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 شكر وتقدير

 

 الليم إننا نشكرك شكر الشاكرين ونحمدك حمد الحامدين
 لي القدير الذي أليمني الصبر  ف الحمد هلل والشكر هلل الع

 وأعانني على إنجاز ىذه المذكرة المتواضعة
 بأسمى آيات الشكر واالمتنان   –بادئ ذي بدئ   -نتوجو  
 لألستاذ "قدادرة شايب" الذي عبد لي طريق البحث والتقدير

 من خالل توجيياتو وإرشاده فما وجد في ىذا البحث من فضل 
 صير فعلي يحسب، ف انعم وأكرمف إليو ينسب وما وجد فيو من تق 

 .بو أستاذا 
 والشكر وكل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة، كما أتقدم بجزيل

 الشكر إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد وخاصة  
 عمال مكتبتنا الجامعية، ومكتبة المتحف بق المة 

 ومكتبة قسم التاريخ بقسنطينة. 
 

 

 

 



 اإلىداء

ملكملكي إلى الذي وىبني كل ما  حتى أحقق لو آمالو إلى من   ي
 المبتغى إلى اإلنسان  إلى األمام لنيل    قدما كان يدفعني

  الذي سير على تعليمي بتضحيات جسام
 إلى أبي الغالي  

 إلى التي وىبتني الحياة و التي رعتني حق الرعاية إلى أعز مالك
 على ق لبي  إلى أمي الغالية   

 حياتي إلى مق لتي  ى الروح التي سكنت روحي إلى نبض  إلى
 وحنيني زوجي

 رياحين حياتي وسندي ومالذي إخوتي حسام ورامز  لى  إ
 وأخواتي أسماء أميرة شيد

 إلى إخوة زوجي ووالديو الكريمين
 إلى جميع أفراد عائلتي

 إلى األطف ال الصغار :جواد سلسبيل لجين إياد
 عبد الرحمان   

 أسماء،  زينب ،خلود إلى صديق اتي :نجاح، شيماء، بسمة ،
 على مذكرةشكر الجزيل إلى من شرفني بإشرافو  لكما أتوجو با

 "قدادرة شايب" بحثي األستاذ الدكتور 

 سمية               
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دليؿ عمى وجوده  تعد الثقافة أساس كؿ تقدـ في المجتمع، فيي جزء منو بؿ ىي 
وضماف استمراره وبذلؾ تساىـ في رسـ المعالـ الحضارية لكؿ مجتمع، فيي تعد مف أىـ 
مقومات الشخصية الجزائرية التي حاوؿ االستعمار القضاء عمييا منذ أف وطأة أقدامو أرض 

ـ، وذلؾ مف خالؿ انتياجو لسياسة ثقافية فرنسية تيدؼ إلى تحطيـ بنية 1830الجزائر في 
مجتمع والقضاء عمى األسس المادية والروحية التي يقـو عمييا وتجسيد القيـ الحضارية ال

 .التي يستند عمييا وذلؾ بمحاربة الديف والمغة العربية
وقد تجسد رفض الشعب الجزائري ليذه السياسة االستعمارية في الحركة الفكرية التي  

موا بشكؿ كبير في تفعيؿ النشاط الفكري قاـ بيا العديد مف المثقفيف الجزائرييف، الذيف ساى
 والنوادي والثقافي بيدؼ حماية الثقافة الجزائرية وذلؾ مف خالؿ إنشاء المدارس والجمعيات

 .لنشر الثقافة العربية اإلسالمية
 التعريف بالموضوع:

لقد مرت المقاومة الثقافية ضد االستعمار الفرنسي في الجزائر بعدة مراحؿ شكمت فييا  
التعميـ العربي الحر والجمعيات والنوادي المحور الرئيسي ليذه المقاومة خاصة خالؿ  مدارس
نا رى أنو جدير بالدراسة والبحث خاصة وأنو في اعتقادنـ، وىو موضوع 1939 -1900

 .مازاؿ يحتاج إلى مزيد مف االىتماـ والبحث األكاديمي
في  الستعمار الفرنسيل افيةالثق الجزائرية المقاومةؽ أثار موضوع "مومف ىذا المنط 

العممي، ألف التعميـ عمى مر العصور  ناوفضول نا"، اىتمامم1434 -1400الفترة ما بين 
لشخصية اإلنسانية، وبث ات األجياؿ والشعوب وأداة تيذيب يعد الوسيمة األساسية لتناقؿ خبر 

 .ثقافيالروح الوطنية ونشرىا بيف األجياؿ، وتحصيف الناشئة ضد أي غزو فكري أو 
 دوافع وأسباب اختيار الموضوع:

 :ىيسباب اسة ىذا الموضوع جممة مف األولقد كاف المميـ والدافع لدر    
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 :األسباب الذاتية .1
الرغبة الشخصية في إبراز الدور الذي لعبو التعميـ في مقاومة االستعمار وتحولو إلى  أوال:

بع بالقيـ الوطنية وغيور عمى حقؿ وجبية لممواجية وذلؾ مف خالؿ إعداد نشئ صالح متش
 .ىويتو وشخصيتو الوطنية

 .في المساىمة في كتابة تاريخ التربية والتعميـ في الجزائر نارغبت ثانيا:
 :األسباب الموضوعية .2

 .فيـ نظاـ التعميـ في الجزائر إباف الحقبة االستعمارية نامحاولت أوال:
 .رية في ميداف التعميـتقديـ تحميؿ عممي وموضوعي لمسياسة االستعما ثانيا:
دحض ادعاءات ومزاعـ بعض الكتابات الكولونيالية حوؿ وضع التعميـ في الجزائر  ثالثا:
عمى ىذه السياسة وشنيا لمقاومة ثقافية ال  الجزائرية ـ ورد فعؿ الحركة الوطنية1830قبؿ 

التربوية تقؿ قوة وأثرا عف المقاومة العسكرية، أساسيا المدارس الحرة بمختمؼ أنشطتيا 
 .واألدبية ذات الطابع الوطني

الستعمار ل الثقافية الجزائرية ةالمقاوم"الرغبة في إثراء مكتبتنا بمذكرة جديدة حوؿ  رابعا:
 .تكوف أكثر إضافة لما سبقيا مف الدراسات "الفرنسي

 أىداف البحث:
في لمجزائر خالؿ تيدؼ ىذه الدراسة إلى معالجة مسألة ىامة والمتمثمة في التاريخ الثقا اوال:

 فترة االستعمار
  ة التعميـ العربي الحر في مقاومة االستعمار.ابراز مدى مساىم ثانيا:

 :بحثإشكالية ال
 الثقافية الجزائريةبالمقاومة إشكالية البحث تتمحور حوؿ جممة مف القضايا المرتبطة " 

 ميـ العربي الحر و التع" سواء مف خالؿ التعميـ العمومي الفرنسي أالستعمار الفرنسيل
 .ومختمؼ مظاىر وأشكاؿ ىذه المقاومة

 :تتسع ىذه اإلشكالية لعناصر عديدة تتكامؿ فيما بينيا يمكف أف نبسطيا كاآلتي 
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 كيف كان وضع التعميم في الجزائر قبل االحتالل الفرنسي؟ -
 .؟بمسألة تعميم الجزائريين ةوىل اىتمت الحركة الوطنية الجزائري -
 ؟مة الثقافية الجزائرية في مدارس التعميم العربي الحر فقطوىل انحصرت المقاو  -
 وما ىو موقف االدارة االستعمارية من التعميم العربي الحر؟ -

 :حدود الدراسة
الستعمار الفرنسي"  ل الثقافية الجزائرية المقاومةإف موضوع بحثنا المتمثؿ في " 

 (.م1434 -1400ينحصر بدوره ما بين )
 مكاني ينحصر بصفة خاصة ما بيف الجزائر وفرنساأما مجاؿ دراستنا ال 

 :منيج البحث
 :في إنجاز ىذه المذكرة عمى المناىج اآلتية نااعتمد

وىو منيج البحث األساسي لمموضوع ألنو يعتمد عمى  المنيج الوصفي التاريخي: . أ
برازىا وفقا لمتدرج الكرونولوجي   .التسمسؿ في الوقائع التاريخية وا 

أحداث البحث وتضارب اآلراء إلى العدوؿ إلى  افقد استدعتن لنقدي:المنيج التحميمي ا . ب
يا المادة ضبط بنبيا ل ناستنتاجات وخالصات خرجاىا ووضع تحميؿ الوقائع وتفسير 
 ه الدراسةىداؼ المرجوة مف وراء ىذمف تحقيؽ الكثير مف األ االعممية، وىذا ما مكنن

عادة تركيب وبناء مختمؼ األحداث والتطورات ا التي عرفتيا مرحمة موضوع  لتاريخيةوا 
 لدراسة.ا

 :بحثصعوبات ال
  :ةليذه المذكر  نافي إنجاز  ايتنمف بيف الصعوبات التي واج

 .الميمة عمى الحصوؿ عمى بعض المصادر عدـ القدرة -
 :أىم مصادر ومراجع البحث المعتمدة

 لمراجع بنسبباالعتماد عمى مجموعة مف المصادر وا ناليذا الموضوع قم نامعالجت عند 
 :نامتفاوتة حسب ما يتجاوب مع موضوع
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 :أوال : المصادر
لصاحبو محمد  م("،1440 -1424البشير اإلبراىيمي ) اإلمام محمد آثاركتاب " -

بجزأيو األوؿ والثاني  اعميي نااعتمد التي درامصال مف بيف أىـ لبشير اإلبراىيمي، فيو ا
 .حوؿ جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف

سة " لصاحبو أحمد الخطيب، ألنو مصدر ميـ ليذه الدرا"حزب الشعب الجزائريب كتا -
منو في  ناستفدااؿ السياسي لالتجاه االستقاللي فضحيث يتحدث بصورة واسعة عف الن

 .الفصؿ األوؿ
" لصاحبو أحمد توفيؽ المدني، الذي كاف لو فضؿ كبير في إثراء كتاب الجزائركتاب " -

مف المعمومات التي تخص التعميـ، وموقؼ اإلدارة االستعمارية موضوع الدراسة بالعديد 
 .منو

 :ثانيا: المراجع
 " لصاحبو التعميم األىمي في الجزائر في عيد االستعمار في التاريخ المعاصركتاب ،"

عمييا لمعرفة وضع التعميـ في  نايعتبر مف أىـ المراجع التي اعتمدجماؿ قناف، فيو 
 .الجزائر في ىذه الفترة

 الذي كشؼ المسيرة الرائدة لمتعميم العربي الحر" لصاحبو محمد الحسن فضالءتاب "ك ،
 .لنا الوقائع واألحداث التي مر بيا التعميـ في فترة موضوع الدراسة

 كذلك قمنا باالستعانة ببعض المراجع بالغة الفرنسية نذكر منيا: 
  :كتابDalila morsli ,Quelques aspects de la résistance linguistique en  algérie 

pendant la période colonial. 
 :ومجموعة من المذكرات منيا

" تاريخ التربية والتعميم بالجزائر في العيد االستعماريمذكرة حسف صبحي تحت عنواف " -
منيا بصورة كبيرة في الفصؿ الثالث ألنيا تناولت فترة جد حساسة وشاممة  ناالتي استفد

 .لجزائرلواقع التعميـ في ا
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 تطور االتجاه الثوري والوحدوي في الحركة الوطنيةقريري سميماف": "لرسالة دكتوراه  -
كثيرا في  انادرة، فأفادتن ناالتي كانت بيا معمومات بالنسبة ل" م1454 -1440الجزائرية 

 الفصؿ األوؿ
الحركة  ودورىا فيالجمعيات والنوادي الثقافية مذكرة تخرج ماستر لقوادرية قمير " -

والتي أفادتنا كثيرا في معرفة دور الجمعيات والنوادي في  "م1434-1400 الوطنية
 بعث النيضة الفكرية بيف الجزائرييف.

 إضافة إلى بعض األعداد مف جريدة البصائر والشياب. -
 :خطة البحث

خطة منيجية تشتمؿ عمى مقدمة ومدخؿ وثالثة فصوؿ  نالمعالجة ىذه اإلشكالية وضع 
إلى مجموعة مف المالحؽ المتنوعة المرتبطة بمختمؼ عناصر الموضوع وخاتمة، إضافة 
 .حتوياتبميوغرافية وأخيرا فيرس المتمييا القائمة الب

في المقدمة أىمية الدراسة والعوامؿ التي تحكمت في اختيار موضوع البحث، مع  ناحدد 
 طرؽ لمختمؼتحديد اإلشكالية وضبط عناصرىا وتحديد المنيج المعتمد في الدراسة والت

بيا  ناأىـ المصادر والمراجع التي استع، و ناأثناء عمم االمشاكؿ والصعوبات التي اعترضتن
 .في معالجة الموضوع وأخيرا استعراض مختمؼ مراحؿ الموضوع

كوف مف ثالثة عناصر " يتم1400 -1000"التعميم في الجزائر المدخؿ جاء بعنواف  
الحالة العامة لمتعميـ في الجزائر قبؿ االحتالؿ ودور في العنصر األوؿ إلى  ناأساسية، تطرق

فيو السياسة التعميمية الفرنسية  ناالفترة، أما العنصر الثاني عالج العثمانييف التعميمي في ىذه
في الجزائر مف خالؿ إصدارىا لجممة مف المراسيـ والقوانيف المجحفة في حؽ التعميـ 

فيو أثر السياسة التعميمية الفرنسية  نالمبحث الثالث عالججزائر وأخيرا اوالمراكز الثقافية في ال
عمى المجتمع الجزائري، وما ترتب عنيا مف آثار مدمرة مست مقومات وىوية الشعب 

 .الجزائري
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في مجال  الجزائرية نشاط وبرامج الحركة الوطنيةبػػ " اهنأما الفصؿ األوؿ الذي عنو  
في المبحث األوؿ  ناثة مباحث، تناول" تضمف ثالم1434 -1420 التعميم في الفترة 

أما  عف مراحؿ نشأتيا واتجاىاتيا الوطنية، يفالحركة الوطنية الجزائرية، متحدثإرىاصات 
فيو لطبيعة اىتماـ الحركة الوطنية الجزائرية بالتعميـ، حيث  نابالنسبة لممبحث الثاني تطرق

ئرية وزعماء الطرؽ لجزاشكؿ القاسـ المشترؾ بيف مختمؼ اتجاىات الحركة الوطنية ا
فيو عف مدى نشاط اتجاىات الحركة الوطنية  نابالمبحث الثالث الذي تحدث يفالصوفية مختتم

 ناافي وأخذالجزائرية في مجاؿ التعميـ والذي أفردت لو حيزا ىاما مف نشاطيا السياسي والثق
 .لشيوعي الجزائريكنموذج نجـ شماؿ إفريقيا وجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف والحزب ا

ومقاومتو لالستعمار  في الجزائر الحر "التعميم العربيالفصؿ الثاني تحت عنواف:  
في المبحث األوؿ التعميـ العربي  نا" تضمف ثالثة مباحث تناولم1434 -1400الفرنسي 

 انكة الوطنية الجزائرية والذي تحدثالذي أعتبر أحد المطالب األساسية لػػمحر  في الجزائر الحر
فيو عف ظروؼ ظيوره التي كانت بمثابة رد فعؿ عمى السياسة التعميمية الفرنسية باعتباره 

فيو لدور الذي لعبو  نابالنسبة لممبحث الثاني فقد تطرق شكال مف أشكاؿ المقاومة الثقافية، أما
التعميـ في مواجية المشروع الثقافي الفرنسي مف خالؿ إنشاء المدارس الحرة، وقد أسيـ في 
ذلؾ عمماء جزائرييف منيـ الشيخ عبد الحميد بف باديس ومحمد عبدو الذيف اعتبروا أف 

وأخيرا المبحث الثالث الذي إصالح الفرد والمجتمع ال يتـ إال بإصالح المؤسسات التربوية، 
بالجمعيات والنوادي والتي كاف ليا دور كبير في بعث النيضة الفكرية بيف أوساط  اهعنون

 .ئريالمجتمع الجزا
"السياسة الفرنسية في مواجية الثقافة في أما الفصؿ الثالث واألخير فقد جاء بعنواف:  

 .م1434 -1420الجزائر ما بين 
في المبحث األوؿ المقاومة الثقافية  يفلو ثالثة مباحث أساسية متناول ناالذي خصص 

ة ومقاطعتيا مف داخؿ المدارس الفرنسية والجزائرية وذلؾ مف خالؿ رفض المدارس الفرنسي
قبؿ السكاف أو بتأسيس المدارس الحرة مف قبؿ مختمؼ تنظيمات الحركة الوطنية، ما جعؿ 
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 ز

في المبحث الثاني، حيث قامت  ناهموقفا معاديا ليا وىذا ما أورد اإلدارة االستعمارية تأخذ
مييا باستعماؿ جميع الوسائؿ الممكنة وذلؾ مف خالؿ إغالؽ المدارس واعتقاؿ مديرييا ومعم

بموقؼ اإلدارة الفرنسية مف الجمعيات والنوادي التي كانت  اهوأخيرا المبحث الثالث الذي عنون
 .تقـو بدعـ المدارس وأصدرت مف أجؿ ذلؾ مجموعة مف القوانيف والمراسيـ لعممية القمع

الدراسة بخاتمة تضمنت مجموعة مف االستنتاجات حوؿ طبيعة السياسة التعميمية  ناأنيي 
مارية المتبعة في الجزائر ورد فعؿ الحركة الوطنية عمى ىذه السياسة مف خالؿ التعميـ االستع

مف خالليا  ناسواء داخؿ المؤسسات التعميمية الفرنسية أو مف خالؿ المدارس الحرة، حاول
اإلجابة عمى العديد مف التساؤالت المرتبطة بطبيعة المقاومة الثقافية التي ساعدت عمى 

ضد المستعمر بعد تمكنو مف القضاء عمى المقاومة المسمحة ولكف بوسائؿ  استمرار الكفاح
 وأدوات جديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – 1800ئر المدخل: التعميم في الجزا
 م.1900

 
 أوال: الحالة العامة لمتعميـ في الجزائر قبؿ االحتالؿ.

 ثانيا: السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر.
ثالثا: أثر السياسة التعميمية الفرنسية عمى المجتمع 

 الجزائري.
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 أوال: الحالة العامة لمتعميم في الجزائر قبل االحتالل:
ذىب بعض المؤرخيف الفرنسييف إلى أف وضع التعميـ في الجزائر قبؿ االحتالؿ، كاف 

كانت جد مرتفعة بيف السكاف وذلؾ بغرض الترويج لوىـ الرسالة  متدىورا وأف نسبة األمية
الحضارية التي جاء بيا االستعمار، لكف الحقيقة عكس ذلؾ، فالتعميـ في الجزائر كاف 

تدائي وثانوي وعالي، ولو مؤسساتو وعمماؤه كاف يمارس بمستوياتو المختمفة، ابمزدىرا نسبيا و 
جازاتو...، وذلؾ بشيادة الفرنسييف جاء ما  (Dumas)أنفسيـ ففي تقرير لمجنراؿ دوماس  وا 

عتقاد السائد شارا في الجزائر وذلك عمى عكس االنتبتدائي أكثر اكان التعميم االيمي: "
آنذاك، ولقد أثبتت معرفتنا لمسكان األصميين في المقاطعات الثالث أن نسبة المتعممين في 

 .(1)"(%40أرياف فرنسا حوالي )
رنسييف شاىدوا في الجزائر قبؿ االحتالؿ بأف األمية كانت منعدمة وىناؾ عدة مف الف
 "سكان الجزائر قد يكونون أكثر ثقافة من سكان فرنسا، فكل السكانتقريبا في الجزائر، وأف 

 والسانوقد أكد ىذه الفكرة " (Roset)" كما يقوؿ روزيت تقريبا يعرفون القراءة والحساب
ـ أقؿ منيا في فرنسا ما يعني 1830مية في الجزائر  في " الذي يرى أف نسبة األأيسر ىازي

أف ىذا الرقي حققو الجزائريوف بأنفسيـ، مدفوعيف لذلؾ بدافع شعوري منبثؽ مف أعماؽ 
 .(2)الشعب

دعاءات والمزاعـ التي مفادىا أف الشعب ذه الشيادات تفند وتفضح كؿ االإف ى
 المدف العريقة كتممساف وندرومةالجزائري كاف أميا في مختمؼ مناطؽ البالد وخاصة 

، حيث كانت (3)ومعسكر وبجاية ومازونة والجزائر العاصمة وقسنطينة والمدية وغرداية...

                                                           

ط ، منشورات الدعوة ، د،الغربي، دراسة وصفية تحميمية عبد الباسط دردور، المغرب العربي وتحديات الغزو الثقافي (1)
 .127، ص 2002اإلسالمية، طرابمس، 

، 1964بيروت، لبناف،  ، مكتبة النيضة الجزائرية،، د،ط3لجزائر في القديـ والحديث، جمحمد مبارؾ الميمي، تاريخ ا (2)
 .318، 317ص ص

ط ئري، الثقافة واليوية الوطنية، د،اـ، دراسة حوؿ المجتمع الجز 1919 ػػػ1850راىيـ ميديد، القطاع الوىراني ما بيف بإ (3)
 . 71، ص 2006، دار األديب، وىراف، 
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 (1)...""الكتاتيب والمساجد والزوايا تقوم بميمتيا في تعميم األمة وتنشئتيا التنشئة العربية
كؿ مف تممساف لكف إذا نممؾ إحصائيات حوؿ عدد المدارس التي كانت موجودة في 

والجزائر العاصمة وقسنطينة، فإننا ال نعرؼ عدد المدارس التي كانت موجودة في كامؿ 
التراب الجزائري وأقرب إحصاء وتقدير لعددىا ىو الذي تـ إباف حكـ الجنراؿ بمسييو 

(Pelissier)  27000مدرسة كاف يرتادىا  2000ـ حيث قدر عددىا بػػ 1860سنة 
 .(2)تمميذ

عدد الياـ مف المدارس والنشاط الثقافي والنشاط العممي الذي عرفتو الجزائر تـ إف ىذا ال
تحقيقو في غياب سمطة مركزية حريصة عمى وضع سياسة تعميمية عامة لضبط تطور 
وتسيير قطاع التعميـ بالجزائر وذلؾ ألف العثمانييف في ىذا المجاؿ لـ يكف ليـ سياسة 

 اف المحمييف.تعميمية وتركوا أمور التعميـ لمسك
 :العثمانيون ودورىم التعميمي 

لـ يكف العثمانيوف ييتموف في الجزائر بميداف التعميـ، ليذا لـ تكف ليـ وزارة لتعميـ وال 
أية مؤسسة مكمفة بيذا القطاع بؿ ترؾ الميداف مفتوحا لألفراد والجماعات يقيموف ما يشاؤوف 

 مف المؤسسات الدينية والتعميمية.
قبؿ االحتالؿ وجود تعميـ عربي إسالمي يقـو أساسا عمى الدراسة عرفت الجزائر 

، وقد قامت بيذا الدور الزوايا والمساجد (3)الدينية والمغوية واألدبية وقميؿ مف الدراسة العممية
لى جانب عمـو أخرى كالعمـو  والتي كاف يتعمـ فييا أبناء الجزائرييف مف حفظ القرآف الكريـ، وا 

لى جانب ىاتاف المؤسستاف كانت  والنحو والسير واألخبار وغير ذلؾمغة الشرعية وقواعد ال وا 

                                                           

 .116، ص 2009أحمد توفيؽ المدني، ىذه ىي الجزائر، د،ط، دار البصائر، الجزائر،  (1)
(2) Charles robert Ageron, les algériens musulamians et la France 1871 1919 ػػػ, s,t, édition 

Bouchéne, s,l, 2005,p 324. 
 . 27، ص د،ط ، دار األمة، الجزائر، د،ت عبد القادر حموش، سياسة فرنسا التعميمية في الجزائر، (3)
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العائالت تقيـ المدارس ألبنائيا في القرى والدواوير لتعميميـ وتكمؼ وتوفر لمعممييـ كؿ 
 .(1)وسائؿ العيش

فقد كاف المسجد والمدرسة متزامنيف في العيد العثماني وىذا ما أورده المور سير 
(Lamoricière) المسجد  التعميم العام الحكومي والمحاكم... ىي مجرد تعبير عن» ولو:ق

الذي يتحكم بشكل كبير في الحركة السياسية والفكرية فقد كان التعميم موجو لحماية 
 .(2)«...الدين

فالسمة التي كانت تميز ىذا العيد ىو أف بعض الحكاـ العثمانييف كانت ليـ إسيامات 
 كريـ العمماء.في تشجيع بناء المدارس وت

وكاف تشجيع ىؤالء لمتعميـ يرصد األوقاؼ طابعا دينيا لمساعدة الطمبة والغرباء وصيانة 
رضاء عمماء الديف  .(3)المساجد وا 

ذلؾ، ألف إف الدارس لمجانب الثقافي مف تاريخ الجزائر العثماني، ال يجد ما يشير الى 
مؤسسات الخيرية فمـ تكف ىناؾ مؤسسة رتبط باألفراد والعائالت والالتعميـ في ىذه الفترة ا

 انتشرحكومية خاصة بالتعميـ ومف جية لـ نجدىا تعرقؿ أو تحارب التعميـ الخاص الذي 
 كثيرا قبيؿ االحتالؿ الفرنسي وىذا بشيادة الفرنسييف أنفسيـ.

بالرغـ مف غياب الدولة كجياز رسمي انتشر التعميـ في الجزائر انتشارا شمؿ كؿ 
ة المناطؽ الريفية وخير شاىد عمى ىذا االنتشار كتابات األوروبييف أنفسيـ المناطؽ، وخاص

التي أثبتت أنو غداة االحتالؿ كاف عدد المتعمميف في الجزائر يفوؽ عدد المتعمميف في 
 .(4)فرنسا

                                                           

 .315، ص1985ط ، دار الغرب اإلسالمي، الجزائر، ، د،2جابو القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي،  (1)
، ص 1997ـ، ،ط، دار الغرب اإلسالمي، د، د،1962ولغاية عمار بوحوش، التاريخ السياسي لمجزائر مف البداية  (2)

113. 
ط، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر، ، د،ـ1956ػػػ  1830رابح تركي، التعميـ القومي والشخصية الوطنية  (3)

 .213، ص 1975
 .26، 25عبد القادر حموش، المرجع السابؽ، ص ص (4)
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ولقد كانت الجزائر العاصمة وقسنطينة وتممساف وبجاية ومازونة المراكز الكبرى 
 .(1)وية في الجزائر قبؿ االحتالؿوالمعاىد العممية والترب

القرآنية وكانت منتشرة في جميع أنحاء القطر  االبتدائيةاختمفت أنواع المدارس منيا 
وىذا ما ساىـ في انخفاض نسبة األمية، ويعترؼ الفرنسييف أنفسيـ وخاصة العسكرييف منيـ 

ولى مف االحتالؿ تفوؽ بأف نسبة الجزائرييف الذيف يحسنوف القراءة والكتابة في السنوات األ
 .(2)نسبة الذيف يحسنوف الكتابة والقراءة في جنود الجيش الفرنسي

 :ثانيا: السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر
ـ أف تفرض 1830لـ يكف مف السيؿ عمى فرنسا عند احتالؿ مدينة الجزائر في 
ة الصحراء فاكتفت نفوذىا في داخؿ البالد، وخاصة في مقاطعتي وىراف وقسنطينة ومنطق

الحكومة الفرنسية في تمؾ الفترة  مرغمة باحتالؿ النقاط الساحمية أو ما اصطمح عمى تسميتو 
باالحتالؿ الناقص، أو المحدود، وحاولت  العثور عمى شيوخ ورؤساء مف األىالي يعترفوف 

لمعارضة ليا بالسيادة عمى تمؾ األقاليـ الداخمية، لكنيا لـ تفمح في مسعاىا ىذا نتيجة 
األىالي التوغؿ والنفوذ الفرنسي داخؿ الجزائر، ولقد استمرت ىذه المقاومة، ومف ىنا لـ 
تستطع السمطات العسكرية الفرنسية التفكير بتعميـ الجزائري ألنيا انشغمت باألعماؿ العسكرية 

 . (3)لمقضاء عؿ الشعب الجزائري
عطي السمطات الفرنسية أىمية فخالؿ الخمسيف سنة األولى التي أعقبت االحتالؿ لـ ت

كبيرة لمسألة تعميـ الجزائرييف، ولـ تبمور سياسة تعميمية واضحة المعالـ، وتعتبر السنوات 
العشروف األولى مف االحتالؿ الفرنسي فترة العمؿ العسكري، وخالؿ ىذه المدة اشتيرت 

ي بيف الجزائرييف باألعماؿ العسكرية الوحشية بحيث لـ تقـ بوضع خطة لنشر التعميـ الفرنس
كما لـ تتركيـ يمارسوف تعميميـ العربي واإلسالمي، وتتميز ىذه المرحمة مف االحتالؿ 

                                                           

 .227السابؽ، صبو القاسـ سعد اهلل، المرجع أ (1)
 .122، ص 1975، د ف، الجزائر، 3رابح تركي، ابف باديس وعروبة الجزائر، رائد اإلصالح والتربية في الجزائر، ط (2)
د،ـ ، 63"، العدد مجمة الثقافةيحي بوعزيز، أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خالؿ القرنيف التاسع عشر والعشريف، " (3)

 .21، ص 1981ماي 
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الفرنسي لمجزائر بعدـ وجود سياسة تعميمية تربوية موجية لنشر التعميـ بيف الجزائرييف، ولكف 
أو عدـ في ىذه الفترة كانت توجد آراء متناقضة حوؿ إذا ما كاف يجب تعميـ الجزائرييف 

 .(1)تعميميـ
لـ يكتفي الفرنسيوف بعد سيطرتيـ عمى البالد بوضع أيدييـ عمى أمالؾ الدولة 

" بؿ راحوا ينيبوف بكؿ نيـ وشجع أمالك البايمكالجزائرية العثمانية وىي األمالؾ المعروفة "
ت ، والتي عادة ما كانت مواردىا تغطي تقريبا غالبا نفقا(2)"األوقافاألمالؾ المحبوسة "

حتى يبقى المجتمع بكؿ فئاتو وطبقاتو  االجتماعيةالتعميـ في كؿ أطواره، وكذلؾ الخدمات 
متماسكا ومستقرا، فقد أصدر القرار المشؤـو بمجيء الجنراؿ كموزيؿ إلى الحكـ بشأف أمالؾ 

ـ، وىي مصادرة األوقاؼ وضميا 1830األوقاؼ اإلسالمية العامة في الثامف مف ديسمبر 
وجعؿ ربحيا لصالح اإلدارة االستعمارية دوف تعويض أصحابيا ودوف صيانتيا  إلى الدوميف،

 .(3)بؿ إف الكثير منيا قد ىدـ وأنيب دخمو في الميزانية العامة لمدولة
كانت السياسة التعميمية الفرنسية التي بدأت تتشكؿ منذ العيد اإلمبراطوري تيدؼ إلى 

لفرنسي مكانيا بيف أوساط معينة مف السكاف القضاء عمى الثقافة الوطنية ونشر التعميـ ا
لجعميا ميداف تجربتيا االستعمارية وكاف الغرض منيا ىو تحويؿ المجتمع الجزائري إلى 
مجتمع فرنسي والحاقو مباشرة بفرنسا وقد ركزت مدرستيا االستعمارية كثيرا عمى ىذا الجانب 

كار الجزائرييف وتشكيكيـ في أمر باحتواء برامجيا التعميمية بشكؿ تفصيمي ومقنع وبمبمت أف
سالميـ، وقد انتيجت الحكومة الفرنسية سياسة الفرنسة أسموبا واإلدماج غاية  عروبتيـ وا 
لتحقيؽ أىدافيا االستعمارية وقد رأت في المدرسة والتعميـ عامة وخاصة أنجع وسيمة لتحقيؽ 

 .(4)سياستيا بدعوى إزالة األمية والجيؿ
                                                           

الشركة الوطنية لمنشر  ، د،ط تر محمد عبد الكريـ اوزغمة، لثقافية في الجزائر المستعمرة،ف تيراف، المواجيات اأيفو  (1)
 .126، ص 2007والتوزيع، الجزائر، 

 .152، ص ، المرجع السابؽ5ابو القاسـ سعد اهلل، ج (2)
 . 161، ص المرجع نفسو (3)
 .48، 47عبد القادر حموش، المرجع السابؽ، ص ص (4)
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تعمارية الثقافية والتعميمية تحاوؿ فرض رؤية أخرى، وتفكير ولقد كانت السياسة االس
مغاير لفكر المجتمع الجزائري، فاالستعمار يسعى لتحقيؽ مشروع فرنسة الجزائر واستئصاؿ 
شعبيا مف مقوماتو األساسية وذلؾ بعد اطالع الشباب الجزائري عمى ثقافة الحضارة 

 .(1)المستعمرة
الفصحى وتشجيع الميجات المحمية وترسيـ المغة  كما قامت بمحاربة المغة العربية

الفرنسية وتعميميا واستخداميا وشوىت التاريخ اإلسالمي في الجزائر، واعتبرت فتراتو 
يزنطي في الجزائر بإيحاء عصورا مظممة واحتالال وركزت عمى التاريخ األوروبي الروماني الب

اإلسالمي فقامت بإغالؽ المدارس  نتماء والتواصؿ، ووقفت أماـ التعميـ العربيفكرة اال
ـ لتجييؿ الشعب 1844ـ والزوايا 1830القرآنية والكتاتيب ومصادرة أمالؾ األوقاؼ 

ـ لتعميـ 1835الجزائري وتشجيع الخرافات والبدع واألباطيؿ، وفي المقابؿ فتحت مدرسة سنة 
ة والعامية لتكويف جيؿ أبناء القياد والباشاغات وموظفي اإلدارة االستعمارية بالمغتيف الفرنسي

، كما قاموا باضطياد العمماء وتشريدىـ، ذلؾ أف العمماء الذيف (2)مف المثقفيف بمغة المستعمرة
سمموا مف القتؿ في الحروب الكثيرة التي وقعت مع الجيش الفرنسي، في إطار المقاومة 

ا ما جعميـ الشعبية، تعرضوا لضغوط شديدة ومضايقات مف قبؿ السمطات االستعمارية، وىذ
ينتقموف إلى المناطؽ التي لـ تخضع بعد إلى االحتالؿ أو اليجرة إلى األقطار اإلسالمية 

 .(3)حيث يجدوف الحرية أكثر ويعيشوف تحت راية المسمميف
ومف بيف المراسيـ التي أصدرتيا لتنفيذ سياستيا التعميمية الجديدة في إطارىا التجييمي 

ارس العربية الفرنسية أي المدارس العممانية، أما ـ( ويخص المد14/07/1850األوؿ )
ـ( ويخص تأسيس وتنظيـ المدارس العربية 30/09/1850المرسـو الثاني فكاف في )
 اإلسالمية أي المدارس الدينية.

                                                           

ط،  معيد البحوث والدراسات العربية، القاىرة، تاريخ الجزائر بداية االحتالؿ، د،بو القاسـ سعد اهلل، محاضرات في ا (1)
 .160، ص 1980

 .60عبد القادر حموش، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .22، ص 2007ط ، وزارة الثقافة، الجزائر، ، د،1الجزائر وثورتيا المباركة، جمحمد عمي دبوز، نيضة  (3)



 م(1400 – 1000................................التعميم في الجزائر )مدخل............

 
15 

وزير الحرب  Rondonندوف و وفيما يخص المرسـو األوؿ الذي أصدره المارشاؿ ر 
( مدارس عربية فرنسية، ستة 10شرة )الفرنسي حيث ينص ىذا المرسـو عمى تأسيس ع

لمذكور وأربعة لإلناث في كؿ مف الجزائر العاصمة ووىراف، عنابة، قسنطينة، البميدة 
ومستغانـ، ويقوـ بالتدريس مدرساف جزائري وآخر فرنسي، وكاف ىذا التعميـ يشمؿ المغة 

ينة مدير فرنسي، العربية، المغة الفرنسية والحساب بالمغة الفرنسية وكاف عمى رأس كؿ مد
ويعيف الحاكـ العاـ ىؤالء الموظفيف بعد حممة مف التحريات، وينص ىذا المرسـو عمى 

 .(1)إعطاء شيادات كفاءة لتالميذ ىذه المدارس
 ويرجع اىتماـ اإلدارة االستعمارية بمسألة تعميـ الجزائرييف لعدة اعتبارات مف أىميا:

 ية التعميـ في مستعمراتيا وذلؾ نتيجة لظيور ىتماـ الدولة االستعمارية بصفة عامة بقضا
العديد مف التيارات الفكرية والدينية في أوروبا تدعوا إلى حقوؽ اإلنساف وضرورة ترقيتيا 

 .(2)ولو كاف ىذا إنساف مستعمر
  ظيور النيضة العربية اإلسالمية وتركيزىا عمى تعميـ التعميـ ومحاربة الغزو األوروبي

ا بادرت الدوؿ االستعمارية وخاصة فرنسا منذ ظيور البوادر لمعالـ اإلسالمي، وليذ
األولى ليذه النيضة في كؿ مف مصر وسوريا واليند إلى وضع سياسات تعميمية لفائدة 
شعوب مستعمراتيا حتى ال تتعرض لمنقد وتتيـ بكونيا المسؤولة عف تأخر المسمميف 

عاقة تقدميـ بفعؿ تبنييا سياسة التجييؿ ضد الشعوب ا  .(3)لمستعمرةوا 
 :ثالثا: أثر السياسة التعميمية الفرنسية عمى المجتمع الجزائري

لقد ألحقت السياسة التعميمية الفرنسية آثارا مدمرة ببنية المجتمع الجزائري الثقافية 
وعرقمة تطوره التاريخي، وظمت آثارىا ظاىرة حتى مف بعد استقالؿ البالد، ويمكننا حصر 

 ي:فيما يم االنعكاساتىذه 
                                                           

، ص 2007ـ، ،دار ىومة، د ،طـ، د،1962إلى  1830يخ الجزائر مف إبراىيـ مياسي، مقاالت ومقاربات في تار  (1)
329. 

 .351، ص ، المرجع السابؽ3ج ،ئر الثقافيبو القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزاأ (2)
 .352، ص المرجع نفسو (3)
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  الحصيمة اليزيمة لمسياسة التعميمية الفرنسية وىذا ما يعكسو االنتشار الواسع لمجيؿ
 .(1)واألمية وندرة اإلطارات والكفاءات البشرية

  تأخر ظيور مدرسة وطنية بفعؿ ما تعرض لو التعميـ التقميدي مف تدمير وعراقيؿ ونشر
ف متوسطي الثقافة مف الجزائرييف الميجة الفرنسية، ومحاربة المغة العربية، وتكويف فئة م

الستعماليا في بعض الوظائؼ حتى تمعب دور الوساطة بيف الجزائرييف واإلدارة 
 .(2)الفرنسية

  أن الحروب أدت الى ضعف مستوى »تحطيـ التعميـ التقميدي وتراجع نشاطو بحيث
 دى تأميملتزموا بيوتيم، وأا التعميم... كما أن العمماء قد حمموا السالح، وىاجروا و

 .(3)«...المساجد ودور العمم والمكتبات إلى شغورىا من النشاط الثقافي
وميما يكف مف أمر فإف كؿ المدارس التي أسستيا الحكومة الفرنسية لتعميـ الجزائرييف 
أو ما سنسميو بالسياسة التعميمية الفرنسية لـ تستطع التأثير إال عمى أقمية قميمة مف السكاف 

كوف ميداف تجربتيا االستعمارية بؿ إف مجيودات الحكومة الفرنسية في ىذا اختارتيا ألف ت
الميداف كانت جد ضعيفة بالنسبة لمتالميذ الذكور، بينما كانت منعدمة بالنسبة لإلناث، ولـ 
يرفع مف شأف التعميـ في الجزائر في ىذه الفترة إال التعميـ العربي الحر، الذي استطاع أف 

العربية اإلسالمية، إال أنو كاف غير قادر عمى تشجيع الحاضريف )ال يحافظ عمى الثقافة 
العربية وال األوروبية( بالجزائر ألنو لـ يكف مدعـ بوجود عدد كافي مف المدارس العربية 
الفرنسية أو عدد مف المدارس األىمية )الخاصة بالجزائرييف فقط( والمتوفرة عمى إطار مف  

لمستوى، فكؿ األنظمة والقوانيف التي صدرت في حؽ تعميـ المدرسيف الوجيدي التكويف وا

                                                           

،  2006، الجزائر، ANEPمنشورات، 1طرحاؿ، عمار، تر أبو بكر ستفرحات عباس، حرب الجزائر وثورتيا، ليؿ اال (1)
 .30ص 
، 1954 -1920أحمد بف داود، المقاومة الثقافية لالستعمار الفرنسي في كؿ مف الجزائر والمغرب مف خالؿ التعميـ  (2)

 .60، ص 2017-2016"رسالة ماجستيّر، تخصص تاريخ حديث ومعاصر، قسـ التاريخ، جامعة وىراف، 
د،ـ،  ،79"، العدد مجمة الثقافةـ، "1954ػػػ  1830القاسـ سعد اهلل، مدارس الثقافة العربية في المغرب العربي ابو  (3)

 .66، ص 1984 جانفي
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الجزائرييف كانت ضعيفة وغير كافية لتنشيط ىذا التعميـ حتى إعالف القوانيف التعميمية في 
ـ، وبالمقابؿ لـ تشيد 1883ـ أصبحت سارية المفعوؿ في الجزائر منذ 1882فرنسا في 

ـ ومنذ سنة 1885في اإلصالح سنة  المدارس اإلسالمية تغييرا جذريا في التنظيـ وال
ـ أصبح طابع ىذه المدارس فرنسيا أكثر منو عربيا عندما  تأسست ألوؿ مرة إلى 1876

 جانب ذلؾ كانت مدة الدراسة وبرامج ىذه المدارس غير كافية وغير قادرة عمى تخريج رجاؿ
األندجينا الذي  ، أضؼ الى ذلؾ قانوف(1)الديف والقضاء األكفاء، وليذا ىجرىا الجزائريوف 

، وكذلؾ إصدار (2)وقؼ عقبة في وجو طمبة العمـ لمنعيـ التنقؿ مف مكاف آلخر إال برخصة
ـ 1892اكتوبر 18القوانيف الجائرة ضد تعميـ المغة العربية والديف اإلسالمي مثؿ قانوف 

فشل ىذه المدارس والسياسة فإن العامل األساسي في " عبد القادر حموشفحسب المؤرخ "
جيم وربطيم بمصير ية الفرنسية عموما يكمن في "العامل الوطني اليادف إلى إدماتعميمال

من طابع ىذه المدارس ، بعد سمخيم من أمتيم العربية اإلسالمية وبارغم األمة األوروبية
 والتي حاولت ان تعطي تعميما ابتدائيا مجانيا، ظل رفض التالميذ ،النصف عربية

وبتالي   عتبرىا صورة ىزلية لممدرسة القرآنية"ا امني بعضالان  الجزائريين واضحا حتى
 .(3)فشمت  السياسة  التعميمية  ألنو  لـ يكف باستطاعة ىذه المدارس أف تستمر في البقاء

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .168، ص 1999، منشورات الكتاب العربي، الجزائر، ، د،ط2ي، تاريخ الجزائر المعاصر، جر الزبيمحمد العربي  (1)
لتعميمية الفرنسية االستعمارية في الجزائر، "مذكرة تخرج ماستر"، تخصص تاريخ عاـ، قسـ رجاء لخذاري، السياسة ا (2)

 . 75، ص 2014 -2013التاريخ، جامعة بسكرة، 
 .64، ص 2011، د،ـ، ديسمبر 7آسيا بمحسيف رحوي، وضعية التعميـ الجزائري غداة االحتالؿ الفرنسي، العدد (3)
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 :المبحث األول: الحركة الوطنية الجزائرية
 :مفيوم الحركة الوطنية الجزائرية .1

الجزائر المعاصر يجد تبايف بيف الكتاب والمؤرخيف لالستعمار إف الدارس لتاريخ 
الفرنسي لمجزائر، خاصة حوؿ الحركة الوطنية الجزائرية، إذ اختمفت األبحاث في التاريخ 
الدقيؽ لنشأتيا، مما يؤدي إلى عدـ ضبط مفيـو محدد ليا، وأنو لمف الخطأ الفادح والكبير 

مطمع القرف العشريف متجاىميف كؿ أحداث القرف  أف نؤرخ لمحركة الوطنية الجزائرية مع
 التاسع عشر.

ففي الكثير مف الكتب نالحظ أف المثقفيف الفرنسييف أنكروا وجود كياف جزائري فممؤرخ 
ـ لـ تكف تشكؿ دولة فما بالؾ بأمة، كما أيده في ىذا 1830" يزعـ أف الجزائر في "سوردون
، فعمى ىذا األساس نفى (1)«ت الجزائرأن فرنسا من صنع» " حيث قاؿ:بوسكيالطرح "

رتكاز عمييا مف وطنية وذلؾ بيدؼ إيجاد مبررات لالالمؤرخوف وجود الجزائر وحتى وجود ال
أجؿ ترسيخ بقائيـ في الجزائر، رد عمييـ الكثير مف المؤرخيف والكتاب الجزائرييف وبعض 

ترافيـ بوجود كياف جزائري المثقفيف الفرنسييف في العديد مف الدراسات التي اشتممت عمى اع
 "أن فرنسا كانت تحارب في الجزائر أمة مدفوعة: بول غافريلولعؿ مف أبرزىـ المؤرخ "

أن فرنسا كانت قد » :ب.ل.بوليو"، وفي نفس السياؽ يقوؿ المؤرخ بالدين والوطنية
مكونة بعدد كبير من المحاربين وسكان م عمى بالد مرعية ومحمية و 1030م ستحوذت عاا

 .(2)«يستسممونال 
فيي شكؿ مف أشكاؿ مقاومة االستعمار وىي عبارة عف جمعيات وتنظيمات سياسية 
أخذت تيارات مختمفة قادىا نخبة مف المناضميف مف أجؿ تخميص الشعب الجزائري مف 

 االستعمار الفرنسي.
                                                           

، 1992، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 4، ط2ـ، ج1930ػػػ  1900لوطنية الجزائرية بو القاسـ سعد اهلل، الحركة اا (1)
 .74، 73ص ص 

ـ، "مذكرة تخرج ماستر"، تخصص 1979ػػػ 1898الحركة الوطنية الجزائرية "مصالي الحاج نموذجا"  رميسة قدوري، (2)
 .16ص 2015-2014تاريخ عاـ، قسـ التاريخ، جامعة بسكرة 
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" إلى أف الحركة جون كمود فاتانفي ىذا االتجاه ذىب العديد مف المؤرخيف أمثاؿ "
نية الجزائرية قد ظيرت بشكميا الحديث مع نياية القرف التاسع عشر، وىذا ما أيده عميو الوط

" حمدان خوجة"  وذلؾ باعتبار محاوالت "محفوظ قداشبعض المؤرخيف الجزائرييف أمثاؿ "
منذ بداية االحتالؿ الفرنسي وتفاوضو مع فرنسا بخصوص تقرير المصير السياسي لمجزائر 

قامة حكومة حرة " عمى أف الحركة الوطنية تضرب بجذورىا أحمد محساسكما ذىب " (1)وا 
" فقد "ابو القاسم سعد اهلل،  أما الدكتور (2)في مرحمة المقاومة الشعبية لالحتالؿ الفرنسي

أوضح أف معظـ الذيف كتبوا عف الحركة الوطنية واعتبروىا حديثة العيد، أرجعوا نشأتيا إلى 
 .(3)وربطوىا بظيور األحزاب السياسيةالثالثينات مف القرف العشريف 

انطالقا مف ىذا يمكف اعتبار أف الكفاح المسمح يمثؿ امتداد لمنضاؿ السياسي وىنا ال 
بد أف نوضح أف الكثير مف الكتاب والمؤرخيف حاولوا طمس معالـ المقاومة الجزائرية ضد 

العمؿ السياسي  االحتالؿ التي زادت عف قرف بأف حصروا مفيوميا في حيز ضيؽ أال وىو
المتمثؿ في األحزاب السياسية، وىذا الطرح خطأ وأريد بو تشويو مسيرة النضاؿ المسمح 
لمجزائرييف، إذ أف الحركة الوطنية ىي التعبير أو ردود فعؿ الشعب الجزائري ضد الغزاة سواء 

ىو كانت جماعية أو فردية معزولة أو منظمة بمختمؼ الوسائؿ إال أف اليدؼ منيا واحد و 
 .(4)الرفض التاـ لمسياسة االستعمارية

 :نشأة الحركة الوطنية الجزائرية .2
رغـ الجدؿ الكبير حوؿ نشأة الحركة الوطنية الجزائرية باعتبارىا شممت كؿ رفض أبداه 
الشعب الجزائري ضد االستعمار، فقد شيدت الجزائر خالؿ القرف التاسع عشر فترة كفاح 

لمسمحة التي استمرت حوالي سبعيف عاما، ىذا إلى جانب مسمح، إذ قاد الشعب المقاومة ا
                                                           

تصاؿ والنشر، ،  المؤسسة الوطنية لالط، تر محمد المعراجي، د،ـ1954ػػػ 1830جزائر الجزائرييف محفوظ قداش،  (1)
 .53، ص 2008الجزائر، 

 .8، ص 2007ط،  دار المعرفة، الجزائر، ، د،ـ1954ػػػ  1914أحمد محساس، الحركة الثورية في الجزائر  (2)
 .94، المرجع السابؽ، ص 2..، جابو القاسـ سعد اهلل، الحركة الوطنية الجزائرية. (3)
 .111، ص 2009ط، منشورات وزارة المجاىديف، الجزائر، االستعمار، د،جماؿ قناف، دراسات في المقاومة و  (4)
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" الذي دعى جيش االحتالؿ عف الكؼ عف انتزاع حمدان بن عثمان خوجةمحاولة "
عادة األمالؾ، وحتى يكوف لصوتو قوة ضـ إليو عدد مف اإلخواف، وعرضوا  األراضي وا 

، رغـ كؿ 1833 مطالبيـ التي تيدؼ إلى إنياء االحتالؿ وذلؾ بسفرىـ إلى فرنسا سنة
ت ، واستطاعت قوا(1)شتدت بذلؾ المقاومة المسمحةود إال أف محاولتو لـ تجد نفعا واالجي

نحصارىا في مناطؽ صغيرة وتحالفات عشائرية، إضافة االحتالؿ القضاء عمى الثورات ال
يال إلى أنيا كانت تفتقد الشمولية والتنظيـ، ليذا نجد أف المقاومة لـ يكتب ليا االستمرار طو 

كما أرجع بعض المؤرخيف والساسة فكرة ضيور بروز الوطنية  والشعور الوطني إلى بداية 
 .(2)وربطوىا بحركة األمير خالد 1919 نشأة الحركة الوطنية سنة

تفاعمت مجموعة مف الظروؼ والعوامؿ التي عاشيا الشعب الجزائري سواء عمى 
ظيور وتطور الحركة الوطنية مع بداية الصعيد المحمي أو عمى الصعيد العالمي فدفعت إلى 

 القرف العشريف.
 :عمى الصعيد المحمي 
  الوجود االستعماري في الجزائر وما ترتب عنو مف فقداف لمسيادة الوطنية وضياع كافة

 .(3)ـ1830الحقوؽ السياسية لمجزائرييف منذ 
 مر أرض ستثنائية عمى الشعب الجزائري منذ اف وطأة أقداـ المستعفرض القوانيف اال

 الجزائر.
 حتكاؾ المباشر بيف الجزائرييف والفرنسييف نتيجة الحكـ المباشر مما مكف مف التعرؼ الا

عمى التناقض الصارخ بيف الوطنييف والمعمريف في الممارسة الديمقراطية وظروؼ الجيش 
 وغيرىا.

                                                           

ديواف المطبوعات ـ، د،ط، 1954ػػػ  1830طنية الجزائري سياسة التسمط االستعماري والحركة الو ، يحي بوعزيز (1)
 .76، 75ص ، ص 2007الجامعية، الجزائر، 

 .08، ص2009زبيخة زيداف المحامي، جبية التحرير الوطني "جذور األزمة"، د،ط، دار اليدى، الجزائر، (2)
 .210، المرجع السابؽ، ص عمار بوحوش (3)



 1434 - 1420الفصل األول............نشاط وبرامج الحركة الوطنية في مجال التعميم 

 
22 

ف يروبيوأبرز الدوافع التي ساىمت في بداية التكتالت السياسية في الجزائر ىو أف األو 
في الجزائر عامموا المثقفيف الجزائرييف معاممة سيئة أو عمى األقؿ كغيرىـ مف المسمميف 
الجزائرييف بالرغـ مف إتقانيـ الفرنسية وقبوليـ التخمي عف اليوية اإلسالمية، فكانت المعاممة 

ء آرائيـ السيئة دافعا لمجزائرييف لتشكيؿ أحزاب سياسية وطنية مناىضة لفرنسا تسمح ليـ بإبدا
 .(1)في قضايا بالدىـ

 :عمى الصعيد العالمي 
لمظروؼ الدولية التي كانت سائدة  مطمع القرف العشريف والتي غذت جذور الحركة  فابمنسبة

 الوطنية وساعدتيا عمى الظيور فتمثمت في:
  والتي (2)انتشار األفكار التحررية التي قادىا جماؿ الديف األفغانيالحركة اإلصالحية و ،

، وعبد الرحماف الكواكبي ورشيد رضى (3)ناىا مف بعده في العالـ العربي محمد عبدوتب
واألمير شكيب أرسالف، وآخروف في المشرؽ العربي والمحامي عمي باشا وغيرىا وقد 

لى وحدة دعت إلى العودة إلى اإلسالـ الصحيح وتحرير العقوؿ مف الجمود ومف التقمي د وا 
المحمي واالستعمار، وقد قاـ السيد محمد عبدو بزيارة  ستبدادالمسمميف ومواجية اال

ـ وكاف لزيارتو ىذه دفع في الساحة الجزائرية، حيث كاف ليا دور في  1903الجزائر سنة 
 . (4)إثارة الشعور والحماس الوطني

                                                           

، ـ، د،ط، د،ف، د.ـ، د،ت1948ػػػ  1912مف خالؿ نصوصو يحي بوعزيز، اليميف في الحركة الوطنية الجزائرية  (1)
 .41ص
ـ فيمسوؼ العالـ اإلسالمي عالـ األعالـ وكوكب اإلصالح وقد وصؼ 1893ؿ الديف األفغاني: ولد سنة جما (2)

الفارس ط، دار ، د،3موسوعة السياسية، جـ. انظر: عبد الوىاب الكيالي، ال1997بالموقض األعظـ لمشرؽ، توفي سنة 
 .447،  ص لمنشر والتوزيع، عماف، د،ت

صاؿ " في فرنسا، كاف لو اتالعروى الوثقى"ـ في مصر، ساىـ في تحرير مجمة 1849نةمحمد عبدو: ولد في طنمؿ س (3)
، مؤسسة أعماؿ الموسوعة لمنشر 2، ط2. انظر: الموسوعة العربية العالمية، ج1905مع جماؿ الديف األفغاني، توفي سنة 

 .119ـ، ص 1999والتوزيع، السعودية، 
، ص ص 2010، الجزائر، ، د،ط، دار المعرفة1ـ، ج1989ػػػ  1830صرة المعا بشير بالح وآخروف، تاريخ الجزائر (4)

198 ،199. 
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 رة عودة الطمبة الجزائرييف الذيف درسوا في األزىر والزيتونة والقروييف فبعد أف تشربوا بفك
عقائد صدار الصحؼ وتصحيح الح والجامعة اإلسالمية، قاموا ببناء المدارس وا  اإلصال

ف كانوا بفرنسا ونقموا عمى الجزائر قيـ التنوير وحقوؽ واألفكار، وكذا إخوانيـ الذي
 اإلنساف. 

عالنو لحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا، حيث أعمنت الواليات  - ظيور مبادئ ويمسف وا 
" مبدأ حؽ تقرير المصير، وذلؾ أثناء "ويمسنرئيسيا  المتحدة األمريكية عف طريؽ

الحرب العالمية األولى وكاف لذلؾ صدى كبير عمى الشعوب الضعيفة، خاصة تمؾ التي 
 .(1)تحت وطأة االستعمار

كما كاف لمثورة في المغرب األقصى بقيادة عبد الكريـ الخطابي بعد إعالف الحماية عميو  -
ستنجاد عبد الكريـ بالجنود مغرب كمو، وذلؾ مف خالؿ اح عمى الـ أثره الواض1912سنة 

التونسييف والجزائرييف، بحيث ولد ذلؾ روح التحرر القومية وكذلؾ تحرير المغرب مف 
 .(2)خالؿ األقطار الثالثة )الجزائر، تونس، المغرب(

ريوف يراقبونيا ـ صدى كبير والتي كاف الجزائ1917كما كاف لمثورة البمشفية في روسيا  -
طاحة بالنظاـ القيصري أثره الواضح في الدعـ المعنوي لمجزائرييف تمعف حيث كاف لإلب

 .(3)واالقتناع بضرورة النضاؿ السياسي
ومف العوامؿ كذلؾ التي أدت إلى ظيور الحركة الوطنية عامؿ اليجرة، حيث نشطت  -

نسا في جمب حركة اليجرة باتجاه فرنسا مع اندالع الحرب العالمية األولى، وذلؾ لرغبة فر 
أكبر عدد ممكف مف اليد العاممة الجزائرية، لتنشيط الحركة الصناعية، حيث قامت فرنسا 

ـ، الذي فتح باب اليجرة عمى مصرعيو ىذا 1914جويمية  15بإصدار مرسـو بتاريخ 

                                                           

 .76، ص ، د،ف، د،ـ، د،ت3ـ، ط1954 ػػػ 1830الجزائرية  محمد الطيب العموي، مظاىر المقاومة (1)
 .222، 221، ص ص ، المرجع السابؽ2ة الوطنية ...، جابو القاسـ سعد اهلل، الحرك (2)
وثائؽ وشيادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية  ـ،1937 ػػػ 1926لشماؿ اإلفريقي فوظ قداش، نجـ ا، محمحمد قنانش (3)

 .24، ص 1984ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، د،ط،  الجزائرية، 
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مف جية، ومف جية أخرى حاجة فرنسا لفتح جبيات القتاؿ المختمفة خالؿ الحرب 
 .(1)العالمية األولى

ي والقومي وال شؾ نتشار الوعي الوطنجزائرييف إلى فرنسا قد ساىمت في ادو أف ىجرة الويب
 لد لدييـ تطور في المفاىيـ.كاؾ والتعاوف بينيـ فو حتأف ذلؾ مرده اال

حتكاؾ بالثقافة األوروبية والتعرؼ عمى وسائؿ تمكف بعض الشباف المجنديف مف اال كما -
تأثر نتيجة لذلؾ عدد كبير مف الشباف الجزائرييف التقدـ الحديثة وطرؽ ممارستيا، وقد 

بالحياة األوروبية، فاختاروا اليجرة إلى فرنسا بعد انتياء خدمتيـ، وكاف مف بيف ىؤالء  
مؤسسي بعض األحزاب السياسية أمثاؿ مصالي الحاج ورفاقو الذيف آثروا البقاء في 

الصارمة، والقوانيف االستثنائية فرنسا مستفيديف مف حزبو  بعيدا عف الرقابة االستعمارية 
 .(2)المطبقة في الجزائر

ومف خالؿ ذلؾ نالحظ  الجزائرييف بعد انشاء اوؿ حزب سياسي جزائري انضـ إليو 
عدد غفير مف عماؿ شماؿ إفريقيا يتحولوف إلى شراييف غذت الجمعية وكاف مطمبيا 

 األساسي االستقالؿ بدال مف االىتماـ بمقمة عيشيـ  
 :ات الحركة الوطنية الجزائريةتجاىا -3

بدأت الحركة السياسية في الجزائر تظير بشكؿ واضح بعد صدور قانوف التجنيد 
ـ، وأغمب مف تزعميا في بداية األمر الذيف عمموا في صفوؼ الجيش 1912اإلجباري سنة 

الفرنسي سواء مجبريف أو متطوعيف وكذلؾ مف كانت ليـ تجربة سياسية مف الذيف دخموا 
جالس العربية المختمفة وىـ في الغالب مف المثقفيف ثقافة فرنسية أو أصحاب أمالؾ الم

 .(3)مكنتيـ مف تقمد مناصب إدارية ميمة
                                                           

ط،  ـ، د،1939 -1919طنية بيف الحربيف ، دور المياجريف الجزائرييف بفرنسا في الحركة الو عبد الحميد زوزو (1)
 .25، ص طنية لمنشر والتوزيع، الجزائر، د،تشركة الو ال
ط، المؤسسة ية ونشاطو السياسي واالجتماعي، د،أحمد الخطيب، حزب الشعب الجزائري، جذوره التاريخية والوطن (2)

 .92، ص 1986الوطنية لمكتاب، الجزائر، 
 .45، المرجع السابؽ، ص بشير بالح (3)
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 :االتجاه االستقاللي . أ
مثؿ ىذا االتجاه منذ البداية نجـ شماؿ إفريقيا الذي أسس مف طرؼ جماعة مف العماؿ 

نسا لمدفاع عف حقوؽ العماؿ، وىذا العمؿ المغاربة مف تونس والمغرب والجزائر العامميف بفر 
 .(1)الثقافي الذي أعتبر أوؿ حركة سياسية منظمة تنظيما حزبيا عصريا

 :االتجاه اإلصالحي . ب
تعود جذور ىذا االتجاه في الجزائر إلى حركة النيضة الكبرى في القرف التاسع عشر 

، حيث أف ىذه الحركة لـ ""محمد عبده" والشيخ جمال الدين األفغانيوكاف مف أبرز روادىا "
تنتشر في الجزائر إال بفضؿ جيؿ جديد مف العمماء، تخرج معظميـ مف الزيتونة بتونس 

 "...مبارك الميمي" و"توفيق المدني" و"عبد الحميد بن باديسوالمشرؽ العربي ومف أبرزىـ "
 ـ النواة األولى لما يعرؼ فيما بعد1925بتداء مف سنة شكؿ مجموعة مف العمماء ا

، أىميا المنتقد والشياب، حيث ساىمت (2)بالجمعية حيث قاموا بإصدار مجموعة مف الجرائد
نادي ىذه الجرائد في نشر أفكار العمماء في مختمؼ أنحاء الجزائر، كما قاموا بتأسيس "

ـ وكاف منبر لنشر أفكارىـ ومبادئيـ، وعمى إثر قياـ 1926" بالجزائر العاصمة سنة الترقي
وكرد فعؿ عمى ىذه  (3)ـ1930جويمية  5التيا المئوية الحتالليا لمجزائر في فرنسا باحتفا

الذي قاـ بتوجيو  عمر اسماعيل"" في العاصمة ترأسيا ""لجنة تأسيسيةاألفعاؿ تكونت 
ـ 1931ماي  5، وبحموؿ يـو الثالثاء عمى الساعة الثامنة صباحا في (4)دعوات الحضور

" حاليا جمعية العمماء "ساحة الشيداءبقا" تأسست بنادي الترقي ساحة العود سا

                                                           

، 2، ط1ج ـ،1936 ػػػ1920ح القومي السياسي مف خالؿ مذكرات معاصر فترة ما بيف ، الكفاعبد الرحماف بف العقوف (1)
 . 135، ص  1984، الجزائر،المؤسسة الوطنية لمكتاب

ـ، دراسة 1954ػػػ  1931عبد الكريـ بوصفصاؼ، جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف وعالقاتيا بالحركات األخرى (2)
يديولوجية مقارنة، د،  .227ص  ، 1992الجزائر، ،المؤسسة الوطنية لالتصاؿ والنشر، طبع طتاريخية وا 

 .368بشير بالح، المرجع السابؽ، ص  (3)
 .83، المرجع السابؽ، ص 3ج، ـ1945ػػػ1930ابو القاسـ سعد اهلل، الحركة الوطنية الجزائرية (4)
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وكاف تأسيسيا بدافع إصالحي ديني وثقافي واجتماعي، وتـ توزيع المياـ عمى (1)المسمميف
جتماع، وعيف ال" رئيسا ليا رغـ عدـ حضوره اعبد الحميد بن باديسعممائيا وأنتخب "
" نائب كاتب لطيب العقبي"ا" نائبا لو، واألميف العمومي، كاتب عاـ، و"البشير اإلبراىيمي

 .(2)" نائبا لو"إبراىيم بيوض" أميف ماؿ، "مبارك الميميو
مف الغريب أف الحكومة الفرنسية قد وافقت عمى قانونيا األساسي ومنحتيا رخصة 
العمؿ، حيث حددت في الجمعية برنامجيا، وضمت في بندىا الثالث عدـ خوضيا في 

الجمعية قد تدخمت في الشؤوف السياسية رغـ أف  ، في حيف أف(3)المسائؿ السياسية مطمقا
جواف  7قانونيا يمنعيا وذلؾ بعد مشاركتيا في المؤتمر اإلسالمي الجزائري المنعقد في 

، وما ساعد (4)ـ بقاعة ماجستيؾ األطمس حاليا الواقعة بحي باب الواد العاصمة1936
رنسا وجعؿ برنامجيا غطاء قتصادية بعد إيياـ فية عمى نشر أفكارىا السياسية واالالجمع

لموصوؿ لغايتيا، إذ قاموا بإلقاء الخطب في المساجد والساحات وذلؾ بالخوض في مختمؼ 
 .(5)القضايا

 :دماجياالتجاه اال . ج
دماج الجزائرييف  مثؿ ىذا االتجاه الطبقة المثقفة التي عرفت بالنخبة الداعية لمتجنيس وا 

ـ وىي مجموعة مف الجزائرييف المثقفيف 1907مع الفرنسييف، تأسست جماعة النخبة عاـ 
 "ثرياتالذيف مزجوا بيف الثقافة الفرنسية والعربية، حيث عرفيا أحد أعضاء النخبة بأنيا:

                                                           

 .207عبد الرحمف بف العقوف، المصدر السابؽ، ص  (1)
ػػػ 1919متدادىا إلى غاية مبعث الحركة الوطنية بالجزائر و ا، ي سياؽ التاريخ وعمؽ الجغرافيةف ، عنابةمحمد جندلي (2)

 .64، ص 2008ط، منشورات بونة لمبحوث والدراسات، الجزائر، ، د،3ـ، ج1954
ط، المؤسسة ـ، د،1939ػػػ 1919يوسؼ مناصرية، االتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بيف الحربيف العالمتيف  (3)

 .27، ص 1988الوطنية لمكتاب، الجزائر، 
، ص 2012دار الشاطبية، الجزائر،  د،ط، تر مسعود حاج مسعود،  ـ،1954خدة، جذور أوؿ نوفمبر بف يوسؼ بف  (4)

382. 
 .29، المرجع السابؽ، ص يوسؼ مناصرية (5)



 1434 - 1420الفصل األول............نشاط وبرامج الحركة الوطنية في مجال التعميم 

 
27 

المتخرجين من الجامعات الفرنسية والمذين كانوا قادرين بأعماليم أن يصعدوا فوق 
 .(1)ناشري الحضارة الحقيقيين" الجماىير وأن يضعوا أنفسيم في مصاف

" في سبتمبر "فيدرالية المنتخبين المسممين الجزائريينأنشأت ىذه النخبة الميبرالية 
" ربيع الزناتي"، وكاف مف أىـ أقطابيا "ابن تياميـ بالجزائر العاصمة التي ترأسيا "1927

، مزجوا بيف الثقافة (2)"فرحات عباسوالدكتور "محمد صالح" و"ابف جموؿ" الصيدلي "
ة الداعية إلى التعاوف مع فرنسا بغية التجنيس، وعممت ىذه النخبة في الفرنسية والعربي

تكثيؼ نشاطيا نتيجة تشبعيـ بالثقافة الفرنسية وأخذوا يدعوف إلى فكرة التجنيس واإلدماج 
 حيث حافظت عمى مطالبيا والمتمثمة في فتح أبواب التعميـ والتكويف الميني أماـ الجزائرييف.

 :االتجاه الشيوعي . د
نما كاف الشيوعيوف الجزائريوف 1936ف الحزب الشيوعي موجود قبؿ لـ يك ـ، وا 

، لذلؾ شيدت (3)"الفرع الجزائري في الحزب الشيوعي الفرنسيمنتظميف في إطار ما يسمى "
نعقاد المؤتمر ري، حيث أتخذ قرار إنشائو أثناء اـ ميالد الحزب الشيوعي الجزائ1936بداية 

ـ وتجسد المؤتمر التأسيسي 1936جانفي  25 -22مف  الثامف لمحزب الشيوعي الفرنسي
ـ أعمف فيو عف تأسيس الحزب 1936أكتوبر  18 -17األوؿ في مدينة الجزائر يومي 

، ثـ شرع في إنشاء فروع لو عمى مستوى مناطؽ الجزائر، وأسس ىذا (4)الشيوعي الجزائري
 L’Algérieة "الحزب جرائد بالمغتيف العربية والفرنسية منيا: الجرائد الجديد

Républiquaine" "الحرية" "Liberté" "(5)"جريدة الكفاح االجتماعي. 

                                                           

 .160، 159ص ص ، المرجع السابؽ، 2نية ...، جابو القاسـ سعد اهلل، الحركة الوط (1)
 .377بشير بالح، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .79بف يوسؼ بف خدة، المصدر السابؽ، ص  (3)
 .80المصدر نفسو، ص  (4)
ـ، 1954 ػػػ1926مومف العمري، الحركة الوطنية الثورية في الجزائر مف نجـ شماؿ إفريقيا إلى جبية التحرير الوطني  (5)

 .46، ص 2003، الجزائر، ط، دار الطميعة لمنشر والتوزيعـ، د،1954
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وفي الحقيقة أف الحزب الشيوعي الجزائري حافظ عمى نفس مطالبو ولـ يعرؼ تغيرات 
في وجيتو، حيث بقيت تصب في نفس االتجاه مف خالؿ ارتباطو الدائـ بفرنسا، والمحافظة 

لشيوعي الجزائري وبالرغـ مف كؿ نشاطاتو ومواقفو لـ يكف لو ، وأف الحزب ا(1)عمى مصالحيا
 دور ممموس في نضاؿ الحركة الوطنية وذلؾ نتيجة ارتباطو بالحزب الشيوعي الفرنسي.

 :بالتعميم الجزائرية ىتمام الحركة الوطنيةالمبحث الثاني: طبيعة ا
الوطنية وزعماء شكؿ االىتماـ بالتعميـ القاسـ المشترؾ بيف مختمؼ تيارات الحركة 

الطرؽ الصوفية، وىذا ما يعكسو إقداـ المسؤوليف المحمييف ليياكميا عمى تأسيس وفتح العديد 
ىتماـ ليصبح موضوع منافسة شديدة يمية والثقافية، وقد تطور ىذا االمف المؤسسات التعم

اس بحيث أصبحت درجة قوة أي شعبة أو أي فرع لمختمؼ تيارات الحركة الوطنية الكبرى تق
بعدد المدارس التي تشرؼ عمييا، وعدد تالمذتيا وقيمة التبرعات التي تجمعيا لتمويؿ نشاط 

 .(2)المؤسسات التربوية
ىتماما كبيرا لمسألة التعميـ، حتى دخؿ في إطار الصراعات أولت الحركة الوطنية ا

ية التي عرفتيا الساحة الثقافية بيف مختمؼ تيارات الحركة الوطنية، وخاصة في نيا
األربعينيات وخالؿ الخمسينيات مف القرف الماضي، وتمكف جمعية العمماء المسمميف مف 
تحقيؽ تقدـ ممموس في مجاؿ التعميـ بإدخاؿ ديناميكية جديدة عمى المطمب الثقافي، وذلؾ 

 .(3)بإعطائو بعدا ومضمونا وطنيا معاديا لالستعمار
مماء المسمميف واالتجاه لقد حدث ىذا الصراع والتنافس خاصة بيف جمعية الع

االستقاللي مف جية ثـ بيف الجمعية وزعماء الطرؽ الدينية مف جية أخرى، وأساسو اختالؼ 
الرؤى والطروحات حوؿ طرؽ النضاؿ والكفاح والموقؼ مف المستعمر، حيث أف االتجاه 

                                                           

 .47مومف العمري، المرجع السابؽ، ص  (1)
(2) Collectifs, lettrés, intellectuels et miliant en Algérie 1830 - 1954 ,s,t, OPU, Alger, 1988,p 

78. 
(3) Mohamed el horso, les affinités politique des islamistes à partir d’une approche 

monographique، le cas de l’oranie 1931- 1940, in actes du colloque, étoile nord africaine et 

mouvement national Algérien ,s, t, édition ANEP ,Algèrie , 2000, p   .562  
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ار االستقاللي بالرغـ مف األىمية التي أعطاىا لمبعد الثقافي في إطار مقاومة االستعم
الفرنسي، لكف منح األولوية لمجانب السياسي وذلؾ ألف زعيـ الحزب مصالي الحاج ورفقاؤه 
كانوا يعتبروف أف المشاكؿ الثقافية لمجزائر ال يمكف أف تحؿ إال في الجزائر مستقمة، وليذا 
فالنضاؿ الثقافي، كما تمارسو جمعية العمماء المسمميف يعتبر محاولة لزرع التفرقة بيف 

 .(1)حزب الشعب الجزائريصفوؼ 
فمقد أعتبر تعميـ المغة العربية والمحافظة عمى اإلسالـ ونشره منحى ال يعتبر ثوريا 
مناىضا لالستعمار، ألف كؿ ما يسمح بو ذلؾ ىو وعي الجماىير بوضعيا لكف في إطار 

 .(2)االستعمار الفرنسي لمبالد
بيؿ اإلصالح التربوي، وبناء فبالنسبة لجمعية العمماء المسمميف فقد تبنى شيوخيا س

ألن في ، وذلؾ بتأسيس المدارس وفتح النوادي وتوسيع نظاـ التعميـ "(3)اإلنساف الجزائري
التعميم النضج والتفكير، وفيو اإللمام بالتاريخ وأحوال األمم واإللمام بالتاريخ يوقظ الشعور 

، وليذا كاف ابف باديس (4)..."الوطني ويبعث الحمية العربية واإلسالمية في قمب المتعمم
يرى بأف الوعي السياسي لمجزائرييف و اندفاعيـ لمقاومة االحتالؿ ال يمكف فصمو عف الوعي 

 الثقافي والفكري بمعناه الواسع.
ستقاللي لـ يمنع مف مد جسور التواصؿ والتعاوف جمعية واالتجاه االفيذا الصراع بيف ال

ب الشعب في تأطير وتنظيـ الحفؿ الكبير بينيما، ومف مظاىر ذلؾ مشاركة مناضمي حز 
ـ، بعد تمقييـ لتعميمات 1937الذي نظمتو الجمعية بمناسبة تدشيف دار الحديث في أكتوبر 

في ىذا الشأف مف قيادة الحزب، وذلؾ نظرا ألف المطالبة بتعميـ الجزائري مطمب وطني 
نتصار كة االير مف مناضمي حزب الشعب وحر وقاسـ مشترؾ بينيما، إلى جانب أف كث

                                                           

(1) Collectifs, lettrés, op.Cit, p 76. 
(2) Ibid , p 77. 

 .127، ص 2007، بيروت، ط، دار ابف كثيربمغيث، تاريخ الجزائر المعاصر، د، محمد (3)
، الشركة الوطنية لمنشر 2ـ، ط1954 -1925المالؾ مرتاض، نيضة األدب العربي المعاصر في الجزائر  عبد (4)

 .84، ص 1983والتوزيع، الجزائر، 



 1434 - 1420الفصل األول............نشاط وبرامج الحركة الوطنية في مجال التعميم 

 
30 

لمحريات الديمقراطية كانوا أعضاء سابقيف في زوايا أو طرؽ صوفية، وفي جمعية العمماء 
 .(1)المسمميف نفسيا

الحزب الشيوعي بدوره حاوؿ مد نشاطو إلى الحقؿ الثقافي بغرض التغمغؿ في األوساط 
ظيار تمسؾ ع إالشعبية وبمور موقفا يجعؿ مف المطمب الثقافي عنصرا مرتبطا باليوية، م

جتماعية لمشعب الجزائري، وليذا أسس بعض النوادي والمدارس والصحؼ بالقيـ الدينية واال
بالمغة العربية، كما حاوؿ التقرب مف جمعية العمماء المسمميف والتحالؼ معيا في المؤتمر 

ري ـ وفتح أبواب نادي األمير خالد بوىراف، التابع لو، أماـ الشيخ الزاى1936اإلسالمي سنة 
 إللقاء دروس في المغة العربية وخصص لو ركنا في جريدة وىراف الجزائرية.

 :تجاىات الحركة الوطنية في مجال التعميمالمبحث الثالث: نشاط ا
 :نشاط األمير خالد في مجال التعميم .1

سعت السياسة االستيطانية إلى قمب أوضاع المجتمع الجزائري رأسا عمى عقب إلى 
انية لمتعبير السياسي، إال أف ىذا لـ يمنع مف ظيور مبادرات فردية درجة فقداف أدنى إمك

متفاوتة حممت اإلشارات األولى لمتعبير السياسي والثقافي ومف بيف ىذه الحركات حركة 
 .(2)جتماعية والسياسيةـ تيتـ بالقضايا اال1900في حدود  الشباف الجزائرييف التي بدأت

جزائرييف نذكر شخصية األمير خالد الذي لـ مف بيف الشخصيات في حركة الشباف ال
يبرز في حقؿ العمؿ الوطني إال عند نياية الحرب العالمية األولى، ولقد تصدر مسرح 

ـ( وعمؿ مع جماعة مف إخوانو وبذلوا 1923 -1919السياسة الجزائرية منذ أربع سنوات )
لمثقفيف بالمغة ، عمؿ جاىدا عمى توحيد صفوؼ ا(3)كؿ جيودىـ مف أجؿ تحسيف األوضاع

الفرنسية وجعؿ منيا حزبا وطنيا قويا يستمد نفوذه مف الجماىير الكادحة ويعمؿ مف أجؿ 

                                                           

(1) Collectifs, lettrés, op. cit, p 77. 
 .35أحمد محساس، المصدر السابؽ، ص  (2)
منشورات وزارة المجاىديف، الجزائر، ، د،ط، 4الجزائر الحديث والمعاصر، مجقضايا ودراسات في تاريخ  جماؿ قناف، (3)

 .181، ص 2009
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المحافظة عمى الشخصية العربية اإلسالمية لمجزائري حتى ال يذوب في الحضارة الفرنسية 
 .(1)ويفقد ىويتو الوطنية

 عتمد األمير خالد في نضالو عمى عدة وسائؿ أىميا:وقد ا
بية والفرنسية وكانت شديدة النقد بالمغتيف العر  اإلقدام"حيث أنشأ جريدة " فة:الصحا -

 لمسياسة الفرنسية.
نتخابية السياسية طب حماسية خاصة أثناء الحمالت االكاف األمير خالد يمقي خ الخطب: -

المدنية شارحا فييا أوضاع الجزائرييف ومشجعا عمى المطالبة بحقوقيـ وكاف يحضرىا وال 
 ولو في ذلؾ مواقؼ موفقة.المتخاذليف عنيا لتنديد والتشيير بالخونة والمتجنسيف يتخمؼ 

عادة االإذ قدـ عرائض ومطال المجالس المنتخبة: - عتبار ب نادى فييا بالمساواة وا 
 لممسمميف الجزائرييف.

 .(2)وقد راسميا وبيف وضعية الجزائرييف في بالدىـ تصاالت مع مختمف الشخصيات:اال  -
أماـ رئيس الجميورية الفرنسي خطابا معتدال  (3)ـ ألقى األمير خالد1922في عاـ 

ـ(، 1918 -1914بعيدا عف الثورية، ذكر فيو لوفاء المسمميف لدى مساىمتيـ في حرب )
وبالعالقات والروابط التي نسجت بيف الجانبيف الجزائري والفرنسي خالؿ قرف تقريبا مف حياة 

                                                           

 .230، ص 2009دار البصائر، الجزائر، طنية الجزائرية، د،ط، يحي بوعزيز، االتجاه اليمني في الحركة الو  (1)
 .65، ص 1984النفائس، بيروت، ف الجزائر واإلسالـ"، د،ط، دار "الدفاع عبساـ العسمي، األمير الياشمي الجزائري  (2)
بدمشؽ حيث بدأ  1875فيفري  20ـ( حفيد األمير عبد القادر وابف الياشمي، ولد في 1936 -1975األمير خالد ) (3)

ة ضابط، شارؾ دراستو لينتقؿ بعد ذلؾ إلى ثانوية لويس لوغراف بباريس ثـ مدرسة سانسير العسكرية التي تخرج منيا برتب
ـ، وشارؾ في 1908برتبة مالـز أوؿ ثـ برتبة نقيب التي رقي إلييا سنة  1907في بعض العمميات العسكرية بالمغرب سنة 

ـ بغرض التفرغ لمعمؿ السياسي، حيث  أسس 1919ـ ليطمب إحالتو إلى التقاعد سنة 1914الحرب العالمية األولى سنة 
ندوبا ماليا في نفس السنة ثـ مستشارا عاما في بمدية الجزائر العاصمة، لكف نشاطو ـ، وأنتخب م1920جريدة اإلقداـ سنة 

ـ، ومف ثـ توجو إلى باريس حيث بدأ في 1923السياسي أقمؽ السمطات الفرنسية التي أقدمت عمى نفيو إلى مصر سنة 
ـ، 1936ـ، توفي سنة 1926 إلقاء مجموعة مف المحاضرات، وعند تأسيس نجـ شماؿ إفريقيا عيف رئيسا شرفيا لو سنة

 ,Achour cheurfi, dictionnaire Encyclopédique de l’Algérie culter politique, sociétéينظر: 

histoire, personnalité, lieux evénement ,s,t, édition ANEP, Alger, pp 676, 677.  



 1434 - 1420الفصل األول............نشاط وبرامج الحركة الوطنية في مجال التعميم 

 
32 

ميف ممثميف ليـ في البرلماف لكي يتمكنوف مف عرض مشتركة فطالب بضرورة إعطاء المسم
 .(1)مشاكميـ والدفاع عف طموحاتيـ

ففي تصديو إلى انتشار الثقافة الفرنسية وتفوقيا عمى حساب الثقافة العربية اإلسالمية 
طالب األمير بالتعميـ اإلجباري بالمغة العربية والفرنسية جنبا إلى جنب، ألنو يعمـ أف المغة 

ي عماد الديف اإلسالمي، وأف في تعمميا عامال أساسيا يزيد الجزائرييف تمسكا العربية ى
بمقومات شخصيتيـ الوطنية العربية اإلسالمية، فيكوف ذلؾ ليـ درًعا واقًيا مف كؿ اليجومات 

 .(2)ومحاوالت المسح الحضاري
 ضافة إلى ذلؾ وجوب إتاحة فرص التعميـ بالفرنسية والعربية أماـ الناشئة.ا
د قدـ األمير خالد ىذه المطالب وكمو تفاؤؿ وأمؿ وذلؾ لمظروؼ السياسية العامة لق

لفرنسا آنذاؾ وطالب في مواقع أخرى بضرورة خمؽ جامعة عربية لفتح التعميـ العالي أماـ 
 الجزائرييف.

 فريقيا في مجال التعميم:نشاط نجم شمال إ .2
مياجري المغرب العربي  بدأ نشاطو كجمعية في باريس ظمت تعمؿ لمدفاع عف مصالح

ـ، وأسست جريدة األمة 1926ـ ولـ تظير إلى الوجود رسميا إال في مارس 1924 سنة
بالغ صوت الشعب العربي إلى الضمير الفرنسي وأخذت م نذ ذلؾ لتعبير عف أىدافيا وا 

، أعطى (3)ستقالؿ لبمداف شماؿ إفريقيا والمطالبة بتحقيقو صراحةالحيف تبرز وتظير فكرة اال
ـ أىمية كبيرة لمجانب الثقافي في برامجو، وحسب 1926ـ شماؿ إفريقيا منذ تأسيسو سنة نج

جواف  20النظاـ األساسي لو والمصادؽ عميو مف قبؿ الجمعية العامة في جمستيا يـو 
ـ وفي مادتو الثالثة، فإف ىدؼ الجمعية ىو الدفاع عف مصالح مسممي شماؿ إفريقيا 1926

                                                           

 .62ص المرجع السابؽ ، يوسؼ مناصرية، (1)
منشورات المجاىديف، ، د،ط، 6عمار في التاريخ المعاصر، مجاألىمي في الجزائر في عيد االست ، التعميـجماؿ قناف (2)

 .126، ص2009الجزائر، 
 .82سابؽ، ص اليحي بوعزيز، سياسة التسمط االستعماري ...، المرجع  (3)
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جتماعي والسياسي لجميع اعية، وىدفيا أيضا ىو التثقيؼ االجتمالمادية واألخالقية واال
 .(1)أعضائيا

فقد أدرج زعيـ الحزب مصالي الحاج قضية تعميـ الجزائرييف ضمف أولوياتو ودافع عف 
مـ يعبر التعميـ التقميدي وندد بموقؼ االحتالؿ منو ففي مذكرة إلى األميف العاـ لعصبة األ

ىنا  "وضعيتنا أكثر فداحة،: فاؿ المئوي الحتالؿ الجزائر قاؿحتفييا عف احتجاجو عمى اال
نمفت عنايتكم بالخصوص ألن الموضوع ميم جدا نعممكم أن فرنسا لم تقم بأي شيء في 
مجال التعميم، قبل احتالل بالدنا كان التعميم منتشرا عمى مستوى واسع، كانت المدارس 

ألف تمميذ، يعرف كل ولد فييا التحدث  300القرآنية المقموعة في الوقت الحالي تضم 
بمغتو األصمية، في الزوايا كان يتم تدريس النحو العربي، الدين، الفمسفة والقرآن، وفي 
زممنا الراىن المغة العربية ضائعة، ما تتحدث اليوم عبارة عن نوع من الميجة المحمية 

سنة من االستعمار ينحصر والفرنسية، بعد مئة  يةالمشكمة من العربية المالطية، اإلسبان
 30مدرسة تضم  520ألف عربي، توجد  000ماليين و 5مستوى التعميم فيما يمي )

 .(2)"ألف(
ضطياد االستعماري ما قد بدعوة مف الجمعية المناىضة لالوفي مؤتمر بروكسؿ المنع

فيفري، تكمـ مصالي الحاج كمندوب لمنجـ وممثؿ لمجزائر في المؤتمر، وطرح  14و 10بيف 
" وىوشي "نيرولب الجزائرييف أماـ شخصيات ليا وزنيا السياسي كرموز المقاومة مثؿ: مطا

 ومف بيف المطالب المتعمقة بالجانب الثقافي نذكر:
 .المساواة في الحقوؽ السياسية والثقافية مع الفرنسييف الموجوديف بالجزائر 
 تقاء إلى كافة الدرجات العممية.تأميف التعميـ واال 
 (3)الحر التعميـ العربينشاء مدارس ا. 

                                                           

 .154أحمد الخطيب، المصدر السابؽ، ص  (1)
 .54محمد قنانش محفوظ قداش، المصدر السابؽ، ص  (2)
 .157، 156أحمد الخطيب، المصدر السابؽ، ص ص  (3)
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 (1)إلزامية تعميـ المغة العربية وترسيميا. 
 (2)التعميـ اإللزامي المجاني بالمغة العربية في جميع المستويات. 
 (3)حؽ الجزائرييف في التمتع بجميع مستويات التعميـ. 

لة وفي إطار الصراع الذي كاف بيف النجـ وجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف حوؿ المسأ
ميمتكم األساسية كمعممين أن »الثقافية وعمى بعض العمماء المصمحيف في تممساف قائال: 

تقوموا بدوركم عمى أحسن وجو في تعميم أبنائيا تعميما وطنيا وتربوا ىذا الجيل تربية 
 .(4)«قد شاركتم في بناء وطنكم... نصحيحة وىكذا تكونو

 مجال التعميم:في نشاط جمعية العمماء المسممين الجزائريين  .3
تأسست جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كرد فعؿ إيجابي عمى  1931في عاـ 

احتفاؿ فرنسا بمرور قرف عمى احتالؿ الجزائر، بعدما أيقنت أف الجزائر أصبحت إلى األبد 
قطعة منيا مسيحية الديف، فرنسية المساف، فجاء شعار الجمعية صارخا مدويا في وجو 

عممت عمى إحياء الديف اإلسالمي عف طريؽ تحريره مف السيطرة االستعمارية  ، فقد(5)فرنسا
المتمثمة في رجاؿ الديف الرسمييف ومحاربة الخرافات والبدع والفساد والظمـ ومحاربة الجيؿ 
بواسطة إحياء المغة العربية وذلؾ كمو ال يتـ إال بإعادة بعث المجاؿ التعميمي مف جديد ببناء 

 .(6)تيبالمدارس والكتا

                                                           

 .51، ص  2010لجزائرية، ترعبد السالـ عزيزي، د،ط، دار القصبة لمنشر، الجزائر، محمد تقية، الثورة ا (1)
الشياب، ـ، د،ط، دار 1940ػػػ  1913سي في الجزائر بف باديس ضد االستعمار الفرنعبد الرشيد زروقي، جياد ا (2)

 .59، ص 1999لبناف، بيروت، 
 .184جماؿ قناف، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر...، المرجع السابؽ، ص  (3)
 .54المصدر السابؽ، ص  محمد قنانش، محفوظ قداش، (4)
ج  وتؽ أحمد طالب اإلبراىيمي،ـ، جـ 1940ػػػ  1929ر اإلبراىيمي محمد البشير اإلبراىيمي، آثار اإلماـ محمد البشي (5)
 .11، ص 1997دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  ،1، ط1
، 2العدد "، مجمة الذاكرة، ذكرى تضحيات جسيمة وعبرة كفاح مرير، "1954ماي  8ناصر الديف سعيدوني، أحداث  (6)

 .301، ص 1995الجزائر،
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والحقيقة التي ينبغي أف تقاؿ عف جمعية العمماء أنيا كحركة سياسية تميزت عف غيرىا 
مف الحركات الوطنية األخرى بشخصية عبد الحميد ابف باديس القوية وكذلؾ بوجود نخبة 
نشيطة مف رجاؿ اإلصالح في الجزائر، يرجع إلييـ الفضؿ في تنشيط جرائد جمعية العمماء 

قامة عالقا ت وطيدة مع الحركات اإلسالمية في تونس وفي المشرؽ العربي وذلؾ  بحكـ وا 
، ولعؿ مف المفيد أف نضيؼ ىنا حقيقة أخرى (1)خبرتيـ وزيارتيـ لعدة بمداف عربية إسالمية

عف سبب مف أسباب إنشاء جمعية العمماء المسمميف في مطمع الثالثينات مف القرف العشريف 
ائرييف المثقفيف ثقافة فرنسية، ذلؾ أف مجموعة كبيرة منيـ وىي الوقوؼ في وجو بعض الجز 

 .(2)تنكرت لقيـ األمة الجزائرية المستمدة مف اإلسالـ
فبالنسبة لمقانوف األساسي لمجمعية فقد بني مف الوجية التربوية عمى تربية أبناء 

وجية المسمميف وبناتيـ تربية إسالمية بالمحافظة عمى دينيـ ولغتيـ وشخصيتيـ، ومف ال
 .(3)التعميمية عمى تثقيؼ أفكارىـ بالعمـ بالمسانيف العربي والفرنسي

عتبرت جمعية العمماء المسمميف أىـ تشكيؿ وطني يحارب االستعمار يومئذ وذلؾ ا
باعتماد طريؽ غير مباشر كاتباع أسموب التنوير، والعودة بالمجتمع إلى أصولو العربية 

 .(4)عف الخرافاتاإلسالمية ورفض كؿ المظاىر المعبرة 
ولتحقيؽ تمؾ األىداؼ اعتمدت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف عمى عدة وسائؿ 

 1935( والبصائر )1939ػػػ  1925كالصحافة، حيث قامت بتأسيس عدة جرائد كالشياب )
، كما عممت الجمعية عمى بناء (5)(، كانت تمؾ الصحؼ تدافع عف اإلسالـ والعروبة1956ػػػ 

لمخروج عف الطرؽ التقميدية المألوفة في الكتاتيب القرآنية، والزوايا المعروفة بناء المدارس 

                                                           

 .81، ص 2005ط، منشورات قالمة، الجزائر، د خميفة، االحتالؿ االستيطاني، د،محمد العربي ول (1)
 .246عمار بوحوش، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .70، ص 2009ط، دار المعرفة، الجزائر، وثائؽ جمعية العمماء المسمميف، د،، مف د الرحماف شيبافعب (3)
 ،"أطروحة دكتوراه"ـ، 1954ػػػ  1940قريري سميماف، تطور االتجاه الثوري والوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية  (4)

 .68، ص 2011ػػػ  2010باتنة، ـ التاريخ، جامعة تخصص تاريخ عاـ، قس
 .20، ص 1937، ، د،ع13الشياب، مج  (5)
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وخاصة حينما جيزت مدارسيا بوسائؿ عصرية حديثة، ترغب األطفاؿ في تعمـ دينيـ 
ولغتيـ، وتزودىـ بوسائؿ عصرية حديثة، حيث أنيا تحولت إلى مزاحـ و منافس لممدارس 

نذكر كذلؾ المساجد التي كانت تقاـ فيو دروس الوعظ  ، ومف وسائميا(1)الرسمية الفرنسية
قادة الجمعية ومختمؼ الشرائح  لتقاء بيفوالتوجيو اإلسالمي، وتعتبر نقطة اواإلرشاد 

، ولقد تجسدت أىداؼ الجمعية مف (2)جتماعية مف ذلؾ نذكر الجامع الكبير بقسنطينةاال
مسات المؤتمر اإلسالمي الذي خالؿ تدخالتيا المختمفة في عدة قضايا كمشاركتيا في ج

، وقد حدد ابف باديس ىناؾ (3)ستيؾ بالجزائر العاصمةيـ بقاعة الماج1936أنعقد في جواف 
 مجموعة مف المطالب كانت بمثابة رد عمى مشروع بموـ فيوليت نذكر منيا:

 ستثنائية.إلغاء القوانيف اال 
 .فصؿ الديف اإلسالمي عف اإلدارة الفرنسية 
  (4)إلى جماعة المسمميفإرجاع األوقاؼ. 
 (5)ضرورة تعمـ المغة العربية وضماف حرية الرأي. 
  بناء عمى ذلؾ فإف الجمعية قد ساىمت في ترسيخ المبادئ العربية اإلسالمية وكذا عممت

، فقد نظمت التعميـ بإنشائيا (6)عمى تبياف حقيقة المستعمر وىذا باتباع عدة وسائؿ
 .(7)ؼ حسب ما يتطمبو تقدـ الوقتالبرامج التي تساير التطور وتتكي

                                                           

 .56، ص 2009ط، دار ىومة، الجزائر، ، اإلماـ عبد الحميد بف باديس، د،زبير بف رحاؿ (1)
(2) Jaque Berque, le Maghreb entre deux guerres,ed revue augmentée, s,t, s,edt, France, 1970، 

p 322.   
 .196أحمد الخطيب، المصدر السابؽ، ص  (3)
 .197، ص نفسو المصدر (4)
 .165ناصر الديف سعيدوني، المرجع السابؽ، ص  (5)
ط، دار الغرب لمنشر والتوزيع، الجزائر، ، د،1ـ، ج1962ػػػ  1830ئر الحديث إدريس خيضر، البحث في تاريخ الجزا (6)

 .355، ص 2006
الجزائر،  نشورات المتحؼ الوطني لممجاىد،م د،ط، حاضرات ودراسات تاريخية وأدبية حوؿ الجزائر،أنيسة بركات، م (7)

 .80، ص 1995
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فقد قامت بتأسيس المدارس الحرة لتعميـ وتربية أبنائيا وبناتيا المغة العربية والديف 
اإلسالمي، ومبادئ العمـو والمعارؼ الضرورية األخرى لمف لـ يجدوا أماكف في التعميـ 

الحظ عمى لساف الرسمي فأنقضتيـ مف التشرد ورفعت عنيـ داء األمية والجيؿ، وىذا ما ي
نشاء سية عمى تعميم الثقافة العربية باعممت الحركة البادي» :قائال ""فرانسيس جانسون

مدارس تتولى تعميم المغة العربية في الجزائر نشرت الوعي القومي في الجزائر، مما وقف 
 .(1)«عقبة في وجو السيطرة االستعمارية

مف التدريس في الجوامع الرسمية التي بنت كذلؾ المساجد الحرة بعدما منع رجاليا 
تشرؼ عمييا الدولة الفرنسية لتعميـ الكبار وتثقيفيـ، بدروس الوعظ واإلرشاد لمكيوؿ والشيوخ 
مف عامة الشعب، أو بالدروس العممية الخاصة لمشباب والطالب الذيف يريدوف أف يتفقيوا 

 في دينيـ، ويتعمموا لغتيـ، وتاريخ بالدىـ وأمتيـ.
تصر نشاط وتأثير العمماء عمى نشر التعميـ داخؿ الجزائر فقط بؿ امتد إلى ولـ يق

فرنسا حيث آالؼ العماؿ، فقد كانت الطريقة التي سارت عمييا نوادي التيذيب في فرنسا ىي 
تعميـ التعميـ حتى يشمؿ الكبير والصغير، فقد اىتـ العمماء بأبناء العماؿ الذيف نزحوا إلى 

ا ىناؾ بأوروبيات، بحيث كانوا يحثوف اآلباء عمى االىتماـ بتربية فرنسا بأسرىـ وتزوجو 
أبنائيـ ويدعوىـ إلى إرساليـ إلى النوادي أيف يعطى ليـ تعميما اقتصر في البداية عمى 

 .(2)القراءة والكتابة ومبادئ المغة والديف، وذلؾ لكي ال تبتمعيـ الثقافة الفرنسية
ة تاريخية رائدة في ميداف التعميـ بالمغرب لقد تمكنت الجمعية مف التأسيس لتجرب

العربي سمحت بظيور نيضة شاممة في الجزائر، وذلؾ بإمكانيات ذاتية قائمة عمى 
مساىمات وتبرعات مختمؼ شرائح المجتمع الجزائري وبذلؾ فتحت المجاؿ لتدريس أكبر عدد 

 مف األطفاؿ، وتمكنت مف الوقوؼ في وجو السياسة التعميمية الفرنسية.

                                                           

 .81انيسة بركات، المرجع السابؽ، ص  (1)
ط، دار ىومة، الجزائر، ـ، د،1956ػػػ  1936رييف في فرنسا ماء المسمميف الجزائسعيد بورناف، نشاط جمعية العم (2)

 .84، ص 2001
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 :نشاط الحزب الشيوعي الجزائري في مجال التعميم .4
زب الشيوعي لقد ظير الحزب الشيوعي الجزائري في بداية األمر كفرع تابع لمح

ـ، حيث ركز عمى المطالب 1936ة نفصاؿ إال يوـ اإلثنيف مف سنالفرنسي ولـ يتحقؽ اال
ريا وتشكيميا وبقي ستقالؿ كاف ظاى، إال أف ىذا اال(1)جتماعية والحريات الديمقراطيةاال

 .(2)خاضعا إلى استراتيجية الشيوعية العالمية عامة والحزب الشيوعي الفرنسي خاصة
فبعد  إنشاء الحزب الشيوعي في الجزائر بدأ ىذا الحزب بالتقوي والتجذر في األوساط 

، حيث بدأ ينخرط في الحياة السياسية، وأصبح ىذا الحزب يقوـ بأنشطة (3)الشعبية الجزائرية
سياسية باسمو وباسـ االتحاد الشيوعي حيث شارؾ في المؤتمر اإلسالمي الذي أنعقد في 

ـ في مدينة الجزائر ويعتبر أوؿ تجمع مف نوعو عرفتو الجزائر 1936السابع مف شير جواف 
 .(4)حيث شاركت فيو كؿ االتجاىات

اصمة عمى ركز الحزب الشيوعي الجزائري منذ عقده لمؤتمره التأسيسي في الجزائر الع
تعميـ الجزائرييف، وجاء تحميمو ليذه المسألة أكثر عمقا واقتراحاتو لحؿ ىذه القضية في إطار 
توصيات المؤتمر أكثر ثراء ونضوج، مقارنة بتوصيات فدرالية المنتخبيف المسمميف الجزائرييف 

 إذ نصت عمى ما يمي:
 ( 3.000.000بناء مدارس .)طفؿ جزائري متسكع في الشوارع 
 رية التعميـ مع فتح المطاعـ المدرسية وتقديـ المنح الدراسية.إجبا 
 .تشجيع التعميـ بالمغة العربية والمغة الفرنسية 
 .تشييد مدارس لمتعميـ الميني 
 .إنجاز المكتبات 

                                                           

 .27، ص 2015ط، دار بف مرابط، الجزائر، اج، الحركة الوطنية الجزائرية، د،صالح بمح  (1)
 .30، ص 2008، القاىرة، حاج، تاريخ الثورة الجزائرية، د،ط، دار الكتاب الحديثصالح بم  (2)
 .185، ص ب خميؼ، تاريخ الحركة الوطنية، د،ط، دار دزاير آنفو، الجزائر، د،تعبد الوىا (3)
 .185، المرجع السابؽ، ص 3ابو القاسـ سعد اهلل، الحركة الوطنية الجزائرية ...،ج (4)
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 (1)حرية فتح المدارس بالمغتيف. 
 دوف التخمي عف أقواليـكما قاـ بمنح الجنسية الفرنسية لبعض المثقفيف الجزائرييف ب

لغاء قانوف  قوؽ الجزائرييف اآلخريف في العيشحتراـ حالدينية وا بروح القرآف ونصوصو وا 
 .(2)األىالي

تعكس توصيات المؤتمر التأسيسي لمحزب بشأف قضية تعميـ الجزائرييف قدرتو عمى 
بمورة موقؼ واعي والتحكـ في أبعاد اإلشكالية الثقافية بالجزائر حيث تميز عف مطالب 

نجاز المكتبات كما تنظيمات الح ركة الوطنية السابقة بمطالبتو بفتح المطاعـ المدرسية وا 
 .(3)طالب بفتح جامعة عربية مثميا مثؿ حزب الشعب

مغة ال تعكس لكف ىذه األىمية التي أوالىا الحزب الشيوعي لقضية التعميـ ومسألة ال
لصدد تكتيكيا أممتو مصالح ديولوجية وال تعبر عنيا بؿ كاف موقفو بيذا االبالضرورة قناعاتو ا

سياسية أساسيا الرغبة في التقرب مف الشعب الجزائري وذلؾ عف طريؽ التكيؼ مع الواقع 
اسمة في االستحقاقات السياسي الذي أصبح فيو المطالب الثقافية والدينية ذات أىمية ح

 .   (4)نتخابيةاال
 
 

 
 
 

                                                           

(1) Cloude Collot, les institution de l’Algérie durent l’période coloniale 1  ,s,t,  OPU ,8301962ػػ

ONRS, Alger, 1987, p 88. 
 .153، المرجع السابؽ، ص 3، الحركة الوطنية الجزائرية ...، جابو القاسـ سعد اهلل (2)
ـ ،   1900إلى  1925جتماعي مف زائر، بحث في التاريخ الديني واال، الحركة اإلصالحية اإلسالمية في الجعمي مراد (3)

 .229، ص 2007 ـ،،الحكمة، دد،ط، دار تر محمد يحياتف، 
 .230، ص المصدر نفسو (4)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في الجزائر الفصل الثاني: التعميم العربي الحر
 .م1939ـــ  1900سي ومقاومتو لالستعمار الفرن

 
 .في الجزائر التعميم العربي الحرالمبحث األول: 

المبحث الثاني: التعميم العربي الحر في الجزائر في مواجية 
 المشروع الثقافي الفرنسي.

 المبحث الثالث: الجمعيات والنوادي ودعميا لمتعميم.
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حرة أحد المطالب األساسية لمحركة الوطنية في شكمت حرية التعميـ وفتح مدارس 
الجزائر والتي ستنقؿ المواجية مع االستعمار الفرنسي، بعد الحرب العالمية األولى إلى 
الساحة الثقافية وتصبح بذلؾ المدرسة ومختمؼ أنشطتيا فضاء خصب لتمرير ونشر رسالة 

ماء المسمميف والعديد مف وتوجييات مختمؼ تشكيالت الحركة الوطنية، وخاصة جمعية العم
 األحزاب والحركات.

 : التعميم العربي الحر في الجزائر:01المبحث 
 تعريف التعميم العربي الحر: .1

إف المسعى اإلصالحي في المجاؿ المدرسي كاف يرمي إلى تصحيح الوضع الثقافي 
يرية الذي كاف المسمموف الجزائريوف يصفونو بالجائر جدا، وبأنو مناقض لمرسالة التحض

التمدينية لفرنسا، حيث اجتيد اإلصالحيوف في القياـ بعمؿ مدرسي مف شأنو تحسيف الوضع 
 .(1)جتماعيةمساىمة في ترقيتيا األخالقية واالالفكري لألمة وال

فعادة ما يربط بعض الباحثيف ظيور التعميـ الحر في الجزائر بظيور جمعية العمماء 
، لكف الحقيقة (2)اس أنو التعميـ الذي أنشأتو الجمعيةالمسمميف الجزائرييف ويعرفونو عمى أس

أف أوؿ المدارس الحرة ظيرت قبؿ ذلؾ في مطمع القرف العشريف، وأولى التجارب الناجحة 
" التي أسسيا عباس بف حمانة بمدينة تبسة سنة "الصديقيةفي ىذا المجاؿ في المدرسة

 .(3)ـ، والتي تعتبر أوؿ مدرسة نظامية حرة في الجزائر1913
بعد الحرب العالمية األولى تعددت التجارب والمحاوالت إلنشاء مدارس حرة، ففي  

الجزائر العاصمة نجد مدرسة الشيخ مصطفى حافظ، وفي تممساف تـ فتح مدرسة حرة سنة 
 .(4)ـ لكف سيتـ غمقيا بعد زيارة األمير خالد ليا1920

                                                           

 .416ص  ،المصدر السابؽ ،عمي مراد (1)
 .15، ص 1999، الجزائر، ، دار األمةط، د،1ميـ العربي الحر بالجزائر، ج، المسيرة الرائدة لمتعمحمد الحسف فضالء (2)
جانفي د،ـ، "، العدد األوؿ، ياة نموذجامعيد الح، "مية في نظاـ التعميـ بوادي مزابمحمد صالح ناصر، القيـ اإلسال (3)

 .72، ص 1998
 Colonna Funny, Instituteurs algériens 1883 - 1939, s,t, O.P.U, Alger, 1975, P 32.(4) 
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ارس الحرة، كما يسمييا كما عمى ىذا األساس يعرؼ سعد اهلل التعميـ الحر أو المد 
ا القرن، ثم نعني بالمدارس الحرة تمك المؤسسات التعميمية التي نشأت منذ أوائل ىذ»يمي: 

م عمى يد أفراد وجماعات لنشر التعميم العربي 1420نطالقة كبيرة منذ حوالي انطمقت ا
واألرياف اإلسالمي في الجزائر، ويدخل في ىذا التعريف المدارس التي قامت في المدن 

والتي كانت تحفظ القرآن الكريم في األساس أو التي أضافت إلييا مواد أخرى أصبحت 
 .(1)«تطمق عمى نفسيا المدرسة العصرية أو الحديثة

الجزائر أنو صيغ أساسا السمة األولى لمتعميـ الحر الذي تواله اإلصالحيوف في  
ائي، أما مستوى التعميـ بالمدارس الحرة بتدي، ولـ يكف يتجاوز فييا الطور االبتدائكالتعميـ ا

فيختمؼ مف مكاف آلخر وفؽ الكفاءات الخاصة بكؿ معمـ إصالحي، أما البرامج فمـ تكف 
، وما كاف ييـ (2)موحدة، فكؿ معمـ إصالحي كاف ينظـ تعميمو وفؽ كفاءاتو الخاصة

خالؽ اإلسالمية " ىو تدريس المبادئ الضرورية لمديف )القرآف، الحديث، األ"المدارس الحرة
 . (3)العقيدة(، وتقديـ تدريس قاعدي لمعربية )النحو، المغة، تاريخ، اإلسالـ(

يرجع الفضؿ في ظيور ىذا النوع مف التعميـ إلى اإلصالحييف والوطنييف أمثاؿ  
" وغيرىـ، كذلؾ تعتبر تجربة جمعية "رابح زواوي" و"األمير خالد" وعبدالحميد بن سماية"

يف مف بيف التجارب الرائدة في مجاؿ تأسيس المدارس الحرة سواء مف حيث العمماء المسمم
عدد المدارس التي أسستيا أو التنظيـ والتسيير الدقيؽ الذي كانت تخضع لو، وليذا فقد 
ساىمت بفاعمية في بعث نيضة تعميمية حقيقية في الجزائر، وعممت عمى نشر المعرفة وبث 

 نظومة تربوية متينة لممجتمع الجزائري.الوعي وتحرير الفكر، ووضعت أسس م
 
 

                                                           

 .239، 238، المرجع السابؽ، ص ص 3ابو القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي، ج (1)
 .418عمي مراد، المصدر السابؽ، ص  (2)
 .419نفسو، ص  المصدر (3)
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 :عوامل ظيوره .2
لقد استطاعت الطبقة المثقفة الجزائرية أف تجد مف األسباب القوية ما يدفعيا إلى تطوير 
أساليب النضاؿ، بما يكفؿ ليا اإلفادة مف تجارب الماضي وما أحاط بيا مف تطورات 

 معاصرة ىامة وتتمخص تمؾ األسباب في:
 وقد (1)لألطفاؿ الجزائرييف الذيف لـ يجدوا ليـ أماكف في المدارس الفرنسية ضماف التعميـ ،

إن مدارسنا عامرة ليذا الصنف »" في قولو: "الشيخ البشير اإلبراىيميأشار إلى ذلؾ 
من األطفال وىو الصنف المتشرد الضائع الذي لم يجد إلى التعميم الحكومي سبيال، 

ن عدده لكبير، أنو يقارب التسع  .(2)«ين في المائة من أبناء األمة... وا 
  فشاؿ المشروع التربوي االستعماري مواجية السياسة االستعمارية في الميداف الثقافي وا 

وذلؾ عف طريؽ التأسيس لمدرسة وطنية ذات مرجعية عربية إسالمية تستجيب لتطمعات 
 الشعب الجزائري.

  في تونس واإلصالحات التي التأثر بتجارب المدارس القرآنية في المشرؽ العربي و
 .(3)عرفتيا، وخاصة مف طرؼ الطمبة الجزائرييف الذيف درسوا في ىذه البمداف

  ظيور جمعيات ونوادي ثقافية بحيث قامت بنشاط ثقافي واسع في مطمع القرف العشريف
ساعد عمى رفع المستوى الفكري والثقافي، وولد نشاطا سياسيا واسعا وممحوظا ويتمثؿ 

تج عنيا نفض الغبار عمى العقوؿ في تنظيـ المحاضرات التربوية والدروس ن ذلؾ النشاط
جتماعي وطرؽ أبواب نشاط وتحسيف المستوى الثقافي وااليقاضيا ودفعيا لمعمؿ والوا

السياسة ومف بيف ىذه الجمعيات والنوادي الجمعية التوفيقية ونادي التقدـ وجمعية العماؿ 
 .(4)ية... الخونادي صالح باي والجمعية الرشيد

                                                           

مطبعة النجاح د،ط،  السعيد المعتصـ، تر ـ،1970ػػػ  1919حرة بالمغرب جوف جيمس ديمس، حركة المدارس ال (1)
 .11، ص 1991الجديدة، الدار البيضاء، 

 .247، ص ، المصدر السابؽ2ج ،براىيميمحمد البشير اإل (2)
 .248، المرجع السابؽ، ص 3ج الثقافي،ابو القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر  (3)
 .13يحي بوعزيز، المرجع السابؽ، ص  (4)
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  مبالغة االستعمار في تطبيؽ سياسة الزجر واإلرىاب والتفقير والتجييؿ، فأدى ذلؾ الى
خمؽ وعي سياسي وفكري وحث الناس عمى الكفاح والمقاومة الثقافية لمحصوؿ عمى 
بعض الحقوؽ، خاصة في مجاؿ التعميـ، التي سمبت منيـ بموجب مجموعة مف المواثيؽ 

 الجزائرييف مف التعميـ بمدارسيا منيا:  الفرنسية التي تمنع
: والذي ينص عمى أف توظيؼ أي معمـ مسمـ ال يمكف أف يكوف 1904/ 12/ 24قانوف  .1

 "الوالية".إال إذا كاف مرخصا مف العمالة 
بتدائي أساسا بالنسبة والذي ينص عمى إلغاء التعميـ اال :1908/ 03/ 29قانوف  .2

 قتصادية والعمرانية.المصالح الفرنسية االجة أنو مضر بلألطفاؿ الجزائرييف بح
عتبر المغة العربية أجنبية عف الجزائر، ومنع : والذي ا1938/ 03/ 08رسـو شوطاف م .3

 .(1)تدريسيا وتعمميا
" "الشيخ إبراىيم بيوضبيف العمماء الذيف ساىموا في ظيور مثؿ ىذه المدارس نذكر:  ومف

التي ترتكز في المدف التي يزورىا بيدؼ حيث كاف لو في ىذا العيد جممة مف األعماؿ 
إعانة مصمحييا في إنشاء جمعياتيـ الخيرية ومدارسيـ العربية الحرة، ووضع برامجيا 

 .(2)ومناىجيا اختارىـ الشيخ بيوض ودعاىـ إلى التربية والتعميـ
" فقد كاف لو أعماؿ ظمت شاىدة عمى صدؽ نضالو "الشيخ عبد الحميد بن باديسكذلؾ 
يره تمؾ اإلنجازات التي بادر بيا والتي أثرت تأثير طيبا في حياة الناس وأسيمت وعمؽ تفك

في تنشيط الحياة الفكرية والثقافية التي عرفتيا البالد وخاصة في فترة الثالثينات مف ىذا 
 القرف وغذت الحركة الوطنية بالروح التي كانت تنبض بيا، ومف ىذه اإلنجازات نذكر:

التي جعميا وسيمة لنشر الفكر اإلصالحي وىو توعية الناس  إنشاء الصحافة الحرة .1
 ومقاومة اإلدارة االستعمارية.

                                                           

، ص ـ، د،ط، د،ف، الجزائر، د،ت1990ػػػ  1830الجزائر مف عاـ محي الديف عبد العزيز، تطور حركية التعميـ في  (1)
7 . 
، ذاكرة الناس لمنشر، 4، ط2ة، مجعبد القادر جغموؿ، عمـ اإلجتماع التاريخي والثقافي المتعمؽ بالحركة الوطنية والثور  (2)

 . 691 ػػػ 689، ص ص 2013الجزائر، 
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تأسيس المطبعة الجزائرية )مطبعة الشياب بقسنطينة( ليضمف لمصحؼ الدعـ الفني  .2
 والسير المنتظـ.

ف تأسيس النوادي والجمعيات الفنية والرياضية والتجارية وفرؽ الكشافة اإلسالمية ليكو  .3
 جتماعية والمينية وسبيال مف سبؿ التوعية.سياما في تنظيـ الحياة االذلؾ إ

 :مصادر تمويمو.3
مف المعروؼ أف التعميـ العربي الحر كاف قبؿ االحتالؿ يعتمد في بقاءه وازدىاره عمى 

 . (1)األوقاؼ اإلسالمية، التي كانت مف الكثرة والثروة بحيث يكفي دخميا لإلنفاؽ عميو
 ند المدارس القرآنية )الكتاتيب والزوايا(:مصادر التمويل ع .1

كانت ىذه المدارس تعتمد اعتمادا كميا عمى التبرعات مف أىؿ البر واإلحساف والسكاف 
، حيث كاف التالميذ الداخميف في المدارس القرآنية يعتمدوف (2)المحيطيف بيا والقائميف عمييا

دوا بيا مسبقا، وتتمثؿ اإلعانة في تقديـ عمى السكاف القادريف عمى الوفاء بالتزاماتيـ التي وع
األكؿ كؿ يـو يطمؽ عمى ىذه اإلعانة )الرتبة( حيث يقـو التالميذ )الطمبة( بجمع الرتب وعف 

ىي مدرسة »ذلؾ ندع مدير مدرسة الفالح يتحدث عف كيفية التمويؿ لمدرستو حيث يقوؿ: 
وشارك في ثمنيا السيد شتراىا فكنوس العباسي باألصنام ا 1435أكتوبر  14سست في تأ

المفضال أحمد بن السايح... ويضيف، والناس القائمون عمى المدرسة  كثيرون منيم 
السيد أحمد بن السايح فإنو تكفل بما يمزم المدرسة من أجرة الضوء والماء والحصير 

المجاجي الفالح فإنو كان قائما بأكل  بن الزروقيلمستعممة في قاعات الدرس، ومنيم اا
ة ليال... وكذلك السنجاسني صاحب فرن الخبز... السيما أىل بقعة سحنون فإنو الطمب

 .(3)«يعتمد عمييم في إطعام الطمبة نيارا
                                                           

ط، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، ، د،ـ1940ػػػ  1900رابح تركي، ابف باديس فمسفتو وجيوده في التربية والتعميـ  (1)
 .129، 128، ص ص 1970الجزائر، 

 .40.ص2005ؼ األوؿ مف القرف العشريف،د،ط، د،ف، الجزائر، إبراىيـ خيثر،إطاللة عمى المدارس القرآنية في النص (2)
، المرآة الجمية فما تفرؽ عف أوالد يحي بف صفية وبالتعريؼ بمشاىير العمماء ورجاؿ المعاىد الجياللي عبد الحكـ (3)

 .162، ص 1953بف خمدوف، تممساف، ا، مطبعة 1الصوفية، ط
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نذكر كذلؾ مدرسة مازونة كاف يقـو بتمويميا الشيوخ القائميف عمييا وىـ في نفس  
ئمة ترعى الوقت ينتموف إلى عائمة ميني القائمة عمى شؤوف المدرسة، فقد كانت ىذه العا

شؤوف الطمبة الوافديف مف مناطؽ مختمفة مف القطر وحتى مف خارج الجزائر )المغرب(، كما 
 كاف لسكاف الحي نصيب في رعاية ىؤالء الطمبة.

ونستدؿ مف ذلؾ عمى مدى اىتماـ الشعب بيذه المدارس وبالتالي بالتعميـ العربي  
 الحر والسعي عمى استمراره وازدىاره.

 :عند مدارس جمعية العمماء المسممين الجزائريينمصادر التمويل  .2
 لقد كاف التمويؿ في الحركة التعميمية لجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف يتـ بالكيفية التالية:

 .(1)بنائيـ في مدارس الجمعيةما يدفعو أولياء التالميذ نظر دراسة أ .1
واسـ الدينية والقومية في نياية حصيمة الميرجانات الثقافية التي تقيميا المدارس خالؿ الم .2

 المواسـ الدراسية.
 الزكاة. .3
 التبرعات التي يقدميا بعض األعياف الذيف وقفوا إلى جانب ىذه المدارس. .4
ومف مصادر تمويؿ مدارس الجمعية أيضا ىو أف كؿ مدرسة تفيض مداخميا يدخؿ  .5

ف كؿ مدرسة تقؿ الفائض في خزينة الجمعية المحمية المشرفة عمى المدرسة، وبالتالي فإ
 .(2)مداخميا عف مصارفيا يعتمد ليا مف خزينة الجمعية

ي التعميـ فيدفعوف نيابة عنيـ ف(3)كاف المواطنوف القادريف يسارعوف الى تبني أبناء الفقراء
شتراكات الشيرية لممؤسسة ويسددوف مصارفيـ مما أوجد حماسا متزايدا في أوساط سكاف اال

 يـ العربي الحر.المنطقة لرعاية حركة التعم

                                                           

 .350مرجع السابؽ، ص الرابح تركي، ابف باديس فمسفتو وجيوده...،  (1)
ـ، "رسالة ماجستير"، تخصص 1956ػػػ  1930في حوض الشمؼ خالؿ الفترة  الحرجماؿ مخموفي التعميـ العربي  (2)

 .18، ص2009ػػػ  2008جامعة وىراف، قسـ التاريخ، تاريخ حديث ومعاصر،
 .315، ص المرجع السابؽ يوده..،رابح تركي، ابف باديس فمسفتو وج (3)
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والمالحظ أنيـ كانوا يقبموف عمى التبرع ليذا التعميـ الذي كانت تقـو وراءه جمعية العمماء 
المسمميف الجزائرييف، إيمانا منيـ بأف ذلؾ مف بيف السبؿ لممحافظة عمى مقومات األمة 

رب ولتحقيؽ نيضة تعميمية عربية بالمنطقة ومواجية مخططات االستعمار اليادفة إلى ض
 مقومات الشخصية الوطنية.

المبحث الثاني: مراكز التعميم العربي الحر في الجزائر في مواجية المشروع الثقافي 
 :الفرنسي

 :المساجد .1
المسجد مكانا لمعبادة ومركزا لمتربية والتعميـ كاف لو دورا بارزا لموقوؼ في وجو يمثؿ 

لجزائري المغة العربية وأصوؿ سياسة التجييؿ والتنصير، وذلؾ بتعميـ أبناء المجتمع ا
، كما حافظ عمى تقاليد البالد وحرمة اإلسالـ، وفي وقت غش الجزائر ضباب الجيؿ (1)الديف

كاف المسجد بالمرصاد، فكانت منابره وسيمة أشعميا العمماء واألئمة إللقاء دروسيـ وخطبيـ 
نكار البدع، واألمر بالمعروؼ  .(2)المميئة بالوعظ واإلرشاد وا 

جعؿ العمماء مف منابر المساجد وسيمة لمجياد والتمسؾ بالديف اإلسالمي وأصولو  ولقد
حياء المغة العربية، والثورة عمى الجمود، وىذا لكي ال يستطيع االستعمار الفرنسي التوغؿ  وا 
في عمؽ الثقافة الجزائرية وتحقيؽ ىدفو في القضاء عمييا، وال ننسى الوظيفة األساسية 

 القرآف الكريـ، ألف القرآف أساس كؿ العمـو الدينية والمغوية. لممسجد وىي تحفيظ
لقد كانت إدارة االحتالؿ تفرض رقابة شديدة عمى التعميـ في المساجد بحيث عينت 
مفتشيف يراقبوف حركة التعميـ بيا، وقد كاف ىؤالء المفتشيف يعدوف تقارير عف دروس التالميذ 

عتماد عمى تقارير المفتشيف أمكف تقدير  أنو باالىذا الصدد يقوؿ سعد اهللوالمدرسيف، وفي 
بمغ عددىـ حسب تقرير المفتش  1905أعدادىـ في السنوات التالية: في سنة 

motylinski17  32فقد بمغ عددىـ  1908تمميذا مف بينيـ محمد كحوؿ، أما في سنة 
                                                           

 .61، المرجع السابؽ، ص 2ـ، ج1930ػػػػ  1900القاسـ سعد اهلل، الحركة الوطنية الجزائرية  ابو (1)
 .268، المرجع السابؽ، ص 3ابو القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي، ج (2)
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قسنطينة والباقي مف  11سنة( ومف بيف ىؤالء التالميذ 25تمميذا مف بينيـ ابف باديس )عمره 
وألفية بف مالؾ وذلؾ يـو الخميس واألحد  مف خارجيا وكاف يتـ تدريس النحو باآلجرومية

والثالثاء، كتاب الحساب لألخضري يـو الخميس، األدب العربي بمروج الذىب، الفقو 
 .(1)بمختصر الشيخ خميؿ يـو السبت...

تبارىا مف أىـ مقومات الشخصية نالحظ أف ىناؾ تركيز عمى المغة العربية وآدابيا، باع
الجزائرية، كما أنيا عرفت انحطاطا كبيرا، وتيميشا بأف تمت معاممتيا كمغة أجنبية باإلضافة 

 إلى الفقو والتوحيد مع بعض الحساب.
وىذا حسب  63)عيد المدرس عبد المجيد بوجمعة( بمغ عدد التالميذ  1913وفي سنة 

لتالميذ مف مدينة قسنطينة أما الباقوف فمف خارجيا مف ا 20تقارير المفتشيف وكاف حوالي 
 .(2)مف: باتنة، المسيمة، سطيؼ، بجاية...الخ

ويمكف أف نستنتج مف خالؿ مجيء الطمبة لمدراسة مف مختمؼ أنحاء القطر أف لو 
أىمية ومساىمة كبيرة في نشر التعميـ العربي والحفاظ عمى الشخصية العربية في مختمؼ 

 أرجاء الوطف.
 ناىج:الم 

مناىج منظمة مف ناحية الكتب  ليس لمعظـ المساجد التي كانت قائمة بالتعميـ العربي
متحانات وتوزيع الطالب عمى السنوات الدراسية حسب أعمارىـ ومستواىـ، يستثنى منيا واال

التعميـ الذي كاف يقـو بو ابف باديس في الجامع األخضر الذي كاف تعميما منظما يسير وفقا 
 نظمة.لمناىج م

بالنسبة لممواد التي كانت تدرس في ىذا الجامع في العشرينات والثالثينات فتشمؿ عمى 
تفسير القرآف وتجويده، الحديث النبوي مف الموطأ، الفقو عمى المذىب المالكي في مختصر 
خميؿ وغيره، العقائد الدينية مف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، اآلداب واألخالؽ 

                                                           

 .141، المرجع السابؽ، ص 1، ج1900ػػػػ  1830ابو القاسـ سعد اهلل، الحركة الوطنية الجزائرية  (1)
 .142المرجع نفسو، ص   (2)



 م(1434 – 1400الثاني.....التعميم العربي الحر ومقاومتو لالستعمار الفرنسي ) الفصل

 
49 

ة، المغة العربية بفنونيا مف نحو وصرؼ، بالغة، الفنوف العقمية كالمنطؽ والحساب اإلسالمي
 .(1)وغيرىما

أما الكتب فيي الموطأ، أقرب المسالؾ، رسالة ابف عاشر، الزنجاني، المية األفعاؿ 
 .(2)السعد، الجوىر، المكنوف، دالئؿ اإلعجاز وأسرار البالغة...

ىذه الكتب المقررة لمدراسة ىو مقدمة ابف ويقوؿ عبد الكريـ بوصفصاؼ أف أىـ 
 .(3)خمدوف

وفي توزيع ابف باديس لممواد والكتب عؿ الطبقات نجده يجعؿ مف بعض المواد 
ستغناء عنيا، ومف أىـ ىذه إمكانية اال مشتركة بيف الطبقات نظرا ألىميتيا الكبيرة وعدـ

خالؽ والتوحيد وفصوؿ مف المواد نجد: تفسير القرآف ودراسة الحديث، دراسة اآلداب واأل
 التاريخ اإلسالمي.

ولو تأممنا في ىذه المواد نجدىا ىي التي جعميا المستعمر مواد اختيارية )عند صدور 
 ـ(.1900البرنامج الموحد لممدرسيف في سنة 

 "طريقة" أو "الحفظ والتمقينأما عف طريقة التدريس  فمـ يسري ابف باديس عمى طريقة 
ستماع مف جانب المتعمميف ء واإلمالء مف جانب المعمميف واالعمى اإللقا " التي تعتمدالمادة

نما أدخؿ طريقة المناقشة والمسائمة ، وبذلؾ كاف يجمع بيف القديـ والحديث، فيطمب (4)فقط، وا 
مف التالميذ حفظ المتف ثـ يقوـ بالشرح، ولكي يثير انتباىيـ يطرح أسئمة فجائية التي تقطع 

 .(5)وتجعميـ أشد يقظة وتمنع شرود أذىانيـ
 

                                                           

، 1998دار األمة، الجزائر، الجزائر عبد الحميد بف باديس، د،ط،  ، محمد الصالح رمضاف، إماـعبد القادر فضيؿ (1)
 .231ص 

 .380، ص 2009ط، دار مداد، الفكر العربي الحديث والمعاصر، د،عبد الكريـ بوصفصاؼ،  (2)
 .381المرجع نفسو، ص  (3)
 .294، المرجع سابؽ، ص عميـ القومي والشخصية الوطنيةالترابح تركي،  (4)
 .243، المرجع سابؽ، ؿ عبد القادر، محمد الصالح رمضاففضي (5)
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 :مدارس التعميم العربي الحر .2
 :مدرسة جمعية العمماء المسممين الجزائريين . أ

تميز نشاط جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف في إطار الحركة الوطنية، بالتركيز 
عمى الجانب الثقافي والديف و استعماؿ المدرسة والمسجد والنادي والصحيفة كوسيمة لتبميغ 

وخارجيا، وخاصة في فرنسا حيث توجد جالية أا  لمجزائرييف، سواء داخؿ الجزائر، دعوتي
جزائرية كثيرة العدد، وتمكنت مف بمورة فكر تربوي ووضع تصور لمشروع تربوي ناضج ساىـ 

 الشيخ عبد الحميد بف باديس بدور ىاـ في إنجازه وبمورتو.
 :النشاط التعميمي لمشيخ عبد الحميد بن باديس 

ف باديس عند وضعو لمناىج التعميـ لـ يكف مذىبو مثاليا مبنيا عمى تصورات إف اب
نظرية، بؿ كاف واقعيا، أممتو متطمبات العصر، وأولويات المجتمع ومعتقداتو، وعناية ابف 
باديس بموضوع التربية، ليست عناية الباحث المنظر، الذي ال شأف لو بالتطبيؽ العممي، بؿ 

ي حمقات الدروس في الكتاتيب والمدارس، وحتى في النوادي كاف يمارس ذلؾ كؿ يـو ف
 .(1)واألسواؽ

بدأ الشيخ عبد الحميد بف باديس في ممارسة التعميـ في وقت مبكر، وذلؾ منذ سنة 
ـ، اعتقادا منو بأف إصالح أوضاع البالد المتردية ال يمكف أف يتـ إال عف طريؽ 1913

تبر أساس إصالح المجتمع الجزائري والمجتمع "يعترقية مستوى التربية والتعميـ، الذي 
اإلسالمي بصفة عامة، فالمدرسة ىي المصنع الذي يعد عقول األجيال الصاعدة ويعد 

 (2)..."القادة والمفكرين الذين يقومون بعممية التغيير الثقافي والحضاري في المجتمع

ـ العربي واإلسالمي وتكويف جيؿ مف العمماء متشبعيف بروح اإلصالح التي ىبت عمى العال

                                                           

ط، وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية، قطر، ميد بف باديس وجيوده التربوية، د،مصطفى محمد حميداتو، عبد الح (1)
 .133، ص 1997

، 2000، دار األمة، الجزائر، ـ، د،ط1955ػػػ  1935مية الجزائرية الكشافة اإلسال حمد جيجمي،الشيخ ابو عمراف أ (2)
 .287ص 
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لن يصمح المسممون إال إذا صمح عممائيم ألنيم بمثابة القمب لألمة »ألنو كما كاف يقوؿ: 
 .(1)«ولن يصمح العمماء إال إذا صمح تعميميم

لقد تأثر ابف باديس في نيجو ىذا بالحركة اإلصالحية التي عرفيا المشرؽ العربي 
الفرد والمجتمع ال يتـ إال بإصالح وخاصة محمد عبده الذي كاف يرى بأف إصالح 

المؤسسات التربوية مثؿ األزىر الشريؼ والمدارس ومختمؼ المعاىد، وىو حسبو مسار طويؿ 
 .(2)المدى لكف نتائجو أحسف وأقـو

بدأ الشيخ عبد لحميد ابف باديس بتقديـ دروسو في مسجد سيدي قموش بأسموب تقميدي 
والمسجد الكبير ثـ مسجد سيدي عبد المؤمف  ثـ توسع نشاطو إلى مسجد سيدي فتح اهلل

بتدائي بالتعاوف مع ومعزة، حيث فتح مكتبا لمتعميـ االوالجامع األخضر ومسجد سيدي ب
، والتي 1930بعض المحسنيف، سيتطور إلى مدرسة جمعية التربية والتعميـ اإلسالمي سنة 

مصالح الحكومة، وصدر و مف قبؿ حرر ابف باديس قانونيا األساسي الذي تـ المصادقة عمي
 عتراؼ بيا في الجريدة الرسمية.اال

ودعى في رسالتو التي وجييا إلى رجاؿ التربية والتعميـ في الجزائر إلى عقد مؤتمر 
 عاـ لتبادؿ اآلراء والخبرات في مجاؿ التربية، قصد تحسيف وتطوير الجوانب التالية:

 .أسموب التعميـ 
  تربية الناشئة.الأسموب 
 ار الكتب.طريقة اختي 
 .تعميـ البنت المسممة ووسائؿ تحقيقو 
 .وسائؿ تنظيـ وترقية التعميـ المسجدي 

                                                           

، 1933، الشركة الجزائرية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 1، ط1عمار طالبي، ابف باديس حياتو وآثاره، جمع ودراسة، ج (1)
 .101ص 

، دار األمة، ة في الفكر اإلسالمي المعاصر، د،طيالشيخ عبد الحميد بف باديس، الحركة اإلصالحمحمد طياري،  (2)
 .52، ص 2010الجزائر، 
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، فيدؼ وغرض (1)ستفادة مف خالصة تجاربيـ في مجاؿ التربية والتعميـإضافة إلى اال
 ىو نشر األخالق الفاضمة والمعارفالجمعية، كما تحدده المادة الثانية مف ىذا القانوف، "

"، أما الوسائؿ المستعممة ة والصنائع اليدوية بين أبناء وبنات المسممينالعربية والفرنسي
لبموغ ذلؾ فقد حددتيا المادة الثالثة التي تنص عمى أف الجمعية تسعى لمقصدىا ىذا بما 

 يمي:
 .تأسيس مكتب لمتعميـ 
 .تأسيس ممجأ لأليتاـ 
 .تأسيس نادي لممحاضرات 
 .تأسيس معمؿ لمصنائع 
 (2)فقتيا إلى الكميات والمعاىد الكبرىإرساؿ التالميذ عمى ن. 

بعد تأسيسو ليذه الجمعية بدأ الشيخ ابف باديس في القياـ بجوالت أسبوعية يومي 
العطمة، أي الخميس والجمعة، عبر الوطف لتقديـ دروس الوعظ واإلرشاد وتحريؾ اليمـ 

معية التربية والحث عمى تأسيس المدارس، خاصة وأنو أدخؿ مادة عمى القانوف األساسي لج
، وبذلؾ تتحدد األىداؼ الكبرى (3)والتعميـ تسمح بفتح فروع ليا في باقي مناطؽ البالد

 لمشروعو التربوي، التي مف أىميا نذكر: 
  إعداد وتكويف جيؿ جديد وتزويده بتربية صحيحة تجعمو قادرا عمى إحداث النيضة

 المنشودة.
 قتصادية قدراتو العقمية واالجتماعية واالأىيمو وتنمية إعداد الفرد الجزائري لمحياة وت

 .(4)والسياسية والنيوض بالجزائري إلى مصاؼ الشعوب الراقية
                                                           

 .139سابؽ، ص ال، المرجع محمد حميداتو مصطفى (1)
 .01، ص 1931مارس  153،1جريدة الشياب، العدد (2)
 ، ص2010ىومة، الجزائر، ؼ اإلماـ عبد الحميد بف باديس، د،ط، دار محمد الحسف فضالء، الشذرات مف مواق (3)

24. 
 .21محمد طياري، المرجع السابؽ، ص  (4)
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 ومقاومة حركات التبشير  (1)المحافظة عمى الشخصية العربية اإلسالمية لمشعب الجزائري
 .(2)وسياسة الفرنسة والتنصير

 نماذج لمدارس جمعية العمماء المسممين الجزائريين: 
مؿ جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف في ميداف التعميـ مساىمة فعالة لمحركة يشكؿ ع

نجاز ذا أىمية سواء مف حيث نوعية التعميـ  اإلصالحية في التطور العاـ لممجتمع الجزائري وا 
المتقدـ، أو مف حيث عدد المؤسسات التعميمية والمدارس التي بنتيا، والتي ال نعرؼ بالضبط 

 ، نذكر منيا:(3)جود أرقاـ مختمفة وبتقديرات متباعدةعددىا نظرا لو 
 :مدرسة دار الحديث بتممسان 

أسندت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف ميمة تنشيط الحركة اإلصالحية بالغرب 
نشاء المدارس وكاف  الجزائري إلى الشيخ البشير اإلبراىيمي، فأشرؼ عمى تنظيـ الشعب وا 

شتراؾ لبناء فقد دعى سكاف ىذه الناحية إلى االبتممساف،  مف بينيا مدرسة دار الحديث
المدرسة وقد أشرؼ عمى بنائيا ووضع تصميميا وجعميا عدة أقساـ، وخصص كؿ قسـ 

 .(4)لعمؿ مف األعماؿ التالية: قسـ الصالة، المحاضرات، التعميـ
، وذلؾ 1937سبتمبر  27الموافؽ  1356رجب  22وتـ تدشينيا في صباح اإلثنيف، 

حضور المكتب اإلداري لمجمعية وعمى رأسيـ الشيخ عبد الحميد بف باديس والبشير ب
فتتاح مجد فييا ىذا العمؿ وافتخر بدوره، وتوقع مي، حيث ألقى ىذا األخير كممة االاإلبراىي

إن ىذه المدرسة ىي الشاىد الذي »اتحاد جميع المسمميف عمى حب اإلسالـ حيث قاؿ: 

                                                           

 .255، ص المرجع السابؽ رابح تركي، الشيخ عبد الحميد ابف باديس وعروبة الجزائر ..، (1)
 .267، صالمرجع نفسو (2)
، ص 2006، دار ىومة، الجزائر،  ط، د،2، ج1962ػػػ  1830في الجزائر عبد المالؾ مرتاض، أدب المقاومة  (3)

142. 
 .181، ص1985، مطبعة دحمب، الجزائر،  طالديف، مذكرات محمد خير الديف، د،حمد خير م (4)
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لى درجة الكمال التي ونضوجيا ووصوليا إإلسالمية العممية اليكذب عمى صدق النيضة ا
 .(1)«يفرح بيا العاممون وييأس منيا الظالمون

وقد اختار اإلبراىيمي إلنجازىا أمير البنائيف، وأفضؿ الطراز المعماري وىو الطراز 
األندلسي، وأطمؽ عميو اسـ دار الحديث تعبيرا عف مبادئ الحركة التي يدعو ليا، وىي 

جوع إلى السمفية النقية التي تستمد أحكاميا مف المصادر اإلسالمية األصمية )الكتاب الر 
والسنة، والسمؼ الصالح( وكذا نسبة إلى دار الحديث الدمشقية التي تأسست منذ قروف في 
دمشؽ وكاف مف مدرسييا ىو شخصيا إضافة إلى اإلماـ النظار تقي الديف السبكي واإلماـ 

 .(2)لنوويالحافظ محي الديف ا
فتتحت المدرسة بدروس في القرآف والفقو عمى يد اإلبراىيمي واليادي السنوسي وقد ا

سنوات  5تمميذا سبعيف منيـ عمى قسميف، مف  130وكاف لممدرسة ستة أقساـ مع حوالي 
سنة فما فوؽ  15( تمميذا مف 20سنة يتعمموف العربية والكتابة وحوالي عشريف ) 13إلى 

ي القرآف، إضافة إلى دروس في الفقو، ابتداء مف الرابعة بعد الظير مف يتمقوف الدروس ف
" بابا أحمد البغداديإلقاء الشيخ اإلبراىيمي ومف أشير المعمميف في ىذه المدرسة نذكر: "

 .(3)أياـ الخميس واألحد يدرسوف "مرزوقو"
فرنسية وبال شؾ فإف مناىج الدراسة في دار الحديث مختمفة، عما تمقنو السمطات ال

يثو عف التعميـ لمجزائرييف، ولذلؾ توجسوا منيا خفية، وقد عرض الدكتور سعد اهلل أثناء حد
جتماع يذىب عمماء اال»": "أوغسطين ببركجتماع الفرنسييف وذكر منيـ الحر أف عمماء اال

ئر بالمشرق حضاريا وسياسيا، إلى أن التعميم الذي نشره العمماء كان يقوم عمى ربط الجزا
ستعمل العمماء لذلك سالح اليجوم المغوي واليجوم العقائدي ضد فرنسا، وتحول ا وقد

مغرب، ونشروا بين أطفال المدارس فكرة الخروج عندىم إلى تمجيد لمشرق ومعاداة ل التاريخ
                                                           

 .308، المصدر السابؽ، ص 2محمد البشر اإلبراىيمي، ج  (1)
 .182السابؽ، ص  محمد خير الديف، المصدر (2)
سالمي، بيروت، لبناف، ، دار الغرب اإل2، ط3و القاسـ سعد اهلل، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر المعاصر، جاب (3)

 .70، 69، ص ص 2005
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إلى اإلسالم العالمي، و استشيد عمى  نتماءالبالية  واإلقميمية الضيقة، واال التقاليد  عن
 .(1)«نشرتو دار الحديث في تممسان ذلك بالتعميم الذي

والحؽ أف إنشاء مدرسة دار الحديث، كاف نقمة نوعية سمحت بتنظيـ الحركة التعميمية 
في تممساف بقيادة اإلبراىيمي، الذي أصبح مشرفا ومعمما بيا يمقي فييا عشرة دروس يوميا 

د في المناطؽ وفي العطمة الصيفية كاف يستغؿ الفرصة ليمقي دروسا في الوعظ واإلرشا
 .(2)بتممساف، األمر الذي جعؿ الناس تتيافت عمييا

والجدير بالذكر أف المدرسة لـ تتحصؿ عمى الرخصة، ألف أصحابيا كانوا عازميف 
، فأغمقت 1937ديسمبر  31، فصدر أمر بغمقيا رسميا في 1892عمى إفشاؿ قانوف 

لمحاضرات والجامع بقيا قائميف السمطات الفرنسية األقساـ المخصصة لمتعميـ، ولكف قاعات ا
و استمر الشيخ اإلبراىيمي في إلقاء المحاضرات ولقاء الكبار مف الناس فييا، و اعتبر ذلؾ 
انتصارا ضد السمطات الفرنسية، ومنذئذ دخمت المدرسة في صراع مفتوح مع السمطات 

 .(3)المحمية التي رفضت الترخيص ليا في التعميـ
رار الغمؽ ىذا، بأنو عمؿ يستيدؼ عمؿ جمعية العمماء وقد عمؽ اإلبراىيمي عمى ق

 .(4)وذلؾ لقتؿ اإلسالـ والعروبة في الجزائر، بشؿ حركتيـ النيضوية والمتمثمة في المدارس
ولمعرفة قيمة مدرسة دار الحديث بتممساف، بيف مدارس جمعية العمماء نجدىا تتمثؿ 

ممية ابتدائية رسمية تمنحيا في عدد الناجحيف في المدرسة والمتحصميف عؿ شيادة ع
ناجح عمى مستوى كؿ مدارس  123( ناجحا مف مجموع 35الجمعية لخمسة وثالثيف )

 .(5)الجمعية

                                                           

، ص ص  2011، تممساف، ساف منارة إشعاع فكري وحضاري، د،ط، دار السبيؿ لمنشر والتوزيع، تممعزي  بوخالفة (1)
207 ،208. 

 .74عبد المالؾ مرتاض، نيضة األدب العربي..، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .71، المرجع السابؽ، ص 3ثقافي، جبو القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر الا (3)
 .253، ص المرجع نفسو (4)
 .2، ص 1952سبتمبر  24،  202البصائر، العدد  (5)
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والمالحظ أنو مف خالؿ المدارس الحرة والنوادي والمساجد، تبرز مكانة جمعية العمماء 
ـ بخطوات بيف األحزاب السياسية ودورىا في تطور الحركة الوطنية، ودفعيا إلى األما

واضحة نظرا لموعي السياسي والثقافي الذي تنشره ىذه المدارس التي قامت ببنائيا في أوساط 
الشباب العربي اإلسالمي الجزائري، وفي ىذا الصدد يقوؿ األستاذ عبد الكريـ بوصفصاؼ 

العمماء ىم المدارس الحقيقية لوطنية الشمال اإلفريقي تحت تأثير أساتذتيم الذين تكون »
 .(1)«ظميم بجامع الزيتونة بتونسمع

 :مدارس لجمعيات وتنظيمات مختمفة 
إلى جانب مدارس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف شاركت جمعيات ومنظمات 
أخرى في تأسيس مدارس التعميـ العربي الحر، وذلؾ إما إيمانا برسالتو ودوره في الحفاظ 

ة الفرنسية، أو محاولة تسخيره لكسب األنصار عمى اليوية الوطنية ومواجية السياسة التعميمي
 وتحقيؽ مكاسب سياسية، وسنحاوؿ تبياف ذلؾ مف خالؿ النماذج اآلتية:

 :مدرسة الشبيبة بتممسان 
" كأوؿ مدير ليا، كانت تدرس الشيخ محمد مرزوقوتعييف " 1920تـ افتتاحيا سنة 

ومف الساعة السادسة إلى مف الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساءا لمصغار 
 العاشرة ليال لمكبار، تمثؿ نظاـ التعميـ بيا كما يمي:

 .تعميـ القراءة والكتابة والمغة العربية 
 (2)تعميـ فنوف التدبير المنزلي، خياطة، نسيج، طرز، طيي. 

لكف المدرسة لـ تعمر طويال إذ نظرا لتوجييا الوطني ستقدـ اإلدارة االستعمارية عمى 
، مبررة موقفيا ىذا 1932ذلؾ بعد زيارة األمير خالد ليا أثناء تواجده بتممساف سنة إغالقيا و 

                                                           

ط، دار اليدى لمطباعة والنشر، ـ، د،1965ػػػ  1889يد في الجزائر عبد الكريـ بوصفصاؼ، رواد النيضة والتجد (1)
 .320، ص 2007الجزائر، 

 .46ص المرجع السابؽ،، 2الرائدة لتعميـ العربي الحر بالجزائر،ج محمد الحسف فضالء، المسيرة (2)
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بكوف األناشيد التي كاف يرددىا التالميذ كانت تشوش وتزعج مركز الشرطة الذي كاف موقفو 
 مقابال لممدرسة.

 :المدرسة الكتانية 
تطوير  في إطار صراعيـ مع الحركة اإلصالحية عمؿ شيوخ الطرؽ والزوايا عمى

دخاؿ تغييرات جوىرية عمى البرامج التعميمية  ىياكؿ المدرسة الخاصة بطرقيـ وزواياىـ، وا 
وبناء مدارس جديدة لمختمؼ مستويات التعميـ، وتوظيؼ أساتذة مف خريجي جامعة الزيتونة 

رساؿ الطمبة إلى مختمؼ الجامعات اإلسالمية كالزيتونة والقيرواف واألزىر . ىذا الصراع (1)وا 
اء عمى إثر فشؿ شيوخ الطرؽ والزوايا في إعطاء التوجو الذي يخدـ مصالحيـ لمنشاط ج

الشيخ جمعية العمماء المسمميف فقادوا مقاومة ىيكمية وثقافية لمحركة اإلصالحية بزعامة "
ـ، وأنشئوا 1932سبتمبر  15" في عمماء السنة الجزائريين" وأسسوا جمعية "مولود الحافظي

 .(2)في نفس السنة" اإلخالصجريدة "
 :معيد الحياة الثانوي بغرداية 

 ة التي عرفتيا منطقة وادي ميزاب ابتداءظير معيد الحياة في إطار النيضة التعميمي
مف نياية الحرب العالمية األولى حيث بدأت الجمعيات الخيرية التي تكونت عمى أيدي 

لعربي الحر التعميـ ا عمماء المنطقة في أواخر العشرينيات مف القرف الماضي في نشر
ـ بالقرارة وتعزز 1925جتماعي، فتـ بذلؾ تأسيس ىذا المعيد سنة واإلصالح الديني، واال

ـ، التي تولى رئاستيا منذ البداية الشيخ 1937" سنة جمعية الحياة الخيريةدوره بتأسيس "
زائرييف إبراىيـ بف عمر بيوض الذي كاف عضو في مجمس إدارة جمعية العمماء المسمميف الج

 .(3)لعدة سنوات
 

                                                           

Collectif, Lettres, op. cit, 65.  (1) 
 .174، 173عمي مراد، المصدر السابؽ، ص ص  (2)
 .76محمد صالح ناصر، المرجع السابؽ ، ص  (3)
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 :المبحث الثالث: الجمعيات والنوادي ودعميا لتعميم
 :الجمعيات .1

ظيرت الجمعيات والنوادي بداية القرف العشريف فيي تعد مف أبرز مظاىر النيضة 
الجزائرية إذ شيدت الجزائر ميالد ونشاط العديد مف الجمعيات التي تقـو بالدور الثقافي 
واإلصالحي مف خالؿ إقامة المحاضرات، العروض المسرحية، التظاىرات الثقافية 

ـ الذي يسمح 1901فادة مف القانوف الذي صدر في ست، وىذا مف خالؿ اال(1)والدينية
جتماعي لذلؾ أنشأ بع الثقافي والديني والرياضي واالبتأسيس الجمعيات والنوادي ذات الطا

ـ عدد كبير مف الجمعيات 1939إلى  1900الجزائريوف خالؿ الفترة الممتدة مف 
 .(2)والنوادي

 :الجمعيات الثقافية . أ
ثقيؼ الفرد الجزائري وتربيتو وتسعى إلى إصالح وىي الجمعيات التي تعمؿ عمى ت

بعاده عف كؿ مظاىر الفساد التي قد تدمره وذلؾ عف طريؽ محاربة اإلنحالؿ  المجتمع وا 
الخمقي الناجـ عف الجيؿ وقمة الثقافة، ومف بيف الجمعيات الثقافية التي عممت عمى نشر 

 .(3)المغة العربية مف خالؿ عدة شخصيات
 الجمعية الراشدية: 

ـ مف 1902تعد الجمعية الراشدية أوؿ جمعية برزت في الجزائر والتي تأسست عاـ 
قبؿ أحد المكونيف مف الجزائر المسمى ساروي، وتعرؼ أيضا عمى أنيا الجمعية الودادية  
كونيا تضـ قدماء تالميذ المدارس العربية الفرنسية لمدينة الجزائر، حيث تيدؼ مف خالؿ 

، لقد ذكر الكاتب بشير بالح أف تأسيسيا كاف عمى يد (4)مغة الفرنسيةذلؾ الى تمكينيـ مف ال
                                                           

 .108، ص 2004ربية، الجزائر، المطبعة الع ط ،ر، د،أحمد صاري، شخصيات وقضايا مف تاريخ الجزائر المعاص (1)
 .200، المرجع السابؽ، ص 3ابو القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي، ج (2)
 ،دار الحداثة، بيروت، د،ت د،ط، قسطوف،  ترسميـ لصراعات  الثقافية في الجزائر،عبد القادر جغموؿ، االستعمار وا (3)

 .17ص
 .104ص عبد الوىاب بف خميؼ، المرجع السابؽ ،  (4)
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بعض الشباف الجزائرييف المتخرجيف مف المدارس الفرنسية الجزائرية الذيف كانوا يمقوف تأييد 
 .(1)مف الفرنسييف المتعاطفيف مع الجزائرييف

عطاء ىذه األقد ركزت الجمعية الراشدية عمى االو  ىداؼ صبغة ىتماـ بيذه الفئة وا 
سياسية لمحاولة تعريؼ ىؤالء عمى الثقافة الفرنسية، مف خالؿ نشر التعميـ وتقديـ دروس 
لمبالغيف لمتمكف مف إدماجيـ في الوسط الفرنسي، وذلؾ أف البند الثالث مف أىدافيا نص 
عمى ضرورة تنظيـ دروس ومحاضرات لتمكيف التالميذ مف معرفة المغة الفرنسية وتقديس 

الفرنسية حيث أنيا لـ تكف معمقة عمى المغة العربية، فقد كانت الدروس والمحاضرات األفكار 
، وكانت الجمعية تصدر نشرة بالعربية وبالفرنسية وتعقد سمسمة مف (2)تقدـ بالمغتيف

المحاضرات اليامة وتساعد عمى نشر التعميـ والتبشير باألخوة ومف بيف أشير أعضائيا 
 .(3)برييمات وابف سماية... الدكتور ابف التيامي، ابف

وبناءا عمى دورىا التثقيفي استطاعت أف تكسب الكثير مف األنصار وتستقطب 
بنشاطاتيا أعداد ىائمة مف المنخرطيف الذيف وجدوا ولمسوا فييا الخير حيث كانت في كؿ 

ى تيذيب سنة تعيف الفقراء مف التالميذ بالكسوة والكتب المدرسية وتدعوا المثقفيف واألساتذة ال
رشاده بمحاضراتيا األدبية والدينية والعممية  .(4)الشعب وا 

وقد يكوف سبب نجاح الجمعية الراشدية في مدينة الجزائر عدـ وجود جمعيات مثميا إذ 
توسع نشاطيا مف خالؿ تأسيس فروع ليا وأصبح فرع العاصمة يضـ أكثر مف عضو سنة 

مسمميف باستثناء بعض أعضاءىا الشرفييف ـ، وقد كانت مكونة كميا مف الجزائرييف ال1910
مف الفرنسييف، كما أنيا كانت متفتحة عمى روح العصر ويظير ذلؾ مف خالؿ مواضيع 

 المحاضرات التي كانت تمقي بيا.
                                                           

 .332، ص 1999ط ، دار المعرفة، الجزائر، اريخ الجزائر الحديث والمعاصر، د،بشير بالح، موجز ت (1)
 .109أحمد صاري، المرجع السابؽ، ص  (2)
منشورات المركز الوطني  ط ،ـ، د،1954ػػػ  1930لحركة الوطنية عبد النور خيثر وآخروف، منطمقات وأسس ا (3)

 .111، ص 2007حركة الوطنية وثورة أوؿ نوفمبر، الجزائر، لمدراسات والبحث في ال
 .110أحمد صاري، المرجع السابؽ، ص  (4)
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 خاء:جمعية اال 
ـ 1931لدى عودة محمد خير الديف إلى بسكرة شرع في تأسيس جمعية اإلخاء سنة 

الحركة اإلصالحية فييا وترأسيا الوجيو السيد الحفناوي مف أعياف بسكرة ووجيائيا وأنصار 
 .(1)دبابش

وحسب خير الديف فإنو اقترح أف تكوف الجمعية مكونة مف أعضاء ليـ نفوذ لدى 
السمطة المحمية حيث يتيسر لممدرسة سبيؿ القياـ بدورىا في نشر الثقافة العربية اإلسالمية 

 وقد تـ تشكيؿ مجمس اإلدارة مف السادة:
 حاج الحفناوي دبابش )النائب العمالي(، رئيس.ال 
 .الحاج السناوية )التاجر والمالؾ( أميف الماؿ 
 .ابف رابح ابف الحسف )المالؾ( نائبو 
 .محمد خير الديف )المتطوع مف جامع الزيتونة( كاتب عاـ 
 .عمي دبابش حميدة نائبو 
 )(2)عبد الكريـ المراوي )مراقب. 

في دار الحاج الحفناوي وحضره أربعة  ةيو المدرستأسست ف جتماع الذيوقد تـ اال
ختير محمد الساسي قاضي بسكرة رئيسا ومحمد خير وسبعوف مف مثقفي مدينة بسكرة وأ

 .(3)اسى بف عمارة معممالسيد خبزي عيالديف كاتبا و 
جتماعات محؿ لتعميـ الصغار ويتـ في المدرسة عقد اإل عد تكويف الجمعية إيجادفتـ ب

يقاظ الوعي وتيذيب الشباب وقات التعميـ لسماع دروس الوعظ واإلرشادأوقات خارج أ  .(4)وا 

                                                           

 .111المرجع السابؽ، ص  ،2المسيرة الرائدة لمتعميـ العربي الحر، ج محمد الحسف فضالء، (1)
 .78، ص 2002، ـ،دار البصائر، د، د،ط، 1خير الديف شترة، الطمبة الجزائريوف في جامع الزيتونة، ج (2)
 .79المرجع نفسو، ص (3)
 .111عمي مراد، المصدر السابؽ، ص  (4)
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وساىـ محمد خير الديف في تعميـ الكبار حيث تقاـ فييا عدة نشاطات مف بينيا الحفؿ 
عف نتائج  اليدؼ منو اإلعالف ـ،1931الذي تـ في مسجد بف قانة في شير نوفمبر 

 .(1)لناس باألمواؿمتحانات لمتالميذ ومف نتائجو تبرع ااال
 :النوادي .2

لقد كانت النوادي مف أىـ وسائؿ الجمعية إلى جانب المدرسة والمسجد والصحافة في 
نشر الوعي والثقافة بيف الشباب الجزائري ومساعدتيـ عمى تكويف عالقات جديدة بينيـ 

 وتبادؿ اآلراء.
ة والمساجد ألف كانت جمعية العمماء المسمميف تعتبر النوادي ىمزة وصؿ بيف المدرس

ىناؾ أعداد ىائمة مف الشباب الجزائري لـ تجد الجمعية أية وسيمة لتبميغيـ المبادئ اإلسالمية 
 .(2)والثقافة العربية إال في تمؾ النوادي

جتماعية إلى تربية الشباب تربية معية عنايتيا مف خالؿ النوادي االولقد وجيت الج
مقومات شخصية وطنيـ العربية اإلسالمية، وىي خمقية ودينية ووطنية، تجعميـ أحرص عمى 

المغة والديف والوطنية الجزائرية وبذلؾ عممت عمى تنظيميـ في منظمات تقويمية كالكشافة 
بطيـ بشبكة محكمة مف العالقات والجمعيات الرياضية، والثقافية، والفنية، بقصد ر 

 .(3)جتماعية، الدينية والوطنيةاال
  :نادي األخوة 

ـ مف طرؼ جمعية عمماء السنة التي اتخذت 1933مارس  13لنادي في تأسس ىذا ا
مف الجزائر العاصمة مقرا ليا وقد نشط بيذا النادي الشيخ مولود الحافظي الذي كاف يترأس 

                                                           

العربية اإلسالمية في المنطقة، د،ط، ودورىا في نشر الثقافة  1931سميماف  الصيد، مدرسة اإلخاء في بسكرة في سنة  (1)
 .17، ص 2003ف، الجزائر، د،
ط،  عالـ ـ، د،1945ػػػ  1931ية ف ودورىا في تطور الحركة الوطنعبد الكريـ  بوصفصاؼ، جمعية العمماء الجزائريي (2)

 .149، ص 2008المعرفة، الجزائر، 
 .123رابح تركي، التعميـ القومي..، المرجع السابؽ، ص  (3)
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ىذه الجمعية، وقد كاف لمنادي عدة أسماء منيا: نادي الرشاد، نادي األخوة اإلسالمية ونادي 
 . (1)اإلخالص

 اإلسالمي النادي: 
ـ بميمة أسسو الشيخ مبارؾ الميمي بعد عودتو مف 1933تأسس النادي اإلسالمي سنة 

األغواط، حيث يعتبر امتداد لمحركة اإلصالحية التي كاف ينشرىا الشيخ مبارؾ الميمي والتي 
خالؿ ىذا النادي ترسيخ أنشطتو كانت في إطار نشاط جمعية العمماء المسمميف، وأراد مف 

 يدخموف المساجد وال المدارس، والذيف ال يقرؤوف الصحؼ، فحتما سيأتوف رتقاء بالذيف اللال
 إلى النوادي.

اف تربية إسالمية وفي ىذا النادي تمقى الدروس والمحاضرات، وييدؼ إلى تربية الشب
بعادىـ عف اال جتماعية التي تعصؼ ا مف اآلفات االنحالؿ وتعاطي الخمور وغيرىوا 

يخ تأسيس ىذا النادي، فيناؾ مف يذكر عمى أنو تـ تأسيسو بالشباب، وىناؾ تضارب في تار 
ـ والسبب في ذلؾ أف المياسي أسس نادي وجمعية 1933ـ، وىناؾ مف يقوؿ في 1935سنة 

 .(2)الحياة في فترتيف مختمفتيف
باإلضافة إلى ىذا النادي توجد نوادي أخرى ولكف نظرا لقمة المعمومات عنيا نذكر 

 أسمائيا فقط فيناؾ:
 ـ1932سس سنة النيضة الذي تأ نادي. 
 .نادي السالـ بتيزي وزو ونادي اإلخاء، االتحاد بمميانة، الشباف المسمموف بتممساف 
 .نادي الشبيبة اإلسالمية بتممساف 
 (3)نادي سيدي عقبة، نادي الحياة في القرارة. 

 
                                                           

 .25عبد الرحمف ابف العقوف، المصدر السابؽ ، ص (1)
ط، دار شاطيبي لمطباعة ـ، د،1954ػػػ  1927ة طنية الجزائريالوناس الحواس، نادي الترقي ودوره في الحركة الو  (2)

 .99، ص 2013والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .116أحمد صاري، المرجع السابؽ، ص  (3)
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 اإلصالحي: النادي 
دة الرسمية بتاريخ ببمكور في مدينة الجزائر وأعمف عنو في الجري 1934تأسس سنة 

 .(1)كاف مقره إدموف روستف ببمكور 29/01/1935
وييدؼ ىذا النادي مف خالؿ قانونو إلى مساعدة فرنسا في أعماليا الحضارية وفي 

، وتأسيس عيادة مجانية لمداواة األىالي وتشجيع الرياضة ويمنع عدة الفقراء والمحتاجيفمسا
، يتكوف ىذا النادي مف أربعة أصناؼ مف  ىذا النادي مف الخوض في األمور السياسية

 األعضاء المنخرطيف والعامموف والمؤسسوف والمحسنوف.
أما عف المجمس اإلداري لمنادي فيتشكؿ مف، كواسي محمد مف بمكور، زريات جعفر 
نائب الرئيس، لوعيؿ محمد الصغير كاتب عاـ، أكرو أحمد نائبو، عميروش بشير أميف 

، مداح أحميدة مستشار بميداؼ محمد مستشار، رزاؽ عمي مستشار المالي يوسفي عمي نائبو
أصبح عدد أعضائو خمسة  1937بمعربي ايدير مستشار، لبسي يوسؼ مستشار وبعد سنة 

عشرا عضوا، وكاف لنادي ختـ عمى شكؿ ىالؿ ونجمة مكتوب بالمغة العربية والفرنسية اسـ 
 . (2)النادي وعنوانو

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .232، ص 2007محمد مبارؾ الميمي، المؤتمر اإلسالمي، د،ط، دار ىومة، الجزائر،  (1)
ـ، "مذكرة تخرج ماستر"، تخصص 1939-1900الوطنية  قمير قوادرية، الجمعيات والنوادي الثقافية ودورىا في الحركة (2)

 .64، ص2015-2014تاريخ عاـ، قسـ التاريخ، جامعة بسكرة، 
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مشروعا لقد كانت الحركة الوطنية في البالد تعي أىمية المدرسة باعتبارىا تشغؿ "
مجتمعيا يقوم عمى بناء مجتمع متميز بخصوصياتو المتمثمة في استقاللو الفكري 

، وليذا خصصت (1)..."والثقافي، وقيمو الروحية والوطنية المؤسسة عمى العمم والمعرفة
لمحديث عف التعميـ والتربية وأىميتيا بالنسبة لممجتمع الجزائري  أدبياتيا وجرائدىا حيزا ىاما

بو نيضة األمة  إن أدق مقياس تقاس»ففي إحدى مقاالت عمي مرحوـ في ىذا الصدد: 
ىتماميا بالتربية والتعميم مبمغ عنايتيا ىو مدى ا ستعدادىا لمحياةويعرف بيا مقدار ا

ى ن توفر عدد األفراد والجماعات دل عمبنشرىما بين أنحائيا وفي أرجاء مجتمعنا، فإ
 .(2)«ستعدادىا ألداء رسالتيا اإلنسانية في الحياةحيوية األمة وتييؤىا الحقيقي وا

أقمؽ ازدياد نشاط المدارس الحرة وتكاثرىا، السمطات االستعمارية في البالد، خاصة أف 
أصبح واضحا، كما أف  التوجو الوطني لبرامجيا ومختمؼ أنشطتيا التربوية واألدبية الفنية

تبيف مختمؼ تنظيمات الحركة الوطنية ليذه المدارس جعمتيا تنظر إلييا كخاليا وطنية 
 مناىضة ليا ولسياستيا الثقافية.
 :ةداخل المدارس الفرنسية والجزائري المبحث األول: المقاومة الثقافية

 :داخل المدرس الفرنسية المقاومة الثقافية .1
الستعمار الفرنسي بمقاومة شاممة عسكرية، سياسية وثقافية وقد واجو الشعب الجزائري ا

شكؿ ميداف التعميـ إحدى مجاالت ىذه المقاومة الواسعة التي عبر الجزائريوف مف خالليا 
عف وعي متقدـ بأىداؼ السياسة االستعمارية في الميداف الثقافي ليذا اتخذوا موقفا مف 

تالؿ، إلى مقاطعتيا وعدـ إرساؿ أبنائيا إلييا وذلؾ المدرسة الفرنسية يدعوا منذ بداية االح
 لعدة اعتبارات وأسباب مف أىميا نذكر:

                                                           

، 2013ط، منشورات مؤسسة عالؿ الفاسي، الرباط، لعمومية في أفؽ إصالح التعميـ، د،سعيد بف البشير، المدرسة ا (1)
 .16ص 

 .2، ص 1954جانفي  8، 253البصائر، عدد  (2)
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  الدمار والخراب الذي ألحقتو السياسة االستعمارية بالمؤسسات الثقافية والدينية كتيديـ
المدارس القرآنية والزوايا والمساجد وتحويؿ بعضيا إلى كنائس كزاوية المسجد الكبير 

لن  اعتبروا بأن السمطة التي أقدمت عمى ذلكشاش وغيرىا، وليذا فالجزائريوف "وزاوية الق
 .(1)"تتوانى في ىدم أثار الدين والمغة في قموب وألسنة األطفال

  اعتبار الجزائرييف بأف المدرسة الفرنسية تسيء إلى عادات وتقاليد البالد وتدفع األطفاؿ
اسـ الحصاد والزرع، ثـ تعاطي الخمر إلى التمرد و احتقار العمؿ في الحقوؿ في مو 

 .(2)وذلؾ باسـ الحرية الشخصية
  تعميـ المغة الفرنسية وفرضيا كمغة لمتعميـ اعتبرىا الجزائريوف بمثابة اعتداء عمى ىويتيـ

وثقافتيـ وعمى المغة العربية التي أصبحت رمز الكفاح، ومحاولة لتمسيحيـ، وىذا ما 
 .(3)ة ويتقاعسوف في إرساؿ أبنائيـ إليياجعميـ ينفروف مف المدرسة الفرنسي

لقد أدى نفور الجزائرييف مف المدرسة الفرنسية ومقاومتيـ السياسة التعميمية 
االستعمارية إلى قمة عدد التالميذ في األقساـ، فما عدى منطقة القبائؿ حيث كاف عدد 

الجزائر العاصمة تمميذ بالقسـ في المتوسط، و  53و 48ـ يتراوح ما بيف 1906التالميذ سنة 
، مع كثرة (4)تمميذ، كانت باقي المناطؽ مف البالد تعرؼ شبو خمو األقساـ مف التالميذ 44

في منطقة  ٪18ـ مثال أعمنت مديرية التربية نسبة الغيابات بمغت 1899التغيبات، ففي سنة 
ولى في الغرب الوىراني، ولـ يتحسف الوضع إال بعد الحرب العالمية األ ٪25قسنطينة  و

 .(5)ليرتفع عدد التالميذ ويكثر إقباؿ الجزائرييف عمى المدارس الفرنسية

                                                           

 .323، المرجع السابؽ، ص 3بو القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي، جا (1)
(2) Collectif,Des enseignants d’Algérie se reviennent de ce qu’y fut l’enseignement 

primaire,1830-1962, s,t ,s,edt  ، s,l, s.d,  p54.   

(3) Dalila morsl , Quelques aspects de la résistance linguistique en Algérie pendant la période 

coloniala, Un pratique et résistance culturelle au Maghreb, s,t, Edition CNRS, Paris ,1992, P 

262. 
(4) Colonna Fanny, Op. cit, p 26. 
(5) Ibid, p 26. 
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إلى جانب ذلؾ فإف األطفاؿ الذيف يمتحقوف بالمدرسة بالقوة كانوا يتمقوف نصائحا مف  
إلى المعمـ والحذر مما يقولو ليـ، ويروي الصادؽ حجرس عف موقؼ  االستماعأسرىـ بعدـ 

تسمع لما يقولو لك المعمم ال »بنو إلى المدرسة أنو قاؿ لو: جده عندما أرغـ عمى إرساؿ ا
 .(1)«فإننا في مدرسة الشيطان ... إنو يريد أن ينسيك أصمك...

وفضال عف ىذا فإف التالميذ المتمدرسيف في المدرسة الفرنسية بالقوة كانوا يجمعوف  
، إذ كانوا (2)"إلعجاب"بطريقة تثير الدىشة وابيف التعميـ الوطني والتعميـ الفرنسي وذلؾ 

يرتادوف الكتاتيب القرآنية والمدارس العربية في األوقات التي ال يكونوف فييا في المدارس 
 .(3)مف الدروس في الفترة المسائية االنتياءالفرنسية، وذلؾ في الصباح الباكر وبعد 

عمارية إضافة إلى ذلؾ فإف كثير مف المناطؽ كاف السكاف يتقدموف إلى اإلدارة االست 
بطمبات لفتح مدارس ألبنائيـ، وىناؾ منيـ مف كاف يخصص وييب قطعة أرض ليذا 
الغرض، ففي الغرب الجزائري، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، تقدـ سكاف وادي الصباح 
بالتماس إلى اإلدارة مع قطعة أرض مف ممتمكاتيـ، لبناء مدرسة، ونفس الشيء وقع سنة 

تالغ بدائرة سيدي بمعباس، بطمب إلى عامؿ وىراف لمموافقة ـ، حيث تقدـ سكاف قرية 1902
 .(4)عمى بناء مدرسة ألبنائيـ عمى نفقتيـ

بعد الحرب العالمية األولى وقع تحوؿ شامؿ في موقؼ المجتمع الجزائري مف  
المدرسة الفرنسية ىذا التحوؿ سيبدأ في بداية األمر بقبوؿ ىذه المدرسة ثـ المطالبة بيا في 

، إذ ستكتظ المدارس بالتالميذ بحيث أصبح (5)ـ1922نية وخاصة ابتداء مف مرحمة ثا
ارتفع عدد التالميذ  1923و 1918المعمموف يرفضوف البعض بسبب ضيؽ األقساـ بيف 

                                                           

(1) Sadek Hadjers, Culture Independence et révolution en Algérie ,s,t, Edition Temps, Paris, 

1981, pp 19, 20. 
 .323، المرجع سابؽ، ص 3أبو القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي، ج (2)
 .324، ص نفسو المرجع (3)
 .164إبراىيـ ميديد، المرجع السابؽ، ص  (4)

(5)  Colonna Fanny, Op. cit, p 26 
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تمميذ، كما أصبح  20000تمميذ، أي بزيادة  59000تمميذ إلى  39000الجزائرييف مف 
، حيث يمكف (1)٪90 تو في بعض المدارسعمى الحضور الذي بمغت نسب يواظبوفالتالميذ 

ة الفرنسية بمجموعة مف العوامؿ تفسير ىذا التحوؿ في موقؼ المجتمع الجزائري مف المدرس
 يمكف حصرىا فيما يمي: واالعتبارات

  والتقدـ  االجتماعيوعي المجتمع الجزائري بأىمية التحصيؿ العممي كسالح لتحقيؽ الرقي
 .(2)حصوؿ عمى الحقوؽ الوطنية الميضومةالحضاري لممجتمعات ووسيمة لم

  تأثير الحرب العالمية األولى واليجرة التي جعمت كثيرا مف الجزائرييف ينتقموف إلى أوروبا
بضرورة نشر التعميـ مف  واالقتناعويطمعوف عمى أىمية المدرسة في بناء الدوؿ واألمـ 

 .(3)أجؿ الحياة
 الذي زار الجزائر صة وأف محمد عبدهمشرؽ العربي وخاالتأثر بحركة النيضة في ال ،

، كاف يعتبر بأف إصالح التعميـ ونشره بيف صفوؼ أفراد األمة ىو السبيؿ 1903سنة 
 ألنجح لمنيضة والتحرر.ا

لقد سمح ىذا التحوؿ الحاصؿ في موقؼ المجتمع الجزائري مف المدرسة الفرنسية بالتحاؽ 
اعية قدمت رموزا وزعامات بارزة لمحركة آالؼ الجزائرييف بالمدارس وتكويف نخبة مثقفة و 

وىذا مف المفارقات التي  الوطنية أمثاؿ فرحات عباس، سعد دحمب بف يوسؼ بف خدة...،
لكف ستعمؿ  "،ندماجيوفق نسق اأعدت وبرمجت في األصؿ " طبعت ىذه المدرسة، التي

 .(4)وتساىـ في تكويف ونضج الشعور الوطني الجزائري
 
 

                                                           

 .360، المرجع السابؽ، ص 3الثقافي، جابو القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر  (1)
 .244رابح تركي، الشيخ عبد الحميد ابف باديس رائد اإلصالح...، المرجع السابؽ، ص  (2)

(3) Colonna Fanny, Op. cit, p 26. 
، ص 2007دار القصبة لمنشر، الجزائر،  نكفونية، ترحاج مسعود وآخروف، د،ط،النخبة الجزائرية الفرا غي بريفمي، (4)

459. 
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 اخل مدارس التعميم العربي الحر:د المقاومة الثقافية .2
استعممت الحركة الوطنية مدارس التعميـ العربي الحر كفضاء لممقاومة مستفيدة  مف 
قباؿ الجزائرييف عمى  النيضة التي عرفتيا الجزائر خالؿ العشرينات مف القرف الماضي، وا 

لجأ إلى  عسكريةقاومتو التعمـ أبنائيـ، ومف تجربة األمير عبد القادر الذي بعد انتياء م
التعميـ لمواصمة مقاومتو، حيث كاف يقدـ دروسا حيثما حؿ، إذ كاف يدرس أبناءه وأبناء 

بندقية  ىذه آخررفاقو، وقد أثر عنو  عندما أنيى سمسمة دروسو بقصر أمبواز قاؿ البنو "
 .(1)"بقيت لي

حر، خاصة باستحضار ىذه التجربة التاريخية الثرية تحولت مدارس التعميـ العربي ال
مدارس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف إلى مراكز مواجية وتحدي لمسياسة االستعمارية 

أنا أحارب »" في ىذا الصدد: عبد الحميد بن باديسفي الميداف الثقافي، وقد قاؿ الشيخ "
 االستعمار ألني أعمم وأىذب، فمتى أنشر التعميم والتيذيب في أرض أجذبت عمى

، وليذا عممت عمى إيقاظ الوعي الوطني مف (2)«عر في النياية بسوء المصيراالستعمار وش
خالؿ تنظيـ نشاطات تربوية مختمفة، سواء كانت دروسا أو أناشيد حماسية، وتمثيميات ذات 
بعد وطني تتناوؿ مواضيع ومواقؼ خالدة مرتبطة بالتاريخ اإلسالمي لمجزائر، يتـ عرضيا 

، ولقد لخص ذلؾ (3)سنة الدراسية أو المناسبات الوطنية الدينيةفي الحفالت الخاصة بنياية ال
أن المدارس مراكز لإلصالح ال »في أحد خطبو إذ قاؿ:  "الشيخ البشير اإلبراىيمي"

 .(4)«تحسبوىا لمعمم وحده حتى إذا أغمقت فرنسا أبوابيا أىممت أمن مراكز الكفاح...
 

                                                           

(1) Claude collot, Op. cit, p 26. 

، 2003 ،جزائرف، ال، د،ط، آثار ومواقؼ، د،1956ػػػ 1936ػػػ 1907الحركة االصالحية بتممسافخالد مرزوؽ، مسيرة  (2)
 232ص
 .341، المرجع السابؽ، ص التعميـ القومي والشخصية الوطنية...رابح تركي،  (3)
تخصص تاريخ حديث ، "ماجستير رسالة"ميـ بالجزائر في العيد االستعماري، صبحي حسف، تاريخ التربية والتع (4)

 .125ـ، ص 1996ػػػ  1995قسـ التاريخ، جامعة وىراف، ومعاصر، 
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 العربي الحر:داخل مدارس التعميم  الثقافية مظاىر المقاومة 
تمثؿ أوؿ مظير مف مظاىر المقاومة بيا صياغة برامج تربوية ووضع مناىج تعميمية 
ذات مرجعية وطنية، والدخوؿ في رىاف أساسو، حسب جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف 
المحافظة عمى عروبة الجزائر ومقوماتيا الثقافية والحضارية وتدريس جغرافية وتاريخ الجزائر 

ة، اعتمادا عمى كتب مف تأليؼ جزائري يتـ التركيز فييا عمى الفترة  اإلسالمية، وذلؾ كماد
لمرد عمى كتب التاريخ الفرنسية التي ركزت عمى الفترة الرومانية وقامت بتضخيـ 

، مع تشجيع الجمعية لمعمماء، األعضاء فييا، عمى نظـ القصائد وتأليؼ (1)إنجازاتيا
اؿ اإلبداعية بالمغة العربية وىذا ما ساعد عمى ظيور وتبمور المسرحيات وغيرىا مف األشك
 .(2)العينات األولى لألدب الجزائري

إلى جانب البرامج والمناىج ذات المرجعية الوطنية فإف المدارس تحولت الى فضاء  
ثقافي مفتوح عمى المجتمع تنظـ فيو أنشطة أدبية وفنية وعممية تخدـ القضية الوطنية وتمرر 

 ا وذلؾ مف خالؿ:رسالتي
 حتفاؿ باألعياد والمناسبات الوطنية والدينية، إذ كانت كؿ مناسبة أو عيد ديني يتحوؿ اال

إلى احتفاؿ سياسي يتـ فيو تمجيد اإلسالـ والوحدة الوطنية ووحدة األمة العربية، ففي 
ة المولد النبوي أصبح االحتفاؿ بو كعيد وطني سواء عمى مستوى المدارس التابعة لجمعي

 .(3)العمماء المسمميف أو التابعة لحزب الشعب الجزائري
وقد كانت ىذه االحتفاالت تحضى بتغطية إعالمية واسعة مف قبؿ صحافة جمعية العمماء 

 وخاصة صحيفة البصائر، ومف االحتفاالت التي غطاىا مراسموا ىذه الصحيفة نذكر: 
 4لمسرح البمدي يـو الخميس الحفؿ الذي نظمتو مدرسة التربية والتعميـ بقسنطينة با 

 " لمشاعر محمد العيد آؿ الخميفة بالل بن رباح، وقدـ فيو الطمبة مسرحية "1939جانفي 

                                                           

 .60، ص 1931 الجزائر، ،، المطبعة العربية طد، ، كتاب الجزائر،أحمد توفيؽ المدني (1)
 .438عمي مراد، المصدر السابؽ، ص  (2)

(3) Mahfoud kaddache, La vie politique a Alger, De 1919 a 1939, s,t, ENAG, s,l, 2009, P 239. 
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 .(1)وقد تـ تشخيص وتقديـ المسرحية ألوؿ مرة عمى المسرح
كانت ىذه الحفالت في العادة، تختـ بجمع التبرعات لبناء مدارس جديدة ودعـ 

اف الحاضروف يساىموف بقوة وسخاء فييا، وخاصة أولياء جمعيات التربية والتعميـ، وك
التالميذ الذيف عف طريؽ دعميـ المالي لممؤسسات التعميمية يعبروف عف إيمانيـ برسالة ىذه 
المؤسسات القائمة عمى تمرير معرفة  وقيـ ألبنائيـ تضمف محافظتيـ عمى ىويتيـ الدينية 

 .(2)وتقوية وشائج ارتباطيـ بالمجتمع الجزائري
" يتأثر كثيرا لرؤية مختمؼ مظاىر دعـ الشعب الجزائري ليذه بن نبي مالك" جعؿ وىذا ما

من كل حجر وسيمة  يتخذالمؤسسات التربوية ورسالتيا ويشيد بعظمة ىذا الشعب الذي "
 .(3)من كل حطب عصا في وجو االستعمار..." لبناء مدارسو ومساجده وأنديتو ويتخذ

يد مف المجالت، ما يعكس حيوية  ونشاط المدارس الحرة وقدرتيا كذلؾ إصدارىا لمعد      
عمى تأطير التالميذ وصقؿ مواىبيـ وتوجيو نشاطيـ اإلبداعي ونشر ما تجود بو قرائحيـ مف 
أعماؿ أدبية  وفنية  والمساىمة بذلؾ في تنشيط الحياة األدبية والفكرية في البالد والتأسيس 

 لألدب الجزائري.
 يس تاريخ وجغرافية الجزائر:بتدر  عتناءاال 

ساسية لممدارس الحرة وذلؾ نظرا ىتمامات األتدريس التاريخ والجغرافية أحد االشكؿ 
 (4)"تكوين الروح الوطنية والشخصية القومية لممتعمميني" مادتيف أساسيتيف ف عتبارىماال

و في مدارس ىذا الدور الياـ لتدريس التاريخ ىو الذي جعؿ السمطات الفرنسية تمنع تدريس
التعميـ العربي الحر، وتمجأ إلى وضع برنامج لتدريس ىذه المادة يقـو عمى تزوير وتحريؼ 

 الحقائؽ التاريخية الخاصة بتاريخ الجزائر، ومف بعض مظاىر ىذا التحريؼ نذكر:

                                                           

 .2ص 1939جانفي  27، 150البصائر، عدد  (1)
(2) Oman Carlier, Espace politique et socialité juvénile, in lettrés, Intellectuels et militants en 

Algérie, s,t, s,edt ,s,l, 1988, P147. 
 .194، المرجع السابؽ، ص التعميـ القومي والشخصية الوطنية...رابح تركي،  (3)
 .110، 109إبراىيـ ميديد، المرجع السابؽ، ص ص  (4)
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  اعتبار كثير مف الدارسيف الفرنسييف أمثاؿ بوؿ أزاف، تريممي، ولياـ مارسي، ستيفاف
الجزائر كانت عبارة عف منطقة جغرافية تعاقبت عمييا الحضارات، وليذا أف  قزاؿ...،

 كقوة فعالة أثرتسكاف ليذه المنطقة و"عف الجزائرييف ال يكتبوف عنيـ ك عندما يكتبوف
ولكف جماعات بشرية كانت تعيش  ،(1)..."اجتماعيا وسياسياوتأثرت حضاريا وثقافيا و 

رنسييف في تحضرىا، كما ادعوا بأف الجزائر لـ في حالة طبيعية متوحشة يعود الفضؿ لمف
 .(2)تكف دولة مستقمة، ولـ تكف ليا شخصية تاريخية وسيادة سياسية

  تضخيـ وتمجيد فترة االستعمار الروماني لمجزائر وفترة االستعمار الفرنسي واعتبار الفتح
كـ العثماني مع التركيز عمى إبراز الجوانب السمبية لمح ،(3)اإلسالمي في الجزائر غزوا

ظيار " الدور الحضاري لفرنسا وقياميا بتخميص الجزائريين من الطغيان في الجزائر وا 
 .(4)التركي"

 بأف الجزائرييف ينحدروف عرقيا مف بالد الغاؿ مف جنوب فرنسا وليس مف شبو  االدعاء
 .(5)الجزيرة العربية

ي ىو طمس ثقافة الطفؿ لقد كاف اليدؼ مف وراء ىذا التشويو والتزييؼ لمتاريخ الجزائر 
وشخصيتو وغرس قابمية االستعمار فيو، وتكويف جيؿ مف الجزائرييف أسيؿ انقيادا وأكثر 

 استجابة لقبوؿ السياسة االستعمارية.
لمواجية السياسة االستعمارية في مجاؿ كتابة التاريخ لجأت المنظمات الوطنية التي 

عمى قرار منع تدريس التاريخ في مدارسيا كانت قائمة بالتعميـ العربي الحر إلى التحايؿ 

                                                           

 .140صبحي حسف، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .209براىيـ ميديد، المرجع السابؽ، ص إ (2)
 .155عبد القادر حموش، المرجع السابؽ، ص  (3)
 .156ص ،المرجع نفسو (4)
 .193، 192، المرجع السابؽ، ص ص التعميـ القومي والشخصية الوطنية...رابح تركي،  (5)
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" أو "دراسة مواقيت العبادات" و"دراسة المواريثوذلؾ بتدريسو تحت عناويف مختمفة مثؿ: 
 .(1)"دراسة تاريخ اإلسالم"

أما بالنسبة لمجغرافية فقد أولتيا مناىج التعميـ العربي الحر أىمية ال تقؿ عف أىمية 
لتاريخ يساعد عمى المحافظة عمى شخصية أمة أو شعب مف مادة التاريخ، حيث أنو إذ كاف ا

، ىذه األىمية (2)الضياع فإف الجغرافية تمثؿ المكاف الذي يحدد وجود الشعب أو ىذه األمة
ىي التي جعمت اإلدارة االستعمارية تضع برامج ليذه المادة في مدارسيا لتدريس جغرافية 

تعمارية، حيث كانت تعتبر الجزائر امتدادا الجزائر ولكف بشكؿ مختصر جدا ووفؽ مقاربة اس
طبيعيا لجنوب فرنسا تتكوف مف ثالث مقاطعات فرنسية يحكميا والي عاـ معيف مف قبؿ 

 .(3)الحكومة الفرنسية
 :المبحث الثاني: موقف اإلدارة الفرنسية من التعميم العربي الحر في الجزائر

الحر في الجزائر بتشدده  اتسـ الموقؼ االستعماري مف مدارس التعميـ العربي 
وقسوتو، حيث اعتمد عمى إغالؽ المدارس واضطياد المعمميف، ومنع العمماء، األعضاء في 
جمعية العمماء المسمميف، مف التدريس في المساجد والجوامع وذلؾ بمقتضى قوانيف ومراسيـ 

مثميـ مثؿ  سمحت لإلدارة االستعمارية بمطاردة المعمميف والعمماء ومتابعتيـ في المحاكـ
دانتيـ بغرامات مالية ثقيمة وأحيانا بالسجف، ويمكننا توضيح ذلؾ المصوص والمجرمين" "، وا 

 مف خالؿ ما يمي:
 :إغالق المدارس الحرة .1

أصدرت سمطات االحتالؿ الفرنسي بالجزائر مرسوما يقضي بغمؽ المدارس الحرة 
المعروؼ بقانوف  1938مارس  8لجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف تمثؿ في قانوف 

                                                           

 .333رابح تركي ،التعميـ القومي والشخصية ...، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .156مرجع السابؽ، ص العبد القادر حموش،  (2)
 .157المرجع نفسو، ص  (3)
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(، ويذكر ىابار، بأف ىذا القانوف كاف ضربة لمديف والثقافة Chautemps) (1)شوطاف
، إضافة الى قرار ينص عمى (2)لمسكاف االجتماعيةآثاره عمى الحياة  النعكاساإلسالمية 

 .(3)اعتبار المغة العربية لغة أجنبية في الجزائر ويمنع تبعا لذلؾ تعميميا في المدارس
ولتضييؽ الخناؽ عمى المدارس القرآنية الحرة، وتشجيع الطالب عمى المدارس 
الحكومية  منعت السمطات الفرنسية عمى أي مدرس جزائري أف يفتح مدرسة قرآنية )كتابا( 
ذا لـ يتوفر فيو ىذا الشرط إلى جانب شروط  إال إذا كاف حاصال عمى شيادة الكفاءة، وا 

، وأي مخالفة لمشروط والتدابير الواردة في (4)درسة قرآنيةأخرى، ال تعطى لو رخصة فتح م
أكتوبر  30ىذا القانوف يعاقب عمييا طبقا لمترتيبات والعقوبات المحددة في قانوف 

غالؽ المدرسة(5)ـ1886 ، لكف أخطر ما ورد في ىذا (6)، والمتمثمة في الغرامة والحبس وا 
الجزائر، وذلؾ لخنؽ المغة العربية وتيميشيا  القانوف ىو اعتبار المغة العربية لغة أجنبية في

ألف إدارة االحتالؿ كانت تعي جيدا دور المغة في توحيد األمة واألىمية التي تكتسبيا في 
لى عمى وحدة المغة سيؤول حتما إ"التفاعل الفكري المبني الوحدة الفكرية ليا حيث أف: 

أن مصدر اإلليام الفكري كان  إفرازات وطنية جديدة تصب كميا في تواجد واحد باعتبار
 .(7)أحاديا..."

                                                           

ف، الجزائر، ـ، د،ط،  د،1962ػػػػ  1830فرنسي لمجزائر وأحداث ليؿ االحتالؿ الالفرحي، مختصر وقائع  بشير كاشيو (1)
 .119، ص 2007

 .21، ص2007ط، دار دحمب، الجزائر، د، ،ـ1971ػػػػ  1830خديجة بقطاش، الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر (2)
 .30، ص 2013د،ـ،، 29"، العدد سات التاريخيةمجمة الحكمة لمدرا" المدارس العربية في الجزائر، بمقاسـ رحماني، (3)
 .60عبد القادر حموش، المرجع السابؽ، ص  (4)
ىذا القانوف صدر في فرنسا وذلؾ لتنظيـ التعميـ االبتدائي الخاص بفرنسا وىو الذي شكؿ مصدر الياـ ومرجعية  (5)

 717Claude Collot, Op. cit ,p: المقنف لممارسة التعميـ الحر بالجزائر، ينظر 1892/ 10/ 18لواضعي قانوف 
Ipid, P 322. (6) 

"، "مجمة الرؤيةـ، 1952ػػػ  1931أحمد مريوش، دور جمعية العمماء المسمميف في الحركة الوطنية الجزائرية ما بيف  (7)
 .121، ص 1996جواف د،ـ، ، 2العدد



 (1434-1420لفصل الثالث.........السياسة الفرنسية في مواجية الثقافة في الجزائر)ا

 
75 

لقد تـ عمى ىذا األساس إغالؽ الكثير مف المدارس نذكر منيا إغالؽ مدرسة دار 
، لكف أمر الغمؽ لـ يشمؿ إال القاعات (1)1937ديسمبر  31الحديث بقرار صادر بتاريخ 

مشيخ اإلبراىيمي المخصصة لمتعميـ وبقيت قاعة المحاضرات والجامع مفتوحيف، مما سمح ل
 بمواصمة إلقاء دروسو ومحاضراتو.

 :معممي المدارس الحرةإضطياد  2.
رافقت عممية إغالؽ المدارس اضطياد معممييا والقائميف عمى تسييرىا، ومداىمة قوات 
األمف لمعديد منيا بحثا عنيـ ثـ اعتقاليـ وتقديميـ لممحاكمة بدعوى خرؽ تدابير شوطاف، 

 رات مف المعمميف ومدراء المدارس.وتـ بذلؾ إدانة العش
نذكر منيـ الشيخ البشير االبراىيمي، الذي لـ يسمـ مف قمع االدارة االستعمارية إذ سيتـ 

جواف  27محاكمتو مع رئيس جمعية التربية والتعميـ لتممساف، طالب عبد السالـ، بتاريخ 
لؾ بتيمة تنظيـ مسيرة ، وادانتو بغرامة قيمتيا عشر فرنكات وتبرئة رئيس الجمعية وذ1938

 .(2)مف محطة القطار إلى مدرسة دار الحديث بدوف رخصة
ضطياد والتنكيؿ، حيث يف بفرنسا مستيا بدورىا سياسة االىياكؿ جمعية العمماء المسمم

ىددت مصالح الشرطة الشيخ الفضيؿ الورتالني والشيخ السعيد الصالحي والشيخ السعيد 
وضيقت الخناؽ عمييـ، وداىمت الشرطة وفتشت مقر نادي  البيباني، دعاة الجمعية بفرنسا،

التيذيب بباريس، وىو مكاف لو حرمة المساجد والمدارس الحرة، اذ كانت تقدـ فيو الدروس 
باء الذيف كانوا يرسموف أبنائيـ إلى المدارس الحرة اآل، وكذلؾ (3)بانتظاـ وتقاـ فيو الصموات

ؿ ضغوطا شديدة لسحب أبنائيـ مف ىذه لمجمعية، حيث مارست عمييـ إدارة االحتال

                                                           

     .755Claude collot, Op. cit, p (1) 
 .41، ص خالد مرزوؽ، المرجع السابؽ (2)
 .216،  ص الجزائرييف...، المرجع السابؽ المسمميف ، جمعية العمماءعبد الكريـ بوصفصاؼ (3)
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المدارس، وفي كثير مف الحاالت كانت تمجأ إلى سحب اإلعانات العائمية مف اآلباء الذيف 
 .(1)كانوا يرسموف أبنائيـ إلى مدارس الجمعية

 . منع العمماء من التدريس بالمساجد والجوامع:3
عية العمماء المسمميف في إطار نشاطيـ التعميمي وعمميـ الدعوي اصطدـ أعضاء جم

الجزائرييف، باإلدارة االستعمارية التي كانت منزعجة مف خطب ودروس الشيخ العقبي في 
 "بقوةالجامع الجديد وفي نادي الترقي، وحممتو ضد الجيؿ والخرافات ودعوتو إلى اإلصالح 

 .(2)"بيانو المؤثرة وصراحتو النافذة
ميمة ميشاؿ، األميف العاـ لعمالة الجزائر كما سارعت اإلدارة المركزية إلى إصدار تع

، والتي تضمنت سمسمة مف التدابير بمقتضاىا تمنع المساجد 1933فبراير18و16بتاريخ 
الرسمية عمى العمماء، وتفرض رقابة مشددة عمى المدارس الحرة ومعممييا وعمى الصحافة 

كتيـ، وأي مخالفة أو اإلصالحية، وتمنع فتح مدارس حرة يشرؼ عمييا العمماء مع تقييد حر 
 . (3)خرؽ ليذه التدابير يعاقب عمييا بالسجف والتغريـ

ىذه التدابير المتضمنة في قانوف ميشاؿ أصدرتيا عمالة الجزائر العاصمة واستيدفت 
في األصؿ الشيخيف عبد الحميد بف باديس والطيب العقبي الذيف ورد ذكر إسمييما في 

ا لتشمؿ كافة مناطؽ الجزائر، وقد أدى تطبيقيا إلى غمؽ التعميمة، لكف سيتـ تعميميا تدريجي
. ومف أجؿ (4)العديد مف المدارس الحرة في تممساف وسيدي بمعباس ومستغانـ وغيميزاف...

إحكاـ سيطرتيا عمى الوضع أكثر قاـ الكاتب العاـ لعمالة الجزائر، ميشاؿ، بحؿ الجمعية 
، وكوف بدليا جمعية أخرى اختار 1933رفبراي17الدينية اإلسالمية لمدينة الجزائر في 

عطائيا   اسماأعضائيا الجدد مف بيف أعواف اإلدارة والمقربيف منيا، وتولى رئاستيا بنفسو وا 
 جديدا وىو"الجمعية الدينية اإلسالمية" وىذا ما شكؿ تحديا خطيرا لمجزائرييف واستيزاء

                                                           

 .93، ص 2009ط، موفـ لمنشر، الجزائر، ، الجزائر بمد التصدي والصمود، د،محمد الصالح الصديؽ (1)
 .43، المرجع السابؽ، ص 3اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي، جابو القاسـ سعد  (2)
 .177عمي مراد، المصدر السابؽ، ص  (3)
 .178المصدر نفسو، ص  (4)
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التدابير الجائرة المتخذة في  بمعتقداتيـ وشعائرىـ الدينية، إلى جانب ذلؾ فقد أثارت ىذه
إطار قانوف ميشاؿ، النواب الجزائرييف في مختمؼ المجالس المحمية، فكونوا وفدا توجو الى 

الجزائر  ادي  واالجتماعي الذي كانت تعيشويشكو الوضع االقتص 1933باريس في جواف
طاف، رفض وليحتجوا لدى الحكومة الفرنسية عمى ىذه التدابير، لكف وزير الداخمية، شو 

ستقالة مف مياميـ ودعوا ورد عمى الموقؼ بتقديـ أعضائو الاستقباؿ الوفد الذي عاد خائبا. 
 جميع الجزائرييف العامميف في المجالس المحمية الى االستقالة الجماعية.

ستقاالت، دعا الحاكـ العاـ، النواب إلى استعادة أماـ توتر الوضع وتوالي اال
 24 اىـ بمجموعة مف اإلصالحات، وليذا الغرض شكؿ لجنة بتاريخ ، واعدا إي(1)استقاالتيـ
إذ  (2)، لكف توصياتيا جاءت متناقضة مع تطمعات ومطالب الحركة الوطنية1934فبراير 

كانت أكثر محافظة وتشددا، وحسب األصداء التي تسربت آنذاؾ فاف المجنة كانت تعتـز 
مف شأنيا إيقاؼ ما تسميو  عرض مشروع عمى الحكومة يتضمف مف التدابير التي

بالتيجمات المعادية لفرنسا الواردة في خطب الجمعة...وفي الدروس المثيرة لمقومية في "
المدارس الحرة، والمقاالت العنفية الصادرة في الجرائد العربية ضد الحكومة العامة بالجرائد  

 .(3)وضد الدولة الفرنسية..."
صدارىا  لتوصيات تتماشى ورغبتيا جعؿ المعارضة لتدابير إف مسايرة المجنة لإلدارة وا 

قانوف ميشاؿ تزداد، وامتدت الى الصحافة التي لـ تتردد في انتقاد قرارات اإلدارة في ىذا 
تيمتيا بالتدخؿ في وا لي ىاجمت في أحد أعدادىا، المجنةالمجاؿ، فصحيفة صوت األىا

. أما صحيفة البصائر فقد شنت (4)شؤوف التعميـ العربي والوعظ اإلسالمي، وحرية الصحافة
حممة تدابير ىذا القانوف ونشرت مختمؼ العرائض والمواقؼ الصادرة عف جمعية العمماء 
المسمميف الجزائرييف مف ىذا القانوف، ومما جاء في العريضة التي رفعتيا الجمعية سنة 

                                                           

 .45، المرجع السابؽ، ص3بو القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي، جأ (1)
 .183عمي مراد، المصدر السابؽ، ص (2)
 . 46،المرجع السابؽ، ص 3بو القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي، جأ (3)
 .47ص المرجع نفسو، (4)
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وجوه عمماء فالمساجد ال تزال مغمقة في ، إلى إدارة االحتالؿ بيذا الشأف نذكر: "1936
األمة  والتضييق عمى التعميم العربي الحر لم يزل عمى شدتو...ورجال الجمعية الذين ىم 
في الواقع دعاة خير ورحمة وحممة أمن و سالم، ووسائل تربية وتيذيب لم يزالوا محفوفين 

 .(1)بالشكوك والريب في دوائرىم الخاصة..."
قبؿ جمعية العمماء المسمميف  بدوره لقي معارضة شديدة مف 1938مارس 8قانوف 

الجزائرييف، التي أنبرت لو صحافتيا بالتنديد والتذكير بقساوتو، ففي أحد أعداد صحيفة 
فمدرسة دار الحديث مازالت مغمقة، ومثميا مدرسة البصائر ورد في ىذا الشأف مايمي: "

 المحكمة بالتغريم ويساقون إلى القمعة والمعممون في بجاية وغيرىا مازالوا يعاقبون
.  (2)..."وطمبات الرخص مازالت تقابل بالرفض أو بالسكوت، الميم إال نزرا يسيرا كمجرمين

وفي عدد كتب الشيخ عبد الحميد بف باديس مقاال حوؿ الموضوع ينتقد فيو ىذا القانوف ومف 
مارس المشؤوم القاضي بالسجن والتغريم عمى 0وصدر قانون ضمف ما جاء فيو نذكر: "

مم بدون رخصة، وبذلك حصل القصد من وقف حركة تعميم اإلسالم  ولغة كل من يع
غالق كثير من كتاتيب القرآن ومدارس الدين..."  .(3)اإلسالم...وا 

وفضال عف ىذا وجو الشيخ عبد الحميد بف باديس رسالة الى رئيس الوزراء الفرنسي 
زير...ما يزال التضييق يا جناب الو أىـ ما جاء فييا نذكر: " ، مف1939باسـ الجمعية سنة 

 عمى التعميم اإلسالمي، فالمعاىد محجرة وكثير من المدارس معطمة... متواليا ومتزايدا
كل ىذا  وكثير من الكتاتيب القرآنية مغمقة، وكثير من المعممين متابعون في المحاكم...

 .(4)..."1430مارس  0 من آثار قانون
 

                                                           

 .2 ، ص1936ماي  29، 21البصائر، العدد  (1)
 .01، ص 1938نوفمبر 18، 140البصائر، العدد  (2)
 .02 ص ،1939مارس 10، 156البصائر، العدد  (3)
 . 01 ، ص1939مارس  10، 165البصائر، العدد (4)
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 ن الجمعيات والنوادي:المبحث الثالث: موقف السمطات الفرنسية م
لقد عممت اإلدارة الفرنسية في الجزائر عمى محاربة النوادي والجمعيات العربية الحرة 
التي أنشأىا عدد مف خريجي الزيتونة، فيي كما يقوؿ اإلبراىيمي ترى أف النوادي اإلسالمية 

ة ال تجد التي تؤسسيا تشكؿ وسيطا بيف المدرسة والجامع، وأف ىناؾ طائفة مف شباب األم
الجمعية وسيمة لتبميغو دعوة الديف والعمـ إال في تمؾ النوادي تعتمد عمى دخؿ مالي خاص 
مف المشروبات المباحة التي تباع فيو، فكاف مف حمقات تمؾ السمسمة الموضوعية لتطويؽ 
د التعميـ العربي مف جميع نواحيو ذلؾ القرار الذي يمنع المشروبات المباحة  في النوادي وق

ـ وممخصو ىو منع بيع المشروبات بيا إال برخصة 20/01/1938در ىذا القانوف في ص
اعتيادية بؿ محال تمقى  اجتماع، حيث اف الحكومة تعمـ اف النوادي ليست محالت (1)خاصة

فيو المحاضرات والدروس وتؤسس الجمعيات وترسـ الخطط لصالح األمة وتقرر األعماؿ 
فظيع عمى مقدسات أمتنا العربية  اعتداءذف أف ىذا القرار اليامة لتيسير الحركة، فاتضح إ

 .(2)المسممة في إسالميا ولغتيا ومقاومة عنيدة لمنيضة بكافة الوسائؿ في جميع النواحي
وحسب مالؾ بف نبي فاف جمعية العمماء المسمميف كانت تقـو بتوزيع منشوراتيا 

نشاط إصالحي داخؿ المساجد احتجاجا عمى االدارة االستعمارية التي أمرت بمنع أي 
فوزعتيا عمى صحفييف ونواب وأعضاء مجمس الشيوخ في باريس وىذا حسب ما جاء في 

، وقد نص ىذا القانوف عمى تكميؼ السمطة المحمية بمراقبة (3)ـ1933قانوف ميشاؿ سنة 
 أعواف الشيوعية والعمماء الوىابييف عف كثب، وىـ متيموف بمحاولة النيؿ مف مصالح فرنسا
وتوجو التيديد ضد الشيخ الطيب العقبي الذي تصدى بشدة ليذا المرسـو وقرار دينيو سنة 

 ـ.1935

                                                           

 .94خير الديف شترة، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .281ء...، المرجع السابؽ، ص عبد الكريـ بوصفصاؼ، جمعية العمما (2)
 .76ص ،، د،ـ، د،ت2"، العددمجمة االحياءنبي، " لخضر شايب، جمعية العمماء المسمميف في فكر مالؾ بف (3)
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وقد كاف االستعمار يرمي مف وراء ذلؾ إنكار عروبة الجزائر ومحاولة فصميا عف 
أشقائيا في األمة العربية، والعمؿ عمى محو مقومات الشخصية الجزائرية كي يتمكف مف 

فرنسي، واصمت فرنسا التضييؽ عمى جمعية العمماء حيث أصدرت قانوف دمجيا في الكياف ال
ـ ينص عمى فرض رقابة شديدة عمى نوادي الجمعية ومنعيا مف القياـ بأي نشاط 1938سنة 

، كما أف جمعية العمماء كانت تعتبر (1)إصالحي أو سياسي إال بعد الحصوؿ عمى رخصة
تعتبر الوسيمة التي مف خالليا يتـ تبميغ النوادي ىمزة وصؿ بيف المسجد والمدرسة فيي 

 .(2)الشباب بالمبادئ اإلسالمية ولما ليا مف دور في تيذيبيـ وتوجيييـ توجييا عربيا
وىذا ما جعؿ السمطات االستعمارية تنزعج مف ىذا الدور الذي تقـو بو النوادي فقامت 

قيا وبذلؾ ضرب الحركة بإصدار قرارات لمنع أي تسييالت لمنوادي العربية وىذا بغية إغال
 .(3)الثقافية التي كانت تقوـ بيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، 2009 د،ـ،  ،19"، العدد مجمة المصادر، "ـ1936ػػػ  1926ميسـو بمقاسـ، التطورات السياسية في الجزائر خالؿ  (1)
 .12ص 

 .198، المرجع السابؽ، ص ميـ القومي والشخصية الوطنية...التعتركي رابح،  (2)
 .344الوناس الحواس، المرجع السابؽ، ص  (3)
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لقد واجو االستعمار الفرنسي طيمة احتاللو لمجزائر مقاومة شديدة اختمفت أشكاليا 
مف خالؿ  الجزائرية وأنواعيا حسب ظروؼ الحركة الوطنية لمبالد، وشكمت المقاومة الثقافية

أحد حمقات ىذه المقاومة التي ألحقت في إطارىا الحركة الوطنية ىزائـ متتالية التعميـ 
ليذه  و في الميداف الثقافي، ولقد تمكنا مف دراستناباالستعمار وتمكنت مف إفشاؿ جؿ مشاريع
 يمكنني تمخيصيا فيما يمي: االستنتاجاتالمقاومة إلى الوصوؿ إلى مجموعة مف 

 بؿ االحتالؿ الفرنسي، لـ يكف بتمؾ الصورة القائمة التي أف وضع التعميـ في الجزائر ق
وصفيا بو بعض المؤرخيف والدارسيف الفرنسييف، الذيف اعتبروه تعميما رتيبا يجتر نفسو 

 في الكتاتيب القرآنية والمساجد.
  أف مسألة تعميـ الجزائرييف قد شكمت نقطة اىتماـ وتالقي مختمؼ تنظيمات الحركة

وقد تصدر مطمب تعميمو ومجانيتو مختمفة العرائض التي تقدمت  الوطنية في البالد،
 بيا 

  أف تأسيس المدارس الحرة ما ىو إال رد فعؿ لمحركة الوطنية، في البالد عمى إدخاؿ
المدرسة الفرنسية وظيور أىداؼ اإلدارة االستعمارية مف خالليا والمتمثمة في التمكيف 

 ي لعقوؿ الجزائرييف.لالستعمار عف طريؽ الغزو المعنوي والفكر 
  أف المقاومة الثقافية مف خالؿ التعميـ لـ تبقى منحصرة عمى مستوى مدارس التعميـ

العربي الحر، بؿ امتدت إلى مدارس فرنسية التي تجاوب تالميذىا مف الجزائرييف 
ومختمؼ مبادرات وتظاىرات الحركة الوطنية وىذا مف المفارقات الكبرى التي تظير 

 الستعمارية في الميداف الثقافي في تحقيؽ أىدافيا.فشؿ السياسة ا
  أف تجربة جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف النضالية مف خالؿ شبكة المدارس الحرة

التي أسستيا بأمواؿ وتبرعات الجزائرييف تعتبر تجربة رائدة وأصيمة في المغرب 
 العربي، وال توجد جمعية وتنظيـ يضاىييا فيما قامت بو.

 في حؽ التعميـ وذلؾ  المجحفة الموقؼ الفرنسي في إصدار العديد مف القوانيف تمثؿ
  .  ...اغالؽ المدارس واضطياد المعمميفمف خالؿ 
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 الممخص:
كانت الحياة الثقافية في الجزائر ،تتميز بالطابع اإلسالمي فيي التي تربط ربطا متينا 

أقؿ منيا في فرنسا ما  1830محكما بيف أصناؼ السكاف حيث كانت نسبة األمية في سنة 
زائريوف بأنفسيـ مدفوعيف لذلؾ بدافع شعوري منبثؽ مف أعماؽ يعني أف ىذا الرقي حققو الج

الشعب فمنذ أف وضعت فرنسا أقداميا عمى التراب الجزائري قامت بمحاربة واالستيالء عمى 
األوقاؼ اإلسالمية باعتبارىا الراعي والمموف الرئيسي في وجو المخطط االستعماري ولتثبيت 

حالؿ الشخصية الفرنسية محمياصية الجزائريوجوده انتيج سياسات متعددة لمحو الشخ  ،ة وا 
حيث كاف يشرؼ عمى ىذا المخطط أساتذة فرنسييف متخصصيف في العمـو االنسانية واستمر 

ىنا بدأ التعميـ العربي الحر  ،ي شؿ الحياة الفكرية ونشر األميةاالحتالؿ عمى نفس الوتيرة ف
بعد تأسيسو  حاربة المحتؿ وقد نشط أكثرنشاطو قبيؿ الحرب العالمية األولى كرد فعؿ عمى م

والتي قامت بإنشاء  مدارس حرة ردا عمى  ،ـ1931سنة  جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف
جعؿ  إدخاؿ المدرسة الفرنسية حيث امتدت المقاومة حتى في داخؿ المدارس الفرنسة ما

 8ا قانوف شوطاف في المستعمر يأخذ موقفا معاديا ليا وأصدر في حقيا قوانيف نذكر مني
، ومنع تدريس المغة واضطياد معممييا الذي ينص عمى غمؽ المدارس الحرة1938مارس 

  .الجمعيات التي تقـو بدعـ التعميـالعربية ،شممت كذلؾ ىذه القوانيف النوادي و 
Summary: 

The cultural life in Algeria was characterized by the Islamic creed, which 

strengthen the link between the different types of its inhabitants, so the illiteracy 

in the year 1830 were less than it was in France, which means the prosperity that 

were realized by Algerians themselves motivated by a strong emotion that came 

from the depth of people of the nation since the time France have put a step in 

the Algerian  soil, it fought and seized the Islamic Endowments due to its 

sponsoring and fundamental support against the colonial plans to enforce its 

existence, they took measures and multiple policies to erase the Algerian 

character and replace it with French character, this plan was supervised by 

French teachers specialized in humanistic sciences, and the colonizer  continued 

by the same pace by paralysing ideological life and spreading illiteracy, here 

started the free Arabic education activity before the first world war as a reaction 

to fight the colonizer and became more active after the creation of “The Islamic 

Association of Algerian Scientists “ in 1931, which made free schools as a 



 

 

reaction to entering the French school so the resistance reached even the French 

schools which led the colonizer to take a negative and hostile attitude towards it 

and made laws against it like “ Shotan Law “ in 8 March  1978  which states free 

schools should be closed and its teachers should be prosecuted, and the ban on 

Teaching Arabic language, these laws also included clubs and association that 

supports education.   

 

 
  


