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 قال اهلل تعالى
 

ـَ َلَنا ِإالا َما َعلاْمَتَنا  ﴿  َقاُلكا ُسْبَحاَنَؾ اَل ِعْل
ـُ اْلَحِ يـُ    ﴾ِإناَؾ َأنَت اْلَعِلي

 
31سكرة البقرة اآلية 



 

 
 1إىداء 

 :أىدي ىذا العمل المتواضع 
إلى الذي منحني الصبر و الثقة بالنفس وعممني أن الحياة أوليا كفاح و آخرىا نجاح أبي 

 .  أطال اهلل في عمره*روابحي إبراىيم *العزيز    
 إلى  قرة عيناي و نبع الحب و الحنان و سندي في الحياة أمي الغالية

 . حفظيا اهلل لي لتبقى تاجا عمى رأسي *بوزيغة وسيمة*
حفظيم اهلل ورعاىم، والى جميع صديقاتي دفعة * لطفي * نعيمة *إيمان *إلى إخوتي 

سامية، سماح، بسمة، و إلى من تحمو بو :  م خاصة2017- 2016 سنة 2ماستر
 .حياتي أيضا

كما أىدي ىذا الجيد إلى شيدائنا األبرار الذين قدموا أرواحيم فداء لموطن لننعم نحن 
 .بالحرية و االستقالل

في األخير أرجو من اهلل تعالى أن يجعل عممي ىذا صدقة جارية و ثمرة عممية يستفيد 
 .منيا كل طالب عمم مقبال عمى التخرج أو لتوسيع ثقافتو و معموماتو

 
 روابحي فايزة

 
 
 
 
 
 



 

 2إىداء 
 

 :أىدي ىذا العمل المتواضع
إلى من أنحني لو إكراما و إجالال و تقديرا بعد الركوع لوجو اهلل عز وجل؛ الذي 

 .والدي العزيز  عطايمية جمعي.. أتمنى أن يوضع تعبو عميا في ميزان حسناتو
 .إلى مؤنسة الروح و مخففة الموجع والدتي الغالية؛ حبيبة قمبي  عطايمية ىجيرة
إلى شريك حياتي وسندي في الحياة زوجي الفاضل عبيدي وليد و أفراد عائمتو 

 .الكريمة
 .كريمة، ىدى، ياسين: إلى إخوتي الذين أتمنى أن يحفظيم اهلل لي

 .سامية، ىدى، ىند، أحالم  و جدتي الغالية ربيحة: إلى صديقاتي
 
 

 عطايمية فيروز

 
 

 
 
 



 

 شــكــر
 

 ...هلل الحمد و الشكر عدد خمقو و رضا نفسو و زنة عرشو و مداد كمماتو
 .نشكر اهلل الذي مّن عمينا بالصحة و العافية و أعاننا عمى إنجاز ىذا العمل المتواضع

:          نتقدم بجزيل الشكر و االمتنان و خالص التقدير و العرفان إلى األستاذ الدكتور
 الذي شرفنا بقبولو اإلشراف عمى ىذه المذكرة، وعمى دعمو * يوسف قاسمي*

 .وتوجيياتو القيمة لنا، فجزاه اهلل خير الجزاء و جعميا في ميزان حسناتو
كما نتوجو بالشكر إلى كل المعممين و األساتذة الذين أناروا لنا طريق العمم من الجامع 

دون أن ننسى موظفي المكتبة الجامعية، و متحف المجاىد لوالية قالمة،   . إلى الجامعة
 .الذين ساعدونا بشكل كبير عمى ىذا اإلنجاز العممي.. و مكتبات البمديات

 كما نشكر كل من قدم لنا المساعدة من قريب أو بعيد حتى لو كان ذلك بدعواتيم لنا
 .عمى إتمام ىذه المذكــــرة

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 :قائمة المختصرا ت

 ترجمة: تر
 جزء: ج
 جمع: ج

 دكف سنة نشر: د س ن
 دكف م اف نشر: د م ن
 صفحة: ص

 صفحات متتابعة: ص ص
 ميالدم: م

 مجلد  :مج
  ىجرم:ه

Ibid: Ibidem:            المرجع نفسو                         
     

Op.Cit: Opus Citatum      المرجع السابؽ 
p: page                            صفحة 
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 المقدمة
 :التعريف بالموضوع

  تعتبر الجزائر مف أ ثر بلداف المغرب العربي تضررا مف كيالت االستعمار الفرنسي، فقد 
كجيت اإلدارة االستعمارية أكلى ضرباتيا لتجريد الجزائر مف  يانيا كأصالتيا فحاربت اللغة 

زكرت التاريخ كغذت الطائفية  كشكىت الديف اإلسالمي كأغلقت المحا ـ اإلسالمية، ك
كالعرقية،  ما شجعت الطرقية كالشعكذة، كسعت إلى ت كيف جيؿ بعقلية جديدة أقؿ ما يقاؿ 
عنو، أنو  اف مذبذبا أك مكاليا لإلدارة الفرنسية ليسيؿ عليو إدماجو في المجتمع الفرنسي 

 .بيدؼ إبعاد الشعب الجزائرم عف أصالتو ك قكميتو الدينية كالكطنية
ـ عرؼ الشعب الجزائرم أسلكبا جديدا في التصدم لالحتالؿ كىك 20  ففي مطلع القرف 

. أسلكب المقاكمة الثقافية كالسياسية كخكض غمار النشاط الف رم حامال أف ارا إصالحية
قاـ بتنشيط  ـ،1954- 1919 كبظيكر اليقظة الكطنية كالف رية في الفترة الممتدة مف

صدار الصحؼ كبناء المدارس كالمعاىد  .كتأسيس الجمعيات كالنكادم كاألحزاب، كا 
إضافة إلى تنكع جيكد المصلحيف كالمثقفيف باختالؼ كسائليـ كأساليبيـ، فقد  اف ىدفيـ 
صالح مقكمات الشخصية الجزائرية مف ديف كلغة كتعليـ  كاحد ىك نشر الكعي الكطني كا 

للتعرؼ على ىذا النشاط كمتابعة تطكراتو كمدل تفاعؿ الجماىير الجزائرية معو، ك ذا . كغيره
التطور الثقافي لمجزائر ما بين ": رد الفعؿ االستعمارم حيالو جاء بحث مكضكعنا حكؿ

 ."م1945-1954
 :أسباب اختيار الموضوع

 : تنكعت الدكافع كاألسباب بيف الذاتي كالمكضكعي، مف بينيا
 :األسباب الذاتية- 
الرغبة الشخصية في دراسة المكاضيع التاريخية الثقافية التي تخص تاريخ الجزائر الحديث - 

 .كالمعاصر
تحفيز األستاذ لنا على تبني كبث ىذا المكضكع ألىميتو في التاريخ الثقافي لتاريخنا - 

. الكطني كالثكرم الجزائرم
 



 

 :األسباب الموضوعية- 2
أىمية دراسة ىذه الفترة مف في جانبيا الثقافي، ألف معظـ دارسييا تناكلكىا مف الجانبيف - 

 .السياسي كالعس رم كالقليؿ ر ز على االقتصادم كاالجتماعي؛ كظؿ الجانب الثقافي مجيكال
محاكلة تقديـ جيد علمي تاريخي يخص التاريخ الثقافي للجزائر المعاصرة، يستأنس بو - 

 .الباحثكف في الدراسات الالحقة ك بحث ىذا الجانب الحيكم مف تاريخ المجتمع كنضاالتو
 : أىمية الموضوع

ي تسي المكضكع أىمية  برل مف حيث  كنو يتناكؿ التاريخ الثقافي للجزائر خالؿ ىذه - 
 .ـ؛ كالتي ميدت لقياـ الثكرة كمعر ة التحرير الكطنية1954-1945الفترة الحساسة الممتدة بيف

إبراز أىـ طبيعة النشاط الثقافي القائـ كالعكامؿ التي أدت إلى تزايده خالؿ ىذه الفترة، - 
 .كمظاىر التطكر الثقافي كمدل مساىمتو في نشر الكعي الكطني

 :إشكالية البحث
 في الفترة قبؿ التطور الثقافيالمكضكع الذم اخترناه ليذه المذ رة يعالج قضية ىامة كىي 

 اندالع الثكرة كمدل مساىمتو في تكعية الشعب كالتمسؾ بمقكماتو كحقو المشركع في الحرية 
ىل كان ىناك حياة ثقافية وتطور فعمي لمثقافة : لذلؾ طرحنا اإلش الية التالية. كاالستقالؿ

  ؟ م1954-1945الجزائرية خالل الفترة الممتدة بين 
 كضعنا بعض التساؤالت الفرعية إلزالة الغمكض كبسط اإلش الية اإلشكاليةلإلجابة على ىذه 

 :مف بينيا
كاقع المؤسسات التعليمية الثقافية الجزائرية في ظؿ الصعكبات كالعراقيؿ التي كضعيا - 

 االستعمار الفرنسي؟
 دكر النكادم كالجمعيات الثقافية ك الصحؼ في المحافظة على الثقافة الجزائرية ؟- 
مساىمة جمعية العلماء المسلميف الجزائرييف في الت فؿ بالحياة الثقافية للجزائرييف في  افة - 

 ربكع الكطف في برامجيا كأنشطتيا ؟ كما ىي الكسائؿ المعتمدة في ذلؾ؟
 ىؿ  اف لألحزاب السياسية الجزائرية اىتماما ك دكرا في الحياة الثقافية ؟- 
 مظاىر الحياة الثقافية، مجاالتيا، عالقتيا بصناعة الكعي التحررم للجماىير الكطنية ؟ - 
 أبرز أعالـ الحر ة الثقافية الذيف نيضكا بالثقافة الجزائرية خالؿ الفترة المدركسة ؟- 
 دكر المقاكمة الثقافية في مكاجية السياسة الفرنسية كالتحضير للثكرة ؟- 



 

 حدود البحث
ـ، كالتي تزامنت مع 1954-1945 تنحصر المدة الزمنية لبحثنا في الفترة الممتدة مف 

 .ـ مف جية أخرل1954ـ مف جية، كالتحضير لثكرة أكؿ نكفمبر 1945 مام 08مجازر 
 مناىج البحث 

ثراء اإلش الية كاإلجابة على تساؤالتيا الفرعية كجب اختيار المناىج المالئمة لذلؾ؛   لبحث كا 
 :كعليو فقد اعتمدنا بعض المناىج التي رأيناىا مناسبة كذات جدكل، مف بينيا

 بما يمتاز بو مف خصكصية بحث تاريخي عممي ؿ أساس باعتباره : المنيج التاريخي- 
 .بحثية تقتصر على استرجاع الكقائع ك كصفيا ضمف سياقاتيا المختلفة

 خاصة ألجؿ إحصاء الفصل التمييديكظفناىما في : المنيج اإلحصائي والمقارن- 
 .النسب الس انية االجتماعية كاالقتصادية بيف الجزائرييف كاألكربييف كمقارنتيا

براز أىمية النشاط الثقافي كمدل : المنيج الوصفي التحميمي-  استعملناه لتحليؿ الكقائع كا 
 .تطكره، ك  يؼ ساىـ في نشر الثقافة العربية اإلسالمية بيف الجزائرييف

 :خطة البحث
 ،      وأربعة فصول، والخاتمة المقدمة،:  تتمثؿ اليي لة المنيجية العلمية للمكضكع مف

 .فيرس الموضوعات ك المالحقإلى جانب 
 تتضمف التعريؼ بالمكضكع، أسباب اختياره، مناىجو، خطتو، مصادره ك مراجعو، المقدمة

 .كالصعكبات التي كاجيتنا في إنجاز ىذا العمؿ
، "م1954-1945لمحة عامة عن أوضاع الجزائريين بين "  بعنكاف الفصل التمييدي

األوضاع  بعنكاف الثاني، األوضاع السياسية بعنكاف األول: ثالثة مباحثتكزع بيف 
 .األوضاع االجتماعية والثقافية تضمف المبحث الثالث، أما االقتصادية

واقع المؤسسات التعميمية والثقافية ودورىا في الحياة الثقافية "  عالجنا فيو الفصل األول
 األول: أربعة مباحث، حيث احتكل ىذا الفصؿ على "م1954-1945لمجزائريين بين 

 المدارس والمعاىد  بعنكاف المبحث الثاني، دور المساجد والزوايا والكتاتيب القرآنيةبعنكاف 
 أما   دور النوادي الثقافية والرياضية، درسناالمبحث الثالث، في التعميمية العربية والفرنسية

 
 



 

 .الصحف والمجالت بالمغتين ودورىا الثقافي فقد تناكؿ المبحث الرابع
جمعية العمماء المسممين ودورىا في الحياة الثقافية " فقد حمؿ عنكاف الفصل الثانيأما 

 . ثالثة مباحث احتكل ىذا الفصؿ على ،"لمجزائريين
 فيك يعالج المبحث الثاني، أما التعريف بالجمعية، النشأة، المبادئ واألىداف تناكؿ األول

المدارس كالمعاىد التعليمية : المؤسسات الثقافية لمجمعية ودورىا في نشر الوعي الوطني
نماذج  تحدثنا فيو عف المبحث الثالثكالصحافة كالنكادم الثقافية كاألدبية كالشعرية، أما 

 .لبعض الشخصيات الثقافية لمجمعية
المؤسسات التعميمية والثقافية التابعة لألحزاب "، تحت عنكاف  واألخيرالفصل الثالث

–المؤسسات الثقافية لحزب الشعب  بعنكاف األول. أربعة مباحث، اشتمؿ على "السياسية
االتحاد الديمقراطي لمبيان  بعنكاف المبحث الثاني، أما -حركة انتصار الحريات الديمقراطية

 المبحث الرابع، ك أخيرا الحزب الشيوعي الجزائري عنكناه المبحث الثالث، أما الجزائري
 أىمية ودور المقاومة الثقافية في مواجية سياسة التغريب والفرنسة :بعنكناه  ذلؾ 
 .االستعمارية

 فيي عبارة عف خالصة مر زة لالستنتاجات؛ التي ىي عبارة عف إجابة حكؿ الخاتمةأما 
 .اإلش الية المطركحة ك مجمكع التساؤالت التي استكقفتنا خالؿ الدراسة

ببميوغرافية المصادر  التي تخدـ المكضكع ك المالحق ما تضمف البحث مجمكعة مف 
 .والمراجع، وفيرس الموضوعات
 :أىم المصادر والمراجع المعتمدة

ألحمد تكفيؽ " ىذه الجزائر"  مف بيف أىـ المصادر التي اعتمدنيا في إثراء بحثنا  تاب 
المدني التي ليا قيمة تاريخية كمعلكماتية؛ ألنيا صدرت عف أحد قادة الثكرة كشاىدا على أىـ 

تاريخ الحركة "باإلضافة إلى مصدر آخر كىك . أحداثيا خاصة في جمعية العلماء المسلميف
لمحفكظ قداش، ىذا المصدر  اف لو أىمية "  الجزء الثاني،1951-1939الوطنية من 

 ما ساعدنا .  بيرة في تزكيد بحثنا بمعطيات تاريخية ذات أىمية في الحياة الثقافية الجزائرية
ألبي القاسـ سعد ا، حيث تحدث ىذا " تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء العاشر"أيضا  تاب 

. ـ1962-1954المرجع بإسياب عف الحياة الثقافية في الفترة الممتدة مف 
 



 

 الصعوبات
  ل ؿ عمؿ متعتو البحثية إال أنو ال يخلك مف الصعكبات التي تزيد الباحث إصرارا كعزيمة 

 قمة المادة العممية ك ضيق الوقتكحبا لالستطالع للكصكؿ إلى حقائؽ علمية جديدة، ل ف 
كتبعثرىا  اف نكعا ما أمرا عسيرا، علما أف الفترة المدركسة يغلب علييا الجانب السياسي 
كالعس رم أ ثر منو الجانب الثقافي ك مع ىذا لـ ي ف ذلؾ حاجزا أمامنا إلتماـ ىذا البحث 

عداد المذ رة  .كا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 :الفصل التمييدي
 ـ1954-1945لمحة عامة عن أوضاع الجزائريين بين 

 األوضاع السياسية: المبحث األول
 األوضاع االقتصادية: المبحث الثاني
 األوضاع االجتماعية: المبحث الثالث

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 األوضاع السياسية: المبحث األول
ـ انعقاد مؤتمر حر ة أصدقاء البياف كالحرية بالجزائر، أسفر 1945 شيد شير جانفي   

عنو المطالبة بإلغاء نظاـ البلديات المختلطة ك الح ـ العس رم في الجنكب، كطالب أيضا 
كفي نفس الشير كالسنة طالب بعض . بأف ت كف اللغة العربية ىي اللغة الرسمية للجزائر

 بإطالؽ سراح 3، كاألميف دباغيف2، الشاذلي الم ي1أعضاء حزب الشعب  حسيف عسلة
 .5، كصكتكا على الئحة في صالح برلماف كح كمة جزائرية4مصالي الحاج

 كقد تضاعفت المنشكرات لتظير الصحؼ السرية ك  لمات السر كاالجتماعات خالؿ ربيع 
ـ منو ذلؾ المشركع الذم أصدره حزب الشعب الجزائرم المنحؿ كطالب فيو مف 1945

 .أعضائو تسليح أنفسيـ بسرعة في كجو التطكرات الجديدة

                                                 

ـ 1944ـ بتيزم كزك تعلـ في المدرسة القرآنية ك الفرنسية في آف كاحد، في 1917 مارس20 كلد في :حسين عسمة 1-
، آخر نشاطاتو في مؤتمر الحركة الجزائريةعيف عضكا في الم تب السياسي لحزب الشعب، شارؾ في إنشاء جريدة 

 :أنظر.ـ1948جانفي 10 ـ، تكفي بسبب مرض خطير يـك1947
http://www.djazairess.com,02-05-2017, 20:35pm  

 انضـ إلى جبية التحرير الكطني، ،مجاىد جزائرم كلد بمدينة سيدم ناجي بكالية تبسة (192-01988)الشاذلي مكي  2-
ثـ ،  كبعد اإلستقالؿ اشتغؿ بالتعليـ مدة،ـ1955 شارؾ في تمثيليا في مؤتمر باندكنغ عاـ ،فأصبح أحد أبرز أعضائيا
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، 1 ؿ ىذا يدؿ أف الحر ة الكطنية قد أخذت منعطفا جديدا منذ ميالد أصدقاء البياف كالحرية
بعد رفض المشركع الذم تقدـ بو فرحات عباس إلى السلطات الفرنسية في الجزائر، فقرر 

ىذا األخير أف يقترب مف مصالي الحاج زعيـ حزب الشعب كالشيخ اإلبراىيمي زعيـ جمعية 
 .2العلماء المسلميف كبدأ يعمؿ ضد الجالية األكركبية في الجزائر

كأعلف فرحات عباس عف تأسيس حزب جديد سماه أحباب البياف كالحرية كحمؿ الحزب 
شعار الجزائر حرة،  اف اليدؼ منو ىك التركيج لف رة الجزائر مستقلة مرتبطة فيدراليا 

 .بجميكرية فرنسا متجددة معادية لالستعمار
كقد لعب فرحات عباس دكرا في  سب األصكات المؤيدة داخليا كخارجيا لحر ة أحباب البياف 

 .3كطكرت ىذه الحر ة نفسيا ك كنت شبو جبية جمعت األحزاب أ ثر مما جمعت المناضليف
  :م1954 ماي 8أحداث 

 مام المحرؾ القكم لتجاكز  ؿ الكعكد االستعمارية كالتخلي عف 8    انت انتفاضة 
 .المطالب السياسية، حيث  انت منعرجا خطيرا في تاريخ األمة الجزائرية كاألحزاب السياسية
    اف مف أسبابيا مظاىرات الفاتح مف مام التي صادفت اليـك العالمي لعيد العماؿ، كلقد 
عمت ىذه المظاىرات ربكع الجزائر كرفعكا العلـ الكطني، كقد اتخذت ىذه المظاىرات ش ال 

 مام أعلف الحلفاء نياية 7كفي . 4عنيفا في بعض المدف مثؿ مظاىرات الجزائر العاصمة
الحرب العالمية الثانية كانتصارىـ على دكؿ المحكر، فقرر حزب الشعب الجزائرم بعدما 
شجعو نجاح الفاتح مام مف تنظيـ مظاىرة  بيرة بمناسبة عيد النصر، كذلؾ برفع األلكاف 

انعتاؽ الشعكب كحرركا مصالي، كتحي الجزائر "الكطنية كالالفتات الم تكب علييا مف أجؿ 
 .5"حرة مستقلة كتسقط االمبريالية

   كمف بيف األسباب التي شجعتيـ  ذلؾ ىي الكعكد التي قطعتيا فرنسا على نفسيا بمنح 
الجزائرييف استقالليـ، ككعكد الحلفاء على رأسيـ الكاليات المتحدة األمري ية المتمثلة في أف 
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 ما قاـ الجزائريكف بتنظيـ . الشعكب المستعمرة سي كف ليا الحؽ في أف تعبر عف نفسيا
المظاىرات كتمزيؽ العلـ الفرنسي، كظيرت منشكرات تنادم الجزائرييف باإلتحاد مف أجؿ 

 .تحقيؽ النجاح
 مام فقد صادؼ يـك االثنيف يـك السكؽ في مدينة سطيؼ، حيث تستقبؿ ىذه 8   أما 

 ألؼ مف الفالحيف كالتجار القادميف مف المناطؽ 15 إلى 5المدينة في ىذا اليـك مابيف 
 .المجاكرة

فانطلقت المسيرة مف المحطة   مام8   كأف اإلدارة االستعمارية قد رخصت لمظاىرات 
  متر رافعيف العلـ الجزائرم فتقدـ محافظ الشرطة 1000 قرب الجامع ال بير نحك 1الكاقعة

، فقتلت 2النتزاع العلـ مف يدم حاملو فحاكؿ المناضؿ أف يقاـك فإذا بالشرطة تطلؽ النار
شخصا كأصابت آخريف بجركح، ف انت ىذه بداية االضطراب حيث قاـ المتظاىركف 

يياجمكف المرا ز ال كلكنيالية ف اف ىذا نتيجة القمع المبالغ فيو ضدىـ، كبالتالي انقلبت 
 شييد في مذابح إرىابية استعمارية تر ت 45000 كراح ضحيتيا 3المظاىرات إلى ثكرة

 .4بصمتيا الكحشية في نفسية الجزائرييف
   كمف نتائج ىذه المجازر إلقاء القبض على زعماء حزب أصدقاء البياف كالحرية  فرحات 

 .عباس كالشيخ اإلبراىيمي،  ما أغلقت مدارس جمعية العلماء المسلميف
 :تأسيس حركة انتصار الحريات الديمقراطية 

ـ عاد مصالي الحاج مف منفاه ببرازفيؿ كدخؿ الجزائر كقدـ قائمة 1945 مام 8 بعد أحداث 
ـ، ل نيا رفضت بحجة أف حزب 1946ليشارؾ في انتخابات المجلس الكطني الفرنسي لعاـ 

 .5ـ، فقاـ بتأسيس حر ة انتصار الحريات الديمقراطية1939الشعب قد حؿ عاـ 
ـ عقد حزب حر ة انتصار الحريات مؤتمره األكؿ كدرس مف خاللو أكضاع 1947كفي عاـ 

البالد كخطط ككسائؿ ال فاح للمستقبؿ، كصادؽ في النياية على مجمكعة مف القرارات تدعكا 
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نياء االحتالؿ كلك عف طريؽ العنؼ كاستعماؿ السالح، كىذا ما   ليا إلى تحقيؽ االستقالؿ كا 
جعليـ ينشئكف المنظمة الخاصة لتدريب المناضليف على استعماؿ السالح كاالستعداد لمعر ة 

 .1مسلحة
 

 :اإلتحاد الديمقراطي لمبيان الجزائري
   بعد إطالؽ سراح فرحات عباس كعكدتو إلى العمؿ السياسي أعلف عف تأسيس حزب 
   سياسي جديد تحت اسـ اإلتحاد الديمقراطي للبياف الجزائرم، مف بيف مطالبو التي نشرت

احتراـ حرية التف ير، إطالؽ سراح المساجيف، إيقاؼ حمالت القمع : جريدة الجميوريةفي 
في األكراس كفي منطقة القبائؿ، كفتح المدارس في كجو  ؿ األطفاؿ المسلميف، كغيرىا مف 

 .2الشركط األخرل
ـ 1946  كيرجع الفضؿ في انتصار االتحاد الديمقراطي للبياف الجزائرم في انتخابات جكاف 

 .إلى تخلي فرحات عباس عف ف رة اإلدماج نيائيا ليطالب بت كيف جميكرية مستقلة
 مقعد في الييئة االنتخابية الثانية في المجلس 11حيث فاز ىذا االتحاد الديمقراطي ب
 .3ـ1946التأسيسي الثاني الفرنسي في جكاف 

  ل ف المجلس الكطني رفض ىذا المشركع قبؿ دراستو بسبب ضغط المعمريف، كفي مارس 
ـ فشلت حر ة فرحات عباس في االنتخابات التي جرت لتجديد المجالس العامة بسبب 1949

استمرار التزكير، في حيف حدث تقارب بيف فرحات عباس كمصالي الحاج في كجيات 
 .النظر، حيث اتفقا على حؽ الشعب الجزائرم بالمطالبة بدكلة مستقلة

ـ نشرت صحيفة المنار بالغا صادرا عف جمعية العلماء 1951ففي نياية شير جكيلية 
المسلميف كاالتحاد الديمقراطي كالحزب الشيكعي كحر ة انتصار الحريات أف الت تالت 
 .4المذ كرة قد أنشأت لجنة تحضيرية لت كيف جبية جزائرية للدفاع عف الحرية كاحتراميا
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ـ يكما مشيكدا في تاريخ األمة الجزائرية يـك عقدت الجبية اجتماعا 1951 أكت 5ك اف 
 .1عاما في سينما دنيا زاد بالعاصمة إلعالف أىدافيا كغايتيا

ـ كقع أكؿ انشقاؽ داخؿ الجبية عندما قدـ 1951كبمناسبة انتخابات المقاطعات في أ تكبر 
الحزب الشيكعي مرشحيف بينما نادل حزب حر ة االنتصار كاالتحاد الديمقراطي كجمعية 
العلماء االمتناع عف التصكيت، كظير أف الجبية سي كف مصيرىا الفشؿ كذلؾ ما حدث 

 .2ـ ألسباب إيديكلكجية كشخصية كاختالؼ في المنطلقات كاألىداؼ1952فعال في عاـ 
ن     و مما سبق ذكره ىل كان لمظروف السياسية انعكاسات عمى الظروف االقتصادية؟ وا 

 كان ىذا صحيحا فيما تجمى ذلك؟
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 األوضاع االقتصادية: المبحث الثاني
ـ قد تميز 1954-1945    إف الكضع االقتصادم في الجزائر خالؿ الفترة الممتدة مف 

بمرحلة جد سيئة، كذلؾ نتيجة لسياسة االستعمار القائمة على استغالؿ اإلم انيات 
، حيث قاـ الفرنسيكف بتدمير أراضي الجزائرييف تدميرا شامال، ثـ أدل 1االقتصادية للجزائر

اغتصابيـ ليا فيما بعد إلى تف يؾ أكاصر ال ياف األساسي للمجتمع الريفي، كى ذا تحكلت 
الجزائر إلى مستعمرة ال يستفيد منيا سكل ال كلكف الذيف باتكا يسيطركف على حكالي ثالثة 

 .2ـ1954مالييف مف األراضي الخصبة عاـ 
ـ لـ ي ف ىناؾ برنامج شامؿ حقيقي بخصكص السياسة االقتصادية 1945   خالؿ سنة 

ـ  اف مف 1946للمسلميف ليذا لـ ي ف كضعيـ مرضي قبيؿ الثكرة، كفي تقديرات سنة 
 ألؼ يعملكف بانتظاـ، فيما ي تفي 150-125 ألؼ أجير فالحي مف بينيـ 400-800

 فرد بالمكارد الزراعية التقليدية، كقد  شفت الحرب العالمية الثانية عف عيكب 250,000
 .3اإلم انات االقتصادية المتكافرة

 ما أف أ ثر مف ثلثي األىالي ليست ليـ محاصيؿ ك مكاشي  افية، إذ أف متكسط إنتاجيـ 
 19,7ـ، ك1948-1941 مليكف قنطار خالؿ أعـك 14اإلجمالي السنكم مف الحبكب 

نتاجيـ مف زيت الزيتكف 1954-1948مليكف قنطار ما بيف   ألؼ ى تكلتر خالؿ 212ـ كا 
 ـ، كمف أسباب ىذا الضعؼ في اإلنتاج نقصاف المساحات المملك ة 1952-1951عامي 

 
ـ، ك ساد المردكد بسبب عدـ استعماؿ 1950 ى تار عاـ 7,349,100ليـ المقدرة ب

 .4الكسائؿ الحديثة  اآلالت، كاألسمدة، كالدكرات الزراعية، كالبذكر الجيدة
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ك لقد أفرز النظاـ االقتصادم الذم فرضتو اإلدارة الفرنسية على األىالي الجزائرييف نتائج 
 فرنؾ سنكيا، بينما 29000ـ لـ يتعد 1948جد عقيمة، أىميا أف دخؿ الفرد الجزائرم سنة 

 .1 فرنؾ360000كصؿ دخؿ األكركبي إلى 
 فالح مف المجمكع 6500000كقد استقطبت الزراعة بإم انياتيا الضئيلة كقدراتيا المحدكدة 

 ساعة مف العمؿ دكف أف 12 فرنؾ يكميا مقابؿ 200العاـ للس اف يتقاضى  ؿ فالح سكل 
يتمتع بأم حؽ اجتماعي، أما المستكطنيف الزراعييف فقد تجاكز عددىـ نصؼ المليكف 

 .2كيشتغلكف في أحسف الظركؼ
ـ برنامج كاسع يتمثؿ في تنظيـ 1946فبيدؼ تحديث االقتصاد التقليدم للس اف أعتمد سنة 

 بقطاعات التحسينالفالحيف في جمعيات مجيزة بالعتاد الفالحي كمدعمة بقركض، سميت 
كىي  (S.A.R) كتعرؼ اختصارا ب Secteur d’améliorations agricolesالريفي

عبارة عف تعاكنية تت كف مف أراضي تابعة للبلدية أك للدكلة أك أراضي تـ شراؤىا ك ذلؾ مف 
مل يات الفالحيف المشار يف، كيلتـز المنخرطكف فييا بغية تحسيف مردكدىـ الفالحي 

كالحيكاني، كفي مقابؿ حصكليـ على إعانات عالية كامتيازات أخرل علييـ باالنضباط الذم 
 .3يفرضو نظاـ التعاكنية

ـ استفادت 1948 تعاكنية سنة 100كيبدك أف ىذه البداية  انت مشجعة إذ تـ إنشاء حكالي 
 عائلة بحيث تضاعؼ مردكدىا الفالحي مف الحبكب بصفة خاصة، كفي 75000منيا 

 مخصصة 133 تعاكنية،منيا 200ـ  اف مجمكع التعاكنيات قد بلغ 1954نياية سنة 
 تعاكنيات للنخيؿ، تغطي  ليا مساحة 6 لزرع األشجار المثمرة، ك46لزراعة الحبكب، ك

 مما  اف مقررا إنجازه بسبب انخفاض حجـ  ى تار يستفيد منيا حكالي 2,850,000
-1946 مقارنة بسنتي %64ـ بنسبة 1949-1948القركض المخصصة للبرنامج سنتي 
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 إلى ملحقات بجمعيات الفالحة لالحتياط S.A.Rـ، ك ذلؾ بسبب تحكؿ التعاكنيات 1947
(S.A.P)  1ـ1952التي ظيرت في. 

تيدؼ ىذه المؤسسات بجمعيا الفالحيف في جمعيات مستقلة ذاتيا كمزكدة باألدكات الزراعية 
إلى تحديث االقتصاد التقليدم،ل ف عند تكقؼ نشاطيا أصبحت تابعة للشر ات األىلية 
 .للتعاكف كاالدخار ثـ عادت غير متعلقة بالمسلميف الجزائرييف الذيف أنشأت مف أجليـ

 ى تارات 10 مل ية مساحة  ؿ منيا أقؿ مف 438483ـ  انت ىناؾ 1950ففي عاـ 
 19 مل ية متكسطة مساحة  ؿ منيا 167170 ى تار، ك1,378,000تغطي مساحة 

، ىذه المل يات أغلبيا 2 مف مل يات األىالي%43 ى تار تمثؿ 185,000ى تار مساحتيا 
ذات تربة غير خصبة ال يستعمؿ أصحابيا األسمدة كاآلالت الحديثة، كيعتمدكف على 

الحيكانات، كالمحراث الخشبي، كيضطركف إلى إراحة أراضييـ عميف  امليف لتكفير المراعي 
ـ انخفض إنتاج الي تار الكاحد مف 1954-1945كالعلؼ لحيكاناتيـ، بدليؿ أف في سنكات 

 .3 قنطار4,65الحبكب إلى 
 فرنؾ مف الي تار المزركع، بينما الفالح 34000ـ استفاد المستعمركف 1953كفي عاـ 

 فرنؾ، كعليو  اف الدخؿ السنكم للفالحيف كعددىـ 6,4000الجزائرم لـ يربح سكل 
 فرنؾ، كالطبقة الكسطى كأغلبيتيا مف األكركبييف يمثلكف 19,2000 نسمة ىك 5,840,000

 فرنؾ، أما الطبقة البرجكازية العالية  اف دخليا 2270000 دخليـ السنكم 92%
 .4 فرنؾ1,500,000

 : فيي  التالي مجال الصناعة أما فيما يخص .مجال الزراعةىذا في 
، ليعطي بعض النتائج سنة 5ـ في إطار اإلصالحات1946  لقد تقرر التصنيع سنة 

ـ كافقت 1949 كحدة تصنيع، كفي عاـ63ـ بدأ العمؿ في إنشاء 1948ـ، كفي سنة 1947
 إجماال لـ يحدث سنة 6. مشركعا مف بيف مئات الطلبات30لجنة مخطط التصنيع على 
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 كظيفة جديدة، بحيث لـ يتبيف ذلؾ للس اف األصلييف مف الناحية 15000ـ إال 1954
 1.العملية، كفي نفس السنة لـ ينظر إلى التأىيؿ الميني الذم ىك أساس  ؿ تطكر اقتصادم
    ذلؾ عرفت الجزائر صناعة تقليدية تمثلت في الصناعة الحرفية  الزرابي ك األغطية 
كالمصنكعات الجلدية أك مف الحلفاء، ل ف المنافسة األجنبية جعلت مف ىذه الصناعة جد 

ـ، إضافة إلى اختفاء 1954 مشتغؿ سنة 30000را دة، كنقص عدد المشتغليف بيا إلى 
بعض أصناؼ ىذه الصناعة  النحاسيات كظيكر حرؼ أخرل  السبا ة، كالنجارة، 

كالمي انيؾ، كال يرباء، كلقد شيدت ىذه الحرؼ تشجيعا مف خالؿ إنشاء مرا ز التعليـ 
 .2الميني كل نيا في مرحلة البداية كبدكف كسائؿ قادرة على تطكيرىا

كبالتالي عدـ قدرتيا على إيجاد مينييف مختصيف في التقنيات الحديثة، إذ  اف الفرؽ بيف 
 مؤسسة جزائرية يقدر 100000الجزائرييف كاألكركبييف على  ؿ المستكيات بدليؿ أف 

 مليار 375 مؤسسة أجنبية ب65000 مليار فرنؾ، في حيف يبلغ مدخكؿ 33نصيبيا ب
 .3 يبقى بيد األكركبييف%90فرنؾ،  ما أف النشاط التجارم كالصناعي الذم يقدر ب

 فيك اآلخر  اف يسيطر عليو النظاـ االستعمارم، حيث أف ميدان التجارة   كما نذ ره عف 
المنتجات كالمكاد األكلية التي يحتاجيا المستعمر على ش ؿ مكاد خاـ، فيي تمثؿ الصادرات 

 مف المكاد المصنعة، كالباقي مف الس ر كالقيكة كالشام %80الجزائرية، أما الكاردات فإف 
 ،4 مما تستكرده الجزائر كىذا يدؿ على أف الصادرات تزيد عف الكاردات%59حيث تش ؿ 

ـ أف 1953أما مف ناحية القيمة فالع س صحيح إذ تدؿ اإلحصائيات الرسمية لسنة 
 مليار فرنؾ، كالكاردات 138,820 طف قيمتيا 6,671,191الصادرات الجزائرية 

 .5 مليار فرنؾ202,694 طف قيمتيا 2,665,617
باإلضافة إلى أف الميزاف التجارم المفركض على الجزائر  اف يفرض نقؿ جميع البضائع 
على بكاخر فرنسية للزيادة في األرباح لفائدة االقتصاد األكركبي، إذ  انت فرنسا تستيلؾ 
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 مف كارداتيا، ل ف يبقى المكاطف %87 مف صادرات الجزائر،في حيف تزكدىا ب78%
الجزائرم عاطؿ عف العمؿ في ىذا الميداف، فالتبادؿ التجارم  اف يتـ مع العمالء 

 مليار فرنؾ مقابؿ 70000األكركبييف، كبالتالي  اف الميزاف التجارم عاجزا سنكيا كقدر ب
 .1الربح كالفائدة للمؤسسات التجارية الفرنسية

   كعليو أف مف خالؿ ىذا العرض نستنتج أف االستعمار الفرنسي للجزائر  اف عامال 
أساسيا في تغيير نمط الحياة االقتصادية للجزائرييف، إذ أضحت الجزائر تابعة بصكرة مباشرة 
لإلدارة الفرنسية التي اتبعت عدة كسائؿ لتثبيت أقداميا في  ؿ مياديف الحياة الجزائرية السيما 

االقتصادية منيا، كمما سبؽ نرل أف الصبغة الفرنسية كاضحة في  ؿ قطاعات االقتصاد 
كقد تجاكز ذلؾ أيضا إلى الحياة االجتماعية . الجزائرم الزراعية ك التجارية ك الصناعية

 إذن كيف كان تأثير تمك الصبغة الفرنسية عمى ىذا المجتمع؟. للمجتمع الجزائرم
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 األوضاع االجتماعية : المبحث الثالث
ـ اختالفا في النمك الطبيعي للس اف منذ 1954-1945لقد عرفت الفترة الممتدة مف    

دخكؿ االستعمار الفرنسي للجزائر، حيث  اف المجتمع الجزائرم يحتكم على تر يبتيف 
الس اف األصلييف الجزائرييف المسلميف ك الس اف األكركبييف المستعمريف، : س انيتيف كىـ

اغتصاب األراضي الزراعية مف :  أىميا1كيعكد ىذا التر يب إلى تداخؿ عدة عكامؿ
أصحابيا، ىجرة األكركبييف كمنحيـ امتيازات يستفيدكف منيا على حساب الس اف 

المحلييف،نقص اليد العاملة في الميداف الزراعي كالصناعي ما جعؿ أبناء الكطف يياجركف 
 .2نحك المدف أك إلى خارج البالد

ك اف المجتمع الجزائرم يعيش كضعا يتميز بالبؤس كالفقر كالجيؿ كالمرض القاتؿ ناىيؾ 
عف البطالة المنتشرة،  ؿ ىذا بسبب السياسة االستعمارية التي تعمؿ على خلؽ الفكارؽ 
االجتماعية بيف الس اف األكركبييف المستكطنيف كالس اف الجزائرييف المحلييف الذيف  اف 

نصيبيـ عدـ المساكاة كالتمييز، ف انت تظير ىذه المعاناة على س اف الريؼ عامة كالفالح 
 .3الجزائرم خاصة

إذ أصبح التمييز العنصرم بيف الس اف غنيا عف التعريؼ كغير منحصر في الظكاىر 
االجتماعية فقط بؿ تعداىا إلى األمكر العادية  المكاد الغذائية كالخضر كالفكا و التي صنفت 

 .4إلى صنفيف عربي ك فرنسي
 :السكان المسممين الجزائريين -1

ـ لـ ي ف ىناؾ مخطط يخص الحياة االجتماعية للمسلميف، ألف تلؾ 1945  خالؿ سنة 
ـ بلغ 1946كحسب تقديرات سنة . األكضاع  انت متزامنة مع فترة الحرب العالمية الثانية

                                                 
 .23ص ـ،1986-ق1406 ، دار النفائس، بيركت،2ط ،اهلل أكبر وانطمقت ثورة الجزائربساـ العسلي،  - 1
 .24ص نفسو،المرجع -  2
د س  الجزائر، ، ديكاف المطبكعات الجامعية،المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية1945ماي8عامر رخيلة،  - 3

 .147ف، ص
محمد الصغير بناني كعبد العزيز بكشعيب، منشكرات دحلب، د  :تراألمة الجزائرية نشأتيا وتطورىا، محفكظ سماتي،  - 4

 .189ص د س ف، ـ ف،



 

-125 ألؼ فالحيف أجراء، منيـ 800-400 مسلما مف بينيـ 7,350,000عدد المسلميف 
 .1 نسمة3,500,000 ألؼ مف يعملكف بانتظاـ يعكلكف 150

لقد  انت العكامؿ السابقة سببا في انتشار الفقر كاألكبئة كتردم الكضع بش ؿ عاـ خاصة 
 متكفى، نتيجة 30000ـ إلى أزيد مف 1946-1945ارتفاع نسبة الكفيات بيف عامي 

 .2المعيشة المزرية كاأل كاخ الضيقة التي يس نكف فييا كظيكر األمراض المعدية كالمتنقلة
ـ شيدت زيادة نسبة الس اف كذلؾ مقابؿ  ثرة الكالدات ك انخفاضا نكعا ما 1947كفي سنة 

. 4 مكلكد451، إذ  اف عدد المكاليد ل ؿ عشرة آالؼ سا ف 3%27في نسبة الكفيات إلى 
كفي نفس السنة شيدت أكركبا اليجرة الجزائرية بش ؿ كاسع إذ بلغ عدد األشخاص الذيف 

 .5 مياجر بحثا عف لقمة العيش44900استقركا بيا 
 ، 6ـ1950- 1948 فيما بيف %42 ذلؾ بلغت نسبة المكاليد عند الجزائرييف المسلميف 

 أف عدد (1954.12.24)1963كفي الفترة نفسيا حسب مذ رات الدراسات الكثائقية رقـ 
 يعملكف      2,800,000 منيـ 3,500,000 بالجزائرييف الذيف يسمح ليـ بالعمؿ قدركا 

 .7في الزراعة كالغابات كالصيد البحرم كغيرىـ مكزع على قطاعي التجارة ك الصناعة
 %10-9ـ  اف يضـ حكالي مف 1950ك جدير بالذ ر فإف المجتمع الريفي الجزائرم سنة 

 مف الرعاة، ك بلغ ذكم األجكر الزراعييف الدائميف كغير الدائميف %12مف الخماسيف، ك
ـ 1951،1952،1954ك خالؿ سنكات. 8%19,5، ك عدد الفالحيف المال يف %22حكالي 
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 يقابلو زيادة نسبة الس اف كانخفاض %47ارتفعت نسبة المكاليد الجزائرييف إلى أ ثر مف 
ىذا يدؿ على نقص األكبئة كاألمراض، ل ف بقي الس اف يعانكف  . %17,5نسبة الكفيات ب

 .1مف سكء التغذية المرتبطة في األساس بأسعار الحبكب ك أحكاؿ الطقس
 مف خالؿ ىذا النمك الس اني للجزائرييف الذم أدل بدكره إلى  ثرة عدد البطاليف خاصة فئة 

ـ  اف حكالي 1954الشباب ما يفسر لنا أف المجتمع الجزائرم مجتمعا فتيا، بدليؿ أف سنة 
 دكف سف %50 بيف العشريف كالستيف سنة، ك%45 مف الجزائرييف فكؽ الستيف، ك5%

 عاطال، كعدد 2000000ك قد  اف عدد العاطليف عف العمؿ في ىذه السنة . 2العشريف سنة
 112000 ألؼ شخص، كالعماؿ الزراعييف الدائميف 850-650المستخدميف المؤقتيف بيف 

 .3 فرد400000فردا، كغير المستخدميف في الريؼ 
كعليو فإف الس اف  انكا يتكزعكف حسب المدف الجزائرية ال برل، حيث عرفت الجزائر 

ـ، كبلغ س اف 1954 سنة 293000ـ ك1948 نسمة سنة 226000العاصمة  كضكاحييا 
ـ، 1954 نسمة سنة 131000ـ ثـ ارتفع إلى 1948 نسمة سنة 91000ضكاحي كىراف 

 سا ف سنة 66000ـ ك1948 سا ف سنة 10000أما عنابة كضكاحييا فقد بلغ س انيا 
 ، 4ـ1948 سا ف سنة 77000ـ، ك فيما يخص مناطؽ قسنطينة فقد بلغ س انيا 1954

ـ فإف 1954 أ تكبر 31كحسب إحصاء .  جزائرم103000ـ أ ثر مف 1954كفي سنة 
 . جزائرم1,397,536الس اف الجزائرييف في المدف على  امؿ القطر الجزائرم قدر بػ 

  يعكد ىذا التمر ز بسبب األكضاع المزرية كسكء المعيشة كقسكتيا باألرياؼ التي أدت  
إلى تنقؿ الس اف مف األرياؼ إلى المدف الحضارية، عالكة على ذلؾ رغبة األفراد في حياة 

، كبالتالي ارتفع س اف المدف 5محترمة بالمدف بعد سماعيـ عف الرفاىية التي يعيشيا س انيا
 مف مجمكع الس اف الذيف تجمعكا     %18,9 سا ف يمثلكف 160000ـ إلى 1954سنة 

في األ كاخ حتى لـ يعكدكا قادريف على إيجاد مناصب عمؿ لسد حاجياتيـ اليكمية، إذ يعكد 
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ىذا إلى السياسة الفرنسية المتمثلة في القير السياسي لألىالي الجزائرييف طبقا لقانكف 
فالس القطاع الصناعي المحلي  .1األىالي، كاغتصاب األراضي كا 

 وضع المرأة في المجتمع 
  مف جية أخرل فإف أكضاع المرأة الجزائرية خالؿ ىذه الفترة فقد  انت تنحصر أعماليا  
في المطبخ كاإلنجاب ك ال حاجة ليا للعلـ، ك مف أراد أف يكفر لبناتو ذلؾ فيعلميف القرآف 
ال ريـ القليؿ مف الجزائرييف مف يكافؽ على إرساليف إلى المدارس الفرنسية، كحسب تف ير 
أكليائيف فإنيا تضطر إلى التكقؼ عف الدراسة ك مالزمتيا للبيت نزكال عند رغبة العائلة 
كعادات ك تقاليد البالد، في حيف أنيـ يعتبركف تعلـ الرجؿ عيبا ك أف الرجؿ فعال ىك مف 

 . 2يستطيع جلب قكتو ك تلبية حاجيات عائلتو
كمع ىذا فقد حافظت المرأة الجزائرية المسلمة على تقاليدىا كعاداتيا المكركثة  ما أنيا 

  :3في ىذا الصددأحمد تكفيؽ المدني امتازت بأخالؽ  ريمة كطيبة، يقكؿ 
 إنيا على مستكل  امؿ القطر الجزائرم تتحجب في المدف، أما في البادية فقلما تجد »

للحجاب كجكدا، كىنالؾ ترل المرأة تعمؿ مع زكجيا، كقد تضطر إلى النزكح إلى المدينة 
 .4«كالعمؿ بصفة خادمة في المنازؿ األكركبية كاإلسرائيلية 

أما كضعية أطفاؿ األىالي فيـ أ ثر فئة ميمشة؛ بحيث انحصر عمليـ في مسح األحذية 
 .5في المدف ك بيع الجرائد ك رعي المكاشي لدل المستعمريف أك عند الجزائرييف في األرياؼ
ك فيما يتعلؽ بالمجاؿ الصحي للجزائرييف فإف أغلبيـ ال يعرفكف المستشفيات كاألطباء كال 
يستعملكف األدكية، ف اف العالج يتـ بالطرؽ التقليدية خاصة األعشاب ك الشعكذة كالتمائـ 

                                                 
 .36-35، ص صالمرجع السابقأماؿ شلي، -  1
، (1978-1965)الحياة االجتماعية في ظل النظام االشتراكي بالجزائر المرحمة البومدينية نموذجاصبرينة بكدريكع، -  2

مذ رة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ الحديث كالمعاصر، إشراؼ عبد ال ريـ بكصفصاؼ، قسـ التاريخ كاآلثار، 
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كال ي بالنار، علما أف ىذه الطرؽ انتشرت أ ثر في القرل ك األرياؼ بيف األىالي كىذا 
 مما أدل . 1نتيجة عدـ اىتماـ السلطات االستعمارية بالمنشآت الصحية كالخدمات الطبية

 سنة 50إلى تدىكر األكضاع الصحية بحيث  اف معدؿ العمر عند الجزائرييف ال يتجاكز 
 سنة، إلى جانب األمراض المنتشرة آنذاؾ خاصة 72في حيف نجد عمر األكركبي يصؿ إلى 

 .2مرض السؿ كنقص المستكصفات الخاصة بيذا المرض
 :السكان األوروبيين المستوطنين -2

الجزائر، : لقد تكزع المستكطنيف األكركبييف على المدف خاصة المناطؽ الساحلية منيا   
إذ شيدت ىذه المدف أ بر تمر زا ليؤالء األكركبييف حيث  انت الجزائر .. كىراف، ك عنابة

ـ، كبكىراف 1954 أكركبي سنة 277000ـ ثـ أصبح 1948 أكركبي سنة 248000تضـ 
ـ، أما عنابة  انت 1954 أكركبي سنة 181000ـ ثـ أصبح 1948 أكركبي سنة 174000

، 3ـ1954 أكركبي عاـ 46000ـ ثـ ارتفع إلى 1948 أكركبي سنة 45000تضـ 
 41000ـ ليرتفع إلى 1948 أكركبي عاـ 37000باإلضافة إلى قسنطينة التي  انت تضـ 

 .4ـ1954أكركبي عاـ 
، ثـ %1,07ـ يقدر ب 1950 ما  اف المعدؿ السنكم للمجتمع األكركبي في الجزائر سنة 

ليصؿ عدد الس اف األكركبييف  .. ـ1954 سنة %1 ثـ %0,99ـ إلى 1953نقص سنة 
 10000ك يزداد عدد الفرنسييف سنكيا عف .  نسمة984000في ىذه السنة األخيرة إلى 

 مف األكركبييف يشعركف بأنيـ جزائريكف كأف مسقط رأسيـ ىي %79نسمة، ك اف حكالي 
 5.الجزائر
 التي قامت بيا السلطات االستعمارية أف تر يبة س اف الجزائر اإلحصائيات الرسميةكحسب 

 نسمة، 59000 عددىـ األجانب غير الفرنسيين: ـ  انت  ما يلي1954خالؿ سنة 
 ؿ ىذه األعداد القليلة .  أقؿ مف مليكف سا فالفرنسيون نسمة، ك8500000الجزائريون 

                                                 
 .20 صالمرجع السابق،صبرينة بكدريكع، -  1
 .40 صالمرجع السابق،خليفي، عبد القادر -  2
 .10 صالمرجع السابق،محمد قريشي،  - 3
 .10نفسو، ص-  4
 .311-310ص ص المرجع السابق،عبد الحميد زكزك،  - 5



 

لألكركبييف إال أنيـ  انكا يمل كف معظـ األراضي الخصبة ك يتمتعكف بحماية اإلدارة 
 .1االستعمارية

 باإلضافة إلى أف ىذه المجمكعة األكركبية تت كف مف اإلقطاعيكف في الريؼ كالرأسماليكف  
في المدف، ك أكامرىا نافذة لدل السلطات االستعمارية فيما يخص حرماف الجزائرييف مف  ؿ 
تطكر اقتصادم أك اجتماعي أك ثقافي ألنيـ ينظركف إلى الجزائرييف خاصة طبقة العماؿ 

 .2 منافس ييدد امتيازاتيـ مف ناحية مناصب الشغؿ كاألجكر كالضماف االجتماعي
ك عليو فإذا  اف ىذا تكزيع الس اف المستكطنيف فإف نشاطيـ االقتصادم عبر مختلؼ 

 3%28,6 كالصناعة %57القطاعات فإنو تكزع بنسب مختلفة، ففي مجاؿ الخدمات كالتجارة 
ـ، فمثال  اف معدؿ إنتاج القمح سنكيا مف 1954 سنة %14,4-9,16كالفالحة ما بيف

 .4 ى تار851000 قنطار  انت مخصصة لو 6,909,477ـ ىك1945-1954
 ما اىتمكا أ ثر بالصناعات التحكيلية كاإلدارات ك الميف الحرة إذ يمثؿ العماؿ اليدكييف 

، أما العماؿ المؤىليف كاإلطارات يمثلكف نسب قليلة، ك ليـ حظ أكفر ك كضعيتيـ 6,54%
 .5مرغكبة بالنسبة إلى كضعية المستخدميف المحدكديف كالبطاليف

أما مف ناحية التجارة عند األكركبييف فإف الرأسمالية االستعمارية قد طغت على األسكاؽ   
... في الجزائر، كأصبحت السلع الفرنسية تسيطر على الصناعة األىلية ك اإلنتاج المحلي

 مليكف فرنؾ عاـ 468كىذا عف طريؽ المؤسسات كالشر ات التي نمت رؤكس أمكاليا مف 
 .6ـ1954 مليكف فرنؾ سنة 7155ـ إلى 1947

   بما أف الكضع االجتماعي ألم شعب ىك انع اسا لكاقعو السياسي ك االقتصادم بحيث 
أف الحياة االجتماعية للجزائرييف خالؿ ىذه الفترة قد كصلت إلى درجة  بيرة مف المعاناة 

، كبالتالي فإف انفجار الجماىير  اف متكقعا ضد الظلـ المسلط على األىالي  كالتأـز
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 .315نفسو، ص-  4
 .991، المصدر السابؽ، ص ، تاريخ الحركة الوطنيةمحفكظ قداش- 5

 .52،47ص ، صالمرجع السابقيحي بكعزيز،  - 6



 

الجزائرييف بقسكة ضد الرجاؿ ك النساء ك األطفاؿ، كذلؾ بيدؼ إبقاء الشعب الجزائرم دائما 
 .ميمشا مستغال مف طرؼ المستكطنيف ك الييمنة على  ؿ االمتيازات ك األمكاؿ

  وعميو إذن ما مدى تأثير ىذه األوضاع عمى الحياة الثقافية لممجتمع الجزائري؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 :الفصل األول
 واقع المؤسسات التعميمية والثقافية ودورىا في الحياة الثقافية

 م"1954-1945لمجزائريين بين 
 دور المساجد و الزوايا و الكتاتيب القرآنية: المبحث األول

 المدارس و المعاىد التعميمية العربية و الفرنسية: المبحث الثاني
 دور النوادي الثقافية و الرياضية: المبحث الثالث

 الصحف و المجالت بالمغتين ودورىا الثقافي: المبحث الرابع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دور المساجد و الزوايا و الكتاتيب القرآنية: المبحث األول
 :المساجد: أوال
ـ 1954-1945لقد أدت المساجد دكرا ميما خالؿ الفترة االستعمارية خاصة فيما بيف    

حيث  اف ليا قيمة تاريخية ىامة في الحياة الثقافية للجزائرييف، فقد  انت تمارس عدة 
كظائؼ باعتبارىا مر زا تعليميا ك تثقيفيا، كأىـ مف ىذا لقد ذ رت  لمة المسجد في القرآف 

، كقكلو 1﴾وََأنَّ اْلَمسَاِجَد ِلمَِّو َفاَل تَْدُعوا َمعَ المَِّو َأَحًدا  ﴿: قكلو تعالى: ال ريـ عدة مرات منيا
ِلَك َأْعثَْرنَا َعمَْيِيْم ِليَعَْممُوا َأنَّ َوْعَد المَِّو َحقٌّ وََأنَّ السَّاَعَة اَل َرْيَب ِفييَا ِإْذ  ﴿: تعالى أيضا َوَكَذَٰ

 َقاَل الَِّذيَن َغمَبُوا ۚ   رَّبُّيُْم َأْعَممُ ِبِيْم ۖ   َفقَاُلوا ابُْنوا َعمَْيِيم بُْنيَانًا ۖ  يَتَنَازَُعوَن بَيَْنيُْم َأْمرَىُْم 
 .2﴾ َعَمىَٰ َأْمِرِىْم لََنتَِّخَذنَّ َعمَْيِيم مَّْسِجًدا

 مرة، كل ف ل ؿ مرة ليا معنى 28   كلقد تعددت  لمة المسجد في القرآف ال ريـ بلفظيا 
 .3خاص بيا

 :لغة واصطالحا تعريف المسجد
المكضع الذم يسجد فيو الشخص، يعرفو علماء العرب أنو  ؿ مكضع يتعبد فيو : لغة  

فيك مسجد، ك لمة الجامع صفة للمسجد ألنو عالمة االجتماع، ك الجامع كالمسجد ال بير 
 .4الذم يصلى فيو الجمعة

يعرؼ المسجد حسب كظائفو التي يقـك بيا، فيك مؤسسة دينية، اجتماعية، :  اصطالحا
سياسية، تربكية، اقتصادية، كيسمى أحيانا بدار العبادة، ك ما ىك معركؼ بإقامة بو 

. 5الصلكات الخمس بيف الجماعة  صالة الجمعة، كسمي مسجدا ألنو م انا للسجكد  تعالى
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 : أنواع المساجد
نكع أسسو الح اـ مثؿ الخلفاء ك األمراء  جزء مف عمليـ الكظيفي لصالح  .1

الجامع ال بير : المجتمعات كتسييؿ أداء شعائرىـ الدينية، كأحيانا للشيرة مثال
 .بالجزائر العاصمة

نكع أسسو  بار األثرياء للتقرب إلى ا ك استمالة بعض الفئات االجتماعية كشيكخ  .2
 .الديف، مثؿ مسجد سيدم عبد الرحماف الثعالبي

 .1نكع أسستو الييئات ك الجمعيات الخيرية ك الدينية ك االجتماعية كىي  ثيرة .3
مساجد شعبية بناىا الشعب مف مالو الخاص، خالؿ الحر ة اإلصالحية ظيرت  .4

مساجد مف نكع آخر بناىا المتأثركف بيذه الحر ة للصالة كدركس الكعظ كاإلرشاد 
 .2كاإلصالح

   ف اف المسجد سبيؿ التربية ك األخالؽ ك الثقافة ك العبادة بح ـ أنو بيت ا المقدس، كمف 
ك فض النزاعات بيف  ( الز اة)جية أخرل فيك مر زا سياسيا ك إداريا ك م اف لحفظ األمكاؿ 

كعلى ىذا األساس ىؿ ي مف دكر المسجد إال في ىذه المياـ أـ ىناؾ خدمات . المتخاصميف
 أخرل يقدميا ؟

   إف المسجد مؤسسة دينية اعتنى الجزائريكف ببنائو لما لو مف كظائؼ عديدة الرتباطو 
ب ثير مف األكضاع الحضارية ك الدينية ك خاصة الثقافية، حيث أصبح المسجد رمزا مف 

 .رمكز تاريخ الجزائر
   فمف أىـ أدكاره أنو م اف لممارسة الشعائر الدينية خاصة تحفيظ القرآف ال ريـ كبعض 

العلـك اإلسالمية ك أداء الصالة ك جمع الز اة ك بو يفطر ك يمسؾ الصائـ، إلى جانب تقديـ 
اإلرشادات بما يخص الحج، فيك ملجأ جميع المسلميف مف زاىد أك مسافر أك طالب علـ، 

 .3كمقرا للتشاكر،  ما  اف أيضا يتمتع بكظيفة القضاء ك حؿ مشا ؿ الناس
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الذم قاـ بو أما فيما يخص الجانب الثقافي    ىذا مف خالؿ الجانب الديني للمساجد، 
المسجد خالؿ الفترة االستعمارية خاصة بعد نياية الحرب العالمية الثانية ك اندالع الثكرة 

الجزائرية فيك يعتبر مر ز إشعاع ثقافي في ىذه الفترة الحساسة، ما جعلنا نتساءؿ عف دكر 
 المساجد خالؿ ىذه الفترة ؟

   بما أف المساجد  كنيا أبرز المؤسسات الدينية التعليمية ك التثقيفية، فإنيا عملت على 
الحفاظ على الشخصية الكطنية الجزائرية، فال تكجد قرية مف قرل الجزائر خالية منو، فقد 
 اف مر زا للعبادة، كغرس المبادئ األساسية في نفكس األطفاؿ ك شحنيـ بالركح الكطنية 
كمقاكمة االستعمار بجميع الطرؽ، حيث يتلقى ىؤالء القراءة ك ال تابة باللغة العربية قبؿ 

 .1انطالقيـ في حفظ القرآف ال ريـ
    إف ىذه المؤسسة الدينية الثقافية صمدت كقاكمت ككاصلت رسالتيا بفضؿ مساندة 

الشعب الجزائرم ليا، ف ثر بناء المساجد ك اإلنفاؽ على المشاريع الدينية ك الثقافية بيدؼ 
براز المعالـ الدينية للمجتمع الجزائرم . مقاكمة السيطرة االستعمارية ك حر ة التنصير، كا 

 كل ف ما مكقؼ السلطات االستعمارية مف ىذا  لو؟
   كلقد  اف مكقؼ الفرنسييف مف ىذه المساجد ىك رفضيـ ليا ك تيديميا كتحكيؿ البعض 

 أما المساجد التي أبقكىا         ،(01 أنظر ممحق رقم )كمسجد كتشاوةمنيا إلى  نائس 
في مختلؼ المدف الجزائرية فقد جعلكا على  ؿ مسجد رسمي ىيئة تت كف مف اإلماـ كأحيانا 

المدرس كالقيـ ك المؤذف كبعض األعكاف الذيف يقكمكف بغلؽ كفتح كنظافة ك صيانة المسجد، 
 .2إضافة إلى تعليـ القرآف ال ريـ

   بعد استيالء الفرنسييف كضـ أكقاؼ ىذه المساجد إلى أمالؾ الدكلة الفرنسية، بقي  
 مساجد، ك انت مصلحة الشؤكف األىلية في اإلدارة الفرنسية تقـك 6بالجزائر العاصمة 

بكضع مفتي معيف على  ؿ كالية، أما المجالس المحلية قد انتخبت الشيخ إبراىيـ بيكض  
 .3في بني ميزاب ك أصبح صاحب السلطة الركحية المعترؼ بيا

                                                 
ثـ يكاصلكف تعليميـ بالزكايا حتى اختلطت كظيفتيا بالمسجد ألف في الغالب  اف ينص على بناء زاكية كجامع كمدرسة  - 1

منشكرات المر ز  ،1954-1830منطمقات وأسس الحركة الوطنية الجزائرية  عبد النكر خيثر، :نظرأفي نفس الكقت، 
 .82-81ص ، 2007 ،، الجزائر1954الكطني للدراسات كالبحث في الحر ة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر

. 44ص ،المرجع السابق، 10تاريخ الجزائر الثقافي ج  أبك القاسـ سعد ا، - 2
 .45ص  ، نفسو-3



 

   كى ذا فإف صمكد ىذه المساجد أماـ االستعمار الفرنسي مف خالؿ الدكر الثقافي الذم 
أدتو بيف لنا بأنو نكع مف ال فاح في سبيؿ الكطف، خاصة كأف ىذه المساجد رغـ أنيا  انت 
قليلة إال أنيا أثبتت بأف ليا قدر  بير مف الحفاظ على مقكمات الشخصية الجزائرية، فقد 

قامت بغرس الركح الكطنية في نفكس األطفاؿ ك األجياؿ التي قاكمت إلى أف تحقؽ 
 .االستقالؿ ك الكقكؼ ضد انصيار الشخصية الكطنية في شخصية المستعمر



 

 
 :الزوايا: ثانيا

 لفظ زاكية مشتقة مف الفعؿ انزكل، أم اتخذ ر نا مف أر اف المسجد للتعبد، :تعريفيا لغة
 ما يطلؽ على الزكايا  لمة الخكانؽ كىي جمع خان اه، لفظة فارسية تعني البيت، كأصليا 

 .1خانقاه كىي المكضع الذم يأ ؿ فيو الملؾ
   ك  لمة زاكية مشتقة مف زكل، زكيا، زيا الشيء، بمعنى جمع الشيء كقبضو ك تعني 

 إف  لمة الزاكية داؿ على معناىا، كىي مف »2:الشيخ السنوسيأيضا الر ف، ك يعرفيا 
 .«زكل، يزكم إذا جمع الشيء

   كبالتالي فالزاكية جامعة، ألنيا تجمع العباد على ذ ر ا ك رسكلو، كالمعركؼ أف أىؿ 
 .3الزاكية يتحلقكف يجتمعكف ذا ريف ا تعالى، كمنو جاء اللفظ انزكل

 ىي مبنى يضـ » "تاريخ الجزائر الثقافي" في  تابو أبو القاسم سعد اهلل   كيعرفيا الد تكر 
قبة كضريح الكلي أك شيخ الطريقة، ك مسجدا كقبكرا ألبناء ك أحفاد الكلي أك الشيخ، كأحيانا 

يضـ م تبة ك ملجأ للغرباء، فبعض الزكايا رباطات، كىناؾ زكايا اشتيرت بالتعليـ كأخرل 
 .4«بالعبادة كاستقباؿ الزكار ك الفقراء

يقصد بالزاكية مأكل المتصكفيف ك الفقراء، كالمسجد غير الجامع ليس فيو :  اصطالحا   
 .5منبرا، كلقد أطلؽ ىذا اللفظ على مكقع بالبصرة في العراؽ

كيطلؽ لفظ الزاكية في شماؿ إفريقيا على مجمكعة مف األبنية ذات طابع ديني مثؿ مدرسة 
أك ضريح كلي أك مدرسة أك غرؼ للصالة كتحفيظ القرآف كتالكتو، أك غرؼ مخصصة 
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 .302ص ،2002، لبناف دار البراؽ، ،الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخيا ونشاطيا صالح مؤيد العقبي، - 



 

كعادة تلتحؽ بالزاكية مقبرة تشمؿ قبكر . للضيكؼ الزاكية  الحجاج، كالمسافريف، كالطلبة
 .1الذيف أكصكا في حياتيـ أف يدفنكا فييا

    ذلؾ الزكايا عبارة عف مجمعات مف البيكت ك المنازؿ مختلفة األش اؿ ك األحجاـ، 
تحتكم على بيكت للصالة، كتعليـ العلـك العربية اإلسالمية، ك طيي الطعاـ ك تخزيف المكاد 

 .2الغذائية، كالعلؼ ك إيكاء الحيكانات التي تستعمؿ في أعماؿ الزاكية
 :نشأة الزوايا بالجزائر

   لقد عرفت الجزائر عددا ىاما مف الزكايا أدت دكرىا على أ مؿ كجو، كانتشرت انتشارا 
كاسعا في األرياؼ ك المدف، كعمت  ؿ جيات الكطف تقريبا في المناطؽ الغربية ك الكسطى، 

 .3 منطقة القبائؿ التي شيدت انتشارا كاسعا خاصة بعد االحتالؿ االسباني لمدينة بجاية
 

   ك مؤسسكىا رجاؿ ديف زاىدكف، بدأت حر تيـ تظير في المشرؽ العربي ثـ انتقلت 
ـ، كخاصة خالؿ الزحؼ االستعمارم 17الحر ة إلى بالد المغرب كانتشرت أكاخر القرف 

 .4ـ20-19على الجزائر في القرنيف 
   لقد أنار انتشار ىذه الزكايا طريؽ اإليماف ك اليدل في حياة الناس، مف خالؿ التعليـ 

القرآني ك اإلرشاد الديني ك النصح ك إصالح ذات البيف،  ما  انت دركعا كاقية للمجتمع  
في زمف تعرض فيو الشعب الجزائرم لغزك ثقافي ك مسخ حضارم مف طرؼ االستعمار 

: ك مف بيف الزكايا التي  انت تنشط قبؿ اندالع الثكرة الجزائرية نجد. الفرنسي
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، لقد  انت ىذه الزاكية تضـ 1التي أسسيا الشيخ أبك العباس أحمد التيجاني: الزاوية التيجانية
رجاؿ جياد خاصة في الفترة التي سبقت اندالع الثكرة الجزائرية،حيث  اف نشاطيا يشمؿ 

 :عدة مسارات أىميا
 المادية ك تشجيعو لجمعية العلماء المسلميف مف 2   مساىمة الشيخ أحمد عمار التيجاني

 .أجؿ تعليـ النشء، كقد  انت إعانات ىذه الزاكية للجمعية جد معتبرة
ـ، 1948 أفريؿ 11   دعكة الشيخ أحمد عمار إلى انتخابات المجلس الجزائرم في 

 .3كمعارضتو لقانكف فصؿ الصحراء عف الجزائر

                                                 
كلد سنة  نسبة إلى قبيلة تكجيف، ىك أبك العباس أحمد بف المختار بف أحمد التيجاني، :الشيخ أبو العباس التيجاني -1
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، المرجع السابق صالح مؤيد العقبي، :نظرأ.ـ1815سبتمبر22/ق1230شكاؿ17تكفي التيجاني في  التيجانية،

 .179،175صص 
 .حفيد مؤسس الزاكية التيجانية -2
 .169-168ص ص ،المرجع السابق  فاح جرار، -3



  

 :الدور الثقافي لمزوايا    
    لقد  اف للزكايا م انة ىامة ال يستياف بيا، إذ  اف ليا الدكر الفعاؿ في األحداث الثقافية 

 التي  شفت عف ىذا الدكر، ليذا أف الزكايا أخذت تيتـ  ثيرا بمينة التعليـ بعد أف  انت 
كظيفتيا اإلطعاـ ك إيكاء الضيكؼ كتأميف الناس، كعليو  انت الثقافة التي تنشرىا الزكايا قد 

 .اقتبست مف مجاؿ التعليـ العربي الذم تدّرسو لألطفاؿ ك الشباب
   ك ما ىك متعارؼ عليو فإف حر ة التعليـ في الجزائر  انت تقتصر على الحكاضر ال برل 

، كمع انتشار الزكايا عبر  امؿ األرجاء برز دكرىا 1مثؿ تلمساف، بجاية، ك قسنطينة
األساسي في تطكر العلـ ك المعرفة ك الثقافة العربية خاصة في األرياؼ، حتى خلقت نكعا 

مف التكازف بيف األرياؼ ك المدف، ألف غالبية الزكايا اىتمت بالتعليـ العربي، بؿ ك اف 
كمف ىنا يتبادر إلى أذىاننا عف  يفية تلقيف . 2مشايخ الزكايا ىـ العلماء الذيف ينشركف العلـ

 الدركس في ىذه المرا ز التعليمية؟
، حيث يقـك المعلـ 3   إف أىـ طرؽ التدريس السائدة في الزكايا ىي طريقة الحفظ ك التلقيف

بإعداد الدرس كشرحو، فالبداية ت كف بحفظ القرآف ال ريـ ثـ االنتقاؿ إلى دراسة الفقو كالنحك 
كالصرؼ، كعلى  ؿ طالب يصؿ إلى درجة معينة مف العلـ يجازل ك يتكلى تدريس مف ىـ 

أقؿ منو مستكل، إضافة إلى ت ليؼ الطلبة بمطالعة ال تب غير المتداكلة ك تب التاريخ 
 .4كالجغرافيا كغيرىا بيدؼ تفتح أبصارىـ كف رىـ على المعارؼ الجديدة

   كلما  اف التعليـ في ىذه الزكايا يعتمد  ما ذ رنا سابقا على القرآف ال ريـ، فإنو  اف يتلقاه 
 ؿ أطياؼ المجتمع كبصكرة م ثفة كمتكاصلة مما ساعد ذلؾ على محك األمية نكعا ما، 

 .5كاالستفادة مف تعاليمو الدينية ك الدنيكية خاصة في األخالؽ ك السلكؾ
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، إضافة إلى تربية 1 ما  انت مدة الدراسة في ىذه الزكايا غير محددة ك تقدـ دركسا مجانية
طالبيا على الزىد ك العفة كالدفاع عف  رامتيـ،  ما تمنع طالبيا مف تقليد المستعمريف في 
أخالقيـ ك آرائيـ ك عاداتيـ، ألف ذلؾ يعتبر تشبيا بال فار، بحيث يمنع الطالب مف اللباس 

 .2األكركبي كال يت لـ اللغة الفرنسية داخؿ الزاكية أك خارجيا، ألنيا لغة العدك
   كفي المقابؿ فإف التعليـ في الزكايا ال يعتمد على سف معيف، ك إنما يعتمد على ما 

يتحصؿ عليو الطالب سكء  اف صغيرا أك  بيرا، ضؼ إلى ىذا تقـك الزاكية بتقديـ دركس 
خصكصية للشيكخ الطاعنيف في السف فيما يخص فرائض الصالة، ك منقضات الكضكء، 

 .3كبما أنيـ ال يعرفكف ال تابة فتقـك بتحفيظيـ القرآف شفييا
   إذف حسب ما نراه مف ىذه الطرؽ المتبعة مف طرؼ الزكايا فإنيا  ّكنت جيال ذك علـ 
كأخالؽ ك تربية في حيف أف ذلؾ الجيؿ حافظ على الرسالة التي حمليا ك أصبحكا علماء 
كفقياء ك مجاىديف خالؿ الثكرة التحريرية دافعكا مف أجؿ الحرية كاالستقالؿ مثؿ مصطفى 
 بف بكلعيد الذم  اف ابف زاكية محض ك أصبح عضكا مف أعضاء قادة الثكرة الجزائرية، 

 
بالرغـ مف أف تلؾ الزكايا  انت تفتقر إلى كسائؿ تعليمية متطكرة لتكاصؿ ميمتيا على أ مؿ 

كمف جية أخرل فإنيا حافظت على القرآف ال ريـ ك نشره بصكرة م ثفة . كجو ىذا مف جية
 .في المجتمع الجزائرم كعممتو بيف مختلؼ طبقاتو

    ذلؾ لقد احتضنت ىذه الزكايا اللغة كالثقافة العربية اإلسالمية كعملت على نشرىا بش ؿ 
أكسع في سبيؿ مقاكمة الجيؿ ك األمية ك نشر العلـ ك المعرفة، باإلضافة إلى أنيا عملت 
على الحفاظ على معالـ الديف اإلسالمي ك نشره عبر أنحاء الكطف خاصة في المناطؽ 

كبالتالي  انت الزكايا مر زا دينيا تعليميا تثقيفيا ىدفيا الدفاع عف . الجبلية كالصحراكية
. مقكمات الشخصية الكطنية ك حمايتيا مف الزكاؿ
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 الكتاتيب القرآنية: ثالثا
ىك  ، مفرده  تااب أك المسيد، في عرؼ الجزائرييف الذم(ج)ال تاتيب،: تعريفيا لغة   

 .تحريؼ للمسجد
ىي عبارة عف ُحجرة ملحقة بالمسجد، أك د اف قريب منو يكقفو المحسنكف : اصطالحا   

لتحفيظ القرآف ال ريـ، ك اف المؤدب أك المعلـ الذم يتكلى تعليـ األطفاؿ يختار مف بيف الذيف 
 .1يتقنكف القرآف ال ريـ حفظا، مع تكفره على السلكؾ الحسف ك الكرع

   كىذه ال تاتيب أحيانا بيكت منفردة ك أحيانا مجمعات مف البيكت، مختلفة األحجاـ 
كاألش اؿ، كىي متكاجدة في  ؿ الحكاضر كالقرل بصكرة م ثفة، كيطلؽ علييا في الجزائر 

 ، 2الطمبة، ك يطلؽ في بعض الجيات على حفظة القرآف ال ريـ اسـ المسيدالعاصمة اسـ 
 

 .3في غيرىا مف المناطؽالمشايخ  في جيات أخرل، ك اسـ الفقياءكاسـ 
 سنكات، كقد 7-5   ك اف األطفاؿ الذيف يتكافدكف على ىذه المؤسسات يتراكح أعمارىـ بيف 

يم ثكف بيا إلى غاية حفظيـ للقرآف ال ريـ، ك مف لو رغبة في المكاصلة فإنو يتكجو إلى 
 .4الزاكية أك إلى المسجد الست ماؿ معارفو ك تطكيرىا

   كمعظـ ىذه ال تاتيب القرآنية في الجزائر بسيطة المبنى ك المظير، قليلة اإلم انيات 
ْلبة مف الطبقة الفقيرة جدا كال ادحة، يتصدكف لتعليـ القرآف    ُّالمادية، أصحابيا ىؤالء الط

. 5في ىذه ال تاتيب للحصكؿ على لقمة العيش
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 :نشأة الكتاتيب القرآنية  
   تعكد نشأة ال تاتيب القرآنية إلى صدر اإلسالـ بالمدينة المنكرة قبؿ ىجرة الرسكؿ صلى 

ا عليو كسلـ، ثـ انتشرت في سائر البلداف اإلسالمية كصكال إلى الجزائر التي تطكرت فييا 
ـ،  كسيلة 20-19 ثيرا في العصر الحديث، ك  ثرت في عيد االستعمار خالؿ القرنيف 

لمكاجية سياسة التنصير ك الفرنسة، في حيف حمايتيا للشخصية العربية اإلسالمية 
مسيد برقصة، مسيد سيدم : ومن بين الكتاتيب التي انتشرت في الجزائر نجد. 1الجزائرية

بكقدكر، مسيد سيدم بف علي، مسيد الحمامات، مسيد حكانيت سيدم عبد ا، مسيد الدالية، 
 .2مسيد جامع زاكية سيدم محمد الشريؼ الزىار، مسيد جامع سفير

 :طرق التدريس في ىذه الكتاتيب
شيدت ىذه ال تاتيب تكافد األطفاؿ مف  ال الطرفيف ذ كرا ك إناثا مف مختلؼ األعمار،    

كيجلسكف على الحصائر ك السجاجيد في ش ؿ أنصاؼ دكائر، كيملي علييـ المعلـ أجزاء 
 .، ثـ يقكمكف بحفظو كترتيلو3مف القرآف ال ريـ ك ي تبكنيا على ألكاح خشبية

، كفي العادة يتـ تعليـ القرآف 4   كيرتبط األطفاؿ في ىذه ال تاتيب بفترتيف صباحا ك مساءا
ال ريـ في مف الخامسة حتى العاشرة صباحا ثـ مف الكاحدة إلى السادسة مساءا مع أخذىـ 

لفترة راحة قبؿ صالة العصر، كفي المدف نجد ممارسة تحفيظ القرآف ال ريـ في األكقات التي 
ت كف فييا المدارس الرسمية الفرنسية مغلقة في كجو ىؤالء األطفاؿ حتى يتم نكا مف 

 .5التعليـ
   إذ يتعلـ ىؤالء األطفاؿ قكاعد القراءة ك ال تابة بالطريقة التقليدية، مع تحفيظ القرآف ال ريـ 

 ، إضافة إلى قكاعد تالكتو 6بصكرة تدريجية مف التلقيف إلى  تابتو على األلكاح الخشبية
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كتجكيده ك ترتيلو على الركايات السبع ك العشر، كحفظ بعض متكف العلـك الفقيية ك الشرعية 
 .1ك اللغكية

 :برنامج ا لتعميم في ا لكتاتيب ا لقرآنية 
   إف برنامج التدريس في ال تاتيب القرآنية يختلؼ باختالؼ ال تاتيب في حد ذاتيا، ك ذلؾ 
مف حيث الحجـ، ألف ال تاتيب الصغرل تقـك بتعليـ القراءة ك ال تابة كحفظ القرآف ال ريـ، 

كبعض المكاد األكلية في الفقو ك التكحيد ك القكاعد، أما ال تاتيب ال برل فإنيا تدرس التكحيد 
، كاختارت 4الدرر اللكامع: ، كاختارت لرسـ القرآف ال ريـ3، كالجكىرة2مف  تاب السنكسية

، 8البردة: ، في حيف اختارت للسير7، ك المختصر6، الرسالة5المرشد المعيف: للفقو
 .12، ك األلفية11، ك الفطر10األجركمية: ، أما بالنسبة للقكاعد فاختارت9كالشمائؿ

   إف  ؿ ما قدمتو ىذه ال تاتيب مف نشر التعليـ العربي داخؿ المجتمع الجزائرم، فيؿ 
 تم نت نكعا ما مف تطكير معارؼ ىؤالء األطفاؿ ك تكسيع ثقافتيـ ؟

    بالرغـ مف التعليـ البسيط الذم قدمتو ىذه ال تاتيب القرآنية ك األساليب التقليدية المعتمدة 
داخليا، كنقص النظافة كالرعاية الصحية اللتيف ال يم ف االستغناء عنيما، خاصة ك أنيا 
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إال أف الدكر الذم قدمتو ىذه ال تاتيب القرآنية  اف ىاما جدا خاصة في المحافظة على 
القرآف ال ريـ، كالطابع العربي اإلسالمي للجزائر ش ال ك مضمكنا، كفي مقاكمة ك إفشاؿ 

 .سياسة الفرنسة ك التنصير على الثقافة الكطنية
   كىذا ما يفسر لنا انتشار حفظة القرآف ال ريـ الذيف يعتبركف منطلقا للحر ة التعليمية 

 .كالتثقيفية اإلسالمية الجزائرية بيف الجزائرييف في مراحؿ الدراسة
كعليو ما ىي المؤسسات التعليمية األخرل التي ال تقؿ أىمية عف ىذه المؤسسات الدينية  
في تثقيؼ الجزائرييف؟ ك لإلجابة عف ىذا السؤاؿ سنتطرؽ إلى المبحث الثاني لتكضيح أىـ 
المدارس كالمعاىد التعليمية التي شار ت بش ؿ  بير في نشر الثقافة العربية اإلسالمية بيف 

 .أفراد المجتمع الجزائرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 المدارس و المعاىد التعميمية العربية و الفرنسية: المبحث الثاني
لقد انتشرت كتنكعت المؤسسات التعليمية عبر  امؿ ربكع الكطف كذلؾ خالؿ الفترة    

ـ، ك ىذا ما يتضح لنا مف خالؿ رصدنا 1954-1945االستعمارية للجزائر خاصة ما بيف 
 :لتلؾ المؤسسات آنذاؾ

لقد ساىمت المدارس العربية في نشر التعليـ العربي الحر : ا لمدارس ا لعربية:    أوال
 :كظير ذلؾ مف خالؿ الدكر الثقافي الذم أدتو ىذه المدارس كمف بينيا نذ ر

 :مدرسة الحياة   
ـ كذلؾ 1944 نكفمبر14  تقع ىذه المدرسة بمدينة تبسة، استأنفت بيا األشغاؿ ابتداء مف 

مف خالؿ استئجار أبناء المنطقة لمحؿ حكلكه إلى أقساـ تجرل فييا الدركس التعليمية مع 
تخصيص قسـ كاحد لتحفيظ القرآف ال ريـ، ك ؿ ما  انت تسعى إليو ىذه المدرسة ىك نشر 

التعليـ العربي بيف األطفاؿ الجزائرييف، فحظيت بدعـ مف جمعية العلماء المسلميف 
 .1الجزائرييف

                                                 
مذ رة مقدمة لنيؿ شيادة  ،م1945-1919واقع تعميم الجزائريين في ظل التشريعات الفرنسية ما بين سميرة نقادم، - 1

معيد العلـك اإلنسانية  قسـ التاريخ كعلـ اآلثار، إشراؼ إبراىيـ ميديد، الماجستير في التاريخ الحديث ك المعاصر،
 .145ص ،2008-2007 جامعة كىراف، كالحضارة اإلسالمية،



  

 :    مدرسة مازونة
 الذم أقاميا مف مالو الخاص ك درس بيا 1تأسست على يد الشيخ محمد بف الشارؼ   

ا تسبت ىذه المدرسة شيرة علمية منذ تكلييا ىذا الشيخ، ك أدت دكرا رئيسيا . سنة64حكالي 
 .في المحافظة على الثقافة العربية اإلسالمية مف خالؿ استقطابيا لعدد  بير مف الطلبة

 :بمرحمتينـ 1954-1930   لقد مرت ىذه المدرسة في تأدية رسالتيا التعليمية بيف
ـ كتعتبر استمرار لنشاطيا التعليمي منذ تأسيسيا، حيث 1942-1930المرحمة األولى 

عرفت ازدىارا مف خالؿ ما قدمتو مف مضمكف علمي، كما تكافد علييا كما تخرج منيا مف 
 .طلبة

 .2ـ عرفت خالليا االندثار ك االنحطاط1956-1942 المرحمة الثانية
   نالحظ أف المرحلة األخيرة تزامنت مع األحداث التي شيدتيا الجزائر خالؿ الفترة 

 . مام ك اندالع الثكرة التحريرية كما نتج عنيا مف خسائر8ـ خاصة مجازر 1945-1954
، معتمدة 4وعموم المغة، 3عموم الدينفقد اىتمت بتدريس المضمون العممي لممدرسة    أما 

 .في ذلؾ على طريقة اإللقاء ك المراجعة للدرس باللغة العربية
   مف خالؿ ما قدمتو ىذه المدرسة مف نشر التعليـ العربي فإنو يم ف القكؿ بأف المتخرجيف 
منيا قد أصبحكا شيكخا كفتحكا مدارس قرآنية في مختلؼ المناطؽ ساىمت ىي األخرل    

 .في مكاصلة سير التعليـ العربي الحر ىذا مف جية
   كمف جية أخرل  انت ىذه المدرس مراقبة مف طرؼ المستعمر، كبطبيعة الحاؿ ست كف 
المراقبة أيضا في حلقات الدرس، كعليو فإف ىذه الدركس تقدـ كفؽ ما يتالئـ مع مصالح 
. االستعمار ك في نفس الكقت العمؿ على خنؽ التعليـ العربي ك القضاء على اللغة العربية
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 .52ص ،2009-2008 جامعة كىراف،
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 :مدرسة العرفان بعين مميمة   
ـ، ل ف نكاتيا األكلى ظيرت قبؿ الحرب 1945   تأسست مدرسة العرفاف حكالي سنة 

العالمية الثانية، حيف تبرع أحد المصلحيف بقسـ ُأريد بو تعليـ أبناء المنطقة مبادئ العقيدة 
اإلسالمية كما تيسر مف معارؼ، بالرغـ مف العراقيؿ التي كاجيتيا لـ تمنعيا مف تكسيع 

 أقساـ ك إدارة ك مرافؽ ضركرية، 4اليي ؿ البنائي للمدرسة، حيث ضمت ىذه األخيرل 
 .1 تلميذ300كخالؿ كقت كجيز تكافد علييا ما يقارب 

 :مدرسة الفالح باألصنام   
 (الشلؼ)ـ باألصناـ 1935 أ تكبر14/ق1354 شعباف 15   تأسست ىذه المدرسة في 

بنيت ىذه المؤسسة بأمكاؿ الشعب كذلؾ لنشر التعليـ العربي الحر مف جية، كمف جية 
 .2أخرل غياب المدارس الفقيية بالمدينة

ـ تمثؿ 1954-1935 سنة منذ تأسيسيا سنة20   استمرت رسالتيا التعليمية ك التربكية نحك
 .مضمكنيا التعليمي في العلـك الدينية كاللغكية  بقية المدارس

تدريس الفقو مف السبت إلى األربعاء صباحا، العلـك :    أما دركسيا ف انت تقدـ  ما يلي
 .3اللغكية تقدـ يـك األربعاء ك الخميس صباحا ك مساءا، ك التفسير يقدـ  ؿ يـك مساءا

 أف مضمكف ىذه المدرسة قد ارت ز على العلـك الدينية، ألف ىدفيا ىك اإللماـ  نالحظ  
بأمكر الشريعة اإلسالمية ك الحفاظ على الشخصية الكطنية، أما العلـك اللغكية فيي 

 .لالستفادة في  تابة القرآف ال ريـ بش ؿ صحيح كحفظو بأح امو الشرعية
 :مدرسة نادي الرشاد بالقصبة   

 أقساـ 6 لـ بعد استئجار شقة في عمارة ذات طابقيف، اتسعت 1940   تأسست سنة 
صغيرة، كمس ف كأماـ التكافد المتكاصؿ ألعداد التالميذ اضطرت الستئجار ثالث ملحقات 
في  ؿ مف نادم المكصلية كباب الجديد المعركؼ بالخلدكنية، كملحقة قرب جامع فارس، 
كنظرا للمجيكد المعتبر للمدرسة في أداء رسالتيا التعليمة حظيت بالرضا عند زيارة  ؿ مف 

 .4البشير اإلبراىيمي ك العربي التبسي إلى المدرسة
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 :مدرسة مستقبل الشباب   
ىي مدرسة مختلطة  انت تقدـ دركسا في حب الكطف كالقيـ الحقيقية التي تبني مجتمعا    

جزائريا متماس ا ك تقـك بتحفيظ القرآف ال ريـ ك تعليـ اللغة العربية،  ما  اف يحضرىا 
األطفاؿ مف  ال الجنسيف إناثا ك ذ كرا، إضافة إلى تقديـ دركسا في العلـك الدينية كالفقيية 

 .1 بقية المدارس العربية الحرة
 :مدرسة الصادقية   

، تأسست على إثر إنشاء 2   يعكد الفضؿ في تأسيسيا إلى األستاذ محمد الطاىر فضالء
ـ، عندما استأجرت الجمعية محال أدت فيو كاجبيا 1941جمعية الصادقية في أفريؿ 

التعليمي، دكف تحديد أعمار التالميذ كىذا لتعميـ الفائدة بيف أكساط المجتمع، كبسبب صغر 
مساحتيا اضطرت الجمعية إلى بناء أقساـ جديدة الستيعاب أعدادىـ، مع بناء مسجد 

 .للمدرسة في الطابؽ العلكم
أما عف طريقة التدريس فيي بالتناكب بيف األفكاج، ليتـ فيما بعد شراء دار ألحقت بالمدرسة 

 .3 أخرل لإلناث4 أقساـ للذ كر ك4مع تخصيص 
 :مدرسة الثبات   
ـ، عرفت 1944تنسب ىذه المدرسة إلى جمعية الثبات بالجزائر، المعلف عنيا سنة   

بأعضائيا الخيرييف، كمف ذلؾ تبرع أحدىـ بمحؿ قصد اتخاذه مدرسة تعليمية عربية، كالتي 
 أقساـ ك إدارة 4لتـ تأثيثيا ك استقباؿ التالميذ فييا، كفيما بعد تـ استئجار محال آخرا يتسع 

 .4أيف تدفؽ علييا العديد مف التالميذ
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 :مدرسة التربية و التعميم   
ـ بمدينة الرمشي 1943، سنة 1   يعكد الفضؿ في تأسيسيا إلى الشيخ اليبرم المجاكم

ضكاحي تلمساف، مارس فييا مينة التعليـ ك ترأس جمعيتيا مع تكليو ميمة الكعظ ك اإلرشاد 
كعلى الرغـ مف تربع المدرسة على قسـ كاحد مرفؽ بجميع الشركط، فإنو تـ . بمسجد المنطقة

 .2تقسيـ التالميذ إلى فكجيف إناثا ك ذ كرا كتدريسيـ كفؽ ساعات مخصصة
   إذف  اف ليذه المدارس األثر البالغ في خدمة األمة كذلؾ بالمحافظة على مقكماتيا 

ككحدتيا االجتماعية،  ما  انت مصدر زاد مف المعارؼ الدينية ك اللغكية ليؤالء المتخرجيف  
 .الذيف ساىمكا بأف ارىـ كثقافتيـ في نشر التعليـ العربي الحر

 :ا لمعاىد ا لعربية: ثانيا
   لقد تـ إنشاء ىذه المعاىد العربية اإلسالمية في الكطف الجزائرم بأش اؿ ىندسية معمارية 

ذات مستكل ثقافي، ك تخرج منيا جيال متشبعا بالثقافة العربية خاصة خريجي الثناكيات 
العادية، في حيف أف ىذه المعاىد أنقضت أجياال آخريف ك فتحت ليـ آفاؽ المستقبؿ بعد أف 
رمت بيـ بعض الثناكيات ك المتكسطات إلى الشارع، ف انت ىذه المعاىد قد  كنت إطارات 

 .3دينية ك ثقافية ليا  فاءة عالية نكعا ما

                                                 
ـ ببني كرسكس مف قرية الحكسي 1906 مارس31ىك اليبرم بف محمد بف الحاج مف مكاليد : اليبري المجاوي-  1

بالرمشي ضكاحي تلمساف، أخذ العلـ مف كالده الذم  اف عالما ك حافظا للقرآف ال ريـ، تنحدر أصكؿ اليبرم مف عائلة 
 http://www.youtube.com/wat?v,07.05.2017,17:05pm: أنظر.مجاكة أعياف تلمساف

 .148، صالمرجع السابقسميرة نقادم، -  2
3 -Yahia Bouaziz, ÀLÀM ALFIKR(Personnalité de la pensée de la culture algériennes), 

Volume 1, DAR ALGHARB ALISLAMI, Liban, 1995, p273. 



  

 
 :معيد الحياة   

ـ بمدينة القرارة كالية غرداية مف طرؼ الشيخ إبراىيـ بف 1914 تأسس سنة :   تأسيسو
ـ     1954ثـ تغير اسمو سنة معيد الشباب، ،  اف في البداية يحمؿ اسـ 1عمر بيكض

نسبة إلى جمعية الحياة الخيرية التي  انت تت فؿ بو، اعتبر أكؿ معيد معيد الحياة إلى 
علمي متطكر في الجزائر، اىتـ بالتعليـ الديني ك العلـك الحديثة، فتخرج منو جيال مثقفا  اف 

 .2منيـ المعلـ، المؤلؼ، الكاعظ، الشاعر، ك حتى ال يميائي
 :البرنامج التعميمي لممعيد   

 صباحا ك تنتيي في منتصؼ النيار، كقبؿ مكعد 8   تبدأ الدراسة في المعيد على الساعة 
الدراسة يقـك التالميذ بمراجعة ك تحضير الدركس باللغة العربية فا تسبكا بذلؾ فصاحة 

، 4إنشاء الفرق التمثيميةباإلضافة إلى نشاطات المعيد التي تمثلت في . 3اللساف العربي
، كأ ثر مف ىذا فإف المعيد 6وتنظيم الرحالت الكشفية، 5وتحرير المجالت األدبية والعممية

 .ر ز على القرآف ال ريـ ألنو أساس العلـك كاشترط بحفظو كخصص لو قسما لتحفيظو
 سنكات للثانكم فإف المكاد التي 3 سنكات لإلعدادم ك 3   كبما أف فترة الدراسة  انت تشمؿ 

 اف يتلقاىا الطالب في معيد الحياة ىي تاريخ الجزائر، مكاد المنطؽ كالفلسفة، علـ النفس 
كاالجتماع، تاريخ األدب، تاريخ أكركبا، تاريخ الدكلة العثمانية، تاريخ األندلس، كالتربية 

 .7المدنية

                                                 
ـ، بالقرارة بالجنكب الجزائرم، دخؿ المدرسة القرآنية فحفظ القرآف 1899 أفريؿ22 كلد يـك إبراىيم بن عمر بيوض-  1

ـ في تأسيس جمعية العلماء المسلميف، تكفي يـك 1931ـ، كشارؾ سنة1925سنة، أسس جمعية الحياة سنة 12كعمره 
 .671، صالمرجع السابقصالح مؤيد العقبي، :  أنظر.1981جانفي14
ـ، 1983-ق1403، دار النفائس، بيركت، 2، طعبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائريةبساـ العسلي، -  2
 .198ص

 .203-198المرجع نفسو، ص ص-  3
 . تختار الجمعية الركايات التاريخية ك االجتماعية، مثؿ ركاية الشيخ عمر بف يحيفي الفرق التمثيمية-  4
 احتكت على المقاالت كالقصائد كالقصص التي مجمة الشبابـ 1939 أصدر المعيد سنة في مجال التحرير والكتابة-  5

 .بعثت فييـ الفصاحة كالبالغة، كأصبحكا  تابا كشعراءا
ـ بالقرارة، ك انت تعنى بالتربية 1946عملت الجمعية الرياضية على تنظيـ الحر ة ال شفية سنةفي الرحالت الكشفية -  6

 .الدينية على أف الديف ىك أساس الحياة
 .212،205نفسو، ص ص -  7



  

   كبالتالي فإف معيد الحياة  اف في حقيقة األمر منارة  للعلـ ك الثقافة في الجزائر خاصة  
ك العالـ اإلسالمي عامة، فتمحكر ىدفو حكؿ خلؽ جيؿ مثقؼ متخلؽ يخدـ كطنو، فأصبح 
بذلؾ صرحا علميا إسالميا للتربية المحمدية خاصة في اإلصالح الديني ك االجتماعي،   
في حيف نجد أف ىذا المعيد قد ساىـ بش ؿ  بير في القضاء على البدع ك الفساد المنتشر 

 .في المجتمع
 :معيد الكتانية   

  فرع ليا 1ـ أصبحت المدرسة ال تانية تابعة للزاكية الحمالكية1947بعد عاـ :    تأسيسو
بمدينة قسنطينة خاصة، كاعتبرت مف معاىد التعليـ العربي الحر ك فرعا مف فركع جامع 
الزيتكنة بالجزائر عامة، ك بطبيعة الحاؿ  انت تطبؽ نفس برنامج جامع الزيتكنة إال مادة 
التاريخ التي  انت تدرس التاريخ العربي اإلسالمي للجزائر، كمادة األدب الذم أنشأه أدباء 

 .2جزائريكف
يعتمد ىذا المعيد في طريقة التدريس على الطريقة الحيكية التي : طرق تدريس المعيد   

تعتمد على فعالية المتعلـ ك استيعابو، حيث ال ي كف متلقيا ك إنما مشارؾ في الدرس مف 
 .خالؿ النقاشات على ش ؿ أسئلة ك أجكبة متبادلة بيف الطرفيف

   ل ف عملية تكحيد المناىج ك النظـ ك ال تب في التعليـ العربي الحر في ىذا المعيد لـ تتـ 
ـ بعد إنشاء لجنة التعليـ العاليا مف طرؼ المجلس 1948بصفة عامة إال خالؿ سنة 

 .3اإلدارم لجمعية العلماء المسلميف
ـ عرؼ معيد ال تانية ظركفا صعبة أثرت على نشاطو سلبا خاصة 1953     كخالؿ سنة 

في االنقطاع عف الدراسة بسبب إضراب الطلبة، احتجاجا على حاؿ المعيد الذم آؿ إليو   
 .4كالذم أصبح نادرا ما يييئ ليـ مناخا مناسبا للدراسة

                                                 
، (الجزائر)نسبة إلى أسرة ابف الحمالكم التي نزلت ببكفكلة ثـ تحكلت إلى عيف العرس بكالية ميلة : الزاوية الحمالوية-  1

، المرجع السابقصالح مؤيد العقبي، :  انظر.تأسست على يد الشيخ علي بف الحمالكم بعد تخرجو مف الزاكية الرحمانية
 .399ص 

 دار إيد ـك م،1962- ق م 814تاريخ الثقافة الجزائرية من العيد الفينيقي إلى غاية االستقاللصالح فر كس، -  2
 .226، ص2013للنشر كالتكزيع، الجزائر،

 .228المرجع نفسو، ص-  3
، م1956-1955-1954قضايا في الحركة الوطنية من خالل نشرية القضايا اإلسالمية سنوات عزيزم خيثر، -  4

 .255، د س ف، ص(الجزائر)دار الخليؿ، الجلفة



  

ـ دخؿ طلبة ىذا المعيد في إضراب آخر احتجاجا على س ف 1954 أ تكبر23   كفي 
الطلبة إال أف تدخؿ أساتذة ىذا المعيد عاد الطلبة إلى الدراسة مف جديد، كرغـ ذلؾ فإف 

التيديد باإلضراب ظؿ حاضرا كفي ىذه المرة مف طرؼ األساتذة الذيف طالبكا برفع أجكرىـ 
 .1 فرنؾ25000 فرنؾ إلى 16000مف 

 أف ىذه اإلضرابات التي قاـ بيا التالميذ ك األساتذة في ىذا المعيد فإنيا نستنتجو   كما 
تع س لنا بطبيعة الحاؿ حالة االضطراب الذم  انت تعرفو المدرسة بصكرة خاصة، كبصكرة 

عامة حالة األكضاع التعليمية في الجزائر قبؿ اندالع الثكرة التحريرية، كفي الكقت ذاتو 
ت شؼ لنا عف مدل سخظ التالميذ على ىذه الكضعية التي تداخلت فييا عدة عكامؿ عرقلت 
 سير عمليا الطبيعي، كلعؿ أبرزىا الصعكبات المالية التي  انت يعاني منيا المعيد قد أدت 

 في ىذه الحالة ىؿ  اف ىناؾ تنافس في ىذه المنشآت إذن. دكرا في تدىكر الكضع فيو
التعليمية مف طرؼ السلطة االستعمارية ؟ كلإلجابة على ىذا السؤاؿ سنتناكؿ العنصر 

 .المكالي المتمثؿ في المؤسسات التعليمية الثقافية الفرنسية
 :ا لمدارس ا لفرنسية: ثالثا    
إف فتح المدارس الفرنسية أماـ األىالي الجزائرييف ىك اليدؼ الذم  انت فرنسا تطمح    

إليو منذ زمف بعيد، كلذلؾ كضعت برنامج المدارس الفرنسية التي تستكعب فيما بيف 
 .2ـ، أ ثر مف مليكنيف مف التالميذ الجزائرييف1954-ـ1948

   كفيما يخص التعليـ في المدارس الفرنسية فقد سمحت فرنسا لفئة قليلة مف الجزائرييف، 
بارتياد تلؾ المدارس على غرار أبناء الجالية األكركبية، لحاجتيا الشديدة لخلؽ نخبة ثقافية  
ك سياسية متفرنسة، تستعمليا  أداة ليدـ مقكمات الشخصية الجزائرية ك حاجتيا إلييا لتكلي 
بعض المناصب اإلدارية التي يتطلب أف يشغليا أبناء األىالي، ل ف في حدكد ضيقة خكفا 

. 3مف أف يتحكؿ المتعلـ الجزائرم المتفرنس إلى سالح ضد فرنسا ذاتيا
 

                                                 
 .226-225المرجع نفسو، ص ص-  1
 .126، ص المرجع السابقعمار ىالؿ، -  2
 دراسة تاريخية فكرية. قضايا العرب والمسممين في آثار الشيخ البشير اإلبراىيمي واألمير شكيب أرسالنبشير فايد، -   3

، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة د تكراه العلـك في التاريخ الحديث ك المعاصر، إشراؼ عبد ال ريـ بكصفصاؼ ، 1مقارنة، ج
-2009/ق1431-1430قسـ التاريخ ك اآلثار،  لية العلـك اإلنسانية كالعلـك االجتماعية، جامعة منتكرم، قسنطينة، 

 .70ـ، ص2010



  

 :نشأتيا
   لقد تأسست المدارس الح كمية قصد ت كيف المدرسيف كذلؾ تحت نفكذ اإلدارة 

 كلقد برزت ىذه المدارس ابتداء مف منتصؼ . االستعمارية، بعدما  انكا تابعيف للمدارس الحرة
، كىذا لرغبة اإلدارة في تقديـ مفيكما جديدا لإلسالـ حتى ي كف عصريا يتأقلـ 1ـ19القرف 

مع السياسة الفرنسية، كىك ما أطلقت عليو ىذه األخيرة باإلسالـ الجزائرم الذم ال يتعارض 
 .مع مصالحيا في شماؿ إفريقيا

، حيث أنشأت المدرسة العربية الفرنسية بمرسـك 2ـ1850   كلقد تأسست ىذه المدارس سنة 
 3 مدارس، كفي التعليـ المتكسط أنشأت لو 6ـ الذم نص على إنشاء 1850 جكيلية 14

أنظر ممحق )، كتلمساف (02أنظر ممحق رقم )مدارس في  ؿ مف المدية، قسنطينة 
كمع ىذا فإف  المدارس الرسمية،  أكالمدارس الحكومية الثالث كأخذت اسـ ،(03رقم

 ألنيـ يترجمكف المعنى المباشر  Les Medersasالفرنسييف حافظكا على االسـ العربي ليا 
 .Collèges 3 أكLycées أك  écolesبإلى العربية كال يسمكنيا 

لمدارس    كمف جية أخرل فإف ىذه المدارس التي أنشأىا االستعمار للجزائرييف فقد سماىا با
 أنيا تتعيد البرامج :» التي كصفيا البشير اإلبراىيمي،Les écoles Indigénatsاألىمية 

بالتنقيص مف المفيد ك الزيادة مف السفا سؼ، كىي ت ثر بزعميا مف التعليـ الصناعي لتبعد 
 .«4أبنائيا عف منشطات الف ر كالركح

ـ، لتخريج 19ىي المؤسسات التعليمية التي أحدثتيا اإلدارة الفرنسية منذ القرف : تعريفيا   
ما يحتاجو سل ي الديف ك العدؿ الخاص باألىالي، كتكجد ىذه المدارس  ما ذ رنا سابقا   

 .5في الجزائر العاصمة ك قسنطينة ك تلمساف

                                                 
، مذ رة مقدمة لنيؿ شيادة م1951-1850التأسيس والتطور : المدارس الشرعية الثالث في الجزائر ماؿ خليؿ، -  1

الماجستير في تاريخ المجتمع المغاربي الحديث، إشراؼ أحمد صارم، قسـ التاريخ،  لية العلـك اإلنسانية كالعلـك 
 .76، ص 2008-2007االجتماعية جامعة منتكرم، قسنطينة، 

 .76المرجع نفسو، ص-  2
 .69نفسو، ص-  3
، دار اإلرشاد، الجزائر، م1962-1830دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرمحمد السعيد قاصرم، -  4

 .583، ص2013
5-Charles Robert AGERON, HISTOIRE DE L´ALGERÉRIE CONTEMPORAINE(1871-

1954), Tome 2, Presses Universitaire de France, Paris, 1979, p874. 



  

كمف بيف المدارس التعليمية الفرنسية التي أنشأىا االستعمار الفرنسي بالجزائر لمنافسة    
 :المدارس العربية الحرة كللقضاء علييا نجد

 :مدرسة تكوين المعممين ببوزريعة   
ـ ببكزريعة بالجزائر العاصمة،  اف عدد 1949-1948   ظيرت ىذه المدرسة فيما بيف 

، كىذا العدد في تزايد مستمر 1 طالبا509 طالبا ثـ ارتفع إلى 436المعلميف المت كنيف فييا 
 .مع بناء ك تكسيع المدارس المتخصصة في الت كيف

ك اآلخر خاص  (أ)يقسـ المت كنيف في ىذه المدرسة إلى فكجيف متباينيف، فكج خاص بالتعليـ
علما أف الفكجيف يختلفاف في ت كينيـ ثقافيا، علميا، كقدرة، تأىيال أدبيا  (ب)بالتعليـ 

 .2كأخالقيا، كحتى في شيادات الفئتيف، كىذا حسب اإلدارة االستعمارية
 :مدرسة الجعافرة   

ـ بمدينة المسيلة، عندما قررت البلدية 1949 أ تكبر 20   ظير مشركع ىذه المدرسة منذ 
ـ 1950، كفي سنة 3 إلى الجزائر مجانيا136نقؿ مقبرة بكخالفة مف قطعتو األرضية رقـ 

قررت اإلدارة الفرنسية بناء مدرسة فييا خاصة بالبنات المسلمات، كاختارت ليا معلميف 
 .   4جزائرييف يدرسكف التعليـ الفرنسي في ىذه المدرسة

 :المدرسة االبتدائية العميا
تأسست ىذه المدرسة مف طرؼ اإلدارة االستعمارية كحصرت نظاـ تعليميا بالنسبة    

للجزائرييف في إطار بيداغكجي ك زمني، ما يعني أف الجانب البيداغكجي ييتـ بت كيف عماؿ 
مؤىليف مينيا ك يتمتعكف بال فاءة المينية ألداء ميامو  املة في الفالحة أك اإلدارة 

 سنكات، أم الطكر األكؿ 10كالمناصب األخرل، أما الجانب الزمني فيي ال تزيد عف 
 سنكات مع الحصكؿ على الشيادة االبتدائية، كالطكر الثاني لإلعدادم 6للتعليـ االبتدائي فيو 

 .5 سنكات مع الحصكؿ على الشيادة األىلية4فيو 

                                                 
 .149، ص2013، كزارة الثقافة، الجزائر، 1951-1948الجزائر في عيد الحاكم نايجالن حكرية مايا فضة، - 1

 .142، صالمرجع السابقعمار ىالؿ، -  2
 .علما أف ىذه القطعة األرضية ىي ملؾ لألىالي قبؿ انتقاليا للسلطة االستعمارية-  3
4  - ، ، 2013، دار األ اديمية، الجزائر، م1954-1840واقع الثقافة والحركة الوطنية بمنطقة المسيمة ماؿ بيـر
 .63ص

 .139، صالمرجع السابقعمار ىالؿ، -  5



  

   ك ذلؾ في مدينة قالمة فقد قامت السلطات االستعمارية ببناء مجمكعة مف المدارس 
 مدرسة مكزعة على المناطؽ المستعمرة، كىي مدارس متعددة 42الفرنسية بلغ عددىا حكالي 

  محمد التي أصبح يطلؽ علييا حالياEcole D´Alambont مدرسة المبير: األقساـ كىي
 تلميذا، كىي المدرسة 130 قسما ك 31 قاعة تدريس، تحتكم على 19  انت تضـ عبده،

 مدرسة ساند:  تعليمو، إلى جانب مدارس أخرل نذ ر منيا1التي تلقى فييا محمد بكخركبة
Ecole G.sand  مدرسة سيفيني ،Ecole Sevigne مدرسة الفكنتاف ،Ecole 

d´afontaine2 ، ك مدرسة عيف خركبة ك غيرىا. 
 :المعاىد الفرنسية: رابعا
ـ، فانتظمت 1909 ديسمبر30صدر قرار بإنشاء جامعة الجزائر في : جامعة الجزائر    

المدارس العليا في  ليات على نسؽ الجامعات الفرنسية، خاصة مف حيث البرامج التعليمية 
لت كف مرتبطة في سنكاتيا األكلى ببعض تلؾ الجامعات حتى أصبحت ىذه الجامعة إحدل 

 طالبا 5146  ليات مجمكع طالبيا 5 ما احتكت ىذه الجامعة آنذاؾ على . الجامعات
 .3أغلبيـ أكركبيكف

ـ استجابة لرغبة 1937 جكيلية 10أنشأ بمكجب قانكف : معيد األبحاث الصحراوية   
 عضك دائـ مف 50أ اديمية العلـك االستعمارية لدراسة كتثميف الصحراء، يت كف المعيد مف 

 :قاـ المعيد بتنظيـ رحالت است شافية للصحراء الجزائرية أىميا. جامعة الجزائر

                                                 
ـ بدكار بني عدم مقابؿ جبؿ ىكارة ببلدية 1925ـ، إال أف ىناؾ مف يقكؿ مف مكاليد1932مف مكاليد: محمد بوخروبة-  1

،ابف الحاج إبراىيـ بف عبد ا سعدم بكخركبة كأمو تكنس بكىزيلة، استعار اسـ (الجزائر)عيف احساينية غرب كالية قالمة
ىكارم بكمديف عندما ألتحؽ بالثكرة الجزائرية، تعلـ بالمدرسة القرآنية بقريتو ثـ بالمدرسة الفرنسية بكاليتو، اىتـ بإقامة نظاما 

ـ أصبح قائد األر اف،  ما اىتـ بالجيش الكطني كتنظيمو، ثـ أصبح 1958مح ما مف المخابارات العس رية، كفي سنة 
ـ، قيؿ أنو أصيب بمرض خطير، كبعدىا بعث برسالة إلى السيد عبد 1978ديسمبر27رئيسا للح كمة الجزائرية، تكفي يـك 

ـ مفادىا أف أجيزة المصادر اإلسرائيلية أصابتو بأشعة غير مرئية 1999العزيز بكتفليقة كىك في حملتو اإلنتخابية سنة
 .56،29، ص ص المرجع السابقصبرينة بكدريكع، : أنظر. أصيب على إثرىا بسرطاف الدـ

، رسالة مقدمة م1962-1955بوخروبة محمد المدعو ىواري بومدين ودوره في الثورة التحريرية سركر أـ ىاني، -  2
لنيؿ شيادة الماستر في التاريخ المعاصر، إشراؼ نصر الديف مصمكدم، قسـ العلـك اإلنسانية،  لية العلـك اإلنسانية 

 .17-16، ص ص2013-2012كاالجتماعية، جامعة محمد خيضر، بس رة، 
 ، 2013، البصائر الجديدة للنشر كالتكزيع، الجزائر، في الحراك الثقافي و التفاعل الفكريناصر الديف سعيدكني، -  3

 .15-14ص ص



  

 مذ رات حكؿ الصحراء 6 عالما انتيت بإصدار 12ـ ضمت 1945-1944سنة رحمة فزان 
 .ـ انتيت بعدة ا تشافات ىامة1945 سنة رحمة تاسيمي ناجرالليبية، 

 :معيد الدراسات االسالمية العميا   
ىك معيد متخصص في الثقافة العربية اإلسالمية ك الثقافة الفرنسية، أفتتح عاـ     

 ـ، مدة الدراسة بالمعيد عاما كاحدا لحملة البا الكريا ك عاميف لمجتازيف مسابقة 1946
التخصص األدبي، التخصص اإلدارم، :  تخصصات3الدخكؿ، كعلييـ اإلختيار بيف 

القسـ التقليدم، كالقسـ المخصص :  أقساـ3، كيت كف ىذا المعيد مف 1كالتخصص القضائي
 .2للمعلميف للمدارس التحضيرية، كالقسـ اإلدارم

ـ، كبدأ في العمؿ خالؿ 1945 أ تكبر 09 أنشأ بمكجب أمرية :معيد الدراسات السياسية   
 سنكات بعد الب الكريا، كيقدـ شيادة 3ـ، كالت كيف في المعيد يدـك 1948-1947المكسـ 

 .الدراسات السياسية للطلبة األجانب كشيادة الدراسات الشماؿ افريقية للطلبة المحلييف
ـ، ىذا 1946ـ، كبدأ العمؿ سنة 1942 جكيلية 11 أنشأ بمكجب قانكف :معيد التمدين   

المعيد مخصص للميندسيف المعمارييف ك الميندسيف التقنييف، كيمنح الشيادة بعد سنتيف مف 
برنامجو التعليمي يحتكم على التاريخ ك الجغرافيا، الحقكؽ، علـ االجتماع . الدراسة

 .كاالقتصاد، ك تقنيات تييئة المدف
معيد ـ،  اف يحمؿ اسـ 1947أنشأ المعيد سنة :    معيد النظافة و الطب لما وراء البحار

  الطب الكولنيالي إلفريقيا الشمالية
Institut de médecine coloniale de l´Afrique de nord, ك يقدـ شيادتيف ، 

متخصصتيف في النظافة ك الطب لما كراء البحار لت ملة معارؼ األطباء الفرنسييف في علـ 
 ما قاـ ىذا المعيد بتنظيـ . األكبئة للمناطؽ الحارة ك نظافة الجزائر ك األكبئة المنتشرة فييا

 .3ـ1950المؤتمر العالمي للنظافة كمحاربة الحشرات المنزلية كالناقلة لألمراض سنة 

                                                 
، م1956-1909جامعة الجزائر بين األىداف االستعمارية وتكوين الطمبة المسممين الجزائريين الع ركت خميلي، -  1

مذ رة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ المعاصر، إشراؼ مكلكد عكيمر، قسـ التاريخ،  لية العلـك اإلنسانية 
 .70، ص2009-2008كاالجتماعية، جامعة بف يكسؼ بف خدة، الجزائر، 

، طبعة خاصة، عالـ م1954-1830السياسة االستعمارية من خالل مطبوعات حزب الشعب الجزائرييحي بكعزيز، -  2
 .184، ص2009المعرفة، الجزائر، 

 .77،75، ص صالمرجع السابقالع ركت خميلي، -  3



  

ـ، ليبدأ 1945 أ تكبر 09أنشأ بمكجب أمرية :    معيد العموم اإلدارية و االجتماعية
ـ بيدؼ ت كيف متخصصيف في العلـك االجتماعية ك مضطلعيف 1947المعيد أشغالو سنة 

بالمشا ؿ السياسية ك االقتصادية لشماؿ إفريقيا، كلضركرة السماح لطلبة شماؿ إفريقيا 
 .التنقليف لمكاصلة ىذا التخصص في جامعة فرنسا

ـ بيدؼ تقديـ تعليـ م افئ لمعاىد 1952 جكاف 25أنشأ في : معيد الدراسات الفمسفية   
التخصص الفرنسية ك األجنبية ليسيؿ نشر البحكث المتخصصة لجامعة الجزائر، كتحصؿ 

ـ لتحضير شيادة عليا في علـ الجماؿ ثـ مخبرا لعلـ 1953المعيد على تصريح كزارم سنة 
علما أف معظـ أساتذة المعيد أعضاء في الجمعية الجزائرية للفلسفة التي . النفس التجريبي

 .1ـ1954نشأت عاـ 
 تفطف الفرنسييف إلى دكر المدرسة كأىمية التعليـ في ربط الثقافة نستخمص  مف ىنا 

الجزائرية بفرنسا عف طريؽ نشر ثقافاتيا كأساليبيا ك عاداتيا ك أف ارىا بعد التكسع الذم 
أحدثتو،  ما اعتبرت المدارس كالمعاىد ىي السبيؿ الكحيد إلدماج الجزائرييف ك فرنستيـ، 

 .كمحاربة التعليـ اإلسالمي إلرساء أسس التعليـ الفرنسي
    ما أف الدافع كراء ىذه المدارس كالمعاىد التعليمية الفرنسية ىك ربما لمنافسة المعاىد 
كالجامعات اإلسالمية التي  اف يتكافد علييا الطلبة الجزائريكف  األزىر ك الزيتكنة، ألنيـ 

يتلقكف منيا تعليما ك ثقافة معادية لالستعمار كمنادية لالستقالؿ، كربما أيضا قد أنشأت ىذه 
المؤسسات الفرنسية لكقؼ اليجرة نحك الخارج لبذؿ  ؿ ما في كسعيا لطمس اليكية 

إذف أليس بإم اف المؤسسات الثقافية األخرل المساىمة كلك بنسبة قليلة في الحفاظ . الجزائرية
 على الثقافة الجزائرية العربية؟

   بطبيعة الحاؿ أنو  انت ىناؾ مرا ز ثقافية أدت دكرا ال بأس بو علما أنيا تزامنت 
كظركؼ الصعبة التي شاىدتيا الجزائر آنذاؾ، فتمثلت تلؾ المرا ز في النكادم بأنكاعيا التي 

 .ساىمت في الحياة الثقافية للجزائرييف، كىذا ما سنتطرؽ إليو في المبحث التالي
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 دور النوادي الثقافية والرياضية: المبحث الثالث
لقد  انت النكادم أحسف فضاء لالحت اؾ بيف الجزائرييف كذلؾ مف خالؿ المحاضرات    

كالدركس التي ُتلقى في المناسبات لمناقشة القضايا السياسية ك االجتماعية ك الدينية كأىميا 
الثقافية، ف انت ىذه النكادم يحضرىا نخبا متنكعة بيدؼ نشر األف ار الكطنية ك الف رية 
التي تنمي الشعكر الكطني ك إشباع أفراد المجتمع بالثقافة العربية اإلسالمية كسط الشباب 

 :الجزائرييف كمف بيف تلؾ النكادم نجد
 ا لنوادي الثقافية:    أوال

 ىي عبارة عف مقرات للنشاط الثقافي الذم ينمك تدريجيا إلى حر ة سياسية، :تعريفيا   
 .1كىي أيضا عبارة عف خلكة لألحاديث السرية

 تعتبر النكادم ظاىرة اجتماعية تدؿ على النضج ك اليقظة ك النيضة للحياة :   نشأتيا
الذم يمنعيا ، 2قانون األىاليالمدنية للجزائر، بعد أف  انت ىذه األخيرة تعيش تحت تعسؼ 

 .مف أف تتمتع بالنشاط الثقافي
كأف أكؿ مبادرة ليذا النشاط  انت فرنسية ك بدفع اإلدارة األىلية ألغراض تتماشى مع سياسة 

 .3االىتماـ بالجزائر األىلية أك مف طرؼ فرنسييف متضامنيف مع القضايا الجزائرية
ـ كبداية القرف 19   كل ف ىذه النكادم الثقافية لـ تظير في الجزائر إال في أكاخر القرف 

، فظير الشباف الجزائرييف  نخب مثقفة ليا دكر ريادم     4ـ ليستمر نشاطيا فيما بعد20

                                                 
مذ رة مقدمة لنيؿ شيادة ، 1954-1900الطمبة الجزائريون الزيتونيين والحركة اإلصالحية الجزائرية كفاء نعاسي، -  1

الماستر تخصص تاريخ معاصر، إشراؼ لخضر بف بكزيد، قسـ العلـك اإلنسانية،  لية العلـك اإلنسانية ك االجتماعية، 
 .25ـ، ص2014-2013جامعة محمد خيضر، بس رة، 

ـ، كىك عبارة عف مجمكعة مف النصكص االستثنائية التي 1881جكاف 26 صدر ىذا القانكف يـك :قانون األىالي-  2
ـ، حيث يقتضي منو أف يظير الطاعة العمياء للمستكطنيف، كيقي ىذا 1847فرضت على الشعب الجزائرم منذ عاـ 

المراحل :  تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى االستقاللصالح فر كس،: أنظر. ـ1944القانكف سارم المفعكؿ حتى سنة
، عنابةالكبرى،  .400، ص2005، (الجزائر) دار العلـك

3 -Aboul Kacem Saadallah, HISTOIRE CULTURELLE DE L´ALGERERIE 1830-1954, 
Tome 5, DAR ALGHARB ALISLAMI ,LIBAN,1998, P313 

رسالة مقدمة م، 1956-1931 جمعية العمماء المسممين الجزائريين ودورىا اإلصالحي في الجزائر سعاد خلفكف،-  4
لنيؿ شيادة الليسانس في التاريخ، إشراؼ سعاد بكالجكيجة، قسـ التاريخ كعلـ اآلثار،  لية اآلداب ك العلـك االجتماعية، 

 .22،ص2008-2007، قالمة، 1945 مام 8جامعة 



  

في نمك الكعي الكطني ك اليقظة الف رية حتى أصبحت تلؾ النكادم محكرا إللقاء 
 .1المحاضرات كأخذ العبر

 :    دورىا الثقافي
أدت ىذه النكادم دكرا  بيرا في تنشيط الحر ة الثقافية في الجزائر، خاصة كأنيا  انت    

تضـ دركسا كمحاضرات بالغتيف العربية ك الفرنسية،  ما  انت كسيلة للمثقفيف لنشر القيـ 
الجديدة التي يقترحكنيا لحؿ مشا ؿ المجتمع الجزائرم الذم يريدكف النيكض بو كتقدمو 

كأىـ مف ذلؾ أنيا  انت تؤدم كظيفة المدرسة كتساىـ في التربية كالتعليـ ك . 2كتطكره
 .4، باإلضافة إلى إقامة العركض المسرحية كالتظاىرات الثقافية ك الدينية3التكجيو

  ما عالجت أيضا قضايا الف ر المعاصر المتمثلة في التراث ك الطب ك االختراعات 
 .، كغيرىا مف المكاضيع األخرل5كاألدب ك التاريخ

 :   كمف أشير النكادم التي ظيرت في الجزائر تعبيرا عف الحياة ك األنشطة الثقافية نجد
   

 : نادي صالح باي
 جمعية "ـ بقسنطينة، ككضع للتعريؼ بنشاطو شعار1907تأسس ىذا النادم سنة    

، ك اف ىذا النادم في تأسيسو ثمرة لمبادرة مف "الدراسات األدبية و العممية و االقتصادية
طرؼ مجمكعة مف المثقفيف الجزائرييف كبدعـ مف عناصر فرنسية، ترأستو شخصية فرنسية 

كنجح نادم صالح بام مف االنتشار في العدبد . 6كضـ معو شخصيات جزائريةأريب يدعى 
مف المدف في شرؽ الجزائر، كأصبح لديو فركعا في  ؿ مف عيف مليلة، كادم الزناتي، 

 .7 عضكا1700قالمة، سكؽ أىراس، كبلغ عدد أعضائو 

                                                 
 مذ رة م ملة لنيؿ شيادة الماستر تخصص تاريخ م،1918-1900 النشاط األىمي في الجزائر ما بين سياـ بديرينة،-  1

معاصر، إشراؼ لخميسي فريح، قسـ العلـك اإلنسانية،  لية العلـك اإلنسانية ك االجتماعية، جامعة محمد خيضر، بس رة، 
 .80ـ، ص2014-2015

 .22، صالمرجع السابقسعاد خلفكف، -  2
 .25، صالمرجع السابقكفاء نعاسي، -  3
 .80، صالمرجع السابقسياـ بديرينة، -  4
5 -Aboul Kacem Saadallah,Op.Cit,p315 
 .239، صالمرجع السابقعبد النكر خيثر، -  6
 .239نفسو، ص-  7



  

 تتمحكر أىداؼ ىذا النادم في نشر الثقافة ك التعليـ في أكساط الشعب الجزائرم، :   أىدافو
 .كالدعكة  ذلؾ إلى التكفيؽ بيف المثقفيف كتقريب كجيات النظر خاصة مع الطبقة المتفرنسة

   تنظيـ الدركس في التعليـ العاـ ك الميني، كعقد محاضرات علمية ك أدبية، كت كيف 
 .1جمعيات خيرية، كالدعكة إلى العمؿ ك التعاكف ك اإلخاء

 :نادي الشباب المغير   
، كىناؾ أيضا نكادم أخرل 2ـ ببس رة ترأسو الشريؼ الزغيدم1947تأسس ىذا النادم سنة 

ببس رة، الذم نشطت بو مختلؼ التيارات نادي سعدان منتشرة في الجنكب الجزائرم مثؿ 
 .3الحر ة الكطنية ك غيرىا

 :نادي ندرومة الثقافي   
ـ ك أشرؼ عليو محمد بف رحاؿ، ساىـ النادم بش ؿ م ثؼ 1950تأسس ىذا النادم سنة 

في نشر التشاط الثقافي ك الديني بيف الشباف الجزائرييف بيدؼ تكعيتيـ ك فتح عقكليـ على 
حب الكطف ك المطالبة بالحرية كنشر ف رة تحقيؽ االستقالؿ، كذلؾ مف خالؿ تكسيع التعليـ 

 .4بينيـ الذم يحمؿ في طياتو األف ار الكطنية التحررية ك دعـ الثكرة الجزائرية
 :نادي السعادة   
ـ مف أعضاء النادم اإلسالمي كنادم الشبيبة تحت رئاسة 1930تأسس ىذا النادم سنة    

برز نشاط النادم في الميداف الثقافي ك الديني كىذا راجع إلى تأثره . 5السيد عالؿ  اىية
بالتيار اإلصالحي بعد تأسيس جمعية العلماء المسلميف ك استقبالو لمشايخ اإلصالح  ابف 
، 6باديس ك البشير اإلبراىيمي، كذلؾ مف خالؿ إقامة محاضرات دينية قصد التكعية كالتثقيؼ
كنشر ال تب العلمية كالدينية إلى جانب استقطاب النشاط الشباني المكسيقي كالمسرحي، 

 .مسرحية فتح األندلس: نذ ر منيا

                                                 
 .141، صالمرجع السابق ماؿ خليؿ، -  1
 .أحد تجار مدينة بس رة-  2
 .126، دار شطايبي، بكزريعة، صنادي الترقي و دوره في الحركة الوطنية الجزائريةالكناس الحكاس، -  3
 .119المرجع نفسو، ص-  4
 . اف يشغؿ معلما إلى جانب البشير اإلبراىيمي ك الد تكر عالؿ بف عكدة، كاألستاذ عبد القادر محداد-  5
مذ رة م، 1954-1900الحياة الثقافية واالجتماعية إبان فترة االحتالل الفرنسي تممسان نموذجا يكسؼ دحماني، -  6

ـ، إشراؼ سعاد يمينة 1962-1830مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في تخصص تاريخ الحر ة الكطنية كالثكرة التحريرية
 .123ـ،ص2016-2015شبكط، قسـ التاريخ،  لية العلـك اإلنسانية كالعلـك االجتماعية، جامعة أبي ب ر بلقايد، تلمساف، 



  

المؤتمر الخامس     ما تميز نشاط النادم بتنظيـ التظاىرات السياسية، كذلؾ باحتضانو 
ـ، كاستضاؼ أيضا أسبكعا تضامنيا مع 1935في سبتمبر لمطمبة المسممين لشمال إفريقيا 

القضية الفلسطينية، إضافة إلى احتضانو للمخيـ الفيديرالي الكطني لل شافة اإلسالمية بمدينة 
 .1ـ1956ـ، كتـ غلقو مف طرؼ اإلدارة االستعمارية عاـ 1944تلمساف سنة 
مف أبرز النكادم الثقافية التي نشطت قبؿ الثكرة الجزائرية نادي السعادة    إذف يعتبر 

 سنة قضاىا في تقديـ خدمات متنكعة كفعالة مست 26بالنظر إلى مدة نشاطو التي دامت 
قضايا الشباب الجزائرم فشيد إقباال  بيرا خاصة مف ىذه الفئة  كنو يقدـ م اف لتالقي 
األف ار الثقافية كالسياسية،  ما حاكؿ النادم تحقيؽ طمكحات ىؤالء الشباب االجتماعية 

 .كالثقافية
 :نادي التقدم      

   مقره مدينة البليدة تأسس على يد محمد الشريؼ، اليدؼ منو إعطاء دركس الكعظ 
كاإلرشاد للشباب كتبياف محاسف اإلسالـ كاللغة العربية،  ما ارتبط ىذا النادم بتاريخ اإلنساف 

الذم ىك مدني بطبعو، كاىتـ ىذا النادم بشرح المسائؿ العلمية كالبحكث الدقيقة، كمسائؿ 
الطب كتطبيقاتو العلمية، حيث ناد ىذا النادم ب ؿ العلماء الذيف يختصكف في ىذه المجاالت 

 .2العلمية
 ا لنوادي الرياضية:    ثانيا

 انت جمعية الطلبة المسلميف ىي التي تت فؿ باألنشطة الرياضية، حيث  انت ليا فركعا    
 .3تت فؿ بيذه األنشطة ىدفيا التعارؼ كجمع  لمة الشباب الجزائرم لغاية الكطف

ىي تلؾ النكادم التي تضـ الرياضة البدنية، تأسست إلثبات : تعريف النوادي الرياضية
كجكد الجزائرييف المسلميف كفرض تفكقيـ، تيدؼ إلى تنمية الصحة كاللياقة البدنية كممارسة 

الرياضة كتش يؿ فرؽ رياضية تساىـ في المجاؿ الثقافي للجزائرييف، بحيث  انت ىناؾ 
 .4جمعيات تنشط في ىذا الميداف الثقافي
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   غير أف الظركؼ التي أحاطت بمتزعمي ىذه الحر ة الرياضية عند بداية اشتغاليـ، كقلة 
 .1المكارد المالية التي لـ تسمح ليذه المنظمات بأف تت اثر كتصؿ إلى غايتيا المنشكدة 

   كقد اجتمعت الفرؽ اإلسالمية الرياضية  مكلكدية الجزائرية، كاالتحاد الرياضي اإلسالمي 
البليدم، كاالتحاد السطايفي، كالمكلكدية القسنطينية كنظمت دكرة  ركية  انت نتيجتيا فكز 

 .2االتحاد الرياضي بال أس المتنافس عليو
 :   إلى جانب بعض الجمعيات الرياضية التي  انت تنشط إلى ىذه الفرؽ نجد

 :جمعية الطميعة
كىي أكؿ جمعية رياضية أسسيا الشباف الجزائرييف المتخرجيف مف المدرسة الفرنسية مف    

ظيار قدرة العنصر الجزائرم        أطباء كمعلميف، ىدفيا ت كيف جيؿ جديد سليـ البدف، كا 
 .في جميع أنكاع الرياضة

 :   الجمعية الرياضية اإلسالمية
   أسسيا األديب عمار شقركف المعركؼ بأعمالو كجمعياتو الخيرية، كنظرا ألىمية الرياضة 

في الحياة كلما ليا مف فائدة في تنمية الجسـ كتغذية العقؿ كتيذيب النفس، سعت ىذه 
الجمعية إلى ترقية الشباب جسميا كعقليا دكف االعتماد على الجمعيات الفرنسية التي تيتـ 

 .3بيذا النشاط
 :    جمعية الشبيبة الرياضية

   ظيرت بمدينة جيجؿ تيتـ بتطكير قدرات الفرد الجزائرم كت كينو جسميا كقد ساىمت ىذه 
الجمعية في تزكيد الشباف بكعي جاد بتشجيعيـ يتعلـ العربية اإلسالمية، كقد شيدت ىذه 

 .4 جمعية103 جمعية إلى 41الجمعية تطكرا معتبرا مف 
   كلما  انت الجمعيات الرياضية الجزائرية تت اثر فقد قرر اتحاد العاصمة كمعظمو مف 

، 5الفرنسييف عدـ قبكؿ أندية جديدة ما لـ يمتلؾ  ؿ منيا ملعبا تكافؽ عليو اإلدارة االستعمارية
باإلضافة إلى اإلتحاد الرياضي العربي الفرنسي لتلمساف الرياضية الذم نشط في سنكات 
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الخمسينيات كاىتـ بالنشاطات الرياضية الشبابية مف خالؿ ت كيف فرؽ رياضية ساىمت 
 .1بش ؿ  بير في المجاؿ الثقافي

   إذف ما يم ف القكؿ حكؿ ىذه المنظمات الرياضية الجزائرية أنيا  انت تنشط في زمف 
يفتقر إلى أبسط اإلم انيات ك الكسائؿ المادية،  ما أنيا ال تتلقى أم عكف فيي تعمؿ     
في ظركؼ سيئة خاصة مف ناحية المالعب ك القاعات الخاصة بالالعبيف، كقلة األمكاؿ 

لدعـ كتطكير ىذه األندية الرياضية، ىذا مف جية، كمف جية أخرل نجد أف األندية الفرنسية 
 انت تنافس ىذه النكادم كتعمؿ على عرقلة نشاطيا خاصة مف خالؿ رفضيا لت كيف أندية 

 .جديدة
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 الصحف و المجالت بالمغتين ودورىا الثقافي: المبحث الرابع
ـ ل نيا 19لقد عرفت الجزائر مجاؿ الصحافة في كقت مب ر منذ الثالثينات مف القرف    

ـ بدأت     20 انت صحافة فرنسية ال تخدـ إال المصالح االستعمارية، كمع مطلع القرف 
في ظيكر صحافة جزائرية، كل نيا  انت تتعرض إلى التكقيؼ ك المصادرة ك تعاني مف 

 :كمف بيف الصحؼ ك المجالت التي ظيرت قبؿ اندالع الثكرة الجزائرية نجد. مش ؿ التمكيؿ
 الصحف و المجالت العربية: أوال   

 جريدة إصالحية بعيدة عف األحزاب السياسية تصدر مرتيف في الشير، صدرت :   الداعي
في بداية الخمسينيات شعارىا الدعكة إلى اإلسالـ، إلى العزة إلى الخير العاـ، تكقفت بعد 

 .1ـ1952 افريؿ 17إصدار جريدة اللكاء في 
جريدة أسبكعية انتقادية أسسيا مبارؾ بف عبد القادر، أشرقت على تحريرىا : عصا موسى  

ـ، صدرت 1950 جكيلية 13نخبة مف الشباب الجزائرييف اإلصالحييف، صدر عددىا األكؿ 
 .الرد على إدعاءات كىجمات جريدة الشعلة 

صدرت بعد تعطيؿ جريدة اللكاء، كىي جريدة دينية أدبية أخالقية :     جريدة القبس
 سبتمبر 8ـ، تكقفت في عددىا الرابع في 1950 أكت 20اجتماعية صدر عددىا األكؿ في 

ـ، كبعد االستقالؿ أصدرت كزارة األكقاؼ مجلة باسـ القبس كل ف تكقفت في سنة 1952
 .2ـ1971

ـ 1951 مارس 29جريدة سياسية ثقافية دينية حرة صدر عددىا األكؿ في :    المنار
بالعاصمة، عالجت الجريدة أحداث المغرب العربي كالعالـ المعاصر، تكقفت عف الصدكر 

 .3ـ1954 سنة 51في عددىا 
جريدة إصالحية حرة تأسست ىذه الجريدة خالؿ العشرينيات بقسنطينة :    جريدة النجاح

كىي جريدة عربية أسبكعية مستقلة تصدر في مدينة قسنطينة ترأسيا مامي إسماعيؿ، ثـ 
 .4ـ1956أصبحت تصدر يكميا كمكالية لإلدارة الفرنسية، تكقفت عف الصدكر سنة 
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ـ ىدفيا 1954 أكت 21 جريدة أسبكعية سياسية صدر عددىا األكؿ في :   صوت الشعب
ال فاح التحررم، شعارىا  فاح نضاؿ تضحية كىي مكالية للجماعات المنشقة عف حزب 

 .ـ1955 أ تكبر 23حر ة انتصار الحريات الديمقراطية، تكقفت في سنة 
أسسيا فرحات عباس تدعك إلى المساكاة بيف الجزائرييف كالفرنسييف بعد :    جريدة المساواة

: اعتقاؿ صاحبيا تكقفت ثـ استأنفت العمؿ بعد اإلفراج عنو، أصدر صحيفة أخرل ىي
ـ تطكر فييا اتجاىو سياسيا مف اإلدماج إلى 1946 في مارس سنة الجميورية الجزائرية

 .1االستقالؿ
مجلة شيرية تيتـ باألمكر الدينية ك العلمية ك األدبية ك االجتماعية، :    صوت المسجد

ـ أخذت ديباجتيا آيات قرآنية ك أحاديث نبكية، كىي 1948 أ تكبر5صدر عددىا األكؿ في 
 10لساف حاؿ رجاؿ الديانة اإلسالمية، تكقفت المجلة عف الصدكر لعجزىا المالي في 

 .2 عددا21ـ بعد إصدار 1951جانفي 
ـ دافعت عف العقيدة 1947ىي مجلة شيرية أكؿ إصدار ليا في :    مجمة العبقرية

اإلسالمية، كنشر مختلؼ القكاعد العلمية ك الثقافية،  انت تتبنى الميداف الف رم ك الديني 
للحر ة اإلصالحية، لـ تدـ طكيال بفعؿ قلة المكارد المالية كمشا ؿ الصراع بيف 

 .اإلصالحييف
ـ اىتمت بالف ر الصكفي، حيث  تبت عف سير 1954 صدرت في فيفرم :مجمة الذكرى   

األكلياء الصالحيف،  اف اىتماميا ركحي ك ثقافي، تكاصؿ إصدارىا مدة سنة كاحدة، كآخر 
 .3ـ1955إصدار ليا  اف في أكت 

   ما يم ف قكلو أف ىذه الصحؼ قد شيدت قفزة نكعية تميزت بنزعتيا القكية إلى ضركرة 
التغيير، فساىمت في تفجير الثكرة الجزائرية، إال أنيا تميزت بعدـ االنتظاـ، كفي نفس الكقت 
نالحظ ارتفاع عدد المثقفيف الجزائرييف خاصة أكالئؾ الذيف يتقنكف اللغة العربية ك المتشبعيف 
صدار الصحؼ ك المجالت التي  بالثقافة العربية، فساىمكا بدفع عجلة الصحافة الجزائرية كا 

تنادم بالحقكؽ التي كعدت بيا فرنسا الشعب، كمف جية أخرل أخذت طابع التشاـؤ مف 
                                                 

، مذ رة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر م1962-1954دور الصحافة الجزائرية أبان الثورة التحريرية صليحة مازكزم، -  1
في تخصص تاريخ معاصر، إشراؼ لخضر بف بكزيد، قسـ العلـك اإلنسانية،  لية العلـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة 

 .41، ص 2015-2014محمد خيضر، بس رة، 
 .393، صالمرجع السابقجماؿ خرشي، -  2
 .128، صالمرجع السابقيكسؼ دحماني، -  3



  

األكضاع المزرية التي يعيشيا المجتمع في ظؿ االستعمار، كىذا لـ يقتصر على الصحؼ 
نما تعدل إلى الصحؼ الناطقة بالفرنسية  .كالمجالت العربية فقط كا 

 ا لصحف و ا لمجالت بالفرنسية: ثانيا
ـ، تصدر شيريا   1960ك استمرت إلى  ـ1952ظيرت في مام :    مجمة ىنا الجزائر

في قسميف ناطقيف باللغة العربية ك الفرنسية، صدرت عف مؤسسة اإلذاعة ك التلفزة الفرنسية، 
تيتـ باألدب ك الشعر ك الترجمة ك التاريخ ك الفف ك المنكعات الثقافية، أقساميا مستقلة عف 

ـ تغير عنكانيا ك أصبح 1960بعضيا ك ؿ منيا يحمؿ صكرة مختلفة عف اآلخر، كفي سنة 
ىنا الجزائر، مجمة الراديو و التمفزيون الفرنسية بالجزائر و الصحراء لمقسمين العربي 

 .1والقبائمي
 :(الوطني)   جريدة الباتريوت 

   ظيرت عشية الثكرة الجزائرية ك تنسب إلى اللجنة الثكرية للكحدة ك العمؿ، صدر العدد 
ـ 1954األكؿ منيا مع ظيكر ىذه اللجنة،  اف يشرؼ علييا محمد بك ضياؼ، كفي مام 

 .2أصدرت العدداف الثاني ك الثالث
ـ  انت 1922صدرت سنة : La voie des humblesمجمة صوت عامة الناس    

تصدر بالجزائر العاصمة، تدعك إلى إصالح المجتمع الجزائرم على الطريقة الفرنسية كمنح 
 .الجنسية الفرنسية لألىالي الجزائرييف
 L´entente Franco musulmaneصحيفة الوفاق الفرنسي اإلسالمي

Algérienne: ـ  انت تعبر عف رأم النخبة الجزائرية ذات 1935 صدرت بقسنطينة سنة
الثقافة الفرنسية، كتطالب بالجنسية الفرنسية ل ؿ الجزائرييف مع احتفاظيـ بأحكاليـ الشخصية 

 .3 مسلميف
ـ، جريدة نصؼ شيرية تدعك 1923صدرت بالجزائر سنة : Rogrésجريدة التقدم    

 .4فرنسا إلى تطبيؽ المبادئ الديمقراطية ك شعارات الثكرة الفرنسية على الجزائرييف
 :  Le message de yougourtaرسالة يوغرطة    
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ـ، إلى جانب 1947ىي مجلة شعبية أصدرىا السيد محمد الشريؼ الساحلي سنة    
 :اإلصدارات العلمية التالية

 La revue، المجمة االفريقية La revue Méditerranéeمجمة المتوسط  
Africaine مجمة وثائق جزائرية ،Documents algériens و ،Algeria ، باإلضافة

إلى نشرات رسمية لإلعالـ عف جريدة الجزائر الفرنسية التي استمر صدكرىا إلى غاية 
االستقالؿ، ك  انت ىذه المجالت الثقافية تمثؿ أف ارا تحررية للمثقفيف الذيف برزكا في ىذا 

 .1المجاؿ الصحفي
 :ا لدور الثقافي ليذه ا لصحف و ا لمجالت   
لقد ساىمت تلؾ الصحؼ على تكحيد النخبة المثقفة نحك اتجاه كاحد تمثؿ في العمؿ    

المت امؿ بيدؼ الحفاظ على الشخصية الكطنية للمجتمع الجزائرم، الذم تفاعؿ مع تلؾ 
الصحؼ في حيف لقيت ىذه األخيرة اىتماما كاسعا بح ـ أف ىناؾ أقالما تدافع عف الحؽ 

 .2كتمقت الظلـ كاالستبداد
   إف كجكد تلؾ اإلصدارات في الجزائر كفي تلؾ الفترة يعبر عف كجكد نشاط ف رم كلغكم 
بيف عامة الناس، ألنيا تطرقت إلى ال ثير مف المكاضيع التي تخصيـ خاصة خالؿ تلؾ 

... إن ىذه الكثرة من الصحف  »:عبد الحميد ابن باديسـ، إذ يقكؿ 1954-1945الفترة 
يدل داللة بالغة عمى النشاط الفكري الذي دب في مختمف األوساط الجزائرية، كما يدل 
عمى يقظة عامة شممت معظم المواطنين، وىي كذلك تدل عمى ظاىرة القمق الذي انتاب 
المثقفين القوميين في ىذه المرحمة وسقوطيم الحاد بضرورة تغيير األوضاع القائمة في 

أم أف المشار ة الفعالة للصحافة الكطنية في يقظة كتنمية . 3« البالد بأي شكل من األشكال
الكعي الكطني كلفت االنتباه لما يجرم للجزائرييف  ما عملت على إقناعيـ بضركرة التغيير 

 .كالدفاع عف الديف كالكطف كاللغة ك الثقافة العربية
    ما تعتبر أيضا مرآة عا سة لألكضاع الثقافية ك الدينية ك االجتماعية كاالقتصادية 

 .كالسياسية التي يعيشيا الجزائرييف
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إضافة إلى أنيا ساىمت في الكعظ ك اإلرشاد ك النصح ك تثقيؼ المجتمع الجزائرم كبث 
 .اإلخاء ك الكحدة بينيـ كدفع عجلة النيضة الف رية ك الثقافية بينيـ

   كى ذا  انت ىذه المؤسسات التعليمية ك الدكر الثقافي الذم قامت بو في تثقيؼ المجتمع 
ىل كان ىناك مجيود : الجزائرم ك الحفاظ على مقكماتو الدينية كالثقافية، ل ف ما يثير للجدؿ

معتبر لمواجية اإلجراءات الفرنسية التي عممت عمى طمس التطور الثقافي الجزائري، 
 وجعل المثقف الجزائري لو مكانة مميزة بين أقرانو من العالم ؟

   بالطبع أف ىناؾ مجيكد ال يخفاه التاريخ الجزائرم خاصة فيما قدمتو جمعية العلماء 
 .المسلميف، كىذا ما سنتطرؽ إليو في الفصؿ الثاني
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 النشأة، المبادئ، األىداف: المبحث األول
المؤسسة الثقافية لمجمعية ودورىا في نشر الوعي : المبحث الثاني

 نماذج لبعض الشخصيات الثقافية لمجمعية :المبحث الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 النشأة، المبادئ، األىداف: المبحث األول
  بلغ عمر االستعمار الفرنسي في الجزائر قرنا  امالـ1930ـ عافي جكيلية مف    
، حيث 1، كبيذه المناسبة  أقامت فرنسا احتفاالت صاخبة في الجزائر (ـ1830-1930)

 اف ىذا االحتفاؿ استفزازيا للجزائرييف الذيف أشعرىـ  بالذؿ كالميانة، ف اف ىذا االحتفاؿ 
كغيره مف االحتفاالت ك الظركؼ الصعبة التي عايشيا الشعب الجزائرم، دافعا قكيا إلنشاء 

 حيث صادقت الييئة العامة على قانكف ،علماء المسلميف إلى حيز الكجكد الفعلياؿجمعية 
، ك التي  انت تت كف مف صفكة مف العلماء 2ـ1931 مام 5الجمعية األساسي بتاريخ 

المسلميف الجزائرييف، الذيف ينتمكف إلى مدرسة التجديد اإلسالمي كمف بينيـ عبد الحميد بف 
باديس، كالشيخ الطيب العقبي، ك الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي، كالشيخ العربي بف بلقاسـ 

 .4، ك الشيخ أحمد تكفيؽ المدني3ك الشيخ مبارؾ الميلي التبسي،
                                                      

                                                 
المؤسسة الكطنية للفنكف  ،ورؤسائيا الثالثة (1956-1931)جمعية العمماء المسممين الجزائريين رابح تر ي،  -1

 .42ص ،2009 الجزائر، المطبعية،
، 1985، المؤسسة الكطنية لل تاب، الجزائر،جمعية العمماء المسممين و أثرىا اإلصالحي في الجزائرأحمد الخطيب،  -2

 .111ص 
، 1927 دراستو بعاـ أتـ الزيتكنة ك إلى بالميلية، تعلـ على يد بف باديس الذم أرسلو 1898كلد عاـ : مبارك الميمي- 3

ميلية مرة أخرل، كعندما تأسست جمعية العلماء المسلميف أنتخب عضك اؿليعكد ك يباشر التعليـ بقسنطينة مرة ك األغكاط ك 
المرجع بشير بالح كآخركف، : أنظر. بف باديسا، أسند ت لو أمانة الماؿ، ثـ  لؼ بالتسيير كاألمكر الجمعية بعد كفاة إدارم

 .423، ص السابق
مف مكاليد مدينة تكنس كىك مف عائلة جزائرية، زعيـ سياسي درس بالزيتكنة     (1984-1899): أحمد توفيق المدني- 4

 "الجزائر"كشارؾ في النضاؿ الكطني التكنسي ضمف الحزب الدستكرم، سجف عدة مرات، لو عدة مؤلفات منيا  تاب 
.  في ثالثة أجزاء، كعرؼ أيضا بنشاطو السياسي كالصحافي"حياة كفاح"ـ، ك تاب 1957 "ىذه الجزائر"ـ،  تاب 1931
لنشر ؿ، دار األنكار 2، طالصوفية وتاريخيا العالقة بينيما جمعية العمماء المسممين والطرقأبك لحية نكر الديف، : أنظر

 .29، ص 2016كالتكزيع، د ـ ف، 



  

 
 :   نشأتيا

ف دراسة ميالد ك تأسيس جمعية العلماء المسلميف في الجزائر، يجرنا الحديث عف إ  
.  داخلية ك خارجيةتمثلت في عكامؿالظركؼ التي ساىمت في ظيكرىا ك التي 

 تتمثؿ أساسا في تأثر شخصيات جزائرية مثقفة بأف ار بعض  الظروف الخارجية انتؼ
مف خالؿ مؤلفاتيـ  ،جمال الدين األفغاني ك ،ه محمد عبدأمثاؿ المف ريف مف الشرؽ العربي،

زيادة على ذلؾ تأثرىـ بالحرب العالمية األكلى  كتطكر الف ر اإلصالحي ك نمكه في الجزائر،
باإلضافة  التي ساىمت في تبلكر الحر ة الكطنية عمكما، كالحر ة اإلصالحية بكجو خاص،

 .1لى التنظيمات السياسية األكركبيةإ
كىي األ ثر تنشيطا ك تسريعا  لظيكر الجمعية، كخاصة تلؾ المتعلقة  :العوامل الداخميةأما 

 بأنو ما  »:بف باديس بعد عكدتو مف المشرؽ ك مف تكنس، حيث يذ ر اإلبراىيميابجيكد 
طالئع العيد الجديد  ...بف باديس ادت تنقضي مدة حتى  اف الفكج األكؿ مف تالميذ اؾ

 ذو الفقار  نيضة صحفية أىلية منياالعشرينياتىذا كقد عرفت الجزائر في بداية . «الزاىر
رجاع إلمكاجية الخرافات ك بف باديس،انشأىـ أالتي الشياب   المنتقد و ذلؾ لعمر راسـ،
 .2ليمو الصحيحةا تعلؿإاإلسالـ 

 ذات قاعدة شعبية ال مثيؿ ليا في تاريخ الجزائر، حيث إصالحيةتعتبر جمعية العلماء حر ة 
 غرس بذكر الركح الكطنية في نفكس الشباب الجزائرم، ك تعليميـ إلىاتجيت منذ البداية 

بحيث ت كف ليـ عزيمة قكية   بلغة أبائيـ ك أجدادىـ ك تعريفيـ بالتراث العربي اإلسالمي،
 محك مقكماتيا إلىكتعلؽ  بير بالجزائر، التي ابتليت بالغزك األجنبي الذم ييدؼ 

 .3كشخصياتيا العربية اإلسالمية
 ذات إصالحية  ك ليذا يم ننا أف نقكؿ أف جمعية العلماء المسلميف الجزائرييف ىي حر ة 

           حماية التراث الكطني مف الذكبافإلىرسالة ثقافية، ك علمية، كاجتماعية، تيدؼ 
                                                 

، أطركحة مقدمة 1962-1954جمعية العمماء المسممين الجزائريين والثورة التحريرية الجزائرية أسعد اليياللي، - 1
قسنطينة، ، ، جامعة منتكرمكاآلثارقسـ التاريخ   عبد ال ريـ بكصفصاؼ،إشراؼلنيؿ شيادة الد تكراه في التاريخ المعاصر، 

 .22ص ،2011-2012
 .23ص المرجع نفسو،-2
-49عدد  ،المجلة التاريخية المغاربية، "جمعية العمماء المسممين الجزائريين بين الدين و السياسة "ناصر الجكيلي، - 3

 .109ص  ،1988جكاف  ،50



  

خلؽ  الحضارة األكركبية، ك بعث الركح الكطنية في النفكس عف طريؽ تعليـ الشباب ك في
. الكعي االجتماعي ك محاربة رجاؿ الديف المزيفيف

 الكجكد في كقت ت اثرت فيو األقاكيؿ عف اندماج الجزائر بفرنسا، إلىحيث أنيا ظيرت 
. كالدعكة للتخلي عف اليكية اإلسالمية للحصكؿ على الجنسية الفرنسية

: دئياامب
يم ف تلخيص مبادئ الجمعية في الشعار الذم حملتو، كىك اإلسالـ ديننا كالعربية لغتنا 

. كالجزائر كطننا
حياء أدبو   كفيـ حقائقو،اإلسالمي إصالح عقائد الديف لحيث عملت منذ البداية عؿ كا 

 كتاريخيا في المكطف العربي، كتكحيد  لمة آدابياكتعمؿ إلحياء اللغة العربية ك  كتاريخو،
كتذ ر   بيف المسلميف  ليـ،األخكة ما تعمؿ علي نشر ركح  ،1المسلميف في الديف كالدنيا

المسلميف الذيف يبلغيـ صكتيا بحقائؽ دينيـ كسير أعالميـ، كأمجاد أجدادىـ كتاريخيـ 
 .2 ذلؾ طريؽ لخدمة اللغة كاألدبألفكتعمؿ لتقكية رابطة العركبة بيف العربي كالعربي 

 العركبة ل البدع، كعؿالخرافات ك اإلسالـ النقي مف ل ذلؾ  انت تسعي للمحافظة عؿ
. برفض الجنسية الفرنسية ك اإلدماج كذلؾ مسلـكعربي شخص   ؿ فيزيزة عالخالدة اؿ

ف الجمعية تعمؿ إ... » : يلي حيث لخص الشيخ البشير اإلبراىيمي ىذه المبادئ فيما
حياء   3«.دابو كتاريخوآلإلسالـ بإصالح عقائده كتفييـ حقائقو كا 

 جملة مف اإلصالحات كمف بينيا إلىتيدؼ جمعية العلماء المسلميف الجزائرييف : أىدافيا-3
: يلي ما
  .األخيرة كتطييره مف الشكائب التي علقت بو خالؿ القركف اإلسالميديف ؿإحياء ا-1
. اإلسالميةعمؿ مف أجؿ بعث كتطكير الثقافة العربية -2
. السعي لتكحيد أبناء الشعب الجزائرم تحت راية العركبة كاإلسالـ-3
. اؿ في المستقبؿ ضشخصية الكطنية ك تييئتو للفؿتكعية الشباب الجزائرم با-4
. لتعاكف بيف الجزائر كبقية الدكؿ العربية اإلسالمية ؿإقامة جسكر - 5
.  تكحيد العمؿ المشترؾ مع أبناء تكنس كالمغرب إلىالدعكة -6

                                                 
 .35، صمرجع السابقال رابح تر ي، -1
. 36نفسو، ص- 2
.  169، صالمرجع السابقلكناس الحكاس،  ا-3



  

 .1مستكحي مف الكحدة العربية اإلسالميةاؿنشر التعليـ العربي -7
 (...ميسر، سرقة خمر،)محاربة اآلفات االجتماعية -8
 
ف التجنس ـخية مالكقكؼ ضد محاكلة مسخ الشخصية الجزائرية كمحك معالميا التار-9

 .2كاإلدماج
ن أمامنا آالقر :» بقكلوـ1935بف باديس سنة ايم ف تلخيص أىداؼ الجمعية في قكؿ  ك

يصال الخير لمجميع سوالسنة  بيمنا والسمف الصالح قدوتنا، وخدمة اإلسالم والمسممين وا 
حياء المغة العربية وآبإحياء القر حياء التاريخ اإلسالمي وأثار قادتو دابيا،آن والسنة وا  « وا 

ىتدت  ا ما سيا أىمية التعليـ كعرفت أف األمة المتعلمة ال تجكع،مأدر ت الجمعية منذ تأس
 كتم نت مف لإلنسافكىي أ بر األسباب  الميددة  ،كاألمية محاربة الجيؿ إلىمنذ البداية 

 للجزائر على تجييؿ احتاللياالكقكؼ على سياسة فرنسا كمجاؿ التعليـ التي سعت منذ 
كىي السبيؿ الكحيد   في القرل كالمدف،ال تاتيب تأسيس إلىكلذا بادرت الجمعية  ،الجزائرييف

ىل نجحت جمعية العمماء مف ىنا نتساءؿ . 3ليمالتجواالستعمارم لمكاجية المشركع 
ما و مل ربوع الوطن الجزائري ؟ا ؟ ونشر التعميم عمى كالتعميميةالمسممين في سياستيا 

 معيا ؟ تجاوب الناس ىمد

                                                 
 .246ص ،مرجع السابقال ،عمار بحكش -1
 .168ص  ،المرجع السابق الكناس الحكاس، -2
 ،1981 الجزائر، لنشر،ؿالشر ة الكطنية  ،2ط، 1956-1931التعميم القومي والشخصية الجزائرية  رابح تر ي، -3

. 181ص



  

 ي الثقافية لمجمعية ودورىا في نشر الوعي الوطناتالمؤسس: المبحث الثاني
 :التعميميةو المعاىد رس االمد: أوال   
 :المدارس التعميمية-1

 نشاط الجمعية التعليمي فخالؿ ىذا العاـ إلىـ العكدة الحميمة 1944 عاـ اعتباريم ف 
. ق مدرسة في مدف القطر كقرا73كحده أسست جمعية العلماء المسلميف 

على الرغـ مف العقبات التي  انت  ،ا ملحكظاكنشطت جمعية العلماء منذ ىذا التاريخ نشاط
: رس نذ رامف بيف أىـ ىذه المد كرض مسيرتيا،تتع

:( الخمدونية باألصنام )بن خمدون امدرسة   
بحضكر رئيس جمعية العلماء ـ 1944أ تكبر  24تأسست مدرسة بف خالدكف باألصناـ في 

تحت إشراؼ الشيخ  (4 أنظر ممحق رقم ) 1اإلبراىيمي الشيخ البشير الجزائرييفالمسلميف 
 .2الجياللي الفارسي

 50كقد كلدت مدرسة أخرل بمدينة تنس شماؿ مدينة األصناـ، بنحك : مدرسة النادي بتنس
، ك اف معلمييا مف أعضاء البعثة التي أرسلتيا   النادياسـ أطلؽ علييا ترـكؿمؾ

القرآف كىي  انت ملتصقة بالمسجد قصد قراءة  ،ـ1946 تكنس عاـ إلىالمدرسة الخلدكنية 
 .3كتأدية صلكات الخمسة

قاـ الشيخ  حيث تأسست قبيؿ اندالع الحرب العالمية الثانية،: مدرسة التربية والتعميم بغيمزان
 فييا اإلصالح كبدأ  بوبف باديس بزيارة لمدينة غيلزاف كألقي فييا محاضرة فتأثر الناسا

كما أف ت اثر  .كظير عدد مف أعيانيا يؤيدكف نشاط جمعية العلماء في ىذه  المدينة، ينتشر

                                                 
ستو األكلى بعد حفظو للقراف ا، تلقي در1889سبتمبر14كلد بأكالد إبراىيـ بقرب مف سطيؼ بتاريخ : البشير اإلبراىيمي -1

 دمشؽ فعيف إلى، ثـ أتـ درستو العليا في مدينة المنكرة كنتقؿ 1911 المشرؽ العربي سنة إلى ك عمو، ىاجر كهعلى يد أب
 كلما تكفي ىذا بف باديسا الذم تـ بينو كبيف اتفاؽ حسب 1921 لألدب في أحد المعاىد، ثـ عاد إلى الجزائر سنة اأستاذ

 حرب التحرير، طاؼ اندالعأحيا جريدة البصائر في سلسلتيا الثانية عند   للجمعية كىك بمنفاه،اسم أنتخب رئاألخير،
، مف أثاره عيكف ـ1965مام 20  تكفي بتاريخ كمعنكياقضية الجزائرية كدعاء لمناصرتيا ماديا ؿ باامشرؽ العربي معرؼاؿب

بشير بالح : أنظر. أسرار الضمائر في العربية كغيرىا  كالشدكد في اللغة ، االطراد،اإلبراىيمي أثار محمد البشير ،البصائر
 .411، ص المرجع السابقكآخركف، 

. 76ص ،المرجع السابق، جماؿ مخلكفي -2
. 76ص ،المرجع نفسو -3



  

دارة كقاعة ـ1942 يؤسسكف في سنة راحكا حتىأنصار الجمعية   مدرسة ذات أربع أقساـ كا 
 .1 في التربية كالتعليـالتعليميةبدأت المدرسة في تأدية رسالتيا  على ىذا للمحاضرات ؛ ك

تقع مدينة كادم رىيكا في منتصؼ المسافة بيف األصناـ : مدرسة اإلصالح بوادي رىيو
ك اف طبيعيا أف تتأثر المدينة  نتيف؛م ىي ىمزة كصؿ حقيقية بيف المدكبالتاليكغيلزاف، 

 . التي اعتمدتيا جمعية العلماء المسلميف اإلصالحيةحر ة ؿبا
حيث تأسست مدرسة جمعية العلماء المسلميف في كادم رىيك كترأسيا مكلكد المياجي المعلـ 

تفقكا على بناء مدرسة اف اف لو الفضؿ في نشر اإلصالح ف ثر أتباعو ؼ األكؿ في البلدة،
جياللي ؿكبيذا تأسست الجمعية المحلية للمدرسة برئاسة الشيخ الجياللي المعركؼ با كمسجد،
 أف  بعض النماذج فقط عف مدارس الجمعية ففي الحقيقة  كعليو إذف  انت ىذه2.الفارسي

رس  ثيرة كمنتشرة في جميع القطر الجزائرم، كال يم ف ذ رىا  ليا في ىذا العمؿ امداؿ ىذه
.مدرسة أك أ ثر 140 محكاؿـ 1948  سنةالمتكاضع، حيث أنيا بلغت في

                                                 
 78ص ،نفسو- 1
، نشأ في 1909مف أ تكبر 18كلد بقبيلة الشرفة شرؽ أكالد فارس شماؿ األصناـ في : الجياللي الفارسي -2

طلب العلـ  كسط عائلتو ريفية عرفت بحبيا للعلـ ، فأىتـ أبكه بتربيتو تربية دنية صحيحة حفظ القراف كختمو،
كفي جعبتو رصيد ىاـ مف المعارؼ   تكنس كبعد تحصلو للعلـ عاد مف جديد للجزائر،إلىفي قسنطينة ثـ سافر 

 84 ،80ص ، نفسوالمرجع :أنظر. 1994-06-30الدنية كاللغكية تكفي في 



  

 
 : التعميميةالمعاىد-2 

 أسست الجمعية العلماء أكؿ معيد لتعليـ الثانكم في قسنطينة، بغية ـ1945في عاـ    
تم يف خرجي مدارسيا االبتدائية مف متابعة دركسيـ الثانكية، تأىيال ليـ الست ماؿ تحصيليـ 

عبد  معيد المشرؽ العربي، كأطلؽ على ىذا المعيد اسـ جامعاتالعالي في تكنس أك 
 .1 العربية في الجزائرالتعليميةاعترافا بفضلو في بعث النيضة  ،الحميد بن باديس

الذم أشرؼ ( 05أنظر ممحق رقم) معيد دار الحديث بتممسان ما أسست جمعية العلماء    
 ما أسست الثانكيات بعد الحرب العالمية الثانية كأرسلت  ،اإلبراىيميعليو الشيخ البشير 

خاصة جامع األزىر ك الزيتكنة مف أجؿ تحسيف الطالب   الخارج،إلىة مالبعثات الطالب
 .2كالتعليـ

الشيخ نشاطو  أتـ ـ1940بف باديس في ربيع االحميد  بعد كفات الشيخ عبد: معيد تبسة-3
 رغـ مرضو ل نو طلب ، على طلبة الجامع األخضر بقسنطينةاكأصبح مشرؼ مبارؾ الميلي

 قسنطينة إلىفطلب مف الشيخ العربي التبسي االنتقاؿ  ،ـ1941 في السنة المقبلة إعفاءه
    ر المجلس اإلدارم نقؿ التعليـ مف قسنطينة رفؽ .لتكليو الميمة فاعتذر لحاجة مدينة تبسة لو

 تبسة تحت إلى األخضر فانتقؿ طلبة الجامع ـ،1942-1941 تبسة في السنة الدراسية إلى
لطلبة ككزع ؿريف استعمال  إقامة مستئجار منزليف  بارعاية الشيخ العربي التبسي الذم قاـ ب

حتى  أ ثر أكطعاـ طالب إ فلت  ؿ أسرة بكت ،صغار على أسر تبسة اؿالطلبة المعكزيف ك
ساتذة نذ ر األعديد مف اؿلقد تعاقب على ىذا المعيد . 3ترتيبالبنظام سمي ىذا النظاـ 

 ،4العيد مطركح العربي التبسي، :منيـ

                                                 
. 215، صسابقالمرجع ال حكش،كعمار ب -1
 .188ص ،المرجع السابق ،الكناس الحكاس -2

3 - Othman Saadi ،L‘algerie dans L‘histoire ،Dar Eloomma, Alger, 2013, p697. 
 الزيتكنة كناؿ إلى انتقؿحفظ القراف ال ريـ كتعلـ علـك الديف كاللغة ثـ ـ 1919كلد سنة  ، العيد مطروح -4

فاضطر   غاية غلقيا مف طرؼ االستعمار،إلىشاىدة التحصيؿ التي م نتو مف التدريس في مدرسة التيذيب 
كبعد ـ 1957 العاصمة رفقة شيخ العربي التبسي كعمؿ مدرس ىناؾ حتى تـ اعتقلو في إلى االنتقاؿ إلى

 اد كاستمر في الكعظ كاإلرشـ1982 غاية تقاعده إلى كمفتي كمعلـ إماـ تبسة اشتغؿ إلى سراحو عاد إطالؽ
 : أنظر.ـ1993 في غاية كفاتوإلى
 www.BENNDJOUA,MONTADALHILAL.COM, 08-05-2017, 22:25pm. 
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 .2 ك السعيد الزمكشي1ك يشب اؿ أمحمد
صحف والنوادي الثقافية واألدبية والشعرية ال:    ثانيا

صحافة كىذا لما ليا مف دكر في تكعية المجتمع اؿىتـ زعماء الجمعية با: الصحف-1
 كعليو نجد أف دعاة ،كتثقيؼ العامة كالتكاصؿ بيف مختلؼ شرائح المجتمع كتبليغ األف ار

 زادت ـ1931  سنة كعند تأسيس الجمعيةـ1925اإلصالح اىتمكا بيذه الكسيلة اليامة منذ 
براز أىدافيا كتكضيح مباؿ خاصة للتعريؼ بأ ثراألىمية  دئيا كالرد علي اجمعية كا 
  ذلؾ لشرح ،خص بعض الطرؽ الصكفية المتعاكنة مع االستعمارألكليف علييا كبااالمتط

 :ىم ىذه الجرائدأومن  ،كالدجؿ لية مف التخاريؼ كاألكىاـاليـ اإلسالـ الصحيحة الخاتع
بف اكىي أسبكعية مؤسسيا عبد الحميد ـ 1925 جكيلية 02التي صدرت  المنتقد  جريدة 

كالتي لـ يصدر منيا ، "شيءالحق فوق كل أحد والوطن قبل كل " باديس بقسنطينة شعارىا
كىي أسبكعية ثـ ـ 1925نكفمبر 12 التي صدرت في الشيابجريدة ك.  عدد18سكل 

 نصؼ شيرية بسبب الضائقة المالية كقد عالجت في الفترة الممتدة مابيف إلىتحكلت 
 اياضني بؿ ؽم العديد مف القضايا كالمكاضيع ليست فقط ذات الطابع الدـ1925-1939

كعالمية كتعتبر ىذه الجريدة مف الجرائد التي يعتمد علييا في تاريخ  3قيةمفر ك اميةمقؿإ
 .النيضة الف رية الحديثة مابيف الحربيف األكلى كالثانية

 صدرت سنة (06أنظر ممحق رقم  ) األسبكعية صحيفة الفاروق جرائداؿك ذلؾ مف بيف 
التي أصدرىا الشيخ صحيفة الجزائر ك، رىا كيشرؼ علييا بف قدكر الجزائرمم اف يدـ 1924

التي صدى الصحراء  ذلؾ صحيفة ، عطلتيا السلطات الفرنسيةل ف محمد السعيد الزاىرم 
                                                 

ثـ عاد ـ 1932 تكنس سنة إلىثليجاف بتبسة حفظ القراف ثـ انتقؿ ؿباـ 1916ليد امف مك، أمحمد الشبوكي -1
كفكر عكدتو  1934 تبسة كعلى يد العربي التبسي أصكؿ اللغة ك الفقو ثـ التحؽ بجامع الزيتكنة سنة إلى

 كلـ ـ1956رسيا كبعد نضاؿ طكيؿ انخرط في الثكرة كاعتقؿ سنة اانخرط في جمعية العلماء مدرسا في مد
 :أنظر .2005 تكفي في جكافـ1962 سنة ليطلؽ سراحو حت

 www.djazairess.com,08-05-2017,22:30 pm 
ـ عمؿ  معتمد 1944ـ بأـ البكاقي مف عائلة الصياغ الشييرة، ك في 1904 مارس 4كلد في : السعيد الزموشي -2

ـ كسجف كسلط عليو أقسى عذاب كبعد إطالؽ سراحو 1956لجمعية العلماء المسلميف، لو دكر ىاـ أثناء الثكرة، اعتقؿ سنة 
 19ىاجر إلى المغرب كلـ يتكقؼ عف النشاط الذم أسند إليو مع الجيش الكطني ك جبية التحرير إلى أف تكفي يـك 

 مجلة سير ،"(1960-1904)البطل الغيور الشيخ محمد السعيد الزموشي الصائغي"سمير سمراد،: أنظر.ـ1960ديسمبر
 .74،64ـ، ص ص2008-ق1429، الجزائر، 10 العدد األعالـ،

. 185ص  ،المرجع السابقالكناس الحكاس،  -3
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التي صحيفة واد الميزاب  إلىضافة اإل ب،أصدرىا الشيخ الطيب العقبي كالشيخ أحمد العابرم
 حتى نحك عاميف كنصؼ كاستمرت ـ1926أصدرىا الشاعر كالصحفي أبك اليقظاف في سنة 

 .1 السلطات االستعماريةأكقفاتيا
كىي جريدة جامعة تعبر ـ 1947في سلسلتيا الثانية التي صدرت سنة جريدة البصائر    

ق الجمعية كىي تتناكؿ مكاضيع ثقافية كعلمية ا السلفي الذم تتبفاإلصالحيعف االتجاه 
يحؿ  ؿ عدد منيا افتتاحية بقلـ رئيس تحريرىا كصاحب امتيازىا  كغالبا ما  كسياسية،كأدبية

س جمعية العلماء، كقد كصفت م الذم ىك في نفس الكقت رئاإلبراىيميىك الشيخ البشير 
 أساليبيا  ك يتيف لتنكع مكاضيعيام في المشرؽ كالمغرب ك االمرإعجاببأنيا  انت محؿ 
كمنبر   سيؼ مف سيكؼ اإلسالـ كقبس مف ركح الشرؽ،بأنيا اإلبراىيميحيث  اف يصفيا 

 .2الستعمارؿ عدكللعربية ك
 اف اليدؼ ،  الشعمة أصدر بعض أعضاء الجمعية جريدة شعبية باســ1949كفي سنة 

منيا نقد الفئة المتعاكنة مع االستعمار ك انت ت تب بأسلكب ساخر كأحيانا بنبرة حادة تحرؾ 
الصراط  إلىفة باإلضا، الشريعة المحمدية ك السنة النبوية   ذلؾ نجد صحيفة.3الصخر
الصادر قرار شوفان  بمكجب تكقيفياكغيرىـ مف جرائد الجمعية التي قامت فرنسا بالسوي 
. ـ1933سبتمبر  23بتاريخ 

 الشباب المسممأصدرت جمعية العلماء أيضا جريدة بالفرنسية أسمتيا ـ 1952   أما سنة
فاستيقظت نخبة مف ال تاب كاالتجاه، ف انت صكرة لما تنشره البصائر في المكاضيع 

تجاه اال المتنكريف كالمتحرريف فتناكلكا على صفحتيا مكاضيع مستقلة ذات ييفالجزائر
 الشباب إلىكتكجييا  ك انت الجمعية تصدرىا نصؼ شيرية مف العاصمة، صالحي،اإل

 .4الجزائرم المثقؼ بالفرنسية
ساىمت صحافة جمعية العلماء مساىمة فعالة في نشر الكعي الكطني كسط الشعب    

الجزائرم كعلى محاربة االستعمار الفرنسي الغاشـ كمحاربة الطرؽ الصكفية المتعاكنة مع 
حر ة األدبية اؿاالستعمار ك المكظفكف الرسميكف الذيف تستعمليـ فرنسا،  ما ساىمت في 

                                                 
 السعكدية، مر ز المعلكمات دار الحياة، ،13536 العدد ،مجلة الحياة، "الصحف الجزائرية"، عبد الجاسـ الساعدم -1

 .21ص ،2000-04-03
 .197ص  سابؽ،اؿمرجع  اؿ،10ج، تاريخ الجزائر الثقافيأبك القاسـ سعد ا،  -2
. 198 ص نفسو، -3
. 198ص  نفسو، -4



  

السجكف    بالرغـ مف المضايقات كالمالحقات ك، القضايا السياسيةلنشر التعليـ العربي كحتك
 تظير حتى أنو  اف ما أف تتكقؼ جريدة  إالكالتعذيب الذم  اف يلقاه رجاالت الجمعية،

 التغيرات فيالمكاضيع كفي قكة اؿجريدة أخرل بعزيمة أ بر كبالسير على نفس الخط كنفس 
 مف حتى كتأييدا شعبيا كتشجيعا كمساندة إقباال كعليو نالت آلخرالتي  انت تحدثيا مف حيف 

 .1اإلسالـ   اف متعلقا بمصير الكطف كالعركبة كاألمرف إال أغير قراء العربية 
  والشعرية واألدبيةالنوادي الثقافية -2
 اف ىدؼ جمعية العلماء مف كراء تشجيعيا إقامة النكادم الثقافية كاألدبية كالشعرية، ىك    

إيجاد م اف عاـ تجمع الشباب فيو على اختالؼ نزعاتيـ الف رية كالسياسية كالثقافية كذلؾ 
نية التي تقدـ في النادم حيث تضع الشباب في جك مشبع بمبادئ معف طريؽ البرامج الد

 .اإلسالـ ك العركبة
ف  اف  ؿ نادم مف النكادم الثقافية التابعة للحر ة اإلصالحية يتألؼ بصكرة عامة ـ   

جتماعات كغرفة للصالة كمقصؼ صغير تقدـ فيو المشركبات المباحة، ك انت االقاعة 
 المنتظمة التي يدفعيا أعضائيا المنتسبكف مف االشترا اتميزانية ىذه النكادم تت كف مف 

 ك انت النكادم تخصص جزء أخرل، بيع المشركبات لركادىا مف ناحية حصيلةناحية كمف 
ومن بين ىذه ، رس اإلصالحية التي تقع في ناحيتياالمساعدة المد 2 سنكياإداراتيا بير مف 
 :النوادي

لقد  اف نادم الترقي صفحة بيضاء في تاريخ الجزائر ال الجزائر : نادي الترقي- -1
ني ال » : العاصمة لكحدىا بؿ الجزائر الكطف المترامي الحدكد حيث يقكؿ أحمد تكفيؽ كا 

أعجب العجب  لو ليؤالء المؤرخيف الجدد يضربكف بسياـ في أنشاء تاريخ الجزائر الحديثة، 
كيغفلكف أك يتغافلكف عف ذ ر نادم الترقي كعف ذ ر أثره، كعف ذ ر مف مكلده مف حر ات 

 3. «بناء ت صميمة  انت لي الجزائر بعيثنا، ك انت لي القكمية نشكرا 
حيث تأسس ىذا النادم أثناء حفؿ عشاء أقيـ بمنزؿ محمد بف مرابط كىك مف أ بر التجار 

 ـ على شرؼ عكدة أحمد تكفيؽ المدني إلى الجزائر1926الجزائرييف، أثناء صيؼ 
 رجال مف أعياف 32كانضمامو إلى الحر ة اإلصالحية الجزائرية، ف اف ىذا العشاء يضـ 

                                                 
. 185ص ،سابقالمرجع الالكناس الحكاس،  -1
. 217ص ،المرجع السابق عمار بكحكش، -2
 109، ص 1977، المؤسسة الكطنية لل تاب، الجزائر، 2، ج1954-1925أحمد تكفيؽ المدني، حياة  فاح مذ رات -  3



  

الجزائر، تداكؿ فيو الحديث عف أكضاع الجزائر كحكؿ حاضرىا كمستقبليا كطلبكا مف أحمد 
تكفيؽ أف يضع الجدراف لجمعية الشبيبة التي كضع ليا األساس األكؿ، فاقترح علييـ إنشاء 
نادم  بير كضخـ يقع في أحسف حي ك يؤثث أحسف تأثيث، يلـ شمليـ ك يجعليـ يجتمعكف 
، حيث يجمع جميع شرائح المجتمع كتناقش فيو جميع المكاضيع االجتماعية  مرغميف  ؿ يـك

... كاالقتصادية
كبعد عدة محاكالت كمحاكرات تـ قبكؿ ف رتو، كأخذت طريقو في ميداف التنفيذ كأقترح عليو 

 1 (ساحة الشيداء اآلف  )أسـ نادم الترقي حيث اختير لو أحسف مكقع في الجزائر العاصمة 
ـ حيث أنو استقر ك عظـ أمره كأصبح قبلة 1927كتـ افتتاحو رسميا في شير جكيلية 

 :القصاد مف  ؿ بالد ك اف مف نتيجة أعماؿ النادم زيادة عف المحاضرات األسبكعية
. تأسيس جمعية الفالح - 1
. جمع شمؿ كحدة النكاب الجزائرييف - 2
اجتماع مؤتمر طالب شماؿ أفريقيا - 3
. تأسيس الجمعية الخيرية اإلسالمية ال برل- 4
. مقاكمة سياسية التجنس كاالندماج -5
. مساعدة ال فاح الفلسطيني- 6
. تأسيس جمعية العلماء المسلميف الجزائرييف- 7
. محاكلة ت كيف البنؾ اإلسالمي الجزائرم- 8
 (االتحاد الديني السماكم )مقاكمة التبشير المسيحي كمحاكلة ت كيف - 9

 2.جمعية الز اة- 10
كىذه أىـ المشاريع العظيمة التي برزت مف اجتماعات نادم الترقي المختلفة، كخاصة 

تأسيس جمعية العلماء المسلميف الجزائرييف التي  انت ر نا متينا في بناء القكمية الجزائرية 
 .الخالدة
 مف طرؼ جمعية العلماء التي اتخذت مف  ـ1933 مارس 13تأسس في  : األخوةنادى 

س ىذه  أا النادم الشيخ مكلكد الحافظى الذم  اف يترذالجزائر العاصمة مقرا لو كقد نشط بو

                                                 
 111-110أحمد تكفيؽ المدني، المصدر نفسو، ص -  1
 114أحمد تكفيؽ المدني، المصدر السابؽ، ص – 1



  

  ناديكنادي األخوة اإلسالمية  ،نادي الرشادالجمعية كقد  اف للنادم عدة أسماء منيا 
 .1اإلخالص

 عنو في الجريدة كأعلفببل كر مدينة الجزائر ـ 1934 سنة  تأسس:نادي اإلصالح -2
 .(الجزائر)بل كرشارع  اف مقره بـ 1935جانفي  29الرسمية بتاريخ 

 الحضارية أعماليا م مساعدة فرنسا ؼإلىكييدؼ ىذا النادم مف خالؿ قانكنو األساسي 
عانة كتشجيع  ،ماألىاؿم كادت عيادة مجانية ؿكتأسيس الفقراء كالمحتاجيف كمساعدتيـ كا 

. 2الرياضة كيمنع ىذا النادم مف الخكض في األمكر السياسية
 الشيخ مبارؾ الميلي بعد عكدتو  على يدبميلةـ 1933تأسس سنة : النادي اإلسالمي -3

،  التي  اف ينشرىا الشيخ مبارؾ الميلياإلصالحيةمف  األغكاط حيث يعتبر امتداد للحر ة 
 مف خالؿ ىذا النادم تكسيع كأراد نشاط الجمعية العلماء المسلميف إطاركالتي  انت في 

يقرؤكف الصحؼ فحتما  رس كالذيف الاتقاء بالذيف ال يدخلكف المساجد كال المدؿ لالأنشطتو
ىدؼ تربية الشباف تربية إسالمية ب كالمحاضراتدركس اؿ النكادم، كفيو تلقي إلىسيأتكف 
بعادىـ  .3 االجتماعيةاآلفات عف االنحطاط كتعاطي الخمكر كغيرىا مف كا 

  في البليدة، نادي التقدم بقسنطينة،نادي االتحاد مثؿ بعض النكادم األخرل إلىضافة اإلب
 بتيزم سالمالنادي  ،نادي النيضة في سدم بلعباس،نادي النجاح  س ي دة،بالنادي العمل 

 الخ... بتلمساف نادي الشبان المسممين،ريكانادي بوف  بمليانة،نادي االتحاد ،ككز
 الشعر أف حيث الجزائرييفمف الشباف  واألدباءنوادي مخصصة لمشعراء ف انت ىناؾ 

   يعبر عف ىمـك مشتر ة ألنوالجزائرم اعتبر كحدة المغرب العربي مف قضياه األساسية 
          ص مف ىيمنة االستعمار كنفكذهؿ الحرية كاالستقالؿ الكطني كالتخإلىفي التطلع 
حيث تعمؿ مع الشعر كفؽ رؤية عربية إسالمية تنبع مف الشعكر بأىمية  في المنطقة،

 .4كز الخالفات اليامشيةاتجككتمتيف أكاصر العالقات بيف الشعكب 
    ضافةاإل با كمعاىدهارسوا صحافة جمعية العلماء كمد أفيم ننا القكؿ مما سبؽ ذ ره  

 انعطافا ملمكسا في نيضة الجزائر ا قد أحدثت التي  انت تابعة لو النكادم كالمساجدإلى 

                                                 
 .64ص  ،المرجع السابق قمير قكادرية، -1
 .64، صالمرجع نفسو -2
. 65ص  نفسو،- 3
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محدكدة ال تتعدم الزكايا كال تاتيب التي  انت منتشرة ك  األفاؽبعد أف  انت ضيقة الثقافية 
. كاألرياؼ لفي القر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ةنماذج لبعض الشخصيات الثقافية لمجمعي :المبحث الثالث
حفظ  بقسنطينة،ـ 1889ديسمبر  4كلد في  :بن باديسا عبد الحميد عالمةال:    أوال

  ثيرة لف ال ريـ في سف مب رة أتقف أبجديات التربية كمبادئ اللغة العربية كمعارؼ أخرآالقر
كىي السنة نفسيا التي ىاجر   تكنس،ـ إلى1908سافر في ، 1بفضؿ الشيخ حمداف لكنسي

 .2المدينة المنكرةإلى  ا حمداف لكنسي باتجاه البقاع المقدسة كتحديدق الفاضؿفييا شيخ
بف باديس بجامع الزيتكنة، حيث اتصؿ بأساتذة كمشايخ  بار في مقدمتيـ الشيخ االتحؽ    

محمد الطاىر بف عاشكر، الذم الزمو قرابة الثالث سنكات كأخذ عنو األدب العربي ك ذلؾ 
 تحصؿ على .الشيخ محمد النخلي القيركاني الذم أخذ على يده التفسير كغيرىـق اذتأس

تكجو بعدىا إلى البقاع المقدسة ألداء كشيادة العالمية مف جامع الزيتكنة ثـ عيف مدرسا فيو، 
،  انت لو كقفة أخرل بمصر 3ؼفريضة الحج كم ث مدة في المدينة المنكرة ال تساب المعار

أيف احتؾ كاستفاد علميا مف الشيخ بلخياط مفتي الديار المصرية حينيا،  ما التقى ىناؾ 
. ب ك بة مف المف ريف مف بينيـ محمد عبده كمحمد رشيد رضا كغيرىـ

  علىبثاستفاد  ثيرا طيلة فترة إقامتو بالمشرؽ العربي كساعدتو على االطالع جيدا عف ؾ   
  استطاع أف يصؿ ما كاقع البالد اإلسالمية التي  انت تحت سيطرة االحتالؿ األكركبي، 

إلى قناعة  بيرة مفادىا أف التخلؼ الحضارم الذم يعيشو العالـ اإلسالمي مرده التسلط 
 .4الضعؼ كالتك ؿكاالستعانة  كالسياسي كانعداـ النظاـ الشكرم كشيكع  افة أنكاع االستسالـ،

نشاءالتعميم   ة المدارس الحروا 

  اف يجكب مساجد قسنطينة فيلقي ـ1913عندما عاد بف باديس مف الحجاز في عاـ    
 في جمعية التربية والتعميمفييا الدركس التي  انت تصؿ إلى عشرة دركس يكميا، ثـ أسس 

 جمعية العلماء المسلميف الجزائرييف ر ز جيكده تأسيسد عقسنطينة لتيتـ بالتعليـ ىناؾ، كب
.  المدارس الحرة بفضؿ أمكاؿ كتبرعات الشعبإنشاءمف خالؿ 

                                                 
عرؼ عنو تشبعو  احد زعماء الطريقة التيجانية كىك أحد أبرز الشخصيات الم كنة ل تلة المحافظيف، :حمدان لونسي -1

. بالثقافة العربية اإلسالمية 
 .134ص  ،2009،الجزائر، دار طليطلة ، االستقاللإلى تاريخ الحركة الوطنية من االحتالل ،عبد الكىاب بف خليؼ -2
 .134المرجع نفسو، ص- 3
 .135نفسو، ص- 4



  

ف انت ىذه المدارس تعلـ األطفاؿ كال بار اللغة كالتاريخ التي ىي مقكمات الشخصية    
لت كيف الميني ؿ مرا ز إنشاءالكطنية باإلضافة إلى الحساب كالجغرافية، ك اف يف ر في 

 .1كالتقني لكال العراقيؿ االستعمارية
: م1931تأسيسو جمعية العمماء المسممين الجزائريين في عام 

األمة بيدؼ تنسيؽ الجيكد فيما كديف اؿ اف اليدؼ مف تأسيسيا ىك جمع شمؿ علماء    
 .بينيـ لتحقيؽ اإلصالح الديني كفؽ أىداؼ محددة كخطة مح مة منسقة بينيـ

: إنشاء الكشافة اإلسالمية الجزائرية
فيك الذم أكتي بف رة إنشاء ال شافة اإلسالمية الجزائرية  للشييد محمد بكراس في عاـ    

 .2ة على حب الكطف كالديف كاألخالؽ العاليكالنشء ك اف اليدؼ منيا تربية الجيؿ ـ1933
 بيدؼ نشر أف اره ـ1919 منذ جريدة النجاح فقد  اف ي تب في  الصحافةباإلضافة إلى

اإلصالحية ل نو تكقؼ عف ال تابة في ىذه الصحيفة بعد أف انحرفت عف خدمة الكطف 
كأصبحت ألعكبة في يد االستعمار، فاضطر إلنشاء عدة صحؼ  كسيلة لنشر أف اره كتكعية 

 التي ظيرت المنتقد ىذه الصحؼ ىي ؿأك، ك الشعب الجزائرم ك شؼ أالعيب االستعمار
 إيقافيا  ؿ شيء للنقد، كبعد إخضاع كسميت المنتقد لدعكة مف ابف باديس إلى ـ1925عاـ 

 كىذا ما أسلفنا الذ ر في المبحث السابؽ عف جرائد الجمعية جريدة الشيابظيرت 
.  3بةاباإلضافة إلى تأسيسو النكادم كتميزه في فف الخط

: وفاتو
 اسلـ ـ1940 أفريؿ 16 ق المكافؽ لػ 1359 ربيع األكؿ سنة 8في مساء يـك الثالثاء    

ابف باديس ركحو الطاىرة لبارئيا، متأثرة بمرضو بعد أف أكفى بعيده كقضى حياتو في سبيؿ 
. 4في مقبرة آؿ باديس بقسنطينة- رحمو ا–اإلسالـ كلغة اإلسالـ، كقد دفف 

 :الشيخ العربي التبسي: ثانيا
 ىك الشيخ العربي التبسي بف بلقاسـ بف مبارؾ بف فرحات كلد سنة اثنتي عشر كثالثمائة   

 أسطحبناحية  (ـ1895)، المكافؽ لسنة خمسة كتسعكف ثمانمائة كألؼ (ق1312)كألؼ 
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 ئة كسبعة عشرة  يلكمتر، تعرؼ قبيلتو بأجرـكاجنكب غرب تبسة البعيدة عنيا حكالي ـ
. لى شرؽ تبسةعالنمامشة، كالنمامشة قبيلة بربرية  برل مف مدينة خنشلة 

كلد العربي التبسي في بيت علـ كديف، حيث تربى فيو على مبادئ الديف كتعلـ اللغة    
 اف العربي  »: "أعالم اإلصالح في الجزائر"العربية قاؿ عنو محمد علي دبكز في  تابو 

       كأبكه في شدة الغراـ بالعلـ، فغرسا حب العلـ في ابنيما بكجدانيما كحديثيما كعمليما
في طفكلتو األكلى صار العلـ في نظره ىك السبيؿ إلى السعادة كالغاية مف كجكد حياتو 

العلمية تلميذا على يد كالده بعد أف بلغ السادسة مف العمر فتعلـ القراءة كال تابة،  ما حفظ 
. 1«بعض المقدمات الدينيةعلى القرآف كاطلع 

: تعميمو
 بعد حفظو للقرآف ال ريـ كانتقالو بيف الزكايا كت كينو قاعدة متينة في تلؾ الزكايا التي 

 إلى الزيتكنة ليتـ دراستو الثانكية كنتيجة الحب الذم أظيره ؿانتؽ، مر بيا في تعلمو األكؿ
ىناؾ في طلب العلـ كاألخالؽ العالية التي  اف يتحلى بيا  اف أقرب ما ي كف إلى أساتذتو 

بعد سبع سنكات ك حيث حصؿ على شيادة األىلية ، الخاصةمجالسيـيزكركنو كيحضركنو 
 حيث تفرغ ىناؾ لدراستو، ـ1920مف التعليـ بجامع الزيتكنة انتقؿ إلى مصر أم في سنة 

 .2فدرس الشريعة اإلسالمية كالتاريخ كاألدب بحيازتو شيادة العالمية في مصر
: وفاتو

 كعلى الساعة الحادية ـ1957 أفريؿ 4– ق1376 رمضاف 4 في مساء يـك الخميس 
 فضيلة ل ف، قعشر ليال اقتحـ جماعة مف الجند الفرنسي التابعيف لفرؽ المخططات س ف

 ـ1957الشيخ  اف يعاني مف نكبات مرض مالزمة لو كقد اشتد عليو مف أكائؿ شير مارس 
فقامكا بإزعاجو ب ؿ كحشية، ثـ أخذكا في التفتيش الدقيؽ للس ف كالملفات كال تب كالرسائؿ 

فصلكا عنو أكالده ثـ أخرجكه مف منزلو في حالة يرثى ليا حيث لقي كبعد أف حجزكا العائلة 
. 3مسعاه على أيدييـ

 

                                                 
، دار المعية للنشر كالتكزيع، الجزائر، الشيخ العربي التبسي الرئيس الثالث لجمعية العمماء المسممينخالد أقيس، - 1
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ذا  اف قتؿ لشيخ التبسي بعد مسيرتو اإلصالحية الحافلة ىك انتقاـ فرنسي مف       كا 
 عف طبع االستعمار الذم ال يفيـ مف الحياة إال ما يخدـ االجزائرييف كثكرتيـ، كتعبير

مصلحتو كيشبع فيمو، فإنو لـ يستطع القضاء على الثكرة التحريرية التي  اف منبعيا ألف ار 
. مثؿ ىذا الرجؿ كجيكده كنضالو

 :الطيب العقبيالشيخ : ثالثا
، بسيدم عقبة  ـ1890 اف عضكا في جمعية العلماء المسلميف الجزائرييف كلد سنة    
 إلى الحجاز كاستقر بالمدينة ـ1895بس رة، كسط عائلة متدينة ىاجر مع عائلتو سنة ب

المنكرة أيف تلقى تعليمو األكؿ بيا كأخذ مف مشايخيا مختلؼ العلـك اإلسالمية التي  انت 
 .1تدرس بالمسجد النبكم كىناؾ نشر في الصحؼ عدة مقاالت في الديف كالسياسة

 ك بعد عكدتو انتقؿ إلى باريس لتقديـ مطالب المؤتمر اإلسالمي كعند عكدتو مف باريس    
قدـ تقريرا عف نتائج المؤتمر اإلسالمي في تجمع شعبي بملعب العاصمة رفقة مصالي 

       الحاج، اعتقلتو السلطات الفرنسية بتيمة اغتياؿ مفتي الجزائر محمكد  حكؿ ككضع
في السجف رغـ أنو  اف بريئا، كبعد خركجو مف السجف تأثر  ثيرا بجبية االغتياؿ كقلص 

       مجلس اإلدارماؿمف نشاطو بتخليو عف إدارة تحرير البصائر ثـ انسحابو مف عضكية 
 ككقع بينو كبيف أعضاء جريدتو األولى اإلصالح إصدار ـ1939كأعاد سنة . في الجمعية

 دم الترقيالجمعية خالؼ حكؿ منيجية دعكتو اإلصالحية ل ف كاصؿ نشاطو ضمف نا
طريح بمرض الس رم كأصبح عقبي اؿشيخ أصيب اؿثكرة اؿكخالؿ فترة ، بالجزائر العاصمة

    2. إلى أف تكفيفراشاؿ
 

 :ىجرة العائمة إلى الحجاز
امضي العقبي جزء مف طفكلتو في مسقط رأسو ثـ شدت عائلتو رحاليا إلى بالد المشرؽ    

العربي كاستقرت بالحجاز، كلـ ت ف حر ة اليجرة جديدة عف الجزائرييف إذ  انكا على صلة 
كثيقة بأخبار كأحداث العالـ اإلسالمي، كل ف ما ميز اليجرة في أكؿ عيدىا أنيا اتصفت 

 ما ذىب إلى تكنس، فارس، مصر، . يضة الحجربع الفردم سكاء لطلب أك أداء ؼابالط

                                                 
 .424، صسابقالمرجع ال ، كآخركفبشير بالح- 1
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سكريا كالحجاز كعدف كمسقط كال كيت كالبحريف كتر يا كاليند باإلضافة إلى اليجرة إلى بالد 
. 1أكركبا كخاصة إلى فرنسا

مف بيف العكامؿ المؤثرة في شخصيتو العامؿ األسرم كاالجتماعي، علـ أساتذتو كتكجييـ    ك
. 2ةأخذه بتيار الجامعة اإلسالميإضافة إلى  الف رية، تأثره بالحر ة الكىابية، ك ميكال تولو 
بعد خركجو مف كاعتقلتو السلطات االستعمارية بتيمة اغتياؿ مفتي الجزائر،  :وفاتو   

السجف تقلص عملو اإلصالحي كتنازؿ عف إرادتو لجريدة البصائر ثـ عضكيتو في الجمعية 
 كأخذ يظير بينو كبيف أعضاء الجمعية خالؼ ،جريدة اإلصالح أصدر ـ1939كفي سنة 

 أف نو كاصؿ نشاطو في نادم الترقي، كشاءت األقدار ؿحكؿ منيجية الدعكة كاإلصالح  
ي كف الشيخ خالؿ الثكرة الجزائرية طريح الفراش يعاني مف مرض الس رم إلى أف تكفي يـك 

 .3ـ1960مام  21
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 :الفصل الثالث
 المؤسسات التعميمية والثقافية التابعة لألحزاب السياسية

 المؤسسات الثقافية لحزب الشعب :األول المبحث
 -حركة انتصار لمحريات الديمقراطية-

 المؤسسات الثقافية لالتحاد الديمقراطي لمبيان الجزائري :المبحث الثاني
 لمحزب الشيوعي الجزائري المؤسسات الثقافية :المبحث الثالث

أىمية ودور المقاومة الثقافية في مواجية سياسة التغريب و الفرنسة  :المبحث الرابع
 االستعمارية

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

حركة انتصار الحريات -المؤسسات الثقافية لحزب الشعب  :األول المبحث
 -الديمقراطية

ـ، اإلطار التنظيمي 20ش لت األحزاب السياسية في الجزائر منذ نشأتيا مطلع القرف    
 للحر ة الكطنية، فقد حاكلت جاىدة لتطكير نشاطيا التعليمي كالثقافي كتجديد برامجيا بيدؼ

استقطاب المناصريف ليا، لتحقيؽ حد أدنى مف المطالب بعد أف أصبح الكعي الثقافي 
لى العمؿ لنيؿ مطالبيا، كىذا ما عكاليقظة الكطنية يحر اف األكساط الجزائرية كيدفعانيا 

انع س على جميع األصعدة خاصة في الجانب الثقافي الذم اىتمت بو ىذه األحزاب 
السياسية مف خالؿ بناء المؤسسات التعليمية كالثقافية التي عملت على الحفاظ على 

. اللغة العربية التعليـ ك المقكمات الكطنية خاصة الديف ك
 :تأسيس الحزب

    ـ، شرع 1946 أ تكبر 13بعد إطالؽ سراح مصالي الحاج كعكدتو إلى الجزائر في   
في العمؿ مف أجؿ إعادة تأسيس حزب الشعب الجزائرم، كقد اشترطت اإلدارة الفرنسية على 
مصالي الحاج تغيير اسـ الحزب ليسمح لو بالمشار ة في االنتخابات، كىك ما تـ بالفعؿ إذ 

 2 حر ة أطلقكا علييا اسـ حر ة انتصار الحريات الديمقراطية1أنشأ مصالي الحاج كأعضائو
ثـ لحزب الشعب  (ـ1937-1926)ـ كىك امتداد لحزب نجـ شماؿ إفريقيا 1946سنة 

  .3المنحليف مف طرؼ اإلدارة االستعمارية (ـ1939-1937)الجزائرم 
    كتم نت حر ة انتصار الحريات بفضؿ كعي المناضليف كحماسيـ أف تحقؽ االنتصار 

. 4ـ1947في االنتخابات البلدية التي جرت سنة 
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يكلي اىتمامو   أصبح،1بعد ىذا االنتصار الذم حققو الحزب خاصة بعد عقد مؤتمره األكؿ  
للقضايا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كىذا ما جعؿ الشعب الجزائر يلتؼ حكلو 

 على جميع مياديف الحياة لدل الجزائرييف، فيك لـ انع اسوكيحظى باىتماـ بالغ، ف اف 
نما تعدل أيضا إلى المجاؿ الثقافي الذم ىك مر ز  يقتصر على المجاؿ السياسي فحسب كا 

 : يتمثؿ ذلؾ فيكا الفصؿ، ذالحديث في ق
لحريات لنتصار االعميمي لحزب حركة تالمجيود ال

ات يكلي اىتمامو بالقضايا الثقافية، فإنو تكلى أىـ قضية مبما أف حزب حر ة انتصار الحر  
  مارس20تخص الشعب الجزائرم أال كىي التعليـ حتى اضطر االستعمار الفرنسي في 

ق اللغة العربية لغة رسمية في الجزائر كفي  ؿ مراحؿ التعليـ، مـ بإصدار قرار يعتبر ؼ1947
كقد أحدثت ىذه الجيكد ثكرة ثقافية في الشعب، جعلتو يتسابؽ إلى إنشاء المدارس الحرة 

. 2كتعليـ الجيؿ لغتو العربية الكطنية
كىذا االىتماـ لـ يتكقؼ عند التعليـ فقط فالحزب اىتـ أيضا بالديف كالشغؿ كالقكانيف 
االجتماعية كالعقابية،  ما قرر في برنامجو على حماية الطفكلة كالصحة كالنظافة 

كالمساحات العامة، كدكف غض النظر عف الجالية الجزائرية الذيف يعيشكف في فرنسا، طلبة 
كعماال كتجار أك أصحاب ميف حرة، حيث يعمؿ على تأطيرىـ في اتحادات كمرا ز 

. 3ةصناعي
ف اليدؼ األساسي للحزب مف التعليـ ىك تحكيؿ  ؿ تلميذ إلى مناضؿ في المستقبؿ   إ

  كتحضيره للقياـ بميامو، كىذا ما يؤ ده الحزب في جميع مياديف نشاطو، أيف  اف يسعى
عدادىا لمباشرة تطبيقات ىذا الف ر عؿ أرض الكاقع مستقبال . إلى غرسو في الناشئة كا 

                                                 
، كدرس مف خاللو أكضاع البالد كخطط كسائؿ ال فاح ـ1947عقد المؤتمر األكؿ لحزب حر ة انتصار الحريات سنة - 1

مريـ مناصرية كايماف بف : انظر. للمستقبؿ كصادؽ في النياية على مجمكعة مف القرارات تدعك  ليا لتحقيؽ االستقالؿ
، مذ رة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر في التاريخ العاـ، اشراؼ م1954-1945إعادة بناء الحركة الوطنية الجزائرية ز رم، 

، 2016-2015 قالمة، 1945 مام 8 كاالجتماعية، جامعة اإلنسانيةالحكاس غربي، قسـ التاريخ كاآلثار،  لية العلـك 
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3- Nourddine Thenio, State Problematic in the Algerian National Movement History, 

Arab Center For Research and Policy Studies, Beirut, 2015, p 567. 



  

كقد سعى حزب حر ة انتصار الحريات إلى تبييف ر ائزه مف خالؿ إدارة مؤسساتو التعليمية، 
 مدرسة يضاؼ ليا مدرستاف جديدتاف ىما 15ـ حكالي 1954التي بلغ عددىا في جانفي 

 أسس في نفس المدينة ـ1954 باألربعاء، كفي فيفرم ة اإلرشاد ومدرسة النجاحسمدر
  تـ افتتاحـ1954كفي مارس  .ـ1950 التي أغلقت سنة اإلحسانمدرسة جمعية لتعكيض 

 بتلمساف، كبعد جمع األمكاؿ تـ إنشاء مدرسة جديدة بالبكيرة، كفي سكؽ اإلدريسية مدرسة
 لبني حمكد بالبلدية جمعية التربية اإلسالمية، أما بكىراف تـ تأسيس مدرسة الرشادأىراس 

 .1كالمختلطة لبريؽ
 نشاط ىذا الحزب في المجاؿ التعليمي بكجو خاص مقارنة بجمعية العلماء ف عقالحظفما   

استقرار التي  يظير كأنو  اف أ ثر التنظيمات تعرضا لمضايقة اإلدارة الفرنسية، كحالة الال
األمر الذم أثر على نشاطو سلبا في جميع  (أزمة حزب الشعب)ؾ نذاآ اف يعشيا 

نما أيضا إلى أف ىذا الحزب في أجندتو ؿ  ي ف يكلي اىتماما  بيرا بيذا المجاؿ ـالمجاالت، كا 
. بالقدر الذم  اف يكليو لألمكر السياسية

: في الميدان الطالبي
نما نظـ الطلبة ضمف خاليا تابعة للحزب    لـ يقـ الحزب بتأسيس تنظيـ طالبي مستقؿ، كا 

لجاف المساعدة : في تابعة للحزب في مدارسيـ كمعاىدىـ ك لياتيـ، كأبرز ذلؾ التنظيـ ىي
ـ، 1945-1944كفي سنتي  .التي أسسيا الحزب في فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية

  تأسست جمعية الطلبة المسلميف الشماؿ اإلفريقييف، كتم نت ىذه الجمعية مف الحصكؿ
 .2على مقر خاص بيا في باريس

 معتبرا مف الطالب على نفقتو الخاصة للدراسة في جامع ا ما قاـ الحزب بإرساؿ عدد
لى بعض الجامعات العربية في المشرؽ  الزيتكنة بتكنس، كجامع القركييف بالمغرب، كا 

: كمف بيف المؤسسات الثقافية التي اىتـ بيا الحزب نذ ر، 3مالعرب
: في الميدان النقابي

                                                 
 .251، صالمرجع السابقعزيز خيثر، - 1
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نقابة التجار المسلميف :  أسس الحزب مجمكعة مف النقابات كالجمعيات الخاصة بو كىي 
ـ، كاتحاديات الخبازيف كالبقاليف كالحالقيف كالخضاريف، كاالتحادية 1945-1943مابيف 

. 1ـ1947العامة للعماؿ، ك ذلؾ جمعية النساء المسلمات الجزائريات سنة 
: في الميدان الرياضي

االتحاد الرياضي اإلسالمي العاصمي، الرجاء : قاـ الحزب بتنشيط عدة فركع رياضية منيا
الرياضي اإلسالمي العاصمي، الشبيبة الرياضية اإلسالمية الجزائر بالجزائر العاصمة، 

باإلضافة إلى أقدـ النكادم الرياضية بالجزائر مكلكدية نادم العاصمة، ك ذلؾ  اف الحزب 
  .2ؾييتـ بنادم اليالؿ، كجمعية المكسيقى نادم السعادة بكىراف، كببكفاريؾ كداد بكفارم

: الكشافة اإلسالمية
 اف الحزب يرل في ىذا العمؿ مدرسة للت كيف العس رم خاصة للشباب الذيف تجاكز سنيـ   

فالزم ال شفي المكحد كالمعس رات ال شفية، كاألناشيد الكطنية، كالتدريبات  ،3ة سف16
كالتقنيات ال شفية  ليا تعبر أساسا على العمؿ العس رم ألف ىذا الحزب يرل أكالئؾ الشباب 

ـ 1945 بتلمساف، ل ف مجازر مام ـ1944ىـ جنكد المستقبؿ، كأكؿ عمؿ  شفي بداية مف 
منعت السلطات االستعمارية النشاط ال شفي بسبب تزايد ىذا النشاط لحزب الشعب، كبعد 

 .4ـ تـ عقد ندكة  شفية نتج عنيا إنشاء إدارة لل شافة اإلسالمية1947
: في ميدان الصحافة

لقد اعتمد الحزب على عدة كسائؿ لتبليغ نشاطو أىميا الصحافة، كمف بيف تلؾ الصحؼ   
:  منياالتي أصدرىا الحزب نذ ر

ىي جريدة أسبكعية حررىا نخبة مف الجزائرييف ىدفيا النضاؿ مف : جريدة المغرب العربي
أجؿ تحقيؽ الحريات الديمقراطية في الجزائر، ضد العنصرية ب ؿ أش اليا صدر أكؿ عدد 

، 1947 باللغة العربية، كثـ نشر الملحؽ بالفرنسية في سبتمبر 1947 جكاف 13منيا في 
. 5ـ1956 مارس 17ـ، ثـ عادت بأكؿ عدد ليا في 1949 مام 20تكقؼ إصدارىا في 

                                                 
1- Othmane Saadi, Op.Cit, P736. 
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كىي جريدة ناطقة باللغة الفرنسية، كتابعة لحزب : Algérie Libre: جريدة الجزائر الحرة
حر ة انتصار الحريات الديمقراطية، تـ مياجمتيا مف طرؼ شرطة المستعمر كمزقت 
 20المعلقات المعلنة عف صدكر الجريدة، كاعتقاؿ مناضلييا الم لفيف باإلشيار، كحجز 

. 1ـ1951-1949 عددا مف سنة 29نسخة منيا، صدر منيا إال 
جريدة سرية تصدر شيريا باللغة الفرنسية،  انت  : La Nation Algérienneجريدة 

باللغة العربية عنكانيا صكت  ـ، ضمت نشرة19448تنتشر بش ؿ غير نظامي حتى أ تكبر 
 .2األحرار

 التي التؼ حكليا بعض األنصار بعد L’Algérie libre ما أشرؼ الحزب على جريدة 
 Cahiersأزمة حزب حر ة انتصار الحريات الديمقراطية، إضافة إلى إصدار الحزب مجلة 

Algérienne3 التي تيدؼ إلى أف ت كف مجلة نظرية تعبر عف أف ار الحزب. 
كبما أف صحؼ الحزب عرضة للمصادرة كاإليقاؼ، فإنو  اف يصدر نشرات دكرية كأخرل 

نشرة التربية، نشرة اإلعالـ، تكجييات شيرية، : مخصصة لمكاضيع معينة نذ ر منيا
تكجييات إلى المسئكليف في المجالس المحلية، تعليمات للجنة الرئيسية للمسائؿ النقابية، 

 .4إضافة إلى االجتماعات ك الملتقيات
قد ساىـ كبش ؿ  بير  - حر ة انتصار الحريات الديمقراطية– أف حزب الشعب   نستنتج

في الميداف الثقافي كذلؾ مف خالؿ ما سبؽ ذ ره مف المؤسسات التعليمية كالثقافية التي قاـ 
الحزب بتأسيسيا، كالتي بدكرىا فرضت نفسيا كسط المجتمع الجزائرم بيدؼ الحفاظ     

على الكاجية الثقافية للجزائرييف كمساىمتيا في تطكير الكعي الكطني، كبالرغـ مف انشغاؿ 
الحزب بالجانب السياسي خاصة كأنو في فترة التحضير للثكرة الجزائرية إال أف ىذه 

 .االنشغاالت السياسية لـ تغفلو عف الجانب التثقيفي للمجتمع الجزائرم
فماذا إذف عف - حر ة انتصار الحريات الديمقراطية - ف اف ىذا ما قدمو حزب الشعب 

باقي األحزاب السياسية األخرل  حزب االتحاد الديمقراطي للبياف الجزائرم كالحزب الشيكعي 
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كبالتالي ىذا ما سنتطرؽ إليو في المبحثيف المكالييف لن شؼ عف مساىمة ىذاف . الجزائرم
 .الحزباف في المجاؿ الثقافي



  

 
 االتحاد الديمقراطي لمبيان الجزائري مؤسسات : المبحث الثاني

 باستقالؿ ذاتي بطاؿالذم  ـ1946  سنة،1 فرحات عباستأسس ىذا الحزب على يد  
بعد  بيذا الحزب س جريدة الجميكريةمأس كالذم قاـ بتللجزائر دكف قطع الصلة مع فرنسا

    ىاتخركج فرحات عباس مف السجف في الجزائر إثر مظاىرات سطيؼ كالمجازر التي تؿ
، بدأ في تجميع المناضليف لت كيف االتحاد كفؽ مبادئ حر ة أحباب ـ1945 مام 8في 

.  إثر األحداث المذ كرةالمنحلةالبياف كالحرية 

: برنامج االتحاد الديمقراطي لمبيان الجزائري

استثمر فرحات عباس رصيد حر ة أحباب البياف كالحرية  ما استفاد مف تجربتو النضالية   
المصالييف كاقتنع أف ف رة االندماج يستحيؿ تحقيقيا ألف  الخاصة كتجربتو مع العلماء ك

 .عا عف مصالحيـ،  ما يحاربيا الجزائريكف ألنيا تتنافى مع مقكماتيـاالمعمريف يرفضكنيا دؼ
تحرير الجزائر مف االستعمار مع احتراـ مبدأ تعدد الجنسيات إلى بناء مستقبؿ الجزائر - 

. على أسس الكاقع كالتاريخ

 

 

                                                 
، بكالية جيجؿ التي درس ـ1899 أ تكبر 24 مف الشخصيات التي قادت النضاؿ في الجزائر، مف مكاليد فرحات عباس- 1

 دراستو التي تحصؿ فييا على شيادة الصيدلة مف جامعة إلتماـقسنطينة كالجزائر  فييا بالبداية ثـ انتقؿ إلى س ي دة ك
الجزائر،  اف مف أبرز الدعاة كالمناضليف مف أجؿ اندماج الجزائر مع فرنسا، كمف المتأثريف بالثقافة الفرنسية، كمف مقكالتو 

لقد سألت األحياء كاألمكات، كبحثت في المقابر، كتصفحت التاريخ، كراجعت القرآف كلـ أر ىنالؾ مانعا  »:في ىذا اإلطار
 ىذه المقكلة التي « لف أمكت مف أجؿ األمة الجزائرية ألنيا غير مكجكدة،يمنع مسلما مف االندماج في أمة غير مسلمة

عبد : أنظر. "الشباب الجزائري"، لو  تاب بعنكاف أثارت ال ثير مف الجدؿ، ل ف فيما بعد غير رأيو للمطالبة باالستقالؿ
. 156، صسابقالمرجع الالكىاب بف خليؼ، 



  

الفرنسية الجديدة المناىضة  إقامة جميكرية جزائرية مستقلة استقالال ذاتيا ترتبط بالجميكرية- 
القبكؿ بتعدد الديانات إذ ال ضركرة بأف ي كف ألبناء  ك.لالستعمار االمبريالية في إطار فدرالي

. 1الكطف الكاحد ديف كاحد

إجبارية كمجانية التعليـ لجميع أطفاؿ الجزائر كالعمؿ مف أجؿ ترقية اللغة العربية - 
. باعتبارىا اللغة الكطنية الرسمية

 كالتر يز اإلقطاعينظاـ اؿالقضاء على ، كإليو بفعؿ اعتداءات اإلدارةآؿ تخليص اإلسالـ لما 
نبذ استعماؿ العنؼ باإلضافة إلى . على اإلصالح الزراعي بيدؼ تحسيف كضعية الفالحيف

. في مقاكمة االستعمار كالتأ يد على النضاؿ السياسي  كسيلة السترجاع الحقكؽ

أنيا ضركرية عباس  فرحات لمف جية أخرل تضمف ىذا البرنامج جملة مف المحاكر رأ   
: لتشييد الجزائر على أسس كاقعية تاريخية كمف بينيا

كي كف ذلؾ بكاسطة القضاء على االختالفات العرقية كعلى األحقاد : المساواة المطمقة* 
المتكاجدة بيف أفراد المجتمع الجزائرم كعلى كاقع التحقير الذم  اف مسلطا على الجزائرييف 

. كالمقصكد بيا اإلجراءات التعسفية التي ترمي إلى تيميش الشعب

 التي تستيدؼ اإلنساف مف أجؿ ت كيف مكاطف حر ي كف مشبعا بالكاجب التربية* 
. 2االجتماعي كمدر ا لمينة الحضارية

اللذاف ال يم ف بدكنيما أف ترقى الجزائر إلى مصاؼ األمـ المتقدمة : العمم وتكنولوجيا* 
ألجؿ ذلؾ فإنيا يجب أف تفتح أبكابيا لجميع أبناء الجزائر بدكف أم تمييز عرقي أك ديني 

.  3 ما ينبغي أف يعاد للغة العربية اعتبارىا  لغة كطنية كرسمية في البالد
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: الحزب الشيوعي الجزائريمؤسسات : المبحث الثالث

:  ومواقفوالحزبتعريف بال- أ

إف ف رة الشيكعية قد بدأت تتسرب إلى الجزائر منذ نياية الحرب العالمية األكلى فقد تحدث   
، حيث ذ ر أف منشكرات تحرض على االنضماـ إلى الحر ة ـ1922عنيا مارتينيز منذ سنة 

 الشيكعية العالمية كقد كجدت في منطقة القبائؿ، كىذه المنشكرات طبعت في مارسيليا
. 1بفرنسا

  فرع للحزب الشيكعي الفرنسي ـ1924حيث ظير ىذا الحزب في عشرينات القرف الماضي 
 تحكؿ إلى  ياف مستقؿ، بمؤتمره ـ1936كلـ ي ف يضـ في صفكفو إال األكربييف، كفي 

، كل نو ظؿ على صلة كثيقة بالحزب ـ1936التأسيسي بحي باب الكادم في جكيلية 
. رىينا لطركحاتو الشيكعي الفرنسي ك

لـ يظير الحزب الشيكعي الجزائرم اىتماما كاضحا بقضية القكمية الكطنية كمطلب   
االستقالؿ بؿ اعتمد مطالب اجتماعية  تحسيف معيشة الس اف كرفع األجكر كتحقيؽ العدالة 

االجتماعية، كالمطالبة بالمساكاة بيف الجزائرييف كالفرنسييف ضمف االتحاد الفرنسي فطلب 
بالجنسية المزدكجة كاعتبار  ؿ مف العربية كالفرنسية لغة رسمية كتش يؿ برلماف فرنسي 

 .جزائرم مزدكج

 :مواقفو

عارض الحزب الشيكعي الجزائرم تحت تأثير الحزب الشيكعي الفرنسي، نضاؿ التحرير   
الكطني الجزائرم كاعتبر الحزب انو مف السابؽ ألكانو حصكؿ الجزائر على استقالليا  

      الكطني كل ف عند قياـ حرب التحرير كقؼ إلى جانب الثكرة كعمؿ مع اتحاد العماؿ 
 ـ1955 االنحياز إلى قرار استقالؿ الجزائر كفي ربيع ـ1952ذك القيادة الشرعية كقرر في 

 قرر الحزب االنخراط في ال فاح ـ1956 جكاف 20 اف للحزب مجمكعاتو المسلحة، كفي 
. المسلح مع جبية التحرير الكطني

                                                 
 .178، ص2002، دار ريحانة، الجزائر، موجز في تاريخ الجزائرعمار عمكرة، - 1



  

،  ذلؾ L’Hebdomadaire Liberté ـ ىي1955 سبتمبرفيأصدر جريدة أسبكعية - 
 .1جريدة الكفاح االجتماعي

:  مطالبو

فصؿ بيف ال نيسة   ذلؾ اؿ،كالمساكاة في الحقكؽ السياسية كالثقافية، 2السرياليةمحاربة -
 .حرية الصحافة كاليجرة، وكالدكلة

حزب جزائرم اؿ لفرنسا كعندما أصبح ا انت ىذه مطالبو عندما  اف الحزب الشيكعي تابع
:   ما يليأصبحت مطالبو

.  اف شعارىا السياسي مف أجؿ خالص الشعب الجزائرم- 

عرض الكضعية المزرية التي يعيشيا المجتمع الجزائرم مف الجانب االقتصادم - 
. كاالجتماعي

. أ د على حدة الضرائب المسلطة في حؽ الجزائرييف الفقراء- 

. قكانيف الخاصةاؿضركرة التخلي عف قانكف األىالي ك- 

 ما أ د انضمامو إلى المؤتمر اإلسالمي بغرض تكجيو القكة السياسية مف أجؿ تحقيؽ   
. 3ةالمطالب االجتماعية كاالقتصادم

 . السياسيعطاباؿيغلب علييا نرل بأنيا لب ا لجملة المطهالحظا نمإف 

د المحافظة على مصالح فرنسا كمصالح الجزائر في آف كاحد محيث أف ىذا الحزب  اف ير
كليذا فشؿ في ترضية أم طرؼ، كأ ثر مف ذلؾ فإف مش لتيـ الثالثة ىي أنيـ  انكا ضد 

                                                 
 .152، ص2009، الجزائر،  طليطلة، دارتاريخ الحركة الوطنية من االحتالل إلى االستقاللعبد الكىاب بف خليؼ، - 1

ـ على يد أندرم بريتكف، تيدؼ إلى البعد عف 1924تعني ما فكؽ الكاقع، ىي مذىب فرنسي ظير سنة : السريالية-  2
طالؽ األف ار الم بكتة ك التصكرات الخيالية ك التعبير عما يجكؿ بالعقؿ كالف ر إما شفكيا أك  تابيا أك أم طريقة  الحقيقة كا 
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 .76،85، ص ص2015الكادم، جكاف 
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استعماؿ العنؼ كحمؿ السالح لجبر فرنسا على االعتراؼ بحقكؽ الجزائرييف كليذا فإف 
 مف طرؼ اإلدارة المزكرةالتزاميـ باستعماؿ أسلكب الديمقراطي كالمشار ة في االنتخابات 

االستعمارية قد جعليـ يفقدكف المصادقة في األكساط الشعبية باإلضافة إلى سياستيـ التي 
 المسطرة مف لإلستراتيجية انت مستمدة مف خارج كليس مف الجزائر، فقد  انكا يعملكف كفقا 
. 1رالشيكعية الدكلية أك ال تلة االشترا ية كليس كفقا لمصلحة الجزائ

 مما تقدـ أف الحزب الشيكعي الجزائرم لـ يش ؿ في أم يـك مف األياـ قكة نستخمص  
 ـ1954معتبرة في الجزائر، كلـ يؤثر في مجرل األمكر سكل قبيؿ قياـ ثكرة التحرير في سنة 

 . بعدىاماك

                                                 
 . 280، صسابقالمرجع الش، كعمار بكح- 1



  

 
أىمية ودور المقاومة الثقافية في مواجية سياسات التغريب : المبحث الرابع

 والفرنسة االستعمارية
   لقد عملت السلطات االستعمارية ما في كسعيا لتجييؿ الشعب الجزائرم، كحرمانو مف 

التعلـ كالثقافة كىذا مف خالؿ غلؽ المدارس كتشريد التالميذ، بؿ كحرؽ ال تب العلمية 
كالقضاء على الم تبات التي  انت تضـ اآلالؼ مف اآلثار العلمية،  ما استكلت على معاىد 
الثقافة كالمساجد كالمدارس كالزكايا كحكلت معظميا إلى  نائس تعمؿ لمصلحة االستعمار، 

 ؿ ىذه السياسة التي انتيجتيا اإلدارة الفرنسية ضد الجزائرييف  انت تيدؼ إلى إذابة 
الشخصية الكطنية في الشخصية الفرنسية لتجعؿ مف ىذا المزيج جيال مثقفا بالثقافة الغربية 

 .ال يعترؼ إال بالدكلة الفرنسية
  ل ف مقابؿ  ؿ ىذا لـ يبؽ الشعب الجزائرم م تكؼ األيدم فقاـ ببناء المدارس العربية 

الحرة لنشر التعليـ العربي كالحفاظ على اللغة العربية كقاطعكا المدارس الفرنسية كمف 
 :األساليب التي اعتمدكىا في المقاكمة نجد

كذلؾ مف خالؿ رفضيـ ال امؿ ل ؿ : تمسكيم القوي بمغتيم إلى درجة التقديس- 
قناعيـ بأف  المحاكالت اليادفة إلى التقليؿ مف حبيـ للغتيـ، كتشكيو صكرتيا في أذىانيـ، كا 

 . 1 اللغة الفرنسية ىي اللغة التي تصليـ بعالـ الحضارة
 كامتناعيـ عف تسجيؿ أبناؤىـ فييا ألنيـ يركنيا رفضيم لممدارس الفرنسية ولبرامجيا- 

 . 2كسيلة مف كسائؿ التنصير كالت فير كنشر العائدات الفرنسية التي ال تنسجـ مع عاداتيـ
 كجيكد الزكايا كمعاىد العلـ التي احتضنيا النشاط اإلصالحي لرجال اإلصالح في الجزائر- 

األىالي ألنيا  انت تقـك بتعليـ القرآف ال ريـ كتلقيف مبادئ الشريعة كاللغة العربية، باإلضافة 

                                                 
، منشكرات المجلس األعلى للغة العربية، الجزائر، مجيول، المغة العربية من محنة الكولونيالية إلى إشراقة الثورة- 1
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إلى مدارس اإلصالح التعليمية المنتسبة إلى جمعية العلماء المسلميف، التي عملت على 
 .1تكسيع بناؤىا كنشر التعليـ العربي

 مف طرؼ الشيخ ابف باديس التي ساىمت في نشر حر ة تأسيس جمعية التربية والتعميم- 
 إف غرضنا مف »: إصالحية قائمة على أسس متينة، حيث كرد في قانكف ىذه الجمعية

الكجية التربكية ىك تربية أبناء المسلميف كبناتيـ تربية إسالمية بالمحافظة على دينيـ كلغتيـ 
 .2 «...كشخصيتيـ، كمف الكجية التعليمية تثقيؼ أف ارىـ

 جد فعالة في المحافظة على الثقافة العربية جمعية العمماء المسممين  فعال  انت تدخالت 
اإلسالمية عف طريؽ التربية كالتعليـ اللذيف  انا منيجيما األكؿ في مقاكمة السياسة الفرنسية 

كتم نت مف بعث نخبة كطنية متشبعة بقيـ الديف اإلسالمي كالمبادئ الكطنية بعيدا عف 
 .أف اره التغريب كالفرنسة

 التي تجعؿ اإلنساف الجزائرم يصمد في الدفاع عف كجكده التثبت بالتراث والقيم الثقافية- 
 .    3كيحافظ على خصكصياتو كيرفض االندماج مع الفرنسييف

 دكر ىاـ في تكفير فرص المساجد والكتاتيب القرآنية كحلقات العلـ في  لمزوايالقد  اف-  
التعلـ كالتثقيؼ، كاالن باب على حفظ القرآف ال ريـ، كتحصيؿ المعارؼ التي مف شأنيا 

 .تحصيف المكاطف ضد سياسة المسح كالتجييؿ
ألف الف رة التي قامت علييا الزكايا لمقاكمة السياسة االستعمارية ىي الفعؿ المضاد االيجابي 

بمعنى أنو في الكقت الذم  اف فيو االستعمار يقـك بتيديـ المؤسسات الدينية،  انت فيو 
الزكايا تشيد كتؤسس في تلؾ المؤسسات، كفي الكقت الذم  اف االستعمار ينشر األمية، 

 .4 انت الزكايا تنشر التعليـ
  فيذه الزكايا  انت أثناء الفترة االستعمارية ىي المؤسسات التي  انت تتكلى التعليـ، كقد 
استطاعت ىذه المدارس الشعبية كالمعاىد اإلسالمية بأسلكبيا البسيط كالسيؿ بأف تنمي 

                                                 
، 2، طالجزائر منطمقات وآفاق، مقاربات لمواقع الجزائري من خالل قضايا ومفاىيم تاريخيةناصر الديف سعيدكني، - 1

 .91، ص2009ىػ، 1430عالـ المعرفة، الجزائر، 
 .310، صالمرجع السابقأماؿ شلبي، - 2
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 ألف ذلؾ التعليـ الذم  اف تقدمو الزكايا حافظ على ،1الشعكر بالكحدة الكطنية بيف الجزائرييف
ركح األمة كصاف شخصيتيا، كحمى عقيدتيا، كرفع معنكياتيا بذلؾ جعليا تعتصـ بدينيا 

ف  انت محركمة مف جميع الكسائؿ  كتعتز بقيميا كعاداتيا كتقاليدىا كتتعلؽ بلغتيا كا 
 .كمعزكلة عف  ؿ مياديف الحياة

 المتمثلة في الحفاظ على اإلرث نتائج مقاومة الزوايا لمسياسة االستعمارية ما  انت - 
الثقافي للمجتمع مف خالؿ المحافظة على ال تب العلمية كالمحفكظات، كالحفاظ على تماسؾ 
المجتمع الجزائرم ككحدتو، في حيف  انت تجمع بيف مختلؼ األعراش كالقبائؿ مف مختلؼ 
المناطؽ، فتمحي بذلؾ الفكارؽ الجيكية كاالجتماعية، باإلضافة إلى أنيا تم نت مف صد 

الطريؽ على  افة الجمعيات التبشيرية التي  انت تتخذ مف المجتمع كسيلة لتحقيؽ أىدافيا 
 .، خاصة اتجاه اليتامى مف أبناء ىذا الشعب2التنصيرية

 فإنو عمؿ على علمنة المجتمع كحؿ  ؿ ،3كبما أف االستعمار لو مبادئ علمانية - 
المؤسسات الثقافية، كالسيطرة على الشعائر الدينية كتصنيؼ الخناؽ على اللغة العربية، ل ف 

في المقابؿ ظيرت ىناؾ  تؿ ثقافية تمثلت في طلبة العلـ كالمثقفيف الذيف  ثر عددىـ 
 :كتنكعت ثقافتيـ كاتجاىاتيـ كنذ ر منيـ

، محافظة كسلفية كتقليدية، تتمثؿ أىدافيا كتمة المثقفين ثقافة عربية إسالمية محضة- 1
في المحافظة على الشخصية العربية اإلسالمية للجزائر كشعبيا كمقاكمة االستعمار بمختلؼ 

 .الكسائؿ
، مف مميزاتيا التن ر للثقافة العربي اإلسالمية، كتمة المثقفين ثقافة فرنسية محضة- 2

ككصفيا بالخمكؿ كالر كد، كتحميليا ظلما كعداكة، كأنيا سبب تخلؼ المجتمع الجزائرم، 
 .كتدىكر أكضاعو

، فرنسية كعربية إسالمية، مف مميزاتيا التمسؾ باألصالة كتمة المثقفين ثقافة مزدوجة- 3
 .4الكطنية، كاالستفادة مف الثقافة الغربية، كىذه ال تلة تجتمع بيف ال تلتيف السابقتيف
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بالكممة   لقد تمثلت  ذلؾ المقاكمة الثقافية الجزائرية للسياسة التغريبية الفرنسية في المقاكمة 
، بعد المقاكمة في المدارس كالزكايا كىك ما ذ رناه سابقا، أما المقاكمة بال لمة 1الشفوية

الشفكية فيي التي يعبر عنيا اإلنساف عما يحسو دكف سلطة مف أحد، ألف الشعب الجزائرم 
عاد إلى كسائلو التقليدية البسيطة كالمتكفرة خاصة في التعليـ فاعتمد على التعبير الشفكم  
الذم ال طاقة لالستعمار في التح ـ فيو بعد أف غابت الثقافة الم تكبة كحكربت مف طؼ 

 .اإلدارة الفرنسية
  مف جية أخرل فقد  اف لجمعية العلماء المسلميف مكاجية ثقافية مف خالؿ اتخاذىا التربية 
كالتعليـ منيجا سليما لتحرير المجتمع مف التخلؼ، فعلمت على تييئة عقؿ اإلنساف ك بناء 

شخصيتو، كجعلو ينظر إلى الحياة نظرة صحيحةػ ألف ذلؾ اإلنساف ىك محكر نشاطيا 
 .2التربكم كالتعليمي كالتثقيفي، كراحت تبث فيو الفضائؿ كتبعد عنو الرذائؿ

نضيفو في ىذا السياؽ أف ىذه الجمعية اختارت منذ تأسيسيا أف ي كف مجاليا ثقافيا  ما  
كذلؾ مف خالؿ ما قامت بو مف تأسيس المدارس العربية لتعليـ العربي كالحفاظ على اللغة 
كالشخصية العربية كالديف اإلسالمي كجعليـ في بكتقة كاحدة، كبيذه العناصر الثالث يتم ف 

. المجتمع الجزائرم مف مكاجية سياسة الفرنسة كالتغريب لالستعمار الفرنسي
 اتضح رد فعؿ الجزائرييف في صد السياسة التغريبية التي انتيجتيا فرنسا ضد الشعب    ما

: الجزائرم مف خالؿ
، كذلؾ مف خالؿ نشر أف ارىـ كالدفاع عف دينيـ ضد الفرنسة تشجيع الميدان الصحفي- 

بف باديس يدر كف أف الصحافة ااالستعمارية، ألف ىؤالء المصلحيف أمثاؿ الشيخ عبد الحميد 
 . عف رقي المجتمع كبنائومسئكلكفىي مقياس تطكر األمـ، كأف  تابيا 

                                                 
، مذ رة م ملة لنيؿ شيادة الماستر في التاريخ السياسة التعميمية الفرنسية االستعمارية في الجزائررجاء لخضارم، - 1

المعاصر، إشراؼ األمير بكغدادة، قسـ العلـك اإلنسانية،  لية العلـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة محمد خيضر، بس رة، 
 .75، ص2012-2013
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 كأف تلؾ الصحؼ ىي لساف الشعب ألنيا تعبر عف ف ره العاـ، كتبيف الحقائؽ بإيضاح عف 

 .1الحكادث التي تصيبو
بيذه العملية راحكا يصدركف الصحؼ التي تخدـ قضاياىـ كتدعكا إلى الدفاع عف الثقافة   

العربية كالعمؿ ب ؿ جيد على القضاء على السياسة التغريبية التي عملت على مسخ 
الشخصية العربية اإلسالمية، ألف الفرنسييف استغلكا الجانب الثقافي للمجتمع الجزائرم ألنيـ 

كجدكه أقرب ميداف لتثبيت سياستيـ عقال كركحا في ذلؾ المجتمع، ل ف  ؿ محاكالت 
االستعمار باءت بالفشؿ، فالشعب الجزائرم بقي محافظا على جميع مقكماتو األساسية كدكف 

.  الخضكع لتلؾ السياسة الفرنسية
بف باديس مف أبرز المصلحيف الذيف  انكا افي ىذا الصدد، لقد  اف الشيخ عبد الحميد   

     سباقيف ليذا العمؿ الصحفي كأ بر دليؿ على ما قاـ بو الشيخ في ىذا الميداف خاصة
في الدعكل كالدفاع عف اإلسالـ ضد المستعمريف، ف اف قائد دعاة اإلصالح في الجزائر 

 .كرائدىـ
 التنصيرية على المجتمع،  ما أنو  اف فاستعمؿ الصحافة ل شؼ خطر السياسة التغريبية ك

 .2يدرؾ مدل أىمية تلؾ الصحؼ في تكعية المكاطنيف، كيعتبرىا فعالة انشر المعرفة كالعلـك

 فيذه التربية ىي دفاع حصيف على العقيدة اإلسالمية فيي تعتمد اعتماد التربية الروحية،- 
 لك  اف لعلى حياة القلكب كليس األبداف، بح ـ أف القلب يتأثر كيؤثر في المجتمع حت

 مف الحفاظ على ديف األمة اإلبراىيميالجسد ضعيفا، كخير دليؿ على ذلؾ ما قاـ بو الشيخ 
، مع أنو  اف رجال 3 الجزائرية كمحاربة أعدائيا مف خالؿ سياسات االستعمارية المختلفة

                                                 
1- Abd el Raouf Kernab, Scholars in Algeria’s efforts to respond to the Christianization 
during the French Occupation (1830-1962), Memory to obtain the master certificate in 
the Islamic studies specialization comparative religion, under the supervision Mohamad el 
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 .لطمس اليكية الكطنية



  

، كليذا قاـ ىؤالء العلماء 1قأعرجا إال أنو قدـ لمجتمعو أعماال ال يغفؿ عنيا التاريخ بأ مؿ
ببناء المدارس كالمعاىد كالنكادم لتغذية عقكؿ كأركاح تلؾ األجياؿ للدفاع عف كطنيـ 
كالحفاظ على قيميـ كشخصيتيـ الكطنية لت كف سدا منيعا يحافظ على الثقافة العربية 

 .اإلسالمية للجزائرييف مف سياسة التغريب كالفرنسة االستعمارية
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 الخـــاتـمـــة
 يسير في نمك بطيء، م1954-1945التطور الثقافي في الجزائر ما بين   لقد  اف 

بسبب ما آلت إليو الجزائر خالؿ تلؾ الفترة التي تزامنت كارت اب المستعمر الفرنسي لمجازر 
ـ ضد الجزائرييف المدنييف العزؿ، مما دفعيـ للتف ير في خيارات جديدة 1945 مام 8

فشرع في التحضير لثكرة أكؿ .. تنصؼ قضيتيـ العادلة؛ ف اف الخيار الثكرم مالئما
ـ عقب تأسيس المنظمة الخاصة، كت ثيؼ النشاط الف رم كالثقافي إلحداث   1954نكفمبر

مف خالؿ دراستنا للمكضكع خرجنا ... نقلة نكعية في الكعي الثكرم لدل الجماىير الجزائرية
 : بالخالصات االستنتاجية التالية

 في الفترة المذ كرة آنفا فترة حاسمة في تاريخ الجزائر، حيث الظروف السياسيةلقد  انت  -
عرؼ الشعب الجزائرم مف خالؿ المجازر أنو ما أخذ بالقكة ال يسترجع إال بالقكة، ك أنو 

 لنيؿ فالعمل العسكري ىو الحل الوحيد. ال جدكل مف االستمرار في النضاؿ السياسي
الجزائر الستقالليا ك استرجاع سيادتيا ك مقكماتيا الكطنية، خاصة بعد تزكير االنتخابات 

 .ك إخالؿ فرنسا بكعكدىا بعد الحرب العالمية الثانية
لالقتصاد الفرنسي، إذ سيطرت الشر ات الزراعية تابعا   اف االقتصاد الجزائريإف  -

الفرنسية على أخصب األراضي ك األقرب إلى الساحؿ كالتي انصب االىتماـ فييا على 
إنتاج المحاصيؿ التي تتطلبيا الصناعة الفرنسية، بينما ىيمنت الرأسمالية على قطاعات 
المعادف ك المصارؼ ك التجارة، األمر الذم رسخ تبعية االقتصاد الجزائرم لالقتصاد 

 .الفرنسي
تحوالت عميقة في البنية والتركيبة االجتماعية لممجتمع عرفت الفترة المدركسة  -

، التي  انت تشيد بدايات النمك الديمكغرافي، مما خلؽ صراعات بيف الس اف الجزائري
األصليف الذيف ال يمل كف شيئا كىـ الجزائرييف، كبيف األقلية األكركبية الضعيفة 

ديمكغرافيا كالقكية سياسيا كاقتصاديا، كىذا دفع الجزائريكف المغلكب على أمرىـ للمكاجية 
السياسية ك العس رية، مما أدل إلى تسارع نسبة الكفيات كفي نفس الكقت زيادة نسبة 



  

الكالدات، كىك ما نتج عنو الجيؿ ك األمية، كانتشار األمراض كاألكبئة، كالبطالة،       
 .ك اليجرة نحك مناطؽ أخرل

 السيما مف ناحية المؤسسات التعليمية كالثقافية فإف األوضاع الثقافيةأما فيما يخص  -
 انبعاثا لمثقافة العربية اإلسالمية؛الجزائر  انت قد شيدت خالؿ ىذه الفترة نكعا ما 

تتكلى رسالتيا  ؿ مف المساجد ك الزكايا ك ال تاتيب القرآنية، إلى جانب المدارس 
انخفاض نسبة كالمعاىد العربية، التي انتشرت في المدف ك األرياؼ حلى حد سكاء، ك 

كبالتالي قد ساىمت ىذه . بش ؿ ملفت لالنتباه معتمدة  ليا على القرآف ك السنةاألمية 
 . خالؿ ىذه الفترةعجمة التطور الثقافي لمجزائريين في دفع المؤسسات التعميمية

  المدارس و المعاىد الفرنسية المتمثلة في المؤسسات التعميمية الفرنسيةأما مف ناحية  -
، حيث أف فرنسا التي فتحت أبكاب مدارسيا كجامعاتيا فشمت في أىدافيا فشال ذريعافقد 

لبعض الجزائرييف المتم نيف ماديا  انت تتكقع السيطرة علييـ ك القضاء على اللغة 
العربية ل نيا باءت بالفشؿ، ألف بعض المتمدرسيف في ىذه المدارس أصبحكا مف ركاد 

 .فرحات عباسالحر ة الكطنية أمثاؿ 
 التي تمثلت في نشاط النكادم اليقظة الثقافية مظاىر تجلت في لمتطور الثقافي اف  -

، باإلضافة إلى نشاط التثقيف و اإلصالحالثقافية ك الرياضية التي  انت تسعى إلى 
يكون لمشعب الصحافة الكطنية الجزائرية مف خالؿ تأسيس المجالت ك الجرائد حتى 

 .الجزائري رأيا خاصا بو
 بالنسبة للشعب بصيص األمل ف انت بمثابة لجمعية العمماء الجزائريينأما بالنسبة  -

الجزائرم الذم طمست مقكماتو الكطنية تحت القكانيف الفرنسية؛  اإلدماج كغيرىا مف 
فقامت بدكر حيكم ك رائد في تعليـ األىالي مف . القكانيف الجائرة التي شرعيا االستعمار

 ليا برنامجا خاصا التي أصبحت ليا إنشاء المعاىدثـ ... خالؿ مساجدىا ك مدارسيا
لتعليـ الصغار ك ال بار تعليما صحيحا مف الديف اإلسالمي كالسنة ك اللغة العربية، 

رساؿ طالبيا في   .لمغرب كاتونس و مصر إل ماؿ مسارىـ الدراسي إلى رحالت عمميةكا 



  

ك تثقيؼ الناس ك نقد  نشر الوعي الوطني  دكر  بير فيلمصحف و النوادي اف  -
 أعداد كبيرة من المثقفينالسلطات االستعمارية، نتج عف ىذا المجيكد الذم بذلتو تخرج 

التحضير  في المبادرة ك ليم الدور األساسي في تحريك األوضاع السياسيةالذيف  اف 
 . المجيدةلثورة التحرير

 أ ثر منشغمة بالجانب السياسي فيي  انت النشاط الثقافي لألحزاب السياسيةأما عف  -
 تزامنت  ما ذ رنا سابقا مع المجازر الفترة الحساسة، ألف ىذه الجانب الثقافيمنو في 

 . تقريبا بيذا الميدافاألحزاب تلؾ لم تيتمليذا ...ك اإلعداد للثكرة
أظيروا المواقف  الجزائريين فإف المقاومة الثقافية لمسياسة الفرنسيةك فيما يخص  -

 نتيجة نظرتيا ك مكاقفيا الصارمة المعادية ضد العقيدة الرافضة لموجود الفرنسي؛
 .اإلسالمية كاليكية العربية

 نأمؿ أف ن كف قد كفقنا في تسليط الضكء على ىذا المكضكع الحساس،       في األخير 
 .كا كلي التكفيؽ.   في انتظار أف يحظى بمزيد مف االىتماـ كالبحث في المستقؿ
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