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ئْذاء
ئنى سٔح ٔانذي انعضٌض سدًخ هللا عهٍّ.
ئنى انٕانذح انكشًٌخ دفظٓب هللا.
ئنى أخً ٔصذٌقً فٕصي ْذْٕد.
ئنى صٔجزً انكشًٌخ انزً قبسًزًُ انجذث ٔيب فزئذ
رشجعًُ دزى ئرًبيّ.
ئنى األثُبء األعضاء :دسبو انذٌٍ ٔعجذ انشؤٔف
انعشثً.
ئنى كم يٍ َبضم فً سجٍم انًذبفظخ عهى يقٕيبد
انشخصٍخ انٕطٍُخ.
ئنى كم ثبدث ٔطبنت عهى.
ئنى ْإالء جًٍعب أْذي ثًشح ْزا انجٓذ انًزٕاضع
ساجٍب يٍ هللا أٌ ٌقجهّ ٌٔجعهّ فً يٍضاٌ دسُبرُب..

شكر وتقدير
أشكش انًٕنى رعبنى انزي أَعى عهً ثآَبء ْزا انجذث
انًزٕاضع.
أرقذو ثبنشكش انجضٌم ٔااليزُبٌ انكجٍش ألسزبري انًششف
فضٍهخ األسزبر انذكزٕس "يذًذ يجبٔد" ،نقجٕنّ اإلششاف عهى
ْزا انجذث ٔيزبثعزّ يُز أٌ كبٌ فكشح ٔكزا عهى ئسشبدِ
ٔيسبعذرّ ئنى غبٌخ ئرًبيّ ثٓزِ انصٕسح.
أسأل هللا أٌ ٌجضٌّ عًُ خٍش انجضاء.
كًب أرقذو ثبنشكش انجضٌم:
نألسبرزح انذكبرشح انزٌٍ قجهٕا يُبقشخ ْزا انجذث ٔئثشائّ
ثًخزهف انُصبئخ ٔانزٕجٍٓبد .
ئنى جًٍع يٍ دبٔسرٓى ٔانزٌٍ فزذٕا صذٔسْى أٔالٔ ،ثٍٕرٓى
السزقجبنً ثبٍَبٔ ،قذيٕا نً يب رٕفش نذٌٓى يٍ يعهٕيبد
ٔٔثبئق.
أرقذو ثبنزقذٌش ٔانعشفبٌ نفضٍهخ األسزبرح "يجشٔكخ ْذْٕد"
انزً رذًهذ يعً أعجبء انجذث فً كم يشادهّ دزى انزذشٌش.
انشكش يٕصٕل ئنى كم يٍ سبَذًَ ٔٔقف يعً فً يشٕاسي
انجذثًٔ ،أخص يُٓى ثبنزكش :انذكزٕس عجذ انْٕبة شالنً
انذكزٕس صبنخ دًٍش ،األسزبر أدًذ شُزً ،عهً ،سثٍع
ٌٕسفٔ ،شٕقً.
أسأل هللا أٌ ٌجضي انجًٍع خٍش انجضاء.
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مقـدمـــــــظ ى

مقدمظ
أثنػػاء تجزيػػز الحممػػة عمػػر الج ازئػػر قامػػت ك ازرة الحربيػػة الفرنسػػية ب عػػداد بيػػاف كػػاف
مما كرد فيه ‹‹ أن جوامعكم ومساجدكم التزال معهودة معمورة على ما هي انن علهي
وأكثيير ،وأن ي ال هتعييرم أكييم أأييد د ي أمييور دهيينكم وع ييادتكم ›› ،1إال أنػػه منػػت احػػتالؿ
مدينػة الج ازئػر فػػي  05جكيميػة سػػنة  1830سػعر االحػتالؿ الفرنسػػي – صػاحب المزمػػة
الحضػػارية -بكػػؿ الكسػػائؿ المةتمفػػة لمقضػػاء عمػػر مقكمػػات الشةصػػية الكطنيػػة الجزائريػػة
مف تاريخ كديف كلغة كعادات كتقاليد .لتلؾ كػاف المجػكء لمتصػدم إلػر هػتي السياسػة مػف
طػػرؼ الج ازئ ػرييف كتلػػؾ باعتمػػاد النضػػاؿ السياسػػي السػػممي ،كالػػتم كػػاف أحػػد مظػػاهري
العمػػؿ االصػػالحي الػػتم اعتمػػد أسػػمكب المكاجزػػة الثقافيػػة ككجػػه مػػف أكجػػه الص ػراع مػػع
إدارة االحػػتالؿ ،م ػػف أجػػؿ إص ػػالح كػػؿ م ػػا حػػاكؿ االس ػػتعمار القيػػاـ ب ػػه منػػت أف كطئ ػػت
أقدامػػه أرض الج ازئػػر ،كلػػـ تكػػف منطقػػة تبسػػة بمعػػزؿ عػػف هػػتي المجزػػكدات االصػػالحية
التي قاـ بزا ركاد االصالح في مناطؽ مةتمفة مف الجزائر.
كم ػػف منطم ػػؽ أهمي ػػة الحرك ػػة االص ػػالحية ج ػػاء مكض ػػكع البح ػػث ال ػػتم اةترن ػػا ل ػػه
العنكاف التالي:
الحركظىاإلصالحوظىفـــــيىمنطقظىتبدظى-7291ى 7291ى
لقد كانت الدعكة لمعمؿ االصالحي الجمػاعي مػف طػرؼ جمعيػة العممػاء المسػمميف
الج ازئػرييف كالتػػي أطمقػػت عمػػر هػػتا النػػكع مػػف المجزػػكدات باالصػػالح التعػػاكني ،2كيكػػكف
تلؾ في مةتمؼ المنابر المتاحة كالمساجد كالصحافة كالنكادم الثقافية كالجمعيات الفنيػة
كالرياضية.
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أبك القاسـ سعد اهلل :أ أاث وآراء د
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جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف :سجل مؤتمر جمعهة اأعلماء اأمسلمهن اأجزائرههن ،دار المعرفة ،الجزائر

ص.278

تارهخ اأجزائر ،ج ،1عالـ المعرفة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر2009 ،

 2008ص.49

أ

مقدمظ
كاالصػػالح بالمنطقػػة لػػـ ينحصػػر لػػدل قبيمػػة أك عػػرش بعينػػه ،أك قػػاـ بػػه شػػةص
بمف ػػردي ب ػػؿ س ػػاهمت في ػػه ك ػػؿ الفعالي ػػات منز ػػا الكراغم ػػة كبن ػػك ميػ ػزاب .فاالص ػػالح ه ػػك
مجزكدات جماعية كقد عنكف الشيخ العربي التبسي تلؾ بقكله‹‹ :أزدت سياعة اأجماعية
وتصرم عهد اأفرد››.3
رغػػـ تلػػؾ يمكػػف القػػكؿ أف الحػػديث عػػف الحركػػة االصػػالحية بالمنطقػػة فػػي الفت ػرة
محػػؿ الد ارسػػة ال يمكػػف أف يكػػكف بمعػػزؿ عػػف الشػػيخ العربػػي التبسػػي الػػتم كػػاف لػػه الػػدكر
الكبير في العمؿ االصالحي ،ألنه قائد العممية االصالحية بزا.
يكتسػػي مكضػػكع البحػػث أهميػػة كبيػرة فػػي مجػػاؿ البحػػث العممػػي ،فزػػك يكشػػؼ أهػػـ
التطػػكرات التػػي حصػػمت فػػي منطقػػة تبسػػة بعػػد عػػكدة الشػػيخ العربػػي التبسػػي مػػف األزهػػر
الشريؼ كالتي كانت أبرزها تأسيس الجمعيات الةيرية كالفنية ،كالنكادم الثقافية كالكشفية
كالرياضػػية كالمػػدارس الحػرة ،كالنشػػاط المتكاصػػؿ فػػي مةتمػػؼ المنػػابر ،كالػػتم اسػػتمر إلػػر
غاية انطالؽ الثكرة فػي شػزر نػكفمبر مػف عػاـ  .1954كقػد كػاف مػف األهػداؼ المتكةػاة
في هتا المكضكع:
إبراز الدكر التم قاـ به رجاؿ االصالح بمنطقة تبسة في هتي المرحمة التاريةية.
أدبابىاختوارىالموضوع :ى
إف دكافػػع اةتيػػارم لزػػتا المكضػػكع المكسػػكـ ب ػ ػ'' اأأركييية احصييييأهة دييي من ييية
ت سة  ''7291-7291هي في الحقيقة كثيرة كلعؿ أهمزا:
 الرغبػػة فػػي التعريػػؼ بالعمػػؿ االصػػالحي الػػتم قػػاـ بػػه رجػػاؿ منطقػػة تبسػػة بعػػدمركر زهاء مائة سنة مف تكاجد االستعمار الفرنسي بالجزائر.
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لمتفصيؿ ينظر :الشزاب ،س ،1ع ،31الجزائر ،1926/06/17 ،ص.05
ب

مقدمظ
 محاكلة تقديـ إضافة أكاديمية في إطار البحث العممي لمتاريخ الػكطني كالحركػةالكطنية ،مف ةالؿ البحث في تاريخ الحركة االصالحية في منطقة مف مناطؽ الكطف.
 االط ػػالع عم ػػر مجز ػػكدات عمم ػػاء المنطق ػػة لمقاكم ػػة سياس ػػة االس ػػتعمار ،ال ػػتمحاكؿ تدمير مقكمات الشةصية الكطنية.
 قمػػة الد ارسػػات كاألبحػػاث التاريةيػػة المتةصصػػة حػػكؿ المكضػػكع فضػػاء البحػػثعدـ كجكد دراسات تاريةية أكاديمية -في حدكد إطالعي.حدودىالموضوع :ى
إف مكضكع الدراسة هك الحركة االصالحية في منطقة تبسة.
تتمثؿ حدكد البحث زمنيا في الفترة الممتدة مف  1927إلر غاية  ،1954إت تمثػؿ
الفترة محطات هامة كأبعادا تاريةية مزمة كجزء مف تاريخ الجزائر.
فبدايػ ػػة د ارسػ ػػة البحػ ػػث هػ ػػي سػ ػػنة  1927كالتػ ػػي تمثػ ػػؿ تػ ػػاريخ عػ ػػكدة ارئػ ػػد الحركػ ػػة
االصػػالحية إلػػر تبسػػة كمحركزػػا األسػػاس الشػػيخ العربػػي التبسػػي مػػف المشػػرؽ حيػػث كػػاف
ينزػػؿ مػػف األزهػػر الش ػريؼ ،كهػػي البدايػػة الفعميػػة لمعمػػؿ االصػػالحي بالمنطقػػة .أمػػا سػػنة
 1954فزي تمثؿ تػاريخ بدايػة الثػكرة التحريريػة التػي غيػرت طبيعػة األحػداث كهػي الفتػرة
التي أنزينا فيزا مكضكع الدراسة.
أما مكانيا فشممت الدراسة منطقة تبسة كالتي تتككف في هتي الفتػرة مػف بمديػة تبسػة
كاممػة الصػػالحيات ،كمػف بمػػديتيف كهمػػا البمديػة المةتمطػػة تبسػػة كالتػي تضػػـ الحكيجبػػات
الم ػػاء األب ػػيض ،بئ ػػر مق ػػدـ ،قريق ػػر ،بج ػػف ،العقم ػػة ،المزرع ػػة ،الشػ ػريعة ،العقم ػػة المالح ػػة
صفصاؼ الكسرل ،بئر العاتر ،نقريف ،فركاف ،السطح قنتيس ،ثميجاف ،كأـ عمي.
كم ػػف البمدي ػػة المةتمط ػػة مرس ػػط كالتػ ػػي تض ػػـ العكين ػػات ،الحمام ػػات ،بئ ػػر الػ ػػتهب
بكلحاؼ الدير ،بكارية ،الككيؼ ،عيف الزرقاء ،بكةضرة ،المريج ،كالكنزة.
ج

مقدمظ
إذكالوظىالموضوع:
نح ػػاكؿ م ػػف ة ػػالؿ ه ػػتي الد ارس ػػة الكش ػػؼ ع ػػف الكض ػػع الثق ػػافي ال ػػتم ك ػػاف س ػػائدا
بمنطقػػة تبسػػة قبػػؿ ظزػػكر الحركػػة االصػػالحية ،كمػػا تػػال تلػػؾ مػػف حػراؾ إصػػالحي ،كمػػف
ثمة إبراز دكرها في تنػكير سػكاف المنطقػة التػي صػارت شػبه غريبػة عػف مكركثزػا ،سػكاء
العقائػدم كالثقػافي أك حتػػر فػي عاداتزػا كتقاليػدها ،كهػػتا بسػبب مػػا قػاـ بػػه المسػتعمر مػػف
طمس لمقكمات الشةصية الكطنية.
كلمعالجػػة هػػتي االشػػكالية يمكػػف طػػرح جممػػة مػػف الفرضػػيات ،التػػي تسػػاعدنا عمػػر
االلماـ بالمكضكع نتكر منزا:
 ما هي الظركؼ التي نشػأت فيزػا الحركػة االصػالحية فػي منطقػة تبسػة ،ككيػؼاستطاعت تبميغ رسالتزا في المنطقة ؟
 مػػا هػػي العقبػػات التػػي اعترضػػت الحركػػة االصػػالحية فػػي تبسػػة ،كحالػػت دكفتحقيؽ جميع أهدافزا؟
 ه ػػؿ السياس ػػة الت ػػي اعتم ػػدها االح ػػتالؿ لس ػػمخ األم ػػة ع ػػف مقكم ػػات شةص ػػيتزاالكطنية قد أثمرت كمنعت رجاؿ االصالح مف تغيير الكاقع؟
 كيػؼ اسػتطاعت الحركػة االصػػالحية فػي منطقػة تبسػػة أف تحقػؽ بعػض أهػػدافزارغـ المكائد؟ كما هي األعماؿ التي استطاعت القياـ بزا؟
مناهجىالبحث:
ػر لطبيعػػة المكض ػػكع كفػػي حػػدكد الم ػػادة العمميػػة اتبعنػػا من ػػاهج البحػػث العمم ػػي
نظػ ا
المعركفة في مجاؿ الدراسات التاريةية كهي:
المــن جىالتــاروخيىالوص ـ ي:ى المسػػاعد عمػػر كصػػؼ مةتمػػؼ األحػػداث التاريةيػػة
التػػي عرفتزػػا منطقػػة تبسػػة .ككصػػؼ الحالػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة التػػي كػػاف يعيشػػزا
د

مقدمظ
سػػكاف المنطقػػة قبػػؿ سػػنة  ،1927كػػتلؾ كصػػؼ الكاقػػع التعميمػػي الػػتم كػػاف سػػائدا فػػي
مةتمؼ نكاحيزا.
المـــن جىالتحلولـــي :د ارسػػة الكقػػائع كربطزػػا بمػػا يحػػيط بزػػا قصػػد التكصػػؿ إلػػر
اس ػػتنتاجات .كد ارس ػػة الكيفي ػػة الت ػػي اتبعتز ػػا االدارة االس ػػتعمارية ف ػػي تعاممز ػػا م ػػع مس ػػألة
التعم ػػيـ كالت ػػي كان ػػت تز ػػدؼ إل ػػر ترس ػػيخ تكاج ػػدها ب ػػالجزائر ،ك ػػتلؾ البح ػػث ف ػػي أس ػػباب
انقطاع بعض التالميت عف الدراسة في مكسـ دراسي بالمقارنة مع مكسـ دراسي آةر.
المــن جىاإلحصــائي :كالػػتم تػػـ اعتمػػادي فػػي مةتمػػؼ االنجػػازات التػػي سػػعر رجػػاؿ
الحركة االصالحية بالمنطقة تجسيدها في الكاقع مثؿ عدد النكادم كالجمعيات كالمسػاجد
كالكتاتيػ ػػب التػ ػػي عرفتزػ ػػا المنطقػ ػػة ،ككػ ػػتا عػ ػػدد المػ ػػدارس القرآنيػ ػػة التػ ػػي رفضػ ػػت االدارة
االسػػتعمارية السػػماح لزػػا بتعمػػيـ األطفػػاؿ ،كػػتلؾ عػػدد المدرسػػيف كالتالميػػت فػػي مةتمػػؼ
الم ػػدارس كالكتاتي ػػب ،كق ػػد قمن ػػا ف ػػي الفص ػػؿ ال ارب ػػع م ػػثال بكض ػػع ج ػػداكؿ تمث ػػؿ مجم ػػكع
التالميػػت الػػتيف اسػػتمركا فػػي الد ارسػػة بمدرسػػة تزػػتيب البنػػيف كالبنػػات كالػػتيف انقطعػكا عػػف
الدراسة.
خطظىالموضوع :ى
قمن ػػا بد ارس ػػة ه ػػتا المكض ػػكع كف ػػؽ ةط ػػة ش ػػممت مقدم ػػة كأربع ػػة فص ػػكؿ ،كةاتم ػػة
كمالحػػؽ .حيػػث تناكلنػػا فػػي الفصػػؿ األكؿ األكضػػاع فػػي منطقػػة تبسػػة قبػػؿ سػػنة 1927
بحيػػث درسػػنا فيػػه جغرافيػػة منطقػػة تبسػػة كالتنظػػيـ االدارم االسػػتعمارم ،ككػػتا األكضػػاع
االقتصػ ػػادية كاالجتماعيػ ػػة حيػ ػػث تناكلنػ ػػا فػ ػػي األكضػ ػػاع االقتصػ ػػادية النشػ ػػاط الز ارعػ ػػي
الصػػناعي ،ثػػـ التجػػارم .أمػػا األكضػػاع االجتماعيػػة فقػػد درسػػنا فيزػػا المسػػتكل المعيشػػي
لمسكاف ،كالكاقع الصحي.
أم ػػا األكض ػػاع الثقافي ػػة ،فقػ ػد تناكلن ػػا فيز ػػا التعم ػػيـ ال ػػتم كان ػػت تس ػػزر عمي ػػه االدارة
االسػػتعمارية ،كنػػكع التعمػػيـ الػػتم يقػػكـ بػػه السػػكاف فػػي األريػػاؼ كالمػػدف ،ثػػـ تطرقنػػا إلػػر
ه

مقدمظ
محاكلػػة التعمػػيـ بطريقػػة عص ػرية مػػف ةػػالؿ أكؿ مدرسػػة ح ػرة بالمنطقػػة التػػي شػػارؾ فػػي
تأسيسػػزا الشػػيخ عبػػاس صػػيادة بػػف حمانػػة كالشػػيخ محمػػد بكيػػر بػػف ابػراهيـ العنػػؽ ،تناكلنػػا
بعػدها المسػاجد كالزكايػػا ،ثػـ تعرضػػنا إلػر األدب الػتم عرفتػػه المنطقػة كمػػا تطرقنػا أيضػػا
إلر بعض مثقفيزا.
أما الفصؿ الثاني فقػد ةصصػناي إلػر أسػباب ظزػكر الحركػة االصػالحية بالمنطقػة
كعالقتزا بالفعاليات البارزة حيث تعرضنا فيه إلر سياسػة التعمػيـ االسػتعمارم ،ثػـ درسػنا
الزج ػرة العمميػػة لمةتمػػؼ أبنػػاء المنطقػػة داةميػػا إلػػر ال ػكادم كقسػػنطينة ثػػـ ةارجيػػا نحػػك
تػػكنس سػكاء إلػػر جػػامع الزيتكنػػة أك بأحػػد ممحقاتػػه .بعػػدها تطرقنػػا إلػػر مةتمػػؼ المجػػالت
كالجرائد التي كانت تدةؿ المنطقة ،ثـ تناكلنػا تػأثير جمعيػة العممػاء المسػمميف الج ازئػرييف
عمر تطكر الحركة االصالحية بالمنطقة.
كمػػا تناكلنػػا فيػػه أيضػػا نشػػأة كتطػػكر الحركػػة االصػػالحية بالمنطقػػة حيػػث درسػػنا فيػػه
دكر الشػػيخ العربػػي التبسػػي فػػي بعػػث النشػػاط االصػػالحي بالمنطقػػة مػػف ةػػالؿ التػػدريس
ببنايػػة الحػػاج ح ػكاس ح ػكاس بػػف اسػػماعيؿ ،كتنقػػؿ كنشػػاط رجػػاؿ االصػػالح فػػي مةتمػػؼ
نكاحي المنطقة.
ثػػـ درسػػنا عالقػػة الحركػػة االصػػالحية بالفعاليػػات البػػارزة بالمنطقػػة .حيػػث تعرضػػنا
إلػ ػػر العالقػ ػػة بػ ػػيف رجػ ػػاؿ االصػ ػػالح كالطػ ػػرؽ الصػ ػػكفية ،كالعالقػ ػػة بيػ ػػنزـ كبػ ػػيف مةتمػ ػػؼ
األحزاب الكطنية كأةي ار درسنا عالقتزـ مع االدارة االستعمارية.
عالجن ػػا فػ ػي الفص ػػؿ الثال ػػث مظ ػػاهر النش ػػاط االص ػػالحي ف ػػي المنطق ػػة ،كق ػػد قمن ػػا
بد ارس ػػة مةتم ػػؼ المس ػػاجد الت ػػي نش ػػط بز ػػا رج ػػاؿ الحرك ػػة االص ػػالحية ث ػػـ تعرض ػػنا إل ػػر
مةتمؼ الكتاتيب التي كانت مكجكدة بالمنطقة.

و
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كمػػا تناكلنػػا فيػػه تأسػػيس المػػدارس كالنشػػاط بالصػػحافة ،حيػػث تطرقنػػا إلػػر مةتمػػؼ
الم ػػدارس الت ػػي أنش ػػأها رج ػػاؿ الحرك ػػة االص ػػالحية ،ث ػػـ عرجن ػػا عم ػػر نش ػػاطزـ الترب ػػكم
التزتيبي مف ةالؿ الكتابة في مجمتي الشزاب كالبصائر.
كعالجنػػا بعػػد تلػػؾ الن ػكادم كالجمعيػػات ،حيػػث تعرضػػنا إلػػر تأسػػيس هػػتي الن ػكادم
كالجمعيػػات التػػي منزػػا تات الطػػابع الثقػػافي التربػػكم ،كالمتةصصػػة فػػي الرياضػػة كتات
الطابع االجتماعي كالفني ،كمةتمؼ النشاطات التي أقامتزا هتي النكادم كالجمعيات.
كأفردنػ ػػا الفصػ ػػؿ ال اربػ ػػع كاألةيػ ػػر لزػ ػػتا البحػ ػػث لد ارسػ ػػة جػ ػػزء مػ ػػف ثم ػ ػرات النشػ ػػاط
االصػػالحي بمنطقػػة تبسػػة كالمتمثػػؿ فػػي مدرسػػة تزػػتيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة أنمكتجػػا
بحي ػػث تناكلن ػػا في ػػه تأس ػػيس مدرس ػػة تز ػػتيب البن ػػيف كالبن ػػات كاألش ػػةاص الفاعم ػػة ،حي ػػث
تطرقنا فيه لنشأة المدرسة كتمكيمزا.
كما درسنا فيه المناهج التربكية لممدرسػة ،حيػث تعرضػنا إلػر المػكاد التعميميػة التػي
ترتك ػػز عم ػػر مب ػػادلء ال ػػديف االس ػػالمي ،كمب ػػادلء المغ ػػة العربي ػػة ،كمب ػػدأ التربي ػػة عم ػػر
الكطنيػػة ،كمػػا تناكلنػػا تعمػػـ البنػػت بالمدرسػػة كدرسػػنا متابعػػة التالميػػت المالزمػػكف كالكتػػاب
(النزػػاريكف كالميميػػكفي إداريػػا كتربكيػػا ،ثػػـ تطرقنػػا إلػػر آثػػار المدرسػػة حيػػث تناكلنػػا فيزػػا
إرتفػػاع مسػػتكل المتعممػػيف كالحفػػاظ عمػػر الم ػﱞ ػػغة ،كمقكمػػات الشةصػػية الكطنيػػة ،كمحاربػػة
البدع كالطرؽ الضالة.
كةصصػػنا جػػزءا لمنشػػاط االدارم كاالجتمػػاعي لممدرسػػة ،فعرضػػنا انضػػباط التعمػػيـ
بالمدرسة بداية مف الدةكؿ المدرسي حتػر نزايػة المكسػـ الد ارسػي ،كقػد درسػنا فيػه تعػداد
التالميػ ػػت الػ ػػتيف اسػ ػػتقبمتزـ المدرسػ ػػة ،ظػ ػػركؼ تمدرسػ ػػزـ ،مكاصػ ػػفات معممػ ػػي المدرسػ ػػة
ككضعزـ المادم ،كعممية التفتيش كالتككيف لمةتمؼ المعمميف.
كف ػػي نزاي ػػة البح ػػث كان ػػت الةاتم ػػة عب ػػارة عم ػػر جمم ػػة م ػػف االس ػػتنتاجات الت ػػي ت ػػـ
التكصؿ إليزا.
ز
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تيمنػػا البحػػث بمجمكعػػة مػػف المالحػػؽ هػػي عبػػارة عمػػر صػػكر لشةصػػيات صػػنعت
تػػاريخ المنطقػػة مػػف ةػػالؿ عممزػػا فػػي المؤسسػػات التػػي أنشػػأها رجػػاؿ االصػػالح ،كصػػكر
لػػبعض طمبػػة جػػامع الزيتكنػػة كبعػػض التالميػػت الػػتيف درس ػكا بالمػػدارس الح ػرة ،كالمدرسػػة
الصػػادقية كمدرسػػة تزػػتيب البنػػيف كالبنػػات كػػتلؾ بعػػض الشػػزادات العمميػػة لػ ػػبعض الػػتيف
درسكا بجامع الزيتكنة إضافة إلر نماتج مف المراسالت كالتقػارير التػي تركزػا االسػتعمار
الفرنسي كالمتكاجدة بأرشيؼ كالية قسنطينة.
ررضىونقدىالمصادر :ى
بالنسػػبة لمصػػادر المكضػػكع كمراجعػػه التػػي تػػـ االعتمػػاد عميزػػا يمكػػف أف نصػػنفزا
حسب األهمية.
أرذوفىمدردظىت ذوبىالبنونىوالبناتىبتبدظ:
بالنسػػبة ألرشػػيؼ مدرسػػة تزػػتيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة كالمتكاجػػد حاليػػا بالمدرسػػة
التػػي أصػػبح يطمػػؽ عميزػػا بعػػد االسػػتقالؿ مدرسييية اأتهييي ه  .لػػـ يبػػؽ منػػه سػػكل سػػجال
كاح ػػدا ،كبع ػػض الكث ػػائؽ .فز ػػك غي ػػر م ػػرقـ كال مص ػػنؼ كيتك ػػكف م ػػف :الس ػػجؿ المدرس ػػي
لمتسػػجيالت العامػػة لجمعيػػة العممػػاء المسػػمميف ،التكزيػػع األسػػبكعي لممػكاد ،برنػػامج التعمػػيـ
بالمدرسػػة ،برنػػامج التعمػػيـ العػػاـ الػػدفاتر الةاصػػة باالمتحانػػات ،دفتػػر نتػػائج االةتبػػارات
كتػػاب المػػنزج الحػػديث لتحسػػيف الةػػط العربػػي ،كج ارئػػد متابعػػة التالميت(ج ارئػػد الحضػػكر
اليكميةي ،جرائد الكاجبػات المنزليػة ،شػزادة مدرسػية ،كشػزادة االنتقػاؿ .كقػد اعتمػدنا عمػر
مةتمؼ هتي الكثائؽ في الفصؿ الرابع مف البحث.
أرذوفىوالوظىقدنطونظ:
تـ االعتماد عمر مةتمؼ المراسالت ككتا تقارير متصرفي البمديات كالشرطة
االستعمارية ضمف مصمحة يطمؽ عميزا :مصمحة االصالحات
 ››Reformesكالتي هي عبارة عف إحصاءات لممدارس
ح
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مقدمظ
Coraniquesي ،تقارير عف فتح الكتاتيب كالمدارس القرآنية ،ككتا نشاطزا ( Ouverture

Ecoles Coraniquesي كتقارير عف الكضعية السياسية كاالقتصادية سكاء لمبمدية أك
لمعمالة بصفة عامة(Rapport sur la Situation Politique et Economiqueي ،كتلؾ
االنتةابات الةاصة بالجماعة (Election Aux Djemaasي ،تقارير اجتماعات جمعية
الشباب الرياضي المسمـ التبسي ( Association Jeunesse Sportive Musulmane

Tebéssieneي ،مكظفي السمؾ الديني (Personnel du Culte Musulmanي
االصالحات كالترميمات لمةتمؼ المساجد (Mosquée de Tebessa Entretienي ،قكائـ
المدارس الحرة التابعة لمحركة االصالحية ( Etat des Ecoles Privées signalées

comme Relevant du Mouvement Réformisteي
لقد كظفنا مةتمؼ هتي التقارير كالمراسالت بالدرجة األكلر فػي الفصػؿ الثالػث ثػـ
في الفصؿ الثاني ككتا في الفصؿ الرابع.
كجػػدنا فػػي الم ارسػػالت المةتمفػػة سػكاء فػػي االحصػػاءات السػػنكية أك الثالثيػػة أك فػػي
مةتم ػػؼ الم ارس ػػالت م ػػا ب ػػيف مةتم ػػؼ المس ػػؤكليف عب ػػارة الم ػػدارس القرآني ػػة

(Ecoles

) Coraniquesكالتي يقصد بزا الكتاتيب ككتا المدارس الحرة التي يتكفر بزا أكثػر مػف
معمػػـ ،لكػػكف الكت ػاب يػػدرس بػػه معمػػـ كاحػػد فقػػط ،كأحيانػػا أةػػرل يػػتـ إف ػراد الكت ػاب فقػػط
بنفس العبارة لتا فقد حاكلنا ضبطزا كمحاكلػة التػدقيؽ فػي األعػداد المقدمػة بػيف الكتاتيػب
كالمدارس الحرة ككتا بيف عدد التالميت بالكتاتيب كالمدارس الحرة.
بالندبظىللجرائدىوالمجالت :ى
تـ االعتمػاد عمػر جممػة مػف الج ارئػد كالمجػالت المزمػة كتعتبػر مجمػة البصػائر أهػـ
مصػػدر تػػـ االعتمػػاد عميػػه فػػي جمػػع كثيػػر مػػف المعمكمػػات الةاصػػة بمنطقػػة تبسػػة فػػي
جميػع م ارحػػؿ البحػػث كقػد ةػػدمت كػػؿ الفصػكؿ .بحيػػث اسػػتقينا كثيػ ار مػػف المعمكمػػات مػػف
حكالي  109عددا مف الجريدة .أما بالنسبة لنشاط رجاؿ االصالح بالجريدة فقػد اعتمػدنا
ط

مقدمظ
تكػػر مقػػاالتزـ كركنكلكجيػػا بدايػػة مػػف أكؿ مقػػاؿ بالجريػػدة إلػػر آةػػر مقػػاؿ بزػػا فػػي الفت ػرة
فضاء البحث.
المؤل ات :ى
تػػـ االعتمػػاد عمػػر مجمكعػػة مػػف الكتػػب التػػي تناكلػػت بالد ارسػػة بعضػػا مػػف جكانػػب
البحث ككاف أهمزا:
كتابات الدكتكر أبك القاسـ سعد اهلل ةاصة منزا تاريخ الجزائر الثقافي.
محمػػد عمػػي دبػػكز الػػتم زار تبسػػة فػػي بدايػػة االسػػتقالؿ كالتقػػر بعضػػا مػػف رجػػاؿ
االصػػالح كبعػػض الطمبػػة الزيتػػكنييف الػػتيف أمػػدكي بكػػـ هائػػؿ مػػف المعمكمػػات ،كمػػف أهػػـ
مؤلفاته التي تـ اعتمادها :نزضة الجزائر الحديثة كثكرتزا المباركة الجزء الثاني ،ككتػاب
أع ػػالـ االص ػػالح ف ػػي الج ازئ ػػر الجػ ػزئيف األكؿ كالث ػػاني .كق ػػد ت ػػـ االس ػػتعانة بمؤلفات ػػه ف ػػي
مةتمؼ فصكؿ البحث ،ةاصة الفصؿ الثاني.
كتابػات المفكػػر مالػػؾ بػف نبػػي كالػػتم عػاش بعضػػا مػػف م ارحػؿ حياتػػه بتبسػػة ،ككػػاف
أهـ كتاب تـ االعتماد عميه هك :متكرات شاهد لمقرف.
كتابات رابح تركي ةاصة منزا كتاب التعميـ القكمي كالشةصػية الكطنيػة ،دكف أف
ننس ػػر كتابػ ػػات :عبػ ػػد الكػ ػريـ بكصفصػ ػػاؼ ،ةيػ ػػر الػ ػػديف ش ػػترة  ،بيػ ػػار كاسػ ػػتيؿ  ،أحمػ ػػد
عيساكم حبيب حسف المكلب ،أحمد تكفيؽ المدني ،كعمي مراد.
المقابالت :ى
تػػـ إج ػراء المقػػابالت مػػع عػػدد كبيػػر مػػف الشةصػػيات مػػف كاليػػة تبسػػة ،أـ الب ػكاقي
ةنشمة عنابة ،الكادم ،الجزائر العاصمة .تـ االعتماد فقط عمر المعمكمات المستقاة مػف
طرؼ  59شةصية مف قرابة  120مقابمة ،كيمثؿ هؤالء:

ي

مقدمظ
تالميػػت مدرسػػة تزػػتيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة  ،تالميػػت مدرسػػة الزدايػػة بتبسػػة ،طمبػػة
معزػ ػػد عبػ ػػد الحميػ ػػد بػ ػػف بػ ػػاديس بقسػ ػػنطينة ،طمبػ ػػة بجػ ػػامع الزيتكنػ ػػة كفركعزػ ػػا ،معممػ ػػيف
بالم ػػدارس الحػ ػرة ،رياض ػػييف أسسػ ػكا أكؿ ن ػػادم رياض ػػي بتبس ػػة (J.S.M.Tي ،مؤسس ػػيف
كناشػػطيف بػػأكؿ فػػكج لمكشػػافة االسػػالمية الجزائريػػة بتبسػػة (فػػكج األمػػؿي ،أكؿ تمميػػت مػػف
تبس ػ ػػة تحص ػ ػػؿ عم ػ ػػر الش ػ ػػزادة االبتدائي ػ ػػة الت ػ ػػي اعتم ػ ػػدتزا جمعي ػ ػػة العمم ػ ػػاء المس ػ ػػمميف
الج ازئػ ػرييف ،بن ػػت أكؿ ش ػػيخ بمدي ػػة ت ػػـ انتةاب ػػه س ػػنة  ،1947بع ػػض أبن ػػاء كبن ػػات رج ػػاؿ
االصالح.
حاكلنػػا االعتمػػاد عمػػر الركايػػات التػػي كجػػدنا لزػػا تقاطع ػا س ػكاء مػػع بعػػض الكثػػائؽ
األرشػػيفية أك أشػػار إليزػػا بعػػض المػػؤرةيف أك فػػي بعػػض الكتابػػات أك التص ػريحات التػػي
كردت في بعض الحصص االتاعية لفاعميف في األحداث.
نشػػير إلػػر أف بعضػػا مػػف الػػتيف أجرينػػا معزػػـ المقػػابالت قػػد مػػاتكا يػػرحمزـ اهلل كلػػـ
نكمؿ البحث معزـ كهـ:
مػػف تبسػػة السػػادة :عمػػي مسػػعي ،الطيػػب ةمػػؼ اهلل ،كمػػف ةنشػػمة السػػيد :بػػكهالؿ
بكية .كما أننا لـ نتمكف مف إجراء مقابالت مع فاعميف آةريف ال يزالكف عمر قيػد الحيػاة
نظ ار لممرض التم حاؿ دكف تكاصمنا معزـ.
صطوباتىالبحث:ى ى
ال يةمػك أم بحػث مػف كجػكد صػعكبات كلعػػؿ أبػرز الصػعكبات التػي كاجزتنػا طيمػػة
إنجاز هتا البحث:
 قمػػة الد ارسػػات األكاديميػػة المحميػػة -بػػؿ غيابزػػا -فػػي جزئػػه االصػػالحي كالتػػي التزاؿ مكانا ةصبا لمبحث.
 -كفاة عدد كبير مف الفاعميف في الحركة االصالحية بالمنطقة.

ك

مقدمظ
ػر مػػف المثقفػػيف ككانػػت لزػػـ آثػػارا ،غيػػر أنزػػا لػػـ
 رغػػـ أف المنطقػػة بزػػا عػػددا كبيػ اتػػدكف س ػكاء مػػف طػػرؼ أصػػحابزا أك مػػف طػػرؼ أبنػػائزـ كأحفػػادهـ .بػػؿ إف بعضػػا منزػػا
يتناقمه الناس مشافزة كهتا ما جعمنا نجد صعكبة في جمع هتي اآلثار.
 رفض بعض الشةصيات االدالء بشزاداتزـ في مسائؿ تتعمؽ بالمكضكع.كب ػػالرغـ م ػػف الص ػػعكبات فق ػػد قمن ػػا بالبح ػػث كالتنقي ػػب بمس ػػاعدة األس ػػتات المش ػػرؼ
األسييتا اأييدكتور مأمييد مجيياود الػػتم رافقنػػا طيمػػة إنجػػاز هػػتا البحػػث مقػػدما لنػػا جميػػع
التكجيزات القيمة ،كالتي تلمت لنا كثي ار مف الصعكبات.

ل
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عنػػد أكػػد اتعػػر

األوضاع في منطػظ تبسظ قبل سنظ 7291
ر اسيرنعػػق إسجػ ؽ اسر ازاػػر يرنعػ ع ػ ـ  ،1845قػ ـ ريع ػ ي

إدار ػ إسػػث أ ػػم أقعػ ـ كىػػق :نطيػػم دن ػػم شػػكؿ ه يػ اس نصػػر اركرك ػػق اس ػػدد اسك ػػر
ػػف اسعػ ػػك ف ،كرش ػ ػ ؿ اس ػ ػػدف كاسيػ ػػرل اسعػ ػ جل م .كاس نطيػ ػػم اس ن ػ ػػم زدكرػ ػػم ك يػ ػػؿ ه ي ػ ػ
اس نصػ ػ ػػر اركرك ػ ػ ػػق ،أ ػ ػ ػ اس نطيػ ػ ػػم اس س ػ ػ ػم هيػ ػ ػػق ععػ ػ ػػكر م كرش ػ ػ ػ ؿ اسي ػ ػ ػ ب اس ل ػ ػ ػ
كاسصجراء.1
 .1جعرافيظ منطػظ تبسظ والتػسيم اإلداري اإلستطماري:
أقػػرت هرنع ػ ػػف مػػأؿ ار ػػر اسرا عػػق اسص ػ در ر ػ ر  15أهر ػػؿ  1845ريع ػ ـ
اسر ازاػ ػ ػػر إسػ ػ ػػث أ ػ ػ ػػم ي ط ػ ػ ػ ت كىػ ػ ػػق :اسر ازاػ ػ ػػر ،كى ػ ػ ػراف ،كقعػ ػ ػػنط نم .ك ر ػ ػ ػ ر 09
د عػ ػ ر 1848ق ػػررت اسجكك ػػم اسيرنعػ ػ م اع ػػر داؿ نظػ ػ ـ اس ي ط ػ ػ ت نظػ ػ ـ اس ػ ػ تت
( ،)Départementاسذم د ره ع ؿ اس

سم ( .2 )Préfetك رػ ر  29ػ رس 1871

رػـ ريعػ ـ اسر ازاػػر إسػث إقل ػ ف :شػ سق ػدنق ،كرنػػك ق ععػػكرم .3كرركارػد نطيػػم ر عػػم
هق اإلقل ـ اسرنك ق ف ىذا اسريع ـ.
 1-1الموقع الجعرافي.
ريػ ػػط نطيػ ػػم ر عػ ػػم هػ ػػق أقصػ ػػث اسش ػ ػرؽ اسر ازاػ ػػرم سي ػ ػ ب اس ل ػ ػ رجػ ػػدى شػ ػػرق
اسر يكر ػم اسركنعػ م ،كغر ػ كػػؿ ػف أـ اس ػكاقق كمنشػػلم ،أ ػ شػ ت رجػػدى عػػكؽ أىػراس
هق ج ف رجدى رنك اسكادم.4

1

جق كعز ز :سياسة التسمط االستعماري والحركة الوطنية ( ،)1954-1831د كاف اس ط كع ت اسر

اسرزاار ،1985 ،ص.13

م

2

ع ر كجكش :التاريخ السياسي لمجزائر مف البداية ولغاية  ،1962اس ص ار اسرد دة سلنشر كاسركز ط ،اسرزاار

3

جق كعز ز :اس ررط اسع ؽ ،ص.29

 ،2013ص.137،131

4

نظر اسمر طم اس لجؽ رقـ (.)01
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 2-1الخصائص البشريظ.
ػ أف نطيػػم ر عػػم ىػػق ق ل ػػم

ر ػ ز ،هػػنف ركز ػػط اسعػػك ف يػ ػرر ط سي لػػم أك

ػ س رش ،ه سريػػم اسش ػ س م أغلػػب عػػك ني ػػف ق لػػم أكتد ع ػ دم جػػق ػػف ط سػػب ،أ ػ ػ
اسريم اسرنك ػم هػلغل يـ ػف ق لػم اسل

شػم ،1هػق جػ ف ر ركػز أكتد عػ دم ع ػد 2أك ػر

هػػق ن ج ػػم اػػر اس ػ رر ،3أ ػ اسدراررػػم ،اسي ارشػ ش ،اسكراغلػػم ك نػػك ػزاب هػػلك رىـ ر ركػػز
د نم ر عم .4كرر ز اسكنزة 5كركد مرلؼ اسي اؿ كارعراش ،إ

هم إسث ركارػد عػك ف

آمر ف ف مرلؼ ن طؽ اسرزاار ،نظ ار سركهرى علث ن رـ اسجد د.6
 3-1التػسيم اإلداري.
رش ؿ نطيم ر عم لد م ر عم ك لم اسصػأج ت 7ك لد ػم رعػط اس مرلطػم ك لد ػم
ك لد ػػم ر عػػم اس مرلطػػم ،8كاسرػػق ر ػػـ  -لػػد ت كت ػػم ر عػػم ج س ػ  -اس ك ن ػ ت ،9اسػػكنزة،
اسن شم ،ررككف ق لم اسل شم ف اس رارشم كاس أكنم كاسذ ف ي كف نطيم ر عم ،كأكتد
 1طلؽ عل يـ أ
رش ش اسذ ف ي كف نطيم منشلم .سلريص ؿ نظر :ر ك عر ؿ :حوز تبسة؛ دراسة وصفية جغرافية تاريخية
إلقميـ تبسة وأعراشو مف فجر التاريخ إلى بداية القرف العشريف ،رط :اس ر ق عيكف ،ط م غ رم جع ـ ،د .ـ.
ف ،2010 ص.331

 2اسذ ف كد نع يـ إسث إدر س ف ع د اهلل ف اسجعف ف علق ف أ ق ط سب .سلريص ؿ جكؿ نع يـ نظر:
P. Murati: Le Maraboutisme ou La Naissance d’une Famille Ethnique dans la
région de Tébessa, Revue Africaine, Volume 80, Année 1937, p264.
 3ر د عف د نم ر عم ػ ػ 89كلـ.
 4جكؿ اسركز ط اسعك نق س نطيم ر عم نظر اسمر طم اس لجؽ رقـ (.)02
 5ر د عف د نم ر عم ػ ػ 81كلـ.
 6رر ز اس راكز اس نر م نطيم ر عم ك سكنزة ،كاسكك ؼ ،ك كم رة ،كر ؿ اس نؽ ار اس رر ر دد اس ش رب كقد
ع ؿ ي ع ؿ ف مرلؼ ري ت اسكطف .سلريص ؿ نظر :ع د اسكى ب شأسق :أوضاع العماؿ المسمميف
الجزائرييف في مناجـ الونزة ( ،)1966-1913ذكرة سن ؿ شي دة اس رعر ر هق اسر ر اسجد ث كاس صر
ر م نركرم ،قعنط نم ،2004/2003 ،ص.187-186
 7صدر هق شير ركاف  1880ق ار ار ف اسج كـ اس ـ رـ كر و رجك ؿ ر عم ف لد م مرلطم إسث لد م ك لم
اسصأج ت .سلريص ؿ نظر :ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.269
 8صدر ق ار ار ف اسج كـ اس ـ هق  29د ع ر  1884رـ كر و إنش ء لد م مرلطم رد دة رجت اعـ لد م ر عم
اس مرلطم م رج نط ؽ لد م ر عم ك لم اسصأج ت .سلريص ؿ نظر :ع د اسكى ب شأسق :نظرات فاحصة في
تاريخ تبسة وجياد أىميا في القرف 19ـ؛ دراسة تاريخية مف خالؿ الكتابات الفرنسية ،دار اسيدل سلط عم
كاسنشر كاسركز ط ،ع ف ل لم ،اسرزاار ،2006 ،ص.133
 9ر د عف د نم ر عم ػ 62كلـ.
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اس ر ج كم رة ،ع ف اسزرق ء ،كسج ؼ اسد ر ،ار اسذىب ،اسج

ػ ت ،اسكك ػؼ ،ك ر ػم

اسجك ر ػ ػ ت ،اس ػ ػ ء ار ػ ػ ض ،اػ ػػر يػ ػػدـ ،قر يػ ػػر ،رػ ػػف ،اس يلػ ػػم ،1اسشػ ػػر م ،اس زرعػ ػػم
ل رػ ػ ف ،اس يل ػػم اس سج ػػم ،صيصػ ػ ؼ اسكع ػػرل ،أـ عل ػػق ،ا ػػر اس ػ ػ رر ،ني ػػر ف ،2هركػ ػ ف
كاسعطح قنر س.3
 - 2األوضاع اإلقتصاديظ واإلجتماصيظ.
إف كرػػكد نطيػػم ر عػػم هػػق أقصػػث اسش ػرؽ اسر ازاػػرم ػػط اسجػػدكد اسركنع ػ م ،ر ػػؿ
سلعػػك ف ارر طػ ك يػ ػػط اسركنعػ ف ،ظيػػرت ان ك عػ رو علػػث اقرصػ د اسعػك ف س نطيػػم
ف ج ث اسر

ؿ اتقرص دم ه

نيـ.

 1-2األوضاع اإلقتصاديظ.
نظػ ػ ار سرغراه ػػم اس نطي ػػم اسر ػػق غل ػػب عل يػ ػ اسطػ ػ ط اسرع ػػكم اس ػػذم

ػػز غط ءىػ ػ

اسن رق كركد اسجلي ء شكؿ كاعط ،قد ر ؿ رؿ عك ني ف ر ق اس كاشق.
ر ر ػػر اس شػ ػ م ص ػػد ار ي ػ ػ

سنعػ ػ م سع ػػك ف نطي ػػم ر ع ػػم ،م ص ػػم ػػنيـ اس ػػدك

اسرجؿ .كقد ارر طت رر م اس ش م س كا ػؿ اس ن م ػم ك سريػ ؼ ،رعػ قط اس لػكج كغ رى ػ .
كىػػذا ػ ر ػػؿ ر كى ػ رنيلػػكف ي ػ شػػر ء إسػػث اسرنػػكب كن ػكاجق نيػػر ف ،هرك ػ ف ،عػػكرة
كاسػكادم ،أ ػ صػ ي ه صػ دكف يػ إسػػث اسشػ ؿ ك نطيػػم رػ كره ،كعػػكؽ أىػراس ج ػ عػػف
اسكأل سل ج هظم عل ي .4
ك ػػد اسز ػ رات كاس ي ػ أت ػػط اس د ػػد ػػف اسن ػ س اسػػذ ف يطنػػكف مرلػػؼ داشػػر
كقػػرل كأر ػ ؼ اس نطيػػم ،ظيػػر ر ػ ػ ف هػػق نػػكع اس ش ػ م اسر ػػق رر ػػث ػ ف ن ج ػػم كأم ػػرل.

1
2
3
4

ر د عف د نم ر عم ػ ػ 71كلـ.
ر د عف د نم ر عم ػ ػ 145كلـ.
ر د عف د نم ر عم ػ ػ 96كلـ.
ىذا

اعري رو ف أهكاه ر ط ف ج كرريـ ف عك ف اس نطيم.
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ه سنع ػ م سلغػػنـ هيػػد ذكػػر سن ػ اسط ػ ىر راكنػػق 1لني ػ ر ػػد ػػف أك ػػر اس كاشػػق اسرػػق رر ػػط
عك ف نطيم ر عم علث رر ري هق مرلػؼ داشػرى كأر هيػ كق ارىػ  .2كقػد أكػد سنػ ذسػؾ
اسط ػ ػ ػػب ملػ ػ ػػؼ اهلل .3ه نطيػ ػ ػػم ر عػ ػ ػػم رشػ ػ ػػرير رر ػ ػ ػػم ارغن ػ ػ ػ ـ ،إذ ررػ ػ ػػكهر علػ ػ ػػث أرػ ػ ػػكد
اسعػ ػػأتت ،4كرغػ ػػـ ذسػ ػػؾ هيػ ػػق عػ ػػنم  1914انمي ػ ػػت أعػ ػػدادى علػ ػػث عػ ػػركل اسر ازاػ ػػر
لك ليػ  .5رشػ ر ػػض اإلجصػ ا ت أف عػػدد ارغنػ ـ ػ سرزاار كاسػػذم كػ ف عػػنم 1888
إسث اسنصؼ هػق عػنم  1923ج ػث كصػؿ

ق ار م عشرة أ ف رأع  ،قد عرؼ انمي
إسث م عم أ ف رأع .6

أ اس عز هنني ف اس كاشق اسرػق ػرـ رر ريػ هػق رػؿ نػكاجق نطيػم ر عػم ،غ ػر
أنيػ رركارػػد ك ػرة هػػق نػ ج رق نيػػر ف كهركػ ف .7ر ر ػػر ىػػذه اس شػ م ػػكردا ى ػ س ػ رػدره
ػػف جل ػػب ،كاسػػذم ر ػػر ػ نق أىػػـ غػػذاء ػػد اسي ػػح كاسش ػ ر سنع ػ م سلعػػك ف هػػق ىػػذه
اسنكاجق اسرق رر ز ط ري
اسيررة

1

سيع كة .كقد عرهت قط ػ ف اس ػ عز سنعػ م سلر ازاػر ف هػق

ف  1910ك 1914ررار ك ار.8

ا ف ع ر( ،)1916ر ىد ،كاؿ نطيم ر عم ،أم رن لنو ف كاس د عنم ،1911كسـ رـ رعر لو يذا اسر ر

هق عرأت اسج سم اس دن م تعر رات ع ال م.

2
3

4

ي لم ط اسط ىر راكنق :نزسو ،لد م اس ء ار ض ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/02/11اسع عم 18ع .

ا ف ج د ( :)2014-1911هأح ك كاؿ .ك ف رده ككاسده ف ر ق ارغن ـ دكار ر ز نت هق ن ج م اسشر م.
ي لم ط اسط ب ملؼ اهلل :نزسو ،لد م ر عم ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/02/14اسع عم 09ع ك30د
ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص .106هيد ك ف

رلؾ

أ أكتد ع دم ع د أ م أنكاع ف اسغنـ :ذم

ارصكؿ اس عكر م  ،كذم ارصكؿ اسركنع م ،كاسير ف ني  .سلريص ؿ نظرP. Murati: op. cit, p306 :

5

ش رؿ رك ر أرركف :تاريخ الجزائر المعاصرة؛ مف انتفاضة  1871إلى اندالع حرب التحرير ،1954ج ،2رر:

ج د ج داكم ،إ راى ـ صجراكم ،دار ار م سلط عم كاسنشر كاسركز ط ،اسرزاار ،2013 ،ص.345

6

M.E.F Gautier : L’Evolution de L’Algérie de 1830 à 1930, Numérisation Elch Studio
Studio Graphique, Stasbourg, France, Fevrier 2003, p63.
 7ر ر ر ن ج رق هرك ف كنير ف ف اسنكاجق اسصجراك م ك ر د عك ني علث رر م اس عز شكؿ ك ر.
8

ش رؿ رك ر أرركف :اس ررط اسع ؽ ،ص.345
71

األوضاع في منطػظ تبسظ قبل سنظ 7291

الغصل األول

ك سنعػ م سل يػػر هػػنف رر رػػو هػػق اسر ازاػػر ت ركرػػد إت هػػق ن ج ػػم اسرػػؿ ،1كاتىر ػ ـ ػػو
هػػق نطيػػم ر عػػم قل ػػؿ رػػدا .هيػػد جػػد ن ع ػػد اسجي ػ ظ رػػدرم 2ػػلف رر رػػو ريرصػػر علػػث
اس عكر ف ،نظ ار سك ػم اسغػذاء اسػذم ررن كسػو ك ػ كاسػذم يػدر ينطػ ر رير ػ  ،3عل ػ أف
عػػدد ار يػ ر ػ سرزاار قػػد انميػػض عػػنم  1900ج ػػث كصػػؿ إسػػث 846أسػػؼ أرعػ  .4ك ػ
أف اتىر ػ ـ يػ كػ ف قلػ أ ،هيػػد قػػؿ عػػددى هػػق نطيػػم ر عػػم كرر ػػز نج هريػ نظػ ار سيلػػم
اس راعق.5
ككػػذسؾ اىػػرـ عػػك ف اس نطيػػم رر ػػم اإل ػػؿ م صػػم ػػنيـ اس ػػدك اسرجػػؿ- ،ك ػ أم رنػ
ذسؾ ع ف ع كد ،-6هيق كع لم نيليـ ،كج ؿ زادىـ ك رػ عيـ .7كقػد عل نػ ػف طػرؼ
طػػرؼ ار ػػح ػراىـ ،8لني ػ رعػػر ؿ أ

ػ ػ هػػق اس ن ع ػ ت ج ػػث ك ػػط عل يػ ػ اسي ػػكدج

سج ؿ اس ركس ،ك رعرغؿ سنيؿ اس ر ػث .9كك نػت ارعػرة اسكاجػدة ر رلػؾ ػف اإل ػؿ ػ
ف أ م كم عم ،10كقد صرح سنػ علػق عػ ق
عددا

11

أف ق لػم اسل

شػم ك نػت ر رلػؾ نيػ

ر ار.12
رػكهرت نطيػم ر عػم أنكاعػ مرليػم ػف اس شػ م ،غ ػر أنيػ قػد عرهػت كغ رىػ ػػف

نػ ػ طؽ اسر ازا ػػر انمي
1
2
3

أج د ركه ؽ اس دنق :كتاب الجزائر ،دار اس ص ار ،اسرزاار ،2009 ،ص.480

ا ف ج د( :)1927كش ؼ ،ر ىد ،كظؼ س لد م (.)1972-1962

ي لم ط ع د اسجي ظ ردرم :نزسو ،لد م ر عم ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/03/12اسع عم 15ع ك30د.

4

جق كعز ز :اس ررط اسع ؽ ،ص.39

5
6

ػ ػ  .ر ػ ػ ػػف ارعػ ػ ب اسر ػػق أدت إس ػػث ى ػػذا اتنميػ ػ ض ع ػػنكات

ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.106

ا ف علط ف(:)1935

لـ قرآف ري عد.

7

ي لم ط ع ف ع كد :نزسو ،لد م ار اس رر ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/02/05اسع عم 17ع .

9

ي لم ط ار ح راىـ :نزسو ،لد م ار اس رر ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/02/05اسع عم 15ع .

8

ا ف كعؼ(:)1922

10
11
12

لـ قرآف ري عد ،كاسده ك ف هي ي ك ير .

ع ف ع كد :اس صدر اسع ؽ.
ا ف أج د( :)2015 -1927ر ىد،

ط ري عد ف اسر ش اسكطنق اسش ق(ركهق ر ر .)2015/02/05

ي لم ط علق ع ق :نزسو ،لد م ر عم ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/10/27اسع عم 17ع .
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اسريػ ػ ؼ اس ر ق ػػم اسر ػػق عرهريػ ػ اسر ازا ػػر ع ك ػ ػ كاس نطي ػػم مصكصػ ػ  ،ك ػػذسؾ اسظ ػػركؼ
اس ن م م اسص م هق هصؿ اسشر ء ط قلم اإل ك ن ت اسرق رع عد علث ج ري .
عرهػػت اس نطيػػم رػػكهر أرػػكد عػػأتت اسم ػػؿ كىػػق عػػأسم جص ػ ف اسصػػجراء .1ك ػ
رر م أنكاع أمرل ف اسج كان ت ،رف رؿ اسعػك ف يطنػكف اس د ػم ك نيػ :

ر زت أ

اس غ ؿ ،كاسج ر ،كاسرق ك نت رعػر ؿ ككعػ اؿ ر ػد عل يػ اسعػك ف هػق ج ػ ريـ اس ك ػم
كرلػػب اس ػ ء اسػػذم ريطػػط اس ع ػ ه ت اسط ػكاؿ ػػف أرلػػو ،ك ػ رعػػر ؿ سلجػػرث كاسجص ػ د
كاسدرس.2
ه أ ك ف إجص ء عنرق  1854ك 1855س مرلؼ اس ش م ك

لق:

عدد رؤوس الماشية سنويا

نوع الماشية

سنة 1854

سنة 1855

اسغنـ

2166446

2534469

اس عز

1377141

1064138

اس ير

416714

426715

اإل ؿ

73160

81434

اسم كؿ

76077

84399

اس غ ؿ

76880

74703

اسردكؿ ف إعداد ص جب اس جث تعر د علث:
A.N.O.M, Aix- en Provence, Gouvernement Général de L’Algérie, carton N°10H/60
Statistiques de la population arabe soumise à l’administration militaire.

سيد ك ف ىن ؾ اىر ـ

س ركة اسج كان م

اسرزاار ف رغـ أف اسظركؼ اسط

1
2

ف طرؼ عك ف اس نطيم ك قق

م اسي ع م ك نت ف ارع ب اسرق أدت إسث

ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.107
ار ح راىـ :اس صدر اسع ؽ.
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ف ج ف آلمر ،إ

هم إسث اس رااب

1

انمي

ي

اإلعر

ر م اسرق ريكـ كاعطم أريزري نجص ء اس كاشق اسرق رلكي عك ف اس نطيم

ك نو ر ؿ علث رجد د ق م اس ر م اسكارب ده ي

اسرق رجصؿ سي ادة اإلدارة

ف طرؼ اسعك ف علث كؿ نكع

ف أنكاع ىذه اس ركة اسج كان م.
كك نت اسزراعم ارع ع م هق مرلؼ ن طؽ اسرزاار رر ؿ هق اسي ح كاسش ر
ك ر ر اسي ح سنع م سليأح اسرزاارم نذ اسيدـ زراعم اس

شم ،2ج ث رركهر ىذه

اس دة علث كؿ اس كا ؿ اس شر م سزراعري  ،هيق ق لم سلرمز ف دة طك لم ف اسز ف
ك عرمد م شكؿ كاعط هق اتعريأؾ ،3كقد أص ح اسي ح عند اس

رف

م اسن رم

اركسث كارع ع م ج ث ك نت اس ع جم اس مصصم سو هق عنم  1895ىق
 1.143.047ىكر را ،كقد كصؿ عدد جيكؿ اسي ح اسصلب

أ هق عنم 1900

ي رب  %83ف ر كع اسجيكؿ اس مصصم سزراعم اسي ح نكع و اسصلب كاسل ف ،4كقد
عرهت اسرزاار زراعم اسي ح كاسش ر هق اس شر م

ف  1891إسث  1900ررار

ك ار هق اإلنر ج .5كعرهت عنم  1919إنر ر قدر ػ  6.715.721قنط را ،كانميض
اتنر ج هق عنم  1920إسث  6.407.846قنط را ،ـ ارريط هق عنم  1921إسث
 7.757.047قنط ار.6

1

ك نت اإلدارة اتعر

ر م ر ؿ علث رجص ؿ دام ؿ اس رااب جرث علث اسكأب اسرق رلكي اسعك ف .سلريص ؿ

نظر:
A.N.O.M, Aix- en Provence, Gouvernement Général de L’Algérie, carton N°8H/14 Le
Préfet du Département de Constantine, Evaluation Approximative des Recettes, du
31/03/1867.
2
Mollard Ghislaine : L’evolution de la culture et de la production du blé en Algérie
de 1830 a 1939, Edition Larose, Paris, 1950, p70.
 3ج د لي عـ جعف يلكؿ :القطاع التقميدي في الزراعة بالجزائر ،اس ؤععم اسكطن م سلكر ب ،اسرزاار1985 ،
ص.114

5

Mollard Ghislaine: op.cit, p10, 13.
ش رؿ رك ر أرركف :اس ررط اسع ؽ ،ص.340-339
Mollard Ghislaine: op.cit, p61.
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ك نت اس ػ اأت اسرزاار ػم ر ػؿ علػث ز ارعػم اسي ػح يػدؼ اتعػريأؾ اسػذارق أكت
ػػـ رعػػك ؽ اسيػ اض ن ػ كك نػػت ىػػذه ظػ ىرة ع ػػم هػػق اسر ازاػػر ،1كرغػػـ أف نطيػػم ر عػػم
عػػي م ،إت أف ىػػذا سػػـ نػػط اسعػػك ف ػػف
اسػػذم كيػػؿ سليػػرد

رعػػم اسيأجػػم ،اسرػػق ر ػػد اسنش ػ ط ارع عػػق

شػػرو ،ك ػ رع ػ عده علػػث رر ػػم اسج كان ػ ت .ج ػػث عرهػػت اس نطيػػم

زراعم أىـ اسج كب كىق اسي ح ككذا اسش ر اسذم د اس دة اركسث هق غذاء اس كاشق.
عػػر ؿ اسيأجػػكف هػػق مرلػػؼ ن ػكاجق نطيػػم ر عػػم سجػػرث أ ار ػ يـ ،اس ج ػراث
اسمش ػ ق اسريل ػػدم اسػػذم صػػنط ػػف رػػذكع ارشػػر ر ،ػػط اعػػر

ؿ جص ػ ن ف أك غل ػ ف

سرػره .أ ػ هػػق نػ ج رق نيػػر ف كهركػ ف ه عػػر لكف ر لػ ف .كرػػرـ ع ل ػػم اسجصػ د س نرػػؿ
دى رنيؿ اس ج ص ؿ إسث أ كف اسدرس .2سـ كػف اسعػك ف ير ػ ف إلدمػ ر ،ػؿ كػ نكا
ت زرعػػكف إت ػ كي ػ يـ سيػػكريـ ،كعلػػؼ ج كان ػ ريـ .كسػػك اعػػر ر اسري ػ ؼ س ػػدة ػ  ،هػػنف
اس ر عػ ػػم عرجصػ ػػدىـ .3رف اإلنر ػ ػ ج اسػ ػػذم رجصػ ػػؿ عل ػ ػػو اسيأجػ ػػكف اسرزاار ػ ػػكف ػ ػػف
مرلؼ ار ار ػق اسرػق يك ػكف زرعيػ

ػد قلػ أ رػدا مرلػؼ نػ طؽ اسر ازاػر ع ك ػ

4

كهػػق د نػػم ر عػػم ك نػػت اس ػ اأت ريرػ ت ػػف اس ػػؿ اسز ارعػػق اسػػذم ر رعػػو هػػق اسعػػيكؿ
اس ج طم ي .5
ػدر ى ػ سلػػدمؿ سنع ػ م
رشػػرير اس نطيػػم ز ارعػػم أشػػر ر اسز رػػكف كاسرػػق ر ػػد صػ ا
سلعػػك ف 6ك نػ ء علػػث اإلجصػ ا ت اسرػػق أكردريػ اإلدارة اتعػػر
اسز ر ػػكف ه ػػق ار ار ػػق اسيأج ػػم سلع ػػك ف

1
2
3

ر م هػػنف ز ارعػػم أشػػر ر

س ػػم قع ػػنط نم ق ػػد ل ػػد ع ػػددى ع ػػنم 1927

ج د لي عـ جعف يلكؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.115
رع ث هق ض اسنكاجق اس در ك طلؽ عل ي أك ر أ ن ء اس نطيم اسطَرجم.
ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.104-103

4

Mollard Ghislaine: op.cit, p07.
 5سؾ ف ن ق :مذكرات شاىد لمقرف ،ط ،2دار اسيكر سلط عم كاسركز ط كاسنشر ،د شؽ ،1984 ،ص.26
6
Youcef djebari : La France en Algérie, Bilans et contreverses (le Développement
d’un capitalisme d’état colonial), vol02, OPU, Alger, 1995, p484.
97

األوضاع في منطػظ تبسظ قبل سنظ 7291

الغصل األول

جكاسق  2530745شػررة .1كقػد كػ ف عػك ف نػ ج رق نيػر ف كهركػ ف ير ػكف ز ارعػم ىػذا
اسنػػكع ػػف ارشػػر ر إل ػ هم إسػػث اسنم ػػؿ ،إذ ركرػػد ي ػ كاجر ػ ف رنػػق ه ي ػ اسعػػك ف
ػػركريـ ارع ع ػ م كىػػق اسنم ػػؿ .ك ػػف أىػػـ أن ػكاع اسر ػػر اس نررػػم دقلػػم نػػكر ،إ ػ هم إسػػث
أنكاع أمرل ؿ اسجل ؽ كاسج رم.2
عرهت اس نطيػم نشػ ط زراع ػ آمػر ر ػؿ هػق اس عػرنم ،ج ػث ك نػت رػزرع اس ط طػ
كاسػػذرة ،سكػػف ردكدى ػ ك ػ ف

سنع ػ م سألشػػر ر اس

ػ ي .أ ػ

ػرة هيػػد ك ػ ف اسيأجػػكف

غرعػػكف ني ػ اسر ػ ف كاسر ػ ف كاسر ػ ف اسينػػدم .كاسرػػدكؿ اآلرػػق ػ ف اسك ػػم اسرػػق رغػػرس
كاسك م اس نررم عنك هق ن ج رق نير ف كهرك ف.
العدد الذي يغرس سنويا

اإلنتاج سنويا بالقنطار

نوع األشجار
اسر ف

4000

220

اسر ف اسيندم

600

02

اسر ف

3000

40

اسردكؿ ف إعداد ص جب اس جث تعر ع علث:

ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.104

ف مػأؿ اسرػدكؿ أجػظ أف إنرػ ج اسرػ ف هػق اسشػررة اسكاجػدة ت ر ػدل  5.5كلػد
عػنك  ،ك سنعػ م سلرػ ف اسينػػدم هيػك

ػػؿ أقػػؿ ػػف نصػؼ كلػػد هػػق اسشػػررة (334غ) أ ػ

أش ػػر ر اسر ػ ػ ف ه ي ػػدار  1.34كل ػػد سلش ػػررة اسكاج ػػدة ،كى ػػذا اإلنرػ ػ ج س مرل ػػؼ ارش ػػر ر
ػػا ؿ رػػدا قػػد كػػكف رجػػد ارعػ ب اسر س ػم :إ ػ أف اتىر ػ ـ س مرلػػؼ عػػك ف اسن ػ ج ر ف
يػػذه اس ػكاد س ػ س ك ىر ػ يـ ز ارعػػم اسنم ػػؿ كاسز رػػكف نظ ػ ار سلط ػػم اسي ع ػ م ،ػػط قل ػػم
ار طػ ػ ر كك ػػذا ع ػػدـ كر ػػكد ػ ػكارد ا ػػم ع ػػطج م ،أك أف ػ ػ ر ك ع ػػر ؿ غ ػػر دق ػػؽ ه ػػق
ريد و سإلنر ج اسعنكم س مرلؼ ارشر ر ،أك أف اإلجص ء جدث هق عنم رد م.
1

Johan Hendrik Meuleman : Le Constantinois entre les deux guerres mondiales
(L’Evolution économique et sociale de la population rural), OPU, Alger, 2009, p5354.
 2ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.111
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ع د اسعك ف هق رمز ف كادىـ اسغذاا م إسث طرؽ مرليم ،كذسؾ مرأؼ اس دة
اس مزنم ،ج ث جريظ ي سعنكات عد دة .ك ف اس مب ،1عر ؿ سرمز ف اسر ر
كاسيكؿ .كقد أم رن أج د ع راف ،2أف ىذا اسنكع ف كع اؿ اسرمز ف كرد ك رة هق
اسنكاجق اسرنك م كنير ف كهرك ف ،كقد ركار ت ارعر اعر

يكؿ ج د ىن ف ،4اسغ اررة

ك ف اسكع اؿ ارمرل سرمز ف اسي ح كاسش ر ك
كاس ط كر ،6اسذم

سو ر أ د ر ؿ.3

ر ر أىـ كع لم سذسؾ ،غ ر أف

5

ك ط و ك ف قل أ ،كقد نيد

ق ؿ ني م اس رجلم – اسرق ر رد ف شير ع ر ر إسث دا م أهر ؿ -اس ردة ف اسعنم.
أ اس زكد 7ه عر ؿ سرمز ف اسدق ؽ.8
ػػذكر سن ػ اسع ػ د ع ػػد اس سػػؾ رأسػػق 9ػػلف عػػك ف اس د نػػم يك ػكف

ل ػػم اسرمػػز ف

ػػؿ ع ػػك ف ارر ػ ػ ؼ ،ج ػ ػػث ع ػػر ؿ اسييػ ػراء ػػنيـ اس ػ ػػزكد ه ػػق رم ػػز ف ػ ػكاد رنكعػ ػػم
ك س ج صػػم ،اسكعػػكس ،اس ركػػككش .ك عػػر لكف اسز ػػر

1

10

سرمػػز ف ػ دة اسػػدى ف ،11ى ػػذه

لغم عك ف اس نطيم :ش و اسيلم غ ر أنو ف ارعيؿ أكعط ني .

2

ا ف ج د اسي ش ق (:)1934

لـ قرآف ،ف أعرة رجيظ اسيرآف ،كرمدـ اس عرد أ عف رد .سلريص ؿ نظر:

أج د ع ع كم :مدينة تبسة وأعالميا؛ بوابة الشرؽ ورئة العروبة وأريج الحضارات ،دار اس أغ سلنشر كاسركز ط

اسرزاار ،2005 ،ص.139-137

3

ي لم ط أج د ع راف :نزسو ،لد م نير ف ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/02/01اسع عم 11ع .

4

اس دعك ج و( :)1935ر ىد،

ط ري عد ف اسر ش اسكطنق اسش ق ،را س ر

م اسر ؿ ار ض كت م

ر عم.

5

كىق ع رة علث ك س صنكع ف اسم كط اسصكه م ،رعط يدار 01قنط ار ف اسج كب.

6

جير هق اررض

8

ي لم ط ج د ىن ف :نزسو ،لد م اسج

7

9

ؽ جكاسق  02رر هق ار كف اس رري م سيرب ف اسعكف ،رطلث ردرانو سرراب كاسر ف.

ك س صنط ف رلد اسج كان ت م صم ف ارغن ـ.

ت ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/05/18اسع عم 19ع .

ا ف ص سح ( :)1948أعر ذ ري عد.

10
11

إن ء ك ر ش و إسث جد ك ر اسررة.
دة دع م عرملصم ف اسل ف.
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اسكع ػ لم اسرػػق عػػر ؿ اس عػػكركف عػػددا

ر ػ ار ني ػ  ،هػػق رمػػز ف ػكاد مرليػػم كز ػػت

اسز ركف ،اسدى ف ،كاسر ف اس ريؼ.1
ك سنع م س ض ارعر اسغن م هلد ي

ت اس ؤكنم ك كرد و عػدد ػف اآلن ػم ،ج ػث

غطػػث كػػؿ ني ػ صػػجف جرػػكم علػػث ع نػػم ػػف اس ػ دة اس مزنػػم كز ػػت اسز رػػكف ،اس عػػؿ
اسدى ف ،اسز ركف ،اسلجـ كاسيد د.2
عرهت اسرزاار انرش ار كاع سلصن عم اسنع ر م هق مرلؼ اس ن طؽ نظػ ار سركهرىػ
علػث اس ػكاد اسمػ ـ ػؿ اسصػػكؼ ،كاسجر ػر ،كاسكرػ ف .3كقػػد اشػريرت نطيػػم ر عػم ػ ض
اسصن ع ت اسجره م ك سنع ج كاسرطر ز ،4ك ف أى ي اسز ار ق اسصكه م ،اسرػق ك نػت رنعػج
رنعج سأعر

ؿ اسشمصق .5كنعج اسيش م سلررػ ؿ كىػق شػ يم كػ س هػق أعػأه يػب

إلمراج اسرأس كعلث اسر ن ف ي ػ ف آمػراف إلمػراج اس ػد ف .6إف اسيشػ م غ ػر

رك ػم

سل ػط إن ػ ىػق م صػم ل نػ ء اس الػم هيػط .ك ػ ػرـ نعػج اس ػرنس إ ػ ػف اسصػكؼ أك ػػف
اسك ر ،كىك أمػؼ كزنػ ػف اسيشػ م ،ك ل عػو عػ دة أغن ػ ء اس نطيػم .7أ ػ

سنعػ م سلنعػ ء

ه رـ نعج اسج ؾ.8
إ

ه ػ ػ ػم إسػػث اسجلػػق ك رعػ ػ ػ كر كاسيأاػ ػ ػد ،كاسرػ ػ ػق رصن ػ ػط ػػف اسي ػ ػ ػم كاسنجػ ػ ػ ػ س

كقد ركار ي اآل ػ ء عف اررػ ػ ػداد كق كا ركر ي ر ن ايـ .هيق ن ج م اس يلم أ كجعب

1
2
3

عر ؿ اسر ف اس ريؼ د غ عو هق ز ت اسز ركف سلرداكم أ

ف اسع ؿ.

ي لم ط ع د اس سؾ رأسق :نزسو ،لد م ر عم ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/05/31اسع عم 10ع .

أرزقق شك ر ـ :المجتمع الجزائري وفعاليتو في العيد العثماني ،دار اسكر ب اس ر ق ،اسرزاار ،2009 ،ص.321

4

أج د ركه ؽ اس دنق :اس ررط اسع ؽ ،ص.262

6

ج داف ف ع ف مكرم :المرآة ،رط :ج د اس ر ق اسز رم ،ط ،2اسشركم اسكطن م سلنشر كاسركز ط ،اسرزاار

5

ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.108

 ،1982ص.61

7
8

ي لم ط اسط كس ع د اسد ف :نزسي  ،لد م ر عم ،كت م ر عم ،ر ر  ،2013/12/29اسع عم 19ع .
ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.110
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رصر ح كعؼ ج هق 1هيد ركار ي أ ن ء كأجي د علق اس ل ق 2أ عف رد.
ػػف اسص ػػن ع ت اس نرشػ ػرة أ

ػ ػ اسج ػػدادة ،ج ػػث ػػرـ ص ػػنط ارقيػ ػ ؿ ،اسص ػػي اح

كاسعك ك ف كغ رى ف ج ر ت اسعك ف اس ك م .3ك ركرد كرشػ ت سصػن عم اسر ػد كىػق
كىػػق سكػػؿ ػػف جػكاس جػكاس ،كعلػػق ػػف ع ػ ر 4ك صػػطيث ػػدة ،5ك ػ عرهػػت اس نطيػػم
ص ػػن عم اسيج ػػـ ك ػ ػ دة اسيطػ ػراف اسر ػػق ػػرـ اع ػػرمراري ػػف مش ػػب اسص ػػنك ر ،6كص ػػن عم
كع ػ اؿ اسنع ػ ج اس مرليػػم 7ككػػذا صػػن عم اسشكاشػػق ،كاسرػػق ك نػػت أقػػؿ رػػكدة ػػف

لري ػ

اسركنع م.8
ركار ت ع الرق ن كشق كص سح ركر صن عم اآلرر اس عرملص ف اسط ف 9ك
ك

ف

ركرد س نطيم ط جكنر ف ،إجداى

كش

10

كىق

ا م ،كارمرل سشر م

كىق م ر م كى سلي د ع د اسعأـ ق م.
سػػـ ركػػف هػػق نطيػػم ر عػػم صػػن عم جره ػػم ق ا ػػم ػػذاري  ،غ ػػر ػػض اس نعػػكر ت
اس كريم سأعر

ؿ اسشمصق.11
ػ ؼ هػػق اسصػػن عم هيػػد ك ػ ف سيػ أ ػ ار علػػث

نظػ ار رف اس نطيػػم ك نػػت ر ػ نق ػػف

اسرر رة ،كاسرق رك د رككف يرصرة علث اإلنر ج اسج كانق ،1ك ط ذسؾ ر د اسعك ف
1

ا ف ج د( :)1924كاؿ ،ر ىد.

2

ا ف ري ؿ ( :) 1846-1800رليث ر ل و هق زاك م كادم عكؼ ك ف

3

ع د اس سؾ رأسق :اس صدر اسع ؽ.

5

ع ر ف مل يم :تبسة ،اسنر ح ،س ،7ع ،416قعنط نم ،اسرزاار.1927/03/06 ،

ل

سليرآف ،ر لـ اسجرهم علث د أكتد

رش ش منشلم .ي لم ط كعؼ ج هق :نزسو ،لد م اس يلم ،كت م ر عم ،ر ر  2014/11/27اسع عم 10ع .

4

ي لم ط ع د اسكى ب جكاس :نزسو ،لد م ر عم ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/07/17اسع عم 16ع ك30د.

6

ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.109

8

أرزقق شك ر ـ :اس ررط اسع ؽ ،ص.322

7

9

ف ف ىذه اسكع اؿ نرد :اسيرداش ،كاس غزؿ كاسرط ب.
ع د اس سؾ رأسق :اس صدر اسع ؽ.

10
11

ر د عف د نم ر عم ػ ػ 45كلـ.
ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.110 ،108
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علػ ػػث ػ ػػض اسرر ػ ػ رات اس ع ػ ػ طم ع ػ ػكاء س نطيػ ػػم أك م رري ػ ػ  .ه سنع ػ ػ م سلرر ػ ػ رة
اسدامل ػػم إ ػ أف ركػػكف سعػػكؽ ارعػ كع م أك ررػ رة ك ػػم دامػػؿ اس جػػأت ،ك يصػػد ي ػ
رعػػم اسررػ ر س ل ػ ت ػػط كشػراء اسعػػلط اس ػػا لم اس رك ػػم ،هيػػق د نػػم ر عػػم كرػػد
عػػكؽ

2

يعػػـ إسػػث ر ػزا ف قعػػـ م ػ ص سم ػػر كآمػػر ػ سلجكـ ،ك ػػض اسػػدك ك ف ،هػػق

ج ف رلؾ عك ف اسر ؼ دك نػ كاجػدا ػو اسيل ػؿ ػف اس ػكاد ،كاسػذم جكسكنػو سػ أ إسػث نػ د
ك ييث سلع ر.3
ك عرهت اس نطيم عدة أعكاؽ أع كع م هػق كػؿ ػف اػر اس ػ رر ،ر عػم ،4اسشػر م
اسكك ؼ ،اس ك ن ت كنير ف ،ج ث كػ ف اسنػ س رنيلػكف إس يػ  .إ ػ هم إسػث أعػكاؽ أعػ كع م
أم ػػرل رني ػػؿ إس يػ ػ اسررػ ػ ر ه ػػق قكاه ػػؿ ر ػػم كى ػػق ك ػػؿ ػػف :ع ػػك نم ،كعػ ػ ف اس

ػػ ء

كمنشلم اسرق ر ر عكقي ارع كعق اسكريم اركسث اسرق يصدى عك ف نطيم ر عم.5
ككهي ػ سشػػي دة اس ركعػػق كط سػػب ،6هػػنف اسعػػكؽ ارع ػ كعق ن ج ػػم اسشػػر م ػ أ
ككف كؿ كـ ع ت ،كر رض و مرلؼ اس كاد اسغذاا م ،إ

هم إسث اس ش م.7

ه ػػق جػ ػ ف أف اسع ػػكؽ ارعػ ػ كعق ر ع ػػم ،كاس ػػذم نص ػػب مل ػػؼ اسع ػػكر اس زنط ػػق

8

ر ػػرض ػػو ػػض ارق شػػم كاس ػكاد اسغذاا ػػم ،ككػػذا ػكاد اسرر ػػؿ ك سع ػكاؾ ،كاس ع ػ ف
إ
1

هم إسث دة اسر د.9
اس ررط نيعو ،ص.111

 2هرح اسعكؽ عنم  1908ف طرؼ را س اس لد م ه رد ن ند ك كف( ،)Ferdinand Cambonكىك
اسلَكجم اإلشي ر م اس ليم علث دمؿ اسعكؽ.
 3ع د اس سؾ رأسق :اس صدر اسع ؽ.
 4نظر اسصكرة اس لجؽ رقـ (.)03
 5ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.111
 6ا ف ص سح ( :)1939ر ىد ،ا ف شي د ،أ ف قع م اس ر ىد ف لد م اسشر م ،كت م ر عم.
 7ي لم ط اس ركعق كط سب :يع م اس ر ىد ف ،لد م اسشر م ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/05/17اسع عم
15ع ك45د.

رك جو

http://Anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ulysse/08FI-433- V010N020.
ر ر اسدمكؿ 2015/11/20اسع عم 17ع ك30د.
 9ع د اس سؾ رأسق :اس صدر اسع ؽ.
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أ اسرر رة م رج اس نطيم هيد ك نت إ إسػث اسػكادم أك إسػث رػكنس .كر ر ػر اسػكادم
أىـ نطيم سلر دؿ اسرر رم ،ج ث نيؿ إس ي رر ر نطيم ر عم اسي ػح كاسشػ ر ك رل ػكف
ني ػ ػ جر ركن ػو ػػف ؤكنػػم ك ػ سر كر ،كرػػرـ ىػػذه اس ػ دتت اسرر ر ػػم طػػرؽ اس ي

ػػم

ك أني نطيم ع كر نجك ركنس سنع م سلنػكاجق اسجدكد ػم ػف اسريػم اسرنك ػم س نطيػم
ر عم.
كه

مص اس ػ دتت اسرر ر ػم رػكنس ،هيػد كػ ف ررػ ر اسنػكاجق اسرنك ػم س نطيػم

ر عػػم ك اػػر اس ػ رر كهركػ ف كنيػػر ف ،عػػر لكف اإل ػػؿ ككع ػ لم سنيػػؿ اسجليػ ء إسػػث كػػؿ ػػف
نيطػم كر غػػزة ،1ه سنعػ م سلجليػ ء كنظػ ار رى ريػ هيػػد ق ػػت اإلدارة اإلعػػر

ر م نصػػدار

قػ نكف كذسػػؾ هػق  09د عػ ر  1885ػنظـ شػػركط اعػرغأسي كرػ ر اقرأعيػ كاسكعػ اؿ
اس ع ػػر لم س ػػذسؾ 2كسج ػػم اإلنرػ ػ ج ص ػػدر قػ ػ نكف ه ػػق  16ػ ػ رس ع ػػنم 1914

ػػ ط

إنر ريػ كرعػك يي  ،3ج ػث عرهػت نطيػم ر عػػم ػ أ هػق عػنم  1921اعػرغأت سلجليػ ء
هق ع جم قدرت ػ  101831.37ىكر ار.4
كرغـ ذسؾ كػ ف عػك ف اس نػ طؽ اسجدكد ػم يك ػكف

يػ رػكنس ك عػريد كف اسر ػر

كقل أ ف اسييكة.5

 1د نر ف ركنع ر ف.
2
A.N.A, Gouvernement Général de L’Algérie, Loi du 09/12/1885, art 6 :2, art 8, Bte
N° DZ/AN/10E/014, dossier relative à la réglementation de la production et de
l’exploitation de l’alfa, Houssin Day, Oran, Constantine.
3

A.N.A, Gouvernement Général de L’Algérie, Loi du 16/03/1916, Bte N°
DZ/AN/10E/014, dossier relative à la réglementation de la production et de
l’exploitation de l’alfa, Houssin Day, Oran, Constantine.
4

A.N.O.M, Aix- en Provence, Gouvernement Général de L’Algérie, carton N°9FI17
commune mixte de Tébessa. Avis d’adjudication, droit d’exploitation de l’alfa sur
les terrains alfatiers d’origine domaniale.
5

ج د ىن ف :اس صدر اسع ؽ.
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أ ػ ػ رر ػ ػ ر ن ػ ػكاجق اس ػ ػػر ج كاس ك ن ػ ػ ت هػ ػػنف ارر ػ ػ ىيـ ك ػ ػ ف نجػ ػػك ج ػ ػػدرة ر ػ ػ ررك ف
كاسك ؼ ،1كنظ ار سكركد ر س م ك ػرة ػف اسر ازاػر ف سرر ػد اسركنعػق هػنف اسررػ ر رنيلػكف
نجك ركزر س ي

م اسي ح كاسش ر سر كر ،ككذا اس لح كارس عم اسنع ا م.2

جػػددت اإلدارة اتعػػر

ر م نػػذ عػػنم  1853ع ػػكر اس

ػ اط اسركنعػ م نجػػك ػػض

اس ن ػ طؽ اسشػػرق م 3ك ني ػ نطيػػم ر عػػم ،إت أف ذسػػؾ سػػـ نػػط ػػض اسرر ػ ر ػػف اسرنيػػؿ
ع ػػر اسطػػرؽ اسر ل ػػم اس ػكعرة غ ػػر اس راق ػػم ػػف طػػرؼ اإلدارة ،ن ى ػػؾ عػػف رنيػػؿ اسرر ػ ر
اسير ف ردا ػف اسجػدكد ،كاسػذ ف رػر طيـ صػلم ق ار ػم ك صػ ىرة ػط اسركنعػ ف .كاسرػدكؿ
اسر سق

ؿ اس دف اسركنع م اسرق ر

ي عك ف نطيػم ر عػم ،ك مرلػؼ اس ػكاد اسرػق

ؿ

رـ رل ي .
المواد التي تجمب منيا

المدينة
قيصم

اسز ت ،اسيليؿ ،اسر كر ،اسر ف ،ارغط م ،رلكد اس عز.

اسي ركاف

اس عؿ ،اسر ؿ ،اسمركب ،اسص كف ،اسز ت.

ن ؿ

اسركا ؿ ،اسذرة.

ا ع كف

اسمركب.

ركنس

اسمركب ،اسلكز ،ارجذ م ،اس رانس.

صي قس

اسص كف ،اسدتع ،اسيكاكو اسر هم.

ركزر كاسرر د

اسر كر.

ق س

اسجن ء.

اسردكؿ ف إعداد ص جب اس جث تعر د علث:

1
2
3

ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.111

دف ركنع م ريط سيرب ف اسجدكد اسرزاار م اسركنع م رك ار س
ع د اس سؾ رأسق :اس صدر اسع ؽ.

سرس اس كف سكك ؼ.
ر اسجدكدم أ

ىذه اس ن طؽ ىق :ق س م ،عكرة ،عكؽ أىراس ،ر عم ،كاس ف اس

ء .سلريص ؿ نظر :أ ك اسي عـ ع د اهلل:

الحركة الوطنية الجزائرية ( ،)1911-1861ج ،1ع سـ اس رهم سلنشر كاسركز ط ،اسرزاار ،2009 ،ص.72
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رغػػـ ص ػ ك م اسرنيػػؿ إسػػث اس ػػدف اسركنع ػ م هػػنف اسرر ػ ر سػػـ ر ػ لك هيػػط ػػط اس ػػدف
اسجدكد ػػم ك سيصػػر ف كاسك ػ ؼ ،إن ػ ك نػػت سيػػـ

ػ أت أ

ػ ػػط رر ػ ر ػػف مرلػػؼ

اس نػ طؽ كن ػػؿ كصػػي قس كرػػكنس ،كأف اس ػكاد اسرػػق كػ نك رل كنيػ ت رر ػػدل هػػق غ س يػ
جر ركف إس و هق ج ريـ اس ك م.
ك ػ ف اسرنيػػؿ هػػق مرلػػؼ ن ػ طؽ اسر ازاػػر م ػػط إسػػث رػػرم ص ػػرـ كر ػػو رجد ػػد
ع ب اسرنيؿ كاسريم كاس دة ،ك نذ شير د ع ر ف عنم  1903أص ح رـ جر م.1
رركهر نطيم ر عم علػث طػرؽ ػرـ نيػ اس ػكر عػر هػق كقػت اسريػ ؼ ،هػق جػ ف
أنيػ ص ػ م رػػدا هػػق كعػػـ رعػ قط ار ط ػ ر .هيػػق عػ سؾ غ ػػر
اسع ر ف طرؼ عر ل ي

عر رار ،سكف دك

رػػم ج ػػث رغ ػػر مػػط

ػ سيرب ػف اسمػط اسرا عػق ،كىػق علػث

ر كعر ف.
اس ر كعم اركسػث :اسطػرؽ اسرػق رنطلػؽ ػف ر عػم نجػك ػ قق اسريػ ت كىػق :طر ػؽ
ر عػػم  -قعػػنط نم كاسػػذم ػػر ػ ف اس

ػ ء ،كطر ػػؽ ر عػػم  -كنم(عن ػػم) كاسػػذم ػػر

عػػكؽ أى ػراس ،أ ػ ػػف ر عػػم إسػػث رنػػم هيػػد عرهػػت كرػػكد طػػر ي ف اركؿ ػػر كػػؿ ػػف
ج ػ ػ ـ أكك ػػس ،عػ ػ ف ع ػػك نم ،عػ ػ ف ر كع ػػم ،منش ػػلم .أ ػ ػ اس ػ ػ نق ه ػػر عل ػػث ػػكراكم،
ل رػ ف ،عػ ف ق ػػر ،عػ ف رػراب ،عػ ف منشػػلم ،2كػػذسؾ طػػرؽ أمػػرل كىػػق طر ػػؽ ر عػػم-
هر ن ػػم ،3طر ػػؽ ر ع ػػم  -ػػرج اس ػ ػ ء ار ػ ػ ض ،طر ػػؽ ر ع ػػم -اسش ػػر م ،طر ػػؽ ر ع ػػم-
منشلم.
أ ػ اس ر كعػػم اس ن ػػم :كىػػق اسطػػرؽ اسرػػق كػػكف انطأقي ػ ػػف كاجػػم نيػػر ف نجػػك
اسرنكب كىق :طر ؽ نيػر ف -د لػم ،طر ػؽ نيػر ف -ر غػزة ،طر ػؽ نيػر ف -نيطػم ،طر ػؽ
1

A.N.O.M, Aix- en Provence, Gouvernement Général de L’Algérie, carton N°9H/9
note, Permis de voyage, N°9976, du 20/12/1904.
2
Charl. Feraud: Notes sur Tébessa, Revue Africaine, Volume 18, Année 1874, pp443444.
 3د نم ركنع م جدكد م ريط سجدكد اسرزاار م اسركنع م ف ريم اس ر اسجدكدم س كش كم.
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نيػػر ف -ػػر اسجػػكش ،طر ػػؽ نيػػر ف -عػػكؼ .سنعػ م سلرنيػػؿ هػػق مرلػػؼ نػكاجق اس نطيػػم
ىن ؾ عيكسم ك رة كهق كؿ اترر ى ت عػدا أعػ سق اسر ػ ؿ اسرػق ت ررػكهر علػث ن هػذ

1

نظ ار سص ك م رغراه ري كر ؿ اسررؼ كاسر ؿ ار ض ،كر ؿ زار ؼ ن ج م نير ف.
رعػكف ر ػط ارنشػطم ،عػكاء اسزراع ػم ،أك اسرر ر ػم

رغـ أف عك ف نطيم ر عم

أك اسصػػن ع م ،غ ػػر أني ػ ت رعػػد ج ر ػ ريـ اس ك ػػم ،نظ ػ ار سيلػػم اس ػػردكد ػػف ريػػم ،ككػػذا
اس رااب اس يرك م علث اسعك ف ف ريم أمرل ،2كاسرق أ يلت ك ىؿ ارهراد ف مأؿ
3

اترري ع اس ر از د سي  ،ج ث كصػلت اسز ػ دة أكامػر اسيػرف اسر عػط عشػر إسػث  %50سليػرد
كنظ ار سلز دة اس ي لم هيد ط سب رر ر ر عم رمي يي أك ر ف رة جرث عػرط كا

رعػم

أع سيـ عر ك كاصلم مرلؼ نش ط ريـ.4
كف اسيكؿ أف ارك ػ ع اتقرصػ د م ػدأت رعػكء رػدر ر

دا ػم ػف اس ػ ـ 1912

إس ػػث أف صػ ػ رت صػ ػ م ر ػػدا .5سي ػػد عره ػػت اس نطي ػػم ه ػػق ع ػػنم  1917ك ػ ػ اقرصػ ػ د
صػ ػ ػ

ل ػ ػػد درر ػ ػػم ان ػ ػػداـ اسغ ػ ػػذاء ك ػ ػػركز اس ر ع ػ ػػم اسي رل ػ ػػم  6ك ػ ػ ػ سرغـ ػ ػػف أف اإلدارة

اتعر

ر م قد قػد ت إع نػ ت سلرصػدم سيػذه ارز ػم غ ػر أنيػ سػـ ركػف ك ه ػم ،7سيػد كػ ف

1
2

سلريص ؿ نظر:

ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.91-80

هق عنم  1873هر ت اإلدارة اتعر

ـ هق عنم  1875رـ

ر م ز دات هق اس رااب ،كهق عنم  1874قررت اإلدارة ز دات أمرل

عيم اسز دات هق

سد اس ر م .سلريص ؿ نظر :ش رؿ رك ر أرركف :الجزائريوف

المسمموف وفرنسا ( ،)1919-1871ج ،1رط :ـ .ج ج ع كد ،أ .كلق ،دار اسرااد ،اسرزاار2007 ،

ص .477-475سـ علـ اسػﭬر ق اسذم يطنو غ س م اسعك ف ف اس ر م إذ دا م ف عنم  1892ص رت اإلدارة
اتعر

ر م رجصؿ اس ر م عل و .سلريص ؿ نظر :ش رؿ رك ر أرركف :تاريخ الجزائر المعاصرة ،...اس ررط

اسع ؽ ص .346سـ رركقؼ ق م اس رااب اسرق يكـ اسرزاار كف ده ي عف اترري ع ف عنم1901إسث.1913
سلريص ؿ نظر :ش رؿ رك ر أرركف :تاريخ الجزائر المعاصرة ،...اس ررط اسع ؽ ،ص.311

3
4

ش رؿ رك ر أرركف :الجزائريوف المسمموف وفرنسا ،...ج ،1اس ررط اسع ؽ ،ص.490

ج د اسع عق :رسائؿ الوطف؛ طالبو إصالح ،اسشي ب ،س،1ع ،11اسرزاار ،1926/01/21،ص.15-14

 5سؾ ف ن ق :اس ررط اسع ؽ ،ص.26
6
A.W.C, Gouvernement Général de L’Algérie, Conseil général du département de
Constantine, session, du 17 Avril 1917.
7
A.W.C, Gouvernement Général de L’Algérie, Conseil général du département de
Constantine, Ravitaillement des populations civiles, du 17 Octobre 1917.
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اسعك ف نطيم ر عم ع ك ت رغذكف ر ػدا كت ػلكلكف اسلجػـ إت هػق اس كاعػـ كارهػراح
كذسؾ نظ ار سلج سم اس زر م اسرق ظؿ

1

شي اسعك ف.

 2-2األوضاع اإلجتماصيظ.
ر د عك ف نطيم ر عم م صم نيـ اس دك اسرجؿ هق

شريـ ،علػث ػ

لكػكف

ػػف ش ػ م كق ػػح كش ػ ر ،ككػػذا علػػث ػ جصػػلكف عل ػػو أ ن ػ ء ارع ػ ؿ اس كع ػ م هػػق
رنق اس ج ص ؿ س ن طؽ اسرق رنيلكف إس ي
اسعك ف ك ف ع يـ كراء سي م اس ش ص

سرؿ ،2ك ذكر دانق صػمرم 3أف اسعػك ف
ك كلي  .ك ك نػت اس

شػم رر طػم ػ سر ر

اسذم عريد كنو ف نكاجق ركنس ،كاسذم عر ؿ هػق كعػـ اسشػر ء رف اسي ػح كاسشػ ر
ت كي ػ ف ك ؤكنػػم هػػق كقػػت اس ػػركدة .4أ ػ هػػق شػػير ر
ك ر ف نكاجق اس نطيم علث اسجع ء اسذم رـ صن و إ

ػ ف هكػ ف غػػذاؤىـ يرصػػر هػػق
ف دق ؽ اسش ر أك اسي ح.5

اسي ح.5
ك نت اإل ك ن ت هق ك ر ػف نػكاجق نطيػم ر عػم

ػ يم رػدا ،هيػد كػ ف اسعػك ف

لكلكف اسرغدة 6هق أغلب ارج ف ط قل ؿ ف جل ب اسغنـ أك اس عز ،ك ف ج ف آلمػر
آلمػػر ػػض اسر ػػر .7سيػػد كصػػؿ ار ػػر يػػـ ػلف رن ػ كسكا مرلػػؼ اسن ر ػ ت اس ر ػػم ،ككػػذا

1

ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.106

 2ع ف ع كد :اس صدر اسع ؽ.
3
درس د اتعريأؿ مرلؼ اس دارس ،ـ أص ح يرش نجدل ي ط ت كت م ر عم
ط سب ر ط اسز ركنمَ ،
را ع س ندك م لد م ار اس رر ،كت م ر عم.
 4ي لم ط دانق صمرم :نزسو ،لد م ار اس رر ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/04/01اسع عم 11ع ك 30د.
5

اسذم صنط ف اسش ر طلؽ عل و عك ف اس نطيم ‹‹المرمز›› كاسذم رـ صن عرو ف اسي ح طليكف عل و

7

2014/05/17

‹‹الفريؾ›› .اس ركعق كط سب :اس صدر اسع ؽ.
 6رغ ؼ صنط ف اسش ر.

ي لم ط ج د راى ق اس دعك ج د اس ر ق:

اسع عم 18ع  (.ركهق ر ر .)2016/05/17

نزسو ،لد م اسشر م ،كت م ر عم ،ر ر
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ػػض رػػذكر اسن ر ػ ت ،كاسرػػق ني ػ اسرلغػػكدة 1كذسػػؾ هػػق كاعػػـ اسري ػ ؼ اسرػػق عر ػػريـ
سل ر عم.2
عرهت ع سم قعنط نم هق اسيررة ف  1877جرث  1880اعر رار اس ر عم ،3ك
ك ػ ر ر ػت اسر ازاػػر هػق اسيرػرة ػ ػ ف  1916ك 1923إسػث م ػػس عػنكات ػف اسيجػػط
اسذم كصؿ سعػك ف إسػث دررػم ك ر ػم ،هيػق عػنم  1920ػ أ نػزؿ عػك ف ارر ػ ؼ ػف
دكاك رىـ إسث اس دف ش و عراة رعكسكف.4
ك سنع ػ ػ م سل ػ ػ ء هػ ػػنف اسع ػ ػك ف ػ ػػذسكف ريػ ػػكدا ك ػ ػرة سلجصػ ػػكؿ عل ػ ػػو ،إذ رنيلػ ػػكف
كاعطم اسج ر كاس غ ؿ إسث اآل ر ك ن ط اس ه.5
أ ػ ػ ه ػ ػ ر ل ػػؽ سل ػ ػ س ه ػػنف اسرر ػػؿ كػ ػ ف لػ ػ س اسي ػ ػ ص ،كاسيشػ ػ م ،كاس ػ ػ ءة
كاس

ػػم اسر ػػق

6

ػ ػ ي عل ػػث أرع ػػو ،رف اسرر ػػؿ عػ ػ دة ت ر ػػرؾ أرع ػػو ع ر ػ ػ  ،7ك نر ػػؿ

اس ػﭬرﭪ اس صػػنكع ػػف رلػػد اسج كانػ ت .أ ػ اس ػرأة هيػػد ك نػػت رعػػر ؿ اسج اػػؾ ككػ ف عػػدد
ك ػػر رػػدا ػػف نعػ ء اس د ػػم شػ ف ج ه ػ ت ارقػػداـ ،هيػػد ك نػػت ر ػ ش ج ػ ة ق عػ م رػػدا
ي رنم سررؿ هيق ‹‹ال تكاد تعرؼ لمحياة معنى وال لمذة العيش سبيال››.8

1

ك طلؽ عل ي رلغكطم ك ر ز غ م آأك ر :عش م ر م جكس م ف هص لم اسم

كىق ف اسن ر ت اسع م قل أ ،زكرى

عيلم كأدراني ى

ت أك ر

ن ت هق جيكؿ اسزرع

م .سلريص ؿ نظر :ع د اسي در جل ق كآمركف:

النباتات الطبية؛ تقرير عممي  ،اسكك سم اسكطن م سجيظ اسط م كاإلرج د اس س ق سجيظ اسط م ،اسرزاار ،رك ل م

 ،1997ص.77-76

2

هق عنم  1900سـ رنق عك ف اس نطيم ش ا ذكر .سلريص ؿ نظر:

Sitaution critique a Tébessa, L’Avenir de Tébessa, 04 années, N°158, du 16/09/1900.
3
4
5
6
7
8

ش رؿ رك ر أرركف :تاريخ الجزائر المعاصرة ،...اس ررط اسع ؽ ،ص.338
اس ررط نيعو ،ص.473-472
اسط كس ع د اسد ف :اس صدر اسع ؽ.
طلؽ عل ي عك ف اس نطيم اسػﭬدكارة ،عند نطيي رككف ن سم قل لم سجرؼ اسكاك كارسؼ.
كجرث ارطي ؿ رـ رر ريـ علث ذسؾ.
أج د ركه ؽ اس دنق :اس ررط اسع ؽ ،ص.451
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 ،هيد كصلت يػـ اسك ػ م ك ػ ذكػر ج ػداف ػف

ع ػ ػ ف مكر ػػم لن ػػو ‹‹ال تعطػػػى ليػػػـ ألبسػػػة إال فػػػي الشػػػتا أوعنػػػدما يصػػػموف سػػػف
البموغ››.1
سنعػ م سلعػػكن ت هننيػ إ ػ م ػ رصػػنط ػػدك

ػػف طػػرؼ اسنعػػكة سشػ ر 2أك أنيػ

ع ػ رة علػػث ﭬر ػػق صػػنكع ػػف اسط ػ ف كاسر ػ ف .3ه ػ أ ك ػ ف عػػدد اسم ػ ـ ر عػػم هػػق عػػنم
 1911قد لد  7672م م ن عدد اسي ار ث ىك 81قر .4
ارر ط ػػت اسج س ػػم اسص ػػج م سلع ػػك ف س ع ػػركل اس
اس

ش ػػق ،كك ػػذا سع ػػكف ،ك ػ ػ أف

شػػم ك نػػت عػ ام ،ككػ ف اسعػػكف أك ػره ػػف اس ػﭬ ار ػػث ،ه ػػؿ ىػػذا اسكعػػط كػػكف عر ػػم

سأل ػراض اسم ػػم كارك اػػم ،ك سعػػؿ كاسزىػػرم .5ك سنع ػ م سل ػػأج هػػنف اسرػػد ر سػػذكر أف
عػػك ف اس د ػػم ػ سركف اس ػػرض ػ ركار ػػكه ػػف اآل ػ ء كاررػػداد شػػرث أنػكاع ارعشػ ب

6

ك ػ ف اس ػػأج س نطيػػم رر ط ػ ػػلنكاع ار ػراض اس نرش ػرة ،كاسرػػق ني ػ اسرػػدرم ،اسكػػكس ار
كاسر يػػكس ،7إ ػ هم إسػػث أ ػراض أمػػرل ػػؿ اسصػػي ر ،كاسص ػرع ،كر ػػد أك ػػر ار ػراض
انرش ار س نطيم هق هصؿ اسص ؼ ىق

1
2
3

ر م اسش س.8

ج داف ف ع ف مكرم :اس ررط اسع ؽ ،ص.62
نظر اسصكرة اس لجؽ رقـ (.)04
ي لم ط ع س ط م :نزسو ،لد م ار اس رر ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/02/24اسع عم 17ع ك30د.

4

A.Berque: L’Habitation de L’Indigène Algérien, Revue Africaine, Volume 78
Année 1936, p55.
 5أج د ركه ؽ اس دنق :اس ررط اسع ؽ ،ص.448
 6ارم ر كاسط ف :الطب والعالج أثنا الثورة ،رلم اسر ش ،س ،11ع ،128نكه ر  ،1974ص.88
 7رطكر اسداء هق كقت اس ر عم ه ص ر ك ء ،هيق عنم  1921ق ث رير علث عدد ك ر ف اسرزاار ف.
سلريص ؿ نظر :ش رؿ رك ر أرركف :تاريخ الجزائر المعاصرة ،...اس ررط اسع ؽ ،ص.471
 8طلؽ عل ي عك ف اس نطيم اس ػﭬسم .ي لم ط ص سح راكنق :نزسو ،لد م ر عم ،كت م ر عم ،ر ر
 ،2014/02/14اسع عم 17ع ك30د.
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ك نػػت سػػدل اسر ازاػػر ف اس يػػم اس طليػػم هػػق اسطػػب كاس ػػأج ،غ ػػر أنيػػـ ت يصػػدكف
اس عرشػػيث اسيرنعػػق ،ػػؿ رريػػكف إسػػث اإلعػػر

تت اسريل د ػػم .1هيػػـ ي ػػلكف اس ػػرض

علث اس أج كاعطم اسطب اسجد ث سدل اس عر ر ج ث ت يم سيـ ه و.2
أ ػ

سنع ػ م سألدك ػػم 3هك ػ ف أك رىػ ػػف ارعشػ ب ،4ك ػػف أى يػ  :اس رع ػ ر ،اسػػد غ

اسك ػ ػ ر ،اسم طػ ػػم ،اسعػ ػػلغم ،كعلػ ػػؾ اسصػ ػػنك ر .كك ػ ػ ف

ػ ػػي ملػ ػػط أج ن ػ ػ

ج كان ػػم ،ك سػػدى ف ،أك شػػجـ اس ػ عز ،أك اس عػػؿ ،أك أني ػ رعػػر ؿ
كك ػ ي هػػق ك ػػط ارس ػػـ .5ػػرـ أ

ػ اعػػر

شػ ػػري ت

ش ػرة ػػد طجني ػ

ؿ اسجنػ ػ ء علػػث ريرج ػ ت اسيػػـ كاسر ػػركح

كسػػدغ ت اسجش ػرات كاسزكاجػػؼ اسع ػ م .6ك ػ عػػر ؿ اسيط ػراف س ػػأج اسرػػرب ،كاس ػرارنج
س ػػدىف اسر ػػركح ،7ك ػػف اس ػ ػكاد اس ع ػػر لم أ
ك

ػ ػ اسم ػػركب اس ػػذم ػػرـ ط م ػػو ػػط اسشػ ػ ر

د سإلعػي ؿ .8كػذسؾ رعػر ؿ أزىػ ر اسك نػم ،ن ػ ت اسزعرػر سر ػ د اسرػراح  ،كر ػش

اسلكز م س

سرم اسزك ـ ،كاس كـ س

سرم أنكاع رض اسصدر.9

 1رغـ أف اسج كـ اس ـ راندكف ( )Randonقد أصدر عنم  1852ق ار ار نص علث ر ن م اس أج  -د ع ـ ف
اجرأؿ ر عم -إت أف اسعك ف ره كف طلي اسركرو سل أج س عرشي ت اسيرنع م .إف راندكف ىك ق اد نطيم عن م
كاسذم ق ـ ج لم عنم  1845هق نطيم ر عم ،كسـ رـ اجرأسي إت هق  09ع ر ر 1851كاعطم اسرنراؿ ع نت
أرنك .سلريص ؿ جكؿ مرلؼ اسج أت جرث اجرأؿ اس نطيم نظر :ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ص.197-179
 2إ يكف ركر ف :المجابيات الثقافية في الجزائر المستعمرة ( ،)1881-1831رؽ :كع راف اسش  ،ارص سم،

ع  ،61اسرزاار ،1972 ،ص.119
 3كقد كردن عند ض ف ج كرن ىـ ،ض اس ؤسي ت اسم صم سرط ب ،هيد ك ف اسع د ع س ط م أ جريظ
ؤسؼ كر و عف رده كاسذم ك ف ر د عل و ض ارط ء اسريل د ف س أج مرلؼ ار راض ،ىذا اس ؤسؼ نكاف:
الرحمة في الطب والحكمة سص ج و :رأؿ اسد ف اسع كطق.
ت يؿ عف 500
 4اسدراع ت أ رت أف اسرزاار رجركم علث ت يؿ عف  3500نكع ف اسن ر ت ،ك ف ني
عش م رداكسم ف اسعك ف رعر ؿ هق اسط م .سلريص ؿ نظر :ع د اسي در جل ق كآمركف :اس ررط اسع ؽ
ص.01
 5ص سح راكنق :اس صدر اسع ؽ.
 6صطيث م طق :الطب واألطبا في الجزائر خالؿ الفترة االستعمارية ،اس ؤععم اسكطن م سأرص ؿ كاسنشر
كاإلشي ر ،اسرزاار ،2014 ،ص.141
 7ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.110-109
 8صطيث م طق :اس ررط اسع ؽ ،ص.142
 9ارم ر كاسط ف :اس ررط اسع ؽ ،ص.88
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رغ ػػـ أف اس ػػذ ف رعػ ػكا اسرط ػػب

1

نطي ػػم ر ع ػػم س ػػـ درعػ ػكا

ى ػػد ،أك ر

ػػ ت

رمصصػػم ،أك ػػدارس ش ػ و ط ػػم ،إت أنيػػـ ع ػ سركا اسك ػػر ػػف اس ص ػ ف كاس ر ػػث
سطرؽ اسريل د م.
كه ػ ر لػػؽ يػػض اسمصػ ـ ػ ف مرلػػؼ اسي اػػؿ -علػػث عػػركل اسػػدكاك ر -ر ػػد
عك ف نطيم ر عم علث نظػ ـ سلري

ػق كاسػذم طلػؽ عل ػو نظػ ـ اسر عػم ،2ىػذا اسنظػ ـ

اسػػذم ك ػ ف سػػو دكر ك ػػر هػػق اعػػريرار ارك ػ ع ػ ف اره ػراد كاس ر كع ػ ت ػ ف مرلػػؼ
اسي اػػؿ كارع ػراش ج ػػث ك نػػت اسي اػػم اسرػػق ككني ػ ارع ػ ف ر ػػت هػػق كػػؿ ػ ػػف شػػلنو
ػػر س أقػ ػ ت اترر ع ػػم ،كك ن ػػت ر ػػؿ اسمأهػ ػ ت اسر ػػق رج ػػدث ػ ػ ف اسي ا ػػؿ ج ػػكؿ
اررض م صم اسيأج م ني  ،3غ ر أف إدارة اسي لم كاعػطم اسي ػ د اسرػق ق ػت ننشػ اي
ننشػ ػ اي إدارة اتج ػػرأؿ ق ػػت سي ػ ػ ء عل ػػث ني ػػكذ اسر ع ػػم اس ػػذم كػ ػ ف عػ ػ ر ش ػػؤكف
اسي لم ق ؿ دمكؿ اتعر

ر اسيرنعق.4

 - 3األوضاع الثػافيظ.
ركاهػػدت ر
رلععت ر

ػ ت ر ش ػ ر م ػػط دمػػكؿ اتجػػرأؿ اسيرنعػػق سأل ار ػػق اسرزاار ػػم ،ك ػ

ت أمرل ف أرػؿ رنصػ ر اسشػ ب اسر ازاػرم ،كقػد نشػطت ىػذه اسر

ػت

كركغلت ف صيكؼ اسرزاار ف ،ع ع م سريد ـ ر س ـ اس ع ج م رجت عر ر اسر ل ـ.5
 1ف اسذ ف رعكا اسر ر ض نطيم ر عم عكاء ق ؿ اس كرة أك أ ن ءى رككم اسد كع م ،أج د ف راح .سلريص ؿ
نظر :ر م اسر ؿ ار ض سرمل د كج م آ ر اس كرة (كت م ر عم) :دور مناطؽ الحدود إباف الثورة التحريرية
ط م ع ر قرهق ،رنم ،اسرزاار ،1999 ،ص.174
 2إف ىذا اسنظ ـ يق كركدا هق اس لد ت ارىل م اسم م سنظ ـ اسجكـ اس عكرم ،كس َ ع ف ركؿ ك كف ( Jules
( )Jules Cambonهق نصب اسج كـ اس ـ ذؿ اسريد إلع دة اتعر ر سيذا اسنظ ـ كاسذم رزت ه و ص ك ت
ني اعرج سم إج ءى هق اس لد ت ك لم اسصأج م .سلريص ؿ نظر :ش رؿ رك ر أرركف :الجزائريوف المسمموف
وفرنسا ،...ج ،1اس ررط اسع ؽ ،ص.893
 3ي لم ط اس ش كر ؿ :نزسو ،لد م اس يلم ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/11/27اسع عم 14ع ك30د.
 4ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.115
 5ج د اسط ىر كعلق :التعميـ التبشيري في الجزائر()1914-1831؛ دراسة تاريخية تحميمية ،اس ؤععم اسكطن م
سلينكف اس ط م ،اسرزاار ،2009 ،ص.16-15
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كرغـ زعـ اتجرأؿ أف رع سرو ىػق اسر لػ ـ ،ك جػك ار ػم اسرػق

شػي اسرزاار ػكف

إت أنو رس ع عم اسرري ؿ هق اسكقت اسػذم ػن ـ ه ػو أ نػ ؤه ر ػط اسيػرص هػق اسػر لـ
دا م ف اس رجلم ات رداا م إسث غ م اسر ل ـ اس ػ سق ك صػكرة نرظ ػم .1ه سي عػدة اس ي ػم
سنع م سإلعر

الال ثقافػة الممكنػة
ر هق عر رارو ‹‹إبقا الرعايا فػي أكبػر حالػة مػف ف

حتى ال يتحولوا إلى خطػر عمػى السػادة القميػؿ عػددىـ›› .2سيػد كػ ف اسيصػد ػف اعر ػ د
ع عم اسرري ؿ ‹‹تجميد المجتمع الجزائري وتقويض دعائمو››.3
ك ػ ف سيػػذا اسرري ػػؿ أ ػره اسكاعػػط علػػث اسش ػ ب اسر ازاػػرم ،4كسػػـ ركػػف نطيػػم ر عػػم
ػػزؿ عػػف ىػػذا اسك ػػط ،ج ػػث ك نػػت أىػػداؼ اإلجػػرأؿ ػػف اسر ل ػ ـ اسر ش ػ رم :اسي ػ ء
5

عل ػػث اس ػػد ف اإلعػ ػػأ ق كاسلػ ػﱞػ ػػغم اس ر ػ ػػم ،كنش ػػر سغر ػػو ك ي هرػ ػػو ػ ػ ف ر ػػكع اسر ازاػ ػػر ف
كركك ف نم م كاس م سيرنع .6

1
2

أ ك اسي عـ ع د اهلل :الحركة الوطنية الجزائرية ،...ج ،1اس ررط اسع ؽ ،ص.384-383

ش رؿ رك ر أرركف :تاريخ الجزائر المعاصرة ،...اس ررط اسع ؽ ،ص.264

3

صطيث ارشرؼ :الجزائر األمة والمجتمع ،ط ،2رر :جنيق ف ع عث ،دار اسيص م سلنشر ،اسرزاار2007 ،

4

ظـ راكز اس ي هم اس ر م ك س دارس كاسركا ط كاسزكا اسرق ك نت ق ؿ اتجرأؿ ،ه س ض

ص.419

ق ث اتعر

جكسو إسث

ر علث

ىد سل ي هم اسيرنع م ،ك

و عل و سلي آت اسر ش ر م اس ع ج م اسرق ارمذرو راكز سنش طي هق ىدـ

عي دة اسرزاار ف ،كاس ض ىد و دعكل إع دة رمط ط اس دف .سلريص ؿ نظر :ار ح رركق :التعميـ القومي

والشخصية الوطنية ()1956-1931؛ دراسة تربوية لمشخصية الجزائرية ،اسشركم اسكطن م سلنشر كاسركز ط
اسرزاار ،1975 ،ص .94-93ؿ نيب اسرراث اس ي هق اس ر ق اإلعأ ق اسذم ع ر عل و كق ـ عع كره نرع سو إسث

ذك يـ يرنع  ،كقد عرهت اس كر ت اسيرنع م كركد عدة مطكط ت ك ف قد

ي رنكد اسج لم ىدا إسث أعرىـ.

سلريص ؿ نظر:
Francis Laloe: A propo de l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie par les
Arabes(les Manuscrits Arabes de Constantine), Revue Africaine, Volume 66, Année
1925, p107.
 5ج د اسط ىر كعلق :اس ررط اسع ؽ ،ص.69،67
6

اس ررط نيعو ،ص.75
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كسرجي ػػؽ ى ػػذه ارى ػػداؼ ع ػػلؾ اتع ػػر

ر كعػ ػ اؿ ر ل ػػت دا ػػم ه ػػق جر ػػو علػ ػػث

اإلعػػأـ ،ػػف مػػأؿ غلػػؽ عػػدد ك ػػر ػػف اس عػ رد كرػػد ر أمػػرل ،1إل ػ هم إسػػث

ػػـ

أ ػأؾ اسكقػػؼ .2يػكؿ اسػكاسق اس ػ ـ اسػدكؽ دك ػ ؿ(‹‹ :)Duc Daumaleقػػد تركزنػػا فػػي
الجزائػػػر واسػػػتولينا عمػػػى المعاىػػػد وحولناىػػػا إلػػػى دكػػػاكيف أو ثكنػػػات أو مػػػرابط لمخيػػػؿ
واستحوذنا عمى أوقاؼ المساجد والمعاىػد›› .3ك ػدى عػ رعت اإلدارة اإلعػر

ر م إسػث

اس ػػؿ اسررق ػػق سر ػ ض صػػكرري  ،كا ػراز إنع ػ ن ري ػػف مػػأؿ اسكع ػ اؿ اسرػػق اعر ػػدري
سلكصػػكؿ إسػػث أىػػداهي كاسر ػق ني ػ  :اسي ػ ـ سرط ػػب هػػق اس عرشػػي ت اسرػػق ريػػدـ اس ػػأج
اس ر ػ ػ نق ،كارع ػ ػ ؿ اسم ر ػ ػػم كريػ ػػد ـ اس ع ػ ػ عدات اس س ػ ػػم سل ي ل ػ ػ ف علػ ػػث اسػ ػػزكاج ػ ػػف
اس رنصر ف ،كاتىر ـ س ر ث.4
أ ػ

سنع ػ م سلغػػم اس ر ػػم ه ػ أف أصػػج ب ىػػذه اسلغػػم -هػػق نظػػر إدارة اتجػػرأؿ

اسيرنعػػق ‹‹ -ليسػػوا ميػػذبيف ،ظػػالظ ،شرسػػيف ،بغػػاة ،عنيفػػيف ،ظيػػر أمنػػا  ،ودوف
مشػػاعر›› .5هػػنف سغػػريـ ع ػ رزة ،ق ص ػرة ،كر ػػدة ،كأني ػ ت رل ػػؽ سج ػ رة اسجد ػػم كت
ررعط سل لكـ اس صر م.6
سيد رـ اسر

ؿ

ي كلغػم أرن ػم ،ككػ ف ذسػؾ كقيػ كا ػج ػف اسػد ف اإلعػأ ق

رف اسلغػػم اس ر ػػم ىػػق سغػػم اسي ػرآف اسكػػر ـ ،ه ػ تجرأؿ يػػكـ

ػػرب أجػػد يدع ػ ت ار ػػم

 1سلريص ؿ جكؿ اسيدـ اسذم ط ؿ ض اس ع رد نظر:
Aumerat: La propriété urbaine a Alger, Revue Africaine, Volume 42, Année 1898,
pp 178-187.
 2ش رؿ رك ر أرركف :تاريخ الجزائر المعاصرة ،...اس ررط اسع ؽ ،ص.267
3
4

إ يكف ركر ف :اس ررط اسع ؽ ،ص.118

ج د اسط ىر كعلق :اس ررط اسع ؽ ،ص.91،86
5

Pierre Martino: Les Arabes dans la comédie et le roman du XIIIe Siècle, Revue
Africaine, Volume 49, Année 1905, pp149-150.
6

ج د علق د كز :أعالـ اإلصالح في الجزائر مف عاـ 1921إلى عاـ  ،1975ج ،1ط م اس ث ،قعنط نم

اسرزاار  ،1974ص.27
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كاعػػطم أجػػد يك ريػ كىػػق اسلغػػم ،كنشػػر اسيرنعػ م 1كر ليػ اسلغػػم اسرعػ م؛ كىػػذا نػػق
رب اسد ف اإلعأ ق كسغرو كج

ررو.2

 1-3التطليم في المنطػظ.
عرهػػت نطيػػم ر عػػم أنكاعػ ػػف اسر لػ ـ ،غ ػػر أنيػ سػػـ ركػػف رػػكهرة ػػنيس اسنػػكع هػػق
كػػؿ ن ػكاجق اس نطيػػم ،ه ػ سنكع اركؿ ىػػك اسر ل ػ ـ اسرع ػ ق كىػػك قع ػ ف :ر ل ػ ـ رعػػير عل ػػو
اإلدارة ،كر ل ـ أق رو اسشرك ت .كاسنكع اس نق ىك ر ل ـ ''أىلق'' ،أ اسنكع اس سػث ه ر ػؿ
هػػق ػكادر اسر ل ػ ـ اس ر ػػق اسجػػر ،اسػػذم مرلػػؼ هػػق شػػكلو ،ككػػذا

ػ كنو عػػف اسر ل ػ ـ

اسريل دم.
اسر ل ـ اسرع ق ىك اسذم رعير عل و إدارة اتجرأؿ ،كاسر ل ـ و راؽ ،ككذا رػ نق
سع ار أ ن ء اركرك ف ،3كقد ك ف نرش ار هػق ر ػكع اسر ازاػر ،ك ػ أنػو رصػؼ إلر ر ػم
علػػث ػػف لػػد اسعػػف اسي نكن ػػم ،كػػق ت ررعػػرب ار ػػم سيػػؤتء .4ك ػ أق ػػت اإلدارة ر ل ػ
ىز أ ك نجط سيلم قل لم ف اس عػل ف ت رررػ كز %10يػدؼ ركػك ف أرػراء كع ػ ؿ هػق
اس ػ ػزارع اسم ص ػػم ػ ػ ركرك ف ،أك ه ػػق مرل ػػؼ شػ ػ ر ط اتع ػػر

ر ،كك ػػذا ه ػػق ػػض

اسكظ اؼ اإلدار م اسصغ رة.5

1

إف نشر اسلػﱞػغم اسيرنع م سـ كف اسغرض نو ر ل ق جت كد ني و علث اس ر لـ كان اسغ م نو ‹‹أف تحؿ عمى

لسانو وذىنو محؿ المػﱞػغة العربية ،فيتشوش ذىنو ويضطرب لسانو ويبتعد عف تراثو ،سيما وأف العربية التي
الدارجة›› .سلريص ؿ نظر :أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي
تعطى لو في المدرسة مع الفرنسية ىي ف

( ،)1954-1831ج ،3ط ،2دار اسغرب اإلعأ ق ،ركت ،2005 ،ص.436

2

أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ( ،)1954-1831ج ،8ط ،2دار اسغرب اإلعأ ق ،ركت

3

ار ح رركق :الشيخ عبد الحميد بف باديس فمسفتو وجيوده في التربية والتعميـ ( ،)1941-1911اسشركم

4

أج د ركه ؽ اس دنق :اس ررط اسع ؽ ،ص.371

 ،2005ص.13

اسكطن م سلنشر كاسركز ط ،اسرزاار ،1970 ،ص.133

5

ار ح رركق :الشيخ عبد الحميد بف باديس فمسفتو وجيوده  ،...اس ررط اسع ؽ ،ص.133
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أق ػػت اإلدارة اتعػػر

ر م عػػنم  1860لد ػػم ر عػػم درعػػم عر ػػم هرنع ػ م كاج ػدة

ػػد رى أك رنػػق ( ،)Auberniك ػػو ػػدرس سلغػػم اس ر ػػم ،كقػػد انطليػػت اس درعػػم ج ػكاسق
أ ػ ف رل ػػذا ،1ك ػ سنظر س ػػدد اسع ػك ف هػػنف ىػػذا اس ػػدد قل ػػؿ رػػدا ،ت غطػػق اجر ر ػ ت
ػدرس سػػـ كػػف ت عر ػ كت إعػػأ
ر ػػط ارطي ػ ؿ .إف اسر ل ػ ـ هػػق ىػػذه اس ػ ا

كت رزاار ػ

كان ىك هرنعق هق اس ن ىج كاسركر و كارىداؼ.2
ك أكردت اإلدارة اتعر

ر م ر ل ػ ين ػ  ،ج ػث أق ػت درعػم سلينػكف اسشػ م

كاسصن ع ت اسريل د م ،3كىق ع رة علث كرشم م صم ننر ج اس طركزات ،كنعج اسز ار ػق
كأشػػغ ؿ اإل ػرة .4إف اسغػػرض ػػف ىػػذا اسر لػ ـ ىػػك رمػػر ج عػ ل ف ،كسػ س ركػػك ف اسرأ ػذ
ركك ن رر ك  ،كعل

كد عل يـ سنيط.

أ ػ نيػػر ف اسرػػق كػ ف يطنيػ نػػذ عػػنم 1891

لػػـ هرنعػػق كزكررػػو كى ػ  :اسعػ د

كاسعػ دة طعػط س ( )Mer et Mme Testasق ػت إدارة اتجػرأؿ نػ ء درعػم 5سنشػر
اس ي هػػم كاسلغػػم اسيرنعػ م ،كقػػد أشػػرهت ىػػذه اس درعػػم علػػث ر لػ ـ اس نػ ف ككػػذا اس نػ ت ج ػػث
لد عددىف هق اس كعـ اسدراعق  1903/1902جكاسق أ ف نر .6
كه ػ ػ مػ ػػص اسر ل ػ ػ ـ اسػ ػػذم أق رػ ػػو اسشػ ػػرك ت ،هكػ ػػكف اإلدارة اتعػ ػػر

ر م ر رلػ ػػؾ

س نطي ػ ػ ػم ش ر ػ ػ ػط اقرص ػ ػ ػ د م رر ػػؿ ه ػػق اتعر ػ ػ ػ ر ه ػػق ن ر ػ ػ ػـ كم ػ ػ ػرة 7اسكك ػ ػ ػؼ
 1ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.245
 2ار ح رركق :الشيخ عبد الحميد بف باديس فمسفتو وجيوده ،...اس ررط اسع ؽ ،ص.145-144
 3طلؽ عل ي اآلف ركعطم ر جكجك ريط سيرب ف ع ن اس غرب كعط د نم ر عم.
 4أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي  ،...ج ،8اس ررط اسع ؽ ،ص.368-367
 5رـ ن ء اس درعم عنم  1890رع م اس أزـ ع س ر( )Sallemardسلريص ؿ نظر :ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ
ص.276
 6ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.84
 7سلريص ؿ نظر:
)Gouvernement Général de L’Algérie : Le Bone-Guelma-L’Ouenza (janvier 1913
Imprimerie Administrative Victor Heintz, Alger, 1913, p275-278.
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كاسكنزة 1هيد أق ت شركم اس ن رـ سكنزة درعم ػر لـ يػ أ نػ ء اس ػ ؿ اركر ػ ف هيػط.
كنظػ ار ترر ػ ط اسشػػركم لد ػػم رعػػط رػػرـ اس ارعػػأت نيػ ك ػ ف إدارة اس لد ػػم جػػكؿ ز ػ دة
ارقع ـ ،تعري ؿ اس دد اس ر از د ر نػ ء اس ػكظي ف ،ج ػث كصػؿ ج نيػ عػدد اسرأ ػذ إسػث
 122رل ذا كليـ أكرك كف .2إف أ ن ء اس

ؿ اسرزاار ف غ ر

ن ػ ف ر لػ ـ أ نػ ايـ هػق

ىذه اس دارس ،إذ ت كرد أم رل ذ علـ قد زاكؿ اسدراعم يذه اس درعم.
ر ف ف ذسؾ أف اإلدارة اتعر

ر م قد ع لت علث رري ؿ اسرزاار ف ،عػكاء هػق

اس ػػدارس اسر ػػق أق ريػ ػ اإلدارة كعل ػػث قلريػ ػ  ،أك جر ػػث ه ػػق اس ػػدارس اسر ػػق ري يػ ػ

ػػض

اسشرك ت ؿ شركم اس ن رـ سكنزة كاسكك ؼ ك كم رة.
ك سنع م سلر ل ـ ارىلق هيد اقرصر علث قراءة كجيظ اسيرآف اسكر ـ ،كاسذم اسرزـ ػو
اس ػ ض ػػنيـ هيػػط ،هيػػد ك نػػت اس ػ اأت اسرػػق ري ػ ـ ن ج ػػم اسردا ػػم اسير ػػم ػػف اسشػػر م
كاسرػػق ررػػكزع علػػث عشػػر م ػ ـ ،كرر يػػـ صػػلم ق ار ػػم ،3ػػر لـ أ ن ؤى ػ اسي ػرآف اسكػػر ـ عػػف
طر ػػؽ

لػػـ ق ػرآف عػػريد كنو ػػف نطيػػم اس ػكادم مػػأؿ هصػػلق اسر ػػط كاسص ػ ؼ ،كك ػ نكا

درعػػكف هػػق ك ػ ف ر ػرـ ري ارػػو لغص ػ ف ارشػػر ر ،4كعنػػد

جػػؿ هصػػؿ اسشػػر ء –اسػػذم

ر ز ركدة شد دة -كد إسث لدرو.5
إف ر ل ػ ـ ار ن ػ ء هػػق ىػػذه اسن ج ػػم كع ػ ق كس ػ س علػػث ػػدار اسعػػنم ،هيػػك ػرر ط
ػ سظركؼ اسط
1

ػػم ،كسػػـ ػػر كف اركس ػ ء ػػف رػػكه ر اسرػػك اس ن عػػب ،ع ػكاء سل لػػـ ػػف

سلريص ؿ نظر:

Aimé Baldacci : L’Algérie et la societé de L’Ouenza, Alger, 1947, p10-51.
2
A.W.T, Copie de Lettres, Services Publics N°5 Lettre de M. Le Chef de l'exploitation
à M. L'Administrateur de La Commune Mixte de Morsott N°D/D, du 17avril 1929
p355.
 3أسي ب ىذه اس اأت ىق :ع علق ،لغ ث ،كغ اررة ،ع داف.
4
5

عك ف اس نطيم طليكف علث ىذا اس ك ف إعـ اس ركش.
ي لم ط ج د اسط ىر ع علق :يع م اس ر ىد ف ،لد م اسشر م ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/05/17اسع عم

اسع عم 14ع .
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ج ػػث رػػكه ر اس لكػػؿ كاس ػػلكل ،أك ر ن ػ ايـ اسػػذ ف ػ نكف قع ػ كة هصػػؿ رع ػ قط ار ط ػ ر
كاس لكج كاس رد اسي رس اسذم ر رهو اسن ج م.
كهػق ن ج ػػم اػػر اس ػ رر كسكػػكف أغلػػب عػك ني ػػف اس ػػدك اسرجػػؿ هيػػد كػ ف اس ػػؤدب

1

راهي سيـ ،سككنو أجد أ ن ء اسي لػم .هيػك اس شػرؼ علػث رجيػ ظ ارطيػ ؿ كر لػ يـ اسيػرآف
اسكر ـ .2كقد ك ف اسر ل ـ عند أكتد ع دم ع د يرص ار علث اسذككر ،اسػذ ف ر ػز اسك ػر
نيـ جيظو سليرآف اسكر ـ ك أ .3كقػد أم رنػ شػ ر ى ػق 4أف ػض اس ػ اأت سػـ ر لػـ
أ ن ءى  ،نظ ار سليير اس دقط اسذم ر شو ،كصرهت اىر

ي سلع ق كراء سي م اس ش.5

أ ػ هػػق ن ج ػػم اسعػػطح قنر ػ س ػ سيرب ػػف اس يلػػم هيػػد أم رن ػ اسػػكردم قر ػ ؿ 6ػػلف
اسط سب 7يكـ رجيػ ظ ارطيػ ؿ ػ ر عػر ػف اسيػرآف اسكػر ـ ،كقػد اقرصػر اسر لػ ـ سن ج ػم
عل ػػث ارطيػ ػ ؿ اس ػػذككر دكف اإلنػ ػ ث ،8كه ػػق ن ج ػػم اس ػػدر كف ػ ػ سيرب ػػف اسش ػػر م كػ ػ ف
لـ ،ك أف اىر ـ عك ني نجصػر هػق رعػق اس كاشػق

اسر ل ـ ش و ن دـ س دـ كركد

كاتعرن ء ي ت غ ر .9كقد ك ف أ ن ء اسػدك ف اسير ػم ػف د نػم ر عػم ر ل ػكف اسجػركؼ
عنػػد اسط سػػب ،ػػـ يػػكـ رجي ػ ظيـ اسي ػرآف اسكػػر ـ ،ع ػكاء أ ن ػ ء إق ػ ريـ أك رػػنيليـ ،ه ػ س لـ
اسذم رـ انردا و سر ل ـ أ ن ايـ رنيؿ رهيريـ.10

1

أك اس ﹼدب ،سيب طلؽ علث

لـ اسيرآف عند أكتد ع دم ع د.

2

ع س ط م :اس صدر اسع ؽ.

4

ا ف أج د( :)1937رل ذ س درعم اسجرة ار اس رر ،ر ىد ،ري عد ف اسر ش اسكطنق اسش ق رر م يدـ.

3

5

ي لم ط س ف كراس :نزسو ،لد م ار اس رر ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/02/15اسع عم 12ع ك30د.
ي لم ط ش ر ى ق :نزسو ،لد م نير ف ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/05/02اسع عم 08ع ك30د.

6

( :)1925زاكؿ اسر ل ـ ركنس ـ ط سب

عكؽ أىراس ،أجد ع عدم ق دة

7
8
9

سيب طلؽ علث

يد ع د اسج د ف د س يعنط نم ،ر ىد ،أجد ق دة اس كرة ن ج م

ركم اسررؼ (.)1955/10/06 -1955/09/22

لـ اسيرآف عند اسل

شم كأكتد ع دم جق.

ي لم ط اسكردم قر ؿ :نزسو ،لد م ر عم ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/02/28اسع عم 16ع ك30د.
اسط ىر راكنق :اس صدر اسع ؽ.

10

ص سح راكنق :اس صدر اسع ؽ.
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كهػػق ن ج ػػم رعػػط جػػد ن أج ػػد ش ػ  1أف اسر ل ػ ـ ي ػ يرصػػر علػػث رجي ػ ظ اسي ػرآف
اسكػر ـ سألطيػ ؿ علػث ركا ػػم كرش اسرػق ر ػد عل يػ غ س ػػم عػك ف اسر ازاػر .2كهػق ن ج ػػم
نير ف رـ ر ل ـ ارطيػ ؿ اسيػرآف اسكػر ـ عػف طر ػؽ اس ػؤدب ،ك ػرـ ذسػؾ هػق اسزاك ػم أك هػق
اسر ط.3
أ ػ هػػق اسػكنزة اسرػػق ىػػق ع ػ رة علػػث غ ػػم 4كاسرػػق رلععػػت يػ شػػركم جد ػػد اسػػكنزة
تعرغأؿ اس ػنرـ 5هػق عػنم  ،1913هيػد اعر ػدت هػق دا ػم نشػ طي علػث اعػرغأؿ اس ػد
اس

ل ػ ػ ػػم اسع ػ ػ ػػر نم اسر ػ ػ ػػق ك ن ػ ػ ػػت اإلدارة اإلع ػ ػ ػػر

كاسصن ع م ،6ـ عرهت ركاردا ع س

ر م رؤررىػ ػ ػ ػ سل ؤععػ ػ ػ ػ ت اسزراع ػ ػ ػػم

ف مرلػؼ نػ طؽ اسػكطف ،7ك ػ أف اسشػركم سيػ

سيػ درعػػم هػ سر ل ـ يػ إسػػث غ ػػم ني ػػم هرػرة اس شػػر ن ت ػػف اسيػػرف اس شػػر ف كػ ف جكػ ار
علث أ ن ء اركرك ف هيط.8
كنظ ار سلظركؼ اترر ع م اسي ع م اسرق
ر ػػرداء كن ا ػػم ،ى ػػذه ارك ػ ػ ع ر ل ػػت اس ػ ػ ؿ

شػي اسعػك ف كػكنيـ ي ػكف هػق أ ػ كف
ش ػػكف اسري ػػؿ اسرػ ػ ـ ك ػ ػ أف أ نػ ػ ءىـ

لكف إ هق اسرعق أك هق هرز اس دف س نرـ.9

1
2
3
4
5

6
7

ا ف اسط ب ( :)1932أجد أع ف نطيم ر عم ،د ر ركعطم ري عد.
ي لم ط أج د ش  :نزسو ،لد م ر عم ،كت م ر عم ،ر ر  ،2013/12/26اسع عم 15ع .
أج د ع راف :اس صدر اسع ؽ.
طلؽ عل ي غ م أكتد ع دم جق ف ط سب.

ر د اسكنزة ف ف أىـ اس ن طؽ سرزاار اسرق ر رلؾ كرلم ى م ف اسجد د .سلريص ؿ نظر:
M.E.F Gautier : op.cit, p67.
ع د اسكى ب شأسق :أوضاع العماؿ المسمميف الجزائرييف ،...اس ررط اسع ؽ ،ص.65،24
ف ىذه اس ن طؽ :آق ك ،عكرة ،اس ع لم ،أـ اس كاقق ،اس ل م ،رج كعر ر ج ،عك نم ،منشلم ررررة ،عدرارم

عكؽ أىراس ،اسصك ـ ،ق س م ،عك كدة ،رنم ،عط ؼ ،عن م ،اسرزاار ،قعنط نم ،ر عم ،ر رؿ .سلريص ؿ نظر:
ع د اسكى ب شأسق :أوضاع العماؿ المسمميف الجزائرييف ،...اس ررط اسع ؽ ،ص.187-186

8
9

ع د اسكى ب شأسق :أوضاع العماؿ المسمميف الجزائرييف ،...اس ررط اسع ؽ ،ص.144
اس ررط نيعو ،ص.104 ،70
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أ ػ اسر ل ػ ـ هػػق د نػػم ر عػػم -اسرػػق ر ر ػػر ج
اس لػػـ ،كاسػػذم طلػػؽ عل ػػو

ػرة اس نطيػػم -هننػػو ػػرـ عػػف طر ػػؽ

لػػـ اسي ػرآف ،كقػػد ك نػػت اس نػػت رػػر لـ ػػؿ اسكسػػد ،كسكػػف إسػػث

غ م لكغي  08عنكات .1ك رـ ر ل ـ ارطي ؿ ع ر ارج ء إ هػق كرػ ب أك هػق اسزاك ػم
اسزاك م أك هق ر ط ا ف ع د ،2ج ث رـ رجي ظيـ اسيرآف اسكر ـ.3
ر ر ػػر إ ك ن ػ ت اسر لػ ـ ارىلػػق جػػدكدة رػػدا هػػق غ رػػو ك ار ػػو ،ه سيػ ا كف عل ػػو
س ػ س سيػػـ اىر

ػ ت ج ػ ر م ،ك ػ أنػػو ت ركرػػد سػػد يـ مطػػم إصػػأج م رعػػك م ،سي ػ

أىػداؼ كغ ػ ت ،ك كعػ اؿ

لك ػم ،كسػـ ركػف ىنػ ؾ عن ػم رصػك ر شػكأت اسكاقػط ك ػ

دكر ه و .4هيك ر ل ـ ع ط ف مأؿ

يكـ و أىؿ اس د م أك اس دك اسرجػؿ أك قػ طنق

ق طنق اس د نم.
إف اسر ل ـ هق مرلؼ اس كادم نطيػم ر عػم قػد اقرصػر رير ػ علػث ر لػ ـ ارطيػ ؿ
اسػػذككر ،هػػق جػ ف أف نصػ ب اس نػػت ػػف اسر لػ ـ كػ ف

ػػا أ ،رف اتعريػ د اسعػ اد سػػدل

أغلػػب اسنػ س ،أف دكرىػ ك ػػف هػػق عػ عدة ارـ كاتىر ػ ـ شػػؤكف ارعػرة هيػػط ،ك ػ أف
اجر ار ي ك ف هق جر ي عف اسغ ر عند ر لد

نق أك رعط عنكات .أ ػ اسريػد اسػذم

ذسو اسعػك ف سلر لػ ـ هيػك اسعػ ق سرػكه ر اس لػـ قصػد رجيػ ظ ار نػ ء ػ ر عػر ػف اسيػرآف
اسكر ـ.
ك نت أررة اس لـ هق اس كادم ،زى دة ردا رنو قد كػكف ا ػف اسن ج ػم أك سد ػو صػلم
ق ار ػػم يػػـ ،كت شػػررط سيػػذا اسريػػد ي ػ أ ،ك ػ أف اسك ػػط اس ػ دم سلعػػك ف اسػػذ ف ي ػ ـ

1
2

ي لم ط اسش ه ق ع ع كم :نزسو ،لد م ر عم ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/04/12اسع عم 10ع .

دامؿ اسعكر اس زنطق ف دمؿ ب ك ركأ.

3

ك ؿ ع شكرم :عبؽ مف تاريخ تبسة ،جكار ط قصرم ع د اسجي ظ اس دعك اسص دؽ ،إذاعم ر عم ،اسرزاار

4

ج د ف ع نم :المشروع التربوي الباديسي مراـ ومرتكزات ،اسشي ب اسرد د ،س ،3ع ،3ج ،3دار اسيدل

.1998/05/07

سلط عم كاسنشر كاسركز ط ،ع ف ل لم ،اسرزاار ،أهر ؿ ،2004ص.53
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عنػػدىـ غ ػػر ػػر ح .1هيػػق ن ج ػػم اسعػػطح قنرػ س كػػكف اسط سػػب رطكعػ  ،إت أف اركس ػ ء
يػػد كف سػػو ػ رػػكهر سػػد يـ ػػف ؤكنػػم ،أك لغػ عػ ط ػػف اسنيػػكد ،إل ػ هم إسػػث ذسػػؾ
نجكنػػو زكػ ة كاشػ يـ .2كهػػق ن ج ػػم اػػر اس ػ رر رػػكهر سػػو اس ؤكنػػم اسرػػق رر ػػؿ عػ دة هػػق
اسر ػػر كاسجل ػػب .3أ ػ هػػق اػػر اس طػػكش اسير ػػم ػػف ن ج ػػم اس ػ ء ار ػ ض ه يػػدـ سل لػػـ
اركػػؿ ك شػػري ت اسجل ػػب كاسصػػكؼ ،4كهػػق ػػض اسن ػكاجق يػػكـ عػػك ف اس د ػػم عػػريداـ
اس لػػـ ك نجػػو رار ػ كاف ك ػ ف قل ػ أ .5أ ػػ إذا رنيلػػت ارعػػر ك يػ ػ اسط سػػب هػػنف ر ػػط
اسرك س ؼ اسم صم و ف لكؿ ك لكل رككف علث ع ريي .6
ي ػػكـ اسع ػػك ف نع ػػداد كػ ػ ف سلر ػػدر س كاس ػػذم ر ػػؿ إ ػ ػ ه ػػق م ػػم م ص ػػم
اسي ػرآف ،أك ي ػػل سػػو ك ػ

ل ػػـ

ػ ف اسم ػ ـ ك ػػرـ رصػػيو سجر ػ رة ،ك ك ػػط كعػػطو جص ػ را.

ه تىر ػ ـ ك ػ ف اسرػػدر س سػػـ كػػف ذا ق ػػم سنع ػ م سرػػؿ عػػك ف اس ػكادم .هيػػق اسيصػػكؿ
اسداهاػػم قػػد رلػػس اسط سػػب هػػق اس ػراء كعلػػث اررض ،ك ج ػ ط ػػو ارطي ػ ؿ س ليػػنيـ اسي ػرآف
اسكر ـ .أ شر ء ج ث ككف اسر ل ـ قل أ ردا ه رـ رجل ؽ اركتد دامؿ اسم م.7
ف مأؿ اس عح سر ط نكاجق نطيم ر عم ،هػنف طر يػم اسر لػ ـ رشػ يم إذ ي ػت
رير ػ ػػنيس اسك ي ػػم اسرػػق ك نػػت عل يػ هػػق اس يػػد اس

1
2
3
4
5
6
7

ػ نق ،ج ػػث رجلػػؽ ارطيػ ؿ جػػكؿ

ش ر ى ق :اس صدر اسع ؽ.
اسكردم قر ؿ :اس صدر اسع ؽ.
ار ح راىـ :اس صدر اسع ؽ.
ص سح راكنق :اس صدر اسع ؽ.
العوينات شي يؤسؼ لو ،اسنر ح ،س ،7ع ،458قعنط نم ،اسرزاار.1927/06/22 ،

ي لم ط ج د اسن صر علق :نزسو ،لد م ار اس رر ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/02/01اسع عم 18ع .

ي لم ط ج كد كزن دة :نزسو ،لد م ار اس رر ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/02/15اسع عم 17ع ك30د.
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اس ل ػـ هػػق نصػػؼ داا ػرة ،ر سع ػ ف علػػث جص ػ رة ك ػػد كػػؿ كاجػػد ػػنيـ سكجرػػو ،1كاس ػ دة
اسغ س م ىق رجي ظيـ اسيرآف اسكر ـ.2
ػر علػػث
ك ػ ف اسر ل ػ ـ ع ػكاء هػػق اس ػكادم أك عنػػد اس ػػدك اسرجػػؿ أك هػػق اس د نػػم يرصػ ا
ر لػػـ اسي ػرآف اسكػػر ـ ،كسػػـ كػػف ىن ػ ؾ أم اىر ػ ـ مرلػػؼ اس ػكاد ارمػػرل ع ػكاء ػ دلء
اسلغػػم اس ر ػػم أك اسجعػ ب أك غ رى ػ  ،ل ػ كصػػؼ ذسػػؾ صػ جب اس يد ػػم يكسػػو‹‹:فأمػػا
أىػػؿ المغػػرب فمػػذىبيـ فػػي الولػػداف االقتصػػار عمػػى تعمػػيـ الق ػرآف فقػػط وأخػػذىـ أثنػػا
المدارسة بالرسـ ومسائمو واختالؼ حممة القرآف فيو ،اليخمطوف ذلؾ بسواه في شي
مف مجالس تعميميـ ال مف حػديث وال مػف فقػو وال مػف شػعر وال مػف كػالـ العػرب إلػى
أف يحػػذؽ فيػػو أو أف ينقطػػع دونػػو .فيكػػوف انقطاعػػو فػػي الغالػػب انقطاعػػا عػػف العمػػـ
بالجممة .وىذا مذىب أىؿ األمصار بالمغرب ومف تػبعيـ مػف قػرل البربػر أمػـ المغػرب
رجػع مدارسػة
في ولدانيـ إلى أف يجاوزوا حد البموغ إلى الشبيبة .وكذا في الكبيػر إذا ع
القرآف بعد طائفة مف عمره .فيـ لذلؾ أقوـ عمى رسـ القرآف وحفظو مف سواىـ››.3

ك نػػت طر يػػم اسر لػ ـ رير ػ رشػ يم ػ ف ر ػػط نػكاجق اس نطيػػم علػػث ارسػكاح كرػػرـ
اسكر ػم كاعػطم اس ػػداد ،ك رلػس ارطيػ ؿ علػث اررض عػكاء ك نػػت غطػ ة سجصػ ر أك
غ ر غط ة .ك عر ؿ اس ل كف أقأـ اسكر م اسرق رـ صن ي ف اسيصب.
سيد ك ف اسريد اسذم ذؿ سلر ل ـ كع اؿ ع طم ،كهػق ظػركؼ صػ م سلغ ػم .كسػـ
ركػػف ىن ػ ؾ ع ػ عدة ػػف طػػرؼ اإلدارة اتعػػر

ر م إلنر ػ ح اسر ل ػ ـ ،رف نظررػػو سلر ػراث

اس ر ق اإلعأ ق نظرة جعد كغ رة سلنر ح اسذم عرهرو اسػ أد نػذ قػركف .4هػ سر ل ـ يػذه
1

أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ( ،)1831-1511ج ،1ط ،2دار اسغرب اإلعأ ق ،ركت2005 ،

ص.339

2

سؾ ف ن ق :اس ررط اسع ؽ ،ص.19

3

ع د اسرج ف ف ج د ف ملدكف :مقدمة ابف خمدوف،

4

أ ك اسي عـ ع د اهلل :الحركة الوطنية الجزائرية ،...ج ،1اس ررط اسع ؽ ،ص.384

اس ر ق ،ركت ،س ن ف ،2008 ،ص.494

11
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ػر ػف اسنمػب قػد رككنػت هػق ىػذه ار ػ كف
يذه اسك ي ػم ػد ريل ػد صػره  ،1ك ػ أف ك ا

2

كرليت ىذا اس ني ج اسكج د – اسيرآف اسكر ـ -كسـ ررل ر س دارس اسيرنع م.3
ك ػػط دا ػػم عػػنم  1913ػػرزت غ ػرة قك ػػم علػػث اسلغػػم اس ر ػػم ػػف طػػرؼ ػػض
اس ص ػػلج ف ه لػ ػكا عل ػػث رلعػ ػ س ر

ػػم م ر ػػم (اسص ػػد ي م) ،كاسر ػػق ر ػػؿ ص ػػجكة ػػف

طرؼ نم م ف اسش ب ك ف ى يـ رغ ػر اسكاقػط ،كاسرػق ع ػر عنيػ شػ رؿ رك ػر أرػركف
) (Charl Robert Ageronلنيػ ر شػػر‹‹بنيضػػة الجزائػػر المسػػممة وصػػحوة الػرأي
العاـ الجزائري››.4
يد نق زﭬف هق ز ػف اسشػ

انطليت اس دارس اسجرة هق اسرزاار

أطيػ ش كىػق

ج كسػػم سرطػػك ر اسر ل ػ ـ ػػف اسكر ر ػػب اسرػػق اقرصػػر ر ل ي ػ علػػث رجي ػ ظ اسي ػرآف اسكػػر ـ
إسث ر ل ـ عصرم هق درعم عصر م ذات أقع ـ كادارة ك رن ج .5كاسرق ك نت ع
إرع ء

هق

لري ر عم هق عيد ع س ف ج نػم ،6هظيػرت هكػرة اسر لػ ـ اس ر ػق اسجػر ػف

مأؿ أكؿ درعم عر م جرة رـ إنش ؤى ف طرؼ ر
نشػػلت اسر

م م ر م.

ػػم اسص ػػد ي م اسم ر ػػم سلرر ػػم اإلع ػػأ م كاسر ل ػ ـ اس ر ػػق كاإلص ػػأح

اترر عق ر عم عنم  ،1913ج ث ررأعي ع ػ س ػف ج نػم ،عػ عدة ع ػر اس نػؽ.7

 1اسط سب كرب ر عر ف اسيرآف س داد علث اسلكح ك يد و سألطي ؿ .سلريص ؿ نظر:
http://Anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ulysse/08FI-427- V031N027
ر ر اسدمكؿ ،2015/11/20 :اسع عم17ع ك40د.
2
3

نظر اسصكرة اس لجؽ رقـ (.)05
ع دم شمكـ :التعميـ التقميدي في الجزائر نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف ،أع ؿ اس لريث

اسكطنق اركؿ جكؿ اسر ل ـ هق اسرزاار أ ن ء اتجرأؿ( ،)1962-1830اس ن يد كت م عن م ف  14إسث 15

ركاف  ،2009نشكرات اس ركز اسكطنق سلدراع ت كاس جث هق اسجركم اسكطن م ك كرة أكؿ نكه ر  ،1954اس س م
سلط عم كاسمد ت ،اسرزاار ،2011 ،ص.43

4

ش رؿ رك ر أرركف :تاريخ الجزائر المعاصرة ،...اس ررط اسع ؽ ،ص.363

6

سلريص ؿ نظر :ييك نطيم ر عم هق اسيصؿ اركؿ سص جب اس جث.

5

أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،3اس ررط اسع ؽ ،ص.170-169
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اس نػػؽ .1كك ػ ف ػػف ػ ف أع ػ اي اسن شػػط ف اسج ػ ج ج ػػد ك ػػر اس نػػؽ ،2إ ػ هم إسػػث
ج ػػد كليػػك ػػف داكد ،اسج ػ ج ك ػػر اس ر ػػكرم ػػف ع ػػر ،ع عػػث اس ر ػػكرم ػػف ع ػػر،
إ راى ـ اس ر كرم ف ع ر ،كعل ف ف اسن صر ف ج د .ق ت ىذه اسر

م رلعػ س

اس درعم 3كقد آزر ىذه اس درة اسع دة :ج د ف اسج ج ار ح اسزردك ق كاسص دؽ اس ي ػد
كىك ف د نم صي قس اسركنع م.4
ء اسر

اريؽ أع

ج ث اعريد ت سي اسر

الصػديقية.
م علث رع م اس درعم لمدرسة القرآنيػة األىميػة
ف
م

ل ف ا ن ف ف ركنس كى ػ  :أج ػد ػف صػ سح اسػذم كلػؼ

رػػدر س اسلغػػم اس ر ػػم ،ك ج ػػكد ػػف ج ػػد اسػػذم رػػكسث رػػدر س اسلغػػم اسيرنعػ م .كقػػد ر ػػرع
اسج ج ك ػر اس ر ػكرم ػف ع ػر عػكنو 5سلر

ػم جرػث ػرـ ر لػ ـ أ نػ ء ر عػم ه يػ  ،كرػـ

سكعػ ػ اؿ اس ص ػػر م 6اس ر ل ػػم ه ػػق اسعػ ػ كرات كاسك ارع ػػق كاس ي ع ػػد ،ج ػػث كن ػػت

رل يػ ػ

اسرأ ػػذ ػػف اسرل ػػكس ص ػػكرة ر ػػدة تع ػػر ب ػ ػ ي ػػدـ سي ػػـ ػػف عل ػػكـ ،ك ػ ػ عػ ػ عدت
اس ل ػ ػ ف عل ػػث اسر ػػدر س ه ػػق ظ ػػركؼ ن عػ ػ م .اعر ػػدت اس درع ػػم رن رػ ػ ج ػػد
مرلؼ اس لػكـ ،ك سرر ػم اإلعػأ م ،اسيػرآف اسكػر ـ ،اسرػ ر اإلعػأ ق ،اس ػكاد اسر

1

أ ف

ؿ اسر

ي ػػرـ
ػم

م اسصد ي م اسم ر م سلرر م اإلعأ م كاسر ل ـ اس ر ق كاإلصأح اترر عق ،ق ـ سردر س هق

اس دارس اسيرآن م هق

ض اس ن طؽ ني قعنط نم ك عكرة .سلريص ؿ نظر :ج د علق د كز :نيضة الجزائر

الحديثة وثورتيا المباركة ،ج ،2اس ط م اس ر م ،اسرزاار ،1971 ،ص.273

2
3

سلريص ؿ نظر :ييك نطيم ر عم اسيصؿ اركؿ سص جب اس جث.
ر

ككف ف اس ؤ رات اسرق ده ت سرلع س اس درعم اسصد ي م ،ىق اس درعم اسيرآن م اسرق رلععت عنم 1907

را عم اسش

ش ر صير ،ككذا درعم اسعأـ اسيرآن م اسرق أععي اسش ذسق اس كراسق .سلريص ؿ نظر :أ ك اسي عـ

ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،3اس ررط اسع ؽ ،ص.242

4
5

ج د علق د كز :نيضة الجزائر الحديثة  ،...ج ،2اس ررط اسع ؽ ،ص.263

ذكر ذسؾ اسدكركر أ ك اسي عـ ع د اهلل هق كر و :تاريخ

رككف اس عكف ف ط ي ف كس س ف أر م طكا ؽ ك

الجزائر الثقافي ،...ج ،3اس ررط اسع ؽ ،ص .242يط اس عكف كعط د نم ر عم دامؿ اسعكر اس زنطق سيرب
6

ف اس عرد اس ر ؽ هق ك ف طلؽ عل و ع جم اسد كانم.

ج د علق د كز :نيضة الجزائر الحديثة ،...ج ،2اس ررط اسع ؽ ،ص.265-264
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اسلػﱞػغم اسيرنع م ،ككذا اسرر م اس دن م ،ك دهط أكس ء اسرأ ذ لغ

س ػ زى ػدا 1ك شػرراك ت

نظ ر انرع ب أ ن ايـ سل درعم.
اعر ر اسر ل ـ س درعم اسصد ي م س ػدة عػرم أشػير هيػط ،كس ػ ظيػر إق ػ ؿ اركس ػ ء
علث ر ل ـ أ ن ايـ سػـ رػرض اإلدارة اتعػر

ر م يػذا اسػكعق اسػذم ػدأ ػرز هػق صػيكؼ

اس عل ف هل ر كاسق قعنط نم غليي  ،كق ـ نيق

ل ي  ،كجؿ اسر

م .2ك ػ رػـ رشػر د

رأ ذى .3
 2-3المساجد والزوايا والطرق الصوفيظ.

ر ر ػػر اس عػ ػ رد ػػف ار ػ ػ كف اسر ػػق ػػرـ ه يػ ػ

إل ػ ػ هم إس ػػث آداء اس ػ ػ دة ،د ارع ػػم

مرل ػػؼ اس ل ػػكـ ػػف هي ػػو ،كعػ ػ رة ،كعي ػػدة كغ رىػ ػ ػػف اس ل ػػكـ اسش ػػرع م .كنظػ ػ ار س ك ن ػػم
اس عػ رد كدكرىػ اإل رػ ق هػػق ركػػك ف اس رر ػػط ،هػػنف اتجػػرأؿ اسيرنعػػق قػ ـ نػػذ دمكسػػو
اسر ازاػػر إسػػث اسجػػد ػػف رل رى ػ علػػث ار ػػم مرلػػؼ ارع ػ س ب كرجك لي ػ إسػػث كن ػ اس أك
ى ػػد ي  ،ه ػػق جػ ػ ف أم ػػط ػ ػ قق اس عػ ػ رد– قل ل ػػم اس ػػدد -إس ػػث اسعػ ػ طرة اسر ػػم س ػػإلدارة
اتعػػر

ر م ،4اسرػػق أص ػ جت رشػػرؼ علػػث ر ػ ف ارا ػػم 5اسػػذ ف نشػػطكف مرلػػؼ ىػػذه

اس عػ ػ رد .كق ػػد عره ػػت د ن ػػم ر ع ػػم ه ػػق أكام ػػر اسج ػػرب اس س ػػم اركس ػػث ،ر ػ ػ ف اسشػ ػ
عل ف ف ط ر( )1947-1871إ

س عرد اس ر ؽ.6

أ ػػ اس كا ػ ط اسر ػػق ك ػ ف رلي ىػ ػ اس صػػلكف س عػ ػ رد ػػف ط ػػرؼ اسمط ػ ء ،ه ػػرـ
إعػػدادى عػ ي ػػف طػػرؼ إدارة اتجػػرأؿ ،هيػػق ع ػ رة علػػث‹‹ :خطػػب مكتوبػػة مػػف قبػػؿ
1
2
3
4

أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،3اس ررط اسع ؽ ،ص.242
ج د علق د كز :نيضة الجزائر الحديثة ،...ج ،2اس ررط اسع ؽ ،ص.269-268
اس ررط نيعو ،ص.265
أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ( ،)1954-1831ج ،4ط ،2دار اسغرب اإلعأ ق ،ركت2005 ،

 2005ص.374
 5إل هم سألا م هنف اسمط ء كاس درع ف كاسجزاب كاس ؤذن ف رـ ر نيـ ف طرؼ اإلدارة اتعر
نظر :أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،4اس ررط اسع ؽ ،ص.399
6

سؾ ف ن ق :اس ررط اسع ؽ ،ص.79
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مكرسػػة فقػػط لمتفنػػويـ والتفخػػدير ،ولػػيس فييػػا إال الحػػديث عػػف
المستشػػرقيف الفرنسػػييف ف
اآلخرة والموت والخضوع ألولي األمر(؟) وما إلػى ذلػؾ›› .1إف ػ كػ ف رليػ ه اس صػلكف

ت ج ػػرؾ هػ ػ يـ اسشػ ػ كر ػ ػ س زة ،كت ػػنيض كت ش ػػجذ ى ي ػػـ ،ك ػ ػ أف اس كا ػ ػ ط اسر ػػق
ك ن ػػت ري ػػدـ ػػف ط ػػرؼ ارا ػػم س ػػـ رك ػػف ذات ق ػػم هكر ػػم ع س ػػم ،ػػؿ كص ػػؿ ار ػػر أف
اسمط ب دعك هػق مطػب اسر ػم اس صػل ف إسػث اسرملػق علػث عػلكك ت ت ي ليػ اس يػؿ
كت عي دة اس علـ.
هيػػد ذكػػر سػػؾ ػػف ن ػػق أف ػ ك ػ ف لي ػػو اسشػ

عػػل ف ػػف ط ػ ر علػػث ع ػ ط

اس ص ػػل ف س ع ػػرد ى ػػك‹‹نبػػػذ النػػػدب والعويػػػؿ فػػػي الجنػػػازات واإلقػػػالع عػػػف الصػػػخب
والضجيج في احتفاالت الزواج››.2
كهػػق عػػنم  1923ك ػ ف ػػف درعػػق اس عػػرد ،اس كػػق ػػف علػػق اسػػذم ك ػ ف ػػزدكج
اسلغم ،ك ف اس ر ػ كن ف ػط اإلدارة اإلعػر

ر م .3كىػك ػذسؾ ت

ػؿ علػث اسرغ ػر اسػذم

نش ػػده اس ص ػػلجكف ،كاس ػػذم ػػدأ ػػرز س نطي ػػم ه ػػق ى ػػذه اس رجل ػػم .ه ػػق جػ ػ ف أف اسشػ ػ
عل ف ف ط ر ك ف

ؿ علث رغ ر علكك ت اسن س س عرد ،إ

هم إسث نشػ ط ت

أمرل رر ؿ هق إصأح ذات اس ف ،كجؿ اسمأه ت ارعر م.4
ك نت اس ع رد نطيم ر عم قل لم ردا ،ك ػ أف اسنشػ ط ت يػ ك نػت شػ و ن د ػم
ه ػ ك نػػت اسرق ػػم عل ي ػ عػػر رة ػػف طػػرؼ اإلدارة اتعػػر

ر م .ك إل ػ هم سل ع ػ رد

هيدعرهت نطيم ر عم انرش ار س مرلؼ اسزكا .5

1

أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،4اس ررط اسع ؽ ،ص.374

3

أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،3اس ررط اسع ؽ ،ص.155

5

اسزاك م هق سغم اس رب ىق اسطر يم اسصكه م ك جلي  ،كاس ار طكف ىـ اسصكه م .سلريص ؿ نظر :ج د علق د كز:

2

4

سؾ ف ن ق :اس ررط اسع ؽ ،ص.79

سؾ ف ن ق :اس ررط اسع ؽ ،ص.79

د كز :أعالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،1اس ررط اسع ؽ ،ص.19
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اسزكا ػ ػ ىػ ػػق ع ػ ػ رة علػ ػػث ػ ػ ف ع ػ ػ ش ي ػ ػ اس رصػ ػػكهم نشػ ػػركف ه ي ػ ػ

ريػ ػػداريـ

ك لكف علث رلي ف أر عيـ مرلؼ ارذكػ ر كاركراد اسصػ ج م كاس عػ ا م ،ك ػ يك ػكف
ر ل ـ ر ػد يـ كاس

ػم ػف اسنػ س ػ دئ اسػد ف ،هػنذا اشػرير أجػدىـ ػ ف اسنػ س ،أصػ ح

اس ك ػ ف رك ػ از تعػػري ؿ اسن ػ س ع ػكاء ر ػػد ف ،أر ع ػ  ،أك زكا ار ،ك ػرـ ه ػػو رلي ػ ف كر ل ػ ـ
اسطل ػػم ،ك ػ يػػكـ اسن ػ س ػ سر رع سيػػذا اس ركػػز ،هػػنذا ػ اشػػرير اس ك ػ ف ص ػ ر اعػػـ ىػػذا
اس رصكؼ عل علث ىػذا اس كػ ف ،ك يػكـ اسنػ س رعػ رو زاك ػم عػ دم هػأف ،أكعػأف.1
انرشػػرت اسزكا ػ ػ

نطيػػم ر ع ػػم ػػؿ ػ ػ قق ن ػ طؽ اس ػػكطف كرطػػكرت ج ػػث ك نػػت ر طػ ػ

سلريػ د ،2ػػـ ركػ از سلر لػ ـ كاس ػ دة جرػػث صػ رت ي ػ  ،ػػـ

ػػر ج ك ػ از ار ،3كقػػد رطػػكر

اس ييكـ هص رت ردؿ علث ‹‹مقر الشيخ حامؿ البركة والمتصوؼ الذي ليس لو عالقػة
ال بالجيػػاد وال بػػالتعميـ والعبػػادة ،وانمػػا لػػو عالقػػة باعطػػا األوراد واإلجػػازات واسػػتقباؿ
المريديف والمقدميف واإلخواف وحاممي الزيارات أو التبرعات .وقػد لصػؽ بيػذا المفيػوـ
لمزاويػػة ممارسػػة الحضػػرة والدروشػػة واسػػتغالؿ جيػػؿ العامػػة ،ثػػـ أصػػبحت عممػػا عمػػى
الخرافػػة والتجييػػؿ والظالميػػة واالسػػتغالؿ›› ،4ػػؿ أصػ ح أر ػ ع شػ

اسطر يػػم هػػق ػػض

اسنكاجق نظركف إس ػو علػث أنػو ن ػط اسم ػر ك صػدر اسشػر ،5ه نػو اس نػط كاسيػ ض ،6كقػد

1
2

أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،1اس ررط اسع ؽ ،ص.263-262

سيد أعطت زاك م اسرج ن م كاسي در م هق نطيم ر عم دع ك ع ندة س جق اسد ف ف ار ر ع د اسي در عند جث

علث اسري د كرجر ر اس أد عنم  ،1871كقد كرد اعرر م ف طرؼ عك ف نير ف كهرك ف ك ان
أعراش نطيم ر عم ك س رارشم كاس أكنم ف ق لم اسن

شم إل

ت إس و ض

هم إسث ق لم أكتد ع دم ع د كقد ك نكا أىؿ زكا

إ رج ن ف أك ق در ف .سلريص ؿ نظر :أ ك اسي عـ ع د اهلل :الحركة الوطنية الجزائرية ،...ج ،1اس ررط اسع ؽ
ص .231نظر أ

3
4
5

 :ع د اسكى ب شأسق :نظرات فاحصة في تاريخ تبسة ،...اس ررط اسع ؽ ،ص.65-64

نظر اسصكرة اس لجؽ رقـ (.)06

أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،3اس ررط اسع ؽ ،ص.170
إف ارر ع عند

جليكف هنف أ نيـ ش ميـ هأف أك عأف ،ك أف اس ر ح اسذم ررـ ز ررو سد و ك نم كقدع م

كقدع م سنع م سيـ.

6

أج د ركه ؽ اس دنق :اس ررط اسع ؽ ،ص.465
12
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ك نػػت ر ل ػ ت اسزاك ػػم ‹‹تحظػػى بثقػػة كبيػػرة خصوصػػا أنيػػا تقػػوـ عمػػى أسػػس خرافيػػة
وظير عقالنية››.1
ه سزاك ػ ػػم ه ػ ػػق ى ػ ػػذه اس رجل ػ ػػم ك ن ػ ػػت عل ػ ػػث ن ػ ػػكع ف إ ػ ػ ػ ركػ ػ ػ از رج ػ ػػد اس رص ػ ػػكه ف
(اس ار ط ف) اس شيكر ف كهق ىذه اسج سم ك نت اسزاك ػم ركػ از سلر لػ ـ كاس ػ دة ،كا ػ ركػ از
سلج ػرة كاسػػزردة ك رعػػم اس ػػدع .2كهػػق ىػػذه اسج سػػم ك نػػت ركػ از سلري سػػم كار ػػم ،هيػػق
إذف إ زاك م نجرهم
ك

سم أك ىق صػ سجم ،هيػق

ػدف اس لػـ كاسيدا ػم كر لػ ـ اسيػرآف.3

ي ن ىك اسزكا اسرق ك ف سي اىر ػ ـ ػ سر ل ـ كاس ػ دة ،رنيػ اعرنػت رجيػ ظ اسيػرآف

اسكػػر ـ ،كك ػ ف عل ػ ء اإلصػػأح هػػق اسر ازاػػر نر ري ػ  ،4هزاك ػػم ع ػ دم ع ػػد اهلل ػػف اسي ػكاـ
ن ج م رعط ك ف اسي اـ عل يػ اسشػ

ج ػد اسط ػب شػ اسػذم كػ ف ػدرس اسيػرآف علػث

ركا ػػم كرش ،ك ػ ري ػ ـ ه ي ػ صػػأة اسر ػراك ح .5كر ر ػػر اسزاك ػػم اسي در ػػم ر عػػم علػػث صػػلم
زاك رق نيطم كاسك ؼ اسي در ر ف ،ج ث أف اسش

إ راى ـ ف أج ػد اسشػر ؼ اسنيطػق رػرؾ

عػػرم إمػػكة كػػؿ كاجػػد ػػنيـ أعػػس زاك ػػم هػػق ن ج ػػم

نػػم هػػق كػػؿ ػػف اسر ازاػػر كرػػكنس

ج ػػث أعػػس ارخ اسم ػ س ػػنيـ زاك ػػم هػػق ر عػػم .6كقػػد ك ػ ف ػػف أ ػػرز يػػد ق اسزاك ػػم
مل يػػم ػػف صػ سح ػػف أكتد عػ عد ككػػذا لي عػػـ ػػف عػ ط ػػف اسزراد ػػم .7كقػػد ذكػػر صػ سح

1

إ يكف ر راف :المجابيات الثقافية في الجزائر المستعمرة؛ المدارس والممارسات الطبية والديف (-1831

 ،)1888رر :ج د ع د اسكر ـ أكزغلم ،دار اسيص م سلنشر ،اسرزاار ،2007 ،ص.132

2
3
4

أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،3اس ررط اسع ؽ ،ص.171

ج د علق د كز :أعالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،1اس ررط اسع ؽ ،ص.19

نذكر ف ىؤتء اس ل ء علث ع ؿ اسذكر ت اسجصر :اسش

ف علق ف اسشر ؼ هق شأطم ر ؿ اسي اؿ ،كاسش
منػﭬػم ع دم ن رق كر لـ

ج د اس ش ر اإل راى ق اسذم ر لـ هق زاك م ع دم

اس ر ق اسر عق اسذم ر لـ كمرـ جيظ اسيرآف اسكر ـ هق زاك م

دئ اسلػﱞػغم اس ر م كاسشر م اإلعأ م هق زاك م اسش

صطيث ف عزكز هق نيطم.

سلريص ؿ نظر :ج د علق د كز :أعالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،1اس ررط اسع ؽ ،ص.20

5

أج د ع ع كم :الحياة العممية والدعوية لمشيخ سيدي محمد الطيب باشا بف مبروؾ باشا الزيتوني التبسي

6

أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،4اس ررط اسع ؽ ،ص.48-47

الجزائري ( ،)1952-1873ط م اسينكف اسمط م ،اسرزاار،د .س .ف ،ص.19

7

ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.124-123
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ج لػػم 1أف اسزكا ػ ك نػػت إل ػ هم إسػػث رجي ػ ظ اسيػرآف اسكػػر ـ كق ػراءة اركراد ريػػكـ نج ػ ء
اس ن ع ت اسد ن م ك س كسد اسن ػكم اسشػر ؼ ،كس لػم اإلعػراء كاس ػراج كع شػكراء .كر ػطلط
نش ػ ط ارر ػ ػ عق ر ػػؿ ه ػػق اسركيػػؿ نط ػ ػ ـ كا ػكاء اس رػ ػ ث كاس ع ػ ك ف كاق ػػم رلعػ ػ ت
اسصلح .2كقد عرهت ر عم ف اسطرؽ اسصكه م :اسرج ن م اسر ر ن م ،كاسي در م.
ج ػػد ػػف ع ػػد اسرج ػ ف اسيشػػركسق اإلدر عػػق

رنعػػب اسطر يػػم اسرج ن ػػم إسػػث اسشػ

اس كسكد عنم 1126ق ر ؿ ررررة ،اس ركهث عػنم 1208ق ،3ك نػت اسطر يػم اسرج ن ػم
اسرج ن ػػم نرش ػرة سشػػرؽ اسر ازاػػرم ،ك نيػػ نطيػػم ر عػػم .4هكهيػ ػ سلد ارعػػم اسرػػق أق يػ ػ
أكغعػت كػكر( )Auguest Courعػنم  1914هيػد أظيػرت أنيػ ر ػـ أك ػر ػف نصػؼ
عػػدد اسع ػك ف .5كك ػ ف أغلػػب عػػك ف نطيػػم ر عػػم ػػف ر ػػدم ىػػذا اسنػػكع ػػف اسطر يػػم.
كك نت أكرادى قراءة جز ف ف اسيرآف اسكر ـ ص ج ك ع ء ،كررد د اسشػي دة (ت إسػو إت
اهلل) أ ام رة كاس كف غليم ،6إل ػ هم إسػث رػدر س ػ دئ اسييػو كاسلغػم عػف طر ػؽ
اس رػػكف .7رلػػق اسرج ن ػػم هػػق ارى ػػم ،اسطر يػػم اسر ر ن ػػم اسرػػق رنعػػب إسػػث اسش ػ
اس ػ ػ س أج ػ ػػد اسر ر ػ ػ نق اس كسػ ػػكد عػ ػػنم 1150ق ػ ػ ف

أ ػػق

ػ ػػق اسير ػ ػػم ػ ػػف ارغ ػ ػكاط

اس رػػكهث عػػنم 1230ق ي ػ س ،كقػػد أعػػس طر يرػػو رنػػكب اس ػ ض ،8كأك ػػر ر ػػد ي ػػف
1

نعؽ كطنق سر

2

ي لم ط ص سح ج لم :نزسو ،لد م رعط ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/11/21اسع عم 15ع ك30د.

م اسرزاار ف ف أرؿ اس كاطنم كاسرن م اإلنع ن م ،نعؽ اسر

كاسطرؽ اسصكه م ،يدـ اسطر يم اسرج ن م كت م ر عم.

3

م اسكتا م سدل اسزكا اسكطن م

صأح ؤ د اس ي ق :الطرؽ الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخيا ونشاطيا ،دار اس ص ار ،اسرزاار2009 ،

ص.108 ،103

 4سلريص ؿ جكؿ دل انرش ر اسطر يم اسرج ن م نطيم ر عم نظر:
A.Cour : Recherches sur l’etat des confréries religieuses musulmanes dans les
communes de Oum-el –Bouaghi, Ain-Beida, Sedrata, Souk-Ahras, Morsott
Tebessa, Meskiana, Khenchla, en Novembre 1914, Revue Africaine, Volume 62
Année 1921, p128-139
5

أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،4اس ررط اسع ؽ ،ص.181

7

ص سح ج لم :اس صدر اسع ؽ.

6

8

ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.122 ،120

صأح ؤ د اس ي ق :اس ررط اسع ؽ ،ص.118-116
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 ،كأكتد ج ػػكب

نطي ػػم ر ع ػػم ػػف عشػ ػ رة أكتد اس عػ ػ كم ،كأكتد عػ ػ عد ،كأكتد اسشػ ػ

ك ػػف أكتد ع ػ دم ع ػػد ،كأىػػـ أكرادى ػ ررد ػػد اسشػػي دة (ت إسػػو إت اهلل) أ اػػم ػرة كػػؿ
ص ح ككؿ ع ء ،ككذا ( سط ؼ) أ ام رة ،كدع ء م ص أ ام رة.
أ ػ اسطر يػػم ارقػػؿ انرشػ ار س نطيػػم ،ىػػق اسطر يػػم اسي در ػػم اسرػػق رنعػػب إسػػث اسشػ
ع د اسي در اسر أنػق اس كسػكد عػنم 470ق ير ػم رػ أف ػ س راؽ كاس رػكهث عػنم  561ق
غداد كر ر ر اسطر يم اسي در م أكؿ طر يم صػكه م ظيػرت هػق اإلعػأـ ،1كأكرادىػ ركػرار
اسشػػي دة (ت إسػػو إت اهلل) س ع ػ جم أ اػػم ػرة كػػؿ ع ػ ء ،كررد ػػد اإلعػػرغي ر (أعػػرغير
اهلل) ام رة.2
ك اشرير ر دك اسطرؽ اسصكه م م صػم هػق اسرنػ از إل ػ هم إسػث قػراءة اسيػرآف
اس كص رم كاسرق ني :3

اسكر ـ ،قراءة ض اسيص اد ،كيص دة اس ردة سلش
مووووولي سوووووئم أوووووئى
مح ووووووووووو أوووووووووووه
بهنوووووووووو وموووووووووو

وووووووووو س وووووووووو

بئووووووووووو

1

حبهبووووووووووووك ههوووووووووووو
فوووووو ن ه موووووو

ئوووووووووووه

نوووووووووو م وووووووووو حوووووووووو

ووووووول حبهوووووووا ووووووو

وووووو ي نبهووووووه

ووووو ووووو

ووووووووووول ه

ئووووو

ووووووو

ووووووم هئوووووو

ئوووووووووووى هووووووووووو

ووووووون ووووووول مووووووو
م

وووووووووو

ووووووم هئوووووو
ووووووووووو

وووووو

موووووو

وووووووو ووووووووم وووووووول ي منوووووووو

وووووووف

وووووووووو ل

ئوووووووووووو

ووووووو ل

ئ ووووووووووووى
ووووووى
ي ووووووووى

ووووووول م ووووووو حى

حبووووووون هووووووو منف ووووووووى

ووووووووى نوووووووو ل ووووووووم ئووووووووى ي وووووووو
ووووووووووووو ههووووووووووووو

ووووووووووو

ع د اسرج ف ف ج د اسر أسق :تاريخ الجزائر العاـ ،ج ،3د كاف اس ط كع ت اسر

ئووووووووووووو

ئ وووووووووووووى

م ،اسرزاار ،1982 ،ص

.251

2
3

ر ك عر ؿ :اس ررط اسع ؽ ،ص.124-122
ج د ف ر كم :موسوعة الطرؽ الصوفية؛ الموالد النبوية والصالة الصوفية (الموالد والقصائد) ،ج ،16ج2

دار اسجك م ،اسرزاار ،2009 ،ص.100-99
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 3-3األدب في المنطػظ.

سـ رنشر اسررااد كاس رأت نذ اتجرأؿ إسػث غ ػم  ،1925أك ػر ػف  200ركا ػم
كقصم ك عرج م رليػ ػدكر جػكؿ أجػداث عػ رة ،ك س عػرج ت اسرػق ر ػ سج عػ اؿ ر ػكد
إسث اس يد اس

ػ نق أك عيػد ار ػر ع ػد اسيػ در .1ك دا ػم ػف أكامػر عػنم  1924عرهػت

اسررااد نش ار س ض اسيص اد ،كك ف اسش

ج ػد اسصػ سح اسرأسػق ػف نطيػم ر عػم ػف

اسػػذ ف ير ػػكف اسشػ ر اسيصػ ح ،كاسػػذم نػػو ػ نظ ػػو ن عػ م نرػ ح ػػض اسطل ػػم هػػق
ػ رؾ اس لػق ك ػ

ر ط اسز ركنم ،كجصػكسيـ علػث شػي دة اسرطك ػط ،ككػ ف ػنيـ اسشػ
ر ء ه ي قكسو:2
ووووو ت أووووو

ئووووو مووووو أووووو

ووووو ت أووووو

ئووووو مووووو

ووووووو ت أووووووو

ئووووووو

حووووو

مووووو مووووولح

ههووووو منووووو

ووووووول

ووووووو

ووووول

ههوووووووو
ووووووو

وووووووى

وووووووو

ر

ئوووووى ووووو

حووووول

ن وووووووول موووووووو

ووووووو نبووووووو

وووووووو

ووووووو مووووووو ر ووووووو

ك ػ أف أج ػػد ريػ ؿ ػػف ن ج ػػم اسشػػر م كػ ف ػػنظـ اسشػ ر اسيصػ ح ،ك نػػو ػ رػ ء
هق ر ء أجد اسص سج ف س نطيم:3
نووووووو

نتووووووو س ووووووو ههووووووو منووووووو

حووووووو

حئئووووووو مووووووو
ئووووو مووووو

ةووووووول
ووووو

ئووووووو م ووووووو
مووووو ووووول

نوووووووووو حلنوووووووووون ئتهوووووووووون
أوووووووب

هوووووووط نووووووو

نئبوووووووووووووم

وووووووووو

ئووووووو

وووووا

ب

سر

ئوووووووووول

ئ هووووووو ح بووووووو

ووووووووووووو
ووووووون

وووووووووو

ووووووووووووو
ووووووول

ووووووووووووو
ووووووو

وووووووووونل حهوووووووووو
وووووووووو

وووووووووول

فهووووووووووو م ووووووووووول ههووووووووووو

فووووووو ه
بوووووووووو
وووووووووو م
م ووووووووووو

1

أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ( ،)1954-1831ج ،6ط ،2دار اسغرب اإلعأ ق ،ركت2005 ،

2

ـ .ص .ج :ديواف األدبا  ،اسنر ح ،س ،4ع ،167قعنط نم ،اسرزاار.1924/07/25 ،

ص.385

3

أج د ف ري ؿ :ديواف األدبا ؛ رثا فقيد المجد والفضؿ المرحوـ السيد محمد الطيب المموشي التبسي ،اسنر ح

س ،5ع ،219قعنط نم ،اسرزاار.1925/07/31 ،
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إ ػ هم إسػػث ذسػػؾ عرهػػت نطيػػم ر عػػم ر ن ػػ آمػػر ػػف اسرػػرؼ اسيكػػرم هػػق إطػػ ر
اسيصص اسمراهق اسذم ك ف نرش ار ف اسعػك ف ،كقػد كػ ف عػر أ أ نػ ء اسعػ ر عنػد
ررر ط اس الم كك ف ف ىذه اسيصص :قصم اسر ز ػم كذ ػ ب ،1اسشػ س ػ ف ج طػ ف ،أـ
سغر ػػم ،أـ ع عػػق كاسػػذ ب ،ع ػ ط ن ػ ت كغكسػػم ،كغ رى ػ ػػف اسيصػػص .إف ىػػذه اسيصػػص
نظ ار سطكسي هيد رعرغرؽ جك ري ف طرؼ اسي ص أع كع أك أك ػر ،ج ػث ػرـ ريعػ ي
علػث س ػ سق ارعػ كع كرر ػز سرشػك ؽ سألجػػداث اس ي لػم .ك ػ انرشػرت س نطيػم ارسغػ ز

2

ف اس رع ر ف ،كاسرق ني :
ن قرن اسرر م كاسررب كؿ ع

ى  ،اسنػ س ررجػؿ كر ػﭬ ػ ـ كىػق ركػم علػث

ػن ى

(اس ي رة).
ع د اسص د ق ؿ ج ح ،ع ك اس

ز كاجل كا اس راح (ععؿ اسنجؿ).

ك نؾ ق رم كهي ـ اق ار جركؼ اس ر ت م عم ج ف ل كا علث كاجد ت
( أص ط اس د كاس غزؿ).
أ

رـ اعر

ؿ ار ؿ اسش م كاسرق ك نت ع رة علث جكـ ك ف ذسؾ:

د دؾ سلنص رل كت ػﭬػ دؾ سلمع رة ( دعكة سل ش ركم هق اس ؿ).
ك ر راس جرث ش ب راس( عن ء اسرر م).
اسمركؼ اسر د ف اسر ػﭬػم ا ف (اسرركسم كاسشي م رظير عأ ريػ نػذ اسطيكسػم)

3

كغ رىػ ك ػػر رػػدا ،إذ أف ار لػػم هػػق ىػػذا اس رػ ؿ هػػق غ ػػم اسغػ ازرة ،كسيػػذه ار ػ ؿ دكر
هق ر ي ؼ كر ل ـ اسعك ف.

1

أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،8اس ررط اسع ؽ ،ص.126

3

اسط كس ع د اسد ف :اس صدر اسع ؽ.

2

طلؽ عل و عك ف اس نطيم اسجر .
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ك ػ عرهػػت نطيػػم ر عػػم انرشػ ار كاعػ سلشػ ر اسشػ ق ،1كىػػك ليرػػم جل ػػم ج ػػث
جر ػ ج دارعػػو إسػػث شػػرح يردار ػو ،ك ػ أف اسػػذم ت عػػكف اس نطيػػم أك اسػػذم ت جعػػف
سيرري ػ ج رػػم رف ريعػػر سػػو أسي ظ ػو ،م صػػم أف ىػػذا اسنػػكع ػػف اسش ػ ر قػػد ق ػ ـ نظ ػػو
ر ل كف كغ ر ر ل ف.2
إف اسشػ ػ ر اسشػ ػ ق

ػ ػػر ػػو ق الػ ػػو عل ػػث اس

نػ ػ ة اس ك ػ ػػم ،كارج ػػداث اسر ر م ػ ػػم

ك ر ػػز م ص ػ م اسشػػيي م ،ه ػ سرغـ ػػف انرشػ ره ع ػكاء س نطيػػم أك هػػق مرلػػؼ اس ن ػ طؽ
ارمػرل ػف اسر ازاػػر غ ػر أنػو

ػ ع نػو اسك ػر .3سيػػد انرشػر نػو اسشػ ر اسػد نق صػػكرة

أك ر ،ج ث نرد ف نظـ اسشػ ر هػق اسجػج كاسصػكـ كاسصػأة ككػذا اسركعػأت سشػ كخ.4
كنظػػـ شػ راء نطيػػم ر عػػم اسشػ ر هػػق ر ػػط ارغػراض رير ػ  ،ككػ ف نيػ هػػق اسكصػػؼ
ػ أ ػ نظ ػػو اسش ػ عر أج ػػد ر ػػق ػػف ع ػػد اهلل ( ،)1934-1871كاسػػذم جيظػػو سػػو
أجي ػ ده ،ككػػذا عػػدد ك ػػر ػػف ش ػ راء أكتد ع ػ دم ع ػػد ،ك ػ ق سػػو هػػق كصػػؼ اسيػػرس
كاسعرج:5
ووووووووووووووووووووووو م ووووووووووووووووووووووو ﭬ ووووووووووووووووووووووو

أووووووووووووووووووووووووووووووووووووبهب ن حوووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ﭭ

ي هئوووووووووووووووووو أوووووووووووووووووولﭪ موووووووووووووووووو ﭬ

ي

ي

ووووووووووووووووووووو

ي أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو م
ي

هئووووووووووووووووووووو م ووووووووووووووووووووو

ن وووووووووووووووووووووووووووووووو ح نووووووووووووووووووووووووووووووووون ﭬ
ه وووووووووووووووووووو ن وووووووووووووووووووو

1

طلؽ عل و أ

م

ف وووووووووووووووووووو

اسش ر اس لجكف ،أك اسش ر اس

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

فوووووووووووووووووووووووووووووووووووو ف وووووووووووووووووووووووووووووووووووو
نبووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ق.

2

ع د اهلل رك ق :الشعر الديني الجزائري الحديث ،دار اسكر ب اس ر ق ،اسرزاار ،2011 ،ص.449

3

ع ر زسق :الثقافة في مواجية االحتالؿ ،اس ؤععم اسكطن م سلينكف اس ط م ،اسرزاار ،2009 ،ص.176

4

أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،8اس ررط اسع ؽ ،ص.232

5

ي لم ط ج كد ر ق:

نزسو ،لد م ار اس رر ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/02/15اسع عم 11ع  (.ركهق

ر ر .)2015/11/30
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ه ووووووووووووووووووووو حنووووووووووووووووووووو

مووووووووووووووووووووو ﭬ

وووووووووووووووووووووووووووووول ح موووووووووووووووووووووووووووووو
ه ووووووووووووووووووووووو حبووووووووووووووووووووووو

نووووووووووووووووووووووو

ه ووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووو

ﭬ

وووووووووووووووووووووولﭪ حبئوووووووووووووووووووووول حوووووووووووووووووووووو

ي ووووووووووووووووووووووو

ه وووووووووووووووووووووووو ح وووووووووووووووووووووووون ر وووووووووووووووووووووووو

 4-3مثػغو المنطػظ.

ر ر ػػر نطيػػم ر عػػم ه ػ ء ازم ػ ار ػ س يي ف علػػث ػػر اس صػػكر ،كقػػد عرهػػت عػػددا
ك ار نيـ هق عدة ر تت عػكاء ع عػ م أك ي ه ػم ،ك نػت سيػـ آ ػ رىـ ك نػ ق يـ ك كػف
أف نذكر نيـ علث ع ؿ اسذكر ت اسجصر:
 -1محمد السناني ( :)1914-1821ر كد أصػكسو إسػث د نػم رعػط اسرػق نشػل
كررعػ ػػرع ي ػ ػ  ،نظػ ػػـ ػ ػ ز ػ ػػد عػ ػػف  120قص ػ ػ دة هػ ػػق اسش ػ ػ ر اسش ػ ػ ق كهػ ػػق مرلػ ػػؼ
ارغ ػراض ،كك نػػت رليػػث هػػق مرلػػؼ اس ن ع ػ ت اسد ن ػػم ،ك س كسػػد اسن ػػكم اسشػػر ؼ كهػػق
إج ػ ء س ػ سق ر

ػ ف جيظيػ عػدد ك ػػر ػف أ نػ ء رعػػط ػؿ صػ سح ج لػػم ،ك ػ ق سػػو

هق كصؼ اسن ق صلث اهلل عل و كعلـ:1
أووووووووووووو ط ووووووووووووول م نووووووووووووو ووووووووووووو ى
زنوووووووووووووو

ووووووووووووووف ن

هووووووووووووووووو

نووووووووووووووووو

ووووووووووووووووو حى

ئوووووووووووووووووو

وووووووووووووووووو ي

حوووووووووووووووووو

هووووووووووط

وووووووم ب ووووووول

ب ووووووووووووووى

أووووووووووئ موووووووووو

ووووووو زنووووووو

مفئووووووووووووووووووووووووووووووووو
فوووووووووووووووو
ضوووووووون موووووووو

وووووووووو

ووووووو ى

ووووووووووووووووووووووووووووووووونه

وووووووووووووووو
وووووووو

هوووووووووووووووو ن
ي وووووووول ةوووووووو

ووووووووووووووو ي نبهووووووووووووووو مح ووووووووووووووو
أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووئه

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفهط

-2إبػػػراىيـ ربيعػػػي بػػػف يوسػػػؼ( :)1926-1841كس ػػد ػػلكتد عػ ػ دم ع ػػد( ار
اس ػ رر) ،ػػدأ ر لػػـ اسي ػرآف عػػيط أرعػػو ،ػػـ رجػػؿ إسػػث اسرر ػػد اسركنعػػق ه ػلرـ جيػػظ اسي ػرآف
1

ص سح ج لم :اس صدر اسع ؽ.
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اسكػػر ـ ك ػ أ ػػدى انريػػؿ إسػػث ر ػ ط اسز ركنػػم ج ػػث درس مرلػػؼ اس لػػكـ ،ك ػػد عكدرػػو
ػػف رػػكنس ػ رس اسر ل ػ ـ ػ ف عش ػ ررو شػػيد سػػو غ ػ ازرة عل ػػو .رػػرؾ كراءه رص ػ دا ػػف
اسش ر جيظو أق ر و ك ض ش راء اس نطيم ،كك ف ني قص دة هػق اس ي ػدة علػث شػ كلم
ر ء ه ي :1

رف ا ف ع شر ك
ن وووووووووول س وووووووووو

هى وووووووووو نلأوووووووووو

ح وووووووووو هلل وووووووووو
ووووووووو

ح ووووووووو

وووووووووو
مووووووووو

ب وووووووووو

ظهفووووووووووووووو

ئوووووووووووووووى ووووووووووووووو

ئ

نوووووو ووووووم نوووووول

ح وووووو

ئووووووووووووووو

نووووووووووووووو
نوووووووو

وووووووووووووووو
ووووووووووووووو

ح ظ ووووووووو نن ووووووووول مووووووووو

ووووووووووووووو

وووووووووووو وووووووووووو

ئوووووووووووو

أوووووو ن

ي ن وووووووووو

ووووووو هى

ب وووووووو
ووووووووو
بوووووووووووو

وووووووووو موووووووووو ف وووووووووون

ن وووووووووووووووح سن ووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووف

ئ ووووووووووو

إلن ووووووووووووووو

هووووووو

موووووووووو ن ووووووووووا ئوووووووووو م ئوووووووووو
أووووووووووووووووووووول

أووووووووى إل وووووووو

ي ووووووووووو نئ منووووووووووو ووووووووووو

مووووووووو

ح وووووووووووووووو نن ووووووووووووووووى
أووووووووووووووو ه

مب وووووووو

وووووووو

ن ووووووووووووووو

نف ووووووووووووى هئوووووووووووو موووووووووووو

ونوووووووووووو

ك ػػف اسيص ػ اد اسرػػق رركي ػ هػػق كصػػؼ اإلنع ػ ف ػػف دا ػػم مليػػو إسػػث غ ػػم اس ػػث
كاسرق رجركم علث ق ار م  120ر ك
آموووووووووو
سووووووووو ت

1
2

وووووووووم
ئو
ت

ر ء ه ي قكسو:2

ئووووووووووك هوووووووووو م
ل

ووووووووو م

وووووووووم ووووووووو

ووووووووووووه نوووووووووووول

وووووووووووو

فوووووووووووو

وووووووووووه نووووووووووول

ووووووووووو مضووووووووووو

ز نوووووووووم وووووووووم ح ووووووووو ه وووووووووم
هووووووووووو

ئوووووووووووم

وووووووووووم مه ووووووووووول

مووووووووم نل ووووووووط ووووووووم
ي ووووووووووووه

ب وووووووووووو

ئ وووووووو هفتوووووووو
ي ر

وووووووووووو

ي لم ط اس لكق ع ع ت :نزسو ،لد م ار اس رر ،كت م ر عم ،ر ر  ،2014/09/20اسع عم 13ع ك30د.
اس لكق ع ع ت :اس صدر اسع ؽ.
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ي ئووووووووووا ن فوووووووووو ي نوووووووووو
مووووووو

ووووووووووم

وووووووا ووووووو ا بووووووو

ح ووووو وووووم أووووو

ئ ووووووو

ووووووو

ئووووووو

ووووو م وووووئل
ووووووو

ظ ووووووو بووووووو

إسث أف يكؿ هق آمر اسيص دة:
وووووووى مئوووووووك
ووووووووو

ووووووو

ووووووول

ر م ووووووووو

ظووووو ئتووووول

زمووووووو مل

ح حووووووو

وووووووووم نووووووووو مل

ئوووووم ب ووووو ﭬ ت مووووول

ووووووو

أووووووو

من ووووووول

 -3الحػػاج محمػػػد بكيػػػر بػػػف ابػػػراىيـ العنػػػؽ ( :)1934-1868ك ػ ف كاسػػده ػػف
أع ف قك ػو نطيػم غردا ػم ،كػ ف ري ػ كشػغكه ػ س لـ كقػد غػرس ىػذه اسمصػ ؿ هػق ا نػو
ج د كنظ ار سلرنشام اسد ن م اسرق ػزت اس اػم اسرػق عػ ش ه يػ  ،جيػزه علػث اس لػـ هجيػظ
اسيرآف اسكر ـ ،ك نت سو صلم ك يم سش

ع س ف ج نم ،اسذم ر ػر عػ عده ار ػف

هػػق ريػ ده ر عػػم ،كػ ف ر ػػز ي هػػم كاعػ م ،ط كجػ سنشػػر اسرد ػػد كري لػػو ػػط اسغ ػػكر ف
ف اسرزاار ف هيد ع ؿ ط اسش
ػ ق ػػت اإلدارة اتعػػر

ع س ف ج نم علث إنش ء اس درعم اسصد ي م .ػد

ر م غلييػ كطػػرد رأ ػػذري عػنم  ،1913قػ ـ نرعػ ؿ أكؿ

عل م إسث ركنس كاسرق ررأعي اسش
 -4أحمػػد ربيعػػي بػػف عبػػد ا

ػػم

أ ك اس يظ ف.1
( :)1934-1871جيػػظ اسيػرآف اسكػػر ـ هػػق زاك ػػم

ع دم علػق ػف اسج ػأكم ػكاد عػي ف رأغ ػم ،انريػؿ ػدى إسػث رػكزر هػق زاك ػم عػ دم
اس كس ػػدم اس ػػذم درع ػػو اسيي ػػو كاسلغ ػػم .كػ ػ ف كس ػ ػ

سشػ ػ ر ن ػػذ صػ ػ ه هػ ػنظـ قصػ ػ اد ه ػػق

ر كعم ف ارغراض هق اسش ر اسش ق ،سكف سـ ػرـ ط يػ أكر يػ  ،جيظيػ

ػض

اسش راء اس ير ف يذا اسنػكع ػف اسشػ ر ،ك ػف أ لػم أشػ ره هػق ػدح اسرعػكؿ صػلنث اهلل
عل و كعلـ
أوووووووووووووو
1
2

لق:2
أوووووووووووووووووووو

ئووووووووووووووم وووووووووووووو ل مح وووووووووووووو

ئووووووووووووووووووووم وووووووووووووووووووو ل

سلريص ؿ نظر :ج د علق د كز :نيضة الجزائر الحديثة ،...ج ،2اس ررط اسع ؽ ،ص.212-208
ج كد ر ق :اس صدر اسع ؽ.
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ئوووووووووووووووووووووووم ووووووووووووووووووووووو ل

نتووووووووووووووو

نوووووووووووووووووووووووو موووووووووووووووووووووووو ن وووووووووووووووووووووووو م

سوووووووووووون

أووووووووووووووووووووووو

ووووووووووووووو مل حووووووووووووووو ل
ظووووووووووووى وووووووووووو ﭬ وووووووووووو

م ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

م ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو م

ووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ووووووووووووووووووووووووووووووووووو م

ح ووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ووووووووووووووووووووووووووووووووووو م

ل وووووووووووول موووووووووووو ﭬن وووووووووووول ه وووووووووووو

آموووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ن وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو م

وووووووووو

ﭬ

مووووووووووووو ه ووووووووووووول ووووووووووووو

ت ووووووووووووو

ح وووووووووو ل ئوووووووووو

وووووووووون م وووووووووو

سووووووووووئم ئوووووووووو أووووووووووه
ووووووووووووووووون ﭬ

حه وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو م

ن ووووووووووووووووو

ت ووووووووووووووووو

 -5محمػػد الطيػػب باشػػا بػػف مبػػروؾ ( :)1952-1875ػػف كاس ػػد لد ػػم رعػػط
كاسػػذم جيػػظ اسيػرآف اسكػػر ـ كػ أ علػػث ركا ػػم كرش عػػيط أرعػػو كع ػره عػػت عشػرة عػػنم
ك جيظ ر كعػم ػف اس رػكف ك ػرف ا ػف ع شػر هػق اسييػو ،ك ػرف اآلررك ػم هػق اسلغػم،
أـ اسن س هق رعط هق صأة اسرراك ح س دة أر ط عػنكات ،ر لػـ رػ ط اسز ركنػم ػف عػ ـ
 1925إس ػ ػػث غ ػ ػػم  1935ج ػ ػػث رجصػ ػ ػؿ نيػ ػ ػ عل ػ ػػث ش ػ ػػي دات ارىل ػ ػػم ،اسرجصػ ػ ػ ؿ
كاسرطك ط ،ر ط مرلؼ اس لكـ ،ق ـ رجي ظ ارطي ؿ اسيرآف اسكر ـ ،ك ك ف ير ػ  ،1هػرح
كر ػ

عػػيط أرعػو رعػػط سر لػ ـ اسيػرآف اسكػػر ـ 2عػ ف إ

ػ رػ ط اس ػ م د نػػم عن ػػم

رػػرؾ ػػض اس ط كع ػ ت كاس مطكط ػ ت ني ػ  :شػػرح نظك ػػم اس ػكاـ هػػق اسركج ػػد ،رع ػ سم
اتعػػر ذة ،نظك ػػم هػػق كسػػد اسرعػػكؿ صػػلث اهلل عل ػػو كعػػلـ ،كعػراج اس شػػك ة هػػق رػكاز
اسصأة علث ار كات.3
 -6عبػػاس صػػيادة بػػف حمانػػة ( :)1914-1876ػػف كاس ػػد ر عػػم جػكاسق عػػنم
 1876كىػػك ػػف أعػرة رررػػط أصػػكسي إسػػث اس لد ػػم اس مرلطػػم عػػك نم ،كػ ف هأجػ ع د ػ
1

أج د ش  :اس صدر اسع ؽ.

2

A.W.C, Services des Réformes, Bte N°07, M. l'Inspecteur d'Académie de Constantine
a M. Le Préfet, Services des affaires musulmanes, N°3383, du 04/09/1941.
 3أج د ع ع كم :الحياة العممية والدعوية لمشيخ سيدي محمد الطيب ،...اس ررط اسع ؽ ،ص.28-25
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رػو ررػ رة اسجليػ ء ،كقػد اعػرط ع ػف مأسيػ ركػك ف ػركة ،1كػ ف ػزدكج

اسلغػػم كعلػػث اطػػأع ػ رجكاؿ اسع عػ م سلػ أد ،اعػػري ؿ ار ػػر م سػػد ػػف جػػق اسػػد ف ػػف
ار ر ع د اسي در ر عم عنم  ،1913ػرز نشػ طو ػط هػرض اسررن ػد اإلر ػ رم ،2ج ػث
شػ ػ رؾ ه ػػق اسكه ػػد اس ػػذم ركر ػػو إس ػػث هرنعػ ػ سري ػػد ـ ط س ػػب رر ل ػػؽ يػ ػ نكف ه ػػرض اسررن ػػد
اإلر ػ رم اسػػذم أقررػػو هرنع ػ  ،ر ػػر أكؿ ر ازاػػرم داهػػط علػػث اسلغػػم اس ر ػػم ،كع ػػؿ علػػث
نشػػرى هػػق د نػػم ر عػػم - 3نق ػػم درعػػم عصػػر م ،كىػػك إرػراء رد ػػد سػػـ ر رهػػو اس نطيػػم
ف ق ؿ -ف مأؿ ر ل ي ط مرلؼ علك ي ر ن ء اس نطيم ،كاسرق سـ ػد سيػ كق ػ
س س هيط نطيم ر عم كان

مرلؼ ن طؽ اسرزاار.4

كرـ عرنو ري م قرلو رجد اسيرنع ف 5اس ػدعك ػكدكاف( )Beaudoinكاسرػق سػـ ػرـ
إ ريػ ػ رغ ػػـ أف اسريػ ػ ر ر اسيرنعػ ػ م رؤك ػػد ه ػػق ك ػػؿ ػ ػرة ك ػ ػ و رج ػػت اس راق ػػم اس ع ػػر رة
سلشككؾ اسك رة جكؿ

لكعو هق ىذا اتغر ؿ.6

1

Gouvernement Général de L’Algérie, Le sécretaire général des affaires indigènes et
de la police géneral, Renseignements individuels, du 15/05/1909.
2
3
4

أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،3اس ررط اسع ؽ ،ص.243
سؾ ف ن ق :اس ررط اسع ؽ ،ص.27
ع د اسجي ظػ ف اسي ش ق :العموـ العربية وموقعيا بالبالد الجزائرية ،اسنر ح ،س ،4ع ،144قعنط نم ،اسرزاار

 .1924/02/01سلريص ؿ نظر أ

 :اس كسكد ف اسصد ؽ :العمـ واألدب وحالة الجزائر ،اسنر ح ،س ،4ع146

قعنط نم ،اسرزاار.1924/02/15 ،
5

ع س ف ج نم ظلـ هق ىذه اسي

م هيد اري و اسج كـ ر عم ظل

كرك ار كقد اىر ت ل ره ر

م جيكق م

هلظيرت ظلـ اسج كـ كاهررااو عل و هر ت ر رارو همرج ف اسعرف .سلريص ؿ نظر :محاضرة عمومية ،اسشي ب
س ،6ج ،5ج ،6اسرزاار ،ركاف ،1930ص .314-313ر

ككف أ

ف أع ب إدم سو سلعرف سلنزاع

اسع عق اسذم نو ك ف ف عأكة أجد اس ير ف ف اإلدارة اسيرنع م .سلريص ؿ نظر :أ ك اسي عـ ع د اهلل :تاريخ
الجزائر الثقافي ،...ج ،3اس ررط اسع ؽ ،ص.246
6

Gouvernement Général de L’Algérie, Le sécretaire général des affaires indigènes et
de la police géneral, Renseinements individuels, du 15/05/1909, op.cit.
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ر ػ ػ ر  12رك ل ػ ػػم  1914اغر ػ ػػؿ ع ػ ػ س ػ ػػف ج نػ ػػم 1كىػ ػػك ي ػ ػ أر رر ػ ػػدة اسزى ػ ػرة
اسركنع م هػق ظػركؼ غ

ػم .2قػد كػكف ػف أعػ ب ذسػؾ ر يرػو سأجػرأؿ كأعكانػو.

كقػػد اعػػرنكر اسػرأم اس ػ ـ اسر عػػق ىػػذا اتغر ػ ؿ اسػػذم ريػػد ػػلف أط ارهػ ك ػرة قػػد شػ ركت
هػػق ىػػذه اسرصػػي م اسرػػق ط سػػت أجػػد اس ػػداه ف عػػف اسجيػػكؽ كاس داسػػم كعػػف اس ػ ي ء ػػف
أ ن ػ ء لػػده 3كص ػػيو ص ػ ج و اسجػ ػ ج ج ػػد ك ػػر اس نػػؽ يكسػػو‹‹ :إنػػػو لدينػػػو واخالصػػػو
ودىائو وحنكتو السياسية وشجاعتو الخارقة يميؽ أف يكوف رئيس دولة عظمى››.4
 -7يػونس عبػػاس بػػف سػػمطاف ( :)1999-1898كسػػد ػرش أكتد عػ دم ع ػػد
نظػػـ اسش ػ ر هػػق عػػف ك ػرة كك نػػت دا ػػم أش ػ ره هػػق ن ع ػ ت اسػػزكاج ،5جيػػظ سػػو ا نػػو
ج د ر ط قص اده.6
هػػق عػ ـ  1926ك نػػت سػػو ركسػػم هػػق عػ طلم رػػكنس ،هج ػػر عرعػ كػ ف ػػو أجػػد
اسش راء اسركنع ف ،ج ث كق ت ني

ن ظرة ش ر م ك
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وووووووووووووووو

وووووووووووووووو

ر ء ه ي :7
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1

Gilbert Meynier, L’Algérie révéléé (La guerre de 1914-1918 et le premier quart du
xxe siecle), edition el Maarifa, Algérie, 2010, p157.
 2سؾ ف ن ق :اس ررط اسع ؽ ،ص.28
3
L’Assassinat de si abbes ben hammana, L’islam, 06 annee, N°201, du 19/07/1916.
 4ج د علق د كز :نيضة الجزائر الحديثة ،...ج ،2اس ررط اسع ؽ ،ص.263-262
5
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6

ي لم ط ج د ع س:

7

فخار زماف ،جكار ط كنس ع س ف علط ف ،إذاعم ر عم ،اسرزاار.2006/11/11 ،
ج د اسز ف ر قَ :

13ع .

نزسو ،اس يلم اسرد دة ،لد م ار اس رر ،كت م ر عم ،ر ر
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 -8محمػػد الصػػالق بػػوقرة بػػف عمػػار( :)1955-1912كسػػد سيل رػػم عػػرش أكتد
ع ػ دم ع ػػد رليػػث ر ل ػػو هػػق اسكر ر ػػب علػػث ػػد جيظػػم اسي ػرآف عػػيط أرعػػو ،رنيػػؿ إسػػث
ر ػػكنس هجي ػػظ اسيػ ػرآف اسك ػػر ـ ه ػػق زاك ػػم أج ػػد اسرل ل ػػق عل ػػث ػػد ػػكنس ػػف ع ػػد اس ػػرج ـ
ير ن ػػم ،ر ػػرؾ د كانػ ػ ه ػػق اسشػ ػ ر اس لج ػػكف
اسص ػ سج ف ش ػ ار ،ني ػ قص ػ دة هػػق

ػػـ مرل ػػؼ ارغػ ػراض ،قػ ػ ؿ ه ػػق كص ػػؼ

ل ػػو ػػكنس ػػف ع ػػد اسػػرج ـ جيظي ػ ش ػ راء ػػف

اس نطيم ف نيـ ا نو(أجد ش راء كت م ر عم) ع د كقرة ك
نوووووول
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ر ء ه ي :2

مبئحووووو ﭪ ن ووووو م فووووو ح وووووم حبووووو

مووووووو

ن هئووووووووم ف حوووووووو م وووووووو
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ه ووووو ي ووووو م ز ووووو
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ك نظـ ش ار هق كصؼ ق اد ركنس ق ؿ ه و:
وووو ﭬ وووو ن مب وووو

سوووو
ﭬ ت

هئوووو حوووو

ن ووووووووووووووووو
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وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
موووووووووووووووووول نوووووووووووووووووو ﭬنوووووووووووووووووو

ووووووووووووووووووووووووووووووووووون ن هووووووووووووووووووووووووووووووووووو

1

رؼ علث كنس ف ع د اسرج ـ أ

ز ت

حلأووووووووووو مووووووووووو
ت

هووووووووووو

بهووووووووووو

أنو ك ف ط ب أعش ب كقد رل ر و اسش عر ج د اسص سح كقرة ف ع ر

هنظـ قص دة ذكر ه ي ر كعم ف ار راض ك مرلؼ ارط ء اسذ ف قد كا ف كؿ ار ص ر س رهم اسداء ككصؼ

اسدكاء سو غ ر أنيـ قد عرزكا عف ذسؾ.

2

فخار زماف ،جكار ط ر كعم ف اسش راء ،إذاعم ر عم ،اسرزاار.2007/02/23 ،
ج د اسز ف ر قَ :
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ك ف قص اده اس ركهم سدل عدد ك ر ػف شػ راء اس نطيػم ،ك جيظيػ أق ر ػو كاسرػق
صؼ ه ي آت و رع ث يص دة اسط م .1كعند ظيرت رر دة اسشي ب ق ؿ ه ي : 2
نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
مووووووووووووووووووووووووووو
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م
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إف مرلػػؼ قص ػ اد اسش ػ ر اسش ػ ق رر ػػز ػػلف أصػػج ي قػػد كا ني ػ هػػق مرلػػؼ
ارغراض لي

ؿ اسش ر اسيص ح ،اسذم ر ز ػ سكزف كاسي ه ػم كاسػركم ،هػق جػ ف نرػد

اسرك ب كاسلز م .كقد أرمػت قصػ اد نطيػم ر عػم سركانػب رر لػؽ سج ػ ة
سش ر اس لجكف َ

اسد ن م ،اس ي ه م ،كاسج ة اترر ع م كاسع ع م كاسيكر م.

1
2
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ج د اسز ف ر ق ،اس صدر اسع ؽ.
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الفصلىالثاني:ىىىىىىىىىأدبابىظكورىالحركةىاإلصالحوةىوادتمرارهاىفيىالمنطقةىورالقتكاىبالفعالواتىالبارزة

تعتبر بدايات القرف العشريف المرحمػ التػظ ظتػرت ايتػا بػكادر اباػجح بػال از ر
ككانػػت م ػػـ العكامػػؿ لتػػذا النت ػ  ،ر ػػكع بعػػض ر ػػاؿ اباػػجح مػػف ملتمػػؼ الم اركػػز
العممي بالمشرؽ ،كالتظ كػاف لتػا الػدكر البػارز اػظ التػإليير ابي ػابظ يمػا تكييػر ا اكػار
التظ ماابتا ال مكد ما يربك يف الما ياـ.
-1ىأدبابىظكورىالحركةىاإلصالحوةىوادتمرارها فيىالمنطقة .ى
المقاػػكد بالحرك ػ اباػػجحي بػػال از ر يمكمػػا كبمنطق ػ تب ػ لاكاػػا لي ػػت
معي العمماء الم مميف ال از رييف اقط ،ن م ظتكر معي العممػاء ،لػـ يكػف ميػ
ر ػػاؿ ابا ػػجح ق ػػد ان ػػمكا ليت ػػا ،ب ػػؿ ف ن ػػاؾ م ػػف ك ػػاف يعم ػػؿ من ػػردا 1ي ػػف ر ػػاؿ
اباػػجح كمػ بركز ػػا ان ػػـ ليتػػا ،كمػػا مف بع ػػتـ قػػد يمػػؿ اػػظ طػػار معيػ العممػػاء
الم مميف يـ ان اؿ ينتا ،2كالبعض اآللر قد يمػؿ بػن س م ػدااتا كمباد تػا ردػـ يػدـ
انتما لتا .3كيمكف ر اع م باب ظتكر الحرك اباجحي كا تمرار ا لا ما يمظ:
 1-1دوادةىالتعلومىاالدتعماري .ى
ف الحػػديث يػػف اباػػجح اػػظ اب ػػجـ ال ػذم ينشػػدا ر ػػاؿ اباػػجح ل ػ ارتبػػاط
باال تعمار الػذم ‹‹جرد الديف مف محتواه السيػػاسي وصيػره طقوسػا بااديػال ت تتىػد
الفػػػرد›› ،4كذلػػؾ بعػػد قيام ػ بالق ػػاء يمػػا مي ػ المعػػالـ التػػظ تػػنتض با م ػ  ،كتك ػػؿ
ا تمرار ا ،اا مي دداة االحتجؿ لػـ تكػف مك ػكدة ،اقػد كػاف نػاؾ تعمػيـ ابتػدا ظ كتعمػيـ
يالظ ت تر يمي ملتمؼ الم ا د كالزكايا ،تﹸػدرس بتا ملتمؼ العمكـ النقمي
1

اا لا

ف اباجح ظتر ك كرة يـ مابح حرك .

2

يبد الكريـ بكا ااؼ :جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف ودورىا في تطور الحركال الوطنيال (-1391

3

كماؿ ياشكرم :شخصيات في الذاكرة ،حكار م الح يف لميؼ ،ذاي تب  ،ال از ر.1998/05/30 ،

 ،)1391دار البعث ،ق نطين  ،ال از ر ،1981 ،ص.82

4

يمظ بف حكيدق  :الكشؼ بف محطات مضيئال لمحركال اإلصالحيال اسيدي امىااس ( ،)1319-1391الم م

المكاربي لمد ار ات التاريلي كاال تمايي ،

امع

يجلظ ليابس،

كالنشر كالتكزي  ،ال از ر ،كاف ،2011ص.163
66

يدم بمعباس ،ع ،3مكتب الرشاد لمطباي

الفصلىالثاني:ىىىىىىىىىأدبابىظكورىالحركةىاإلصالحوةىوادتمرارهاىفيىالمنطقةىورالقتكاىبالفعالواتىالبارزة

العمػكـ العقميػ  .1قػاـ اال ػتعمار بتحطػيـ الكتاتيػػب القرنيػ  ،كمػا ػػدـ مكيػر الم ػا د التػػظ
كانػػت تعتنػػظ بالتربي ػ كالتعمػػيـ ،االش ػعار بالن ػػب لػػادارة اال ػػتعماري ايتماد ػػا يا ػ
الت تيؿ لتذا الشعب بإلكممػ  ،يػـ قيامتػا بعػد ذلػؾ ب ػتح المػدارس كػظ تقػدـ تعميمػا لػبعض
ا ط اؿ ،دير مف التعميـ بتا كاف ارن يا بحتا.2
تعامم ػػت ابدارة اال ػػتعماري مػ ػ ق ػػي تعم ػػيـ ال از ػ ػرييف يم ػػا منػ ػ م ػػإلل متمػ ػ
كلطيػ ػرة ،كبالت ػػالظ ك ػػاف الت ػػدؼ م ػػف ػػذا التعم ػػيـ ػػك تر ػػيل التكا ػػد اال ػػتعمارم ا ػػظ
ال از ر ،ككاف الم تكطنكف يرا كف اكرة تعميـ ال از رييف بتاتا كظػؿ ػذا مبػدء بالن ػب
ين  ،ف الت تيػؿ كت شػظ ا ميػ اػظ ك ػط ال از ػرييف يعػد ما ػؿ

لتـ ال ت ار

ػامف

لم ػػتقبؿ ال از ػػر ارن ػػي  .3كاػػظ ػػن  1892اتح ػت ابدارة اال ػػتعماري الم ػػاؿ لتعمػػيـ
مط ػػاؿ ال از ػرييف ،لكػػف ػػذا التعمػػيـ كػػاف تقريبػػا مكمقػػا اػػظ ك ػػك تـ ب ػػبب ال ػػكط الػػذم
مار

المعمركف ،4كمف اتح المدارس كاف اظ نطاؽ

يؽ ػدا ،كػاف الكػرض منػ منػ

تعميـ كتيقيػؼ مكبػر يػدد مػف النػاس .5كمػا ايتبػر االحػتجؿ ال رن ػظ المػﱞػػك العربيػ يمػا
منتا لك م نبي  ،6ك ذا يبرز بك كح تاـ مكق مف الػديف اب ػجمظ ،ف المػﱞػػك العربيػ
العربيػ ػ كان ػػت ػػظ لكػ ػ

ميػ ػ ال از ػ ػرييف -ي ػػدا ال ت ػػاز المرك ػػزم بالعاا ػػم

يربيػ ػ

تركي ) -كمنػ اػنف المػﱞػػك الر ػمي اػظ ال از ػر ػظ المػﱞػػك ال رن ػي  ،ك ػذا قػد ي ػا ـ اػظ
الق اء يما الديف اب جمظ كلكت كح ارت كمن تت ما ال يػادة ال يا ي ل رن ا.7

1

رابح اجح :جامع الزيتونال والحركال اتصالحيال في الجزائػر ( ،)1319-1391مػذكرة لنيػؿ شػتادة الما

2

محمد تكايؽ المدنظ :ىذه ىي الجزائر ،دار الباا ر ،ال از ر ،2009 ،ص.117-116

التاريل الحديث كالمعاار ،امع منتكرم ،ق نطين  ،2008/2007 ،ص.19

3

ماؿ قناف :التىميـ األىمي في الجزائر في بيد اتحتالؿ ( ،)1399-1199دار كم  ،ال از ر2007 ،

ص.104-103

4
5
6
7

ػتير اػظ

المر

ن

 ،ص.140

ي كف تكريف :المر

ال ابؽ ،ص.119

ارحات يباس :ليؿ اإلستىمار ،تر :اياؿ ا حمر ،الم ؾ ،ال از ر ،2010 ،ص.27
مبك القا ـ عد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي… ،ج ،8المر
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كا كير مف ذلؾ اقد كا ت المػﱞػػك العربيػ بإلنتػا يػا زة كقااػرة ك امػدة ،كمنتػا ال
تميؽ لمتطمبات الح ارة ،كما مف ملتمؼ العمكـ العاري ال تت

لتػا .1كيممػت ابدارة

اال ػػتعماري يمػػا ايتمػػاد الرقاب ػ المشػػددة يمػػا التعمػػيـ الػػدينظ كالزكايػػا ،كقامػػت بتحديػػد
يدد المدارس القرني اظ كػؿ منطقػ  ،2كػؿ ذلػؾ مدل لػا انتيػار م ػتكل التعمػيـ العربػظ
ك عؼ المػﱞػك  .3لقد قاـ اال تعمار ال رن ظ اظ الناػؼ اليػانظ مػف القػرف التا ػ يشػر
كمكؿ القػػرف العشػريف بايتمػػاد يا ػ ت تيػػؿ النػػاس اإل ػػعؼ الػكازع الػػدينظ اػػظ الن ػػكس
كقاـ بنشر ال اد بملتمؼ ك ا م اظ الم تم كما دمؽ المعا د العممي
يعد تلريبا لمم تم ال از رم ،كتحطيما لممؤ

4

ككؿ ذلؾ يعػد

ات التظ كانت قا م .

لقد كاف اال تعمار محاربا لمػﱞػك العربي محتق ار يا ػا ،ك ػذا مػا عػؿ ا ميػر لالػد
ا ػػظ زيارتػ ػ لب ػػاريس ػػن  1913يط ػػرح ق ػػي التعم ػػيـ ا ػػظ قم ػػب الح ػػديث ي ػػف الت ني ػػد
اب بػارم بقكلػ ‹‹ :إف المسػمميف ت يشػػتكوف اشػدة إت مػػف مػال التىمػػيـ›› .5كقػد كػػاف
ل يا ػ من ػ كمحارب ػ تعمػػيـ ال از ػرييف المتبع ػ مػػف طػػرؼ ابدارة اال ػػتعماري رد اعػػؿ
مف طرؼ ال ػكاف اػالت ؤكا لمت ػرة بحيػا يمػا ممػاكف ملػرل يتمكنػكف ايتػا مػف التحاػيؿ
العممظ.
 2-1الكجرةىالعلموة.
ف الت ػرة العمميػ لػـ تقتاػر يمػا زمػف دكف لػر ،اكممػا ػنحت ال راػ ككانػػت
الظ ػػركؼ ت ػػمح ب ػػذلؾ ال كك ػػدنا م ػػف ي ػػعا لطم ػػب العم ػػـ كالمعراػ ػ  ،ػ ػكاء دالمي ػػا مك
لار يا.
1
2

محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر… ،ج ،1المر
اظ ن  1928ير مطالب محد نكاب بمدي تب

متح

3
4
5

ب تح م

ال ابؽ ،ص.27

د بتا لتعميـ الناس ،لـ ت مح ابدارة اال تعماري بذلؾ

بإلف يدد الم ا د المك كدة بالبمدي كاؼ لم كاف .

يحظ بكيزيز :المر

ال ابؽ ،ص.45

محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر… ،ج ،1المر
شارؿ ركبير م ركف :تاريخ الجزائر المىاصرة ،...المر

ال ابؽ ،ص.18

ال ابؽ ،ص.385
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يرات منطق تب

رة العديد مف مبنا تػا لمػتعمـ ػكاء بمنطقػ ال نػكب ال از ػرم

مك لػػا ق ػػنطين  .ف

ػرة الطمب ػ مػػف تب ػ نحػػك ال ػكادم كانػػت بتػػدؼ الت ق ػ كالػػتعمـ

بنحدل الزكايا المك كدة بتا ،كما مف ػذا الزكايػا باب ػاا لػا منتػا تقػدـ العمػـ لملتمػؼ
طمبتتا يػف طريػؽ المعممػيف القػا ميف يمػا شػؤكنتا ،اننتػا تػكار لتػـ ا كػؿ كابيػكاء ،اقػد
تنقػػؿ لػػا ال ػكادم يػػدد كبيػػر مػػف مبنػػاء المنطق ػ حيػػث التحق ػكا بزاكي ػ

ػػيدم ػػالـ ،1كقػػد

كاف منتـ محمد بف يمظ الشاملظ كالكامؿ بف محمد اللم ػاكم ،كيمػظ بػف الحػاج ابػ ار يـ
العبيػػدم ،كالطيػػب بػػف يبػػاس الزردكمػػظ ،كالعربػػظ بػػف يمػػظ الح اريػػظ ،كييمػػاف بػػف مبػػارؾ
الحميدانظ ،2كذلؾ مػف م ػؿ الػتعمـ كالت قػ بالزاكيػ  ،حيػث مقػاـ ػؤالء الطمبػ كديػر ـ اػظ
يدم الـ بػالكادم ،كالتػظ ظمػت ت ػتقبؿ الطمبػ مػدار العػاـ ،كمػف لػجؿ البحػث

زاكي

اظ مرشػيؼ الزاكيػ  ،كينػدما ػإللنا القػا ـ يميتػا ملبرنػا بإلنتػا مكق ػت الت ػ يجت منػذ ػن
 ،1954حيػ ػػث لػ ػػـ تعػ ػػرؼ ت ػ ػ يؿ مم طالػ ػػب بتػ ػػا ػ ػكاء مػ ػػف منطق ػ ػ ال ػ ػكادم مك مػ ػػف
لار تا.3
مم ػػا الت ػ ػرة نح ػػك ق ػػنطين اعن ػػدما تإل ػػس معت ػػد يب ػػد الحمي ػػد ب ػػف ب ػػاديس كان ػػت
ق نطين

ظ ا لرل قبمػ لطمػب العمػـ .4اقػد تنقػؿ لمػتعمـ بتػا مػف منطقػ تب ػ يػدد مػف

الطمب ػ نػػذكر مػػنتـ :الػػكردم قتػػاؿ بعػػد يكدت ػ مػػف تػػكنس مكالػػر ا ربعينػػات مػػف القػػرف
العشريف ككذا محمد التادم حمػدادك ،5الػذم شػارؾ اػظ ػن  1953اػظ امتحػاف شػتادة
1

زاكي

يدم الـ بف محمد ا يرج ال المظ :ك ظ ارع مف اركع الزاكي الرحماني  .لمت ايؿ ينظر :مبك القا ـ

عد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،4المر

ال ابؽ ،ص .32-31بعد كااة الـ بف محمد تكلا ابن محمد

الاالح شؤكف الزاكي كقد اشتتر الر ؿ بالاجح .لمت ايؿ ينظر :مبك القا ـ عد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي...

ج ،4المر
2
3

ال ابؽ ،ص.154-153

محمد بف يزكز المظ :مخطوط ،تاريخ زاويال سيدي سالـ االوادي ،مكتب الزاكي  ،الكادم ،ص.69 -64
مقابم م يز الديف

المظ :بمكتب زاكي

يدم

الـ ،بمدي الكادم ،كالي الكادم ،بتاريل 2014/06/15

ال اي  11ا.

4

اظ شتر مارس 1947اقتنا المامحكف بناي كبيرة بق نطين  ،كحكلت لا معتد مطمؽ يمي ‹‹مىيد باد الحميد

5

الكردم قتاؿ :المادر ال ابؽ.

اف ااديس›› ،بدمت الد ار

ب اظ ن  1947كقد انتدب لي الشيل العربظ التب ظ مديرا.
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التحاػػيؿ م ػ  06مػػف طمب ػ المعتػػد ،حيػػث كػػاف مػػف المت ػػكقيف كالحااػػميف يمػػا ػػذا
الشػ ػػتادة ،1كمػ ػػا تنقػ ػػؿ مي ػ ػػا كػ ػػؿ مػ ػػف محمػ ػػد يػ ػػجؽ كمحمػ ػػد ػ ػكالمي كقػ ػػد ت كق ػ ػا اػ ػػظ
االمتحانػػات التػػظ م ريا ػػا ب ػػام الزيتكنػ  ،2كتنقػػؿ ػػن  1951بشػػير يبػػظ راقػ محمػػد
الطػػا ر يم ػكاف كيمػػظ اػػارس بػػف بشػػير كيمػػار بكطارا ػ كح ػػيف بػػكراس كيػػجؿ اػػارس

3

كاػظ ػن  1952التحػػؽ بالمعتػد الاػػادؽ رزايقيػ  ،كذلػؾ بعػػد ن احػ اػػظ امتحػاف نتايػ
المرحم االبتدا ي مف مدر

تتذيب البنيف كالبنات بتب ػ  ،كحاػكل يمػا الشػتادة راقػ

محمد ييمانظ 4كمحمكد اتنظ كبنانظ مالكي  .كقد ك دكا مف بقتـ لممعتد ك ػـ :يبػد اهلل
مجيػػـ كييمػػاف ػػمايمظ ،كلػػـ يكمػػؿ الاػػادؽ رزايقي ػ كرااق ػ الد ار ػ بػػؿ التحق ػكا بػػاليكرة
دداة انداليتا.5
ف الد ار ػ بق ػػنطين مػػف تػ ا

ػػاتذة كدػ ازرة العمػػـ ككيػرة ال نػػكف لي ػػت ك ػػام

الزيتكن ػ  ،لكنتػػا بنػػاء يمػػا شػػتادة محمػػد حمػػانظ الػػذم تعمػػـ ب ػػام الزيتكن ػ اتػػك ياػػؼ
الد ار ػ بق ػنطين بإلنتػػا ‹‹أمػتف ترايػػال وأصػه منياجػػا ،وأحسػػف توجييػا ،وأكمػػؿ إبػػدادا
وأصدؽ تكوينا›› ،6كقد كاف معتد ق نطين اريا ل ام الزيتكن .
ممػػا الت ػرة اللار ي ػ اػػنف الك ت ػ ا كلػػا ل ػػكاف المنطق ػ كانػػت نحػػك تػػكنس ،لقػػد
برزت الت رة يمكما بالن ب لم از رييف كظا رة كاء كإلاراد مك كم مكيات لا ملتمػؼ
1

تالمذة المىيد في ميداف الشرؼ ،الباا ر ،س ،6ؿ ،2ع ،239ال از ر ،1953/09/04 ،ص.03

2

مىيد باد الحميد اف ااديس اقسنطينال يقدـ ثمرة مف شجرة غرسو الناميال ،الباا ر ،س ،4ؿ ،2ع154

3

بشير يبظ :المادر ال ابؽ.

ال از ر ،1951/05/07،ص.02

4

كاف محمد ييمانظ المديك اريد راق الكردم قتاؿ مف مكا ؿ الطمب الذيف التحقكا باليكرة ب باؿ مكراس النمامش .

لمت ايؿ ينظر :التاشمظ حمادم :كممال الدكتور حمادي الياشمي ،مشكاؿ الممتقا الكطنظ اليالث لم كر اباجحظ

اظ ال از ر ،يداد :ال معي اليقااي الشيل العربظ التب ظ كالي تب  ،دار التدل ،ييف مميم  ،ال از ر ،ماريؿ
 ،2006ص.18

5
6

مقابم م الاادؽ رزايقي  :بمنزل  ،بمدي تب  ،كالي تب  ،بتاريل  ،2014/10/19ال اي  16ا ك30د.
محمد الاالح الاديؽ :أبالـ مف المغرب الىراي ،ج ،3ط ،2المؤ

 ،2008ص.65
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المراكز العممي ك ػام ا ز ػر بالقػا رة ،مك القػركييف بػالمكرب ،كقػد يراػت منطقػ تب ػ
ػرة يػػدد كبيػػر مػػف ػػكانتا نحػػك ت ػكنس .كػػاف ربمػػا مػػف م ػػبابتا انعػػداـ الحري ػ  ،ف
القػػانكف قػػد ايتبػػر ـ ريايػػا ااػػار ال يمكػػنتـ البقػػاء اػػظ ال از ػػر ،كػػذلؾ الت نيػػد اب بػػارم
باب اا لا ا ك اع االقتاادي ال ي لاا ما يتعمؽ منتا بال ار ب التػظ ميقمػت
كا ؿ ال از رييف ،كمي ا مراقب ابدارة اال تعماري لممؤ
يرات ن 1911

ات الديني .1

رة مايي كبيرة ادمت ال ػمطات ال رن ػي

2

اػإلمرت بكمػؽ

الحػػدكد ككقػػؼ الت ػرة ،3لكػػف الكمػػؽ لػػـ يكػػف نتا يػػا ،بػػؿ كانػػت نػػاؾ رلػػص لمت ػرة لتػػا
ارتبػػاط بالك ػ ال يا ػػظ كاالقتاػػادم اػػظ ال از ػػر اتعمػػد االدارة اال ػػتعماري ال ػػماح
بذلؾ محااظ يما ماالحتا دالؿ ال از ر ك معتتا اظ اللارج ،4دير مف ذلؾ لػـ يػيف
ييف المتا ريف يف مقاد ـ.
كػػاف الطمب ػ الرادب ػكف اػػظ تمقػػظ العمػػـ ،كاال ػػتزادة من ػ كا ػكال لػػا ميمػػا مراحم ػ
يتك تػكف لػػا المعا ػػد اب ػػجمي اػػظ ا قطػػار ا لػػرل ،5ككػػاف ػػام الزيتكنػ كممحقاتػ
م ػػجذ الطمبػ ػ ال از ػ ػرييف 6باػ ػ يامػ ػ  ،كالتب ػػييف باػ ػ لااػ ػ  .تمي ػػزت ال تػ ػرة م ػػف
 1876لا  1900بالت رة ال ردي ككاف مدمب الطمب الكااديف يما ام الزيتكنػ مػف
الشػػرؽ ال از ػػرم ،كالػػذيف بم ػ يػػدد ـ  20طالبػػا ،كمكؿ تمميػػذ ػ ؿ بال ػ ؿ التإل ي ػػظ
1

مبك القا ـ عد اهلل :الحركال الوطنيال الجزائريال ،ج ،2يالـ المعرا لمنشر كالتكزي  ،ال از ر ،2009 ،ص-120

2

كاف رد اعؿ ابدارة اال تعماري بعد الت رة التظ يراتتا ال از ر اظ ال نتيف 1910ك 1911منعتا يما

.121

ال از رييف ،اقد من الحاكـ العاـ شارؿ كنار الت رة كقاـ بندجؽ الحدكد ال از ري  .لمت ايؿ ينظر :مبك القا ـ
عد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ( ،)1319-1199ج ،5ط ،2دار الكرب اب جمظ ،بيركت ،2005 ،ص.476

بالن ب لم كاف القريبيف دا مف الحدكد ال از ري التكن ي اقد ا تعمؿ الطمب ميناء لرك تـ مف ال از ر م الؾ
بمي كااللتحاؽ بداي بنحدل الزكايا التكن ي يـ التنقؿ نحك ام الزيتكن مك محد ممحقات .

3

مبك القا ـ عد اهلل :الحركال الوطنيال الجزائريال ،...ج ،2المر

5

مبك القا ـ عد اهلل :الحركال الوطنيال الجزائريال ،...ج ،1المر

4

مبك القا ـ عد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،5المر

6

ينظر الاكرة الممحؽ رقـ .)09
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ال ابؽ ،ص.479
ال ابؽ ،ص.386

الفصلىالثاني:ىىىىىىىىىأدبابىظكورىالحركةىاإلصالحوةىوادتمرارهاىفيىالمنطقةىورالقتكاىبالفعالواتىالبارزة

ب ػػام الزيتكن ػ اػػظ المك ػػـ الد ار ػػظ  1877/1876مػػف تب ػ يػػديا يمػػر بػػف مبػػارؾ
النمكشظ .1ف الت رة كانت مف م ؿ التعمـ كالتحايؿ ب ام الزيتكن الذم يعتبػر‹‹أحػد
أ دـ المىاىد التىميميال الىرايال حمػؿ لػواء الثقافػال القوميػال مػا ت يقػؿ بػف اثنػي بشػرة
رنا ونصؼ وحافظ بمػ المقومػات الحضػاريال لمنطقػال المغػرب الىراػي ،و ػد اسػتطاع
ػر دائم ػا اػػيف التونسػػييف والجزائػػرييف ›› ،2لقػػد مشػػاد الشػػاذلظ لزنػػدار
أف ينش ػ ء جسػ ا
ب ام الزيتكن اظ قايدة ل كمما اء ايتا:3
هنااااااااااا الزَتىنااااااااااا الهااااااااااا ٌ سااااااااااان ه

بنااااااااااااااااى هللا النااااااااااااااااى الغصااااااااااااااااى

المعهاااااااااااا العلمااااااااااااٍ بحاااااااااااا ا

الثماااااااااااُ

فباااااااااااا

إذا اسااااااااااتم

َفاااااااااااُ
جاااااااا

احاااااااااا ماااااااااا ذوَاااااااااا

علُااااااااااا ب لااااااااااا

ك لسااااااااُ ماااااااا ماااااااا معااااااااُ

تسلساااااااااااال الفحااااااااااااى باااااااااااا هاااااااااااا ا

تمشاااااااااا بااااااااااُ سااااااااااهل والحاااااااااازو

بنااااااااااٍ الزَتىناااااااااا الخضاااااااااا ا هلمااااااااااىا

بهماااااااااااااااات لتحقُاااااااااااااااا الظنااااااااااااااااى

وكىناااااااااىا ال وضااااااااا الغنَااااااااا تزهاااااااااى

والُقااااااااااااااااُ

فمااااااااااااا مااااااااااااا حااااااااااااا

باااااااااااااااا نىا المعاااااااااااااااا

متااااااااااً أضاااااااااا العم ماااااااااا تع فااااااااااىنٍ

إال ونااااااااااااا ي

ومااااااااااااا وا لإلخااااااااااااا َااااااااااااا ا فااااااااااااا نت
تغاااااااااااا َت لباااااااااااا

أحااااااااااا النااااااااااا

العلاااااااااااا ف شاااااااااااافىا

بااااااااااا لح المباااااااااااُ

باااااااااا غااااااااااا ماااااااااا الاااااااااا ا الاااااااااا فُ

ف ػػام الزيتكن ػ منػػارة كبػػرل ،تبعػػث يمػػا مف يشػػد لي ػ

ػػكاف المنطق ػ الرحػػاؿ

ماكا ا حتا يتكذل الممتزمكف ب مف العمـ الذم يقدـ لتػـ مػف طػرؼ العممػاء ،كقػد كانػت

1

حبيب ح ف المكلب :الطماال الجزائريوف االاالد التونسيال ( ،)1311-1181دار يدم اللير لمكتاب ،ال از ر

2

لير الديف شترة :الطماال الجزائريوف اجامع الزيتونال ( ،)1311-1399ج ،1دار الباا ر لمنشر كالتكزي

3

الشاذلظ لزندار :الم م الزيتكني  ،ج ،7مج ،1تكنس ،مارس  ،1937ص.32-31

 ،2013ص.14-13

ال از ر ،2009 ،ص.157
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الفصلىالثاني:ىىىىىىىىىأدبابىظكورىالحركةىاإلصالحوةىوادتمرارهاىفيىالمنطقةىورالقتكاىبالفعالواتىالبارزة

الت رة لي كيي

كاء مارادا مك مايات 1ما لا المناطؽ الحدكديػ بممحقػات الزيتكنػ

اظ ن ط  ،كق ا  ،كتكزر ،كدير ا ،مك لا تكنس العاام .
كلػػـ تنقط ػ الت ػرة لي ػ بػػؿ ظمػػت م ػػتمرة مػػف مكالػػر القػػرف التا ػ يشػػر كبداي ػ
القرف العشريف ،ك ذا ار

لا شترة ام الزيتكن كقرب  ،2كايتمادا م اليب حديي اػظ

التربي كالتعميـ ،باب اا لا كيرة النكادم ا دبي كال يا ي  ،ككذا الاحاا الحرة.3
كاف مف المتا ريف مػف قطػ الحػدكد ػي ار يمػا ا قػداـ ،4ككػاف ػؤالء الطمبػ منػذ
مكا ؿ القرف العشريف يتا ركف مف م ؿ العمـ ،اردـ المشق التظ تعتػرض ػ ر ـ ،5ككػذا
الظػػركؼ القا ػػي التػػظ يعيش ػكنتا 6كالتػػظ ػ ػما ػػا محمػػد الشػػبككظ ‹‹أكاديميػػػا الكػػػوارث
واألتػراح›› ،7ال مف الا ػﱟ ػػعاب تتػػكف ممػامتـ اػػظ ػػبيؿ تحقيػػؽ دايػػاتتـ التػػظ مػػف م متػػا:
الػػتعمـ كاالحتكػػاؾ بال عاليػػات ال يا ػػي كاليقاايػ بتػػكنس ،كبعػػد ديػػاب مؤقػػت كػػاف الكييػػر
منتـ يعكدكف بعممتـ.8
1

مك ا بف مك ا :الحركال اإلصالحيال اوادي سوؼ نشأتيا وتطورىا ( ،)1393-1399مذكرة لنيؿ شتادة

الما

2

تير اظ التاريل الحديث كالمعاار ،امع منتكرم ،ق نطين  ،2006/2005 ،ص.114

لير الديف شترة :المر

ال ابؽ ،ص.153

3

محمد يمظ دبكز :نيضال الجزائر الحديثال ،...ج ،2المر

5

يندما ـ الشيل محمد الاالح الاديؽ راق الشيل محمد ن يب بال ر لا ام الزيتكن اقد ق يا ب ع مياـ

ب

تحت التعذيب ،اظركؼ ال ر قد يبر ينتا بقكل  ‹‹ :ظروؼ ت أ س منيا›› .لمت ايؿ ينظر :محمد

4

المر

ف تب

ن

 ،ص.20

الاالح الاديؽ :المر

6

ال ابؽ ،ص.14

ال ابؽ ،ص.82

يقكؿ مكلكد قا ـ نايت بمقا ـ  )1992-1927يف شظؼ العيش الذم القاا الطمب بتكنس ،بإلن داي اظ

الاعكب اقد كانت الحياة التطاؽ ،تحدث يف ن
الاالح الاديؽ :المر

اقاؿ‹‹ :أنني آكؿ الخاز االماء›› .لمت ايؿ ينظر :محمد

ال ابؽ ،ص .137لقد كاؿ بتـ ا مر مف انقطعت بتـ ال بؿ كلـ يتمكنكا مف االتااؿ

بذكيتـ قاد الحاكؿ يما بعض الماؿ الذم يك ؿ لتـ بعض احتيا اتتـ مما ا طر البعض منتـ الم كء لا

طمب ابيان مف طرؼ االدارة اال تعماري بتكنس .لمت ايؿ ينظر:
A.N.T, série D, carton N°35, dossier 28, M. Tahar Saadi ben Brahim, a M. Le Résident
Général de France a Tunis, du 07/12/1942.
 7محمد الشبككظ :اتجتماع الىاـ لجمىيال الطماال الجزائرييف الزيتونييف ،الباا ر ،س ،4ع ،152ال از ر
 ،1939/02/11ص.07

8

مبك القا ـ عد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،6المر
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ال ابؽ ،ص.368-367

الفصلىالثاني:ىىىىىىىىىأدبابىظكورىالحركةىاإلصالحوةىوادتمرارهاىفيىالمنطقةىورالقتكاىبالفعالواتىالبارزة

م بداي

ن  1948بم يدد الطمب ال از رييف ب ام الزيتكن ما يقارب 1200

طالبا ،اردـ اعكب الك عي اال تمايي التظ يتكا د ايتا كيير مف الطمب

1

كامت لا نقص كبير اظ مؤكنتتـ 2حيث يركم ال يد ميدانظ الرم مف الك
كاؿ بتـ لا در

كالتظ
قد

كبيرة مف البؤس كلشدة ال كع يم ؤكف لا طرؽ مبكاب ال كاف

كيقكمكف ب م ما يقدـ لتـ مف مكؿ ك ك كيي ار ما يككف يبارة يما لميط ‹‹ك كس
ممكلي  ،ح اء ،››...،دالؿ ابناء كي دكف ب رمؽ ال كع ،ال مف ذلؾ لـ يمنعتـ مف
مكاام الم ار الد ار ظ.3
ملبر الطمب الزيتكنيكف الشيل محمد الشبككظ ،4بإلف بب
نحك تكنس ك التزكد مف المنقذ مف ال جؿ

رتتـ مف بجد ـ

ام الزيتكن ) ،كمف الكاي

ظ العكدة

لا ال از ر للدمتتا حامميف لكاء لك دينتا كقرنتا .5كمن متما كانت الاعكبات
ا تتكف مماـ الكاي التظ ينشد ا الطمب يما حد قكؿ الشيل محمد ح يف‹‹:إذا كاف
حاؾ لمىمـ ويا وايمانؾ ااهلل صاد ا ،فسييوف بميؾ كؿ ما تال يو مف مصابب
وشدائد›› ،6يما مف يكدة الطمب الزيتكنييف التب ييف لا ال از ر ال تعنظ بال ركرة
العكدة لا م قط الرمس ،كانما لا مم بقع مف مرض ال از ر لممار

متم التعميـ

7

كما مف مف الطمب الزيتكنييف مف لـ يعد ل بب مك آللر.

1

أاناء الجزائر المقيميف اتونس ،الباا ر ،س ،2ؿ2

يمار ن ار :نداء مف جمىيال الطماال الجزائرييف إل

ع ،20ال از ر ،1948/01/19 ،ص.08

2

A.N.T, serie D, carton N°35, dossier 28, M. Le Secretaire Général du gouvernement
Tunisien, a M. L’Amiral Esteva Résident Général de France, Aide en faveur des
étudiants a la grande mosquée de Tunis, N° S.G/S.E 296, du 14/12/1942.
 3مدانظ الرم :المادر ال ابؽ.
4

كاف اظ ذا المرحم كاتبا كمراقبا ياما ل معي الطمب ال از رييف الزيتكنييف .لمت ايؿ ينظر :الباا ر ،س4

ع ،152ال از ر ،1939/02/11 ،ص.07
 5محمد الشبككظ :الباا ر ،ع ،152المر
 6محمد الاالح الاديؽ :المر
7

ال ابؽ ،ص.07

ال ابؽ ،ص.82

كاف منتـ يددا معتب ار نذكر ميج يبد الرحماف كاـ  )1985-1922مف بمدي مر ط الذم تعمـ بالزيتكن

كتحاؿ يما شتادتظ ا مي كالتحايؿ ،كيند يكدت مارس التعميـ بالمدارس الحرة ل معي العمماء الم مميف=
67

الفصلىالثاني:ىىىىىىىىىأدبابىظكورىالحركةىاإلصالحوةىوادتمرارهاىفيىالمنطقةىورالقتكاىبالفعالواتىالبارزة

ف تكا د الطمب بتكنس باب اا

لا التككيف العممظ الذم كاف الكاي الكبرل

لتـ انف ال ك المنا ب الذم ك دكا بتكنس قد مكنتـ مف تككيف لر ،كذلؾ

مف

النشاط ال يا ظ م ملتمؼ ا حزاب الكطني بتكنس ،كقد ميطا ذا النشاط ديناميكي
لتذا ا حزاب ببركز ا بطاب مكاربظ ،كاف التدؼ من م ابت الم تعمر كملططات .1
اقد نا ؿ مف تب

اظ الحزب الد تكرم يدد كبير مف الطمب نذكر منتـ ميج

الحبيب اارس الذم تنقؿ لمتعمـ ن  1932حيث شارؾ اظ الم يرات كاب رابات
كالمظا رات ،كالتظ كانت نتي تتا ال

ف بتكنس قراب

ت مشتر .2كما كاف يبد

العزيز ربيعظ 3مف الناشطيف اظ العمؿ ال يا ظ.4
ف ػػذا االنلػ ػراط كالن ػػاؿ مػ ػ التكن ػػييف يعتب ػػر اراػ ػ

ػػمحت لت ػػـ بممار ػ ػ

النشػػاط ال يا ػػظ كالتعبيػػر يػػف ذلػػؾ الك ػػب ػراء الت ػرة التػػظ ار ػػت يمػػا الػػبعض
مػنتـ كمػػا منتػػا بينػػت ‹‹الىصػػياف واإلبػػالف بػػف مناىضػػتيـ لفرنسػػا التػػي كانػػت السػػاب
في ترحيميـ وتشريدىـ مف موطنيـ››.5
كانت المحط ا كلا لعدد كبير مف المتا ريف التب ييف

ظ زاكي

يدم

ماط ا بف يزكز 6بن ط  ،ككانت بالن ب لمبعض اآللر ما ام الزيتكن مك محد
=ال از رييف ب طيؼ يـ يناب  .لمت ايؿ ينظر :يمار كام  :الشيخ باد الرحماف ىواـ أحد رموز جمىيال الىمماء
المسمميف اسوؽ أىراس ،الباا ر ،ع ،721ال از ر ،2014/09/21-09/15 ،ص.15

1

مي الكااظ :الاىثات الطالايال ونشاطاتيا الفكريال والسياسيال اتونس ( ،)1311-1319الم م المكاربي

لمد ار ات التاريلي كاال تمايي ،

امع

يجلظ ليابس،

يدم بمعباس ،ع ،2مكتب الرشاد لمطباي كالنشر

كالتكزي  ،ال از ر ،كاف  ،2010ص.93

2

مقابم م البدر اارس :بم

3

مف مب از رم كمـ تكن ي كلد ب ريان كالي القاريف تكنس).

 15ا ك30د.

4

مقابم م يبد العزيز ربيعظ :بمنزؿ ميدانظ الرم ،بمدي ب ر العاتر ،كالي تب  ،بتاريل 2014/04/01

ال اي  10ا.

5
6

د الشيل العربظ التب ظ ،بمدي تب  ،كالي تب  ،بتاريل  ،2014/03/04ال اي

مي الكااظ :المر

ال ابؽ ،ص.94

يدد كبير مف الطمب التب ييف الذيف تنقمكا لا ن ط تمركزكا بزاكي

يدم ماط ا بف يزكز البر ظ ،ك ظ ارع

مف اركع زاكي الطريق الرحماني  .لمت ايؿ ينظر :مبك القا ـ عد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،4المر
ال ابؽ ،ص.32-31
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ممحقات اقد ا ر مف منطق تب
باشا

1

طمبا لمعمـ يدد كبير نذكر منتـ :محمد الطيب

الح اظ بك راكة ،2محمد لميف بشيشظ ،محمد كاـ ،3ب ار يـ مز كدم ،4يمظ

كاـ محمد حيرم ،حامد ركابحي  ،5م عكد بف يمر ،6يك ؼ ب ار ـ ،7يمر زرقظ
زرقظ 8الحبيب اارس ،9يبد المالؾ بكزنادة

10

8

ماباح بكراس ،11يبد الح يظ يشظ،12

يشظ ،12يبد العزيز ربيعظ ،13الطيب لرشظ ،14الطا ر لالدم ،15االح براكنظ،16
محمد العيد بف العربظ اليحياكم ،17محمد الد ار ظ ،18ماط ا زمرلظ ،الاديؽ
عدم ،19الح يف لميؼ

20

يبد الح يظ بدرم ،الشاذلظ المكظ ،21العربظ التب ظ،22

 1محمد يي اكم :الحياة الىمميال والدبويال لمشيخ سيدي محمد الطيب ،...المر ال ابؽ ،ص.21
 2م .ك .ت ،م م د ،العمب  ،35ممؼ  ،28يدد ترتيبظ ،123داتر يدد .20569
 3لير الديف شترة :الطماال الجزائريوف اجامع الزيتونال ( ،)1311-1399ج ،3دار الباا ر لمنشر كالتكزي
ال از ر ،2009 ،ص.102،14
 4اظ مؤتمر الاكماـ تـ تعيين مف بيف مي اء الم مس الكطنظ لميكرة ال از ري .
 5م .ك .ت ،م م د ،العمب  ،35ممؼ  ،28يدد ترتيبظ ،09داتر يدد .20257
 6محمد يي اكم :مدينال تاسال وأبالميا ،...المر ال ابؽ ،ص.100
 7رابح ب ار ـ :المادر ال ابؽ.
 8مقابم م ر ا زرقظ :بمنزل  ،بمدي ب ر العاتر ،كالي تب  ،بتاريل  ،2014/02/15ال اي  09ا.
 9البدر اارس :المادر ال ابؽ.
 10محمكد ب ار ـ :سيرة الشيخ سيدي بايد الشريؼ والتأثير الديني والجيادي لزاويتو ،د .د .ف ،ال از ر
 2005ص.130
 11لميف بكراس :المادر ال ابؽ.
 12م .ك .ت ،م م د ،العمب  ،35ممؼ  ،28يدد ترتيبظ ،95داتر يدد .22418
 13يبد العزيز ربيعظ :المادر ال ابؽ.
 14م .ك .ت ،م م د ،العمب  ،35ممؼ  ،28يدد ترتيبظ ،38داتر يدد .22876
 15م .ك .ت ،م م د ،العمب  ،35ممؼ  ،28يدد ترتيبظ ،41داتر يدد .22942
 16االح براكنظ :المادر ال ابؽ.
 17م .ك .ت ،م م د ،العمب  ،35ممؼ  ،28يدد ترتيبظ ،197داتر يدد .20078
 18يبد الحميد بف باديس :رجاؿ الىمـ ،المنتقد ،ع ،3ال از ر ،1925/07/16 ،يتنا بتا قطش التادم ،دار
التدل ،ال از ر ،2009 ،ص.54
 19محمد يي اكم :مدينال تاسال وأبالميا ،...المر ال ابؽ ،ص.114 ،90
 20مقابم م نكر الديف لميؼ :بمنزل  ،بمدي تب  ،كالي تب  ،بتاريل  ،2014/05/19ال اي  18ا.
 21لير الديف شترة :ج ،3المر ال ابؽ ،ص.92 ،12
22

محمد الاالح الاديؽ :نماذج لال تداء ،دار كم لمطباي كالنشر كالتكزي  ،ال از ر ،2013 ،ص.130

بالن ب لمعربظ التب ظ انف المقب الحقيقظ لأل رة ك ارحات ،كقد منح محد كاف تب
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يمظ ملازني  ،العيد مطركح 1محمد الاالح ال جلظ ،يمارة حميداف ،2الطيب
مطانظ ،3محمد الطيب قكا مي  ،معمر يمي  ،4ب ار يـ ركابحي  ،5محمد ب ار مظ،6
يي ا

مطانظ ،7محمد الشبككظ،8

الـ الشبككظ 9الطا ر

عدم حراث ،10محمد

مح كظظ ،11كيبد اهلل شريط.12
ك نػاؾ يػدد لػر مػف الطمبػ الػذيف التحقػكا ب ػام الزيتكنػ مك محػد ممحقاتػ  ،ػكاء
ل ت ػرة قاػػيرة مك منتػػـ ا ػػتمركا يزاكلػػكف د ار ػػتتـ يػػـ العػػكدة لػػا حػػدل منػػاطؽ ال از ػػر
لتعمػيـ الػنشء ميممػا قػاـ بػذلؾ مػيج محمػػد بركػات .13كمينػاء بحينػا يػف الػذيف تنقمػكا لمػػتعمـ
بتػػكنس مػػف منطقػ تب ػ تبػػيف لنػػا كاقػػا لألشػػلاص الػػذيف ييرنػػا يمػػا المعمكمػػات حػػكلتـ
مف ن ب كبيرة ػدا مػنتـ مػف الػذيف ينحػدركف مػف نػكب تب ػ اػظ حػيف مف الػذيف تنقمػكا
مف الشماؿ كاف يدد ـ مقؿ ،كقد يكػكف ػذا ار ػ لعػدة م ػباب لعػؿ مبرز ػا تػإليير الشػيل
العربظ التب ظ اظ المقربيف من كديكتتـ لمتعمـ بتػكنس نظػ ار الرتباطاتػ ا

ػري بال تػ

=حتا يتمكف مف التحرؾ بحري ك ك ما مكن مف التنقؿ كالنشاط دكف مف يتـ تكقي  .لمت ايؿ ينظر :حكار م
ملي دير الشقيؽ يبد الم يد ارحات :الشركؽ ،ع ،4060طبع الشرؽ ،ال از ر ،2013/06/28 ،ص.12

1

محمد يي اكم :مدينال تاسال وأبالميا ،...المر

3

مقابم م الطيب مطانظ :بمنزل  ،بمدي تب  ،كالي تب  ،بتاريل  ،2014/02/08ال اي  20ا.

2

4
5

حبيب ح ف المكلب :المر

ال ابؽ ،ص.161 ،103

ال ابؽ ،ص.302 ،187

محمد يي اكم :مدينال تاسال وأبالميا ،...المر

ال ابؽ ،ص.161 ،136

م .ك .ت ،م م د ،العمب  ،35ممؼ  ،28يدد ترتيبظ ،261داتر يدد .22611

 6محمد ب ار مظ :المادر ال ابؽ.
 7محمد يي اكم :مدينال تاسال وأبالميا ،...المر ال ابؽ ،ص.95
 8لير الديف شترة :ج ،3المر ال ابؽ ،ص.59
 9الـ الشبككظ :المواىب الفطريال لألػشىار الشىايال ،ج ،1د .د .ف ،د .ـ .ف ،1988 ،ص.13
 10اتمتحانات اجامع الزيتونال ،الباا ر ،س ،2ؿ ،2ع ،43ال از ر ،1948/07/12 ،ص.08
 11محمد يي اكم :مدينال تاسال وأبالميا ،...المر ال ابؽ ،ص.99
 12لير الديف شترة :ج ،3المر ال ابؽ ،ص.61
13

مف مكاليد  1922تعمـ بمدر

بمدر

تتذيب البنيف كالبنات بتب

التربي كالتعميـ بمكني  .لمت ايؿ ينظر:

درس
يـ ب ام الزيتكن  ،يند يكدت مف تكنس َ

A.N.O.M, Aix- en Provence, carton N°6339/4F3, M. Le commissaire chef de la
circonscription de police de Marnia, a M. Le commissaire chef de la circonscription de
police de Tébessa, Demande de renseignement, N°77/S, du 18/02/1955.
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ال نكبي  ،كما مف نشاط العمؿ اباػجحظ كقياداتػ  ،كالمنتمػيف ،كالمتعػاط يف مػ

معيػ

العمماء الم مميف ال از رييف مدمبتـ مف نكب المنطق .
مػػف ػؤالء الطمب ػ الزيتكنيػػكف مػػف لػػـ يكمػػؿ د ار ػػت امػػـ يحاػػؿ منتػػا يم ػا شػػتادة
مي ػػؿ ا ػػالح براكن ػػظ ،1ػػالـ الش ػػبككظ ،2يب ػػد الح ػػيظ ب ػػدرم ،3يم ػػظ ملازنيػ ػ

4

كمحم ػػد

ب ار مظ .5كمحمد نا ح ،6كم ذلػؾ تحاػؿ ػؤالء يمػا تكػكيف مكن ػ ػتـ مػف تعمػيـ ديػر ـ
دير ـ اظ حيف ناؾ مف الطمب مف تحاؿ يما شتادة مك مكير.7
ػن  1925محمػد الاػالح جلػظ ،كمحمػد

اقد تحاؿ منتا يما شتادة العالمي

الػد ار ظ ،8كتحاػػؿ يمػػا شػػتادة التطكيػ محمػد الطيػػب باشػػا ،9كالعربػػظ التب ػػظ ،10كمػػا
تحاؿ يمػا شػتادة ا ميػ

ػن  1934يمػر زرقػظ ،11كمحمػد الاػكير بػف محمػد بػف

الحػػاج محمػػد بػػف ػػمطاف كاػػظ ػػن  1936يي ػػا بػػف بمقا ػػـ بػػف الحػػاج محمػػد ،12كاػػظ
ػػن  1938تحاػػؿ يميتػػا يمػػظ بػػف ييمػػاف بػػكراس كالػػكردم المق ارنػػظ بػػف يمػػار ،كاػػظ
ػن  1942بػ ار يـ مز ػكدم كيبػػد اهلل بػػف ا ك ػظ شػريط كمحمػػد الح نػاكم بػػف محمػػد

1
2
3
4
5

13

االح براكنظ :المادر ال ابؽ.
الـ الشبككظ :المر

ال ابؽ ،ص.13

ال ابؽ ،ص.12

لير الديف شترة :ج ،3المر

شكيل ملازني  :المادر ال ابؽ.
محمد ب ار مظ :المادر ال ابؽ.

6

A.N.O.M, Aix- en Provence, carton N°9336/4F3, Notice de renseignement, du
07/10/1954.
 7ف الطمب مف منطق تب الذيف تحامكا يما الشتادات العممي مف ام الزيتكن يدد ـ كبير ال يمكف ذكر ـ
8
9

ميعا بؿ اقتارنا يما ذكر يينات منتـ اقط.
ال ابؽ ،ص.54-53

يبد الحميد بف باديس :المر

محمد يي اكم :الحياة الىمميال والدبويال لمشيخ سيدي محمد الطيب ،...المر

10
11
12
13

محمد الاالح الاديؽ :نماذج لال تداء ،المر
ر ا زرقظ :المادر ال ابؽ.
حبيب ح ف المكلب :المر

ال ابؽ ،ص.21

ال ابؽ ،ص.131

ال ابؽ ،ص.215 ،211

م .ك .ت ،م م ؿ ،العمب  ،08الممؼ ،02الممؼ ال ريظ ،33ميماؿ امتحاف شتادة ا مي لتجمذة ال ام

ا يظـ كاركي  ،بتاريل .1942/07/09
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كاػػظ ػػن  1950تحا ػػؿ يميت ػػا ك ػػؿ م ػػف التػػادم حم ػػدادك كمحم ػػد ي ػػجؽ ،1ا ػػظ ح ػػيف
تحاؿ يميتا ن  1951الح يف ملازني  .2كبالن ب لشتادة التحايؿ اقد نالتا ػن
ػػن  1939الحبي ػػب ا ػػارس ،3كا ػػظ ػػن  1942محم ػػد الش ػػبككظ ،4كا ػػظ ػػن 1943
يمػػظ بػػف يػػكنس بػػكراس كيي ػػا بػػف محمػػد ػػمطانظ ،5كاػػظ ػػن  1948الطػػا ر ػػعدم
ح ػراث 6كاػػظ ػػن  1950اقػػد تحاػػؿ يميتػػا كػػؿ مػػف :الطيػػب ػػمطانظ ،يبػػد الح ػػيظ
بكذراع ا ز ر زرااكم ،محمد دم ،كيمظ ي ػكؿ ،7كاػظ ػن  1951الح ػيف لميػؼ،8
لميؼ ،8مما اظ ن  1953اقد نالتا التادم قرمانظ.9
امػػا مػػف ػػن ال ككػػاف مػػف الطمبػ التب ػػييف مػػف تحاػػؿ يمػػا شػػتادة ،كقػػد ا ػػتمر
ذلػػؾ لػػا داي ػ انػػدالع اليػػكرة ػػن  1954بػػؿ ف نػػاؾ مػػف تعمػػـ لػػجؿ اليػػكرة ،كظػػؿ
مجزمػػا لمػػتعمـ ب ػػام الزيتكن ػ  ،10كتحاػػؿ منتػػا يمػػا شػػتادة .لقػػد بقػػظ ػػام الزيتكن ػ
ي ػػتقبؿ ال از ػ ػرييف باػ ػ يامػ ػ  ،11كيك ػػكنتـ كي ي ػػز المت ػػكقيف م ػػنتـ بالش ػػتادة العمميػ ػ
المؤ م لم تكا ـ.

1

حبيب ح ف المكلب ،المر

3

البدر اارس :المادر ال ابؽ.

2

4

ال ابؽ ،ص.361،223

ينظر الشتادة الممحؽ رقـ .)10
م .ك .ت،

م م ؿ ،العمب  ،08الممؼ ،02الممؼ ال ريظ ،34مكراؽ امتحاف شتادة التحايؿ بتاريل

.1942/07/09

5

م .ك .ت ،م م ؿ ،العمب  ،08الممؼ ،02الممؼ ال ريظ ،36م ماء الحا زيف يما شتادة التحايؿ اظ العمكـ

اظ الدكرة الياني  ،بتاريل .1943/10/28

6
7

اتمتحانات اجامع الزيتونال ،المر

ال ابؽ ،ص.08

معي البعي بتكنس :ىنيئا لمجزائر اأانائيا ،الباا ر ،س،7

ص.02

8

ؿ ،2ع ،294ال از ر1954/11/26 ،

ينظر الشتادة الممحؽ رقـ .)11

9

اىثال جمىيال الىمماء اتونس تكرـ الناجحيف في الشيادتيف ،الباا ر ،س،6

10

ينظر بطاق الطالب يك ؼ بكدبكس الممحؽ رقـ .)12

 ،1953/11/13ص.08

11

يدد كبير مف الطمب مف منطق تب

ؿ ،2ع ،247ال از ر

تعممكا اظ اترة اليكرة  )1962-1954منتـ مف كااؿ تعمم كناؿ

الشتادة كمنتـ مف انقط  .لمت ايؿ ينظر :حبيب ح ف المكلب :المر
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ؤالء الطمب مف نشط بتكنس م

كمف

الطمب ال از رييف الزيتكنييف 1ممياؿ

الحبيب اارس 2كيبد العزيز ربيعظ ،3كمنتـ مف شكؿ منابا اظ

معي الطمب

ال از رييف بتكنس ميؿ محمد كاـ ،4كمنتـ مف ت مر تا ميؿ الشاذلظ المكظ الذم تكلا
ر ا تتا اظ ال ترة ما بيف  1936ك.51939
ف الت رة لا تكنس كانت مف العكامػؿ البػارزة التػظ ػايدت يمػا ظتػكر الحركػ
كا ػتمرار ا ،ممػا بالن ػب لمطمبػ اػنف قػامتتـ بتػكنس كانػت لػا

اباجحي بمنطق تب

داي حاكلتـ يما الشتادة ،يـ التنقؿ ما لا ماػر لمكااػم الم ػار الد ار ػظ ب ػام
ا ز ر ،مك العكدة لا مرض الكطف كاء بشتادة مك دكنتا ميؿ مػا قػاـ بػ  :يبػد الح ػيظ
بدرم ،ك الـ الشبككظ ،كيمظ ملازنيػ  ،كماػط ا زمرلػظ كديػر ـ كالقيػاـ بمتمػ التربيػ
كالتعميـ كاباجح قاد االرتقاء بإلبناء المنطق كااادتتـ.
 3-1الصحافة.
كان ػػت ال از ػػر تع ػػيش يزلػ ػ ش ػػب كميػ ػ ي ػػف الع ػػالـ الل ػػار ظ من ػػذ اح ػػتجؿ مدينػ ػ
ال از ر اظ اللامس كيمي  ،1830دير من م مطم القرف العشريف شػتد ال از ريػكف
حرك ػ اكري ػ  ،كنت ػ يام ػ
1

شػػممت تقريبػػا كاا ػ منػػاحظ الحيػػاة .كػػاف م متػػا باب ػػاا

ظؿ الطمب ال از ريكف بتكنس ينشطكف كيتحرككف تحت دطاء ‹‹جمىيال الطماال الجزائرييف الزيتونييف›› لا داي

ن  1947كنتي

لمحراؾ ال يا ظ التعميمظ اليقااظ انق مت ال معي بيف مؤيد لحزب الشعب حرك انتاار

الحريات الديمقراطي ) ك لر ل معي العمماء الم مميف ،اظ ذا ال ن م

ت ج .ع .ـ .ج ،معي تحت ا ـ

‹‹الاىثال الزيتونيال لجمىيال الىمماء الجزائرييف›› .لمت ايؿ ينظر :حبيب ح ف المكلب :المر
.69

2

البدر اارس :المادر ال ابؽ.

4

لير الديف شترة :ج ،3المر

3

ال ابؽ ،ص-68

يبد العزيز ربيعظ :المادر ال ابؽ.
ال ابؽ ،ص .102مف ذا الطالب لـ يعد لا ال از ر اقد قتؿ ميناء الحرب

العالمي الياني بمنطق مقريف بتكنس ن  1943ير دارة كي  .مقابم م العربظ كاـ :بمنزل  ،بمدي تب  ،كالي
تب  ،بتاريل  ،2014/11/19ال اي  16ا .ك ناؾ طمب لركف قد قتمكا اظ ذا ال ترة .لمت ايؿ ينظر:
م .ك .ت،

م م د ،العمب  ،35ممؼ  ،28م ار م ال يد :حمدة بف ليذر ،لا ال يد :الكزير ا كبر بالبجد

التكن ي  ،بتاريل .1943/01/22

5

لير الديف شترة :ج ،3المر

ال ابؽ ،ص.92
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لتإل ػػيس ال معيػػات اليقاايػ ػ كالن ػكادم الريا ػػي كالكش ػ ي  ،القيػػاـ بالت ػػإلليؼ كالكتاب ػ ا ػػظ
ملتمػػؼ ال ار ػػد كالم ػػجت ،1كالت ػػظ ػػا مت بشػػكؿ كبي ػػر ا ػػظ النت ػ اليقاايػ ػ

حي ػػث

كانت لتا ميا ار اظ بمكرة الكيظ اليقااظ كتككين .2
ايتمدت ابدارة اال تعماري

يا

لعزؿ ال از رييف يما العػالـ اللػار ظ

ممنت

ككػػاف لتػػذا ال يا ػ رد اعػػؿ قػػكم مػػف طػػراتـ اإلاػػبحكا يرنػػكف بإلباػػار ـ لػػا المشػػرؽ
العربػػظ ،كيتمت ػػكف يمػػا ػػماع ملبػػارا ،كمعراػ محكالػ  ،كتتبػ نشػػاطات  .ككانػػت الك ػػيم
الميما لمعرا ذلؾ ظ ملتمؼ ال ار د كالم جت العربي التظ كانػت تاػؿ ال از ػر مػف
مار ،يف طريؽ تكنس ،مك المكرب ا قاا ،مك يف طريؽ مكركبا .3كبالن ب لم ار ػد
التكن ػػي  ،كالاػػحؼ العربي ػ الكطني ػ المك ػػكدة بتػػكنس اكانػػت كيي ػرة ػػدا ،حيػػث تاػػؿ
لػػا تب ػ يبػػر القكااػػؿ الت اريػ  ،ككػػاف يتػػتـ بتػػا كييػػر مػػف القػراء نظػ ار نتػػا تميػػؽ بكػػؿ
الطبقات ،مف لجؿ المك كيات التظ كانت تنشر بتا .4ممػا ملتمػؼ الم ػجت كال ار ػد
التظ كانت تاػدر بػال از ر اػنف الػبعض منتػا كم مػ الشػتاب كالباػا ر كانػت كييػ ار مػا
تاؿ لا القراء اظ ملتمؼ ربكع ال از ر كمنتا منطق تب .5
مف م ـ ال ار د كالم جت المحمي ما يمظ:
-1المنتقػػد :اػػدر منتػػا  18يػػددا اقػػط ،6كانػػت تق ػ مر مػػف طػػرؼ بعػػض التب ػػييف
ككػػاف القمػػـ التب ػػظ ايتػػا حا ػ ار ،7كبػػالردـ مػػف مف ميامتػػا كانػػت قميم ػ ال منتػػا حاربػػت

1

يبد الكريـ بكا ااؼ :المر

ال ابؽ ،ص.63

2

)Mohamed Elkorso : Lettre Intellectuels et Militants en Algérie, (1880-1950
O.P.U, Alger, 1988, p13.
 3رابح تركظ :الشيخ باد الحميد اف ااديس فمسفتو وجيوده  ،...المر ال ابؽ ،ص.66
4

محمد يمظ دبكز :نيضال الجزائر الحديثال  ،...ج ،2المر

6

ادر العدد ا كؿ منتا بتاريل  1925/07/02كادر لر يدد منتا اظ .1925/10/29

5

7

ال ابؽ ،ص.17

االح حمم  :المادر ال ابؽ.

محمد الممكشظ التب ظ لالدم :بارة لمف ابتار ،المنتقد ،ع ،8ال از ر ،1925/08/20 ،المر

ص.141-138
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البػػدع كال ػػجالت التػػظ كانػػت ترتكػػب مػػف طػػرؼ بعػػض شػػيكخ الطػػرؽ ،كذلػػؾ بمػػا تنشػرا
مف اكر اجحظ يعمؿ يما تقكيض العقا د ال ا دة.1
-1الشػياب :حتػػا يػتمكف التب ػيكف مػف االطػػجع يمػا مػػا يػرد ايتػػا مػف ملبػػار مك
مقاالت ديني كمدبي كانت تاؿ لا تب

مف لػجؿ المبػادرة التػظ قػاـ بتػا ال ػيد يمػظ

يبػػاس بػػف حمان ػ  ،2ك ػػظ االشػػتراؾ ال ػػنكم ايتػػا با ػػـ البمدي ػ  ،كقػػد مشػػاد الشػػيل يبػػد
الحميد بف باديس 3بتذا المبادرة التظ تعكد بالن

يما القراء بتب .

 -9الاصػػائر :نظػ ار لاػػدكر ا كانتشػػار ا بانتظػػاـ بعػػد الحػػرب العالميػ اليانيػ  ،اقػػد
كانت لتا م ا م كبيرة اظ تكيي مبناء الشعب يمكما.4
كمايرات منطق تب

دلكؿ بعض ال ار د التكن ي ك ظ:

-1المجمػػػال الزيتونيػػػال :كانػػت تاػػؿ لػػا تب ػ يػػف طريػػؽ ال ػػيد محمػػد التػػادم
جلظ الذم ي تقدمتا مف تكنس كيبيعتا لمقراء.5
-1جريػػدة الزىػػػرة :كانػػت تق ػ مر مػػف طػػرؼ التب ػػييف كلككنتػػا تتػػتـ بػػالكاق المحمػػظ
التكن ظ ،اقد كاف ابقباؿ يميتا

عي ا.

-9صحيفال الىصر الجديد :ادرت بعد ريدة الز رة ،كانت ذا الاػحي تػدلؿ
لػػا تب ػ كنظػ ار ال تمامتػػا بالعػػالـ اب ػػجمظ اػػنف االطػػجع يميتػػا كتاػ حتا مػػف طػػرؼ
التب ييف كاف مكير مف ريدة الز رة.6

1
2

محمد تكايؽ المدنظ :كتاب الجزائر ،المر

ال ابؽ ،ص.459

ك ابف الشيل المامح يباس ايادة بف حمان ااحب مكؿ مدر

ببمدي تب

يربي بتب  ،كقد كاف يمظ يباس نا با

اظ االنتلابات التظ رت بتاريل  .1925/05/03لمت ايؿ ينظر :الن اح ،س ،5ع ،207ق نطين

ال از ر.1925/05/08 ،

3

يبد الحميد بف باديس :لمتىارؼ والتذكير اقيمال ما تقدـ تاسال ،الشتاب ،س ،5ج ،9مج ،5ال از ر

مكتكبر ،1929ص.51

4

يمار بكحكش :المر

6

مالؾ بف نبظ :المر

5

ال ابؽ ،ص.265

لمت ايؿ ينظر :ال ترس ،الم م الزيتكني  ،ج ،3مج ،1تكنس ،نكامبر  ،1936د .ر .ص.
ال ابؽ ،ص.83
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كمف ال ار د كالم جت العربي :
-1مجمال الىروة الوثق  :مادر ذا الم م

ماؿ الديف ا اكانظ كمحمد يبدا.1

كقد كانت تديك لا يقظ العرب كالم مميف .2كردـ قاػر اتػرة اػدكر ا 3ال منتػا
يممػػت يمػػا بعػػث الػػركح الن ػػالي اػػظ ن ػػكس الم ػػمميف ،كاب ػراز اللطػػر المشػػترؾ ك ػػك
اال ػػتعمار الػػذم ػػيطر يمػػا العػػالـ العربػػظ .4كحتػػا ي ػػت يد منتػػا ق ػراء العػػالـ العربػػظ
كاب ػػجمظ ،اقػػد كانػػت تر ػػؿ م انػػا لػػا الػػبجد اب ػػجمي  .5ف ػػذا الم م ػ تبػػرز اػػظ
م ػمكنتا الكايػات التػظ كػػاف ي ػعا ليتػا مػػاؿ الػديف ا اكػانظ كالمتميمػ اػظ‹‹تصػػحيه
الىقيػػػدة ...إصػػػالح الذىنيػػػال وتحريػػػر اإلنسػػػاف مػػػف التقميػػػد وسػػػماياتو›› .6ك ػػظ ديػػكة
ا ػريح لػػا تحريػػر ال كػػر مػػف القيػػكد ،كال ػػعظ لج تتػػاد لدم ػ لبنػػظ يا ػرا ،لقػػد كػػاف
لتذا المكا ي

كاء التظ تعتنظ بالعقيدة الاحيح  ،مك التظ تقكـ بت تيػؽ العقػؿ كتحريػرا

م ػػف قي ػػكد التقمي ػػد ال ػػدكر الكبي ػػر ا ػػظ تتي ػ ػ ا ر ػػي لر ػػاؿ ابا ػػجح مين ػػاء مح ػػاربتتـ
ملتمؼ البدع التظ كانت منتشرة اظ منطق تب

بؿ اظ كيير مف مناطؽ ال از ر.

-1مجمال المنار :كانػت ػذا الم مػ تنشػر راء الشػيل محمػد يبػدا كتػديك بديكتػ
كتقدـ درك

اظ الت ير ،كقد كاف لتػا ا يػر الكبيػر اػظ ن ػكس القػراء ،حيػث كانػت تقػ مر

تقريبا كمتا يـ تعاد قراءتتا مف ديد.7
 1كاف ماؿ الديف ا اكانظ مدير ال يا اظ م م العركة الكيقا بينما محمد يبدا كاف محرر ا ا كؿ ،يعتبراف مف
ركاد الكيظ ابن انظ لقيادتتما حرك التنكير .لمت ايؿ ينظر :ييماف مميف :جماؿ الديف األفغاني والتجديد
اإلسالمي ،ا اال  ،س ،6ع ،52ال از ر ،دي مبر ،1977ص.65
 2رابح تركظ :الشيخ باد الحميد اف ااديس فمسفتو وجيوده  ،...المر ال ابؽ ،ص.100-99
 3اترة ادكر ا دامت بع مشتر مف  1884/03/13لا  1884/10/16ادر منتا يماني يشرة يددا.
 4يبد الكريـ بكا ااؼ :المر ال ابؽ ،ص .64لمت ايؿ ينظر مي ا :رابح تركظ :الشيخ باد الحميد اف
ااديس فمسفتو وجيوده  ،...المر ال ابؽ ،ص.100
 5ماؿ الديف الح ينظ ا اكانظ ،محمد يبدا :الىروة الوثق ؛ اآلثار الكاممال( ،)1تؽ :يد ادم ل رك شا ظ
مكتب الشركؽ الدكلي  ،القا رة ،2002 ،ص.69
 6ابف يتك بف يكف :الفىؿ اإلصالحي واشكاليال النيضال (جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف أنموذجا) ،الم م
المكاربي لمد ار ات التاريلي كاال تمايي  ،امع يجلظ ليابس ،يدم بمعباس ،ع ،2مكتب الرشاد لمطباي
كالنشر كالتكزي  ،ال از ر ،كاف ،2010ص.211
 7محمد يمظ دبكز :نيضال الجزائر الحديثال  ،...ج ،2المر ال ابؽ ،ص.28
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-9جريدة المؤاد :م س ذا ال ريدة الشػيل يمػظ يك ػؼ اػظ القػا رة ػن 1889
حيػػث كانػػت تػػديك لػػا اليقظ ػ العام ػ  ،كااػػجح ا ك ػػاع الدالمي ػ اػػظ الػػبجد العربي ػ
كمقاكم اال تعمار كاال تبداد ال يا ظ كالظمـ اال تمايظ.1
يبدك مف ذا الم جت كال ار د التظ يت ػمف محتكا ػا مقاكمػ اال ػتعمار ،كالػديكة
لا ا لذ با

باب لمقاكمتػ  ،كبمػا منتػا كانػت تػدلؿ اػظ كييػر مػف ا حيػاف ل يػ يمػا

ابدارة اال ػتعماري اقػػد كانػػت تقػ مر كمتػا ،يػػـ تعػػاد قػراءة الػػبعض منتػا مكيػػر مػػف مػرة ،لقػػد
اء الكيظ الكطنظ يما ق ار تا كقد لمؽ ذا مر ي لمحركػ

ا مت بشكؿ كبير اظ

اباجحي بنت يميتا تحركاتتا اظ الديكة لميقظ  ،كالقياـ بعممي التكيير.
 4-1تأثورىجمعوةىالعلماءىالمدلمونىالجزائروون .ى
قبؿ ظتكر معي العمماء الم مميف كانت ال يطرة ال كري يما مذ اف يمكـ
الناس اظ ال از ر با
اظ حا

يام

ظ ما ينشرا كيذيع ر اؿ المرابطي  ،2ككانت ال از ر

لا يممي الدا لجنتقاؿ مف حال ال بات لا حال التكيؼ م العالـ

ال ديد ،كقد ا تكيب ر اؿ اباجح بال از ر التك

اباجحظ لا جـ المعاار

بشكؿ ري  .3كم ػ ػا منت ػ ػ ػـ ل ػ ػـ ينك ػ ػ ػ ػ ػركا تإلييػ ػ ػر كتاب ػ ػ ػات المامحي ػف مميػاؿ :اب ػ ػف تيميػ ػ
تيميػ ػ

4

 1رابح تركظ :الشيخ باد الحميد اف ااديس فمسفتو وجيوده  ،...المر
2

4

ال ابؽ ،ص.101

يمظ مراد :الحركال اإلصالحيال اإلسالميال في الجزائر؛ احث في التاريخ الديني واتجتمابي ()1399-1315

تر :محمد يحياتف ،دار الحكم  ،ال از ر ،2007 ،ص.65

3
4

يمظ مراد :المر

ال ابؽ ،ص.37

شيل اب جـ محمد بف يبد الحميـ 1263ـ 1328-ـ) :محدث ،حااظ ،م ر ،م تتد ،مقاـ بدمشؽ اقيتا يما

مذ ب ابماـ محمد بف حنبؿ ،مف تجميذا شمس الديف محمد بف قيـ ال كزي  .مف مؤل ات  :ال يا

الشريي اظ

اجح الرايظ كالريي  ،بياف ال كاب الاحيح لمف بدؿ ديف الم يح ،منا ج ال ن النبكي اظ نقض كجـ الشيع
كحال  :مىجـ المؤلفيف ،ج ،1مؤ
كالقدري  ،قكايد الت ير .لمت ايؿ ينظر :يمر ر ا َ
 ،1993ص.163
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كابف قيـ ال كزي  ،1كالشككانظ ،2باب اا لا حرك ال امع اب جمي .3
ك ف ا م يكمب يما حياتتا اال تمايي كالديني ا مي التػظ در ػتتا ايتػا ابدارة
اال ػػتعماري كمػػا مف كيي ػ ار مػػف مبنػػاء الشػػعب ديػػر مبػػاليف بالك ػ

كالػػذم مدل ب ػ لػػا

عؼ ديرت الكطني  ،اقػد كانػت مبػرز محطػات العمػؿ اباػجحظ بػال از ر يامػ

ػظ

تإل ػػيس معي ػ العممػػاء الم ػػمميف ال از ػرييف ،4ػػذا ال معي ػ التػػظ كانػػت مطمػػب يػػدد
كبير مف المامحيف كلري ظ ام الزيتكن بنقاذ الشػباب ،كال تػاد قاػد حمايػ ديػنتـ
ككطػػنتـ مػػف بػػركت االدارة اال ػػتعماري مكال كيانيػػا قم ػ الطرقي ػ ال ػػال  .5كقػػد كانػػت
باق بر التا لمعمؿ اظ ذا الحرك  ،انذا كاف الشيل يبػد الحميػد ابػف بػاديس اػظ

تب

ق ػنطين كالشػيل الطيػػب العقبػظ اػػظ ال از ػر العااػػم كالشػيل محمػػد البشػير االب ار يمػػظ
اظ تمم اف كالشيل عيد الزمكشظ اػظ ك ػراف ،اػنف تب ػ قػد كػاف بتػا الشػيل العربػظ بػف
بمقا ـ.6
ف معيػ ػ العمم ػػاء الم ػػمميف ال از ػ ػرييف ببركز ػػا كا تماماتت ػػا كالت ػػظ تت ػػدؼ ل ػػا
حياء الشلاي ال از ري المتميم اظ يركبتتا كا ػجمتا ،7قػد ميطػت داعػا قكيػا لر ػاؿ
اباػػجح بمنطق ػ تب ػ لمكااػػم نشػػاطتـ اباػػجحظ الػػذم بػػدم اػػظ كقػػت ػػابؽ ،بػػؿ

1

محمد بف مبظ بكر المعركؼ بابف قيـ ال كزي

1292ـ1350-ـ) :اقي  ،ماكلظ ،م تتد ،م ر .مف مؤل ات :

البياف ،ش اء العميؿ اظ م ا ؿ الق اء كالقدر ،مدارج ال الكيف اظ شرح منازؿ ال ا ريف ،ميجـ المكقعيف يف رب
العالميف ،الطرؽ الحكمي اظ ال يا
مىجـ المؤلفيف ،ج ،3مؤ

2

الشريي  ،بدا

كحال
ال كا د اظ النحك كالارؼ .لمت ايؿ ينظر :يمر ر ا َ

الر ال  ،بيركت ،1993 ،ص.164-163

محمد بف محمد 1814ـ1864-ـ) :قا يا كمدر ا كم تيا ،كيقرض الشعر .مف مؤل ات  :كشؼ الريب اظ الز ر

كحال  :مىجـ المؤلفيف ،ج ،1المر
يف الكيب  ،ال مكط الذ بي  .لمت ايؿ ينظر :يمر ر ا َ

3
4

مبك القا ـ عد اهلل :الحركال الوطنيال الجزائريال ،...ج ،2المر

ال ابؽ ،ص.282

ال ابؽ ،ص.386

العربظ بك جؿ :مفيوـ اإلصالح في فمسفال جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف ،الشتاب ال ديد ،س ،3ع3

مج ،3دار التدل لمطباي كالنشر كالتكزي  ،ييف مميم  ،ال از ر ،ماريؿ  ،2004ص.100
5

محمد يمظ دبكز :نيضال الجزائر الحديثال  ،...ج ،2المر

7

يبد اهلل شريط ،محمد الميمظ :الجزائر في مرآة التاريخ ،مكتب البعث ،ق نطين  ،ال از ر ،1965 ،ص.227

6

المر

ن

 ،ص.98
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االنطجق ػ مػػف ديػػد اػػظ طػػار مػػنظـ ،كالن ػػاؿ مػػف م ػػؿ بعػػث نت ػ ديني ػ كاكري ػ
م ا تا القرف الكريـ كال ن النبكي الشري  ،ككذا بعث الشلاي الكطني .1
لق ػػد ك ػػاف ن ػػاؾ ا ػػتعداد م ػػف ط ػػرؼ ما ػػمحظ تب ػ ػ الحت ػػاف معيػ ػ العمم ػػاء
الم ػػمميف ال از ػرييف ،كمػػا كانػػت نػػاؾ القابميػ ابي ابيػ مػػف طػػرؼ بعػػض مييػػاف تب ػ
الحت اف ر اؿ اباجح.
-2ىىنذأةىوتطورىالحركةىاإلصالحوةىفيىالمنطقة .ى
تطػػكرت حركػ اباػػجح اػػظ ال تػرة مػػا بػػيف الحػربيف العػػالميتيف ،كقػػد كػػاف لممشػػرؽ
الدكر البارز اظ ظتكر ا ،كيرات اظ ارن ا با ـ ‹‹الحركال اإلصالحيال اإلسالميال››.2
ف ال تكد التظ بذلتا بعض ا يػجـ اػظ المنطقػ تعػد المبنػات ا كلػا يمػا طريػؽ
النت

كاباجح ،كانت الم تكدات اردي حيػث كػاف ماػحابتا يػديكف كيحيػكف يمػا

العمػػـ كال ػ ر مػػف م مػ كالت ػرة ليػ باب ػػاا لػػا ربػػط النػػاس بػػالقرف .ككػػاف قػػادة ذلػػؾ
بالمنطق كييركف منتـ :ال قي يك ؼ ابػ ار ـ بػف يمػظ ،كالشػيل يبػاس اػيادة بػف حمانػ
كالحاج محمد بكير بف اب ار يـ العنؽ ،كالشيل اب ار يـ ربيعظ بػف يك ػؼ ،كالشػيل ػميماف
بػػف طيػػار .ديػػر مف مقػػكل الم تػػكدات تػػإليي ار اػػظ المنطقػ لمكااػػم

ػػيركرة النت ػ

ػػك

مػػا كػػاف منتػػا متاػػج بالشػػيل العربػػظ التب ػػظ ،محػػد مبػػرز قػػادة حركػ اباػػجح بػػال از ر
التػػظ قػػاـ بتػػا العممػػاء ال از ريػػكف كالتػػظ يبػػر ينتػػا مالػػؾ بػػف نبػػظ بإلنتػػا‹‹طميىػػال النيضػػال
الجزائريػػػال الصػػػحيحال ومػػػف أ ػػػو محركاتيػػػا›› .3اق ػػد كان ػػت لديػ ػ دكااػ ػ قكيػ ػ لمعم ػػؿ
اباػػجحظ ردػػـ من ػ ميػػؿ دي ػرا مػػف النػػاس يعػػيش اػػظ التطػػاحف بػػيف الق ػكات التػػظ يبػػر
ينتػػا مالػػؾ بػػف نبػػظ ك ػػظ ‹‹ :ػوات سػػمايال تػػدبوه إلػ السػػكوف ،وىػػي دبػػوة تجػػد فػػي
1

محمد الاالح رم اف :جمىيال الىمماء ودورىا الىقائدي واتجتمابي والثقافي ،م م اليقاا  ،س ،14ع83

ال از ر ،بتمبر/مكتكبر ،1984ص.03

 2شارؿ ركبير م ركف :تاريخ الجزائر المىاصرة ،...المر
3

ال ابؽ ،ص.513

مالؾ بف نبظ :شروط النيضال ،تر :يمر كامؿ م قاكم ،يبد الابكر شا يف ،دار ال كر لمطباي كالتكزي

كالنشر ،دمشؽ ،1986 ،ص.26
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طايىػػال اإلنسػػاف بامػػال اػػوت اسػػاب ميمػػو الفطػػري إلػ السػػيولال ،واػػيف ػوات إيجاايػػال
تدبوه إل الكد والىمؿ ،تحثو صىدا إلػ الر ػي ،الػذي ىػو رسػالال األمػال ،والػ الػدفاع
بف كياف المجتمع؛ واصورة بامال إنيا تػدبوه إلػ القيػاـ االواجاػات›› .1ديػر مف ػذا
الداا القكم الذم يحمم يما العمؿ اباجحظ يتطمب تكدا مايي .
ايتمػػد الشػػيل العربػػظ التب ػػظ م ػػمكب العمػػؿ ال مػػايظ اػػظ الػػديكة لااػػجح بػػدال
مػػف العمػػؿ ال ػػردم ،االحرك ػ اباػػجحي مػػف حيػػث قػػكة نش ػاطتا كتنكي ػ بمنطق ػ تب ػ
يمكف تحديد ا بعناريف ك ما :اب تعداد الػذم كػاف يتميػز بػ الطمبػ لااػ الزيتػكنييف
منتـ كشلاي العربظ التب ظ كنشاط .
1-2ىدورىالذوخىالعربيىالتبديىفيىبعثىالنذاطىاإلصالحيىفيىمنطقةىتبدة .ى
انت ػػب العربػػظ التب ػػظ لػػا ا ز ػػر الش ػريؼ ػػن  1920متػػنقج لي ػ مػػف ػػام
الزيتكن يإللػذ العمػـ كيحاػؿ المعراػ  ،ككػاف يح ػزا طيمػ تكا ػدا بػا ز ر كي ػايؼ مػف
نشاطات شعكرا الػدا ـ بحرمػاف مبنػاء كطنػ مػف العمػـ ب ػبب التيمنػ اال ػتعماري يميػ .2
كردـ ال رص التظ متيحت ل كظ يعمؿ بمار دير من قرر العكدة لا بمدا نػ يشػعر
بإلف البمد اظ حا

لي  .3لما منتا د ار ت يػاد لػا تب ػ اػظ مكالػر يػاـ  1927اك ػد

مبنػػاء بمػػدا يعيشػػكف معانػػاة ال قػػر كال تػػؿ ،ك مػػا مػػف ا

ػػاليب اال ػػتعماري العام ػ التػػظ

ايتمػ ػػد يميتػ ػػا االحػ ػػتجؿ ال رن ػ ػػظ لمبقػ ػػاء بالم ػ ػػتعمرات مطػ ػػكؿ مػ ػػدة ممكن ػ ػ  ،4كمػ ػػا مف
االنحػراؼ ككيػرة الشػعكذة كالبػدع قػد ػيطرت يمػا الكاقػ  .كحتػا يػتـ حمايػ ا ن ػس مػف
ميؿ ذا الم ار ‹‹ت اد مف إحيػاء وتطػوير وتكييػؼ ثقافتنػا ولغتنػا فػي إطػار الحفػاظ

 1مالؾ بف نبظ :تأمالت ،تر :يمر م قاكم ،دار ال كر ،دمشؽ ،2002 ،ص.21
 2محمد الاالح الاديؽ :نماذج لإل تداء ،المر ال ابؽ ،ص.131
 3ميم كبير :مف أبالـ الجزائر في الىصر الحديث؛ الشيخ الىراي التاسي شييد الوطف واإلسالـ ،المكتب
الل راء لمطباي كالنشر كالتكزي  ،ال از ر ،د .س .ف ،ص.11
 4يحظ بكيزيز :المر ال ابؽ ،ص.65
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بم ىويتنا و يمنا الوطنيال وخصوصياتنا وباداتنا وتقاليدنا›› .1اظ ذا الظركؼ كػاف
ال كػ ػػر اباػ ػػجحظ الػ ػػذم انتشػ ػػر بالمشػ ػػرؽ العربػ ػػظ قػ ػػد بػ ػػدمت تبػ ػػرز ب ػ ػكادرا اػ ػػظ مرض
ال از ر.2
ب ػػدم العرب ػػظ التب ػػظ ػػاي ر كيػ ػ ل ػػا تب ػ ػ االتا ػػاؿ بالن ػػاس ،كلااػ ػ م ػػنتـ
ال ػرادبيف اػػظ يقػػاظ النػػاس كتح ػريكتـ ،اقػػد ا ػػتقبؿ مػػف قبػػؿ بعػػض ا ييػػاف 3الػػذيف لتػػـ
يماف بالعمؿ ال مايظ كبالتكيير الذم ي ب مف ينطمؽ ب م ؿ المنطق  ،كقػد ك ػدكا مػف
يحمػػؿ اري ػ

ػػذا العمػػؿ ايؤازركن ػ  ،ف ػػذا ال ػػاي التػػظ ػػظ ػػاي اليقظ ػ التػػظ يبػػر

ينتػػا مالػػؾ بػػف نبػػظ بقكلػ ‹‹ :واػػدأ الشػػىب الجزائػػري المخػػدر يتحػػرؾ وياليػػا مػػف يقظػػال
جميمػػػػال مااركػػػػال›› .4اق ػػد كان ػػت مكل ػػا التحرك ػػات بات ػػاا الم ػ ػ د العتي ػػؽ ل مػ ػ الن ػػاس
كاالحتكاؾ بتـ ،كطرح ا اكار ال ديدة يمػيتـ ،ككانػت ػذا االنطجقػ اػعب

ػدا ،كبمػا

منػ لػػـ ي ػػد المكػػاف الػػذم يمقػػظ ب ػ المحا ػرات مك الػػدركس التعميمي ػ  ،انطمػػؽ اػػظ م ػ
النػػاس مػػف حكل ػ بالم ػ د العتيػػؽ يمقػػظ يمػػا يمػػكـ النػػاس الػػدركس العام ػ  .ديػػر مف
باتي ػ ػػتينظ  5)Battistiniيػ ػػف طريػ ػػؽ يمج ػ ػ مشػ ػػعركا بلطػ ػػكرة المكقػ ػػؼ ،اػ ػػإلمر مػ ػػاـ
الم

د بنيقاؼ العربظ التب ظ يف م الناس كملاطبتتـ .ا طر بعد ا لػا االنتقػاؿ

لا ام ابف عيد الذم ال يبعد يف الم
ا تيعاب قميمػ

ػر ككانػت طاقػ
د العتيػؽ بػإلكير مػف  50مت ا

ػدا لاػكر م ػاحت التػظ تقػارب  60ـ ،2بحيػث يػتـ اال تمػاع مػ يامػ

الناس اظ حمقات اكيرة كالقاء دركس يام يميتـ دير مف ميدم ابدارة لحقت

ناؾ.6

ناؾ.6
 1محرز ي ركف :مذكرات مف وراء القاور؛ تأمالت في المجتمع ،ج ،2دار كم لمطباي كالنشر كالتكزي
ال از ر ،2010 ،ص.46
 2محمد الاالح الاديؽ :نماذج لإل تداء ،المر ال ابؽ ،ص.137
 3مف ؤالء ا يياف :الاادؽ بكذراع ،حكاس حكاس ،ماط ا ميدة ،م عكد قارم ،محمد ايجلظ.
 4مالؾ بف نبظ :شروط النيضال ،...المر ال ابؽ ،ص.24
 5كاف باتي تينظ يشكؿ مناب متارؼ دارم ببمدي تب  .لمت ايؿ ينظر:
A.W.T, Recueil Officiel des Actes de la Préfecture de Constantine, Année 1931, N°06
juin 1931, p98.
 6كماؿ ياشكرم :باؽ مف تاريخ تاسال ،المادر ال ابؽ.
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قػػاـ الشػػيل يبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس بزيػػارة لػػا تب ػ

1

بعػػد ػػنتيف مػػف ر ػػكع الشػػيل

العربظ التب ظ ليتا قادما مف ا ز ر كذلؾ ن  ،1929ككػاف اػظ ا ػتقبال محػد مييػاف
المنطقػ ك ػػك الشػػيل الاػػادؽ بػػكذراع .لقػػد التقػػا الشػػيل يبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس بالشػػيل
العربػػظ التب ػػظ كمػػا التقػػا ال قي ػ الن طػػظ محمػػد بػػف محمػػد كالعربػػظ ال جلػػظ 2كيمػػر بػػف
نبظ.3
كنظ ار لم ككطات التظ مار تتا االدارة اال تعماري

كبعض متبايتا ،يما الشػيل

العربػظ التب ػظ ككػػذا يمػا م ػؿ اباػػجح الػذيف حػػاكلكا اػظ ال تػرة مػػف  1927لػا دايػ
 1929احت اف الشباب كا ط اؿ ،ككذا الشػيكخ اقػد مشػار يميػ الشػيل يبػد الحميػد بػف
باديس بمكادرة تب

بات اا يػﭪ بعمال ك راف.4

انتق ػػؿ الش ػػيل العرب ػػظ التب ػػظ ل ػػا ي ػ ػﭪ ا ػػظ بدايػ ػ

ػػن  1930كق ػػد ت ػػرؾ كراءا

دي ػػا م ػػف ط ػػرؼ م مت ػػا ال ػػذيف مرادكا مكيػ ػ ار معت ػػـ لألك ػػاع الت ػػظ يتل ػػبط ايت ػػا م ػػؿ
المنطق ػ  ،5ديػػر مف ذلػػؾ لػػـ يمنع ػ مػػف التنقػػؿ لػػا يػ ػﭪ التػػظ ك ػػد بتػػا قب ػكال كطكايي ػ
اق ا بينتـ نتيف معممػا ،كنااػحا ،كمك تػا لعامػ النػاس اػظ الم ػ د .6كردػـ تكا ػدا
بػ يػﭪ دير مف م ؿ تب ػ لػـ يقطعػكا اتاػاالتتـ بػ  ،نظػ ار لػردبتتـ اػظ اػادة مبنػا تـ مػف
يمم الكزيػر ،كتك يػ الكبػار بناػا ح الربانيػ حيػث اتاػؿ بػ مييػاف تب ػ

7

كػظ يعػكد

كينشر يمم ايمػا بيػنتـ ،ااشػترط يمػا الكاػد ي ػاد مح ػنيف :ا كؿ لمػنشء كيتميػؿ اػظ
المدر

التظ مف لجلتا يتمكف مف التدريس مػ معممػيف لػريف ،كالمح ػف اليػانظ ػك

 1لمت ايؿ حكؿ الزيارة التظ قاـ بتا الشيل يبد الحميد بف باديس لا تب
ال از ر ،مكتكبر ،1929ص.51-49
2
الذم كاف مدر ا متطكيا ب ام الزيتكن .
 3كالد الم كر مالؾ بف نبظ ،كالذم كاف يشكؿ مناب لك لمدة قاربت يشريف ن .
 4محمد الاالح الاديؽ :نماذج لإل تداء ،المر ال ابؽ ،ص.140

ينظر :الشتاب ،س ،5ج ،9مج5

 5كماؿ ياشكرم :باؽ مف تاريخ تاسال ،المادر ال ابؽ.
 6محمد الاالح الاديؽ :نماذج لإل تداء ،المر ال ابؽ ،ص.141-140
 7اتاؿ ب اظ يڤ كاد يتككف مف ال ادة :حكاس حكاس بف ا ماييؿ ،الاادؽ بكذراع ،محمد ايجلظ ،ماط ا
ميدة ،م عكد قارم ،يبد الح يظ م قم ظ .يبد المالؾ جلظ :المادر ال ابؽ.
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الم ػ د ،1الػػذم يعتبػػر بالن ػػب ل ػ كلقػػادة النت ػ مركػػز النػػكر كابشػػعاع الػػذم طػػبعتـ
بطابع ػ  ،كت ػػرؾ ا ػػيتـ ميمػػؽ ي ػػارا ،اق ػػد تعمم ػكا ايػ ػ منت ػػـ ماػػحاب ر ػػال كل ػػديتـ ممانػ ػ
يظما ،ك ظ تطتير الم تم كحماي الديف.2
ف تاػػكرا لمنت ػ اػػظ منطق ػ تب ػ لي ػػت م ػػرد رمم ماػػمح اػػظ ك ػ مػػا ،مك
تاػػكر اػػظ ق ػػي معين ػ  ،كانمػػا ػػظ رؤي ػ شػػامم لمكاق ػ الػػذم تعيش ػ ا م ػ  ،كمػػف يم ػ
طػػرح البػػديؿ اك ػ ار كم ػػمكبا ،3ك ػػذا مػػا عم ػ يػػديك لػػا تػػكاير ك ػػيمتيف يػػتمكف بتمػػا مػػف
ديػكة النػاس لػػا تكييػر مػػا بتػـ مػف تػػؿ ،مػف تػ مكلػا تعمػيـ الاػػكار كالنتػكض بتػػـ
يػ ػػـ تػ ػػك يتتـ بتمػ ػػاـ د ار ػ ػػاتتـ التػ ػػظ حرم ػ ػكا منتػ ػػا ،حتػ ػػا ي ػ ػػتطيعكا مف يػ ػػدرككا كاقعتػ ػػـ
كيقكمػػكف ػػـ مي ػػا بعممي ػ التكييػػر ،كمػػف ت ػ ياني ػ تك ي ػ كارشػػاد الكبػػار ،كتكييػػر مػػا
يمؽ بإلذ انتـ مف معتقدات اا دة.
قبػػؿ م ػػؿ اباػػجح بتػػكاير مطالػػب الشػػيل العربػػظ التب ػػظ ،4ككػػاف قبػػكلتـ لتػػذيف
الشػػرطيف يػػف قناي ػ مػػنتـ نتمػػا ك ػػيمتاف امتنػػاف تمكػػنتـ مػػف ناحي ػ مكلػػا اػػجح
ذكاتتـ كالرقظ بتا ك ػذا بم ػ د حػر ،كمػف ناحيػ يانيػ بعػث التػدريس بنػا تـ مػف ديػد
اظ مدر

حرة .5كنزكال يند ردب ر اؿ تب

اػػظ بداي ػ

ػػن  ،1932كلاا ػ حػػيف يمػػـ بنػػدـ م متػػا مػػف مػػكق تـ ال ػمبظ اػػظ ال ت ػرة

ياد الشيل العربظ التب ػظ مػف ي ػﭪ اػظ

ا كل ػػا التػ ػظ نش ػػط بت ػػا قب ػػؿ تك تػ ػ ل ػػا الك ػػرب ال از ػػرم ،كك ػػذا ا ػػتيقاظتـ كش ػػعكر ـ
بػػال راغ الػػذم ترك ػ  ،كادراكتػػـ بإلن ػ ال منػػاص مػػف االنت ػػاع بعمم ػ  .ر ػ كقػػد ك ػػد مػػف
1

يعتبر الم

بالم

2

د بالن ب لمعمماء المكاف الذم تمت اي تنش تتـ كت قيتتـ .لمت ايؿ حكؿ نشإلة يمما نا ا يجـ

د ينظر :محمد يمظ دبكز :نيضال الجزائر الحديثال  ،...ج ،2المر

محمد يمظ دبكز :نيضال الجزائر الحديثال  ،...ج ،2المر

ال ابؽ ،ص.79-73

ال ابؽ ،ص.73

3

العربظ التب ظ :مقاتت في الدبوة إل النيضال اإلسالميال في الجزائر ،م كتكييؽ كتعميؽ :محمد الراايظ

4

كاف الرد مف طرؼ الحاج حكاس حكاس بإلف يقكـ الشيل العربظ التب ظ با تعماؿ الطابؽ ا ر ظ مف م كن

شراظ ،دار البعث لمطباي كالنشر ،ق نطين  ،ال از ر ،1981 ،ص.23

لمتعميـ ايما يتقا ـ الطابؽ العمكم راقت لممبيت ب  .مقابم م الشاذلظ حكاس :بمنزل  ،بمدي تب  ،كالي تب

بتاريل  ،2014/09/11ال اي  17ا
5

ك30د.

كماؿ ياشكرم :باؽ مف تاريخ تاسال ،المادر ال ابؽ.
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ي ػػايدا يمػػا ذلػػؾ ،1ك ػػد الماػػمحيف متكتمػػيف كقػػد ميمػػرت م ػػايي ا كلػػا التػػظ در ػػتا
ايتـ.2
قاـ الحاج حكاس حكاس بتشييد منزؿ لاص ب يتككف مف طابقيف ،3كقد ات ػؽ مػ
الكاػػد الػػذم تنقػػؿ معػ لػػا ي ػﭪ ،يمػػا مف يتبػػرع ب ػػزء منػ كي عمػ مدر ػ مؤقتػ  ،يػػتـ
ايتا تعميـ مبناء البمدة رييما يتـ ي اد حؿ نتػا ظ ،كالمتميػؿ اػظ شػراء يقػار مبنػظ كالقيػاـ
بتحكيمػ لػػا مؤ ػ تعميميػ حدييػ  ،4مك قطعػ مرض كا ػػتكجلتا لبنػػاء مدر ػ كم ػ د
كيعتبر ػذا المكػاف المتػن س الػذم مػف لجلػ انطمػؽ العمػؿ اػظ طػار مػايظ لمنتػكض
بػ ػ ا ػػظ تب ػ ػ  ،ل ػػيس المدينػ ػ اق ػػط ،كانم ػػا ا ػػظ ملتم ػػؼ نكاحيت ػػا باب ػػاا ل ػػا المن ػػاطؽ
الم اكرة.
ق ػػاـ ر ػػاؿ ابا ػػجح بتب ػ ػ بتإليي ػػث البنايػ ػ بالك ػػا ؿ الجزمػ ػ ال ػػتقباؿ المعمم ػػيف
كالتجميذ ،كما قاـ ا يياف بالدياي لممدر  ،حيث طالبكا ا كلياء بنر اؿ مبنا تـ ليتػا.
امبكا ديكة ا يياف مر ميف مبناء ـ لممدر  ،التظ باشرت با تقبالتـ ،ككػاف مػف ا كا ػؿ
الذيف التحقكا بتا محمد يجؽ كزرقيف لم اكم.5
انطمػػؽ الشػػيل العربػػظ التب ػػظ مػػف بناي ػ الحػػاج ح ػكاس ح ػكاس بػػف ا ػماييؿ التػػظ
عمتػػا مقػ ار لنشػػاط التعميمػػظ ككػػاف معػ مربعػ معممػػيف ،حيػػث تػػكلا ػػك دارة المدر ػ
كتػػدريس المػ ػﱞ ػػك العربي ػ كتعمػػيـ الػػديف لمكبػػار ،اػػظ حػػيف تك ػػؿ اآللػػركف بتعمػػيـ التجميػػذ
الاكار كمتك طظ ال ف.
1
2

محمد الاالح الاديؽ :نماذج لإل تداء ،المر

محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر مف باـ 1311إل باـ  ،1381ج ،2مطبع البعث ،ق نطين

ال از ر ،1976 ،ص.30

3
4

تق البناي اظ ك ط مدين تب
التعميـ بمدر

المدر

بالقرب مف ال كؽ.

ياري كانت اكرة يباس بف حمان كالحاج محمد بكير بف ب ار يـ العنؽ ،كقد كاف لتا كق اظ

ن كس المامحيف بتب
5

ال ابؽ ،ص.141

كمف يم مراد الحاج حكاس حكاس بف ا ماييؿ كماحاب  ،مف تككف المدر

الاديقي التظ لـ يكتب لتا اال تم ارر.

الشاذلظ حكاس :المادر ال ابؽ.
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باب ػػاا لػػا تعمػػيـ الػػديف كالم ػﱞ ػػك العربيػ اقػػد كػػاف نػػاؾ ا تمػػاـ بػػالعمكـ ا لػػرل
حيػػث قػػاـ كػػؿ مػػف الاػػديؽ ػػعدم كيي ػػا ػػمطانظ بتعمػػيـ ملتمػػؼ ػػذا العمػػكـ ،كذلػػؾ
ببػػذؿ م تػػكدات كبي ػرة اػػظ تقػػديـ الػػدركس لمناش ػ معتمػػديف يمػػا مػػا تحاػػمكا يمي ػ مػػف
معراػ كيمػػـ ب ػػام الزيتكنػ بتػػكنس كتػػـ ذلػػؾ تحػػت رقابػ كتك يػ الشػػيل العربػػظ التب ػػظ
لتمػػا ،ممػػا الاػػادؽ بػػف لميػػؿ دربا ػػظ اكػػاف يعمػػـ ا ط ػػاؿ الاػػكار اللػػط لبرايت ػ اػػظ
ذلؾ.1
ككاف محيانا ي تعيف ببعض الطمب الذيف يدر كف اػظ ػام الزيتكنػ ككػذا بعػض
ا

اتذة ممياؿ :الشيل يبػد الح ػيظ بػدرم كالشػاذلظ المكػظ ،الػكردم شػقراكم ،يك ػؼ بػف

محمػػد شعشػػكيظ ،ك ػػذا ربمػػا لكيػ ػرة يػػدد التجميػػذ ال ػػذيف ال يػػتمكف م ػػف تدري ػػتـ مربعػ ػ
معممػػيف اقػػط .2ك نػػاؾ مػػف ذكػػر بػػإلف مالػػؾ بػػف نبػػظ 3كػػاف مػػف الػػذيف يقكمػػكف بم ػػايدة
الش ػػيل العرب ػػظ التب ػ ػظ ا ػػظ تعم ػػيـ التجمي ػػذ م ػػف ح ػػيف آلل ػػر .4ربم ػػا لبرايتػ ػ ا ػػظ العم ػػكـ
الريا ي كالتند

كدير ما ،حيث كانت تككؿ ل متم تعميـ التجميػذ المبػادلء ا كلػا

اظ ذا المكاد.
لق ػػد ك ػػاف الش ػػيل العرب ػػظ التب ػػظ ي ػػدرؾ مف الن ػػاح يتطم ػػب الت ػػحي  ،كمف تعم ػػيـ
كتكػػكيف ال ػػنشء ل ػػيس مم ػ ار ين ػػا ،ل ػػذا ك ػػاف منػػذ البدايػ ػ حازم ػػا م ػ القػ ػا ميف يمػ ػا تعم ػػيـ
ا ط ػػاؿ .اقػػد كػػاف يعػػايف ميػ ال اػػكؿ ،يك ػ المعممػػيف كيحػػيتـ كيػػديك ـ لػػا تر ػػيل
مبػػادلء التربي ػ قب ػػؿ التعمػػيـ ،ف ابيتن ػػاء بتػػا يحا ػػف ا ط ػػاؿ كذل ػػؾ بكػػرس العقي ػػدة
الاػػحيح اػػظ ن ك ػتـ ،يػػـ القيػػاـ بتعمػػيمتـ .ممػػا الكبػػار اقػػد كانػػت م ػػؤكليت نحػػك ـ ػػظ
تع ػ ػري تـ بالػ ػػديف اب ػ ػػجمظ ،كتكييػ ػػر المعتقػ ػػدات التػ ػػظ ك ػ ػػد ا قػ ػػد نلػ ػػرت
باب اا لا تعميمتـ المك العربي .5
1

كماؿ ياشكرم :باؽ مف تاريخ تاسال ،المادر ال ابؽ.

 2محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،2المر
 3يطمقكف يمي ا ـ الاديؽ.
 4الشاذلظ حكاس :المادر ال ابؽ.
5
الشااعظ يي اكم :المادر ال ابؽ.
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مل ػػذ المعمم ػػكف بالنا ػػا ح الت ػػظ مم ػػد ـ بت ػػا ،ا عمػ ػكا التربيػ ػ م ا ػػا ،كتقربػ ػكا م ػػف
التجميػػذ مكيػػر حتػػا كقعػػت ا ل ػ بيػػنتـ كبػػيف معممػػيتـ ،بػػؿ ف ا

ػػمكب الػػذم طالػػب

الشػيل العربػػظ التب ػػظ ايتمػػادا مػػف طػػرؼ المعممػيف الػػذيف ينشػػطكف معػ قػػد ك ػػد اػػدل
ل ػػارج مدينػ ػ تب ػ ػ  ،حي ػػث ك ػػاف لػ ػ ا ي ػػر ا ػػظ ي ػػدد كبي ػػر م ػػف مداش ػػر كق ػػرل المنطقػ ػ
كا ػػارت بنايػ ػ الح ػػاج حػ ػكاس حػ ػكاس ب ػػف ا ػػماييؿ مدر ػ ػ يقب ػػؿ يميت ػػا الن ػػاس ليػ ػتعمـ
مبنػػاؤ ـ بتػػا ،اقػػد مقبػػؿ يميتػػا التجميػػذ مػػف البػكادم كالقػػرل كالشػريع كب ػػر العػػاتر ،كحتػػا
مػػف ا مػػاكف البعيػػدة كػػدكار ال ػػطح قنتػػيس 1نا يػػؾ يػػف القػػرل القريب ػ منتػػا كالحمامػػات
كمر ط كدير ما .لقد كاف لتذا المدر

ا ير الح ف اظ الن كس ااارت قبم يقاػد ا

الكبار كالاكار مف م ؿ التعمـ كالت ق .2
ف التنقؿ مف الدكاكير كالقرل البعيدة عؿ كاف تب

ي تحكف م ػاكنتـ ال ػتقباؿ

ا ط ػاؿ الاػكار ،ممػا بالن ػب لمكبػار اتنػاؾ مػػف تبػرع بم ػكن ليػإلكم ػؤالء الػذيف قػػدمكا
مف م ؿ العمـ ،كما قامكا بمد يد الم ايدة ليتـ مكج كلبا ا طيم تكا د ـ بتب .3
ا ػػتمر النشػػاط التعميمػػظ ببناي ػ الحػػاج ح ػكاس ح ػكاس حيػػث يراػػت لجلتػػا قبػػاال
كبيػ ار لمتجميػػذ الػػذيف بمػ يػػدد ـ بالعشػرات لػا دايػ قيػػاـ معيػ تتػػذيب البنػػيف كالبنػػات
بتب

ببناء المدر

الحرة .4كلـ تقتاػر ال تػكد اػظ التعمػيـ بالمدر ػ اقػط ،كانمػا كانػت

ناؾ نشاطات ملرل لارج المدر

لتكيير ماكار الم تم .

ف ال عظ لتكيير ماكار م تم منطق تب

ككيرا مف كاف مناطؽ ال از ػر لػيس

مف ال تكل بمكاف ،اطرح ال ديد يما العام مف النػاس قػد يػراض اػظ بدايتػ اي ػتكيف
لطبع المياؿ الذم يراض الت ديد ،حتػا تاػدؽ يمػيتـ المقكلػ ‹‹ :أنػو لػيس ااإلمكػاف
أفضػػؿ ممػػا كػػاف›› .كقػػد اػػادؼ الشػػيل العربػػظ التب ػػظ اػػعكب كبيػرة مػػف طػػرؼ يامػ
1

محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،2المر

ال ابؽ ،ص.31

3

محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،2المر

ال ابؽ ،ص.31

 2مقابم م يمظ بكلاتـ :بمنزل  ،بمدي مر ط ،كالي تب  ،بتاريل  ،2014/10/25ال اي  16ا ك30د.
4

كماؿ ياشكرم :باؽ مف تاريخ تاسال ،المادر ال ابؽ.
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النػػاس ،تميمػػت اػػظ يػػدـ اتمتػػـ ل ػ اػػظ بداي ػ ديكت ػ ايمػػا نقػػؿ يػػف ييمػػاف ػػعكد قػػكؿ
الشيل العربظ التب ظ مف ‹‹الحجر يسمىني ويفيمني في تاسال لكف أىميػا ت سػامىيني
وت فػػاىميني›› .كمف ػػذا الاػػعكب اػػظ تقػػبمتـ لمػػا يطػػرح يمػػيتـ لػػيس مرد ػػا المكػ التػػظ
ي ػػتعممتا ،كانمػػا ا اكػػار ال ديػػدة التػػظ ماػػبحت تطػػرح بػػيف النػػاس ،ايقمػػت يمػػيتـ بػػؿ
كك دت مف ياد الناس ينتا .1اعمػد لػا ي ػاد ال ػبؿ التػظ تمكنػ مػف نشػر ماكػارا مػ
المتعػ ػػاط يف كال ػ ػرادبيف اػ ػػظ التكييػ ػػر .كػ ػػاف ركاد ال كػ ػػر اباػ ػػجحظ ي تمعػ ػػكف بملػ ػػزف
الاادؽ بكذراع اػظ انتظػار اػجة المكػرب ،2يتحػديكف كيتناقشػكف حػكؿ ماػير ال از ػر
يمكما كم ؿ منطق تب

لاكاا.

كان ػػت ال ػػمطات ت ارق ػػب تحرك ػػات الش ػػيل العرب ػػظ التب ػػظ كمتبايػ ػ  ،دي ػػر منػ ػ مراد
ا تكجؿ مي ال رص المتاح للدم اكرت ك ظ حياء القرف الكريـ -ليس تجكة كانمػا
تعبدا ك عم منتج حياة -كالنتكض با م كااجح ما قاـ بنا ادا المناكؤف لمػديف با ػـ
الديف ،3ف ميظـ مايب ماابت الم مميف يام كتب

بك

لاص كانػت ‹‹جفػاؤىـ

لمقرآف وحرمانيـ مف ىديو وآدااو››.4
قبػػؿ البػػدء اػػظ تكػػكيف اآللػريف كػػاف مكلػػا المتػػاـ التػػظ بينتػػا الشػػيل العربػػظ التب ػػظ
لركاد ال كر اباجحظ بتب  ،ظ تكػكيف النػكاة ا كلػا مػف ر ػاؿ اباػجح التػظ تإللػذ
يمػػا ياتقتػػا الػػدااع يػػف ا اكػػار التػػظ تطرحتػػا ،كيكػػكف ذلػػؾ اػػظ طػػار مػػايظ كمػػنظـ
يما حد تعبيػرا ‹‹أزفػت سػابال الجمابػال وتصػرـ بصػر الفػرد›› ،5ك ػظ ديػكة ف يقػكـ

1

ييماف عكد :المادر ال ابؽ.

2

مالؾ بف نبظ :مذكرات شاىد لمقرف ،المر

ال ابؽ ،ص.341

4

معي العمماء الم مميف ال از رييف :المر

ال ابؽ ،ص.319

3

5

المر

ن

 ،ص.419

ك ينكاف مقاؿ لمشيل العربظ التب ظ .لمت ايؿ ينظر :الشتاب ،ع ،31المر
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الفصلىالثاني:ىىىىىىىىىأدبابىظكورىالحركةىاإلصالحوةىوادتمرارهاىفيىالمنطقةىورالقتكاىبالفعالواتىالبارزة

ال مي ػ كلػػيس شلاػػا بم ػػردا بػػالتكيير ،كالػػذم يطم ػػؽ يمي ػ ‹‹اإلصػػػالح التىػػػاوني››.1
تشكمت النكاة كقد عمت اظ بداي تككينتا مف ملزف الاادؽ بكذراع مق ار لتا.2
لػػـ يكػػف يمػػؿ ركاد ال كػػر اباػػجحظ بمنطق ػ تب ػ تعميمي ػا اػػراا ،كانمػػا م ا ػ
التربيػ اػػظ كػػؿ شػػظء ،كا ػػتكجؿ كػػؿ كقػػت لكا بػ  .اكػػاف ر ػػاؿ اباػػجح كيمػػا مر ػػتـ
الش ػػيل العربػ ػػظ التب ػ ػػظ يحيػ ػػكف ا كليػ ػػاء يمػ ػػا تعمػ ػػيـ ا بنػ ػػاء ركػ ػػكب الليػ ػػؿ اػ ػػظ طػ ػػار
الريا

 ،ككذا تكاير بنادؽ الايد لتـ كظ يتعممػكا بتػا الرمػظ ،اقػد يحتا كنتػا اػظ كقػت

مػ ػػا ،3كػ ػػذلؾ العمػ ػػؿ يمػ ػػا ي ػ ػػاد منػ ػػابر ملػ ػػرل ديػ ػػر الم ػ ػ د كالمدر ػ ػ  ،كذلػ ػػؾ قاػ ػػد
ا تقطاب مكبر يدد ممكف مف الناس كطرح ا اكار يميتـ اظ ذا المنػابر ،كالتػظ منتػا
ال معيات كالنكادم الكش ي كاليقااي كالريا ي .4
ابالن ػػب لمش ػػباب القي ػػاـ بنا ػػحتـ كدي ػػكتتـ لمتػ ػإلطير ا ػػظ نػ ػكاد ريا ػػي كاا ػػجح
كنشػػر الليػػر ايمػػا بيػػنتـ ،كمف يككن ػكا ب ػػمككياتتـ قػػدكة لكيػػر ـ ،5كاػػظ طػػار داء كا ػػب
الكقت الذم ك ارض يما كؿ كاحد ،كال يتطمب التإل يؿ ،امما انػدلعت اليػكرة التحريريػ
قاؿ لبعض طجب ك ذا يما ل ػاف الػكردم قتػاؿ حايػا يػا ـ يمػا القيػاـ بػكا بتـ الحػالظ
كالمتميػػؿ اػػظ م ػػايدة ل ػكانتـ الػػذيف راع ػكا ال ػػجح اػػظ ك ػ اال ػػتعمار ال رن ػػظ ‹‹يػػا
أانائي إف الىمـ ت يفوتكـ لكف الثورة تفوتكـ›› االكقت اآلف ك كقت تاد.6
االعم ػػؿ ابا ػػجحظ يكم ػػف ذف ا ػػظ تكيي ػػر ال ػػذ نيات كتحرير ػػا ،كالعم ػػؿ ا ػػظ ك ػػؿ
منبر ،كمف ينشط الناس اػظ ميػ منػاحظ الحيػاة لكػف الشػرط ا

ػاس ػك مف يكػكف اػظ

طػار مػا يلػدـ الشلاػي الكطنيػ  ،كيػػؤ ج مشػاير النػاس التػظ ر ػيت بالحالػ ال ػػمبي
الراا
1

لمتحرؾ كلمتكيير.

معي العمماء الم مميف ال از رييف :المر

2

مالؾ بف نبظ :مذكرات شاىد لمقرف ،المر

4

يبد الح يظ درم :المادر ال ابؽ.

6

الكردم قتاؿ :المادر ال ابؽ.

3

االح براكنظ :المادر ال ابؽ.

ال ابؽ ،ص.49
ال ابؽ ،ص.419

 5مقابم م محمد الاديؽ تطار :بمنزل  ،بمدي تب  ،كالي تب  ،بتاريل  ،2014/06/02ال اي  17ا.
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الفصلىالثاني:ىىىىىىىىىأدبابىظكورىالحركةىاإلصالحوةىوادتمرارهاىفيىالمنطقةىورالقتكاىبالفعالواتىالبارزة

لما تإل

ت ذا النكادم كاف العمؿ العػاـ بتػا يتميػؿ اػظ النػدكات كالت معػات التػظ

تعقػػد م ػػبكييا ،1كالتػػظ يتػػردد يميتػػا النػػاس مػػف ملتمػػؼ ا يمػػار ،حيػػث كػػاف لتػػا ا يػػر
الح ػػف ا ػػظ تكيي ػػر ػػمككياتتـ ،2ب ػػؿ كا ػػار الكيي ػػر م ػػنتـ ي تت ػػد مػ ػ م مػ ػ كمقاربػ ػ ا ػػظ
التعريػػؼ بال تػػد الػػذم يبذل ػ ر ػػاؿ اباػػجح اػػظ م ػ النػػاس يمػػا الليػػر ،حتػػا دػػدا
الم

د الحر يام ار طيم ا

بكع  ،كاارت المدر

ال تت

لمتجميذ ،كماػبح النػادم

كذلؾ ،كانتظـ الشباب اظ ماكاج النكادم الكش ي كال رؽ الريا ي .3
ف ت ػػإليير الش ػػيل العرب ػػظ التب ػػظ ا ػػظ قكمػ ػ  ،كبمعيػ ػ ر ػػاؿ ابا ػػجح بتب ػ ػ  ،ق ػػد
عمتػػـ يطمبػػكف من ػ مف يعظتػػـ ،كيػػك تتـ ،ككػػذا يعممتػػـ مػػا ي تمكن ػ  .امػػف ناحي ػ منتػػـ
مع بكف بدرك

كمف ناحي ملرل تعطشتـ لتا.4

كاف دؼ الشيل العربػظ التب ػظ ػك بػذؿ ال تػد باػجح الم تمػ اػظ كػؿ مكػاف
كاظ كؿ منا ب  ،كنظ ار لكري كديرت يمػا دينػ كشػدة تم ػك بػ  ،كػاف ػذا ال ػمكؾ قػد
ميػر اػػظ متبايػ  .ككػاف يممػ مػ الماػػمحيف الػكيظ كابرشػػاد اػػظ الػكال ـ التػػظ تكػػكف مػػف
حػيف آللػػر ،5ايكػػكف المك ػػكع ػك التػػذكير بػػاهلل لتقكيػ العقيػدة اػػظ ن ك ػػتـ ،كاظتػػار مػػا
يلػػالؼ الػػديف مػػف ميمػػاؿ ،6كا ػػتكجؿ المنا ػػبات ػكاء كانػت زكاج ،مك نػػازة مك دير ػػا
حيث يػتـ التطػرؽ ايتػا لػا نبػذ ال ػمككيات التػظ يعتقػد م ػؿ المنطقػ منتػا مػف الشػرع اػظ
1

لمت ايؿ حكؿ ذا النشاطات ينظر :الباا ر ،س ،2ع ،73ال از ر ،1937/07/02 ،ص .08ينظر مي ا:

الباا ر ،س ،4ع ،177ال از ر ،1939/08/04 ،ص.06

2

كماؿ ياشكرم :باؽ مف تاريخ تاسال ،المادر ال ابؽ.

4

محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،2المر

 3الشااعظ يي اكم :المادر ال
5

ابؽ.

ال ابؽ ،ص.37

لقد كاف متباع الشيل العربظ التب ظ يممييف كذلؾ مف لجؿ تطبيؽ ما ي تمعكن من بؿ حث اآللريف يمي مف

ذلؾ قياـ ال ادة :الشااعظ يي اكم ،التادم يجؽ ،الح ناكم ييمانظ ،المكظ ايجلظ ،بعد اجة الظتر مك اجة
العار كيظ شاربظ اللمر كتقريعتـ محيانا ،تتب بعض ال نازات كمن قراءة القرف يما الميت دالؿ المقبرة
يجـ القا ميف يما الزردة مف الماشي التظ ذبحت نما ذلؾ لكير اهلل ،من المداح مف يلتمطكا م الن اء اظ

ا يراس التظ تقاـ ...الشااعظ يي اكم :المادر ال ابؽ.

6

محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،2المر
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ال ابؽ ،ص.37

الفصلىالثاني:ىىىىىىىىىأدبابىظكورىالحركةىاإلصالحوةىوادتمرارهاىفيىالمنطقةىورالقتكاىبالفعالواتىالبارزة

ح ػػيف منت ػػا مناايػ ػ لػ ػ  ،1كق ػػد كا ػػؿ ا م ػػر محيان ػػا بإلتبايػ ػ كلش ػػدة الكيػ ػرة كالحم ػػاس م ػػف
ا ػػتعمؿ القػػكة – ردػػـ يػػدـ قبػػكؿ ػػذا التاػػرؼ مػػف الػػبعض اآللػػر -اػػظ تكييػػر بعػػض
ال مككيات.2
كاف الشيل العربظ التب ظ يكمؼ بعض ر ػاؿ اباػجح بالتنقػؿ لػا قػرل كمداشػر
المنطق ػ برش ػػاد النػػاس ككيظت ػػـ .اقػػد تنق ػػؿ يي ػػا ػػمطانظ لػػا ناحيػ ػ نق ػريف كالتق ػػا
بإل متػا ،اقػاـ اػػيتـ كايظػا مرشػػدا ،مبينػا مف ا مػ تحتػػاج لػا العمػػـ الاػحيح ،كمف الكاقػ
الػػذم تعيشػ لػػيس قػػد ار بػػؿ ي ػػب تكييػرا ،كمف التكييػػر يبػػدم مػ كػػؿ اػػرد يػػرؼ مػػا لػ كمػػا
يمي ت اا ن

مكال ،يـ ت اا مبناء كطن بعد ذلؾ ،كمف العمؿ ي ب مف يكػكف اػظ طػار

مايظ منظـ .3كما كانت لمشيل العربظ التب ظ زيارات يديػدة لػا الشػريع ال منتػا لػـ
تعػػط يمار ػػا ،كلمػػا قػػاـ بػػذلؾ ػػن  1937ميػػف رااق ػ اػػظ ػػذا الزيػػارة ال ػػيد محمػػد

ػػاؿ

بحيث حػث م متػا يمػا النتػكض كاليقظػ كتطتيػر ذكاتتػـ ،كلمػا لمػس اػيتـ ركح المبػادرة
كاالنقيػػاد لػػا العمػػؿ الاػػالح ،مرشػػد ـ لػػا مف ا مػ تحتػػاج مػػف كػػؿ اػػرد لػػا مف يكػػكف
ي ابيػػا اػػظ قكمػ كمف مح ػػف العمػػؿ مػػا يػػتـ اػػظ مايػ  ،4ككمػػؼ الشػػيل محمػػد الشػػبككظ
بإلف يعمؿ يما اجح م ؿ بمدة الشريع  ،كمف ي ػتمر اػظ العمػؿ مػ النلبػ التػظ ي ار ػا
قػػد ا ػػتعدت لبػػذؿ ال تػػد اػػظ اػػجح ذكاتتػػا كديػػكة دير ػػا لااػػجح ،5بػػؿ كم ػ

ػن

 1944بتإل يس معي محمي بالشريع يقكـ يميتا م ؿ اللير مف البمدة.6

1

يبد الح يظ درم :المادر ال ابؽ.

3

تشكمت نكاة بنقريف مف ال ادة :محمد التاشمظ يمراف بف يبد اهلل ،بمقا ـ ر ب بف الككرارم ،االح نا ظ بف

 2الشااعظ يي اكم :المادر ال

ابؽ.

لمي  ،محمد جم بف ال بتظ ،محمد لالد بف النكم .محمد يمراف :المادر ال ابؽ.

4

الكردم بف يمارة :تأسيس جمىيال دينيال إسالميال االشريىال ،الباا ر ،س ،2ع ،77ال از ر1937/07/30 ،

5

الكردم قتاؿ :المادر ال ابؽ.

ص.08

6

مقابم م

ماؿ قكا مي  :بمدر

الحياة ،بمدي الشريع  ،كالي تب  ،بتاريل  ،2014/05/03ال اي  15ا.
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الفصلىالثاني:ىىىىىىىىىأدبابىظكورىالحركةىاإلصالحوةىوادتمرارهاىفيىالمنطقةىورالقتكاىبالفعالواتىالبارزة

ممػػا العكينػػات اقػػد زار ػػا ػػظ ا لػػرل ر ػػاؿ اباػػجح ك ػػـ :الشػػيل العربػػظ التب ػػظ
العربػػظ الم ػػعكدم ،كماػػط ا زمرلػػظ ككانػػت تك يتػػاتتـ تػػدكر حػػكؿ االرتبػػاط بالم ػ د
كيمارتػ  ،كذلػػؾ مػػف لػػجؿ اال تمػػاع ايػ  ،لمػػتعمـ كالت قػ  ،طبقػػا لقكلػ تعػػالا

﴿ 

               

 1﴾      كما تـ لجؿ الزيػارة حػث م متػا يمػا
العمؿ ال مايظ.2
تنقػػؿ الشػػيل العيػػد مطػػركح راق ػ محمػػد ػكاـ ،كاب ػ ار يـ ركابحي ػ مكيػػر مػػف م ػرة لػػا
ن ػ ػكاحظ مر ػ ػػط ،الم ػ ػريج ،كالككيػ ػػؼ ،ا ػ ػا تمعكا بالنػ ػػاس م ػ ػرات يديػ ػػدة ،ملب ػ ػريف يػ ػػا ـ
باباجح الذم ي عكف لي  ،ف ػذا اليقظػ يعيشػتا كػذلؾ ديػر ـ اػظ ملتمػؼ منػاطؽ
الػػكطف .3كمػػا تك ػػؿ الطػػا ر ح ػراث ػػعدم كالعيػػد مطػػركح بػػالكيظ كابرشػػاد اػػظ ن ػكاحظ
كييػ ػ ػرة مػ ػ ػػف المنطقػ ػ ػ ك ػ ػ ػػظ :الش ػ ػ ػريع  ،الككي ػ ػػؼ ،الػ ػ ػػكنزة ،العكين ػ ػػات ،مر ػ ػ ػػط ،مككػ ػ ػػس
الحمام ػػات) ،كاد الكباري ػػت ،كالمػ ػريج .4كم ػػا كان ػػت ن ػػاؾ م ػػا م ا ػػظ تك ػػكيف ش ػػعب
ل معي العمماء الم مميف ببعض المناطؽ اظ ال از ر كمنتا منطق

كؽ م راس.5

ف م ػػإلل العمػػؿ ال مػػايظ التػػظ ديػػا ليتػػا ركاد ال كػػر اباػػجحظ بالمنطقػ  ،ػػظ
بمياب ػ يػػكدة الحا ػ اال تمايي ػ التػػظ ي ػػتعيد مػػف لجلتػػا الشػػعب داء ر ػػالت كمنت ػا
يان تاريل .6

كرة التكب  ،اآلي .18

1
2

اجتماع الجمىيال الدينيال االىوينات ،الباا ر ،س ،3ع ،99ال از ر ،1938/02/11 ،ص.04

 3العيد مطركح :جولال حوؿ برش أوتد يحي ،الباا ر ،س ،3ؿ ،2ع ،133ال از ر ،1950/10/23 ،ص-03
.04

4
5

محمد لير الديف :مذكرات ،ج ،2المؤ

الكطني لمكتاب ،ال از ر،د .س .ف ،ص.91

اقد تنقؿ الشيل العربظ التب ظ بتاريل  28ربي ا كؿ 1355ق 1936ـ) لا كؽ م راس كقد مشرؼ يما

ت ديد مكتب الشعب  .لمت ايؿ ينظر :مديري الكيا ؽ لكالي ق نطين  :وثائؽ الحركال الوطنيال؛ نصوص أساسيال

ووثائؽ( ،)1399-1391ط ،2ق نطين  ،ال از ر ،1982 ،ص.28

6

مالؾ بف نبظ :شروط النيضال ،...المر

ال ابؽ ،ص.23
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الفصلىالثاني:ىىىىىىىىىأدبابىظكورىالحركةىاإلصالحوةىوادتمرارهاىفيىالمنطقةىورالقتكاىبالفعالواتىالبارزة

قػ ػػاـ ر ػ ػػاؿ اباػ ػػجح بمدين ػ ػ تب ػ ػ ب ػ ػربط مكااػ ػػر العجق ػ ػ م ػ ػ بعػ ػػض ا يػ ػػجـ
بالمنطق  ،كقػد تػـ ا ػتقبالتـ كمناقشػتتـ .حيػث كػاف يح ػر ال قيػ يك ػؼ بػ ار ـ مػف ب ػر
الع ػػاتر ،كت ػػتـ بينػ ػ كب ػػيف الش ػػيل العرب ػػظ التب ػػظ من ػػاظرات ا ػػظ ملتم ػػؼ الم ػػا ؿ ػ ػكاء
ككيير ما يق االلتجؼ بينتما.1
ا
ال كري  ،مك ال قتي  ،مك دير ا
كم ػػا ك ػػاف يتنق ػػؿ المنتم ػػكف كالمتع ػػاط كف مػ ػ

معيػ ػ العمم ػػاء الم ػػمميف م ػػف تب ػ ػ

لجتااؿ بقادتتا لارج المنطق  ،ا ظ ق ػنطين اتاػؿ بعػض العممػاء مػف العكينػات راقػ
م ؿ لنشم كباتن كمريس بالشيل محمد البشير ابب ار يمػظ اػظ شػتر اي ػرم ػن 1944
حيػػث كانػػت التاػػكرات معتػػـ مناػػب – ح ػػب تعبيػػر اػػاحب التقريػػر -يمػػا تكػػكيف
قيادات شبابي لمعرك م تقبمي .2

كقػػد تنقػػؿ لػػا مع ػػكر بت ػػاريل  15مػػارس  1954الشػػيل ب ػ ار يـ مز ػػكدم حي ػػث

كانت ل زيارة م ر اؿ اباجح بالمنطق .3

ف ر ػػاؿ ابا ػػجح بمنطقػ ػ تب ػ ػ ل ػػـ يقتا ػػر تكا ػػد ـ بالمدينػ ػ اح ػػب ،كانم ػػا
حػػاكلكا مف تكػػكف لتػػـ لقػػاءات اػػظ ملتمػػؼ نػكاحظ المنطقػ كحتػػا لار تػػا ،لمتعػػرؼ مكيػػر
كيف قرب يما الكاق الذم ينشدكف تكييرا.
2-2ىىدورىأرالمىالمنطقةىاآلخرونىفيىالعملىاإلصالحي .ى
يرات منطق تب

ككير ػا مػف منػاطؽ ال از ػر ميجمػا بػرزكا اػظ يديػد الم ػاالت

كاف نشاطتـ اباجحظ كا عا كقد شػمؿ ملتمػؼ الميػاديف ػكاء اػظ المػدارس الحػرة مك

بالنكادم مك اظ دير ا ،نقتار يما ذكر البعض منتـ.4
1

رابح ب ار ـ :المادر ال ابؽ.

2

)A.W.C, La Guerre d'Algérie par les Documents, Rapport Sur le Moral (extrait
Compte Rendu Journalier N°24, Division de Constantine, Etat Major, 2 éme Bureau 19éme
Cord d'Armée, Constantine, Le 23 Février 1944, l'Avertissement (1943-1946), Tome 1
Sous La Direction de Jean- Charles Jauffret, Préface du Géneral Robert Bassac, Service
Historique de l'Armée de Terre, Vincennes, 1990, p51.
 3لح ف اكر :نشاط جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف في مدينال مىسكر ( ،)1311-1391دار الكرب
لمنشر كالتكزي  ،ال از ر ،2003 ،ص.241
 4يندما يكتب الباحث يف الر اؿ ال يمكن مف يمـ ب مي المميزات كاللاا ص ككذا الدكر الذم قامكا ب  ،ياؼ
ااحب كتاب تاريل ا دب العربظ ا ديب المارم محمد ح ف الزيات  )1968-1889الر اؿ بإلنتـ محد نكييف
‹‹رجؿ ت تستطيع أف تجد ما تقوؿ فيو ورجؿ ت تستطيع أف تختصر ما تىرفو بنو››.
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امػػف الزيت ػكنييف الػػذيف نشػػطكا بالمنطق ػ يبػػد اهلل ش ػريط الػػذم كػػاف يػػدرس بم ػ د
يدم يبد الرحماف 1ككاف الح يف لميػؼ مدر ػا بمدر ػ التدايػ ككايظػا كمرشػدا ،اػظ
ملتمػ ػػؼ المنا ػ ػػبات كملتم ػ ػؼ المنػ ػػابر ،2ممػ ػػا محمػ ػػد الشػ ػػبككظ 3اباب ػ ػػاا لػ ػػا قيام ػ ػ
بالتػػدريس بمدر ػ تتػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتب ػ
م ػػا مات اػػظ الكتاب ػ بال ار ػػد كالم ػػجت،6

4

يػػـ بمدر ػ الحيػػاة بالشػريع

5

كانػػت لػ

ػػاا لػػا نظػػـ الشػػعر ال اػػيح ،7ككػػذا

النش ػػاط ابدارم ا ػػظ مكت ػػب معيػ ػ العمم ػػاء .8كك ػػاف بػ ػ ار يـ ركابحيػ ػ يق ػػكـ بالت ػػدريس

9

كالعمؿ الاح ظ ،10ممػا بالن ػب لنشػاط الحبيػب اػارس اقػد ق ػم بػيف تب ػ كب ػر العػاتر
ا ػػظ ت ػػدريس التجمي ػػذ ككي ػػظ كتك يػ ػ الكب ػػار ،11كك ػػاف الش ػػيل محم ػػد مر ػػجف

12

مدر ػػا

كمف مميزات تش ي البنت يما التعمـ ،13ككػاف يمػظ ػكاـ ر ي ػا لشػعب

معيػ العممػاء

الم ػػمميف ال از ػ ػرييف بمر ػػط ،يقػ ػػكـ بتح ػ ػػيظ الق ػػرف كالتػ ػػدريس بزاكيػ ػ

ػ ػػيدم يبػ ػػد اهلل

بمر ػػط لااػ ػ ال قػ ػ كالمكاري ػػث كالت ػػير حي ػػث ك ػػاف مت كق ػػا ا ػػظ ػػذا العم ػػكـ .كك ػػاف
الح ا ػػظ ب ػػك راكة مدر ػػا بالعكين ػػات كم ػػا درس بالم ػ ػ د العتي ػػؽ بمر ػػط
النشاط اظ شعب

ػػاا ل ػػا

معي العمماء الم مميف بمر ط ،مما الحاج كاـ بف ماباح اقد كػاف

مكير نشاط ديكم كلص ب ناحيػ بكل ػرة ،حيػث يقػدـ بنا تػا دركس ال قػ  ،كال ػيرة
1

االح حمم  :المادر ال ابؽ.

3

ينظر الاكرة الممحؽ رقـ .)13

2

كماؿ ياشكرم :شخصيات في الذاكرة ،المادر ال ابؽ.

4

مرشيؼ مدر

6

لمت ايؿ ينظر :الباا ر ،س ،1ؿ ،2ع ،2ال از ر ،1947/08/01 ،ص .04الباا ر ،س ،2ؿ ،2ع22

7

نذكر منتا ميج قايدة ل بعنكاف :إل

شااب الشريىال ،الباا ر ،س ،3ع ،94ال از ر1938/01/07 ،

8

الباا ر ،س ،4ؿ ،2ع ،173/172ال از ر ،1951/10/15 ،ص.08

5

مرشيؼ مدر

تتذيب البنيف كالبنات تب  ،ال

الحياة الشريع  ،داتر الت

ؿ المدر ظ لمت

يجت العام .

يجت العام ل معي العمماء الم مميف.

ال از ر ،1948/02/09 ،ص .07الباا ر ،س ،2ؿ ،2ع ،77ال از ر ،1949/04/25 ،ص.03

ص.07

9

10

مرشيؼ مدر

تتذيب البنيف كالبنات تب  ،ال

ؿ المدر ظ لمت

الباا ر ،س ،7ؿ ،2ع ،278ال از ر ،1954/07/09 ،ص.07

11

البدر اارس :المادر ال ابؽ.

13

كماؿ ياشكرم :شخصيات في الذاكرة ،المادر ال ابؽ.

12

يجت العام ل معي العمماء الم مميف.

المديك محمكد .ينظر الاكرة الممحؽ رقـ .)14
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كمػػا يمػػـ بمدر ػ مر ػػط .كقػػد كػػاف الح ػػيف ملازنيػ ينشػػط بػػالكنزة ،ممػػا يػػامر ػػتايمي
اكػػاف لػ نشػػاط بػػالككيؼ ،ممػػا محمػػد ػكاـ بػػف الح نػػاكم اػػدرس اػػظ زاكيػ

ػػيدم يبػػد اهلل

بمر ػػط كح ػػظ ا ط ػػاؿ الق ػػرف الكػ ػريـ ،ككان ػػت لػ ػ يجقػ ػ ب معيػ ػ العمم ػػاء الم ػػمميف
ال از رييف ،ك ك مف المنا ميف ا كا ؿ اظ حزب الشعب.1
كم ػػف دي ػػر الزيت ػػكنييف ك ػػاف الح ن ػػاكم يش ػػظ ما ػػمحا ،كمدر ػػا بالم ػ ػ د العتي ػػؽ
بمر ػػط .2كمػػا نش ػػط اػػظ مكيػػر م ػػف مح ػػف يبػػد الح ػػيظ بػػدرم 3لػػجؿ ال تػ ػرة مػػا ب ػػيف
 1931ك 1933يندما بدم الشيل العربظ التب ظ التعميـ ببناي حكاس حػكاس حيػث كػاف
مف الذيف ي تعيف بتـ اظ تدريس التجميذ ،4تكلا م ؤكلي تعميـ مبناء بمدا كقد ك ػد ايػ
اي ػ الشػػيل العربػػظ التب ػػظ اليق ػ الكبي ػرة ردػػـ حداي ػ

ػػن راق ػ م مكي ػ مػػف ا

ػػاتذة،

بحيث تربا يما الت حي كتحمؿ المتاـ الاعب  .مارس التعمػيـ بمدر ػ تتػذيب البنػيف
كالبنػػات بتب ػ  ،بعػػد ذلػػؾ كػػاف مػػف بػػيف المعممػػيف ا ربع ػ الػػذيف اتح ػكا مدر ػ التداي ػ
لمتعميـ بتا 5اقد كاف يتنقؿ بيف المدارس يعمـ مبنػاء المنطقػ دكف كمػؿ ،نتػا ر ػال مػف
بإلداء ػػا ت ػػاا مبنػػاء كطنػ  ،كلػػـ يقتاػػر نشػػاط يمػػا التعمػػيـ اقػػط ،بػػؿ كػػاف يقػػكـ بزيػػارات
ل ػػكج الكش ػػاا اب ػػجمي ال از ريػ ػ بتب ػ ػ

ا ػػكج ا م ػػؿ) ،ينش ػػر مب ػػادح ابا ػػجح ب ػػيف

مي ػػا تا ،يػػـ انلػػرط لمعمػػؿ اػػظ اػ كؼ الكشػػاا اب ػػجمي ال از ريػ بمنطقػ تب ػ
1
2

االح حمم  :المادر ال ابؽ.
مقابم م رم اف مجح ،ماط ا بكام :بالم

د العتيؽ ،بمدي مر ط ،كالي تب  ،بتاريل 2014/08/05

ال اي  16ا ك30د.

3

6

 :)1976-1914كلد بدكار تازبنت بالشريع  ،كالي تب  ،تعمـ القرف اظ م قط مر

ال رن ي التظ ناؿ منتا الشتادة االبتدا ي  ،لما بم

ف اللام

بعد ا تعمـ بالمدر

يشرة ا ر لا ال ريد التكن ظ حيث ت رغ لح ظ

القرف بزاكي ماط ا بف يزكز بن ط يـ تعمـ ملتمؼ العمكـ اظ المػﱞػك العربي  .لمت ايؿ ينظر :محمد الح ف
ا جء :مف أبالـ اإلصالح في الجزائر ،ج ،3دار كم  ،ال از ر ،2006 ،ص.52-51

4
5
6

محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،2المر

كماؿ ياشكرم :شخصيات في الذاكرة ،المادر ال ابؽ.
محمد الح ف ا جء :المر

ال ابؽ ،ص.53
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اك ػػاف المرب ػػظ كالمك ػ ػ ا ػػظ ملتم ػػؼ اللر ػػات كالمليم ػػات الت ػػظ يقيمت ػػا الكش ػػااكف ا ػػظ
ال باؿ المحيط بمنطق تب  .مما العمؿ التربػكم الترايتػظ الػذم يػتـ اػظ ال بػاؿ لااػ
ميناء قام المليمات ،ايتميؿ اظ تح ير العديد مف ا ناشيد كالم رحيات  -كػاف ار ػدا
اػػظ ػػذا الم ػػاؿ بمنطق ػ تب ػ  -التػػظ تعػػالج مك ػػكيات ادا ػ  ،كمػػف تمػػؾ الم ػػرحيات
ميج :ماا ب الد ر ،دزكة بدر ،العا م الكبيرة.1...
ردـ نشاطات الكا ع اظ م اؿ التربي كالتعمػيـ ػكاء اػظ المدر ػ مك اػظ الكشػاا
لػـ يمنعػ ذلػؾ مػػف النشػاط ال يا ػظ اػػظ طػار الحركػ الكطنيػ  ،حيػػث كػاف منا ػج اػػظ
حػػزب الشػػعب حرك ػ انتاػػار الحريػػات الديمقراطي ػ ) .2اػػظ ػػن  1944انعقػػد مػػؤتمر
لمكش ػػاا اب ػػجمي ال از ريػ ػ بتمم ػػاف كك ػػاف مكؿ لق ػػاء ي تمػ ػ ايػ ػ مبن ػػاء الكش ػػاا م ػػف
ملتمؼ تات الكطف ،3شارؾ اكج ا مػؿ لتب ػ بنلبػ مػف القػادة ككػاف مػف الم ػا ميف
اػػظ ػػذا الت م ػ الػػكطنظ الشػػيل يبػػد الح ػػيظ بػػدرم 4الػػذم يػػيف اي ػ مرشػػدا يمػػا ق ػػـ
الت ػػاب .5كنظ ػ ار لقد ارت ػ اػػظ الم ػػاؿ التربػػكم التيقي ػػظ الترايتػػظ اقػػد ا ػػت ادت يمال ػ
ق ػ ػػنطين  ،ككػ ػػذا الكشػ ػػاا اال ػ ػػجمي بتب ػ ػ بمػ ػػا قدم ػ ػ مرشػ ػػد ا اػ ػػظ التربي ػ ػ كالتك ي ػ ػ
كاباػػجح .6لقػػد كػػاف الشػػيل يبػػد الح ػػيظ بػػدرم كاتبػػا كشػػاي ار ردػػـ مف شػػعرا لػػـ يطب ػ
كمما اء اي :7

1

مقابم م بمقا ـ اراادك :بمنزل  ،بمدي تب  ،كالي تب  ،بتاريل  ،2014/03/11ال اي  16ا ك30د.

3

الشيل بكيمراف ،محمد ي مظ :الكشافال اتسالميال الجزائريال ( ،)1311-1391دار ا م لمطباي كالنشر

2

محمد الح ف ا جء :المر

ال ابؽ ،ص.51

كالتكزي  ،ال از ر ،2007،ص.13

4
5
6
7

مقابم م نكر الديف كايظ :بمنزل  ،بمدي تب  ،كالي تب  ،بتاريل  ،2014/06/02ال اي  14ا
الشيل بكيمراف ،محمد ي مظ :المر

ال ابؽ ،ص.219

بمقا ـ اراادك :المادر ال ابؽ.
محمد الح ف ا جء :المر

ال ابؽ ،ص.55-54
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حمااااااااااا

وَاااااا الع وباااااا فااااااٍ الجزائاااااا إنهاااااا
لااااااا َجااااااا ه حاااااااز وال مااااااا علاااااااً
باااااا م

باااااا َ

صااااااااااااُ تااااااااااااىلً ماااااااااااا أوا شااااااااااااب ه

هااااااىي فااااااٍ لىعاااااا

ف النش ػ ػػاطات المتع ػ ػػددة كالمتنكيػ ػ ػ

باااااااااااٍ تشااااااااااات ٍ بلىاهااااااااااا

ف تجااااااااااا الااااااااااا نُ لمااااااااااا أشاااااااااااج ه

ي ػ ػػجـ المنطقػ ػ ػ

ػ ػ ػكاء الزيت ػ ػػكنييف مك دي ػ ػػر

الزيتكنييف قد لدمت دايػات ر ػاؿ اباػجح مػف لػجؿ تكػكيف النلبػ التػظ تػـ االيتمػاد
يميتا اظ ملتمؼ الم االت.
ى-3ىىرالقةىالحركةىاإلصالحوةىبالفعالواتىالبارزةىفيىالمنطقة.
لـ يكف ر اؿ الحرك االاػجحي بمعػزؿ يػف ال عاليػات التػظ كانػت بالمنطقػ  ،اقػد
كػػاف نػػاؾ احتكػػاؾ ػكاء بطريق ػ مباش ػرة مك ديػػر مباش ػرة م ػ ر ػػاؿ الطػػرؽ الاػػكاي
كالزكايػػا ،كم ػ ا ح ػزاب ال يا ػػي التػػظ كانػػت تنشػػط بتػػا ،ككػػذا م ػ ابدارة ،كقػػد كانػػت
العجقات متباين .
 1-3العالقةىمعىالطرقىالصوفوة .ى
ف ر اؿ الحرك اباجحي يركف مف ك

الم مـ ال از ػرم ػظء لمكايػ  ،كذلػؾ

م ػػا مر عػ ػ الش ػػيل يب ػػد الحمي ػػد ب ػػف ب ػػاديس ب ػػبب ‹‹الضػػػالتت التػػػي تاسػػػت بقائػػػده
فأزاغتيا واتصمت افطرتو فأفسدتيا وطغت بم أخال ػو الفاضػمال فجرفتيػا ،وداػت إلػ
مكمف اليقيف منػو فااتمتػو اخواصػيا ومػا خػواص ىػذه الضػالتت إت الوسػواس والػوىـ
والذاذاػال›› .1كينػػد يػػكدة الشػيل العربػػظ التب ػظ مػػف ا ز ػػر لػا تب ػ ك ػد مػػكدا كبيػ ار
مػػف طػػرؼ ػػكاف المنطق ػ  ،رمل بػػإلف الػػديف قػػد اػػار شػػعا ر ظا ري ػ اقػػط ،كمػػا ػػادت
الل اراػ ػ  ،حت ػػا ماػ ػبحت تب ػ ػ مي ػػؿ كيي ػػر م ػػف ا م ػػاكف ‹‹الشػػػوارع والحػػػارات مممػػػوءة

1

يبد الحميد بف باديس :اياف وتذكير مف المجمس اإلداري لجمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف إل

اإلسالميال الجزائريال ،الاراط ،س ،1ع ،11ق نطين  ،ال از ر ،1933/11/27 ،ص.01
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االػػػػدجاليف والمشػػػػىوذيف›› .1كقػ ػػد كػ ػػاف د ػ ػػب شػ ػػديدا مػ ػػف ػ ػؤالء 2الػ ػػذيف ي ػ ػػايدكف
اال تعمار يمػا ظممػ بنشػر ـ الشػعكذة كالدركشػ  ،3حيػث مشػعر الػرادبيف مػف قكمػ اػظ
اباجح بالك م التظ ماابت الناس مف ماحاب الدركش كالزرد .4يقكؿ يبد الرحمػاف
الككاكبظ من مف بيف م باب مرض الم ػمميف ‹‹تدليس رجػاؿ الػديف وغػالة المتصػوفيف
الذيف لونوا الديف اموف سيء ...فأفسد ىؤتء الػديف امػا أدخمػوا فيػو مػا لػيس منػو...
فسػػػحروا بقػػػوؿ الجيػػػالء ،واختماػػػوا مػػػوب الضػػػىفاء ...،فماتػػػت النفػػػوس ،وخرفػػػت
الىقػػػوؿ...،فىـ المػػػرض ›› 5ك ػػذا الػػذم يبػػر ين ػ قػػادة اباػػجح اػػظ معي ػ العممػػاء
الم ػػمميف بػػإلف ‹‹كػػؿ مػػا يػػراه فػػي المسػػمميف مػػف جمػػود وغفمػػال ،وتنػػاكر و ىػػود بػػف
الصالحات ،ومساربال في الميمكات ،فمرده إل الطرؽ››. 6
اػػظ ػػذا الظػػركؼ التػػظ يمػػر بتػػا العام ػ مػػف النػػاس ،ك ػػذا ال ػػعؼ الكبيػػر الػػذم
تعاني ا مػ

اػظ دينتػا كالػذم مبعػد ـ يمػا مقكمػات شلاػيتتـ ،عػؿ ر ػاؿ اباػجح

يعممكف كما قاؿ يمار بكحكش يما ‹‹خمػؽ الػوبي اتجتمػابي ،ومحاراػال رجػاؿ الػديف
المػػزيفيف الػػذيف حاولػػت فرنسػػا أف تسػػتىمميـ لتثاػػيط بػزائـ الجزائػػرييف ،ونشػػر إسػػالـ
مزيؼ يخدـ م صمحال وة اتحتالؿ ويسابد بم تنفير الجزائرييف مف دينيـ اإلسالمي
الحنيؼ›› ،7اكانت اللطكات ا كلا التظ تـ تبنيتا ،ك ظ م ػمكب يحمػؿ م ابتػ لػبعض
ر ػػاؿ الطػػرؽ الاػػكاي كتتميػػؿ اػػظ ‹‹حصػػػر ووصػػػؼ مختمػػؼ السػػػموكات والمىتقػػػدات
المخالفال لإلسالـ ،ثـ مقارنتيا مع مجموع القوابد المىياريال المستخرجال مف تفسػيرات
1

محمد مميف :زبماء اإلصالح في الىصر الحديث ،المكتب العاري  ،بيركت ،لبناف ،2011 ،ص.09

2

كقد مطمؽ يميتـ مالؾ بف نبظ ت مي اللرااييف الدراكيش) .لمت ايؿ ينظر :مالؾ بف نبظ :شروط النيضال

3

رابح لكني ظ :الىراي التاسي الفقيو الثائر ،دار المعرا  ،ال از ر ،1999 ،ص.08

5

محمد الاالح رم اف :اإلصالح اإلسالمي والتصوؼ المنحرؼ ،منشكرات يال  ،ال از ر ،2007 ،ص.19-18

المر

4

6
7

ال ابؽ ،ص.23

الشااعظ يي اكم :المادر ال

ابؽ.

معي العمماء الم مميف ال از رييف :المر

يمار بكحكش :المر

ال ابؽ ،ص.30

ال ابؽ ،ص.245
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نصوص الوحي واألصوؿ الشربيال ثـ تحديد أنماط السموؾ اتجتمابيال -الدينيال ،التي
تكوف متالئمال مع الموا ؼ اتجتمابيال والسياسيال ات تصػاديال والفكريػال المىاصػرة››.1
لذا اقد را المامحكف راي اباجح 2باكرة يام بعد حار ما ي ر بعقيػدة الم ػمـ
مككا ،ككانت الك ا ؿ التظ تـ االيتماد يميتا يديػدة كمتنكيػ اػظ

ك ار ،كما يمس ب

الم ػػا د ،كالنػ ػكادم ،كال معي ػػات ،اك ػػاف ابقب ػػاؿ يم ػػا التع ػػرؼ ب ػػؿ كيم ػػا تبن ػػظ الط ػػرح
اباجحظ الذم ينشدا ر اؿ اباجح .
كانطمػػؽ يمػػؿ ر ػػاؿ اباػػجح بم ابت ػ مػػا قػػاـ بكر ػ بعػػض الطػػرقييف لتطتيػػر
يق ػػكؿ العامػ ػ م ػػف لراااتت ػػا ،كالعم ػػؿ يم ػػا مم ت ػػا بالعقي ػػدة الا ػػحيح  ،كمنازلػ ػ ال م ػػكد
ػتعمار مػػف نػػكع لػػر ،كقػػد يبػػر
ا
كاللمػػكؿ الػػذم ا تشػػرل اػػظ الم تمػ  ،3كالػػذم يعتبػػر ا ػ
الشيل محمد البشير ابب ار يمظ ينػ بإلنػ ا ػتعمار ‹‹روحػاني متسػمط بمػ الىقػوؿ››.4
لػػذا انطمػػؽ ر ػػاؿ االاػػجح باقتحػػاـ معاقمتػػا لتحريػػر يقػػكؿ العام ػ مػػف النػػاس ،كاظتػػار
حقيقػ الطرقيػ كذلػػؾ مػػف لػػجؿ ‹‹إزالػػال ىياتيػػا الااطمػػال مػػف الصػػدور ،ومحػػو سػػمطتيا
الكاذاػػال مػػف النفػػوس›› 5كممػػاـ ػػذا النت ػ ال ديػػدة التػػظ بػػدمت تعمػػؿ يمػػا التعريػػؼ

1
2

ابف يتك بف يكف :المر

ال ابؽ ،ص.209

اظ مكالر شتر ماريؿ مف ياـ  1933كاظ بداي شتر مام  1933كتب الشيل الطيب العقبظ مقاالف ب ريدة

ال ن يبيف ايتما حا

ا م

لااجح كمف م ؤكلي يمما تا قا م  ،ك ـ العمماء العاممكف بعممتـ الاالحكف اظ

اجحتـ انذا لـ يقـ العمماء بتذا امف الذم يقكـ ب ؟ لمت ايؿ ينظر :الطيب العقبظ :ىؿ نحف في حاجال إل
اإلصالح اليوـ أـ في غن بنو؟ ال ن  ،س ،1ع ،03ق نطين  ،ال از ر 1933/04/24 ،ص .03-02الطيب
العقبظ :األمال في حاجال إل

 1933/05/08ص.02-01

3

اإلصالح وت يقدر بم

إصالحيا إت الىمماء ، ،س ،1ع ،05ق نطين  ،ال از ر

محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،1المر

ال ابؽ ،ص.31

4

محمد البشير ابب ار يمظ :جنايال الحزايال بم

5

محمد البشير ابب ار يمظ :آثار اإلماـ محمد الاشير اإلاراىيمي ( ،)1399-1313ج ،1م كتقديـ :محمد

 ،1948/08/23ص.02

التىميـ والىمـ ،الباا ر ،س،2

طالب ابب ار يمظ ،دار الكرب اب جمظ ،بيركت ،1997 ،ص.407
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بملاطر ػا كالتحػػذير منتػا اقػػد ظػؿ م ػػتم ار ‹‹جمػػود المػرااطيف والطػر ييف الػػذيف حاولػػت
اإلدارة الفرنسيال باثا أف تىتمد بمييـ لتنويـ الىقوؿ››.1
كػاف ر ػاؿ اباػجح بتب ػ قػػد ميمنك ػا اػراح بػإلف الػػدكر الػذم ي ػب العمػؿ مػػف
م مػ

ػػك محاربػ البػػدع كالل اراػػات التػػظ يػػركج لتػػا ػؤالء الطرقيػػكف ،نتػػا تمػػس بالػػديف

كالتظ ػظ مػف مظػا ر الشػرؾ حيػث ‹‹يقػدس ميػتيـ وتشػاد بميػو القاػاب وتسػاؽ إليػو
النػػذور ويتمػػرغ اأبتااػػو ويكتحػػؿ اترااػػو وتمػػتمس منػػو الحاجػػات وتفػػيض بنػػد اػػػره
التوسالت والتضربات›› ،2ف ذا ا يماؿ التظ حيت كيممػت بعػض الطػرؽ الاػكاي
يمػػا نشػػر ا ،قػػد ما ػػدت العقا ػػد كنشػػرت الم ا ػػد بػػؿ كماػػبحت ا مػ مت رقػ  .اقػػد كػػاف
البعض مف الطرقييف يػديكف مف قػراءة ‹‹صػالة الفػاته›› 3ما ػؿ مػف تػجكة القػرف ب ػت
الؼ مرة.4
كما مف قبكر المشايل يند الطرقييف ظ مماكف الرحمػ كالبركػات ،5حيػث ت ػد مػف
مف الناس مف قبػؿ الكاػكؿ لػا قبػر الشػيل ،يبػدم مباشػرة الم ػح بكمتػا يديػ يمػا ػدار
المقبػرة ،كيظتػر لشػكي ك ػك يبكػػظ كينػادم – يػا ػيدم اػػجف ،-م ػت ي ار بػ طالبػا منػ
ق ػػاء الحا ػ  ،كاذا مػػا كاػػؿ القبػػر تمػػرغ اػػظ ح رت ػ كتم ػػح بق ػػباف نااذت ػ مك بقي ػ
ريح  ،كمف المظا ر مي ا اظ ػذا ا مػاكف شػعاؿ القناديػؿ مك الشػمكع ،6كمػا يطمػؽ

1

ماط ا ا شرؼ :المر

ال ابؽ ،ص.245

 2معي العمماء الم مميف ال از رييف :المر ال ابؽ ،ص.34
 3ظ قكلتـ :المتـ اؿﱢ يما محمد ال اتح لما مدمؽ كاللاتـ لما بؽ ،ناار الحؽ بالحؽ كالتادم لا اراطؾ
الم تقيـ كيما ل كاحب حؽ قدرا كمقدارا العظيـ.
 4محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،1المر ال ابؽ ،ص.21
 5يند اتاالنا بعدد كبير مف الر اؿ كالن اء الطاينيف اظ ال ف ميناء الحكار معتـ ت د ـ يقكلكف :برك يدم
يبد القادر ،مكبرك يدم يحظ ،مكبرك دادة -بمعنا يدم -مك ا البتمكؿ كدير ـ.
 6ميناء زيارتنا بتاريل  2015/05/21ل ريح -مازاؿ لحد اآلف م از ار -بالقرب مف م د يبد الرحماف بف يكؼ
بمدين تب ك دنا الشمكع يما التجؼ منكايتا معمق يما ال دراف منتا العريق دا كقد البرنا محد القا ميف يما
الزاكي من لما ا تقر ب المقاـ بتذا المكاف ن  1970قد ك د ذا الشمكع التظ تعكد لا بدايات اال تقجؿ.
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ايتػػا البلػػكر .1كػػذلؾ ظمػػت كتاب ػ الحػػركز منتش ػرة

2

تػ ا

ػػباب كػػإلف تكتػػب تميم ػ

3

لمط ؿ الذم لعاب ي يؿ كتعمؽ اظ رقبت كظ يتكقؼ لعاب .4
كنظ ار النتشار ذا الم ا د بيف مػكع النػاس ،كلمػا تلمػت بعػض الطػرؽ الاػكاي
يػػف ال ػػدكر المن ػػكط بت ػػا اقػػد حاربت ػػا ر ػػاؿ ابا ػػجح .5ككػػاف الما ػػمحكف ا ػػظ ملتم ػػؼ
المنابر كاظ كؿ المنا بات يتطرقكف ليتا ،كيذكركف بإلف ذا ا يمػاؿ ػظ مناايػ لمعمػـ
كمعطم ػ لمعقػػؿ ،كت عػػؿ ال ػػرد ال يقػػكـ بالنقػػد كالتمحػػيص بػػيف ا اكػػار التػػظ تطػػرح يمي ػ
اكاف رد اعػؿ الطػرقييف مف ر ػاؿ اباػجح ػـ ا يػداء ،بػؿ ككػادكا لتػـ مػ ابدارة بػإلف
ػؤالء – الػػذيف يػػديكف اباػػجح  -قػػد ػػاؤك بػػديف ديػػد .6اتػػذا ال كػػر ال ديػػد ايتب ػرا
الطرقيػػكف لط ػ ار بالن ػػب لتػػـ ،ن ػ

ػػيعمؿ يمػػا يقػػاظ ال مػػا ير الملػػدرة ،كمػػف لػػجؿ

ذا الت اذب بػيف الطػرايف ازداد بػيف الطػرقييف كبػيف ابدارة اال ػتعماري تقاربػا كاػارت
مكير لجاا لتا.7
كانػػت لجا ػػات ر ػػاؿ اباػػجح مػ ػ بع ػػض الط ػػرقييف الػػذيف مطم ػػؽ يم ػػيتـ ش ػػارؿ
مكندرم كلياف  )Charl André Julienبالمرابطيف المكاليف لادارة ،8لي ت اقط اػظ
ا ػػظ م ػػا ؿ اقتيػ ػ  ،مك اكريػ ػ اح ػػب ،ب ػػؿ ف النظػ ػرة ل ػػيتـ يم ػػا منت ػػـ يم ػػجء ل ػػادارة
اال ػػتعماري  ،كمنتػػـ مداة طيعػ ت ػػتكمتـ اػػظ ا ػػطتاد العامػ مػػف النػػاس ،9ااػػار ر ػػاؿ

 1محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،1المر
 2مالؾ بف نبظ :مذكرات شاىد لمقرف ،المر ال ابؽ ،ص.295
 3تعميؽ التما ـ يعد مف الشرؾ ف المرء يم إل ‹‹إل غير اهلل في جمب الخير ودفع الضر›› .لمت ايؿ ينظر :مبارؾ
ال از ري  ،ال از ر ،1966 ،ص.161
بف محمد الميمظ :رسالال الشرؾ ومظاىره ،ط ،2مكتب النت
 4الطاكس عد الديف :المادر ال ابؽ.
 5محمد تكايؽ المدنظ :كتاب الجزائر ،المر ال ابؽ ،ص.467
ال ابؽ ،ص.23

 6يبد الح يظ درم :المادر ال ابؽ.

7
8

محمد بف مين  :المر

ال ابؽ ،ص.102

شارؿ مندرم كلياف :إفريقيا الشماليال تسير ،تر :المن ظ ميـ ك لركف ،الدار التكن ي لمنشر ،تكنس1976 ،

ص.126

9

يبد الكريـ بكا ااؼ :المر

ال ابؽ ،ص.201
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اباجح يبينكف لعام الناس ا باطيؿ المنااي لمديف اب ػجمظ ،كيكشػ كف لتػـ التكاطػؤ
الحااؿ بيف بعض الشيكخ م ابدارة اال تعماري .1
اػالطرقيكف قػد ميمنك ػػا اػراح  ،مف مقاكمػ اكػر اباػجح كالماػػمحيف ممػر مؤكػػد
كبػػإلف اباػػجح ال لػػزكـ ل ػ  .2حتػػا منتػػـ اشػػتتركا بمقػػكلتتـ‹‹ :الىممػػاء مصػػاايه ونحػػف
مراويه›› 3مم مف دكر ـ ط اء مػا يقػكـ ر ػاؿ اباػجح بن ػاءت لمنػاس ،بػؿ ف بعػض
الطػػرؽ الاػػكاي ماػػبحت تنشػػر يقا ػػد ملال ػ لمػػديف ك ػػظ ك ػػر كالحػػاد ا ػريح ،لقػػد
رك كا اكرة شػيطاني ل ػماف ػمطانتـ ،كا ػتمرار ن ػكذ ـ ك ػظ قػكلتـ ‹‹مػف لػـ يكػف لػو
شػػيخ فالش ػيطاف شػػيخو›› .4كقػػد را ػ اري ػ مقاري ػ

ػؤالء الطػػرقييف كماكػػار ـ ،كمحارب ػ

البػػدع بتب ػ الشػػيل العربػػظ التب ػػظ كمع ػ اليم ػ الماػػمح  ،كقػػد كػػاف مػػنتـ الشػػيل العيػػد
مطركح الذم ملبػر محمػد يمػظ دبػكز بػإلف تب ػ قػد كػاف ايتػا ‹‹كػؿ الاػدع المنتشػرة فػي
الػػػوطف الجزائػػػري ،كانػػػت فييػػػا الػػػزردة 5والوبػػػدة ،6وكػػػاف الخػػػوؼ الشػػػديد مػػػف شػػػيخ
الطريقال ،والدباء لمشيخ ،والتارع ااسـ الشيخ( ،يقصدوف فيما يىطوف الشيخ ت وجو
1

محمد الاالح رم اف :جمىيال الىمماء ودورىا الىقائدي واتجتمابي والثقافي ،م م اليقاا  ،س ،14ع83

2

إل أصحاب فكرة اإلصالح ،الباا ر ،س ،3ع ،120ال از ر ،1938/07/01 ،ص.07-06

ال از ر ،بتمبر/مكتكبر ،1984ص.362

3

محمد البشير ابب ار يمظ :آثار اإلماـ ،...ج ،1المر

5

يعرؼ الشيل مبارؾ الميمظ الزردة بإلنتا‹‹ :طىاـ يتخذ بم

ال ابؽ ،ص.113

A.Cour : op.cit, p89.

4

ذاائه مف اييمال األنىاـ بند م ازرات مف يىتقد

صالحيـ وليا و تاف أحدىما في فصؿ الخريؼ بند اتستىداد لمحرث واآلخر في فصؿ الرايع بند رجاء الغمال››

لمت ايؿ ينظر :مبارؾ بف محمد الميمظ :المر

ال ابؽ ،ص .238كبمنطق تب

انف الزردة :ظ ا تماع ياـ

يقيم الطرقيكف مماـ قبر الشيل بحيث تناب اللياـ كتذبح اي القرابيف كيقاـ الطعاـ ،مف ذا ميج :الزردة التظ تق
اظ ااؿ الربي كااؿ اللريؼ بناحي المريج مك زردة يدم يحظ ب بؿ الدير بدكار قكرام ،كدير ا .لمت ايؿ
حكؿ بعض ذا الزرد المنتشرة بالمنطق ينظر:

6

A.Cour: op.cit, p120.

الكيدة :ظ نذر لمشيل لق اء حا  ،كقكؿ محد ـ‹‹ :يا سيدي فالنا إف رز ني اهلل كذا ،أجىؿ لؾ كذا أو يا

سيدي فالنا إف تحقؽ لي كذا ،أو تحصمت بم كذا أجىؿ لؾ كذا ،أو أ دـ لؾ كذا ..كؿ ىذا نذر لغير اهلل تىال

وباادة صرفت لغيره تىال فصاحايا آت أخطر ااب مف أاواب الشرؾ›› االنذكر لألكلياء كالاالحيف ظ شرؾ

محرـ  .لمت ايؿ ينظر :مبك بكر ابر ال از رم :بقيدة المؤمف ،دار ال جم لمطباي كالنشر كالتكزي كالتر م

القا رة ،2002 ،ص.86
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اهلل) ،وكاف اىض الىػواـ يقدسػوف اىػض األشػجار ،1واىػض األحجػار ويقػدموف إلييػا
القراايف››.2
لقد حكربت ذا البدع منذ انطػجؽ اباػجح بتب ػ بشػكؿ كا ػ  ،كمػف طػرؼ كػؿ
مػػف مػػف بػػإلف مػػا يقػػكـ بػ الطرقيػػكف م انػػب لماػكاب .كقػػد كاػػؼ يمػػظ ػكاـ مػػف قريػ
العكينػ ػ ػػات التاػ ػ ػػادـ الػ ػ ػػذم يحػ ػ ػػدث بػ ػ ػػيف الطػ ػ ػػرقييف كركاد اباػ ػ ػػجح الػ ػ ػػذيف ينشػ ػ ػػطكف
االطرقيكف مركا بإلف ذا النشاط المتزايد اظ كؿ المنابر كاػظ ملتمػؼ المنا ػبات قػد ما ػد
يم ػػيتـ الك ػ ػ  ،3كاف محاربػ ػ ر ػػاؿ ابا ػػجح بمنطقػ ػ تب ػ ػ لتػ ػؤالء الط ػػرقييف لي ػػت
لعػػداكة شلاػػي بػػيف الطػػرايف ،كانمػػا كمػػا ذكػػر الطيػػب العقبػػظ ينػػدما طػػرح يمي ػ

ػؤاؿ

لمػػاذا تحػػاربكف الم ػرابطيف؟ كػػاف كاب ػ مف ذلػػؾ مػػردا لػػا ‹‹الجيػػؿ والضػػالؿ الم ػذيف
تماسوا ايما ،فنشػأ بػف ذلػؾ اإلضػرار المػادي واألداػي ايػذه األمػال حتػ امغػت أ صػ
دركػػػات اتنحطػػػاط الفكػػػري واتجتمػػػابي مىػػػا›› .4ككانػػت م ػػـ الك ػػا ؿ التػػظ ا ػػتعممت
لم ابتػ ػ ػ الط ػ ػػرقييف كمعتق ػ ػػداتتـ ،ػ ػػظ نش ػ ػػاء الم ػ ػػدارس رد ػ ػػـ العراقي ػ ػػؿ ابداريػ ػ ػ الت ػ ػػظ
ااػػطدمت بتػػا ،5كتكػػكيف الن ػكادم ،كاحيػػاء الم ػػا د بػػالكيظ كابرشػػاد ،كتكزي ػ ال ار ػػد
كالم ػػجت ،6ككػػذا ملتمػػؼ الكتػػب الراميػ لػػا اػػجح ا اكػػار ،حيػػث د ػػمكا بتػػا ن ػػكس
العام كطتركا يقكلتا مف لراااتتا.7

 1تطمؽ يما ذا ا ش ار ت ميات معين ميؿ ش رة مـ الشجليؽ الشجليڤ بالمت المحمي  :تعنظ قط القماش
ذا القط لمتبرؾ كما اعؿ ا داد ح ب ايتقاد ؤالء) تك د ذا
يما الش رة .كيتـ ك
الاكيرة التظ تك
الش رة بناحي بؿ ال رؼ بالقرب مف بمدي العقم .
 2محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،2المر ال ابؽ ،ص.44
3يمظ كاـ :أوتد يحي والنيضال اإلصالحيال ،الباا ر ،س ،3ؿ ،3ع ،130ال از ر ،1950/09/11 ،ص.05
 4لمت ايؿ ينظر :الشتاب ،س ،11ج ،5مج ،11ال از ر ،مكت  ،1935ص.287-286
 5محمد الميمظ :ااف ااديس وبرواال الجزائر ،ط ،2الشرك الكطني لمنشر كالتكزي  ،ال از ر ،1980 ،ص.11
 6نشر بعض ر اؿ اباجح بتب مقاالت كمناظرات م الطرقييف اظ ملتمؼ ال ار د كالم جت .لمت ايؿ ينظر:
ينظر :الشتاب ،س ،3ع ،118ال از ر ،1927/10/20 ،ص .11-09الشتاب ،س ،3ع ،124ال از ر
 ،1927/12/01ص .13-10الباا ر ،س ،4ع ،149ال از ر ،1939/01/20 ،ص .04الباا ر ،س4
ع ،150ال از ر ،1939/01/27 ،ص .04الباا ر ،س ،4ع ،152ال از ر ،1939/02/11 ،ص.04
 7محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،2المر ال ابؽ ،ص.31
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مدػػاض ػػذا العمػػؿ الطػػرقييف كيػػارت يػػا رتتـ ،كل ػػرب العمػػؿ اباػػجحظ بتب ػ
قػػامكا ػػن  1938بتإل ػػيس معي ػ مطمقػػكا يميتػػا ا ػػـ ‹‹الجمىيػػال الدينييػػال اإلسػػالميال››
ت مر ػػتا معمػػر ارن ػػظ حيػػث قػػاـ ببػػث الػػديايات المكر ػ اػػظ مك ػػاط النػػاس بػػإلف ػؤالء
الماػػمحيف ال ػػدد – ح ػػب تعبيػػر ـ – ينكػػركف ك ػػكد ا كليػػاء الاػػالحيف كمنػػذ ظتػػكر ـ
بمنطق ػ تب ػ مم ػػؾ اهلل يمينػػا المطػػر .1ف ت ػػمي ال معي ػ باب ػػجمي قػػد ي مػػب لي ػ
المتعػػاط يف كالمناا ػريف ،كقػػد كػػاف اعػػج منااػػركف لتػػذا التك ػ  ،اا تتػػدكا اػػظ كيػػار
الزيارات كاقام الزردات.2
ف العجق ال ي بػيف ركاد ال كػر اباػجحظ بتب ػ كالطػرقييف قػد تعػدت لػا حػد
الكشػػاي لػػدل ابدارة اال ػػتعماري بػػإلف الما ػمحيف بمدر ػػتتـ ك معيػػتتـ 3يزريػػكف البمبم ػ
بنيػػارة ال ػرمم العػػاـ

الرح ػ ال رن ػػي  ،كذلػػؾ مػػا اػػرح ب ػ ال ػػيد ح ػكاس ح ػكاس اػػظ
ػػد ا

ال معيػ ػ العامػ ػ ل معيػ ػ تت ػػذيب البن ػػيف كالبن ػػات بتب ػ ػ ا ػػظ دكرتت ػػا الياليػ ػ يم ػػا ق ػػامكا
بتاكيب مف معاكؿ دـ نحك ال معي .4
ف ر ػػاؿ اباػػجح لػػـ يت ػػا مكا اػػظ الم ػػا ؿ ابيمانيػ  ،بػػؿ يمػػدكا يمػػا مف يكػػكف
التعامػػؿ م ػ الم ػػا ؿ الشػػريي بمنطػػؽ الا ػرام ك ػػذا ربمػػا مػػا عػػؿ العجق ػ ايمػػا بيػػنتـ
كبيف الطرقييف تت ـ بعداكة بع تما البعض.
ف الحرك ػ اباػػجحي حاربػػت ػؤالء الطػػرقييف لكػػكنتـ ‹‹تىػػاونوا مػػع اتسػػتىمار
امػػا كػػانوا ينشػػرونو مػػف خ ارفػػات وأااطيػػؿ اػػيف أفػراد المجتمػػع لكػػي يىزلػػوه بػػف ميػػداف
الصراع الفكري والسياسي مع المستىمريف›› ،5ككانت ذا اللرااات كا باطيػؿ ال ػا دة
 1ماط ا زمرلظ :كيؼ يكوف اإلصالح ،الباا ر ،س ،3ع ،119ال از ر ،1938/06/24 ،ص.04
2
3

يمظ مرحكـ :حديث المتجوؿ ،الباا ر ،س ،3ع ،121ال از ر ،1938/07/08 ،ص.06
المقاكد بالمدر

كال معي

ما :مدر

تتذيب البنيف كالبنات ك معي تتذيب البنيف كالبنات بتب .

4

ش .ص .ـ :الحركال اإلصالحيال؛ جمىيال التيذيب ودورتيا الثالثال ،الباا ر ،س ،3ع ،131ال از ر

5

يبد الكريـ بكا ااؼ :جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف وبال تيا االحركات الجزائريال األخر  ،ط ،2دار

 ،1938/09/19ص.03

مداد ،ق نطين  ،ال از ر ،2009 ،ص.264
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ال ػػا دة اػػظ الم تمػ بمنطقػ تب ػ

ػػببا اػػظ ال ك ػػا الكبيػرة التػػظ ػػادت المنطقػ  ،كقػػد

كػػاف الم ػػت يد ا كؿ كا ليػػر منتػػا ػػك اال ػػتعمار الػػذم ي ػػعا دكمػػا ل ػػرب ال ماي ػ
بع تا ببعض.
كمػا يممػػت الحركػ اباػػجحي يمػا راػ الت ػػمط الركحػظ يمػػا النػاس الػػذم يبػػر
ينػ الشػػيل محمػػد البشػػير ابب ار يمػػظ بقكلػ ‹‹ :صػػححت بقوليػػا فصػػه تفكيرىػػا واتػػزف
تقديرىا واستقاـ اتجاىيا لمحياة›› ،1ف القياـ بتذا العمػؿ ال بػار الػذم يتميػؿ اػظ تنػكير
العقؿ كتحريرا ،كظ ي تطي مف ي كر اظ ما ي يدا كي را ك بميابػ ‹‹سػايؿ مميػد إلػ
تحريػر األاػػداف مػف اتسػػتىااد›› ،2ػذا اال ػتعباد الػػذم يممػت الطرقيػ يمػػا بقػاء ا مػ
حبي ت  ،اإلابحت اظ نظر ر اؿ اباجح بجء حؿ با م ردـ منتا مػف

ػمتا ديػر

مف ا م مايبت ببجء ‹‹وأكار االئيا أف يكوف أاناؤىا مف أبدائيا››.3
يػ ػػدت الطرقي ػ ػ اػ ػػظ نظػ ػػر ر ػ ػػاؿ اباػ ػػجح ميػ ػػؿ اال ػ ػػتدمار ،حتػ ػػا ماػ ػػبح مػ ػػف
المتعارؼ يمي اظ ال از ر يمكما كاظ منطق تب

لاكاا مف ‹‹كممػال مػرااط مرادفػا

لمجاىؿ والرجىي اؿ وحت لمف ااع نفسو لالستىمار ولإلدارة››.4
كمن ػ لػػـ يػػراض ديػػكتتـ اباػػجحي اػػظ ملتمػػؼ الم ػػا ؿ المرتبط ػ م ا ػػا بعقيػػدة
كاكػر ابن ػاف ،ال الطكا ػؼ التػظ ي ػػر بتػا العمػؿ بػديف الحػػؽ كيتػد بنيانتػا القػا ـ يمػػا
م اس العكا د ،5التظ عمك ا ظ ا اؿ اظ العبادة ،ككػذا القػا ـ يمػا الل اراػات كالبػدع
كالبدع ك ذا عمتـ قد ػا مكا اػظ يطػاء اػكرة مشػك

يػف اب ػجـ لمشػبيب ال از ريػ

التظ تعممت تعميما حدييا اػظ المػدارس ال رن ػي  .6امػف لػجؿ مقاريػ

ػؤالء بنشػر العمػـ

كالديكة لا ابقبػاؿ يميػ لتنميػ كتعميػؽ الػكيظ الػدينظ لػدل يمػكـ النػاس بػدمت البػكادر
1
2
3

محمد البشير ابب ار يمظ :جنايال الحزايال بم التىميـ والىمـ ،الباا ر ،ع ،46المر
محمد البشير ابب ار يمظ :جنايال الحزايال بم التىميـ والىمـ ،الباا ر ،ع ،46المر
العربظ التب ظ :المر

ال ابؽ ،ص.209

4

شارؿ ركبير م ركف :تاريخ الجزائر المىاصرة ،...المر

6

رابح تركظ :الشيخ باد الحميد اف ااديس فمسفتو وجيوده  ،...المر

5

العربظ التب ظ :المر

ال ابؽ ،ص.142
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تظتر حيث لمدت نيراف الزردة كم متػا كبػدمت تػزكؿ الدركشػ

1

بحيػث لػـ يتبػؽ مػف ػذا

قبؿ اليكرة ال الشظء القميؿ.2

اللرااات بمنطق تب

 2-3العالقةىمعىاألحزابىالوطنوة.
ف الظ ػػا ر بالن ػػب لر ػػاؿ ابا ػػجح ي ػػدـ الل ػػكض ا ػػظ الم ػػا ؿ ذات العجقػ ػ
بال يا ػ ػ  ،دي ػػر مف الكاقػ ػ ق ػػد ب ػػيف مف ي ػػددا كبيػ ػ ار م ػػف مي ػػاء معيػ ػ تت ػػذيب البن ػػيف
كالبنػػات بتب ػ  ،كك ػػذا الكشػػاا اب ػػجمي ال از ري ػ  ،ينشػػطكف ا ػػظ ابتحػػاد ال ػػديمقراطظ
لمبيػاف ال از ػػرم ،كمف النشػاط ال يا ػػظ لممعممػيف ا كا ػػؿ لمدر ػ التدايػ كػاف مػ حػػزب
الشعب حرك انتاار الحريات الديمقراطي ) .3
لقػد كػاف نشػاط ر ػاؿ اباػجح ديػر مػرتبط بحػزب مك ي ػ

يا ػي معينػ  ،كلكػػف

بمػػا يلػػدـ الماػػالح التػػظ يعػػكد ن عتػػا يمػػا مبنػػاء المنطق ػ  ،اقػػد ػػايركا مػػا ي ػػرم يمػػا
ال اح المحمي كالكطني .
بالن ب لمعجق م حزب الشعب كػاف المكقػؼ بينتمػا مكحػدا حػكؿ حممػ التناػير
التػػظ قػػاـ بتػػا المبشػػركف الم ػػيحيكف اػػظ ال از ػػر ،االماػػمحكف ماػػدركا اتػػاكل يا ػ كف
ايتػػا المت ن ػػيف بػػالك ر كاالرتػػداد يػػف اب ػػجـ كبعػػدـ داػػنتـ اػػظ مقػػابر الم ػػمميف ،4ممػػا
حزب الشعب ،انن ربط بػيف االمبرياليػ ال رن ػي كحركػ التناػير الم ػيحي اػظ الػبجد

5

كلـ تمؽ ذا الحرك التنايري مم قباؿ مف طرؼ الشعب ال از رم.6

1

مالؾ بف نبظ :شروط النيضال ،المر

ال ابؽ ،ص.28

 2محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،2المر
3
4

بمقا ـ اراادك :المادر ال
العربظ التب ظ :فتو

 ،1938/01/14ص.02

5

ابؽ.

جمىيال الىمماء في التجنس الكمي والجزئي ،الباا ر ،س ،3ع ،95ال از ر

يبد الكريـ بكا ااؼ :جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف وبال تيا االحركات ،...المر

ص.304

6

ال ابؽ ،ص.44

محمد تكايؽ المدنظ :كتاب الجزائر ،المر

ال ابؽ ،ص.438
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ا ػػظ ػػن  1933لم ػػا منػ ػ ر ػػاؿ ابا ػػجح م ػػف ال ػػكيظ كابرش ػػاد ا ػػظ الم ػػا د
– الم ماة الر مي  -قاـ حزب الن ـ باالحت اج

د منشػكر ميشػاؿ .1كاػظ مكالػر ػن

 1942قامػػت المنظمػػات ال يا ػػي بتكحيػػد اػ كاتا حيػػث شػػارؾ ر ػػاؿ اباػػجح بتب ػ
بإلحػػد مميمػػيتـ الشػػيل العربػػظ التب ػػظ) اػػظ اال تمػػاع الػػذم نكقشػػت ايػ مطالػػب الشػػعب
ال از رم بحيث اادؽ اي الم تمعكف يما ميياؽ يرؼ بػ ػ ‹‹الاياف الجزائري››.2
بالن ػػب

ح ػػداث ش ػػتر م ػػام  ،1945يرا ػػت منطقػ ػ تب ػ ػ م ػػيرات كمظ ػػا رات

حاشدة ،حيث كقعػت م ػيرة اػظ مدينػ تب ػ ككػاف قادتتػا مػف ر ػاؿ الحركػ اباػجحي
كمنتـ حامد ركابحي

3

كبشير درم ،4ؤالء مي اء اظ حزب الشعب ،كمػا شػارؾ ايتػا

ايتا محمد العمرم محد العماؿ بال كؾ الحديدي كي ك معيػ التتػذيب كمحػد منا ػمظ
حزب الشعب ،كالذم تعرض بعد المظا رات لػا الن ػظ ببشػار بػال نكب ال از ػرم .5ممػا
اػػظ ب ػػر العػػاتر اقػػد كػػاف مػػف منشػػطظ المظػػا رات ،الشػػيل الحبيػػب اػػارس مػػف الحرك ػ
اباػػجحي  ،كمحمػػد يبػػدك بػػف ػػاركف محػػد مقطػػاب حػػزب الشػػعب .6كاػػظ الػػكنزة كانػػت
الم ػػيرة بعػػد اػػجة ال معػ كالتػػظ قاد ػػا الماػػمح يمػظ ػكاـ بػػف الشػريؼ راقػ الح ػػيف
ملازني ػ ككػػذا الشػػااعظ ػكاـ بػػف بشػػير كقػػد شػػارؾ اػػظ تنشػػيطتا محمػػد ػػد كد ،بكزيػػد
ملازني ػ  ،التػػادم مػػكمف المػػديك الشػػاكش التػػادم) ،ب ػ ار يـ ػكاـ بػػف مبػػارؾ ،العػػايش
بػػا ظ ،الحبيػػب بكق ػ  ،يمػػظ ػكاـ بػػف الح ػػيف ،كيمػػظ لحمػػر بػػف يمػػار ،يراػػت الم ػػيرة
بالكنزة تجحما بيف ر اؿ اباجح كر اؿ حزب الشعب.7
1

يبد الكريـ بكا ااؼ :جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف وبال تيا االحركات ،...المر

3

محمد يباس :رواد الوطنيال؛ شيادات  11شخصيال وطنيال ،دار كم لمطباي كالنشر كالتكزي  ،ال از ر

2

يبد الكريـ بكا ااؼ :جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف ودورىا في تطور ،...المر

 ،2009ص.280

4

الشااعظ يي اكم :المادر ال

ابؽ.

ال ابؽ ،ص.311

ال ابؽ ،ص.235

5

مقابم م القا م العمرم :بمنزلتا ،بمدي ييف البنياف ،كالي ال از ر ،بتاريل  ،2014/08/18ال اي  16ا

6

بشير يبظ :المادر ال ابؽ.

ك30د.

7

االح حمم  :المادر ال ابؽ.
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بالن ػػب ل ػ ػ ار ـ اال ػػتعمار ال رن ػػظ ا ػػظ ػػذا الم ػػازر ب ػػرز االت ػػاؽ ب ػػيف ميػ ػ
ال عاليات مف حيث المشارك ال عمي اظ ملتمؼ الم يرات كالمظػا رات التػظ كقعػت اػظ
ملتمػػؼ نػكاحظ منطقػ تب ػ ميمتػػا ميػػؿ بػػاقظ المنػػاطؽ التػػظ شػػاركت اػػظ ناػرة الػػداييف
لتذا المظا رات.
كقػػد ظتػػر التقػػارب مػػا بػػيف معيػ العممػػاء كمحبػػاب البيػػاف كالحريػ اػػظ االنتلابػػات
اللاا ػ بال ماي ػ التػػظ ػػرت اػػظ ػػن  ،1945امػػيج اػػظ الحمامػػات يػػككس) مشػػار
التقرير الذم قػاـ بنر ػال المتاػرؼ ابدارم لمبمديػ الملتمطػ بمر ػط لػا الحػاكـ العػاـ
لعمالػ ق ػػنطين يػػف اػػكز قا مػ المرشػػح الػػذم تكااػػؽ يميػ العممػػاء كمحبػػاب البيػػاف ك ػػذا
مماـ القا م التظ ميد ا الحزب الشيكيظ ال از رم.1
كقد مشار التقرير الاادر يف المتارؼ الر ي ظ لبمدي مر ػط بتػاريل  17اي ػرم
 1947يما مف الك

ايما بيف ملتمؼ ال عاليات يما حد تعبيػرا كػاف :ي ػكدا اليقظػ

كالترقػب كالتن ػيؽ ‹‹ 2››En éveil et en Liaisonلااػ كمف االنتلابػات البمديػ يمػا
ا بكاب.
اػػظ شػػتر مكتػػكبر ػػن  1947يراػػت ال از ػػر

ػراء انتلابػػات بمدي ػ اػػظ ملتمػػؼ

البمػػديات ،حيػػث شػػاركت حرك ػ انتاػػار الحريػػات الديمقراطي ػ ايتػػا ،3كقػػد ترشػػح بتب ػ
محػػد مي ػػاء معيػ تتػػذيب البنػػيف كالبنػػات الشػػيل محمػػد العمػػرم 4متاػػد ار قا مػ حركػ
1

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°208, M. L'Administrateur Principal, de La
Commune Mixte de Morsott, a M. Le Préfet de Constantine, Election Aux Djemaas
Provisoires, N°306, du 01/10/1945.
ينظر الممحؽ رقـ .)15
2

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°101, M. L'Administrateur Principal, de La
Commune Mixte de Morsott, a M. Le Préfet de Constantine, Situation Politique, du
16/02/1947.
 3ا تطايت حرك انتاار الحريات الديمقراطي اظ ذا االنتلابات مف ت تحكذ يما ؿ المقايد اظ كيير مف
البمديات ،لمت ايؿ حكؿ اكز حرك انتاار الحريات الديمقراطي اظ ذا االنتلابات ينظر :مح كظ قداش ،تاريخ

الحركال الوطنيال ( ،)1311-1393ج ،2تر :ممحمد بف البار ،دار ا م  ،ال از ر ،2011 ،ص.1057-1056

4

محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،2المر
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انتا ػػار الحري ػػات الديمقراطيػ ػ

1

حي ػػث يرا ػػت القا مػ ػ تإليي ػػدا مطمق ػػا م ػػف ط ػػرؼ ر ػػاؿ

ابا ػػجح بتب ػ ػ  ،كم ػ ػ رت النت ػػا ج يم ػػا ا ػػكزا بت ػػذا االنتلاب ػػات 2راقػ ػ يب ػػاس بككش ػػم
كاالح مح كظظ.3
كػ ػػاف االت ػ ػػاؽ بػ ػػيف ر ػ ػػاؿ اباػ ػػجح كحػ ػػزب الشػ ػػعب حرك ػ ػ انتاػ ػػار الحريػ ػػات
الديمقراطي ػ ) حػػكؿ الم ػػا ؿ الكبػػرل ك ػػظ :اب ػػجـ ،كالمػ ػﱞ ػػك العربي ػ  ،كالػػكطف ال از ػػرم.
ك ػػظ الت ػػظ بعي ػػت الش ػػعكر بانتم ػػاء ال از ػػر ل ػػا ال ػػكطف العرب ػػظ ين ػػد التجمي ػػذ كا تب ػػاع
كا ناار.4
كػػاف االت ػػاؽ بػػيف ملتمػػؼ ا حػزاب كال معي ػات اػػظ ا حػػداث التػػظ تمػػس بماػػالح
الشػػعب يمكم ػػا كال ػػذم كقػ ػ

ػػن  1947ا ػػظ دكار ال ػػطح ﭬنت ػػيس ب ػػالقرب م ػػف الع ػ ػﭬلػ ػ

كذلؾ مػف المعاممػ الكحشػي كارتكػاب ا يمػاؿ البشػع مػف طػرؼ الع ػاكر

ػد ال ػكاف

حيث ندد الم تمعكف بقاي الح ػجت بمدينػ تب ػ بتػذا المعػامجت التػظ طالػت ا بريػاء
بالدكار كقد مر مكا تقارير ـ لا ملتمؼ ال تات.5
مم ػػا العجقػ ػ مػ ػ الح ػػزب الش ػػيكيظ ال از ػػرم اننت ػػا ل ػػـ تك ػػف ا ػػظ م ػػتكل طم ػػكح
ال ما ير ال از ري الم مم

1

ن ‹‹نسخال مف الحزب الشػيوبي الفرنسػي›› .6لقػد كانػت

ناؾ مف معممظ مدارس معي العمماء الم مميف كبطريق

ري كانكا مي اء اظ حزب الشعب حرك انتاار

الحريات الديمقراطي ) لمت ايؿ ينظر :مبك القا ـ عد اهلل :أاحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،ج ،4يالـ المعرا

لمنشر كالتكزي  ،ال از ر ،2009 ،ص.110

2

)Julien Benedetti : Sous-Préfecture de Tébessa (Répertoire numérique détaillé
Archives Nationales, Centre des Archives D’outre-mer, Aix-en-Provence, 2006, pp 0809.
 3الشااعظ يي اكم :المادر ال ابؽ.
 4يبد الكريـ بكا ااؼ :جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف وبال تيا االحركات ،...المر
 5لالدم :احتجاج تاسال ،الباا ر ،س ،1ؿ ،2ع ،12ال از ر ،1947/10/27 ،ص.08
 6يبد الكريـ بكا ااؼ :جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف وبال تيا االحركات ،...المر
ص.406
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العجقػ مػ الحػػزب الشػػيكيظ بتب ػ تقريبػػا ػػي لمكايػ حيػػث كاػػمت لػػا در ػ العنػػؼ
بيف مؤيدم اباجح كمناارم الحزب الشيكيظ.1
 3-3العالقةىمعىاإلدارةىاإلدتعماروة .ى
لـ تتكقؼ ابدارة اال تعماري يف متابع كؿ التحركػات التػظ ت ار ػا قػد تػؤير يميتػا
لذا انف مم تػد يبػرز ال ككانػت التقػارير بحييياتتػا م اػم لػدل ال ػمطات اال ػتعماري
قاد اتلاذ اب راءات المنا ب .2
ف العجق بيف ر اؿ اباجح كابدارة اال ػتعماري لػـ تظتػر مػ التحركػات التػظ
بػػدم ا الشػػيل العربػػظ التب ػػظ كمنااػػرم اباػػجح بمنطق ػ تب ػ  ،كانمػػا كانػػت قبػػؿ ػػذا
ػػكطا كبيػ ار مػػف طػػرؼ ابدارة اال ػػتعماري

ال تػرة .اقػػد يػػرؼ الشػػيل يبػػاس بػػف حمانػ

ببمديػ تب ػ ككػػذا مػػف طػػرؼ مناػػار ابدارة ،3اإلمػػاـ النشػػاط الكا ػ لمحركػ اباػػجحي
بالمنطقػ  ،كانػػت ابدارة اال ػػتعماري حازمػ مػ كػػؿ مػػا يقػػكـ بػ الماػػمحكف ،ال يمنعتػػا
مم رادع ،حيث ا تعممت كؿ معاكؿ التدـ .يقػكؿ يػف ذلػؾ بكديشػكف )(Baudichaun
اظ كتابػ  :خواطر بف الجزائر ‹‹ت تاػالي فرنسػا اخػرؽ القػوانيف والماػاد ء األخال يػال
اقدر ما نسػى جاىػديف لتثايػت أركػاف مممكتنػا ونشػر حضػارتنا وثقافتنػا بمػ األرض
الاراريال وسيكوف مفتاح ىذه الغايال ىػو اػث الرىاػال والربػب ،كمػا يمكننػا التغمػب بمػ
خصومنا األفار ال امغال السػالح›› ،4لقػد ا ػتعممت ابدارة اال ػتعماري كػؿ الك ػا ؿ حتػا
تقكض كؿ حرك مف شإلنتا حداث التكيير بالم تم .

 1مف المناكشات التظ كقعت ميج :مف محد مناار كمؤيدم اباجح قاـ ب رب محد منا مظ الحزب الشيكيظ
حتا شج مر ككاؿ ا مر حينتا لا العدال  .يمظ م عظ :المادر ال ابؽ.
2
A.N.O.M, Aix- en Provence, Gouvernement Général de L’Algérie, carton N°9H/9 M.
Le Préfet du Département de Constantine, a M. Le Gouverneur Général de l'Algérie, Au
sujet de la surveillance a exércer sur des émissaires musulmans, N°2952, du
02/05/1906.
 3مالؾ بف نبظ :مذكرات شاىد لمقرف ،المر ال ابؽ ،ص.26
4

ارحات يباس :المر

ال ابؽ ،ص.71
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لقد لشظ كيير مف الكتاب ال رن ػييف مػف اللطػكات االاػجحي كمػف تناميتػا ،لػذا
كانػػت كتابػػاتتـ تحػػذر مػػف ػػذا االت ػػاا االاػػجحظ الػػذم ال ريػػب مػػف تػػإلييرا كالػػذم قػػد
ي ػػر بال رن ػػييف ،اقػػد كتػػب ميممػػظ) (Millyمف‹‹الجمىيػات الدينيػػال القويػػال مػػع اتجاىيػػا
اإلصالحي اإل سالمي ،ضامال الجزائرييف ااآلتؼ فػي كػؿ مكػاف فػي الجزائػر ،ػد تغتػنـ
فرصػػػال ضػػػىؼ فرنسػػػا (مػػػثال دخوليػػػا فػػػي حػػػرب أوروايػػػال) لكػػػي ترمػػػي الرومػػػي فػػػي
الاحر›› .1كمف يقػاؼ ػذا المػد اباػجحظ يتطمػب الحػزـ حتػا كاف كػاف بلػرؽ القػكانيف
كالمبادلء.
الػػرؽ المبػػادح ا لجقي ػ التػػظ تحػػدث ينتػػا بكديشػػكف ،قػػد كاػػمت مػػيج بتاػػرؼ
مدير دارة البريد بتب  ،بعدـ يجم لقا ػظ تب ػ بيػكـ ييػد ال طػر ل ػن  )1927ال
بعد مف اكت يميتـ تكقيت مداء اجة العيد ،2امـ يمر ذا الحدث كذا بؿ بادر النا ػب
العمالظ يمظ بػف يبػاس باال ت ػار يػف ػذا التاػرؼ الػذم قامػت بػ دارة البريػد دكف
ابػ ػ م ػػدير دارة البري ػػد ي ػػف الت ػػإللر دي ػػر

مب ػػاالة بمش ػػاير الم ػػمميف ،ابع ػػد مف كان ػػت
مقنع قاـ بم ار م الكالظ العاـ بال از ر.3

اػػابدارة اال ػػتعماري بكػػؿ مؤ ػػاتتا حتػػا كاف كانػػت مؤ ػ لدماتي ػ كمؤ ػ
البري ػػد ،ال ت ػػدلر ت ػػدا ا ػػظ بعػ ػاد الن ػػاس ي ػػف دي ػػنتـ ،ف ا ػػداؼ كالكاي ػػات بالن ػػب
لجحػػتجؿ كاحػػدة الاػػرؽ بػػيف نػػدم اػػظ يكن ػ ك لػػر اػػظ ماػػن مك اػػظ دارة ،بػػؿ ربمػػا
التا ػػراات الت ػػظ يق ػػكـ بت ػػا ر ػػاؿ ابدارة مكي ػػر ميػ ػ ار كت ػػإليي ار مم ػػا يق ػػكـ بػ ػ ال ن ػػدم نظػ ػ ار
لمتعامؿ اليكمظ بيف مكظ ظ ابدارة كال كاف.
شػػعرت ابدارة اال ػػتعماري بلطػػكرة شلاػػي قػػدمت مػػف ػػام ا ز ػػر لػػا تب ػ
الشػػيل العربػػظ التب ػػظ -كظتػػر الت ػػاؼ النػػاس حكلتػػا ،اتػػإلييرا اػػيتـ قػػد يؤلػػب الك ػ1

مبك القا ـ عد اهلل :الحركال الوطنيال ،....ج ،2المر

3

احتجاج ضد مدير اريد تاسال ،الن اح ،س ،7ع ،434ق نطين  ،ال از ر.1927/04/22 ،

2

ال ابؽ ،ص.158

إىماؿ إدارة الاريد ،الن اح ،س ،7ع ،429ق نطين  ،ال از ر.1927/04/10 ،
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يميتػػا ،كبمػػا مف مكؿ حرك ػ تنكيري ػ م ػ يام ػ النػػاس كانػػت بالم ػ د العتيػػؽ الػػذم كػػاف
ػػميماف بػػف طيػػار مامػػا بػ  ،اقػػد ممػػر الحػػاكـ باتي ػػتينظ مػػاـ الم ػ د بنيقػػاؼ نشػػاط ػػذا
الر ػػؿ .1اػرد اعػػؿ ابدارة اال ػػتعماري يمػػا مكؿ يمػػؿ قػػاـ بػ العربػػظ التب ػػظ ػػك المنػ
مف م الناس بالم

د العتيؽ.

ف ابدارة مػػف لػػجؿ ػػذا المن ػ يممػػت يمػػا بعػػاد النػػاس مػػف تػػإليير الماػػمحيف
كذلؾ باد ـ مػف الػدلكؿ لػا الم ػا د الم ػماة الر ػمي  .2يػـ تكااػؿ المنػ كالت ػييؽ
بم ػػرد مف بػػدم ي تم ػ بالنػػاس اػػظ ػػام ابػػف ػػعيد .3اػػابدارة اال ػػتعماري قامػػت باػػد
الم ا د اظ ك كا الكياظ 4كظ ال يتإلير العام مف الناس بلطاباتتـ.
لقػػد حراػػت ابدارة يمػػا يػػدـ اػػتح م ػ د لػػر بمدين ػ تب ػ كذلػػؾ ػػن 1928
بديكل مف المدين تحتكم يما يدد كبير مف الكتاتيب القرنيػ  ،يممػا مف العػدد المك ػكد
ػػك يجيػ ػ اق ػػط ،ك ػػظ ال ت ػػظ حا ي ػػات ال ػػكاف ال ػػذم ك ػػاف ي ػػدد ـ يق ػػدر بعشػ ػرة مالؼ
ن م .5
كػػاف الحػػاكـ باتي ػػتينظ يكػػف يػػداكة كبي ػرة لمشػػيل العربػػظ التب ػػظ مكال يػػـ لمناا ػري
يانيػػا ،ك نػ يػػرل مف الق ػػاء يمػػا الػػزييـ ػػك ق ػػاء يمػػا ا تبػػاع ك ػػذا مػػا عمػ يشػػدد
الرقابػ يميػ  .6بحيػػث منعػ مػػف التنقػػؿ لػػا الشػريع التػػظ ملقػػا بتػػا ذات مػرة در ػػا اػػإلير
اػػظ النػػاس حيػػث طمػػب منػ يػػدـ التنقػػؿ ال بنذنػ  ،كردػػـ الت ػػييؽ كااػػؿ نشػػاط  .7قػػاؿ
باتي ػػتينظ ذات م ػرة لمشػػيل العربػػظ التب ػػظ يػػف حيا ػ لمقػػرف الػػذم مرادا لمنػػاس مػػنتج
1

كماؿ ياشكرم :باؽ مف تاريخ تاسال ،المادر ال ابؽ.

3

كماؿ ياشكرم :باؽ مف تاريخ تاسال ،المادر ال ابؽ.

5

يمظ يباس :أحؽ أف غمؽ مساجدنا وحرماف أانائنا مف المىارؼ ترضاه فرنسا ،الشتاب ،س ،4ع156

6

كماؿ ياشكرم :باؽ مف تاريخ تاسال ،المادر ال ابؽ.

2

4

يمظ مراد :المر

ال ابؽ ،ص.177

معي العمماء الم مميف ال از رييف :المر

ال ابؽ ،ص.62

ال از ر ،1928/07/19 ،ص.07

7

ميم كبير :المر

ال ابؽ ،ص.11
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حياتتـ اظ ماراحتـ كمتراحتـ ذا كنتـ تريدكف حيػاء ػذا القػرف انننػا ‹‹نريػد دفػف القػرآف
ولػػف نسػػمه لنخػػريف ا حيائػػو›› ،1حتػػا تعػػيش ا مػ بعيػػدة يػػف م ػػـ مقػػكـ يمنعتػػا مػػف
الزكاؿ ك ك دينتػا .لقػد كانػت ابدارة اال ػتعماري مدركػ لملاػكم بػيف ر ػاؿ اباػجح
كبعض الطػرقييف اكانػت ت ػتكؿ ذلػؾ كتنت ػ منػ حيػث تػدس اػظ ال تتػيف مػا يزيػد التػكة
بينتما كتشعؿ ال تيؿ كمما كف .2اتظ لـ تقؼ مكتكا ا يدم ت ػاا ػذا اللاػكم  ،بػؿ
ف مكق ت ػػا تع ػػدل ش ػػعاؿ ال تي ػػؿ بػ ػيف الط ػػرايف ل ػػا تإليي ػػد ا لش ػػيكخ الزكاي ػػا قا ػػد بق ػػاء
الم تمػ معػزكال .3كنظػ ار لمنزيػ الكطنيػ لمحركػ اباػجحي كمػف م ػؿ الحػد مػف نشػاط
ر اؿ اباجح انف الكاتب العاـ بيركتكف  )Peyroutonطالب بمحارب

ذا الحركػ

مينمػػا ك ػػدت اػػظ كػػؿ منطق ػ مػػف منػػاطؽ ال از ػػر نتػػا‹‹خطيػػرة افىػػؿ نزبتيػػا الوطنيػػال
وتأجيجيا لمشابر كره األجانب››.4
ف التشػػديد يمػػا مػػنح الػػرلص ل ػػتح الكتاتيػػب القرني ػ قػػد بػػدم العمػػؿ ب ػ منػػذ ػػن
 1877ينػػدما قػػاـ الحػػاكـ العػػاـ ال ن ػراؿ شػػانزم  5 )Chanzyبناػػدار ق ػرار يت ػػمف
التشديد كيرلص لرؤ اء البمديات مك ال باط ال امكف القياـ بذلؾ.6
كانػ ػػت مكاني ػ ػ اػ ػػتح المػ ػػدارس القرني ػ ػ لػ ػػا داي ػ ػ

ػ ػػن  1932م ػ ػػإلل قػ ػػد قننتػ ػػا

اال ػػتعمار ال رن ػ ػػظ ،اتػ ػػظ تل ػ ػ لمكااق ػ ػ ابدارة بع ػػد التإلكػ ػػد مػ ػػف اػ ػػجحي كاػ ػػح
المكاف ،7دير من بداي مف ن  1933تاريل ادكر المناشير كالقػرارت ،8التػظ يممػت
1

مالؾ بف نبظ :الىفف؛ مذكرات ( ،)1399-1391ج ،1تر :نكر الديف لندكدم ،دار ا م لمطباي كالنشر

كالتكزي  ،ال از ر ،2007 ،ص.151

2
3

مالؾ بف نبظ :مذكرات شاىد لمقرف ،المر

ال ابؽ ،ص.341

يبد الكريـ بكا ااؼ :جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف وبال تيا االحركات ،...المر

.79

4
5

شارؿ ركبير م ركف :تاريخ الجزائر المىاصرة ،...المر

ال ابؽ ،ص.544

لمؼ قايدكف  )Gueydonالذم كاف حاكما ياما لم از ر اظ ال ترة مف  1871لا  ،1873امتدت اترة حكم

مف  1873لا .1879

6

مبك القا ـ عد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج ،3المر

8

كالتظ منتا منشكر ميشاؿ  ،1933/02/16منشكر ميشاؿ  ،1933/02/18قرار رينيظ .1935

7

ال ابؽ ،ص-78

المر

ن

 ،ص.240
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يممػػت يمػػا الت ػػييؽ كالمنػ مػػف ممار ػ ر ػػاؿ اباػػجح م نشػػاط دينػػظ مك يا ػػظ
مك يقااظ ،كقيامتـ بتعميـ الناس المػﱞػك ػ العربيػ  .1ك ػذا مػا عػؿ ابدارة اال ػتعماري تقػكـ
بػػال حص ابدارم يمػػا كػػؿ طالػػب لرلاػ تعمػػيـ ،اػػنذا مػػا يبػػت انتمػػاؤا ل معيػ العممػػاء
الم ػػمميف ال از ػرييف ،مك من ػ يحمػػؿ اكرتتػػا الدايي ػ لااػػجح انن ػ اػػظ دالػػب ا حيػػاف
يحػػرـ مػػف رلا ػ التعمػػيـ 2كالتػػظ تبػػدم ر ااػػاتتا مػػف طػػرؼ المكظػػؼ المكمػػؼ بت ػػميـ
التػػرليص كذلػػؾ بعبػػارة ‹‹إحػػػذر أف تفػػػته المدرسػػػال اػػػؿ أف تأتيػػػؾ الرخصػػػال›› ،3ػػذا
الرلا التظ قد ال يتحاؿ يميتا ماج ااحب الطمب لتعميـ ا ط اؿ.
كاظ ن  1935ادر قرار رينيظ  )Regnierالذم نص اظ بعض مكادا يمػا
ت ميط يقكبات بال

ف كالكرام المالي  .4ف ذا القػ اررات ػظ بميابػ

ػككطات تعمػؿ

تعمؿ يما الت ييؽ كالمن مف تعميـ المﱞػكػ العربي .
قامت ابدارة ال رن ي بال كط يما كػؿ مػا لػ يجقػ بػالتعميـ ،نتػا تػدرؾ الػدكر
الػػذم تؤديػ  ،اقػػد يػػرؼ معممػػك مدر ػ التدايػ م ػػايق كمراقبػ نشػػاطتـ كالتػػظ كاػػمت
ل ػػا ح ػػد ايتق ػػاؿ م ػػدير المدر ػ ػ الش ػػيل يب ػػد الح ػػيظ ب ػػدرم ،كم ػػا ق ػػاـ بع ػػض ا كلي ػػاء
– العمػػجء لػػادارة ح ػػب تعبيػػر الح ػػيف لميػػؼ  -بنح ػػار مبنػػا تـ لػػا المدر ػ لػػيس
مػف م ػؿ متابعػ تمدر ػتـ ،كانمػا بتػدؼ زيػػارة المدر ػ مػف حػيف آللػر ،لجطػجع يميتػػا
يػػف قػػرب كمراقب ػ مػػا يقػػكـ ب ػ ر ػػاؿ التعمػػيـ قاػػد بػػجغ ابدارة بػػذلؾ .5كمػػا انتت ػػت
ابدارة طريق ػ ملػػرل ك ػػظ من ػ الماػػمحيف مػػف اػػتح المػػدارس القرني ػ بح ػ مف العػػدد

1

مبك القا ـ عد اهلل :الحركال الوطنيال الجزائريال ،ج ،3يالـ المعرا لمنشر كالتكزي  ،ال از ر ،2009 ،ص.21

2

اظ الكالب تبدم بالمماطم كتنتتظ بعدـ تقديـ الرلا  ،لمت ايؿ ينظر :ال از رم :شؤوف وشجوف ،الاراط

3

محمد البشير ابب ار يمظ :آثار اإلماـ محمد الاشير اإلاراىيمي؛ بيوف الاصائر ،ج ،3م كتقديـ :محمد طالب

س ،1ع ،17ق نطين  ،ال از ر ،1934/01/08 ،ص.04-03
ابب ار يمظ ،دار الكرب اب جمظ ،بيركت ،1997 ،ص.219

4
5

مبك القا ـ عد اهلل :الحركال الوطنيال الجزائريال ،ج ،3المر

كماؿ ياشكرم :شخصيات في الذاكرة ،المادر ال ابؽ.
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كػػاؼ 1اػػظ حػػيف تقػػكـ بنيطػػاء المكااق ػ لكيػػر المؤيػػديف لر ػػاؿ اباػػجح ،بعػػد مف تقػػكـ
ب مي التحريات التظ تيبت ذلؾ م التإلكد مػف انتمػاءاتتـ ،2يػـ تحػرر لتػـ قػ اررات تعيػيف
يقكـ ر يس البمدي بتن يذ القرار كما يتـ يجـ م تش التعميـ بذلؾ .3ام ػإلل حريػ التعمػيـ
العربػػظ ػػظ محػػد محػػاكر الا ػراع بػػيف دارة االحػػتجؿ ك معي ػ العممػػاء ،كالػػذم بػػرز منػػذ
ػػن  1933ف ابدارة قػػد تإلكػػد لػػديتا مف ذلػػؾ يشػػكؿ يميتػػا لطػ ار يمػػا المػػدل البعيػػد

4

كقػػد اػػرح كيمي ػػظ  )Quiliciك ػػك محػػد ال متػػكرييف بػػإلف ‹‹اتنتشػػار التػػدريجي لمػػػﱞػغػػػال
الىرايال سيكوف جريمال ،أما الﱞمػػغػال والثقافال الفرنسيال سيظالف الصمال األكثر وة››.5
كقد مشارت م م الباا ر لمحػرب التػظ تشػنتا دارة االحػتجؿ يمػا التعمػيـ العربػظ
الحر الذم تشتدا ملتمؼ مناطؽ ال از ر.6
ف ابدارة قػػد د ػػت مػػف ي ارقػػب تحركػػات ر ػػاؿ اباػػجح ،حيػػث يقكم ػكا بتحري ػػر
تقػارير شػب يكميػ يػف نشػاطتـ ،7يػـ يقػدمكنتا لػادارة المحميػ ) اال ػتعماري التػظ تقػكـ
با ػػتيمار ا اتحػػرر ػػظ بػػدكر ا التقػػارير التػػظ تقػػكـ بتقػػديمتا لػػا ال تػػات الكاػػي  ،كقػػد
كانت الشرط تقػدـ تقػارير م اػم يػف ميػ الكتاتيػب كالمػدارس كمكػاف تكا ػد ا كيػدد
التجميذ الذيف يزاكلكف تعميمتـ بتا ،ككذا مي المعمكمات الدقيق يف المعمميف.
1

Supression des Ecoles Libres, L’Avenir de Souk-Ahras, 14année, N°829, du
27/05/1934.
2
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°20, M. L'Administrateur Principal de La
Commune Mixte de Morsott, a M. L'Inspecteur Primaire de l'Enseignement des
Indigènes, Ouverture Ecole Coranique, N°5073, du 03/06/1939.
ينظر الممحؽ رقـ )16
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°20, M. Le Préfet de departement de
ينظر الممحؽ رقـ )17

3

Constantine, Arrêté, N°13489/13490, du 07/10/1939.

4

رابح تركظ :الصراع ايف جمىيال الىمماء وحكومال اتحتالؿ الفرنسي في الجزائر االفترة  ،1393-1399م م

5

لح ف اكر :الحركال الوطنيال في مىسكر ( ،)1319-1399دار القدس العربظ ،ال از ر ،2015 ،ص.403

التاريل ،الناؼ اليانظ مف ن  ،1981ال از ر ،1981 ،ص.65

6

يحظ بف العكادم :محاراال التىميـ الىراي في الوطف الجزائري ،الباا ر ،س ،3ع ،90ال از ر

 ،1937/12/10ص.08

7

محمد باشا :المادر ال ابؽ.
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اقػػد

ػػـ مػػيج التقريػػر الاػػادر يػػف محػػااظ شػػرط تب ػ ل ػػن  1938المػػؤرخ اػػظ

 20مػػام  1939مي ػ المعمكمػػات اللاا ػ بنشػػاط المعممػػيف ،كيػػدد التجميػػذ كا مػػاكف
التظ يزاكلكف بتا د ار تتـ ،1كقد كانت الحككمػ العامػ بػال از ر تطالػب ػنكيا العمػاالت
بتقديـ االحااءات الم ام يف مي المدارس القرني كيػدد المعممػيف بتػا ،ككػذا يػدد
التجميذ المتمدر يف.2
ف ابدارة اال ػػتعماري يػػف طريػػؽ المتاػػرايف االداريػػيف لملتمػػؼ البمػػديات ككػػذا
م تشػػظ ر ػػاؿ الشػػرط تقػػكـ بػػالتحرم كالتػػدقيؽ اػػظ مي ػ المعمكمػػات المتعمق ػ بالطمب ػ
الزيتػػكنييف مػػف حيػػث انتمػػا تـ ال يا ػػظ ،م ػػباب تعممتػػـ ،ا يمػػاؿ التػػظ يقكمػػكف بتػػا بعػػد
يػػكدتتـ منتػػا ،كيػػدد المػػدارس ػكاء التػػظ تحػػكز يمػػا التػػرليص مػػف طػػرؼ ابدارة مك
الت ػػظ تعمػ ػػؿ دكف تػ ػػرليص ،ك ػػظ يا ػ ػ ا ػ ػػتعماري مػ ػػف ش ػػإلنتا التعػ ػػرؼ يمػ ػػا مي ػ ػ
التحركػات التػػظ يقػكـ بتػػا المنػاكؤكف لج ػػتعمار كذلػؾ حتػػا تػتمكف مػػف تقػكيض تحركػػات
الذيف قد يشكمكف

د ا لط ار ما اتقكـ بب ط ن كذ ا مكير.

كمنػػذ ش ػػتر م ػػارس ل ػػن  1938ما ػػبح العمم ػػاء ا ػػظ مكا تػ ػ م ػػتمرة مػ ػ ابدارة
ال رن ي  ،3التظ بالكت اػظ تطبيػؽ القػرار 4المػؤرخ اػظ  08مػارس  ،1938كالػذم ايتبػر
ايتبر المػﱞػك العربي لكػ م نبي اظ ال از ػر حي ػث ك ػاف مػف نتا ػ اال طت ػاد كالتنكي ػؿ
بر ػ ػاؿ

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. Le Commissaire de Police de La Ville

1

de Tébessa, a M. Le Maire de La Ville de Tébessa, Ecoles Coraniques, du 20/05/1939.
ينظر الممحؽ رقـ .)18
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. Le Gouverneur Général de l'Algérie, a

2

M. Le Préfet de Constantine, Statistiques Ecoles Coraniques, N°2014, du 14/04/1939.
3
4

شارؿ ركبير م ركف :تاريخ الجزائر المىاصرة ،...المر

ال ابؽ ،ص.921

ي ما بقرار شكطاف  )Chautanن ب لكزير دالمي ارن ا كمما كرد اي مف كؿ مف يعمـ بج رلا يكرـ يـ يكرـ

يكرـ كي

ف ،ك ذا تقكيض لعمؿ المعمميف كال كط يميتـ بالعقكبات .لمت ايؿ ينظر :رابح تركظ :الصراع ايف

جمىيال الىمماء وحكومال اتحتالؿ الفرنسي ،...م م التاريل ،المر
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التعميـ ،1بؿ ف القرار اظ حد ذات

اء ليؤكد كاقعا قا ما منذ مدة مف الناحي العممي .2

طػػاؿ ال ػػكط العديػػد مػػف المػػدارس الح ػرة حيػػث تػػـ دمػػؽ الػػبعض منتػػا ،ايمػػا كػػاف
ماػػير المػػدارس ا لػػرل الرقاب ػ الشػػديدة كال ػػكط ابدارم الػػذم اػػرض يميتػػا ايمػػا تػػـ
المنػ مػػف نشػػاء الػػبعض اآللػػر حيػػث تػػـ مػػيج راػػض نشػػاء مدر ػ قرنيػ

ػػن 1941

ببمدي مر ط ،ف الرادبيف اظ تككينتا ينتمكف لا معي العمماء الم مميف ،ك ػذا بنػاء
يما التقارير التظ تقكـ يمال ق نطين بنر التا لا الحككم العام بال از ر.3
كمػػا مف مػػف محػػاكر الا ػراع بػػيف الطػػرايف محارب ػ الن ػكادم العربي ػ  ،حيػػث قامػػت
ابدارة اال ػػتعماري بال ػػكط يم ػػا النػ ػكادم ،كتش ػػديد اللن ػػاؽ يميت ػػا م ػػف ل ػػجؿ القػ ػرار
الاػػادر اػػظ ػػان ظ  1938مػػف طػػرؼ كزيػػر دالمي ػ الحككم ػ ال رن ػػي  ،4كالكاي ػ من ػ
دمؽ النكادم التظ رمت ابدارة اال تعماري بإلنتا منارات لمنت

 ،نظ ار ف ذا النػكادم

تمقا بتا المحا رات ،كيتـ ايتا ر ـ ملططات العمؿ اباجحظ.5
قامت ابدارة اال تعماري

اا لا ذلؾ بنقام حا ز بيف ال كاف كركاد الحركػ

ابا ػػجحي ا ػػظ بع ػػض ال ت ػػات ،اق ػػد ش ػػددت الرقابػ ػ يم ػػا حركػ ػ العم ػػاؿ ال از ػ ػرييف
بمنػػا ـ الػػكنزة ،كبالتػػالظ لػػـ يظتػػر تػػإليير ركاد الحرك ػ اباػػجحي يمػػا ػؤالء العمػػاؿ.6
كمػػا مف نػػاؾ تن ػػيؽ كبيػػر بػػيف ابدارتػػيف اال ػػتعماريتيف بكػػؿ مػػف تػػكنس كال از ػػر حػػكؿ
تحرؾ الناشطيف مف مبناء الحرك الكطنيػ  ،7لااػ كمف تػكنس يراػت تكا ػد يػدد كبيػر
1
2

رابح تركظ :التىميـ القومي والشخصيال الوطنيال ،...المر

ال ابؽ ،ص.325

رابح تركظ :الشيخ باد الحميد اف ااديس فمسفتو وجيوده ،...المر

ال ابؽ ،ص.154

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. Le Préfet de Constantine, a M. Le

3

Gouverneur Général de l'Algérie, Etat Trimestriel Ecoles Coranique, Juin 1941.
از ري تقدـ م انا مك بي مم مشركب ال بنذف مف الكالظ العاـ
 4يق ظ ذا القرار بعدـ ال ماح م معي
لمقطر ال از رم.
 5مبك بكر بف بمقا ـ :آخر سيـ مسدد لمقضاء بم النيضال الجزائريال ،الباا ر ،س ،3ع ،108ال از ر
 ،1938/04/15ص.03
 6يبد الك اب شجلظ :أوضاع الىماؿ المسمميف الجزائرييف ،...المر ال ابؽ ،ص.146
 7مي الكااظ :المر ال ابؽ ،ص.101
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مػ ػػف ال از ػ ػرييف بتػ ػػا ،ػ ػكاء الطمب ػ ػ بملتمػ ػػؼ ممحقػ ػػات الزيتكن ػ ػ بال ت ػ ػ الحدكدي ػ ػ  ،مك
المقيمػ ػػيف بتػ ػػا لاا ػ ػ اػ ػػظ المنػ ػػاطؽ الحدكدي ػ ػ  ،ك ػ ػػذا لمحػ ػػد مػ ػػف مم نشػ ػػاط قػ ػػد ي ػ ػػر
بماالحتا .كمف ا حداث المؤلم التػظ محػس بتػا كييػر مػف الميق ػيف ػك يقػاؼ م متػظ
الباػػا ر كالشػػتاب ػػن  1939كقػػد محػػدث ذلػػؾ ا اردػػا يقاايػػا كبي ػ ار اػػظ مك ػػاط الق ػراء.1
كبعد ظتكر ما مرة ملػرل اقػد تػـ منػ النػاس مػف الحاػكؿ يميتمػا كالػذم قػاـ بػ ميػكاف
ابدارة اظ ركس العيكف بمن تداكلتما.2
كا ػػظ ػػن  1943ق ػػاـ الح ػػاكـ بتب ػ ػ بنا ػػب مكي ػػدة لقت ػػؿ الش ػػيل العرب ػػظ التب ػػظ
– كالتػػظ لػػـ تػػن ح -ما ػػت لػػا دمػػؽ المدر ػ  ،3كتػػـ ايتقال ػ اػػظ شػػتر مػػارس 1943
بتتم التلابر م العدك ،كالتظ لـ يتـ يباتتا.4
يراػت ػػن  1945مشػػكمتيف م ا ػػيتيف مكلتمػا الك ػ االقتاػػادم الاػػعب الػػذم
كػػاف يعانيػ

ػػكاف المنطقػ ب ػػبب ال ػػاؼ الػػذم

ػربتا ،بحيػػث ماػػبح الملػػزكف تقريبػػا

لاؿ تماما مف الحبكب .كقد كانت ابدارة تقدـ تقارير ػا ا

ػبكيي  ،ػكاء يػف الك ػعي

ال يا ي مك ابقتاادي  .5كقد كانت ابدارة اال تعماري تؤكػد يمػا ر ػاؿ ػذا التقػارير
التقػػارير اػػظ مكؿ الشػػتر كاػػظ اللػػامس يش ػر مػػف ن ػػس الشػػتر 6حتػػا تػػتمكف مػػف اتلػػاذ
اب راءات المنا ب اظ حينتا .ك ذا الك

1
2
3
4

االقتاادم اللطير قػد ميػر يمػا اال ػتقرار

يبد الكريـ بكا ااؼ :جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف ودورىا في تطور ،...المر

ال ابؽ ،ص.213

ريال روس الىيوف ،الباا ر ،س ،2ؿ ،2ع ،22ال از ر ،1948/02/09 ،ص.03

محمد يمظ دبكز :أبالـ اإلصالح في الجزائر ،...ج ،2المر
شارؿ ركبير م ركف :تاريخ الجزائر المىاصرة ،...المر

ال ابؽ ،ص.47

ال ابؽ ،ص.922

5

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°107, M. L'Administrateur de La Commune
Mixte de Tébessa, a M. Le Gouverneur Général de l'Algérie, Rapport Hebdomadaire
sur la Situation Politique et Economique, N°1591, du 07/04/1945.
6

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°197, M. Le Ministre Plénipotentiaire, a M.
L'Administrateur de La Commune Mixte de Morsott, Rapport bi-Mentiel, N°2679,
du 12/03/1946.
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بحيػػث ػػا ر يػػدد كبيػػر مػػف ػػكاف المنطقػ نحػػك المنػػاطؽ ال ػػاحمي  .1كمػػا مف اػػعكب
التحكـ اظ

حكا ز يما م ػتكل الحػدكد لمراقبػ

رة ال كاف عمت ابدارة ت

ميػ

التحركات.2
كالمشػػكم الياني ػ

ػػظ ا حػػداث المؤلم ػ التػػظ كقعػػت اػػظ شػػتر مػػام ػػن 1945

ام يرات ا كؿ مف ػذا الشػتر كالتػظ شػارؾ ايتػا مػا بػيف  4000ك 5000متظػا ر مػف
ملتمػؼ نػكاحظ المنطقػ قػد ما ػت لػا ت ػريقتـ ،3ممػا الم ػيرة التػظ شػتدتتا مدينػ تب ػ
يػػكـ اليػػامف مػػام كالتػػظ ملقػػا ايتػػا بشػػير ػػدرم 4كممػػ قػػد م ػ رت بعػػد المشػػادات م ػ
الشرط يما ايتقاؿ بعض المنا ميف منتـ بشير ػدرم كمحمػد م ػكم المػديك محمػد
لكرس) . 5كما تـ القبض يما محمد العمػرم يػـ ن يػ راقػ م ػرت  .6ممػا اػظ ب ػر العػاتر
العاتر اقد ملقظ القبض يما الشيل الحبيب اارس كالكردم ربيعػظ كيبػاس يمػارة 7كاػظ
كاظ الكنزة تـ ايتقاؿ يمظ كاـ بف الشريؼ ،يمظ كاـ بػف الح ػيف ،كابػ ار يـ ػكاـ بػف
1

لقد مظترت انتلابات ال ماي اظ الدكاكير التابع لبمدي مر ط ك ظ :قكرام ،مر ط ،المريج ،بكاري  ،بمك يؼ

كيككس ،مف يدد المنتلبيف كاف  2750منتلبا مف بيف  4690م

ج ،مم مف المشارك اظ ذا االنتلابات لـ

تكف كبيرة حيث قدرت بن ب  ،%59كقد مشار التقرير مف ال بب اظ ذلؾ ك الت رة نحك التؿ .لمت ايؿ ينظر:
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°208, M. L'Administrateur Principal, de La
Commune Mixte de Morsott, a M. Le Préfet de Constantine, Election Aux Djemaas
N°306, du 01/10/1945.
2
)A.W.C, La Guerre d'Algérie par les Documents, Rapport Sur le Moral (extrait
Compte Rendu, 19éme Cord d'Armée, 19éme Légion de Gendarmerie, Groupement de
Constantine, N°234/4, 5em division, Constantine, Le 30 Novembre 1945
l'Avertissement (1943-1946), Tome 1, Sous La Direction de Jean- Charles Jauffret
Préface du Géneral Robert Bassac, Service Historique de l'Armée de Terre, Vincennes
1990, p478.
3
)A.W.C, La Guerre d'Algérie par les Documents, Rapport Sur le Moral (extrait
Compte Rendu, Première Armée Française, Etat- Major, Section des A.M.M, N°1422
/3 A.M.M, P.C Le 29 mai1945, l'Avertissement (1943-1946), Tome 1, Sous La
Direction de Jean- Charles Jauffret, Préface du Géneral Robert Bassac, Service
Historique de l'Armée de Terre, Vincennes,1990, p80.
 4شقيؽ الشيل العربظ التب ظ.
5

الشااعظ يي اكم :المادر ال

ابؽ.

M. Le Préfet de Canstantine, a M. Docteur Boumali, Députe Mair de Commune
ينظر الممحؽ رقـ .)19

7

محمكد ب ار ـ :المر

6

D'Ain-Beida, N°11.113, A.M./EX, du 26/12/1945.

ال ابؽ ،ص.199
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مبػػارؾ اػػظ معتقػػؿ نػػيف بػػكرزؽ بػ ػآامك بػػا دكاط .1كمػػا ايتقػػؿ محمػػد ػػد كد كالت ػػادم
مكمف.2
قامت دارة االحتجؿ ن  1948بممار

ال ػككطات يمػا ا كليػاء 3كمطػالبتتـ

كمطػػالبتتـ بنر ػػاؿ بنػػاتتـ لمػػتعمـ بالمدر ػ ال رن ػػي المتلااػ بػػال نكف لػػتعمـ الطػػرز)
كاال اننتا تحرمتـ مف المنح العا مي  ،كقػد راػض الشػيل العربػظ التب ػظ ذلػؾ ال بشػرط
مف تت تر البنات بالحا ؾ.4
كاؿ ال كط الممػارس مػف طػرؼ االدارة اال ػتعماري لػا در ػ رحيػؿ المعممػيف
م ػػف الم ػػدارس الت ػػظ ك ػػانكا يقكم ػػكف ايت ػػا بتعم ػػيـ مبن ػػا تـ ،كم ػػا كقػ ػ ا ػػظ المدر ػ ػ الحػ ػرة
بالعكينػػات التػػظ يراػػت رحيػػؿ الشػػااعظ ػكاـ بػػف بشػػير .5كبػػالردـ مػػف مف قػػادة معي ػ
العممػػاء الم ػػمميف ال از ػرييف قػػد تقػػدمكا ب ممػ مػػف المطالػػب 6لػػا حككمػ االحػػتجؿ اػػظ
ػ ػػن  1944حػ ػػكؿ ك ػ ػػعي التعمػ ػػيـ العربػ ػػظ كنلكػ ػػاء مي ػ ػ الق ػ ػ اررات ال ػ ػػابق المتعمق ػ ػ
بالتعميـ ،كن لتا بقانكف يقرر حريػ التعمػيـ العربػظ ،ككػذا حػؽ معيػ العممػاء مك دير ػا
مف ال معيات مف نشاء المدارس ،كتحت ذا ال كط ت ار عت االدارة اال ػتعماري يػف
ق ارراتتػػا ال ػػا رة اػػظ القػػانكف ا

ا ػػظ الاػػادر اػػظ  20ػػبتمبر  1947حيػػث ايتراػػت

بالمػ ػﱞػك ػ ػ العربيػ ػ كمكػ ػ تعم ػػيـ ب ان ػػب المكػ ػ ال رن ػػي  ،كمػ ػ ذل ػػؾ ل ػػـ يع ػػرؼ ػػذا ال ػػنص
الق ػػانكنظ تطبيق ػػا كا ػػتمر الك ػ ػ ل ػػا ػػن  1951حي ػػث ق ػػاـ الح ػػاكـ الع ػػاـ ال رن ػػظ
1

ق م الم ا ديف بمر ط :ناذة تاريخيال بف حياة الشييد الاطؿ ىواـ الشافىي اف اشير اليحياوي (يوـ دراسي)

2

االح حمم  :المادر ال ابؽ.

منظم الم ا ديف ،تب  ،1998/03/21 ،ص.03

3

كاف الكالد يعمؿ بال كؾ الحديدي كقد كاف يعمؿ بتا مي ا كؿ مف يباس بككشم كمحمد العمرم .مقابم م

يا ش حيدك ظ :بمنزلتا ،بمدي ييف البي اء ،كالي مـ البكاقظ ،بتاريل  ،2014/08/04ال اي  17ا.

4
5
6

يا ش حيدك ظ :المادر ال ابؽ.
ق م الم ا ديف بمر ط :المر

ال ابؽ ،ص.03

لمت ايؿ حكؿ المطالب التظ تقدمت بتا معي العمماء الم مميف ير اال تماع المنعقد اظ مكت ن  1944اظ

الم ا ؿ الديني اليجث الم ا د ،التعميـ ،الق اء) .ينظر :رابح تركظ :التىميـ القومي والشخصيال الوطنيال...

المر

ال ابؽ ،ص .368-356

776

الفصلىالثاني:ىىىىىىىىىأدبابىظكورىالحركةىاإلصالحوةىوادتمرارهاىفيىالمنطقةىورالقتكاىبالفعالواتىالبارزة

بال از ر بتقديـ مشركع لاص بالتعميـ العربػظ اػظ المرحمػ االبتدا يػ كمػ ذلػؾ لػـ تػدلؿ
المﱞػكػ العربي لا المدارس االبتدا ي ال ن  1957يندما قكت اليكرة.1
كمػػف تػ ػ مل ػػرل اػػنف دارة ابح ػػتجؿ ا ػػتعممت م ػػمكبا لػػر لين ػػظ ا تب ػػاع يم ػػا
التعميـ بالمدارس الحرة ،كتش ي تعميـ البنت ،حيث قامػت ػن  1949بننشػاء مكؿ ق ػـ
لتػػدريس البنػػات بالمدر ػ الملتمطػ بالحمامػػات .2كاػػظ م ػػاؿ الريا ػ

ػػكطت ابدارة

يمػا م مػس ابدارة لنػادم الشػباب الريا ػظ الم ػمـ التب ػظ  (J.S.M.Tلتكييػر اال ػـ
ااار تحت م ما الشباب الريا ظ التب ظ  )J.S.Tاكممػ ‹‹م ػممظ›› بالن ػب بدارة
ابحػػتجؿ بتب ػ كانػػت ذات مبعػػاد ،اقػػد ا ػػتعممت ابدارة

مي ػ الك ػػا ؿ لمحك ػػا نتا يػػا

حتػا ي ػػتطي ديػػر الم ػػمميف المشػػارك مػ ال ريػؽ ػكاء كم ػػيريف مك اليبػػيف ،3كقػػد تػػـ
تكيير ذلؾ اظ  08مكت  1949يند يادة تشكيؿ المكتب الم ير لم ريؽ.4
كم ػػف ال ػػكط المم ػػارس يم ػػا ر ػػاؿ ابا ػػجح كتحرك ػػاتتـ كنش ػػاطتـ ،قي ػػاـ دارة
البريػد بمنػ كاػكؿ ال ار ػد الماػري التػظ ت ػد مػف ارن ػا لػا تب ػ با ػـ الشػيل العربػظ
التب ػػظ ،ك ػػذلؾ قطػ ػ رق ػػـ ات ػ ػ حت ػػا ال ي ػػتمكف م ػػف االتا ػػاؿ بر ػػاؿ معيػ ػ العمم ػػاء
الم مميف بملتمؼ العماالت مك يتامكف ب .5
ا تمرت ابدارة اظ محارب ر اؿ اباجح لا درح ال نكف حيث تادت لمػذيف
يتكلكف دارة المشاري اب ػجمي مػف مػدارس كنػكادم كااػجح يػاـ ،بشػنتا حممػ يني ػ
د ـ اظ تب

كالشريع  .اقد ايتقمت الاادؽ بكذراع اظ مكا ؿ ان ظ 1956

ػاا

لا م عكد مراح كيمظ بف محمد ،كما ملقت القبض يما مػدير مدر ػ الحيػاة بالشػريع
1

رابح تركظ :التىميـ القومي والشخصيال الوطنيال ،...المر

ال ابؽ ،ص.135-131

A.W.T, Arreté, 09/03/1949, J.O.A, 23emAnnée, N°22, du 18/03/1949, p340.
3

محمد الاديؽ تطار :المادر ال

ابؽ.

2

4

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°22/2, M. Le Préfet de Constantine, a M. Le
Chef des Services des Liaisons Nord-Africaines, Association Jeunesse Sportive
Musulmane Tebéssiene, N°1223, du 30/08/1949.
 5محمد البشير ابب ار يمظ :آثار اإلماـ ،...ج ،3المر ال ابؽ ،ص.387
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محمػ ػػد الشػ ػػبككظ .1كبتػ ػػاريل  13ػ ػػان ظ  1956ايتقمػ ػػت م مكي ػ ػ ك ػ ػػد لم ػ ػ مػ ػػنتـ
مقتكليف ك ـ رشػيد البتمػكؿ ،ح ػيف زدبػكج ،الاػكلظ شػرقظ بػف محمػد ،اػالح ػاكر بػف
زدػػاد

ػػالـ كدم بػػف ال ا ػػظ .ف االيتقػػاؿ كالقتػػؿ ال لشػػظء ال لكػػكنتـ يممػػكا لمليػػر

كشارككا م مػ كال ي ازلػكف .2ردػـ الم ػايقات التػظ ات ػمت بتػا ابدارة اال ػتعماري ال مف
يمػػاف ر ػػاؿ اباػػجح بن ػػالتـ الػػذم يتػػدؼ حتمػػا لج ػػتقجؿ كمػػا يبػػر يػػف ذلػػؾ محػػد
ا

اتذة يند زيارت

حد المناطؽ لت ديد شعب ل معي العممػاء بقكلػ ‹‹ :أف اتسػتىمار

الفرنسي األبم أحب ذلؾ أـ ت ف ف الجزائػر ستصػاه حػرة مسػتقمال .....ألنيػا تتػوفر
اآلف بم رجاؿ ادريف بم تسييرىا››.3

 1مطمؽ راح اظ شتر مكت ن  1960لمت ايؿ ينظر:
A.N.O.M, Aix- en Provence, archives nationals, carton N°7 SAS 68, Rapport du
capitaine Conort concernant La Libération du cheikh chebouki, N°1046/CH, du
27/08/1960.
 2حممال بنيفال مف اإلرىاب واتبتقاتت اتاسال والشريىال ،الباا ر ،س ،8ؿ ،2ع ،357ال از ر
 ،1956/03/09ص.07

A.W.O, Bte N°6987, Rapport de police, N°824, du 28/08/1954.
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عرفت مرحلة العشرينات من الرنر العشنري ف ارثنا يرافينا بالن نبة للج ازئنريي
برزت جمعية العلماء الم نلمي الج ازئنريي
عنندة و ننائ

ولمنا

نعت للنهنوض باليرافنة العربينة معدمندة علن

بننذلت بوا ننطدها مجهننودات يبي نرة فننم دعلنني الل نﱞن ن ة العربيننة ونشننر الد نراث

اليرافم العربم واإل المم .ودعد الفدرة الممددة م أواخر العشرينات من الرنر العشنري
إل ثاية انطالق اليورة الدحريرية المرحلة الدم اشددت فيهنا غن وطات اتحندال وينذا
والدننم منهننا فرن ننة المحننيط ومحاربننة الدعلنني العربننم الحننر.

مؤام اردننب بمخدلننو الو ننائ

حيث برز الصراع بي الجزائريي وادارة اتحدال فنهض الشعب بريادة رجا اإلصنالح
يؤ س المدارس وينش ء النوادي ويري الم اجد م أج نشر الدعلي العربم وبعنث
اليرافة العربية اإل المية ودعلي مبادئ الدي اإل المم إل أبناء وبنات الجزائر بهندو
المحافظة عل ييانب الوطنم وشخصيدب الرومية.
 -1المساجدىوالكتاتوب.
إ النشنناط اليبيننر لد ننيس الجوامننج والم نناجد ت يردصننر عل ن آداء الفريغننة بهننا
فح ب وانما هم أمينة لوظائو أخرى يرى المصلحو بإعادة دفعيلها .وددمين وظائفنب
أيغا فم نشنر العلن وبعنث النوعم واليرظنة لندى الج ازئنريي

لنذا نع المصنلحو إلن

بننناء هننذ المحاغ ن الدربويننة العلميننة واتعدننناء بهننا أو إصننالحها حد ن ي نناعده ذل ن
عل آداء ر الده فيها.
 1-1المساجد ى
يو الم جد أه محغ يلدرم فيب أبناء األمة فرند ينا من أولوينات عمن رجنا
اإلصننالح اتهدمننا بدشننييد إذا يننا ثيننر موجننود أو درميمننب إذا مننا يننا يحدنناج لننذل
آلداء ر الة الدعلي والوعظ واإلرشاد .حيث ادبج رجا اإلصنالح طريرنة ال نلو الصنال
لدعل نني الن نناس المص نندري
1

أبو الرا

الرن نرآ الين نري وال نننة النبوي ننة) دن نناوت عملي ننا ف ننم دف ننيرهما

عد اهلل :الحركة الوطنية الجزائرية ،ج 2المرجج ال ابق ص.400
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عم المصلحي بمنطرة دب ة إل ق نمي  :أوت بنناء الم ناجد أو درميمهنا ويانينا

عماردها وآداء وظيفدها.
يعدبننر بننناء الم نناجد أو درميمهننا م ن األعمننا الدننم اندشننرت فننم مخدلننو مننناطق
الننوط

وقنند ا نندطاع يييننر م ن الننناس فننم مخدلننو هننذ األمنناي الريننا بهننذ األعمننا

1

وقد شهدت منطرة دب ة هذا الجهد م بناء لم اجد ودرمي ألخرى.
فبمدينننة دب ننة قننا المصننلحو ومحبننم الخيننر وعلن أر ننه أحمنند شنناوش الشنريو
بدننرمي م ننجد ننيدي عبنند الرحمننا

3

2

حد ن ينندمي الشنني العربننم الدب ننم 4الننذي وص ن

حنندييا إلن البلنندة من األزهننر الشنريو من دعلنني أبننناء المدينننة الننذي يفدرننرو إلن النندعل
م ن العلمنناء .أمننا الم ننجد العديننق 5والننذي د ننهر اإلدارة الفرن ننية عل ن درميمننب أو دعينني
مخدلو الموظفي بب ويذا غبط ومدابعة أجوره بالزينادة أو النرصنا

وعطلهن ونرلنده

وجمي ننج وغ ننعياده اإلداري ننة والمالي ننة 6فه ننو خاغ ننج مباشن نرة لجمي ننج الدرديب ننات اإلداري ننة

1

إ ماعي مامم :حركة إنشاء المساجد وترميميا النجاح س 8ع 500ق نطينة الجزائر .1927/10/05

 2أحد أعيا مدينة دب ة فم هذ الفدرة.
 3يرج فم الطريق المؤدية إل بلدية بيارية.
 4لرد شهد لب أه خنشلة بردرادب اليبيرة م خال آرائب ال ديدة وفير الجديد .للدفصي ينظر :ال زالم ب
المحبوب :األستاذ العربي بن بمقاسم التبسي أحد أركان الحركة اإلصالحية الشهاب س 4ع 162الجزائر
 1928/09/06ص .17وقد نشرت إدارة الشهاب عل أنب عال نافج للناس م خال مراتدب الد مة .للدفصي
ينظر :الشهاب س 4ع 170الجزائر  1928/11/01ص.16
 5يصنو م الم اجد األيرية .للدفصي ينظر :بوبير لبناقرية :وثيقة المعمومات الخاصة بالمسجد األثري مديرية
الشؤو الدينية واألوقاو لوتية دب ة مصلحة اإلرشاد والشعائر واألوقاو ميدب األوقاو.
 6إ عمالة ق نطينة يانت دغ قرابة  113عونا  03مفدي والباقم مابي إما مؤذ وحزاب) فم مخدلو
الم اجد بالعمالة .للدفصي ينظر:
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°103, M.Le Gouverneur Général de l'Algérie, a
M. Le Préfet de Constantine, Emolument des Agents du Culte Musulman, N°2205
du 16/06/1942.
وقد يانت منطرة دب ة يعم بها فم الم جد العديق -الر مم -خم ة أعوا إما مؤذ و 03حزابة) للدفصي
ينظر:
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°103, M. Le Préfet de Constantine, a M. Le
Ministre Plénipotentiaire Gouverneur Géneral de l'Algérie, Personnel du Culte
Musulman, N°451, du 25/10/1945.
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والمالي ننة الد ننم در ننو به ننا اإلدارة .1ومن ن خ ننال البح ننث بالمنطر ننة لن ن نعي ننر علن ن درميم ننب
بصننورة مباش نرة م ن طننرو رجننا اإلصننالح أو المدعنناطفي معه ن أمننا أيننناء البحننث فننم
أرشننيو ق نننطينة فرنند وجنندنا أ الدرميمننات العدينندة الدننم وقعننت عليننب يانننت م ن طننرو
اإلدارة ات دعمارية يا منها الدرمي الذي وقنج ننة  1940والنذي قنا بنب أحند مرناولم
دب ة وهو ال يد :حفناوي دطار.2
عرفنت مدينننة دب ننة الم نجد الحننر 3الننذي بندأ إنجنناز بمحنناذاة مدر نة دهننذيب البننني
والبنات وقد د اقدناء األرض لبنائب با

جمعية دهذيب البنني والبننات 4وينا ألعينا

ألعيا دب ة والمدعاطفي مج جمعية الدهنذيب دور يبينر فنم دحفينز النناس بنالدبرع قصند
بنائب وقد ا دمر ذل حد دمت إقامدب.5
يما يوجد بناحية العوينات الم جد العديق والذي يرج و ط المدينة وقد د س
نة  1900عل

يد الشي عباس ب حمانة وبداية م

نة 1933وقعت بب عدة

درميمات ول يدوقو مصلحو هذ الناحية م مواصلة اتعدناء بب ففم نة 1936
عز أه اإلصالح عل
 1938وبناء عل

درميمب وال عم لد يس جمعية د هر عليب .6وفم

نة

الدعوة الدم وجهت للشي العربم الدب م م طرو بعض رجا

اإلصالح بالناحية فرد قا رفرة العربم الم عودي ومصطف

زمرلم بزيارة العوينات

لحغور اتجدماع األو للجمعية العامة للم جد حيث خطب فيه حايا إياه عل
د يس الجمعيات الدم درو بصيانة أو بناء الم اجد قصد عماردها منطلرا فم حدييب
1

ينظر الملحق رق .)20

2

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°307, M. Max Cherri (Architecte du
Gouvernement Général), a M. Le Préfet de Constantine, Mosquée de Tebessa
Entretien, du 08/10/1940.
 3ي م حاليا م جد الشي العربم الدب م ويدع م طرو يا بلدة دب ة بم جد المدر ة ن بة إل مدر ة
دهذيب البني والبنات.
5
6

Paul Jarsaillon: Acte de Vente, 21juin1934, Folio 49, Case 493, du 22/06/1934.

مرابلة مج فاطمة مراح :بمنزلها بلدية مر ط وتية دب ة بداري  2014/08/05ال اعة  18ا و30د.
عمار ينوش :العوينات البصائر س 1ع  15الجزائر  1936/04/17ص.08
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بدف ير قولب دعال          ﴿ :
            

 .1﴾ وفم ذات اليو اجدمعت الجمعية مج المشدريي فرا أه البر
بالدبرع وحد الن اء شاري فم هذا العم قصد الريا بدرمي الم جد.2
وفم نة  1933د د يس الم جد العديق بناحية بئنر العنادر 3وانطلرنت األشن ا
بننب حيننث ا نندمرت إلن

نننة  1936وقنند يننا من الرننائمي عليننب مجموعننة من الننداعي

للخيننر منننه  :عمننار عرفننم
محم نند ناص ننري أحم نند هيب ننم

نناعم بنندري معمننر فننارس عبنناس عمننارة الحبيننب فننارس
ننلطا ناص ننري مب ننار بورقع ننة

بوطارفة وباإلغافة إل هنؤتء قنا أهن الخينر من

ننوي

ننوي

عل ننم

نيا بئنر العنادر بنالدبرع حدن رفنج

بنيانب.4
وقنند عرفننت ناحيننة مر ننط فننم الفدنرة الممدنندة من  1933إلن  1954م ننجدا واحنندا
هننو الم ننجد العديننق وفي نرة البننناء -بننناء عل ن شننهادة الحفننناوي عشننم أحنند المؤ نني
للم ننجد لنرئيس الجمعيننة الدينيننة للم ننجد حاليننا رمغننا مننالح -يانننت من طننرو الشنني
محمنند الطيننب باشننا ويننذل مجموعننة م ن أصنندقائب حيننث قننا أحمنند شنندوح ب ن شنندوح

5

بشراء قطعة األرض 6وانطلق البناء نة  1933والنذي نهرت علينب الجمعينة المديوننة
المديونننة م ن ال ننادة :محم ند الطيننب باشننا أحمنند شنندوح ب ن شنندوح صننال عبايديننة ب ن
عمننارة حمننودة بينناي ب ن أحمنند الحفننناوي عشننم الدوهننامم لعننور ب ن لخغننر صننال
1
2
3

ورة الدوبة اآلية .18
اجتماع الجمعية الدينية بالعوينات البصائر ع 99المرجج ال ابق ص.05-04

بطاقة فنية للم جد العديق بئر العادر مديرية الشؤو الدينية واألوقاو لوتية دب ة مصلحة اإلرشاد والشعائر

واألوقاو ميدب األوقاو.

4
5
6

لمي بوراس :المصدر ال ابق.
يعد الممو الرئيس لهذا الم جد.
رمغا مالح مصطف بياي :المصدر ال ابق.
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لعور ب أحمند .1حينث بنذ أحمند شندوح جهندا يبين ار فنم جمنج الدبرعنات 2وقند قنا ببنائنب
المراو الحفناوي دطار رفرة الحفناوي خماي ية والحفناوي عشم.3
وبالن بة للحمامات فرند ياننت لندى ال نيد عبند اهلل مزهنودي قطعنة أرض يبينرة بهنا
ي ومخز فرا بالدبرع بنالمخز آلداء الصنالة فينب وفنم ننة  1933دبنرع بجنزء من
األرض إلن الجمعيننة 4يننم درننو بدشننييد الم ننجد عليننب – يطلننق عليننب الم ننجد العديننق-
فاجدمج أه الصنالح وهن  :أحمند بوقصنة بن ل نود محمند لمنادي بن لخغنر عبند اهلل
مزهننودي أحمنند بوقصننة ب ن العربننم الطيننب فدنننم صننال جنندوانم .حيننث قنناموا بجمننج
الدبرعات وال هر عل بنائب وقد يانت الدبرعات عينية قمن وشنعير  )...وبعند جمعهنا
درو الجمعية ببيعها ي يد اقدناء مواد البناء.
ظلت الجمعية د هر عل بنائب حيث فم عا  1935د إنجاز

5

ويانت الجمعينة

الجمعي ننة ددج نندد من ن مرحل ننة ألخ ننرى وف ننم ين ن مرحل ننة در ننو الجمعي ننة الجدي نندة بمدابع ننة
درميمننب .فمننيال فننم نننة  1953عننند دجدينند الجمعيننة دن فيهننا اندخنناب مجلننس آخننر غن
ال ادة :إبراهي مزهودي ب عبد اهلل إبراهي بوقصة البشير بوقصنة العربنم مزهنودي

1
2

مرابلة مج عبد الحميد عبايدية :بمنزلب بلدية مر ط وتية دب ة بداري  2014/08/05ال اعة 11ا.
باإلغافة إل

مجهودادب يانت هنا

م اهمة فعالة م طرو قبائ  :العبادنة أوتد بري

الباللة بطو أوتد يدي يحم ب طالب) باإلغافة إل

الدرارجة .رمغا مالح مصطف

الم ارزقة الم ار ة
بياي :المصدر

ال ابق.

3
4

رمغا مالح مصطف بياي :المصدر ال ابق.
ل ددوقو الهبات للم جد العديق بالحمامات بحيث قا يامبو يالر  )Cambon Claireبدردي هبة إل

الجمعية الدم يطلق عليها ‹‹جمعية التربية والتعميم يوكس ليبان›› وذل بداري 14جوا  1955يما دبرع الشي

إبراهي مزهودي

نة 1981برطعة م

األرض بجوار الم جد إغافة إل

ال ي

الوقفم الذي يش لب اإلما .

للدفصي ينظر :الهاشمم : .رئيس مصلحة الشؤو الدينية لوتية دب ة إل المدير الم اعد لألوقاو إلغاء ممك
وقفي رق /251وت-أع -ش د  1981/08/18مديرية الشؤو الدينية واألوقاو لوتية دب ة مصلحة اإلرشاد
والشعائر واألوقاو ميدب األوقاو.

5

مرابلة مج بوبير ذويب :بالم جد العديق بلدية الحمامات وتية دب ة بداري  2014/08/12ال اعة  16ا

و30د.
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الطنناهر عبنند الننداي األزهننر جنندوانم محمنند بوقصننة 1والدننم خلفننت

ابردها ويانت م مهامها ال هر عل اتعدناء بالم جد.2
يعن نند الم ن ننجد الحص ن ن المنين ننج دجن ننا المحن نناوتت الم ن نندمرة الدن ننم قامن ننت بهن ننا إدارة
اإلحنندال

قصنند دفيي ن المجدمننج و ننلخب م ن مرومادننب .3ويعدبننر الدعلنني إحنندى وظائفننب

الرئي ن ن ننية فن ن ننم اإل ن ن ننال إل ن ن ن جانن ن ننب آداء شن ن ننعائر الصن ن ننالة والدراغن ن ننم بن ن نني النن ن نناس
واتجدماعات العامة ودجهيز الجيوش أيا الحرب .لذا يا اهدما رجنا اإلصنالح هنو
الحرص عل عمنارة الم نجد والنهنوض بنب آلداء ر نالدب .حينث درنا فينب دروس النوعظ
واإلرش نناد والدوجين ننب 4واع ننادة بعن ننث الن نندي اإل ننالمم ونشن ننر اللن ن نﱞ ن ن ة العربين ننة الدن ننم أراد
ات دعمار الرغاء عليها نهائيا بي و ائلب.5
ففم الم جد العديق بمديننة دب نة ينا إمامنب الشني

نليما بن طينار النذي عنرو

عنب الريا بالوعظ واإلرشاد باإلغافة إل ح النزاعات الدم درج بني األ نر .وبالن نبة
للموغننوعات الدننم يننا يدناولهننا فإنهننا ل ن ددعنند محاربننة اآلفننات اتجدماعيننة 6الدننم يانننت
دعننه به ننا منطرننة دب ننة .يننا الش نني

ننليما بن ن طيننار رج ننال يدحل ن بال ن نيينة والوق ننار

والرزانة 7فرد ظ يمارس اإلمامنة بالم نجد إلن ثاينة ننة  1947وقند ينا خنال هنذ
الفدرة ي ع للدوفيق بي اإلصالح والعادات الدم يانت مندشنرة بنالمجدمج .8بعندها خلفنب

1

تأسيس جمعية دينية :البصائر س5

3

أحمد حمانم :دور المسجد في بث الوعي والثقافة والحضارة اإلسالمية األصالة س 7ع  59/58الجزائر

4

راب دريم :الشيخ عبد الحميد بن باديس فمسفتو وجيوده ،...المرجج ال ابق ص.370 354

6

مال ب نبم :مذكرات شاىد لمقرن المرجج ال ابق ص.79

2

بوبير ذويب :المصدر ال ابق.

 2ع  215الجزائر  1953/01/30ص.02

جوا  /جويلية  1978ص.88

5

محمد الطاهر وعلم :المرجج ال ابق ص.67

7

مطبوعات و ازرة الشؤو الدينية :آثار اإلمام عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العمماء المسممين الجزائريين

8

مال ب نبم :مذكرات شاىد لمقرن المرجج ال ابق ص.126

ج 4ط 1دار البعث ق نطينة الجزائر  1985ص.237
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خلفننب الشنني محمنند الصننال الجاللننم والننذي برننم يمننارس الخطابننة بالم ننجد حد ن

نننة

 1957داري وفادب.1
حاو الشي العربنم الدب نم أ ينشنط بنب لين اإلدارة ات ندعمارية منعدنب من ذلن
ألنهننا يانننت دشننرو عليننب فالم ننجد ل ن يعننرو نشنناطات يبي نرة ثيننر اقدصننار عل ن آداء
الفريغة أو بعض الصلوات يالدراوي وصالة العيدي .
وعندما د س الم جد الحر يانت الجمعية دهندو باإلغنافة إلن الصنالة فينب أ
دي ننو ب ننب ال نندروس بص ننورة منظم ننة ومندظ ننة لعام ننة الن نناس .2وق نند ص ننار الش نني العرب ننم
الدب م يؤ فيب المصلي نها ار ويرد درو ا ليلية لليبار فنم النوعظ واإلرشناد والدف نير.3
والدف ير .3وقد ا درطبت درو ب اليييري

وازداد اإلقبا عليهنا من

نيا مديننة دب نة

دب ننة ويننذا الرننرى والمنند المجنناورة لهننا .يمننا يانننت درننا بالم ننجد درو نا قب ن صننالة
الجمعن ننة وبعن نندها ودخصن ننص أخن ننرى ألصن ننحاب المن ننا واألعمن ننا والدجن ننار بعن نند صن ننالة
العشاء.4
وبنرنري فرنند يانننت درننا فننم الم ننجد العديننق الصننلوات إغننافة الن ا نندربالب رجننا
لطانم النذي يدنرن من دب نة قصند إلرناء

اإلصالح والذي يا م بينه الشي عي

النندروس بننب .5وفننم ناحيننة فريننا فرنند عرفننت دعينني الشنني أحمنند بويننة 6إمامننا بالم ننجد
العدي ننق وق نند ق نند إلن ن دب ننة من ن خنش ننلة نننة  1948حي ننث عمن ن علن ن دوعي ننة ال ننيا

1

أحمد عي اوي :مدينة تبسة وأعالميا ،...المرجج ال ابق ص.89

3

راب دريم :الشيخ العربي التبسي نائب رئيس جمعية العمماء المسممين الجزائريين ( )4491-4411أش ا

2

محمد علم دبوز :أعالم اإلصالح في الجزائر ...ج 2المرجج ال ابق ص.37

الملدر

الوطنم للفير اإلصالحم فم الجزائر إعداد :الجمعية اليرافية الشي

العربم الدب م وتية دب ة دار

الهدى عي مليلة الجزائر أفري  2003ص.30

4
5
6

محمد علم دبوز :أعالم اإلصالح في الجزائر ...ج 2المرجج ال ابق ص.39-37
أحمد عم ار  :المصدر ال ابق.

 :)1990 -1917درس فم الجريد الدون م بنفطة أقا بفريا إماما واعظا.
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فم حي أ الرائ بدحفيظ الررآ بنب منج بداينة الخم نينات هنو عبيند

عبيدي.2
يمننا يوجنند بناحيننة الشنريعة الم ننجد العديننق والننذي يرننج و ننط المدينننة 3ويدربننج علن
م احة إجمالية دردر بن285

2

عل أرض مل لعائلة قابة 4ا دمر يؤ الناس فيب مننذ

منننذ نننة  1928اإلمننا محمنند البنناقر قابننة بن محمننود 5عننرو الم ننجد ا نندربا العدينند
م رجا اإلصنالح فرند حاغنر بنب الشنيوخ :محمند البشنير اإلبراهيمنم العربنم الدب نم
الشنناذلم الميننم وبعننض رجننا العلن من دننونس 6وفننم نننة  1937وبننناء علن الزيننارة
الدم قا بها الشي العربم الدب م لب فرد وعظ بب رفرة يلة م رجا العل .7
عرو الم جد العديق ببئر العادر نشاطا م طرو رجا اإلصنالح وينا أيينره
نشاطا بب الشي الحبيب فارس الذي ظ يدنر بي دب ة وبئر العادر وقند يلفنب الشني
العربننم الدب ننم بات نندررار بالم ننجد العديننق ببئننر العننادر 8حيننث عمن بننب واعظننا مرشنندا
ومعلما.9
 1مرابلة مج بوهال بوية :بمنزلب بلدية المحم
.)2015/02/04
 2مرابلة مج محمد زرقي  :بمنزلب بلدية فريا وتية دب ة بداري  2014/02/01ال اعة  13ا و30د.

وتية خنشلة بداري  2014/02/07ال اعة  09ا دوفم فم

3

A.N.O.M, Aix- en Provence, archives nationals, carton N°7 SAS 68, M. Le capitaine
Conort chef de la S.A.S de Cheria, a M. Le sous-préfet de Tébessa, Rapport
N°325/CH, du 21/03/1960.
4
A.N.O.M, Aix- en Provence, archives nationals, carton N°7 SAS 68, M. Le souspréfet de L’arrondissement de Tébessa, a Messieurs Les chefs de S.A.S, Recensement
des Mosquées, du 30/10/1959.
5
A.N.O.M, Aix- en Provence, archives nationals, carton N°7 SAS 68, M. Le Géneral
Dulac, a M.M Les sous-préfets du Département de Bonne, Culte Musulman, N°276, du
07/03/1960.
 6أبناء ﭭن نابة :تقرير مديرية الشؤو الدينية واألوقاو لوتية دب ة مصلحة اإلرشاد والشعائر واألوقاو ميدب
األوقاو.
 7الوردي ب عمارة :البصائر ع 77المرجج ال ابق ص.08
 8البدر فارس :المصدر ال ابق .ا دمر الشي الحبيب فارس فم الددريس والخطابة بعد ات درال خاصة بالم جد
العديق بدب ة .للدفصي ينظر :محمد مراح :لحبيبب فارس ( ،)4441-4444الوعم اإل المم ع 587اليويت
ماي  2014ص.83-82
 9بشير هيبم :المصدر ال ابق.
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وقنند أقيمننت بالم ننجد أو جمعننة فننم نننة  1939أقامهننا الشنني الحبيننب فننارس.1
ويننا من خصننائص خطبنب أنهننا ددميننز بالدحلين حيننث يننا ‹‹يحثثثيم بمثثا ينبثثو عقثثوليم
وتفكيرىم›› .2فم حي ديف الطاهر برهو بددريس األطفا الررآ اليري .3
أما فم مر ط فرد بدأت درنا فنم الم نجد العدينق الصنلوات بداينة من

ننة 1936

إغننافة إلن مخدلننو النشنناطات :يصننالة الجمعننة قنراءة حنزبي من الرنرآ الينري يوميننا
بعنند صننالة العصننر ودنندريس الر نرآ لألطفننا م ن طننرو الشنني الطنناهر مننالح .4يننذل
درن ننا فين ننب دروس فن ننم الفرن ننب والعرين نندة وين ننذا إحين نناء المنا ن ننبات الدينين ننة يالمولن نند النبن ننوي
الشريو .5وبعد م ادرة محمد الطيب باشا مر ط مدجهنا إلن اليوينو ننة  1945دنول
دن ننول الشن نني صن ننال عبايدين ننة ب ن ن عمن ننارة 6إمامن ننة الم ن ننجد وقن نند يانن ننت النشن نناطات بن ننب
مدواصلة.
وبالحمامننات لمننا اندهننت األشن ا بالم ننجد العديننق فننم نننة  1935بنندأت درننا فيننب
الص ننلوات الخم ننس فر ننط وا نندمر الوغ ننج إلن ن ثاي ننة نننة  1938حي ننث لن ن يع ننرو أي
نشنناطات دننذير .وخننال الفد نرة الممدنندة م ن
فيننب صننالة الد نراوي

نننة  1938إل ن ثايننة  1954صننارت درننا

بإمامننة حمننب طنناجي وقنند بنندأ يؤمننب فننم صننالة الجمعننة بدايننة م ن

 1954الصادق بالم 7واعظا ومرشدا مج دردي بعض الدروس الفرهية.8

1

لمي بوراس :المصدر ال ابق.

3

بشير هيبم :المصدر ال ابق.

5

رمغا مالح مصطف بياي :المصدر ال ابق.

2

محمد مراح :الوعم اإل المم ع 587المرجج ال ابق ص.82

4

عبد الحميد عبايدية :المصدر ال ابق.

6

برم يؤ الناس ولما اندلعت اليورة الدحريرية ظ يمارس اإلمامة وديف رفرة ابراهي زروق بدموي المجاهدي فم

7

م منطرة الوادي إما خطيب زيدونم خلفب بوبير ذويب للفدرة م 1971إل .1995

الفدرة  )1956-1955إل ثاية اثديالب .عبد الحميد عبايدية :المصدر ال ابق.

8

بوبير ذويب :المصدر ال ابق.
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قننا رج ننا اإلص ننالح ف ننم دعل ننيمه بالم ننجد علن ن ن ننوعي من ن ال نندروس إم ننا أنه ننا
منظم ننة وببرن ننامه أو ه ننم دروس ال ننوعظ واإلرش نناد والد ننم يان ننت موغ ننوعادها الد ننذيير
بالررآ اليري وشرح الحديث النبوي الشريو ود ار ة ال يرة النبوية.
إ الدروس المنظمة يدعل فيها عدد يبير م الطلبة اليبار وقد ياننت دجنرى فنم
بعض الم اجد 1ففم منطرة دب ة يانت درا بالم جد الحر بمديننة دب نة حينث يند فينب
دلري الطلبة اليبنار وددري نه  .2فنم حني أ دروس النوعظ واإلرشناد ياننت دوجنب لعامنة
الننناس وهننم ثالبننا مننا دلر ن فننم اللي ن بنني صننالة الم ننرب وصننالة العشنناء .3وينند فيهننا
الدذيير بيداب اهلل وشرح الصحي م ال نة ودبيينهنا والدعرينو بال نيرة النبوينة وحنث
الننناس عل ن اتقدننداء بصنناحبها صننل اهلل عليننب و ننل  .4وهننم الدربيننة الدينيننة الدننم دننول
رجا اإلصالح الريا بها ودعوة الجميج لها للدفرب والدعل .5
بالن ننبة للرنرآ الينري فرنند اعدمنند الوعنناظ فننم مخدلننو الم نناجد الدننذيير بننب والريننا
بش ننرحب وا نندجالء العب ننر من ننب 6من ن خ ننال الدف ننير الش ننفوي ال ننذي ي ننا مندشن ن ار 7أل
الدن ليو 8فننم الدف نير يننا قلنيال .9وقنند ينا الشنني العربنم الدب ننم من المف نري للعامننة
من الننناس مب ننطا الل نﱞ ن ة والمعننانم مدننناوت الموغننوعات الدننم يعنناله بهننا أمنراض األمننة
1

راب دريم :التعميم القومي والشخصية الوطنية ...المرجج ال ابق ص.228

3

راب دريم :التعميم القومي والشخصية الوطنية ...المرجج ال ابق ص.228

2

علم مرحو  :البصائر ع 121المرجج ال ابق ص.06

4

راب دريم :الشيخ عبد الحميد بن باديس فمسفتو وجيوده ،...المرجج ال ابق ص.367

6

جمعية العلماء الم لمي الجزائريي  :المرجج ال ابق ص.62

5

7

علم مراد :المرجج ال ابق ص.129
أبو الرا

عد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ( ،)4491-4381ج 7ط 2دار ال رب اإل المم بيروت 2005

 2005ص.09

8

9

إ الحرية اإلصالحية قد ريزت عل الدعلي العربم ودجديد الدي ول دهد بالد ليو .للدفصي ينظر :أبو الرا
عد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي  ،...ج 7المرجج ال ابق ص.76
م الدفا ير الميدوبة :التيسير في التفسير داعي األمل ليوم العمل ،ىميان الزاد ليوم المعاد للشي محمد ب

يو و أطفيش .تفسير مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير وحديث البشير النذير للشي عبد الحميد ب
باديس .للدفصي ينظر :أبو الرا

عد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي  ،...ج 7المرجج ال ابق ص.22-15
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ى

مي العرائد الفا دة واألمنراض اتجدماعينة .لرند ينا الدف نير و نيلة دعنوة إلن النهنوض
باألم نة أل الر نرآ أصننال ينندعو إل ن هننذا باتعدمنناد عل ن الشننرح وات نندنباط وا ننراط
ذل عل أرض الواقج .يما يند نبنذ ين البندع الدنم دنؤدي إلن الغناللة واتحدينا إلن
ما جناء بنب الرنرآ  .1بندأ الشني العربنم الدب نم دف نير الرنرآ بالفادحنة والمعنوذدي

ألنهنا

دع نند من ن قص ننار ال ن نور الد ننم دع نناله مواغ ننيعها العري نندة اإل ننالمية قص نند ثر ننها ف ننم
النفوس.2
باإلغن ننافة إل ن ن دف ن ننير الر ن نرآ يرن ننو الوعن نناظ بدبين نني وشن ننرح الصن ننحي م ن ن ال ن نننة
والدعريننو ب ننيرة الر ننو الينري صننل اهلل عليننب و ننل

3

وشننرح الحننديث النبننوي الش نريو

أو اإل ددت بب فم معرض الموغوعات الدم يد الدطرق إليها.4
وزيادة عل دروس دف ير الررآ اليري وشرح الحديث فرد يا الخطباء بالم ناجد
يربطننو األمننة بعغننها ب نبعض ع ن طريننق أعمننا البننر والخيننر .فرنند د ن مننيال مخاطبننة
الناس وحيه عل الم اهمة المادية لشراء دار الطلبنة بر ننطينة وفنم ذلن قنو الشني
العربم الدب م حايا إيناه المبنادرة والم نارعة فنم هنذ األعمنا ‹‹إن مثن لثم يشثارك فثي
ىذه المنشآت الشعبية التي تحضن اإلسثالم والعربيثة والثروح القوميثة فكأ قنثو يقثول5
ييمنثثي شثثأن العربيثثة و شثثأن اإلسثثالم و الثثروح القوميثثة›› .5وقنند يننا لهننذا الخطنناب
د يير فم نفوس أهن دب نة حينث لبنوا ننداء إخنوانه
مريننز علمننم ت دردصننر منافعننب عل ن

6

فنم م ناعدده فنم الحصنو علن

ننيا منطرننة ق نننطينة ومننا جاورهننا فح ننب وانمننا

يدعدا إل ي طالب عل م أي المناطق يا .
1

أبو الرا

عد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي  ،...ج 7المرجج ال ابق ص.13-12

2

محمد علم دبوز :أعالم اإلصالح في الجزائر ...ج 2المرجج ال ابق ص.39-38

4

العربم الدب م :مقا ت في الدعوة إلى النيضة ،...المرجج ال ابق ص.112-111

3

5
6

جمعية العلماء الم لمي الجزائريي  :المرجج ال ابق ص.62

 2ع 181الجزائر  1952/01/21ص.02

العيد مطروح :يوم دار الطمبة بتبسة البصائر س5

قدرت الم اهمة األول الدم د الدبرع بها بنن 235500 :فرنيا .للدفصي ينظر :العيد مطروح :يوم دار الطمبة

بتبسة ،البصائر ع 181المرجج ال ابق ص.02
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ى

لرد ا دله رجا اإلصنالح فنم منطرنة دب نة دور الم نجد من العمن النذي قنا بنب
الشنني عبنند الحمينند ب ن بنناديس الننذي يننرس حيادننب فننم الجننامج األخغننر بر نننطينة م ن
نهايننة الحننرب العالمي نة األول ن إل ن ثايننة وفادننب م ن أج ن ‹‹التثثثدريس وتفسثثثير القثثثرآن
وتنشيط الحركة›› .1لذا ينا النشناط ت يدوقنو بن يزيند يلمنا احدناج أهلنب لنذل

خاصنة

فم شهر رمغا الذي ددغاعو فيب المجهودات.
ين نند دخصن ننيص شن ننهر رمغن ننا بعناين ننة أيين ننر م ن ن األشن ننهر األخن ننرى فن ننم الدوجين ننب
واإلرشنناد أل نفننس الم ننل ييننو لننديها ات نندعداد اليلننم للدلرننم وم ن يمننة يرننو رجننا
اإلص ننالح با ن نند ال الش ننهر فن ننم وع ننظ النن نناس وارش نناده  .وقن نند يان ننت جمعين ننة العلمن نناء
الم لمي الجزائريي دحدد قائمة المشناي

2

الميلفني بغنبط دروس الدوعينة واإلرشناد فنم

أم يات الشهر ولياليب 3حيث درنو بدعيني بعنض الوعناظ بم ناجد قنارة وآخنري يدنرلنو
فننم مخدلننو الم نناجد قصنند إحيائهننا .فمننيال فننم شننهر رمغننا ل نننة 1368ه الموافننق
ل نة  1949د فينب دعيني الشني محمند الشنبويم مدجنوت لين أهن منا نبنب إلينب الشني
محم نند البش ننير اإلبراهيم ننم أ يلد ننز الوع نناظ بع نند الدفن نريط ف ننم ليل ننة واح نندة من ن لي ننالم
رمغا

ب يجب دخصيصنب ‹‹إلى إصالح األخالق ...،إقامثة الفثرائض...،العمم فهنثو

عماد الدين والدنيا›› 4حد يصنل حنا الفنرد ودننهض األمنة .يمنا ينا

لنبعض رجنا

اإلصالح من منطرنة دب نة م ناهمة فنم النوعظ واإلرشناد فنم منناطق أخنرى من الج ازئنر
1
2

شار روبير أجرو  :تاريخ الجزائر المعاصرة ...المرجج ال ابق ص.514

فم ي عا يرو الشي محمد البشير اإلبراهيمم بدحرير مرات فم الوعظ يذير فيب بريمة الشهر ويحدد با

جمعية العلماء الم لمي الجزائريي قائمة الوعاظ فم أثلب المناطق يما يدعو الناشطي فم قراه بعمارة الم جد
بالدروس فميال فم رمغا ل نة 1369ه الموافق ل نة 1950
حراث عل

قرية الشريعة وعلم هوا عل

الجزائر  1950/06/05ص.02

يلو العربم الدب م عل مدينة دب ة والطاهر

قرية العوينات .للدفصي

ينظر :البصائر س3

3

محمد البشير اإلبراهيمم :الوعظ في رمضان البصائر س3

4

محمد البشير اإلبراهيمم :دروس الوعظ واإلرشاد في رمضان البصائر س2

 2ع122

 2ع 122الجزائر 1950/06/05

ص.02

 1949/07/11ص.01

030
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فمنيال فنم رمغنا ل ننة 1371ه الموافنق ل ننة  1952دن ديلينو الشني العيند مطنروح
بالوعظ فم مدينة مع ير.1
وبمننا أ الشنني العربننم الدب ننم قنند يلننو أييننر م ن منرة م ن طننرو جمعيننة العلمنناء
الم ننلمي الج ازئن نريي بزي ننادة النش نناط ف ننم ش ننهر رمغ ننا نظن ن ار لريم ننة الش ننهر ف ننم نف ننوس
الم لمي عامة فرد ذير محمد علم دبنوز قولنب‹‹ :كثان لمشثيخ العربثي درس دائثم فثي
ليالي رمضان بعد صالة العشاء وكانت ليمة لمحديث النبوي وليمة لتفسير القرآن››.2
يان ننت دروس ال ننوعظ واإلرش نناد الد ننم ق ننا به ننا الخطب نناء ف ننم مخدل ننو الم نناجد ق نند
جذبت الناس وقربده م المصلحي أيير ب وأبعدده ع الغال .3
اعدمنند رجننا اإلصننالح علن الديننوي والدعلنني فننم الم نناجد إلعننداد الفننرد وديننوي
الشخصية الوطنية لدينب .4وهنذا النذي جعلهن فنم دب نة يرومنو بنربط المجدمنج بالم ناجد
م حيث العناية بنب فنم بنائنب ودرميمنب ين اإلقبنا علن الندروس الدنم درند من طنرو
المدر ي والخطباء.
 2-1الكتاتوبى ى
ل ن ينندمي رجننا اإلصننالح بمنطرننة دب ننة م ن دننوفير منندارس عص نرية عل ن ث نرار
مدر ننة دهننذيب البننني والبنننات ومدر ننة الهدايننة ومدر ننة الحينناة والمدر ننة الصننادقية.
وأل ال ايننة الدننم ينشنندها رجننا اإلصننالح دهنندو إلن نشننر الدعلنني ودوجيننب عمننو الننناس
ودهذيب لويه واعداده لخدمنة األمنة فرند اعدنن بعغنه بمهمنة دعلني األطفنا فنم

1

لح

جاير :نشاط جمعية العمماء المسممين الجزائريين ...المرجج ال ابق ص.127

2

محمد علم دبوز :أعالم اإلصالح في الجزائر ...ج 2المرجج ال ابق ص.45

4

راب دريم :التعميم القومي والشخصية الوطنية ...المرجج ال ابق ص.45-44

3

جمعية العلماء الم لمي الجزائريي  :المرجج ال ابق ص.52-51
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ى

بعننض اليداديننب الدننم دن إنشنناؤها لننذات ال ننرض والدننم يانننت مندشنرة بيينرة فننم مخدلننو
الررى والمداشر.1
يينو اليدنناب فننم ال الننب عبننارة علن حجنرة دغن إلن ثايننة اليالينني طفننال 2لين
فننم بعننض األحيننا قنند ييننو أو ننج م ن ذل ن

ليغ ن دعنندادا يفننوق اليالينني طفننال .ففننم

ناحيننة مر ننط قننا أحنند المصننلحي بدهيئننة ميننا -هننو عبننارة علن محن وا ننج -يغن مننا
يرننارب الخم نني طفننال .3ونظننا الدعلنني باليداديننب يخدلننو ع ن المدر ننة العص نرية فهننو
ب ننيط وت يحدنناج إل ن دجهي نزات ميلفننة حيننث يجلننس األطفننا عل ن حصننير م نندربلي
الطالننب الننذي يرننو بيدابننة أج نزاء م ن ال ننورة عل ن األل نواح الخشننبية للننذي ت يح نننو
اليدابة أما الذي لهن مرندرة ويدرننو اليدابنة يرنو الطالنب بنإمالء بعنض اآلينات علنيه
فيررؤونها مرات عديدة إل أ يد حفظها حفظا جيدا.
عرفت منطرة دب ة هذا النوع م األماي لنشر الدعلني إغنافة إلن بعنض العلنو
األخرى يفرب العبادات المدميلة فم الصالة الزياة الصو والحه.
بالن ننبة لبلديننة دب ننة فرنند عرفننت مدينننة دب ننة عننددا م ن اليداديننب بمخدلننو أحيائهننا
وقنند يننا الرننائمو عليهننا يبننذلو مجهننودات لديننوي ودعلنني أيبننر عنندد ممين من الطلبننة
فرنند عننرو حننم اليني ننة يدابننا أشننرو علن الدنندريس فيننب الشنني محمنند أر ننال
شننهادة ال ننيدة عائشننة حيدو ننم 4فننإ الشنني

وح ننب

يننا ينندرس عننددا معدب ن ار م ن البنننات فننم

يدابنب يننا من بينننه  :مباريننة بووشننمة وعريلننة نننوري وزبينندة بن حنندة ويننذا عننددا من
البني منه  :يو و دطار ومنور دطار.5
1
2

راب دريم :التعميم القومي والشخصية الوطنية ...المرجج ال ابق ص.235-234
المرجج نف ب ص.236

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°20, M. Bacha Tayeb, a M. Le Préfet de
4
5

ينظر طلب المعنم الملحق رق .)21

3

Constantine, du 11/06/1941

 )1935ابنت محمد دلميذة باليداب لدى الشي محمد أر ال .
عائشة حيدو م :المصدر ال ابق.
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وعرفننت الحمامننات يدابننا نننة  1953يننا دحننت إش نراو –شننعبة جمعيننة العلمنناء
الم لمي  -رجا اإلصالح بالناحية وقد أطلروا عل هنذا اليدناب ا ن ‹‹مدرسثة التربيثة
والتعميم›› حيث يا يغ قرابة الياليي دلميذا.1
وفم نرري يا رجا اإلصالح الذي زاروا الناحية قد شجعوا علن دعلني األطفنا
بالو ننائ المداح ننة حي ننث يجدم ننج األطف ننا داخن ن ورش ننة ل نندعل الرن نرآ الين نري وبع ننض
المبننادئ الفرهيننة عل ن مننذهب اإلمننا مال ن  .باإلغننافة إل ن المبننادئ األوليننة فننم الل نﱞن ن ة
وه ننذا حدن ن ي ننه عل ننيه بع نندها الدوج ننب إلن ن ج ننامج الزيدون ننة أو ثي ننر من ن المؤ ننات
لمواصلة الدعلي هنا  .وقند ياننت الننواة األولن الدنم عملنت علن دهنذيب ودعلني األبنناء
قنند ديونننت م ن ال ننادة صننال ننناجم ومحمنند ننالمة ومحمنند خالنند ومحمنند الهاشننمم
عم ار .2
أما ببئر العادر فرد قا عمنر زرقنم بعند عوددنب من دنونس ننة  1945بفند يدابنا
للددريس بم رط أر ب بدوار عياشة ثير أ الظروو اتجدماعية حالنت دو مواصنلدب
لمهمدب.3
وفرننا لإحصنناءات الر ننمية الدننم أورددهننا اإلدارة ات نندعمارية فرنند يننا فننم بلديننة
دب ننة فننم نننة  1938د ننعة يداديننب يعلن بهننا د ننعة معلمنني وينندرس بهننا مائننة و ننبعة
ود عو دلميذا.4

1

A.N.O.M, Aix- en Provence, archives nationals, carton N°7 SAS 68, M. Le Géneral
Dulac, a M. Le sous-préfet de Tébessa, Oulema Réformistes, N°2121, du 90/21/2090.
 2أحمد عم ار  :المصدر ال ابق.
3

رغا زرقم :المصدر ال ابق.

4

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. L'Administrateur de La Commune de
Tébessa, a M. Le Préfet de Constantine, Statistiques Ecoles Coraniques, N°2690, du
11/06/1939.
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يمننا عرفننت نننة  1939نشنناط د ننعة يداديننب يعلن بهننا د ننعة معلمنني وينندعل فيهننا
أربعن ننة ود ن ننعو دلمين ننذا .1وقن نند رفغن ننت اإلدارة ات ن نندعمارية فن ننم ن نننة  1939إعط ن نناء
دنراخيص ألربعنة طلبننات لفنند يداديننب أخننرى بحجننة عنند صننالحية الميننا المخصننص
لها .2أما فم نة  1940فرد ازداد عدد اليداديب حيث بلغ خم نة عشنرة يدابنا يندرس
بهننا باندظننا مائننة ويمانيننة وياليننو دلميننذا دحننت إشنراو خم ننة عشننر معلمننا .3وفننم نننة
 1943بلننغ عننددها نندة وخم ننو يدابننا .4ولن يرنند الدرريننر دفصننيال حننو عنندد الدالميننذ
الذي يدر و بهذ اليداديب ويذا عدد المعلمي بها.
فم خال اإلحصائيات لعدد اليداديب الدنم دن فدحهنا بمخدلنو ننواحم بلدينة دب نة
منننذ  1938إل ن ثايننة  1943نالحننظ بن

العنندد د ازينند من

نننة ألخننرى حد ن دغنناعو

ب ت مرات قد ييو مرد ذل للوعم الذي أصب لدى ييير م النناس جنراء دوجيهنات
رجنا اإلصننالح لمخدلنو المدعلمنني بمخدلنو األمنناي

وا ند ال منواقعه لدعلني أبنننائه

األمننر الننذي دفننج معلمننم الرنرآ لفنند أيبننر عنندد ممين م ن اليداديننب ت نندربا األطفننا
بها.
أما فم بلدينة مر نط دشنير اإلحصناءات الر نمية لنإدارة ات ندعمارية إلن أ عندد
اليدادي ننب ف ننم نننة  1939ف ننم بلدي ننة مر ننط ق نند بل ننغ د ننعة يدادي ننب ي نندرس به ننا د ننعة

1

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°61, M. L'Administrateur de La Commune de
Tébessa, a M. Le Préfet de Constantine, Ecoles Coranique, N°20337, du 09/03/1940.
2
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M.Le Préfet de Constantine, a M. Le
Gouverneur Général de l'Algérie, Etat Mensuel Ecoles Coraniques, N°94, du
04/01/1940.
3
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. L'Administrateur de La Commune de
Tébessa, a M. Le Préfet de Constantine, Statistiques Ecoles Coraniques, N°696, du
26/02/1941.
4

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. L'Administrateur Principal de La
Commune Mixte de Tébessa, a M. Le Préfet de Constantine, Ecoles Coranique
N°6852, du 08/12/1943.
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ويدعل فيها إينا ويمانو دلمينذا .1من بني اليدادينب الد نعة يوجند يدنابي فرنط

مدحصننلي علن الدننرخيص من طننرو اإلدارة ات نندعمارية ينندرس بهمننا معلمننا

وينندعل

بهمننا ياليننو دلميننذا .أمننا ال ننبعة المدبريننة فرنند قامننت اإلدارة ب لرهننا نظ ن ار لعنند حصننولها
عل الدراخيص الرانونية .2وفم نة  1940اردفج عندد اليدادينب إلن

نبعة عشنر يدابنا

يدرس بها بعة عشر معلما يردمو دعليما قرآنيا لمائدي وواحد و دو دلميذا.3
وبالن ننبة للننونزة فإنهننا ل ن دعننرو وجننود يداديننب نظ ن ار لعزلدهننا عل ن مخدلننو ن نواحم
المنطرننة إغننافة إل ن أ شننرية الحدينند صنناحبة اإلمدينناز عل ن الميننا قنند منعننت ‹‹أي
زيارة أجنبية لو إ بترخيص مثن الشثركة ورفثض أي نشثاط ثقثافي عربثي إسثالمي قثد
عماليا››.4
يؤثر عمى ق
لرنند شننجج رجننا اإلصننالح علن الدعلنني فننم المدر ننة وفننم الم ننجد وفننم اليدنناب
وفننم ين ميننا

لألخننذ بينند أبننناء الج ازئننر واخنراجه من الجهن إلن النننور وبننالرث من

ذل ن فننإ بعننض الننذي ديفل نوا بدنندريس ودحفننيظ الر نرآ الي نري فننم اليداديننب وم ن خننال
اإلطننالع عل ن طلبنناده قصنند الحصننو عل ن الد نراخيص م ن اإلدارة ات نندعمارية دبنني
أنها بل ة رييية جدا .وهذا قد يند علن أ دينوينه فنم الل نﱞ ن ة العربينة بمخدلنو علومهنا
من نحننو وصننرو وبالثننة والننذي حصننلو فننم مخدلننو الزوايننا قنند ييننو غننعيفا جنندا أو
أنه ل يدلروا فم هذ الزوايا وى حفظ الررآ بطريرة الدلري فرط.5
1

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°61, M. L'Administrateur Principal de La
Commune Mixte de Morsott, a M. Le Préfet de Constantine, Ecoles Coranique, du
08/03/1940.
2
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. L'Administrateur Principal de La
Commune Mixte de Morsott, a M. Le Préfet de Constantine, Statistiques Ecoles
Coraniques, N°4352, du 08/05/1939.
ينظر الملحق رق .)22
3
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. L'Administrateur Principal de La
Commune Mixte de Morsott, a M. Le Préfet de Constantine, Statistiques Ecoles
Coraniques, N°1902, du 05/03/1941.
4
5

عبد الوهاب شاللم :أوضاع العمال المسممين الجزائريين ...المرجج ال ابق ص.144

ينظر نموذج لطلب دعلي الررآ اليري الملحق رق .)23
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يننا عنندد طلبننات الدنراخيص لفنند اليداديننب الررآنيننة والمنندارس فننم الفدنرة من
 1938إل

نة  1942عل الشي الموالم:
ا

الد جي اليرونولوجم

ولرب مرد الطلب

داري الررار

البلدية
األصلية

الربو

35

عباس زثالمم ب ابراهي

مر ط

1939/03/25

36

صال دبوبة ب عمار

مر ط

1939/03/25

37

البخاري معل ب أحمد

مر ط

1939/03/25

مر ط

1939/03/25
1939/06/23

للطلبات

ال ب عبد الحفيظ

39

عيما

102

أحمد عوايطية ب العربم

مر ط

103

الطاهر مالح ب محمد

مر ط

1939/06/23

104

محمد منانم ب علم

مر ط

1939/06/23

105

أحمد بوث اررة ب الح ي

مر ط

1939/06/23

106

صال عبايدية ب عمارة

مر ط

الرفض

1939/06/24

107

بلرا

موم ب محمد

مر ط

1939/06/23

108

محمد دقاشم ب أحمد

مر ط

1939/06/23

130

عبد اهلل م عادي ب خميلة

دب ة

131

معمر علية ب علم

دب ة

132

ال يفم بوزرياطة ب علم

دب ة

1939/07/04

144

امبار دلو ب أحمد

دب ة

1939/07/12

145

أحمد طالب ب ابراهي

دب ة

1939/07/12

146

العربم زايدي ب أحمد

دب ة

1939/07/12

150

محمد عليوة الهادي

دب ة

1939/07/21

166

مبار فرحم ب عمر

دب ة

187

علم ال ايب ب ابراهي

دب ة

1939/09/14

ليما

دب ة

1939/09/14

بوخالفة ب محمد

دب ة

1939/09/14

188

الشريو عامر ب

189

بلرا

1939/07/27
1939/07/25

أيدوبر 1939

200

عبد اهلل خما ب بريا

دب ة

1939/10/07

201

محمد بريات علم

دب ة

1939/10/10

202

أحمد بويوشة ب عمار

دب ة

1939/10/10

211

حاج أحمد علية ب عمار

دب ة

216

عمار مشري ب عمر

مر ط

330

علم هوا ب الشريو

مر ط
036
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ى

1938/10/21

/

إبراهي بوير ب محمد

دب ة

/

عي

ب محمد

دب ة

1938/08/16

/

محمد مجاهد ب ح ي

دب ة

1938/08/16

/

ال عيد زراوي ب أحمد

دب ة

1938/08/16

/

راب

عداوي ب علم

مر ط

1938/12/16

/

الطيب باشا ب مبرو

مر ط

1942/01/07

/

أحمد ب ناصر ب محمد

دب ة

1938/08/20

/

لخغر حراث ب ذويب

دب ة

1938/09/08

/

الميم بهلو ب بوعزيز

دب ة

1938/10/21

/

أحمد جفافلية ب بلرا

دب ة

1938/09/20

/

أحمد ب للم ب محمد العربم

دب ة

1942/01/23

/

الجدو م إعداد صاحب البحث باتعدماد عل :
A.W.C. S.R, Bte N°62, Répertoire Ecoles Coraniques, Arrondissement Constantine
(1937-1962).

بالن ننبة لألشننخاص الننذي قنندموا طلبننات دننرخيص م ن طننرو اإلدارة ات نندعمارية
لفد اليداديب أو المدارس فم منطرة دب نة فنم الفدنرة من

ننة 1938إلن

ننة 1942

والدننم د ن قبولهننا أو رفغننها دبنني أ عننددها  39طلبننا م ن بينهننا  15طلبننا م ن بلديننة
مر ننط د ن قبننو  13طلبننا منهننا أي بن ننبة  .%86.66وم ن بلديننة دب ننة  24طلبننا د ن
قبو  11طلبا فرط أي بن بة  %45.33م مجموع الطلبات.
وبالدالم فالمالحظ أ عدد الطلبات الدم د قبولها بمنطرنة دب نة قندرت ب ن  24من
 39طلبننا أي بن ننبة إجماليننة قنندرت بن ن .%53.84وبمننا أ عم ن رجننا اإلصننالح يننا
أييننر بالجهننة الجنوبيننة –بلديننة دب ننة وفننق الجنندو  -فننإ اإلدارة ات نندعمارية قنند رفغننت
العديد من الطلبنات نواء بحجنة عند صنالحية المينا أو أ العندد يناو أو ثيرهنا من
المبننررات وهننذا ينند عل ن أ اإلدارة ظلننت د ننع لدرننويض نشنناط رجننا اإلصننالح م ن
جهنة واإل ندمرار فنم يا نة الدجهين للشنعب من جهنة أخننرى .يمنا أ النذي دن رفننض
طلبنناده م ن الجهننة الشننمالية لمنطرننة دب ننة – بلديننة مر ننط وفننق الجنندو  -له ن اردبنناط
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ونشاط مج رجا الحرية اتصالحية بالمنطرة عل ثرار علم هوا فم حي أ النذي
يندمو إل إحدى الزوايا الدم دنشط بالمنطرة قد د قبو طلباده .
 -2المدارسىوالصحافظ.
قصنند الدربيننة والدهننذيب وبعننث اليرافننة العربيننة أليبننر عنندد ممين من أبننناء الج ازئننر
يانت م بي الو ائ الدم ادخذها رجا اإلصالح المدارس والصحافة.
1-2ىىالمدارس .ى
بداري  18أيدوبر 1892صدر مر و ينص علن فند مندارس الدعلني العنا أمنا
أطفا الم نلمي الج ازئنريي

ثينر أ الواقنج يظهنر أنهنا شنبب م لرنة أمنا هنؤتء األطفنا

نظ ار لرفض الم دوطني فيرة اخدالط أبنائه ب بناء الم لمي .1
ينا الرنائمو علن المدر نة الفرن نية الوحينندة بمديننة دب نة يجندو جمينج األعننذار
لط ننرد الدالمي ننذ منه ننا إم ننا إلن ن مدر ننة الدي ننوي الخاص ننة بالص ننناعات الدرليدي ننة والفن ننو
الشننعبية 2أو طننرد الدالميننذ نهائيننا 3وهننذا الننذي جعن رجننا اإلصننالح ي ننعو إلن فنند
الم نندارس الحن نرة لدعل نني أبن نناء المنطر ننة .4وه ننو بمياب ننة دح نند لل ننلطات الرائم ننة إذ دعدب ننر
المجابهننة اليرافيننة أحنند أشننيا المراومننة الدننم د ن اعدمادهننا م ن طننرو الحريننة الوطنيننة
بصفة عامة.5
1
2

3

جما قنا  :المرجج ال ابق ص.140
حد د درطب اإلدارة أيبر عدد ممي م األطفا لهذ المدر ة قامت بفد ق يا  .للدفصي ينظر:
A.W.T, Arreté, 09/03/1949, J.O.A, 23emAnnée, N°22, du 18/03/1949, p340.
يذير الشافعم عي اوي أنب بعد يالث نوات م الد ار ة رث المحاوتت المديررة للبراء فم المدر ة إت أ اإلدارة

قامت بطرد ودحويلب رفرة بعض زمالئب إل المدر ة المدخصصة بالفنو والصناعات .للدفصي حو هذ المدر ة
ينظر :أبو الرا

عد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج 8المرجج ال ابق ص .367يما ذير أيغا قولب :ل نبق

فم هذ المؤ ة إت عاما واحدا وأيناء عوددنا للمدر ة فم العا الموالم د طردنا نهائيا .الشافعم عي اوي:

المصدر ال ابق.

4
5

الشافعم عي اوي :المصدر ال

ابق.

إيفو دوري  :المرجج ال ابق ص.120
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يانننت هنننا أقننال دب ننية ديدننب ودحنناو أ دننؤير فننم المجدمننج لد ييننر مننا بننب م ن
ف نناد ودصننل من ذادننب باإلغننافة إلن هننذا العمن الصننعب فننإ رجننا اإلصننالح يانننت
لديه حرية أخرى د اير اإلصالح بالرل بن ‹‹تؤازرىا وتغذييا وىي حركة التعميم التي
انتشرت بالمراكز الميمة من عمالة قسنطينة››.1
إ الدعلي فم إطار اليرافة العربية يمي مراومة غد ال رب بصفة عامة ومواجهنة
لإدارة ات دعمارية بصفة خاصة والد ييد عل اتندماء للوط الجزائر يمنا أننب يعدبنر
مراومن ننة أمن ننا الغ ن نريبة اإل ن نندعمارية الم ن ننلطة عل ن ن الج ازئ ن نريي والمدميل ن نة فن ننم يا ن ننة
الدجهين

2

الممنهجننة من طننرو اتدارة ات نندعمارية .ولنشننر واصننالح الدعلنني فننم أو نناط

النناس يننا تبند من وجنود قننائمي عليننب من خننال دنوفير علن األقن أ ننداذ أو أ ننداذي
فم ي مديننة .3وياننت دب نة من المنناطق المهمنة فنم عمالنة ق ننطينة إذ حناو رجنا
اإلصننالح بننذ جميننج مجهننوداده فننم نشننر الدعلنني والدهننذيب فننم المنطرننة م ن خننال
إنشاء المدارس الحرة يما يرو أحمد دوفيق المندنم والدنم دينو ‹‹عمثى نظثام حثديث››

4

حد يرى نيا منطرنة دب نة وثيرهنا من المنناطق ‹‹القيثام بالواجثب العممثي ،بوان بمثدا
رجالو يمثمون العز الشامخ واليمم العالية لجدير بوجود حركثة عمميثة لتغذيثة الشثبيبة
المقبمة بمبثان التعمثيم العربثي›› .5عرفنت منطرنة دب نة حرينة دعليمينة فنم المندارس الدنم
د إنشاؤها فم شما المنطرة وفم جنوبها وهم:

1

جمعية العلماء الم لمي الجزائريي  :المرجج ال ابق ص.51

2

أحمد دوفيق المدنم :ىذه ىي الجزائر المرجج ال ابق ص.120

4

أحمد دوفيق المدنم :كتاب الجزائر المرجج ال ابق ص.383

3

5

علم مراد :المرجج ال ابق ص.164

تبسة النجاح س 6ع 230ق نطينة الجزائر .1925/09/11
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 4-4-2مدرسظىتكذوبىالبنونىوالبناتىبتبسظ :ى
د

ننت مدر ننة دهننذيب البننني والبنننات بدب ننة فننم شننهر جنوا

نننة  1932بفغن

جهود الرائمي عليها.1
 2-4-2المدرسظىالصادقوظىبتبسظ :ى
د

ننت المدر ننة الصننادقية فننم  16أوت  1938وقنند أشننرو عليهننا الصننادق ب ن

خلي دربا م 2وقد عرفت المدر ة فم المو

الد ار م 1939 /1938د جي ما بني

 140و 200دلميننذا .3يننا ينندرس بهننا باإلغننافة إلن ال ننيد الصننادق بن خلين دربا ننم
ميهوبم.4

معلمي ايني آخري م بينهما الشي عي
أمننا ال ننيد محمنند ننناج

5

فرنند الدحننق للدنندريس بهننا فننم  01أيدننوبر  61951وبننناء

عل الدرارير الدم درد م طرو مخدلو األجهزة اإلدارية واألمنية إل عمالنة ق ننطينة
فرد عدت المدر ة م المؤ

ات الدم يرو عليها رجا اإلصالح.7

 8-4-2مدرسظىبئرىالطاتر:

ي ننا الش نني الحبي ننب ف ننارس يدنرن ن من ن دب ننة إلن ن بئ ننر الع ننادر للد نندريس وال ننوعظ
بالم ننجد .وفننم نننة  1950قننا رجننا اتصننالح ببئننر العننادر بفنند مدر ننة لدعلنني أبننناء
 1للدفصي حو مدر ة دهذيب البني والبنات دب ة ينظر :الفص الرابج لصاحب البحث.
2
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°62, Répertoire Ecoles Coranique
Arrondissement Constantine (1937-1962).
3
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. Le Maire de La Commune de Tebessa
a M. Le Préfet de Constantine, Etat des Ecoles Privées signalées comme Relevant du
Mouvement Réformiste, N° 1383, du 15/06/1939.
4
5

ينظر الصورة الملحق رق .)24
م مواليد  1890بروراي البلدية المخدلطة مر ط حافظا للررآ اليري يامال طالب زيدونم ثير مدحص عل

شهادة.
A.N.O.M, Aix- en Provence, carton N°9336/4F3, Notice de renseignement, du
07/10/1954.
 7للدفصي ينظرA.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. Le Maire de La Commune :
de Tébessa, a M. Le Préfet de Constantine, E.E.P.M.R, op.cit
6
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الناحيننة وأحوازهننا وقنند حغننرها ال ننادة العربننم الدب ننم وحامنند روابحيننة ومحمنند الشننبويم
ومحم نند عب نندو بن ن ه ننارو  .1ونظن ن ار لليف نناءة الد ننم دمي ننز به ننا الش نني الحبي ننب ف ننارس فر نند
أ ندت لب إدارة المدر ة مج ددري ب لبعض المواد.2
دديو المدر ة م ق مي يدلر فيهما الدعلي باندظنا ق اربنة اليالينو دلمينذا 3وقند
وقد يانت المواد الدم يدلراها الدالميذ باإلغافة إل الررآ اليري اللﱞن ة والفرب والدناري .
وبعد فدرة أغيفت إل دندريس الدالمينذ منادة الرياغنيات .ينا يندرس منادة الرنرآ الينري
الطاهر برهو أما محمد عبندو بن هنارو فرند ينا ميلفنا بدندريس الفرنب فنم حني فنإ
الشي الحبيب فارس يندرس مخدلنو العلنو األخنرى إغنافة إلن منادة الرياغنيات .4برنم
الشنني الحبيننب فننارس قائمننا عل ن شننؤو المدر ننة إدارة وددري ننا إل ن ثايننة نننة 1955
حيننث د ن اعدرالننب م ن طننرو األجه نزة األمنيننة اإل نندعمارية 5وقنند ا نندمرت المدر ننة درنند
الدعلي ألبناء الناحية إل ثاية ثلرها نة  1956م طرو ال لطات الع يرية.6
 1-4-2مدرسظىالحواةىبالشروطظ:

انطلرت جمعية الحياة فم بناء المدر ة نة  1944ورثن أ المدر نة ياننت فنم
ب نندايات أشن ن الها إت أنه ننا ب نندأت د نندرب الدالمي ننذ .وق نند ي ننا المعلم ننو يروم ننو بن نآداء

 1بشير هيبم :المصدر ال ابق.
 2البدر فارس :المصدر ال ابق.
 3م زمالء الد ار ة بمدر ة بئر العادر والذي الدحروا باليورة فيما بعد محمد الطاهر علوا أحمد فارس ب معمر
عال فارس عمار بوطارفة علم فارس حمب ملو ب عياد شهيد) ح ي بوراس شهيد) .بشير هيبم:
المصدر ال ابق.
4
5

بشير هيبم :المصدر ال ابق.

البدر فارس :المصدر ال ابق.

A.N.O.M, Aix- en Provence, archives nationals, carton N°7 SAS 68, M. Le Géneral

6

Dulac, a M. Le sous-préfet de Tébessa, Oulema Réformistes, N°2121 du 90/21/2090
op.cit.
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ر ننالده الدعليميننة فننم وغننج ثيننر مالئن للدنندريس ورثن ذلن يننا دلهننو أبننناء الناحيننة
للدعل يبي ار جدا ويانوا ثير مبالي بالصعوبات.1
قامننت إدارة جمعيننة العلمنناء الم ننلمي فننم نننة  1948بدعينني المنندير والمعلمنني
لمخدلننو المنندارس الدابعننة لهننا حيننث أ ننندت إدارة مدر ننة الحينناة لل ننيد الطنناهر حنراث
ننعدي أمننا المعلمننو فرنند عينننت لهننا ال ننادة :محمنند قوا ننمية وعلننم عيمننانم ومحمنند
زروا

ومعمر عيمانم.2
ا نندمرت المدر ننة ف ننم ف نند أبوابه ننا ت نندربا الدالمي ننذ وق نند ي ننا للر ننائمي عليه ننا

خاصة جمعيدها -دور فم ا ندرطاب الدالمينذ رثن عند إدمامهنا .فنم هنذ الفدنرة ياننتالجمعينة دبنذ جهنودا معدبنرة لديملنة بنناء المدر ننة .وبعند د نج ننوات من إنشناء جمعيننة
الحياة د اتندهاء م بناء المدر ة وذل

نة .1953

ونظ ار ليفاءة الشي محمند الشنبويم 3فرند عني إلداردهنا من طنرو جمعينة العلمناء
الم لمي  .ولمنا ايدمن بنناء المدر نة ظلنت د ندرب الدالمينذ آلداء مهمدهنا الدنم ا ندمرت
لم نندة يالي ننة نننوات فر ننط حي ننث قامن نت اإلدارة اإل نندعمارية بد نناري  21ن ننوفمبر 1956
ب لرها 4وقد د ا دعمالها مري از للريادة الع يرية ات دعمارية إل ثاية ات درال .5

 1الصادق رزايرية :المصدر ال ابق.
2
3

قائمة أسماء المعممين ومراكزىم البصائر س2
باإلغافة إل

 2ع 57الجزائر  1948/11/22ص.07

يفاءدب العلمية واإلدارية فرد يا شاع ار مفوها للدفصي ينظر :عزالدي ذويب :محمد الشبوكي

ومواقفو الشعرية ( )2119-4441أيا دب ة األدبية ،دار اليرافة لوتية دب ة يومم  15-14مارس 2009

ط 1مطبعة رار بادنة الجزائر د .س  .ص.87-75

4

A.N.O.M, Aix- en Provence, archives nationals, carton N°7 SAS 68, M. Le capitaine
Conort chef de la S.A.S de Cheria, a M. Le Commandant chef des S.A.S de
L’Arrondissement de Tébessa, Oulema Réformistes, N°66/CH, du 25/01/1960.
 5أرشيو مدر ة الحياة الشريعة دفدر الد جيالت العامة المرجج ال ابق.
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يننا الصننادق رزايريننة 1أحنند دالميننذ المدر ننة حيننث دعل ن بهننا لمنندة نننة واحنندة وقنند
دلرن فيهنا رفرنة زمالئننب الرنرآ الينري والفرننب باإلغنافة إلن مجموعننة من المنواد األخننرى
يعلو اللﱞن ة م نحو وصرو.2
 9-4-2مدرسظىالتربوظىوالتطلومىبمرسط:

قا رجا اإلصالح بإنشناء مدر نة بمر نط أشنرو علن الدندريس بهنا خنريه جنامج
الزيدونننة عل ننم هن نوا

3

ي ن درس به ننا يالي ننة معلمنني آخن نري قام ننت لجنننة الدربي ننة والدعل نني

لجمعية العلماء بدعيينه وه  :محمد ب األزهري الطاهر ب عبد اهلل ومصباح هوا .4
 1-4-2مدرسظىالكداوظىبتبسظ:
مننا يننا يش ن

المد ن يري برجننا اإلصننالح م ن

ننيا دب ننة فننم هننذ الفد نرة هننو

م لة الدعلي  .وقد يانوا يردمو فنم نبي ذلن منا لنديه لدحرينق أهن ثاينة وهنم دعلني
أيب ننر ع نندد ممين ن من ن الن نناس .وي ننا من ن ه ننؤتء محم نند العم ننري 5ال ننذي دب ننرع بم ننينب
لمجموعننة م ن رجننا اإلصننالح لفدحهننا مدر ننة لدعلنني األطفننا

7

6

ونظ ن ار لد ازينند الدالميننذ

علن مدر ننة دهننذيب البننني والبنننات بدب ننة الدننم لن دندمي من ا ننديعاب الجميننج حيننث
وص ن عنندده فننم أو أيدننوبر ل نننة  1951إل ن  354دلميننذا .8ول ن يي ن بمرنندور أه ن
الخيننر فنند مدر ننة حنرة أخننرى حيننث يدطلننب ذلن يمننا يرننو أبننو الرا ن
1

ننعد اهلل دننوفير

 :) 1936دلميذ بمدر ة الحياة بالشريعة ي بمدر ة دهذيب البني والبنات دب ة فطالب بمعهد عبد الحميد ب

باديس بر نطينة مجاهد بناحية وق أهراس ي بناحية دب ة طالب باليلية الحربية بالراهرة لي انس داري

المحافظة ال يا ية بالناحية الع يرية الخام ة مدراعد بردبة مرد .

مدير

 2الصادق رزايرية :المصدر ال ابق.
3
4
5

أحمد عي اوي :مدينة تبسة وأعالميا ...المرجج ال ابق ص.107
 2ع 10الجزائر  1947/10/13ص.08
المعممون والمدارس البصائر س1

المدعو حمب  :)1964-1899عغو حزب الشعب حرية اندصار الحريات الديمرراطية) أو رئيس بلدية

عربم بدب ة نة  1947با

6
7
8

ال ن ن  .M T L Dالرائمة العمري :المصدر ال ابق.

يرج فم حم اليني ة بالررب م م جد عربة ب نافج.
ينظر الصورة الملحق رق .)25
أرشيو مدر ة دهذيب البني والبنات دب ة ال ج المدر م للد جيالت العامة لجمعية العلماء الم لمي .
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باإلغ ننافة إلن ن البرن ننامه والمعلن ن  -ين ن من ن المي ننا والم ننا ال ننذي ت ي نندطيج د ننوفيرشخص بمفرد  .1وهذا الغ ط فم دعداد الدالميذ وصعوبة إيجاد المحغ الذي ي ندرب
العن نندد المد ازين نند للدالمين ننذ ربمن ننا جع ن ن محمن نند العمن ننري يرن نند بيدن ننب فن ننم المو ن ن الد ار ن ننم
 1952/1951لفدحها مدر ة د دوعب عددا آخر م أبناء المدينة.
بدأت المدر ة د ندرب الدالمينذ فنم بداينة المو ن الد ار نم  1952/1951وبدناري
 08جننانفم  1952قنند إل ن دب ننة األمنني العننا لحريننة اندصننار الحريننات الديمرراطي ننة
ال يد ح ي لحو

2

والذي قا بددشينها 3وقد أطلق عليها مدر ة الهداية.4

دح ننو موق ننج المدر ننة إلن ن ح ننم جدي نند 5يطل ننق علي ننب حالي ننا ح ننم الح نني خلي ننو
يعرو بحم المندارس بنالررب من المدر نة اإلبددائينة محمنود أر نال ) وقند ياننت أو نج
من ن

ننابردها نظن ن ار لدوفره ننا علن ن أرب ننج حجن نرات د ار ننية وميد ننب صن ن ير للم نندير و نناحة

ص يرة وقد قا أه اإلصالح بدهيئدها ت دربا الدالميذ.
ددمي ننز المدر ننة بن ن

معلميه ننا من ن الناش ننطي ف ننم ح ننزب الش ننعب حري ننة اندص ننار

الحري ننات الديمرراطي ننة) 6وه ننم ي يره ننا من ن الم نندارس اإلص ننالحية الد ننم در نند ال نندروس
لم نندوى الدعلنني اإلبدنندائم وينند فننم مي ن هننذ المنندارس اإلصننالحية يمننا يننذير شننار
روبير أجرو دلري الدالمينذ دعليمنا مدينامال فنم الل نﱞ ن ة العربينة ومخدلنو علومهنا ينالنحو

1
2

أبو الرا

عد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج 3المرجج ال ابق ص.247

 )1995-1917م مواليد مدينة يييدة بدأ مشوار النغالم نة  1936وهو فم

نج شما إفريريا بمدينة الجزائر ش

الدا عة عشرة مج نج

منصب رئيس دحرير جريدة األمة وفم نة  1950عي أمينا عاما فم

اللجنة المريزية لحرية اندصار الحريات الديمرراطية فم نة  1955الدحق باليورة الدحريرية.
A.N.O.M, Aix- en Provence, carton N°9336/4F3, Raport de police, N°29/S, du
24/01/1952.
 4يطلق عليها أيغا مدر ة الهداية الررآنية دبعد ع مدر ة دهذيب البني والبنات بررابة  03يل .
3

5
6

يبعد ع المرر الردي بررابة  02يل  .ينظر صورة المدر ة الملحق رق .)26

يما عاشوري :شخصيات في الذاكرة المصدر ال ابق.
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والصرو والبالثنة وثيرهنا وينذا أصنو الندي

1

يعلن العريدة الدوحيند) والفرنب ودف نير

الررآ اليري والحديث النبوي الشريو وثير م المواد الميملة يال يرة النبوية.
يرننو أولينناء الدالميننذ ب ندفج مبننالغ ب ننيطة نظيننر اند نناب أبنننائه للنندعل بالمدر ننة

2

ويبنندأ الدالميننذ مزاولننة درو ننه بنندءا م ن ال نناعة ال اد ننة والنصننو صننباحا إل ن ثايننة
الحادينة عشنرة أمنا الفدنرة الم نائية فدنطلنق بهنا الندروس من ال ناعة الواحندة بعند الننزوا
إل ثاية الرابعة م اء.3
ي ننا للبن ننت ح ننق الن ندعل بالمدر ننة ميله ننا مين ن الول نند بن ن ي ننا هن ننا ح ننرص من ن
الرننائمي علن شننؤو المدر ننة بن
وه  :عز الدي

دنندرس هننم أيغننا فرنند دعلن بهننا أبننناء محمنند العمننري

وزهور والرائمة وعائشنة إغنافة إلن دالمينذ آخنري من بيننه

نعيدة

ينوش ودايدة بديش 4يما دعل بها ابننا الشنافعم عي ناوي وهمنا :عبند الرحمنا وعائشنة

5

وعائشننة 5إغننافة إل ن ميلننود خمننا بشننير خمننا أحمنند حفننظ اهلل مخدننار خمننا محمنند
الطيب خما ح ا أمير ميهوب ميهوبم .6ويا الرنائمو علن الدعلني بالمدر نة فنم
فم إطار الدربية الخلرينة يوجهنو بن وين مرو الدالمينذ إلن العناينة بمدر نده فيرومنو
بدنظيو حجرات د ار ده مرة فم األ بوع.7
أو عم ن يرننو بننب المعلمننو بمدر ننة الهدايننة هننو دحفننيظ ودنندريس الدالميننذ الر نرآ
الينري إغننافة إلن دعلننيمه الفرننب والمبننادىء األوليننة فننم علننو الل نﱞ ن ة العربيننة من نحننو
وصرو ويذا دلرينه األناشيد الوطنية.
1

شار روبير أجرو  :تاريخ الجزائر المعاصرة ،...المرجج ال ابق ص.536

3

عائشة حيدو م :المصدر ال ابق.

2

4
5
6
7

يما عاشوري :شخصيات في الذاكرة المصدر ال ابق.
الرائمة العمري :المصدر ال

ابق.

الشافعم عي اوي :المصدر ال

ابق.

مرابلة مج أحمد خما  :بمنزلب بلدية دب ة وتية دب ة بداري  2014/10/22ال اعة  10ا.
عائشة حيدو م :المصدر ال ابق.
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انطلرننت المدر ننة ب ربعننة معلمنني حيننث أ ننندت إداردهننا إل ن الشنني عبنند الحفننيظ
بندري وقنند ناعد فننم الدندريس ال ننادة :محمند أر ننال

الح ني خليننو والطينب ننناج

وقد يا أيير المعلمي بالمدر ة نشاطا الشي محمد أر ال المشجج عل دعلي البننت
حاينا األولينناء علن األخننذ بينندها وقنند ينا ي نندرد معننب لمخدلننو الدالميننذ مجلننة ال ننندباد
البحننري .1يمننا يننا يمننر عل ن اليييننر م ن البيننوت ليصننطحب فننم طريرننب الفديننات إل ن
المدر ة.2
إ المنندارس الح نرة الدننم أقامهننا رجننا اإلصننالح بدب ننة ل ن دي ن يلهننا دحننت ل نواء
جمعي ننة العلم نناء الم ننلمي

فال اي ننة الد ننم اجدم ننج عليه ننا رج ننا اإلص ننالح بالمنطر ننة ه ننم

‹‹نشر التعميم ويقظة الناس›› 3ورث أ مدر ة الهداية ثير دابعة لجمعية العلمناء إت
إت أ ذل ل يمنعها م العم ببرنامجها الدعليمم.4
 7-4-2مدرسظىالتربوظىبالطوونات:
قنا بالدندريس فنم هنذ المدر نة الشنافعم هنوا بن بشنير ثينر أننب لن ييمن الدعلنني
بها نظن ار للغن وطات الدنم مور نت علينب فرحن إلن

نوق أهنراس 5وفنم ننة 1947

عينت لجنة الدعلي لجمعية العلماء الم لمي للددريس بها معلمي ايني هما :علنم هنوا
وم عود ثلوج.6
إ رجا اإلصالح بمنطرة دب ة قند حناولوا دعلني أيبنر عندد ممين من النناس فنم
المنندارس الد ننم ق نناموا بإنشننائها ولن ن ي نندينوا فننم دعل ننيمه جن ننا بعينننب أو ربطن نوا دعل نني

1
2
3

ينظر الصورة الملحق رق .)27
مرابلة مج عائشة بووشمة :بمنزلها بلدية دب ة وتية دب ة بداري  2014/05/24ال اعة  20ا.
أبو الرا

عد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ،...ج 3المرجج ال ابق ص.258

4

يما عاشوري :شخصيات في الذاكرة المصدر ال ابق.

6

المعممون والمدارس البصائر ع 10المرجج ال ابق ص.08

5

ق مة المجاهدي مر ط 5المرجج ال ابق ص.03

046
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معينة بن عمندوا إلن أ يندعل الجمينج .بفغن هنذ المجهنودات لن

دمت األمة ول دندير ب ناغلت بعز وصبر م أج إحياء ما دمر ات دعمار.
إ النفج م الدعل لن يردصنر فرنط علن المندعل بن دعندا إلن األمنة فرند أينر عن
جوردو براو  1)Jordan brownقولنب‹‹ :إن كل فرد يمكنثو اتتنثام الفرصثة الذىبيثة
التثثثي لثثثن يقتصثثثر تأثيرىثثثا عمثثثى تغييثثثر حيثثثاة األفثثثراد ،بثثثل سثثثتحول توقعثثثات األمثثثم
وطموحاتيثثثثا›› .2فيم ننا قاوم ننت األم ننة ات نندعمار بال ننالح قاومدن نب أيغ ننا ف ننم المي نندا
العلمم 3م خال هذ المؤ نات الدنم قامنت بإنشنائها .وقند أعطنت المندارس بمنطرنة
دب ننة ص ننورة أخ ننرى للمراوم ننة الد ننم دبناه ننا أبن نناء الحري ننة الوطني ننة من ن خ ننال دعل نني بن ن
وديريو أيبر عدد ممي م أبنائها.
إ مخدلننو المنندارس الدننم ننهر عليهننا رجننا اإلصننالح بمنطرننة دب ننة

نواء منهننا

ذات الطننابج العصننري يمدر ننة دهننذيب البننني والبنننات ومدر ننة الهدايننة بمدينننة دب ننة
ومدر ة الحياة بالشنريعة أو اليدادينب فنم مخدلنو ننواحم المنطرنة قند ياننت بهنا حرينة
دعليمية وا عة لدوجيب األمة ودهذيبها .هنذ الحرينة الدعليمينة الدنم دبننم فنم الفنرد معنانم
الوطنيننة الحرننة الدننم وصننفها الشنني محمنند البشننير اإلبراهيمننم ب نهننا ‹‹األسثثاس المتثثين
لموطنية الحقيقيثة وىثي التوجيثو الصثحيم لامثة الجزائريثة›› .4ياننت المجهنودات الدنم
بننذلت قنند دبناهننا الجميننج حيننث ديفلننت ببننناء ودموي ن ودمننوي هننذ المنندارس الجمعيننات
المحلي ننة 5أم ننا الرج ننا الميلف ننو ب ننالدعلي والده ننذيب والدوعين نة من ن أجن ن دعمي ننق مفه ننو

1

رئيس وزراء المملية المدحدة .)2010-2007

2

جوردو براو  :التعميم لمجميع مجلة دفير ع 4قطر جانفم 2013ص.11

4

راب دريم :التعميم القومي والشخصية الوطنية ...المرجج ال ابق ص.233

3

5

أحمد دوفيق المدنم :ىذه ىي الجزائر المرجج ال ابق ص.123
إ ماعي

العربم :إلى الجمعيات القائمة بشؤون المدارس

 1949/02/14ص.05
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ى ىى مظاهرىالنشاطىاإلصالحيىفيىىالمنطقظ

فرد دنرلوا م أج دحرينق هنذا الهندو عبنر مخدلنو قنرى ومداشنر المنطرنة .فنم

حنني فننإ بعننض قينناديم األح نزاب الوطنيننة أيننناء زينناراده إل ن دب ننة 2قنند شننجعوا عل ن
الدعلي ودعوا لفد مي هذ المدارس الحرة.
2-2ىالصحافظ .ى
دعنند الج ارئنند والمجننالت مدر ننة عموميننة فهننم المحفننز للعم ن

والمحننر للع نزائ

3

يما أنها رابطة دعارو بي أفراد الشعب .4فهنم منبنر دبلينغ األفينار والندور النذي دؤدينب
هننو‹‹ا ىتمثثام بالجماعثثات البشثثرية ،وتثقيفيثثا ،وتسثثميتيا ،وتناقثثل أخبارىثثا ،ووصثث
نشاطيا ،وتوجيييثا إلثى مثا فيثو خيرىثا ومنفعتيثا›› .5وبمنا أ ثاينات رجنا اإلصنالح
ف ننم الج ازئ ننر ه ننم إص ننالح المجدم ننج من ن ين ن جوانب ننب وا نندعما ين ن الو ننائ المداح ننة
لدحريننق هننذ ال ايننة فرنند ادخننذوا م ن الصننحافة و ننيلة أ ا ننية منننذ نننة  1925لنشننر
أفينناره الجدينندة .ولمننا د

ننت جمعيننة العلمنناء الم ننلمي الج ازئنريي

نننة  1931يانننت

الصحافة و يلة دنشر م خاللها دعودها وأهدافها ومبادئها.6

1
2

محمد خير الدي  :المرجج ال ابق ص.91
فإذا يا ح ي لحو

حرية اندصار الحريات الديمرراطية) قد زار دب ة بداري  08جانفم  1952ودش مدر ة

الهداية فإ ال يد فرحات عباس اتدحاد الديمرراطم للبيا الجزائري) قد زار دب ة بداري  27جانفم  1951حيث
دحدث مج مناغلم حزبب عل الدعلي وفد المدارس الحرة .للدفصي ينظر:
A.N.O.M, Aix- en Provence, carton N°9336/4F4, Police d’etat de Tébessa, Raport
Spécial, N°15/S, du 28/01/1951.
 3هنا م يعدبر الصحافة الحا يجب الددرب عليب ألنها قادرة عل دفج العال إل الدمرد والعصيا  .للدفصي
ينظر :الجاللم صاري محفوظ قداش :المقاومة السياسية  4491-4411الطريق اإلصالحي والطريق الثوري
در :عبد الرادر ب حراث المؤ ة الوطنية لليداب الجزائر  1987ص.17

4

المولود الحافظم :الجرائد واإلصالح الشهاب س 1ع 4الجزائر  1925/12/03ص.09

5

أحمد الخطيب :جمعية العمماء المسممين الجزائريين وأثرىا اإلصالحي المؤ ة الوطنية لليداب الجزائر

6

عبد اليري بوصفصاو :جمعية العمماء المسممين الجزائريين ودورىا في تطور ،...المرجج ال ابق ص.139

 1985ص.265
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يانت اليدابنة فنم الج ارئند والمجنالت منالذ ييينر من ميرفنم منطرنة دب نة فنم إطنار
إص ننالح أفي ننار الن نناس أو آرائهن ن أو وص ننو واق ننج م ننا أو دع ننوة لعمن ن مع نني

أو نر نند

لموغ ننوع بعين ننب .وي ننا له ننذ األق ننال دور يبي ننر ف ننم إين نراء مخدل ننو الج ارئ نند 1يم ننا أ
المواغيج الدم نشرت بها يانت فم جميج المجاتت وقند قنا ميرفنو منطرنة دب نة بنشنر
عديد المراتت فم مجلدم الشهاب والبصائر.
بنندأت اليدابننة فننم جرينندة الشننهاب مبي ن ار وقنند بلننغ عنندد المشنندريي بهننا فننم جميننج
مننناطق الج ازئننر نننة  1931ق اربننة ألفننم مشنندر  .2يدننب فيهننا العربننم ب ن بلرا ن مر نات
ينندعو فيننب إلن العمن الجمنناعم بنندت من العمن الفننردي أل الجماعننة دما ن  .3ويدننب
مرات آخر إليراظ الهم

4

الدم إذا ا ديرظت أحيت ثيرها .يما نشنر مرنات عن الوطنينة

الوطنية الدم ددطلب دحر أبنائها الذي ت يمليو تصنحيفة يومينة وت مدر نة عربينة
واحنندة لدعلنني الل نﱞن ن ة العربيننة والنندي اإل ننالمم .وفننم مرننا آخننر أعنناد الدننذيير بالعم ن
الجمنناعم م نرة أخننرى 5ألنننب يعدرنند أ النجنناح بالن ننبة لل نراثبي فننم الد ييننر ييم ن فننم
عمله موحدي وليس فرادى حيث قا الشاعر:
شل
والنّح ل تجن ل رحي ل ال ّ

النّمللل تبنللل قراهللل مللل تم سللل

أعوان ل

فمبنندأ العمن فننم إطننار الجماعننة هننم نننة يونيننة إذ بدعنناو الجميننج يمين دحريننق
األهداو.6

 1ل يردصر ميرفو منطرة دب ة عل جريدة أو مجلة بعينها وانما يانت فم مخدلو الجرائد والمجالت والدم منها
النجاح المندرد الصراط ثير أننا اقدصرنا عل ما ورد بمجلدم الشهاب والبصائر ينموذجي ت ثير.
2

علم مراد :المرجج ال ابق ص.164

3

العربم الدب م :أزفت ساعة الجماعة وتصرم عصر الفرد الشهاب ع ،31المرجج ال ابق ص.07-05

5

العربم الدب م :الجزائر تصيم بك أييا الجزائري أينما كنت الشهاب س 2ع 34الجزائر 1926/07/01

6

ال يد محمد نوح :شخصية المسمم بين الفردية والجماعية دار الشهاب بادنة الجزائر  1989ص.66

4

العربم الدب م :نداء إلى رجال الدين بالجزائر الشهاب س 2ع 32الجزائر  1926/06/24ص.09-08

ص.03-02
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وفننم مرننا آخننر أين ن فيننب عل ن مجلننة الشننهاب الدننم عنندها المنبننر الننذي لننب آيننار
الطيبننة ودطننرق أيغننا إل ن المنافحننة عل ن العلمنناء .1الننذي ي خننذو عل ن عننادره همننو
األمنة ويعملنو علن دوجيههنا الوجهنة الصننحيحة .ينذل أورد فنم مرنا آخنر أ النندي
اإل ننالمم لننب أهلننب الننذي يدحننديو عنننب بعلن ت أ يدننر للهامننة من الننناس دنندخ فيننب
أهواءهننا .2وفننم مجننا العرينندة اإل ننالمية نشننر مرننات يدعلننق بننالخلوة الدننم يننرى أصننحابها
أنها مجا ليشنو الحجنب واخدنراق ال ينب وحنو ا ن الجاللنة النذي يجعلوننب حالنة فنم
قلوبه .3
ونشننر مرننات فننم الننذي ييدبننو فننم م ننائ ت عل ن له ن بهننا 4وهننم دعننوة ص نريحة
للذي له الردرة واليفاءة العلمية عل إفادة األمة يم د دري أ يجعلوا أقالمهن

نيالة

فننم أبنواب الخيننر والصننالح .أمننا الننذي يدفوهنو فرننط بننال علن فننإ غننرره فننم اليدابننة
أيير م نفعه .
ويدننب مرننات مطننوت حننو بنندع الط ارئننق فننم اإل ننال

5

حيننث اعدبرهننا منافيننة لمننا

جاءت بنب ال ننة النبوينة .وفنم إطنار ربنط األمنة الجزائرينة قومينا يدنب العربنم بن بلرا ن
مرننات بنني فيننب أ األمننة الجزائريننة هننم أمننة شننرقية إ ننالمية يمننا أوغن فننم مرالننب دور
النصرانيي ودنظيمه وخدمب ب نب فم إطار جمعية العلمناء الم نلمي الج ازئنريي

1

نيبدأ

العربم الدب م :كممات العظماء الشهاب س 2ع  83الجزائر  1927/02/10ص.04-02

2

العربم الدب م :اإلضرار بالدين باسم الدين ووجوب ثبات المصمحين الشهاب س 3ع  115الجزائر

3

العربم الدب م :الخموة العميوية ىل ىي من اإلسالم الشهاب س 3ع  118الجزائر 1927/10/20

4

بلرا  :قد ضل من كان مثل ىذا ييديو ،الشهاب س 4ع 157الجزائر 1928/07/26

 1927/09/29ص.05-04

ص.11-10
العربم ب

ص .09-07ينظر أيغا :الشهاب س 4ع 158الجزائر  1928/08/02ص.12-09

5

العربم ب بلرا  :بدعة الطرائق في اإلسالم ،الشهاب س 4ع 166الجزائر  1928/10/04ص.08-02

ينظر أيغا :الشهاب س 4ع 168الجزائر  1928/10/18ص.05-02
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ى

العم المنظ لفائدة األمة 1والذي يدمي فم بناء المجدمج ع طريق رجا العلن النذي
دخرجوا وت يزالو يدخرجنو من المعاهند اإل نالمية من خنال النشناط النذي نيبذلونب
فننم الم نناجد والمنندارس الحنرة والجمعيننات والننوادي الدننم أنشن وها والدننم ي ننعو إلن
إنشننائها حد ن د طننم ربننوع الج ازئننر .وحننو دور العلمنناء يدننب العربننم ب ن بلرا ن مرننات
ذيره فيب بواجبه دجا المجدمج الذي من حرنب علنيه أ يظهنروا لنب الحنق من الباطن
وأ يخرجو م األمية الدم يدخبط فيها.2
ولدعريو يا دب ة بوغج النواب فم البلدينة يدنب علنم عبناس بن حماننة مرنات
ذيننر فيننب بالغ ن ط الننذي يمننارس علننيه م ن طننرو اإلدارة ات نندعمارية وبنني صننعوبة
العم ن فننم هننذا الو ننط .3ونشننر مرننات آخننر ذيننر فيننب قننراء الشننهاب أوت و ننيا منطرننة
دب ة يانيا أ األمة دعيش الحرما

ب وددرلب من

نوء إلن أ نوأ جنراء دعامن اإلدارة

ات نندعمارية مننج مطالننب الشننعب فننم حره ن فننم النندعل وفننم هننذا دعننوة إل ن ا نندنهاض
الهم وقند جلند ذادنب باعدبنار عغنوا عمالينا وبلنديا بدب نة علن عند قدردنب فند الم نجد
حدن ن ن د ن ننؤدى في ن ننب فريغ ن ننة أوش ن ننعيرة نظن ن ن ار للص ن ننعوبة الدن ن نم دلراه ن ننا من ن ن ط ن ننرو اإلدارة
ات دعمارية.4
وبمنا ننبة اتحدف ننا ال ننذي ب نندأت اإلدارة ات نندعمارية ف ننم الدحغ ننير ل ننب والمدعل ننق
بمننرور مائننة نننة م ن الدواجنند الفرن ننم بننالجزائر نشننرت الشننهاب مرننات ع ن جهنند علننم

1

العربم ب

2

العربم ب بلرا  :كممة دينية إلى ذوي األحالم والنيى ،الشهاب س 8ج 9مه 8الجزائر

بلرا  :العناية بالمجتمع حق ديني عمى العمماء ،الشهاب س 8ج 7مه 8الجزائر جويلية

 1932ص.368-361

ص.481-477

بدمبر 1932

 3علم عباس ب حمانة :مبالغة و إفراط الشهاب س 3ع 129الجزائر  1928/01/05ص.14-11
 4علم عباس :أحق أن تمق مساجدنا وحرمان أبنائنا من المعار ترضاه فرنسا الشهاب س 4ع 156
الجزائر  1928/07/19ص.07-03
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عباس فم بلدية دب ة م خنال دعودنب إلن د نيس مندارس عربينة دينو مين المندارس
اليالث المفدوحة فم الرطر الجزائر.1
وفنم األدب وصننو محمنند جفننا منطرننة جبن األوراس فننم مرننا نشننر وهننو عبننارة
عن أحنند خنواطر األدبيننة حيننث دحنندث فيننب عن الطبيعننة ين دطننرق فننم الموغننوع إلن
أطوار اإلن ا اليالية.2
ويد ننب إبن نراهي بن ن عب نند ال ننال مر ننات با ن ن جماع ننة أعي ننا النمامش ننة أين ند في ننب
مناصرده لجمعية العلماء الم لمي الجزائريي .3
مننا يالحننظ علن مجلننة الشننهاب بمننا أنهننا يانننت درن أر علن م نندوى الج ازئننر من قبن
ألفم مشدر

فيمي الرنو ب ننب ت ي ندفيد منهنا درريبنا عامنة النناس .أمنا المواغنيج الدنم

يا ينشرها الدب يو فرد يانت عل الشي الموالم:
يانننت ج ن المواغننيج الدننم د ن الدطننرق إليهننا ددعلننق بعرينندة الم ننل وأ النندي لننب
أهلننب الننذي يدحننديو با ننمب يمننا يانننت هنننا دعننوة لنربط األمننة بالمشننرق إغننافة إل ن
الدصنندي للبنندع الد ننم يريمهننا وينندعوا له ننا بعننض الم ننلمي

ي ننذل م ن المواغننيج الد ننم

أخذت حي از فم المجلة الدعوة للعم الجماعم والحث عليب ونبذ العم الفردي.
أما المواغيج األخرى فهم وصنو للغن وطات الدنم درنو بهنا اإلدارة ات ندعمارية
عل ن الن نواب الم ننلمي الننذي ي ننعو لدحريننق مطالننب ال ننيا

خاصننة مننا دعلننق منهننا

بإقامة المدارس للدعلي .

1

ا حتفال المئوي واقتراح النائب العمالي السيد عمي عباس الشهاب س 4ع 171الجزائر 1928/11/08

ص.03
 2محمد جفا  :وحي جبل أوراس ألبناء الجزائر الشهاب س 12ج 6مه 12الجزائر أوت /بدمبر1936
ص.268-263
 3إبراهي ب عبد ال ال  :إلى جمعية عمماء السنة الشهاب س 9ج 5مه 9الجزائر أفري  1933ص.222
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يم ننا نج نند أيغ ننا مواغ ننيج دص ننو مناصن نرة أهن ن دب ننة لجمعي ننة العلم نناء الم ننلمي
الج ازئ نريي

ويننا للمواغننيج األدبيننة نصننيبا فننم هننذ المرنناتت .وعمومننا فننإ المواغننيج

الدينية اإلصالحية دمي الن بة اليبيرة م جملة المواغيج الدم د الدطرق إليها.
ويانننت اليداب نة بمجلننة البصننائر م ن طننرو رجننا اإلصننالح بمنطرننة دب ننة عدينندة
وفم مخدلو الموغوعات الدم دخد األمة عموما و يا منطرة دب ة بوجب خاص.
بعنند مننا قننا مجلننس إدارة جمعيننة العلمنناء الم ننلمي بنشننر منشننور بمنا ننبة الننزردة
الدم دعا لها الديدور اب جلو بر ننطينة 1فرند يدنب عمنار يننوش من العويننات مرنات
دحدث فيب عل أ

نيا قرينة العويننات قند قندموا ا ندنياره واحدجناجه غند من أحينا

هذ البدعة.2
ومن العوينننات أيغننا نشننر علننم رحومننة مرننات عن النهننوض بننالدعلي العربننم دعننا
فيب اليداب وأصحاب األقال الدم لها باعا فم هذا الموغوع اليدابة حد دحفز النناس
فنم الموغننوع لدجدينند رثبننة األمننة فننم الدعلنني  .3يمنا نشننر الشنناذلم الميننم مرننات بنني فيننب
إقبا الجزائريي عل جامج الزيدوننة النذي ينزداد من ينو آلخنر يمنا دحندث عن منؤازرة
الج ازئن نريي بعغ ننه ل ننبعض 4وه ننم دع ننوة لدرثي ننب الن نناس ف ننم ال نندعل واتندر ننا إلن ن
المرايز العلمية اليبرى للدزود منها بمعارو أيير.
أمننا الننوردي ب ن عمننارة فرنند نشننر مرننات بنني في نب اتحدفنناتت الدننم أقيمننت بمدر ننة
دهذيب البني والبنات بدب ة ويذا بننادي الشنبا الم نلمي بدب نة وذلن بمنا نبة ذينرى

1

المجلس اإلداري لجمعية العلماء الم لمي الجزائريي  :منشور إلى األمة الجزائرية المسممة البصائر س1

2

عمار ينوش :احتجاج عمى زردة ابن جمول البصائر س 1ع 40الجزائر  1936/10/23ص.08

4

الشاذلم الميم :بشرى لموطن العزيز البصائر س 2ع 65الجزائر  1937/04/30ص.02

ع 39الجزائر  1936/10/16ص.05-04
3

علم رحومة :التعميم العربي الحر وأسباب تأخره البصائر س 2ع 61الجزائر  1937/04/02ص.08
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المولد النبوي الشريو .1ونشر أحمند هنوا مرنات يشنحذ فينب همن العلمناء للعمن
الشباب الذي يمدل دينا قويما ول ة بديعنة وأ نالفا لهن دناري

ودعنوة

للنهنوض بمنا علينب من

واجبنات .2أمنا محمند الشننبويم فرند نشنر قصننيدة يندعو فيهنا شننباب ناحينة الشنريعة إلن
عنند ات د ننال للعننيش المه نني

وح ننيه عل ن ات دش ننهاد ف ننم ننبي دحري ننق ين نرامده .3

ونشننر العربننم الدب ننم مرننات بننب فدنناوى حننو الدجنننيس والدننزوج ب يننر الم ننلمات .4وفننم
موغننوع أدبننم يدننب أحمنند بن بشننير مرننات فننم النرنند األدبننم .5أمننا محمنند جفننا فرنند نشننر
مرات دحدث فيب عل قيمنة الشنباب النذي هنو عمناد األمنة ودعنا من خاللنب إلن اليرظنة
ومباش نرة العم ن بجنند مردنندي فيننب بجهنند الشنني عبنند الحمينند ب ن بنناديس الننذي جع ن م ن
أهدافب ريا يلمة الحق فنم الشنما اإلفريرنم .6ونظن ار لريمنة الدعلني فرند نشنر علنم بن
الشريو قصيدة فم الموغوع .7يما يدب أبو الحق مرنات إلن الشنباب ينذيره بالنهغنة
بالنهغة الدم دعرفها دب ة ودور الشيوخ واليهو فيها.8
ونشننر مصننطف زمرلننم مرننات بنني فيننب أ أهن دب ننة يننانوا ننباقي فننم ات نندجابة
للنندعوة اإلصننالحية الدننم دشننهدها المنطرننة .9ويدننب أحمنند ب ن بشننير مرننات وصننو فيننب
وغنج األمنة ال نمء وأ العنال هنو من ي خننذ بيند هنذ األمنة حدن دجند غنالدها .10يمننا
نشننر محمنند جفننا مرننات ع ن دور اليدابننة فننم درقيننة المجدمننج ووصننو م نندني ار بعننض
1

الوردي ب

عمارة :إحتفا ن بالمولد النبوي الشري

 1937/07/02ص.08

في تبسة

البصائر

س2

ع73

2

أحمد هوا  :في العمل النجاح أييا النائمون البصائر س 2ع 75الجزائر  1937/07/16ص.08

4

العربم الدب م :فتوى جمعية العمماء البصائر س 3ع 95الجزائر  1938/01/14ص.02-01

الجزائر

3

محمد الشبويم :إلى شباب الشريعة البصائر س 3ع 94الجزائر  1938/01/07ص.07

5

أحمد ب بشير :النقد األدبي البصائر س 3ع 98الجزائر  1938/02/04ص .4للدفصي ينظر أيغا:

6

محمد جفا  :خطاب البصائر س 3ع 104الجزائر  1938/03/18ص.06-04

8

أبو الحق.ع :الحديث عن الشباب البصائر س 3ع 108الجزائر  1938/04/15ص.08

البصائر س 3ع 100الجزائر  1938/02/18ص.06

7

9

علم ب الشريو :إلى العمم يا قوم أدعوكم البصائر س 3ع 106الجزائر  1938/04/02ص.07

مصطف زمرلم :الحق والباطل يتصارعان البصائر س 3ع 119الجزائر  1938/06/24ص.04

10

أحمد ب بشير :حول عممائنا وشبابنا البصائر س 3ع 137الجزائر  1938/10/28ص.04
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الطرننوس الدننم يرننو بهننا بعننض رجننا الطننرقيي  .1وفننم األدب يدننب محمنند جفننا قصننيدة
ي نندنهض م ن خاللهننا هم ن الشننباب الدب ننم ألداء الر ننالة الدننم يلننو بهننا وهننم النندفاع
عن اإل ننال يمننا نننبهه بن

الننوط الننذي يدخننبط أهلننب فننم الجهن يجننب علن العننارفي

ا نندبدالب بننالنور .2وأمننا األخغننر هنوا فرنند نشننر مرننات بنني فيننب درصننير اآلبنناء فننم دعلنني
بناده .3
وع الم دوى الغعيو لألئمنة بالم ناجد فرند نشنر محمند جفنا مرنات بني فينب أ
الدعوة م هذا المنبر ددطلب البصيرة 4حد يدمي المدلرم م ات دفادة واتقدداء.
ويدننب محمنند الشننبويم مرننات دحنندث فيننب عن دربيننة الناشننئة 5ألنهننا دمي ن م نندرب
األمننة .ونشننرت البصننائر مرننات با ن – م نندعار'' -ديمر ارطننم'' دحنندث فيننب صنناحبب عن
م اة يا دوار ال ط قنديس م الحصار واتعدداءات الدم قا بهنا رجنا الحنرس
والجندرم ننة عل ننيه  .6واي ننر ه ننذا الحص ننار نش ننر ال ننديدور خال نندي 7مر ننات دغ ننم احدج نناج
جميج فعاليات دب ة عل هذ األعما البشنعة .8ويدنب محمند الشنبويم مرنات أدبينا عن
قصة ‹‹تادة أم القرى›› 9الدم اعدبرها م اإلنداج األدبم الراقم.10
 1محمد جفا  :انتياك حرم المسجد واألمر فييا بما
 1938/12/30ص.05
 2محمد جفا  :إلى شباب تبسة وضواحييا البصائر س 4ع 159الجزائر  1939/03/31ص.07
 3األخغر هوا  :ما مستقبل البنت الجزائرية البصائر س 4ع 162الجزائر  1939/04/21ص.08
 4محمد جفا  :حالة األمة واألئمة في المساجد البصائر س 4ع 163الجزائر  1939/04/28ص.06
للدفصي ينظر أيغا :البصائر س 4ع 164الجزائر  1939/05/05ص.04
 2ع 2الجزائر  1947/08/01ص.04
 5محمد الشبويم :التربية أساس التعميم البصائر س1
 2ع 12الجزائر 1947/10/27
 6ديمرراطم :يا أنصار الديمقراطية أدركوا دوار السطم البصائر س1
ص.02
 7هو عبد العزيز خالدي المدعو عزوز) طبيب مدخرج م جامعة دولوز مناغ باتدحاد الديمرراطم للبيا
الجزائري عغو فم جمعية اإل عاو الشعبم بدب ة.
 8خالدي :احتجاج تبسة البصائر ع 12المرجج ال ابق ص.08
 9عنوا ليداب قا بد ليفب األ داذ أحمد رغا حوحو وقد قدمب المؤلو إل المرأة الجزائرية المحرومة م نعمة
العل  .للدفصي ينظر :مولود عويمر :تراث الحركة اإلصالحية الجزائرية ج 2دار قرطبة للنشر والدوزيج
الجزائر  2011ص.371
يميق شرعا البصائر س 4ع 146الجزائر

10

محمد الشبويم :تادة أم القرى البصائر س2

 2ع 22الجزائر  1948/02/09ص.07
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ى

ونشن ننر العربن ننم الدب ن ننم مرن ننات دحن نندث فين ننب ع ن ن افدرن ننار الج ازئن ننر لمؤ ن ننة شن ننبيهة
بالررويي بالم رب والزيدونة بدونس واألزهر بمصر جراء ما قا بب ات ندعمار الفرن نم
منننذ دخولننب نننة  1830م ن اثدصنناب لألوقنناو وهنند ودحوي ن للم نناجد ومننا يرننو بننب
يلمنا ظهنرت بنوادر النهغنة من خننال الدشنريعات الدنم يصنندرها من حني آلخننر

اآل

حد صار فم الجزائر دعلي الررآ والعلن من الجنرائ  .1ويدنب العيند مطنروح مرنات عن
أمانة الدعلي بالن بة للمعل حد يرو بآداء األمانة ياملة.2
وفننم إطننار األدب العربننم يدننب محمنند الشننبويم مرننات بنني فيننب قيمننة مننيالد النبننم
صننل اهلل عليننب و ننل وذلن ب ننلوب أدبننم راق .3ونشننر مالن بن نبننم مرننات دحندث فيننب
ع مولند عي ن علينب ال نال عنند الم نلمي  .4ويدنب محمند الشنبويم مرنات دحندث من
خاللب ع الجه واألمية الدنم يدخنبط فيهمنا الشنعب الج ازئنري .5ونشنر علنم هنوا مرنات
دحنندث فيننب عن الحرييننة الدننم يعيشننها أوتد يحننم بمنطرننة دب ننة من خننال العمن الننذي
يرو بب رجا اإلصالح خال اتجدماعات والندوات والمحاغرات .6وفم مجا الدحر
الدحننر والدعريننو بالنهغننة الدننم دبناهننا عنندد م ن رجننا اإلصننالح يدننب العينند مطننروح
مرننات وصننو فيننب الجولننة الدننم قاددننب رفرننة محمنند هنوا وابنراهي روابحيننة إلن عننرش أوتد
يحم.7

1

العربم الدب م :دين في ذمة ا﵀ يقضى البصائر س2

3

محمد الشبويم :في فجر يوم محمد البصائر س2

5

محمد الشبويم :حظنا من الربيع البصائر س2

 2ع 44الجزائر  1948/07/26ص.06

2

العيد مطروح :إلى المعمم البصائر س2

4

مال ب نبم :ميالد المسيم عند المسممين البصائر س2

 2ع 66الجزائر  1949/02/07ص.08

6

علم هوا  :أو د يحي والنيضة اإلصالحية البصائر س3

 3ع 130الجزائر  1950/09/11ص.05

7

العيد مطروح :جولة حول عرش أو د يحي البصائر ع 133المرجج ال ابق ص.04-03

 2ع 56الجزائر  1948/11/15ص.01

 2ع 65الجزائر  1949/01/31ص.02

 2ع 77الجزائر  1949/04/25ص.03

ص.05
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أمننا الطيننب بن عينناد فرنند نشننر مرننات بنني من خاللننب أ الدربيننة هننم دحرين قننوى
الطف

وأ األخالق ت ديد نب إت بالممار نة والمعاشنرة واتدصنا بالنناس وأ الدعلني

عادة ينحصر فم جهود المعل .1
وح ننو د يي ننب العربي ننة ونفيه ننا من ن ال ننبالد نش ننر الط نناهر ننعدي مر ننات ذي ننر في ننب
بالمغايرات الدم دمارس عل المدارس الحنرة وأشناد بن

معهند عبند الحميند بن بناديس

مصنندر مرومننات األمننة وأ دالميننذ يميلننو الرننوة فننم دجدينند دينهننا وحمايننة ل دهننا وأ
هؤتء الدالميذ ه األ اس فم طريق حيادها 2ليونها دندظر من مدعلميهنا أ يجندوا لهنا
المخرج م الم زق الذي بريت ددخبط فيب طيلة دواجد ات ددمار الفرن م ب رغها.
أمننا مال ن ب ن نبننم فرنند نشننر مرننات دحنندث فيننب ع ن المننؤهالت الدننم دجع ن الم ننل
يننؤير يفننرد يمننا وقننو عننند الخصننائص الدننم دوجنند فننم العننال اإل ننالمم للريننا بنندور
يش نناهد ع نند أم نني

ف ننم خص ننومة المدني ننة الرائم ننة 3فمر ننا مالن ن بن ن نب ننم وب ننلوبب

األياديمم يدفج الفرد أل ديو نظردب أو ج فم د يير ما حولب.
وفننم الدننذيير بريمننة الرجننا نشننر إب نراهي مزهننودي مرننات دحنندث فيننب ع ن مناقننب
الشي مبار الميلم مشي ار إل أ أه مآير هذا المصل هو ما دريب لألمنة مندونا فنم
يدابب ‹‹تاريخ الجزائر››.4
أمنا إبنراهي روابحيننة فرند نشننر مرنات بنني فينب أ النظنرة إلن عيند الفطننر فنم دب ننة
قد د يرت فبعد ما يا فم اعدراده فرصة لم ء البطو

دحو إلن ينو شنير النعمنة

وال رور بد دية الواجب .يما دحندث عن دور الشنعبة الجديندة لجمعينة العلمناء الم نلمي
1

الطيب ب عياد :التربية والتعميم البصائر س4

 2ع 165الجزائر  1951/07/30ص.05

 2ع 197الجزائر  1952/07/28ص.08
 2الطاهر عدي :مصدر األدبيات الشعبية البصائر س5
 2ع 220الجزائر  1953/03/06ص.06
 3مال ب نبم :في طريق ظيور مدنية البصائر س5
 2ع  224الجزائر  1953/04/03ص.05
للدفصي ينظر أيغا :البصائر س5
4

إبراهي مزهودي :حول ذكرى المرحوم الشيخ مبارك الميمي البصائر س5

 1953/03/06ص.08
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ننت بدب ننة وأ دوره ننا إزه نناق أرواح الرذائن ن الد ننم نخ ننرت ج نند

األمة.1
ونشننر العينند مطننروح مرننات رد فيننب عل ن م ن يننديل فننم النندي ب يننر عل ن وي نندد
ب يننر دلين ييبننت صننحة يالمننب .2وقنند يننا للمنرأة بدب ننة حظهننا من نشننر المرنناتت فرنند
نشرت باية خليفة إحدى دلميذات مدر ة دهنذيب البنني والبننات بدب نة 3مرنات بيننت فينب
أ المرأة م األمة يالروح م الج د وأ صالحها يعنود خينر علن المجدمنج يمنا أ
ف ننادها يلرننم بغنناللب عل ن ج نند األم نة فنندور الم نرأة يبيننر م ننج النندور الننذي يرننو ب ننب
الرج .4
مننا يالحننظ علن مجلننة البصننائر أ المرنناتت الدننم نشننرت بهننا يانننت بن قال عدينندة
ومواغنيعها مدنوعنة فهنم لن دردصنر علن مجنا دو آخنر .فالمرناتت الدنم دندعو إلن
النهغننة وات ننديراظ ووصننو حالننة األميننة والجهن

ودعننوة الرننائمي علن الدعلنني ببننذ

الجهد فنم دربينة الناشنئة فدمين ن نبدها ق اربنة  %49من مجمنوع المرناتت .فنم حني أ
المراتت األدبية وهم موجهة للمخدصي فم األدب العربم فدمي ن نبدها ق اربنة .%15
أما المراتت الدم دحدوي عل اتحدجاجات غد ما يرو بب ات دعمار فنم المنطرنة من
درهيننب للم ننلمي

ومن غن ط إداري علن ين جهنند يرمننم إلن اإلصننالح فننإ ن ننبدها

دمي قرابة .%12
فننم حنني أ المرنناتت الدننم دصننو النشنناطات الدننم يرنو بهننا رجننا اإلصننالح فننم
مخدلننو المنننابر يالمدر ننة والنننادي أو الجننوتت فننم مخدلننو قننرى ومنند منطرننة دب ننة
داع نني
1

ننيانها للعمن ن الجم نناعم ودبن ننم ه ننذا الم ننع الخي ننري وال ننعم رفر ننة رج ننا

إبراهي روابحية :سنة العمل البصائر س7

 2ع 278الجزائر  1954/07/09ص.07

2

العيد مطروح :حول قضية اضطياد الدين اإلسالمي البصائر س7

3

أرشيو مدر ة دهذيب البني والبنات دب ة ال ج المدر م للد جيالت العامة لجمعية العلماء الم لمي .

 2ع 292الجزائر1954/11/05

ص.07

4

 2ع 298الجزائر  1954/12/24ص.02

باية خليفة :قيمة المرأة في المجتمع البصائر س7
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اإلصالح للد يير إغافة إل أير الحرية اإلصالحية فنم نظنرة النناس لنبعض المظناهر
الدم يانوا يعدبرونها عادة ف صبحت عبادة فن بدها دردر بررابة .%12
ويانت المرناتت الدنم دنردبط بالعريندة يالدحندث بعلن فنم الندي

وم ن لة الدجننيس

وثيرها فإ ن بدها درندر ب ن .%06يمنا أ هننا مرناتت عامنة لوصنو وغنعية الطلبنة
الج ازئ ن نريي بالزيدونن ننة والدعن ننرض لريمن ننة الم ن نرأة الدن ننم صن ننالحها أو ف ن ننادها يعن ننود عل ن ن
المجدمج خي ار أو ش ار فدمي ن بدها قرابة .%06
إ مجمننوع المرنناتت ربمننا يانننت در ن أر م ن طننرو بعننض الننناس ولننيس م ن طننرو
العامننة أل ييي ن ار م ن المرنناتت بهننا مواغننيج مدخصصننة وموجهننة لطبرننة معينننة دو
أخرى.
 -3النواديىوالجمطوات.
يان ننت ال اي ننات والش ننعارات الد ننم رفعه ننا رج ننا اإلص ننالح ه ننم الدعل نني والدوجي ننب
واإلرشاد والدينوي

وثيرهنا وجميعهنا يدطلنب و نائ مخدلفنة وميملنة فنم ذات الوقنت.

فباإلغننافة إلن المنندارس والم نناجد والصننحو فننإ دور الننوادي والجمعيننات اليرافيننة
والرياغننية ت ير ن أهميننة فننم بلننورة الننوعم للم نواط  .لننذا يانننت الن نوادي والجمعيننات م ن
الو ائ الدم اعدمدها رجا اإلصالح لنشر أفياره وآرائه .1
عرفننت عمالننة ق نننطينة اندشننا ار لمخدل ننو الم اريننز اليرافيننة والدربوي ننة م ن م نندارس
ون نواد وجمعيننات رياغننية وقنند عرفننت دب ننة د ننيس أو جمعيننة خيريننة لهننا فننم أواخننر
الحن ننرب العالمين ننة األول ن ن

والدن ننم ين ننا م ن ن أهن نندافها ح ن ن الخالفن ننات والن ازع ن نات بن نني

العائالت.2

1
2

مال ب نبم :مذكرات شاىد لمقرن المرجج ال ابق ص.79
المرجج نف ب ص.79
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ولم ننا ظه ننر العمن ن اتص ننالحم ف ننم ش ننيلب الجم نناعم ب نندأت دب ننة دع ننرو د ي ننا
لمخدلو الجمعيات والنوادي .حيث قا رجا اإلصالح بدب ة ببنذ مجهنودات يبينرة من
أج دو يج دائرة اإلصالح بالمنطرة م خال المرايز الدم د إنشاؤها ودفعيلها.
1-3ىالنوادي .ى
بم ننا أ المجدم ننج يدي ننو من ن ي ننالث أص ننناو وهن ن  :الصن ن ار ال ننذي يخدلف ننو إلن ن
المنندارس واليبننار ال ننذي نجننده يجدمعننو ف ننم الم نناجد وأخي ن ار الش ننباب الننذي ت دج نند
اليييننر منننه إت فننم أمنناي اللهننو والفجننور .فهننذا النننوع اليالننث أه ن و ننيلة دبلنني ه دعننوة
النندي ودع نريفه بننب وحننيه عل ن العل ن ودحفيننزه إليننب ومناقشننة أفينناره إنمننا ديننو فننم
النوادي .1فالنادي يعدبر م أه الو ائ لنشر الوعم واليرافة بي الشباب.2
1-1-3ىناديىالشبانىالمسلمون .ى
يننا فننم دننونس عنندة ننوادي وجمعيننات أدبيننة و يا ننية وعلميننة .3ومن بنني هننذ
الننوادي جمعيننة الشننبيبة الزيدونيننة وجمعيننة الرابطننة األدبيننة وجمعيننة الشننبا الم ننلمي .4
ولربما د ير رجا اإلصنالح النذي ينانوا طلبنة بالزيدوننة فجناءت فينرة إنشناء ننادي بدب نة
وقد يانت د ميدب ‹‹نادي الشبان المسممين›› ربما ييو د يا بننفس الد نمية للجمعينة
اليرافية بدونس.
قا رجا اإلصالح بمدينة دب ة فم نة  1937بد يس نادي الشبا الم نلمي

5

) (Cercle de la jeunesse musulmaneوقند ينا الهندو من ذلن الد ل ن فنم

1

راب دريم :التعميم القومي والشخصية الوطنية ...المرجج ال ابق ص.229

3

محمد علم دبوز :نيضة الجزائر الحديثة ...ج 2المرجج ال ابق ص.17

2

عبد اليري بوصفصاو :جمعية العمماء المسممين الجزائريين ودورىا في تطور ...المرجج ال ابق ص.162

4

الحركة العممية واألدبية؛ ا حتفال برأس العام اليجري المجلة الزيدونية ج 8مه 1أفري  1937ص.48

5

A.N.O.M, Aix- en Provence, F.M, carton N°81F/939, Rapport, dénombrement et
caractéristique de chaque cellules, Arrondissement de Constantine, p35.
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أو نناط الشننباب .1يرننج مرننر فننم و ننط المدينننة بننالررب من مخننز الصننادق بننوذراع الننذي
يننا لننب دور يبيننر مننج مجموعننة من المصننلحي فننم ا نندئجار  .2فباإلغننافة إلن مجلننس
إدارة نادي الشبا الم لمي

3

يا يدردد علينب أيغنا الميرفنو وطنالب العلن وأهن الفن

من أدبنناء ويدناب وشننعراء منطرننة دب ننة أميننا  :إبنراهي مزهننودي العينند مطننروح علننم
ال ا م عي

لطانم إبراهي روابحية محمند محفنوظم الشناذلم المينم مالن بن

نبننم مصننطف زمرلننم محمنند الشننبويم حامنند روابحيننة ومحمنند ننحيري حيننث يانننت
دند فينب اتجدماعنات ين م نناء يمنا يرننو أعيننا المنطرنة بزياردننب من حني آلخننر نواء
فم ال وق األ بوعية أو فم مخدلو المنا بات.4
ذيننر شننار روبيننر أجننرو ب ن

ن نوادي المصننلحي أمينننة يلدرننم فيهننا الشننباب وأ

‹‹الن ثوادي الرياضثثية ،والفثثرق المسثثرحية الياويثثة ترتثثاد ىثثذه الن ثوادي ،وتثثرتبط بيثثا.
وبيثثذه الطريقثثة كثثان تأثيرىثثا يعثثم مجمثثوع السثثكان›› 5فالنننادي ميننا للرنناءات المفدوحننة
لجميج الناس لينب أيغا جع أ ا نا لنين دعناطو الشنبيبة قصند الدن يير عليهنا أخالقينا
ويرافيا إغافة إل ذل ياننت للننوادي نشناطات اجدماعينة درمنم إلن إبعناد الشنباب عمنا
يف د أخالقيا.6
من أه ن النشنناطات الدننم درننا فننم الن نوادي إلرنناء المحاغ نرات والريننا بالدظنناهرات
اليرافيننة .7يمننا يان نت درننا فننم نننادي الشننبا الم ننلمي مخدلننو الدظنناهرات ودلر ن بننب
1

وقد أعطيت الرئا ة الشرفية لنادي الشبا الم لمي بدب ة لي م العربم الدب م ح ي دعاس الصادق

2

مرابلة مج راب جالب :بمنزلب بلدية دب ة وتية دب ة بداري  2014/02/16ال اعة  16ا و30د.

4

أحمد عي اوي :الشيخ محمد الشبوكي شاعر الثورة الجزائرية الثائرة حياتو ومنيجو اإلصالحي (-4441

بوذراع حواس حواس مصطف ميدة .للدفصي ينظر :البصائر س 2ع 67الجزائر  1937/05/14ص.07

3

للدفصي حو مجلس إداردب ينظر :البصائر ع 67المرجج ال ابق ص.07

 )2119أش ا الملدر الوطنم للفير اإلصالحم فم الجزائر إعداد :الجمعية اليرافية الشي العربم الدب م وتية

دب ة دار الهدى للطباعة والنشر والدوزيج عي مليلة الجزائر د .س  .ص.48-47
5

6
7

شار روبير أجرو  :تاريخ الجزائر المعاصرة ،...المرجج ال ابق ص.535

علم مراد :المرجج ال ابق ص.379-378
المرجج نف ب ص.129
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الخطابات والمحاغرات .قا فيب إبراهي مزهنودي قصنيدة 1واصنفا إينا ب ننب صنرح علن
وبر ودروى وهو ميم للم جد الحر ومدر ة دهذيب البني والبنات .2د فيب فم شنهر
فيف ننري نننة  1939إحي نناء ليل ننة عي نند األغ ننح

بحغ ننور رئ ننيس ف ننوج األمن ن اليش ننفم

ورئيس شباب المؤدمر اإل المم.3
وفننم شننهر أيدننوبر م ن نفننس العننا د ن فيننب إحينناء ذيننرى هج نرة الر ننو صننل اهلل
عليب و ل حيث دطنرق بهنذ المنا نبة رئنيس مجلنس إداردنب إلن دنذيير الحاغنري بن
عم ن النننادي هننو إنرنناذ أبننناء الننوط م ن الجه ن  .بعنندها دخللدهننا يلمننات ع ن المنا ننبة
دلدها إلراء مجموعة م األناشيد.4
عننرو النننادي زيننارة بعننض الشننيوخ يننا من بينننه الشنني محمنند األمنني العمننودي
الذي اجدمنج فنم الننادي ب هن دب نة حينث خطنب فنيه حنو حريرنة العمن الننافج وينذا
الرجا الحريريي الذي دعدمد عليه الجزائر فم األوقات الحرجة.5
وبمنا بة عيد الفطر أقي بالننادي نشناط يبينر فباإلغنافة إلن قنراءة الرنرآ الينري
فم بداية النشاط ألريت فيب بعض الخطابات 6من طنرو محمند المينم عي ن الدب نم

1
2

للدفصي حو الرصيدة ينظر :الشهاب س 9ج 4مه 9الجزائر مارس 1933ص.191-190
إبراهي مزهودي :األدب الجزائري البصائر س 3ع 104الجزائر  1938/03/18ص.07

3

علم مرحو  :الشباب الفني البصائر س 4ع 152الجزائر  1939/02/11ص.03

5

محمد الطاهر الوردالنم :جولة شباب المؤتمر اإلسالمي الجزائري في عمالة قسنطينة البصائر س 4ع 177

4

الوردي ب عمارة :إحتفا ن بالمولد النبوي الشري

البصائر ع 73المرجج ال ابق ص.08

 177الجزائر  1939/08/04ص.06

 6يا منها الدعرض للد يير الذي عرفب المرر فبعد أ يا محال للمعاصم م شرب للخمر وثير أصب يدردد
عليب خيرة الناس م المنطرة وصار يدل فيب الررآ اليري ودحم فيب الذيريات .للدفصي ينظر :البصائر س3
ع 96الجزائر  1938/01/21ص.08
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والشنناذلم الميننم 1يمننا دن فيننب إلرنناء بعننض اليلمننات لدلميننذي من مدر ننة دهننذيب البننني
والبنات وخد بدالوة آيات م الررآ اليري .2
وبداري  22ماي  1938د دجديد إدارة النادي ع طريق اإلندخاب حينث د أر نب
محمد الميم .وبعد شهر م ذل ودحديدا فم شهر جوا م

نة  1938أقني اجدمناع

ع ننا دن ن في ننب الح ننديث عن ن األعم ننا الخيري ننة ودخلن ن ذلن ن يلم ننة لدلمي ننذ ح ننو الد نناري
اإل المم وموقفب م النوادي.3
يا م بي النشطاء بالنادي مال ب نبم والذي يا يري الندوات ويلرم خاللهنا
الخطابننات والدننم منهننا مننا يدمحننور حننو العل ن والصننناعة 4محف ن از الشننباب للمغننم فننم
طلب مخدلو العلو .
يم ننا ي ننا الن ننادي ي نندرب مخدل ننو الف ننرق الم ننرحية 5والفني ننة الد ننم در نند مخدل ننو
النشاطات اليرافية والفنية الدم دعرو بما يرج فم العال اإل المم.

 1يا الشاذلم الميم رئي ا لجمعية الطلبة الجزائريي الزيدونيي ينشط ييي ار واء بدب ة أو بجامج الزيدونة وقد أشاد
بب رئيس المجلة الزيدونية .للدفصي ينظر :المجلة الزيدونية ج 8مه 1أفري  1937ص.406
 2الشاذلم الميم :بمناسبة عيد الفطر البصائر س 3ع 96الجزائر  1938/01/21ص.08
3

مصطف

زمرلم :اجتماع عمومي لنادي الشبان المسممين بتبسة البصائر س 3ع 117الجزائر

 1938/06/10ص.06

4

يانت بعض الدروس الدم يلريها عل م امج الحاغري ددمحور حو صناعة الزجاج والورق والبطارية وهذا نظ ار

نظ ار لديوينب فم الهند ة اليهربائية والمييانييا .للدفصي

ص.152

5

ينظر :مال

ب

نبم :العفن ...المرجج ال ابق

فم شهر جانفم  1948قامت فرقة م رحية ميونة م الطلبة الزيدونيو بدورة فم عمالة ق نطينة حيث يا لها

لها نشاطا وا عا فم مخدلو مناطرها ويا لها أي ار فم ديوي رأي عا والدم عبر عنها صاحب الدررير ب نها دد
بخطورة عالية لل اية ‹‹ ››Eminemment Dangereuxللدفصي ينظر:
A.W.C, La Guerre d'Algérie par les Documents, Rapport Sur le Moral (extrait), Compte
Rendu Bi- Hebdomadaire, 19éme Cord d'Armée, 2éme Bureau, 10° Région Militaire
)N°39/CAB/CONF, Alger, Le 4 Février 1948, Les Portes de la Guerre (1946-1954
Tome 2, Sous La Direction de Jean- Charles Jauffret, Préface du Géneral Robert Bassac
Service Historique de l'Armée de Terre,Vincennes, 1998, p291.
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ي نند اتعدم نناد ف ننم المحاغن نرات الد ننم يان ننت دلرن ن بالن ننادي علن ن أ ننلوب ج ننذاب
ومحفز .د ير فيهنا أصنحابها بخطابينات جمعينة العلمناء الم نلمي والدنم ددمينز ب نهنا من
‹‹الخطابيثثات المثثؤثرة فثثي العقثثول ،الحثثافزة لمنفثثوس ،المنبيثثة لممشثثاعر عمثثى طريقثثة
الترتيثثثثب والترىيثثثثب›› .1وه ننم من ن أل نننة خطب نناء أيف نناء أمي ننا الش نني العرب ننم الدب ننم
ويو ننو بن ن محم نند ومحم نند المي ننم وابن نراهي مزه ننودي وا الن ننادي يرج ننج ل ننب الفغن ن
اليبير فم دنشيط الحرية اإلصالحية والنهغة بدب ة.2

2-4-8ىالكشافظىاإلسالموظىالجزائروظى(فوجىاألمل) .ى

إ اليش ننافة اإل ننالمية دعدب ننر ف ننم الج ازئ ننر مدر ننة وطني ننة له ننا دور ف ننم دي ننوي
الشننبيبة .3د

ننت اليشننافة اإل ننالمية الجزائريننة نننة  1930حيننث أنش ن الشننهيد محمنند

بننوراس أو فننرع لهننا فننم منطرننة مليانننة والننذي أطلننق عليننب‹‹فننوج الخلننود›› وفننم نننة
 1936أنشن فوجننا آخننر دحننت ا ن ‹‹فننوج الفننالح›› 4ين د

ننت أفنواج أخننرى فننم عنندد

يبيننر م ن مننناطق الج ازئننر .5يننا منهننا نننة  1936فننوج ‹‹الرجنناء›› وفننوج ‹‹الصننباح››
بر نننطينة وفننوج ‹‹الفننالح›› بم نند ان  .وفننم نننة  1937فننوج ‹‹اإلقبننا ›› بالبلينندة وفننوج
‹‹الرط ننب›› ب ننالجزائر .وف ننم نننة  1938ف ننوج ‹‹اله ننال ›› بدي ننزي وزو وف ننوج ‹‹الرج نناء››
ببادنة .وفم نة  1939فوج ‹‹النجو ›› برالمة.6

1
2
3
4

جمعية العلماء الم لمي الجزائريي  :المرجج ال ابق ص.64
علم مرحو  :حديث المتجول البصائر ع 121المرجج ال ابق ص.06

الشي بوعم ار محمد جيجلم :المرجج ال ابق ص.13
م عود .ق :الكشافة اإلسالمية الجزائرية ودورىا في معركة التحرير مجلة آفاق ع  3/2و ازرة الشباب

والرياغة الجزائر بدمبر /نوفمبر  1974ص.72
 5محفوظ قداش :المرجج ال ابق ص.1091
 6عامر رخيلة :الكشافة اإلسالمية الجزائرية تاريخ ومواق
واإلشهار الجزائر مارس  2015ص.17-16
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مجلة أو نوفمبر ع  179الشرية الوطنية للنشر

الفصلىالثالث:

ى

ى

ى

ى ىى مظاهرىالنشاطىاإلصالحيىفيىىالمنطقظ

وقد شهدت مدينة دب نة حرينة دؤوبنة من خنال مجموعنة من الشنباب فنم منيالد
فوج لليشافة اإل المية الجزائرية يعم فم إطار الحرية اليشفية.
د ننس فننوج لليشننافة اإل ننالمية الجزائريننة بدب ننة نننة  1938وقنند أطلننق عليننب ا ن
‹‹فثثوج األمثثل›› ويانننت فينرة إنشنناء الفننوج قبن عننا من الد ننيس .1ويننا ذلن بمباريننة
الشي العربم الدب م.2
لرنند شننجج رجننا اإلصننالح عل ن ديننوي اليشننافة اإل ننالمية فننم الج ازئننر .ولربمننا
ا نندوحوا النمننوذج الدون ننم فننم مجننا العم ن اليشننفم نظ ن ار أل ج ن رجننا اإلصننالح
يننانوا دالميننذا بجننامج الزيدونننة .3يانننت النشنناطات الدننم أقامهننا الفننوج عدينندة

نواء محليننا

م ن ن ن خن ن ننال الخرجن ن ننات والمخيمن ن ننات 4أو وطنين ن ننا فن ن ننم إطن ن ننار المشن ن ننارية فن ن ننم مخدلن ن ننو
الم ننؤدمرات 5وق نند يان ننت لليش ننافة أناش ننيد 6د ننردد ف ننم مخدل ننو المنا ننبات يالمخيم ننات
والمؤدمرات ومنها النشيد الذي يحفظب جميج اليشافة وهنو من شنعر بشنارة الخنوري ومن
أبيادب:7
كشللللللللللللللللللللللللللللللللل

طللللللللللللللللللللللللللل المحيلللللللللللللللللللللللللل

هيللللللللللللللللللللللللللللللللل

أد إللللللللللللللللللللللللللللللل ال لللللللللللللللللللللللللللللل
1

رسلللللللللللللللللللللللللل ل ال لللللللللللللللللللللللللل ا

مصطف زمرلم :ىيا بنا إلى العمل الكشفي؛ كشافة األمل البصائر س 4ع 151الجزائر 1939/02/04

ص.08

2
3
4

بلرا

فرصادو :المصدر ال ابق.

علم مراد :المرجج ال ابق ص.380-379

إقامة مخيمات بجب بيارية ديوي اليشافة عل

الدنظي واتنغباط والد قل مج ي ما يعدرغه م عربات

يددرب المخيمو فم الجب عل الدييو مج الواقج .مرابلة مج نور الدي

واعم :بمنزلب بلدية دب ة وتية دب ة

بداري  2014/06/02ال اعة  14ا و30د.
5

أقي مؤدمر فم عا  1942وأقي مؤدمر آخر بدلم ا فم عا  1944والذي د فيب دعيي الشي عبد الحفيظ

6

للدفصي حو مخدلو أناشيد اليشافة ينظر :و ازرة المجاهدي  :أناشيد وطنية المدحو الوطنم للمجاهد الجزائر

7

و ازرة المجاهدي  :كتاب األناشيد الوطنية منشورات المريز الوطنم للد ار ات والبحث فم الحرية الوطنية ويورة

بدري مرشدا عل ق

الهغاب .للدفصي ينظر :الشي بوعم ار

محمد جيجلم :المرجج ال ابق ص.219 30

 2002ص.173-159

أو نوفمبر  1954الجزائر  1998ص.41
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الفصلىالثالث:

ى

ى

ى

بأيلللللللللللللللللللللللللللللل

سلللللللللللللللللللللللللللللل ر

كشللللللللللللللللللللللللللللللللل

هيللللللللللللللللللللللللللللللللل

ى ىى مظاهرىالنشاطىاإلصالحيىفيىىالمنطقظ
كللللللللللللللللللللللللللللرا بللللللللللللللللللللللللللللرر
هيللللللللللللللللل يللللللللللللللللل كشللللللللللللللللل

بشلللللللللللللللللر بنللللللللللللللللل ال للللللللللللللللل لمي

واهتلللللللللح بنللللللللل كللللللللل حلللللللللي

ا ملللللللللللللللي

نحللللللللللل ابت للللللللللل الحللللللللللل ي

نحللللللللللللللل المللللللللللللللل

يمننا يانننت لفننوج األم ن بعننض النشنناطات الدوليننة فننم إطننار الزيننارات إل ن ي ن م ن
دونس ومصر.1

2-3ىالجمطوات .ى
اه نند رج ننا اإلص ننالح ف ننم منطر ننة دب ننة بد ننيس الجمعي ننات يان ننت منه ننا الد ننم
نشطت فم مجا الرياغة ومنها ذات الطابج الفنم الدرفيهم وأخنرى انصنب اهدمامهنا
بالفداة الم لمة .يما ياننت منهنا الدنم جعلنت لهنا أهندافا عديندة يبنناء المدر نة واتهدمنا
باحدياجات الدالميذ والمعلمي وثيرها ويا أبرز هذ الجمعيات:
4-2-8ىىجمطوظىتكذوبىالبنونىوالبناتىبتبسظ .ى
عم رجا اإلصالح بدب ة فنم البداينة لنصنرة اإلصنالح والعلن فنم شني جمعينة
خيريننة دعم ن فننم الخفنناء .ثيننر أنهننا أرادت العم ن فننم العل ن

فدرنند أه ن اإلصننالح إل ن

اإلدارة ات دعمارية وطالبوها بمنحه الموافرة عل إنشاء جمعيده حدن يينو نشناطه
مربوت م الجهات الر مية .وقد عوا ييي ار للحصو عل هذ الموافرة.2

1

نة  1952ا دغافت فدرالية اليشافة الدون ية فوج األم

بعد عا م يورة  1952المصرية .بلرا

2

وفم نة  1953المشارية فم اتحدفاتت المصرية

فرصادو :المصدر ال ابق.

محمد علم دبوز :أعالم اإلصالح في الجزائر ...ج 2المرجج ال ابق ص.32-31
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الفصلىالثالث:
د

ى

ى

ى

ننت بدب ننة ف ننم ش ننهر جن نوا

ى ىى مظاهرىالنشاطىاإلصالحيىفيىىالمنطقظ
نننة  1932جمعي ننة الده ننذيب

1

(Societé

) l’educationويا الهدو م إنشنائها إحيناء ال ننة ومحاربنة البدعنة .إغنافة إلن
ذلن نشننر الدعلنني ومحاربننة الجهن واألميننة بمدر ننة يانننت إحنندى األهننداو الدننم ننعت
إل دحريرها.2
ديو ميدب الجمعية من يبنار رجنا اإلصنالح وينا من بيننه الصنادق بنوذراع
الننذي يننا لننب نشنناطا وا ننعا نننة  1927فننم ميدننب الجمعيننة الخيريننة بدب ننة 3وح نواس
حواس ب ا ماعي الذي د اخديار رئي ا للجمعية 4ليفاءدب م جهة ولخبردنب بالعمن
نننة  1924أحنند أعغنناء الجمعيننة الخيريننة

فننم الجمعي نات م ن جهننة أخننرى .حيننث يننا
بدب ة.5

وظ ن ال ننيد ح نواس ح نواس رئي ننا للجمعيننة إل ن ثايننة نننة  1938حيننث أجريننت
العمليننة اتندخابيننة لميدننب الجمعيننة والدننم أ ننفرت ندائجهننا علن دزييننة الصننادق بننوذراع
رئي ا لها.6
بر ن ننم الص ن ننادق ب ن ننوذراع للفدن ن نرة من ن ن

ن نننة  1938إلن ن ن ثاي ن ننة ن نننة  1952رئي ن ننا

للجمعية 7وفم نة  1952د دجديند الميدنب حينث أخدينر لرئا ندب العيند مطنروح فيمنا
صار الصادق بوذراع م بي الم دشاري بالجمعية.8

1

A.N.O.M, Aix- en Provence, F.M, carton N°81F/939, Rapport, dénombrement et
caractéristique de chaque cellules, Arrondissement de Constantine, op.cit, p35.
 2ش .ص : .جمعية التيذيب ودورتيا الثالثة البصائر س 3ع 130الجزائر  1938/09/09ص.02
3

تبسة النجاح س 7ع 410ق نطينة الجزائر .1927/02/20

4
5

محمد علم دبوز 5أعالم اإلصالح في الجزائر ...ج 2المرجج ال ابق ص.32

بوبير ب الطاهر :الجمعية الخيرية النجاح س 4ع 144ق نطينة الجزائر .1924/02/01

6

ش .ص : .جمعية التيذيب ودورتيا الثالثة البصائر س 3ع 131الجزائر  1938/09/19ص.03

7

محمد علم دبوز :أعالم اإلصالح في الجزائر ...ج 2المرجج ال ابق ص.33

8

أخبار الشعب البصائر س5

 2ع 201الجزائر  1952/09/15ص.07
067

الفصلىالثالث:

ى

ى

ى

ى ىى مظاهرىالنشاطىاإلصالحيىفيىىالمنطقظ

قامت الجمعية بشراء قطعة أرض إلقامة مدر ة حرة مرفوقة ب ني للمندير وينذا
دشييد م جد بلوازمب م مائغة وبيوت اثد ا .1
نناهمت الجمعي ننة ف ننم عدي نند النش نناطات ي ننا منه ننا إقام ننة حف ننالت دودي ننج اليش ننافة
اإل ننالمية الد ننم زارت مص ننر والد ننم ش ننار فيه ننا محم نند ال ننيري والط نناهر الديجين ننم
ومحمننود ب ن محمننود 2ورث ن المعوقننات والغ ن وطات الدننم اعدرغنندها نواء م ن طننرو
اإلدارة اإل نندعمارية أو المن نناوئي له ننا إت أنه ننا ا نندمرت دنش ننط ودر نند الخي ننر لم نندة 24
نة.3
 2-2-8جمطوظىالوترىالجزائري.

إ اإلح نندال الفرن ننم لن ن يش ننجج علن ن الفن ن الط نناهر وق نند رأى رج ننا اإلص ننالح
دوجيننب جهننوده لبننناء األخننالق فننم الشننعب حد ن ت ين نناق وراء الف نناد والرذيلننة .4هننذا
الدوجيب شجج رجا اإلصالح بدب ة عل د يس جمعية فنية.
فن ننم شن ننهر أيدن ننوبر  1938د

ن ننت جمعين ننة الن ننودر الج ازئن ننري

Ouatar

(El

) eldjezairiوقن نند جعل ن ننت من ن ن نن ننادي الش ن ننبا الم ن ننلمي بدب ن ننة مر ن ن ار له ن ننا در ن نني في ن ننب
نشاطادها.5
دش نني ميد ننب الجمعي ننة من ن ال ننادة :ي ننونس ي ننش عل ننم بن ن ج نند اله ننادي م ل ننم
مص ننطف زمرل ننم أحم نند نرريش ننم وعب نند الين نري بن ن الط نناهر باإلغ ننافة إلن ن أعغ نناء
1

ش .ص : .جمعية التيذيب ودورتيا الثالثة البصائر ع 130المرجج ال ابق ص.02

2

محمد المنصور ال يري :مصر الشقيقة تحتفل بالكشافة اإلسالمية الجزائرية البصائر س6

 2ع 240

الجزائر  1953/09/11ص.08
3

محمد علم دبوز :أعالم اإلصالح في الجزائر ...ج 2المرجج ال ابق ص.33

4

راب دريم :الشيخ عبد الحميد بن باديس فمسفتو وجيود ،...المرجج ال ابق ،ص.221

5

A.N.O.M, Aix- en Provence, F.M, carton N°81F/939, Rapport, dénombrement et
caractéristique de chaque cellules, Arrondissement de Constantine,op.cit, p35.
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الفصلىالثالث:

ى

ى

ى

ى ىى مظاهرىالنشاطىاإلصالحيىفيىىالمنطقظ

م دشنناري  .ويننا م ن ثايننات هننذ الجمعيننة إحينناء المو ننير العربيننة ودميي ن الروايننات
واء يانت داريخية أو عصرية.1
عملت هذ الجمعية عل خدمة اللﱞن ة العربية م خال الم نرحيات الدنم أقامدهنا.
فبعد د ي ها مباشنرة قامنت بحفلنة ليلنة عيند الفطنر دلدهنا أخنرى بمنا نبة عيند األغنح
فم قاعة األفراح 2بمدينة دب ة حيث قامت بإحياء أم ية دن فيهنا عنرض دمييلينة وهنم
عبارة عل رواية محزنة دمي الظل والجبنروت وقند دخلن هنذ الدمييلينة بعنض األناشنيد
الشعرية.3
إ جمعيننة الننودر يننا نشنناطها فنننم دمييلننم إذ قامننت بدرنندي البنندي المدمي ن فننم
إحياء الف الطاهر .4وقد عملت الم رحيات الدم أقامدها عل دهذيب وثرس الفغنائ
فم الناس أل األير الذي ددريب ر نالة الم نرح يمنا يرنو محمند الطناهر فغنالء يبنرز
‹‹ في تقويم األخالق وزرع المكارم ،وتوجيو النفوس إلى كثل األتثراض الشثريفة وكثل
األىدا

النبيمة››.5

8-2-8ىجمطوظىشبابىالمؤتمرىاإلسالمي .ى
عرفننت مدينننة دب ننة جمعيننة أطلننق عليهننا ا ن جمعيننة المننؤدمر اإل ننالمم والدننم
د أر ننها الصننديق ب ن نبننم 6ونائبننا يننونس يننش ومصننطف زمرلننم 7يانننت درنني مخدلننو
نشاطادها فم نادي الشبا الم لمي بدب ة.8
1

مصطف زمرلم :الوتر الجزائري البصائر س 3ع 110الجزائر  1938/04/22ص.03

3

علم رحومة :الوتر الجزائري البصائر س 3ع 104الجزائر  1938/03/18ص.03

2

ينما الم رب حاليا.

4

علم مرحو  :حديث المتجول البصائر ع 121المرجج ال ابق ص.06
محمد الطاهر فغالء :رسالة المسرح التي يجب العمل بمقتضاىا البصائر س6

7

علم مرحو  :حديث المتجول ،البصائر ع 121المرجج ال ابق ص.06

5

 1954/01/22ص.05
 6هو اإل الذي يطلق عل مال ب نبم فم دب ة وقد ورد بالمرا هيذا.
8

محمد الطاهر الوردالنم :البصائر ع 177المرجج ال ابق ص.06
071

 2ع 255الجزائر

الفصلىالثالث:

ى

ى

ى ىى مظاهرىالنشاطىاإلصالحيىفيىىالمنطقظ

ى

1-2-8ىجمطوظىحماوظىالفتاةىالمسلمظ.
يان ننت الييي ننر من ن الفدي ننات الم ننلمات بمنطر ننة دب ننة يش نند ل ف ننم دور الع ننائالت
اليهوديننة خادمننات .وفننم صننيو نننة  1939بننرزت فينرة إنشنناء جمعيننة من قبن المفيننر
مال ن ب ن نبننم وهننم جمعيننة ذات طننابج اجدمنناعم بالدرجننة األول ن

دعم ن عل ن حمايننة

الفدنناة م ن هننذا الجننو الننذي ت يليننق بهننا يفدنناة م ننلمة .يانننت هننذ المبننادرة مح ن درحيننب
عدد م أصدقائب أل الهدو هو إيجاد م وى له فم بيت محدر ويعمل بناليو عنند
بعننض العننائالت الم ننلمة أو اتشنند ا ب ن اليينناب الدننم دجلننب لهن  .وبنالرث من أ
الحاغ نري لعمليننة الد ننيس الدننم د ن إجراؤهننا بنننادي الشننبا الم ننلمي بدب ننة قنند قبل نوا
الفين نرة ثي ننر أ الش نني العرب ننم الدب ننم ع ننارض األم ننر لع نند ق نندرة ننيا دب ننة دعن ن
المدر ننة .1فل ن ينندمي مال ن ب ن نبننم م ن إنجنناز هننذا المشننروع الننذي فننم أريننب يننا م ن
مجاتت اإلصالح الدم يا ي ع لدعميمها علن م ندوى يامن منناطق الج ازئنر وينا
عل الجميج خاصة منه رواد اإلصالح مبارية ودشجيج هذ الجمعيات.
9-2-8ىىجمطوظىالشبابىالرواضيىالمسلمىالتبسي .ى
يان ننت الحري ننة الرياغ ننية ف ننم الج ازئ ننر ف ننم فدن نرة اتح نندال الفرن ننم أح نند جوان ننب
المراومة غند هنذا اإلحندال النذي عمن علن طمنس الهوينة الوطنينة .ومننذ ننة 1895
د ن لق العدينند م ن الرياغننيي

2

فننم جميننج اتخدصاصننات 3وقنند نناه رجننا اإلصننالح

بمنطرة دب ة فم د يس الفرق الرياغية المحلية.

1
2

مال ب نبم :العفن ...المرجج ال ابق ص.182-181

فم الماليمة أو مالي جزائري برز فم هذ الرياغة هو بلرا

م مدينة يدي بلعباس وقد يا ذل

نة

 .1910للدفصي ينظر :محمد مي وري :عمالقة المالكمة ا حترافية في القرن العشرين الدار العيمانية الجزائر
 2009ص.227

3

محمد مي وري :المرجج ال ابق ص.225
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الفصلىالثالث:

ى

ى

ى

ى ىى مظاهرىالنشاطىاإلصالحيىفيىىالمنطقظ

يانت فيرة ديوي نادي رياغم أو جمعية رياغية بمدينة دب ة -يما أخبرنا بنذل
محمد الصديق دطار - 1بالن بة لرجا اإلصالح قد دطرق إل الحديث عنها فنم ننة
 1942عدد م رجا اإلصالح يانوا مجدمعي فم مره

2

بنالررب من مخنز الصنادق

ب ننوذراع .3ولم ننا يان ننت هن ننا إرادة ف ننم دي ننوي فري ننق لين نرة الر نند ق ننرروا دي ننوي جمعي ننة
رياغننية د ننهر عل ن د ننيس نننادي مدخصننص فننم مجموعننة م ن الرياغننات منهننا ي نرة
الرد يرة ال لة والماليمة فم إطار جمعية دحت م م ‹‹جمعيثة الشثباب الرياضثي
المسمم التبسي››  .4)JSMTبعد ندي أصبحت الفيرة أمن ار واقعنا وادفنق الجمينج علن
أ ينش ننط الميد ننب الم ننير للجمعي ننة بمر ننر ير ننج بح ننم ي نناريال و ننط المدين ننة وق نند يان ننت
الجمعية دحت الرئا ة الشرفية لعام عمالة ق نطينة ونائب عامن العمالنة لندائرة قالمنة
والمدصرو اإلداري للبلدية المخدلطة مر ط والمدصرو اإلداري للبلدية المخدلطة دب نة
باإلغننافة إل ن أعغنناء آخ نري منننه م ن بلديننة دب ننة :علننم أحمنند شنناوش وم ن البلديننة
المخدلطننة دب ننة :الطنناهر مشننري علننم مشننري عمننارة زيننانم يننونس خننذيري محمننود
م لننم محمنند قابننة علننم عننزوز و ننليمانم .وم ن البلديننة المخدلطننة مر ننط :الط نناهر
مشري عبد الحميد أحمد شاوش والمولدي بادر.5
فن ننم  28نن ننوفمبر  1944أقيمن ننت جمعين ننة عامن ننة براعن ننة األف ن نراح اندخبن ننت خاللهن ننا
مجلس اإلدارة المديو من الصنيدلم قنابس 6والشنريو خبناب والحناج زننادي ومو ن
1

تعب يرة قد بفريق الشباب الرياغم الم ل الدب م ومالي

ناشط فم المنا بات الرياغية بصفة عامة

والماليمة ويرة الرد بصفة خاصة .ينظر الصورة الملحق رق .)28

2

األشخاص الذي يانوا مجدمعي

بالمره

3

محمد الصديق دطار :المصدر ال

ابق.

محغر قغائم) نور الدي

4

نور الدي

ه ال ادة :قابس صيدلم) الشافعم أحمد شاوش الشريو خباب

واعم م عود معل الصادق بوذراع .محمد الصديق دطار :المصدر ال ابق.

واعم :المصدر ال

ابق.

5

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°22/2, M. Le Président de la Comité(J.S.M.T), a
M. Le Préfet de Constantine, du 28/11/1944.
 6يندمم إل جمعية العلماء الم لمي يدنر فم بعض المناطق م الوط فم إطار النشاط واء مج الجزائريي أو
بعض الناشطي م ا لدو العربية ياللراءات الدم جرت فم ب يرة مج الديدور عدانم المندخبي ) الميم المم
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ى

بللو والشافعم أحمد شاوش .1وقد د إعال الحاي العا لعمالة ق نطينة بميالد جمعينة
الشباب الرياغم الم ل الدب م.2
يننا ال ننيد يو ننو بابنناو ا ننماعي أمنني مننا الجمعيننة وا نندمر ينشننط فيهننا منننذ
د ي ها إلن ثاينة ننة  1947ين مي للمنا

3

فيمنا ينا المندربا للفرينق ح ني قزوننة

ومحمننود طرننوق .يننا جن الالعبنني ينشننطو فننم اليشننافة اإل ننالمية حيننث دربنوا علن
األخننالق الفاغننلة م ن خننال الدوجيهننات الدننم د صننلت فننيه أيننناء نشنناطه فننم العم ن
اليشننفم .وعننندما درننا الدنندريبات يننا الشنني العربننم الدب ننم يحغننر بعغننا منهننا مرنندما
اإلرش ننادات له ننؤتء الالعب نني  .فالرياغ ننة ه ننم المظه ننر الخ ننارجم ف ننم ح نني أ الوج ننب
الحرير ننم له ننا ه ننو دي ننوي جين ن م نندعد ب نندنيا ألي ط ننارئ .ودلن ن ه ننم دوجيه ننات رج ننا
اإلص ننالح أمي ننا الش نني الش نناذلم المي ننم والش نني بلرا ن ن البيغ نناوي 4للرياغ ننيي أين نناء
زياراده .5

مرابط م الطريرة الرحمانية) وبعض الشخصيات م دونس والم رب و وريا وقد يانت م بي المواغيج الدم
دمت مناقشدها قغية ات درال وفدرالية الدو العربية .للدفصي ينظر:
A.W.C, La Guerre d'Algérie par les Documents, Rapport Sur le Moral (extrait), Compte
Rendu Spécial de Renseignement N°7, Division de Constantine, Etat Major, 2 éme
Bureau, 19éme Cord d'Armée, Constantine, Le 26 Février 1944, l'Avertissement (19431946), Tome 1, Sous La Direction de Jean- Charles Jauffret, Préface du Géneral Robert
Bassac, Service Historique de l'Armée de Terre, Vincennes, 1990, p113.
 1نور الدي واعم :المصدر ال ابق.
2

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°22/2, M. Le Président de la Comité(J.S.M.T), a
M. Le Préfet de Constantine, du 28/11/1944, op.cit.
 3مرابلة مج م عود بللو :بديا ليما بللو بلدية دب ة وتية دب ة بداري  2014/11/02ال اعة  11ا.
4

هو محمد زيناي  )1969-1903معروو با

البيغاوي م مواليد مدينة عي البيغاء أحد أعغاء

بلرا

حزب الشعب حرية اندصار الحريات الديمرراطية) بعد ات درال

يا

عغوا بالمجلس اإل المم األعل .

للدفصي ينظر :عبد الوهاب شاللم :المنظمة الخاصة و''مؤامرة تبسة'' دراسة تاريخية موثقة البدر ال اطج

للطباعة والنشر الجزائر  2016ص.269

5

نور الدي

واعم :المصدر ال

ابق.
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إ إرشننادات ودوجيهننات رجننا اإلصننالح لجميننج الالعبنني ددمحننور حننو ا نند ال
الرياغننة لخدمننة الرغننية الوطنيننة ألنننب يجننب عل ن الرياغننيي

أ ت ين نوا وه ن فننم

ثمار المناف ة الرياغية أ الجزائر دعيش دحت نير ات دعمار.
ل ن دخ ن جل ننات الرياغننيي م ن الدننذيير ب ن
ج ن ن األم ننة وتب نند من ن الدح ننر

والنش نناط حدن ن ي نندر ات نندعمار بن ن

والشباب منه خاصة ت د از لديب الرناعة ب
فننم نهايننة ي ن

اتحنندال الفرن ننم قنند ا دشننرى فننم
الش ننعب عام ننة

اإلحدال م دصب ألرغب.1

نننة ينند اندخنناب ميدننب جدينند للجمعيننة الرياغننية للنننادي -جمعيننة

الش ننباب الرياغ ننم الم ننل الدب ن نم -ال ننذي ير ننو بد ننيير الفري ننق وير نند حص ننيلة نش نناطب
ال نوي فم درريري أدبم ومالم.
فبداري  12جويلية  1947ميال دن دشنيي الميدنب 2وفنم  08جويلينة  1948دن
إعننادة دشننيي الميدننب الم ننير لهننا والننذي اندخننب ال ننيد أحمنند مي نزاب رئي ننا لهننا فيمننا
أصننب مو ن بللننو نائبننا للنرئيس رفرننة عبنند العزيننز رقيعننم أمننا األمنني العننا فهننو عبنناس
بووشمة فم حي عي ح ي قزونة بمفرد لددريب الفريق.3
بالن ننبة لد ننمية الفريننق ‹‹الشثثباب الرياضثثي لمسثثممي تبسثثة›› بريننت الد ننمية 4يمننا
هم والدم دحم دتتت بالن بة لم يري الفريق ويذا الالعبي
أ يد يننر اإل ن  .فح ننرو ‹‹ ‹‹Mالننذي يعن ننم الم ننلمي
1

5

رثن أ اإلدارة أرادت

مرفننوض ا نندعمالب لنندى ع نندد

عبد الحفيظ جدري :المصدر ال ابق.

2

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°22/2, M. Le Préfet de Constantine, a M. Le
Chef des Services des Liaisons Nord- Africaines, A.J.S.M.T, N°7984, du 12/08/1948.
3
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°22/2, M. Le Préfet de Constantine, a M. Le
Chef des Services des Liaisons Nord- Africaines, A.J.S.M.T, N°11155, du 22/10/1948.
 4لرد حددت المادة األول م النظا الداخلم للجمعية الرياغية أ الجمعية المنش ة فم  1944/11/20دحت ا
الشباب الرياغم الم ل الدب م ي دمر نشاطها بداية م داري  08أوت  1949دحت م م الشباب الرياغم
الدب م ينظر الملحق رق .)29

5

إ الصراع حو د مية الم لمي ل يعرفب النادي الرياغم بدب ة فرط وانما عرفب أيغا الدنظيما الطالبيا

اإلدحاد الوطنم للطلبة الجزائريي

 )UNEAواإلدحاد العا للطلبة الم لمي
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ى

يبير م رجا اإلدارة ويذا المعمنري

وبعنض العمنالء .ثينر أ عنددا من المناغنلي

قد حاولوا إل ثاية نة  1949أ دبر الد مية يما ادفق عليها منذ الينو األو لنشن ة
النننادي .1لينننب فننم  08أوت  1949وبعنند دنندخ إدارة اتحنندال أصننبحت د ننمية الفريننق
‹‹الشباب الرياضي التبسثي›› .2رثن م ناعم عندد من الناشنطي فنم الننادي المحافظنة
عل ن الد ننمية ثيننر أ اإلدارة ات نندعمارية ل ن د ننم بننذل

وهننم إحنندى المعننار الدننم

ا دطاعت اإلدارة ات دعمارية أ دنج فيها.
1-2-8ىىجمطوظىدونوظىإسالموظىبالشروطظ .ى
فننم نننة  1937بننناء عل ن دعننوة مصننلحم ناحيننة الش نريعة دنر ن الشنني العربننم
الدب ننم رفرننة محمنند جفننا

ويو ننو بن محمنند ومعمننر بن علننم وبعنند أ خطننب فننيه

قن ننا محمن نند جفن ننا فن نندال علن ننيه الرن ننانو األ ا ن ننم لجمعين ننة العلمن نناء الم ن ننلمي

فوافن ننق

الحاغرو عليب بعدها د اندخاب المجلس اإلداري للجمعية.3
وفننم نننة  1950د ن دجدينند شننعبة الجمعيننة والدننم د أر ننها إب نراهي دربا ننم فننم
حنني أعطيننت الرئا ننة الشننرفية لل ننيد محمنند قابننة .4وفننم أواخننر نننة  1951د ن دجدينند
الشعبة مرة أخرى.5
7-2-8ىالجمطوظىالثقافوظىاإلسالموظىبالطوونات .ى

ينظر :عبد اهلل حمادي :الحركة الطالبية الجزائرية ()4412-4374؛ مشارب ثقافية بوايديولوجية ط 2منشورات
المدحو الوطنم للمجاهد الجزائر  1995ص.55-51

1

محمد الصديق دطار :المصدر ال ابق.

2

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°22/2, M. Le Préfet de Constantine, a M. Le
Chef des Services des Liaisons Nord-Africaines, Association Jeunesse Sportive
Musulmane Tébessiene, N°1223, du 30/08/1949.
3
4
5

الوردي ب عمارة :تأسيس جمعية دينية إسالمية بالشريعة البصائر ع 77المرجج ال ابق ص.08

تجديد شعبة الشريعة البصائر س3
تجديد شعبة الشريعة البصائر س4

 2ع 108الجزائر  1950/02/20ص.08
 2ع 167الجزائر  1951/08/13ص.03
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ى

عن نندما انطل ننق رج ننا اإلص ننالح بمنطر ننة دب ننة ف ننم دوعي ننة وارش نناد الن نناس للعمن ن
الجماعم يا بعض مصلحم ناحينة العويننات يعملنو علن نشنر الفغنيلة من خنال
دوجيب العامة م الناس ودوعيده وارشاده ثير أ ذل ل يين فنم إطنار مننظ وت
فم إطار جماعم ب هم محاوتت فردية.
ا نندمر ذل ن لمنندة خم ننة نننوات حيننث اهدنندوا إل ن العم ن الجمنناعم ف ننعوا إل ن
ديننوي جمعيننة .1بحيننث د

ننت فننم أيدننوبر نننة  1937الجمعيننة اليرافيننة اإل ننالمية

2

).(Cultuelle musulmane de Clair-Fontaine
أقامننت الجمعيننة أو اجدمنناع لهننا بدنناري  01جننانفم  1938والننذي حغننر الشنني
العربن ننم الدب ن ننم والعربن ننم الم ن ننعودي ومصن ننطف زمرلن ننم فدين ننو عل ن ن إيرهن ننا ميدن ننب
الجمعيننة .3وبننالرث م ن النصننائ الدننم وجهننت لميدننب الجمعيننة قصنند إصننالح الم ننجد
والريا بدعلي األطفا

ثير أ ذلن لن يحصن  .4وقند دن إعنادة د نيس ميدنب الجمعينة

حيننث أ ننندت رئا نندب لل ننيد عمننار ينننوش .5وفننم نننة  1951د ن دجدينند الشننعبة والدننم
د أر ها علم هوا فيما أصب عمار ينوش نائبا لب.6
3-2-8ىىالجمطوظىالثقافوظىاإلسالموظىبمرسطى .ى
نظن ار للحريننة الدننم عرفدهننا بعننض المنند

والرننرى من د ننيس للمنندارس والم نناجد

والنوادي اليرافية فرند دن ير لنذل بعنض رجنا مر نط فرناموا بشنراء قطعنة أرض وياننت
لننديه إرادة فننم د ننيس شننعبة لجمعيننة العلمنناء الم ننلمي الج ازئنريي بالناحيننة حدن درنني
1

علم رحومة :الجمعية الدينية في العوينات البصائر س 3ع 94الجزائر  1938/01/07ص.03

2

A.N.O.M, Aix- en Provence, F.M, carton N°81F/939, Rapport, dénombrement et
caractéristique de chaque cellules, Arrondissement de Constantine, op.cit, p35.
 3اجتماع الجمعية الدينية بالعوينات البصائر ع 99المرجج ال ابق ص.05-04
4
5
6

علم رحومة :الجمعية الدينية بالعوينات البصائر ع  94المرجج ال ابق ص.03

أخبار الشعب البصائر س2
أخبار الشعب البصائر س4

 2ع 81الجزائر  1949/05/30ص.08

 2ع 153الجزائر  1951/04/30ص.08
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ى

ننت شننعبة

الم ننجد ود نناه فننم العم ن اإلصننالحم وفننم شننهر منناي نننة  1936د

الجمعينة (Cultuelle musulmane de Morsott) 1ورثن هنذا لن يندمي أعغناؤها
م النشاط أل الفدور قند أصنابه

2

ومنج غنعو اإلرادة فرند حناو األخغنر هنوا منج

بداي ننة نننة  1939دنش ننيط العمن ن ف ننم الناحي ننة وذلن ن بإقام ننة حفن ن
ا دنهاض هم رجالها للدحر

3

ي ننا ال ننرض من ننب

وبعد مجهودات مصلحم البلندة وينذا الزينارات المدعنددة

الدم أقامها رجا اإلصالح أعيد د يس الجمعية حيث د أر نها أحمند هنوا

4

وبعند فدنرة

فدرة د دجديد الشعبة بحيث د أر ها محمد الهوا هوا .5

4-2-8ىجمطوظىالحواةىبالشروطظ .ى
ل ن دعننرو ناحيننة الش نريعة د ي ننا لجمعيننة فننم وقننت مبيننر رث ن الزيننارات العدينندة
لرج ننا اإلص ننالح وم ننج حل ننو

نننة  1944د

ننت به ننا جمعي ننة والد ننم أطل ننق عليه ننا

‹‹جمعيثثثة الحيثثثاة›› دح ننت إش نراو ودوجي ننب الشنني العرب ننم الدب ننم .ويان ننت ال ايننة من ن
ديوينها 6ال عم لد يس مدر ة حرة .ديوننت الجمعينة حينث أ نندت رئا ندها إلن

نال

ب جاللم العياشم.7

1

A.N.O.M, Aix- en Provence, F.M, carton N°81F/939, Rapport, dénombrement et
caractéristique de chaque cellules, Arrondissement de Constantine, op.cit, p35.
 2األخغر هوا  :اإلصالح في مرسط البصائر س 4ع 151الجزائر  1939/02/04ص.03
3
4

األخغر هوا  :احتفال بمرسط البصائر س 4ع 153الجزائر  1939/02/18ص.07

علم اليحياوي :تأسيس شعبة بمرسط البصائر س 4ع 175الجزائر  1939/07/21ص.06

5

أخبار الشعب البصائر س2

7

وتية دب ة بلدية الشريعة مدر ة الحياة لوحة رخامية.

6

 2ع 51الجزائر  1948/09/28ص.05

ينظر دشييلة الجمعية الملحق رق .)30
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ننع أعغنناء الجمعيننة لجمننج الم نناهمات والدبرعننات وقنند يننا أييننر األعغنناء
نشاطا م عود مراحم بن صنال

أمني منا الجمعينة) يوننب مي نور الحنا  .1يمنا ياننت

هنا م اهمات م طرو الشعب لبناء المدر ة حد د درب أبناء البلدة للدعل .2
وا نندطاعت الجمعيننة مننج عنندد م ن الخي نري بالناحيننة اإلندهنناء م ن بننناء المدر ننة
الدننم ا نندمرت درنند دعليمننا لألطفننا إل ن ثايننة ا ننديالء ننلطات اتحنندال عليهننا أيننناء
اليورة ودحويلها إل يينة ع يرية.3
41-2-8ىجمطوظىالتربوظىوالتطلومىبالحمامات .ى
د

ننت بناحيننة الحمامننات جمعيننة أطلننق عليهننا ا ن ‹‹جمعيثثثة التربيثثثة والتعمثثثيم

يوكس ليبان›› .4ويا م ثايادها اتهدمنا بالم نجد العدينق بالناحينة والنشناط الدربنوي
الدعليمم ألبنائها 5وفم نة  1953اندخب المصلو ال يد إبراهي مزهودي رئي ا لها.6
لها.6
ينا النشناط النذي أقامنب رجنا اإلصنالح فنم مخدلنو المؤ نات الدنم دن إنشناؤها
هو محاولة لدنشيط العم اإلصالحم مج مخدلو شرائ المجدمج وبالو نائ المداحنة.7
المداحننة .7ويانننت ال ايننة م ن هننذ الن نوادي والجمعيننات ‹‹تعمثثيم وتيثثذيب السثثموك ،وكثثذا
التربيثثة عمثثى الشثثجاعة والخطابثثة ،والنظثثرة العمميثثة›› .8إ هننذ األعمننا الدننم أقامهننا
رجا اإلصنالح دعند إيراظنا للنرأي العنا النذي ينا رايننا فنم نبادب والنذي شنبهب شناعر

1

جما قوا مية :المصدر ال ابق.

3

جما قوا مية :المصدر ال ابق.

2

4
5
6
7
8

محمد براهمم :المصدر ال ابق.

عند مرابلدنا إلما الم جد بداري  2015/05/23وجدنا لديب خد الجمعية .ينظر الخد الملحق رق .)31
بوبير ذويب :المصدر ال ابق.
تأسيس جمعية دينية البصائر س5

 2ع 215الجزائر  1953/01/30ص.02

علم مرحو  :حديث المتجول البصائر س 3ع 120الجزائر  1938/07/01ص.06-05

أبو الرا

عد اهلل :الحركة الوطنية الجزائرية ،ج 2المرجج ال ابق ص.401
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عربننم‹‹بغرفثثة ا نتظثثار لممثثوت›› .1إ إصننالح األمننة يننا ثائبننا علن أذهننا أبنائهننا
ول دندفط إت عن طرينق رجنا اإلصنالح حينهنا بندأ النناس يندريو معانينب من خنال
إرش نناده ود ننوجيهه ل ننب .لر نند ق ننا رج ننا اإلص ننالح بمنطر ننة دب ننة م ننج مخدل ننو شن نرائ
المجدمج باتعدناء بجميج مناحم الحيناة فيوننوا فنم ين ميندا مجنات للدحنر والنشناط
حدن ن يلدر ننم رج ننا اإلص ننالح في ننب .فف ننم النن نوادي يونن نوا ن ننادي الش ننبا الم ننلمي
الرياغة أ

وف ننم

وا الشباب الرياغم الم ل الدب نم وفنم الفن والمو نير ينا لهن النودر

وفم اليشافة عملوا فنم إطنار فنوج األمن  .فمن جهنة قند نوعنوا فنم أ ناليب العمن
جهة أخرى أبروا عل دواجده مجدمعي

ومن

وقد يا من أ نباب ذلن قلنة الدن طير المؤهن

لديننوي أيي ننر من ن ن ننادي يرننافم وأزي نند من ن ف ننوج يش ننفم باإلغننافة إلن ن أيي ننر من ن فري ننق
رياغننم .يمننا أ الرابليننة م ن طننرو مجمننوع ال ننيا لي ننت قويننة وربمننا يننا للغ ن ط
الممننارس علننيه م ن طننرو إدارة اإلحنندال

نر
دور يبين ا
ا
ويننذا للمننناوئي والمغننادي له ن

م خال ال عم لمنعه وصد الناس عنه خوفا م ييرة وقوة اندشاره .
ع رجا اإلصالح بمنطرة دب ة إل دمه أبناء مدار ها وم اجدها الحنرة إلن
أ ييننو له ن ديوين نا داخ ن الجمعيننات الرياغننية واليشننافة .أل مي ن هننذ الن نوادي هننم
مدر ن ننة للدحغن ننير البن نندنم م ن ن أج ن ن ات ن نندعداد لمن ننا يخبئن ننب الم ن نندرب

للنهن ننوض غن نند

اتحدال الفرن م.
فننم نننة  1955دنر ن فريننق الشننباب الرياغننم الدب ننم إل ن

ننوق أه نراس إلج نراء

مبن نناراة غن نند اتدحن نناد الرياغن ننم ل ن ننوق أه ن نراس وبعن نند اندهن نناء المبن نناراة صن ننعد الالعب ن نا
مصطف شنينم ولزهر حمزة مج اليوار إل الجب .2
لرد قا رجا اإلصالح م خال هنذ األعمنا ببعنث همن هنذا الشنعب واخ ارجنب
من دائنرة اتندظننار للرنندر المحدننو الننذي أصنب يعدرنند با نندحالة د ييننر  .إلن دائنرة أييننر
1
2

شار أندري جوليا  :المرجج ال ابق ص.133
محمد الصديق دطار :المصدر ال ابق.
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اد اعا ددمي فم النظرة ات دشرافية الدنم ددمين فنم اليرظنة الدامنة لنيس فرنط للميرفني
وانما لجميج شرائ المجدمج.

081

اضغصلػاضرابد :ػ
طنػثطراتػاضظذاطػاإلصالحيػسيػطظطػظػتبدظ ػ
طدردظػتؼذغبػاضبظغنػواضبظاتػبتبدظػأظطوذجا ػ

-1ػػتأدغسػطدردظػتؼذغبػاضبظغنػواضبظاتػواألذخاصػاضغارضظ.
1-1ػظذأةػاضطدردظ .ػ
2-1ػاألذخاصػاضغارضظػإلظجاحػاضطدردظ .ػ
-2ػػاضطظاعجػاضتربوغظػضضطدردظ.
1-2ػاضطوادػاضطضطغظ .ػ
2-2ػاضتالطغذػباضطدردظ .ػ
3-2ػآثارػاضطدردظػرضىػأتبارؼا .ػ
-3ػػاضظذاطػاإلداريػواالجتطاريػضضطدردظ.
1-3ػاضوضدػاإلداريػواالجتطاريػضتالطغذػاضطدردظ .ػ
2-3ػػاضوضدػاإلداريػواالجتطاريػضططضطيػاضطدردظ .ػ
ػ

اضغصلػاضرابد:ػػػػػػػػػػػػػطنػثطراتػاضظذاطػاإلصالحيػسيػطظطػظػتبدظػػطدردظػتؼذغبػاضبظغنػوػاضبظاتػبتبدظػأظطوذجاػػ

س اد الحياة الثقافية في الثالثينات مف القرف العشريف تشييدا لممساجد ،كتككينا
لمنكادم الثقافية .كنظ ار ألف التعميـ العربي الحر كاف بأسمكب بسيط ،كيتـ في مكاف
ضيؽ ،ال يستكعب العدد الكبير مف المتعمميف ،فقد حاكؿ رجاؿ اإلصالح بمجهكداتهـ
تكسيع األمكنة الخاصة بالتعمـ .1كانت مجهكداتهـ منصبة حكؿ تأسيس المدارس التي
مف خاللها يمكف تعميـ أكبر عدد ممكف مف التالميذ.
إف رجػػاؿ اإلصػػالح قػػد انجػػذبكا إل ػ فك ػرة التعمػػيـ ،كالتػػي تمثػػؿ معركػػة أخػػرل بػػيف
الج ازئ ػرييف ،كاإلدارة اإلسػػتعمارية ،حيػػث تقػػكـ اػػذ المعركػػة عم ػ منػػاكرات جديػػدة ،2مػػف
بينها تعميـ النشء ،ألف حاجة األمة إليهـ أف يككنكا متعمميف.
كيعتبػر تعمػػيـ الناشػئة كاجبػا ،ألنهػـ يمثمػػكف قػكة المسػػتقبؿ ،لػذلؾ صػػار مػف كاجبػػات
رجاؿ اإلصالح كاألكلياء عم السكاء االاتماـ بهػـ ،كمػا أنهػا رسػالة المعممػيف الػذيف اػـ
بدكراـ أكلياء ،3كتعد المدرسة المكػاف الهػاـ لتأديػة اػذ األمانػة .كمػف بػيف اػذ المػدارس
التي تـ إنشاؤاا بمنطقة تبسة مدرسة تهذيب البنيف كالبنات بمدينة تبسة.
 -1تأدغسػطدردظػتؼذغبػاضبظغنػواضبظاتػواألذخاصػاضغارضظ.
إف جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف ‹‹تػؤنفإإمنناػنإرااػبنإرػدكرإاسندراػ إفػ إ
رعػػثإاساة،ػ لإ ظكاماػػنظإاحنػ لإك ػػظإاس ػػػﱞػػػ ،لإكاسإانفػ لإكاسػدإمفلإنػػفإنئن ػػدإاماػػتعننرإ
كامناتهإاسرانم إإسىإفراا إاسج از رلإكتاصمرهنلإ ػـإإدننجةػنإفػ إئمناػهإاسعػنـ›› .4كقػد

1
2

جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف :المرجع السابؽ ،ص.61
أبك القاسـ سعد اهلل:إاس رئ إاسكطام إاسج از رم لإج ،2المرجع السابؽل ص.385

3

ف إارمؿإاستةذمبإكاستررم إمجبإع مانإامعتانءإرأران انإإذإهـإرجنؿإاسناتارؿ ،النجاح ،س ،4ع ،165قسنطينة

4

رابح تركي :اسصراع إرمف إجنعم إاسع ننء إك ئكن إام تالؿ إاس راا إف إاسج از ر ،...مجمة التاريخ ،المرجع

الجزائر.1924/07/04 ،
السابؽ ،ص.56
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اعتبر المكلكد بف المكاكب 1بأف الكسيمة الكفيمة لمقضاء عم الجهؿ ،ككؿ اآلفػات التػي
كانػػت تتخػػبط فيهػػا الج ازئػػر اػػي‹‹اسنػػدارسلإاسنػػدارسلإ ػػـإاسنػػدارس›› .2ألف المدرسػػة
بالنسبة لرجاؿ اإلصالح عمكمػا كرجػاؿ جمعيػة العممػاء المسػمميف خصكصػا اػي المكػاف
الذم يتـ فيه تعميـ النشء المػﱞػغة العربية كمبادئها ككذا مختمؼ العمكـ األخرل.
بمػ عػػدد المػػدارس التػي سػػهرت جمعيػػة العممػػاء المسػمميف الج ازئػرييف عمػ إنشػػائها
إل غاية شهر نكفمبر مف سنة  1954أكثر مػف  150مدرسػة ،مػا بػيف مدرسػة ابتدائيػة
كمدرسػػة ابتدائيػػة إعداديػػة ،يػػتعمـ فػػي اػػذ المػػدارس مػػا يزيػػد عم ػ خمسػػيف ألػػؼ تمميػػذ
كتمميػػذة تغطػػي تقريبػػا جػػؿ منػػاطؽ القطػػر الج ازئػػرم .3كمػػف بػػيف اػػذ المػػدارس التػػي تػػـ
إنشػػاؤاا مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بمدينػػة تبسػػة ،كالتػػي تعتبػػر ثالػػث مدرسػػة تأسسػػت
بعد مدرستي الشبيبة اإلسالمية بالجزائر ،كمدرسة التربية كالتعميـ بقسنطينة.4
 1-1ظذأةػاضطدردظ .ػ
عن ػدما تككنػػت جمعيػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة ،كانػػت إحػػدل الغايػػات التػػي
سػػعت لتحقيقهػػا فػػي مدينػػة تبسػػة ،اػػي بنػػاء مسػػجد حػػر ،ككػػذا مدرسػػة يػػتعمـ فيهػػا أبنػػاء
البمدة .فقد كصؼ الشػيخ محمػد البشػير اإلبراايمػي المدرسػة قػائال‹‹ :هػ إطرمػؽإاس مػنةإ
كطرمؽإاساجنةلإكطرمؽإاساعندةل كأفإاسكطفإأننا إاإلاالـإف إأعانقانلإككدمع إاسعربإ
ف إذننانلإفنفإرعضإ اهإع مانإأفإا ػظإدماػهإنػفإاس،ػمنعلإكأفإا ػظإساػناهإنػفإ

1

( ) 1939-1866مف مكاليد قسنطينة ،فقيها كمفتيا كخطيبا كشاع ار كناثرا ،كاف مدرسا بمدرسة الكتانية رفقة عبد

القادر المجاكم كمحمد بف أبي شنب ،مف تالميذ عبد الحميد بف باديس .لمتفصيؿ ينظر :أبك القاسـ سعد اهلل:
أر نثإكآراءإف إتنرمخإاسج از ر ،ج ،2عالـ المعرفة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،2009 ،ص.193

2

أبك القاسـ سعد اهلل :اس رئ إاسكطام إاسج از رم لإج ،2المرجع السابؽ ،ص.151

4

مصطف زمرلي :اس ؽإكاسرنطؿإمتصنرعنف ،البصائر ،ع ،119المرجع السابؽ ،ص.04

3

رابح تركي :استع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام  ،...المرجع السابؽ ،ص.216
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اإلا راؼلإكمإارمؿإسذسؾإإمإرنسندراػ إاستػ إترامةػنإاحنػ إرننسةػنلإكت كطةػنإررعنمتةػنإ
كتجع ةنإ صكانإتا إأرانءهنإاإلا الؿإاسدما إكاإلاةمنرإاسب ا ››.1
سػػعت الجمعيػػة لهػػذا الهػػدؼ ،فقامػػت عػػف طريػػؽ مسػػاامة الخيػريف ،كبعػػض أعيػػاف
المدين ػػة ،بشػ ػراء قطع ػػة أرض 2م ػػف اإلخ ػػكة عب ػػد الرحم ػػاف ،3كالت ػػي تق ػػع ف ػػي ح ػػي البمدي ػػة
بكسط المدينة (بالقرب مف األمف الكالئي حاليا).
كاف سعي الجمعية لتحقيؽ إحػدل غاياتهػا ،اإلاتمػاـ ببنػاء مدرسػة ،كػي يػتعمـ فيهػا
أبناء تبسة ،حت ال ينطبؽ عميها قكؿ الشيخ محمد البشير اإلبراايمي بأف ‹‹احنإ إاستػ إ
مإترا إاسندارسلإتراىإسةنإاساإجكف››.4
بناء عم العقد المكثؽ بيف الطػرفيف فقػد قػدرت المسػاحة اإلجماليػة لقطعػة األرض
بػ  800.90ـ ،2كقد قامت جمعية تهذيب البنيف كالبنات بتخصيص اذ المسػاحة لبنػاء
كؿ مف المسجد الحر كالمدرسة.
إف إنشاء المدرسة الحرة يستكجب الركح الكطنية لدل أصحاب الفكرة ،كما يتطمػب
تكفير الماؿ الذم يخصص لبناء كتجهيز مكاف نشر التعميـ‹‹ .كاسننؿإممنئػفإأفإمػكفر إ
فػػردإأكإهم ػ إصػػ،مرة›› .5اػػذا المػػاؿ الػػذم بػػذؿ أعضػػاء جمعيػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات

6

1

محمد البشير اإلبراايمي :استارمر إاحدر  ،البصائر ،س ،4سؿ ،2ع ،173/172الجزائر1951/10/15 ،

2

لككف المدرسة انطمقت في استقباؿ التالميذ -الذيف كانكا يتعممكف في بناية الحاج حكاس -في شهر جكاف 1932

ص.03

ربما تـ االتفاؽ بيف البائع (اإلخكة عبد الرحماف) كجمعية تهذيب البنيف كالبنات قبؿ أكثر مف سنتيف عم األقؿ مف
إبراـ العقد ،فاستممت الجمعية قطعة األرض كانطمقت في جمع التبرعات كاإلسراع في عممية البناء .ثـ تـ االكتتاب
بيف المتعاقديف عف طريؽ المكثؽ بتاريخ  21جكاف .1934

4
5
6

3

Paul Jarsaillon, Acte de Vente, 21juin1934, Folio 49, Case 493, du 22/06/1934
op.cit.
محمد البشير اإلبراايمي :استارمرإاحدر  ،البصائر ،ع ،173/172المرجع السابؽ ،ص.03
أبك القاسـ سعد اهلل :تنرمخإاسج از رإاس انف ...ل ج ،3المرجع السابؽ ،ص.247

ينظر بعض أعضاء الجمعية الممحؽ رقـ (.)32
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مجهػػكدات كبيػرة فػػي جمعػػه مػػع بػػاقي الخيػريف ،إلنجػػاز مدرسػػة بتبسػػة يجتمػػع فيهػػا لمػػتعمـ
أبناء المنطقة.1
إف التبرعػات بالنسػبة لمجمعيػػة (الجمعيػة المحميػػة) لهػا أاميػة قصػػكل ألنػه ال يمكػػف
دكف مسػػاامة الخيػريف مػػف بنػػاء المدرسػػة لكاقامػػة التعمػػيـ ،كاػػك تحػػد فػػي مكاجهػػة العراقيػػؿ
التي تمارسها اإلدارة االستعمارية.
اسػػتمرت تبرعػػات المحسػػنيف بػػأمكالهـ التػػي اقتطعكاػػا مػػف قػػكت أبنػػائهـ فػػي سػػبيؿ
بنػػاء مكػػاف خػػاص بػػالتعمـ ،2كفػػي شػػهر ج ػكاف سػػنة  1932نشػػأت المدرسػػة 3بحيػػث لمػػا
اكتمػػؿ بناؤاػػا تمكػػف القػػائمكف عم ػ التعمػػيـ مػػف التحػػكؿ مػػف بنايػػة الحػػاج ح ػكاس ح ػكاس
كاستقباؿ التالميذ في المقر الجديد كالرسمي .إ
كانػػت لعػػكدة الشػػيخ العربػػي التبسػػي مػػف سيػ ػﭪ أحػػد الػػدكافع التػػي جعمػػت جمعيػػة
تهذيب البنيف كالبنػات تسػهر عمػ إنجػاز المدرسػة الحػرة ،كالقيػاـ بتجهيزاػا .حيػث اعتبػر
الشػػيخ محمػػد البشػػير اإلبراايمػػي مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة رفقػػة دار الحػػديث
بتممسػػاف ،مػػف مفػػاخر مػػا قامػػت جمعيػػة العممػػاء المسػػمميف بإنجػػاز فػػي السػػنكات األكل ػ
لنشػأتها .4كيعػد اػذا االنجػاز الػذم سػع إلػ تحقيقػه مصػمحك تبسػة ،مػف أعظػـ مظػاار
اإلصالح التي تزخر بها المنطقة.
كفيمػػا يتعمػػؽ بػػالطراز المعمػػارم فقػػد كصػػؼ لحسػػف جػػاكر بػػأف انػػاؾ تشػػابها كبي ػ ار
بيف مختمؼ المدارس التي أنشأتها جمعية العمماء المسمميف فػي مختمػؼ منػاطؽ الج ازئػر
كالت ػػي منه ػػا مدرس ػػة األمي ػػر عب ػػد الق ػػادر بمعس ػػكر كمدرس ػػة الف ػػالح ب ػػكاراف .5فبالنس ػػبة
1
2

مقابمة مع فاطمة مراح :بمنزلها ،بمدية مرسط ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/08/05الساعة 18سا ك30د.
رابح لكنيسي :المرجع السابؽ ،ص.13

A.N.O.M, Aix- en Provence, F.M, carton N°81F/939, Rapport, dénombrement et

3

caractéristique de chaque cellules, Arrondissement de Constantine,op.cit, p35.
4
5

محمد البشير اإلبراايمي :استارمرإاحدر  ،البصائر ،ع ،173/172المرجع السابؽ ،ص.03
لحسف جاكر :اشنطإجنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسج از رممف ،...المرجع السابؽ ،ص. 161
194

اضغصلػاضرابد:ػػػػػػػػػػػػػطنػثطراتػاضظذاطػاإلصالحيػسيػطظطػظػتبدظػػطدردظػتؼذغبػاضبظغنػوػاضبظاتػبتبدظػأظطوذجاػػ

لمدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة فهػػي تتميػػز بسػكاريها العديػػدة كالمتقاربػػة ،كأقكاسػػها
المنقكشة .1فهي كغيراا مف المدارس التي قامت جمعيػة العممػاء المسػمميف بتشػييداا فػي
مختمؼ مناطؽ الجزائر عم طراز متقارب.
كقد كانت الغاية مف اذا التقارب فػي الطػراز المعمػارم بػيف مختمػؼ المػدارس كمػا
عبر عف ذلؾ الشيخ محمد البشػير اإلبراايمػي حتػ تسػتطيع ‹‹أفإت ةػـإاحجمػنؿإاآتمػ إ
كؽلإنك ػػدإاسإن ػػنتإاسذهامػ إ
إ
أفإهػػذاإاسجمػػؿإاسػػذمإراػػىإكشػػمإدلإئػػنفإجػػمالإنااػػجـإاسػػذإ
نتانربإاساإظراتإاس اإم ...إجمؿإماظرإإسىإاس منةإاظرةإكا دة...كننزاؿإات ندإاسذكؽإف إ
أنػ إدسػمالإع ػىإك ػدةإت ئمرهػػنلإكاػدادإاظرتةػن›› .2ذكػر اربػح تركػي أف جمعيػة العممػػاء
المسػ ػػمميف الج ازئ ػ ػرييف قػ ػػد ارعػ ػػت فػ ػػي بنػ ػػاء المػ ػػدارس ضػ ػػركرة الجمػ ػػع بػ ػػيف جمػ ػػاؿ الفػ ػػف
المعمارم اإلسالمي مػف ناحيػة ،كذكؽ العصػر كمتطمبػات الصػحة العامػة لممتعممػيف مػف
ناحية أخرل.3
تتك ػػكف المدرس ػػة م ػػف ط ػػابقيف حي ػػث احت ػػكت ف ػػي بداي ػػة نش ػػأتها عمػ ػ أربع ػػة أقس ػػاـ
كمكتػػب كمسػػكف لممػػدير .4ثػػـ أضػػيؼ لهػػا قسػػماف ،فصػػار بهػػا سػػتة أقسػػاـ .تقػػدر مسػػاحة
األقسػػاـ السػػتة بػ ػ ػ 120ـ 2مػػف المسػػاحة الكميػػة لقطعػػة األرض .5جهػػزت بأثػػاث عصػػرم

1

بعد أكثر مف أسبكع مف زيارة صاحب البحث لممكقع ( )2015/04/14قامت الجمعية المحمية لممسجد بتهديـ

المكقع (كامؿ المساحة التي بني عميها المسجد كالمدرسة) نظ ار لكضعيته الخطيرة.

2

محمد البشير اإلبراايمي :استارمرإاحدر  ،البصائر ،ع ،173/172المرجع السابؽ ،ص.03

3

رابح تركي :استع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام  ،...المرجع السابؽ ،ص.217

5

بتاريخ  2015/04/14في الساعة 15سا ك30د قاـ صاحب البحث بزيارة المكقع كبتحديد المكاف بدقة لألقساـ

4

ش .ص .ـ :جنعم إاستةذمبإكدكرتةنإاس نس  ،البصائر ،ع ،130المرجع السابؽ ،ص.02

كالقياـ بقياس األقساـ الثالثة المكجكدة بالطابؽ األرضي .القسـ األكؿ كبير تقدر مساحته بػ ػ ػ 60ـ 2كالقسماف الثاني

كالثالث كؿ كاحد منهما تقدر مساحته ب ػ ػ 30ـ ،2كفي الطابؽ العمكم تكجد به ثالثة أقساـ كاي تحتؿ نفس المساحة
التي اي عميها األقساـ السفمية.
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حي ػػث كض ػػعت باألقس ػػاـ مختم ػػؼ الكس ػػائؿ المادي ػػة المس ػػاعدة عمػ ػ التعم ػػيـ كال ػػتعمـ م ػػف
طاكالت ،ككراسي ،كسبكرات.1
 2-1ػاألذخاصػاضغارضظػإلظجاحػاضطدردظ .ػ
كاف لسكاف تبسة كخاصػة أعيانهػا رغبػة شػديدة فػي تشػييد مثػؿ اػذ المػدارس التػي
قاؿ عنها أحمد تكفيؽ المدني بأنها تنتشؿ األطفاؿ مف الضػياع ،فسػعكا لتأييػداا بالمػاؿ

2

الػػذم مكػػنهـ ف ػػي كقػػت كجيػػز م ػػف تهيئػػة المدرس ػػة بشػػكؿ عصػػرم ،يبع ػػث عم ػ ال ارح ػػة
بالنسػػبة لمتالميػػذ ،ككػػذا المعممػػيف ،كتشػػجيعهـ لمنهػػكض بأبنػػاء المنطقػػة .إف الػػذيف سػػهركا
عم اذا الدكر كثيركف نذكر منهـ:
-1إاسصػػػندؽإرػػػكذراعإ( :)1965-1892ك ػػاف يب ػػذؿ المجه ػػكدات المعتبػ ػرة عمػ ػ جمي ػػع
المسػػتكيات ،حيػػث كػػاف يحفػػز معممػػي المدرسػػة حتػ يػػؤدكا رسػػالتهـ التربكيػػة كال يصػػيبهـ
الممػػؿ رغػػـ الحاجػػة الماديػػة لكػػؿ كاحػػد م ػػنهـ .كمػػا كػػاف يحػػثهـ عم ػ التعػػرؼ عم ػ م ػػا
تصدر جريدتي الشهاب كالبصائر ،حيث يقكـ باقتنائهما مف ماله الخػاص ،ثػـ يقػدـ لكػؿ
كاحػػد مػػنهـ نسػػخته الخاصػػة بػػه ،كأحيانػػا يعطػػي ثمنهػػا لمػػبعض مػػنهـ ،كيطػػالبهـ بالػػذااب
إل ػ محػػالت بيػػع الج ارئػػد القتنائهػػا عالنيػػة أمػػاـ م ػرأل الفرنسػػييف ،حت ػ يظهػػركا لجميػػع
المنػػاكئيف بػػأنهـ فػػي كضػػع مػػادم م ػريح .كقػػد كػػاف مػػف المسػػااميف األكائ ػؿ حيػػث كػػاف
يقتطع جزءا مف ماؿ تجارته لممساامة به في احتياجات المدرسة كمعمميها.3
-2إ ػػػكاسإ ػػػكاس ( :)1942-1888الػػذم تبػػرع فػػي بدايػػة األمػػر ببيتػػه كحكلػػه إل ػ
مدرس ػػة ،ث ػػـ كاص ػػؿ دعم ػػه بتق ػػديـ جمي ػػع المس ػػاعدات المالي ػػة كالمادي ػػة سػ ػكاء ف ػػي الفتػ ػرة
األكلػ لنشػػأة جمعيػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات ،كالتػػي كػػاف أكؿ رئػػيس لهػػا 4إلػ غايػػة سػػنة
1

صالح براكني :المصدر السابؽ.

2

أحمد تكفيؽ المدني :ئتنبإاسج از ر ،المرجع السابؽ ،ص.384-383

4

محمد عمي دبكز :أعالـإاإلصالحإف إاسج از ر ،...ج ،2المرجع السابؽ ،ص.32

3

مقابمة مع فكزم بكذراع :بمكتبه لممحاماة ،بمدية عنابة ،كالية عنابة ،بتاريخ  ،2014/08/13الساعة 10سا.
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 ،1938أك بعػػد تنازلػػه عػػف رئاسػػتها .كقػػد كػػاف اػػذا الجهػػد مػػع مختمػػؼ رجػػاؿ اإلصػػالح
حتػ ػ ال ينقط ػػع المعمم ػػكف ع ػػف مزاكل ػػة تعم ػػيمهـ بالمدرس ػػة ،كذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ مس ػػاامته
المالية لتسديد ركاتب معمميها.1
-3ناػػػعكدإقصػػػرمإ( :)1987-1903الت ػػاجر ال ػػذم أكك ػػؿ ل ػػه الش ػػيخ العرب ػػي التبس ػػي
مهمػػة أمػػيف مػػاؿ جمعيػػة التهػػذيب ،كالػػذم اسػػتمر يعمػػؿ بكفػػاء مػػع رجػػاؿ اإلصػػالح لػػدعـ
العم ػػؿ اإلص ػػالحي بالمنطق ػػة عمكم ػػا ،2كاس ػػتمرار نج ػػاح مدرس ػػة ته ػػذيب البن ػػيف كالبن ػػات
خصكصا.3
-4ع ننفإب م :إكاف مف الذيف قدمكا مف مالهـ الشيء الكافر ،كما كػاف لػه دك ار كبيػ ار
في جمع الماؿ مف طرؼ المحسنيف ،كميسكرم الحاؿ ،كمحبي الخير لمبمد.4
كم ػػا عرف ػػت المدرس ػػة مس ػػاامة الس ػػادة عيسػ ػ س ػػمطاني ،كي ػػكنس رس ػػكؿ ،كأحم ػػد
فياللػػي ،كمصػػطف ميػػدة .باإلضػػافة إلػ اػؤالء فػػإف سػػكاف تبسػػة قػػد أدركػكا أف تبرعػػاتهـ
لهػػا أاميػػة كبي ػرة لتأسػػيس المدرسػػة كاسػػتمراراا خدمػػة ألبنػػاء المنطقػػة فػػأقبمكا عم ػ اػػذا
المشركع.
لـ يقتصػر دكر اػؤالء الرجػاؿ فػي دعػـ التعمػيـ بمدرسػة تهػذيب البنػيف كالبنػات فقػط
لكانمػػا كػػاف لهػػـ دعم ػا دائمػػا لمتعمػػيـ فػػي أم مركػػز عممػػي ،حيػػث كانػػت لهػػـ مسػػااماتهـ
المادية لمعهد عبد الحميد بف باديس.5

عرفػػت تبسػػة بنػػاء مدرسػػة عربيػػة حػرة ،السػػتقباؿ األطفػػاؿ ،كاػػذا بمجهػػكدات جميػػع
أاػػؿ الخيػػر ،سػكاء أصػػحاب الفكػرة ،أك الػػداعميف ،أك الممػػكنيف .كاػػي خطػػكة كبيػرة أمػػاـ

1

الشاذلي حكاس :المصدر السابؽ.

2

أحمد عيساكم:إندما إترا إكأعالنةن ،...المرجع السابؽ ،ص.143

4

أرشيؼ مسجد الشيخ العربي التبسي ،رسالة خطية.

3

مقابمة مع عبد الرزاؽ قصرم :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/07/16الساعة 16سا ك30د.

5

أحمد بكشماؿ :ننسم إاسنعةد ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،90الجزائر ،1949/09/05 ،ص.18
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السهاـ التي نصبت لرجاؿ اإلصالح ،كقػد أقػيـ بهػذ المناسػبة حفػؿ ،ألقيػت فيػه قصػيدة

1

تشػػيد بهػػذا اإلنجػػاز ،الػػذم يعتبػػر بدايػػة االنطػػالؽ فػػي محػػك بثػػار الجهػػؿ كاألميػػة بمنطقػػة
تبسة.
لػػـ يكػػف رجػػاؿ التعمػػيـ بالمدرسػػة فقػػط اػػـ الػػذيف أقػػامكا اػػذ المدرسػػة ،كسػػهركا عمػ
أف يس ػػتمر ا ػػذا الص ػػرح العمم ػػي ف ػػي مكاص ػػمة المهم ػػة الكب ػػرل لتحقي ػػؽ غاياته ػػا .كالت ػػي
تكاصػػمت إل ػ غايػػة إغالقهػػا مػػف طػػرؼ السػػمطات االسػػتعمارية سػػنة  .1956لكانمػػا كػػاف
انػػاؾ رجػػاؿ بخػػركف كانػػت مسػػااماتهـ ال تقػػؿ عػػف المسػػاامة التػػي قػػاـ به ػا المعممػػكف

كاػػي مكممػػة بػػؿ ضػػامنة السػػتمرار المعممػػيف ،كتتمثػػؿ فػػي مختمػػؼ المسػػاامات الماليػػة
لتغطي ػ ػػة ركات ػ ػػب المعمم ػ ػػيف ،كبع ػ ػػض احتياج ػ ػػاتهـ ،كك ػ ػػذا المس ػ ػػاامات المادي ػ ػػة المتعمق ػ ػػة
بتجهيزات المدرسة كصيانتها.
 -2اضطظاعجػاضتربوغظػضضطدردظ.
كػػاف مػػف أاػػداؼ رجػػاؿ اإلصػػالح فػػي الج ازئػػر عمكمػػا ،كفػػي منطقػػة تبسػػة بكجػػه
خػػاص ،اػػك إصػػالح أمػػر التعمػػيـ ،كتغييػػر البػرام  ،أك تعػػديمها خدمػػة لمتمميػػذ .كقػػد نػػادل
بػػذلؾ عػػدد كبيػػر مػػف الػراغبيف فػػي عمميػػة تهػػذيب التعمػػيـ ،كتغييػػر البػرام المعتمػػدة حتػ
يستفيد المتمقكف ،2ككذا تنظيمه بكاسطة إدخػاؿ أسػاليب تربكيػة جديػدة ،3كالتركيػز خاصػة
عم ػ التعمػػيـ االبتػػدائي كتعم ػػيمهـ المػ ػﱞ ػػغة العربيػػة 4الفص ػػح التػػي عمػػؿ االحػػتالؿ عمػ ػ
تدميراا .كبالمقابؿ شجع عم انتشار المػﱞػغة العامية.5
1

ابف تبسة :ف إ

2

عبد الحفيظ بف الهاشمي :تةذمب إاستع مـ إرنسنئنتب إاسارآام إككجكبإت،ممر إاسرراننج إاس نس إكاسنرندرة إإسى إذسؾ

3

مبارؾ الميمي :استع مـ إاسدما إرنسج از ر إك ظ إاسزكامن إناه ،الشهاب ،س ،1ع ،13الجزائر1926/02/24 ،

4

عمي مراد :المرجع السابؽ ،ص.129

ص.191-190

إندرا إتةذمبإاسرامفإكاسرانتإرترا  ،الشهاب ،س ،9ج ،4م  ،9الجزائر ،مارس1933

النجاح ،س ،5ع ،186قسنطينة ،الجزائر.1924/12/12 ،

ص.13-12

5

إبراايـ لكنيسي :أهداؼ إاإلدارة إاماتعننرم إنف إتدرمس إاس ػﱞػ ،إاسعررم إس رااممف إف إاسااكات إاحكسى إنفإ

ام تالؿ ،أعماؿ الممتق الكطني األكؿ حكؿ التعميـ في الجزائر أثناء االحتالؿ ( ،)1962-1830المنعقد بكالية=
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لقد سع رجاؿ اإلصالح منذ البداية اعتماد نظاـ حديث في التعمػيـ ،يشػتمؿ عمػ
الق ػربف الك ػريـ أكال ،ثػػـ عم ػ الق ػراءة ،كالكتابػػة ،ككػػؿ مػػا لػػه عالقػػة بػػأدكات المػ ػﱞ ػػغة العربيػػة
إضافة إل عمكـ الديف ،ككذا مادة الحساب.1
1-2ػاضطوادػاضطضطغظ .ػ
لػػـ يكػػف لػػدل معممػػي المػػدارس الح ػرة التػػي تػػـ إنشػػاؤاا بمختمػػؼ منػػاطؽ الج ازئػػر
برنامجػػا مكحػػدا ،حيػػث كػػاف كػػؿ معمػػـ يػػؤدم رسػػالة التعمػػيـ بنػػاء عم ػ كفاءتػػه .ككان ػت
الغايػ ػػة بالنسػ ػػبة لمختمػ ػػؼ المعممػ ػػيف ،اػ ػػي تػ ػػدريس المبػ ػػادئ األساسػ ػػية لمػ ػػديف اإلسػ ػػالمي
كالمتمثمػػة فػػي الق ػربف الك ػريـ ،كالحػػديث النبػػكم الش ػريؼ ،كالعقيػػدة ،كاألخػػالؽ اإلسػػالمية
باإلضػػافة إل ػ تػػدريس الم ػكاد القاعديػػة لػػألدب ،كالمػ ػﱞ ػػغة العربيػػة ،مػػف النحػػك ،كالصػػرؼ
كالتعبير ،كالقراءة .ألف ‹‹ناأس إتع مـإأكمدانإدماةـإكس ،إدماةـإه إف إاظرإئؿإناػ ـإ
ناػػأس إاسناػػن ؿإكأعظػػـإاسنطنسػػبإحاةػػنإعرػػنرةإعػػفإ ػػظإاإلاػػالـإف ػ إق ػػكبإأران اػػنإ
كران ةـإنا نمفإمإمنكتكفإإمإكهـإنا نكف››.2
كعنػػدما شػػيدت الجمعيػػات -شػػعب لجمعيػػة العممػػاء المسػػمميف الج ازئػرييف -المحميػػة
المػػدارس ،عممػػت جمعيػػة العممػػاء المسػػمميف الج ازئ ػرييف عم ػ تسػػييراا 3أكال مػػف الناحيػػة
التربكي ػػة ،م ػػف خ ػػالؿ الس ػػهر عمػ ػ ض ػػبط جمي ػػع مف ػػردات البػ ػرام لجمي ػػع األقس ػػاـ بك ػػؿ
أطكار  ،كثانيا مف الناحية اإلدارية ،قيامها بتكفير كتكػكيف القػائميف عمػ اػذ المؤسسػات
التربكية .كبما أف مدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسة تابعة لممػدارس الحػرة التػي أشػرفت
عميهػػا جمعيػػة العممػػاء المسػػمميف ،فقػػد خضػػعت فػػي بدايػػة مشػكاراا لمبػرام التػػي سػػطرتها

=عنابة مف  14إل  15جكاف  ،2009منشكرات المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ

نكفمبر  ،1954العالمية لمطباعة كالخدمات ،الجزائر ،2011 ،ص.114
1

أحمد تكفيؽ المدني :ئتنبإاسج از ر ،المرجع السابؽ ،ص.383

3

عمي مراد :المرجع السابؽ ،ص.419-418

2

نفإاسناؤكؿإعفإاسناعإنفإتع مـإأران ان ،الصراط ،س ،1ع ،3قسنطينة ،الجزائر ،1933/09/25 ،ص.03
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جمعية تهذيب البنيف كالبنػات ،كالتػي كػاف يكجههػا الشػيخ العربػي التبسػي .1كاػذا اعتمػادا
عم خبرته كتككينه ،ثـ بعػد ذلػؾ خضػعت لمختمػؼ البػرام كالمقػررات كالتعػديالت التػي
اعتمدتها جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف.
نظػ ار لمتكػكيف الػذم تمقػػا الشػيخ العربػػي التبسػي بجػػامع الزيتكنػة ،ككػػذا بػاألزار فقػػد
أشرؼ شخصيا عم مفردات البرام التي يتمقااا التالميذ مف ناحية ،كمػف ناحيػة أخػرل
تكميؼ المعمميف بتدريس مادة معينة حسب قدراتهـ ككفاءاتهـ.2
كانت الغاية مف طرؼ القػائميف عمػ اػذ المػدارس اػي التعمػيـ ،كذلػؾ ببػذؿ أكبػر
جهػػد ممكػػف ،أكال لمحػػك اآلثػػار السػػمبية ،كالسػػيئة التػػي تركهػػا االسػػتعمار الفرنسػػي ،كثانيػػا
حتػ يػػؤدم التعمػػيـ كظيفػػة أخػػرل غيػػر عاديػػة ،كاػػي أف يكػػكف أساسػا لمشػػركع حضػػارم
إلحيػػاء األمػػة الجزائريػػة مػػف خػػالؿ العمػػؿ عمػ إحيػػاء لغتهػػا كتاريخهػػا ،3حتػ لكاف كانػػت
البرام كالمناا غير مضبكطة.
عبر مالؾ بف نبي عم أف مثؿ اذ المجهكدات ال يمكف أف يبخسها الناس ،ألنػه
يقكـ بها رجؿ ‹‹شػرمؼإكسطمػؼإجػداإمئػرسإكقتػهإستررمػ إأران اػنإرأف،ػؿإنػنإمنئػفإنػفإ
اسازاه ›› ،4مف خالؿ السهر عم مفردات البرنام مف جهة لتقديـ المػكاد الد ارسػية كفقػا
لمستكل التالميذ كقػدرات اسػتيعابهـ ،كمػف جهػة أخػرل لكفػاءة القػائميف عمػ اػذ المهمػة
التي ظؿ العمؿ بها مدة زمنية فاقت األربع سنكات دراسية.

1

محمد عمي دبكز:إأعالـإاإلصالحإف إاسج از ر ،...ج ،2المرجع السابؽ ،ص.32

3

أبكبكر الصديؽ حميدم ،محمد يعيش :تجرر إاستع مـ إاس ر إسدل إاس رئ إاإلصال م إاسج از رم  ،أعماؿ الممتق

2

كماؿ عاشكرم :عرؽإنفإتنرمخإترا  ،المصدر السابؽ.

الكطني األكؿ حكؿ التعميـ في الجزائر أثناء االحتالؿ ( ،)1962-1830المنعقد بكالية عنابة مف  14إل

15

جكاف  ،2009منشكرات المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر  ،1954العالمية
لمطباعة كالخدمات ،الجزائر ،2011 ،ص.159

4

مالؾ بف نبي :نشئ إاحفئنرإف إاسعنسـ إاإلاالن  ،تر :بساـ بركة ،أحمد شعبك ،دار الفكر ،دمشؽ2002 ،

ص.147
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استمر معممػك المدرسػة يعتمػدكف عمػ البرنػام الػذم قػامكا بإعػداد كتنفيػذ  ،كذلػؾ
حت ػ ػ بدايػ ػػة شػ ػػهر سػ ػػبتمبر مػ ػػف عػ ػػاـ  1937حػ ػػيف دعػ ػػت جمعيػ ػػة العممػ ػػاء المسػ ػػمميف
الج ازئ ػ ػرييف إل ػ ػ انعقػ ػػاد مػ ػػؤتمر رجػ ػػاؿ التعمػ ػػيـ العربػ ػػي بنػ ػػادم الترقػ ػػي يػ ػػكمي  22ك23
سػ ػػبتمبر 1937لتقػ ػػديـ مقترحػ ػػات حػ ػػكؿ ثػ ػػالث مسػ ػػائؿ كاػ ػػي :تكحيػ ػػد التعمػ ػػيـ بمختمػ ػػؼ
المدارس الحرة ،كأسمكب التعميـ ،ككذا أسمكب تربية الناشئة.1
انعقػػد المػػؤتمر برئاسػػة الشػػيخ عبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس ،كقػػد حضػػر ممثمػك المػػدارس
العربي ػػة الحػ ػرة ،ال ػػذيف ق ػػدمكا مقترح ػػاتهـ ،كناقشػ ػكا التق ػػارير طيم ػػة ي ػػكمي الم ػػؤتمر .حي ػػث
خم ػػص الم ػػؤتمركف ف ػػي األخي ػػر ،إلػ ػ اعتب ػػار ممخ ػػص التق ػػارير المقدم ػػة أساسػ ػا لبرن ػػام
التعم ػ ػػيـ 2كال ػ ػػذم اعتم ػ ػػد معمم ػ ػػك الم ػ ػػدارس الحػ ػ ػرة التابع ػ ػػة لجمعي ػ ػػة العمم ػ ػػاء المس ػ ػػمميف
الجزائرييف ،كقد ظمت الجمعيات المحمية المسؤكلة عف اذ البرام .
اسػػتمر التعمػػيـ اإلصػػالحي الػػذم كػػاف مػػف صػػنيع الجمعيػػات المحميػػة ،فهػػك مجػػرد
مبػػادرات فرديػػة حيػػث لػػـ يكػػف منظمػػا فػػي إطػػار بيػػداغكجي .3كذلػػؾ إل ػ غايػػة انػػدالع
الحرب العالمية الثانية.
كانػػت المقػػررات التػػي اعتمػػد عميهػػا رجػػاؿ التعمػػيـ لتكػػكيف التالميػػذ بمدرسػػة تهػػذيب
البنػ ػػيف كالبنػ ػػات تبسػ ػػة ،اػ ػػي المنهػ ػػاج الػ ػػذم اعتمدتػ ػػه جميػ ػػع مػ ػػدارس جمعيػ ػػة العممػ ػػاء
المسمميف ،كالذم لخصه الشيخ محمد البشير اإلبراايمي بأنػه يبنػ عمػ ثالثػة مرتكػزات
كاي‹‹ :نرندئإاسدمفإاسص محإعامدةإكأعننملإكنرندئإاسعررم إاس صػم إاطاػنإكئتنرػ إ
ظكااشػػػنءلإكمتررػػػكفإع ػػػىإاسكطامػػػ إاس امامػػػ ›› .4اػػذ المرتك ػزات اػػي المحػػاكر الكبػػرل

1

نؤتنرإاسنع نمفإاح رار ،البصائر ،س ،2ع ،80الجزائر ،1937/09/03 ،ص.05

3

عمي مراد :المرجع السابؽ ،ص.419

2

نؤتنرإاسنع نمفإاح رار ،البصائر ،س ،2ع ،83الجزائر ،1937/09/30 ،ص.08

4

محمد البشير اإلبراايمي :جانم إاس زرم إع ىإاستع مـإكاسع ـ ،البصائر ،ع ،46المرجع السابؽ ،ص.02
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لمق ػػررات الد ارس ػػة بمدرس ػػة ته ػػذيب البن ػػيف كالبن ػػات بتبس ػػة ،فمف ػػردات البرن ػػام الت ػػي ت ػػـ
اعتماداا اي:
1-1-2ػطبادئػاضدغنػاإلدالطي .ػ
كتكػػكف فيػػه الد ارسػػة مكثفػػة فػػي تفسػػير الق ػربف الك ػريـ كترتيمػػه كتجكيػػد  ،ككػػذا فػػي
دراسة الحديث النبكم الشريؼ ،كما يدرس الفقه ،كمختمؼ الفرائض كاآلداب كاألخالؽ.
يعد القربف الكريـ المادة األساسية التػي تمػت برمجتهػا فػي التكزيػع األسػبكعي الػذم
اعتم ػػد عمي ػػه المعمم ػػكف ف ػػي المدرس ػػة .فق ػػد س ػػهر المعمم ػػكف عمػ ػ تمقينػ ػه لمتالمي ػػذ حفظ ػػا
كد ارس ػػة ،كلجمي ػػع المس ػػتكيات ف ػػي التعم ػػيـ االبت ػػدائي .1فالمدرس ػػة اعتم ػػدت تعم ػػيـ القػ ػربف
الك ػريـ كتحفيظػػه ،2حيػػث يتمق ػ التالميػػذ منػػه الحػػزب األخيػػر الػػذم يحػػكم قصػػار السػػكر
إضػػافة إل ػ عػػدد كبيػػر مػػف اآليػػات التػػي ت ػرتبط مكاضػػيعها بالعقيػػدة اإلسػػالمية كتكحيػػد
األلكاي ػػة ،تكحي ػػد الربكبي ػػة ،االعتق ػػاد بي ػػكـ الحس ػػاب كالعق ػػاب ،كاالعتق ػػاد بكج ػػكد اآلخػ ػرة.
كحرص ػػا عمػ ػ تحف ػػيظ كد ارس ػػة أكث ػػر لمقػ ػربف الكػ ػريـ ،ف ػػإف المدرس ػػة ف ػػي ش ػػهر رمض ػػاف
تخصص كؿ أيامه لمحفظ كالمدارسة مع جميع المستكيات.3
كػاف تركيػز السػػااريف عمػ نجػػاح التعمػيـ بالمدرسػة اػػك القيػاـ بػربط جميػع التالميػػذ
بػػالقربف حفظػػا كد ارسػػة كتػػالكة ،مػػع تفسػػير اآليػػات ،كالتػػدبر فػػي معانيهػػا ،كمػػدلكالتها حتػ
يجعمكا التالميذ في منأل عف التأكيالت الخاطئة التي تمس بعقيدتهـ ،كاػي مػف الغايػات
المتقاطعػ ػػة مػ ػػع المسػ ػػاجد الح ػ ػرة التػ ػػي يسػ ػػهر عميهػ ػػا رجػ ػػاؿ جمعيػ ػػة العممػ ػػاء المسػ ػػمميف
الجزائرييف.

1

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،التكزيع األسبكعي لممكاد.

2

جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف :المرجع السابؽ ،ص.63

3

إسماعيؿ العربي :امنت نانتإاسااكم إف إندارسإجنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسج از رممف ،البصائر ،س ،2سؿ2

ع ،82الجزائر ،1949/06/06 ،ص.03
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يعتبػػر الحػػديث النبػػكم الشػريؼ المػػادة الثانيػػة التػػي برمجػػت فػػي التكزيػػع األسػػبكعي
لمتالميذ ،حيث يتمقكف مجمكعة مف األحاديث النبكية التي تعال العقيدة كاألخالؽ.1
أما مادة الفقه ففي السنكات األكل لنشػأة المدرسػة كػاف تركيػز المعممػيف فيهػا عمػ
فقه الكضكء ،كالصالة ،كالصكـ معتمػديف فػي تدريسػها عمػ مػذاب اإلمػاـ مالػؾ .2كبعػد
سػػنكات قامػػت لجنػػة التعمػػيـ 3بكضػػع كتػػاب فػػي الفقػػه خػػاص بالعبػػادات األربعػػة ،كاػػي
الصػػالة ،الزكػػاة ،الصػػكـ ،كالح ػ  ،4يطمػػؽ عميػػه كتػػاب الفقػػه الكاضػػح 5كاػػك مخصػػص
لممدارس االبتدائية.6
كفيما يتعمؽ باآلداب كاألخالؽ فقد كاف رجاؿ اإلصػالح يػدعكف إلػ تربيػة الناشػئة
عم األخالؽ الفاضمة ،حت تظهر بثاراا عمػ المتربػي ،كتبػرز بعػداا كقيمػة أدبيػة فػي
المجتمػػع ،7كاػػي دعػػكة لػػألدب كالعمػػـ معػػا بالنسػػبة لمشػػباب ألنهػػا الضػػالة التػػي ينشػػداا.8
كقد جعمت المدرسة في البرنام األسبكعي مادة األخالؽ مف المكاد األساسية ،حيػث تػـ
برمجة تدريسها مرتيف إل ثالث مرات في األسبكع حسب كؿ مستكل.9

1
2

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،برنام التعميـ بالمدرسة ،المرجع السابؽ.
الصادؽ رزايقية :المصدر السابؽ.

3

حكؿ عمؿ اذ المجنة ينظر :محمد الصالح رمضاف :جنعم إاسع ننء إكدكرهن إاسعان دم إكامجتننع إكاس انف

4

مكلكد عكيمر :تراثإاس رئ إاإلصال م إاسج از رم  ،ج ،1دار قرطبة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،2011،ص-128

5

كتاب اس اهإاسكا،حإس ندارسإامرتدا م إاماالنم  ،قاـ بتأليفه األستاذ عبد الهادم الشرائبي(مف المغرب) ،كقاـ

مجمة الثقافة ،المرجع السابؽ ،ص .367-366
.129

بإادائه إل إدارة جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كالتي كمفت األستاذ الشيخ الدراجي فرحاتي بمراجعته ،لكابداء
رأيه فيه .لمتفصيؿ ينظر :تارمظإئتنبل البصائر ،س ،1ع ،42الجزائر ،1936/11/06 ،ص.06 ،03

6

لمتفصيؿ ينظر :البصائر ،ع ،42المرجع السابؽ ،ص.03

7

بمقاسـ بف أركاؽ :إسىإاحدبإأمةنإاسشرنب ،البصائر ،س ،1ع ،5الجزائر ،1936/01/31 ،ص.04

9

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،برنام التعميـ بالمدرسة ،المرجع السابؽ.

8

محمد العيد :استررم إاسندرام إكأ رهنإف إاسنجتنع ،البصائر ،س ،1ع ،2الجزائر ،1936/01/10 ،ص.03
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طبادئػاضضــعظػاضطربغظ .ػ
ﱞ
2-1-2ػػ
يتمق التالميذ عمكـ المػﱞػغة العربيػة الفصػيحة فػي النحػك كالصػرؼ كالبالغػة ،1كذلػؾ
بػالتعرض ألبسػط القكاعػد كالتراكيػب السػهمة مػع اعتمػاد التمرينػات التطبيقيػة .كالغايػة مػػف
ذلػػؾ إصػػالح المهجػػات التػػي حرفتهػػا العاميػػة ،حيػػث سػػهر القػػائمكف عم ػ التعمػػيـ بتقػػكيـ
ألسػػنة األطفػػاؿ عم ػ الحػػركؼ ،كايأتهػػا ،كمخارجهػػا .2كمػػا كضػػع بالبرنػػام تعمػػيـ الخػػط
لمتالميذ ضمف المقرر األسبكعي خاصة بالنسبة لمسنكات األكل منها.3
كق ػػد عم ػػؿ الص ػػادؽ ب ػػف خمي ػػؿ درباس ػػي عمػ ػ ت ػػدريب التالمي ػػذ عمػ ػ فن ػػكف الخ ػػط
كالكتابػػة 4إلػ غايػػة انتقالػػه سػػنة  1938إلػ المدرسػػة الجديػػدة التػػي قػػاـ بإنشػػائها ،5كبعػػد
مغادرتػ ػػه المدرسػ ػػة تػ ػػداكؿ عم ػ ػ تعمػ ػػيـ الخػ ػػط كفنكنػ ػػه مختمػ ػػؼ المعممػ ػػكف الػ ػػذيف درس ػ ػكا
بالمدرسة.6
3-1-2ػطبدأػاضتربغظػرضىػاضوطظغظ .ػ
إف األناش ػػيد ع ػػادة تكض ػػع لمتربي ػػة األخالقي ػػة كالديني ػػة كالكطني ػػة ،7كذل ػػؾ م ػػا جع ػػؿ
الق ػػائمكف عمػ ػ المدرس ػػة يعتن ػػكف به ػػا م ػػف خ ػػالؿ برمجته ػػا لك ػػؿ المس ػػتكيات الد ارس ػػية.8
فاألناشػػيد تغػػرس فػػي التممي ػذ حبػػه لدينػػه ،كتعمقػػه بػػالكطف ،بػػؿ االعت ػزاز كاالفتخػػار بػػه.
فالتربية عم الكطنية تربي ثـ تنمي فيه الفعالية التي تظهر ‹‹ف إاسامػنـإركاجرنتػهإا ػك إ

1

رابح تركي :استع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام  ،...المرجع السابؽ ،ص.331-330

3

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،برنام التعميـ بالمدرسة ،المرجع السابؽ.

2

4

6
7
8

جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف :المرجع السابؽ ،ص.62

كماؿ عاشكرم :عرؽإنفإتنرمخإترا  ،المصدر السابؽ.
5
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°62, Répertoire Ecoles Coranique, op.cit.
أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،برنام التعميـ بالمدرسة ،المرجع السابؽ.
أبك القاسـ سعد اهلل :تنرمخإاسج از رإاس انف ...لإج ،8المرجع السابؽ ،ص.303-302
أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،برنام التعميـ بالمدرسة ،المرجع السابؽ.
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اسدفنعإعاهإعادننإمئكفإنعر،نإحمإبطرإنةننإئنفإنصدر لإكأفإمئػكفإنب صػنإسػهإ
إ
ك
كأفإم،

إرنس،نس إكاسا مسإنفإأج ه››.1

اعتمػػدت المػػدارس عمػ تكػػكيف التالميػػذ كتمقيػػنهـ األناشػػيد كالمحفكظػػات ،2كقػػد قػػاـ
السػػااركف عمػ البرنػػام بمدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة ،تكزيعهػػا ضػػمف المقػػرر
الس ػػنكم كلمختم ػػؼ المس ػػتكيات ،يطم ػػؽ عميه ػػا ف ػػي التكزي ػػع الس ػػنكم بالمحفكظ ػػات ،حي ػػث
برمجػ ػػت فػ ػػي الفت ػ ػرة المسػ ػػائية مػ ػػف حصػ ػػة إل ػ ػ حصػ ػػتيف فػ ػػي األسػ ػػبكع حسػ ػػب مسػ ػػتكل
التالميذ.3
كانػػت المدرسػػة كغيراػػا مػػف المػػدارس الح ػرة تقػػدـ لمتالميػػذ األناشػػيد الكطنيػػة كالتػػي
يقػكـ التالميػػذ بحفظهػػا عػػف ظهػػر قمػػب ،ككانػت الطريقػػة الجذابػػة التػػي اعتمػػداا المعممػػكف
بالمدرس ػػة كم ػػا يق ػػكؿ أب ػػك القاس ػػـ س ػػعد اهلل أنه ػػا ‹‹تاشػػػدإرأصػػػكاتإجننعمػػػ إ إكركااػػػط إ
أس نف›› 4يقكـ عادة معمـ القسـ بعرضها ممحنة حت ينجذب إليها التالميذ.
كػػاف مػػف البػػارزيف فػػي مجػػاؿ كتابػػة األشػػعار بمنطقػػة تبسػػة الشػػيخ عبػػد الحفػػيظ
بدرم ،5كما أنه مف البارعيف فػي تمحينهػا .يػذكر صػالح براكنػي مػف األناشػيد التػي كانػت
مبرمجة بالمدرسة عم مختمؼ التالميذ بالمدرسة كعم كؿ المسػتكيات الد ارسػية قصػيدة
‹‹ شعبإاسج از رإنا ـ›› لمشيخ عبد الحميد بف باديس كالتي منها:6
شععععععععععععععععععععع
عععععععععععع صعععععععععععع

ععععععععععععععععععععع
عععععععععععع

ععععععععععععععععععععع

وإ عععععععععععععععع

عععععععععععع طعععععععععععع

و صعععععععععععع

و عععععععععععععععع
عععععععععععع

عععععععععععععععع

عععععععععععع عععععععععععع

1

محمد مجاكد :اس ئرإاسكطا إكاست ررمإعادإاحنمرإعردإاساندر ،المجمة المغاربية لمدراسات التاريخية كاالجتماعية

2

محمد الحسف فضالء :اسنامرة إاس ار دة إس تع مـ إاسعرر إاس ر إرنسج از ر؛ إاساطنع إاسج از رم إنع إاسجاكب ،ج ،2ط1

3

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،دفتر االمتحانات الثالثية.

جامعة جياللي ليابس ،سيدم بمعباس ،مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر ،مارس  ،2012ص.11
دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر ،1999 ،ص.06

4

أبك القاسـ سعد اهلل :تنرمخإاسج از رإاس انف ...لإج ،8المرجع السابؽ ،ص.302

6

لمتفصيؿ ينظر :البصائر ،ع ،71الجزائر ،1937/06/18 ،ص.05

5

محمد الحسف فضالء :نفإأعالـإاإلصالحإف إاسج از ر ،...ج ،3المرجع السابؽ ،ص.54
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و ر ععععععععععععععععععععععع إ
ععععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععععع ععععععععععععععععععععععع
ععععععععععععععععععععع ر

ر م محععععععععععععععع
و ععععععععععع

ععععععععععععععععععععع

ععععععععععععععع

ظععععععععععع

ععععععععععععععع

صععععععععععع ص ععععععععععع

ككذلؾ قصيدة أخرل له بعنكاف ‹‹ اشةدم..إمناننء›› كالتي منها:1
إشععععععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععععع

و عععععععععععععععععععععععععععععع

عععععععععععععععععععععععم

إ ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع حمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ا

عععععععععععععععععععععععععععععع و

عععععععععععععععععععععععععععععع

عععععععععععععععععععععععععععععع

و فعععععععععععععععععععععععععععععععععع

عععععععععععععععععععععععععععععععععع

ك ػػذلؾ قص ػػائد أخ ػػرل ل ػػبعض أع ػػالـ الج ازئ ػػر مث ػػؿ الش ػػيخ محم ػػد العي ػػد بؿ خميف ػػة
كمفدم زكرياء.
إف المحفكظػ ػػات كاألناشػ ػػيد التػ ػػي يتعممهػ ػػا التالميػ ػػذ تػ ػػدعك إل ػ ػ المعػ ػػالي ،كتحم ػ ػؿ
المس ػػؤكلية فه ػػي بمثاب ػػة رس ػػالة تبن ػػي ف ػػي التممي ػػذ ك ػػؿ المث ػػؿ العمي ػػا .كم ػػف األناش ػػيد ذات
الطػػابع المحمػػي التػػي يحفظهػػا تالميػػذ مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة كالػػذيف مػػنهـ
صالح براكني ما يمي:2
شععععععععععععععععععععععععععععععععع
ععععععععععععععععععععع
ععععععععععععععععععععع

غعععععععععععععععععع

عععععععععععععععععع

ععععععععععععععععع
1
2

خ ععععععععععععععععععع خ ععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععع صععععععععععععععععععععع

شععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععع

عععععععععععععععععععع

عععععععععععععععععععع

عععععععععععععععععععع

ح ععععععععععععععععععععع

شععععععععععععععععععع

ر ععععععععععععععععع

عععععععععععععععععععععععععععععععععا

ععععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععع

م ععععععععععععععععععععع

طععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععع
حم عععععععععععععععععع

عععععععععععععععععام فععععععععععععععععع
ععععععععععععععععععع
مععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععع
ععععععععععععععععع

طععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععع

و حععععععععععععععععععععععععععععععععع

عععععععععععععععععععععععععععععععععع

و عععععععععععععععععععععععععععععععع

عععععععععععععععععععععععععععععععع

إ عععععععععععععععععععععععععععععععععع

عععععععععععععععععععععععععععععععععع ر

ععععععععععععععععععععع ععععععععععععععععععععع م ف ععععععععععععععععععععع ر

ك ازرة المجااديف :ئتنبإاحانشمدإاسكطام  ،المرجع السابؽ ،ص.29
صالح براكني :المصدر السابؽ.
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مػػف خػػالؿ عمميػػة التنقػػيح كالبرمجػػة لمختمػػؼ الم ػكاد المقػػررة عم ػ التالميػػذ بجميػػع
المػػدارس التابعػػة لجمعيػػة العممػػاء المسػػمميف ،تسػػع لجنػػة التعمػػيـ العميػػا لجمعيػػة العممػػاء
المسمميف الجزائرييف مف حيف آلخر تقديـ المفردات الحديثة لتنفيػذاا مػف طػرؼ القػائميف
عم نجاح المدارس الحرة.
ففػػي سػػنة  1948قػػررت لجنػػة التعمػػيـ العميػػا كتبػػا كك ارسػػات ،كاػػي مقػػررة لجميػػع
الفص ػػكؿ بالم ػػدارس االبتدائي ػػة ،كالمتعمق ػػة بمف ػػردات البرن ػػام ف ػػي المػ ػكاد التالي ػػة :القػ ػربف
الك ػ ػ ػريـ ،كتػ ػ ػػب الق ػ ػ ػراءة ،الحسػ ػ ػػاب ،النحػ ػ ػػك ،الجغرافيػ ػ ػػا ،األناشػ ػ ػػيد ،المطالعػ ػ ػػة ،التػ ػ ػػاريخ
اإلسالمي ،الفقه ،كالخط.1
بالنس ػػبة لم ػػادة الخ ػػط يكج ػػد بأرش ػػيؼ مدرس ػػة ته ػػذيب البن ػػيف كالبن ػػات بتبس ػػة كت ػػاب
الخط ،الذم أقرته لجنة التعميـ العميا ،حيث تـ اعتماد فػي المدرسػة لتعمػيـ التالميػذ خػط
النسخ ،باإلضافة إل تعميمهـ كتابة األرقاـ.2
كفي إطار تحسيف التعميـ كالتخفيؼ عمػ صػنؼ مػف التالميػذ ،قامػت لجنػة التعمػيـ
العميػػا فػػي سػػنة  1949بحػػذؼ بعػػض الم ػكاد بالنسػػبة لمتالميػػذ الػػذيف يدرسػػكف بالمدرسػػة
الفرنسػػية ،3كاػػي الحسػػاب ،كالجغرافي ػا ،كالرسػػـ .فػػي حػػيف رك ػزت المجنػػة عم ػ أف يقػػكـ
المعممػ ػػكف باالعتنػ ػػاء بالتالميػ ػػذ كتقػ ػػكيتهـ فػ ػػي فنػ ػػكف المػ ػ ػﱞ ػ ػػغة العربيػ ػػة مػ ػػف نحػ ػػك كصػ ػػرؼ
كبالغة .4كفي المكسـ الدراسي  1950/1949قامت المجنة في إطػار التعػديؿ المسػتمر

1

لجنة التعميـ العميا :تارمه إإسى إاسندمرمف إكتالنذة إاسندارس ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،59الجزائر

2

دركس تطبيقية لمدرس الخط العربي بالجامع األعظـ الشيخ محمد الصالح الخماسي

 ،1948/12/06ص .07ينظر أسماء الكتب المقررة الممحؽ رقـ (.)33
الكتاب اك عبارة عم

بعنكاف :اسناةجإاس دمثإست امفإاسبطإاسعرر .

3
4

يقصد بهـ التالميذ الميميكف.

إسماعيؿ العربي :ن ؽ إررراننج إاستع مـ إبنص إرنستالنذة إاسذمف إمبت كف إإسى إاسندارس إاس راام  ،البصائر

س ،2سؿ ،2ع ،65الجزائر ،1949/01/31 ،ص.08
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لمب ػرام باالسػػتغناء عػػف مرجػػع الهندسػػة العص ػرية الػػذم كانػػت تعتمػػد كمقػػرر لمسػػنكات
الرابعة كالخامسة ،كتـ استبداله بكتاب‹‹اسنرندئإاسةادام ››.1
إف مفػػردات الب ػرام التػػي اعتمػػدت عميهػػا المدرسػػة لػػـ تكػػف قػػارة ،بػػؿ كقع ػت عميهػػا
تح ػػكيرات بالزي ػػادة كالنقص ػػاف ،مػ ػراعيف ف ػػي ذل ػػؾ ظ ػػركؼ التالمي ػػذ سػ ػكاء الممتزم ػػكف أك
الكتاب ،خاصة بعد أف تككنت لجنة التعميـ العميا.
2-2ػاضتالطغذػباضطدردظ .ػ
عرفت مدرسة تهذيب البنػيف كالبنػات بتبسػة منػذ نشػأتها إلػ غايػة المكسػـ الد ارسػي
 ،1953/1952كجػ ػػكد المسػ ػػتكيات الد ارسػ ػػية التاليػ ػػة :القسػ ػػـ التحضػ ػػيرم األكؿ ،كالقسػ ػػـ
التحضيرم الثاني ،كالسنكات مف األكلػ إلػ الخامسػة بنكعيػه المالزمػكف كالكتػاب .كفػي
المكس ػػـ الد ارس ػػي  1954/1953عرف ػػت المدرس ػػة إض ػػافة قس ػػـ الس ػػنة األكلػ ػ متكس ػػط
بصنفيه المالزمكف كالكتاب .2إ
أما بالنسػبة لتعمػيـ البنػت فقػد أكردت مجمػة الشػهاب عمػ لسػاف الشػيخ عبػد الحميػد
ابػػف بػػاديس قكلػػه أف‹‹ :اسرمػػتإهػ إاسندراػ إاحكسػػىإكاسنصػػاعإاحصػ إستئػػكمفإاسرجػػنؿإ
كتػػدمﱞفإاحـإإهػػكإأاػػنسإ ػػظإاسػػدإمفإكاسب ػػؽلإكاس،ػعؼإاسػذمإاجػػد إنػػفإان متةنػػنإفػ إ
رجنسانإنعظنهإاشأإنفإعدـإاستإررم إاإلاالنم إفػ إاسرمػكتإراػربإجةػؿإاحنإةػنتإكق ػ إ
تدمإاةف›› .3فالشػيخ عبػد الحميػد بػف بػاديس ،قػد اعتبػر أف االاتمػاـ بػالمرأة مػف شػأنه أف
يككف له األثر الكبير في حفظ الديف كالخمؽ داخؿ األسػرة ،كال يمكػف أف يتحقػؽ ذلػؾ إال
بالعمـ.

1

إسماعيؿ العربي :تعدمؿإف إرراننجإاسااكاتإ 4إك ،5البصائر ،س ،3سؿ ،2ع ،93الجزائر1949/10/31 ،

2

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،دفتر االمتحانات الثالثية ،المرجع السابؽ.

ص.09

3

عبد الحميد بف باديس :اسرم إاسنازسم  ،الشهاب ،س ،11ج ،8م  ،11الجزائر ،نكفمبر ،1935ص.449
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إف العمـ ليس حك ار عم الذككر دكف اإلناث ،لكانمػا اػك لكميهمػا عمػ السػكاء عمػ
حد قػكؿ محمػد خالػدم ‹‹إفإئػنفإاسع ػـإماػئفإاسا ػبإكاس ئػرإكناػهإاػكرإاسعاػؿلإفاػمإنفإ
ذسؾإعادإاسرجنؿإكاساانءلإ ظكافإئنفإنائاهإف إن ؿإاحاك إأكإاسذئكرةلإفنسبالؼإرػمفإ

ك نشػػنإأفإمئػػكفإاحنػػرإئػػذسؾ›› .1كقػػد كػػاف الشػعار الػػذم رفعتػػه المدرسػػة اػػك ‹‹تةػػذمبإ
اسراػػمفإكاسراػػنت›› كذلػػؾ عػػف طريػػؽ فػػتح المدرسػػة أمػػاـ البنػػت كػػي تػػتعمـ مػػع الكلػػد ،كاػػذا
الذم جعؿ ركاد العمؿ اإلصالحي بالمنطقػة ينطمقػكف فػي تعمػيـ بنػاتهف ،ثػـ القيػاـ بػدعكة
اآلخريف إلرساؿ بناتهف لمتعمـ بالمدرسة.
إف الػػدعكة إل ػ تعمػػـ البنػػت قػػد حػػث عميهػػا الش ػيخ عبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس بقكلػػه:
‹‹فاػػدعكاإإبكاااػػنإاسنا ػ نمفإإسػػىإاسنرػػندرةإرأراػػن ةـإكراػػنتةـإإسػػىإاسنئتػػب›› 2فالمبػػادرة
لمتعمـ بالنسبة لمبنت حت تتحصؿ عم بليات التعمـ كالتفقه مثؿ الكلد .كبالرغـ مػف قيػاـ
قادة اإلصالح بهذا اإلجراء كرغـ الدعكة المستمرة لألكلياء كي يرسػمكا بنػاتهف لمػتعمـ ،إال
أف ذلػػؾ كػػاف صػػعبا جػػدا نظ ػ ار لمفهػػـ الخػػاط ء لػػدل عػػدد كبيػػر مػػف النػػاس فػػي مسػػألة
خركج البنت ،كلـ تػتمكف البنػت مػف الػتعمـ فػي السػنكات األكلػ لنشػأة المدرسػة بػؿ تػأخر
تعميمها بعض الكقت.
في يكمي 16ك 17رجب 1356ق المكافؽ لسػنة 1937ـ ،انعقػد مػؤتمر المعممػيف
األحرار ،ككاف تحت إشراؼ جمعية العمماء المسمميف الج ازئػرييف ،كبحضػكر الشػيخ عبػد
الحميد بف باديس .طرح المؤتمركف فيػه مجمكعػة مػف التقػارير ،كػاف مػف بينهػا مػا يتعمػؽ
بتعمػػيـ البنػػت المسػػممة .3كبعػػد اػػذا المػػؤتمر مباشػرة سػػارع رجػػاؿ اإلصػػالح بمنطقػػة تبسػػة
إل ػ االس ػػتجابة لمق ػػررات الم ػػؤتمر ،حي ػػث عرفػػت مدرس ػػة ته ػػذيب البن ػػيف كالبن ػػات خ ػػالؿ

1
2

محمد الممكشي التبسي خالدم :عررةإسنفإاعترر ،المنتقد ،ع ،08المرجع السابؽ ،ص.139-138

عبد الحميد بف باديس :جنعم إاستررم إكاستع مـإاإلاالنم  ،الشهاب ،س ،7ج ،2م  ،7الجزائر ،مارس 1931

ص.116

3إنؤتنرإاسنع نمفإاح رار ،البصائر ،ع ،83المرجع السابؽ ،ص.08
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المكس ػػـ الد ارس ػػي  1939/1938تس ػػجيؿ بن ػػات لم ػػتعمـ به ػػا ،أم بع ػػد أرب ػػع س ػػنكات م ػػف
افتتاح المدرسة .1إ
استمرت البنت تتعمـ بالمدرسة خالؿ الفترة الممتدة مف سنة  1938إل غاية سػنة
 ،1954كلـ تنقطع عف الدراسة إال لظركؼ قاارة ،كقد عرفت تفكؽ الكثيػرات مػنهف فػي
اجتيػػاز مختمػػؼ االمتحانػػات التػػي كانػػت تنظمهػػا المدرسػػة ،خاصػػة منهػػا المتعمقػػة بنهايػػة
المرحمة اإلبتدائية .إ
تقكـ إدارة المدرسة كمعمميها بمتابعة التالميػذ ،كحتػ تػتـ معػرفتهـ معرفػة تامػة مػف
الجانػػب اإلدارم ،يعتمػػد المعمػػـ عمػ كثيقػػة يطمػػؽ عميهػػا ‹‹جرمػػدةإاس ،ػػكرإاسمكنم ػ ››

2

كالتػػي مػػف خاللهػػا تػتـ مػراقبتهـ يكميػػا طيمػػة السػػنة الد ارسػػية ،حيػػث يقػػكـ المعمػػـ بتسػػجيؿ
تالميذ القسـ عم اذ الكثيقة شهريا مع تسجيؿ غياباتهـ يكميا .3مع ذكر سبب الغيػاب
فػػي خانػة المالحظػػات ،كالتػػي منهػػا المػػرض أك دخػػكؿ المستشػػف أك االنقطػػاع كميػػا عػػف
المدرس ػػة .كم ػػا ي ػػتـ التعري ػػؼ بص ػػفة التممي ػػذ إف ك ػػاف م ػػف المالزم ػػيف أك الكتػ ػاب .4ا ػػذ
الكثيقػػة التػػي تسػػمح لممعممػػيف بمرافقػػة تالميػػذاـ إداريػػا ،كاالطػػالع عم ػ أكضػػاعهـ عػػف
قرب مدار العاـ الدراسي.
أمػػا متػػابعتهـ مػػف الجانػػب التربػػكم ،فباإلضػػافة إل ػ تمقيػػنهـ مختمػػؼ الم ػكاد داخػػؿ
القسػػـ ،فػػإف المعمػػـ بالمدرسػػة ،كبنػػاء عمػ تعميمػػات لجنػػة التعمػػيـ العميػػا يقػػكـ بػربط جميػػع
التالميػػذ سػكاء الممتزمػػكف أك الكتػػاب بػػالتعميـ كاػػـ خارجهػػا ،عػػف طريػػؽ مطػػالبتهـ بإنجػػاز

1

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع

السابؽ.

2
3

يطمؽ عميها أيضا جريدة المناداة اليكمية أك جريدة الحضكر كالغيبة.
إف الغيابات مهما كاف نكعها يتـ كضع عالمة ( )التي تمثؿ غياب تمميذ ما لمدة نصؼ يكـ أما عالمة()

فتمثؿ غيابه يكما كامال ،ألف المدرسة بالنسبة لمتالميذ النهارييف تعتمد عم

نظاـ الدكاميف (فترة صباحية كفترة

مسائية) .أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،جريدة الحضكر اليكمية.

4

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،جريدة الحضكر اليكمية ،المرجع السابؽ.
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بعػ ػػض الكاجبػ ػػات فػ ػػي بعػ ػػض الم ػ ػكاد ،كالتػ ػػي يػ ػػتـ اسػ ػػتثماراا فػ ػػي كثيقػ ػػة يطمػ ػػؽ عميهػ ػػا
‹‹اسكاجرػػػنتإاسنازسمػػػ ›› ،1حيػػث ترصػػد بهػػا العالمػػات ككػػذا جميػػع المالحظػػات ،2التػػي
تسػاعد المعمػـ عمػ فهػـ قػكة التمميػػذ مػف ضػعفه ،ككػػذا اجتهػاد مػف كسػػمه .3فهػذ الكثيقػػة
تسمح بمرافقة التالميذ عف كثب ،كمعرفػة مػكاطف ضػعفهـ ممػا يسػهؿ عمػ المعمػـ إيجػاد
الحمكؿ المناسبة لها.
أما النشاطات الترفيهية كمختمؼ الحفػالت التػي تقػع مػف حػيف آلخػر فػإف المػدارس
التي سهرت عميها جمعية العمماء المسمميف قػد ااتمػت باألناشػيد ككػذا بالمسػرح ،ككانػت
المس ػػرحيات الت ػػي ي ػػتـ إع ػػداداا تمث ػػؿ بالعربي ػػة الفص ػػح  .كق ػػد ك ػػاف ج ػػؿ مؤلفيه ػػا م ػػف
المعمميف ،أما الممثمكف فهـ تالميذ المدارس.4
عرفت مدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسػة فػي سػنة  1933إقامػة أكؿ احتفػاؿ لهػا
كالػػذم كػػاف لػػه صػػدل كبي ػ ار لػػيس فقػػط مػػف طػػرؼ القػػائميف عم ػ المدرسػػة ،لكانمػػا حت ػ
المدعكييف نظ ار لما تـ تقديمه مف نشاطات.5

ك ػػاف أكث ػػر معمم ػػي المدرس ػػة نش ػػاطا ف ػػي مج ػػاؿ المس ػػرح كاألناش ػػيد الت ػػي تق ػػدـ ف ػػي
مختمؼ الحفالت السيداف :عبد الحفيظ بدرم كمصػطف زمرلػي ،ككانػت المكاضػيع التػي
يػػتـ التطػػرؽ إليهػػا فػػي المسػػرحيات اجتماعيػػة تاريخيػػة ،منهػػا مػػثال غػػزكات الرسػػكؿ صػػم
اهلل عميه كسمـ ،6أما األناشيد فكانت حماسية ذات أبعاد كطنية تعميمية.7
1
2

ينظر نسخة مف الكثيقة الممحؽ رقـ (.)34
مف المالحظات التي يسجمها المعمـ في كثيقة الكاجبات المنزلية بعد استثمار نتائجه :قكم الحافظة ضعيؼ الفهـ

مجتهد ،كسكؿ ضعيؼ الفهـ كالحافظة ،ذكي مهمؿ معرض عف القراءة ،قكية الفهـ بطيئة الحفظ ،متكسط الذكاء
مجتهد .لمتفصيؿ ينظر :أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،الكاجبات المنزلية.

3
4

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،الكاجبات المنزلية ،المرجع السابؽ.

أبك القاسـ سعد اهلل :تنرمخإاسج از رإاس انف ...لإج ،5المرجع السابؽ ،ص.427

5

ابف تبسة :ف إ

7

بمقاسـ فرصادك :المصدر السابؽ.

6

إندرا إتةذمبإاسرامفإرترا  ،الشهاب ،م  ،9المرجع السابؽ ،ص.191-190

لمتفصيؿ ينظر :عبد المجيد فرحات :الشركؽ ،المرجع السابؽ ،ص.18
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عرفت المدرسة إقامة مسابقات في تالكة القربف الكريـ ،1كما كانت تقػاـ بهػا سػنكيا
حفػػالت بخ ػػر الس ػػنة ،حي ػػث تق ػػدـ كمم ػػات تربكيػػة تكجيهي ػػة ،كيتخم ػػؿ ذل ػػؾ تق ػػديـ الجػ ػكائز
التحفيزية التػي يتبػرع بهػا عػادة المؤيػدكف كمشػجعي األطفػاؿ عمػ العمػـ كميسػكرك الحػاؿ
في اػذ األمػة 2لمتالميػذ المتميػزيف ،كالغػرض مػف ذلػؾ تحفيػزاـ عمػ االجتهػاد أكثػر فػي
الس ػػنكات المقبم ػػة .كق ػػد ح ػػددت لجن ػػة التعم ػػيـ العمي ػػا التالمي ػػذ المعني ػػيف بالتكريم ػػات ف ػػي
االمتحانات السنكية ،كاـ المتحصمكف عم المراتب الثالث األكل .3
يتخمػػؿ تكزيػػع الجػكائز ،قيػػاـ تالميػػذ المدرسػػة بعػػركض ترفيهيػة منهػػا تقػػديـ األناشػػيد
الكطنية الحماسية ضمف نشاط بخر السنة الد ارسػية .كمػا تقػاـ بالمدرسػة نشػاطات أخػرل
كالمسرح كغيراا ،إضػافة إلػ حفػالت تػرتبط بإحيػاء مختمػؼ المناسػبات ،كالمكلػد النبػكم
الشريؼ .4إ
كبالنسبة ألساليب التعميـ المنتهجة مع تالميذ المدرسػة فهػي تعتمػد عمػ االنطػالؽ
مف البسيط إل المركب .فبالنسبة لمقكاعد يتـ فيها تقػديـ أبسػط التراكيػب السػهمة ،كيعتمػد
المعممػػكف عم ػ طريقػػة التمقػػيف ،كاإلكثػػار مػػف التمػػاريف العمميػػة ،كػػي ترسػػخ القكاعػػد فػػي
أذااف التالميذ مع التركيز عم المعن  ،كاالبتعاد عف الزخارؼ المفظية.5
أف التمق ػػيف ك ػػاف الس ػػمة الغالب ػػة الت ػػي ت ػػـ اعتماداػ ػا ف ػػي المدرس ػػة ،كك ػػاف التالمي ػػذ
يتجػػاكبكف معهػػا فػػي المػكاد التاليػػة :القػربف الكػريـ ،النحػػك كالصػػرؼ ،كالعمميػػات الحسػػابية
باإلضػافة إلػ المحفكظػػات كاألناشػػيد .6فطريقػػة التمقػيف قػػد ظهػػرت نتائجهػػا اإليجابيػػة فػػي
1

عبد المجيد فرحات :الشركؽ ،المرجع السابؽ ،ص.18

2

إسماعيؿ العربي :امنت نانت إاسااكم إف إندارس إجنعم إاسع ننء إاسنا نمف إاسج از رممف ،البصائر ،ع82

3

إسماعيؿ العربي :امنت نانت إاسااكم إف إندارس إجنعم إاسع ننء إاسنا نمف إاسج از رممف ،البصائر ،ع82

المرجع السابؽ ،ص.03
المرجع السابؽ ،ص.03

4

الكردم بف عمارة :ا ت نمفإرنسنكسدإاساركمإاسشرمؼإف إترا  ،البصائر ،ع ،73المرجع السابؽ ،ص.08

6

صالح براكني :المصدر السابؽ.

5

رابح تركي :اسشمخإعردإاس نمدإرفإرندمسإف ا تهإكجةكد ...ل المرجع السابؽ ،ص.368
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التعميـ بعد سنكات في التالميذ الػذيف درسػكا فػي مػدارس جمعيػة العممػاء المسػمميف .1أمػا
الم ػكاد األخػػرل فيعتمػػد المعمػػـ فيهػػا عم ػ تعمػػيـ فنياتهػػا لمتالميػػذ .ففػػي الق ػراءة مػػثال يػػتـ
ػر ثػػـ جه ػرا ،مػػع التركيػػز عم ػ م ػكاطف الكقػػؼ ،كاسػػتعماؿ
التركيػػز بدايػػة عم ػ الق ػراءة سػ ا
التعجب كاالستفهاـ كغيراما كالتي تعطي لمنص معنا  ،أما في الخط فيرب التمميػذ عمػ
طريقة المسؾ لكسيمة الكتابة ،ثـ التطرؽ إل عممية رسـ الحرؼ باحتراـ أبعاد .2
فاألسمكب الذم اعتمد معممك المدرسة كاف أكثر تمقينيا ،حت يتمكف التالميذ مػف
االعتماد كثي ار عم الذاكرة بدءا مف السهؿ إل الصعب حسب كؿ مستكل دراسي.
كبالنس ػػبة لمش ػػهادة اإلبتدائي ػػة الت ػػي تق ػػدمها إدارة المدرس ػػة لمتالمي ػػذ ف ػػي بخ ػػر س ػػنة
دراسية لهـ فقبؿ أف يتـ إنشاؤاا بمختمؼ المدارس التابعة لجمعية العمماء المسمميف كػاف
التالميذ يزاكلكف دركسهـ بصكرة عادية ،ينتقمػكف مػف قسػـ إلػ القسػـ األعمػ عػف طريػؽ
االختبػػارات التػػي تجػػرل فػػي بخػػر المكسػػـ الد ارسػػي .3كقػػد اسػػتمر ذلػػؾ إل ػ غايػػة سػػنة
 1949حيث أصػدرت لجنػة التعمػيـ العميػا تعميمػات ،تقضػي ببرمجػة اختبػاريف فػي السػنة
باإلضافة إل اختبارات بخر السنة.4
كانػ ػػت الػ ػػدركس التػ ػػي يتمقااػ ػػا التالميػ ػػذ تسػ ػػمح لهػ ػػـ بعػ ػػد اجتيػ ػػاز االختبػ ػػارات مػ ػػف
الحصػػكؿ عمػ الشػػهادة االبتدائيػػة ،كمػػا أنهػػا تػػؤامهـ لاللتحػػاؽ بمسػػتكل التعمػػيـ الثػػانكم.5
كلػػـ يػػتمكف القػػائمكف عم ػ التعمػػيـ مػػف إنشػػاء اػػذ الشػػهادة إال فػػي سػػنة  1952عنػػدما
قررت جمعية العمماء المسمميف إنشػاء شػهادة ابتدائيػة أطمػؽ عميهػا ‹‹اسشػةندةإامرتدا مػ إ
س تع ػػمـإاسػػدما إاسعرر ػ ›› .كبهػػذ المناسػػبة دعػػا الشػػيخ العربػػي التبسػػي إل ػ العمػػؿ بجػػد

1

رابح تركي :اسشمخإعردإاس نمدإرفإرندمسإف ا تهإكجةكد ...ل المرجع السابؽ ،ص.368
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أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،دفتر االمتحانات الثالثية ،المرجع السابؽ.
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4
5

صالح براكني :المصدر السابؽ.

إسماعيؿ العربي :إسىإاسندمرمفإكاسنع نمف ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،64الجزائر ،1949/01/24 ،ص.08
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لكاعطاء اذ الشػهادة ‹‹قمنتةنإكاعترنرهنلإفمعتزإرةنإ نن ةنلإكت تبرإرةنإاحن ›› ،1مػف
خالؿ التحصيؿ الذم يتزكد به التالميذ بنسبة كبيػرة لمبػرام المقػررة عمػيهـ حتػ يتمكنػكا
مف مكاصمة تعميمهـ في مستكيات أعم .
عن ػػدما أنش ػػئت الش ػػهادة االبتدائي ػػة ،ق ػػررت لجن ػػة التعم ػػيـ إجػ ػراء امتحان ػػات س ػػنكية
لمتالميػػذ الػػذيف أتم ػكا دركسػػهـ االبتدائيػػة ،كذلػػؾ فػػي م اركػػز معينػػة فػػي العمػػاالت الػػثالث
بكاسطة ثالث لجاف ،كالتي تتككف مف مديرم مدارسها كأساتذتها البارزيف.2
ككان ػػت ا ػػذ الطريق ػػة المتبع ػػة ف ػػي تحض ػػير لكاجػ ػراء االمتحان ػػات ،إلعط ػػاء ص ػػكرة
كاضػػحة عمػ أف ااتمػػاـ رجػػاؿ اإلصػػالح بػػالتعميـ لػػيس فػػي الكػػـ ،لكانمػػا الغايػػة كراء ذلػػؾ
اػػي مػػف ناحيػػة أكل ػ التكػػكيف فػػي أعم ػ مسػػتكياته لنخبػػة قػػد يكػػكف لهػػا شػػأف فػػي قابػػؿ
األيػػاـ ،كمػػف ناحيػػة ثانيػػة إعطػػاء قيمػػة عمميػػة لمشػػهادة ،س ػكاء بالنسػػبة لمتالميػػذ المقبم ػيف
عم اجتياز االمتحػاف كاػذا دافػع لإجتهػاد ،أك لػإدارة الفرنسػية التػي لػـ تعتػرؼ بػالتعميـ
العربي بؿ حاربته.
في أكائػؿ شػهر سػبتمبر مػف سػنة  1952تنقػؿ الصػادؽ رزايقيػة رفقػة مجمكعػة مػف
تالميذ مدرسة تهذيب البنػيف كالبنػات بتبسػة إلػ قسػنطينة ،لممشػاركة فػي امتحانػات بخػر
السنة ،3كالتي تـ إجراؤاا بتاريخ  14سػبتمبر 1952بمعهػد عبػد الحميػد بػف بػاديس .كقػد
شػػارؾ ف ػػي االمتحػػاف م ػػف عمالػػة قس ػػنطينة  65تمميػػذا نج ػػح مػػنهـ  52تممي ػػذا 19 ،ابن ػػا
ك 33بنتا مكزعيف عم النحك المكالي:

1

العربي التبسي :بطنب ،البصائر ،س ،5سؿ ،2ع ،204الجزائر ،1952/10/20 ،ص.01

3

الصادؽ رزايقية :المصدر السابؽ.

2

انت نفإشةندةإاسدراا إامرتدا م إاسعررم  ،البصائر ،س ،5سؿ ،2ع ،202الجزائر ،1952/09/29 ،ص.01
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اسانج كفإناةن إ

ااـإاسندرا إ

راكف إ

اسنجنكع إ

رانت إ

مدرسة التربية كالتعميـ

قسنطينة

00

19

19

مدرسة التربية كالتعميـ

بسكرة

01

03

04

مدرسة التهذيب

شطكداف

00

04

04

مدرسة ﭭمار

سكؼ

01

00

01

مدرسة الفتح

سطيؼ

04

05

09

مدرسة النجاح

ﭭمار

03

00

03

مدرسة عيف التكتة

عيف التكتة

00

01

01

02

00

02

مدرسة التربية تاكرة

سكؽ أاراس

03

01

04

مدرسة التهذيب

البرج

04

00

04

مدرسة الهدل

القنطرة

01

00

01

 19إ

 33إ

 52إ

ندرا إتةذمبإاسرامفإإإإإ إ ترا إ

اسنجنكع إ

الجدكؿ مف إعداد صاحب البحث باالعتماد عم  :البصائر ،ع ،202المرجع السابؽ ،ص.02

نجػػح مػػف تالميػػذ مدرسػػة تهػػذيب البنػػبف كالبنػػات بتبسػػة الصػػادؽ رزايقيػػة بمالحظػػة
حسػػف ،كعبػػد اهلل ماليػػـ دكف مالحظػػة .1كمػػف خػػالؿ الجػػدكؿ يتبػػيف أف عػػدد النػػاجحيف
يقدر ب ػ  %80مػف عػدد المشػاركيف ،كأف مدرسػة تهػذيب البنػيف كالبنػات بتبسػة قػد عرفػت
نجاح تمميػذيف فقػط ،كبمػا أنهػا المػرة األكلػ التػي سػمحت فيهػا جمعيػة العممػاء المسػمميف
بالمشاركة في اذا االمتحاف ،كاف عدد المشاركيف مف تبسة قميال.
أما في عاـ  1953فقد شارؾ في امتحانات بخر السنة عدد كبير مف المترشػحيف
م ػػف مختم ػػؼ م ػػدارس عمال ػػة قس ػػنطينة ،ك ػػاف م ػػنهـ ف ػػي مرك ػػز قس ػػنطينة  117مترش ػػحا
أس ػ ػػندت رئاس ػ ػػة لجنػ ػ ػػة االمتحان ػ ػػات لمسػ ػ ػػيد محم ػ ػػد المنص ػ ػػكر الغسػ ػ ػػيرم ،كبع ػ ػػد إج ػ ػ ػراء

1

انت نفإشةندةإاسدراا إامرتدا م إاسعررم  ،البصائر ،ع ،202المرجع السابؽ ،ص.02
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االمتحانات السنكية ،كالتي تميزت بالشدة كالحزـ ،أسفرت نتائجها عم نجاح  86تمميػذا
مف مركز قسنطينة مكزعيف عم النحك المكالي:
نرئزإقااطما إ
اسانج كفإناةن إ

ااـإاسندرا إأكإاسناطا إ

اسنجنكع إ

راكف إ

رانت إ

مدرسة قسنطينة

06

23

29

سطيؼ

04

07

11

سكؽ أاراس

05

04

09

ميمة

07

00

07

سكيكدة

00

06

06

ترا إ

03

03

06

جيجؿ

00

05

05

عيف ازاؿ

04

00

04

زياما منصكرية

03

00

03

عيف البيضاء

02

01

03

الكنزة

01

00

01

مسكيانة

01

00

01

تاكرة

01

00

01

37

49

86

اسنجنكع

الج ػػدكؿ م ػػف إع ػػداد ص ػػاحب البح ػػث باالعتم ػػاد عمػ ػ  :البص ػػائر ،س ،6س ػػؿ ،2ع ،244الج ازئ ػػر ،1953/10/23
ص.08

إف تالميػذ مدرسػة تهػػذيب البنػيف كالبنػػات بتبسػة ،الػػذيف تفكقػكا فػػي اػذ االمتحانػػات
كػػاف مػػف بيػػنهـ تمميػػذات كػػف مػػف المتفكقػػات فػػي د ارسػػتهف ،حيػػث تحصػػمت إحػػدااف عمػ
تقػػدير حسػػف جػػدا كاػػي زع ػرة عثمػػاني ،كتحصػػؿ بتقػػدير حسػػف :الحسػػناكم خالػػدم ،أمػػا
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دكف مالحظػػة فقػػد تحصػػؿ عميهػػا التالميػػذ :بايػػة خميفػػة ،محمػػكد التكنسػػي ،سػػاكر سػػاعي
كفاطمة عمية.1
كفػي سػنة  1954شػارؾ عػدد مػف تالميػذ مدرسػة تهػذيب البنػيف كالبنػات بتبسػة مػع
مجمػ ػػكع تالمي ػ ػػذ مختمػ ػػؼ الم ػ ػػدارس الحػ ػ ػرة لجمعيػ ػػة العمم ػ ػػاء المسػ ػػمميف الج ازئػ ػ ػرييف ف ػ ػػي
االمتحانػػات السػػنكية ،كقػػد نجػػح مػػف تبسػػة التالميػػذ اآلتيػػة أسػػماؤاـ مرتبػػة حسػػب درجػػة
االسػػتحقاؽ كاػػـ :محبكبػػة مالكيػػة ،عبػػد المجيػػد عػػكف ،األمػػيف صػػخرم ،األمػػيف ازي ػػدم
شهرزاد الزغمي ،ربيعة مالكية ،لػكيزة نػكة ،محمػد رشػيد عيسػاكم ،عمػي ضػيؼ اهلل ،عمػي
فرصادك .2كقد كانت البنت اػي المتفكقػة األكلػ فػي اػذ السػنة مػف بػيف مجمػكع تالميػذ
المدرسة.
منذ أف أقرت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف الشػهادة االبتدائيػة لمتعمػيـ الػديني
العربػػي فػػي سػػنة  1952إل ػ غايػػة سػػنة  ،1954فقػػد نالهػػا مػػف تالميػػذ مدرسػػة تهػػذيب
البن ػػيف كالبن ػػات بتبس ػػة ثماني ػػة عش ػػر تممي ػػذا م ػػنهـ  07تممي ػػذات .كبم ػػا أف ش ػػعار رج ػػاؿ
اإلصالح بالمنطقة ،تعميـ البنت مع الكلد ،فقد بذلكا مجهكدات معتبرة لتحقيؽ اػذا المػزج
بينهمػا .كمػا أف البنػػت مػف خػالؿ نتػػائ المرحمػة االبتدائيػػة التػي حققتهػا ،قػػد برانػت عمػ
قدراتها كتحديها في التفكؽ العممي ،الذم لـ يكف حك ار عم البنيف فقط .فبالنسبة لمتفػكؽ
ف ػػي النت ػػائ إذا ك ػػاف ف ػػي س ػػنة  1952م ػػف نص ػػيب الص ػػادؽ رزايقي ػػة ،فق ػػد عرف ػػت س ػػنة
 1953تفػػكؽ زعػرة عثمػػاني .أمػػا سػػنة  1954التػػي عرفػػت نجػػاح عشػرة تالميػػذ فقػػد كػػاف
التفػػكؽ لمتمميػػذة محبكبػػة مالكيػػة .كمػػف خػػالؿ النتػػائ فػػإف نسػػبة نجػػاحهف قػػدرت بػ ػ ػ%39
مف مجمكع التالميذ الناجحيف.

1
2

شةندةإاسدراا إامرتدا م إاسعررم  ،البصائر ،ع ،244المرجع السابؽ ،ص.08

قن ن إاسانج مفإف إانت نفإشةندةإاسدراا إامرتدا م إاسعررم إرندارسإجنعم إاسع ننء ،البصائر ،س ،7سؿ2

ع ،285الجزائر ،1954/09/17 ،ص.06
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إف نت ػػائ االمتحان ػػات الس ػػنكية لمش ػػهادة االبتدائي ػػة ق ػػد أعط ػػت كجه ػػا بخ ػػر لمبن ػػت
بالمنطقة ،فما إف أعطيت لها الفرصة لمتعمـ ،حت برانت عم قػدراتها فػي التميػز .كمػا
أف جهػػد الػػذيف رفع ػكا شػػعار ‹‹تةػػػذمبإاسراػػػمفإكاسراػػػنت›› قػػد أثمػػر بعػػد التحػػديات التػػي
كاجهتهـ منذ اليكـ األكؿ إلنشاء المدرسة.
3-2ػػآثارػاضطدردظػرضىػأتبارؼا .ػ
اس ػػتطاعت المدرس ػػة أف تك ػػكف له ػػا بثارا ػػا كالت ػػي تعتب ػػر نت ػػاج جه ػػكد ب ػػذلها رج ػػاؿ
اإلصالح لتحقيؽ أكبر عدد ممكف منها كاي :إ
 1-3-2ػإرتغاعػطدتوىػاضطتطضطغنػوتراجدػظدبظػاألطغظ .ػ
عرفت المدرسة في الفترة الممتدة مف المكسـ الد ارسػي  1946/1945إلػ المكسػـ
الد ارسػػي 1952/1951أم لمػػدة سػػبعة سػػنكات كاممػػة اسػػتقرار طاقمهػػا التربػػكم .1فبغيػػة
تحقيػػؽ النتػػائ الجيػػدة ،التػػزـ معممكاػػا بالبقػػاء فػػي أمػػاكف عممهػػـ ،حيػػث كانػػت المدرسػػة
سباقة في اذا االستقرار لممعمميف قبؿ صدكر التعميمػات التػي نصػت عميػه .2كاالسػتقرار
في المدرسة قد يعطي بثار عم المتعمميف.
بم عدد البنيف الذيف تتممذكا بمدرسة تهذيب البنػيف كالبنػات بتبسػة منػذ أف فتحػت
أبكابها  3373تمميذا ،في حيف فػإف عػدد البنػات قػد كصػؿ إلػ  748تمميػذة بحيػث كػاف
الع ػ ػػدد اإلجم ػ ػػالي لمتالمي ػ ػػذ  4521تممي ػ ػػذا ،أم أف نس ػ ػػبة التم ػ ػػدرس بالنس ػ ػػبة لمتممي ػ ػػذات
اك .%15.55كالجدكؿ المكالي يبيف أكل البنات المكاتي سجمف بالمدرسة:

1

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع

السابؽ.

2

باعزيز بف عمر :رالغ إنف إسجا إاستع مـ إاسع من ،البصائر ،س ،3سؿ ،2ع ،131الجزائر1950/09/18 ،

ص.03
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اسرقـ إ

اماـإكاس اب إ

ن ؿإاإلقنن إ

تنرمخإاسدبكؿ إ

01

زبيدة جدرم بنت الشيخ العربي

أكتكبر 1938

بأعم المدرسة

02

زبيدة مزياني بنت محمد الخياط

أكتكبر 1938

بجكار الحكز المختمط

03

احدكدة امراح بنت السعيد

أكتكبر 1938

بجكار الحكز المختمط

04

ياسمينة شبيرة بنت عمي

أكتكبر 1938

بجكار الحكز المختمط

05

زبيدة شبيرة بنت عمي

أكتكبر 1938

بجكار الحكز المختمط

06

ياسمينة امراح بنت الطيب

أكتكبر 1938

قرب المدرسة

07

يمينة فرحات بنت الطاار

أكتكبر 1938

قرب المدرسة

08

فاطمة .........بنت........

أكتكبر 1938

بجكار المدرسة

09

رقية جدرم بنت الشيخ العربي

أكتكبر 1938

بأعم المدرسة

10

البيضاء معمـ بنت امعمر

أكتكبر 1938

بجكار المدرسة

11

جميمة العقيد بنت الطاار

أكتكبر 1938

بجكار المدرسة

12

بية قصرم بنت جدار

أكتكبر 1938

بجكار المدرسة

13

حفيزة قصرم بنت عمار

أكتكبر 1938

القرية العربية (الزاكية)

الجدكؿ مف إعداد صاحب البحث باالعتماع عم

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،السجؿ المدرسي

لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع السابؽ.

مف خالؿ الجدكؿ يتبيف أف أكؿ تمميذة قد سجمت بالمدرسة اي زبيدة جدرم ابنة
الشيخ العربي التبسي باإلضافة إل

شقيقتها رقية كاذا داللة عم

قياـ رائد الحركة

اإلصالحية بالمنطقة بتجسيد التهذيب عم البنت كما اك عم الكلد منطمقا في ذلؾ
بتسجيؿ بناته أكال ،فقد كاف اناؾ اعتناء مف طرؼ رجاؿ الحركة اإلصالحية في اذ
المرحمة بالبنت كي تتعمـ مثؿ الكلد.
كانػػت النتػػائ التػػي تػػـ الحصػػكؿ عميهػػا مػػف خػػالؿ أسػػمكب التعمػػيـ ،ككػػذا المقػػررات
الد ارسػػية التػػي تػػـ االعتمػػاد عميهػػا ،تمكػػف عػػدد كبيػػر م ػف التالميػػذ مػػف تجػػاكز المرحمػػة
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االبتدائيػػة ،كااللتحػػاؽ بمعهػػد عبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس بقسػػنطينة كبجػػامع الزيتكنػػة بتػػكنس
كما أف بعض التالميذ قد صار مف معممي المدرسة .1إ
رغـ الجهكد التي بذلت منذ افتتاح المدرسة غير أف رجػاؿ اإلصػالح عنػد محاسػبة
أنفسهـ عف النتائ خاصة منها تعميـ الناس المػﱞػغة العربيػة ،لػـ يككنػكا ارضػيف عنهػا ،فقػد
ذكػػر العربػػي التبسػػي فػػي خطػػاب لػػه سػػنة  1952فػػي جمسػػة لممجمػػس اإلدارم لجمعيػػة
العمماء عم أف المجهكدات ال بد أف تستمر لتنتشر المﱞػػغة العربيػة .2ككػاف لهػذ الجهػكد
المبذكلػ ػػة أف ظهػ ػػرت النتػ ػػائ فػ ػػي التالميػ ػػذ الػ ػػذيف درس ػ ػكا فػ ػػي مػ ػػدارس جمعيػ ػػة العممػ ػػاء
المسػمميف ،حيػث اسػتقامت ألسػنتهـ عمػ المػﱞػػغة العربيػة ،كتحسػنت لهجػة حػديثهـ ،فظهػر
منهـ الخطباء المؤثريف في الجمااير .3ككاف مف الخطباء مف تبسة:
-1إإرػػػراهمـإنزهػػػكدم:إال ػػذم تعم ػػـ س ػػنة  1935بمدرس ػػة ته ػػذيب البن ػػيف كالبن ػػات
بتبسػ ػػة 4كأصػ ػػبح مفتشػ ػػا باسػ ػػـ جمعيػ ػػة العممػ ػػاء المسػ ػػمميف الج ازئ ػ ػرييف يمقػ ػػي الخطابػ ػػات
كيعرض التقارير ،كيقدـ التكجيهات التربكية كاإلدارية إل المعمميف كالمديريف .5إ
-2إإرراهمـإركار م :إالػذم تتممػذ بالمدرسػة سػنة  1935ثػـ أصػبح بهػا معممػا كقػد
كاف يتميز بقكة الخطابة.
-3إن ندإقكاانم  :الذم تعمـ سنة  1941بالمدرسة بتبسة ثـ أصبح بها معمما.
-4إزعػػرةإع نػػنا :إالتػػي درسػػت بالمدرسػػة ككانػػت مػػف المتفكقػػات ثػػـ صػػارت أكؿ
معممة تدرس بمدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسة .إ
1

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع

السابؽ.

2

العربي التبسي :بطنب ،البصائر ،ع ،204المرجع السابؽ ،ص.01

4

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع

5

رابح تركي :استع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام  ،...المرجع السابؽ ،ص.302-301

3

رابح تركي :اسشمخإعردإاس نمدإرفإرندمسإف ا تهإكجةكد ...ل المرجع السابؽ ،ص.368

السابؽ.
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-5إاسةندمإركذراع :الذم درس بالمدرسة 1ثـ أصبح محاـ لدل المحكمة العميا.2
كباإلضػػافة إل ػ الخطبػػاء كػػاف مػػف أاػػـ اآلثػػار التػػي حققتهػػا المدرسػػة تكػػكيف جيػػؿ
قربني 3عػف طريػؽ تػدريس القػربف الكػريـ ،4الػذم تػـ االعتمػاد عميػه فػي المسػار التعميمػي
ػر مػػف
لكػػؿ تالميػػذ المدرسػػة س ػكاء لمممتػػزميف أك الكت ػاب ،كقػػد عرفػػت المدرسػػة عػػددا كبيػ ا
الذيف حفظكا أزيد مف ربع القربف ،5كما أف اناؾ مف حفظ القربف حفظا جيدا.6
قامػػت المدرسػػة بتكجيػػه التالميػػذ إل ػ ركح المطالعػػة النافعػػة ،كغرس ػت فػػيهـ مكػػارـ
األخالؽ مف خالؿ الدركس التي تقدـ خالؿ السنة.7
3-3-2ػاضبطثاتػاضطالبغظ .ػ

ػإف أكؿ م ػػف عم ػػؿ عمػ ػ إرس ػػاؿ البعث ػػات العممي ػػة الح ػػاج محم ػػد بكي ػػر ب ػػف ابػ ػراايـ
العنؽ .8كمنذ أف تأسست مدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسػة كػاف مػف بػيف أاػدافها بعػد
تك ػػكيف التالمي ػػذ ل ػػديها ،إعط ػػاء تزكي ػػة لمنجب ػػاء م ػػنهـ ،حتػ ػ يكممػ ػكا د ارس ػػتهـ ف ػػي ج ػػامع
الزيتكن ػػة ،كقػ ػػد كػ ػػاف مختمػ ػػؼ المعممػ ػػيف القػ ػػائميف عم ػ ػ المدرسػ ػػة يحثػ ػػكف التالميػ ػػذ عم ػ ػ
االجتهاد كيحفزكنهـ ،كي يحقؽ كؿ كاحد منهـ اذ الغاية .ػ

عرف ػػت س ػػنة  1938تنق ػػؿ مجمكع ػػة م ػػف التالمي ػػذ لمد ارس ػػة بج ػػامع الزيتكن ػػة ،ك ػػاف
عػػدداـ مػػا بػػيف عش ػريف كخمػػس كعش ػريف تمميػػذا ،كنظ ػ ار لمسػػتكااـ الجيػػد لػػـ يجػػد ا ػؤالء

 1أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع
السابؽ.
 2فكزم بكذراع :المصدر السابؽ.
3

جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف :المرجع السابؽ ،ص.63

4

رابح تركي :اسشمخإعردإاس نمدإرفإرندمسإف ا تهإكجةكد ...ل المرجع السابؽ ،ص.368

6

عمي مرحكـ :دمثإاسنتجكؿ ،البصائر ،ع ،120المرجع السابؽ ،ص.05

 5انصبدق سصاٌقٍخ :المصدر السابؽ.
7

إف مادة األخالؽ تـ التركيز عميها في التكزيع األسبكعي لممكاد حيث تـ برمجتها مرتيف إل

8

محمد عمي دبكز:إاة ،إاسج از رإاس دم  ،...ج ،2المرجع السابؽ ،ص.212

ثالثة مرات في

األسبكع .لمتفصيؿ ينظر :أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،برنام التعميـ بالمدرسة ،المرجع السابؽ.
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ص ػػعكبة ف ػػي الت ػػأقمـ م ػػع مس ػػتكل الطمب ػػة بالزيتكن ػػة .1إف ع ػػدد المتنقم ػػيف إلػ ػ ت ػػكنس م ػػف
مدرسػػة تبسػػة يمثػػؿ نصػػؼ عػػدد الطمبػػة الج ازئػرييف ،الػػذيف التحقػكا بجػػامع الزيتكنػػة خػػالؿ
المكس ػػـ الد ارس ػػي  1939/1938كم ػػا ب ػػيف ذل ػػؾ الش ػػاذلي المكػ ػي رئ ػػيس جمعي ػػة الطمب ػػة
الجزائرييف بتكنس.2
ظػػؿ تالميػػذ مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات يتنقمػػكف لالنتسػػاب إل ػ جػػامع الزيتكنػػة
حيػػث تعطػ لهػػـ التزكيػػة سػكاء مػػا تعمػػؽ بالمسػػتكل ،أك اإلسػػتقامة السػػمككية ،كذلػػؾ باسػػـ
البعثػػة الجزائريػػة الزيتكنيػػة لجمعيػػة العممػػاء ،حتػ يػػتـ قبػػكلهـ .فمػػثال فػػي المكسػػـ الد ارسػػي
 1943/1942انتسب بجامع الزيتكنػة التمميػذ إبػراايـ ركابحيػة ،3كمػا التحػؽ فػي المكسػـ
الدراسي  1953/1952التمميذ الهادم منسؿ بعد تزكيته.4
كك ػػاف م ػػف ال ػػذيف ذابػ ػكا م ػػف تبس ػػة إلػ ػ الق ػػاارة ف ػػي إط ػػار بعث ػػة جمعي ػػة العمم ػػاء
المسػػمميف الج ازئ ػرييف كػػؿ مػػف الصػػديؽ سػػعدم ،5كعثمػػاف سػػعدم .6حيػػث درس ػا بجامعػػة
القاارة بكمية اآلداب قسـ المػﱞػغة العربية.
4-3-2ػتصوغنػإطاراتػوطظغظ .ػ
تعتبػػر مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة تجربػػة قائمػػة بػػذاتها فػػي مسػػار رجػػاؿ
الحركة اإلصالحية بمنطقة تبسػة ،إذ اػي مدرسػة نمكذجيػة منػذ نشػأتها إلػ غايػة تكقفهػا
سػػنة  1956بحيػػث تركػػت بثػػا ار كبي ػرة مػػف خػػالؿ تقػػديمها عػػددا كبي ػ ار مػػف اإلطػػارات فػػي
مختمػػؼ منػػاحي الحيػػاة .كػػاف مػػف بثاراػػا أف اسػػتكعب عػػدد كبيػػر مػػنهـ كاجبػػه تجػػا كطنػػه
1

ش .ص .ـ :جنعم إاستةذمبإكدكرتةنإاس نس  ،البصائر ،ع ،130المرجع السابؽ ،ص.02

2

إف عدد الطمبة الجزائرييف الذيف التحقكا بجامع الزيتكنة لممكسـ الدراسي  1939/1938اك خمسكف طالبا جديدا

3

حبيب حسف المكلب :المرجع السابؽ ،ص.253

5

ابف تبسة :إسىإاسشرنب ،الصراط ،س ،1ع ،14قسنطينة ،الجزائر ،1933/12/18 ،ص.03-02

لمتفصيؿ ينظر :استالنمذإاسج از رمكفإرتكاس ،البصائر ،س ،3ع ،137الجزائر ،1938/10/28 ،ص.03

4

6

ينظر نسخة مف الشهادة الممحؽ رقـ (.)35
رابح تركي :اتن ج إانت نانت إرع

 ،1953/09/11ص.05

إجنعم إاسع ننء إرنسانهرة ،البصائر ،س ،6سؿ ،2ع ،240الجزائر
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عن ػ ػػد انط ػ ػػالؽ الث ػ ػػكرة التحريري ػ ػػة ف ػ ػػي س ػ ػػنة  ،1954فش ػ ػػارؾ إخكان ػ ػػه ف ػ ػػي الجه ػ ػػاد ض ػ ػػد
المستعمر ،1بؿ إف عددا كبي ار منهـ قد استشهد أثناء الثػكرة .2كمػا عرفػت المدرسػة عػددا
مػػف رجػػاؿ التعمػػيـ سػكاء الػػذيف مارسػكا المهنػػة فػػي مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات ،أك فػػي
مدرس ػػة الهداي ػػة القربني ػػة ،أكف ػػي مختم ػػؼ المؤسس ػػات التعميمي ػػة بع ػػد اإلس ػػتقالؿ .3كك ػػاف
مػػنهـ أيضػػا إطػػارات فػػي مختمػػؼ أجه ػزة الدكلػػة مارس ػكا عديػػد المسػػؤكليات ،س ػكاء أكػػانكا
مدنييف 4أك عسكرييف 5كذلؾ بعد أف نالت الجزائر استقاللها سنة .1962
5-3-2ػطحاربظػاضبدعػ .ػ
مف المهاـ التي قامػت بهػا المدرسػة اػي محاربتهػا لمبػدع التػي كانػت منتشػرة بتبسػة
سػكاء مػف خػالؿ المنهػاج الػذم تػـ اعتمػاد خاصػة فػي جانبػه العقائػدم ،إذ كانػت الكثيػػر
مػف اآليػات التػي يػتـ تحفيظهػا لمتالميػذ ككػذا العػدد الكبيػر مػف األحاديػث النبكيػة الشػريفة
التػػي يقػػكـ المعممػػكف بشػػرحها لمتالميػػذ تركػػز عم ػ الكحدانيػػة كعػػدـ الشػػرؾ ،كغػػرس ذلػػؾ
ف ػػيهـ .أك أثن ػػاء الخط ػػب كمختم ػػؼ ال ػػدركس الت ػػي تمقػ ػ بالمس ػػجد الح ػػر كالت ػػي يطال ػػب
المعممكف تالميذاـ حضكراا .6إ
كػاف سػػعي القػائميف عمػ المدرسػػة أف ال تكػكف مكػػاف يمتقػػي فيػه التالميػػذ بمعممػػيهـ
لمدة زمنية ما لكانما كانت الغايات أف تككف مجهكداتهـ لها بثاراا عم المسػتكييف قريػب
المدل كبعيد المدل ،كالتي تضمف رفع مستكل عػدد المتعممػيف لمقضػاء عمػ األميػة كلػك
1

مف اؤالء :صالح براكني ،الصادؽ رزايقية.

3

مف اؤالء :إبراايـ ركابحية ،زعرة عثماني ،باية خميفة ،عمي حرباكم ،بشير زمرلي ،العربي عثماني.

2

مف اؤالء :الطاار حكاس ،محمد األميف حنيني.

4

مف اؤالء :إبراايـ مزاكدم كعمي عمية أكؿ برلمانييف لمجزائر المستقمة ،محمكد قنز كزي ار لممجااديف ،الهادم

خذيرم كزي ار لمداخمية ،فيصؿ بكذراع كزي ار لمصناعات الثقيمة ،مقداد صيفي رئيسا لمحككمة ،غازم حيدكسي كزي ار
لإقتصاد.

5

نذكر منهـ عم

سبيؿ الذكر ال الحصر :الطيب مخازنية ضابط بالجيش الكطني الشعبي برتبة عقيد ،زيف

العابديف حشيشي ضابط بالجيش الكطني الشعبي.

6

أحمد خماـ :المصدر السابؽ.
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ت ػػدريجيا ،كالمحافظ ػػة عمػ ػ المػ ػﱞػ ػػغة العربي ػػة كمحاكل ػػة القض ػػاء عمػ ػ الب ػػدع الت ػػي أض ػػرت
بالمجتمع ،كما أف تككيف النشء بالمدرسة سمح لمكثير منهـ االنتقاؿ إلػ المعااػد العميػا
لمزاكلػػة د ارس ػػتهـ ،بػػؿ ان ػػاؾ م ػػنهـ مػػف أثم ػػرت فيػػه جه ػػكد رج ػػاؿ اإلصػػالح فص ػػار م ػػف
معممي المدرسة ،يقكـ بنفس الدكر الذم قاـ به أسالفه.
 -3اضظذاطػاإلداريػواالجتطاريػضضطدردظ.
كػػاف م ػػف أا ػػداؼ القػػائميف عمػ ػ نج ػػاح المدرسػػة ،اس ػػتقباؿ أكب ػػر عػػدد ممك ػػف م ػػف
التالمي ػػذ قص ػػد تعم ػػيمهـ كت ػػرقيتهـ ،كق ػػد عم ػػؿ اػ ػؤالء عمػ ػ جع ػػؿ المدرس ػػة تق ػػدـ منهاج ػػا
تعميميا مراعيف فيه كضعية التالميذ الذيف يزاكلكف بها الدراسة.
كاف االعتناء بالتالميذ الذيف يدرسػكف بالمدرسػة الفرنسػية بكيفيػة منعػت عػددا كبيػ ار
منهـ مف التسرب ،في حػيف كػاف التعامػؿ مػع التالميػذ المكاضػبيف بهػا ،يػتـ بصػكرة أكثػر
دقة ،كأكسع تككينا ،ككذا أكبر حجما ساعيا نظ ار لتفرغهـ لمدراسة بها.
1-3ػاضوضدػاإلداريػواالجتطاريػضتالطغذػاضطدردظ .ػ
يكػػكف الػػدخكؿ المدرسػػي عػػادة فػػي أكؿ أكتػػكبر مػػف كػػؿ سػػنة ،1إال أنػػه يػػتـ تػػأخير
الدخكؿ المدرسي مف حيف آلخر ألسباب طارئة ،كالذم حدث مثال في المكسػـ الد ارسػي
 1949/1948حيث تأخر استقباؿ جميػع التالميػذ بمختمػؼ المػدارس الحػرة فػي مختمػؼ
منػػاطؽ الج ازئػػر إل ػ غايػػة  18أكتػػكبر  1948بػػدال مػػف كاحػػد أكتػػكبر ،الػػذم ت ػزامف مػػع
عي ػػد األض ػػح  ،إض ػػافة إلػ ػ بع ػػض االس ػػتعدادات الت ػػي ك ػػاف المجم ػػس اإلدارم لجمعي ػػة
العمماء المسمميف يحضر لها.2
عرف ػ ػػت مدرس ػ ػػة ته ػ ػػذيب البن ػ ػػيف كالبن ػ ػػات بتبس ػ ػػة اس ػ ػػتقباال لن ػ ػػكعيف م ػ ػػف التالمي ػ ػػذ:
المتفرغكف لمد ارسػة فػي مدرسػتها بالنهػار ،كيطمػؽ عمػيهـ الممتزمكف(النهػاريكف) ،كالتالميػذ
1

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع

2

إسىإاسنشن خإاسنع نمف ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،51الجزائر ،1948/09/28 ،ص.08
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الػ ػػذيف يحضػ ػػركف بعػ ػػد نهايػ ػػة تعمػ ػػيمهـ بالمدرسػ ػػة الفرنسػ ػػية ،1كيطمػ ػػؽ عمػ ػػيهـ الميميػ ػػكف

2

(الكتػ ػاب) .3ك ػػاف االعتن ػػاء بالتالمي ػػذ الميميػ ػيف كال ػػذيف يدرس ػػكف بانتظ ػػاـ ،سػ ػكاء بالنس ػػبة
لمف ػ ػػردات البػ ػ ػرام المق ػ ػػررة عم ػ ػػيهـ ،أك المعمم ػ ػػيف الق ػ ػػائميف عمػ ػ ػ ش ػ ػػؤكنهـ ،أك متابع ػ ػػة
أكضاعهـ االجتماعية.
إف التعمػػيـ بالمدرسػػة كػػاف مجانيػػا ،عػػدا الرسػػكـ التػػي أقرتهػػا عمػػيهـ إدارة المدرسػػة
كالتػػي يجمعهػػا المعممػػكف مػػف أكليػػاء التالميػػذ فػػي بدايػػة كػػؿ مكسػػـ د ارسػػي .كمػػع ذلػػؾ فقػػد
كان ػت انػػاؾ اسػػتثناءات لػػبعض الفئػػات مػػف التالميػػذ مػػنهـ :اليتػػام  ،ذكم االحتياجػػات
الخاصة ،كالمعدمكف .فهؤالء معفكف نهائيا مف تقديـ االشتراكات.4
عممػػت المدرسػػة ،بتمػػؾ التكجيهػػات التػػي حػػث عميهػػا الشػػيخ عبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس
فػي عػػدـ التضػػييؽ عمػ النػاس فػػي مسػػألة رسػػكـ التعمػػيـ ،التػي قػػاؿ عنهػػا ‹‹فأنػػنإاسراػػكفإ
فػػالإمػػدفعإنػػاةـإكاجػػبإاستع ػػمـإإمإاساػػندركفلإكأنػػنإاسراػػنتإفمػػتع نفإئ ةػػفإنجناػػن››.5
فالبنػػت معفػػاة مطمقػػا مػػف اػػذا االلت ػزاـ ،كالتعمػػيـ بالنسػػبة إليهػػا مجانػػا مهمػػا كػػاف كضػػعها
االجتماعي.
اسػػتمر المػػديركف كالمعممػػكف يجمعػػكف كاجػػب التعمػػيـ مػػف أكليػػاء التالميػػذ إلػ غايػػة
سنة  ،1949حيث قامت لجنة التعميـ بمنػع المػديريف كالمعممػيف مػف جمعهػا ،حتػ تبقػ
ص ػػمة المعم ػػـ بالتممي ػػذ بيداغكجي ػػة تعميمي ػػة بحت ػػة ،كأككم ػػت مهم ػػة جم ػػع االش ػػتراكات إلػ ػ
الجمعيات المحمية القائمة عم شؤكف المدارس.
1
2

رابح تركي :استع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام  ،...المرجع السابؽ ،ص.214

في سنة  1951بم تعداد التالميذ الميميف في مختمؼ المدارس الحرة التي تشرؼ عميها ج .ع .ـ .ج بما في ذلؾ

مدرسة تهذيب البنبف كالبنات بتبسة ،قرابة عشريف ألؼ تمميذا كتمميذة ،اذا الرقـ يمثؿ التالميذ الذيف شارككا في
امتحانات بخر السنة .لمتفصيؿ ينظر :محمد البشير اإلبراايمي :استارمرإاحدر  ،البصائر ،ع ،173/172المرجع

السابؽ ،ص.03

3

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،دفتر االمتحانات الثالثية ،المرجع السابؽ.

5

عبد الحميد بف باديس :جنعم إاستررم إكاستع مـإاإلاالنم  ،الشهاب ،م  ،7المرجع السابؽ ،ص.116

4

عبد الحفيظ جدرم :المصدر السابؽ.
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التػػزـ معممػػك مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة بهػػذا القػرار ،فػػامتنعكا بدايػػة مػػف
المكسـ الد ارسػي 1950/1949مػف جمػع اػذ االشػتراكات مػف التالميػذ ،أك مػف أكليػائهـ
كما التزمػت جمعيػة تهػذيب البنػيف كالبنػات بتبسػة اػي أيضػا بجميػع المسػائؿ الماديػة بمػا
فػػي ذلػػؾ جمػػع االشػػتراكات ،كاػػذا بنػػاء عمػ قػػانكف التعمػػيـ .حيػػث أشػػرفت الجمعيػػة عمػ
اسػػتالمها مػػف طػػرؼ ‹‹أكسمػػنءإأنػػكرإاستالنمػػذإمإاستالنمػػذإأا اػػةـإكذسػػؾإاتاػػنءإسجػػرحإ
عكاط ةـإكتعرمضإاسعنجزمفإناةـإسابرم إزنال ةـ››.1
إف جمػ ػػع المعممػ ػػيف لالشػ ػػتراكات مباش ػ ػرة مػ ػػف طػ ػػرؼ التالميػ ػػذ يعػ ػػد تصػ ػػرفا غيػ ػػر
بيداغكجي ،فمف جهة يكقػع التالميػذ المعػكزيف فػي حػرج أمػاـ زمالئهػـ ،كمػف جهػة أخػرل
تجعؿ ربما التمميذ ينظر لممربي بأنه يقبض الماؿ نظير تدريسه .كمػا أف جمػع المعممػيف
لهذ االشتراكات مف طرؼ أكلياء أمػكراـ – خاصػة كأف عػددا كبيػ ار مػنهـ إمػا جػااال أك
أميا – قػد تجعػؿ الػكلي ال ينظػر لممعمػـ بأنػه مربػي كمعمػـ ال غيػر .لػذا فػإف لجنػة التعمػيـ
به ػػذا اإلجػ ػراء الق ػػانكني ال ػػذم س ػػنته عمػ ػ مختم ػػؼ الم ػػدارس ،ق ػػد جنب ػػت المعمػ ػـ كال ػػكلي
كخاصة التمميذ عناء اإلحػراج ،كاػذا نػكع مػف األسػاليب البيداغكجيػة ،حيػث يشػعر جميػع
التالميذ عم أنهـ متساككف فيما بينهـ ،كأف الػذم يجمعهػـ اػك تمقػي التربيػة كالتعمػيـ مػف
معمميهـ ،كأف كاجبهـ الدراسة كالمثابرة كاالجتهاد فقط.
1-1-3ػاضدرادظػواضتوشغتػباضطدردظػضضتالطغذػاضطضتزطغنػواضصتاب .ػ

اعتمػػدت المدرسػػة عمػ تكػػكيف التالميػػذ فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة لمػػدة سػػت سػػنكات

2

كانت الدراسة فيها متتالية بدءا مف السنة األكل إل السنة السادسة .3كبالنسبة لمكاقيت
الدراسة يختمؼ تعميـ التالميذ باختالؼ نكعهـ.

1

إسماعيؿ العربي :إسى إاسجنعمنت إاسان ن إرشؤكف إاسندارس ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،67الجزائر

 ،1949/02/14ص.05

2
3

محمد عمي دبكز :أعالـإاإلصالحإف إاسج از ر ،...ج ،2المرجع السابؽ ،ص.32

محمد البشير االبراايمي :نرشدإاسنع نمف ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،67الجزائر ،1949/02/14 ،ص.06
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بالنسبة لمتالميذ الممتزميف (النهارييف) :يتميز التعميـ بالنسبة لهـ بػنمط يطمػؽ عميػه
‹‹اظنـإاسدكانمف›› ،حيث يتعمـ التالميذ في المدرسة عم فترتيف في اليكـ.1
صرح نػكار جػدكاني 2بأنػه فػي السػنكات األكلػ الفتتػاح المدرسػة ،تبػدأ الد ارسػة بعػد
صالة الفجر مباشرة إل قرابة الساعة السابعة كالنصػؼ صػباحا ،كاػذ الفتػرة مخصصػة
لمق ػربف الك ػريـ فقػػط .تميهػػا نصػػؼ سػػاعة ارحػػة ،ثػػـ تسػػتأنؼ الد ارسػػة إل ػ غايػػة العاش ػرة
كالنصػػؼ .أمػػا الفتػرة المسػػائية ،فتبػػدأ بعػػد صػػالة الظهػػر مباشػرة ،إلػ السػػاعة الثالثػػة بعػػد
الػػزكاؿ .كقػػد ظػػؿ العمػػؿ بهػػذا النظػػاـ مػػدة زمنيػػة اسػػتمرت إل ػ أكاخػػر األربعينػػات ،حيػػث
تغير التكقيت كتـ إجراء تعديالت في المكاد كالمقررات.3
كفيما يخص التكزيػع األسػبكعي لممػكاد فػإف المنهػاج الد ارسػي المقػرر لمتالميػذ يػكزع
عم ػ مػػدار السػػنة الد ارسػػية ،حيػػث تقسػػـ جميػػع برامجػػه عم ػ األسػػبكع .فبالنسػػبة لمق ػربف
الكػريـ كالػػذم أقرتػػه لجنػػة التعمػػيـ العميػػا ،فإنػػه يػػدرس لجميػػع المسػػتكيات ،سػكاء الممتػػزميف
منهـ ،أك الكتاب طيمة أياـ األسبكع ماعدا أكقات الراحة كاػي يػكـ الخمػيس مسػاء ،كيػكـ
الجمعة .كيتداكؿ عم مختمؼ مستكيات التالميذ فػي اػذ المػادة مجمكعػة مػف المعممػيف
مف بينهـ الطيب سميماف ،كعمي مخازنية.4
أما بالنسبة لممكاد القاعدية لمﱞػغة العربيػة مػف نحػك كصػرؼ ،ككػذا مػادة التكحيػد فػي
بػػاب العقيػػدة ،كمػػادة الفقػػه ،كاألخػػالؽ ،كمػػادة الجغرافيػػا ،فهػػي مكزعػػة عم ػ التالميػػذ فػػي
المسػػتكيات األكبػػر مػػف السػػنة الثانيػػة .فػػي حػػيف أف مسػػتكيات السػػنكات األكل ػ كالثانيػػة

1
2

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،التكزيع األسبكعي لممكاد.
مكلكد بتاريخ  1937بمدية بئر مقدـ كالية تبسة ،تمميذ بمدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسة ،عضك الهيئة

االستشارية لجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف ،مكمؼ بإحياء تراث الجمعية( .تكفي بتاريخ  )2015/11/ 02نزؿ
نعيه بمجمة البصائر ،ع ،781الجزائر ،2015/11/15-11/09 ،ص.24،19،03

3

مقابمة مع نكار جدكاني :بالمقر الكطني لجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف ،حسيف دام ،كالية الجزائر ،بتاريخ

 ،2014/08/18الساعة 9سا ك30د.

4

ينظر الصكرة الممحؽ رقـ (.)36
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تقتص ػػر الد ارس ػػة فيهم ػػا عمػ ػ تمق ػػيف الح ػػركؼ ،كتركي ػػب الجم ػػؿ فق ػػط .أم ػػا م ػػادة األدب
كالت ػػاريخ فالمنه ػػاج ق ػػد ح ػػدد تعميمه ػػا م ػػف الس ػػنة الرابع ػػة إلػ ػ الس ػػنة السادس ػػة ،كق ػػد ك ػػاف
التكزيع األسبكعي مثال لمسنتيف الثانية كالرابعة كما يمي:
اسارآفإاسئرمـ إ

اسرراننجإاحكؿ إ

استكقمت إ

كام ػ ػػؿ أي ػ ػػاـ األس ػ ػػبكع ع ػ ػػدا
مساء
صباحا
مساء الخميس كيكـ الجمعة م ػ ػػف 06س ػ ػػا ك30د إلػ ػ ػ  09مف  13سا إل 15سا ك 15د
سا ك 15د
اسرراننجإاس نا إ
اسااـإاس نا إ

كامؿ األسبكع عدا مساء
الخميس كيكـ الجمعة
أمنـإاحاركع إ

اسنكادإاسع نم إ

استكقمت إ

مساء
صباحا
مػ ػ ػ ػػف 09سػ ػ ػ ػػا ك30د م ػ ػ ػػف  15س ػ ػ ػػا ك 30د
إل 17سا
إل 11سا
9سا ك15د إل 11سا

اسااـإاسرارع إ

السبت
اإلثنيف

نحك

الثالثاء

األربعاء

الخميس

كممات كجمؿ

استكقمتإكإاسنكاد إ

أدب

األحد

اسنندة إ

فقه

15سا ك30د إل 17سا
فقه

نحك

جغرافيا

جغرافيا

أخالؽ

تاريخ

راحة

تكحيد

أخالؽ

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،برنام التعميـ بالمدرسة ،المرجع السابؽ.

بػ ػػدأت المدرسػ ػػة العمػ ػػؿ بهػ ػػذا البرنػ ػػام سػ ػػنة  ،1948حػ ػػيف قػ ػػاـ المجمػ ػػس اإلدارم
لجمعية العمماء المسمميف باتخاذ قرار يتضمف إنجاز البرنام المكحد ،الػذم يجػرم عمػ
جميع المدارس التي تشرؼ عميها.1
باإلضافة إل التالميذ الممتزميف تـ االعتناء بصكرة جيدة بالتالميػذ الميميػيف ،حيػث
كانت المقررات المبرمجة عميهـ اي نفس المقػررات التػي يتمقااػا التالميػذ الممتزمػكف مػف
1

إسىإاسنشن خإاسنع نمف ،البصائر ،ع ،51المرجع السابؽ ،ص.08
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البداية ،كنظ ار لمضغط عم اذ الفئة ككنهـ يدرسكف بالمدرسة الفرنسية ،فقػد تػـ تخفيػؼ
البرام عميهـ حت يبقكا عم صمة بالمدرسة العربية الحرة.1
كقد كاف التكزيع األسبكعي كما يمي:
اسنكادإاسناررة إ

اسمكـ إ

استكقمت إ

اسجنع إ قربف ،عبادات عممية

الفتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة فتػ ػ ػرة االس ػ ػػتراحة م ػ ػػا ب ػ ػػيف
المسائية

اسارت إ قكاعد المػﱞػغة العربية
اح د إ

نال ظنت إ

مفػ ػ ػػردات لغكيػ ػ ػػة ،قكاعػ ػ ػػد المػ ػ ػ ػﱞ ػ ػ ػػغة العربيػ ػ ػػة

مطالعة

الفترة

الصباحية

اإل امف إ السيرة النبكية(التاريخ) ،مفردات لغكية
اس ال نء إ مفردات لغكية ،إنشاء

الد ارسػػة مػػدة  03سػػاعات
تتخممهػ ػ ػػا فت ػ ػ ػرة االسػ ػ ػػتراحة

لمدة  15دقيقة
فتػ ػرة االس ػػتراحة لم ػػدة 15

الفترة

احررعنء إ قكاع ػ ػ ػػد المػ ػ ػ ػﱞػ ػ ػ ػػغة العربي ػ ػ ػػة ،الس ػ ػ ػػيرة النبكي ػ ػ ػػة

الحصص مدة  15دقيقة

دقيقة

المسائية

(التاريخ)

اسبنمس إ

/

/

/

الجدكؿ مف إعداد صاحب البحث باالعتماع عم  :إسماعيؿ العربػي :ن ؽإررراننجإاستع مـإبػنصإرنستالنػذةإاسػذمفإ
مبت كفإإسىإاسندارسإاس راام  ،البصائر ،ع ،65المرجع السابؽ ،ص.08

بداية مف سنة  1949ضبطت لجنة التعميـ تكقيت الدراسة لمتالميذ الػذيف يدرسػكف
بالمػػدارس الفرنسػػية بحيػػث يمتحقػػكف بالمدرسػػة مػرة كاحػػدة فػػي الفتػرة الصػػباحية ،كاػػي يػػكـ
األحػػد الػػذم يمثػػؿ يػػكـ عطمػػة بالنسػػبة لممػػدارس الفرنسػػية أمػػا األيػػاـ المتبقيػػة فحضػػكراـ
يكػػكف فػػي الفت ػرة المسػػائية .كمػػا حػػددت الم ػكاد المقػػررة عمػػيهـ ،كالتػػي لػػـ تتعػػد تحفػػيظهـ
القػربف الكػريـ ،كتعمػػيمهـ مختمػػؼ العبػػادات بصػػكرة عمميػػة ،ككػػذا مبػػادلء المػ ػﱞ ػػغة العربيػػة
عمػ ػ أف س ػػيرة النب ػػي ص ػػم اهلل عمي ػػه كس ػػمـ ت ػػدرس كم ػػادة تاريخي ػػة مػ ػرة ف ػػي األس ػػبكع.
فمختمػػؼ اػػذ المػكاد ربمػػا ال تمثػػؿ عبئػػا عمػ اػؤالء التالميػػذ كمػػا أنهػػا تغػػرس فػػيهـ حػػب
االنتماء لدينهـ كلكطنهـ كلغتهـ.
إ
1

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،دفتر نتائ االختبارات ،المرجع السابؽ.
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2-1-3ػتطدادػتالطغذػاضطدردظ .ػ
منػ ػػذ أف فتحػ ػػت المدرسػ ػػة أبكابهػ ػػا السػ ػػتقباؿ التالميػ ػػذ ،ظػ ػػؿ يػ ػػديراا الشػ ػػيخ العربػ ػػي
التبسي ،كاستمر فيها معمما مربيػا ،كمػدي ار مكجهػا إلػ غايػة تنقمػه إلػ إدارة معهػد الشػيخ
عبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس بقسػػنطينة سػػنة  ،1947كلػػـ تنقطػػع زيارتػػه لممدرسػػة مطمعػػا عمػ
سيراا.1إ إ
تػػكل بعػػد ذلػػؾ إدارتهػػا الشػػيخ عبػػد الحفػػيظ بػػدرم لفت ػرة قصػػيرة ،ثػػـ أداراػػا الشػػيخ
إبراايـ مزاكدم ،2حيث خمفه بعد ذلؾ الشيخ محمد الشبككي ،ثـ الشيخ العيد مطركح.3
فػػي ظػػؿ اػػذ اإلدارة س ػكاء فػػي فت ػرة الشػػيخ العربػػي التبسػػي أك الػػذيف تكلػػكا إدارتهػػا
بعػػد  ،كانػػت متابعػػة التالميػػذ فيهػػا مػػف طػػرؼ إدارة المدرسػػة دقيقػػة كمضػػبكطة .حيػػث يػػتـ
تسػػجيؿ جميػػع المعمكمػػات الخاصػػة بالتمميػػذ كالػػكلي كمقػػر اإلقامػػة الػػذم مػػف خاللػػه يػػتـ
االتصػػاؿ بػػه ،كذل ػػؾ بسػػجؿ خػػاص يطم ػػؽ عميػػه السػػجؿ المدرس ػػي لمتسػػجيالت العام ػػة.
ككانػت المتابعػة لمتالميػذ تبػدأ منػذ التسػجيؿ األكلػي لهػـ فػي بدايػة السػنة الد ارسػية ،كحتػ
نهاية المكسـ الدراسي.
عرفت المدرسة تباينا في عدد التالميذ بيف سنة كأخرل ،كبناء عم مػا كرد بسػجؿ
التس ػػجيالت العام ػػة لمتالميػ ػذ ،ف ػػإف جمي ػػع التالمي ػػذ ي ػػتـ تس ػػجيمهـ س ػػنكيا بداي ػػة م ػػف أكؿ
أكتكبر مف كؿ سنة.4

1

محمد عمي دبكز :أعالـإاإلصالحإف إاسج از ر ،...ج ،2المرجع السابؽ ،ص.32

2

أرشيؼ مسجد الشيخ العربي التبسي ،رسالة خطية ،المرجع السابؽ.

3

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع

السابؽ.
4

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،المرجع نفسه.
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بم ػ ػ تعػ ػػداد التالميػ ػػذ فػ ػػي ج ػ ػكاف  1932ح ػ ػكالي  250تمميػ ػػذا ،1أمػ ػػا فػ ػػي المكسػ ػػـ
الد ارس ػػي 1935/1934فقػ ػػد كصػ ػػؿ إل ػ ػ ق ارب ػػة  500تمميػ ػػذا ،2أم بزيػ ػػادة كصػ ػػمت إل ػ ػ
الضعؼ ،كفي المكسـ الدراسي 1936/1935عرفت المدرسػة انخفاضػا لعػدد المسػجميف
بهػػا كالػػذم كصػػؿ إل ػ النصػػؼ مقارنػػة بالمكسػػـ المنصػػرـ حيػػث تػػـ تسػػجيؿ  272تمميػػذا
حيث انقطع منهـ عػف الد ارسػة خػالؿ السػنة  86تمميػذا .كبمػا أف المدرسػة لػـ تسػجؿ بهػا
أم بنت خالؿ المكاسـ الدراسية السابقة فإف جميع المسجميف كمهـ ذككر.
ككاف التعداد في الفترة مف  1936إل  1939كما يمي:
اسنكاـإاسدراا إ

عددإاسنااطعمف إ

عددإاسناج مف إ
ذئكر إ

إانث إ

نجنكع إ

ذئكر إ

إانث إ

نجنكع إ

1937/1936

188

00

188

82

00

82

1938/1937

199

00

199

23

00

23

1939/1938

138

13

151

02

00

02

1940/1939

152

22

174

42

04

46

الجػػدكؿ مػػف إعػػداد صػػاحب البحػػث باالعتمػػاع عمػ  :أرشػػيؼ مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات تبسػػة ،السػػجؿ المدرسػػي
لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع السابؽ.

إف عػ ػػدد المنقطعػ ػػيف عػ ػػف الد ارسػ ػػة فػ ػػي المكسػ ػػـ الد ارسػ ػػي  1937/1936قػ ػػد بم ػ ػ
 %43.61كا ػػي نس ػػبة مرتفع ػػة ج ػػدا ،حي ػػث ك ػػاف ع ػػدد التالمي ػػذ ال ػػذيف كاص ػػمكا د ارس ػػتهـ
خالؿ المكسػـ اػك  106تمميػذا فقػط مقارنػة بعػدد المسػجميف .كقػد عػرؼ عػدد المنقطعػيف
انخفاض ػػا خ ػػالؿ المكس ػػـ الد ارس ػػي  1938/1937مقارن ػػة بالس ػػنتيف الس ػػابقتيف ،أم ػػا ف ػػي
المكسـ الدراسي  1939/1938فقد عرؼ تسجيؿ البنات ألكؿ مرة بعد ست سنكات مػف
افتتػاح المدرسػة .كمػا أنػػه لػـ ينقطػع عػػف الد ارسػة سػكل تمميػػذيف(ذككر) فقػط ،كالتػي تمثػػؿ
 %1.32مػػف مجمػػكع المسػػجميف كاػػي نسػػبة ضػػعيفة جػػدا ،فكممػػا كانػػت نسػػبة المنقطعػػيف
1

A.N.O.M, Aix- en Provence, F.M, carton N°81F/939, Rapport, dénombrement et
caractéristique de chaque cellules, Arrondissement de Constantine, op.cit, p35.
 2رابح تركي :اسشمخإاسعرر إاسترا إان بإر مسإجنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسج از رممف ،...الجمعية الثقافية الشيخ
العربي التبسي كالية تبسة ،المرجع السابؽ ،ص.33
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منخفضػػة كػػاف ذلػػؾ مػػف الجكانػػب اإليجابيػػة التػػي يفتخػػر بهػػا رجػػاؿ الحركػػة اإلصػػالحية
عمكما كالقائميف عم التعميـ خصكصا ،في حيف فػإف النسػبة إذا مػا كانػت مرتفعػة فإنهػا
تعػػد مػػف السػػمبيات س ػكاء لػػإدارة أك المعممػػيف .كبالنسػػبة لممكسػػـ الد ارسػػي1940/1939
فقد عرؼ ارتفاعػا فػي عػدد اإلنػاث المسػجميف كمػا عػرؼ المكسػـ أيضػا ارتفاعػا فػي عػدد
المنقطعػيف عػف الد ارسػة خاصػة الػذككر مقارنػة باإلنػاث كالػذيف بمغػت نسػػبتهـ %91.30
مف مجمكع المنقطعيف.
ػار كاسػػعا لكبػػاء
لقػػد عرفػػت منطقػػة تبسػػة فػػي المكسػػـ الد ارسػػي  1941/1940انتشػ ا
التيفكس الذم أصػاب كثيػ ار مػف النػاس .كأكدل بحيػاة عػدد كبيػر مػف سػكاف المدينػة ،بمػا
فػػي ذلػػؾ الطبيػػب المعػػال  .غيػػر أف يقظػػة كص ػرامة الشػػيخ العربػػي التبسػػي ،ككػػذا الت ػزاـ
كحذر أعضاء جمعية تهذيب البنيف كالبنات بتبسػة ،كمعممػي المدرسػة ،جعمهػـ فػي منػأل
عػػف اػػذا الكب ػػاء ،كذلػػؾ مػػف خ ػػالؿ المرافقػػة الدائمػػة لمختم ػػؼ التالميػػذ ،لكارشػػاد كتكجي ػػه
األكليػػاء ألخػػذ الحيطػػة كالحػػذر ،ممػػا أدل إل ػ سػػالمة طمبػػة كمعممػػي المدرسػػة مػػف اػػذا
الكبػػاء .1كبػػالرغـ مػػف أف الحػػرب العالميػػة الثانيػػة فػػي أكجهػػا ،غيػػر أف المدرسػػة عرفػػت
خػػالؿ اػػذا المكسػػـ تسػػجيؿ  290تمميػػذا .2مػػا يالحػػظ عمػ اػػذا المكسػػـ اػػك ارتفػاع عػػدد
التالميذ المسجميف ،كذلؾ بزيادة أكثر مف  100تمميذا عف السنكات األربع الماضية.
كفػػي المكس ػػـ الد ارس ػػي  1942/1941ت ارج ػػع ع ػػدد المس ػػجميف بق ارب ػػة  100تممي ػػذا
حيث سجؿ بالمدرسة  196تمميذا فقط ،كاف مف بينهـ  25بنتػا .كقػد عػرؼ اػذا المكسػـ
مكاصػػمة جميػػع التالميػػذ تعمػػيمهـ بصػػكرة عاديػػة ،كلػػـ ينقطػػع عػػف الد ارسػػة مػػنهـ أم تمميػػذ
حتػ نهايػػة المكسػػـ الد ارسػػي ،لكاجػراء االختبػػارات الخاصػػة بػػةخر السػػنة ،كتكزيػػع الجػكائز
1

محمد األميف بشيشي :ذئرمنت إنع إاسعالن إاسشةمد إاسشمخ إاسعرر إاسترا  ،أشغاؿ الممتق

الكطني لمفكر

اإلصالحي في الجزائر ،إعداد :الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسي كالية تبسة ،دار الهدل ،عيف مميمة ،الجزائر
أفريؿ  ،2003ص.23

2

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11 M. Le President de La Delegation Special
de Tébessa, a M. Le Préfet de Constantine, Statistiques Ecoles Coraniques, N°724, du
25/02/1941.
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عمػ ػ المتف ػػكقيف .1أم ػػا ف ػػي المكس ػػميف  1944/1943ك 1945/1944فق ػػد ك ػػاف ع ػػدد
المسجميف كالمنقطعيف كما يمي:
اسنكاـإاسدراا إ

عددإاسنااطعمف إ

عددإاسناج مف إ
ذئكر إ

إانث إ

نجنكع إ

ذئكر إ

إانث إ

نجنكع إ

1944/1943

174

13

187

34

02

36

1945/1944

205

28

233

02

00

02
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لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع السابؽ.

عرؼ المكسػـ الد ارسػي  1945/1944ارتفاعػا لعػدد المسػجميف الػذم تجػاكز 200
تمميذا ،كانقطع عف الدراسة خاللػه تمميػذاف (ذكػكر) فقػط ،أم أف نسػبة المنقطعػيف قػدرت
بحكالي  %0.86مف عدد المسجميف.
كقد كاف التعداد في الفترة مف  1946إل  1952كما يمي:
اسنكاـإاسدراا إ

عددإاسنااطعمف إ

عددإاسناج مف إ
ذئكر إ

إانث إ

نجنكع إ

ذئكر إ

إانث إ

نجنكع إ

1947/1946

275

125

400

75

49

124

1948/1947

245

104

349

35

16

51

1949/1948

164

80

244

26

12

38

1950/1949

163

90

253

12

05

17

1951/1950

176

105

281

23

17

40

1952/1951

236

118

354

35

10

45

الجػػدكؿ مػػف إعػػداد صػػاحب البحػػث باالعتمػػاع عمػ  :أرشػػيؼ مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات تبسػػة ،السػػجؿ المدرسػػي
لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع السابؽ.

بدايػػة مػػف المكسػػـ الد ارسػػي  1947/1946عرفػػت المدرسػػة تجػػاكز عتبػػة المػػائتي
تمميػػذا ،كقػػد تجػػاكزت فػػي بعػػض المكاسػػـ الثالثمائػػة تمميػػذا .إف ارتفػػاع عػػدد التالميػػذ فػػي
1
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اذ المرحمة الممتدة مف  1946إل  ،1952ربما يعكد إل مجهػكدات رجػاؿ اإلصػالح
فػػي حػػث األكليػػاء بػػؿ مطػػالبتهـ بػػأف يحرصػكا عمػ تسػػجيؿ أبنػػائهـ فػػي المدرسػػة كمتابعػػة
تعميمهـ.
ع ػػرؼ المكس ػػـ الد ارس ػػي  1947/1946تس ػػجيؿ ع ػػدد كبي ػػر م ػػف البن ػػات ،بحي ػػث
ارتفعػػت النسػػبة مػػف  %12.76التػػي تػػـ تسػػجيمها بالمكسػػـ الد ارسػػي  1942/1941إل ػ
أكث ػػر م ػػف الض ػػعؼ ،حي ػػث بمغ ػػت النس ػػبة  %31.25م ػػف ع ػػدد المس ػػجميف .كا ػػي المػ ػرة
األكل التي ترتفع فيها نسبة تسجيؿ البنات إل اذا المستكل.
عػػرؼ المكسػػـ الد ارسػػي  1951/1950أكبػػر نسػػبة لتسػػجيؿ البنػػات ،كالتػػي قػػدرت
نسبتها بػ  %37.37كاك تجسيد السـ المدرسة تهذيب البنيف كالبنات عم حد سكاء .إ
مػا يالحػػظ عمػ تعػػداد التالميػذ المسػػجميف بالمدرسػػة منػذ افتتاحهػػا ،أنػه يختمػػؼ مػػف
سنة إل أخػرل زيػادة أك نقصػانا ،كاػذا قػد يرجػع لعػدة أسػباب ،ربمػا أامهػا عػدـ اسػتقرار
السػػكاف بمق ػرات سػػكنااـ ،كتحػػكلهـ إل ػ منػػاطؽ أخػػرل نتيجػػة الظػػركؼ االجتماعيػػة ،أك
ألف جه ػػد رج ػػاؿ اإلص ػػالح ق ػػد يت ارج ػػع أحيان ػػا ف ػػي ح ػػث األكلي ػػاء عمػ ػ تس ػػجيؿ أبن ػػائهـ
بالمدرسة .أك أف الفتكر قد يصػيب األكليػاء ،ألف الكثيػر مػنهـ ليسػت لديػه رؤيػة كاضػحة
حػػكؿ مصػػير التممي ػذ المػػتعمـ فػػي مثػػؿ اػػذ المػػدارس ،ككػػذا اآلفػػاؽ التػػي رسػػمها رجػػاؿ
اإلصالح لهذا التعميـ.
كمػػا أف انقطػػاع بعػػض التالميػػذ عػػف مزاكلػػة دركسػػهـ ،قػػد يعػػكد لػػنقص الرغبػػة فػػي
الػػتعمـ ،أك ربمػػا يكػػكف بعػػض األكليػػاء قػػد منعػػكا أبنػػاءاـ مػػف مكاصػػمة تعمػػيمهـ بالمدرسػػة
الحرة التي -حسػب اعتقػاداـ -تمثػؿ ضػغطا إضػافيا عمػ أبنػائهـ فػي مػا يتعمػؽ بػالحجـ
الساعي المقرر عميهـ ،كمنه التزاـ أبنائهـ فقط بالمدرسة الفرنسية.
عرفػػت المدرسػػة منػػذ أف فتحػػت أبكابهػػا تسػػجيؿ تمميػػذ ض ػرير كاحػػد ،كذلػػؾ خػػالؿ
المكسػػـ الد ارسػػي  1949 /1948كاػػك التمميػػذ بمقاسػػـ بػػف محمػػد بمقاسػػـ المكلػػكد بتػػاريخ
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 ،1938كال ػػذم ل ػػـ يكاص ػػؿ تعميم ػػه ألنػ ػه م ػػات نتيج ػػة ح ػػادث م ػػركر .1كق ػػد كت ػػب الس ػػيد
إبراايـ ركابحية أحد معممي المدرسة مقاال حكؿ الحادثة.2
رغػػـ أف المدرسػػة بقيػػت تسػػتقبؿ التالميػػذ إلػ غايػػة سػػنة  1956غيػػر أننػػا لػػـ نعثػػر
عمػ ػ ػ ػ ػ تس ػ ػ ػ ػػجيؿ التالمي ػ ػ ػ ػػذ به ػ ػ ػ ػػا خ ػ ػ ػ ػػالؿ المكاس ػ ػ ػ ػػـ الد ارس ػ ػ ػ ػػية التالي ػ ػ ػ ػػة1943/1942 :
 1953/1952 ،1946/1945ك.1954/1953
تقػػكـ اإلدارة إضػػافة إل ػ متابعػػة التالميػػذ بتطبيػػؽ جميػػع المناشػػير كالق ػ اررات التػػي
تصػػدراا لجنػػة التعمػػيـ العميػػا ،فػػي جميػػع المسػػائؿ التربكيػػة ،كاإلداريػػة كالماليػػة ،مػػف يػػكـ
افتتاح المكسـ الدراسي ،إل نهايتػه .3كبعػد إجػراء اإلختبػارات لمختمػؼ المسػتكيات ،تقػكـ
بإخطار الكلي بالنتائ النهائية لمتمميذ ،مػع ذكػر انتقالػه أك رسػكبه ،كمػا تقػدـ لػه الشػهادة
المدرس ػػية (كش ػػؼ النق ػػاط) الت ػػي يظه ػػر م ػػف خالله ػػا مس ػػتكا التحص ػػيمي خ ػػالؿ المكس ػػـ
الدراسي.4
إف إدارة المدرسػػة فػػف كمػػف خػػالؿ التنقيػػب فػػي أرشػػيؼ المدرسػػة بػػرز لنػػا أف الػػذيف
تعػػاقبكا عم ػ إدارة مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة فػػي اػػذ المرحمػػة قػػد اسػػتطاعكا
إدارتهػػا بشػػكؿ جيػػد س ػكاء مػػف ناحيػػة الب ػرام المسػػطرة لمتالميػػذ كمتابعػػة تحصػػيمهـ أك
ترغيب الطاقـ التربكم في االستقرار بالمدرسة كالذم ينعكس عم مردكد التالميذ.

1

كقد سجؿ في أرشيؼ المدرسة عبارة ‹‹ دااته إامنرة إنانء إاحررعنء إإ ر إبركجه إنف إاسندرا إفا،ى إا رهإ

مر نه إاهلل››  .أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء
المسمميف ،المرجع السابؽ.

2

لمتفصيؿ ينظر :إبراايـ ركابحية :أركإاساناـ...إاس،رمر ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،63الجزائر1949/01/10 ،

3

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع

ص.08
السابؽ.

4

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،شهادة مدرسية.
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3-1-3ػاالختباراتػواالظتػالػواضططل .ػ
كانت االختبارات التي يتـ مف خاللهػا تقيػيـ كتقػكيـ التالميػذ فػي جميػع المػكاد تقػدر
باختبػػاريف فػػي السػػنة ،كبدايػػة مػػف سػػنة  1949أصػػبح عػػدداا ثالثػػة اختبػػارات فػػي السػػنة
كقسمت اذ االختبػارات مناصػفة بػيف الشػفهي كالكتػابي .1كقػد أكػدت لجنػة التعمػيـ العميػا
عم ػ أف تك ػػكف جمي ػػع االختب ػػارات التػػي يق ػػكـ به ػػا معمم ػػك المدرسػػة تح ػػت إشػ ػراؼ م ػػدير
المؤسسػ ػػة ،كأف يػ ػػتـ تقػ ػػديـ التقػ ػػدير فػ ػػي الػ ػػدرجات ،2بنػ ػػكع مػ ػػف التشػ ػػدد ،كيقػ ػػكـ المػ ػػدير
بتسجيمها ،كالقياـ بتحميؿ نتائجها ،مػع إبػداء أريػه فػي أسػباب نجػاح أك رسػكب التالميػذ.3
كبناء عم قرار لجنة التعميـ التزمت مدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسة بذلؾ.
بدايػ ػػة مػ ػػف المكسػ ػػـ الد ارسػ ػػي ،1950/1949قػ ػػاـ المعممػ ػػكف بػ ػػإجراء االختبػ ػػارات
الثالث ػػة بالتنس ػػيؽ م ػػع م ػػدير المدرس ػػة ،بع ػػداا ت ػػـ تس ػػجيؿ النت ػػائ عمػ ػ س ػػجؿ خ ػػاص.4
فباإلض ػػافة إلػ ػ تقي ػػيـ التالمي ػػذ ف ػػي المػ ػكاد التعميمي ػػة يػ ػتـ تقي ػػيـ تالمي ػػذ الس ػػنكات الثالث ػػة
كالرابعة كالخامسة أيضا في السيرة كالمكاضبة ،أما تالميذ السػنة الثانيػة فيػتـ تقيػيمهـ فػي
النظافة ،ثـ تكضع النتائ النهائية عم الدفتر مع مالحظة ناجح أك راسب.5
فيما يتعمؽ باختبارات بخر السنة كانػت تجػرل إمػا فػي أكاخػر شػهر جػكاف أك بدايػة
شػػهر جكيميػػة ،6حيػػث كانػػت لجنػػة التعمػػيـ العميػػا تجتمػػع قبػػؿ إجرائهػػا بمػػدة زمنيػػة ،فتقػػكـ
بتحديد التاريخ الذم يسرم عم جميع المدارس ،ككذا جميع اإلجػراءات التنظيميػة لسػير
1

يقكـ المعمـ بطرح السؤاؿ كبعد أجكبة التالميذ يقكـ بتسجيمها في كرقة خاصة به قبؿ نقمها إل

دفتر نتائ

االختبارات .ينظر :نمكذج لجكاب عف سؤاؿ طرحه المعمـ عمي مخازنية عم تالميذ في مادة القربف الكريـ الممحؽ
رقـ (.)37

2

الدرجات التي تـ اعتماداا اي :حسف ،حسف جدا ،متكسط ،ضعيؼ ،ضعيؼ جدا .لمتفصيؿ ينظر :إسماعيؿ

العربي :إسىإاسندمرمفإكاسنع نمف ،البصائر ،ع ،64المرجع السابؽ ،ص.08

3

إسماعيؿ العربي :إسىإاسندمرمفإكاسنع نمف ،البصائر ،ع ،64المرجع السابؽ ،ص.08

5

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،دفتر نتائ االختبارات ،المرجع السابؽ.

4

6

إف تسجيؿ النتائ يتـ عم دفتر يطمؽ عميه دفتر نتائ االختبارات .ينظر نسخة مف الدفتر الممحؽ رقـ (.)38
أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع

المرجع السابؽ.
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االختبػػارات لكػػؿ المسػػتكيات .عم ػ أف يقػػكـ مػػدير المدرسػػة بعػػد تقػػديـ احتياجاتػػه لمجنػػة
التعمػػيـ بتػػكفير الكسػػائؿ الماديػػة لمسػػير الجيػػد لالختبػػارات .1بعػػداا يػػتـ تقيػػيـ التالميػػذ ،ثػػـ
القياـ بترتيبهـ حسب النتائ  ،كيخضع لعمميػة التقيػيـ كػؿ المسػتكيات دكف اسػتثناء ،ككػذا
جميع التالميذ سكاء النهاريكف أك الميميكف.2
بعػػد اػػذ االج ػراءات تقػػكـ إدارة المدرسػػة كمعممكاػػا بتحديػػد ق ػكائـ النػػاجحيف لمقسػػـ
األعم كقكائـ الراسبيف .3ثـ ترسؿ كشكفات النتائ النهائية لألكلياء ،التي تتضػمف نقػاط
المكاد كانتقاؿ أك رسكب التالميذ.4
كبن ػػاء عمػ ػ تعميم ػػات لجن ػػة التعم ػػيـ العمي ػػا ،الت ػػي تض ػػمنت تقم ػػيص بع ػػض المػ ػكاد
بالنسػػبة لمتالميػػذ الميميػػيف ،5فػػإف إدارة مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة ،قػػد التزمػػت
بالقرار حيث تـ اختبار اؤالء التالميذ في المكاد التي ألحت عميها المجنة ،ككانت المػكاد
المقػػررة فػػي االمتحانػػات ،تمػػؾ التػػي ت ػربطهـ بػػدينهـ كلغػػتهـ ككطػػنهـ كاػػي الفقػػه ،السػػيرة
النحك كالخط كالمحفكظات كاإلنشاء.6
كبالنسبة لمجمكع أياـ العطؿ في السنة فهي مكزعة كما يمي:

1

إسماعيؿ العربي :امنت نانت إاسااكم إف إندارس إجنعم إاسع ننء إاسنا نمف إاسج از رممف ،البصائر ،ع82

2

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،دفتر نتائ االختبارات ،المرجع السابؽ .ينظر نمكذج النتائ النهائية

3

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،دفتر نتائ االختبارات ،المرجع السابؽ.

المرجع السابؽ ،ص.03

مع ترتيب التالميذ الممحؽ رقـ (.)39

4

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،كشؼ النتائ لمتمميذة عقيمة بكذراع ،ينظر الكشؼ الممحؽ رقـ (.)40

(.)40

5

إسماعيؿ العربي :ن ؽ إررراننج إاستع مـ إبنص إرنستالنذة إاسذمف إمبت كف إإسى إاسندارس إاس راام  ،البصائر

6

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،دفتر نتائ االختبارات ،المرجع السابؽ.

ع ،65المرجع السابؽ ،ص.08
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اسرقـ إ

اكعم إاسعط إ

عددإاحمنـ إ

 01إ العطمة الصيفية بداية مف أكؿ أكت إل نهاية سبتمبر

 60يكما

 02إ العطمة األسبكعية يكماف في األسبكع

 80يكما

 03إ رأس السنة الهجرية أكؿ محرـ

 01يكـ

 04إ عاشكراء العاشر محرـ

 01يكـ

 05إ المكلد النبكم

 07أياـ

 06إ يكـ بدر 17رمضاف

 01يكـ

 07إ عيد الفطر  03قبؿ العيد ك 03بعد

 07أياـ

 08إ عيد األضح  03قبؿ العيد ك 03بعد

 07أياـ

 09إ ذكرل كفاة الشيخ عبد الحميد بف باديس  16أفريؿ

 01يكـ

جدكؿ أياـ العطمة في مدارس جمعية العمماء ،البصائر ،س ،1سؿ ،2ع ،11الجزائر ،1947/10/20 ،ص.08

بالنسػػبة لرزنامػػة العطػػؿ ،فإنهػػا لػػـ تكػػف مضػػبكطة بشػػكؿ نهػػائي منػػذ نشػػأة المدرسػػة
كلمدة فاقت العشر سنكات ،غير أنه في أكاخر األربعينات ،تػـ كضػع برنػام تػـ بمكجبػه
تحديػػد أيػػاـ العمػػؿ الفعميػػة كأيػػاـ العطػػؿ خػػالؿ المكسػػـ الد ارسػػي .كبمػػا أف مدرسػػة تهػػذيب
البنيف كالبنات بتبسة تخضع لمتنظيـ البيداغكجي الذم اعتمدته جمعية العمماء المسػمميف
الج ازئ ػرييف ،فقػػد التزمػػت باأليػػاـ المعمكلػػة كأيػػاـ العطػػؿ التػػي تػػـ ضػػبطها بدايػػة مػػف سػػنة
 ،1947فالحد األدن الذم كاف يحضر التالميذ اك 200يكما ،أما مجمكع أيػاـ العطػؿ
في السنة فهك  165يكما.
4-1-3ػػإدتػبالػطضبظػاضجاطدػاألخضرػبػدظطغظظ .ػ
ب ػػالرغـ م ػػف أف مدرس ػػة ته ػػذيب البن ػػيف كالبن ػػات ا ػػي مدرس ػػة ابتدائي ػػة ،كألف األا ػػـ
بالنسػػبة لرجػػاؿ اإلصػػالح فػػي مختمػػؼ المػػدارس الح ػرة اػػك التعمػػيـ االبتػػدائي ،1باعتبػػار
يمثػؿ المرحمػة الصػعبة لتكػكيف الػنشء ،إال أف المدرسػػة ،قػد قامػت بتػدريس طمبػة الجػػامع
األخضر.

1

عمي مراد :المرجع السابؽ ،ص.129
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شػػهدت سػػنة  1940فػػي السػػادس عشػػر مػػف شػػهر أفريػػؿ ،كفػػاة اإلمػػاـ الشػػيخ عبػػد
الحميد بف باديس .كبمكته فقػدت األمػة ارئػد اإلصػالح بػالجزائر ،كبػذلؾ يكػكف الطمبػة قػد
فقدكا الجامع األخضر ،اذا الجػامع الػذم عػرؼ خػتـ تفسػير القػربف الكػريـ ،كخػتـ تفسػير
المكطأ في الحديث الشريؼ ،مف طرؼ اإلماـ عبد الحميد بف باديس.1
بكفاة الشيخ عبد الحميد بف باديس قدـ إل تبسة أغمب الطمبة الذيف كانكا يزاكلػكف
دراستهـ عم يد  ،كما كفد في أكاخر شهر سبتمبر مػف عػاـ  1940مجمكعػة مػف طمبػة
الشيخ بمقاسـ المجاني 2كالذيف بمػ عػدداـ ق اربػة  26طالبػا قػدمكا مػف سػدراتة كقػدـ معهػـ
بعض الطمبة الجدد.3
اس ػ ػػتقطبت مدرس ػ ػػة ته ػ ػػذيب البن ػ ػػيف كالبن ػ ػػات اػ ػ ػؤالء الطمب ػ ػػة ،حي ػ ػػث قام ػ ػػت اإلدارة
بتقسػػيمهـ إلػ أفػكاج ،حسػػب مسػػتكياتهـ الد ارسػػية ،كتكفػػؿ الشػػيخ العربػػي التبسػػي بتػػدريس
الطمبػػة مجمكعػػة مػػف المػكاد اػػي :األدب ،التربيػػة ،التػػاريخ ،كعمػػـ األصػػكؿ ،فػػي حػػيف أف
الشيخ سعيد الزمكشي 4الذم يتميز بقدرة كبيػرة عمػ تبسػيط المعمكمػات الصػعبة لمطمبػة

5

تكل تدريسهـ مادتي الفقه ،كالحديث.6
استمر تدريس طمبة جامع األخضر لمدة سػنتيف كػاممتيف ،كفػي شػهر أكتػكبر لسػنة
 1943أصػ ػػدر المجمػ ػػس اإلدارم لجمعيػ ػػة العممػ ػػاء المسػ ػػمميف الج ازئ ػ ػرييف بيانػ ػػا -كذلػ ػػؾ

1

محمد الدراجي :اسشمخ إعرد إاس نمد إرف إرندمس إاسا م إكاستجدمد ،أشغاؿ الممتق

الكطني لمفكر اإلصالحي

إعداد :الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسي كالية تبسة ،دار الهدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عيف مميمة ،الجزائر
 د .س .ف  ،ص.23
2
3
4

كاف مكمفا بالحركة اإلصالحية بمنطقة سدراتة  -تتبع إقميميا كالية سكؽ أاراس -كنكاحيها.

محمد األميف بشيشي :الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسي كالية تبسة ،المرجع السابؽ ،ص.18-17
( ) 1960-1904مف مكاليد عيف البيضاء (كالية أـ البكاقي) ،درس بجامع الزيتكنة تحصؿ منه عم

شهادة

التطكيع ،بعد عكدته سنة  1930درس بعدد كبير مف مناطؽ الكطف منها :عيف البيضاء ،معسكر ،مدرسة الفالح
بكاراف ،مدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسة ،معهد عبد الحميد بف باديس بقسنطينة ،كدار الحديث بتممساف.

5
6

لحسف جاكر :اشنطإجنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسج از رممف ،...المرجع السابؽ ،ص.100

محمد األميف بشيشي :الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسي كالية تبسة ،المرجع السابؽ ،ص.20-19
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لػدكاعي ضػركرية قػػاارة حسػب البيػػاف -تضػمف اسػػتمرار تعمػيـ تالمػػذة الجػامع األخضػػر
بتبسة لمكسـ دراسي بخر.1
فمدرس ػػة ته ػػذيب البنػ ػيف كالبن ػػات بتبس ػػة ع ػػف طري ػػؽ كف ػػاءة الش ػػيخ العرب ػػي التبس ػػي
كالشػيخ سػعيد الزمكشػػي اسػتطاعت اسػػتيعاب ،ثػـ تكػكيف كتعمػػيـ طمبػة الشػػيخ عبػد الحميػػد
ابف باديس كذلؾ لمدة ثالث سنكات دراسية كاممة.
لـ يقتصر دكر المدرسة عم تدريس الطمبػة الكافػديف فقػط ،لكانمػا تػـ احتضػاف جػؿ

الطمبػػة ال ػػذيف كف ػػدكا عمػ ػ تبسػػة م ػػف ط ػػرؼ مختم ػػؼ العػػائالت كا ػػذا بإيع ػػاز م ػػف ط ػػرؼ
القائميف عميها ،فمثال تـ احتضاف الطالب عبد العزيز زمزكـ مف طػرؼ عائمػة العيػد بػف
عيشة ،كما تـ احتضاف الطالب محمد لميف بشيشي مف طرؼ عائمة محمد بف عيشة.2
لشدة حب الشيخ سعيد الزمكشي لطمبة العمـ كاف كثي ار ما يتقرب منهـ .3إف اػؤالء
الطمبة الكافديف قد كاف الشيخ العربي التبسي يتعهداـ باستمرار ،كما أنػه يحػث أصػحابه
عمػ ذلػػؾ .قػػاؿ عنػػه أحػػد معارفػػه ‹‹مإأعػػرؼإرجػػالإأ ػػبإإتالنمػػذ إاس ػػبإإئ ػػهلإكأب ػػصإ
سةـإاإلبالصإجنمعهلإكبنسطةـإرا اهإئأاةـإناهلإكئأاػهإنػاةـإن نػنإعرفػتإاحاػتنذإ
اسعرر إاسترا ››.4
كفي نهاية المكسـ الدراسي  1941/1940قاـ الشيخ العربي التبسي بتزكيد اػؤالء
الطمبػػة بكػػؿ تجاربػػه خدمػػة لمػػكطف ،كأقػػنعهـ بمػػا يجػػب عمػػيهـ أف يبثػػك مػػف تكعيػػة ككعػػي
في أبناء كبنات قرااـ كمداشراـ.5
1

محمد البشير اإلبراايمي :آ نر إاإلننـ إن ند إاسرشمر إاإلرراهمن إ( ،)1952-1940ج ،2جمع كتقديـ :أحمد

2

محمد األميف بشيشي :الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسي كالية تبسة ،المرجع السابؽ ،ص.21

طالب اإلبراايمي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،1997 ،ص.131

3

لحسف جاكر :اشنطإجنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسج از رممف ،...المرجع السابؽ ،ص.100

4

رابح تركي :اسشمخإاسعرر إاسترا إان بإر مسإجنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسج از رممف ،...الجمعية الثقافية الشيخ

5

أحمد بف ذياب :اسعرر إاسترا إاساة ،إاسع نم إرنسج از ر ،أشغاؿ الممتق الكطني لمفكر اإلصالحي في الجزائر

العربي التبسي كالية تبسة ،المرجع السابؽ ،ص.31

الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسي كالية تبسة ،دار الهدل ،عيف مميمة ،الجزائر ،أفريؿ  ،2003ص.47
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2-3ػػاضوضدػاإلداريػواالجتطاريػضططضطيػاضطدردظ .ػ
إف عماد التعميـ اك المربي ،كما أنه المثؿ األعمػ بالنسػبة لمتمميػذ مػف الصػبا إلػ
المرااقػة ،بػػؿ إلػ الشػباب كالكهكلػػة ،فهػػك ناشػػر العمػـ بػػيف النػػاس ،كاػك المكجػػه لهػػـ .لػػذا
فقد كاف الحػرص عمػ أف التعمػيـ ال يمارسػه ،إال مػف يمتمػؾ الػزاد المعرفػي ،الػذم يؤامػه
لهػػذ الرسػػالة ،ككػػذا مػػف يتميػػز بػػاألخالؽ الفاضػػمة التػػي تحفػػز التالميػػذ كالطمبػػة لإقتػػداء
به.
1-2-3ػوضطغظػاضططضطغنػباضطدردظ .ػ
انطمق ػػت المدرس ػػة ف ػػي البداي ػػة ب ػػذات المعمم ػػيف ال ػػذيف درسػ ػكا ببناي ػػة الح ػػاج حػ ػكاس
ح ػكاس كاػػـ :العربػػي التبسػػي ،كالصػػديؽ سػػعدم ،كعيس ػ سػػمطاني ،كالصػػادؽ بػػف خميػػؿ
درباسي.
كالتح ػ ػػؽ به ػ ػػـ لت ػ ػػدريس القػ ػ ػربف الكػ ػ ػريـ معم ػ ػػر عمي ػ ػػة ،1كالش ػ ػػافعي قرف ػ ػػي 2كمحم ػ ػػد
سػ ػػحيرم ،3كعمػ ػػي مخازنيػ ػػة .أمػ ػػا الم ػ ػكاد التعميميػ ػػة األخػ ػػرل فقػ ػػد أككمػ ػػت لمجمكعػ ػػة مػ ػػف
المعمميف مثؿ العيد مطركح كمحمد الشبككي.4
اسػػتكعبت المدرسػػة الطمبػػة الػػذيف تخرج ػكا مػػف جػػامع الزيتكنػػة لمتػػدريس بهػػا ،كاػػـ
الػػذيف تمقػكا مختمػػؼ المنػػاا منهػػا ،ككػػاف الػػدافع لهػؤالء اػػك تعمػػيـ الناشػػئة ،كغػػرس الق ػيـ
اإلصالحية في نفكسهـ.
1

الذم كاف يدرس القربف الكريـ في كتاب لمدة أربعة سنكات دكف ترخيص مف اإلدارة كرغـ التحاقه لمتدريس بمدرسة

تهذيب البنيف كالبنات إال أنه ظؿ يحفظ القربف الكريـ في كتابه حيث حصؿ بتاريخ  1939/07/25عم الترخيص
لتعميـ القربف .لمتفصيؿ ينظر:
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°62, Répertoire Ecoles Coranique, op.cit.
 2كاف يدرس القربف منذ  1906/07/13في أحد الكتاب بتبسة .لمتفصيؿ ينظر:
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. Le Maire de La Commune de Tébessa, a
M. Le Préfet de Constantine, Etat des Ecoles Privées signalées comme Relevant du
Mouvement Réformiste, N°1383, du 15/06/1939.
 3كماؿ عاشكرم :عرؽإنفإتنرمخإترا  ،المرجع السابؽ.
4

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،التكزيع األسبكعي لممكاد ،المرجع السابؽ.
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انطمػػؽ الت ػػدريس بالمدرسػػة بأربع ػػة معممػػيف ف ػػي كػػؿ مكس ػػـ د ارسػػي ،1كبت ازي ػػد ع ػػدد
التالمي ػ ػػذ ازداد معه ػ ػػـ ع ػ ػػدد المعمم ػ ػػيف ،حي ػ ػػث عرف ػ ػػت المدرس ػ ػػة ف ػ ػػي المكس ػ ػػـ الد ارس ػ ػػي
 1941/1940ستة معمميف ،2كظؿ التعػداد يػزداد باسػتمرار حيػث أصػبح عػدد المعممػيف
فػػي المكسػػـ الد ارسػػي  1948/1947اػػك ثمانيػػة معممػػيف بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػدير المدرسػػة

3

الػػذم باإلضػػافة إل ػ اضػػطالعه بالمهػػاـ اإلداريػػة كالتربكيػػة مػػف تكجيػػه لكارشػػاد لممعممػػيف
فهك غيػر معفػ مػف التػدريس .كبالنسػبة لممكسػـ الد ارسػي 1949/1948درس بهػا أيضػا

ثمانية معمميف ،4كقد تراجع عػدداـ بالمدرسػة فػي المكسػـ الد ارسػي  1950/1949حيػث
درس بها سبعة معمميف مف بينهـ معممة تمتحؽ لممرة األكل كالتي كانت إحػدل تمميػذات
اػذ المدرسػػة .كبدايػػة مػػف المكسػػـ الد ارسػي ،1950/1949ارتفػػع عػػدد المعممػػيف ،حيػػث
درس بها تسعة معمميف مف بينهـ ذات المعممة.5
عرفت المدرسة مف حيف آلخر تغييار في طاقمها التربكم ،لكف ذلػؾ لػـ يػؤثر عمػ
اسػػتقراراا .كمػػف بػػيف المعممػػيف الػػذيف درس ػكا بهػػا دكف انقطػػاع ،كلمػػدة اسػػتمرت مػػف سػػنة
 1944إلػ غايػػة سػػنة  1956السػػيد الحفصػػي فرحػػاتي .6كظمػػت زع ػرة عثمػػاني تمػػارس
التعمػػيـ منػػذ أف التحقػػت بالمدرسػػة إل ػ غايػػة  1956عنػػدما حػػاكؿ االسػػتعمار الفرنسػػي
القبض عميها

1

7

.

عمي مرحكـ :دمثإاسنتجكؿ ،البصائر ،ع ،120المرجع السابؽ ،ص.05

2

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. Le Président de La Délégation Spécial
de Tébessa, a M. Le Préfet de Constantine, Statistiques Ecoles Coraniques, N°724, du
25/02/1941.
 3أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع
السابؽ.
 4محمد البشير اإلبراايمي :قندةإاسجمؿإاسجدمدإف إنمندمفإاسع ـ؛إقن ن إأاننءإاسنع نمفإكنرائزهـ ،البصائر ،س2
سؿ ،2ع ،56الجزائر ،1948/11/15 ،ص.02
 5أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع
السابؽ.
 6شقيؽ العربي التبسي .لمتفصيؿ ينظر :أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،السجؿ المدرسي لمتسجيالت
العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع السابؽ.
 7أرشيؼ مسجد الشيخ العربي التبسي ،رسالة خطية ،المرجع السابؽ.
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فػػالمعممكف الػػذيف تػػداكلكا عم ػ تػػدريس التالميػػذ منػػذ سػػنة  1932إلػ سػػنة 1952
بمدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة اػػـ كمػػا يمػػي :العربػػي التبسػػي ،الصػػديؽ سػػعدم
ال ػػكردم ش ػػقراكم ،يكس ػػؼ ب ػػف محم ػػد شعش ػػكعي ،عب ػػد الحف ػػيظ ب ػػدرم ،الش ػػاذلي المك ػػي

1

عيس ػ سػػمطاني ،الصػػادؽ بػػف خميػػؿ درباسػػي ،الشػػافعي قرفػػي ،2مالػػؾ بػػف نبػػي ،3سػػعيد
الزمكشػ ػػي ،4عميػ ػػة معمػ ػػر ،5محمػ ػػد سػ ػػحيرم ،عمػ ػػي مخازنيػ ػػة ،محمػ ػػد الشػ ػػبككي ،العيػ ػػد
مط ػػركح ،إبػ ػراايـ ركابحي ػػة ،محم ػػد الط ػػاار ن ػػاجح ،الطي ػػب قكاس ػػمية ،الطي ػػب س ػػميماني
الحفصػػي فرحػػاتي ،إب ػراايـ مزاػػكدم ،مصػػطف زمرلػػي ،زع ػرة عثمػػاني ،محمػػد قكاسػػمية
محمػػد الربيعػػي يكنس ػػي ،الطػػاار خال ػػدم .6إف مختمػػؼ المعممػػيف ال ػػذيف درس ػكا بمدرس ػػة
تهذيب البنيف كالبنات بتبسة منهـ مف عمؿ بها بصكرة منتظمة كمنهـ مػف لػـ يسػتقر بهػا
كمنهـ مف كاف مساعدا بها في فترة ما.
كػػاف عػػدد الػػذيف تكلػكا التػػدريس بالمدرسػػة  27معممػػا كػػاف لهػػـ الفضػػؿ فػػي اسػػتقباؿ
مختمػػؼ التالميػػذ كتنشػػيط الحركػػة التعميميػػة التربكيػػة بالمنطقػػة ألف مػػف ا ػؤالء مػػف تنقػػؿ
معمما أك مدي ار بمختمؼ المدارس التي تسهر عميها جمعية العمماء المسمميف الج ازئػرييف.
ن ػػذكر م ػػنهـ م ػػثال الش ػػيخ محم ػػد الش ػػبككي ال ػػذم تنق ػػؿ إلدارة مدرس ػػة الحي ػػاة بالشػ ػريعة

7

كالشيخ عبد الحفيظ بدرم الػذم عمػؿ مػدي ار بمدرسػة التربيػة كالتعمػيـ بػكاراف سػنة 1946
كالتي لبث فيها ثالث سنكات ثـ تنقؿ بعداا إل مدرسة اإلرشاد بالبميدة.8
1

محمد عمي دبكز :أعالـإاإلصالحإف إاسج از ر ،...ج ،2المرجع السابؽ ،ص.30

2

A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. Le Maire de La Commune de Tebessa
a M. Le Préfet de Constantine, Etat des Ecoles Privées signalées comme Relevant du
Mouvement Réformiste, N°1383, du 15/06/1939.
 3الشاذلي حكاس :المصدر السابؽ.
4

6

محمد األميف بشيشي :الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسي كالية تبسة ،المرجع السابؽ ،ص.20
5
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°62, Répertoire Ecoles Coranique, op.cit.
أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف ،المرجع

المرجع السابؽ.

 7أرشيؼ مدرسة الحياة الشريعة ،دفتر التسجيالت العامة ،المرجع السابؽ.
8

محمد الحسف فضالء :نفإأعالـإاإلصالحإف إاسج از رل المرجع السابؽ ،ص.52
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أما بالنسبة لمكاصفات المعمميف فإنػه لػـ يشػترط فػي التعمػيـ بالمدرسػة فػي السػنكات
األكلػ ػ الش ػػهادات العممي ػػة ،غي ػػر أف أا ػػـ المكاص ػػفات الت ػػي تس ػػاعد المعم ػػـ عمػ ػ بداء
مهمت ػػه ،ا ػػي ق ػػكة شخص ػػيته ،ككفاءت ػػه العممي ػػة ،كحس ػػف أخالق ػػه ،1كب ػػالرغـ م ػػف أف ا ػػذ
المرحمة التي لـ يتـ فيها اشتراط الشػهادات العمميػة ،إال أف بعػض معممػي المدرسػة كػانكا
إمػػا متخػػرجيف مػػف جػػامع األزاػػر الش ػريؼ مثػػؿ العربػػي التبسػػي ،أك أنهػػـ زيتكنيػػكف مثػػؿ
إبػ ػراايـ مزا ػػكدم ،محم ػػد الش ػػبككي ،كالعي ػػد مط ػػركح ،مص ػػطف زمرل ػػي ،محم ػػد الطي ػػب
قكاسمية ،كمعمر عمية.2
كقػػد اسػػتمر الكضػػع من ػذ تأسػػيس المدرسػػة إل ػ غايػػة سػػنة  .1951حيػػث قػػررت
لجنػة التعمػيـ باإلجمػػاع ،اعتبػار الشػهادات العمميػػة كشػهادة التحصػيؿ مػػف جػامع الزيتكنػػة
شرطا أساسيا فػي قبػكؿ المعممػيف بمختمػؼ المػدارس التابعػة لجمعيػة العممػاء المسػمميف.3
فبالنظر لتزايد عدد خريجي جامع الزيتكنػة كرغبػة العديػد مػنهـ لكاقبػالهـ لمتػدريس بمػدارس
جمعية العمماء المسمميف ربما باشرت لجنة التعميـ باشتراط الشهادات العممية التػي تؤاػؿ
أصحابها ممارسة التعميـ بمدارسها.
كحت ػ يقػػكـ أكثػػر النػػاس كفػػاءة بػػالتعميـ ،أصػػبحت عمميػػة قبػػكؿ المعممػػيف لمتػػدريس
بالمػػدارس التػػي تشػػرؼ عميهػػا جمعيػػة العممػػاء المسػػمميف الج ازئػرييف ،زيػػادة عمػ الشػػهادة
العممية أضافت لجنة التعميـ شرطا بخر ،كاك إجراء امتحاف خاص أطمؽ عميػه ‹‹أه مػ إ
استع مـ›› .كقد قررت لجنة التعميـ إجراء اذا االمتحاف عم كؿ مف يطمػب االنخػراط فػي
سػػمؾ المعممػػيف بدايػػة مػػف العػػاـ الد ارسػػي  ،1954/1953بحيػػث يشػػمؿ اإلمتحػػاف إلقػػاء
درس عمػ ػ جم ػػع م ػػف الطمب ػػة م ػػف منه ػػاج التعم ػػيـ لم ػػدارس جمعي ػػة العمم ػػاء ،كمكض ػػكع
إنشائي ،باإلضافة إل سؤاؿ تربكم.4
1

رابح تركي :استع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام  ،...المرجع السابؽ ،ص.218

3

باعزيز بف عمر :رالغإنفإسجا إاستع مـ ،البصائر ،س ،4سؿ ،2ع ،168الجزائر ،1951/09/03 ،ص.08

2

4

لمتفصيؿ ينظر :الهجرة العممية في الفصؿ الثاني لصاحب البحث.

العربي التبسي :سجا إاستع مـ؛إرالغ ،البصائر ،س ،6سؿ ،2ع ،239الجزائر ،1953/09/04 ،ص.08
244

اضغصلػاضرابد:ػػػػػػػػػػػػػطنػثطراتػاضظذاطػاإلصالحيػسيػطظطػظػتبدظػػطدردظػتؼذغبػاضبظغنػوػاضبظاتػبتبدظػأظطوذجاػػ

2-2-3ػرواتبػودرجاتػاضططضطغنػووضطؼمػاضطادي .ػ
إف المعمميف اـ الذيف حممكا رسالة بداء الكاجب ،فقد كصفهـ الشيخ محمد البشػير
اإلبراايمي بػأنهـ ‹‹اسطن

إاسنجنهدةإف إارمؿإتع مـإأرانءإاحن إس،ػتةـإكتػررمتةـإع ػىإ

عان دإكقكاعدإدماةـإكطرعةـإع ىإقنسبإنفإآدارهإكأبالقه››.1
فػػي السػػنكات األكل ػ لمتعمػػيـ بمدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة فقػػد درس بهػػا
معممػ ػػكف يسػ ػػكنكف بالمدينػ ػػة ،حيػ ػػث كػ ػػاف مشػ ػػكؿ السػ ػػكف غيػ ػػر مطػ ػػركح بالنسػ ػػبة له ػ ػؤالء
المعمميف ،أما بالنسبة لمدير المدرسة كمعممها األكؿ الشيخ العربي التبسي ،فقػد أقػاـ فػي
البداية ببناية الحاج حكاس حكاس ،2ثـ قاـ أعضػاء جمعيػة تهػذيب البنػيف كالبنػات بتبسػة
بالتنس ػػيؽ م ػػع مختم ػػؼ الخيػ ػريف م ػػف أبن ػػاء تبس ػػة ،ببن ػػاء مس ػػكف ل ػػه ف ػػي الط ػػابؽ العم ػػكم
لممدرسػػة .3غيػػر أنػػه مػػع تطػػكر المدرسػػة كت ازيػػد عػػدد التالميػػذ ازداد معهػػا عػػدد المعممػػيف
كقػػد كػػاف يػػدرس بهػػا بعػػض الػػذيف ال يسػػكنكف بمدينػػة تبسػػة مثػػؿ الشػػيخ محمػػد الشػػبككي
كالشيخ إبػراايـ مزاػكدم ،حيػث كانػت ظػركفهـ الماديػة صػعبة جػدا ،مقارنػة بػالمجهكدات
التي يبذلكنها صيفا كشتاء ،ككانت اذ التضحيات في سبيؿ تعميـ أبناء المنطقة.
صكر الشيخ محمد البشير اإلبراايمػي حػاؿ عػدد كبيػر مػف معممػي المػدارس الحػرة
التابعة لجمعية العمماء المسمميف بقكلػه ‹‹فالإنائفإنرمحلإكمإشنؿإنجنكعلإكمإنرتػبإ
ئنؼإمادإاس،ركرةإكماكمإاس،عؼلإكمب ؼإاسةـلإكمصكفإاسةن إعفإاسترذؿ››.4
صػػرح الطيػػب سػػمطاني بػػأف انػػاؾ مػػف زمالئػػه المعممػػيف – كقػػد عػػايش اػػك بنفسػػه
أيض ػػا الكض ػػع تمام ػػا -م ػػف ك ػػاف يس ػػتعمؿ القس ػػـ ل ػػيال مقػ ػ ار لإقام ػػة ،ففي ػػه ي ػػتـ تحض ػػير
الدركس ،كفيه يناـ المعمـ ،كفي الصباح يقكـ بجمع األفرشػة ككضػعها بالخ ازنػة ،ثػـ يػتـ
1

محمد البشير اإلبراايمي:

 ،1951/04/02ص.01

2
3
4

اكؽ إاسنع نمف إع ى إاحن  ،البصائر ،س ،4سؿ ،2ع ،149الجزائر

الشاذلي حكاس :المصدر السابؽ.
محمد عمي دبكز :أعالـإاإلصالحإف إاسج از ر ،...ج ،2المرجع السابؽ ،ص.34

محمد البشير اإلبراايمي :اكؽإاسنع نمفإع ىإاحن  ،البصائر ،ع ،149المرجع السابؽ ،ص.01
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استقباؿ التالميذ لمتدريس في يػكـ جديػد .كاسػتمر الكضػع عمػ اػذ الصػكرة مػدة سػنكات
عديدة.1
إف الصبر عم اذ الكضعية مف طرؼ المعممػيف ،اػي منقبػة تحسػب لهػـ ،ألنهػـ
تمثم ػكا قػػكؿ الش ػػيخ العربػػي التبسػػي ع ػػف تقػػديـ الكاجبػػات بالتض ػػحية كالجهػػاد فػػي مج ػػاؿ
التربيػػة كالتعمػػيـ بقكلػػه‹‹ :إفإاستع ػػػمـإسػػػكطائـإهػػػذالإكفػػػ إأنػػػتئـإهػػػذ إنمػػػدافإت،ػػػ م إ
كجةند›› .2كبالرغـ مف تضحيات عدد كبير مػف المعممػيف إال أف الكضػع كػاف فػي غايػة
الصعكبة.
إف الكضػػع المػػادم الػػذم كػػاف يعيشػػه المعممػػكف صػػعب جػػدا ،كاػػـ الفئػػة التػػي اػػي
‹‹عنندإجنعم إاسع ننءإف إأجػؿإإكظن ةػنإكهػ إاستررمػ إكاستع ػمـلإكهػ إاسعصػبإاسنػدررإ
س مػػنةإهػػذ إاس رئ ػ إاسنرنرئػ ›› ،3حركػػة اإلصػػالح لمكضػػع الػػذم تعيشػػه األمػػة ،كبمػػا أف
الجمعيػػات المحميػػة اػػي المرجػػع الكحيػػد فػػي ماديػػات المػػدارس ،فقػػد تكلػػت جمعيػػة تهػػذيب
البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة مسػػألة مرتبػػات معممػػي المدرسػػة ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ التبرعػػات التػػي
تجمعها خاصة مف طرؼ الميسكريف ،ككذا الزكاة التي يدفعها أصحابها لمجمعية.
رغػػـ أف ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ ببػػاريس تسػػهر عم ػ تنظػػيـ كتمكيػػؿ التعمػػيـ الفرنسػػي
بػػالجزائر غيػػر أف التعمػػيـ العربػػي الحػػر بهػػا يػػنهض عمػ كااػػؿ الشػػعب تمػػكيال كرعايػػة.4
فاإلدارة االستعمارية بالجزائر لـ تقدـ أم مساعدة مادية لهؤالء المعمميف.5
إف األكض ػػاع العس ػػيرة الت ػػي عاش ػػها المعمم ػػكف جػ ػراء ال ارت ػػب الزاي ػػد ،كك ػػذا غي ػػاب
المسػػكف ،قػػد تػػؤثر سػػمبا عم ػ النتػػائ المدرسػػية ،فيصػػبح التحصػػيؿ العممػػي مػػف طػػرؼ
التالميػػذ ضػػعيفا ،كقػػد اسػػتعرض المجمػػس اإلدارم لجمعيػػة العممػػاء المسػػمميف الج ازئ ػرييف
1
2

الطيب سمطاني :المصدر السابؽ.
بشير كاشة الفرحي :إننـإاسنجنهدمفإاسشةمدإاسشمخإاسعرر إاسترا  ،دار اآلفاؽ ،الجزائر ،2004 ،ص.13

3

محمد البشير اإلبراايمي :اكؽإاسنع نمفإع ىإاحن  ،البصائر ،ع ،149المرجع السابؽ ،ص.01

5

رابح تركي :استع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام  ،...المرجع السابؽ ،ص.301

4

رابح تركي :اسشمخإعردإاس نمدإرفإرندمسإف ا تهإكجةكد ...ل المرجع السابؽ ،ص.349
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نتائ امتحانػات المكسػـ الد ارسػي  1948/1947فكجػد أف الضػعؼ كالػنقص فػي النتػائ
م ػػرد إلػ ػ مجمكع ػػة م ػػف األس ػػباب منه ػػا :ض ػػعؼ دخ ػػؿ المعم ػػـ مقارن ػػة بغ ػػالء األس ػػعار
إضافة إل مشكؿ السكف.1
فػػي سػػنة  1949قامػػت لجنػػة التعمػػيـ بحػػث الجمعيػػات المحميػػة عمػ أف تػػؤدم أحػػد
أاـ كاجباتها ،كاي جمع الماؿ لتغطيػة ركاتػب المعممػيف ،حفاظػا عمػ كػرامتهـ مػف جهػة
كتحسيف بداء كاجبهـ مف جهة أخرل .2كما قامت لجنة التعميـ العميا في االجتماع الػذم
عقدته في الفترة ما بيف  04سبتمبر 1949ك 02أكتكبر ،1949بإنشػاء صػندكؽ خػاص
باألح ػػداث الطارئ ػػة أطم ػػؽ عمي ػػه ‹‹صػػػادكؽإاس،ػػػننفإاإلجتنػػػنع ›› كال ػػذم تس ػػدد من ػػه
مرتبات المعمميف ،الذيف يقعكف ضحية الحكادث الطارئة كالمرض.3
كفيمػػا يتعمػػؽ بترتيػػب المعممػػيف فػػي الػػدرجات بنػػاء عم ػ شػػهاداتهـ العمميػػة ،ككػػذا
أقػػدميتهـ فػػي التعمػػيـ ،فمػػـ تعػػرؼ المػػدارس التابعػػة لجمعيػػة العممػػاء المسػػمميف ذلػػؾ منػػذ
نشأتها إل غاية سنة  1948حيث في أكاخر اذ السنة قرر المجمس اإلدارم لجمعيػة
العمماء المسمميف الجزائرييف ترتيب درجات المعمميف تفاديا لهضـ أقدميتهـ.4
3-2-3ػاضتغتغشػواضتصوغنػضضططضطغن .ػ
نظ ػ ار لمت ازيػػد المسػػتمر عم ػ الػػتعمـ كالتعمػػيـ مػػف يػػكـ آلخػػر ،أكلػػت جمعيػػة العممػػاء
المسمميف الجزائرييف ااتماما كبيػ ار لعمميتػي التفتػيش كالتكػكيف فػي مختمػؼ المػدارس التػي
تشػػرؼ عميهػػا ،فأنشػػأت لهػػا ايػػةت ،5تأخػػذ بأيػػدم المعممػػيف كالمتعممػػيف ،حتػ تػػتمكف مػػف
تحقيؽ األاداؼ التي رسمتها مف تعميـ الناشئة.
1
2

إسىإاسنشن خإاسنع نمف ،البصائر ،ع ،51المرجع السابؽ ،ص.08

إسماعيؿ العربي :رمنف إإسى إاسجنعمنت إاسان ن إرشؤكف إاسندارس ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،70الجزائر

 ،1949/03/07ص.06

3

إسماعيؿ العربي :ق ارراتإسجا إاستع مـإاسع من ،البصائر ،س ،3سؿ ،2ع ،93الجزائر ،1949/10/31 ،ص.08

5

بشير كاشة الفرحي :المرجع السابؽ ،ص.22

4

إسىإاسنشن خإاسنع نمفلإالبصائرلإع51لإالمرجع السابؽ ،ص.08
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ففي إطار تعريؼ المعمميف بالػدكر الػذم يجػب عمػيهـ القيػاـ بػه ،ككػذا تكػكينهـ فػي
المجػ ػػاالت البيداغكجيػ ػػة ،التػ ػػي تسػ ػػاعداـ عم ػ ػ الػ ػػتحكـ فػ ػػي بداء مهمػ ػػتهـ عمميػ ػػا آلداء
رسػػالتهـ ،قػػاـ المجمػػس اإلدارم لجمعيػػة العممػػاء المسػػمميف الج ازئ ػرييف فػػي سػػنة 1936
بتأسػػيس أربػػع لجػػاف ،كانػػت منهػػا لجنػػة مختصػػة اػػي ‹‹سجاػ إاستع ػػمـ›› كالتػػي تتكػػكف مػػف
 20عضػكا ،كقػػد عرفػت اػػذ المجنػػة تكاجػػد عنصػريف مػػف تبسػػة امػػا الشػػيخ جفػػاؿ جفػػاؿ
كالشيخ عيس بف بمقاسـ.1
كقد حددت لجنة التعميـ اختصاصات المعممػيف ككاجبػاتهـ التػي يجػب عمػيهـ التقيػد
بها كالتي منها:
 مسؤكؿ عف تنفيذ القانكف ،كتثبيت النظاـ بفصمه. مسؤكؿ عف تطبيؽ المنه  ،كالحراسة المنظمة. مسؤكؿ لمجنة التعميـ ،كلمجمعية المحمية بكاسطة المدير. مسؤكؿ عف المناداة اليكمية ،لكابالغ كؿ المالحظات لممدير. ي ارفػ ػػؽ تالميػ ػػذ عنػ ػػد الخػ ػػركج مػ ػػف المدرسػ ػػة إل ػ ػ البػ ػػاب ،كيصػ ػػحبهـ فػ ػػي الفسػ ػػحاتالمدرسية ،كيصطحب معه تالميذ غير لمضركرة.
 يسػػتخمص مػػف تالميػػذ مػػا يقدمػػه لػػه المػػدير ،كم ػا عميػػه أف يقػػكـ بجمػػع االشػػتراكاتكاسػػتخالص أج ػرة التعمػػيـ بالتنػػاكب ،أك مػػع المػػدير كالمعممػػيف ،كاػػذا كمػػه فػػي المػػدارس
التي ما تزاؿ بدائية كلـ تنظـ جمعيتها ماليتها.
 يقػػكـ بػػدرس الػػكعظ كبالجمعػػة (صػػالة الجمعػػة) ،...تعمػػيـ الكبػػار إذا كػػاف كحػػد كفػػيكؿ حالة فإنه يتقاض عم اذا النكع مف التعميـ مرتبا قدر  2000فرنؾ إف لػـ يتجػاكز
عدد تالميذ العشريف ،لكاال كاف عم الجمعية المحمية أف تتفااـ معه في زيادة معقكلة.
 يشارؾ المدير في كضع برام االختبارات ،كلممدير الفصؿ في النهاية.1

بطكةإجدمدةإسجنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسج از رممف ،البصائر ،س ،1ع ،38الجزائر ،1936/10/09 ،ص.06
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 يمنػػع مػػف عمػػؿ أم شػػيء فػػي المدرسػػة أك الفصػػؿ ،غيػػر مػػا يتعمػػؽ بػػالتعميـ ،أك مػػايطمب منه بكاسطة المدير المسؤكؿ.
 ال يتصؿ بأحد  -في شؤكف التعميـ كالمدرسة – إال بالمدير كالمجنة.1إف مجمػػكع اػػذ االختصاصػػات كالكاجبػػات عمػ المعممػػيف التػػي تعمػػؿ عمػ تنظػػيـ
التعميـ ،لهػا أاميػة كبيػرة فػي العالقػة التػي تػربط المعممػيف بمػدير المدرسػة ألنػه المسػؤكؿ
األكؿ عم ػ إدارتهػػا ككػػذا العالقػػة بػػيف المعمػػـ كلجنػػة التعمػػيـ ،إضػػافة إل ػ عالقػػة المعمػػـ
بتالميذ في الفصؿ ،لقد أكلت جمعية العممػاء عنايػة قصػكل بالعمميػة التربكيػة كبأطرافهػا
كنظ ػ ار لحػػرص معممػػي المدرسػػة عم ػ تعمػػيـ الػػنشء كاالنضػػباط التػػاـ لمثػػؿ اػػذ الم ػكائح
التنظيميػػة فإنن ػػا لػػـ نج ػػد مػ ػف تخم ػ ع ػػف اػػذ المهم ػػة ،ب ػػؿ إف انػػاؾ م ػػف الزـ المدرس ػػة
كاستقر بها لمدة طكيمة.
كفػػي إطػػار التفتػػيش لالطػػالع عمػ مدارسػػها قػػاـ فػػي سػػنة  1937كفػػد مػػف جمعيػػة
العمماء المسمميف الجزائرييف بزيارة المدرسة ،2حيث أعجب الكفد بها.3
كبما أف المعمـ يشرؼ عم كاجب إنساني مقدس ،كاػك التعمػيـ ،يػرل مػدير مدرسػة
تهػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة العيػػد مطػػركح ،بأنػه مػػف النصػػائح المسػػداة إليػػه حتػ يػػؤدم
اذ المهمة ،أف يقكـ ببذؿ الجهد في تعميـ الناشئة.4
كقد حرص الشػيخ محمػد الشػبككي مػف خػالؿ تكجيهاتػه لممعمػـ عمػ أف يقػكـ بػةداء
رسالته ،التي اي ذات شقيف ،أحداما تربكم ،كالثاني تعميمي ،باعتبار أميف األمػة عمػ
أبنائها الذيف اـ ‹‹نعادإآننسةنإكنئننفإنعاكمنتةنإكجمؿإناتار ةن››.5
 1رابح تركي :استع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام  ،...المرجع السابؽ ،ص.309-308
 2ضـ الكفد مجمكعة مف رجاؿ ج .ع .ـ .ج ككاف منهـ :الشيخ عبد الحميد بف باديس ،محمد البشير اإلبراايمي
مبارؾ الميمي ،الطيب العقبي .لمتفصيؿ ينظر :البصائر ،س ،2ع ،55الجزائر ،1937/02/12 ،ص.04
 3ننذا إعن ت إجنعم إاسع ننء إاسنا نمف إاسج از رممف إف إشةر إشكاؿ إاسنرنرؾ ،البصائر ،ع ،55المرجع السابؽ
ص.04
 4العيد مطركح :إسىإاسنع ـ ،البصائر ،ع ،56المرجع السابؽ ،ص.01
 5محمد الشبككي :استررم إأانسإاستع مـ ،البصائر ،ع ،2المرجع السابؽ ،ص.04
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كبداية مف المكسـ الد ارسػي  1944/1943كضػعت إدارة المدرسػة تكزيعػا أسػبكعيا
لممعمم ػػيف يطم ػػؽ عمي ػػه ‹‹رراػػػػننجإاستع ػػػػمـإاسعػػػػنـ›› ،1يخ ػػتص بجمي ػػع المس ػػائؿ التربكي ػػة
كاإلدارية لممعمـ ،كالتي تجبر جميع معممي المدرسة التقيد بمضامينها.
كلمتابعة رجاؿ التعميـ بصكرة أكثر دقة ،قاـ المجمس اإلدارم لجمعية العمماء
المسمميف الجزائرييف بتاريخ  23سبتمبر 1948بتككيف لجنة اي ‹‹سجا إاستع مـإ
اسع من›› ،2كالتي مف بيف اختصاصاتها مراقبة كتفتيش كتعييف المعمميف .3إ
كما داـ التعميـ مف اختصاص المعمـ دكف غير إليصاؿ المعمكمات كترسيخها فػي
أذااف التالميذ ،كفي إطار تحديث طرؽ التعميـ التي تعكد بالنفع عمػ المػتعمـ ،فػإف مػف
التكجيهػػات المقدمػػة إليػػه ،أف تربيػػة التالميػػذ كتعمػػيمهـ ال تقتضػػي القيػػاـ بعمميػػة الحشػػك
قاصر.4
ا
ألف اذا يعتبر تعميما
كانت التكجيهات إل المعممػيف تتمثػؿ فػي عػدـ االعتمػاد عمػ أسػمكب التمقػيف فقػط
فػ ػػي عمميػ ػػة تكػ ػػكيف التالميػ ػػذ ،ألف العمميػ ػػة التربكيػ ػػة ربمػ ػػا تقتضػ ػػي أيضػ ػػا طرقػ ػػا أخػ ػػرل
لمتدريس ،تعكد بالنفع عم المتعمـ لجعمه مشاركا في الدرس ،كليس متمقيا فقط.
كمػػف كسػػائؿ تكػػكيف المعممػػيف كتػػكجيههـ فػػي العمميػػة التربكيػػة ،تمػػؾ النصػػائح التػػي
تقدـ مكتكبة في الصفحات األكل مف الكتػب ،كالك ارسػات المقػررة كالتػي تمثػؿ ‹‹تاػةمالإ
سعنؿإاسنع ـإحاةنإرن نر إإنالءات››.5

1
2

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،برنام التعميـ العاـ.
تككنت مف السادة :عمي مرحكـ ،إسماعيؿ العربي ،العباس بف الشيخ ،محمد الغسيرم ،محمد الصادؽ حماني

عبد الحفيظ الجناف ،أحمد بف ذياب ،أحمد حماني ،عبد القادر ياجكر ،محمد صالح رمضاف .لمتفصيؿ ينظر:

البصائر ،س ،3سؿ ،2ع ،93الجزائر ،1949/10/31 ،ص.18

3

محمد البشير اإلبراايمي :قرار إنف إاسنج س إاإلدارم إسجنعم إاسع ننء إاسنا نمف إاسج از رممف ،البصائر ،س2

4

الطيب بف عياد :البصائر ،ع ،165المرجع السابؽ ،ص.05

سؿ ،2ع ،57الجزائر ،1948/11/22 ،ص.03

5

محمد الصالح الخماسي :اسناةجإاس دمثإست امفإاسبطإاسعرر  ،د .د .ف[ ،د .ـ .ف ،د .س .ف ،د .ر .ص.
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كلمػػا اسػػتق أر المجمػػس اإلدارم لجمعيػػة العممػػاء المسػػمميف نتػػائ التعمػػيـ فػػي الجانػػب
البي ػػداغكجي إلػ ػ غاي ػػة المكس ػػـ الد ارس ػػي  ،1950/1949كحتػ ػ تتحس ػػف النت ػػائ أكث ػػر
اجتمعت لجنة التعمػيـ العميػا برئاسػة الشػيخ محمػد البشػير اإلبراايمػي بتػاريخ  14سػبتمبر
 1950حيث استمر االجتماع لمدة ستة أياـ ،كبعد دراسة الكضع البيداغكجي ،كالتربػكم
بالمدارس ،كاف مف ق ارراتهػا تكثيػؼ زيػارات التفتػيش خػالؿ المكسػـ الد ارسػي ،مػع مطالبػة
رجاؿ التعميـ بمضاعفة المجهكدات .1إ
كفػػي إطػػار التكػػكيف المسػػتمر لممعممػػيف آلداء رسػػالتهـ بطريقػػة حديثػػة تعتمػػد عم ػ
التحضير المسبؽ لممكاد ،فيككف المعمـ عم دراية بأساليب التدريس الحديثػة التػي تعتمػد
التحضػػير الجيػػد قبػػؿ دخػػكؿ القسػػـ ،كػػاف مػػف كسػػائؿ اإلعػػداد ‹‹دفتػػرإتكزمػػعإاسػػدركسإ
كنذئراتإاسدرس›› ،2كي تسهؿ عم المعمـ معرفة الخطكات العممية لتقديـ دركسه ،كمػا
أنهػا تعتبػػر مػػف الكسػػائؿ التعميميػػة لممعمػػـ ،كالتػي تقػكـ أجهػزة المراقبػػة كالتفتػػيش باالعتمػػاد
عميهػػا لمعرفػػة مػػدل التحضػػير الجيػػد لممعمػػـ ،ككػػذا نسػػبة تقدمػػه فػػي إنجػػاز الػػدركس فػػي
مختمؼ المكاد المقررة.
تخضػػع المدرسػػة لمزيػػارات التفتيشػػية التػػي يقػػكـ بهػػا المفتشػػكف ،كقػػد كػػاف مػػف بػػيف
اؤالء الشيخ إبراايـ مزاكدم الذم يقكـ بمسػاعدة المعممػيف عمػ تكػكيف أنفسػهـ لالرتقػاء
بمسػػتكل التعمػػيـ العربػػي الحػػر فػػي المنػػاا كالطػػرؽ كاألسػػاليب ،ككػػذا مػػدل متابعػػة إدارة
المدرسػػة لتطبيػػؽ البػرام التعميميػػة التػػي تضػػعها لجنػػة التعمػػيـ العميػػا .3أف الشػػيخ إبػراايـ
مزاػػكدم الػػذم كػػاف مفتشػػا باسػػـ مػػدارس جمعيػػة العممػػاء المسػػمميف ،يػػزكر بػػيف الحػػيف
كاآلخر المعمميف ،فيقدـ لهـ التكجيهات ،كالنصائح خاصة البيداغكجية منها ،كالتػي منهػا
الح ػػث عمػ ػ اعتم ػػاد التحض ػػير الجي ػػد إض ػػافة إلػ ػ مطالب ػػة المعمم ػػيف بتحس ػػيف مس ػػتكااـ
1

باعزيز بف عمر :رالغإنفإسجا إاستع مـإاسع من ،البصائر ،ع ،131المرجع السابؽ ،ص.03

3

رابح تركي :استع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام  ،...المرجع السابؽ ،ص.302-301

2

محمد الحسف فضالء :اسندرا إاس دم  ،البصائر ،س ،6سؿ ،2ع ،268الجزائر ،1954/04/23 ،ص.03
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بالمطالع ػػة كالتنس ػػيؽ فيم ػػا بي ػػنهـ .1كك ػػذا ح ػػثهـ عمػ ػ االتص ػػاؼ بالس ػػمكؾ الحس ػػف ،ف ػػي
تعػػاممهـ مػػع التالميػػذ ،كالػػذم يعػػد المػػادة األكل ػ كالهامػػة مػػف م ػكاد التعمػػيـ تميهػػا العنايػػة
بتمقيف الدركس كشرحها.2
إف المفتشيف مف خالؿ التقارير التي يقكمػكف برفعهػا إلػ المجنػة المختصػة بشػؤكف
التعمػػيـ بمجمػػس إدارة جمعيػػة العممػػاء المسػػمميف الج ازئػرييف ،يػػتـ تقيػػيـ نتائجهػػا .فمػػثال فػػي
المكس ػػـ الد ارس ػػي  1947/1946كان ػػت المجن ػػة ق ػػد عبػ ػرت ع ػػف س ػػركراا بنت ػػائ المكس ػػـ
نظػ ار لمجهػػكدات المػػديريف بالمػػدارس ،ككػػذا قيػػاـ المعممػػيف بكاجبػػاتهـ عم ػ أكمػػؿ كجػػه.3
كمػػف العكامػػؿ التػػي حفػػزت بعػػض المعممػػيف فػػي المكسػػـ الد ارسػػي  1948/1947العامػػؿ
الجديػػد الػػذم قػػكل رغبػػة األمػػة فػػي التعمػػيـ ،كحػػرؾ امػػـ الم ػدارس آلداء رسػػالتها ،كجعػػؿ
اناؾ منافسة بيف المعمميف ،ككذا المتعمميف اك معهد عبد الحميد بف باديس.4
كمف أجهزة الرقابة أيضا قياـ رئيس لجنة التعميـ العميػا شخصػيا ،أكمػف ينكبػه باسػـ
المجن ػػة ،بعممي ػػات التفت ػػيش سػ ػكاء لمم ػػديريف أك المعمم ػػيف ،لالط ػػالع عمػ ػ م ػػدل تطبي ػػؽ
التعميمػػات ،ككيفيػػة سػػير التعمػػيـ بالمػػدارس .5كمػػا تقػػدـ المجنػػة لممعممػػيف مػػف حػػيف آلخػػر
تكجيه ػػات تربكي ػػة ،لالعتن ػػاء بالطف ػػؿ حتػ ػ يك ػػكف المعم ػػـ مربي ػػا أكال ،ث ػػـ معمم ػػا بالدرج ػػة
الثانية.6
كاف مف أاـ الكسائؿ التي ككنػت المعمػـ فػي أصػكؿ التربيػة مػا قػاـ بكضػعه الشػيخ
محم ػ ػػد البش ػ ػػير اإلبراايم ػ ػػي ،كال ػ ػػذم عبػ ػ ػر عن ػ ػػه الشػ ػ ػيخ محم ػ ػػد الغس ػ ػػيرم بػ ػ ػ ػ ‹‹اسنع ػػػػػـإ

1
2

الطيب سمطاني :المصدر السابؽ.
محمد الشبككي :استررم إأانسإاستع مـ ،البصائر ،ع ،2المرجع السابؽ ،ص.04

 3اسنع نكفإكاسندارس ،البصائر ،ع ،10المرجع السابؽ ،ص.08
 4محمد الشبككي :اتن ج إامنت نانت إرنسندارس إاس رة؛ إنف إآ نر إنعةد إعرد إاس نمد إرف إرندمس ،البصائر ،س2
سؿ ،2ع ،44الجزائر ،1948/07/26 ،ص.11
 5إسماعيؿ العربي :نفإسجا إاستع مـإاسع من ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،72الجزائر ،1949/03/21 ،ص.03
 6إسماعيؿ العربي :نذئرةإتكجمةم إف إاستررم  ،البصائر ،س ،3سؿ ،2ع ،93الجزائر ،1949/10/31 ،ص.18
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اسنئتكب›› ،بحيث قامػت مجمكعػة مػف المعممػيف القػدام بتسػميته ‹‹نرشػدإاسنع نػمف››

1

كالػػذم تضػػمف جميػػع المسػػائؿ الخاصػػة بػػالتعميـ ،كالتػػي منهػػا مػػا تعمػػؽ بمسػػؤكلية األمانػػة
التي اي عم عاتؽ المعمـ.2
إف أجهػزة الرقابػػة التػػي اسػػتمرت فػػي التفتػػيش كالتكػػكيف لمػػديرم المػػدارس كمعمميهػػا
كانػ ػػت مػ ػػف غاياتهػ ػػا األخػ ػػذ بيػ ػػد القػ ػػائميف عم ػ ػ اػ ػػذ المهمػ ػػة كمالزمػ ػػتهـ .حت ػ ػ يتكػ ػػكف
المعممكف ،كيتدربكف عم األنماط الحديثة في التعميـ ،فيسهؿ عمػيهـ التعامػؿ مػع الػنشء
معتم ػػديف عمػ ػ أح ػػدث الط ػػرؽ الت ػػي تس ػػاعد التالمي ػػذ عمػ ػ أخ ػػذ أكب ػػر ع ػػدد ممك ػػف م ػػف
المعمكمات بأيسػر السػبؿ .كمػا أنهػا تربػي فػي التالميػذ عػدـ االعتمػاد الكمػي عمػ المربػي
كاذا قد ينشئه عم ركح المبادرة التخاذ الق اررات في حينها.
لقػد سػايرت مدرسػة تهػذيب البنػيف كالبنػات بتبسػة جميػع التغيػرات التػي طػرأت عمػ
المناا التي قامت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف بتعديمها مف حيف آلخر بكاسػطة
الهيئػػة التػػي كانػػت تسػػهر عمػ ذلػػؾ منػػذ نشػػأتها ،كمػػا ظمػػت صػػامدة منػػذ أف انطمػػؽ بهػػا
التعمػػيـ سػػنة  ،1932كلػػـ تتكقػػؼ إال سػػنة  1956تػػاريخ تحكيمهػػا مػػف طػػرؼ السػػمطات
االستعمارية إل مركز لمتعذيب.

 1محمد الغسيرم :نرشدإاسنع نمف ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،67الجزائر ،1949/02/14 ،ص.06
 2محمد البشير اإلبراايمي :نرشد إاسنع نمف؛ إنادننت ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،67الجزائر1949/02/14 ،
ص .06ينظر أيضا :محمد البشير اإلبراايمي :نرشد إاسنع نمف ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،68الجزائر
 ،1949/02/21ص.04-03
253

ػ

اضخــاتطـــــظ ػ

اضخاتطظػ
تعػػد المرحمػػة التػػي تمػػت د ارسػػتها فػػي اػػذا البحػػث مػػف بػػيف أاػػـ الم ارحػػؿ فػػي تػػاريخ
الج ازئػػر عمكمػػا كمنطقػػة تبسػػة خصكصػػا ،حيػػث شػػهدت حركػػة كبيػرة فػػي المجػػاؿ الثقػػافي
كالعممػػي ،كمػػا عرفػػت مجابهػػة ثقافيػػة مػػع بعػػض رجػػاؿ الزكايػػا كالطػػرؽ الصػػكفية ،ناايػػؾ
عف الصراع المستمر بيف رجاؿ الحركة اإلصالحية كاالسػتعمار ،الػذم عمػؿ عمػ تنفيػذ
جميع مخططاته ،كالتي كاف أامها طمس جميع مقكمات الشخصية الكطنية.
لقد بػرز فػي المرحمػة المدركسػة دكر أبنػاء منطقػة تبسػة كفػاعميف فػي إطػار الحركػة
الكطنيػػة الجزائريػػة ،كاػػذا مػػف خػػالؿ نشػػاطاتهـ فػػي العمػػؿ اإلصػػالحي ،كمػػف خػػالؿ اػػذا
البح ػػث ال ػػذم يع ػػال جانب ػػا مهم ػػا م ػػف ت ػػاريخ المنطق ػػة ،تكص ػػمنا إلػ ػ اس ػػتخالص النت ػػائ
اآلتية:
 رغـ أف منطقة تبسة قبمية بامتيػاز إال أف المجهػكدات التػي بػذلت فػي إطػار إصػالح
األكضاع قد شارؾ فيها جميع مف بمف بعممية التغيير ،إذ أف العمؿ اإلصالحي لػـ يكػف
نتاج فػرد بعينػه أك مجمكعػة بػذاتها ،إنمػا اػك مجهػكدات شػارؾ فػي القيػاـ بهػا رجػاؿ كثػر
بحيػث ظهػػرت قػدرات رجػػاؿ اإلصػالح كمسػػااماتهـ المتعػددة فػػي بمػكرة العمػػؿ الجمػػاعي
فمػػنهـ مػػف سػػااـ ماديػػا ،كمػػنهـ مػػف كػػاف منظ ػ ار كداعيػػا لمعمػػؿ كمنفػػذا لػػه ،كمػػنهـ المنفػػذ
فحسب ،كذلؾ نظػ ار لكجػكد أكثػر مػف مجػاؿ لمعمػؿ .لكػف النتيجػة األاػـ اػي قبػكؿ النػاس
الفكػػر الجديػػد ،الػػذم نشػػر رجػػاؿ اإلصػػالح فػػي كػػؿ المنػػابر ،فػػانعكس ذلػػؾ عمػ النتػػائ
التي تـ تحقيؽ جزء منها .كرغـ ذلؾ فقد كجد رجاؿ الحركػة االصػالحية صػعكبات كبيػرة
في بعض القرل التي لـ تستكعب التحرؾ في إطار جماعي كمنظـ.
 أف األكض ػػاع الص ػػعبة الت ػػي ك ػػاف يعيش ػػها س ػػكاف منطق ػػة تبس ػػة ل ػػـ ت ػػؤثر ف ػػي عزيم ػػة
رجالهػػا قصػػد تغييػػر الكضػػع السػػائد ،بحيػػث تجشػػـ األكليػػاء الصػػعكبات ،كقػػامكا باسػػتقداـ
المدرسيف مف غرب كجنكب تكنس لرفع مستكل أبنائهـ التعميمػي ،كمػف ثمػة تمكيػنهـ مػف
االلتحاؽ بأحد فركع جامع الزيتكنة ،كالعكدة إل الجزائر لممساامة في بعث اليقظة بها.
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 إف جػػؿ الػػذيف تنقمػ ػكا إل ػ ج ػػامع الزيتكنػػة م ػػف منطقػػة تبس ػػة ،قػػد كان ػػت الزكايػػا سػ ػكاء
بالجريػػد التكنسػػي أك بقفصػػة أك غيراػػا المحطػػة األكلػ التػػي تػػـ فيهػػا حفػػظ القػربف الكػريـ
كتمقي الدركس كالمبادئ في المػﱞػغة العربية .فانتسابهـ لمشيخة الجامع األعظـ كانػت بعػد
تككيف بمختمؼ اذ الزكايا ،كيرجع الفضؿ في تككيف عدد كبير مػف التبسػييف إلػ زاكيػة
سيدم مصطف بف عزكز بنفطة.
 إف مجهػػكدات الشػػيخ عبػػاس بػػف حمانػػة ،كالحػػاج محمػػد بكيػػر بػػف إبػراايـ فػػي تأسػػيس
أكؿ مدرسػػة بمدينػػة تبسػػة ،جعػػؿ رجػػاؿ اإلصػػالح يسػػتفيدكف مػػف فك ػرة تأسػػيس المػػدارس
الحرة في ربكع الكطف.
 إف الجرائد التكنسية التػي كانػت تصػؿ إلػ تبسػة خاصػة منهػا التػي تهػتـ أكثػر بػالكاقع
فػػي العػػالـ اإلسػػالمي ،قػػد سػػاامت فػػي تغييػػر المفػػاايـ لػػدل كثيػػر مػػف النػػاس ،لكاطالعهػػـ
عم الكاقع سكاء العالمي أك المحمي.
 إف النػكاة األكلػ التػػي تشػػكمت كباشػػرت العمػػؿ اإلصػػالحي بمنطقػػة تبسػػة تككنػػت مػػف
رج ػػاؿ م ػػنهـ م ػػف عم ػػؿ ف ػػي إط ػػار الجمعي ػػات الخيري ػػة الت ػػي تأسس ػػت قب ػػؿ س ػػنة 1927
كح ػكاس ح ػكاس كالصػػادؽ بػػكذراع ،كمػػنهـ الػػذيف لػػـ يمارس ػكا العمػػؿ فػػي إطػػار جمػػاعي
مطمقا.
 كانت الحركة اإلصالحية بمنطقػة تبسػة تهػدؼ إلػ ربػط أكبػر عػدد ممكػف مػف النػاس
بػػالقربف الك ػريـ كتعاليمػػه فػػي المػػدارس كالمسػػاجد كالن ػكادم ،كقػػد قػػدمت عمػػال كبي ػ ار لػػذلؾ
كاك تحد كبير أماـ الجهؿ كاألمية مف جهة ،كالعداكة التي كاجهتهػا مػف طػرؼ المنػاكئيف
لها مف جهة أخرل .فقد سعت إل المحافظة عم المػﱞػغة العربية باستعماؿ الفصح فػي
جميع نشاطاتها ،كفي كؿ المناسبات كفي مختمؼ المؤسسات.
 م ػ ػػف أص ػ ػػعب الكس ػ ػػائؿ المنتهج ػ ػػة لمكق ػ ػػكؼ أم ػ ػػاـ اآلل ػ ػػة االس ػ ػػتعمارية البغيض ػ ػػة ا ػ ػػي
المكاجهات الثقافية ،كالتػي تحتػاج إلػ جهػد كبيػر ،كتتطمػب كقتػا أكثػر ،كصػب ار كبيػ ار مػف
طػػرؼ القػػائميف عميهػػا ،ألف معركػػة األفكػػار أكبػػر بكثيػػر مػػف معركػػة السػػالح .كأف جميػػع
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الكس ػػائؿ الت ػػي اس ػػتعممتها اإلدارة االس ػػتعمارية لمت ػػأثير عمػ ػ رج ػػاؿ اإلص ػػالح إلص ػػابتهـ
ب ػػالفتكر ،كك ػػذا الح ػػد م ػػف ت ػػأثيراـ كنف ػػكذاـ ف ػػي كس ػػط س ػػكاف المنطق ػػة ق ػػد فش ػػمت ،كلع ػػؿ
تأسػػيس المػػدارس كالمسػػاجد الح ػرة كبعػػض الن ػكادم الثقافيػػة كالجمعيػػات كػػاف خيػػر دليػػؿ
عم ذلؾ.
 لقػػد اسػػتعانت االدارة االسػػتعمارية بمجهػػكدات بعػػض رجػػاؿ الزكايػػا كالطػػرؽ الصػػكفية
ب ػػؿ كغ ػػذت الخ ػػالؼ بي ػػنهـ كب ػػيف رج ػػاؿ الحرك ػػة اإلص ػػالحية لعرقم ػػة انتش ػػار ا ػػذا الفك ػػر
الجدي ػػد ،كب ػػالرغـ م ػػف ا ػػذ المعيق ػػات إال أف رج ػػاؿ اإلص ػػالح ك ػػاف ل ػػديهـ إيم ػػاف بنج ػػاح
أفكاراـ التي أرادكا غرسها في المجتمع رغـ أف االنطالقة كانت صعبة لمغاية.
 لقد كانت المدرسة بالنسبة لرجاؿ اإلصالح بمنطقة تبسة سالح تحد ،فعػدد المتعممػيف
الذيف استطاعت تعميمهـ أصبح بالمئات بعد أف كاف عدداـ ضػئيال جػدا .كمػا أف كسػر
حػاجز تعمػػـ الفتػػاة كػػاف فػػي غايػػة الصػعكبة حيػػث كانػػت االنطالقػػة اػػي تعمػػيـ بنػػاتهف أكال
ثـ إقناع األكلياء بعد ذلؾ كقد كانت نتيجة تعميمهف تفكؽ الكثيرات منهف كبامتياز.
 تميػػز أاػػؿ اإلصػػالح بمنطقػػة تبسػػة بحرصػػهـ الشػػديد عم ػ إنجػػاح عمميػػة اإلصػػالح
كيمكػػف أف نسػػتدؿ عم ػ ذلػػؾ بػػأنهـ كػػانكا ال يتػػرددكف حت ػ فػػي التبػػرع بسػػكناتهـ لتكػػكف
محاضف لمعمـ ،كما أنهـ قامكا بالتنكيع فػي كسػائؿ اإلصػالح باإلمكانػات المتػكفرة ،قصػد
الكصػػكؿ إل ػ مختمػػؼ ش ػرائح المجتمػػع .لقػػد كػػاف اػػدفهـ تكػػكيف أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف
النػ ػػاس تككينػ ػػا متكػ ػػامال عمميػ ػػا كأدبيػ ػػا ،ككػ ػػذا إدمػ ػػاجهـ فػ ػػي مختمػ ػػؼ الن ػ ػكادم الرياضػ ػػية
كالكشػػفية قصػػد تكػػكينهـ بػػدنيا ،بحيػػث سػػاامت اػػذ النػكادم كالجمعيػػات فػػي نشػػر الػػكعي
لدل سكاف منطقة تبسة بشكؿ عاـ.
 رغـ أف الفترة ما بيف  1939ك 1945كانت حرجػة جػدا نظػ ار لمحػرب العالميػة الثانيػة
إال أف المصػػمحيف بمنطقػػة تبسػػة لػػـ يكقفػػكا نشػػاطهـ ،بػػؿ ازداد بحيػػث تػػـ تأسػػيس ن ػكادم
كمدارس كجمعيات ،كتـ استقباؿ الطمبة مف خارج المنطقة.
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 لقد تمكنت مدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسػة مػف تكػكيف نخبػة جزائريػة مثقفػة تتمتػع
بكفاءات عالية سمحت لها بتقمد مناصب سامية في جزائر االستقالؿ.
 أف الػذيف تكفمػكا بتعمػيـ األطفػاؿ بالكتاتيب(المػػدارس القربنيػة) ،لػـ يككنػكا كمهػـ خريجػػي
جػػامع الزيتكنػػة كممحقاتهػػا ،كقػػد تبػػيف أف مسػػتكااـ التعميمػػي محػػدكد جػػدا ،كاػػذا بنػػاء عمػ
الطمبات التي تقدمكا بها لمحصػكؿ عمػ التػراخيص التػي تسػمح لهػـ بمزاكلػة التعمػيـ بهػذ
الكتاتيػػب ،كالتػػي تظهػػر ركاكػػة التعبيػػر ،كقمػػة الثػػركة المغكيػػة .فػػي حػػيف أف الػػذيف مارس ػكا
التعميـ بالمدارس الحرة تبيف أف مستكااـ التعميمي جيػد ،كاػذا يظهػر مػف خػالؿ الكتابػات
التي قامكا بنشراا في مختمؼ الجرائد كالمجالت ،كالتي منها مجمتي الشهاب كالبصائر.
 م ػػف خ ػػالؿ عممي ػػة البح ػػث سػ ػكاء ف ػػي مختم ػػؼ الكث ػػائؽ كالمص ػػادر كالم ارج ػػع الت ػػي ت ػػـ
الكصكؿ إليها ،أك عند إجراء المقػابالت مػع جميػع مػف اسػتطعنا االتصػاؿ بهػـ ،لػـ نعثػر
عم ػ جهػػد لعمميػػة التقػػارب مػػا بػػيف ال ػرافعيف لم ػكاء اإلصػػالح بالمنطقػػة ،كرجػػاؿ الطػػرؽ
الصكفية ،قصد تكحيد الجهكد في رفع الغبف عف بالـ الشعب الػذم كانػت تنهشػه األميػة
كالجهػؿ ،كالتعػاكف اإليجػابي ضػد المخططػػات التػي ترمػي إليهػا اإلدارة االسػتعمارية ،كقػػد
يكػػكف السػػبب فػػي ذلػػؾ اػػك التبػػايف بػػيف الطػػرفيف فػػي النظ ػرة س ػكاء لمػػديف اإلسػػالمي ،أك
الكاقػػع الػػذم يعيشػػه المجتمػػع باإلضػػافة إل ػ تغذيػػة المسػػتدمر الفرنسػػي لمص ػراع الػػدائر
بينهما.
 لقػػد تػػكل التعمػػيـ بعػػض الشػػباب لكػػف قػػدراتهـ الكبي ػرة كالثقػػة التػػي زرعهػػا فػػيهـ قػػادة
اإلصالح ،برانت عم أف لديهـ مف اإلمكانات ما أامهـ لمتعميـ كالتكجيه كاإلرشاد.
 لقػػد كػػاف لتكاجػػد الشػػيخ العربػػي التبسػػي بسيػ ػﭪ كنشػػاطه الكبيػػر كالمسػػتمر بهػػا حػػاف از
إيجابيا لمكثير مف الراغبيف بالعمؿ االصالحي بمنطقػة تبسػة فػي بػذؿ مجهػكداتهـ كتقػديـ
جمي ػػع ال ػػدعـ ل ػػه بع ػػد عكدت ػػه ،كق ػػد تجمػ ػ ذل ػػؾ ف ػػي مختم ػػؼ الكس ػػائؿ المعتم ػػدة ،كك ػػذا
األنشطة المتنكعة لمدة قاربت الربع قرف.
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 أف جهػػكد رجػػاؿ اإلصػػالح فػػي القضػػاء عم ػ األميػػة كانػػت كبي ػرة كتحقػػؽ جػػزء منهػػا
غيػػر أف ذلػػؾ يعػػد قمػػيال جػػدا بػػالنظر لعػػدد السػػكاف ،ألف عػػدد الج ازئ ػرييف األميػػيف غػػداة
استرجاع الجزائر سيادتها قد كصؿ إل قرابة .%85
نعتقد أف العمؿ الذم قػاـ بػه رجػاؿ اإلصػالح قػد تحقػؽ منػه الشػيء الكثيػر خاصػة
م ػػا يتعم ػػؽ بمقكم ػػات الشخص ػػية الكطني ػػة ،كك ػػذا تعري ػػؼ مختم ػػؼ شػ ػرائح المجتم ػػع ب ػػأف
الجزائر أرض مغتصبة مف طرؼ المستعمر.
كفي ختاـ اذ الدراسة نشير إل أف مكضػكع الحركػة اإلصػالحية بالمنطقػة لػـ نقػـ
سػكل بطػرؽ بابػه فقػط ،كلػـ نػدخؿ جميػع أغػكار  ،ألف البحػث مهمػا بػذؿ فيػه الباحػث مػف
جهػػد فهػػك لػػيس سػػهال .ربمػػا كضػػعنا لبنػػة صػػغيرة جػػدا فػػي بنيػػاف كبيػػر قػػد تكػػكف مفتاحػػا
لمبػػاحثيف كالمػػؤرخيف فػػي إجػػالء كتكضػػيح مختمػػؼ جكانبػػه ،خاصػػة إذا مػػا تػػكفرت المػػادة
األرشػػيفية الغزي ػرة التػػي مػػف شػػأنها إب ػراز جهػػكد رجػػاؿ اإلصػػالح ،كدكراػػـ النضػػالي فػػي
إطػػار الحركػػة الكطنيػػة الجزائريػػة ،كردكد فعػػؿ سػكاء المعػػاديف لهػػا أك اإلدارة االسػػتعمارية
كقد يدفعنا بعد اذا إلػ طػرح تسػاؤؿ قػد يكػكف إشػكاال بالنسػبة لػبعض البػاحثيف الػراغبيف
في الغكص أكثر ،كبعمؽ في مجهكدات رجاؿ االصالح بالجزائر عمكما كبمنطقػة تبسػة
خصكصػ ػػا .تػ ػػرل أكػ ػػاف اإلصػ ػػالح بمنطقػ ػػة تبسػ ػػة سػ ػػطحيا ال يتعػ ػػدل التػ ػػدريس كالتعمػ ػػيـ
بأس ػػاليب نحكي ػػة كبكس ػػائؿ البالغ ػػة ف ػػي العربي ػػة فق ػػط ،كالنش ػػاط ب ػػبعض النػ ػكادم الثقافي ػػة
كالجمعيػػات الرياضػػية ن أـ أف رج ػػاؿ اإلصػػالح ق ػػد بػػذلكا جه ػػكداـ فػػي عم ػػؽ مػػا أض ػػر
بػػالمجتمعن كاػػؿ مػػا حققػػه رجػػاؿ اإلصػػالح بالمنطقػػة كػػاف فػػي مسػػتكل المجهػػكدات التػػي
بذلتن.
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يقيـ جزء مف قبائؿ منطقة تبسة في مناطؽ أخرل
فبناحية مسكيانة التابعة لمنطقة أـ البكاقي لها البعض مف قبيمة أكالد سيدم يحي كبالتكاحي التابعة لمنطقة خنشمة
مثؿ زكم ،كالمحمؿ يقيـ بها جزء مف قبيمة الممامشة.
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طععععع

شععععععععععععع

ط ععععععع ط ععععععع
وهللا

و

ععععع

ا ععععععض

ععععع

ععععع

و

عععععع م

ﭬ ععععععععععععععععع

وال

ععععععععععععععععع

عععععععع

ععععععععععع

خعععععععععععععععععع
مف عععععع م

عععععععععععععععع ر

عععععععع ظعععععععع

و

ععععععععععععع

ععععععععععععع ر

ععععععععععععع م

حعععععععع

عععععععع

و عععععععع

عععععععععععععععع
ﭬ

ععععع

ععععععععععععععععع

ععععععععععععععععع

ػ

محمد عباس :المصدر السابؽ.
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ععععع

ععععععععععع و

عععععععععععععععععع
ﭬ

ععععععععععععععععع

عععععععع

عععععععع م عععععععع م

مععععععععععع

م ععععععععععع م

عععععععععععععععععع م
عععععع م

عععععع

طعععععععععععععععع
ععععع

ععععععععم م

ٌعععععععععععععععععععععع م

و ععععععععععع

ر ع عععععع و عععععع

ر عععععععععععععععع
عععععععع م

عععععععع

ال عععععععع

حعععععععععععععععععع

ػ

1

عععععععع

عععععععععععععععععععع م

عععععععععععععععععععععع َ ر عععععععععععععععععععععع

م َعععععع َ

معععععععععععععععععع

عععععع

ﭬ عععععععععععععععع
عععععععع ط عععععععع

ععععععع

مععععععع م

و

ععععععععععع ﭬ ععععععععععع

عععععععععععععععععععع

ععععععععععععع ﭬص ظعععععععععععععح

َععععععععععععععععععععععض عععععععععععععععععععععع ر

عععععععععععععععععع
عععععع ﭬ عععععع

وم

شععععععععععع

عععععععععععععععععععع

و ععععععععععععع
ععععععع

ععععععععععع

فععععععععععع

ععععععععععع ض

عععععع

عععععع

عععععع م

عععععععععععععععع وم

م شععععع

ععععع ا ععععع

ر ععععععععععععععععع م

ععععع

ععععع م

اضطالحق

ػ
اضطضحقػرشمػ:17ػشصغدةػاضطبظػضضذاررػطحطدػاضصاضحػبوشرةػبنػرطار .1ػ
مععععععععععععع

عععععععععععععم

ععععععععععععع ر
عععععععع

عععععععع صعععععععع

عععععععع

ععععععععععع

م ععععععععععع ال ععععععععععع ر ععععععععععع
عععععععععع

ععععععععععر
و عععععععععععع

و ال

ر

ال

ز مععععععععععع

ععععععععععع

م عععععععععععع

عععععععععععع

عععععععععععع

ط عععععع

عععععع ر عععععع
ععععععع

عععععع

ععععععع ر ععععععع

ععععععععععع م ععععععععععع َ شععععععععععع
ععععععع

عععععع ﭬ عععععع ﭬ عععععع

عععععع

ععععععععععع

ععععععع ععععععع
عععععع

عععععع

مععععععع و
عععععع

ععععععة م عععععع عععععع ﭪ ﭬ عععععع إ عععععع
ﭬ عععععععع

معععععععع

ﭬ ععععععع و ععععععع

عععععععع ر عععععععع ر عععععععع
ععععععع ععععععع ﭬ ععععععع

ععععععع

ععععع

ظعععععع
ععععععععععع

صععععععع رو ععععععع

عععععع
ر عععععع

معععععععععع

عععععععع

و طععععععععع

ععععععع

عععععععععع

زوز ط عععععععععع

مععععععع

ظععععععععع َ

ر عععععععععع
عععععععععع

معععععع

ععععععع

ععععع

و خععععععععع

و عععععععععع

ز و عععععععععع

صععععععع ر

عععععععععع و

عععععع و خعععععع

ععععععععع

عععععع

و فعععععع إ عععععع
ععععععع م شععععععع

ععععععع ط ععععععع

ععععععع َ

زععععععععع ور ععععععععع

شععععععع
عععععععععع

عععععععععع

عععععع شعععععع ر

خعععععععع

عععععع ﭬطعععععع

و ف ععععععع

م ر ععععععععع و خععععععععع

وط عععععععععع

ععععععععععععع

ععععععع

ظعععععععععع ح

معععععععع

ف صعععععععععععع

ععععععععععععع و

ععععععع

ضععععع طععععع

عععععععععع

عععععععععع

مععععععع و ععععععع

ح مععععععع

ط ععععععععع

عععععععععع

عععععع و عععععع

عععععععععع و عععععععععع

عععععععععععع

عععععععع

ح ُ عععععع

و الو عععععععععع

م ععععععععععععع م

و

ط عععععععع رو عععععععع و

ضععععععع
شععععععع

ععععععع

ظععععععععععع

ح ععععععععععععع ز ععععععععععععع

شعععععععععععععم

ر ععععععع ﭬ ععععععع شععععععع

م شععععععععععع و ععععععععععع

ععععععععععع ر

ظعععععععععع

ال ععععععععع

عععععععععععع ر و عععععععععععع

ر عععععع ﭬ عععععع

ععععععععععععععععع و م ععععععععععععععععع َم

وط ععععععععععععع

عععععع

عععععععع ط عععععععع

شعععععععع ر

و ععععععععععع ال

و طعععععععععععععععععح

عععععععع

ععععععععععععععععع م و م

عععععععععع

ح َمععععععععععععع

شععععععععععع ر
ععععععععععععععععع

عععععععع َ

ععععععععععع

ععععععععععععع

ععععععععععععع

ععععععععع

عععععععععععععع

ععععععععع ص ععععععععع م ععععععععع

عععععععععععع ر

ععععععععععععع

ععععععععععع ة شععععععععععع ر ط ععععععععععع
عععععععع و

ععععععععععع

عععععععععع َ

معععععععععع زعععععععععع ور

و َ ععععععععععععع

و طعععععععععععععععععح

م عععععععع
عععععععععع

عععععععععععع

عععععععععع و عععععععععع ﭬ عععععععععع

عععععععععععععع
ععععععععع

عععععععععع

مفزععععععععععععع

ح ععععععععععععع

ععععععععععععع

م عععععععععععععع

شعععععععععععععع

ععععععععععا و ععععععععععا
ععععع

ظععععع

ععععععععع

مععععععععع

عععععع

عععععع

ععععععععع خ

عععععععععع ز عععععععععع
عععععععععع

عععععععععع

عععععععععع

عععععععععع
عععععع
ععععععع

ظعععععع
الوطععععععع

ععععععع
ععععععععع

عععععععععع ط عععععععععع ﭬو و عععععععععع

ز عععععععععع

و عععععع ظعععععع

ععععععععع

ععععععععع و و ععععععععع

ععععععععع

عععععع

عععععع

عععععع طعععععع
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ععععععع
محععععععععع

ػ ػ

1

ععععععععع

اضطالحق
ػ

اضطضحقػرشمػ:18ػصورةػضبطضػاضطضبظػبجاطدػاضزغتوظظ.1ػ ػ
ػ

يظهر في الصكرة الطالب الحسيف خميؼ األكؿ عم الجهة اليسرل.

ػ
1

أرشيؼ عائمة الحسيف خميؼ مقدـ مف طرؼ ابنه نكرالديف.
269

اضطالحق

ػ
اضطضحقػرشمػ:01ػظدخظػطنػذؼادةػاألعضغظػواضتيػتحصلػرضغؼاػدظظػػ0840ػ
اضطاضبػاضحدغنػطخازظغظػ .1ػ

1

أرشيؼ عائمة الحسيف مخازنية مقدـ مف طرؼ أحمد عيساكم.
270

اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:00ػظدخظػطنػذؼادةػاضتحصغلػواضتيػتحصلػرضغؼاػدظظػ0840ػ
اضطاضبػاضحدغنػخضغفػ .1ػ

ػ ػ
1

أرشيؼ عائمة الحسيف خميؼ مقدـ مف طرؼ ابنه نكرالديف.
271

اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:01ػبطاشظػاضطاضبػغودفػبودبوس .1ػ
ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
1

أرشيؼ عائمة يكسؼ بكدبكس مقدـ مف طرفه.
272

اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:02ػصورةػاضذغخػطحطدػاضذبوصيػاضثاضثػرضىػاضغطغن .1ػ

ػ
محمػػد بػػف عبػػد اهلل الشػػبايكي المػػدعك الشػػبككي( )2005-1916مػػف مكاليػػد بمديػػة ثميجػػاف ،كاليػػة تبسػػة ،حفػػظ
القربف الكريـ كامال ،كعددا مف المتكف العممية ،كمجمكعة مػف أشػعار العػرب القديمػة .انتقػؿ فػي بدايػة الثالثينػات مػف
القرف الماضي إل نفطة تمق المبادلء العممية عف الشيكخ :محمد بف أحمد ،إبراايـ الحداد ،محمد العبػادم التػابعي

بػػف الػكادم كفػػي سػػنة  1934تنقػػؿ إلػ جػػامع الزيتكنػػة كنػػاؿ منهػػا شػػهادة التحصػػيؿ سػػنة  ،1942ككػػاف حينهػػا كاتبػػا
كمراقبػػا عامػػا لجمعيػػة الطمبػػة الج ازئ ػرييف الزيتػػكنييف ،كبعػػد عكدتػػه إل ػ الج ازئػػر درس بمدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات
بتبسػػة ،كبمدرسػػة الحيػػاة بالش ػريعة ،ثػػـ بمدرسػػة التربيػػة كالتعمػػيـ بباتنػػة ،كاػػك أديػػب كشػػاعر منػػذ سػػنة  .1938كمػػف
قصائد  :لبيؾ يا ثكرة الشعب ،مف ممحمة الجزائر ،جزائرنا يا بالد الجدكد ،مف الناشطيف فػي نػادم الشػباف المسػمميف
كعضكا في مجمس إدارة جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف .في سنة  1956ألقػت عميػه السػمطات الفرنسػية القػبض

بسػػبب نشػػاطه الثػػكرم ،بعػػد االسػػتقالؿ عمػػؿ أسػػتاذا بػػالتعميـ الثػػانكم ،عض ػكا فػػي المجمػػس اإلسػػالمي األعم ػ  ،رئيس ػا

لممجمس الشعبي البمدم لبمدية الشريعة ،رئيسا لممجمس الشعبي الكالئي لكالية تبسة ،فعضكا بالمجمس الشعبي الكطني
في فترته الثالثة.

ػ
ػ
1

أرشيؼ كالية تبسة ،دار الثقافة محمد الشبككي.
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اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:03ػصورةػاضذغخػطحطدػأردالنػػأحدػطدرديػطدردظػاضؼداغظػ

بتبدظ .1ػ

محمػػد بػػف عبػػد اهلل أرسػػالف المػػدعك محمػػكد كلػػد بتػػاريخ  1919/05/02بالمعاضػػيد كاليػػة المسػػيمة بػػدأ تعميمػػه
بزاكيػػة بمحمػػالكم كذلػػؾ سػػنة  .1931بقػػي بهػػا أربػػع سػػنكات تعمػػـ الكتابػػة كالق ػراءة حيػػث أتػػـ فيهػػا حفػػظ الق ػربف الك ػريـ
كامال .تنقؿ سنة  1935إل قسنطينة تتممػذ عمػ يػد الشػيخ عبػد الحميػد بػف بػاديس ،حيػث درس عنػد تفسػير القػربف
الك ػريـ كالحػػديث النبػػكم الش ػريؼ كػػاف مػػف زمالئػػه فػػي الد ارسػػة الشػػيخ محمػػد يكػػف الغسػػيرم مػػف غسػػيرة (باتنػػة) ،بػػدأ
التػػدريس فػػي الكتاتيػػب بحػػي بػػاب الزيػػاتيف ثػػـ بحػػي الكنيسػػة بتبسػػة ،كبحجػػة عػػدـ حصػػكله عم ػ التػػرخيص أغمقػػت
السمطات الفرنسية مقػر التػدريس ،انتقػؿ بعػد ذلػؾ لمتػدريس ببيتػه بحػي الرمػكط بتبسػة ،ثػـ درس مػف سػنة  1952إلػ
سنة  1954ببيت محمد العمرم(حمه) التي أطمؽ عميها مدرسة الهداية ،تنقؿ بعػداا لمتػدريس بػالمقر الجديػد لمدرسػة
الهداية (الذم يقع في حي يطمػؽ عميػه حاليػا حػي الحسػيف خميػؼ) ،كػاف يقػدـ مختمػؼ النشػاطات كالمسػرح كاألناشػيد
الكطني ػ ػػة كك ػ ػػذا الرياض ػ ػػة لتالمي ػ ػػذ  .بع ػ ػػد االس ػ ػػتقالؿ كاص ػ ػػؿ مس ػ ػػار التعميم ػ ػػي حي ػ ػػث درس بمدرس ػ ػػة الهداي ػ ػػة م ػ ػػف
 1962/11/06إل ػ  1967/09/17فمتكسػػطة كن ػزة مػػف  1967/09/18إل ػ  1973/09/16ثػػـ بمتكسػػطة ابػػف
باديس بتبسة مف  1973/09/17إل  .1979/09/30بعد مرض عضاؿ عػان منػه سػنيف عديػدة تػكفي بمستشػف
الركيبة بالجزائر العاصمة بتاريخ .1979/10/28
1

أرشيؼ عائمة محمد أرسالف مقدـ مف طرؼ ابنه عبد النكر.
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اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:04ػاظتخاباتػاضجطارظػبتارغخػ10ػأصتوبرػ0834ػواضتيػجرتػ
بظاحغظػغوصسػتظؼرػظتائجؼاػسوزػشائطظػبنػخذغرػرواديػػاضتيػتواسقػرضغؼاػ

اضطضطاءػوأحبابػاضبغانػأطامػشائطظػاضحزبػاضذغوريػاضجزائري.1ػ ػ

1

A.W.C, S.R, Bte N°208, M. L'Administrateur Principal, de La C.M. de Morsott, a M.
Le Préfet de Constantine, Election Aux Djemââs Provisoires, N°306 du
01/10/1945.op.cit.
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اضطالحق

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
ػ

ػػػػػػػػػػػ
ػ
ػ

276

اضطالحق

ػ
اضطضحقػرشمػ:05ػظطوذجػضطواسػظػاإلدارةػاالدتططارغظػرضىػستحػصتاب(طدردظػ
شرآظغظ)ػضضدغدػأحطدػرواغطغظػبنػاضطربي .1ػ
ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يشير التقرير أف السيد أحمد عكايطية بف العربي ينتمي لمطريقة الرحمانية.
1

A.W.C, S.R, Bte N°20, M. L'Administrateur Principal, de La C.M.de Morsott, a M.
L'I.P.E.I, O.E.C, N°5073, du 03/06/1939.
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اضطالحق

ػ
اضطضحقػرشمػ:06ػظطوذجػضػرارػترخغصػبططاردظػاضتطضغمػظدخظػضإلرالمػطوجؼظػ

ػ

ضطغتشػأصادغطغظػشدظطغظظ.1

1

A.W.C, S.R, Bte N°20, Le Préfet de département de Constantine, Arreté, N°13489/
13490, du 07/10/1939.
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اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:07ػظدخظػطنػتػرغرػطحاسظػاضذرطظػبطدغظظػتبدظػبتارغخػ11ػ
طاي0828ػ.1

يتضمف التقرير المعمكمات الخاصة بنشاط المعمميف كعدد التالميذ كالكتاتيب المرخصة مف غير المرخصة
بتقديـ التعميـ القربني ،يضـ التقرير معمكمات عف  20معمما ك 581تمميذا.

1

A.W.C, S.R, Bte N°11, M. Le Commissaire de Police, de La Ville.deTébessa, a M. Le
Maire, de La Ville. De Tébessa, Ecoles Coraniques, Le 20/05/1939.
279

اضطالحق

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

280

اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:08ػظدخظػطنػطرادضظػراطلػرطاضظػشدظطغظظػػتبغنػوجودػاضدغدػ
طحطدػاضططريػطظغغاػببذارػإثرػطجازرػ17ػطايػ .10834ػ

1

أرشيؼ عائمة محمد العمرم مقدـ مف طرؼ ابنته القائمة.
281

اضطالحق
اضطضحقػرشمػ:11ػطرادضظػبتارغخػ14ػأصتوبرػ0834ػطنػراطلػرطاضظػشدظطغظظػ
تحويػطختضفػاضطوظغغنػباضطداجدػاضتابطظػضضططاضظػطظؼمػػاضطدجدػاضطتغقػ
بتبدظػواضذيػغططلػبهػإطام،ػطؤذنػو12ػحزّابظ .1ػ

.

1

A.W.C, S.R, Bte N°103, M. Le Préfet de Constantine, a M. Le Ministre
Plénipotentiaire Gouverneur General de l'Algérie, Personnel du Culte Musulman
N°451, du25/10/1945.
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إ

اضطالحق
إ

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
ػ
ػ
ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

283

اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:10ػطضبػطنػاضذغخػاضطغبػباذاػبنػطبروكػضغتحػصتابػبطردط .1ػ

ػ

ػ ػ

1

A.W.C, S.R, Bte N°20, M. Bacha Tayeb, a M. Le Préfet de Constantine, du
11/06/1941.
284

اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:11ػوثغػظػتتضطنػوجودػصتابغنػباضبضدغظػاضطختضطظػطردطػػخاللػ
اضدظظػ0827ػبؼاػططضطانػو21ػتضطغذاػتظذطػبتراخغص وصتاتغبػأخرىػتمػ
زضػؼاػظظراػضطدم حصوضؼاػرضىػاضتراخغص.1

ػ ػ

A.W.C, S.R, Bte N°11, S.E.C , N°4352, du 08/05/1939.
285

1

اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:12ػظطوذجػضطضبػتطضغمػاضػرآنػاضصرغمػضضتالطغذػبخطػغدػاضططظيػ
تظؼرػطنػخالضهػرصاصظػاضتطبغر .1ػ

ػ ػ
A.W.C, S.R, Bte N°20, M. Maalem Elboukhari, a M. L'Administrateur, du

1

01/08/1938.
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اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:13ػصورةػاضططضمػرغدىػطغؼوبيػدظظػ0828ػطدػتالطغذػاضطدردظػ

اضصادشغظػبتبدظ .1ػ

1

أرشيؼ عائمة عيس ميهكبي مقدـ مف طرؼ أحمد عيساكم.
287

اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:14ػطجطورظػطنػتالطغذػطدردظػاضؼداغظػاضذغنػغدردونػباضػدمػ
اضرابد .1ػ

ػ

1

أرشيؼ عائمة محمد أرسالف مقدـ مف طرؼ ابنه عبد النكر.

288

اضطالحق
اضطضحقػرشمػ:15ػصورةػضطدردظػاضؼداغظ .

 1ػ

ػ

ػ

مدرسػػة الهدايػػة مػػف الػػداخؿ كيظهػػر فػػي الصػػكرة بعػػض التالميػػذ ككػػذا معممػػي المدرسػػة كمعهػػـ الشػػيخ محمػػد
أرسالف الثاني عم اليسار.

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
1

أرشيؼ عائمة محمد أرسالف مقدـ مف طرؼ ابنه عبد النكر.

289

اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:16ػصورةػبطضػتالطغذػطدردظػاضؼداغظػغحطضونػطجضظػدظدباد .

 1ػ

ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
1

أرشيؼ عائمة محمد أرسالف مقدـ مف طرؼ ابنه عبد النكر.

290

اضطالحق

ػ
اضطضحقػرشمػ:17ػسرغقػاضذبابػاضرغاضيػاضطدضمػاضتبدي.1ػ ػ

يظهر في الصكرة محمد الصديؽ تطار الثالث مع الكاقفيف.
الجالسكف مف اليسار إل اليميف  :األكؿ الهادم حبيب ،الثالث الهادم قرفي( حارس مرم الفريؽ) ،الخامس عزكز
حمدادك ،السادس تيتة عثماني.

1

أرشيؼ عائمة محمد الصديؽ تطار مقدـ مف طرفه شخصيا.

291

اضطالحق

ػ
اضطضحقػرشمػ:18ػاضظظامػاضداخضيػضضجططغظػاضرغاضغظػاضذبابػاضرغاضيػاضتبدي.1ػ ػ
إإ

A.W.C, S.R, Bte N°22, Rapport de l'A.G.O, du 08/08/1949.
292

1

اضطالحق
إ

293

اضطالحق

ػ ػ

294

اضطالحق
اضطضحقػرشمػ:21ػشائطظػاضجططغظػاضتأدغدغظػضطدردظػاضحغاةػباضذرغطظ .1ػ

ػ
ػ

1

أرشيؼ مدرسة الحياة الشريعة ،دفتر التسجيالت العامة ،المرجع السابؽ.
295

اضطالحق
اضطضحقػرشمػ:20ػختمػجططغظػاضتربغظػواضتطضغمػغوصسػضغبان.
ػ
ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

1

أرشيؼ المسجد العتيؽ بالحمامات.
296

ػ1

ػ

اضطالحق
اضطضحقػرشمػ:21ػجطارظػطنػإدارةػجططغظػتؼذغبػاضبظغنػواضبظاتػبتبدظػ
وأرضائؼا.

1

إ

إ

االسـ كالمقب

الرقـ
01

إبراايـ بف سالـ

02

محمد بف إبراايـ

03

امحمد رسكؿ

04

الصادؽ بكذراع

05

العربي التبسي

06

صديؽ شكقي

07

مختار حشيشي

08

صالح ادريس

09

حمة العمرم

10

محمد مكي

11

محمد خميفة

12

عبد الحفيظ مسقمجي

13

الحاج حكاس بف اسماعيؿ

14

الطاار مقداد

15

أحمد فياللي

16

مبارؾ كافي

17

جيالني لخضرم

18

مصطف ميدة

19

يكنس رسكؿ

20

عبد اهلل حمكدم

21

العربي قرفي

22

حسيف دعاس

الجدكؿ مف إعداد صاحب البحث بناء عم صكرة جماعية لبعض أعضاء جمعية تهذيب البنيف كالبنات بتبسة كالتي
كردت في كتاب محمد عمي دبكز :أعالـإاإلصالحإف إاسج از ر ،...ج .2إف الصكرة غير كاضحة لذا قمنا بذكر أسماء

األعضاء المشار إليهـ بالمرجع.

ػ

ػ
1إمحمد عمي دبكز:إأعالـإاإلصالحإف إاسج از ر… ،ج ،2المرجع السابؽ ،ص.36
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اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:22ػشائطظػاضصتبػاضطػررةػضضدظواتػطنػاألوضىػإبتدائيػإضىػاضخاطدظػ
إبتدائيػواضطػررةػرضىػطختضفػاضطدارسػاضتابطظػضجططغظػاضطضطاءػاضطدضطغنػ
اضجزائرغغن 1.ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
1

البصائر ،ع ،59المرجع السابؽ ،ص.07
298

اضطالحق

ػ
اضطضحقػرشمػ:23ػظدخظػطنػوثغػظػاضواجباتػاضطظزضغظ .1ػ

1

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة.
299

اضطالحق
انٌاججبد انًنضنٍخ رحزٌي عهى يجًٌع راليٍز انفصم ًرنقٍطيى فً يخزهف انًٌاد
ًيالحظبد عبيخ حٌل كم رهًٍز (يٌضحخ ين طشف انطبنت)
ما

م
ح
ش

محف ظ

رخ

غ

يحًذ يسعبدي
يحًذ انششٌف حًذادً
عجذ هللا قشاسي
أحًذ نصٍت
سشٍذ ثٌاصدٌخ
األصىبسي جذٌهً
عجذ انٌىبة ثٌغبنى
حًذه سهًًٍ
عجذ انعضٌض حشثبًي
يعًش حشثبًي
عجذ انًجٍذ حٌاًشً
خٌنخ قذسي
انصبنحخ سهًٍبنً
حسٍن ىٌاو
رٌرو قبيٍش
انًخزبس عبثش
جًٍهخ ًنبدي
صثٍذح سًٌقً
شبرنٍخ صيشنً
يبسط
يحًذ يسعبدي
يحًذ انششٌف حًذادً
عجذ هللا قشاسي
أحًذ نصٍت
سشٍذ ثٌاصدٌخ
األصىبسي جذٌهً
عجذ انٌىبة ثٌغبنى
حًذه سهًًٍ
عجذ انعضٌض حشثبًي
يعًش حشثبًي
عجذ انًجٍذ حٌاًشً
خٌنخ قذسي
انصبنحخ سهًٍبنً
حسٍن ىٌاو
رٌرو قبيٍش
انًخزبس عبثش
جًٍهخ ًنبدي
صثٍذح سًٌقً
شبرنٍخ صيشنً

ش
يزٌسط انزكبء يجزيذ
يزٌسط انزكبء ًانحفع
قٌي انحبفظخ ضعٍف انفيى يجزيذ
قٌي انحبفظخ ضعٍف انفيى يجزيذ
كسٌل ضعٍف انفيى ًانحبفظخ
يجزيذ حفبظ ضعٍف انفيى
ركً حفبظ كسٌل
ضعٍف انفيى ًانحبفظخ
ضعٍف انفيى ًانحبفظخ كسٌل
ضعٍف انفيى ًانحبفظخ كسٌل
ركً ييًم يعشض عن انقشاءح
شذٌذح انحفع قهٍهخ انفيى
قٌٌخ انفيى رشزغم ثغٍش انقشاءح
ركً كسٌل
ركٍخ يكسبنخ
سنزو أكجش ينو ًانًأيٌل نحبقو
عذًٌخ انفيى ثطٍئخ انحفع
ركٍخ يكسبنخ
يسبئٍخ ركٍخ ييًهخ

يسبئٍخ أصجحذ يالصيخ

300

اضطالحق
ػ

اضطضحقػرشمػ:24ػذؼادةػطزاوضظػاضدرادظػوحدنػاضدضوكػ(ػتزصغظ)ػبتارغخػ21ػ
دبتطبرػ0841ػخاصظػباضتضطغذػاضؼاديػطظدل.1ػ ػ
إ

إ
إ

ػ
1

حبيب حسف المكلب:إاسط ر إاسج از رمكفإرنسرالدإاستكاام  ،...المرجع السابؽ ،ص.552
301

اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:25ػصورةػاضذغخػرضيػطخازظغظػططضمػاضػرآنػبطدردظػتؼذغبػ

اضبظغنػواضبظاتػبتبدظ.ػ 1ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػعمي بف أحمد مخازنية مف مكاليد  1914بالمري  ،درس بجامع الزيتكنة ،كاف معمما لمقربف الكريـ بمدرسة
تهذيب البنيف كالبنات بتبسة ،بعد اإلستقالؿ كاصؿ مسيرة التعميـ في بعض المدارس االبتدائية بتبسة ،فقد درس
بمدرسة التهذيب بداية مف  30أكتكبر  1962إل  15سبتمبر  1963ثـ في مدرسة الزاكية مف  16سبتمبر1963

إل  16سبتمبر  1965ثـ بمدرسة العربي التبسي مف  17سبتمبر  1965كاستمر فيها إل غاية كفاته بتاريخ 21
ديسمبر .1981

ػ ػ
1

أرشيؼ عائمة عمي مخازنية مقدـ مف طرؼ ابنته شكيخة.
302

اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:26ػظطوذجػضجوابػرنػدؤالػطرحهػاضططضمػرضيػطخازظغظػرضىػتالطغذهػ
سيػطادةػاضػرآنػبتارغخػ02ػأصتوبرػ.10841ػ ػ

ػ

1

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة.
303

اضطالحق

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػػػػػ
ػػػػ

304

ػ

اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:27ػظطوذجػطنػدسترػظتائجػاالختباراتػضضطودطغنػاضدرادغغنػ

0842/0841ػو10843/0842ػ .ػ

ػ

ػ ػ

1

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة.
305

اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:28ػظطوذجػاضظتائجػاضظؼائغظػطدػترتغبػاضتالطغذػضضطودمػاضدراديػ
 .10841/0840ػ

ػ

ػ ػ

1

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة.
306

اضطالحق
ػ
اضطضحقػرشمػ:31ػصذفػظتائجػاضتضطغذةػرػغضظػبوذراعػضضطودمػاضدراديػ
0841/0840ػواضتيػتظؼرػظجاحؼا .

 1ػ

ػ

بالنسبة لمسنة التحضيرية يتـ تنقيط التالميذ في مادتي القربف الكريـ كالمحفكظات ،كقد تحصمت التمميذة عم

عالمة 05في مادة القربف ،كعم عالمة  04في المحفكظات كانتقمت إل السنة األكل  ،الشهادة بإمضاء مدير
المدرسة الشيخ العيد مطركح.

ػ ػ
 1أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة ،كشؼ النتائ لمتمميذة عقيمة بكذراع.
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إاسنبطكطنت إ:أكم
 مكتبة الزاكية، نبطكطل إتنرمخ إزاكم إامدم إانسـ إرنسكادم:سالمي محمد بف عزكز
.الكادم
إ

إاحرشمؼ:نامن

إاحرشمؼإاسن كظإرنسج از رI
إاحرشمؼإاسكطا إاسج از رم إ1
1/ A.N.A, Gouvernement Géneral de L’Algérie, Loi du 09/12/1885 art
6 :2, art 8, Bte N° DZ/AN/10E/014, dossier relative à la réglementation
de la production et de l’exploitation de l’alfa, Houssin Day, Oran
Constantine.
2/ A.N.A, Gouvernement Géneral de L’Algérie, Loi du 16/03/1916 Bte N°
DZ/AN/10E/014, dossier relative à la réglementation de la production
et de l’exploitation de l’alfa, Houssin Day, Oran, Constantine.

 أرشمؼإكمم إقااطما2
(a)- Correspondances
1/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. Le Gouverneur Géneral
de l'Algérie, a M. Le Préfet de Constantine, Statistiques Ecoles
Coraniques, N°2014, du 14/04/1939.

2/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. L'Administrateur
Principal de La Commune Mixte de Morsott, a M. Le Préfet de
Constantine, Statistiques Ecoles Coraniques, N°4352, du 08/05/1939.

3/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. Le Commissaire de
Police de La Ville de Tébessa, a M. Le Maire de La Ville de Tebessa
Ecoles Coraniques, du 20/05/1939.

4/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. L'Administrateur de La
Commune de Tébessa, a M. Le Préfet de Constantine, Statistiques Ecoles
Coraniques, N°2690, du 11/06/1939.
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5/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. Le Maire de La
Commune de Tébessa, a M. Le Préfet de Constantine, Etat des Ecoles
Privées signalées comme Relevant du Mouvement Réformiste, N°1383
du 15/06/1939.

6/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. Le Préfet de Constantine
a M. Le Gouverneur Géneral de l'Algérie, Etat Mensuel Ecoles
Coraniques, N°94, du 04/01/1940.

7/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11 M. Le President de La
Delegation Special de Tébessa, a M. Le Préfet de Constantine, Statistiques
Ecoles Coraniques, N°724, du 25/02/1941.

8/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. L'Administrateur de La
Commune de Tébessa, a M. Le Préfet de Constantine, Statistiques Ecoles
Coraniques, N°656, du 26/02/1941.

9/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. L'Administrateur
Principal, de La Commune Mixte de Morsott, a M. Le Préfet de
Constantine, Statistiques Ecoles Coraniques, N°2597, du 05/03/1941.

10/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. Le Préfet de Constantine
a M. Le Gouverneur Géneral de l'Algérie, Etat Trimestriel Ecoles
Coraniques, juin 1941.

11/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. L'Administrateur
Principal de La Commune Mixte de Tébessa, a M. Le Préfet de
Constantine, Ecoles Coraniques, N°6852, du 08/12/1943.

12/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°20, M. L'Administrateur
Principal de La Commune Mixte de Morsott, a M. L'Inspecteur Primaire de
l'Enseignement des Indigènes, Ouverture Ecole Coraniques, N°5073, du
03/06/1939.

13/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°20, M. Le Préfet de departement
de Constantine, Arrêté, N°13489/13490, du 07/10/1939.

14/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°20, M. Bacha Tayeb, a M. Le
Préfet de Constantine, du 11/06/1941.

15/ A.W.C, Services des Réformes, Bte N°20, M. l'Inspecteur d'Académie
de Constantine, a M. Le Préfet, Services des affaires musulmanes
N°3383 du 04/09/1941.
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16/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°22/2, M. Le Président de la
Comité(J.S.M.T), a M. Le Préfet de Constantine, du 28/11/1944.

17/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°22/2, M. Le Préfet de
Constantine, a M. Le Chef des Services des Liaisons Nord- Africaines
A.J.S.M.T, N°7984, du 12/08/1948.

18/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°22/2, M. Le Préfet de
Constantine, a M. Le Chef des Services des Liaisons Nord- Africaines
A.J.S.M.T, N°11155, du 22/10/1948.

19/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°22/2, M. Le Préfet de
Constantine, a M. Le Chef des Services des Liaisons Nord-Africaines
Association Jeunesse Sportive Musulmane Tebéssiene, N°1223, du
30/08/1949.

20/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°61, M. L'Administrateur
Principal de La Commune Mixte de Morsott, a M. Le Préfet de
Constantine, Ecoles Coraniques, du 08/03/1940.

21/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°61, M. L'Administrateur de La
Commune de Tébessa, a M. Le Préfet de Constantine, Ecoles Coraniques
N°20337, du 09/03/1940.

22/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°101, M. L'Administrateur
Principal de La Commune Mixte de Morsott, a M. Le Préfet de
Constantine, Situation Politique, du 16/02/1947.

23/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°103, M.Le Gouverneur Géneral
de l'Algérie, a M. Le Préfet de Constantine, Emolument des Agents du
Culte Musulman, N°2205, du 16/06/1942.

24/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°103, M. Le Préfet de
Constantine, a M. Le Ministre Plénipotentiaire Gouverneur Géneral de
l'Algérie, Personnel du Culte Musulman, N°451, du 25/10/1945.

25/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°107, M. L'Administrateur de La
Commune Mixte de Tébessa, a M. Le Gouverneur Géneral de l'Algérie
Rapport Hebdomadaire sur la Situation Politique et Economique
N°1591, du 07/04/1945.
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26/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°167, M. Le Ministre
Plenipotentiaire, a M. L'Administrateur de La Commune
Morsott, Rapport bi-Mentiel, N°2679, du 12/03/1946.

Mixte de

27/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°208, M. L'Administrateur
Principal de La Commune Mixte de Morsott, a M. Le Préfet de
Constantine, Election Aux Djemaas, N°306, du 01/10/1945.

28/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°307, M. Max Cherri (Architecte
du Gouvernement Géneral), a M. Le Préfet de Constantine, Mosquée de
Tébessa Entretien, du 08/10/1940.

(b)- Répertoire
1/ A.W.C, Services des Reformes, Bte N°62, Répertoire Ecoles
Coraniques, Arrondissement Constantine (1937-1962).
(c)- S.H.A.T
1/ A.W.C, La Guerre d'Algérie par les Documents, Rapport Sur le Moral
(extrait), Compte Rendu Journalier N°24, Division de Constantine, Etat
Major, 2 éme Bureau, 19éme Cord d'Armée Constantine, Le 24 Février
1944, l'Avertissement (1943-1946) Tome 1, Sous La Direction de JeanCharles Jauffret, Préface du Géneral Robert Bassac, Service Historique de
l'Armée de Terre Vincennes, 1990.

2/ A.W.C, La Guerre d'Algérie par les Documents, Rapport Sur le Moral
(extrait), Compte Rendu Spécial de Renseignement, N°7, Division de
Constantine, Etat Major, 2 éme Bureau, 19éme Cord d'Armée, Constantine, Le
26 Février 1944, l'Avertissement (1943-1946), Tome 1, Sous La Direction
de Jean- Charles Jauffret, Préface du Géneral Robert Bassac, Service
Historique de l'Armée de Terre,Vincennes, 1990.

3/ A.W.C, La Guerre d'Algérie par les Documents, Rapport Sur le Moral
(extrait), Compte Rendu, Première Armée Française, Etat- Major, Section
des A.M.M, N°1422 /3 A.M.M, P.C Le 29 mai 1945, l'Avertissement
(1943-1946), Tome 1, Sous La Direction de Jean- Charles Jauffret, Préface
du Géneral Robert Bassac, Service Historique de l'Armée de Terre
Vincennes, 1990.

4/ A.W.C, La Guerre d'Algérie par les Documents, Rapport Sur le Moral
(extrait), Compte Rendu, 19éme Cord d'Armée, 19éme Légion de
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Gendarmerie, Groupement de Constantine, N°234/4, 5em division
Constantine, Le 30 Novembre 1945 l'Avertissement (1943-1946), Tome 1
Sous La Direction de Jean- Charles Jauffret, Préface du Géneral Robert
Bassac Service Historique de l'Armée de Terre, Vincennes, 1990.

5/ A.W.C, La Guerre d'Algérie par les Documents, Rapport Sur le Moral
(extrait), Compte Rendu Bi- Hebdomadaire, 19éme Cord d'Armée, 2éme
Bureau, 10° Région Militaire, N°39/CAB/CONF Alger, Le 4 Février 1948
Les Portes de la Guerre (1946-1954), Tome 2, Sous La Direction de JeanCharles Jauffret, Préface du Géneral Robert Bassac, Service Historique de
l'Armée de Terre,Vincennes, 1998.

إأرشمؼإكمم إكهراف إ-3
1/ A.W.O, Bte N°6987, Rapport de police, N°824, du 28/08/1954.
إأرشمؼإكمم إترا إ-4
1/ A.W.T, Copie de Lettres, Services Publics N°5 Lettre de M. Le Chef de
l'exploitation à M. L'Administrateur de La Commune Mixte de Morsott
N°D/D, du 17avril 1929.

2/ A.W.T, Recueil Officiel des Actes de la Préfecture de Constantine
Année 1931, N°06, juin 1931.
إأرشمؼإر دم إترا إ-4/1
إأرشمؼإندرا إتةذمبإاسرامفإكاسرانتإر دم إترا إكمم إترا إ-)(أ
. برنام التعميـ العاـ/1
. برنام التعميـ بالمدرسة/2
. التكزيع األسبكعي لممكاد/3
. جريدة الحضكر اليكمية/4
. دفتر اإلمتحانات الثالثية/5
. دفتر نتائ اإلختبارات/6
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 /7السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف.
 /8شهادة مدرسية.
 /9كشؼ النتائ لمتمميذة عقيمة بكذراع.
 /10الكاجبات المنزلية.
(ب)-إأرشمؼإندمرم إاسشؤكفإاسدمام إكاحكقنؼإسكمم إترا إ
(-)1إرنس  ،إاسعررم إ
 /1أبناء ﭭ ػابة :تارمر ،مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ لكالية تبسة ،مصمحة اإلرشاد
كالشعائر كاألكقاؼ ،مكتب األكقاؼ.
 /2لبناقرية بكبكر :ك ما إاسنع كننتإاسبنص إرنسناجدإاح رم ،مديرية الشؤكف الدينية
كاألكقاؼ لكالية تبسة ،مصمحة اإلرشاد كالشعائر كاألكقاؼ ،مكتب األكقاؼ.
 /3ـ .الهاشمي :رئيس مصمحة الشؤكف الدينية لكالية تبسة ،إل

المدير المساعد

لألكقاؼ ،إس،نء إن ؾ إكق  ،رقـ /251كت-أع -ـ .ش د ،1981/08/18 ،مديرية
الشؤكف الدينية كاألكقاؼ لكالية تبسة ،مصمحة اإلرشاد كالشعائر كاألكقاؼ ،مكتب
األكقاؼ.
(-)2إرنس  ،إاحجارم إ
1/ Jarsaillon Paul: Acte De Vente, 21juin1934, Folio 49, Case 493
22/06/1934.

(ج)-إأرشمؼإناجدإاسشمخإاسعرر إاسترا لإر دم إترا إكمم إترا إ
 /1رسالة خطية.
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-4/2إأرشمؼإر دم إاسشرمع إ
(أ)-إأرشمؼإندرا إاس منةإر دم إاسشرمع إكمم إترا

إإ

 /1دفتر التسجيالت العامة.
 IIاحرشمؼإاسكطا إاستكاا
(أ )

باللغة العربية

 /1أ .ك .ت ،سمسمة د ،العمبة  ،35ممؼ  ،28عدد ترتيبي ،09دفتر عدد 20257
 /2أ .ك .ت ،سمسمة د ،العمبة  ،35ممؼ  ،28عدد ترتيبي ،95دفتر عدد .22418
 /3أ .ك .ت ،سمسمة د ،العمبة  ،35ممؼ  ،28عدد ترتيبي ،38دفتر عدد .22876
 /4أ .ك .ت ،سمسمة د ،العمبة  ،35ممؼ  ،28عدد ترتيبي ،41دفتر عدد .22942
 /5أ .ك .ت ،سمسمة د ،العمبة  ،35ممؼ  ،28عدد ترتيبي ،197دفتر عدد .20078
 /6أ .ك .ت ،سمسمة د ،العمبة  ،35ممؼ  ،28عدد ترتيبي ،123دفتر عدد .20569
 /7أ .ك .ت ،سمسمة د ،العمبة  ،35ممؼ  ،28عدد ترتيبي ،261دفتر عدد .22611
 /8أ .ك .ت ،سمسمة د ،العمبة  ،35ممؼ  ،28مراسمة السيد :حمدة بف خيذر ،إل السيد :الكزير
األكبر بالبالد التكنسية ،بتاريخ .1943/01/22
 /9أ .ك .ت ،سمسمة ؿ ،العمبة  ،08الممؼ ،02الممؼ الفرعي ،34أكراؽ امتحاف شهادة التحصيؿ
بتاريخ .1942/07/09
 /10أ .ك .ت ،سمسمة ؿ ،العمبة  ،08الممؼ ،02الممؼ الفرعي ،33أعماؿ امتحاف شهادة األامية
لتالمذة الجامع األعظـ كفركعه ،بتاريخ .1942/07/09
 /11أ .ك .ت ،سمسمة ؿ ،العمبة  ،08الممؼ ،02الممؼ الفرعي ،36أسماء الحائزيف عم شهادة
التحصيؿ في العمكـ في الدكرة الثانية ،بتاريخ .1943/10/28

(ب) باللغة الفرنسية
1/ A.N.T, série D, carton N°35, dossier 28, M. Tahar Saadi ben Brahim, a
M. Le Résident Général de France a Tunis, du 07/12/1942.
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2/ A.N.T, série D, carton N°35, dossier 28, M. Le Secretaire Général du
gouvernement Tunisien, a M. L’Amiral Esteva Résident Général de France
Aide en faveur des étudiants a la grande mosquée de Tunis, N° S.G/S.E
296, du 14/12/1942.

إأرشمؼإننإكراءإاسر نر:III
1/ A.N.O.M, Aix- en Provence, Gouvernement Géneral de L’Algérie
carton N°8H/14, M. Le Préfet du Département de Constantine, Evaluation
Approximative des Recettes, du 31/03/1867.
2/ A.N.O.M, Aix- en Provence, Gouvernement Géneral de L’Algérie carton
N°9H/9, note, Permis de voyage, N°9976, du 20/12/1904.
3/ A.N.O.M, Aix- en Provence, Gouvernement Géneral de L’Algérie carton
N°9H/9, M. Le Préfet du Département de Constantine, a M. Le Gouverneur
Géneral de l'Algérie, Au sujet de la surveillance a exércer sur des
émissaires musulmans, N°2952, du 02/05/1906.
4/ A.N.O.M, Aix- en Provence, carton N°9336/4F4, Police d’etat de
Tébessa, Raport Special, N°15/S, du 28/01/1951.
5/ A.N.O.M, Aix- en Provence, carton N°9336/4F3, Raport de police
N°29/S, du 24/01/1952.
6/ A.N.O.M, Aix- en Provence,
renseignement, du 07/10/1954.

carton

N°9336/4F3,

Notice

de

7/ A.N.O.M, Aix- en Provence, carton N°9336/4F3, M. Le commissaire
chef de la circonscription de police de Marnia, a M. Le commissaire chef
de la circonscription de police de Tébessa, Demande de renseignement
N°77/S, du 18/02/1955.
8/ A.N.O.M, Aix- en Provence, archives nationals, carton N°7 SAS 68, M
Le sous-préfet de L’arrondissement de Tébessa, a Messieurs Les chefs de
S.A.S, Recensement des Mosquées, du 30/10/1959.
9/ A.N.O.M, Aix- en Provence, archives nationals, carton N°7 SAS 68, M
Le Géneral Dulac, a M. Le sous-préfet de Tébessa, Oulema Réformistes
N°1272 du 09/12/1959.
10/ A.N.O.M, Aix- en Provence, archives nationals, carton N°7 SAS 68
M. Le capitaine Conort chef de la S.A.S de Cheria, a M. Le Commandant
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chef des S.A.S de L’Arrondissement de Tébessa, Oulema Réformistes
N°66/CH du 25/01/1960.
11/ A.N.O.M, Aix- en Provence, archives nationals, carton N°7 SAS 68
M. Le Géneral Dulac, a M.M. Les sous-préfets du Département de Bonne
Culte Musulman, N°276, du 07/03/1960.
12/ A.N.O.M, Aix- en Provence, archives nationals, carton N°7 SAS 68
M. Le capitaine conort chef de la S.A.S de Cheria, a M. Le sous-préfet de
Tébessa, Rapport, N°325/CH, du 21/03/1960.
13/ A.N.O.M, Aix- en Provence, archives nationals, carton N°7 SAS 68
Rapport du capitaine Conort concernant La Libération du cheikh
chebouki, N°1046/CH, du 27/08/1960.
14/ A.N.O.M, Aix- en Provence, F.M, carton N°81F/939, Rapport
dénombrement et caractéristique de chaque cellules, Arrondissement de
Constantine.
15/ A.N.O.M, Aix- en Provence, Gouvernement Géneral de L’Algérie
carton N°9FI17, commune mixte de Tébessa. Avis d’adjudication, droit
d’exploitation de l’alfa sur les terrains alfatiers d’origine domaniale.
16/ A.N.O.M, Aix- en Provence, Gouvernement Général de L’Algérie
carton N°10H/60 Statistiques de la population arabe soumise à
l’administration militaire.

إ
إ

إاحرشمؼإاسعن:IV

.إأرشيؼ عائمة صيادة عباس بف حمانة مقدـ مف طرؼ حفيد اامؿ عبد العزيز/1
1/ Gouvernement Général de L’Algérie, Le sécretaire général des affaires
indigénes et de la police géneral, Renseignements individuels, du
15/05/1909.

.القائمة

ابنته

طرؼ

مف

مقدـ

)محمد(حمه

العمرم

 أرشيؼ عائمة/2

1 / M. Le Prefet de Canstantine, a M. Docteur Boumali, Députe Mair de
Commune D'Ain-Beida, N°11.113, A.M./EX, 26/12/1945.

إاسشةنداتإاس م إ(اسنانرالت) إ:نس ن
.سا15  الساعة،2013/12/26  بتاريخ، كالية تبسة، بمدية تبسة، بمنزله: باشا أحمد/1
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 /2براكني الطاار :بمنزله ،بمدية الماء األبيض ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/02/11
الساعة 18سا.
 /3براكني صالح :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/02/14الساعة
17سا ك30د.
 /4برااـ رابح :بمنزله ،بمدية بئر العاتر ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/02/05الساعة
15سا.
 /5براامي محمد المدعك محمد العربي :بمنزله ،بمدية الشريعة ،كالية تبسة ،بتاريخ
 ،2014/05/17الساعة 18سا.
 /6بممك مسعكد :بدكاف بممك سميماف  ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/11/02
الساعة 11سا.
 /7بكجيؿ العايش :بمنزله ،بمدية العقمة ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/11/27الساعة
14سا ك30د.
 /8بكخاتـ عمي :بمنزله ،بمدية مرسط ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/10/25الساعة
16سا ك 30د.
 /9بكذراع فكزم :بمكتبه لممحاماة ،بمدية عنابة ،كالية عنابة ،بتاريخ 2014/08/13
الساعة 10سا.
 /10بكراس لميف :بمنزله ،بمدية بئر العاتر ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/02/15
الساعة 12سا ك30د.
 /11بكزنادة محمكد :بمنزله ،بمدية بئر العاتر ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/02/15
الساعة 17سا ك30د.
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 /12بكطالب العركسي :بقسمة المجااديف ،بمدية الشريعة ،كالية تبسة ،بتاريخ
 ،2014/05/17الساعة 15سا ك45د.
 /13بككشمة عائشة :بمنزلها ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/05/24
الساعة 20سا.
 /14بكية بكاالؿ :بمنزله ،بمدية المحمؿ ،كالية خنشمة ،بتاريخ 2014/02/07
الساعة 09سا.
 /15تطار محمد الصديؽ :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/06/02
الساعة 17سا.
 /16جدرم عبد الحفيظ :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/03/12
الساعة 15سا ك30د.
 /17جدكاني نكار :بالمقر الكطني لجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف ،بمدية حسيف
دام ،كالية الجزائر ،بتاريخ  ،2014/08/18الساعة 9سا ك30د .إ
 /18جالب رابح :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/02/16الساعة
16سا ك30د.
 /19جاللي عبد المالؾ :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/05/31
الساعة 10سا.
 /20حافي يكسؼ :بمنزله ،بمدية العقمة ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/11/27الساعة
10سا.
 /21حممة صالح :بمنزله ،بمدية مرسط ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/11/21الساعة
15سا ك30د.
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 /22حكاس الشاذلي :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/09/11الساعة
17سا ك30د.
 /23حكاس عبد الكااب :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/07/17
الساعة 16سا ك30د.
 /24حيدكسي عائشة :بمنزلها ،بمدية عيف البيضاء ،كالية أـ البكاقي ،بتاريخ
 ،2014/08/04الساعة 17سا.
 /25خمؼ اهلل الطيب :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/02/14
الساعة 09سا ك30د
 /26خميؼ نكر الديف :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/05/19
الساعة 18سا.
 /27خماـ أحمد :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/10/22الساعة
10سا.
 /28ذكيب بكبكر :بالمسجد العتيؽ ،بمدية الحمامات ،كالية تبسة ،بتاريخ
 ،2014/08/12الساعة 16سا ك30د.
 /29ربيعي عبد العزيز :بمنزؿ صخرم ميداني ،بمدية بئر العاتر ،كالية تبسة ،بتاريخ
 ،2014/04/01الساعة 10سا.
 /30ربيعي محمكد :بمنزله ،بمدية بئر العاتر ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/02/15
الساعة 11سا.
 /31رزايقية الصادؽ :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/10/19
الساعة 16سا ك30د.
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 /32زرقي رضا :بمنزله ،بمدية بئر العاتر ،كالية تبسة،

بتاريخ 2014/02/15

الساعة 09سا.
 /33زرقيف محمد :بمنزله ،بمدية فركاف ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/02/01الساعة
13سا ك30د.
 /34سالمي عز الديف :بمكتبة زاكية سيدم سالـ ،بمدية الكادم ،كالية الكادم ،بتاريخ
 ،2014/06/15الساعة 11سا.
 /35سعد الديف الطاكس :بمنزلها ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ 2013/12/29
الساعة 19سا.
 /36سعكد عثماف :بمنزله ،بمدية بئر العاتر ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/02/05
الساعة 17سا.
 /37سمطاني الطيب :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/02/08
الساعة 20سا.
 /38سماعمي محمد الطاار :بقسمة المجااديف ،بمدية الشريعة ،كالية تبسة ،بتاريخ
 ،2014/05/17الساعة 14سا.
 /39سكاعي نكر الديف :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/06/02
الساعة 14سا ك30د.
 /40صخرم مداني :بمنزله ،بمدية بئر العاتر ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/04/01
الساعة 11سا ك 30د.
 /41طبة عباس :بمنزله ،بمدية بئر العاتر ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/02/24
الساعة 17سا ك30د.
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 /42عباس محمد :بمنزله ،العقمة الجديدة ،بمدية بئر العاتر ،كالية تبسة ،بتاريخ
 ،2014/05/01الساعة 13سا.
 /43عبايدية عبد الحميد :بمنزله ،بمدية مرسط ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/08/05
الساعة11سا.
 /44عمي محمد الناصر :بمنزله ،بمدية بئر العاتر ،كالية تبسة ،بتاريخ
 2014/02/01الساعة 18سا.
 /45عمراف أحمد :بمنزله ،بمدية نقريف ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/02/01الساعة
11سا.
 /46العمرم القائمة :بمنزلها ،بمدية عيف البنياف ،كالية الجزائر ،بتاريخ
 2014/08/18الساعة 16سا ك30د.
 /47عيسات الممكي :بمنزله ،بمدية بئر العاتر ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/09/20
الساعة 13سا ك30د.
 /48عيساكم الشافعي :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/04/12
الساعة 10سا.
 /49فارس البدر :بمسجد الشيخ العربي التبسي ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ
 ،2014/03/04الساعة 15سا ك30د.
 /50فرصادك بمقاسـ :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/03/11الساعة
16سا ك30د.
 /51قتاؿ الكردم :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/02/28الساعة
16سا ك30د.
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 /52قصرم عبد الرزاؽ :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/07/16
الساعة 16سا ك 30د.
 /53قكاسمية جماؿ :بمدرسة الحياة ،بمدية الشريعة ،كالية تبسة ،بتاريخ
 ،2014/05/03الساعة 15سا.
 /54مراح فاطمة :بمنزلها ،بمدية مرسط ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/08/05الساعة
18سا ك30د.
 /55مسعي عمي :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/10/27الساعة
17سا.
 /56مالح رمضاف ،بكام مصطف  :بالمسجد العتيؽ ،بمدية مرسط ،كالية تبسة
بتاريخ  ،2014/08/05الساعة 16سا ك30د.
 /57انيف محمد :بمنزله ،بمدية الحمامات ،كالية تبسة ،بتاريخ 2014/05/18
الساعة 19سا.
 /58اكاـ العربي :بمنزله ،بمدية تبسة ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/11/19الساعة
16سا.
 /59ايبي بشير :بمنزله ،بمدية نقريف ،كالية تبسة ،بتاريخ  ،2014/05/02الساعة
08سا ك30د.
رارعن:إاسج ار دإاسرانم إ
1/ A.W.T, Arreté, 09/03/1949, J.O.A, 23emAnnée, N°22, du 18/03/1949.

323

شائطظاضطصادرػواضطراجد
بننان:إاسنؤس نتإإ إ
 -Iرنس  ،إاسعررم إ

 -1اسئتب إ

 /1اإلبراايمي محمد البشير :آ نر إاإلننـ إن ند إاسرشمر إاإلرراهمن إ(-1929
 ،)1940ج ،1جمع كتقديـ :أحمد طالب اإلبراايمي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت

.1997

 /2اإلبراايمي محمد البشير :آ نر إاإلننـ إن ند إاسرشمر إاإلرراهمن إ(-1940
)1952ل ج ،2جمع كتقديـ :أحمد طالب اإلبراايمي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت
.1997
 /3اإلبراايمي محمد البشير :آ نر إاإلننـ إن ند إاسرشمر إاإلرراهمن ؛ إعمكف إاسرصن رإ
ج ،3جمع كتقديـ :أحمد طالب اإلبراايمي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت.1997 ،

 /4ابف خمدكف عبد الرحماف :نادن إارف إب دكف ،ضبط كشرح كتقديـ :محمد
األسكندراني ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،لبناف.2008 ،
 /5أجركف شارؿ ركبير :اسج از رمكفإاسنا نكفإكفراانإ( ،)1919-1871ج ،1تع:
ـ .حاج مسعكد ،أ .بكمي ،دار الرائد ،الجزائر.2007 ،
 /6أجركف شارؿ ركبير :تنرمخإاسج از رإاسنعنصرة؛ إنفإاات ن ،إ 1871إإسىإاادمعإ
ربإاست رمر ،1954م  ،2تر :محمد حمداكم ،إبراايـ صحراكم ،دار األمة لمطباعة

كالنشر كالتكزيع ،الجزائر.2013 ،
 /7أحمد أميف :زعننءإاإلصالحإف إاسعصرإاس دمث ،المكتبة العصرية ،بيركت ،لبناف
.2011
 /8األشرؼ مصطف  :اسج از ر إاحن إكاسنجتنع ،ط ،2تر :حنفي بف عيس  ،دار
القصبة لمنشر ،الجزائر.2007 ،
 /9برااـ محمكد :امرة إاسشمخ إامدم إعرمد إاسشرمؼ إكاستأ مر إاسدما إكاسجةندمإ
سزاكمتهل د .د .ف ،الجزائر.2005 ،

 /10بف بريكة محمد :نكاكع إاسطرؽإاسصكفم ؛ إاسنكاسدإاساركم إكاسصالةإاسصكفم إ
(اسنكاسدإكاساصن د)لإم  ،16ج ،2دار الحكمة ،الجزائر.2009 ،
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 /11بف نبي مالؾ :إاسع ف؛إنذئراتإ( ،)1940-1932ج ،1تر :نكر الديف خندكدم
دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر.2007 ،
 /12بف نبي مالؾ :تأنالت ،تر :عمر مسقاكم ،دار الفكر ،دمشؽ.2002 ،

 /13بف نبي مالؾ :شركطإاساة ، ،تر :عمر كامؿ مسقاكم ،عبد الصبكر شاايف
دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر ،دمشؽ.1986 ،
 /14بف نبي مالؾ :نذئرات إشنهد إس ارف ،ط ،2دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر
دمشؽ.1984 ،
 /15بف نبي مالؾ :نشئ إاحفئنرإف إاسعنسـإاإلاالن  ،تر :بساـ بركة ،أحمد شعبك
دار الفكر ،دمشؽ.2002 ،

 /16بهمكؿ محمد بمقاسـ حسف :اساطنع إاستا مدم إف إاسزراع إرنسج از ر ،المؤسسة
الكطنية لمكتاب ،الجزائر.1985 ،
 /17بكحكش عمار :استنرمخ إاسامنا إس ج از رإنفإاسردام إكس،نم إ ،1962البصائر
الجديدة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.2013 ،
 /18بكصفصاؼ عبد الكريـ :جنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسج از رممفإكدكرهنإف إتطكرإ
اس رئ إاسكطام إ( ،)1945-1931دار البعث ،قسنطينة ،الجزائر.1981 ،

 /19بكصفصاؼ عبد الكريـ :جنعم إاسع ننء إاسنا نمف إاسج از رممف إكعالقتةنإ
رنس رئنتإاسج از رم إاحبرل ،ط ،2دار مداد ،قسنطينة ،الجزائر.2009 ،
 /20بكعزيز يحي :امنا إاستا ط إاماتعننرم إكاس رئ إاسكطام ()1954-1830إ
ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر.1985 ،
 /21بكعمراف الشيخ ،جيجمي محمد :اسئشنف إاماالنم إاسج از رم إ()1955-1935
دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر.2007،
 /22التبسي العربي :نانمت إف إاسدعكة إإسى إاساة ،إاإلاالنم إف إاسج از رل جمع
كتكثيؽ كتعميؽ :أحمد الرفاعي إشرفي ،دار البعث لمطباعة كالنشر ،قسنطينة ،الجزائر

.1981

 /23تركي رابح :استع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام ()1956-1931؛إدراا إترركم إ
س شبصم إاسج از رم  ،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.1975 ،
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 /24تركي رابح :اسشمخإعردإاس نمدإرفإرندمسإف ا تهإكجةكد إف إاستررم إكاستع مـإ
()1940-1900لإالشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.1970 ،

 /25تيراف إيفكف :اسنجنرةنتإاس انفم إف إاسج از رإاسناتعنرة؛ إاسندارسإكاسنننرانتإ
اسطرم إكاسدمفإ( ،)1888-1830تر :محمد عبد الكريـ أكزغمة ،دار القصبة لمنشر
الجزائر.2007 ،
 /26جابر أبك بكر الجزائرم :عامدةإاسنؤنف ،دار السالمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع

كالترجمة ،القاارة.2002 ،
 /27جاكر لحسف :اس رئ إاسكطام إف إنعائر إ()1954-1930ل دار القدس
العربي ،الجزائر.2015 ،
 /28جاكر لحسف :اشنط إجنعم إاسع ننء إاسنا نمف إاسج از رممف إف إندما إنعائرإ
( ،)1956-1931دار المغرب لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.2003 ،

 /29جمعية الجبؿ األبيض لتخميد كحماية مةثر الثكرة (كالية تبسة) :دكر إنانطؽإ
اس دكدإإرنفإاس كرةإاست رمرم ل مطبعة عمار قرفي ،باتنة ،الجزائر.1999 ،
 /30جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف :اجؿ إنؤتنر إجنعم إاسع ننء إاسنا نمفإ

اسج از رممف ،دار المعرفة ،الجزائر.2008 ،

 /31جكلياف شارؿ أندرم :إفرمامنإاسشننسم إتامرلإتر :المنجي سميـ كبخركف ،الدار
التكنسية لمنشر ،تكنس.1976 ،
 /32الجياللي عبد الرحماف بف محمد :تنرمخإاسج از رإاسعنـل ج ،3ديكاف المطبكعات
الجامعية ،الجزائر.1982 ،
 /33الحسيني جماؿ الديف األفغاني ،محمد عبد  :اسعركةإاسك اى؛إاآ نرإاسئنن ()1
تؽ :سيد اادم خسرك شااي ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،القاارة.2002 ،

 /34حميمي عبد القادر كبخركف :اسارنتنت إاسطرم ؛ إتارمر إع ن  ،الككالة الكطنية
لحفظ الطبيعة كاإلتحاد العالمي لحفظ الطبيعة ،الجزائر ،جكيمية .1997

 /35حمادم عبد اهلل :اس رئ إاسطالرم إاسج از رم إ()1962-1871؛إنشنربإ انفم إ
ظكامدمكسكجم  ،ط ،2منشكرات المتحؼ الكطني لممجااد ،الجزائر.1995 ،
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 /36الخطيب أحمد :جنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسج از رممفإكأ رهنإاإلصال

 ،المؤسسة

الكطنية لمكتاب ،الجزائر.1985 ،
 /37الخماسي محمد الصالح :اسناةجإاس دمثإست امفإاسبطإاسعرر  ،د .د .ف

د .ـ .ف ،د .س .ف.

 /38خكجة حمداف بف عثماف :اسنرآة ،تع :محمد العربي الزبيرم ،ط ،2الشركة
الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.1982 ،
 /39خياطي مصطف  :اسطب إكاحطرنء إف إاسج از ر إبالؿ إاس ترة إاماتعننرم
المؤسسة الكطنية لالتصاؿ كالنشر كاإلشهار ،الجزائر.2014 ،
 /40خير الديف محمد :نذئرات ،ج ،2المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر ،د .س.

ف.

 /41دبكز محمد عمي :أعالـإاإلصالحإف إاسج از رإنفإعنـإ1921إسىإعنـإ1975
ج ،1مطبعة البعث ،قسنطينة ،الجزائر.1974 ،
 /42دبكز محمد عمي :إأعالـإاإلصالحإف إاسج از رإنفإعنـإ1921إسىإعنـإ1975
ج ،2مطبعة البعث ،قسنطينة ،الجزائر.1976 ،
 /43دبكز محمد عمي :اة ،إاسج از ر إاس دم إك كرتةن إاسنرنرئ  ،ج ،2المطبعة
العربية ،الجزائر.1971 ،
 /44ركيبي عبد اهلل :اسشعر إاسدما إاسج از رم إاس دمث ،دار الكتاب العربي ،الجزائر
.2011

 /45رمضاف محمد الصالح :اإلصالحإاإلاالن إكاستصكؼإاسنا رؼ ،منشكرات ثالة
الجزائر.2007 ،
 /46سعد اهلل أبك القاسـ :أر نثإكآراءإف إتنرمخ إاسج از ر ،ج ،1عالـ المعرفة لمنشر
كالتكزيع ،الجزائر.2009 ،
 /47سعد اهلل أبك القاسـ :أر نثإكآراءإف إتنرمخإاسج از ر ،ج ،2عالـ المعرفة لمنشر

كالتكزيع ،الجزائر.2009 ،

 /48سعد اهلل أبك القاسـ :أر نثإكآراءإف إتنرمخإاسج از ر ،ج ،4عالـ المعرفة لمنشر
كالتكزيع ،الجزائر.2009 ،
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 /49سعد اهلل أبك القاسـ :اس رئ إاسكطام إاسج از رم إ()1900-1860ل إج ،1عالـ
المعرفة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.2009 ،
 /50سعد اهلل أبك القاسـ :اس رئ إاسكطام إاسج از رم  ،ج ،2عالـ المعرفة لمنشر

كالتكزيع ،الجزائر.2009 ،

 /51سعد اهلل أبك القاسـ :اس رئ إاسكطام إاسج از رم ل إج ،3عالـ المعرفة لمنشر
كالتكزيع ،الجزائر.2009 ،
 /52سعد اهلل أبك القاسـ :تنرمخإاسج از رإاس انف إ()1830-1500ل ج ،1ط ،2دار
الغرب اإلسالمي ،بيركت.2005 ،
 /53سعد اهلل أبك القاسـ :تنرمخإاسج از رإاس انف إ()1954-1830ل ج ،4ط ،2دار
الغرب اإلسالمي ،بيركت.2005 ،

 /54سعد اهلل أبك القاسـ :تنرمخإاسج از رإاس انف إ()1954-1830ل إج ،5ط ،2دار
الغرب اإلسالمي ،بيركت.2005 ،
 /55سعد اهلل أبك القاسـ :تنرمخإاسج از رإاس انف إ()1954-1830ل ج ،6ط ،2دار
الغرب اإلسالمي ،بيركت.2005 ،
 /56سعد اهلل أبك القاسـ :تنرمخإاسج از رإاس انف إ()1954-1830ل إج ،7ط ،2دار
الغرب اإلسالمي ،بيركت.2005 ،
 /57سعد اهلل أبك القاسـ :تنرمخإاسج از رإاس انف إ()1954-1830ل ج ،8ط ،2دار
الغرب اإلسالمي ،بيركت.2005 ،

 /58سعد اهلل أبكالقاسـ :تنرمخ إاسج از ر إاس انف إ()1954-1830ل ج ،3ط ،2دار
الغرب اإلسالمي ،بيركت.2005 ،
 /59الشبككي سالـ :إاسنكاهب إاس طرم إسألػشعنر إاسشعرم ل ج ،1د .د .ف ،د .ـ.
ف.1988 ،
 /60شترة خير الديف :اسط ر إاسج از رمكف إرجننع إاسزمتكا إ( ،)1956-1900ج1
دار البصائر لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.2009 ،

 /61شترة خير الديف :إاسط ر إاسج از رمكف إرجننع إاسزمتكا إ( ،)1956-1900ج3
دار البصائر لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.2009 ،
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 /62شريط عبد اهلل ،الميمي محمد :اسج از رإف إنرآةإاستنرمخ ،مكتبة البعث ،قسنطينة
الجزائر.1965 ،
 /63شاللي عبد الكااب :اسناظن إاسبنص إك''نؤانرة إترا '' إدراا إتنرمبم إنك ا
البدر الساطع لمطباعة كالنشر ،الجزائر.2016 ،

 /64شاللي عبد الكااب :اظرات إفن ص إف إتنرمخ إترا إكجةند إأه ةن إف إاسارفإ
19ـ؛ إدراا إتنرمبم إنف إبالؿ إاسئتنرنت إاس راام  ،دار الهدل لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،عيف مميمة ،الجزائر.2006 ،
 /65شكيتاـ أرزقي :اسنجتنع إاسج از رم إكفعنسمته إف إاسعةد إاسع ننا  ،دار الكتاب
العربي ،الجزائر.2009 ،

 /66صارم الجاللي ،قداش محفكظ :اسنانكن إاسامنام إ 1954-1900إاسطرمؽإ
اإلصال

إكاسطرمؽ إاس كرم تر :عبد القادر بف حراث ،المؤسسة الكطنية لمكتاب

الجزائر.1987 ،
 /67الصديؽ محمد الصالح :أعالـإنفإاسن،ربإاسعرر  ،ج ،3ط ،2المؤسسة الكطنية
لمفنكف المطبعية ،الجزائر.2008 ،

 /68الصديؽ محمد الصالح :اننذج إسالقتداء ،دار اكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع
الجزائر.2013 ،
 /69عباس فرحات :سمؿإاإلاتعننر ،تر :فيصؿ األحمر ،المسؾ ،الجزائر.2010 ،
 /70عباس محمد :ركادإاسكطام ؛ إشةنداتإ 28إشبصم إكطام  ،دار اكمة لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،الجزائر.2009 ،
 /71عفركف محرز :نذئراتإنفإكراءإاساركر؛إتأنالتإف إاسنجتنعلإج ،2دار اكمة
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر.2010 ،

 /72العقبي صالح مؤيد :اسطرؽإاسصكفم إكاسزكامنإرنسج از ر إتنرمبةنإكاشنطةنل دار
البصائر ،الجزائر.2009 ،

 /73عكيمر مكلكد :تراث إاس رئ إاإلصال م إاسج از رم  ،ج ،1دار قرطبة لمنشر
كالتكزيع ،الجزائر.2011،
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 /74عكيمر مكلكد :تراث إاس رئ إاإلصال م إاسج از رم  ،ج ،2دار قرطبة لمنشر
كالتكزيع ،الجزائر.2011،
 /75عيساكم أحمد :اس منة إاسع نم إكاسدعكم إس شمخ إامدم إن ند إاسطمب إرنشن إرفإ
نرركؾ إرنشن إاسزمتكا إاسترا إاسج از رم إ( ،)1952-1873مطبعة الفنكف الخطية

الجزائر ،د .س .ف..
 /76عيساكم أحمد :ندما إترا إكأعالنةن؛ إركار إاسشرؽ إكر إاسعركر إكأرمجإ
اس ،نرات ،دار البالغ لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.2005 ،

 /77فضالء محمد الحسف :اسنامرة إاس ار دة إس تع مـ إاسعرر إاس ر إرنسج از ر؛ اساطنعإ
اسج از رم إنع إاسجاكب ،ج ،2ط ،1دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر
.1999
 /78فضالء محمد الحسف :نف إأعالـ إاإلصالح إف إاسج از ر ،ج ،3دار اكمة
الجزائر.2006 ،

 /79قداش محفكظ ،تنرمخإاس رئ إاسكطام إ( ،)1951-1939ج ،2تر :أمحمد بف
البار ،دار األمة ،الجزائر.2011 ،
 /80قناف جماؿ :استع مـ إاحه إف إاسج از ر إف إعةد إام تالؿ إ()1944-1830
دار اكمة ،الجزائر.2007 ،
 /81كاستيؿ بيار :كزإترا ؛ إدراا إكص م إج،رافم إتنرمبم إإلق مـإترا إكأعراشهإ
نفإفجرإاستنرمخإإسىإردام إاسارفإاسعشرمف ،تع :العربي عقكف ،مطبعة بغيجة حساـ
د .ـ .ف.2010 ،
 /82كاشة بشير الفرحي :إننـإاسنجنهدمفإاسشةمدإاسشمخإاسعرر إاسترا  ،دار اآلفاؽ
الجزائر.2004 ،
 /83كبير سميمة :نف إأعالـ إاسج از ر إف إاسعصر إاس دمث؛ إاسشمخ إاسعرر إاسترا إ
شةمدإاسكطفإكاإلاالـلإالمكتبة الخضراء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر ،د .س.
ف.
 /84المكلب حبيب حسف :اسط ر إاسج از رمكف إرنسرالد إاستكاام إ()1962-1876
دار سيدم الخير لمكتاب ،الجزائر.2013 ،
 /85لكنيسي رابح :اسعرر إاسترا إاس امهإاس ن ر ،دار المعرفة ،الجزائر.1999 ،
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 /86المدني أحمد تكفيؽ :ئتنبإاسج از ر ،دار البصائر ،الجزائر.2009 ،
 /87المدني أحمد تكفيؽ :هذ إه إاسج از ر ،دار البصائر ،الجزائر.2009 ،

 /88مديرية الكثائؽ لكالية قسنطينة :إك ن ؽ إاس رئ إاسكطام ؛ إاصكص إأانام إ
كك ن ؽ( ،)1944-1931ط ،2قسنطينة ،الجزائر.1982 ،
 /89مراد عمي :اس رئ إاإلصال م إاإلاالنم إف إاسج از ر؛إر ثإف إاستنرمخإاسدما إ
كامجتننع إ()1940-1925ل تر :محمد يحياتف ،دار الحكمة ،الجزائر.2007 ،

 /90مطبكعات ك ازرة الشؤكف الدينية :آ نرإاإلننـإعردإاس نمدإرفإرندمسإر مسإجنعم إ
اسع ننءإاسنا نمفإاسج از رممف ،ج ،4ط ،1دار البعث ،قسنطينة ،الجزائر.1985 ،

 /91ميسكرم محمد :عننسا إاسنالئن إام ترافم إف إاسارفإاسعشرمف ،الدار العثمانية
الجزائر.2009 ،
 /92الميمي مبارؾ بف محمد :رانس إاسشرؾإكنظنهر  ،ط ،2مكتبة النهضة الجزائرية
الجزائر.1966 ،

 /93الميمي محمد :ارفإرندمسإكعركر إاسج از ر ،ط ،2الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع
الجزائر.1980 ،
 /94نكح السيد محمد :شبصم إاسنا ـإرمفإاس ردم إكاسجننعم  ،دار الشهاب ،باتنة
الجزائر.1989 ،
 /95ك ازرة المجااديف :أانشمدإكطام  ،المتحؼ الكطني لممجااد ،الجزائر.2002 ،
 /96ك ازرة المجااديف :ئتنب إاحانشمد إاسكطام  ،منشكرات المركز الكطني لمدراسات
كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر  ،1954الجزائر.1998 ،
 /97كعمي محمد الطاار :استع مـ إاسترشمرم إف إاسج از ر إ()1904-1830؛ إدراا إ
تنرمبم إت م م  ،المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية ،الجزائر.2009 ،
 /98يزلي عمار :اس انف إف إنكاجة إاإل تالؿ ،المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية
الجزائر.2009 ،
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-2إاسران ؿإاسجننعم
 /1بف مكس

مكس  :إاس رئ إاإلصال م إركادم إاكؼ إاشأتةن إكتطكرهن إ(-1900

 ،)1939مذكرة لنيؿ شهادة الماجستير في التاريخ الحديث كالمعاصر ،جامعة منتكرم
قسنطينة.2006/2005 ،

 /2شاللي عبد الكااب :أك،نع إاسعننؿ إاسنا نمف إاسج از رممف إف إنانجـ إاسكازةإ
()1966-1913ل مذكرة لنيؿ شهادة الماجستير في التاريخ الحديث كالمعاصر
جامعة منتكرم ،قسنطينة.2004/2003 ،
 /3فالح رابح :جننع إاسزمتكا إكاس رئ إامصال م إف إاسج از ر إ()1954-1908
مذكرة لنيؿ شهادة الماجستير في التاريخ الحديث كالمعاصر ،جامعة منتكرم ،قسنطينة
.2008/2007
-3إاسنانمت إ
 /1اإلبراايمي محمد البشير :استارمر إاحدر  ،البصائر ،س ،4سؿ ،2ع173/172
الجزائر.1951/10/15 ،
 /2اإلبراايمي محمد البشير :اسكعظ إف إرن،نف ،البصائر ،س ،3سؿ ،2ع122
الجزائر.1950/06/05 ،
 /3اإلبراايمي محمد البشير :جانم إاس زرم إع ى إاستع مـ إكاسع ـ ،البصائر ،س2
سؿ ،2ع ،46الجزائر.1948/08/23 ،
 /4اإلبراايمي محمد البشير:

اكؽ إاسنع نمف إع ى إاحن  ،البصائر ،س ،4سؿ2

ع ،149الجزائر.1951/04/02 ،
 /5اإلبراايمي محمد البشير :دركس إاسكعظ إكاإلرشند إف إرن،نف ،البصائر ،س2
سؿ ،2ع ،86الجزائر.1949/07/11 ،
 /6اإلبراايمي محمد البشير :قندة إاسجمؿ إاسجدمد إف إنمندمف إاسع ـ؛ إقن ن إأاننءإ
اسنع نمفإكنرائزهـ ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،56الجزائر.1948/11/15 ،
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 /7اإلبراايمي محمد البشير :قرار إنف إاسنج س إاإلدارم إسجنعم إاسع ننء إاسنا نمفإ
اسج از رممف ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،57الجزائر.1948/11/22 ،
 /8االبراايمي محمد البشير :نرشدإاسنع نمف ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،67الجزائر
.1949/02/14
 /9اإلبراايمي محمد البشير :نرشدإاسنع نمف ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،68الجزائر
.1949/02/21
 /10اإلبراايمي محمد البشير :نرشد إاسنع نمف؛ إنادننت ،البصائر ،س ،2سؿ2
ع ،67الجزائر.1949/02/14 ،
 /11ابف أركاؽ بمقاسـ :إسى إاحدب إأمةن إاسشرنب ،البصائر ،س ،1ع ،5الجزائر
.1936/01/31
 /12ابف الشريؼ عمي :إسى إاسع ـ إمن إقكـ إأدعكئـ ،البصائر ،س ،3ع ،106الجزائر
.1938/04/02
 /13ابف الصديؽ المكلكد :اسع ـ إكاحدب إك نس إاسج از ر ،النجاح ،س ،4ع146
قسنطينة ،الجزائر.1924/02/15 ،
 /14ابف العكادم يحي :ن نرر إاستع مـإاسعرر إف إاسكطفإاسج از رم ،البصائر ،س3
ع ،90الجزائر.1937/12/10 ،
 /15ابف المحبكب الغزالي :احاتنذ إاسعرر إرف إر اناـ إاسترا إأ د إأرئنف إاس رئ إ
اإلصال م  ،الشهاب ،س ،4ع ،162الجزائر.1928/09/06 ،
 /16ابف الهاشمي عبد الحفيظػ :اسع كـ إاسعررم إكنكقعةن إرنسرالد إاسج از رم  ،النجاح
س ،4ع ،144قسنطينة ،الجزائر.1924/02/01 ،
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 /17ابف الهاشمي عبد الحفيظ :تةذمب إاستع مـ إرنسنئنتب إاسارآام إككجكب إت،ممرإ
اسرراننج إاس نس إكاسنرندرة إإسى إذسؾل إالنجاح ،س ،5ع ،186قسنطينة ،الجزائر
.1924/12/12
 /18ابف باديس عبد الحميد :اسرم إاسنازسم  ،الشهاب ،س ،11ج ،8م  ،11الجزائر
نكفمبر.1935
 /19ابف باديس عبد الحميد :رمنف إكتذئمر إنف إاسنج س إاإلدارم إسجنعم إاسع ننءإ
اسنا نمفإاسج از رممفإإسىإاحن إاإلاالنم إاسج از رم  ،الصراط ،س ،1ع ،11قسنطينة
الجزائر.1933/11/27 ،
 /20ابف باديس عبد الحميد :جنعم إاستررم إكاستع مـ إاإلاالنم  ،الشهاب ،س ،7ج2
م  ،7الجزائر ،مارس .1931
 /21ابف باديس عبد الحميد :رجنؿ إاسع ـ ،المنتقد ،ع ،3الجزائر1925/07/16 ،
إعتن بها قطش الهادم ،دار الهدل ،الجزائر.2009 ،
 /22ابف باديس عبد الحميد :س تعنرؼ إكاستذئمر إرامن إنن إتادـ إترا  ،الشهاب ،س5
ج ،9م  ،5الجزائر ،أكتكبر.1929
 /23ابف بشير أحمد :اساادإاحدر  ،البصائر ،س ،3ع ،98الجزائر.1938/02/04 ،
 /24ابف بشير أحمد:

كؿ إع نن ان إكشرنران ،البصائر ،س ،3ع ،137الجزائر

.1938/10/28
 /25ابف بمقاسـ أبك بكر :آبرإاةـإناددإس ا،نءإع ىإاساة ،إاسج از رم ل البصائر
س ،3ع ،108الجزائر.1938/04/15 ،
 /26ابف بمقاسـ العربي :اسعانم إرنسنجتنع إ ؽ إدما إع ى إاسع ننءل إالشهاب ،س8
ج ،7م  ،8الجزائر ،جكيمية .1932
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 /27ابف بمقاسـ العربي :ردع إاسط ار ؽإف إاإلاالـلإالشهاب ،س ،4ع ،166الجزائر
.1928/10/04
 /28ابف بمقاسـ العربي :قد إ،ؿ إنف إئنف إن ؿ إهذا إمةدمهل إالشهاب ،س ،4ع157
الجزائر.1928/07/26 ،
 /29ابف بمقاسـ العربي :ئ ن إدمام إإسى إذكم إاح الـ إكاساةىل إالشهاب ،س ،8ج9
م  ،8الجزائر ،سبتمبر .1932
 /30ابف تبسة :إسى إاسشرنب ،الصراط ،س ،1ع ،14قسنطينة ،الجزائر
.1933/12/18
 /31ابف تبسة :ف إ

إندرا إتةذمب إاسرامف إكاسرانت إرترا  ،الشهاب ،س ،9ج4

م  ،9الجزائر ،مارس.1933
 /32ابف جفاؿ أحمد :دمكاف إاحدرنء؛ إر نء إفامد إاسنجد إكاس ،ؿ إاسنر كـ إاسامد إن ندإ
اسطمبإاس نكش إاسترا  ،النجاح ،س ،5ع ،219قسنطينة ،الجزائر.1925/07/31 ،
 /33ابف حكيدقة عمي :اسئشؼ إعف إن طنت إن،م إس رئ إاإلصال م إرامدمإ
ر عرنسإ()1954-1935ل المجمة المغاربية لمدراسات التاريخية كاالجتماعية ،جامعة
جياللي ليابس ،سيدم بمعباس ،ع ،3مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر
جكاف.2011
 /34ابف خميفة عمار :ترا  ،النجاح ،س ،7ع ،416قسنطينة ،الجزائر
.1927/03/06
 /35ابف ذياب أحمد :اسعرر إاسترا إاساة ،إاسع نم إرنسج از ر ،أشغاؿ الممتق الكطني
لمفكر اإلصالحي في الجزائر ،إعداد :الجمعية الثقافية العربي التبسي كالية تبسة ،عيف
مميمة ،الجزائر ،أفريؿ .2003
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 /36ابف سمينة محمد :اسنشركع إاسترركم إاسرندما إنراـ إكنرتئزات ،الشهاب الجديد
س ،3ع ،3م  ،3دار الهدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عيف مميمة ،الجزائر ،أفريؿ
.2004
 /37ابف عبد السالـ إبراايـ :إسى إجنعم إع ننء إاساا  ،الشهاب ،س ،9ج ،5م 9
الجزائر ،أفريؿ .1933
 /38ابف عمارة الكردم :إ ت نمف إرنسنكسد إاساركم إاسشرمؼ إف إترا  ،البصائر ،س2
ع ،73الجزائر.1937/07/02 ،
 /39ابف عمارة الكردم :تأامس إجنعم إدمام إإاالنم إرنسشرمع  ،البصائر ،س2
ع ،77الجزائر.1937/07/30 ،
 /40ابف عمر باعزيز :رالغإنفإسجا إاستع مـإاسع من ،البصائر ،س ،3سؿ ،2ع131
الجزائر.1950/09/18 ،
 /41ابف عمر باعزيز :رالغ إنف إسجا إاستع مـ ،البصائر ،س ،4سؿ ،2ع168
الجزائر.1951/09/03 ،
 /42ابف عكف بف عتك :اس عؿإاإلصال

إ ظكاشئنسم إاساة ،إ(جنعم إاسع ننءإاسنا نمفإ

اسج از رممفإأانكذجن)ل المجمة المغاربية لمدراسات التاريخية كاالجتماعية ،جامعة جياللي
ليابس ،سيدم بمعباس ،ع ،2مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر
جكاف.2010
 /43ابف عياد الطيب :استررم إكاستع مـ ،البصائر ،س ،4سؿ ،2ع ،165الجزائر
.1951/07/30
 /44ابف نبي مالؾ :ف إطرمؽإظةكرإندام  ،البصائر ،س ،5سؿ ،2ع ،220الجزائر
.1953/03/06
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 /45ابف نبي مالؾ :نمالد إاسنامح إعاد إاسنا نمف ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع66
الجزائر.1949/02/07 ،
 /46أبك الحؽ.ع :اس دمث إعف إاسشرنب ،البصائر ،س ،3ع ،108الجزائر
.1938/04/15
 /47أميف عثماف :جننؿ إاسدمف إاحف،نا إكاستجدمد إاإلاالن  ،األصالة ،س ،6ع52
الجزائر ،ديسمبر.1977
 /48براكف جكردكف :استع مـإس جنمع ،مجمة تفكر ،ع ،4قطر ،جانفي.2013
 /49بشيشي محمد األميف :ذئرمنتإنعإاسعالن إاسشةمدإاسشمخإاسعرر إاسترا ل أشغاؿ
الممتق الكطني لمفكر اإلصالحي في الجزائر ،إعداد :الجمعية الثقافية العربي التبسي
كالية تبسة ،دار الهدل ،عيف مميمة ،الجزائر ،أفريؿ .2003
 /50بكالطميف األخضر :اسطب إكاسعالج إأ انء إاس كرة ،مجمة الجيش ،س ،11ع128
نكفمبر .1974
 /51بكبكر بف الطاار :اسجنعم إاسبمرم  ،النجاح ،س ،4ع ،144قسنطينة ،الجزائر
.1924/02/01
 /52بكجالؿ العربي :ن ةكـإاإلصالحإف إف ا إجنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسج از رممف
الشهاب الجديد ،س ،3ع ،3م  ،3دار الهدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عيف مميمة
الجزائر ،أفريؿ .2004
 /53بكشماؿ أحمد :ننسم إاسنعةد ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،90الجزائر
.1949/09/05
 /54التبسي العربي :اإل،رار إرنسدمف إرناـ إاسدمف إككجكب إ رنت إاسنص مفل الشهاب
س ،3ع ،115الجزائر.1927/09/29 ،
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 /55التبسي العربي :اسج از ر إتصمح إرؾ إأمةن إاسج از رم إأمانن إئات ،الشهاب ،س2
ع ،34الجزائر.1926/07/01 ،
 /56التبسي العربي :اسب كة إاسع مكم إهؿ إه إنف إاإلاالـ ،الشهاب ،س ،3ع118
الجزائر.1927/10/20 ،
 /57التبسي

العربي:

بطنب،

البصائر،

س ،5

سؿ،2

ع،204

الجزائر

.1952/10/20
 /58التبسي العربي :دمفإف إذن إاهللإما،ى ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،44الجزائر
.1948/07/26
 /59التبسي العربي :فتكل إجنعم إاسع ننء ،البصائر ،س ،3ع ،95الجزائر
.1938/01/14
 /60التبسي

العربي:

ئ ننت إاسعظننء،

الشهاب،

س،2

ع،83

الجزائر

.1927/02/10
 /61التبسي العربي :سجا إاستع مـ؛ إرالغ ،البصائر ،س ،6سؿ ،2ع ،239الجزائر
.1953/09/04
 /62التبسي العربي :اداء إإسى إرجنؿ إاسدمف إرنسج از ر ،الشهاب ،س ،2ع ،32الجزائر
.1926/06/24
 /63تركي رابح :اسشمخ إاسعرر إاسترا إان ب إر مس إجنعم إاسع ننء إاسنا نمفإ
اسج از رممف إ( ،)1956-1944أشغاؿ الممتق

الكطني لمفكر اإلصالحي في الجزائر

إعداد :الجمعية الثقافية العربي التبسي كالية تبسة ،دار الهدل ،عيف مميمة ،الجزائر
أفريؿ .2003

338

شائطظاضطصادرػواضطراجد
 /64تركي رابح :اسصراع إرمف إجنعم إاسع ننء إك ئكن إام تالؿ إاس راا إف إاسج از رإ
رنس ترة إ ،1939-1933مجمة التاريخ ،النصؼ الثاني مف سنة  ،1981الجزائر
.1981
 /65تركي رابح :اتن جإانت نانتإرع إجنعم إاسع ننءإرنسانهرة ،البصائر ،س ،6سؿ2
ع ،240الجزائر.1953/09/11 ،
 /66تكريف إيفكف :اسنجنرةنتإاس انفم إف إاسج از رإاسناتعنرةإ( )1880-1830تؽ:
بكعمراف الشيخ ،األصالة ،ع ،61الجزائر.1972 ،
 /67جفاؿ محمد :إسى إشرنب إترا إك،كا مةن ،البصائر ،س ،4ع ،159الجزائر
.1939/03/31
 /68جفاؿ محمد :ااتةنؾإ رـإاسناجدإكاحنرإفمةنإرننإمإم مؽإشرعن ،البصائر ،س4
ع ،146الجزائر.1938/12/30 ،
 /69جفاؿ محمد :نس إاحن إكاح ن إف إاسنانجد ،البصائر ،س ،4ع ،163الجزائر
.1939/04/28
 /70جفاؿ محمد :بطنب ،البصائر ،س ،3ع ،104الجزائر.1938/03/18 ،
 /71جفاؿ محمد :ك

إجرؿ إأكراس إحرانء إاسج از ر ،الشهاب ،س ،12ج ،6م 12

الجزائر ،أكت/سبتمبر.1936
 /72جكامع عمار :اسشمخ إعرد إاسر ننف إهكاـ إأ د إرنكز إجنعم إاسع ننء إاسنا نمفإ
راكؽإأهراس ،البصائر ،ع ،721الجزائر.2014/09/21-09/15 ،
 /73الحافظي

المكلكد:

اسج ار د إكاإلصالح،

.1925/12/03
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س،1

ع، 4
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 /74حمادم الهاشمي :ئ ن إاسدئتكرإ نندمإاسةنشن  ،أشغاؿ الممتق الكطني الثالث
لمفكر اإلصالحي في الجزائر ،إعداد :الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسي كالية
تبسة ،دار الهدل ،عيف مميمة ،الجزائر ،أفريؿ .2006
 /75حماني أحمد :دكرإاسناجدإف إرثإاسكع إكاس انف إكاس ،نرةإاإلاالنم ل مجمة
األصالة ،س ،7ع ، 59/58الجزائر ،جكاف /جكيمية .1978
 /76حميدم أبكبكر الصديؽ ،يعيش محمد :تجرر إاستع مـ إاس ر إسدل إاس رئ إ
اإلصال م إاسج از رم  ،أعماؿ الممتق

الكطني األكؿ حكؿ التعميـ في الجزائر أثناء

االحتالؿ ( ،)1962-1830المنعقد بكالية عنابة مف  14إل

 15جكاف 2009

منشكرات المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر
 ،1954العالمية لمطباعة كالخدمات ،الجزائر.2011 ،
 /77خالدم محمد الممكشي التبسي :عررة إسنف إاعترر ،المنتقد ،ع ،8الجزائر
 ،1925/08/20إعتن بها قطش الهادم ،دار الهدل ،الجزائر.2009 ،
 /78خالدم:إا تجنجإترا  ،البصائر ،س ،1سؿ ،2ع ،12الجزائر.1947/10/27 ،
 /79خميفة باية :قمن إاسنرأةإف إاسنجتنع ،البصائر ،س ،7سؿ ،2ع ، 298الجزائر
.1954/12/24
 /80الدراجي محمد :اسشمخإعردإاس نمدإرفإرندمسإاسا م إكاستجدمد ،أشغاؿ الممتق
الكطني لمفكر اإلصالحي في الجزائر ،إعداد :الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسي
كالية تبسة ،دار الهدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عيف مميمة ،الجزائر  ،د .س .ف .
 /81ديمقراطي :من إأاصنر إاسدمناراطم إأدرئكا إدكار إاساطح ،البصائر ،س ،1سؿ2
ع ،12الجزائر.1947/10/27 ،
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 /82ذكيب عزالديف :ن ند إاسشركئ إكنكاق ه إاسشعرم إ( ،)2005-1916أياـ تبسة
األدبيةل إدار الثقافة لكالية تبسة ،يكمي  15-14مارس ،2009ط ،1مطبعة سرار
باتنة ،الجزائر ،د .س.ف.
 /83رحكمة عمي :استع مـإاسعرر إاس رإكأارنبإتأبر  ،البصائر ،س ،2ع ،61الجزائر
.1937/04/02
 /84رحكمة عمي :اسجنعم إاسدمام إ إف إاسعكمانت ،البصائر ،س ،3ع ،94الجزائر
.1938/01/07
 /85رحكمة عمي :اسكترإاسج از رم ،البصائر ،س ،3ع ،104الجزائر.1938/03/18 ،
 /86رخيمة عامر :اسئشنف إاإلاالنم إاسج از رم إتنرمخ إكنكاقؼ ،مجمة أكؿ نكفمبرإ
ع ،179الشركة الكطنية لمنشر كاإلشهار ،الجزائر ،مارس .2015
 /87رمضاف محمد الصالح :جنعم إاسع ننء إكدكرهن إاسعان دم إكامجتننع إكاس انف
مجمة الثقافة ،س ،14ع ،83الجزائر ،سبتمبر/أكتكبر.1984
 /88ركابحية إبراايـ :أرك إاساناـ ...إاس،رمر ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،63الجزائر
.1949/01/10
 /89ركابحية إبراايـ :اا إاسعنؿ ،البصائر ،س ،7سؿ ،2ع ،278الجزائر
.1954/07/09
 /90الزاارم :شؤكف إكشجكف ،الصراط ،س ،1ع ،17قسنطينة ،الجزائر
.1934/01/08
 /91زمرلي مصطف  :اجتننع إعنكن إساندم إاسشرنف إاسنا نمف إرترا  ،البصائر
س ،3ع ،117الجزائر.1938/06/10 ،
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 /92زمرلي مصطف  :اس ؽ إكاسرنطؿ إمتصنرعنف ،البصائر ،س ،3ع ،119الجزائر
.1938/06/24
 /93زمرلي

مصطف :

اسكتر إاسج از رم،

البصائر،

س،3

ع،110

الجزائر

.1938/04/22
 /94زمرلي مصطف  :ئمؼ إمئكف إاإلصالح ،البصائر ،س ،3ع ،119الجزائر
.1938/06/24
 /95زمرلي مصطف  :همن إران إإسى إاسعنؿ إاسئش ؛ إئشنف إاحنؿ ،البصائر ،س4
ع ،151الجزائر.1939/02/04 ،
 /96الساسي محمد :ران ؿ إاسكطف؛ إطنسرك إإصالح ،الشهاب ،س ،1ع ،11الجزائر
.1926/01/21
 /97سعدم الطاار :نصدر إاحدرمنت إاسشعرم  ،البصائر ،س ،5سؿ ،2ع197
الجزائر.1952/07/28 ،
 /98ش .ص .ـ :جنعم إاستةذمبإكدكرتةنإاس نس  ،البصائر ،س ،3ع ،130الجزائر
.1938/09/09
 /99ش .ص .ـ :جنعم إاستةذمبإكدكرتةنإاس نس  ،البصائر ،س ،3ع ،131الجزائر
.1938/09/19
 /100الشبككي محمد :إامجتننع إاسعنـ إسجنعم إاسط ر إاسج از رممف إاسزمتكاممفإ
البصائر ،س ،4ع ،152الجزائر.1939/02/11 ،
 /101الشبككي محمد :استررم إأانس إاستع مـ ،البصائر ،س ،1سؿ ،2ع ،2الجزائر
.1947/08/01

342

شائطظاضطصادرػواضطراجد
 /102الشبككي محمد :إسى إشرنب إاسشرمع  ،البصائر ،س ،3ع ،94الجزائر
.1938/01/07
 /103الشبككي محمد:

ظان إنف إاسررمع ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،77الجزائر

.1949/04/25
 /104الشبككي محمد :غندة إأـ إاسارل ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،22الجزائر
.1948/02/09
 /105الشبككي محمد :ف إفجرإمكـإن ند ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ، 65الجزائر
.1949/01/31
 /106الشبككي محمد :اتن جإامنت نانتإرنسندارسإاس رة؛إنفإآ نرإنعةدإعردإاس نمدإ
رفإرندمس ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،44الجزائر.1948/07/26 ،
 /107شخكـ سعدم :استع مـإاستا مدمإف إاسج از رإاةنم إاسارفإاستناعإعشرإكردام إ
اسارفإاسعشرمف ،أعماؿ الممتق الكطني األكؿ حكؿ التعميـ في الجزائر أثناء االحتالؿ
( ،)1962-1830المنعقد بكالية عنابة مف  14إل

 15جكاف  ،2009منشكرات

المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر 1954
العالمية لمطباعة كالخدمات ،الجزائر.2011 ،
 /108عباس عمي بف حمانة :مإنرنس ،إكمإإفراط ،الشهاب ،س ،3ع ، 129الجزائر
.1928/01/05
 /109عباس عمي :أ ؽ إأف إغ ؽ إنانجدان إك رننف إأران ان إنف إاسنعنرؼ إتر،ن إ
فراان ،الشهاب ،س ،4ع ،156الجزائر.1928/07/19 ،
 /110العربي إسماعيؿ :امنت نانت إاسااكم إف إندارس إجنعم إاسع ننء إاسنا نمفإ
اسج از رممف ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،82الجزائر.1949/06/06 ،
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 /111العربي إسماعيؿ :إسى إاسجنعمنت إاسان ن إرشؤكف إاسندارس ،البصائر ،س2
سؿ ،2ع ،67الجزائر.1949/02/14 ،
 /112العربي إسماعيؿ :إسى إاسندمرمف إكاسنع نمف ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع64
الجزائر.1949/01/24 ،
 /113العربي إسماعيؿ :رمنف إإسى إاسجنعمنت إاسان ن إرشؤكف إاسندارس ،البصائر
س ،2سؿ ،2ع ،70الجزائر.1949/03/07 ،
 /114العربي إسماعيؿ :تعدمؿ إف إرراننج إاسااكات إ 4إك ،5البصائر ،س ،3سؿ2
ع ،93الجزائر.1949/10/31 ،
 /115العربي إسماعيؿ :ق اررات إسجا إاستع مـ إاسع من ،البصائر ،س ،3سؿ ،2ع93
الجزائر.1949/10/31 ،
 /116العربي إسماعيؿ :نذئرة إتكجمةم إف إاستررم  ،البصائر ،س ،3سؿ ،2ع93
الجزائر.1949/10/31 ،
 /117العربي إسماعيؿ :ن ؽإررراننجإاستع مـإبنصإرنستالنذةإاسذمفإمبت كفإإسىإ
اسندارسإاس راام  ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،65الجزائر.1949/01/31 ،
 /118العربي إسماعيؿ :نف إسجا إاستع مـ إاسع من ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع72
الجزائر.1949/03/21 ،
 /119العقبي الطيب :هؿ إا ف إف إ نج إإسى إاإلصالح إاسمكـ إأـ إف إغاى إعاه؟
السنة  ،س ،1ع ،03قسنطينة ،الجزائر.1933/04/24 ،
 /120العقبي الطيب :احن إف إ نج إإسى إاإلصالح إكم إمادر إع ى إإصال ةن إإمإ
اسع ننءلإ ،س ،1ع ،05قسنطينة ،الجزائر.1933/05/08 ،
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 /121العيد محمد :استررم إاسندرام إكأ رهن إف إاسنجتنع ،البصائر ،س ،1ع2
الجزائر.1936/01/10 ،
 /122عيساكم أحمد :اسشمخ إن ند إاسشركئ إشنعر إاس كرة إاسج از رم إاس ن رة إ منتهإ
كناةجه إاإلصال

إ( ،)2005-1916أشغاؿ الممتق الكطني لمفكر اإلصالحي في

الجزائر ،إعداد :الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسي كالية تبسة ،دار الهدل لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،عيف مميمة ،الجزائر ،د .س .ف.
 /123الغسيرم محمد المنصكر :نصرإاسشاما إت ت ؿإرنسئشنف إاإلاالنم إاسج از رم
البصائر ،س ،6سؿ ،2ع ،240الجزائر.1953/09/11 ،
 /124الغسيرم محمد :نرشد إاسنع نمف ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،67الجزائر
.1949/02/14
 /125فضالء محمد الحسف :اسندرا إاس دم  ،البصائر ،س ،6سؿ ،2ع268
الجزائر.1954/04/23 ،
 /126فضالء محمد الطاار :رانس إاسنارح إاست إمجب إاسعنؿ إرنات،نهنل البصائر
س ،6سؿ ،2ع ،255الجزائر.1954/01/22 ،
 /127كنكش عمار :ا تجنجإع ىإزردةإارفإج كؿ ،البصائر ،س ،1ع ،40الجزائر
.1936/10/23
 /128كنكش عمار :اسعكمانت ،البصائر ،س ،1ع ،15الجزائر.1936/04/17 ،
 /129لجنة التعميـ العميا :تارمه إإسى إاسندمرمف إكتالنذة إاسندارس ،البصائر ،س2
سؿ ،2ع ،59الجزائر.1948/12/06 ،
 /130لكنيسي إبراايـ :أهداؼ إاإلدارة إاماتعننرم إنف إتدرمس إاس ػﱞػ ،إاسعررم إ
س رااممف إف إاسااكات إاحكسى إنف إام تالؿ ،أعماؿ الممتق
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الكطني األكؿ حكؿ

شائطظاضطصادرػواضطراجد
التعميـ في الجزائر أثناء االحتالؿ ( ،)1962-1830المنعقد بكالية عنابة مف  14إل
 15جكاف  ،2009منشكرات المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية
كثكرة أكؿ نكفمبر  ،1954العالمية لمطباعة كالخدمات ،الجزائر.2011 ،
 /131ـ .ص .ج :دمكاف إاحدرنء ،النجاح ،س ،4ع ،167قسنطينة ،الجزائر
.1924/07/25
 /132مامي إسماعيؿ:

رئ إإاشنء إاسنانجد إكترنمنةن ،النجاح ،س ،8ع500

قسنطينة ،الجزائر.1927/10/05 ،
 /133مجاكد محمد :اس ئرإاسكطا إكاست ررمإعادإاحنمرإعردإاساند ،المجمة المغاربية
لمدراسات التاريخية كاالجتماعية ،جامعة جياللي ليابس ،سيدم بمعباس ،مكتبة الرشاد
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر ،مارس .2012
 /134المجمس اإلدارم لجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف :ناشكر إإسى إاحن إ
اسج از رم إاسنا ن  ،البصائر ،س ،1ع ،39الجزائر.1936/10/16 ،
 /135مراح محمد :س رمرب إفنرس إ()1994-1919ل إالكعي اإلسالمي ،ع587
الككيت ،مام .2014
عمي:

 /136مرحكـ

اسشرنب إاس ا ،

البصائر،

س،4

ع،152

الجزائر

.1939/02/11
 /137مرحكـ

عمي:

دمث إاسنتجكؿ،

البصائر،

س، 3

ع،120

الجزائر

.1938/07/01
 /138مرحكـ

عمي:

دمث إاسنتجكؿ،

.1938/07/08

346

البصائر،

س، 3

ع،121

الجزائر

شائطظاضطصادرػواضطراجد
 /139مزاكدم إبراايـ :احدب إاسج از رم ،البصائر ،س ،3ع ،104الجزائر
.1938/03/18
 /140مزاكدم إبراايـ:

كؿ إذئرل إاسنر كـ إاسشمخ إنرنرؾ إاسنم  ،البصائر ،س5

سؿ ،2ع ،220الجزائر.1953/03/06 ،
 /141مسعكد .ؽ :اسئشنف إاإلاالنم إاسج از رم إكدكرهن إف إنعرئ إاست رمر ،مجمة
بفاؽ،إع  ،3/2ك ازرة الشباب كالرياضة ،الجزائر ،سبتمبر /نكفمبر .1974
 /142مطركح العيد :إسى إاسنع ـ ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،56الجزائر
.1948/11/15
 /143مطركح العيد :جكس إ كؿ إعرش إأكمد إم

 ،البصائر ،س ،3سؿ ،2ع133

الجزائر.1950/10/23 ،
 /144مطركح العيد :كؿإق،م إا،طةندإاسدمفإاإلاالن  ،البصائر ،س ،7سؿ2
ع ،292الجزائر.1954/11/05 ،
 /145مطركح العيد :مكـإدارإاسط ر إرترا  ،البصائر ،س ،5سؿ ،2ع ،181الجزائر
.1952/01/21
 /146المكي الشاذلي :رشرل إس كطف إاسعزمز ،البصائر ،س ،2ع ،65الجزائر
.1937/04/30
 /147المكي الشاذلي :رنانار إعمد إاس طر ،البصائر ،س ،3ع ،96الجزائر
.1938/01/21
 /148الميمي مبارؾ :استع مـإاسدما إرنسج از رإك ظإاسزكامنإناه ،الشهاب ،س ،1ع13
الجزائر.1926/02/24 ،
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 /149نجار عمار :إاداء إنف إجنعم إاسط ر إاسج از رممف إإسى إأرانء إاسج از ر إاسنامنمفإ
رتكاس ،البصائر ،س ،2سؿ ،2ع ،20الجزائر.1948/01/19 ،
 /150اكاـ أحمد :ف إاسعنؿإاساجنحإأمةنإاسان نكف ،البصائر ،س ،2ع ،75الجزائر
.1937/07/16
 /151اكاـ األخضر :ا ت نؿ إرنراط ،البصائر ،س ،4ع ،153الجزائر
.1939/02/18
 /152اكاـ األخضر :اإلصالح إف إنراط ،البصائر ،س ،4ع ،151الجزائر
.1939/02/04
 /153اكاـ األخضر :ننإناتارؿإاسراتإاسج از رم  ،البصائر ،س ،4ع ،162الجزائر
.1939/04/21
 /154اكاـ عمي :أكمد إم

إكاساة ،إاإلصال م  ،البصائر ،س ،3سؿ ،3ع130

الجزائر.1950/09/11 ،
 /155الكافي سمية :إاسرع نت إاسطالرم إكاشنطنتةن إاس ئرم إكاسامنام إرتكاسإ
( ،)1958-1920المجمة المغاربية لمدراسات التاريخية كاالجتماعية ،جامعة جياللي
ليابس ،سيدم بمعباس ،ع ،2مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر ،جكاف
.2010
 /156الكرتالني محمد الطاار :جكس إشرنبإاسنؤتنر إاإلاالن إاسج از رمإف إعننس إ
قااطما  ،البصائر ،س ،4ع ،177الجزائر.1939/08/04 ،
 /157اليحياكم عمي :تأامس إشعر إرنراط ،البصائر ،س ،4ع ،175الجزائر
.1939/07/21
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-4اسنعنجـإكاسنانجدإ إ
 /1كحالة عمر رضا :نعجـإاسنؤس مف ،ج ،1مؤسسة الرسالة ،بيركت.1993 ،
 /2كحالة عمر رضا :نعجـإاسنؤس مف ،ج ،3مؤسسة الرسالة ،بيركت.1993 ،
-5إاحمنـإاسدراام
 /1قسمة المجااديف بمرسط:إارذةإتنرمبم إعفإ منةإاسشةمدإاسرطؿإهكاـإاسشنفع إرفإ
رشمرإاسم منكمل منظمة المجااديف ،تبسة.1998/03/21 ،
-6إاسنجالتإكاسج ار د
(أ)-إنج إاسرصن ر إ
ع ،38الجزائر.1936/10/09 ،
ع ،42الجزائر.1936/11/06 ،
ع ،55الجزائر.1937/02/12 ،
ع ،67الجزائر.1937/05/14 ،
ع ،71الجزائر.1937/06/18 ،
ع ،73الجزائر.1937/07/02 ،
ع ،80الجزائر.1937/09/03 ،
ع ،83الجزائر.1937/09/30 ،
ع ،94الجزائر.1938/01/07 ،
ع ،96الجزائر.1938/01/21 ،
ع ،99الجزائر.1938/02/11 ،
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ع ،100الجزائر.1938/02/18 ،
ع ،120الجزائر.1938/07/01 ،
ع ،137الجزائر.1938/10/28 ،
ع ،149الجزائر.1939/01/20 ،
ع ،150الجزائر.1939/01/27 ،
ع ،152الجزائر.1939/02/11 ،
ع ،164الجزائر.1939/05/05 ،
ع ،177الجزائر.1939/08/04 ،
ع ،2الجزائر.1947/08/01 ،
ع ،10الجزائر.1947/10/13 ،
ع ،11الجزائر.1947/10/20 ،
ع ،22الجزائر.1948/02/09 ،
ع ،43الجزائر.1948/07/12 ،
ع ،51الجزائر.1948/09/28 ،
ع ،57الجزائر.1948/11/22 ،
ع ،77الجزائر.1949/04/25 ،
ع ،81الجزائر.1949/05/30 ،
ع ،93الجزائر.1949/10/31 ،
ع ،108الجزائر.1950/02/20 ،
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ع ،122الجزائر.1950/06/05 ،
ع ،153الجزائر.1951/04/30 ،
ع ،154الجزائر.1951/05/07 ،
ع ،167الجزائر.1951/08/13 ،
ع ،173/172الجزائر.1951/10/15 ،
ع ،201الجزائر.1952/09/15 ،
ع ،202الجزائر.1952/09/29 ،
ع ،215الجزائر.1953/01/30 ،
ع ،224الجزائر.1953/04/03 ،
ع ،239الجزائر.1953/09/04 ،
ع ،244الجزائر.1953/10/23 ،
ع ،247الجزائر.1953/11/13 ،
ع ،278الجزائر.1954/07/09 ،
ع ،285الجزائر.1954/09/17 ،
ع ،294الجزائر.1954/11/26 ،
ع ،357الجزائر.1956/03/09 ،
ع ،781الجزائر.2015/11/15-11/09 ،
(ب)-إنج إاسشةنب

إإ

ع ،31الجزائر.1926/06/17 ،
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ع ،118الجزائر.1927/10/20 ،
ع ،124الجزائر.1927/12/01 ،
ع ،158الجزائر.1928/08/02 ،
ع ،168الجزائر.1928/10/18 ،
ع ،170الجزائر.1928/11/01،
ع ،171الجزائر.1928/11/08 ،
م  ،5الجزائر ،أكتكبر.1929
م  ،6الجزائر ،جكاف.1930
م  ،9الجزائر ،مارس.1933
م  ،11الجزائر ،أكت .1935
(ج)-إجرمدةإاسصراط
ع ،3قسنطينة ،الجزائر.1933/09/25 ،
(د)-إاساجنح إ
ع ،165قسنطينة ،الجزائر.1924/07/04 ،
ع ،207قسنطينة ،الجزائر.1925/05/08 ،
ع ،230قسنطينة ،الجزائر.1925/09/11 ،
ع ،410قسنطينة ،الجزائر.1927/02/20 ،
ع ،429قسنطينة ،الجزائر.1927/04/10 ،
ع ،434قسنطينة ،الجزائر.1927/04/22 ،
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.1927/06/22 ، الجزائر، قسنطينة،458ع
إإ

إجرمدةإاسشركؽ-)(ق

.2013/06/28 ، الجزائر،4060ع
إاسنج إاسزمتكام إ(تكاس) إ-)(ك
.1936  نكفمبر، تكنس،1  م،3ج
.1937  مارس، تكنس،1  م،7ج
.1937  أفريؿ، تكنس،1  م،8ج
غ إاحجارم

II

اسئتب إ-1
1/ Baldacci Aimé: L’Algérie et la societé de L’Ouenza, Alger, 1947.
2/ Benedetti Julien: Sous-Préfecture de Tébessa (Répertoire numérique
détaillé), Archives Nationales, Centre des Archives D’outre-mer, Aix-enProvence, 2006.
3/ Djebari Youcef: La France en Algérie, Bilans et contreverses (le
Développement d’un capitalisme d’état colonial), vol02, OPU, Alger
1995.
4/ Elkorso Mohamed: Lettre Intellectuels et Militants en Algérie (18801950), O.P.U, Alger, 1988.
5/ Gautier M.E.F: L’Evolution de L’Algérie de 1830 à 1930
Numérisation Elch Studio Graphique, Stasbourg, France, Fevrier 2003.
6/ Ghislaine Mollard: L’evolution de la culture et de la production du
blé en Algérie de 1830 a 1939, Edition Larose, Paris, 1950.
7/ Gouvernement Géneral de L’Algérie : Le Bone-Guelma-L’Ouenza
(janvier 1913), Imprimerie Administrative Victor Heintz, Alger, 1913.
8/ Meuleman Johan Hendrik: Le Constantinois entre les deux
guerres mondiales (L’Evolution économique et sociale de la population
rural), OPU, Alger, 2009.
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9/ Meynier Gilbert, L’Algérie révéléé (La guerre de 1914-1918 et le
premier quart du xxe siecle), edition el Maarifa, Algerie, 2010.

اسنانمت إ-2
1/ Aumerat: La propriété urbaine a Alger, Revue Africaine, Volume 42
Année 1898.

2/ Berque. A : L’Habitation de L’Indigène Algérien, Revue Africaine
Volume 78, Année 1936.

3/ Charl. Feraud: Notes sur Tébessa, Revue Africaine, Volume 18
Année 1874.

4/ Cour. A: Recherches sur l’etat des confréries religieuses musulmanes
dans les communes de Oum-el –Bouaghi, Ain-Beida Sedrata, SoukAhras, Morsott, Tebessa, Meskiana, Khenchla, en Novembre 1914
Revue Africaine, Volume 62, Année 1921.

5/ Francis Laloe: A propo de l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie
par les Arabes(les Manuscrits Arabes de Constantine), Revue Africaine
Volume 66, Année 1925.

6/ Pierre Martino: Les Arabes dans la comédie et le roman du XIIIe
Siècle, Revue Africaine, Volume 49, Année 1905.

7/ P. Murati: Le Maraboutisme ou La Naissance d’une Famille
Ethnique dans la région de Tébessa,
Année 1937.

Revue Africaine, Volume 80

اسنجالتإكاسج ار د إ-3
1/ L’Avenir de Souk-Ahras, 14 année, N°829, du 27/05/1934.
2/ L’islam, 06 année, N°201, du 19/07/1916.
3/ L’Avenir de Tébessa, 04 année, N°158, du 16/09/1900.

إاس صصإكاسررانجإاإلذاعم إ:اندان
 إذاعة تبسة، حكار مع مجمكعة مف الشعراء، ف َبنر إزننف: ربيعي محمد الزيف/1
.2007/02/23 ،الجزائر

 إذاعة تبسة، حكار مع يكنس عباس بف سمطاف، ف َبنرإزننف: ربيعي محمد الزيف/2
.2006/11/11 ،الجزائر
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 /3عاشكرم كماؿ :شبصمنت إف إاسذائرة ،حكار مع الحسيف خميؼ ،إذاعة تبسة
الجزائر.1998/05/30 ،
 /4عاشكرم كماؿ :إعرؽ إنف إتنرمخ إترا  ،حكار مع قصرم عبد الحفيظ المدعك
الصادؽ ،إذاعة تبسة ،الجزائر.1998/05/07 ،

انرعن:إاسنكاقعإاحسئتركام إ
1/http://Anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ulysse/08FI-433V010N020.

تاريخ الدخكؿ 2015/11/20الساعة 17ساك30د.
2/http://Anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ulysse/08FI-427V031N027.

تاريخ الدخكؿ 2015/11/20الساعة 17ساك40د.

355
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ػ
ػ

سؼـرسػاألرـــالم ػ

سؼرسػاألرالم
-أ -إ

األمير خالد86-61 :

اإلبراايمي محمد البشير-99-85 :
-192-158-141-137-111-105
-246-245-201-195-194-193
253-251
ابف تيمية84 :

األمير عبد القادر61-54 :

ابف جمكؿ164 :

أكبرني39 :
-ب -إ

ابف عاشر60-58 :
ابف قيـ الجكزية85 :

باباك اسماعيؿ يكسؼ183 :

أبك الحؽ165 :

باتيستيني119-118-82 :

أبك اليقظاف60 :

باشا أحمد42 :

أجركف شارؿ ركبير172-155-46 :

باشا محمد الطيب-78-76-60-51 :
138-133

أحمد شاكش الشافعي183 :

بالي الصادؽ138 :

أحمد شاكش الشريؼ131 :

بدرم عبد الحفيظ-92-80-78-76 :
-211-205-157-120-102-101
244-243-230

أحمد شاكش عبد الحميد182 :

براكني صالح206-205-78-76 :

أحمد شاكش عمي182 :

برااـ رابح18 :

أرسالف محمد 157-155-143-101 :برااـ يكسؼ99-76 :
أطفيش46 :

براامي محمد78-77 :

بؿ خميفة محمد العيد206 :

براكـ الطاار152-138 :

اإلماـ مالؾ بف أنس203 :

بشيشي محمد لميف240-76 :
البيضاكم بمقاسـ183 :

سؼرسػاألرالم
بممك مكس 184-182 :

بيركتكف119 :
-ج -إ

بف بشير أحمد (اكاـ)165-80-76 :

بف بمقاسـ العربي(التبسي) ب -ج -ك-76 -

جفاؿ أحمد 54 :إ

-92-91-90-89-88-87-86-78-77

جفاؿ جفاؿ248 :

-119-118-116-113-108-103

185

-165-152-142-140-139-137

حراث الطاار سعدم153-98-79-77 :

-213-200-197-194-187-185

حماني احمد70 :

258-246-245-244-243-241

حكاس حكاس :ك-110-101-93-91-25-

-101-99-98-97-96-95-94-93
-136-132-131-127-126-124
-184-183-180-175-174-167
-240-239-232-230-220-219

بف بمقاسـ عيس (التبسي)173-136-92 :

بف حمانة عباس (صيادة)-59-47-46 :
116-86-62-60

بف حمانة عمي عباس (صيادة)117-82 :

بف طيار سميماف135-118-86-49-48 :
بف عزكز مصطف 256-75 :
بف نبي مالؾ (الصديؽ) :م-88-87-49 -

-181-180-174-172-168-167-92
243-200

بكديشكف117-116 :

جفاؿ محمد-184-166-165-163-97 :
-ح-

256-245-244-196-194-178-177
-خ-

خميؼ الحسيف-155-120-100-79-76 :
 157إ

-د-

درباسي الصادؽ بف خميؿ-204-151-92 :
243-241

-ر -إ

رزايقية الصادؽ-215-214-154-70 :

217

-ز -إ

بكذراع الصادؽ-171-128-95-94-89 :

زمرلي مصطف -165-132-98-80-76 :

256-196-181-178-177

244-243-211-185-180-179-172

بككشمة عباس184-115 :

زكرياء مفدم206 :

الزمكشي سعيد243-240-239-85 :

سؼرسػاألرالم
-غ -إ

س-سعد اهلل أبك القاسـ :م 205-154-إ

الغسيرم محمد252-215-178 :

سعدم الصديؽ243-241-222-92-76 :

فارس الحبيب-100-80-79-76-75 :

-ؼ -إ

152-151-138-137-133-126-113

سعدم عثماف222 :

-ش -إ

-ؽ -إ

قابس (الصيدلي)182 :

-ـ -إ

الشبككي سالـ80-78-77 :
الشبككي محمد-97-79-77-74-73 :

-165-153-152-141-128-100
-243-241-230-178-167-166
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 إ: احطرك
رجاؿ الحركة اإلصالحية في

 لذلؾ سع،طمس مقكمات الشخصية الكطنية

مقكمات الشخصية الكطنية كمجابهة مخططات

لقد عممت اإلدارة االستعمارية عم

منطقة تبسة كغيراـ مف مصمحي مناطؽ الجزائر لممحافظة عم

 كعمؿ رجاؿ اإلصالح مع مختمؼ شرائح. كبعض رجاؿ الطرؽ الصكفية المتعاكنيف معها،اإلدارة اإلستعمارية
 ككانت الكسائؿ المعتمدة اي إنشاء المدارس لتعميـ أكبر عدد ممكف مف النشء،المجتمع أطفاال كشبابا كشيكخا
 ككذا تككيف النكادم الستقباؿ الشباب إضافة،كبناء المساجد الحرة لتهذيب كتكجيه الناس عمكما كالشيكخ خصكصا
 لقد نكع رجاؿ اإلصالح في الكسائؿ قصد نشر أفكاراـ بيف مختمؼ،إل نشاط الجمعيات الرياضية كالثقافية كالكشفية
.الفئات كذلؾ لمدة فاقت الربع قرف
 إ: اسئ ننتإاسن تن م
 الطرؽ، المجابهة الثقافية، مقكمات الشخصية الكطنية، التهذيب، الجمعيات، النكادم، المدارس،رجاؿ اإلصالح
.الصكفية
Thèse:
L’administration coloniale à travaillé sur l’effacements des éléments constitutifs de la
personnalité nationale, donc les réformistes, dans la région de Tébessa comme d’autres,
ont cherché à préserver les éléments constitutifs de la personnalité nationale et de
confronter les plans de l’administration coloniale, et quelques hommes soufistes
collaborateurs. Les réformistes ont travaillé avec les différentes catégories de la société :
des enfants des jeunes et des vieux, et les moyens adoptés étaient la création des écoles
pour enseigner le plus grand nombre possible des jeunes, la construction des mosquées
libres afin d’affiner et de guider les gens en général et les vieux en particulier, ainsi que la
formation des clubs pour recevoir les jeunes et les activités des associations sportives,
culturelles et du scoutisme, Les réformistes ont varié ces moyens pour répandre leurs
idées entre les différentes catégories pour une période qui a dépassé un quart de siécle.
Mots clés:
Les réformistes, les écoles, les clubs, les associations, la discipline, les éléments
constitutifs de la personnalité nationale, la confrontation culturelle, soufies.
Thesis:
The colonial administration has worked to blur the personal elements of national. So
the Reformists sought in Tebessa region like other regions of Algéria repairers to
preserve the personal elements of national, and confront the colonial administration
schemes, and some sufi men colaborators. the Reformists worked with various
segments of society: children, young people , and the old people. The means adopted is
to create schools to teach the largest possible number of young and the construction of
free mosques to refine and guide persones in general and the elderly in especial. As well
as the formation of clubs to receive the youth in addition to sports, associations, cultural
activity and scout. Reformists have typed in the means to spread their ideas among the
varions categories and for a period of more tham a quarter of century.
Keywords
Reformists, schools, clubs, associations, personal elements of national, sufi, scout,
confront.

