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مقدمة
مقدمة :
لقد أسيمت الجزائر عبر عصورىا القديمة بفعالية في تشييد الحضارة العربية اإلسالمية
منذ نشأتيا ،لذلك نعمم أن التعميم كان و ال يزال األساس و المحور الحقيقي ألي تقدم أو تطور
في حياة الشعوب و األمم ،ولنا أن نطرح في تاريخ الجزائر المعاصر لما عرفتو من أحداث و
المتمثل في حقبة االستعمار الفرنسي أو باألحرى االحتالل الفرنسي لمجزائر ،حيث تعددت
مظاىر ىذا األخير بكل الصور من إستغالل و نيب و إضطياد  ...إلخ و غيرىا من صور
الخزي و العار لمبمد الحضارة كما يدعون أنفسيم.
و لنا أن نطرح كما سبق الذكر مظير من مظاىر االضطياد ،التي طبقت عمى الشعب
الجزائري من طرف االستعمار الفرنسي ،أال وىي السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر ,حيث
كانت تسعى ىذه األخيرة إلى توقيف المد الحضاري من خالل الغزو الفكري و الحضاري.
و قد تعمد االستعمار الفرنسي إلى تشويو الشخصية الجزائرية .معتمدا عمى سياسة
التجييل و قتل الذاكرة التاريخية ،و الحضارة ألنو أدرك أىميتيا و قيمتيا عند الشعب الجزائري،
فقد عمدت ادارة االحتالل إلى شن حرب ضد العمم و التعميم في الجزائر منذ بداية احتالليا
ألرض الجزائر ،حتى ال تكون ىناك فكرة ان ىناك أجيال صاعدة من أبناء الج ازئر ،و كذلك
غرس فكرة في أذىان التالميذ فكرة مفادىا أن الجزائر جزء من فرنسا ،و عمموا عمى إحالل
التاريخ الفرنسي محل التاريخ الجزائري ،و كذلك القضاء عمى المساجد و الزوايا و محاربة
األئمة و العمماء و حرق المكتبات.

أ

مقدمة
لقد أدرك المستعمر تمك المقومات األساسية مرك از بخاصة عمى المغة العربية ،و بالتالي
القضاء عمى اإلسالم ,حيث اعتبرت فرنسا فترات عصور تاريخ الجزائر قبل االحتالل عصو ار
مظممة.
و قد ارتأينا في دراستنا ىذه إعطاء أىمية ليذا الموضوع لما لو من قدر كبير في
تحديد بعض منعرجات الفترة االستعمارية في الج ازئر ،كون ىذه األىمية تكمن في أنو يعالج
مسألة ىامة حول ميدان حيوي في التاريخ الثقافي لمجزائر ،و الذي يمس و يتعمق بالشخصية
الجزائرية من جية ،و من جية أخرى التأثيرات التي انجرت و تمخضت عميو ،سواء كان من
الزاوية السمبية او االيجابية في ىذه الفترة.
كذلك أن مشك مة التعميم من أخطر ما فكرت فيو اإلدارة االستعمارية ،حيث سعت إلى
القضاء عمى الشخصية و اليوية الوطنية ،و ىناك أىمية أخرى ىي التطمع إلى تاريخ الجزائر
و كيف كان حال المغة العربية و اإلسالم.
أما أسباب اختيارنا لمموضوع ىي عدم وجود دراسات كثيرة و وافية و معمقة و دقيقة حول
ىذا الجانب أو الموضوع ،حيث نجد ىذه الدراسات عمى شكل عموميات ،كذلك إبراز السياسة
التعميمية الفرنسية من خالل المناىج و الطرق لمحور محاربة التعميم الجزائري التقميدي (الزوايا،
المساجد  )...و كذلك نزع اليوية و الشخصية الوطنية الجزائرية ،و غرس الفكر الغربي
المسيحي من خالل فصل الدين عن الدولة.

ب

مقدمة
تيدف ىذه الدراسة الى معالجة مسالة ىامة و المتمثمة في التاريخ الثقافي لمجزائر خالل
فترة االستعمار الفرنسي و ابراز دور االستعمار الفرنسي في محاولة القضاء عمى الشخصية
واليوية الوطنية بشتى الطرق والوسائل و إيضاح وضعية التعميم قبل دخول االستعمار الفرنسي.

اشكالية الدراسة:
و من خالل ما تم ذكره نصل في ىذا الموضوع دراسة السياسة االستعمارية الفرنسية في
الجزائر و التي اعتمدت عمى تغيير ثقافة الشعب فييا ،و منو يمكن طرح اإلشكال التالي:
ـ ما حقيقة السياسة االستعمارية التعميمية الفرنسية في الجزائر؟.
ـ ما ىي أىداف ىذه السياسة؟ و كيف تحول التعميم في الجزائر ابان الحقبة االستعمارية؟.
ـ مانوعية التعميم الذي قدمتو فرنسا لمشعب الجزائري؟.
.ماىو موقف الشعب الجزائري من ىذه الساسية؟.
و ىل حال رد فعل الشعب الجزائري إلى ميالد الوعي الوطني؟ و كيف تناولت الكتابات الغربية
و الجزائرية العربية ليذه السياسة؟.
ولإلجابة عمى ىذه األسئمة واعطاء صورة واضحة ليذا الموضوع قمنا بتقسيمو إلى
مقدمة ،وثالث فصول وخاتمة ومالحق
أوال المقدمة تناولنا فييا تعريف بالموضوع و إىتمامتنا حولو ثم دوافع و اسباب اختيارنا
لمموضوع ثم اىداف الدراسة ثم تطرقنا الى االشكالية ثم الى خطة البحث ثم المنيج المتبع ثم
تقييم المراجع المستعممة ثم الصعوبات التي واجيتنا  ،وقد تناولنا بالدراسة في الفصل األول فيو
اوضاع التعميم في الجزائر اواخر العيد العثماني اندرج تحتو عدة مباحث ،فالمبحث األول
ج

مقدمة
تناول واقع التعميم في الجزائر في العيد العثماني (قبل مجيء الفرنسيين) ،أما المبحث الثاني
فضم المؤسسات التعميمية التي كانت موجودة في العيد العثماني  ،أما المبحث الثالث فتناول
موقف االدارة االستعمارية من المؤسسات التعميمية الجزائرية اما الفصل الثاني فقد تناول
السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر مفيوميا ،و اىم الطرق المستعممة لتطبيق السياسة
التعميمية الفرنسية  ،وكذا اىداف ىذه السياسة من فرنسسة و تنصير و غيرىا  ،ثم انتقمنا الى
الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان الموقف الفرنسي و الجزائري حيال سياسة فرنسا التعميمية
 ،فالمبحث األول تناول الفرنسيون وتعميم الجزائريين ،اما المبحث الثاني الجزائريين و التعميم
الفرنسي ،اما المبحث الثالث مقاومة ورد فعل الشعب الجزائري تجاه ىذه السياسة  ،ثم وصوال
الى الخاتمة.
أما المنيج فإن طبيعة الموضوع ىي التي حددتو ،لذلك اتبعت في دراسة موضوع البحث
عمى المناىج العممية المعروفة في مجال الدراسات التاريخية و ىي المنيج التاريخي الوصفي،
حيث طبق وفقا لسرد مختمف الحقائق و األبحاث و وصفيا و تصنيفيا و كذلك المنيج المقارن
من خالل الكتابات و الوقائع التي ارتبطت بالسياسة التعميمية االستعمارية في الجزائر و
مقارنتيا بالتعميم الجزائري قبل و أثناء االستعمار الفرنسي ،أما المنيج التحميمي فقد اعتمدت
عميو في دراسة مختمف الوقائع و األحداث و ربطيا بعضيا ببعض قصد الوصول إلى
استنتاج .و المنيج االحصائي يتم من خاللو جمع إحصاءات خاصة بيذه السياسة.
و قد اعتمدت في انجاز ىذه الدراسة عمى مجموعة من المصادر و المراجع المتنوعة،
تختمف اىميتيا حسب معالجتيا لمموضوع  ،و سأقتصر عمى ذكر اىميا :
المرآة لحمدان عثمان خوجة وىو عبارة عن دراسة احصائية لمجزائر منذ دخول االستعمار
الفرنسي.
سياسة فرنسا التعميمية في الجزائر لالستاذ عبد القادر حموش.
د

مقدمة
التعميم القومي و الشخصية الوطنية لرابح تركي.
الحياة الثقافية في الجزائر خالل العيد العثماني الحمد مريوش .
حركة التعميم في الجزائر لمعيد مسعود
اما اىم صعوبات التي تعرضت ليا الدراسة فيي ضيق الوقت وفي األخير نتقدم
بالشكر إلى كل من ساعدنا في إنجاز ىذا البحث من أساتذة وزمالء .
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مدخل:
لقد انحصر التعميم قبل العيد العثماني في الحواضر الكبرى ( تممسان  ,بجاية,
قسنطينة ) إال أن الدولة الجزائرية العثمانية قد حرصت منذ تأسيسيا سنة 5151م عمى نشر
التعميم في كافة المناطق وبناء المدارس و الكتاتيب فضال عن اشتراك الزوايا في ىذه
العممية.
إذ كان لموقف دو ار ىاما في تمويل التعميم انطالقا من ىذه المؤسسات الثقافية التي
نشرت وتولت ميام التعميم العربي اإلسالمي  ،فكان االعتناء بالعموم و اآلداب والميام
العممية والدينية في المدينة بيد الحضر األعيان من الجزائريين و في الريف بيد شيخ الزوايا.
حيث كان اىتمام ىؤالء كبير بالمساجد و المدارس و الزوايا والكتب و المكتبات
والرحالت العممية إلى خارج الجزائر ،نتج عن ىذا االىتمام الشعبي بالمؤسسات الثقافية تعدد
األدوار إذ كانت المؤسسات تقوم بالتعميم الديني و اإلصالح االجتماعي و السياسي والتنظيم
القضائي.
أما بالنسبة لممعمم فكان ''المؤدب'' أساس التعميم فيو الموجو لمتمميذ والمرشد لممجتمع
فيو الشيخ و األستاذ وىو اإلمام وأحيانا ىو المفتي والقاضي و في غالب األمر كان مفخرة
دينية خاصة إذا كان عالما ،وكان المعمم إما يدرس كل أبناء المجتمع في المساجد أو الزوايا
أو يدرس أبناء اسر معينة .
كما كان التعميم العام الرسمي من حظ أبناء الذكور أما البنات فكان حظين قميل،
وكانت مدينة كل من تممسان و قسنطينة ثاني مدينة جزائرية بعد الجزائر العاصمة تحظى
بمكانة ثقافية و بنشاط العمماء والتعميم  ،فاشتيرت قسنطينة بمساجدىا وزواياىا وبيوتيا
الكبيرة التي تعج بالمكتبات التي تحتوي عمى كتب المشارقة واألندلسيين باإلظافة إلى التآليف

المحمية.1

1

أحميده عميراوى  ،من تاريخ الجزائر الحديث  ،ط ، 2دار اليدى عين مميمة  ،الجزائر ، 2002

ص .511 -511
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الفصل األول :

 -5واقع التعميم في الجزائر قبيل االحتالل:
كانت الثقافة في الجزائر في ىاتو الفترة عربية إسالمية أصيمة ،حيث كانت العالقات
المعنوية و الثقافية بين أفراد المجتمع الجزائري مستمدة من الحضارة اإلسالمية ،من دين و
ثقافة و قوانين وأحكام ،و ىي عنصر االنسجام و التماسك بين  %99من مجموع سكان
الجزائر  ،الن الييود كان عددىم حوالي  30ألف نسمة  ،أي لم يكونوا يمثمون أكثر من
.%5
لم يكن اإلسالم مجرد دين لمعبادة ،بل كان مصد ار لمثقافة و النظم القانونية و
العالقات االجتماعية ،حيث لم تكن األمية سائدة في األوساط االجتماعية قبيل الغزو
الفرنسي

)1( 1

 ،بل كان التعميم متطو ار و ىذا ما يظير من خالل عدد كبير لميياكل

اإلسالمية التي أشرفت عمى أداء الرسالة التعميمية 3مساجد ،زوايا ،كتاتيب ،مدارس قرآنية،
حيث ك ان يدرس فييا العموم والمعارف و تقوم بميمتيا في تعميم الشعب و تنشئتو نشأة
)2( 2

عربية دينية صالحة .

و كانت مداخيل المدارس و نفقة المعممين تؤخذ من األحباس ، 3و عائدات األوقاف

التي كانت عبارة عن أراضي فالحية  ،فنادق ...فمثال 3اشتيرت مدينة تممسان بمدارسيا
حوالي  50مدرسة ابتدائية و  3معاىد لمتعميم الثانوي و العالي  ،أما مدينة قسنطينة حوالي
90مدرسة ابتدائية و  7مدارس لمتعميم الثانوي و العالي

)4(4

أما في مدينة الجزائر فوحدىا

كانت تحتوي عمى  100مدرسة لتعميم القراءة و الكتابة و الحساب  ،آما في البوادي فان
الزوايا ىي التي كانت تقوم و تيتم بنشر التعميم ومبادئ الدين

)5( 5

 ،و حسب شيادات

فرحات عباس  ،فقد قال "3أن الجنرال  vyalarفياالر قد الحظ سنة  1834أن العرب كانوا
يتقنون كميم القراءة و الكتابة ،و في كل قرية توجد مدرستان".

1

أنيسة بركات درار ،محاضرات ودراسات تاريخية وأدبية حول الجزائر  ،د ط  ،منشورات المتحف الوطني لممجاىد  ،د

ب ، 5221 ،ص.67

2

حميد قريتمي  ،البعد الديني في السياسة الفرنسية في الجزائر 5110م_ 5206م ،مذكرة لنيل شيادة الماجيستر في التاريخ

المعاصر  ،تحت اشراف الغالي غربي ،جامعة الجزائر2050- 2002 ، 2م  ،ص12.

3
4
5

درار  ،مرجع سابق  ،ص 66.
قريتمي  ،مرجع سابق  ،ص .12
درار ،مرجع سابق  ،ص67.
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أوضاع التعليم يف اجلزائر اواخر العهد العثماني

أما عن عدد المدارس فقد كان يناىز  2000مدرسة ،كما كانت توجد معاىد و جامعات في

الجزائر العاصمة و قسنطينة و مازونة و تممسان و وىران.1

و ىذا إن دل فأنو يدل عمى أن أغمب الشعب الجزائري كان متعمما و مثقفا حسب شيادات
فرنسية لكن بمجرد أن فرنسا وضعت يدىا عمى تمك المؤسسات التعميمية أصبحت الحالة
الثقافية كارثية فادى ذلك إلى تراجع مستوى التعميم .
 -2المؤسسات التعميمية في العهد العثماني :
ال تكاد المؤسسات الثقافية في الجزائر خالل العيد العثماني تخرج عن المسجد
والمدرسة والزاوية والكتاتيب ومعظم ىذه المؤسسات كانت لمتعميم أكثر مما كانت لمثقافة
بمفيوميا اليوم  ،ولم يكن من ىذه المؤسسات جامعة أو معيد عالي  ،رغم أن بعض
المساجد و المدارس والزوايا كانت تنشر تعميما في المستوى العالي .
أ-المساجد والجوامع :

المسجد ىو الذي تؤدى فيو الصالة الجامعة أو الجمعة ،أو العيدين و كثي ار أيضا ما

يسمى بجامع الخطبة  ،فقد كانت العناية بالمساجد ظاىرة بارزة في المجتمع الجزائري
المسمم  ،فال تكاد أن تجد قرية أو حيا في المدينة بدون مسجد  ،فقد كان المسجد ىو ممتقى
العباد  ،و مجمع األعيان  ،و منشط الحياة العممية واالجتماعية  ،وىو قمب القرية في الريف
وروح الحي في المدينة.
حيث كان المسجد ىو الرابط بين أىل القرية و المدينة أو الحي ،ألنيم يشتركون في
بناءه كما كانوا جميعا يشتركون في أداء الوظائف فيو  ،وقد كان تشييد المساجد عمال فرديا

بالدرجة األولى  ،فالتقي المحسن ىو الذي يقود عممية بناء المسجد و الوقف عميو.2

ولكن أعيان القرية والحي كانوا يساىمون بالتبرعات ونحوىا  ،وال يتعدى مجيود
السمطات الحاكمة في المجال مجيود األفراد  ،فالدولة لم تكن مسؤولة عن بناء المسجد ،
وكانت المساجد القائمة تثير إعجاب الرحالة حتى ولو كانت في غير المدن الرئيسية حيث
أشاد الورتالني ببعض المساجد قسنطينة حيث قال أن بعضيا " متقن إتقان مسجد الباشا
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بطرابمس حتى كان بانييما واحد" وكل من العياشي والدرعي وقاد أشاد بجامع بسكرة الذي
كانت لو مئذنة في غاية اإلتقان والطول والسعة  ،باإلضافة إلى مساجد العاصمة مثل "جامع
السيدة" الذي كان آية في الفن المعماري وكذلك مساجد عنابة والمدية .
لقد اىتم العثمانيون بالجزائر كأفراد ببناء المساجد وتحبيس األوقاف عمييا  ،ولم
ييتموا بشيء أخر من حيث العمران  ،وكان اىتماميم تشييد المساجد وتأمين الموارد
لحمايتيا  ،واإلنفاق عمى إقامة الشعائر الدينية فييا  ،وكذا التعميم.1
ويتضح مما سبق ان عدد المساجد في الجزائر لم يكن قميال  ،وقد اشترك في تشييده
األىالي واألتراك عمى السواء وكان ىؤالء ييتمون ببناء المساجد عمى دوافع دينية محضة ،
فمثال سنة 5110م كان يوجد بمدينة الجزائر  51مسجدا حنفيا و  22مسجدا مالكيا.2
ب -المدارس :
كانت المدارس العممية مؤسسات ثقافية تتمثل وظيفتيا بصورة أساسية في تعميم
مختمف العموم الدينية و غير الدينية  ،وكان ظيورىا بعد أن توسعت رقعة الدولة اإلسالمية
وانفصال الشعوب اإلسالمية و احتكاكيا بشعوب أخرى ،فأصبحت الحاجة إلى اقتباس
المعارف والعموم المتنوعة و االستفادة من مختمف المعارف ضرورة لحياة المسممين  ،األمر
الذي فرض إنشاء ىذه المدارس و انتشارىا .
والجزائر لم تكن بيا جامعات أو مدارس عميا بالمفيوم الحالي خالل العيد العثماني
بل كانت دروس مساجدىا الكبيرة وزواياىا تضاىي أو تفوق مستوياتيا في بعض األحيان
دروس الجامع األعظم في المشرق العربي،كالجامع األموي بدمشق و الحرمين الشريفين .
غير أن المدارس االبتدائية في الجزائر كانت منتشرة في األحياء و المدن و القرى والبادية و
الجبال النائية بإعداد كثيرة تمفت نظر الزائرين والرحالة ،و اشتيرت المدن الرئيسية بالجزائر

خالل الفترة العثمانية بكثرة مدارسيا.3
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وتتألف ىيئة التدريس من أساتذة متفرعين  ،يتقاضون مرتبات من األوقاف المحبوسة
عمى المساجد و الزوايا و المدارس و من األساتذة المتطوعين  ،يساىمون ببعض الدروس
تقربا من اهلل دون أن يتقاضون مرتبا أو أج ار  ،إما ألنيم يمارسون مينا حرة كالتجارة الن ليم
من األمالك ما تغنييم عن موارد األوقاف ىذا  ،باإلضافة إلى األساتذة الزائرين.1
وكانت المواد التي يدرسيا أساتذة المدارس ىي القواعد و المنطق و الميتافيزيقا
والحقوق ،ثم تأتي اليندسة و عمم الفمك وعمم الجداول وىذا األخير يساعد عمى تحديد
مواقيت الصالة الشرعية الخمس بكيفية دقيقة ،ويكتمل التعميم بعمم الصخور لزخرفة
المخطوطات.2
كانت ىذه المدارس منتشرة في تممسان التي كانت تتوفر عمى خمس مدارس ثانوية
وعميا وىذا ما نوه بو الرحالة المصري "ابن خميل عبد الباسط" والكاتب المغربي" الحسن
الوزاني" الذي أشاد باىتمام أىل تممسان ببناء المدارس و اإلنفاق عمييا  ،ويشير الفرنسيون
بعد احتالليم لتممسان بأنيم وجدوا  10مدرسة ابتدائية ومدرستين لمتعميم الثانوي والعالي
(وىي مدرسة أوالد اإلمام ومدرسة الجامع الكبير) إما في قسنطينة فمدارسيا االبتدائية كثيرة
خالل الفترة العثمانية األخيرة  ،فمنذ دخول الفرنسيين مدينة قسنطينة قدر عدد المدارس بيا
حوالي  20مدرسة وىذا العدد جعل الكثير من الدارسين يرى أن كل طفل لو مكان في
المدرسة  ،وبيا  6مدارس لمتعميم الثانوي و العالي  ،كما أن مدينة الجزائر قد تضاربت
حوليا األقوال في عدد المدارس االبتدائية و الثانوية والعميا الموجودة بيا خالل العيد
العثماني ويعود ذلك بصورة أساسية إلى إدخال المساجد والزوايا في عدد المدارس  ،وقدر
عدد المدارس في مدينة الجزائر عند دخول الفرنسيين إلييا بحوالي  500مدرسة ابتدائية و
غير ابتدائية ،وقد اختفت بعض ىذه المدارس منذ دخول االحتالل من جراء انعدام الصيانة

و بسبب تحويميا.3
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ج -الزوايا و الرباطات:
كانت منتشرة في الريف و المدن ،منيا الحرة التي ال تنتسب إلى ولي أو أي طريقة ،
ومنيا التي تنتسب إلى ولي فتكون بيا ضريحو في الغالب ومنيا التي تنتسب الى طريقة من
الطرق الصوفية كالطريقة الرحمانية و الطريقة القادرية.1
عاش معظم المتصوفة يبثون عقائدىم ويمقنون أبنائيم األذكار واألوراد مبتعدين عن
صخب الحياة الدنيا  ،مؤثرين العزلة و العبادة  ،وكثي ار ما كانوا يعممون المريدين و العامة
مبادئ الدين أيضا  ،فإذا اشتير احدىم بين الناس أسس لو مركز يستقبل فيو الناس و
الزوار و الغرباء و األتباع و يعمم فيو الطمبة  ،ويتبرع الناس ليطا المركز فيكبر ويثرى
ويتضاعف ويصبح المكان يدعى بين الناس زاوية سيدي فالن أو رباط سيدي فالن  ،فإذا
مات سيدي فالن في الزاوية أو في الرباط  ،بين أىل الناحية و تنتشر سمعتيا ونفوذىا إلى
نواحي أخرى  ،و كانت كل مدينة كبيرة أو صغيرة محروسة بوالي من األولياء  ،فيو الذي
يحمييا من العين و نكبات الطبيعة ومن طمع الطامعين.
فيناك صمحاء 3
مدينة الجزائر  3ضريح عبد الرحمان الثعالبي و زاوية عبد القادر الجياللي .
مدينة قسنطينة  3سيدي الكتاني  ،سيدي عبد المؤمن  ،سيدي عفان  ،سيدي راشد .
مدينة تممسان  3زاوية سيدي بومدين  ،سيدي محمد التوسي .
وتعد مدينة بجاية وزواوة من أغنى مناطق الجزائر بالزوايا  ،فقد تصل فييا إلى خمسين

زاوية اىميا زاوية تيزي راشد (زاوية إبن األعرب) و زاوية الشيخ محمد التواتي.2
د -الكتاتيب و المعمرات :

تمثل الكتاتيب اقل وحدة من التعميم االبتدائي ،وىي مأخوذة من الكتاب و جمعيا
كتاتيب ،وظيفتيا األساسية ىي تحفيظ القران الكريم و ترتيمو و دعت الضرورة إلى تأسيسيا
منفصمة عن المسجد  ،بغرض المحافظة عمى نظافتو ووقاره و لكي يتحصل عمى جو
1
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الخشوع المطموب عند الصموات المفروضة  ،و الكتاتيب قد تنشأ متفردة وفي شكل مجمعات
من البيوت مختمفة األحجام واألشكال و اغمبيا تكون مؤسسة من طرف حفظة القرآن الكريم
بغرض الحصول عمى لقمة العيش  ،وكانت الكتاتيب منتشرة في القرى والمدن وفي جميع
األحياء.1
ويتركز منياج التعميم في الكتاتيب عمى تعميم القرآن الكريم والكتابة و استظيار كتاب
اهلل  ،يضاف إلى ذلك أحيانا تعمم بعض مبادئ الحساب  ،إما طريقة التعميم المتداولة فال
تعدو تمرين الذاكرة عمى الحفظ ،وتتخذ حاستي السمع والبصر  ،والتدريب عمى صناعة
الخط و الزخرفة .
وكان ىذا النوع من المؤسسات التعميمية ( الكتاتيب) منتش ار في طول البالد
وعرضيا  ،المر الذي أدىش القادة الفرنسيين عند احتالليم الجزائر  ،إذ كتب الجنرال دوماس
 daumasفي تقريره لو في ىذا الصدد يقول " 3أن التعميم االبتدائي في الجزائر كان أكثر
انتشا ار مما يتصوره اإلنسان عموما  ،فاتصاالتنا باألىالي في األقاليم الثالثة ،أظيرت بان
نصف السكان من الذكور يعرفون الكتابة و يحفظون القرآن.2
أما المعمرات فيي شبيية بالكتاتيب القرآنية  ،كانت منتشرة في األرياف الجزائرية أو
القرى الجبمية خالل الفترة العثمانية ينتقل إلييا التالميذ الدارسون بيا من مختمف جيات
الوطن  ،وأحيانا خارج الجزائر من اجل حفظ القرآن الكريم وتجويده و ترتيمو باإلضافة إلى
عموم أخرى دينية ولغوية ذات صمة بفيم القرآن و تفسيره .
وتسيير ىذه المعمرات كان يتم من طرف التالميذ الدارسين بيا وذلك من حيث القيام بأعمال
النظافة و الصيانة وتحضير الطعام و جمب المياه و تنظيف المؤن الغذائية  ،والقيام برعي
الحيوانات المحبوسة لممعمرات و كانت كل ىذه األعمال تتم دوريا بصفة منظمة في إطار
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األدوار المتداولة و المتعارف عمييا من التالميذ و الدارسين بيذه المعمرات  ،وينقسم تالميذ
المعمرات إلى عدة فئات وذلك حسب السن و القدم والثقافة و ىذه الفئات مصنفة كما يمي 3
-5

فئة القدادشة  3وتتكون من التالميذ الصغار

-2

فئة الطمبة  3تتكون ىذه الفئة من الطمبة الذين يمثمون فئة فوق القدادشة وذلك من

حيث السن  ،وقدم الثقافة ويتركز اىتماميم في حفظ القرآن الكريم.
-1

فئة المقدمين و الوكالء والشيوخ الكبار  3و تمثل ىذه الفئة أعمى منزلة في المعمرات

فيي تقوم بميمة التوجيو ماديا وفكريا  ،و تتمتع بكل الصالحيات في حل المشاكل

المطروحة بالمعمرات و ىي معفية من كل األعمال التي تقوم بيا كل من الطمبة والقدادشة.1
ه -المكتبات:

كانت الجزائر خالل العيد العثماني في طميعة البمدان في كثرة المكتبات  ،فقد كان
عددىا في القرن  7ميالدي ال يضاىيو بمد إفريقي  ،وكانت الكتب في الجزائر تكتب محميا
عن طريق التأليف و النسخ و تجمى من الخارج  ،والسيما من بالد األندلس و مصر و
اسطنبول و الحجاج  ،كما أن معظم الكتب قد وردت إلى الجزائر عن طرق عدد من العمال
العثمانيين في الجزائر إذ كان القضاة والدراويش و العمماء قد اصطحبوا معيم مكتباتيم
وأوراقيم و ثقافتيم .
ومع زيادة العموم الدينية في العيد العثماني كان محتوى المكتبات  ،كتب التفسير و
األحاديث الدينية و الفقو و األصول و التوحيد و العموم المغوية و العقمية  ،أما التاريخ و
الجغرافيا و الفمسفة  ،وكتب الحساب و الطب فكانت قميمة  ،لذلك نجد أن المكتبات كانت

موزعة بين أنحاء الجزائر خاصة في الحواضر الكبرى.2

 وما توصمنا إليو في األخير من خالل دراستنا ألوضاع التعميم الجزائري في العيدالعثماني فقد كان يتدرج عبر مرحمتين ىما3
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 -1المرحمة األولى ( التمهيدية )  :يقوم الكتاب والمسجد في ىذه المرحمة بتمقين األطفال
القراءة و الكتابة وحفظ القرآن و مبادئ الحساب  ،يقابميا في العصر الحالي التعميم االبتدائي
ويبدأ في سن مبكر ،حيث يضم أطفال بين الثالثة و العاشرة ويدوم حتى  1سنوات
 -2المرحمة الثانية (العميا أو الثانوية أو الجامعية تقريبا)  :مؤسساتيا ىي المسجد و
الرباط والمكتبة و الجالس التي تعقد في دور األمراء و العمماء  ،بحيث تقوم ىذه المدارس و

الزوايا أو المعاىد العميا ،بتمقين مختمف العموم ،وكان التعميم الثانوي يضم أطفاال بين العاشرة
و الخامس عشر إما التعميم العالي فما فوق  ،كما تدرس بيا مختمف العموم الشرعية و
العقمية و الطبيعية و اإلنسانية.

1

 -3موقف اإلدارة االستعمارية من المؤسسات التعميمية الجزائرية:
لم تيتم السمطات الفرنسية العسكرية في بداية احتالليا لمجزائر بوضع خطة لنشر
التعميم الفرنسي بين الجزائريين كما لم تتركيم يمارسون تعميميم العربي اإلسالمي بحيث في
ىذه المرحمة األولى لالحتالل إلى جانب العمل العسكري كانت ىناك آراء متناقضة فيما إذا
كان يجب تعميم الجزائريين أو عدم تعميميم.
فالرأي األول  :رأى ضرورة تعميم الجزائريين وكسبيم لمصالح الفرنسي ألن تركيم يسبب وجود
جيش من المتعصبين الدينيين بناء عمى رأيو.
أما الرأي الثاني:كان المعارض لتعميميم ويرى فييم أعداء يجب إبعادىم عن التعميم.
ويوضح "لويس رين  " Rinإىمال الفرنسيين لمتعميم وانشغاليم ببسط النفوذ والسيطرة
بقولو"3أننا أىم منا التعميم في الجزائر نظ ار النشغالنا بغرض االحتالل عن طريق الحروب
وذلك بمصادرتنا األوقاف وضميا إلى أمالك الدولة ،فكانت النتيجة الخراب الكامل لمتعميم
بعد أن ىجره المدرسون إلى خارج الجزائر".

2

ولقد صرح السيد"جانتي دوبيسيي"يقول" 3أننا أخذنا الجزائر فنحن أصحابيا بال منازع وسنعمل
فييا كل ما يحموا لنا سواء باليدم أو غيره"
1
2

إسماعيل سامعي ،معالم الحضارة العربية اإلسالمية ،ديوان المطبوعات الجامعية ، 2051 ،ص.105
عبد القادر حموش  ،سياسة فرنسا التعميمية في الجزائر ،دط( ،ش.د.أ.ط.ن.ت) ،الجزائر ،ص11.
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وقد اعترف الدوق "دومال" الوالي العام عمى الجزائر في تقرير لو إلى حكومة فرنسا حيث
قال "3قد تركنا في الجزائر خرابا واستولينا عمى المعاىد العممية وحولناىا إلى دكاكين
وثكنات"1
وأول خطوة اتخذتيا اإلدارة االستعمارية ىي إصدار قرار 8سبتمبر1830م الذي استولت
بمقتضاه عمى جميع أمالك األوقاف اإلسالمية في سائر البالد.
وفي7ديسمبر1830م أصدر قرار آخر أعطت فيو الحق لنفسيا في أن تتصرف في
تمك األوقاف اإلسالمية بالتأجير والكراء وغيرىا.2
كل ذلك تنفيذا لسياستيا لضرب الحركة العممية والثقافية في الجزائر واحالل سياسة
التجييل والتخمف مكانيا،بدءا بمحاربة المؤسسات التعميمية بمختمف الوسائل واألساليب
واألشكال ألنيا كانت تمثل عائقا صمبا وشديدا ضد سيطرة االستعمار وسياسة الفرنسة

والتنصير والتجييل.3

مستندين إلى األساس النظري الذي قام عميو مفكروىا في إثبات حق االستعمار
وربطو بحق التبشير ويتمخص في أن العالم قد خمق لجميع الناس وال يستطيع شخص أن

يضع العراقيل أمام بموغ اإلنسان ثروات العالم.4

حيث أن اإلدارة االستعمارية قامت بالعبث بالمساجد وقد أورد أبو القاسم سعد اهلل3
"أن في مدينة الجزائر سنة 1830م كانت تحتوي عمى 176مؤسسة دينية منيا13مسجدا
كبي ار لم يبق منيا سوى  21مؤسسة دينية سنة 1862م منيا تسعة مساجد كبيرة فقط أما
سنة 1899م فمم يبق منيا إال خمسة مساجد".

1

حمدان بن عثمان خوجة  ،المرآة  ،تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي الزبيري ،دط ،منشورات ANEP ،الجزائر2001،

ص.211

2
3

سعيد بوخاوش ،االستعمار الفرنسي وسياسة الفرنسة في الجزائر ،دط ،دار تفميت،الجزائر2051، ،ص6.1

يحي بوعزيز ،سياسة التسمط االستعماري والحركة الوطنية الجزائرية من  5110الى5211م،

ط خ(،ع.م.ن.ت)،الجزائر.2002ص.15

4

عبد النور خيثر وآخرون ،منطمقات وأسس الحركة الوطنية الجزائرية 5110-5211،م،

ط خ(،س.م.و.ب)،الجزائر.2007،ص.65
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أوضاع التعليم يف اجلزائر اواخر العهد العثماني

ومن بين المساجد التي تحولت إلى كنائس نذكر:
 جامع القصبة (المقدس) وقد تغير شكمو وأصبح كنيسة الصميب.
 جامع عمي بتشين (النصر) وقد تغير شكمو األصمي كثي ار وأصبح كنيسة السيدة.
 مسجد القائد عمي الذي أعطي إلى جمعية أخوات القديس جوزيف.1

 ومسجد كتشاوة الذي حول في 18ديسمبر1832م بأمر من "دوروفيقو" إلى كاتدرائية بعد
قتل القوات الفرنسية حوالي أربعة آالف 4000من السكان اعتصموا داخمة.2

إضافة إلى مساجد ىدمت من أول وىمة أو أعطيت لممصالح العسكرية ثم ىدمت ،منيا3
 جامع السيدة الذي كان في العاصمة.
 مسجد عبدلي باشا الذي حول إلى ثكنة عسكرية سنة1830م.
 مسجد صباط الحوت الذي حول إلى مخزن لمحبوب سنة1830م.
 مسجد سيدي الرجى الذي حول إلى صيدلية منذ1837م.
مسجد العين الحمراء الذي حول إلى ثكنة عسكريةمنذ1837م.
مسجد الجنائز الذي حول إلى مخزن لممستشفيات العسكرية منذ1838م.
مسجد عمي باشا حول إلى إكميركية سنة 1870م من طرف الفيجري.3

كما كان في مدينة قسنطينة قبل دخول االحتالل إلييا في عام 1830م ثمانون مدرسة
وسبعة معاىد وثالثمائة مدرسة وزاوية في منطقتيا ولم يبق فييا سوى ثالثين مدرسة
فقط.وكذلك في عنابة كان يوجد بيا 39مدرسة و37مسجدا وجامعا وزاويتان قبل االحتالل لم
يبق منيا بعده سوى 3مدارس فقط و15مسجدا

4

ومجموع عدد المساجد التي تحولت إلى سكن لمجيش حوالي أربعين مسجدا أما الزوايا
فإنيا واجيت نفس المصير فتعرضت لإلىمال والتحويل ومصادرة أوقافيا،ومنيا زاوية
القاضي المالكي ،وزاوية القشاش ،وزاية سيدي الجودي ،وزاوية الجامع الكبير ،وزاوية

1
2
3
4

أبو القاسم سعد اهلل ،الحركة الوطنية الجزائرية.5110-5200،ج5،5ط5،دار الغرب اإلسالمي،لبنان5222،ص11.
خديجة بقطاش،الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر.5110-5165،ط خ،منشورات دحمب .2006،ص. 11
خيثر وآخرون ،منطمقات وأسس الحركة الوطنية الجزائرية 5110-5211،م ،المرجع السابق ،ص.62-61
رابح تركي ،التعميم القومي والشخصية الجزائرية 5215-5217م،دراسة تربوية لمشخصية الجزائرية ،ط،2

(ش.و.ن.ت)،الجزائر5215،م ،ص21-27.
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أوضاع التعليم يف اجلزائر اواخر العهد العثماني

الشرفة(األشراف )،وزاوية سيدي ولي دادة ،وزاوية أيوب ،وزاوية المولى حسن ،وزاوية
األندلس ،وزاوية عبد الرحمان الثعالبي وزاوية شحتوت...الخ.1

كما حورب أئمة وشيوخ الزوايا ووضع حد لنشاطيم الديني والثقافي وفرضت عمييم
وعمى أتباعيم مراقبو شديدة ودائمة ونفي الكثير منيم وشردوا إلى مناطق نائية داخل البالد

وخارجو وأرغم البعض عمى االشتغال بالجوسسة لصالح الشرطة الفرنسية.2

يقول "برك  "BERQUEأحد كبار موظفي الوالية العامة الجزائرية "3لقد وصل بنا امتيان
واحتقار الدين اإلسالمي إلى درجة أننا أصبحنا الن أذن بتسمية المفتي أو اإلمام إال من بين
الذين اجتازوا سائر درج ات التجسس وال يمكن لموظف ديني أن ينال أي رقي إال ماأظير
لإلدارة الفرنسية إخالصا منقطع النظير".
ويذكر "فورنال  "FOURNELقائال "3لقد كان من الواجب إلزالة الخطر عمى تواجدنا
بالجزائر أن نحطم الزوايا والمؤسسات الدينية وأن نحرم ظيورىا من جديد ".3

ومن بين العمما ء واألئمة وأعيان الجزائر المنفيين(ابن العنابي ،المفتي ابن الكبابطي وقدور
بن رويمة وعبد العزيز الحداد ،ومحمد وعمي السحنوني وغيرىم...
وقد قدرت اإلحصائيات الفرنسية أنو كان في دمشق وحدىا سنة 1883م حوالي 400جزائري
وقدر األمير عمر عدد المياجرين ب 17.500في والية دمشق وبمدان أخرى.
بحيث أول ما استعممتو اإلدارة االستعمارية أنيا ألغت منصب شيخ اإلسالم سنة1830م وفي

قسنطينة سنة 1837م بعد احتالليا .4ولم تتوقف عند ىذا الحد بل تجرأت حتى عمى نيب
التراث الثقافي العربي اإلسالمي مثل 3المخطوطات والوثائق والكتب فقد كان ضباط الجيش
الفرنسي ورجال الدين المسيحيين الذين رافقوه في عمميات الغزو  1900-1830م التي
استمرت مدة سبعين عاما ينيبون المكتبات الجزائرية التي يعثرون عمييا في مختمف جيات
القطر سواء كانت عامة أو خاصة ،ويرسمونيا بمحتوياتيا إلى ذوييم في فرنسا ،أو يبيعونيا
لتجار الكتب األوربيين الذين يأخذونيا إلى أوروبا.

1
2
3
4

بوخاوش ،االستعمار الفرنسي وسياسة الفرنسة في الجزائر ،المرجع السابق،الجزائر ،ص.71.
يحي بوعزيز ،المساجد العتيقة في الغرب الجزائري ،دط ،منشورات ANEP،الجزائر،دت ،ص15.
خيثر وآخرون ،منطمقات وأسس الحركة الوطنية الجزائرية 5110-5211،م ،المرجع السابق،ص61.
بوخاوش ،االستعمار الفرنسي وسياسة الفرنسة في الجزائر ،المرجع السابق ،ص67-66.
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ىذا فضال عن المكتبات والكتب التي أحرقوىا أو بعثروىا كما فعموا بمكتبة األمير عبد القادر
سنة  1847م.
ويقول المؤرخون "3إن األمير أصابتو نوبة من الحزن الشديد وىو يتتبع آثار الطابور الفرنسي
مسترشدا باألوراق المبعثرة في الصحراء التي انتزعيا الجنود الفرنسيون من الكتب التي عانى
الكثير في جمعيا".1

1

رابح تركي ،التعميم القومي والشخصية الجزائرية 5215-5217م  ،المرجع السابق،ص2-7.26
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الفصل الثاني

السياسة التعليمية الفرنسية يف اجلزائر
 -1أوضاع التعليم اثناء الغزو الفرنسي
 -2السياسة التعليمية الفرنسية
 -3اهم القوانين و المراسيم التي نظمت التعليم الفرنسي
 -4اهداف السياسة التعليمية الفرنسية

الفصل الثاني :

السياسة التعليمية الفرنسية يف اجلزائر

 -1أوضاع التعليم اثناء الغزو الفرنسي :
لقد أمضت السمطات الفرنسية عشية إحتالليا لمجزائر معاىدة مع الداي حسين جاء في
المعاىدة اإلستسالم  1830-7-05م مايمي ... » :إننا نضمن لكم ما أعطيناكم وعدا شرفا
وصريحا ال يقبل التغير و ال التفسير بأن جوامعكم ومساجدكم ستكون محترمة فيي لن تبقى
مفتوحة فقط لمعابدين كما ىي اآلن ولكن ستصمح أيضا ونضمن لكم بأنا ال أحد منا سيدخل
في شؤونكم الدينية ألن ىدف وجودنا في البالد ىو ليس لشن الحرب عميكم  ...ولكن عمى
مسؤولكم الداي .1 «...
وتعيدت فييا باحترام الدين اإلسالمي ومؤسساتو و أنيا ستضمن حرية الدين لمشعب
الجزائري و أنيا ذات رسالة حضارية مثمما ادعت لتخرج الجزائر من التخمف لمواكبة
الحضارة والتطور لكن الواقع أثبت غير ذلك فبمجرد دخوليا الجزائر عممت عمى القضاء
عمى كل ما يربط النشىء بماضيو ولغتو ودينو كما قامت السمطات الفرنسية بعدة تجاوزات
واالعتداء عمى المؤسسات الدينية التعميمية وتحويميا لغير غرضيا ومصادرة األوقاف و
إلحاقيا بالدولة الفرنسية 1834م بدعوى أنيا ستصبح تابعة لإلدارة الفرنسية .
فنتج عن ىذا القرار المحو لمكيان الجزائري و ما تستمزمو ىذه السياسة. 2

 1سعد اهلل  ،الحركة الوطنية الجزائرية ،ج ،2ط ، 6دار البصائر ، 2008 ،الجزائر ،ص .421
 2المرجع نفسو ،ص.59
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الفصل الثاني :

فشمل ىذا التغيير المغة العربي ة والرموز الوطنية ومقومات الشخصية الجزائرية عن طريق
اإلجراءات التي اتخذتيا ضد المدارس والمؤسسات الدينية و التعميم العربي لمقضاء عمى
المغة العربية التي اعتبرتيا أجنبية واستبداليا بالمغة الفرنسية .
فقد استولت عمى األوقاف التي مثمت أىم موارد التعميم فيذا االعتداء و االستيالء
عمى األمالك الدينية قد حرك أولئك الفرنسيين الذين كانوا يقفون من الجزائريين موقفا معاديا
مثل دي توكفيل الذي صرح قائال » :لقد وضعنا أيدينا في كل مكان عمى ىذه األمالك ثم
وجيناىا لغير غرضيا الذي كانت تستعمل لو « .

1

وبعثرنا الحمقات الدراسية فمقد انطفأت األنوار وىذا يعني أننا جعمنا المجتمع
اإلسالمي أكثر جيال مما كان عميو .

2

فاختفاء المؤسسات التعميمية يعني القضاء عمى المغة الوطنية العربية التي اعتبروىا
لغة أجنبية عنيم وميتة  ،فقد أصبحت الفرنسية لغة رسمية ولما كانت أول خطوة استخدمتيا
السمطات االستعمارية لتحطيم المؤسسات اإلسالمية في الجزائر وذلك عن طريق االىتمام
باألوقاف والمساجد والتي ال تستطيع العمل بدونيا فنظرت السمطات االستعمارية إلييا عمى
أنيا مشكمة عويصة يجب مراقبتيا ومراقبة مؤسساتيا الدينية وتصفيتيا و اإلستالء عمييا
ألنيا تتعارض مع المصالح االقتصادية االستعمارية وقد أورد بالنكي  Blankyفي تقريره
االقتصادية عن الجزائر » إن األوقاف تتعارض و السياسة االستعمارية وتتنافى مع المبادئ
االقتصادية التي يقوم عمييا الوجود االستعماري الفرنسي في الجزائر وليذا السبب بالذات
عممت اإلدارة الفرنسية جاىدة إلصدار ق اررات ومراسيم تنص عمى نزع صيغة الحصانة عمى
األمالك المحبوسة« .

3

 .1عبد القادرحموش ،سياسة فرنسا التعميمية في الجزائر ،المرجع سابق ،ص.43
 .2سعد اهلل ،الحركة الوطنية الجزائرية  ،المرجع سابق ،ص61
 .3ناصر الدين سعيدوني ،دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر (العيد العثماني) ،ج( ،1الجزائر :د ت1983 ،م)،
ص.166
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الفصل الثاني :

وقد صدر أول قرار يتعمق باألوقاف في  8سبتمبر  1830م والذي ينص عمى حجز أمالك
العثمانيين ثم أوقاف مكة و المدينة والحاقيا بمصمحة الدومين التي تم إنشاءىا في عيد
دوبورمون وقد حددىا ىذا القرار التعسفي ميمة ثالث أيام لعممية االستظيار واثبات الممكية
وأن السمطات ستعاقب كل من يتحداىا بصرامة

1

ثم تبعو صدور مرسوم آخر في 1830-12-07م أعطت الحق لنفسيا بإمكانية
التصرف بتمك األوقاف بالتأجير أو الكراء بعدما أحكمت سيطرتيا عمى تمك األمالك وحولتيا
لكنائس وكاتد رائيات مثل جامع كتشاوة الذي أمر روفيقو بتحويمو إلى كنيسة ثم تتابعت عممية
اليدم والتحويل ألغراض تنصيرية .

2

فكانت ضربة قاضية لمتعميم وتوقفت حمقاتو مما أدى بيجرة العمماء،

3

كما أنيا حولت المؤسسات الدينية الصطبالت لتربية الحيوانات مثل ما حصل مع مدرسة
خنق النط اح بمدينة وىران حتى حولتيا لمعمر اسباني لتربية الخنازير فيذا ضرب لمدين
اإلسالمي ويمثل أبشع صورة لعممية التخريب و إىانة لمدين إضافة لتضييق الخناق عمى
باقي المؤسسات في ممارسة التعميم ،فحال ذلك دون فتح الدارس و إن وجدت فقد كانت
مراقبة .

4

فتضررت بذلك الثقافة الجزائرية نتيجة االحتالل وسياسة االضطياد ومحاربة المغة
والتاريخ وبذلك فقد المثقفين تدريجيا االتصال بماضييم لفقدان الكتب و أماكن التدريس فكان
ذلك ضر ار كبي ار لمثقافة عموما.

5

 .1حمدان خوجة  ،المرآة ،المرجع السابق،ص . 172
.1يحي بوعزيز  ،سياسة التسمط االستعماري و الحركة الوطنية (  1954 -1830م)،المرجع السابق ،ص .72
 .2سعد اهلل ،تاريخ الجزائر الثقافي ،المرجع سابق  ،ص .23
 .3يحي بوعزيز  ،أعالم الفكر والثقافة في الجزائر الوسطى  ،ج  (، 1الجزائر  :عالم المعرفة لمنشر والتوزيع  2009 ،م)
ص . 48
 .4سعد اهلل ،الحركة الوطنية الجزائرية  ،مرجع سابق  ،ص .89
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الفصل الثاني :

فالسمطات الفرنسية بمدينة الجزائر وحدىا قد أغمقت ( )13مسجدا كبي ار و ( )108صغير و
( )32جامعا و ( ) 12زاوية ووقفتيا عن عمميا بتحويميا لمستودعات وكنائس لخدمة الديانة
المسيحية وقدمتيا لمخدمات التبشيرية التي رافقت االحتالل من البداية فكان الغزو الديني
مكمال لمغزو السياسي .

1

وبيذا وضعت فرنسا يدىا عمى المؤسسات التعميمية تطبيقا لما قالو الجنرال الفرنسي
"دوكرو"  » :يجب عمينا أن نضع العراقيل أمام المدارس و الزوايا كمما استطعنا إلى ذلك
سبيل  ...يجب عمينا أن يكون ىدفنا تحطيم الشعب الجزائري ماديا ومعنويا« .

2

فيذا ما يشيد عميو الضابط الفرنسي " رين " "  " rinفي مذكراتو التي نشرىا في باريس عقب
الغزو العسكري قائال » :لقد جاء الغزو الفرنسي بنكبة قاسية عمى أىل البالد ...فمم يبق
الغزاة عمى شيء من آماكن التعميم والعبادة فقد استولوا عمى جل األماكن وعاثوا فييا
فسادا« .

3

كما اعترف الدوق دومال باالعتداء عمى مراكز الثقافة بالجزائر والتي كانت تسير
عمى حركة العمم وال معرفة في تقرير لحكومة باريس جاء فيو  " :قد تركنا في الجزائر و
استولينا عمى المعاىدة العممية وحولناىا لدكاكين وثكنات ومرابط لمخيل ".

4

وبالنسبة لتوصيات القادة عمى نشر المغة الفرنسية بقوليم » :عمموا لغتنا و أنشروىا
حتى تحكم الجزائر فإذا حكمت لغتنا فقد حكمنا الجزائر «.

5

 .5لونيسي رابح  ،تاريخ الجزائر المعاصر 1989 – 1830م ،ج  ، 1ط  (، 2الجزائر  :دار المعرفة ،د ت ) ،ص . 73
 .6مصطفى األشرف  ،الجزائر األمة و المجتمع  ،تر حنفي بن عيسى  (،الجزائر  :المؤسسة الوطنية لمكتاب 1983 ،م)
ص . 129
 .7لونيسي ،المرجع السابق ،ص .75
 .4بوعزة بوضرساية  ،سياسة فرنسا البربرية في الجزائر ( 1930 – 1830م ) وانعكاساتيا عمى المغرب العربي (الجزائر:
دار الحكمة لمنشر،دت ) ص .130
 .5الزبير بن رحال :اإلمام عبد الحميد بن باديس رائد النيضة العممية والفكرية  1940-1889م (،الجزائر  ،دار اليدى
 2009م) ص . 33
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الفصل الثاني :

فعمميات اليدم ىاتو التي رافقت اإلحتالل مثمت كل متكامل استيدفت جميع مقومات المجتمع
فالمساجد أول أىدافيا نظ ار لقيمتيا فقد حولت  3أرباع من مساجد مدينة الجزائر وحدىا
ألغراض أخرى في ثالث سنوات منذ االحتالل إضافة ليدم سوق القيصرية وىو سوق
لمكتب.

1

فيذ ه العممية أحدثت ثورة اجتماعية عنيفة في كيان المجتمع الجزائري فكانت بمثابة
الضربة القاضية لمعاىد التعميم.

2

ليذا صادرتيا أدخمتيا بالتعامل التجاري لكي يسيل امتالكيا لألوروبيين  ،فقد أصدر
"كموزال" قرار انتقال األحباس لممعمرين بمقتضى قرار  30أكتوبر  1858م إلدخال أمالك
بالتبادل التجاري و أخي ار صدرتيا نيائيا بموجب قانون 1873م فيما بعد .

3

فسياسة اغتصاب األراضي والممكيات التي تعيدت السمطات بالحفاظ عمييا تسببت في تقيقر
التعميم لفقدانو لمورده المالي  ،فحدثت سياسة استيطانية تقوم عمى تحطيم الموجود أو تغيير
مسرى خدمتو لألغراض الخاصة و إحالل محمو نظام تعميمي خاص يكرس االستعمار.

4

فقسنطينة وحدىا عرفت قائمة من الجوامع والمساجد التي ه دمت و حولت لثكنات
1849م فقد جاء في تقرير "رسمي مكتوب"  1849-12-20م » أن المساجد التي ىدمت
ىي سيدي فرج وسيدي الفر جاني أو الفر غاني ( كذا ) ؟ كما جاء بالنص تحويل جامع
سوق الغزل كاتدرائية إضافة لممساجد التي بيعت «.

5

 .1جمال قنان  ،قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر  (،الجزائر :منشورات المتحف الوطني لممجاىد
1994م )ص . 221
 .2رابح تركي  ،عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح و التربية في الجزائر  (،منشورات  2001 ، ANEPم) ص .112
 .3لونيسي رابح ،تاريخ الجزائر المعاصر 1989 – 1830م  ،المرجع سابق  ،ص . 72
 .4جيال لي صاري  ،ىجرة الجزائريين نحو أوربا (الجزائر :سمسمة المشاريع الوطنية ،منشورات المركز الوطني لمدراسات
والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر 1954م2007 ،م )،ص .27
 .5أبو القاسم سعد اهلل  ،الحركة الوطنية الجزائرية ،ج ، 1ط،6الجزائر،دار البصائر لمنشر والتوزيع2009،م،ص.386
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شممت عمميات اليدم المؤسسات التعميمية المدن ولكنيا لم تصل لمبوادي وذلك لعجز
السمطات الفرنسية الوصول إلييا وذلك لبعدىا بالقرى المنعزلة فبقى الطالب يحفظون القرآن
والحديث بيا ويتدارسون بأعماق البوادي وقمم الجبال.

1

فقد قال بوال رد في كتابو (( تعميم األىالي في الجزائر )) أنو كانت الجزائر تضم
معاىد عممية عظيمة فالفمسفة و اآلداب والعموم و الطب....والقانون اإلسالمي وعمم الفمك
يقوم بتدريسيا أساتذة كبار من الجزائريين أنفسيم والمدارس مختصة بتعميم القضاء الشرعي
لكن وجود الفرنسيين أحدث اضطرابا بالغا بين المفكرين و األدباء و اضطر معظم العمماء
والفقياء لترك وظائفيم التي كانوا يشغمونيا ...و أسندت إدارة المساجد أليادي غير آمنة.

2

فمما عرفت فرنسا أن اإلسالم ىو الحصن الذي يعتصم بو الشعب و المدفع األقوى بالمعارك
جعمت نصب عينيا الدين ووفرت كل ما تممكو من وسائل وجيود لمقضاء عميو وتجريده من
قوتو .

3

فيكذا صحب الغزو العسكري غزوا دينيا وفكريا محكما ويظير ذلك في حرق الكتب
واتالفيا مثل مكتبة األمير عبد القادر التي آتمفت وىذا ما يبين نية السمطات الفرنسية اتجاه
الدين اإلسالمي منذ الوىمة األولى لإلحتالل.
وكان ىذا الضرب لممؤسسات الثقافية ألنيا شكمت البعد الحضاري العربي اإلسالمي
ليذا لم تسمم ىذه المؤسسات ألنيا كانت تشكل عقبة في نظر الفرنسيين لتحقيق ىدفيم
واستم اررية خطتيم السياسية االستيطانية التدميرية.

4

.2سعدي بزيان ،النشاط التبشيري لمكاردنال الفيجري في الجزائر 1892-1867م،الجزائر :دار الشرق لمنشر
والتوزيع2009،م) ،ص388.
.3يحي بوعزيز  ،أعالم الفكر والثقافة في الجزائر الوسطى  ،المرجع سابق  ،ص . 49
 .3محمد الصالح الصديق،كيف ننسى وىذه جرائميم؟(الج ازئر:دارىومة2009،م)،ص.74
 .5نادية طرشون ،اليجرة نحو المشرق الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء االحتالل(،منشورات المركز الوطني لمدراسات و
البحث في الحركة الوطنية و ثورة نوفمبر 1954م ) ص  ،ص.172
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 -2السياسة التعليمية الفرنسية:
بعد االحتالل مباشرة حاولت السمطات العسكرية الفرنسية ان تنظم تعميم خاص
بالجزائريين لتكوين أفراد مواليين ليا ،فكانت مراسيم تأسيس المدارس و المعاىد العربية
الفرنسية بإشراف عمى التعميم العربي االسالمي ووضعو تحت االدارة االستعمارية ،وكان ىذا
التعميم مخصصا ألقمية معينة من المجتمع بينما كانت األغمبية منو تعيش في جيل و
حرمان ثقافي ،والى سنة 1882م كانت نسبة تعميم الجزائريين بمعدل واحد لكل ألف تمميذ
جزائري.1
وكانت السياسة التعميمية الفرنسية التي بدأت تتشكل منذ العيد االمبراطوري تيدف
الى القضاء عمى الثقافة الوطنية و نشر التعميم الفرنسي مكانيا بين أوساط معينة من السكان
لجيميا ميدان تجربتيا االستعمارية وكان الغرض ىو تحويل المجتمع الجزائري الى مجتمع
فرنسي و إلحاقو مباشرة بفرنسا ،وقد ركزت مدرستيا االستعمارية كثي ار عمى ىذا الجانب
بإحتواء برامجيا التعميمية بشكل تفصيمي و مقنع و بمبمة أفكار الجزائريين و تشكيكيم في
أمر عروبتيم و إسالميم وقد إنتيجت الحكومة الفرنسية سياسة الفرنسية أسموبا و االدماج
غاية لتحقيق أىدافيا االستعمارية و قد رأت في المدرسة و التعميم عامة و خاصة أنجع
وسيمة لتحقيق سياستيا بدعوى إزالة األمية و الجيل.2
وقد كان الدوق دومال قد قال صراحة أن(( :بناء مدرسة أحسن و أفضل من فيمق
عسكري لإلقرار اآلمن)) وتصور الفرنسيين مقتنعين أن التعميم وحده كان لمزج العناصر
البشرية المختمفة بفضل إختالط األطفال في المدارس و بدأ العمل بيذه الصورة لتطبيق ىذه
السياسة في مراحل التعميم االبتدائي منو خاصة.3

.1صالح فركوس ،المختصر في تاريخ الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية،2002،ص175.
.2عبد القادر حموش ،سياسة فرنسا التعميمية في الجزائر ،المرجع السابق ،ص48. - 47
.3أبو القاسم سعد اهلل ،أبحاث و أراء في تاريخ الجزائر ،ج،1ط ،2دار الغرب االسالمي،بيروت ،1981 ،ص.400
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* مفهوم السياسة التعليمية الفرنسية:
وبيذه الصورة تأسست المدارس العربية الفرنسية و تمت السيطرة عمى التعميم الديني
و مؤسساتو و رجالو مع توجييو لخدمة أغراض المستعمرة و تظاىر أمام الجزائريين عمى أن
الحكومة الفرنسية ال تنوي القضاء عمى التعميم العربي االسالمي ،بل تريد إصالحو و
تطويره ،وكانت ميمة المدارس العربية الفرنسية بث الدعاية االستعمارية ورسالة الحضارة،
فقد أسست ليم معاىد لتقوم بإعدادىم لموصول الى أعماق المجتمع الجزائري لإلستالء عميو
بأيدي جزائرية  ،كما أن السمطات الفرنسية أسست بعض المدارس الفرنسية ولم يمس التعميم
في ىذه المدارس لكل أبناء الشعب الجزائري ،و نجد أن ىذه السياسة لم تطبق التعميم
االجباري الذي جاءت بو مراسيميا التعميمية ،وقد إكتفت بعدد قميل من المتعممين تحتاجو في
إدارتيا و مؤسساتيا كالمكاتب العربية و الوظائف الدينية و القضائية و التعميمية ،كما تعمل
ىذه المدارس كمنافس لمزوايا و المساجد و المدارس الحرة ،ولما فشمت ىذه الطريقة فصل
تعميم الجزائريين عن األوربيين من حيث المؤسسات التعميمية و الرامج ،وسميت المدارس
الخاصة بالجزائريين بالمدارس المساعدة (اإلضافية) ،ونجد أن السياسة التعميمية الفرنسية
نجحت في خمق و تكوين جماعة لنخبة و إخضاع الجزائر منذ سنة  1883الى سياسة
تعميمية فرنسية بحتة.1
ونجد أن ىذه المدارس لم تقم في رأينا بدور الذي أنشأت من أجمو في كونيا كما
تدعى في بث رسالة الحضارة.
ولقد كانت حركة االستعمار الثقافية و التعميمية تحاول فرض رؤية أخرى  ،و تفكير
مغاير لفكر المجتمع الجزائري ،فاالستعمار يسعى لتحقيق مشروع فرنسية الجزائر و
إستئصال مجتمعنا من مقوماتو األساسية وذلك بعد إطالع الشباب الجزائري عمى حضارة
المستعمرة.2
.1أبو القاسم سعد اهلل،أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر،ج،1ط ،3الشركة الوطنية لمنشر و التوزيع  ،1983ص306.
. 1أبو القاسم سعد اهلل ،محاضرات في تاريخ الجزائر بداية االحتالل ،معيد البحوث و الدراسات العربية ،القاىرة،1980 ،
ص160. :
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وكانت ىذه السياسة تعتقد عمى المكاتب العربية لتجسيد مشروعيا لترسيخ و تعميق
التفكير االستعماري في أذىان المجتمع الجزائري.

1

كذلك قامت السياسة الثقافة الفرنسية في الجزائر عمى محاربة المغة العربية الفصحى
و تشجيع الميجات المحمية و ترسيم المغة الفرنسية و تعميم إستخداميا و شوىت التاريخ
االسالمي في الجزائر و اعتبرت فتراتو عصو ار مظممة و إحتالال وركزت عمى التاريخ
األوربي الروماني البزنطي في الجزائر بإحاء فكرة االنتماء و التواصل ،ووقفت أمام التعميم
العربي االسالمي فقامت بإغالق المدرس القرآنية و الكتاتيب و مصادرة أمالك األوقاف
1830م و الزوايا 1844م لتجييل الشعب الجزائري ،وتشجيع الخرفات و البدع و األباطيل،
وفي المقابل فتحت مدرسة سنة  1835م لتعميم أبناء القياد و الباشاغات و موظفي االدارة
االستعمارية بالمغتين الفرنسية و العامية لتكوين جيل من المثقفين بمغة المستعمرة.2
 -3أهم القوانين و المراسيم التي نظمت التعليم الفرنسي :
في إطار السيا سة الفرنسية التعميمية في الجزائر فقد أصدرت السمطات الفرنسية في
عيد الجميورية الثالثة مجموعة من القوانين و المراسيم في مجال التعميم منيا ما يخص
التعميم الغربي مثل قانون 1876م ومنيا ما يخص التعميم الحكومي الفرنسي مثل مرسوم
1883م الذي اصدره جول فيري و ينص عمى إجبارية و مجانية التعميم إضافة لبعض
البرامج و اإلصالحات التي كانت في شكل تعديالت قامت بيا فرنسا إتجاه التعميم العربي.

3

فتماشيا مع سياسة فرنسا اإلسالمية بالجزائر أدخمت تعديالت عمى برنامج المدارس العربية
اإلسالمية أىميا تعديالت 1877م1879,م  ,و1895م إضافة لتعديالت جونار أوائل القرن
20م.

4

.2عبد الحميد زوزو ،نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر ،1900 ،1830المرجع السابق ،ص264
.3عبد القادر حموش ،سياسة فرنسا التعميمية في الجزائر  ،المرجع السابق ،ص 60
.1سعدي بن حامد ؛الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي و قضايا عصره 1889م1965-م غير منشودة  ,مذكرة ماجستير
إشراف حباسي مشاوش  2006-2005,مكتبة الحركة الوطنية و ثورة  1نوفمبر1954م  ,ص04

.2أبو القاسم سعد اهلل ,أفكار جامحة ,الجزائر :المؤسسة الوطنية لمكتاب 1988م ,ص80
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الفصل الثاني :

إال أن ىذه المشاريع لقيت معارضة من طرف المعمرين و المجالس البمدية كمحاولة جول
فيري تطبيق التشريع المدرسي و إنشاء  15مدرسة تموليا باريس ب  3/4من ميزانيتيا
فرفضت البمديات الفرنسية التجربة و قالت أنيا خطيرة و باىظة التكاليف فالرأي السائد كان
عدم تشييد المدارس لمجزائريين

1

 /1مرسوم  11فيفري 1781م :وضع النظام العممي و اإلداري و الصحي لممدارس الثالث
و المتكون من  13مادة يحمل إمضاء الوالي العام شانزي 1879-1873م و ىو يكرس
اليدف السياسي المنشود من وراء تأسيس ىذه المدارس عبر مواصمة مراقبتيا من طرف
العسكريين كما نص عل بقاء تسييرىا في يد الحاكم العام الذي يكون دائم اإلطالع لما
يحدث بيا بحيث أن مدير التربية ال يستطيع إجراء أي تبديل أو توظيف أو إصالح إال إذا
أخبر بو القيادة العسكرية و ىو ما يفسر بقاء الخطر
و تخوف القيادة منيا لكونو ركن سمطة المدارس بيد السمطة العسكرة بالنسبة
لمتوظيف فإنو البد أن يكون خاضع لرقبات اإلدارة اإلستعمارية فيي التي تعمن عن خاصيتيا
لمموظفين الذين تحتاجيم عبر برامج اإلمتحان المقرر من طرف الحاكم العام الذي يصادف
عمى القائمة النيائية لمناجحين لكي يتم اإلعالن عنيا من طرف مفتشيات األكاديمية

2

و قد دعم ىذا المرسوم بآخر في  29جويمية من نفس السنة و الذي يمكن إعتباره
قانونا أساسيا يشمل  77مادة و قد تضمن الرقابة السياسية عمى المدارس و تتوالىا السمطة
العسكرية لضبط سير المدرسة و سموك تالميذىا و شيوخيا العاممين بيا كما خصص نفقات
مالية لممدرسة إلعداد المصاريف ووضع نظاما لإلدارة
و التدريس و كيفية تعيين المدير من ذوي األقدمية و األىمية من المعمرين لممدارس
الثالث ,كما بين الحالة الصحية لموظفي المدرسةو تالميذىا و يتولى القيام بيا طبيب
عسكري تعينو السمطة العسكرية

3

. 3أحمد ميساس  ,التعميم و الثقافة في الجزائر خالل الطبقة اإلستعمارية  ,مجمة الثقافة  ,العدد  , 685ص 62
.4كمال خميل  ,المدارس الشرعية الثالث في الجزائر التأسيس و التطور  ,مذكرة النيل شيادة ماجستير  ,1951 ,ص 78
.1المرجع نفسو  ,ص 78
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الفصل الثاني :

أما نظارة الدارس الحكومية من حيث التصرفات و التسيير و التدريس تكون تحت سمطة
ناظر التعميم

1

و من ىنا فيذا المرسوم ييدف لمسيطرة عمى المدارس و توجيييا توجييا أساسيا إذ
أن فتح المدارس كان يراعي فييا الجانب السياسي خاصة لدى المدرسين الذين ينبتون الوالء
لخدمة اإلدارة اإلستعمارية و كذلك الطمبة الذين يريدون اإللتحاق بيا  ,و بيذا يكون المرسوم
قد وضع األىداف المتوخاة من ىذه المدارس و ىي تكوين مرشحين و موظفين لمميام الدينية
و القضائية و التعميمية

2

إضافة سياسة التعديالت التي قامت بيا فرنسا في مجال التعميم العربي فإبتداءا من
1879م قرر وزير الترب ية جول فيري إعطاء نفسا جديدا ليذا النوع من التعميم بحيث وجو
دراسة عمى الميدان فيما يخص التعميم اإلبتدائي و برامجو و طريق قبول المدرسين كما وجو
الدراسة إلجراء بحوث حول األماكن التي ىي بحاجة إلى ىذا النوع من التعميم العربي

3

فمعل فترة الثمانينات من القرن 19م شيدت عدة قوانين من بنيا قوانين 1882م-
1883م الذي أجبرت فيو الحكومة العامة بالجزائر بالنظر في أمر التعميم األىالي

4

حيث نص القانون األول عمى تعديالت تخص تنظيم التعميم اإلبتدائي الفرنسي كما
حاول بعض الجميوريين المؤيدين لمتعميم األىالي تطبيق بعض ما جاء في ىذه القوانين
بالجزائر إال أن مشاريع التأسيس لممدارس الجزائريين ظمت تعاني من اإلىمال من طرف
المجمس البمدي الذي لم يكن عادال في توزيع الميزانية عمى كل المناطق بل حظية المدن
أكثر من القرى و األرياف إلى جانب النظام اإلجباري الذي لم يطبق في كل المدارس
الجزائرية و إن ما فقط في بعض القرى بمنطقة فورنا سيونالبالقبائل الكبرى ألن فورنيا عممت
.2جمال قنان  ,نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع عشر 1830م1914-م) ,الجزائر  :ديوان المطبوعات الجامعية(
.3كمال خميل  ,مرجع السابق ,ص 82

.4نور الدين غولي ؛ التعميم العربي في الجزائر ما بين 1850م1900-م ,غير منشورة  :مذكرة السنة التمييدية ماجستير ,
إشراف جمال قنان 1984 ,م1985-م  ,مكتبة الحركة الوطنية و ثورة  1نوفمبر  , 1954م,12ص59
.5عمار ىالل  ,أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 1830م1962-م (الجزائر  :ديوان المطبوعات الجامعية ,
1995م)  ,ص 113
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الفصل الثاني :

السياسة التعليمية الفرنسية يف اجلزائر

عمى جعل التعميم مقسما حسب خصوصيات كل منطقة سكانية بناءا عمى الثقافة السائدة
فييا كما فعمت بمنطقة القبائل التي حظية بسياسة تعميمية مميزة و ذلك && التفرقة في
صفوف المجتمع الجزائري الذي يت ميز بالتوافق و اإلنسجام بين كاللثقافات السائدة في ظل
التعميم العربي اإلسالمي.1
كما قد اصدر جول فري مرسوم  13فبراير 188م و الذي نص عمى إجبارية و
مجانية التعميم اإلبتدائي و يشمل  50مادة {أنظر ممحق  }3كما نص عمى فتح مدارس
عديدة لتعميميم من اجل تحقيق اليدف االستعماري تدريجيا

2

فيذا المرسوم الذي حممت أوراقو قضية تأسيس المدارس اإلبتدائية عمى طريقة
المتربول طالبت كل البمديات بإنشاء مدارس الستقبال الجزائريين و األوربيين عمى حد سواء
و لكن ىذا لم يتحقق بالواقع بشكل جدي و فعمي ,فالمدارس الخاصة باألوربيين تأسست أما
المدارس الخاصة بالجزائريين فمم تظير لموجود لكثرة المشاكل والمعارضة

3

فتاريخ سنة 1883م ىو مسجل في سيرورة المدرسة االستعماريةبالجزائر و أكثر دقة
ما بن 1883م1898-م و ذلك لوضع نظام تعميمي مؤسس و موجو لألىالي.

4

فجول فري في عيد الجميورية الثالثة وضع قوانين صالحة لمفرنسيين و الجزائريين
إلنشاء مدارس مجانية تضم كل العروق دون تفريق ديني أو عرقي و أصر بتطبيق ىذا
القانون بالمناطق التي توجد بيا المدارس  ,فقد بذل جيود خاصة لبناء مدارس و ثانويات في
نياية ق 19من أجل نشر الثقافة الفرنسية التي أعتبرت عنصر قاعدي بالنسبة ليم  ,لكن
ب األخير لم يطبق إنشاء المدارس لمجزائريين و اصبح في تراجع عكس األوربيين الذين
أنشئت ليم المدارس.

.6آسيا بمحسين حوري  ,وضعية التعميم الجزائري غداة اإلحتالل الفرنسي ,جامعة مولود معمري تيزي 2011 ,م ,ص66
.7نور الدين غولي ؛ المرجع السابق ,ص59
.1آسيا رحوي ؛ المرجع سابق  ,ص66
2.Fammy

collonan , Instituteurs algériens 1883-1939(Alger ;1975)P15
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الفصل الثاني :

فمرسوم  13فبراير 1883م أكمل بمرسومين األول في 1فيفري 1885م و قد نص عمى
تأسيس المدارس الرئيسية و المدارس التحضيرية  ,أما الثاني في  30أكتوبر 1886م و
الذي نظم التعميم اإلبتدائي و قام بتضييق المدارس اإلبتدائية إلى :
-

مدارس تحضيرية و اقسام طفولة

-

المدارس اإلبتدائية الرئيسية

-

1

مدارس التكوين الميني

كما أ نو ضمن اإلىتمامات التي وجيت إلييا أنصار اإلستعمار محاولة إدخال بعض
اإلصالحات عمى تعميم األىالي اإلبتدائي فقامت فرنسا بتطبيق مرسوم 1887/12/09م
لتنفيذ القانون التعميمي بالتركيز عمى تصنيف المدارس الواقعة بالمنطقة األىمية البعيدة عن
المدن األوربية و يشترط فييا أن المدير يستطيع مراقبة عمى األقل  6اقسام بما في ذلك
المدرسة التحضرية القريبة من المدرسة الرئيسية نفسيا  ,أما بقية المدارس اإلبتدائية األخرى
التي ال تتوفر عمى نفس الشروط فيي تنتمي إلى صنف جديد إضافة لتعيين مفتشين
خاصين يتكمفون بدورىم بتعيين كل موظفي التعميم بما فييم مديري المدارس الرئيسية.

2

إضافة لمرسوم  1892/10/13م الذي يرمي أيضا إلعادة تنظيم التعميم لممسممين كما يعدد
ا الىداف التربوية لممدرسة األىمية و يضبط ميام المعممين األىالى و يجعميم خاضعين
لمسمطة و مراقبة الحكم العام و من ضمن شعارات ىذا ان نجعل من األىالي أناسا شرفاء
يحبون العمل و يقبمون بتأىيل حديث حتى يتقربو من ثقافة المعمرين و ىذا ال يتحقق إال
بإكتساب ناحية المغة الفرنسية.

3

كما جاء ىذا القانون  1892متمم لقانون  1882الذي يوجو عمى المعممين طمب
الرخصة لمتعميم

4

.3أسيا بمحسن رحوي  ,المرجع سابق  ,ص 67
.4نور الدين غولي  ,المرجع سابق  ,ص 60-59
. 1أحمد بن نعمان  ,فنسا و األطروحة البربرية  ,الخمفيات  ,األىداف  ,الوسائل  ,البدائل  ,دار األمة ,2007ص232
.2محمد مبارك الميمي ؛ التعميم العربي اإلسالمي بالجزائر محاولة القضاء عميو  ,مجمة البصائر  ,العدد 90
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الفصل الثاني :

ثم صدر مرسوم  23جويمية  1895ليدخل إصالحا آخر عمى التعميم

1

وكذالك إعادة تنظيم المدارس يحتوي عمى  13مادة مقسمة إلى عنوانين االول تناول
المدارس الشرعية الثالث و الثاني تناول القسم األعمى لمدرسة الجزائر

2

كما أنو مددت فيو الدراسة ل  4سنوات و تمييا سنتان بالتعميم العالي ليحصل الدارس بعد
ذلك عمى شيادة دبموم لمدراسة العميا و ىي بدورىا تِؤىمو إلعتالء الوضائف العميا

3

و بعد اإلنتياء من ىذه المرحمة يصبح الطالب جاىز لمواصمة السنتين الباقيتين التي تدرس
فييما الحضارة الفرنسية و الحضارة العربية اإلسالمية و ال بد أن يمقييا أحد رجال الكنيسة
ثم دروس الصحة التي يتوالىا طبيب.

4

و بذلك يتضح لنا أن مرسوم 1775/07/23م و قرار 1أوت1895م ىي من اىم
القوانين التي ساىمت في إعادة المدارس الشرعية الثالث حيث إىتم المرسوم األول بتأسيس
القسم األعمى و تنظيمو أمام الثاني فيو يتعمق بالوظائف التي توجو حمل الشيادةاإلبتدائية و
دبمومات الدراسة بالمدارس الشرعية.

5

إضافة لصدور برنامج 1898م و كان اليدف من وراءه تعميم الشباب الجزائري
بالمدارس الفرنسية لخدمة مصالح الحكومة الفرنسية.

6

وتماشيا مع سياسة تضييق الخناق عمى التعميم قامت فرنسا بإغالق بعض المدارس
و محاكمة بعض المتعممين بتيمة التعميم ففي سنة 1904م صدر قانون فرنسي يمنع فتح
أي مدرسة لتعميم القرآن الكريم إال برخصة من السمطات الفرنسية يوافق عمييا عامل العمالة

.3مصطفى ىشماوي  ,جذور ثورة 1نوفمبر 1954بالجزائر  ,دار ىومة لمنشر و التوزيع 2010ص206
.4كمال خميل  ,المرجع سابق  ,ص85

5.eliaononstonarndje l'enseignement indigène en Alger on cons de la colonisation 18321962
4مصطفى ىشماوي ؛ مصدر سابق ص 206
.7كمال خميل ؛ المرجع سابق ص 88
8.fammy Colonna op..cit p19
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الفصل الثاني :

أو الضابط العسكري بالمناطق العسكرية و إذ سمح لممعمم الجزائري بفتح مدرسة فإن ذلك
سيكون وفقا لشروط تضبط ىذه الرخصة تمثمت في :

1

 اإلقتصار عمى تحفيظ القرءان الكريم وحده فقط. أال تدرس آيات تحث عمى الجياد و ذلك حتى ال يحارب الجزائريين فرنسا. أال يدرس تاريخ وجغرافيا الجزائر و العالم اإلسالمي. أن يكون المعمم مخمصا لإلدارة الفرنسية و ىذا اشد قسوة في الشروط.عدم إستقبال األوالد الذين ىم في سن الدراسة أثناء ساعات التعميم بالمدارس الفرنسية حتى
و لو كانوا بالقرىى أما عقوبة من يخالف ىذه القوانين فتكون بدفع الغرامة المالية أو السجن
أو معا ،2كما صدر مرسوم آخر سنة 1905م و بموجبو قررت الحكومة الفرنسية بفرنسا
فصل الدين عن الدولة.

3

لكنو بالجزائر جري تطبيقو عمى بقية الديانات كالييودية و المفيف األوربي و إستثنى
الدين اإلسالمي فمم يتم فصمو عن العولمة و احتفظت السمطات الفرسية بما تممك من أوقاف
إسالمية وكان قرار تطبيقو فصل الدين عن الدولة بالجزائر صدر في مرسوم
 1907/09/27م كما ان ىذا القانون لم يطبق منو حرفا بالنسبة لمدين اإلسالمي بالرغم من
مطالبة الجزائريين بذلك  ,بل وقع من اإلدارة ما يناقضو من خالل تشكيميا لبعض الييئات
الدينية حيث أنشأت الحكومة الجميورية دينا جديدا أطمق عميو إسم اإلسالم الجزائري.

4

-4أهداف السياسة الفرنسية التعليمية:
تمثمت أىداف السياسة الفرنسية التعميمية في الجزائر في عممية الفرنسة والتنصير
واإلدماج وذلك من خالل القضاء عمى مقومات الشخصية الوطنية المتمثمة في المغة الدين
. 9عبد القادر خميفي ؛ السياسة التعميمية اإلستعمارية في الجزائر  ,مجمة شياب العدد , 3السنة الثالثة  ,الجزائر, 2004
المجمة  03ص 1
.1رابح تركي عمارة  ,عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح و التربية في الجزائر,،المرجع سابق  ,ص135
.2عبد الرحمان الجيالني  ,تاريخ الجزائر العام  ,الجزائر  :ديوان المطبوعات الجامعية 1993م ص 193
.3صالح عوض  ,معركة اإلسالم و الصميبية في الجزائر , 1962-1830دراسة تحميمية ,الجزائر 1989ج1ص207
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الفصل الثاني :

والثقافة ا لعربية من أجل دمج المجتمع الجزائري في الكيان الفرنسي  ،ولما فرضت سياستيا
اليدامة بواسطة القوانين التي جعمت من التعميم وسيمتيا لكنيا لم تنجح لتحقيق ىدفيا ،
فجعمت من المدرسة وسيمة لتجريد الشعب الجزائري من شخصيتو اإلسالمية تدريجيا.
أ -الفرنسة :
ونعني بسياس ة الفرنسة بالجزائر محاولة فرنسة الشعب الجزائري بإبعاد لغتو األصمية
وتعويضيا بمغة المستعمر  ،وذلك بتغيير الجزائر أرضا وشعبا ومدنا و معالم حضارية
بفرنسية خالصة ،حتى تنشأ األجيال الجزائرية الصاعدة في جو ومحيط فرنسي شامل في
اإلدارة والتعميم لكي تنسى مع مرور السنين لغتيا العربية وثقافتيا العربية و اإلسالمية.

1

وحتى تتمكن فرنسا من سمخيا من جسم العروبة واإلسالم ودمجيا في الكيان الفرنسي
الديني والمغوي والثقافي ،فقد أقامت إدارة جديدة عمى أنقاض اإلدارة الجزائرية التي قضت
عمييا مفرنسة كل ما ىو عربي صغير أو كبير ،وذلك حتى تصبح الجزائر وبدون شعور
فرنسية اإلدارة والمغة وحتى التفكير والمفاىيم الحضارية.
ويصبح بذلك انقيادىم سيل وتطبق عمييم سياسة الفرنسة وبالتالي ادمجاىم حتى
يكونوا تحت التأثير الفرنسي.

2

فالثقافة الفرنسية كانت تسعى لتحقيق مشروع استئصال المجتمع الجزائري عن
مقوماتو األصمية بعد اطالع الشباب الجزائري عمى الحضارة الغربية لتصبح تمك العناصر
مفيدة وتكون بذلك واسطة بين الفرنسيين وبقية الجزائريين .
فقد جاء في أحد التقارير العسكرية ( :إن الحقيقة األخالقية تستيدف العقول لتنويرىا
أما الحقيقة السياسية فيي الوسيمة الفعالة لمحكومة وينبغي أن تسيطر الحقيقة الثانية عمى
األولى) .
 .1رابح تركي عمامرة  ،مجمة الشياب عبد الحميد بن باديس  ،مجمة الذاكرة ،العدد  5أوت  1998م ،مجمة الدراسات
التاريخية المقاومة والثورة ،ص . 98
.2عبد القادر حموش  ،المرجع سابق  ،ص .63
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أما الدوق روفيقوا قال  ( :إن المعجزة الحقيقية التي يمكن صناعتيا تكون في إحالل
المغة الفرنسية شيئا فشيئا محل المغة العربية ) .
كما قال الدوق دومال  ( :إن فتح مدرسة بأواسط األىالي ال تقل أىمية عن فيمق من
الفيالق العسكرية إلخضاع البالد ).
كما جاء في أحد التعميمات التي صدرت أوائل أيام االحتالل عقب الشروع في تنظيم
إدارة الجزائر ما يمي  ( :إن ايالة الجزائر لن تصبح حقيقة مممكة فرنسية إال عندما تصبح
لغتنا ىناك لغة قومية والعمل الجبار الذي يترتب عمينا انجازه وىي السعي وراء نشر المغة
الفرنسية بين األىالي بالتدريج إلى أن تقوم مقام المغة الدارجة).

1

فقانون 1848م اعتبر الجزائر قطعة فرنسية تخضع لمقوانين الفرنسية وأنيا امتداد
لفرنسا الجنوبية كما جاء في ىذا القانون  ،ففرنسا ترى أن فرنسة الجزائر من األمور
الحتمية لضمان بقاءىا .
فالسياسة الفرنسية ىا تو أدت حتى تغيير وجو الجزائر العربي فمم تسمم ال اإلدارة وال
الثقافة وال حتى أسماء المدن والشوارع فكل شيء طغى عميو الطابع
الفرنسي.

2

فالمحيط االجتماعي فرنسي ىو اآلخر فأصبحت المدن تحمل أسماء شخصيات
فرنسية وعسكريين تمجيدا لبطوالتيم و حذفت تمك األسماء العربية فصار المتجول بالقطر
الجزائري وخصوصا المدن الكبرى يشعر وكأنو في بالد فرنسية وليس ببالد عربية.
فمثال الجزائر العاصمة

أصبحت

 Algerو وىران أصبحت أوران ، Oran

واألربعاء بني ايراثن إلى فورناسيونال  for nastionalleوأسماء الشوارع بيا وأسماء القادة
والجنراالت مثل باسكال  ،ميشمي  ،ايزلي ...
.1رابح تركي عمامرة ،التعميم القومي و الشخصية الوطنية 1931م1956-م،الجزائر ،الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع
1975م  ،ص . 106
 .2عبد القادر حموش  ،المرجع السابق  ،ص . 64
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وبالتعميم أقامت نظاما تعميميا بالجزائر فرنسيا جديدا بكل شيء من حيث المغة
والبرامج فيو يعتبر امتدادا طبيعيا لنظام تربوي بفرنسا و لكنو كان موجو لفئة تخدم مصالحيا
كمترجمين وقضاة وكتاب واداريين يسيرون عمى خدمة السمطات الفرنسية وىنا يتجمى مظير
الفرنسة .
فما يؤكد طابع الفرنسة واإلدماج في السياسية الفرنسية التعميمية أنو ليس ىناك وجود
لمثقافة العربية إال الشيء القميل بعدما دمرت مراكزىا فالتعميم االبتدائي الذي تتكون فيو
شخصية المواطن كانت بو مادة التاريخ والجغرافيا بالجزائر تدرس كمادة أقل أىمية من
تاريخ وجغرافية فرنسا التي تدرس طوال السنة حتى يجيمون تاريخ وطنيم وجغرافيتو ويكونون
منفصمين عن العالم اإلسالمي.
فأية تبعية أدل عمى العبودية والوجود الممفف حول ىذه التبعية حرمان المرء من لغتو
وىو في وطنو وبين أىمو فمن يتعمم لغة المحتل فيو بذلك يقوي المحتل ويستعين بو لفرض
ىويتو ووجوده داخل الوطن.

1

ويمكن إجمال الخطوط العامة لمفرنسة في :
 اعتبار المغة العربية لغة أجنبية ومحاربتيا. محاربة الثقافة العربية ومقومات الشخصية الوطنية . فرنسة التعميم في مجمل مراحمو.ب-التنصير:
سياسية التنصير بالجزائر تعني إبعاد الشعب الجزائري عن دينو األصمي وىو اإلسالم
ومحاولة فرض الدين المسيحي وىذا ما يمكن اعتباره امتداد لمحروب الصميبية والعمل عمى
القضاء عمى اإلسالم  ،فقد تجمت سياسة التنصير في اليدف الذي كانت تحممو فرنسا معيا
من ذ بداية االحتالل بالقضاء عمى اإلسالم وظير ذلك من خالل مضايقة المؤسسات
وتحويميا ألغراض أخرى فقد ألغى سكرتير الحاكم العام الفرنسي في الجزائر  1832م (:أن
 .1رابح تركي  ،عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح و التربية في الجزائر ،المرجع السابق  ،ص 81
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آخر أيام اإلسالم قد دنت وفي خالل  20عاما لن يكون ىناك لمجزائر االه غير المسيح ...
أما العرب فمن يكونوا رعايا لفرنسا إال إذا صاروا فرنسيين جميعا .

1

فيدف االستعمار الفرنسي بالجزائر يتمثل في غايتان ىما :
 األولى  :غزو األرض و التي توالىا العسكريون . الثانية :غزو األفكار التي توالىا المبشرون المسيحيون الذين رافقوا حممة االحتالل ،فقدجاء حوالي  16قسيسا رافقوا الجيش الفرنسي.

2

فقد كانت الخطوات األولى متمثمة في :
 االستيالء عمى األوقاف اإلسالمية العتبارىا غنيمة حرب حتى ال تجد المساجد والمدارسالدينية و التعميم أمواال الزمة الستم اررية عمميا.
 االستيالء عمى المساجد العامة وتحويميا إلى كنائس و كاتدرائيات كما حصل لجامعكتشاوة بالجزائر ووىران و قسنطينة لخدمة المسيحية .
 إخضاع كل شؤون الدين اإلسالمي لمسيطرة المباشرة لإلدارة الفرنسية حتى ال تقوم لياقائمة ماعدا بعض المؤسسات التي بقيت بعيدة عن المراقبة الشديدة.

3

ومن بين المبشرين الذين خاضوا الحمالت التبشيرية في الجزائر الكاردينال "الفيجري" الذي
كان لو دور كبير في عممية التبشير بإفريقيا ككل انطالقا من الجزائر فالتبشير مثل وسيمة
استعمارية ىدامة اتخذت من التطبيب والتعميم وسائال ليا والتركيز عمى شريحة األطفال
لكونيم أكثر قابمية لمتأثير المسيحي.
فاعتبار اإلدارة الفرنس ية أن ىذا الدين خطر عمى مصالحيا وال يمكنيا أن تبقى مدة طويمة
بالجزائر وضعت نصب عينيا الدين وضرورة القضاء عميو وذلك بإجراء تحويل الشعب
الجزائري أو مسخ دينو عن طريق االنحالل.
.1رابح تركي  ،التعميم القومي و الشخصية الوطنية 1931م1956-م  ،المرجع السابق ،ص .107
.2عبد القادر حموش  ،المرجع سابق  ،ص .66
-3رابح تركي  ،عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح و التربية في الجزائر  ،المرجع سابق ،ص.99
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فانطالقا من تمسك الجزائريين بدينيم صعب عمى إدارة االحتالل التوسع بالجزائر
وذلك لقيا م ثورات شعبية قائمة عمى البعد الديني كما أن الجزائر كانت سدا منيعا في وجو
التجنيس .
ىذا ما جعل سمطات االحتالل تقف لو بالمرصاد خوفا من تحول تعاليمو ودروسو
إلى إيمان يمأل نفوس الشعب عمى ضرورة محاربة العدو وىذا ييدد مصالحو بالبالد.
فالكاردينال "الفيجري" تولى مسؤولية تنفيذ سياسة تنصير واسعة حددىا بقولو » :
عمينا أن نجعل من األرض الجزائرية ميدا لمديانة المسيحية  ...تضاء أرجائيا بنور مدينة
منبع وحييا اإلنجيل  ،تمك ىي رسالتنا...

1

«.

كما عمل الفيجري عمى تفكيك المجتمع الجزائري لترك المجال واسعا لعممية تنصير
الش عب الجزائري فقد استطاع أن ينشؤا المسيحية بخطى واسعة وذلك بإنشاء المراكز لميتامى
يقوم من خالليا بتوجيييم وفق المصمحة األوربية كما أولى اىتماما خاصا بمنطقة معينة في
الجزائر كانت محل أنظار العسكريين والسياسيين عمى السواء  ،ىذه المنطقة ىي منطقة
القبائل لقد ركز المبشرون ومن بعدىم منظروا المدرسة الفرنسية  ،نشاطيم التبشيري و
التنصيري عمى منطقة القبائل العتبارات منيا ألن المنطقة وسكانيا أكثر قابمية الندماج ((
ألن إسالميم سطحي وأعداء فطريون لمعرب )).
ليذا أنشأت الكتابات األوربية االستعمارية (( أسطورة قبائمية حقيقية )) واعتبر شعب
ىذه المنطقة شعب منحدر من الرومان وحتى من الو ندال وىدا ما يفسر محاوالت المبشرين
وعمى رأسيم الفيجري ىدي ىذا الشعب إلى الدين المسيحي وبإشرافو الشخصي قد تم تأسيس

سبع جمعيات تبشيرية دينية في منطقة القبائل وحدىا.2

فيناك من قال أن الجزائريين رفضوا المدرسة فيم لم يقاطعوا المدرسة وانما قاطعوا مدرسة

التبشير.3

.2رابح تركي  ،عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح و التربية في الجزائر  ،ص .67
.3عبد القادرحموش  ،المرجع السابق  ،ص .72
.4جمال قنان  ،المرجع السابق  ،ص .137
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ج -اإلدماج:
سياسة اإلدماج تعني دمج المجتمع في الكيان الفرنسي وذلك إلذابة الجزائريين في
بوتقة التبعية حتى ال تقوم ليا قائمة ولكي ال تكون جزءا من العالم العربي اإلسالمي .
ففرنسا لم تطبق اإلدماج بمعنى المساواة بين الجزائريين واألوربيين في الحقوق
والواجبات وانما طبقت اإلدماج فقط عمى األوربيين الذين استوطنوا أرض الجزائر أما
الجزائريين فقد أخضعتيم لمقوانين استثنائية صارمة.
فاإلدماج من الناحية السياسية معناه جعل الجزائريين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
فرنسيين يتمتعون بالحقوق السياسية الفرنسية التي يتمتع بيا الفرنسيين داخل بالدىم
وخارجيا.
فحكومة نابميون الثالث اتبعت سياسة اإلدماج حين أنشأت و ازرة خاصة بالجزائر
وألغت وظيفة الحاكم العام وقد تسمم ىذه الو ازرة شقيق نابميون الثالث(  1857-1856م)
الذي كتب يقول في  1858/08/31م (( نحن أمام قومية مسمحة وصمبة يجب إخمادىا
بالدمج )).
فمم يخفي ىذا األخير الغاية التي يسعى إلييا وىي تفكيك الشعب الجزائري عن طريق دمجو
بالمجتمع الفرنسي حتى ال تقوم لو قائمة لمتما سك فيما بينو ويقف بوجو العدو  ،فقد كان
ينوي إسقاط االرستقراطية األىمية واضعاف سمطة القادة وتفكيك القبمية التي مثمت مركز
بالنسبة لمشعب الجزائري واستمرت ىذه السياسة اإلدماجية في عيد الوزير لوباشا

السمطة

سو ( 1860 -1859م ) الذي ألغى القضاء اإلسالمي وأحل مكانو إمكانية المحاكم
الفرنسية.
وقد نشطت الدعوة لمتجنيس وخصوصا النخبة المثقفة بالجنسية الفرنسية تمييدا
إلدماجيم في األمة الفرنسية .1

 .1تركي رابح عمامرة  ،مجمة الشياب عبد الحميد بن باديس  ،المرجع السابق  ،ص .101
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فقد أصدر نابميون الثالث مشروعو في 1865-07-14م القاضي بفتح باب التجنيس أمام
الجزائريين ولكنو لم يقبل عمى ىذا المشروع سوى عدد ضئيل جدا و اآلخرين تمسكوا
بجنسيتيم فالتخمي عن الجنسية معناه التخمي عن البمد والدين.
وفيما يخص الجنسية الفرنسية فمنحتيا لجميع رعايا الفرنسيين وكذلك جميع الحقوق
المترتبة عن المواطنة الفرنسية وفي 1836م أصبح ينظر لمجزائريين بأنيم رعايا فرنسيين
ألنيم يدينون لفرنسا ،كما أعمنت محكمة االستئناف أن األحوال المدنية واالجتماعية تسير
بوصفيم فرنسيين.
كما يشير عمامرة أن قانون 1862-02-24م الذي يقول بأن دستور فرنسا المحرر
 1848-11-04م يمحق الجزائر بفرنسا إلحاقا تاما فالجزائري ىو فرنسي لكن ال يمكن
اعتباره فرنسيا مادام يحافظ عمى قانونو الخاص اإلسالمي في األحوال الشخصية .
وفي  1865-07-14م صدر القانون المشيور سيناتيس كونسيمت الذي قرر أن األىمي
المسمم الجزائري فرنسي لكنو لم يستمر خاضعا ألحكام القانون اإلسالمي كما يمكن لو إذا
طمب المواطنة أن يتمتع بالحقوق الفرنسية وفي ىذه الحالة تجري عميو األحكام المدنية
والسياسية الفرنسية.1
فالقانون اإلمبراطوري  1865-07-14م ىو الذي قرر أن األىالي المسممين فرنسيين إال
أن شؤونيم سوف تواصل تسييرىا وفق مقتضيات القانون اإلسالمي فمم يكن تصريح الجنسية
يتضمن حقوق المواطنة ألنو يستحيل االنسجام بين القانون الفرنسي واألحوال الشخصية
اإلسالمية فقد كانت طمبة التجنس قميمة جدا ألنو بمغ عدد المتجنسين بين 1875-1865م
فرد واحد فقط .إذن اإلدماج ىو اليدف األسمى والتجنيس ىو أحد وسائمو.

2

 .1تركي عمامرة  ،مجمة الشياب عبد الحميد بن باديس  ،المرجع السابق  ،ص . 88
 .2شارل روبير اجرون  ،المسممون الجزائريون وفرنسا (  1919-1871م)  ،تر  ،حاج مسعود أ -بكمي ج ( ،1الجزائر
 :دار الرائد لمكتاب  2007 ،م ،ص . 631
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والواقع أن ىذا األخير لو ىدفان وىما يختمفان عن بعضيما البعض فاألول يتمثل في
إمكانية تحقيق المساواة بين الجزائريين والفرنسيين في كل شيء حتى تتماثل المستعمرة مع
دولة واحدة أما الثاني فيو مغاير تماما لمفيومو ألنو ال ينطبق إال عمى األرض
والمستوطنون األوربيون أما السكان األصميين الجزائريين فيم بالنسبة لفرنسا رعايا مستعمرين
تمارس عمييم قوانينيا الجائرة إال أنيا في األخير فشمت في عممية إدماج الجزائر وضميا
ليا.1

 .3تركي عمامرة  ،التعميم القومي و الشخصية الوطنية 1931م1956-م ،المرجع السابق  ،ص .112
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كاف لمسياسة التعميمية بالجزائر ردود فعؿ مختمفة شممت كؿ مف موقؼ الشعب
الجزائري والعمماء مف السياسة المطبقة عمى أبنائهـ مف محاربة لمتعميـ العربي وعدـ السماح
بالتعميـ الفرنسي عمى نطاؽ واسع  ،وكذلؾ موقؼ السمطات الفرنسية والمعمريف مف التعميـ
العربي والفرنسي لأل اهالي باضإاافة لمنتائ المترتبة عف تطبيؽ اهذ السياسة التعميمية خلاؿ
فترة االحتلاؿ .
 -1موقف الشعب الجزائري والعلماء من التعليم الفرنسي (الجانب الجزائري) :
أ-موقف الشعب الجزائري من التعليم الفرنسي :
كاف الموقؼ الوطني دور في نجاح أو فشؿ السياسة التعميمية ألنه يمثؿ حجر الزاوية
في ذلؾ  ،فإلى جانب العراقيؿ التي أعاقت مسيرة التعميـ بالجزائر مف طرؼ الفرنسييف
والكولوف كاف الموقؼ الجزائري أثر عمى ذلؾ  ،فمقد أظهر الجزائريوف بعض التحفظات في
إرساؿ أبنائهـ لممدرسة الفرنسية بعد أف تبيف لهـ جميا دوراها في القااء عمى شخصيتهـ ،
وكاف موقفهـ يشتد مع اشتداد اضإجراءات التعسفية الفرنسية مف التعميـ العربي الحر والمغة
العربية وكانوا يروف في محاولة تثقيفهـ نوعا مف المؤامرة تهدؼ لمقااء عمى دينهـ  ،كما أف
البعض اقتنعوا أف المدرسة الفرنسية ال يمكنها أف تفيد أبناءاهـ شيئا لهذا عاراوا ذاهاب
أبنائهـ لهذ المدارس. 1
فمف الوااح أف العائلات الجزائرية قد تحفظت منه الواهمة األولى مف انتساب أبنائها
المدرسة الفرنسية  ،وظمت عالقة بمسار التعميـ العربي باستثناء بعض الحار واألعياف التي
حبذت المدرسة الفرنسية  ،أما بقية األفراد فكانوا يوصوف أبناءاهـ بعدـ التشبع بثقافة الغرب ،
فمعاراة الجزائرييف ترتبط بانتمائهـ الديني والمغوي والحااري  ،فالجزائريوف كانوا رافايف
للاستعمار فكيؼ يقبموف مدرسته ؟.2

1
2

عبد القادر حموش  ،سياسة فرنسا التعميمية في الجزائر  ،المرجع سابؽ  ،ص . 604
أحمد مريوش  ،موقؼ الجزائرييف مف التعميـ الفرنسي بالجزائر خلاؿ فترة االحتلاؿ  ،مجمة حولية المؤرخ ،السداسي

الثاني  ، 0060 ،مجمة دورية  ،اصد ار اتحاد المؤرخيف الجزائرييف  ،ص . 035
68

الفصل الثالث :

مىاقف وردود الفعل املختلفة من السياسة التعليمية الفرنسية التعليمية ونتائجها

فرفض األاهالي لمتعميـ الفرنسي في سنواته األولى يعود إلى كونه غريب عميهـ خاصة
المغة الفرنسية واهذا رغـ حرص اضإدارة عمى إدخاؿ بعض المواد التي كانت معهودة في
السابؽ مثؿ الفقه والتوحيد إال أنهـ أروا في اهذا التعميـ وسيمة خطيرة لفرنسة أبنائهـ فمف
األدلة القاطعة عمى نفور األاهالي اهي لجوء ضإدارة االستعمارية لشتى الوسائؿ التي تجذب
األاهالي لها ولمدارسها  ،ومف بينها توزيع المكافآت لمذيف يتفوقوف بالمدارس  ،إاافة لممقاؿ
الذي كتبه أحد محرري المبشر واهو محمد الشيخ عمي بعنواف  8نصيحة عمومية ألاهؿ
الحار والبادية كشؼ فيها عف مدى إاهماؿ األاهالي لمتعميـ الفرنسي وعدـ اكتراثهـ به ورأى
أنه مف الواجب إنقاذاهـ بنبذة مف فاؿ العمـ. 1
كما عبر عف اهذا الرفض بعض مف رجاؿ الديف مثؿ العنابي ويعد الكبابطي مف بيف
األوائؿ الذيف تصدروا لمهيمنة المغوية الفرنسية  ،في الوقت الذي كانت فرنسا تتقرب منه
حتى توظفه إلى جانبها لمدعوة لتعمـ المغة الفرنسية لكنه رفض ذلؾ .
فقد اعتبراها أحد معاوؿ الهدـ االستعمارية ألنها تبعد الفرد عف أصالته الحاارية وأشار
في رسالة موجهة لإلدارة الفرنسية عف ذلؾ التعميـ واهي مؤرخة في عاـ  6621ـ جاء بها 8
" إف اآلباء يرغبوف في تعميـ أبنائهـ القرآف  ،وتعميـ القرآف ال يتماشى مع تعميـ آخر فإف كاف
أطفالنا ما يزالوف ال يعرفوف العربية التي اهي الوحيدة لمفيدة لهـ في دينهـ فكيؼ يمكنهـ تعمـ
الفرنسية التي اهي أبعد مف ذلؾ ومف أف تكوف مفيدة لهـ بؿ اهي مارة" 2
 .فهنا تظهر معاراة الجزائرييف لمتعميـ الفرنسي سواء كانوا آباء أو مف العمماء ورجاؿ
الديف الذيف يخافوف تأثير المدارس الفرنسية عمى الشعب الجزائري وابعاد عف دينه وأصالته
فالتعميـ مقدـ كاف ألبناء طبقة معينة بغية أاهداؼ فقط إاافة أنه لـ يكف مف أجؿ تثقيؼ
الجزائرييف وتقديـ العمـ لهـ بؿ كاف الهدؼ مف وراء قبوؿ االستعمار الفرنسي وعدـ محاربته

1

إبرااهيـ لونيسي  ،أوااع التعميـ في منتصؼ القرف التاسع عشر مف خلاؿ جريدة المبشر  ،مجمة المصادر  ،العدد 67

 ،السداسي األوؿ  ، 0007 ،ص . 20

2
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إذا تشبع األبناء بأفكار غربية فإنهـ يكونوف في صؼ االستعمار أو إلى جانب فرنسا إف
صح التعبير .
فالتحفظ الذي أبدا الجزائريوف إنما كاف حسب تكوينهـ الديني واالجتماعي والتاريخي
باعتبار أف التعميـ الذي نادت به اضإدارة االستعمارية لـ تحترـ فيه العهود التي عقدتها أوؿ
مرة في تمؾ المعااهدة التي تعهدت فيها باحتراـ الديف والتقاليد وأنها ستعمؿ عمى إصلاحها ،
فلا اهي تركت الديف اضإسلامي واألوقاؼ ورجاؿ الديف ينشطوف وال اهي أصمحت شيء بؿ
قامت بعممية الهدـ واضإغلاؽ لممؤسسات التعميمية الموجودة وما بقي منها كاف تحت المراقبة،
فانتساب قمة مف الجزائرييف لهذ المدارس الفرنسية كاف في كثير مف األحياف بدافع الفقر
والجوع بعدما صادرت أراايه فكاف ذاهابهـ لممدارس بسبب الخبز والعمؿ ال أكثر .
فحسب رواية خالد نزار فإنه خلاؿ دراسته االبتدائية بالمدرسة الفرنسية كاف يتمقى
دروسا مسجدية مع بداية وآخر كؿ يوـ قبؿ التحاقه بالمدرسة الرسمية وعندما أشد اضإراهاؽ
خاطبه والد قائلا  " 8إف المدرسة الفرنسية تمثؿ لغة الخبز والمدرسة المسجدية تمثؿ لغة
الديف والقرآف "  .فمقاطعة الجزائرييف لممدرسة الفرنسية كاف له ما يبرر  ،فبالرغـ مف
االعتمادات المالية المخصصة لمتعميـ والمستنزفة مف جيوب الجزائرييف عمى شكؿ ارائب
متنوعة إذ كاف الجزائريوف يسااهموف بػ  % 10 8مف الارائب في دخؿ الخزينة العامة
وبنسبة  % 66مف دخؿ صناديؽ العماالت وبنسبة  % 60مف دخؿ البمديات  ،ولكف اهذ
االعتمادات المالية لـ تصرؼ بالعدؿ مقارنة مع استفادة أبناء المعمريف مف ذلؾ  ،وقد أشار
إلى ذلؾ الكاتب الفرنسي " رنيؽ " حيث وصؼ التمييز العنصري بػ  " 8اهناؾ أفكار راسخة
في عقوؿ المعمريف والناطقيف بمسانهـ واهي االستفادة مف أموؿ الارائب كيفما كاف
مصدراها ،أما األاهالي فما عميهـ إال الصبر واألداء. 1
فالتعميـ اهنا وجد لخدمة الجالية الفرنسية بالجزائر وال يخص الجزائرييف أبناء البمد واف وجد
ذلؾ فإنه ال يخرج عف طابعه االستغلالي .
1
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كما يشير أجروف أف أولياء التلاميذ ظموا زمنا طويلا متردديف في إرساؿ أوالداهـ لممدارس
الحكومية وكانوا أكثر تحفظا في إرساؿ البنات منهـ في إرساؿ الصبياف فكاف ال بد في كثير
مف األحياف إجباراهـ عمى ذلؾ  ،وكاف الوجهاء يعاراوف اهذ الاغوط خشية منهـ أف
يتحرر الشباف المتفرنسوف  ،ولـ تصبح لدى الشباف المسمموف رغبة في التعمـ بالمدارس
الفرنسية إال بعد الحرب العالمية األولى بعدما تـ إنشاء المدارس لهـ بعد مطالبة الجزائرييف
فمواجهة الجزائرييف لمسياسة الفرنسية التعميمية كانت وااحة مف البداية وذلؾ ألف التعميـ
الديني كاف ال يزاؿ ساريا في الوجداف الجزائري بالرغـ مف خاوع المنظومة التعميمية
التقميدية لسيؿ مف التشريعات سااهمت في إحكاـ الطوؽ اضإيديولوجي عمى السكاف األصمييف
وارب نوع مف الحصار عمى الماارب الثقافية التقميدية المغذية لفكر الجهاد أساسا.

1

بذلؾ فقد أصبحت المدرسة أحد المطالب الرئيسية لممتطوريف أي النخبة كما أف
بعض الجزائرييف كانوا يذاهبوف ضإجراء االمتحانات بفرنسا .
فقانوف  1661ـ مثلا صدر ينظـ النشاط التعميمي معتمدا عمى فمسفة التعميـ الفرنسي
مع إاافات تأصيمية لما تقتايه العلاقات االستعمارية وصورة الجزائري في مخيمة المؤسسة
االحتلالية.
فالمجتمع الجزائري يعتبر التعميـ الفرنسي مساس بشخصية الوطنية لذلؾ رفض التعميـ
حتى صار إجباريا ولكنه قبمه فيما بعد تدريجيا وماط ار مع الحفاظ عمى ثقافته التي
أصبحت الوسيمة السامية فقد كاف يعد التعميـ الفرنسي ثانويا وبقي القرآف الكريـ والمغة العربية
اهما األصؿ واألساس  ،ويظهر لنا ذلؾ مف خلاؿ التوصيات التي كانت تقدمف لألطفاؿ
المتداولوف عمى المدارس الفرنسية مف طرؼ أوليائهـ بػ  " 8ال تنس أصمؾ وال تتركهـ
يخطؤونؾ ويؤثروف فيؾ ال تتعمـ إال ما يفيدؾ في حياتؾ العممية وال تتخمى عف الديف.2
1

شارؿ روبير أجروف  ،تاريخ الجزائر المعاصر  ،تر  8عيسى عصفور  ،الجزائر  ،ديواف المطبوعات الجامعية  6765ـ

 ،ص . 662
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ب-موقف العلماء من التعليم الفرنسي وجهودهم اإلصالحية :
إاافة لرفض الشعب الجزائري لممدرسة الفرنسية كاف اهناؾ عمماء تصدوا لمسياسة
الفرنسية التعميمية في الجزائر وطالبوا بإصلاح األوااع وتزامف مع بروز اليقظة مع مطمع
القرف  00دوف أف ننسى تمؾ ا لشخصيات التي قدمت عرائض لمسمطات المعنية مطالبة فيها
بحؽ الجزائرييف في التعميـ وكذا تدريس المغة العربية لجانب المغة الفرنسية  ،ومف بيف اهؤالء
الشخصيات مثلا  8بف العنابي  ،الكبابطي  ،الشيخ عبد القادر المجاوي  ،محمد بف أبي
شنب ،الذيف كاف لهـ دور في الوقوؼ في وجه التعميـ الفرنسي .
فقد اعترؼ أحد قادة االحتلاؿ أف الشعب الجزائري استمر مقاوما لموجود االستعماري وكانت
رابطة الديف اضإسلامي اهي الجامعة والموحدة بفاؿ استمرار نشاط الزعماء والمؤسسات
الثقافية المختمفة .
ولعؿ مف بيف الذيف نادوا بارورة المحافظة عمى الهوية الوطنية في نهاية القرف 67
الشيخ عبد القادر المجاوي الذي ألؼ كتاب بعنواف  8إرشاد المتعلمين يعد محاولة جزائرية
اهامة لمتعبير عف سياسة االستلاب والمسخ والناتجة عف التعميـ الفرنسي  ،فقد دعا إلى
األخذ بأسباب الحاارة بطريقة محايدة وغير مرتبطة بالتمدف الفرنسية وادارة الشؤوف األاهمية
والمكاتب العربية  ،وكاف النقد شديدا مف غلاة المعمريف بعد إطلاعهـ عمى كتابه واعتبرو
أجنبيا عف الجزائر.
كما كتب مقاال اهاما بعنواف  8العلم في جريدة المغرب ينادي فيه بالتعميـ لمجزائرييف
ولكف بمغتهـ وفي مدارسهـ ويحافظوا عمى تراثهـ ومعالمهـ كما دعا إلى إعطاء نوع مف
الحرية في التعميـ وأشار أف التربية والتعميـ اهي العلاج النافع ضإحياء النفوس الخامدة ليحي
ما اندثر مف عالـ العمـ. 1
إاافة ألحمد بف بريهمات الذي كاف مف المطالبيف بإلحاح عمى إشراؾ أبناء األاهالي
في المدارس التعميمية فمقد أفصح عف موقفه مف مرسوـ  61فبراير  6661ـ  .وأشار في
1
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مذكراته* بأف الجزائر كانت تزخر بالقدر الكافي مف التعميـ قبؿ االحتلاؿ كما فنه مقولة 8
" أف العرب الساكنيف بالمناطؽ الريفية رفاوا المدرسة "  ،ومف ذلؾ أواح عف موقفه مف
تعميـ الجزائرييف بقوله  " 8وفي رأي أنه يجب إلزاـ العرب بتعمـ المغة العربية مع المغة
الفرنسية " ويقصد إعطاء المغة العربية مكانتها بيف المغات في التعميـ ويذكر سعد اهلل أف
جيؿ  60و  70مف القرف  67ـ  .كاف مرتبطا بالمااي معت از بمغته ودينه  ،فحسب
عرياة لألاهالي  6676ـ  .فإنهـ عاراوا فيها المدرسة الفرنسية ال مف باب التعصب ولكف
مف باب تأكداهـ مف أبعاد المغة العربية عف التدريس .
ولعؿ مف أاهـ الفعاليات الجزائرية التي بادرت نهاية القرف  67لمحاولة تذكير فرنسا
بإصلاح شؤوف المدرسة الجزائرية وتنظيـ التعميـ ومراعاة منااه التدريس شخصية محمد بيف
رحاؿ الذي قدـ مشروعا إصلاحيا لإلدارة الفرنسية في ماي  6670ـ .
والظااهر أف برنامجه أدؽ وأشمؿ ممف سبقو فقد اقترح تنظيـ التعميـ في المدارس الرسمية
الثلاث الموجودة بتممساف  ،قسنطينة  ،والجزائر  ،كما اقترح تحديد صحة الدراسة فيها بػ 8
 01سنوات مع فتح اآلفاؽ الستقباؿ أكبر عدد مف الجزائرييف والمطالبة برفع عدد
المؤطريف.1
فمشروعه بيف أف التعميـ ال بد أف يكوف متكاملا حيث تكوف ارورة االاهتماـ بالتعميـ
الثانوي الفرنسي والعالي مماثلا لمتعميـ اضإسلامي الخاص بالجزائرييف ألنه يلاحظ أف التعميـ
الفرنسي محكـ التنظيـ وذلؾ بعدما سخرت له كؿ الماديات البشرية والمعنوية بينما تعميـ
الجزائرييف كاف منعدـ التنظيـ والماديات .
وفي خاـ السياسة المبينة عمى ارب الحصار عمى أبناء الجزائر ظهرت جماعة مف
الجزائرييف عشية القرف  00ـ  .يدعوف ضإصلاح الواعية االقتصادية واالجتماعية والدينية
وكاف ظهور اهؤالء يعود إلى سياسة فرنسا التعميمية في الجزائر فمنذ البداية عمؿ مسئولو

1

أحمد مريوش ،المرجع السابؽ ،ص . 042
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الفصل الثالث :

مىاقف وردود الفعل املختلفة من السياسة التعليمية الفرنسية التعليمية ونتائجها

السياسة والتربية عمى جعؿ الجزائر فرنسية قصد عزلهـ عف تطور الثقافة العربية اضإسلامية
وانقسـ المنادوف باضإصلاح إلى جماعتيف 8
جماعة المحافظة تدعوا إلى البقاء عمى النظـ اضإسلامية والتعميـ العربي الديني .
أما جماعة الفاية فهي تاـ الشباف المتخرجيف مف الجامعات الفرنسية.
فالمحافظيف طالبوا بتنظيـ المدارس العربية ومف بيف رواداها بف شنب  ،بف المواهوب،
وكاف نشاطهـ التدريس وتأليؼ الكتب فقاية التعميـ أصبحت مف القاايا التي استقطبت
عمماء اهذ الفترة  ،ونشأ صراع بيف التقميد والمناصريف لمتجديد لهذا أصبحت اهذ الفترة غنية
بصدور مؤلفات وكتابات تصؼ حالة التعميـ المزرية فقاية التعميـ كانت مف أاهـ المشاكؿ
في تمؾ الفترة التي جعمت المثقفيف يقترحوف لها حموال إصلاحية  ،فالحالة التي وصمها
الشعب الجزائري مف جهؿ دعت المصمحوف يركزوف عمى إصلاح برام
بأساليب الغرب الحديثة في ميداف التعميـ.

التعميـ واألخذ

1

فجماعة النخبة التي ظهرت معه أواخر القرف  67ـ  .تولت الرأي العاـ الوطني
والتعبير عنه لدى السمطات الفرنسية بطريقة مباشرة أو غيراها  ،وقد أتيحت لهـ بعض
الفرص ضإثارة قاايا الجزائر أماـ الفرنسييف ومف ذلؾ قدوـ لجنة التحقيؽ التي كاف يرأسها
جوؿ فيري والتي عرفت بمجنة مجمس الشيوخ  6670ـ وذلؾ أف عددا مف الجزائرييف يمثموف
اهذ النخبة التقميدية والجديدة مثموا أماـ اهذ المجنة عف رغبات مواطنيهـ بالحفاظ عمى
التقاليد الوطنية وتعميـ المغة العربية واحتراـ الشريعة اضإسلامية فمـ يحف الفاتح مف القرف 00ـ
حتى عيف الحاكـ العاـ جونار* الذي يميؿ لتطبيؽ سياسة تقوـ عمى الحفاظ عمى الشخصية
الوطنية اضإسلامية الجزائرية وكاف يؤمف ببث رسالة فرنسا الحاارية التي ال يمكف نشراها إال

1

محمد الشريؼ واشؽ  ،أصوؿ الحركة اضإصلاحية في الجزائر  ، 6762 – 6700مذكرة كجزء مف امتحاف السنة 6

ماجستر  ،غير منشورة  ، 6760 ، 6766 ،مكتبة البحث والدراسات في الحركة الوطنية وثورة أوؿ نوفمبر  ، 6732ص
. 25 – 67
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الفصل الثالث :

مىاقف وردود الفعل املختلفة من السياسة التعليمية الفرنسية التعليمية ونتائجها

عف طريؽ الطبقة المثقفة فرنسيا ألنها تقربهـ مف الشعب الجزائري وتقوـ بالدفاع عف اآلراء
الفرنسية وذلؾ حسب البيئة التي تكونت فيها. 1
كما خمؼ الجزائرييف النوادي الثقافية والجمعيات التنويرية لكي يساعدوا عمى إنقاذ
مواطنيهـ مف االنحطاط إاافة لدور الصحافة  ،فقد كانوا دائمي الاغط عمى قاية التعميـ
في مطالبهـ مف فرنسا فقد اقتنع الجزائريوف المتنوريف سواء النخبة أو التقميدييف بأف النهاة
التي بدأت ال تتقدـ مف دوف التعميـ .
فنادي صالح باي الذي تأسس مف طرؼ المثقفيف الجزائرييف وبعض الفرنسييف العاطفيف
عمى الجزائر الذيف أيدو  ،فيقوؿ سعد اهلل ال تعمـ متى تأسس ولكف سنة  6706ـ  .كاف
عدد أعاائه  6500عاوا وكاف له فروع كثيرة بمدف الجزائر كاف اهدفه نشر التعميـ
والمساعدة عمى تمرير الجمااهير الجزائرية فبناء عمى قوؿ بف حبيمس الذي كاف عاوا في
النهاة حينئذ أف مف أاهداؼ النادي تنظيـ محاارات عممية وأدبية  ،كما كانت الجمعية
الراشدية التي تأسست عاـ  6672ـ  .مف شباف جزائرييف مف خريجي المدارس الفرنسية
الجزائرية أصدرت نشرة بالعربية والفرنسية  ،وتعقد سمسمة مف المحاارات الهامة وتساعد
عمى نشر التعميـ واألخوة فقد نظمت الجمعية الراشدية  6705ـ  .محاارة حوؿ التعميـ
بالمغة العربية  ،فنلاحظ أف نادي صالح باي والجمعية الراشيدية والتوفيقية قد ركز عمى
قاية التعميـ. 2
إاافة لمدور الذي لعبته النوادي والجمعيات في المطالبة بإصلاح التعميـ بالجزائر ظهرت
الحركة اضإسلامية لمدفاع عف الديف المعروفة باسـ حركة التجديد اضإسلامية التي دخمت
متأخرة لمجزائر وبخاصة في قسنطينة لما جاء المصمح محمد عبدو لمجزائر في زيارة له سنة
 6701وأبدى تأثر مف النزعة المحافظة والتشدد الديني لكف الشيخ عبد الحميد بف باديس به
أفي الموعظة المتزمتة واضإصلاحية فأسس أوؿ مدرسة مجددة.
1
2

محمد الشريؼ واشؽ  ،أصوؿ الحركة اضإصلاحية في الجزائر  ، 6762 – 6700المرجع سابؽ  ،ص . 31
سعد اهلل ،الحركة الوطنية الجزائرية ،ج ، 6ط ، 4مرجع سابؽ  ،ص . 617 – 616
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مىاقف وردود الفعل املختلفة من السياسة التعليمية الفرنسية التعليمية ونتائجها

ظهرت الحركة اضإصلاحية التي تزعمها بف باديس في الوقت الذي كانت فيه أوااع
الجزائر مزرية مف جراء السياسة التعميمية فإلى نهاية القرف  67وبداية القرف  00شهد
المجتمع الجزائري ظهور مصمحيف الذيف درسوا بالخارج ثـ عادوا إلى الوطف ليسااهموا
بجهوداهـ وأفكاراهـ بالنهاة الفكرية والدينية وطالبوا بإصلاح التعميـ التقميدي وارجاع المغة
ال عربية مكانتها  ،فعبد الحميد بف باديس كاف له أتباع قادوا معه الحممة اضإصلاحية لمواع
بالجزائر محاربيف االستعمار بشتى الوسائؿ الممكنة فشممت الحركة نشر التعميـ وتوعية
الناس وبعث المغة العربية مف جديد مف خلاؿ التعميـ العربي الحر والصحافة والكتابة كما
ااهتمت بإرس اؿ بعثات طلابية لمبلاد المجاورة طالبيف العمـ ليصبحوا إطارات لمتعميـ العربي
الحر. 1
فكانت حركة التعميـ العربي الحر التي بدأاها بف باديس  6761ـ  .نواة لنهاة تعميمية
عربية إسلامية واسعة النطاؽ كاف لها الثر في المحافظة عمى الشخصية الجزائرية والوقوؼ
بوجه االس تعمار ؛ فقد عمؿ عمى النهوض بالشعب الجزائري مف خلاؿ إصلاح عقمية
الشعب الجزائري عف طريؽ إصلاح التربية والتعميـ  ،لهذا كاف له مشروع حااري قاـ عمى
عدة دعائـ اهي 8


تأسيس المدارس والمعااهد العممية لتربية األجياؿ الصاعدة واعداد القادة القادريف في

كؿ مجاالت الحياة الحيوية بقدر اضإمكاف .


تكويف المطابع ضإحياء الثقافة العربية اضإسلامية والوطنية ونشراها في كتب ومجلات

وجرائد بيف الناس .


تأسيس المساجد والنوادي الحرة لمتربية الدينية والسياسية والوطنية لمشباب والرجاؿ

والنساء استعدادا لخوض معركة الحرية واالستقلاؿ اد االستعمار حيف يحيف وقتها وتتهيأ
األسباب المواوعية الشتعالها.

1

آسيا رحوي  ،واعية التعميـ الجزائري غداة اضإحتلاؿ الفرنسي  ،المرجع سابؽ  ،ص .55
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مىاقف وردود الفعل املختلفة من السياسة التعليمية الفرنسية التعليمية ونتائجها

فقد عمـ أف المستعمر ال يفهـ إال لغة واحدة واهي القوة وعمـ انه ال يمكف االتجا لمعمؿ
السياسي في ظؿ قوانيف األنديجيا الصارمة .
فرأى ارورة النهوض بالوعي العاـ الذي كاف في خمود وركود قبؿ الحرب العالمية
األولى فقد امتنع عف العمؿ السياسي وبدأ اشتغاله بالتربية والتعميـ  6761ـ  .بقسنطينة بعد
تأثر بمحمد عبدو الذي زار الجزائر  6701ـ  .ودعا إلى ترؾ االشتغاؿ بالعمؿ السياسي
والتفرغ لمتربية والتعميـ واضإصلاح الديني واالجتماعي فالمر الذي أمف به عبد الحميد اهو
التربية بأوسع معانيها بكؿ جد لممحافظة عمى المغة العربية.1
فمما أحس بحاجة المسمميف لتوسيع مجاؿ التعميـ لمحفاظ عمى حصانة المجتمع اجتمع مع
الشيخ محمد البشير اضإبرااهيمي واتفؽ معه بالمدينة المنورة عاـ  6761ـ  .عمى تربية النشئ
مف خلاؿ توسيع العمـ وتربيته عمى فكرة صحيحة فقد أدرؾ أف جواهر األزمة اهو حااري
فما اهو موجود مف فقر وجهؿ مآله الحالة االستعمارية التي عمدت لطمس أسباب الحياة في
نفوس الجزائرييف فلا بد مف التعميـ وذلؾ لمدور الذي يمعبه فر غرس القيـ وقمب األوااع
السياسية فقد اعتبر السلاح الحقيقي لحماية البمداف مف السقوط فاالستعمار بما يممؾ مف قوة
تجسس لـ يكف عقلا عف الحركة العممية الباديسية ولكنها تزامنت مع افتعاؿ الحرب العالمية
فاستمرت الحركة في النمو واألمة تمتؼ حولها وحدد أاهداؼ مدرسته بنشر القيـ الفاامة
باعتماد وسائؿ كتأسيس مدرسة لمتعميـ وتأسيس نادي لممحاارات فثورة التعميمية بدأاها
كمعمـ بالمسجد والجامع الخار بقسنطينة ومدرسة التربية والتعميـ  ،فقد اتخذ التعميـ في
عهد طابقا رسميا يقؼ في وجه التحدي واالستعمار. 2
كما جعؿ البرام التربوية تتلاءـ والبيئة التي يعيش فيها المتعمـ وليست غريبة عنه كما
اهي بالمدارس الفرنسية  ،وفيما يخص المدارس التي أنشأاها في إطار التعميـ العربي الحر
فهي8
1
2

رابح تركي  ،مجمة الشهاب عبد الحميد بف باديس  ،المرجع السابؽ  ،ص . 611
سامية جفاؿ  ،منهجية التغيير عند عبد الحميد بف باديس  ،مذكرة ماجستر  ،مطبوعة  ،قسنطينة  ، 0006 ،مكتبة

البحث والدراسات في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر  ، 6732ص . 02
77

الفصل الثالث :


مىاقف وردود الفعل املختلفة من السياسة التعليمية الفرنسية التعليمية ونتائجها

مدرسة جمعية التربية والتعميـ اضإسلامية بقسنطينة والتي كانت بمثابة النواة الرئيسية

لممشروع التربوي في منطقة الشرؽ الجزائري  6765ـ .


المدرسة الموفقية بسكيكدة  6707ـ .



مدرسة اضإخاء ببسكرة  6706ـ.1

فحركة بف باديس التربوية التعميمية كاف لها األثر العظيـ في طلابه المتوافديف عمى رحاب
الجامع األخار مف كؿ أرجاء الجزائر فذلؾ التأثير لـ تشهد الجزائر قبؿ تمؾ الفترة مما
جعؿ اضإبرااهيمي نائبه يقرر في مقدمة كتاب سجؿ جمعية العمماء المنعقد بنادي الترقي
بالعاصمة سنة  6713ـ  .أف مف العوامؿ األساسية في نشوء الحركة اضإصلاحية بالجزائر "
الحركة التعميمية " فقد كانت الكتائب األولى مف تلاميذ بف باديس اهي طلائع العهد الجيد
الزااهر  ،فالتعميـ الباديسي كاف ثورة ثقافة شاممة تعدى أثراها تلاميذ ومدينته لقطاعات أخرى
في شتى النواحي كما قاـ بإنشاء جريدة المنتقد  ،الشهاب  ،وغيراها منذ  6703ـ  .وانشاء
جمعية العمماء المسمميف  6716ـ  .وتأسيس المساجد الحرة لمتدريس  ،فحركته اضإصلاحية
قد بدأت قبؿ تأسيس جمعية العمماء واهذ األخيرة كرست ذلؾ.2
ففترة ما بعد الحرب العالمية األولى تميزت بظهور منظمات وطنية جزائرية دعت لارورة
التوسع في تعميـ الجزائرييف كما طالبت اهذ المنظمات بوجوب إدخاؿ المغة العربية بصفة
رسمية في التعميـ فهذ المطالبة جاءت كنتيجة لمرأي العاـ الذي ظهر في مختمؼ األوساط
الجزائرية والشعور بأف العمـ اهو السلاح الفعاؿ في الرقي.

3

ففي العقد الثالث مف القرف  00ـ  .أدت حتمية التطور التاريخي لتسفر عف اهذ الحركات
اضإصلاحية إلى ظهور حركة عمى مستوى الوطف واهي جمعية العمماء التي تحمؿ لواء تعميـ
المغة العربية بطرؽ أكثر عصرية وأكثر تنظيما وشمولية قد قامت بيف الصفوؼ الجزائرية
1
2

آسيا رحوي  ،واعية التعميـ الجزائري غداة اضإحتلاؿ الفرنسي  ،المرجع السابؽ  ،ص . 56
عبد الحميد بف باديس  ،الثورة التعميمية  ،مجمة الشهاب  ،العدد  ، 64دار الغرب اضإسلامي  ،طبعة خاصة بو ازرة

المجااهديف  ،ص . 66 – 65

3

رابح تركي  ،مجمة الشهاب عبد الحميد بف باديس  ،المرجع السابؽ  ،ص . 141
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مىاقف وردود الفعل املختلفة من السياسة التعليمية الفرنسية التعليمية ونتائجها

تحثهـ عف المغة العربية  ،كما أنشأت عشرات المدارس عمى نفقاتها بسائر الوطف وجندت
مئات المعمميف لمتعميـ بها وأوجدت نظاـ حكـ لتسيير اهذ المدارس ولجمع التبرعات المالية
كما أنها عممت اضإدارة االستعمارية عمى تاييؽ الخناؽ عنها وذلؾ بسجف معمميها وواعهـ
تحت الرقابة الفرنسية  ،لكنها بقيت صامدة في وجه العدو .
فجمعية العمماء المسمميف المؤسسة في ماي  6716ـ  .قد نشرت سنة  6730ـ  .قائمة
مف  02مدرسة  ،كما أنها سنة  6725ـ  .أنشأت بقسنطينة معهد بف باديس القانوني الذي
يتولى تكويف المعمميف والطمبة المدعويف إلى مواصمة تعميمهـ خارج الوطف  ،فقد بذلت
الحكة اضإصلاحية آنذاؾ جهدا لنشر التعميـ الحر في الجزائر وتصديها لإلدارة الفرنسية
وألاهدافها.
التربوية والمتمثمة في الفرنسة والتنصير  ،كما أنشأت الجمعية دار الحديث بتممساف 6715ـ
واهي مف أكبر المدارس التابعة لمجمعية بالغرب الجزائري  ،فهذ الجمعيات تكونت لرعاية
تمؾ المؤسسات التي أصبحت معااهد لمتعميـ في فترة وجيزة  ،فمما أدركت الجمعية أاهمية
التربية والتعميـ في تحقيؽ أاهدافها العقائدية والفكرية عممت عمى إحيائه وتدعيمه مف خلاؿ
إنشاء المدارس بكؿ المناطؽ الريفية والحارية وفؽ مبادئها وتعاليمها ويظهر ذلؾ مف خلاؿ
دعوة بف باديس ضإصلاح البرام التعميمية .
فالجمعية قامت متنكرة للاستعمار بكؿ مساعيها ضإنقاذ ما يمكف إنقاذ مف أبناء الجزائر
بتشييد المدارس كما قامت بمساعي حميدة في سنوات متوالية مع الحكومات العربية بإرساؿ
مئات الطمبة الجزائرييف لمدراسة بالمشرؽ العربي .
فالتعميـ خلاؿ اهذ الفترة شهد تحوال وازداها ار عما كاف عميه قبؿ ذلؾ فالفاؿ يعود لتمؾ
الجمعيات والشخصيات التي أخذت في تحسيف التعميـ ونشر كأسموب لمتطور والتطوير.

1
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 -2موقف السلطات الفرنسية والمعمرين من تعليم الجزائريين (الجانب الفرنسي) :
أ -موقف السلطات الفرنسية من تعليم األهالي :
شممت المعاراة الفرنسية لتعميـ الجزائرييف كؿ مف الحكومة العامة بالجزائر والحكومة
الفرنسية وكذا أعااء مجمس الشيوخ ومجمس النواب  ،فالبرلماف الفرنسي اهو الذي يصادؽ
ويقرر الميزانية الخاصة بالتعميـ بمراعاة إمكانيات البمديات الجزائرية  ،فقد أثر بعض النواب
متشدديف في معاراتهـ لتعميـ الجزائرييف وتأسيس المدارس.1
فاالستعمار عمؿ منذ بداية االحتلاؿ عمى إتباع سياسة القااء عمى مقومات الشعب
الجزائري عف طريؽ إغلاؽ المدارس وأماكف التعميـ واألوقاؼ المموؿ الرئيسي لمتعميـ
فمحاربة المستعمر لممؤسسات التعميمية بالغمؽ والهدـ والمراقبة مثؿ  8المدارس التي بقيت فقد
حرـ عميها تدريس تاريخ الجزائر وجغرافيتها كما حرـ عميها تدريس أبواب الجهاد مف القرآف
الكريـ بمقتاى قانوف  67حتى ال يتشبع األبناء باألفكار التحريرية ومقاومة االحتلاؿ ،
إاافة لمطاردة المعمميف والفقهاء ورجاؿ الديف العتباراهـ المحرض والموجه والقائد لحركة
المقاومة الشعبية والثقافية. 2
ولعمـ االستعمار أف العمـ اهو سيؼ قاطع فإذا تسمح به الشعب الجزائري أمكنه مقاومته
سعى حينئذ لسياسة التجهيؿ بالجزائر فقد كاف شغمه الشاغؿ اهو إفناء العنصر اضإسلامي
بالتفقير والتجهيؿ حتى ال تقوـ له قائمة ويحقؽ أاهدافه. 3
ولكي تقوـ السمطات بإاعاؼ السمطات عمؿ الزوايا ومشايخها اتخذت مجموعة إجراءات
اداها لنفي زعمائها أو سجنهـ بؿ وصؿ األمر بالسمطات إلى فتح حممة تفتيش اداهـ
بتهمة التحريض عمى الجهاد ومحاربة فرنسا. 4
1
2

عبد القادر حموش  ،سياسة فرنسا التعميمية في الجزائر  ،المرجع السابؽ  ،ص . 26
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لكنه بالرغـ مف معرفة السمطات الفرنسية أف التعميـ اهو الطريقة المثمى ضإدماج
الشعب الجزائري بفرنسا إال أنها بعد غمؽ المدارس واهدـ البعض منها وتحويؿ الباقية لغير
اهدفها فمـ تقـ بنشر التعميـ عمى نطاؽ واسع ليسمح لمجزائرييف بالتفتح عمى الحاارة األوربية
واعطائهـ حؽ في التعميـ بؿ كاف التعميـ الفرنسي موجها لفئة معينة مف أبناء المواليف
لمسمطات االستعمارية والشعب الجزائري وتدافع عف أفكاراها ومشاريعها  ،كما كانوا متخوفيف
مف نشر التعميـ بيف الجزائرييف ألف ذلؾ سيكوف مناقاا لمصالحهـ االستعمارية فمو تعمموا
سوؼ يحاربونهـ  ،فقد جاء اهذا التخوؼ عمى لساف أحد عمماء االجتماع واهو غوستاؼ
لويوف  " 8لو عممنا العرب لتحولت العبارة عمى ألسنتهـ الجزائر لمعرب "  ،فهذا إشارة أف
تعميـ الجزائرييف فيه مارة لمسمطات الفرنسية ففتح الباب أماـ الجزائرييف لمتعميـ بالنسبة لهـ
يعني تنوير عقولهـ ثـ المطالبة بوطنهـ. 1
لهذا كانت السياسة الفرنسية التعميمية بالجزائر متناقاة وتتأرجح بيف كفتيف حوؿ إما
يمكف نشر التعميـ الفرنسي أماـ أبناء األاهالي أـ ال حتى فترة الثمانينات فاستقرت حوؿ
تعميمهـ  ،فموقؼ السمطات الفرنسية مف تعميـ الجزائرييف تعميما فرنسيا كاف يختمؼ حسب
السياسييف اهناؾ مف يرى تعميمهـ والبعض يعارض أما السماح بالتعميـ العربي فهذا وااحا
وموقفه الرفض فهذا كنا وااحا منذ الواهمة للاحتلاؿ بتحطيـ المؤسسات االستغلالية والتمييز
العنصري ولـ يأت لنشر الحاارة مثمما ادعى بعض الفرنسييف وقالوا أنهـ جاءوا لتحاير
الشعب الجزائري ألنه يعيش في جهؿ وتعصب ديني .
فالنظاـ الفرنسي التعميمي بالجزائر واف وجد فقد كاف موجه ألبناء المعمريف وقمة مف
فئة الجزائرييف  ،أما بقية األطفاؿ فقد نظر إليهـ نظرة السيد لمعبد ف فالمدرسة الفرنسية التي
كانت موجودة بفرنسا كاف لها فروعها بالجزائر واهو ما يعرؼ بالتعميـ األولي  ،أما التعميـ
الثانوي فهو موجه لمرعايا وأغرااه وبرامجه ليست كأغراض وبرام

التعميـ السابؽ ،

فمشاريع االستعمار الفرنسية منذ البداية ظهرت ألرض الواقع العتبار أف الجزائر قطعة
1
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فرنسية ويتصرفوف فيها حسب أاهوائهـ  ،فبعد الغزو بالسلاح اتخذت فرنسا المدرسة كأسموب
لمسيطرة عمى العقوؿ  ،فمسألة إخااع األاهالي طرحت بقوة مع بداية االحتلاؿ وطيمة الفترة
االستعمارية لكي تكوف الحؿ لدمجهـ بديانتها ولغتها ففي الستينات مف القرف التاسع عشر
رفع أحد منظري االستعمار بالجزائر تقري ار لنابميوف لعرقمة عمؿ الزوايا والمدارس واهذا ما
حد ث لكف الشيء الذي لـ يحدث اهو إحلاؿ المدرسة الفرنسية عوض العربية كما يقوؿ
عمار اهلاؿ  ،وذلؾ بسبب معاراة المعمريف  ،لهذا فقد اعتبروا المشروع تهديدا لمصالح
فرنسا بالجزائر  ،وقالوا أف نشر التعميـ بيف األاهالي يعني تنوير عقولهـ وتوعيتهـ وبالتالي
يحاربوف فرنسا فإلب قاء األاهالي بواعيتهـ المتداهورة عمؿ منظروا االستعمار عمى إيجاد
نوعيف مف 8
التعليم األول  :اهو مخصص ألبناء المعمريف واهـ التعميـ السائد بفرنسا مف حيث المستوى
والمنه فالمنظومة التعميمية التي بفرنسا اهي نفسها الخاصة بأبناء المعمريف .
أما التعليم الثاني  :فهو مخصص طبعا ألبناء األاهالي وله منهاج تعميـ خاص فهو بسيط .
فالسمطات الفرنسية لـ تقـ بنشر التعميـ عمى مجاؿ واسع عمى الجزائرييف العتباراهـ مثمما
قالوا مف جنس منحط وغير قابميف لمتربية إاافة ألنهـ غير فرنسييف واهذا ما ذاهب إليه
بوسكي أحد المدافعيف عف االستعمار الفرنسي أف نقص التعميـ بيف الجزائرييف يعود لمحواجز
الشرعية والدستورية أي القاية الجنسية فهو يقوؿ  " 8عمى المرء أف يكوف فرنسيا حتى يتمتع
بكؿ الحقوؽ بما فيها التعميـ ."1
ففكرة توسيع التعميـ لفائدة المواطنيف كانت محاربة بعنؼ مف طرؼ الجالية الفرنسية
ألسباب منها إحداث الجهؿ في الجزائر المستعمرة والبغي والطغياف ونشر األمية ألف العمـ
والمعرفة مف العوامؿ التي تساعد األاهالي عمى إجلاء المعمريف وبهذ الخطة يستطيع
االستعمار وأعوانه إيجاد وبسهولة اليد العاممة الرخيصة لخدمتهـ.
كما كانت اهناؾ أحزاب سياسية فرنسية تعارض كؿ إجراء يحاوؿ تحسيف واعية التعميـ
مثؿ  8حزب اد العرب  ،فقد كانت اهذ األحزاب تنظـ بواسطة صحفها ومجلاتها حملات
1
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اد تثقيؼ الجزائرييف وأنصار اهذ األحزاب يعبروف عف عنصريتهـ واحتقاراهـ وازدرائهـ
اتجا العرب بصفة عامة والمواطنيف الجزائرييف بصفة خاصة معتقديف أف التعميـ يسبب
التمرد في وسط األاهالي وأف العدو الجااهؿ والفلاح الجااهؿ ينحني أماـ قبعة الاابط
الفرنسي .
فالجمهورييف لـ يكونوا متحمسيف لتعميـ الجزائرييف وتعميمه في كامؿ الجزائر وفقا لما
جاءت به القوانيف والمراسيـ التي أصدرواها في اهذا الشأف  ،كما أاهممت إدارة االحتلاؿ
التعميـ بعد ثورات  6665ـ  .وانتشرت المشاعر المعادية لمجزائرييف مف طرؼ المستوطنيف
فتداهور التعميـ راجع ضإعطاؿ المجالس المحمية لفكرة تعميـ األاهالي ففي  6656ـ  .قامت
البمديات بغمؽ المدارس العربية – الفرنسية وتعوياها بالمدارس البمدية وذلؾ إثر تظااهر
الجمهورييف بحقد وسخط اتجا سياسة تعميـ األاهالي خاصة بالمدف  ،ففي  6651ـ .
ايقت اضإدارة الفرنسية عمى التعميـ العربي اضإسلامي وفي  6651 – 00 – 60ـ  .اقترح
عمى الوالي العاـ لمجزائر تكثيؼ التعميـ الفرنسي بمنطقة زواوة والغاء المدارس الفرنسية كما
أسس الفيجري  6651ـ  .مدارس لمتبشير. 1
فموقؼ السمطات الفرنسية يظهر جميا في رفاهـ لنشر التعميـ منذ  6676ـ  .برفض
الزيادة في القروض الموجهة لتعميـ الجزائرييف عندما تبنى مجمس الشيوخ الفرنسي سياسة
لصالح األاهالي نوعا ما  ،فالبرلماف الفرنسي كاف به طرؼ مؤيد لتعميـ الجزائرييف وطرؼ
مع ارض  ،فالطرؼ الثاني كاف يعارض إنشاء المدارس ويرى في ذلؾ إسراؼ األمواؿ  ،أما
الطرؼ األوؿ فيرى ارورة الدفاع عف الجزائرييف ليس لتثقيفهـ بؿ لخدمة أنفسهـ  ،فهـ
يروف أف المدرسة تساعد عمى كسب العنصر الوطني والتغمغؿ في أعماقه لتفادي غابه
اد االحتلاؿ واستخدامه بالمشاريع االستعمارية.
فالمدرسة تمثؿ وسيمة لتهدئة األوااع في نظراهـ وتجنب لمحرب فمف بيف أنصار تعميـ
الجزائرييف وأنصار سياسة الدم
1

روزي الذي طالب بحؽ الجزائرييف في التعميـ الفرنسي
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وحذر مف إاهماؿ اضإدارة االستعمارية لمجزائرييف في مجاؿ التعميـ حيث قاؿ  " 8مف واجبنا
األكثر إلزاما  ،مف فائدتنا األكثر بدااهة اهي ترؾ اهذ األلوؼ مف األطفاؿ التي ما فتئ
عدداها يزداد ويرتفع بسرعة بدوف تعميـ  ،بدوف أية حاارة والذيف عندما يكبروف يصبحوف
جمهو ار خاملا وغير مثقؼ وعراة لجميع التحرياات الداخمية والخارجية  ،والتعميـ اهو
العامؿ الوحي د الذي يقرب الشعب إلينا  ،وواجب فرنسا تصدر طميعة النهض اضإسلامية .
فالبرغـ مف اهذا إال أف المواقؼ المعاراة اهي الغالبة  ،فما اهي إال فترة حتى أصبحت
البلاد فارغة مف العمـ فبعد  6661ـ  .أخذ يفتح أبواب المدارس في وجه أبناء الجزائر لكف
اهذا التعميـ طبعا كاف فرنسيا فبعدما طالبت المنظمات الوطنية الجزائرية بوجوب فتح
المدارس وجوب إدخاؿ المغة العربية بصفة رسمية لجانب المغة الفرنسية لبت السمطات
الفرنسية إلى حد ما رغبتهـ األولى بفتح بعض المدارس الجديدة. 1
لكف رفات رغبتهـ الثانية واهي إدخاؿ المغة العربية بالمدارس بصفة رسمية في البرام
الدراسية  ،لهذا كانت اهناؾ زيادة عدد الجزائرييف بالمدارس العامة ولكنها زيادة ماطربة ؛
فقد اعترؼ الفرنسيوف بأنفسهـ باآلة نشر التعميـ بيف األطفاؿ الجزائرييف وتعمموا بعمؿ وااهية
مف بينهما عدـ توفر المعمميف أو المخصصات المالية أو حتى األبنية المدرسية أو غيراها ،
فهذ كانت لمحج المقدمة مف طرؼ الفرنسييف لعدـ نشراهـ وتوسيع التعميـ.
فالسمطات الفرنسية لـ تحارب المغة العربية والثقافة اضإسلامية مف المدارس الرسمية التابعة
لها فحسب التي كاف بها حظ المغة العربية معدوما في المرحمة االبتدائية وائيلا جدا
بالمرحمة الثانوية بؿ عممت عمى محاربة المغة العربية والتعميـ العربي خارج نطاؽ التعميـ
الذي يخاع ضإشرافها واهو التعميـ العربي الحر الذي اعتمد عمى تمويؿ الشعب الجزائري مف
التبرعات العامة حتى ال تتلاشى المغة العربية  ،والدليؿ عمى محاربة السمطات االستعمارية
لمتعميـ العربي واعها لمراسيـ وقوانيف ومنع ذلؾ مثؿ قانوف  6702ـ  .الذي يمنع كؿ معمـ
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يريد فتح مدرسة عربية دوف رخصة وال يتحصؿ عميها إال إذا توفرت فيه شروط قاسية ،
واعت عقوبة لمف يخمؼ القانوف إما بالسجف أو الغرامة.
فالممفت لمنظر أف اهذا المرسوـ جاء به أنه يجوز لنفس السمطات أف تسحب الرخصة
ألجؿ معيف أو نهائيا مف المعمميف الذيف يرتكبوف أي عمؿ مف شأنه المساس بالسموؾ أو
األخلاؽ مف وجهة النظر الفرنسية طبعا  ،فالسمطات الفرنسية واعت اهذا القانوف كسلاح
بيداها تنشر في وجه كؿ معمـ أو مدير مدرسة يظهر غيرة صادقة عمى لغته ودينه فيسارعوف
إلى إغلاؽ تمؾ المدرسة فهذا إذا أظهر غيرة عمى لغته فكيؼ إذا درسها.
واما إحالته لممحاكمة بتهمة تعميـ المغة العربية بدوف ترخيص أو بطريقة ال تراي السمطات
ال فرنسية إذا ما خرج عف الشروط التي اشترطواها به مثؿ تدريس آيات الجهاد  ،فالسمطات
االستعمارية واعت كؿ العراقيؿ في وجه التعميـ العربي الحر وقاومته بمختمؼ الوسائؿ
والقوانيف الجائرة التي واعتها كحج

وأدلة قاطعة لتبرير الموقؼ  ،فالسمطات الفرنسية

كانت المسؤولة عف إاهماؿ التعميـ العربي الحر بالجزائر بالهد االستعماري وكذا منع تدريس
المغة العربية فهدفها اهو القااء عمى كؿ ما اهو عربي حتى يتسنى لها تحقيؽ أاهدافها. 1
فالسمطات الفرنسية كانت تقوـ باالاهتماـ بكؿ ما اهو روماني حتى تبيف لمجزائرييف أف اهذ
األرض لها  ،ففرنسا حفيدة الروماف وأف اهذ األرض ألجداداها وجاءت الستعادتها وعممت
عمى إيهاـ الجزائرييف بأف أراهـ ماايها فرنسي وحاشراها وحتى مستقبمها فاالاهتماـ بما
اهو روماني يعود لربط البلاد الفرنسية بتاريخها المااي  ،أما ما اهو عربي إسلامي فاعتبرته
غير موجود بؿ عممت عمى محاربة وااهماؿ ما كاف موجود والدليؿ في ذلؾ تمؾ المؤسسات
التي حولتها لغير غراها  ،والبعض صادرتها وربطتها باضإدارة الفرنسية. 2

1

محمد حسف الفالاء  ،المسيرة الرائدة لمتعميـ الحر بالجزائر  ،ط ، 6الجزائر  ،شركة دار األمة لمطبعة والنشر والتوزيع ،

 ، 6777ج ، 6ص . 66

2

أبو العيد دودو  ،مفهوـ الثورة الثقافي في الجزائر  ،مجمة الثقافة  ،العدد  ، 61السنة الثالثة  ،مارس ، 6751
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فكؿ ما اهو عربي إسلامي في نظر السمطات االستعمارية يشكؿ عقبة في طريقها يجب
إبعاداها الستكماؿ طريقها وتنفيذ خططها االستعمارية .
ب -موقف المعمرين من تعليم الجزائريين :
الموقف المعارض:

-1

بدأت المعاراة "الكولوف" لمتعميـ الجزائرييف منذ  6630أي تاريخ صدور المراسيـ و
القوانيف القاائية بتأسيس المدارس لمجزائرييف لتشتد في العهد الجمهوري الثالث ،حيث
أعتبرت اهذ المعاراة أف تعميـ الجزائرييف ال يعود بالفائدة لممستعمر بقدر ما يجمب لها
الخطر و عمى اهذا األساس أاهممت الحركة التعميمية الفرنسية العنصر الوطني و ااهتمت
بالمعمريف خاصة بعد أف إزداد نفوذ البمديات بتوسيع المناطؽ المدنية.1
ويعمؿ األوربييف موقفهـ السمبي إتجا الجزائرييف بأنهـ شعب ال يريدوف التحار ويجب
طرداهـ الى الصحراء و كمما كاف يناقش مواوع تعميـ الجزائرييف في المجمس في المجالس
و االجتماعاف كانت ترتفع أصوات المعاراة و موجات الغاب في صفوؼ المعمرييف فقد
حدد بعاـ مستوى ودرجة تعميمهـ و البعض اآلخر رفض اهذا التعميـ بأكممه ألنه قادراف
بخمؽ درجة مف التقدـ لمجزائريف .وقد وصمت درجة عدائهـ الى مقاطعة المكاتب العربية التي
كانت تتعامؿ مع الجزائرييف وخلاصة ما كاف يريد "الكولوف" اهو ال تأسيس المدارس جديدة
و إغلاؽ المدارس الموجودة وحتى و إف لقت فتكوف مهمتها تعميـ الجزائرييف قراءة و كتابة
المغة الفرنسية الدارجة

.2

فقد قدـ األوربييف مجموعة مف الحج

التي تعارض تعميـ الجزائرييف منها الحج

العنصرية و التي مفاداها أف الجزائري ينتمي الى جنس منحط و دنيء و ال يمكف تغير ألنه
يرفض التقدـ وغير قابؿ لمتعميـ ومف اهذا المنطمؽ يرفض "الكولوف" دم العنصر العربي مع
العنصر األوربي.
.6أبو العيد دودو  ،مفهوـ الثورة الثقافي في الجزائر ،المرجع السابؽ  ،ص . 33
.0عبد القادر حموش″ ،الكولوف الفرنسيوف و التعميـ القومي في الجزائر” ،مجمة العموـ ،العدد،0الجزائر ،ديسمبر ،0000
ص64 8
86

الفصل الثالث :

مىاقف وردود الفعل املختلفة من السياسة التعليمية الفرنسية التعليمية ونتائجها

أما الحجة الطالية فيرى أصحابها بأنه إذا قامت فرنسا بتأسيس مدارس لمجزائرييف تكوف
قد سااهمت في خراب البمديات ماديا و تاحى بالمدرسة الفرنسية لصالح المدرسة العربية
وكذلؾ في إفلاس المستعمرة ماليا.
أما الحج السياسية 8أعتمد االستعماريوف عمى الحج سند لهـ اد أي تعمـ يوجه لمسكاف
و ا ألعالي في أي بمد خااع للاستعمار بشتى أنواعه و أشكاله و صورة و ظروفه
كالجزائر ،وكاف الشعور المشترؾ لدى المعمرييف اهو أف تعميـ الجزائرييف يشكؿ خطورة عمى
سيطرتهـ السياسة و االقتصادية كذلؾ يعتقد المعمروف أف التعميـ الجزائري يؤدي الى خمؽ
أعداد كثيرة مف الموظفيف يفوؽ عدد الموظفيف المعمريف الموجوديف.
فنشر التعميـ بيف الجزائرييف يعني في نظر اهؤالء المعارايف تكويف و تخرج زعماء سياسة و
إطارات عسكرية مف الشعب الجزائري تقود في النهاية الى الثورة اد االحتلاؿ.
-2

الموقف المؤيد:

الى جانب المعراة الشديدة لمكولوف في أمر تعميـ الجزائرييف و تثقيفهـ كانت عناؾ
مجموعة أخرى مف الكولوف ترى ارورة تعميـ الجزائرييف لتفادي خطراهـ و كسب وداهـ
ووالئهـ الى فرنسا ،فعندما يتعمـ الجزائرييف بالمدارس الفرنسية يصبحوف مساعدييف فعاليف
لمكولوف الفرنسييف و قد كاف الكولوف يسمحوف بإعطاء التعميـ لمجزائرييف بقدر الذي يتناسب
مع مصالحهـ و إحتياجاتهـ.
وكاف الكولوف يهدفوف مف وراء تعميـ الجزائرييف الى تحقيؽ غايتيف وفائدتيف لفرنسا واحدة
سياسية و األخرى إقتصادية ،فالفائدة األولى تكمف في إحتلاؿ فرنسا لمكانة محبوبة تجا
االسلاـ ،أي إظهار نفسها بمظهر محب و المتعاطؼ مع المسمميف و اضإسلاـ ،أما الفائدة
الثاني و اهي االقتصادية ،تتمثؿ في كسب العنصر الوطني وجعؿ الجزائرييف ليسوا رعايا و
إنما الوصوؿ كذلؾ عف طريقهـ الى كسب ابناء ممتهـ في المناطؽ األخرى.
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ومف اهنا بات وااحا أف قاية تعميـ الجزائرييف ستبقى معمقة دوف حموؿ أماـ تآمر اضإدارة
الفرنسية في الجزائر مع الكولوف اد العنصر الجزائري و اد تعميمه و تثقيفه وبتالي
تحرير

.1

-3نتائج السياسة الفرنسية بالجزائر :
.1

نتائج قريبة المدى :
بعد االحتلاؿ الفرنسي لمجزائر سنة  6610ـ  .اعتبرت اهذ األخيرة منزوعة السيادة

وتابعة لمبمد المستعمر وأصبحت كؿ مؤسساتها ممحقة باألملاؾ الفرنسية بما فيها المؤسسات
التعميمية التي مثمت امتدادا لممؤسسات العمومية الفرنسية آنذاؾ  ،وتـ التصرؼ فيها حسب
اهواتهـ. 2
فقد عمؿ االستعمار منذ غزو عمى محاربة الثقافة والمغة العربية ومحاصرة كؿ مف
الزوايا والمدارس وغمؽ المراكز التعميمية في وجه أبناء الجزائرييف حتى تروج فكرة االستعمار
وسط األجياؿ الصاعدة  ،ولـ ياع سياسة تعميمية منظمة لتوعية وتثقيؼ أبناء الجزائر ما
عدا قميمة مف أبناء الطبقة الموالية لفرنسا  ،قصد إيجاد فرقة تكوف لصفها وبجانبها وتعمؿ
كواسطة بالمناصب اضإدارية بيف األاهالي والسمطات الفرنسية  ،كذلؾ قوؿ أف المغة العربية
اهي لغة ميتة ونفت مع المغات الميتة تبرير لسياستهـ التعميمية ودعـ المطامح االستعمارية
مواهما الرأي العاـ أف واجب األمـ الراقية انقاض الجزائر مف آفة الجهؿ واألمية وذلؾ باسـ
الحقوؽ اضإنسانية.
غير أف الحقيقة التاريخية تبيف عكس ذلؾ تماما فالجزائر لـ يستولي عميها الجهؿ ولـ
ينعدـ بها ال التعميـ وال المدارس طيمة القرف  67ـ  .فالواقع التاريخي يدحض تمؾ األباطيؿ
الكاذبة والتي اتخذتها السمطات الفرنسية كمبرر أماـ الرأي العالمي أنها جاءت لتحار تمؾ

الشعوب المتخمفة فأيف اهي الحاارة التي نشرتها ؟ .بؿ ما كاف موجودا تـ القااء عميه. 3
.6ابو القاسـ سعد اهلل ،تاريخ الجزائر الثقافي ،المرجع السابؽ ،ص .153

2

توفيؽ زروقي  ،النظاـ التربوي في الجزائر  ،محكات نقدية لواقع التوجيه المدرسي  ،الجزائر  ،ديواف المطبوعات

الجامعية  ، 0006 ،ص . 42

3

إبرااهيـ مياسي  ،دور الزوايا في نشر التعميـ األصمي  ،أعماؿ الممتقى الوطني األوؿ والثاني حوؿ دور الزوايا إباف الثورة

والمقاومة التحريرية  ،الجزائر  ،منشورات و ازرة المجااهديف  ، 0003 ،ص . 107
88

الفصل الثالث :

مىاقف وردود الفعل املختلفة من السياسة التعليمية الفرنسية التعليمية ونتائجها

لذلؾ بذلت فرنسا كؿ ما بوسعها لمحو الشخصية الوطنية وتفكيؾ بينة المجتمع الجزائري
عف طريؽ محاوالت تصفية المغة العربية والديف بمؤسساته إاافة لنشر الثقافة الفرنسية
والديانة المسيحية  ،فقد نجحت لنوع ما في خمؽ فئة مثقفة فرنسيا لكنها فشمت في تمسيح
المجتمع الجزائري.
فمف نتائ االحتلاؿ أف حدثت تغيرات عميقة في مختمؼ المياديف وفيما يخص الجانب
التعميمي حرمت البلاد مف لغتها وسدت المدارس في وجه أبنائها مما أدى بالعديد إلى الهجرة
خارج الوطف .
فأوؿ ما عمد إليه االستعمار اهو مطاردة العمماء وتشريداهـ العتباراهـ المحرض عمى
الجهاد ومحاربة الصميبييف  ،فاالستعمار انته

سياسة تخريبية تجهيمية ألفراد الشعب

الجزائري حتى أصبح اهناؾ تخمؼ تربوي تعميمي فانتشرت بذلؾ األمية بيف الجزائرييف لغياب
المؤسسات التعميمية وذلؾ بغية تسخيراهـ الستبعاداهـ وواعهـ تحت خدمة المستعمر .
فبعد إاهماؿ المؤسسات التعميمية القائمة عمى التعميـ العربي الحر لـ تسمح السمطات
الفرنسية بنشر التعميـ الفرنسي إال بمقدار معيف ولفئة خاصة قصد خدمة مصالحها
االستعمارية فهناؾ شهادات فرنسية تثبت إاهماؿ المؤسسات التعميمية وعدـ تخصيص أي
منها لتعميـ الجزائرييف والدليؿ اهو قوؿ رين  " 8أف الغزو كاف له األثر إذ بسط يد عمى
العقارات الدولية دوف أف يخصص وال محؿ واحد لمتعميـ  ...ولـ يبؽ مف المكاتب الموجودة
سابقا إال العدد القميؿ "  .وكذلؾ قوؿ بوالر  " 8أف االستعمار أسند إدارة التصرؼ بالمساجد
إلى أناس بارعيف في الكيد فاستخدموا األمواؿ لمصالحهـ الشخصية . 1...
كذلؾ مف نتائ السياسة الفرنسية التعميمية بالجزائر أنها كانت محددة بأاهداؼ محكمة
حتى واف لـ تكف معمنة  ،ففي أحوالها كانت لخدمة مصالحها االستعمارية واهي تكويف فئة
مف الشباف الجزائرييف يحمموف أفكا ار فرنسيا يسااهموف في التوسط بيف اضإدارة االستعمارية
والشعب الجزائري واألسبقية كانت ألبناء األعياف المواليف لها .
1

أنيسة بركات  ،شذرات ذاهبية مف الذاكرة الجماعية ( نظرة عامة عف تاريخ الجزائر مف االحتلاؿ الفرنسي – 6610

 ، 6740مجمة الذاكرة  ،العدد  ، 06مارس  ، 0005منشورات المتحؼ الوطني لممجااهد  ،ص . 666
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فمهذا لـ تكف اهناؾ نية في تعميـ شامؿ وعاـ ألبناء الجزائرييف حتى واف كاف اهذا التعميـ
بمغة المستعمر فهذ األمثمة تبيف مدى تناقض السياسة االستعمارية وتذبذبها بيف رغبة في
تحويؿ الجزائرييف لفرنسييف عف طريؽ المدرسة  ،وبيف تخوفها مف نتائ التعميـ التي يمكف
أف تتحوؿ في أيديهـ لسلاح يستعممونه لرفع الظمـ واالستغلاؿ المسمط عميهـ .
فبالنسبة ألبناء الجزائرييف وتعميمهـ فقد مر بعدة مراحؿ مف الهدـ والغمؽ لممدارس
وتاييؽ الخناؽ واالنحسار ثـ بداية مترددة لبناء بعض المدارس التي عمؿ أبناء األاهالي
عمى تجنبها وأخي ار مطالبة بعض الجزائرييف وخاصة المثقفيف بفتح المجاؿ لتعميـ أبناءاهـ ،
فالتعميـ بالجزائر بالعهد االستعماري عموما عرؼ ركودا شاملا وانحصار خاصة بالتعميـ
االبتدائي إذ لـ يصحبه انتعاش في التعميـ الثانوي والعالي .
فالواقع أف فرنسا لـ تفصؿ بيف السياسة والتعميـ وربطت مخططاتها السياسية االستعمارية
بالجزائر أكثر مف مرة بتعميـ األاهالي الجزائرييف لكف اهذا نظريا وفي أغمب األحياف ال يستند
إلى الواقع الحقيق ي وال يتماشى مع األوااع الحقيقية التي كاف األاهالي يعيشونها اجتماعيا
واقتصاديا وسياسيا مما يؤثر ثقافيا .
إاافة لنتيجة ايجابية تمثمت في الدور الذي لعبته طبقة النخبة التي تكونت تكوينا فرنسيا
بالمدارس الفرنسية عممت عمى تمثيؿ الجزائر أماـ السمطات الفرنسية وعرض بعض القاايا
مثؿ المحافظة عمى التقاليد العربية واحتراـ الديف والمغة في االجتماعات الفرنسية

1

.

وبالنسبة لتعميـ البنات المسممات لـ يجد أي ااهتماـ بأمراهـ ويقوؿ توفيؽ المدني أنه كانت
نحو ثلاثة آالؼ بنت اللاتي يجدف في الدارس الحكومية مقاعد وال يتمقيف شيئا مف العروبة
أو عموـ الديف  ،مما يؤدي بهـ لمبقاء في حالة الراا بالجهؿ واألمية.
فحتى استقلاؿ الجزائر بقيت ظااهرة تداهور التعميـ بمختمؼ أنواعه ومستوياته جمية وميزة
مف الميزات الهامة لمنظاـ االستعماري فتعميـ البنات يعطي صورة وااحة عف التعميـ
الفرنسي بالجزائر فقرار  6630ـ  .أنشأ  04مدارس لمبنات وارتبط مصيراها مصير التعميـ
1

سعد اهلل  ،أفكار جامحة  ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية لمكتاب 6766ـ  ،ص . 60
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العمومي الفرنسي بالجزائر ففي  6660ـ  .اهبط عدد المدارس لمبنات إلى مدرستيف تبعا
لمتطور السمبي الذي عرفه قطاع التعميـ خلاؿ فترة الثمانينات مف القرف التاسع عشر  ،فتعميـ
البنات اعتراه مشاكؿ مف بينها أف ال يامف لمبنات أي مستقبؿ ال ماديا وال معنويا فهذا ما
وقؼ منه األولياء موقؼ امتناع إرساؿ بناتهـ لممدارس الفرنسية.
وبالنسبة ضإحصائيات عدد المتمدرسيف الجزائرييف فإنه في عاـ  6762ـ  .بمغ التلاميذ
 20041تمميذا أي بنسبة  % 3مف عدد األطفاؿ الذيف اهـ في سف الدراسة والذيف كانوا
يقدروف بػ  630 8ألؼ طفؿ  ،أما عف التعميـ الثانوي فمـ يتجاوز عدد الجزائرييف المسجميف
فيه قبؿ عاـ  6762ـ  .سوى  630طالب بينما لـ يتحصؿ خلاؿ اهذ السنة إال 60
جزائريا عمى شهادة الميسانس .
فمف بيف أسباب قمة حاممي شهادة البكالوريا سنة  6762ـ  .ما يمي 8


عزؼ التلاميذ الجزائرييف عف االلتحاؽ بتمؾ المدارس الفرنسية والتي كانت تبت

السموـ بدال مف نشر المعرفة الحقيقية .


معاراة المستوطنيف المطمقة لمتعميـ لمجزائرييف لتخوفهـ مف أف يصبحوا متعمميف

ويشكموف خط ار عمى االستعمار وذلؾ ألنهـ كانوا يريدوف إبقاء األاهالي في واعية الجهؿ
حتى ال يشكموا خط ار عمى أسياداهـ.1


عدـ توفير السمطات الفرنسية لألمواؿ الارورية ضإنجاح تميـ ومجانية التعميـ .
ورغـ اهذا فإف الجزائرييف الذيف سجموا بالمدارس الفرنسية لـ يتجاوزوا مرحمة التعميـ

االبتدائي ليس معنى اهذا النقص لمذكاء الجزائري بؿ رغبة فرنسا في تجهيمهـ ليسهؿ عميها
استعباداهـ واهذا ما يطمبه المعمروف  ،فالتعميـ الثانوي لـ تتح الفرص إال لممحظوظيف مثؿ
أبناء القياد المواليف لفرنسا وحتى التعميـ العالي  ،فكانت تدرس اهذ الفئة نظ ار لحاجة

1

أحمد توفيؽ المدني  ،كتاب الجزائر  ،الجزائر  ،منشورات المؤسسة الوطنية لمنشر 0060 ،ـ  ،ص .154
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االستعمار لها واهكذا حرمت أجياؿ مف التعميـ بالمدارس مف بداية االحتلاؿ حتى نهايته
فكانت اهذ األجياؿ احية االستعمار واالستدمار. 1
فتعميـ المسمميف أصبح يختمؼ عف السابؽ حيث لـ يكف آالؼ األطفاؿ يجدوف أماكف لهـ
بالمدارس إال فئة نادرة  ،فالمحظوظ فقط مف يجد مكانا بالمدرسة العربية الحديثة أو الزاوية
لتمؽ بها عموـ آبائه األوليف لذلؾ كانت األمية منتشرة بيف الجزائرييف بشكؿ ممحوظ فبعد
الحرب العالمية األولى كانت نسبة  % 70ما بعد الحرب العالمية األولى ومف أسباب
ارتفاع نسبة األمية بالجزائر ما يمي8 2


إبطاؿ عمؿ المؤسسات التعميمية التي كانت قائمة مف طرؼ الفرنسييف .



معاراة المعمريف الدائمة لمتعميـ وفتح المدارس .



أثر الحرب العالمية األولى عمى التعميـ بالجزائر وعمى تطور التعميـ الحكومي

الوطني فقد واجه التعميـ أزمة نتيجة التجنيد اضإجباري لبعض الطمبة بالجيش الفرنسي
وبعاهـ ترؾ المدارس لمعمؿ في مجاالت .
ارتفاع األجور الناتجة عف ندرة اليد العاممة مما أدى لترؾ معظـ الجزائرييف لممنشآت



التعميمية الرسمية ونت عف ذلؾ توقؼ الجهود والتي كانت قد بذلت باألعواـ السابقة لمحرب
مف أجؿ النهوض بالتعميـ الحكومي الوطني لذلؾ لـ تقـ إدارة االحتلاؿ بأية أعماؿ جديدة إال
بعد نهاية الحرب العالمية األولى .
.2

نتائج بعيدة المدى :
لقد سعت فرنسا منذ احتلالها لمجزائر  6610ـ  .لمحو جميع آثار الثقافة العربية

اضإسلامية وطمس معالـ الحاارة لتحطيـ الكياف الثقافي عموما والعممي خصوصا لمشخصية
الجزائرية ومف أجؿ ذلؾ عممت إتباع سياسة تعميمية تجهيمية بالجزائر بدأتها بالقااء أوال
عمى المؤسسات التعميمية التي كانت موجودة ومراقبة ما تبقى منها ومطاردة العمماء مما أدى
1
2

أحمد توفيؽ المدني  ،المرجع نفسه  ،ص . 54
نااهد إبرااهيـ دسوقي  ،دراسات في تاريخ الجزائر  ،اضإسكندرية  ،منشأة المعارؼ  ، 0006 ،ص . 75
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لهجرة التلاميذ  ،وحصر التعميـ الفرنسي في فئة قميمة بغية المصالح االستعمارية  ،مف أجؿ
أف ياموا لها الجو لقيادة الغزو الثقافي وذلؾ لتحويؿ الجزائر لقطعة فرنسية فعممت عمى 8
 محاربة المغة العربية ومحاربة التعميـ بجميع مراحمه .
 اعتبار المغة العربية لغة ميتة وأجنبية بالجزائر وال تصمح لمحاارة
 محاربة وتشويه تاريخ الجزائر في ظؿ العروبة واضإسلاـ .
فهدؼ فرنسا اهو قطع جميع الروابط التي تربط الجزائر ماايا وحاا ار ومستقبلا وابعاداها
عف انتمائها الحااري لألمة اضإسلامية فسياسة فرنسا التعميمية الشاكمة التي طبقتها بالجزائر
لـ تقتصر عمى ميداف التعميـ فقط بمختمؼ مراحمه مف منااه ونظـ وكتب ولغة
لمتدريس وادارة تعميمية فحسب بؿ شممت كمؿ مجاالت الحياة األخرى فعمى اهذا األساس
بدأت اضإدارة الفرنسية بإزالة المغة العربية مف المدارس االبتدائية والثانوية أما بالنسبة لتعميـ
المغة العربية بالدارسات العميا فمـ يكف تثقيفيا بؿ كاف لتحاير اضإدارييف .
فنتيجة لمحاربة االحتلاؿ لمتعميـ بالجزائر وحصر التعميـ الفرنسي في مجاؿ معيف سادت
األمية بيف المجتمع الجزائري خلاؿ فترة االحتلاؿ  ،فحتى سنة  6732ـ  .أي بعد قرف وربع
مف االحتلاؿ كانت نسبة األمييف مف الرجاؿ  % 72.7وبيف النساء  % 76.2فاالستعمار
أسند لممدرسة مهمة نشر نوع مف التعميـ الفرنسي الذي يخدـ باألساس اهدفها االستعماري ،
ويعمؿ عمى تحويؿ المجتمع الجزائري عمى المدى البعيد مف مجتمع منااهض للاستعمار. 1
إلى مجتمع راض بالواع االستعماري  ،لكف الواقع عكس ذلؾ فرفض الجزائرييف
للاحتلاؿ بدأ منذ البداية بتمؾ المقاومات الشعبية  ،ورفض المدرسة الفرنسية واع األولياء
أبناءاهـ مف الذاهاب إليها فالنظاـ التعميمي االستعماري كاف قائما عمى اضإقصاء الجماعي
وتجسد ذلؾ في انخفاض معدؿ التمدرس واهذا ما نت عنه انخفاض نسبة تواجد التلاميذ
الجزائرييف بالمؤسسات التعميمية  ،فمـ يتوقؼ الطابع اضإقصائي لمجزائرييف في واع الحدود
1

جيلالي صاري  ،اهجرة الجزائرييف نحو أوربا  ،طبعة خاصة بو ازرة المجااهديف  ،سمسة المشاريع الوطنية لمبحث ،

منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر  ، 6732الجزائر  ، 0005 ،ص 10 – 03
.
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أماـ تمدرسهـ بؿ امتد ضإقامة تمييز بيف تمدرس الجزائرييف واألوروبييف واهذا بقرار العمؿ
بنظاميف مختمفيف  8نظاـ خاص باألوروبييف واآلخر خاص باألاهالي  ،أما الوظيفة
االندماجية لهذا التعميـ فقد كانت موجهة لجعؿ عممية االنتقاء واضإقصاء بيف األاهالي
واألوروبييف تنت نخبة موجهة لمقياـ بدور وسيط لدى السمطات االستعمارية وليس لتحسيف
مستوااهـ ال معيشي والثقافي بؿ لتدعيـ السيطرة االستعمارية وتطمبت اهذ الوظيفة إعطاء
األسبقية لتعميـ المغة الفرنسية وواع قيود لنشر المغة العربية .
ففرنسا ذاهبت بعيدا في سياستها التجهيمية إدراكا منها أف األمية اهي العامؿ األساسي
لتكريس بقاءاها بالجزائر  ،فقد شهدت الجزائر إباف فترة االحتلاؿ جفافا ثقافيا وعمميا وذلؾ
سعيا لتجهيؿ الشعب الجزائري مف خلاؿ تحطيـ اهويته الوطنية وذلؾ عف طريؽ منع التعميـ
العربي الحر واالستيلاء عمى مراكز .
فرفض المعمريف لممدرسة الفرنسية ورفض الشعب الجزائري لها جعمها مدرسة غير شعبية
طيمة العهد االست عماري واقتصر تأثيراها عمى فئة معينة مف األاهالي فهي ظااهرة اعتبراها
بعض المصمحيف السمفييف نعمة عمى المجتمع الجزائري ألف المدرسة الفرنسية لـ تمؽ رواجا
وبالتالي كاف تأثيراها محدودا فالتعميـ الفرنسي طيمة العهد االستعماري كاف يتماشى مع الواقع
الديمغرافي وال يساير ا حتياجات البلاد االجتماعية والثقافية فقد كانت حاجة المجتمع آنذاؾ
كبيرة وبقدر ذلؾ تااءلت االنجازات التعميمية ولـ تتطور بالنسبة الحتياجات األاهالي

وبالنسبة لممعمريف فكانت تتطور حسب احتياجاتهـ. 1

ففترة الدراسة التي تمثؿ في نهاية القرف  67ـ  .وبداية القرف  00ـ  .اهي مرحمة بالغة
األاهمية فهي تتميز بأزمة عميقة في الجانب التعميمي لمجزائر فانهيار النظاـ التربوي والديني
السابؽ انهيا ار جزئيا واقامة جهاز استعماري تربوي يكبح نفسه تمقائيا يقود إلى سياؽ مثمث
يقوـ عمى تجهيؿ جماعي وتحوؿ جزئي محافظ وبروز طبقة النخبة المثقفة ثقافة فرنسية

يتنازعهـ الغرب الذي يفرض نفسه بنجاحه المادي. 2
1
2

جيلالي صاري  ،اهجرة الجزائرييف نحو أوربا  ،المرجع السابؽ  ،ص . 13 – 10
عبد القادر جغموؿ  ،االستعمار والصراعات الثقافية في الجزائر  ،تر  8سميـ قسطوف  ،ط ، 6لبناف  ،دار الحداثة

لمطباعة والنشر والتوزيع  ، 6762 ،ص . 4
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فالتعميـ تميز بالعهد االستعماري بسياسة التخريب والتجهيؿ الرامية إلى سحؽ الجزائر
واهويتها العربية  ،فقد واع الفرنسيوف كؿ ما خطر بباؿ مستعمر استيطاني غاشـ لتحقيؽ
أاهدافه فمنذ االحتلاؿ إلى غاية قرف وربع أغمقوا أكثر مف  600مدرسة.ولمغة العربية عوممت
كأنها أجنبية ببلاداها حتى يتسنى لمشعب الجزائري أف ينسى لغته ظنا منها أنها ستعمؿ عمى
استئصاؿ لغة آبائه وأجداد .
تجمت سياسة فرنسا التعميمية بالجزائر طيمة الميؿ االستعماري في 8


طمس معالـ الشخصية الوطنية وشد الخناؽ عمى الديف اضإسلامي والمغة العربية التي

اعتبرت لغة أجنبية .


تهميش الثقافة المحمية وذلؾ بالقااء عمى التعميـ العربي التقميدي وغمؽ مؤسساته

وتهجير معمميه واالستيلاء عمى األوقاؼ التي كانت تموله .


تبدليه بتعميـ فرنسي الذي كاف يمثؿ عمى أرض الواقع نظاميف تعميمييف واحد مطبؽ

به البرام واألساليب الفرنسية موجه خاصة ألبناء الكولوف  ،وفئة قميمة جدا مف المحظوظيف
الجزائرييف لكونهـ أعواف الفرنسييف  ،والنظاـ اآلخر والخاص باألاهالي والذي يحدد سياسة
الجهؿ واألمية .
فقد نت عف اهذ السياسة انتشار الجهؿ واألمية واضإف ارط عف الديف والجمود الفكري ،
حيث أدت بالتعميـ إلى أدنى مستوا باضإاافة إلى ظهور فئة مف الجزائرييف المنخرطيف في
المدارس الفرنسية تطالب بسياسة اضإدماج

1

فمف بيف النتائ المترتبة عف تنفيذ السياسة الفرنسية التعميمية ما يمي 8


اتساع نسبة األمية بيف الجزائرييف نتيجة لنقص الفاحش لنسبة المتعمميف .



وجود تفاوتات خطيرة بيف النمو السكاني ونقص التعميـ مما ساعد بزيادة األمية .



اعؼ التعميـ الفني والتقني لمجزائرييف بالنسبة لمتعميـ العاـ .

1

آسيا بمحسيف رحوي  ،واعية التعميـ الجزائري غداة اضإحتلاؿ الفرنسي  ،المرجع السابؽ  ،ص . 55
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نقص اضإمكانيات المادية والتجهيزات الدراسية لمجزائرييف مما يوفر ظروفا ملائمة

لمتوسع في التعميـ أو زيادة فعاليته وتحسيف مستوا .


تداهور المغة العربية بالبلاد بسبب حرب اضإدارة االستعمارية عمى الثقافة والتعميـ

والمساجد .


طمس وتشويه الذاكرة الجماعية والذوؽ المغوي مف خلاؿ تغييب التاريخ الوطني

واضإسلامي وافساد لغة التخاطب .


تداهور واقع ومكانة المغة العربية واستفحاؿ األمية والجهؿ وسادت لغة المستعمر

بالمقابؿ وثقافته فموال الجهود مثؿ جمعية العمماء المسمميف التي مثمت امير األمة وكيانها
وشخصيتها النطمست مقومات الشخصية الجزائرية فهدؼ فرنسا منذ البداية واع سياسة
تعميمية تخدـ مصالحها آنذاؾ وفيما بعد.
كما ك اف لمسياسة التعميمية أثر عمى أصحاب المهف الحرة بالجزائر نتيجة األوااع
التعميمية البيئية التي تظهر بواوح في اآلة عدد أصحاب الثقافات العالية والمهف الحرة
بيف الجزائرييف فاضإحصاءات الرسمية لعدد الجزائرييف مف أصحاب المهف الحرة لسنة
 6727ـ  .تبيف أنه كاف  60طبيبا جزائريا مف مجموع  6337أي بنسبة  % 3.0و13
صيدليا جزائريا مف مجموع  304بنسبة  % 4.7مقارنة بعدد األوروبييف في نفس الحرؼ
كما أف معظـ اهؤالء الجزائرييف المثقفيف قد تحصموا عمى الشهادات المهنية المذكورة بعد
دراسات قاموا بها خارج القطر الجزائري وعمى نفقاتهـ الخاصة.1
فالغزو الثقافي اهو سلاح مف أسمحة الغزو السياسي فقد وقفت المغة الفرنسية في القرف
 67ـ  .في غزو مياديف الحاارة والدليؿ في ذلؾ مشكمة التعريب التي طرحت الستكماؿ
االستقلاؿ السياسي فقد كاف اهناؾ ازدواجية في المغة وكانت بدوراها مقسمة ألقساـ 8
كاالزدواجية ا لعامة التي اقتصرت عمى قطاع معيف مف المجتمع الجزائري وشممت معظـ
1

واهيبة حموش  ،السياسة التربوية في الجزائر في إطار التغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية مف ، 6754 – 6740

مذكرة لنيؿ شهادة الماجستير في فمسفة التربية  ، 0006 – 0005 ،غير مطبوعة  ،مكتبة المدرسة العميا لألساتذة آداب
وعموـ إنسانية بوزريعة  ، TH 230 ،ص . 03
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الفصل الثالث :

مىاقف وردود الفعل املختلفة من السياسة التعليمية الفرنسية التعليمية ونتائجها

مجاالت الحياة الحيوية كالتعميـ بجميع مراحمه وفروعه ،واالزدواجية الخاصة باستعماؿ المغة
األجنبية في قطاع معيف دوف آخر كأف تستعمؿ في التعميـ دوف اضإدارة أو في التعميـ العالي
دوف االبتدائي والثانوي أو فروع التعميـ التقني دوف فروع التعميـ العاـ. 1
فسبب اهذ االزدواجية في المغة طرحت قاية التعريب واعتبرت استكماال ثوريا السترجاع
سيادة الجزائر الشاممة  ،فالجزائر عانت مف االستعمار الفرنسي طويلا اهمه الوحيد غرس قيـ
التفرقة والتغريب والتبعية لهذا كانت المغة والسلاح ذو حيدف ضإقامة مشروعه االستعماري.2
مثمت فترة ما بيف  6650 – 6610ـ  .صداـ بيف حاارتيف متناقاتيف بيف الجزائر
وفرنسا بحيث حاولت إدارة االحتلاؿ استعماؿ التعميـ كوسيمة ضإخااع الجزائرييف بإحداثها
لمؤسسات تعميمية بموجب مراسيـ أصدرتها لدعوة الجزائرييف للالتحاؽ بالتعميـ الفرنسي أما
سنة  6650ـ  .فمثمت انهيار المؤسسات التعميمية التي أنشأتها النظاـ اضإمبراطوري ومجيء
الحكـ المدني الذي دعمه المعمروف لتعميـ الجزائرييف لخدمة مصالحهـ االستعمارية

3

بالتعميـ الفلاحي أما التعميـ العمومي فصدرت في حقه بعض المراسيـ والمناشير مف طرؼ
بعض الجمهورييف كجوؿ فيري ضإجبارية التعميـ ومجانيته لكنه لقي معاراة مف المعمريف
أما التعميـ العربي الحر فشدد عميه الخناؽ وصدرت بحقه كذلؾ مراسيـ تمنع فتح مدرسة
عربية دوف رخصة .
فالمدرسة الفرنسية أرادت أف تجمب الجزائرييف لها ولمثقافة الفرنسية وبالتالي لقاية
االستعمار لكف بمعاراة المعمريف واعؼ الوسائؿ ورفض المسمميف إرساؿ أوالداهـ

لممدارس الفرنسية واهذا مف األمور التي تفسر الهشاشة والفشؿ لهذ السياسة المدرسية. 4

1

أحمد بف نعماف  ،الهوية الوطنية  ،الحقائؽ والمغالطات  ،الجزائر  ،دار األمة لمطباعة والنشر والترجمة والتوزيع  ،د ت

 ،ص . 602 – 66

2

أحمد ناشؼ  ،تعريب التعميـ في الجزائر بيف الطرح المعرفي والطرح اضإيديولوجي  ،مؤسسة كنوز الحكمة ، 0066 ،

3

خثير لخار  ،ممؼ حوؿ التعميـ في الجزائر  ، 6650 – 6610جمع وتقديـ النصوص الرسمية  ،مذكرة تمهيدية

ص . 05

لتحاير شهادة الماجستير  ،مطبوعة  ، 6772 – 6771 ،جامعة الجزائر  ،ص . 03

4

محفوظ قداش  ،جزائر الجزائرييف  ،تاريخ الجزائر  ، 6732 – 6610تر  8محمد معراجي  ،الجزائر  ،طبع المؤسسة

الوطنية للاتصاؿ  ، 0006 ،ص . 661
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خامتة

خامتة :
خاتمة:
من خالل العرض والتحميل لموضوع البحث :السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر،
توصمنا الى جممة من النتائج اليامة التي يمكن استخالصيا عمى النحو التالي:
-

أن معالجة موضوع السياسة التعميمية الفرنسية يعني بالضرورة ممتابعة أثار ونتائج ىذه

السياسة عن الواقع الجزائري
-

أن ىذه السياسة كانت تيدف الى تحطيم الشعب الجزائري إقتصاديا و إجتماعيا و

ثقافيا.
-

أن ىذه السياسة شممت المعمرين دون الجزائريين.

-

أن نسبة التعميم الجزائريين كانت ضئيمة وضعيفة مقارنة مع المعمرين.

-

أن ضعف المستوى التعميم المعطى ليم مع معارضة الكولون ليم.

-

أن الموقف الوطني المتردد إزاء ىذه السياسة و الرافض ليا أحيانا.

-

بعد التعميم الفرنسي عن البيئة اإلسالمية و العربية التي كان يعيش فييا الجزائريون.

-

استخدم التعميم في الجزائر لخدمة االستعمار و تثبيت ركائزه.

ومنو نخرج بخالصة عامة أن سياسة فرنسا التعميمية كانت فاشمة أكثر من ماىي ناجحة.
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قائمة املصادر واملراجع
 قائمة المصادر و المراجع : -قائمة المصادر :

.1

آجرون شارل روبير  :تاريخ الجزائر المعاصر  ،تر  ،عيسى عصفور  ،ديوان

المطبوعات الجامعية  ،الجزائر1987 ،م.
.2

آجرون شارل روبير  :المسممون الجزائريون و فرنسا  ، ) 1919 – 1871 ( ،تر،

حاج مسعود آ .بكمي  ،ج  ، 1دار الرائد لمكتاب  ,الجزائر 2007 ،م.
.3

األشرف مصطفى  :الجزائر األمة و المجتمع  ،تر  :حنفي بن عيسى  ،المؤسسة

الوطنية لمكتاب  ,الجزائر 1983,م
.4

الجياللي عبد الرحمن  :تاريخ الجزائر العام  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ,الجزائر,

1993م.
.5

حمدان بن عثمان خوجة  :المرآة  ،تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي الزبيري  ،دط

 ،منشورات  ، ANEPالجزائر 2005 ،م.
.6

الصديق محمد الصالح  :كيف ننسى وىذه جرائميم ؟  ،دار ىومة  ،الجزائر,

2009م.
.7

عباس فرحات  :ليل اإلستعمار  ،ترجمة أبوبكر حال  ،منشورات الجزائر لمكتب ،

الجزائر2011,م.
.8

الفضالء محمد حسن  :المسيرة الرائدة لمتعميم العربي الحر بالجزائر  ،ط  ،1ج ، 1

شركة دار األمة لمطباعة و النشر و التوزيع ,الجزائر.1999 ،
.9

قداش محفوظ  :جزائر الجزائريين  ،تاريخ الجزائر  ، 1954 – 1830تر  :محمد

لعراجي  ،طبع المؤسسة الوطنية لإلتصال ،الجزائر .2008 ،
 .10مدني أحمد توفيق  :كتاب الجزائر  ،منشورات المؤسسة الوطنية لمنشر  ،الجزائر ،
2010م.
 .11مذكرات أحمد باي و حمدان خوجة و بوضربة ,تقديم و تحقيق و ترجمة الزبيري
محمد العربي  ،ط  ، 2ش و لمنشر و التوزيع  ،الجزائر .1981
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 قائمة المراجع بالعربية :.1

بركات أنيسة :محاضرات ودراسات تاريخية و أدبية حول الجزائر  ،منشورات المتحف

الوطني لممجاىد  ،د.ب 1995 ،م.
.2

بزيان سعدي  :النشاط التبشيري و لمكاردينال الفيرجي في الجزائر 1967م –

1892م  ،دار الشرق لمنشر و التوزيع  ,الجزائر 2009 ،م.
.3

بقطاش خديجة  :الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر 1830 ،م– 1871م ،

منشورات دحمب ,الجزائر 2007 ,م.
.4

بن رحال الزبير  :اإلمام ع الحميد بن باديس رائد النيضة العممية و الفكرية (

1889م – 1940م )  ،دار اليدى  ,الجزائر 2009 ،م.
.5

بن نعمان أحمد  :اليوية الوطنية  ،الحقائق و المغالطات  ،دار األمة لمطباعة و

النشر و الترجمة و التوزيع  ،الجزائر 1996 ،م.
.6

بن نعمان أحمد  :فرنسا و األطروحة البربرية  ،الخمفيات.األىداف – الوسائل –

البدائل – ط  ، 2دار االمة  ,الجزائر2007 ،م.
.7

بوخاوش سعيد  :اإلستعمار الفرنسي و سياسة الفرنسة في الجزائر  ،دار تفميت ،

الجزائر .2013 ،
.8

بوضرساية بوعزة  :سياسة فرنسا البربرية في الجزائر (  ) 1930 – 1830و

انعكاساتيا عمى المغرب العربي  ,دار الحكمة لمنشر  ،الجزائر2010 ,م.
.9

بوعزيز يحي  :المساجد العتيقة في الغرب الجزائري  ،منشورات  , ANEPالجزائر ،

2002م.
 .10بوعزيز يحي  :سياسة التسمط اإلستعماري و الحركة الوطنية الجزائرية من 1830
إلى  ، 1954ديوان المطبوعات الجامعية  ,الجزائر2009 ،م.
 .11بوعزيز يحي :أعالم الفكر و الثقافة في الجزائر الوسطى  ،ج  , 1عالم المعرفة
لمنشر و التوزيع  ،الجزائر 2009 ،م.
 .12تركي رابح  :عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح و التربية في الجزائر  ،منشورات
 ، ANEPالجزائر2001 ,م.
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 .13تركي رابح  :التعميم القومي والشخصية الجزائرية  ، 1956 – 1931دراسة تربوية
لمشخصية الجزائرية  ،ط  ( ، 2ش.و.ن.ت)  ،الجزائر .1981 ,
 .14جغمول ع القادر  :اإلستعمار و الصراعات الثقافية في الجزائر  ،تر  :سميم قسطون
 ،ط  ، 1دار الحداثة لمطباعة و النشر و التوزيع  ,لبنان .1984 ،
 .15حموش عبد القادر  :سياسة فرنسا التعميمية في الجزائر  ،دار االمة  ،الجزائر,
.1999
 .16خميفي عبد القادر  :محطات من تاريخ الجزائر المجاىدة  ، 1962 – 1830ديوان
المطبوعات الجامعية  ،الجزائر. 2010 ،
 .17خيثر ع النور و آخرون  :منطمقات و أسس الحركة الوطنية الج , 1954 – 1830
ط خ سمسمة المشاريع الوطنية لمبحث  ,منشورات المركز الوطني لمدراسات  ,الجزائر,
.2006
 .18دسوقي ناىد إبراىيم  :دراسات في تاريخ الجزائر ,منشأة المعارف  ،اإلسكندرية ،
.2001
 .19رابح لونيسي  :تاريخ الجزائر المعاصر (  ، 1989 – 1830ط  , 1ج ، 1الجزائر،
دار المعرفة  ،د ت).
 .20زروقي توفيق  :النظام التربوي في الجزائر ( محاكات نقدية لواقع التوجيو المدرسي) ،
ديوان المطبوعات الجامعية  ,الجزائر.2008 ،
 .21زوزو عبد الحميد  :نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر ، 1900 – 1830
المؤسسة الوطنية لمكتاب  ،الجزائر .1984 ,
 .22سامعي إسماعيل  :معالم الحضارة العربية اإلسالمية  ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر.2013 ,
 .23سعد اهلل أبو القاسم  :أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر  ،ج  ، 1ط  ، 3الشركة
الوطنية لمنشر والتوزيع  ,الجزائر .1983 ،
 .24سعد اهلل أبو القاسم  :أفكار جامحة  ،المؤسسة الوطنية لمكتاب  ,الجزائر.1988 ،
 .25سعد اهلل أبو القاسم  :الحركة الوطنية الجزائرية  ،ج  ، 1ط  ، 6الجزائر  ،دار
البصائر لمنشر والتوزيع.2009 ،
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 .26سعد اهلل أبو القاسم  :الحركة الوطنية الجزائرية  ،ج  ، 2ط  ، 6دار البصائر،
الجزائر .2008 ،
 .27سعد اهلل أبو القاسم  :تاريخ الجزائر الثقافي (  ، ) 1830 - 1500ج  ، 1دار
البصائر لمنشر والتوزيع  ،الجزائر  ،د ت.
 .28سعد اهلل أبو القاسم  :محاضرات في تاريخ الجزائر بداية اإلحتالل  ،معيد البحوث و
الدراسات العربية  ,القاىرة .1980 ،
 .29سعيدوني ناصر الدين  :دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر ( العيد العثماني ) ،
ج ، 1الجزائر .)1983 ،
 .30صاري جياللي  :ىجرة الجزائريين نحو أوربا  ،طبعة خاصة بو ازرة المجاىدين ،
سمسمة المشاريع الوطنية لمبحث  ،منشورات المركز الوطني لمدراسات و البحث في الحركة
الوطنية وثورة نوفمبر  ، 1954الجزائر .2007 ،
 .31طرشون نادية  :اليجرة نحو المشرق الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء اإلحتالل،
(منشورات المركز الوطني لمدراسات و البحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر .)1954
 .32طمار محمد  :تاريخ األدب الجزائري  ،تقييم  :ع الجميل مرتاض  ،ط  ، 2سمسمة
الدراسات ،ديوان المطبوعات الجامعية .2010 ،
 .33عمامرة رابح تركي  :التعميم القومي و الشخصية الوطنية  ، 1956 – 1931الشركة
الوطنية لمنشر و التوزيع  ،الجزائر.1975 ,
 .34عمامرة رابح تركي  :عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح و التربية في الجزائر ,عالم
المعرفة و النشر  ,الجزائر .2009 ,
 .35عميراوي أحميدة  :من تاريخ الجزائر الحديث  ،ط  ، 2دار اليدى  ،عين مميمة ،
.2009 ، Alg
 .36عوض صالح  :معركة اإلسالم و الصميبية في الجزائر  ، 1962 – 1830دراسة
تحميمية  ،ج  , 1الجزائر .1989 ،
 .37فركوس صالح  :المختصر في تاريخ الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر
.2002 ,
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 .38قنان جمال  :قضايا و دراسات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر  ،منشورات
المتحف الوطني لممجاىد  ,الجزائر.1994 ,
 .39مريوش أحمد  :الحياة الثقافية في الجزائر خالل العيد العثماني  ،منشورات المركز
الوطني لمدراسات و البحث في الحركة الوطنية  ،طبعة خاصة  ،و ازرة المجاىدين.
 .40مياسي إبراىيم  :دور الزوايا في نشر التعميم األصمي  ،أعمال الوطني األول و
الثاني حول دور الزوايا إبان الثورة و المقاومة التحريرية الجزائر  ،منشورات و ازرة
المجاىدين.2005 ،
 .41مياسي إبراىيم  :لمحات من جياد الشعب الجزائري  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،
الجزائر .2007 ,
 .42ناشف أحمد  :تعريب التعميم في الجزائريين الطرح العرقي و الطرح اإلديولوجي ،
مؤسسة كنوز االحكمة ،الجزائر .2011,
 .43ىشماوي مصطفى  :جذور ثورة أول نوفمبر  1954بالجزائر  ،دار ىومة لمنشر و
التوزيع ،الجزائر .2010 ,
 .44ىالل عمار  :أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة ( , ) 1962 – 1830
ديوان المطبوعات الجامعية  ,الجزائر.1995 ,
المجالت و المقاالت :
 .1بن باديس ع الحميد  :الثورة التعميمية  ،مجمة الشياب  ،العدد  ، 16دار الغرب .
.2

حموش عبد القادر  " :الكولون الفرنسيون و التعميم القومي في الجزائر "  ،مجمة

العموم العدد  ، 2الجزائر  ،ديسمبر .2002
.3

حمد المشيراني مؤيد محمود  :مجمة الدراسات التاريخية و الحضارية  ،مجمد ، 5

العدد  16أفريل .2013
.4

خميفي عبد القادر  :السياسة التعميمية اإلستعمارية في الجزائر  ،مجمة شياب العدد

 ، 3السنة الثالثة  ،الجزائر .2004 ،
.5

دودو أبو العيد  :مفيوم الثورة الثقافية في الجزائر  ،مجمة الثقافة  ،العدد  ، 13السنة

الثالثة ،مارس .1973
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.6

عمامرة رابح تركي  :مجمة الشياب عبد الحميد بن باديس  ،مجمة الذاكرة  ،العدد 5

أوت .1998
.7

لونيسي إبراىيم  :أوضاع التعميم في منتصف القرن التاسع عشر من خالل جريدة

المبشر  ،مجمة المصادر  ،العدد  ، 19السداسي األول .2009 ،
.8

الميمي محمد مبارك  :التعميم العربي اإلسالمي بالجزائر محاولة القضاء عميو  ،مجمة

البصائر ،العدد .90
.9

مريوش أحمد  :موقف الجزائريين من التعميم الفرنسي بالجزائر خالل فترة اإلحتالل ،

مجمة حولية المؤرخ  ،السداسي الثاني  ، 2010 ،مجمة دورية  ،إصدار إتحاد المؤرخين
الجزائريين.
 .10مسعود العيد  :حركة التعميم في الجزائر  ،مجمة سيرتا  ،العدد .1980 ، 3
 .11ميساس أحمد  :التعميم و الثقافة في الجزائر خالل الطبقة اإلستعمارية  ،مجمة
الثقافة ،العدد .685
الرسائل و االطروحات الجامعية :
.1

بن حامد سعدي  :الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي وقضايا عصره 1965 – 1889

 ،مذكرة ماجستير إشراف حباسي مشاوش  2006 – 2005 ،مكتبة الحركة الوطنية وثورة
 1نوفمبر .1954
.2

جفال سامية  :منيجية التغيير عند عبد الحميد بن باديس  ،مذكرة ماجستير ،

مطبوعة  ،قسنطينة  ، 2001مكتبة البحث و الدراسات في الحركة الوطنية وثورة أول
نوفمبر .1954
.3

حموش وىيبة  :السياسة التربوية في الجزائر في إطار التغيرات اإلقتصادية و

اإلجتماعية و الثقافية عن  ، 1976 – 1962مذكرة لنيل شيادة الماجستير في فمسفة
التربية ، 2008 – 2007 ،مكتبة المدرسة العميا لألساتذة أداب وعموم إنسانية بوزريعة.
.4

خميل كمال  :المدارس الشرعية الثالث في الجزائر التأسيس و التطور  ،مذكرة نيل

شيادة ماجيتير .1951 ،
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خيثر لخظر  :ممف حول التعميم في الجزائر  . 1870 – 1830جمع وتقديم

النصوص الرسمية  ،مذكرة تمييدية لتحضير شيادة الماجستير  ،مطبوعة – 1993 ،
 ، 1994جامعة الجزائر.
.6

غولي نور الدين  :التعميم العربي في الجزائر مابين  ، 1900 – 1850مذكرة السنة

التمييدية ماجستر إشراف جمال قنان  1985 – 1984 ،مكتبة الحركة الوطنية وثورة 1
نوفمبر .1954
.7

قريتمي حميد  :البعد الديني في السياسة الفرنسية في الجزائر . 1907 – 1830

مذكرة لنيل شيادة الماجستير في التاريخ المعاصر  ،إشراف الغالي غربي  ،جامعة الجزائر2
.2010 –2009 ،
 -قائمة المراجع باألجنبية:

Eliaononstonarndje l'enseinement indigéne en Alger on cons de

1.

la colonisation 1832 – 1962 .
; Fammy collonan , Instituteurs algériens 1883 – 1939 ( Alger

2.

1975).
L’Algérie contemporaine, livre imprimé sur instruction du Roger

3.

Léonard, gouverneur général d’Algérie, molouma imprimeur, Alger,
1954.
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التعليم الفرنسي في الجنوب الجزائري

Roger Léonard, L`Algérie contemporaine , op.cit., p173.

4591 الدخول المدرسي لمدينة الجزائر موسم

Roger Léonard, L`Algérie contemporaine , coulonne S.A. imprimeur ,
Alger, 1954,p166.

مقال الشيخ محمد البشير االبراهيمي حول موقف االدارة االستعمارية من التعليم العربي الحر.

البصائر،العدد2 ،165ربيع الثاين  ،1368املوافق 31جانفي.1949

.مدرسة متنقلة خاصة بالبدو بمنطقة الهقار

Roger Léonard, L`Algérie contemporaine , op.cit., p172.
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للطباعة و النشر و التوزيع ،اجلزائر  , 9111,ص.24

صورة جميلة إلحدى11:الملحق رقم
.مدارس بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة

M.Roget, voyage dans la régence d`Alger ou description du pays occupé
par l`armée française , Arthus Bertrand, libraire – éditeur, Paris,
1933,p36.

