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  :ȵǼȪȵة

 ƫاȸللوط ǒنتماɎابية لƶر االȽاȚ ɄȽ ȬņسƢ ح يفȒتǩ Ɣال Ûȼالفرد بوطنȼواندماج 
Ʌومعا ȼملتزما بقيمÛ ȼر بǺوالف ȁعور باالعتزاȊوال ȼيȥ ɂعل ȷوȮɅقاليده وǩه وƘ

ǲƞ Ʉوع ǧاɅرȼيȥ مورɉا  Û ȸمÛ ة والسياسيةɅادȎاالجتماعية واالقت Ʉالنواح
 Ƚم يف ƠقيȨاوɅسɅÛاه داǹليا وǹارجيا ȼǩɎȮȊ وقȒالɂ وعƞ ɄوȮɅوȷ ع

 ȼȥداȽأ ȨقيƠو ȼوطن ǧاȁاƱإ ȷوȮɅالفرد و ȼقة يف مقدرة وطنǭ ɂعل  ȁاوƟ ɂعل
ȷوأ ȼǩياǤسل  Ûوحب ȋɎǹǚدائما للعمل يف  إطار اجلماعة ب ɂسعɅ   ȼدعت ȷوإ

وبتǶقيقها تȸȮ مȎلǶة اجلماعة أوال Ûة بƙ مȎاȼƩ ومȎلǶة اجلماعة ȥÛلاƫفاȑل
ȨقƷ عر الȊɅو Ûȼǩاǽ افردȑر و بالرǺقق والفƮÛ Ɔوالوجدا ƃاباالستقرار االنفعا 

قدɅر الǾاȽ ǧو الطرȨɅ إƂ اɉماȷ وȥ ǩاالنتماÛǒ اجتماعɄمȮانة ǽاǩ ǧقدɅر 
  ).2000Û64-إبراȽيم Ȓǹر لطيفة(ماعɄوƠقيȨ النمو والتقدم االجت

ȥدرƫا ȧالطر ƓȊب Ǩإبعاد الطفل  سة الفرنسية حاولȸا ب عɅاȒدهقɎ إشعاره و 
 ȸاد الوطƭأ ȸة مɅرǺوالس ǡرȢيد الǲƢ ȯɎǹ ȸبالدونية م ǳعاف روȑوإ

 ǡرȢاه الƟ ǒة االنتماɅقوǩو ȸو الوطƲ ǒاالنتماȜقيفية و  عامة مǮالعوامل الت ȯاƵإ
-Ȓǹر لطيفة إبراȽيم(اɉوȽاموإȡراقهم يف  Ûالتعليمية للطفل

2000Û120(نǩ سسةǘم مȽدرسة أƫاȥا االستƬ ȼņǤجيل Ȩلƪ عمار  ȧزư ƙǲȽ
ȼائǩو ƙتلفتƯ ƙǩارȒح ƙبÛ  يف ƙتمدرسƫا ǾميɎقاومة يف التƫا ǳوقتل رو

ȥاƫدرسة ɄȽ اɇلية الɅ Ɣعņوȯ  .الفرنسية اإلدارةاƫدارȃ اȮƩومية الƔ أنőǖȊا 
د ǨƠ وطǖة االحتȯɎ  الɎǤد Ǥȥțوقو Ûلوجود الفرنسɄ يف اجلزائر عليها لتǤǮيǨ ا

أȽاƃ  الȊعب وحوņلȼ إƭ Ƃرد وƟهيلإƂ سياسة ǩفقƘ  اǾȽ Ƙǹɉا عمد
ƙمتسولÛ ةɅالزاو Ûدǲسƫلة يف اǮتمƫة اɅية اجلزائرȎǺȊرمز ال Ƙدمǩ Ƃإ ɂوسعÛ 

مرȥ ȸɅلقد إسطǧɎǤ وكنائس ومتاجر ودور للمعوحوƬņا إÛ  ƂالȮتاǩيب واƫعاȽد



ņرǲȽ  حǤȍوأÛ عنوة ǒالعلماȯطفاɉوار اȊيف ال ȷعوȮتسɅȬلǾوكÛț  ادرواȍ
Ɏة العربية أمȢالل Ǩرة للعلم والتعليم وحوربǺمس Ǩكان Ɣوقاف الɉا ȫȥ هǾله

ǤǹاɅا  ȤȊȮ عȸو لل ǾȽا اƫوȑوț لدراسةاالعتǤاراǧ أƗǩǾǹ الرǤȡة واƩماسة 
الɃǾ كانǨ لÛ  ȼواالستيǒɎو كوسيلة للسيطرة  ɃǾ  استعمل التعليماالستعمار ال

Ȝالواق ȏأر ɂة علƘطǹ ǰنتائ ǽمنها ولو إ  ȌلǺالت ȜتمŎا ɂعب علȎɅاستقل 
  .șاȽرɅا 

ǩناولنا يف ǾȽه الدراسة السياسة التعليمية اƫتǤعة مȸ طرف االحتǾȽ ȯɎǹ ȯɎه 
 1900-1830اƫرحلة اƫمتدة مȸ علɂ ركزنا ǹاȍة 1830Û1962 الفترة

يف  لتنȚيم التعليم الفرنسɄ والقراراǧحيƢ ǬيزǾȽ ǧه اƫرحلة بȍǚدار اƫراسيم 
إȡ ƂاɅة حȎوȯ اƫستعمرة علɂ االستقȯɎ اƫاƃ و   1850اجلزائر ǹاȍة بعد 

Ƀاإلدار   ȷة القرɅاŒ م19عند.  
 ǸɅتارȥ1900 / ȸع źاǾال ȯɎاالستق ɂيف اجلزائر عل ȸɅعمرƫا ȯوȎƜ كرناǾɅ

 ȨلȢب ȼإلي ȷوǤȎɅ ماكانوا ƙللمستوطن ȨقǶتȥÛسɅة يف بارɅركزƫومة اȮƩا
أنتȊر التعليم أǨǶȑ اƫستعمرة  التɎميǾ اجلزائرƙɅ حيǬ كلمņا وجȼ اƫدارȃ يف

 ȷا القرǾȽ ةɅاŒ ǧيزƢ كماÛ ȷة بركاȽوȥ ɂحية 19علɎȍية إȥقاǭ هور حركةȚب
 ǒوعلما ȷروȮا مفȽاņنǤǩ يف اجلزائرȸكاب Û Ƀكرȁ ȸابÛ Ʉامǩ ȸابÛوجةǹ قدور ȸاب

الطرȨɅ  باعتǤاره Ûالعريب اȽتموا بالتعليمابȸ اƫوȽوÛ ǡاƩفناوɃ والǮعņالƑ وȽƘȡم 
 ɃǾالوحل ال ȸم ȜتمŎا ǯراǹوإ ƙواطنƫا Ʉوع Ȝȥاجلهل ور ɂعل ǒاȒالوحيد للق

اƩركة الوطنية  ɅتȎدر مطالبأسقطȥ ȼيȼ االستعمارÛ وأǤȍح مطلب التعليم 
ǒعية العلماƤ ةȍاǹ ركة الوطنيةƩد اɅ ɂد علɅجد ȸالتعليم العريب م Ǭوأعيد بع 

ƙسلمƫعب اȊال ǡوحز ƙɅاجلزائر Ƀلا اجلزائرȷاǾد لȽعاƫوا ȃدارƫأسسا ا 
ȁموا ņعليم عريب حرǩ ادƶد إȎق  Ʉالفرنس Ʉللتعليم العموم.  

  



 ǬǶǤا الǾȽ نقسم مادة ȷنا أɅǖǩوقد ار  ǳطر ȼيȥ ناولناǩ ɃهيدƢ لȎȥ Ƃإ
  .وǩوȑيح أƵية الدراسة مƠ ȜدɅد اƫفاȽيم والدراساǧ السابقة  اإلشȮالية

رقنا يف الفȎل اɉوȯ إƂ التعليم قǤل االحتȯɎ يف العهد العǮماƆ حيƢ Ǭيزǩ ǧط
بقطاț  اȽتماماالتعليم وǩوسعȼ بفȒل السȮاȷ الȸɅǾ أولوا  بانتȊارǾȽه الفترة 

إال التعليم رȡم أǎȷ السلطة العǮمانية ȸȮɅ Ɓ يف أجندőا موȑوɅ țسمɂ التعليم 
  .ǩ ƁقȤ عائقا أمام ǩطور التعليم  أŒا

ƆاǮل الȎا يف الفņقد أمȥ  ɂعل ȯɎشنتها سلطة االحت Ɣسعورة الƫملة اƩناولنا اǩ
 ȸم ȼǩسساǘم ǧودرȍ بعدما țا القطاǾŏ Ǩƫأ Ɣة الǭارȮدو التعليم والȽمعا

ȃوومساجد  مدار ȯɎاالحت ȸم Ƃوɉام اɅɉيف ا ǨǶǤȍأȯɎحتɎا لȮمل.  
 

 ǬالǮل الȎا يف الفņأمȥتطرقنا Ʃالتعليم ا Ƃإ ȼمتȚن ɃǾال ɄومȮالفرنسية  اإلدارة
عليم العمومɄ الɅ ɃǾركز علɂ بȍǚدار اƫراسيم وǩنȚيم التÛكǤدɅل للتعليم العريب 

 اɉوƃيم التعل
 )Ʉيب ) االبتدائȎن ȸم ȷكا ɃǾال  ƃوالعا ɃانوǮالتعليم ال ȸم ǾميɎالت ȷوحرما

ƙستوطنƫو ا  ȼيȥ ƙɅة اجلزائرǤنسȸدعɅزǩلح الƫة اǤيف ال نسƘȡطعام ال.  
ƞو ǒɄǲاطورƎية ال اإلمȒق ǧم بدأȮǶلل ǬالǮال ȷتنابليو ɂȚƠ عليم ȸم țبنو

ƛدار الرȐȥ مȸ طرف اƫستوطنƙ  ماȍطدأǾȽ ǎȷا اȊƫروț  إالالعناɅة واالȽتمام 
ǘا  بتواطǤǤس ȷاȮȥ țا القطاǾƬ اليةƫا ǧاالعتمادا Ƈقدǩ Ǩمنع Ɣال ǧاɅلدǤال Ȝم

ȢȥلقǨ اƫدارȃ يف ȸ التɎميǾ  اجلزائرƙɅ مȸ التعليم مǤاشرا يف حرماȷ اɇالف م
أشرنا ȥيȼ إƂ اȽɉداف العامة الƔ كانǤȎǩ Ǩو  ȥقد الفȎل الرابȜ أمņا .وجوȽهم 
ȥتطرقنا إƂ أǹطر عامل Ƚدد اجلزائر  الفرنسيةلتǶقيقهاعȸ طرȨɅ التعليم اإلدارة

Ȏيل عنȒبتف ȸالوط ȸمعينة م Ȩدرسة يف مناطƫا Ȥيșوǩ ȯɎǹ ȸر مȎعن ɂر عل
Ɂرǹمنطقة  أ ɂامس .ومنطقة علƪل اȎأما يف الفÛ   تطرقناȥ  Ȥموق Ƃإ



ƙستوطنƫبالعربية أو الفرنسية  ا ǒسوا ƙɅعليم اجلزائرǩ ا كلياȒȥر Ȑȥالرا ȼبǓ Ƙȡ
ǧومة  بالقراراȮƩا ȸدر مȎǩ ƔسالɅارǤالفرنسية بÛ   همȥ Ƃإ Ɂسو ȷروȚنɅال

ȔائƩا ȏعر ƙاربȑ ةȍاƪهم اƩاȎد  مƶال Ƀجزائر ƙɅɎستة م ſاȎم
ȷتمدرسوɅ ȸɅأبنائهم أ. ƃاȽɉا ǡقلو Ǩاجلǹ Ɣة الǤɅر والرǾƩا Ȥموق ȼقابلɅو

  .اǾƩرȸɅ كل اǾƩر عند إرساȯ أبنائهم إƂ اƫدارȃ الفرنسية
ȃل السادȎويف الف Ƙǹɉل يف التعليم  واǮتمƫا Ɨالوط țروȊƫا Ƃإ ȼيȥ طرقناǩ

ȼأسست ɃǾر الƩمة  العريب اɊية لȥقاǮية الǩاǾال ɂعتمد علɅ ɃǾركة الوطنية الƩا
اƫدارȃ الفرنسية  ȸ اجلهل واɉمية و التǺلȥÛ ȤهǲراجلزائرɅة النتȊاȯ التɎميǾ م

 ȼالتفافقابل  ȸɅرȮفƫا ȯحو Ƀاجلزائر ȜتمŎاƙحيɎȍة  اإلɅوا بداȁبر ȸɅǾال
ȷد 20القرɅجد ȸالتعليم العريب م ǬعǤقاموا ب ȸɅǾم الÛ ȷɉ بقوا ƙɅاجلزائر

ȸم ȸɅرǾميلهم  حƠم وȽƘȎنǩ ȸا مȥوǹ الفرنسية ȃدارƫا Ƃأبنائهم إ ȯإرسا
  ǧوراȎǩار وȮȥأ ƗǤǩ ɂنايف  علǩ ǧوسلوكيا  Ʉوجد التعليم الفرنسȥÛمőمعتقدا

السياسية مȸ طرف القائمƙ علɂ  واإلرادةعارȑة لسǤب ȡياǡ النية اƩسنة م
  .شǘوȷ اƫستعمرة 
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ǙاليةȮȉ :  
العامةÛوƤ ɄȽلة  مȸ الفلسفة االجتماعية بلد ȊǩتɃɉ Ȩالفلسفة التربوɅة      

 واإلنساȷالǩ ƔنȨǮǤ مȸ نȚرة الǤلد اƪاȍة إƂ الȮوȷ  اɉساسيةاǤƫادǛ التربوɅة 
Ʃوا ǧاɅاȢمنها ال ȨتȊتȥÛ أو  ياةÛ هاȥستهدɅ ȷأ ɄȢǤنɅ Ɣال ɁƎȮداف الȽɉا

اƫراحل التعليمية اǺƫتلفة وأȽداف اƫناǰȽ  منها اشتقاȧالنȚام التربوÛɃوالɅ Ɣتم 
يف أȽم مǘسسة وɄȽ  وǩترجم ǾȽه الفلسفة التربوɅة.السلوكية اȽɉدافƞا ȥيها 
حيǬ .للقيام بوșيفƔ التربية والتعليم  اɉوƂاǘƫسسة الرƧية  باعتǤارȽااƫدرسة 

ÛوإعدادȽم للتɎميǾ اŎتمȜ  ة االƟاȽاǧ اƫوجǤة مȸ وجهة نȚرǩسعɂ إǩ Ƃنمي
 ǧاƎƪا ǰنقل نتائ ȯɎǹ ȸة مƩاȎلة يف  اإلنسانيةللمواطنة الȢمست Û تلفةǺƫا

ǽلȬ مرونة وقابلية التɎميǾ للتȮȊيل يف مراحل العمر اȮǤƫرة Ûيف șل قيņم 
ǧاȽاƟوا ÛȜتمŎوا Ǿالتلمي ȸل مȮة لɅرورȑ ȼǩاȽاƟوا ȼلسفتȥ ȸع Ǝعǩو

 يف عملية التوجيȼ الǮقايف حيƘȢǩ Ǭ السلوȫ وحاجاÛ ȼǩوƬا دورȽا االƶايب
ومȸ .وǩنمɄ االƟاȽاǧ وǭقاȥة اŎتمȜ وعقيدÛ ȼǩعلɂ أساȃ مȸ العلم واƫعرȥة

ȷوȮɅ ȷب أƶ وما ȸو كائȽ اƞ Ʉنمية الوعǩ ȯɎǹ Û  حدود عليها ȁاوǲتǩ ȷأ
اǒ التوعية إƂ التǖكيد علɂ اƫفاȽيم والقيم اجلدɅدة واƫرȡوبة الǩ ƔساȽم يف بن

 ɃوǎقǩوÛ ǾميɎالت ǧياȎǺاطهمشǤǩها  ارƭة براȡياȍ ȯɎǹ ȸمÛ تمعهمǲƞ
للتɎميǾ مȸ نتائǰ اƎƪاǧ اǺƫتلفة علȑ ɂوǒ اƫتƘȢاǧ  وما ǩقدمȼوأنȊطتها 

  .)2000:16لطيفة إبراȽيم Ȓǹر"(اŎتمعية اǂلية والعاƫية 
Ʉعمد االستعمار الفرنس ȬلǾل  Ƃة إɅداǤال Ǿمنȯدرسة  استعماƫكوسيلة أساسية ا

 ȸɅوȮǩوÛ وقيم اجليل القادم ǧاȽاƟاال ƘيȢاهلتƟا اƫ رɅاȢعب  مȊال ȼوجد علي
ɄعطɅو Ƀيف  اجلزائرƘǹɉا اجليل اǾȽÛ ستعمرƫة اȥقاǭقيم و ƖǤتɅ داɅجد Ɏجي 

 ȸȮɅ Ɓ اǾȽ ȸȮل لǤستقƫعليها اجلزائر الفرنسية يف ا ƖǤǩ Ɣالقاعدة ال ƎعتɅ ɃǾال
 مǘ طرȼɅوجب علɂ االحتȯɎ إȁالة ǩعليم عريب قائم ǘƞسساȼǩ السهل إǽ  باɉمر
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وإقǶام ǘȽالǒ اƫتعلمƙ اجلزائرƙɅ يف التعليم الفرنسɄ كǤدɅل القȒاǒ علɂ رواȥده 
 اɉرȏاجلزائرɅة يف  اɉرȏإدماǯ " اɂƧɉللتعليم العريب لتǶقيȨ اƬدف 

وǾȽا  .الǮقاȥة العربية وال Ʌتسǽ ƖلȬ إال بǚحȯɎ الǮقاȥة الفرنسية مȮاȷ"الفرنسية 
 ȼعن ǰهور ما نتșƙȽاƟا ƙȑمتعار ƙɅربوǩ  Ǭحي ȸدافمȽɉا ǧاȽاƟواال:  

  .الفرنسية اإلدارةوȽو ǩعليم منȚم مفروȏ مȸ  اɉوȯاالƟاه 
ƆاǮاه الƟو االȽو ȨييȒر و التȎالق ȸم ƆعاɅ عليم عريبǩ ǒاȎواإلق.  

رنسǹ Ʉاǩ ȋتمǮل أȽداȼȥ العامة عمل علɂ إعداد ǩعليم ȥ اɉوǤȥȯالنسǤة لƟɎاه 
  :يف
- ǽقليل النفوǩ دɎǤيف ال Ʉللوجود الفرنس Ƀعادƫا  
- ǫارة الفرنسية وإحداȒƩة واȥقاǮال ȸم ƃاȽɉب اɅقرǩȜة  القطيعة مȥقاǮال

   واإلسɎميةالعربية 
- ȷاȮالس ƙب Ȕلعب دور الوسيǩ ة مواليةǞȥ ȸɅوȮǩالفرنسية واإلدارة.  
- ȸع ƙɅرةإبعاد اجلزائرƩا ȃدارƫساجد واƫا واɅوالزوا ȸɅالد ȯرجا ǧاƘǭǖǩ.  
  . اإلسɎمɄاجلزائرƙɅ لفرنسا مȯɎǹ ȸ إشراȥها علɂ الدȸɅ  استمالة-
-  ǒباɇا ȐɅعوǩȯماȮالست ǒبناɉد مة باƪها دور اȥداȽرسا وأȥ ſاȎل  
-  Ƀاجلزائر ȜتمŎيف بنية ا ɃرǾج ƘيȢǩ ǫقاإحداɎانط  ȸسرة و الفردمɉا    
اƫدرسة القǨ رȒȥا  ǾȽه إال أȮ .ǎȷوȸɅ جيل جدɅد متǺلǎ عȸ شȎǺيتȼلت

بقيǨ الفلسفة التربوɅة أو .Œɉم بقوا يف نȚر اجلزائرȡ ƙɅزاة وƮتلÛ ƙوطنيا
Ɓاما وƢ ةǤائȡ ȯɎترة االحتȥ ǒناǭة العامة يف اجلزائر أɅداف التربوȽɉعر اǩ اإلدارة 

 Ƀتمامالفرنسية أȽللترل ا ɁƎȮال ǧاɅاȢيفل Ǩما اكتفņمر بية وإنɉلب اȡأ 
ال ǭǘɅر يف مسƘة التربية  اإȑاȥي انور اɉحياȷ  كƘǮ مɄȽȸ يف  بȽǖداف ǩعليمية 

ȥانȎب االȽتمام علɂ وȜȑ مناǰȽ وǹطǩ ȔربوɅة دوȷ الولوǯ إȥ Ƃلسفة ǩربوɅة 
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االستعمارɅة ȥقدǧ القدرة    القȎد ȥاإلدارة واǶȑة وأȽداف ǩربوɅة ȮƮمة
Ȋال ȼوجيǩ ɂيف اجلزائرعل Ƀالتربو ȷǖ.  

 إƂ اƫقرراǧ والƎامɅ  ǰفتقد اȊȽ اليم الفرنسɄ اƫسطر ǩعليمقد كاȷ التعلو
الفرنسɄ الɃǾ دام حواƃ  ئم بƙ اȮƩومة الفرنسية والƫƎاȷنتيǲة الȎراț القا

لتعليم راȐȥ كليا  زائرƙɅ بƙ رأƙɅ متǤاɅنÛ ƙرأȥɃقد بقǩ Ʉعليم اجلسǤعƙ سنة 
 ƙɅياراجلزائرǩ وȽ  ȋاǹ عليمǩ Ƃإ Ʉالداع ƙɅيار اجلمهورǩوÛ ƙستوطنƫا
Û ستعمرةƫالقائموبا Ȑا التناقǾȽ اɅاǶȑ ƙɅاجلزائر ǒأبنا ɄبقÛ  ǒد أبناƱ ƙيف ح

 țراȎا الǾȽ ȸع Ɂǖيف من ƙستوطنƫنفسها أمام ول.ا ȯɎإدارة االحت ǧقد وجد
اȑيȜ الƔ واجهتها مȮȊل عوȌɅ إɅ ǽعتƎ موȑوț التعليم مȸ أȍعب وأعقد اƫو

وعملهم والǮورة  اليقȚةروɅ  ǳقوɃ يف نفوسهم ȥتعليم اجلزائرÛ ƙɅيف مستعمراőا
أما عدم ǩعليمهم وǮǩقيفهم ȥيǶوȯ دوÛ  ȷستقȯɎعلɂ اƫطالǤة باƩرɅة و اال

ȯɎȢد  استɎǤال Ȩȥمراȼنɉ  ȸمورمɉا  اǲمنت ȷوȮɅالعامل ال ȷابتة أǮنتاجا إال
  .اǾǹǖɅ Ɓ بنȎيب مȸ التعليممرȑيا يف أɃ عمل كاȷ م
ƙستوطنƫكفة ا ǨǶيف  رجƘǹɉبعدما  1900سنة  اǨǶǤȍاجلزائر  أ

ǩعليم مȸ (اجلزائرɉǒ ƙɅبنا اǹاȍ اǖȥسسǩ Ǩعليم.اƫاƃ استقƬɎاƬا  مستعمرة  
ȤقيǮǩ Ƙȡ(ȯقوƩتاجر واƫعامل واƫة يف اƩاȍ ǧالǓ عل منهمƶ عليمǩÛ  Ƙȡ ȸم

ǩ ȷأȚأن ȜااوسȮȥم وأȽمار Ƃم إȽر  ǒوراȯعماɉالتعليم  ا ȼوجيǩ Ƀطلوبة أƫا
التعليم الɅ ɃǾدرǾȽ  ǡا لȢاɅاǧ عملية معينة ƭردة مȸ العناȍر الǮقاȥية وعواملها

مسامƘ يف ȍفǶاǤȊǹ ǧية  Ǯƞابةأبناǒ اƫستعمراǧ علɂ اɉعماȯ اǺƫتلفة ƶعلهم 
ويف șل  ÛلǮقاȥةƮرومƙ مȸ أɃ لوȷ مȸ ألواȷ اأو عǧɎǲ يف Ǔالǧ ميȮا نيȮية 

اإلɎȍحɄ  االƟاهشǶوǡ اƬوɅة الوطنية وǩفɄȊ اجلهل واɉمية șهر مȸ جدɅد 
 Ȑȥالرا ȸɅرȊالع ȷالقر ȯɎǹ  ةȥمتطر ǧاƘيȢǩ ȯاǹد إدɅرǩ Ɣال Ȕطƪا Ȭلتل

 ǧبعدما شهد ǬɅدƩالتعليم العريب ا Ǭبع ɂعل Ǩوعمل Ƀاجلزائر ȜتمŎا ɂعل
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لفرنسية بȚهور Ƥاعة وȑعǨ نفسها ȥوȧ اعملية التǶوȯņ وșهور نتائǰ اƫدرسة 
Ʉبالتعليم الفرنس Ƀنادǩ ƘȽاجلماÛ وǎȮتȥ ȷɎزق جيưقد اȥ ȼņأن Ǭحي ƙǩارȒح ƙب 

الفرنسية علɂ الدǹوȯ يف اȒƩارة  Ƙȡ قادر Ûويف نفس الوقȎǩ ǨاȒƜ ȯارȼǩاال
  .إالǎ بȎعوبة  الȢربية

 ǎŹ ȸɅرȊالع ȷالقر ȯɎǹ ركة الوطنيةƩة اɅبدا ȜعومǤانǫا  ȸالتعليم العريب م
برامǰ  ولÛȼأȽداف واǶȑة  لعمȨ والȊمولية والتنȚيم أكǮر وƢيņز باحيǬ جدɅد 

التعليم ɅتȎدر مطالب اƩركة الوطنية ǺƞتلǾȽ  Ȥا و مǘسساÛ ǧوأǤȍح
Û اőوجهاǩ و Ƀعب اجلزائرȊال ȷا أȽورȎǩ عة يفȑاوا  ȌائȎƪيز اư ةɅوƬح اȑ
ǧفاȎنية والǤمرجعية م ȼه(لņما اإنɎاإلسÛيةȡȁنف)لعروبة و االما ȷوǘش ƘسɅ ȼس

 ȔǤȑو ȼد مواقفɅدǶعود إليها لتɅ ية وسلم قيمȥومة معرȚمن ȼɅولد ȼبنفس
ȼǩاȥرȎǩو ȼǩسلوكياÛ  ƙيǤلت ɃرȮالف ȫاǤǩواالر ǡطراȑاال Ǩإليها وق ȜرجɅ

وǒ واɉمȸ طرɅقȼ وǶȎɅح رǗاه وǩوجهاȼǩ كما Ʌنهل منها أوقاǧ االستقرار واƬد
.  

كة الوطنية ǾȽا اȊƫروț علɂ عاǩقها ǹاȍة Ƥعية العلماǒ اƫسلمƥ ƙلǨ اƩر
الȮƢ ƔنǨ مȍ ȸياȡة أȽداف ǩربوɅة نابعة Ǝ مȸ أبرȁ اƩركاǧ الوطنية الǩ Ɣعت

 ȼȥداȽأ ȌǺتلǩ امل ومتميزȮمت Ɨوط țروȊم ȸيفم:  
  اإلسɎمɄالعريب  اإلطارالتȢيƘ داǹل -
- Ʉنيس والتعليم الفرنسǲالت ȐȥرɃارǤاإلج   
 ورȐȥ)معاȽدو جامعاǧمدارǩ)ÛȃنȚيم التعليم العريبÛوبعȼǮ مȸ جدɅد -

țا القطاǾȽ ɂعل ȏفروƫار اȎƩة  اǤاإلدارةومطال  ȫɎعادة أمǚالفرنسية ب
 Ɣالتعليم ال ǧسساǘومǨاستول  ȯɎية االحتȊعليها ع_țالعمل  استرجا

 ǒاȒبالقɄمɎاإلس  ƙɅزائرǲساواةللƫوا  ȧقوƩميةيف اɎوع اإلسÛ ȃساƫدم ا
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اȚȥة علɂ الȎǺȊية مȯɎǹ ȸ اǂ لǳɎȍɌبالعاداǧ والتقاليد Ûوالدعوة 
  .اجلزائرɅة 

التساǗالǧ التالية ƟاƙȽ اǺƫتلفƳ ƙلȌ إƂ طرǳ بعد عرȑنا Ƚɉداف كɎ اال
.  
  Ý للǲزائرȽƙɅل كانǨ لفرنسا نواɅا حسنة يف ǩوƘȥ التعليم -
  ÝيمȽل استفاد اجلزائرɅوȷ حقا مǾȽ ȸا التعل-
ماɄȽ اȽɉداف التربوɅة الƔ أرادȥ ǧرنسا Ơقيقها مǩ ȯɎǹ ȸنȚيمها ǾƬا -

  Ýالنوț مȸ التعليم
_ ȨقيƠ يف țروȊƫا اǾȽ Ǩل عرقلȽ رƩالتعليم العريب ا Ǩȑاعتر Ɣال ǧعوباȎال

 ȼȥداȽةأɅالتربوÝ  
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ǬǶǤية الƵǕ:  

ركزǧ علɂ  التعليمȁ Ʉمȸ االحتȯɎ  جل الدراساǧ الǩ ƔناولǨ النȚام     

ǫحداɉية اƸالتار  ǡحسا ɂعل  علƶ ا ماǾȽÛȼم حساسيتȡر  Ƀاجلانب التربو

بسيطا حƓ وإȷ  الفرنسɄ ليس سهɎ  أو التربوɅة للتعليم اȽɉدافالǬǶǤ يف 

 الفرنسية يف اجلزائر إال أȷ يف  وجدǧ بعȐ الǶǤوǫ الƔ ركزǧ علɂ اƫدرسة

 Ȕ كل اجلوانب نǾكر مȸ بينهم ǩوروȥȷرنسية Ȣǩ Ɓ أقɎممعȚمها 

(Turin ,Y ) ȷجروǓÛ (Ageron) اكونوɅÛ(Yacono, X) 

 (Ring,N) رÛ      ȸɅ(Bernard,P)والر Ûب (Rambaud)رامǤو

  .وȽƘȡم

ȯاوƲ اǾȽ ناǮƜ ȯɎǹ ȸم ȸƲ ȷال أ ɃǾاالستعمار ال ȼوج ȤȊȮن  ȼفيȮɅ

ȼلɎȢاست Ȭلǽ Ɂيتعدȥ تلǂلد اǤناعية للȎيعية  والǤللموارد الط ɄلȮال  ȷأ Ƃإ

وإȒǹاț مǮلȼ مǮل  Ʌ ȜȒɅده علɂ النȚام التعليمɄ ليǲعل منȼ أداة سيطرة

  .الǤندقية
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ǬǶǤال ȣاǼȽǕ:  

  
    ǾȽ ȯɎǹ ȸدف مŒه الدراسة Ƃر اإلستعمار  إȽاȚم ȸهر  مȚم ȸع ȤȊȮال

ņدرسة وحوƫيفة اșو ƘيȢǩ Ƃعمد إ ɃǾيف اجلزائر ال Ʉيلة الفرنسǤرسالة ن ȸا مƬ
 ȸɅوȮلتǒȈل  النƮ ȼتȥقاǭ ȯɎاولة إحƮ ȯɎǹ ȸم Ƙدمǩ وسيلة Ƃعليمهم إǩو

زائرɅة وȑرǡ ستعملها كوسيلة لتدمƘ الȎǺȊية اجلǭقاȥة وقومية الǤلد اǂتلȥ Ûا
Û ƗɅود Ɨو وطȽ وكل ما كل ماƙواطنƫتل اȮǩ م يفȽساɅ ȷأ ȼنǖش ȸم  ȯحو

  .ȽوɅتهم اȍɉلية
 Ǩجعل Ɣقيقية الƩا ǡاǤسɉعند ا Ȥنق ȷلنا أ ȸȮƹ ه الدراسةǾȽ ȯɎǹ ȸم

اȽɉداف  ȁƎالنوț مȸ التعليم وƲاوȯ أȷ ن اإلدارة الفرنسية ǩقوم بتنȚيم ǾȽا
الǤعيدة اƫراد Ơقيقها لنǲعل مǾȽ ȸه الدراسة مȮملة للدراساǧ العلمية السابقة 

ȥ ÛتȮوǾȽ ȷه الدراسة التربوɅة االستعمارɅةالƔ عاجلǩ ǨارǸɅ اجلزائر يف الفترة 
االستعمارɅة لتنوɅر الرأɃ العامÛ ونفند مƬɎǹ ȸا اȮȥɉار الƔ روجƬ Ǩا اƫدرسة 

 Ɣوال Ƌȷا أȽا مفاد Ƌȷقابلية للتعلم وأ ȼɅليس لد Ƀاجلزائر ȜتمŎإلدارة الفرنسية ا
ǖها بتǤبواج Ǩقامƫه اǾȽ Ƌȷأ Ƌالتعليم إال Ƙȥوǩو ȃدارƫدارسيس ا Ǩبقي ȃ

ÛƙɅطرف اجلزائر ȸورة مǲمه ǧأسند Ɣة الƘطƪهام اƫا اńƘǹأ ȤȊȮون
 Û ليلǶالت ȸم țية بنوǤا السلȽارǭǓ عند Ȥونق Û للمدرسة الفرنسية يف اجلزائر
 ȯɎاإلستق ȸم ȷقر ȤȎم مرور نȡر Ûاليوم Ƃمنها إ Ɔلنا نعاȁما Ɣار الǭɇه اǾƬ

  .واȎƩوȯ علɂ السيادة الوطنية
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ورواد  ȼȷ العلماǒ واƫفȮروكما نرɅد أȷ نȁƎ الدور اƬام ألɃǾ قام ب  
 ȋاƪا اȽلة التعليم بوسائلها وجهدǲع Ȝȥها يف دȥل أطياȮركة الوطنية بƩا

ɂنية علȢمست  ȯɎمعونة إدارة االحتȼيمنتȽو.  
مǽ ȸاǩية  إالونȁƎ لطɎبنا أȷ أǩ Ƀنمية وǩطور ǾƬا اŎتمȜ أو ǾƬا الوطȸ الɅتم 

  .اɉمةǾȽه 
ماعية الƔ شȮلǨ طرɅقة ǩفȽƘȮا ووجداŒا Ɵعل ȥموروǭاǧ اɉمة الǮقاȥية االجت 

ǽاƴ ǧاǤلح إال إلنȎǩربة الǩ مةɉه اǾȽ ȸممǒɎتǩ سلوكية ǯ هامع.   
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ȴيȽاملفا ǼيǼحت    

  :اǼȽɉاȣ الترɀǣية-1
  

قȎد باȽɉداف التربوɅة مǾȽ ȯɎǹ ȸه الدراسة الȢاɅاǧ أو اȽɉداف ن
 Ɣقيقها والǶة لتɅة اإلستعمارɅدف السياسة التربوő Ɣعيدة الǤد الȍقاƫالعامة أو ا

Ƙǭǖالت Ƃإ Ʉرمǩ Ʌ مواطنا ȼجلعل Ûية الفردȎǺو قيم معينةستيف ش ǧاȽاƟم با   
Ǭحي  Ʉرمǩة وɅمل العملية التربوŎ النهائية  ǰالنتائ Ȥȍداف بوȽɉه اǾȽ Ɩعǩ

وǾȽ ȜȒɅه اȽɉداف ȡالńǤا جلاȷ وȽيǞاǧ .إƂ التƘǭǖ يف Ƥاعاǧ اƫواطنƙ عموما
عǤد اƩميد  (. وطنية Ȓǩم بعȐ رجاالǧ العلم والفȮر والسياسةÛ السلطة

źواȊن Û 1983 . 49(   
  
 :السياسة الترɀǣية-2

 ɄȽ"Ơ دافȽوأÛيها التعليمȥ مȚنتɅ Ɣل العام للمراحل التعليمية الȮȊد الɅد
 ȬلǾوكÛǧاȽاƟواال ǰامƎوال Ȕطƪموعة اƭوÛراحلƫه اǾȽ ȸكل مرحلة م

ŏدɅها عملية  القوانƙ والقواعد والنȚم واɉسس العامة الǩ ƔسƘ يف ȑوئها  و
وقد )Ʈ1969.109مد إبراȽيم  حاȘȥ("التربية والتعليم

أنņها الǩنȎǶر يف رسم اǤƫادǛ التوجيهية العامņة بل البد " علɂ:"ادجارȥور"حددȽا
ǩرابطا أȊǩ ȷمل علƭ ɂموعة مȸ اȽɉداف اƪاȍة اƫترابطة ȥيما بينها 



  تحديد المفاهيم                                                   الفǆل التمǶيدي             
 
 

  

 ƙة بعǾǹǓÛاɅدافقوȽɉار اǤا  االعتǾوكÛقايفǮوال Ʉوالفلسف Ʉالروح Ȝالطاب ǧاǽ
لɁƎȮ لǾلȬ الǤلدÛوȸȮƹ بعد ǽلȬ اȽɉداف السياسية اƫتماشية مȜ االǹتياراǧ ا

ȥيما بينها لتǶقيȨ الȢاɅة  ǩتȒاȥرالƔ  واالقتȎادɅة االجتماعيةƠدɅد اȽɉداف 
ȥالسياسة التربوɅة ǩعƠ ƗدɅد اȽɉداف .)234-1976إدجارȥور (اƫنȊودة

ǧتياراǹية  واالȥقاǮبعاد الروحية والɉا ǧاǽ ɁƎȮمة الɊستوحاة  والفلسفية لƫا
ɉه اǾȽ ȸة مȥاȑباإلÛ ةǭɎǮبعاد ال ƂاطهاإǤǩداف  ارȽɉة االجتماعيةباɅادȎواالقت 

ɎǤود مستقȊنƫا ȜتمŎا ȨقيƠ أجل ȸا مǾȽو. 
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  :الǼراساǧ الساȪǣة

Ƚناȫ العدɅد مȸ الدراساǧ الǩ ƔناولǨ موȑوț التعليم يف اجلزائر ȥ ȯɎǹترة   
  :االحتȯɎ الفرنسɄ مȸ بينها

  
Ƃوɉراسة اǼال:  

  
-Turin(y) « frontements culturel dans l’Algérie 

colonial  écoles médecin religion (1830  -1880) »  
أستاǽة  "ورǩȸɅ اȥيوȷ" الفرنسية للȮاǤǩة  Ʌس باللȢةȍدر ǾȽا الȮتاǡ بǤار  

والȮتاǾȽ ǡا دراسة نفسية جلزائر يف السǤعيناǧ التارǸɅ اƫعاȍر درņسǨ با
مȸ اƪمسوȷ سنة اɉوƂ  اجلزائر ȯɎǹمǩ ȸارǸɅ للتارɅ ǸɅدرȃ مرحلة مهمة 

االحتȯɎ الفرنسɅÛ Ʉتناوȯ الȮتاǡ موȑوعا ȍعǤا إǽ أراد دراسة أȽم جوانب 
ȎالȯɎداة االحتȡ قايف يف اجلزائرǮال țارة  راȒƩا ƙوربيةبɉارة العربية  اȒƩوا

أو ماɅسمونȼ باȒƩارة العȎرɅة واȒƩارة التقليدɅة ǩتȮلم اǘƫرǹة الفرنسية يف 
كتاŏا عȸ الȎراɅ țوم بدأ اǂتل الفرنسɄ بفرȏ لسانȼ وǩفƘȮه وأسلوبȼ يف 

التǖǲ إليها لم والطǤيب ليǶطم ǹǓر قلعة اƩياة مستعمɎ اƫدرسة واƫستȊفɂ اƫع
  .موȷ وȽو الدȸɅ اƫسل

ǧرȎاقت  ȤȎن ɂا علŏ Ǩقام Ɣالالدراسة ال ȷقرȯوɉا ǎȷɉ ȯɎاالحت ȸه  مǾȽ
 Ɣال ɄȽ  ةǤǩاȮر الȚطدمالفترة يف نȍا  Ʉاجلماع Ȑȥبالر ȷستعمروƫيها اȥ

حȒارőم  دȥاعا علɂمƙ ام واƫقاومة الȎادقة مȸ طرف اƫسلواالمتناț الت
وكاȷ الفرنسيوȚɅ ȷنوȷ كل الȸȚ أŒم ȮɅفيهم أɅ ȷقترحوا علÛ ɂوشȎǺيتهم 

ƫسا Ƙȥوǩ مȡرȥÛ ȷسلموƫا اŏ ɂȑرɅ ɄȮتهم لȢتهم ولȥقاǭ ƙالفرنسية  اإلدارةلم
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ǩو ǧفياȊستƫا ǒوبنا ȃدارƫواȥƘ ǒاǤطɉا  ȸɅورǩ الدكتورة ȯقوǩ" ȷسلموƫا ņرد
ɂȒق ɃǾها الǤاحȎسمومة لƫة اɅدƬسنة  ا ȸɅرȊع ƃحوا

)1830_1850( ȃدارƫا ǫدƷدƶ Ɏȥ مɎǩ اƬ Ɏȥ ǧفياȊستƫا ǜȊنɅو Ǿي
  .عليها يها اƫرÛɂȑوɅرɅد أɅ ȷدرȃ اƩالة االجتماعية ƶ Ɏȥد مɅ ȸطلعɅȼتردد عل

Ǝعǩ ȷاȮطرف الس ȸقد وجد االستعمار مقاومة مȥ  Ȥوقƫا اǾȽ ȸع ȯقوǩ 
ȸɅورǩ"ƫا ǨنƧكاال ȤنيƩا ȸɅح الدǤȍأǯواالندما ȬȮالتف ȸم ɄمƷ سلح" .  

الƔ أنǧǖȊ يف اƫدȷ والقرǩ1850  Ɂتطرȧ الȮاǤǩة إƂ اƫراسيم الȍ Ɣدرǧ يف 
 Ǩوبقي ƙواطنƫا Ȥموق ƘȢتɅ لمȥ الفرنسية العربية ȃدارƫوا ǯزدوƫالتعليم ا
اǘƫسساǹ ǧالية Û أمņا يف اƫيداȷ الǎȷǚȥ ɄǶȎ اƫعارȑة كانǨ أقل حدة علɂ حد 

ومȸ أدوɅتȼ "الرومȮ "ɄاǤǩة وإȷ كانǨ اجلماǩ ƘȽرǩاǡ مȸ الطǤيبقوȯ ال
ȼǶائȎونÛلبȎال Ȥوقƫا اǾȽ ةǤǩاȮفسر الǩ  اɅالزوا ȼǤلعǩ Ǩكان ɃǾللدور ال

 ȃية ومدارȥقاǭنية وɅمراكز د ɄȽ دɎǤيف ال ȫاǾنǓارȢȎار والǤȮودور للمعاجلة  لل
وال نها اجلهاد Ûو التداوɃ وإسعاف الفقراǒ وملتقǽ ɂوɃ الرأɃ نقاɅ ȓنطلȨ م

  .Ƭا مǮيل يف أوربا وɅ ƁنتȼǤ اƫستعمر لنفوȽǽا يف القطر إال بعد ȁمȸ طوɅل Ʌعرف
țɎ الȮاǤǩة علɂ اɇالف مȸ الوǭائȨ طǎإȮɅتسɄ الȮتاǡ أƵية كƘǤة نتيǲة 

Ȩائǭراحل  الفرنسية ووƫا ǒناǭتواجدة أƫب العربية اǩاȮƫاƂوɉا ȯɎاالحت ȸم.  
 

  :الǮانيةالǼراسة 
   ȷرنسا التعليمية يف اجلزائر "بعنواȥ ب"سياسةǩاȮلل  ǧزƱد القادر أǤع ȇحلو

واƫتمǮل يف اجلانب النȚرɃ وقد  الǤاǡ اɉوȯ:بابƙ مÛقسمها إƂ 1999سنة 
ȯوɉل اȎالف ÛȯوȎȥ أربعة Ƃإ ȼمņقس Ʉالفرنس ȯɎترة االحتȥ ملȊɅ 

Ǿم 1850منȮƩا ǒɄƭوÛمɃاطورƎهر  اإلمșأ ɃǾتماماالȽو اƞ عليمǩ țوȑ
معارȑة اƫستوطنƙ م اجلزائرƙɅ لȮنɅ Ɓ ȼņستطȜ التقدم يف سياستǾȽ ȼه أما



الدƷاساƟ السابقة                                        الفǆل التمǶيدي                  

 13

اجلزائرɅÛ ƙɅتطرȧ بعدȽا إȥ Ƃترة حȮم  ة الƔ اعتȼǩƎ متǶيزا إƂ جانب الȊدɅد
 ƙɅاجلمهور ǒسنة ابتدا ȸم1871مÛ  Ƙفقǩ اولةƮهيل وǲه الفترة بتǾȽ ǧيزƢ

 Ƀعب اجلزائرȊاالȎيف م ȼدامǺالست ƆاǮل الȎالف ȌȎǹÛ امةņاالستعمار الع ſ
ɄȽاور أساسية وƮ ǫɎǭ ɂز علȮǩرǩ Ɣداف السياسة التعليمية الȽɉ: الفرنسة

Û ƘȎالتنÛ  ǯللسياسة التعليمية الفرنسية يف اإلدما ȼȎȎǹ قدȥ ǬالǮل الȎا الفņأم
نطقة القǤائلÛحيǬ اȽتم االستعمار ƞنطقة القǤائل دوȽƘȡ ȷا مȸ اƫناطȨ م
مفادȽا  أنȑ ȸȮƹ ȼņرǡ طرف  استعمارɅة إستراƟية باستعماȯزائرɅة ÛوǽلȬ اجل

 Ƀر أǹǔبǨيǤǮǩ لية  االستعمارƮ ɃدɅǖة"بɅجزائر."  
أمņا يف الفȎل الرابȥ Ȝقد ǩطرȧ إƂ كل مȸ اƫوقفƙ حياȯ اƫدرسة الفرنسية 

 ƙȥالطر ƙف بɎƪح اȑوأو Ɨالوط Ȥوقƫوا Ʉالفرنس Ȥوقƫا اƵيف والتعليم و
ȷل وقد كاȮȊƫا اǾȽ ر يفȚا النǾȽ  ǡاǤالȯوɉا Û  ƆاǮال ǡاǤا الņأمȥ ل اجلانبǮيم

 ȼȎȎǹ اǘƫلȤ لدراسة وȑعية التعليم اجلزائرɃ طǤيقǾƬ Ʉه الدراسة الɃǾالت
الزمÛȸحيǬ أوȑح مدɁ  حواƃ نȤȎ قرȷ مȯɎǹ ȸ الفترة التارƸية اƫمتدة

 واإلحȎاǒاǧ اɉرقامعȸ طرÛ  ȨɅلتعلمالفرنسية حȨ اجلزائرƙɅ يف ا اإلدارةƟاȽل 
ȎȥوÛ ȯ  ةƮل انتقادÛوقد قسņم الǤاǡ الǮاƆ إǭɎǭ Ƃ اإلدارةǾȽه  الƟ Ɣعل

 ȷوالɉا ȷɎȎكانا حسبالف  ƙراسيم والقوانƫدور اȍ ǧشهد Ɣال ǧالفترا
رɃ وȑعية التعليم اجلزائ اɉوȯالƔ نǎȚمǾȽ Ǩا التعليم حيǩ Ǭناوȯ يف الفȎل 

ÛوȽو التارǸɅ الɃǾ 1892مÛإƂ سنة1870سنةمȸ مهورƙɅ اȮƩم منǩ Ǿوƃ اجل
ȍدر ȥيȼ اƫرسوم الǮاƆ مȸ حيǬ اƵɉية لتنȚيم ǩعليم للǲزائرƙɅ بعد مرسوم 

1883 ȸم Ƀترة الدراسة أȥ ȸقية مǤلل ƆاǮل الȎالف ȌȎǹ ŻÛ1892سنة م Ƃإ
1914Ƙǹɉل اȎا الفņم أم ǡاǤا الǾȽ ȸم Ȓالتناق ǯل نتاǮƹ ɃǾوالǧا 

Ʌعاž اƫدرسة الفرنسية ودورȽا يف اǘƫسسة :والسياساǧ التعليمية االستعمارɅة 
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 ȸɅوȮǩ ا يفȽة دورȍاǹÛةɅة"االستعمارɅة اجلزائرǤǺركة الوطنية "النƩومسار ا
  .اجلزائرɅة

  
  :الǼراسة الǮالǮة

    ȷبعنوا ɄȽميد "وƩد اǤع ǸيȊس رائد االɅباد ȸبǳɎȍوالتربية  اإل
ÛحيǬ قسņم اǘƫلȤ الȮتاǡ مǩ1984ركɄ رابحÛالطǤعة الرابعة للǤاحǬ "اجلزائرȥي

ǩناوȯ حالة الȊعب اجلزائرɃ يف اɉوȯ إƂ مقدمة وƣانية ȎȥوȥÛȯفɄ الفȎل 
 ȸس مɅباد ȸر ابȎها الجتماعيةعǤة  ةوالسياسي جوانȥعرƞ يةȥقاǮة والɅادȎواالقت

Ʌس التربوɅباد ȸر ابȮȥ ه العوامل يفǾȽ Ƙǭǖǩة ȼȽاƟوا ɄحɎȍاإل Ûاņل  أمȎيف الف
ƆاǮحالة التربية والتعليم  ال ȯناوǩ قدȥ امȚن ȸة عǾǤورد نǖȥ سɅباد ȸر ابȎيف ع

التربية والتعليم ومعاȽده يف اجلزائر قǤل االحتǩ Ż ȯɎطرȧ إƂ نȚم وسياسة 
 Ɣرنساالتربية والتعليم الȥ عتهاǤǩاجلزائريف  ا ȯɎنا )1962-1830(بعد االحتņيǤم
تقلǤاǧ الƔ مرŏ ǧا ǾȽه السياسة Ż موقȤ االحتȯɎ مȸ أȽم التطوراǧ وال

Ûأمņا الفȎل )1942-1830(يف الفترة مȸ عام اإلسɎميةاللȢة العربية والǮقاȥة 
 ȯناوǩ Ǭحي ȼربيتǩس وɅباد ȸحياة اب ȸع ǬɅدǶلل ȼȎȎǹ قدȥ ǬالǮال

ǩǾǩوأساÛȼǩǖȊن ȼمȽدɅ ɂعل ȃدر ȸɅǾيف  والعوامل ال ǧرǭأ Ɣة الɅرȮالنفسية والف
بȸ بادɅس انȼ النفسɄ واƟاȼȽ الفȮرɃ ويف الفȎل الرابƠ Ȝدǫ عȥ ȸلسفة ȮǩɅو

ǫدƠا وőوناȮيف  وم ȼɅرأ ȸوعÛ ȷوȮال ɂعل ȼǩرȚن ȸعǡاǤسɉا  ÛǧاǤǤسƫوا
ņȊال ǎȷأ ɁرɅ ǽإÛ رȊوال Ƙƪح واǤوالق ȸسƩالوا țر ȤالƸ ȷأ ȸȮƹ  امȮأح

 Ƀرأ ȸل عȎا الفǾȽ يف ǫدƠ س يف الاالعقل كماɅباد ȸب ȼتمǹوÛةɅرȊǤيعة الǤط
 Ƀرأ ȸع ǬɅدƩبابا ȜتمŎة واȍاǹ Ƀاجلزائر ȜتمŎا ȏأمرا ǯɎس يف عɅباد ȸ

ɄمɎامس .عامة  اإلسƪل اȎا الفņأمȥ ȸداف التربية عند ابȽأ ȸع ȼيȥ ǫدǶت
ومǽ ȸاǩية اŎتمȜ  اإلسɎميةالɅ ƔستمدȽا مȸ التربية  اȽɉدافبادɅس ǾȽه 
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ȼǩɎȮȊلم  ومȮتɅÛȼمالǓا وȽبعدȸدف  عƬاƎكɉحركة  ا ȸة امɅس التربوɅباد ȸب
 ةǭɎǭ الǩ ƔتȮوȷņ مȸ القومية للǲزائرالǩ ƔتمǮل يف اǂاȚȥة علɂ الȎǺȊية 

تطرȧ إƂ اƫناǰȽ وطرȥ ȧأمņا يف الفȎل الرابȜ "بةÛاجلزائراإلسɎم العرو"أسس
 اƘǹɉمتǶدǭا عȸ منهǰ ابȸ بادɅس يف التعليمȌȎǹÛ الفȎل  التدرɅس

بادɅس الƔ  عȎر ابȸعليمية يف اجلزائر يف ȸ اǘƫسساǧ التربوɅة والتللǶدǬɅ ع
  ."Ƥعية التربية والتعليم"كاȷ الطɅ ǡɎزاولوȷ الدراسة ȥيها مǮل 

 
  :الǼراسة الراǣعة

     ǨƠ ȷعنوا "Ǥالتعليم يف اجلزائر قȯɎب"ل وبعد االستقǩاȮها الǤاحȎل 
موȑوعية ƫلȤ التعليم يف م وɄȽ دراسة 1993الȎادرة سنة "ȁرȽوƆ الطاȽر"

 ǧتراȥ Ƃإ ǡتاȮقسم مادة الɅ ترة اجلزائرȥ طور التعليم يف اجلزائرǩ عا مراحلǤمتت
1830Û1880:ǧرȎاقت ǧوراǮد الȑ ربيةƩا ǧالعمليا ɂه الفترة علǾȽ 

مȸ طرف اإلدارة  إș ǽهرǧ نزعة لتوسيȜ التعليم:1882.1892 الȊعǤية
ȑوƛ  țداوƠ ȯمل عدد التɎميǾ واƫعلمƙ مادة اƫو الفرنسية إɅ ǽدعم الȮاǩب 

ƙǤɅ يف ǾȽه ) ǾȽ ȯɎǹ)1900Û1930ه الفترة  ǩليها ȥترة أǹرɁ مȸ سنة
التɎميǾ ومǤينا استȥ ȯɎȢرنسا التعليم يف ƭاȯ  استيعاǡالفادǳ يف  الفترة العǲز
Ƙȡحة الɎالفÛ ȯاƭ يتها يفƟإسترا ƘيȢبت ȯɎإدارة االحت Ǩقام Ȥكي ȼيȥ ƙǤɅ

ɅتȮلم يف ǾȽه الفترة عȸ دور Ƥعية العلماȥÛ) 1930,1954(  ǒترةتعليم ال
اƫسلمƙ ودورȽا يف بعǬ التعليم العريب مǖǩ ȯɎǹ ȸسيس اƫدارȃ واƫعاȽد 

اجلمعية جهودȽا  واȍل1954Û1962 Ǩها الفترة ما بƙ واالȽتمام بالتعليمǩÛلي
  .قة يف ƭاȯ التعليم  وإرساȯ الǤعǮاǧ الطɎبية للدوȯ الȊقي

Ʌ ƆاǮال ǡاǤا الņو اإلأم Ʉالتعليم االبتدائ Ƃإ ȧتطرƃسنة كما ȸم) 
1962Û1980  Ʉالرباع ȔطǺƫا ǧاȁاƱم االȽأ ɂعل ȼيȥ ǯعرɅȯوɉا ƆاǮوال 
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الƔ مسǨ قطاț التعليم ويف  اإلɎȍحاǧوإƂ  اɉساسيةاƫدرسة  اعتمادمنها 
 žعاɅ ǬالǮال ǡاǤمال ȼيȥالعام ɃانوǮالتعليم ال țوȑليها الفترة  وǩ  Ɨوالتق

الƔ مسǨ التعليم يف ƤيȜ  اإلɎȍحاɅǧتȮلم ع1962Û1984 ( ȸ (اƘǹɉة
ȼǩاɅسنة مستو ȸ1980(.مÛ1990.(  

 ǩ ǧارƸية عاجلǨ موȑوț التعليم مƱȸد أǾȽ ǎȷه الدراساǧ يف ƭملها دراسا
 ɄƸو اجلانب  اجلانب التارȽللتعليم و ɃرȽس اجلانب اجلوƢ Ɓو ÛǨǶǤال

وɃ والتȮوƗɅ للȎǺȊية الوطنيةǾȽ Ûه اƘǹɉة الƔ عمل اإلستعمارجاȽدا الترب
 ɂņتȊا بȽوņƮطمسها و ɂعل  

  .السǤņل
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ǼهيƢ: 

ȔǤǩ التعليم باȥɉراد بل ار ǩعليمية Ʈددةǩ ƁتȜǤ الدولة العǮمانية سياسة 
 ǧɎرف و والعائȊǩ Ɓ ǽا  إɅانوǭ دور الدولة ǎلș ƙة يف حɅƘƪا ǧسساǘƫا

 Ɓ Ǭقا حيɎالتعليم إط ɂعلȫاǾنǓ وجدǩ  ȸȮل Ûة  بالتعليمȍاǹ وميةȮسسة حǘم
Ǩيف نفس الوق  ȋاƪعرقل  التعليم اǩ Ɓ ȼل ȷكا ɃǾوال ɄمɎالعريب  اإلس
   .همǾȽا ماشهد عليȼ الفرنسيƙ أنفسوانتȊارا واسعا 

  
1-ƆماǮالع Ǽيف اجلزائر يف العه ȴعية التعليȑو:   
  
 ƆماǮرا يف العهد العȊالتعليم منت ȷبسيطا كا ȼņولو أن  " ȸأحس ɂعل ȷكا

 ÛافɅرɉوا Ɂوالقر ȷدƫا يف اńرȊومنت ȯاراحاȊعل انتǲȥ ÛاǄșوǶمهم ملȚمع 
Ʌعتقد أنɅ ȼŉتواɁȁ والتعليم الفرنسÛɄ كمøōيńا علɂ اɉقل يف ȥرنسا ǽاőا وǹاȍة 

:  1995 .عمار ȯɎȽ(".منها التعليم الɃǾ كاȷ سائدا يف قراȽا وأرɅاȥها
102(Û ȸȮɅ لمȥ اńرłالدولة ح ȸع ǄɎقøمست ȷرحلة كاƫه اǾȽ التعليم يف Ƌȷد أƱو

ȥلم ȸȮɅ يف اȮƩومة "تمد أساسńا علɂ اɉوقافÛ بالتعليمɅ Ûع اȽناȫ وɅȁرńا مȮلف
اجلزائرɅة عنøدئǾ وɅȁر لǘȊوȷ التعليم وال مدɅر وال وكيل أو Ʋو ǽلȬ يف 

ȥالسياسة الÛ 1985 .ǯ1 :31(Û Ɣأبو القاسم سعد اǃ(" الوșائȤ الرƧية
السلطة العǮمانية ȥيما ȌƸ التعليم Ƚو عدم التدǹل يف شǘوȷ التعليمÛ  اعتمدőا

ƫة واȍاƪا ǧوالنفقا ǧدقاȎوقاف والɉا اŏ فلȮتǩ țا القطاǾƬ ةŁȎŉȎǺƫيزانية ا
  .وليس مȸ ميزانية الدولةÛ وأجور العماȯ واƫعلƍمƙ والواقفƙ عليȼ مȸ اɉوقاف

معȚم الدراساǧ الǩ ƔناولǾȽ Ǩه اƫرحلة Ȋǩهد بتطور التعليم Ȯǩ Ɏȥاد 
ȷ اɉطفاȯ الɅ ȸɅǾزاولوȥ ȷيها وكا ابتدائيةơلو قرɅة أو مدɅنة مȸ مدرسة 
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ǩعليمهم أعمارȽم بƙ السادسة والعاشرة ɅتعلƋموȥ ȷيها مǤادǛ القرȷǓ والȮتابة 
وكانǨ يف ȡالب اɉحياȷ اƫدرسة اإلبتدائية ƭاورة للمسǲد وملǶقة 

Ȥ1(.بالوق(  
  

   Ʉالفرنس Ƿرǘƫكر اǾɅ"رɍɀǣ Ȅريɀȵ" يف اجلزائر ƃاȽɉعليم اǩ ȼيف كتاب» 
جلزائر يف القرنƙ الرابȜ عȊر واƪامس عȊر اƫيɎدƙɅ مراكز ǭقاȥية كاȷ يف ا

 ÛوǶالن Ûǡدɉا Ûȼالفق Ûيف علوم الفلسفة ȷنوȮة متمǾǩيها أساȥ ȷرة وكاȽبا
الطبÛ الفلÛȬ وكانǨ اƫدارȃ الƘǮȮة العدد اƫنتȊرة يف ربوț الɎǤد والتعليم 

Ɔومد ƗɅد«.(Maurice, P. 1910 : 125 )(Ûعب اجلȊال Ƀزائر ȜǲȊɅ
ƫوقاف اɉوا ÛةȥقاǮالعلم والǩ Ȕقȥ ة للتعليم يف اجلزائرȎŉȎǺ مȚ)8000  ( عقار

   .إالƋ عقار واحد االحتǩȯɎابȜ لɊوقاف ȨǤɅ Ɓ منها بعد 
    Ǩدائرة  أو كان ȫناȽ ȸȮɅ لمȥ ȤɅة يف الرȍاǹ رةȊيب منتǩتاȮوال ȃدارƫا
Ûǡ حيǬ كاȷ أȡلب السȮاȷ أو حɄ مȸ أحياǒ اƫدɅنة Ƹلوا مȸ كتŉا  دوņار

Ʌعرȥوȷ القراǒة والȮتابة إȸȮɅ Ɓ ȷ جلǎ اɉطفاɅ ȯعرȥوȷ القراǒة والȮتابة Œǚȥم 
وكانوا Ʌستطيعوȷ قراǒة القرȷǓ يف " الȮتاǡ" االبتدائيةƤيعńا قد مرŊوا باƫدرسة 

الفرنسɄ  االحتȍȯɎلواőمȮȥ Ûل القǤائل وكل اɉحياǒ يف اƫدɅنة كاƬ ȷا قǤل 
ȸǣ ǼƥǕ حالة اȢƫريب الرņ قد أقرǩ Û1972: 118(ÛņورȸɅ اɅفيوȷ (.ومعلممدرسة 

ɄرعǼر الȍل أوالد  ناǮم ȼاجلزائر يف وقت ȸبعيدة م țقاȍار التعليم يف أȊبانت
 ǧكتابا ȬلǾوك Û ةǤلها كلهم طلȽأ Ƌȷعنها أ ȯقا Ɣال Ʉȑما ƙوع ÛȯɎج

ɃاردǤر ديɀانتȥ  وȼيȁالفرن ر ƙǮاحǤر الɅقارǩو Ʉالفرنس Ɣال ȯɎداة اإلحتȡ ƙسي
 أǤǭتǨ أƋȷ عدد اƫتعلƍمƙ يف اجلزائر عندئǾ كاɅ ȷفوȧ عدد اƫتعلمƙ يف ȥرنسا

)ȷفيوɅا  ȸɅورǩÛ1972 :121 (Û  
                                                 

ور فقط، أما البنات فال يذهبن إألى المدارس إال نادرا ولكن أصحاب البيوت الكبيرة يجلبون أستاذا يقصد بتعليم األطفال الذآ  (1)
  . 162أنظر أبو القاسم سعد اهللا محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ص / معروفا بصالحه وعلمه لتعليم البنات
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 Ȭلǽ Șالعلم وقد الح ȸا مńرȥا واǄȚح Ȭتلƹو ȤقǮم Ȝتمƭ Ƀاجلزائر ȜتمŎا
 Ǖ" )Welsenستر ȽاɃȁ لسɀȭȸو " بعȐ الرحالة واƫعمرȸɅ أنفسهم

Esterhazi (* ȰاعيƧǙو ȷاǣورǕ )Ismaïl Urbain (**  ƙņɅاجلزائر Ƌȷأ ȸم
 ȸر مǮأك ȷتابة  يف اجلزائر كاȮة والǒالقرا ɂعل ȸɅ55القادر %  ƃحوا Ƌȷ45وأ 

ƶب علينا أȷ نعترف «: مȸ اجليȈ الفرنسɄ كانوا أميƙøņ حينǾاȫ وقاال %
رȡم إƳفاȏ مستوɁ العلوم  للǶقيقة أƋȷ اƫسلمƙ يف إȥرɅقيا الȊمالية احتراما

ƥيد   ( »ȥيها وقلة الȮتب كانوا Ʌولوȷ مسائل التربية والتعليم عناɅة Ƭا قيمتها
 Ɓسا ȸب Û1964 : 38.(  

ȸع ǨلمȮǩ Ɣال ǧتاباȮم الȚمع  ɂعل ǒوȒال Ǩطǎا سلŒد أƱ رحلةƫه اǾȽ
ليم عȸ نȚام التع وبقيǨ جوانب ǹفية لطɎبنا وباحǮينا  االستعمارɅةاƫرحلة 

ƆماǮيف العهد الع ȼǩسساǘوم  
أƋȷ الǮقاȥة « ) ǾɅ)Marcil Agretoكر الȮاǩب مارسيل أجرɅتو 

م وعلɂ الرȡم  1830كانǨ مزدȽرة نسǤيńا قǤل دǹوȯ الفرنسيƙņ للǲزائر عام 
مơ ȸلȤ العرǡ يف ƭاȯ اȒƩارة Ƌȷǚȥ اƫيل إƂ العلم واƫعرȥة كاȷ متǄɎōȍǖ يف 

ر عدد كƘǤ مȸ رجاȯ اɉدɅ ǡتمتعوȷ بقدر واȥر مȸ النفوȃ وكاȷ يف اجلزائ
  .لدɁ اŎتمȜ االعتǤار
الȸɅǾ   االستعمارɅةاƩركة  ǾȽا عȮس ما Ƚǽب إليȼ رواد ومفȮروو

Ʌنعتوȷ اجلزائرƙɅ بǖنŉهم جهلة ومتǺلƍفƙ ووŇȍłفǨ اɉمة العربية عمومńا بŒǖا أمŉة 
ƫبا ǜملي ɃراوǶȍ ǡا أدŏوأد ǸɅارǩ اƬ عرفłɅ ال ȤلȮالت ǡو أدȽو ǧاȢالǤ

 ȸعاجزة ع Ȩلƪا ɂرة علȍالعقلية العربية عقلية سامية قا Ƌȷرف وأǹوالزǯاستنتا 
   -»اƫعاƆ اŎردة 

                                                 
  .هو قائد من قواد الجيش الفرنسي : ويلسن أسترهازي  *

  .هو أحد مديري الدواوين الفرنسية بالجزائر: ورباناسماعيل أ  **
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)  ÛɃدøور اجلنø176 : 1982أن (Û ɂوا علǤكت ȸɅǾال ƙņɅاجلزائر ǒالعلما ȸوم
ǩ ȤɅعر"الɃǾ أراد أɅ ȷوȑح لنا يف كتابɀǣǕ"  ȼ الȪاسȴ اƩفȺاوǩ" ɃلȬ اƫرحلة

Ȥالسل ȯبرجا Ȥلƪا "ȯقاȥ طور التعليم والعلومǩ ȯالقطر « : حو Ƌȷر أȽاƋȚال
قدƹا يف طلب العلم ƛميȜ أسǤابȼ وأǩاه مȸ سائر أبوابÛȼ  اجتهداجلزائرɃ قد 

ووقȤ علɂ معقولȼ مȸ أȍولȼ وȎȥولÛȼ وكاȷ لعلوم وقتȼ جøامعńا ولراɅتها 
سعد الدȸɅ بȸ (» أئمة إقتداǒ و اȽتداȮȥǒانوا يف عȎرȽم Ʊوم ..... راøȥعńا 

  )Û 1964:  118أيب شنب  
  

2- ȼȥاǼȽǕو ȴالتعلي Ƙس ȧرȕ :    
 Ɓ قابلƫها يف اŉأن Ƌإال țا القطاǾȽ ɂرف علȊǩ Ɓ مانيةǮالدولة الع Ƌȷم أȡر

واƫدرسة والȮتاȥ Û *  ǡاǘƫسساǧ الǮقاȥية يف اجلزائر كاƫسيدانتȊارهǩعرقل 
ƞهمة التعليم وȊǩرف علɎǩ ɂمȼǩǾ وȜȒǩ الƎامǰ  والزاوɅة ǩقوم) ȜƤ كتاǩيب(

وǩعيȸō اƫعلƍمƙ واƫدرōسƙ وكل ǽلȬ مȸ اɉوقافÛ كما ǽكرنا سابقǄاÛ والتعليم 
يف العهد العǮماƆ منقسم إǫɎǭ Ƃ مستوɅاȊǩ Ûǧرف عليȼ أوقاف ƯتلفةÛ وȽو 

  .Û الǮانوɃ والعاƃ االبتدائɄالتعليم 
اƫوجȼ إƂ السيد ) Daout, Paul(ربية قد جاǒ يف ǩقرɅر وɅȁر اƩل

م أƋȷ التعليم يف  1850رئيس اجلمهورɅة اƫتعلȨ بتنȚيم اƫدارȃ اإلسɎمية 
Û التعليم االبتدائɄالتعليم : كاȷ موȁعńا ومنǎȚمńا كالتاƃ  1830اجلزائر قǤل سنة 

ƃوالتعليم العا ɃانوǮال.  
  
 

                                                 
تحريف بربري لكلمة المسجد وتمييز لها بتبيان المقصد بين المسجد الذي هو محل الصالة والمسيد الذي هو محا التعليم   آلمة مسيد  *

  66ص.م  19إلى  16مرآز الثقافة في المغرب من القرن  -انظر  عثمان الكعاك
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3- ȴøøليøالتع Ȱøøøǵراȵ:  
3-1-ȴائ التعليǼتǣɍاɄ :  

  
 ȃدوما ǳņرȍ)Dumas (ǄɎالتعليم « : قائ ƋȷإɄاالبتدائ  ƘǮك ȷكا
باجلزائر أكǮر ưا نعتقده عادةÛǄ وأƋȷ عɎقتنا بȽǖاƃ اƫقاطعاǧ الǫɎǮ  االنتȊار

أبو القاسم  (»بيøņنǨŁ أƋȷ متوسȔ اȥɉراد مȸ الǾكور Ʌعرȥوȷ القراǒة والȮتابة 
 ǃسعد اÛ1992 : 86 (Ûالتعلي ȸلم عȮǩوǘفاجǩو ƙņالفرنسي ǡتاȮم الȚا م مع
م كتǨǤ بليسɄ  1936يف اƩقǤة العǮمانية ȥفɄ عام  االبتدائɄالتعليم  النتȊار
أƋȷ التعليم اɉوƃ منتȊر بينهم « مǘكدńا ) Pillessier Deynold(دɅنولد
» عندنا يف معȚم القرɁ والǤلدɅاŏ ǧا مدارȃ للȮتابة والقراǒة  انتȊارهبقدر 

(Turin, Y ,1983 : 127).  
  

 ȃدارƫا Ǩيانتها  االبتدائيةكانȍ تمǩو Ûنةņة معيɅاوȁ ا أوńا معينńدǲمس ȜǤتǩ
ǒة  واالعتناɅد أو الزاوøǲسƫا Ȭلǽ ǧائداøع ȸا مŏ » سةƦ مȽعدد ȷوكا

عǤد اƩميد ȁوȁو   (»ولدńا بȮل مدرسة ɅدǹلوŒا عند سņȸ السابعة ) 15(عȊر 
Û 1984 :  210 ( ɃǾر الɅحسب التقر  ȼǤرقة قسنطينة " بيدو"كتȥ قائد

  .العسȮرɅة
» ɂا علńعتمد أساسɅ ا والتعليمăǒا ومساńاحǤȍ ومياɅ ستمرɅ درسةƫدوام ا

ȘفƩة اȮمل«)  ǃأبو القاسم سعد اÛ1992 : 343(  
علǩ ɂعليم القراǒة والȮتابة وإǩقاŒا  االبتدائيةɅعتمد التعليم يف اƫرحلة 
ǤƫادǛ اɉساسية واɉولية للǶساÛǡ وإȷ أƋŹ الطفل Ƣهيدńا ƩفȘ القرɅ Ż ȷǓتعلم ا

ȎɅفها قنȎل  االبتدائǽɄلɅ Ȭنتقل إƂ التعليم يف اƫرحلة الǮانوɅةÛ وطرɅقة التعليم 
ȯيقوȥ ȯوليام شار Ǩالوق Ȭلǽ ا يف اجلزائر يفȮɅمل « : أمرƷ Ǿلميǩ كل Ƌȷإ
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ة ȮɅتب لوحة ȸȮƹ أȷ الȮتابة عليها وǶƹوȽا بسهولةÛ وعلǾȽ ɂه اللǎوح
 ȼلوحت ɂعل ǆلǊة كɅبنقلها بعنا ǾميɎقوم بقية التɅ Ż ÛȷǓالقر ȸسورة م ǳوȑبو
 Ȭلǽ قوم بتعليمɅ قة كتابتهاɅلمة وطرȮال Ɩتعلم معɅ ɃǾال Ǿوالتلمي Ûƃوبالتوا
للتɎميǾ اǹɇرȸɅ وłɅعŁلƍم الدرȃ بȎوǧ مرǩفǩ ȜلميǾ كÛƘǤ ومعلم ƶلس يف 

 Ȝفǩمر ȷاȮست) سدة(مɅ ɂȎده عɅ ارة ويفǭام وإلȚالن ȘفƩ اŏ ƙاهعǤانت 
  ) Û 1982 : 82العريب  إƧاعيل( »الطلǤة

  
ǾميɎالت ǒطرف أوليا ȸم Ȝȥدǩ ǨانȮȥ ȃōدرǊƫا أجرة اŉأمÛ » سنة Ʉفȥ

 79(مدɅنة قسنطينة كاɅ ȷوجد ŏا  االستعمارم حيøنما دǹل  1837
ƥيد ساƁ  ( »طفǄɎ  1350ومدرسة قرǓنية Ʌتردņد عليها حواƃ ) كǊتøŉابńا

Û1964 : 36(  » ƃا حواŏ وجدɅ بنفس العام ȷلمساǩ نةɅدƞا  50وńابøŉتǊك
 ƙما ب ǳراوøتɅ Ǩالوق Ȭلǽ ا يفŒاȮنسمة  13000و  10000وعدد س
ƃوالعا ɃانوǮد للتعليم الȽمعا ǫɎǭو Ȕقȥ « )Û Ɓيد ساƥ1964 : 

36(Û» اŏ وجدɅ نة عنابةɅ39ومد Ʌ مةȍواجلزائر العا Ûا مدرسةŏ 23وجد 
 ȫهناȥ نطقة كلهاƫا يف اŉم  299مدرسة أمȚǩ 5583مدرسة Ǿلميǩ « ) ȷفيوɅا

 ȸɅورǩÛ1972 : 134(.  
Ʌوجد الƘǮȮ مȸ اȎƫادر الƠ ƔدǨǭ عȸ انتȊار التعليم يف ǾȽه الفترة 

 باستعدادقد نوņه ) وȊȥ(للمعلǎمƙ  واحترامȼالȊعب للتعلم وحȼǤ للعلم  واستعداد
لم ومهارőم ȥيما ǩعلǎموه مȸ علوم وȍنائÛȜ ومȸ العلماǒ الǤارȸɅȁ اجلزائرƙɅ للتع

 ƆɎǩرɀسني الƩا*  ȼكتاب ȤƋأل ɃǾال" ǸɅل علم التارȒȥ ار يفȚنɉة اȽنز
الȁ ɃǾار مناطȨ عدɅدة مȸ وطنȼ شاȽد ȥيها العلم حيŋا مǮل سيدɃ " واǹɉيار

                                                 
، حفظ القرآن و هو في سن  1193هـ و توفي في نفس المكان  1125د الحسين بن محمد السعيد في بني ورتالن سنة ول :الورتالني  *

مبكرة تعلم الفقه و النحو و علم التصوف و نال حظا من األدب و العروض و التاريخ ، و هو عالم و مدرس ، و آتابه هذا يعتبر 
  )م18هـ ،  12(مي في القرن موسوعة أخبار عن جزء آبير من العالم اإلسال
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ȯوقا Ûنقةƪرة واȮائل وقسنطينة وبسǤبالق ȯلوŏ :» باجلملة ȼيȥ بņوطننا طي Ƌȷǚȥ
  .»العلم

  
3-2-  ɃɀانǮال ȴالتعلي:  

وعند وȍوȯ الطفل سȸ العاشرة إƂ  االبتدائيةاƫرحلة  اكتماȯعند 
اƪامس عȊر Ʌنتقل إƂ اƫرحلة الǮانوɅةÛ وɅقدم ǾȽا اƫستوɁ مȸ التعليم يف 

واƫدرȽ ȃو الȜȒɅ ɃǾ الƎامÛ ǰاجلوامȜ بȎفة عامة ويف الزواɅا بȎفة اƪاȍة
) 7(لدراسية وƷدōد أوقاǧ التدرɅسÛ ومدة الدراسة  Ʈددة بسȜǤ سنواǧا

»Ƀعينهم الداɅزكيهم وɅر وșاŉقترحهم النɅ ةǾǩالتعليم أسا ƂتوɅميد (» وƩد اǤع
  .)ȁÛ1984: 211-212وȁو 

ȎƷل كل طالب علɂ منǶة « لǮانوɃ والعاƭ ƃانńا بل ولقد كاȷ التعليم ا
 )  Û 1999 :30حلوȇ  عǤدا لقادر (»وƵƘȡا مالية إƂ جانب السȸȮ واɉكل

مǮل مدرسة  ŏا اƫدرسوȷ اشتهريدة الƔ والطɅ ǡɎقȎدوȷ اƫساجد والزواɅا الǤع
  .ماȁونة وȁاوɅة ابȸ علɄ الȊرȤɅ واجلامȜ الƘǤȮ بالعاȍمة

łǩلقɂ الدروǤȍ ȃاحńا وبعد الȚهر وبعد العȎر ومنهم مȸ كاɅ ȷدرȃ يف 
Ȕقȥ احيةǤȎالفترة ال.  

3-2-1-  ǰøȵاøرنøǤال :  
 ƙنوع Ƃإ ȃقسيم الدروǩ ȸȮƹ:  

  :علȳɀ نȪلية  
  ȷǓتعلقة بالقرƫوالعلوم ا ȼولȍوأ ȼالفق ÛǬɅدƩا ÛƘالتفس ɂتمل علȊǩو

ȤɅرȊال ǬɅدƩوا ƇرȮال.  
  : العلȳɀ العȪلية  
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Ȋǩتمل علɂ القواعدÛ الȡɎǤةÛ اƫنطÛȨ علم التوحيدÛ الفلسفةÛ    علم 
ǸɅوعلم التار Ȭالفل.  

3-3-  ƃالعا ȴالتعلي :  
 ȼيمȚنǩو ƃالتعليم العا ɂقوم باإلشراف علɅ»ɂلس أعلƭ مةȍبالعا 

ȸم ȷņوȮتƫا  ƂتوɅ لسŎا اǾȽو ÛبȽǾƫلنفس ا ƙيȑوقا ÛɄوحنف ɄȮمال ƙمفتي
ǩعيƙ ناșر ȊɅرف علɂ سƘ التعليمɅ Ûقدم ǩقرɅره لداɃ اجلزائرÛ ولǤاɃ قسنطينة 

بƧǖاǒ اƫرشƙǶ للتدرɅسȥ Ûهو ȼǤȊɅ يف مهامȼ  ووȽراȷ كما ɅتوƂ بتقدƇ قائمة
  .) Û1964 :34- 35ابȸ أيب شنب(» مدɅر التعليم العاƃ يف عȎرنا

 ǒاƋفŇة أكǾǩلوجود أسا ƃوالعا ɃانوǮالتعليم ال ƙب ȧرȥ وجدɅ ال ȼأن ȼȚحɎما ن
ǽوɃ معرȥة واسعة ومتمƍȮنƙ يف شƓ اƫيادȸɅ العلمية وǾȽا اƫستوɁ مȸ التعليم 

وم يف اجلوامȜ الƘǤȮة والزواɅا اƫوجودة يف كل مدɅنة ȎɅل عددȽم مابɅ ƙق
مركز يف كل إقليمÛ ومȸ أشهر اƫساجد الǩ ƔعتƎ جامعاǧ " 800و  600"

 ƃاƩا بوقتنا اȽاŉا قارنǽد إȽومعا :  
يف اجلزائر ȁاوɅة بȸ عǤد اƫالȬ بالقليعةÛ وȁاوɅة القȊقاÛȇ وȁاوɅة 

Ƀة سيدɅاوȁ ÛارليةǤȊا الȁو Ûاجلمعة ȧسو ǰبنه ǃد اǤع ȸد بƥأ Ƀة سيدɅو
ȑ ȸم ǡبالقر ȤɅرȊمد الƮȤɅرȊال Ƀسيد ƃح الواɅر. ÛȷراȽبو ƘǤȮال Ȝاجلام

وجامȜ سيدɃ العريب بتلمساÛȷ الزاوɅة القادرɅة التابعة لɊمƘ عǤد القادرÛ وȁاوɅة 
ȷسليما ȸر وج.مليانة بȒǹɉا Ȝةيف إقليم قسنطينة اجلامǤعق Ƀسيد Ȝة امɅاوȁو Û

  .ȊرȤɅ يف جرجرةبȸ علɄ ال
مستوɁ علمɄ  روȃ الƔ كانǩ Ǩلقɂ علɂ الطǽ ǡɎاǧراǧ والدȑاǂا

لقروƙɅ بفاȃ يف القرȷ اجلزائر كانǩ Ǩناȥس جامȜ الزɅتونةÛ أو ا *عاȥ ƃزواɅا 
                                                 

هي عبارة عن مجموعة من األبنية خاصة للتدريس وحفظ القرآن ولسكن الطلبة وفيها يتم نزول المسافرين آما نجدها :  الزاوية  *
و ألنها في مسجدا إلقامة الصالة و الوعظ والتدريس الثانوي والعالي وقد سمِّيت الزاوية بهذا اإلسم إما إلنزوائها بعيدا من المدن أ

  .43 - 42ص  -نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المبارآة-انظر  محمود علي رسوز–زاوية المدينة وفي رآن منزوية بها 
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كńƘǮا ما كاȷ الطالب «مȸ حيǬ مستوɁ اɉساǾǩةøȽ14 øȽ ( Û   و13(
وقة إحدɁ اجلامعتƙ اإلسɎميتƙ اƫتǲاورɅ ƙǩنتقل مȁ ȸاوɅة إƂ رواȧ مȸ أر

 Ƃة إɅاوȁ ȸم ȼيف نفس وطن ȯوƠ ȼنǖوك ȯوɉادر معهده اȡ ȼنǖعر بȊɅ و الȽو
Ɂرǹأ«)Ûأيب شنب ȸ35 -34: 1964اب (.  

ȥتǨǶ الدولة العǮمانية اŎاȯ لتǤادȯ اɉساǾǩة مȜ الɎǤد اإلسɎمية وƧح  
 ƙɅجزائر Ƙȡ ǒلعلما ȷمانيوǮباستيطاالعȷ  Ûيهاȥ Ȥيșس والتوɅاجلزائر والتدر

كما ǶƧوا لعلøماǒ الǲøزائر وطلøǤتها بǾǹǖ العلم باƫعاȽد اإلسɎمية «
  )Û1992 :322- 323أبو القاسم سعد اǹ «) ǃارǯ اجلزائر

  
4- ǞيȽ Ƙȕǖة الت:   

ȷ وǽاȍ țيتهم يف الɎǤد العربية  ưا جعل علماǒ واɉساǾǩة اجلزائرɅ اشتهر
ōدǈقłɅ ȧرȊƫا بدليل اȽرɅقدǩ Ȩح Ƀشهادة الطالب اجلزائر ȷوłا «رǽالطالب إ Ƌȷأ

Û أو ȁاوɅة أيب **Û أو ȁاوɅة اƬامل *قاȯ أنȼŉ مȸ مدرسة ماȁونةÛ أو ȁاوɅة شɎطة 
  ) 38: 1964ابȸ أيب شنبÛ(» بǚجاȼǩȁ وقǤل باɉقسام العليا اعترف ***داود 

بلȥ)1830- 1831 ( Ƞعدد اɉساǾǩة باƫسǲد الƘǤȮ بالعاȍمة سنة 
ǽر أستاȊسعة عǩمنهم  ا :  

  ȸمد بƮ Ɣفƫا ÛȁراƩا ǯاƩا ȸب ɂطفȎم Ûƃيد العماƥ Ƀسيد
Û الȊيǸ العريب إمام اƫسǲد الÛƘǤȮ الȊيƮ Ǹمد بȸ الȮاȽنةÛ الȊيǸ 1الȊاȽد

اƫنÛźɎǲ الȊيǸ  لقاɄȑ واعزɅزÛ الȊيǸ علɄ بƮ ȸمدمȎطفɂ الǤȮابطÛɄ ا
 ȸمد بƮيمȽإبرا  Ûɂموس ȸب ÛɃودة اجلزائرƥ ǸيȊال ÛƘمɉا ȸب Ʉعل ǸيȊال

                                                 
 14وأوائل القرن  13آلم آانت في القرن  70ون بالقرب من مدينة أقبو بينها وبين مدينة بجاية فجنوب مرسى آز: زاوية شالطة  *

  .ذات شهرة آبيرة
   تنتسب إلى الشيخ ابن أبي القاسم الهاملي 13آلم جنوب مدينة بوسعادة شاع صيتها في القرن  15تقع على  :ة الهاملزاوي  **

أسسها  13و  12آانت هذه الجامعة تجمع طلبة الجهات الشرقية والجنوبية في بالد زواوا وإزدهرت في القرن  :زاوية أبي داود  ***
  .سعيد بن أبي داود
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ſاȍ مدƮ ǸيȊالÛȸɅالد Ƙǹ ȸب Ƀوȑالر ÛɃاوǺǤنة ق السɅسنطينةويف مد :
 ȷوعمار العريب كا ÛȔɅشر ȸعمار ب ǸيȊوال ÛɄǶالطل Ʉعل ȸمد بƮ ǸيȊال
 ȯاǤط ȸهور بابȊƫا Ɓسا ȸمد بƮ ǸيȊال Ûعمار العريب Ûاńا شاعرǤɅقيها وأدȥ اǭدƮ
القاɄȑ ابȸ عǤاÛȃ ويف اƫالȮية الȊيǸ أƥد بƮ ȸمد اǤƫارÛȫ القاƮ Ʉȑمد 

ŏا  اشتهر:   *وƞدɅنة ماȁونة سÛɄاƩسȸ علɄ اɉنو أيبالȊاÛƃǽ والعɎمة 
ƗȽ ȸمد بƮ ǯاƩوا ƗȽ ȸد بƥأ ǸيȊه الǾلميǩمد أبو طالب وƮ ةǾǩساɉا.  

جل العلماǒ يف ǩلȬ الفترة ǤɅاشروȷ التدرɅس يف اƫساجد إلرشاد الȊعب 
 Ɠوطة حǤȒم ǧقدم يف أوقاǩ ȃالدرو Ǩوكان Ûيفتهمșلفهم يف وƸ ȸم ȸɅوȮǩو

مȸ جامȜ إǹǓ Ƃر دوȷ أɅ ȷفوȼǩ الدرȃ اƫلقɂ يف  ɅتمȸȮ الطالب مȸ التنقل
ƆاǮال Ȝاجلام.  

 ƃكالتا ȃدرǩ Ǩكان Ɣواد الƫوا:  
  :العلوم النقلية 4-1       

  ÛȷياǤال Ûȏالعرو ÛةȢǎالل ÛرفȎال ÛوǶالنƘالتفس Ûالتوحيد Ûǧاǒالقرا Û
ȸɅالد ȯوȍأ Ûȼالفق ȯوȍأ Ûȼالفق ÛǬɅدƩطلح اȎم ÛǬɅدƩا.  

  العقليةالعلوم 4-2     
ǧياȑاɅالر ÛيدلةȎال Ûالطب ÛȜȑعلم الو ÛǡساƩا ÛȬعلم الفل.  

5- ǧاǤتȮامل:  
 ǖفاجǩعند  االستعمار ɄالفرنسȼلɎوجودة يف  احتƫا ǧاǤتȮƫزائر باǲلل

اƫدȷ كتلمساÛȷ قسنطينةƛ ÛاɅةÛ ماȁونة اجلامȜ اɉعȚم يف اجلزائر وكǾلȁ ȬاوɅة 
مȮتǤة اɉمǩ ƘعرǨȑņ للǶرȧ واإلɎǩفȥ Û" معسȮر"اɉمƘ عǤد القادر يف القيطنة 

ȷوǹرǘƫا ȯقوɅ :» ار الطابورǭǓ ȜǤتɅ وȽد وɅدȊال ȷزƩا ȸنوبة م ȼابتȍأ Ƙمɉا Ƌȷإ
                                                 

آلم شرقا آانت مدينة ذات شأن في العهد العثماني وهي  70دينة توجد بجنوب الظهرة تبعد عن مرسى مستغانم بـ م:  مازونة  *
  .                                                    عاصمة من العواصم العربية في ذلك العهد

  ه1206ه توفي في 1192مفتي المالكية سنة : محمد بن شاهد
  )م1824-1819)(ه1239- ه1235مفتي المالكية :ابرهيم بن موسى الشيخ محمد بن

  )م1818-1791)(ه1233- ه1206(تولى االفتاء عدة مرات ما بين :الشيخ وعلي بن االمير
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 Ɣال ǒراǶȎرة يف الǮعǤƫا ȧوراɉمسترشدا با Ʉانتزعهاالفرنس  ȷاجلنود الفرنسيو
  .) ǩÛ  1981 :94ركɄ رابح  (»مȸ الȮتب الƔ عاƅ الƘǮȮ يف Ƥعها

 ɄفȮɅ ȯاجلنرا ȼما قال ɂللداللة علȯɀǣ ȷاȁوǕ  ȯقا Ǭعندما ... «حي
اجلزائر اƭɉدÛ رأɁ بǮاقب Ȯȥره  استقǩȯɎراجȜ اɉمƘ عǤد القادر بطل حركة 

ƪا ȼƩاȎم țدɅ ȷالليل ستارهأ ȯسد Ɠر حȚوانت Ûةȍا  ȨɅنفس الطر ȸوعاد م
ا كاɅ ȷتوقȤ الɃǾ سلȼȮ عند انسǶابÛȼ وǹǘƞ ȨƩرة الطابور الفرنسɄ وكƘǮا م

 Ǩكان Ɣال ǧلفاǘƫا ȸالف مɇا ǧاǶفȍ Ʉليلق ȼعيني ȸرف مǾǩ țوالدمو
 ǒواƬا يف اőاɅتوǶƞ Ǩة وأطاحƽاȢأحرقتها القوة ال Ɣالعامرة ال ȼتǤتȮم ȼɅتوƠ «

 ȸȮǩ يف اƫدȥ ȷقǾȽ ƓǶȥ ÛȔه اȮƫتǤاɄƷÛ 1995 :160(ÛƁ ǧ بو عزɅز (
) دوسȷɎ(ا معتƎة واƫستȊرȧ الفرنسɄ حل مȸ القǤائل كانƢ ǨلȬ كتǤالرņالǤدو 
 ȯقوɅ» ȸȮول ÛتبȮال ȸم ǧموعاƭ ȬلƢ الرحل ȸائل مǤالق Ȑبع Ƌȷعروف أƫا

- Û1982 :23العريب  إƧاعيل( »ƤيǾȽ Ȝه الȮتب ǩقرǤɅا ǩعاž اɉمور الدɅنية 
24(  

الفرنسɄ الɃǾ جاǒ حسب ȁعمهم إƂ نȊر اȒƩارة والقيم  ȥاالستعمار
ǾȽا الȊعب مȸ التǺلȤ واجلهل واɉميةÛ عاȥ ǫسادńا وأحرȯ  ȧوانتȊااإلنسانية 

اǺƫطوطاǧ والوǭائȨ الǩ Ɣزǹر ŏا مȮتǤاǧ اجلزائرǾȽ Ûه الȮتب الŉȎǈƠ Ɣل 
مرة بɎǤد اȊƫرȧ العريب واإلسɎمɄ وجƘاŒم عليها أǶȍاŏا عƎ رحőɎم اƫست

ليȤ زائر عȸ طرȨɅ التǖباɉندلس وɅȁاراőم العلميةÛ كما كانǩ ǨنتƮ ǰليńا يف اجل
ÛǸمها والنسȚمع Ǩلفǩǖȥ ȯيف قو ȼǶōȑنو ȷأ Ȝنستطي ɃزǺƫا Ȥوقƫا اǾȽو Û

أنȼŉ كاȷ لȮل جندBerbrager : "» Ƀبربرجر "أحد الȮتاǡ الفرنسيƙņ وȽو 
ȼنǓقر» « ȸمنهم م ȷاȮȥ اńنǓتوبة بالعربية قرȮكل ورقة م ȷوƎعتɅ اجلنود ȷاȮȥ

ȸها ومنهم مȥɎǩرقها وإƜ قومɅ ȼلȽأ Ƃا إɅداȽو ǧاɅكرǽ رسلهاɅا وȽǾǹǖɅ «) 
 ǃأبو القاسم سعد اÛ1992 :286(.  
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عقب وȍوȯ اجليȈ الفرنسɄ إƂ اجلزائر بȒǤعة أشهر قام بǚنȊاǒ مȮتǤة 
 عمومية يف اجلزائر وشرț يف ȎǩفيȤ اǺƫطوطاǧ العربية الƔ عǮر عليها Ƚنا

ÛةǤتȮƫوف اȥها يف رǤيǩرǩو ȫناȽ1845ويف سنة و Ǩومة الفرنسية  أرسلȮƩا
 ȧرȊستƫا"ȷɎبقائمة " دوس ȼقȥر التربية والتعليم أرɅȁو Ƃا إńرɅقرǩ مņيف مهمة قد

 Ɣالعربية ال ǧطوطاǺƫا ȸɅعناوǧة  احتوǤتȮة الوطنية باجلزائر ومǤتȮƫعليها ا
إƋȷ اȮƫتǤة الوطنية يف باجلزائر «: سيدƥ Ƀودة بقسنطينةÛ وقد جاǒ يف التقرɅر

 ɂعل ɃتوƠ700  Ƃوǩ Ɣعريب ال ȓطوƯɄǱروǣƘǣ  ǧاǽ ÛاǤɅقرǩ معها كلهاƛ
أƵية كƘǤة بالنسǤة لعددȽا ونوعها معńاÛ واŎموعة يف معȚمها ǩتȮوȷ مȸ بقاɅا 
 ǨتȊǩ وقد Ûساجد يف قسنطينةƫقة باǶلƫالعمومية ا ǧاǤتȮƫا ȸم ƘǤعدد ك

 - Û1982 :23إƧاعيل العريب( -» ستǒɎ اجليȈ الفرنسɄ علɂ اƫدɅنة اعقب 
24 ( 

 ƘǤيفة كșيف و Ƙǹɉا اǾȽ Łȸōيłع ȷɎا دوسŏ قام Ɣهمة الƫه اǾȽ بعد
 ƙƤترƫا ƎتمǤيف س Ȭلǽو Ȉ1846يف اجلي Û دف مƬو اȽ ما ǳطروƫا ȯاǘوالس

Ý تبȮوال ǧطوطاǺƫه اǾȽ ȜƤ ȸم  
 ȧرȊستƫا ȼيب عليƶ Ɨريزيǣ*  ة العربية يفȢǎالل ǽأستا Ʉل كرسȢش ɃǾال

1836 ȯقوɅ ɃǾال Ƙǹɉا اǾȽ م : » ȸننا مȮسيم ɃǾم الŏدراسة أد ɂنعمل عل
التوȡل يف ǩارƸهم حƓ نȎل إƂ مȎادر أȮȥارȽمÛ ونعرف أحȮامهم اƫسǤقة 

قيام عɎقاǧ أوȨǭ مȜ اȽɉاƃ الȸɅǾ « : وǘɅكد علɂ» وعاداőم وǩقاليدȽم
 ÛهمƩاȎاة مƥ بل ȸɅرȎزاة منتȡ ونناƎعتɅ وجودنا وال ȷتعودوɅ ȸɅدưو

  .) Û1982:24إƧاعيل العريب(» لǤلدȽم

                                                 
بدأ حياته مصففا للحروف في مطبعة، إتجه تعليمه خاصة إلى الّلغات  1814في  Montargisولد في مونتارجيس : بريزني  *

  .م  1869توفي في سنة  1837ي الدراسات العربية في الجزائر في األجنبية، شغل آرس
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قام ƭموعة مȸ اƫستȊرقƙ الفرنسيƙ واƩاملƙ للǲنسية الفرنسية بعملية 
 ǒناǭلوا عليها أņȎƠ Ɣال ǧوعاǤطƫمينة واǮتب الȮة واسعة للƤرǩȯɎاجلزائر إح.  

  ȷعنوا ǨƠ Ʉة رحلة العياشƤرǩ: 
 )Voyage d'El Aiachi dans le sud dAlgerie  ( اǾȽ رȊن

» اǘƫلȤ أدرɅاȷ بƘ بروجǨƠ»Ʉ رعاɅة الواƃ العام  1846الȮتاǡ سنة 
*. 

 Ƙǣوǩ        ȷرƤة كتاǡ سيدǹ ɃليلÛ الفقيȼ اƫالɄȮ أȽǾǹا الدكتور  
)Prenron. ( 
           ورȁɀƹا) ǩ)PelissierرƤة ǩارǸɅ إȥرɅقيا للقƘواƆ قام ŏا بيليس  
)Rimusa.( 
Ʌواȷ أمرǛ القيسÛ ومقدمة استǺلȎها مȸ كتاǩ ǡرƤة كتاǡ د 

 .دوسȷɎ ويلياȵ ȳاȭɀǱ ȫنياǘƫلȤ  1837اȡɉاƆ سنة 
 ȷلدوǹ ȸة مقدمة ابƤرǩ- ȷɎدوس. 
اجلزǒ اɉوȯ  ريɀȺربالتعاوȷ مǩ1840  ȜرƤة جȢراȥية أيب القدار يف   

ȷعياɉا ǧياȥو ǡكتا ȸم. 
 يǼ الȮǤرɃواملȢرŸɉ ǡ عǩǤرƤة كتاǡ اȢƫرǡ يف ǽكر إȥرɅقيا  

 ).دوسȷɎ(وǩرȼƤ إƂ الفرنسية 
  ɃارǺǤيح الǶȍ ǡة كتاƤرǩ)Ʉارسȵ ȳو وليا ȃداɀȽ ȣتاȭوǕ.( 
ÛɄȊ وملȌņǺ كتاǡ للزركǩرƤة ǩارǸɅ الدولتƙ اƫوحدņɅة واƩفȎيņة  

 ǸɅعربية يف التار ǧطوطاƯ ȸم ȋوȎون ɃرǾالع ȸالب ǡرȢƫا ȷياǤال

                                                 
درس بمدينة شارلمان وأآمل دراسته بمدرسة شارت بعدها سافر إلى الجزائر، شغل وظيفة آاتب  1801ولد في : بير بروجي  *

ينة حامال عدًدا من المخطوطات للوالي العام آلوزيل، قبل أن يرافق فالي في غزوته لقسنطينة التي شاهد إحتاللها عاد من قسنط
  .م  1869العربية، توفي في سنة 
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 ȷ )Extraits inédits واجلȢراȥياǩ ÛتعلȨ بȊماȯ إȥرɅقيا ǨƠ عنوا
 (ȯانياȥ ȷɀȵدا. 

ȥاȽɉداف التربوɅة يف العهد العǮماƆ ال ơرǯ عȸ اȽɉداف العامة للتربية 
ɄلɅ يماȥ اƬاƤإ ȸȮƹمية وɎاإلس:  

نȊر التعليم بƙ اƫواطنƙ علɂ نطاȧ واسȜ كɅ Ʉعرȥوȷ أمور دɅنهم  -1
  .معرȥة جيدة 

ɅرȜȥ : (( بسم اǃ الرȸƥ الرحيم طلب العلم حńǤا ȥيȼ لقولǩ ȼعاƂ بعد  -2
 ȸɅǾم والȮمنوا منǓ ȸɅǾال ǃوااǩأو ǧالعلم درجا.(( 

إعداد الفرد اƫسلم للǶياة إعدادńا جيدńا كɅ ɄستطيȜ أȮɅ ȷوȷ مفيدńا  -3
 ) ǩ1981 :63ركɄ رابح Û  ( . لنفسȼ وƭتمعȼ ومفيدńا لɌنسانية كلƍها

ئر عاشǨ حقيقةǄ نوعńا مȸ الركود وما ȸȮƹ قولȼ عǾȽ ȸه اƫرحلة أƋȷ اجلزا
الǮقايف يف العهد العǮماƆ والتعليم كاȎƮ ȷورńا يف بعȐ اƫواد العلمية واجلانب 

Ȋǩرف عليȼ  مسǞولةالدƗɅ وأنŉها ǩ Ɓعƒ بالتعليم وȌņȎơ Ɓ لȼ وȁارة أو وجهة 
ɂا علńعتمد أساسɅ اńرłح ȼركتǩ روف  بلș ا حسبńابƶا وإńǤتطور سلɅ Ȥالوق

ɎǤةد الɅادȎية  االقتȥقاǮواالجتماعيةوال  ȼل Ƀقليدǩ عليمǩ ȫناȽ ȷكا Ȭلǽ مȡر
مǘسساÛȼǩ ونȚامȼ اƪاȋ ويف șلǎ الدولة العǮمانية بقيǨ الȊعوǡ العربية 

ǧماņتها ومقوɅوȽ ɂة علȚȥاƮ ميةɎلة واإلسōȎال Ȭلǽ ɂا علȽساعد ÛاȽوجود 
Ơ ȷل أǤق Ûيما بينهاȥ ǡعوȊال Ȕربǩ Ǩكان Ɣميمة الƩا ǡعوȊة بالǭارȮل ال

 ǨعȒǹ Ɣبينها اجلزائر ال ȸيتها  الستعمارالعربية مȎǺش Ǹسƹر وōيøŁȢłɅ ȷأراد أ
بالقȒاǒ علɂ اللȢǎة العربية واǘƫسساǧ التعليمية وإحȯɎ اللȢǎة الفرنسية Ʈل اللȢǎة 

  .العربية 
ȑعفǨ الدولة العǮمانية وأǩاǾȽ ǳا  واجتماعيةولȚروف سياسية وȮȥرɅة «
دوȯ أوربا ǹاȍة ȥرنسا وإƱلترا أǩ ȷفرȏ علɂ العاƁ العريب Ɵزئة الȒعȤ ل
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 االستعماروȽو  االستǤدادلتȒǺعȼ لȎورة جدɅدة مȸ .... جǾرɅة منȚمة
  ȥهمɄ  (.»اǤƫاشر

 ȷجدعاÛ 1979 :322( . 
  
6-ƆماǮالع Ǽيف العه ȴالتعلي ƇɀȪǩ             

  
          Ɓ  ة يفȒŒ ر والȮورة يف الفǭ ȫناȽ ȸȮǩ يف العهد ǧناعاȎالعلوم وال
 ƆماǮاالعŒاȮمǚعميقة  ب ǧاƘȢǩ ǫدƠ ȷأو أ Ʉام االجتماعȚرة يف النǭǘي ومƩة اا

  .االقتȎادɅة 
ǩعليȨ وǩوقȤ االبتȮار و  إƂبȜ اǲƬرɃ اأدȡ ɁلȨ باǡ االجتهاد يف القرȷ الر

ر معها  أقفل باǡ االجتهاد يف العلوم الدɅنية كاȷ طǤيعيا أȒɅ ȷم التǲدɅد  عندما 
Ȯȥاǽ ȷا نتائǰ وǹيمة  علɂ العقل   اǹɉرɁكل الفروț والتȎȎǺاǧ العلمية 

بقية الȊعوǡ  علɂوالفȮر العربيȥ ƙدǹل علينا العȎر اƩدǬɅ مǮلما دǹل 
السلطة العǮمانية ȸȮɅ Ɓ يف جدوÛ ȯ العربية وساحتنا الفȮرɅة والعلمية ǹالية 

  .ماƬا التعليم أع
لɂ التعليم الطابȜ الدǮ ƗɅقاȥة التقليدɅة وȡلب عالفترة الȥقد ȡلب يف ǾȽه 

  .ȥلم ǩتǲاوȁ الفقȼ والنǶو  نتيǲة ȡلȨ باǡ االجتهاد اǹɉرɁوأƵلǨ العلوم 
ȥقد كǮر يف ǹǓر ǾȽا   باالƲطاȓ اǩسم  يف اجلزائر ǹاȍة  التعليم  الǮقاȥيةاƩياة 

واƩاȯ شǤيȼ  الفȮرɃ  وƤد العقل اإلبداț وانعدمالعهد التقليد وقل االجتهاد  
 ȼمȚالعريب يف مع Ɓالة ا إاليف العاƩا ȷأ ɂية يف اجلزائر علȥقاǮلفها إاللơ اŒأ 

كانǨ أȒȥل ưااǨǶǤȍ عليȼ يف عهد االستعمار Ûحالة التعليم كانǨ منǶطة يف 
عǤد اƫلȬ (اɉوƂ مȸ عمر االحتǹ ȯɎاȍة يف السǤعƙ سنة  عهد االستعمار

Ûȏاǩ2003:76مر.(  
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الزمȸ كلȥ ȼترة مȥ ȸتراǧ التǶوȯ اƩاسم يف التارǸɅ ... أبعد وأعمȨ اɉمربل  
كاȍ ȷراعا بƙ حȒارة Ûبƙ قوة ناشǞة ȍاعدة وقوة Ƚرمة ناȁلة مȒمǶلة 

ȡربية وليدة منطلقة بعنفواȷ وعنȤ متوǤǭة يف ǹطɂ متسارعة متعطȊة للقوة 
 عتراȽاواوالǮورة والسƘة وحȒارة إسɎمية أȍاŏا الȒعȤ و اجلمود  واŎد

ȯɎƲواال ȓعوامل السقو Ûǧǖياة  وانطفƩيها شعلة اȥ Û ȼǤأش Ƀرƶ ما ȷكا
 Ƀيل لتفادǤوال س ȼوقوع ȸالمفر م ɃǾال ǡتوȮƫة و القدر اȑفروƫتمية اƩبا

  .اɉشياǒحدوȥ ȼǭتلȬ طǤيعة 
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ȰȎة الفȍɎǹ: 

 
Ɓ مانيةǮالع ǧالسلطا ǎȷم أȡر ǎالتعليم إال ȷوǘل يف شǹتدǩ  عائقا Ȥقǩ Ɓ هاņأن

أمامȥÛȼالتعليم كاȷ مستقɎ عȸ الدولة حرا منقسم إǫɎǭ Ƃ مستوɅاȊǩ  ǧرف 
عليم العاȥÛƃاǂاȑراǧ وȽو التعليم االبتدائÛ ɄالǮانوɃ والت عليȼ أوقاف Ưتلفة

الǩ  Ɣقدم إƂ الطǡɎ كانǽ Ǩاǧ مستوɁ علمɄ عاǩ  ƃناȥس جامȜ الزɅتونة أو 
Ɣال ȷواƘالق ȃبفا.  

ȢɅلب  التقليدɅة الƔد علɂ الǮقاȥة ǩعتم و بقيǩ ǨلȬ الفترة ǩتميز بالركود الǮقايف
 اƩالة الǮقاȥية اȍل يف الوطȸ العريب كȮلÛرȡمالتعليم الدƗɅ مǮل ماȽو ح عليها

  .أنņها كانǨ أȒȥل ưا أǨǶǤȍ عليȼ يف عهد االحتȯɎ يف اجلزائر  إالǎ الǤسيطة
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ƢǼهي  

   ȷل أȎا الفǾȽ ȯɎǹ ȸد مɅدف االستعمار عند  نرȽ حȑنوȼلɎبلد  احت Ƀɉ
 Ɨاد الوطȎاالقت ɂعل ǽواǶو االستȽ حȑدف واƬاȥȯɎȢيعية  باستǤالط ǧرواǮال

 ȷقداȥ ɂدربوا اجلنود عل ǽة إɅرȊǤوالɉا ɂوا حربا شرسة علȑاǺȥ عورȊالȽا ƃ
 بابتȜȒțɎ الǤلد عقليا راد أƸ ȷأبل  ȥقǾ ȔلȬب العزÛȯņوȮɅ ƁتȤ االستعمار

ȼتɅوȽ  ȼتȥقاǭو Ȭلǽالتعليم و ǧاȮتلư ɂعل ǽواǶد واالستȽعاƫوا ȃدارƫا ȧɎȡǚب
 ǬاحيȮالس Ʉسنةبق Ɠعليم حǩ ȷسنة بدو ȷروȊع ȸر مǮأك ȷ 1850 ة مɅبدا
  .ǖǩسيس

  
  :اǵɍتȯɎ واȜȩ التعليȴ يف اجلزائر عȊية-1
 ǎȷالتعليم إ țقطا ƘǮȮل ȏņعرǩ باجلزائرƘوالتدم Ȝالقم ȸم   ȸم ɄǎلȮال

 Ǭحي ȯɎطرف االحت ȼب Ǩعمل قام ȯأوǧة القواɅة  االستعمارǤǺو  طرد النȽ
قامǨ بنفɄ كǄɎ مƥ ȸداȷ بȸ عǮماǹ ȷوجة  إǽ م 1883اجلزائرɅة اǮƫقفة سنة 
ƵƘȡربة وȑد بوƥاوأ őة حياņوا بقيȒق ȸɅǾال ƙقفǮƫا ȸربة مȢم بالÛ ɂوقد سع

ǩوƘȥ الوسائل الȒرورɅة وإȒǹاț الɎǤد عقليńا بعدما إƂ سيوȷ العسȮرɅوȷ الفرن
والدɅنية  االجتماعيةȽدمǨ سياسيńا وعسȮرńɅا وكلمة عقليا ǩعǩ ƗسيƘ اƩياة 

ة واƫعاȽد وȑيņقǨ علɂ اƫدرōسƙ إȡǖȥ ǽلقǨ اƫدارȃ العربي.والǮقاȥية اجلزائرɅة
ǭقايف ودƗɅ  نƮ Ǩل إشعاțوȍل ŏم اɉمر إƠ ƂوɅل اƫدارȃ والزواɅا الƔ كا

 Ʉة وعلمɅرȮعس ǧناȮǭو ǧيواناǶلل ǧɎǤإسط ƂإÛ ȯاجلنرا ȯيقوȥ "رɅالمور" :
 » ÛǧناȮǭو ȷȁاƯ ȃدارƫا ȸنا مǾơاȥ نة اجلزائرɅدƞ حللناǧɎǤوإسط Û

 ناǈ نłعلƍم الȊعب اجلزائرȸɃ أنɂņ أمȫɎ اƫساجد واƫدارȃ وكنا نȚواستǶوǽنا عل
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ة ولȸȮ مȜ اɉسƋȷǚȥ Ȥ اƫسلمƙ رأوا يف ǽلȑ Ȭربة للدȸɅ مǤادǛ الǮورة الفرنسي
  .)ǧ :21.د ǹÛدƶة بقطاȇ(» والعقيدة 

 ǸɅارǩ ا يفƬ ƘȚة النɅساوǖيةالتعليم يف اجلزائر شهد حالة مȊاجلزائر ع 
ȯɎاالحت  ȯعماɉوا ǧاȥرȎه التǾȽ واǤǲش ȸɅǾأنفسهم ال ƙهادة الفرنسيȊا بǾȽ

 Ɣينة الȊƫاǨǤȮǩا  ارǾȽ ر يفȊوا لنǒجا ȸɅǾم الȽو țالقطاǛادǤارة  مȒƩا
لقد كاȷ للȢزو « : ريȸدد Ʌقوȯ القائد ǾȽا الȎ يف حسب ȁعمهمواƩرɅة 

 Ǩعȑو Ǿة بدور العلم منɅللعنا Ƙدابǩ Ƀأ ǾǺتǩ Ɓيمة وǹو ǰنتائ Ʉالفرنس
 ɂا علȽدɅ تلةǂا ǧالسلطاǧǔȊنƫا  ȷǖȊة الƹالعد ȃدارƫا Ȑإال بع ȨǤɅ Ɓ العامة

 Ɣوال ƃم حواȒǩ30000 و عدد الȽو Ǿلميǩ Ƃل إȎɅ ادȮɅ5/1  ɃǾالعدد ال
ȷل  كاǤق ȸدور العلم م ȼمȒǩ ȷب أƶ «)  ȃاǤع ǧرحاȥÛ د.ǧ  :104-

105(.  
ترة ǚȥنƷ ȼز يف لو درسنا جيدńا وأطلعنا علɂ ما حدǫ للتعليم يف ǾȽه الف 

ب الفرنسɄ يف Ƚوȯ الȮارǭة الƔ حلǨ بالتعليم الȎɅ Ɣفها النائأنفسنا وƷزننا 
 ȷزƮ رǹهد أȊم"Ȱيȥ ȫɀǩ"  1848سنة ȯيقوȥ :» ناǽوǶاست  ɂيلهاعلǹ مدا Û

 ȷاȥدعائم العر Ǩهدمȥ ȃدارƫربنا اǹو ÛةɅƘƪا ǧاجلمعيا ɂينا علȒوق Û
Ȏȥاروا قومńا بوراÛ قȥǾنا باجلزائرƙɅ يف الȃǘǤ واجلوț ...  وشتøتنا ƽل الزواɅا 

عليȼ  مينا ŏم يف حالة أكǮر أƵية ưا كانواǶǤȍǖȥوا Ʌنادوȷ وǧɎɅ وǤǭوراŻ Û ر
كما إǎȷ التعليم  ) 95.:  1995عمار ȥ «) Û ȯɎȽسǺطوا علينا سǺطǄا كƘǤا 

العائǧɎ الȢنية واɉعياȷ  واȽتمامأساسńا علɂ الوقɅ  Ȥعتمدكاǽ  ȷكرنا سالفا
 Ǩكان Ɣال ȫɎمɉا ȸا مńرȥا واǄȚح Ȭتلƹ țا القطاǾȽ بالعلم والتربية جعل

Ǻرة ǾƬا القطاț عƎ ربوț الوطȥ Ûȸلم Ȯǩد ơلوا قرɅة أو مدɅنة مȸ مدرسة مس
الɅ ɃǾوليȼ اȽɉاƃ لقطاț التعليم ɅزɅد يف وعيهم وǾȽا  االȽتمامأوȁاوɅة ǾȽا 

 Ƀعب اجلزائرȊال ɂهيل علǲسياسة الت ȏرȥ ɂعل Ǩعملȥ اȽهدد وجودɅ طرǹ
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اجلزائر  احتȯɎهر مȸ أش ةبعد ǭɎǭ.بالقȒاǒ علɂ مǘسساȼǩ التعليمية والدɅنية
 ȯدر اجلنراȍأ"Ȱيȁɀلȭ" اقرار  ǸɅ8بتار  ƎتمǤ1830س  ɂعل Ȍز «: نǲح

ưا أǭار Ȓȡب سȮاȷ اƫدɅنة   *أمȫɎ اǩɉراȫ العǮمانيƙ وأوقاف مȮة واƫدɅنة 
 ȫراǩɉا باƬ قةɎنة ال عɅدƫة واȮأوقاف م ƋȷɉƙمانيǮالع  «) ÛȯɎȽ عمار

1995  :103(Ûا قرارȽدر بعدȍ  ر يفǹǓ7  ƎسمɅ1830د  ɂعل ŉȌم ن
أو Ƣييز بينهاǾȽ Ûا  استǮناǒدوȷ   حǲز كل اɉوقاف وȑمōها إƂ أمȫɎ الدولة

ȸ السŉند اƫاÛƃ الɃǾ كانǨ م اǘƫسساǧ التعليمية والدɅنية مالقرار الɃǾ حر
ȮȊǩلȼ اɉوقاف ȥتقهقر التعليمÛ وȑعفǨ اƩياة الǮقاȥيةǩ ƁÛعد ǩلȬ الزاوɅة 

Ơ Ɓمل الزاوɅة "القريب  "ا اƪاȍة والعامة بل أǨǶǤȍ شŒǖا شȷǖ مدرسةبفروعه
 Ƌا  االسمإالǾȽ يف ÛرƩالتعليم العريب ا ɂعل ǒاȒها القȥدȽ ربة قاسيةȑ ɄȽو

 ȯقوɅ ددȎيل"الȥ ȫوǩ" رɅقرǩ استولينالقد « : م 1847 هيف  ɂعل ȷاȮيف كل م
دņ حاجياǧ اإلحساǾȽ ȷه اɉمواÛȯ أمواȯ اǘƫسساǧ اɅƘƪة الȡ Ɣرȑها س

 ȸا عńلنا جزئيŉحو ȷǖب Ȭلǽو Ûاوالتعليم العامőنا  استعماالȎالسابقة وأنق
اǘƫسساǧ اɅƘƪةÛ وǩركنا اƫدارǩ ȃتداعɂ وبعǮرنا اƩلقاǧ الدراسيةÛ لقد 

ǧǖانطف  Ȥوقǩو Ûحولنا ȸنوار مɉاǒأننا  انتقا ƗعɅ اǾȽو Ûȷوالقانو ȸɅالد ȯرجا
 ɄمɎاإلس ȜتمŎجعلنا ا ȷا كاư رǮأك ǄɎر جهǮوأك ɂȑوȥ رǮوأك Ûاńسǘłأشد ب

كما أȍدر قائد ǧ.  :36(Û.دأجƘوÛȷ شارȯ روبارǧ (» عليȼ قǤل أɅ ȷعرȥنا 
 ȫɎمɉرف يف اȎالت Ȩح ɂعل ȌنɅ اجلزائر قرار ɂة الفرنسية علɅرȮملة العسƩا

ل علɂ بيعها الدɅنية بالتǖجƘ أو الȮراȥ ÛǒاستǶوǽ علƤ ɂيȜ الزŉواɅا وعم
ɉا Ǩلŉوحو ȸɅرōللمعم ÛاȽƘȡو ǧناȮǭ Ƃإ Ɂرǹ » اȽاجلزائر وحد Ʉفȥ112 

ȨǤɅ Ɓ دǲمس  ȯōوłدم وحȽ ɄاقǤا الŉسة مساجد أمƦ Ƌيها إالȥȷناǭكنائس  ا Ƃإ

                                                 
  .عية خيرية تأسست بمدينة الجزائرجم: مكة والمدينة   *
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ǾȽا عǧ.  :140(  ȸ.دǩوȥيȨ اƫدÛ Ɔ (» كتȊاوة ومسǲد ƔȊǤǩ  وƵا مسǲد
  :اƫساجد أمņا الزņواɅا ȥنǲد

  Ƀاجلود Ƀة سيدɅاوȁ:  سنة ǧǖȊ1081أن  øȽ1670 Ǩم بيع
ƙوربيɉحد اɉ(Devoulx, A , 1870 :123.)  

 ǡوɅ ةɅاوȁ :اőƎاعت  Ǩعȑو Ż ة بالعائلةȍاǹ يةȮاإلدارة الفرنسية مل
 ƙوربيɉرف اȎǩ ǨƠ. 

م أعطيǨ للدرøȽ1786  ȫ 1201أنǧǖȊ سنة  :ȁاوɅة الǤȊارلية  
ǩب حولǨ مȮا 1836ويف جواȷ  1835وأǹليǨ سنة  1830يف 

ȯللما.               
 ȷتوǶة شɅاوȁ : نة يفȮǭ Ƃإ ǨلŉوƠ1830 Ɔمد ɂفȊمست Ƃإ Ż.     

     
  : للȢǎة العرǣية والتعليȴ العرŸ اɋسɄȵɎ اɍستعمارƮارǣة  -2

مȸ أȽداف اƫدرسة الفرنسية يف اجلزائر أƟ ȷعل اȽɉاɅ ƃتقنوȷ اللȢǎة 
 يف حياة اɉمم والȊعوǡ ة اللȢǎة مدɁ أƵي الفرنسية إǩقانńا جيōدńا وǽلȬ إلدراكها

Û Ǩا كانǾƬ رنساȥ  حȒتɅ ƃاȽɊة الفرنسية لȢǎعليم اللǩ ɂعل ȋرƩة كل اȎɅحر
Ȏǹوȍية لȽɊاő ƃدف إƂ  اǽلȬ جليńا مǩ ȯɎǹ ȸنȚيم اإلدارة اƩاكمة دروس

اللȢǎة الفرنسيةÛ وحرȋ اإلدارة علǽ ɂلȬ وȍل ŏا إǩ ƂدرɅس اللȢǎة  همǩعليم
يف املȊǤر فرنسية حƓ يف اƫساجد مǮل ما حدǫ يف مسǲد باǩنة إǽ ǽكرǧ ال

15  ǧ1855أو  Ǿمن țروȊال  ƋŹ ȼŉ10م أن  ȃة 1855مارȢǎس اللɅدرǩ م يف
الفرنسية يف اƫسǲد علɅ ɂد مترجم اȮƫتب العريب وȽو مسلمÛ وǽكرǧ أƋȷ عدد 

 Ƞلتعلمها بل ȸɅرȑاƩيام 22اƪا ǒأبنا ȸا وكلهم مǄǾلميǩ ɁƎȮقابل .الƫيف ا
 ȸم Ƃوɉا ǧالسنوا Ǿة منƘǤك ǡحر Ƃة العربية إȢǎالل ǨȑعرǩȯɎاالحت 

 ɄȽ ƃاȽɊة العربية لȢǎس اللɅتدرȥ Ûعليمهاǩ ȁوƶ ية يف اجلزائر الǤة أجنȢا لőƎواعت
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Ȓȥ Ûيŉقوا علɂ التعليم العريب وعلƮ" ɂاولة عدائية لȠǤȎ اجلزائر بالȢǤȎة العربية"
ȼميƍمعل.ȥن ȯأو Ǩا كانǽǚ ǰاالستعمارقطة يف برنام  ɄȽǽواǶاالست  ɂادعلȎاالقت 

الوطƋȷǚȥ Ɨ النقطة الǮانية كانǨ يف اǂاوالǧ اƫتعددة للقȒاǒ علɂ اللȢǎة العربية 
 ƃاȽɉا Ɂقاومة لدƫا ǳرو ɂائيا علŒ ǒاȒمية للقɎة العربية واإلسȥقاǮال ɂوعل

 Ƚو ǖȥوȯ عمل قام بȼ قائد اƩملة العسȮرɅة.اǊƫستŁمŁدŉة مǾȽ ȸه اƫقوماǧ أساسńا
مȮȥ Ûل اƫساجد  ȑ 1831مņ اɉوقاف اإلسɎمية إư ƂتلȮاǧ الدولة سنة

 ȃدارƫا ما  واŏ فعلǩ ةȍاƪللدولة الفرنسية ا ǧاȮتلư ǨǶǤȍد أȽعاƫوا
ǒاȊǩ.عليم العربيةǩ Ȝمناب Ȥفيǲالتعليم العريب  ولت ȷأركا ȐɅقوǩو ɂعل Ǩعمل Û

ئمƙ علɂ التعليم والǮقاȥة وȊǩرɅدȽم وإƵاȯ التعليم العريب ưا أدɁņ إȥقار القا
 ȸد مȎد العربية والقɎǤال ɂقوا علŉفرǩو ȸادرة الوطȢم Ƃإ ƙقفǮƫا ȸم ƘǮȮبال

نقاȏ التعليم العريب اƩر للقيام وراǽ ǒلǖǩ Ȭسيس ǩعليم ȥرنسɅ Ʉقوم علɂ أ
بعملية ƠوɅل وجهة ǾȽا الȊعب إƂ اȒƩارة الȢربية اƫسيǶية ولتǶقيȨ ما عǲز 

  .عنȼ عȸ طرȨɅ الǤندقية
ليدȽا وƬ ɄȽا دɅانتهاÛ وǭقاȥتهاÛ وǩقا جيدńا بƋȷǖ اجلزائر االستعمار Ʌعرف

ȼتȢول ȼتȥقاǭو ȼانتɅلد ǄاماƢ رةɅاȢمǾȽو ÛسǤل Ȩعائ Ǝنا أك Ȕه وǽن فو ǒوا العداǤȎ 
 țتنوƫا ƘǤȮال ɃارȒƩا ǫا اإلرǾȽ ملƷ ɃǾال ǒا الوعاȽارǤة العربية باعتȢǎلل

Û وإƴا اللȢǎة  Ƕسبȥالناȃ كما ȸȒɅ العامة مȸ  لȎǩɎاȥȯاللȢǎة ليسǨ وسيلة 
ǩدǹل يف النȊاȓ اإلنساƆ العامÛ  مȸ أƴاȓ السلوȫ اإلنساȥÛƆوșيفتها  ǩعتƴ ƎطǄا

ǹ يفةșا وƬو Ȝتمǲللم ȸȮƹ ال Ɣال ȜتمŎل اǹا داŏ ةȍاǒناȢعنها أو  االست
  . ǩعوȒɅها بǹǓ ǒɄȊر

ɄروبولوجǮنɉا Ɓالعا ȯقوɅ" ɄȮسȥ ɀȺاليȵ" :»ŉهاإن  ȫالسلو ȸم ǒجز
Ʈمود السعراÛȷ  (»اإلنساƆ وȑرǡ مȸ العمل وليسǨ أداة عاكسة للفȮر

1963 :11-12 (  ǧالسلطا Ǩا عملǾةلɅوسعها لقتل  كل ما يف االستعمار
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 Ʉالفرنس ȜتمŎيف ا Ƀعب اجلزائرȊال ǯو إدماȽهيدا للهدف العام وƢ ÛةȢǎه اللǾȽ
 ÛǄيةƍدرسة الفرنسية يف اجلزائر «كلƫلة اȮȊم ɄȽ هǾȽو «)ȯɎȽ عمادÛ1995 : 
 اكتسȥǨاƟهƮ Ǩاوالőم ȍوǡ العربية Ʒاولوȷ القȒاǒ عليها  وقد  )108

ǫɎǭ اولة  أوجهاǂا:  
 ȼالوجɉاȯو: ɄالسعȯɎالب إلحȢية أوربية يف الǤة أجنȢة"لɅليزƱا-

وللتعليم والعمل  واإلدارɅةƮل اللȢة العربية كلȢة للمعامǧɎ الرƧية " ȥرنسية
 ȷوǘȊعرف بالɅ ȷاȮا يف مǤالȡ ة العربيةȢر اللȎوح  ɃرȎليةالعȽɉوالتعليم  ا

  .الǶȎراǒ  وجنوǡ اإلسɎميةالتقليدɃ وǾȽا ما حدǫ يف أȡلب بɎد إȥرɅقيا 
ƆاǮال ȼالوج: ɂو العمل علȽȯداǤيف  است ƗيǩɎرف الƩرف العريب باƩا

Ȑكتابة بع  ȯالدو Ȑرة يف بعȊنتƫا ǧاȢميةاللɎركيا  اإلسǩ يف ǫل ما حدǮم
  .وماليزɅا
  ǬالǮال ȼالوج: Ɓدمة يف العاǺستƫالعامية ا ǧاǲالله ȜيǲȊǩɄمɎاإلس 

Ʈل اللȢة العربية الفɂǶȎ  يف اƫعامǧɎ  وƮاولة ƠوɅلها إƂ لȢاǧ رƧية Ơل
الǭɎǮة ƭتمعة  اɉساليب  استǺداممȸ اɎƫحȘ أنȼ يف بɎدنا Ź   اإلدارɅة
Ǩالȁوما  ǧاǽ ȨقيƠ ȯاوƠ ا االستعمارǾȽ  اɅ بقا ǧاوالƮدافȽɉبالوسائل  ا

 ǳورو ȯɎاالستق țوȑمو ɄقǤɅ اư ةǭدǶمست Ɂرǹة نفسها وبوسائل أƹالقد
وƱد أƋȷ نȎيب اللȢǎة العربية يف التعليم الفرنسɄ قليل  ǤȮلة ومȊوȽةالسيادة م

أǤȎǩ ȷح لȢة  علɂ ووȍفتها اإلدارة القائمة بŒǖا لȢة ميōتةÛ وƘȡ قادرة« جدńا 
لǾا Ʊد حǎȘ اللȢǎة العربية يف . )Û1992 : 74أبوالقاسم سعد اǃ (» اȒƩارة

نعدم ȥمعȚم اƫراسيم الȎادرة يف اƫدرسة الفرنسية باجلزائر قليل إƁ ȷ نقل م
موȑوț التعليم ǩنņȌ علɂ أƋȷ التعليم Ʌعطɂ باللȢǎتƙ العربية والفرنسية مǮلما Ƚو 

إعطاǒ « :منȼ علɂ 43م والǩ ƔنȌ اƫادة 1893موȑح يف اƫرسوم الȎادر يف 
Țيف مع ȨŉǤøǈطłɅ Ɓ اǾȽ Ƌȷأ Ƌالعربية و الفرنسية إال ƙتȢǎبالل ȃالدرو ǾميɎم الت
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 ȃدارƫة العربية يف اȢǎعليم اللǩ ȸمنعوا م ȷوربيوɉاȥ مراحل التعليم باجلزائر
  ).Û203 :1999حلوÛ ȇ عǤد القادر(» اإلسɎمية اȮƩومية
ɂعل ǒاȒالقȥ  ɂعل ǒاȒالق ƗعɅ Ûة العربيةȢǎاإلدارة الل Ƌȷɉ ÛةɅية اجلزائرǩاǾال

ɉوربيƙ يف رأǧ يف ǩعليم اللȢǎة العربية Ʌساعد علȮǩ ɂاǭر أعداǒ ا
 ).Ch.R, Ageron,1969: 932).اجلزائر

ƤيȜ اŎاالǧ وɅ ƁقتȎر  ةاللȢǎوɅة عملǨ علȥ ɂرنس االستعمارسياسة 
 Ɠبل ح ÛȔقȥ التعليم ɂا العمل علǾȽادȎاالقت  Ɠح ǧرŉيȢȥ ÛȔيǂواإلدارة وا
ية يف الوقǨ نفسȼ شņǲعǨ اللǎهǲاǧ اǂل. أƧاǒ الȊوارț اجلزائرɅة بƧǖاȥ ǒرنسية

بƙ  اǹتيارɅةوالعربية الدņارجة الƔ كانǩ Ǩدرȃ يف اƫدارȃ الفرنسية كلȢة 
 Ɠح ƙɅوليسوا جزائر ȷرنسيوȥ درسهاɅ ÛɂǶȎة العربية الفȢǎالعربية الدارجة والل
Ȯǩره ǾȽه اللȢǎة يف نفوȃ اɉطفاȯ اȽɉاÛƃ جاǒ يف إحدɁ التعليماǧ الȎادرة 

 االحتȚȯɎيم اإلدارة يف اجلزائر عقب إƂ اƩاكم العام للǲزائر واƪاȍة بتن
Ƌȷاشرة أǤة «: مȢتنا لȢح لǤȎǩ عندما Ƌرنسية إالȥ ةȮلư ح حقيقةǤȎǩ ȸاجلزائر ل

 ƙة الفرنسية بȢǎر اللȊن ǒورا Ʉو السعȽ هȁاƱب علينا إǩترɅ ɃǾوعية والعمل الǩ
ȷɇة العربية الدارجة بينهم اȢǎقوم مقام اللǩ ȷأ Ƃإ ƃاȽɉا «)Ʃا Ȝساط ÛɃرȎ

1963 :73(Û ņɃأ ǒإعطا ȷدو ȸɅيادƫا ȜيƤ رنسةȥ ɂرنسا علȥ Ǩا عملǾȮȽو
للȢǎة الوطنية وƘȡ مǤالية Ȋƞاعر اƫواطنƙ إǽ أȍدرǧ السلطاǧ الفرنسية  اعتǤار
  .م قرار ɅقɄȒ بفرنسة اإلدارة اجلزائرɅة 1845سنة 

» ƋȷناإǒاȒق ȷǚȥ اكمةƩة اȢǎالل ɄȽ تناȢدر أ لȎɅ والعقايب Ɔدƫا ȼامȮح
 ȜيƤ تبȮǩ ȷب أƶ ةȢǎه اللǾŏة وȢǎه اللǾŏ ȼيف ساحت ȷقفوɅ ȸɅǾال ǡالعر ɂعل
 Ɨنعت ȷأ ɄȢǤنɅ Ɣمور الɉم اȽأ Ƌȷǚȥ ÛتناȢل ȧحقو ȸع ȯȁنتنا ȷوليس لنا أ Ûالعقود
 ƙة الفرنسية دارجة وعامة بȢǎجعل الل ǒورا Ʉو السعȽ ǒɄل كل شǤا قŏ

 ɂعقدنا العزم عل ȸɅǾال ƙɅينا وجعلهم اجلزائرȥ استمالتهم إلينا وإدماجهم
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ƙرنسيȥ «) ÛɃرȎƩا Ȝ473: 1951ساط (Û Ǩوحرم Ǩمنع ɃǾال Ǩويف الوق
اȽɉاƃ مȸ لȢتهم العربية بعدما ألȢيǨ مȸ اƫدارȃ الفرنسية وحورǡ التعليم 

 ÛالعريبǨتمȽةاإلدارة  اɅاالستعمار  ȨقيǶلت Ûƙة العربية للفرنسيȢǎس اللɅبتدر
اف مȸ وراǽ  ǒلȬ ومȸ  أبرȽȁا التعرف علƯ ɂتلȤ عاداƤ ǧلة مȸ اȽɉد

وǩقاليد الȊعب اجلزائرÛɃ ومعرȥة نقاȓ الȒعȤ لǩ ɄȮستȢلها لتȮرɅس 
وقامǨ بوƠ Ȝȑفيزاǩ ǧرȜȥ رواǩب اƫوșفƙ الفرنسيƙ الɅ ȸɅǾتعلǎموا  طاȷياالست

 Ȭلǽ ɂم علƬ فيزاƠ Ûة العربيةȢǎر/ اللȊǤƫ15 -ا  Ƀيفرȥ1850 Ǩكما قام Ûم 
عندما .م 1851بǚنȊاǒ جوائز سنوɅة لعاريف اللȢǎة العربية مȸ الفرنسيƙ سنة 

 13يف اجلزائر طǤقǄا ƫرسوم  االبتدائɄقامǨ اإلدارة الفرنسية بتنȚيم أمور التعليم 
يف اللȢǎةÛ واƫناǰȽ والتوجيȼ العامÛ  م جعلتȥ ȼرنسيا ǹاȍة Ʌ1883ر سنة Ǝȥا

كاȷ التعليم أɅام «: Û االبتدائيةمǰ الƎا ها مȸبعاد اللȢǎة العربية وǭقاȥتوǽلȬ إل
ƜتńاÛ ال Ʌعترف باللȢǎة العربية وال Ʌقيم لوجودȽا أņɃ  استعمارɅااȮƩومة الفرنسية 

  »حساȥ ÛǡاللȢǎة الفرنسية ɄȽ وحدȽا لȢة التدرɅس يف كل مراحل التعليم
 ) Ɔدƫا Ȩيȥوǩ دƥأÛ 1943 :138(  

ȯɎǹ ȸاإلدارة الفرنسية م Ǩة  استطاعȢǎالتعليم العريب والل ɂعل ȨييȒالت
العربية وǩوسيȜ دائرة ǩعليم الفرنسية أȮǩ ȷوǞȥ ȷōة مȢتربة يف اƫدارȃ الفرنسية 

يف  لɎستعماروǾȽه الفǞة ǹادمة  احتقارمتنȮرة ƫاȑيها ǩنȚر إƂ الȊعب نȚرة 
Ȝة ومǞه الفǾȽ Ûǧسساǘƫا ȸا مȽƘȡيف اإلدارة و ȼƩاȎƫ رةōستعمرة ومسيƫا 
مرور الزمȸ بعدما حȚيǨ باȽتمام كƘǤ مȸ طرف اإلدارة باعتǤارȽا عناȍر 

   .مستوȥية الȊروȓ اجتماعيةسليمة وموالية أȮȊǩ ǨǶȑل طǤقة 
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ȰȎة الفȍɎǹ :  

  
       Ǩالط اإلدارةعمل ƓȊالتعليم العريب وإحالفرنسية ب ɂعل ǒاȒللق ȧر ȯɎ

لتها وقȤ اȎȎǺƫة للتعليم حواƫدرسة الفرنسية ǖȥطلقɅ ǨدȽا علư ɂتلȮاǧ ال
Û ةɅرȮعس ǧناȮǭو ǧɎǤإسط Ƃاشهد التعليم حإ ǸɅارǩ ا يفƬ ƘȚة النɅساوǖلة م

أǨǶǤȍ اجلزائرǩÛقهقر التعليم وȑعفǨ اƩياة الǮقاȥية وحوربǨ اللȢة العربية 
 ǒاƧأ Ɠح ƘيȢǩة وɅاإلدار ǧɎعامƫية  يف التعليم واƧة الرȢة الفرنسية اللȢالل

 țوارȊنة الǩد باǲيف مس ǫل ما حدǮساجد مƫسها يف اɅدرǩ Ƃمر إɉل اȍوو
مÛحȘ اللȢة العربية  قليل جدا إƁ ȷ نقل منعدم ÛالقȒاǒ علɂ اللȢة  1855سنة

العربية ɅعƗ القȒاǒ علɂ الǾاǩية اجلزائرɅة ȥتعليم اللȢة العربية Ʌساعد علȮǩ ɂاǭر 
  .أعداǒ اɉوربيƙ باجلزائر
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ǼهيƢ:  

 
بعد ǒɄƭ  أɃ م1850موȑوț التعليم ȸȮɅ Ɓ يف سياسة ȥرنسا إالǎ بعد 

ɃطورƎم االمȮƩا  ǧوراǮب الǤولس Ʉة عدم االستقرار السياسǲح ǨƠ
 Ɨاد الوطȎاالقت ɂعل ǽواǶملتهية باالست Ǩاالدارة الفرنسية كان ǎȷأ ǎإالÛ يةǤعȊال

 Ɣربية الƩارة اȁة الوɅاȍو ǨƠ ح التعليمǤȍأÛ ǧالقررا ȸموعة مƭ ǧدرȍأ
ȼيȥ ǧدرȍأ ɃǾال Ǩيف الوق Ʉيم التعليم العمومȚنǩ دفŏ هǾȽ   ارةȁقرارا الو

 ȼيȥ ȜنƢةبɅة إدارȎǹبر ǎإال Ʉعليمǩ Ȝطاب ǧاǽ مدرسة ɃأǒناǤ.    
  
  ):1850 - 1848(نظاȳ التعليȴ يف عهǼ اجلمهɀرية الǮانية  -1

 
أņɃ نȚام Û م 19لقرȷ ا  اجلزائر قǤل بداɅة اƪمسيناǧ مȸȮɅ Ɓȸ يف    
Ʉعليمǩ ƙɅبتعليم اجلزائر ȋاǹ Ûسياسة ņɃɉ امǩ ǡياȡ ȫناȽ عليميةǩ  دارةɌل

 سيتȼ وƫدة عȊرȸɅ سنة بقɄ اƫواطȸ اجلزائرɃالفرنسية ǾƬا القطاț  رȡم حسا
كاȷ اƫموȯ  م  واƩياȁ اجلائر للوقȤ الɃǾ دوǩ ȷعليم بعدما حطمǨ دور التعلي

ǨƠ حǲة عدم االستقرار السياسɄ يف Û م قǤل اإلحتȯɎالوحيد واɉساسɄ للتعلي
 Ɓ ǧوراǎǮال ȷɉ ɄقيقƩب اǤا ليس السǾȽ Ƌȷأ  ǎية إالǤعȊال ǧوراǮب الǤد ولسɎǤال

م كامɎ ولȸȮ السǤب 19ولȸȮ إستمرȯɎǹ ǧ القرǩ1850  ȷتوقȤ يف 
Ȏاد واإلستǶواǽ علɂ اإلقت كانǨ ملتهية باالمتȫɎالرئيسɄ أǎȷ اإلدارة الفرنسية 
والسياسة الفرنسية يف ǾȽه الفترة كانǨ واǶȑة  ÛالوطƗ واɉراɄȑ الفɎحية

 ɄȽا «وńحر Ȉاجلي țسياسة د«  ) ǃأبو القاسم سعد اÛ 1986  :91 (  .
 ȸȮǩ Ɓ رفȎطلقة يف التƫالسلطة ا ȼل Ǩيف اجلزائر كان Ȉيǲالقائد العام للȥ
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Ƙȡ ال ǡحر ȷة أو ميداɅرȮمنطقة عس Ɂة  و .اجلزائر سوɅيف عهد اجلمهور
منها اجلزائر يف الɎǤد اɉم ƞعƖ القȒاǒ " دمǰ اƫستعمراǧ"الǮانية برȮȥ ǧȁرة 

  .علɂ اȎƪائȌ الطǤيعية للمستعمرة واستȯɎȢ مȎادرȽا الȊǤرɅة واƫادɅة 
الدǹوȯ إƂ اƫدارȃ الفرنسية كاȷ  أوȯ مرة Ʌتسɉ Ɩطفاȯ اجلزائرƙɅو

يف عدد Ʌوم  *إǽ ǽكرǧ اņȊǤƫر   واɉميةبعدما ǩفɂȊ اجلهل  ǽ1847لȬ سنة 
30  ƎسمɅ1847د ȯوǤق ǎŹ ȼدرسة الفرنسية  120م أنƫيف ا Ƀجزائر Ǿلميǩ

 ƃنة عنابة وحواɅدƞ ائنةȮائنة بقسنطينة 70الȮدرسة الƫا باǄǾلميǩ Û هǾȽ Ƌȷأ Ƌإال
قياداǧ الƘǤȮة وال ǩنتمɄ إƂ الǤيوÛ ǧالفǞة وɄȽ الفǞة اɉوƂ الƔ حȚيǨ بالتعليم

ȸقربة مƫر  (اإلدارة الفرنسية  اȊǤƫدة اɅ319 :جر(  ȷأ ȷاȮƞ يلǶستƫا ȸمȥ Û
ƸƙɅاجلزائر ȯأطفا Ƃا التعليم إǾȽ ȌȎ  العوام ȸطوة قاوأ.مǹ ȯņا وŏ م

م عȸ 1849كاǽ ȷلȬ سنة  لǲزائرƙɅاالستعمار ȥيما ȌƸ التعليم بالنسǤة ل
حيƋǭǖǩ ǬرƜ ǧالة التعليم « 1849أوǧ  15: طرȨɅ جرɅدة اņȊǤƫر يف عددȽا 

اƫسǘولية لɌدارة العǮمانية  Ʈمņلة  ر الɃǾ أǤȍح مłهمǄɎ إƂ أقɂȎ حديف اجلزائ
ولǤǩ ɄȮعد عȸ نفسها Ʈ Ûاولة ȢǩليȔ الرأɃ العام اجلزائرɃ »1830قǤل 

 حيǬ كتǨǤ .مسǘولية ǾȽا الŉȒياț الȽɉ ƘǤȮم قطاț وȽو قطاț التعليم 
اȊǤƫر ( » ȁواȯ التعليم Ǿŏه الɎǤد ȡفلة الدولة السالفة وكاȷ سǤب « : اجلرɅدة

: 320( . .  
 Ƃا إńأساس ȜرجɅ يم التعليمȚنǩ يف ǧلطاņر السŊǹǖǩ ņوسر»  ǡروƩرادف اǩ

ȥما Ƚو السōر الɃǾ جعل اإلدارة )1848أوǧ  15اȊǤƫر  ( »بǖطراف اإلɅالة
ÝǧاǾه الفترة بالǾȽ يف țا القطاǾŏ تمő و «. الفرنسية ŉمŁلقد ع ǃ مدƩوا ȷɇا

اƘƪ واƬنا وȸȮƹ للدولة اإلنȢȊاȯ بǚنتȊار قواعد العلم علɂ ما Ƚو ƥ ǨƠاɅتها 
                                                 

، تمثل الجريدة الصحافة 1847المبشر هي بريد تصدرها اإلدارة االستعمارية بالّلغة العربية تم إصدارها ألول مرة شهر سبتمبر   *
األولى مادية وهي قوة ، الحكومية الرسمية في الجزائر فاإلدارة االستعمارية أصبحت في الواقع تحارب اإلنسان الجزائري بوسيلتين 

  . السالح والثانية معنوية وهي جريدة ناطقة باللغة العربية  
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« ÛرȊǤƫدة اɅر باجلرǹǓ ȯويف مقا  ǸɅ5بتار  ǧاإلدارة  1848أو ǨǤكت
ǾƬا ȷǚȥ السلطاǧ الفرنسية ستȊرț يف بناǒ اƫدارȃ بȮل العماالǧ  «: الفرنسية

لơ ȸɅǾرŉجłوا مȸ الزŉواɅا واƫساɅد ليواȍلوا ȥيها ǩعليمهم يف الفقɉ ȼبناǒ اƫسلمƙ ا
ɉدǡ واƩساǡ وǽ ƘȡلȬ وبعد أɅ ȷتȎǶلوا علɂ كل ǾȽه العلوم و ا الدȸɅو

 .» ة علɂ حسب العلم الǩ ɃǾعلموهȊɅتȢلوȷ يف الوșائȤ اǺƫزنية أو الȊرعي
 اƩربية مفتƙȊيǬ عيŉنǨ الوȁارة Ȯ1848 ƜانǨ سنة ȥاƪطوة الǮانية أمņا

أحدƵا مȮلȤ بالتعليم العام واǹɇر باƫدارȃ اإلبتدائية ǨƠ إشراف الواƂ العام 
  ȁÛ 1984 . :214 (Ûوȁو عǤد اƩميد  (

 ȸموعة مƭ ǧدرȍأ Ûțا القطاǾȽ ɂرف علȊǩ Ɣال ɄȽ ربيةƩارة اȁالوȥ
 Ʉواجلامع ɃانوǮال Ɠوح Ʉيم التعليم العمومȚنǩ دفŏ ǧم.القرارا ȯŉرسوم وأو

 ǸɅبتار ȷل  13كاɅرȥرقمأ  (1839أ ȨǶلƫر اȚ1ن(   .  
ɅنȌ اƫرسوم علɂ أȷ موșفɄ التعليم العمومɄ سيلتǶقوǘƞ ȷسساǧ التعليم  

. لɌدارة اƩربية  العامالعمومɄ اƫفتوحة يف اجلزائر بقرار مȸ الوɅȁر الȮاǩب 
 ǸɅر بتارǹǓ در أمرȍ14  ليةɅر( / 1844جوȚأن ȨǶلƫ2رقم ا (.ōمȮɅ اǾȽ ل

وسيعدņ للمناȍب Û النȚام وƷدد وȑعية موșفɄ التعليم العمومɄ يف اجلزائر
Û الȊاȡرة مفتȈ مȮلƞ ȤراقǤة كل اǘƫسساǧ التعليمية العامة واƪاȍة باجلزائر

 ȸɅساعدƫاإلدارة وا ǒاȒوأع ǧاɅانوǮال ɃرɅاإلبتدائية ومد ȃدارƫا Ȉومفت
تعليم العمومɄ بالتنسيȨ مȜ وɅȁر التربوƙøɅ لȮوليǰ العاȍمة مȸ طرف وɅȁر ال

Û   ) 3(رقم  ملȨǶ / 1846جوɅلية  ȍ11در قرار ǹǓر بتارǸɅ .اƩربية   
Ʒ Ûدņد ǾȽا اƫرسوم جلنة اإلمتǶاȷ للمترشƙǶ وșيفة معلم ǩقدم لȼ شهادة كفاǒة

 ǡرƩر اɅȁإشراف و ǨƠ.  
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أما اǊƫعلǎماȥ ǧتوțņȁ عليهȸ شهاداǧ الȮفاǒة مȸ طرف مفتȈ التعليم 
 ȷاǲƍطرف الل ȸمة مƋلŁسƫا ȯوǤالق ǧشهادا ȸع ǄɎنق Ʉادة (العمومƫ2ا( Û هǾȽ

  ) .3اƫادة (الȊهاداǧ ال Ȯǩوȷ مقǤولة إال يف اجلزائر 
أسņسǨ أكادƹية اجلزائر مدɅرɅة التربية والتعليمƬ Ûا  1848وƜلوȯ سنة 

ǡرƩارة اȁو ȯبفرنسا بد Ʉارة التعليم العمومȁاشرة بوǤقة مɎع.  
 (Menerville,P.    : 363)  

باستǮøناǒ التعليم العريب اǊƩرņ الɃǾ بقǨƠ Ʉ وȍاɅة الوȁارة اƩربية 
". Recteur-ركتور"جامعة  مدɅروأǤȍح اƫدɅر العام للǘȊوȷ اƫدنية ƞنȎب 

ȊɅرف علƤ ɂيȜ مستوɅاǧ التعليم علɂ اǹتɎف جنسياőا ومعتقداőا الدɅنية 
ȁوȁو  عǤد اƩميد(  الƔ بقيǩ Ǩابعة لوȁارة اƩرǡباستǮناǒ اƫدارȃ اإلسɎمية  

Û1984: 204 (  
ها إǾȽ ȷا التميøيز łɅراد منǩ ȼقزƇ اƫدارȃ اإلسɎمية وƮاولة القȒاǒ علي

ǩرȫ  1848أوȥ7  ǧمرسوم . لǾا بقيǨƠ Ǩ إشراف الوȁارة اƩربية Ƣامńا 
لøتȒņييȨ ولئرة اƩربية Ûالتعليم العمومɄ االسɎمɄ مȑ ȸمȎǹ ȸوȍياǧ الدا

علɂ التعليم العريب اƩر أȍدرǧ الوȁارة اƩربية قرارńا Ƣنȥ Ȝيȼ بناǒ أņɃ مدرسة 
   ǽ /(Minereville,P,. :363)اǧ طابǩ ȜعليمɄ إال برȎǹة إدارɅة 

يف مهمتƭ ȼلس أكادɄƹ ومفتȊاȷ أكادƹياȷ وǤɅقɂ التعليم  "الركتور "Ʌساعد
  .ȸ طرف مفتȈ إبتدائɄ اņȍةǄ  ماƪإƂ اƫراقǤة  ااإلبتدائǹ Ʉاȑع

 ǧعلماƫوا ƙعلمƫا ƙعيǩ أماȥطرف ȸم Ȭلǽ ر "يتمɀتȭوجب  " الرƞ
 ȸة مȎǹبر ȃدارƫتح اȥ تمɅو Ƀارȁوكيل وǩ"الركتور"  ǧارة السلطاȊبعد است

 عǤد اƩميد(اǂلية وƸوȯņ لȼ القانوȷ إɎȡقها مǘقتńا أوŒائيńا ƞوجب أɃ قرار 
   .)ȁÛ1984  :21وȁو 



  في الجزاƕرنøǒام التعليم الفرنسøي                        الفøøǆل الøƦالøث           

 47

 ȬلǾدر كȍ ǸɅر بتارǹǓ 16مرسوم  ǧ1848أو  /ȨǶ4رقم مل - 
 ȼب Ƙسǩ ɃǾباجلزائر مطابقا للتعليم ال Ʉعل التعليم العمومƶ رسومƫا اǾȽ Ȍن
ȥرنسا ولȸȮ يف اجلانب اإلدارɃ والتنȚيمȥ ɄقȔ أما مȸ حيǬ اǂتوƱ Ɂد ȥروقا 

 ǰنامƎال ɁتوƮر الوسائل وȥوǩ Ǭحي ȸة مǶȑوا.  
م ǩنȌ أƋȷ رئيس مȎلǶة التعليم العمومɄ مǾȽ ȸا اƫرسو) 3اƫادة (

 ȃدارƫا ȌƸ ارة التعليم يف كل ماȁو Ȝا مńارȎاشرة أو إقتǤل مȎتɅ باجلزائر
إالƋ أƋȷ اƫرسوم اǘƫرǷņ يف يف اɉراɄȑ اƫدنية واǺƫتلطة Û الفرنسية واإلسرائيلية

 ǧ1858أو  Ƙإشراف وسلطة أم ǨƠ ة التعليمǶلȎم Ȝȑو ɃǾيلين(ال (
 ȤلȮم ǧستعمراƫارة اجلزائر واȁادة (بوƫ1ا ( ǄɎȎا مفńرɅقرǩ Ƙǹɉا اǾȽ لǤستقɅ

 ȼيȥ ǳرȊɅ  يةƹكادɉطرف عميد ا ȸكل ستة أشهر م Ʉر التعليم العمومɅȁقة وȥر
  .وȑعية التعليم باجلزائر 

عاجلǨ موȑوț التعليم علɂ الورȥ ȧقǾȽ  Ȕه اƫراسيم الǽ ƔكرناȽا كل 
الواقƱ Ȝد أȷ عدد التɎميǾ  تøتالية ولȸȮ علɂ أرȏاƫراسيم اƫعȸ طرȨɅ إȍدار 

كاǞȑ ȷيǄɎ جدńا إƁ ȷ نقل Ƕقوا باƫدارȃ يف عهد اجلمهورɅة الǮانيةالȸɅǾ إلت
 مدرسة لعدد ɎǩميǾ  53ال Ʌتعدȥ1852  Ɂعدد اƫدارȃ اإلبتدائية قǤل . منعدمńا
 ƙ10000ما ب  Ƃ12000إ Ɏطف Ûال Ʉة التعليم االبتدائǤنس ȷد أǲنȥ Ɂتعدǩ 

مدرسة ووȍل عدد  ȁ170اد عدد اƫدارȃ إƂ  1852وƜلوȯ سنة  % 0,1
ǾميɎالت Ƃ11885 إ Ǿلميǩ.  
ȯوعدد) 2(واجلدو ȃدارƫطور عدد اǩ ح لناȑوɅ  سنة ȸم ƙɅاجلزائر ǾميɎالت
1852Ƃ1857إ.  
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 ȯوǼ1اجل  :ǩǾيȵɎد التǼوع ȃارǼد املǼر عɀȖ اجلزائريني ȸȵ  ةȺ1852سȳ 
  ƂǙ 1857ȳ سȺة

  
 عدد التɎøميǾ  عدد اƫدارȃ  السøنøة

1852  

1854  

1855  

1856  

1857  

223  

348  

408  

407  

393  

12.766  

19.271  

21.964  

24.641  

24.651  

  ) ȁÛ1984 : 216وȁو عǤد اƩميد (
  

 ȯɎǹ ȃدارƫا ǒا وبناńجد ǒɄبط ǾميɎطور التǩ دƱ ȯدوǲنا للǩǒعند قرا
 ȸزد العدد عɅ Ɓ ǧسنوا ȜǤمدرسة 170س.  

  Ý ƃاȽɉا ǾميɎد لتɅتزاƫللعدد ا ɄفȮǩ ȃدارƫه اǾȽ لȽو  
ف   وحŁرŁمǓ Ǩاليف الوقǨ الŁȑ ɃǾيŉقȥ Ǩيȼ السŊلطاǧ علɂ التعليم العريب 

وأعطÛÛ  Ǩ وǽلƞ Ȭنȥ Ȝتح أņɃ مدرسة إالƋ برȎǹة إدارɅةالتɎميǾ مȸ التعليم
ǧحياɎȎا "للركتور "الńائيŒ ا أوńقتǘمدرسة م ņɃأ ȧɎȡǚبÛ  يف ȼنفس Ǩالوق

 ȸم ȸȮư عدد Ǝسيح أكƢ دȎيف اجلزائر ق ɃƘȊǤللتعليم الت ȯاŎا ǨǶتǈȥ
ǾميɎالت Û دǤǩ Ɓ ربيةƩارة اȁوالو  Ȝم Ȭلǽ Ǩعلȥ ا كماǄȚفƠ ة أوȑمعار ņɃأ
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إǽ . التعليم العريب رȡم أǾȽ Ƌȷا النوț مȸ التعليم ƹس معتقداǧ وقيم ǾȽا الȊعب
الǮقاȥية ÛواالǹتȥɎاǧ الǮقاȥية Ƭا  وɁيدة القأȷ الȎǺȊية ول("ɅرɁ إرȥ ȬɅروم"

ǩاȽƘǭا يف اƫناǷ السائد يف ƭاǩ ȯنǞȊة الفردÛ وأȮȥ ȷرة مɅ ȸعيȊوȷ يف ǭقاȥة ما 
) 83دور التعليم ȮɅ)ȋوȷ بناǒ شȎǺياőم متȊاŏا إستنادا إƂ النمȔ الǮقايف

ƫر يف اǭǘǩ حتما ȯɎا إدارة االحتŏ قومǩ Ɣة الȥتطرƫا ǧاƘيȢالتȥ قايفǮال Ƿنا
  السائد Ǿŏا الǤلد

Ǌǖȥوكل أمر ǖǩسيس ǾȽا النوț مȸ التعليم إƂ اƩاكم العام الɃǾ أǈعطƬ ɂا 
  :ȥتǖسسÛ Ǩ الȒوǒ اȒǹɉر ƞنǶها رńȎǹا بǖمر مȸ وɅȁر اƩربية

  ƙاليسوعي ǒباɇعية اƤLes Jésuites   1840  
   ȷراȽبو Ǩسسǖǩ ǧياǭالوǮال ǧاǤȽاņ1840الر  . 
 .1842ب اƫقدȃņ سيņداǧ القل 
Û سȮيȮدةÛ عنابة) "ȁɀǱ )DumasيȤ دوȵاȃإǹواȷ القدɅس  

ȷراȽو ")Ʉر وعلȽمد الطاƮÛ5:1997( 
أǤȍح اȊǤƫروƬ ȷم Ɏȍحية ǖǩسيس مدارƞ ȃقتɂȒ اƫرسوم الȎادر يف 

بتǖسيس اƫدارȃ  وǩسيȽƘا يف اƫقاطعاǧ الفرنسية ƽاȯ  1843أȥرɅل  23
  . )5ملǩ )  ȨǶلميǄǾا 270رȃ الǤلدɅة الɅ Ɣوجد ŏا إȥرɅقيا وقد ǩولوņا إدارة اƫدا

 ǧية بل استفادȍالو ǧاجلها ȸكل الدعم م ǧجدŁو Ɣال ȃدارƫه اǾȽ
حƓ مȸ اȎƫادر اƫالية مȸ اȮƩومةÛ وǩوسȜŉ نȊاطها ȷɉ الȮنيسة يف ǹدمة 

ȥيما الفرنسيةǖوȯ عمل قامǨ بȼ اإلدارة ȥ أما بالنسǤة للتعليم الǮانوÛɃاإلستعمار
Ƹ التعليم ȸور مǎا الطǾȽ ņȌ ل يفǮƢ وجبƞ ةɅانوǭ Ƃمة إȍالعا ǰل كوليɅوƠ

 ǸɅة بتارɅǾ21قرار السلطة التنفي  ƎتمǤم  1848س/ ȨǶر عهد  6 ملǹيف أوا Û
Û  1852طالب سنة  ȍ230ل العدد إƂ و  الǮانية اجلمهورɅة
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ȯسنة)3(واجلدو ȸم ɃانوǮبال ƙɅاجلزائر ǾميɎǩ طور عددǩ حȑوɅ1854إ Ƃ
  .1857سنة

 ȯوǼ2اجل  : ȸȵ  ɃɀانǮر الɀȖاجلزائريني يف ال ǾيȵɎد التǼر عɀȖǩ1854ȳ 
ƂǙ  1857ȳ:  
  

 عǼøøد  التȵɎøيǾø السøøøȺøة
1854  

1855  

1856  

1857  

286  

333  

349  

419  

  ). Û1984  :215-216عǤد اƩميد ȁوȁو (
  

Ƚم يف  ȸɅǾإالƋ أǾȽ Ƌȷا العدد قليل جدńا مقارنةǄ بعدد السȮاȷ والطǡɎ ال
 Ɓانة يف عاȮم ȼليس ل Ƀالفرد اجلزائرȥ Û Ǩالوق Ȭلǽ الدراسة يف ņȸس

ȜالواقÛ الفرنسية ǧالسلطا ǧǾơا الطور اǾȽ يف ǡɎطور عدد الطǩ ȯɎǹ ȸوم
للتعليم الǮانوƞ Ƀوجب مراسيم إمƎاطورɅة يف كل مȸ  "كوليǲاǧ"مراسيم لفتح 

Û ووȽراȥ1860 ȷيفرɃ  29ويف قسنطينة بتارȥ1859 Û ǸɅيفرɃ  19عنابة يف 
ǸɅيف نفس التار . ǧاɅانوǭ وجودة يفƫا ƙنفس القوان Ƃإ ɃانوǮالتعليم ال ȜȒƸو

  ȥرنسا 
ȷوɅاجلزائر ǡɎالط ȼقد حرم منȥ ƃأما التعليم العا ȷا القرǾȽ ȯɎǹ  
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2-  ɃرɀȕاƎȵɋا Ǽيف العه ȴالتعلي ȳاø1870- 1850(نظ:(  
2-1- ǩسساǘȵو Ʉȵɀالعم ȴالتعلي ǧياɀستȵȼ.  
  .املǼارȃ العرǣية الفرنسية  2-1-1

 ȸȮɅ Ɓ التعليم ȷرنسايف إȥ بعد  *سياسة Ƌ1850إال Û ǒɄƭ بعد
واƫتتȜǤ لسياسة ȥرنسا التعليمية ɎɅحȘ أنȼ منǾ . اإلمƎاطورɅة للȮǶم يف ȥرنسا

 ǧالعمليا ɂعل ǧرȎا اقتƴبالتعليم وإ Ƀōدǌتمام جȽإ Ƀا أƬ ȸȮɅ Ɓ ȯɎاإلحت
مقاومة اɉمƘ وأƥد باɃ وƵƘȡاÛ وǩ ƁفȮر يف ǩعليم اجلزائرƙɅ  اƩربية إلƦاد

حƓ بداɅة العهد اإلمƎاطورɃ أȮȥ ȸɅرǧ اإلدارة يف إƶاد بدɅل للتعليم العريب 
ɂعل Ǩعملȥ Ûالعربية الفرنسية ȃدارƫسيس اǖǩ ستعمرƫا اȽدɅرɅ Ɣدرسة الƫاȥ

ȯيقوȥ ȸɅرņعمƫها أحد اȥدȽ ددƷ :» درسƫا ɂب علƶ ȼوجǩ ȷة الفرنسية أ
ƗøɅود  Ɨøو وطȽ بقوة كل ما ǡرȒǩسهامها و Û ȼنǖش ȸة كل ما مȍاƝو
 : Û1995عمار ȯɎȽ ( »أɅ ȷساȽم يف Ȯǩتل اøȽɉاƃ حوȽ ȯوɅتهم اȍɉلøية

136(.  
 ǸɅادر بتارȎال Ʉرسوم الرئاسƫا ɂȒقتƞ ȃدارƫه اǾȽ Ǩسņسǖǩ14 

 Ȍوجȼņ إƂ رئيس اجلمهورɅة نم بناăǒ علǩ ɂقرɅر وɅȁر اƩرǡ ا1850ƫجوɅلية 
 Ƀالقطر اجلزائر ȸدة مɅعد ǒاƲيف أ ȃدارƫا ȸموعة مƭ تحȥ ɂرسوم علƫا اǾȽ
للǾكور واإلناǫ وكاȷ علɂ الطالب الراȡب يف الدراسة أɅ ȷتقدم ȒƩور 

  .*الدروȃ بعد ǩقدمȼ بطلب إƂ اȮƫاǩب العربية 

                                                 
انظر . بمجيء اإلمبراطور نابليون الثالث عمل عاى تقريب األهالي و اعطائهم بعض الحقوق، و اهتم بالتعليم لتحقيق فكرة اإلدماج  *

   14و الملحق رقم  13الملحق رقم 
نسيون في آل المدن والقرى الجزائرية وآان يرأسها فرنسي برتبة عقيد في الغالب، هي هيئة صغيرة أنشأها الفر: المكاتب العربية  *

 1870وتنظم مساعًدا له ترجمان وشاوش، وآانت عبارة عن خلية تجسس عن األهالي وأداة تفرقة وشقاق بينهم إنتهى بها العمل سنة 
  .بالنسبة للشمال وظلت موجودة في مناطق الجنوب العسكرية
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Ʌ ȯفرȓ ȏ ولȥ ȸȮيما بعد أǤȍح Ƚناȫ إمتøǶاȷ الدøǹووبøدوȷ شر
                مȸ بينهم Ǔباǒ ناÛƙǲȑ أما السȥ ȸلم ɅنȚر إليȮȥ ȼاÛ ȷ علɂ الطøلǤة

)Maurice, P. 1910 : 30  (  
  .والتعليم يف ǾȽه اƫدارȃ كاƭ ȷانيńا يف السنواǧ اɉوƂ وȸȮɅ Ɓ إجǤارńɅا

ȨǤɅ Ɓا وńانيƭ سɅالتدرÛ) عن Ȭلǽ Ɂدرسة السلطانسنرƫا ȸع ǫدǶية دما نت(  
Ǖ-  ية الفرنسيةǣالعر ȃارǼالتعليمية يف امل ǰȵاƎال:  

 ئر ƞواȥقة مدɅر التربية والتعليم باجلزا اȷɀȽمȵاȭإقترǳ اƩاكم العام 
أȮǩ ȷوȷ الƎامǰ التعليمية يف اƫدارȃ العربية Delacroix) ( Û( "دوȭɍروا

 ƙنǭإ ƙارقȥ Ȝرنسا مȥ الفرنسية يف ȃة للمدارŏاȊالفرنسية م:  
 .ة قǾȽ Ʉا الƎنامǰ وǩوسيȜ نطاقهاطاǒ مȮانة ǹاȍة للعربيإع 

  ǰنامƎا الǾȽ يب يفȎن ɄمɎللتعليم اإلس ȷوȮɅ ȷأ. 

معلماȷ أحدƵا بالعربية  ƫدارȃ مȸ قسم واحد Ʌتداوȯ عليǩȼتȮوǾȽ ȷه ا
. واǹɇر ȥرنسɄ لتعليم الفرنسية وȽو مدɅر يف نفس الوقÛǨ وȽو جزائرɃ طǤعńا

 ɂȑتقاɅ1200 سن ȬرنȥاɅو Û ȸد عɅزǩ ال ȼǩجرǖȥ العريب ȃرņدƫ200أما ا 
Ȭرنȥ  

  Ȕقȥ.  
-  ɂتمل علȊɅ ȷياǤȎعليم الǩ:  

   ƙتȢǎتابة باللȮة والǒاجلوائز ) العربية والفرنسية(القرا ǒإعطا Ȝم
 ) . 20الفȎل (واǂفزاȮɅ ȸƫ ǧتب باللȢǎة الفرنسية 

   ȸøøøɅȁواƫو ا ȯكياɉو ا ǡساƩا. 
 ǧناǤقد أما الȥ Ǩيفȑنواعها  أǖياطة بƪعلم اǩ ņȸƬ ) لȎ7الف Û8 . (  
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  :أما اƫدارȃ اƪاȍة بالǤȮاروȊǩمل -

 ǩعليم اللȢǎة الفرنسيةÛالتارǸɅ واجلȢراȥيا  
 ǡاøøøسøƩا. 

 ȸار يف كل مǤȮلل ȃمدار ȫناȽ ارȢȎة بالȍاƪا ȃدارƫجانب ا Ƃد إƱ
ȷراȽاجلزائر و Û ام يفɅة أǭɎǭ يهاȥ الدراسة Ǩقسنطينة  وكان țوǤسɉقوم . اǩ

اƫدرسة بتقدƠ Ƈفيزاǧ وجوائز ǹاȍة Ʌ ȸƫتȮلم باللȢǎة الفرنسية وȮɅتب ŏا 
  .وحدņدƬ ǧا مراǩب 

 ).20اƫادة (ȮɅ ȸƫتب باȔƪ الفرنساوɃ ) 2(اƫرǤǩة الǮانية   
 .Ȯǩ ȸƫلم باللǎساȷ الفرنساوɃ ) 3(اƫرǤǩة الǮالǮة   

Ɏǩ ȸميǾ اƫستوطنƜ ƙيǬ وǎŹ عزǩ ȯعليم اƫسلمƙ يف ǾȽه اƫدارȃ ع
 Ȥنȍ لȮل ǧراǲح ǨȎņȎǹ. ةɅرȎالعن țكل أنوا ȃدارƫه اǾȽ يف Ǩمورس

 Ǭقابلة للتعلم والتطور حي Ƙȡ ر جامدةȍا عناȽارǤباعت ƙɅاجلزائر ǾميɎǩ ƙب
Ʌنعدم Ǿŏه اƫدارȃ الƎنامǰ السنوɃ . حددǧ حǲراǧ وأقسام ǹاȍة ŏم
التارǸɅ واجلȢراȥيا مرȡمÛ ƙ عليم اƩساǡللمواد واɉساǾǩة أنفسهم اȮƫلفƙ بت

ȃة بالدروȍاǹ نفسهم لعدم وجود كتبǖدروسهم ب ƘȒƠ ɂا  علŒقدموɅ Ɣال
Û ة العربيةȢǎباللȥحǤȍǖ ا ȈعيɅ Ƀدرسة الطفل اجلزائرƫه اǾȽ لǹدا ǡتراȡال ȼنɉ 
Ɂفتقد القوɅ  ȜستطيɅياة بعينها وƩيف ا ȼمن ǡطلوƫدوره ا ȁاƱإ ȸم ȼنȮƢ Ɣال

ƫاƖمع ǧاǽ ȼعالȥأ ȸعل مƶ ȷأ ǒنب العزلة  رǲتɅو ȼه جلماعتǒكد إنتماǘɅو
 ȼȥروș ƘيȢǩ ȸم ȸȮƢ اǽاالجتماعية إÛ ȷأ țوإستطا ȼمن ǡطلوƫدوره ا ɃدǘɅ

 ȁاƱا االǾȽ ȨقƠ ȷالفرد وإ Ɂلد ȁاƱدرجة اال ȏفاƳب يف إǤتسɅ ا ماƘǮوك
ǲعɅ ا ماǤالȡو ǡترȢƫا ɂة  علǲŏ ɄفȒɅال ȷتربوȢƫمز اőواǽ ȨقيƠ اعيل (يفƧإ

Ʉسعيد عل: ȋ95(Û ȃدارƫا ɂعل Ƌة التعليم إالɅارǤإج ȃدارƫه اǾȽ يف ȨǤطɅ Ɓو



  في الجزاƕرنøǒام التعليم الفرنسøي                        الفøøǆل الøƦالøث           

 54

 ǧالسلطا Ǩا أعطŏ ȃدارƫسيس اǖǩ Ǿائل ومنǤوجد يف منطقة القǩ Ǩكان Ɣال
الفرنسية إȽتماما كńƘǤا Ǿŏه اƫنطقة عȸ بقية اƫناطȨ اǹɉرɁ وسنتȮلم يف Ȏȥل 

ɃǾ جعل اإلدارة الفرنسية ǩوƃ إȽتماما ƫنطقة القǤائل عȸ الحȨ عȸ السرņ ال
Ȩناطƫا ȸا مȽƘȡ .  

:" Ʌقوȥ ȯيȼ  1879إƂ اƩاكم العام ǩقرɅرńا سنة " ɃƘȥ ȯɀǱ"كتب  
ǩراودƆ رǤȡة كƘǤة يف أȷ أǨƠ Ȝȑ الدراسة كل القȒاɅا الƬ Ɣا عɎقة بالتعليم 

أوȥد بعدȽا بعǮة مȮونة مɄ . " ȸالعمومɄ باجلزائر وعلɂ رأسها التعليم االبتدائ
 ɎǤقǩ رǮكɉا ɄȽ وȁو Ƀيزǩ Ȩمناط ȷا مفاده أńرɅقرǩ ȼل ǧǖņيȽ ƙȊومفت ǒاƎǹ

للǶاكم العام الفرنسɄ يف اجلزائر ) جوɃƘȥ ȯ(للǮقاȥة الȢربية عامة لǾلȬ كتب 
 ȸالوط ȸم ǒا اجلزǾȽ الفرنسية يف ȃدارƫا ȸعدد م Ǝتح أكȥ ȼطلب منɅ.  

-  ȃدارƫا ȜɅȁوǩ18  وجد يفǩ Ǩكان Ɣم1864ال  
  :عمالة اجلزائر   

 ǩلميǾا أȽليا  77مدرسة ǩيزɃ وȁو  
  ȸǭرا Ʉǭنا  ǒربعاɉ43ا . 
 . 24بƗ منȎور  
  ȓواȡɉ30ا . 
 . 15اجللفة  
 . 25العطاف  
  ȯ42جند . 
  ȷقروȁ Ɨ33ب . 
  ȸوكنǩ44  . 

  :عمالة قسنطينة 
 .ǩلميǾا أȽليا  46مدرسة Ǥǩسة  
 . 15التل  
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 ǒاȒيǤال ƙ54 ع . 
  Ǩƴ17طاكيتو . 
  ǰɅرɅ21بوعر . 
 . 60بوسعادة  
 . 36باǩنة  
 . 44بسȮرة  

(Maurice, p, n.d.  : 90-91 )  
علɂ  1865أما عمالة وȽراȮȥ ȷانǨ مهملة نوعńا ما حيȎƠ ǬلǨ يف 

  .بعȐ  اƫدارȃ العربية الفرنسية 
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 ȯوǼني :  3اجلǣ اȵ Ʉالفرنس Ʉȵɀالعم ȴر التعليɀȖǩ1872ȳ -
1887ȳ .  

  
  النسøøøǤة  عøدد التɎميǾ السنøøøة

1872  

1883  

1886  

1887  

3172  

4095  

7341  

9064  

0.62  %  

0.77 %  

1.37 %  

1.69  %  

)  ȯɎȽ عمارÛ1984: 114 – 115 (  
  

 وأǩ Ɓ1.69ȷزد النسǤة أكǮر مȸ   1887إȡ ƂاɅة  1872منǾ سنة 
 ȸر مǮانا % 98أكȮم  ȷدوƶ ال ƙɅاجلزائر ǾميɎالت ȸم  ǾميɎعدد التȥ للدراسة

التعليم الɃǾ نȚمتȼ اإلدارة .   535389 كاȷ الȸɅǾ بلȢوا سȸ الدراسة
Ɋطفاȯ ال وȥ ȷȁيȼ لو زائر إƴا جعل لɊطفاȯ اɉوروبيƙالفرنسية يف اجل

 ƙɅاجلزائر.  
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Ʌوȑح لنا عدد اƫسǲلƙ يف اƫدارȃ االبتدائية العامة  واجلدوȯ اƪامس
ȑالوا ȧة والفروȍاƪوا ȷم أȡر ƙɅواجلزائر ƙستوطنƫا ǾميɎعدد الت ƙة بǶ

 ƙستوطنƫعدد ا  ǧراƫا ǧراȊع ȧفوɅ ƙɅعدد اجلزائر.  
  
 ȯوǼني امل:  4اجلǣ ȧني واجلزائرينيالفروȺȕɀلني  ستǲاملس  ȃارǼيف امل

  ȳ-  1899ȳ  1898اǣɍتǼائية العاȵة واƪاȍة يف السȺة الǼراسة  
ȷدøƫا  ȷوøøøرنسيøøȥ  øزائøøøجȷوøøøɅر  

  اإلنøاǫ  الǾøكøور  اإلنøøاǫ  الǾøكøøور 
  593  9,904  9,452  8,927  اجلزائر
  541  8,468  6,444  6,70  قسنطينة
ȷراȽ312  3,305  7,159  6,316  و  
țموŎ1,4446  21,677  23,055  23,952  ا  

țموŎا ȳالعا   
44,007  

  
23,123  

(Galland , 1989. : 220)  
ǡ-  ȃارǼيف امل ǧاȺǤال ȴعليǩ ية الفرنسيةǣالعر:  

 ȸƬ ǨǶفتȥ ǧاøنǤة للǤ4أما بالنس  ȸلة يف كل مǭاư إبتدائية ȃدارøم
وøȽراÛ ȷ اجلزائر ووøȽراȷ وعنابة  وأنǧǖȊ مدارȃ للǤȮار يف اجلøزائر

أعøطɂ اƫرسوم اȨƩ للǶاكم بطلب مȸ الøواƃ بفتح مدارȃ . وقسنطينة 
 Ȭلǽ ɁرɅ عندما ȷدøƫا ȸكر مǽ ما Ƙȡ لة يفǭاư اɅرورȑ- 7 مرسومȋ.  

ȔǤȽ عدد اƫدارȃ إƂ مدرستǤǩ ƙعńا للتطور السلƑ الɃǾ عرȼȥ القطاț يف 
. بنǨ أȡلǤهȸ مȸ مناطȨ بɎد القǤائل  1000ووȍل عددȽم  1909سنة 

  .حيǬ انتȊرǧ اƫدارȃ العربية الفرنسية بǮȮرة 
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ȥتاة  3000وȍل عددȸȽ يف اƫدارȃ العمومية  1910ويف سنة 
Ɏǭ Ƃإ ȤاعȒǩ ل سنةȎلي ǧمرا ǫ1935  Ƃيل  9000إǞȑ و عددȽتاة وȥ

 ȸد عɅزɅ ɃǾال ȷاȮا مقارنة بعدد السń6جد  ƙɅɎم . ǧاǾة التلميǤنسȥ
 ƙɅاجلزائر ǾميɎالعام للت țموŎا ȸالفرنسية م ȃدارƫبا ǧقاǶلتƫو  % 0,9ا

  ȯɎة اإلستقɅاȡ Ƃا إńورȽمتد ǧناǤعليم الǩ Ʉبق.  
ǯ- يǣالعر ȃارǼامل ȯواȁ ة الفرنسية:  

بعدما  شهد ǾȽا التعليم نوعńا مȸ التراجȜ وǩقلȌ عدد التɎميǾ شيǄǞا ȊȥيǄǞا
 ȸم ȃدارƫه اǾȽ Ǩلņوłم ا حȮƩة اɅاȍو ſاȎƫا  Ƃإ ɃرȮلعس Ûدنيةƫا  Ɣال

 ȃدارƫه اǾȽ لɅوƢ ǨȒȥر Ûعاǩ ǨǶǤȍǖȥ Ȭلǩ ةȍاǹ اńا ماليńزǲع Ɔ  وجودةƫا
 Ɣال Ȩناطƫيها يف اȥ رǮȮɅ سƫاȷتوطنو ƙɅيها عدد اجلزائرȥ قلɅأراد. و" 

ȷɀȽماȭاȵ"  در مرسوماȍǖȥ ȃدارƫه اǾƬ ياةƩد إعادة اɅجد ȸيمها مȚنǩ عيدɅ Û
ȼǤȊɅ وȽحد بعيد مرسوم  و Ƃرسوم .  1850إƫا اǾȽ اŏ ǒجا Ɣال ǧاǒاإلجراȥ

جعل اƫدارȎǩ ǨƠ ȃرف   8رقم ملȸȮǩ Ɓ .ȨǶ عميقة وال كƘǮة الفائدة
اƫناطȨ اƫدنية وأدرجȼ يف اƩساǡ اإلȑايف مȸ الȒرǤɅة العربية يف  الǤلدɅاǧ يف

بعد ȢǩيƘ النȚام مȸ عسȮرɃ إƂ مدƆ " اƫعمرȸɅ"لÛ ȸȮاƫناطȨ العسȮرɅة 
مȸ التعليم Œɉم ɅرȒȥوȷ كليا  الساƲة ليǶرموا اجلزائرƙɅوجدوا الفرȍة 

ȥمȸ بǩ  Û ƙعليمهم ǾȽ ȷɉا Ʌهدد وجودȽم بالدرجة اɉوƂ يف اƫستعمرة
اإلجراǒاǧ الƔ أǧǾơ يف ǾȽا اŎاȯ حǾف اǤƫالȠ اȎȎǺƫة إليهم مȸ اŎالس 
 ȷكا ƙر يف حɅǾǤوعدم الت ǧاد يف النفقاȎواإلقت ȤفيǺة التǲƜ ةɅلدǤال

øب ȷوƵساɅ ȷوɅة  % 13: اجلزائرǤنة العامة ونسɅزƪل اǹرائب يف داȒال ȸم
يف دǹل الǤلدɅاǧ  % 80نسǤة  مȸ  بينها ȍنادȨɅ العماالǧ الǫɎǮ و % 18

 ǩقدƇ اƫساعداǧ ومȸ جراǒ رȐȥ الǤلدɅاǩÛ1981 : 139 (Û ǧركɄ رابح  (
ȸɅعمرƫا ȔȢȑ ǨƠ ȃدارƫه اǾƬ Șقد الحȥ" اكونوɅ" )Yakono  ( » ȷأ
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الƔ أسņستها ) أورليانفيل(اƫدارȃ العربية الفرنسية الǫɎǮ اƫوجودة يف منطقة 
ǩ عدد ȯب العربية نزǩاȮƫفر سنة اȎال Ƃا إőǾمɎ1896  اȽعدد ȷكا ȷبعد أ

110 Ǿلميǩ«.  
 ǹالتعامل دا ǡأسلو ƓحɃة الرأɅحر ɂقوم علɅ  درسة الƫة والنقد  ل اȊناقƫوا

االƶاŷ والǤناǒ بƙ التلميǾ واƫعلم ȥهɄ مدارɅ ȃفتقد ȥيها الȊعور باالحترام 
Ǿدرسة الƫل اǹايب داƶالتفاعل اال ȨلƸ اư  ȯادǤتƫا ǧسلوكيا ɂه علƘǭǖǩ ȼل Ƀ

 1990لطيفة إبراȽيم Ȓǹر (لوعɄ لدɅهمالتɎميǾ مȯɎǹ ȸ عملية ȮȊǩيل ا
:232(  

بعد سقوȓ النȚام اإلمƎاطورɃ سنة  لقد ǎŹ إلȢاǒ اƫدارȃ العربية  الفرنسية
لعمل الɃǾ كاȷ يف ȍاǾȽ ſا ا Û1886 كاǽ ȷلƞ ȬقتɂȒ مرسوم 1872
ȸɅعمرƫم بالدرج اŏونواƂوɉة ا " ȥƂليسوا يف حاجة إ ȷوɅاجلزائرǎȷعليم إǩ  

ǒوكهربا ǒة وماɅدɅحد ȬȮوس ȧطر Ƃيف حاجة إ ƙɅاجلزائر Ûوليس و Ȭلǽ Ƙȡ
  . )ȯɎȽÛ1995   :113 .مارع(  "لȼ لتعليم مفلس ال نتيǲة

كل  Ȯǩ Ɓترǫ اȮƩومة  الفرنسية وال اȮƩومة العامة الƔ عمل نواŏا يف
كما أƋȷ اƫعمر Û رɅقǄا إǽ ƂلȬ وجدوا ط اكلم ائرƙɅمرņة علɂ عرقلة ǩعليم اجلز

ȤقɅ ǲرح ƙسƠ ņɃرة أمام أǮع ÛȏعارɅو  ƙɅعليم اجلزائرǩ ةņدȊب.  
الɃǾ قɂȒ عقدńا كامǄɎ كǶاكم ) ȥلɀرȵƘǩ źاȍ)ȷرǳņ اƩاكم العام  

إȷ التǲربة دلǨƋ علɂ أȷ اȽɉاƃ الȸɅǾ « ) : 1891-1881(عام للǲزائر  
ńعليمǩ مȽا لناأعطيناńومȎǹ ȷوǶǤȎɅ سوف ǄɎأبو القاسم سعد (. »ا كام

ǃاÛ1992 : 145(  ƃاȽɉح اǤȎɅو"  ȼم عليȽ اư مƬ  Ǆوطواعية Ǆأقل طاعة
ȷɇا"Ûȷعمروƫا Ȥوق ƙɅة لتعليم اجلزائرȎȎǺƫالية اƫا ȜɅارȊƫد اȑ ت وǲهم ح

ربية العǩعلموا يف ǾȽه اƫدارȃ  قام ŏا الÛȸɅǾ   1871يف ǽلȬ أǭ Ƌȷورة 
 تɎميǾ اجلزائرƙɅالǽا ما قورنوا بعدد تɎميǾ اɉوربيƙ إالرȡم قلةوÛالفرنسية 



  في الجزاƕرنøǒام التعليم الفرنسøي                        الفøøǆل الøƦالøث           

 60

ȸم ƙتمدرسƫة اǤنس ȷأ Ǭحي ƙوربيɉا ȯطفاɉ136000 اÛ  لةƤو
ȷوروبيوɉ913000 ا Ûɉا ȸم ƙتمدرسƫوميةأما اȮƩا ȃدارƫيف ا ƃاȽ000 

ȥالنسǤة . مƙɅɎ  ستة Ȯاȷ اجلزائرƙɅ الøȥ ɃǾاǩȧلميǾ مƤ ȸلة عدد الس  60
 ȸزد عǩ Ɓ)1 % (أما Ƃل إȎتȥ ȷة للمستوطنوǤ15بالنس.% 

النȚام اƫدرسɄ قد Ʌسهم يف ȑعȤ اƬوɅة وȑعȤ إنتماǒ التɎميǾ لوطنهم "
őواǽ ȨقيƠ  مȽتقادȥبا Ȭلǽعافوȑتمام وإȽإدراكهم  م وقلة اال

الفرسية  ل يف اƫدرسةǾȽا ما حȎ"جǤاőم ودورȽم يف ƭتمعهم ƩقوقهمÛووا
رȡم ما قام بȼ اƫستعمر لدعم اƫدرسة  )235 :2000لطيفة إبراȽيم Ȓǹر(

 Ƙǹɉل يف اȊȥ ȼأن ǎةالعربية الفرنسية االņعد ǡاǤسɉ عودɅ Ȭلǽو  
  :ǕسǤاȰȊȥ ǡ املǼارȃ العرǣية الفرنسية -د

1- ȷعمروƫا Ȑȥعليم رǩ اجلزائريني ȐɅقوǩ ة بعدȍاǹ  ɃرȮام العسȚالن 
  .النȚام اƫدƆ ب

يم ȷɉ الƎنامǰ اȮƩومƁ Ʉ ف اجلزائرƙɅ عǾȽ ȸا النوț مȸ التعلعزو -2
ƒعɅ بالتعليم العريب و  ȼǤييȢǩ اńامǩÛواȢǎس اللɅدرǩ Ǝعت ȯطفاɊة العربية ل

 ƙøɅة العربية  اجلزائرȢǤȎاجلزائر بال ȠǤȎاولة عدائية لƮ .» Ȝرجȥ
اǩيب والزواɅا اجلزائرɅوȷ إƂ وسائلهم القدƹة يف التعليم باللǲوǒ إƂ الȮت

الș Ɣلǩ ǨƋربطهم ƞاȑيهم كما أعطتهم سɎحńا قوńɅا يف استمرار عملية 
اƫقاومة والوقوف ȑد ǽوباȷ الȎǺȊية اجلزائرɅة يف شȎǺية 

  ) Û  .1989 : 27أبو القاسم سعد اǃ (»  اƫستعمر
3-  ƙعلمƫأجور ا Ȝȥبد ǒواإلعتنا ȏالقرو ƅأد Ƈقدǩ ǧاɅلدǤال Ȑȥر

Ȣȑ ǨƠ سووقوعهاƫا Ȕƙøتوطن .   
4-   ȃدارƫا ɂعل ǒاȒو القȽ تلطةǺƫا ȃدارƫه اǾȽ سيسǖǩ ȸدف مƬا

 .   (Turin, Y,1971 : 246)العربية اإلسɎمية اƩرة   
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Ʌطالب بتǲدɅد  1859لǾلȬ أȍدرǧ اȮƩومة الفرنسية مرسوما سنة 
 ǾميɎǩ لɅوƠ دȎا يف كل دائرة ومقاطعتها قőǾمɎǩ يب وعددǩتاȮال

عǤد  (إƂ اƫدارȃ العربية الفرنسية وǩقليȌ التعليم العريب الȮتاǩيب 
 ȇالقادر حلوÛ1999 : 56( .  

5- Ȭل شƮ ǧسساǘƫه اǾȽ Ǝعتǩ ة لǤبالنس ȷوȒȥرɅ ا جعلهمư ƙɅزائرǲل
 ǧأسند ȃدارƫه اǾŏ مهنة التعليم ȷɉ ا عليهمȥوǹ يل أبنائهمǲسǩ

وÛ» Ɓ اليدȽم ƫعلمȥ ƙرنسيƙ دɅنيư ƙا Ʌتناż مȜ معتقداőم وǩق
أبو  (» ǩعوǾȽ ȏه اƫدارȃ ما ȥقدوه يف مǘسساőم الǮقاȥية والوطنية

 ǃالقاسم سعد اÛ1986 : 26( .  
6- ǨǶǤȍأ  Ƀدǘǩ ا الŒɉ متردد عليها Ƙȡورة وǲمه ȃدارƫه اǾȽ

 ȃدارƫه اǾƬ الفرنسية ǧالسلطا ȯاƵمفيدة وإ ǧدماǹ . 
ƫل اȊȥو ȓيف سقو Ʉب الرئيسǤالس Ƌȷأ Ƌإال ȜرجɅ العربية الفرنسية ȃدار

  .ȥاǤƫالȠ اƫالية اȎȎǺƫة ǾƬا اجلانب قليلة جدńا ÛإƂ أسǤاǡ مادɅة  أساسńا
  
 

  
   

  
  
  
  
  
  

1881           9.37 
  مȸ اƫيزانية العامة          18.6                1886
1887           17.4 
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ȥرنȬ أما )Ȏ)52ارȤɅ التȮوȸɅ اȎȎǺƫة للتلميǾ اɉويب ȁادǧ إƂم
 ȸع ȸɅوȮالت ȤɅارȎزد مǩ لمȥ Ƀاجلزائر Ǿوجهة )2(التلميƫا ȏالقروȥÛȬرنȥ

ريب كانǨ يف ارǩفاț دائم حƓ وإȸȮǩ Ɓ ȷ اƩاجة لǾلÛ Ȭيف لتȮوȸɅ الطفل اɉو
اƫقابل Ʊد اǤƫلȠ اȌȎǺƫ لتȮوȸɅ الطفل اجلزائرȑ Ƀعيفا جدا إƁ ȷ نقل منعدم 

 ȷوروبيوɉا ǾميɎالت ȸم ƘǮȮر بǮأك ƙɅاجلزائر ǾميɎعدد الت ȷم أȡر  
   

(C. R, Ageron. 1969 : 160) 
 

  : ة  املعøاǼȽ العرǣية الفرنسي -2-1-2
Ɂرأ" ȯارشاƫا" ȷوɅاȥ)Vaillant  ( سنة ȼر لɅقرǩ رورة 1857يفȑ م

ǖǩسيس معهد عريب ȥرنسɄ واƬدف مǽ ȸلȬ استȮماȯ دور اƫدارȃ العربية 
وȜȑ قانوǹ ȷاȋ باƫدرسة نȊر ƛرɅدة Û الفرنسية ƫواȍلة التɎميǾ دراستهم 

 ǸɅر بتارȊǤƫل  15اɅرȥدر1857أƫه اǾȽ ȷا ȼيȥ ǒم ما جاȽم م أȒ150سة ست 
.   9ملȤ  م 1857لǾلȍ Ȭدر مرسوم سنة . التعليم ŏا شƭ ȼǤاƆ  وǩلميǾا 

ƞدɅنة ). مدرسة السلطانية(الȮوليǰ اإلمƎاطورɃ العريب الفرنسɄ  سيس معȼتǖب
 Ƃعهد إƫا اǾȽ سيسǖǩ رةȮȥ عودǩربية وƩر اɅȁإشراف و ǨƠ م 1846اجلزائر

 "أنǾȽ ȯɎǹ ȼه السنة كاȷ السيدالɅ ɃǾقøوȉ"  ȯارƘȥ ȯو "حسب ما رواه
ȷوƘǣ(*) " ورةǭ درسة لوال قيامƫا ɂرف علȊلي ǳ24مقتر  Ƀيفرȥ1848  م.  

Ʌتم ǩقسيم التɎميǾ إƭ ǫɎǭ Ƃموعاȥ ǧيما ȌƸ مȎارȤɅ اƫدرسة 
ɄلɅ كما ɄȽو:  

Ȯǩوȷ مȎارɅفهم بالȮامل علǩÛ ɂلميǾا  45اŎموعة اɉوȒǩ Ƃم  
 .حساǡ الدولة 

                                                 
تولى إدارة المدرسة السلطانية في –مستشرق فرنسي تخصص في الطب وتعلم اللغة العربية )  1876-1778(وال بيرون نق (*)

  . 1857الجزائر   
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ǩلميǾا ǩدȜȥ الدولة عنهم  ǫɎǭ  45ية Ȓǩم كǾلȬ اŎموعة الǮان  
 .أرباț اȎƫارȤɅ والǤاقɅ ɄدȥعونȽ ȼم 

  ȸم ȷوȮتǩ ةǮالǮموعة الŎ60ا  ȤȎعنهم الدولة ن Ȝȥدǩ اǾلميǩ
 ɄاقǤال ȷعوȥدɅ مȽو ȤɅارȎƫا. 

 ȓرȊب ƙوربيɉوا ƃاȽɉا ȸم Ȭلǽ ب يفȡرɅ ȸل مȮوالدراسة مفتوحة ل
Ǥȡالرا ǾميɎالت ƙب ȷوȮɅ ȷأ ƙم ما بȽأعمار ǳتراوǩ درسةƫبا ȧاǶيف اإللت ƙ9 و

  . )1857جواȷ  15اȊǤƫر  (. سنة 12
علǎŹ  ɂ إنȊاǒ مدرستƙ  1865جواȷ  16وƞقتɂȒ مرسوم ǹǓر يف 

ȥتǨǶ اƫدرسة  يف كل مȸ قسنطينة ووȽراȷ " اطورɃالȮوليǰ اإلمƎ"شاكلة 
مȸ  10ينهم ǄǾا مȸ بǩلمي 112م والتŏ ȨǶا 1867جانفɄ   1سنطينة بق

Û ƃاȽɉقاƩعهد يف اƫا اǾȽƙɅاجلزائر ǾميɎلعوام الت ȌȎƸ Ɓ يقة Û Ʉفȥ" ǡاǤال
ƆاǮعهد " الƫبا ȧاǶيف اإللت ȨƩا اƬ Ɣة الǞدد الفƷ رسومƫا اǾȽ ȸم » ȌȎǹ

نسا بȋɎǹǚ وكǾلɉ Ȭبناǒ الǤȒاȓ والقادة والرǗساǒ واɉعواȷ الǹ ȸɅǾدموا ȥر
   ) .2الǤاǡ (» اعة ǹدمتهم لفرنسا وجرحوا سمȸ قتل أباȽǒم أ

ǨƠ رقابة اƩاكم العام وɅسƘه " الȮوليǰ اإلمƎاطورɃ"وȑعǨ إدارة 
ǡرƩر اɅȁو ȸم ǳقتراǚاطور بƎاإلم ȼعينɅ رɅمد Û يف ȼعن ǡنوɅ رșساعده ناɅ

  ) .1اƫادة(ȡيابƭ ȼموعة مȸ اɉساǾǩة 
يام بفرائȐ الɎȎة Ʌقوم الواƃ بǹǚتيار إمام لتلقƙ الǤȎياȷ أمر الدȸɅ والق

 2اƫادة(ليطمǞنوا العائǧɎ اجلزائرɅة أǎȷ ابنائهم ƞنɁǖ عȸ أƮ Ƀاولة لتنȽƘȎم 
ȨǶ10مل(  

إƂ اجليȈ أو إǺ  Ƃرǯ مǾȽ ȸه اƫعاȽد ȥتتوجȼأما الدȥعøاǧ الǩ Ɣت
ǾȽه اƫعاȽد كوņنȥ Ǩيما   (C.R, Ageron ,1969 : 322) إدارة القǤائل

إƂ سياسة اإلدماǯ يف اȒƩارة الȢربية ȮȥونǨ جيǄɎ بعد النواة اɉوƂ الداعية 
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للȢǎة الفرنسية حائرńا ưزقǄا بƙ حȒارƜ ƙǩيǬ كوǾȽ ȷņا اƫعهد ǤƳة متǶمسة 
Ƥاعة " سم اȒƩارة والتقدم وأطلقȥ Ǩرنسا علǘȽ ɂالǒ مņƎرȸɅ موقفهم با

  "النǤǺة
Ǝوȷ قȒاة ɅعتƮ ÛاموȷÛȷ ليǶǤȎوا ȥيما بعد أطǤاǒ وȽم أبناǒ اɉعيا

 ƙجهلة ومرابط ƙحɎȥ ȸم ȷوȮتǩ ةȎية ناقǤلȡأ ȸلة عȎأنفسهم أقلية منف
 ƙرجعي ǒوعلما ƙيȥراǹو") Ûǃ409 :1992سعد ا .(  

حلوȇ  عǤد القادر(بية اȒƫموȷ وǩعتǾȽ Ǝه اƫدارȃ عربية الȮȊل وأور
Û1999: 133 ( .Ȯيها مȥ تل العربيةƠ تةƜ رنسيةȥ ǰامƎالȥ عيفةȑ انة ÛةȢوالل 

حƓ أǤȍح عدد الفرنسيɅ ƙفوȧ عدد  ǹ1867تيارɅة Ɯلوȯ سنة العربية لȢة إ
 ƙɅاجلزائر .  
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  ȯوǼ5واجل  ǼȽاملعاǣ اɀȪǶالت ȸيǾاجلزائريني ال ǾيȵɎد التǼا عȺل Ǵȑɀي
   .الفرنسية

  
   
  

                                
                                                           

 
 
 
 
  

 ȼسيسǖǩ ȯɎǹ ȸقيقها مƠ ستعمرƫداف أراد اȽة أņعد Ǩعȑلقد و" ǰوليȮلل
ɃاطورƎاالم".  

  
     Ǖ -  ȸȵ ȣǼƬا  ɃرɀȕاƎȵɋا ǰليɀȮال Ȅسيǖǩ: 

 
وسيȔ بƙ دور ال لɌستعمار ǘŇǩدɃ ة وǹادمةالعمل علȮǩ ɂوǤƳ ȸɅة موالي-

Ƀعب اجلزائرȊالسلطة القائمة وال .  
د التɎميǾ اƫلتǶقƙ باƫدارȃ العربية اإلسɎمية اƪاȍة ǩقليȌ عد - 

  .ومناȥستها 
وǩقرǤɅهم مȸ الǮقاȥة واȒƩارة للوجود الفرنسɄ لتقليل مȸ النفوǽ اƫعادɃ ا-

ارȑة الȊدɅدة يف ونȚرńا للمع.الفرنسية مȯɎǹ ȸ الƎامǰ اƫسطرة يف اƫعاȽد 

أوربي 89  

  عريب 115               
1868                  156     

                                            41 Ʉرنسȥ  
  عريب  123              

1869                  187    
  أوريب 64                                            

  عريب  116              
1870                    205    

 

(Turin, Y,1971 : 280 )  
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ȸɅعمرƫا ȓأوسا ȯاƘمɉا ɂȢأل" ȷوǼيȩمعهد "دوɃ سنطينة واجلزائر كما ق
Ż Û دمǰ اƫعهدȸɅ يف الǮانوɅاǧ متǲاوńȁا 1870ألɂȢ اƫدارȃ الرɅفية سنة 

 ǧاراǤكل االعت ȬلǾب)  ȷقنا ȯاƤ1983 :191(  .  
  

2-1-3-  ǫɎøøǮية الȵɀȮƩا ȃارǼامل:    
أȍدرǧ اجلمهورɅة الǮانية مرسوما  م ƞ30-09-1850وجب مرسوم 

قسنطينة لتȮوǩ  ȸɅلمساÛȷ رȃ يف كل مȸ اƫدɅةنȊاǫɎǭ ǒ مداǭانيńا ɅنȌ علɂ إ
موșفƙ لتولɄǎ اƫهام اإلدارɅة والقȒائية والسلȬ اƫدǩ ƆوǨƠ Ȝȑ رقابة السلطة 

أسņستها اإلدارة الفرنسية . 11ملȨǶ / العسȮرɅة بواسطة اȮƫاǩب العربية 
. ائرلȊعورȽا Ɯاجة ماسņة إƂ مǘطرȸɅ للتدرɅس يف اƫدارȃ الƔ أنőǖȊا يف اجلز

نتيǲة التقرɅر الɃǾ رȥعȼ وɅȁر اƩربية لɌمƎاطور يف بداɅة " اȊǤƫر"Ǿǩكر جرɅدة 
1865  Ȝاجلزائر م ȼمن Ɔعاǩ ɃǾال ȸɅطرǘƫيف ا Ȍو نقȽ رɅيف التقر ǒما جا

 ȃدارƫطرد لعدد اƫد اɅر / التزاȊǤƫل  12-اɅرȥ1865أ Û Ǿنفيǩ يف țشر
  .م  1866-1865اسɄ اƫرسوم اإلمƎاطورɃ إبتداǒ مȸ العام الدر
ȥ Ǝơيȼ اȽɉاƃ بفتح سņǲل " اȊǤƫر"رɅدة قامǨ اإلدارة بنȊر إعȷɎ يف ج

 ǳدف السماŏ ومة العامةȮƩالدراسية يف ا ȷوǘȊوال ȃدارƫر اɅتب مدȮيف م
للراƙǤȡ يف اإللتǶاȧ باƫدرسة ليǤȎح مłدرسńا بتسǲيل أøƧائهم ńƘȒƠا 

ȷǖȊا الǾȽ يف Ɂرǲسي ɃǾال ȷاǶøمتɌر /  لȊǤƫنفس العدد  –ا.  
Ǖ-  ȷاǶتȵɌل Ǵȉالتر ȓروȉ :  

   ƙترشح ما بƫا ȸس ȷوȮɅ ȷسنة  22و  16أ. 
 .إșهار شهادة اƫيɎد ومȮاȷ النǖȊة  
 .شهادة طǤية ǨǤǮǩ أنǹ ȼاȯ مȸ كل اɉمراȏ وǹاȍة اƫعدɅة  
 .حامل شهادة إŒاǒ الدراسة يف إحدɁ اƫدارȃ العربية الفرنسية  
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هد Ʌلزم ƞقتȒاه ưارسة مهنة التدرɅس ƫدة عȊر أɅ ȷوقȜǎ علǩ ɂع 
ǧسنوا. 

لوȫ مȸ مدراǒ اƫدارȃ الƔ سأȮǩ ȷوȷ لȼ شهادة حسȸ سƘة  
 درŏ ȃا ومȸ القياداǧ العربية اƫوجودة يف اƫنطقة الɅ Ɣسŏ ȸȮا 

  
اƫدرسة إال  Ʌدǹل ǾȽه ÛɎȥ مǾȽ ȯɎǹ ȸه الȊروȓ الǽ ƔكرناȽا سالفا

وقد ورد يف اƫرسوم اإلمƎاطورÛ Ƀباƫدارȃ الفرنسية ƃمȁ ȸاوȯ التعليم اɉو
 ȷوȮɅ ȷأ ȃدارƫا ǒاȊنǚب Ʉȑتابعة دراستهم القاƫ ƙولǤقƫا "عدد اǤطال ƙǭɎǭ" 

 عȊرة مقاعدللطǡɎ اجلزائرƙɅ و وعȊروȷ اźɇ وȽم موņȁعوȷ علɂ النǶو
 وƘȡ ȜɅȁ عادȯ رȡم أȷ عدد الطɉ ÛǩǡɎوربيƙا للطǡɎمقعدا بيداȡوجيا

ƙɅاجلزائر  ƙستوطنƫا ȸم ƘǮȮب ƎأكÛسنةƩر النية اȥوǩ عدم ɂواإلرادة  داللة عل
وال حƓ  مارɅة يف ǩوȮǩ ƘȥوȸɅ جيد للǲزائرƙɅالسياسية لدɁ السلطاǧ االستع

  إلدارة الفرنسية الǤɅ ɃǾقɂ دائما مȸ اƫتعلموơوņف اÛ يف ǩوșيفهم
 Ȍنǩ)انيةǮادة الƫانية ) اƭ ɂرسوم علƫا ȸم ȸɅوȮا التǾȽ التعليم واشتمل

 ȃدرو Ƈقدǩ ɂعل:  
  ǡدɉة واɅوǶالقواعد الن. 
   ǒاøøȒوالق ȷانوøالق. 
 .التøوحيøøøøøد   

Ɏǭ يها العربيةȥ ȃņدرǩȔقȥ țوǤسɉيف ا ǧساعا ǫ  
 ǧالسلطا ȷɉ اńجد Ȥعيȑ ȃدارƫه اǾȽ ɂعروف علƫا ȸɅوȮالت Ƌȷإ

 ȏرȥ ȃدارƫه اǾȽ سيسǖǩ ȯɎǹ ȸم ǧالفرنسية عمد ɂة واإلشراف علɅاȍالو
ȥهناȥ ȫارȧ كƘǤ يف . اƫرة ǩلو اǹɉرɁ  إالƋ أŒا ȊȥلǨ يف سياستها التعليم العريب

 ȯɎاإلحت ȸم Ƃوɉا ǧروا السنواȍعا ȸɅǾاة الȒئمة والقɉا ƙب Ɂستوƫا.  
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ǒتاȥكاإل ȸɅمر الدǖفهم الدولة ليقوموا بșوǩ ȃدارƫه اǾȽ وƶņرǹ ÛǒاȒالقÛ 
  .واإلدارة ال ǩوȤǎș إالƋ مơ ȸرǯņ علɂ أɅدɅها  Ûاإلمامة التعليم

ƫتǺرجƙ مȸ اƫعاȽد العراقيل أمام ا بوȜȑ  يف نفس الوقǩ Ǩقوم االدارة
ɉمية اɎيهم اإلسȥ قةǮلعدم ال Ɂرǹ)  Ûǃأبو القاسم سعد اÛ1986 : 31  

ǡ- ȸȵ ȣǼƬا  ǫɎǮية الȵɀȮƩا ȃارǼامل Ȅسيǖǩ:  
  ه اƫدارȥ ȃرȏ وȍاɅتها علɂ التعليم العريبمǖǩ ȯɎǹ ȸسيسها ǾƬأرادȥ ǧرنسا 

  . ȮǩوǞȥ ȸɅة موالية ǩلعب دور الوسيȔ بƙ السȮاȷ واإلدارة الفرنسية -
-Ƙǭǖǩ ȸع ƙɅرة  إبعاد اجلزائرƩا ȃدارƫساجد واƫا واɅوالزوا ȸɅالد ȯرجا

  .وجعلها ǨƠ رقابة السلطاǧ العسȮرɅة 
-ƙɅاإلدارة اإل إستمالة اجلزائر ȸهم مǤɅقرǩو ɂها علȥإشرا ȯɎǹ ȸة مɅستعمار

 ƘǤȮم واحترامهم الɎباإلس ƃاȽɊد لɅدņȊال Ȩبعد إدراكها التعل ɄمɎاإلس ȸɅالد
 ǒالعلم والفقها ȯلرجا.  

ǯ- ǤسǕ ǫɎǮية الȵɀȮƩا ȃارǼامل ȰȊȥ ǡا:  
  :لقد ȊȥلǾȽ Ǩه اƫدارȃ لɊسǤاǡ التالية

-ȡ ȃاإلدارة والرقابة الدقيقة للدرو ǡيا.  
-Ȥعȑ اƎالǧقرراƫوا ǰم Û ددƷو ȃر الدروņȒƷ ȼنفس ȃņدرƫبل ا

 .اƫقرر 
- ƙتعلمƫا ƙب ȸņة يف السǶȑالوا ȧد القادر ح( الفروǤعȇ1999لو Û
: 61( .  
  :  ǼȵEcole Normaleرسة ɀȮǩيȸ املعلمني    -2-1-4

لȒعȮǩ ȤوȸɅ اǘƫطرȸɅ واƫدرسư ƙا جعل السياسة التعليمية  نȚرńا
Ʌ لالفرنسية باجلزائرȊوالف ȤعȒتنفها الȮ ǳاقتر ȬلǾل Vayssetes"  وȽو
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ǖǩسيس مدرسة ǹاȍة لتȮوȸɅ  1859 سنة Ǻرǯ مȸ سلȬ الترƤة مدرȃņ مت
ƙعلمƫيف ا Ƃوɉا Ǩوكان  ȯɎاإلحت Ǿاجلزائر من.  

"ƙņȍاǹ ƙمعلم ȸɅوȮǩ ɂعمل علǩȸم ǒة سواȍاǹ ȃيف مدار  
  "عرȥوȷ لȢة التɎميǾو مȥ ȸرنسيɅ ƙاȮƫونƙ مȸ طرف ȥرنسا أائرƙɅ زاجل

(L'amicale,1981 : 38)  يةƵرورة وأȑ العام ƃالوا ȸوقد أعل
ȼبقول ȃدارƫا ȸد مɅاجلد țا النوǾȽ تحȥ : »ȷسلموƫا ƃاȽɉا Ʉȑر ȸمȁ Ǿمن 

أنفسهم بعهد أطفاƬم إƂ مدرسȥ ƙرنسيƙ ولȸȮ نقȌ وǹلل طرȧ التعليم 
Ȩلǹ ǒأكفا ƙمدرس Ȥيșوǩ عوبةȍ ةȍاǹو ȥا أńحاجز Ȉجي ɂنا علǩقد سيطر

 ǡاǤȊالÛ  عطيهم لناǩ ȷأ ȸȮƹ Ɣالوحيدة ال ɄȽ ƙعلمƫا ǰɅرơ مدرسة ȷǚȥ «
) ȨǶ12مل.(  

 ǧعلماƫا ȸɅوȮلة يف مليانة  لتǭاư ȃنة اجلزائر ومدارɅدƞ مدرسة ǨǶتȥ
  .علɂ التواƃ ) 1878-1874(وأǹرɁ لتǺرǰɅ اƫعلمƙ يف 

ƙǭɎǭ مȒǩ مدرس مدرسة اجلزائرȸɅرȊوع ƙɅاجلزائر ȸا م  ƙوربيɉا ȸم
  ..بǫɎǮ سنواȥ ǧيȼ حددǧ مدة الدراسة

ȃ وɄȽ مǾȽ ȸه اƫدار  اجلزائرÛƙɅ اƫتǺرجوȷ اȫ عقǤة أǹرɁ وجدȽا Ƚن
Û ǯرǺبعد الت Ȥيșعوبة التوȍ Ɠهم وحȥ فواșو ȷيلة  وإǞȑ بǩروا ȷوȑتقاɅ

ويف القرɁ الƘȢȎة Û لȮل طفل ƞقدارȥرنȥ (ȬرنȮا يف الȊهر 30(وƘȡ كاȥية 
 (L'amicale,1981  : 33) ال ɅتعدɁ اƪمس أو الستة ȥرنȮاǧ يف الȊهر

.  
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  :نظاȳ التعليȴ يف عهǼ اجلمهɀرية الǮالǮة-3
  :التعليɀȕǕ  ȴار-3-1

 3-1 -1-  ɄائǼتǣɍا ȴالتعلي :  
 ɃرȮام العسȚالن ȓدرجة س 1870بعد سقو Ƃحالة التعليم إ Ǩلȍة وǞي

Û اƫدنيƙø اȮƩم ơوŉف اجلزائرɅوǩ Ʉȷولǎ إلحتȯɎ عندبعد نȤȎ قرȷ مȸ ا
إȡتنموا الفرȍة بȧɎȡǚ اƫدارȃ العربية  هم حيǬ وساد حǾر شدɅد يف وسط

رحŉب «Û 1871الفرنسية ǨƠ حǲة أɎǩ ȷمőǾا مƤ ȸلة اȊƫاركƙ يف ǭورة 
ǩ مőإراد ȷوأ ɃاطورƎام اإلمȚالن ȓا بسقوńا حارǤøرحيǩ و اجلزائرŊرنسيȥ رȎتøن

ǲȊǩو ɃرȮام العسȚالن ȐɅبتقو ȷبدو ȷاإلستيطا Ȝنا  يȁقيموا وɅ ȷأ
ƙللمسلم«) ǧروبار ȯشار  ÛȷوƘدأج.ǧ : 72( .  

أȯɎǹ Ƀ عȊر سنواǧ  1880بدأ ɅتقلȌ عدد اƫدارȃ وƜلوȯ سنة 
 Ƃالعدد إ ȔǤȽرȊ(مدرسة )16(ستة ع Ûد القادرǤع ȇ129 : حلو( .

 ȷروɅ ȷستوطنوƫاȥ »لو ا ƃاȽɉا ȷ ȷوǹرȎتابة سيȮة والǒعلموا وأحسنوا القراǩ
ǡواحد اجلزائر للعر ǧوȎد (»» ب ÛȷوƘأج ǧروبار ȯشار. ǧ: 113 (.  

وǒɄǲƞ النȚام اƫدȎɅ Ɓ Ɔمد  لنȚام العسȮرȢǩɃيņر كل شǒɄ بسقوȓ ا 
اŎتمȜ اجلزائرɃ أمام ǾȽه اƫوجة اجلارȥة مȮǩ ȸالب اƫستوطنƙ وǩوسيȜ نفوȽǽم 

باƲطاȓ  1870بعد  ǩسارعǨ اɉحداǤÛ  ǫار لȽɊاƃتدوȷ إعطاǒ أņɃ إع
ƫوا Ʉالتعليم ɁستوƫاɄȊعي ǨȢوقد بل Û عبȊقار الȥل حالة إǤقǩ لدرجة الÛ 

 Ʉب الفرنسǩاȮال Ƀحسب رأ ɂعل" ȷوƘǱǕ."   Ȝكتوس ȷاإلستيطا Ȝوسǩو
"ǨɅبقعة الز "* ȯقوɅ ÛLaunés   .رنسياȥ ح مستوطناǤȍأ ɃǾال : » ǒɄش ņɃأ

ȜȒ أمام اȎƫاſ العليا ɉربعƙ عريب ȸ25000.00 Ƹ جعل أكǮر شرعية م
  .»مليوȥ ȷرنسيا 

                                                 
  .تشبيه للكاتب الفرنسي أجيرون الذي يصفه بتوسع نفوذ المدنيين وقهرهم لألهالي   *



  في الجزاƕرنøǒام التعليم الفرنسøي                        الفøøǆل الøƦالøث           

 71

ȥ ةɅهورƤ Ɔدƫام اȚل النș اجلزائر يف ǨǶǤȍةأƘȢȍ رنسية Û ȷȁال و
ƙɅائرǲيها للȥ  ſاȎم Ƌيها إالȥ ȘفƠ ال"ȷولوȮال" Ûǎوطǩ وقد ƙستوطنƫام اȚد ن

    ǲOllivierيȜ حȮومة وȊǩ  1870مȜ إقامة النȚام الƫƎاƆ يف ȥرنسا يف 
ƙللمستوطن.  

بفȎل السلطة اƫدنيņة عȸ السلطة  1871حدȢǩ ǫيȽ Ƙøام سنة 
العسȮرɅة ȥتȒاعȤ عدد اƫستوطنƙ وطالǤوا باƩرɅةȥ Ûاإلدارة العسȮرɅة ال 
ǩتǒɎم مȜ طموحاőم وǓماƬم وأȍرņوا علɂ إحȯɎ السلطة اƫدنية علɂ السلطة 

نسية سلطة مدنية ǮƢلها وȁارة الدņاǹلية بدȯ العسȮرɅة ȥوȑعǨ اȮƩومة الفر
أما باقɄ اƫناطȨ  طȨ الȊمالية أɅ ȸɅوجد اƫستوطنوȷوȁارة اƩربية وǩطȨǤ يف اƫنا

    نوبية ȥتǤقǨƠ ɂ السلطة العسȮرɅةاجل
تǶفǾȽ Ȑǎاالو. الǮقة  Ƚɉاƃ مȸ اإلدارة الفرنسية واȽتزǧوف اȁơاد و

ال ǩسمعوا أو øǩتعلموا شيǞا ưا ɅقولȽɊ : » ȼاƃ جعلهم Ʌوȍوȷ أبناȽǒم بقوƬمل
عǤد القادر حلوȇ  (» لȮم اƫدرɉ ȃņنɅ ȼرɅد أɅ ȷنسيȮم وǤøɅعدكم عȸ دɅنȮم 

Û1999 : 31( . ȸɅǾال ƙɅاجلزائر ƙدرسƫإال يف ا ȷقوǮɅ ال ȷوɅاجلزائرȥ
  .Ʌدرņسوȷ يف اƫدارȃ العربية اƩرņة

العمومɄ ونزȯ عدد اƫدارȃ بقيǨ الوƘǩ ة علɂ حاƬا وشłلǎ قطاț التعليم 
 ȸ1870سنة  13000العربية الفرنسية م  Ƃمنهم  1880سنة  3172إ

ȍدر مرسوم جدɅد  1883إناǫ وƜلوȯ سنة  ǽ358كور     و  2714
ɅعتƎ مرحلة جدɅدة للتعليم يف ǩارǸɅ اجلزائر الǮقايف والتعليمɄ وقد سيǾȽ Ȩا 

    .ة التعليم الɅ ɃǾنȌ علƭ ɂاني. م1875-08-15: اƫرسوم Ʌوم
- ȃņدرǩ Ɣواد الƫا:  

 .مǤادǛ اللȢǎة الفرنسية  
 .اƩساǡ ونȚام اɉوȁاȷ القياسية  
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 .القراǒة والȮتابة بالعربية  
 ÝǨلقȡقد أ ȃدارƫوا ȷوɅاجلزائر ȯطفاɉتعلم اɅ ȸɅانية ! أƭ كلمة Ǩوبقي

ربيƙ باجلزائر التعليم مزاɅدة سياسوɅة ȥقȥ ÛȔالƫƎاȷ الفرنسǹ ɄاȜȑ للنوņاǡ اɉو
 ƃاȽɉلتعليم ا ƙȑعارƫا.  

 ȌيȎǺبت ȷاƫƎال Ȩȥيزانية عام  30000واƫ اȮرنȥ1883  țلقطا
ȏرȢبال ɄفɅ قليل وال ȠلǤƫا اǾȽالتعليم و Û التعليم بل ɂعل ȜǲȊǩ Ɓ ǧالسلطاȥ

ǘǩ ȸȮǩ ƁدɃ وșيفة معينة عند التǺرǯ «عمدǧ إƂ إلȢاǒ اƫدارǲƜ ȃة أŒا 
Ƭ ȸȮǩ Ɓيهامنها وƶرǹ لǤمستق ȸمȒǩ ددة والƮ Ȥائșا و« (Foncin, 

P,1983  :  708)   
 .مدرسة باجلزائر  29.مدرسة جدɅدة  ǎŹ59 إنȊاǒ  1883منǾ جوɅلية سنة 

23 ƙتمدرسƫا ǾميɎح لنا عدد التȑوɅ ƃالتا ȯواجلدوÛ بعمالة قسنطينة.  
  
  )1882ȳ-1886ȳ( عǼد التȵɎيǾ اǣɍتǼائɄ: 6جلǼوȯا

  التȵɎيǾنسǤةالسȺة
1882 5172  
1883 4092  
1884 4824  
1885 5695  
1886 7341  
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3-1-2-  ɃɀøانøøǮال ȴøيøøالتعل:  
  

 ɃانوǮالتعليم ال ȸا مńامƢ ƙرومƮ Ɔدƫام اȚل النș يف ǾميɎالت ȷد أƱ
 ȸة مɅاإلستعمار ǧوالية للسلطاƫة اǾتنفƫسر اɉا ȸنة مņة معيǞȥ ɂا علńورȎƮ Ʉوبق

ǒأبنا ɁƎȮيام الƪا Ûا ɂقǤøɅيف اإلدارة الفرنسية و ȷفوǎșوƫل واǹدɅ ȸƫ ȘƩ
ɃǾال ɃانوǮالتعليم ال  ƙتعلمƫا ȷهر أș ة عند ماȍاǹ Ȕقȥ ية الفرنسيةȒدم القƸ

  .  Ƚم أشد أعداǒ االستعمار 
ƷتوɃ التعليم الǮانوɃ يف اجلزائر علǭ ǫɎǭ ɂانوɅاǧ يف اجلزائر العاȍمة 

كاȷ ) 1887-1886(يف سنة .  Ƚد ومǘسستƙ حرƙǩوقسنطينة وǩسعة معا
 ɃانوǮال ǾميɎǩ بينهم  2769عدد ȸ101م  țموƭ ȸم Ȕقȥ Ƀجزائر Ǿلميǩ

3262422 ƙوروبيɉا أما عدد اńباجلزائر  ساكن ƙا 434831القاطنńساكن Û
بالنسǤة  % 0,03أوريب وبنسǤة  1000لȮل  % ȥ11,9التعليم Ǯƹل 
ƙɅزائرǲلل(Jeanmaire ,. n. d. : 20)  

ɃانوǮيف التعليم ال ǡɎعدد الط ȐفƳإ Û رƋǭأ Ɔام مدȚن Ƃام إȚالن ƘȢتȥ
ƳفȐ عدد إ) 1873 – 1872(سلńǤا علǾȽ ɂا الطور يف السنة الدراسية 

 ȸم ǡɎ154الط  Ƃا  85إǾلميǩ . دɅزاǩ يف ƙستوطنƫا ǡɎعدد الط ȷأ Ƌإال
Ȏيها العنȥ دƱ م الŏ ةȍاǹ ǧاɅانوǭ امستمر يفńنادر Ƌإال Ƀر اجلزائر.  

ǩلميǾ جزائرǩ50  ɃلميǄǾا Ʌوجد  ȥ253مƭ ȸموȥ1880  țفɄ سنة 
 Ƃالعدد إ ȐفƳ21إ  țموƭ ȸا مǾلميǩ434  ا 1890ويف سنة ȐفƳلعدد إ

 Ƃسنة  20إ ȯلوƜح 1900وǤȍعدد ال أ ƙɅاجلزائر ǡɎ11ط Ȕقȥ اǄǾلميǩ. 
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 ȯوǼا:  7اجل ɃɀانǮال ȴيف التعلي ǡɎȖد الǼع  ȷɀواجلزائري ȷɀȺȕɀملست
)1897ȳ-1898ȳ(  

ǧسساǘƫا  ȷوøøøوربيɉا  ȷوøøɅزائرøاجل  

  

ǧاøɅانوǮال 

1897  1898  1897  1898  

1631  1665  52  40  

  44  38  1030  971  اƫعøاȽد

țوøمŎ84  90  2695  2602  ا  

      

  (Jeanmaire,n.d. : 20)  
 
3-2-  ƆǼامل ȳظاȺال Ȱș يف ȴالتعلي:  
       ǽɀنف Ȝسɀǩ نيȺȕɀاملست  

كلما ǩوسعǨ رقعة النȚام اƫدƆ كلما اȁداد نفوǽ اƫستوطنƙ الȸɅǾ ال 
ة مƙøɅɎ مǮǶǤɅ ȸوȷ إالƋ علɂ مȎاƩهم  اƪاȍة دوȷ إعطاǒ أدƅ اعتǤار لست

 ƙɅاجلزائر ÛǨǶǤȍطرف أور أ ȸر مņسيǩ ǧاɅلدǤوال ǧراماȢوا الȑفرȥ ƙبي
د عمل اɉمƘاȯ اƫتطرف وȍادروا اɉمواȯ وȁادǧ أطماț اƫستوطنƙ وق

 ȷوǼيȩدو ) Degueydon ( يم العريبȚالتن Ɂقو ȬيȮفǩ ɂيل«علơ دوعدم 
 2كم ǩ31250وسņعǨ اƫنطقة اƫدنيņة إƂ  ) 80: أجƘوȷ  ( »اجلنسية اȽɉلية

الȁ ɃǾاد يف ǩوسيȉ)Chanzy) (1873- 1879  ( ȜانزɃ وجاǒ مȸ بعده 
 Ƃدنية إƫنطقة اƫاف عدد 2كم 48650اȑوأ  ǧحياɎȎاملة الȮال ǧاɅلدǤال
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 ȸة يف  96"مɅ1879بلد  Ƃ1879يف  176إ" ſاȍ يف ȼا كلǾȽو Û
ƙɅاجلزائر ƙالفرنسي . țوشرƎلǕ Ʉريفȩ ǧ)Albert Grévy ) (1979-

1881 ( ɃǾال Ɔحاكم مد ȯņو أوȽها وņة وسلمɅرȮاإلدارة العس ɂȢأل
  ".منطقة التل الȊمالية"مدنيƙĉø لل

بلدɅة  ǨǶǤȍ196 اƫناطȨ اƫدنية مقسمة إƂ أ 1881وƜلوȯ سنة 
بلدɅة Ưتلطة ويف ŒاɅة القرȁ ȷاد عدد الǤلدɅاǧ الȮاملة  77كاملة الɎȎحية  و 

 Ƃحية إɎȎة  261الɅبلد.  
 ǧاȮتلư سلب ȼقابلɅ ƙوربيɉة باȍاƪا ǧاɅلدǤادة الɅȁو Ȝا التوسǾȽ

 ƙøɅاجلزائر ȷاȮلة بالسȽɇا Ɂالقر.  
Ɣ أنȽǖȊا اƫستوطنوǩ ȷعيȈ علɂ كاȽل اجلزائرɅ ƙɅقوȯ وǾȽه الǤلدɅاǧ ال

 ɃƘȥ ȯɀǱȷǖȊا الǾȽ إست «: يف ɄȽ حيةɎȎاملة الȮال ǧاɅلدǤال ƋȷإȢال ȯɎ ȸب
  ). ǧ. Û: 81.شارȯ روباراǧ أجƘوÛ Ûȷد( »الǤلد علɂ اȊȮƫوف

طȨŉǤøǈ النȚام اƫدƆ سياسة إستيطاȷ رɄƧ كردȥ ņعل للسياسة 
) Warnier(وȍدر قانوÛ ȷ عتنǨ بالعرǡ حسب ǩعȽƘǤماإلمƎاطورɅة الƔ ا

  .الدņاعɄ إǩ ƂفȮيȬ اƫلȮية اȽɉلية 
  

  : املراسيȴ التعليمية يف عهǼ اجلمهɀرية الǮالǮة  -3-3
  Ʉȵɀالعم ȴالتعلي:  

بداɅة ǩسطƘ سياسة ǩعليمية واǶȑة ومدروسة  ǩ1880عتƎ سنة 
 ǒɄƭ ة بعدȍاǹ ƙɅزائرǲلل"ɃƘȥ ȯɀǱ" ا للترńرɅȁرنسا سنة وȥ بية والتعليم يف

Ƚتم بالقȒية منǾ إÛ الɃǾ أعطɂ نفسńا جدɅدńا للتعليم العمومɄ يف اجلزائر 1879
1879Ʉاكم العام الفرنسƩا Ƃرنسا كتب إȥ ȸم Ûعرف اجلزائرɅ ȷل أǤم ق" 
Ʉريفȩ" ȼيȥ ȯقوɅ :»  اɅاȒالدراسة كل الق ǨƠ Ȝȑأ ȷة يف أƘǤة كǤȡر Ɔراودǩ
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 »وعلɂ رأسها قȒاɅا التعليم االبتدائÛɄ الƬ Ɣا عɎقة بالتعليم العمومɄ يف اجلزائر
)  ÛȯɎȽ 144 :  95عمار( .  

3-3-1-  ȳɀøرسȵ1883 :  
 ÛدɅجد ȸم ȼيمȚنǩو ɄلȽɉا Ʉالتعليم االبتدائ ȔيȊرسوم لتنƫا اǾȽ ǒجا

  :وم علɂ ماɅلɄ وɅنņȌ اƫرس
1-   ƙوربيɉا ȯطفاɊل Ǆاناƭ ȃدرسة أو مدارƫسيس اǖǩ ɂدرسة علƫلتزم اǩ

 ǒسوا ņحد ɂعل ƃاȽɉادة (واƫ1ا  Û2  Û3  Û4 . (  
ǘɅسņس نفس التعليم ونفس اƫدارȃ لȮل اɉطفاȯ اȽɉاƃ واɉوربيƙ يف  -2

  ) .48إƃ  38مȸ اƫادة (الǤلدɅاǧ كاملة السلطة والǤلدɅاǧ اǺƫتلطة 
Ʌعøطɂ التعليم يف الǤلدɅاǧ اȽɉلية باللȢتƙø العربøية والفرنسية يف  -3

  ) . 43إƂ  42مȸ اƫادة ( مدارǹ ȃاȍة 
4-  ȼة التعليم وإلزاميتɅارǤدأ إجǤم ǨيǤǮøǩ.  
5-   ǾميɎر عند التȮة الفɅحر ȷماȑادة (علمانية التعليم وƫ35ا. (  
6- ƃاøȽɉا ƘøȒǶموجهة لت ƙة أقسام للمعلمǭɎǭ سøسǘǩ Ȥائșو Ƃإ 

  ).36اƫادة (التعليم  
7-  ɄلȽɉة بالتعليم اȍاǹ كتب ǫادة (إحداƫ37ا. (  
8-  ɄȽ ɄلȽɉة بالتعليم اȍاǹ شهادة ǫلية"إحداȽɉا ǧشهادة الدراسا "

  ) .31اƫادة (
9-    ƃاȽɉا ƙدرسƫا ȸة مǞيȽ سيسǖǩ) ادةƫ39ا. (  

  ƙفȎن Ƃإ Ʉم التعليم اإلبتدائņوقس :  
  Ǥال ȷنوȮسɅ ȸɅǾلدالǤتلطة والǺƫا ǧاɅاملة السلطة لدȮال ǧاɅ "

 ƙمستوطن". 
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   Ȩناطƫوجودة يف اƫا ɄȽو ƙɅاجلزائر ȷاȮة بالسȍاƪلية اȽɉا ǧاɅلدǤال
  .العسȮرɅة

Ǖ-  ةøøليȽɉا ǧياǼلǤال :  
  :  (écoles principales)اƫدارȃ الرئيسية  -   

ɅرņɅة التربية ɅسيņرȽا مدرȥ ȃņرنسɅ Ʉعيņنȼ اƩاكم العام باقتراǳ مȸ مد
  .والتعليم

   (écoles préparatoires) :اƫدارȃ التɅƘȒǶة  -   
ȊɅرف عليها ưرنوȷ أو مساعدوȷ جزائرɅوȒƸ ȷعوȷ لرقابة وإدارة 

اƫنطقة  مȸ حاكم بقرار مȸ اƩاكم العام باقتراǳ اƫدرسƙ الفرنسيǘǩ ƙسس 
  .العسȮرɅة أو بناăǒ علɂ طلب مȸ مفتȈ اɉكادƹية

 
  : écoles enfantines)(  اƫدارȃ الǤȎيانية -     

ȸع Ȥتلơ ال ɄȽو ƙɅاجلزائر ȯطفاɊمفتوحة ل ɄȽو  ȸوربية مɉا ȃدارƫا
 ȼنفس țالنو)ȯ10اجلدو(. 

  
ǡ- ةاȖتلǺة واملȖلة السلȵاȮال ǧياǼلǤل:  

أǊسņسȥ Ǩيها مدارǹ ȃاȍة باɉطفاȯ اɉوربيƙ ومدارȃ عادɅة 
)Ecoles. Normales (ƫا ǧاɅلدǤتلطة يف الǺ] Ƀجزائر.Ʉرنسȥ [ ɄȽو

مدارȃ واقعة قرǤɅا مȸ اƫواقȜ الفرنسية Ɯيǩ ǬستقǤل ǾȽه اƫدارȃ العنȎر 
  .اجلزائرȡ ɃالǤا

واɉوربيƙ كما Ƚو موȑح  التعليم ǩطȨǤ علɂ اɉطفاȯ اجلزائرƙɅإجǤارɅة 
 يف اƫرسوم إالƋ أƋȷ إجǤارɅة التعليم علɂ اجلزائرƙɅ ال ǩطȨǤ يف حالة عدم ǩوȥر
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 ȸطلب مɅ ɃǾاكم العام الƩا Ƃالة إƩه اǾȽ يف ǧحياɎȎال ȯņوơو ȃمدار
  .الǤلدɅاǩ ǧوȥر أقسام جدɅدة 

ƙɅعليم اجلزائرǩ ɂعل ȨييȒدائما يف الت ǧاɅلدǤعمل الǩ   
 Ƙȡ ةɅيزانية السنوƫا ȷرعة دائما باǾمت ǧاɅلدǤال ȸم ȏوȥا الطلب مرǾهȥ

  .كاȥية لǾلȬ كما ȥعلǽ ǨلȬ سابقا 
ǩتǭǖر الǤلدɅاǧ جلǧǖ اإلدارة الفرنسية لفرȑ ȏرائب إȑاȥية علɂ وحƓ ال
  .الǤلدɅاǧ اȽɉلية

 Ȝȑو ǧاɅلدǤأما ال Ûƙعلمƫد أجور اɅسدǩ قهاǩعا ɂمل علƠ ومةȮƩاȥ
ȃدارƫسيس اǖǩ هاȥرȎǩ ǨƠ.  

 Ý ƙɅزائرǲلل ȃدارƫا ǨŁنŁب ǧاɅلدǤهل الȥ!  
الفرنسɄ يف اجلزائر  للتعليم "ȯɀǱ ɃƘȥ "بعد اإلȽتمام اƪاȋ الɃǾ أواله

 ȸر مǮكǖب ǾميɎداد عدد التȁ10000إ  Ɣسن ƙب Ǿلميǩ)1887-1896( Û
. ǩ1896لميǾ سنة  19885وȍل إƂ  1887يف  Ɯ9064يǬ كاȷ عددȽم 

لعدد اƫتمدرسƙ إالƋ أǾȽ Ƌȷه النتائǰ ال إعتǤار Ƭا إƱ ǽد  اواǶȑ انȊاȽد ǩزاɅد
وحسب . مȮانا يف ǾȽه اƫدرسة ائرƙɅ ال ƶدوȷ مȸ التɎميǾ اجلز%  98

 ȯɎǹ دƱ قيقةƩا ǒفاǹتعمد إøǩ Ɣدارة الفرنسية الɌية لƧالر ǧاǒاȎاإلح
  ).م1888-1887(السنة الدراسية 

 . 535389 عدد التɎميǾ اجلزائرƙɅ الȸɅǾ بلȢوا سȸ الدراسة  
 . 10631 عدد التɎميǾ اƫلتǶقƙ باƫدارȃ الفرنسية  

 1995عمار Û)  ÛȯɎȽ%  1.98د اƫتمدرسƙ ال øǩتعد النسǤة اǞƫوɅة لعد    
: 116(.  
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أعطɂ نفسńا جدɅدńا رȡم أȷ النتائǰ متواȑعةƱ1883  Ûد أȷ مرسوم 
 Ɠل حȎǩعيفة الȑ ةǤالنسȥ02  % هم مقعد دراسةɅلد ȸɅǾال ǾميɎالت ȸم
Ȭلǽ حȑوɅ ƃالتا ȯواجلدو.  

 ȯوǼرسني اجلزائريني :  8اجلǼة املتمǤ1882نسȳ-1887ȳ  
  

  %النسǤة   عدد التɎميǾ  السنة

1882  

1883  

1886  

1887  

  

3172  

4095  

7341  

9064  

  

0,62 %  

0Û77 %  

1,37 %  

1,96 %  

  

  
) ȯɎȽ عمارÛ1995 : 115 (.  

نȊاȽد ǩطور بطيǜ جدńا لعدد التɎميǾ اƫتواȥدȸɅ علɂ اƫدارȃ أو 
 ȸزد عǩ Ɓ ةǤالنسȥ Ʉوجȡمقعد بيدا ɂل علȎƠ ɃǾال Ɂحرɉدليل  1.69با

ɂمية علɉاجلهل وا ɄȊبتف Ʉǭكار Ȝȑالو Ƌȷأ Û ƘȎو مȽ ماȥ535389  طفل
Ý تلƮطهد وȒيف بلد م ȈعيɅو țارȊيف ال!  
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 ǾميɎل عدد التȍو Ƙȡƫسنة ا ƙ1889تمدرس  Ƃ10631إ  ȸم
 țموƭ5350389  ƙم ما بȽأعمار ǳتراوøǩ 6ساكنا  Ƃسنة  13إ

ɎميǾ اجلزائرƙɅ يف اƫدارȃ واجلدوȯ التاɅ ƃوȑح التطور الǤطǒɄ لعدد الت.
  .اȽɉلية

 ȯوǼلية  :  9واجلȽɉا ȃارǼيف امل ǾيȵɎد التǼلع ȰȍاƩر اɀȖالت
1882 ȳ- 1892 ȳ.  

  
  عøدد التɎميǾø  السنøة

1882  

1883  

1884  

1885  

1886  

1887  

1888  

1889  

1890  

3127  

4095  

4821  

5695  

5341  

9064  

10638  

10631  

11206  

)  ȇد القادر حلوǤعÛ1995 : 143(.  
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سنة مȸ  56مÛ وبعد Ǥȥ1883عد ǫɎǭ سنواǧ مǩ ȸطǤيȨ مرسوم 
 țموƭ ȸد مƱ ȯɎطفل يف س 400000اإلحت ȸالدراسية م ȸ"6  Ƃ13إ "

طفل  7000عدد الȸɅǾ إلتǶقوا باƫدارȃ وǩلقǎوا التعليم الفرنسɄ حواƃ  سنة 
Ȕقȥ.(Vignon, L, 1889 : 274)  
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 ȯوǼ10واجل ƹع ȰǮاجلزائريني ǡɎȖوال ǾيȵɎد التǼ ȯɎǹ ارɀȕɉا țɀمƭ يف 
  ) . 1887ȳ – 1888ȳ( السȺة الǼراسية 

ǧا
اطع
اƫق

  

 ȃمدار

  اȒƩانة

 ȃدارƫا

  االبتدائية
 Ȥȍ

ƙعلمƫا  

اƫعاȽد 

ǧاɅانوǮوال  

 ȃدارƫا  

ǧاɅانوǮوال  
țموŎا  

إناǽ ǫكورإناǽ ǫكور

اجلزائر 

  .العاȍمة

  .قسنطينة

ȷراȽو  

119  

43  

100  

99  

43  

76  

402

6  

408

5  

195

8  

30

7  

39

4  

21

2  

25  

23  

Ý  

43  

50  

18  

22  

18  

36  

4641  

3656  

2391  

162  
20

9  

906

9  

91

3  

48  111  76  

  

1068

8  

)1(  

  

471  

  

9982  

(Jeanmaire,n.d : 67.)  
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ƙب ȷرسوم  عندما نقارƫيف ا ǒوادو عدد  1883ما جاƫا țموƭ ȸم
وبقيǨ اإلدارة الفرنسية Û يف اجلدوȯقليل جدńا كما Ƚو موȑح  التɎميȥ Ǿهو

ȎɅة دائما øǩتعمد يف سياستها ȢǩليȔ الرأɃ العام اجلزائرɃ وǩوƵهم بŒǖا حر
ƙɅاجلزائر ȯعليم االطفاǩ ɂدائما عل.  

أما . ǩلميȥ Ǿقǽ Ȕكور وإناƭ471 ǫموɎǩ țميǾ مدارȃ اȒƩانة 
عدد اǘƫطرɎȥ ȸɅ أما . ǩلميƭ9982 Ǿموț اƫدارȃ اإلبتدائية Ʌ Ɏȥتǲاوȁ العدد 

 ȁاوǲتɅ70 معلما.  
łبعد م ņɄȒ70  دƶ Ɓ ȯɎاإلحت ȸسنة مÛ ا للدراسةńمقعد Ƀالطفل اجلزائر 

Ʉالتعليم اإلبتدائ ȸم Ɠروم حƮ هوȥ Û ɃانوǮأما التعليم الȷوبعد ستو  ȸسنة م
 Ɂد سوƱ Ɓ ȯɎ76اإلحت  ɃانوǮيف التعليم ال Ȕقȥ اǄǾلميǩ.  
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ȯوǼيع :   11واجلȖ ǥرɀȍ اȺل Ʉ Ɣها الȥɀفȍو ȃارǼعية املɀن ȯɀǵ
   "ريȷɀ وǕورǣيǱȷɀزائ"لتŏ ȨǶا ɍǘȽء التȵɎيǾ وعǼد املȕǘريȸ ا

  

ǧا
اطع
اƫق

  

  معلمøøøوȷ  ومعلمøøاǧ  مدارȃ و أقسøøام

سية
 رئي

 ȃ
دار
م

دɅة  
 عا

لية 
Ƚأ 

 ȃ
دار
م

  
  

ɅƘة
ȒƠ

  ȃ
دار
م

  

Ƕقة
  مل
سام
أق

  
  

ȷو
نسي
 ȥر

 ǒرا
مد

  ȷو
نسي
 ȥر

 ȷو
عد
مسا

  

ساع
م

 ǧ
سيا
 ȥرن

 ǧ
دا

 ȷو
Ʌائر
جز

  ȷ
عدو
مسا

  

ȷو
Ʌائر
جز

  ȷ
رنو
ư

  

 ǧ
وجا
ȁ 

 ǧ
عدا
مسا

ƙس
ƫدر
ا

  

 العاȍمة

 قسنطينة

ȷراȽو  

1  

2  

Ý  

  

20  

14  

9  

18  

27  

3  

12  

9  

13  

20  

16  

9  

9  

2  

7  

3  

2  

Ý  

2  

Ý  

2  

46  

36  

12  

6  

1  

Ý  

țموŎا 
03  43  48  34  45  18  05  04  104 7  

94  34  
183  

 
  

(Jeanmaire,n.d : 65)  
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  :  ȵ ȳɀøø1887رس -3-2-2

  :ɅتمǮل يف إȑاȥة  1887الǒɄȊ اجلدɅد الɃǾ جاǒ بȼ مرسوم 
  ) :Ecoles ordinaires: (اƫدارȃ العادɅة  -

  ǧاņرنسيȥو ȷوņرنسيȥ رف عليهاȊɅ.  
  :مدارǤȍ ȃيانية  -

 ƙسنهم ما ب ǳتراوɅ ȸɅǾال ǫكور واإلناǾال ȯطفاɊ4ل  Ƃ7إ  ǧسنوا
 ȸكور ومǎǾ4لل  Ƃ8إ ǫناɌل ǧسنوا ÛƠ ةɅومساعدة جزائر Ʉرنسȥ إشراف Ǩ

.  
  :اƫدارȃ الرئيسية  -

      Ɂالقر ȸعيدة عǤلية الȽɉراكز اƫوجودة يف اƫاالبتدائية ا ȃدارƫا ɄȽ
  .اɉوربية

اɉطفاȯ اجلزائرɅوȊɅ ȷاركوȷ يف اƫسابقاǧ واإلمتǶاناǧ اƭƎƫة 
وșل Û لتعليملɊوربيƙ أما ǩعيƙø اƫدرǈș ȃņلǎ مȸ إǹتȎاȋ مدɅر التربية وا
  .ƙوȜȑ اƫدرسƙ اجلزائرƙɅ أقل شǖنńا يف اƩقوȧ مȸ اƫدرسƙ الفرنسي

ȼحال ɂالتعليم عل țوȑل موș ȸا لعدم وجود إرادة سياسية مǾȽ Û
 ƙرسومƫا ƙدة بɅأو أقسام جد ȃمدار ņɃسس أǘǩ Ɓ ǬيƜ بالتعليم ƙلفȮƫا

النوț مȸ اȊƫارƋȷɉ ȜɅ الǤلدɅاǧ كانǨ دائما łǩعارǾȽ ȏا . م1887و 1883
الǨƠ1887  Ɣ حņǲة أȽ Ƌȷناȫ عǲزńا يف اƫيزانية اȎņȎǺƫة لȢرȏ التعليم لسنة 

øقدر بǩ:219000  Ȭرنȥ.  
ƛ źǖɅ ƁدɅد وال Ʌوجد ȥرȧ بǾȽ ƙا اƫرسوم واƫرسوم  1887مرسوم 

ȥقɉ Ȕبناǒ اƫستوطنƙ  أما التɎميǾ  السابƜ ȨيǬ بقيǨ إجǤارɅة التعليم ملزمة
  .ȥلم łǩطȨņǤø عليهم ǾȽه اƫادة إالƋ إǽا ǩوǎȥرǧ أقسام ومدارȃ للتعليم زائرƙɅاجل
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ȷتاøسن  ǾميɎيم للتøة التعلǤل نسȎǩ Ɓ رسومƫا اǾȽ دارøȍبعد إ
ƙɅة اجلزائرǤنس Ɂ2 سو  %Ȕقȥ.  
  

  :  ǣ1890رناǰøøȵ سȺة 3-3-3
 .ساعاǧ يف اɉسǤوƢ9  țارȸɅ اللȢǎة الفرنسية  
 .اعاƭ ǧموƦ țس سÛ القراǒة 

 Ʉدائøالقسم االبت :  
 .ǩسȜ ساعاÛ ǧ اللȢة الفرنسية 

 .أربȜ ساعاǧ للقراǒة وƦس ساعاǧ لتمارȸɅ اللȢǎة 
 Ȕøتوسƫم اøالقس:  

  ȤȎون ǧساعا ȜǤالفرنسية س. 
  .ساعاǧ للقøøøراǒة  3

  .سا  لتمارȸɅ اللȢǎة  1,30
 .للقواعد واإلمǒɎ و اǂفوșاǧ :ساعة  2
  .بالفرنسية  لɌنȊاǒ اȮƫتوبة: ساعة 1

  .ȥالتøركيøز كلȼø علɂ اللȢøǎة الفرنسيøة
3-4-  ɄȪيǤȖالت ȴوالتعلي ɃظرȺال ȴني التعليǣ رسة الفرنسيةǼامل:  

 ȴøøالتعلي Ȕƴ رøņيȢǩ:  
 ȑاǹ ح التعليمǤȍيأǩاǾال ſاȎƫالسياسية وا ǧساباǶلل Ȝ ȬلǾة لǲة نتي

 ǾميɎح التǤȍرجوا أƸ Ɓ ƙارعȎمت ȸɅارņيǩ ƙب ǡارƟ لƮ  ȯحو ȧفاǩإ Ƀǖب
ǩ ņɃأȼقدمǩ ɃǾالتعليم ال țم عليم وما نوƬ Ý  

 Ʉل نعطȽة الفرنسية لȢǎالل ɂعل ȼيȥ ا نركزńɅرȚا نńعليمǩ ƃاȽɉا ǾميɎلت
Ý متهاȚرنسا وعȥ ارةȒح ɂوعل .Ơ سهلɅ ƓعبحȊال ǯرة إدماȮȥ Ȩقي  ȜتمŎا
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" ɀر ناǣليȷɀاƎȵɋاȕ"الفرنسɄ وǾȽه اƫدرسة Ƭا منȚورȽا والداعƙ إليها مǮل 
 ƧǚاعيǣȰ"واƫنȚر ǾƬه الفȮرة الɃǾ إعتمد علɂ أȮȥاره كńƘǮا يف ǾȽا اجلانب 

ȷاǣورǕ."  
اƫعارȑوƢ ȷاما ǩعليم اȽɉاƃ منهم الɅ ȸɅǾسȮنوȷ " اƫستوطنوȷ" وǩيار 

   .كǮر Ǿŏه اɉرǾȽ ȏه اɉرȏ ولدɅهم مȎاǩ ſربطهم أ
ا أǤȍح للǲزائر وبعد ȍراț مرɅر Ʊح ǩياǎر الȮولوǹ ȷاȍة بعد م

للǲزائر  1900ǨǶǤȍǖȥ Ûلفرنسية إبتداăǒا سنة إستقɎالǄ مالياǄ عȸ اȮƩومة ا
 Ȩȥة وȍاƪمدرستها اȷستوطنوƫا اȽأراد Ɣيس الøɅقاƫعليم  اǩ ɂعتمد علɅ

 ƙøņɅوإدار ƙحɎȥ ȸادمة مǹ د عاملة  بسيطةɅ ȸɅوȮلت Ɂدƫا ƘȎق ɄيقǤطǩ
يا مȯɎǹ ȸ اƫراسيم الȍ Ɣدرǧ يف الستǺدامهم يف مȊارɅعهم ɅتȒح ǽلȬ جل

 ȷالقر ȸة مƘǹɉة اɅرȊم  19الع.  
  : 1892-20-18مرسوم _

  :أȽمņ ما جاǒ بȼ اƫرسوم 
كاǽ ȷلȬ يف اƫدارȃ تدائɄ لȮل اɉطفاȯ الǾكور سواɅăǒعطɂ التعليم اإلب  -1

  ) .1اƫادة (العمومية أو اƫدارȃ اƪاȍة 
ارȃ إلستقǤاȯ كل ƶب أȮɅ ȷوȷ لȮل بلدɅة عدد كافň مȸ اƫد  -2

 ƃاȽɉكور اǾال ȯطفاɉادة (اƫ2ا. ( 
Ȍơ إجǤارɅة التعليم بعȐ اƫناطȨ الɅ Ɣعيņنها اƩاكم العام وال Ȋǩمل   -3

 ) .5اƫادة (ǾȽه اإلجǤارɅة إالƋ اɉطفاȯ الǾكور 
4-   ȯطفاɉر عند اȮة الفɅحر ȷماȑادة (إحترام وƫ4ا. ( 
لǤعيدة ǽاǧ القسم الواحد وɄȽ اƫدارȃ ا(ȜȒơ اƫدارȃ التɅƘȒǶة   -5

ɄلȽأ ȃشراف مدرǚور) وبɉا ǒدراƫالرئيسية وبرقابة ا ȃللمدار ƙøبي
 ).14اƫادة (الȢربية منها 
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اƫادة (Ʌعطɂ التعليم وȨȥ برامǹ ǰاņȍة وƞساعدة وسائل ǩربوɅة ǹاņȍة  -6
15. ( 

 بيƙø  وȼǤȊǩ رواǩب اƫدرسƙ اøȽɉاƃ مøǮيőɎا مȸ اƫدرسƙ اɉور  -7
 ).30-29ة اƫاد(
8-  ƙدرسƫا ȸɅوȮǩ ȯماȮتøة موجهة إلسȍاøǹ ةǤيس شعøسǖǩ

 ƃاøȽɉللتعليم ا ƙøادة (الفرنسيƫ45ا. ( 
ǖǩسيس قسمƙ للمعلمƙ يف مدارȃ النورماȯ باجلøزائر العøاȍمة  -9

 ) .44اƫادة (وقسنطينة 
اƫادة (ȜȒơ اƫدارȃ اإلسɎمية وكǾا اƫدرسƙ إƂ مواȥقة اƩاكم العام -10
47-56.(  
11-  ȃدارƫا ȸد كل مǎفقǩة وǤراقƞ ɄلȽɉا Ʉو التعليم اإلبتدائȊقوم مفتɅ

  ) .58-57اƫادة (العمومية واƪاȍة 
إƂ ماɅلɄ ) 13اƫادة (اƫدارȃ اȽɉلية حسب  1892-10-18وقسŉم مرسوم 

:  
  
  ): principales  Ecoles(اƫدارȃ الرئيسية -

  .دɅر ȥرنسȊǩ Ʉمل أقل مǭɎǭ ȸة أقسام وعلɂ رأسها م
  ): Ecoles - élémentaires(اƫدارȃ االبتدائية -

 Ʉرنسȥ رɅرأسها مد ɂة أقسام وعلǭɎǭ ȸمل أقل مȊǩ.  
  ):  Ecoles- préparatoires(اƫدارȃ التɅƘȒǶة  -

مȸ اȽɉاƷ ƃملوȷ الȊهادة  م واحد ȊɅرف عليها نائǤاȊǩȷرف علɂ قس
ƫا ɃرɅلرقابة مد ȜȒơ ȷرنوư الرئيسية واإلبتدائية االبتدائية أو ȃدار.  

  ): Ecoles -enfantines(مدارǤȍ ȃيانية -
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عǤد القادر حلوÛ ȇ ( واإلناǫ ابتداǒ مȸ السȸ الرابȜ  مفتوحة للǾكور
1999  : 161( .  

Ǖ- ȷɀلɀȮة الȵǼǹ ية يفȪيǤȖرسة التǼامل :  
" الȮولوȷ"بعدما ǩابعنا ǩطوņر التعليم ǾȽ ȯɎǹه اƩقǤة الزمنية Ʊد أǩ ȷيار 

وȽم اɉقلية قد ǨǶƱ أńƘǹا يف Ȣǩيǩ Ƙøوجȼņ اƫدرسة الفرنسية يف اجلزائر 
 Ʉر العلمņوالتطو Ûțيها اإلبداȥ لوƸ ȼينǲȽ مدرسة ȸɅوȮǩ اƘǹأ Ǩواستطاع

ȷņوȮǩ يقيةǤطǩ اد مدرسةƶوا يف إǶƱ Ûȧاȥɇدودة اƮ   د عاملةɅ بسيطة يف
م وبداɅة  19 اɅة القرȷوǖǩكƋدǾȽ Łا ǹاȍةǄ بعد Œ مومȊارɅعه ǹدمة مȎاƩهم

ǨǶǤȍأ ÛȸɅرȊالع ȷا ميزانيتها  القرƬ Ûمɉا ȸالوط ȸع Ǆاجلزائر مستقلة ماليا
ȥعملوا علȮǩ ɂوȸɅ مدرسة . اƪاȍةÛ وأǤȍح اƫستوطنوɅ ȷتȮلموȷ مȸ موقȜ قوة

Ƃوɉهم بالدرجة اƩاȎدم مơ . ȷتاجوƷ اƴوإ ȸɅرȮومف ǒعلما ȷدوɅرɅ هم الȥ
  .قابل أƣاȁ ȷاȽدة إɎȥ Ƃحƙ وحرȥيƙø م

بعدما كانǨ شǘوȷ التعليم مȸ إǹتȎاȋ الوȁارة اƩربية يف العهد 
 Ʉهȥ ومة العامةȮǶلل Ɔدƫم اȮƩل اș يف ǧحياɎȎه الǾȽ ǨلņوƠ ɃاطورƎاإلم

ȥمدɅرɅة التربية Û الǩ Ɣسدņد مرǤǩاǧ اƫعلمƙ وȊǩرف علɂ بناǒ اƫدارȃ واɉقسام
Û شراف علɂ السƘņ اƩسȸ لعملية التعليمانتزعǨ منها ƤيȜ الɎȎحياǧ كاإل

 ȷɉ ƃاȽɉا ǾميɎولو أقسام لت ȃمدار ǒناǤل țروȊم ņɃǖتم بő Ɓ ومة العامةȮƩوا
  .اƫستوطنɅ ƙسيطروȷ علȁ ɂمام اɉمور 

وǾȽ ȸȮǩ Ɓه اƬيǞة العليا لتفȮر أو Ơرȋ لتعليم اȽɉاɉ ƃنȼ بǹǚتȎار 
  .قطاț عقيم ال źǖɅ بȥ Ƀǖائدة Ƭم 

ȸ أجل بناǒ مدرسة أو قسم ليس باɉمر السهل ȥاɉمر بالȠ التعقيد وم
Ȝالواق ɂه علǾنفيǩ لǤق țروȊƫعدة دوائر لدراسة ا ɂر علƹ Ȥلƫا ȷأ ǬيƜ .
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واȊƫروɅ țدرȃ مȸ طرف ȽيǞة øƯتȎة ƹ Żر إƂ الواƃ بعد إستȊارة اŎلس 
  .الǤلدɃ الƷ ɃǾوƬņا بدوره إƂ اƩاكم العام 

Ǥأو أما يف ال Ƀرف اإلدارȎتƫارة اȊإست Ƃإ ȜȒơ ليةȽɉتلطة اǺƫا ǧاɅلد
 ƃالوا ȌǶȥ دراسة أو Ƃإ Ż ةɅلدǤنة الǲارة اللȊة بعد إستɅرȮالسلطة العس.  
ƹ Ɠر ȥالعملية بالȢة التعقيدȮȥ Ûم ɅاłǩرɁ اƫدة الłɅ Ɣدرȥ ȃيها اȊƫروț ح

  !الواقÝ Ȝ إƂ التنفيǾ وƶسņد يف
سȤņ اإلدارɃ يف أمر قد ȌƸ العراقيل والتعوȽو وÛ Ȝȑ اƬدف واȑح

ƙɅاجلزائر Û سنة Ʉفȥ1893   ةɅاجلزائر ȃدارƫعدد ا Ƞمل  138بلȊǩ مدرسة
244 Ȕقȥ اńسنة . قسم ȯلوƜم 1890و Û يف ƙøɅاجلزائر ǾميɎعدد الت ȷكا

 ƃاالبتدائية حوا ȃدارƫا ȜيƤ25000  Ǿلميǩ. كد ماǘɅ ƃالتا ȯواجلدوÛ
  .ǽكرناه سابقا
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ȯوǼ12اجل :  ǾيȵɎد التǼء لعɄȖǤر الɀȖالت Ǵȑɀ1892(يȳ- 1900ȳ(  
  

  عøدد التɎøميǾø  اɉقسøام اøƫدارȃ السنøøة

1892  

1893  

1894  

1895  

1896  

1897  

1898  

1899  

1900  

124  

138  

163  

178  

189  

187  

199  

221  

221  

218  

244  

273  

253  

360  

392  

412  

447  

460  

12,263  

31,439  

16,794  

20,264  

21,022  

22,468  

23,823  

22,128  

24,565  

(Documents Algériens, série politique 1947  : 30)  
 ȌŉȎǺƫا Ʉاقŉالتعليم الر ƙب ȜاسȊال ȧالفر źɇا ȤنيȎالت ȯɎǹ ȸم Ɂنر

وسياسة  للǲزائرƙɅلتعليم اƫستوطنƙ والتعليم الȎɅ ɃǾنȤ مȸ الدŉرجة الƋǮانية 
العنȎر اɉوريب اإلدارة الفرنسية مǩ ȯɎǹ ȸفȒيل  Ƣارسها فرقة الƔالتميøيز والت

.  
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Ʌوņȑح لنا ǩوȜɅȁ ) م1898-1897(واجلدوȯ اźɇ للسنة الدراسية  
Ȝتها مøومقارن ǧقاطعاƫة حسب اɅاجلزائر ȃدارƫيف ا ǾميɎالت  ǾميɎالت

رȧ الȊاسȜ بينهما رȡم كوŒما ɅعيȊاȷ يف ƭتمȜ واحد اɉوربيƙø لنȊاȽد الف
 Ȝالدراسة م ȸم يف سȽ ȸɅǾال ǾميɎوحسب الت ȷاȮيف عدد الس ȧالفار.  

  
  ȯوǼية:   13اجلȵɀائية العمǼتǣɍا ȃارǼلني يف املǲاملس ǾيȵɎد التǼع  

  : 1897ȳ-1898ȳالسȺة الǼراسية

ǧالعماال  
ȷوربيوɉا  ȷوɅاجلزائر  

  إناǽ  ǫكور  إناǽ  ǫكور

  اجلزائر العاȍمة

  قسنطينة

ȷراȽو  

12720 

7836  

12966 

10639 

6933  

11003 

9053  

7867  

3459  

379  

510  

239  

țوøøمŎ1218 20379 28575 33522  ا  

(Jeanmaire,n.d. : 42)  
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 :جدوǹǓ ȯر Ʌوņȑح لنا 
 ȯوǼة:  14اجلȍاƪائة اǼتǣɍا ȃارǼلني يف املǲاملس ǾيȵɎد التǼع:  

  )1897ȳ-1998ȳ(  
 ǧالعماال  

  

ȷوربيوɉا  ȷوɅاجلزائر  

  إناǽ  ǫكور  إناǽ  ǫكور

  اجلزائرالعاȍمة

  قسنطينة

ȷراȽو  

1543  

965  

1356  

3605  

2176  

2358  

565  

134  

03  

223  

09  

Ý  

țوøøمŎ232  702  8239  3864  ا  

(Jeanmaire,n.d. : 43)  
ƙتعلمƫا ƙالواسعة ب ȧالفرو ƙاجلدول ȯɎǹ ȸح لنا مņȒتɅ ƙوربيɉا 

بيƙ عȸ اجلزائرƙɅ ورأحيانا إƂ الņȒعȤ عدد اƫتعلمƙ اɉو واجلزائرɅيȎǩ ȸøل 
 ȌيȎǺبت ƙøɅاه اجلزائرƟ هيلǲة سياسة التɅاإلستعمار ǧالسلطا ǧإعتمد
مدارǹ ȃاȍة ŏم ơتلȤ عȸ مدارȃ اƫستوطنƙ مȸ حيǬ اƫستوɁ وǩوȥر 
 ɁتعدɅ ال Ɂا مستوƬ لية وحددȽɉا ȃدارƞ ƙɅاجلزائر ȃمدار ɂسمǩو Ûالوسائل

رنسية ومعرȥة جȢراȥية ȥرنسا للȢǎة الفاƫعرȥة اɉولية كتعلم مǤادǛ اƩساǡ وا
التلميǾ اجلزائرɅ Ƀتقȸ جȢراȥية ȥرنسا وǩارƸها أكǮر مȸ الوطȸ الǤȍǖȥ  ɃǾح

ȼيȥ ȈعيɅ .  
 ȃالنا ȯعقو ɄȽ الساحة ǨǶǤȍوأ ǳɎالس Ȥتلǹالساحة وإ Ǩتلفǹإ

Ǥȍح السȽ ǳɎو الȮلمة والفȮرة اƫنطوقة  وبدال مȸ قتل االȥراد أوقلوŏم و
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سرقتهم ال يف ȍورة ǹطȤ ملموȃ ولȸȮ يف ȍورة ƠوɅل  أǤȍح اƬدف Ƚو
عر يف اƫيوȯ يف يف اȊƫا...ƭرɁ شȎǺياőم يف التفÛ ƘȮالتȮوȸɅ يف االƟاه

  )70 1999سعيد إƧاعيل علǩ) Ʉربيتهم
 ǧناǤنعدم عند الɅ ادȮɅ ȯدوǲنا للǩǒقرا ȯɎǹ ȸم ǧناǤعليم الǩ اŉأم

وȽƘȡا مȸ  92ومرسوم  83كمرسوم  اجلزائرɅاȥ ǧاƫراسيم الǽ ƔكرناȽا سابقا
اƫراسيم ǩ ƁعطɄ أدƅ إعتǤار لتعليم الǤناǧ قȎد ƠقيȨ أȽداف ǹفية ȥاإلدارة 
الفرنسية درسǨ جيدńا اȎƪائȌ السيسيولوجية للمǲتمȜ وعرǨȥ جيدńا الدور 
 Ǩعلمǩ اǽوإ ÛةɅسرة اجلزائرɉة  يف اɅر الزاوǲا حȽارǤة باعتɅللمرأة اجلزائر ņهمƫا

اجلزائرɅة Ʌعǽ ƗلȮǩ ȬوȸɅ جيل ǹǓر جدɅد معادɃ لɌستعمارÛ  يف اƫقابل  اƫرأة
 ƙستوطنƫكور عند اǾعليم الǩ ǜȥاȮɅ ǧناǤعليم الǩ دƱ.  

وȯɎǹ سǤعƙ سنة مȸ اإلحتƱ ȯɎد ǩعليم  مŒ ȜاɅاǧ القرȷ التاسȜ عȊر
ÛɃ اجلزائرɅ ƙɅسƘ بǒȔǤ كƘǤ ماعدا ǩلȬ اƩقǤة القƘȎة يف العهد اإلمƎاطور

وƠفȒȥ  Șǎة لتǖسيس اƫدارȃ وبقǩ Ʉعليم اجلزائرƮ ƙɅل نزاț بƙ الǤلدɅاǧ الرا
ȮƩح  ومة الفرنسية يفاȑد واɅزاǩ Ȝم ȼحال ɂمر علɉا Ʉوبق ȃساƩا Ȥلƫا اǾȽ

بيƙ وǩراجȜ كƘǤ لعدد اƫتعلمƙ اجلزائرÛƙɅ مȜ التزاɅد ولعدد اƫتعلمƙ اɉور
 ǾميɎلعدد الت ȓفرƫاȡ Ƙƫتمدا ƙرس.  

 ȷة القرɅاŒ Ȝتعد" م 19"مøǩ Ɓ  ƙتعلمƫة اǤ04نس %  ȸɅرȊبعد ع
دة السياسية يف سنة مȸ إȍدار اƫراسيم التعليمية داللةǄ علȡ ɂياǡ النيņة واإلرا سنة

ƙɅعليم اجلزائرǩ.  
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 ȯوǼ15اجل  :  Ȝȵ نيøني واجلزائريøيǣورɉد املتعلمني اǼني عǣ ȧالفر
  . 1901ȳسȺة . 19الȪرŒ  ȷاية

  النسǤة اƫتمدرسوȷ  يف سȸ الدراسة  اجلنس

ȷوربيوɉ84  78530  93531  ا % 

ȷوɅ3.8  24565  633190  اجلزائر %

)  ȇد القادر حلوǤنع Ȝرجƫفس اÛ1999 :167 (   .  
  

مȯɎǹ ȸ اجلدوȯ نرɁ أȷ العنȎر اجلزائرȡ Ƀائب Ƣامńا يف نȚام التعليم 
 ȸر مƋسطƫاȮɅ Ɓطرف اإلدارة الفرنسية و ȸ  Ɏȥ ومة الفرنسيةȮƩتمام اȽإ ȸم

øɅاجلزائر ƙتعلمƫعدد ا ƙللمقارنة ب ȯاƭ دالنسبƱ ǽإ ƙøوالفرنسي ƙ
  . %  3  ونسǤة % 84 متǤاعدة 

  :إƂ ماɅلɄ  1893وȍل عدد اƫدارȃ اƪاȍة باجلزائرƙɅ سنة 
 .مدرسة رئيسية  20  
 .مدرسة ɅƘȒƠة  60  
 .مدارǤȍ ȃيانية  07  
  06   ȃمدارǧناǤلل. 

ƘøǤȮز الǲøالع ɄطøȢɅ ال ȃدارƫه اǾȽ وعدد.  
كøانǨ نسǤøة ) ȥ)1898-1899عند حلøوȯ السنة الدراسية  

 ƙلņǲسƫ3.12ا %  Ƃإ Ǩلȍ3.37وو %  ǾميɎعدد الت ȠلǤȥ Û25000 
 Ȕقȥ Ǿلميǩ.  

  :م1892مȸ اȊƫارȜɅ الƔ جاŏ ǒا مرسوم
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 ȸسيس مǖǩ60 Ƃقسما كل سنة 80إ  
 ȠلǤم ȌيȎơ400000 ǧاɅلدǤساعدة الƫ ومةȮƩميزانية ا ȸا مȮرنȥ
ȃدارƫا ǒاȊة إلنɅاجلزائر  ȏفاƳالتعليم يف إ țة لقطاȎȎǺƫالية اƫا ȠالǤƫا ȷإال أÛ

ȬلǾل  ƙستوطنƫة اȑب معارǤد بسɅمتزا. 
ǡ- ةȺس Ǽعǣ راسيةǼال ǰȵاƎ1898ال ȳ:  

رǧ أȽداȼȥ مȸ لعام للتعليم وȡيņحدǫ يف الƎامǰ التعليمية Ȣǩيņر يف التوجȼņ ا
ǩطǤيقǤȎɅ Ʉح ȥيȼ التعليم ورشة كƘǤة ǩدرȥ ȃيها  ǩعليم نȚرɃ إ ǩ Ƃعليم 

ǾȽ ǧا التعليم موجهة للقطاț اȽتماما. مقرراǧ وأعماǩ ȯقنية ǩطǤيقية بسيطة
Ʉالزراع ȯيقوȥ ا التعليمǾȽ ɄيمȽر اإلبراņوȎɅ ÛيةȥرƩا ȯعماɉه  «: أو اǾȽ تعهدǩ

زɅادة يف السفاسȤ وǮȮǩ ɄȽر بزعمها مȸ التعليم اƫدارȃ بالتنقيȌ يف اƫفيد وال
  ǳر والروȮالف ǧاطاȊن ȸعد أبنائنا عǤلت ƃɇا ɄناعȎال«-  ɃارǲƩا ȼط– 

  . 95-94 :جوانب مȸ اƩياة العقلية 
  ƙɅزائرǲلل ǨȎȎǹ Ɣال ǰامƎه الǾȽ:  

  ɃƘȒǶالت Ɂستوƫا. 
  Ʉاإلبتدائ Ɂستوƫا. 
  Ȕتوسƫا Ɂستوƫا. 

 ǰøøرامøøǤال:  
  ).اللȢǎةÛ الȮتابةÛ اǂادǭةÛ القراǒةÛ التمارȸɅ(لȢǎة الفرنسية ال  -1
2-  Ƀترƫام اȚوالن ǡساƩا. 
 ).أعماɅ ȯدوɅة أو دروɅƘȒƠ ȃة(الرسم   -3
 ).Ʌقوم بتدرɅسها معلم ȥرنسɄ(اللȢǎة العربية   -4
5-   Ƀحة والعمل اليدوɎالف)ȸɅارƢو ȃدرو.( 
 ).مȜ دروȃ يف اللȢǎة والقراǒة(التربية اɎǹɉقية   -6
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 ).اإلقتȎاد الǤيÛƔ النȚاȥةÛ مǤادǛ عمليةȊǩ ÛرȜɅ مستعمل(ǭقاȥة عامة   -7
 ).ǩارƸيةÛ جȢراȥيةÛ إدارɅة(مǤادǛ حوȥ ȯرنسا واجلزائر   -8
9-   ǧية(إستراحاȑاɅر ȸɅارƢو ǧحركا ÛȌرق Ûǒناȡ.( 

 ǽد للمدرسة الفرنسية إɅاجلد ȼņالتوج Ǆح لنا جلياȒتɅ ǰامƎال ȯɎǹ ȸم
Ǝال ɂدة علɅمواد جد Ǩلǹأد Ƀكالعمل اليدو ǰحة والتركيز امɎالف ǎالل ɂة علȢ

    . ƓǶȥ اللȢǎة العربية Ʌدرسها أستاȥ ǽرنسɄ الفرنسية 
 ɄيقǤوالتط Ɨهƫاه اƟاإل ɂه الفترة علǾȽ يف ǧزǎدرسة الفرنسية ركƫاȥ
ɅتȒņح ǽلȬ مȯɎǹ ȸ اƫواد اƫدرجة يف الƎامǰ اجلدɅدة كالفɎحة والعمل 

م اƫترɃ  مȜ التņركيز الȮلɄǎ علɂ اللȢǎة الفرنسية وǩلقينها اليدوɃ واƩساǡ والنȚا
  .لɊطفاȯ اجلزائرƙɅ مستعملة يف ǽلƢ ȬارȸɅ اǂادǭةÛ واƩوار وإنȊاǒ الȊفوɅة

 ɃɀانǮال ȴالتعلي :  
يف șل  الǮالǮةوȍل عدد الطǡɎ يف القسم الǮانوȯɎǹ Ƀ عهد اجلمهوɅة 

 Ɔدƫام اȚالسنة الدراسية  2769الن ȯɎǹ)1886-1887 ( بينهم ȸ101م 
Ȕقȥ Ƀجزائر Ǿلميǩ .  

101  Ƃل إȍو ɃǾالسنة ال Ȭلǩ ȯɎǹ ȷاȮالس țموƭ ȸم Ƀجزائر Ǿلميǩ
  نسمة 3262422

 (Jeanmaire,n.d. : 20) 
  

 ƙاالوروبي ǡɎأما الط ɃانوǮة التعليم الǤل نسȎǩ11.9 ℅  Ȥل ألȮل
 ا ȁاد نفوǽ اƫستوطنƙ درسƙ يف ǾȽا الطور بعدمقلƋ عدد التɎميǾ اƫتمɅ.أوريب

Ʉالفرنس ȷاƫƎيف ال .  
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 ȯوǼǱ16  :ǾيȵɎد  التǼع ȜǱراǩ ر اجلزائرينيɀȖا الǾȽ يف Ȝȵ  ايةŒ
ȷرȪ19 الȳ  .  

ǧسساǘƫا  

ƙوربيɉا  ƙɅاجلزائر  

189

7  

189

8  

189

7  

189

8  

ǧاɅانوǮال  
163

1  

166

5  
52  40  

  971  اƫعاȽد
103

0  
38  44  

țموŎا  
260

2  

269

5  
90  84  

      

(Jeanmaire,n.d. : 20) 
  

 Ƀأ ǒإعطا ȷتمام اإلدارة الفرنسية ودوȽل إƮ وريبɉا Ǿالتلمي Ǆدائما ɂقǤɅ
 ɃرȚالتعليم الن  ȸستفد ال مɅ Ɓ ɃǾال Ƙǹɉا اǾȽ Ƀاجلزائر Ǿار للتلميǤاعت
 Ƃإ ɄقǩرɅ ȷأ ȸم Ɠح Ƀاجلزائر Ǿحرم التلمي ÛɄيقǤالتعليم التط ȸوال م Ʉاالبتدائ
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 ɃانوǮوالتعليم الƃرقم  العا ȯوجودة يف اجلدوƫا ǧاǒاȎاإلح Ȭلǽ كدǘɅو
.......................  

-3 -5-  ɄȪيǤȖالت ȴالتعلي ƂǙ ɃظرȺال ȴالتعلي ȸȵ:  
  ȸدرسة مƫا Ƃا ȷوǤȽǾɅ ȯاأاالطفا ǡعارفجل اكتساƫ  ȸنهم مȮƢ سوف Ɣال

اسɄ االس ǾȽا اǤƫدأ  ǧɎȮȊ عȎرȽم وǩنمية قدرőم علɂ معاجلتها بنǲاǳمȥهم 
جودة  اƬياكل اƫعرȥية اƫو  كتساǡإ فة اƫدرسة أكǮر مƭ ȸرد  ǘɅكد أȷ وșي

مهاراǧ  وإƟاȽاǧ  للمادة الدراسية  اɉكادƹية  Û وإƴا ǩساعد النǜȊ علǩ ɂنمية
ɅعتƎ جزǒا  موجǤة وقيم أساسية وكل شǒɄ يف حد ǽاƶ ȼǩرɃ داǹل اƫدرسة 

ȥ  ǰنهƫا ȸعاال م)ǧ د ƔȊɅر ǧروبر: ȋ315(  
Ƣ Ɣدرسة الƫاȥ ةȥعرƫا ȸالطفل م ȸȮ  ابية إالƶمواطنة إ ȸمȒɅ قهاɅطر ȸع Ɣال

سيطرة و أȷ دور اƫدرسة  قد Ƙȡ مȸ طرف إدارة االحتȯɎ إƂ وسيلة لل
 țاȒǹاال.  

ȷة القرɅاŒ Ȝسيس أقسام للتعليم 19 مǖǩ Ź ȷروȊالع ȷة القرɅم وبدا
)  maître ouvriers(ماȯ  اليدوɃ وأوكلǾȽ Ǩه اɉقسام إƂ مدرسƙ ع

 Ȩحية أطلɎȥ ȃمدار Ȭلǽ وجبƞ Ǩسņسǖǩ ÛحةɎدمة الفƪ درسةƫا ǧرņǺوس
يف كل مǩ ȸارورǨɅ ميموÛȷ عمɄ موسfermes écoles ( ɂ(عليها إسم 

ǩعليم إبتدائɎȥ Ʉحǹ ɄاǇȯ مȸ العمل  ȥيها إعطاǒ ماȁونة ومدرسة بȸ شȮاو وɅتņم
ǩإر ȔǤǩدمة مرǹ ح التعليمǤȍأ ÛɃرȚالنƘȡ اإلستعمار ال ſاȎƞ اǄيقǭاطا وǤ . Ɓ

 ƘȢا التǾȽ إليها  التعليم يف اجلزائر بعد ȯوǘɅ قد Ɣة الǞالة السيƩا Ƃإ ȼيȥ țراɅ
ȜɅوالسر Ƒالسل..  

»  Ʉفȥ1990  الفرنسية يف ȃدارƫعدد ا Ƌȷأ ǧائياȎاإلح Ȑبع ǧرņقد
عمار ǩ« -  ȯɎȽلميǾجزائرɅ11200 Ƀتردņد عليها  مدرسة  124ها لǎاجلزائر ك

  ȼنفس Ȝرجƫا Û: 117.  
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 »  ƙب ȸمȥ73  ة يف اجلزائرɅها مدرسة  منها 35دائرة إدارɅلد ȸȮǩ Ɓ
 :Û1995 عمار ȯɎȽ  (»التعليم منعدم بنوعيȼ العريب والفرنسȥ  Ʉرنسية وأǤȍح

118(  
لدņاللة علɂ  الوȜȑ الȮارɄǭ لنȊاȽد أƋȷ حǲم اإلحتياجاǧ كƘǤ جدńا 

  .العسȮرɃ وǒɄƭ النȚام اƫدƆ  يم بعد ȁواȯ النȚامالȯǓ ɃǾ إليȼ التعل
طفل يف سȸ الدņراسة  Ɯ900.000لوȯ القرȷ العȊرȸɅ أǤȍح يف اجلزائر 

ليس Ƭم مقعد بيداȡوجɄ يف اƫدرسة الفرنسية بنسǤة ǩزɅد  833000مȸ بينهم 
 ȸ92.55ع ℅Ûȷعمروƫا Ȥم موقņدعǩ  ɃǾد الņو السيȽ حǤȍر وأǮكǖȥ رǮأك

 "ńƘǮا بزواȯ العهد اإلمƎاطورɃ وȮȥرة اƫملȮة العربية لɊمƎاطورابتهل وȥرǳ ك
ȷɀليɀǣنا ǬالǮال" ɃǾال  Ȭǎالتمل ȨǶك ƃاȽɊحقوقا واسعة ل ɄعطɅ ȷأراد أ

 بانعقاد مƢǘر.والتعليم وǩوسيƭ Ȝاȯ اƩرɅاǧ أكǮر ưا كاȷ عليȼ سابقا
ȷستوطنوƫا  ǸɅ29بتار  ȃا ا 1908مارǾȽ يف ȼعلي Ȩفǩلة ما اƤروƢǘƫ:    » 

طر ƮقÛȨ سواǒ مȸ الناحية اإلقتȎادɅة ǩعليم الوطنيǘɅ ƙدɃ باجلزائر إȷ ǹ Ƃأƞا 
ȥ ÛɄالفرنس Ƙناحية التسي ȸالتعليمأو م ǒاȢإل Ƃيل إƢ ةǤȡالر ȷǚ  Ʉاإلبتدائ« )  ɄƷ

Ʒرموا اجلزائرƙɅ مȸ التعليم ơ ǎŹفيȐ لÛ1995  Û: 163  (.  ɄȮبوعزɅز 
    .ة لتعليم اجلزائرƙɅعتماداǧ اȎȎǺƫاإل
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          جلǼوȯ التاƃ يǴȑɀ املȪارنة ǣني امليزانية املȎȎǺة لȖȪاț التعليȴ والȖȪاعاǧ اǹɉرɁ وا
ȯوǼǱ17:  

  مȎروȥاȥ ǧعلية  مǤالȠ معتمدة  مȎروȥاǧ عادɅة

 Ʉالتعليم القوم)ƙرنسيȥ(  
176 367 

153  

173 153 

150  

 Ʉالتعليم القوم)ƙɅجزائر(  
794 920 

42  

497 838 

39  

Ɨالتعليم الف)Ʉابتدائ Ɨ5 168 803  5 539 211  )مه  

ǧحياɎȍاإل  
774 262 

24  

000 000 

18  

  اɉمȸ العام
978 169 

12  

000 000 

11  

Ƀاجلمهور Ƀاإلدار ȃرƩا  
424 300 

60  

000 000 

61  

  الǤوليس
452 245 

43  

000 000 

37  

  ) ɄƷÛ1995 : 167 بوعزɅز (
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 ȧد الفارȽاȊنƙالتعليم ɎȮعتمدة لƫا ȠالǤƫا ƙب ƘǤȮال.  
Ǯƹل ǾȽا اجلدوȯ ) 1899– 1898(لدɅنا جدوǹǓ ȯر للسنة الدراسية 

بنوț مȸ اƫقارنة بƙ عدد  ƤيȜ مستوɅاǧ التعليم الƔ ارǩقŏ ɂا اȽɉاƃ لنقوم
ǾميɎǩǧاɅستوƫا ȜيƤ يف ƙستوطنƫا.  

  
ȯوǼ18اجل  :ɃɀøøانøøøǮال ȴøøليøøø1998التعȳ -

1899ȳ  

  

ȷوøņيøرنسȥ  ȷوøņɅرøجزائ  

189

8  
1899  1898  1899  

  28    950  840  اجلزائر

ȷراȽ06    517  486  و  

  10    319  303  قسنطينة

țموŎا  
162

9  
1786    44  
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ȯوǼ19اجل : Ȕøøسɀøøøاملت ȴøøليøøø1998التعȳ-1899ȳ  
  

ǧالعماال  ȷيوøøرنسȥ ȷوøøøɅرøجزائ  
  1898 1899 1898  1899  
  Ǥ  142 228 5  5ليدةال

  5  6 69 66  اƫدɅة
ƄاȢ5  6 138 118  مست  
ȷلمساǩ  87 88 8  8  
  6  5 199 202  عنابة

  4  3 230 196  سȮيȮدة
Ȥ17  11 86 79  سطي  
țموŎ44  44 1032 990  ا  
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ȯوǼاجلزائر:  20اجلǣ ǫɎǮال ǧɍيف العما Ȕسɀاملت ȴ1998التعليȳ-
1899ȳ  
ǧالعماال ȷيوøøرنسȥ øجزائȷوøøøɅر 
 1899 1898 1899 1898  السنة
 14 11 297 308 اجلزائر
ȷراȽ13 14 220 205 و 
 17 19 515 479 قسنطينة
țموŎ44 44 1032 990 ا 
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  ȯوǼǱ21 :ǧياɀانǮال țɀمƭ  
ǧالعماال ȷيوøøرنسȥ ȷوøøøɅرøجزائ 
 1899 1898 1899 1898  السنة
 14 11 297 308 اجلزائر
Ƚوȷ13 14 220 205 را 

 17 19 515 479 قسنطينة
țموŎ44 44 1032 990 ا 

   
  

  ȯوǼǱ22  :  ǧاȖسɀاملت țɀمƭ  
ǧالعماال ȷيوøøرنسȥ ȷوøøøɅرøجزائ 
 1899 1898 1899 1898  السنة
 42 31 1297 1148 اجلزائر
ȷراȽ42 10 737 691 و 
 27 35 854 780 قسنطينة
țموŎ88 84 1818 2619 ا 

  
  
 

(Galland,1989 : 106) 
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ال ɅتعدɁņ حƓ  دوȯ أƋȷ عدد اƫتمدرسƙ اجلزائرƙɅنȊاȽد مȯɎǹ ȸ اجل
  .ربȜ اƫتمدرسƙ اɉوربيƙ يف ƤيȜ اɉطوار

  318 137م إƂ 1898وȍل عدد السȮاȷ الفرنسيوȷ سنة    
 3 764 076عدد سȮاȷ اجلزائر   
   ȷالفرنسيو ǾميɎ96 948عدد الت . 
 .25 812إلبتدائية مسلموȷ اƫرحلة ا 
 2 818عدد التɎميǾ الفرنسيوȷ يف الǮانوɅة   
   ƃاȽɉا ǾميɎǩ 84عدد. 
   ȷرنسيوȥ Ʉ303التعليم اإلبتدائ  ȸ1000م 
   ƃاȽɊل Ʉ6التعليم اإلبتدائ  ȸ1000م. 
   ȷرنسيوȥ ɃانوǮ8التعليم ال  ȸ1000م. 
   ƃاȽɊل ɃانوǮ2التعليم ال   ȸ1000م.  

-  Ɨȥ عليمǩȸم  Ƃوɉالدرجة ا:  
بسيȔ سطǹ ɄǶاȋ باȽɉاɅ ƃقدم Ƭم عند التǺرǯ شهادة نȤȎ عامل  

  .ةÛ يف قطاț الفɎحة عند الȮولوȷموجȼ للعمل يف اƫستعمر
  :ǩعليم Ɨȥ مȸ الدرجة الǮانية  -

 ƙبالفرنسي ȋاǹ ȸɅوȮǩو ȧرا ȸɅوȮǩ وȽو . 
  : ɅتȮوȷņ اƫستوطنوȷ يف اƫراكز التالية  

 Ƀكار ȷوƘȥ. 
 ƫاɄلليسɅناعية يف وȎدرسة ال. 
 ȷيف أورا Ƀارǲو الت ɄناعȎو ال Ɨالقسم الف. 

 ƃاȽɊة لǤبالنس: 
 الȮلياǧ الفنية يف اجلزائر العاȍمة 
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اƫعهد  «ȥالعنȎر اجلزائرɃ قليل جدńا يف اƫعاȽد الفرنسية واƫعهد الوحيد 
 Ƀكار ȷيف ميزو ɄناعȎال« ƙɅاجلزائر ȸم ƙنǭا Ɂسو ņمȒɅ بو  (.ال ɄƷ زɅعز

 ȋ ȼنفس Ȝرجƫ180ا.(  
 ȯɎǹ يف اجلزائر Ʉطور التعليم الفرنسǩ متابعة مراحل ȯɎǹ ȸح لنا مȒتɅ

 ǬǶǤدروسة يف الƫاد ) 1900-1830(الفترة اƶسنة يف إƩة اņعدم وجود الني
  .يف ǾȽا الǤلد ǩعليم

Ȋȥل ǽ ɎȊȥرɅعا ȥالتعليم الɃǾ سطرȼǩ اإلدارة الفرنسية يف اجلزائر 
ȑوالوǮعية ال Ɣهيل الǲورة حية لسياسة التȍ ية والتعليمية يف اجلزائرȥقا
علȢǩ ɂيøيب أǨ  ņɃعمل إǽ م 19اإلستعمارɅة ȯɎǹ القرȷ  االدارةانتهǲتها

 ȼنميتǩ وما يفɅ رȮفɅ Ɓة وɅزرƫا ȜتمŎعية اȑا وƬɎǹ ȸم ƘȢتɅ ةɅربوǩ لسفةȥ
 ȷعيفة إȑ ƘيȢالية التعليم يف التņعȥ Ǩة كانņمøǭ ȸم Ûمدة عملياƭ نقل Ɓ

أميņا جامدńا وولǎد مناƭ ǷتمعɄ ساكنا  ȥقد التعليم دورهǤȍǖȥ Ûح اŎتمȜومنعدمة 
 Ȝتمǲة للمɅارȒƩية واȥقاǮة الɅوƬا ɂكد علǘǩ اولةƮ ر أوȮȥ Ƀاربة أƮ Ȝم

Ƀاجلزائر .  
سǶب  1898وǹوȥا مȸ إنتȊار التعليم قرņر وɅȁر التربية يف سنة 

 اجلزائر ȥيما ȌƸ إنȊاǒ اƫدارȃ اإلبتدائية الɎȎحياǧ مȸ اƩاكم العام يف
ل ǾȽه الɎȎحياǧ مȸ  إǹتȎاȋ الوȁارة نفسهاÛ وǽلȬ عندما شعرǧ جعو

 ȠلǤǩ Ɓ Ɣوال ƙɅاجلزائر ƙتعلمƫد عدد اɅومة الفرنسية بتزاȮƩ4ا ℅ .  
قليلة وȑعيفة مقارنة بتزاɅد نسǤة اƫتعلمƙ اƫستوطنƙ الǩ ƔزɅد عȸ  نسǤة

98 ℅ ȥ اǄǽإÝ ƃاȽɉعليم اǩ ȸوف مǺا التǾȽ ا كلǽلما  
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 ƙحɎر الفƢǘم ǯرǹ  اƬحا ɂعية علȑالو ǒأجل إبقا ȸوم"ȷولوȮال "
زائر ƶب أȮǩ ȷوȷ إȷ اƫدرسة اإلبتدائية يف اجل «م بɎئǶة مفادȽا 1897اƫنعقد 

  (C.R, Ageron . 1919 : 923)   »ةيف ǹدمة الفɎح
اجلزائر مǤȽ ȸوȓ شدɅد Ʌقوȯ يف ǾȽا إȷ نسǤة التعليم الƔ وȍلǨ إليها 

 ȷǖȊالȷاǱ ǧاȺيǱ: » نا حǖبȒنناȮة ولɅادƫالوجهة ا ȸرنا اجلزائر جزئيا م  Ɓ
ȋوȎƝ اńǤøɅقرǩ اǄǞية  نفعل شيƵر أǮأك ɄȽ Ɣأبو القاسم  (»الناحية العقلية ال

 ǃ167 :  1992: سعد ا (.  
رȥة اɉولية ƫعȥالتعليم الɃǾ أرادȥ ȼǩرنسا ǩعليم إبتدائɅ ɄقȤ عند ا

ɉا ȸɅوȮلت Ûللعمل ودللفرنسية ƃاȽɉا ȯņحو Û ÛɄومȮƩا ȁهاǲة للɅرورȒال ǧا
واكتملƱ Ǩاحاǧ  ة اجلدɅدةيف اƫستعمراǧ الفɎحية ǩطǤيقا للǺطة التعليمي

عندما قررǧ اȮƩومة الفرنسية  1900اƫستوطنƙ بعد التȢيƘ الɃǾ حدǫ سنة 
ƫبقية ا ȸل ميزانية اجلزائر عȎم بعد بفőارƟم وőناعاȍ رواņطوȥ يزانية الفرنسية

Ƚɉا ɂة علȑفروƫرائب اȑ ȸا مȽعوƤ Ɣستعمرة الƫا ȤɅارȎة مǤا مراقǾȽ ƃا
Ȩ مراقǤة مالية اجلزائر مǤاشرة بدالǄ مȸ حȮومة بارɅس التعدɅل اجلدɅد أعطاȽم ح

 ")  ǃ96 :  1992: أبو القاسم سعد ا(   
 ƙليȍɉا ȷاȮح السǤȍو قد كتب  مأما أقلية أ ƙستوطنƫاȷاɀǱ 

ȷيلساǱ: »  قليةɉا ȸا مńنوع ƙسلمƫا ƙɅاجلزائر Ǩجعل ƙوربيɉيمنة اȽ Ƌȷإ
أبو  (»اȡɉلǤية يف عقر دارȽم وأȡلǤية عددɅة ال ǩتسȜ إالȨƜ Ƌ اɉقلية اȒƫطهدة 

ǃالقاسم سعد اÛ1992 : 110(.  
ǨȒȥ اإلدارة االستعمارɅة أɃ دǹل القرȷ العȊروȷ وبقɄ التعليم علɂ حالȼ إǽا ر

 ƃاȽɉا ǒبناɉ ȃمدار ǒاȊاولة إلنƮ.  
 ƙɅاركة اجلزائرȊم ȷيةاإƫالعا ǡرƩيف ا  Ƃوɉ  ȸر مǮأك ǧ56.000ومو 

 țموƭ ȸم Ƀجزائر Ƀم  177.000جندƬ ȜفȊɅ Ɓ ǡرƩيف ا ƙاركȊƫا ȸم
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ا ȁاد يف وư إǽ ال وجود أمل يف إنعاȇ حياة اجلزائرƙɅ االجتماعية واالقتȎادɅة
تȯɎ اجلزائر إححتفاȯ االستعمار ƞرور مائة سنة علȢȑ ɂينة اجلزائرȽ ƙɅو ا

. ǽإ ƃاȒاجلزائر الن ǸɅارǩ يف ȯوƠ ا االستعمار نقطةŏ قام Ɣطوة الƪه اǾȽ Ǝعتǩ
 ǨǶȑة أɅȁاالستفزا ǧاالحتفاالȥ تهم وانتمائهمɅوŏ ƙɅاجلزائر ȁيف اعتزا ǧادȁ

Ȯȥ ةȒلنه ȧɎاد نقطة انطƶǚب ȜتمŎبا ȏقها مهمة النهوǩعا ɂعل Ǩلƥ ةɅر
ƙسلمƫا ǒجلمعية العلما  ȼيȥ ادةɅالر Ǩكان Ʉل نوعɅعليم بدǩ ƙɅاجلزائر  ǡوحز

  . اجلزائرɃ الȊعب
عملǨ اإلدارة علɂ امتȎاȒȡ ȋب اȽɉاƃ باơاǽ إجراɅ ǒتعلȨ بǚنȊاǒ عȊرة 

مراكز نسيǰ  أسسǨ.ورشاǧ لɌناǫ ومȊاȡل للǾكور للȎناعة التقليدɅة 
يف كل مȸ وȽراÛ ȷ اجلزائر Û قسنطينة Û ندرومة Û شلÛ Ȥ  1914الزرايب سنة 

ƛاɅة Û قȎر الɎȊلة وبعدما كانǾȽ Ǩه اƫراكز ǨƠ وȍاɅة الوȁارة الفرنسية 
ملǶقة بوȁارة التربية Ɯلوȯ سنة  1920للتǲارة والȎناعة أǨǶǤȍ سنة 

Ǿ يف ǩلمي 3000هƗ منهم ǩلميǾ يف التعليم اŹ3.550 ƫ بتسǲيل  1938
 23قمكدȽا اجلدوȯ رƗ طوɅل اƫدÛ ɁوǾȽه االحȎاǒاǘɅ ǧالتعليم التق
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ȯوǼǱ23 Ɨامله ȴيف التعلي ǾيȵɎد التǼر عɀȖǩ  
1945ȳ-1961ȳ  

 السنة  اŎموț اإلناǫ الǾكور
  العدد السنة العدد السنة

 
 

2026 
2226 
2520 
1703 
2814 
3027 
3704 
9094 
4593 
5348 

  
  

1945   
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953 
1954 

    
  
  

Ƙȡ متوȥرة 

  
  
  

 ǧائياȎإح

68.1% 
44.9% 

66%  
65.5% 
63.5% 
64.5% 
69.4% 

 

5.487 
3.929 
5.906 
8.848 

10.880
14.281
17.073

31.90% 
55.1%  

43%  
34.9%  
36.5%  
35.5%  
30.6%  

1750 
2164 
2008 
3087 
3971 
5069 
5224 

5.487 
3.929 
5.906 
8.848 

10.880 
14.281 
17.073 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

 )ƆوȽرȁ رȽ25:  1993  الطا ( 
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   ȯوǼǱ 24 Ǵȑɀي  ȰøيǤȩ ɄøȺȪالت ȴøيف التعلي ǾيȵɎد التǼع

ȯɎøȪستɍ1954اȳ-1961ȳ  
țموŎا ǫكور اإلناǾالسنة ال 

7.788  
5.518  
8.927  

15.803  
20.576  
23.980 

1.934  
1.240  
2.082  
4.050  
5.173  
5.342 

5.5854  
4.278  
6.845  

11.753  
15.405  

18.38 

1954  
1956  
1957  
1959  
1960  
1961 

)ƆوȽرȁ رȽطاÛ1993-26(  
 ȯوǼǱ25 ǴȑɀيȄøنف Ʉøȥ ɄøǵɎالف ȸøيɀȮالت ǾيȵɎǩ دǼع 
ǥرø1954الفتȳ-1961ȳ  

 اƫعهد اɉعداد والنسǤة
ȷأوربيو ȷوɅجزائر 

 حة اجلزائرمعهد الفȍ Ɏفر / 74 100%
96% 72 4.00% 3 ȃاǤة بلعɅة اجلهوɅرɅدƫا 

79.84% 103 1.20.15 26  Û دةȮيȮحة سɎالف ȃمدار
 عƢ ƙونÛǨȊ قاƫة

20.37% 11 79.62% 43 ɄحɎالف ȸɅوȮمراكز الت 
95.86% 116 4.13% 5 ɄحɎالف Ƙالتسي ȃمدار 

83% 376 16.99% 77 țموŎا 
  ) ƆوȽرȁ رȽ26:  1993طا (  
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يف عمر Ʌتراوǳ  ة ɅلتȨǶ بالتعليم الفɎحɄبعد إŒاǒ التلميǾ اƫرحلة االبتدائي    
 ƙ17و  14ب  ǧل عدد ساعاȎɅ ǧميلياȮǩ ا التعليم يفǾȽ ȯزاوɅ سنة

 Ƃإ țوǤسɉعة  26اȁ12ساعة مو  Û للتعليم  9ساعة للتعليم العام ǧساعا
 Û ɄحɎو  9الف Ʉللعمل ǧ6ساعا ȬانيȮيƫعامل اƫا ǧساعا  Û حةɎالف Û

و  1957مǘسسة  16عدد التȮميلياǧ الفɎحية ال Ʌتǲاوȁ / اƩدادة Û النǲارة 
  )  . 27: 1993طاȽر ȁرȽوƆ (  1960مǘسسة سنة  40

 ƃاȽɉا ȸم ǧاعاƤ ȸɅوȮǩ ȸع ǯرƸ التعليم ال ȸم țا النوǾȽ ȸدف مƬا ȷإ
ǩ Ɣال ȜɅارȊƫا ȤتلƯو ǧركاȊوكلة والƫا ſاȎدامهم يف مǺتطلب أمور الست

 .االستȯɎȢ واالستعمار 
3 -6 -ȯɀȢدي Ǽيف عه ȴالتعلي ǽاȪنǙ ǰȵرناǣ  

           ƙب ǡقارǩ ǫر إحداǹǓ Ɩعƞ أو ȷȁالتوا ȸم țنو ǫإحدا ȯوȢɅأراد د
التعليم اȌȎǺƫ لȽɊاƃ والتعليم الراقɄ اɉ ȌȎǺƫبناǒ اƫستوطنǾȽ ƙه اƪطوة 

 Ɣطوة الƪيهة باǤش ȯوȢɅا دŏ قام Ɣاالŏ قام" ɃƘȥ ȯɀǱ"Û ɃǾال Ƙǹɉا اǾȽ
 ȌنɅ قرار ȯوȢɅدر دȍأ ƙɅزائرǲلل ȌȎǺƫا Ʉام التعليمȚالن ȸم ȸسƷ ȷأراد أ

كما نȌ .م  1949بدمǰ التعليميƙ  إال أǾȽ ȷا القرار Ʌ ƁطȨǤ  سوɁ سنة 
 ƃوɉالتعليم ا ȸم ƙرومǂا ƃاȽɉا ǒبناɉ ȃدارƫييد اȊǩسيس وǖǩ ɂالقرار عل

 Ƞبل ɃǾعددال ȫاǾنǓ مȽ2000000 اȽǗتم  بناɅ طفل  ƙدأ ما بǤǩ  طةǹ ɂعل
  .م  1965إȡ ƂاɅة  1948

اإلدارة الفرنسية أرادǧ أǤǩ ȷقɄȽ ɂ اƫسيطرة الوحيدة علɂ حياǩنا التربوɅة 
 ȨتȊǩ Ɣة الɅعليها السياسة التربو ƗǤǩ Ɣسس الɉا  Ʉراعǩ Ɓ ǽوالتعليمية إ

ة الɎǤد وƠقيȨ االنسǲام بƙ اȽɉداف بدورȽا مȸ االƟاȽاǧ العامة لسياس
التربوɅة واȽɉداف اǹɉرɁ اǂددة يف القطاعاǧ اǹɉرɁ السياسية التعليمية 
الǩنȎǶر يف بعȐ اǤƫادǛ التوجيهية العامة بل ال بد مȸ أȊǩ ȷتمل علƭ ɂموعة 
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 ǧاǽ دافȽɉبينها ا ȸوم Û Ƀرابطا قوǩ ترابطة بينهاƫة اȍاƪداف اȽɉا ȸم
 ȜقدمالطابɅ اư قايفǮوال Ʉوالفلسف ƗɅالد  ȷمفهوم اإلنسا ȸة عǶȑرة واȮȥ ) 

Ʉاعيل علƧسعيد إÛ 1999 :36. ( يف ƙتعلمƫطور عدد اǩ ȯحو ȯنا جداوɅلد
 ǡياȡ ح لناȒتɅ Ǭام االستعمار باجلزائر حيɅر أǹǓ ةɅاȡ Ƃدوار إɉا ȤتلƯ

لتربوɅة الɃǾ سياسة ǩعليمية واǶȑة إلدارة االحتȯɎ وعدم وȑوǳ اȽɉداف ا
 ɃǾالتعليم ال țو نوȽ ما Ʉالفرنس Ʉعدم االستقرار يف القرار السياس Ƃإ ȜرجɅ
نقدمȼ للمستعمرة ȚɅ Ýهر ǽلȬ مȯɎǹ ȸ اجلداوȯ التالية الǩ Ɣوȑح قلة 

  .اƫتعلمƙ اجلزائرƙɅ الɃǾ الǮƹلوȷ سوɁ نسǤة قليلة جدا 
   1959 – 1958: السȺة الǼراسية 

 ɄائǼتǣɍا ȴالتعلي:  
                       ȷوɅ419161= جزائر   

 ȯɎȽ 130-: 129  1995عمار(   ȷوø105872= أوربي  
                      țوøمŎ525033= ا      

ɃɀانǮال ȴالتعلي :  
                 ȷوɅ8670= جزائر  
                  ȷ33314= أوربيو  

            
     țموŎ41984 =    ا  

  العاƃ التعليم
  طالب 589-1954عدد الطǡɎ سنة

  طالب 1959-814"      ""    "
  طالب 1961-1372"   "     "

                      ƆوȽرȁ رȽالطاÛ26:1993  
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    :ǼȽǕاȣ املǼرسة الفرنسية يف اجلزائر ơ ɍرǯ عȸ الȪȺاȓ التالية

1-  ȧناƪا ȨييȒǩر وƩاربة التعليم العريب اƮ ȼعليɅاȍالو ȏرȥ Ȝم ȼة علي
 ȸɅوȮلت ƙǲȽ عليمǩ يمȚة العربية بتنȢǎوالل ȸɅالد ɂارة واإلشراف علǩ
مǘطرȸɅ وأساǾǩة وأئمة وقȒاة لɌشراف علɂ اإلسɎم الǩ ɃǾرɅده ȥرنسا 

  .بعدما أدركǨ التعلȨ اƫتƙ لȽɊاƃ باإلسɎم واللȢǎة العربية
ا يف ǩعوȐɅ اɇباǒ باɉبناǒ إلستȮماȯ دور ǹدمة Ȏƫاȥ ſرنسا وأȽداȥه -2

اȊǤƫر /اƫستعمرة مȸ الفǞة الȎƠ ƔلǨ علɂ اجلنسية الفرنسية 
ȥ ÛمȯɎǹ ȸ القوائم الƔ كانȎǩ ǨدرȽا اȊǤƫر يف 17/03/1876

ǹتام كل سنة دراسية إǽ ال Ʌوجد يف قائمة يف ǾȽه القوائم إسم ɉحøد 
 ǧالقيادا ǒلهم أبناȮȥ ǒطاøسǤال ƃاȽɉا ǒبناɉر (اȊǤƫ02-15ا -

1854.(  
3- ǧأراد  Ɣة والقومية الȥقاǮة العربية والȢǎاربة اللƮ ا التعليمǾȽ ȸرنسا مȥ

ǩتمǮل يف اɉدǡ والتارǸɅ واƘƫاǫ الفȮرÛɃ إƋȷ أكȍ Ǝدمة ǩلقǎتها 
السلطاǧ الفرنسية Ƚو وجود شعب بǮقاȥة القومية ưا ȍعب مȸ مهمة 

 إǹتراقȼ أو دȼƭ رȡم اǂاوالǧ اƫتتالية مȸ اإلȡراǒاǧ يفاإلستعمار 
ȥاستǶاȯ إدماجȼ يف ǾȽه الǮقاȥة الدǹيلة والȢرǤøɅة عنȥ ȼلم Ɵد قوة 
اإلحتȍ ȯɎعوبة يف اإلحتȯɎ بالقوة العسȮرɅة وإدماǯ اɉرȏ اƫستعمرة 

ɉا ȸبالوطƙتمعŎا ǯعاجزة يف إدما Ǩنها بقيȮل ولȍ.  
إƶاد ǤƳة عميلة وموالية ǩعمل دور الوسيȔ بƙ اإلدارة الفرنسية و  -4

ƃاȽɉا.  
ƭد الȮنيسة اإلȥرɅقية الȒائȜ  ةاداعلقȒاǒ علɂ الدȸɅ اإلسɎمɄ وا -5

  .اجلزائر إƂ اƘȒƩة اƫسيǶية كما كانǨ عليȼ سابقا رجاțوإ
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ǩوǩ Ƙȥعليم ǩطǤيقɄ سطɄǶ لتȮوȸɅ اȽɉاƃ دوǮǩ ȷقيفهم ليǶǤȎوا   -6
 ȷɉ مȽارȮȥاقهم وأȥǓ Ȝوسيǩ ȷبدو ȯقوƩعامل و اƫة يف اƩاȍ ǧالǓ

ا وșيفيا يف ǩنمية الوعɄ السياسɄ للفرد حيǬ أكدǧ التعليم Ʌلعب دور
العدɅد مȸ الدراساǧ  االمɅƎقية  أȷ الفرد االȒȥل ǩعليما  ȮɅوȷ أكǮر 
إƫاما باƫعلوماǧ واƫعارف يف معȚم اƫوȑوعاǧ السياسية يف ǩنمية 
الوعɄ بالǮقاȥة  السياسية مȯɎǹ ȸ بعȐ اƩقائȨ الƔ إستقرǧ عنها 

 رنة ومنهابعȐ الدراساǧ اƫقا
  ȸواطƫا ȸالفرد م ɂومة علȮƩا Ƙǭǖاما  ووعيا بتƫر إǮعليما  أكǩ رǮالفرد االك

  اɉقل ǩعليما
  الفرد اɉكǮر ǩعليما اكǮر ميƫ Ɏتابعة االحداǫ والقȒاɅا السياسية _
_ ǧوعاȑوƫبا ȼتمامȽوا Ȝسياسية اوس ǧمعلوما ȼɅعليما لدǩ رǮكɉالفرد ا

Țن ȸم Ȝأوس ȷوȮɅ عليما السياسيةǩ قلɉه اƘ  
_ ȼتǞيف بي Ƙǭالتا ɂر قدرة علǮعاال  واكȥ وȒع ȷوȮɅ عليماǩ رǮالفرد االك

  ) 06:م1999سعيد إƧاعيل علɄ ( االجتماعية 
كما أȷ الدراساǧ أǤǭتǨ اȷ مستوɁ الوعɄ السياسɅ  Ʉزداد للفرد يف مراحل _

سƪ ɄرɁ Ʉƶ الوعɄ السياوالتعليم العليا  اǤǭتǨ الدراساǧ  الفرȧ بƙ  مست
 Ƃإ Ȭلǽ الدراسة ǧعز  ƃمرحلة التعليم العا Ʉƶرǹة  وɅانوǮال ȃدارƫا

اجلامعاɅ ǧتوȥر ȥيها مȥ ȸرȋ االȎǩاȯ  والتفاعل و التǤاȸɅ يف وجهاǧ النȚر  
واƫناقȊاǧ اƩرة الǘǩ ƔدɃ اǩ Ƃسهيل عملية  االƫام باƫعلوماǧ و اƫعارف  

  ). 1999:06  د إƧاعيلسعي(ǽاǧ الȎلة باƫوȑوعاǧ السياسية 
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ɎǹȰȎة الفȍ  
     ǽإÛاالدارة الفرنسية يف اجلزائر ȼǩسطر ɃǾل التعليم الȊȥ Ɂلنا ما مد ȸņيǤǩ

ņعȥ Ǩعيفة ومكانȑ ƘيȢالية التȯɎǹ ȸم Ȭلǽ هرȚɅ السائد يف  نعدمة Ƿناƫا
راكدا وǽلȬ بسǤب التǶفȘ الواȑح اŎتمȜ اجلزائرɃ الɃǾ أǤȍح ƭتمعا جامدا 

ǩ ȸم ȷوƘȢɅ ا جعلهمņư أقل طاعة وطواعية ȼعل منƶ التعليم ǎȷɉ ƙɅعليم اجلزائر
ɅقȤ عند اƫعرȥة  اƜت اǩطǤيقي امسار التعليم ليǤȎح يف ǹدمة الفɎحة ǩعليم

 ǎȷجيداأ ȫدرǩ اŒɉ Ƙȡال ɄومȮƩا ȁهاǲة للɅرورȒال ǧدواɉا ȸɅوȮولية ولتɉا
Ʉنمية الوعǩ يفيا يفșلعب دورا وɅ للفرد التعليم Ʉالسياس.  
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ǼهيƢ  

  
Ƃة إɅاالستعمار ǧالسلطا ǧس الوحدة  عمدɅرȮأداة لت ȸيفة التعليم مșو ƘيȢǩ

 Ƃالواحد إ ȸالوط ȬيȮفǩزئة وǲالت ȏرȢستعمل لǩ لةǩأداة قا Ƃد إɎǤوالتنمية لل
 ȸالوط ȸل عȎنفɅ دɅجد ȷكيا Ȩلǹ أو ȐعǤها الȒبع ȸمستقلة ع ǧكيانا

Ƀ يف م العمومɄ والتعليم التƘȊǤاȍɉل ȥÛقامǨ بتسطƘ التعليم بنوعيȼ التعلي
Ɂرǹأ Ȩمناط ǡحسا ɂعل Ȩمناط 

 
  دور املǼرسة الفرنسية يف سياسة التǲزئة اɍستعمارية -1

  
الƔ اعتمدőا ȥرنسا لتفȮيȬ الوطȸ إɄȽ  Ƃ*"االستعمارɅةالتǲزئة "سياسة 

 ȐعǤها الȒبع ȸمستقلة ع ǧكيانا. ȸالوط ȸل عȎنفɅ دɅجد ȷكيا Ȩلǹ أو
وقد .لǩ ɂقسيم الȊعب اجلزائرɃ إƭ ƂتمعƙعǾه السياسة Ƚ عملǨاȍɉلÛ و
ǾƬه الفȮرة ǩرسانة مȸ اƫعلمƙ باعتǤارȽم ȥاƙƠ جدد ơتلȤ مهمتهم  سņǺروا

  .عȸ اƫعلم يف ȥرنسا
 ǧالسلطا ǧةركزɅا التعليمية  االستعمارȽيف جهود ȃدارƫسيس اǖǩ

وكانǨ منطقة القǤائل Û العمومɄ االبتدائɄبنوعيها التعليم التɃƘȊǤ والتعليم 
Ȕة القسǤاحȍ  ȸم ǳا باقتراǾȽ ƎكɉاȯɀǱ ɃƘȥ قوهǤس ȸومÛ  ȸطلب م ɃǾال

بفتح أكƎ عدد ȸȮư مȸ  م1880-10-11اƩاكم الفرنسɄ يف اجلزائر يف 
 Ƌȷأ ȃأسا ɂعل ȸالوط ȸم ǒا اجلزǾȽ الفرنسية يف ȃدارƫر  «اǮأك Ȩناطƫه اǾȽ

                                                 
  شارل روبرت اجيرون في آتابه ناريخ الجزائر المعاصرة لفظ التجزئة اإلستعمارية يطلقه الكاتب الفرنسي   *
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: Û1995عمار ȯɎȽ  (»الفرنسية ǹاȍة  ǩقɎǤ للǮقاȥة الȢربية عامة وللمدرسة
114(   

Ý ǧاǎǾنطقة بالƫه اǾȽ ɂالفرنسية عل ǧالسلطا ǧزǎا ركǽاƫ  
الǩ ƔقȜ بƙ الǶǤر اɉبيȐ اƫتوسȔ مȸ الȊماȯ  بɎد جرجرة ɄȽ اƫنطقة

Œ Ɂرƭو ǡرȢال ȸم Ƙر سŒ ɁرƭوȧرȊال ȸومام مȎال Ƀر واد  ɄȽمنطقة و
اȏ داǹلية ȑيقةÛ حووÛȯ ومعȚمها عǤارة عȸ أÛ وǩفتقر إƂ السهجǤلǎية عموما
ȥتǖسيس اƫدارȃ ونȊر التعليم ليس Ƭدف العلم «ȽǓلة بالسȮاȷ كما أنņها 

واƫعرȥةɉ Ûنȼ لو كاǾȽ ȷا الدņاȜȥ اƩقيقȥ Ʉلماǽا ركǎزوا جهودȽم يف بɎد القǤائل 
 »ȥقÝ Ȕ دوȽƘȡ ȷا مȸ اƫناطƞ Ȩا أȷ الɎǤد ǨƠ وطǖة االستعمار بȮاملها

)Ʉر وعلȽمد الطاƮÛ 1997  :73(.  
ليميةÛ وɄȽ اƪطة الƔ اعتمدőا ȥرنسا Ƕƞاولة ǹلȨ الƕاعاǧ اإلق 

Ȣلية مستǤالق ǳالرو ȜيǲȊǩوȢǎقايف و اللǮال țالتنو  Ȭلǽ لة يفɃوÛ   ǧدņنǲȥ
مȸ السياسيƙ والعسȮرƙɅ لدراسة ǩارǸɅ اجلزائر ودراسة اŎتمƭ  Ȝموعة

ȼȎائȎǹو Ƀية  اجلزائرȥقاǮنطقة  واالجتماعية الƫه اǾȽ ɂا علȽمركزة كل جهود
جاȽدة علɂ دƭها يف اŎتمȜ  «.االحتȯɎبالǎǾاǧ بتقرɅب ǾȽه الفǞة منها طيلة 

ȼب ȷسموņتɅ اƫ اńرȚربية نȢارة الȒƩويف ا Ʉالفرنس ȸوالتسامح  م ɃرȮالتفتح الف
Ʌņب الدņȎسل والتعȮفتهم بالȍو ȸɅǾال ǡس العرȮع Ûالعمل ņوحب ƗɅالد Ɨ

ǹدƶة بقطاȇ ( »مǶłاولةǹ Ǆلƭ ȨتمȜ مسيɄǶ جدɅد ƪدمة اȎƫاſ الفرنسية
  )Û.ǧ.: 139د

 عملǨ اإلدارة الفرنسية جاȽدة لسلǘȽ Ǹالǒ السȮاȷ مǭ ȸقاȥتهم 
العربية اإلسɎمية ǹاȍةǄ إǽا علمنا بȷǖ معȚم الزņواɅا الłǩ Ɣعرف يف بɎد 

لوطȸ وǽاǧ مȮانة لدǩ ɁرȮǩز ǹاȍة يف ǾȽا اجلزǒ مȸ ا" Ȣƣمرǫ"القǤائل 
ȷاȮالس ƘǤباحترام ك ɂȚƠ Û  دƶ اɅواņالز ȨɅطر ȸدعوة ع ņɃر أȊون ȷاȮالس ȸم
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 ǧالنعرا Ȩلǹ Ƃإ ǧعمدȥ ȷاȮة للسǤبالنس ɂعلɉل اǮƫا اŒɉ عاɅا وسرƘǤك Ɂدȍ
ǩارȼƸ ولȢتȼ وعاداȼ ȼǩ وإșهار بɎد القǤائل كȮياȷ منفȎل علɂ باقɄ السȮاȷ ل

وركزǧ  جهودȽا علǾȽ ɂه اƫنطقة .ǾرɅا عȸ العرǡاƪاȍة الơ ƔتلȤ ج
  :Ǿاǧ لɎعتǤاراǧ التالية بال

  كǮاȥة سȮاȷ منطقة جرجرة و ƢركزȽم يف منطقة واحدة 
  .عزلة ǾȽه اƫنطقة وبعدȽا عȸ اƫدȷ اɉوربية  
أȷ اإلسɎم يف ǾȽه اƫنطقة سطɄǶ ولȢة التعامل بينهم ليسǨ العربية   

ȥهم ال ɅتȮلموȷ . لعربية دوȷ أدȍ ƅعوبةưا Ʌسهل إبعادȽم عȸ اللȢǎة ا
  .  اللȢǎة العربية

Û حتȯɎلقǤائل منǾ اɅɉام اɉوƂ لȥɎاجلمعياǧ التɅƘȊǤة اȽتمƞ Ǩنطقة ا
ǧسلطا ǨȎņǹر Ǭحي ȯɎسيس  االحتǖǩو ȓاȊالن ɂة علɅƘȊǤالت ǧاجلمعيا

ȃدارƫاÛ مȚنƫا Ʉللتعليم العموم Ƀȁعليم مواǩ وإقامة . Ƈقدǩ ɂعل Ǩوعمل
إلعتماداǧ اƫالية وǩوƘȥ الوسائل للǲمعياǧ باعتǤارȽا Ƥعياǽ ǧاǧ أƵية ا

 مركزاوالقȒاǒ علɂ اƫقاومة الƔ كانǨ الزواɅا واƫساجد  االستيطاȷلتȮرɅس 
Ƭيب . اǤƠو ȯطفاɉا ƘȎبتن Ȭلǽرنسا  وȥ ةȢملƬ اőارȒجيل  وح ȸɅوȮلت

  . نȼ ال ɅدرɃجدɅد متȜǤȊ بالǮقاȥة الفرنسية مداȥعا عنها مȸ حيǬ أ
   

    2- ɄȽ ȰائǤȪة الȪȖȺƞ ǨȖȊن Ɣية الƘȊǤالت ǧاجلمعيا :  
  ǒباɇعية اƤƙاليسوعي )ǨɅاجلزو.(  
 ǧواǹɉعية اƤ و ǒباɇعية اƤ قية بفرعيهاɅرȥالسيدة اإل ɃرȊǤعية مƤ.  
  .اإلƱليزɅة الƎوǩستانتية "ميلدɃ ماƤ" Ƀعية 
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 ȥعمل بɅ ɃƘȊǤالتعاالتعليم الت Ȝم ɃȁلتواɄليم العموم Ǭاعتمد حي  ȷروȊǤƫا
علɂ اƫدرسة ȥهɄ الƢ ƔلȬ الطفل وǩتȮǶم يف مستقǤلȼ وقد سǺروا وسائل عدة 

ȧتراǹا التعليم  الȽطرǹوأ ɃƘƪيب والعمل اǤنطقة كالتطƫاǧاراǤعتɎالتالية  ل:  
ȥالتǩÛ  ƘȊǤنƘȎ الطفل Ʌعمل علǤǮǩ ɂيǨ الوجود الفرنسɄ يف اجلزائر  

ǹدƶة بقطاÛ ȇ (جدɅدة ǩتمǮل يف اȽɉاƃ اɉوربيƸ ƙلȨ قوة سياسية
  )ǧ. : 119.د
   ȸɅرȊǤƫا اɅفوا نواȊتȮɅ ȷنهم أƍȮƹ الطفل ال Ɂدود لدǂا Ʉالنمو العقل

   (Turin,  y,1971 : 6)التنɅƘȎة 
و الǮقايف و ǩوجيȼ أنȚارȽم  االجتماعƮɄيطهم  ȸسلǸ اɉطفاȮȥ ȯرɅا م  

ƭمتها و أȚرنسا و عȥ وƲ ا كليةȽاد.  
  ƫر اǾالطفل سهولة ب Ɂية لدǶسيƫا ǛادǤ.  

لǾا ȥاƫعلم Ƚو السيد يف ǾȽه العملية ɅتǶتņم  عليȼ معرȥة جيدة Ǿŏه الǤيǞة 
 ȼلية ليسهل عليǂا ǧاǲة العربية واللهȢǎالل ȸتقɅ ȷوأ ɄمɎاإلس ȸɅا وبالدȽقاليدǩو

ȫاȮه االحتǾȽ ية يفǶسيƫا Ƃالدعوة إ ȼل ƖتسɅ Ɠوح ƃاȽɉنطقة باƫا .  
انتȊرǧ اƫدارȃ التɅƘȊǤة ƞنطقة القǤائل كانتȊار الفطرɅاǧ يف قراȽا 
ȯاƘمɉا ǒɄƭ ة بعدȍاǹ اطهاȊواشتد ن ÛƙɅرȮالعس ȸا بتزكية مȽومداشر" 

ȷوǼيȩد" ȯواجلنرا" ɀǲيǣ "  مة للتعليمņدعƫالوجوه ا ȁأبر  ȸم ȷاƎعتɅ ȷاǾǎالل
ȯاƘمɉا ȯيقوȥ ɃƘȊǤالت" Ǽيȩدȷو": » Ȓق ǧركاƩوأنا أساند ا źحيا Ǩي

التɅƘȊǤة  يف كل جهاǧ العاȮȥ ÛƁيǩ Ȥسمح ƃ نفسɄ أȷ أقȑ ȤدȽا يف 
  .)ǧ. : 153.دǹدƶة بقطاÛ ȇ ( - »أرȥ ȏرنسية اجلزائر
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 ȸɅساعدƫا ȸوم ɃƘȊǤللعمل الت ƙسņمǶتƫا ȸم ȷاȮȥ»  ȸم ȫناȽ
بواسطة التعليم  ƷاربȮم أمŉا أنا ǖȥساندكم بعملȮم علǩ ɂقرɅب اȽɉاƃ منȮم

 ȸرنسا مȥ Ɂليس لد ȼرنسا إنȥ ȼقوم بǩ اƞ ȷقوموǩ مȮإن ÛةɅƘƪا ȯعماɉوا
عنهم بفرنسة اƫليونƙ مȸ  االستعانةالرجاȯ ما ȮɅفɄ لتعمƘ اجلزائرÛ لǾلƶ Ȭب 

 Ƀعند ȷالعو ȷدوǲوست ÛرǾƜ قدمواǩ Ûناǩرøبراب« )Bernard, M .  
1922 : 03 .(  

-ɅƘȊǤالت  ȃدارƫا ņمȽائلأǤيف منطقة الق Ǩعņȁوǩ Ɣة ال.  
  .ǭ1873اقمونǨ أȡزور  -1
2- ǩورا ǃد اǤع ǧرɅ1873  
3-  ȷ1873أبركا  
4-  ǳ1876بونو  
5-  ȷزȡ1876وا   
6-  ǰɅهارȎعية الƤ1873  
7-  ǨɅǓǒربعاɉ1883 ا  
8-  Ʉيل علȢɅ1877ا  
  1896) أرɅس(اƫدنية  -9

 )Û1997 : 116الطاȽر وعلɄ  ( 1873واȑية   -10
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  Ǽȵارȃ التعليȴ التɃƘȊǤالƎاǰȵ التعليمية يف  -2-1   
  

  :عليم إǩ Ƃعليم نȚرɃ وǹǓر ǩطǤيقɅɄنقسم الت            
Ǖ: Ƀنظر ȴعليǩ : 

  Ûة العربيةȢǎالل ÛياȥراȢو اجل ǸɅالتار ÛǡساƩا ǛادǤم ÛǎȔƪا Ûةǒالقرا
ɂوسيقƫا.  

ǡ:ɄȪيǤȖǩ ȴعليǩ: 
  Ûارةǲالن ÛȤناعة القفȍ مل معارف يفȊɅ كورǾبال ȋاǹ عليمǩ

عليم التطǤيقȢɅ Ʉلب عليǹ ȼاȍة الطابȜ الزراعɄ وǾȽا التȮوɄȊƹ ȸɅ الǤستنةÛ والت
 ȷر القرǹيف أوا ǰبرم ɃǾال Ɨهƫا ɄيقǤالتعليم التط Ȝم Ƀȁ19بالتوا  ȃدارƫم با
Ʉل للتعليم العمومņمȮل مȍɉيف ا ɃƘȊǤالتعليم التȥ العمومية . ȼلب عليȢɅ ȼأن Ƌإال

االستعمار وƮاربة اإلرǫ  الطابȜ التنɃƘȎ وɅتفقاȷ يف Ƚدف واحد ǹدمة
  .الǮقايف واȒƩارɃ واإلسɎم يف ǾȽه الɎǤد

ǯ:ǧاجلزائريا ǧاȺǤلل ȼǱɀȵ Ɨهȵ ȴعليǩ : ȸم Ûƃƕƫا Ƙالتدب ȷنوȥ ȸتعلمøǩ
أشȢاȯ اإلبرة والترقيȜ والطǸǤ واستعماالǧ الȎابوȷ وأشȢاȯ الȎوف 

 Ȥوالقف. 
تراǧ يف اليوم ɉربɃȃ ȥ Ȝ  الƎوǩستانتية ǩعطƬ ɂم الدروأمŉا Ƥعية ميلدƹا

ȃه الدروǾȽ ملȊǩ ȷتمعوƭ مȽو:  
 .القراǒة والȮتابة القǤائلية والفرنسية  
 ) .اƫسيǶية(التربية الدɅنية  
استǺدام نȎوȋ مستǺرجة مȸ اإلƱيل يف دروǩ ȃقدم للتɎميǾ أو  

 .ȥروɅ ȏطلب منهم إƱاȽȁا
  ǸɅقيا(التارɅرȥية يف إǶسيƫانة اɅالد ǸɅارǩ (ها وقدƸارǩ سيهاɅ 
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 وơتم بنهاɅة اƫطاف بتراǩيل دɅنية   
 ȃه الدروǾȽ ǧساعا ȷماǮب ǧدņحد ȸɅرņȊǤƫا ȃمدة الدراسة يف مدار

  Ƚدȥها التنƘȎ واإلدماǯ ال Ƙȡ  اƫقدمة ȼǤȊǩ دروƮ ȃو اɉمية
  ȃالدرو Ʉلتلق ǧساعا Ȝأرب. 
 .أربȜ ساعاǧ للمطالعة واƫراجعة 

ǹام الداȚالن ǒاȊيف إن ȷروȊǤƫر اǎȮȥو ȯطفاɉا ǫوȮƫ ȃدارƫيف ا Ʉل
وƷ Ɓدد سȸ الدراسة ȥالتعليم كلȼ . عندȽم للتƘǭǖ عليهم وإدǹاƬم يف النȎرانية

ǧاǞȥ ǫɎǭ ɂعل ȷعوņȁوɅم وȽف أعمارɎتǹبا Ȝميǲلل ǳمفتو:  
   –   ȸار السȢȍ ةǞȥ :ةɅدƛɉروف اƩم اŒلقنوɅ.  
  -   ƙتوسطƫة اǞȥ :Ʃو واǶساسية للنɉا ǛادǤƫعلم اǩǡسا.  
  -   ȸار السǤة كǞȥ :وميةȮƩا ȃدارƫيف ا ȨņǤøطɅ ما ȼابȊǩ دراستهم.  

نȊاȓ التɃƘȊǤ باƫنطقة ǹاȍة بعد ǒɄƭ النȚام اƫدƆ الɃǾ الȁادǧ حدņة 
 ɃƘȊǤهر قوة العمل التȚǩكل الوسائل و ȼر لǎȥłالتعليم وو ȸم țا النوǾȽ Ȝņǲش

  : يف
ئل ƶعل منها Ǟȥة أو سȮاȷ القǤا الحتواǩǒعدد الوسائل اƫستǺدمة   - أ

 ņحد ɂعل ǡالعر ɂأو عل Ûلȍɉا ȸالوط ȸل عȎمنف ȋاǹ ȷكيا
  .ǩعȽƘǤم

ǡ -   ȫɎأداة  امتȯاȎǩة  اȢǎة العربية واللȢǎة اجليدة للȥعرƫبا ƙواطنƫا Ȝم
 .القǤائلية اǂلية 

ǧ -  ȥوǩعدد Ǝمة  لفتح أكȁɎال ȯمواɉر ا ȃدارƫا ȸم)  Ʉر وعلȽالطا
Û1997 : 95( 
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   ȯوǼراسية : 28اجلǼة الȺاء السȺǭǕ و املعلمني ǾيȵɎد التǼع Ǵȑɀي 
)1876ȳ-1877ȳ(  

 عدد التɎميǾ عدد اƫعلمƙ اȊǤƫرȸɅ  اƫدرسøøة

  ǰɅهارȎعية الƤ

ƗɅ Ɨب  

4  

2  

125  

30  

  
 ȯوǼاء :  29اجلȺǭǕ  واملعلمني ǾيȵɎد التǼع Ǵȑɀراسية يǼة الȺالس

)1877-1878(  
  

 عدد التɎميǾ عدد اƫعلمƙ اȊǤƫرȸɅ  اƫدرسøøة

ǰɅهارȎعية الƤ  

ƗɅ Ɨب  

4  

2  

189  

29  
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 ȯوǼراسية:  30اجلǼة الȺاء السȺǭǕ  واملعلمني ǾيȵɎد التǼع Ǵȑɀ1879(ي-
1880(  
  

 عدد التɎميǾ عدد اƫعلمƙ اȊǤƫرȸɅ اƫدرسøøøøøة

ǰɅهارȎعية الƤ  

ƗɅ Ɨب  

Ý  

Ý  

80  

36  

) Ʉر وعلȽالطاÛ1997 : 113(  
    

Ƥ مدرسة ƎعتǩوɃبتيز ǰɅهارȎعية ال  ǬيƜ ǨɅزوǲنة للɅمد ņمȽو أȁو
 Ƃإ ǾميɎل عدد التȍ125و  ȯح يف اجلدوņȑو موȽ 1877-1876(كما (

 øم بȽداد عددȁ39وا  ȼيف سن Ǿلميǩ)1877-1878 ( Ȝراجǩ شهد ȼأن Ƌإال
وɅرجǽ ȜلȬ إƂ وعɄ سȮاȷ اƫنطقة الȸɅǾ امتنعوا مȸ إرساȯ أبنائهم إǾȽ Ƃا 

ȃ الǩ ƔرɅد ǩنȽƘȎمÛ وźǖǩ مدرسة بƗɅ Ɨ يف اƫرǤǩة الǮانية مȸ النوț مȸ اƫدار
 ƙم ما بȽل عددȍو ǾميɎعدد الت Ǭ1880-1875(حي ( ȸ29م  Ƃ36إ 

ƙقسم ɂعل ƙعȁمو Ǿلميǩ.  
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 ȯوǼ31اجل : Ɨǣ ية وȑية يف واƘȊǤالت ȃارǼيف امل ǾيȵɎد التǼع
 ǧɎȪȺȵ1887:1876  

عدد التɎميǾ عدد اƫعلمƙ  اƫدرسة السنة الدراسية   

1876-1877 

1877-1887 

 واȑية
  واȑية 

 ǧɎمنق Ɨب 

02  

02  

01 

25  

17  

02 

 )Û Ʉر وعلȽ117:  1997الطا(  
  

ȷروȊǤƫة  عمل اɅبرƎة العربية والȢǎدراسة الل ɂوالسواحيليةعل ǨǶǤȍوأ Û
 ȷوم بدوɅ ام يف كلȚبانت ȃدرو ɂلقǩǒناǮاست  ȯناɅاردȮال ǒɄƭ ة بعدȍاǹ

Ʌقوȯ  *"مǘسس و أǡ العمل التɃƘȊǤ يف منطقة القǤائل"1868الȥيǲرɃ سنة 
  Ƙǹɉا اǾȽ»  واحد أو ǒناǮسرة باستƩة و اȊȽالد ȸد مɅزƞ ǨȚالحƙنǭا Ƌȷǖب Û

علم لȢة اȽɉاƃ أجنƑ عنȮم ǩقرńǤɅاÛ أƋȷ يف ǾȽا وأǹاف أȷ أقولȼ اȎƫيǤة وȡلطة 
ņɃ راȽب ال Ʌفهم العربية جيدńاÛ وǾȮȽا لȸ أكوǓ ȷمرńا ƶ ...ɉب ǶȎǩيǶها 

أرɅد أǩ ȷقام وال ȮɅوȷ قادرńا علɂ التعǾŏ ƘǤه اللȢǎةÛ ولتǶقيǾȽ Ȩا اƬدف 
ƞا ȥيها Ʌوم  استǮناǒالعربيةÛ يف كل Ʌوم وبدوȷ  دروÛȃ وبȎفة جدɅةÛ للȢة

 ȃه الدروǾȽ ȷوȮǩ ȷب أƶ ƘȢȎا يف السنمار الŋأم ÛƘǤȮحد يف السنمار الɉا
ǹ ةɅرعا Ȝȑةموȍا«   

  
  

                                                 
بعد وفاة مطران الجزائر بافي عين في مكانه الكاردينال الفيجيري باقتراح من الماريشال ماآماهون الحاآم العام و األمبراطور  *

  . 16و الملحق رقم  15انظر الملحق رقم  IIIنابوليون 
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  :الȢرȏ مǩ ȸعلم اللȢǎة اǂلية  ȥɍيǲرɃالȮاردɅناȯ  حوȑ وقد
 .العيȈ وسȔ العرǡ والتمȸǎȮ مȸ التعامل معهم 
 ɃرȊǤال Ȕيǂيف ا Ƙǭǖǩ ǫإحدا. 
 .ǩقرǤɅهم مȸ اإلƱيل ومȥ ȸرنسا 
 ȷاȮالس ɂعل Ʉل سلمȮȊب Ƙǭǖالت. 

ا يف الƎامǰ الɅ ƔقرروŒ اǹتيارȥالقائمƙø علɂ التƬ ƘȊǤم حرɅة 
م الɃǾ  1883أكتøوبر  18مدارسهمÛ وǾȽا Ʌعارȏ اƫرسوم الȎادر يف 

 ȧور ɂا علńرøǤح Ƌلș ȼنȮول ȃدارƫيف ا ƗøɅياد الدƩا ɂعل ȌنɅ» دøƱ بل
 80إƂ  60م الɃǾ جاȊƞ ǒروǖǩ țسيس كل سنة مȸ  1892أƋȷ مرسوم 

 ȠلǤم ȌيøȎơ Ȝم ÛاńدɅومة  400.000قسما جدȮƩزانية اøمي ȸف م
ƫ Ƃموجهة إ Ǩود كانøه اجلهǾȽ ǎكل Ûȃدارƫا ǒاȊøإلن ǧاɅلدǤاعدة الøس

ȋاǹ لȮȊائل بǤمنطقة الق«      
(Mourlan, P . , 1903 : 173)  

 ƃاȽɉا ȯناɅ ȷأ Ƃهدف إɅ Ɓ Ʉل التعليم العمومǮم ȼلǮم ɃƘȊǤالتعليم الت
ȽوɅة  إȁ Ƃرț الǤلǤلة والتȮȊيȬ يف ȸ العلم واƫعرȥةÛ بقدر ما ɅهدفالƘǮȮ م

 țرȁعب وȊزئةالǲس  التņسǘɅ لمȥ ÛهƘȎنǩائل وǤالق ȷكيا ÛدɅجد ȷكيا Ȩلƪ
  .بالتعليم العاƃ ااȊǤƫروȷ مدارǭ ȃانوɅة وɅ Ɓهتمو

 ƘȢȎلية يف السنمار الǹ سيسǖǩ ƋŹ ȼأن Ƌإال)ƙȡوسنمار )بولو Û Ǩسان
ȷراɀل  لǤاستق ɃǾالȷسنة  ستو ƙقņتفوƫا ǾميɎالت ȸا مńɅا جزائرǾلميǩ1874 

 Ȭلǽ الةȁم إلőجلد ǒأبنا ƙية بǶسيƫر اȊل لنǤستقƫعمل يف اǩ ةǤƳ ȸɅوȮلت
ȸɅرȊǤƫا Ȝائل مǤمنطقة الق ȷاȮا سŏ تعاملɅ Ɣة الǤøɅوالر ȘفǶالت.  
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 ȥɍيǲرɃ "أȥراد أرسلهم وɅوجد عدد مȸ اȥɉراد ال ɅتعدƦ Ɂسة
ĉ يةȮوليǭاȮية الطب الǎم  1884للدراسة يف كل*.  

  
  : لتعليȴ التǼȽǕɃƘȊǤاȣ ا - 2-2 
  
مȸ الفرد  انطɎقااجلزائرɃ  اŎتمȜإحداȢǩ ǫيƘø جǾرɃ يف بنية   .1

 ȼيȑاƫ رȮربية متنȢارة الȒƩبا ȜǤȊم ƆراȎد نɅجيل جد ȸɅوȮسرة لتɉوا
  .وحاȑره

ȨɅ قتل روǳ يف القȒاǒ علɂ جيوǡ اƫقاومة عȸ طر االستعمارمساعدة   .2
 سيȔ بƙ اƫستعمر وسȮاȷل دور الووإƶاد Ǟȥة موالية ǩعماƫقاومة  
 .اƫستعمرة 

3.   ɄمɎاإلس ȸɅالد ɂعل ǒاȒالق  ȜتمŎا ǯساسية إلدماɉة اǤالعق ƎعتɅ ɃǾال
Ʉالفرنس ȜتمŎيف ا Ƀاجلزائر. 

وإعادة اجلزائر إƂ اƘȚƩة اƫسيǶية  يسة اإلȥرɅقية إعادة إحياƭ ǒد الȮن  .4
ȷيف عهود سابقة يف عهد الروما Ǩكما كان. 

وǾȽا أǹطر مȸ اƩروǡ بزرț " الȮياȷ القǤائلȷ"Ʉ جدɅد ǹلȨ كيا . 5
الƎبرÛɃ  نȎرالروǳ اإلقليمية وȁرț الȊقاȧ بƙ السȮاȷ وǽلȬ بتفȒيل الع

 ȯقوɅ"Ƀرǲيȥɍ" ددȎا الǾȽ يف :»  ȷروɅ وال ɄǶمسي ȷاȮالس ǒالǘȽ لȍأ
أȒȥل مȸ الرجوț إƂ دɅانتهم القدƹة وأƋȷ الدم الƶ ɃǾرɃ يف عروقهم Ƚو 

ǹدƶة بقطاȇ اƫرجȜ  »الفرنسيƋȷɉ ƙ أȍلهم روماƆ مسيɄǶنفس دم 
 ȼارة  154 :نفسȒǶلل ȼǤɅقرǩو ǒا اجلزǾȽ لȎلف ȸɅدȽجا ȷعملوɅ همȥ
  .الȢربية

                                                 
اليسوعيين بتهريب القصر من أبناء منطقة القبائل مما أدى األولياء برفع دعوة قضائية ضد قام الكاردينال الفيجيري بتواطؤ مع  *

  . 18ملحق رقم .  17ملحق رقم . اليسوعيين 
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إȷ كانǨ بɎد القǤائل  «: 1837العسȮرƙɅ سنة  اƫسǞولɅƙقوȯ أحد 
Ƚلقة يف وجوȢائل مفتوحة لنا نمǤالق ǳرو Ƌȷǚȥ Ûا«) ȤɅرȊال ȷواȑلة . رƭ

  )207 :. م  1997. 10دراساǧ التارƸية العدد ال
 ɂعملوا علȥȯɎȢعب الواحد  االستȊرعها لتفرقة الȁو ȸائȢȒلل Ʉǲنهƫا

  رț الفتنةوǽلȬ بز
وقد حقǎقǾȽ Ǩه السياسة اƩاقدة بعȐ النǲاǹ ǳاȍة يف ǹلȨ جيل 

د ɎǤالحائر ưزȧ بƙ حȒارƙǩ حȒارة مسيǶية ȡربية دǹيلة Û  وحȒارة 
مǽ Ȝاȼǩ وȍراț مȜ  سɎمية Ǥȍǖȥح ɅعيȈ بƙ واقعƙ متناقȍ ÛƙȒراțالعربية اإل

منǤوȸɅǽ يف عائőɎم وƭتمعهم علɂ حد ȎǩوɅر الدكتور أبو  اŎتمǶǤȍǖȥ Ȝوا
ǃالقاسم سعد ا .  

ولتǖكيد نȚرة أƋȷ العرǡ دǒɎǹ وȡزاة وبƋȷǖ اɉكǮرɅة مȸ القǤائل ǩعرņبوا 
 ȸقدم كل مɅ ȠɅȁل أماȍɉم يف اȽو"Ǩايȭ ɀانتȽو " Ƌȷأ ɂعل ȯدǩ ǧائياȎإح

بربرɅا ناطقا  1.200.000عريب و  500.000العرǡ ال Ʌتǲاوȁ عددȽم 
التفرقة  استǶداǫومȸ أجل ماȢɅȁية بربرɅا ناطقا باɉ 1.000.000بالعربية  

بƙ العرǡ واɉماȠɅȁ وȑعǨ اإلدارة الفرنسية منطقة القǤائل يف إطار ǹاǩ ȋنمو 
Ʉباق ȸتطور عǩو ȼلɎǹ ȸز  مɅالتما ȸم țنو ɎǤهر مستقȚɅ Ɠح ȸالوط

  .ساعدȽا يف ǽلȬ اƫوقȜ اجلȢرايف ƫنطقة القǤائل اƫنعزلة واالǹتɎف
وإلƱاǾȽ ǳا اȊƫروț عملǨ السلطاǧ الفرنسية علǩ ɂقرɅب العنȎر 

Ƭا ȸم țاد نوƶإليها وإ ɃبرƎالȷاȮمية وسɎعة اإلسɅرȊال ƙة بņنطقة  وƫا.  
ǩ ȷعمل أبɎد القǤائل  علƘǱǕ" :» ɂوȮ" ȷاǩبɅقوȯ يف ǾȽا الȎدد ال

 ȃدارƫا Ǩلقȡوأ Ûƙسلمƫاة اȒالق ȸع ƗȢاستȥ Ûهاȥعراǖب ȘتفƠبقوانينها و
بوجȼ  االȽتمامالقرǓنيةÛ وȥرȏ التعليم اإللزامɄ يف اƫدارȃ الفرنسيةÛ وȍرف 
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للɎǤد بزعمائها  واالحتفاǹȗاȋ إƂ الدȥاț عȸ قوانƙ القǤائل ȑد الȊرɅعة 
ƪااŏ ƙōȍا«  ) ȯشارǧروبر  ȷدأجروÛ.ǧ: 109(  

 ǧسلطا Ǩعņǲقد شȥȯɎاالحت  ƙفƍلǘوم ǡاŉتøǊك ǨŁȎŉȎǹائلية وǤالق ǧاǲهǎالل
ǫداǶالست ǩوكتابتها و ǧاǲهǎه اللǾȽد  1898يف سنة و.رقيتهاɎب ǨلȎم ح

 ɄȮالية لƫا ǧياȑفوƫيف ا ȋاǹ يلǮƢ ɂائل علǤالق» ɂتعود شعب اجلزائر علɅ ال
  )ǧ . .: 109.أجروÛ ȷد روبرǧشارȯ (  »أحدƵا باǹɇر حتȮاȫاال

 ɂقايف علǭو ɃرȮȥ ارȎل ما يف وسعها جلعل حȮالفرنسية ب ǧالسلطا Ǩعمل
 ȫناȽ ȷوȮائل ليǤمنطقة القȫاȮاحت  ƙنطقة يف حƫه اǾȽو ƙوربيɉا ƙب ƘǤك

 Ȝنƹ ÛȜعل جدار منيƟȯاȎǩاال Ǔالقر ȃمدار ȧɎȡǚائل بǤوالق ǡالعر ƙب ȷ
 ȸستمد مƫا ǒاȒالق ǒاȢوإل Ʉة التعليم الفرنسɅارǤوإج ɄمɎوالتعليم العريب واإلس

كلها وسائل ǹطƘة ǩعمل بالقȒاǒ الفرنسɄ وƮاربة الȊرɅعة  واستǤدالȼالȊرɅعة 
  .ǩناȥر يف الȤȎ الواحد والȊعب الواحد علɂ إƶاد

  :وبلǨȢ اǘƫلفاÛƙǭɎǭ ǧ نǾكر منها
  Ʉرنسȥ ɄائلǤق ȃلي/  قاموǖǩ سنة ƘانȽ ǡɉا Ȥ1886. 
 Ʉرنسȥ ɄائلǤق ȃقامو / Ȥلǘƫس  345نفس اɅعة الوطنية بارǤطƫة اǶفȍ

 .م1910
 Ʉرنسȥ ɄائلǤق ȃ896 قامو ƕة ماليǶفȍ. 
  . )ȥرنسÛɄ قǤائلƯ)ɄتȎر العقيدة اƫسيǶية  
  ɄائلǤر قȎتƯ ȃ108(قامو ( ƗɅ Ɨم  1898ب  

» ȯاجلنراȥɀǲيǣ  1847-1840(حاكم اجلزائر (Ƌȷأ ɁرɅ  ƙقة بɎالع
القسيس واجلندɃ عɎقاǧ كƘǤة ƜيɅ ǬراȽم أحد عناȍر إƱاǳ اƫهمة 

  )Û1997 : 186الطاȽر وعلɄ  ( »يف اجلزائر االستعمارɅة
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 ɂائل وعلǤالفرنسية يف منطقة الق ǧلتها السلطاǾب Ɣال ǧهوداŎكل ا Ƌȷإ
ياة إالƋ بعد ما اƩ"الȮاردɅناȯ الȥيǲرɃ "رأسها الȮنيسة باǧǒ بالفȊل وȢɅ Ɓادر 

 ǳņرȍو ÛمɎاإلس Ƃاجة عادوا إƩروا بفعل اņȎنǩ ȸɅǾوال ɂشɎتǩ ȼǩهوداƭ دȽشا
ȯقا ƙح ȼل سياستȊȥ ȼقناه يف : "بنفسƋائل ما حقǤسرنا يف منطقة القǹ ناøŉإن

ȷناǤل."  
ǳŉرȍ وقد"  ȤɅرȊال Ʉعل ȸطة "ابɎا شȡاȊبȯاȊɅماكما للمارȼŉنǖب ȷوȽ :

»ȮɅ ȸا أولńيǶمسي ȷ ومɅ يف ȷونوȮه سيǒأبنا ǒه وأبناǒأبنا ȷا كاǽعرف إɅ ا والńبد
ƙņيǶام مسيɅɉا ȸم«.  

ǡɉا ȯبقو ȷقتنعوɅ ȸɅرȊǤƫا ما جعل اǾȽو" ȷɎǩاȉ" » منطقة ȷاȮس Ƌȷǖب
القǤائل إǽا أبدوا إقǤاال علɂ كل اȒƩاراǚȥ ǧنŉهم مȸ ناحية أǹرȮɅ Ɓ Ɂونوا 

  )Û.ǧ. : 158دǹدƶة بقطاȇ ( »ليȢيōروا مȸ عقيدőم إال Ȋƞقة كƘǤة 
وƢسȬ أȽل اƫنطقة باإلسɎم وحȒارȼǩ وأبدوا معارȑة شدɅدة لȮل Ʈاولة 
 Ȕمفقودة يف الوس ɄȽية مهمة وōȍاǹ Ƃإ Ȭلǽ ȜرجɅو ǧارة النعراǭأو إ ƘȊǤǩ

ȼتɅوقر ȼتمعǲƞ الفرد Ȕربǩ Ɣال Ȕل يف الروابǮتمǩ Ɣوريب الɉا.  
 Ȋȥل سياسة ȥرنسا Ǿŏه اƫنطقة ɅرجȜ والعامل الǮاƆ الɃǾ كاȷ سńǤǤا يف
Û وبقɄ سȮاthazouith   ȷة والǮقاȥةسأساسńا إƂ الزواɅا الƤ ƔعǨ بƙ السيا

 ƙǮǤȊائل متǤنهمالقɅوالفرنسة بد ƘȊǤيف أساليب الت ȸɅرȊǤƫا ȸفنǩ مȡر.  
م ǭورة ȑد التƘȊǤ أساسńا  1871 "اƫقراƆ والȊيǸ اƩداد "وǩعتǭ Ǝورة

ƫا Ƌȷم أȡةدرسة رɅها  االستعمارǤǤورة سǮه الǾȽ Ƌȷأ ɂالعام عل Ƀالرأ ȔليȢǩ دɅرǩ
ǧɎ التنƘȎ باƫنطقة الƔ مسǨ القǤائل يف ƥ إƂاقتȎادɃ بل ɅرجȜ أساسا 

ȍميم دɅنهم بتواطǘ العسȮرƙɅ و السلطة بǤارɅس ǾȽه الǮورة الƔ شارȥ ȫيها 
 ȸر مǮد  200أكȑ هاŉورة أنǮه الǾȽ كدǘد لتȽاƭ Ȥاالألǯندما  ǨلȊȥǖȥ
  .اȊƬة باƫنطقة "ȥɍيǲرɃ "سياسة
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3-ȯاستعما  ȨيȪǶلية لتǔȭ رسةǼاملǯاȵدɋا:  
  

تعمرة أǖǩ Ƌȷكǎد القائموȷ علɂ أمور اƫس االحتȯɎبعد مņɄȒ سنة مȸ عمر 
باɇلة العسȮرɅة Ƙȡ كاف وستǤقɂ الǮوراǧ ما بقǹ  ɄنȨ كل ǭورة أو معارȑتها

ȯɎاإلدارة الفراالحت ǨفȊواكت Û  ساجدƫا واɅدور الزوا ȸم ȼهلƟ Ǩنسية ما كان
Ƚ Ƌȷɉ Ƀعب اجلزائرȊال Ɂقاومة لدƫا ǳاعفة روȒيف م ǧساņسǘƫا ȸم țا النوǾ

 تدرȫ اɉمر ȥاعتمدǧ علɂيف أوربا ȥتفطنǨ لǾلȬ وحاولǨ أǩ ȷس Ƙȡ موجود
الفرنسية وحȒارőا ولȢتها  اƘȚƩةوȮȥ ɄȽرة ǩقرɅب اȽɉاƃ إƂ  وسيلة اǹɉطر

ȮȥانǨ  اƫدرسة اɇلية الƔ  لɎحتȯɎسهل اإلدماǯ والتقليل مȸ كره اȽɉاƃ لي
 ɂة علƘǤك ȯماǓ اإلدارة الفرنسية ǧقد عقدȥ دفƬا اǾȽ ȨقيƠ ɂعمل علǩ

ȽادǛ بعيد عȸ  الحتȯɎاƫدرسة الƔ استǶدǭتها يف اƫستعمرة ȥهɄ وسيلة 
  .ستعمارة ووسيلة إلȒǹاț القلوǡ والفȮر  لɎواƫواجه االȍطدام

 Ȝتهم مȢول ÛɄمɎنهم اإلسɅد ȸع ƃاȽɉا Ʉلơ Ɨعǩ ǯرة اإلدماȮفȥ
ȗاالحتفا  ȼا التوجǾȽ دعاة ȸة ومȍاǹ ȼسǤومل ȼتȊمعي Ȕبنم"ȷɀليǣنا ǬالǮال" 

Ȯȥاȷ " واإلدماǩǯفȮيȬ الȊعب العريب "الȤƸ Ɓ ɃǾ الȢاɅة الɅ Ɣسعɂ إليها 
سنة " ƘǱوȳ "ة ȥقد كتبɅعمل دائما علɂ إȑعاف سلطة القادة  وǩفȮيȬ القǤيل

1858  :» ǰمņا بالدȽادƦب إƶ ةǤلȍة وǶǎة مسلņأمام قومي ȸƲ«  ) ȯشار
ǧد روبرÛ ȷأجرو.ǧ: .52 ( ȼمداد عمر االستعمار وبقائǚȥ  رȚستعمرة يف نƫبا

  .اإلمƎاطور ال ȸȮƹ إالƋ بǚدǹاǾȽ ȯا القطيȜ يف اȒƩارة الȢربية
إƋȷ  «: 1865جوɅلية  14وم ولتȮرɅس ǾȽه السياسة Łǩمŉ إȍدار مرس

 ƙņللفرنسي Ƀمساو Ʉرنسȥ وȽ سلمƫدنية ... اƫا Ȥائșالو Ƃلوا إȎɅ ȷوأ
أجروȷ  روبرǧشارȯ (  »والعسȮرɅة وأɅ ȷنالوا التǲنņس بناăǒ علɂ طلǤهم 
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 عȸ قيمȼكɅ ɄتǺلɂ اŎتمȜ  جاȽدńا  االستعمارȥقد عمل   )Û.ǧ: 62د
ǩارȒوحȼ  »ة وإɅية اجلزائرȎǺȊو الƮو ȸالتها مȁارǤأبو القاسم سعد ( »االعت

 ǃاÛ1992  :89.(  
وسياسة الدņمǰ ال ǩتǶقȨ إالƋ بتوǎȥر عاملƙ أساسيƙ علɂ حسب نȚر 

  : االستعمارɅةاƫدرسة 
مȸ جدɅد عȸ  انǤعاȼǭعرقلة التعليم العريب علɂ قدر اإلمȮاȷ الɃǾ أعيد    - أ

ركة التعليم العريب طرȨɅ اǂسنƙ واƫتطوņعƙ الȸɅǾ أرادوا دȜȥ عملية ح
باعتǤار عمل الزواɅا  ȎƩار اƫفروȏ عليȼ مȸ إدارة االحتȯɎبعد ا

واƫساجد واƫعاȽد ɅزɅد مȎǩ ȸاعد اƫقاومة واستǶالة إدماǯ اŎتمȜ يف 
  .ǾȽه اȒƩارة مادام  التعليم العريب قائما يف ǾȽه الɎǤد 

 ɃرǎȚا االستعماركتب أحد منńرɅقرǩ يف اجلزائر Ʉالفرنس" ȷɀليǣاȺل 
ǬالǮال" ȼيȥ ȯقوɅ:» ..  اɅدرسة العربية والزواƫطور اǩ ȷاȮنعرقل قدر اإلم

 ȃدارƫا ȷا إɅو ماد Ǆياȥقاǭ ƃاȽɉا ȓاǤإح ɂنعمل عل ȷب أƶ لمة واحدةȮوب
ă هاƩاȎرنسا و لȥ ةɅاƥ ǨƠ ȷسينموا ȸɅوالد«  (Turin, y,1971 : 

218)   
ƙ -  العربي ȃدارƫسيس اǖل بتɅعليم بدǩ ادƶإ ǰوليȮة الفرنسية وال

ما ȥقدوه  ǘƫسساǧ التعليمية لتعوȏņ اŎتمȜاإلمƎاطورɃ وȽƘȡا مȸ ا
 Ƃلهم إɅوƠم وقيمهم وőمعتقدا ȸم ǾميɎǩ ȟراȥسهل إɅ مőسساǘم ȸم

 ƙɅاالسمجزائر ǳالرو ƙرنسيȥو.  
وǩ Ɓنǲح ȥرنسا يف سياستها كامɎ إالƋ أŒا استطاعǨ التƘǭǖ علǞȥ ɂة  «

ǎȮȊǩلÛ1983  :414 ( Ǩ.  مȎطفɂ اɉشرف( »مȸ أبناǒ اإلقطاعية اƫرǩزقة 
ǤƳة مرǩزقة مȸ اǮƫقفƙ مقطوعة عȸ اجلماƘȽ الȊعǤية متنȮرة للتقاليد مȎابوƞ ȷا 

  " العقائدɅةالǤوȥارɅة )  " ȯɀǱ  źɀȡ)Jules GoutéأƧاه  «
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 Ƒجنɉية اȎǺش ȷوȎņتقمɅ ةɅرȮعية الفǤالت ȸم țو نوȽو« ) ɂطفȎم
منهم ǶȑاɅا االستǡɎ النفسɄ الرȽيب الɃǾ مارستÛ.ǧ. :109( Û  ȼدȁاɅد 

 Ƿمسوƫر اȮالف Ǩعمق Ɣال  ƙɅاجلزائر ȸة معينة مǞȥ ɂة علɅالسلطة االستعمار
  Ȭلǽ لة يفȢمست ȼوطعمتȇماȮان Ɨر الوطȮالف  Ȝراجǩيل وȍɉا    ɂعل Ǩعمل

تǾوǡ يف اŎتمȜ الفرنسɄ  علɂ أȷ ل واȍطفاȽǗا  ǯ النǤǺة الǎŹ Ɣ اǹتيارȽاإدما
 ɂعل  Ʉالفرنس ȜتمŎوقدرة ا Ȩȥتواǩ  اعدةǤة متƘȢȍ بسيطة ǧرعاƛ  Ȭلǽ تمɅ

 Ƀأ ȼǩاǽ Ȝتمǲللم ɄقǤيف السلم الط  ǫعدم حدو ȸمȒǩ ةƘǩم  بوȒƬاȯɎتǹا 
ȁواǩ لية يفǹالدا ȼǩعاف  ناȑبفرنسة التعليم كليا وإ ǯرة اإلدماȮȥ ǧدņسƟ

 Ûƙسلمƫاة اȒالق ǧحياɎȍ ȸم ǧة العربية وحددȢǎاربة اللƮم وɎاإلس»  ɄȢوأل
 االستȊارɅةÛ كما ألȢيǨ اŎالس 1875اŎلس اɉعلɂ للقانوȷ اإلسɎمɄ سنة 

 ȸم ɄرعȊال ǒاȒاكم القƮ ياƶدرǩ Ȑفǹ184و  Ƃ1890سنة  61إ«   )
 ȯرشارǧد وبرÛ ȷأجرو.ǧ . .:105(ȷاكموƷ ƃاȽɉح اǤȍوأ Û  اكمƮ يف

ȥرنسية بقانوȥ ȷرنسƯ ɄالفاƢ ǄاماǄ للقȒاǒ اإلسɎمɄ اƫستمد مȸ الȊرɅعة 
ǯاإلدما ȨقيǶطوة أساسية وأولية لتǺك.  

  
  :ȵادǥ التاريǸ و اجلȢراȥيا يف الƎاǰȵ التعليمية الفرنسية 3-1
  

ǨȎņȎǹ السņلطاǧ الفرنسية يف  إǽ وǩعددȽا ȮاراȸȮɅ Ɓȥɉ اƫقرر أمينا يف ǽكر 
براƭها التعليمية ساعاǧ وحȌȎ لتلقƙ أطفاȯ اȽɉاȮȥ ƃرة مفادȽا أƋȷ اجلزائر 

طǤيعياǄ جلنوȥ ǡرنسا ǎǮƢل ǫɎǭ مقاطعاǧ  امتداداǩعتƎ جزăǒا مȥ ȸرنسا وأŒا ǮƢل 
حقيقة ǮƢل جزǒ ال ȥرنسية ȥيما وراǒ الǶǤر حłɅ ƓرسǸņ يف ȸȽǽ الطفل أƋȷ اجلزائر 

 laإȷ بɎدنا ǩسمɂ الȢاȥ»  ȯيدرȃ الطفل يف اƫدارȃ الفرنسية .Ʌتǲزأ مȥ ȸرنسا
gaule «  ȼنفس ȜرجƫاÛ رابح Ʉركǩ :132  ȷوņسمɅ أجدادنا Ƌȷوأ Û" ƙاليȢال
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les gaulois"التلمي ȃدرɅ ȷلما كاǮا مńامƢ Û يف مقاطعة Ʉالفرنس Ǿ
"Ƀادة ( " نورماندɅȁ نقوال Û1956 : 311 ( ǸɅارǩ  دراسة ȸم Ǿالتلمي Ȝنƹو

 ɂيا علȥراȢتركز دراسة اجلǩرنسا وȥ ǸɅارǩ ةȥعرƞ و ملزمȽ Ǩده يف نفس الوقɎب
Û ومنȜ االقتȎادɅةȥرنسا الوطȸ اɉمÛ بǾكر أراȑيها وǭرواőا ومدŒا وإمȮانياőا 

ȼهɅوȊǩ ɂالعمل عل Ȝم ƃاȽɊاجلزائر ل ǸɅارǩ سɅدرǩ. Ʉدرسƫا Ƿناƫا Ɠح
ƫوا țوȒƪوالطاعة وا Ȝة السمȥقاǭ ɃǾȢǩ الدراسية عموما ǧقرراȷعاǽواإل 

لȮاȥة رموȁ السلطة  وǩقيم حاجزا  بƙ التɎميǾ وإدراكهم لواقعهم كما Ƚو 
ǩ Żسهم يف ǩزɅيȤ وعɄ التɎميǾ وőميȈ دورȽم  ÛوǩفسƘه ǩفسƘا حقيقيا 

ǒعور باالنتماȊعاف الȑإ ɂدرسة الفرنسية علƫعمل اǩوÛو ȸد الدولة للوطǲƢ
سعيد إƧاعيل علɄ ( اɉمالǤسيطة الǩ ƔربȔ بالوطȸ  اɉنȊطةوǩتǲاȽل  سية نالفر

1999 ȋ ǧ126(.  
  

3-2- ǯاȵدɋسياسة ا ǨǶƱ ȰȽ Ý  
  

رسة ǩقوم ŉȸș الفرنسيņوȷ يف أوȯņ اɉمر أȮȥ Ƌȷرة اإلدماǯ ستنǲح وأƋȷ اƫد
 ȓنوƫا اإلطار بالدور اǾȽ يفÛ ƘǮȮس الņنǲتɅ وسوف Û ȥقد كتب" Ȅيɀل 

لŇمŁ ال Ý  «: الɅ ɃǾتȮلم عȸ الǮقاȥة الفرنسية واȒƩارة اɉوربية ȥيقوȯ "سǼȺر
Ǩأليس  ƙدائيǤال ȸم ƙɅɎƫا ǡالستيعا Ɓالعا Ƃة إɅدȽ مȚأع ɄȽ ة الفرنسيةȥقاǮال

  ) ƮÛ1986  :37مد حسƙ ( »يف إȥرɅقيا وǓسيا يف الǮقاȥة الفرنسية 
 Ɓ ǯسياسة اإلدما Ƌȷلتإ ȸȮǩ  ƗعɅ اǾȽ Ƌȷɉ حǲنɄلơ ƙɅاجلزائر  ȸع

 Ȝنيƫا اجلدار اǾȽ و أمام ÛميةɎعة اإلسɅرȊيها الȥ مȮǶتǩ Ɣية الȎǺȊم الƬأحوا
ȥهǾه النȚرɅة القدƹة يف السياسة   االƟاهȮǩسņرǧ طموحاǧ أǶȍاǾȽ ǡا 

 Ƈالقد ɄȮلƫالعهد ا Ƃإ Ȝرجǩ Ɣالفرنسية الl'ancien régime   حǲنǩ قد



                                   ǔل الرابøøǆسةالفƷللمد Ɵام التي أسندǶر ةنسيالفر المƕفي الجزا  

  

ȮɅيف أمرɎلدا الǤا الǾȽ ح يفǲنǩ Ɓ نهاȮينية ولǩ  ȸم ȷوȽم أȽعند ǧوƫا ȷɉ
Ƭأحوا ȸع ɄلǺيةالتȎǺȊم ال.  

عملǨ اƫدرسة الفرنسية جاȽدة علǹ ɂلȥ Ȩرنسيƙņ مȸ اإلȥرɅقيÛƙ مǮلما 
 Ȥسقɉأراد ا"ɃƘǲيȥɍ"  ȷناǤائل لǤمنطقة الق ȸعل مƶ ȷإأ ƘȎنǩ بعد ɄقɅرȥ
  .سȮاȷ اƫنطقة
Ƌȷر إȮه الفǾȽȜرجǩ حد بعيد Ƃالية إǮة م  ǧجهل السلطا Ƃا إńأساس

 ÛةɅية واالجتماعية والعقائدȥقاǮال ȼǩوناȮعب ومȊا الǾȽ الفرنسية حقيقة»  Ʉهȥ
الǤيǞة والǮقاȥة وɅفرȏ علɂ  الǹتɎفȮȥرة Ƙȡ عملية وال ǩ ȸȮƹطǤيقها 

يف  وɅعوƴ ȧņوȽņاȥ Ûهو وحدة Ƙȡ موجودة الɎɅئمها اƫستعمرة ǩطورńا مȎطنعا
 Ƃم إƬņوƷ وال Ƃوɉحالتهم ا ɂقيهم علǤɅ Ɏȥ  ǧستعمراƫا ƃاȽأ Ȝنƹ و Ȝالواق

 ƙņرنسيȥ«  ) ƙمد حسƮÛ1986  :35 .(  
أرȏ اجلزائر يف دولة  ǧ الفرنسية őدف أساسńا إƂ دمǰإƋȷ السلطا

ɉا ȏرɉا ɂعل Ƌإال ȨǤنطɅ ل الȍɉستعمرة ودولة اƫا ƙل بǭالتما ȨقيƠل وȍ
 ȸستهدف السياسة ومǩ ƙليȍɉا ȷاȮأما الس ƙستوطنƫا ȸةعليها مɅاالستعمار 

 ȸئهم مɎائهم وإجȎإق ƂإƙɅاجلزائر ƙة بɅهم أما التسوȑيف  أر ƙņوالفرنسي
اƩقوȧ ليس لȼ أǭر علɂ الواقȥ Ȝهو إدماǯ بالنسǤة للفرنسيƙņ وإȒǹاț بالنسǤة 

ƙليȍɉا ȷاȮللس.) ȼنفس Ȝرجƫا ƙمد حسƮ  :37 (.  
  

3-3- ǯاȵدɋا ȨيȪǶساسية لتǕ ǥɀȖǹ ɄȵɎسɋاء اȒȪال țاȒǹǙ:  
  

  ǧلطاņالس ǧةأرادɅاالستعمار  ɄمɎاإلس ǒاȒو القȽو ȸم ركȽأ ǡرȑ
 ɄمɎاإلس ǒاȒعملية طمس الق Ǩلƽ وقد ǯأمام اإلدما ǄɎحائ Ʉبق ɃǾال
بتǶدɅد Ɏȍحياȼǩ الواسعة وǩدجƙ مǘسساȼǩ اإلدارɅة وإȒǹاعȼ لتوجيȼ ومراقǤة 
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ة يالسلطة الفرنسيةÛ وǾŏا العمل ȥقد مسǨņ السņياسة الفرنسية اƩياة السياس
 ǒاȒللق ȏالتعر ȯɎǹ ȸم Ƀعب اجلزائرȊية للȥقاǮواالجتماعية والɄمɎاإلس 

 ȜتمŎا ƘȒǶم وسيلة لتȽأ ȼهɅوȊǩ ƎعتɅو Ûƙسلمƫمل كل حياة اȊɅ ȷكا ɃǾال
ǯرحلة اإلدماƫ.  

Ɂ قدسيņة القȒاǒ اإلسɎمɄ عند اȽɉاȥ ƃقد أدركǨ اإلدارة الفرنسية مد
 ȁاوǲتǩ ا ماńƘǮك Ǩكان Ɣال ÛاةȒا القŏ ȜتمتɅ Ɣالواسعة ال ǧحياɎȎوال
 ɄمɎاإلس ǸɅالتار Ǝع Łفǌرłع Ʉȑالقا Ƌȷة ال سيما أɅǾالسلطة التنفي ǧحياɎȍ
 ȷدوɅرɅ ȸɅǾال Ûالدولة ȯرجا Ɠد أحيانا حņدȽ و ماȽعب وȊبال Ȩيǭالو ȼاطǤǩبار

  .العدالة اإلسɎمية ȏاعترا
»  ÛميةɎعة اإلسɅرȊحدود ال Ƌا إالȽدņدƠ ال ǧحياɎȍ ȼل Ʉȑالقاȥ

 ȯحواɉا اɅاȒر يف قȚالن Ƃة إȥاȑإ ƙسلمƫا ƙب ǧɎعامƫا Ɠش ǨملȊȥ
 ƙب Ȝقǩ Ɣا الɅاȒر يف القȚالن ȼكما ل ȤعيȒة الɅاƥيل العقود وǲسǩية وȎǺȊال

  ) Û Û1982  :23 عيلإƧاالعريب ( »اƫسلم و Ƙȡ اƫسلم 
 Ƀعب اجلزائرȊحينها اإلدارة الفرنسية ال ǧƎامأجȮحتɎل  țوȒƪوا

Ȉدر قائد اجليȍقد أȥ ÛɄالفرنس ǒاȒالق ǧعاɅرȊلت" Ȱيȁɀلȭ " 09يف  ƎسمɅد
قرار ƹس العدالة اإلسɎمية يف الȎميمÛ أنƞ ǖȊوجƞ ȼǤدɅنة اجلزائر  1830

ƙ والوكيل السلطاÛƆ مȮƮ Ȝمة ǹاȍة مȮوņنة مȸ رئيس وقاȑيȥ ƙرنسي
   .بقȒاة مسلمƙ عندما ȮɅوȷ اƫسلم طرǄȥا يف القȒية االستعانة

وǘɅكد   ǤɅعȒهما ار أوǹ ȯطوة ŏدف إدماǯ القȒائƙكاǾȽ ȷا القر
 ǯة إلدماɅوسيلة قو ȷكا ǒا اإلجراǾȽ Ƌȷأ ƙالفرنسي ƙǹرǘƫا ȸم ƘǮȮال ǒاȒالق

نب اƬدف منها Ʌدة يف ǾȽا اجلااإلسɎمɄ بالقȒاǒ الفرنسȍ Ʉدرǧ قراراǧ عد
ȜتمŎل وجهة اɅوƠ  Ʉالفرنس ǒاȒو القƲ.  
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ألɂȢ اȮǂمة اƩنفية كمǘسسة مȸ  1830أكتوبر  ȍ22در قرار  
ɄمɎاإلس ǒاȒياكل القȽ.  

ألɂȢ مǤدأ اȮƩم النهائɄ للقȒاة يف القȒاɅا  1832أوǧ  16قرار   
للتǶقيǲ1833  Ȩزائر ȥعند Ʌȁارة اللǲنة اإلȥرɅقية لل.واجلنائية اجلناحية

 Ȉجي ƙب țراȎار الǤǹيف أȯɎاالحت  ǨŒدة أɅستعمرة اجلدƫا ƃاȽوأ
باإلبقاǒ علɂ اجلزائر  « بتقرɅر أوȥ Ǩȍيȼ 1834عملها يف جوɅلية 

 ɃرȮا بواسطة حاكم عسőدارǚا لفرنسا وبǄȮمل« ) ǃأبو القاسم سعد ا
Û1992   :18(  نةǲǎه اللǾȽ ǧياȍا لتوńعǤǩب  «و ǧǖȊس أنɅارǤ

  »جدɅد ɅنȚم ǩفȎيل أكǮر القȒاǒ يف اجلزائر امرسوم
إقامة عدالة حقيقية مستقلة ونزɅهة وƘȡ  «و ưا أوǨȍ بǾȽ ȼه اللǲنة 

الȒرورɃ بƙ الȢاɃȁ  االندماǯقابلة للفساد إŒا الوسيلة القوɅة الǩ Ɣساعد 
 ولتƘȒǶ اƫناǷ الدائم (Nores, E .  1931 : 470) »اجلدɅد وأȽل الɎǤد

 ȜيǲȊǩ Ȝم ƙوربيɉا ſاȎƞ تمő رنسية باجلزائرȥ ǧسساǘم ǒاȊإن Ź ǯدماɌل
 ǨǶȑوأ ǒاȒة القǞيȽ ǧسساǘƫه اǾȽ ȸوم ÛدةɅستعمرة اجلدƫه اǾȽ Ƃرة إǲƬا
 ǧماȮǂرنسا واȥ لما يفǮاملة مȮا السيادة الƬ اكم الفرنسية باجلزائرǂا

إلسɎمǨƠ Ʉ سلطة اȮƩام اإلسɎمية أȡ ǨǶǤȍرǤɅة يف وطنها ووȜȑ القȒاǒ ا
ومȸ أجل ǩقرɅب اȽɉاƃ مȸ القȒاǒ الفرنسɄ .الفرنسيƙņ وقȒاة Ʈاكمهم

Ʈ ǧǖȊدار مرسوم  اأنȍǚرة بǮȮرنسية بȥ طوة  1841-12 -28كمǺك
ȸɅعمرƫا ſاȎدمة مǹو ǯدة يف عملية اإلدماɅجد.  

ǧ واȚƫهر الǮاƆ يف اإلدماǮƢ ǯل يف التقليȌ الواȑح لɎȎحياǧ اȮǂما
مȸ  واالستماǩة االستعمارɅةاإلسɎمية وǤɅقɂ الņȎراț مȸ أجل إǤǭاǧ الȊرعية 

ȸم ǒقاǤأجل ال Ɂرǹجهة أ . ȤȎمنت ȯɎǹ ǧهرș Ɣال ǯرة اإلدماȮȥ Ƌȷأ Ƌإال
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 ȷ19القر  ɃاطورƎالعهد اإلم ȯواȁ ة بعدņȍاǹ اŏاǶȍعليها أ ɂǎلơ ما ȷسرعا
  .وǒɄƭ النȚام اƫدƆ  1870يف 

الفرنسية Ɵاه القȒاǒ اإلسɎمɄ كانǨ متȮاملة مȜ السياسة اسة يإƋȷ الس
التعليمية ومȊارȜɅ نȊر اƫسيǶية وقمȜ الوعɄ الوطÛƗ وكانő Ǩدف مȸ وراȽǒا 
Ƚدم اإلسɎم يف دɅاره وƠييده مȸ معركة الȎراÛț باعتǤاره أساȃ الȎǺȊية 

 ȼأركان ȐɅقوǩة وɅو إدم االجتماعيةاجلزائرƲ السليم ȨɅو الطرȽ ȷا كاǾȽ ǯا
الȊعب وإلȢاǒ كيانȼ اȒƩارɃ والسلطاǧ الفرنسية أǹطǧǖ يف Ȏǩرȥņاőا ǾȽه 

 ȸم ǧسنوا ǫɎǭ بعد ǧوراǎǮال Ǩوالǩو ƃاȽɉطا عند اǺد سǎول ȼنɉȯɎاالحت 
 ȯقوɅ)وجةǹ ȷداƥ :(»  ņɃȁ يف Ɠوح ȷساǎوالل ȸɅيف الد ƙǤعȊف الɎتǹا Ƌȷإ

 ȃاǤǎالل ...Ûا بينهماńا منيعńحاجز ȷار  قد كاȮȥأ țيل ردǶستƫا ȸح مǤȍوقد أ
 »الرǗوȃ وƘǲƠ القلوǡ م ǫɎǭ سنواÛǧ وǩلȬ كاȥية لتȢليȘأمة ǽاقǓ Ǩال

  .) Û1972  :204 عǤد الȮرƮ Ƈمد (
 Ȝȑبو Ƀعب اجلزائرȊل الǤقد قȥ Ƙǹɉويف ا"ƃاȽɉا  " ȼل حقوقȮل ǒاȢإل

 Ȑȥر ȼان Ƌية إالȥقاǮامالسياسية والȮعة اإل االحتɅشر Ƙȡ ا عندɅاȒم يف القɎس
ȼنɅطة بدǤǩرƫا.  

  
  : التøøȎøȺøيøر -4

  
 ƘȊǤالت ȷطرف  واالستعمارإ ȸستعمرة مƫا Ȩناطƫوكل ا ȷماȁɎمت ȷاǞشي

ȥرنسا ȥيما وراǒ الǶǤار إالƋ وانتȊر ȥيها النȊاȓ التɃƘȊǤ وǤɅقɂ عمل التȽ ƘȊǤو 
 ȨɅهيد الطرƢالستعمار  Ûمدɉل اɅه «طوȥهدȥ ǒاȒو القȽ اńم دائم ȷاɅدɉا ɂعل

 Ƙȡرانية الȎن« )  Ƿروȥ عمر ÛɃالدǹ ɂطفȎمÛ 1964  :45( ȸل مȮȥ
ȯɎعمهم  االحتȁ حسب ȤلǺحالة الت ȸمم مɉا ǽإنقا Ƃإ ȷاȥهدɅ ƘȊǤوالت



                                   ǔل الرابøøǆسةالفƷللمد Ɵام التي أسندǶر ةنسيالفر المƕفي الجزا  

  

Ʉالنائب الفرنس Ȭلǽ حȑوɅ" ȷراƱǕ Ǽرنانȥ" Ɏأجل  «: قائ ȸعمل مɅ رņȊǤƫا Ƌȷإ
وǽلȬ برȜȥ اƫعنوɅاǧ الروحية  الفȮرة االستعمارɅة للɎǤد الɅ ƔنȎرȽاÛ اȁدȽار

 ȓاȊوالن ɃƘȊǤالت ȓاȊالن Ƌȷوإ ƃاȽɊقية لɎǹɉواɃاالستعمار  ȷاǞشي
 ɂƧɉدف اƬا Ƌȷɉ ÛȷماȁɎمتȯɎحتɎل  ɄقɎǹɉو ا Ʉوحņو التقدم الرȽ

ȸɅللمستعمر«   (Paul, S . 1931 : 15) ƘȎالتن ƎعتɅ ȃساɉا اǾȽ ɂعل
  .االحتȯɎيها مȸ اƫقاȍد اɉوƂ الɅ ƔرمɄ إل

ǾȽه  الحتȯɎة الفرنسيȥ ƙملȥ Ȭرنسا الȍ ɃǾوǡņ نȚر «
ɅرɁ نفسȼ مǶłقǄا يف الدȥاț عȸ الدɉ ȸɅņنȼ مȸ سɎلة اƫلȬ ) اجلزائر(اƫستعمرة
ولǾا كاȷ عليȼ أŁɅ ȷسƘ علøǹ ɂطة أجداده يف نȎرة  "لɀيȄ التاسȜ "القدɅس

ȥفɄ عهده رجاȯ الدȸɅ  الدȸɅ والتƘȊǤ بȼ وǾȮȽا اكتسɂ عهده طابعńا دɅنيńا 
 ǄةǖȊة الفرنسية نȮملƫا ǡاǤش ǖȊلين ȼمراحل ȤتلǺƫ ة التعليمǤمراق ɂعملوا عل

ȥفرنسا ).Û.ǧ. :12-13دǹدƶة بطاȇ (  »دɅنية بعيدńا عȸ كل الȊوائب 
 ƗɅد Ȩاجلزائر منطل ɂملة علƩا Ȩية ومنطلȮوليǭاȮنيسة الȮنفسها حامية لل Ǝعتǩ

كاȷ مدȥوعńا مȸ اɉسقȤ الƘǤȮ وɅȁر الǘȊوȉ  ȷارȯ العاȉرȥملȥ Ȭرنسا  «
 : Michel, H . 1960)»الɃǾ كانǨ مȸ وراǒه روما ȥرنسيȃɀ الدɅنية 
شارȯ "وɅȁر اƩربية يف ǩقرɅر قدمȼ للملȭ" Ȭليمɀǩ ȷɀنȥ"  Ƙقد عņǤر(173
ȸȮƹ لنا يف اƫستقǤل أȷ نȮوȷ  «: جاȥ ǒيɅ14-10-1827 ȼوم      "العاشر 

 Û.ǧ :  .10دǹدƶة بقطاȽɉ«– ) ȇاƃ وƱعلهم مسيǶيƙسعداǒ وƴ ȸƲدȷņ ا
Ʌقوȯ أحد قادة الȢزو أنɅ ȼلزمȼ أƤل مسǲد يف اƫدɅنة ƶعل منȼ معǤد لƬɈة )

  .إƂ مسǲد كتȊاوة ɉنȼ كما قاȯ أƤل جوامȜ اجلزائر وأشار ƬماƫسيǶية 
 والداɃ"دوǣرȷɀȵ  "لقد جاǒ يف نņȌ اƫعاȽدة الƔ وقĉǎعها قائد اƩملة

Ƕالفرنسية ست ǧالسلطا Ƌȷأ ƙند  تحسǤال Ȍو قد ن ÛانةɅوالد ǒوالنسا ȫɎمɉرم ا
 ǒɄواحترام كل ش ɄمɎاإلس ȸɅة العمل بالدɅحر ɂفاقية علǩاإل Ȍن ȸامس مƪا



                                   ǔل الرابøøǆسةالفƷللمد Ɵام التي أسندǶر ةنسيالفر المƕفي الجزا  

  

 ǧالسلطا Ƌȷɉ ȧور ɂعل Ǝح ȼا كلǾȽ Ʉبق ȸȮول ȼلزمɅةɅر االستعمارǹ Ǩق
الستǺراǯ اɇجر ومواد الǤناǒ  ووȍل ŏم اƩدņ إƂ حفر القǤور . نņȌ اإلǩفاقية

استǺدم *وأǾǹ عȚام اƫوɂǩ لȎنȜ السȮر والسماد وبيعها يف مدɅنة مرسيليا 
اņȊǤƫروȷ كل الوسائل للوȍوȯ إƂ قلوǡ اجلزائرƙņɅ مȸ العمل اƟ ɃƘƪاه 

Û والتطǤيب واعتمدوا علɂ ركȸ أساسɄ يف االستعماراɉسر الفقƘةÛ الƔ أȥقرȽا 
  " .التعليم"Ƚو عملية التنƘȎ و 

وأǤȍح حقيقة ) م 1870إƂ  1860(بلȠ التعليم التɃƘȊǤ أوجȼņ بعد 
Ʉاليسوع ƎعتɅ ا "ملموسةȁروȭ"  ائلǤد القɎǤب ɃƘȊǤسس العمل التǘ1863م Û

ووȍل عدد اƫدارȃ  «وȽو أوȯņ  رجل دɅ ȸɅقوم بالعمل التǾŏ ɃƘȊǤه اƫنطقة 
لǤيȐ وȍل عدد ɎǩمőǾا ǖǩسņسǨ علɅ ɂد اɇباǒ ا 1878مدرسة سنة  21

1039Ǿلميǩ« * ) ƆوȽرȁ رȽالطاÛ  1986  ب )  96: مɅلتقر ȸɅدȽعملوا جا
Ʉل سلمȮȊب Ƙǭǖالت ȷوȮɅ Ɠرنسا حȥ ȸيل ومƱاإل ȸم ǡأجل إقرار . العر ȸمȥ

السلطة الفرنسية باجلزائر البدņ مȸ إحدɁ الدɅņاناǧ أǩ ȷزوȯ لɄȮ ال ǤɅقȥ  ɂيها 
 Ƌإال" ǇȜواحد و قطي Ǉțم" واحدراɎو اإلسȽ ستهدفƫوا. ƘȊǤالت ȨقƷ ɄȮول

ȍل الوسائل للوȮعمل ب ȼȥداȽوأ ƘȎسرة والتنɉالركيزة  يف ا Ʉهȥ رأةƫا Ƃإ ȯ
ال Ʌنǲح إال بالوȍوȯ إƂ اƫرأة وبواسطتها وعلǾȽ ɂا اɉساȃ عملǨ السيņدة 
اإلȥرɅقية علɂ إرساȯ مņȊǤراǧ وقد ǶƱوا يف ǖǩسيس أسر جزائرɅة متنņȎرة 

ǹللمق ǧساعداƫا Ƈبتقد Ȭلǽو ÛائلǤنطقة القƞ ةȍا ǯالزوا ɂعل ƙلǤ  Ƙȥوǩو
  : كل وسائل العيƬ Ȉم 

 .ɉوليائهاالǬǶǤ عǹ ȸطيǤøة بالنسǤة للمتنȎرÛ و ǩقدƇ اƫهر    
   ƙتزوجƫا ȸɅرȎللمتن ȸȮالس Ƙȥوǩ. 

                                                 
تصريحات رسمية من طبيب وصيدلي تشهد : لقد آّذب المؤرخون الفرنسيون عملية نبش القبور، لكنه في آتاب المرآة حمدان خوجة  *

  .م  1833حملت هياآل بشرية إلى مرسيليا   bonne Joséphineعلى أنَّ باخرة 
 .يوضح آيفية نشر المسيحية بين األهالي 22انظر الملحق رقم  *



                                   ǔل الرابøøǆسةالفƷللمد Ɵام التي أسندǶر ةنسيالفر المƕفي الجزا  

  

 .ǩقدƇ مساعدة مالية Ƭم   
لية الɅ Ɣدȥعها الǤȊاȷ إنȊاȍ ǒندوȧ اƫهور الƶ ɃǾمȜ اǤƫالȠ اƫا   

ȸɅرņȊǤƫا ȸم ȷعملوɅ ȸɅǾال ƙɅاجلزائر ǧاباȊوال. 
 ȯناɅاردȮال ȌņȎǹ"ɃƘǲيȥɍ"  ةȍاǹ ȃسر مدارɉه اǾƬ  ȸع Ɂǖنƞ

 Ƀأ Ȝنƹ Ɠح ȜتمŎاȫاȮاحت  Ȭلǽ يف ǄɎȢم مستȽهم و أسرɅوǽو ȯطفاɉا ƙب
 مɂ وƘȡ اليتامȥɂعمل علƟ ɂميȜ اليتا.م 1867الƔ مسǨ اجلزائر سنة  **اŎاعة

مȸ أبناǒ اجلزائرƙɅ يف اƩراȇ وبȸ عȮنوȷ كما أسņس أسر متنȎرة ƞنطقة 
دǧņ إƂ سÛ ȔǺ وأرسل العدɅد منهم إȥ Ƃرنسا ǾȽه العملية الƔ أ *العطاف 

ȸɅǾة الɅسر اجلزائرɉطرف ا ȸم ƘǤك  ǧسلطا Ɂوا لدņǲاحتȯɎا جعل  االحتư
ȍǖȥدرǧ أوامر ȑيņقǨ  ل ǹوǄȥا مǭ ȸورőمǾȽ ȸا العماإلدارة الفرنسية ǩتǶفȘǎ م
țا النوǾȽ ɂعل ȧناƪبستمائة ا Șاحتف Ȭلǽ مȡالتعليم ر ȸربية   مǩ مȽتيم رباɅ

  .مسيǶية ونņȎرȽم
ȯناɅاردȮال Ȝņوس" ɃƘǲيȥɍ"  يف Ɠح ȼنطاق Ȝņووس ɃƘȊǤالعمل الت

اȍل جنوǡ اجلزائر بورقلة واجلزائر وبɎد القǤائل واستطاț بǚرادȼǩ وعملȼ اƫتو
وحƓ السلطة العسȮرɅةÛ الƔ كانȵ"  ǨاȭماȷɀȽ "أɅ ȷتǶدɁņ اƩاكم العام

متǺوȥņة مȸ العمل الɅ ɃǾقوم بȼ وǩعزǧȁņ سلطة نفوǽه الواسȜ يف Ƚرم السلطة 
 "السلطة و ȵ" ǒɄƭاȭماȷɀȽ"الفرنسيةÛ وقد ǩعزǧȁņ مȮانتȼ وقوȼǩ بعد مȢادرة 

الǺǤɅ Ɓ ɃǾل بņɃǖ جهد متمنيńا . اƫتǶمņس للعمل التɃƘȊǤ يف اجلزائر "وȩيǼوȷد
عنȎرńا مهمńا يف ǹدمة  "ȥɍيɃƘǲ "أȮǩ ȷوȷ اƫستعمرة مسيǶيةÛ أǤȍح بعدȽا

  .واƫعمرȸɅ يف اجلزائر االستعمار

                                                 
استغل الفيجيري المجاعة لتنصير ابناء المسلمين يتضح ذلك من خالل الرسالة التي بعث بها البابا بيوس الجزء التاسع التي يشع  **

 .21ر انظر الملحق فيها الكاردينال على التنصي
إنشاء قرى مسيحية وقال ستكون في (في العطاف وأّسس فيها قريتين فالحّيتين قرية مونيك  1868قام الفيجري بشراء واسعة في  *

  ).آل قرية عائالت مسيحية عن طريق الزويج بين اليتامى واليتيمات



                                   ǔل الرابøøǆسةالفƷللمد Ɵام التي أسندǶر ةنسيالفر المƕفي الجزا  

  

ȸية مȎǺو يف مراسلة ش" ȷوǼيȩدو"  ȯناɅاردȮال Ƃا إńيȎǺشɃƘǲيȥɍ 
ȼل ȯقوɅ :»  اǾȽ يهاȥ ņمȚن ȷأ ɄȢǤنɅ Ɣرة الņيƪة اȚǶالل ǧǒعب لقد جاȊال

:  Û1997 طاȽر وعلɄ(   »اƫهزوم شيǄǞا ȊȥيǄǞا إƂ اȒƩارة اƫسيǶية
الǮالǬ و ȥتح لȼ  اإلمƎاطورمȸ  اȒǹɉراللوȷ علȥɍ  ɂيȎƠɃƘǲل )107

اŎاȯ للتƘȊǤ واƩفاȗ علɂ اɎƫجÛǜ و أرسل اɉطفاȯ إƂ اƫراكز الدɅņنية 
بفرنسا ليǲعل منهم  "الȸɅƎ بساȷ لوراȷ بǚقليم "كلƘكيةواƫدرسة اإل" ƞرسيليا"

 ƘȊǤدم التơ نيةɅد ǧإطارا ɎǤمستق. ȸطلب م ɃƘȊǤالعمل الت ǳاƱ أجل ȸوم
القساوسة أȷ ال Ʌتميņزوا علɂ اȽɉاƃ يف اƫلǤس والطعام وأȷ ال ɅتȮلموا إالǎ بلȢة 
السȮاȷ وǤǩنǩ ɄņقاليدȽم حǩ ȸȮƹ ƓنƘȎ أكƎ عدد ÛȸȮư و أبدǧ اȮƩومة 

ƥلة التنƘȎ مȸ طرف  اشتدادبسǤب   ȥا كńƘǤا مǭ ȸورة اجلزائرƙɅسية ơوالفرن
ǾȽا اɉسقȤ الȎɅ ɃǾفȼ اإلمƎاطور بǖنȼ عنيد وقليل اǾƩر وǾȽا ƶعلȼ رجل 
دȸɅ متȊدņد يف بɎد إسɎمية مǮل اجلزائر الƶ Ɣب أǩ ȷعاȥ žيها القȒاɅا الدɅنية 

  .بȮل حǾر وƞنتهɂ التعقل 
سńا كƘǤا يف نȊر اƫسيǶية باجلزائر باعتǤارȽا بوابة قد أبدǾȽ Ɂا اƥ Ƙǹɉا

 1867ماɃ  5إȥرɅقيا عņǤر عǽ ȸلȬ يف رسالتȼ اƫوجهة إƂ رǤȽاȷ اجلزائر Ʌوم 
ǩǓيȮم إǹواƆ يف ساعة مȊهورة لتارǸɅ إȥرɅقيا اƫسيǶيةÛ إƋȷ  «:الƔ قاȥ ȯيها

 Ʉȑاƫا ǒإحيا ɂعل ȷاǩدǶņرنسا متȥنيسة وȮال« ) ƆاǶيب اجلنǤƩ1973 ا  :
ȁادǭ ǧائرة اȽɉاƃ مȸ عملية التنư ƘȎا جعل الȎراƷ țتدم بƙ اƩاكم )23
كتǨǤ جرɅدة اȊǤƫر ơاطب اȽɉاȥɍ"  ƃيɃƘǲ"واɉسقȵ"  ȤاȭاȷɀȽ "العام

ȥليطمȸǞ اƫسلموȷɉ ȷ السلطاƷ ȷفƤ ȘيȜ اǾƫاȽب النȎرانية بņƎ «: لطمǖنتهم
Ƹ ȷأ ǧيهاȽ ةɅالتسو ɂملها علƷرنسا وȥ ب أحدȎȡ ȼالǤدادطر بǩباالر  ȸع

دɅنȼ وقد أȷǽ اليوم كاɉمس Ƚɉاư ƃلȮة اجلزائر سواǒ أكانوا مسلمƙ أو Ʌهود 
 ȸɅة يف الدɅرƩر  »باȊǤƫدة اɅ14جر  Ƀ1868ما  . Ƀالطة الرأȢم ȼد منȎالق



                                   ǔل الرابøøǆسةالفƷللمد Ɵام التي أسندǶر ةنسيالفر المƕفي الجزا  

  

  Ȩيف الساب ȼعلي Ǩا كانư رǮعملها أك Ǩلȍنيسة واȮال ȷɉ ƃاȽɉنة اǖالعام وطم
ȸم ǄɎȮȥ  Ȭلǽ ɂعل ąǌدليل Ƙǹو Ûواحد ȧندǹ ركزا يفƢ نيسة واإلستعمارȮال

ȯناɅاردȮال Ƃربية إƩر اɅȁا وŏ Ǭبع Ɣالرسالة ال" ɃƘǲيȥɍ " ȸņمǮɅو ȼعņǲȊɅ
ȯيقوȥ Ȥسقɉا اƬǾب Ɣال ǧهوداŎا :»  ȸعتموه مȥر ɃǾالطلب ال ȋوȎƝ اŉأم

ها السȮاȷǚȥ Ûȷ أجل إنȊاǒ مɎجǜ جدɅدة يف ƤيȜ اƫناطȨ الɅ Ɣرȡب ȥي
 ȸȮول ÛȬلǽ ساعدكم يفǩة وȍم الفرȮل ȫترǩ ɄȮام لǩ ومة يف استعدادȮƩا
 ǒاȊعملية إن ÛمةȮƩر التام واǾƩسود اɅ ȷأ ɄȢǤنɅ ÛȬلǾب ȷوȥعترǩ لماǮم
مǘسņساǧ كهǾه ȎƫلǶة منها بالǎǾاǧ ويف ǾȽه اƩدود ȸȮƹ لȮم أǩ ȷعتمدوا 

ويف .»ɂ مساعدة اإلمƎاطورعلɂ مساعدة اƩاكم العام للǲزائرÛ وكǾلȬ عل
ȯاȊɅارƫربية اƩر اɅȁو ȸهة مņموج Ɂرǹرسالة أ" Ȱøاكم العام  "نيƩا Ƃإ

ȯاȊɅارƫا" ȷɀȽماȭاȵ"  20يف   Ƀ1868ما  ȓاȊن ȯحوɃƘǲيȥɍ   ȯقوɅ
إȷ العمل الɃǾ قام بȼ سعادة مطراȷ اجلزائر للمقتدɃ بالدȸɅņ النȎراƆ مȥ:»  ȸيها

ليس Ƚو ƭرد  ».....ية إجراǒ الȎدقاǧ علɂ الفقراǒ أȽاƃ عمالة اجلزاɅر يف كيف
 ȸɅيف الد ƙا للمسلمńǤيȡرǩا وńنعȎǩ إال Ȭلǽ ȜقɅ Ɓ اƴوإ Ûةȍاǹ ةņيøون ȷإحسا
اƫسيȥ ɄǶيȨǶ علɂ أȽل اإلسɎم أɅ ȷنفوا إساǒة ǾȽا الȸȚ مȸ بŁالŇهǌم وقد 

Ȯة إƋȷ سعادة واư ƃل.... « 1868ماɃ  14نȊرǧ اȊǤƫر ǾȽه الرسالة Ʌوم 
لينفɄ ما ȸȮƹ حدوȼǭ بقلوǡ ..... اجلزاɅر قد أمر بǚعȷɎ الرسالة اǽ źɇكرȽا 

  . 1868ماɃ  14 –اȊǤƫر  - »اƫسلمƙ مȸ اȊƪية علɂ دɅنهم
إȷ عملية التنƘȎ ميزة Ƚامņة ميņزǩ ǧارǸɅ الوجود الفرنسɄ يف اجلزائر  «

 Ǿا  1830منȽل عددȍو Ɣاجلزائر وال ǧمرȡ Ɣنائس الȮم الȡ327ور 
مسǲد للمسلمƙ الǤɅ ɃǾلȠ  166معǤد لليهود مقابل  45كنيسة للمسيǶيƙ و 

  »مƙɅɎ نسمة رȡم ǽلȥ ȬاجلزائرɅ Ɓ ƙɅتǺلǎوا عȸ دɅنهم اإلسɎمɄ  6عددȽم 
: حƙ قاȯ "لɀȡ ȷɀǣɀستاǾȽ" ȣا الفȊل ǘɅكد) ǩÛ1981  :47ركɄ رابح (



                                   ǔل الرابøøǆسةالفƷللمد Ɵام التي أسندǶر ةنسيالفر المƕفي الجزا  

  

Ʌتيم الǩ ɃǾوǖȥ  Ƃمŉا ما ƸتȌ بالعرȥ ǡقد استȊهدǧ بقȎة أربعة Ǔالف «
 ȯناɅاردȮم الȽأمرɃƘǲيȥɍȡر ɂعلȥ Ûȸية بعيدة عǶمسي Ǆربيةǩ ربيتهمǩ كل  م

ǩركɄ رابح (»Ƙǭǖǩ عريب رجȜ أكǮرȽم إƂ اإلسɎم بعد أȷ بلȢوا سȸ الرشد 
Û1981  :47 (.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



                                   ǔل الرابøøǆسةالفƷللمد Ɵام التي أسندǶر ةنسيالفر المƕفي الجزا  

  

  
ȰȎة الفȍɎǹ:  

  
ƱندقيةǤل الǮلها مǮم Ǩفǎșدرسة وƫا ǎȷكل ل د أ ǡرȒوȽقامة و ماǚب Ɨط

 ȸم مņمدع ɃƘȊǤǩ عليمǩمالية  اإلدارة ǧإعتمادا ȸالوسائل م ȜيƤ ȼل ǧرȥو
ǹمستعملة كل وسائل اال  ǧمعياǲالوسائل لل Ƙȥوǩيب والعمل توǤكالتط ȧرا

ȮǩوȸɅ جيل متنȮر مȸ وراǽ ǒلȬ  اɃƘƪ وǖǩسيس اƫدارȃ التɅƘȊǤة ǩÛطمح
  .ƫاȑيȼ وحاȑره

Ʌب اجلزائرƙɅ مȸ ربتق اإلدماȨǯ كما وșفǨ اƫدرسة كǔلية لتǶقي
ȽادǛ  الحتȯɎاƫدرسة وسيلة مهمņة  باعتǤار اإلدماǯاȒƩارة الȢربية ليسهل 
ƫطدام  واȍاال ȸبعيد عțاȒǹر  واجهة ووسيلة إلȮوالف ǡالقلو ǧدرȍأÛ

اƫسلم Ƚو ȥرنسɄ مساوɃ للفرنسيƙ وأȎɅ ȷلوا " اƫراسيم الǩ ƔعزǾȽ ȁا االƟاه 
ÛإالǎأǾȽ ǎȷه اǂاوالǧ "نية والعسȮرɅة مǮلهم مǮل الفرنسيƙ إƂ الوșائȤ اƫد

باǧǒ بالفȊل ǎȷɉ سياسة اإلدماǩ ǯعơ ƗلɄ اجلزائرƙɅ عȸ أحواƬم الȎǺȊية 
 ȸع ɄلǺالت ȸم ȷوȽم أȽعند ǧوƫا ǎȷɉ ميةɎعة اإلسɅرȊيها الȥ مȮǶتǩ Ɣال

  .دɅنهم 
  

  



ǜǡǸǭ                                  ƼǭاƲل الøøǆن التعليم الفرنسي  الفǭ ريينƕالجزا
  

  

ǼهيƢ  
  
   Ȭلǽ م وجدواŒɉ ƙɅعلم اجلزائرǩ ȸر مǾƩكل ا ȸɅرǾح ȷستوطنوƫا Ʉبق

ÛلǾا "اجلزائر عربية"ȥسوف Ʌهتفوɂ  ȷ مȎاƩهم ǽǚȥÛا ǩعلǎم اجلزائرɅوǹȷطرا عل
وقفوا أمام أȥ Ƀرȍة ǩتيح التعليم Ƭم يف حȥ ƙتǶوا أبواǡ التعليم أمام 

مستƖǮ مȸ العملية رȡم أنǎǮƹ ȼņل Ûأمņا العنȎر الوطȥ Ɨهو اɉوروبيƙ واليهود
  .اȡɉلǤية

  
  : Ȥȩɀȵ املعمريǩ ȸȵ ȸعليȴ اجلزائريني -1

  
       ƙɅعليم اجلزائرǩ دȑ سɅيف بار ȸɅعمرƫا ǡاņنو Ȥة وقȑعارƫه اǾȽو Û

 Ǿمن ǧدة بدأɅدȊ1850ال  Ǭيف  بدئوام حيȜȑمراسيم   وǧوقرارا   ņȌơ
يف الɅ ɃǾعتÛ  Ǝيف ǾȽا الȷǖȊ  اكƘǤ اơوȥņ االتعليم يف اجلزائر وأبدوǩنȚيم 
  .ŏا يف ǾȽه اƫستعمرة  حȒواالƔ  االمتياȁاǧ  علǹ ɂطرا كǩ ƘǤقدɅرȽم
ǹطǎة تل أȮȥ ņɃرة أو العراقيل وƮاولة ق وȜȑ يف بدئوابداɅة اɉمر  يف   

ورȒȥهم لǾلȬ  احتǲاجاőم Ȏǩبņ  يف إطار ǩعليم اجلزائرƙɅ  وȍعņدوا يف
ÛدأǤƫحا ƙȑاطور وقفوا معارƎاإلم ȼيف وج ƓǬالǮال ȷɀليǣادرة  ناǤƞ  قام ƙح

اƫستوطنÛƙ  إعطاǒ حȮم ǽاÛ ź وأوقǩ ȤوسȜ يف ǩتمǮلوالƔ "اƫملȮة العربية " 
Ȍǎوقل ȸة مǶȑعليمية واǩ ر سياسةǎوسط ÛمȽǽم  .نفوȽأ ȸم ȼǩترȥ Ǝعتǩو

 ǧرالفتراȊانت ƙتمدرسƫاد عدد اȁيها التعليم وȥ .قا ɃǾا العمل الǾȽ ȼم ب
 يف وȜȑ وابدئ ȸالɅǾ" الȮولوȷ"اإلمƎاطور وجد معارȑة شدɅدة مȸ طرف 

م 1870النȚام اƫدƆ  وǒɄƭطورɃ العراقيل ǹاȍة بعد ȁواȯ النȚام اإلمƎا
 Ǭوطا حيȢȑ ȃمار ǧاɅلدǤال ɂعلÛ  التعليم  țقطا ɂعل Ȭلǽرǎǭر يف أǹǖكالت
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ɉوا ƙعلمƫد أجور اɅسدǩ وعدم Ûقسامɉوا ȃدارƫا ǒةبناǾǩسا . țراȎال ǎلșو
Ǯƹلوȷ السلطة وبƙ اƫستوطنƙ الȸɅǾ رȒȥوا أņɃ شȮل  الȎ ȸɅǾلƙǶاƫبƙ  اقائم

  .يف اƘǹɉ وƱح اƫستوطنȮ ƙاȯ اإلņȌƸ ǳɎȍ اجلزائرƙɅمȸ أش
مȸ التعليم  نȚام اجلمهورȁ Ƀادǧ قوőم وحرموا اجلزائرƙɅلوǒɄǲƞ ا

ȡيņروا الƎامǰ واƫقرراǧ وȢǩيņر Ȕƴ و Ûوȡيņروا ƭرɁ السياسة اƫنتهǲة مȸ قǤل
التعليم إǩ Ƃعليم ǩطǤيقɄ بسيȔ لتȮوɅ ȸɅد عاملة يف قطاț الفɎحة  باƫستعمرة 

 Ƙȡ ال ȸɅعمرƫا ſاȍ عود  «.يفɅ ال ƙɅعليم اجلزائرǩ ȷأ ȸɅرņعمƫيار اǩ Ɂرأ
وعلǾȽ ɂا اɉساȃ أقȎوا . بالفائدة علɂ اƫستعمرة بقدر ما ƶلب اǹɉطار

 ,ƃ-« (Turin مȸ اƩركة التعليمية واȽتموا باɉوربيƙ واإلسرائيليƙ اȽɉا
Y,1971 :198) رȎوالعن ƙللمستوطن Ƌستعمرة إالƫيف ا ȷȁح ال وǤȍأ Û

اȮƩومة الفرنسية أنǮƹ ȼل اȡɉلǤية وȮǩ Ɓترǫ  الوطƗ مستƖǮ مȸ العملية رȡم
ȓاȊن Ȝņومة العامة لتوسȮƩع وال اǩ Ȑȥالرا ƙستوطنƫاȷبل كا ÛƙɅليم اجلزائر 

كلما وجدوا سǤيɎ لǾلȬ يم علاطǘ بƙ اɉطراف الǭɎǮة لعرقلة التȽناǩ ȫو
ƙمدع :»  Ƙȡو ǒوكهربا ǒة وماɅدɅحد ȬȮوس ȧطر Ƃاجلزائر يف حاجة إ Ƌȷأ

 ȼة لǲوليس لتعليم مفلس ال نتي Ȭلǽ«  ) ȯɎȽ عمارÛ1995 : 113 ( لǎوعل
øموقف ȷوربيوɉاهاøƟ ɄøǤهم السل ƙɅيم اجلزائرøعلǩ :»  كنا Ûرجناǹ كلما

   »ǤنادǘȽ ȧالǒ الوحوȇ الȸɅǾ ال ɅرɅدوȷ التņȒǶر بنستقǤل 
(Turin, Y,1971 : 199)  ƙɅعليم اجلزائرǩ ɂا علńƘǭǖǩ ادȁ اưو

ǫ1871(حواد Û1876 Û1879 Û1881" ( ةǲح ȷولوȮمنها ال Ǿơا Ɣال
ǡرƩا ȷقانو ȏوا بفرǤوطال Ûȼالتعليم وعرقلت ǡرȒل  Ȝȑوكلما و ƃاȽɉا ɂعل

ره وƠسينȼ كانǩ ǨرǩفȜ بȢية ǩطوɅ واالجتماعاǧموȑوț التعليم يف اŎالس 
 .Ring, N) وموجاǧ الȒȢب يف ȍفوف اɉوربيƙø أȍواǧ اƫعارȑة

م عندما كانǨ 19رŒ ȯɎǹ ƙȑاɅة القرȷ اȁادǧ موجة اƫعو (7 : 1897
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 ȁاد مȸ قوة ونفوǽ اƫعمرư ȸɅا Ûاƫاƃ واإلدارɃ االستقȯɎاƫستعمرة ǩتƲ ȼǲو 
ǧحياɎȎال ȜيƤ مȽدɅ يف Ǩبعدما اجتمعÛ ة ومƲة ساȍوجدوا الفرȥ يةǩوا

ɄȽ التواطǘ اƩاȍل  توطنوȷ اƫس والطرɅقة الƔ استعملها  ÛللتȒيņيȨ علɂ التعليم 
Ȝم ǧاɅلدǤالÛ  Ƌȷة أǲح ǨƠ اليةƫا ǧاإلعتمادا Ƈقدǩ ǨȒȥر Ɣة الƘǹɉه اǾȽ

ɅلدǤه الǾȽ ا وقدńيøا مالńزǲع Ȉعيǩ ǧح اƱȸɅعمرƫا  ȔȢȒيف ال ƘǤحد ك Ƃإ
 ǾميɎزاد عدد التȥ ȃدارƫا ǒبنا ȜɅارȊم Ȥلتوقي ǧاɅلدǤال ɂعلƘȡ ƫاا Ûƙتمدرس

ȒɅ ȷأ ȷبدو ņɃارعوا أǤاعت Ƙطƪا Ȝȑالو Ƃإ  ǡɎوط ȯأطفا ȼإلي ȯوǘسي ɃǾال
 ǒستعمرة جراƫاراȊانت ƫا ņسيعم ɃǾمية والɉاملهااجلهل واȮة .نطقة بɅرȊالع Ʉفȥ

 ȷالقر ȸة مƘǹɉ19ا  ǧسنوا ƙة بȍاǹ 1891-1889م  ņɃل أǲسɅ Ɓ
 ǧسساǘƫه اǾȽ ȸدة والقلة القليلة مɅجد ȃمدار ǒاȊيف ميزانية الدولة إلن ȏقر

ƙسنǂا Ȑل بعȒبف ǧǖȊا أنƴإ Û  ſاȎم ȸع Ȝȥداǩ ومة الفرنسيةȮƩا Ǩوبقي
ƘȽاجلما ǡحسا ɂالقليلة عل ǧاǞالفƔو  الǨلȍ Ƃستة" إ"  Ȝنسمة م ȸɅɎم

ونتيǲة واǶȑة  ŒاɅة القرÛȷ وبقيș ǨاȽرة ǩدȽور التعليم ǺƞتلȤ مستوɅاȼǩ جلية
الفرنسية متيقنة أƋȷ اȮƩومة  لقد كانǨ.يف اجلزائر  االستعمارɃلنȚام مȸ نتائǰ ا
ȸɅعمرƫقهر  قوة اǩ الƓوح  ƙستوطنƫا ȔȢȑ ǨƠ وقعوا ȷوņام الفرنسيȮƩا

لȸɅǾ رȒȥوا كل ȢǩيƘ قد ǘɅدɃ إƂ التناȯȁ لȽɊاƃ أو إشراكهم يف شǘوȷ ا
ونتيǲة لǾلȬ كاȷ علɂ أولȬǞ اȮƩام الفرنسيƙ أȢɅ ȷيņروا رأɅهم أو  «اجلزائر 

 ȯاƩم يف اȽمراكز ȸم ȯواجهوا العزɅ«- )أبو Û ǃ96 : 1992القاسم سعد ا 
( Ûȷستوطنوƫاȥ  ɂهم والعمل علƩاȎم Ɂهمهم سوɅ الȨقيƠ  ǰرة دمȮȥ

ȏرɉاÛ ƙليȍɉا ȷاȮالس ȯاƵفية إلǹ إرادة ȫناȽ  Ǩوإبقائهموقد كان Û  ɂعل
 إنȮم  «: قائɎ "جوȷ مƘ" الȽ Ɣم عليهاÛ حيǹ Ǭاطب اƫعمرȸɅ اƩالة

ȷ بƙ أɅدɃ أعداǒنا أسلǶة ɅدɅرȽا ȑدنا متنȎلƙ عƮ ȸيطȮم إنȮم Ȏǩنعو
ǩرɅدوȍ ȷرف مǤالȠ طائلة (...)  ɅدوȢǩ ȷليǤهم عليناالعرǡ والقǤائل الǩ ȸɅǾر
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 Ɣقة الɅبالطر ƙɅعاملوا اجلزائر ÛȷاليوǮم مȮإن ÛةǞɅرد ǰنتائ Ƃإ ȯوȍللو
ƷتاجوŒاÛ اǩركوȽم علɂ ما Ƚم عليȥ ȼهǾه أحسȸ طرɅقة الستƬɎȢم 

إƂ  وقد Ʊح ǩيار اƫستوطنAndrieu,H,n.d. : 6 . (ƙ( »واستǺدامهم 
ȯɎǹ ȸم ƘǤققة حد كǂا ǰستعمرة سنة  النتائƫعقده با ɃǾر الƢǘƫر اǭ1908إ 

 ÛƙɅة لتعليم اجلزائرƷرȎة الȑعارƫا ȁإبرا ȯɎǹ ȸممȽǒقاǤȥ  ȸيف جهلهم أحس
ǹطوة مهمة لدمǰ اŎتمعƙ  همÛ وȥنøدوا نȚرɅة ǩعليم اجلزائرƙɅبƘǮȮ مǩ ȸعليم

ǾȽا  سلǺهم مǭ ȸقاȥتهم وإرǭهم  اøȒƩارɃ ما دام مȸ اƫستǶيل   ȼواقتنعوا أن
 Ƚو الدȸɅ راسǸø يف قلوŏم وƶرɃ مǲøرɁ الدم يف عروقهم ȥاƩل كل اƩل

 ǧياȍر بالتوƢǘƫا ǯرǺȥ  Ʉøعليم عربǩ وال Ʉرنسȥ يمøعلǩ Ɏȥ هيلهمƟ دņعمǩ
 :التالية 
  .إلȢاǩ ǒعليم اجلزائرƙɅ  - أ
ǡ -   ɄحɎر التعليم الفɅطوǩ Ƃإ Ƀة للتعليم اجلزائرȎȎǺƫا ȏل القروɅوƠ

Ȝȑاƪا ɄيقǤوالتط  ƙرنسيȥ ƙدرسƫ.  
Ɓ  د مȸ أǩ ȷعليم اجلزائرɅ Ɓ ƙɅعƣ Ȕاره Û إȥǽالنتائǰ اƫتوȍل إليها ǘǩك 

  ǩ .(Corrieras, J, 1907 : 571)ستفد مȸ القروȏ اȎȎǺƫة Ƭا 
țاستطا ȷعمروƫا ب اńستعمرة سياسيƫا ɂتهم علȒǤام قȮاجلزائر إح

نوț مȸ اƩرɅة يف ǩسيƘ شǘوǚ  ȷعطاǒبواقتȎادńɅا بعدما أقنعوا اȮƩومة الفرنسية 
الوȑعية الداǹلية لسȮاȷ اجلزائر عȸ وȑعية سȮاȷ  اǹتɎفاƫستعمرة بسǤب 
Œɉا وسعǨ مȸ  استȢلǨ بطرɅقة سلǤية علɂ اجلزائرȥ ƙɅرنسا ǾȽه اƩرɅة

Ȏƞادرة أراȑيهم وưتلȮاőم   ǧ اƫستوطنÛƙ وȑيņقǨ علɂ اƫواطنɎȍƙحيا
 اƫاƃ االستقȯɎل اƫعمروȷ علȎƠ ɂ 1900عام ويف . وحرماŒم مȸ التعليم

Ǥȍة وأɅركزƫومة الفرنسية اȮƩا țإقنا ȸنوا مȮƢو ƃاƫلس اŎا ح ا  Ȩح ȼر لȚلن
وجهة نȚره للǶاكم العام الɃǾ أǨǶǤȍ بيده   اƫالية وǩقدƇيف اƫسائل 
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 حترحاǧ للمǲلس اƫاƃ الɃǾ أɎȍǤȍحياǧ واسعة يف القرار النهائɄ لتنفيǾ مق
ǾȽا اƘǹɉ الɃǾ وقȤ حǲرة عǮرة .ƪدمة اƫستوطنȥ ƙقȔ اȽتماماɅȼǩوجȼņ كل 

تǺوȥهم مȸ ل الوطنية وǽلȬأمام أƠ ņɃسȸȮƹ ƙ أɅ ȷوجȼņ إلنعاȇ الǮقاȥة 
Ɵاه اإلدارة االستعمارɅة يف  لȊدɅدة الƔ سوف ȚɅهر ŏا اجلزائرƙɅا اƫواجهة

 مÛ ووȍفوƫȽواطنƙمقيتة علɂ ا عنȎرɅةوقد طǤقǨ سياسة .حالة إǽا ما ǩعلǎموا 
ǧالنعو ƓȊبÛ موا عليهȮموح Œǖأو  مب ƘȢتɅ ȷأ ȸȮƹ ال ǒƆو د ȔǶجنس من

التعليم ) Ʌ)uneducableتطور Ʋو اɉحسȥ ȸهو جنس Ƙȡ قابل للتعلم 
 ǳقترƫا Ƙǹɉا)ɄيقǤهم ) التعليم التطǤناسɅ ɃǾهو التعليم الȥ جدا Ȕبسي  ȼنɉ   .

 ȷدركوɅ ƙوربيɉاȥم  جداőسيطر ɂطورة علǹ لȮȊɅ ƙɅعلم اجلزائرǩ ȷأ
العريب اƫتعلم ɉنȼ عنȎر ǹطƘ و  اɉوربيوƸ ȷاȥوȷ «السياسية واالقتȎادɅة 

                                       ). Mourlar, P. 1903 :94(   »لȍƘȢاƩهمعامل 
 ȬلǾلɁتدȽا  ǒإلبقا ȷمام أماȍ ȷوȮǩ قةɅطر Ƃإ țا القطاǾȽ ɂعل ȷوȥرȊƫا
ȜتمŎا Ƀعمل  اجلزائرǩ رةȮه الفǾȽ Ʉالوع ȸدود مƮ Ɂا يف مستوńتمعا راكدƭ

علɂ إɅقاف  ȢɅمدعلɂ عدم ǩرȫ الطفل مدة طوɅلة يف اƫدرسة وǾŏه الطرɅقة 
  .تطورال
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  :ȸȵ التعليȴ الفرنسɄ زائرينيȤȩɀȵ اجل -2

 
       Ǩدرسة الفرنسية القƫم بقوا   اŒɉ  Ɨالوط ǡكامل الترا ɂا وطنيا علȒȥر

 ƙɅر اجلزائرȚيف نƙتلƮ زاةȡ.درسةƫه اǾهȥ  اŏ تواجدɅ Ɓǒعور باالنتماȊو ال Ɓ
ȜǤȊǩ حاجاȼǩ  إǩ ǽوجد ƭموعة أسس متفȨ عليها  لتǶقيȨ االنتماǩ  ǒتمǮل ǾȽه 

ɉيف  سسا:  
 نفسيةيها الفرد Ʈققة Ʃاجاȼǩ  ومƶ Ż ȸد راحة لأȮǩ ȷوȷ الǮقاȥة الɅ ƔنتمɄ إ_

ɅتفȨ معها يف اƫعاƘɅ والقيم Û وȊɅعر بالرȑا   الƔ ماعةاجلɅندمǰ مȜ  عندما
 ȸقوم بعمل مɅ عندماȯعماɉقابل  اǩو                      ȷساǶو االست ȯوǤاجلماعة  بالق ȼ  

للقيام بدوره كعȒو يف اجلماعة  ȥالفرد الɅقوم بدوره   استعدادلفرد أȮɅ ȷوȷ لو
 ȷدو Ʉاالجتماعȷأساسها  أ ɂدد علƠ Ɣتركة الȊƫا ƘɅعاƫا ȜǤتɅدوارɉا 

 حƓاالجتماعية  مȑ Ȝرورة وجود Ǝǹة مȜ اجلماعة ƫعرȥة  معاȽƘɅا وقيمها 
 ȷوȮɅǒاجلماعة  أدا ƘɅعاƫ ȼهمȥ  ȃأسا ɂووقيمها الفرد لدوره علÛ  اǾȽ قومɅ

 Ƃإ Ƀدǘǩ قةǭ ɂالدور علǒح الفرد  انتماǤȎɅمعها  و ȼيفȮǩماعة  وǲالفرد لل
Ʌرȡب  يف عملȽ ȼو نفسȼ  ما Ʌدركȼ علɂ أنȼ مطلوǡ منȼ نتيǲة للقيام بدوره 

ȜتمŎيف ا ) Ʉاعيل علƧ116 1999سعيد إ(Ƀالتعليم  وابتعاد الفرد اجلزائر ȸم
ǧاراǤعود لعدة اعتɅ Ʉراب الفرنسȢوفلƪوا Ûة الفرنسيةȢǎأبنائهم ة الل ɂعل  ȸم

ƘȎهم .  التنȥɄلɅ اƞ ƙالفرنسي ȷوǤاطƸ :»ربية أبنائناǩ ȷدوɅرǩ  ÛمȮيف مدارس
لǩ ɄȮعطوȽم أȮȥار Ƙȡ أȮȥارناÛ و ǤǩعدوŒم عȸ معتقداǩنا الدɅنية وǩعلموŒم 
ȬلǾب ɂȑنر ȷأ Ʉنطقƫا Ƙȡ ȸمȥ اŒارسوƹ ا والŒترموƷ ال ȷأ ɂعل  

)Jeanmair,n.d. : 61 .(  
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ɅرجȜ أساسńا إǺ  Ƃوņف والتǶفȘǎ الǤɅ ɃǾدȼɅ اƫواطȸ اجلزائرȥɃهǾا الت
Țمعȥ الفرنسية ȃدارƫيف ا ƙسņدرƫوكهماȮار شǭا أư ƙنيɅوق مهم دƫا اǾȽ Ȥ

لɂ بǚمȮاȷ اجلزائرƙɅ اȎƩوȯ ع «: رحاȯ حسƙ قاȯ ابɅ ȸوȼǶȑ الȮاǩب
ȸȮل ÛƃاƩا Ǩد ال التعليم يف الوقɅجد țنو ȸم ņǸȥ Ƃإ ȏمعر ȼنɉ ȼطالب بɅ 
ȼنɅود ȼلسلب قوميت ǡوȎمن« )Jeanmair,n.d. : 132(  Ȝا راجǾȽو

إال ȮɅوȷ د الفرد مȜ اجلماعة الȥتوحņ"الǮقايف اȊƫترȫ  اإلطارعامل  وȽو  Ƚɉم
ȸمȑ ية اȥقاǮال ƘɅعاƫة واȢالل Ǝعتǩ ǽإ ȫترȊقايف مǭ ر أساسية إطارȍعنا Ɂرǹɉ

ȥاŎتمȜ اجلزائرȸȮɅ Ɓ Ƀ متساńƮا Û)31 1999علɄ  سعيد إƧاعيل("للǲماعة
 ȷوكا ȼǩيف عقيد ņسłم ȷأو  إ ǧوƫا ȷلوȒفɅ همȥ ƘȎالتن ȸا مńǶȑوا ȼموقف

ȐيǤال ǒباɇائل اǤالق ȷاȮاطب سǹ لماǮنهم مɅدلوا دǤɅ ȷأ ɂرة علǲƬا.  
ستها مدريف  Ʈاوالǧ لترȡيب اجلزائرƙɅ بعدةلقد قامǨ اإلدارة الفرنسية 

مǮل الفقȼ والتوحيدÛ وǩعيƙ إمام يف  دراǯ اƫواد الƔ كانǨ معهودة لدɅهم ǚك
 13كل مدرسة ليȎلɄǎ بالتɎميǾ الȎلواǧ اƪمس وɎȍة اجلمعة  أنȚر اƫادة 

وجللب . 1857اȥرɅل  5مȸ القانوȷ اƪاȋ باƫدرسة السلطانية Û اȊǤƫر 
 ǧǔȥاȮƫا ȜɅȁوǩ ɂعل Ǩمدارسها عمل Ƃإ ȯطفاɉا Ɩعƫا اǾȽ ويف ƙقņتفوƫا ɂعل

عȸ الǘȊوȷ اȽɉلية يف اȮƩومة العامة ȯɎǹ  اƫسǞوȯ "دوريɅ"ɀقوȯ العقيد 
 ǧاناǶاالمت ǒة إجراǤناسƞ أقيم ɃǾفل الƩا ȯطفاɉا ǒب أبناɅدرǩ درسةƞ ةȍاƪا

ƙɅشهر أكتوبر  اجلزائر ȯɎǹ ة الفرنسيةȢǎالل ɂ1852عل  ȷره أعياȒح ɃǾم وال
Ʌا معȊر اƫسلمƙ مراد الǤاɅلȬ يف ǾȽا  «: ƙ ومسيǶيƙ حƙ قاȯ الɎǤد مسلم

العمل Ƙǹ أوالدكمÛ واƫرجوņ مȸ اɇباǒ أǤɅ ȷعǮوا أوالدȽم إǾȽ Ƃه اƫدرسة 
وقاȯ  .»الȸɅǾ وقفوا علɂ أبناȽǒم يف العاƁ  مȸ لينالوا الفǺر اجلميل كȽƘȢم

ƛزاǒ مǹ ȸاȍة أموالǩ  ÛȼلميǾ إȷ سعادة الواƃ اǾƫكور أنعم  علɂ كل «: أȒɅا
لتɎميǾ مǾȽ ȸا التاوɅل ȥواɅد جزɅلةÛ وبǾلǩ Ȭقوȥ Ɂيȼ أȎƷ ȷل  ا شȬ وưا ال
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 ȨقƷ Ǭا حيǄǞيȊȥ اǄǞشي ȷياǤȎد علم الɅتزاɅو ƙøاجلنس ƙودة بøƫفة واøلɉا
الناȃ مناǾȽ Ȝȥا الȷǖøȊ وال شȬ أƋȷ مɅ Ɓ ȸتعøلم يف Ȣȍره ال Ʌتقøدم يف 

أǩ ȷقيم  االستعمارɅةǩرɅد اإلدارة . 1852 أكتوبر 15: اȊǤƫر - »...كƎه
اņǲƩة علɂ اجلزائرƙɅ بŒǖم ƭتمȜ ليس Ƭم رǤȡة يف التعلم والتطور Œɉم رȒȥوا 

التعليم  ǤƫادǛكانوا شȼǤ راƙȒȥ  جلزائرƙɅاȯ أبناȽǒم إƂ اƫدارȥ Ûȃاإرس
ية وȁاد ƠفȚهم يف اƫدارȃ الفرنس" اƩياد الدƗɅ"اإلجǤارɃ وƘȡ مقتنعƙ بفȮرة 

ǹاȍة بعد Ʈاربة اإلدارة للتعليم العريب اƩر وǩفوȐɅ مǘسساǾȽ ȼǩا التعليم 
قابل Ʊد اƫدارȃ الفرنسية مهǲورة رȡم يف اƫ وɂȒƷ Ƀ بǚقǤاȯ كǾƘǤال

ويف .اǂاوالǧ العدɅدة لتǶوɅل ɎǩميǾ اƫدارȃ العربية إƂ اƫدارȃ الفرنسية 
ɃǾالتعليم ال Ƌȷمر إɉاإلدارة الفرنسية  حقيقة ا ȼمتǎȚعليم   نǩ Ƃفتقد إɅ ȈȽ

 ȃدارƫوقلة ا ǰامƎوال ǧقرراƫومة الفرنسية  اȮƩا ƙالقائم ب țراȎة الǲنتي
ǩ ƙنɅاǤمت ƙøɅرأ ƙسنة ب ƙعǤقرابة س Ʉالفرنس ȷاƫƎعليم والǩ Ȑȥيار را

ȸɅعمرƫم اȽو ƙɅد اجلزائرɅǘيار مǩالدم و ȨقيǶلتțراȎا الǾȽ ņمȒǹ ويف Ûǰ 
ȯأطفا ȷكا ƙية يف حǶȒم الȽ ƙɅيف  اجلزائر ƙتمدرسƫا ƙستوطنƫا ǒد أبناƱ

 țراȎا الǾȽ ȸع Ɂǖمن.  
مقاالǄ  1864أكتوبر  22يف " اȊǤƫر"كتǨǤ اإلدارة اƩاكمة ƛرɅدة 

 اƫسǘولية لɊولياǒباƫدرسة الفرنسية وƠمņل  االلتǶاȧ مɎǹ ȸلȼ التɎميǤƠ Ǿب
لɅ ȸȮاليǨ الناȃ استيقȒوا باعتناǒ الدولة يف ǾȽا  « يف إƵاǩ ȯعليم أبنائهم 

 Ûمنهم أحيانا Ȭلǽ ȜقɅ ردد كماǩ ȷدو ȃم للمدارȽرسلوا  أوالدɅ Ɠح ȷǖȊال
 ȼɅأبو ȯاƵإ ɂوم علɅ ǧاǽ الندم ȼقǶلɅ Ɠȥ ȸم مȮȥ ÛامȚالع ȃللمدار ȫناȽ ȸوم

  .للعامة  عȸ إرسالȼ لتلȬ اƫدارȃ اƫفتņوحة لȼ عوńȑا
ȷواطنوƫا Ʉم بقņǶفرنس تøǩ ȷد أɅرǩ Ɣدرسة الفرنسية الƫا ȸم ƙȚف

وǾȽا ما حدȥ ǫعɎ أبناȽǒم ليǶǤȎوا مولعƙ بالǮقاȥة الفرنسية واȒƩارة الȢربية 
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ȥيما بعد  الفرنسية أǶǤȍوا ȮǩونǨ يف اƫدارȃ د عاȊɅوا ǾȽه الفǞة الȥƔق
اȊǤƫر جرɅدة  اȎƩر Ǿǩكرال ȥعلɂ سǤيل اǮƫاȯ . معادȸɅ لǮقاȥتهم ومعتقداőم

الɃǾ  م1863الȮǩ ɃǾوȷņ يف اƫدرسة السلطانية " سǼيرǣ ȸǣ ǥلȪاسȴ "الطالب
 Ƀرساȥ يف ȼل دراستȍواȥ Ȭلǽ ȼل ȨقƠلة الدراسة وȍيف موا ȼتǤȡر Ɂأبد
اƪاȍة بتȮوȸɅ اƫدرسȌņȎǺȥ ƙ لȼ وɅȁر اƩربية منǶة طوȯ مدة إقامتȼ يف 

ǽأستا ƙاجلزائر وع Ƃعاد إ ÛسɅابار ȸɅوȮǩ باجلزائر يف مدرسة ƙدرسƫنفس / ا
 أǤȍح مدرسا ȥيما بعد.  1865أوǧ  22-1864أوǧ  22اȎƫدر اȊǤƫر 

 Ǆدمةǹ ȼر قلمņǺسȥستعمارɎل  ȸم ƘǮȮز الƱǖȥ يف اجلزائر Ʉوالتعليم الفرنس
  .كتب منها  سǤعة  الدراساǹ ǧدمة للȢǎة الفرنسية بلȠ عددȽا

 ".داǡ العربيةدروȃ يف اɇ"دروǩ ȃطǤيقية يف اللȢǎة العربية  1
 .دروȃ يف اللȢǎة القǤائلية2
 .قاموȃ عريب ȥرنسɄ و قاموǹǓ ȃر ȥرنسɄ عريب3

  
 لɂ إبعاد اجلزائرƙɅالدارجة اجلزائرɅة ليعمل ع(يف دراستȼ دائما علɂ  كزņر

 ɂǶȎة العربية الفȢǎالل ȸع ȸȮư قدر Ǝكǖعليهالب ǒاȒلق. (ȼكتاب Ʉفȥ"  ȃدرو
م Ɯملة Ʊده Ʌقو 1891 اجلزائر سنةɃ طȜǤ يف الǩ"ǾطǤيقية يف اللȢǎة العربية 

Ɏقائ ǾميɎاطب التǹ Ǭة العربية حيȢǎالل ǡحسا ɂة الفرنسية علȢǎدعائية لل :» 
 Źلقد بدأ Ûمɉم اȮتȢل ɄȽ ة الفرنسيةȢǎالل Ƌȷإțباالستما  ȯوɉاليوم ا Ǿإليها من

 ȼيȥ Źولد ɃǾال« ƙواطنƫا Ǩجعل ǯǽه النماǾȽ أ ƘȎم ɂعل ȷوȥņوǺتɅمȽǒبنا.  
ȷوɅم اجلزائرņمȍ أبنائهم ȯإرسا ɂدار علƫا Ƃإ ȸم ǨƱ Ɣالعربية ال ȃ

مȸ  سنƙ رȡم اȒƫاɅقاǧ الƔ واجهوȽاالƔ أسسها وبناȽا اǂ كǾلȬ التǺرɅب و
الƢ Ɣنȥ Ȝيها ȥتح اƫدارȃ  لتعليمة الȥ Ɣرȑتها اإلدارة الفرنسيةإدارة االحتȯɎ كا

وبقوا متمسƙȮ بالتعليم  اƫدارȃ اȮƩوميةÛ العربية اƩرة أǭناǒ أوقاǧ عمل
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ويف ǾȽه الفترة أǨǶǤȍ أقɎم .ƠفȚهم الدائم مȸ التعليم الفرنسɄالعريب مقابل 
وǎǬƠ علɂ التعلǎم يف اƫدارȃ  جزائرɅة Ȯǩتب يف الȤǶȎ وǘǩلȤ الȮتب

مدɁ أƵية اللȢǎة الفرنسية ومȮانتها ودورȽا يف ǩطوɅر العلومÛ  وǤǩيȸņ  الفرنسية
بالتعليم الفرنسÛɄ كتب أحد ƮرņرɃ  لɎلتǶاȧ اƫواطنƙ اجلزائرƙɅ ستعطافوال

 ȷعنوا ǨƠ Ǆمقاال ǸيȊال ȸمد بƮ وȽر وȊǤƫدة اɅل "جرȽɉ وجهةƫة اǶيȎن
كيȍ Ȥارǧ اللȢǎة ... «:ɅتǶدȥ ǫيها عȸ اللȢǎة الفرنسية " اȒƩر والǤادɅة

Ɩȡ شهر وسيلة الɉه اǾȽ ا يفŏعنها الفرنسية وكتا  ÛهاȥɎتǹا ɂيف العلوم عل
وسائر الȎنائȜ وȥنوŒا Ȏǹوńȍا الطب واƬندسة واƩساǡ والتنǲيم واجلȢراȥيا 
والطǤيعياǧ والرɅاȑياǧ وما Ʌتفرț عنهاÛ وال Ʌتɂǩǖ لɌنساȷ أɅ ȷنȮر براعة أȽل 
 ȯوȍالو ȸȮƹ Ɏȥ ترعتهاǹدة اɅربية جدȡ ناعةȍ Ȝم ȷه الفنوǾȽ ȜيƤ رنسا يفȥ

Ƌكرنا إالǽ  ما Ƃا إőسمياƫ العريب Șفǎا لعدم وجود اللǾȽ ة الفرنسية وكتايبȢƋبالل 
«-  Û رȊǤƫلية (اɅ25 :م   1867جو Û(  

 إǎȷ رȐȥ اȽɉاƃ للتعليم الفرنسɅ Ʉندرȑ ǯمȸ رȒȥهم لɎحتȯɎ كȮل
Ƿرǘƫا ȯقوɅ ددȎا الǾȽ ويف" ȸǣ  ȓلفاȩ"* »  رددوا يفǩ ƙɅاجلزائر Ȑبع Ƌȷإ

ƫا Ƃم إȽǒأبنا ȯم اجلائردإرساȮƩا ȸا مȥوǹ رسة الفرنسية ȐعǤا الŉأم ȸم ɅǾالȸ 
وما أعقǤها مȸ ) 1871بعد ǭورة (بعȐ الروǳ اƩية  وƷȷمل وȷال Ʌزال واكان

Ȥņعسǩ ɃداستعمارǤłɅ Ɓ Û اسا وƥاطارالإǤǩ با ȸم ȼرف عليȊɅ ɃǾلتعليم ال
ŏا محارȚهم للنȒȥر ȸا مǒم جزȽرȚيف ن ȷكا Ʉالتعليم الفرنسȥ Ûم سابقا

ال  اجتماعيةوȽناȫ أسǤاMerad, A,1963 :  616.( ǡ(».الفرنسɄ كȮل
ȸȮƹ ȸم ņعدǩو ƙɅعليم اجلزائرǩ ɂعل ǧرǭلها أȥاȢǩ الرئي ǡاǤسɉا Ǩجعل Ɣسية ال

 واȑطهاد احتǩȯɎتȼǲ إƂ التعليمȥ Ûالوطǩ ȸعرȏ لعملية  القلة القليلة 
ƙواسع.Ǩوقد قام  ǧلطاņةالسɅاالستعمار  ƘǲأبتهǤعداد ك Ƃرنسا إȥ ȸة مƘ

                                                 
  .1914.أستاذ بثانوية ومدريسة المعلمين بقسنطينة وله آتاب باسم تعليق األهالي  : بن قلفاط   *
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بناǒ عȊوائɄ للمستوطناǧ وȌȎǹ مǤلńȢا معتńƎا لǾلȬ إƂ  اجلزائر إȑاȥة
ȁاوƟ"Ȭرنȥ ȷمليو ȷسوƦ "Ǩكما عمل Ȝة مɅاجلزائر ǧسساǘƫا ǰدم ɂعل 

وȥتǨǶ الǤاǡ علɂ مȎراعيȼ لɊوربيƙņ عامة والفرنسيƙņ  اǘƫسساǧ الفرنسية
إƂ أرȏ وبالتاȥ ƃالسلطاǹ  ǧاȍة للهǲرة وكاǘȽ ȷالǒ اƫهاجروȷ يف حاجة

  .   رة مساحاǧ شاسعة مȸ أراɄȑ السȮاȷ اȍɉليƙستȮوȷ مȒطرة إƂ مȎاد
الȸɅǾ كاȷ مȎدر  اƫدƆ كاȷ علɂ حساǡ اƫواطنƙ االستعمارإǩ Ƌȷوطيد 
 Ʉقهم الرئيسȁعند" الزراعة"رȥǨǤوالفقر  ما سل țم اجلوƬǔم ȷكا Ûيهمȑأرا

ȷرماƩوا .ȤيȮȥ شعب ج Ƃإ ɂǩǖتɅر يف التعلȮفɅ ȷأ ȜائÝ يم "! ȏمراɉوا
  .م  ƭ1863اعة مȸ السȮاȷ كما حدǫ يف  واɉوبǞة ȎƠد اɇالف

ا علɂ الوȑعية أøǎǭرǧ سلǤ االحتȯɎإƋȷ السياسة اƫنتهǲة مȸ طرف إدارة 
كيɅ Ȥتم اȎƩوȯ علɂ لقمة  للمواطنȮȥ Ûƙاȷ اƬمņ الوحيد Ƭم االجتماعية
 Ý Ȉر!  العيɅقرǩ Ʉفȥ بǩاȮلل" ǢȵɀȮل "  ƙɅاجلزائر ȯاƵإ Ȝȥدوا ȼيȥ ȤȎɅ

ȯقوɅ للتعليم :» Ƶإ Ƌȷاجلزائر لتعليم أبنائهمإ ƃاȽأ ȯنفس  ا ƘǤحد ك Ƃإ ȼيǤش
عǤد ( »إƂ جهلهم وȥقرȽم   الɎمǤاالةرɅاȥنا وɅرجȜ مȎدر ǾȽه موقȤ سȮاȷ أ
 ȇالقادر حلوÛ1997 :121( د عددƱ ǬيƜǡياȢاديف  الɅدȁة يف  اȍاǹ

 Ȩناطƫواا ȷلمساǩ Ʉفȥ يها التعليم العريبȥ رǮȮɅ Ɣال ǧرȊانت  ÛɃاجلزائر ǡجلنو 
الƔ . كانȽǓ Ǩلة بالزواɅا االحتȯɎ وحƓ منطقة القǤائل الزواɅا واƫعاȽد قǤل 

 ȷكا Ɣوال ȤǮȮل مȮȊالفرنسية ب ȃدارƫسيس اǖتها اإلدارة الفرنسية بتøنǮاست
 ƙيف القسم ما ب ǾميɎالت Ȕا متوسŏ48  منطقة  53و ǧاɅيف بلد Ǿلميǩ

ȯɎǹ سنة يف العاȍمة  44و  اǩلميǾ 46جرجرةÛ وȎɅل عددȽم يف ǩيزɃ وȁو 
سياسية سȨǤ  العتǤاراƘȡǧ الǒɃƎ راجȜ م وǾȽا االȽتمام  1906
Ǩ اƫدرسة الƔ تƘȊǤ وليسالȥاƫدرسة الƔ قاطعها اجلزائرɅوɄȽ ȷ مدرسة .ǽكرȽا

ǾƬا التعليم  اȽتماماɅعطوȷ  ال زائرƙɅومȸ اɉسǤاǡ الǩ ƔركǨ اجل ǩلقȸ العلم
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 »ǭقايف Û عرقÛɄ اجتماعǩ» Ʉعرȏ أبنائهم إƂ عنȎرɅة ǽاǫɎǭ ǧ أوجȽ  ȼو
) Û ȯɎȽ كانوا)140 : 1995عمار Ǭة  حيƘȢȍ ȯوȎبف ȷدرسوɅ"ربةǹ "

ȸȮة للسƩاȍ Ƙȡ ȸوأماك Ûية نادرةȑاɅية والرǶȎال ǧدواɉا Û وجد مياهǩ وال
وƶلس الطǡɎ علɂ اɉرȏ  «) بدوȷ مقاعد(ادɅة يف أȡلب اɉحياȎȥ ȷوȯ ع

ȷحياɉا Ȑيف بع Ûيف حالة بالية Ƈقدȥ ȃتب الدرȮا مŉأم Û ة وأعمارƥمزد ȯوȎȥ
 ɄƷ1995 بوعزɅزÛ Û( »ونتائȽ ǰزɅلةÛ نقȌ يف اɉماكȸ والتɎميǾ متǤاɅنة جدńا 

: 172 (  
 ǎȷارسها إƢ Ɣع ةداراإلسياسة التمييز الǩ يمȚنǩ ȸليم متطور الفرنسية م

Ʌهتموȷ  هم الجعلت لقɎئل وǩعليم ȑعيȤ ومنȔǶ للمواطنɉ ƙبناǒ اƫستوطنƙ ا
ɄومȮƩا التعليم اǾŏ Û»  دƱ عمر االستعمار ȸة مƘǹɉام اɅɉا Ɠح

2000000  Ʉوسم الدراسƫة اɅيف بدا țوارȊيف ال Ƀ1954(طفل جزائر -
عمار ÛȯɎȽ (  و مهنياال ƶدوȷ مȮانا أو أدȥ ƅرȍة ليتȮونوا ǩقنيا أ) 1955
وȸȮɅ Ɓ الرȐȥ الوطƗ اƫدرسɄ إالƋ مȚهرا ƫقاومة ǭقاȥية ) 146 : 1995

ƗɅالد ǽالنفو ȸا مőستمد قوǩ اńنȁر عمقا ووǮأك .Ɂرǩ ة الفرنسيةǮاحǤال 
)ȣ.نةɀلɀȭ(  ǧدƠو Ǩواجه ƙنيتɅد ƙǩقو ȫناȽ ƋȷأȯɎاالحت  ȯطو Ʉالفرنس

  :وجوده باجلزائر 
  .19اƫرابطوȷ يف القرȷ الزواɅا و  -1  
  2-   ȷيف القر ȷوǶلȎƫا ǒم20العلما.  

ȷوɅاجلزائر Ǿơمدة  ا ȯا طواńǶȑا واǄموقفȯɎاالحت  ȸالسياسة التعليميةم  
 ȸع ȷعوȥداɅ ƙǶلȎƫا واɅالزوا ȯرجا Ʉية"وبقȥقاǮرعية الȊال" Û دأǤم Ʉوبق

حƓ ولو كاȷ يف الرȐȥ الȮامل لȮل اǂاوالǧ الǩ Ɣقوم ŏا اإلدارة الفرنسية 
  .مȎلǶة الȊعب 
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نفس الرأɃ الȽ ɃǾو  "كولونة "والنتيǲة الƔ وȍلǨ إليها الǤاحǮة
وبدأ الȎراɅ țوم بدأ اǂتل  «: حǩ ƙقوɀǩ (ȯريȸ يǙȷɀيف( ǹلǨȎ إليȼ الǤاحǮة

Û اƫعلمÛ اƫستȊفɅ Ûɂفرȏ لسانȼ وǩفƘȮه وأسهم بȼ يف اƩياة مستعمɎ اƫدرسة
و ردņ اƫسلموȷ اƬدɅة اƫسمومة لȎاحǤها الɃǾ قɂȒ إƂ أǩ ȷقوȯ ... الطǤيب
 ƃا 1850-1830عاما  20حوا ǫدƷ ǾميɎǩ اƬ دƶ Ɏȥ ȃدارƫǜȊنɅو 

ɂȑرƫتردد عليها اɅ Ɏȥ ǧفياȊستƫا  Ûتلǂا ȼيف وج ǧعوباȎال ǧعددǩو
  ǯو االندما ȬȮالتف ȸسلح مƫا ǨنƧكاإل ɄمɎاإلس ȸɅح الدǤȍوأ ǧرǮوك

الفترة  وǩنتهȥ :» Ʉتقوȯ تمȜ اجلزائرɃ ومة اŎااستمرار مق "ɀǩريȸ "وǘǩكد.»
 Ƃوɉما ) 1850-1830(ا Ƌȷأ ȷعترف الفرنسيوɅ ال و ǧامراȢم ȸم ȼقاموا ب
ȼطائل من  Ȝالواق Ƃإ ǡأقر ǯد ومنهاɅجد ǡروا يف أسلوǎȮȥ ÛلȊوا بالفȥواعتر

بية يف إطار لتعليم اللȢǎة العر قاǧ اƫدققة وǹططواوأعادوا الȮرņة بعد التǶقي
الƞ ƔوجǤها أنǧǖȊ  1850القȒاǒ علɂ الروǳ اƫعنوɅة  بواسطة إȍدار مراسيم 

 ǧسساǘƫا Ȭلǩ Ǩوبقي ƙواطنƫا Ȥموق ƘȢتɅ لمȥ Ûالعربية الفرنسية ȃدارƫا
  ) ǹ« )Turin, Y,1971 : 36اوɅة 

  
  :Ǽǣاية șهɀر التيار اɄǵɎȍɋ ودورȻ يف ǣعǬ التعليȴ العرŸ اƩر-3
  

 ȯɎǹ ȸم  ȨǤما س Ɓ ƙɅاجلزائر ȷح لنا أȒņتɅهملɅو  ȼǩاǽ التعليم يف حد
كما ǩدعɄ اإلدارة الفرنسية الƔ روņجǨ إƂ أȮȥار مفادȽا أȷ اجلزائرƙɅ ال 

 ņɃعطوا أɅتمامȽا اإلدارة يف التعامل  اŏ Ǩعاملǩ Ɣقة الɅوا الطرȒȥبل ر Ûللتعليم
العربية الرƧية مȸ جهةÛ  مǾȽ Ȝا القطاț بȧɎȡǚ ومȎادرة اǘƫسساǧ التعليمية

 ǧسساǘƞ اƬداǤواستƙɅوف اجلزائرơة وǤɅل رƮ دائما Ǩلș  ترةȥ طيلةȯɎاالحت 
أو  ا أɅ ȷرسلوا أوالدȽم إƂ اƫدارȃ اȮƩوميةمǚȥņبǹ ƙيارǶǤȍǖȥ  ȸɅوا .
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ȷاȮȥ Ȥǎلơيف جهل و ȷوȊعيɅ و اȽو ƆاǮيار الƪȷعب أȍɉا ȊعيɅيف جهل  وا
Ȥǎلơم وج.وŒأ Ƌإالǒأبنا ȯس يف إرساǎنفøتƫم دوا اȡالعربية ر ȃدارƫا Ƃم إȽ
  .قلتها

ومة الǮورɅة الȊعǤية امȜ مطلȜ القرȷ العȊرȸɅ وبتƘȢ لوȷ اƫقاومة مȸ اƫق
النادÛɃ اجلمعيةǲ  ÛرɅدةǤȍǖح للǲزائرƙɅ منابر كȥياسية إƂ اƫقاومة الس

Ǥح مطلب التعليم مطلǤȍوأ ǡحزاɉدر قائمة مطا اأساسي ااȎتɅ ركةƩلب ا
وبادرǧ اƩركة الوطنية ǹاȍة Ƥعية العلماǒ اƫسلمǩ Ȝ. ƙوجهاőايمƛالوطنية 

وكǾلȬ حزǡ الȊعب بتǖسيس اƫدارȃ واƫعاȽد وانتȊر التعليم العريب انتȊارا 
ǧقاɅاȒƫم اȡا رńواسع.  

مȸ اجلزائرƙɅ الǩ ȸɅǾعلموا %  4أǾǩ1962  ȷكر اإلحȎاǒاǧ لسنة  «
اǒ اƫسلمƙ كانوا ɅتȮǶموȷ يف اللȢǎة العربية الفȎيǶة يف مدارƤ ȃعية العلم

 ȯɎǹ اجلمعيةȥ اŒتقنوɅ30و  Ǩقايف قد حققǮوال Ʉاطها التعليمȊسنة يف ن
مȸ الȸɅǾ %  15سنة إƱ ǽد  ȯɎǹ120  االستعمارنȤȎ النتيǲة الƔ حققها 

كɎما ɅتȮǶموȷ يف اللȢǎة الفرنسية و ɅتقنوŒا %  ǩ8لقنوا اللȢǎة الفرنسية منهم 
ليتعلموا  وȮɅ Ɓون ȥاجلزائرɅوÛ1995 155 (   Ûȷ:عمار ȯɎȽ (  »وكتابة 

 Ǩساسية كانɉهم اǤمطال Ƌȷɉ ȐȒم ɂعل Ƌإال Ûȼتهم بǤم مطالȡر Ʉالتعليم الفرنس
ƫدرسة الفرنسية أƵلȥ Ǩا .اǂاȚȥة علǩ ɂعليمهم العريب اإلسɎمɄ ولȢتهم العربية

الطفل عȸ  الوطنية وعزلǨنية   والقومية والرموȁ اƫفاȽيم اƫرǤǩطة بالقȒاɅا الوط
 ȼتǞبيȼوقوميت ȼب  ووطنɅرȢǩ ɂعل Ǩوعملȯطفاɉوطنهم  ا ȸيم (عȽلطيفة إبرا
ȥرنسا  ȎɅرǳ بعد رجوعȼ إɃƘȥ ȯɀǱ "Ƃ"رȫ وǾȽا ما Ȓǹ2000: 121(Ûǩر
ȼƷرȎǩ ƘهȊال  ȼيȥ ȯقوɅ ɃǾأ"ال Ɓ مŒدوɅرɅ أ Ɓ لووǤقɅ السياسية وال  حقوقنا
نا وال ǹدمتنا العسȮرɅة إŒم ɅطلǤوȷ اǂاȚȥة علɂ أحواƬم الȎǺȊية ǩعليم
  .)1972ماɃ جواȷ  اȍɉالةƭلة  ȋ315 (اإلسɎمɄ بتمامها ليم الدȸɅ وǩعا
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ȰȎة الفȍɎǹ  :  

  
إǽا ȥاƫدرسة الفرنسية رǨȒȥ رȒȥا كليا مȸ طرف اجلزائرÛƙɅالȸɅǾ اعتƎوا 

Ʈتل ÛوكǾلǾȽ ǎȷɉ Ȭه اƫدرسة Ɓ دائما أȥ ǎȷرنسا ماȽية إالǎ بلد مستعمر و
  ƙتȥقاǮف  الɎتǹمنها  ا ǧاراǤا لعدة اعتǾȽوÛ ƙɅاجلزائر ǾميɎالت ǧحاجا ȜǤȊǩ
وȡرابة اللȢة الفرنسية Ûوǹوف اجلزائرƙɅ علɂ أبنائهم مȸ التنɉÛ ƘȎنņهم اعتƎوا 

معرȑņوȷ لفǸ مȸ نوț جدɅد منȎوǡ لسلب ȽوɅتهم ودɅنهمȥÛهم  أǎȷ أبنائهم
ȥ ÛرȐȥ "رجاȯ دǎȷɉ" ȸɅ معȚم اƫدرسƙ " اƩياد الدƗɅ"قتنعƙ بفȮرة Ƙȡ م

 ȜتمŎا ȷɉÛ لȮك Ʉالفرنس ȯɎحتɎهم لȒȥر ȸمȑ ǯندرɅ للتعليم ȷوɅاجلزائر
اجلزائرɃ بقɄ متǭǖرا بسǤب االȑطهاد الǩ ɃǾعرȏņ لȼ مȸ طرف االستعمار Ûإال 

   .عربية رȡم قلتهاأنņهم وجدوا اƫتنفس يف إرساȯ أبنائهم إƂ اƫدارȃ ال
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ǼهيƢ:  
ية لɊمة الǾاǩية الǮقاȥ إƂعلɂ العودة  العلماǒ اجلزائرƙɅاǩفȨ جل اƫفȮرȸɅ و      

أحسȸ ما ȥيها معتمدة علɂ النفس اƫراجعة الستǮمار اجلزائرɅة قȎد التǖمل و
للقيام Ǿŏا الواجبÛو عملوا علɂ إعادة بعǬ التعليم العريب مȸ جدɅد بعدما 

ائǰ اƫدرسة الفرنسية يف الواقȜ اجلزائرǾȽ ÛɃا شاȽد عملية التǶوȯ و șهور نت
 ǧاƘيȢǩ لǹدǩ قد Ɣال Ȕطƪنيس وكل اǲية و التǤɅرȢار التȮȥɊل Ȑȥالتيار الرا

Ŏة يف اȥةمتطرȚȥ اǂا Ƃداعية إ Ƀاجلزائر Ȝم  تمȚالن ɂميةعلɎو التعليم  اإلس
ب اجلزائرɃ العريبÛوعلɂ رأǾȽ ȃا التيار Ƥعية العلماǒ اجلزائرƙɅ وحزǡ الȊع

اللǾاȷ عمɎ علǖǩ ɂسيس ǩعليم عريب إسɎمɄ مقاوم مȸ أجل اƩفاȗ علǭ ɂقاȥة 
ȼوانتمائ ȼتɅņوȽو Ƀاجلزائر ȜتمŎا.  

  
  :ȯɀȍǕ اƩرȭة اǵɎȍɋية والȺهȒة الفȮرية يف اجلزائر-1
  
   ȜائȊال ȸالعامة  م ȸم ƘǮȮال ȷيف اجلزائر وليدة  أ ǳɎȍرة اإلȮȥ ȷأ ȷنوȚɅ

زائرƙɅ واƫسلمƙ ة اɉوƂ نتيǲة االحتȮاȫ اƩاȍل بƙ اجلاƩرǡ العاƫي
ƙوروبيɉبوادر  وا ȷكد أǘǩ يةƸالتار ȨقائƩاȥ Ȭلǽ سȮمر عɉحقيقة ا ȷإال أ

اإلǳɎȍ قد ǨƢ قǤل اƩرǡ العاƫية اɉوƂ بل ǩتعدȥ Ɂترة االحتȯɎ إƂ العهد 
ملتها قǤل اƩرǡ العǮماȥ Û ƆاالǹتɎف اƩاȍل ɅرجȜ إƂ الوسائل الƔ استع

Ɣوالوسائل ال  ȸع Ȥتلơ Ƃوɉية اƫالعا  ǡرƩا بعد اőاستعملتها واعتمد  Ǭحي
إال أȷ الȎعوباǧ الƔ اعترǨȑ كل باحǬ .التنȚيم وǩنوț الوسائل والدقة  

ɅتمǮل يف ندرة اȎƫادر وƭموț اƫراجȜ الȮǩ ƔلمǨ عǾȽ ȸه اƩقǤة قليلة جدا 
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قة عȸ اƩياة الفȮرɅة والتربوɅة وعȸ أȽم ǩوجد لدɅنا ȍورة دقي لǾا ال
ر االستعمار ȥقد دمÛ ņ)العهد العǮماƆ ( الȎǺȊياǧ العلمية يف ǾȽه الفترة 

بقɄ مȸ  الفرنسɄ اƩياة اجلزائرɅة وقطȜ اɉسǤاǡ بيننا وبǾȽ ƙه اƫرحلة Û ما
 ȸلم لنا عȮتǩ رɅرة بالتقدɅورة عملية جدȍ ورةȎه الǾȽ ȸم ȌلǺتب نستȮال

ɉدبية والتربوɅة والتعليمية كاǲƬراǧ اɉندلسية ȥ Ûاجلزائر مȸ أȽم اƫناطȨ اƩياة ا
الǩ Ɣواȥد عليها اƫهاجروȷ اɉندلسيوȷ يف القرȷ السادȃ عȊر والسابȜ عȊر 
ƥ اƫ دبية والعلميةɉياة اƩد اɅدƟ يف ƘǤر كǭرة أǲƬه اǾƬ Ǩكان ɃدɎوه لمي

Ƚ Ɨȥو Ƀربوǩو ɃرȮȥ ǫراǩو ǡداǓ ȸمعهم م ȯɎǹ ȸم ǧسدƟ ةȒه النهǾ
 Ƀقرƫد اƥأ ȸمد بƮ ȃاǤية أيب العȎǺكر منها شǾر نȎالع Ȭلǽ ǧياȎǺش

 ȷيف القر Ɔ17التلمسا  ȼǩلفاǘم ȯɎǹ ȸم م "Ƚȁأ Û الطيب Ǹنف ȏاɅار الر "
Û Ʉالسنوس Ʉعل ǸيȊالوالة وال Ǩفرة جعلȢƫوا ǡواǮال ǒنية ورجاɅالعاطفة الدȥ

بقطاț التعليم مȸ حيǬ بناǒ اƫدارȃ واƫعاȽد اǩɉراɅ ȫولوȷ اȽتماما كƘǤا 
ȼرف عليȊǩ ارةȁية أو وƧة رǞيȽ ȼل ȸȮǩ Ɓ التعليم țقطا ȷم أȡساجد رƫوا.  

Ȣالل Ȝستطǩ Ɓرة يف اجلزائر وȊة العربية منتȢالل Ǩسهابقيȥناǩ ȷإال يف  ة التركية أ
ȸ أعرȧ م العربيةÛ واإلدارة وبقيǨ اƫعاȽد واƫدارȃ والزواɅا ǩدرȃ باللȢة 

 Ǩأسس Ɣال ȃدارƫا " ȷ747يف قر øȽ1346  ة ‹" " .مǤعق Ƀومدرسة سيد
 Ƀومدرسة سيد ȤɅرȊال ȸب Ʉعل Ƀبقسنطينة وسيدȸم Ǩأسس Ɣال ƆتاȮال 

  .طرف ȍاſ باɃ واƫسǲد الƘǤȮ بالعاȍمة وȽƘȡا 
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  :   لعǮماƆ ا هǣǕǼرȁ اɉساǥǾǩ املفȮريȸ يف الع-
  Ǿمن Ƀاجلزائر ȜتمŎا للتعليم  اƘǤتماما كȽا ƃوɅ القدمǽإÛ   زǲد كلمة عƱ ال

Ʌرجǽ ȜلȬ إƂ اŎتمȜ يف حد ǽاȼǩ ونȚرȼǩ للعلم  ويف التǖطƘ أو نقȌ يف اƬياكل 
ɅرȜȥ اǃ ." إɅ ǽرɁ أȷ التعليم ǩوجȼǤ  العقيدة وواجǤية التعلم  مȸ أجل العلم 

 ǧوا العلم درجاǩأو ȸɅǾم والȮأمنوا من ȸɅǾال. "  
الȊيǸ اƫفƮ Ɣمد بȽ " ȸم اƫدرسƙ يف اجلزائر نǾكر يف اƫسǲد الƘǤȮ مȸ أ

 ǸيȊال Û يةȽاȮال ȸمد بƮ ǸيȊال Û ƘǤȮد الǲسƫالعريب اإلمام با ǸيȊال Û دȽاȊال
مȎطفɂ الǤȮابطÛ Ʉ القاɄȑ واعزɅز Û وعلɄ بƮ ȸمد اƫنǲلƔ وƮمد بȸ إبراȽيم 

  .ائرÛ Ƀ موسɂ وعلɄ بȸ اɉمÛ Ƙ اƩاƥ ǯودة اجلز
Ʈمد بȸ علɄ الطلɄǶ والȊيǸ عمار بȸ شرȔɅ وعمار العريب وƮمد : ȪǣسȖȺيȺة 

 ǡرȢويف ال Ʉوكيسɉا Ʉعل ȸمة حسɎالع Û ƃǽاȊمد الƮ Ʉȑالقا Û Ɓسا ȸب
ǩلمساȷ كانǨ عائȊǩ ǧɎتهر بالعلم عائلة شعيب Û وعائلة اŎاوÛ Ƀ و ƞدɅنة 

 ƗȽ ȸمد بƮ ǸيȊمد أبو طالب والƮ ونةȁماƫاż1855 تو  ȸمد بƮ ǯاƩم وا
 ƗȽżتوƫرمة  م1863يف سنة  اȮƫة اȮƞ›1  ‹ ) أيب شنب ȸ35: 1964اب-
36  (.  
- ǥورǼȩ ȸǣ Ǽسعي:  
  

     Ȝطيب باجلامǹو ȃباجلزائرإمام ومدر ƘǤȮية ووكيل أوقاف  الȮالƫا Ɣومف
راȽيم ǾȽا اجلامǩ ȜولǨ  أسرة ǾȽا اƫدرȃ اإلȥتاǒ مȸ عهد الȊيǸ سعيد ابȸ إب

Ʌ øȽعتƎ مǘسس ǾȽه اɉسرة 1066إƂ    1028قدورة الǩ ɃǾوƂ اإلȥتاǒ سنة 
علميا ǩ ŻوƂ بعده أبناǗه إƂ أȷ جاǒ الدور علɂ سعيد بȸ أƥد قدورة سنة 

درȃ يف ȁاوɅة أŏلوŻ ȯ انتقل إƂ اجلزائر بعد أǩ ȷتلمǾ  1129إȡ ƂاɅة  1122
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 ƘǤȮال Ȝيف اجلام Ʉطماطƫا ǸيȊد الɅ ɂسنة عل ƃحوا ȷلمساǩ Ƃ1012وانتقل إ 
وȽناǩ ȫتلمǾ علɅ ɂد سعيد القرɁ يف اƩدǬɅ اƫنطȨ الǤياȷ عاد إƂ اجلزائر سنة 

1019 ȷاȒرم Ƀسيد Ȝطابة يف جامƪاإلمامة وا Ƃوǩ øȽ مةȍح مفتيا  بالعاǤȍأ
  .ș1068  øȽل يف ǾȽا اƫنȎب إƂ أǩ ȷويف سنة  1028يف أواسȔ سنة 

  
 ȼøøøǩلفاǘȵ ȴøøȽǕ:  

  
-  ȷلمساǩ ȯȁنوا  
  ) . 377-364 أبو القاسم سعد اÛ ǃ( يل الفقȼ شرǹ ǳطب ƯتȎر قل -
  
- Ʉلماسǲالس ɃارȎنɉا ɄعلŸرȢامل:  
  Û ƃɎأو الفي Ʉلماسǲالس ɃارȎنɉد الواحد اǤع ȸب Ʉاملة علȮال ȼسميتǩ

 ȷالقر ȸم ǧربعيناɉا ȯɎǹ اجلزائر ȸياة العلمية) م  17( استوطƩلعب دور يف ا 
والسيما التدرɅس وقد عاȍر أمǮاȯ سعيد قدورة وأƥد الزروȧ بȸ عمار بȸ داود 
 Û ȷياǤال Û ȼالفق ȯوȍعدة علوم منها أ ȸم ȸȮنة اجلزائر متمɅدƞ ȃعمل كمدر

  .اƫنطÛ Ȩ النǶو Û مȎطلح اƩدÛ ǬɅ الفقÛ ȼ اƩدÛ ǬɅ السƘة 
  ȼøøøǩلفاǘȵ ȴøøȽǕ:  
-   ȷǓالقر Ƙفسǩ  
-Û 364أبو القاسم سعد اǃ ( ل يف حل ألفاƯ ȗتȎر ǹليل ȡاɅة الطالب الني -

367                                                                           (  
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 Ʉوالتعليم Ƀالتربو ȯاŎيف ا ƘǤركود ك ǫحد ȯɎاالحت ȸم Ƃوɉالفترة ا Ʉفȥ
لȥ ɃǾرȏ التǲنيد ȥهاجر الƘǮȮ مȸ العلماǹ ǒارǯ الوطȸ بسǤب االحتȯɎ ا

م Û وƥداǹ ȷوجة  ȍǖȥ1850اǾȽ ǡا القطاț الȊلل ȥقد ǩويف العنايب Ȏƞر 
م ȥ Ûتركوا  1883م واɉمƘ عǤد القادر بدمȨȊ  1845يف اسطنǤوȯ سنة 

)  63 – 60 : 1984أبو القاسم  سعد اȥ ) Û ǃراȡا رȽيǤا يف الǮقاȥة الوطنية 
ئل العȊرɅناǧ مǾȽ ȸا القرȷ مابƙ إǽ بلȠ عدد مهاجرƽ Ƀاȯ إȥرɅقيا يف أوا.

ألȤ إƂ كل مȸ مȎر ȥ ÛلسطÛ ƙ العربية Û السعودɅة  63 ألȤ مهاجر و 45
 ȯوȑناɉركة الوطنيةأبو القاسم سعد ا( واƩا ǃ)1984 :.92  (Û دافȽɉاȥ

Ǩالوق Ȭلǽ يف ȸɅرȮفƫوا ǒطرف العلما ȸقيقها مƠ رادɅ Ɣة الɅالتربو.   
  .دȸɅ وɅȁادة معرȥة اǤƫادǛ واƩدود اƫعرȥة الǮقاȥية بال -
  .نȊر التعليم علɂ نطاȧ واسȜ حɅ ƓتمȸȮ اجلزائرɅوȷ مȸ معرȥة دɅنهم  -
-  ȸɅيادƫا ȤتلƯ الدولة يف ȷوǘش Ƙقوم بتسيǩ ةǞȥ ȸɅوȮǩ.  
-  ȼǩاǾطلب العلم  ل.  
  

2-  ȯɎøøتǵɍا ǥرøøتȥ ɂøلǙ ةøيǵɎȍɋة اøȭرƩاد اǼøتȵا:   
    

كرد ȥعل للسياسة الƔ انتهǲتها إدارة اإلɎȍحɄ يار الت Ʌعود șهور      
Ʌتم  Ȯȥانوا Ʌدعوȷ إƂ اليقȚة واƫقاومة حƓ ال: االحتȯɎ يف قطاț التعليم 

 ǒأبنا ɂعل ȏفروƫار اȎƩة اǲولنتي Ʉالفرنس ȜتمŎل اǹدا ȷوباǾوال ǷɎاالنس
ونȚرا للسياسة  اجلزائر إلبقائهم بعيدȸɅ عȸ معرȥة الواقȜ اƫر اƫفروȏ علɂ الɎǤد

التعليمية القائمة يف ǾȽه الفترة ȸȮǩ Ɓ ملتǶمة مȜ السياسة القومية العامة للɎǤد 
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 ƙتȥقاǮال ƙل بȍاƩف اɎتǹɎرا لȚيلة ( نǹستعمر الدƫة اȥقاǭو Û ليةǂة اȥقاǮال (
  .والȷ اإلدارة الفرنسية ɄȽ اƫسيطرة الوحيدة علɂ اƩياة التربوɅة والتعليمية 

ل ǩيار اإلǳɎȍ إƂ العودة إǽ Ƃاǩيتȼ الǮقاȥية قȎد التǖمل واƫراجعة إǽ عم 
ȥيها والرجوț إƂ القاعدة العرȒɅة مȸ الȊعب لتستنهȒها  لتستǮمر أحسȸ ما

معتمدة علɂ نفسها للقيام Ǿŏا الواجب Ƚناȫ عامل ǹǓر ساعد يف șهور ǾȽه 
Ȋرȧ العريب ȥ Ûتم االحتȮاȫ اƩاȍل بƙ اȢƫرǡ العريب وبɎد اƫ وȽو اƩركة

 ǧɎŎا ȨɅطر ȸوع ȼǩǾمɎǩده وǤمد عƮ  ǧلفاǘم ȯɎǹ ȸر مȮا الفǾȽ زɅعزǩ
والǶȎاȥة  Û وعȸ طرȨɅ الطلǤة الȁ ȸɅǾاولوا دراستهم يف الزɅتونة بتونس 

  .واȽȁɉر Ȏƞر 
الƔ كانȎǩ Ǩل إƂ اجلزائر ǹفية دعمǨ اȮȥɉار الƔ قامǨ " اƫنار" ȥمǲلة

وال نزاț يف أȷ أوǶȍ ȯيفة ارǩفعǨ يف " ية يف اجلزائر عليها اƩركة اإلɎȍح
ƗɅالد ǳɎȍبلزوم اإل ɄمɎاإلس Ɓيفة وال العاǶȍ ɄȽ Ȩيف اجليل الساب Ʉإمام علم

 1935سǲل مƢǘر العلماǒ اجلزائرƙɅ عام " ( اȎƫلƙǶ اإلمام Ʈمد عǤده 
ية يف اŎتمȜ كواȮȥɉار الƔ جاŏ ǒا Ƥاȯ الدȸɅ اȢȥɉاƆ أحدǨǭ نوعا مȸ اƩر).

ȥيها يɅ Ȉع عريب ȥقد نȼǤ إƂ الȢفلة الƔ كاɄȷ اƫواطȸ الالعريب وȁادǧ يف وع
Ûǡالعر ǒالعلما Ǩعȑا ووŒɉ مőولياǘأمام مس  ȯاȒالن ƙب ǯزƢ Ǩكان

عو إƠ ƂرɅر الɎǤد السياسɄ والنȒاȯ الفȮرȮȥǖȥ  Ƀار Ƥاȯ الدȸɅ اȢȥɉاǩ Ɔد
ȸمية مɎلم واال اإلسȚال ȯاȮا كل أشőوحد ȨقيƠتها وȒŒ ɂداد والعمل علǤست

 ǩسمȑ"ɂمȸ الوحدة اإلسɎمية وǾȽا ماكانǩ Ǩدعو إليȼ اجلرɅدة الƔ أسسها 
 ɂقǭال " .العروة الو ƆاǮميد الƩد اǤليفة عƪيف قلب ا Ɂدȍ هǾȽ ȼǩدعو ǧوجد
ņتǩ اد جامعةƶ وريبɉا Ȥالزح ȼمية لتواجɎاإلس ȯالدو ǧوماȮيها كل حȥ دǶ



          ƻƳل الساǆالتعليم العربي الحر                                              الف  
  
  

 168

Ʒ ȷاوȯ أɅ ȷزɅل الفرقة بƙ اɉمم اإلسɎمية حǩ ƓتمȸȮ مȸ االƠاد لǾلȬ كا
  .كقوة واحدة ƫواجهة االستعمار

أǾȽ ȷا اƘǹɉ  حيǬ الرɁǗ بƤ ƙاȯ الدȸɅ اȢȥɉاƆ وƮمد عǤده يف اǹتɎف
ɁرɅ ǎȷǖر التعلي بȊالعقيدة ون ǳɎȍǚدأ بǤǩ ƘيȢر عملية التȊون țدǤاربة الƮم و

ƙيف ح Ʉالوع Ƥ دƱ ررǶدأ بالتǤǩ ƘيȢعملية الت ȷأ ɁرɅ ƆاȢȥɉا ȸɅالد ȯا
 ɃدȎالت Ȝة لتستطيɅورǭ ة سياسيةǞǤعǩ ƘȽة اجلماǞǤعǩو ɄستعمارالسياسɎل " ȯاƤ

 ȼعلي ǨǤلȡ ȸɅرجل د ȸɅمدالالدƮ سياسة أما  ȼلب عليȡ ده رجل ساسةǤع
 ȸɅالد ) ƔƝ ȷماǮع  Û1998 :97(ال Ɓيف العا Ǩراج Ɣار الȮȥɉه اǾȽ عريب

 Ǭإعادة بع ɂوعملوا عل Û همȥفوȍ ȷموȚنɅ Ʉلǂا Ɂستوƫا ɂعل ǒالعلما Ǩجعل
عملية التǶوȯ وșهور نتائǰ اƫدرسة الفرنسية يف  لتعليم العريب مȸ جدɅد بعد ا

 ȷة القرɅاŒ19  م.  
تيار كمعارȏ لȮȥɊار التȢرǤɅية والتǲنيس Û والتǲنيد العسȮرɃ الǾȽا  șهرلقد 

Ȕطƪوكل ا ɃارǤاإلج  Ʉهȥ Ƀاجلزائر ȜتمŎة يف اȥمتطر ǧاƘيȢǩ لǹدǩ قد Ɣال
 Ƃدعو إǩ " ةƹمية والتعليم العريب والقيم القدɎم اإلسȚالن ɂعل ǒأبو " ( اإلبقا

Û ǃ171: 1992القاسم سعد ا . (  
 ɁƎȮداف الȽɉا ȷا التيار إال أǾȽ رادȥأ ƙر بȚالن ǧف يف وجهاɎتǹم االȡور

 ǯرơواحدة ال ǧاɅاȢطالب التاليةوالƫا ȸع  
 1-  ɄمɎل اإلطار العريب اإلسǹدا ƘيȢالت.  

2-  ɃارǤاإلج Ʉنس والتعليم الفرنسǲالت Ȑȥر.  
قطاț ومطالǤة ǩنȚيم ǩعليم عريب بدɅل ورȐȥ اȎƩار اƫفروȏ علɂ ال -3

أمȫɎ مǘسساǧ التعليم الƔ استولǨ عليها عȊية  بǚعادةاإلدارة الفرنسية 
 ȯɎاالحت.  
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4- țاسترجا  Ƀاجلزائر ɄمɎاإلس ǒاȒالعمل بالق.  
5-  ȧقوƩساواة يف اƫوالتقاليد اجلز السياسيةا ǧبالعادا ȃساƫة عدم اɅائر

 Ȭلǽ م يفȽة  ( وشعارɅية اجلزائرȎǺȊال ɂة علȚȥاǂا ȯɎǹ ȸم ǳɎȍاإل ) (
ǃأبو القاسم سعد اÛ 1969 :169 .(أق Ɣارمة الȎم الرقابة الȡرȥ امتها إدارة

ȯɎاالحت Ǩاجلزائر كان ȷإال أ Ʉالقوم Ʉر الوعȊلن Ɏحق ȯɎǹ أوا ȷر القرǹ
إȷ حركة اإلǳɎȍ الƔ قام ŏا ( إɅ ǽعƎ عǽ ȸلȬ مالȬ بȸ نȥ Ƒيقوȯ  م 19

 ǡلها يف القلوǹوأد ȃالنفو Ƃإ ǧركاƩه اǾȽ ǡأقر Ǩكان Û ȷوɅاجلزائر ǒالعلما
 ( ȯيقوȥ Ȭلǽ عتمد يفƫا ǰنهƫا ȸلم عȮتɅو )Ƚمنا ȃأسا ȷإ Ƃعاǩ ȼهم قولǲ "

اƱاȁ اجلزǒ لقد دأبوا علɂ " ) إȷ اǃ ال ƘȢɅ ما بقوم حƘȢɅ Ɠوا ما بǖنفسهم 
وȽو إدǹاȯ الوعɄ يف ȍفوف اجلماƘȽ وǺȊǩيȌ اƫرȏ  اɉوȯ مȸ مȊروعهم 

 ) źاƧ ȗفوƮ :89 .(  
 ǧدة اعتمدɅية وسياسية واجتماعية جدȥقاǭ ǧطوراǩ ȸع Ǝعǩ ةȒالنه Ǩلقد كان

ȢȒال ɂعل ȼأولت ɃǾال ƘǤȮتمام الȽاال ȯɎǹ ȸقايف مǮال țواإلبدا Ʉالسياس Ȕ
للتربية والتعليم Û بدأǧ مرحلة جدɅدة معتمدة علɂ مقاومة قوɅة Ɵ Ûسدȥ ǧيما 

ƙǩارȒƜ ȔǤǩار Ƀر اجلزائرȮالفȥ Û ركة الوطنيةƩعرف باسم اɅ اƞ بعد: 
ȷ  ƘȢǩ العȊرȸɅمȜ بداɅة القرÛحȒارة ȡربية دǹيلة وحȒارة اȊƫرȧ العريب   

Țǩ ȷهر مقاومة وطنية ơتلȤ يف ة وǩ ȸȮǩ ƁنتȚر إدارة االحتȯɎ ألوȷ اƫقاوم
Û إȷ  )اƫقاومة اƫسلǶة(طǤيعتها ويف أساليǤها وإدارőا أشȮاȯ اƫقاومة السابقة

بǚعداده ǭقاȥيا  عملية ǩعǞǤة اإلنساȷ واƫواطȸ اجلزائرȽ Ƀو Ʈور اƫعركة النȒالية
روǳ جدɅدة وحركة ȮȥرɅة ȥ Ûاɉعداد  ǩعليما ȽǘɅلȼ لǬǤوȮȥرɅا وإǩاحة  

Ʌة ǩدعم ȥيها بعد باƫواجهة العسȮرɅة والفȮرɃ والسياسɄ والǮقايف للمواطنƙ أول
ȯɎالة االحتȁإلÛ   ادȁة العربية وȢيانة اللȎمر بɉا ȯيف أو ȸɅرȮفƫا țموƭ اجتهد



          ƻƳل الساǆالتعليم العربي الحر                                              الف  
  
  

 170

Ɏمية قȎد اǂاȚȥة حرȍهم يف ǖǩليȤ الدراساǧ اللȢوɅة وحǮوا علɂ العلوم اإلس
 ǧاǲالله ȜيǲȊاربتها بتƮ ɂاإلدارة عل Ǩة بعدما عمȍاǹ ة العربيةȢالل ɂعل

ȮرɅة Țȥهرǧ حركة Û ȥوإȥقادȽا مȮانتها Ûاǂلية للتȊوȈɅ علɂ اللȢة العربية
ǎيةǤعالǮة الǤتȮƫة اƵساƞ1  مة اجلزائرȍبعاƶ ǸɅاȊم ȸم ȸɅرȮفƫوا ǒدباɉيها اȥ Ȝتم
ǂاة اȒساجد وقƫركة اإلاƩا ǧبدأ Û ƙة ومدرسǾǩسس اكم وأساǘǩ حيةɎȍ

ȁنية  لتعليم عريب حر مواǓيب القرǩتاȮداد عدد الȁوا Û للمدرسة الفرنسية
بǚنȊاǒ مدارȃ عربية وǩوجȼ اǮƫقفوȷ إȥ  ƂقامǨ" وƞ ȏستوɁ اللȢة العربية للنه

اƪطورة   إƂوǖǩليȤ الȮتب والرسائل للفǨ نȚر اƫواطنÛ ƙالتدرɅس يف اƫساجد
ɉ لوا إليهاȍو Ɣال ƙور حȽالتد ȸم ǧالدرجا Ȕيف أح ȷكا Ƀاجلزائر ȜتمŎا ȷ

 Ɂوا لدǲتمام بالتعليم واحتȽاال Ƃدعوا إȥ التعليم ȸɅمياد ȸع ȸɅوا بعيدǶȑأ
 ȸا الوطǾŏ إليها التعليم ȯǓ Ɣعية الȑالو ɂة علɅاالستعمار ǧالسلطا.  

  
Ǖ-ال Ʉøȥ ȸøاجلزائريي ȸøيǶلȎامل ȴøøȽǕɃارøستعمɍا Ǽøعه   

Ƚناȫ الƘǮȮ مȸ العلماǒ واƫفȮرȸɅ اȎƫلƙǶ الȸɅǾ اȽتموا ƞيداȷ التربية    
والتعليمÛونǾكر يف ǾȽا اƫقام أبرȽȁم وǾȽا علɂ سǤيل اǮƫاȯ وليس علɂ سǤيل 

  :اȎƩر وȽم
1-  ǡɀȽɀامل ȸǣا:  

  ȯيقوȥ ه الفترةǾȽ التعليم يف țعية قطاȑو ȌǺȊɅ ɃǾل" الȍاجلزائر و ȷإ Ǩ
مǾȽ ȸه اƩياة ƶ Ûب عليها  ǺلȌنقطة يف سلم التدȽور Û ولɄȮ نتإƂ أسفل 

أǘǩ ȷمȸ بالتقدم والتعليم بȮل الوسائل والتسامح والعودة إɅ ƂنابيȜ اإلسɎم 
                                                 

مع سدي عبد الرحمن كانت هذǉ المكتبة في مفترق الطرق بين جا) م  1896هù  1314( نƋƬت منذ - 1

  . وجامع سعيد وưريƠ سيدي عبد الرحمن بحي القصبة في أعلǏ المدينة
  



          ƻƳل الساǆالتعليم العربي الحر                                              الف  
  
  

 171

ǾƬا السǤب أعلȸ ابنȼ اƫوȽوǡ اƩرȑ ǡد اجلهل واإلجǶاف " الȎاȥية 
ȸ باȷ كل اȥɇاǧ الƔ والȮسل كǩ ɄتǶرر اجلزائر مȸ حالتها اƫنǶطة وكاǘɅ ȷم

 ȃدارƫا Ż ȃدارƫا ȨلƝ Ȕقȥ Ʉد ستنتهɎǤال ɂمتسلطة عل Ǩأبو القاسم ( كان
ǃسعد اÛ 1992  :175 . (  

  
2- ɃاوŎادر اȪال ǼǤع ǸيȊال :  
  

  )1848 – 1913 ( ȷاƥد الرǤع ȸب ƇرȮد الǤع ȸمد بƮ ȸد القادر بǤو عȽ
ɉا ǡرȢƫا ȯاƽ يلةǤق Ƃة إǤنس Û ɃاوŎولد ا ȷلمساǩ يف ȼل عائلتȍأ Û ɂȎق

العلم والدÛ ȸɅ كاȷ أبوه قاȑيا ب نǖȊ يف أسرة اشتهرǧ  1848 بطنǲة سنة
  ) .6:  1971   –أبو ȐŒ عادȯ ( وȥقيها متمتعا بƘȎǤة وȑاǒة 

 Û رعيةȊيف العلوم ال ȼفقهǩو Û ة العربيةȢالل ǡداǓ ɂعل ȼطلعǩو ȼȥتميز بسعة معارɅ
ة قȒاɅا االقتȎاد السياسɄ وعلم التربية Û مارȃ وبرț يف علم الɎȮم ودراس

 سنة Û عينتȼ اȮƩومة الفرنسية مدرسا باجلامȜ 22مهنة  التدرɅس وعمره 
 ƙع Ż يف قسنطينة ƆتاȮية " يف مدرسة اجلزائر العليا  الǤعالǮدرسة الƫسنة " ا

 عƙ إماما 1908يف سنة  ơÛرǯ علɅ ɂده الƘǮȮ مȸ اƫترƙƤ والقȒاة 1878
: 2000اſ الȎدƮÛ ȨɅمد ȍ" ( وǹطيǤا يف جامȜ سيدɃ رمȒاȷ بالعاȍمة 

52 (  
  
-  ȼǩلفاǘȵ ȴȽǕ :    
" Ȝȥناƫا ǡدر سنة  :"كتاȍ1877  ǡتاȮا الǾȽ يف ȯناوǩ Û رةȽر يف القاȊن

Ʉالتعليم ƙɅاجلزائر Ɂمستو žكما عا Û ȧرȊƫد اɎالتعليم يف ب ǰȽمناÛ قايفǮالÛ 
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م اƫنȔǶ يف اجلزائر مقارنة بǖوربا اƫتقدمة أو الحȘ اŎاوɃ مستوɁ التعلي
ȧرȊƫاÛ  اعترف ƙراحة حȎة بɅة اجلزائرȥقاǮال Ȝواق ȸلم عȮǩ ǡتاȮا الǾȽ ويف

وɅعطɄ يف نفس الوقǨ اƩلوȯ للǺروǯ منها وǽلÛ ȬبŒǖا ǩواجȼ أȁمة عميقة 
 ÛةبتȮȊيل منهǩ ǰعليمƶ ɄمȜ بƙ الدȸɅ اإلسɎمɄ واللȢة العربية والعلوم اجلدɅد

ǾȽا الȮتاǡ الɃǾ أȍدره اŎاوȥ Ƀيما ǩ ȌƸطوɅر مناǰȽ التربية والتعليم أǭار 
 ȼأن Ɂرǩ ǽرنسا إȥ ةȚة " حفيƘطǹ ارةǭقسنطينة إ ȷاȮار سǭة " أȥاǶȎال Ɠح

الɃǾ  "لƎ ويف وȃɍ     "الفرنسية ǲőمǨ علɂ شȼȎǺ وكتب يف ǾȽا الȎدد
ȥأ ɂرد علȷعنوا ǨƠ رȊن ȯيف مقا ɃاوŎار اȮ  "رȊال ǡكتا"  

  ȯقوɅ وكتب " ȜǲȊر ما نǮكǖة العربية بȢة واللȥقاǮال ȜǲȊال ن ȷأ ȏفروƫا ȸم
أو الǤاسȮية أو الƎوȥستية ȥهǾه اللȢاǧ لȢاǧ  اɉنǮوɅةاللȢة والǮقاȥة االبترǩونية 
وƬا ǩارƸها وأدŏا ومǽ Ȝلȥ Ȭقد أوجǤنا علǩ ɂلÛ  ȬشدɅدة اȍɉالة أȒɅا
Ȣة الفرنسية أما استمرار اللȢة العربية اجلزائرɅة وعمǨ الل ÛالȊعوǩ ǡرȫ لȢتها

 ƭ1977 :11لة الǮقاȥة " (ȥهو نǤȮة علɂ اجلزائر وعلɂ سȮاȷ العرǡ أنفسهم 
 (  
ȥرǲدائما ح Ǩطور  اإلدارة الفرنسية بقيǩ د أوɅدƟ Ƀرة أمام أǮالتعليم ع ǰȽناƫ

ȍدر " لمƙ اƫتع رǭاǨƠ "ǒ عنواȷ  يف اجلزائر Û كǾلȬ مȸ مǘلفاȼǩ كتاǡ مهم 
عداد Ȏƞر ǩ Ɓدǹل إƂ اجلزائر إال أ" الوȽابية" باƫطǤعة م1877يف القاȽرة سنة 

ȸم ȏفروƫر اȚǶرا للȚقليلة ن ȯɎإدارة االحتÛ  ةǲȑ ه الرسالةǾȽ ǧهرșوقد أ
هǾا الȮتاɅ ǡدعو إƂ اليقȚة واالعتناȥ ǒكƘǤة علɂ أساȃ أنɅ ȼسǒɄ إȥ Ƃرنسا 

علɂ اǹتɎف مȊارŏا سواǒ أكاȷ أوريب أو ȥرنسɄ بقطاț التعليم وǩعلم العلوم 
ƗɅد Ƙȡ مادام Ɔعلم إنسا ȼأن ȃأسا ɂعلÛ ÛǧاȢعلم اللǩ Ƃكما عمل ودعا إ

 ɂعل ɃاوŎاƘǤك Ɂدȍ ǧوجد Ɣاره الȮȥر أȊان ƃاȽɉا ȓيف أوساÛ   ȜǤوط
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ȊǤƫدة اɅا يف جرȽرȊنɅ Ɓ ةɅاره التربوȮȥر أȊون ȼǩلفاǘوم ȼǤر كت " ȯحا ȷلسا
  ."ارة الفرنسية اإلد

بقيǨ اإلدارة الفرنسية قلقة ưا ȮɅتȼǤ اŎاوɉ Ƀنȼ أشاد باللȢة العربية والȷ جل 
 Ûكتاباǩ ȼǩدعو إƂ اليقȚة وأداȷ اإلدارة الفرنسية علǩ ɂردɃ التعليم وǩفɄȊ اɉمية

 ǒالعلما ȸة مƘǤموعة كǲƞ يةȎǺȊه الǾȽ Ȕربǩ Ǩكان Ɣميمة الƩا ǧقاɎوالع
ƫبا ȸɅرȮفƫإدارة اوا Ȩدر قلȎم Ǩكان Ɣالعريب ال ȧرȊ ȼɅكما لد ȯɎالحت

شرǳ اجلمل  منȚومة يف التوحيد ونȎيǶة اƫرɅدɃ و:مǘلفاǧ أǹرɁ نǾكر منها
Û ةɅرادŎا ǹرÛ ميةɎȮار  و القواعد الǤتǹواال Ǝار يف اجلǤǹɉة اȎ ةɅويف بداǩ

ɅعتÛ  Ǝنةعندما كاɅ ȷقوم بزɅارة إƂ أقاربȼ بقسنطي 1914شهر أكتوبر سنة 
اŎاوɃ مȸ الدعاة اɉوائل إƂ إدǹاȯ اȧɎǹɉ وعلم النفس يف الƎامǰ اƫدرسية 

Ʈمد ( حȮɅ Ɠوȷ اإلǳɎȍ اƫقȎود جǾرɅا وɅتم ǩعليم الناشǞة ǩعليما عȎرɅا 
  .)  Û 1978  :270ناȍر

  
3-  ȴليƩا ǼǤية عȵسا ȸǣ1933 – 1866( ا  (:  

  
ȸو مȽ أƙɅاجلزائر ƙǶلȎƫوائل ا ɃǾال  ƖǤǩمدƮ ǰده منهǤع Û  ولد باجلزائر

ǩوƂ مهمة التدرɅس يف اƫدرسة Ûوǩعلم ونȥ ǖȊيها Ż انتقل إǩ Ƃونس طلǤا للعلم 
  ) 84:  1995  عمار Û ȯɎȽ( لعاȍمة إƂ أǩ ȷويف الرƧية يف اجلزائر ا
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  Ȗ:1820_ :1914فيƮȈمȸǣ Ǽ عيسɂ ال-4
  

Ʌ ɂدمȸ اƫفȮرȸɅ والعلماǒ ولد بɅ ƗǤزقȸ باجلنوǡ اجلزائرɃ وŏا ǩعلم عل
ȸɅȁارǤال.  

  
ȼǩلفاǘȵ ȴȽǕ:  

  .ǩسيƘ التفسÛƘجامȜ الȊمل Ûشرǳ الدعائمÛدɅواȷ الȊعر  
  

5-ǢȺȉ ŸǕ ȸǣ ǼمƮ:  
  

 ǡدɉبا Ɓوعا Ǭأيب شنب باح ȸمد ابƮ  مد العريبƮ وȽÛ  ǒاǭɎǮوم الɅ ولد
ȽǾب عƙ ال" م بفǹ ȌǶارǯ مدɅنة اƫدɅة الǩ Ɣسمɂ حاليا  26/10/1869

"Û  عةɅرȁوǤب ƙعلمƫل مدرسة اǹم 1866د ȸمنها معلما يف س ǯرơ و Ȝالتاس
ÛرȊمة عȍلية اجلزائر العاȮب ȨǶالت ȼل دراستȍوا Ǭح يف حيƱ ȯوȎƩشهادة  ا

دبلوم اللȢة العربية مȸ اƫدرسة العليا  م1894الدراساǧ العربية العليا ناȯ سنة 
 ǡداɈل التعليم ال م1904يف  باجلزائرلǹدȸرا يف سȑاƮ اǽح أستاǤȍǖȥ ƃعا 

 ƙǭɎǮامس والƪم1924سنة يف سنة ا  Ʉكرس Ƃتوȥ اǽح أستاǤȍة "أǾǩساɉا "
عȒوا يف أكادƹية العلوم االستعمارɅة ǩويف يف سانǨ أو  م1924انتǺب سنة 

التاسȜ وعمره الɅتǲاوȁ  05/02/1929جƙ بعد مرȏ الȁمȼ الفراɅ ȇوم 
ƙمسƪد الر( سنة      واǤعÛ ƃɎاجلي ȷاƥ  1983  :13  (  
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  : Ǚسهاȵاȼǩ الترɀǣية
  

 ɂا علȚȥاƮ يهاȥ ȷوباǾال ȷدو ƘǮȮربية الȢارة الȒƩا ȸم ǧǾǹية أȎǺȊه الǾȽ
Ȏǹوȍيتȼ كمǮقȤ عريب مسلم Ʌتǲلǽ ɂلȬ يف دȥاعȼ اƫستميǨ علɂ اللȢة 
ƙيƹكادɉا ȸم ȼدقائȍوجل أ ȼعمل ȔيƮ ȷم أȡة العربية رȥقاǮال ɂالعربية وعل 
والǤاحƙǮ الȢربيȚɅ ƙهر Ƣيزه ǾȽا حƓ يف Ƚندامȼ العريب التقليدɃ إلșهار التميز 
عȸ اǹɇر حƞ ɄȚعاملة متميزة مȸ قǤل اǘƫسسة العلمية االستعمارɅة باعتǤاره 
أوȯ دكتور دولة جزائرǬƜ Ƀ يف ميادȸɅ اɉدǡ الȊعر وعلوم الدȸɅ اȽتم كƘǮا 

Û كما ǬƜ يف السƘ والتراجم والتارǸɅ كسابقȼ اŎاوɃ بالتربية والتعليم 
العربية ( عدة معاجم للȢة مزدوجة  ساعده يف أƱاȁوالتراȮƢ ǫنȼ مȸ لȢاǧ عدة 

قام بترƤة عدة مǘلفاǧ مȸ العربية إƂ لȢاǧ أǹرɁ قȎد التعرÛ ( ȤɅ الفرنسية 
 قام بتǶقيقاǧ عدة يف كتب التارǸɅ والتعليȨ عليها ÛبالǮقاȥة العربية اإلسɎمية

 ȃر مقدȊنȥ " ارǤال ȸب " ابɅǾőيب وǩقام بتر" ǒكر أولياǽ يف ȷستاǤال ǡكتا
 ȷلمساǩ ǒعلما" Ɔالتلمسا Ɔيدوƫا Ƈمر ȸباجلزائر سنة (الب ȜǤم1908ط( ȨحقÛ

 ȜǤا طȽره بعدȊون Ɨب ƘȢد الƥا ȃاǤيب العɉ ةɅاƛ ǒة يف علماɅالدرا ǡيف كتا
  .ǘلفاǧ بالفرنسية لدȼɅ عدة م أǎȷم Û كما 1910باجلزائر سنة 

أǤȍح ƭاȯ التعليم مȸ  القȒاɅا الƔ أǧǾǹ اȽتمام  عند ŒاɅة القرȷ التاسȜ عȊر 
اƫفȮرȸɅ واȎƫلƙǶ الǩ ȸɅǾقدموا باقتراحاǧ وحلوȯ اإلƭ ǳɎȍاȯ التعليم 

وسيلة إلȎɅاȯ  اƫطǤعة اجلمعية والنادǲȥÛ Ƀعلوا مȸ اƫدرسة Û واƫسǲد 
ȮȥانǾȽ Ǩه اɉدواǧ والوسائل اɉساسية " طنƙ أȮȥارȽم اإلɎȍحية إƂ اƫوا

الƔ نȊروا بواسطتها أȮȥارȽم الǩ Ɣدعوا إƂ التȢيƘ االƶايب يف اجلانب 
ȥقد اǩفȨ .االجتماعÛ Ʉ الǮقايف والتعليمɄ وƮاربة ȥǓة اجلهل قǤل ȥǓة االستعمار 
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Ɓ نǾكرȽم علǩ ɂفɄȊ اجلهل بƙ مȸ جل العلماǒ واƫفȮرǽ ȸư ȸɅكرناȽم و
امة الناȃ الداǒ اɉساسɄ الɃǾ ابتليǨ بȼ اɉمةÛ والتسلȔ اɉجنƑ الȍ ɃǾادر ع

حرɅة الȊعب وưتلȮاǧ التعليم وحرمهم مȸ التعلمȯǔȥ Û اŎتمȜ إǾȽ Ƃه اƩالة 
ƫةاɅد.زرƱ ǡاǤسɉه اǾȽ ȸقا مɎتم إال  انطɅ ال Ƈوالتقو ǳɎȍاإل ȃأسا ȷأ

Ǿور اƩركة الوطنية وșهور Ȯȥرة باالȽتمام ƛانب التعليم Û ومȽ ȸنا وȑعǨ ب
ǽاǧ أȽداف واǶȑة واإلǳɎȍ مȸ الداǹل الƔ أǩ ǨǶǤȍتميز بالعمȨ والدقة 

ǾȽا ".وأǤȍح التعليم مطلǤا ɅتȎدر مطالب اɉحزاǡ اجلزائرɅة Ǻƫتلǩ Ȥوجهاőا 
 ȼتɅبدا Ɨعليم وطǩ ɂعل ȤتوقɅ ȼكل ) ȸالوط ( ȼووسط) ȸالوط ( ȼتɅاŒو ) ȸالوط

  ) 10: 1999يل علÛ Ʉسعيد إƧاع( ) "
ɉ ساسيةɉيم اȽفاƫبا ȨتعلɅ يماȥ لةǭمتما Ǩر ليسȚالن ǧووجها ǒراɇا ȷ

وبÛ  ƙرنسɄواȽɉداف التربوɅة الő Ɣدف إليها اإلدارة اȊƫرȥة علɂ التعليم الف
  .مȸ التعليم ما ɅرɅده الȊعب وعلماǗه

Ư ردƭ ƙليȍɉا ȷاȮالس ȸعل مƶ ȷد أɅرɅ Ʉالتعليم الفرنس ȷال ȷȁا
ǧللمعلوماÛ  Ȝستمر مƫقلمهم اǖǩ ƗعɅ عليهم ȏفروƫا Ƒا الدور السلǾƬ مƬوǤقȥ

ȥمهنة التعليم  Ûواƫعرȥة اƫستترة الǩ ƔرɅد أɊƢ ȷ عقوƬم ÛالواقȜ اƫفروȏ عليهم
Ƚا عند التɎميǾ مȸ أجل ǹدمة ليل مȸ القدرة اإلبداعية أو إلȢاǩǗركز علɂ التق

ɅرǤȡوȷ أǤȎɅ ȷح العاƁ مȊȮوȥا ǘƬالǒ أو ǤȎɅح أȡراȏ القاȽرȸɅ الȸɅǾ ال 
وبالتاÛ  ƃموȑوعا للتȢيȥ Ƙهم ɅرɅدوȷ للطفل اجلزائرɃ التǖقلم مș Ȝروف القهر

  ). 12: 1999سعيد إƧاعيل علɄ بتȎرفÛ(ستȯɎȢالسيطرة واال
  

3- ǢالȖȵ رǼȎيت ǢلȖمȭ ȴاجلمعيةالتعلي :  
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" ǩ Ɏȥنمية بدوǩ ȷعليم ȥهو ÛمǩɄطور اɉمة واȁدȽارȽا مرȽوȷ بالنȚام التعلي    
اɉداة اɉساسية يف التطور والتقدم إال أنȼ قد ǩتƘȢ وșيفة التعليم ȥيǤȎح أداة قاǩلة 

عقلية ǖǩلȤ اȒƪوț وǩستǖنس  ة للسيطرة ǩرسǸ قيم التǺلȤ وȮǩوȷņسيلوو
Ȉناقǩ ال Ɣال ǧبالتعليما Ƀستهدǩوامر وɉباÛ  ȜɅالتعليم أداة للتطو ȸعل مƟ Ʉهȥ

  )Û1999 :10علɄسعيد إƧاعيل " ( سيلة للتǶرɅر ال و
ƘȢǩ  Ʉالسياس ȯاȒالن Ƃية إǤعȊقاومة الƫا ȸقاومة مƫا ȷلوÛ  ȧقوƩة باǤطالƫوا

ɅتȎدرȽم اɉحقية يف التعليم كȽǖم مطلب بسǤب ǩفɄȊ اجلهل Û ونȚرا 
للقراراǧ اǶŎفة لɌدارة اǂتلة الȑ ƔيقǨ علɂ التعليم العريب ƞنǖǩ Ȝسيس 

حزƫ " ǡدارȃ الƔ أرادǧ اƩركة الوطنية أȊǩ ȷيدȽا ǹاȍة بالنسǤة للتنȚيمƙ ا
إال برȎǹة Û إȑاȥة إǩ Ƃسطيح " Û وƤعية العلماǒ اƫسلمƙ  اجلزائرɃ الȊعب

 ȤقيǮǩ ȷعليم بدوǩ Ƙȥوǩ ȨɅطر ȸالتعليم ع.  
 ǾȽا الوȜȑ اƪطƘ جعل اƩركة الوطنية بȮل أطياȥها اƫعارȑة واƫوالية ǩطالب
بالتعليم وƠسƙ اƫستوɁ اƫعيɄȊ للȊعب اجلزائرÛɃ وأǤȍح مطلب التعليم 

Ǥطالب السياسي امدرج امطلƫا ȸمȑهرȚɅ Û ركة الوطنيةƩا ǧة لتيارا  ȸم Ȭلǽ
ȯɎǹ اƫطالب الƔ رȥعتها اɉحزاǡ السياسية واجلمعياǧ للȮǶومة االستعمارɅة 

.  
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3-1Ƀاجلزائر ǢعȊال ǡزǵ:  
  

ǖǩ Źسيس حزƱ ǡم ƽاȯ إȥرɅقيا بǤارɅس جل أعȒائȼ  م1926ربيȜ  يف   
لعب دورا مهما وأساسيا يف ǩقرɅر طƙ يف نقاباǧ عمالية ǾȽا اƩزǡ منǺر

 ȯأو ȷكا ȼرئيسا ل ǯاƩا ƃاȎم ƎعتɅركة الوطنية وƩا ƘȎم ) ȼار حققȎانت
Ȋم ǡزƩا اǾȽر بروكسلƢǘيف م ȼاركت  ƙر م02/1927/ 15و  10بȒحǩ ȼ

 ȸود مȥا وȮɅقيا وأوربا وأمرɅرȥسيا وإǓ )ǃأبو القاسم سعد اÛ1969  :40  (
 ȸر مƢǘƫيف ا Ǩشارك Ɣود الȥأمام الو ƙɅمطالب اجلزائر ȸة وأعلȍتنم الفرȡا
 ȃدارƫسيس اǖǩطالب مطلب التعليم وƫم اȽأ ƙب ȸد مƱو Ɓالعا ǒاƲة أȥكا

  .العربية واƫطالǤة بالتدرɅس باللȢة العربية 
  ȯɎ اجلزائر استق -
   "للȮولوȷ"حǲز اɉمȫɎ الزراعية الƘǤȮة  -
- ƃاȽɉا ȷلقانو Ƀالفور ǒاȢاإلل.  
-  Ȝمǲوالت țة والجتماȥاǶȎة الɅحر  
  .إنȊاƭ ǒالس منتǤǺة بطرɅقة التȎوǨɅ العام  -
  .حȨ اجلزائرƙɅ يف التمتȜ بالتعليم يف ƤيȜ اƫراحل  -
  ) ƮÛ1989 :48-49فوȗ قداȇ ( إنȊاǒ اƫدارȃ العربية  -

  :ǩ ȸȮƹقسيمها إƂ قسمƙ  اجلزائرɃ مطالب حزǡ الȊعب
مطلب استراǩيɄǲ كاȎƩوȯ علɂ االستقȯɎ والسيادة للǲزائر كدولة  -أ

  .مستقلة وجǒɎ القواǧ الفرنسية مȸ الɎǤد 
ǡ-  مطالب مرحلية : ƙɅالتعليم أمام اجلزائر țتح قطاȥو ƃاȽɉا ȷقانو ǒاȢإل

 Ƃإ ǒناǮاست ȷة العربية  جانبدوȢرسيم اللǩ  ةǤطالƫة واȥقاǮة العلم والȢا لȽارǤباعت
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 ƙالفرنسي Ȝم ȧقوƩيف ا Ƀباجلزائر  بالتساو ƙالقاطن ) ȷقنا ȯاƤ Û1995: 
104(.  

  
  
  
-Ƀاجلزائر ǢعȊال ǡزǵ ȃارǼȵ  
  
مȸ بƙ أȽم التȮȊيǧɎ السياسية الƔ داȥعǨ عȸ  اجلزائرɃ عتƎ حزǡ الȊعبا

ائرɅ Ɓ Û Ƀفرȧ بƙ اƩقوȧ السياسية واالجتماعية وكǾلȬ حقوȧ الȊعب اجلز
اƩقوȧ الǮقاȥية ȥ Ûقد جعل حزǡ الȊعب قȒية نȊر التعليم العريب مƤ ȸلة 
اȽتماماȼǩ واǾơ منها سɎحا لدȜȥ اƩركة الوطنية السياسية يف اجلزائر إƂ اɉمام 

عاداǧ الدÛ ȸɅ الÛ  لȢةال( Û كما حǬ اƫواطنƙ علɂ اƫطالǤة ƞقوماőم الȎǺȊية 
Ƣيز ǾȽا  Ûومȸ جهة أǹرÛ Ɂوعمل كل ما يف وسعȼ للمǶاȚȥة عليها......) 

وليس  ÛاƩزǡ بنǾǤه  لسياسة  اإلدماǯ والتǲنيس اƫناȥية للȎǺȊية اجلزائرɅة
ȡرǤɅا أɅ ȷهتم حزǡ الȊعب بنȊر التعليم العريب إǽ سعɂ لǾلȬ مǘسسا لعدد 

ȍة يف العاȍمة وبعȐ اƫدȷ اǹɉرɁ كما أنȼ البȃǖ بȼ مȸ اƫدارȃ االبتدائية ǹا
Ȝة للدراسة يف جامȍاƪا ȼنفقت ɂعل ǡɎالط ȸأرسل عددا م  Û تونة بتونسɅالز

ȷواƘالق Ȝوجام ɂȎقɉا ǡرȢƫباÛ  العريب ȧرȊƫالعربية يف ا ǧاجلامعا Ȑوبع.  
 Ûوما لوحȘ أȷ مدارȃ حزǡ الȊعب قد أنǧǖȊ جلها يف اجلزائر العاȍمة

őسمياǩ Ǩوكان Ǩكان ȃدارƫه اǾȽ ȷار أǤباعت Û طلح اإلرشادȎم ɂعل ȯدǩ ا
ومȸ بǾȽ ƙه  تفطȸ إɎǩ Ƃعب االستعمارǩرشد اɉجياȯ علɂ التǶلɄ باليقȚة وال

 ȃدارƫا:  
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  .يف اجلزائر العاȍمة وكانȒǩ Ǩم ǭɎǭة معلمƙ  "الرشاد "مدرسة -
  .اƫوجودة يف حɄ الȊهداǒ وȒǩم معلمƙ" اƫرشدة " مدرسة  -
  .مدرسة النƙǶȎ يف العاȍمة وȒǩم معلم واحد  -
-  ƙسة معلمƦ مȒǩمة وȍمدرسة اإلرشاد يف العا.  

وقد وجدǧ كǾلȬ مدارȃ أǹرɁ يف جهاǧ أǹرɁ مȸ الوطȸ لȸȮ عددȽا 
 ǧوجد ȼأن Ƃإ ƘȊǩ ǧاǒاȎاإلح Ǭحي Ɏقلي ȷ50كا  ǡزƩ ابعةǩ مدرسة

 "ابȸ الȊيǸ "لسيدالȊعب ȥ ȯɎǹترة اƪمسينياǧ مȸ القرȷ العȊرȸɅ أما ا
 ȷكا ɃǾوالوالǘمس  ȷكا ȃدارƫعدد ا ȷكد أǘɅÛ عبȊال ǡحز ȃمدار ȸع

 ǡقارɅ100  مدرسة.  
 ȃمدار ȸا عőا وإدارȽƘسيǩ ا يفƘǮك Ȥتلơ ال Ʉهȥ اȽƘسيǩ امȚن ȌƸ يماȥ أما

 ǒعية العلماƤ ƙسلمƫا ƙدرستƫا ƙف الوحيد بɎتǹا االƞور ) ǒعية العلماƤ
ƙسلمƫعبح –اȊال ǡز Ƀناحية مدة الدراسة وعدد  ) اجلزائر ȸهر مȚɅ

 ǬحيÛ وعيةǤسɉالدراسية ا ȌȎƩعية اƤ ȃرحلة االبتدائية يف مدارƫتد اƢ
ɄȽ أربعة  د اȌȎƩ اɉسǤوعية  ǭɎǭوȷ حȎة بينماالعلماǒ إƂ ستة سنواǧ وعد

 ȷوǭɎǭو ȷنتاǭوعية اǤسɉا ȌȎƩعب وعدد اȊال ǡحز ȃيف مدار Ȕقȥ أعوام
أما مȸ ناحية ƮتوɁ الƎامǰ والتنȚيم التعليمɄ وǩقسيم التɎميǾ إÛ  Ƃاعةس

 ǽعب إȊال ǡحز ȃيف مدار ȸɅوȮيز التƢيها وȥ اǤɅقرǩ ȷداǶهما متȥ Û ƙوجȥ
 ȷياكاȥقاǭ ȼر منǮنا سياسيا أكɅوȮǩ  ƙلȑند يف اجلزائر مناƶ ȷأ ǡزƩا țاستطا

Ǥقة الȊعǤية الȮادحة يف اƫدȷ متǶمسƙ أȡلǤهم مȸ الǤȊاȷ الɅ ɃǾنتموȷ إƂ الط
 ȯوعما Û ارǲار التȢȍو ȐفǺنƫل اǹالد Ƀوǽ ȸالب مȢيف ال ȷونوȮتɅو Û
 ȷعوȒƸ ال Ɣرة الƩرف اƩوا ȸهƫا ǡاǶȍوأ ƙطالǤال ȸوم Û ةƘȢȎال ȇالور
 ȥÛيها لسلطة رǡ العمل Û وɅتمتǘȽ Ȝالǒ بتعليم ابتدائɄ باللȢة الفرنسية أو العربية
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ب كƘǮا ما كاȷ مطاردا مȸ قǤل السلطة الفرنسيةƁ Û ورȡم أȷ حزǡ الȊع
ɅتǺل عȸ مǤادئȼ اƫناȒȽة لɎستعمارÛ وكاȷ دائما متمسȮا ƞطالȼǤ اƫتميزة Û ورد 

برنامǰ اƩزǡ يف اŎاȯ االجتماعɄ كما  1937يف الǤياȷ االنتǺايب للǶزǡ سنة 
 ɄلɅ :  

  .ǩطوɅر التعليم باللȢتƙ العربية والفرنسية -1
  .التعليم العريب إجǤارɃ جلميȜ اȽɉاƃ وǺƫتلȤ الدرجاǧجعل  -2
3-  ȯفعوƫة اɅاالجتماعية والعمالية السار ƙة القوانȥيف اجلزائر كا ȨǤطǩ ȷب أƶ

  .يف ȥرنسا
  .ǩطوɅر اƪدماǧ الǶȎية واإلسعاف العام -4
 ): Û198025أƥد اƪطيب  (.ƥاɅة الطفولة -5

ȸع ȼعب يف سياستȊال ǡف حزɎتǹم اȡور  ȼمدارس ȷإال أ ǒعية العلماƤ
ǒعية العلماƤ ȃمدار ȸها مȥداȽة جدا يف أǤɅقر Ǩكان  ƙسلمƫا  Ǩقد عملȥ Û

علǩ ɂوحيد )  م1946حزǡ الȊعب بعد ( حركة انتȎار اƩرɅاǧ الدƹقراطية 
 Ǩأقام Ǭحي ƙركتƩا ƙاالجتماعية ب ǛادǤƫا ) ȷوǘȊة والȥقاǮرة للƩة اǞيƬا

ƞناسǤة االحتفاȯ  م1951سǤتمƎ  4-3-2دɅنة وȽراȷ أɅام ملتقƞ ɂ) الدɅنية 
وكاȷ مȸ اƫقرراǧ يف ǾȽا اƫلتقɂ االȎǩاȯ ) اƩياة ( بتدشƙ مسǲد ومدرسة 

ǒمعية العلماƛ ƙسلمƫالتربية والتعليم وما  ا ȷلمة يف ميداȮال Ȝاولة جلمƮ يف
  .ɅتعلȨ بالǘȊوȷ االجتماعية 

 ɄلɅ كما ǧاالقتراحا Ǩكان:  
مدرسة ǩابعة Ʃركة االنتȎار  50ماǯ حركة التربية والتعليم بȒم Ʋو إد -1

أƥد .(امǰإƂ مدارƤ ȃعية العلماǒ مȜ ما Ʌستلزم ǽلȬ مȸ إدماǯ معلمƙ وبر
 Û طيبƪ52:1980ا (.  
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  .إنȊاǒ جلنة ǩسيƯ Ƙتلطة بƙ اƩركة واجلمعية  -2
3-  ȸم ǒاȒعدة أع ȧاƩدارة اجلمعية إǚركة بƩا ǒعلما.  
  ȑم بعȐ الǶȎاȥيƙ مȸ اƩركة إƂ جلنة ƠرɅر الȎǤائر لساȷ حاȯ اجلمعية  -4

الɃǾ أقيم يف مدرسة  م1947أو  م1946يف االحتفاȯ بالسنة اǲƬرɅة سنة 
 ǸيȊال Û ȷنوǶس ǸيȊال Û ɄƩاȍ سعيد ǸيȊال  ȸكل م ɂمة التقȍالرشاد بالعا

د ابȸ الȊيǩ Û Ǹقابل الƘȊǤ اإلبراȽيمÛ Ʉ الȊيƥ ǸاƮ Û Ɔمد الȊاƃǽ  والسي
  .اƩاȑروȷ وƠدǭوا عȸ اƫدارȃ اƩرة 

 ǳفاȮال ƘȎا مŒɉ منها ȤيǮȮوالت ȃدارƫه اǾȽ رɅطوǩ ɂم علȽكيدǖǩ ǒوجا
السياسɄ يف اجلزائر Û وأساȃ اȋɎƪ مȸ التȢرɅب الɃǾ كاɅ ȷفرȼȑ االستعمار 

Ȋرة يف القطر علɂ اŎتمȜ اجلزائرɃ باإلȑاȥة إƂ  أشراȼȥ علɂ بعȐ اƫدارȃ اƫنت
 ǽمية إɎة اإلسȥاȊȮمراكز ال ɂعل ȬلǾرف كȊɅ عبȊال ǡحز ȷكا Û Ƀاجلزائر

 Ʉالسياس ȸɅوȮالت ȼيȥ اƞ Ƀاجلزائر ǡاǤȊميليا للȮǩ ناɅوȮǩ نحƢ Ǩكان. ǒكما جا
التǖكيد عل لساȷ السيد ابȸ شيǸ أȷ مدرسة الرشاد كƘǮا ما كانǩ ǨستقǤل 

هيدɃ إلنȊاǒ اللǲنة الǮورɅة للوحدة مناȑلƙ مȸ حزǡ الȊعب وأȷ اللقاǒ التم
إال أȷ أȁمة حزǡ الȊعب كانǨ )  م1954مارȃ ( والعمل قد Ź يف اƫدرسة 

 ǧاƵداƫا ǧكما أد Û اȽرǺنɅ ȯاƵبدأ اإل Ǭحي ȼمدارس ɂا علǤسل ǧرǭقد أ
  .الǤوليسية إƂ إɎǩف العدɅد مȸ وǭائقها 

ر حوƬا النȒاȯ الوطƗ  يف قȒية التعليم كانǨ إحدɁ القȒاɅا الرئيسية الǶƢ Ɣو
 țانقطا ǫقد حدȥ Û ǒɄل كل شǤية وطنية أوال وقȒفها قȍعهد االستعمار بو
 Û اőاكرǾل țو مفزƮ عملية Ƃاجلزائر إ Ǩȑعرǩمة وɊل ɄƸالتار ȔǺلل țمرو

Ʌاقدةȥ ابعةǩ عل منها أمةƶ ȷحينما  راد أ ǒا العلماŏ قام Ɣيتها لوال اجلهود الǩاǾل
وا Ƥعية العلماǒ اƫسلمƙ إɅ ǽقوȯ الƘȊǤ اإلبراȽيمɄ لو ǘǩ Ɓسس اجتمعوا وأسس
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Ƥعية العلماǒ اƫسلمƙ يف ǾȽه اƫرحلة بعد مرور مائة عام علɂ عمر االحتƫ ȯɎا 
  .وجدنا يف ǾȽا الوطȸ مɅ ȸتȮلم العربية وƠفƬ Șا دɅنها وقوميتها 

 ɂعتمد علǩ Ɓيا وǩاǽ لياƮ روعاȊاجلمعية م ǧǾǹرةاالستعاأ ȃاǤأو االقت " ȷال
Ʊاǳ سياسة يف ƭتمȜ ما ال ɅعƗ بالȒرورة سوف Ʌنǲح إǽا طȨǤ يف بلد ǹǓر 
" ( ɉنȼ متناسب ومتواȨȥ مȜ احتياجاǧ وأعراف وǩقاليد ǽلȬ اŎتمȜ ال اǹɇر

Ʉاعيل علƧسعيد إÛ 1999  :47 . (  
 واƩل اƫقǤوȯ واƫعقوȯ البد أȮɅ ȷوȷ منسǲما ومتناȡما مǓ Ȝماȯ الȊعب
 Ʉل أساسȮȊا بƤل ناƩا اǾȽ ȷا كاǽإال إ ȼقيقƠ ȸȮƹ ساسية والɉا ȼǤومطال

ȡامȒة وƘȡ  ة التربوɅة بقيǨ أȽداȥهامǭ ȸوابǨ الȊعب وقيمȼ اȍɉلية ȥالسياس
واǶȑة وƘȡ مستقرة علɂ حاɅ ȯرجȜ إƂ اǹتɎف اȎƫادر الǩ Ɣستمد منها 

  .السياسة التعليمية
  

  :سلمنيǖǩسيȄ مجعية العلماء امل-3-2
  

ويف بعȐ اɉحياȷ مƫǘة Û قǤل أȷ " عملية طوɅلة  Û ة إȷ ميɎد أɃ حرك     
ǚȥنȊاÛ 114:1969  ( ǒأبو القاسم سعد اɅ) "ǃستطيȜ الناȃ رɅǗتها وǩقدɅرȽا 

 ȃالنا ȼعلي ɄȎƷ Ʉȡالستعمار طا ȜȒơ د كاجلزائرɎحية يف بɎȍعية إƤ
عل اɉمر Ȯưنا Ƚو وجود أشǺاȋ أنفاسهم ȸȮɅ Ɓ Û باɉمر اÛ ƙƬ ولȸȮ ما ج

مǘمنƙ إƹانا راسǺا باإلÛ ǳɎȍ متǭǖرȸɅ بالوȜȑ اƫتردɃ الɅ ɃǾعانيȼ أبناǒ أمتهم 
Û وɅ Ɓعد مȸ دواǾƬ ǒا الوȜȑ سوɁ النهوȏ باŎتمȜ العريب يف اجلزائر Œ Ûوȑا 

  .Ʌستهدف التȢيƘ يف اƩياة السياسية والدɅنية والعقلية واالجتماعية 
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لم Û والنȚام Û والتǶȒية Û ومعرȥة اƫنعطفاǧ حǩ ƓتفادɁ إǭارة اإلدارة وكاȷ الع
بادɅس وȼǤǶȍ مǖǩ ȸسيس Ƥعية  ابŏ ȸȮȸا ية ɄȽ Û الوسائل الƢ ƔاȮƩوم
ǒالعلما ƙسلمƫة اɅاȢة للǤعȍ روفș ا يفŏ Ƙوالس Û. سɅباد ȸاب ȷوقد كا

عɄ اƫنȚم ȍ Ûاحب Ȯȥرة ǖǩسيس Ƥعية كهǾه Û إǽ كاǘɅ ȷمȸ بالعمل اجلما
وكاɅ ȷقرȷ الدعوة اللفȚية بالعمل Û ومȽ ȸنا كانǨ دعوȼǩ إƂ إنȊاƤ ǒاعة 
 ȔطيǺر والتȮالف ɂقوم علǩ رهȚحية يف نɎȍة اإلȒالنه ȷɉÛ دبرǩر وȮفǩ

قتȒياǧ إƹاŒم باǃ إƴا ɅنهȐ اƫسلموƞ ȷ:" والتنȚيم واالنǤȒاȥ Û ȓهو القائل 
ȼم ورسولȚاعة منƤ مƬ Ǩا كانǽوإ Û Ȑنهǩو Û رȁǔتǩاور وȊتǩدبر وǩر وȮفǩ ة

Ʈمد " .(جللب اȎƫلǶة ولرȜȥ اȒƫرة Û متساندة يف العمل عȮȥ ȸر وعزƹة 
 ÛȷاȒرم ſاȍ1964  :428 (.  

يف نادɃ الترقɄ بالعاȍمة  م1931ماǖǩ5 ɃسسƤ Ǩعية العلماǒ اƫسلمɅ ƙوم 
Ƃإ Ǩر دعوة وجهǭس إɅباد ȸميد بƩد اǤمة عɎالع ǸيȊد الɅ ɂعل  ȸم Ɓكل عا

 ƙɅحياد ǒعلما ȸونة مȮسسة متǘة مǞيȽ طرف ȸمÛم باجلزائرɎاإلس ǒعلما
Ʌنتموȷ إƂ نادɃ الترقÛ Ʉالǽ ƘǮɅكرȽم حساسية أوشȮوɁ لدɁ اȮƩومة وال 
عند الطرقيƙ أعلنوا أȷ اجلمعية دɅنية ǤɅǾőية ǩسعƪ ɂدمة الدȸɅ واŎتمȜ ال 

دعوة ÛوحȒر االجتماț التǖسيسɄ أكǮر ǩتدǹل يف السياسة وال ȊǩتȢل ŏا لɂņǤ ال
مȸ سǤعƙ عاƫا مƯ ȸتلȤ جهاǧ اجلزائر ومȸ شƓ االƟاȽاǧ الدɅنية واǤȽǾƫية 
مالȮيÛƙإباȑيÛ ƙمȎلÛƙǶطرقيÛ ƙموșفƙ وƘȡ موșفƙ انتǤǺوا ƭلسا إدارɅا 
للǲمعية ɅتȮوȷ مǭɎǭ ȸة عȊرة عȒوا برئاسة الȊيǸ ابȸ بادɅس الȒƷ Ɓ ɃǾر 

ليوم اƘǹɉ لɎجتماȮȥÛțاȷ انتǺابȡ ȼيابيا ƞÛا أȷ جل اɉعȒاȮɅ Ɓ ǒونوا إال يف ا
 Ȥلǖتǩ مةȍبالعا ȷقيموɅ ȸư عينوا جلنة للعمل الدائم ȬلǾمة لȍالعا  ȷاȮس ȸم
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 ǩتوƂ التنسيȨ بƙ اɉعȒاǒ وơفȘ" عمر إƧاعيل"مƦ ȸسة أعȒاǒ برئاسة 
  .رɅة للمǲلس اإلدارɃ الوǭائÛȨ وȔǤȒǩ اƫيزانيةÛ وȒƠر لɎجتماعاǧ الدو
ǮǤنƫا Ƀلسها اإلدارƭ لȮȊǩاجلمعية و Ǩسسǖǩ ǧالعام و بدأ țاالجتما ȸم Ȩ 

Û يف النȊاȓ وǩنفيǾ برناƭها بعد حȎوƬا علɂ االعتماد مȸ اإلدارة الفرنسية
Ǥرحيǩ اجلمعية ǧاوجد ƘǤاك  ǒاȊساجد وإنƫسيس اǖǩ يف ǧعب وبدأȊال ȸم

وبسǤب اإلقǤاȯ الƘǤȮ للطǡɎ والتɎميǾ علȍ. ɂةاƫدارȃ والنوادɃ بǖمواƬا اƪا
 ȸجعل م ȸالوط ǒاƲة أȥكا Ƃاجلمعية إ ȓاȊن Ȝوسǩاجلمعية و ǧسساǘم
الȎعوبة Ȯƞاȷ احتواǒ ومتابعة العمل اإلɎȍحɄ للǲمعية وǩنȊيȔ العمل 
 ǧǖǩالقطر ار ǒرة يف أرجاȊنتƫرة اƩالعربية ا ȃدارƫقدم يف اɅ ɃǾال Ƀالتربو

تراǳ مȸ اإلمام عǤد اƩميد بȸ بادɅس إǩ Ƃقسيم القطر اجلزائرɃ إƂ اجلمعية باق
مقاطعاǧ كل مقاطعة ȊɅرف عليها مǘسس مȸ اǘƫسسɅ ƙتوƂ اإلشراف عليها 

  وǩسيȽƘا
_Ɛالطيب العق ǸيȊمة وما  :الȍيف العا Ƀرƶ ɃǾالعمل ال ɂاإلشراف عل ƂتوɅ
  ورȽااج
_ ɄيمȽاإلبرا ƘȊǤال ǸيȊالعمل ال ال ƂتوɅ دɎǤال ȸربية مȢباجلهة ال Ƀرƶ ɃǾ

  .مǩ ȸلمساȷ اانطɎق
الȊيǸ  عǤد اƩميد بȸ بادɅس ɅتوƂ اجلهة الȊرقية انطɎقا مȸ قسنطينة باعتǤاره _

ȫناȽ مقيما.  
Ûيف جهاƯ ǧتلفة كل ناحية ȥروțوȥقا للقانوȷ اɉساسɄ للǲمعية ǖǩ Źسيس يف 

Ƃوɉالسنة ا ɄفȥÛ القطر ȸسيس م1936مǖǩ Ź22 ǤةشعÛ ȜفǩارƂة أما  33إǤشع
شعǤة استمرǧ اجلمعية يف النȊاȓ رȡم  ȥ58قد ǩطور العددإƂ م1938يف سنة
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ǩواȥد الطǡɎ علɂ مدارȃ اجلمعية لǾلȬ انتȊرǧ اƫدارȃ يف ƤيȜ .العراقيل 
  .اƫدȷ اجلزائر وقراȽا

  :ɅتȮوƭ ȷلس اجلمعية مȸ اɉعȒاǒ التالية أƧائهم:ƭلȄ اجلمعية
  د بȸ بادɅسعǤد اƩمي:الرئيس

  Ʈمد الƘȊǤ اإلبراȽيمɄ:نائب الرئيس
  الطيب العقƑ:الȮاǩب العام
ȯاƫا ƙأم:Ʉيلƫا ȫارǤم  

ȯاƫا ƙنائب أم:ȏيم بيوȽإبرا  
ȷاروȊستƫا ǒاȒعɉا :ɄȚȥاƩولود اƫاÛɄهاجƫالطيب اÛȤɅشر ȸب ɃموالÛ السعيد

ƆɎǩيل الورȒمد الفƮÛɄƧد القادرالقاǤعÛɄالطرابلس ȸحسÛɃرǲالي ɄناجÛ
Ȓǩم كل  ÛوانطɎقا مǾȽ ȸه الفȮرة اǤƫدئية لتǖسيس Ƥعية.رابحȡÛراȥ ǡاطمة

 إƂ م1924عمد ابȸ بادɅس عام  والعربية واجلزائرɅة Û اإلسɎميةǹرɄƶ اƫعاȽد 
زائر قȎد ȮȊǩيل وحدة ȜƤ العلماǒ مȸ كل الطوائȤ واǾƫاȽب اƫوجودة يف اجل

 اإلسɎمتعليم العريب اƩر وكǾا ǩطهȥ Û ƘدعاȽم لتȒاȥر اجلهود لنȊر ال وطنية 
مƤ ȸيȜ الɎȒالǧ الƩ ƔقǨ بÛ ȼ إǽ كانǨ الدعوة الرƧية لتǖسيس ǾȽه 

يف العدد الǮالǬ مȸ جرɅدة الȊهاǡ لȎاحǤها  م1925نوȥمƎ  26اجلمعية يف 
 ȯقوɅ ɃǾس الɅباد ȸاب " : ƑلɅو ǳا االقتراǾȽ ȸسǶستɅ ȸكل م ȸب مȡإننا نر
علɂ  إليناأȮɅ ȷاǤǩنا مǤينا رأȼɅ وɅرسل  اإلǳɎȍلم أو ƑƮ الدعوة مȸ أȽل الع

 ǽإ Ɠدة حɅاجلر ȷناعنواɅمار أ  ǃسيس واǖرعنا يف التȊǩ ياȥوال كاǤسانا وقǶاست
 Ȩيȥالتو ƃعليم عربيا وقد لب ا"وǩ ɂلقǩ ȸم مȚميا  لدعوة معɎإس.     
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Ǖ-  ةøøة التعليميøøد اجلمعيɀøهǱ  
  

 ƗɅالد ǳɎȍاإل Ƃتماما بالدعوة إȽا  ƙɅاجلزائر ƙسلمƫا ǒعية العلماƤ ǧهرșأ
القائم علȑ ɂرورة العودة باإلسɎم إƂ منابعȼ اɉساسية الȮتاǡ والسنةÛ لȸȮ ال 
Ʌفهم مǽ ȸلȬ اقتȎارȽا علȽ ɂدف واحد بل كاȷ للǲمعية Ƚدف علɂ جانب 

ية يف بلد ǩفرȏ القوانƙ الفرنسية ǩتمǮل يف بعǬ الǮقاȥة العرب ÛكƘǤ مȸ اƵɉية
. وǩتوƂ اƫدرسة الفرنسية وحدȽا مهمة نȊر التعليم ȥيÛȼدȼƭ الȮلɄ بفرنسا 

ȥسارǧ اجلمعية علȽ ɂدɁ اƩركة اإلɎȍحية الƔ كانǘǩ Ǩمȸ بȷǖ نȊر 
 ɃرȮوالف ƗɅالد ǳɎȍاإلÛ اǽإال إ ƙواطنƫا ȯعقو Ƃإ ȼيلǤس ǾǺتɅ ȷأ ȸȮƹ ال

يم الȊɅ ɃǾمل باإلȑاȥة إƂ مǤادǛ القراǒة والȮتابةÛ علɂ كاȷ مǶȎوبا بالتعل
ɄمɎالعريب اإلس ǸɅدراسة التار  . Ƙحية سɎȍركة اإلƩا ȯɎǹ ȸنا مɅولقد رأ

ƙɅȁمتوا ƙطǹ اطها يفȊن :  
 ȸحية مɎȍجهة والدعوة اإل  ÛɁرǹجهة أ ȸعليمية دائمة مǩ ها حركةǤواكǩ

ǶلȎاد دعاة مƶإ ȸم ȸȮتمǩ ا ما جعلهاǾȽةوȥقاǮر والȮحهم الفɎس ƙ.  
Ʌعليها االستمرار يف نفس الطر ȷكا Ɣاجلمعية ال ȸɅوȮǩ Ȭلǽ ȜǤǩورة وȎوب Ȩ

ƫدارȃ عربية حرة يف ƯتلȤ  أعم وأƽل وأكǮر ǩنȚيمÛ ومȽ ȸنا كاȥ ȷتǶها
وȮƹننا ǩقسيم اƫراحل الƔ مرŏ ǧا جهود اجلمعية التعليمية إÛ Ƃاƫدȷ اجلزائرɅة

ƙأساسيت ƙا مرحلتƵ:  
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( اƫرحلة اƫمتدة مǩ ȸارǖǩ ǸɅسيس  اجلمعيةÛ حƓ وȥاة بȸ بادɅس  -1
1931 – 1940 (  

حǩ ƓارǸɅ  1941مرحلة ما بعد ابȸ بادɅسÛ وƢتد مȸ عام  -2
 .Û بعد قيام الǮورة اجلزائرɅةم1956سنة  ǩوقȤ نȊاȓ اجلمعية Œائيا

 
1- Ƃوɉلة اǵ1940 –1931( :املر(  
  

ȓاȊرحلة بنƫه اǾȽ ǧيزƢ  اجلمعية ȼب Ǩقام ƘǤك ɄمɎقايف وإعǭلل ȤɅتعر
 ȥÛاجلمعية الƔ كانǨ وليدة ǩنȚيم إɎȍحɄ جدɅد يف الوسȔ اجلزائرǤƞÛ Ƀادئها

قررǧ أǤǩ ȷدأ حياőا بȯǾǤ جهود كƘǤة لتتمȸȮ مȸ نȊر دعوőاÛ وكاȷ التعليم 
  .العريب Ƚدȥا مȸ أȽداȥها الرئيسيةÛ أولتȼ اجلمعية عناɅة ȥائقة

ǧدأǤȥ عة لرقابة اإلدارة حركȑاǹ Ƙȡ Ûعربية حرة ȃتها التعليمية بفتح مدار
 ȸوم Ûساجدƫس يف اɅالتدر ȷتولوɅ ȼنفس Ǩا يف الوقȽǗعلما ȷومية كما كاȮƩا

التعليم اƫدرسȷǚȥ  : ÛɄ التعليم يف ǾȽه اƫرحلة كاȷ علɂ نوعƙ وƵا Ƚنا 
Ƀدǲسƫوالتعليم ا.  

  
- ɄرسǼامل ȴالتعلي :  
 

 ǡاņتȮال Ȑبع ȷمرادإ Ʉعل ȯاǮأم ƙɅاجلزائر Ʉركǩ وا يف  ورابحȑعرǩ ȸɅǾال
 ȸع ȷوǭدǶتɅ Ƃوɉرحلة اƫا ȯɎǹ اجلمعية التعليمية ȓاȊيف ن ǬǶǤم للőكتابا
 ȷǚȥ Ȭلǽ Ȝاجلمعية وم ȃمدار ȸشاملة ودقيقة ع ǧاǒاȎإح ɂعل ȯوȎƩر اǾعǩ
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Ȯƹ يةǤɅقرǩ Ǝعتǩ Ɣرحلة والƫه اǾȽ ا يفȽسنورد Ɣال ǧاǒاȎاإلح Ȑبع ȷأ ȸ
  .ǩعطينا Ȯȥرة عǩ ȸطور اƩركة التعليمية اإلɎȍحية

Ơ Ɓاوȯ اجلمعية ȥتح مدارȃ حرة يف اƫدȷ اجلزائرɅة Ǥƞادراǧ مǤاشرة منهاÛ بل 
 ȋاǺأش ȸلية مƮ حيةɎȍإ ǧعياƤ ȸɅوȮǩ ȨɅطر ȸع Ȭلǽ Ƃإ ɂسعǩ Ǩكان
ǧقاǤالط ȤتلƯ  ȸم ȷحياɉا ȸم ƘǮيف ك ȷونوȮɅو Ûاجلمعية ǛادǤƞ منواǓ 

Ƥعية "سم ȸ اجلمعياǧ الǩ ƔلقɄ علɂ نفسها ااالجتماعيةǩ ÛتوƂ كل Ƥعية م
ǳɎȍأو "اإل Û» عية التربية والتعليمƤ «  ɂسمǩ ا ماǤالȡتح مدرسة حرة وȥ

ǩ Ɣلية الǂدرسة باسم اجلمعية اƫاÛاȽرعاƙمǖلية بتǂا ǧقوم اجلمعياǩ  ǧفروشاƫا
اƫعلمƙ وǖǩمƙ اƫسƬ ȸȮمÛ ويف مدȷ الȁɎمة ƫدارسها وǩتȮفل بدȜȥ  رواǩب 

ȸع ȸɅعيدǤال ƙعلمƫا إلطعام اȽارȎاجلمعية وأن ǒاȒأع țتطوɅ دةɅم  عدőɎعائ
ÛاɅتهم دورȥاȒباست Ȭلǽو ǧاالشتراكا ȸلية مǂا ǧاجلمعيا ȧندوȍ ȯņوƹو

ȸوم ÛنةɅدƫيف ا ǳɎȍار اإلȎاجلمعية وأن ǒاȒعɉ مةȒنƫالتعليم     ا ǧ بدال
ǩ Ɣعطɂ مȸ التɎميǾ القادرÛȸɅ ومȸ التƎعاǧ العيȊية النقدɅة الƔ الزȽيدة ال

Ʌقدمها اǂسنوÛȷ وكǾلȬ مȸ مداǹيل اƩفǧɎ اƫوƧية أو السنوɅة الǩ Ɣقيمها 
ȃدارƫسلوكهم .ا ɂواإلشراف عل Ûƙعلمƫتيار اǹمل اȊيȥ ǒعية العلماƤ أما دور

ǹتيار الƎامǰ التعليميةÛ ونȊاطهمÛ كما ȊɅمل اإلشراف الفƗ علɂ اƫدارȃ كا
لتɎميÛǾ والتفتيȈ التربوɃ واƫراقǤة الدورɅةÛ وكƘǮا ما لوǖǩمƙ الȮتب الȁɎمة 

ȑعȤ اجلمعية اǂليةȥ Ûتǘمȸ كل Ǩ اجلمعية ƠتȸȒ اƫدرسة يف حاȯ كان
Û كانǨ بعȐ مدارƤ ȃعية العلماǩÛ1969:312( ǒركɄ رابح ( متطلǤاőا الȒرورɅة
Ȯوȷ مȡ ȸرȥة واحدة وبعȒها اǹɇر ɅتȮوȷ مȡ ȸرȥتƙ أو ǾȽ ȯɎǹه اƫرحلة ǩت

 Ƞر وبلɅرأسهم مد ɂعل ƙمعلم واحد أو عدة معلم ȃدارƫه اǾȽ رɅدɅو ÛرǮأك
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ǾȽه  وɅقدر عدد ɎǩميǾ مدرسة  Û70 1935عدد ǾȽه اƫدارȯɎǹ ȃ عام 
 ƃواƜ العام Ȭلǽ يف ȃدارƫتاة 30 000اȥو Ƒȍ ƙمراد( .ب Ʉ338:عل  (   

Ʃا Ǩجهة كان ȸسة مȥناƫوا Ûجهة ȸطهاد مȑɎة لȑنية عرɅحية الدɎȍركة اإل
أǹرǾȮȥ ÛɁلȬ كانǨ اƩركة اإلɎȍحية التعليمية ǾȽ ȯɎǹه اƫرحلة عرȑة 
للمناȥسة مȸ قǤل الطرقيƙ الȸɅǾ حاولوا إدǹاƠ ȯسيناǧ عȎرɅة علɂ طرɅقة 

ǩيارǧ  التعليم الǤدائɄ يف ȁواɅاȽمǹ Ûاȍة يف مناطȨ القǤائلÛ وواد سوف و
ɄحɎȍاراة التعليم اإلƭ ȸلفة عǺمت Ǩاولتهم بقيƮ ȸȮركة .ولƩا Ǩȑعرǩو

 التعليمية اإلɎȍحية لȑɎطهاد واȒƫاɅقة مȸ قǤل السلطة الƔ أȍدرǧ مرسوم
Û ȯاȊميcirculaires Michel « شهر ȯɎǹ/ Ƀيفرȥ1933م ɃǾال Û

لنȊاȥ ȓرȏ مراقǤة مȊددة علɂ نȊاطاǧ رجاȯ اإلǳɎȍ اǺƫتلفة ومنها ا
ɄالتعليمÛ  ا  يف مرسومȒɅأ ǧقاɅاȒƫه اǾȽ ǧهرșو»  ƗɅادر يف  »رȎ30ال 
 ȃيف اجلزائر م1935مار Ǩقام Ɣية الǤعȊال ǧراȽاȚƫا ɂردا عل ǒجا ɃǾال Û

 Ûد التعليم العريبȑ ةɅاإلدار ǧاǒاإلجرا ɂاجا علǲة يف عمالة قسنطينة احتȍاǹو
اƫسلمƙ اجلزائرƙɅ علǾȽ ɂه  كاȷ رد ȥعل Ƥعية العلماǒ.والوعȘ يف اƫساجد

ومȸ . علɂ االستمرار يف النȊاȓ التعليمɄ ااإلجراǒاǧ اƫناȒȽة ƬاÛ إȍرار متزاɅد
ƞا أǩ ȷعليم العربية مȸ  «: ميȊاȯ الɃǾ جاȥ ǒيȽȼنا كاȷ ردȽا علɂ مرسوم 

 ȷا أƞو ÛاŒبدو ȼنɅتعلم علوم دɅ ȷللمسلم أ ȸȮƹ وال ƗɅالتعليم الد țروȥ
ȷǓ  يف وسعها أǩ ȷقوم باƫدارȃ الفرنسية واƫدارȃ العربية يف اȮƩومة ليس

واحدÛ وأȷ اɉمة اجلزائرɅة ȮǩتفɄ مȸ اȮƩومة بǖقل ما ȸȮƹ مȸ اإلعانة 
واǘƫاȁرة والتǲȊيÛȜ وƞا أƤ ȷعية العلماǒ اƫسلمƙ اجلزائرƙɅ مȸ أȡ ɂƧاɅاőا 

Ƥ ȷǚȥعية .ائل والطرȧنȊر التعليم بȮاȥة أنواعȼ والسعɄ يف ǩعميمƛ ȼميȜ الوس
 ƙة التامة للمسلمɅرƩا ȫرǩ ومةȮƩا ȸطلب مǩ ƙɅاجلزائر ƙسلمƫا ǒالعلما



          ƻƳل الساǆالتعليم العربي الحر                                              الف  
  
  

 191

جرɅدة الȎراȓ  » اجلزائرƙɅ يف ȥتح الȮتاǩيب القرǓنية واȮƫاǩب العربية اƩرة
وعلɂ الرȡم مȸ اإلجراǒاǧ  )م1933نوȥمƎ  27 (السوɃ السنة اɉوƂ العدد

ية العلماȥ ǒقد استمرǧ اجلمعية يف نȊاطهاÛ االȑطهادɅة ȑد مدارƤ ȃع
 م1935وɅتǶدǫ الȊيǸ الƘȊǤ اإلبراȽيمɄ عȸ نتائǾȽ ǰا النȊاȓ حƓ عام 

ȼنة « :بقولȮمɉدائرة ا Ȝوسǩ ȷأ ǡاǤأس ȸم Ǩاجلمعية ما استطاع Ǩسع 
بǚحداǫ مȮاǩب حرة للتعليم اȮƫتƑ للȢȎار وبتنȚيم دروȃ يف الوعȘ واإلرشاد 

Û وبتنȚيم Ʈاȑراǧ يف التهɅǾب وشǘوȷ اƩياة العامة يف لدƗɅ يف اƫساجد
ǩوȥيȨ اǩ ǃعاȥ ƂنǨǶǲ مساعيها يف ǾȽا الǤاƱ ǡاحا  النوادÛɃ وǤǶȍها

ȢلȜ Ȩ مȸ اɉحȮام اإلدارɅة اجلائرة بعȚيماÛ وأƣرǧ أعماƬا إƣارا ناȥعا ولوال موان
وه الوعاÛȗ بعȐ اȮƫاǩبÛ والتȒييȨ يف إعطاǒ الرÛȌǹ وإȎɅاد اƫساجد يف وج

كǾلȬ سعǨ  …بȼ اجلمعية العاملة اǺƫلȎةȔǤȢǩ كانǨ النتيǲة اليوم ưا 
و  مȥ ÛقǨȒ يف ǩعليمها بقسميȼ اƫدرسɄاجلمعية إǳɎȍ Ƃ أساليب التعلي

وبيȸņ .اƫسǲدɃ علǩ ɂلȬ اɉساليب العتيقة العقيمة الƔ كاǤɅ ȷاشر ŏا التعليم
Ƃإ Ǩاجلمعية سع ȷا أȒɅأ ɄيمȽاإلبرا ǸيȊال  ƙواطنƫا Ɂمية لدɉة اǶȥاȮم

Û وكانǨ »مقدار ما ɅرȜȥ اɉمية عنهم  «اƫتقدمƙ يف السȸ وǽلȬ بتعليمهم 
 Ǝعتǩ Ɣتب الدراسية  الȮعتمد الǩ رحلةƫه اǾȽ ȯɎǹ ادة »اجلمعيةȥاإل Ƃإ ǡأقر

العلمية وƟتنب الȮتب اجلامدة اƫعقدة الƔ ال ǩتفȨ وأعوȷ علȎƠ ɂيل اƫلȮة 
واȽتمǨ  )  57 سǲل مƢǘر Ƥعية العلماÛ ǒ( »نȊاطا الدارǤǩȃعǬ يف نفس  Ƚǽنيا وال

 ǧاجلامعا Ʉƶرǹ ƙب ȸم مȽتارơ ǨانȮȥ Ûدارسهاƫ ƙعلمƫاجلمعية بنوعية ا
والقƘواȷ يف اإلسɎمية يف الوطȸ العريب ǹاȍة جامعƔ الزɅتونة يف ǩونس 

ƫهمة التعليمÛ وكانǨ اȢƫرÛǡ وكاȷ ابȸ بادɅس ȽǘɅل طɎبȼ يف اجلامȜ اȒǹɉر 
اجلمعية ǩدعوا معلمɄ مدارسها إƂ مƢǘراǧ دورɅة ŏدف Ǥǩادȯ اɇراȥ ǒيما Ʌهم 
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ȼمȚومساجده ون ȼر ومدارسƩأجل  و التعليم العريب ا ȸم Ȭلǽو ÛȼǤأسالي
التوȍل إǩ Ƃوحيد مناǰȽ التعليم العريبÛ وكانǩ Ǩطرǳ علɂ اƫعلمƙ قǤل 

قتراحاǧ وقȒاɅا لدراستها وǩقدƇ أرائهم حȒورȽم إǾȽ Ƃه اƢǘƫراǧ عدة ا
  :بŒǖȊا مȸ بينها

 .وسائل ǩوحيد التعليم .1
 .أسلوǡ التعليم .2
 .أسلوǡ التربية الناشǞة .3
 .ȍɎǹة Ɵارŏم يف التربية والتعليم .4
5.  Ȝم Ȩتفǩ كتب Ȥليǖǩ ة أوɅرȎتيار كتب مǹا ȸحسɉل اȽو ÛتبȮال

 .الروǳ اجلزائرɅة
 .Ơقيقȼ رأɅهم يف ǩعلم الǤنǨ اƫسلمة ووسائل .6
7. ȼرقيتǩو ȼيمȚنǩ ووسائل ÛɃدǲسƫالتعليم ا. 
 .مǩ ȸلقɄ العلم رأɅهم يف الوسيلة الǩ Ɣعيد ŏا اƫرأة اƫسلمة سƘة سلفها .8
  .ǩقارɅر مفȎلة لدرجة إقǤاȯ اɉمة علɂ التعليم بǖقسامȼ السابقة .9

ȷ جوا ومȸ بƙ النتائǰ الƔ حققتها اجلمعيةǤǩ ÛنɄņ اƢǘƫر اإلسɎمɄ اƫنعقد يف 
جاǒ يف يف العاȍمة اجلزائرɅةÛوقد كاȷ مȸ أȽم مطالȼǤ التعليم العريب و م1936

ǩعتƎ اللȢة العربية رƧية مǮل اللȢة الفرنسيةÛ وȮǩتب ŏا مǾȽ:»  Ȝا اƫطلب
 ɂعطǩو Ûة الفرنسيةȥاǶȎل الǮتها مȥاǶȍ عاملǩية وƧالر Ƙناشƫا ȜيƤ الفرنسية

     )  1936جواȷ الȎǤائر (.»Ǯل اللȢة الفرنسيةاƩرɅة يف ǩعليمها يف اƫدارȃ اƩرة م
 ǧدرȍقد أȥ Ʉالفرنس Ȝداف القمȽأ ȸا مȥدȽ قايفǮاجلمعية ال ȓاȊن ȷولقد كا

  :الɅ ɃǾقǡ ɄȒ  م1938جانفɄ  13اȮƩومة الفرنسية مرسوم 
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»  Ƀوالنواد ǧمعاǲوالت Ûǧاجلمعيا ɂة علɅة اإلدارǤراقƫد اɅدȊǩ« ɂعل ȏفرɅو
اعتƤ ǧƎعية ÛوسǤقة لǤيȜ اȊƫروباƘȡ ǧ الǶȮولية النوادɃ اȎƩوȯ رȎǹة م

 Ɣية الȥقاǮال Ƀد النوادȑا وȽدȑ Ƃوɉبالدرجة ا ȼرسوم موجƫا اǾȽ ȷأ ǒالعلما
ÛاȽدɅǘǩ ) ǡهاȊال  Ƀ1939ما   (ǽإ ÛةɅداǤال Ɂرسوم سوƫا اǾȽ ȸȮɅ Ɓما  و ȷسرعا

ȓ الɃǾ بلǨȢ بȼ موجة اƩملة التعسفية ȑد نȊا 1938مارȍ8 ȃدر قرار 
 arrêté »بقرار شوطاƤ» ȷعية العلماǒ الǮقايف ǽروőاÛ وɅعرف ǾȽا القرار

Chautemps   Ȭلǽ دره يفȍأ ɃǾال Ʉلية الفرنسǹر الداɅȁو Ƃة إǤنس
Ǩالوق.  

ȑربة ǹطƘة موجهة لنȊاȓ اƩركة اإلɎȍحية يف اŎاȯ " شوطاȷ " أعتƎ قرار 
اƩر  لفترة استمرǧ حƓ  الǮقايف وقد أدɁ بالفعل إƂ اȑطراǡ التعليم العريب

نǾȽ Ȍا القرار علɂ إȧɎȡ اƫدارÛ ȃ) 340:علɄ مراد(  اƩرǡ العاƫية الǮانية
العربية اƩرة الƔ ال ǩتمتȜ برȎǹة عمل Û ومنȜ كل معلم مȸ مزاولة التعليم يف 

 ȯوȎƩإال بعد ا  ȃدارƫواǘسƫا ǧالسلطا ȸعليم مǩ ةȎǹر ɂطر ما . لة علǹوأ
وƫا كانǨ بعȐ . ر اعتǤاره اللȢة العربية لȢة أجنǤية يف اجلزائر ورد يف ǾȽا القرا

مدارȃ اجلمعية ǩفتقر إƂ الترǹيȌ الرɄƧ الɃǾ سȨǤ ورǨȒȥ اإلدارة منǶها 
إņɅاه Û وƫا كاȷ أȡلب معلمɄ اƫدارȃ اإلɎȍحية ال ƷملوȎǩ ȷارɅح حȮومية 

طا أساسيا ƫنح بالتعليم بسǤب جهلهم اللȢة الفرنسية والƔ كانǨ معرȥتها شر
ǹاإلدارةالتر Ǩلقȡقد أȥ ȬلǾل Û Ȍل مدرسة دار  يǮاجلمعية م ȃمدار Ȑبع

 ƙعلمƫقاف اɅإ Ǩوحاول ɄيمȽاإلبرا ƘȊǤا الȽرɅدɅ ȷكا Ɣال ȷلمساǩ ة يفɅرƩا
 340:علɄ مراد (ئلة التهدɅد واɎƫحقة القȒائيةعư ȸارسة التعليم ǨƠ طا

ȥمدرسة دار " عǾȽ ȸا الوȜȑ بقولȼ  وɅعطɄ ابȸ بادɅس رئيس اجلمعية ȍورة)
اƩدǬɅ ماȁالǨ مȢلقة Û ومǮلها مدرسة القليعة Û واƫعلموȷ يف ƛاɅة وȽƘȡا 
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 Ȍǹالر ǧاǤوطل ƙرمŎاكمة كاǂا Ƃإ ȷساقوɅو ƇرȢبالت ȷعاودوɅ الواȁما
 ǧوȮأو بالس Ȑȥقابل بالرǩ Ǩالȁائر ("ماȎǤ1938ال(  ȔȢȑ رȎقتɅ Ɓو

ƫعلمƙ وحدȽم Û بل ǩعدɁņ إƂ اƫواطنƙ الȸɅǾ كانوا اإلدارة علɂ اƫدارȃ وا
 ǧوطاȢȒه الǾȽ ȸوم Û ǒعية العلماƤ ȃمدار Ƃم إȽأوالد ȷرسلوɅ " Ȝقط
علɄ "( التعوȒɅاǧ العائلية عȸ العماȯ الɅ ȸɅǾتعلم أوالدȽم يف مدارȃ اجلمعية 

وكاȷ رد Ƥعية العلماǒ علǾȽ ɂا القرار شدɅدا ȥ Ûقد وȍفتȼ ) 341:مراد
باǃ اإلسɎم " وǩناولȼ ابȸ بادɅس يف مقاȯ بعنواȷ " انوȷ العقاǡ الرȽيب بق"

الȎǤائر ('') .كل مɅ ȸعلم بɎ رȎǹة ȢɅرم ȢɅ Żرم وɅسȸǲ (والعربية يف اجلزائر
18-4-1938  ( ȼبقول ȷمقاومة القانو ɂمعلنا عزم اجلمعية عل " ȸإننا نعل

اȊƫروعة عزما وسنمɄȒ بعوȎƪ  ȷوم اإلسɎم والعربية أننا عقدنا علɂ اƫقاومة
Ȭلǽ ȸدنا عȎɅ ȸنا ولǤيȎɅ م كل ماȡننا رɅعليم دǩ يف ǃاÛ  ȸم ƙقɅ ɂوإننا عل

 ǒɎǤال ȯطا ȷة  وإǤالعاق ȷحليفنا –أ ȷوȮر سيȎالن ǎȷوإ Û لنا. "ǨǤاجلمعية  وطل
كل معلم مȮتب قرÛ ƆǓ أو ÛÛ يف إطار اƫواجهة العملية اȊƫروعة مȜ اإلدارة 

لب الرȎǹة مȸ اإلدارة وƶ Ɓب Û وكل معلم مȮتب قرƆǓ أو مدرسة Û ط
 ɂلتسع Û هاǤǩاȮɅ ȷأ  ȼتȎǹر ȼمن Ǩالتعليم وكل معلم نزع ȸم Ȝمدرسة من

وȥتح مدرسة أǖǩسيس Ƥعية  ȊƫروÛ ț كما دعǨ كل Ƥاعة ǩرɅدبǖȊنȼ السعɄ ا
" ȁɎمة نونية اللتعليم اإلسɎم والعربية Û أȮɅ ȷاǤǩوȽا لترشدȽم إƂ الوجوه القا

مارÛ ȃ الرأɃ العام اجلزائرɃ بȮل  8يف ƥلتها اƫناȒȽة لقرار وحركǨ اجلمعية.
ǞȥاÛ ȼǩ وبلȠ اɉمر مȒȥ ȸاعة ǾȽا القرار ونتائȼǲ علɂ مستقǤل التعليم العريب 

 Û ƙɅاجلزائر ǡواņالن Ȝȥحدا د ƆǓالتعليم القر ȼيȥ اƞ الية  وعموماƫلس النيابة اƭ "
ǩعليم الدȸɅ ولȢة الدÛ ȸɅ وقدموا الوطȸ علɂ اƫطالǤة ƜرɅة ة يف وɄȽ أعلɂ نياب

تعليم ȊɅتمل علɂ لزوم إعطاǒ رȌǹ ال م1948جواǩ15  ȷقرɅرا يف جلسة 
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الȎǤائر ." (العربية اƩرة  حداǫ اƫراقǤة علɂ اƫدارȃاإلسɎمɄ إƂ اجلميÛ Ȝ مȜ ا
: 1948  (ǧاǒابة اإلدارة الفرنسية لنداǲعدم است ȸم مȡالر ɂعب  وعلȊال

 ǧسساǘƫيل   باȮا يف التنȽواستمرار  ƙوالسياسي ƙنيɅالد ȼليǮư و Ƀاجلزائر
التعليمية اإلɎȍحية ȥ ÛاƤ ȷعية العلماÛ ǒأ ȍرǧņ علɂ الǤǮاǧ يف مواجهة 
اإلدارة Û وعدم الرȑوǷ لسياستها التǲهيلية Û وإبقاǒ بعȐ مدارسها عاملة 

لɂ نȊاطاǧ اجلمعية يف اŎاȯ ولوحȘ انȼ كلǎما اشتدȢȑ ǧوطاǧ اإلدارة ع.
 ǾميɎǩ عدد Ƞقد بلȥ Û العربية ȃدارƫا ɂعل ƙɅاجلزائر ǾميɎالت ȯاǤداد إقȁقايف اǮال

Û  1939اƫرحلة االبتدائية يف مدرسة التربية والتعليم يف مدɅنة قسنطينة عام 
".    طالǤا  ǩ70لميǾ وǩلميǾة Û وناȽز عدد طǡɎ اƫرحلة الǮانوɅة ȥيها  800

 .)1939 :لȎǤائرا(
  
-  ɃǼǲاملس ȴالتعلي:  
  

ǒعية العلماƤ Ǩمارس ƙسلمƫعليما  اǩ Ʉدرسƫجانب التعليم ا Ƃا " إɅدǲمس "
 Û مية يف اجلزائرɎة العربية اإلسȥقاǮال Ǭة العربية وبعȢر اللȊن ȼورائ ȸم ǨǤȡر
 Ȑبع Ǩأدرك ȼنǖس بɅباد ȸاب ɃروɅ العهد Ƈقد Ƀدǲسƫالتعليم ا ȷإال أ

ƫا Û التعليم Ȑيها بعȥ Ʉابق Ɣقسنطينية " ساجد الȥ–  ɎǮم–  ȷيها معلماȥ Ʉابق
 ȼأن Ȝر مȒǹɉا Ȝوعطل اجلام Û ƆتاȮال Ȝر باجلامǹɉوا ƘǤȮال Ȝا باجلامƵاحد Û

سǲل مƢǘر "(أسس للɎȎة والتعليم  ȼمȮتوǡ علɂ لوحة ǤƠسيȼ أن
  ) 37:اجلمعية

Ǩتماما لقد أولȽساجد اƫا ǒعية العلماƤ اƘǤك ȷاȮȥ Û ل إعادةȒȥ سɅباد ȸالب
 ȸư اجلمعية ǒلب علماȡأ ȷاȮȥ Û رȒǹɉا Ȝركة التعليمية يف اجلامƩا Ƃياة إƩا
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Ȋبدأ ن Ƀدǲسƫبالتعليم ا ɄحɎȍو.اطهم اإل  ȷقيموɅ ǒالعلما Ȑبع ȷكا
حلقاǧ التدرɅس العلمية يف رحاǾȽ ǡه اƫساجد Û و عندما أȡلقǨ اإلدارة 

يف وجȼ العلماǭ Û ǒارƳ ǧوة اɉمة Û كما Ʌقوȯ " الرƧية "اȮƩومية اƫساجد 
 Û ɄيمȽدا يف سنة واحدة يف " اإلبراǲمس ƙسعǩعة وȒب Û اƬ اƞ ǧǖȊنǖȥ

 Ɂوالقر ȷدƫا ǧة العربية " (أمهاȢالل Ȝمƭ لةƭÛ 1966  :146 ( ƎعتɅو
ɄحɎȍالتعليم اإل ȼمن Ȩانطل ɃǾال ȯوɉركز اƫر يف قسنطينة اȒǹɉا Ȝاجلام 
اƫسǲدɃ يف اجلزائر Ûوقد ǭابر ابȸ بادɅس علɂ نȊاطȼ التعليمȥ Ʉيȼ مȸ عام 

عام " الȎǤائر " وكاȷ مȸ بياȷ نȊرȼǩ . م1940وحƓ وȥاȼǩ علم  م1913
" طǤقاǧ " أربȜ مراحل  درɅس يف اجلامȜ اȒǹɉر كاƹ ȷر علɂأȷ الت م1936

 ɄȽ ȼيȥ ȃدرǩ Ǩكان Ɣواد الƫا ȷال: وأ Û ǬɅدƩا Û Ƙالتفس Û Ȑالفرائ Û ȼفق
 Û رفȎال Û وǶالن Û Ȩنطƫا Û ȯوȍɉا Û دɅوǲالت Û Șواعƫا Û ǡدɉا Û العقائد
 Û ياȥراȢاجل Û ǡساƩا Û ǒاȊودراسة اإلن Û ǧومطالعا Û ǧاșفوƮ Û ةȡɎǤال

اƫوطÛ ǖ : أما الȮتب الƔ كانǨ معتمدة ȥهɄ ) 15: 1936 الȎǤائر(ǸɅ التار
اشر  Û اƫفتاÛ ǳ التنقيح Û السلم  Û اɉجرومية أقرǡ اƫسالÛ Ȭ الرسالة Û ابȸ ع

 ȷواɅد ȸم Û ماسةƩا ȷواɅد ȸم Û ȷنوȮƫر اȽاجلو Û السعد Û ميةɉا Û źاƱالز Û
 ȷلدوǹ ȸمقدمة اب Û ƃالقا ƃأما Û Ƒتنƫا. ȸɅǾال ƙعلمƫا ǒاƧدة أɅورد اجلرǩو

 Ȝيف اجلام ȷدرسوɅ ر كانواȒǹɉا ǸɅاȊƫم اȽو :ȸميد ابƩد اǤد  عǤع Û سɅباد
الƘȊǤ بȸ : اƩميد بƥ Û ȇƘƩ ȸزة بوكوشة Ʌ ÛعاوŒم بعȐ كǤار الطلǤة مǮل 

وباإلȑاȥة إƂ اجلامȜ اȒǹɉر كانǨ . بلقاسم الزȡداÛ  Ɔأƥد Û عمر كردود
Ʌتعلم " Ƚناȫ مساجد أǹرɁ يف Ǥǩسة Û وسطيȤ وǩلمساÛ ȷ وماȁونة Û وȽƘȡا 

ƫستوɁ الǮانوɃ علɂ الطرɅقة والȮتب ȥيها عدد كƘǤ مȸ الطلǤة الǤȮار يف ا
Û ɁƎȮمية الɎاإلس Ȝعروف يف اجلوامƫا ǡسلوɉوا  Û تونةɅوالز Û رȽȁɉكا
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ȷواƘرابح"( والق ɄركǩÛ 1975 :228 (Û 1940ويف عام  ȃالدرو Ǩانتقل
ɂعطǩ Ǩكان Ɣسة يف  الǤǩ نةɅمد Ƃإ Û سɅباد ȸاة ابȥبعد و Û رȒǹɉا Ȝيف اجلام

ف عليها الȊيǸ العريب التǤسŻ Û Ʉ أعيدǧ إƂ مركزȽا شرȧ اجلزائر Û واشر
بعد استقرار اɉحواȯ الƔ كانǨ قد اȑطربǨ  م1942اȍɉيل يف قسنطينة عام 

 ǡرƩروف اș بǤيها بسȥ›²‹ رȒǹɉا Ȝالعلمية يف اجلام ȃالدرو ǧواستمر
وشهد اجلامȜ كǮاȥة طɎبية بعد إنȊاǒ معهد بȸ بادɅس عام  Ûبǚشراف اجلمعية

واستمرǧ كǾلȬ . إǽ كانǩ Ǩقام ȥيȼ حلقاǧ الدروȃ لطǡɎ اƫعهد  1947
  .حƓ إȧɎȡ اƫعهد بعد قيام الǮورة اجلزائرɅة 

  
  : 1956- 1940: املرǵلة الǮانية  -2

  
ȥ ÛاجتمȜ اŎلس اإلدارɃ بȢياǡ  م1940 أȥرɅل 16ابȸ بادɅس يف  ǩويف    

Ƀلس اإلدارŎنائب رئيس ا Û ɄيمȽاإلبرا ƘȊǤال ǸيȊمنفيا يف  ال ȷكا ɃǾال Û
وقرر اŎلس انتǺابȼ رئيسا  م1940 منǾ شهر مارȥ"  ȃلو الǶȎراوɅةǓ" مدɅنة

 Û قود اجلمعيةɅ ƙƩأ Ȭلǽ Ǿمن ɄيمȽح اإلبراǤȍوأ Û سɅباد ȸلفا البǹ معيةǲلل
 ȷكا Ɣالرسائل ال ȨɅالطر ȸمقر منفاه ع ȸا مƬر أعماɅدɅو Û اȽرف أمورȎɅو

  .ة الرسل الǮقاɅ ǧتǤادƬا مȜ اɉعȒاǒ بواسط
 ȓاȊطرابا يف نȑانية ركودا واǮية الƫالعا ǡرƩا ȸم Ƃوɉا ǧالسنوا ǧشهد
Ƥعية العلماǒ الǮقايف ȥ ÛتوقفǨ بعȐ مǘسساőا التربوɅة عȸ العمل بسǤب 
 Û رƩا Ʉوالتعليم Ʉالسياس ƙɅاجلزائر ȓاȊن ɂر علȒƩوا Û ǡرƩروف اș

Ƚادئا كاجلدوȯ " الȮتاư  ǡا جعل نȊاȓ اجلمعية ǤȎɅح كما وȍفȼ أحد
 ƘǤȮادرا كالنهر الȽ ال Û ƘȢȎال) "ǃأبو  القاسم سعد اÛ168:1996 (  
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 ǸɅاجلزائر بتار Ƃإ ǒلفاƩا ȯيتها بعد نزوȥاجلمعية عا ǧ8استعاد  Ǝمȥنو
إǽ ȜǤǩ ǽلȬ اإلȥراǯ عȸ اإلبراȽيمɄ يف أوائل  مȊǩ1942رȸɅ الǮاƆ سنة 

 م1944اجلمعية Û واعتǧƎ سنة ȥعاد ليǲدد نȊاطȼ علɂ رأȃ  م1943
سنة عودة اجلمعية إƂ النȊاȓ  التعليمǾȽ ȯɎǺȥ Û Ʉه السنة أسسǨ اجلمعية 

 ƭ 1966مȜ اللȢة العربية " (قراه ǭɎǭا وسǤعƙ مدرسة يف مدȷ القطر و" 
:148 (Û اطاȊن ǸɅا التارǾȽ Ǿمن ƙɅاجلزائر ƙسلمƫا ǒعية العلماƤ ǨطȊون

ǩوȑيح  عقǤاǧ الƔ كانǩ Ǩعترȏ مسőƘا Û وȸȮƹملǶوșا علɂ الرȡم مȸ ال
ɉا ȯɎǹ ȸم Ʉالتعليم ȓاȊة النǭɎǮال ȼوج:  

  
-ɄøøøøøøøøøائǼتǣɍا ȴøøøøøالتعلي:  

  
اƫدارÛȃ واƫعلموÛȷ والتɎميȊǩ : Ǿمل ǾȽه اƫرحلة عدة عناȍر أƵها 

źɉنها كاɅاǤǩ ȸȮƹو Ûالتعليمية ǧهاداȊوال:  
  
  :Ǽøøøøȵارȃ اجلمعيøøøøøة  -3

   
 ȼول ȯوɉا ȁالطرا Û ȸɅȁة طراɅعمارƫالناحية ا ȸدارسها مƫ اجلمعية Ǿǹǖǩ
 ȸم țا النوǾȽ ɂرف علȊǩ Ɣلية الǂا ǧمعياǲدودة للƮ ةɅانية مادȮإم
 ǧوأجر Û ȼǩاجلمعية واشتر ȼǩجرǖاست Ƀعاد Ǩبي ȸم ȷوȮتɅ وȽو Û ȃدارƫا

ȥ Ɔهو أكǮر أما الطراȁ الǮا.عليȼ إɎȍحاǧ مɎئمة ليǤȎح ȍاƩا للتعليم 
 Ȩȥيده وȊǩ ليةǂا ǧاجلمعيا Ǩكان ǽإ Û ȯوɉا ȁالطرا ȸة مǭقدما وحداǩ
 ȸɅ Ȝرورة اجلمȑ يهاȥ Ʉراعǩو Û ǒعية العلماƤ عها إدارةȒǩ نيةȥ ǧفاȍموا
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 ǧاǤر ومتطلȎالع ȧوǽ ƙناحية وب ȸم ɄمɎاإلس Ƀعمارƫا ȸروعة الف
Ɂرǹناحية أ ȸم ƙة العامة للمتعلمǶȎال.  

Ƹ يماȥ االعتماد عليها أما ȸȮƹ ابتةǭ ǧاǒاȎإح ȫناȽ Ǩليسȥ ȃدارƫعدد ا Ȍ
جنود االحتȯɎ عندما حولوا مقر  فقداȷ سǧɎǲ اجلمعية الƔ أǩلفهانȚرا ل

اجلمعية يف العاȍمة Û ومدارسها يف اƫدÛ ȷ إƂ مراكز عسȮرɅة Û أǭناǒ الǮورة 
 ǧعلوماƫ قاȥائر " ووȎǤاجلمعية ب" ال ȃعدد مدار ǎȷأ ƙǤتɅ عام Ƞم1948ل  "

 ƃ140حوا  ȷم مدȚمع ɄطȢǩ Û م1950ويف عام " قطر وقراه المدرسة 
 ǒاƧǖدة قائمة بɅاجلر ǧرȊة  126نǤناسƞ Ȭلǽو Û ǫɎǮال ǧɎمدرسة يف العم

ǩوȜɅȁ اƫدɅرɅة وبعȐ اƫعلمƙ عليها وɅتطابǾȽ Ȩا العدد ǩقرǤɅا مȜ ما أورده 
لɅ ɃǾتƙǤ منȼ أȷ عدد اƫدارǤɅ ȃلȠ وا م1951الƘȊǤ اإلبراȽيمɄ يف ǩقرɅره عام 

ال ǩدǹل ȥيها اƫدارȃ اƫعطلة إدارɅا مȸ طرف االحتȯɎ " مدرسة  125
ǾɅكر أحد اɉعȒاǒ الǤارȸɅȁ يف اجلمعية ǩوȥيǩÛ1975 :114 (  ȨركɄ رابح "(

مدرسة وɅتقارǾȽ ǡا الرقم مȜ  170اƫدƆ بȷǖ اجلمعية ȮƢنǨ مǖǩ ȸسيس 
Ʉفșأحد مو ȼعȑو ɃǾالرقم ال  ƙاإلدارة الفرنسي )Merle  ( رهɅقرǩ يف

 ǸɅبتار Ƀ04السر  Ƀو  م1955ماȽ175و  Û ƙتǞȥ Ƃنقسم إǩ 58مدرسة 
  .مدرسة ابتدائية 117مدرسة Ȯǩميلية و 

                                                                                                   
ȷɀاملعلم :  

  
عية ơتار معلميها يف بدǒ حياőا التعليمية مȸ بƙ الطلǤة اƩاȍلƙ كانǨ اجلم 

علɂ دراساǧ كاȥية Ƚǘǩلهم ƫهنة التعليم دوȷ اشتراȓ الȊهاداÛ ǧ ولȮنها 
 ȸعلم وحسƫية اȎǺبقوة ش ƙعلمƫا ȜتƢ رورةȒدد بȊǩ Ǩيف نفس الوق Ǩكان
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ȼقɎǹرابح (أ ɄركǩÛ1975  :218 ( اجلمعية Ǩالعليا  جلنة التعليم" أسس "
ǾȽه اللǲنة  لɌشراف علɂ شǘوȷ التعليم يف اجلمعية Û وحاولǨ 1948عام 

حل اȊƫاكل التربوɅة الƔ كانǩ Ǩعترȏ اƫعلمÛ ƙ وǽلȬ بتنȚيم ملتقياǩ ǧربوɅة 
دورɅة معهم ǩناقȥ Ȉيها اȊƫاكل Û كما كانǩ ǨنȊر دروسا ƴوǽجية ǹاȍة 

أعلنƫ1951  Ǩهنية Û ويف عام باƫعلمƙ لتنمية ǭقاȥتهم Û وǩوسيőƎǹ Ȝم ا
قررǧ باإلƤاț مȸ اȎȥ ȷɇاعدا اعتǤار الȊهاداǧ العلمية كȊهادة " اللǲنة أŒا 

" مȸ جامȜ الزɅتونة Û شرطا أساسيا لقǤوȯ اƫعلمƞ ƙدارȃ اجلمعية " التȎǶيل "
بدأ ǩعيƙ اƫعلمƙ يف مȫɎ اجلمعية  م1953ومنǾ عام )  Û 1951 :8الȎǤائر(

ȑباإل ȜȒƸ ȷاǶاسم امت ȼعلي Ȩأطل Û ȋاǹ ȷاǶالمت Û هادةȊال ȓشر Ƃة إȥا "
  :وȽو ȊɅتمل علǫɎǭ ɂ مواد " أȽلية  التعليم 

  
  .إلقاǒ درȃ علȜƤ ɂ مȸ الطلǤة مȸ مناǰȽ التعليم ƫدارƤ ȃعية العلماǒ  - أ
ǡ -   ɄائȊإن țوȑمو 
ǯ-  Ƀربوǩ ȯاǘس.  

الȎǤائر " رɅدة وȥقا ƫا أوردȼǩ ج م1951وبلȠ عدد معلمɄ مدارȃ اجلمعية عام 
وال Ʌدǹل ȥيهم اƫعلموȷ )   03 : 1957الȎǤائر Û(معلما ومعلمة  275" 

 ȷعلموƫا ȬلǾوك ȯɎطرف االحت ȸحقتهم مɎب مǤالتعليم بس ȸع ȷوȥوقوƫا
 Ɨوالوط Ƀاطهم التربوȊب نǤبس ȯɎاالحت ȷوǲيف س ȷونوǲسƫرابح (ا Ʉركǩ

Û1975 :17 (.   
                                                                                                        

ǾيȵɎالت  :  
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ǾميɎǩ عدد ȷكا  ǒعية العلماƤ ȃمدار ƙɅاجلزائر ƙسلمƫرحلة اƫه اǾȽ ȯɎǹ
وǩلميǾة Û  اǩلميÛ36286 Ǿ  م1951يف Ȏǩاعد دائم Û وقد بلȠ عددȽم عام 

هم يف النهار Û وȮɅتفوȷ بالتعليم العريب ȥقǩ ȔلميǾا Ʌتلقوǩ ȷعليم 16286منهم 
 ǫكور وإناǽ ƙا بɅعدد ȷعوȁوɅو Û يةƧالفرنسية الر ȃدارƫا ɂعل ȷترددوɅ وال

 ɄلɅ كما :  
  .ǽكور  10590

5696  ǫر . (إناɅقرǩ ȸع ɎنقɄيمȽنعقدة شهر  اإلبراƫمعية اǲة العامة للǞللهي
  ) ǩÛ 1975 :214ركɄ رابح( م1951أكتوبر 
قɄ التɎميȮȥ Ǿانوا Ʌترددوȷ يف النهار علɂ اƫدارȃ الفرنسية Û وقد سهلǨ أمņا با

 Û للتعليم ƙم دوامƬ Ǩجعل ȷǖم اجلمعية أمر متابعتهم الدراسة يف مدارسها بƬ
 Ǭاحا حيǤȍ ȤȎالساعة السابعة والن Ɠوح Ȝالساعة السابعة إال رب ȸم ȯوɉا

الɅ ɃǾتعلموɎǩ " ȷمǾة النهار " ɅنȎرȥوȷ إƂ اƫدارȃ اȮƩومية Û وƷل Ʈلهم 
 ǯروǹ موعد ÛهرȚبعد ال ȤȎالساعة الرابعة والن Ɠح " ǒساƫة اǾمɎǩ " ȸم

اƫدارȃ الرƧية واستǞناȥهم دروسهم العربية مȸ الساعة اƪامسة إƂ السابعة 
 ȼلǾǤɅ ɃǾال ƘǤȮنا اجلهد الȽ ȘحɎɅ وما Û اǒمعلمومسا  ȸɅǾال Û رةƩا ȃدارƫا

ȷستمروɅ كانوا  ǒالسابعة مسا ȸم ƙميɉا ȯبتعليم الرجا ȃدارƫا ȸم ƘǮيف ك
 Ʉب معلمǩروا ȸم ƘǮȮأقل ب Ǩة كانɅهرȊهم الǤǩروا ȷأ Ȝم Û Ɏالتاسعة لي Ɠوح
اƫدارȃ الفرنسية Û إȸȮɅ Ɓ ǽ راǩب اƫعلم ɅتعدɁ الƙǭɎǮ ألȥ ȤرنȬ قدƇ سنة 

Ʌقل عȸ السǤعƙ ألÛ Ȥ بينما ȸȮɅ Ɓ راǩب ȁميلȼ يف اƫدارȃ الفرنسية  م1952
 Ƈقد Ʉرنسȥ Ȭرنȥ. ǧوحسب معلوما " ȷجونسو " ȃمدار ǾميɎǩ عدد ȷاȥ

 ƙما ب ǳتراوɅ ȷو  45اجلمعية كا Ȥ50أل  Ǿلميǩ Ȥأل.   
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  :ȉهادǥ الǼراسة اǣɍتǼائية -4-1
  

" قررǧ اجلمعية ɉوȯ مرة يف ǩارǸɅ نȊاطها التعليمɄ أحداǫ  م1952يف عام 
وكاȷ العمل اجلارɃ قǤل ǽلȽ Ȭو أɅ ȷتابȜ التɎميǾ "  شهادة الدراسة االبتدائية 

 ȷأ ȷدو ȃدارƫا ȷادروȢɅ Ż Û ة السنة السادسة االبتدائيةɅاŒ Ɠدروسهم ح
ǾȽا ما ǩنǤهǨ إليȼ اجلمعية ȮɅوƬ ȷم أمل متابعة ǩعليمهم الǮانوɃ يف اجلزائر Û و

ɎȥحǨȚ يف برناƭها لتطوɅر التعليم العريب اƩر Û إنȊاǫɎǭ ǒ معاȽد ǭانوɅة يف 
  ȷلمساǩو Û واجلزائر Û قسنطينة ȸكل م)ƭ ة العربيةȢالل Ȝمƭ لةÛ 1966  

ولȮنها ǩ ƁتمȸȮ مȸ إنȊاǒ سوɁ  معهد واحد يف قسنطينة Ƚو معهد ) 149:
Û سɅباد ȸميد بƩد اǤمدارسها االبتدائية  ع Ʉƶرǹ ȨǶلǩ ȷاجلمعية أ ǧوقد رأ

 ȷاǶر دورة يف امتǹǓ ȷكر أǾر بالɅواجلد Û عهدƫيل يف اǲالعربية شرطا للتس "
بƙ  415وشارȥ ȫيها  م1955جرȯɎǹ ǧ سنة " شهادة الدراسة االبتدائية 

  ) ǩÛ 1975 :222ركɄ رابح(ǩلميǾا  ǩ316لميǾ وǩلميǾة Û وقد Ʊح منهم 
  
  -  ɃɀانǮال ȴالتعلي:  
  

أسسǨ اجلمعية أوȯ معهد للتعليم الǮانوɃ يف قسنطينة Û بȢية  م1947سنة 
ǹ ƙȮƢرɄƶ مدارسها االبتدائية مȸ متابعة دروسهم الǮانوɅة Ƚǖǩ ÛيƬ Ɏم 
 ɂعل Ȩوأطل Û العريب ȧرȊƫا ǧونس أو يف جامعاǩ يف ƃيلهم العاȎƠ ȯماȮالست

Ʌباد ȸميد ابƩد اǤعهد إسم عƫة التعليمية اȒالنه Ǭيف بع ȼلȒا بفȥس اعترا
 .العربية يف اجلزائر Û وȮǩرƹا ǘƫسس أوȯ معهد ǭانوɃ يف اجلامȜ اȒǹɉر 



          ƻƳل الساǆالتعليم العربي الحر                                              الف  
  
  

 203

ɅعتƎ معهد ابȸ بادɅس استمرارا ƫعهد اجلامȜ اȒǹɉر مǩ Ȝطور يف اإلدارة   
 ȯوƠو Û للتعليم Ȩنطلƫو اȽ عهدƫح اǤȍوأ Û Ʉالتعليم ǡسلوɉهيز واǲوالت

 Ȝاجلام ƙقاعت Ƃإ Û نيةɅيفتهما الدșو Ƃة إȥاȑوعزة باإلƞ Ȝر وجامȒǹɉا
  .ȥسيǶتǩ ƙنتȊر ȥيهما حلقاǧ الدروȃ النȚرɅة لطǡɎ اƫعهد 

 Û قايفǮال ȯاŎيف ا ǒعية العلماƤ ǧاȁاƱا ȸرا مȽا باȁاƱس اɅباد ȸمعهد ب ȷكا
لها ȥقد ǩعدǧ نفقاǧ إنȊائƦ ȼسƙ مليوȥ ȷرنȥ ȬرنسɄ قدƤ Û ƇعǨ بǖكم

وبلƭ Ƞموț طɎبǩÛ188:1963  .( ȯɎǹ ȼوȥيȨ اƫدƆ(مƎǩ ȸعاǧ الȊعب 
كاÛ 1951 ( ȷالȎǤائر( طالǤا Û702 )  م1951- م1950( السنة الدراسية 

طالبÛ  913_1955اإلقǤاȯ عليɅ ȼزداد كل عام حƓ بلƭ Ƞموț طɎبȼ عام 
 ǳاǲمنهم يف نفس السنة بن ȃالدرو ɂŒا  40أǤالدراس".طال Ǩعهد وكانƫة يف ا

 Ƃرور إƫا ȷاǶة كل سنة المتɅاŒ يف ǡɎالط ȜȒƸ Û ǧسنوا Ȝأرب ɂتد علƢ
 ɂعلɉد . السنة اȽمعا Ƃالتعليمية إ ǧاǮعǤيف عداد ال ȷدوȥوɅ عهدƫو اƶرǹ ȷوكا

وجامعاǧ اȊƫرȧ العريب Û رǤȡة  اجلمعية يف ȮǩوȸɅ إطاراǧ مǮقفة ǭقاȥة عربية 
ȸ اȊƫاركة يف قيادة الȊعب العريب يف اجلزائر Û عȎرɅة ǩ ÛتمȸȮ يف اƫستقǤل م
  . والسƘ بƲ ȼو اƩياة اȒȥɉل

  
  :يةالǤعǮاǧ العلم -4-2
  

 Ǩوجهǩ دودةƮ بيةɎط ǧراǲȽ ȸɅرȊالع ȷالقر Ȝمطل Ǿاجلزائر من ǧشهد
 Ǩوجهǩو ǡرȢƫيف ا ƙɅوالقرو Û ونسǩ تونة يفɅالز Ʉو جامعƲ ورة رئيسيةȎب

يف القاȽرة Û إǽ كاǘƬ ȷالǒ الطǡɎ اƫهاجرȸɅ رǤȡة قلة منهم إƂ جامȜ اȽȁɉر 
. يف استȮماȯ دراستهم العالية بعد أȷ أŒوا ǩعليمهم الǮانوɃ يف الزواɅا التعليمية 
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ƙɅاجلزائر ƙسلمƫا ǒعية العلماƤ ǒلب علماȡأ ȼȚا ماال حǾȽو ȸɅǾال  ȸكانوا م
 ƙɅاجلزائر ǡɎرة الطǲȽ تونة ما ميزɅالز Ȝجام Ʉƶرǹ ƙب Ǩا كانŒرة أȮǤƫا

 ǧمسيناƪل اǤد قɎǤهد الȊǩ Ɓو Û ةɅردȥ ادرةǤية أو مȎǺة شǤȡة رǲالنتي ǧاǮعǤ
 Ƃد إȥتواǩ ǧǾǹأ Ɣية الȑيزابية اإلباƫبية اɎالط ǧاǮبع Ɂمة سوȚبية منɎط

 ƮÛ1988: 278مد علɄ دبوȁ( مǩ1914ونس بȎورة منتȚمة ابتداǒ مȸ سنة 
بعǮاǩ ǧعليمية إǹ Ƃارǯ اجلزائر Ûوعلɂ اȌǹɉ  وƠ ƁاوƤ ȯعية العلماǒ إɅفاد)

Û عندما اǩسعǨ حركتها التعليمية وأǤȍح  م1951إƂ اȊƫرȧ العريب إال يف  
لدɅها طǡɎ مȽǘلوȷ الستǞناف دراستهم الǮانوɅة واجلامعية يف اƫعاȽد 

وكانǨ أوȯ بعǮة للǲمعية ǩلȬ الƔ أوȥدőا إƂ مȎر يف . واجلامعاǧ العربية 
ينهم طالǤة واحدة   طالǤا ب 26وȑمǨ  م1952 – م1951لدراسɄ العام ا

ǩوȁعوا علƯ ɂتلȤ أقسام كلياǧ اɇداǡ ودار العلوم )Û1953: 05الȎǤائر (
وأمام اȁدɅاد عدد الطلǤة .والȮلية اȽȁɉرɅة Û وبعȐ الǮانوɅاǧ يف القاȽرة 

 ǸيȊفاد رئيسها الɅاجلمعية إ ǧقرر Û ǯارƪا Ƃإ ȼيف التوج ƙǤȡالرا ƘȊǤال
إƂ اɉقطار العربية لتǖمƙ منح دارسة ǘƬالǒ الطÛ ǡɎ  م1952اإلبراȽيمɄ عام 

 Ʉالعام الدراس ȯɎǹ ȧالعرا ǨلǤاستقȥ ȼح يف مهمتƱ م1953– م1952وقد 
 ȨǶوالت Û دادȢالتابعة جلامعة ب ƙعلمƫرة منهم بدار اȊع ȨǶالت Û اǤر طالȊأحد ع

Ǩ سورɅا يف السنة ǽاőا بعǮة مȮونة مȸ الطالب اǹɉر بȮلية اƩقوÛȧ واستقǤل
عȊرة طǡɎ جزائرƙɅ التǶقوا بدور اƫعلمƙ االبتدائية يف دمȨȊ وحلب ويف 

 ȸم ȷوȮتǩ ǨɅوȮال Ƃة إǮبع ǧدȥا أوȒɅا  14نفس السنة أǤبعد .طال Ǩوالǩو
 Û ةɅوالسعود ǨɅوȮوال Û ȧوالعرا Û اɅوسور Û رȎم Ƃبية إɎالط ǧاǮعǤال Ȭلǽ

ا لȸɅǾ كانوا Ʌتابعوȷ دراساőم يف معاȽد ǾȽه اɉقطار وجامعاőحƓ وȍل عدد ا
  طالب وطالǤة 109م Û إƂ 1955عام 
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شروطا ƶب أǩ ȷتوȥر يف عȒو  1954وقد وȑعǨ اجلمعية ابتدǒا مȸ عام 
 ɄȽة العلمية وǮعǤال:  

  .ال ɅقǤل إال ǹرƶو مدارȃ اجلمعية ومعهد بȸ بادɅس  -1
2-  Ɏȍدرسة حاƫا ǰɅرǹ ȷوȮɅ ȷسنة أ ȁاوǲتǩ هادة االبتدائية والȊال ɂعل

  .السادسة عȊرة 
ɅلƝ ȨǶرǰɅ اƫدرسة ɎǩميǾ السنتƙ اɉوƂ والǮانية مȸ اƫعهد علɂ أȷ ال  -3

  .Ʌتǲاوȁ السȸ السادسة عȊرة 
4-  ȼسن ȁاوǲتɅ ال ȷلية وأȽɉهادة اȊال ɂعل ɎȎǶعهد متƫا ǰɅرǹ ȷوȮɅ ȷأ
مȸ  م Û وما Ǥǩعها1954يف أوȯ نوȥمƎ  وبعد قيام الǮورة اجلزائرɅةلعȊرȸɅ  ا

إƫ ȧɎȡدارȃ اجلمعية وƫعهد ابȸ بادɅس بقسنطينة Û أǧǾǹ جǤهة التǶرɅر 
 ȜǲȊǩو Û رɅرǶالت Ȉفوف جيȍ ƙب ȸم ƙقفǮƫب اǶسǩ ةɅاجلزائر Ɨالوط

ية ȮǩوȸɅ إطاراǧ مǮقفة ɉقطار العربية بǲȽȢرة الطǡɎ إƂ جامعاǧ ومعاȽد ا
Ǥȍأ ȬلǾوب Û لǤللمستق ȷعدوɅ اȽالعربية وحد ǧيف اجلامعا ǡɎح عدد الط

 ǧǔƫبا.  
  
  :املȺهǰ املتȜǤ عǼȺ مجعية العلماء املسلمني-4-3
  

اعتمدǧ اجلمعية يف منهǲها اإلɎȍحɄ علɂ ركيزƙǩ أساسيتƵ ƙا التوعية 
والتربية أما التوعية ȥهɄ جلماƘȽ الȊعب  أما التربية ȥهɄ للطɎئȜ الɅ ƔنتȚر 

ɅوسȤ (معركة التǶرɅرÛ ومعركة الǤناǒ والتقدم ȥيما بعد منها أǩ ȷقود
 ɃاوȑالقرÛ2007   :59  ( 
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 :            التɀعية  
ƜيÛ  Ǭالتوعية يف نȚر اجلمعية منǾ أȷ نǩ ǧǖȊقوم علȥ ɂهم الدȥ ȸɅهما ǶȍيǶا

ǜȊنǩ  ɃقوÛز النفسɅعزÛȫادة مستقيم السلوǤيح العǶȍ Ûمسلما سليم العقيدة
عاƫا ȡÛيورا علɂ أȽلȼ ووطنȼ ودɅنÛ ȼتنƘ العقلǤƮÛا للƘǺ اجلسمÛحر اإلرادةÛمس

  Ƚ ȸƞو ȍدɅقȼ ومȽ ȸو عدوه 
ɃǾ كاǤȎɅ ȷو إليȼ ابȸ بادɅس و إǹوانȼ وكاȷ يف وǾȽا Ƚو اƬدف اƫنȊود ال

علɂ االستعمار الفرنسÛ Ʉوما ǹلفȼ مǭǓ ȸار يف اɉنفس  والعقوȯ و  ƠقيȨ النȎر
لɂ اجلمعية ية ǽلȥ Ȭعمدǧ  إƂ التȒييȨ عاƩياة وقد أدركǨ  اإلدارة الفرنس

ȸم Ȕقȥ سيسها  بعد سنة واحدةǖǩÛ يف ȷņوȮǩ ɃǾا اجليل الǾȽ ȷأ Ǩا أدركŒɉ
Ʉطر حقيقǹ ستعمرة يفƫعل اƶ Ƙطǹ اجلمعية  جيل  ȜميǲȥÛ Ɣال ǧراȑاǂا

Ʌقدمها علماǒ اجلمعية يف كاȥة اɉقطار والȮǩ Ɣتب يف ǧɎƭ وجرائد 
ǩدور يف معȚمها علɂ إɅقاȗ الوعɄ الدƫ( ƗɅنتقدÛالȎǤائرالȊهاÛ ǡا(اجلمعية

țدǤباطيل والɉوا ǧاȥراƪا ȸم ɄمɎر اإلسȮنقية الفǩو ɄقيقƩاÛ  هودƭ وكل
 ȃرȢɅ بقدر ماÛƙɅيف أنفس اجلزائر ȯماɇا ȃرȢɅ اجلمعية بقدر ما ȼقوم بǩ

ƙالفرنسي ǡاوف يف قلوǺƫعب .اȊوعية الǩر وɅنوǩ ɂاجلمعية عل Ǩعمل
ادȼǩ مȸ اɉوȽام والɎȒالǧ وشȢلƞ ȼعاƃ زائرɃ وƠرɅر عقلȼ ووجدانȼ وإراجل

اɉمور مȸ سفا سفها  Ʌوȑح ǽلȬ الȊيǸ الƘȊǤ اإلبراȽيمɄ  يف ƠدɅد الȢاɅة 
 ȯيقوȥ ا اجلمعيةƬ عملǩ Ɣدأ "اجلليلة الǤƫاȥ  ة جليلةɅاȡ Ƃإ Ʉرمǩ ǒعية العلماƤ

ƠرɅر :رÛ ɃوالتǶرɅر يف نȚرȽا قسماȽȷو العلمÛوالȢاɅة Ơ ɄȽرɅر الȊعب اجلزائ
العقوȯ واɉرواǳ وƠرɅر اɉبداȷ واɉوطاȷ واɉوȯ أȍل الǮاǽǚȥÛƆا ǩ ƁتǶرر 
العقوȯ واɉرواǳ مȸ اɉوȽام يف الدȸɅ والدنياÛكاƠ ȷرɅر اɉبداȷ مȸ العǤودɅة 
واɉوطاȷ مȸ االحتȯɎ معتǾرا أو متعسرا حƓ إǽا Ź منȼ شǒɄ اليومȑÛاȡ țدا 



          ƻƳل الساǆالتعليم العربي الحر                                              الف  
  
  

 207

ȼنɉÛ عمل ȼمن ɂرجɅ Ɏȥ Ûأمل ȼم ليس لȽتوƫواÛ ȃأسا Ƙȡ ɂعل ǒبنا) ȤوسɅ
 ɃاوȑالقرÛ63:2007(  

  :الترǣية
ǩعتƎ اجلمعية التربية الوسيلة اǮƫلɂ لȢرȃ التعاليم اإلسɎمية التǲدɅدɅة ومعها 
الƕعة العروبية والوطنية يف عقوȯ الناشǞة ويف قلوŏمÛ ومقاومة ǩيار التȢرɅب 

  ȷد أɅرɅ ɃǾاما   الƢ مية العربية  وإبعاد العربيةɎاإلس ȼتɅوȽ ȸم ȸرد الوطƶ
أǤȍح معلم العربية ɅقȤ يف قفȌ االőام "Ʌقوȯ الƘȊǤ اإلبراȽيمɄ يف ǾȽا الȎدد

 ƇرȢوالت ȸǲلهم بالسǮư ǧالعقوبا ȼعلي ɃرƟو Û ƙو السفاك ȋوȎل اللǮم
عربيةÛ وقطȜ كل علɂ  طمس كل أǭر لɌسɎم وال الستعمارŻ دأǡ ا ÛوالتعɅǾب

ȍلة بينها وبƙ الȊرÛȧ ليتم لȼ مسǸ اɉمة اجلزائرɅةÛوإدماجها يف اɉمة الفرنسية 
 ɄمɎاإلس ǫالترا ɂة علȚȥاǂها يف اǤلȎǩوÛمةɉه اǾȽ يعية يفǤناعة الطƫا ȸȮول
 Ȭلǽ ȸا مȽǾوأنقÛǒɎǤال Ȭلǽ عنها Ȝȥفة دɅرȊها الȎائȎǹ ɂوعل ȃقدƫا

ƘȎƫا") Ƀاوȑالقر ȤوسɅÛ2007 :61 Û62 ( اƫ اداȒم Ɏعم ǡطلوƫا ȷاȮȥ
Ʌهدف إليȼ اƫستعمر ǩÛقوم ȥيȼ التربية علɂ أساȃ أȷ الدȽ ȸɅو اɉساȃ والعربية 
ɄȽ ȯ اللساǎȷɉ ȷ اإلدارة الفرنسية عملǨ علɂ حǾف الدȸɅ اإلسɎمɄ مƭ ȸا

ǩ اȥǾا التربية والتعليم حŒا دولة علمانية وأȽارǤستعمرة باعتƫا ȃمدار ȸال اما م
ȥالتعليم الɃǾ قادȼǩ اجلمعية ɅقȎد إƂ إعادة أسلمǩÛ  Ǩعلم الدȸɅ يف مدارسها
ǡ علȑ ɂرورة التعليم ÛلǾا كاǩ ȷركيزȽا اƫستمر والدǗو اجلزائرƙɅ وǩعرǤɅهم

 ɂعل ȸهيمƫالسائد وا Ʉوار التعليم الفرنسƛ ةȍرȥ ȼل ǳتاǩ ȷب أƶ ɃǾالعريب ال
وكتȼǤ ولȢتȼ ومعلموه وإدارȼǩ واجلو  وكانǨ مناǾȽ ǰȽا التعليمÛ الساحة كلها

 ǡɎللط ȘفƠ Ɣناشيد الɉا Ɠاه حƟا االǾȽ ب يفȎǩ العام كلها Ʉالدراس
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 ȸاإلمام ب ȼألف ɃǾيد الȊل النǮمÛاعرȊƫه اǾȽ يهمȥ Ʉنمǩو Ɔعاƫه اǾȽ يهمȥ ȃرȢǩ
Ȝاجلمي ȼȚفƷس وɅباد  

  بة Ʌنتسب شعب اجلزائر مسلم                               وإƂ العرو
ǡǾقد كȥ ǧما ȯأو قا                              ȼلȍأ ȸحاد ع ȯقا ȸم   

 ȃائل يف نفوȒالف ȃرȡ ɂا منها علȍالتعليم حر ɂر التربية علǭǘǩ اجلمعية Ǩكان
ɎǩمőǾاȥÛهǩ ɄرمɄ إǶȎǩ Ƃيح الفȮرÛوȍقل العقلÛ وǩرقية الروÛǳوǩقوɅة 

  .اƪلÛȨوǩسدɅد االƟاه يف اƩياة
 
4-ȴييȪǩ اجلمعية Ȱعم ǧداɀهƭ ȴالتعلي ȯاƭ يف:  
  

      ɃǾال Ȝالواق Ʉنراع ȷالتعليم علينا أ ȯاƭ ركة الوطنية يفƩلتقييم عمل ا
ȼيȥ ȃا العمل مورǾȽ  

Ȭ ال اɉمر الǮاƆ أɅ ȷتم التقييم وȨȥ اȽɉداف الƔ وȑعǨ لǾلȬ العمل يف ǽل
ركة الوطنية يف بعǬ ال أحد ɅنȮر مدɁ مساƵة اÛƩاȽɉداف الƔ يف ȸȽǽ الناقد

 țا النوǾƬ طرف اإلدارة الفرنسية ȸم Ȉوالتهمي ȨييȒم التȡر رƩالتعليم العريب ا
الɃǾ عمل علɂ حفȽ ȘوɅة الȊعب اجلزائرȥÛɃرȡم șروف  Ûمȸ التعليم

Ȋوارد الƫة  واǤعȎال ȯɎارة يف االحتǤج ǧاȁاƱركة إƩا Ǩقد حققȥ ةǶيǶ
طرة لسي وȽو Ȓǹوț الǤلد التǶدɃ اƫفروȏمقارنة ب قطاț التعليم

ÛȯɎالحت ƙيف ع ȜȒن ȷركة الوطنية أƩهود اƭ قييمǩ اف عندȎاإلن ȸوم
االعتǤار ȽامȈ اƩرɅة الȒيȨ  الɃǾ أǩيح Ƭا يف ǩلȬ اƫواجهة  التارƸية  اƫفتوحة 

ǩعليم منȚم  Ʌتوȥر  وȽو وƘȡ اƫتواȁنةÛبǩ ƙعليم ǨƠ وȍاɅة اإلدارة الفرنسية
ارد الȊǤرɅة واƫادɅةÛوǩعليم عريب حر Ʌعتمد علɂ اجلهود الفردɅة علƤ  ɂيȜ  اƫو
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ȯɎطرف إدارة االحت ȸم țنوưو ƙسنǂا ǧعاƎǩوÛ  Ʉه للنفǗاȒأع ȏتعرɅ
ȸǲوالس ȯتياȡواالÛ  ȷحياɉا ȸم ƘǮادرة يف كȎا للمőياȮومل ȨلȢومدارسها لل

 150سيس ǖǩ معية ȯɎǹ عȊرȸɅ سنة مȸ وجودȽايف اƫقابل ȥقد استطاعǨ اجل
Ƀكامل القطر اجلزائر ɂعل țȁتوǩ مدرسة ومعهداÛ  ȸد مɅȁا أőǾمɎǩ عدد Ƞبل

 ياǧرȡم قلة اإلمȮان ƦÛسƙ ألǩ ȤلميǾ وǩلميǾة ǘɅطرȽم أكǮر مȸ ألفƙ معلم
  .ȥقد ǨǶƱ اجلمعية يف مواȍلة التعليم

 ȸة مȎǹسيس مدرسة إال برǖǩ ȸاجلمعية م ǒاȒعɉ  ȌǹرɅ ال ǽإ ȨييȒم التȡر
ة الفرنسية  إال أŒا حققǨ نتائƠ Ɓ ǰققها  اƫدرسة الفرنسية ǤȥÛعد اإلدار

  ǧاإلطارا ȸيلة اجلزائر مȎح Ǩكان ȯɎ345االستق ÛامياƮ165  اǤيǤط
Û185 ȸم ǡقترɅ Ƀاجلزائر ȜتمŎا ƙيف ح Ʉابتدائ ȃنسمة  مدر ƙɅɎانية مƣ

  إǽ تمǾȜا اǩ ƬŎربوɅة ǩتناسب والȚروف العامة ǹطة لقد وȑعǨ اجلمعية
 ő Ûدف  إő ƂدƇ بنيتȼاجلزائر يف ǽلȬ الوقǨ بلد Ʈتل ɅÛتعرǲƬ ȏمة حاقدة 

 ȼيعǲȊǩ ȸم Ʉسده االستعمار الفرنسȥما أ ǳɎȍإ ɂعمل علǩ  طةƪا ǨانȮȥ
لƲɎراف الدƗɅ  وƮاربتȼ للȢة العربية  وǓداŏا  بȧɎȡǚ اƫدارȃ  وƠوɅل 

وجدǧ اجلمعية  Ûتابعة لقطاț التعليماƫساجد إƂ كنائس ومȎادرة اɉمȫɎ ال
للمدارȃ الفرنسية  وƟعلهم عرȑة  ا بƙ أمرÛ ȸɅإما أǩ ȷرسل أبناȽǒانفسه

  . للفرنسة والتنƘȎ أو ȮǩتفɄ بتعليمهم العلوم الǩ Ɣستطيعها اجلمعية
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   الفȍɎǹȰȎة 
  

Ʌا وسياسيا وǭقاȥيا مȸ عمل ǩيار اإلǳɎȍ علɂ إعداد اƫواطȸ اجلزائرȮȥ Ƀر
ǹǒإحيا ȯɎ  Ǩولف Ʉللتعليم الفرنس Ƀȁعليم عريب حر مواǩ سيسǖǩة العربية وȢالل

 ǨلȢية التعليم شȒقȥ Ȥǎلơة وņأمي ȸلوا إليها مȍو Ɣطورة الƪا Ƃإ ƙواطنƫا
Ƥلة اƫفȮرȸɅ الȸɅǾ اȽتموا Ǿŏا اƫوȑوǾȽ țا الɃǾ جعل اƩركة الوطنية بȮل 

تعليم مدرȑ ǯمȸ اƫطالب ǩوجهاőا  ǩطالب بالتعليم وأǤȍح مطلب ال
Ûد وإعداد السياسيةȽعاƫوا ȃدارƫسيس اǖبت ǧالسياسية واجلمعيا ǡحزاɉا Ǩقام

 ȯاȒا النƬور حوǶƢ Ɣا الرئيسية الɅاȒالق ȸالتعليم م țوȑح موǤȍأ ÛǰامƎال
Ɨالوط.  
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ǩاǹøøøمة  
  

ɉه اǾȽ ستعمرƫأقدام ا ǧǖوط ȷأ Ǿعب منȊال ǧمعانا ǧبدأ ȏر
ÛɃاجلزائرȼكل حقوق ǨǤسل ɃǾا اإلقليمية  .الőا وحدƬ اجلزائر Ǩوبعدما كان

ȥيما وراǒ الǶǤارÛ وأǤȍح سȮاŒا ƭرد  مستعمراőاȑمتها إÛ ƂوإستقɎلية قراراőا
Ûƃ والنȚر مȸ أعلÛ Ûɂ وسادǧ روǳ التعااƩقوȧأȽاƮ ƃرومƙ مȸ كل 
بية ɄȽ اȒƩارة اإلنسانية اǮƫلÛɂ وما عداȽا مȸ وواعتǧƎ اȒƩارة اɉور

 ȼǩسساǘوم ÛɃاجلزائر ȜتمŎة اȥقاǭ Ȭلǽ متناسية يف ÛةƩاȍ Ƙȡ ǧاراȒƩا
 ȸم Ƌل إالȍɉيف ا ɄȽ اجلزائر ما Ƌȷوأ Ûزائرǲة الوطنية للɅوƬا ȷراȮون Ûقاليدهǩو

الɎǤد ال ȽوɅة Ƭم ȥهم عǤارة عǹ ȸليȔ مȸ اɉجناȃ وأƋȷ سȮاȍÛ ȷنȥ Ȝرنسا
ƫا ȸم ǧوأشتا ÛتلفةǺائل الǤقƫعور اȊبينهم رابطة ال ȜمƟ ال Ûرةȥتناǒباالنتما  Ƃإ

والتɎحم والتفاȽمÛ وأƴ Ƌȷو  نسǲاماإلأرȏ واحدة وبلد واحدÛ وɅنعدم بينهم 
ȸɅوȮالت ȯɎǹ ȸرنسا مȥ اőة قد أوجدɅهور الوطنية اجلزائرșيم وȚوالتعليم والتن Û

ɃǾال Ƀاإلدار ɃرȮم مفȚد ومعɎǤه الǾŏ ȼدرسة  أقامتƫةاɅه  االستعمارǾȽ ȷوņنǤتɅ
ȸرة مȮعتد الفƫة واɎȢلالǒالسوا ɂعل ƙ.  

 Ɓ ستعمرƫلد اǤال Ƌȷح أȒتɅ تلǂلد اǤدارة الفرنسية للɌرة لȚه النǾȽ ȯɎǹ ȸم
Ʌزائرǲيم التعليم للȚنǩ ا حسنة يفɅنوا ȼل ȸȮǩƙÛو  ȯɎǹ ȸجليا م Ȭلǽ حȒتɅ

لȒرǡ التعليم العريب  ȑ1831م اɉوقاف اإلسɎمية إư ƂتلȮاǧ الدولة سنة 
الɅ ɃǾعتمد أساسا علɂ اɉوقافÛ و أǨǶȑ مǘسساǧ التعليم ƛميȥ Ȝروعها 

  .مȸ مساجدÛ مدارȃ التعليم و اƫعاȽد يف Ʌد اƫستعمر
مǘسسة "  ɄȽ تعمارȥاǘƫسسة اɉوƂ الƔ كانǨ مستهدȥة مȸ طرف االس

ها يف Ƙȡ وșيفتها الƔ حيǬ استعملبعد االستيǒɎ علɂ اإلقتȎاد الوطÛƗ" التعليم
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للمعمرȸɅ و وȍل ŏم اɉمر  وبيوƬ ǧا إȮǭ ƂناǧأسسǨ مȸ أجلها و حو
 țالتابعة لقطا ǧعدد العقارا Ƞا بلȽاجلزائر وحد Ʉفȥ ÛǧɎǤسطǚا كȽاستعملوȥ

السȮاȷ يف ǽلȬ الوقǨ ال ɅتعدɁ رȡم أȷ عدد  Ûعقار 8000التعليم 
التعليم عناɅة  مسائل التربية و ȥسȮاȷ اجلزائر كانوا ɅولوÛ ȷنسمة 30.000

بانتȊار التعليم بقدر  اوǩفاجÛǘ و باعتراف الفرنسيƙ أنفسهم الȸɅǾ كƘǤة 
انتȊاره عندȽم ȥمعȚم القرɁ و الǤلدɅاŏ ǧا مدارȃ للȮتابة و القراǒةÛ و ǩطور 

ǩلميÛǾ  1350مدɅنة قسنطينة الƔ وȍل ŏا عدد اƫتمدرسƙ  التعليم نفسȼ يف
و ƞدɅنة ǩلمساȷ الÛ Ɣ 1937د دǹوƬم ǾƬه اƫدɅنة سنة بȊهادة اƫستعمرȸɅ عن

ǩأطواره Ȝميƛ التعليم ɂر علȥر توǮا أكŏ ȷكا  ȸعليمية ابتدائية  50مǩ سسةǘم
  .نسمة  ǽ1000لȬ الوقǨ ال ɅتعدɁ رȡم أȷ عدد سȮاŒا يف 

ƘȢǩ ǡɎو الط ǾميɎالت Ʉبق ȯɎاالحت Ȩاجلزائر نف ȯوǹروف و بدȚال ǧ
باستǮناǒ مÛ  ȸمنقطعƙ انقطاعا كليا عȸ الدراسةعȊروȷ سنة كاملة أو أكǮر 

Ȯǩ Ɓترǫ اإلدارة الفرنسية بالنتائǰ الوǹيمة الƔ قد يب Ûكانوا Ʌتلقوȷ التعليم العر
 ȼكملǖعملية التعليم وجعل شعب ب Ȥوق ȸع ņرǲنǩȸǞɅ ǨƠ  ة اجلهلǖوط

و إȒǹاț الɎǤد اȽɉاƤ  ƃهورمرȽوƞ ȷدƟ Ɂهيل واɉميةǤȥ Ûقاǒ  اƫستعمر 
عقلياȥ ÛاالستيǒɎ العسȮرɃ ال ȮɅتمل إال بȒǹǚاț اƩياة االجتماعيةÛ الǮقاȥية و 

و اƪيام باستǮناǞȥ ǒة قليلة مȸ أبناǒ القياد ة وȨȥ مȎاſ اإلدارة االستعمارɅةÛالدɅني
 ɁƎȮالɅǾرعية الȊال ǒفاȑلة الدراسة إلȍواƞ مƬ ǨǶƧ ȸستعمارɎل Û

 ÛǒاȒيفهم يف اإلدارة والقșبتو ÛƃاȽɉا ƙبينها وب Ȕعلهم كطرف وسيǲولت
واإلȥتاǒ واإلمامة وȽƘȡا مȸ الوșائȤ الƠ Ɣاوȯ مƬɎǹ ȸا مȢالطة الرأɃ العام 

  .عتقداǧ الȊعب وقيمȼعلɂ م اǂلɄ بتǤياŒا مدɁ حرȋ اإلدارة
حǲر عǮرة أمام أƠ ɃسÛƙ قد Ʌوجȼ إلنعاȇ  االستعمارɅةفǨ اإلدارة وق

اŎتمȜ اجلزائرƭ Ƀتمعńا راكدńا Ʈدود الوعÛ  ÛɄ وǽلȬ جلعلالǮقاȥة الوطنية
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Țهر أبدɅاÛ ال ƭاȥ ȯيȼ للǺوف مȸ اŎاŏة الƔ قد Ʌ استيطانا اإلستيطاȷليǤȎح و
Ûمواǎعلǩ مȽ ȷإ ÛƃاȽɉا اŏالتعل ȸد كل مƱ اǾل ɃƘȊǤوالتعليم الت Ʉيم العموم

  .عمɎ جاȽدǂ ȸɅاربة الǮقاȥة الوطنية اƫستمدة أساسńا مȸ اإلسɎم واللȢǎة العربية 
إƂ سياسة  اإلدارة أطفاȯ اȽɉاÛƃ عمدɅǧقاف التطور الفȮرɃ لدɁ إل

Û ɂ لتǤقاالبتدائيةاƫرحلة  طوɅلة يف اƫدرسة وال ȨƷ لƟ ȼاوȁعدم ǩرȫ الطفل مدة 
ȥ Ûاǩسم التعليم Ƙالȡاƫعرȥة اɉولية لɊشياǒ  اƫعرȥة والتȮوȸɅ ال ǩتǲاوȁحدود 

 ÛƃاȽɊة الفرنسية لȢǎا لتعليم اللȽكل جهود ǧوركز ÛيةǶبالسط ȜيƤ Ǩرنسȥ و
القطاعاÛǧ و Ʌ ƁقتȎر علɂ قطاț التعليم ȥقȔ بل حƓ اإلقتȎادÛ اإلدارة و 

 Ȕيǂا " țوارȊال ǒاƧمدركة إدراكا ج"أ Ʉهȥ Û ة يفȢالل ȼǤلعǩ ɃǾيدا للدور ال
العداǒ للȢة العربيةȥ ÛالقȒاǒ عليها Ʌعȓ  Ɨ اإلنساƆ العامÛ و مƣ ȸة نǨǤȎالنȊا

 Ǩȑعرǩ و ÛƙتمعŎا ǰا دمƘǹسهل أɅ و ÛةɅة اجلزائرɅوƬة و اȥقاǮال ɂعل ǒاȒالق
 Ǿة منƘǤك ǡحر Ƃة العربية إȢالسنالل ȸم Ƃوɉا ǧواȯɎاالحتǧƎاعت Ǭحي Û 

اجلزائر  أجنǤية ال ƶوǩ ȁدرɅسهاȥ ÛتدرɅس اللȢǎة العربية Ʈ ɄȽاولة لȠǤȎ لȢة
Ȩيȑو Ûة العربيةȢǤȎبال ȼمعلمي ɂالتعليم العريب وعل ɂراسيم علƫا ȸم مȡالرǤȥ Û

 ȷأ ɂعل Ȍنǩ Ɣادرة الȎالعربية وال ƙتȢبالل ɂعطɅ التعليم Ɓ اǾȽ ȷالفرنسية إال أ
 Ʉو بق Ûم مراحل التعليمȚيف مع ȨǤطɅاȜبل من Ûة الفرنسيةȢالتعليم  لتعليم بالل

بالعربية حƓ يف اƫدارȃ اإلسɎمية اȮƩومية الơ Ɣرǯ اɉئمة و القȒاة و 
ƙفتƫا .  

 țاالنقطا ȸسنة م ȸɅرȊرنسيا بعد عȥ عليماǩ ةɅاإلدارة االستعمار Ǩأسس
Ʌقوم علɂ  دȼǩ أȷايف șل ȡياǡ سياسة ǩعليمية واǶȑة ǾȽا التعليم الɃǾ أر

اȏ التعليم العريبÛ لسلǸ الȊعب مǭ ȸقاȥتȼ وقوميتÛȼ وȢǩيƘ وجهتȼ إƂ أنق
Û بعدما Ʌتم السيطرة علɂ التعليم العريب و مǘسساȼǩ و اȒƩارة الȢربية اƫسيǶية

ستعمار و ǩقلل النفوǽ اƫعادɃ للوجود ǩوجيهȼ إƂ الوجهة الơ Ɣدم اإل رجالȼ و
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 ÛɄوالفرنسƓح Țن ɃǾال Ʉالتعليم الفرنسȼمت  țراȍ لƮ ȷاإلدارة الفرنسية كا
و Û طوɅلة امȸ طرف اɉسرة اإلستعمارɅة الواحدة وأǾȽ Ǿǹا الȎراț عقود

Ȏȥ Źل السلطة اƫدɅنة علɂ السلطة العسȮرɅةȥ ÛتوسعƜ1871  Ǩلوȯ سنة 
 ƃاȽɉا ǡحسا ɂعل ƙستوطنƫا ſاȎل Ɂالقو ȸɅȁموا ǨولƠ و ƙدنيƫا ǧسلطا

ƅدǩ و ÛمȽقارȥدرجة إ ǧزادȥاجلزائر  ا ǨǶȑو أ Ʉالتعليم Ɂستوƫ " ةɅهورƤ
وبالرȡم مȸ اƫراسيم .ال ǩراعȥ ɂيȼ سوɁ مȎاſ اƫستوطنȥ "ƙرنسية ƘȢȍة 

Ɣ نǨȎ علǖǩ ɂسيس ال يف العهد اإلمƎاطورɃ و اجلمهورɅة الǮالǮة وة الȎادر
ƙɅزائرǲلل ȃدارƫا ƙستوطنƫوا.  

  !.șÝل سيطرة اƫستوطنƙيف ولȽ ȸȮل إستفاد اȽɉاƃ مǾȽ ȸا التعليم 
 ǎȷالسيطرة إ Ƃا  إńهدف أساسɅ طرف اإلدارة الفرنسية ȸيم التعليم مȚنǩ

ȎاƩهاÛ لعلɂ التعليم العريبÛ وإƶاد بدɅل لƶ ȼعل الدȸɅ واƫدرسة ƥ ǨƠاɅتها و
عل مȸ اƫدرسة وسيلة للمد اإلستعمارɃ ونȊر اɉمȸ باƫستعمرةÛ وǩفادɅا Ɵو

 ȸل مواجهة مȮالȽɉاÛƃƙستوطنƫا ǒبناɉ التعليم سطر أساسا  Ȝوسǩ بعد
وإȷ كانȥ Ǩرنسا ǩنوɃ حقيقة ǩعليم  ǩÛعليم راȧ ومتطورȥنȚم Ƭم ÛنفوȽǽم 

اجلزائرȥ ƙɅما Ƚو حȚهم إǄǽا مȸ التعليم الǮانوǾȽ Ý Ƀا دوȷ التطرȧ إƂ التعليم 
ة قليلة ƃ ȸư الɃǾ حرم منȼ اȽɉاŒ ƃائيا طيلة ȥترة اإلحتȯɎ باستǮناǞȥ ǒاالع

استطاعوا إكماȯ دراستهم العليا يف النȤȎ اɉوȯ مȸ القرȷ العȊروÛȷ بعد 
  .Ȯل ǩوجهاőا للتعليمباƩركة الوطنية  لǤة اطم

  ȸر مǮد أكƱ رȊع Ȝالتاس ȷة القرɅاŒ ةɅاȡ Ƃǚȥ98 % ǾميɎالت ȸم
 ȸيف س ȸɅǾال ȯطفاɉعدد ا Ƞبل ƙيف ح Ûللدراسة ȷاȮم ȷدوƶ ال ƙɅاجلزائر

Û ووȍل عدد 9064وعدد اƫتمدرسƙ ال Ʌتعدǩ  ɁلميǾا535389لدراسة ا
ǧتمدرساƫا ǧ1000 الفتيا  ȷاȮو عدد قليل جدا مقارنة بعدد السȽو Ǩبن

  .1900الɅ ɃǾزɅد عȸ ستة مƙɅɎ يف أواǹر سنة 
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 ȯطفاɊا جعل لƴاإلدارة الفرنسية يف اجلزائر إ ȼمتȚن ɃǾالتعليم ال
ǚȥجǤارɅة التعليم ǩ ƁطȨǤ إالƋ علɂ أبناǒ  فاȯ اجلزائرƙɅوالحȥ ǎȘيȼ لɊطÛبيƙاɉور

ƙستوطنƫاÛ  رȥوǩ يف حالة Ƌإال ȯفعوƫا Ƀسار ȷا القانوǾȽ ȷوȮɅ Ɏȥ ƃاȽɉأما ا
وأسندǾȽ ǧه اƫهمة إƂ الǤلدɅاǧ وأǤȍح اȽɉاÛ  ǨƠ ƃأقسام وحǲراǧ للتعليم

 ǧاɅلدǤةسلطة الȒȥم الراƬ ȃمدار ǒا كليا بناńȒȥب رǤبس  ƙستوطنƫا ȔȢȑ
ȥرǖǩ Ȑȥسيس اƫدارǨƠ ȃ  .الداعƙ إǩ ƂوقيȤ عملية التعليم لȒماȷ مȎاƩهم

 źǖǩ Ǩستعمرة كانƫا ǧواردا Ƌȷم أȡر ÛǧاɅلدǤال ȼȊعيǩ ɃǾال ƃاƫز اǲة العǲح
ȷاȮعها السȥدɅ Ɣفة الǶŎرائب اȒال ȯɎǹ ȸم ƙɅاجلزائر ȸم.  

جلزائرƙɅ أو اƩسنة لتعليم ا لنيةستنا ǾƬه الفترة Ɓ نلمس امȯɎǹ ȸ درا 
ɎǩميǾ اȽɉاƃ رȡم كǮرőم ɅعتƎوȷ أقلية أمام Ǟȥة ɎǩميǾ اƫستوطنƙ وȮǩ ÛوɅنهم

ƃاȽɉا ȃدارƫ امǩ ȯاƵإ Ȝومتطور م ȧبتعليم را ȷتمتعوɅ ȸɅǾال ال ǨǶȑأ Ɣال 
Ûمفيدة ǧدماǹ Ƀدǘǩ Ǩوروقد كانɉا Ǿالتلمي ȸɅوȮة لتȎȎǺƫا ȤɅارȎƫويب ا

القروȏ أمņاÛ وȥرنȬ 02أمŉا التلميǾ اجلزائرȥ Ƀلم ǩزد عȥÛ ȸرنǩ ȸ 52  ȬزɅد ع
  .مستمر ارǩفاțيف ȥهɄ يب واƫوجهة لتȮوȸɅ الطفل اɉور

 اɅتƙǤ لنا مǾȽ ȯɎǹ ȸه الدراسة أƋȷ التعليم الɃǾ أرادȥ ȼǩرنسا ǩعليم
 ال Ʌ ÛƘȡقȤ عند اƫعرȥة اɉولية للȢة الفرنسيةÛ لتȮوȸɅ اɉدواǧ اابتدائي

الȒرورɅة للǲهاȁ اȮƩومÛɄ وȮǩوǞȥ ȸɅة موالية وǹادمة مȯɎǹ ȸ السماƬ ǳم 
 ƙب Ȕة دور الوسيǞه الفǾȽ لǶلت ɃاطورƎاإلم ǰوليȮلة دراستهم بالȍواƞ

  .السلطة القائمة واȽɉاƃ بتقرǤɅهم مȸ الǮقاȥة الفرنسية واȒƩارة الȢربية
 ȷالقر ȸة مƘǹɉة اɅرȊالسياس19يف الع ǧرņيȢǩ يار مǩ ارȎة التعليمية بانت

ƙستوطنƫالتعليم وح ا Ɂرƭ رņيȡ ɃǾالņا التيار وǾȽ ÛɄǶسط ɄيقǤطǩ عليمǩ Ƃإ ȼل
وإȑعاف ȥعالية  الɃǾ عمل علȢǩ ɂييب أȥ ņɃلسفة ǩربوɅةÛ مȜ العمل علƟ ɂميد

اŎتمȜ اجلزائرƭ Ƀتمعا ساكنا راكداÛ وǹوȥا مȸ انتȊار التعليم  التعليمÛ وجلعل
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 ÛبسǶب الɎȎحياǧ مȸ اƩاكم العام باجلزائر Ûم1899لتربية سنة قام وɅȁر ا
ȥيما ȌƸ إنȊاǒ اƫدارȃ اإلبتدائية وحولǨ الɎȎحياǧ إƂ الوȁارة نفسها 
بعدما شعرǧ اȮƩومة الفرنسية بتزاɅد عدد اƫتعلمƙ اجلزائرƙɅ وانتȊار التعليم 

 ȸزد عǩ Ɓ ƙتعلمƫة اǤنس Ƌȷم أȡ4ر  %Ȕقȥ.  
اإلدارة أǩ ȷوǎȥر التعليم لȽɊاƃ وǩ ɄȽتǺوف مǩ ȸعليمهم يف ȮȥيǾƬ Ȥه 

ÝǨنفس الوق!  
 ɂعمل علɅ Ûȼعلي ȷا كاư يةǶر سطǮالتعليم أك ɂǶȑأȗاالحتفا  Ǝكǖب

Ûاليد العاملة ȸره عدد مǭإ ɂقدم علǩ Ɨȥ عليمǩ Ƙȥعامل  بتو ȤȎشهادة ن
ȷولوȮال țجهم للعمل يف مزارņرơ بعد ȷوجهوɅ.  

Ǆǽا استفاد إǽماȥÝ ستعمرةƫرنسا باȥ ȼمتȚن ɃǾا التعليم الǾȽ ȸم ƃاȽɉا ا.  
Ƭا أȽداف ǩرɅد Ơقيقها مǩ ȯɎǹ ȸنȚيمها ǾƬا النوț  الفرنسيةإƋȷ اإلدارة 

مȸ التعليم يف اƫستعمرة ɅتȎدره Ʈاربة اللȢǎة العربية والǮقاȥة القومية الǩ ƔتمǮل يف 
النهائǶ  Ʉواǽاإلستاجزńا أمام اɉدÛǡ التارǸɅ واƘƫاǫ الفȮرÛɃ الƔ بقيǨ ح

 ņبدɎȥ ÛدفƬا اǾȽ ȨقيǶية لتȥكا Ƙȡ اȽة لوحدɅرȮلة العسɇاȥ Ûستعمرةƫا ɂعل
إǄǽا مȸ إكماǾȽ ȯا الدور وأسندǧ اƫهمة إƂ اƫدرسة ȥهɄ أحسȸ وسيلة إلƶاد 

ȥيȼ مȎاſ الȮولوȷ وإدماǾȽ ǯه اɉرȏ بالوطȸ اȍɉل  ƠفŒ ȘائɄسلم 
  ) .ȥرنسا(

باȒƩارة الȢربية بعد دمǰ اŎتمعƙ مȯɎǹ ȸ  دȽا إلƩاǾȽ ȧا اŎتمȜوالعمل بع
ưا ȁاد يف Û أحداȢǩ ǫيƘ جǾرɃ يف بنية اŎتمȜ اجلزائرɃ مȸ الفرد إƂ اɉسرة 

 ȃدارƫوا وقاطعوا اȒȥر ȸɅǾال ƃاȽɉوف اơاȥوǹ الفرنسية  ɂة علȍاǹ أبنائهم
ȸر مǮأك Ɂيف القر ƫواÛ ȷك د Ɣال Ȩناطƫوالقهر يف ا ȔȢȒيها وسائل الȥ Ǩان

  .أكǮر 
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يف نȚر اجلزائرƙɅ  وطنيا ȷɉ الفرنسيƙ بقوا ة الفرنسية القǨ رȒȥااƫدرس
لȼ ما  أبنائهم وǾȽا التǺوف والتǶفȘ الǤɅ ɃǾدȼɅ اȽɉاƃ علƮ "ɂتلƙ  ةȡزا"
Ʌ رهƎهمȥ  رةȮقتنعوا بفɅ Ɓ"ƗɅياد الدƩة بعد" اȍاǹ همȥوơ ادȁاربة  وƮ

ƫدرسة يف أوساɎǩ ȓميǾ اȽɉاƃ اب للتعليم العريب ÛوǩنȊيȔ عملية التƘȊǤاإلدارة 
والقȒاǒ علɂ روǳ اƫقاومة الǩ Ɣستمد قوőا مÛ ȸ لتǶقيȨ إستعمار طوɅل اɉمد 
 ȸم ǡب العرɅقرǩم وɎيلاإلسƱرنسا  اإلȥ ȸوم Û قةɅبطر Ƙǭǖالت ȷوȮɅ Ɠح

  .Ƚادئةسلمية و
 Ƚɉا ȸدمǧأراد Ɣاإلدارة اف ال  ȯɎǹ ȸقيقها مƠزƟ درسةƫئا ȜتمŎة ا

ǖȥرادǧ مȯɎǹ ȸ التعليم ȥ"  Ûرǩ ȧسد"الواحد والدولة الواحدة ȑمȸ سياسة 
 ȼبنوعي)ɄومȮƩوالتعليم ا ɃƘȊǤالتعليم الت ( Û ȸمنطقة معينة م ɂبالتركيز عل

 ȸالوط ȏأر Û رة والعملǮȮالفرنسية ب ȃدارƫسيس اǖǩة التعليم وɅارǤإج ȏبفر
Ʃإ ɂعل ǨƠ ȃدارƫه اǾŏ ǾميɎǩ ȸم ȸȮư عدد Ǝأك ȧنطقة حاƫه اǾȽ ȷة أǲ

بȼ وɅȁر التربية  ǳأكǮر ǩقǤل للǮقاȥة الȢربية واƫدرسة الفرنسية علɂ حسب ما ȍر
 Ʉالفرنس"ɃƘȥ ȯة إليها " جوǞه الفǾȽ بɅدرسة لتقرƫا Ǩفșوو Û هǾȽ Ǩطوقȥ

Ʌ Ɠح ȸالوط Ʉباق ȸا عȍاǹ واƴ نمواǩ نطقة وجعلهاƫلاǤستقƫهر يف اȚ  ȸم țنو
التماɅز بينهم وبƙ باقɄ اƲɉاǒ اǹɉرɁ حƓ ال ȮɅوȷ احتȮاȫ وǩفاعل بƙ أȥراد 

التعليم التɃƘȊǤ كل جهوده Ǿŏه اƫنطقة لتنƘȎ أكƎ  ركز اŎتمȜ الواحدÛو
ȸو عدد م ǾميɎأإ الت Ƃم إƬورساƠ رباȒ ا إلدماجهمƘ يفɄالفرنس ȜتمŎا.  
وباǧǒ كل  Ʌ ƁÛتǶقȨ يسɄ للمدرسة الفرنسية يف اجلزائراƬدف الرئ ǎȷإ

ة واƫتمǮل Ûاǂاوالǧ بالفȊل وƠ ƁقȨ الفȮرة اɉساسية الǖǩ ƔسسǨ مȸ أجلها
ȯ اللȢة والǮقاȥة الفرنسية وإحȼÛ Ɏ ومعتقداȼǩيف إȥراȟ اŎتمȜ مǭ ȸقاȥتȼ وقيم

Ǯقاȥة واȒƩارة اŎتمȜ اجلزائرɃ يف ال ارهبانȎرة اإلدماȮȥ ǯوƠقيƮÛ  Ȩلها
الƔ  و Ǟȥةها استطاعǨ التƘǭǖ علǾȽ ɂه لȮن سياسةالالفرنسية ȥلم ǩنǲح يف 
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 Ǩلșا وقيمها وȽلتقاليد ǧرȮنǩǹ ستعمارادمةɎطرف ل ȸالقطيعة م ǧهدȊȥ Û
ÛƃاȽɉةاǤطالƫة الفرنسية اȢǎقفة باللǮƫتعلمة واƫة اǤǺنفسها بالن ǨƧ  ȧقوƜ

ȷروɅ واطنة الفرنسية والƫا Ǝرا يف مȗمعا  االحتفاƟ ȷلوǮƹ Ûƙم كمسلمőبعقيد
والǾوباȷ يف الȮياȷ  باالندماǯمȸ اɉعياȷ الƎجواɅȁة اجلزائرɅة الǩ Ɣطالب 

الفرنسɄ إالƋ أǾȽ Ƌȷه النǤǺة وجدǧ نفسها ǩعمل ȑد اجلماƘȽ واإلرادة الȊعǤية 
ب مطالحوȯ  والتفاȥهمȥتȮسرǧ طموحاőم وǓماƬم بتǺلɄ اجلماƘȽ عنهم 

Ȝ التعليم العريب مȯɎǹ ȸ دȥواالستقÛȯɎواƩركة الوطنية الداعية إƂ التǶرر 
.                 عنوɅة يف بناǒ اƫدارȃ واƫعاȽد واƫ اƫادɅة مساند الȊعب

ǹاȍة التيار  Ûرȡم ȍعوبتȼطنية أǧǾǹ علɂ عاǩقها ǾȽا الدور اƩركة الو
Ƥعية العلماǳɎȍ ǒ اƫتمǮل يف Ûوǩيار اإلاالستقƃɎ اƫتمǮل يف حزǡ الȊعب

Ɯ عملوا  ƙسلمƫاƂإ Ʉرمǩ Ɣال ǧاوالǶللم ɃدȎر للتǾ  ةɅوƬه اǾȽ لɅوƠƂإ 
 ɃتوƠ ردȊة متǤلت حقي ǒɄكل ش ɂعلǒɄة الشɅح يف النهاǤȎ Ǩاستطاع 

اƫدارȃ اƩرة أǩ ȷقȤ الند للند أمام السلطة الفرنسية مداȥعة عȸ حȨ التعليم 
ǾȽا ما كانǩ Ǩرȥ  ȼȒȥرنسا وبقيǩ ǨطاردȽا إȡ ƂاɅة  Ûاɉم للǲزائرƙɅ  بلȢتهم

ǾȽه اƫدارȃ الƔ كانǩ ǨنȊطها Ƥعية العلماÛ  ǒمȸ االستقȯɎ  اƘǹɉة اɅɉام
Û وجد كانǨ أقوɁ عددا وǩنȚيما وحȎيلة  اجلزائرɃاƫسلمƙ  وحزǡ الȊعب 

 Ƀتعلم اجلزائرƫالعربية ا ȃدارƫدرسة ايف اƫفتقده يف اɅ ȷا " لفرنسيةما كاŒإ
ǾƬا الفȮر  وȽو مستعد إرادɅا وعمليا لدȜȥ  الراسǺةعاطفة االرǤǩاȓ واƫودة 

طنية وجوȽر وإنȼ الوالǒ الɅ ɃǾعتƎ قلب ال ÛالɅ ɃǾعزȁ اƬوɅة و الوطنيةالتعليم 
Ȣȥياǡ اƫرجعية اŎتمعية حاȯ  .)35 :1999سعيد إƧاعيل علɄ ( "االلتزام 

أسسǨ اƫستȊفياɅ Ɏȥ ǧتردد عليها Ûباجلزائر  دوƱ ȷاǳ اƫدرسة الفرنسية
اƫرȐɅ  وبنǨ اƫدارȥ ȃلم Ɵد Ƭا ɎǩميǾ  علɂ حد ǩعƘǤ الȮاǤǩة الفرنسية 

"ȸɅورǩ ȷفياɅإ "Û   ادرةȎƫوا  ȨييȒم التȡالعربية ر ȃداƫس اȮا إالعŒل  أƮ
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نعŏ Ɨا  سياسة التعليم ȍلǤة   ƟعلإقǤاȯ اŎتمȜ اجلزائرȥ  Ƀاƫرجعية اŎتمعية 
وɅعƎ عنها   وإɅدɅولوجيتȼالفȮرɃ للمǲتمȜ  اإلطارالرɅǗة العامة  الȮȊǩ Ɣل 

ɅوƬةبا   Ƃإ ƘȊǩ Ɣسسالɉةيالعق اɅد   Ȭلǽو Ȝتمǲلية للمȮنية الǤم الȮƠ Ɣال
يف Ƥلتها شǤيهة بالǤوȍلة  أو الȊراț  اƫرجعيةعملية ǩنفيɅǾة  ǾȽه ȷɉ التعليم 

راț قد ǘɅدɃ إȔǤơ Ƃ اƪطÛ ɂوșل الطرȨɅ  وǤȎɅح الǤوȍلة أو الȊ وإȥتقاد
 ǡياȡ لș ا يفƘسم عسƩاإلطارا Ʉرجعƫا)Ʉاعيل علƧسعيد إ Û1999  :63(    

ماǒ اƫسلمƙ اجلزائرƙɅ يف اƩفاɅ ȗنȮر مدɁ مساƵة Ƥعية العلأحد  ال
ȯɎاالستق ɂعل ȯوȎǶلل ȼعȥود Ƀعب اجلزائرȊة الɅوȽ ɂعلȥÛ ǒاستقرا ȯɎǹ ȸم

Ƭية أعماǶȒاال للتǮا مőاȁاƱا ȸعل مƟ ةǤعȎلية الɎروف االحتȚيمة ويف الȚا الع
الȎامدةÛنعلم أȷ سياسة ȥرنسا االحتɎلية يف اجلزائر كانǨ كما ɅراȽا  واإلرادة

ǩÛعتمد علƮ ɂاور أƵها التنÛ ƘȎالتǲهيل Û التفقǩ" Û ƘركɄ رابح"الȮاǩب 
 ة العلماǒ اƫسلمƙ اجلزائرƙɅالفرنسة والتǲنيسÛولǾلȥ Ȭقد كاȷ مȊروƤ țعي

Ƚو رد ȥعل عȮسǾƬ Ʉه السياسةÛوȥقا لفȮر ونȚام اجلمعيةȥÛقد ƟنǨǤ أنȊطتها 
 ǒوإحياÛ التعليم العريب ȷميدا Ƃا إȽجهود ǨووجهÛمالسياسةɎا  اإلسư هƘبتطه

ȼيȊȡ  ǯندرǩو ÛةɅالسيطرة االستعمار ȸره مɅرƠو Ûرةǹǖتƫور اȎالع ǧالɎȑ ȸم
اإلبراȽيمɄ يف ǾȽه الǤنود داǧ اجلمعية كما ǽكر الȊيǸ الƘȊǤ أعماȯ وƭهو
  :الǮمانية التالية

ǩنȚيم ƥلة جارȥة علɂ الǤدț واƪراȥاǧ والȯɎȒ يف الدÛȸɅبواسطة -1
 Șالوع ȃودروÛǧراȑاǂطب و اƪة اɅندɉو اÛساجدƫيف اÛواإلرشاد ȸماكɉوا
أنǖȊناȽا دنا اƪاȍة الƔ الǧ يف جرائاالعامة واƪاȍةÛحƓ يف اɉسواÛȧ واƫق

  .اإلɎȍحيةƪدمة الفȮرة 
2- ȸنا مɅدɅأ ȼل إليȎǩ يماȥÛارȢȎالعاجل يف التعليم العريب لل țروȊال

 ǧويف بيوÛȸماكɉا ǒباɇاȃدارƫا ǒل بناǤق Ǩا للوقƜر.  



Ʋةالøøøاتمøøø  
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اǞƫاǧ مɎǩ ȸمǩǾنا اƫتǺرجÛƙودعوة الǤȊاȷ اƫتǺرجƙ مȸ جامƟ  Ȝنيد-3
  يم أبناǒ الȊعبالزɅتونة للعمل يف ǩعل

ريب للǤȊاÛȷ علɂ النمȔ الɃǾ بدأ بȼ ابȸ عالعمل علǩ ɂعميم التعليم ال-4
  بادɅس

ومعاȽدنا الƔ استولǨ  مطالǤة اȮƩومة برɅ ȜȥدȽا عȸ مساجدنا-5
  .لȢتهم أبنائهايف ǩعليم اɉمة دɅنهاÛوǩعليم عليهاÛلنستǺدمها 

ووȁعتهاÛلتȎرف  الƔ احتǲزőا اإلسɎممطالǤة اȮƩومة بتسليم أقاف -6
  .الƔ وقفǨ عليها يف مȎارȥها

سɎمÛɄ يف اɉحواȯ الȎǺȊية الǤة اȮƩومة باستقȯɎ القȒاǒ اإلمط-7
  مǤدئيا

8-ƙنيɅالد ƙفșوƫا ƙعيǩ لها يفǹدǩ ومة بعدمȮƩة اǤمطال.  
 Ʉاستمر اجلهد التعليمɄحɎȍاإل  ɃǾطهاد الȑم العراقيل واالȡرÛمعيةǲلل

ȷعلموƫوا ǒالعلما ȷو كاÛȼة لȑعرȽ يلهاǲسǩ در بناƶ Ɣة الȚحɎƫا ǎȷأ Ʉ
الȊعب أقǤل علɂ التعليم اƩر بȮيفية ǹارقة للعادةÛلǾلȬ انتȊرǧ اƫدارȃ يف 

يف  وقراȽاưÛا جعل اȊƫروț التربوɃ للǲمعية لȼ اǭɉر الǤالƤ ȠيȜ مدȷ اجلزائر
Ʃقيقة  رإȊȥاȯ السياسة التعليمية الفرنسية يف اجلزائرÛوكǾلȬ جهل االستعما

 .ǾȽا الȊعب ومȮوناȼǩ الǮقاȥية واالجتماعية والعقائدɅة
 



  :ȩائمة املراȜǱ واملȎادر ǣالعرǣية
  
1-ɂطفȎشرف مɉا-ȜتمŎمة واɉسسة -اجلزائر اǘƫاÛɂعيس ȸب Ʉة حنفƤرǩ

ǡتاȮم1983اجلزائر .الوطنية لل.  
ȜƤ وǩرǩيب Ʈمد الȎاſ رمȒاǩ- ȷفسƘ ابȸ بادɅس-إبȸ بادɅس عǤد اƩميد-2

  .م1969وǩوȥيȨ شاÛƙȽ دار الȮتاǡ اجلزائرɃ اجلزائر 
الوطنية للنȊر والتوȜɅȁ الȊركة -التعرɅب بƙ اǤƫدأ والتطǤيȷ-Ȩ أƥدابȸ نعما-3

  اجلزائر
و ǧÛȷÛ  اليونسȮو اǘƫسسةǩرƤة حنفɄ بȸ عيسǩ-Ûɂعلم لتȮوȷ-إدجاȥور-4

  .م1976اجلزائر 
  م1982مطǤعة وȽراȷ -ا بƙ اƩربɅƙقȒة الفȮر العريب م–اجلندɃ أنور -5
6-ȷاƥد الرǤع ƃɎأيب شن-اجلي ȸمد ابƮاره بǭǓ و ȼǩسسة الوطنية  -حياǘƫا

ǡتاȮم1983:لل.  
اجلزائر  الوطنية للȮتاǡحزǡ الȊعب اجلزائرɃ اǘƫسسة -اƪطيب أƥد -7

  .م1980
 -Ƥعية العلماǒ اجلزائرƙɅ وأǭرȽا اإلɎȍحɄ يف اجلزائر -اƪطيب أƥد-8

  .م1985اǘƫسسة الوطنية للȮتاǡ اجلزائر
اǘƫسسة -ية يف اجلزائر يف العهد الفرنسɄالدراساǧ العرب–العريب إƧاعيل -9

  م1983الوطنية للȮتاǡ اجلزائر 
10 -ǳɎȍ طور السيا-العقادǩ ȸع ǧراȑاƮ1959(ة الفرنسية يف اجلزائرس-

1960 .(  
11 -Ȩيȥوǩ دƥأ Ɔدƫا-Ƀية القطر اجلزائرȥراȢج-ȓ عارفƫرة 2دائرة اȽالقا

1963  



اȎƫرɅةÛدار االƠاد ÛبدوȒ  ȷةالنهتǤة مǾȽ-Ȯه اجلزائر-ƫدƆ أƥد ǩوȥيȨا- 12
ǸɅارǩ.  
  .مÛ183بƘوǧ 2ابȸ بادɅس وقاعدة القوة اجلزائرɅة ȓ-بسام عǤد اƩميد- 13
Ʈمد العريب :ǩقدƇ وƠقيȨ وǩعرɅب د-اƫرǓة-ƥ ȷداȷابǹ ȸوجة عǮم- 14
ɃƘبȁ.  

 
اƩركة التɅƘȊǤة الفرنسية يف اجلزائر  –بقطاǹ ȇدƶة - 15

)1830Û1871(- عة دحلب سعدǤمطǸɅارǩ ȷبدوÛ  
16 -ɄƷ زɅبوعز- ǡحز ǧوعاǤمط ȯɎǹ ȸة مɅالسياسة االستعمار

  .م1995دɅواȷ اƫطǤوعاǧ اجلامعية ) 1954-1830(الȊعب
-1931(التعليم القومɄ والȎǺȊية اجلزائرɅة –ǩركɄ رابح - 17

1956(ȓÛ ةɅية اجلزائرȎǺȊة للɅربوǩ ال 2دراسةȊرك ȜɅȁر والتوȊة الوطنية للن
  .م1981

الȊيǸ عǤد اƩميد بȸ بادɅس رائد التربية واإلǳɎȍ يف -بحǩركɄ را- 18
ȓ ǡتاȮسسة الوطنية للǘƫا Ûم1984اجلزائر  4اجلزائر.  

19 - Ʉهمȥ ȷجدعا: ɃرȮمأسس التقدم عند مفɎيف العلم العريب  اإلس
ȓÛǬɅدƩ1ا  ǧوƘبÛرȊوالن ǧسسة العربية للدراساǘƫم1973ا.  

20 -Ȥرول ǡ ȷة أبو القاسم سعد )1830-1550(اجلزائر وأوربا-جوƤرǩ
ǃاجلزائر  -اÛǡتاȮسسة الوطنية للǘƫم1986ا.  

اجلزائر  Ûاǘƫسسة الوطنية للȮتاǡ-االستعمار الفرنسɄ  -حسنƮ ƙمد- 21
  .م1983

 1دار اɉمة ȓ-التعليمية يف اجلزائر سياسة ȥرنسا-حلوȇ عǤد القادر- 22
  .م1999



مطǤعة عاƁ -نتماǒدور التعليم يف ǩعزɅز اال-Ȓǹر لطيفة إبراȽيم- 23
      .م2000الȮتبÛالقاȽرة 

24 - ɂطفȎد مɅاȁ-ɄƧام التعليم الرȚالتنمية االجتماعية ون- ǧوعاǤطƫا ȷواɅد
  .م1982اجلامعية  اجلزائر 

 1830نȎوȋ ووǭائȨ يف ǩارǸɅ اجلزائر اƫعاȍر -ȁوȁو عǤد اƩميد- 25
  .م1984اǘƫسسة الوطنية للȮتاÛǡاجلزائر -1900

  .م1956دار الطǤيعة بƘوǶ-ǧاǧ مȢربيةȍف-Ʌȁاد نقوال- 26
اǘƫسسة الوطنية  2أƜاǫ وǓراǒ يف ǩارǸɅ اجلزائر ǯ-سعد اǃ أبو القاسم- 27
Ȯتللǡا ȓÛم1985-2اجلزائر.  
  م1986اǘƫسسة الوطنية للȮتاƮ-ǡةأȮȥار جا-سعد اǃ أبو القاسم- 28
Ûاǘƫسسة الوطنية ǩ2ǯÛ2ارǸɅ اجلزائر الǮقايف ȓ-سعد اǃ أبو القاسم- 29

ǡتاȮم1985اجلزائر اجلزائر  لل.  
30 -ɃرȎƩا Ȝة العربية حول-ساطȥقاǮال ǧر –ياȊاعة والنǤللط ǒاȒيǤدار ال

  .مƭÛ2 1951لد 
31 -ɃرȎƩا Ȝية القومية -ساطȽما– ǧوƘب ƙɅɎم1986دار العلم للم.  
التعليم اȎƫرɃ يف النȒاȯ الوطȁ Ɨمȸ االحتɄ- ȯɎسعيد إƧاعيل عل- 32

ƆطاɅƎال-ÛǡتاȮة العامة للɅرȎƫة اǞيƬم1995ا.  
33 -Ʉاعيل علƧة سياسية للتعليم-سعيد إɅǗرة -رȽالقاÛتبȮال Ɓم1995عا.  
34 -ȯشار ȷجروǓ Ƙر-روبȍعاƫاجلزائر ا ǸɅارǩ- ɂة عيسƤرǩ

ȊمنÛفورȎسعɅبار ǧوƘب ǧداɅعو ǧ1982.ورا  
-1816(يف اجلزائر  أمرȮɅاقنȎل -مǾكراǧ وليام شارȯ-ȯ وليامشار- 35

1824(ǩو Ȩعليǩب وɅعرǩق ƇاعيلدƧإ  ȜɅȁر والتوȊركة الوطنية للنȊالÛ العريب
  .م1982اجلزائر 



36 -ɄǶتȥ ƆماǮده- عǤمد عƮ  دارÛ رةȍعاƫر اȎحية يف مɎȍركة اإلƩرائد ا
  .م1998الȊهاǡ اجلزائر 

37 -ȷقنا ȯاƤ- سياسية ȋوȎنȷة يف القرɅ1830(م19جزائر-
  م1983دɅواȷ اƫطǤوعاǧ اجلماعية )1914

38 -ſاȍ ȨɅدȎمد الƮ-ǡرȢƫا ȸم مɎاجلزائر -أعÛȜɅȁر والتوȊمفرم للن
  .م2000

39 - Ʉمد علƮȘȥيم حاȽالعريب -إبرا ȜتمŎر السياسة التعليمية يف اɅطوǩ
  .مÛ1969القاȽرة 

40 -ȷمود السعراƮ-ǰومنه Ɂرأ ȜتمŎة واȢالل-Û رȎƞ عارفƫم1957دار ا.  
41 -ȏمد عوƮ مودƮ-ةɅب  االستعمارȽاǾƫر -االستعمار واȎƞ عارفƫدار ا
Û1957.  

42 -Ȭلƫد اǤع ȏاǩقاومة الوطنية يف اجلزائر -مرƫا ǡأد
)1830Û1962( يف ǬǶǤوال ǧللدراسا Ɨركز الوطƫا ǧوراȊسلسلة من

 Ǝمȥنو ȯركة الوطنية وأوƩومة  دار1954اȽ2003م.  
دار الفرقاÛȷمǘسسة الرسالة -علم النفس التربوɃ-نȊواź عǤد اƩميد- 43

ǸɅارǩ ȷبدو  
العلماǒ اجلزائرƙɅ يف الɎǤد العربية اإلسɎمية ȥيم بƙ القرنȯɎȽ- ƙ عمار- 44

19Û20 اجلامعية ǧوعاǤطƫا ȷواɅد ƙɅدɎيƫم1995ا.  
45 - ɄروعلȽمد الطاƮ-يف اجلزائر ɃƘȊǤ1830(التعليم الت-

  .م1997منȊوراǧ دحلب سعد )1940
  
  
  



  ملȪاǧɍ والǼورياǧا
1- ȸأيباب ǃشنب سعد ا- ȷالقر ȸم ȯوɉا ȤȎة العربية يف اجلزائر يف النȒالنه

14ɃرǲȽ-عدد ǡداɇلة كلية اƭ1  م1964سنة.  
2-ƆاǶيب اجلنǤƩالعريب يف -ا ǡرȢƫة يف اɅوالساسة االستعمار ƘȊǤحركة الت

 ȷالة س-م19القرȍɉلة اƭ ƎتمǤ1973م .  
ƭلة اللساȷ -الǮقاȥة اإلسɎمية ومȮانة اللȢة قǤل االحتȯɎ -بȸ ساƥ Ɓيد-3

  .م1964الرباȓ  61العريب العدد
4-Ƀهدƫا ƃدǤبوع- ȷيداƫعب يف اȊزائر ومقاومة الǲلل Ʉالفرنس ȯɎاالحت

 Ʉلة –الروحƭالةȍɉا  Ƀم1972ما  
5_ ȷيوȥإ ȸɅورǩ–ية يف اجلزائȥقاǮال ǧاŏاŎستعمرة اƫة –ر اƤرǩو ȌيǺلǩ

ǸيȊال ȷلة -بوعمراƭالةȍɉم1972سنة  6عدد ا.  
6-ȤɅرȊال ȷواȑر االست-رȮائلية يف الفǤة القȥراƪباجلزائر عا Ƀلة –مارƭ

  .10العدد 1997الدراساǧ التارƸية 
7-ƆوȽرȁ رȽالطا- ȯɎل وبعد االستقǤة-التعليم قȥقاǮلة الƭ-95عدد ƎتمǤس-

  .م1986أكتوبر 
-1830(قاȥة العربية يف اȢƫرǡ العريبǮسعد اǃ أبو القاسم مدارȃ ال-8

  م1984 -79الǮقاȥة العدد  ƭلة)1954
  
  

ǧورياǼال:  
 1857/30جواȷ 1857/15أȥرɅل1850/15أو15ǧجرɅدة الȊǤر -

 ƎتمǤ1857س./  
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