتها يف اجلزائـر ،      راستثما الإ  العمل ما هو     كل إدارة بوزارا املختصة و لذلك فإن هذا       

   .فبعد احتالل األراضي و القوانني املنظمة وجهت سياستها حنو األهايل
 عن طريق ربـط     Rattachement1سياسة اإلحلاق    1881أوت   26وقد كرس مرسوم    

 بـوزارة   ن اإلدارة العامة ، العمالية و البلدية و االسـتيطا         ،ة بباريس صاإلدارة بالوزارات املخت  
        م امللكية األهليـة    يعة، و تنظ  الداخلية العدالة اإلسالمية بوزارة العدل، الضرائب املباشرة و املتنو   

تعليم العام اإلسالمي بوزارة التعليم العـام و الفنـون   و إدارة األمالك املصادرة بوزارة املالية، ال  
اجلميلة ، الطرق و اجلسور و املالحة و السكك احلديدية و املناجم بوزارة األشغال العمومية ،                

            و الربيد و التلغـراف بـوزارة الربيـد           الغابات بوزارة الفالحة و التجارة،     الفالحة و التجارة  
  . و التلغراف

 نظام احلكـم  ملستعمرة و الدولة األم يف  التماثل بني ا  « :االندماج اصطالحا هو  ذلك أن   
و املساواة بينهما، و يركز مذهب االندماج على هذه الفكرة و هي أن إقليم ما وراء البحـار                  
  ليس امتدادا للدولة األصل، فيجب إذن أن يوضع حتت نفس النظام أو على األقل حتت نظام ما 

ن ذلك و أن سكان الدولة الذين يف اجلانب اآلخر من البحر كحال اجلزائريني              يقارب له ما أمك   
 جيب أن ال تكون حقوقهم و ضمانام أقل من حقوق وضمانات أولئك الفرنـسيني الـذين               

  .2»...يعيشون يف اجلزء األصلي من الدولة
هلـي  و يؤكد االندماج من الناحية الشكلية على املساواة بني املعمرين و العنـصر األ             

، يف مجيع   لدولة األم ماثل الذي جنده يف التعريف بني املستعمرة و ا        ق الت  حيقّ و هو ما    اجلزائري،  
   ياسة العامة واحدة ، فامليزانية واحدة ، و االقتصاد واحد ، الـسياسة             القطاعات و امليادين فالس

 لكن مدلوله احلقيقي    وبذلك متتد إىل باقي القطاعات العسكرية و الداخلية،       ..... املالية واحدة   
 اجلزائـر   غراف و يف العبارات اجلوفاء، ألن فرنسا تريد إ        التعريف هو موجود يف     لى ما   خيتلف ع 

 حىت تصبح غري قادرة يف املستقبل على         مبؤسساا ها بربطها ائيا من مجيع عوامل احلركة، و شلّ      
 ال ضمن الدائرة الفرنـسية     املطالبة بأي تغيري إ    علىالتخلص من هذه السيطرة و يعجز األهايل        

                                                 
1 -Colette Et Francis Jeanson: L'Algérie  hors la loi. Préface De Abdel Aziz Bouteflika. Ed: A.N.E.P. 
ALGER 2006. P: 68. 

 . 369: املرجع السابق، ص : أندري نوشي و آخرون  - 2
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 والقوانني املسموح ا، و بذلك تذوب شخصية اجلزائر ائيا يف التكفل الفرنسي الذي يكـون   
  . امليزة املنظمة للعالقة بني املستعمرات و الوطن األمهو

ورهم، حتـصلوا علـى     مونظرا للرد العنيف للمعمرين على وصاية فرنسا على تسيري أ         
           مرسـوم يلغـي اإلحلـاق       1896 ديسمرب   21 يف    صدر  حيث اخلاصة شؤومحقهم يف تسيري    

 سنة حتكمت الوزارات بطريقة مستبدة يف كل أمور         15و يكرس مشروع االندماج و لكن بعد        
 1تزع منهم سنويا أكثر من      نت ألف من األهايل     700اجلزائر، وبذلك حتكمت إدارة الغابات يف       

  انتزعـت 1885 سـنة   و فرنك 1.265,312 انتزعت1884حيث سنة ليون فرنك فرنسي، م
 انتزعـت   م1890سـنة   و  ،  فرنـك  1.119,652 انتزعـت    1888سنة  ،  فرنك 1.321,367
               ، م العام ميثل اجلمهوريـة الفرنـسية       فرنك ، و بصدور هذا املرسوم أصبح احلاك        1.658,958

: خلدمات امللحقة بفرنـسا مثـل        يف اإلدارة و ا    تصرفي و   و يعمل حتت سلطة وزير الداخلية     
، باإلضـافة إىل جملـس أعلـى    ها مننيساعدة أعوان قادمتعليم و اجلمارك و هذا مب العدالة و ال  

متكون من موظفني ميثلون السكان، ألن جول فريي مل تكن له ثقة كبرية بـاملعمرين الـذين                 
  .1»ةربون كتلة قلية األهلية عددا وخميثل«: رأيهبحس

 مصاحل شـركة     كان ذلك من أجل إنقاص     1881 تونس سنة    يف نسي الفر تدخلال بعد
قاملة، شركة مرسيليا و القرض العقاري دخلت فرنسا يف عامل األعمال الـذي كـان               و عنابة
طان يف يستال رئيس جمموعة ا Eugène Etien يانتيسيطر عليه جول فريي و تلميذه أوجني إس

          و يف الربملان بنيLe temps  1897ريدة الغرفة ، وقد برزت تدخالته مع الصحافة خاصة ج
فكرة الوطن تركـز     «:كالمه يف   االستيطانية ظهرت السياسة    1899مارس    و 1894 جوان   2

 هو املصلحة، و الشيء غري ذلك، اليت تـدفع          طاينياالستعلى فكرة الواجب، أما أساس الفكر       
ا يبدو جليا أن املعيار الوحيد الـذي        انتشارها يف اخلارج هلذ    و  حدودهااألمة إىل اخلروج من     ب

طانية هو مدى قائدا، أي جمموع احملفزات و الفوائد الـيت جتنيهـا             يستانطبقه على أي عملية     
  .2»...فرنسا منها
  
  

                                                 
1 - Colette et Francis Jeanson: op.cit P: 70. 
2 - Colette et Francis Jeanson: ibid. P :70. 
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 قرية و استقر ا حـوايل  200طان يف هذه الفترة حيث مت إنشاء  يستالو بذلك اشتدت حركة ا    
 حميط  264 ألف هكتار و تقسيمها على       400وزيع  ، و ت  1877-1871:  ألف معمر ما بني      30
  :، و بذلك ارتفع عدد السكان األوروبيني كما يلي 1881-1871:  بني ستيطاينا

  
  1896  1881  1871  السنوات

  536.000 376.000 245.000  السكان األوروبيني

 318.000 195.000 130.000  الفرنسيني

 218.000 181.000 115.000  األجانب

   
متضي فرنسا سياستها االندماجية ، فتحت أبواب اهلجرة لألوروبيني حنو اجلزائر،           ولكي  

وفرت كـل   و قد   و ذلك رغبة يف إحداث توازن بني العنصرين األورويب و األهلي يف املنطقة،              
طان يف البالد اجلديدة عن طريق منح الوافدين اجلدد األراضي          يستال لعملية ا  الضروريةاملتطلبات  
و الذي نص علـى      1863 سنة   *يت اغتصبت من أهلها بواسطة قانون جملس الشيوخ       الزراعية ال 

 أمالك القبائـل و بالتـايل تـضرب        ، و تفتيت  العرشامللكية الفردية، كما قضت على أراضي       
اف األهايل، و تشتيت العائالت الكبرية اليت كانت متثل اجلزائريني أمـام اإلدارة              إلضع اوحد

و اجتهت فرنسا يف تشجيع سياسـتها       ) ةجمان(أسرة أوالد مقران    :  مثل   االستعمارية و املعمرين  
 1870 يف أكتـوبر     Crémieux ** كرمييو1اإلدماجية حنو اليهود لعزل األهايل و إصدار مرسوم         

                                                 
اطور نابليون الثالث، الذي ينص علـى   أصدره اإلمرب Sénatus-Consulteنسيلت ويقصد به قانون سيناتيس ك *

متليك اجلزائريني كل األراضي اليت تقع حتت أيديهم مهما كانت طبيعتها سواء كانت ملكية شخصية أو أراضي عـرش،                   
كما نص القانون على ضرورة حتديد أراضي القبائل املختلفة، و توزيع أرض كل قبيلة على الدواوير املشكلة هلا، و أخريا                    

  .الدوار على عدد سكانهتوزيع أرض 
 

1- CH. Robert Ageron: France coloniale au Parti colonial? P.U.F, PARIS. 1978, P: 192 
، لذلك بقـي    1882و على يهود وادي ميزاب، بسبب أن املنطقة مل تلحق بفرنسا إال سنة              يمل يطبق مرسوم كرمي    **

    من قدم طلبا للتجنس الفردي بواسطة قانون الس املـشيخي          هؤالء اليهود أهايل جزائريني ال مواطنني فرنسيني إال       
 .1865 جويلية 4
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ـ أيتباملعروفني  هو من   و وزير العدل الفرنسي،  ) 1880-1796(نسبة إىل أدولف كرمييو      هم دي
 ألف يهودي و تنظيم     38يل  اانون مبنح اجلنسية الفرنسية حلو    و يقضي هذا الق   . اإلدماجلسياسة  

  :   لذلك نص هذا القانون على مرسومني اثننياإلدارة االستعمارية يف اجلزائر،
ى منصب احلاكم   غحيث أل ،  1يف اجلزائر هو الذي وضع تنظيم لإلدارة الفرنسية       : املرسوم األول 

 ةده جلنة استشارية تتـألف مـن سـت        ع ، تسا  العام العسكري و حل حمله، احلاكم العام املدين       
          و الكاتب العام للحكومة، و املفتش العام لألشغال املدنيـة           ، سنوات 3مواطنني منتخبني مدة    

  .و املفتش العام للمالية يرأسها احلاكم العام املدين
 اكم  املرسوم على إنشاء جملس أعلى للحكومة العامة يف اجلزائر حتت رئاسة احل            كما نص

 اإلداري السابق، ولكن أمهل شؤون و مصاحل األهايل          حافظ املرسوم على التنظيم    و العام أيضا، 
               إداريـني فرنـسيني      و  يف يد موظفني   و دورهم يف احلياة السياسية، و احنصرت كل الوظائف        

رينو معم .  
 األهـايل   إن اإلسـرائيليني  «:  على حق املواطنة الفرنسية لليهود اجلزائريني       نص :املرسوم الثاين 

.      2»...لعمالت اجلزائر قد أعلنوا مواطنني فرنسيني على صيانة كل احلقوق الـيت اكتـسبوها             
  ع نشاط اليهود و دخلوهم احلياة السياسية و اإلدارية باعتبارهم مـواطنني مـن              و بذلك توس

 .الدرجة األوىل قادرين على محاية مصاحلهم املختلفة
جاء متأخرا عما سبقه يف محايـة       ) 1870 وكرميي(لعموم إن هذا القانون     و لكن على ا   

  فردية مـع قـانون       قحقوق اليهود يف اجلزائر، ألن معظمهم قد أخذوا اجلنسية الفرنسية بطر          
س يهود التجنلالذي مسح ل 1865 جويلية 14: يف  "  sénatus consulteسيناتيس كونسليت 

 يهـودي سـنة     34.574 يهودي من أصل     4.338 سوى   ايهبصفة فردية، و لكن مل حيصل عل      
 و مبجيء قانون كرمييو فتحت اجلنسية جلميع اليهود و ذلك لالستفادة منها قصد تدعيم               1872

  .ن طبقة وسطى تستطيع السيطرة يف اجلزائر أو فرنسايمركزهم االقتصادي و االجتماعي و تكو

                                                 
  .42: املرجع السابق، ص: صاحل عباد  -1
   .101: املرجع السابق، ص: صربينة الواعر - 2
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 بربـر يف    األهايل من عـرب أو    ن هذا القانون جيعل اليهود فوق طبقة        إو مهما يكن ف   
 .فيها اجلزائر، و تضاف مصاحلهم إىل مصاحل املستوطنني

اجلانب الثقايف و الديين بل     بباملقابل مل تم اإلدارة االستعمارية لشؤون األهايل ، خاصة          
              زت كل جهودها للتحالف مع اليهود للقضاء على الدين اإلسالمي و حماصرا بـالقوانني              ركّ

 الذي حيـد مـن صـالحيات    1892ه، ومن أبرزها مرسوم اتو املراسيم اليت حتد من اختصاص   
أما باقي األمور فإـا     ....األهايل املسلمني يف األحوال الشخصية كالزواج، الطالق، املرياث         

               أصبحت بيد اإلدارة الفرنسية لدى قاضي الصلح و هو فرنسي، إضافة إىل احملـاكم الردعيـة                
فني، و مت إحلاق مجيع اإلدارات القضائية بوزارة العدل الفرنسية ماعـدا             و هيئة احمللّ   ،و اجلنائية 

 .ةبيالقضاء اإلسالمي الذي بقي تابعا لوزارة احلر
و هذا ما يؤكد أن فرنسا تركز على خدمة مصاحلها و مصاحل املعمرين ، حيث اعتربت                

ى الرغم من سلبيات سياسة االندماج لكنها لقيـت         األرض جماال لالستثمار و حتقيق الربح عل      
 و مـن خاللـه   ،استجابة من بعض اجلزائريني الذين اعتربوها بابا فتح للحوار مع االسـتعمار    

مثل يف املساواة مع املعمرين و اليهود الفرنـسيني        تيستطيعون تقدمي مطالب الشعب إليه و اليت ت       
جلنسية الفرنسية و حصلت عليها مما مسـح هلـا          يف الوطن األم، ومن هنا طالبت تلك النخبة با        

 آخر رفـضها ألـا      فبالتقرب من االستعمار و الدخول يف املقاومة السياسية اهلادئة ، و طر           
 اهلوية الثقافية للمجتمع اجلزائري خاصة مسألة التنازل عـن األحـوال             على عبارة عن حرب  

 .  و احملافظونة، النخبالشخصية و بذلك اختلفت آراء الشعب اجلزائري إىل اجتاهني
ل هنا لالجتاه النخبة و هم املثقفون ثقافة فرنسية متخرجـون مـن املـدارس               مثّ: أوال
و قـد   .... احملامني، الصيادلة، املعلمـني   : بعض اجلامعات األوروبية، مثل    و باجلزائر1الفرنسية

ر عن املـساواة    عب حتسني أوضاع األهايل املسلمني، و ي      قصدطالبوا باإلدماج الكامل يف فرنسا      
  . و الفرنسينيبينهم

الجتاه احملافظون، و هم املثقفون ثقافة عربية إسالمية خترجوا من املدارس           ال هذا   مثّ: ثانيا   
:  أو الزوايا أو بعض اجلامعات اإلسـالمية مثـل         ،)الكتاتيب(العربية احلرة أو املدارس القرآنية      

دماج و التجنيس والتجنيد اإلجباري، و قد ركزوا        الزيتونة، القرويني و قد عارضوا االن      األزهر،

                                                 
 .136:  ص ،، املرجع السابق5 ، جأحباث و أراء يف تاريخ اجلزائر: أبو القاسم سعد اهللا  -1
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 *على محاية الدين اإلسالمي و اهلوية العربية و اإلسالمية و شعارهم احلفـاظ علـى اجلامعـة                
 االندماج و منهم ابن مسايـة، ابـن          عارضوا و رحبوا باملساواة مع الفرنسيني لكن      .اإلسالمية

احلركة الوطنيـة و تنظيمهـا ملواقفهـا ضـد          ي يف املراحل األوىل قبل ظهور       واملوهوب  اا  
  .فرنسي قبل احلرب العاملية األوىلاالستعمار ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
هي حركة تدعو إىل  تضامن املسلمني من أجل الوحدة و القوة بينهم يف وجه التوسع األورويب،                 : إلسالمية   اجلامعة ا  - *

و تقوم على اإلصالح الديين و االجتماعي، تعتمد على متجيد العقل و العودة إىل مذهب الـسلف، أي العـصر الـذهيب                      
) 19(حلركة يف الربع األخري من القرن التاسـع عـشر           و صحابته و التابعني ، بدأت هذه ا       ) ص(لإلسالم على عهد النيب     

                   و رشـيد رضـا     ) 1905-1849(و الـشيخ حممـد عبـده        ) 1897-1838(بزعامة مجـال الـدين األفغـاين        
مز و قد تبين هذه احلركة السلطان عبد احلميد الثاين، قصد مجع املسلمني حتت خالفة قوية ، و أنه الر                  ) 1865-1935(

  .يد و السياسي هلذه احلركةالوح
 .109: املرجع السابق ص ،  2 ج،)1939-1900(احلركة الوطنية اجلزائرية : أنظر أبو القاسم سعد اهللا
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  : خامتة الفصل
  :  مما سبق عرضه و حتليله يف هذا الفصل ميكن استخالص عدة نتائج أمهها

     املوقف العدائي لإلدارة االستعمارية من املؤسسات الثقافية املختلفـة كاملـساجد            -1
و املدارس القرآنية، و الزوايا و فشلها يف ضرب اهلوية اإلسالمية للشعب اجلزائري             
و اليت دافع عنها منذ البداية و عرب خمتلف املقاومات اليت أثبتت دائما مدى صموده               

  .و لفترة طويلة
رغبة االستعمار يف تأسيس املدرسة الفرنسية، لتعويض املؤسسات السابقة و تقدمي             -2

 ال تتعارض مع وجوده قصد تكوين فئة تصبح هي الواسطة بينه و بني              للشعب ثقافة 
 .الشعب تساهم يف تثبيت وجوده أكثر

فشل سياسة التنصري اليت قادها الكاردينال الفيجري على الرغم من أـا كانـت               -3
و اليت تبني   .... بيجو، الموريسيري، فايل  : دة العسكريني مثل  القا بعضمدعومة من   

اإلسالم، و النتائج املخيبة لآلمال اليت مل تستطع أن جتعل مـن            حقد الكنيسة على    
 . اجلزائر اليت طاملا حلم ا هذا الكاردينال

استمرار الصراع بني العسكريني و املدنيني، و الذي انتهى بفشل مشروع نـابليون              -4
الثالث و هو اململكة العربية، و ازدياد رغبة املدنيني يف االحتفاظ بـاجلزائر وحـىت               

تفكري يف االستقالل ا، و بذلك تطورت فكرة االندماج على حساب الـشعب             ال
 و هذا ما أدى إىل استمرار الرفض        1870اجلزائري خاصة بعد جتنيس اليهود سنة       
    .إىل غاية النصف األول من القرن العشرين
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  :املدارس الشرعية الرمسية يف اجلزائر  
يتناول هذا الفصل املدارس الشرعية اليت أنشأا اإلدارة االستعمارية يف اجلزائر، و ذلك             
دف ملء الفراغ الذي نتج عن ايار اإلدارة العثمانية السابقة، و لربط العالقـة بـاجلزائريني               

  . الذي ستحكمهم
قـة  ميتها، و سبب تركزها يف املدن العري      رس و تس  أتطرق أوال إىل أصل هذه املدا     و س 

قسنطينة، اجلزائر، و تلمسان، و خمتلف الربامج اليت كانت تقدمها و خباصـة املتعلقـة               : الثالثة
  . لوم الشرعية، و أهدافها املختلفةبالع

 يف النصف   أسيسهاذ ت من سأتناول بعد ذلك خمتلف املراحل اليت مرت ا هذه املدارس         مث  
 املعمرين الذين رفضوا تعلـيم       طرف ن القرن التاسع عشر، و املشاكل اليت واجهتها من        الثاين م 
و خمتلـف القـوانني   .  على ثقافتهم من التأثر ـا       و رفض األهايل االلتحاق ا خوفا      .األهايل
 إسـالمية   فرنسية اليت تأسست كمدارس عليا للعلوم الشرعية و انتهت كثانويات            و هلااملنظمة  

  . 1951سنة 
 اليت سعت إىل حتقيقها هذه املدارس، و مدى جنـاح اإلدارة  األهدافكما يعاجل خمتلف    

  . االستعمارية يف الوصول إىل النتائج اليت سطرا من قبل
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   :األصل و التسمية: املبحث األول -1
 نظـام فرنـسي خـاص       ي أ التاسع عشر  من القرن    اجلزائر قبل اخلمسينات   تعرفمل    
، فاملسلمون كانوا يتلقون تعليما بسيطا يف الزوايا و الكتاتيب القرآنية و املساجد و على               بالتعليم

، و لكنه سرعان ما بدأ يف االيار منذ دخول االسـتعمار            1 األوقاف نفقاتنفقام اخلاصة و    
  يف املرحلة املتوسـطة و الثانويـة، و مل         الفرنسي الذي جاء تفكريه بعيدا قصد تعليم اجلزائريني       

 مبرسوم  2يتجسد ذلك إال بعد مرور عشرين سنة من االحتالل بتأسيس املدرسة العربية الفرنسية            
  . مدارس الذي نص على إنشاء ست1850 جويلية 14

 قـسنطينة،   ،املدية:  له ثالث مدارس فقط يف كل من       أنشأت أما التعليم املتوسط فقد     
اجلزائر بعدما حتولت قبل ذلك بقـرار   استقرت مدرسة املدية ائيا يف   1859تلمسان و يف سنة     

 قـد    1850 سـبتمرب    30 مبوجب مرسوم     و ،3 إىل مدينة البليدة   1855 جانفي   17وزاري يف   
  أو الفقهيـة   اختذت تسميتها باملدارس احلكومية الثالث أو املدارس الرمسية، أو املدارس الشرعية          

 ى االسم العريب هلـا باملـدارس       فإا مل ختتلف لدى الفرنسيني أنفسهم و الذين حافظوا عل         ... 
Les Medersas و هي ال تسمى عندهم écoles أو Lycées  أوcollèges  .   إمنـا يقومـون

و جاءت تسميتهم هذه قصد االهتمام و احملافظة على تقاليـد           . بترمجة املعىن املباشر إىل العربية    
            ريس خمتلـف العلـوم،   تـد ل أا املكان املخصص    على  اليت تنظر إىل املدرسة    الشعب اجلزائري 

 يف  نيـة  الكتا ، و املدرسة احملمديـة مبعـسكر    : من الثانوية إىل العالية مثل    و مبستويات متباينة    
 القشاشية يف العاصمة، و من هنا جاءت تسمية املسيد على            و مازونة يف تلمسان،   و   قسنطينة،
العايل فقد تركز يف الزوايا الشهرية أو        املخصصة للتعليم القرآين االبتدائي، أما التعليم        الكتاتيب

ب و املسلمني، و يرجـع      عر يف تاريخ ال   ةو املعلوم أن تسمية املدرسة متجذر       .املساجد الكربى 
  املدرسة البيهقيـة يف    ، و كانت املدرسة األوىل ذا املعىن هي         )م10(هـ  4ظهورها إىل القرن    

 املـدارس النظاميـة     قين ملكشاه الـسلجو   ، مث أنشأ نظام امللك وزير السلطا      )إيران (نيسابور

                                                 
، رسالة لنيل شهادة املاجـستري يف التـاريخ         )1870-1847(القضايا الوطنية يف جريدة املبشر      : إبراهيم لونيسي  -1

  . 319 اجلزائر، ص 1994-1993أبو القاسم سعد اهللا، معهد التاريخ، جامعة اجلزائر : إشراف. احلديث و املعاصر
2- Pélissier De Reynaud: Annales Algériennes. Tome3, Librairie – BASTIDE ALGER, Octobre 1854, P: 
354. 
3   - Horluc (P): L'œuvre française pour l'enseignement des indigènes en Algérie de 1830-1930, bulletin de 
l'enseignement indigène (B.E.I) N° 284, 1930, P: 79.  
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  اقتداءا بذلك و أسسوا بقية املـدارس يف           هـ، مث واصل الناس    457   سنة 1املشهورة يف بغداد  
  ... د و خرسان و ما وراء النهر و يف اجلزيرة و ديار بكرقالوا

 بالسالجقة حيث قام السلطان نـور الـدين         ااقتداءبناء املدارس   ب األيوبيون   و قد اهتم  
هـ ببناء عدة مدارس للشافعية و احلنفية قصد نشر املذهب احلنفي  6حممود بن زنكي يف القرن     

فـق  ن و حلب و غريها، كما نقل صالح الدين األيويب هذا النظام إىل مصر، و قد ا                يف دمشق 
مساجد الـسلطان   :  و هي أفخم ما كان يف القاهرة من عمائر مثل          على إنشائها من بيت املال،    

 متامـا عـن   يف شكلها:  و هي ختتلف ن قالوونبقوق و قالوون، و الناصر حممد     حسن، و بر  
رض الذي بنيت من أجله، ألا يف احلقيقة كانت عبارة عن مدارس أو معاهد              غاملساجد و يف ال   

  . علمية مل تشيد ألداء صالة اجلمعة
به أربعـة   متجهة يف بناءها إىل القبلة، و يف وسطها صحن مربع حييط            و كانت املدرسة    

 األروقة األربعة تستقبل طالا حسب املذهب، فأحدها        أروقة طويلة ا سقوف، و كانت هذه      
، و كـان الطلبـة يبيتـون يف         للحنفية، و الثاين للشافعية، و الثالث للمالكية و الرابع للحنابلة         

  . 2 السنة أهلأروقتهم اخلاصة حسب توزيع مذاهب
             و احلـديث    األدب و التفسري  :  مثل التقليةالعلوم   و كانت هذه املدارس تم بتدريس         

و الفقه و علم الكالم و اللغة و النحو و الصرف و البالغة، كما كانت تم بتدريس العلـوم                   
  ... الفلسفة و املنطق علم النحو، و الفلك و الرياضيات : العقلية مثل

دارس اليت تعتين بالدراسات الشرعية،     و من هنا جاء اهتمام اإلدارة االستعمارية ذه امل          
 و ختريج إطارات و موظفني حتتاجهم، أو على األقل تسهل مـن خالهلـم     و دف إىل تكوين   

معلمي مادة اللغة العربية، و قد وضـعت حتـت          و   العدول و الترامجة  : االتصال باألهايل مثل  
ريات املختلفة لعلمـاء الـدين       إبعاد اجلزائريني عن التأث    قصدإشراف فرنسيني حيسنون العربية،     

  . األحرار يف الزوايا و املساجد و املدارس املنتشرة يف خمتلف أرجاء البالد
 قـصد   و قد مت تأسيس هذا النوع من التعليم اخلاص باألهايل، و من املدارس و ذلـك                 

الزيتونة : مثل املغرب    بالد  و ااورة يف   بالدال  خمتلف أرجاء   يف املنتشرةمنافسة الزوايا و املدارس     
                                                 

، دار اجليل، بريوت و مكتبة النهضة       4، ج تاريخ اإلسالم السياسي، الديين، الثقايف، االجتماعي     : ن إبراهيم حسن  حس 1
  . 568، ص 2001العصرية، تونس 

 . 569، ص نفسهاملرجع : حسن إبراهيم حسن 2
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يف تونس، و القرويني يف املغرب األقصى و حىت جامع األزهر يف مـصر، و تقلـيص عـدد                   
املتوجهني حنوها و ذلك بإبقائهم يف اجلزائر و متابعة الدروس املختلفة مبستويات عالية يف هذه               

:  الغرض من إقامة هذه املدارس احلكوميـة فقـال         Rondon و قد أورد الوزير رندون       املدارس
فمن هذه املدارس يتخرج املوظفون اإلداريون و القضاة و بكلمة أعم الشخصيات و العناصر              «

  .1»من قبضتنا) السكان(اليت هلا تأثري على السكان حىت ال يفلتوا 
 أخرى السعي إىل إبقاء والء علماء الدين اجلدد املكونني فيها، على الطريقة             و من جهة  
 بطرق   يف مواصلة إخضاع الشعب اجلزائري     الستعمار املستقبلية فيذ مشاريع ا  الرمسية و ذلك لتن   

 أكتـوبر  30وزير احلربية يف املرسوم الثاين يف 'Hautpoul  Dهاتبول دوو ذكر اجلنرال . سلمية
  :  أنه وقت الغزو شهدت الدراسات اإلسالمية شيء من التطور و الرخاء حيث18502

أوليـة يف   رياف يتلقون تعليم ابتدائي، و مبـادئ         األطفال العرب يف املدن و األ       إن أغلبية  -1
  . الدين اإلسالمي، و يتعلمون القراءة و الكتابة يف مدارس مالصقة للمساجد

و و القواعد، و مل يكـن       ح التعليم الثانوي كان يشمل قراءة و تفسري القرآن، و دراسة الن           -2
سـنة يف    15 سـنوات إىل     10 بع إال من طرف بعض األطفال املنتمني إىل الطبقة الغنية من          مت 

  .الزوايا ااورة للمساجد
           أما الدراسات العليا املشتملة على دراسة الشريعة و الدين، و بعض املبادئ يف احلـساب،                -3

و علم الفلك و اجلغرافيا و التاريخ، و الطب، كانت مركزة على أشباه جامعات صغرية تسمى                
  .وابع املسجداملدرسة و اليت كانت متثل أحد ت

 24، و رأي جملـس احلكومـة يف         رسوم بعد اقتراح من احلاكم العام     و قد جاء هذا امل    
 قصد تنظيم التعليم لدى األهايل، و للضعف الذي شهدته احلالة الثقافية يف اجلزائر    1850جانفي  

مية، القضاء و الشريعة اإلسال   : خاصة التعليم العايل، و لتكوين مترشحني ملختلف املناصب مثل        
  ....أو املكاتب العربية

و املرسوم يف شكله يتضح أنه سياسي بالدرجة األوىل، حيث يعطي مجيع الصالحيات               
   . بعد اقتراح احلـاكم العـام  ) املدير و األساتذة(لوزير احلربية و قادة املناطق يف تعيني املوظفني   

                                                 
  .السياسة التعليمية يف اجلزائر:  عبد القادر حلّوش- 1

2- Gustave Benoist: De l'instruction et de l'éducation des Indigènes dans La province de Constantine. 
Libraire, HACHETTE. Et Cie Editeurs. Paris 1886, P: 25.  
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ناطق التابعة هلم حتت غطـاء      و كذلك خضوع هذه املدارس للمراقبة املستمرة للعسكريني يف امل         
املكاتب العربية لذلك سيتحدد املوقف األهلي منها و هو الرفض ألا ال تعدو أن تكون عبارة                
عن وسيلة لتمرير مناهج و ثقافة بعيدة عن النوايا الصادقة يف تعليم األهـايل و الرفـع مـن                    

  .مستواهم
  1:و قد مشل هذا املرسوم فصلني

  . التعليم االبتدائي و الثانويو قد تناول: الفصل األول
  .تناول املدارس العليا و اإلسالمية: الفصل الثاين

  :و نص املرسوم يف خمتلف مواده على
 املقدم يف املدارس اإلسالمية موضوع      ا، أو ثانوي  ا التعليم سواء كان ابتدائي    :املادة األوىل   

مـن  فإا  لفة أما املناطق العسكرية     حتت الرقابة العليا للحاكم العام، عرب حكام املقاطعات املخت        
  .اختصاص العسكريني

املدية، تلمسان، و قسنطينة،    :  تؤسس على حساب الدولة يف كل من مدن        :املادة الثالثة   
     من أجل تكوين مترشحني للوظائف املرتبطة مبصاحل العبـادة، العدالـة           ) مدرسة(مدرسة عليا   
  .بية لألهايل و املكاتب العر العامو التعليم
  : التعليم يف املدارس العليا جماين و يتضمن:املادة الرابعة  

  )النحو(درس يف القواعد و األدب  
  )فقه(درس يف القانون و االجتهاد  
  )التوحيد(درس يف الدين  

 سيكون مقرها قرب أحد املساجد اليت كانت جبوارها          عليا  كل مدرسة  :املادة السابعة   
  .مدارس
ط العامني قادة املقاطعات، هـذه      اب العليا حتت رقابة الض    ملدارس توضع ا  :املادة الثامنة   

  .الرقابة متارس بواسطة املكاتب العربية
و ملا كان مكان كل مدرسة جبانب املسجد على الطريقة التقليدية، فقد وضعت حتـت          
الرقابة العسكرية فإنها مل تكن مفتوحة للجميع قصد الدراسة فيها، و إمنا لكل مـن أحـسنوا                 

                                                 
 .30/09/1850 مرسوم تأسيس املدارس الشرعية يف 01انظر امللحق رقم  1
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     والء و أظهروا تعاطفا كبريا حنو اإلدارة االستعمارية، و استطاعوا التجاوب مـع سـلوكها               ال
  . 1و نظمها

لقد جاء اختيار هذه املدن العتيقة، ملا متيزت به من تأثري على املنـاطق احمليطـة ـا،                  
  . ئرها يف تاريخ اجلزاث، و لألدوار املختلفة اليت لعبتباعتبارها مراكز العماالت الثال

و مت اختيار قسنطينة باعتبارها عاصمة بايلك الشرق منذ العهد العثماين، و ما مييزها من الثقافة                
 عبد  آل الفكون، :  البيوت الكبرية مثل    و و العمران، و تأثري تونس احلفصية عليها، و دور األسر         

ت بيـوت   اليت كان ... ، بن البجاوي    )باش تارزي (املؤمن، ابن باديس، بن جلول، بشتارزي       
  . للعلم و املعرفة

و باعتبارها مراكز إشعاع فكري كبري، بفضل مدرسة سيدي الكتاين اليت أنشأها صاحل             
 الفتـرات، و ذلـك بفـصل        ىو الذي شهدت يف عهده قسنطينة أزه      ) 1792 -1771 (يبا

األشـياء   مسأن صاحل باي مل يشأ يل      «:A.Cherbonneauإصالحاته املختلفة و أكد شربونو      
، و قد   2»... منه، لكنه بذل جهودا لكي يبين فوائد التعليم          ستنفرهمقة بعادات الناس ألا     املتعل

هــ   1193مت بناء املدرسة، حسب ما كتب على اللوحة، انتهى يف شهر ذو احلجـة سـنة                 
 بالضبط تـاريخ    يعرفمل  (فيها   دفونم مبدرسة سيدي الكتاين نسبة إىل ويل        و تعرف ) 1787(

 و قد وضع هلا نظام و هـي         . عائلته أفراد  و يملدرسة الكتانية مقربة صاحل با    ، و بصحن ا   )وفاته
 غرف واحدة للدرس و أربعـة       05و الصالة، و     .عبادةال هو مكان     الذي سجداملحتتوي على   

 اثنني يف غرفة،    ل، حيث ينام ك   )08 (بثمانيةللطلبة، و الذين يقبلون يف النظام الداخلي يقدرون         
تنظيـف  ب  يقوم   و هو مسؤول عن املصاريف، و هناك بواب       ) مقتصد(و  و يف املدرسة وكيل أ    

        قرشـا،   30 يتقاضى املدرسـون شـهريا       . و قاعة الصالة   3املدرسة و إشعال فوانيس األقسام    
  .  قروش06 قروش و كل تلميذ من الثمانية يتقاضى 07 قروش، و البواب 08 و الوكيل

ألوىل تبدأ من طلوع الشمس و تدوم إىل        املدرس مسؤول عن ثالثة حصص يف اليوم، ا       
و الثالثة تبدأ   ) الثالثة زواال (غاية الساعة احلادية عشر، و الثانية إىل غاية منتصف النهار و العصر             

  ).املغرب(من العصر إىل غاية غروب الشمس  
                                                 

 .60: املرجع السابق ص: عبد القادر حلوش 1
2-A. Cherbonneau: Inscription arabe de la medrassa de Sidi Lakhdar à Constantine. in: R.A, N°3. 
années 1858/1859, P: 469.  
3- Mahfoud Kaddache: L'Algérie durant la période. Othomane. OPU, Alger 1992, P: 163.  
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الطلبة جيب عليهم قراءة أربعة أحزاب يوميا،  اثنان بعد صالة الصبح و البـاقي قبـل                 
دعاء ملؤسس املدرسة صاحل باي، و قـد        ال ينهون كل فرض بصالة شكر هللا تعاىل، و          العصر و 

 يف املدرسة أطفال حيفظون القرآن عن ظهر قلب، سواء كانوا من املدينة أو من الريف، من                 قبل
 يف كل احلاالت جيب أن يكونوا عزاب غري متزوجني، و ال            لكناملذهب احلنفي أو املالكي، و      

 العطلة كل . داخلي أن ينام خارج املدرسة إال بعذر أو للذهاب لزيارة الوالدين         ميكن ألي تلميذ  
عشرون يوما أو ثالثني يوما، و قد تتعدى، و عندما ال يعود الطالب بعد هذا التأخر أو ال يقدم  

  .خر خارجيمكانه آل  يتركدليال على أنه كان مريضا فإنه سيطرد و
ض بآخر،  وعة يف العلم و التعلم فإنه سيطرد و ي        كل طالب يبدي عدم االهتمام أو الرغب      

و كل طالب ال يتعايش يف ظروف حسنة مع زمالئه و يبدي شيء من الوقاحة يف الفعـل أو                   
  .القول سينذر يف األول و الثاين و الثالث يطرد ائيا

يدة أما اختيار مدينة املدية، فكان اهلدف منه يف البداية إبعاد املؤسسات و املنشآت اجلد               
 منذ، فإا حافظت    )يطريتال( عن املراكز األوروبية يف اجلزائر، باعتبارها عاصمة بايلك الوسط        

ربان جاء الـتفكري    ع إمساعيلوماس، و   د و بإحياء من اجلنرال      .1االحتالل على مكانتها التارخيية   
 اليت ينعدم    السكان من األهايل لبعض املدن كاجلزائر      ينظر املرسوم إىل  «. تياجات األهايل يف اح 

فيها النفوذ السياسي، فوجب عليه إذن وضع مدارس عليا يف متناول السكان الذين توجه إليهم               
ها سرعان ما حتولت إىل     لكن. 2»...على وجه اخلصوص و ذا اهلدف و قع اختيار على املدية            

مكانتـها  و ذلك عندما فقدت املدية      . 1859 لتستقر ائيا يف العاصمة سنة       1855البليدة سنة   
العلمية و األدبية و لقرا من العاصمة أفقدها قوا احلضارية اليت طاملا شهدا طيلـة املرحلـة                 
العثمانية، و لكن إن تغيري مكان املدرسة من هذه املنطقة إىل اجلزائر العاصمة ال مربر له سوى                 

و هناك أيضا رغبـة     . 19أن املدينة مل تكن تلعب دور مهم يف احلياة العلمية خاصة أثناء القرن              
ب خاصة و أن أصل تكوينـها هـو أمـر           ثاإلدارة االستعمارية يف مراقبة هذه املدرسة عن ك       

سياسي، لذلك فإن بعد بقية املدارس يف قسنطينة و تلمسان ال يعطي نظرة حقيقية تسمح بتقييم    
  . جتربتها مع مرور الزمن

                                                 
    ماجستري يف التاريخ احلـديث    ، رسالة   )1928-1856(حممد بن رحال دوره السياسي و الثقايف        : صربينة الواعر  - 1

  . 198: ، ص2003-2002، اجلزائر -قسنطينة–و املعاصر، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية 
  . 46: املرجع السابق، ص:  إيفون تريان-  2
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 و عتيقة شهدت استمرار الدولـة       أما اختيار مدينة تلمسان يف الغرب فإا مدينة قدمية        
  ، 1الزيانية و هي عاصمتها و هي ذات ماض عريق مترامية األطراف حوهلا احلقول و البـساتني               

و لطاملا كانت سدا منيعا لدخول التأثريات الثقافية من املغرب األقصى، و قد أسس الـسلطان                
 يف  م1339 -1338: ـق ل  هـ املواف  739 مسجد سيدي بومدين يف سنة       ياملريين أبو احلسن عل   

  و احلق به املدرسة و هي مركزه اإلشعاعي و قبلة للطلبة املتوجهني إليهـا مـن                2منطقة العباد 
هـ املوافق لـشهر     747خمتلف مناطق اجلهة الغربية، و جاء تأسيسها متأخرا عن املسجد سنة            

خلطيب ابن مرزوق،   ا: فيها كبار املدرسني و العلماء و الشيوخ مثل        و طاملا درس  . 1347أوت  
و بذلك لعب املسجد و املدرسة دورا بارزا يف هذه املنطقـة يف             ... و ابنه ابن مرزوق احلفيظ      

  . احلفاظ على الثقافة و دور تلمسان يف املنطقة الغربية
صـرفا، التالميـذ،     دينيـا    و ملا كانت كل مدرسة جبوار مسجد، كان كل ما فيها            

نت نتائجها مع مرور الزمن تسيري عكس االجتاه املوضوع هلـا،           األساتذة، لغة التعليم، و ملا كا     
 1859هنا جاءت خمتلف التعديالت عرب السنوات املتتالية و ذلك قصد حتسينها، و منها سـنة                

 يوميا للتكفل بشؤونه اليومية، و على       3فرنك 0,80حيث تقرر منح كل تلميذ منحة تقدر بـ         
ن يف الفقر الشديد بأقل اإلمكانيات، و بقيت املدارس         الرغم من هذا اإلجراء بقي الطلبة يعيشو      

    اإلدارة املالئمة، و انعدام الرقابة الفعلية عـن الـدرس          ضعف   تشكو من مشاكل متكررة مثل      
و إحلاق التالميذ باملدرسة بعـد        قليلة التدفئة يف فصل الشتاء     ،و ضعف اإلنارة داخل األقسام      

 اجليد و الفهم السريع، لذلك بقي العمل مبرسـوم  لالتحصيسن مبكرة، و هو ما صعب عليهم  
حيث بدأت هذه املدارس تشهد نوعا من االهتمام، و النظرة اجلدية من             1863إىل غاية    1850

  .طرف اإلدارة االستعمارية
  
  
  
  

                                                 
1-  Pélissier de Reynaud: Annales Algériennes. Tome: 2, P: 46.  
2- CH. Brosselard: Les inscription arabes de Tlemcen –mosquée et medersa de Sidi-Boumediene. In: 
R.A. N°: 18. Août 1859, P: 406. 

 . 216: ، ص1993، موفم للنشر، اجلزائر التعليم يف اجلزائر قبل و بعد االستقالل: الطاهر زرهوين 3
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  : نشأا و نظامها -2
و ذلك حتت    )الطلبة  (لقد أسست املدارس اإلسالمية احلكومية قصد تكوين املدرسني           

و منذ االحـتالل    . وذ اإلدارة االستعمارية، بعدما كانوا تابعني و ملدة طويلة للمدارس احلرة          نف
، و هذا لتلبية احلاجيـات      19 ابتداء من منتصف القرن      1برزت جتربة املدارس كضرورة حتمية    

، و احملاكم اإلسالمية، و منذ البداية انصبت        )أئمة، حزاب، مفتني   (املختلفة من مناصب العبادة   
األفكار باجتاه السيطرة على التعليم و ذلك من خالل التحكم يف مؤسـساته قـصد جتنـب                 
االصطدام مع اجلزائريني و إظهار النية يف خدمة اتمع اجلزائري عرب االهتمام بتعليمه تعليمـا               

ف، اليت استولت عليه و طبعته بالتقليدية و التخل        دينيا بعيدا عما تقدمه الطرق الصوفية و الزوايا       
 و قطع الصلة بينهم عن طريق التشكيك يف         م عن علمائه  اجلزائرينيو يف املقابل فكرت يف إبعاد       

  . قدرم و أهليتهم يف قبول مظاهر الثقافة و العصرنة اليت تقدمها هلم فرنسا
و من جهة أخرى رغبة هذه اإلدارة يف تقدمي مفهوم جديد لإلسالم يكـون عـصريا                  

 الفرنسية و هو أطلقت عليه اإلدارة االستعمارية باإلسالم اجلزائري          سةالسيايستطيع التأقلم مع    
  . الذي ال يتعارض مع وجودها و مصاحلها يف مشال إفريقيا

 قصد املسامهة يف إعادة بناء هيكـل الثقافـة العربيـة            وضعتإن هذه التجربة املفيدة،     
رغبة اإلدارة يف السري     التناقض الذي ستشهده بني      بسبباإلسالمية و لكن ذلك سيكون صعبا       

يف اجتاه طموحها يف التعامل و التقرب من الشعب و بني الرفض املزدوج من األهـايل الـذين                  
و كذلك  سريون أا دف إىل السيطرة على مشاعرهم و مبادئهم و حىت دينهم يف املستقبل،               

قوق خاصـة   ي شكل من األشكال املساواة مع األهايل يف بعض احل         أاملعمرين الذين يرفضون ب   
  . يف التعليم

 28قسنطينة  مدرسة   فقد أحصت    1850 املدارس، و ابتداء من سنة        هذه و منذ تأسيس  
طلبة املسجلني يف دروس تقليدية بسيطة تتعلق بالنحو و القانون اإلسـالمي لكـن              الأو   2طالبا

    1854 طلبة عـام     09 يف بدايتها و ذلك لضعف التنظيم،  إىل          سرعان ما اخنفض العدد خاصة    
و كانت الدروس تقدم عند شيوخ و أسـاتذة         .  سنة 30 و   20و كانت أعمارهم تتراوح بني      
                                                 

الطريـق اإلصـالحي و الطريـق       ) (1954-1900(سية  اجلزائر يف التاريخ، املقاومة السيا     :حمفوظ قداش و اجلياليل صاري     - 1

  . 229اجلزائر، ص . ك. و. م. عبد القادر حراث:  ت).الثوري
  . 247: املرجع السابق، ص: إيفون تريان - 2 
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من الساعة السابعة إىل    . 1851مرموقني و كان الربنامج منظّما على ثالث دروس رئيسية منذ           
، و بعد   )تعليق سيدي خليل  (التاسعة و النصف، يقدمه سي املكي بن ساعد البوطاليب يف الفقه            

يقدم دروس القواعد، يف    ) مدير املدرسة (من الواحدة زواال إىل الثالثة مساًء سي الشاذيل         الظهر  
عليم سـيدي حممـد     ت(الثالثة إىل الرابعة احلاج مبارك يقدم دروس التوحيد         املساء من الساعة    

   .1)السنوسي
 ال يرتادها سـكاا    اليت و نفس الصعوبات واجهتها مدرسة سيدي بومدين يف تلمسان        

ط، لكنها مورد رئيسي  للعلم و املعرفة لكل املنطقة الغربية، و رغم ذلك فإا مل تستطع إال                  فق
 تلميذا و هذا بسبب رفض األهايل إرسـال      20 إىل   15بصعوبة كبرية من مجع عددا بسيطا من        

  .  من املعارف الغربية هلم ستقدمذاأبنائهم إىل مؤسسات جيهلون ما
 قامت ا اإلدارة االستعمارية و اليت سامهت و لو بشكل            العديدة اليت  املناوراتو رغم   

 و تتراوح أعمارهم يف العمـوم بـني         1856بسيط يف ارتفاع عددهم إىل الثالثني مسجال سنة         
، سنوات األوىل من عمر هـذه املـدارس  ن مشكل السن مل يكن مطروحا يف ال    فإ سنة   25-30
لتالميذ، و ذلك نتيجة املنافسة الشديدة اليت        اإلدارة بقيت حذرة كثريا من قلة عدد هؤالء ا         لكن

و اليت تعترب األقدم و بـذلك       ) مستغامن(تتعرض هلا هذه املدرسة من املدرسة القدمية يف مازونة          
  .ظهر الرتاع بني املدرسني يف تقاسم التالميذ

من هنا ترددت املراسيم، و جاءت القوانني تباعا قصد التنظـيم و النـهوض ـذه                و  
عم مرسـوم    الذي جاء ليد   1857 مرسوم   منها ذلك جلعلها مقبولة لدى األهايل، و        املدارس و 
عـن طريـق    و يزيد من نفور التالميذ اجلزائريني من هذه املدارس           1850 سبتمرب   30التأسيس  

 إال  مع العلم أن الطالب ال يتحصل على هذه الشهادة        . فرضه شهادة الكفاءة اإلجبارية للطالب    
، و أكثر مـن     )احلكومية( دراسته االبتدائية يف املدارس العربية الفرنسية        بعد أن يكون قد تابع    

    .2ذلك و جيب أن يبدي الطالب والءه للسلطات االستعمارية
 و الذي اهتم بوضع نشاطات مستقبلية       1866 ديسمرب   13 الثاين هو مرسوم     و املرسوم   

ك مل تكن هذه اإلجراءات كافية      خلرجيي هذه املدارس و اليت طاملا حبث عنها طلبتها، و رغم ذل           

                                                 
1 Ounassa Tengour: La fin des Médressas ou la raison d'une aventure coloniale. Tlemcen et Constantine 
(1850-1880) (U.R.A.SC) P:09. 
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إن املدارس  «:  قائال 1866 اجلزائر يف    ضاحية قائد Wimpffenو هذا ما أكده اجلنرال وميبفان       
و إن مل تكـن النتـائج         ...املؤسسة ال تقدم إال جزءا من اخلدمات اليت كنا ننتظرها من هذه          

. نقص اجلذري يف املنشآت املادية     مسؤوليتها إىل عيب يف التنظيم و إىل ال        زوعمرضية فعلينا أن ن   
و من طبقة اجتماعية ال ميكنـها        و قد كان التالميذ اجلدد يف هذه املدرسة من وسط غري راق،           

  1».أن توفر لنا قضاة أجالء
   .  الذي وضع النظام العلمـي و اإلداري و الـصحي  18762 فيفري  16مث جاء مرسوم      

و قد   )1879-1873(مضاء الوايل العام شانزي     حيمل إ :  مادة سري املدارس   13و هو يتكون من     
  : نص على

 و تلمـسان،    اجلزائر، ) Médreçasمدرسة  (يف املدارس اإلسالمية للتعليم العايل      : املادة األوىل 
  :و قسنطينة متارس سلطة احلاكم العام بواسطة

  .قادة املقاطعات العسكرية من أجل املراقبة السياسية و اإلدارية -1
 ا خيص إدارة التعليم، و االنضباط الداخلي هلذه املؤسسات ميمدير التربية ف -2

املدارس اإلسالمية و التعليم العايل يهدف إىل تكوين مرشحني لوظائف الديانـة             :املادة الثانية 
 21استنادا إىل مرسوم -كن  مياإلسالمية، العدالة و التعليم العام اإلسالميني و كذا الوظائف اليت           

  .نينس من طرف مسلمني غري ا أن تشغل-1866أفريل 
 ملختلف املصاحل، و يف حدود      تملةكل سنة حيدد احلاكم العام، حسب احلاجات احمل       :املادة الثالثة 

  .املواد املخصصة هلذه املؤسسات، عدد التالميذ الذين يتم استقباهلم يف املدارس اإلسالمية العليا
 تنصب هلذا الغرض من طرف احلاكم العام        ال يقبل أي مترشح ما مل يربهن أمام جلنة االمتحان         

زمة ملتابعة دروس السنة األوىل، باإلضافة إىل ذلك        الّباقتراح من مدير التربية أنه ميلك املعارف ال       
 سـنة  25 سنة على األقل و 18جيب عليه أن يربهن على أنه مسلم من األهايل سنه يتراوح بني    

  .على األكثر
 احلاكم العام، باقتراح من مدير التربية لكـي يتقـدم هلـذا             برنامج االمتحان يقرر من طرف    

االمتحان على املترشح أن يسجل نفسه شهرا قبل تاريخ االمتحان يف مكاتب مدير األكادمييـة               

                                                 
  . 248: املرجع السابق، ص: إيفون تريان -1
  . 1876 فيفري 16 مرسوم 02 أنظر امللحق رقم - 2
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ن، جيـب أن    كادميية بالنسبة للمرشحني اآلخري   بالنسبة ملدرسة اجلزائر و يف مكاتب مفتشية األ       
ه من األهايل، و يثبت سنو سلوكهه يثبت أن.  

من طرف جلنة االمتحان و يعين احلاكم العـام         ) كذا(قائمة مرتبة حسب االستحقاق تضعها      
  .على هذه القائمة التالميذ الناجحني

  :مدة الدراسة يف املدارس اإلسالمية للتعليم العايل حمددة بثالث سنوات تشمل: املادة الرابعة
 احلساب و بعض مبادئ القانون الفرنسي       تعليم اللغة الفرنسية، التاريخ و اجلغرافيا،      -1

  ).ي، و القانون اإلداريالقانون املدين، القانون اجلزائ(
 .علم التوحيد، و القانون اإلسالمي: تعليم اللغة و األدب العريب -2

وال السنتيمات الزائدة مضافة إىل الضرائب العربية       متالميذ املدارس يعالون من أ    : املادة السابعة 
  ).ية، العسكريةناملد(هايل يف املنطقتني املقبوضة عن األ
  :حتدد رواتب املفتش و عمال املدارس اإلسالمية العليا كما يلي:املادة التاسعة

   فرنك8000       ...................................مفتش املدارس اإلسالمية العليا   
  فرنك1000   ....................................................مصاريف الزيارات  -
 

   فرنك    3000   .........................................  الدرجة األوىل
   فرنك   2700   ........................................... الدرجة الثانية املدراء       -

   فرنك2400   ........................................... الدرجة الثالثة             
 

   فرنك    1800   .........................................  الدرجة األوىل
   فرنك   1500  ........................................... الدرجة الثانية األساتذة      -

  نك فر1200   ........................................... الدرجة الثالثة             
 

   فرنك    1000   .........................................  الدرجة األوىل
     فرنك   800  ........................................... الدرجة الثانية الوقّاف      -

     فرنك600   ...........................................  الدرجة الثالثة            
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 فإن هذا املرسوم يكرس اهلدف السياسي املنشود من وراء تأسيس هذه املدارس             و بذلك 
عرب مواصلة مراقبتها من طرف العسكريني، و بقاء سلطة تسيريها يف يد احلاكم العـام الـذي                 
يكون دائم اإلطالع عما حيدث ا، حيث أنّ مدير التربية ال يستطيع إجـراء أي تعـديل أو                  

ا أخرب به القيادة العسكرية و هو ما يفسر بقاء اخلطر و ختوف القيادة              توظيف أو إصالح إال إذ    
  .اهمن

أما بالنسبة للتوظيف فإنها خاضعة لرغبات اإلدارة االستعمارية، هي اليت تعلـن عـن              
حاجتها للموظفني الذين حتتاجهم عرب برامج االمتحان املقررة من طرف احلاكم العام الـذي              

  .ية للناجحني لكي يتم اإلعالن عنها من طرف مفتشيات األكادمييةيصادق على القائمة النهائ
كم املدين بعد ازام فرنسا يف احلرب السبعينية         و جميء احل   1876نالحظه إىل غاية    و ما   

 شؤون األهايل ما زالت يف يد العسكريني، و هو ما يبـين             أنمع بروسيا و زوال اإلمرباطورية      
راقبة التعليم قصد التحكم يف الوضع خاصة بعد ثورة املقراين          حرص اإلدارة االستعمارية على م    

، التنصري:  مجيع املمارسات الكولونيالية يف اجلزائر مثل      ضد مواصلة الرفض    أثبتت و اليت    1871
   ...اإلدماج، ااعة

 ا أساسي ا جويلية من نفس السنة و الذي ميكن اعتباره قانون         29آخر يف   هذا املرسوم ب   و قد دعم    
   :و قد تضمن) 1879-1873( شانزي يل العاما مادة حتمل إمضاء الو77ل يشم

1. سلوك و قابة السياسية على املدرسة، و تتوالها السلطة العسكرية لضبط سري املدرسة،          الر
  . تالميذها و شيوخها العاملني ا

2.           صة للمدرسة ألداء املصاريف، و جرايات الشيوخ،و املنح املخولة النفقات املالية املخص
 . للتالميذ

نظام اإلدارة و التدريس، و كيفية تعيني املدير من بني ذوي األقدمية و األهليـة مـن                  .3
قـسنطينة، اجلزائـر،   :  يعين باملدارس الـثالث -إن أمكن –املعمرين للمدارس الثالث    

 . تلمسان و بيان صالحيات كل واحد من املدرسني و التالميذ و حراس املدرسة
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في املدرسة و تالميذها، يتوىل القيام ا طبيـب عـسكري يعينـه             احلالة الصحية ملوظ   .4
 . 1السلطة العسكرية

               و ترجع تسمية املدرسني بترشيح من ناظر التعليم و اجلنرال احلـاكم بالواليـة معـا،               
 و ال يتوىل التدريس إال من كانت له         و الوايل العام هو الذي يعني املدرسني من بني املترشحني         

   و من ال شهادة له و يطلب التدريس جيرى له امتحان يكونهادة علمية،ش
              أما نظارة املدارس احلكومية من حيث التـصرفات        . برهانا قاطعا على أهليته للتدريس    

 27 العلم فإا تكون حتت سلطة ناظر التعليم بأمر من الوايل العام املـؤرخ               و التسيري و تدريس   
 الذي اجتهد بدوره لتنظيمها لكنه سرعان ما اصطدم بكثرة العراقيل الـيت مل               و 18832جويلية  

  . تسمح حبسن التسيري
توجيها من هنا نالحظ أن هذا املرسوم يهدف إىل السيطرة على املدارس و توجيهها              و  

سياسيا إذ أن فتح املدارس كان يراعي فيها اجلانب السياسي خاصة لدى املدرسني الذين يثبتون               
ء و التفاين يف خدمة اإلدارة االستعمارية، و كذلك بالنسبة للطلبـة الـذين يرغبـون يف                 الوال

 و لـيس بالدرجـة    .  ا و هو متوقف على موقفهم و موقف عائالم من االستعمار           االلتحاق
 تـستقبل   الجيب أن« : A. Belاألوىل على املستوى العلمي و الثقايف و قد كتب ألفريد بيل 

 السكان املسلمني، و جيب حتديد بدون تردد كل من ال تتوفر            منة املثقفة   نخب ال هذه املدارس إالّ  
  .3» و الصدق و الشعور احلسن إزاءنافيه شروط األمانة

 وضع األهداف املتوخاة من هذه املدارس، و هي تكـوين            قد و ذا يكون هذا املرسوم       
ة، و هذا ما نلمسه يف مادتـه األوىل         حني و موظفني للمهام الدينية و القضائية و التعليمي        مترش              

و اليت نصت على تغيري رئيسي يف اإلدارة العليا و إعفاء اجلهاز العسكري من اإلشراف عليهـا                 
 قصد منحها إىل ناظر التعليم حيث مل يبق للسلطة العسكرية سوى املراقبة السياسية و اإلدارية،              

مـدارس عليـا    :  املدارس اإلسالمية هـي    1877مارس   7 اعترب هذا املرسوم و نظام       و كذلك 

                                                 
 مطبعـة البعـث، اجلزائـر       -تاريخ مدينة قسنطينة  –أم احلواضر يف املاضي و احلاضر       : حممد املهدي بن علي شغيب     1

  . 295: ، ص1980
  . 190: ، ص1993ج، اجلزائر .م.، و)1914 -1830 (19نصوص سياسية جزائرية يف القرن : مجال قنان 2
  . 138املرجع السابق، ص : عبد القادر حلوش 3
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يقـدمون  )  مسلمني 3 فرنسيني،   3( أساتذة   *6للشريعة اإلسالمية، و حتتوي كل مدرسة على        
               ، كمـا مت ضـبط       سنة 17سنوات لتالميذ ال تقل أعمارهم عن       ) 03(تعليما فيها خالل ثالث     

دب، الفقه، و الشريعة، و التوحيد و اللغة، و اللغـة           النمو و األ  : و توزيع املواد و اختالفها بني     
ك درس يف التحرير األديب و آخـر يف         و اهلندسة إضافة إىل هذه املواد هنا       الفرنسية و احلساب  

ي، كمـا   العقود الشرعية و بعد مدة حذفت مادة التوحيد اليت عوضت بدرس الفقه اإلسـالم             
  . 1اظهرت يف هذه الربامج مادة التاريخ و اجلغرافي

 فإا بقيت فرنـسية يف الغـرب         فمنذ تأسيس املدارس   أما من حيث اإلدارة و التسيري       
، أما مدرسيت قسنطينة و اجلزائر فإا كانـت         مبدرسة تلمسان حيث أسندت إىل أستاذ فرنسي      

     القـسنطيين،   حتت إدارة جزائريني حيث أسندت مدرسة قسنطينة إىل القاضي حممد الـشاذيل           
حسن بن بريهمات، و لكن ذلك مل ينـف حـق           إىل  ائر إىل أمحد بن البشري مث        مدرسة اجلز  و

  . السيطرةواإلدارة الفرنسية يف التعيني 
و بذلك بقيت املدارس تعيش يف الضعف و التذبذب، و هذا بـسبب قلـة املـوارد                 

 يف الدفاع عنها حيث تدخل شخـصيا  Jules Ferry ول فرييجاملخصصة هلا رغم جمهودات 
 سـنة    يف اجلزائـر   العايل بالتعليم   ام الربملان عند وضع القانون اخلاص      أم 1879سمرب   دي 20يف  

 14و رفض البلديات دفع مستحقات هذه املدارس حيث فصل من مدرسـة اجلزائـر                 1892
  . ينتمون إىل األهايل" جنيبا "2تلميذا

ـ         و قد أعلن عن حذف اإلعانات        ة  اليت كانت تقدم للمدارس من طرف البلديات حبج
 أعلن احلاكم العـام      قد و. املدارسح لدخول     أي مترش   ، لذلك مل يتقدم   عدم مسؤوليتها عنها  

هنـاك   يكن   غريفي أن هذا التعليم الذي يقوم بدور مزدوج مع عمل املدرسني يف املساجد مل               
ـ   1888سبب لوجوده، لذلك ابتداء من عام         26200( ألف فرنك منـها      33:  بلغت نفقاته ب

مصاريف املعدات و األدوات املتعلقة     و  فرنك هي منح   6800و الباقي   ) مدرسنيللأجورا  فرنك  

                                                 
  . مت وضع مسابقة لتوظيف األساتذة اجلزائريني يف هذه املدارس اإلسالمية1864يف سنة  *

1 - Horluc (P): op.cit, P: 88.  
2- CH. Robert Ageron: Les Algériens musulmans et la France (1871-1919). Tome 1, PUF 1968, P: 330.  
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باملدرسة و هذا ما أثر سلبا على التالميذ الذين اخنفض عددهم و هذا ما نالحظه يف اجلـدول                  
  .1)1888-1887(الذي ميثل توزيع التالميذ حسب املدارس الثالث 

  

  اموع  الطالب النظاميون  
املتعلمون 
  األحرار

 اموع العام

  ؟  ؟  ؟ الثالثة  الثانية السنة األوىل   
  22  02  20  03  10  07  اجلزائر العاصمة

  18  03  15  ؟  05  10  قسنطينة 

  36  03  33  15  10  08  تلمسان 

  76  08  68  18  25  25   وعـام

  
من هذا اجلدول يتضح لنا أن عدد التالميذ منخفض و قليل مقارنة بوجود املـدارس يف        

طعات الكربى، حيث تشرف كل مدرسة على منطقة واسـعة، إضـافة إىل دور اإلدارة               املقا
العدد قلّ اخلطر، و من جهة أخرى تقلـص         االستعمارية يف حتديد هذا العدد ألنه كلما اخنفض         

  . عدد املدارس القرآنية اليت كانت ترسل أعدادا مهمة من هؤالء التالميذ
 األهايل، لكنها أصرت علـى      ل جمهودات لتعليم  و رغم ما يبدو من اهتمام اإلدارة لبذ       

، و اعتبارها اللغة الوحيدة القـادرة علـى إعـداد           إدخال اللغة الفرنسية إىل املدارس و فرضها      
 من تطلع األهايل االتالميذ إعدادا جيدا و تقريبهم من حضارا، رغم رفض املعمرين لذلك خوفً    

 األعلـى للتعلـيم العـام     لك جاء موقف الس     إىل املطالبة حبقوق أخرى كاملساواة معهم، بذ      
  . الداعي إىل وقف أي مساعدة هلا و تركها تتداعى أمام العجز املايل

و كذلك بالنسبة للجزائريني الذين ختوفوا منها، ألا ذات طابع فرنسي و خوفا علـى               
ـ          بهويتهم و شخصيتهم اإلسالمية، يف حني طال        يدت النخبة باالعتناء ا و ذلـك قـصد حت

يعلن واملدارس احلرة، و لكن هذا ال مينع من تكوينها ألشخاص أو جيل يكون رافض لالحتالل                
  :  جاء أمر تنظيمها من حيث التسيري حسب الوظائف التاليةو قدمترده أو ثورته على االستعمار 

                                                 
  . 196املرجع السابق، ص : عبد القادر حلّوش 1
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  ). أساتذة احلساب، التاريخ و اجلغرافية، اللغة الفرنسية (مدراء 3 
  . سالمي أساتذة للقانون اإل3 
  .  أساتذة للغة الفرنسية4 
  .  أستاذ للغة العربية1 
  . معيدين للغة الفرنسية 3 
  .  أساتذة ملبادئ القانون3 
  .  أساتذة للتربية الوطنية3 
  . حراس3 
 11 املدارس أمني سر .  
 2حسب ما ورد يف األمـرين     ...) ر  ضأم احلوا (يب يف   غو قد أورد حممد املهدي بن ش        

 كان يـدرس العلـوم       أن مدير املدرسة   1876 جويلية   29 و   1876يفري   ف 16: الصادرين يف 
و أن هناك طبيب ملراقبة صحة األبدان و نظافة املدرسة إضـافة إىل             ) مدرسة قسنطينة   (الدينية  

  . مدرس احلساب
  : و تتكون كل مدرسة من

  . و هو مكلف يف الغالب بتعليم العلوم الدينية:  املدير-1
  . مي مدرس للفقه اإلسال-2
  .  مدرس للنمو و األدب-3
  .  مدرس احلساب و التاريخ و اجلغرافية-4
  .  احلراس و البوابون-5
  . طبيب مكلف بتفقد صحة الطلبة و نظافة املدرسة-6
  .  مكلف بتعليم اللغة الفرنسية مدرس ابتدائي-7

                                                 
1-  D-P: (Documents parlementaires) Journal officiel du 07/08/1893, P: 676.  )176: نقال على حلوش ص(        

 .295: املوجع السابق، ص:  علي شغيب حممد املهدي بن- 2
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ـ         18951 جويلية   23من هنا صدر مرسوم      د  إلعادة تنظيم الدراسة يف املـدارس يف عه
و أمضاه وزير التعليم العمـومي و الفنـون    ) Félix Faure(رئيس اجلمهورية فيليكس فور 

  :قسم إىل عنواننيم مادة 13حيتوي على ) R. Poincaré(اجلميلة و الديانات رميون بوانكاريه 
  .تناول املدارس الشرعية الثالث: العنوان األول  
  .جلزائرتناول القسم األعلى ملدرسة ا: العنوان الثاين  

  :و قد نص املرسوم على ما يلي
  . مدة الدراسة مبدارس اجلزائر، قسنطينة و تلمسان حددت بأربع سنوات:املادة األوىل  
 جيب على املسلمني الذين يتقدمون للقبول يف هذه املؤسسات أن يكونوا            :املادة الثانية   
  .متحان القبولدة التعليم االبتدائي و اخلضوع العلى شهاين حائز

  :ع التاليةي يشمل التعليم املواض:املادة الثالثة  
اللغة الفرنسية، مبادئ يف التاريخ و اجلغرافيا و القانون املعمول به و التنظـيم               -1

  .اإلداري
 .احلساب، مبادئ يف اهلندسة و العلوم الفيزيائية و الطبيعية -2
 .اللغة العربية -3
 .علوم الشريعة اإلسالمية و تطبيقاا العملية -4
 .لدين اإلسالميعلوم ا -5

 التالميذ الذين جيتازون امتحان التخرج يف اية السنة الرابعة يتحصلون علـى             :املادة اخلامسة 
  .شهادة دراسات املدارس

  . يؤسس قسم أعلى يف مدينة اجلزائر:املادة السادسة
  . مدة الدراسة به عامني:املادة السابعة
 املتحصلني على شهادة الدارسات املـذكورة يف         خيتار التالميذ من بني املسلمني     :املادة الثامنة 

  .املادة اخلامسة أعاله
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  :ع التاليةي الدراسة يف القسم األعلى تشمل املواض:املادة التاسعة
  .علوم الدين اإلسالمي و تفسريه -1
 .الشريعة اإلسالمية و مصادرها -2
 .األدب العريب، البالغة و املنطق -3
 .تاريخ احلضارة الفرنسية -4
 .ي اجلزائرون الفرنسي و التشريعمبادئ القان -5

 التالميذ الذين جيتازون بنجاح امتحان التخرج يف اية السنة الثانية يتحـصلون             :املادة العاشرة 
  . الدراسات العليا للمدارسدبلومعلى 

و بذلك جاء هذا املرسوم إلعادة تنظيم املدارس الثالث، و يؤسس القـسم العـايل يف                
 الدراسة بأربع سنوات بدل ثالث سنوات، كما يشترط حـصول           مدرسة اجلزائر و حيدد فيها    

التالميذ عل شهادة التعليم االبتدائي قصد الدخول إليها، و هذا ما يفسر تركيز اإلدارة علـى                
  .نوعية التالميذ الذين درسوا يف املدارس العربية الفرنسية

 العربية مقتصرة على املواد     الفرنسية، و العربية و بقاء اللغة     : كما يقسم املواد بني اللغتني    
  .أما مواد التاريخ، و القانون، و العلوم الفيزيائية فإنها باللغة الفرنسية. الشرعية فقط

أما القسم األعلى فإن االنتقال إليه يشترط احلصول على شهادة دراسـات املدرسـة                   
 يف هذه املدرسـة     و مواصلة التعليم لسنتني و بذلك يقطع التالميذ مدة ست سنوات للدراسة           

  .  الدراسات العليا للمدارسدبلومقصد احلصول يف النهاية على 
      صـالح هـذه املـدارس      و ذلك إل   بعد سلسلة النداءات اليت رفعها أعيان الشعب،        و  

و اإلطار املدرس، و تأسـيس        حتسني الظروف املختلفة للطالب،   (و وضع نظام هلا من حيث       
  حتديد مدة الدراسة يف املدرسـة بـأربع  متو  ) ضع شعبة جتارية  قسم جديد للصحة العامة، و و     

 مدة الدراسة به    سنوات، و تأسيس إىل جانب ذلك قسم عايل       ) 03(سنوات بدل ثالث    ) 04(
  .  سنوات يف اموع)06(سنتني يف ملحقة اجلزائر، أي ما يتلقاه هؤالء الطلبة هو ست 

، 1ؤالء الذين تثق فيهم اإلدارة الفرنسية     و قد فتح هذا القسم و هو خمصص يف احلقيقة هل            
أوهلم عالقة ا، ذلك ألا متعلقة بوظائف سامية سيمارسوا يف املـستقبل خاصـة القـضاء     
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و لكن ال ميكن بأي حال من األحوال االلتحاق ا إال للحاصل على شهادة مـن                . اإلسالمي
  : حددت شروط الدخول الثالث، و قد إحدى املدارس

  .  املترشح حاصال على الشهادة االبتدائيةأن يكون. 1
  . أن يتقدم إىل امتحان القبول. 2
  .  سنة20 سنة على األقل، و أن ال يتعدى 15 أن يكون عمره .3

نظام هذه املدارس من حيث طاقم         و الذي حدد   1895 أوت   6   احلاكم العام يف   لكن مرسوم 
 مادة حمرر   14و هو يتضمن    . م سري املدارس  التدريس، و تسيري اإلدارة، و هيئة التفتيش، و نظا        

  :1 و قد نص يف بعض مواده1895 أوت 01يف باريس يوم 
 يلتحق التالميذ باملدرسة عن طريق املسابقة بني األهايل الذين مل يتجاوز سـنهم              :املادة الثانية 

  .ةمثانية عشرة سنة، تمنح إعفاءات يف السن من طرف احلكومة العامة يف حاالت استثنائي
 تالميذ املدارس ذوو املنح الذين ينتقلون إىل القسم األعلى يف مدرسـة اجلزائـر               :املادة الثالثة 

  .    يستمرون يف التمتع مبنحتهم
 فرنك سنويا، باإلضافة إىل ذلك اإليواء ليال مـضمون          300 قيمة كل منحة هي      :املادة الرابعة 

  .للتالميذ ذوو املنح من طرف اإلدارة
 يشمل فريق التدريس يف كل واحدة من املدارس األساتذة املـرمسني، كرسـي              :ةاملادة اخلامس 

األجزاء األخرى مـن التعلـيم      . علوم الدين و اللغة العربية و قانون الشريعة هلم أساتذة مثبتون          
  .ميكن أن تسند إىل مكلفني بالدروس

  .ة و تلمسانأستاذ علوم الدين مكلف بتدريس القانون للسنة الرابعة يف مدارس قسنطين
األستاذ املكلف بتاريخ احلضارة الفرنسية، وكذا األساتذة الذين يدرسـون اللغـة الفرنـسية                     

  .و العلوم جيب أن يكونوا من جنسية فرنسية
يف مدرسة اجلزائر، دروس علوم الدين يقوم ا األستاذ املكلف ذه املـادة يف القـسم           

  .األعلى
  :ري لألساتذة املرمسني حمدد كما يلي الراتب الشه:املادة السابعة
   فرنك1.500، 1.800، 2.200، 2.600، 3.000: يف املدارس
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  . فرنك2.500، 3.000، 3.500، 4.000: يف القسم األعلى يف مدرسة اجلزائر
 يف اية كل سنة دراسية يقدم املدير تقريرا مفصال إىل مدير التربية الـذي               :املادة احلادية عشر  

 إىل احلاكم العام مع مالحظاته، حول سري الدراسة و النتائج احملصل عليهـا مـن                بدوره يقدمه 
   .طرف كل تلميذ و عموما كل األمور اليت من شأا أن م اإلدارة العليا

 جـانفي   1منذ   و الذي حيدد       1895 أوت   01 و يلي هذا القرار صدور آخر يف نفس الفترة           
  .العادي و العايل:  املدارس الثالث هذه الوظائف اليت حيتلها خرجيو1898
تطلب شهادة الدراسات من املدارس اإلسالمية لتويل الوظائف التاليـة يف           : املادة األوىل  -

 عون، حزاب، مؤذن، مدرس يف املدارس االبتدائيـة، وكيـل خوجـة             دنيةاملنطقة امل 
 ...عادل ) كاتب(

يف املنطقة املدنية لتويل الوظـائف       العليا   تطلب شهادة املدارس اإلسالمية   : املادة الثانية  -
 . باش عدل، إمام، قاضي، مفيت، أستاذ بنفس املدارس و املساجد: التالية

يف املنطقة العسكرية، تعترب شهادة الدراسات للمدارس اإلسالمية املطلـب          : املادة الثالثة  -
 .الوحيد لتويل وظائف املادة الثانية

 لألهايل الذين ال حيملون هـذه       1878 جانفي   تسمح تعليمات مؤقتة حىت   : املادة الرابعة  -
 .1الشهادة بتويل هذه الوظائف يف حالة غياب العناصر اليت متتلك الشهادات

 هي من أهم القـوانني الـيت        1895 أوت   01 فيفري و قرار     23و بذلك يتضح أنّ مرسوم      
م األعلـى     سامهت يف إعادة املدارس الشرعية الثالث، حيث اهتم املرسوم األول بتأسيس القس           

و تنظيمه، أما القرار الثاين فحدد خمتلف الوظائف اليت سيشغلها املتخرجون من املدارس و ذلك               
متهيدا إلعادة تنظيم اإلدارة يف اجلزائر مع مطلع القرن العشرين و جميء شارل جونار كحـاكم                

رعية الثالث  و الذي أبدى رغبة ملحة يف تنظيم املدارس الش        ) 1901 -1900(عام للجزائر منذ    
  .و النهوض بالتعليم العريب اإلسالمي

  : جهاـ برام-2
االعتماد على الثقافة العامة لألهايل، و كذلك من أجل         ب مستوحاة   برامج هذه املدارس    

يف الوظائف العامة، و من هنا جاء خمطط الدراسة بتدريس مجيع املـواد  ) مرمسني(حتضري مثبتني  

                                                 
 . 199ملرجع السابق، ص ا: عبد القادر حلوش - 1



   املدارس الشرعية الرمسية يف اجلزائر: الفصل الثاين 
 

 - 89 -

 منذ مراحلها األوىل، و لكن      دب العريب، الدين اإلسالمي، و ذلك     املختلفة باللغة العربية مثل األ    
اللغة الفرنـسية،  :  أصبحت اللغة الفرنسية منافسة للغة العربية، و من موادها         1876بعد إصالح   

 و احلساب، مبادئ اهلندسة، و العلوم الطبيعية،        التاريخ و اجلغرافيا، و القوانني و النظام اإلداري       
  . ربية إال تدريس التوحيد و الفقه اإلسالميو مل يبق للغة الع
 و الذي كان بدوره يسعى إىل إصالح املدارس اإلسالمية، و ذلك بإعطاء             1895مث جاء مرسوم    

األولوية إىل دراسة الربامج باللغة الفرنسية على حساب اللغة العربية، و قد وضع ذلك موضـع                
 ساعات املواد الدراسية يف األسبوع يف كـال  يع توز  و هذا ما جنده يف التنظيم الذي يبين        التنفيذ

  . من القسمني العايل و العادي
 .  ساعات أسبوعيا يف كل سنة للغة الفرنسية4 -
 . ساعتان أسبوعيا يف كل سنة للتاريخ و اجلغرافيا -
 .ساعة واحدة أسبوعيا يف كل سنة للقانون و التنظيم اإلداري -
 . يزيائية و الطبيعيةساعة واحدة أسبوعيا يف كل سنة للعلوم الف -
 .  ساعات أسبوعيا كل سنة للغة العربية5 -
 . *ساعتان اسبوعيا يف كل سنة لعلم التوحيد اإلسالمي -

  : أما فيما خيص القسم العايل فيشمل ما يلي
  . ساعتان أسبوعيا يف كل سنة لتاريخ احلضارة الفرنسية -
 . ن أسبوعيا يف كل سنة للتشريع اجلزائريساعتا -
 .وعيا يف كل سنة للتوحيد اإلسالمي، و تفسري القرآن ساعات أسب4 -
 . للقانون اإلسالمي و مصادرهنية أسبوعيا يف كل  ساعات4 -
  . ساعات أسبوعيا يف كل سنة لألدب العريب و البالغة و املنطق4 -

 رنـسية واد املختلفة، جند أن اللغـة الف      و من خالل هذا التوسع لساعات العمل بني امل        
للغة العربية على الرغم من أن املدارس أسست بالدرجة األوىل من أجـل             موجودة إىل جانب ا   

                                                 
  . هناك ساعة واحدة للصحة العامة يف السنة الثالثة و الرابعة جمتمعني *

إىل جانب ذلك يقوم طالب السنة الثالثة و الرابعة مبدرسة العاصمة، و كذا طالب السنة اخلامسة و السادسة يف نفـس                     
 العليا لآلداب، و يف املدرسة العليا للقانون بـاجلزائر          املدرسة مبتابعة دروس أو حماضرات مبعدل ساعة أسبوعيا يف املدرسة         

 . العاصمة
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 ، و ذلك عن طريق االهتمـام بعلومهـا املختلفـة، و نيـة اإلدارة              احلفاظ على هذه األخرية   
سالمية، حيث أن القسم     يف التقرب من األهايل عن طريق تشجيع العلوم الدينية اإل          االستعمارية

  1895إىل غايـة    )  ساعات 04(ة ظلت للغة الفرنسية مكانة كبرية       العادي من املدارس اإلسالمي   
  .  مرسوم إعادة إصالحها و بعثها من جديدجميءو 

 اإلدارة اهتمامها الالمتناهي ذه املدارس، إال أن عدد تالميذها بقي دون            إبداءو رغم    
 35ظاميا و      تلميذا ن  120هم   من 1 تلميذا 155 حيث بلغ  م1898-1897احلد املطلوب إىل غاية     

  : تلميذا مستمعا، و يتوزع هؤالء الطالب على املستويات املختلفة كما يلي
   تلميذا 42  :      السنة األوىل-
   تلميذا 26  :      السنة الثانية-
   تلميذا 16   :     السنة الثالثة-
   تلميذا18  :     السنة الرابعة-
  .  تلميذ مستمعا35 تالميذ، و 07  :    السنة اخلامسة-
   تالميذ 08  :   لسنة السادسة ا-

 هو الذي حدد أيضا الدراسة بأربع سـنوات،         1895 جويلية   23 يعترب مرسوم    و بذلك 
 و املـشاركة    -اإلعدادي–حيث اشترط على املترشحني احلصول على شهادة التعليم االبتدائي          

راح ناظر  كما حددت برامج االمتحانات، اليت ختضع إلرادة احلاكم بعد اقت         . يف امتحان القبول  
               Jules Combon احلـاكم العـام جـول كـامبون     التعليم، مدير التعليم حيـث أصـدر  

 فـإن   1898 قرارا ينص على أنه ابتداء من أول جانفي          1895 جويلية 29يف  ) 1891-1897(
  و الديانة اإلسالمية إال من خترج من هذه املدارس) العدالة( لن توظف يف جماالت القضاء دارتهإ
 ا املدارس الشرعية، و ذلك للتصدي ملخرجي الزوايا أو يف اخلارج        و املقصود  2»من مدارسنا «

  . الذين يتلقون ثقافة معادية لالستعمار
 الطالب برنامج الدراسة األول الذي يقدر بأربع سنوات يتحـصل علـى             و بعد إاء  

، حيث يتلقى   )اجلزائر(الثعالبية   يف الشهادة االبتدائية من املدرسة مث يدخل إىل القسمني العاليني        
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ي، و مبادئ احلقوق الفرنـسية،      علوم الفقه و التفسري، و اآلداب العربية، و تاريخ املدن الفرنس          
  . النظام اإلداري اجلزائري

يلتحق بالقسمني العـاليني ألن ذلـك       و ال ميكن ألي طالب نال الشهادة االبتدائية أن          
 الثالث، و الطالب الذي ال ينجح يف        ائل من تالميذ املدارس   يقتصر يف كل عام على الطلبة األو      

 إن أراد علـى     1 يف املدرسة  القسم النهائي عند اية العامني تقطع عنه اإلعانة و ميكن أن يبقى           
  . أيضا معلق على إرادة املدير و اإلدارة العلياهوحسابه اخلاص و 

، 2»شهادة العلوم العليا «صل على   و إذا جنح الطالب يف االمتحان النهائي بعد السنتني حي         
قسم جتاري يتلقى فيه بعض الطلبة مبـادئ بـسيطة يف           ) اجلزائر(حلق باملدرسة الثعالبية    و قد أُ  

.  اليت أسستها غرفـة التجـارة      العلوم التجارية باللغتني الفرنسية و العربية و هي تلك الدروس         
 فاز يف امتحان التجارة، و رغم       لكنها ال متنح شهادات خاصة بل ينص يف اإلجازة أن صاحبها          

 اقتصارهقلة االهتمام بالتعليم العريب، و      بسبب  ذلك بقي معدل االلتحاق ذه املدارس ضعيفا،        
ف و بأساليب تقليدية، أما الدروس الفرنسية تلقى كل االهتمام إىل درجـة أن              يعلى تلقني ضع  

 اك بنجاح يف شهادة الباكالوري    من املدرسة ميكن أن يشار    ) السادس(املتخرج من القسم األخري     
  . ت مستواه مع أقرانه يف الثانوياىو كثريا ما تساو

عون قاضي، وكيل لـدى     : و احلاصل على شهادة املدرسة االبتدائية يستطيع أن يتوىل        
، دالّل ، و خوجة و هو كاتب بإدارة البلديات املختلفة و عدل مبحكمة القاضي           احملاكم الشرعية 
  . بدار القاضي
             عـدل  بـاش :  للمتحصل عليها باإلحراز على رتبةإجازة التعليم العايل فهي تسمح  أما  

و هو مثل نائب القاضي، أو رئيس العدول، و قاضي موثق، و مفيت و مـدرس باملـساجد و                   
  . مدرس باملدرسة

األول مـواد يف احلـضارة العربيـة        : أما برنامج القسم العايل، فيتكون من عنـصرين       
التوحيد، أصـول   :  هي 3مواد احلضارة الفرنسية، و مواد احلضارة العربية      : ية، و الثاين  اإلسالم

 تـاريخ   :، األدب العريب، مث البالغة و املنطق، أما مواد احلضارة الفرنسية هي           اإلسالميةالشريعة  
                                                 

  . 270: املرجع السابق، ص: أمحد توفيق املدين - 1
2 - Horluc (P): op.cit, P: 88. 

 .219: املرجع السابق ص: عبد احلميد زوزو - 3
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               احلضارة الفرنسية، عناصر القانون الفرنسي، درس يف علم الصحة يلقيه طبيب على التالميـذ              
               الدكتور الطيـب مرسـلي يف قـسنطينة،        : و أورد سعد اهللا أن بعض األطباء اجلزائريني مثل        

   .1و بريهمات يف اجلزائر هم الذين كانوا يقدمون هذا الدرس
    أمساء املعلمني يف املدارس الـشرعية الـثالث،        1896 سنة   *رو قد نشرت جريدة املبش ،

املعلمون يقتسمون املواد لكل سـنة،       بني اجلزائريني و الفرنسيني، و كان         هذه األمساء  تنوعت
و نفس الشيء بالنسبة    ...  يف السنة األوىل، و آخر للسنة الثانية         حبيث جند معلم يف اللغة العربية     

 و قد قدرت عدد الساعات      )تونس(للغة الفرنسية، و يعترب نفس اإلجراء املعمول به يف الزيتونة           
لمواد العربية و اإلسالمية، و مثانية للمواد الفرنسية، علما أن مدرسة اجلزائر تتـوفر               ساعة ل  12

  . على القسم العايل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

 . 387: ، املرجع السابق، ص3، ج)1954-1830(تاريخ اجلزائر الثقايف : أبو القاسم سعد اهللا - 1
 باللغتني العربية و الفرنسية، و تنسب إىل امللك لويس فيليب، و استمرت إىل غايـة                1847صدرت سنة   : جريد املبشر  *

... أبو القاسم احلفناوي، حممد مصطفى خوجة، حـسن بـن بريهمـات             :وكتب فيها العديد من الشيوخ مثل       .1927
للمزيـد مـن    . تناولت خمتلف القضايا اليت تتعلق باألدب و السياسة و تعترب صوت االستعمار يف وجه الشعب اجلزائري               

   ).1870-1847(القضايا الوطنية يف جريدة املبشر : إبراهيم لونيسي: التفاصيل أنظر
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   : مدرسة اجلزائر-
      

  املالحظات و التعليقات  املواد  املدرس

) باتنة( عين قاضيا يف نقاوس      -  األدب و النمو   عبد الرزاق األشرف 
1905  

 جنل املفيت املـالكي محيـدة       -  التوحيد / الفقه/ نحوال  علي العمايل 
  .العمايل

الفقه اإلسـالمي   / الفقه الفرنسي   عمر بريهمات 
  للتوحيد 

 والده حسن بريهمات كـان      -
  مديرا للمدرسة لفترة طويلة

  األدب العريب   عبد احلليم بن مساية 
 والده علي بن مساية كان أحد       -

مدرسي املدرسـة و حمـررا يف       
  .  املبشرجريدة

  الفقه و التوحيد حممد السعيد بن زكري 
 أصبح مفتيا بعد ذلك، و لـه        -

تأليف و توىل ابنه أمحد التدريس      
  . بعده

 إمييل غوتيه صاحب كتـاب      -   )روماين/يوناين(التاريخ القدمي   غوتيه 
   الغامضة نالقرو

    اجلغرافيا العامة و القدمية   غوتيه 
    العرب / شماليةتاريخ إفريقيا ال  غوتيه 
     الفرنسي باللغة و األد  غوتيه 

 اشتهر بكاتاباته عـن األدب      -  العلوم الطبيعية و الرياضيات  جويل 
  ..الشعيب و الطرق الصوفية 

    اللغة الفرنسية   جويل 
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  : 1أما القسم العايل يف مدرسة اجلزائر فكان يتكون
  

  املالحظات و التعليقات  املواد  املدرس

 عمل يف مدرسة تلمسان، أصبح      -  احلضارة الفرنسية   ن ديلفا
  . مديرا ملدرسة اجلزائر

    احملادثة يف األدب الفرنسي   ديلفان 
    ) تشريعات(فقه جزائري   عمر بن بريهمات 

     أصول الدين/ الفقه التوحيد حممد السعيد بن زكري 
    التفسري / البيان/ املنطق  عبد احلليم بن مساية 

 لـيم لعل أستاذ املادة هو عبد احل     (  اإلنشاء األديب   ذأستادون 
  ) مساية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
، 3،ج  )1954-1830(تاريخ اجلزائر الثقايف    : أبو القاسم سعد اهللا   : نقال عن . 1896 ديسمرب   26: جريدة املبشر  -1

 . 390: املرجع السابق، ص
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  1مدرسة قسنطينة
  
  املالحظات و التعليقات  املواد  املدرس

هو إبن حممد الشاذيل أول مـدير       -  التوحيد     الشاذيلد  بنوحمم
  .ملدرسة قسنطينة

 )نثـر و نظـم    (الفنون األدبية     املولود بن املوهوب 
  .) الشريعة(قه اإلسالمي و الف

   1908 سيتوىل الفتوى سنة -

    النحو والصرف   عبد القادر ااوي 

القوانني الفرنـسية و التـاريخ        النسكي موتي
  و اجلغرافيا 

  ق رمستش- مترجم عسكري-

 و العلـوم    احلساب و اهلندسة    ريييه ب
  الطبيعية 

  

، و اهتم بتاريخ    *لفرنسية اللغة ا  درس  التاريخ و اجلغرافية   كالرب ن سا
  شخصيات قسنطينة 

  
  
  
  
  

  

                                                 
: ، املرجع السابق، ص   3، ج )1954-1830(تاريخ اجلزائر الثقايف    : سعد اهللا : نقال عن . 1896 ديسمرب   5املبشر   - 1

391 .  
أمساء الشيوخ الذين درسوا يف املدرسة يف قسنطينة إىل غاية الثـورة            ... أم احلواظر    حممد املهدي بن شعيب يف       أورد *

  . 296: ، لكنه مل يذكر أمساء بقية املدرسني األوروبيني، صالتحريرية
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   1تلمسانمدرسة 
  

  املالحظات و التعليقات  املواد  املدرس

ــوىل إدارة  -  التوحيد   أمحد بن البشري  ــه، ت  درس الفق
  . 1876املدرسة قبل 

  .كذا بدون اإلسم األول -  الفقه    البغدادي 

  االفرنسية و التاريخ و اجلغرافي  جورج مارسيه 
 مدير املدرسة قبل ألفريد بيل      -

توىل تفتيش التعلـيم األهلـي،      
  انتقل إىل مدرسة اجلزائر 

    احلساب و القوانني الفرنسية   جورج مارسيه 
   درس أيضا احلساب-  العلوم الطبيعية   ق ررند

  
يزانية قصد إعادة   مب تعزيز املدارس الشرعية الثالث      1895 جويلية   23و مل يستثن مرسوم     

رها على الطراز العريب اإلسالمي األندلسي، حيث منذ حتويل مدرسة اجلزائر من            يءها و تطو  بنا
ها و تالميذا مـن     درسو و طاملا اشتكى م    1859 منذ   املدية إىل غاية العاصمة كانت يف ضيق      

 نسبة إىل العامل اجلليـل      1904 سنة    اجلديدة حتت اسم الثعالبية    ذلك مث افتتحت األخري املدرسة    
  تسعني مؤلفا   و الذي ترك   فو الزاهد و املتصو   .)1471 -م1385( عبد الرمحان الثعاليب     سيدي

         الـوعظ  يف  و تعـاليق و كتـب        حواشي بني رسائل و شروح و     2ما يزيد عن التسعني مؤلفا    
 تأسست  و الزاوية اليت  ... و التذكري و التفسري و الفقه و احلديث و اللغة و التراجم و التاريخ               

الـسلطة العثمانيـة حـىت      قصد الزوار و الدارسني و قد ساندا        طرحيه و اليت أصبحت م    عند  
   ... تدل على مدرسة يف الزهد و الورع » الثعالبية«أصبحت عبارة 

  
  

                                                 
  .391: نفس املرجع، ص: 1896 ديسمرب 5 املبشر - 1
  . 47: ، اجلزائر، ص1972، مارس 07العدد . لة الثقافةجم» عبد الرمحن الثعاليب«: رابح بونار -2
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 و احتفل بافتتاحها رمسيا يف تلمـسان        1905كما افتتحت بعدها مدرسة تلمسان سنة        
سيون املدرسة الكتانية لفترة طويلة و بنيت أخرى        ، أما مدرسة قسنطينة فقد استغل الفرن      القدمية

 املدرسة و كان موقعها مقابـل        مسيت 1908 و مل تفتح إال يف سنة        1بطراز معماري موريسكي  
 الكتانية و اليت أصبحت فيمـا بعـد تعـرف الثانويـة             ثانوية الفتيات و هي فرع من مدرسة      

، و قد شكلت    )املوريسكي و األورويب  (الفرنكوإسالمية طابعها جيمع بني املظهرين  املعماريني        
           القـرويني   الزيتونـة و  : هذه املدارس حتفا فنية معمارية قصد منافسة املدارس القريبة منها مثل          

  . حىت جامع األزهرو 
  مشاركتهم يف املسابقة   و قد استقبلت هذه املدارس تالميذها بعد توفر الشروط فيهم و          

  : و قد ضمت1896 أكتوبر 15الرمسية يف املوسم الدراسي  بشراليت أعلنتها جريدة امل
  . سنتيمتر إىل مدير املدرسة60 طلب خطي مكتوب باليد من املترشح على ورق رمسي -
  . سنة20 سنة و ال يزيد عن 16 شهادة ميالد تثبت سن املترشح على أن ال يقل عن -
  . شهادة حسن السرية و السلوك من حاكم العمالة-
  . شهادة معادلة هلااالبتدائية أو  الشهادة -

 و قد مشلت هذه املسابقة اختبارات متنوعة مثل حترير رسالة أو حكاية باللغة الفرنـسية    
مع أسئلة شـفوية    ) الدارجة( باللغة العربية    موضوع اإلنشاء، و حترير موضوع أو رسالة      و هو   

  . الفرنسية، العربية، و علم احلساب: تشمل اللغتني
تحصلون ، فإم ي  قبل التالميذ الذين ينتسبون إىل املدارس الشرعية احلكومية       و بعد أن ي    

أما بقية التالميذ الذين مل ينجحوا يف املسابقة ميكنهم احلـضور           .  فرنك 250على قيمة قدرها    
من حيث االنضباط و احلضور و منذ         ال تسري عليهم مجيع قوانني املدرسة      ، لكن 2كمستمعني

                املدرسة مجيع املترشحني لقلة عددهم و هذا يفسر إبقاء األهايل حتفظهـم منـها،                قبلت 1876
و قد رأى ألفريد بيل أن اختيار التالميذ يكون من خالل ما يتميزون به من روح التسامح قصد                 

ة العربية   و أن حيسنوا اللغ     بعد التخرج حتمل املشاعر احلسنة للفرنسيني         مثقفة تكوينهم كنخبة 
  األدبية و ذلك حبضورهم للدروس اجلديدة اليت افتتحت يف املساجد و عليه فكل تلميذ جيب أن 

  
                                                 

1- F.z. Ghechi: Constantine une ville, des héritages. Média plus. Constantine 2004, p: 144.  
2-  Horluc (P): op.cit, P: 88. 
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 من أحد مدرسي املساجد، و هذا ما يفسر ضعف اللغـة العربيـة              مواظبةحيصل على شهادة    
يج من  و قد فسر ذلك بأن معرفة املسلم اخلر       . 1 االعتناء ا  املستعملة داخل هذه املدارس، أو قلة     

            هذه املدارس الشرعية للغة الفرنسية ستجعله قادرا على التعبري اجليد ا و على فهم احلـضارة                
  . و العبقرية األوروبية و دورها يف تنوير األهايل أو الشعوب املتخلفة

  : أهدافها -3
 يف  متأخرا عن مرحلة االحتالل بعشرين سـنة، لكنـه        احلقيقة أن تأسيس املدارس جاء        

 اليت متيزت بالتقرب من األهايل لذلك       احلقيقة أى مرحلة الصراع املباشر و الدخول يف التهدئة        
  . جاءت هذه املدارس حتمل يف طياا عدة أهداف

احلد من التأثري اخلارجي للمدارس الكربى أو املساجد، و هي تلك التأثريات اليت طاملا               -1
 أو مـصر   ) جامع الزيتونة (، أو تونس    ) يف فاس  لقروينيا(تأثرت ا اجلزائر من املغرب األقصى       

، و قد شكلت هذه األقطاب الثالثة، مراكز للتأثري على اجلزائر، و قبلة للهجرة              )جامع األزهر (
من الداخل إليها، و لطاملا عاد هؤالء األئمة أو الطلبة متـشبعني بثقافـة رافـضة و معاديـة                   

غلب احلركات أو التمردات اليت ظهـرت ضـد         جعة للنهوض ضده، و أن أ     شلالستعمار أو م  
 ثقافة دينية من اإلخوان و املرابطني أو تأثروا بالـسياسة           االستعمار قادها هؤالء الذين ميلكون    

  . االستعمارية العدائية ضدهم
راا رغبة فرنسا يف الظهور مبظهر الدولة اليت حترص على نشر الثقافة داخـل مـستعم               -2

، لـذلك جـاء     قاج الشعوب خاصة اجلزائريني من سلطة األو       هذه بدعوى أا جاءت لتحرير   
 رغم أن مجيع الدراسات تؤكد أن التعلـيم كـان           1830رفضها مباشرا ملا كان موجودا قبل       

 ألـف   12ه من بني     يبني أن  1840 أن تقرير     F.Colonna 2موجودا و منتشرا و تؤكد كولونا     
 1846 لكن منذ شـهر فيفـري         تلميذ و  600 مسيدا يستقبلون    24 صيحن) سكان العاصمة (

و هذا ما يفسر سياسة االسـتعمار  .  تلميذ 400 مسيد يقدمون تعليما إىل      14اخنفض العدد إىل    
كاألوقاف ليسهل عليه تقدمي تعليم   يف تضييق اخلناق على التعليم األهلي و ذلك بضرب موارده         

 1830نسبيا سـنة    للمسلمني كان متطورا      العام التعليم«: رونجآيصب يف مصلحته، و يورد      
                                                 

الثالث، الد الثالـث، الـسنة      هاب اجلديد، العدد    ش، ال »السياسة التعليمية الفرنسية يف اجلزائر    «: عبد القادر خليفي   1
  . 325: ، ص2004ريل  فالثالثة، اجلزائر، أ

2- Fanny Colonna: Instituteurs algériens 1883-1939, OPU. 1975, P: 30.  
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 االهتمام  1848-1846تقريبا، اختفى خالل مرحلة الغزو، و عندما بدأت اإلدارة الفرنسية من            
  1»...وضعية املدارس اإلسالمية كانت كل التقارير تصب حنو ضعف هذه املدارسب

         تكوين طبقة من أبناء الشعب تكون الواسطة بـني اإلدارة االسـتعمارية و األهـايل                -3
 و الـشؤون     اكم اإلسالمية، ـاحمل: ادة مثل ـاعات الدينية و العب   ـاهم يف تسيري القط   ـسو ت 

و لكن بنظرة فرنسية تستطيع مواجهة املدارس احلرة أو الزوايـا الـيت             ... األهلية و املساجد    
هـذه  لذلك جاء عمـل     . ني و الناقمني على االحتالل    ضأصبحت توجه إىل اتمع كل الراف     

طريقة تشكيل الشباب األهايل على نسق عاداتنا       «: ين احد نواب البلديات على    املدارس كما ب  
  .2»... خاصة لوحدهم مؤسسات يف إنشاءهم عن طريق و تقاليدنا و لغتنا ال يكون

وهو ما واجه االستعمار منذ حلوله باجلزائر من بقاءه معزوال عن األهايل، و هذا ما دفع   
 فتح بعض املناصب املختلفة هلـم و تـسيريها          عن طريق هم  به إىل البحث عن صفة للتعامل مع      

حتت الوصاية الفرنسية خاصة التعليم الذي حاربه االستعمار منذ البداية لكنه طرح مـشروعا              
 .جديدا ينبع من سياسة اإلحلاق يف البداية مث تطور مع االندماج

 األمري  يت قادها كل من   حماولة التقرب من الشعب اجلزائري بعد انتهاء املقاومة األوىل ال          
، و مـا    )1848-1837( احلاج أمحد باي يف الشرق       ، و )1847-1832(عبد القادر يف الغرب     

     . و إعالن احلرب على الشعب3بريخواكبها من سياسة استعمارية تقوم على الت
 ماو بذلك تأكدت النية االستعمارية يف إغفال شؤون األهايل و إمهاهلم حىت تستطيع في             

ن وضع سياسة مالئمة بعد مصادرة األوقاف و غلق املساجد أو دميها، و غلق املدارس               بعد م 
 ال تسمع هلا باملنافسة يف عـرض مـشروعها          و نفي علمائها، حىت تبقى الساحة الثقافية فارغة       

و الذي يقدم تعليما ضحال ال يرقى باألهايل إىل مستوى املعمرين، و لكنه يسمح هلم               احلضاري  
  . امر من اإلدارة اجلديدة اليت بدأت تتشكلبتقبل األو

  
  
  

                                                 
1- CH.R. Ageron: ibid, p: 317.  
2- CH.R. Ageron: opcit, P: 325.  

  . 57: ص، اجلزائر،85: لة الثقافة، العدد، جم»حلقبة االستعماريةالتعليم و الثقافة يف اجلزائر خالل ا«: أمحد مهساس -3
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  : مراحلها و تطورها: املبحث الثاين
   ):1876-1850 ( املدارس املتوسطة:  املرحلة األوىل-1  
 ال حـدود    حيـث ظم،   كان وضعها غري من    1850سيسها سنة   إن هذه املدارس منذ تأ      

ـ  يف السن و الصغري على       يستطيع االلتحاق ا الكبري   أو ملن   للسن، و ال شرط للمستوى       د ح
دى اإلخالص  م املستوى العايل، لكن     أو يكن يشترط يف مدرسيها الشهادات العليا        سواء، و مل  

   . لفرنسا أو الشهرة لدى الناس و اإلدارة
لذلك يصعب يف البداية اجلزم مبعرفة حقيقة هذه املدارس بني االبتدائية أو املتوسـطة أو               

 أن تكـون    تعـدو  ال   1876نشأا إىل غاية    اسم سعد اهللا أنه منذ      العالية، و لكن يرى أبو الق     
، على الرغم من أن السلطات االستعمارية كانت تطلق عليها اسم املـدارس             1مدارس متوسطة 

 يف احلقيقة كانت دون ذلك، ألا يف البداية أعدت مللء الفراغ يف الوظـائف               هاالعليا، و لكن  
لي، و هي وظائف حمدودة، و مل تكن تتطلب تلقينـا          عليم األه لقضاء اإلسالمي، أو الت   املتعلقة با 
  . أو حرصا كبريا من جانب هذه اإلدارةجيدا

التعليم الفرنسي الذي تسعى اإلدارة      و ملا كان التعليم األهلي يف بداياته، فإنه فصل عن             
دارس تـأن   االستعمارية إىل تكريسه و تثبيته مع املدرسة العربية الفرنسية، حيث بقيت هذه امل            

 و املكاتب العربية و بذلك يتجلى دورها السياسي يف حماولـة خلـق              حتت السيطرة العسكرية  
ا و تكوين فئات هدفها املساعدة على       ن حيث تلقينهم معارف مراقبة سياسي     عالقة مع األهايل م   

  . إخضاع الشعب يف املرحلة الثانية اليت تأيت بعد التردد
 إدارة و مراقبة تفتيش هذه املـدارس بـني أيـدي             الذي وضع  18632و منذ مرسوم     

ت قاعات خمصصة هلذا النوع من التعليم و الذي سيطرت فيـه اللغـة              ضعمفتشني فرنسيني، و  
احلساب، التاريخ و اجلغرافيا، و كـان املدرسـون هـم           : العربية على مجيع املواد املختلفة من     

فتقد إىل وجود كتب بالعربية تناسـب       املسؤولون عن هذه املواد، و ما يقدم فيها و ذلك ألن ي           
  .3هذه الربامج اجلديدة

                                                 
 .  368: ، املرجع السابق، ص3، ج)1954-1830(تاريخ اجلزائر الثقايف : أبو القاسم سعد اهللا -1
  .Horluc (P), opcit, P: 87 : انظر أيضا. 137: املرجع السابق، ص: عبد القادر حلوش -2
  . CH.R. Ageron: opcit, P: 324: انظر أيضا. 217: لسابق، صاملرجع ا: الطاهر زرهوين -3
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 عن الـسيطرة بتنظـيم    حىت ال خترج بدأ التفكري يف كيفية احتواءها و منذ ذلك احلني    
:  منذ مطلع و بداية كل سنة دراسية، و وضع مقاييس مثـل            االمتحانات اخلاصة بااللتحاق ا   

             داخلي و هو أن يسكن التالميذ داخل املدرسـة         سن املترشحني و االعتماد على مبدأ النظام ال       
لقوانني االنضباط اليت مت اعتمادها     و أن خيضعوا    . ق اليت يأتون منها    اختالف املناط   حبكم هذاو  

و ال يكون الطلبة يف النظام اخلارجي إال بصفة استثنائية و ذلك عندما ال تتسع األماكن قـصد                  
   .إيواء أو إسكان التالميذ

املأكل، : اعده يف تدبر شؤونه املختلفة مثل      كمنحة تس   فرنك 0,80 قد منح كل تلميذ      و
 66و هذا ما سيساعد على ازدياد عدد هؤالء التالميذ حيث نـسجل             ...  احلاجيات   بعضو  

 تتـرجم   و هذه اإلجراءات كلـها    . * تلميذ فيما بعد   142 تلميذ و    125 إىل   1858تلميذ سنة   
فة اليت تسعى من خالهلا اإلدارة قصد دمج الثانويات العربية الفرنسية           حماوالت االندماج املختل  

و هذا ما أدى إىل الفشل الذريع ذلك أن املـستوى           . مع فرنسة جزئية للموظفني و بعض املواد      
 مل يتلقوا تكوينا جيدا يسمح هلم مبمارسـة         نيهؤالء التالميذ الداخلي  بقي ضعيفا و متدين و أن       

   .1املهام اليت تنتظرهم
 و الدراسة اليت يتلقاها التالميـذ يف         التكوين مدةو ساهم هذا املرسوم أيضا يف حتديد         

امتحـان  «عـرف   املدارس و هي ثالث سنوات و اليت تنتهي باختيارهم المتحان ختـامي ي            
و على هذا االمتحـان     . كل ما يف الربنامج من معارف و مواد تلقاها هؤالء         يشمل  » التخرج

و هـي أول    " عـدل "و هي مرتبة    لوظيفة خاصة يف القضاء اإلسالمي       ا علىيتوقف احلصول   
   . درجات السلم يف الوظائف القضائية اإلسالمية

م هذه املدارس،   ظي على ضرورة تن   1865 جوان   25 ليوم   اإلمرباطوريو قد أكد القرار     
الميذ الت: هت انتقادات شديدة للتالميذ، و الربامج      وضعت جلنة هلذا الغرض لكنها وج      و بذلك 

  كن هلم معارفيف من الزوايا، و مل تع و بتكوين ض2يصلون إىل هذه املدارس يف سن متأخرة

                                                 
  1858 تلميذ يف 66 تلميذا مقابل 136 عدد التالميذ 1861:   يف1861-1860 فرنك يوميا سنة 0,80 -*

 . تلميذ142 تلميذ و احلد األقصى 125 عدد التالميذ 1863-1862:      يف
   .229: بق، صاملرجع السا: حمفوظ قداش و اجلياليل صاري -1

2- CH.R. Ageron: opcit. P: 325.  
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ج رجال  ي يف هذه املدارس مل يكن كافيا قصد ختر         مسبقة و ضرورية، إضافة إىل التكوين املقدم      
ى ملختلفة و اقتراحاا عل   ا أن هذه اللجنة طرحت إنشغاالا       و رغم .  و متمكنني  نقانون قادري 

 لكنها كانـت عـاجزة و شـبه    Gastambideرئيسها املستشار يف حمكمة النقض غاستونبيد  
  .مشلولة

يار القـضاة يف نـوفمرب      تو حسب توصيات هذه اللجنة و رئيسها جرى أول امتحان قصد اخ           
 جاؤوا من املدارس الثالث، و من مناطق خمتلفة كاملدارس احلرة و بعض             بني الذين  من   18691

و كانت األسئلة متنوعة بني الكتابيـة و الـشفوية، بلـغ عـدد              . تشرة هنا و هناك   الزوايا املن 
القاضي، و الباش عدل، و العدل، و كانت املنافسة شـديدة           :  مترشح ملناصب  252 مترشحيها

ـ     . ملختلفةا تالميذ الزوايا    بنيبني تالميذ املدارس الرمسية الثالث و         زولكنها انتهت يف األخري بف
            الباش عدل، و العـدل،      ، و فوز رجال املدارس الرمسية بوظائف       بوظائف القضاء   الزوايا تالميذ

تلك النتائج فكانت كما يلي2رو قد نشرت جريدة املبش  :  
  : الناجحون يف القضاء

  . 00املدرسة      ،    كلهم من الزوايا07    :اجلزائر -
 . 04املدرسة   ،     كلهم من الزوايا14 تلميذ 18    :وهران -
 .06املدرسة     ،     من الزوايا11 تلميذ 17   :قسنطينة -
-   

  ): باش عدل و عدل(الناجحون يف وظيفة 
  . 06املدرسة      ،     من لزوايا05 تلميذ 11    :اجلزائر -
  .08 املدرسة      ،    الزوايا08 تلميذ 16   : وهران -
 .16املدرسة      ،   من الزوايا15 تلميذ 31   :قسنطينة -

نتائج يتضح أن التكوين الذي يتلقاه هؤالء الطلبة مل يكن يرقى إىل            هذه ال و من خالل     
م مستوى ما تقدمه املدارس احلرة أو بعض الزوايا ألن اإلدارة االستعمارية مل يكن مهها تعلـي               

زوا  قصد تقدميهم لوظائف معينة ال يتجاو      طهؤالء بقدر ما كانت تفكر يف رفع مستواهم فق        
                                                 

  . 370: ، املرجع السابق، ص1، ج)1900-1860(احلركة الوطنية اجلزائرية : أبو القاسم سعد اهللا -1
، 1، ج )1900-1860(احلركة الوطنية اجلزائريـة     : أبو القاسم سعد اهللا   : ، نقال عن  1870 مارس   17: املبشر -2

  .371: املرجع السابق، ص
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و عجز هذه الربامج علـى      .  مما هو موجود يف املدارس احلرة      لّعلمي أق لذلك بقي مستواهم ال   
   . منافسة املدارس ااورة يف تونس أو يف املغرب األقصى

 وضع على األقل البدايات احلقيقيـة لتنظـيم         م1865من جهة أخرى ال ننسى أن قرار        
الة مستعمارية السـت  اإلدارة اال  املدارس الشرعية و إخراجها من جمرد مشروع ومهي تقدمت به         

األهايل و الرغبة يف تثبيت وجودها، و لعلها تطورت يف إطار اململكة العربية اليت دعى إليهـا                 
على ذلك، و اليت كانـت ـتم بترقيـة          ) عربان( و تأثريات إمساعيل أوربان      نابوليون الثالث 

   . ، و حتويل اتمع حنو التقدم يف ظل محاية الدولة الفرنسية1اجلزائريني
إن اململكة العربية هي تلك السياسة اليت أسالت الكثري من احلرب حول نيـة نـابوليون                

 و تلك اإلصالحات اليت رغب يف إدخاهلا حتت غطاء اإلدماج، و طالـب              الثالث اجتاه اجلزائر  
ب مثلما  عر ال إمرباطور اإن اجلزائر مملكة عربية، و أن     «: بضرورة التعايش بني املعمرين و األهايل     

فتح الوظائف املدنية لألهايل يف خمتلف أرجاء البالد، و كثر          و وعد ب  . 2»الفرنسيني إمرباطور   اأن
:  الشعبية، و يف نفس الفترة صدر قانون اجلنسية يف         ساحلديث عن تنظيم القضاء و سيادة اال      

 و الذي نص على كيفية احلصول على اجلنسية الفرنـسية و االحتكـام إىل               1865 جويلية   12
يعة اإلسالمية يف شؤوم، لذلك يتبني لنا أن هذا القرار مل يأت مبعزل عما كان يلوح بـه                  الشر

إن اجلزائر ليست بلدا مستعمرة بـاملعىن       «: ، حيث يقول  شروعهذا امل نابوليون الثالث يف إطار     
العام املفهوم هلذه الكلمة بل هي مملكة إمرباطور على الفرنسيني و أريد أن استفيد من شجاعة                

   .3»العرب و شهامتهم على أن استغل فقرهم و بؤسهم
                1871 واجهت هذه السياسة ضغطا و رفضا من طرف املعمـرين خاصـة بعـد                لقد

و فشل انتفاضة املقراين أظهر الرغبة امللحة من طرف األهايل إىل استمرار الثورة يف نفوسـهم                

                                                 
 . 16: ، املرجع السابق، ص1، ج)1900-1860(احلركة الوطنية اجلزائرية : أبو القاسم سعد اهللا -1
  . 474:  املرجع السابق، ص،1، جموضوعات و قضايا من تاريخ اجلزائر و العرب: حيي بوعزيز -2
لمزيد من التفاصـيل حـول      و ل  )اهلامش (52: املرجع السابق ص  .... سياسة فرنسا التعليمية  : عبد القادر حلوش    - 3

 :موضوع اململكة العربية انظر
Rey Goldzeiguer (Annie): le Royaume Arabe la politique Algérienne de Napoléon III 1861-1870.  
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ف أن الكراهية املعلنة للمعمرين و البلديـة        من الصعب االعترا  «: لذلك جاءت االعترافات بأنه   
لذلك جاءت املرحلة األخرية من القرن      . 1»كانت سببا يف اإلبعاد التدرجيي لألهايل من املدرسة       

  العودة إىل القوانني االستثنائية و االستيطان و توسيع مصادرة األراضـي و تـضييق              بداية م19
      ر التعليم بشكل جدي على األقل يف أواخر هذه       ق فرصة تطوي  اخلناق على األهايل، و هذا ما ضي

  . املرحلة
  ): 1895 -1876(املدارس الثانوية :  املرحلة الثانية-

، و قد   18772 مارس   7 و قانون    1876 فيفري   15 صدور مرسوم      شهدت هذه املرحلة    
 03( أسـاتذة    06سـتة   على  ، يقوم   " للقانون اإلسالمي  مدارس عليا "جعال من املدارس رمسيا     

ملدة ثالثة سنوات بإعطاء تكوين شامل للطلبـة الـداخليني، الـذين            )  مسلمني 03نسيني،  فر
يلتحقون باملدرسة عن طريق امتحان و يتحصلون يف األخري على شهادة بعد النجاح يف ثالث               

العربية و الفرنسية يف اية كل سنة، مع العلم أن حصة اللغة العربية قد تقلصت ا                : امتحانات
  . سة باللغة الفرنسية، و يعترب أستاذ اللغة الفرنسية هو ناظر الدراساتواد املدرلفائدة امل
ن ما ينفق من أموال علـى طـالب         أ، ب 1876و قد حددت املادة السابعة من مرسوم          

املدارس الشرعية تأيت من األموال الزائدة اليت أضيفت إىل الـضرائب العربيـة الـيت يـدفعها                 
ا هـذا املرسـوم،      ات اليت نادى  ري، و رغم التغي   3  العسكرية و املدنية   اجلزائريون يف املنطقتني  

 التنفيذ يف غياب املنح الكافية املوافق عليها من طرف البلديات اليت رفضت             زيلكنها مل تدخل ح   
و قد قام احلاكم العام     . ذلك بدعوى أن هذه اإلعالنات مل تكن مدرجة يف املصاريف اإلجبارية          

 بأخذ موافقة االس العامة قصد إعطـاء        1878 جانفي   24خالل قرار    من   Chanzy شانزي
إنه خلطأ كبري أن نظن بأن املـدارس ميكـن أن تلغـى يف              «: هذه املنح و دافع عن ذلك بقوله      

مستقبل قريب، و أن علينا تركها تنطفأ شيئا فشيئا، مهما كانت التصرفات السيئة و القرارات               
 مـسلمني   ه البالد فإننا و لزمن طويل سنحتاج فيها إىل مشرعني         ق يف هذ   اليت ستطب  غري الصائبة 

 اليت   حنن تكوينهم و تربيتهم حتت سلطتنا املباشرة فإننا سنقع يف نفس املشكلة            الذين إن مل نتولّ   
و بذلك بدأ عدد الطلبة يف التناقص و يرجع ذلـك إىل رفـض              . 4»وقعنا فيها عن بداية الغزو    

                                                 
1- CH.R. Ageron: opcit, P: 325. 
2- CH.R. Ageron: ibid, P: 329, Voir: Horluc (P), opcit, P: 87.  

  . 139: املرجع السابق، ص:  حلوشعبد القادر -3
4- CH.R. Ageron: opcit, P: 329.  
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نفاق عليهم حيث بلغ عـدد تالميـذها        اإل) لصالحيات، و املختلطة  كاملة ا (البلديات املختلفة   
 79 و،1879 تلميذ سـنة     84 و اخنفض إىل     1877 تلميذ سنة    129، مث   1876 تلميذ سنة    142

ر عليها تأثريا    أثّ Chanzy ، و يبدو أن رحيل شانزي     1885 تلميذ سنة    57، مث   1884تلميذ سنة   
ذه املدارس يف الداخل بني املعمرين الذين طـالبوا         خاصة بعد أن دار نقاش طويل حول ه       . بالغا

الندوات لرجال الدين اإلسالمي، و هذه الزوايا الدينية حيث يتم فيهـا            ... « بإلغائها و إلغاء    
   . 1».تكوين قضاة رديئني حمرومني من كل قيمة أخالقية و تكوين قضائي

حاق األهايل ا، و رفع     و قد طالب البعض اآلخر بضرورة احملافظة عليها، و تشجيع الت          
ر األهايل منها، و إمنا      حىت ال تظهر فرنسا مبوقف املعادي للدين اإلسالمي الذي ينفّ          ،عدد الطلبة 

لتبدو مبظهر الراعي له و املدافع عنه حىت يسهل عليها مراقبة كل ما ينتقل إىل هؤالء التالميـذ                  
  . ال يتوجهوا إىل اخلارجلكي

يدخل تغيريات جذرية من حيث التنظيم، لكنه جـاء مبعطيـات            مل   1876و احلقيقة أن قرار     
   : و هيجديدة و هامة

  .  صالحيات السلطة العسكرية إخراج مراقبة هذه املدارس من دائرة-
 تعريف املدارس بأا معاهد تعليمية عليا يف جمال الفقه اإلسالمي، مكلفة بتكوين املترشحني              -

التعليمية العمومية، و كذا الوظائف األخرى اليت ميكن أن         لشغل املناصب الدينية و القضائية و       
  . 2تسند للمسلمني

  .  سنة25 سنة إىل 17 حتديد سن املترشحني لدخول املدارس ما بني -
  : وجوب إجراء املسابقة أمام جلنة و ذلك يف املواد التالية-

  .  متارين يف اللغة الفرنسية-
  .  متارين يف احلساب-

  : على فترة الدراسة احملددة بثالث سنوات، حيث مت توزيع املواد التالية حمافظة القرار -
  .  تعليم اللغة العربية، األدب العريب، و الفقه و الشريعة اإلسالمية-  

                                                 
  .140: ص: املرجع السابق: عبد القادر حلوش -1
  . 218: املرجع السابق، ص: الطاهر زرهوين -2
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 تعليم اللغة الفرنسية، التاريخ و اجلغرافيا، و احلساب، و مبادئ القـانون الفرنـسي               -  
   . املدين اجلزائي و اإلداري

: قد أعطى بعض النتائج املتوقعة، و اليت سامهت يف صدور قرار           1876قرار  و بذلك فإن    
الذي  1883جويلية   23 الذي رفع من مستوى امتحانات القبول مث يأيت قرار           18821نوفمرب   21

          وضع هذه املؤسسات حتت اإلدارة املباشرة ملدير التعليم الذي كان يرغب يف إكمال الـربامج               
  . املسطّرو بلوغ اهلدف 
حيث أدخل على هذا التعليم عدة مواد منـها   1884أكتوبر   1 القرار الصادر يف     مث جاء 

 حفـظ  يف تدريس مبادئ العلوم الطبيعية و الفيزيائيـة، و           مث الشروع  1887الفلك، و يف سنة     
  مت استبدال تلك املنحـة الـيت       الصحة، و التربية األخالقية، و املدنية، و يف نفس هذه املرحلة          

ـ        ) فرنك يوميا  0,80(كانت تقدم سابقا      300: مبنحة سنوية تؤخذ من الضرائب و اليت تقدر ب

         لذوي األوضـاع االقتـصادية الـضعيفة        متنحفرنك، و كانت     150: فرنك، أو نصف املنحة   
حة كانت تقدم سلفا كل ثالثة       هلم أوضاعهم ملواصلة دروسهم، إن هذه املن       حو الذين مل تسم   

  . كفل ا الدولة عن طريق العماالت أو البلدياتأشهر، تت
أنه حيـب تغـيري الوضـعية      Jean Maireريو قد تفطّن رئيس أكادميية اجلزائر جومن

اكم مصادق عليه من طرف احل 1886ماي  01للمدارس، حيث أصدر قرار رئاسة األكادميية يف 
 وضع مديري املدارس ، و الذي نص على)Louis Triman) 1881-1891العام لويس ترميان 
، و يتلقون منه التعليمات و يرسلون إليه التقارير الـشهرية           2 رئيس األكادميية  الثالثة حتت سلطة  

          حول إدارم هلذه املدارس، منذ هذا التاريخ ميكن ملفتشي األكادميية مراقبة و تفتيش املـدارس               
   .  ذه املؤسساتو حىت متابعة القضايا اخلاصة

ـ  ما تتعرض له هذه املدارس من مضايقات عرب القوانني املختلفة، تؤكد إي            و رغم  ون ف
نشطت هذه املدارس، و سامهت يف تعيني       ) 1880-1870(ن أنه خالل السنوات العشر بني       ريات

                                                 
ـ         »سياسة املستعمر جتاه تعليم اجلزائريني    «: فاطمة خلفاوي  -1 ر، ، الشهاب اجلديد، العدد الثالث، السنة الثالثـة، اجلزائ

  . 305: ، ص2004أفريل
2- Gustave Benoist: opcit, P: 31.  
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، و مل يغير    1بعض املستخدمني اإلداريني الثانويني قصد القيام مبهام من اختصاص اإلدارة العربية          
  .  التعليم الذي يعطى يف الزوايامنوذجها شيئا يف

 مـوزعني  1885-1884 تلميذا منذ السنة الدراسية 80دياد عدد التالميذ عن  تساهم يف ازملو  
  : كاآليت

  .  تلميذا21:  اجلزائر-  
  .  تلميذا24:  قسنطينة-  
  .  تلميذا34:  تلمسان-  
، و إىل 1886 تلميذا عام    115 تلميذا، مث ارتفع إىل      57و قد اخنفض يف السنة املوالية إىل          

، و عند اية املرحلة نستنتج أن هذه املدارس مل تصل إىل مرحلة التنظيم              1892 سنة   ا تلميذ 69
  .  النهاية شيئا من املعارفيفاحلقيقي على الرغم من أن تالميذها يكتسبون 

ث حي بالغموض   امتاز اوضع) 1890 -1880(ني   ب  قد عاشت املدارس خالل السنوات العشر      و
 و هذا دليل على رفض األهايل هلذا        1892ظلت أعداد املتخرجني تتناقض منذ نشأا إىل غاية         

التعليم، الذي ال يقدم الشروط األساسية لتخريج املعلمني و القضاة إلمهاله معظـم الـدروس               
 مل  1894الدينية اإلسالمية و الذين عملوا بسلك القضاء و اإلمامة يتجاوز عددهم املئات ففي              

    مفتيـا،   25 كاتب عدل،    276 باش عدول، و     205 قاضيا، و    115كن اجلزائر تظم أكثر من      ت
  .2 إماما122و 

هلذا جاءت األفكار مطالبة بضرورة إعادة تنظيم املدارس الشرعية الثالث و من أمههـا                
سـنة  الذي عرض مشروعه على جلنة األعيان املشيخية        ) 1928-1856 (* حممد بن رحال   سي

  :ثل يفمتو  1892
                                                 

    .290: املرجع السابق، ص: إيفون تريان -1
. خليل أمحد خليل: فيصل عباس، مراجعة:  ت-دراسة سوسيولوجية–تاريخ اجلزائر احلديث : عبد القادر جغلول 2
 .93:  ص1983ج اجلزائر .م. د3ط
أصبح قائد ندرومة الرمسي    ) تلمسان(و وجه سياسي و ثقايف من مدينة ندرومة         ه): 1928-1856: (حممد بن رحال   *

 رفقه حممد بن العـريب      1891 زار باريس سنة     . ألبيه ا خلف 1876 أوت   15 اآلغا يف    يفة، مث وظ  1876 فيفري   16يف  
سـبتمرب  (املؤمتر احلادي عـشر   شارك يف ،غة العربيةلملناقشة أوضاع اجلزائر يف الربملان، و دافع عن التعليم األهلي و عن ال       

 األهايل أصبح عـضوا بـالس        مصاحل ا شرسا مدافعا عن   خصمللمستشرقني بباريس قال عنه جول فريي كان        ) 1927
  .1928درومة سنة ن تويف ب.1920و جملس وهران للمرة الثانية سنة  املايل
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  .إعادة تنظيم كامل للمدارس الشرعية الثالث يف اجلزائر العاصمة و تلمسان و قسنطينة -
 .حتديد مدة الدراسة بثالث سنوات -
 .زيادة عدد التالميذ ضعفني أو ثالثة أضعاف -
 و اختيارهم من بني العلماء األكثر بروزا و الذين يتمتعون بثقافـة             املدرسنيزيادة عدد    -

 .اخلارج إذا اقتضى األمر و جلبهم من ةكبري
 خربة يتكلمون و يكتبون بالعربية لتعليم الفرنسية و العلوم          ووذتعيني معلمني فرنسيني     -

 .االبتدائية
يف اية السنة الثالثة جيري امتحان لالنتقال إىل الفرع العايل يف املدرسـة الـشرعية يف                 -

نتني بعض احملاضرات   مل الطلبة دراستهم و يتابعون خالل س      كاجلزائر العاصمة حيث ي   
 .اخلاصة بالقانون الفرنسي

 .عطىعند انتهاء السنة اخلامسة جيري امتحان حول الربنامج امل -
إنّ حتقيق هذا االمتحان يكون بشهادة معادلة للبكالوريا، حبيث تفتح كل االت أمام              -

 .الشباب الذين يقدمون ضمانات علمية ال ريب فيها
ة إسالمية تكون منافسة للمدارس ااورة، تزيد مـن         ال بتأسيس جامع  حن ر بكما طالب   

رفع عدد الطالب و اقترح أن تضم الدراسات الفرنسية حتى حيتك الطلبة األهايل بـزمالئهم               
يف فرنسا، املتخرجون   «: الفرنسيني و يصبح بإمكام الدراسة يف اجلامعات الفرنسية لذلك قال         

، ا كـبري  ادرسة العادية العليا ينالون مكانة هامة و تأثري       من املدارس العليا، و على سبيل املثال امل       
القـرويني يف   ( ا الطلبة الدارسون يف بعض اجلامعات        حيضىهذه املكانة توجد عندنا أيضا و       

كونوا طلبتنا بواسطة اجلامعة اإلسـالمية الـيت        )  و الزيتونة يف تونس    رفاس، و األزهر يف مص    
الطلبة بإدخاهلم يف حميط زمالئهم الذين يتمتعون مبقام رفيع         طالب بتأسيسها باجلزائر، و تنظيم      ن

  .1»..يف فرنسا يقل ناظره

                                                                                                                                                    
 
 . 203: املرجع السابق ص: صربينة الواعر - 1
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 و القـت    1909و بالفعل أسست اإلدارة االستعمارية استنادا هلذه األفكار جامعة اجلزائر سنة            
أفكاره جتاوبا سواًء مع األعيان أو من طرف وزير التعليم العايل جول فريي الذي أثىن على هذا                 

  . 1شروع و صرح أن احلكومة ال حيق هلا أن مله مث تبنته بعدامل
           الثـانوي  ( مـن املـدارس ذات املـستويني         ):1951 -1895: (املرحلة الثالثة  -3
   ):الفرنكوميزملان(إىل الثانويات الفرنسية ) و املتوسط

      خ يف  إىل جملـس الـشيو  Emile Combs  كومـب إمييللقد كان التقرير الذي قدمه 
، يدور حول احلياة الثقافية و أوضاع التعليم يف اجلزائر قبل االحـتالل كـان               1894 فيفري   2

ـ عت غفريا من النـاس امل     حشداو كان التعليم يشمل يف أرض اجلزائر        «: مزدهرا               شني للعلـم   ط
قوانينها فحـسب  ، ال يتلقون عنهم الشريعة و عرفة، و جيلسون حول شيوخ علماء حمترمني      و امل 

 يف Jean Maire و أن ما نشره رئيس األكادمييـة جـومنري   2»...بل يتلقون أيضا الرياضيات 
ت إليها هذه املدارس يف هذه السنة، و رغم مرور           يعكس حقيقة الوضعية اليت آل     1894ديسمرب  

و ذلـك   أكثر من أربعني سنة على إنشائها فإا ال تعط النتيجة اليت كانت احلكومة تتوقعهـا                
و أعيد النظر يف براجمها     .  يف نظامها  التعديالتبسبب قصر مدة الدراسة، و من هنا جاء إدخال          

  . ة فيها أربع سنواتحت الدراسو أصب
 اجلزائـر ، إنشاء قسم عايل يف مدرسـة        1895و أهم ما عرفته املدارس الثالث يف سنة           

وظائف العليا، و قد بلغ مستواه      فقط، حىت يسمح للتالميذ الذين هلم طموح يف الوصول إىل ال          
     الباكالوريا، علما أنه قد حددت له شروط قصد االلتحاق و الدخول إليه منـها االمتحانـات               

 منذ  على حتسني املستوى داخل هذه املدارس اليت بقيت       و التدرج و التخرج منه، و هي تعمل         
دارة املصاحل االستعمارية من جهة     ، و إ  3نشأا يف اتصال مباشر بإدارة الشؤون األهلية من جهة        

            أخرى اليت كانت حترص على اختيار عناصر جديدة و جيـدة للتعلـيم يف هـذه املـدارس،                 
و استحداث التفتيش الذي يشرف عليه الفرنسيون دون العلماء الذين كانوا يطبقون الـربامج              

ألفريـد  : مدرسة تلمسان مثل   سيطروا على    نقني الذي راالستعمارية املستوحاة من عمل املستش    
، أو مدرسة اجلزائر رنييه باسيه ملدة طويلة و هذا ما مسـح باسـتمرارها بطريقـة                 A.Bel بيل

                                                 
 . 96: املرجع السابق، ص:  عبد القادر جغلول- 1
  . 269:  ص.1963 دار الكتاب، البليدة، اجلزائر 2.ط. كتاب اجلزائر: أمحد توفيق املدين -2
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و قد أدخلت اإلدارة االستعمارية يف إطار سياستها بعض التعديالت على برامج هذه             . تقليدية
 Charles Jonnart و تعـديالت شـارل جونـار    1895 و 1877تعديالت : املدارس  منها

، يف بدايات القرن العشرين، حيـث       )1919 -1918(،  )1911 -1903( ،  )1901 -1900(
و أسـندت   حاول الرفع من مستوى اللغة العربية، و إعادة تنظيم املدارس اإلسالمية احلكومية،             

تنظيمها، و تأسيس بعض املكاتب يف املدن الكربى و هي الـيت تـسهل              لمسؤوليتها للمفتشني   
  هذه اإلصالحات املختلفة و إفراغ الزوايا       ستيعاب مثقفني يستطيعون ا   ختريجين و   عملية التكو 

  .  و إضعاف تأثريها على الناسمضمواو الطرق الصوفية من 
و قد استمر تدريس اللغة العربية مبعدل ساعتني و نصف أسبوعيا و ذلك تبعا للـربامج                  

 على تقدمي هذه اللغة للجزائريني، و قـد          رغم معارضة اإلدارة االستعمارية    1898اجلديدة لعام   
حاربتها ألا رأت فيها حماوالت لتجديد التعليم اإلسالمي، و حرصت على إبقاء هذا             مبقامت  

س اللغة العربية الكالسيكية يف الزوايا و املدارس احلرة، و هذا ما      در، و مل ت   1التعليم يف احلضيض  
اخلارج سواء يف الزيتونة أو القرويني و ذلـك قـصد           لاللتحاق باملدارس يف      منها ر التالميذ نفّ

   .احلصول على تعليم جيد و مفيد
 بدأ العمل باإلجراءات اجلديدة و اليت تتمثل يف توظيف أساتذة متخرجني            1905و منذ   

أما األساتذة الفرنسيون فقد اشترط فيهم احلصول على        . من هذه املدارس و حتديدا القسم العايل      
 و الـذي أمـر      1849 ديسمرب   14 يف اللغة العربية مبوجب مرسوم       لومبديا، و   شهادة الباكالور 

يف املكاتب العربيـة و الـذين هلـم         ) وظفني خاصة امل( اللغة العربية لبعض األوروبيني      ةبإجباري
احتكاك مستمر مع األهايل، و كذا شهادة أهلية التعليم من مدارس املعلمني من هنا جـاء رأي         

 مثقفة  خنبة« بالنسبة هلذه اإلجراءات قادرة على تكوين        A.Belلفريد بيل   مدير مدرسة تلمسان أ   
من هؤالء املتخرجني من املدارس اإلسالمية احلكومية، أي طبقة قيادية بعيدة عن كل تفكـري               

  . 2»...ارستقراطي أو أية أحكام شبه دينية محقاء 
اءة لتعلـيم    سلسلة من القرارات قصد تأسيس شهادات الكف       1906لذلك صدرت سنة      

 اللغة العربية الشفوية يف خمتلف املستويات باملدارس االبتدائية،  و ملدارس املعلمني و للثانويـات       
 لـوم بدو املعاهد، و يف نفس السنة صدرت مراسيم أخرى ختص التعليم العايل للغة العربية مع                

                                                 
  . 224: املرجع السابق، ص: عبد القادر حلوش 1
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ة قصد االحتكاك باألهايل،    و يأيت هذا التفكري يف تعليم األوروبيني للغة العربي        . الدراسات العليا 
رئيس املكتـب   (Rousseau روسو   املترجمو تعليمهم مبا يتناسب و مستواهم و هذا ما أورده           

   .1»حتضريهم يف نطاق حضارم«: )لبشر شاالعريب 
 قسم جتاري جديـد مبدرسـة       1908من هذا املنطلق جاء هذا التعليم و تأسيس سنة          

 لتنشيط اجلانب التجاري عند األوروبـيني الـذين         العاصمة لطالب املدارس الثالث، و ذلك     
        هذا املشروع اجلديد فـشل     . يطلبون املساعدة يف أي نشاط أو يف أي جمال يريدونه يف اجلزائر           

 مبوجب قرار احلاكم العام الـذي       1904 أكتوبر   19و مل يستمر طويال مثله مثل الذي سبقه يف          
يف كل مدرسة من املدارس الثالث، و قد خترجت         أنشأ قسم للصحة العامة يشرف عليه طبيب        

منها فئات ذات توجهات فرنسية اليت ستحمل اسم النخبة و سنتحدث عنها يف الفصل الثالث               
  .من هذه الدراسة

و يف إطار هذه اإلصالحات اليت رفعتها اإلدارة االستعمارية و الـيت شـهدا هـذه                 
 بتنظيم سري هذه املـدارس و قـد         ذي يعىن  ال 1905 مارس   18املدارس اإلسالمية صدور قرار     

  : 2 و يتمثل يفCH.Jonnart  جونارأصدره
  . ينقسم طالب املدارس إىل ممنوحني و إىل تالميذ أحرار: املادة األوىل
 يقبل التالميذ بعد إجراء مسابقة لألهايل احلاصلني على شهادة الدراسة االبتدائية           : املادة الثانية 

  .  سنة على األكثر20 و األقل سنة على 15و البالغني من العمر 
  . سم العايل من املدرسة يف التمتع مبنحهمقيستمر الطالب الناجحون إىل ال: املادة الثالثة
  .  فرنك سنويا360يبلغ مقدار كل منحة : املادة الرابعة
  .يشمل اإلطار املدرس لكل مدرسة على أساتذة و معيدين: املادة اخلامسة
 فرنك بينما تبلغ رواتب األساتذة علـى النحـو          2000تبلغ مرتبات املعيدين    : املادة السادسة 

  : التايل
  .  فرنك5000  : القسم األول 
 .  فرنك4500  :القسم الثاين 

                                                 
1- F.Z.Guechi, opcit, P:144.  
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 .  فرنك4000  :القسم الثالث 
 .  فرنك3500  :القسم الرابع 
 .  فرنك3000  :القسم اخلامس 
 .  فرنك2500  :القسم السادس 

أو أكثر بالعمل يف املدارس و تتراوح رواتبهم مـا بـني            ) ارسح(اف  يقوم وقّ : املادة السابعة 
  .  فرنك1200 و 1000

ن احلاكم العام للمدرسني باقتراح مدير التعليم، يف حني يعني مـدير التعلـيم           يعي: املادة الثامنة 
  ). احلراس(افني الوقّ

هادات مـن القـسم     شين ب يعني أساتذة هذه املدارس من الطالب القدامى ااز       : املادة التاسعة 
  .العايل مبدرسة اجلزائر

يعني األساتذة الفرنـسيون    (يسري كل مدرسة أحد األساتذة من جنسية فرنسية         : املادة العاشرة 
من احلاصلني على الشهادات للغة العربية من مدرسة اآلداب بالعاصمة أو مدرسـة اللغـات               

  . 1)الشرقية
 عدد احلاصلني على الشهادات مـن املـدارس         زادو مل حتل احلرب العاملية األوىل حىت        

 طالب و كـل     26 طالب إىل    11 فقد ارتفع العدد من      1914 و   1911اإلسالمية احلكومية بني    
ـ       ج يصبح معلمـا     فرنك و بعد النجاح و التخر      360: واحد منهم يتلقى مكافأة سنوية تقدر ب

و البعض يتوجه إىل    .  فرنك 1000 فرنك أو مدرس براتب سنوي يقدر بـ         900براتب سنوي   
اخلارج قصد العمل يف القنصليات بالعامل العريب، و قد كانت مرتبات األساتذة اجلزائـريني يف               

            فرنـك   1800 فرنـك، و     2200 فرنك و    2600 فرنك و    300: هذه املدارس تتراوح ما بني    
 2500   ما بني  1907 جويلية   24 و   1905 مارس   18 فرنك، مث أصبحت مبوجب قرار       1500و  

ـ و تقدم للمعلم الذي يشرف على إدارة املدرسة مكافأة مالية تقدر            .  فرنك 5000فرنك و     بـ

 فرنك مع العلم أن هذا املنصب يتواله الفرنسيون يف املـدارس            2000 فرنك مث أصبحت     1000
  .األخرى ما عدا قسنطينة

                                                 
  . 228: املرجع السابق، ص: عبد القادر حلوش -1



   املدارس الشرعية الرمسية يف اجلزائر: الفصل الثاين 
 

 - 113 -

 1908 و   1907 لدراسيةخالل السنة ا  و كان عدد التالميذ املسجلني يف هذه املدارس اإلسالمية          
  : على الشكل التايل

  .  طالب44:  مدرسة اجلزائر-
  .  طالب25:  مدرسة تلمسان-
  . طالب27:  مدرسة قسنطينة-

  :  تلميذ فقط جنحوا يف امتحان الدخول إىل هذه املدارس51 تلميذ منهم 96
  . طالب15:  مدرسة اجلزائر-
  .  طالب17:  مدرسة تلمسان-
  . طالب19:   مدرسة قسنطينة-

  :  كاآليت موزعني1 طالب176 حيث بلغ 1912 و 1911و سرعان ما ازداد عددهم بني 
  مبا يف ذلك تالميذ القسم العايل.  طالب83:  مدرسة اجلزائر-
  .  طالب39:  مدرسة تلمسان-
  . طالب54:   مدرسة قسنطينة-

 مجيـع   نعو ميكن أن نوضح ذلك من خالل اجلدول التايل الذي يعطي صورة صادقة              
   : املستويات
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 الطالب النظاميون حسب اجلنسية  الطالب
 املدارس

سنوات 
 األحرار النظاميون  الدراسة

 اموع
  القبائل  العرب

  01  15  07  16   1السنة 

  03  08  ؟  11   2السنة 

  08  06  ؟  14   3السنة 

  ؟  10   4السنة 

95  

07  03  

          القسم العايل

  04  17  ؟  18   1القسم 

  اجلزائر

  ؟  17  2القسم 
  

14  05  

  04  15  ؟  19   1السنة 

  05  11  ؟  16   2السنة 

 قسنطينة  05  08  ؟  13   3السنة 

  ؟  14   4السنة 

62  

10  04  

  ؟  18  ؟  18   1السنة 

  ؟  14  ؟  14   2السنة 

 تلمسان  ؟  11  ؟  11   3السنة 

  ؟  11   4السنة 

56 

  ؟  11

  
ب للعمل بـأم    صيد بيل من التالميذ الذين يتخرجون و ال جيدون منا         كما حذّر ألفر   

             م إىل األهايل و بالتايل سيتحولون إىل أعداء اإلدارة اليت كونتهم هلـذا   سينقلون غضبهم و ثور
          ألهـايل  لجيب توفري العمل هلم بسرعة حىت يستمروا يف مواصلة  الرسالة اليت كلفوا بتقـدميها                

  .ربيةغرة الاجهم إل نور احلضو هي إخرا
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 أن مستوى  الدراسـة يف       )مكلف بالشؤون األهلية بالوالية العامة     (و قد أورد مريانت     
يات و جنـح    لهذه املدارس قد حتسن و تطور، و أن باستطاعة طلبتها مواصلة دراستهم يف الك             

ني يعتـربون    أن الفرنسي  1931، كما أوردت بعض التقارير سنة       1 الليسانس امتحانبعضهم يف   
و هي عبارة عن كليـات      هذه املدارس الثالث كليات فرنسية إسالمية و ذلك لرباجمها العالية           

 بتالميذها و إطارها هو تعليم عال إسالمي، و تعليم ثانوي فرنسي، و كانت              تهامقارنو  أهلية  
ييـز بـني    و ذلك للتم  ) باملدرسة( الدراسات العليا    لومبدو   » باملدرسة«منح شهادة الدراسة    ت

  .الشهادات الفرنسية و األهلية
ـ  االجتاه يف املدارس الشرعية الـثالث و أورد آ         ذاو بذلك استمرت الدراسة       رونج

Ageron     مث  1930 تلميذ سـنة     150يف ارتفاع نسيب حيث يقدر بـ       كان   أن عدد تالميذها 
ولـت إىل    حت 1944 سـنة    أما .19362 تلميذ يف سنة     175 و   1933 تلميذ سنة    168  إىل ارتفع

، بينما حتول القسم العايل التابع ملدرسة اجلزائر سنة         )متوسط و ثانوي  (ثانويات ذات مستويني    
 إىل معهد الدراسات اإلسالمية إلعداد املدرسني و رجال الدين، و بلغ طلبتـها سـنة                1946
ـ 1950 ـ         1951أما سنة   .  تلميذا 289:  ب  و فإا حتولت من املدارس الثالث إىل ثانويات فرنك
و واحـد يف  ) اجلزائـر ( اثنان يف العاصـمة     Franco-musulmans فرنسي إسالمي    ،3ملانزمي

  .  تلميذا430:  بـ1953قسنطينة و الرابعة يف تلمسان و بلغ عدد تالميذها سنة 
        و رغم جهود اإلدارة االستعمارية و احلاكم العام جونار يف النهوض بـالتعليم العـريب                 

 اصطدم بالرفض الكولونيايل من الربجوازية االستعمارية، و أقلية املعمرين اليت           و تنظيمه، إال أنه   
استمرت معارضتها الشديدة للتعليم اإلسالمي، سواء املقدم يف املـدارس احلـرة أو املـدارس               

حـول  له   يف تقرير    Berbedetteاإلسالمية ذات االجتاه الفرنسي فأحد النواب و هو بربيدات          
 أرجعها إىل وجود هذه املدارس اليت كانت تساهم         1911اجلماعية سنة   هجرة سكان تلمسان    

     ب لدى سكان املنطقة   يف بروز الشعور الديين و التعص :»   ع الدراسات القادرة   جيب أن ال نشج
 املعلـوم أن هـذه      و لكن . 4»تطوير التعصب الديين، جيب أن ال نساهم يف نشر اإلسالم         على  

                                                 
  .400: بق، ص، املرجع السا3، ج)1854-1830(تاريخ اجلزائر الثقايف : أبو القاسم سعد اهللا -1

2- CH.R. Ageron: Histoire de l'Algérie Contemporaine (1871-1954). Tome II, P.U.F, Paris 1979, P: 536. 
3- F.Z. Guechi, opcit, P: 144.  
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 سكان املنطقة التجنيد اإلجباري الذي فرض من طـرف           هو رفض  اهلجرة كان سببها الرئيس   
  . 1912 على األهايل سنة السلطات االستعمارية

 طالبت الشعبة القبائلية يف الوفود املالية بتأسيس مدرسة إسـالمية           1904 مارس   14و يف          
ئلية، و هذا قصد    ة القبائلية، و العادات و التقاليد القبا      غجديدة هي الرابعة يف جباية قصد تعليم الل       

بـدعوى قلـة     لكن هذا الطلب واجهه الرفض من طرف اإلدارة       . احلفاظ على التراث الرببري   
، لكنه دائمـا يواجـه      1909 -1905التمويل و العجز املايل، و قد مت جتديد نفس الطلب سنة            

لبعض و عارض ا  . 1».ليس لدينا نية يف اإلكثار من املدارس اإلسالمية       « : بنفس اإلجابة بدعوى  
من الكولون هذا الطلب ألن هذه املدارس موجودة بكثرة يف اجلزائر و لكن مقابل قلـة                 اآلخر

  . الوظائف اليت ميكن أن يشغلها خرجيوها
جني مـن    مالحظات عدة، حول رغبة الطلبة املتخر      1908و قد أبدى ألفريد بيل منذ       

 املساجد اهلامة، أو عـدل يف       ام يف بعض  إم: نها و هي  هذه املدارس حيث مل يلبثوا أن يعلنوا ع       
نة الواحدة، عكـس بقيـة       فرنكا يف الس   50حمكمة، أو مدرس، أو خوجة ذلك ألا تقدم هلم          

 10اب و املؤذن أو وكيل احملكمة أو عون احملكمة، فإا ال تقدم سوى              احلز: نيا مثل املناصب الد 
  .اسه أسرةو هو مبلغ زهيد ال ميكن أن يبين على أسسنويا  فرنك 30فرنك إىل 
و لقة املناصب حيث أنه ال ميكن أن تفرغ أكثر من عشرة مناصب سنويا يف كل من                  

ى بيل بتحديد عـدد الطـالب       املناطق الصحراوية و العسكرية أوص    اجلزائر أو تلمسان و حىت      
، و ذلك مبعدل عـشرة      2 تلميذا 60الذين ينتسبون هلذه املدارس الثالث و ال يزيد عددهم عن           

  .  يتخرجون منها كل سنة حسب ما يفتح من وظائفتالميذ) 10(
  : نتائـجها

 تزيد عن العـشرين     منذ احتالل اجلزائر بقي األهايل بدون مدرسة متوسطة ملدة طويلة           
 و ذلك بتأسيس املدارس الشرعية احلكومية الثالث، و اليت جـاءت بعـد              1850سنة إىل غاية    

 غلق املدارس، و مصادرة أمالك األوقاف الـيت         القطيعة يف املستوى اليت أحدثها االستعمار بعد      
 كانت تا للمشاريع اخلريية خاصة التعليم       وجو تضييق اخلناق على العلمـاء      . ه أمواهلا و طاقا

                                                 
 . 228: ، صالسابقاملرجع : عبد القادر حلوش -1
  . 399: ، املرجع السابق، ص3، ج)1954-1830(تاريخ اجلزائر الثقايف : أبو القاسم سعد اهللا -2
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 أو انضمام أغلبهم إىل املقاومات اليت      .  أغلبهم إىل املناطق اليت مل يصلها االستعمار بعد        الذين فر
شتت التعليم مدة طويلة خاصة بعـد انـشغال اإلدارة          تظهرت مباشرة بعد االحتالل و بذلك       

 من هنا طرحت فكرة االتـصال  .بينها و بني األهايل لغياب الرابط  االستعمارية بسياسة التهدئة  
بالسكان كمشكلة رئيسية جيب التعامل معها ألا ستسهل العديد من الصعاب الـيت تواجـه               

  :  و من هنا،الطرفني يف املستقبل
دارس الشرعية احلكومية الثالث كأمر طبيعي خلدمة مصلحة االستعمار         جاء تأسيس امل   -1

بالدرجة األوىل حىت يبين و يعطي صورة عن عدم مواصلته حماربة الشعب و ذلـك بتـشجيع                 
 ثقافته بكل حرية، و لكن جاءت تلك املدارس قصد تنظيم تلك املعرفة       التعليم األهلي و تداول     

 عدم السماح لتلك املعارف اليت تشجع على العصيان و التمرد،           و ليس مراقبتها لكن يف احلقيقة     
األورويب و العريب و قـد      : و إمنا جمال الدراسة يتجه فيها حنو التسامح و التعايش بني العنصرين           

االندماج ال حيدث بطريقة سريعة و حبرية إال عن طريق دراسات مشتركة            «: أورد آجرون أن  
  . 1» اجلزائربني أبناء األجناس املختلفة يف

و داخل أوساط اتمع، فهي تنحدر من        بالنظر إىل الثقافة اليت كانت سائدة يف اجلزائر        -2
تونس أو املغـرب    أو  صر  مثقافة املغرب اإلسالمي الذي تأثر باملنابر اإلسالمية للعلم سواء يف           

مهم فـإم    اجلزائريني الراغبني يف التحصيل اجليد و مواصلة تعلـي         الطلبةاألقصى، لذلك كان    
، حيث ال يشهد ألحدهم بـالعلم إال إذا درس يف           ةينتقلون إىل األزهر، أو القرويني أو الزيتون      

االستعمار الحظ هذه العالقة بني هؤالء        منذ دخول  و .إحداها و أخذ عن شيوخها و علمائها      
ـ  ة و مدارسهم املنتشرة يف كامل بالد املغرب، و من هنا بدأ التفكري يف صور              الطلبة    تيعاب  اس

و اهلـروب مـن     أو السيطرة عليهم و منعهم من السفر          الطلبةو احتواء هذا الكم اهلائل من       
االستعمار، و ذا كانت هذه املدارس الشرعية الثالث كسبيل ملنافسة تلك املدارس العريقة اليت 

 . 2يناعتربت منارات للعلم و املعرفة يف املنطقة و استمر عطاءها إىل غاية القرن العشر
 الدينية الـيت مل     3 االستعمار منذ بدايات وجوده يف اجلزائر مشكلة التنظيمات        لقد واجه  -3

يفهمها و مل يعهدها من قبل و هي الزوايا أو الطرق الصوفية اليت كانت تعتمد علـى خمـزون    

                                                 
1- CH.R. Ageron: opcit, P: 325. 
2- CH.R. Ageron: opcit, P: 74. 
3 - Gustave Dugat: Des établissements d'instruction publique. in. R.A. N° 13 (Années 1869), P: 279.  
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بشري من التالميذ و الذين درسوا فيها و تلقوا خمتلف املعارف املوجهة ضده، خاصة ملا متيزت                
الـديين  قة، و بذلك جاء هذا التعلـيم         داخل اجلماعة أو الطري    الفرد من التنظيم و خضوع      به

و اعتبارهـا جمموعـات      املنظّم بتقدمي معارف من شأا التشكيك يف هذه الطرق أو الزوايـا           
 و تقدم للتالميذ أشباه املعارف حىت تبسط نفوذها عليهم          كهنوتية تقوم على السحر و الدجل،     

 .  مصاحلها أو تعارضت مع االستعمارمستستعملهم إذا للسيطرة و ت
االستعمار لعب دورا مهما يف تشويه هذه الطرق منذ البداية ألا حاربتـه             ن  إلكن يف احلقيقة    

أو ألنه اعتربها مثل اموعات الكنسية اليت حكمـت         ... القادرية، الرمحانية، الشيخية    : مثل
 و من جهة    ،*ب املؤرخني بالتهجم عليها   ءت أحكام أغل   لذلك جا  أوروبا طيلة العصور الوسطى   

أخرى سامهت اجلمعيات التبشريية يف هذا الصراع ضد هذه الطرق و الزوايا ألا تقدم لألهايل               
تعليما ضعيفا و متخلفا ألن مصدره هو اإلسالم باعتباره دين للتخلف و اجلمود الفكري، من               

ها م اإلسالمي و لكن مبفهوم عصري و برامج أعـد         هنا جاء دور هذه املدارس يف تقدمي التعلي       
  .  اجلزائريو خمتصون للنهوض بالفرد  مستشرقون 

لقد جتلّت دوافع تأسيس هذه املدارس الثالث،  ألن االستعمار مل يشأ أن تقطع عالقته                -4
               ،  و الـدين   العـادات و التقاليـد، و اللغـة          باألهايل الذين سـيحكمهم، و خيالفونـه يف       

ه مث ربط هذه اإلدارة     و يفوقونه يف العدد و بذلك أراد تكوين طبقة تساعده يف حكمه و تسيري             
 و  1تكون الواسطة اليت عربها يتم مترير املشاريع و تنفيذ القوانني، و معرفة أسـرارها             باألهايل ل 
ن عينا هلا   س عليها عرب املكاتب العربية اليت تتكون من بعض هؤالء األفراد الذين سيكونو            التجس

 . على األهايل
  
  
  
  
  

                                                 
* - Louis Rinn:ElKhwane, Copolani et Depont: Les confréries Religieuses….  

  . 269: املرجع السابق، ص:  صاحل فركوس 1
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  : خامتة الفصل

  :  عدة نتائج أمههاصمما سبق عرضه و حتليله يف هذا الفصل ميكن استخال  
عـن  تفطن اإلدارة االستعمارية إىل دور املدرسة و أمهية التعليم يف ربط اجلزائر بفرنسا               .1

 قرن التاسع عـشر    غاية اية ال   حىتشر ثقافتها بعد التوسع العسكري الذي دام        طريق ن 
، كما اعتربت املدرسة الوسيلة احلقيقية إلدماج اجلزائريني و فرنستهم، و حماربة            )م19(

التعليم اإلسالمي الذي كان منتشرا يف كامل أحناء اجلزائر، و هي العمليـة األساسـية               
  . الكفيلة بإرساء أسس التعليم الفرنسي

زائر، و ذلك قصد منافسة اجلامعات      الدافع السياسي وراء هذه املدارس الشرعية يف اجل        .2
 و القرويني، و اليت كانت جتلب إليها الكثري من          ةاإلسالمية ااورة كاألزهر، و الزيتون    

الطلبة و املدرسني الذين يتلقون تعليما و ثقافة معادية لالستعمار و من هنا أنشأت هذه               
 . املدارس لوقف أو حتديد اهلجرة حنو اخلارج

ستعمارية يف تسيري شؤون األهايل، و ذلك عن طريق تكوين مرشـحني  رغبة اإلدارة اال  .3
القضاء، و شـؤون العبـادة، التعلـيم        : أكفاء قادرين على شغل خمتلف الوظائف مثل      

         العمومي، و املناصب اإلدارية اخلاصة باألهايل، يكونون الواسـطة بـني االسـتعمار             
 . هون قوانينقو األهايل، يبلغون قراراته و يطب

الصعوبات و العراقيل اليت واجهت هذه املدارس منذ نشأا مـن طـرف املعمـرين                .4
الرافضني لتعليم األهايل، أو تقدمي أي معارف هلم حىت و لو كانت بسيطة، و رفـض                
األهايل و ذلك خوفا على ثقافتهم و هويتهم أن تتأثر برباجمها املختلفة اليت كانت مـن                

 . رون أفكارهم الدينية ختت الغطاء التربويوضع بعض املستشرقني الذين ينش
  
  



  
  
  
  الثالثالفصل 
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 الفئة املدرسية سواء من املدرسـني أو         من هذه الدراسة   يتناول الفصل الثالث و األخري       

 حيث قمنا بتعريف هذه النخبة و تصنيفها إىل الفئة اليت تنتمـي             .التالميذ و وسائلها يف النضال    
لشعب  العربية اإلسالمية ل   إليها و هي فئة احملافظني اليت تسعى إىل الدفاع عن اهلوية و الشخصية            

اجلزائري، مث حددنا أهم وسائلها اليت اعتمدت عليها يف الدفاع عن مطالبها و املطالبة حبقوقها               
  . كارهاف اليت كانت عبارة عن منابر حتمل مهومها و أأو عرب النوادي املختلفة و هي الصحافة

ام منـذ   أما املبحث الثاين فقد تناول مواقفها املختلفة من القضايا اليت شغلت الرأي الع              
بداية القرن العشرين و هي مسألة تعليم األهايل، و الدعوة إىل نبذ التخلف و اجلهل و خمتلـف                  

جباري و رفضه   و فرنسا مثل التجنيد اإل    أباقي األفكار اليت ناقشها الرأي العام سواء يف اجلزائر          
بطت اجلزائر   و اليت ر   1903، و كذلك زيارة الشيخ حممد عبده إىل اجلزائر          من طرف اجلزائريني  

  .و اجلامعة اإلسالمية بالعامل اإلسالمي عن طريق استمرار أفكار احلركة اإلصالحية
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  وسائل النضال: املبحث األول
  : تعريف النخبة املدرسية: أوال  
من أهم املواضيع اليت عرفها الفكر السياسي و اهتم ـا،           Eliteتعترب النخبة أو الصفوة       

، لـذلك ظهـرت عـدة       19هوم نال حيزا كبريا يف الدراسات اليت عرفها القرن          ألن هذا املف  
األقلية داخل اتمع، و متارس نفوذا متنوعـا، علـى أن           «: تعريفات هلذه النخبة أو الفئة منها     
، و ميكن أن نطلق عليهـا       1»...و متارس نفوذا متفوقا     ... تكون هذه األقلية متميزة بالتفوق      

  ". الصفوة املثقفة"أو " الصفوة السياسية"أو " مةالصفوة احلاك"اسم 
صطدامات املختلفة مع االستعمار، إذ شـكّل       تبط مفهومها مبختلف الثورات و اال     و ار   

         حـول فكـرة احملافظـة       روادها متيزهم بانتمائهم الديين و متثيلهم اإليديولوجي الذي متحور        
 اليت  ية رشحتهم أن يكونوا مدافعني عن قيم اتمع       و املقاومة الدينية، فأصوهلم و ثقافتهم الدين      

  . 2مادتنطلق من مبادئهم و معتق
 Evolués أو املتطـورين     Intellectuellesأو املثقفني   ) Elite(و يقصد جبماعة النخبة       

 بالثقافة األوروبية و انبهروا مبظاهرها      رواموا يف املدارس الفرنسية، و تأثّ     هم الذين درسوا و تعلّ    
 يف اجلزائر، خالفا للنخبة التقليدية الـيت        ة احلق الشرعي  ب و اعتربوها صاح   فرنساقتنعوا بقوة    ا و

  . 3حافظت على انتمائها احلضاري و استمرت يف اتصاهلا باملدارس العربية اإلسالمية
و يكاد جيمع الكثري من الكتاب أن النخبة اجلزائرية، كانت بطيئة الظهور، حيث ترجع                

، حيث يعترب أفرادها أنفسهم أقلية ممتازة منفصلة عن اتمع الذي يتكـون             19رن  إىل أواخر الق  
   هذه النخبة تتكون من لكن. من أغلبية جاهلة من فالحني، مرابطني، و علماء رجعيني و أعيان

  
    

                                                 
م، 2005. ، دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر        قضايا خمتصرة يف تاريخ اجلزائر احلديث     : ة عمرياوي محيد -1
  . 99: ص
، جملة اهلجرة   »احلراك السيوسييو تارخيي للفاعلني و تطور مفهوم النخب يف تاريخ اجلزائر احلديث           «:  كمال فياليل  -2

. عية و التارخيية حول حركات اهلجرة، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، أفريل          ، خمرب األحباث االجتما   1و الرحلة، العدد    
  . 12: م، ص2005

 . 251: املرجع السابق، ص:  عبد القادر حلوش-3
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  حدث اخللط بني الفئة األوىل اليت تعترب       و بذلك ... املترمجني، احملامني، األطباء املعلمني، القضاة      
   . فئة برجوازية أو طبقة وسطى، بينما تدل الثانية على اجلماعة ذات الثقافة الفرنسية

                اب حيث  و يورد األستاذ أبو القاسم سعد اهللا أن مفهوم النخبة مازال مل يضبط بني الكت
 الكاتـب الفرنـسي   : ختلفتني حيث قال  يعتربها البعض عبارة عن فئة ضائعة بني احلضارتني امل        

و سرعان ما فقـدوا االتـصال       : ان اجلزائريني بني حضارتني   ب إننا مزقنا الش   «: جون جوريس 
 شهدت اجلزائر   لذلك. 1»حبضارم و لكنهم غري قادرين على الدخول يف حضارتنا إال بصعوبة          

 غري املفرنسة، و النخبة املفرنسة، فاألوىل تشمل اإلقطاعيني و املـثقفني            ةمثل النخب : عدة خنب 
  . إسالمية، و الثانية اليت تلقت تعليما فرنسيا يف املدارس الفرنسية يف اجلزائرثقافة عربية 

  احملافظة و متثلها كل الطبقـات الـيت قبلـت          الفئةو بذلك تعترب النخبة املدرسية، هي         
و معارضة األفكار الغربية كالتجنيس و التجنيـد        احملافظة على شخصيتها و عاداا و تقاليدها،        

  ، 2يش الفرنسي، و كل اخلطط اليت قد تدخل تغيريات على اتمع اجلزائـري            اإلجباري يف اجل  
  . 3و مبدأها الرئيسي هو احلفاظ على الدين اإلسالمي، و اهلوية الثقافة و شعار اجلامعة اإلسالمية

ه علـيهم   ت و هو مصطلح أطلق    *و يعرف هذا التيار كذلك بأصحاب العمامات القدمية         
بوا بفكرة املساواة   م جمموعة أخرى من املثقفني التقليديني الذين رح       ضذا  بة املفرنسة لكن ه   النخ

منـهم  . يف خمتلف احلقوق السياسية و االجتماعية بني اجلزائريني و الفرنسيني دون االنـدماج            
الشيخ عبد احلليم بن مساية، الشيخ عبد القادر ااوي، الشيخ املولود بن املوهـوب، و هـذا                 

 لكنـه اختلـف     ان اجلزائريني  اليت سبقت األمري خالد الذي يعترب من الشب        التقسيم خيص الفترة  
دماجنهات و املبادئ باخلصوص حول التجنيس و االمعهم يف التوج .  

  :  مناذج عن النخبة املدرسية-
 طرحت مسألة إجياد حلقة     1850 سبتمرب   30منذ تأسيس املدارس يف     :  فئة املدرسني  -أ

   ؤالء املدرسني الذين يقدمونـة باألهايل، و تتمثل هذه احللقة يف هط اإلدارة االستعماريـلرب
  

                                                 
  .161: ، املرجع السابق، ص2 ج،)1930-1900(احلركة الوطنية اجلزائرية :  أبو القاسم سعد اهللا-1
  . 104 :املرجع السابق، ص:  صربينة الواعر-2
  .145: ، املرجع السابق، ص2 ج،)1930-1900(احلركة الوطنية اجلزائرية :  أبو القاسم سعد اهللا-3
 .  كنية أطلقتها النخبة اجلزائرية على احملافظني، ألم مل يتخلوا عن ثقافتهم و حافظوا على هيئتهم التقليدية-*
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         برامج تربوية ال تتعارض مع الوجود األجنيب و ال تصطدم مع املوروث الثقايف و الديين احمللـي                 
م، و من هنـا     عبهشو متثل ذلك يف الفئة القادرة على توفري تلك العالقة و نقل املعرفة إىل أبناء                

عبد أثريهم املباشر يف اتمع و نقصد بذلك الشاذيل القسنطيين، و عبد القادر ااوي، و               جاء ت 
ل هؤالء بداية النهضة العربية اليت سبقت عبد        و قد مثّ  ... احلليم بن مساية، املولود بن املوهوب       

  . احلميد بن باديس
  ). 1877-1807(الشيخ الشاذيل حممد القسنطيين . 1

 املعروف مبحمد الـشاذيل يف      1اج حممد بن إبراهيم بن أمحد الصويل      و هو حممد بن احل      
             ،*1807سـنة   ) والية ميلة حاليا  (قسنطينة، فقيه و أديب و قاضي جزائري، ولد يف فج مزالة            

 الشيوخ التقليديني الذين    قسنطينة يف عهده حركة علمية طيبة على رأسها العديد من         و عرفت   
   .عارف األدبية و العلميةهم خمتلف املتلقى عن
      لقد تلقى سي الشاذيل علومه يف قسنطينة، فقرأ الفقـه و احلـديث و اللغـة و األدب                    

 ث عـين كقـاض     حي 1844ثاره تظهر منذ شهر جويلية      آوقد بدأت   . و اخلطابة و احلساب   
صر احلاج  باملكتب العريب و قد بقي يف هذه الوظيفة مدة عشرين سنة و كان مقر احملكمة يف ق                

 احلميـد   عبدجد الشيخ   ( باديس   املكي بن : أمحد باي قسنطينة و كان مساعده يف هذه احملكمة        
، و حممد بن عزوز و توىل بعد ذلك إدارة مدرسة سيدي الكتاين منذ تأسيسها سنة                )بن باديس 

  .1877 إىل غاية وفاته 1850
 و الحـظ أشـياء      لقد سافر سي الشاذيل ثالث مرات إىل فرنسا، حيث شاهد الكثري            
مدير الشؤون العربيـة    » بواسوين«بـ   و كذا عالقته     صينة سجل انطباعات عاقلة و ر     وعديدة  

 هلا تأثري بعد انتقاهلما معا إىل فرنسا حيث قاما بزيارات خمتلفـة إىل احملـاكم                1844بقسنطينة  
  .نساالفرنسية و االس القضائية و شاهد كيفية تطبيق التشريعات و القوانني يف فر

                                                 
،    1974ت، اجلزائـر    .ن.و. ش ،)م1877-1807(ين  القاضي األديب الشاذيل القـسنطي    :  أبو القاسم سعد اهللا    -1
 . 32: ص

و أضافت هذه اجلريدة    ) 1877 أكتوبر   27عدد   (1805ذكرت أنه ولد يف قسنطينة سنة       : رن جريدة املبش   أ غري *
  ).1771-1756(إىل قسنطينة يف عهد حكم الباي أمحد القلي ) بسكرة(أن أسرة الشاذيل قد هاجرت من طولقة 
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أو الكتانية سنة   " سيدي الكتاين "و يف ظل اإلمرباطورية الثانية، عين مديرا على مدرسة            
 و الشيخ أمحد    الشيخ املكي البوطاليب رئيس جملس اإلدارة     :  و كان له عدة مساعدين مثل      1850

ه احلفناوي أن له قدم راسـخة يف         ب ، و قد أخرب   »تاريخ قسنطينة « صاحب تأليف    1بن املبارك 
، و حسبه تلك األشعار اليت ساجل ا األمري عبد القادر يف حال اجتماعهما يف باريس،                دباأل

 داخـل    دفـن  و 1877 تويف سـنة      يتحدث ا العامة و اخلاصة     2و كانت له قوة ذكاء مفرط     
  . الكتانية
        قصيدة يف مـدح قـسنطينة      : ورة منها نث منظومة و م   و من آثاره جمموعة من القصائد       
 زوجته  ةا، و قصيدة يف مدح باريس و أهلها، و قصيدة تعزية لألمري عبد القادر بعد وفا               و أهله 

  .مث ابنه بعدها
2 .ّ1914-1840(اوي الشيخ عبد القادر ا :(  

يعترب شيخ اجلماعة عبد القادر اّاوي من العلماء الذين حاربوا البدع، و حاولوا حتريك        
بد اهللا حممد بن عبد الكرمي ابن عبد الرمحان اّاوي نسبة           اتمع، و هو عبد القادر بن أيب ع       

  .قيل هي قبيلة يف الشمال الغريب للمغرب األقصى) جماوة(إىل 
. 3د القادر التلمساين  بعـ   لذلك يعرف ب   1840ولد بتلمسان يف الغرب اجلزائري سنة         

 25 تلمسان مدة    كان أبوه قاضيا يف   (هرت بفضلها يف التعليم و الدين       من أسرة كرمية اشت   
     فـاس و طنجـة     من  بعد الدراسة يف مسقط رأسه انتقل إىل املغرب األقصى يف كل            ) سنة

  .و جامع القرويني
، و أخـذ ميـارس      قسنطينةو ملا بلغ الثانية و العشرين من عمره عاد إىل اجلزائر و حل                

ألوساط، و هلذه   التدريس بزواياها و مساجدها، و أخذت شهرته العلمية تنتشر يف خمتلف ا           

                                                 
، منشورات خمـرب    2، ج معجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر و العشرين        : مي بوصفصاف و آخرون    عبد الكر  -1

  . 180: ، ص2004الدراسات التارخيية و الفلسفية، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر ماي 
م ف، األنيس، مو  حممد رؤوف القامسي احلسيين   : ، ت 2، ج تعريف اخللف برجال السلف   :  أبو القاسم حممد احلفناوي    -2

 . 225: ، صم1991. م، اجلزائر.وف.للنشر، م
3 Ounassa Tengour-Siari: Medjaoui Abdelkader (vers 1840…) Parcours, Les hommes et l'histoire, N° 13-14   
Octobre 1990. P: 179. 
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 الشهرة عي  سا جبامع الكتاين حيث ظهرت كفاءته و مهارتـه يف التربيـة            نته احلكومة مدر      
  .1و التعليم، و متيزت دروسه باحليوية و احلماس و غزارة العلم

 توىل التدريس مبدرسة قسنطينة مث انتقل إىل اجلزائر العاصمة للتـدريس            1877يف سنة      
 إضافة إىل نشاطه خارج العمل الرمسي كمدرس و حماضـر يف            1878ليا سنة   مبدرسة اجلزائر الع  
  .املدارس احلرة

 عين إماما وخطيبا يف جامع سيدي رمضان بالعاصمة و حاول من جديد             1908و منذ      
  .مواصلة حربه ضد البدع و اخلرافات، و دعوته للنهوض بالعلم و الوطن

لشعبية بدروسه و حماضراته العامة، و أورد األستاذ أبو         بدأ تأثريه يشتد يف األوساط الفكرية و ا       
اوي أحد قادة اإلصالح يف الكتلة احملافظة، و كان         كان الشيخ عبد القادر اّ    «: القاسم سعد اهللا  

 أسـتاذ للعربيـة و القـانون        يتمتع بشعبية و احترام كبريين بني اجلزائريني يف وقته، فقد كان          
 أكتـوبر   06 تويف يف    .2»ة، الفرنسية بالعاصمة مدة سنوات كثرية     اإلسالمي يف املدرسة اجلزائري   

1914      ا، و ختر محـدان الونيـسي،    : ج على يده كثريون منـهم الـسادة        بقسنطينة، و دفن               
، و حممد بوشريط بـن عـامر،        عينو أمحد احلبيبايت، و املولود بن املوهوب، و احلاج أمحد البو          

  رزي مفيت حنفية قسنطينة، و محو ابن الدراجي قاضي حنفية اجلزائر،          اد عبد الكرمي باش ت    السي
  . 3و الشيخ السعيد بن زكري املدرس يف الثعالبية

      ّاوي وراءه آثارا هامة يف خمتلف العلوم و الفنون قصد إصـالح            و قد خلّف الشيخ ا
  : 4اتمع و النهوض به و من مؤلفاته

  . 1877 و هو كتاب يف اللغة و النحو و البالغة، طبع يف مصر سنة "علمنيإرشاد املت "-1
  . و هي رسالة توجيهية طبعت و نشرت يف تونس" حة املريديننصي "-2
  . و هو كتاب يف النحو و اللغة و األدب طبع يف مصر" شرح شواهد ابن هشام "-3
  . ةو يشمل مسائل فقهية متنوع" اإلفادة ملن يطلب االستفادة "-4

                                                 
  .2000موفم للنشر اجلزائر  1أعالم املغرب العريب ج: حممد الصاحل الصديق 1
 . 70: ، ص1993.ج، اجلزائر.م.د، )أعالم، قضايا، مواقف(صوت اجلزائر يف الفكر احلديث : مر بن قينة ع-2
 . 298: املصدر السابق، ص:  أبو القاسم حممد احلفناوي-3
  . 71: املرجع السابق، ص:  عمر بن قينة-4
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و منظومة إصالحية أخالقية من تأليف الشيخ املولود بن املوهوب،          " شرح منظومة البدع   "-5
  .  به لتلميذه تقديرا و إعجابالكن شرحها الشيخ عبد القادر ااوي

ـ       " القواعد الكالمية  "-6               موضـوعه، و واضـعه،     : يـث ن ح و هي رسالة يف علم التوحيد م
  . و مسائله

  ): 1933-1866( عبد احلليم بن مساية الشيخ. 3
كان الشيخ عبد احلليم بن مساية من أهم رجال العلم و الفلسفة و األدب الذين نشروا                  

  يف اجلزائر العاصـمة    ولد. فكرة اإلصالح و التجديد قبل حركة الشيخ عبد احلميد بن باديس          
              ا ذا ثقافـة عاليـة،       بن عبد الرمحان بن حسن خوجة عامل       ، كان والده الشيخ علي    1866سنة  

 يف اجلزائـر علـى عهـد        1طي آخر مفايت املالكية   بو كان جده ألمه الشيخ مصطفى بن الكبا       
  . األتراك

الشيخ علـي   : أخذ اللغة العربية و الفقه و التوحيد عن والده، و الزم عدة شيوخ منهم               
  . يخ حممد سعيد بن زكريبن احلفاف، الشيخ ابن طاهر الوتري املدين، و الزم دروس الش

 و هـو    1896 ديسمرب   4لقد اشتغل يف التجارة، مث توىل التدريس باملدرسة الرمسية يف             
ـ   » دالئل اإلعجاز «أول من أقرأ كتاب      االقتصاد "عبد القادر اجلرجاين، و     : و أسرار البالغة ل

 » مالـك ألفية ابن«البية  للغزايل، كما درس لطالبه يف القسم الرابع يف املدرسة الثع         " يف االعتقاد 
رسـالة  "و اهتم بتدريس    . و هو أول من أدخل نظام إصالح التعليم العايل        » ابن عقيل «بشرح  
    ".حممد عبده"لإلمام الشيخ " التوحيد
لصاحبها ) كوكب إفريقيا (وله مسامهات عديدة يف الصحافة العربية، خاصة يف صحيفة            
 زيارتـه إىل    لشيخ عبده مراسالت عديدة منـذ     و كانت بينه و بني ا     ". حممود كحول "الشيخ  

و قد أعجب به أميا إعجاب،      .  و استقبله الشيخ عبد احلليم بن مساية و الزمه         1903اجلزائر عام   
مـصطفى بـن   «:  رشيد رضا أنه من أخيار العلماء  حممد فقد وردت يف آثار الشيخ عبده بقلم      

  .2»اخلوجة صاحب املصنفات، و الشيخ عبد احلليم بن مساية

                                                 
 .  404: ، ص1995ج، اجلزائر .م.، د7، ط2جتاريخ اجلزائر العام،:  عبد الرمحان اجلياليل-1
، دار 1، جالفكر العريب احلديث و املعاصر حممد عبده و عبد احلميد بن باديس منوذجـا :  عبد الكرمي بوالصفصاف  -2

  .142: ، صم2005. اهلدى للطباعة و النشر، اجلزائر
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            و كانت له مسامهات أخرى يف املوسيقى العربية و االهتمام باملوشـحات اجلزائريـة                
 عبد الرمحـان الثعـاليب      مقربة و دفن يف     1933 جانفي   2و الطرب العريب، تويف رمحه اهللا يف        

  . بالعاصمة
ني  يف مـؤمتر املستـشرق     م1905قدمه سنة   " عالقة الدين بالفلسفة  "و من مؤلفاته حبث       

علم األبدان و علـم الـروح       : و تناول فيه تقسيم العلم إىل نوعان      . باجلزائر) 14(الرابع عشر   
و بين أن اهلدف من هذا الكتاب هو البحث عمـا           .  اإلنسان عن احليوان   مييزو هو ما     )العقل(
               ريـة  احل: عد اإلنسان، و قدم صورة اإلسالم السمحاء و اليت حتمل يف طياا الثالثية املعروفة             يس

  . 1األخوة و املساواة و
  ): 1939-1866(الشيخ املولود بن املوهوب . 4

 الشيخ املولود بن املوهوب من أهم رواد النهضة الفكرية و الثقافية، و مـن أهـم     يعترب  
شخصيات اجلزائر اليت هلا دور إجيايب يف اإلصالح منذ الربع األول من القرن العشرين  قال عنه                 

شون االس،  غلو كان املالئكة ميشون على األرض، و خيتلطون بالناس و ي          «: محد توفيق املدين  أ
  . 2»لكان املولود بن املوهوب واحدا منهم ال حمالة

 بن املسعود، و تعود أسرته إىل الـشيخ         بن املدين بن العريب   هو املولود بن حممد السعيد        
 ببلديـة صـدوق     إمبوالمل امسه و املوجودة بقرية      حتيت  أبو عبد اهللا املوهوب املدفون بالزاوية ال      

 بقسنطينة، تعلم على يد والده الذي كان من أشـهر مدرسـي             1866 ولد سنة    .3والية جباية 
 سنة و قـد     12قادر ااوي احلرة و الزم دروسها مدة        ل مث التحق مبدرسة الشيخ عبد ا      .املنطقة

  . ستاذه ااوي و أذل له بالتدريسجازه أختصص يف خمتلف العلوم الشرعية و العربية و أ
لـة مـن    ثو ذلك قبل انتقال الشيخ عبد القادر ااوي إىل العاصمة و قد ترك وراءه                 
  . املولود بن املوهوب، محدان اللونيسي، أمحد بن مرزوق احلبيبايت: تالميذه

                                                 
  . 166: ، املرجع السابق، ص7 ج،)1954-1830(تاريخ اجلزائر الثقايف :  أبو القاسم سعد اهللا-1
. ت، اجلزائـر  .ن.و. القسم الثـاين، ش    ،)1954-1925(يف اجلزائر   ) مذكرات(حياة كفاح   :  توفيق املدين   أمحد -2

  . 20: ، صم1977
. طبعة العربيـة، غردايـة    املأبو القاسم سعد اهللا،     : ، ت شخصيات و قضايا من تاريخ اجلزائر املعاصر      :  أمحد صاري  -3

  . 12: ، صم2004. اجلزائر
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 التحـق   ، عنـدما  1895 الشيخ املولود بن املوهوب جمال اإلصالح و التعليم منـذ            بدأ  
               الفقه، و العلـوم العربيـة،      :  تدريس خمتلف الدروس مثل     خطة باملدرسة الرمسية و اسندت له    

ز معظم دروسـه حـول      و التوحيد، كما توىل التدريس باجلامع الكبري يف قسنطينة، و قد ركّ           
           ان قـسنطينة   الدعوة إىل إصالح اتمع، و حماربة اجلهل، و الدعوة إىل العلم، فأعجب به سك             

  .  من التقدير و االحترامو رفعوه إىل مرتبة عالية
و إىل جانب هذه الوظائف اجلمة اليت يقوم ا الشيخ ابن املوهوب كالتدريس و الوعظ                 

 يف عهد احلـاكم     1908 جوان   22 املالكية يف قسنطينة يوم      مفيت له وظيفة    أسندتيف املساجد   
ة كبرية بتنشيط احليـاة     يو الذي أبدى عنا   ) Ch.Jounnart) 1903-1913العام شارل جونار    

   .الثقافية يف اجلزائر، و ذلك بإحياء سنة التدريس و نشر التعليم اإلسالمي التقليدي
               فتاء فقط، بل له اإلشراف علـى املـساجد يف قـسنطينة،            إل عند ا  و مل تتوقف مهمته     

اإلسالمية، و السهر على األوقاف و التدريس باجلامع الكبري و إلقـاء            و رئاسة اجلمعية اخلريية     
  . خطبة اجلمعة و العيدين به

 الشيخ املولود بن املوهوب احترام اجلميع، من اجلزائريني و الفرنسيني، حيـث             لقد نال   
 اعترافـا   1911 مـارس    24و الوسام الـشريف يف      . 1904 أكتوبر   20منح الوسام العلمي يف     

  . 1ه العلمية املختلف يف نادي صاحل باي و الصحافة العربيةمبجهودات
ساهم  الشيخ املولود بن املوهوب بشكل كبري و ملفت لالنتباه يف وضع بذور النهضة                 

             العربية اإلسالمية يف اجلزائر و تعبيد طريق اإلصالح ا، و ذلك بشعره اجليد يف حماربة البـدع                 
كوكب إفريقية، اإلقدام، الصديق    : له عدة مقاالت يف خمتلف اجلرائد مثل      و الطرقية الفاسدة، و     

   :2و من آثاره... 
  .و هي منظومة طويلة»  يف إنكار البدعاللّمع« -
  . »جرومآ نظم مقدمة ابن -
  . لشيخه عبد القادر ااوي» الكايف يف التوحيدخمتصر « -
  . ة الضالة و أصحااطرقيحارب فيه البدع و ال» آداب الطريق يف التصوف « -

                                                 
 . 142: ، ص1965، املطبعة التعاونية، اجلزائر 1، ط1جاجلزائر احلديثة و ثورا املباركة، ضة :  حممد علي دبوز-1
  . 136:  املرجع السابق، ص ،20م و 19معجم أعالم اجلزائر يف القرنني :  عبد الكرمي بوالصفصاف-2
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، و كان عمره حوايل سبعني سنة، و قد عاصر الشيخ عبـد             1939تويف رمحه اهللا سنة       
  . 1ا طيبةم و كانت عالقته-رمحه اهللا–احلميد بن باديس 

  ): 1929-1869( حممد بن أيب شنب . 5
         لّم فيهـا،    بفحص املدية، تع   1869 املولود سنة    ،هو حممد بن العريب بن حممد أيب شنب         

 سـنة   الثانويـة ، مث يف    مسقط رأسه و حفظ القرآن، مث درس يف املدرسة االبتدائية الفرنسية يف           
 بعد عامني استناد للغة الفرنسية منهاخترج ) Ecole Normale (* التحق مبدرسة املعلمني1886

  . و جمازا بشهادة علمية و شهادة تقنية
، مث انتقل للعمل باجلزائر العاصمة 1892نوات إىل غاية  س4درس يف ضواحي املدية مدة       

      يف نفس السنة و واصل دراسته على يد الشيخ عبد احلليم بن مساية و قد أخذ عنـه البالغـة                   
و املنطق و التوحيد، مث واصل دراسته جبامعة اجلزائر و حصل على شهادة يف اللغـة العربيـة                  

)Diplôme d'Arabe ( 18942 جوان 19يف.   
 أا سـتفتح لـه أبـواب     نااميز دراساته حول معرفة اللغات املختلفة امليتة و احلية إ         ركّ

             فعكف على درس االسبانية و األملانيـة        حضارات هذه الشعوب و فهم معتقدام و أفكارهم       
  .  يتقنها كتابة و نطقاحىت أصبح... لتركية و الفارسية و العربية  او الالتينية، و

  عين للتدريس يف املدرسة الشرعية بالكتانية يف قسنطينة خلفا لألستاذ          1898 ماي   8ذ  من  
فدرس ا النحو و الـصرف و الفقـه و علـوم            . عبد القادر ااوي الذي انتقل إىل العاصمة      

                 ـا   األدب، و يبدو أنه مل يبق طويال حىت مت نقله إىل املدرسة الثعالبية يف العاصمة و اليت در س
  ...  العلوم من اللغة و النحو و الصرف و املنطق و العروض و البياننفس

 ارتقى إىل أستاذ حماضر و للتدريس يف جامعة اجلزائر، و قـام بتحـضري               1908يف سنة     
  . »يب دالمة و شعرهأ«: شهادة الدكتوراه اليت ناهلا يف األدب  حول موضوع

                                                 
  . 141: املرجع السابق، ص: حممد علي دبوز -1
 و كانت 1863 بأمر من نابوليون الثالث سنة 1865 اجلزائر سنة تأسست يف) Ecole Normale: (دار املعلمني *

مدرسني جزائريني سنويا للمزيـد مـن       لألوروبيني و اجلزائريني على حد سواء لتكوين عشرين مدرسا أوروبيا و عشرة             
 .Fanny Colonna: Les Instituteurs Algériens 1883-1939:التفاصيل انظر

  . 145: املرجع السابق، ص،  حممد  عبدهكر العريب احلديث و املعاصر الف:  عبد الكرمي بوالصفصاف-2
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             الـذين احترمـوه     1ت املستشرقني املشاركة يف مؤمترا   ساهم يف التدريس و التأليف و       
و قد ترك مؤلفات مجة     . و اهتموا لكتاباته ألنه يعبر بصدق عن ثقافة الشعب اجلزائري بلغتهم          

  : منها
  ).1928-1906(حتفة األدب يف ميزان أشعار العرب  -
 . 1922 سنة اجلزائريةاأللفاظ التركية و الفارسية الباقية يف اللهجة  -
  .1907) جزاءأ 3(امية الدارجة يف اجلزائر و تونس و املغرب األمثال الع -

  : و قام بتحقيق و تصحيح عدة كتب
 . 1908البستان البن مرمي  -
 . 1908للورتيالين : رحلة الورتيالين -
 . م1910 ،)1ط(للغربيين : عنوان الدراية -
 . 19262شرح ديوان عروة بن الورد البن السكيت  -

           تعليمـا   هذه الفئة من املخابر الفرنسية، اليت تلقـت       لقد خرجت   :  فئة التالميذ  -ب
  و تكوينا بعيدا عما يقدم يف الزوايا أو املدارس احلرة، و اعتمدت على مناهج مقبولة تسعى إىل 

 العالقة مع األهايل املسلمني، و هذا هو دور هؤالء التالميذ الذي أصبحوا قادرين علـى                ربط
لنظرية اليت تتحدث على التقارب مبـا خيـدم مـصلحة الوجـود             نقل تلك املعرفة و تطبيق ا     

  .  بكتاباته املختلفة و مصطفى األشرفنيبمالك بن : االستعماري، و قد مثّل هذه الفئة
  :)1973-1905 (مالك بن نيب. 1

،مث انتقلت  3 مبدينة قسنطينة  1905 جانفي   01هو مالك بن اخلضر بن مصطفى بن ين املولود يف           
لتحق باملدرسة االبتدائية الفرنسية املخصصة ألبناء األهايل و مع ذلك مل           اة حيث   أسرته إىل تبس  

كل ) القرآن مدرسة تعليم (كنت أقصدها ...«:تعلم القرآن و يف هذا يقول     ينقطع عن الكتاب ل   
  .4»...ثامنة صباحا يف املدرسة الفرنسية يوم يف الصباح الباكر ألكون فيما بعد عند ال

                                                 
 . 158: ، املرجع السابق، ص4، جأحباث و آراء يف تاريخ اجلزائر:  أبو القاسم سعد اهللا-1
  . 155: ، املرجع السابق، صمعجم أعالم اجلزائر:  عبد الكرمي بوالصفصاف و آخرون-2
، 1973جـانفي   /  ديـسمرب    18: جملة الثقافة العدد   »  و احلضارة  نيبمالك بن   . شخصية جزائرية  «: عمار الطاليب  3

   .10: اجلزائر، ص
 .24: ، ص2004 دار الفكر دمشق سورية 2، طمذكرات شاهد للقرن: نيبمالك بن  4
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فيما بعد ملواصلة التعليم يف املدرسة االبتدائية و هذا مـا مسـح لـه               لكنه انقطع عنها      
كنـت  «: لإلطالع عما حييط به من أحداث داخلية و خارجية عرب اجلرائد و الصحف و يقول        

و مبا أين كنت أحرص على كتابة وظائف مساء السبت فقـد            . أدرس جبد طيلة أيام األسبوع    
و بالتايل كنت أقضي يومي كله تقريبا يف خمزن         . كنت أحصل على شيء من احلربة يوم األحد       

و بسب ظروف احلرب اليت أدت إىل فقدان الورق التجاري          . بقّال احلي ) شريف برقوقة   ( سي  
كانـت  . املستعمل يف لف املشتريات فقط اضطر كسائر زمالئه إىل استبدال الورق املطبوع به            

أعدادها الـصادرة يف خمـزن سـي        قصة احلرب آن ذاك تظهر يف أجزاء مطبوعة، أجد معظم           
  .1»...خصوصا ملا حتتويه من صور كثرية. و كنت أغرق يف قراءا باهتمام مولع. شريف

 1918يف هذه الظروف الصعبة متكن من احلصول على شهادة الدراسة االبتدائية سـنة                
نـة  و بذالك حصل على منحة قصد متابعة دروسه يف املرحلة التكميليـة مبدي            » جيد«بدرجة  

و دار املعلمـني    » املدرسة الرمسية «قسنطينة يف مدرسة سيدي اجلليس قصد التحضري لدخول         
املدرسـة  « لكنه أعد نفسه و بتوجيه من عائلته للدخول إىل          . االبتدائيني و املساعدين الطبيني   

  .ليتخرج منها عونا قضائيا» الرمسية
لشيخ عبد ايد الذي كان     و قد تأثر كثريا مبدرسيه يف مدرسة سيدي اجلليس خاصة ا            

         : يدرس النحو كل صباح على الساعة السابعة يف املسجد قبل االلتحاق باملدرسة و قال عنـه               
 و سرعان ما أدركنا عدائه للتقاليد السائدة يف اتمع اإلسالمي كالطرق الصوفية، و كراهيته               «

       Martinأستاذ آخر و هـو مارتـان        كما تأثر ب  .2»...لتجاوزات اإلدارة الفرنسية و تصرفاا    
و يذكر أنه كان يثري تالميذه باملفردات و يطبع يف نفوسهم الذوق و فن الكتابة و يعـريهم                  

و يف اية السنة اجتاز بن نيب االمتحانات النهائية، وكان من النـاجحني و مت قبولـه                 . الكتب
               اليت ختـرج أعـوان القـضاء       » ية املدرسة الرمس  « يف 1922-1921ابتداء من السنة الدراسية     

  .و اإلدارة

                                                 
  .37:  ، صهنفس املصدر: مالك بن نيب 1
  . 48: املصدر نفسه، ص: مالك بن نيب 2
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              يف هذه األثناء بدأ يتابع دروس الشيخ املولود ابن املوهـوب يف التوحيـد و الـسرية                   
اإلفالس املعنوي  « للشيخ حممد عبده، و كتاب       »رسالة التوحيد «: و تصفح الكتب اهلامة مثل    
  .مد رشيد رضا الذي مكنه من إعادة رؤية اتمع اإلسالمي حمل»للسياسة الغربية يف الشرق

 متكن من اجتياز االمتحانات بنجاح و عاد إىل         1922-1921و يف اية السنة الدراسية        
تبسة اليت وجدها تغريت و ازداد ا املعمرون خاصة عمال السكة احلديدية بعد افتتاح خـط                

كما متكن من التعرف على األفكار      . ح القطارات و إنشاء مركز إلصال   » عني البيضاء « احلديد  
اليت كان يصدرها األمري خالد، و صحيفة       » اإلقدام«السياسية من خالل الصحف مثل صحيفة       

اليت يصدرها الصادق دندن، إضافة إىل صحيفة تونيسية كانت تصل إىل تبسة و هو              » الراية  « 
  .1»العصر اجلديد « 

املوجـودة  » مقهى بن ميينة  « التردد على مقهى تسمى      و ملا رجع إىل قسنطية كان كثري        
              . و كان مكتب الشيخ عبد احلميد بن بـاديس قريبـا منـها   . يف احلي الذي توجد به املدرسة    

  .«2ج األربعني شريف«و كان يتابع منظر الشيخ وهو مير أمام املقهى ذاهبا إىل مكتبه يف 
الـشؤون  « صحيفة  : طالعة الصحف املختلفة مثل    يف هذه الفترة ازداد حرصه على م        

    ، »L'humanitéاإلنـسانية  «، و صحيفة »La dépêche de Constantine العامة لقسنطينة
  . و كان يعتمدها يف مناقشاته.  »la lutte socialeالكفاح االجتماعي «و صحيفة 

االمتحانات النهائية   استطاع بن نيب النجاح يف       1923-1922و يف اية السنة الدراسية        
وعاد إىل تبسة و قد تزامن ذلك مع عودة الشيخ العريب التبسي من األزهر يف القاهرة و الـذي                   

و يف السنة املوالية عاد إىل قسنطينة و واصل دراسـته و اسـتمر يف               . كان له مؤيدوه يف املدينة    
و اليت تصدر من    » راءصدى الصح « : تقصي األخبار الدولية و الوطنية عرب خمتلف اجلرائد مثل        

بسكرة، و بدأ يتحرر من األوهام و املعتقدات البالية اليت سـامهت احلركـة اإلصـالحية يف                 
  .حماربتها
 حيث سافر إىل باريس للبحث عن العمـل لكنـه           1925و استمر يف جناحه إىل غاية         

تطع البداية  لكن مل يس  . سرعان ما عاد إىل تبسة و بدأ يشتغل يف احملكمة بصفة عون يف القضاء             
                                                 

 مالك بن نيب و الفقه احلضاري، جامعة األمري عبـد القـادر             .»اته و نتاجه الفكري    مالك بن نيب حي    «:حلرشموسى   1
 .37:  ص،2006للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، جويلية، 

 . 10: املرجع السابق، ص: عمار الطاليب 2
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.  و هي اثنان وعشرون سـنة       ملمارسة هذه الوظيفة   )كجزائري(فيه ألنه مل يبلغ السن القانوين       
و بالنـسبة يل    . فهم قد وجدوا يف ذلك فائدة     «: فاعتمدته احملكمة كمعاون متطوع هلذا يقول     

ة لتنفيـذ   فقد كانت الفائدة مؤكدة؛ فباإلضافة إىل اخلربة املهنية فقد كنت أرفق أعضاء احملكم            
و اخلرج إىل الريف التبسي خصوصا يف الفصل اجلميل يستحق أكثر من تطوع، فلو              . األحكام

  . 1»كنت أستطيع أن أدفع عليه ماال لفعلت
عون «و ملا بلغ السن القانوين و هو االثنني و العشرين سنة، مسح له كجزائري مبمارسة                  

و هو  ). تابعة لوالية األغواط حاليا   (» لوآف«يف   1927و مت تعينه منذ شهر مارس       » يف القضاء   
 إليها و اتصل بالشيخ عبد احلميد ابن باديس         »الشهاب«أول من أدخل العدد األول من جريدة        

شـلغوم  «مث انتقـل إىل حمكمـة       . يف مكتبه و طرح عليه الكـثري مـا جيـول يف خلـده             
مـن  تاركا العمل لكن مل يعجبه جو العمل فيها فاستقال  »  châteaudun-du-Rhumelالعيد

  .وظيفة لطاملا شعر أنه ال تناسبه
 سافر ابن نيب إىل باريس قصد مواصلة الدراسـة يف معهـد             1930 و يف شهر سبتمرب     

الدراسات الشرقية، لكنه مل يوفق يف الدخول إليه ألنه مل يكن خيضع يف نظره ملقياس علمـي،                 
: الختبارات و لكن كانت خيبة أمل     مل تبدوا يل أية صعوبة يف ا      ... «:فهو يف هذا الصدد يقول    

بل لقد طلبين مدير املعهد و يف هـدوء مكتبـه           . و ليس هذا كل ما يف األمر       ... !!مل أجنح   
الوقور شرع يشعرين بعدم اجلدوى من اإلصرار على الدخول إىل معهده، فكان املوقف جيلـى               

بالنسبة ملسلم  –خيضع  إن الدخول ملعهد الدراسات الشرقية ال       : لنظر بكل وضوح هذه احلقيقة    
  .2» ملقياس علمي و إمنا ملقياس سياسي-جزائري
 لدراسة  يو بعد فشله يف الدخول إىل معهد الدراسات الشرقية التحق مبدرسة الالسلك             

و اسـتمر يف    . هندسة الكهرباء و أدرك أنه دخل هذه املرة إىل احلضارة الغربية من باب آخـر              
و اجتاز . نفسه التطورات احلاصلة يف أوربا والعامل اإلسالميالدراسة و النشاط متابعا يف الوقت  

  . مهندسا كهربائيا1935االمتحانات بنجاح و خترج سنة 

                                                 
 .160: املصدر السابق، ص: مالك بن نيب 1
 .216: املصدر نفسه، ص: مالك بن نيب 2
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و منذ خترجه وهو يف صراع مع سوء األوضاع إىل غاية انتقاله من فرنسا إىل القـاهرة                   
            و بدأ عمله العلمـي     ائيا  ك  يستقر هنا ل بعد اندالع احلرب العاملية الثانية       1939  سبتمرب 22يف  

و الثقايف يف إلقاء احملاضرات و التأليف و الترمجة و املشاركة يف الندوات العلمية و االنتقال بني                 
الصني، أندونيسيا، االحتاد السوفيايت : و أحناء العامل... سوريا، لبنان  : خمتلف البلدان العربية مثل   

  .1سعودية، أملانيا، اململكة العربية ال)سابقا(
يف القاهرة و بقي هناك حىت      » املؤمتر اإلسالمي « عين أحد مستشاري     1957و يف سنة      

 1967عاد إىل اجلزائر حيث عين مديرا عاما للتعليم العايل و قد اسـتقال سـنة                . 1963سنة  
            له قلـم سـيال،      ،1973 أكتوبر   31تويف يوم   . ليتفرغ للندوات الفكرية و النشاطات الثقافية     

و كتب يف خمتلف القضايا الوطنية و العاملية، و اهتم بتكوين الفرد ألنه أساس كل ضة سـواء        
  :و من آثاره ،يف اجلزائر، أو باعتباره من أهم مشكالت العامل اإلسالمي

  .1946، صدر بالفرنسية يف اجلزائر سنة »الظاهرة القرآنية«-  
  .1948ر سنة ، صدر بالفرنسية يف اجلزائ»شروط النهضة«-  
  .1954، صدر بالفرنسية يف باريس سنة »وجهة العامل اإلسالمي«-  
  .1956، صدر بالفرنسية يف القاهرة سنة »إلفريقية األسيويةالفكرة ا« -  
  .1957، صدر بالفرنسية يف القاهرة سنة »النجدة للجزائر« -  
  .1966اجلزائر سنة ) الطفل( القسم األول »مذكرات شاهد القرن «-  
  .19702بريوت سنة ) الطالب( القسم الثاين »مذكرات شاهد القرن «-  

  )2006-1919 (شرفمصطفى األ. 2
يف شرف من أسرة عريقة من بالد احلضنة، جنوب اجلزائر العاصمة، و لـد              مصطفى األ 

رأسه يف املدارس   ، درس يف مسقط     )ملسيلة حاليا ا والية(بلدة سيدي عيسى     ب 1917 مارس   17
 و تلقّى تعليما مزدوجا عربيا و فرنسيا، و قد حصل على شهادة تعليم ابتـدائي               . ةالقرآنية احلر

                                                 
  . 40: لسابق، صاملرجع ا: موسى حلرش 1
 . 13: املرجع السابق، ص: عمار الطاليب 2
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 و بعض املصادر العربية القدمية و احلديثة        1»األدب الفرنسي «بعدما قرأ الكالسيكيات الفرنسية     
لعبد الرمحان بـن    » ...العرب يف املبتدأ و اخلرب      «معلّقات شعراء العرب القدامى، و كتاب       : مثل

   .»جرجي زيدان« و »جربان خليل جربان«  و أدب شعراء املهجر )1406 -1332(خلدون 
ليلتحـق  ) وفق القانون الداخلي   (1932 إىل غاية  1930 سنة   بن عكنون اثانوية  التحق ب 
ذلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية لألسرة اليت مل          و .)وفق النظام اخلارجي  (بثانوية اجلزائر   

مل يعد أيب يف أكتـوبر      «:  يف مذكراته  يقوليف الدراسة، حيث    تقدر على مواصلة دفع مصار    
فقرر أن أواصـل    ...  قادرا على التكفل مبصاريف إقاميت كداخلي يف ثانوية بن عكنون            1932

  .2» ةقتها بالثانوية الكبريعى ودراسيت كطالب خارجي يف ثانوية اجلزائر اليت كانت تد
الدراسة ضـمن   ا   و اليت واصل     1940 غاية   بية إىل  التحق باملدرسة الثعال   1934و منذ   

انتقل إىل فرنسا ملواصلة     بعدها) 1940-1939(القسم العايل للسنوات اخلامسة و السادسة بني        
  .دراسته العليا يف باريس

 قصد نيل شهادة الليسانس يف اآلداب، و بعد         -باريس–تابع دراسته جبامعة السوربون        
جه التحق بالتعليم حيث درس يف ثانوية لويس الكـبري  ختر"Louis Le Grand" 3 ببـاريس ،      

و بعد عودته إىل اجلزائر شغل منصب أستاذ اللغة العربية بإحدى ثانويات مدينة مـستغامن، مث                
  . أستاذا يف ثانوية معسكر

         عن طريق االخنراط يف حزب الـشعب اجلزائـري          1939التحق بالعمل السياسي منذ       
  ة اإلشهار و التوعية عن طريق مقاالته السياسية و االقتصادية و التارخيية اليت كان              و اهتم مبهم

» النجم اجلزائـري  «و جريدة   » الربملان اجلزائري «ينشرها يف خمتلف جمالّت و صحف احلزب        
  . الناطقة باسم فيدرالية حركة االنتصار بباريس

                                                 
، جملـة   » مصطفى األشرف منوذجـا    -مشروع اتمع اجلزائري يف نظر النخبة الوطنية      «: صفصافالعبد الكرمي بو   1

 ديـسمرب . عة منتـوري قـسنطينة    ، السنة اخلامسة، خمرب الدراسات التارخيية و الفلسفية، جام        07احلوار الفكري، العدد    
 . 25: ص، 2005

. أمحد بن حممد بكلّي، دار القصبة للنشر، اجلزائـر        :  ت – أعالم و معامل مآثر عن اجلزائر منسية      :  مصطفى األشرف  -2
 .374: ، صم2007

 . 290: ص املرجع السابق، ،...معجم أعالم اجلزائر  :صفصاف و آخرونال عبد الكرمي بو-3
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        املركـزيني،  :  متـصارعني  و بعد اشتداد أزمة انشقاق احلزب و انقسامه إىل جناحني           
             و املصاليني بقي حمايدا إىل غاية التحاقه جببهة التحرير الوطين حيث كلّـف مبهمـة اإلشـهار                 

   .1و التوعية
 غادر باريس إىل اسبانيا، حيث اتصل مبحمد خيضر و اقترح عليه االنضمام             1956منذ    

                رب و تونس قصد املشاركة يف اجتماع بني قادة اجلبهـة    إىل اللجنة الرمسية اليت ستتوجه إىل املغ      
 و يف نفس السنة وقعت عملية اختطاف        1956بورقيبة و حممد اخلامس يف أكتوبر       : و الزعيمني 

حممد بوضياف، أمحد بن بلّة، حممد خيضر، حسني        : الطائرة الشهرية و اعتقال الزعماء اخلمس     
 بباريس إىل غاية إطالق سراحه La santé و سجن يف معتقل 2آيت أمحد، و مصطفى األشرف

 بسبب ظروفه الصحية الصعبة و إبقاءه حتت اإلقامة اجلربية، لكنه متكن من 1961يف أواخر عام    
  . الفرار إىل القاهرة مث انتقل إىل تونس

        يـة  بعد االستقالل عني سفريا للجزائر يف األرجنتني، مث يف البريو، بعدها وزيـرا للترب               
، 1979، مث سـفريا يف املكـسيك      1979،  1977و التعليم االبتدائي و الثانوي ملدة قصرية بني         

، و يف   1986 إىل غاية إحالته على التقاعد سـنة         1982بعدها ممثال للجزائر يف اليونيسكو سنة       
   . عين عضوا يف الس الوطين االنتقايل الذي نصبه الرئيس الراحل حممد بوضياف1992

لقد ساهم مصطفى األشرف كثريا يف احلياة السياسية و الثقافية عن طريق تناوله للعديد                
 1969: من القضايا التارخيية و الثقافية و األدبية اليت مجعها يف العديد من مؤلفاته اهلامة أمههـا               

L'Algérie: Nation et Société. .تمع،: اجلزائر: و ترجم حتت عنوانفيـه   رصد األمة و ا
دفاع الشعب اجلزائري املستميت ضد االستعمار، و هي سلسلة مقاالت مهمـة يف خمتلـف               

  . املراحل و األزمنة صور فيها بدقة تاريخ اجلزائر قبل و بعد االستقالل
، هـو يف    »أعالم و معامل، مآثر عن جزائر منـسية       « كتاب   1998كما صدر له سنة       

  :األصل باللغة الفرنسية حتت عنوان
 "Des noms et des lieux–Mémoire d'une Algérie oubliée" 

مراحـل  ، و عن     األماكن اليت عرفها و شاهدها     منب  تاو هي عبارة عن مذكرات مجعها الك      
 عـن   تعتربحياته و انتقاله من مسقط رأسه و دراسته يف اجلزائر مث التحاقه بالثورة و سجنه و                 

                                                 
  .25:  املرجع السابق، ص،»...جلزائري مشروع اتمع ا«: صفصافالعبد الكرمي بو 1
  . 458: املصدر السابق، ص: مصطفى األشرف 2
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 21 تويف يف اجلزائر العاصمة و دفن ا يـوم           ، هذا الكتاب  بني دفيت رحلة حياة املؤلف مجعها     
   .2006ديسمرب 

  :وسائلها املختلفة -3
 هذا  وائل للدفاع عن أفكارها و مطالبها       لقد استعملت النخبة املدرسية الكثري من الوس       

مطلع القرن العشرين، حيث أا مل حتجب نفسها عن الناس و انـشغاالم و الكتابـة يف                 منذ  
ربية اليت تصل إىل فئات عريضة من الشعب اجلزائري أو عن طريق تقـدمي              الصحافة خاصة الع  

الدروس و احملاضرات يف خمتلف التجمعات و النوادي وهدفها يف ذلك تثقيف الشعب و دعوته               
عن طريق العلم و التفتح علـى        إىل النهوض على اجلمود و الكسل و االتصال بالعامل اخلارجي         

  .الثقافات األخرى
  :الصحافة-أ

منذ ظهور الصحافة يف اجلزائر و هي حمتكرة يف يد االسـتعمار، حيـث ظهـرت يف                   
  و اليت أسست » راملبش« باللسان الفرنسي، و الثانية هي 1839سنة » األخبار«السنوات األوىل 

و سـاهم   .  و العربية  الفرنسية:  فيليب و كانت تصدر باللغتني      لويس  يف عهد امللك   1847سنة  
  .القرن العشرين اجلزائرية يف إثراءها و الكتابة فيها مع بدايةالعديد من النخبة 

  مث تواصل ظهور الصحف و اجلرائد من طرف األهايل اجلزائريني، حيث ظهرت  
   سـنة  »اإلسـالم «، جريدة   1908 سنة   »اجلزائر« و جريدة    1904يف وهران سنة    » املصباح «

ه على ما يعيشه العامل من تغريات        و كان هدفها كلها تثقيف الشعب اجلزائري و إطالع         ،1912
   .خاصة مع قرب احلرب العاملية األوىل

 و من أهم اجلرائد اليت تعلق ا الشعب اجلزائري قبل اندالع احلـرب العامليـة األوىل               
ها بـيري   حبناطقة باللغة العربية ذات اجتاه إصالحي لـصا        و هي أسبوعية    » املغرب«صحيفة  

ا النخبة املدرسة و كتبت فيها و نقلت منها أفكارها املختلفة            اهتمت   د و ق  .1فونتانة الفرنسي 
اوي، املولود بن ملوهوب، حممد بـن  الشيخ عبد القادر اّ: كتبوا فيها الذين إىل الشعب، و من  

  ). 1913-1903( سنوات 10 حممود كحول، و استمرت حوايل  أيب شنب،

                                                 
 .135: املرجع السابق، ص:   أبو القاسم سعد اهللا-1
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طياـا   ، ألا كانت حتمل يف    رغم أخطائها » مفيدة«و قد اعتربها الشيخ حممد عبده       
  .أفكار من التيار الوطين

و على طول عقد كامل استطاع اجلزائريون خلق صحافة خاصة م، تعاجل مواضيعهم               
 االنتـشار خاصـة يف      ةواسعية املوجهة إىل األهايل، و كانت       و قضاياهم و تتكلم بلغتهم العرب     

 بدون شك بوضع إطـار      تمة، و قد سامه   قسنطينة، وهران، اجلزائر العاص   : املدن الكربى مثل  
  .القضية اجلزائرية و شرحه للشعب اجلزائري

 الصحافة األهلية مسألة التجنيد اإلجباري بالنسبة للشباب        أثاراو من أهم القضايا اليت        
 داخل الرأي العـام     حىتاجلزائري، حيث طرحت يف الكثري من االس و املنتديات الفرنسية و            

 لذلك حتركت الصحافة بتوجيه االنتقادات املختلفـة هلـذا          1912-1906ة  الفرنسي منذ سن  
 من أبناء الشعب اجلزائري يف حـرب ال تعنيـه و ال ختـدم               يزج آالف القانون الذي يريد أن     

  . أي فائدةمنهامصاحله، و ال جيين 
 و كل   دإىل جانب التجنيد اإلجباري فإن هذه الطبقة رفعت صوا عاليا رافضة التجني             

ج له الفئة املفرنـسة الـيت التقـت         وانني اإلدماج عرب الصحافة العربية، عكس ما كانت ترو        ق
   .مصاحلها مع االستعمار و أصبحت تسعى إىل التقرب منه و االرمتاء يف أحضانه

 وعلى الرغم من هذه املقاومة اليت محل لواءها أفراد النخبة املدرسية فإننا ال نكاد جنـد                  
ة العربية أو األوروبية، و هو ليس تقصريا منها كما يفهـم الـبعض لكنـها                هلا أثر يف الصحاف   

ت لنفسها طريق ال تريد أن حتيد عليه و هو تعليم الناس و توعيتهم بدل الكتابة يف اجلرائد                  ضعو
ل هـؤالء    هي انشغا  و هي يف األغلب مراقبة من طرف االستعمار و النقطة الثانية و هي األهم             

بالتأليف و هو أصعب األمور فيما خيص الدعوة إىل العلم و االبتعاد عمـا              العلماء و املصلحني    
يفسد العقل و الفرد، وحماربة الطرق الصوفية الفاسدة اليت تعمـل علـى إخـضاع اتمـع                 

          ّمع يف إنكار البدع    اللّ«اوي  لالستعمار عن طريق الدروشة، مثل ما كتب الشيخ عبد القادر ا
...«.  
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  :النوادي الثقافيةاجلمعيات و -ب  
لقد كانت اجلمعيات و خمتلف النوادي الثقافية هي املتنفس احلقيقي للطبقـة املثقفـة                

 و بداية القرن العشرين يف غياب األحزاب السياسية،         19اجلزائرية منذ النصف الثاين من القرن       
  . اليت كانت ختضع هلا األحزاب و الرقابة الشديدةالصرامةأو يف 

اجلمعيات و النوادي الثقافية يف بداية القرن مع ظهـور حركـة            هذه  ر  لذلك فإن ظهو    
              1869 متأثرة مبا حيدث يف اخلـارج يف تـونس مـع ظهـور اخللدونيـة                 1الشبان اجلزائريني 
 و كانت تشمل أكثر     1908 فقد ظهرت باجلزائر اجلمعية التوفيقية سنة        1905و الصادقية سنة    

 ساعد على   و تثقيف الشعب اجلزائري و توعيته و تطوير أفكاره          من مائيت عضو، و دف إىل     
أكتوبر  ( Ch.Jounnartهذه النهضة توفر عوامل مهمة أمهها وجود احلاكم العام شارل جونار

و الذي تقرب أكثر من اجلزائريني و شهدت اجلزائـر خاللـه             )1911 -1903 ،1900-1901
 و مدرسـة    1904 اجلزائر سنة    يت، و إنشاء مدرس   تشجيع خمتلف الدراسات العربية و اإلسالمية     

  .1905تلمسان 
 يف  1908نادي صـاحل بـاي      : إىل جانب اجلمعية التوفيقية ظهرت مراكز أخرى منها         

 بالعاصمة و كان الشيخ املولود بن املوهوب مـن  1894 اجلمعية الرشيدية سنة   هقسنطينة، و قبل  
يكون هو رئيسه، حيث يصرح أحـد املـثقفني         املؤسسني هلذا النادي األديب و الثقايف، و قد         

               خالصـكم،  و إ  يـة، منـاقبكم العال  «: السيد أريب قوله  فرنسيني للشيخ ابن املوهوب و هو       ال
 .2»باإلضافة إىل حزمكم تستحق االحترام و اإلعجاب و االعتراف        ) للنادي(و حرمة إدارتكم    

وهوب هو رئيس النادي، أو يـساهم بـشكل         و هذا ال يترك أي جمال للشك أن الشيخ ابن امل          
  .مباشر يف تسيريه ووضع أهدافه و تسطريها مبا خيدم مصلحة الشعب اجلزائري

و كانت أهداف هذا النادي تصب يف نشر الثقافة و التعليم يف أوساط الشعب اجلزائري    
فرنسة، و كان   و الدعوة إىل التوفيق بني املثقفني و تقريب وجهات النظر، خاصة مع الطبقة امل             

           عقد حماضـرات علميـة و أدبيـة،        و  من أهدافه أيضا تنظيم دروس يف التعليم العام و املهين،           
  .الدعوة إىل العمل و التعاون و اإلخاءو تكوين مجعيات خريية، و 

                                                 
 .108: املرجع السابق، ص ،.....شخصيات و قضايا:  أمحد صاري-1
 . 139: املرجع السابق، ص:  أبو القاسم سعد اهللا-2
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 من طرف بعـض الـشبان       *1894أما اجلمعية الرشيدية فقد تأسست يف العاصمة سنة           
رجوا من املدارس الفرنسية اجلزائرية، و كانت دف إىل ضـرورة إقامـة             اجلزائريني الذين خت  

: دروس و حماضرات لتمكني التالميذ معرفة اللغة الفرنسية، وكانت حماضراا تقـدم بـاللغتني           
  ...).أدب، قانون، سياسة، علوم(العربية و الفرنسية و هي تتناول خمتلف العلوم و الفنون 

 هـذه   نضمتهامشاركة أفراد النخبة املدرسية يف احملاضرات اليت         االنتباه هو    يلفتا  ممو    
اوي، الـشيخ أبـو     الشيخ عبد احلليم بن مساية، عبد القادر اّ       :  من أمثال  1907اجلمعية سنة   

   1.....القاسم احلفناوي،
  اللغة  املتكلم  عنوان احملاضرة
 تاريخ الطب العريب

 تاريخ األدب العريب

 بعد اإلسالماحلضارة العربية قبل و 

 التوفيق بني اإلسالم و التقدم

 احلرية و تفوق اللغة الفرنسية: فرنسا

  

 اتمابن بريه

 عبد احلليم بن مساية

 عبد القادر اّاوي

 حممد بن رحال

 أبو القاسم حممد احلنفاوي

  

 فرنسية

 عربية

  عربية
  فرنسية
 عربية

  
  

 عضو مـسجلني يف     500ينهم   عضو من ب   700 إىل   م1910و قد ازداد عدد أفراده سنة         
 صـيته  الشيخ املولود بن املوهوب الذي ذاع هالدروس، و ازداد هذا العدد بفضل مكانة مؤسس   

  .  دون مع مجيع اجلهاتفىت أصبح املنخرطون يحيف اآلفاق 
  
  
  
  
  

                                                 
مـدير مدرسـة أهليـة     (Sarrouy من طرف السيد سـروي  1902على تأسيسها سنة  يؤكد األستاذ أمحد صاري  -*

  ).بالعاصمة
 .110: املرجع نفسه، ص:  أمحد صاري-1
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  .النخبة املدرسية و بعض القضايا: املبحث الثاين
  :التعليم-أ

لكربى اليت ركزت حوهلا مواقف الشيخ و علمـاء          مسألة التعليم من أهم املسائل ا      ربتعت
      م القوي بأن أكرب عدو قيالـدين    ضـعف  د اجلزائر لالستعمار هو اجلهـل، و      املدارس إلميا                

 لذلك سخروا كل جهودهم و أعمـاهلم للتـدريس أو           .و انتشار اخلرافات و العقائد الفاسدة     
  .نواديالتأليف أو إلقاء الدروس يف املساجد و ال

و العمل   ناقما على البدع و اخلرافات،      ) 1913-1848(اوي   جاء موقف عبد القادر اّ     و قد 
تعترب  مؤلفاته املختلفة يف جمال التربية و اليت         بفضلعلى حتريك اتمع حنو العلم و املعرفة خاصة         

ر ملبـش  ا قدمته، و قد    1877 سنة   »إرشاد املتعلمني «هي أساس كل إصالح، و قد ألف كتاب         
و دعى فيه إىل اإلصالح االجتمـاعي و نبـذه          . 1»كتاب مفيد «بأنه  ) 1877 ديسمرب   8عدد  (

     قصد األخذ بأسباب احلضارة و التطـور،       اليقظةللتقليد، و دعا املسلمني إىل ضرورة التفتح و         
 و عاتـب اإلدارة     2»كتاب شـر  «و هذا ما دفع بالصحافة الفرنسية إىل مهامجته و وصفه بأنه            

 دي ال يلرب وقـر «اوي بنشره يف جريدة املبشر، و قد كتبت    فرنسية على السماح للشيخ ا    ال
بأكثر .... غة العربية هنا ال نشجع الثقافة و اللمن املفروض أن:  أنه Progrès de l'Est»ست

تونيـة  وع اللغـة و الثقافـة الرب  مما نشجBretonne   أو الباسـكية Basque  أوالربوفنـسية 
Provençale             ا، و مع ذلك فقد أوجبنـافهذه اللغات شديدة األصالة أيضا و هلا تارخيها و أد 

علمنا اللغة الفرنسية، أما باستمرار اللغة العربية اجلزائرية فهـو          و  على تلك الشعوب ترك لغتها      
 على الرغم من أن الكتاب طبع يف مـصر،          3»نكبة على اجلزائر و على سكاا العرب أنفسهم       

 قدم له أحد السوريني يف       قد اء خطرية  أو أفكار عدائية لكنه مل يسلم من النقد، و           ومل حيمل أر  
  ت من وراء هذا الكتاب على ألفاظ رفيعة عطلاقد « : الصفحة األوىل بقوله
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و معاين رشيقة، و آداب فائقة، وحكم رائعة تدل على ما ملؤلفه من الرباعة التامـة و املعرفـة                   
ة اللذين أجلآه إىل نـصح املـسلمني و إرشـاد           لوص النية و حسن الطوي    تشهد له خب  العامة و   
   1.»املتعلمني
أو » أبو النهضة «: و قد خترج على يديه العديد من املثقفني و الطلبة، حىت مساه البعض              

ىل إنكـار   و تعرض فيها إ   » املرصاد يف مسائل االقتصاد   «، و يف رسالته الثانية      »شيخ اجلماعة «
ان من البدع و ضرورة النهضة العلمية هي العنصر الـرئيس لتطـوير             اعي، و بي  الفساد االجتم 

               باألبنـاء    االهتمـام  الشعوب، و أن فساد اتمعات يرجع إىل انعدام التربية الصحيحة و عدم           
  فإننـا  و ما كثر الفساد يف أمة إال بعدم تربية األوالد         « : و النشء باعتباره جيل املستقبل فيقول     

و إننا نرى األمم احلية إمنا حصل هلا الرقـي بتربيـة      ....  مهملني يتعلمون الفساد     نرى األوالد 
         ر ملثل هذا، و يف الغالـب أن        أوالدهم و تعليمهم العلوم النافعة و املعرفة املفيدة، فيجب التبص
   .2»...إمهال األوالد من األمهات اجلاهالت أو املتعلمات تعلما ناقصا

اوي إىل ضرورة تعليم املرأة و االهتمام ا، ألا أساس          الشيخ عبد القادر ا   و قد دعا      
التربية، كما أوصى بضرورة إتباع مناهج التربية و التعليم بدراسة أخالق و علم النفس، و ثار                

التعليم القدمي  «: ضد الطرق البالية للتعليم و نقدها و دعا إىل النهوض بالتعليم اجليد حيث قال             
نافع يف زمننا لنقصانه إذا تعليم القرآن وحده على الكيفية املألوفة عندنا ذه األقطـار ال                غري  

على أحد   يفيد املتعلم و أباه، فال بد من معرفة العلوم النافعة يف الدين و الدنيا، أما إذا اقتصرنا                
  .3»....االعلمني ضاع ما يفتقر لذلك العلم اهول، و لكن أهل زماننا تركوا العلمني حق

إىل جانب تلك األفكار النظرية، عمل على تطبيق ما كان يراه صائبا يف مناهج التعليم                 
، مث  1873احلديثة و طرق التربية و ذلك بالتدريس يف قسنطينة و مسجدها سيدي الكتاين سنة               

صمة سنة   بعدها نقلته اإلدارة االستعمارية إىل اجلزائر العا       1877ية سنة   نانتقل إىل املدرسة الكتا   
  . للتدريس يف املدرسة الثعالبية1898
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الحقة اإلدارة االستعمارية له، و مدى مراقبته خوفا        مب يعلم جيدا    اّاويو كان الشيخ      
  أرادت تقييد حريته بعرض الوظيفة عليـه        و قد من ازدياد نشاطه و توسعه و التفاف الناس به،          

انا منه بأن هذه الوظائف كلها تصب يف خدمـة          و اليت قبلها يف خمتلف املساجد و املدارس إمي        
 عميقا منه أنـه إذا رفـض التـدريس يف           إدراكاأبناء شعبه قصد تكوين القضاة و املترمجني و         

ية فإن السلطات االستعمارية ستعتمد بالدرجة األوىل على املستـشرفني الـذين            ناملدرسة الكتا 
  .1سهممون بأفكارهم أبناء الشعب و يقتلون الدين يف نفوميس

        ّاوي الوحيد الذي اهتم بالدفاع عن تعلـيم املـسلمني          و مل يكن الشيخ عبد القادر ا           
و الدعوة إىل تلقينهم خمتلف املعارف و النهوض مبستواهم، فقد كان الشيخ املولود بن املوهوب               

عـن   من أهـم املـدافعني       1908الذي كان مفتيا مالكيا يف قسنطينة منذ        و  ) 1866-1939(
من خالل حماضراته املختلفة يف نادي صاحل بـاي         ربية اإلسالمية للشعب اجلزائري     الشخصية الع 

و كان شعاره أن اجلزائر وصلت إىل أدىن درجات         ) كوكب إفريقية (و عرب الصحافة    ) قسنطينة(
االحنطاط العلمي و الثقايف، و لكي تتخلص من ذلك جيب عليها أن تؤمن بالتقـدم و التعلـيم                  

إلسالم لذلك أعلن حربه على اجلهل      لف الوسائل، و التسامح و العودة إىل املنابع احلقيقية          مبختل
  :و انشد يقول و الكسل لكي حيرر اجلزائر من حالتها املنحطة

  إن العلم يزدهر بالعمل -    
  .إن الكسل يقتل موهبة اإلنسان-    
  .فاعملوا جبد أيها الشباب لتحصلوا على مكان مشرف-    
  وا مثل اآلخرين، إىل اد اطمح-    
  .  ال تيأسوا، ألن اهللا يسعف دائما أولئك الذين يفعلون اخلري-    
  م؟يألستم أنتم نسل شعب عظ-    
   2ألستم أبناء رجال شجعان؟-    
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كان حريصا على الدعوة إىل التعليم، حيث يرى أن خمتلف املشاكل واآلفات الـيت               و  
املـدارس،  « : خبلـق  نتهي إالّ تال  ) يل، واحملاكم الرادعة  األهاقانون  : (تتخبط فيها اجلزائر مثل   
  .1»املدارس، مث املدارس

 بين) احلضارةواجلزائريون  ( يف نادي صاحل باي عنواا       1909و يف حماضرة ألقاها سنة        
ئري، املعنوي للشعب اجلزا  وخمتلف األسباب اليت سامهت يف ختلف اجلزائر، منها املستوى املادي           

هوض باجلزائر أن   و اقترح للن  .... اجلهلوة و عن اإلسالم، و الفقر        اآلداب السليم  و االبتعاد عن  
غتني العربية  ها احلضاري يف تعليم اجلزائريني اللّ      االستعمارية دورها يف ممارسة عمل     تلعب اإلدارة 

ي و الفرنسية، و حتقيق املساواة بني الفرنسيني و اجلزائريني و ال جيب جتاهل حق الشعب اجلزائر 
إلسالمي منـذ    اهضة و اليقظة يف العامل العريب و         الن  بوادر يف التعليم و الثقافة خاصة بعد ظهور      

  .مطلع القرن العشرين
     خلي عن العادات السيئة مثل الكسل و عدم التـسامح، و التمـسك             كما دعا إىل الت            

و ختم حماضرته بدعوة    .... لكيمياءعلوم الطبيعة، الرياضيات، ا   : و االهتمام بالعلوم احلديثة مثل    
  .أبناءه التالميذ إىل متزيق عامل الظالم و التفتح على ملئ بالضوء

ابن املوهوب كانت له مواقف خمتلفة من قضايا عصره         أن  و أورد األستاذ أمحد صاري        
 و اجلامع الكبري   نادي صاحل باي، أ    خاصة الثقافية و نلمس ذلك من حماضراته املختلفة سواء يف         

    ال «: ها تصب كلها يف الدعوة إىل العلم و اجتناب اجلهل حيث يقـول            أو جامع باريس و لكن
غبة كبرية يف الكمال، وجد علم بدون حبث و ال حبث بدون ر     توجد حقيقة خارج العلم، و ال ي      

        ة تنقصها الثقافة و التعليم اإلجباري للجميع و هذه الغاية          و هذه الرغبة ال ميكن أن توجد يف أم
   .2»حلقيقية من احلياة، و هي الطريق الوحيد الذي جيعل اإلنسان أعلى درجة من احليوانا

 كثريا من حديثه و كتاباته على ترك الكسل كما هتف بالعلم و دعا على اجلهل، وحثّ   
ني و اختاذهم كمثال للتربية     مستشهدا بالقرآن و السنة و أكد على ضرورة االنتباه إىل األوروبي          

  .إلحتادم واو العل
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   و بالن         ّالـشيخ   و اوي  ظر ملواقف أهم الشخصيات املدرسية أمثال الشيخ عبد القادر ا
      ها مل تكن خاضعة لإلدارة االستعمارية خضوعا أعمى        املولود بن املوهوب نستطيع أن ندرك أن

           تمع و الدعوة إىل التعلـيم و التمـسك       بل كان هدفها و غايتها املثلى هي إصالح أحوال ا
اوي الذي أعجب    خاصة الشيخ اّ   على احترامها بالطريق املستقيم و هذا ما ترك اجلميع يتفق         

مث  1907سنة  ) شوفالييه(به الفرنسيون أميا إعجاب و منحوه خمتلف األومسة مثل وسام االحترام            
  و كانت كلها عرفانا و تقـديرا مـن          1910ونسي من درجة التطويق سنة      وسام االفتخار الت 

جهوده يف املدرسة الرمسية، و دوره يف إرساء التعليم العريب حتـت            على   1رة االستعمارية   اإلدا
 جهـاده صل  اإدارا، و استمرار إصالحه الذي مهد الطريق للشيخ املولود بن املوهوب الذي و            

ديب يف بعث النهضة العربية احلديثة يف قسنطينة و اليت استمرت إىل غايـة جمـيء                و األ العلمي  
  .- رمحه اهللا– عبد احلميد بن باديس الشيخ

دور وطين و هو الدعوة إىل اليقظة       : لذلك كان دور الشيخ املولود بن املوهوب مزدوج         
إصـالحي  ور  األمم و اتمعات، و د باقيو النهوض و رفض الكسل و الوحدة و التنافس مع       

ال الدين األفغاين، الـشيخ     الشيخ مج : ره الواضح مبفكري و علماء اجلامعة اإلسالمية مثل       يف تأثّ 
   2...حممد عبده، رشيد رضا

  :سياإلدماج و التجن-2
هي حتسب على تيار احملافظني أو الطبقة       سية بتكوينها الثقايف و السياسي       النخبة املدر  إنّ  

تلفـة  املثقفة ثقافة عربية إسالمية الرافضة جلميع ما يقدمه االستعمار و التشكيك يف نواياه املخ             
مع ) 19(و قد برزت هذه األفكار منذ الستينات من القرن التاسع عشر  ساج، التجناإلدم: مثل

   جميء نابوليون الثالث و الذي كان متحمسا أكثر من غريه لسياسة أكثر سخاًء اجتاه األهـايل،                
 19لذلك صرح اإلمرباطـور يـوم       » ربانعإمساعيل  «: و بتأثري من معاونيه و مستشاريه مثل      

 و علينا أن    ..... نّ واجبنا األول يتمثل يف اعتنائنا بالثالثة ماليني من العرب         إ«: 1860سبتمرب  
ننهض بالعرب إىل مستوى اإلنسان احلر، و أن ننشر بينهم التعليم مع احترام دينهم، و علينا أن                 
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هذه مهمتنا فال خنـالف     .... حنسن من وجودهم باستخراج كنوز هذه األرض اليت وهبها اهللا         
  .عتبارها خطرا على شخصية الشعب اجلزائري و هويتهو ا.1»العهد

ة، من حماضرات أو خطب أو كتابات يف الـصحافة          تنوعمن هنا فإن مجيع نشاطاا امل       
خلف، اجلهل، الت : إىل حماربة خمتلف املشاكل اليت يتخبط فيها الشعب مثل        تسعى  العربية، كانت   

  .ة الفاسدةرقيانتشار البدع، حماربة الطّ
اإلدماج :  خيص السياسة االستعمارية و خمتلف القوانني اليت كانت تصدرها مثل          أما ما   

             األوروبـيني  وفكان اهلدف منها إجياد نوع من التعايش بني األهايل املـسلمني            ... أو التجنيس 
و إدماج اتمع اجلزائري داخل اتمع الفرنسي عرب وسائل خمتلفة مثل التعليم، أو فتح بعـض                
الوظائف البسيطة لتسهيل تسيري شؤوا، و هي عالقات هامشية ال تتعـدى خدمـة اإلدارة               

  .بالدرجة األوىل و ال ينال منها الفرد إال القليل
لذلك فإن النخبة املدرسية فئة موجودة داخل هيكل اإلدارة االستعمارية، مل جند                

قاش مع  اآلراء اليت دخلت إىل الن    هلا أي إصطدامات معها أو تعارض، رغم األحداث الكبرية، و           
 مل يكن يـشارك يف      -رمحه اهللا –بداية القرن العشرين مثل اإلدماج أو التجنيس فابن املوهوب          

ف رمسي لـدى    خمتلف تلك احلوارات و املناظرات عرب اجلرائد، و ذلك يرجع إىل دوره كموظّ            
                ملكانتـه بـني النـاس       اإلدارة االستعمارية، فهو كان مراقب يف حركاته و سكناته، و ذلك          

 ذلك ال يعين    لكن بواجب السكوت و عدم االنقياد وراء العواطف، و          ، ذا احتفظ  و  اإلدارة  
يضعونه مىت شاءوا بل حافظ على عالقاته        و أنه كان من أبواق االستعمار يرفعونه مىت يريدون         

اه سعيا إليهم، و حـاولوا      ا ال أختطّ   و بني الفرنسيني حاجز    يينو ب « : احملترمة طويال حيث قال   
 ة اإلسالم، و ال أخبل بشيء مما أتاين اهللا من علم           فما جنحوا، أقوم بواجيب حنو أم      يلّختطيه سعيا إ  

    . 2» مجاعة املسلمنيعلى
ها كانـت   قفمن هنا ندرك أن هذه املدرسة رغم قرا من اإلدارة االستعمارية لكن موا              

  اجلزائري الذي يتمتع بلغة و دين و عادات و تقاليد متيـزه عـن              ة الشعب   رافضة لسياسة تبعي
                                                 

جوانب من السياسية الفرنسية يف اجلزائر و اهتمامات األعيان املسلمني خالل النصف الثاين من              : بن موسى  محادي -1
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  غريه، وهي سر حبكم وضعها هذا    و  مازالت كلها الوعاء الذي تتجمع فيه هذه العواطف          ته،قو
فإا غري قادرة على إعالن التمرد ضد هذه اإلدارة يف املقابل فهي تدعوا دائما إىل االحتـاد و                  

  . الباطلةرفض االنسياق وراء الشعارات
 معرفة هذه النخبة و خمتلف عناصرها، و مواقفها جيعلها تتفق مبا ال يدع إىل الـشك            إنّ  

أا وضعت يف حسباا منذ البداية تنشئة الفرد اجلزائري بدعوته إىل العلم و نبذ اجلهل و التمرد                 
   على أوضاعه املزرية، فإن  ات و تقاليـد  فق على دمج شعب مسلم يف جمتمع غريب له عاد      ها لن تت

أو دين خمتلف، إضافة إىل أنها ترفض التنازل عن جنسيا و هويتهاتها اليت متثل كيا.  
  : التجنيد اإلجباري-3

ن اقتربت احلرب العاملية األوىل حىت بدأت فرنسا يف حشد قواـا علـى خمتلـف               ما إ 
                الفرنـسية يف أوربـا      دد املصاحل أصبحت  اجلبهات حتسبا ألي طارئ مع القوات األملانية اليت         

ها استعانت مبستعمراا اليت استخدمتها      القوات الفرنسية مل تكن كافية فإن      و خارجها و إما أنّ    
  .خمتلف املوارد لتزويد احلربليد العاملة و املقاتلة، و وصول كمراكز للدعم املادي من ا

 ضرورة مشاركة اجلزائريني يف هـذه       أما يف اجلزائر فإن اإلدارة االستعمارية أعلنت عن       
الذي نـص يف   و1912 فيفري 03  يف احلرب خاصة عندما أعلنت عن قانون التجنيد اإلجباري       

 يف اجليش الفرنسي و منه إىل جبهات القتـال،          18شكله الكامل على جتنيد كل من بلغ سن         
الشعب الذي كان   لكن فرنسا بقيت تنتظر دعم موظفيها و أفرادها و حتريك الدعاية يف وسط              

         ه بني الدول الكربى و يف مجيع احلاالت فإنّ        رافضا و ناقما على املشاركة يف وضع ال يعنيه، ألن 
  .أوضاعه لن تتحسن ما مل يعمل هو على حتسينها

 عبد احلليم بن مساية      هو الشيخ   مسألة التجنيد اإلجباري   يف قدم رأيه بوضوح     منو أبرز   
دايته و هم باخلروج و اهلجرة من اجلزائر حنو املشرق العريب إذا             الذي رفضه منذ ب    -رمحه اهللا –

طبق هذا القانون، بعدما استقال من مجيع وظائفه من املسجد اجلامع أو املدرسة و باع مسكنه،                
و أهدى كتبه و مل يترك سوى مصحفا لقراءة القرآن الكرمي لكن سكان اجلزائر و أعياـا مل                  

 الـشيخ هلـذا    فـاهتز 1»إن هجرتنا أنت فإىل من تتركنا «: لني له يستطيعوا تركه متوسلني قائ   
  .هم له و تراجع عن رأيهعهم وحبصنياملوقف و شكر سكان اجلزائر على مجيع 
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ت السلطات االستعمارية الشيخ عبد احلليم بن مساية لتسأله عن رأيه األخري            لقد استدع 
ب العاملية األوىل، و قد اجتمع الناس يف  ها يف احلر  جيوشحول مسألة جتنيد اجلزائريني إىل جانب       

 و بعـض    هاطابفرنسا و ض   حضر الس كبار شخصيات      1911 جويلية   25: دار البلدية يوم  
    ، امها، وحضره كثري من األهايل املسلمني إىل جانب مفيت احلنفية الشيخ حممد بوقنـدورة             حكّ

ها الناس أتأذنون   أي: ديث قائال  باحل ة هو طلب رأي اجلمهور    و أول ما حتدث به الشيخ بن مساي       
نعـم  :  أم ال تأذنون فأسكت و أصمت فأجاب الناس         وعن إذنكم،  يل أن أتكلم بالنيابة عنكم،    

هـم  أي هؤالء مشريا إىل مجاعة املسلمني لو أن       : تكلم يا أستاذ؟ فقام من مكانه قائال      .... نعم  
     بذلك مسلمني مبعىن الكلمة، رغم ما      هم ال يكونون    قبلوا اخلدمة العسكرية للدولة الفرنسية فإن

  .سيحصلون عليه من احلرية و قد اعتمد على قوله مبا جاء يف الكتاب و السنة
هـي  و  ذلك يدفع فرنسا إىل فتح احلرية السياسية للجزائـريني         و دعوى أنّ  : و قد قال  

اضية علـى   ربة الق  ذلك مقابل جتنيدهم تكون هناك الض       هلم ه إذا منح   أن و اعلموا دعوى باطلة،   
 ...جهم يف األمة الفرنسية ائيـا      ألن ذلك سيؤدي إىل اندما     .معاالقومية اإلسالمية و اجلنسية     

العالقـات بـني     و   وتكلّم الشيخ عن التجنيد اإلجباري و تأثريه على الشعب اجلزائري على            
           فىت احلنفـي   ى بامل املسلمني خاصة وأن فرنسا حتارب الدولة العثمانية حليفة أملانيا، وهذا ما أد

تجنيد اإلجبـاري يف    فض مشروع ال  يوافق على مواقف الشيخ و على ر      لالشيخ حممد بوقندورة    
  .اجليش الفرنسي

و كان كلما سئل عن موقفه من مسألة التجنيد رفضها على عكس زمالءه من العلماء               
              1»دولتنـا ال جيوز حماربة العثمانيني فهـم       « : الذين استجابوا لطلب فرنسا، و قال للجزائريني      

 املسلمني جيب أن ال حياربوا بعضهم أو يقف املـسلمون مـع             و هو يقصد من وراء ذلك أنّ      
التضحية يف سبيله،   و   رافضا ملساندة االستعمار الكافر   الكافر ضد املسلمني، من هنا جاء موقفه        

 أو يعيلوا أنفسهم من     حيث اعترب التجنيد حراما حىت ال يفتح ألبناء الشعب اجلزائري أن يقتاتوا           
مآسي الناس و ملا يقوم به اجلنود من أعمال العنف أو القتل يف باقي املـستعمرات و لـيس يف                    

  .اجلزائر فقط
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من هنا يتجلى موقف هذه النخبة من قضية جتنيـد الـشعب اجلزائـري إىل جانـب                 
ي وهـذا   االستعمار و هو رفض إدخال الشعب يف مشاريع و نزوات االستعمار اليت ال تنتـه              

             املوقف ال جنده عند بقية الطبقات األخرى اليت بقيت قريبة من االستعمار يف مجيـع مواقفـه                 
ت جبهات احلرب بعـدما     ست و دعت إىل اإلدماج وزار     عين ا الطبقة املثقفة اليت طاملا جتن      نو  

              ريـة و اإلخـاء،     رحبت بالتجنيد لصاحل فرنسا و الذي اعتربته استمرارا للدفاع عن قـيم احل            
  .  و املساواة
مل تكن النخبة املدرسية منغلقة على نفسها يف قضاياها الداخلية، و عالقاا احملـدودة              و

مع السلطات الفرنسية تنفذ ما يطلب منها فقط، بل كانت حرة يف اختاذ قراراا و هلـذا مـا                   
ها من خمتلف القضايا الـيت ارتبطـت        قفاملسناه يف الكثري من احملطات املختلفة حيث أبدت مو        

التجنيس أو االندماج أو التجنيد اإلجباري الذي رفضته بكـل          : مبصلحة اجلزائر و األهايل مثل    
  .قوة و شراسة

إىل جانب هذه املواقف الداخلية اليت ال جيب إغفاهلا أو نكراا فإا مل تبق معزولة عما                  
المي، لكنها كانت تترقب و تنتظر الفرصة لتعلن عـن          حيدث من تغريات يف العامل العريب اإلس      

         ها كانت تراقب انتشار أفكار الـسيد       مواقفها احملمودة اجتاه ما خيدم اإلسالم و املسلمني، و أن
و بنـاء فكـرة     ) 1905-1849 (**و الشيخ حممد عبده   ) 1897-1839 (*مجال الدين األفغاين  

  .أفكار الشيخ عبدهو، »املنار« اجلامعة اإلسالمية اليت ستصل إىل اجلزائر عرب
  
  

                                                 
 و الغـرب،    قيلسوف اإلسالم يف عصره، نشأ يف كابل، جال يف الشر         ف): 1897-1838(مجال الدين األفغاين     *

يف بـاريس  » العـروة الـوثقى   « عبده جملة أصدر مع حممد » إبطال مذهب الدهريني  «دعا إىل الوحدة اإلسالمية له      
1884.  

 
ح سياسي مصري، و من العلماء املسلمني الداعني إىل التجديد و اإلصـال           ): 1905-1849(الشيخ حممد عبده    **

العروة « أصدر جريدة    ث نفي إىل باريس حي    ،عارض االحتالل الربيطاين  » الوقائع املصرية «تلميذ األزهر، حرر جريدة     
 .1899مع مجال الدين األفغاين مث عاد إىل بريوت فاشتغل بالتدريس و التأليف، أصبح مفيت الديار املصرية                 » الوثقى

و جممـوع مقـاالت     » تفسري القرآن » «شرح ج البالغة  » «مذاينشرح مقامات اهل  » «رسالة التوحيد «من مؤلفاته   
  .خمتلفة
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 .عبده إىل اجلزائرحممد زيارة : رابعا
وعـة يف   مع اشتداد االستعمار األورويب على البالد العربية و اإلسالمية، و أساليبه املتن           

املطالبـة بتحـسني    ووارد لإلصالح ة يف هويتها وثقافتها بدأت تظهر بب الشعوب الضعيف ضر
م و تزع. املزيد من احلرية و التعليم و التفتح على ما حيدث يف العامل           األوضاع السيئة، و تطالب ب    

الشيخ املولود بن املوهوب و الذي      : س يف املدارس مثل    تلك النخبة املتنورة اليت تدر     االجتاههذا  
  .أصبح أكرب شخصية إصالحية قبل احلرب العاملية األوىل

لوحدة و إصالح األوضاع املزريـة      و مل يكن الوحيد ضمن هذا التيار الذي يدعو إىل ا          
        ّو لكن كانـت     ... ابن مساية   اوي،  و  اليت يتخبط فيها الشعب اجلزائري، فكان قبله الشيخ ا

ربطه بالعامل اإلسالمي حىت ال يبقى يف دائرة        و    يف أوساط الشعب   فكرم أيضا تعميق اإلصالح   
ملسلمني و حماوال جعل منه تابعـا       مغلقة مع االستعمار يعمل جاهدا على عزله عن اإلسالم و ا          

  .فقط
     و مثقفيـة     اإلسـالمي  مل االرتباط بالعا  يدائم كان الشعب اجلزائري و علماؤه       كلذل

لع علـى   و اط19031ّالذي زار اجلزائر سنة ) 1905-1849(و رجاله خاصة الشيخ حممد عبده   
  :ةرة يف ثالث نقاط مهمو خلّص هذه الزيا أحوال اجلزائريني سواء يف العاصمة أو قسنطينة،

  .اجلد يف حتسني العلوم الدينية و الدنيوية-
-ة مع االقتصاد يف املعيشةلبالد من الطرق املشروعة و الشريف يف الكسب و عمران ااجلد.  
  .2غال بالسياسةتشمساملة احلكومة و ترك اال-

ر و مقارعته إىل غاية بناء      جزة االستعما ا ملن  جتنب السياسة ألن الوقت مل حين       مفهوم يف  هيلكن رأ 
  .اتمع القادر على املواجهة و الصمود

 06 إىل يوم    م1903 أوت   27تعود زيارة الشيخ حممد عبده إىل اجلزائر منذ يوم اخلميس             
قـل عـرب    ت لين م1903 سبتمرب   09 سبتمرب إىل    06سبتمرب مث واصل زيارته حنو قسنطينة ما بني         

  .القطار إىل تونس
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          فرنـسا  ( يف مقالـة     1903 إىل هذه الزيارة منـذ أول أفريـل          »ملنارا«و قد أشارت      
اا نصائح مهمة للدولة الفرنسية اجتاه      و اليت اعتربا متهيدا هلذه الزيارة و حتمل يف طي         ) و اجلزائر 

 ألنّ. 1»ائلتـهم ع  تؤمن قلوم و    ل مسلمي مستعمراا باحلسىن لتملك    تعام« : اجلزائريني بأن 
ت على اخلـرب حـىت ال       رة تونس و اجلزائر لكن املنار تكتم      يخ عبده أخرب مقربيه بنيته لزيا     الش
 و قد كتـب     »املنار« الشيخ و اإلسالم ليثبطوا عزميته يف الذهاب و يف هذا تقول             ه أعداء يستغلّ
اه من دخـول الـبالد أو        الدسائس ملنع فرنسا إي    لئال يبادر األشرار إىل بثّ    «: شيد رضا فيها ر 

احليلولة دون ما يريدون منه بعد دخوهلا، كما فعلوا يف سفره إىل األستانة، حىت إذا مـا ذكـر        
  ه مل يكد م آنفا، و لكنما تقدكاخلرب يف اجلرائد األوروبية نقلته عنها و ذكرت أننا كنا نتوقعه 

            2»نـار   نته يف جريدة امل   يعرف ذلك حىت بادر أولئك األشرار إىل ما كان ينتظر منهم كما بي.
 قادما إليها من مرسيليا     1903 أوت   27لقد حلّ الشيخ حممد عبده باجلزائر يوم اخلميس           

ـ  يف انتظاره     كان الذي...  تعريف اخللف   كتاب رفقة الشيخ أبو القاسم احلفناوي صاحب       ،ا
 يخ عبده إىل  ل الش صوو بو .  الرمسية اليت تصدر عن احلكومة العامة      »راملبش«وكان حمررا جبريدة    

  .اجلزائر افترقا النتهاء مهمة احلفناوي
 قبل أن يرتل ضيفا عنـد  (Hôtel l'Oasis) عبده يف فندق الواحات  حممدنزل الشيخ  

و قد التقى بأحد جتار العاصمة و هو التاجر عمر بن مساية ابن أخ              . السيد مصطفى بن األكحل   
        ارى إىل تق  الشيخ عبد احلليم بن مساية و هذا ما أد1903 أوت   28أمـا يـوم     . بعدا فيما   م              

و املفـيت احلنفـي       املسجد الكبري     إمام و هو يوم اجلمعة التقى الشيخ حممد عبده بابن زاكور         
 زار املكتبة الوطنيـة و مـسجد        1903 أوت   29بوقندورة يف مسجد البيشري، و يوم السبت        

  .سيدي عبد الرمحن
ارهم و جييب على تساؤالم، حىت أنه اجتمـع         لناس يستمع ألفك  باو كان كثري االجتماعات     

املفـىت احلنفـي حممـد      :  شخصا منـهم   150لديه عند السيد مصطفى بن األكحل أكثر من         
 قـضايا يف     عدة و طرحت .... مستشار عام و نائب مايل      (بوقندورة، بن سيام، علي الشريف      

  .الصالة و الصيام و احلج
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ه ال يرضى هلذه األمة من علم للـسان إال          أن « و يقول عنه الشيخ عبد احلليم بن مساية         
وفقه و أمجعه و أبعـده مـن        أفصحه و من علم العقائد إال أوثقه و أصدقه، من علم الفقه إال أ             

    1»..ه ميكنهم االجتماع و إن تعددت املذاهبن هلم أنيبي اخلالف و
اإلدارة ، و كـان مراقبـا مـن         1903 سـبتمرب    06بعد ذلك انتقل إىل قسنطينة يوم         

االستعمارية اليت تتبع خطواته و سكناته و مت استقباله من طرف أحد التجار املعروفني يف املدينة                
  ري مث بدأ زياراته يف املدينة حىت زار هـذه املـرة املدرسـة             يو هو موبري خليل بن عمر الدز      

 رها الـسابق  الشرعية الفرنسية مع الشيخ املولود بن املوهوب، و حتدث مع طلبتها، و زار مدي             
، املنتخـبني،   املوظفني احلكـوميني  : حممود بن الشاذيل و بعض الوجوه املعروفة يف املدينة مثل         

  .شارع عبد اهللا باييف املكتبة العربية وزار .... القضاة 
يه الشيخ  ار متوجها إىل تونس و كان من مودع        ركب القط  1903 سبتمرب   09و يف يوم      

  .به أياما من العلم و األدباملولود بن املوهوب الذي مجعته 
هج اإلصالحي و الذي مثنـه      هي استمرار لنشاط الن   لقد كانت زيارة الشيخ حممد عبده         

  . االبتعاد عن السياسة التعليم والشيخ و أكد على ضرورة مواصلته و االهتمام بالبناء و
     ذا الفكر تش          و اخلوض فيها ألن ،ها بعيدة عن حتقيق أهداف و آمال الشعوبع هؤالء  ب

  .العلماء الذين كان شغلهم الوحيد كيفية البناء و النهوض بالفرد و اإلنسان يف اجلزائر
ـ (و عندما غادر الشيخ حممد عبده تونس إىل إيطاليا            سـبتمرب  28 يف Palerme) رمالب

 الفاضل الشيخ    األستاذ حضرة« : د احلليم بن مساية يقول فيه     ا إىل الشيخ عب    أرسل خطاب  1903
 رفيق رقيق مـن     و يعجبين  ك و فضلك  ال يزال يؤنسين مثال من علم     ... ة  احلليم بن مساي  عبد  

            ي، ولو كشفت لك من نفسك      كمالك و نبلك و ما كان ذلك ليفارقين بعد أن صار بضعة من
 اهللا من نعمة العقل و األدب و لعرفت أنك سـتكون            ما كشف يف منها لعلمت مقدار ما أتاك       

غك بفضل اهللا غاية ما     ذ من الوسائل ما يبلّ    فخ....ء اهللا سبل الرشاد      شا إمام قومك ديهم إن   
و قد نال مراده    «:  على هذه الزيارة فقال    »املنار«  و أثىن صاحب      2»....يرمي إليه استعدادك  

                                                 
 .81: املرجع السابق، ص: وعبديل املهدي الب-1
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العلماء و العقالء الذين يقدرون اإلصالح قدره و من خيارهم يف اجلزائر حممد بن              خبيار  فاجتمع  
   .1».. عبد احلليم بن مساية  و األستاذفاتاخلوجة صاحب املصن

  : االستعمار-2
 حركة االستعمار إىل عصر النهضة، ألا متثل الترمجـة احلقيقيـة            نيبيرجع مالك بن      

للثقافة الغربية اليت غذت طموح اإلنسان األورويب و عززت فكرة التفوق على غريه، فاندفع إىل            
   2.ه من خالل الكشوفات اجلغرافيةاخلارج حنو البحث إلشباع رغباته و طمع

وعها لعامل و عند الشعوب الضعيفة هـي خـض        و سبب هذه احلركة اليت انتشرت يف ا         
           بالقابليـة    مالك بـن نـيب     ر عنه املطلق وانقيادها و ختلفها مل يسمحا هلا باملقاومة و هو ما عب 

دين هو رمـز  املوح إنسان ما بعد عصر      أنّ    الشخصية ما بعد املوحدية أي      ضعف ستعمار و لال
  .االحنطاط العام
              نفسيته اليت منـت مـن احنطاطـه االجتمـاعي          « : ثنا فقط  هذا اإلنسان مل يور    حيث يبني أنّ  

و الفلسفي و السياسي، و إن3»ثنا نفسهما ور  .  
ـ            نيب لذلك فإن بن   ه ال   يف دراسته للظاهرة االستعمارية تقوم من خالل التأثري املتبادل حيث أن

  .يشترط أن يؤثر الغالب يف املغلوب بل قد تكون حياة الغالب مطبوعة خبصائص املغلوب
و الظاهرة االستعمارية يف تطويرها و عالقتها مع الشعوب، فهي ال متثل سوى اجتـاه                 

               مه يعترب إعادة قراءة هلذه الظاهرة، حيـث اهـتم واحد سليب يقوم على االستغالل، لكن ماقد
الـدور  (سـتعمارية أو مـا يعـرف        اجلانب اإلجيايب يف الظاهرة اال    :  أساسيني بإبراز جانبني 

  .)الدور التعطيلي(أو ) املعامل االستعماري(، و اجلانب السليب أو ما يطلق عليه )يالتحفيز
  : الدور التحفيزي-1

يف التغلب   على قراءة تاريخ االستعمار و معرفته، ألن ذلك يساعد           نيبيؤكد مالك بن      
 هذه القابلية ستنقلب إىل رفض له يف ضمري املستعمر الـذي يعمـل              ه، و أنّ  قابلية اجتاه على ال 

قت من البلدان املستعمرة    ص منها، لذلك ظهرت بعض اجلهود التجديدية اليت انطل        خلّتللجاهدا  
                                                 

  .408:  ، صهنفس رجعامل:  عبد الرمحان اجلياليل-1
  .130: املرجع السابق، ص:  الطاهر سعود-2
ـ    :  ت –  املثقفون أفكار و نزاعات    -االنتليجانسيا املغاربية :  فالدميري ما كسيمنكو   -3  ، دار 1اكري، ط عبد العزيـز بوب

  .174: ص. 1984. احلكمة، اجلزائر
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 املـشروع االسـتعماري،     إنّ« : قودها الالشعور حنو رفض تلك القابلية حيث يقول       و اليت ي  
ن االعتبارات األخالقية ال خيلو من فائدة إنسانية يف اية احلساب، فقد سجل             بصرف النظر ع  

و لقد أحـدث املـشروع      .. و حتريرها   يف تغيري حياته   نطالقالبالنسبة للمستعمر نفسه نقطة ا    
ة التاريخ يف آسيا و إفريقيا حيث وضـع          بصفة عامة صدمة نفسية، حددت موج      االستعماري

  1.»على طريق احلضارة احلديثة
  :الدور التعطيلي-2

ه عندما  االستعمار من الناحية التارخيية كارثة يف تاريخ اإلنسانية، و أننيب بن يعترب مالك   
 إىل ما يسميه بالعامل     و خيضعها يصل إىل بالد معينة فهذا قصد استغالهلا و التوسع على حساا            

لشعور او نشر أفكار و      هم،االستعماري و هي سياسة مدروسة لتحطيم كل معاين اإلنسانية في         
قص، و التقليل من قيمتهم معه و مع أنفسهم، ووضع مجيع احلواجز حىت يـصبح كائنـا                 بالن

  .مشوها يف إنسانيته
  :لكبري من خاللا معرفة هذا العامل و تأثريه نيبلذلك حاول ابن   

  :امليدان االجتماعي-أ
، و ذلك عن طريق تشجيع      لقد حاول االستعمار تثبيت مجيع مظاهر و أشكال التخلف        

       و إحياء مجيع املظاهر الفاسدة، و نشر اخلرافات، حىت تبقى اتمعات بعيـدة عـن احلقيقـة                 
من هنا كان   . خلف و ضمن دائرة مغلقة تقوم على احلط من قيمة اتمع و األفراد            ة الت ريو أس 

     يؤكد دائما على ضرورة إصالح الن     ـر   «... الجتمـاعي   غيري ا فس و هو شرط جوهري للتغي 
 و هو بذلك ينادي بإصالح النفس و إحياء الوعي الوطين، وأن يعيش             2»نفسك تغير تارخيك    

              للثقافـة    جديد اإلنسان يف التاريخ و ليس خارج التاريخ، من أجل ذلك دعا إىل إعداد توجه             
  .و هو العمل

  :امليدان الفكري و التربوي-ب
ق على احلياة الثقافية و الفكرية ملا هلا من دور يف توجيـه             يق اخلنا يقوم االستعمار بتضي  

   طاقات اتمع، و ذلك قصد محاية وجوده، فهو يتدخل يف حرمان اإلنسان من منوه الطبيعـي،              

                                                 
 .134: املرجع السابق، ص:  الطاهر سعود-1
 .176: املرجع السابق، ص:  فالدميري ماكسينمنكو-2
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 أن  وها ال تعد  صل على الشهادة فأن   حم و وو إذا انتقل إىل املدرسة يضع حوله العراقيل، أما إذا قا          
    تكون منحة ينعم         ه سيواجه كل وسائل الضغط     ا عليه، و إذا أبدى رغبة يف مواصلة املعرفة فإن

           هذا ما جنده يف كثري من فصول مذكرات شاهد للقرن تقدم بعـض النمـاذج               و  (و التحطيم   
   يف معهد الدراسات الشرفية رغم كونه يتوفر علىليت تعكس احلقيقة مثل عدم قبوله كطالبو ا

  .1..)ة الشروط الالزم
  :امليدان الديين-ج

      ذا امليدان، ألن وية و ثقافة الشعوب، و يعترب حمركها         لقد اهتم كل استعمار ه يتصل
 تعيني موظفيه مـن      من حيث  الرئيسي يف الرفض، لذلك يفرض عليه االستعمار الرقابة خاصة        

بعـض  مبا يناسب حاجات و ثقافة االستعمار، كمـا شـجع االسـتعمار             ... أئمة أو مفتني  
و الدروشة و مشلتها بالرعاية،      الطرقية املنحرفة، : السلوكات، و االجتاهات الدينية السلبية، مثل     

و اتبعت طرق عديدة لتثقيف الشعوب على الطرق الغربية و النظم الفرنـسية قـصد تثبيـت                 
  .نيح على العلماء و املصلق ننسى حماربتها و تضييق اخلناسياستها و ثقافتها، و ال

  :ان االقتصاديامليد-د
ر  يلعبه االستعمار الفرنـسي يف تطـو        منظور الدور التعطيلي الذي    نيب من يؤكد ابن   

اتمعات خاصة اتمع اجلزائري، حيث تطور اتمع الفرنسي بسبب استغالله للجزائر، بينما            
ـ          نيبف الشعب اجلزائري، و يتجه مالك بن        ختلّ ن  يف تفكريه أن التطور الذي تعيشه أوروبـا م

الناحية االجتماعية و مستوى الثقافة، و ظهور احلركات النقابية للدفاع عن حقوق العمال هي              
كلها نتائج التوسع االستعماري، و نشاط احلركة االستعمارية يف العصور احلديثة، و يؤكد قوله              

، أي بعد حدث يعـد      حتالل برأس سيدي فرج   كل هذه العوامل حتققت بعد نزول اال      « : هذا
جد نفسه مندفعا يف تيـار      ي سواء بالنسبة للشعب اجلزائري أم الشعب الفرنسي الذي س         رئيسيا
عجيل بالوسائل العلمية و الصناعية، ومن بينها الوسائل اليت حصل عليها بإحتالل اجلزائر يف              الت

الوقت الذي سيجد الشعب اجلزائري نفسه حمروما من تلك الوسائل، و بسببها حمروما من العلم 
ل تطور، اجلزائر و ذلك عـن       التطور الذي شهدته فرنسا، قد عطّ      لذلك فإنّ .  2»...اعةو الصن 

                                                 
  .216: املصدر السابق، ص:  مالك بن نيب-1
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       خلف إذن الذي يعيـشه الـشعب       طريق استرتاف اقتصادها، و حتويله لصاحل االستعمار، فالت
سائل الداخلية حلسبان املما هو إال نتيجة االستعمار، بعد أن نأخذ يف ا نيب  اجلزائري، حسب ابن    

  .ة لهيمنها القابل
يتجلى لنا أنّ مالك بن نيب يشترك مع أغلب املفكرين يف دراسته هذه املتعلقة              : تبعا ملا ذكر   

) التحفيزي و التعطيلي  (بالظاهرة االستعمارية و نظرته للدور املزدوج الذي يلعبه االستعمار          
تعمار يف حياة األمم و الشعوب و دور االستعمار يف ساحة األفكار خاصة بعد احنصار االس              

التقليدي، و ظهور نوع من السيطرة اجلديدة اليت تعتمد على ميدان الفكر و العلم الـذي                
  .يعترب ساحة خصبة للصراع اجلديد بني الدول الكربى املتطورة و الدول الصغرى املتخلفة
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  : خامتة الفصل
  :ئج أمههامما سبق عرضه و حتليله يف هذا الفصل ميكن استخالص عدة نتا

رجال جزء من طبقة احملافظني اليت تظم يف طياا         ) مدرسني و تالميذ  (تعترب النخبة املدرسية    -1
الزوايا و الطرق الصوفية، و بعض العلماء التقليديني و اإلقطاعيني، لكن من الظلم اعتبارها فئة               

       ا من العلماء و   سلبية أو مهادنة لالستعمار بل محلّت يف طيهلم أفكـار    تالذين كان  املثقفني   ا 
 مثل موقف الشيخ عبد احلليم بـن مسايـة مـن التجنيـد              ة ضد االستعمار و سياستهم    جريئ

و الذي كان يدعو     اإلجباري، و موقف الشيخ املولود بن املوهوب من تعليم الشعب اجلزائري          
إىل نبذ اجلهل و الته مفتاح و أساس كل جناحعلق بالعلم ألن.  

، نيبمالك بن   : من هذه الفئة، و نقصد به املتخرجون من هذه املدارس مثل          ل الثاين   دور اجلي -2
أطراف النخبـة   و مصطفى األشرف حيث أصبحت هذه الطبقة حتمل أفكارا بعدما و صفتها             

ها مدارس عقيمة جاءت هذه الفئات و تناولت قضايا خمتلفة و معاصرة            ن بأن املفرنسة أو املعمري  
        ، » الظـاهرة القرآنيـة    «،  »شروط النهـضة  « : دراساتهخمتلف  يف  نيب  مثل ما قدمه مالك بن      

و استطاع من خالهلا املسامهة يف تقدمي حلول للمشاكل الـيت           .... »  اآلسيوية الفكرة اآلفرو « 
  .يتخبط فيها العصر

 مسامهة هذه الفئة حىت و إن كانت قليلة أو بسيطة عرب الصحافة لكن هـذا راجـع إىل      إنّ-3
ها رأت  لتدريس و حلقات الدرس إما يف املدرسة أو يف املساجد، و األهم من ذلك أن              انشغاهلا با 

              ا كانت مراقبة فإنها أن رسالتها تكمن يف اتصاهلا املباشر بالشعب عرب خمتلف الدروس و لكو
م و مـا كتبـه   انشغلت حبركة الكتابة و التأليف يف مجيع الفنون و العلوم خاصة يف جمال التعلي           

      و حماربة الدروشـة و الـشعوذة       »إرشاد املتعلمني « يف   1877اوي سنة   بد القادر اّ  الشيخ ع 
مع يف إنكـار    اللّ« و الرد على الطرق الصوفية الفاسدة ما كتبه الشيخ املولود بن املوهوب يف              

، و هي حركة تعترب أهم من الكتابة يف الصحف لكن ال ميكن االستهانة مبا كتـب يف                  »البدع
  . هدفها كان توعية و تثقيف الشعبألنّ» املغرب«
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قف هذه الفئة، كانت منسجمة مع تطلعات الشعب اجلزائري حيث نـادت منـذ              ا مو إنّ-4
تعليم أبناء الشعب و توعيته، مث حاربت و عارضت قانون          بصف الثاين من القرن التاسع عشر       الن
يجنالت وية الشعب اجلزائري و يقوده حنو اإلد        س ألن ماج، و كذلك املوقف من التجنيد      ه ميس

ها كانت موظفة لدى اإلدارة االستعمارية إال       ، فإن هذه الفئة على الرغم من أن       1912اإلجباري  
            معهاعايش  أن مواقفها كانت وطنية يف العموم و مل تستطع هذه اإلدارة سوى الت ها كانـت    ألن

  .      تعي جيدا مكانتها يف أوساط األهايل
  
  

  
  



  
  
  
  

  خاتـمة 
 



  خاتـمة

 - 162 -

               من خالل دراسـتنا لتأسـيس و تطـور املـدارس الـشرعية الـثالث يف اجلزائـر                    
  :ص إىل النتائج التاليةاستطعنا أن خنل) 1850-1951(

انتشار الثقافة يف اجلزائر منذ العهد العثماين، و هذا بفضل الدور الـذي لعبتـه               : أوال  
ـ    : خمتلف املؤسسات مثل                ، أو الطـرق الـصوفية      )الكتاتيـب (ة  املساجد، املـدارس القرآني

و مسامهة بعض احلكام و البايات و تشجيعهم عن طريق بناء املدارس و املساجد أو تقريـب                 
 و رصد خمتلف األوقـاف  .، و حممد الكبري باي إقليم الغربالعلماء مثل صاحل باي يف قسنطينة    

 مزاعم املتعصبني الذين    درفة، وهذا ما يفن   هلا حىت تستطيع مواصلة دورها يف نشر املع       ) احلبوس(
يدعون انعدام الثقافة قبل الوجود االستعماري، و يبطل فكرة الدور اإلجيايب لالستعمار حيـث              

 الكثري من املنصفني أن اجلزائر كان هلا باع كبري يف اجلانب العلمي و التربوي و أكـد                  يعترف
 عمومية و خاصة قبل حلولنا و ـا يـتعلم            مدرسة 100كان ا   « : روزيت أن مدينة اجلزائر   

  . 1» ...احلساب التالميذ القراءة و الكتابة للقرآن و بعض
السياسة التعليمية و الفرنسية اليت تقوم على هدم مجيـع مقومـات الشخـصية              : ثانيا  

  جديـدة      اجلزائرية و العبث باملوروث الثقايف السابق و اعتباره فاشال، و حماولة فـرض ثقافـة                
 و كانـت هـذه      . حتضريه الستقبال احلضارة الغربيـة     بدعوى غربية عن الشعب اجلزائري      و

على اإلسالم و املسلمني يف اجلزائـر الـيت         النظريات معدة يف خمابر الكنيسة و حقدها الدفني         
اعتربها املطران الفيجري بالدولة املارقة و الكافرة اليت ختلت عن مسيحيتها لصاحل اإلسالم مع              

  .7ء العرب املسلمني إىل إفريقيا يف القرن جمي
رغبة االستعمار الفرنسي التحكم يف الشعب اجلزائري بعـد فـشل املقاومـات             : ثالثا  

، و احلـاج أمحـد بـاي        )1847-1832(الشعبية األوىل اليت قادها كل من األمري عبد القادر          
 واقع التعامل مع األهايل    بة  و بداية عهد التهدئة، و اصطدام اإلدارة الكولونيالي       ) 1837-1848(

حزاب، مفيت،  عون،  : و هذا ما أدى إىل تأسيس املدارس الشرعية الثالث لتخريج أعوان هلا من            
  . يسامهون يف تثبيت أركان اإلدارة اجلديدة و يكونون الواسطة بينها و بني الشعب ...إمام

  

                                                 
 .211: املرجع السابق، ص: شي و آخرونوأندري ن 1
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 فرضها الواقع الذي    لقد كان تأسيس املدارس الشرعية الثالث أكثر من ضرورة        : رابعا  
  مثل الزيتونة يف تـونس مـن   .يهدد الوجود االستعماري يف املنطقة احملصورة بني أقدم املدارس        

طاملا كان  » متعصبني«غرب، و هي املسؤولة عن تكوين طلبة        الشرق، و القرويني يف فاس من ال      
نقطة تنافس  تفكريهم رافضا للوجود الفرنسي يف اجلزائر، من هنا شكلت هذه املدارس الثالث             

شرقا و غربـا و يتلقـون       ون  ريهاجللمدارس ااورة يف امتصاص ذلك الكم من الطلبة الذين          
  .و العصيان»اجلهاد « إىل معارف تدعو

فرنسي ذه املدارس، و التركيز على دورها اإلجيـايب      رغم اهتمام االستعمار ال   : ساخام  
   داخل اتمع لكنها فشلت يف الوصول إىل النتائج املتوقعة، و ذلك لنوعية التعليم املقدم فيهـا                

قدر بو الذي مل يكن راقيا مبستوى و درجة املدارس ااورة ألنه مل يهدف إىل تكوين متعلمني                 
 إضافة إىل نوعية الربامج املقدمة و اليت .إجياد مساعدين يف اإلدارة و املكاتب العربية   ما سعى إىل    

: مل تكن مدروسة من طرف علماء أو شيوخ، لكنها معدة من طرف بعض املستشرقني مثـل               
طلبة قدون إىل ملكة اللغة العربية، من هنا تلقى هؤالء ال         تالذين يف ... بال، رينيه باسيه،     ألفريد

و بعيدا عن مناهج املدارس و الثانويات        تعليما ضحال أقل من مستوى املدارس القرآنية احلرة،         
  .الفرنسية
رسني أو الطلبة اليت سامهت بشكل فعال       دو امل ظهور خنبة مدرسة من األساتذة      : سادسا  

الشيخ عبد  : مثليف الدفاع عن الشخصية العربية اإلسالمية للجزائر، و تنتمي إىل فئة احملافظني             
 ّو كانـت أفكارهـا تـصب يف        ... اوي، عبد احلليم بن مساية، املولود بن املوهوب       القادر ا

       .... س، التجنيـد اإلجبـاري، االنـدماج      يالتجن: التصدي ملختلف املشاريع االستعمارية مثل    
  .و بذلك نالت احترام و تقدير الشعب اجلزائري

               النخبـة يف الـدفاع عـن اإلسـالم يف اجلزائـر            مسامهة بعض أقطاب هذه     : سابعا  
و ربطها بالعامل اإلسالمي عن طريق تبين أفكار اجلامعة اإلسالمية اليت نادى ا الشيخ مجـال                

ن جهـود   مثّّو  1903الدين األفغاين، و الشيخ حممد عبده، خاصة بعد زيارته للجزائر يف أواخر             
      و حثهم عل املزيد من العمل و التصدي ملـشاريع االسـتعمار            هؤالء العلماء و بارك أعماهلم      

 إىل سبيل التطور    و إرشاده  و خمططاته و ضرورة النهوض بالشعب اجلزائري عن طريق تعليمه           
 . زدهارو اال



  
  
  
  املالحق

 



  
  
  
  

   1850 سبتمرب 30مرسوم  -
  1876 فيفري 16قرار  -
  1895 جويلية 23مرسوم  -
  1895 أوت 01قرار  -
  1905 مارس 18قرار  -
 صورة للمدرسة الثعالبية باجلزائر العاصمة  -
 طينة صورة للمدرسة الكتانية بقسن -
 صورة ملدرسة سيدي بومدين بتلمسان -
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01ملحق رقم   

DECRET 
Au nom du Peuple Français. 

Le président de la République,  

Vu les propositions du Gouverneur-Général de l'Algérie et l'avis du Conseil 

du gouvernement, en date du 24 janvier 1850, sur un projet d'organisation de 

l'instruction publique musulmane; 

 Vu les arrêtés du Président du Conseil, chargé du Pouvoir exécutif, des 16 

août et 9 décembre 1848; 

 Considérant qu'il importe de placer sous la surveillance et la direction du 

Gouvernement tous les établissements d'instruction publique musulmane.   

 Considérant la décadence des écoles où étaient consignées les hautes études 

musulmanes qui peuvent seules fournir des candidats pour les fonctions de muphti, 

de cadi, d'imam, de khodja, et autres emplois réservés aux Indigènes dans les 

services administratifs de l'Algérie; 

 Sur la proposition du Ministre de la guerre, 

Décrète: 

CHAPITRE 1er  

Instruction primaire et secondaire 

 Art. 1er- L'instruction primaire et l'instruction secondaire, données dans les 

écoles musulmanes, sont placées sous la haute surveillance du Gouverneur-Général, 

qui s'exercera par l'intermédiaire des Préfets dans les territoires civils, et dans les 

territoires militaires par les Généraux commandants les divisions. 

 Il n'est apporté aucune modification aux conditions d'existence et au mode 

d'instruction actuellement en usage. 

 Art. 2- Un fonds annuel, inscrit au budget de l'Etat, sera affecté à accorder 

des gratifications aux instituteurs qui se seront fait remarquer, et aux élèves les plus 

méritants. 
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 Le Gouverneur- général de l'Algérie arrêtera la répartition de ces fonds, sur 

les propositions qui lui seront faites par les Généraux commandant les divisions et 

les préfets. Il en rendra compte au Ministre de la guerre. 

 

CHAPITRE II 

Ecoles supérieures musulmanes 

 Art. 3- Il est institué aux frais de l'Etat, dans chacune des villes de Médéah, 

Tlemsen et Constantine, une école supérieure (medressa) pour former des candidats 

aux emplois dépendants des services de culte, de la justice, de l'instruction publique 

indigène et des bureaux arabes. 

 Art. 4- l'enseignement des écoles supérieures est gratuit, et comprend: 

 Un cours de grammaire et de littérature (nahhon); 

 Un cours de droit et de jurisprudence (fak); 

 Un cours de théologie (touhhid). 

 Art. 5- le personnel de chaque école se compose de:  

 Un directeur, chargé en même temps de faire un des trois cours, auquel il 

sera alloué un traitement de .............................................................................. 2.100 fr 

 Deux professeurs au traitement de ...................  1.500 fr ............ 3.000 

 Un oukaf (homme de peine) au traitement de ................................ 600  

 Art. 6- Les directeurs et professeurs des écoles supérieures musulmanes sont 

nommés par le Ministre de la guerre, sur la proposition du Gouverneur-Général de 

l'Algérie. 

 L'oukaf est nommé par le général commandant la division, sur la désignation 

du directeur de l'école. 

 Art. 7- Chaque école supérieure sera installée auprès d'une des mosquées 

auxquelles étaient attenantes des medressa. 

 Une subvention de 100 fr. par an sera accordée aux dix élèves les plus 

méritants de chaque école; il leur sera également donné un logement dans 

l'établissement, si les dispositions du local le permettent. 
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 Art. 8- Les écoles supérieures sont placées sous la surveillance de officiers 

généraux commandant les provinces. Cette surveillance s'exerce par l'intermédiaire 

des bureaux arabes. 

 Art. 9- Les écoles supérieures sont inspectées, chaque année, par un des 

officiers français attachés  aux affaires arabes, et par un des professeurs aux chaires 

publiques d'arabe désigné par le gouverneur général de l'Algérie. 

 Art. 10- Les dépenses résultant de la création des écoles supérieures 

musulmanes sont à la charge du budget de la guerre. 

 Art. 11- Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. 

  

 

Fait à l'Elysée National, le 30 septembre 1850. 

 

             Signé: L-N BONAPARTE  
               Le Ministre de la Guerre. 
              D'HAUTPOUL. 
              Vu pour être promulgué en Algérie: 
        Alger, le 3 octobre 1850  
               Le Gouverneur Général de l'Algérie. 
                               Singé: V. CHARON.   
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  1850 سبتمرب 30مرسوم 

  باسم الشعب الفرنسي،
  رئيس اجلمهورية 

 حـول   1850 جـانفي    24نظرا القتراحات احلاكم للجزائر و رأي جملس احلكومة بتاريخ          
  . مشروع تنظيم التعليم العام للمسلمني

 ديـسمرب   9 أوت و    16نظرا لقرارات رئيس الس املكلّف بالسلطة التنفيذيـة املؤرخـة يف            
 تعترب أنه من الضروري وضع حتت الرقابة و إدارة احلكومة كل مؤسسات التعليم               اليت 1848

العام للمسلمني و نظرا لتقهقر املدارس اليت كانت تتابع ا الدراسات العليا اإلسالمية و الـيت                
املفيت، القاضي، اإلمام، اخلوجـة و غريهـا مـن          : وحدها ميكنها ختريج مرشحني للمناصب    

  . لألهايل يف املصاحل اإلدارية باجلزائرالوظائف املخصصة 
        

  يقرر
  
   األولالفصل

  التعليم االبتدائي و الثانوي
 التعليم االبتدائي، و التعليم الثانوي املقدمان يف املدارس اإلسالمية يوضعان حتت            :املادة األوىل 

ملدنيـة، و يف األقـاليم      الرقابة السامية للحاكم العام و اليت متارس بواسطة احلكام يف األقاليم ا           
  . العسكرية من طرف قادة املقاطعات

  . مل يطرأ أي تغيري يف شروط الوجود و يف طرق التعليم املنتهجة حاليا  
 صندوق سنوي مسجل يف ميزانية الدولة سوف خيصص ملنح مكافآت للمعلمـني        :الثانيةاملادة  

  . املتميزين و التالميذ النجباء
ر سيقرر تقسيم هذه الصناديق بالنظر إىل االقتراحات اليت ستقدم له           احلاكم العام للجزائ    

  .من طرف القادة و احلكام، يقوم احلاكم العام بتقدمي تقرير إىل وزير احلربية حول ذلك
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  الثاين الفصل

  املدارس العليا اإلسالمية
، مدرسة عليا   املدية، تلمسان، و قسنطينة   :  تؤسس على حساب الدولة يف كل من       :املادة الثالثة 

من أجل تكوين مترشحني للوظائف املرتبطة مبصاحل العبادة، العدالة و التعليم العـام             ) مدرسة(
  . لألهايل و املكاتب العربية

  :  التعليم يف املدارس العليا جماين و يتضمن:املادة الرابعة
  ).النحو(درس يف القواعد و األدب   
  ). فقه(درس يف القانون و االجتهاد   
  ).التوحيد(رس يف الدين د  

  :  فريق العمل يف املدرسة يتكون من:املادة اخلامسة
 مدير مكلّف يف نفس الوقت بالقيام بتدريس أحد الدروس الثالثة و الذي يتلقّى راتبا               -  

  . فرنك2100.................................................................................................................شهريا قدره
  . فرنك3000.................... فرنك1500............. أستاذان براتب شهري قدره   -  
  .    فرنك600...................................................................................................... وقّاف -  

ير و أساتذة املدارس العليا اإلسالمية يعينون من طرف وزير احلربية باقتراح             مد :املادة السادسة 
  .من احلاكم العام للجزائر

  . الوقّاف يعين من طرف اجلنرال قائد املقاطعة، حتت إشراف مدير التربية  
  .  كل مدرسة عليا سيكون مقرها قرب أحد املساجد اليت كانت جبوارها مدارس:املادة السابعة

 فرنك مينح كل سنة إىل العشر تالميذ األوائل يف كل مدرسة، كمـا              100م قيمته   دع  
  . يسمح له اإليواء يف املؤسسة إذا كلن احملل يسمح بذلك

هـذه الرقابـة   .  توضع املدارس العليا حتت رقابة الضباط العامون قادة املقاطعات         :املادة الثامنة 
  . متارس بواسطة املكاتب العربية
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 تفتيش املدارس العليا كل سنة من طرف أحد الـضباط الفرنـسيني امللحقـني               :سعةاملادة التا 
بالشؤون العربية، و من طرف أحد أساتذة كرسي اللغة العربية املعين من طرف احلاكم العـام                

  . للجزائر
  . بية املصاريف الناجتة عن إنشاء املدارس العليا اإلسالمية تتكفّل ا امليزانية احلر:املادة العاشرة

  .  يكلف وزير احلربية بتنفيذ هذا املرسوم:املادة احلادية عشرة
  1850 سبتمرب 30يف : حرر باإليليزي              
  . بونابارت. ن.إمضاء ل                
  . وزير احلربية دوهوتبول                
  . نظر من أجل تطبيقه يف اجلزائر                
   1850 أكتوبر 3اجلزائر يف               
  العام للجزائر احلاكم                 
  شارون        . ف: إمضاء                
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02ملحق رقم   

Arrêté du 16 Février 1876 

 

Le Gouverneur général civil du l'Algérie; 

Vu le décret du 30 septembre 1850; 

Vu le décret du 15 août 1875, organisant l'Instruction publique en Algérie et 

autorisant le Gouverneur général à procéder  par arrêtés pour la constitution des 

écoles musulmanes de tout ordre, 

Arrête : 

ART. 1er. _ Dans les écoles musulmanes d'enseignement supérieur (Médreças) 

d'Alger, de Tlemcen et de Constantine, l'autorité du Gouverneur général sera 

exercée par l'intermédiaire: 

  1° Des Généraux commandant les Divisions, pour la surveillance politique et 

administrative; 

2° Du Recteur de l'Académie, en ce qui concerne la direction des études et la 

discipline intérieure de ces établissements.  

ART. 2 _ Les écoles musulmanes d'enseignement supérieur ont pour but de former 

des candidats aux emplois du Culte musulman, de la Justice et de l'Instruction 

publique musulmanes, ainsi qu'aux emplois qui peuvent, en vertu du décret du 21 

avril 1866, être occupés par des Musulmans non naturalisés. 

ART. 3 _ Chaque année, le Gouverneur général détermine, d'après les besoins 

présumés des divers services, et les limites des ressources affectées à ces 

établissements, le nombre d'élèves à recevoir dans les écoles musulmanes 

d'enseignement supérieur. 

Aucun candidat n'est admis, s'il ne justifie, devant une Commission 

d'examen, nommée à cet effet par le Gouverneur général, sur la proposition du 

Recteur, qu'il possède les connaissances nécessaires pour suivre les cours de 1ère  

année; il devra justifier, en outre, qu'il est musulman indigène, âgé de 18 ans au 

moins et de 23 ans au plus. 
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Le programme de l'examen est arrêté par le Gouverneur général, sur la 

proposition du Recteur de l'Académie. Pour s'y présenter, le candidat devra se faire 

inscrire, un mois à l'avance, dans les bureaux du Recteur de l'Académie, pour la 

Médreça d'Alger, et dans ceux de l'Inspection académique, pour les deux autres 

Médreça; il aura à justifier de son indigénat, de son âge et de sa moralité. 

Une liste, par ordre de mérite, sera dressée par la Commission d'examen, et 

le Gouverneur général désignera sur cette liste les élèves admis. 

ART. 4 _ La durée des cours, dans les écoles musulmanes d'enseignement 

supérieur, est fixée à trois ans. Ces cours embrassent : 

1° L'enseignement de la langue française, de l'histoire, de la géographie, de 

l'arithmétique, des principes du droit français (droit civil, droit pénal, droit 

administratif) ; 

2° L'enseignement de la langue et de la littérature arabes, de la théologie et 

du droit musulman.  

ART. 5 _ Un règlement, préparé par le Recteur de l'Académie, et approuvé par le 

Gouverneur général, fixe, pour chaque année scolaire la distribution des matières à 

enseigner.  

Nul n'est admis aux cours de la 2e et successivement de la 3e année, s'il ne 

justifie devant la Commission dont il est parlé à l'article 3, qu'il est apte à suivre le 

cours supérieur. Néanmoins, les indigènes pourvus du diplôme d'études pour 

l'enseignement spécial, pourront être admis à suivre les cours   -de 2e année. 

ART. 6 _ A la fin de la troisième année, un examen de sortie détermine le numéro 

de classement définitif des élèves ayant terminé leurs études. Ceux-ci font 

connaître, parmi les emplois disponibles qui leur sont attribués, celui dont ils font 

choix, et, en cas de non vacance actuelle, la nature de celui qu'ils désirent obtenir, A 

cet effet, leur sont naturellement réservés, de préférence à tous autres musulmans, 

ceux des emplois énumérés dans la première partie de l'art. 2 du présent arrêté, qui 

viendraient à vaquer.  

Il est fait droit à ces demandes suivant l'ordre du numéro de classement. . 

Les élèves maintenus en dehors du classement perdent tout droit à un emploi. 
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ART. 7 _ Les élèves des Médreças, sont entretenus sur les fonds des centimes 

additionnels, ajoutés aux impôts arabes, perçus sur les indigènes des deux 

territoires.  

Les départements, les communes et les chefs de famille, peuvent prendre à 

leur charge la pension d'élèves indigènes, sous la réserve par ceux-ci de justifier des 

conditions d'âge, d'aptitude et de moralité exigées par l'art. 3. 

ART. 8 _ Les Ecoles supérieures musulmanes sont soumises à des inspections. 

L'inspecteur, ainsi que les professeurs, tant français qu'indigènes, sont nommés par 

le Gouverneur général; l'inspecteur est placé sous les ordres du recteur, auquel il 

adresse ses rapports.  

Les agents inférieurs sont nommés par le général commandant la Division, 

sur la désignation du directeur de l'école.  

ART. 9 _ Jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, les traitements de l'inspecteur et 

du personnel des écoles supérieures musulmanes, demeurent ainsi fixés:  

Inspecteur des écoles supérieures musulmanes             8.000 fr. 

Frais de tournées …………..........................................    1.000 

1re classe ……………………...    3.000  

Directeurs   2e c lasse ……………………...    2.700 

    3e
 classe  ……………………...    2.400  

 

1re classe ……………………...    1.800  

Professeurs   2e c lasse ……………………...    1.500 

    3e
 classe  ……………………...    1.200 

 

1re classe ……………………...    1.000  

Oukkaf….  2e c lasse ……………………...       800 

    3e
 classe  ……………………...        600 

 

 

ART. 10 _ II est pourvu aux dépenses des écoles musulmanes d'enseignement 

supérieur, à l'aide tant des crédits ouverts au budget de l'Algérie, que de ceux 
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inscrits au budget du fond commun général et des fonds communs divisionnaires 

des communes indigènes de l'Algérie. 

ART. 11 _ Des externes libres, quelle que soit leur nationalité, agréés par le recteur 

de l'Académie, pourront être admis à suivre les cours, sous les conditions qui seront 

déterminées par des règlements ultérieurs. 

ART. 12 _ Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont rapportées. 

ART. 13 _ Les généraux   commandant les Divisions et le recteur de l'Académie, 

sont chargés de l'exécution du présent arrêté.  

     Fait à Alger, le 16 février 1876.  

         Signé: Gal CHANZY.  
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  1876 فيفري 16 قرار

   للجزائر، احلاكم العام املدين
  ؛1850 سبتمرب 30نظرا ملرسوم 
ليم العمومي العام يف اجلزائـر و الـذي يلخـص           ، املنظم للتع  1875 أوت   15نظرا ملرسوم   

  . للحاكم العام إنشاء املدارس اإلسالمية بأنواعها و بقرارات
  

  يقرر
  

اجلزائر، و تلمـسان         ) Médreçasمدرسة  ( املدارس اإلسالمية للتعليم العايل      :املادة األوىل 
  :متارس حتت سلطة احلاكم العام بواسطة. و قسنطينة

  .  العسكرية من أجل املراقبة السياسية و اإلداريةقادة املقاطعات -1
 . مدير التربية فيما خيص إدارة التعليم و االنضباط الداخلي هلذه املؤسسات -2

 املدارس اإلسالمية و التعليم العايل دف إىل تكوين مرشحني لوظائف الديانـة             :الثانيةاملادة  
 21استنادا إىل مرسـوم     –ظائف اليت ميكن    اإلسالمية، العدالة و التعليم اإلسالميني و كذا الو       

  .  أن تشغل من طرف مسلمني الغري املتجنسني-1866أفريل 
 كل سنة حيدد احلاكم العام، حسب احلاجات احملتملة ملختلف الوظـائف، و يف              :الثالثةاملادة  

حدود املوارد املخصصة هلذه املؤسسات، عدد التالميذ الـذين يـتم اسـتقباهلم يف املـدارس                
  . اإلسالمية العليا

ال يقبل أي مترشح ما مل يربهن أمام جلنة االمتحان تنصب هلذا الغرض مـن طـرف                 
احلاكم العام باقتراح من مدير التربية أنه ميلك املعارف الالزمة ملتابعـة دروس الـسنة األوىل،                

 25قل و    سنة على األ   18جيب عليه أن يربهن أنه مسلم من األهايل سنه يتراوح بني            باإلضافة  
   .سنة على األكثر

برنامج االمتحان يقرر من طرف احلاكم العام، باقتراح من مدير التربية لكي يتقدم هلذا              
االمتحان على املترشح أن يسجل نفسه شهرا قبل تاريخ االمتحان يف مكاتب مدير األكادمييـة               
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درستني األخريني، جيب أن    بالنسبة ملدرسة اجلزائر، و يف مكاتب مفتشية األكادميية بالنسبة للم         
  . يثبت أنه من األهايل، و يثبت سنه و سلوكه

من طرف جلنة االمتحان و يعين احلاكم       ) كذا(قائمة مرتبة حسب االستحقاق تضعها      
  .العام على هذه القائمة التالميذ الناجحني

  : ثالث سنوات تشمل مدة الدراسة يف املدارس اإلسالمية للتعليم العايل حمددة ب:الرابعةاملادة 
تعليم اللغة الفرنسية، التاريخ و اجلغرافيا، احلساب و بعض مبـادئ القـانون              -1

  ).املدين، القانون اجلزائي، و القانون اإلداري
 . تعليم اللغة و األدب العريب، علم التوحيد و الشريعة اإلسالمية -2

ن طرف احلاكم العام حيدد      قانون حمضر من طرف مدير التربية، مصادق عليه م         :اخلامسةاملادة  
  .يف كل سنة ملدرسيه توزيع املواد املدرسية

ال ينجح أحد يف السنة الثانية و ال إىل السنة الثالثة ما مل يثبت أمام اللجنة املذكورة يف                    
لكن األهـايل احلـاملني     . تابعة الدراسة يف املستوى األعلى    أنه قادر على م   ) 03(املادة الثالثة   

  .ات اإلسالمية للتعليم اخلصوصي يسمح هلم مبتابعة الدراسة يف السنة الثانيةلشهادة الدراس
 يف اية السنة الثالثة، حيدد امتحان التخرج رقم الترتيب النهائي للتالميذ الذين             :السادسةاملادة  

 عن الوظيفة اليت اختاروها، و يف    -من بني الوظائف املتوفرة هلم    –هؤالء يعلمون   . أوا دراستهم 
هلذا . حالة عدم شغور الوظيفة احلالية يعلنون عن طبيعة الوظيفة اليت يرغبون يف احلصول عليها             

 الوظائف املذكورة يف اجلزء األول للمادة الثانيـة         -فضال عن كل املسلمني   –الغرض حتجز هلم    
  . من هذا القرار عن شغورها) 02(

  . يعطى احلق هلذه الطلبات حسب رقم الترتيب
  . باقون خارج هذا الترتيب يفقدون أي حق يف العمل أو الوظيفةالتالميذ ال  

 تالميذ املدارس العليا يعالون من أموال السنتيمات الزائدة املضافة إىل الـضرائب   :السابعةاملادة  
  ). املدنية و العسكرية(املقبوضة عن األهايل يف املنطقتني 

تكفل مبنحة التالميذ األهايل بـشرط  املقاطعات و البلديات و أرباب العائالت ميكنهم ال      
  ). 03(أن يثبت هؤالء التالميذ شروط السن و القدرة و السلوك املطلوبة يف املادة الثالثة 
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 ختضع املدارس اإلسالمية العليا لتفتيش املفتش و كذا األساتذة مـن الفرنـسيني                  :الثامنةاملادة  
تفتيش حتت سلطة مدير األكادميية و يقـدم        و األهايل يعينون من طرف احلاكم العام، يوضع ال        

  . تقاريره
  . يعين العمال األقل شأنا من طرف قائد املقاطعة باقتراح من مدير املدرسة  

 إىل أن يقرر غري هذا، حتدد رواتب املفتش و عمال املدارس اإلسالمية العليا كما               :التاسعةاملادة  
  : يلي

   فرنك8000   ...................................مفتش املدارس اإلسالمية العليا  -
  فرنك1000   ....................................................مصاريف الزيارات  -
 

   فرنك    3000   ......................................... الدرجة األوىل 
      فرنك2700   ........................................... الثانيةالدرجة    املدراء     -

   فرنك2400   ........................................... الدرجة الثالثة             
 

   فرنك    1800   .........................................  الدرجة األوىل
   فرنك   1500  ........................................... الدرجة الثانية األساتذة      -

   فرنك1200   ........................................... الدرجة الثالثة             
 

   فرنك    1000   .........................................  الدرجة األوىل
  فرنك      800  ........................................... الدرجة الثانيةاف      وقّ ال-

  فرنك   600   ...........................................  الدرجة الثالثة            
  

 يتكفل مبصاريف املدارس اإلسالمية للتعليم العايل كال من القروض املفتوحـة            :العاشرةاملادة  
 املشتركة الفرعيـة    مبيزانية اجلزائر و كذا املسجلة يف ميزانية الصندوق املشترك العام و الصناديق           

  . لبلديات األهايل يف اجلزائر
 ميكن قبول التالميذ اخلارجيني أياً كانت جنسيتهم و بعد موافقة رئـيس             :احلادية عشر املادة  

  .األكادميية ملتابعة الدروس حتت الشروط اليت ستعين يف قوانني الحقة
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  . غاة كل اإلجراءات املخالفة هلذا القرار مل:الثانية عشراملادة 
  .  قادة املقاطعات و مدير التربية مكلّفون بتنفيذ هذا القرار:الثالثة عشراملادة 

  1876 فيفري 16: حرر باجلزائر              
   .جنرال شانزي: إمضاء                
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   03ملحق رقم 

Décret du 23 Juillet 1895 

Le Président de ta République française, 

Sur le rapport du Ministre de l'instruction publique,  des beaux-arts et des 

cultes. 

Le Conseil Supérieur de l'instruction publique entendu, 

 

Décrète 

TITRE PREMIER 

Des Médersas  

ARTICLE PREMIER. _ La durée  des études dans les médersas d'Alger, de 

Constantine et de Tlemcen est de quatre années. 

ART. 2. _ Les musulmans qui se présentent pour admis dans un de ces 

établissements doivent justifier du certificat d'études primaires élémentaires et subir 

examen d'entrée 

ART. 3. _ L'enseignement comprend les objets suivants:  

1° Langue française; notions d'histoire et de géographie, de droit usuel et 

d'organisation administrative; 

2° Arithmétique ;   notions de géométrie, de sciences physiques et naturelles; 

3° Langue arabe; 

4° Droit musulman avec ses applications pratiques;  

5° Théologie musulmane 

ART. 4. _ A la médersa d'Alger, il comprend, en outre, pour les Catégories d'élevés 

déterminées par le Gouverneur général de l'Algérie, la langue kabyle et le droit 

coutumier des kabyles.                        ...... 

ART. 5. _ Ceux des élèves qui, à la fin de la quatrième année, subissent avec succès 

l'examen de sortie, reçoivent le certificat d'études des médersas. 
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TITRE II 

De la division supérieure de la Médersa d'Alger 

ART. 6. _ Il est institué une division supérieure à la médersa d'Alger.                                              

ART. 7. _ La durée des études y est de deux ans. 

ART. 8. _ Les élèves en sont recrutés parmi les musulmans qui auront obtenu le 

certificat d'études prévu à l'article 5 ci-dessus. 

Exception pourra être faite à cette règle par décision spéciale du Gouverneur 

général de l'Algérie.  

ART. 9. _ L'enseignement de la division supérieure comprend les objets suivants:   

1° Théologie musulmane et exégèse coranique;  

2° Droit musulman et sources de ce droit;  

3° Littérature arabe, rhétorique et logique; 

4° Histoire de la civilisation française;   

5° Eléments de droit français et de législation algérienne.  

ART. 10. _ Ceux des élèves qui, à la fin de la deuxième année, subissent avec 

succès l'examen de sortie reçoivent  le diplôme d'études supérieures des médersas.  

ART. 11. _ Après les trois années d'exercice dans une des fonctions publiques qui 

seront déterminées par un arrêté du Gouverneur général, les musulmans pourvus du 

certificat de capacité prévu à l'article 5 pourront être admis à suivre les cours de 

deuxième année de la division supérieure d'Alger, en vue d'obtenir le diplôme 

d'études supérieures.  

ART. 12. _ Les programmes et les conditions des examens d'entrée et de sortie 

prévus aux articles 2, 5 et 10 ci-dessus seront déterminés par arrêtés du Gouverneur 

général de l'Algérie, sur la proposition du Recteur d l'Académie d'Alger. 

ART. 13. _ Par délégation du Ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et 
des cultes,  le Gouverneur général de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent 
décret. 

Fait à Paris, le 23 juillet 1895, 
  FELIX FAURE 

Par le Président de ta République, 
         Le Ministre de l'instruction publique, 

   des beaux-arts et des cultes, 
                R.POINCARÉ. 
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  1895 جويلية 23مرسوم 

  رئيس اجلمهورية الفرنسية،
  بعد تقرير وزير التعليم العام، الفنون اجلميلة و العمارات؛

  .   الس األعلى للتعليم العام
  يرسم

  العنوان األول 
  عن املدارس

  .  مدة الدراسة مبدارس اجلزائر، قسنطينة و تلمسان حددت بأربع سنوات:املادة األوىل
 جيب على املسلمني الذين يتقدمون للقبول يف هذه املؤسسات أن يكونوا حائزين             :الثانيةادة  امل 

  . على شهادة التعليم االبتدائي و اخلضوع المتحان الدخول
  :  يشمل التعليم املواضيع التالية:الثالثةاملادة 

التنظـيم   اللغة الفرنسية، مبادئ يف التاريخ و اجلغرافيا و القانون املعمول بـه و               -1
  . اإلداري

 .  احلساب، مبادئ يف اهلندسة و العلوم الفيزيائية الطبيعية -2

 .  اللغة العربية -3

 .  الشريعة اإلسالمية و تطبيقاا العملية -4

 . علوم الدين اإلسالمي -5

 يف مدرسة اجلزائر يشمل التعليم أيضا، بالنسبة لفئة من التالميذ معينة من طرف              :الرابعةاملادة  
  . ام للجزائر، اللغة القبائلية و القانون العريف القبائلياحلاكم الع

 التالميذ الذين جيتازون بنجاح امتحان التخرج يف اية السنة الرابعة يتحصلون            :اخلامسةاملادة  
  .على شهادة دراسات املدارس
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  الثاينالعنوان 
  

  القسم األعلى ملدرسة اجلزائرعن 
  

  . مدرسة اجلزائر يؤسس قسم أعلى يف:السادسةاملادة 
  .  مدة الدراسة به عامني:السابعةاملادة 
 خيتار التالميذ من بني املسلمني املتحصلني على شهادة الدراسات املـذكورة يف             :الثامنةاملادة  

  . املادة اخلامسة أعاله
  .يستثىن عن هذه القاعدة بقرار خاص من احلاكم العام للجزائر  

  : م األعلى تشمل املواضيع التالية الدراسة يف القس:التاسعةاملادة 
  . علوم الدين اإلسالمي و تفسري القرآن -1
 .  الشريعة اإلسالمية و مصادرها -2

 .  األدب العريب، البالغة و املنطق -3

 .  تاريخ احلضارة الفرنسية -4

 .  مبادئ القانون الفرنسي و التشريع اجلزائي -5

التخرج يف اية السنة الثانية يتحـصلون        التالميذ الذين جيتازون بنجاح امتحان       :العاشرةاملادة  
  . على ديبلوم الدراسات العليا للمدارس

 بعد ثالث سنوات من العمل يف إحدى الوظائف العمومية اليت سـتحدد             :احلادية عشرة املادة  
بقرار من احلاكم العام ميكن للمسلمني احلاصلني على شهادة الكفاءة املذكورة يف املادة اخلامسة              

دراسة يف السنة الثانية للقسم األعلى ملدرسة اجلزائر من أجل احلصول علـى ديبلـوم               متابعة ال 
  . الدراسات العليا

:  الربامج و شروط امتحانات الدخول و التخـرج املتـضمنة يف املـواد             :الثانية عشرة املادة  
بية  املذكورة أعاله سوف حتدد بقرارات للحاكم العام للجزائر باقتراح من مدير التر            10.5.2
  . للجزائر
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 بتفويض من وزير التعليم العمومي و الفنون اجلميلة و الديانات يكلّـف             :الثالثة عشرة املادة  
  . احلاكم العام للجزائر بتنفيذ هذا املرسوم

  1895 جويلية 23: حرر بباريس يف              
  فيليكس فور                   

  من طرف رئيس اجلمهورية وزير التعليم 
  .ميلة و الدياناتالفنون اجلالعمومي و 

  .بوانكاريه. ر    
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   04ملحق رقم 

Arrêtés  du   1er  Août 1895 
Le Gouverneur général de l'Algérie, 

Vu les arrêtés du 20 novembre 1882 el du 26 juillet 1883;  

Vu la loi de   finances du 16 avril 1895;  

Vu le décret du 23   juillet 1895 ; 

Arrête 
ARTICLE PREMIER. _ Les élèves des médersas se divisent en élèves boursiers et en 

élèves libres; ils sont tous soumis aux mêmes obligations d'assiduité et de 

discipline. 

ART. 2 _ Les élèves sont recrutés par voie d'examen parmi les indigènes qui n'ont 

pas dépassé l'âge de dix-huit ans; des dispenses d'âge pourront néanmoins être 

accordées par le Gouvernement général dans des cas exceptionnels. 

ART. 3 _ Les élèves boursiers des médersas admis à la division supérieure de la 

medersa d'Alger continuent à jouir de leur bourse. 

ART. 4 _ Le montant de chaque bourse est do trois cents francs par an. En outre, le 

logement pour la nuit est assuré aux élèves boursiers, par les soins de l'admi-

nistration.  

 
 

Du personnel   enseignant 

ART. 5 _ Le personnel enseignant de chacune des médersas comprend des 

professeurs titulaires. La chaire de théologie, celle de langue arabe et celle de droit 

musulman sont pourvues de professeurs titulaires. Les autres parties de 

l'enseignement peuvent être confiées à des chargés de cours. 

Le professeur de théologie est chargé du cours de droit de quatrième année 

dans les médersas de Constantine et de Tlemcen. 

Le professeur chargé de l'histoire de la civilisation française, ceux qui 

enseignent le français et les sciences doivent être de nationalité française.  
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A la médersa d'Alger, le cours de théologie est fait par le professeur chargé 

de cet enseignement dans la division supérieure.  

ART. 6 _ Le personnel de la division supérieure de la médersa d'Alger comprend 

des professeurs titulaires et des chargés de cours ; la chaire de théologie et d'exégèse 

coranique ; celle de droit musulman et des sources de ce droit ; celle de littérature 

arabe, théorique et logique et celle d'histoire de la civilisation française sont 

pourvues de professeurs titulaires. 

Des professeurs de théologie, de droit et de littérature arabe font, en outre, un 

cours aux élèves de quatrième année de la médersa.  

ART. 7 _ Le traitement des professeurs titulaires est ainsi fixé : 

Dans les médersas : 3,000,  2,600, 2,200, 1,800, et 1,500 francs. 

Dans la  division supérieure de  la médersa d'Alger : 4,000, 3,500, 3,000, et 

2,500 francs.  

ART. 8 _ Un ou plusieurs ouqqafs sont attachés au service des médersas ; leur 

traitement est fixé à 1.200, 1,000, et 900 francs. 

ART. 9 _ Le personnel enseignant est nommé par le Gouverneur général sur la 

présentation du Recteur. Le personnel secondaire est nommé par le Recteur. 

 

De l'Administration 

 ART. 10 _  Chaque médersa cet administrée par un des professeurs  de nationalité 

française, désigné par le Gouverneur général sur la présentation du Recteur. 

A Constantine et à Tlemcen, le préciput du Directeur est de 500 fr. ; il est de 1,000 à 

Alger. 

ART. 11 _ A la fin de chaque année scolaire, le Directeur adresse au Recteur, qui le 

transmet au Gouverneur général, avec ces observations, un rapport détaillé sur la 

marche des études, les résultats obtenus par chaque élève et en général sur tous les 

faits de nature à intéresser l'administration supérieure. 

 

De l'Inspection 

ART. 12 _ Un fonctionnaire désigné directement par le Gouverneur général sera 

appelé, à titre d'Inspecteur général, à visiter tous les ans les médersas. Il assistera 
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aux différents cours et fera connaître son avis sur le personnel enseignant, sur les 

méthodes employées et les résultats obtenus. Il rendra compte au Gouverneur 

général du résultat de son inspection et lui signalera toutes les modifications qu'il lui 

paraîtrait utile d'apporter au fonctionnement des médersas 

Copie de ce rapport sera transmise au Recteur par les soins de l'Inspecteur 

général. 

Une indemnité annuelle de 4,500 francs sera attribuée au fonctionnaire 

chargé de l'inspection générale.  

 

De la Discipline 

ART. 13 _ Les peines disciplinaires sont : 

1° La réprimande; 

2° La retenue de solde;                                

3° L'exclusion définitive. 

Cette dernière peine ne pourra être prononcée que par le Gouverneur général, 

sur le rapport du Recteur. 

ART. 14 _ Le Recteur de l'académie d'Alger est chargé de l'exécution du présent 

arrêté.  

 
Fait à Alger, le 1er Août 1895.  

         JULES CAMBON.  

 
 
 

Arrêté: 

 
Le Gouverneur général de l'Algérie, 

Considérant qu'étant donné son rôle dans le monde musulman, la France doit 

exercer son influence bienfaisante sur les indigènes de l'Algérie en exigeant des 

fonctionnaires musulmans qu'elle emploie, pour certains services spéciaux, une 

instruction au moins égale à celle des fonctionnaires similaires des pays musulmans 

voisins; 
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Considérant que les médersas actuelles, suffisantes pour le recrutement d'un 

personnel secondaire, ne sont point en mesure de préparer un personnel plus instruit 

dont l'administration a besoin;  

Considérant que l'institution des médersas présentant un intérêt politique 

doit, dès lors, être l'objet d'une surveillance toute spéciale de la part du Gouverneur 

général;  

Vu les arrêtés du 20 novembre 1882 et du 26 juillet 1883;  

Vu la loi de finances du 16 avril 1895; 

Vu le décret du 23 juillet 1895;  

ART. 1er. _ Le certificat d'études des médersas est exigé pour exercer en territoire 

civil, les fonctions suivantes : aoun, hezzab, muezzin, thaleb, dans les écoles pri-

maires ; oukil, khodja, adel et dellal près du cadi.  

ART. 2. _ Le diplôme d'études supérieures des médersas est exigé pour exercer en 

territoire civil, les fonctions suivantes : bach-adel, imam, cadi, mufti, professeur 

dans les médersas et dans les mosquées. 

ART. 3. _ En territoire de commandement, le certificat d'études des médersas sera 

seul exigé pour exercer les fonctions prévues à l'article 2. 

ART. 4. _ Dispositions transitoires. _ Jusqu'au 1er janvier 1898, il pourra être 

pourvu aux emplois ci-dessus par des indigènes non pourvus de diplômes en cas 

d'absence de candidats diplômés.  

Le présent arrêté sera lu et affiché dans toutes les mosquées, mahkamas, médersas 

et écoles de la colonie. 

MM. les Généraux commandant les divisions, MM. les Préfets des départements 

d'Alger, d'oran et de Constantine et M. le Procureur général sont chargés, chacun en 

ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Paris, le 1er Août 1895.  

         JULES CAMBON 

 
 
 



   الـمالحق 
 

 - 189 -

 

  1895 أوت 01 رارق

   للجزائر، احلاكم العام املدين
  ؛1883 جويلية 26 و 1882 نوفمرب 20نظرا لقرارات 

  ؛1895 أفريل 16نظرا لقانون املالية 
  .  1895 جويلية 23نظرا ملرسوم 

  يقرر
 أحرار، خيضع مجـيعهم إىل   ينقسم تالميذ املدارس إىل تالميذ ذوو منحة و تالميذ:املادة األوىل 

  .نفس واجبات املواظبة و حسن السلوك
 يلتحق التالميذ باملدرسة عن طريق املسابقة من بني األهايل اليت يتجـاوز سـنهم           :الثانيةاملادة  

  . مثانية عشرة سنة، متنح إعفاءات يف السن من طرف احلكومة العامة يف حاالت استثنائية
ارس ذوي املنح الذين ينتقلون إىل القسم األعلى يف مدرسـة اجلزائـر              تالميذ املد  :الثالثةاملادة  

  . يتمرون يف التمتع مبنحتهم
 فرنك سنويا، باإلضافة إىل ذلك اإليواء ليال مضمون         360 قيمة كل منحة هي      :الرابعةاملادة  

  . للتالميذ ذوي املنح من طرف اإلدارة
  عن فريق التدريس

 كرسـي ،  يس يف كل واحدة من املدارس األساتذة املرسمون        يشمل فريق التدر   :اخلامسةاملادة  
علوم الدين و اللغة العربية، و قانون الشريعة هلم أساتذة مثبتون، األجزاء األخرى من التعلـيم                

  . ميكن ألن تسند إىل مكلّفني بالدروس
  . أستاذ علوم الدين مكلّف بتدريس القانون للسنة الرابعة يف مدارس قسنطينة و تلمسان  
األستاذ املكلّف بتاريخ احلضارة الفرنسية و كذا األساتذة الذين يدرسون اللغة الفرنسية              

  . و العلوم جيب أن يكونوا من جنسية فرنسية
يف مدرسة اجلزائر دروس علوم الدين يقوم ا األستاذ املكلّف ذه املـادة يف القـسم                  
  . األعلى
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    األعلى يف مدرسة اجلزائر يشمل أسـاتذة مرسـمني          فريق التدريس يف القسم      :السادسةاملادة  
، كرسي علوم الدين، و فقه القرآن، و كرسي قانون الشريعة و مصادر هذا        و مكلّفني بالدروس  

القانون، و كرسي األدب العريب و املنطق و كذا كرسي تاريخ احلضارة الفرنسية هلم أسـاتذة                
  . مرسمون
ن و األدب العريب باإلضافة إىل ذلك بتقدمي الـدروس          يقوم أساتذة علوم الدين و القانو       

  .لتالميذ السنة الرابعة يف املدرسة
  :  الراتب الشهري لألساتذة املرسمني حمدد كما يلي:السابعةاملادة 

  .  فرنك1.500، 1.800، 2.200، 2.600، 3.000: يف املدارس  
  .  فرنك2.500 ،3.000، 3.500، 4.000: يف القسم األعلى يف مدرسة اجلزائر  

  :  واحد أو عدة وقافني يلحقون مبصاحل املدارس، راتبهم الشهري حمدد بـ:الثامنةاملادة 
  .  فرنك900، 1.000، 1.200  
 فريق التدريس يعين من طرف احلاكم العام بتقدمي من مدير التربيـة، و بـاقي                :التاسعةاملادة  

  .العمال يعينون من طرف مدير التربية
  عن اإلدارة 

 تسير كل مدرسة من طرف أساتذة ذوو جنسية فرنسية معينون مـن طـرف               :العاشرةاملادة  
  . احلاكم العام بتقدمي من مدير التربية

  . يف قسنطينة و تلمسان
 يف اية كل سنة دراسية يقدم املدير تقريرا مفصال إىل مدير التربية الذي              :احلادية عشرة املادة  

عام مع مالحظاته حول سري الدراسة و النتائج احملصل عليهـا مـن             بدوره يقدمه إىل احلاكم ال    
  . طرف كل تلميذ و عموما كل األمور اليت من شأا أن م اإلدارة العليا

  التفتيشعن 
 يعين مباشرة من طرف احلاكم العام موظف برتبة مفتش عام يقوم بزيارة             :الثانية عشرة املادة  

دروس و يبدي رأيه حول فريق التدريس و حـول الطـرق            سنوية للمدارس، حيضر ملختلف ال    
يقدم تقريرا إىل احلاكم العام حول نتائج التفتيش و يعلمـه           . و النتائج احملصل عليها   املستعملة  

  . بكل التغيريات اليت تبدو له مفيدة يف عمل املدارس
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  . نسخة عن هذا التقرير تقدم إىل مدير التربية من طرف املفتش العام  
  .  فرنك تعطى إىل املوظف املكلّف بالتفتيش العام4.500حة سنوية قدرها من  

  النظامعن 
  :  العقوبات التأديبية هي:الثالثة عشرةاملادة 

  . التنبيه -1
 . اخلصم من الراتب -2
 . الفصل النهائي -3

هذه العقوبة األخرية ال ميكن أن تطبق إال من طرف احلاكم العام بتقرير مـن مـدير                 
  . التربية

  .  مدير أكادميية اجلزائر مكلّف بتنفيذ هذا القرار:الرابعة عشرةادة امل
  .1895 أوت 01: باجلزائرحرر               
  .جول كامبون                

  قرار
  احلاكم العام للجزائر،

إجيابيا على أهايل اجلزائر    بالنظر إىل دورها يف العام اإلسالمي، جيب على فرنسا أن متارس تأثريا             
 اخلاصة، مستوى تعليميا على األقـل        مسلمني العاملني لديها يف بعض املصاحل      مبطالبة موظفني 

  .مساوي إىل مستوى املوظفني املماثلني يف البلدان اإلسالمية ااورة
على اعتبار أن املدارس احلالية كافية لتوظيف الثانويني و ليست قادرة على حتضري عمال                

  . أكثر تعلما حلاجيات اإلدارة
ار أن مؤسسة املدارس هلا أمهية سياسية جيب إذن أن تكون موضع رقابة خاصة              على اعتب   

  من طرف احلاكم العام؛ 
  ؛ 1883 جويلية 26 و 1882 نوفمرب 20نظرا لقرارات 

  ؛ 1895 أفريل 16: نظرا إىل قانون املالية لـ
  . 1895 جويلية 23نظرا ملرسوم 
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  يقرر
: ية للعمل يف املنطقة املدنية ضمن الوظـائف التاليـة  شهادة تعليم املدارس ضرور    :األوىلاملادة  

  . يف املدارس االبتدائية وكيل، خوجة، عدل، دالل لدى القاضي. عون، حزاب، مؤذن، طالب
 ديبلوم الدراسات العليا للمدارس ضروري للعمل يف املنطقة املدنية ضمن الوظائف            :الثانيةاملادة  
  .  أستاذ يف املدارس و يف املساجدباش عدل، إمام، قاضي، مفيت،: التالية
 يف املنطقة العسكرية شهادة تعليم املدارس وحدها تكفي ملمارسة املـذكورة يف             :الثالثةاملادة  

  ). 02(املادة الثانية 
 ميكن شغل املناصب املذكورة أعـاله  1898 جانفي 01 إجراءات انتقالية حىت     :الرابعةاملادة  

  . ادة يف حال غياب مترشحني حاملني الشهادةمن طرف األهايل الذين ليس هلم شه
يتلى القرار احلايل و يعلّق يف كل املساجد و احملاكم و املدارس الـشرعية و املـدارس                   

  . التابعة للمستعمرة
السادة قادة الوحدات؛ السادة والّة الدوائر اجلدد، وهران، و قسنطينة، و السيد النائب               

  . طبيق هذه القرارالعام مكلّفون كلٌّ فيما خيصه بت
  . 1895 أوت 01: حرر بباريس              
  .  جول كامبون                  
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   05ملحق رقم 

N° 185. — INSTRUCTION PUBLIQUE. — Réorganisation des medersas 
 

Le Gouverneur général de l'Algérie, 

Vu le décret du 23 juillet 1895 sur l'institution des médersas;  

Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la hauts administration 

de l'Algérie ;  

Vu l'arrêté du 1er août 1895 sur l'organisation des éludes dans les médersas.  

Arrête:  
ART. 1er. _ Les élèves des médersas se divisent en élèves boursiers et en élèves 

libres; ils sont tous soumis aux mêmes obligations d'assiduité et de discipline.  

ART. 2. _ Les élèves sont recrutés par voie de concours parmi les indigènes 

pourvus du certificat d'études primaires et âgés de 15 ans au moins et de 20 ans au 

plus au 1er janvier de l'année où ils se présentent. 

ART. 3. _  Les élèves boursiers des médersas admis à la division supérieure de la 

médersa d'Alger continuent à jouir de leur bourse. 

ART. 4. _  Le montant de chaque bourse et de 360 fr par an.  En outre, le logement 

pour la nuit est assuré aux élèves boursiers par les soins de l'administration.  

ART. 5. _ Le personnel enseignant de chaque médersa comprend des professeurs 

titulaires et des délégués. 

Ces derniers sont les fonctionnaires débutants qui sont obligés d'accomplir 

un stage permettant d apprécier leur aptitude au titre de professeur.                           

ART. 6. _ Le traitement des délégués est fixé à 2.000 francs. 

Ceux des  professeurs titulaires sont fixés ainsi qu'il suit:  

1re classe …………………………………….. 5.000 fr. 

2e  __      ……………………………………..  4.500 

3e  __      ……………………………………..  4.000 

4e  __      ……………………………………..  3.500 

5e  __      ……………………………………..  3.000 

6e  __      ……………………………………..  2.500 
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Les avancements sont accordés à raison de deux tiers à l'ancienneté et d'un 

tiers au choix, 

L'avancement au choix n'est accordé qu'après cinq ans passés dans la classe 

inférieure. L'avancement à l'ancienneté est attribué après 7 ans.  

ART. 7. _ Un ou plusieurs oukkafs sont attachés au service des médersas. Leur 

traitement est fixé à 1,000, 1,100, et 1,200 francs. 

ART. 8. _ Le personnel enseignant est nommé par le Gouverneur général sur la 

présentation du Recteur. Les oukkafs sont nommés par le Recteur.  

ART. 9. _ Les professeurs musulmans sont recrutés autant que possible, parmi les 

anciens élèves diplômés; de la division supérieure de la médersa d'Alger. 

Les professeurs français sont recrutés parmi les brevetés ou diplômés d'arabe 

de l'Ecole des Lettres d'Alger ou de l'école des langues orientales vivantes, pourvus 

soit d'un baccalauréat, soit du diplôme d'études historiques délivré par l'école des 

lettres d'Alger. 

ART. 10. _ Chaque médersa est administrée par un des professeurs de nationalité 

française, désigné par le Gouverneur général sur la présentation du recteur et qui 

prend le titre de directeur: 

Le préciput du directeur est fixé à 1,000 francs pour les medersas de 

Constantine et de Tlemcen et à 2,000 pour la médersa d'Alger.                        

ART. 11. _ A la fin de chaque année scolaire le directeur adresse au recteur, qui le 

transmet au Gouverneur général avec ses observations un rapport détaillé sur la 

marche des études, les résultats obtenus par chaque élève et en général sur tous les 

faits de nature à intéresser  l'administration supérieure. 

ART. 12. _ Un fonctionnaire désigné directement par le Gouverneur général sera 

appelé à titre d'inspecteur   général à visiter tous les ans les médersas. Il assistera 

aux différents cours et fera Connaître son avis sur le personnel enseignant, sur les 

méthodes employées et les résultats obtenus. Il rendra compte au Gouverneur 

général  du résultat de son inspection et lui signalera toutes les modifications qu'il 

lui apparaît utile d'apporter au fonctionnement des médersas. 

 Copie de ce rapport sera transmise au recteur par les soins de l'inspecteur 

général.  
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 Une indemnité annuelle de 4,500 francs sera attribuée au fonctionnaire 

chargé de l'inspection générale.  

ART. 13. _ Les peines disciplinaires sont applicables aux élèves sont:  

1° La réprimande du directeur; 

2° La réprimande devant le conseil des professeurs; 

3° L'exclusion temporaire; 

4° L'exclusion définitive. 

Les trois dernières peines ne sont prononcées qu'après avis du conseil des 

professeurs.  

L'exclusion temporaire est prononcée par le recteur et l'exclusion définitive 

par le Gouverneur général sur la proposition du recteur.  

ART. 14. _ L'application au personnel actuel des médersas des nouveaux 

traitements  fixés à l'article 6. sera réalisé progressivement et dans la limite des 

disponibilités budgétaires. 

ART. 15. _ Sont  abrogés l'arrêté susvisé du 1er août 1895 et toutes autres 

dispositions contraires au présent règlement 

ART. 16. _ Le recteur de l'académie d'Alger est chargé de 1'exécution du présent 

arrêté 

 

Alger, le 18 Mars 1905.  

         Le Gouverneur général 

         JONNART. 
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  . إعادة تنظيم املدارس-التعليم العمومي – 185رقم 
  احلاكم العام للجزائر،

   حول تأسيس املدارس؛1895 جويلية 23نظرا ملرسوم 
   حول احلكومة و اإلدارة العليا للجزائر؛1898 أوت 23نظرا ملرسوم 

  . حول تنظيم الدراسة يف املدارس1895 أوت 01 لقرار نظرا
  يقرر 

 ينقسم تالميذ املدارس إىل تالميذ ذوو منح و تالميذ أحرار؛ خيضعون كلّهـم إىل               :األوىلاملادة  
  .نفس االلتزامات، املواظبة و السلوك

شهادة الدراسات   ينتقى التالميذ عن طريق املسابقة من بني األهايل احلائزين على            :الثانيةاملادة  
 جـانفي مـن     01 سنة على األكثر يف      20 سنة على األقل و      15االبتدائية البالغني من العمر     
  . السنة اليت يتقدمون فيها

 تالميذ املدارس ذوو املنح الناجحني إىل القسم األعلى ملدرسة اجلزائر يواصـلون             :الثالثةاملادة  
  . التمتع مبنحهم

 فرنك سنويا باإلضافة إىل هذا تضمن اإلدارة للتالميذ ذوو          360هو   قيمة املنحة    :الرابعةاملادة  
  . املنح املبيت

  .  موظفو التعليم لكل مدرسة يشمل األساتذة املرمسني و املبتدئني:اخلامسةاملادة 
هؤالء هم املوظفون املبتدئون الذين يتلزم عليهم إجراء تربص ميكّن من حتديد كفاءام               

  . ملنصب األستاذ
  .  فرنك2000 راتب املبتدئني حدد بـ :السادسةادة امل

  :أما رواتب األساتذة املرسمني فهي حمددة كما يلي  
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   فرنك 5000.......................................................... الدرجة األوىل  -
   فرنك 4500..... ......................................................الدرجة الثانية  -
   فرنك 4000........................................................... الدرجة الثالثة  -
   فرنك 3500......................................................... الدرجة الرابعة  -
   فرنك 3000 ......................................................الدرجة اخلامسة  -
  فرنك2500...................................................... الدرجة السادسة  -

  . الترقيات متنح يف حدود الثلثني باألقدمية و الثلث باالختيار
الترقيـة  . الترقية باالختيار ال متنح إال بعد إمضاء مخس سنوات يف الدرجـة الـسفلى             

  .تباألقدمية متنح بعد سبع سنوا
ـ             :السابعةاملادة    ، 1000:  يلحق مبصاحل املدارس وقّاف أو عدة وقّافني راتبـهم حمـدد بـ

  .  فرنك1200، 1100
 املوظفون املدرسون يعينون من طرف احلاكم العام بتقدمي مـن مـدير التربيـة،               :الثامنةاملادة  

  . الوقّافون يعينون من طرف مدير التربية
 املسلمون يوظفون كل ما كان ذلك ممكنا من بني قـدماء التالميـذ               األساتذة :التاسعةاملادة  

  .احلاصلني على شهادة من القسم األعلى ملدرسة اجلزائر
األساتذة الفرنسيون يوظفون من بني أصحاب الشهادات أو الديبلومات للغة العربيـة              

ى شهادة الباكالوريا   ملدرسة آداب اجلزائر أو من مدرسة اللغات الشرقية احلية احلاصلني إما عل           
  .   أو شهادة الدراسات التارخيية ممنوحة من طرف مدرسة آداب اجلزائر

كل مدرسة يديرها أحد األساتذة ذوو اجلنسية الفرنسية، معين مـن طـرف              :العاشرةاملادة  
  .احلاكم العام بتقدمي من طرف مدير التربية و حيمل لقب املدير

ـ       2000نك بالنسبة ملدارس قسنطينة و تلمـسان و        فر 1000: عالوة املدير حمددة ب
  .    فرنك بالنسبة ملدرسة اجلزائر

 يف اية كل سنة دراسية يرسل املدير إىل مدير التربية الذي بدوره حيولـه               :احلادية عشر املادة  
إىل احلاكم العام تقريرا مفصال مرفقا مبالحظاته حول سري الدراسة و النتائج احملصل عليها مـن                

  .ف كل تلميذ و حول كل ما من شأنه إثارة اهتمام اإلدارة العلياطر
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 يعين مباشرة من طرف احلاكم العام موظّف يشغل منصب مفـتش عـام              :الثانية عشرة املادة  
حيضر خمتلف الدروس و يبدي رأيه حول املدرسـني و الطـرق            . مهمته زيارة املدارس سنويا   

.    م تقريرا إىل احلاكم العام حول نتاج مهمتـه التفتيـشية          يقد. املستعملة و النتائج احملصل عليها    
  . و خيطره بكل التغيريات اليت يراها مناسبة يف عمل املدارس

  . يقدم املفتش العام نسخة عن هذا التقرير إىل مدير التربية  
  .  فرنك4500يمنح املوظف املكلّف بالتفتيش العام تعويضا سنويا قدره   

  :  العقوبات التأديبية املطبقة على التالميذ هي:عشرةالثالثة املادة 
  . توبيخ املدير -1
 . توبيخ أمام جملس األساتذة -2
 .الطرد املؤقت -3
 . الطرد النهائي -4

  . العقوبات الثالثة األخرية ال تعلن إال بعد استشارة رأي جملس األساتذة
حلـاكم العـام    الطرد املؤقت يعلن من طرف مدير التربية و الطرد النهائي من طرف ا            

  . باقتراح من مدير التربية
على املوظفني  ) 06( تطبيق الرواتب اجلديدة املشار إليها يف املادة السادسة          :الرابعة عشرة املادة  

  . احلاليني للمدارس يكون تدرجييا و يف حدود اإلمكانيات املالية
 املخالفـة هلـذا      و كذا كل املواد    1895 أوت   01 يلغى كل من قرار      :اخلامسة عشرة املادة  
  . القانون
  .  مدير أكادميية اجلزائر مكلّف بتنفيذ هذا القرار:السادسة عشرةاملادة 

  
      
  . 1905 مارس 18: اجلزائر                 
  احلاكم العام                   
   جــونار                     
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  .املدرسة الثعالبية باجلزائر العاصمة: 6ملحق رقم 
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  . بقسنطينة الشرعيةاملدرسة : 7ملحق رقم 
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  .  مدرسة سيدي بومدين بتلمسان: 8ملحق رقم 
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  : األرشيفات:أوال
     A.G.G( Archives Gouvernement général d'Algérie ( أرشيف احلكومة العامة-

  .185، 217، 174، 76: عبارة عن خمتلف القوانني املنظمة للتعليم يف املدارس، حتت أرقام
  : املصادر و املراجع باللغة العربية: ثانيا

 : املصادر

 .حفة املرضية يف الدولة البكداشية يف بالد  اجلزائر احملميـة          الت: اجلزائري حممد بن ميمون    - 1
  .1972اجلزائر .ت.ن.و.حممد بن عبد الكرمي، ش: تقدمي و حتقيق

 حممـد   : ت ،2ط،   2،جتعريف اخللف برجـال الـسلف     : احلفناوي أبو القاسم حممد    - 2
  .1991اجلزائر،. م.ف.و.ين، األنيس، ميرؤوف القامسي احلس

الئهم علـى   يفريدة منسية يف حال دخول الترك بلد قسنطينة، و است         : الصاحلالعنتري حممد    - 3

     ، مراجعة وتقدمي وتعليق حيىي بوعزيز، دار هومة للطباعـة و النـشر             تاريخ قسنطينة  ،أوطاا
 .2005و التوزيع، اجلزائر، 

،  القـسم الثـاين    )1954-1925(يف اجلزائر   ) مذكرات(حياة كفاح   : املدين أمحد توفيق   - 4
  .1977اجلزائر، .ث.ن.و.ش
 .حممد حجي و حممد األخضر: ترمجة. فريقياإوصف ): فريقيليون اإل(الوزان احلسن  - 5

 .2004 دار الفكر، دمشق سورية، 2ط. مذكرات شاهد للقرن: بن نيب مالك - 6

ريي، ب و تعريب و حتقيق حممـد العـريب الـز          مي، تقد املرآة: خوجة محدان بن عثمان    - 7
 . 1982زائر، اجل.ت.ن.ش

، اإلخوان، دراسة إثنولوجية حول اجلماعات الدينية عند مسلمي اجلزائـر         : و إدوارد فدونو - 8
  .2003ترمجة وحتقيق كمال فياليل، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، 

  .1983دار الغرب اإلسالمي،بريوت، .2ط
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  :املراجع
اجلزائـر،  . ك.و.، م صالحي يف اجلزائـر   اإلمجعية العلماء املسلمني و أثرها      : أمحد اخلطيب  -1

1985.  
دار . أمحد بن حممد بكلي    :ت،  أعالم و معامل، مآثر عن اجلزائر منسية      : األشرف مصطفى    -2

  .2007القصبة للنشر، اجلزائر، 
اجلزائـر،  . ك.و.م،  حنفي بن عيـسى   : ت،  األمة و اتمع  : اجلزائر: األشرف مصطفى  -3

1983.  
  .1995ج، اجلزائر، .م.د ،7ط ،2،جتاريخ اجلزائر العام: اناجلياليل عبد الرمح -4
  .2000 للنشر، اجلزائر، موفم، 1،جالعريب أعالم من املغرب: الصديق حممد الصاحل -5
، دار و مكتبة الـشركة اجلزائريـة        1، ط 1، الد   كتاب آثار ابن باديس   : الطاليب عمار  -6

  .1968ر، اجلزائر، ة و الطباعة و التوزيع و النشمجرتللتأليف و ال
  .1963، دار الكتاب، البليدة، اجلزائر، 2، طكتاب اجلزائر: املدين أمحد توفيق -7
: ت ،اجلزائر بني احلاضـر و املاضـي      : يف الكوست  إ ان و ينندري بر أندري نوشي و     أ -8

  .1984اجلزائر، . ج.م.و سطنبويل، و منصف عاشور،إرابح 
      املـدارس واملمارسـات الطبيـة       -يف اجلزائر املستعمرة     املواجهات الثقافية  :ون تريان فإي -9

مـصطفى  : حممد عبد الكرمي أوزغلة، مراجعة وإشـراف      :  ت -)1880-1830 (و الدين 
  .2007ماضي، دار القصبة للنشر، اجلزائر، 

حلـب،   د ، منـشورات  )1871-1830 (احلركة التبشريية يف اجلزائـر    : بقطاش خدجية  -10
   .2007اجلزائر 

ج، اجلزائر،  .م.د ،)عالم، قضايا، مواقف  أ(اجلزائر يف الفكر احلديث     صوت  :ة عمر ين ق بن -11
1993.  

              عـشر  عالم اجلزائر يف القـرنني التاسـع      أمعجم  :  و آخرون  صفصاف عبد الكرمي  البو -12

، منشورات خمرب الدراسات التارخيية و الفلسفية، جامعة منتوري، قسنطينة،          2، ج و العشرون 
  .2004ائر، اجلز
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الفكر العريب احلديث و املعاصر، حممد عبده و عبد احلميد بـن            :صفصاف عبد الكرمي  البو -13

  .2005 دار اهلدى للطباعة و النشر، اجلزائر، 1،جباديس منوذجا
، دار الغـرب    2، ط 1962 و لغاية التاريخ السياسي للجزائر من البداية      : بوحوش عمار  -14

  .2005اإلسالمي، بريوت، لبنان، 
مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني و عالقاا باحلركات اجلزائرية        : بوصفصاف عبد الكرمي   -15

، منـشورات املتحـف الـوطين        مقارنة ةيديولوجيإدراسة تارخيية و    ) 1945-1931(األخرى  
  .1996للمجاهد، اجلزائر، 

     دار اهلدى للطباعة    1 ،ج  و قضايا من تاريخ اجلزائر و العرب       تموضوعا :  حيىي بوعزيز  -16
  .2004و النشر و التوزيع، اجلزائر، 

الشيخ عبد احلميد بن باديس، فلسفته و جهـوده يف التربيـة و التعلـيم               : تركي رابح    -17

  .اجلزائر .ت.ن.و.ش .)1900-1940(
  .1981ت، اجلزائر، .ن.و.، شالتعليم القومي و الشخصية الوطنية: تركي رابح -18
فيـصل  :  ت -دراسة سوسـيولوجية  –تاريخ اجلزائر احلديث    : قادر جغلول عبد ال   -19
  . 1983ج، اجلزائر، .م.، د3ط. خليل أمحد خليل: مراجعة. عباس

، دار  4، ج تاريخ اإلسالم السياسي، الديين، الثقايف، االجتمـاعي      : حسن إبراهيم حسن   -20 
  .2001وت، و مكتبة النهضة العصرية، تونس ل، بريياجل
  .1999، دار األمة، اجلزائر، 1ط. سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر: لقادرحلوش عبد ا -21 

، املطبعة التعاونيـة،    1، ط 1، ج ضة اجلزائر احلديثة و ثورا املباركة     : دبوز حممد علي   -22
  .1965اجلزائر، 

ة دراسة وصفي –ريب  غأقطار املغرب العريب وحتديات الغزو الثقايف ال      : دردور عبد الباسط    -23 

 طرابلس ، ليبيـا،     -ية العظمى رياجلماه–، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية      1 ط -حتليليـة 
2002.  

اجلزائـر،  . ك.و.، م )1855-1830(اجلزائر يف مؤلفات الرحالني األملان      : دودو أبو العيد   -24
1983.  

  .1993، م للنشر، اجلزائروف، مالتعليم يف اجلزائر قبل و بعد االستقالل: زرهوين الطاهر  -25
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. ك.و.م. )1900-1830(نصوص و وثائق يف تاريخ اجلزائر املعاصر        : زوزو عبد احلميد   -26
  .1984اجلزائر، 

، دار الغـرب    1، ط 5، ج أحبـاث و آراء يف تـاريخ اجلزائـر        : سعد اهللا أبو القاسم    -27 
 . 2005اإلسالمي، بريوت، 

، دار الغـرب    1 ج )1900-1830(احلركة الوطنيـة اجلزائريـة      : سعد اهللا أبو القاسم    -28
 .1992اإلسالمي، بريوت، 

 ).1877-1807(القاضـي األديـب الـشاذيل القـسنطيين         : سعد اهللا أبـو القاسـم      -29
  .1974اجلزائر، .ت.ن.و.ش
 ،5ج ،3ج ،2ج ،1، ج )1954-1500 (تاريخ اجلزائر الثقـايف   : سعد اهللا أبو القاسم    -30 
 .1998، دار الغرب اإلسالمي بريوت،1ط ،7ج

    ، معهد البحوث   حماضرات يف تاريخ اجلزائر احلديث بداية االحتالل      : سعد اهللا أبو القاسم    -31
 .1970و الدراسات العربية، 

  .1988م، اجلزائر، .ف.و.،مأفكار جاحمة:سعد اهللا أبو القاسم -32
 .ك.و. م -العهد العثماين –اجلزائر يف التاريخ    : بوعبديلالسعيدوين ناصر الدين و املهدي       -33

  .1984اجلزائر، 
 .1 ج .)العهـد العثمـاين   (دراسات و أحباث يف تاريخ اجلزائـر         :سعيدوين ناصر الدين   -34
  .1983اجلزائر، . ك.و.م

، دار  ثورة بوبغلـة  . مقاومة منطقة القبائل لالستعمار الفرنسي    : سي يوسف حممد   -35
  . 2000األمل للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، 

 -تاريخ مدينة قسنطينة  –أم احلواضر يف املاضي و احلاضر       : ملهدي بن علي  يب حممد ا  غش -36
  .1980مطبعة البعث، قسنطينة، اجلزائر، 

أبو القاسم سـعد اهللا،     : ، ت شخصيات وقضايا من تاريخ اجلزائر املعاصر     : صاري أمحد  -37
  .2004غرداية ، اجلزائر،  املطبعة العربية،

       هومة للطباعة و النـشر     ، دار 1830-1514 م التركي اجلزائر خالل احلك  : اد صاحل بع -38
  .2005و التوزيع، اجلزائر، 
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ج، اجلزائـر،   .م.د،   1900-1870 املعمرون والسياسة الفرنسية يف اجلزائر    :اد صاحل بع -39 
1984. 

ـ       : عمار هالل  -40 . ك.م.د ،1962-1830  املعاصـرة  رأحباث و دراسات يف تـاريخ اجلزائ
  .1985اجلزائر، 

جوانب من السياسة الفرنسية و ردود الفعل الوطنية يف قطاع الـشرق            : عمرياوي محيدة  -41

  .1984، دار البعث، اجلزائر، 1 ط)بداية االحتالل(اجلزائري 
، 1، ط )1840-1827(دور محدان خوجة يف تطور القضية اجلزائريـة         : عمرياوي محيدة  -42

 .2005 اجلزائر، ،دار البعث

      ، دار اهلدى للطباعة والنـشر      قضايا خمتصرة يف تاريخ اجلزائر احلديث     : عمرياوي محيدة  -43 
 .2005و التوزيع، اجلزائر،

، دار اهلدى للطباعة والنشر و التوزيـع،        2، ط من امللتقيات الدولية  : عمرياوي محيدة  -44
 .2007اجلزائر،

  ضوء شرق الـبالد    إدارة املكاتب العربية و االحتالل الفرنسي للجزائر يف       : فركوس صاحل  -45
  .2006 منشورات جامعة باجي خمتار ، عنابة، ،1844-1871

         إىل خـروج الفرنـسيني     الفينيقـيني املختصر يف تاريخ اجلزائر من عهـد        : فركوس صاحل  -46
  .2003 دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، ،)1962-ق م 814(

) 1954-1900(املقاومة السياسية    :اريخاجلزائر يف الت  : قداش حمفوظ و صاري اجلياليل     -47

  .1987اجلزائر، . ك.و. عبد القادر حراث، م:، ت)الطريق االصالحي و الطريق الثوري(
، منشورات ميـديا بلـوس،      قسنطينة يف عهد صاحل باي البايات     : قشي فاطمة الزهراء   -48 

  .2005قسنطينة، اجلزائر، 
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  . 18، 11، 9، 2: فرنسيني  - ع -
  . 9: بارادي دو فونري  . 26، 21، 7، 2: العثمانيني
  .14: الفكون عبد الكرمي بن حممد  . 2: العقباين

  . 108، 82، 60، 38، 18: فريي جول  . 2: العجيسي بن يعلي
  . 65، 45، 43: فايل  . 10: العنتر حممد بن الصاحل

  .85: فور فليكس  . 10): أسرة(العنايب 
  . 139: فيليب لويس  . 147، 103، 34، 17: عربان إمساعيل

، 99، 42، 35، 18، 17): األمري(عبد القادر 
126.  

  . 157): سيدي(فرج 

  - ك – ق -  . 72، 22): سيدي(عبد املؤمن 
  . 27، 13: يةالقشاش  . 22): سيدي(عفان 

  . 27: قدورة سعيد  . 24): القاضي(عياض 
  .70): السلطان(قالوون   . 93: العمايل علي
، 140،  133،  128،  22): الـشيخ (عبده حممد   

147 ،151 ،152 ،153 ،154 .  
  . 70: قالوون الناصر بن حممد

  . 4): باي(الكبري حممد   . 133): الشيخ(عبد ايد 
  . 33، 8: كلوزيل  . 136): سيدي(عيسى 

ــ  - غ - ــيدي(اين الكت ، 125، 72، 22، 13): س
126 .  

  . 109، 14: كومب إمييل  . 132، 2): أسرة(ين يالغرب
  . 30: كوبوالين غزايف  . 58: غريفي الكبري
  . 33: كودي  . 93: غوتيه إمييل
  . 62: كرمييو أدولف  . 102: يدبغاستون

  .  90: كامبون جول  . 128: الغزايل أبو حامد
  . 98: كولونا فاين  - ف -

    . 72، 27، 22، 10، 9): أسرة(الفكون 
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  . 69: ملك شاه  . 139، 128: كحول حممد
  . 70: املالكية  . 137: الكبري لويس

  . 77): احلاج(مبارك   - ل -
  . 77): سيدي(حممد السنوسي   . 65، 45، 4: المورسيري

  . 92): الدكتور(مرسلي الطيب   . 12: ليون اإلفريقي
  . 95: يالنسكيموت  . 17: لوبيشو
  . 96: مارسييه جورج  . 45): سان(لويس 

  . 129: املدين أمحد توفيق . 65، 52، 50، 49، 48، 47، 46: الفيجري
  . 129: املوهوب أبو عبد اهللا  - م -

  . 133: مارتان  . 2): أسرة(املشدايل 
  . 154: موبري خليل بن عمر الدزيري  . 3: املوريسكيون
  - هـ – ن -  . 49، 48، 11، 3: املسيحيني
  . 8: النصارى  . 26، 21، 5، 4: نيباملراط

، 125،  124،  95،  64،  10 :ااوي عبد القادر  
126  ،127  ،128  ،129  ،130  ،131  ،139 ،
140 ،142 ،143 ،145 ،152 ،159 .  

  . 147، 103، 50، 34: نابوليون الثالث

  . 69 :)زيرو(نظام امللك   . 11): سيدي(مروان 
  . 4): سيدي(اهلواري   . 23): سيدي(منصور 
  . 24، 9: هايدو  . 24): اإلمام(مالك 

  - ي – و -  .34: حممد فريد
  . 12، 9: الوزان  . 42: موريل

  . 58): فارين(وارين   .54، 49، 47: ماكماهون
  . 77: مبفانـوي  . 49): سانت(مونيك 
  . 129 ،127: الونيسي محدان  . 57: املقراين
  . 128: الوتري املدين بن طاهر  . 60): أوالد(مقران 
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    . 132: الورتيالين
    . 65، 63، 62، 60، 12، 9، 8: اليهود
    . 37: ياكونو
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    فهرس األماكن و البلدان: ثانيا

  . 150، 136: انياأمل  - أ -
  . 137): ثانوية(ابن عكنون   . 21، 9، 3: األندلس
  . 138: اسبانيا  . 12): مدرسة(لس األند

  138: األرجنتني  . 13): مدرسة(ابين اإلمام 
  . 153: األستانة  . 149، 135، 18: أوروبا
  .154: إيطاليا  . 156، 20: آسيا
  - ب -  . 22: أقبو

  . 129، 22، 3، 2: جباية  . 27): زاوية(أيب عتيقة 
  . 21، 3، 2: بيض املتوسطالبحر األ  . 46، 37، 36): األصنام(أورليان فيل 

ــار  . 156، 47، 43، 42، 41: إفريقيا ، 59، 57، 56، 55، 35، 19: يسبـ
126 ،134 ،135 ،136 ،137 ،138 .  

  . 74، 69، 43، 36: البليدة  . 58: األلزاس
  . 69): مدرسة(البيهقية   . 61): أسرة(أوالد مقران 

   70: بغداد  . 69: يرانإ
  . 136: )مقهى (بن ميينة  . 129: ميوالإ

  . 136: بريوت  .  :(134ج(األربعني شريف 
  . 138: البريو  . 135: آفلو

  . 154: بالرم  . 135: األغواط
  - ت -  . 136: أندونيسيا

ــسان  . 136: االحتاد السوفييت ، 22، 21، 17، 13، 12، 8، 1: تلم
23  ،27  ،28  ،68  ،69  ،72  ،74  ،75 ،
77  ،78  ،80  ،82  ،85  ،87  ،97  ،107 ،

110  ،113  ،115  ،116  ،126  ،127 ،
141 .  
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، 92،  73،  71،  48،  46،  27،  21،  9: تونس
98  ،108  ،127  ،132  ،138  ،141  ،152 ،

153 ،154 .  

  . 16، 12): مدرسة(جامع خري الدين 

 . 16، 12): مدرسة(جامع عبد الرمحان الثعاليب   . 51: تيزي وزو
  .13 ):مدرسة(اجلامع األخضر   . 134، 132: تبسة

  - ز – د – خ – ح -  - ج -
، 13، 12، 11، 9، 8، 7، 6، 4، 2: اجلزائر

14 ،15 ،18 ،19 ،21 ،22 ،23 ،25 ،27 ،
28 ،30 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،
39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،45 ،46 ،47 ،49 ،
51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،57 ،58 ،59 ،60 ،
61 ،62 ،65 ،68 ،69 ،71 ،74 ،78 ،80 ،
82 ،85 ،87 ،98 ،99 ،103 ،107 ،109 ،

111 ،115 ،119 ،122 ،124 ،126 ،
128 ،130 ،136 ،140 ،143 ،145 ،
146 ،149 ،152 ،153 ،154 ،155 ،
157 .  

  . 7: احلرمني الشريفني

، 74، 69، 56، 50، 41، 32): مدينة(اجلزائر 
78 ،87 ،88 ،90 ،91 ،92 ،94 ،96 ،

109 ،115 ،116 ،119 ،127 ،128 ،
129 ،131 ،136 ،137 ،138 ،141 ،
144 ،149 ،153 .  

  . 9: احلجاز

  . 70: حلب  . 13، 2: جيجل
  . 136: احلضنة  . 130، 12): مدرسة(اجلامع الكبري 

  .70: خرسان  . 16، 12): مدرسة(جامع السلطان 
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  . 111: شرشال  .31:الدوار
  . 135: شلغوم العيد  . 70: ديار بكر
  . 154:  بايشارع عبد اهللا  . 70: دمشق

  - ط – ص -  . 133: دار املعلمني
  . 16، 12): مدرسة(صباط احلوت   . 28، 22): جباية(زواوة 

  . 129: صدوق  - ش – س -
  . 136: الصني  . 42، 11): كاتيدرائية(سيدة اجلزائر 

  . 126: طنجة  . 16، 12): جامع( مرمي ةالسيد
  - غ – ع -  . 77، 75، 22): زاوية(سيدي بومدين 

  . 60، 35، 11، 10، 3: عنابة  .22): زاوية(سيدي احللوي األندلسي 
  . 27، 22: )زاوية(عني التوت   . 23): زاوية(سيدي منصور بآيت جناد 

  . 134: عني البيضاء  . 27): زاوية(سعيد قدورة 
  . 3: غرناطة  . 48): قرية(سان سبرييان 
  . 47: غليزان  . 49): قرية(سانت مونيك 

  - ف -  .49): مستشفى(لزابيت سانت إ
  . 126، 108، 98، 21: فاس  . 127): جامع(سيدي رمضان 

  . 27): زاوية(الفكون   . 136: سوريا
، 46،  43،  40،  39،  36،  34،  33: فرنسا  . 139: سيدي عيسى

50  ،51  ،58  ،59  ،60  ،61  ،63  ،98 ،
108  ،119  ،122  ،125  ،136  ،149 ،
151 ،153 ،157.  

    . 76، 44، 20 :مشال إفريقيا
    . 58، 50: الشلف
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  - م -  - ق -
، 21،  15،  13،  10،  9،  6،  4،  3،  2: قسنطينة

22  ،23  ،27  ،28  ،35  ،56  ،68  ،69  ،72 ،
73  ،74  ،78  ،80  ،82  ،85  ،87  ،92 ،

107  ،113  ،125  ،126  ،129  ،130 ،
131  ،132  ،133  ،134  ،140  ،144 ،
145 ،147 ،152 ،154 .  

، 126،  75،  71،  27،  2: املغرب األقـصى  

132 ،138 .  

  . 74، 72، 69، 18، 2: املدية

  . 77، 69، 27، 18، 13، 8، 3: مازونة  8: القيطنة
  .7): املكرمة(مكة   . 9: القسطنطينية

  . 7): املنورة(املدينة   . 11): جامع(القصبة 
  . 137، 69، 17، 13، 8: معسكر  . 69، 27، 13): مدرسة(القشاشية 

، 108، 98، 71، 70، 27، 21، 9: مــصر  . 52، 51، 40): برالرب(القبائل 
127 .  

، 97،  84،  82،  76،  10: مدرسة قـسنطينة    . 48، 46 :قرطاج
154 .  

  . 69، 13، 12: احملمدية  . 60: قاملة
  . 77، 17: مستغامن  .138، 136، 134، 70: القاهرة

  . ،47، 36، 18: مليانة  - ل – ك -
، 97،  73،  69،  13 ،10): املدرسـة (الكتانية  

125 ،126 ،127 ،131 ،144 .  
  . 21، 20: املغرب العريب

  . 20: املشرق العريب  . 42، 11): مسجد(كتشاوة 
  . 27): زاوية(موالي احلسن   . 11: كنيسة الصليب املقدس

  . 61، 47 :جمانة  . 43، 42، 12): االنتصار(كنيسة سيدة النصر 
  . 60: مرسيليا  . 58: اللورين

  . 103، 80): ثورة(املقراين   . 136: نانلب
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    . 126: جماوة
    . 136: اململكة العربية السعودية

    . 136: املسيلة
    . 138: املكسيك

    . 153: املكتبة الوطنية

    - و -  هـ – ن -
    . 69: نيسابور
    . 20: اهلند
، 56،  38،  35،  17،  13،  11،  4،  2: وهران
140 .  

  

    . 70: الواقد
    . 153): فندق(لواحات ا
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  : فهرس اجلرائد و االت: ثالثا

  . Le temps :(60(جريدة الطان 
  . 143، 139، 102، 92: جريدة املبشر
  . 128: كوكب إفريقيا

  . 134: اإلقدام
  . 134: الراية

  . 134: العصر اجلديد
   .La dépêche de Constantine :134الشؤون العامة لقسنطينة 

  . L'humanité :134اإلنسانية 
  . La lutte sociale :134الكفاح االجتماعي 
  .134: صدى الصحراء

  .135: الشهاب
  .137: الربملان اجلزائري
  . 137: النجم اجلزائري

  . 139: األخبار
  . 139: املصباح

  . 139: جريدة اجلزائر
  . 139: "اإلسالم"جريدة 

  .139: صحيفة املغرب
  .Progrès de l'Est :143قري دي الست برو
  . 154، 153: املنار
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