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سا إىل وجه أساهو م البحث مقياس اتريخ اجلزائر الثقايف احلديث و املعاصر، ويغطي هذا 
رتة لفة خالل الفة املختثقافطلبة السنة الثانية من قسم التاريخ، و يشتمل على إجياز واف ملظاهر ال

 زائري و أهمقايف اجلالث احلديثة و املعاصرة من اتريخ اجلزائر. و يتوخى تعريف الطالب ابملخزون
لعبقريني و لبعض ا راجملفاعلني الثقافيني خالل الفرتتني املذكورتني ألنه يتضمن موضوعات و تا

 أرابب القرائح من مشاهري اجلزائريني خالل هذين العهدين.

 اسة هذالدر  و قد قسمت هذا العمل إىل مدخل و جزئني، و كان من الضروري التمهيد
ية العهد إىل غا لعصورااجلزائر الثقايف منذ أقدم املقياس مبدخل حتدثت فيه ابختصار عن اتريخ 

لك الفرتة خالل ت قافةاإلسالمي لتمكني الطالب من االطالع و لو ابلقدر اليسري على جوانب الث
 البعيدة من اتريخ اجلزائر.

هد الل العيف خو قد خصصت اجلزء األول من هذا البحث، لدراسة اتريخ اجلزائر الثقا
ثماين ها العهد العليت ورثكة اابلتطرق إىل تراث القرن اخلامس عشر ابعتباره الرت العثماين، و افتتحته 

ها يف و اليت خلصت لثقافيةاة اعن العهود اإلسالمية السابقة. و تعرضت فيه إىل املؤثرات تراث يف احلي
وف.  شار التصط و انتراباالضطراابت و القالقل السياسية، و اهلجرة األندلسية مث ظهور عقيدة امل

الثقايف  ية و االنتاجة العلمحليااكما تطرقت فيه إىل العلماء و األمراء و العالقة بينهما، مث حتدثت عن 
 الذي كان سائدا يف اجلزائر خالل تلك الفرتة.

بعد ذلك انتقلت للحديث عن املؤسسات الثقافية اليت عرفتها اجلزائر خالل العهد العثماين، 
الزوااي و املدارس و املعاهد العليا و املكتبات. و قبل التطرق إىل ذلك  و اليت متثلت يف املساجد و 

كنت قد سلطت الضوء على األوقاف ابعتبارها أكرب مؤسسة كانت متول هذه املؤسسات الثقافية. 
أما املوضوع الثالث الذي عاجلته يف هذا اجلزء هو ظاهرة التصوف يف اجلزائر خالل العهد العثماين، و 

ه الطرق الصوفية و موقف العثمانيني منها، و فيه حتدثت عن الطريقة الشاذلية، و قد درست في
الطريقة الطيبية، و الطريقة احلنصالية، و الطريقة الكرزازلية األمحدية، و الطريقة الشيخية، و الطريقة 
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وء كذلك على القادرية، و الطريقة الرمحانية، و الطريقة التيجانية، و الطريقة الدرقاوية. و سلطت الض
سلوك بعض املتصوفة و أدعياء الوالية الذين كانوا يدعون دعوات ضالة، و بعض املتصوفة اخلريين 
الذين كانوا يدعون الناس إىل اخلري و الصالح. و يف هناية هذا اجلزء حاولت اإلحاطة بظاهرة األولياء 

ه قوة و عمقا و انتشارا، و  و الكرامات خالل العهد العثماين، و هي الظاهرة اليت ازدادت خالل
 كانت أيضا أبعد غورا و أقوى أتثريا على عقول الناس.

مارية لفرتة االستعخالل ا قايفأما اجلزء الثاين من هذه الدراسة فقد درست فيه اتريخ اجلزائر الث
 ن خالل نشرملثقايف اغزو الفرنسية، و قد افتتحت الكالم فيه عن االستعمار الفرنسي للجزائر و ال

قد حاولت  لماء، والع اجلهل و األمية و الفرنسة و التنصري. مث تعرضت بعد ذلك إىل التعليم و
ألن  لية الفرنسيةكولونياة الدراسة هذا القطاع احليوي كنموذج للحياة الثقافية ابجلزائر خالل احلقب

رى  ت أخالبحث يف هذا اجلانب واسع و ثري و يطول فيه احلديث عن قطاعات و مؤسسا
نما، اثر، و السين، و اآللفنو الصحافة، و املسرح، و املوسيقى، و الرسم، و الرتمجة، و املطابع، و اك

 و االذاعة و حنو ذلك.

يف اجلزائر  لفرنسيةامية و يف معرض احلديث عن التعليم و العلماء تطرقت إىل السياسة التعلي
لتعليم خص يف اتتل و اليت كانتو مقاصدها، و اجلدل الذي أاثرته، و املسارات اليت أخذهتا، 

ار املعلمني رفت بكبما عاحلكومي الرمسي و التعليم الوطين احلر، و خصائص و تشعبات كل منهما. ك
وية اليت ادية و املعنغوط املالض ودوا مهام التدريس، و الذين أجنبتهم هذه التجربة التعليمية، لالذين تق

و  ضيم و اجلور،رهم ابلشعو  ويهم و على  العلماء إمجاال، مارستها اإلدارة االستعمارية الفرنسية عل
 ، و تفرقوا يفاخلارج إىل نتيجة لذلك ضاقت هبم أرض اجلزائر مبا رحبت و فضلوا اهلجرة و االرحتال

ردت ء، و عليه أفاخلرقا استهبالد املشرق العريب و مغربه للفكاك من ممارسات املستعمر املقيتة و سي
 ل هذا املوضوع حتت عنوان " هجرة العلماء".عنصرا مستقال يتناو 
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و مرادفة  ت نشيطةكان  و قد اختتمت احلديث يف هذا اجلزء عن التعليم و حركة التأليف اليت
وا يف هذا ني الذين نبغجلزائريني احلركة التعليم خالل احلقبة الكولونيالية من خالل التعريف ببعض املؤلف

 الثقايف اجلزائري خالل تلك الفرتة.اجملال، و تركوا بصماهتم يف احلقل 

ضع تتعلق املتوا لعملو إنين ال أكشف سرا إن قلت لقد واجهتين صعوابت مجة أثناء إجناز هذا ا
ن الباحث يف أه، ذلك ام بأساسا بتقدمي املوضوعات املقررة وفقا للمنهاج اجلامعي و ضرورة االلتز 

ا و ر بل من كثرهتاملصاد قلة قلة املعلومات، و من حقل اتريخ اجلزائر الثقايف ال يشكو يف الواقع من
ة " سوعته الشهري  يف مو هللا تناثرها. و لعل املعلومات الغزيرة اليت ضمنها األستاذ أبو القاسم سعد

 ألخرى اليت كتبها حولم " و غريها من الدراسات ا 20-م  16ه/  14-هـ  10اتريخ اجلزائر الثقايف 
ذلك  ينو قد تطلب م كثرة مصادر هذا املقياس و غزارة معلوماته.  هذا املوضوع خلري دليل على

األمر فقد  أي كان . واالختصار يف تقدمي تلك املوضوعات، و الذي أمتىن أال يكون اختصارا خمال
لنسبة ابفائدة  ن لهحاولت بكل ما أتيت من قوة أن أعطي هذا العمل حقه من الدراسة، حىت تكو 

 ما قدمت.ثانية كة الة اجلامعيني بقسم التاريخ و السيما طلبة السنللمخاطبني به و هم الطلب
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 مي:من العهود القدمية إىل العهد اإلسالمدخل لتاريخ اجلزائر الثقايف 
قدمي و دين اللعهايتضمن هذا املدخل حملة موجزة عن اتريخ اجلزائر الثقايف خالل 

فن، كما  عتقد ومط و اإلسالمي، و فيه حديث خمتصر عن ثقافة الرببر القدمية من لغة و خ
ليت نتجت عن لتأثر او ا تضمن موجز عن حالتهم الثقافية أايم الفينيقيني، و عالقة التأثري

شاهري اين، و بعض مالروم لعهداتصال الفينيقيني هبم، مث خمتصر عن احلالة الثقافية للرببر يف ا
 –ائر ثقافية ابجلز الة الاحل الثقافة الرببرية زمنئذ. و يف هناية هذا املدخل متت اإلشارة إىل

 مادية. ة و احلتمي الرسخالل العهد اإلسالمي من خالل منوذج الدولتني -املغرب األوسط
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I- ثقافة الرببر القدمية 

ظاهر عدة م يف لقد سجل التاريخ للرببر حضارة مزدهرة ذات قاعدة ثقافية جتسدت
 أبرزها اللغة و اخلط، و املعتقد و الفن.

 اللغة -1

ملا كانت اللغة هي أساس التواصل بني الناس عرب خمتلف األزمنة و احلقب، فقد  
كانت للرببر لغة خاصة هبم. و خالل فرتة األربعينات من القرن املاضي، عمل الكثري من 

على مجع   « chabot »الباحثني اللغويني الفرنسيني و على رأسهم الباحث " شابو" 
رق اجلزائري و الغرب التونسي يف حماولة منه لفك رموز هذه الكثري من النقوش الليبية ابلش

نقشا ليبيا، مث قام بتصنيفها و  1120اللغة، و قد متكن هذا الباحث من مجع أكثر من 
ضمن هذه  -تبويبها و أخرجها يف شكل جملد كبري، و قد الحظ هذا الباحث وجود 

 (1)ليبية و التينية ليبية(. نقشا كتب بلغة مزدوجة )بونية 20حنو  -اجملموعة الكبرية
حرفا، و أن كتابتها تكون من اليمني  22و قد دلت النقوش أن لغة الرببر تتشكل من

 (2)إىل اليسار، و من اليسار إىل اليمني، و من أعلى إىل أسفل، و من أسفل إىل أعلى 

و عموما فإن هذه النقوش اليت كتبت هبا هذه اللغة هي نقوش تذكارية و جنائزية 
تحدث عن مناقب امليت و أحواله الشخصية و مكانته االجتماعية و حظوته. و قد عثر ت

الدارسون مبوقع احلفرة بقسنطينة يف الشرق اجلزائري على جمموعة من النقوش تدل على تويل 
 3أبناء ماسينيسا احلكم و هم مسيبسا، و غلوسة و مستنبعل

 
 

                                                           
(، دار م1962-.م ق814بيلي فركوس: الوجيز يف اتريخ الثقافة اجلزائرية من العهد الفينيقي إىل غاية االستقالل )نصاحل بن   1

 .8، ص 2015املعارف للطباعة، اجلزائر، 
2 Mahfoud Kaddache : L’Algérie dans l’antiquité, S.N.E.D, Alger, Algérie, 1982, p 32. 

 .116، ص 2003حممد الصغري غامن: معامل التواجد الفينيقي البوين يف اجلزائر، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر،   3
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 املعتقد -2

فيها مواتهم بكل عناية و دقة، أهنم كانوا يعتقدون تشري القبور اليت كان الرببر يدفنون 
و كانوا يعبدون إهلا يسمونه "أمون" غري أهنم كانوا ( 1)بوجود حياة أخرى بعد املوت،

يعتقدون أنه ليس هلذا اإلله وجود مستقل بذاته، و إمنا هو عبارة عن روح تبعث يف بعض 
القمر و الربق و الرعد و غريها،  الكائنات و الكواكب و الظواهر الطبيعية مثل الشمس و

ين الثور، و يتخذون لقرصها متثاال جيسدونه على ر لذلك كانوا يعبدوهنا و يرمزون للشمس بق
رأس صورة تيس، كما كانوا يعبدون احليواانت و خاصة الثور و الكبش، و كانوا يعتقدون 

قدسوهنا و يتوسلون هبا أيضا بوجود أرواح يف بعض العناصر الطبيعية كاحلجارة و األشجار في
 (2)إىل قضاء حوائجهم اليت عجزت عن قضائها قواهتم البشرية الضعيفة.

 الفن -3

كان للرببر حس فين راق، و يتضح ذلك بشكل جلي من خالل ما عثر عليه 
الباحثون من رسوم منقوشة على الصخور، و أواين فخارية مزينة، و مواد خزفية، و مواد 

 3نزية و النحاسية، و أدوات الزينة و غريها.احللي احلديدية، و الربو 

مظاهر  لية منخا و هكذا نرى أن األمة الرببرية مل تكن يف عصر من عصور اترخيها
ش يا راقيا يعيبري حالرب  الثقافة و احلضارة، فاقدة لتلك الثروة الثقافية اليت جتعل الشعب

 بروحه كما يعيش جبسمه.
 
 

II- الفينيقي احلالة الثقافية للرببر يف العهد 

                                                           
1 Mahfoud Kaddache :op.cit, p 37 

، 9198مبارك بن حممد امليلي: اتريخ اجلزائر يف القدمي و احلديث، اجلزء األول، تقدمي و تصحيح حممد امليلي، م.و.ك، اجلزائر،   2
 .122، 121ص 

3 Mahfoud Kaddache : op.cit, p 32. 
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الفينيقيون شعب ينسب إىل وطنه فينيقيا، و هي عبارة عن كيان جغرايف يقع يف 
منطقة الشام، يتميز بضيق مساحته و إطالله على البحر األبيض املتوسط، و يفصله عن 
بقية بالد الشام جبل لبنان. و رغم أهنم أمة قليلة العدد إال أن صيتهم ذاع يف التاريخ القدمي 

ئل أعماهلم اليت كانت كلها حسنات للبشرية عامة و للرببر خاصة، حيث ربطوا بسبب جال
بني األمم و احلضارات القدمية جسورا متينة، و نشروا ابلتايل حضارات إنسانية بلغت مكانة 

 (1)متميزة سامهت يف نشر خمتلف أصناف املعرفة و الثقافة.

مم اليت ركبت البحر، و كانوا كان الفينيقيون أمة حبرية، حيث يعدون من أوائل األ
مساملني و بعيدين حبكم طبيعتهم عن احلروب و الدسائس، و كانوا أيضا حمبني للتجارة 
لذلك قيل عنهم أهنم شعب جتاري مسامل، ميال إىل االلتفات حنو البحر أكثر منه إىل 

 (2)اليابسة.

ناطق اليت يبحرون إليها و ملا كانت املسافة اليت تربط بني موطنهم األصلي فينيقيا و امل
ليجدوا فيها ضالتهم طويلة و شاقة و حمفوفة ابملخاطر، فقد اهتدوا إىل أتسيس " أسكاالت 
جتارية" عرب الطريق البحري لالسرتاحة و التموين و إصالح السفن، و مع مرور الزمن 
تطورت هذه املراكز و أصبحت أسواقا جتارية منتشرة عرب الساحل املغاريب مثل " 

ضرموت" )سوسة(، و "عوتيقة" )بوشاطور( بتونس، و "هيبون" )بونة(، و " أجلجلي" ح
 (3))جيجل( و "صلداي" )جباية( ابجلزائر.

                                                           
 .128مبارك بن حممد امليلي: املرجع السابق، ص   1

2 Charles Picard : La vie Quotidienne à Carthage au temps d’Hanibal, Hachette, Pries, France, 

1958, p 24. 
 .15، ص 1965عبد هللا شريط، حممد امليلي، اجلزائر يف مرآة التاريخ، طبع و نشر مكتبة البحث قسنطينة، اجلزائر،   3
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و قد روعيت يف إنشاء هذه املراكز عدة معايري حتقق النمو التجاري و الرخاء 
املناطق الداخلية االقتصادي منها ارتفاع نسبة الكثافة السكانية اجملاورة هلذه املراكز، و ثراء 

 (1)القريبة منها ابإلنتاج الزراعي و غريها.
و الواقع أن الفينيقيني كانوا قد ترددوا على هذه املناطق منذ القرن الثاين عشر قبل 

مدينة قرطاجة اليت نزحت  Elissaق.م أسست أمرية صور عليسة  814امليالد، و يف عام 
، و قد تطورت هذه املدينة Pygmalionإليها بعد خالفها مع أخيها امللك بيغماليون 

، و (2)بسرعة فائقة و عظم شأهنا حىت أصبحت سيدة احلوض الغريب للبحر األبيض املتوسط
 بلغت شأوا عظيما خاصة خالل القرن الرابع قبل امليالد، فأصبحت عاصمة الفينيقيني و

 (3).معقل عزهم و حصن سيادهتم، و كان سكاهنا يسمون البونيقيني
و قد اندمج السكان الرببر يف احلضارة القرطاجية، و برز التأثري الفينيقي بشكل 
واضح يف حياهتم اليومية. و مل يكن هذا التأثري يقتصر على اجلانب املادي فحسب، و إمنا 

ث أقبل البعض منهم على اللغة البونيقية فتعلمها، ، حي(4)طال أيضا اجلانب الثقايف و الديين
األمر الذي ساعد على انتشارها بشكل الفت لالنتباه، و ليس أدل على ذلك من أنه عثر 
على كتاابت كتبت هبذه اللغة منقوشة على عدة أضرحة بكل من مدن قاملة ، قسنطينة، و 

بر كانوا قد وطدوا عالقاهتم ميلة ابلشرق اجلزائري. يضاف إىل ذلك أيضا أن أعيان الرب 
 (5)الثقافية مع قرطاجة، و قام امللك مسينيسا إبرسال إبنه إليها ألخذ العلم و التزود بثقافتها.

                                                           
1 Abdelhamid Benachenhou : Connaissance du Maghreb. Notions d’ethnographie, d’histoire 

et de sociologie, preses des éditions populaires de l’armée nationale, Alger, Algérie, 1971, p 

31. 
شافية شارن و آخرون: االحتالل االستيطاين و سياسة الرومنة، منشورات املركز الوطين للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية   2

 .11، ص 2007، اجلزائر، 1954و ثورة أول نوفمرب 
 .16عبد هللا شريط، حممد امليلي: املرجع السابق، ص   3

4 Mahfoud kaddache : op.cit, p 45. 
 .8: املرجع السابق، ص صاحل بن تبيلي فركوس  5



 مدخل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

11 
 

لقد أثر الفينيقيون على الرببر يف جمال اللغة، و ابملقابل أتثرت اللغة الفينيقية بنظريهتا 
اثلثة هي اللغة البونيقية ألفت هبا آتليف  الرببرية، و قد نتج عن هذا التأثري و التأثر ظهور لغة

عديدة يف جمال الفالحة و املالحة و األسفار و حنوها، مثل رحلة حنون اليت رصد فيها 
ق.م، و وصل سواحل السنيغال، و غينيا  525أخبار رحلته البحرية حول إفريقيا الغربية عام 

 (1)و الكامريون.
ل إجنلرتا، و ألف هبذه اللغة أيضا  الذي وصل سواح Magonو كذلك رحلة ماغون 

كتاب "ماغون يف الفالحة" الذي ترمجه اليوانن و الرومان إىل لغتهم و اعتمدوا عليه بشكل 
 (2)مركزي خاصة أثناء عملية تنميتهم ملختلف النبااتت إبفريقيا.

و احلقيقة أن البونيقيني كتبوا الكثري من الكتب هبذه اللغة، غري أهنا ضاعت بضياع 
كهم حينما أقدم الرومان على حرق قرطاج و حتطيم مدنيتها و إتالف كل الثمرات مل

 (3)ق.م. 146الفكرية اليت أنتجوها عام 
و مل تقتصر عالقة التأثري و التأثر بني الطرفني على اجلانب اللغوي فحسب، و إمنا 

ديس مست أيضا اجلانب الديين، حيث أقدم الفينيقيون على عبادة آهلة الرببر و تق
معتقداهتم و شعائرهم، فعبدوا إله الرببر "أمون" لكن حسب أعرافهم و تقاليدهم اليت 
اقتضت التحوير يف امسه ليصبح " بعل أمون"، و صنعوا متاثيل أخرى له غري متثايل التيس و 
الكبش. و مل يتحرج الرببر من هذه التحويرات، بل سارعوا إىل تقليدها و شادوا إجالال و 

له " بعل أمون" متاثيل يف عدة مدن هلم مثل قرطة، ميلة و قاملة. و عبدوا كذلك تكبريا لإل
عدة آهلة فينيقية مثل اإلله " استاريت" و اإلله "جليست"، و اإلله " بليدير" و معناه الرب 

 (4)العظيم، و قد بقيت هذه األهلة معبودة إىل فرتة ما بعد االحتالل الروماين للمنطقة.
                                                           

1 Fernand Decret : Carthage ou l’Empire de la mer, Tours, France, 1977, pp 72,73. 
 .136مبارك بن حممد امليلي: املرجع السابق، ص   2
 .13، ص 1963الكتاب، اجلزائر، ر، نشر دار ئأمحد توفيق املدين: كتاب اجلزا  3
 .168، 167مبارك بن حممد امليلي: املرجع السابق، ص ص   4
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د بعيد ابلثقافة الفينيقية يف الكتابة و حو خالصة القول أن الثقافة الرببرية أتثرت إىل 
اللغة و املعتقد لعدة قرون من الزمن، و هذا ما أكده اجلغرايف و املؤرخ الفرنسي األستاذ " 

حينما قال: "... أن التأثري الفينيقي يف منطقة املغرب دام حنو ألف  « Gautier »غوتييه" 
ة، و مل يسجل لنا التاريخ سوى القرن األخري من الوجود الفينيقي، أي القرن الذي أفل سن

 (1)فيه جنم إمرباطورية قرطاج، أما القرون التسعة األخرى فقد بقيت غامضة...".

III- احلالة الثقافية للرببر يف العهد الروماين 
ابحلروب خاض القرطاجيون حرواب طاحنة ضد الرومان عرفت يف التاريخ القدمي 

 218ق.م(، و احلرب البونية الثانية ) 241 -.مق264البونية الثالثة: احلرب البونية األوىل )
ق.م(. و قد انتصرت فيها  146-ق.م 149ق.م(، و احلرب البونية الثالثة ) 202 -ق.م

ق.م. و على إثر ذلك انتهجت سياسة توسعية  146روما و قضت على قرطاج عام 
 (2)عدوانية متكنت عن طريقها من السيطرة على شعوب البحر األبيض املتوسط.

و يف هذا السياق استوىل الرومان على قرطاج و أطلقوا عليها اسم "مملكة الرومان 
قيا ق.م أحكموا سيطرهتم على شرقي نوميداي و مسوها إفري 46االفريقية"، و يف عام 

اجلديدة، أما موريطانيا الشرقية فقد بقيت حتافظ على استقالهلا أبيدي أمراء من الرببر 
ق.م. و تبعا لذلك مت إحلاقها  33آخرهم امللك بوكوس الثالث الذي قضى حنبه عام 

ابملستعمرة الرومانية، و رغم املدة الطويلة اليت قضاها الرومان ابملنطقة، إال أنه استعصى 
عها ابلكامل، حيث مل يتمكنوا من إحكام سيطرهتم على املناطق الصحراوية ما عليهم إخضا

عدا يف جهات قسنطينة. أما ابقي املناطق فلم يكن هلم فيها إال اجلهات التلية املعروفة 
 (3)مبوريطانيا القيصرية.

                                                           
1 E.F.Gautier : Le passé de l’Afrique du Nord, Les siècles obscurs éditions 

Payot, Paris, France, 19, S.D. p 31. 
 .45، ص 1985م(، م.و.ك، اجلزائر، 40-ق.م 146حممد البشري شنيبيت: االحتالل الروماين لبالد املغرب )سياسة الرومنة   2
 .35، 34عبد هللا شريط، حممد امليلي: املرجع السابق، ص، ص   3
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ئما مل يتمكن الرومان من التأثري يف ثقافة الرببر و لغتهم و دينهم، ألن الرببر كانوا دا
على خالف معهم يف الدين و ساخطني و اثئرين على سياستهم طيلة فرتة سيطرهتم عليهم 

(، ألهنم كانوا يرون فيهم أمة مستعمرة و متسلطة حرمتهم من الفوائد م429-ق.م 146)
، و نتيجة لذلك مل حيدث التقارب و االندماج (1)االقتصادية اليت كانت تتميز هبا أراضيهم

وانب و السيما يف اجلانب الديين حيث احتفظ الربابرة خبصائص داينتهم بينهما يف كل اجل
 (2)املتميزة رغم سياسة الرومنة اليت كانت هتدف أيضا إىل نشر الداينة الرومانية.

ماء و ء و حكلماو رغم ذلك فقد اشتهر من رجال الرببر خالل احلقبة الرومانية ع
غريها من  فيا، وجلغراو األدب و التاريخ و اعظماء يف جمال الدين و السياسة و الفلسفة 

 العلوم األخرى نذكر منهم:
 يواب الثاين -1

كان يواب الثاين قد ترىب يف أحضان روما، و تشبع بثقافتها، حيث أخذه يوليوس 
ق.م و أراد أن جيعله ستارا ينفذ من وراءه مقاصد روما  46قيصر و تبناه بعد وفاة والده عام 

. و خالل مدة إقامته بروما تلقى يواب الثاين خمتلف (3)ملكا على نوميداي االستعمارية، فعينه 
العلوم و الفنون يف معاهدها و مراكزها العلمية على يد أساتذة رومان و يواننيون، و تعلم 
اللغتني الالتينية و اإلغريقية و تضلع فيهما، كما فنت ابحلضارة اليواننية و تذوق أدهبا و 

و نتيجة لذلك أصبح من جهابذة العلم و األدب. و قد اعرتف له  فلسفتها و فنوهنا،
 (4)معاصروه بغزارة علمه و تبحره يف خمتلف العلوم و خاصة يف جمال التاريخ و األدب.

                                                           
 .12صاحل بن نبيلي فركوس: املرجع السابق، ص   1

2 Georges Andrien : L’Église de l’Afrique du Nord : (Algérie, Maroc), Paris, France, 1991, p 

42 
 .36عبد هللا شريط، حممد امليلي: املرجع السابق، ص   3
 .13صاحل بن نبيلي فركوس: املرجع السابق، ص   4
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ورث يواب الثاين عن جده مكتبة ثرية ابلكتب اليواننية و املخطوطات الالتينية و 
اليواننية، وصلتنا منها تسعة عناوين هي: التاريخ الفينيقية، و ألف العديد من الكتب ابللغة 

اتريخ املسرح، حول فساد اللغة،  ،الروماين، علم آاثر الرومان، اببيلون، أرابيكا، متشاهبات
الذي يعد أهم ما كتب  « Lybyca »حول الرسم، و أخريا كتابه الشهري املوسوم "ليبيا" 

يه عدة أخبار ختص اتريخ و جغرافية يواب الثاين، إذ هو عبارة عن عمل موسوعي رصد ف
 (1)بلده، و معلومات أخرى تتعلق بنباهتا.

 أبوليوس املادوري -2
من أسرة ثرية و ذات جاه، أخذ تعليمه يف  م124ولد أبوليوس مبدنية مادور عام 

البداية على يد أساتذة بلدته، غري أنه مل يكتف مبا تلقى من علم فانتقل إىل قرطاج و أثينا 
و هناك تعلم الشعر و املوسيقى و اجلدل، و ولع ابلفلسفة األفالطونية اليت الزمها ابليوانن 

بعد ذلك انتقل إىل روما و تعلم فيها اللغة الالتينية، و كان يف الوقت نفسه  (2)طوال حياته.
ميارس فيها مهنة احملاماة ليكسب قوته اليومي. كان أبوليوس حمبا للسفر و حياة الرتحال، 

مدينة اإلسكندرية املصرية عن طريق ليبيا. غري أنه سقط سقيما إثر وعكة صحية  فسافر إىل
مرأة تدعى" إمييليا إأصابته يف الطريق و حتديدا يف بلدة "أواي" الليبية، و هناك تزوج من 

بودنتيال"، رغم اعرتاض أهلها على هذا الزواج، الذين رفعوا ضده دعوى قضائية ضده اهتموه 
السحر و الشعوذة من أجل االستيالء على قلبها. و ملا عرضت القضية أمام فيها ابستخدام 

احملكمة، دافع أبوليوس عن نفسه بقوة خاصة و أن له ابعا طويال يف احملاماة. و متكن من 
تربئة ساحته و دحض كل التهم املوجهة له، و أثبت أمام هيئة احملكمة أن كل حجج 

 (3)قيمة.خصومه ما هي إال تربيرات واهية و س

                                                           
1 Mahfoud Kaddache : op.cit, pp 105, 106. 

 .60، ص 1983حممد الطمار: الروابط الثقافية بني اجلزائر و اخلارج، ش. و.ن.ت، اجلزائر،   2
 .12، 11، ص ص 2001، ترمجة أبو العيد دودو، منشورات االختالف، اجلزائر، يبلوكيوس أبوليوس: احلمار الذه  3
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و األصل أن املرافعة اليت ألقاها أبوليوس أمام القضاة كانت يف شكل خطاب عنيف 
مجيل و جذاب وصلنا حتت عنوان " الدفاع" أو "السحر". و يعد هذا اخلطاب يف نظر 
املؤرخني من أطرف و أقدم اخلطب اليت كتبت ابللغة الالتينية، ليس فقط بسبب املناسبة اليت 

ا أيضا بسبب احتوائه على تفاصيل مشوقة عن احلياة اليومية يف األقاليم قيل فيها، و إمن
الرومانية املليئة ابخلرافات و القصص الغريبة، كما ترك لنا أبوليوس أيضا جمموعة كبرية من 
اخلطب احلماسية اليت تعاجل موضوعات عديدة، و قد بوبت و صنفت حتت عنوان " ابقة 

 (1)من الزهور".
أهم عمل اشتهر به أبوليوس هو رواية احلمار الذهيب )امليتامورفوس( أو و الواقع أن 

و اليت تعد يف نظر الباحثني أول رواية كتبت يف اتريخ  م170"املتحول" اليت ألفها عام 
البشرية، و قد روى فيها قصة إنسان إمسه " لوسيوس" تشاء األقدار أن يتحول إىل محار، و 

اآلدمية إال إذا أكل الورد، إال أنه عسر عليه احلصول عليه، إذ   ال يستطيع أن يعود إىل هيئته
كلما شرع يف البحث عنه تصدت له عصابة منعته من ذلك. و ملا بلغت أخباره مسامع " 
إزيس" إهلة املصريني القدامى تدخلت و أعادته إىل هيئته اآلدمية. و قد سرد أبوليوس وقائع 

ح، و رمبا ذا داللة رمزية كذلك فرمبا كان يرمز هذه األحداث أبسلوب أنيق حاذق و فصي
هبذا احلمار الذهيب إىل نفسه كإنسان نوميدي أراد الرومان أن يرومنوه و يسلخوه من جلده 
الشرقي و يلبس ثوب احليوان أي ميارس ثقافة املستعمر الغالب، و قد يرمز ابإلهلة إيزيس إىل 

معاد للشرق، و يف كل األحوال فرمبا كان يلجأ ثقافة الشرق اليت أراد الدفاع عنها يف حميط 
 (2)إىل الرمز و التلميح تالفيا حملاكم التفتيش الرومانية.

و أي كان األمر فإنه من غري املستبعد أن يكون أبوليوس من خالل هذه الرواية قد 
و  حاول أن يدافع عن ثقافة الشرق السيما ثقافة املصريني القدامى اليت حاول الرومان ردمها

                                                           
 .62حممد الطمار: املرجع السابق، ص   1
 .76، ص 1982لتاريخ، ش.و.ن.ت، اجلزائر، ا عثمان سعدي: عروبة اجلزائر عرب  2
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منع النوميديني من ممارستها. فهناك من املؤرخني املختصني يف التاريخ القدمي من يؤكد على 
بعض املالمح ذات الطابع املصري القدمي كانت تطبع اجملال الديين لدى قدماء الرببر، و 

 (1)تلقى قبوال كبريا لديهم.

و كان يف الوقت  من املتصور أن أبوليوس كان أكثر أصالة و ارتباطا بوطنه و شعبه،
نفسه مناهضا للوجود الروماين. و يتضح ذلك يف كتاابته اليت كان يشيد فيها بسلوكات و 
مواقف الفالحني الذين كانوا يديرون ظهورهم ألوامر السلطة احلاكمة و حيرضون كالهبم ضد 

 (2)الغزاة حينما يقرتبون من أكواخهم و ممتلكاهتم.

يها حببه و اهر فان جيكحترج اإلدارة الرومانية، ألنه  كانت كتاابت أبوليوس و مواقفه 
ذي أّرق ، و الرطاجإعجابه الشديد ابلزعيم النوميدي "سفاقس" رمز األبوة و الوالء لق
ان يتحاشى كقابل  ابمل مضاجع الرومان، و استشهد يف مقارعة اجليوش الرومانية الغازية. و

ة يف محأة ملغاربم االذين رموا إخواهن احلديث عن " ماسينيسا"، و يسخر من ملوك الرببر
ال عناء االنشغ شمواجتيمل  والعبودية الرومانية و مل يرتمجوا آماهلم يف احلرية و االنعتاق، 

 مبطالبهم و تطلعاهتم.
كان أبوليوس ينظر إىل ملوك الرببر الذين انصبوا العداء للرومان على أهنم أهل شرف 

هبم عالقة ود، فقد كانوا يف نظره أهل ضعة و خيانة، و   و أمانة، أما امللوك الذين ربطتهم
كان أيضا يعتز بوثنيته الشرقية، بل و يتبجح هبا. و ميتعض من املسيحية اليت دخلت املغرب 
غازية يف إطار االحتالل الروماين الظامل و األرعن و نتيجة لذلك مل يتحمل الرومان مترد هذا 

اجملن و زاغ عن هنجهم السياسي و تراثهم الفكري و الكاتب النوميدي الذي قلب هلم ظهر 
الثقايف، فضايقوه و اضطهدوه و وجهوا له هتمة نشر السحر و الزندقة، غري أنه دافع عن 

                                                           
 .286، ص 1966رشيد الناظوري: املغرب الكبري، اجلزء األول، طبعة القاهرة، مصر،   1
نييت: التغريات االقتصادية و السياسية يف بالد املغرب أثناء االحتالل الروماين و دورها يف أحداث القرن الرابع شحممد البشري   2

 .232، 231، ص ص 1986جلزائر، امليالدي، م.و.ك، ا
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مواقفه بشراسة و هتكم و سخر من جالديه قائال: " إن السحر هو الفن البديع الذي ال 
 (1)متوت آهلته أبدا..." 

 القديس أوغسطني -3

من  أب     (2)يف مدينة اتغست  م354نوفمرب  13ولد أوريليوس أوغسطينوس يوم 
، و كانت إمرأة صاحلة Moniqueو أم مسيحية تدعى مونيكا  Patricو ثين يدعى ابتريك 

، انغمس يف طلب العلم منذ نعومة (3)صربت كثريا على وثنيته قبل أن يرى اإلميان قلبه 
إىل قرطاج لدراسة البالغة و البيان، بعدها سافر إىل روما أظافره مبسقط رأسه، مث ارحتل 

 .(4)إلهناء مشواره العلمي 
و ملا استقر مبدينة ميالنو قام إبنشاء مدرسة للبيان، مث اجتاز امتحان األستاذية 
بنجاح، فشغل منصب أستاذ البالغة هناك. و بعد وفاة والده التحقت به أمه اليت كانت 

حياة الدعة و امللذات، و حتدثه على اعتناق املسيحية، و نتيجة تشجعه دائما على ترك 
فاعتنق  Saint Amboiseلذلك كان كثري الرتدد و االستماع ملواعظ القديس أمبواز 

 .(5)عن عمر انهز الثانية و الثالثني  م387أفريل 24يفاملسيحية بصفة رمسية، و مت تعميده 
وطنه، فاستقر يف اتغست ملدة  بعد ذلك عاد أوغسطني إىل مسقط رأسه خلدمة

، أببرشية  مدينة  « Prêtre »أسند له منصب قس   م391ثالثة سنوات، و  يف عام 

                                                           
 .76، 75عثمان سعدي: املرجع السابق، ص ص   1

2 Pierre Courcelle : Recherches sur les Confessions de Saint Augustin, E. de Boccard Éditeur, 

Paris, France, 1950, p 49 
3 Louis Andre Delastre : Sainte Monique mère De Saint Augustin, Imprimerie Du Sud Est, 

Lyon, France, 1960, P 48. 
4 Michel Pellegrino : Les Confessions De Saint Augustin, Éditions Alasatia, Paris, France, 

1960, P 131. 
جملة  ("، احلوار الفكري،430هيبون  – 354" من أعالم املغرب القدمي: القديس أوغسطني ) اتغست  :حممد العريب عقون  5

، 2002، عام 03وري، قسنطينة، اجلزائر، العدد تفكرية حمكمة تصدر دوراي عن خمرب الدراسات التارخيية و الفلسفية، جامعة من
 .121ص 
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و ملا كان ابرعا يف البالغة اللغوية و تسخري أدواهتا يف اخلطاب، فقد أثر يف ( 1)هيبون.
 مستمعيه منذ خطبه األوىل، فذاع صيته و عال كعبه و أقبل عليه املؤمنون من كل

أبرشية  Évêqueو نتيجة لذلك رقىي إىل رتبة دينية أعلى هي رتبة أسقف  (2)اجلهات،
 (3)هيبون.

و يف تلك األثناء كانت احلركة الدوانتية قد انفضت من حول الكنيسة الرمسية و 
سيطرت على املنطقة، لذلك عمل أوغسطني على إرجاع وحدة الكنيسة و حماربة هذه 

زعمائها أسلوب احلوار و االقناع، و يتضح ذلك من خالل  احلركة الضالة، فانتهج مع
إحدى رسائله اليت ورد فيها: " أنه من الواجب إحكام العقل و االقناع يف كل عمل، و أن 

و هلذا الغرض أشرف على إعداد  (4)الكفاح جيب أن يكون ابملناقشة و الكلمة الطيبة".
رجل دين من  600اليت دعت هلا حنو مبساعدة السلطة الرومانية  م411ندوة قرطاج عام 

دوانتيني و كاثوليك ليتباحثوا نقاط اخلالف القائم بينهما، و قد اسفرت هذه الندوة على 
انتصار أوغسطني على خصومه، و اهتمتهم هذه الندوة ابلبدعة و الضاللة و نظرت إليهم 

 (5)تفريق مجوعهم.على أهنم خوارج احنرفوا و حادوا عن جادة الصواب، فقررت حماربتهم و 

و قد بىن أوغسطني فكرة اضطهاده هلذه احلركة على عبارة كان يرددها املسيح عليه 
السالم مؤداها: " إدفعوهم إىل دين هللا دفعا"، لذلك شرّع مبدأ " اإلرهاب اجملدي" إلجبار 

                                                           
1 Mahfoud Kaddache : op.cit, p 181. 
2 Louis Bertrand : Saint Augustin, Édition Fayard, Paris, France, 1913, P 371. 
3 Mahfoud Kaddache : op.cit, P 181. 
4 Henri Marron : Saint Augustin Et L’augustinisme, Édition Le Seuil, Paris, 

France, 1955, P 68. 
العنايب و مقاومة احلركة الدوانتية"، األصالة جملة ثقافية تصدرها وزارة التعليم األصلي و الشؤون  طنيأبو عمران الشيخ : " أوغس  5

 .175، 173، ص ص 1976عام  35، 34جلزائر، عدد الدينية، ا
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أهل البدع و الضاللة على الرجوع إىل الطريق الديين القومي، فسلط ضدهم عقوابت 
 (1).فظيعة

 حني األفارقةالفال مع مباذا نفسر موقف أوغسطني املعادي للحركة الدوانتية املتحالفة
تسلط عليهم  وظامل ع املالبسطاء املسحوقني من أبناء جلدته الذين كانوا يواجهون شىت أنوا 

فه ا ال ميكن وصوان مب اهلاإلدارة الرومانية أبشع أنواع املغارم، و يناهلم من اخلطب و ضرو 
وء تقدير سونة و ن رعتصوره؟ مباذا نفسر هذا املوقف املتطرف؟ هل هذا املوقف ينطوي ع و

ب و السالم؟ و احل لصفحللعاقبة؟ أمل يتناقض مع مبادئ املسيحية السمحاء اليت تدعو إىل ا
ن يقف سطني أأوغ حقا إنه موقف يدعو إىل كثري من االستغراب، فقد كان حراي ابلقديس

 فيه انتمائه اإلفريقي و عقيدته املسيحية. موقفا مران يراعي
كانت ألوغسطني أفكار دينية و سياسية و مواقف خمتلفة تتضح بشكل واضح يف 
أعماله الفكرية اليت مجعت يف أربعة عشر جملدا. و إذا كانت معظمها عبارة عن خطب و 

خطبة ذات  270رسائل، فقد ضاع جزء هام منها و مل يصلنا إال النزر اليسري املقدر بنحو 
 Donموعظة مت نشرها من طرف الدون مارين  500أمهية قصوى، كما أن مواعظه بلغت 

Marin  مبناسبة العيد املئوي اخلامس عشر للقديس أوغسطني حتت عنوان  م1930عام
 (2)"أمشاج أوغسطينية".

و لعل أشهر ما كتبه أوغسطني على اإلطالق مها كتااب: مدينة هللا و االعرتافات، 
فاألول ألفه ليستدل به على الوجود اإلهلي و احلكمة االهلية و دحض الوثنية و من 

                                                           
 .129حممد العريب عقون: املقال السابق، ص   1
 .127حممد العريب عقون: املقال السابق، ص   2
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مفاسدها، أما الثاين فقد روى فيه خطاايه و تقواه و ورعه، فهو قصة نفس بلغت أعلى 
 (1)درجات اإلميان.

أوغسطني األخرية حزينة بسبب غزو الوندال املترببرين إلفريقيا، و مل تنج كانت أايم 
مدينته هيبون من مهجيتهم حينما أطبقوا حصارهم عليها، ففضل أوغسطني على غري عادة 
الوجهاء و علية القوم التخندق إىل جانب شعبه يف الذود على حياض مدينته، غري أن 

ت أقدامهم، إذ قضى حنبه يف الثامن و العشرين من القدر جنبه رؤيتها تتداعى و تنهار حت
و هبذا نالحظ أن أوغسطني كان رجل دين و فكر و علم فهو  (2).م430أغسطس من عام 

 يعد حبق جزء من الرتاث الثقايف املشرتك لإلنسانية برمتها.
هذه هي مناذج لبعض الشخصيات الثقافية اليت نبغت من الرببر يف السياسة و العلوم 

آلداب و الفنون و الدين أايم االحتالل الروماين هلم، و قد عرفنا أنه كان منهم املثقف و ا
املرتومن و املثقف غري املرتومن. و ملا سقطت حكومة روما أحكم الوندال قبضتهم على 
البالد فكثرت االضطراابت و النوائب. و كان من الطبيعي أن يزول ذلك االزدهار و يتقلص 

 ينتفع الرببري من استعمار الوندال يف شيء ألهنم كانوا أهل بداوة، و مل ظل الثقافة، و مل
يكونوا أهل حضارة حيث عاملوا السكان بفظاظة و وحشية، كانت خري معني هلم على 
إيقاظ وعيهم، فثاروا ثورة عارمة كسرت العبودية اليت فرضوها عليهم و دمغتهم. و يف تلك 

 يف جمرى التاريخ، ذلك هو مبعث نيب اخللق سيدان األثناء وقع حادث كان له أثر خطري
حممد صلى هللا عليه و سلم يف جزيرة العرب، و نزول القرآن الكرمي و انتشار اإلسالم و قيام 
املسلمني ابلفتوحات و دخوهلم إىل هذه األرض لينقذوها من  هذا االستعمار املقيت و 

                                                           
فناوي بعلي: " مدخل يف إشكالية األدب الالتيين األفريكاين، دراسة مقارنة يف التأثر و التأثري"، التواصل جملة تصدرها ح  1

 .193، ص 1999، عام 4خمتار عنابة، اجلزائر، العدد جامعة ابجي 
 .127حممد العريب عقون: املقال السابق، ص   2
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عدل و اإلخاء، و يشملون العلم و الثقافة ينشرون عقيدهتم السمحاء اليت أتمر ابلتقوى و ال
 الدينية و الدنيوية برعايتهم.

IV-  جلزائر يف العهد االسالمياباحلالة الثقافية 

وسع بكثري المي أإلساالواقع أن احلديث عن احلياة الثقافية يف اجلزائر خالل العهد 
ملوضوع، اهذا ن زة عمن هذه السطور اليت نعرض هلا، و ما دام غرضنا هو إعطاء حملة موج
طقة، و ي للمنسالمفال نريد أن نثقل كاهل هذه الدراسة ابلتوسع يف تفاصيل الفتح اإل

ث عن هذا احلدي نوجزسالرصد الدقيق لسائر املالمح الثقافية اليت ميزت هذا العهد، لذا 
 للوضع نموذجنيما كاجلانب، و التطرق للحالة الثقافية للرستميني و احلماديني لنقدمه

 يف الذي ساد خالل هذا العهد.الثقا
أمر اخلليفة عثمان بن عفان _رضي هللا عنه_ عامله على  م647ه/ 27فخالل عام 

مصر و أخاه من الرضاع عبد هللا بن أيب سرح ابلسري إىل إفريقية هبدف فتحها، فقصدها 
القريوان من الفاحتني. و ملا نزل اجليش اإلسالمي بسبيطلة جنوب غريب  20.000على رأس 

من الروم و الرببر الذي قتل بضربة من يد  120.000له جرجري أحد عمال الروم بــ  ىتصد
عبد هللا بن الزبري، و هزم جنده و ولوا األدابر مذمومني مدحورين، و سيطر املسلمون على 

صة و قصر األجم، و صاحلوا فعاصمته سبيطلة، و غنموا فيها غنائم كثرية، مث تقدموا إىل ق
  (1)روم بعد أن أخذوا منهم جزية و عادوا إىل مصر.ال

أرسل معاوية بن أيب سفيان واىل مصر معاوية بن حديج إىل  م666/ه45و يف عام 
 50بالد املغرب، فانتصر و فتح بعض املناطق الساحلية، مث جاء عقبة بن انفع عام 

و فتح مناطق واسعة و شتت مشل الرببر الباغني، و أثخن فيهم  (2)و ابتىن القريوان، م670ه/
                                                           

عبد العزيز الثعاليب: اتريخ مشال إفريقيا من الفتح اإلسالمي إىل غاية هناية الدولة األغلبية، مجع و حتقيق أمحد بن ميالد و حممد   1
 .33، ص 1992إدريس، تقدمي و مراجعة محادي الساحلي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 

2 Charles-André Julien : Histoire de l’Afrique du Nord : Tunisie, Algérie, 

Maroc, de la Conquête Arabe à 1830, SNED, Alger, Algérie, 1978, p 16. 
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، و عندما استقرت م683ه/ 67حىت أذعنوا، غري أنه قتل غدرا من قبل جند كسيلة عام 
و زوده  م676ه/  68هللا بن مروان، اتصل بزهري بن قيس عام  األحوال ألمري املؤمنني عبد

 (1)ري أنه تويف يف طريقه بربقة.ابملدد و قتل كسيلة ، مث رجع إىل املشرق، غ

دخل حسان بن النعمان إفريقية، و كان األفارقة غضااب ملا  م696ه/ 77و يف عام 
نزل هبم من قتل زعيمهم كسيلة، لكنهم كانوا يكظمون غضبهم و خيفون موجدهتم و سيف 

م السيما زهري بن قيس مسلط على رقاهبم. بيد أهنم مل يتمهلوا حىت توثب فيهم امليل لالنتقا
و أن نفسيتهم كانت ضعيفة جمبولة على التقلقل و عدم الرضا ابحلكم األجنيب، و األهم من 
هذا كله أهنم كانوا حديثي العهد ابلفتح اإلسالمي فألتفوا حول زعامة الكاهنة اليت توجست 

يف  خيفة من الفاحتني و اعتقدت أهنم جاءوا ليأكلوا أموال الرببر ابلباطل، و يعيثون فسادا
أرضهم و أيخذون املدن و الذهب و الفضة، و كل ما ملكت أايديهم، و قد فاهتا أن 
مقاصدهم أسىن مما تتوهم. لقد انوشت الكاهنة الفاحتني و هدمت العمران و حرقت 

 (2).م702ه/  84الغاابت و األحراش، و أفضت مواجهتها هلم إىل انكسارها و مقتلها عام 

سالم بلوا على اإلمني أققدني املسلمني خيتلفون عن الغزاة األو ملا رأى الرببر أن الفاحت
يعلمهم  وينهم، دمور و دخلوا يف دين هللا أفواجا، و أرسل هلم اخللفاء من يفقههم يف أ

 العربية حىت صاروا من أشد الناس إخالصا له.
مية، و اختذ تأسس اإلمام عبد الرمحان بن رستم الدولة الرس م776 /ه160و يف عام 

من تيهرت عاصمة هلا. و قد اعتىن الرستميون ابحلركة الثقافية ألن أئمتهم كانوا علماء و 
أدابء قبل أن يكونوا رجال سياسة. و يكفي للتدليل على ذلك أن مؤسس دولتهم عبد 
الرمحان بن رستم كان عاملا و مفسرا. و قد عرفت احلركة العلمية بتيهرت نشاطا كبريا أايم 
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الدولة، حيث كانت ميداان ألهل املذاهب و النحل الدينية و الفكرية من خوارج و  هذه
معتزلة و حنومها، و اشتهر عدة أعالم يف عهدهم منهم الشيخ أبو سهل العارف أبصول و 
قواعد اللغتني العربية و الرببرية و أكرب املؤلفني ابللغة الرببرية. و يهود بن قريش التاهريت العليم 

ية و الرببرية و العربانية و األرمينية و الفارسية، و املهتم كذلك ابلبحث املقارن يف ابلعرب
اللغات، و ابن الصغري صاحب كتاب اتريخ الرستميني، و األديب و كبري الشعراء بكر بن 
محاد التاهريت الذي تزعم حركة الزهد يف أدب املغرب العريب كما تزعمها أبو العتاهية يف 

 (1)هم من العلماء و األدابء و الفقهاء و الزهاد.مشرقه، و غري 

أسس احلماديون دولتهم، و قد عمرت ردحا معتربا من  م1014ه/ 405و يف عام 
الزمن قدر بقرن و تسعة و ثالثني عاما، قاومت خالهلا صروف الدهر و فرضت هيبتها على 

( و مرحلة 1067-م1014) التاريخ، و مر اترخيها مبرحلتني هامتني مها: مرحلة قلعة بين محاد
(. و كان عهد احلماديني حبق عهد إنشاء و ترقية و ازدهار و مناء يف م1153-م1067جباية )

احلقل الثقايف، ذلك أن التسامح الديين الذي ساد يف عهدها هو الذي حرر الفكر و دفعه 
ائف املسيحية فقد عاشت يف جباية الكثري من امللل و النحل و الطو ( 2)إىل اخللق و اإلبداع.

 (3)انهيك عن وفود الالجئني من األندلس.

يكفي التذكري أبن الوسط العلمي و الثقايف للدولة احلمادية هو الذي أجنب العديد من 
 و الشاعر حممد بن محاد الذي كتب عدة قصائد يف وصف عمران ملالعلماء مثل العا

، ه430عام  حيي الوهراين املتوىف بكر بن احلماديني و مآثرهم و مناقبهم، و احملدث الكبري أبو
والعامل أبصول القانون أمحد الداودي التلمساين صاحب التآليف الغزيرة منها كتاب الواعي يف 
الفقه، و شرح املوطأ، و اإليضاح يف الرد على القدرية و الفقيه احملدث أبو عبد هللا امللك 
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ء و مشايخ بونة )عنابة(، والعامل النحرير ه، و هو أحد علما 440حوايل عام  البوين املتوىف
( املتبحر يف العلوم النقلية و العقلية، و صاحب املؤلفات م570 –م 500يوسف الورقالين )

العديدة كتفسري القرآن، و العدل و اإلنصاف يف أصول الفقه، و مروج الذهب يف الفلسفة، 
 (1)و الدليل ألهل العقول و غريها.

اد منطقة استقطاب و جذب للعلماء من خمتلف األمصار، لقد كانت قلعة بين مح
هاجروا إليها بعد ما ضاقت هبم بلداهنم، فجاؤوها من القريوان واحلجاز و العراق و األندلس 
و صقلية و بالد الشام و مصر. و كان من الطبيعي جدا أن تستفيد احلياة الثقافية من 

 بتها أبو العباس أمحد بن أمحد الغربيين املتوىفعلمهم و ثقافتهم. و الواقع أن الرتاجم اليت أث
يف كتابه املوسوم "عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة  م1304ه /  704عام 

السابعة ببجاية" ملشاهري و علماء و صلحاء و زهاد جباية و منطقتها األصالء منهم و 
الوافدين إليها من بالد األندلس أو املشرق العريب، و عددهم مائة و تسعة و أربعني ترمجة 

هار الثقايف الذي عرفته جباية و منطقتها يف تلك احلقبة تعد حبق أقوى دليل على ذلك االزد
التارخيية، لقد كان حبق أثرا علميا نفيسا يكشف لنا عن االزدهار العلمي و األديب الذي ميز 
جباية و اجلزائر عهدئذ. و ال خيتلف اثنان كذلك يف أنه يعد مصدر أساسي ملؤرخي احلياة 

و منطقتها، بل للجزائر برمتها يف تلك احلقبة من الثقافية و العقلية و األدبية لبجاية 
 (2)الزمن.

هذه نظرة عامة حول اتريخ اجلزائر الثقايف خالل العهود القدمية، و فرتة احلكم 
اإلسالمي، و قد عرفنا أن اجلزائر كانت خالل هذه العهود الطويلة حافلة ابلنشاط الثقايف، 

 و العلمي، و كذلك العديد من العلماء و عرفت خالهلا بروز الكثري من النشاط الثقايف
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الذين كانوا أطواد زماهنم يف سائر العلوم. و قد فضلنا التمهيد هبذه النظرة املختصرة حىت 
 تكون لنا أرضية ننطلق منها لدراسة اتريخ اجلزائر الثقايف خالل الفرتتني احلديثة واملعاصرة.
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اجة إىل التذكري ح، و لسنا يف م1516انضوت اجلزائر حتت راية احلكم العثماين عام 
ن الكياانت من وه حبهايف هذا السياق بظروف إحلاق اجلزائر ابخلالفة العثمانية، و ما صا

آخر معاقل  م1492السياسية يف املغرب اإلسالمي الذي تزامن مع سقوط غرانطة عام 
بعض املدن  ان علىإلسبالتحرشات املسيحية اليت شنها امللوك ا املسلمني ببالد األندلس و

ائر، و  اجلز هم يفالساحلية، و املوقف من وجود العثمانيني يف اجلزائر، و مراحل حكم
ديث طنا احللبس عالقتهم ابلسكان و حنو ذلك. و لو كانت هذه الدراسة دراسة سياسية

ر ميزت اجلزائ ة اليتثقافياستجالء احلياة الفيها عن كل هذه املسائل. و لكن اهلدف منها هو 
 خالل هذا العهد.

لثقافية يف احلياة اب و احلقيقة أنه ليس من السهولة مبكان رصد كل اجلوانب املتعلقة
يت الثقافية ال لظواهرابرز هذه الدراسة املختصرة و املتواضعة، و إمنا سنكتفي ابلتطرق إىل أ

ا اجلانب عن هذ حلديثالعهد. و الواقع أنه ال ميكن اسيطرت على املشهد الثقايف يف هذا 
لتصوف و خرى كاأاهر إال ابلتعرف على املؤسسات الثقافية اليت كانت قائمة حينئذ، و ظو 

ذه هىل كل رق إالدروشة و الدجل اليت سادت كذلك خالل هذا العهد. و لكن قبل التط
يز اجلزائر مالذي  ايفكري و الثقاملسائل، نرى من اجلائز أن نبسط الكالم على الرتاث الف

ثقايف تاج الحتة لإلن، و هو تراث العهد اإلسالمي الذي يعد يف الواقع فام15خالل القرن 
 خالل العهد العثماين.
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ياة ملؤثرة يف احلمن خالل تسليط الضوء على العوامل ا م15نود دراسة تراث القرن 
حلياة نتعرف على ا أخريا وئذ، الثقافية، و العالقة اليت كانت قائمة بني العلماء و األمراء حين

 العلمية و اإلنتاج الثقايف لتلك الفرتة.
 مؤثرات احلياة الثقافية -1

ياة اضحة على احلو آاثر  ظروفا استثنائية، كانت هلا م15عاشت اجلزائر خالل القرن 
 ط هذا املشهد. و وسليهاالثقافية، لعل أبرزها االضطراابت السياسية و تقاطر األندلسيني ع

 ما يلي ة، و يفتصوفاملضطرب ظهرت عقيدة املرابط و انتشرت الزوااي و عم التصوف و امل
 أنيت على تفصيل كل هذه املسائل.

 االضطراابت و القالقل السياسية -أ

مل تكن احلدود السياسية للجزائر _ أو املغرب األوسط كما كانت تسمى يف قاموس 
، و إذا كان املغرب العريب حينئذ مقسم م15العرب املسلمني _ واضحة املعامل خالل القرن 

بني ثالث إمارات: املرينية و الزاينية و احلفصية، فإنه من التجاوز القول أن املرينيني كانوا 
م على بالد املغرب األقصى احلالية، و الزايينني يسيطرون على بالد اجلزائر حيكمون سيطرهت

، ذلك أن أجزاء غري قليلة من الشرق ةاحلالية، بينما احتفظ احلفصيون ابلبالد التونسية احلالي
اجلزائري كانت منضوية حتت لواء احلفصيني، و ابملقابل كان الغرب اجلزائري حتت نفوذ 

وسط فكان منطقة متاس و صراع بني القوتني األمر الذي أدى إىل تفرق الزاينيني، أما ال
قبائله شذرا مذرا، و تشرذمهم إىل إمارات حملية اترة تتمسك حبيادها، و أخرى تنتصر 
لألقوى. و كانت حدود هذه اإلمارات غري قارة تتغري ضيقا و اتساعا تبعا لقوة وضعف 

يف بعض األحيان إىل تونس، و ابملقابل كانت اجليوش، لذلك كانت اجليوش املرينية تصل 
اجليوش احلفصية تصل إىل تلمسان. و مل يقتصر هذا التطاحن عند هذا احلد، بل جتاوزه إىل 
صراع و تنافس ممجوج داخل األسر احلاكمة، مما أدى إىل استشراء الفوضى و ارختاء حبل 
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سبان على عدة ثغور مغاربية، و األمن، األمر الذي أدى بدوره إىل تكالب الربتغاليني و اإل
قد انتهى األمر ابحتالل بعض املدن الساحلية كدلس، جيجل، عنابة، جباية و وهران. و 
أصبح هلؤالء املسيحيني اليد الطوىل يف إدارة الشؤون الداخلية لكل إمارة من اإلمارات 

يميا أو عائليا  الثالثة، و األخطر من هذا كله أن كل طرف من هذه األطراف املتناحرة إقل
 (1)كان يلجأ إىل هؤالء األجانب لالستقواء هبم ضد خصمه.

و نتيجة لذلك هاجر بعض العلماء إىل اخلارج مثل حممد بن عبد الكرمي املغيلي 
الذي وصفه أحد معاصريه أبنه " ليس له شبيه يف البلدان، فيعلم التفسري و القرآن، و علم 
النحو و املعان، و علم البديع و البيان، و علم املنطق و الربهان". و قد ترك املغيلي تلمسان 

الذي اختذ منه مركزا لنشاطه األديب و نقطة إنطالق لنشر  (2)يم توات جنواب و نزح إىل إقل
اإلسالم يف السودان الغريب حيث انتقل إىل )غاو( و اتصل بسلطاهنا األسقيا حممد الكبري 
الذي أكرمه و وجه له أسئلة و التمس منه اإلجابة عليها وفقا ألحكام الشريعة 

جر علماء آخرون إىل املشرق أين قضوا حنبهم هناك، و لذات األسباب ها (3)اإلسالمية.
منهم أيب الفضل حممد املشدادي البجائي، و أبو عصيدة البجائي، و أمحد بن يونس 
القسنطيين و غريهم. أما الذين بقوا ابجلزائر فقد أنزووا إىل حياة الزهد و التصوف و االبتعاد 

 (4)عن أدران احلياة الدنيا.

على  وخيمة اثرإن األوضاع السياسية املضطرية كانت هلا آو مهما يكن من أمر ف
 لسياسي.قرار االستلاحلياة الثقافية للبالد، ألن التطور الثقايف يكون دائما مالزما 

                                                           
ش.و.ن.ت،  ،م(، اجلزء األول16-20أبو القاسم سعد هللا: اتريخ اجلزائر الثقايف من القرن العاشر إىل الرابع عشر اهلجري )  1

 .30-28ص ص  ،1982اجلزائر، 
إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر و التاسع عشر امليالديني، دراسة ألوضاع اإلقليم السياسية و االجتماعية و  :فرج حممود فرج  2

 .93، ص 1988.ج، اجلزائر، ممد بن اباب حيدة، د.حملاالقتصادية، مع حتقيق كتاب القول البسيط يف أخبار متنطيط 
 .9،ص 1974أجوبة املغيلي، تقدمي و حتقيق عبد القادر زابدية، ش.و.ن.ت، اجلزائر، حممد بن عبد الكرمي املغيلي: أسئلة األسقيا و   3
 .33، 32أبو القاسم سعد هللا: املرجع السابق، ص ص   4
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 اهلجرة األندلسية -ب

، استقبلت املدن م1492بعد سقوط غرانطة آخر معاقل املسلمني ابألندلس عام 
األندلسيني الذين تقاطروا عليها بشكل الفت لالنتباه الساحلية اجلزائرية أعدادا هائلة من 
( املناهضة لسياسة التضييق املمارسة 1502-م1499خاصة بعد فشل ثورة البشارات )

ضدهم، حيث خري الذين شاركوا فيها من مسلمى غرانطة و منطقتها بني التنصري أو 
 (1)النفي.

ألخوين خري الدين و عروج و يف تلك األثناء كان هؤالء املسلمون قد استنجدوا اب
اللذان كاان يتصدان لتحرشات اإلسبان على سواحل اجلزائر، و قد أنقذ عروج ما تيسر له 

. و قد أثلج هذا املوقف صدورهم، فكتبوا رسالة إىل سليمان القانوين سلطان  (2)منهم 
ملتمردين و الدولة العثمانية أثنوا فيها على جهود خري الدين الذي خلصهم من كدر الكفرة ا

 (3)نقلهم إىل أرض اإلسالم اجلزائر.

و رغم قوة شكيمة القوات اإلسبانية و قمعها لثوار جبال البشارات إال أن ثورهتم 
( Don juan، األمر الذي أجرب امللك )دون خوان( )م1569بقيت مستمرة، و جتددت عام 

مسح هلم مبقتضاه مبغادرة بالد األندلس و التوجه  م1570ماي  20على عقد صلح معهم يف 
 (4).م1570جوان  15دون إبطاء إىل سواحل املغرب العريب و على رأسها اجلزائر يف 

                                                           
1 Penella Juan : « le transfert des mariscos espagnols en Afrique du Nord », in 

Etudes sur les Moriscos Andalous en Tunisie, Publiées par M.de Epalza et 

R.Petit, Tunis, Tunisie, 1973, p 97. 
 .167، ص 1981، ش.و.ن.ت اجلزائر، 1722-1422أمحد توفيق املدين: حرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر و إسبانيا   2
لة التارخيية املغاربية، عدد م"، اجمل1541عبد اجلليل التميمي: " رسالة من مسلمي غرانطة إىل السلطان سليمان القانوين سنة   3
 .46، 45، ص ص 1975، عام 3

4 Fernand Braudel : La Méditerranée  et le Monde Méditerranienéen à l’époque 

de Philoppe II, Tome 2, Colin, Paris, France, 1966, pp 364-367. 
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و احلقيقة أن هجرة األندلسيني إىل اجلزائر كانت قد بلغت ذروهتا إثر قرارات الطرد 
و ما جنم عنها من تدفق  ،م1609اجلماعية اليت أصدرها امللك اإلسباين فيليب الثالث عام 

 (1).م1611ألف مهاجر عام  275أعداد هائلة من األندلسيني على اجلزائر قدر بنحو 

و قد كانت هلجرة هذه الطائفة من املسلمني األثر الكبري على اجملتمع اجلزائري يف كل 
تماعية النواحي و خاصة النواحي الثقافية. و مل يكن هؤالء النازحون ينحدرون من طبقة إج

واحدة، إذ كانوا خيتلفون يف الثروة و الثقافة و اجلاه و احلسب و النسب، ففيهم عامة الناس 
 (2)و علية القوم و أصحاب القلم، و أصحاب الثروة و فيهم كذلك الفقراء و املعدومني.

و قد نقلوا عناصر جديدة إىل موطنهم اجلديد اجلزائر مشلت العادات و الصناعات و 
و أحيوا مدان كانت ميتة و طوى التاريخ صفحة جمدها مثل مدينة شرشال اليت الثقافة، 

التعليم حيث مل  و كان أثرهم واضح يف جمال (3)أعادوا بناءها كما أعادوا بناء مدن أخرى.
يكتفوا بطريقة تعليم القرآن القائمة على عنصر احلفظ فحسب، بل أضافوا إليها تعليم 

أنواع قراءاته. و ابملوازاة مع ذلك اعتنت السلطة العثمانية احلديث، و رواايت القرآن و 
بعلمائهم، و أسندت هلم وظيفة التدريس، و خصصت هلم رواتب شهرية اثبتة لقاء ذلك، 
حىت تصون كرامتهم و تنتشلهم من محأة الفقر و البؤس الذي حلقهم إثر عمليات الطرد من 

 (4)أايديهم. موطنهم األصلي إذ فقدوا أرزاقهم و كل ما ملكت

                                                           
 .19، ص 2005للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، ، دار هومة 1830-1514صاحل عباد: اجلزائر خالل احلكم الرتكي   1

2 André Raymond : Grandes Villes Arabes à l’époque Ottomane, la Bibliotheque 

Arabe Sindbad, Paris, France, 1985, p 104. 
حممد األخضر، اجلزء الثاين، دار : وصف إفريقيا، ترمجة حممد حجي و ياإلفريق ناحلسن بن حممد الوزان الفاسي املعروف بليو   3

 .34، ص 1983الغرب اإلسالمي، طبعة اثنية، بريوت، لبنان، 
افية تصدرها وزارة التعليم األصلي و الشؤون قحممد الطاليب: " اهلجرة األندلسية إىل إفريقيا أايم احلفصيني"، األصالة، جملة ث  4

 .70، 64، ص ص 1975، عام 26الدينية اجلزائر، العدد 
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اخلط و املوسيقى األندلسية اليت ال زالت حية إىل  لو قد برز كذلك أثرهم يف جما
 (1)يومنا هذا.

و ال يكتمل احلديث عن اهلجرة األندلسية إىل أرض اجلزائر دون اإلشارة إىل موقف 
علماء اجلزائر من قضية األندلسيني الذين هاجروا و تركوا بالدهم و حطوا عصا ترحاهلم يف 
بالد املغرب، مث ندموا على صنيعهم ألهنم مل جيدوا هبا كما ذكر الونشريسي يف معياره "... 

ا و ال مرتفقا، و ال إىل التصرف يف األقطار أمنا الئقا... و أن هجرهتم مل رفقا و ال يسر 
تكن هلل و رسوله، كما زعموا. و إمنا كانت لدنيا يصيبوهنا عاجال عند وصوهلم، جارية على 
رفق أهوائهم. فلما مل جيدوها وفق أغراضهم صرحوا بذم دار اإلسالم و شأنه، و شتم الذين  

اهلجرة و سبه، و مبدح دار الكفر و أهله و الندم على مفارقته..." كان سببا هلم يف هذه 
(2) 

و هي القضية اليت أاثرت لغطا فقهيا كبريا، عندما طرحت على فقهاء ذلك الزمان. 
و قد كان جواب الفقيه الونشريسي أن هجرة هؤالء مل تكن للدين، و إمنا كانت للدنيا، يف 

نتشر فيها رائحة الكفر تعد واجبا شرعيا. أما حممد حني أن هجرة املسلم من األرض اليت ت
بن أيب مجعة الوهراين فقد قدم فتوى ال تتفق مع فتوى الونشريسي حيث أفتاهم ابحملافظة 
على دينهم و ممارسة شعائره خفية و إبطانه يف القلب بل و التظاهر ابلنصرانية إتقاء لشر 

 (3)الكفر.

يل هذه املسألة إذ ال تتسع هذه الصفحات و يطول بنا احلديث إذا خضنا يف تفاص
الستيعاب كل اجلدل الذي أاثرته، و خوفا من اإلطالة اليت قد خترجنا عن املوضوع الذي 

                                                           
 .19صاحل عباد: املرجع السابق، ص   1
(. دراسة اترخيية إلشكالية 1831-7319ربة اجلواونة إىل تونس )اعبد الكرمي املاجري: هجرة اجلزائريني و الطرابلسية واملغ  2

نشر و تنمية فنون االستعمار و اهلجرة و تشكل اجلاليات املغاربية بتونس و خصوصياهتا االجتماعية و القانونية، الشركة التونسية لل
 .66، ص 2010الرسم، تونس، 

 .45، 44أبو القاسم سعد هللا : املرجع السابق، ص ص   3
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نروم دراسته نكتفي مبا قدم، و نؤكد مرة أخرى أن اهلجرة األندلسية كان هلا ابلغ األثر على 
 ئفة أرض اجلزائر.املشهد الثقايف يف اجلزائر منذ أن وطأت أقدام هذه الطا

 انتشار التصوف -ج

( أن بالد املغرب F.Braudelيذكر بعض املؤرخني و على رأسهم )ف.بروديل( )
، الذي يعد ظاهرة جديدة عن اجملتمع م15عرفت انتشار التصوف اعتبار عن القرن 

اإلسالمي املغريب الذي فضل االلتفاف حول " إكلريوس" الطرق الصوفية اليت كانت يف نظر 
و بصرف النظر عن عدم دقة  (1)املؤرخ مظهرا من مظاهر التجديد لإلسالم املغريب.هذا 

املقاربة اليت ساقها مؤرخ البحر األبيض املتوسط السيما حول الفرتة اليت ساد فيها التصوف 
الذي وصل بالد املغرب يف عهد املوحدين الذين انتصر بعض علمائهم ملذهب اإلمام 

، و م15قيا الشمالية انطوت على نفسها فعال اعتبارا من القرن الغزايل، فإن منطقة إفري
 (2)عرفت فيها احلضارة اإلسالمية كسوفا مس خمتلف جماالت العلوم الدينية و الدنيوية.

و مل يكن هذا الوضع نتيجة الصدفة، بل كان يعود إىل وهن الدولة بسبب  الفنت و 
إليه التحرشات اخلارجية، فانتشرت  ضعف أفق حكامها، و االحنالل الداخلي الذي تضاف

الزوااي و ابلغ الناس يف االعتقاد يف شيوخها الذين ابتدعوا احلضرة الصوفية و األوراد و حنوها 
 (3)الصطياد العوام و بسطاء العقول.

و مع مرور الوقت ابشرت هذه الزوااي اليت أقيمت يف األرايف عملية نشر اإلسالم 
على حد سواء، و عبدت الطريق النتشار الطرق الدينية، و حىت  الصويف يف الريف و املدينة

ينفذ الفكر الصويف إىل أفئدة العامة و حمدودي الثقافة أو عدميها، أذاع املتصوفة عن أنفسهم 

                                                           
1 Fernand Braudel : op.cit, p 218. 

بل: الفرق اإلسالمية يف الشمال اإلفريقي من الفتح العريب حىت اليوم، ترمجة عبد الرمحان بدوي، دار الغرب اإلسالمي،  ريدفأل  2
 .402، 401، ص ص 1981لبنان، بريوت، 
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و هكذا فقد أتباعهم  (1)إدعاءات تذهل عقول هذه الطائفة، و جتعل منهم عبيدا طائعني.
 (2) !الشيخ حيجب احلضوع إلرادة هللا جل جاللهاإلرادة، و أضحى اخلضوع إلرادة 

يضاف إىل هذا، فقد توسع املتصوفة يف مسألة التوكل على هللا، األمر الذي أفقد 
و أصبحت املعرفة  (3)اإلنسان حريته و اختياره، فرتاجع مستوى العلوم و املعارف و الفنون،

ة اليت حلت حمل املدرسة و بسيطة و سطحية، و أغلق ابب االجتهاد كذلك، كما أن الزاوي
اجلامع يف التعليم و تلقني املعارف مل تباشر هذه املهمة على أحسن وجه حيث اقتصرت 
على تقدمي النزر اليسري من العلم وفقا لطرائق و مناهج جافة و منفرة. و هكذا حل شيخ 

ملتنور يف الزاوية أو مقدمها _ و هو الزاهد الذي سيطرت على عقله اخلرافة_ حمل العامل ا
املدرسة و املسجد. و الثابت أن هذا الوضع أدى إىل تراجع مستوى التعليم، و األخطر من 
هذا كله أن علماء املساجد و املدارس وجدوا أنفسهم جمربين على تبسيط آرائهم و طرائقهم 
التعليمية حىت ال ينفض الطلبة من حوهلم و ينتقلون إىل الزوااي، األمر الذي ضاعف من 

 (4)طاط احلياة الفكرية.احن

جتاذبته عدة عوامل  م15هكذا يرتاءى لنا أن املشهد الثقايف يف اجلزائر خالل القرن 
كثر أنجدها رة سأثرت يف صنعه، و لعل أبرزها انتشار ظاهرة التصوف، ألن هذه الظاه

 ا.برمته انيةانتشارا و إغراقا خالل الفرتة الالحقة و نعين بذلك الفرتة العثم
 العلماء و األمراء -2

إن الذي يريد اقتفاء أثر العلماء و األمراء و العالقة بينهما، و النقاش الذي أاثرته 
، فما عليه إال ابلعودة إىل كتب الرحالت و الرتاجم و السري و م15هذه العالقة خالل القرن 

                                                           
1 Louis Rinn : Marabouts et Khouan, Librairie Éditeur, Alger, 1884, p 106. 
2 Depond et Capolani : Les Confréries Religieuses Musulmanes Alger, 1897,p 13. 
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 هذه املصادر و الواقع أن األخبار املتعلقة هبذا املوضوع و املبسوطة يف ثنااي (1)األسفار.
تقسم هؤالء العلماء إىل قسمني: قسم فضل االبتعاد عن هؤالء األمراء و قسم آخر إختار 
التقرب منهم. و يف ما يلي نسوق مثاال عن كل منهما، و يتعلق األمر أبمحد بن حيي 

 الونشريسي، و حممد بن عبد الكرمي املغيلي.
 (م1508ه/ 914 –ه  834أمحد بن حيي الونشريسي ) -أ

ولد أمحد بن حيي الونشريسي يف الونشريس، مث انتقل إىل تلمسان و أخذ العلم عن 
شيوخها، و أصبح فقيها أملعيا و من كبار علماء و أئمة زمانه، كان حيقق بدقة يف املسائل 
الفقهية بلسان عريب فصيح، و أن كل من حيضر دروسه النحوية خييل إليه أن سيبويه لو كان 

نحو عنه. و للونشريسي كثري من املؤلفات اشتهر منها كتاب " املعيار حيا ألخذ قواعد ال
املعرب و اجلامع املغرب عن فتاوي علماء إفريقيا و األندلس و املغرب"، الذي يعد من أهم 
و أشهر كتب الفتاوي و النوازل، حيث رصد فيه كل فتاوي فقهاء املغرب و األندلس و 

 (2)ا ضمنه أيضا فتاويه اخلاصة اليت اشتهر هبا.إفريقيا املتقدمني و املتأخرين، كم

ال نود التوسع كثريا يف اإلنتاج العلمي للونشريسي ألن الذي يهمنا يف هذا السياق 
هو عالقته ابألمراء و رجال السلطة، فقد ذكر الونشريسي يف معياره أن حممد املقري أستاذ 

اء علماء السالطني"، و قد ذكر ابن خلدون كان يقول مقولة شهرية مؤداها أن " شر العلم
الونشريسي هذه العبارة يف كتابه ألهنا كانت تتفق مع هواه، و تنسحب أيضا على العالقة 
بني علماء و أمراء عصره ألنه كان يرى أن قيمة العامل تنقص و شوكته األدبية تضمر ابلتدرج  

خلدمته و الدعاية كلما اقرتب من السلطان أو احلاكم الذي جتده دائما يسخر العلماء 
لشخصه و أيمرهم ابلسكوت عن املناكر و املفاسد، و يكون ذلك على حساب مبادئ 

                                                           
 .492مبارك بن حممد امليلي: املرجع السابق، ص   1
 .83، 82صاحل بن نبلي فركوس: املرجع السابق، ص ص   2



 األول اجلزء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

37 
 

و هبذا جيوز لنا القول أن الونشريسي  (1)الدين اليت تدعو إىل عدم اخلشية يف سبيله من أحد.
مل يكن من علماء البالط حيث كان يفضل التخندق يف املعسكر الذي ينادي بضرورة 

 عن السالطني و األمراء.االبتعاد 
و احلقيقة أن عالقة اجلفاء و الفتور اليت كانت تربطه ابحلكام هي اليت أدت إىل فتور 

، فضاقت به أرض تلمسان، ه 874صلته و روابطه بسلطان تلمسان الذي غضب منه عام 
املغرب و هي املدينة اليت كان يتوىل فيها الفتوى، كما هنبت داره و هددت حياته، ففر إىل 

للفكاك من املضايقات اليت كانت تطاله، و استوطن مدينة فاس اليت وجد فيها األمن، و يف 
سلطاهنا االحرتام و االعتبار، و فيها انكب على التدريس و تعرف على علمائها و 
ابألساس علماء القرويني، و استفاد منهم كما استفاد من الكتب اليت كانت تزخر هبا هذه 

 (2)املدينة.

 م1504ه/  909عام  أبو عبد هللا حممد بن عبد الكرمي املغيلي املتوىف -ب

قدمنا احلديث فيما مضى بشكل خمتصر عن هذه الشخصية العلمية اليت عاشت 
و بداية  م14حىت موىف القرن التاسع للهجري و فاحتة القرن العاشرللهجرى )هناية القرن 

القل السياسية اليت عرفتها اجلزائر خالل ( يف معرض كالمنا عن االضراابت و القم15القرن 
و انعكاساهتا عليه و على سائر علماء عصره، أما اآلن فنتكلم عليه كأمنوذج للعامل  15القرن 

الذي فضل التقرب من األمراء و أصحاب اجلاه و السلطان و التجلة. و قبل ذلك نقول أن 
ان من العلماء الكبار الذين هلم بسطة أبو عبد هللا حممد بن عبد ا لكرمي املغيلي التلمساين ك

يف الفهم، تتلمذ على يد علماء و أئمة جهابذة أمثال اإلمام عبد الرمحان الثعاليب، و الشيخ 
،  م1504ه /  909و ملا تويف املغيلي عام  (3)حيي بن يدير و غريمها من علماء ذلك العصر.
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أغلبها يف الفقه و بعضها يف كان قد ترك عدة آتليف قدرت أبكثر من أربعة عشر مؤلفا، 
 (1)اللغة و مواضيع الدعوى و اإلصالح.

كان املغيلي آية يف فصاحة اللسان و قوة البديهة، مرتسال بليغا، جسورا نظارا، و ال 
خياف يف الدين أحدا، اثئرا على أعداء الدين، السيما اليهود الذين وقعت له معهم حوادث  

انزعه يف هذا املوقف العديد من علماء توات و فاس و كثرية حينما انصبهم العداء، و قد 
 (2)تونس و تلمسان.

و من الذين انتصروا له حممد بن عبد هللا بن عبد اجلليل التنسي صاحب )نظم الدر 
و العقبان يف شرف بين زاين و ذكر ملوكهم األعيان و من ملك من أسالفهم فيما مضى 

حيد. و من الذين أيدوا خصمه يف القضية من الزمان(، و اإلمام السنوسي صاحب التو 
العصنوين قاضي متنطيط عاصمة توات، و قد بسط الونشريسي هذه النازلة يف معياره 

 (3)املعرب.

و احلقيقة أن املغيلي مل يكن ليتخذ هذا املوقف من اليهود إال ألهنم كانوا حييكون 
التجارة و املال، و  الدسائس و املؤامرات و يسيطرون على أهم مدن الشمال و مفاصل

األخطر من هذا كله أهنم كانوا يشرتون ذمم احلكام و املسؤولني الكبار الذين جعلوهم 
صنائع هلم و عبيدا طائعني لكل نزواهتم املقيتة. و ملا انتقل إىل إقليم توات جنواب الحظ  

لقوافل اليت  كذلك أهنم كانوا ينعمون حبرية أكثر، و كانت هلم أيضا اليد العليا يف جتارة ا
كانت تتم مع السودان، فذاق هبم ذرعا و دعا حملاربتهم، فالتف حوله حشد كبري من 

 (4)األنصار و طاردوا اليهود، و هدموا بيعهم يف منطقة توات.

                                                           
 .22، ص 1968الح، ش.و.ن.ت، اجلزائر، فرابح بوانر: مصباح األرواح يف أصول ال  1
 .322عبد الرمحان بن حممد اجلياليل: املرجع السابق، ص   2
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أما عن عالقة املغيلي ابحلكام و األمراء، فقد شبهها املؤرخ أبو القاسم سعد هللا 
الطائفة خالل العصر احلديث، ذلك أن املغيلي كان انقما بعالقة مجال الدين األفغاين هبذه 

على أمراء و حكام املغرب العريب بسبب استهتارهم ابحلكم و شؤون الرعية، و عدم حزمهم 
ية، ضف إىل ذلك أنه عاصر مأساة األندلسيني بو ختاذهلم أمام الغزوات و التحرشات األجن

، و تعرف عن كثب على م1492م و سقوط غرانطة آخر قالع املسلمني ابألندلس عا
اط غيضا و راح تأوضاع املشرق اإلسالمي البائسة حتت حكم املماليك. و نتيجة لذلك اش

ينشد األمري الصاحل يف بالد السودان و يرشده إىل التزام اجلادة اإلسالمية يف حكمه، متاما  
حكم إسالمي  كما فعل مجال الدين األفعاين الذي راح هو اآلخر حيث على ضرورة إقامة

راشد حتت إمرة خليفة صاحل يف مصر و إسطنبول و بالد فارس. و الحظ املغيلي أن أمراء 
بالد السودان كان هلم استعداد لتقبل النصيحة و اإلرشاد، هذه القابلية اليت مل تنعقد 
 لنظرائهم يف بالده، فراح يؤلف رسالته املوسومة )اإلمارة و شروطها( اليت بني فيها أفكاره

بوضوح حول احلكم الراشد، و واجبات و التزامات احلاكم املسلم الذي خيشى هللا و يسعى 
إىل تطبيق تعاليم اإلسالم. و قد قسم رسالته إىل مثانية أبواب بني من خالهلا موقفه من 
سالطني عصره. و مل يكن موقفه ينطوي البتة على طمع يف مال أو حبث عن حظوة أو جاه 

 (1)ن حوائج الدنيا.أو هوى أو حاجة م

ق، و كان طار ضي إو هبذا نالحظ أن تقرب املغيلي من احلكام و األمراء كان يتم يف
األمراء  بوا منتقر  أيضا يقع بشيء من االحرتاز و احلذر. و هذا عكس علماء عصره الذين

عتزل ي فا، فهو ملو حصي تزانلينشدوا املال و اجلاه يف بالطهم، و رمبا كان موقفه هذا موقفا م
هبم حىت  التصالاوات جمالسهم كما فعل الونشريسي، و يف الوقت نفسه مل يغلق أبواب و قن

 يتمكن من مترير أفكاره و تبليغ رسالته.

                                                           
 .48، 47أبو القاسم سعد هللا: املرجع السابق، ص ص   1
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 نتاج الثقايفإلاحلياة العلمية و ا -3

رغم الظروف السياسية املضطربة اليت عاشتها اجلزائر خالل القرن اخلامس عشر  
ها، و ب عهودن أخصالثقايف كان وفريا، و كان هذا العهد مامليالدي، إال أن إنتاجها 

و  تلف املعارفرقوا خمطذين يتجلى ذلك يف كثرة املؤلفات و تعدد أمساء املثقفني و العلماء ال
 العلوم، و يف ما يلي نعرض إىل ذلك بشيء من التفصيل.

 اللغة و األدب العريب -أ

األدب و  اختلط قد و األدابء، و عرفت اجلزائر خالل هذا العهد العديد من الشعراء
ناول ت، كما وفيةالشعر حينئذ ابلتاريخ و التصوف، و تنوعت موضوعاته الدينية و الص

ا ميز لعل م ولك. الشعراء موضوعات أخرى كالراثء و الشكوى و الغزل و الصيد و حنو ذ
 يه سنقصرو عل الط،ذلك العهد أيضا هو بروز ظاهرة " الشعراء الرمسيني" أي شعراء الب

لرمحان ان عبد بمد احلديث تباعا عن شاعرين منهما، و مها: أمحد بن حممد اخللوف، و حم
 احلوضي.

 (م1494-م1425ه/  899-ه  829أمحد بن أيب القاسم اخللوف ) -
هو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أيب القاسم حممد بن عبد الرمحان بن اخللوف 

ستقرت بقسنطينة اليت ولد هبا، سافر مع والده و هو احلمريي، نزحت عائلته من فاس و ا
صبيا إىل مكة املكرمة و بيت املقدس أين حفظ القرآن الكرمي. استقر مع والده يف املشرق 
العريب و تعلم الفقه و علوم اللغة و األصول و علوم القرآن و غريها. و بعد وفاة والده انتقل 

طق عن العز عبد السالم البغدادي، مث انتقل إىل إىل القاهرة و أخذ النحو و الصرف و املن
املغرب و اشتهر ابألدب و العلم الغزير و الشعر الرقيق. و ملا كان انبغة عصره يف الشعر و 
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النثر، فقد عرف بني أدابء عصره بذي الصناعتني، له ديوان شعري كامل يف املديح النبوي 
 (1)حممد صلى هللا عليه و سلم.الذي كان من أصعب أغراض الشعر لعلو مقام سيدان 

كانت أكثر أشعار أمحد بن أيب القاسم اخللوف يف املدح السياسي حيث أكثر يف 
مدح السلطان احلفصي أيب عمر و عثمان بن أيب عبد هللا احلفصي، لذلك لقب بشاعر 

و قد ترك اخللوف إىل جانب أشعاره كتااب يف العروض بعنوان )حترير  (2)بالط احلفصيني.
امليزان لتصحيح األوزان(، و آخر يف البديع بعنوان )مواهب البديع يف علم البديع( و رجزا يف 
الصرف مساه )جامع األقوال يف صيغ األفعال(، و عمال يف الفرائض بعنوان )كتاب عمدة 

 (3)الفائض(.

 م1493ه/  900عام  حممد بن عبد الرمحان احلوضي املتوىف -
عار ذات أغراض عديدة. و يقول النقاد أن قصائده للحوضي جمموعة كبرية من األش

يف جمال الغزل كانت تفتح الشهية بفضل رقة و عذوبة ألفاظها، كما كتب قصيدة يف راثء 
شيخه حممد بن يوسف السنوسي. و له قصيدة أيضا يف التصوف و املديح النبوي مزج فيها 

قافية بردة البوصريي، كما بني حب النيب و العشق اإلهلي، و له قصيدة أخرى على وزن و 
 (4)اشتهر ابملدح السياسي لذلك عرف بشاعر بالط الزاينيني.

 

 التاريخ و السري -ب

خلف اجلزائريون أعماال جليلة يف جمال التاريخ و الرتاجم و السري خالل الفرتة اليت 
ندرسها، غري أن هذه األعمال كانت يف الغالب األعم مرتبطة أبمساء السالطني و الدول،  

                                                           
 .66، 65السابق، ص ص عبد الرمحان بن حممد اجلياليل: املرجع  1
 .70أبو القاسم سعد هللا: املرجع السابق، ص   2
 .66عبد الرمحان بن حممد اجلياليل: املرجع السابق، ص   3
 .72-70أبو القاسم سعد هللا: املرجع السابق، ص ص   4
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كما أن بعضها مل يكتب أبقالم املؤرخني، بل كتبه دارسو العلوم األخرى كاحلديث و الفقه 
، و ملا كان من الصعب التعرض لكل هذه (1)ب و الفلك و غري ذلك و األدب و احلسا

 األعمال، نكتفي بذكر مناذج منها على سبيل املثال ال احلصر.
 ه 899عام  حممد بن عبد هللا أيب عبد اجلليل التنسي املتوىف -

 م15يعد التنسي من أكرب مؤرخي هذه الفرتة، حيث فرض نفسه على تراث القرن 
بفضل كتابه املوسوم )نظم الدر و العقيان يف شرف بين زاين و ذكر ملوكهم األعيان و من 
ملك من أسالفهم فيما مضى من الزمان(، و هو كتاب أديب أقحم فيه التاريخ إقحاما، 

، كما نصح السلطان احلاكم حينئذ و هو (2)حتدث فيه صاحبه عن مكانة بين زاين التارخيية 
أيب اتشفني بن أيب محو الزايين ابلتزام الطريق القومي، و نبهه إىل ما فيه صالح أبو عبد هللا بن 

الدولة أبسلوب لبق ال يثري حفيظة هذا السلطان، و ال جيعله يشعر ابلتدخل يف شأنه 
 (3)اخلاص.

يضاف إىل هذا أن الكتاب عاجل موضوعات أخرى يف األدب، و شروط اإلمارة، و 
و ذكر  (4)و مقالة يف الفلسفة و األخالق. ،حماسن اللغة العربيةأخبار األمم املنصرمة، و 

املرتمجون أن للتنسي آتليف أخرى أبرزها: " الطراز يف شرح ضبط اخلراز"، و هو شرح على " 
بيت يف ضبط القرآن  154مورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن" و هو عبارة عن أرجوزة يف 

اسي املعروف ابخلراز. و " راح األرواح فيما قاله املوىل الكرمي حملمد بن إبراهيم الشريسي الف
أبو محو من الشعر و قيل فيه من األمداح، و ما يوافق ذلك على حسب االقرتاح"، و هو  
كتاب مفقود حيتوي على قصائد أبو محو الزايين، و  اجلواب املطول يف قضية يهود توات" 

                                                           
 .50نفسه، ص  عاملرج  1
 .91صاحل بن نبيلي فركوس: املرجع السابق، ص   2
 .493مبارك بن حممد امليلي: املرجع السابق، ص   3
 .63، 62أبو القاسم سعد هللا: املرجع السابق، ص ص   4
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األحكام كما وصفهم )و قد قدمنا احلديث الذي نقم فيه على يهود توات الذين متردوا على 
 (1)عن هذه املسألة سابقا(، و ذكر املرتمجون كذلك أن للتنسي مؤلفات أخرى مفقودة.

 ه 810 امع أمحد بن حسني بن علي املعروف اببن قنفذ القسنطيين املتوىف -
يعد ابن قنفذ من الشخصيات العلمية اليت هلا ابع طويل يف التاريخ و الرتاجم و 
الرحالت و األنساب، و قد خلف لنا عدة مؤلفات تنيف عن الثالثني مؤلفا منها: الفارسية 
يف مبادئ الدولة احلفصية. و كتاب الوفيات، و طبقات علماء قسنطينة، و أنس الفقري و 

لسنية يف الرحلة العبدرية و هو خالصة لرحلة العبدري و وسيلة عز احلقري، و املسافة ا
اإلسالم ابلنيب عليه الصالة و السالم و هو خالصة لسرية نيب اخللق حممد عليه الصالة و 
السالم، و تلخيص العمل يف شرح اجلمل يف املنطق، و أنوار السعادة يف أصول العبادة، و 

، و عالمة النجاح يف مبادىء اإلصالح، و شرح تفهيم الطالب ملسائل أصول ابن احلاجب
األرجوزة التلمسانية يف الفرائض، و معاونة الرائض يف مبادئ الفرائض، و بغية الفارض من 
احلساب و الفرائض، و اللباب يف اختصار اجلالب، و هدية املسالك يف بيان ألفية ابن 

يل املطالب يف تعديل مالك، و بسط الرموز اخلفية يف شرح عروض اخلزرجية، و تسه
الكواكب، و حتصيل املناقب و تكميل املآرب، و سراج الثقات يف علم األوقات، و وقاية 
املوقت و نكايت املنكت، و القنفذية يف أبطال الداللة الفلكية، و حط النقاب عن وجوه 
أعمال احلساب، و التمحيص يف شرح التلخيص، و أنس احلبيب عند عجز الطبيب... و 

 (2)ا من املؤلفات األخرى يف جمال السري و املعرفة التارخيية.غريه

 (م1479- م1383ه/ 875 –ه  785عبد الرمحان الثعاليب ) -

                                                           
تنسي: نظم الدر و العقيان يف بيان شرف بين زاين: اتريخ بين زاين ملوك تلمسان، حتقيق و تعليق حممود الحممد بن عبد هللا   1

 .23، ص 2011م للنشر، اجلزائر فبوعياد، مو  اآغ
رشيد بورويبة و آخرون: اجلزائر يف التاريخ، اجلزء الثالث: العهد اإلسالمي من الفتح إىل بداية العهد العثماين، م.و.ك، اجلزائر،   2

 450، ص 1984
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و التصوف، إال أن مسامهته كانت معتربة   سم الثعاليب قد التصق ابلزهدارغم أن 
كذلك يف السري و التاريخ. فقد ترك لنا كتااب يف السرية بعنوان )األنوار يف آايت النيب 
املختار(، حدثنا فيه عن السرية النبوية الشريفة، و عن غزوات الرسول عليه الصالة و 

رك لنا كتااب يف الرتاجم بعنوان ) السالم،  و  سرية الصحابة و غزواهتم و سائر أحواهلم. كما ت
جامع اهلمم يف أخبار األمم( و املعروف ابجلامع، و هو عبارة عن تراجم و مناقب و تواريخ 
اليت يسميها الثعاليب )غنيمة ذوي األلباب(، و فيها دعوة لالستعداد إىل اآلخرة وفق منهج 

 (1)عية.الزهاد و املتصوفة مع ضرورة اتباع سلسلة من األذكار و األد

 التصوف و علم الكالم -ج

ع يف ن نتوسأيد كان إنتاج اجلزائريني يف التصوف و علم الكالم غزيرا، و ال نر 
ا و ض تباعلتعر احلديث عن هذا اجلانب حفاظا على انسجام املوضوع، لذلك سنكتفي اب

 أبو زيد عبد هم: بصورة خمتصرة لثالث شخصيات علمية ابرزة منتجة يف مادة العقائد و
 .لمساينالت الرمحان الثعاليب و حممد بن يوسف السنوسي، و أبو العباس بن زكري

 (م4701 –ه  875 /م1385 –ه  787ه أو  786أبو زيد عبد الرمحان الثعاليب ) -

كان أبو زيد عبد الرمحان الثعاليب من أكرب علماء العقيدة، خترج على يده عدة أعالم 
السنوسي، و الشيخ أمحد زروق، و حممد املغيلي، و يف علم الكالم كاإلمام حممد بن يوسف 

أمحد بن عبد هللا اجلزائري و ابن مرزوق الكفيف و غريهم. عكف على خدمة الشريعة، و 
ترك ما ينيف عن تسعني مؤلفا، منهاكتاب اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، و كتاب جامع 

رات، و اإلرشاد يف مصاحل العباد، اهلمم يف أخبار األمم، و جامع األمهات يف أحكام العبا
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و األنوار املضيئة يف اجلمع بني الشريعة و احلقيقة، و كتاب العلوم الفاخرة يف أحوال اآلخرة 
 (1)و غريها من التآليف األخرى.

و بعد وفاته أسس أتباعه زاوية عند ضرحيه استقطبت الزوار و قصدها الدارسون و 
، و مع مرور الوقت أصبحت عبارة الثعالبية عنوان الطالب للتربك و الشفاء من األسقام

ملدرسة الزهد و الورع و االنعزال و التصوف و العناية بعلوم اآلخرة و االبتعاد عن أدران 
 (2)احلياة الدنيا.

 ه 895حممد بن يوسف السنوسي املتوىف عام  -
حممد بن يوسف السنوسي هو أصيل مدينة تلمسان، و أحد كبار علماء عصره، 

اليت  (3)تفوق يف خمتلف العلوم العقلية و النقلية، إال أنه نبغ بشكل واضح يف جمال العقيدة 
ألف فيها ما يربو عن مخسة عشر مصنفا، انهيك عن التفسري و علم املنطق و احلساب و 

القراءات و الفرائض و احلديث و التفسري و التصوف و األذكار الطب و اجلرب و املقابلة و 
 (4)و غريها، واليت فاق عددها مخسة و ستون مصنفا.

و يبدو أن غزارة علم حممد السنوسي يف اجملال الصويف، يعود الفضل فيها ابألساس 
ي ألبسه إىل أساتذته و على رأسهم عبد الرمحان الثعاليب و إبراهيم التازي، هذا األخري الذ

قة الصوفية و بصق له يف فمه كما درجت عادة املتصوفة يف ذلك الزمان، و قد نسبت ر اخل
إليه كرامات كثرية فاقت الكرامات اليت نسبت ألستاذه الثعاليب، و هبذا فقد زاوج حممد 

 (5)السنوسي بني العامل املستنري و املتصوف الدرويش.
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 ه 900ه أو  899عام  أبو العباس بن زكري التلمساين املتوىف -
أليب العباس التلمساين العديد من املؤلفات منها: أرجوزة يف علم الكالم، و بغية 
الطالب يف شرح عقيدة ابن احلاجب، و غاية املرام يف شرح عقيدة اإلمام، و عموما فإن 

 (1)مؤلفات هذا العامل ال خترج عن الفقه و أصوله و علم الكالم.

 العلوم و املنطق -د

دب من خ و األتاريعقدان مقارنة بسيطة بني إنتاج اجلزائريني يف التصوف و الإذا 
م إنتاج العلو  وىل أناأل جهة و العلوم الرايضية و الطبية من جهة أخرى لالحظنا منذ الوهلة

غا يف هذا ني نبعامل األخرية كان هزيال، و يعوزه االختصاص، و مع ذلك سنسوق مثالني عن
 اجملال.

 جري(اسع اهلالت يف أوائل القرن أمحد الثغري التلمساين )املتوىفإبراهيم بن  -
ألف إبراهيم الثغري معجما أبمساء األعشاب اليت كان يتداوى هبا العرب مرفوقة 
مبعلوماته الشخصية عن األدوية املتداولة عند الناس يف عهده، و كان كلما يذكر الدواء يذكر 

الطب، تكلم فيها عن األدوية و منافعها و قسمها معه منافعه، و له كذلك رسالة أخرى يف 
 (2)إىل أبواب بعناوين معينة.

 (م1460 –ه  864 /م1417-ه  822ه أو  821أبو الفضل حممد املشدايل ) -
أبو الفضل حممد املشدايل أصيل مدينة جباية، درس علوما غزيرة، و سافر كثريا، و 
صاحب ذوي احلظوة و السلطان األكرب، و جادل يف مسائل عديدة مع املسلمني و غري 
املسلمني، و من الذين تعرف إليهم يف مصر و تشرفوا بصحبته اإلمام السخاوي الذي ترجم 

ه " يف الطب واحد عصره و فريد دهره". و رغم أن املشدايل  له ترمجة ضافية و قال عنه أن
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كان ابرعا يف الطب إال أنه كان يكره أن يشتهر به، و مل يكن يستجب لطلبات مرضاه إال 
 بعد إحلاح شديد، حىت و إن كانوا من علية القوم.

ألف املشدايل شرحا يف الطب أيضا، و قيل أن ما قام به يف هذا اجملال هو تلخيص 
حتقيق و شرح ألعمال من سبقوه كإبن مرزوق و سعيد العقباين و الشريف التلمساين و و 

 (1)ابن واصل احلموي و غريهم.

 القراءات و التفسري -ه

د لنادر. و يقصالقليل  ايفمل يتناول اجلزائريون علم القراءات و رسم القرآن الكرمي إال 
لك. و من حنو ذ ل وناقص و املبدبرسم القرآن رسم خطوط املصاحف مثل تبيان الزائد و ال

ي و أمحد بن حي نسي،الذين نبغوا يف هذا اجملال نذكر حممد بن عبد هللا بن اجلليل الت
 الونشريسي.

 ه 899عام  حممد بن عبد هللا بن عبد اجلليل التنسي املتوىف -
حتدثنا فيما مضى عن هذه الشخصية العلمية يف معرض كالمنا عن التاريخ و السري، 

يبدو أن هذا العامل كان عاملا موسوعيا ألنه طرق علوما كثرية و منها علم القراءات و و 
التفسري، فقد ألف كتااب بعنوان ) الطراز يف شرح اخلراز( الذي أراده أن يكون وسطا بني 
االختصار الذي يفقد املعىن و اإلسهاب اململ، و هو أسلوب سار عليه الونشريسي 

م الضبط الذي يعىن بعالمة احلركة والسكون والشد و املد و الساقط و املعروف ابخلراز يف عل
 (2)الزائد.

 

 ه( 914 –ه  834أمحد بن حيي الونشريسي ) -
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ال خيتلف إثنان يف أن أمحد الونشريسي يعد قمة يف ميدان الفروع الفقهية، و حامل 
العاشر اهلجريني، و قد لواء املذهب املالكي يف بالد املغرب العريب خالل القرنني التاسع و 

أشران إليه سابقا يف معرض حديثنا عن عالقة العلماء ابألمراء، و قلنا أبنه صاحب املدونة 
الفقهية الشهرية املعروفة إبسم )املعيار املعرب عن فتاوي علماء إفريقية و األندلس و 

مالك، و غنية املغرب(. فباإلضافة إىل ذلك للونشريسي )إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام 
و قد  (1)املعاصر، و التايل يف شرح واثئق القشتايل، والفائق يف أحكام الواثئق( و غريها...

تركت وفاة هذا العامل فراغا رهيبا يف جمال الفقه، مل يتمكن أحد من الفقهاء من ردمه، لذلك 
  (2)راثه كثريا من العلماء و الشعراء.

ات و التفسري و الفقه، نشري إىل أن قسنطينة  و قبل أن خنتم حديثنا عن ابب القراء
كانت قد عرفت عهدئذ عاملا حنريرا آخرا يف ابب النوازل، حدثنا عنه شيخ اإلسالم و داعية 
السلفية عبد الكرمي الفكون، و مل يكن هذا العامل سوى حممد بن حممد بن أيب القاسم الغريب 

ب، و هي رسالة يف القضاء بعنوان )فتح امليلي القسنطيين شارح رسالة سيدان عمر بن اخلطا
و غين عن البيان أن الرسالة املعنية يف هذا  (3)امللك الوهاب بشرح رسالة عمر بن اخلطاب( 

السياق، هي تلك الرسالة الشهرية اليت بعث هبا عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري 
 يف مصر.

مست  م15هبذا يرتاءى لنا أن اجلزائر كانت قد عرفت حتوالت عميقة خالل القرن 
خمتلف امليادين. ففي امليدان السياسي رأينا أهنا قد شهدت ضمور دويالت مزقها الوهن 
الداخلي من انحية بسبب استبداد حكامها و زوخهم و تيههم و انغماسهم يف محأة الفساد 
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د و العباد، و من انحية أخرى كان التكالب اخلارجي و عبثهم مبصري الدين و البال
املسيحي. و قد ترتبت على ذلك كله نتائج وخيمة على احلياة الثقافية حيث هاجر عدد 
غري قليل من العلماء إىل املشرق و املغرب، و ربط بعضهم مصريهم ابألمراء، و انعزل البعض 

 ظل هذه الصورة املضطربة كانت أمواج اآلخر مفضال حياة الزهد و االنطواء و الدعة. و يف
املهاجرين األندلسيني تتوافد على اجلزائر و ينشدون احلماية و األمن. و مع ذلك فقد 
نشطت احلركة العلمية، إال أن االهتمام كان منصبا بصورة مركزية على علوم الدين و 

العملية يف احلقل  التصوف و الفروع الفقهية، و ابملقابل كانت مسامهة العلوم العقلية و
 العلمي مسامهة هزيلة و هامشية.

II- املؤسسات الثقافية 

اين العثم عهدتشمل املؤسسات الثقافية اليت كانت موجودة يف اجلزائر خالل ال
ديث عن هذه تتح احلن نفأاملساجد و الزوااي واملدارس واملعاهد العليا و املكتبات. و قبل 

ذه ول هضوء على أكرب مؤسسة كانت متاملؤسسات، نرى من الضروري أن نسلط ال
 املؤسسات هي األوقاف.

 األوقاف -1

تشكل األوقاف إحدى مظاهر احلضارة اإلسالمية اليت ميزت العهد العثماين يف 
اجلزائر، و كان هلا أتثري واضح على أوضاع اجلزائر عهدئذ. و الوقف هو عقد لعمل ذي 
صبغة دينية، يقوم على ثالثة أركان جوهرية هي : الواقف واملوقوف و املوقوف عليه، فاألول 

هذا التصرف، والثاين و هو املتمثل يف املنفعة اليت تصرف على  جيب أن يكون أهال ملباشرة
سبيل احلبس، بينما الثالث و هو املوقوف عليه، فهو الطرف الذي يستحق صرف تلك 
املنفعة كأن يكون مرفقا عاما مثل املساجد و الزوااي و املدارس و غريها. و يشرتط عقد 

و أطرافه و أغراضه و كيفية االستفادة منه و الوقف الصيغة القضائية اليت حتدد قيمة الوقف 
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انتقاله و منوه و سائر أحواله، و هي مسائل ال بد أن تكون واضحة يف العقد و ضوحا انفيا 
 (1)للجهالة.

و يستعمل الوقف ألغراض خريية متعددة كالعناية ابلعلم و العلماء، و طلبة العلم 
يعىن ابملساجد و املدارس والزوااي و األضرحة،  الفقراء، والعجزة واليتامى و أبناء السبيل كما

و قد يكون من أغراضه أيضا االعتناء بطائفة معينة من الناس دون سواها كفقراء األشراف 
و فقراء األندلس أو فقراء مكة و املدينة. و قد يوقف على أغراض أخرى مثل شراء الزيت 

 (2)ى.لإلانرة العمومية، و غريها من األغراض اخلريية األخر 

لقد تعدد الواقفون يف اجلزائر العثمانية، ففيهم الرجال و النساء، و فيهم العثمانيون 
واحلضر، و فيهم احلكام و أصحاب النفوذ و احلظوة، و فيهم كذلك املالكية و األحناف، 
غري أن القاسم املشرتك بني هذه الطوائف أهنم كانوا حمبني لفعل اخلري و ينتمون يف الغالب 

إىل طبقة األثرايء و متوسطي احلال. و مبفهوم املخالفة، فإن طبقة الفقراء ال توقف  األعم
أمالكها إال يف القليل النادر، ألهنا بدورها تكون يف حاجة ماسة إىل مداخيل هذا الوقف. و 
يكون اهلدف من الوقف هو خدمة الدين و العلم و إصالح اجملتمع، و قد يكون اهلدف 

و الرغبة يف اخللود، و أحياان أخرى حرمان بعض الورثة من الثروة و  منه أحياان السمعة
االحتفاظ ابلرتكة حتت ستار الوقف لكي ال تنتقل إىل الدولة بقوة القانون حيث تؤول 

 (3)األموال اليت ال وارث هلا ابلضرورة إىل بيت املال.

                                                           
 .149، ص 1984ائر، انصر الدين سعيدوين: دراسات و أحباث يف اتريخ اجلزائر _العهد العثماين _، م.و.ك، اجلز   1

2 Albert Devoulx : « Les Edifices Religieux de l’Ancien Alger », in R.A n° 10, 

Année 1866, p 380. 
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احلكم يف اجلزائر و جتدر اإلشارة إىل أن معظم احلكام العثمانيني الذين ابشروا دفة 
ملدة طويلة كانوا قد بنوا جامعا أو زاوية جعلوها وقفا، و كمثال على ذلك كقيام خري الدين 

 (1).م1534بربروس بوقف قطعة أرضية على جامع سفري الذي بناه خادمه عبد  صفر عام 

اليت كانت  م1584و كذلك قيام شعبان خوجة إبنشاء مؤسسة سبل اخلريات عام 
أشهر مؤسسة وقفية مجاعية تشرف على إدارة أوقاف مثانية مساجد، و متارس عدة وظائف 

 (2)خريية يف الزوااي و املدارس و املساجد، و كانت تعىن أيضا ابملوظفني والفقراء.

ت مؤسسة ين كانثماو هبذا ميكن القول أن مؤسسة الوقف يف اجلزائر خالل العهد الع
مة على مبدأ القائ اعيةوظائف دينية و تعليمية إىل جانب وظائفها االجتم ثقافية تؤدي عدة

 التضامن االجتماعي.
 املساجد -2

ال يفرق الباحثون يف كثري من األحيان بني اجلامع و املسجد و الزاوية بسبب تداخل 
الوظائف و املهام اليت كانت تباشرها كل مؤسسة من هذه املؤسسات خالل العهد 

أن التفرقة تدق بينهم إذا نظران إىل حجم كل منهم، فاجلامع أكرب حجما من  العثماين. غري
املسجد، و تؤدى فيه صالة اجلمعة، و هي املهمة أو الوظيفة اليت مل تنعقد إىل املسجد، كما 
أن املساجد و اجلوامع ال تنسب يف الغالب األعم إىل األولياء الصاحلني، بل تنسب إىل 

جل سياسة أو رجل عسكر، أو صاحب مال و جاه و ثروة، يف مؤسسها الذي قد يكون ر 
حني أن الزوااي تنسب إىل ويل من أولياء هللا الصاحلني إال يف القليل النادر. ضف إىل ذلك 
أن اجلوامع كانت تنسب أحياان إىل األماكن و األحياء اليت تبىن فيها، أو إىل احلرفة و 

 (3)جد به ذلك اجلامع.الصنعة اليت يشتهر هبا أهل احلي الذي يو 

                                                           
1 Albert Devoulx : «  Les Edifices Religieux de l’Ancien Alger », in R.A n° 14, 

Année 1870, p 189. 
2 Georges Yver : «  Mémoire de Bouderba », in R.A n° 57, Année 1913, p 240. 
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و قد شهدت املدن اجلزائرية أتسيس العديد من املساجد و اجلوامع خالل العهد 
العثماين مثل اجلامع الكبري ابلعاصمة الذي كان مقرا للمفيت املالكي، واجلامع اجلديد الذي  
كان هو اآلخر ابلعاصمة و كان مقرا للمفيت احلنفي، و جامع الباي بقسنطينة، و جامع 
صاحل ابي بعنابة، و جامع الباشا بوهران، و جامع حممد الباي الكبري مبعسكر الذي أحلقت 
به مدرسة، و أوقفت له أوقافا كثرية، و جامع سيدي بومدين، واجلامع الكبري، و جامع 
حممد السنوسي، و جامع ابن زكري، و جامع أوالد اإلمام بتلمسان، واجلامع الكبري و جامع 

 (1)اجلامع األمحر ابملدية.سيدي املزاري و 

و كانت هذه املؤسسات الدينية أماكن للعبادة و نشر العلم و الفضيلة و ملتقى كل 
شرائح اجملتمع من عامة و أعيان و خنب. و كانت أيضا عصب احلياة العلمية و 
االجتماعية، و هي أماكن حيوية يف األرايف و املدن ألن اجلميع يشرتك يف بناءها، كما 

كذلك يف أداء املهام و الوظائف اليت كانت تباشرها. و كان بناء املسجد عمال فرداي   يشرتك
ابألساس يقوم به احملسنون، و يباشرون إجراءات و تراتيب وقفه و يسهرون على صيانته، و 
يساعدهم يف ذلك أعيان و وجهاء القرية أو احلي من أجل املسامهة يف مجع التربعات و 

ملتعلقة بعملية البناء و التشييد. أما السلطة السياسية القائمة فإن دورها غريها من املسائل ا
يف هذا اجملال ال يتعدى دور األفراد ألن القاعدة العامة أن بناء املساجد و اجلوامع مل يكن 

 (2)يف واقع األمر من مشموالت الدولة.

املساجد و و إذا حدث و أن تدخل احلكام و قاموا بتمويل مشاريع عمومية كبناء 
املرافق الثقافية والدينية األخرى، فذلك ميثل استثناء عن القاعدة العامة. و من أمثلة ذلك ما 
قام به حممد بن عثمان ابي معسكر من أعمال خريية يف هذا اإلطار حيث قام بعدة 

                                                           
البحث يف احلركة  شورات املركز الوطين للدراسات ونافية يف اجلزائر خالل العهد العثماين، مثقأمحد مريوش و آخرون: احلياة ال  1

 .13، 12، ص ص 2007، اجلزائر، 1954الوطنية و ثورة أول نوفمرب 
 .245، 244أبو القاسم سعد هللا : املرجع السابق، ص ص   2
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تصليحات يف املساجد، كما أعطى األوامر بزايدة أحباس اجلامع األكرب و ترتيب املدرسني 
 (1)اجلوامع.يف 

و عموما فإن عدم التفات رجال السلطة العثمانية إىل هذا اجلانب ميثل وجها من 
أوجه السياسة العامة لنظام احلكم القائم أنذاك، والذي كان يهدف إىل احملافظة على 
االستقرار الداخلي مع ضمان استمرارية مصاحل الطبقة احلاكمة، لذلك كانت جل مصاريف 

رف رواتب اجلند و موظفي الدولة، و خمتلف مرافق الدفاع، واحلرص على الدولة موجهة لص
متتني تبعية األهايل للنظام القائم، و التقرب من األشراف واملرابطني و استعطافهم و حماولة 

 (2)استقطاهبم و جعلهم مطية لفرض منطق السلطة القائمة.

لعبت  ة اليتويت احليو أي كان األمر فإن املساجد أو اجلوامع كانت من املؤسسا
مي لديين و العلورها ادالل خدورا حامسا يف احلياة الثقافية للجزائر خالل العهد العثماين من 

 بل و حىت االجتماعي.
 الزوااي -3

الزوااي ابلتعريف هي عبارة عن بناايت ختتلف عن بعضها البعض من حيث الشكل و 
يظ القرآن الكرمي، و تلقني و احلجم، و هي حتتوي على قاعات للصالة، و أماكن لتحف

تعليم العلوم العربية و اإلسالمية كما تضم أماكن خمصصة للسكن أتوي الطلبة الذين 
يتعلمون فيها و يقيمون هبا، و تضم أيضا أماكن أخرى خمصصة لطهي الطعام و ختزين املواد 

ألشغال املختلفة الغذائية و األعالف، و إيواء خمتلف الدواب و احليواانت اليت تستعمل يف ا
 (3)للزاوية.

                                                           
د بن حممد بن علي: الثغر اجلماين يف ابتسام الثغر الوهراين، حتقيق و تقدمي املهدي البوعبديل، محابن سحنون الراشدي و أ  1

 .135-132، ص ص 1973ي، سلسلة الرتاث، قسنطينة، اجلزائر، منشورات وزارة التعليم األصل
، ص ص 1985، ر، م.و.ك، اجلزائ1830-1792أواخر العهد العثماين  انصر الدين سعيدوين: النظام املايل للجزائر يف  2

247 ،248. 
 .201حيي بوعزيز: املرجع السابق، ص   3
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أما عن إيتيمولوجيا الزاوية أو أصل التسمية، فريى البعض أهنا جاءت بسبب ارتباطها 
ابلويل أو الشيخ الذي ينعزل فيها و ينزوي يف ركن أو زاوية من زوااي البناية اليت يؤدي فيها 

يف حني يرى البعض  (1)صلواته وحيدا، و يتواصل مع هللا عز و جل الذي يراه و يسمعه.
اآلخر أن الزاوية أخذت هذا اإلسم بسبب انزوائها عن املدينة، ذلك أن الزوااي كانت يف 

 (2)الغالب األعم تشيد يف األرايف أو يف أطراف املدينة أو يف أحد أركاهنا.

أما الذين يسهرون على أتسيس هذه الزوااي فهم رجال دين متصوفة و زهاد و أهل 
كلت نواة حركتهم يف املشرق العريب منذ القرن الثاين للهجرة على يد صالح و تقوى، تش

رابعة العدوية، و أيب يزيد طيفور البسطامي الفارسي، و أيب القاسم اجلنيد العراقي يف القرن 
الثالث للهجرة، و احلالج يف القرن الرابع للهجرة، و أيب حامد الغزايل يف القرن اخلامس 

العريب األندلسي يف القرن السابع للهجرة، بعد ذلك انتقلت حركة  للهجرة، و حمي الدين بن
الزهد و التصوف إىل بالد املغرب يف هناية الفرتة الوسيطة و بداية الفرتة احلديثة، مث ما فتئت 

و بعده، و ابملوازاة مع ذلك   م17أن توسعت و انتشرت بشكل واسع إعتبارا من القرن 
 (3)املالئم لنشر الفكر الصويف. كثرت الزوااي إبعتبارها الفضاء

و كانت الزوااي تشبه الرابطات، بل أن لفظ "زاوية" كان يف البداية مرادفا لكلمة 
"رابطة" أو " رابط"، و أن الزاوية كانت قد حلت حمل الرابط، فورثت ابلتايل وظائف الرابط 

، ذلك أن الرابطات كانت تتميز بقرهبا من مراكز العدو، و أن (4)و أمهها الوظيفة احلربية 
اهلدف من أتسيسها كان خدمة مقاصد اجلهاد و الدفاع عن بيضة اإلسالم دون إغفال 
الوظيفة العلمية. و هذا ما يفسر انتشارها يف البداية يف املناطق الساحلية اليت كان ينزل فيها 

                                                           
1 Abdelhamid Benachenhou : op. cit  p 140 

 .42، ص 1971حممد علي دبوز: هنضة اجلزائر احلديثة و ثورهتا املباركة، اجلزء األول، املطبعة العربية، اجلزائر،   2
 .201حيي بوعزيز: املرجع السابق، ص   3
معهد العلوم اعية يصدرها مالعيد مسعود: " املرابطون و الطرق الصوفية ابجلزائر خالل العهد العثماين"، سريات، جملة اترخيية اجت  4

 .4، ص 1988، عام 10االجتماعية، جامعة قسنطينة، العدد 
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كان طلبة هذه الرابطات ميارسون وظيفة اجلهاد، و يف   األعداء أو كانوا يهددوهنا. و من هنا
الوقت نفسه كانوا علماء و طلبة علم. و كان الطلبة اجملاهدون جيتمعون هبا أايم احلروب 
للتخطيط و االنطالق للدفاع و الذود على حياض البالد، كما كانت مكاان للراحة و الزاد 

 (1)و السكن.

وااي منوا كبريا يف اجلزائر، غري أن انتشارها كان شهدت الز  م15و اعتبارا من القرن 
، أي منذ بداية احلكم العثماين. و قد أوعز  األستاذ العيد م16أوسع منذ بداية القرن 

ني كبريتني كان هلما وقع كبري يف حياة عموم مسلمي اجلزائر تمسعود هذا االنتشار إىل حادث
، و الغزو م1492اإلسبانية املسيحية عام مها: ضياع بالد األندلس و سقوطها حتت السيطرة 

األجنيب الذي قادته إسبانيا املسيحية ضد ثغور اجلزائر يف إطار حروب االسرتداد 
  (2))الروكنكيستا( اليت تبناها ملوك إسبانيا الصليبيني.

 و يقسم الباحثون الزوااي إىل نوعني: 
هو النوع اخللوايت الذي يدعي فيه شيوخه و أتباعه املعرفة ابألسرار الدينية  ،النوع األول -

الغيبية كما يدعون أيضا أن هلم القدرة على تلقينها و نقلها ألتباعهم الذين يطلقون 
أذكار خاصة،  بتعاطيعليهم ألقاب " املريدين" و " اإلخوان"، و " الفقراء"، و يلزموهنم 

رف أبذكار "الورد" )بكسر الواو و سكون الراء(، تتلى يوميا تذكر يف صلوات معينة تع
بصورة مجاعية، و تؤدى غالبا بعد صلوات الصبح و العصر و املغرب، و أحياان بعد 
صالة الظهر و على هذا األساس مسي شيوخ هذه الزوااي اخللواتية ابلطرقيني ألن كل 

                                                           
 .272، 271أبو القاسم سعد هللا: املرجع السابق، ص ص   1
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من " املريدين" و " اإلخوان" شيخ منهم له منهجه اخلاص يف الذكر يفرضه على أتباعه 
 (1)و " الفقراء".

فهو النوع غري ا خللوايت الذي ال يدعي فيه شيوخ هذه الزوااي معرفة  ،أما النوع الثاين -
األسرار الدينية الغيبية، غري أهنم كانوا يتخذون ألتباعهم أورادا خاصة من األذكار تتلى 

تباشر مهام تعليم القرآن الكرمي لألطفال، يف آخر كل صالة، كما أن الزوااي غري اخللواتية 
و تعليم بعض العلوم الدينية، و بعض علوم اللغة، فهي من هذه الزاوية تتقاطع مع 

 (2)الكتاتيب القرآنية من حيث الوظيفة.

كانت الزوااي خالل العهد العثماين منتشرة بشكل كبري يف األرايف و املدن. ففي 
و ضريح عبد الرمحان الثعاليب، و زاوية عبد القادر اجليالين، و مدينة اجلزائر مثال هناك زاوية 

زاوية سيدي حممد الشريف، و زاوية سيدي الفاسي، و زاوية سيدي السعدي، و زاوية 
الربكاين و غريها. و بلغ عدد الزوااي يف قسنطينة و ضواحيها ست عشر زاوية، و اشتهرت 

أغىن مناطق اجلزائر هبذا اإلرث الروحي إذ الزواوة و جباية كذلك بزواايها حيث كانت من 
 (3)قدر عددها أبزيد من مخسني زاوية.

و من املدن األخرى اليت اشتهرت ابلزوااي كذلك خالل العهد العثماين مدينة تلمسان 
و منطقتها، حيث كانت هبا زاوية سيدي الطيب، و زاوية سيدي بومدين، و زاوية حممد 
السنوسي، و زاوية أمحد الغماري، و زاوية و ضريح سيدي احللوي األندلسي، و زاوية عني 

                                                           
أيب شنب، املطبعة  أبو عبد هللا حممد بن أمحد ابن مرمي: البستان يف ذكر األولياء و العلماء بتلمسان، حتقيق و تعليق حممد بن  1

 .65، ص 1908الثعالبية، اجلزائر، 
 .202حيي بوعزيز: املرجع السابق، ص   2
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 هذا السياق إىل أن ابايت الغرب كانوا يولون إهتماما خاصا احلوت. و جتدر اإلشارة يف
 (1)هبذه الزوااي و يوقفون عليها األوقاف.

و قد درجت العادة أن إدارة الزاوية تؤول حصراي إىل أحد ذرية املرابط الذي أسسها، 
و يسمى "شيخ الزاوية"، و إليه ترجع وظيفة الرتبية و التعليم و اإلشراف على املدرسني 
داخل هذه الزاوية. و يساعده يف أداء هذه املأمورية الوكيل و بعض اخلدم الذين يقدمون 
خدمات على سبيل التطوع. أما موارد الزاوية فتتمثل فيما يوقفه األتباع عليها، كما تتمثل يف 
الزكاة و اهلدااي العينية اليت يقدمها الزوار، و تشمل أيضا النذور، و ما جيمعه طلبتها من 

وال يف املناطق اخلاضعة لنفوذها، انهيك عن تربعات املسافرين الذين ينزلون هبا، و ما أم
 (2)حيمله كل طالب هلا كلما حضر للدراسة هبا.

أشكاهلا و أنواعها أدوارا هامة يف احلياة الثقافية و  و قد لعبت الزوااي مبختلف
اين، حيث اهتمت بتحفيظ االجتماعية بل و حىت السياسية يف اجلزائر خالل العهد العثم

القرآن الكرمي و نشره و تعميمه بني خمتلف شرائح اجملتمع، و احتضنت اللغة و الثقافة العربية 
و االسالمية، و عملت على إزالة الفوارق االجتماعية بني الفئات االجتماعية املختلفة حيث 

ركزاي يف إطفاء انر الفنت و قربت بني األغنياء و الفقراء و العلماء و األميني، و لعبت دورا م
اخلصومات بني خمتلف الطبقات االجتماعية، و ذلك بفضل مركز شيوخها و نفوذهم الديين 
و األديب، و كانت أيضا مبثابة خمازن للكتب و املخطوطات يف خمتلف العلوم و الفنون. و 

لسكان قد انفضت من حول الوالة و احلكام العثمانيني املستبدين و وقفت إىل جانب ا
الساخطني على ظلم و جور السلطة العثمانية. غري أن البعض منهاكان قد حاد عن جادة 

 (3)الصواب و راح ينشر الدروشة و اخلرافات والبدع بني األتباع و الشيوخ.

                                                           
1 Ch. Brosselard : « Les Inscriptions Arabes de Tlemcen : Mosquée et Tombeau de Sidi el 

H’aloui », in R.A n° 4, Années 1859-1886, pp 16, 168-171. 
 .7العيد مسعود: املقال السابق، ص   2
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جيابيا داخل إدورا  عبتو هبذا ميكن القول أن الزوااي كانت خالل العهد العثماين قد ل
، و قدمت لدينيةيمه ااجلزائري، و تبنت قضاايه، و دافعت عن قاجملتمع الريفي و احلضري 

 ؤسساتى املخدمات جليلة ملستحقيها، األمر الذي يؤكد مرة أخرى أهنا كانت إحد
 الثقافية اهلامة يف اجلزائر خالل تلك احلقبة الزمنية.

 املدارس و املعاهد العليا -4

يف املدن القرى و األرايف  كانت املدارس االبتدائية خالل العهد العثماين منتشرة
، و أكد م1830اجلزائرية، و قد شهد الفرنسيون على ذلك حينما احتلوا اجلزائر عام 

املسؤولون الفرنسيون حينئذ أنه ال تكاد ختلو منطقة يف اجلزائر من مدرسة ابتدائية حيث قدر 
 (1)معدل عددها مبدرستني لكل قرية.

دارس و العلماء قبل انضوائها حتت راية احلكم و كانت مدينة تلمسان تشتهر بوفرة امل
العثماين، و رغم إدعاء بعض الرحالة أن هذه املدارس قد انقرضت خالل العهد العثماين إال 
أن الفرنسيني كانوا قد وجدوا هبا بعد احتالهلا مخسني مدرسة ابتدائية و مدرستني للتعليم 

مدرسة أوالد اإلمام. و ما يقال عن  الثاثوي و العايل، و مها مدرستا اجلامع الكبري و
تلمسان ينطبق كذلك عن قسنطينة اليت كثرت فيها املدارس االبتدائية خالل العهد 

_ و هو عام  استيالئهم عليها _ مخسة  م1837الفرنسيون فيها عام  دو قد وج (2)العثماين.
تلميذ يتلقون فيها تعليما اثنواي، كما  700و ثالثني مسجدا وسبع مدارس يقصدها زهاء 

 (3)تلميذا. 1350وجدوا هبا أيضا تسعني مدرسة ابتدائية تتسع لزهاء 

                                                           
1 Mostefa Lacheraf : «  La Situation Culturelle et Scolaire en 1830 », in Culture 

Algérienne dans les textes, choix et présentation par Jean Dejeux, Editions 

Published, Paris, France, S.D, p 21. 
 .275، 274أبو القاسم سعد هللا: ا ملرجع السابق ص ص   2
 .217، ص 2007، د.م.ج، اجلزائر 1900-1830عبد احلميد زوزو: نصوص و واثئق يف اتريخ اجلزائر املعاصر   3
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و مل تكن اجلزائر العاصمة كذلك أقل عناية ابملدارس االبتدائية و املعاهد العليا خالل 
 أن العهد العثماين. و قد أشار الرحالة املسلمون الذين زاروها حينئذ إىل ذلك، غري

اهتمامهم كان منصبا ابألساس على املؤسسات اليت كانوا يؤموهنا مثل اجلوامع و الزوااي و 
املدارس العليا، و ابملقابل كانوا ال يلتفتون كثريا إىل املدارس االبتدائية. و قد حتدث أبوراس 

ليم ه عن املدرسة القشاشية و قال أبهنا كانت مركزا للتع 1214الناصري الذي زارها عام 
الثانوي و العايل، كما حتدث ابن محادوش عن مدرسة اجلامع الكبري. و ذكر )اباننيت( الذي 

أن مدينة اجلزائر كانت توجد هبا ثالث مدارس عامة، و  م19زار اجلزائر يف بداية القرن 
أشارت مصادر أخرى إىل أن املدينة كانت تضم ما يقارب مائة مدرسة بني ابتدائية و اثنوية 

 (1).م1830د عال عام و معه

االهتمام الالزم ابلتعليم، و مل يقوموا إبنشاء و  او إذا كان احلكام العثمانيون مل يعريو 
نع االستثناء، و منهم صاحل ابي يف صتشييد املدارس و املعاهد كقاعدة عامة، فهناك من 

و احلركة  ابيلك الشرق و حممد الكبري يف ابيلك الغرب اللذان شجعا الثقافة و املثقفني
( جهودا مضنية يف جمال إحياء 1792-م1771فقد بذل صاحل ابي ) (2)العلمية بصفة عامة.

،  (3)احلركة العلمية، و توسيع نطاق املعرفة و االهتمام ابملدارس و املعاهد، و التعليم و براجمه
 كما اهتم ابملعلم و املتعلم على حد سواء، و سهر على توفري شروط الراحة و اإلقامة

 (4)للمتعلمني الوافدين إىل مدينة قسنطينة من املناطق البعيدة.

كما اشتهر صاحل ابي كذلك إبنشائه للمدرسة الكتانية، و املسجد أو اجلامع 
 (5)، و أوقف عليه من أمالكه  اخلاصة.م1774األعظم عام 

                                                           
 .276أبو القاسم سعد هللا : املرجع السابق، ص   1
 .252حممد الطمار: املرجع السابق، ص   2
 .35ن األخبار، املطبعة اجلزائرية للمجالت و اجلرائد ، اجلزائر، د.ت، ص مسليمان الصيد: نفح األزهار يف قسنطينة   3

4 A.Cherbonneau : « Inscription Arabe » in R.A n° 3, Année 1858, p 469. 
 .69، ص 2005نشورات ميداي بلوس، قسنطينة، اجلزائر، مفاطمة الزهراء قشي: قسنطينة يف عهد صاحل ابي الباايت،   5
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، فأسس هو اآلخر املدارس، و شيد املساجد م1796-م1779أما الباي حممد الكبري 
 (1)اهتم ابلتعليم، و قام ببناء املدرسة احملمدية اليت فتحت أبواهبا لشرائح واسعة من الطلبة.و 

، الذي كان شاعرا و خطيبا و م18و ميكن أن نضيف إليهما حممد بكداش يف القرن 
واعظا و عاملا حمبا للعلم و العلماء، مهتما مبرافق العلم من مدارس و معاهد و مؤسسات 

كان يتبادل اخلطاابت و الرسائل مع علماء عصره، و منهم عامل مدينة عنابة   ثقافية أخرى. و
 (2)الكبري و مرابطها أمحد بن قاسم بن حممد ساسي البوين.

قافية يف ات الثؤسسو على هذا األساس، فقد كانت املدارس االبتدائية إحدى أهم امل
 ا أو املدارسالعلي اهدس املعاجلزائر خالل العهد العثماين، و كان عددها كثريا، و ذلك عك

 العليا اليت كانت قليلة العدد.
 املكتبات -5

العهد  ات قبلكتبكان اجلزائريون من أكثر األمم اهتماما و عناية ابلكتاب و امل
انت ككتبات  امل والعثماين و اثنائه. و ليس أدل على ذلك من أن الكتب و املخطوطات 

ات األزمات ل فرت ع خالصحاهبا من التلف و الضيا أ عليها من املمتلكات الثمينة اليت خيشى
دثت إذا ح لكتبو الفنت و التهديدات األجنبية، حيث كان أول ما يفكر فيه أصحاب ا

 آمنة حىت ال عيدة وباكن غارة أجنبية أو تنبؤوا بوقوعها هو هتريب الكتب و إبعادها إىل أم
 تطاهلا أايدي الغزاة.

( دفني مدينة اجلزائر رسالة إىل أحد 1471-م1384فقد كتب عبد الرمحان الثعاليب )
تالميذه يف نواحي جباية و هو حممد بن أمحد بن يوسف الكفيف، و اليت كانت يف األصل 
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ردا على رسالته اليت بعثها له يستشريه فيها حول نقل كتبه إىل منطقة زواوة. فوافقه على 
دها مربرا ذلك أبن األعداء يرومون ذلك إال أنه اشرتط عليه عدم نقلها بعيدا من مكان وجو 

السيطرة على املدن فقط، و ال يتجشمون عناء البحث عن الكنوز و املمتلكات الثمينة 
خارج احمليط العمراين للمدينة، حيث حدته قائال: "... فقد و قفت على كتابكم و أنتم 

ساحة املسلمني، تستشريوين )كذا( يف نقل كتبكم إىل زواوة، خوفا من عدو الدين أن ينزل ب
فأعلم رمحك هللا أن نقلها من احلزم و لكن إىل ما قرب عنكم من األماكن، ألن العدو 

 (1)دمرهم هللا )كذا(، إمنا مقصدهم املدن..."

، اندهش الباحثون الذين  م1830و عندما أحكم الفرنسيون سيطرهتم على اجلزائر عام 
املخطوطات اليت كانت تزخر هبا املدن كانوا يرافقون اجليش الفرنسي من كثرة الكتب و 

دا ال حتصى من ااجلزائرية و خاصة املدن الكربى مثل قسنطينة اليت وجدوا فيها أعد
. و مل يتمكن حمافظ مكتبة اجلزائر السيد " 1837املخطوطات الثمينة إثر احتالهلا عام 

اجلزائر حوايل  " من مجعها بصورة كاملة حيث جنح يف تسليم مكتبةBerbruggerبربروجر" "
خمطوط أنقذها من الضياع و اإلتالف. و قد حدثنا املستشرق الفرنسي " دي كالن"  700

"Declane الذي كلف مبهمة رمسية استهدفت زايرة املكتبات اخلاصة بقسنطينة عام "
عن أربع مكتبات خاصة، األوىل و هي الرئيسية لعائلة الفقون اليت كانت تضم  م1845
بها يتعلق أبصول الدين و الفقه، أما املكتبة الثانية فهي ملك لعائلة خمطوط أغل 2500

خمطوط، و هي األخرى متخصصة يف أصول  500ابشتارزي، و قد كانت حتتوي على 
ص علوما فكانتا حتتواين على عدة خمطوطات خت اآلخراتنالدين و الفقه، بينما املكتبتان 
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خمطوط توجد أبرايف  500ىل وجود شىت. و أشار هذا املستشرق كذلك يف تقريره إ
 (1)قسنطينة.

و قد اشتهرت اجلزائر خالل العهد العثماين حبركة نسخ الكتب و ضرب اخلطوط اليت  
صائيون هلم ابع طويل يف جودة اخلط. و قد اشتهرت مدينة قسنطينة بسيدي خكان هلا أ

عنه أبنه كان "...  أمحد العطار الذي حدثنا عنه داعية السلفية عبد الكرمي الفكون و قال
 (2)معروفا ابلضرب على اخلطوط حىت أنه يقال مبوته انقطعت مادة ذلك..."

هذا و قد غصت مكتبات اجلزائر خالل ذلك العهد ابلكتب إال أهنا كانت تقل و 
تكثر تبعا ألمهية الوقف الذي ميوهلا، و أمانة الوكيل الذي يشرف عليها، و كذا عدد سكان 

مون هبا. و هكذا اشتهرت اجلزائر بعدة مكتبات منها مكتبة اجلامع الكبري املدينة الذين يقي
ابلعاصمة و مكتبة املدرسة الكتانية بقسنطينة، و مكتبة املدرسة احملمدية يف معسكر. 
يضاف إىل ذلك املكتبات اخلاصة ابلزوااي مثل مكتبة زاوية الشيخ التازي بوهران، و مكتبة 

، و (3) تبة زاوية آقبو ابلقبائل، و مكتبة زاوية اخلنقة بسكرةزاوية القيطنة مبعسكر، و مك
مكتبة الزاوية البكرية إبقليم توات اليت خلف لنا فيها مؤسسها الشيخ البكري بن عبد الكرمي 

، و غريها من املكتبات اليت  (4)الكثري من املخطوطات اليت سهر هو شخصيا على نسخها
 كانت منتشرة يف كامل أرجاء البالد.

موال عو كان وقف الكتب خيضع لرتاتيب و إجراءات دقيقة و هي تلك اليت كان م
هبا بصفة عامة يف األوقات األخرى. و قد درجت العادة أن عقد الوقف كان ينص صراحة 
على أن الكتاب مت وقفه يف سبيل هللا على طلبة املؤسسة الثقافية اليت يوجد هبا، كما كان 
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و كانت  (1)الكتب املوقوفة خارج املؤسسة املوجود فيها. ينص على حتجري نقل و إخراج
معظم الكتب املوقوفة يف املكتبات ختص احلديث و الفقه، كما كانت تشمل أيضا 

 (2)املصاحف، و كتب األدعية و الصلوات.

عهد الل الخئر هذا ما ميكن قوله ابختصار عن املكتبات اليت اشتهرت هبا اجلزا
  لثقافية اليتسسات ااملؤ  نتوسع يف ذلك كثريا، و يف ختام حديثنا عنالعثماين، و ال نود أن 

يم يف التعل نشر كانت ابجلزائر عهدئذ، نقول أن هذه املؤسسات كانت وسيلة من وسائل
امة السكان. بني ع دارجاجلزائر أكثر مما كانت موجهة لنشر الثقافة مبدلوهلا الواسع و ال

ع و ت كلها تتقاطات كانكتبملدارس و املعاهد العليا و املفاملساجد و الزوااي و الرابطات و ا
لم و متدن رجة تعدياس تشرتك يف مباشرة هذه املهمة اليت تؤخد كحجر الزاوية و كمعيار لق

كل بلد   سود يفذي يو حتضر الشعوب و األمم. و إذا كان النشاط التعليمي و الثقايف ال
ثماين يف هد العل العفإن اجلزائر كانت خاليرتكز ابألساس على هذه املؤسسات املذكورة، 

ل جهود لك بفضقق ذمصاف البلدان املتطورة يف هذا اجملال مبقياس ذلك العصر. و قد حت
،  هذا اجملاليفي دخل م أاألفراد و املؤسسات اخلريية ألن رجال السلطة العثمانية مل يكن هل

انشغاهلم  در ألنلنا القليل او مل يتجشموا عناء االهتمام بتشييد هذه املؤسسات إال يف
اية الضرائب د و جبحلدو ااملركزي كان ينصرف إىل احملافظة على االستقرار السياسي و محاية 

تربر عدم  سياديةم الاليت أثقلت كاهل السكان يف أحيان غري قليلة. و لكن هل هذه املها
 التفات رجال السلطة العثمانية إىل هذا اجلانب؟.

هذا االحنراف، فعدم اهتمام السلطة العثمانية ابحلقل الثقايف و  ليس هناك ما يسوغ
العلمي شكل إحدى جوانب قصور السياسة العثمانية يف اجلزائر، خاصة و أن اجلزائر كانت 
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Mohamed Ben Youcef Snouci », in R.A n° 5, Année 1861, p 323. 
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حينئذ قد اجنبت العديد من العلماء الذين نبهوا احلكام العثمانيني إىل حماسن االهتمام 
مان خوجة الذي وضع رسالة مساها " إحتاف املنصفني و ابلثقافة و العلوم مثل محدان بن عث

األدابء يف االحرتاس من الوابء" عاجل فيها أسباب األوبئة و اجلوائح اليت عصفت ابجلزائر يف 
ذلك احلني و طرق معاجلتها و الوقاية منها مبا فيها طريقة أو أسلوب " الكرانتينة" أي احلجر 

يد و نبذ التزمت، ألنه كان يدعو احلكام العثمانيني و الصحي، و فيها أيضا دعوة إىل التجد
لو بطريقة غري مباشرة إىل االهتمام ابلعلوم و االقتداء ابألمم األوروبية اليت حاربت هذه 
األوبئة إبجراءات احرتازية، إذ أن " ... الفرنج قد التزموا غاية االحرتاز، فلم تطرق ساحتهم 

و وافقه يف الرأي معاصره حممد بن حممود ابن  (1)غونه..."حىت زعموا أن هلم عمرا طبيعيا يبل
العنايب الذي ألف كتاب " السعي احملمود يف نظام اجلنود". فبالرغم من أن األفكار الواردة 
فيه عبارة عن دعوة إىل التجديد يف املسائل احلربية و املسائل السياسية، إال أننا نلمس يف 

طريقة مرنة و سلسلة ال تثري امتعاض احلكام العثمانيني إىل ثناايه أيضا دعوة غري مباشرة و ب
االستعارة من احلضارة الغربية ما تفتقر إليه حضارهتم حىت ال تقع اجلزائر و معها العامل العريب 
و اإلسالمي فريسة لالستعمار األورويب و تقدم لقمة سائغة له، و فيه أيضا دعوة إىل معرفة 

 (2)يف األسقام و األوبئة.العلوم و التعمق فيها لتال
غري أن رجال السلطة العثمانية صمت أذاهنم عن مساع هذه النداءات اليت تنم عن " 
غرية وطنية" أو " حس قومي أو وطين أو ديين" لبعض علماء اجلزائر الذين أتملوا لرؤية احلالة 

ريات اخلرافية و العلمية و الثقافية للجزائر و هي تتخبط يف محأة اخلرافة و الدجل و التفس
افيزيقية للظواهر الطبيعية و األشياء، يف وقت كانت فيه أورواب حتتكم للعقل و املنطق، و تاملي
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نت قد عبدت اتعرف هنضة علمية و عقلية حقيقية، و ثورة صناعية ذات سرعة متسارعة ك
خاضعة للدولة الطريق أمام الظاهرة االستعمارية اليت وجهت أنظارها إىل البلدان اليت كانت 

العثمانية، و اليت كان يصطلح على تسميتها يف قاموس السياسة الدولية حينئذ بـ " الرجل 
املريض"، و مع ذلك فإن ضمائر احلكام العثمانيني أبت أن تستيقظ لتصويب هذا 

 االحنراف.
III- التصوف يف اجلزائر خالل العهد العثماين 

صوفية و ما طرق الال انتشار التصوف و إن أهم ما ميز العهد العثماين يف اجلزائر هو
منا عن عرض كالميف  ارتبط هبما من كثرة األولياء و تنوع كراماهتم. و قد أشران سابقا

طرق هم الألوجز ممؤثرات احلياة الثقافية إىل هذا املوضوع. أما اآلن فسنعرض بشكل 
ملام بسلوك اول اإلنحس الصوفية اليت عرفتها اجلزائر عهدئذ و موقف العثمانيني منها، كما
 مات.لكراابعض املتصوفة، و أخريا خنتم هذا املوضوع ابحلديث عن األولياء و 

 الطرق الصوفية و موقف العثمانيني منها -1

رق حبسب ذه الطههر تعددت الطرق الصوفية يف اجلزائر إابن احلقبة العثمانية، و أش
 اتريخ ظهورها هي:

 (م1258ه ) 658الطريقة الشاذلية  -

تنسب هذه الطريقة إىل مؤسسها الشيخ احلسن علي الشاذيل املولود مبدينة سبتة 
، و يدعى ابلشاذيل نسبة إىل شاذلة و هي قرية يف م1258ابملغرب األقصى، و املتويف عام 

و أخذ العلم على يد الشيخ عبد  (1)تونس، و قد دخلها و استقر هبا و هو صيب ايفع،
السالم بن مشيش تلميذ أيب مدين شعيب كبري املتصوفة، لذلك تعرف ببالد املغرب 
ابلطريقة املدينية نسبة إليه. هاجر الشيخ أبو احلسن علي الشاذيل إىل املشرق العريب، و 
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اتباع السنة  هناك قضى حنبه مبصر. و تقوم الطريقة الشاذلية على عدة أسس أمهها التقوى و
النبوية القولية و الفعلية، و الرضا مبا قسمه هللا على العباد، و العودة إىل هللا يف السراء و 

 (1)الضراء.
 (م1526ه /  936الطريقة العيساوية ) -

أتسست هذه الطريقة مبدينة فاس املغربية على يد الشيخ حممد بن عيسى، و هي فرع 
الطريقة أوراد و أذكار و أدعية خاصة، و تعتمد هذه من فروع الطريقة الشاذلية. و هلذه 

الطريقة على عنصر التهريج، حيث يطلق مريدوها الصراخ و يضربون على الطبل و الناي إىل 
درجة التشبع و فقدان الوعي، و القيام حبركات غريبة تثري فضول الناس و جتلبهم إىل حضور 

السلطة العثمانية، لذلك كانت زواايها  حفالهتا، و كانت هذه الطريقة على توافق اتم مع
معفاة من دفع الضرائب ألهنا كانت تساهم يف ختذير الشعب بدال من تنويره، خاصة و أن 
أنشطتها الرئيسة كانت ال خترج عن دائرة الوعدة و الرقص و االختالط و ممارسة الشعوذة و 

 (2)حنو ذلك من السلوكات غري احلميدة.

 (م1678ه /  1089الطريقة الطيبة ) -

نشأت هذه الطريقة يف إقليم وزان ابملغرب األقصى على يد الشيخ عبد هللا الشريف 
. و بعد وفاته توىل أبناؤه و أحفاده الزاوية اليت كانت مقرا هلذه الطريقة. م1678املتوىف عام 

غري أهنا ازدهرت على يد أخيه الشيخ الطيب، لذلك أصبحت تعرف ابلطريقة الطيبية، و 
يبية تستمد أصوهلا من الشاذلية، و أساس الذكر فيها هو تكرير الصالة على النيب سيدان الط

حممد عليه الصالة و السالم أربعا و عشرين و مائة و ألف مرة كل يوم و ليلة. و رغم أن 
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هذه الطريقة مل تثر ضد السلطة العثمانية، إال أن احلكام العثمانيني كانوا يتوجسون منها 
 (1)يطمئنون هلا بسبب ارتباطاهتا السياسة ابملغرب األقصى. خيفة، و ال

 (م1702ه /  1114يقة احلنصالية )ر الط -

أتسست الطريقة احلنصالية على يد الشيخ يوسف احلنصايل الذي اختلفت املصادر 
و منهم من يقول أنه من نواحي  (2)يف حتديد أصله. فمنهم من يرجعه إىل أصول مغربية 

قسنطينة. و تقوم احلنصالية على ذكر هللا بطريقة فردية، و يردد أتباعها عبارة " أستغفر هللا" 
و الشهادة مائة مرة. و عند صالة الصبح يستغفرون هللا مخسني مرة، و يكررون الشهادة 

ة على عالقة ودية مع مائة مرة، و يعيدون ذلك عند صالة املغرب. و مل تكن هذه الطريق
السلطة العثمانية حيث اثر أشهر رجاهلا ضد العثمانيني. و قد أخذ هبا بعض علماء و 
أعيان مدينة قسنطينة منهم عائلة العطار اليت أجنبت أمحد املبارك العطار املدرس و املفيت و 

 (3)صاحب كتاب حاضرة قسنطينة.

 (م1608الطريقة الكرزازية األمحدية ) -

الطريقة مبنطقة كرزاز يف اجلنوب الغريب اجلزائري على يد الشيخ أمحد  أتسست هذه
سنة، و قد قضى  106عن عمر انهز  م1608بن موسى احلسين اإلدريسي، الذي تويف عام 

حياته الطويلة يف خدمة هذه الطريقة. و تقوم الطريقة الكرزازية على األسس نفسها و 
لية السيما فيما يتعلق بطريقة الذكر املتبعة، إال أهنا املبادئ اليت تقوم عليها الطريقة الشاذ

 (4)مرة يف اليوم. 500ختتلف عنها من حيث أن أتباعها يرددون البسملة 
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 م(1630)الطريقة الشيخية  -

و تعرف هذه الطريقة أيضا بطريقة أوالد سيدي الشيخ الذين هلم نسب شريف 
لذلك يعرفون ابلبكرية و ابلصديقية، و يتصل ابخلليفة أيب بكر الصديق _رضي هللا عنه_ 

 (1)هلم رابطة ابلبكريني و الصديقيني املوجودين يف مصر و الشام.

و من أجدادهم املعروفني الشيخ عبد القادر بن حممد املعروف بسيدي الشيخ احلائز 
، و مؤسس زاويتهم يف البيض. و بعد وفاته نشب خالف م1630على الربكة و املتوىف عام 

أبنائه الكثريين فانقسموا إىل فريقني: الفريق األول استقر شرق ضريح والدهم بينما استقر بني 
الفريق الثاين غربه. فعرف األول أبوالد سيدي الشيخ الشراقة، بينما عرف الثاين أوالد سيدي 

 (2)الشيخ الغرابة.

يلك و خالل العهد العثماين أنشأ أوالد سيدي الشيخ قيادة شاسعة يف جنوب البا
و قد سيطر  (3)الغريب استقلت عن السلطة املركزية و وصل نفوذها إىل عمق الرتاب املغريب.

أوالد سيدي الشيخ على جزء هام من جتارة القوافل اليت كانت تتم مع إفريقيا جنوب 
الصحراء، فتضاعفت أرابحهم و ابلتايل قويت شوكتهم األدبية و ازداد نفوذهم الديين و 

الذي دفع ابلباايت إىل إقامة عالقات معهم مبنية على االحرتام املتبادل دون املادي، األمر 
، لذلك قيل (4)احلصول على ضريبة، خاصة و أن مداخيلهم كانت تفوق مداخيل الباايت
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 .179ص 
2 Lous Rinn : op.cit, p 352, 353. 
3 Djilali sari : l’insurrection de 1881-1882, centre national d’études historiques, 

S.N.E.D, Alger, Algérie, 1981, p 29. 
4 Louis Rinn : «  Le Royaume d’Alger sous le dernier Dey », in R.A n° 41, 

Année 1897, p 125 



 األول اجلزء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

69 
 

عنهم أهنم كانوا مزجيا بني أهل الدين و الدنيا، و أهنم وظفوا نفوذهم الروحي و منبتهم 
 (1)ل على مكاسب الدنيا.الشريف حلصد األتباع و احلصو 

 (1714ه/  1125الطريقة القادرية ) -

( ه562-ه470أتسست هذه الطريقة على يد الشيخ أبو صاحل عبد القادر اجليالين )
(، الذي ولد يف منطقة جيالن جببال كركوك مشال العراق، مث استوطن م1167-م1078)

، و قد وصلت هذه (2) م12ه/6بغداد، و ألف طريقته الصوفية القادرية خالل القرن 
الطريقة إىل اجلزائر عن طريق قطب الصوفية الشيخ شعيب بومدين الذي نشر مبادئها يف 
جباية بعد زايرته للمشرق العريب، و تعرفه على الشيخ عبد القادر اجليالين الذي قرأ عليه يف 

أول من احلرم كثريا من علوم احلديث، و ألبسه اخلرقة و نقل له الكثري من أسراره و كان 
الذي  (3)م1785أسس فرعا هلذه الطريقة ابجلزائر هو الشيخ مصطفى بن خمتار الغريسي عام 

 (4)شيد هلا زاوية و هي الزاوية املعروفة بزاوية القيطنة قرب معسكر.

يقرأ أهل القادرية سورة الفاحتة بعد الصلوات اخلمس املفروضة، و يصلون مجاعيا على 
الة و السالم مائة و واحدة و عشرين مرة، و يرددون عبارة: النيب سيدان حممد عليه الص

)سبحان هللا و احلمد هلل و ال إله إال هللا و هللا أكرب( مائة و واحدة و عشرين مرة كذلك، مث 
 (5)يقرؤون سورة ايسني.

أما عن عالقة القادرية ابلعثمانيني، فقد اتسمت يف البداية ابلود، ويبدو أن ذلك 
القسطنطينية كان حاميا هلذه الطريقة يف املشرق العريب. غري أن هذه العالقة مرده أن سلطان 
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سرعان ما اضطربت بسبب امتعاض العثمانيني من الطرق الصوفية عامة و نقمتهم على 
 (1)زعمائها.

 م1794الطريقة الرمحانية  -

بائل قة القنطأسسها حممد بن احلاج عبد الرمحان القشتويل الزواوي األزهري مب
مث حج بيت  يراثن،يت إالكربى، زاول تعليمه االبتدائي بزاوية الشيخ الصديق بن اعراب آب

لم أخذ فيه الع بع قرنو ر حنهللا احلرام، و أكمل تعليمه يف األزهر، و استقر ابملشرق العريب 
ها نشر بليت أمر اتية اخللو ازهريني مشهورين، و قيل أنه تلقى تعاليم الطريقة على يد أساتذة أ

اته كانت قبل وف  ة اليتانييف إقليم دارفور ابلسودان واهلند. و عند عودته أسس الزاوية الرمح
محان بوقربين، و هلذه مسي عبد الر  م1794أكرب زاوية موجودة يف اجلزائر. و بعد وفاته عام 

ة قربة الزاويدفنه مببهله ريبة و طريفة يف الوقت نفسه. فعلى إثر وفاته قام أالتسمية قصة غ
يتحول مكان  وفا منمة خاليت أنشأها، غري أن العثمانيني نقلوا جثمانه إىل اجلزائر العاص

يث قيل أن حياليا دا خدفنه إىل معقل لالنتفاضات، فشاع هذا اخلرب بني الناس، و اختذ بع
 ل، و الثانيةلقبائيل ابان انشطرت إىل جثتني: األوىل بقيت آبيت امساعجثة سيدي عبد الرمح

 انتقلت إىل اجلزائر العاصمة، لذا مسي سيدي عبد الرمحان بوقربين.
ة " صلوا إىل حال أن ية إىلسم اجلاللة )هللا( بصورة مجاعية و تدرجيياو يردد الرمحانيون 

 خهم أودة شييرددها املتحلقون بقيااحلال" و هي أعلى درجات االجنذاب و الوجد 
الستغفار و م، و الرجيمقدمهم. أما أوراد أهل الرمحانية فتتمثل يف التعوذ من الشيطان ا
  كثريا آانءكر هللاذ ذلك التشهد و قراءة الفاحتة و بعض األدعية. و من تعاليم الرمحانية ك

  وم اجلمعة إىلعصر ي من ألسبوعف النهار، و تكرار الشهادة ملدة ستة أايم يف ااالليل و أطر 
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  (1)عصر يوم اخلميس، و هكذا طول حياة املريد.
 (م1813) الطريقة التيجانية -

على يد الشيخ أبو العباس أمحد بن حممد  م18أتسست هذه الطريقة يف هناية القرن 
، و الذي قام برحالت عديدة يف سبيل (2)م1757املختار التيجاين املولود بعني ماضي عام 

طلب العلم، حيث سافر إىل فاس، و مكة املكرمة ألداء مناسك احلج، و درس ابلقاهرة، مث 
عاد إىل تونس و منها انتقل إىل عني ماضي مسقط رأسه، لينتقل بعد ذلك جمددا إىل 
تلمسان و فاس أين أخذ العلم على يد علماء ينتمون إىل طرق صوفية خمتلفة. و من فاس 

جلزائر و جتول يف مناطق الصحراء و تلمسان و البيض و عني دخل أمحد التيجاين إىل ا
 ةو أعلن أنه رأى يف منامه نيب اخللق سيدان حممد عليه الصالة و السالم أيمره بدعو   ماضي.

الناس إىل التخلي عن كل الطرق الصوفية املتبعة، فجمع األنصار و األتباع، األمر الذي أاثر 
نه فنغصوا عليه حياته. و نتيجة لذلك اجته إىل فاس عام حفيظة العثمانيني الذين ختوفوا م

رفقه إبنه حممد الكبري، فمنحه السلطان موالي سليمان قصرا أقام فيه رفقة أهله و  م1798
 (3).م1813أتباعه، و استقر هناك إىل أن قضى حنبه عام 

فا و يؤاخذ بعض الباحثني الطريقة التيجانية عدة مآخذ منها أن مؤسسها كان متطر 
يف أفكاره عندما أعلن أنه أمر من النيب _ صلى هللا عليه و سلم_ أن يرتك كل الطرق كما 

                                                           
 للمزيد من املعلومات حول هذه الطريقة ينظر:  1

، دار قيق كمال فياليلمجة و حتئر، تر إدوارد دونوفو: اإلخوان، دراسة إثنولوجية حول اجلماعات الدينية عند مسلمي اجلزا -
 .71-69، ص ص 2003اهلدى للنشر و التوزيع، عني مليلة، اجلزائر، 

- Andrien Delpech : «  Un diplôme de Mokeddem de la Confrérie 

Religieuse Rahmania », in R.A n° 18, Année 1874, pp 418-429. 

- Mouloud Gaid : Mokrani, voir l’annexe n° 16 : Note sur la Confrérie 

Rahmania, Editions Andalouses, Alger, Algérie, 1993,pp 203-214. 
2 L.Arnaud : « Histoire de l’Ouali Sidi Ahmed el Tidjani, Extrait du 

Kounache », in R.A n°5, Année 1851, p 468. 
3 Louis Rinn : Marabouts et Khaouan, op.cit, pp 418-423. 
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فكل هذه املسائل و  !قدمنا، و إعالنه كذلك أنه مينح الغفران ملن رآه و ملن رأى من رآه
حنوها نفرت الناس منه و من طريقته، و أحدثت لغطا و سجاال، و أوقعت الناس كذلك يف 

ئل و سقيم، بل هناك من اهتمه ابالحلاد مثل األمري عبد القادر الذي قال جدل ابطل طا
جانيني إمجاال: " و أما ما ارتكبه هو و أصحابه من البدع يف الدين، فقد فاق يعنه و عن الت

أمرهم أن جيوز للملحدين، و لو قصصنا عليك ما اطلعنا عليه من معتقداهتم الفاسدة، لقال 
 (1)سم املالحدة"العامل : هؤالء أحق إب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .13، 12العيد مسعود: املقال السابق، ص ص  1
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و هذه املسألة تعد من مسوغات اصطدام األمري عبد القادر هبذه الطريقة يف بداية 
االحتالل الفرنسي للجزائر، و اليت ال نود اخلوض يف تفصيالهتا حفاظا على انسجام 

 (1)املوضوع الذي ندرسه.
                                                           

ملواجهة الفرنسيني وصلت "... يف اجلنوب إىل ها ءيذكر حممد جنل األمري عبد القادر أن حدود الدولة اليت كان والده يريد إنشا 1
، لذا شرع األمري عبد القادر يراسل أعيان الصحراء و (1) القفر فيما وراء وادي سوف، حيث جماالت التوارك من بقااي امللثمني..

امتنع حبجة أنه " ... إذا كان  منهم حممد الصغري التيجاين شيخ الطريقة التيجانية طالبا منه التعاون معه حملاربة الفرنسيني، إال أنه
هللا جل جالله هو الذي جلب الفرنسيني إىل اجلزائر، فهو املؤهل و القادر دون سواه على دحرهم و رميهم يف البحر، إذا رام 

و ذلك، و أن قدرته تغنيه عن أذرع التيجاين الفقري إىل ربه و الذي ال ميلك القوة و النفوذ، و يفضل حياة اهلدوء و الدعة 
م، و بعد عشرة أايم 1838جوان  12و تبعا لذلك جهز األمري عبد القادر محلة عسكرية لتأديبه و سار هبا يوم  (1)العبادة...".

و فرض عليها حصارا حمكما دام ستة أشهر كاملة، انتهى ابستسالم حممد  (3)من السري وصل إىل قصرعني ماضي مقر زاويته 
هنم كانوا يشجعون إو كان الفرنسيون يتتبعون إبهتمام ابلغ أخبار هذا احلصار، بل  م.22/11/1838الصغري التيجاين يف 

استمرار العداوة بني التيجانيني و األمري عبد القادر، و يؤلبون كل طرف ضد اآلخر، و ليس أدل على ذلك من أهنم كانوا يقدمون 
( ثالثة مدافع مزودة ابلذخرية، و Valéeيشال )فايل( )يد املساعدة لألمري ليجهز على خصمه حيث أهداه حاكمهم العام املار 

نلمس اهتمام الفرنسيني هبذا املوضوع من خالل مراسالت احلاكم العام للجزائر أنذاك، حيث ال تكاد ختلو مراسلة موجهة إىل 
 (4)نسي.مسؤوليه خالل مدة احلصار دون اإلشارة إىل هذا احلصار الذي خيدم ابألساس املشروع الكولونيايل الفر 

قي، حو تعليق ممدوح  ألول، شرحاجلزء احممد بن عبد القادر اجلزائري: حتفة الزائر يف اتريخ اجلزائر و األمري عبد القادر،  1
 .358، ص 2007منشورات اثلة، األبيار، اجلزائر، 

2 Colonel Trumelet : «Notes pour servir à L’histoire de l’insurrection dans le sud de la 

province d’Alger en 1864 », in R.A n° 21, année 1877, p 255. 

- Voir Aussi : Louis Rinn : op.cit p 426. 

 .351حممد بن عبد القادر اجلزائري: املصدر السابق، ص  3

 حول هذا املوضوع ينظر خاصة: 4
- Georges Yver : Correspondance du Maréchal Valée, Tome II (Juin-Décembre 1838), 

Éditions la Rose, Paris, France, 1950. Voir notamment les Correspondances suivantes : 

 Lettre du maréchal Valée au ministre de la guerre, datée le 20 juillet 1838, pp 77-80. 

 Lettre du Maréchal Valée au ministre de la Guerre, datée le 27 Juillet 1838, pp 89-91. 

 Lettre du Ministre de la guerre au maréchal Valée, datée le 08 Aout 1838, pp 107-109. 

 Lettre du Maréchal Valée au ministre de la Guerre, datée le 24 Aout 1838, pp 120-126. 

 Lettre du Maréchal Valée au ministre de la Guerre, datée le 07 Septembre 1838, pp 149-153. 
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 الطريقة الدرقاوية -

أتسست هذه الطريقة ابلغرب اجلزائري على يد الشيخ حممد العريب الدرقاوي عام 
، يف وقت وهنت فيه أوصال اجلزائر العثمانية، و هي إحدى فروع الطريقة الشاذلية، م1805

و هناك من يرى أن هذه الطريقة انشقت عن الطريقة األم )الشاذلية(، بسبب خمالفتها هلا يف 
ل سامح يف اجملال السياسي. و تنسب ألتباعها بعض الطقوس منها محتعاليم احلياد و الت

العصا و الرقص على ذكر إسم اجلاللة )هللا( و محل السبحة، و املشي حفاة، و حتمل 
اجلوع، و عدم خمالطة الناس إال أهل الصالح و التقوى و اإلكثار من الصدقات. و قد 

اهلربية اليت أسسها الشيخ البوديلمي و هي تفرعت عن هذه الطريقة عدة طرق أمهها الطريقة 
 (1)منتشرة بشكل مركزي يف الغرب اجلزائري و خاصة يف مدينة تلمسان.

هذه هي إذا أهم الطرق الصوفية اليت عرفتها اجلزائر خالل العهد العثماين، و قد عرفنا 
مساندة أن عالقتها ابلسلطة العثمانية كانت ختتلف من طريقة ألخرى، فمنها من كانت 

هلا، و منها من كانت صاحبة موقف وسط حبيث أن زعمائها كانوا " يعظون" احلكام 
هم ابجلفاء، ر العثمانيني عندما يرون منهم ما ال يليق و منها من انصب العداء هلم، و جاه

إال أن ما ميكن مالحظته يف هذا الصدد أن رجال التصوف كانوا قد رحبوا يف البداية بقدوم 
إىل اجلزائر، ألن الدين كان املسوغ األول لظهورهم ابجلزائر، و ابملقابل كان  نييالعثمان
املتصوفة و أهل الصالح و  نن يشعرون أيضا أبن أقر الناس إليهم هم رجال الديو العثماني

التقوى، و على هذا األساس، فقد تعامل معهم احلكام العثمانيون يف البداية بسالسة، 
 تكن غريبة عن ثقافتهم، بل كانت تلعب دورا مركزاي يف فتوحات السيما و أن هذه الطرق مل

 (2)جيوشهم خاصة يف منطقة األانضول.

                                                           
 .106أمحد مريوش و آخرون: املرجع السابق، ص   1
 .24صاحل عباد: املرجع السابق، ص   2
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و يبدو أن هذه املعادلة ما فتئت أن تغريت السيما يف هناية العهد العثماين، حيث 
حازت معظم هذه الطرق على كراهية احلكومة العثمانية عندما اثرت ضدها. مثل ثورة 

، و قد كان م1826، و كذلك ثورة الطريقة التيجانية عام م1805قاوية عام الطريقة الدر 
العثمانيون غالظا شدادا مع الثائرين، حيث فرقوا مجوعهم بوحشية ال مثيل هلا، و انتقموا 
منهم انتقاما أرعن. و تذكر املصادر املعاصرة لتلك األحداث أن ابي الغرب مثال انتهج 

تنكيل جبثث الدرقاويني مثل الشنق و قطع األعضاء احلساسة أساليب رهيبة يف القتل و ال
هم القبض أحياء، و نزع العيون و حنو ذلك من ليمن جسم الثائرين الذين كان يلقى ع

 (1)األساليب اهلمجية.

و إىل جانب ذلك نكل العثمانيون ابلثوار التيجانيني حيث قطعوا رؤوسهم و وزعوها 
حممد التيجاين رفقة بعض الرؤوس األخرى إىل مقر السلطة على املدن و أرسلوا رأس احلاج 

املركزية ابجلزائر العاصمة، حىت تكون عربة ملن تسول له نفسه الثورة ضد السلطة العثمانية، و 
مل يكتفوا هبذا العمل اهلمجي ضد حممد التيجاين و مجاعته، بل أرسلوا سيفه إىل السلطان 

ات سياسة العثمانيني جتاه الطرق الصوفية اليت شقت تلك هي ابلذ (2)العثماين حممود خان.
عصا طاعتهم و انصبتهم العداء، و كان األجدر هبم أال يعاملوهم بتلك الطريقة الوحشية، 
بل يستمعون آلرائهم و يشاوروهنم يف أمور الدين و الدولة، و يشاركوهم يف حكم البالد، 

م ألن األهم من هذا كله هو التعاون و راء ختتلف و تتناقض مع آرائهآحىت و لو كانت هلم 
التعاضد على خدمة الصاحل العام و الدين اإلسالمي الذي جيمع بينهما و تكثيف اجلهود 

 لصد املخاطر األجنبية اليت كانت ترتبص ابجلزائر حينئذ.
 

                                                           
حممد بن يوسف الزايين: دليل احلريان و أنيس السهران يف أخبار مدينة وهران، تقدمي و تعليق الشيخ املهدي البوعبديل، عامل   1

 .295، ص 2013املعرفة للنشر و التوزيع، اجلزائر، 
 .160، ص 1980أمحد الشريف الزهار نقيب أشراف اجلزائر: مذكرات، حتقيق أمحد توفيق املدين، ش.و.ن.ت، اجلزائر،   2
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 سلوك بعض املتصوفة -2

ف: صنف الباحثون رجال الدين يف اجلزائر خالل العهد العثماين إىل ثالثة أصنا
صنف العلماء و املوظفني املستقلني البعيدين عن التصوف العملي، و صنف العلماء الذين 
غلب عليهم التصوف، و صنف املتصوفة الذين يدعون العلم و الوالية. و املتصوف احلقيقي 
هو الذي تتوفر فيه شروط قد تبدو خيالية أو على األقل صعبة املنال مثل معرفة كتاب هللا و 

ه و العمل هبما، و اجلمع بني العلم و العمل، والسعي الدائم إىل معرفة هللا، و سنة رسول
التقوى والورع و العمل، والسعي احملمود و الدائم إىل معرفة هللا و التدبر يف خلقه، و التجرد 
من هوى النفس و أدران الدنيا و حنو ذلك. و قد توفرت هذه الشروط يف بعض علماء 

العثماين مثل عبد الرمحان الثعاليب، و حممد بن يوسف السنوسي، و عبد  اجلزائر خالل العهد
الرمحان األخضري و غريهم. و ابملوازاة مع ذلك ظهر أشخاص آخرون كانوا يدعون دعوات 

 (1)ضالة، األمر الذي ساعد على انتشار اخلرافة و الدجل و حلول السحر حمل العلم.

و قد تصدى شيخ اإلسالم و داعية السلفية عبد الكرمي الفكون هلذه الفئة و مساهم 
الدجاجلة الكذابني و املتشدقة و املبتدعة الضالني املضلني، و ذكر لنا العديد منهم مثل 
قاسم بن أم هاين مبنطقة نقاوس الذي كان كثري الصيام و الصالة، و أيكل طعام الشعري و 

أشاع عنه أتباعه خوارق و كرامات كثرية منها أنه يربئ من العاهات و  يتقشف يف لباسه، و
من قبائحه املأثورة "... أنه إذا رأى أو مسع عند أحد من أهل رعاايه بفرس تعجبه أو بغل 
أو حنو ذلك مما هو يف غاية احلسن ينزل عليه و يقول ذلك الشيء هو يل فإايك و بيعه أو 

يأخذه إما جماان و إما بثمن خبس و إما يفرقون له مثنه رعاايه إخراجه لغريي... حىت أيتيه ف
عليهم..."، و إذا امتنع صاحبها هدده الشيخ بنكبة تناله أو مصيبة تصادفه، تدبر له من 

، السيما و أن له أتباع و "فقراء" كثر يف قسنطينة و ضواحيها (2)قبل زابنيته مث تنسب له 
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هبم يسيل و رمبا يتضاربون...". و من خطاايه أيضا تراهم "... يرقصون و يشطحون و لعا
و قد كان أتباعه يدفعون الرشى  !دعى أنه هو الذي بيده التصرفاأنه أنكر الثأثري هلل، و 

 (1)إىل رجال السطلة العثمانية لكي يصرفوا عنه النظر و ال يضايقوه.

و مل  و حتدث الفكون عن أحد مشايخ و أصحاب الطريقة يف عنابة و منطقتها،
يكن هذا الشيخ سوى الشيخ طراد، الذي حارب شطرا من قبيلته، و كان غليظا فظا مع 
الناس و ال سيما مع معارضيه الذين أكل أمواهلم ابلباطل. و قيل أنه كان أيخذ النساء 
احملصنات، و ال يعتد بذوات العدة، و مع ذلك كان يتبجح و يفتخر أبنه قطب الوالية اهتم 

لفكون كثريا و حري ابله، فتحدث عنه بشيء من األسى و اعتربه عدو من أعداء هللا ابه 
ألنه كان خيشى على املسلمني اهلالك ببدعته، فقد كان لصا من اللصوص بل كان كبري 
املتلصصة، مث أنه اتب إىل هللا و صار من أهل الصفوة و الوالية، فصدقه الناس السيما 

وفه من بدعه و أفكاره الضالة فقد رأى يف خهتمامه به و أجالف البوادي، و من شدة ا
 (2)منامه أن بدعته سقطت و ال خوف على املسلمني منه.

و يضيف الفكون أن الشيخ طراد كان له تلميذان مها عبد الكايف و أبو عبد هللا 
حممد ساسي البوين، و كان هذا األخري يدعى أنه من أكابر األولياء و أنه شرب من كأس 

صفوة و كان جيمع بني الفقه و اإلفتاء و التصوف، و قد ابشر مهام التدريس يف جامع ال
سيدي أيب مروان، إال أنه كان يقول شعرا و يذكر فيه اخلان و الدانن أي اخلمر، و كانت 
ا اآلذاُن..."، و مما  ُجُّ مسمماعمهم "...قصائده اليت تكاد اجلبال أن تدك لسماعها دكا... و متم

ليه أيضا أنه جعل يف منزله مستحما مساه محام أهل الصفا، و فرض جباية على  استفاض ع
كل طفل يف مدينة عنابة و أرايفها، كما فرض جباية أخرى على أهل األندلس القاطنني 
ابملدينة. و قد جاءه رجل من أهل املغرب يدعى علي خنجل كان قاصدا املشرق، و كان 
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ناس و على رأسهم حممد ساسي و أقيمت له "... ليايل يزعم أنه شيخ املشائخ، فالتف به ال
من آالت و تصفيق و شطح و إنشاد، و ما مثلهم إال كنادي مجاعة الشرب يف زعقاهتم و 
آالت طرهبم و هلوهم الذي جيعلونه اباب لدخول احلضرة...". و قد أقام له حممد ساسي 

هو ينشد األشعار و الناس يردون البوين حفل توديع هبيج و محله على كتفيه إىل السفينة و 
عليه و كان "... علي خنجل يزجل بزجوله، و كل يصفق و يشطح... و عني املوىل انظرة 

 و ِحْلمه يسع اخلالئق...".
و قد غضب منه الفكون غضبا شديدا و اهتمه ابلكفر و اخلروج عن جادة اإلسالم، 

لسماء، و كشف له عن أحوال خاصة و أنه كان "... يزعم يف قصائده أنه عرج به إىل ا
 (1)كفر صريح و مضاهاة لنبيه..."  -و العياذ ابهلل –امللكوت، فهذا 

و الغريب أن أهل مدينة عنابة و أرايفها كانوا يرون فيه العصمة و الصالح، و 
يعتقدون أنه رئيس علم الظاهر و الباطن، و كان مسموع القول عند اخلاصة و العامة، و 

نتفي إذا علمنا أن عالقته كانت ودية مع احلكام العثمانيني الذين كانوا لكن وجه الغرابة ي
يعتمدون عليه و على سائر املتصوفة وقت الشدة، و نعين بذلك وقت الثورات اليت كان 
سكان األرايف يعلنوهنا ضد السلطة العثمانية، فيتدخل هؤالء إبيعاز من العثمانيني لتهدئة 

ت اخلرقاء هلؤالء احلكام، فكانوا بذلك وسيلة لتخذير عامة خواطر الناس و تربير التصرفا
الناس، و هذا ما يفسر حرص العثمانيني على متتني عالقتهم هبؤالء املتصوفة. فقد كان 
الباشاوات يتبادلون الرسائل و خطاابت الود و اجملاملة مع )علماء عنابة( و يستشريوهنم  

 (2)كذلك يف عظائم شؤون الدولة.
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معرفته يف هذا السياق أنه مل يكن كل املنتسبني إىل الوالية على النحو و ما جيب 
الذي سقناه، فقد كان فيهم اخلريون الصاحلون مثل الشيخ بلغيث العامل و الفقيه الذائع 
الصيت يف قسنطينة و تونس، فقد كان يستعمل املوسيقى )السماع الصويف(، إال أنه كان يف 

يفعل اخلري و حيارب الشر، و ينفق أمواله لفك أسر املسلمني الوقت نفسه يبين الزوااي، و 
الذين يقعون أسرى لدى النصارى، و كان أيضا يقوم برتميم املساجد، و تفريج كرب الفقراء 

 (1)و املساكني.

 األولياء و الكرامات -3

رق إىل ن التطدو  ال يكتمل احلديث عن التصوف يف اجلزائر خالل احلقبة العثمانية
 رافة يف عصورار اخلنتشولياء و كراماهتم، فإذا كان العامل اإلسالمي قد متيز ابظاهرة األ

 منطقة لناس يفول ااالحنطاط، فإن هذه الظاهرة كانت أبعد غورا و أقوى أتثريا على عق
يه دان حممد _عللق سي اخلاملغرب اإلسالمي، و قد يكون من املبالغة القول أنه لو مل يكن نيب

صورها رسل و عحنطاط م اخامت األنبياء و املرسلني، لظهر يف املنطقة أاي الصالة و السالم_
ن الرسل رضها مأمان أنبياء يدعون النبوة، فكأن هذه املنطقة اجتهدت يف التعويض عن حر 
لياء إدعوا ض األو ن بعو املعجزات ابصطناع األولياء و الكرامات و خوارق العادات. ذلك أ

 .اهتممل يظهرها الرسل و األنبياء يف معجز  أو نسبت هلم كرامات و خوارق
يالحظ أن الناس كانوا  م13إن الذي يستقرئ اتريخ اجلزائر مثال اعتبارا من القرن 

يربطون ا لظواهر الطبيعية و األحداث االجتماعية و السياسية بكرامات األولياء أو بدعائهم 
بضتها على حياة الناس و و رضاهم و غضبهم، و يهوله أن جيد أن اخلرافة كانت حتكم ق

توجه تفكريهم، و حتدد نظرهتم إىل الظواهر و األشياء. و احلقيقة أن هذه الظاهرة مل تكن 
تقتصر على العهد اإلسالمي فحسب، بل مشلت أيضا العهد العثماين برمته حيث ازدادت 
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بعد وفاهتم، فيه قوة و عمقا و انتشارا، إذ كثر األولياء و تنوعت كراماهتم اليت امتدت حىت 
فأحيطت أضرحتهم هبالة من القداسة لدرجة أن اجملرم الذي يلجأ إليه يكون آمنا مهما  

 (1)كانت خطورة اجلرم الذي اقرتفه.

و كانت النساء تزرن قباب هؤالء املرابطني ابنتظام، و تضعن عليها خمتلف القرابني، 
ن النكبات و املصائب و تشعلن الشموع و املصابيح، و هن يعتقدن أن ذلك سيبعد عنه

 (2)االجتماعية والعائلية.

و قد حدثنا محدان بن عثمان خوجة حول هذه املسألة، فقال: " ... فحىت بعد 
موهتم يبقى هؤالء املرابطون حمل توقري دائم، و تدفن أجسامهم يف قرب حياط بتابوت ميكن أن 

أن اإلبن ال جيرأ على اقتحامه يلجأ إليه كل جمرم، و ابلتايل فإن املكان يصبح موقرا لدرجة 
 (3)ملطاردة قاتل أبيه..."

ألمر، و اهلان  ناسو لو أن هذه الظاهرة كانت منحصرة يف أوساط الدمهاء و عامة ال
ن هذا أن مألخطر كن اللوجدت هلا تربيرا و تسويغا يف ضعف املستوى الثقايف و العقلي. و 

دم راسخة هلم ق كانت  طبقة العلماء الذينهذه الظاهرة مست خنب اجملتمع و علية القوم و 
راء و الء العلماء ساق هؤ ا انيف العلم و املعرفة. و السؤال الذي يطرح يف هذا املضمار هو ملاذ

لذي مل اقيمة العلم  ؟ و مارافةهذا التيار املنحرف؟ و ملاذا غرقوا هذا الغرق الشنيع يف حبر اخل
 يلجم صاحبه عن الزيغان و قول احلقيقة؟

و يقدم لنا  وع،يبنا عن ذلك األستاذ العيد مسعود الذي درس و خرب هذا املوضجي
 عدة أسباب أبرزها:
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اطن، و هو هل البهم أانصراف الناس عن العلماء و  انقيادهم وراء األولياء إبعتبار  -
ألولياء ارامات كعاب  األمر الذي دفع هؤالء العلماء دفعا إىل دراسة التصوف و استي

 ء إىلل هؤالهلم يف وسط طغت عليه اخلرافة، و تبعا لذلك حتو حبثا عن مكان 
 أصحاب علم و والية يف الوقت نفسه.

لك أن ذتباع، األ والتنافس الشديد مع أهل الباطن أي األولياء على حصد األنصار  -
يب النفوذ األد نصار واأل املرابطني و شيوخ الزوااي كانوا يروجون الكرامات هبدف زايدة

 .لزايرةاادات زايدة مداخيل الزوااي عن طريق حبس العقارات و إير و ابلتايل 

ألخالقي ايين و الد اخنرام املنظومة الدينية و األخالقية للمجتمع، و ضعف الوازع -
ىل جادة عامي إة العند الناس، و يف ظل هذا الوضع مل يكن من السهولة مبكان إعاد

مور خارقة أطريق   عندين القومي إالصوابه، و حثه على إتباع الطريق املستقيم، و ال
جل جالله  ابهلل ربطهو حمسوسة، تثري وجدانه الروحي، و حتدث يف نفسه الرهبة، مث ت

 عن طريق الويل و املرابط.

رغبة العلماء اجلاحمة يف فرض نفوذهم على عامة الناس، و إرهاب والة األمور لكي  -
 (1)ال ميسوهم بسوء.

 نحرف الضال وار امللتي تربر انسياق العلماء وراء هذا او احلقيقة أن هذه األسباب ال
لدجل و اا أهل اظرو املضلل، و كان األحرى هبؤالء و هم علماء الظاهر أن جيادلوا و ين

و املنطق  لدامغةجج اأدعياء الوالية أو علماء الباطن، و يدحضوا دعواهتم الباطلة ابحل
د على العقل ي يعتم الذالتشبث ابلدين القوميالسليم، و ينريوا دروب الناس و يدعوهنم إىل 

 و حيارب اخلرافة و الدجل و سائر السلوكات املنحرفة.

                                                           
 .21، 20العيد مسعود: املقال السابق، ص ص   1
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و ابملوازاة مع انتشار ظاهرة األولياء، راجت كذلك الشعوذة، بسبب طغيان اجلهل، 
و نسب الدجالون ألنفسهم الكرامات و خوارق العادات كجلب احلظ و معاجلة األسقام 

عقم النساء و حنو ذلك. و عن هذه الظاهرة خيربان الورتيالين عن قصة غريبة املستعصية مثل 
مؤداها أن أحد أدعياء الوالية مبدينة جباية كان يدعي معاجلة كل امرأة عقيمة بعد أن خيتلي 

فقصدته زوجة الشيخ عبد احلق الفجيجي رفقة زوجها، و ملا طلب اخللوة هبا رفض  !هبا
زوجها و عرف أنه دجال و ميارس الرذيلة مع النساء، فأعلم العام و اخلاص فأفعاله املشينة. 
و ملا بلغ هذا اخلرب مسامع حاكم املدينة أمر بقتل الشيخ عبد احلق، ألن هذا الدجال فعل 

بغريها من النساء، مث حز رأسه و علقه على ابب املدينة. و عندما كان  بزوجته مثلمافعل
البواب أييت عند الغروب ليغلق الباب و ينادي السكان للدخول، كان الرأس يقول: " مل يبق 

 (1)عبد احلق الذي مات على احلق"

و بصرف النظر عن صحة أو زيف هذه القصة الغريبة، فالثابت أن الشعوذة كانت 
حلرف اليت كان ميتهنها أدعياء الوالية بل و يتباهون هبا، و كانوا يتنافسون يف صنع إحدى ا

األحجبة و احلروز ليقدموها لعمالئهم لكي يعلقوها يف أعناقهم و يقنعوهم أبهنا تسهل 
و ال شك أن ذلك  (2)عليهم قضاء حوائجهم الدنيوية و تدفع عنهم األسقام و املصائب.

 ا، و مرضا أصاب اجملتمع اجلزائري خالل احلقبة العثمانية.يعد احنرافا دينيا خطري 
يف، و  و ثقا كريفهكذا يرتاءى لنا أن العهد العثماين يف اجلزائر كان عهد ضمور 

وب ع و حر صرا  كان عهد تصوف و طرق صوفية، و عهد والية و كرامة، و كان أيضا عهد
بت ي، فغاائر ثقايف اجلز و قالقل داخلية و خارجية أثرت بشكل كبري على املشهد ال

 االسرتاتيجية الثقافية الرمسية.

                                                           
احلسن بن حممد الورتيالين: نزهة األنظار يف فضل علم التاريخ و األخبار املشهورة برحلة الورتيالين، حتقيق حممد بن أيب شنب،   1

 20، ص 1908مطبعة فونتاان الشرقية، اجلزائر، 
2 Depond et Coppolani :op.cit, p 208 
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هو  ولعصر، الك ذو ابملوازاة مع ذلك مل يدرك احلكام العثمانيون حقيقة حتدايت 
املواد  بحث عنتاحت عصر متيز بقوة الدول األوروبية اليت شهدت ثورة صناعية كبرية، فر 

بلداهنا و  ومانية العث أراضي الدولةاألولية اليت حتتاجها صناعتها الناشئة، فوجدهتا يف 
كل   رت علىسيط وممتلكاهتا. و تبعا لذلك وجهت أنظارها إىل هذه البلدان فأحتلتها 

 م1830ام عفرنسي ل المقدراهتا، و كانت اجلزائر من أهم هذه البلدان اليت خضعت لالحتال
ع ثقافية و ه دوافلت انكو الذي كانت له دوافع سياسية و اقتصادية و اجتماعية ابرزة، كما  

ادت لذي أر سي احضارية و دينية كذلك جتسدت يف املشروع الثقايف االستعماري الفرن
 وايل من هذهزء امل اجلفرنسا أن تطبقه يف اجلزائر، و هو ما سنحاول التعرف عليه تباعا يف

 الدراسة.
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 ة(ارية الفرنسيالستعمة ااجلزء الثاين: اتريخ اجلزائر الثقايف خالل الفرتة املعاصرة )الفرت 
واع االستعمار ، و قد كان أبشع أنم1830تعرضت اجلزائر لالستعمار الفرنسي عام 

 اهتا املاديةع خري ابتال التاريخ احلديث و املعاصر، ألنه مل يكن يهدف إىل غزو األرض ويف 
ة مة اجلزائريرية لألحلضااو البشرية فحسب، و إمنا كان يهدف أيضا إىل غزو األفكار و القيم 

 ة غربية.حضاري قيم ومن خالل نشر الثقافة االستعمارية الغازية من لغة و دين و أفكار 
 راستنادالل خذا األساس سنحاول يف هذا اجلزء اإلحاطة هبذا املوضوع من و على ه

ه اء و ندرس فيالعلم يم ولالستعمار الفرنسي للجزائر و الغزو الثقايف، مث نتعرض إىل التعل
م إىل لمني و هجرهتر املعكبا  السياسة التعليمية اليت انتهجها املستعمر الفرنسي يف اجلزائر، و

 لتأليف اليت رافقت حركة التعليم.اخلارج و حركة ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I- االستعمار الفرنسي للجزائر و الغزو الثقايف 



 اجلزء الثاين
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

85 

 

شروع الغزو مل أن حتاللقد أدرك منظرو السياسة الكولونيالية الفرنسية منذ بداية اال
ل الفرنسية حم لثقافةو ا الثقايف لن يتحقق إال من خالل نشر اجلهل و األمية و إحالل اللغة

ؤية و ر ثقافيا وفق  جلزائرزو االثقافة العربية اإلسالمية، و اتباع سياسة التنصري أي غ اللغة و
يف مت زو، فكالغ اسرتاتيجية استعمارية خطط هلا الفرنسيون يف معرض حتضريهم لعملية

 ذلك؟ و ما هي معامل و مظاهر هذه االسرتاتيجية؟ 
يف من الثقا زون هذا الغسنحاول تباعا ذكر بعض األمثلة و الشواهد التارخيية ع

 خالل حماولتنا الرتكيز على ثالثة جوانب جوهرية تتمثل يف:
 نشر اجلهل و األمية، -

 الفرنسة، -

 التنصري. -

 نشر اجلهل و األمية -1

قدمنا فيما مضى أن التعليم كان منتشرا يف اجلزائر خالل العهد العثماين، و كانت له 
ن السواد األعظم من أ العثمانية به، ومؤسسات تسري شؤونه رغم عدم اهتمام السلطة 

اجلزائريني كان يتقن القراءة و الكتابة واحلساب، و قد شهد الفرنسيون على ذلك عام 
 (1).م1830

 م1830و اندهشوا حينما الحظوا أن نسبة األمية يف اجلزائر كانت شبه منعدمة عام 
، كما الحظوا أيضا (2) % 40يف الوقت الذي كانت فيه مستفحلة يف فرنسا إذ وصلت إىل 

                                                           
املاضي و احلاضر، ترمجة اسطمبويل رابح و منصف عاشور، د.م.ج،  نيب ، أندري نوشي، إيف الكوست: اجلزائرنأندري برنيا  1

 .211، ص 1984اجلزائر، 
2 Jean Monlau : Les États Barbaresques, P.U.F, 1er Édition, Paris, France, 1964, 

p 106. 
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، و تكلموا كذلك على ظاهرة انتشار (1)أن اجلزائريني كانوا يوقعون ابلكتابة ال ابألصبع 
املدارس يف كل أرجاء الوطن، و أكدوا أنه ال تكاد ختلو منطقة من مدرسة، و قد قدر 

 (2)معدل عددها مبدرستني لكل قرية.

، و هي سنة استيالئهم م1837م فقد وجد الفرنسيون يف مدينة قسنطينة مثال عا
تلميذ يتلقون فيها تعليما اثنواي، كما  700مسجدا، و سبع مدارس يقصدها زهاء  35عليها 

 (3)تلميذا. 1350مدرسة ابتدائية تتسع لنحو  90وجدت هبا أيضا 

جامعات تقدم دروسا  10مدرسة، و كانت هناك  50كما وجدوا يف مدينة تلمسان 
يف التعليم العايل منتشرة عرب خمتلف أرجاء الوطن يلتحق هبا الطلبة بعد إهنائهم ملرحليت 
التعليم االبتدائي و الثانوي. و كانت هذه املؤسسات التعليمية تعلم النشء خمتلف أصناف 

 (4)العلوم و تغرس فيهم مبادئ الثقافة العربية و اإلسالمية.

دارة االستعمارية الفرنسية ذلك عملت على حتطيمها ألهنا كانت و ملا الحظت اإل
تعلم جيدا أهنا تشكل نواة معارضتها، و الصخرة الكؤود اليت تتحطم عليها مشاريعها 
االستعمارية اهلادفة إىل تذويب الشخصية الوطنية و ابتالع املقومات احلضارية للشعب 

 (5)اجلزائري.

حرتام الشريعة اإلسالمية و حرية السكان و ممتلكاهتم و و رغم أن الفرنسيني تعهدوا اب
عقيدهتم و خصوصياهتم الثقافية و احلضارية، إال أهنم نكثوا عهودهم و أحلوا الفرنسية حمل 

                                                           
 .156عبد هللا شريط، حممد امليلي: املرجع السابق، ص   1

2 Mostefa Lacheraf : op.cit, p 21. 
 .217احلميد زوزو: املرجع السابق، ص  عبد  3

 .176صاحل بن نبيلي فركوس: املرجع السابق، ص   4
5 Ahmed Mahsas : Le Mouvement Révolutionnaire en Algérie de la 1er Guerre 

Mondiale à 1954, librairie_Editions l’Harmattan, Paris, France, 1979, p 333. 
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اللغة العربية، و قاموا بغلق املراكز و املدارس العربية، و شددوا الرقابة على املدارس الدينية 
و نفي العلماء إىل اخلارج، فرتاجعت حركة التعليم، و نضبت ، و قاموا مبصادرة األوقاف (1)

موارده، و ضعفت نسبة التمدرس يف األوساط األهلية بشكل الفت لالنتباه. و هكذا 
طالبا عام  60إىل  م1837طالب عام  600تراجع عدد طلبة مدينة قسنطينة مثال من 

 (2)مسيدا. 30مسيدا إىل  86، كما تراجع عدد املسايد من م1847

مدرسة، كما تراجع مستوى املتعلمني،  12و تراجع عدد املدارس يف مدينة عنابة إىل 
أبن حالة التعليم يف  م1857حيث صرح أحد مسؤويل هذا القطاع يف مدينة سطيف عام 

حيسنون القراءة أما التعليم يف منطقة  20طفل يوجد منهم  400وضع مزر مؤكدا أنه من بني 
ية مبدينة ضعالقبائل فكان شبه منعدم، و قد امتعض أحد املسؤولني الفرنسيني من هذه الو 

القالة و اضطر إىل إحضار التالميذ بنفسه حىت ال يضطر إىل غلق املدرسة اليت كان يشرف 
 (3)على تسيريها 

السياسي يف اجلزائر و السيما ضباط و كانت هذه السياسة تثلج صدور صناع القرار 
( الذي كان يردد العبارة اآلتية "... Richardاملكاتب العربية، و منهم النقيب )ريشارد( )

عندما يتم القضاء النهائي على املدارس القرآنية، و تصري هباء منثورا، سيتحول هذا الشعب 
يخلو لنا اجلو و سيكون من العريب إىل شعب أمي جاهل جهالة العصور البدائية، فعندئذ س

 (4)املمكن تلقينه األفكار و املبادئ احلضارية املفيدة اليت ختدم قضيتنا..."

                                                           
 .97، 96، ص ص 1991عمار قليل: ملحمة اجلزائر اجلديدة، اجلزء األول، الطبعة األوىل، دار البعث قسنطينة، اجلزائر،   1

2 Charles-Robert Ageron : Les Algériens Musulmans et la France 1871-1919, Tome Premier, 

Éditions Bouchène, Paris, France 2000, p 318. 
3 Yvonne Turin : Affrontements Culturels dans l’Algérie Coloniale : Écoles, Médecines, 

Religion 1830-1880, E.NA.L, 2ème Édition, Alger, Algérie, 1983, p 229.  
4 Charlse-Robert Ageron : op.cit, pp 318, 319. 
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و يالحظ كذلك أن املستعمر الفرنسي قام بنهب و سلب الرتاث العريب اإلسالمي 
الذي كانت تزخر به املكتبات اجلزائرية كاملخطوطات و الكتب و الواثئق النادرة و حنو 

كان ضباط اجليش الفرنسي يرسلون ما يسطون عليه إىل أهلهم يف فرنسا ليتصرفوا ذلك، و  
 (1)فيه ابلبيع أو اإلهداء.

و وجد الفرنسيون عددا ال حصر له من املخطوطات الثمينة يف مدينة قسنطينة عام 
ستيالئهم عليها، و مل يتمكن حمافظ مكتبة اجلزائر السيد )بربروجر( ااتريخ  م1837

(Berbrugger من مجعها بصورة كاملة، و استطاع أن يسلم إىل مكتبة اجلزائر حنو )700 
 (2)خمطوط فقط أنقذها من الضياع و اإلتالف.

و أكد هذا املوظف الفرنسي _الذي يبدو من خالل شهادته أنه كان يتميز بسمو 
تار ابملؤسسات الضمري ألنه كان ال ينظر بعني الرضا ملا كان يقوم به جيش بالده من استه

الثقافية اجلزائرية_ أن اجلنود الفرنسيني كانوا يعتربون كل ورقة يعثرون عليها مكتوبة ابللغة 
فيقومون حبرقها و إتالفها أو إرساهلا إىل أهلهم بفرنسا يف شكل هدية. و كل  !العربية قرآان

رأسهم قائدهم هذه املمارسات كانت تتم أمام عيون املسؤولني الفرنسيني الكبار، و على 
)دي بورمون( نفسه، الذي مل يشعر ألبتة ابحلرج و هو يرى جنديه البسيط يشعل غليونه 

 (3)ابستعمال الواثئق الثمينة املبعثرة.

و بعد سنوات قليلة من إحكام الفرنسيني قبضتهم على اجلزائر قاموا بتنصيب جلان 
رمسية لتدارس شؤون التعليم يف اجلزائر، و قد خلصت هذه اللجان إىل عدة نتائج أبرزها 

                                                           
راسة تربوية للشخصية اجلزائرية، ش.و.ن.ت، اجلزائر، ، د1956-1931رابح تركي: التعليم القومي و الشخصية الوطنية   1

 .94، ص 1975

 .156جياليل صاري: املقال السابق، ص   2

 .89السابق، ص  ع، اجلزء األول، املرج1900-1830أبو القاسم سعد هللا: احلركة الوطنية اجلزائرية   3
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ضرورة مواصلة إمهال التعليم العريب اإلسالمي، و التمسك مببدأ عدم رد األمالك العقارية 
صحاهبا، و إنشاء تعليم خاص ابألهايل تدرس فيه العربية إال أن الغلبة الوقفية املسلوبة أل

جيب أن تكون فيه للفرنسية و علومها. كما أوصت هذه اللجان برتك التعليم ميارس يف 
الزوااي و املعمرات يف املناطق الريفية و النائية، إال أهنا شددت على ضرورة مراقبته من حيث 

لذلك وجه ( 1)تتحول هذه املراكز إىل بؤر معادية للفرنسيني. الربامج و املدرسون حىت ال
. فبعدما  م1849الفرنسيون اهتمامهم الكبري هبذه املؤسسات الدينية خاصة إعتبارا من عام 

كانت تقارير املكاتب العربية قبل هذا التاريخ ال هتتم هبذه املؤسسات و تصنفها يف خانة 
وجهت هلا اهتمامها مع هناية هذه السنة، و منذ ذلك  املالحظات العامة، إال أنه سرعان ما

الوقت كانت كل مراسالت و تقارير هذه املكاتب ال ختلو من معلومات مستفيضة ختص 
الزوااي و الطرق الصوفية و املدرسني الذين كانوا يسموهنم الطلبة )بضم الطاء( الذين يقدمون 

 (2)دروسا فيها.

أحد الضباط الفرنسيني بعمالة قسنطينة عام و يف هذا السياق أكد تقرير بقلم 
أنه " ... جيب أن تبقى املساجد و الزوااي اليت تقدم فيها الدروس من قبل الطلبة  م1852

إلدارة الفرنسية، ألن هذه املؤسسات الدينية هي مصدر كل لحتت املراقبة املستمرة الدقيقة 
فرنسية من قبل املتعصبني يف اجلزائر، الرزااي و البالاي والدسائس اليت حتاك ضد املصاحل ال

حيث يرتل فيها القرآن، و تنبعث منها األصوات احلاقدة علينا و الداعية إىل رمينا يف البحر 
 (3)و إعالن احلرب املقدسة ضدان..."

                                                           
 .178فركوس: املرجع السابق، ص  يصاحل بن نبيل  1

2 Yvonne Turin : op.cit, pp 200, 201. 
3 A.O.M : F80. 500, Affaires Arabes, Province de Constantine 1852, Cercle de 

Constantine pendant le Mois de Juillet 1852. 
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و الواقع أن توجس الفرنسيني من هذه الزوااي كان كبريا، لذلك كانوا يتتبعون أخبارها 
عن طريق أعواهنم من اجلزائريني داخل القطر اجلزائري كله بل حىت  و يقتفون آاثر رجاهلا

أن القايد علي ابي  م1869خارجه، فقد ذكر تقرير لرئيس القطاع العسكري القسنطيين عام 
زعيم عائلة بوعكاز الذواودة املتعاونة مع الفرنسيني ابجلنوب القسنطيين قام بزايرة إىل زاوية 

سي جلمع معلومات كافية حول أنشطة هذه الزاوية اليت كانت نفطة ابجلنوب الغريب التون
متعاطفة مع الثوار اجلزائريني حبكم انتمائها للطريقة الرمحانية املناهضة للوجود االستعماري 

 (1)ابجلزائر، و أنه استقبل استقباال حسنا هناك من قبل مقدمي هذه الطريقة.

 كان هلا ما يربرها من الناحية و احلقيقة أن توجسات الفرنسيني من هذه الزوااي
العملية، فهذه الزوااي كانت هي املؤسسات احلقيقية للطرق الصوفية اليت انتصبت كشوكة 
مغروسة يف حلق الفرنسيني ألهنا كانت تشكل الركيزة األساسية ملعظم الثورات اليت قامت 

طاهلم عيون اإلدارة ضد الفرنسيني، كما أهنا كانت توفر احلماية واألمن للثوار، حىت ال ت
 (2)االستعمارية الفرنسية.

لدينية، سسات املؤ او هبذا يرتاءى لنا أن الفرنسيني كانوا يفرضون رقابة على هذه 
أجل ضمان  يضا منأمنا ليس فقط من أجل مراقبة الربامج التعليمية و رجاالت التعليم، و إ

تقاطعت  شامال ومال مشروعا كااألمن االستعماري، مما يؤكد أن املشروع االستعماري كان 
 ية.نيالفيه العناصر الثقافية مع العناصر األمنية احليوية لفرنسا الكولو 

                                                           
1 I.S.H.C.T : A.O.M, Série 25H Tunisie, Carton 25H 18 (2), Dossier N° 2, Bobine 

A26 : Rapport du Général de Division de la Province de Constantine à son Exellence 

le Maréchal de France, Gouverneur Général de l’Algérie à Alger le 15 Novembre 1869 

au Sujet des Marabouts de Nafta, Folios 37, 38, 39. 
2 Annie Rey-Goldzeiguer : le Royaume Arabe. La Politique Algérienne de Napoleon III 

1861-1870, ENAG Éditions, Alger Algerie, 2010, p 291. 
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إن املتأمل يف هذه السياسة االستعمارية اليت ترمجتها الرتاتيب و اإلجراءات اليت 
قامت  ابشرهتا اإلدارة االستعمارية يف جمال حماربة التعليم و التضييق عليه، يدرك بداهة أهنا

إبطفاء أنوار العلم و اغتالت الثقافة اجلزائرية، و رمتها خارج حركة التاريخ. و رغم ذلك فهي 
 (1)تدعى أن غزوها للجزائر كان يف إطار مهمتها التمدينية احلضارية.

فقد ترتب عن ذلك استفحال ظاهرة األمية، و حتولت األغلبية الساحقة من 
 % 95نسبة األمية بشكل مهول و وصلت إىل حنو  اجلزائريني إىل أميني، حيث ارتفعت

 (2)يف بداية االحتالل. %10بعدما كانت ال تتجاوز  19خالل العقود األخرية من القرن 

و أي كان األمر فإن هذه الوضعية الكارثية اليت آل إليه حال اجلزائريني يف جمال 
التعليم، كانت منتظرة، و مل يكن من املمكن تصور سواها، خاصة و أن الفرنسيني كانوا قد 

م، و أهنم اعرتفوا يف حماضرهم و 1830خططوا هلا منذ أن وطأت أقدامهم أرض اجلزائر عام 
و الوحشية اليت ميزت سياستهم يف هذا اجملال منذ بداية االحتالل. و قد  تقاريرهم ابلرعونة
 A.Deأحد منظري سياستهم، و هو القاضي )دي توكفيل( ) الفظاعةشهد على هذه 

Toqueville الذي كلف بتحرير حماضر املعاينة املتعلقة برصد اختالالت و جوانب )
لسنوات األوىل لالحتالل حيث كتب تقريرا القصور اخلاصة حبالة التعليم يف اجلزائر خالل ا

إحتوى على عبارات قاسية قال فيه: " ... لقد أحكمنا قبضتنا على كل موارد املؤسسات 
اخلريية اليت كانت تتكفل حباجيات السكان يف اجملال اخلريي السيما يف جمال الصدقات و 

احملاضر و شتتناها بطريقة  التعليم العمومي. لقد تركنا املدارس تتهاوى و تضمحل، و بعثران
ممنهجة، و نتيجة لذلك انطفأت األنوار من حولنا و عم الظالم الدامس... و هذا يعين أننا 

                                                           
1 Ahmed Taleb Ibrahimi : Réflexions sur la Révolution Culturelle en Algérie : de la 

Décolonisation à la Révolution Culturelle, SNED, Alger, Algérie, 1973, pp 11, 12. 
 .273ص  املرجع السابق، تاب اجلزائر،أمحد توفيق املدين: ك  2
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جنينا على هذا اجملتمع املسلم الذي تركناه يف حالة من اجلهل و األمية و الوحشية تفوق 
 (1)بكثري احلالة اليت كان عليها قبل أن يتعرف علينا..."

هنم  نهجة ألمم ن أن سياسة التجهيل طبقت من قبل الفرنسيني بطريقةهكذا نرى إذ
يايل لكولوناروع كانوا يدركون جيدا أن جتهيل الشعب هو الشرط األساسي الجناح املش

 برمته.
 الفرنسة -2

ال خيتلف إثنان على أن اللغة هي أساس الشخصية الوطنية لكل أمة، ألهنا تعترب روح 
 (2)القضاء عليها يعين ابلضرورة القضاء على ذاتية تلك األمة. األمة و عرقها النابض، و أن

و على هذا األساس اهتم الفرنسيون هبذا اجلانب، و عملوا على فرنسة اجلزائر من 
خالل إحالل اللغة الفرنسية و ثقافتها ابجلزائر حمل اللغة العربية و ثقافتها. و كان الفرنسيون 

رة تدرجيية على لغة اجلزائريني و ثقافتهم، ألهنم كانوا يهدفون من وراء ذلك إىل القضاء بصو 
يعتقدون أنه مع مرور الزمن سينسى اجلزائريون لغتهم و ثقافتهم و يستعيضون عنهما ابللغة 
الفرنسية و ثقافتها متاما مثلما حصل يف عدد كبري من البلدان اليت تعرضت لغزو استعماري  

كز و موجه بشكل منهجي، حيث نسيت كان مصحواب بعملية غزو ثقايف و فكري مر 
شعوب هذه الدول لغتها و ثقافتها و عوضتهما بلغة وثقافة الدولة االستعمارية الغالبة مثل 
اهلنود احلمر يف أمريكا الشمالية و معظم شعوب أمريكا الالتينية و بعض شعوب البلدان 

 (3)اإلفريقية.

                                                           
1 Charles-Robert Ageron : op.cit, p 318. 

 .87، 86طه بدوي: دراسات سياسية و قومية، منشأة دار املعارف، االسكندرية، مصر، د.ت.، ص ص  دحمم  2

 .181، 180صاحل بن نبيلي فركوس : املرجع السابق، ص ص   3
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الفرنسي يف اجلزائر كانت قد  و الواقع أن سياسة الفرنسة اليت انتهجها املستعمر
مست خمتلف اجملاالت و خاصة جمال التعليم يف خمتلف مراحله و براجمه من مناهج دراسية و 

مية و توجيه و إشراف عام، إضافة ينظم تعليمية و كتب مدرسية و لغة تدريس و إدارة تعل
د، و كان هدف إىل جماالت احلياة االجتماعية و الثقافية و اإلدارية األخرى يف البال

الفرنسيني من وراء ذلك هو حماولة إضفاء الطابع الفرنسي اخلالص على كل ميادين احلياة 
العامة للجزائريني من أجل القضاء على الروابط اليت تربطهم بثقافتهم و لغتهم القومية، و 

ية وفقا اترخيهم اإلسالمي و انتمائهم احلضاري إىل األمة العربية حىت تنشأ األجيال اجلزائر 
ة االستعمارية مبتورة من جذورها األصلية، األمر الذي يسهل على املستعمر طهلذه اخل

الفرنسي السيطرة على الشعب اجلزائري الذي يصبح أسهل انقيادا لفرنسا و أكثر قابلية 
 (1)لنتائج السياسة الفرنسية.

عدة  عماريةستاالو من أجل تطبيق هذه السياسة على أرض الواقع، اتبعت اإلدارة 
 إجراءات أبرزها:

يني، حيث جلزائر اة اإحالل اللغة الفرنسية حمل اللغة العربية يف خمتلف جماالت حي -
بية للغة العربية لغة أجن، اعترب مبقتضاه ام1838أصدر وزير الداخلية الفرنسي قرارا عام 

ية الرمس رسلف املدا، و قد ترتب على ذلك بداهة حتجري تدريسها يف خمت!يف اجلزائر
 أو الشعبية إال بصفتها لغة أجنبية. 

غلق كل املراكز الثقافية واملدارس الرمسية واملعاهد والزوااي اليت كانت تدرس اللغة  -
 (2)العربية عرب كل جهات الرتاب الوطين.

 رنسة.الف فرنسة اإلدارة فرنسة كاملة متاشيا مع السياسة العامة ملشروع -

                                                           
 .105رابح تركي: املرجع السابق، ص   1

 .97عمار قليل: املرجع السابق، ص   2
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لتعليم رخص ا منح  احلر، و وضع شروط تعجيزية أثناءحماربة حركة التعليم العريب -
ارس و ن املديل مللهيئات و رجال التعليم، األمر الذي أدى إىل غلق عدد غري قل

 النوادي واملساجد اليت كانت متارس هذا النوع من التعليم.

حديثة،  عربية ة، وتقسم اللغة العربية إىل ثالث لغات: عربية فصحى، و عربية عام -
ة يف مرحلة ختيارياغة لو جعلها  ،قرر منع تدريسها هنائيا يف املدارس االبتدائيةمث ت

 التعليم الثانوي.

إلغاء تدريس جغرافية اجلزائر من الربامج الدراسية الرمسية املوجهة للطلبة و التالميذ  -
اجلزائريني و االستعاضة عنها بتدريس جغرافية فرنسا هبدف القضاء على الروح 

 (1)نفوسهم. الوطنية يف

نتمائها احماولة تشويه اتريخ اجلزائر العريب اإلسالمي هبدف زرع الشك حول  -
العريب اإلسالمي، و يف هذا اإلطار كان التلميذ اجلزائري يتلقى دروسا يف مادة التاريخ 
تناقض احلقيقة التارخيية كأن يقال له أبن اجلزائر كانت تسمى بالد الغال و أن أجداده 

الغاليون، و كان يتلقى دروس التاريخ اليت كان يتلقاها التلميذ الفرنسي يف مقاطعة هم 
هتمام املؤرخني و علماء اآلاثر الفرنسيني كان منحصرا يف ا، كما أن (2)نورمونداي الفرنسية

البحث عن اتريخ اجلزائر حتت هيمنة االحتالل الروماين و يف عهد االحتالل الفرنسي 
م أمهلوا عن قصد اتريخ اجلزائر الطويل خالل الفرتة اإلسالمية، و كان دون سوامها أي أهن

غرض الفرنسيني من وراء ذلك هو حماولة إيهام اجلزائريني و إقناعهم أبن بالدهم اجلزائر 
و كأنه قدر على هذا  (3)هي بالد فرنسية يف حاضرها و مستقبلها و رومانية يف ماضيها.

                                                           
 .106-101رابح تركي: املرجع السابق، ص ص  1

 .311ص  ،1956عة، بريوت، لبنان، لينقوال زايدة: صفحات مغربية، دار الط  2

 .106-102رابح تركي: املرجع السابق، ص ص   3
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كون له كيان مستقل بذاته نتيجة لعجز اترخيي حتمي هلذه النظرة أال يالبلد وفقا 
(Inaptitude Congénitale  حيث كان دوما جزءا من كيان آخر، ففي القدمي ،)

كان جزءا من اإلمرباطورية البونيقية، مث جزءا من اإلمرباطورية الرومانية، و يف الفرتة 
الشرعي لروما يف إطار االحتالل احلديثة كان والية عثمانية، و أخريا أحلق بفرنسا الوريث 

، و من املؤرخني الفرنسيني الذين يتبنون هذا الطرح األستاذ "غوتييه" (1)الفرنسي
"Gautier."(2) 

إن اجلزائر وفقا هلذه الرؤية كانت منطقة فراغ حضاري، تنتفي فيها شروط الشعب 
اقب عليها احلكام و املتماسك و األمة املتكاملة، ألهنا مل تكن سواء منطقة جغرافية يتع

امللوك و األمراء و تعيش على أرضها القبائل املتناحرة و املتنابزة اليت ال ختضع إال للقوة 
، ضف إىل ذلك أن اجلزائر كان ينظر إليها وفقا هلذا املنظور على أهنا جزء من (3)والرتهيب

ىل عند الفتح الغرب املسيحي اغتصب من طرف الشرق اإلسالمي يف مناسبتني هامتني: األو 
م امليالدي، والثانية مع ظهور العثمانيني و أتسيس إايلة اجلزائر يف 7اإلسالمي يف القرن 

 (4).م16القرن 

هذه أهم اإلجراءات اليت ابشرهتا اإلدارة االستعمارية الفرنسية يف سبيل فرنسة اجلزائر 
وعاء الدين اإلسالمي و  يف خمتلف جماالت احلياة، وكان تركيزها على اللغة العربية ألهنا هي

                                                           
، اجلزء الثاين، دار البعث للطباعة و النشر، 1830مولود قاسم انيت بلقاسم: شخصية اجلزائر الدولية و هيبتها العاملية قبل   1
 .285، ص 1985، قسنطينة، اجلزائر، 1ط
 عرب "غوتييه" عن وجهة النظر هذه ابلعبارة اآلتية:  2

- « On lui a souvent attribué cette incapacité du Maghreb à se constituer en 

état durable » E.F. Gautier : op,cit, p 10. 
عليم األصلي و الشؤون تأبو ا لقاسم سعد هللا: " منهج الفرنسيني يف كتابة اتريخ اجلزائر"، األصالة جملة ثقافية تصدرها وزارة ال  3

 .35، ص 1973، عام 15، 14الدينية، اجلزائر، العدد 
 .35سعيدوين: املرجع السابق، ص  انصر الدين  4
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اهلوية الوطنية، و إحدى الدعائم األساسية للشخصية الوطنية، لذلك فقد عملت على 
 (1)حماصرهتا و إقصائها بصورة تدرجيية من احلقل اللغوي.

و هذا ما يفسر أن معظم القوانني و التشريعات اليت سنها املشرع الفرنسي من أجل 
صدر االحتالل كانت كلها تركز على املسألة اللغوية، من  تنظيم الشؤون العامة للجزائر يف

ذلك مثال جاء يف إحدى التعليمات مايلي: " إن إايلة اجلزائر لن تصبح حقيقة "مملكة 
جنازه هو إفرنسية" إال عندما تصبح لغتنا هناك لغة قومية، والعمل اجلبار الذي يرتتب علينا 

السعي وراء نشر اللغة الفرنسية بني األهايل _ابلتدريج_ إىل أن تقوم مقام اللغة العربية 
مايلي: " ال ننسى أن لغتنا هي  م1849الدارجة بينهم اآلن"، كما ورد يف تقرير رمسي عام 

اللغة احلاكمة، و أن قضاءان جيب أن يصدر أحكامه على العرب الذين يقفون يف ساحته 
اللغة اليت جيب أن تصدر هبا مجيع البالغات الرمسية، و هبا جيب أن تكتب مجيع  هبذه

العقود، و ليس لنا أن نتنازل عن حقوق لغتنا. إن أهم األمور اليت جيب علينا االهتمام هبا 
قبل كل شيء، هو السعي وراء جعل اللغة الفرنسية دارجة و عامة بني اجلزائريني الذين 

 (2)تمالتهم إلينا، و متثيلهم بنا، و إدماجهم فينا، و جعلهم فرنسيني".عقدان العزم على اس

و يبدو أن هذه السياسة حققت جانبا من أهدافها، حيث أدت إىل تراجع مستوى 
اللغة العربية. و الدارس لكتاابت حممد الصاحل العنرتي كتاريخ ابايت قسنطينة مثال يدرك 

الكتاب، و ذلك ميثل مظهرا من مظاهر الوهن بداهة األسلوب الركيك الذي كتب به هذا 
و رغم ذلك ( 3)نتيجة للسياسة الفرنسية. م19الذي وصلته اللغة العربية يف منتصف القرن 

                                                           
1 Nadjia Benachour : «Dire Constantine ou la dernière, impression », in 

Expressions, Revue de l’Institut des Langues Etrangères, Université de 

Constantine, Spécial Colloque Malek Haddad, Janvier 1994, p 50. 
 .118، ص 1964عبد الرمحان البزاز: هذه قوميتنا، دار القلم، الطبعة الثانية، القاهرة، مصر،   2

 .73، ص 1988بو القاسم سعد هللا: أفكار جامعة، م.و.ك، اجلزائر، ا  3
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بقي األهايل متمسكني بلغتهم ألهنا تشكل رمزا هلويتهم و مالذا لكل رافض لسياسة 
الفرنسية ابعتبارها " ، ضف إىل ذلك فقد رفضوا إرسال أبنائهم إىل املدارس (1)اإلدماج 

 (2)مدارس شيطانية" ألن ارتيادها كان يف نظرهم يعين قبول داينة الفرنسي" الكافر".

و الواقع أن هذا املوقف تبنته كل شرائح اجملتمع اجلزائري مبا يف ذلك األعيان و 
، و كان (3)النخب و العائالت الكربى اليت نسجت عالقات متينة مع اإلدارة االستعمارية 

األهايل يفضلون إرسال أبنائهم إىل املدارس القرآنية و بعض املراكز اليت يتعلمون فيها بعض 
احلرف ألن هذه األماكن تسمح لألولياء مبراقبة أبنائهم و محايتهم من كل أتثري عقائدي و 

، السيما و أن الفرنسيني كانوا ينشطون من أجل نشر األفكار املسيحية بني (4)أخالقي
 جلزائريني و يعملون جاهدين على تنصريهم.األهايل ا

 التنصري -3

تتوجيا لصراع حضاري يعود جبذوره إىل  م1830يعترب االحتالل الفرنسي للجزائر عام 
عهد الصراع التقليدي القائم بني العرب و الروم و اإلسالم و املسيحية، والشرق و 

، كانت قد بوركت م1830، ذلك أن احلملة اليت شنها الفرنسيون على اجلزائر عام (5)الغرب

                                                           
1 Abdallah Mazouni : Culture et Enseignement en Algérie et au Maghreb, 

Éditions Maspero, Paris, France, 1968, p 59. 
2 H.Benbarkat : «  A propos de l’Algérie et ses Populations de J.P Durand et H. 

Tengour », in Cirta, Revue Historique et Sociologique, Publiée Périodiquement par 

l’Institut des Sciences Sociales de l’Université de Constantine, n° 8, 9, Année 1983, p 19. 
3 Ahmed Mahsas : op.cit, p 335. 
4 Omar Carlier et Autres : Lettrés, Intellectuels et Militants en Algérie 1880-

1950, O.P.U, Alger, Algérie, 1988, p 147 
، ن، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنا1962-1830أبو القاسم سعد هللا: خالصة اتريخ اجلزائر: املقاومة والتحرير   5

 .15، ص 2007
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من قبل الكنيسة و اباب الفاتيكان ألن الفرنسيني أكدوا لرجال الكنيسة أهنم سوف يشعلون 
 (1)و يطفؤون أنوار اهلالل هبا. أنوار الصليب ابجلزائر

ئ املستقرة يف احلياة السياسية و إذا كان مبدأ الفصل بني الدين و الدولة من املباد
، فإن ما قامت به الكنيسة يف املستعمرات و م1789الفرنسية منذ جناح الثورة الفرنسية عام 

و هو التناقض الذي الحظه مستشرق فرنسي، و ( 2)منها اجلزائر يتناقض مع ذلك متاما.
" الذي كتب كتااب من سوراي عام Eugène Boreأحد كبار املبشرين و هو " أوجني بور" "

أشار فيه إىل التناقض الواضح بني سياسة احلكومة الفرنسية الالئكية يف فرنسا و  م1837
 (3)مساندهتا الواضحة حلركات التبشري يف املشرق اإلسالمي.

إىل احتالل عسكري مدجج مبختلف  م1830و الواقع أن اجلزائر مل تتعرض عام 
ملعروفة حينئذ فحسب، و إمنا تعرضت ابملوازاة مع ذلك إىل احتالل أسلحة الفتك و الدمار ا

آخر مل يكن مدججا ابلسالح كاجليش األول، و إمنا كان يدعي نشر السالم و احملبة، و 
نعين به جيش املبشرين الذي عضد جيش االحتالل و ساعده على حتقيق مقاصده 

سيحيني يف أورواب كانوا يتواصلون مع و الدليل على ذلك أن رجال الدين امل( 4)االستعمارية.
نظرائهم الذين أرسلوهم إىل اجلزائر، و يؤكدون هلم على ضرورة خدمة املشروع االستعماري 

ابجلزائر قال له فيه: "  الفرنسي، فقد كتب البااب التاسع خطااب إىل )الكاردينال الفيجري(

                                                           
 .16، اجلزء األول، املرجع السابق، ص 1900-1830أبو القاسم سعد هللا: احلركة الوطنية اجلزائرية   1

 .109، ص 1983م.و.ك، اجلزائر،  ريب: الصحراء الكربى و شواطئها،عامساعيل ال  2

اين: " حركة التبشري و السياسة االستعماية الفرنسية يف املغرب العريب يف القرن التاسع عشر"، األصالة جملة ثقافية حاحلبيب اجلن  3
 .27، ص 1979، عام 16العدد  ،تصدرها وزارة التعليم األصلي و الشؤون الدينية، اجلزائر

 .42، ص 1981ميد بن ابديس رائد اإلصالح و الرتبية يف اجلزائر، ش.و.ن.ت، اجلزائر، رابح تركي: عبد احل  4

   بفرنسا، اتبع دراسات أكادميية عليا يف املسيحية، و حتصل على درجة الدكتوراه يف  1825ولد شارل مارسيل الفيجري عام
( مث ابشر مهام  أسقف 1856-1854علم الالهوت، شغل منصب أستاذ التاريخ الكنسي بكلية الالهوت جبامعة السوربون )
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ابلدولة الفرنسية اليت جيب أن  إن األمر ال يتعلق فحسب ابلداينة املسيحية، و لكن أيضا
 (1)ختدموها أنتم و أتباعكم"

الفرنسية على اجلزائر، و  ةفهدف االستعمار الفرنسي يف اجلزائر مل يكن بسط اهليمن
جعل إقليمها فرنسيا فحسب، و إمنا كان يهدف كذلك إىل غزو األفكار و نشر الدين 
املسيحي، و إذا كانت مهمة غزو األرض من اختصاص املؤسسة العسكرية، فإن مهمة غزو 

، و من هذه الزاوية، فقد جتند رجال الدين (2)الفكر كانت من مشموالت الكنيسة 
 لتحقيق هذا الغرض يف اجلزائر.املسيحي 

كانت سياسة التنصري تشكل حجر الزاوية يف املشروع االستعماري الفرنسي، و ليس 
أدل على ذلك من التصرحيات اليت كان قادة االحتالل الفرنسي و رواده يصرحون هبا، من 

ال: " ، حيث قم1832ذلك مثال التصريح الذي أدىل به أمني سر احلاكم العام للجزائر عام 
 ! إن آخر أايم اإلسالم قد دنت، و يف خالل عشرين عاما لن يكون للجزائر إله غري املسيح

و حنن إذا أمكننا أن نشك يف أن هذه األرض متلكها فرنسا، فال ميكننا أن نشك على أي 

                                                                                                                                                                                     

Evêque  ها انتقل إىل اجلزائر ليشغل منصب مطران م، بعد1863مدينة اننسي الفرنسية عامArchevêque  أي رئيس
يكون قد عاصر سنوات القحط و املسغبة واجلوائح و الكارثة الدميغرافية اليت  هبذا م، و1867أساقفة ابجلزائر العاصمة عام 

 به ألنه خدم املشروع نينسيون معجبعصفت ابجلزائر يف تلك الفرتة، و اليت استغلها للتبشري للداينة املسيحية، وكان الساسة الفر 
 م.1892م، قضى حنبه ابجلزائر العاصمة عام 1886الكولونيايل أميا خدمة، لذلك قلدوه وسام ضابط فرقة الشرف عام 

 نية ينظر:يحول هذه الشخصية الد
- Annie Rey-Goldzeiguer : op.cit, p 771. 

، دراسة اترخيية حتليلية، منشورات دحلب، اجلزائر، 1904-8301حممد الطاهر و علي: التعليم التبشريي يف اجلزائر   1
 .254ن ص 1997

عبد القادر حلوش: "حركة التنصري يف اجلزائر عهد االحتالل"، جملة الرؤية، املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية و   2
 .118، ص 1996، عام 1، العدد 1954ثورة أول نوفمرب 
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 Le، و قد صرح " الدوق دي روفيغو" "(1)حال أبهنا قد ضاعت من اإلسالم إىل األبد"

Duc De Rovigo"(2)   يف بداية االحتالل: " يلزمين أمجل مسجد يف املدينة لنجعل منه
" الذي حارب األمري عبد Bugeaudمعبدا إلله املسيحيني" و صرح اجلنرال )بيجو( "

، و كان جيمع األطفال (3)القادر: " إن اجلزائريني لن يكونوا فرنسيني إال إذا كانوا نصارى"
ل له: "حاول اي أبيت أن جتعلهم مسيحيني و إذا فعلت اليتامى و يقدمهم إىل القس و يقو 

 (4)فلن يعودوا إىل دينهم ليطلقوا علينا النار".

و قد وجد املبشرون يف الكوارث الطبيعية و الظروف املأساوية اليت مرت هبا اجلزائر 
ثغرات ينفذون منها لتحقيق أهدافهم يف تنصري أبناء  م19خالل سنوات الستينات من القرن 

                                                           
 .181صاحل بن نبيلي فركوس: املرجع السابق، ص   1

(، و قد اقرتن ذكر إمسه 1831/03/1833-06/12/03كان " الدوق دي روفيغو" رابع حاكم عسكري فرنسي للجزائر )  2
كانوا عندما   م1832أفريل  7إىل  6احلراش حينما أمر جنده بتصفية أفرادها يف ليلة  زرة العوفية قرب واديجيف كتب التاريخ مب

هم بطرق وحشية ال يمستسلمني لنوم عميق، و تنفيذا هلذا األمر قام اجلنود الفرنسيني بتصفية أفراد هذه القبيلة األبرايء عن بكرة أب
يقوى اللسان على وصفها، حيث قطعوا رؤوسهم و ثبتوا البعض منها على رؤوس أسلحتهم، وسلبوا كل ما ملكت أايدي أفرادها، 

ب عرضوه يف سوق ابب عزون ابلعاصمة، و قد صدم الناس و بقوا مشدوهني حينما رأوا أساور النساء و هي وما تبقى من األسال
نسية استقبلت ر صاحباهتا، والغريب أن القيادة الف نمشدودة إىل أايدي مقطوعة و خمضبة ابلدماء و أقراطا ذهبية ملتصقة آبذا

 ابركت فيه هذا العمل الشنيع. 08/04/1832ابرتياح كبري نبأ هذه اجلرمية و أصدرت بياان يف 

 حول ذلك ينظر:
- Anonyme : « Histoire de l’Algérie. Liste chronologique » : in R.A n° 31, Année 1887, p 

428. 

ص ص  ،1983، عام 77لعدد زائر، اة ابجلجياليل صاري: " إابدة قبيلة العوفية بوادي احلراش"، الثقافة جملة تصدرها وزارة الثقاف
125-128. 

 .99عمار قليل: املرجع السابق، ص   3
 .119، 118، ص ص 1957، بريوت، لبنان،نييأمحد اخلطيب: الثورة اجلزائرية، دراسة و اتريخ، دار العلم للمال  4
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اجلزائر، فنشطت الكنيسة و حاولت إحياء أجماد و ذكرايت القديس أوغسطني و مآثر 
 (1)اإلمرباطورية الرومانية احملتضرة.

و قد تزعم حركة التبشري الديين يف اجلزائر )الكاردينال الفيجري( الذي أنشأ هيئة 
ا، و صرح قائال: " و اختذ من اجلزائر العاصمة مقرا رمسيا هل دينية عرفت بـ )اآلابء البيض(.

علينا أن جنعل من األراضي اجلزائرية مهدا لدولة مسيحية تضاء أرجاؤها بنور مدينة منبع 
و من أجل حتقيق هذا املشروع على أرض الواقع،  وحيها اإلجنيل... تلك هي رسالتنا اإلهلية"

مشاله، و متكن من زار الفيجري املناطق املنكوبة حامال الصليب يف ميينه و اخلبز و الدواء يف 
 ( 2)مجع األطفال اليتامى و تعهدهم ابلرتبية يف رحاب الكنيسة، وفقا لتعاليم الداينة املسيحية.

و لتربير ما كان يقوم به هذا الكاردينال، فقد ساق حجة واهية مؤداها أن هؤالء 
ما طالب ، و عند(3)األيتمام فقدوا ذويهم، و مل جيدوا من يرعاهم يف تلك الظروف القاسية 

أهايل هؤالء األطفال ابسرتجاع أبنائهم، رفضت الكنيسة طلبهم، و قال الفيجري: " إهنم 
 (4)يل، ألن حياهتم اليت يعيشون هبا أان الذي حفظتها هلم".

                                                           
 .14، 13، ص ص 1989، ترمجة جباح مسعود، م.و.ك، اجلزائر، 1871الطاهر أو صديق: ثورة   1

 نت هذه اجلمعية اء، و كاية محر أعضائها كانوا يرتدون ألبسة بيضاء تتمثل يف برنوس أبيض و شاش أخذت هذا اإلسم ألن كل
ذلك احلني، و   حلت ابجلزائر يف تية اليتتستانمن أهم البعثات املسيحية يف اجلزائر، أسسها الكاردينال الفيجري حملاربة البعثات الربو 

 مالية.كانت مدعمة من قبل بريطانيا و دول أورواب الش
 حول هذه اجلمعية ينظر:

 .55، ص 1985جلزائر، ا.و.ك، مأمحد اخلطيب: مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني و أثرها اإلصالحي يف اجلزائر،  -
 .61السابق، ص  ين: املرجعدأمحد توفيق امل  2

 .93ص ، 1978و دور عائليت املقراين واحلداد، ش.و.ن.ت، اجلزائر،  1871ورة ثحيي بوعزيز:   3
4 Charles-André Julien : Histoire de l’Algérie Contemporaine. La Conquête et 

les Débuts de la Colonisation (1827-1871), Casbah Éditions, Alger, Algérie, 

2005, p 441. 
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و قد نشط رجال الدين املسيحيني يف إقامة املدارس و املستشفيات و مراكز التبشري 
من رجال السلطة االستعمارية الفرنسية الذين فيها بقصد تنصري السكان و ذلك إبيعاز 

لوا قصارى جهدهم لتنصري هذا الشعب و فرنسته و جتهيله، و قد خلص لنا املؤرخ و ذب
( غاية فرنسا يف اجلزائر حينما قال: " لقد أردان أن Gautierاجلغرايف الفرنسي )غوتييه( )

 (1)نغري اجلزائر من أرض شرقية إىل أرض غربية"

اإلجراءات و الوسائل اليت انتهجتها فرنسا لتحقيق هذا الغرض مل تنل من إال أن كل 
عزم اجلزائريني الذين قاوموا هذه السياسة، و مل يتحولوا عن دينهم، و مل يفرطوا يف لغتهم، 
حيث أخفقت سياسة التنصري و فشلت جهود املبشرين يف هذا اجملال، و هذا ما أكده 

الفرنسي الذي خرب و درس هذا املوضوع و توصل إىل )غوستوف لوبون( عامل االجتماع 
نتيجة تؤكد ذلك حينما قال: " فأما ما خيتص ابلعرب، فقد استشهدت بقصة أربعة أالف 
يتيم الذين توىل أمرهم الكاردينال )الفيجري( فعلى رغم تربية هؤالء تربية مسيحية بعيدة عن  

 (2)وا سن الرشد".كل أتثري عريب رجع أكثرهم إىل اإلسالم بعد أن بلغ

و هبذا يتأكد لنا أن سياسة املستعمر الفرنسي الرامية إىل غزو اجلزائر ثقافيا مل يكتب 
هلا النجاح رغم املشاريع و االمكاانت املادية و البشرية اليت خصصت هلا، و ليس من 

ر غرضنا يف هذا املقام االسرتسال يف ضرب األمثلة اليت تؤكد موقف فرنسا الرامي إىل نش
اجلهل و األمية يف اجلزائر، و حماولة فرنسة هذا البلد، و حماوالهتا العديدة تنصري اجلزائريني 
هبدف القضاء على الشخصية الوطنية، ألن ذلك سيثقل كاهل هذه الدراسة السيما و أن 
هذا املوضوع يتطلب حبثا قائما بذاته، و إمنا غرضنا هو اإلشارة فقط إىل اخلطوط العامة 

ة الفرنسية يف اجلزائر الرامية إىل احتالل هذا البلد أرضا و شعبا و غزوه ثقافيا و للسياس
                                                           

1 Ferhat Abbas : La nuit Coloniale, Guerre et Révolution d’Algérie, Éditions 

ANEP, Alger, Algérie, 2006, p 22. 
 .169غوستان لوبون: روح السياسة، ترمجة حممد عادل زعرت، املطبعة العصرية، مجهورية مصر العربية، د.ت، ص   2
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تذويبه فكراي و حضاراي، ذلك أن هذا الغزو كان قد مشل االنسان و األرض و الثقافة و 
 .اءالدين على حد سو 

II- التعليم و العلماء 

اثرته أالذي  دلخصصنا هذا العنصر للحديث عن السياسة التعليمية الفرنسية و اجل
سمني مقسما إىل ق يم كانتعل مسألة تعليم اجلزائريني إابن احلقبة االستعمارية الفرنسية، و هو

نعت حياان، كما يوطين أم الرئيسيني: القسم األول و هو التعليم العريب احلر، و ينعت ابلتعلي
الل العهد دا خائان سكابلتعليم التقليدي أحياان أخرى ابعتباره استمرارا للتعليم الذي  

لنصف اخالل  حيةالعثماين، و مل ميسه التطور و التحديث إال مع ظهور احلركة اإلصال
كان متصفا   ي الذيلرمسااألول من القرن العشرين. أما القسم الثاين فهو التعليم احلكومي 

يم خاص ىل تعلإوره بطابع التحدي االستعماري الديين واللغوي واحلضاري، و هو مقسم بد
بعض كبار  ضا إىلف أيفرنسيني، و تعليم خاص ابجلزائريني. و ابإلضافة إىل ذلك سنتعر ابل

 شرق و املغربد امل بالاملعلمني، كما سنتناول موضوع هجرهتم إىل خارج اجلزائر و خاصة إىل
 .العريب، و أخريا خنتم الكالم ابحلديث عن التعليم و حركة التأليف

 السياسة التعليمية الفرنسية -1
داية االحتالل الفرنسي للجزائر انزع مسألة تعليم أبناء اجلزائر تياران متناقضان يف يف ب

الرأي: أوهلما كان يفضل تعليم أهل اجلزائر و تثقيفهم، أما الثاين فكان يناهض ذلك و 
يدعو إىل جتهيلهم، و غلق كل أبواب العلم و املعرفة يف وجوههم. و كان دعاة الرأي الثاين 

ية االستعباد اليت تقوم على عنصر القوة ابعتبارها الوسيلة الوحيدة إلخضاع من أنصار نظر 
اجلزائريني و إذالهلم و قهرهم اجتماعيا و تدمريهم اقتصاداي و تذويبهم فكراي و حضاراي و 
استغالهلم أببشع الطرق و الوسائل املمكنة. و قد ساق أنصار هذا الرأي عدة حجج مؤداها 
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لوطنيني يؤدي ابجلزائر إىل خطر حمقق سواء من الناحية االقتصادية أو من أنه "ملا كان تعليم ا
 انحية التعمري الفرنسي، فإن الرغبة متيل إىل إلغاء التعليم االبتدائي".

غري أن هذا الرأي مل يصمد كثريا أمام قوة حجج مؤيدي االجتاه اآلخر الذين اعتربوا 
و تنتفي فيها الوجاهة و احلصافة و النظرة  التربيرات اليت قدمها خصومهم تربيرات سقيمة

االستشرافية، ذلك أهنم كانوا يعتقدون أن مصلحة املستعمر الفرنسي يف اجلزائر تقتضي تعليم 
أبناء اجلزائر و االهتمام ابملدرسة ابعتبارها الوسيلة الفعالة لسلب الشعب اجلزائري من هويته 

و أن النتائج اليت ميكن لفرنسا أن جتنيها نتيجة و موروثه الثقايف و شخصيته بصورة تدرجيية، 
 (1)لذلك أحسن بكثري و أكثر أثرا و أبعد مدى مما لو استعملت القوة مع هذا الشعب.

و مل يكن هدف الفرنسيني من وراء فتح املدارس أمام أبناء اجلزائر هو تنوير عقوهلم و 
ط بينهم و بني اجلزائريني ليعتمدوا تعليمهم، بل كانوا يهدفون إىل تكوين فئة تلعب دور الوسي

عليها الخرتاق اجملتمع اجلزائري و تعميق الفكر الكولونيايل يف أذهان اجلزائريني، و قد عربت 
عن هذه احلقيقة إحدى الواثئق الرمسية الفرنسية املوجهة إىل وزير احلربية الفرنسي عام 

مؤسسات اثنوية يف بلدان  ، و اليت جاء فيها "... لقد ابت من الضروري إنشاءم1839
امليرتوبول لتفتح أبواهبا أمام أبناء العائالت املسلمة امليسورة احلال، لتعلمهم أصول حضارتنا 
و أخالقنا و كل معارفنا. و إذا أردان أن نثبت أقدامنا يف هذه املستعمرة، فال مندوحة لنا من 

بيننا و بني إخواهنم يف الدين، تكوين شباب و تلقينهم معارفنا، حىت يصبحوا وسطاء انفعني 
 (2)و سيتكفلون مبهمة إعطائهم األفكار النرية الصحيحة عن قوة فرنسا و عظمتها..."

و كان مدير مدرسة املعلمني ابجلزائر من أنصار نظرية تنوير عقول اجلزائريني، إذ كان 
عليهم يف عملية بناء املشروع الكولونيايل حيث   لالتكاءينادي بضرورة تثقيف أبناء اجلزائر 

                                                           
، 1995، د.م.ج، اجلزائر، 1954-1830حيي بوعزيز: السياسة االستعمارية من خالل مطبوعات حزب الشعب اجلزائري   1

 .162ص 
2 Yvonne Turin : op.cit, p 63. 



 اجلزء الثاين
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

105 

 

كتب: " ... ليس من الكرم أو اجلود يف شيء أن ترغب اجلامعة يف نشر العلم يف القبيلة، 
بل دعوان نقوهلا كلمة صرحية و نطلقها مدوية، إن ذلك يف صاحل فرنسا وحدها، و هو ما 

خاصا، كما ساعد مدرسينا على نضعه دائما نصب أعيننا. و قد أضفى على تعليمنا طابعا 
اتباع طرقهم و وسائلهم اخلاصة، كما أضفى يف الوقت نفسه على براجمنا طابعها الراهن. و 
أنه ملن األمهيةمبكان أن نثبت يف أذهان األهايل فكرة رفيعة و نقية عن وطننا و ذلك بتلقني 

ظمة فرنسا و جيشها تالميذان دروسا تتناسب و أعمارهم، كما تتفق و درجة ثقافتهم عن ع
و ثروهتا، و ليس من شك... يف أن مركزان سيكون أقوى دعامة لو استطعنا أن ندع األهايل 
يفكرون من تلقاء أنفسهم و مبحض إرادهتم و يقولون فيما بينهم: " أالما أقوى و أكرم 
 هؤالء الفرنسيني، إهنم أحسن ما نود أن يكون عليه أساتذتنا". إن املدرسة األهلية يف

شكلها الراهن و بعملها اخلريي املزدوج ليست أداة جتديد خلقي فحسب، بل هي على 
وجه اخلصوص أداة سلطة و سلطان و وسيلة نفوذ و سطوة، و ستخلق من رعاايان عضوا 

 (1)مفيدا جدا و ساعدا خملصا لفرنسا..."
لتهذيب و افة والثقاو هكذا يظهر لنا مما تقدم أن املسألة ال تتعلق بنشر العلم و 

ن لنعليم، و لكاجمال  ة يفتنوير عقول أبناء اجلزائر كما يبدو من ظاهر السياسة الكولونيالي
كوين تخالل  ة منالغرض االسرتاتيجي هو مسخ الشخصية الوطنية و إمخاد الروح الوطني

على تثبيت  اعدهتاملس وسطاء أهليني يكونون مبثابة السواعد املخلصة لفرنسا االستعمارية
 كاهنا ابجلزائر.أر 

و بعد هذه النظرة العامة حول اجلدل الذي أاثرته مسألة التعليم يف اجلزائر يف بداية 
االحتالل، و  مرامي  و  مقاصد السياسة التعليمية الفرنسية يف اجلزائر، نقول أن هذا التعليم 

التعليم العريب املوجه أخذ مسارات خمتلفة تتلخص يف اجتاهني رئيسيني مها التعليم الوطين أو 
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احلر و التعليم احلكومي الرمسي، و يف ما يلي سنتحدث بشيء من التفصيل على كل نوع 
 من هذين النوعني.

 التعليم العريب احلر -أ

و هو النوع الذي حيلو للبعض تسميته ابلتعليم الوطين، و هو استمرار لنوع و طبيعة 
التعليم الذي كان يسود يف اجلزائر قبل االحتالل الفرنسي أي خالل العهد العثماين. و قد  
كان ميارس يف الزوااي اليت كانت تباشر أدوارا علمية و تعليمية و اجتماعية و دينية و حىت 

د أتثرت ابلغزو الفرنسي و ما صاحبه من استيالء على األمالك الوقفية، و سياسية. و ق
يف وجه احملتل. و كانت مواد هذا التعليم تشمل القرآن  اندلعتحروب املقاومة الوطنية اليت 

الكرمي، و األصول و البيان و املنطق و مصطلح احلديث و الفقه و احلديث و السرية و 
 (1)قت.التصوف و احلساب و علم الو 

و قد أتثر مبحاصرة اإلدارة االستعمارية للزوااي اليت يقدم فيها هذا النوع من التعليم، 
حيث استغلوا بعض رجاهلا و دسوهم بداخلها للتجسس على كل ما جيري فيها، و جردوهم 
من الزايرات اليت كان يؤديها الناس هلا إبذن منهم، و مع مرور الوقت حتول هذا التعليم 

 (2)إىل تعليم يغلب عليه الطابع التعبدي الصرف.تدرجييا 

و مل تتوقف سياسة اإلدارة االستعمارية الفرنسية جتاه التعليم العريب احلر عند هذا 
مرسوما يقضي  م1892أكتوبر  18احلد، بل حاولت التضييق عليه، فأصدرت بتاريخ 

بتحجري فتح املدارس الفرنسية إال برخصة من احلكومة الفرنسية، و يالحظ أن الفرنسيني 
اختذوا من هذا القانون مسوغا لغلق كل املدارس اليت كانت تنشط يف السابق أي قبل صدور 

                                                           
 .62أمحد اخلطيب: مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني و أثرها اإلصالحي يف اجلزائر، املرجع السابق، ص   1
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، و هو إجراء معيب و ينطوي على خرق واضح ألحكام القانون اليت تنص (1) هذا القانون
إلزامية عدم تطبيق القوانني يف مثل هذه احلاالت أبثر رجعي، بل يكون سراينه أبثر على 

 فوري إعتبارا من اتريخ صدوره يف اجلريدة الرمسية.
و احلقيقة أن الفرنسيني وجدوا صعوابت كبرية يف تطبيق أحكام هذا القانون على 

 للتحايل على أحكامه، أرض الواقع، ألن التعسف يف تطبيقه فتح اجملال أمام اجلزائريني
 (2) من تلك املدارس إىل العمل بطريقة سرية.ريحيث حتول قسم كب

ق أي طار ضي إيفو إذا كان الفرنسيون قد مسحوا مبمارسة هذا النوع من التعليم 
ل احلصول ن السهيس ماإلطار الذي حتدده الرخصة اليت متنحها اإلدارة الفرنسية، فإنه ل

فتح هذا  هم علىافقتسية، ذلك أن الفرنسيني كانوا ال يبدون مو عليها بسبب شروطها القا
 النوع من املدارس إال إذا روعيت عدة شروط أمهها:

 .م1892إلزامية التقيد احلريف أبحكام مرسوم  -

ع إمكانية ميذ، متال أال يتعدى عدد الراغبني يف التسجيل داخل هذه املدارس مثانية -
 ئية.ستثنات االيف املدرسة يف بعض احلاال ختفيض هذا العدد إل تلميذين إثنني

سية الفرن دارسأن جترى الدروس داخل هذه املدارس خارج أوقات التعليم يف امل -
 العامة.

و إىل جانب هذه الشروط املوضوعية، هناك شرط آخر يتعلق بسرية طالبها، فقبل أن 
يتحري بدقة التوجهات  متنح اإلدارة الفرنسية هذه الرخصة، فإهنا تباشر عملية حتقيق إداري

السياسية و الدينية لطالبها، والذي جيب أن يكون خملصا و وفيا لفرنسا. فعلى سبيل املثال 
فقد تقدم السيد عبد هللا بلقاسم ولد حممد بطلب رخصة إىل اجلهة اإلدارية املختصة بذلك 
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ا ألن طالبها ، و بعد حتقيق معمق يف سريته متت املوافقة عليهم1915يف مدينة وهران عام 
، ضف إىل ذلك أنه  1892استوىف كل الشروط الشكلية و املوضوعية اليت يفرضها مرسوم 

 (1)كان رجالطيبا و خملصا لفرنسا و ينتمي إىل الطريقة الدرقاوية.
لة  ه احلاهذ و غين عن البيان أن شرط اإلخالص الذي يتحدث عنه الفرنسيون يف

ظوا فيه أنه ذا الح، فإألعوان اإلداريني الفرنسينيكان خيضع للسلطة التقديرية املطلقة ل
و  م و الفضيلة،ر العل نشيكافح من أجل إنقاذ اجلزائر من براثني اجلهل و األمية و يدعو إىل

وه من ستدمارية حرمسا االفرن تعليم اللغة العربية، و جماهبة رغبة الكولون التجهيلية و مشاريع
غذية روح تهم يف سيسا لفرنسا. و أما إذا أدركوا أنههذه الرخصة و اهتموه بعدم اإلخالص 

اخلرافات و  لبدع وو ا التفسخ الديين و االحنالل اخللقي و قيادة دعوات اجلهل و الضاللة
 أفكار الشرك ابهلل رخصوا له بفتح تلك املدرسة.

و احلقيقة أن سياسة التضييق املمارسة ضد التعليم العريب احلر كانت قد أدت إىل 
مثال كان عدد التالميذ اجلزائريني الذين يلتحقون  1865تراجعه بصورة تدرجيية، ففي عام 

حىت تناقص عددهم بشكل  1880ألف تلميذ، و لكن مل أيت عام  13مبدارسه بقدر بنحو 
 (2)ثالثة آالف تلميذ.الفت لالنتباه و وصل إىل 

السالف الذكر، مل حتل  م1892أكتوبر  18و يبدو أن األحكام اليت جاء هبا مرسوم 
مشكلة التعليم العريب احلر ابلطريقة اليت كان الفرنسيون خيططون هلا، و رمبا هذا ما يفسر 

التعليم. و  االصرار املستمر لإلدارة االستعمارية الفرنسية على هنجها املعادي هلذا النوع من
ديسمرب  24يتجلى هذا االصرار يف القانون الذي أصدره املشرع الفرنسي ابجلزائر يف 

، و الذي أكد فيه مرة أخرى على مسألة منع كل جزائري من فتح أو تويل إدارة م1904

                                                           
 .63اخلطيب: املرجع السابق، ص  دأمح  1
 .219، 218عبد هللا شريط، حممد امليلي: املرجع السابق، ص ص   2



 اجلزء الثاين
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

109 

 

مدرسة عربية أو كتاب لتعليم القرآن الكرمي إال برتخيص خاص من حمافظ العمالة إذا كان 
لرتخيص يقطن يف مناطق احلكم املدين أي املناطق الشمالية للجزائر أو احلاكم طالب هذا ا

العسكري إذا كان طالب هذا الرتخيص يقطن يف مناطق احلكم العسكري أي املناطق 
 (1)اجلنوبية.

رس يف ليت تدد او من جانب آخر حتدث هذا القانون عن الربامج الدراسية و املوا
 هذه املدارس وفقا ملا يلي:

قط، أي أنه ففيظه لى حتأنه ألزم القائمني عليها بتدريس القرآن الكرمي و االقتصار ع -
رآن ت القآلاي منع تفسريه، و شدد على عدم التعرض أبي شكل من أشكال التفسري

 اد.الكرمي اليت حتض املسلم على اجلهاد و حتارب الظلم و االستبد

ئر خاصة و التاريخ العريب و أنه حرم هذه املدارس من تدريس مادة اتريخ اجلزا -
اإلسالمي عامة، كما حرمها أيضا من تدريس جغرافية اجلزائر و البالد العربية، و 

 (2)األدب العريب جبميع فنونه، و املواد الرايضية والعلمية.

هذا و قد خصص املشرع الفرنسي شقا جزائيا حتدث فيه عن العقوابت اليت تطال 
املخالفني ألحكامه إذ توعدهم ابحلبس و الغرامة املالية أو ابلعقوبتني معا، كما أنه منح 
اجلهة اإلدارية املاحنة لرخصة التعليم حق سحبها ألجل مسمى أو بصورة هنائية إذا رأت أن 

أو أهنم فتحوا أبواب مدارسهم أمام  !عد األخالق و النظام العاماملدرسني خالفوا قوا
األطفال الذين هم يف سن التمدرس أثناء ساعات التعليم يف املدارس الفرنسية، و ذلك يف 
القرى و األرايف القريبة من املدارس الفرنسية مبسافة تقل عن ثالثة كيلو مرتات، حىت ال 

لفرنسية و يلتحقون مبدرسة التعليم العريب احلر. و مبا أن يرفض األطفال االلتحاق ابملدرسة ا
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هذا القانون كان قد منح السلطة التقديرية الواسعة لإلدارة الوصية، فقد تعسف أعواهنا يف 
تطبيق أحكامه و جعلوها سالحا يشهرونه يف وجه كل معلم أو مدير مدرسة أو كتاب قرآين 

أو وطنه، فيسارعون إىل توقيفه و غلق مدرسته أو   يظهر غرية وطنية صادقة على لغته أو دينه
كتابه بصورة مؤقتة أو دائمة، و قد حيولوه على القضاء الذي قد يوجه له هتمة تعليم اللغة 
العربية دون ترخيص إداري، أو هتمة املساس ابلنظام العام و خمالفة قوانني اجلمهورية و 

األخرى، لذلك زج بعدد غري قليل من ، غريها من التهم 1904ديسمرب  24السيما قانون 
املعلمني و مديري املدارس العربية يف السجون إىل جانب اللصوص و املنحرفني و حمرتيف 

 (1)اجلرمية.

و رغم ذلك بقيت بعض الزوااي يف األرايف تقدم هذا النوع من التعليم، و متكنت 
ية مثل زوااي منطقة الزواوة، و من التأقلم مع األوضاع اجلديدة اليت فرضتها التشريعات الفرنس

زاوية طولقة ببسكرة، و زاوية اهلامل ببوسعادة، وزاوية قصر البخاري و غريها، و اشتهر عدد  
كبري من علماء الزوااي الريفية أمثال الشيخ حممد بن بلقاسم و تلميذه حممد بن عبد الرمحان 

هللا، و علي بن عثمان و الديسي، و بلقاسم البوجليلي، و ابن أيب داود، و عدة غالم 
 (2)غريهم من العلماء الذين انتصبوا للتدريس وفقا للرؤية اليت حددها املشرع الفرنسي.

و هكذا  استمر  التعليم  العريب  احلر يف نشاطه ضمن اإلطار الفرنسي بواسطة  
اطر  وسائل تقليدية  كاللوحة و مداد "السمخ"، و مل يكن أمام  اجلزائريني  الرافضني  ملخ

سياسة  اإلدماج خيارات  أخرى غري ذلك، حيث سدت يف وجوههم كل سبل التعليم 
العريب احلديث، و صمت آذان الفرنسيني عن مساع مطالب اجلزائريني  املتعلقة  حبقهم يف 
التعليم ضمن اإلطار العريب اإلسالمي، و فتحت أمامهم أبواب املدارس الفرنسية وفقا 
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ة، و أطر ضيقة. و إذا كان السواد األعظم من اجلزائريني يفضل إلجراءات و تراتيب  خاص
إرسال أبناءه إىل مدارس التعليم العريب احلر رغم بساطتها و قلة إمكاانهتا، و يرفض إرساهلم 
إىل املدارس الفرنسية رغم إمكاانهتا املتطورة، فألن أبناءهم كانوا ملزمني إبنشاد السالم 

، و كانوا حيفطون حفظا كامال إسم  (1)از" داخل هذه املدارس الوطين الفرنسي " المارسيلي
كل قرية فرنسية،  بينما  كانوا  جيهلون  احلد  األدىن  عن  اتريخ  و  جغرافية بالدهم 
اجلزائر، و جتدهم ملمني إملاما واسعا و دقيقا بتفاصيل اتريخ فرنسا ألهنم كانوا يتلقون دروسا 

بل أكثر من ذلك أهنم كانوا يلقنون يف حصص مادة التاريخ  ،(2)تركز كثريا على هذا اجلانب
(، وأن La Gauleمنذ األسبوع الدراسي األول أن اجلزائر كانت تسمى قدميا )غاليا( )

 (3)( Gaulois Lesأجدادان كانوا يسمون )الغاليني( )

و لقد كان من الطبيعي جدا أن " يشيطن " اجلزائريون املدارس الفرنسية، و يرفضون 
إرسال أبنائهم إليها و يكتفون مبا كان يقدم هلم يف مدارس التعليم العريب احلر، و قد الحظ 
املسؤولون الفرنسيون ذلك، و أكد رئيس القطاع العسكري القسنطيين اجلنرال )دي سال( 

(De Salles هذه احلقيقة حينما قال " ... عموما إذا وضعنا يف امليزان اجلهود اليت بذلناها )
يل نشر العلم بني األهايل، فال بد أن نقول أهنا مل حتقق أي جناح يذكر، ذلك أن يف سب

األهايل يعتقدون أن العلم و الدين مها يف احلقيقة وجهان لعملة واحدة، و أن كل خطوة 
 (4)نبذهلا يف سبيل حتسني مستوى أحدمها جتعلهم يتوجسون منها خيفة..."

يم العريب يف اجلزائر خالل احلقبة و قد انعكس هذا الوضع على حالة التعل
حينما قال:  م1901االستعمارية، و هي احلالة اليت وصفها حممد فريد عندما زار اجلزائر عام 
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" إن حالة التعليم يف اجلزائر سيئة جدا، و لو استمر احلال على هذا املنوال حللت اللغة 
لعربية ابملرة مع مضي الزمن، فال الفرنسية حمل العربية يف مجيع املعامالت، بل رمبا تندرس ا

احلكومة تسعى يف حفظها، و ال تدع األهايل يؤلفون اجلمعيات لفتح املدارس"، و يستمر 
قائال: " هجرت ربوع العلم و خربت دور الكتب و صارت الداير مرتعا للجهل و اجلهالء، 

الكلمات األجنبية،  و كادت تندرس معامل اللغة العربية الفصحى، و تطرقت إىل اللغة العامية
بل أصبحت اللغة الفرنساوية هي لغة التخاطب يف العواصم مثل وهران و قسنطينة و عنابة 

 (1)و غريها".

و الواقع أن الشعب اجلزائري مل يستسلم إلرادة املستعمر الفرنسي و مشاريعه 
و كان على  االستعمارية، بل قاومها و تصدى هلا بقوة عن طريق خنبه الدينية و زعماء رأيه،

رأسهم الشيخ عبد احلميد بن ابديس الذي أتمل كثريا لرؤية الضحالة اليت كانت عليها احلياة 
الثقافية يف اجلزائر، فقال: " هذا القطر قريب من الفناء ليست له مدارس تعلمه و ليس له 
 رجال يدافعون عنه و ميوتون من أجله، بل كان يف اضطراب دائم مستمر... كان أبناؤان

يومئذ ال يذهبون إال إىل املدارس األجنبية اليت ال تعطيهم غالبا من العلم إال ذلك الفتات 
الذي ميأل أدمغتهم ابلسفاسف حىت إذا خرجوا منها خرجوا جاهلني لدينهم و لغتهم و 

 (2)قوميتهم، و قد ينكروهنا"

و على هذا األساس أسس عبد احلميد بن ابديس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 
اليت احتضنت نشر التعليم العريب احلر على نطاق واسع، و فتحت أبواب  م1931عام 

مدارسها على مصراعيها لتستقبل آالف التالميذ الذين فضل أولياؤهم إرساهلم إليها. و قد 
راهيمي أحد أركان هذه اجلمعية حركة التعليم العريب احلر اليت صور لنا الشيخ البشري اإلب
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محلتهامجعية العلماء املسلمني اجلزائريني على عاتقها رغم التضييقات اإلدارية اليت كانت 
متارسها اإلدارة االستعمارية الفرنسية ضدها فيقول: " ... إن مدارسنا )مدارس مجعية 

ال و هو هذا الصنف املتشرد، الضائع، الذي مل جيد العلماء( عامرة هبذا الصنف من األطف
إىل التعليم احلكومي سبيال، و أن عدده لكثري إنه ليقارب التسعني ابملائة من أبناء األمة اليت 
تدفع الضرائب. و تقوم بواجبات اجلندية... و ما كنا يف يوم من األايم حراب للتعليم الفرنسي 

اباب من أبواب الثقافة، و سالحا من أسلحة احلياة، و بل حنض عليه و نعده  !!على تفاهته
إمنا نريد أن جنمع ألبنائنا بني التعليمني مجعا للمصلحتني و ما داموا حمرومني من التعليم 
الفرنسي فمن حقنا و من واجبنا و من اإلحسان إىل أبنائنا أن نشغلهم النهار كله بتعلم 

دارسنا تالمذة الفرنسية إال بعد الرابعة و النصف دينهم، و لغتهم، بدليل أننا ال نقبل يف م
مساء لئال حيرموا من أحد التعليمني على ما يف هذه الساعات الزائدة من إرهاق للمعلمني و 
التالمذة عندان. هذا ما نراه حنن أما احلكومة فإهنا ترى أن بقاء أبنائنا يف األزقة معرضني 

يما عربيا و إسالميا فلما صممنا على أداء الواجب للشر و الفساد خري من تعليمنا أايهم تعل
 (1)علينا لديننا و أمتنا، صممت على املعاكسة والتضييق...".

و ابإلضافة إىل حركة التعليم اليت احتضنتها مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف 
عليم مدينة قسنطينة، فقد متكنت بعض املدارس من احلصول على ترخيص رمسي ملباشرة الت

 م1927العريب احلر يف بعض جهات الوطن مثل مدرسة الشبيبة اإلسالمية اليت أتسست عام 
ابجلزائر العاصمة، و استمرت تؤدي رسالتها الرتبوية بكفاءة و اقتدار ملدة مخسة عشر عاما، 

ابجلزائر العاصمة كذلك، و قد تعاونت مع  م1929و مدرسة السالم اليت أتسست عام 
اإلسالمية يف نشر التعليم العريب بني أبناء العاصمة، و املدرسة العربية القرآنية  مدرسة الشبيبة

كذلك يف العاصمة اليت كان هلا منهاج جديد للتعليم العصري، و مدرسة مجعية   م1929عام 
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، كما أتسست مدارس عربية أخرى يف مدن م1928اإلصالح اخلريية يف مدينة غرداية عام 
 (1)و جباية، و وادي ميزاب و غريها. جزائرية أخرى كتلمسان

و يطول بنا احلديث إذا ذهبنا نتتبع و نرصد بدقة كل اجلوانب املتعلقة ابلتعليم العريب 
احلر أو التعليم الوطين و التضييق الذي مارسه املستعمر الفرنسي عليه و على اللغة العربية و 

تنصري اليت كان يهدف إىل فرضها على اهلوية الوطنية سريا مع سياسة الفرنسة و اإلدماج و ال
البداايت األوىل لالحتالل، و ردود الفعل الوطنية العنيفة املتمثلة يف   الشعب اجلزائري منذ

صمود رجال التعليم العريب احلر إنطالقا من الزوااي و يف إطار احلركة الوطنية و السيما احلركة 
ئريني. و نكتفي ابلقول أنه رغم حماصرة اإلصالحية بقيادة مجعية العلماء املسلمني اجلزا

اإلدارة االستعمارية له منذ البداية، و رغم اإلمكاانت البسيطة اليت كان يعتمد عليها إال أن 
خرجييه كانوا قد أبلوا بالء حسنا، و أبدوا كفاءة عالية يف جماالت معينة. و قد اعرتف 

، و أظهرت م1869ك القضاء عام الفرنسيون بتفوق أبناء الزوااي يف امتحان الدخول لسل
النتائج أن نسبة جناحهم كانت أعلى مقارنة مع خرجيي املدارس احلكومية الثالث، و قد 

يضاف إىل هذا اجلهود اليت بذلتها مجعية ( 2).م1880سيطروا على هذه الوظيفة إىل غاية عام 
من حيث النظم و  العلماء املسلمني اجلزائريني يف نشر هذا التعليم و العمل على إصالحه

الربامج و طرق التدريس، جعلت منه تعليما عصراي حتطمت عنده مشاريع املسخ 
االستعماري، و كان ينافس أو على األقل يضاهي التعليم احلكومي الفرنسي الذي سنعرض 

 له تباعا.
 التعليم احلكومي الرمسي -ب

                                                           
، دراسة تربوية للشخصية اجلزائرية، املرجع السابق، ص ص 1956-1931رابح تركي: التعليم القومي و الشخصية الوطنية   1

239-243. 
 .395أبو القاسم سعد هللا: املرجع السابق، ص   2



 اجلزء الثاين
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

115 

 

لنوع االثة أنواع: إىل ث ةسييقسم التعليم احلكومي الرمسي أثناء احلقبة االستعمارية الفرن
، ث كان مزدوجاالثال لنوعاألول خاص ابلفرنسيني، و النوع الثاين خاص ابجلزائريني، بينما ا

 شيء من التفصيل.بو يف ما يلي نتحدث عن كل نوع 
 أوال : التعليم اخلاص ابلفرنسيني

واكب هذا النوع من التعليم بداية االحتالل الفرنسي حيث طبقه الفرنسيون بطريقة 
، و قد مشل كل مراحل التعليم من االبتدائي إىل مرحلة التعليم م1833منظمة منذ عام 

تقاطر الكولون على اجلزائر، غري أن هذا االتساع كان ميس  ازدادالعايل. و كان يتوسع كلما 
، و هو خيضع من (1)لة التعليم االبتدائي الرتباطه أببناء املستوطننيابلدرجة األوىل مرح

 الناحية املبدئية للنظام التعليمي املطبق يف فرنسا.

و قد استحدث الفرنسيون يف كل عمالة جزائرية مراقبا عاما للتعليم االبتدائي، و مراقبني ابتدائيني، و 
جملسا عماليا للمراقبة، و التعليم يف هذه املرحلة إجباري يف كل املدارس على اجلنسيني من سن 

ون إجباراي عليهم إال إذا السادسة إىل سن الثالثة عشر من أبناء األوروبيني، أما أبناء األهايل فال يك
ناء اجلزائريني املعنيني ب، و معلوم أن أ(2)صدر أمر من اجلهات العسكرية العليا اليت ميثلها الوايل العام 

يف هذا السياق هم الذين إحناز أولياؤهم إىل الفرنسيني، مثل أبناء رجال الدين الرمسيني الذين قبلوا 
قياد و األغوات و الوسطاء األهليني الذين تولوا الوظائف الرمسية، و الوظائف الدينية الرمسية، و أبناء ال

، و كان التعليم االبتدائي يشمل (3)أبناء اجلنود املرتزقة الذين اخنرطوا يف صفوف اجليش الفرنسي
 املدارس اآلتية:

 ة.ية يف قسنطينالثان مة ومدرستان لتخريج املدرسني: األوىل يف بوزريعة ابجلزائر العاص -
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الثالثة يف  وطينة، قسن ث مدارس لتخريج املدرسات: األوىل يف مليانة، والثانية يفثال -
 وهران.

راش و و احل اريكمدارس ابتدائية عليا خاصة ابلذكور تقع يف : اجلزائر و بوف 10 -
 دية.امل قسنطينة و سيدي بلعباس و مستغامن و مليانة و ابتنة و سطيف و

سنطينة و ة و قليانع يف: اجلزائر و البليدة و ممدارس ابتدائية عليا لإلانث تق 8 -
 معسكر و مستغامن و سطيف و سيدي بلعباس.

 قسما. 2791مدرسة ابتدائية تضم  1530 -

 (1)مدرسة أمومة عامة. 106 -

 ملرحلةاص و ابملوازاة مع ذلك أنشأ الفرنسيون كذلك مدارس تقدم تعليما خي
ش. و  و للجيمي أاملتوسطة، و قد كانت مدارسه يف األصل خمصصة خلدمات الدين اإلسال

بقة يف ة املطرمسيكانت هذه املؤسسات تسمى )كوليجات(، و تطبق هي األخرى الربامج ال
مام  ما جرى االهتكنية(،  التيلغات القدمية )اليواننية و الفرنسا اليت كانت تركز على تعليم ال

 أن لة، إالملرحاكذلك ابلتعليم الثانوي، حيث فتح الفرنسيون عدة مدارس خاصة هبذه 
دشن  م1862 عام طالهبا كانوا يلتحقون بفرنسا للحصول على شهادة البكالوراي. و يف

اليا ة املعروفة حلثانوياهي  نوية بيجو، )والفرنسيون أول اثنوية فرنسية ابجلزائر، و مسوها اث
 م1871و بعد عام  مية.بثانوية األمري عبد القادر( و قد شيدت على أنقاض املقابر اإلسال

اصمة، و ئر العجلزااتكونت ابجلزائر عدة اثنوايت يف اجلهات الثالث من الوطن خاصة يف 
 وهران و قسنطينة و غريها.

، و   م1857فإن أول مدرسة للطب و الصيدلة أسست عام أما ابلنسبة للتعليم العايل، 
كانت مهمتها تنصرف إىل دراسة األعشاب و األمراض املختلفة يف اجلزائر، إضافة إىل 
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تكوين مساعدين يف التمريض، و قد مسح لعدد قليل من اجلزائريني بدخوهلا، غري أن هذا 
أتسست جامعة اجلزائر لتضم ، حيث (1) م1879القطاع التعليمي أتسس بصورة رمسية عام 

أربعة كليات أوهلا كلية احلقوق، و هي تدرس احلقوق العامة و احلقوق الفرنسية والنظم و 
القوانني اجلزائرية و اإلسالمية، و متنح شهادة الليسانس و الدكتوراه يف احلقوق، و اثنيها هي  

م املشرقيات و تدرس كلية الطب و الصيدلة، و اثلثها كلية اآلداب اليت تركز على تعلي
اآلداب الفرنسية، و اآلداب و اللغات القدمية، و اآلداب و اللغات احلديثة، و الفلسفة 
اإلسالمية، و اتريخ الفلسفة اإلسالمية، و اللغة العربية الفصحى، و اآلداب العربية احلديثة، 

و اتريخ التمدن اإلسالمي و اآلاثر اإلفريقية، و اجلغرافيا اإلفريقية، و اتريخ إفريقيا الشمالية 
و حنو ذلك، و متنح هذه الكلية خلرجييها شهادة العلوم التارخيية و شهادة الدراسة العليا للغة 
العربية و آداهبا، و شهادة للغة العربية، و أخرى للغة القبائلية، و شهادة الكفاءة لتدريس 

 ةلدكتوراه يف اآلداب. أما ابلنسباللغة العربية ابلثانوايت و الكوليجات، و متنح أيضا شهادة ا
 (2)للكلية الرابعة فهي كلية العلوم.

و قد نشطت هذه الكليات األربعة اليت شكلت نواة جامعة اجلزائر يف خدمة مقاصد 
اإلدارة االستعمارية الفرنسية، فكلية اآلداب كانت مرتعا لالستشراق الفرنسي، و كلية 

اإلسالمية ألحكام القانون الفرنسي، و كانت كلية احلقوق شكلت مركزا لتسخري الشريعة 
العلوم أيضا ترتجم مقاصد املستعمر، و مل تكن هذه الكليات تتمتع ابالستقاللية من حيث 
الربامج و الشهادات، و إمنا كانت اتبعة لفرنسا، ذلك أن الطالب الفرنسي يف اجلزائر عليه 
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لمحافظة على املستوى و أيضا ضماان أن جيري إمتحان خترجه النهائي يف فرنسا ضماان ل
 (1)للتبعية.

و إذا كان الفرنسيون قد مسحوا لبعض الفئات من اجلزائريني ابالخنراط يف سلك 
التعليم العايل، فيجب أن يفهم أن هذه الفئة "احملظوظة" كان عددها ضئيال جدا، و ال 

" أجريون" يتناسب ألبتة مع نسبة سكان اجلزائر، و قد الحظ املؤرخ الفرنسي 
"Ch.R.Ageron أن حصة األسد من عدد طلبة التعليم العايل تعود إىل الفرنسيني و "

كان   م1914األوروبيني، أما عدد الطلبة اجلزائريني فقد كان هزيال و ال يكاد يذكر. ففي عام 
 (2)عدد الطلبة اجلزائريني املتخرجني من اجلامعة كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 الشهادةطبيعة  عدد الطلبة الكلية

 12 احلقوق
01 

 شهادة ليسانس يف احلقوق.
 شهادة الكفاءة يف احلقوق.

 الطب
01 
01 
03 

 شهادة الدكتوراه يف الطب
 شهادة الدكتوراه يف الصيدلة.
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 شهادة قابلة.

 اآلداب
01 
33 
03 
193 
03 

 شهادة الدراسات العليا يف اللغة العربية
 شهادة اللغة العربية
 شهادة اللغة الرببرية

 شهادة تدريس اللغة العربية يف التعليم اإلعدادي
 يدشهادة تدريس اللغة الرببرية يف التعليم اإلعدا

 02 العلوم
22 

 يف العلوم نسشهادة ليسا
 شهادة العلوم الطبيعية

و قد قدر عدد طلبة اجلامعة اجلزائرية عشية االحتفال الفرنسي ابلذكرى املائوية 
 (1)طالب موزعني وفقا للجدول اآليت:  1890بـــ  1930الحتالل اجلزائر عام 

 الطلبة الفرنسيون و األوروبيون نو الطلبة اجلزائري الكلية
 احلقوق
 الطب
 الصيدلة
 العلوم
 اآلداب

17 
07 
06 
14 
33 

831 
324 
211 
198 
249 

 
يث قدر جدا ح فضاو هبذا يتأكد لنا مرة أخرى أن عدد الطلبة اجلزائريني كان منخ

طالبا، و ابملقابل   77ـــ ئر بخالل هذه السنة اليت احتفل فيها الفرنسيون مبائوية احتالل اجلزا
 طالبا. 1.813كان عدد الطلبة الفرنسيني و األوروبيني مرتفعا جدا حيث وصل إىل 

و هناك صنف آخر من التعليم جربه الفرنسيون يف اجلزائر و أحلقوه ابلتعليم اخلاص 
ابلفرنسيني، و كانت حلقاته موجهة هلم دون سواهم أي أنه كان حمرما على اجلزائريني مهما  

                                                           
 .214، 213صاحل بن نبيلي فركوس: املرجع السابق، ص ص   1



 اجلزء الثاين
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

120 

 

كانت درجة والئهم و قرهبم للفرنسيني، و يسمى هذا الصنف حبلقات اللغة العربية أو  
و قد طبقوه تلبية حلاجة اإلدارة الفرنسية يف فهم لغة اجلزائريني و  كراسي اللغة العربية.

طبائعهم و ذلك متهيدا لعملية إدماجهم يف البوتقة الفرنسية. و قد طبق الفرنسيون أول جتربة 
له يف بداية االحتالل على يد أحد األساتذة املشارقة و هو " جوين فرعون". و يف عام 

د الفرنسيني ابجلزائر العاصمة و هو " برينييه"، مث انشئت عهد هذا الصنف إىل أح م1836
له حلقات أخرى يف قسنطينة و وهران. و اشتهر يف هذا النوع من التعليم أساتذة المعون 
أمثال )شريبونو(، و )هوداس(، و )ماشويل(، و كانت حلقاته تستهدف تدريس اللغة 

ارية تتطلب إتصاهلم املباشر و اليومي العربية العامية للفرنسيني الذين سيشغلون مناصب إد
مع األهايل. و كانت معرفة اللغة العربية الدارجة شرطا أوليا لتوظيف الفرنسيني يف هذه 
املناصب احلساسة. و كان هذا التعليم يكون كذلك املرتمجني العسكريني و القضائيني، و قد 

عيان املوظفني اجلزائريني. و قد طلب كذلك من املدرسني فيه أن ينشروا اللغة الفرنسية بني أ
حينما أدجمه اإلصالح التعليمي يف املدارس العربية  م1877تواصل العمل به إىل حوايل عام 

الفرنسية الرمسية الثالث و حول أساتذته إىل هذه املدارس و أشرفوا عليها إداراي و  –
 (1)بيداغوجيا.

 

 التعليم اخلاص ابجلزائرينياثنيا: 

تعليم  ورنسي، فعليم تاخلاص ابجلزائريني على ثالثة أنواع: تعليم عريب، و كان التعليم 
 مزدوج.

 التعليم العريب -
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ترك هذا النوع من التعليم يف بداية األمر إىل الزوااي اليت كانت تقدم دروسا يف التعليم 
فيها  االبتدائي و الثانوي بشكل مستمر و جماين. ففي املرحلة االبتدائية كان التلميذ يتعلم

القراءة و الكتابة و بعض السور القرآنية الصغرية، أما املرحلة الثانوية فكان يتعلم فيها 
 (1)العقيدة، والتشريع أو الفقه، و النحو، واحلساب.

، حيث صدر م19و يبدو أن الفرنسيني عملوا على تنظيمه و تقنينه يف هناية القرن 
وط و الشكليات اليت يفرضها القانون حيدد الشر  م1898جوان  30قرار حكومي مؤرخ يف 

مدرسا  33على املدرسني يف هذا السلك التعليمي، حيث حددهم خالل هذه السنة بــ 
بلدة من بالد اجلزائر، كما اشرتط أن يكونوا متخرجني من القسم العايل  33موزعني على 

م برانمج رمسي واضح ابملدرسة الثعالبية ليعلموا الناس النحو والفقه أو التوحيد. و مل يكن هل
يطبقونه أو منهاج دراسي ينفذونه، و إمنا كانوا يعلمون املتعلمني حسب اجتهاداهتم اخلاصة 

 (2)أو حسب رغبات الناس.

 التعليم الفرنسي -
مر هذا النوع من التعليم بعدة مراحل و عرف عدة أصناف، و أتثر ابلتطورات اليت 
عرفتها احلركة االستعمارية الفرنسية ابجلزائر، ففي املرحلة األوىل اليت امتدت إىل غاية عام 

متيز ابإلمهال املطلق من طرف الفرنسيني الذين كانوا منشغلني ابملقاومة الشعبية و  م1850
احلضر للمدرسة الفرنسية، و خالل هذه املرحلة فتح الفرنسيون ثالث مدارس  مقاطعة أهل

له يف اجلزائر العاصمة و عنابة و وهران، و مسوها مدارس مشرتكة )عربية/فرنسية( غري أهنا مل 
 (3)تستقطب العدد الكايف من التالميذ، و قد لوحظ عليها قلة املواظبة و االهتمام.
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العلماء  بقة منن طعمارية الفرنسية أهنا حباجة إىل تكويو ملا رأت السلطات االست
لى أتسيس عينص  1850سبتمرب  30يتولون املناصب الشرعية أصدرت قرارا مؤرخا يف 

ة املدية د مدرسن بعمدارس عربية إسالمية يف املدية و تلمسان و قسنطينة، و قد نقلت م
 إىل البليدة مث إىل اجلزائر العاصمة.

لنائية. اناطق امل ذه املدارس كمساعدين و كتاب، و قضاة و أئمة يفو يعني خرجيو ه
ة وصول إىل رتبيف ال غبونو تسمى هذه الوظائف بوظائف الدرجة الثانية. أما الطلبة الذين ير 
دراسيني، و  عامني نجاحبمفيت أو قاض فعليهم االلتحاق مبدرسة الثعالبية اليت ميضون فيها 

عالبية كان سة الثمدر  مسارهم الدراسي بشهادة العلوم العليا. غري أن االنتقال إىل لكلي
الثالث،  ملدارسارجيي قظ يتم انتقاؤهم من بني خفيتوقف على اختيار إدارهتا لعشرة طالب 

 وفقا ملعايري دقيقة.
و ختضع هذه املدارس ملراقبة السلطات العسكرية الفرنسية ألن املادتني الثامنة و 
التاسعة من مرسوم إنشائها اعتربهتا " مدارس ذات طبيعة سياسية"، أما ابلنسبة للربامج 
الدراسية اليت تطبق يف هذه املدارس فتشمل القواعد و األدب و القانون و التاريخ و اجلغرافيا 
و النظام اإلداري و احلساب و مبادئ اهلندسة و العلوم الطبيعية و الكونية و حفظ الصحة، 

مواد كلها تقدم ابللغة الفرنسية. أما مبادئ اللغة العربية و التوحيد و الفقه اإلسالمي  و هي
فتقدم ابللغة العربية. و قد وجهت انتقادات شديدة إىل هذه املدارس من طرف بعض 
احملافظني و املفكرين املسلمني الذين انتقدوا براجمها و مدرسيها، كما أن بعض الفئات 

إىل خرجييها على أهنم خونة و عمالء ألهنم سيعملون على ترمجة إرادة  الوطنية كانت تنظر
 (1)احملتل الفرنسي على مستوى املناصب اليت يشغلوهنا.
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مت إدماج هذه املدارس يف النظام التعليمي الفرنسي، و مسيت  م1877و يف عام 
 م1892م إسالمية من حيث الربامج و اإلدارة و التوجيه. و يف عا-ابملدارس الفرانكو

تعرضت إىل تغيري آخر أدى إىل فرنستها أكثر. أما آخر تغيري مس هذا النوع من املدارس 
حيث مت استحداث قسم عال يف مدرسة العاصمة ليستقبل الطلبة  م1895فكان عام 

 (1)الراغبني يف االرتقاء إىل مناصب عليا.

 التعليم املزدوج -
زائر ي ابجلرنسف –جتسد هذا النوع من التعليم يف فتح أول معهد إمرباطوري عريب 

، و كان م1857مارس  14بناء على أحكام مرسوم إنشاءه الصادر يف  م1858العاصمة عام 
افة )عربية ة الثقزدوجماهلدف من وراء فتح هذا النوع من التعليم هو تكوين خنبة جزائرية 

 و ان اجلزائرينياألعي فئة ات اليت كان يستهدفها التعليم املزدوج هيفرنسية(، لذلك فإن الفئ
وال و قبل  أخلطاب اوجيه أنه " ال مندوحة هلم من ت اقتنعو اعلية القوم، ذلك أن الفرنسيني 

ال )فايون( ملاريشانسي كل شيء إىل األعيان و وجهاء القوم". و قد برر وزير احلربية الفر 
(Vaillantأحد مهندسي هذ )ما يليسي كفرن-ا النمط التعليمي إنشاء أول معهد عريب: 

"... إذا أرادت فرنسا الوصول إىل قلوب األوساط الشعبية األهلية، فما عليها إال البدء 
بفتح أبواب التعليم أمام الطبقات الراقية من اجملتمع األهلي، و سوف يسارع إلينا أبناء 

نا منهم االخنراط يف منظومتنا التعليمية النتهال رؤساء األهايل و العائالت الكربى إذا طلب
 (2)املعارف و العلوم اليت تناسب أوضاعهم االجتماعية...".

و على هذا األساس  فقد وضع برانمج دقيق هلذا املعهد يتوخي الغرض االسرتاتيجي 
الذي أنشئ ألجله، حيث كان جيمع بني التالميذ اجلزائريني والفرنسيني يف آن واحد. و 
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عندما جنحت أول جتاربه ابلعاصمة أنشأ الفرنسيون معهدا على غراره بقسنطينة عام 
ء معهد آخر يف وهران أو تلمسان ابلغرب اجلزائري، غري أن ، و وقع التفكري يف إنشام1867

، فوقع م1870هذه الفكرة أجهضت يف مهدها بسبب تغيري النظام السياسي الفرنسي عام 
 (1)الرتاجع عن فكرة إنشاء املعهدين السابقني.

و الواقع أن هذا الرتاجع كان قد مس السياسة التعليمية الفرنسية برمتها يف اجلزائر 
. و قد م1870 أاثرت اعرتاض املستوطنني الذين سيطروا على زمام أمور اجلزائر بعد عام اليت

( إدراكا منه ألمهية نشر التعليم الفرنسي بني Jules Ferryحاول الوزير )جول فريي( )
األهايل كوسيلة للقضاء على ثقافتهم الوطنية أن يعمل على تطوير املنظومة التعليمية اخلاصة 

، إال أن حماولته أجهضت و مل تر النور حيث جوهبت بغضب الكولون. و قد ابجلزائريني
امتعض هذا الوزير من هذا املوقف و قال: " ... إن املعمرين يعتربون األهايل من جنس 
بشري منحط ال يصلح إال لألعمال الشاقة دون أجرة، و هذا االعتقاد منهم هو الذي 

إهنم يعتربون األهايل غري جديرين إال ابإلرهاق و  جعلهم يثورون على فتح مدارس لألهايل،
 (2)القهر...".

لقد اعرتض الكولون على السياسة التعليمية الفرنسية، و انتابتهم موجة من الغضب 
الشديد حينما الحظوا أن املدارس تقام "هلذه الفئة من األوغاد"، كما عارضت البلدايت 

دات للمدارس ابعتبارها "جتربة خطرية و اليت كانت حتت سيطرهتم كذلك تقدمي املساع
ابهضة الثمن". و قد وقف الكولون هذا املوقف املعادي و املعارض لتعليم اجلزائريني ألهنم  
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كانوا يعتقدون أن التعليم سينري درهبم " و إذا عم بينهم فإن كلمتهم ستوحد و تكون اجلزائر 
 (1)للعرب دون سواهم".

حد بعيد  رة إىلتأثمية الفرنسية يف اجلزائر كانت مو هكذا نرى أن السياسة التعلي
 الرئيسية. و دواهتادى أابلسياسة االستعمارية عموما، بل كانت تنفيذا هلا، ألهنا كانت إح

ود قد كان يف حدملها فبكا إذا كان تعليم أبناء اجلزائر قد استمر خالل احلقبة الكولونيالية
 و عنصرية و جغرافية ضيقة. ةمالي
 املعلمنيكبار  -2

الل ختدريس لل من غري املمكن رصد قائمة كاملة بكبار املعلمني الذين انتصبوا
  احلصر.الملثال ابيل ساحلقبة االستعمارية الفرنسية، لذلك سنكتفي بذكر مناذج منهم على 

 م1873-1813محيدة العمايل  -أ

ن متبحرا يف انتصب محيدة العمايل للتدريس يف اجلامع الكبري ابجلزائر العاصمة، و كا
عدة علوم كاحلديث و الفقه و األدب و البالغة، خترج على يده العديد من الطلبة ا لنوابغ، 
و قد وصف بشيخ اجلماعة قبل ظهور الشيخ عبد القادر اجملاوي. توىل منصب اإلفتاء عام 

اتريخ وفاته. مارس العمايل وظائف أخرى كعضوية  م1873، و ظل فيه إىل غاية عام م1856
لس القضائي، كما تعاون مع زميله حممد بن مصطفى و أمحد البدوي و أمحد بن احلاج اجمل

 (2).1859موسى يف ترمجة نصوص تنظيم القضاء اإلسالمي إىل اللغة العربية عام 

 م1933- م1866الشيخ عبد احلليم بن مساية  -ب
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كان الشيخ عبد احلميد بن مساية من العلماء الذين اجتمع هبم اإلمام حممد عبده 
كان مدرسا مبدرسة الثعالبية و اجلامع اجلديد، و كانت ( 1).1903عند زايرته للجزائر عام 

طريقته يف التدريس و فصاحة لسانه تثري إعجاب املفتشني الفرنسيني الذين يزورونه أثناء 
لك فقد انل عدة أومسة علمية تقديرا و اعرتافا بفضله و كفاءته يف آداء الدرس، و نتيجة لذ

مهمته. و قد وصفه تقرير ألحد املفتشني أبنه " مثقف متمكن و متنفذ يف مدينة اجلزائر، و 
أن له درسني يف املسجد عام و خاص، و هو يستعمل دفرت املناداة، و عدد احلضور يرتاوح 

 (2)بني العشرة و الثالثني".

 بوعلي الغوثي -ت

خترج بوعلي الغوثي من القسم العايل مبدرسة اجلزائر، مارس القضاء قبل أن يعني 
سنة. و قد وصفه تقرير تفتيشي  27عن عمر يناهز  م1902للتدريس يف مدينة بلعباس عام 

فرنسي أبنه " ذكي و قادر على القيام ابلعمل املوكل إليه، و هو يكتب و يتكلم اللغة 
الفرنسية جيدا، و لكن صحته عليلة ". و انطالقا من هذه االعتبارات، فقد اقرتحته هيئة 

و نتيجة لذلك . م1907التفتيش ملنصب مدرس ابجلامع الكبري بتلمسان الذي نقل إليه عام 
فقد بقي منصب جامع سيدي بلعباس شاغرا، فخلفه عبد القادر منصور ملدة وجيزة، ألن 
هذا األخري استدعي ملمارسة وظيفة أستاذ يف بالد السينغال، و عني مدرس آخر يف هذا 
اجلامع و هو احلبيب مالكي الذي كان هو اآلخر من خرجيي القسم العايل مبدرسة 

 (3)اجلزائر.

 م1913-م1848عبد القادر اجملاوي  الشيخ -ث
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يعترب الشيخ عبد القادر اجملاوي من العلماء الكبار الذين ميكن تسميتهم إسم دوائر 
املعرفة بسبب غزارة علمه و تنوع معارفه و نبوغه يف خمتلف الفنون والعلوم. و قد وهب 

د كبري من العلماء الشيخ عبد القادر اجملاوي نفسه للعلم و التعليم، حيث خترج على يده عد
اجلزائريني منهم العامل محدان لونيسي أستاذ الشيخ عبد احلميد بن ابديس و غريه. و قد ترك 

كتااب   13الشيخ اجملاوي إىل جانب نشاطه يف جمال الرتبية و التعليم عدة مؤلفات تقدر بــ 
الديين تتناول عدة موضوعات حول اللغة العربية و علومها، و كان من رجال اإلصالح 

، و قد ترجم له الشيخ احلفناوي م1913حيث حارب البدع و اخلرافات، تويف بقسنطينة عام 
 (1)يف كتابه تعريف اخللف برجال السلف.

 عبد اجمليد بومجعة -ج

استخلف عبد اجمليد بومجعة منصب الشيخ محدان الونيسي يف التدريس ابجلامع 
تلميذا، و هو عدد  63يقدر بنحو  م1913الكبري بقسنطينة، و كان عدد تالميذه عام 

مرتفع، منهم عشرون تلميذا فقط من مدينة قسنطينة. أما الباقون فكانوا من خارجها و 
خاصة من ابتنة و املسيلة و سطيف و جباية و غريها. و قد أشاد مفتش التعليم السيد 

ل فرتة ( بنشاطه و طريقته يف التدريس. و استمر يباشر مهامه خالDournon)دورنون( )
(. و كان جيمع بني التدريس يف املدرسة الشرعية و 1918-1914احلرب العاملية األوىل )

الذي   –التدريس يف اجلامع الكبري األمر الذي جلب له سخط مسؤوليه و السيما مفتشه 
فانتقده  -كان هو اآلخر جيمع بني منصبني ألنه كان أيضا مدير مدرسة قسنطينة الشرعية

إهتمه بتقدمي تالميذه على غريهم أثناء امتحان الدخول إىل املدرسة بسبب ذلك، كما 
الشرعية ألنه كان عضوا يف جلنة االمتحان و االنتقاء. و قد تتلمذ على يديه علماء كبار 
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منهم العامل و املفكر و فيلسوف احلضارة مالك بنو نيب الذي نوه به كثريا يف مذكراته، و 
 (1))دورنون( الذي اعتربه من أساطني االستعمار الفرنسي.ابملقابل انتقد كثريا املفتش 

 حممد العريب باليلي -ح

خترج حممد العريب باليلي من مدرسة قسنطينة الشرعية الفرنسية، مث القسم العايل من 
. و ملا  م1901مدرسة اجلزائر، انتصب للتدريس جبامع عنابة، خلفا للسيد ابن العابد عام 

كان أصيل مدينة عنابة، فقد كان يرفض االنتقال منها حسب تقرير مفتشه السيد )شارل 
سان كالرب(، إال أنه ربط موافقته على نقلته إال بتحقيق شرط واحد و هو شغور إحدى 
مناصب املدارس الشرعية الثالث، و كان يتقاضى راتبا هزيال ال يكفيه لسد حاجاته اليومية 

فرنكا فرنسيا، لذلك كان يقدم  75ته اليت كانت كثرية العدد، حيث يقدر بــ و حاجة عائل
دروسا إضافية للشباب املرتشح لدخول إحدى املدارس الشرعية الثالث. و سجل مفتشه أن 

لتزاما ابملواد املقررة يف الربانمج. و كان اهناك مواظبة يف حضوره و حضور تالميذه، و 
خرى خاصة بتالميذ املدارس االبتدائية أايم اخلميس و األحد،  باليلي يقدم دروسا عامة و أ

كما كان يلقي دروسا يف التوحيد خالل شهر رمضان املعظم. و إذا كان مفتشه السابق قد 
أشاد به يف خمتلف تقاريره، فإن املفتش اجلديد و هو )دورنون( كان له رأي خمالف فيه متاما 

اليت يشغلها، و أنه قضى يف التعليم مخسة عشرة  حيث وصفه أبنه "... غري مؤهل للوظيفة
 (2)سنة، و أنه شخص ال يوثق يف كالمه...".

و ليقع االقتصار على هذا القدر من كبار املعلمني الذين ذاع صيتهم و عال كعبهم 
خالل احلقبة الكولونيالية الفرنسية. و تطول القائمة لو أردان ذكر معلمني كبار آخرين، و قد 

لى مجلة منهم للداللة على كثرة هذه الطائفة من رجاالت الثقافة يف اجلزائر حينئذ، اقتصران ع
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و هي على كل حال ظاهرة إجيابية، خاصة و أن هؤالء كانوا قد متكنوا من فرض وجودهم 
مبختلف الطرق يف احلقل الثقايف اجلزائري كرجاالت علم و ثقافة، و رمبا كانوا خيفون مودهتم 

أحياان جتاه السياسة الكولونيالية اجلائرة اليت كانت تطاهلم كما كانت و يكظمون غضبهم 
تطال سائر إخواهنم اجلزائريني. و أما الذين كان هلم علم غزير و ثقافة واسعة، و مل يتمكنوا 
من التأقلم مع معطيات السياسة الفرنسية، أو مل ينجح الفرنسيون يف تدجينهم فقد هاجروا 

 .أو هجروا أو مت نفيهم
 هجرة العلماء -3

ارية الستعمة اال ميكن احلديث عن هجرة علماء اجلزائر إىل اخلارج خالل احلقب
اية ملسألة يف بدهذه ا رتهالفرنسية دون اإلشارة إىل اجلدل الديين و اللغط السياسي اليت أاث

ما مضى يف ناه فيعرف االحتالل، و هو يف واقع األمر استمرار للجدل الفقهي القدمي الذي
وضوع مل ذا املها عن الذين هاجروا من بالدهم إىل املغرب. فاحلديث إذقضية األندلسيني 

التعمق  ننا إذا رمنا، بل أكثرييكن وليد الظاهرة االستعمارية الفرنسية، و إمنا كان سابقا هلا ب
  هو هجرة نيب خيهم واتر  أكثر فيه لقلنا أن هذا اجلدل ارتبط مبخيال املسلمني حبدث هام يف

. و لو ال م622م من مكة إىل املدينة عا -صلى هللا عليه و سلم –د اخللق سيدان حمم
 بداية يفل أنه لقو اباإلطالة اليت قد خترجنا عن نطاق دراستنا خلضنا فيه، لذلك نكتفي 

و العيش  إلقامةاسلم االحتالل الفرنسي للجزائر طرح السؤال الفقهي اآليت: هل جيوز للم
 خر؟ان آمببارحة بلده و اهلجرة إىل مك حتت سلطة دولة مسيحية أم أنه ملزم

لقد أجاب بعض علماء اجلزائر و خنبها و قادهتا و زعماء رأيها يف ذلك احلني على 
هذا السؤال، و منهم األمري عبد القادر الذي قال بوجوب اهلجرة، و كان دليله على ذلك 
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و سلم: " أان بريء ورود عدة أحاديث نبوية شريفة حتث على ذلك منها قوله صلى هللا عليه 
 (1)من مسلم يقيم بني أظهر الكافرين".

الفتوى   لتصدي هلذهأجل ا  من  اجتهدوا  قد  حينئذ و الواقع أن الفرنسيني كانوا 
"أو دار ر كفرت إىل "داعلى املسلمني اجلزائريني اهلجرة من بالدهم اليت حتول اليت توجب 

 على  للمحافظة  مي إسال حرب" وفقا للتمثالت الدينية السائدة حينئذ و التوجه إىل بلد 

 يف أمن و آمان.  العيش  دينهم و

جلنرال ( الذي كلفه اLéon Rochesاملهمة )ليون روش( )  هذه  توىل  و قد
مني اء مسل( سيء السمعة مبهمة تنصرف إىل استصدار فتوى من علمBugeandو( ))بيج

 تلزم اجلزائريني ابلبقاء يف بلدهم. 

و تبعا لذلك زار تونس و استطاع مبساعدة أحد التيجانيني أن يناهلا من علماء 
القريوان، مث أجرى اتصاالت مع علماء األزهر مبصر فصّدقوا عليها، كما صّدق عليها 

، فعملت على الرتويج م1841ف مكة والطائف، مث أرسلها إىل السلطات الفرنسية عام شري
 (2)هلا يف أوساط اجلزائريني.

و احلقيقة أن اهلدف االسرتاتيجي للفرنسني من وراء استصدار هذه الفتوى مل يكن 
يتعلق جبواز أو عدم جواز بقاء اجلزائريني حتت سلطة "الكافر"، و إمنا كان بغرض دفع 

                                                           
 .142، ص 1993مجال قنان: نصوص سياسية جزائرية يف القرن التاسع عشر، د.م.ج، اجلزائر،   1
 حول هذا املوضوع ينظر:  2

-23، ص ص 1990، م.و.ك، اجلزائر، 1847-1832يوسف مناصرية: مهمة ليون روش يف اجلزائر و املغرب  -
34. 

م وراي معهد العلو ديصدرها  تماعيةات، جملة اترخيية اجيوسف مناصرية: " ليون روش داخل جيش األمري عبد القادر"، سري  -
 .18-5، ص ص 1983، 8/9االجتماعية، جامعة قسنطينة، العدد 

- Léon Roches : Dix Ans à Travers l’Islam (1834-1844), Préface de 

M.Carraby, Paris, France, 1904, pp 152-183. 
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اجلزائريني لالستسالم و الركون إىل الدعة و االستكانة و التخلي عن املقاومة املسلحة اليت  
كانت مشتعلة حينئذ. و السؤال الذي يطرح يف هذا السياق. ما هي احلقيقة التارخيية هلجرة 
اجلزائريني من بلدهم؟ و هل للدوافع الدينية دور يف ذلك؟ أم أن هذه الظاهرة كانت هلا 

 أخرى؟ مسوغات
قبة ل احلخال حقا أن اجلزائريني هاجروا يف بداية االحتالل و استمرت هجرهتم

يش قها طلبا للعىل مشر إهبا االستعمارية برمتها، و تفرقوا شذرا مذرا يف بالد اإلسالم من مغر 
و األخوة و  الدين وابطر يف كنف اإلسالم و احلرية الدينية، و قد هاجروا إىل املغرب حبكم 

دائما  ه كانتاذبيتجالتاريخ و اجلغرافيا، كما هاجروا إىل املشرق ألن سحره و معطيات 
ة، شق، و القاهر ، و دمغدادعالقة يف أذهاهنم، فالشرق عندهم كان مرادفا ملكة و املدينة، و ب

حلضارية ية و الروحاو األزهر، و اسطامنبول، و القدس، و هي مدن و عواصم هلا مكانتها 
ساسها ديين أجرهتم ن ه و قلوب املسلمني إمجاال، و لكن أليس القول أبيف قلوب اجلزائريني

 صرف فيه ابتعاد عن احلقيقة؟.
جيب أال ننسى أهنم هاجروا للفكاك من مضايقات اإلدارة االستعمارية الفرنسية و 
سياستها اخلرقاء، و هي اليت أعطت أوامرها ابستيالء الكولون على أراضيهم، و تعرضهم 

الصارمة بعد فشل االنتفاضات و املقاومات. و ال حنتاج إلقامة الدليل على أن للعقوابت 
احملتل الفرنسي كان يهدف إىل جتريد السكان من كل ممتلكاهتم و التضييق عليهم. و احلقيقة 
أن أخبار هجرة عموم اجلزائريني ال هتمنا كثريا يف هذا السياق، ألن الذي يهمنا هو هجرة 

أن أسباب هجرهتم ال ميكن فصلها عن األسباب العامة لتلك اهلجرة. و العلماء. و ال شك 
مبا أهنم كانوا يشكلون الصفوة املستنرية، فقد تكون األسباب املتعلقة ابجلانب العلمي والديين 
مقدمة عن سائر األسباب األخرى. و ملا كان عدد علماء اجلزائر الذين هاجروا أو هجروا أو 
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لعسري ضبط قائمة أبمسائهم القتفاء آاثرهم يف بلد االستقبال، لذلك نفوا كبريا، فإنه من ا
 سنكتفي ابإلشارة إىل البعض منهم:

 (1)(1850-م1725حممد بن حممود ابن العنايب ) -أ

هرة ، و شنايبهو حممد بن حممود بن حممد بن حسني اجلزائري، و شهرته ابن الع
ب لى مذهان عكجده األعلى كذلك حسني بن حممد العنايب نسبة إىل مدينة عنابة، و  

. و م19، و بداية القرن م18احلنفية. عاش ابن العنايب لفرتة طويلة تتوزع على هناية القرن 
ا ، و إمنا أيضلجزائرسبة لأحرج الفرتات التارخيية ليس فقط ابلنغين عن البيان أهنا تعد من 

 م1789نسية عام ة الفر لثور ابلنسبة للدولة العثمانية و  العامل اإلسالمي برمته. فقد عاصر ا
و حروهبم  جلزائراضد  صاحبة مبادئ )األخوة و املساواة و العدالة(، و حترشات املسيحيني

ائر كثورة ابجلز  تعصف احلروب و الفنت الداخلية اليت كانتعليها، و كان شاهدا أيضا على 
الرتكية  لطائفةني ابالطريقة الدرقاوية و ابن األحرش و غريمها، و الصراع على السلطة 

 ابجلزائر.
ابن العنايب عدة وظائف رمسية، أمهها وظيفة القضاء احلنفي يف عهد الداي عمر  توىل

لعنايب إىل التجديد اإلسالمي و إىل الصحوة منذ (. و قد دعى ابن ام1816-م1814ابشا )
يف كتاب ألفه يف مصر حتت عنوان )السعي احملمود يف نظام اجلنود( و رجع بعد  م1826عام 

، فوضعه قائدهم اجلنرال )كلوزيل( م1830ذلك إىل وطنه اجلزائر الذي احتله الفرنسيون عام 
(Clauzelيف السجن بسبب موقفه املعارض لتسليم امل ) ساجد للجيش الفرنسي، مث وجه له

هتمة التآمر ضد الوجود الفرنسي، و على إثر ذلك مت نفاه إىل مدينة اإلسكندرية املصرية، 
 .م1850حيث توىل هبا منصب اإلفتاء، و بقي فيه إىل أن قضى حنبه هناك عام 

                                                           
 للمزيد من اإلطالع حول حياة و آاثر حممد بن حممود ابن العنايب ينظر:  1

 املصدر السابق.حممد بن حممود ابن العنايب:  -
 .1990ان، وت، لبنمي، بري أبو القاسم سعد هللا: حممد بن العنايب رائد التجديد اإلسالمي، دار الغرب اإلسال -
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 ه( 1277-ه  1189فى ابن الكبابطي )طاملفيت مص -ب

ث و احلدي وقه، العاصمة، و كان عاملا و مدرسا للفولد ابن الكبابطي ابجلزائر 
الثالثة  لسنواتاالل النحو، و املنطق و بعض املتون. توىل منصبا على املذهب املالكي خ

ابلت اللجنة (. و كان أحد الشخصيات اليت قم1830-م1827األخرية للعهد العثماين )
رأيه بصراحة فيما خيص  ، فقالم1833اإلفريقية اليت أوفدهتا فرنسا للتحقيق يف اجلزائر عام 

 األحوال الشخصية و القضاء.
و كان رأيه معارضا لسياسة الفرنسيني ابجلزائر يف اجملال الديين، فاهتموه هو اآلخر 
ابلتمرد و العصيان والعداء، فأصدروا حكمهم بنفيه رفقة عائلته إىل جزيرة )القدسية 

، غري أهنم غريوا له وجهة النفي إىل اإلسكندرية م1843عام  S.T Margariteمارغاريت( )
، فنزل ضيفا عند املفيت احلنفي ابن العنايب م1843يونيو من عام  24مبصر اليت وصلها يوم 

الذي أكرم نزله، و بقي هبا كثريا يتوىل الفتوى على مذهب اإلمام مالك إىل أن تويف عام 
 (1)ه. 1277

 م1920-1856محدان الونيسي  -ت

الونيسي ابلصالح و التقوى و خترج عليه العديد من علماء اجلزائر  عرف محدان
 (2)أمثال عبد احلميد بن ابديس، والبشري اإلبراهيمي و الطيب العقيب و غريهم.

و كان له أتثري بعيد املدى على شخصياهتم، و خاصة عبد احلميد بن ابديس الذي 
قسنطينة قبل أن يسافر إىل جامع الزيتونة  تعلم منه اللغة العربية و الثقافة اإلسالمية مبدينة

. و ظل عبد احلميد بن ابديس يذكره إبجالل كبري طوال حياته، حيث  م1908بتونس عام 
                                                           

الدراسات التارخيية و  اجلزائر يف القرنني التاسع عشر و العشرين، منشورات خمربرمي بوصنصاف و آخرون: معجم أعالم كال عبد  1
 .123، 121، ص ص 2002 ،الفلسفية، جامعة منتوري قسنطينة

، الدار العربية للكتاب، تونس، 1962-1900حممد صاحل اجلابري: النشاط العلمي و الفكري للمهاجرين اجلزائريني بتونس   2
 .59، ص 1983
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كان يوصيه أن )يقرأ العلم للعلم ال للوظيف و ال للرغيف(، و قد عاهده أال يشتغل يف 
 (1)الفرنسية الثقيلة.الوظائف احلكومية الرمسية حىت ال تغل يديه ابلقيود االستعمارية 

كان محدان الونيسي من كبار املالك و النواب و املفتيني والقضاة الرمسيني بقسنطينة، 
و قد تبىن مواقف جريئة تتعلق بعدة قضااي وطنية مثل األرض و القضاء اإلسالمي و التعليم 
العريب و الضرائب و السياسة األهلية. و كان من املوقعني على عريضة أعيان و وجهاء 

، اليت تضمنت مظامل أهل قسنطينة ضد سلطات االحتالل م1891ام مدينة قسنطينة ع
، فاختار م1910فعل هذه املواقف فقد طرد من التدريس ابجلامع الكبري عام بالفرنسي. و 

 (2).1920بعدها اهلجرة إىل بالد احلجاز و اإلقامة هبا إىل غاية وفاته هناك عام 

 علماء آخرون -ث

، فقدت اجلزائر م1847-م1830من االحتالل خالل السنوات السبع عشرة األوىل 
عددا هائال من علمائها و أعياهنا و خنبها السياسية والثقافية و قد استمرت هذه املوجة طيلة 

 (3)برمته، حىت كادت اجلزائر تفرغ من قادهتا و متعلميها. م19القرن 

نفي و و قد غصت كتب التاريخ ابلعلماء اجلزائريني املهاجرين و الذين طاهلم ال
التهجري إىل البالد اإلسالمية مثل أيب حامد املشريف الذي كانت له مكتبة غنية ابلكتب و 
هاجر إىل املغرب األقصى يف بداية االحتالل رفقه أسرته حامال معه كتبه اليت أنقذها من 
الضياع، و كذلك مصطفى األغواطي خريج املدرسة الثعالبية الشرعية الذي هاجر إىل 
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يف بداية القرن العشرين، و انتصب للتدريس هناك، و قد تتلمذ على يده العديد موريطانيا 
 (1)من األعيان و منهم الرئيس املوريطاين السابق خمتار ولد دادة.

و من أبرز العلماء الذين هاجروا إىل البالد التونسية كذلك قدور بن رويلة من اجلزائر 
مصطفى بن عزوز مؤسس زاوية نفطة العاصمة، و حممد بن احلاج من سيدي عقبة، و 

الشهرية، و هناك عائالت أخرى اشتهرت ابلعلم نفتها فرنسا إىل البالد التونسية، أو اختارت 
اهلجرة إليها مثل عائلة املدين و السنوسي، و بوشوشة، و الثعاليب، والقاليت، واللقاين، و 

بيوض و بعثات عبد احلميد بن  البعثات امليزابية اليت قادها الشيخ أبو اليقظان و إبراهيم
ابديس و مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني و األحزاب السياسية اجلزائرية منذ احلرب العاملية 

 (2)األوىل و غري ذلك.

لكولوايلية احلقبة ل او هكذا نرى أن علماء اجلزائر كانوا قد هاجروا من اجلزائر خال
سية و اب سياأسب ا كانت للهجرة بصفة عامةالفرنسية للفكاك من جور الفرنسيني، و إذ

فرتة ني يف تلك الزائريء اجلطائفية و اجتماعية و اقتصادية و دينية و علمية، فإن هجرة العلما
 ملظامل، و يفنواع ام أبارتبطت أساسا ابلعامل السياسي و هو جور الفرنسيني و تعديهم عليه

وا من أرض ارحتل لذينماء اجلزائريني ااألخري نقول مرة أخرى أنه من الصعب رصد كل العل
م بيان وظائفه مية وإلسالااجلزائر خالل الفرتة االستعمارية و حطوا عصا ترحاهلم يف البالد 

مي كان يف اإلسال عاملو نوع ثقافتهم، و مكانتهم العلمية و األدبية هناك، خاصة و أن ال
ال نتيجة إلواقع  ايفته مل تكن ذلك احلني وطنا واحدا، و أن احلدود اليت رمست بني وحدا

 لالستعمار األورويب احلديث.
 عليم و حركة التأليفتال -4
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حلقبة ال كانت حركة التأليف مرادفة حلركة التعليم، و قد كانت نشيطة خال
رن ائر خالل القا اجلز رفتهعاالستعمارية الفرنسية و السيما خالل مرحلة اليقظة الفكرية اليت 

ا الذين سامهو  ؤلفنيوامل جلزائر عددا ال حصر له من العلماء والكتابالعشرين. و قد أجنبت ا
عة مؤلفني لى أربم عبكتاابهتم يف خمتلف فنون العلم واملعرفة. و يف ما يلي نقصر الكال
محد توفيق نب، وأيب شنقدمهم على سبيل املثال و هم: أبو القاسم احلفناوي، و حممد بن أ

 املدين، و مبارك امليلي.
 م1942-م1852أبو القاسم احلفناوي الشيخ  -أ

أخذ الشيخ أبو القاسم احلفناوي العلم يف البداية يف زاوية علي بن عثمان بنواحي 
طولقة، بعد أن تعلم عن والده مبادئ النحو والصرف والعروض و الفقه والتوحيد واملنطق 
واحلساب و البالغة، مث انتقل إىل زاوية ابن أيب داود ابلزواوة اليت اعتربها يف مؤلفاته أم الزوااي 

ية، و بعدها ذهب إىل زاوية نفطة ابجلنوب الغريب التونسي، و هي زاوية رمحانية عزوزية العلم
، و تعلم اللغة الفرنسية على يد رئيس م1883شهرية ابلعلم، مث توجه إىل اجلزائر العاصمة عام 

(، كما أخذ أيضا أصول العلوم العصرية على يد مدرسني Arnaudاملرتمجني السيد )أرنو( )
انتسب إىل جريدة املبشر للتحرير و التصحيح، فكان يرتجم الواثئق الرمسية  فرنسيني.

الفرنسية، و يشيد ابآلاثر العلمية الفرنسية، فمدح الطبيب الفرنسي )لويس ابستور(، و 
حتدث عن دوره يف اكتشاف داء و دواء الكلب، غري أنه ربط بينه و بني دور الطب العريب 

 Dupont etا أنه ساعد الفرنسيني )ديبون و كوبوالين( )يف هذا اجملال. يضاف إىل هذ

Copolani.(1)( يف أتليف كتاهبما الشهري حول الطرق الدينية اإلسالمية 

ابشر الشيخ أبو القاسم احلفناوي مهام التدريس يف اجلامع الكبري ابجلزائر العاصمة، 
، إال أن شهرته يف م1836و كذلك مهام اإلفتاء على املذهب املالكي ابتداء من عام 
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التأليف فاقت شهرته يف التدريس و اإلفتاء. و من أهم أعماله يف التأليف مؤلفه الكبري 
)تعريف اخللف برجال السلف(. و هو موسوعة ضمنها تراجم لعدد كبري من العلماء و 

ه . و كان هدفه14و  13األدابء و املؤرخني والفقهاء اجلزائريني الذين عاشوا خالل القرنني 
من وراء هذا التأليف هو تذكري اجلزائريني مبآثر أسالفهم يف العلوم و اآلداب لغرض االقتداء 

يه ليل االستعمار الطويل. و للشيخ أيب القاسم احلفناوي فو االعتزاز هبم يف زمن أطبق 
 (1)أعمال أخرى مبسوطة يف كثري من الكتب و الدراسات.

 م1929-م1869األستاذ الدكتور حممد بن أيب شنب  -ب

، و سافر إىل اجلزائر العاصمة عام م1869ولد حممد بن أيب شنب ابملدية عام 
 للغة( اليت خترج منها أستاذا L’École Normale، و انضم إىل مدرسة املعلمني )م1886

انضم إىل  1896حتصل على شهادة يف اللغة العربية، و يف عام  م1894الفرنسية. و يف عام 
سلك طلبة البكالوراي فحصل على شهادهتا األوىل، مث حتول لدراسة اللغات األجنبية: 
اإلسبانية، و األملانية، و الالتينية، و الفارسية، و الرتكية، والعربانية، و حتكم فيها إبتقان  

ف و عني أستاذا ابملدرسة الكتانية بقسنطينة لتدريس النحو و الصر  م1898كبري. و يف عام 
علوم األدب و الفقه، مث اشتغل مدرسا ابملدرسة الثانوية ابملدية، بعدها عني عميدا لكلية 

انتخب عضوا ابجمللس العلمي العريب الذي كان مقره يف  م1920اآلداب ابجلزائر. و يف عام 
دمشق بسوراي، و هي السنة اليت تقدم فيها لنيل شهادة الدكتوراه بتأليف حبثني مها: شاعر 

حبث لغوي حول األلفاظ الرتكية و الفارسية املستعملة يف لغة أهايل و بابسة أبو دالمة، الع
اجلزائر، و قد انهلا بدرجة ممتاز. و بسبب غزارة علمه، فإن اإلدارة الفرنسية أثقلت صدره 

 (2).م1920ابألومسة و النياشني أمهها نيشان العلوم واملعارف، و وسام جوقة الشرف عام 
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 بن أيب شنب العديد من الكتب منها:حقق حممد 
يب العباس ألجاية" ة ببكتاب " عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابع -

 .ه714الغربيين املتوىف عام 

 ين.لتلمسامي اكتاب " البستان يف ذكر األولياء و العلماء بتلمسان" البن مر  -

مع كتاب " علماء إفريقيا"  كتاب "طبقات علماء إفريقيا" أليب العرب التميمي، -
حملمد اخلشين، و كتاب "طبقات علماء تونس" أليب العرب كذلك. و قد طبعت 

 (1).م1915هذه الكتب الثالث يف ابريس ضمن جملد واحد عام 
 م1983-م1899 أمحد توفيق املدين -ت

ة و جامع الزيتون ، و درس يف املدرسة اخللدونيةم1899ولد أمحد توفيق املدين عام 
اقفه املناهضة بسبب مو  م1925ابلبالد التونسية. نفي إىل بالد أجداده اجلزائر عام 

الع . و بعد اندزائرينياجل لالستعمار الفرنسي، و كان عضوا ابرزا يف مجعية العلماء املسلمني
 يت قادتحرير الوطين الضم إىل جبهة الت، التحق ابلقاهرة و انم1954الثورة التحريرية عام 

 الثورة، له عدة مؤلفات منها:
 كتاب اجلزائر. -

 .م1792-م1492حرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر و إسبانيا  -

 .م1791-م1766حممد بن عثمان ابشا داي اجلزائر  -

 املسلمون يف جزيرة صقلية و جنوب إيطاليا. -

  ثالثة أجزاء.حياة كفاح، و هو عبارة عن مذكرات و يقع يف -

 اتريخ مشال إفريقيا أو قرطاجنة، يف أربعة أجزاء. -

 هذه هي اجلزائر. -
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 (1)حتقيق مذكرات الشريف الزهار نقيب أشراف اجلزائر. -

 م1945-م1898مبارك امليلي  -ث

ولد مبارك امليلي بقرية أوالد مبارك، و هي إحدى القرى التابعة إداراي ملدينة ميلة يف 
، التحق مبعهد الشيخ حممد امليلي مبيلة عن عمر يناهز مخسة م1898عمالة قسنطينة عام 

عشر عاما لدراسة العلوم العربية والشرعية، مث انتقل إىل قسنطينة لتلقي العلم على يد الشيخ 
عبد احلميد بن ابديس. و بعد حنو سبعة أشهر سافر إىل تونس إلهناء دراسته العليا فتحصل 

ليساعد عبد احلميد  م1922عدها عاد إىل أرض الوطن عام فيها على شهادة التحصيل و ب
 م1923بن ابديس يف مباشرة عمله الرتبوي. و قد انل إعجابه فأوفده إىل األغواط عام 

للدعوة و التعليم، فأمضى فيها مثاين سنوات معلما و مبشرا ابإلصالح الديين والرتبوي. و 
لة اغتيال من قبل أهل الطرقية الذين حاولوا خالل مدة إقامته هناك تعرض مبارك امليلي حملاو 

ية ر اغتيال الشيخ عبد احلميد بن ابديس أيضا، كما تعرض لضغوطات اإلدارة االستعما
الفرنسية األمر الذي أرغمه على العودة إىل مسقط رأسه مبيلة ملواصلة نشاطه اإلصالحي. و 

ريني عضوا يف جملسها اإلداري ، انتخبه أعضاء مجعية العلماء املسلمني اجلزائ م1931يف عام 
 (2)عن عمر يناهز الثامنة و األربعني. م1945و استمر فيه إىل غاية وفاته عام 

د انتهى فيه قث"، و ديو اشتهر مبارك امليلي بكتابه " اتريخ اجلزائر يف القدمي و احل
ز جزئني من أجنأن  بعد وإىل آخر العهد اإلسالمي و حتديدا إىل آخر عهد الدولة الزاينية. 

دولة ه إىل آخر النتهى بو ا هذا الكتاب أدركته املنية، فأكمل جنله حممد امليلي اجلزء الثالث
 العثمانية.
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و إىل جانب ذلك ألف مبارك امليلي كتااب آخر هو "رسالة الشرك و مظاهره"، و قد 
فرنسي يشجع على اهتم فيه كما يدل عنوانه مبحاربة اخلرافات و البدع اليت كان املستعمر ال

انتشارها بني الناس يف ذلك الزمان. و من صفاته يف جمال الكتابة التارخيية كما يذكر صديقه 
عبد الرمحان اجلياليل أنه كان "... صبورا دؤواب على البحث مغاليا يف التحقيق و التدقيق مع 

استجالء مهارة منقطعة النظري يف املقابلة بني النصوص، و كانت له نظرة صائبة يف 
الغوامض، و حكم صادق يف أسباب احلوادث و نتائجها، و مهارة يف الرتتيب و التبويب 

 (1)مع حسن سبك جيعل التاريخ كالسلسلة املفرغة...".

م الذين هجملال ايق إن هؤالء املؤلفني الذين ذكرانهم و الذين عسر علينا ذكرهم لض
هم ية، و مشاركتالفرد ودهمللغة العربية جبهحافظوا على الثقافة العربية اإلسالمية و كذلك ا

ب الدؤو  وادق يف بعث اليقظة العلمية يف اجلزائر، و لو ال جهودهم و نشاطهم الص
 .م19الندثرت تلك الثقافة منذ أواخر القرن 

 

 

 

 

 

                                                           
، "–رمحه هللا  –عبد الرمحان اجلياليل: " من وحي ذكرى مرور أربعة عقود سنوية على وفاة العالمة النابغة الشيخ مبارك امليلي   1

 .192-189، ص ص 1984، عام 80الثقافة جملة تصدرها وزارة الثقافة والسياحة ابجلزائر، العدد 
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 خامتة
ن خنلص إىل أستطعنا اصر، من خالل دراستنا لتاريخ اجلزائر الثقايف خالل العهدين احلديث و املعا

 النتائج اآلتية:
سائدا خالل  لذي كاناايف أتثر اإلنتاج الثقايف اجلزائري خالل العهد العثماين ابلرتاث الثق -

فني و املثق  أمساءالذي كان من أخصب العهود الثقافية يف اجلزائر ابلنظر إىل م15القرن 
ر رفتها اجلزائعة اليت قافيالعلماء و املؤلفات اليت ألفت يف ذلك احلني، كما أن املؤسسات الث

لها قد كانت ك  تباتخالل العهد العثماين من مساجد و زوااي و مدارس و معاهد عليا و مك
 تغذت من تراث هذا القرن.

التصوف و   ديث عنن احلال ميكن احلديث عن اتريخ اجلزائر الثقايف خالل العهد العثماين دو  -
احنرافات  وافة خر  ات وكل الظواهر االجتماعية والدينية اليت ارتبطت به من أولياء و كرام
رافة  الدجل و اخلبوا إىلاقرت  بعض املتصوفة الذين زاغوا عن النهج القومي، و ابتعدوا عن العلم و
كار ذ و لقنوا األ ألوراد،و ا و بنوا الزوااي و ادعوا الكرامات و خوارق العادات و أعطوا العهود
ن الناس، و  ملدمهاء او  امةو مجعوا األموال و اهلدااي من الناس بغري وجه حق و استغلوا الع

ية العهد يف هنا سيماكانت معظم الطرق الصوفية مصدر قلق للوالة و احلكام الظاملني و ال
 اضحة.دة و العثماين رغم أن هذه الطرق مل تكن هلا فلسفة يف التوحيد و ال عقي

عم، حيث كان مل يهتم احلكام العثمانيون ابحلياة الثقافية و مؤسساهتا ابجلزائر يف الغالب األ -
االهتمام مرتوكا للمبادرات الفردية، و يقوم به أهل اإلحسان و التقوى، و ذلك يعد من أهم 
أوجه السياسة العامة لنظام احلكم القائم آنذاك، و اليت كانت تنصرف إىل احملافظة على 
 االستقرار السياسي و محاية احلدود، و جباية الضرائب، و الثابت أن ذلك يعد قصورا يف
سياسة احلكام العثمانيني، و كان األحرى هبم أن يهتموا هبذا اجلانب، و أن يؤاخوا بينهم و 
بني السكان، و أن يشاوروهم يف األمر و حيثوهم على طلب العلم و املعرفة و حماربة الظاللة 
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و الدجل السيما و أهنم جاءوا إبسم العقيدة اإلسالمية والوالء للسلطان العثماين يف إطار 
 لرابطة العثمانية.ا

م، و عملوا على غزوها ثقافيا من خالل حماولة فرنستها 1830احتل الفرنسيون اجلزائر عام  -
و جتهيلها و تنصريها. و مل يكن اهلدف من سياسة التنصري هو فتح األبواب على مصراعيها 

ية كما أمام اجلزائريني الذين أفلح املبشرون يف تنصريهم و قبوهلم ضمن املنظومة املسيح
يدعون، بل بقوا ينظرون إليهم على أهنم أهايل جزائريني مل يرتقوا إىل مرتبة املواطن األورويب 
املسيحي، ذلك أن نظرة الفرنسيني واملستوطنني األوروبيني إىل اجلزائريني الذين أصبحوا على 

وا السماح هلم املذهب الكاثوليكي مل تتغري، و كانوا يسموهنم بـ " املسلمني الكاثوليك" و رفض
 (1)ابالخنراط يف اجملالس البلدية املشرتكة.

كرييها، و ا، و عسسييهرغم احملاوالت الكربى اليت بذلتها فرنسا االستعمارية عن طريق سيا -
 ية و الكنائساليهود عابدمبشريها بقصد تنصري اجلزائريني و فرنستهم، و برغم اإلكثار من امل

 طوا يف لغتهممل يفر  ومي، ريني مل يتحولوا عن دينهم اإلسالاملسيحية يف اجلزائر، فإن اجلزائ
دما فقها عنيق أضالعربية، و هذا يدل داللة واضحة على قصر نظر السياسة الفرنسية و 
جلزائر ان تغري أبثا حاولت أن تفرض التنصري و الفرنسة على اجلزائريني، و حاولت كذلك ع

 !من أرض شرقية إىل أرض غربية

لفرنسيني من وراء نشر التعليم و أتسيس املدارس ألبناء اجلزائر هو تثقيفهم و مل يكن هدف ا -
تعليمهم ألن ذلك يتيح هلم آفاقا أوسع و تبصرهم حبالة وطنهم البائسة، واستغالل املستعمر 
هلم، و هذا يتناقض مع مقاصدهم و أهدافهم، و لكنهم كانوا يقدمون ألبناء اجلزائر تعليما 

انقيادا و اندماجا يف املنظومة الفرنسية. و مع ذلك فإن فئة اجلزائريني  ضحال جيعلهم أسهل
اليت كانت مستهدفة كانت قليلة، وكان اهلدف من وراء هذه العملية هو تكوين وسطاء و 
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أجراء و عمال بسطاء للعمل يف مزارع الكولون و مشاريع االستعمار، و يف بعض الوظائف 
 اإلدارية الصغرية و الثانوية.

إن الذين تعلموا من أبناء اجلزائر يف املدارس الفرنسية و حتصلوا على شهادات علمية كانوا حيرمون  -
الذي  م1865جويلية  14من تويل الوظائف اإلدارية املهمة يف جهاز الدولة. و رغم أن قانون 

لنظرية، وضعه انبليون الثالث كان يسمح للجزائريني بتويل هذه الوظائف على األقل من الناحية ا
فإنه من الناحية العملية مل يعمل به، بل أن الفرنسيني ختلوا عنه هنائيا يف بداية القرن العشرين 

الذين حددا الوظائف اليت ال  1922ديسمرب  24، و كذلك قرار 1919مارس  26مبقتضى قرار 
 35ـ ميكن للجزائريني شغلها مهما كانت شهاداهتم العلمية و قد حددت على سبيل احلصر بـ

و هذا ما يؤكد مرة أخرى أن اهلدف من ( 1)وظيفة، و مساها املشرع الفرنسي " وظائف السلطة".
وراء تعليم اجلزائريني هو البحث عن وسطاء من أجل تسهيل عملية اخرتاق اجملتمع اجلزائري و 

 تثبيت أركان السلطة االستعمارية يف اجلزائر.

ه التعليمية يف صنع طبقة من اجلزائريني لقد جنح املستعمر الفرنسي من خالل سياست -
املتعلمني، مث قام بتوظيفهم يف املدارس واملساجد و بعض املناصب اإلدارية الثانوية، و قد 
ألزمهم ابإلخالص لفرنسا اليت عهدت هلم هذه املهمة، فنفذوها ابلطريقة اليت ختدم املصاحل 

د سار سرية نفرت الناس منهم و من الفرنسية لدرجة أن بعضهم و خاصة املدرسني يف املساج
التعليم بصفة عامة، فاختذهتم اإلدارة االستعمارية الفرنسية حجة على اجلزائريني و قالت أهنا 
وضعت املدرسني يف املساجد من أبناء اجلزائر من أجل تنوير اجلزائريني و تعليمهم، إال أهنم 

من خترج من هذه املدارس و راح يربر أبوا أن يتلقوا عليهم العلوم. و عالوة على ذلك هناك 
سياسة فرنسا االستعمارية اجلائرة يف بالده اجلزائر. و كان األجدر به أن ميد يده النتشال 
أبناء أمته من وهدة اجلهل، و إنقاذ لغته من مهاوي االضمحالل، إال أنه كان من مجلة 

                                                           
 .42، 41رابح تركي: املرجع السابق، ص ص   1
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سياسة التعليمية اليت طبقتها املعاول اهلدامة املخربة، و على هذا األساس ميكن القول أن ال
 فرنسا يف اجلزائر كانت إحدى األركان األساسية للمشروع االستعماري الفرنسي يف اجلزائر.

 " ابعتبارهم زائرينيم اجلإذا  كانت  حكومة  ابريس  مل تستجب رمسيا للرأي الداعي لعدم تعلي -
 إهنا منفين، املعمر جنس بشري منحط ال يصلح إال لألعمال الشاقة"، و هو رأي غالة 
لواقع اة، ألن رنسيالناحية العملية كانت قد ضيقت على هذا التعليم حىت و إن كان ابلف

ليم العريب لى التعضت عقالتارخيي العملي يشري إىل أن فرنسا كانت بعد قرن من االحتالل قد 
ت يف غياب ببها تسياستسبصورة هنائية، و حرمت اجلزائريني مطلقا من التعليم العايل، و أن 

دنية جدا نسب مت إىل شبه كلي للتعليم الثانوي، ضف إىل ذلك أن التعليم االبتدائي اخنفض
 خالل القرن العشرين.
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 أوال: األرشيفات
1- A.O.M :F80.500, Affaires Arabes, Province de Constantine 

1852 : Cercle de Constantine pendant le mois de Juillet 1852. 

2- I.S.H.C.T :A.O.M, Série 25H Tunisie, Carton 25H 18 (2), 

Dossier n° 2, Bobine A26 : Rapport du Général de division de 

la province de Constantine à son excellence le Maréchal de 

France, gouverneur général de l’Algérie à Alger, Le 15 

Novembre 1869 au sujet des Marabouts de Nafta. 

 اثنيا: املصادر واملراجع ابللغة العربية:  

I- املصادر 
تلمسان، بلعلماء اء و ابن مرمي )أبو عبد هللا حممد بن أمحد(: البستان يف ذكر األوليا -1

 .1908حتقيق و تعليق حممد بن أيب شنب، املطبعة الثعالبية، اجلزائر، 
ق حممد بن و حتقي قدمياجلنود، تابن العنايب )حممود بن حممود(: السعي احملمود يف نظام  -2

 .1983عبد الكرمي، م.و.ك، اجلزائر، 
 .1964ر، ، مصاإلبراهيمي )حممد البشري(: عيون البصائر، دار املعارف، القاهرة -3
 .1968، بوانر )رابح(: مصباح األرواح يف أصول الفالح، ش.و.ن.ت، اجلزائر -4
يخ بين زاين ن: اتر زاي ان شرف بينالتنسي )حممد بن عبد هللا(: نظم الدر و العقيان يف بي -5

 .2011، زائرملوك تلمسان، حتقيق و تعليق حممود آغا بوعياد، موفم للنشر، اجل
و خمتصر  هسية، و لسنو االتنبكيت )أيب العباس أمحد اباب(: الآليل السندسية يف الفضائل  -6

ة ينالوطاملؤسسة  كتاب املواهب القدسية يف املناقب السنوسية، حتقيق حممود براهم،
 .2011للفنون املطبعية، الرغاية، اجلزائر، 

زء القادر، اجل مري عبداأل واجلزائري )حممد بن عبد القادر(: حتفة الزائر يف اتريخ اجلزائر  -7
 .2007، األول، شرح و تعليق ممدوح حقي، منشورات اثلة، األبيار، اجلزائر
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بنان، ريوت، ل، بة الرسالةاحلفناوي )أبو القاسم(: تعريف السلف برجال اخللف، مؤسس -8
1983. 

ي، الزبري  عريبخوجة )محدان بن عثمان(: املرآة، تقدمي و تعريب و حتقيق حممد ال -9
 .1982ش.و.ن.ت، اجلزائر، 

قدمي و وابء، تن المخوجة )محدان بن عثمان(: إحتاف املنصفني و األدابء يف االحرتاس  -10
 .1968حتقيق حممد بن عبد الكرمي، ش.و.ن.ت، اجلزائر، 

ي اجلزائر، ند مسلمية عدونوفو )إدوارد(: اإلخوان، دراسة إثنولوجية حول اجلماعات الدين -11
 .2003ئر، ، اجلزاليلةترمجة و حتقيق كمال  فياليل، دار اهلدى للنشر و التوزيع، عني م

ثغر تسام ال ابالراشدي )ابن سحنون( و بن علي )أمحد بن حممد(: الثغر اجلماين يف -12
لسلة سألصلي، ليم او تقدمي املهدي البوعبديل، منشورات وزارة التعالوهراين، حتقيق 

 .1973الرتاث، قسنطينة، اجلزائر، 
، املدين وفيقتالزهار )أمحد الشريف نقيب أشراف اجلزائر(: مذكرات، حتقيق أمحد  -13

 .1980ش.و.ن.ت، اجلزائر، 
، 1900-1830زوزو )عبد احلميد(: نصوص و واثئق يف اتريخ اجلزائر املعاصر  -14

 .2007د.م.ج، اجلزائر، 
، سابعة ببجايةائة ال املالغربيين )أمحد بن أمحد(: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف -15

 .1971حتقيق رابح بوانر، ش.و.ن.ت، اجلزائر، 
م عى العلمن اد (: منشور اهلداية يف كشف حال-شيخ اإلسالم –الفكون )عبد الكرمي  -16

، بريوت، إلسالمياغرب عليق أبو القاسم سعد هللا، دار الو الوالية، تقدمي و حتقيق و ت
 .1987لبنان، 

، اجلزائر، الختالفات الوكيوس )أبوليوس(: احلمار الذهيب، ترمجة أبو العيد دودو، منشور  -17
2001. 

املغيلي )حممد بن عبد الكرمي(: أسئلة األسقيا و أجوبة املغيلي، تقدمي و حتقيق عبد الكرمي  -18
 .1974اجلزائر،  زابدية، ش.و.ن.ت،
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شهورة خبار املاأل والورتيالين )احلسن بن حممد(: نزهة األنظار يف فضل علم التاريخ  -19
 .1908 جلزائر،اية، برحلة الورتيالين، حتقيق حممد بن أيب شنب، مطبعة فونتاان الشرق

ء الثاين، ا، اجلز ريقيالوزان )احلسن بن حممد الفاسي املعروف بليون اإلفريقي(: وصف إف -20
نان، وت، لب، بري رمجة حممد حيي و حممد األخضر، دار الغرب اإلسالمي، طبعة اثنيةت

1983. 
II- املراجع 

 .1989، ، ترمجة جباح مسعود، م.و.ك، اجلزائر1871أوصديق )الطاهر(: ثورة  -1
صر، درية، مسكنبدوي )حممد طه(: دراسات سياسية و قومية، منشأة دار املعارف، اال -2

 د.ت.
، ترمجة احلاضر ضي وي )أندري(، الكوست )إيف(: اجلزائر بني املابرنيان )أندري(، نوش -3

 .1984اسطمبويل رابح و منصف عاشور، د.م.ج، اجلزائر، 
 .1964ر، ، مصالبزاز )عبد الرمحان(: هذه قوميتنا، دار القلم، الطبعة الثانية -4
 م، ترمجة عبداليو ىت حريب بل )ألفريد(: الفرق اإلسالمية يف الشمال اإلفريقي من الفتح الع -5

 .1981الرمحان بدوي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 
اهلدى  ول، داراأل بوعزيز )حيي(: موضوعات وقضااي من اتريخ اجلزائر و العرب، اجلزء -6

 .2004للطباعة و النشر و التوزيع، عني مليلة، اجلزائر، 
 .ت، اجلزائر،، ش.و.نو دور عائليت املقراين و احلداد 1871بوعزيز )حيي(: ثورة  -7

1978. 
ئري جلزاابوعزيز )حيي(: السياسة االستعمارية من خالل مطبوعات حزب الشعب  -8

 .1995، د.م.ج، اجلزائر، 1830-1954
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من الفتح  إلسالمياعهد بورويبة )رشيد( و آخرون: اجلزائر يف التاريخ، اجلزء الثالث: ال -9
 .1984إىل بداية العهد العثماين م.و.ك، اجلزائر، 

 ع عشر ولتاسابوصفصاف )عبد الكرمي( و آخرون: معجم أعالم اجلزائر يف القرنني  -10
ينة ي، قسنطنتور العشرين، منشورات خمرب الدراسات التارخيية و الفلسفية، جامعة م

 .2002اجلزائر، 
ة تربوية ، دراس1956-1931تركي )رابح(: التعليم القومي و الشخصية الوطنية  -11

 .1975.ن.، اجلزائر، للشخصية اجلزائرية، ش.و
.ن.ت، ئر، ش.وجلزاتركي )رابح(: عبد احلميد بن ابديس رائد اإلصالح و الرتبية يف ا -12

 .1981اجلزائر، 
ية الدولة اية هناىل غإالثعاليب )عبد العزيز(: اتريخ مشال إفريقيا من الفتح اإلسالمي  -13

محادي  عةاجاألغلبية، مجع و حتقيق أمحد بن ميالد و حممد إدريس، تقدمي و مر 
 .1992الساحلي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 

س ني بتونائرياجلابري )حممد الصاحل(: النشاط العلمي و الفكري للمهاجرين اجلز  -14
 .1983، الدار العربية للكتاب، تونس، 1900-1962

شر، الن لطباعة وللقومية ار ااجلندي )أنور(: الفكر و الثقافة املعاصرة يف مشال إفريقيا، الد -15
 .1965القاهرة، مصر، 

اجلزائر،  بعة العربية،، املطلثايناجلياليل )عبد الرمحان بن حممد(: اتريخ اجلزائر العام، اجلزء ا -16
 .1955هـ/ 1375

جلزائر، .و.ك، اه، ماجلياليل )عبد الرمحان بن حممد(: حممد بن أيب شنب حياته و آاثر  -17
1983. 
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احلي، ي الستونس، تقدمي و حتقيق محادحسيين )عبد الوهاب حسن(: خالصة اتريخ  -18
 .2010دار اجلنوب للنشر، تونس، 

زائر، ي يف اجلصالحاخلطيب )أمحد(: مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني و أثرها اإل -19
 .1985م.و.ك، اجلزائر، 

وت، لبنان، ني، بري مالياخلطيب )أمحد(: الثورة اجلزائرية، دراسة و اتريخ، دار العلم لل -20
1985. 

ية، ملطبعة العربألول، ازء از )حممد علي(: هنضة اجلزائر احلديثة و ثورهتا املباركة، اجلدبو  -21
 .1971اجلزائر، 

لنشر و لملعرفة اامل عدويب )عبد الرمحان(: األعمال الكاملة للشيخ املهدي البوعبديل،  -22
 .2013التوزيع، اجلزائر، 

 .1980لبنان،  ، بريوت،الزركشي )خري الدين(: معجم األعالم، دار العلم للماليني -23
 .1956زايدة )نقوال(: صفحات مغربية، بريوت، لبنان،  -24
ة، ر زابديلقادسبنسر )وليم(: اجلزائر يف عهد رايس البحر، تعريب و تعليق عبد ا -25

 .1980ش.و.ن.ت، اجلزائر، 
عشر اهلجري  الرابع إىل سعد هللا )أبو القاسم(: اتريخ اجلزائر الثقايف من القرن العاشر -26

 .1971م(، اجلزء األول، ش.و.ن.ت، اجلزائر، 20-م16)
عشر اهلجري  الرابع إىل سعد هللا )أبو القاسم(: اتريخ اجلزائر الثقايف من القرن العاشر -27

 .2000(، اجلزء الثالث، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 20-م16)
األول، دار الغرب  زء، اجل1900-1860سعد هللا )أبو القاسم(: احلركة الوطنية اجلزائرية  -28

 .2000اإلسالمي، بريوت، لبنان، 



 املصادر و املراجع
_________________________________ 

 

152 

 

الغرب  ول، داراأل سعد هللا )أبو القاسم(: أحباث و آراء يف اتريخ اجلزائر، اجمللد -29
 .2005اإلسالمي، بريوت، لبنان، 

سالمي، لغرب اإلار اسعد هللا )أبو القاسم(: حممد العنايب رائد التجديد اإلسالمي، د -30
 .1990بريوت، لبنان، 

 .1983ئر، عد هللا )أبو القاسم(: جتارب يف األدب و الرحلة، م.و.ك، اجلزاس -31
 .1988سعد هللا )أبو القاسم(: أفكار جامعة، م.و.ك، اجلزائر،  -32
، دار 1962-1830ير سعد هللا )أبو القاسم(: خالصة اتريخ اجلزائر: املقاومة و التحر  -33

 .2007الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 
 .1982عروبة اجلزائر عرب التاريخ، ش.و.ن.ت، اجلزائر، سعدي )عثمان(:  -34
و.ك، اين، م.لعثماسعيدوين )انصر الدين(: دراسات و أحباث يف اتريخ اجلزائر العهد  -35

 .1984اجلزائر، 
-1792اين لعثمسعيدوين )انصر الدين(: النظام املايل للجزائر يف أواخر العهد ا -36

 .1985، م.و.ك، اجلزائر. 1830
كز الوطين ات املر نشور و آخرون: االحتالل االستيطاين و سياسة الرومنة، م شارن )شافية( -37

 .2007، اجلزائر، 01/11/1954للدراسات و البحث يف احلركة و ثورة 
ة البعث، شر مكتبو ن شريط )عبد هللا(، امليلي )حممد(: اجلزائر يف مرآة التاريخ، طبع -38

 .1965قسنطينة، اجلزائر، 
-.مق 146نة لرومالحتالل الروماين لبالد املغرب )سياسة اشنييت )حممد البشري(: ا -39

 .1985م(، م.و.ك، اجلزائر، 40
االحتالل  ب أثناءملغر اشنييت )حممد البشري(: التغريات االقتصادية و السياسية يف بالد  -40

 .1984 ائر،الروماين و دورها يف أحداث القرن الرابع امليالدي، م.و.ك، اجلز 
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قاهرة، مصر، نار، الامل خ اإلمام حممد عبده، اجلزء األول، مطبعةالشيخ )رشيد رضا(: اتري -41
 د.ت.

مجالت و ئرية للجلزاالصيد )سليمان(: نفح األزهار يف قسنطينة من األخبار، املطبعة ا -42
 اجلرائد، اجلزائر، د.ت.

 .1983ت، اجلزائر، الطمار )حممد(: الروابط الثقافية بني اجلزائر و اخلارج، ش.و.ن. -43
لطباعة و النشر ، دار هومة ل1830-1514(: اجلزائر خالل احلكم الرتكي عباد )صاحل -44

 .2005و التوزيع، اجلزائر، 
 .1983العريب )إمساعيل(: الصحراء الكربى و شواطئها، م.و.ك، اجلزائر،  -45
 .1966ر، ، مصالعقاد )صاحل(: املغرب العريب، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة -46
عني مليلة،  اهلدى، ، دارالتواجد الفينيقي البوين يف اجلزائرغامن )حممد الصغري(: معامل  -47

 .2003اجلزائر، 
قي إىل غاية الفيني لعهدافركوس )صاحل بن نبيلي(: الوجيز يف اتريخ الثقافة اجلزائرية من  -48

 .2015م(، دار املعارف للطباعة، اجلزائر، 1962-ق.م 814االستقالل )
، اي بلوست ميدصاحل ابي الباايت، منشوراقشي )فاطمة الزهراء(: قسنطينة يف عهد  -49

 .2005قسنطينة، اجلزائر، 
، قسنطينة، ة األوىللطبعاقليل )عمار(: ملحمة اجلزائر اجلديدة، اجلزء األول، دار البعث،  -50

 .1991اجلزائر، 
 .1993اجلزائر،  قنان )مجال(: نصوص سياسية جزائرية يف القرن التاسع عشر، د.م.ج، -51
ورية ية، مجهلعصر السياسة، ترمجة حممد عادل زعرت، املطبعة ا لوبون )غوستاف(: روح -52

 مصر العربية، د.ت.
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ىل تونس إواونة ة اجلاملاجري )عبد الكرمي(: هجرة اجلزائريني و الطرابلسية و املغارب -53
اليات ل اجل(. دراسة اترخيية إلشكالية االستعمار و اهلجرة و تشك1831-1937)

ون ر و تنمية فنية للنشتونسجتماعية والقانونية، الشركة الاملغاربية بتونس و خصوصياهتا اال
 .2010الرسم، تونس، 

ديني، امليال عشر حممود )فرج فرج(: إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر و التاسع -54
لقول كتاب ا  قيقدراسة ألوضاع االقليم السياسية و االجتماعية و االقتصادية مع حت

 .1988د بن اباب حيدة، د.م.ج، اجلزائر، املبسوط يف أخبار متنطيط حملم
 .1963املدين )أمحد توفيق(: كتاب اجلزائر، نشر دار الكتاب، اجلزائر،  -55
، 1792-1492ا املدين )أمحد توفيق(: حرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر و إسباني -56

 .1981ش.و.ن.ت، اجلزائر، 
ز نشورات املركماين، ملعثلعهد امريوش )أمحد( و آخرون: احلياة الثقافية يف اجلزائر خالل ا -57

، اجلزائر، 1954نوفمرب  01الوطين للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة 
2007. 

للدراسات  ثا، عنيحدي ومراد )سعيد(: الفرق و اجلماعات الدينية يف الوطن العريب قدميا  -58
 .1997والبحوث اإلنسانية و االجتماعية، مصر، 

قدمي و ألول، تزء احممد(: اتريخ اجلزائر يف القدمي و احلديث، اجلامليلي )مبارك بن  -59
 .1989تصحيح حممد امليلي، م.و.ك، اجلزائر، 

 .1965صر، الناظوري )رشيد(: املغرب الكبري، اجلزء األول، طبعة القاهرة، م -60
م، 1830ة قبل امليانيت بلقاسم )مولود قاسم(: شخصية اجلزائر الدولية و هيبتها الع -61

 .1985 جلزائر،اينة، الثاين، دار البعث للطباعة و النشر، الطبعة األوىل، قسنطاجلزء 
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اسة اترخيية ، در 1904-1830وعلي )حممد الطاهر(: التعليم التبشريي يف اجلزائر  -62
 .1997حتليلية ، منشورات دحلب، اجلزائر، 

.و.ك، ، م1847-1832مناصرية )يوسف(: مهمة ليون روش يف اجلزائر واملغرب  -63
 .1990زائر، اجل
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املنعقد  1962-1830لتقى الوطين حول اهلجرة اجلزائرية إابن مرحلة االحتالل امل
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I- 07 ثقافة الرببر القدمية 
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 08 الفن -3
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III- 12 احلالة الثقافية للرببر يف العهد الروماين 

 13 يواب الثاين -1
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 35 (م1508ه/ 914 –ه  834أمحد بن حيي الونشريسي ) -أ
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 39 احلياة العلمية و اإلنتاج الثقايف -3
 39 اللغة و األدب العريب -أ

 39 (م1494-م1425ه/  899-ه  829أمحد بن أيب القاسم اخللوف ) -
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 –ه  864 /م1417-ه  822ه أو  821أبو الفضل حممد املشدايل ) -

 45 (م1460

 46 القراءات و التفسري -و
 46 ه 899حممد بن عبد هللا بن عبد اجلليل التنسي املتوىف عام  -
 47 ه( 914 –ه  834أمحد بن حيي الونشريسي ) -
II-  48 الثقافيةاملؤسسات 

 48 األوقاف -1
 50 املساجد -2
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 52 الزوااي -3
 57 املدارس و املعاهد العليا -4
 59 املكتبات -5

III- 64 التصوف يف اجلزائر خالل العهد العثماين 
 64 الطرق الصوفية و موقف العثمانيني منها -1
 64 (م1258ه ) 658الطريقة الشاذلية  -

 65 (م1526ه /  936الطريقة العيساوية ) -
 65 (م1678ه /  1089الطيبة )الطريقة  -

 66 (م1702ه /  1114الطريقة احلنصالية ) -
 66 (م1608الطريقة الكرزازية األمحدية ) -
 67 م(1630الطريقة الشيخية ) -
 68 (1714ه/  1125الطريقة القادرية ) -
 69 م1794الطريقة الرمحانية  -
 70 (م1813الطريقة التيجانية ) -
 73 الطريقة الدرقاوية -
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