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 ئْذاء
 

 

 ٔانذي انعضٌض سدًخ هللا عهٍّ.سٔح ئنى 

 انٕانذح انكشًٌخ دفظٓب هللا. ئنى

 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 

 يٍ هللا أٌ ٌقجهّ ٌٔجعهّ فً يٍضاٌ دسُبرُب..  ساجٍب



  

 شكر وتقدير
 

  ً ثآَبء ْزا انجذث  أشكش انًٕنى رعبنى انزي أَعى عه

 .انًزٕاضع
  أرقذو ثبنشكش انجضٌم ٔااليزُبٌ انكجٍش ألسزبري انًششف

قجٕنّ اإلششاف عهى نفضٍهخ األسزبر انذكزٕس "يذًذ يجبٔد"، 

كبٌ فكشح ٔكزا عهى ئسشبدِ أٌ ْزا انجذث ٔيزبثعزّ يُز 

 ئرًبيّ ثٓزِ انصٕسح. ٔيسبعذرّ ئنى غبٌخ 

 .ً خٍش انجضاءأسأل هللا أٌ ٌجضٌّ عُ  
 كًب أرقذو ثبنشكش انجضٌم:

ثشائّ نألسبرزح انذكبرشح انزٌٍ قجهٕا يُبقشخ ْزا انجذث ٔئ

 ثًخزهف انُصبئخ ٔانزٕجٍٓبد .

ئنى جًٍع يٍ دبٔسرٓى ٔانزٌٍ فزذٕا صذٔسْى أٔال، ٔثٍٕرٓى 

السزقجبنً ثبٍَب، ٔ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 

انذكزٕس عجذ انْٕبة شالنً ثبنزكش: يُٓى خص أانجذثً،  ٔ

عهً، سثٍع األسزبر أدًذ شُزً،  انذكزٕس صبنخ دًٍش،

 ٌٕسف، ٔشٕقً.

 أسأل هللا أٌ ٌجضي انجًٍع خٍش انجضاء.
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 مقدمظ

 أ 

أثنػػاء تجزيػػز الحممػػة عمػػر الجزائػػر قامػػت كزارة الحربيػػة الفرنسػػية ب عػػداد بيػػاف كػػاف 
أن جوامعكم ومساجدكم التزال معهودة معمورة على ما هي  انن علهي   ››مما كرد فيه 

إال أنػػه منػػت احػػتالؿ  ،1‹‹ وأنيي  ال هتعييرم أكييم أأييد ديي  أمييور دهيينكم وع ييادتكم ،وأكثيير
صػاحب المزمػػة  –سػعر االحػتالؿ الفرنسػػي  1830سػػنة  جكيميػة 05مدينػة الجزائػر فػػي 

بكػػؿ الكسػػائؿ المةتمفػػة لمقضػػاء عمػػر مقكمػػات الشةصػػية الكطنيػػة الجزائريػػة  -الحضػػارية
مف تاريخ كديف كلغة كعادات كتقاليد. لتلؾ كػاف المجػكء لمتصػدم إلػر هػتي السياسػة مػف 

ف أحػػػد مظػػػاهري طػػػرؼ الجزائػػػرييف كتلػػػؾ باعتمػػػاد النضػػػاؿ السياسػػػي السػػػممي، كالػػػتم كػػػا
العمػػؿ االصػػالحي الػػتم اعتمػػد أسػػمكب المكاجزػػة الثقافيػػة ككجػػه مػػف أكجػػه الصػػراع مػػع 
إدارة االحػػػتالؿ، مػػػف أجػػػؿ إصػػػالح كػػػؿ مػػػا حػػػاكؿ االسػػػتعمار القيػػػاـ بػػػه منػػػت أف كطئػػػت 
أقدامػػه أرض الجزائػػر، كلػػـ تكػػف منطقػػة تبسػػة بمعػػزؿ عػػف هػػتي المجزػػكدات االصػػالحية 

 في مناطؽ مةتمفة مف الجزائر. التي قاـ بزا ركاد االصالح 

لػػػه  نػػػاكمػػػف منطمػػػؽ أهميػػػة الحركػػػة االصػػػالحية جػػػاء مكضػػػكع البحػػػث الػػػتم اةتر 
 العنكاف التالي:

ى7291ى-7291يىمنطقظىتبدظىـــــالحركظىاإلصالحوظىف

الجمػاعي مػف طػرؼ جمعيػة العممػاء المسػمميف االصالحي قد كانت الدعكة لمعمؿ ل
كيكػػكف ، 2باالصػػالح التعػػاكنيات النػػكع مػػف المجزػػكدأطمقػػت عمػػر هػػتا كالتػػي الجزائػػرييف 

الثقافية كالجمعيات الفنيػة  تلؾ في مةتمؼ المنابر المتاحة كالمساجد كالصحافة كالنكادم
 .كالرياضية

                                                 
 2009، الجزائر، لمنشر كالتكزيع المعرفة ، عالـ1ج، أ أاث وآراء د  تارهخ اأجزائر أبك القاسـ سعد اهلل: 1

 .278ص

، دار المعرفة، الجزائر سجل مؤتمر جمعهة اأعلماء اأمسلمهن اأجزائرههن :جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف 2
 .49ص 2008



 مقدمظ

 ب 

أك قػػػاـ بػػػه شػػػةص  ،عػػػرش بعينػػػه لػػػـ ينحصػػػر لػػػدل قبيمػػػة أكبالمنطقػػػة كاالصػػػالح 
. فاالصػػػػالح هػػػػك يػػػػزاببنػػػػك مك الكراغمػػػػة بػػػػؿ سػػػػاهمت فيػػػػه كػػػػؿ الفعاليػػػػات منزػػػػا بمفػػػػردي 

أزدت سياعة اأجماعية ››تلؾ بقكله: الشيخ العربي التبسي كقد عنكف مجزكدات جماعية 
 .3‹‹وتصرم عهد اأفرد

فػػػي الفتػػػرة صػػػالحية بالمنطقػػػة ف الحػػػديث عػػػف الحركػػػة االرغػػػـ تلػػػؾ يمكػػػف القػػػكؿ أ
الػػدكر الػػتم كػػاف لػػه بمعػػزؿ عػػف الشػػيخ العربػػي التبسػػي أف يكػػكف ال يمكػػف محػػؿ الدراسػػة 

 ألنه قائد العممية االصالحية بزا.  ،العمؿ االصالحيفي الكبير 

يكتسػػي مكضػػكع البحػػث أهميػػة كبيػػرة  فػػي مجػػاؿ البحػػث العممػػي، فزػػك يكشػػؼ أهػػـ 
التطػػكرات التػػي حصػػمت فػػي منطقػػة تبسػػة بعػػد عػػكدة الشػػيخ العربػػي التبسػػي مػػف األزهػػر 

نية، كالنكادم الثقافية كالكشفية الشريؼ كالتي كانت أبرزها تأسيس الجمعيات الةيرية كالف
كالرياضػػية كالمػػدارس الحػػرة، كالنشػػاط المتكاصػػؿ فػػي مةتمػػؼ المنػػابر، كالػػتم اسػػتمر إلػػر 

كقػد كػاف مػف األهػداؼ المتكةػاة . 1954غاية انطالؽ الثكرة فػي شػزر نػكفمبر مػف عػاـ 
 في هتا المكضكع:

 .لمرحمة التاريةيةفي هتي ا الدكر التم قاـ به رجاؿ االصالح بمنطقة تبسةإبراز 

ى:أدبابىاختوارىالموضوع

اأأركييية احصييييأهة دييي  من  ييية '' المكسػػػـك بػػػػػزػػػتا المكضػػػكع لإف دكافػػػع اةتيػػػارم 
 :  هي في الحقيقة كثيرة كلعؿ أهمزا'' 7291-7291ت سة  

بعػػد  منطقػػة تبسػػةالرغبػػة فػػي التعريػػؼ بالعمػػؿ االصػػالحي الػػتم قػػاـ بػػه رجػػاؿ  -
 بالجزائر.الفرنسي  مركر زهاء مائة سنة مف تكاجد االستعمار

                                                 
 .05، ص17/06/1926الجزائر، ، 31، ع1، سالشزابلمتفصيؿ ينظر:  3



 مقدمظ

 ج 

كالحركػة  محاكلة تقديـ إضافة أكاديمية في إطار البحث العممي لمتاريخ الػكطني -
 في منطقة مف مناطؽ الكطف. االصالحيةحركة البحث في تاريخ الالكطنية، مف ةالؿ 

الػػػتم  ،سػػػتعمارالعممػػػاء المنطقػػػة لمقاكمػػػة سياسػػػة ا االطػػػالع عمػػػر مجزػػػكدات -
 حاكؿ تدمير مقكمات الشةصية الكطنية.

  المكضػػكع فضػػاء البحػػث المتةصصػػة حػػكؿقمػػة الدراسػػات كاألبحػػاث التاريةيػػة  -
   في حدكد إطالعي. -عدـ كجكد دراسات تاريةية أكاديمية-

ى:الموضوعحدودى

 .  إف مكضكع الدراسة هك الحركة االصالحية في منطقة تبسة

إت تمثػؿ ، 1954إلر غاية  1927مف  حدكد البحث زمنيا في الفترة الممتدة تتمثؿ
 تاريةية مزمة كجزء مف تاريخ الجزائر.  االفترة محطات هامة كأبعاد

كالتػػػػي تمثػػػػؿ تػػػػاريخ عػػػػكدة رائػػػػد الحركػػػػة  1927هػػػػي سػػػػنة  البحػػػػثفبدايػػػػة دراسػػػػة 
كمحركزػػا األسػػاس الشػػيخ العربػػي التبسػػي مػػف المشػػرؽ حيػػث كػػاف  إلػػر تبسػػةاالصػػالحية 

ينزػػؿ مػػف األزهػػر الشػػريؼ، كهػػي البدايػػة الفعميػػة لمعمػػؿ االصػػالحي بالمنطقػػة. أمػػا سػػنة 
فزي تمثؿ تػاريخ بدايػة الثػكرة التحريريػة التػي غيػرت طبيعػة األحػداث كهػي الفتػرة  1954

 التي أنزينا فيزا مكضكع الدراسة.

الدراسة منطقة تبسة كالتي تتككف في هتي الفتػرة مػف بمديػة تبسػة  أما مكانيا فشممت
الحكيجبػػات كاممػة الصػػالحيات، كمػف  بمػػديتيف كهمػػا البمديػة المةتمطػػة تبسػػة كالتػي تضػػـ 

الشػػػريعة، العقمػػػة المالحػػػة ، بجػػػف، العقمػػػة، المزرعػػػة ،المػػػاء األبػػػيض، بئػػػر مقػػػدـ، قريقػػػر
 أـ عمي.ك سطح قنتيس، ثميجاف، النقريف، فركاف،  ،صفصاؼ الكسرل، بئر العاتر

الحمامػػػػات، بئػػػػر الػػػػتهب  ،العكينػػػػاتكمػػػػف البمديػػػػة المةتمطػػػػة مرسػػػػط كالتػػػػي تضػػػػـ 
  كالكنزة.بكةضرة، المريج،  ،بكارية، الككيؼ، عيف الزرقاء بكلحاؼ الدير،
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 إذكالوظىالموضوع:

 ادسػػػائلػػػتم كػػػاف الكشػػػؼ عػػػف الكضػػػع الثقػػػافي انحػػػاكؿ مػػػف ةػػػالؿ هػػػتي الدراسػػػة 
كمػػا تػػال تلػػؾ مػػف حػػراؾ إصػػالحي، كمػػف  االصػػالحية،لحركػػة اقبػػؿ ظزػػكر منطقػػة تبسػػة ب

التػي صػارت شػبه غريبػة عػف مكركثزػا، سػكاء  ثمة إبراز دكرها في تنػكير سػكاف المنطقػة
مػػف  ، كهػػتا بسػبب مػػا قػاـ بػػه المسػتعمراكتقاليػده االعقائػدم كالثقػافي أك حتػػر فػي عاداتزػػ
 طمس لمقكمات الشةصية الكطنية. 

التػػػي تسػػػاعدنا عمػػػر  الفرضػػػيات،االشػػػكالية يمكػػػف طػػػرح جممػػػة مػػػف كلمعالجػػػة هػػػتي 
 :االلماـ بالمكضكع نتكر منزا

هي الظركؼ التي نشػأت فيزػا الحركػة االصػالحية فػي منطقػة تبسػة، ككيػؼ  ما -
 استطاعت تبميغ رسالتزا في المنطقة ؟

مػػػا هػػػي العقبػػػات التػػػي اعترضػػػت الحركػػػة االصػػػالحية فػػػي تبسػػػة، كحالػػػت دكف  -
 أهدافزا؟تحقيؽ  جميع 

هػػػػؿ السياسػػػػة التػػػػي اعتمػػػػدها االحػػػػتالؿ لسػػػػمخ األمػػػػة عػػػػف مقكمػػػػات شةصػػػػيتزا  -
 الكطنية قد أثمرت كمنعت رجاؿ االصالح مف تغيير الكاقع؟

أهػػدافزا بعػض أف تحقػؽ االصػػالحية فػي منطقػة تبسػػة كيػؼ اسػتطاعت الحركػة  -
 هي األعماؿ التي استطاعت القياـ بزا؟ رغـ المكائد؟ كما

 :البحثمناهجى

ا لطبيعػػػة المكضػػػكع كفػػػي حػػػدكد المػػػادة العمميػػػة اتبعنػػػا منػػػاهج البحػػػث العممػػػي نظػػػر 
 المعركفة في مجاؿ الدراسات التاريةية كهي:

المسػػاعد عمػػر كصػػؼ مةتمػػؼ األحػػداث التاريةيػػة  المــن جىالتــاروخيىالوصــ ي:ى
ككصػػؼ الحالػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة التػػي كػػاف يعيشػػزا  .منطقػػة تبسػػةالتػػي عرفتزػػا 
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، كػػػتلؾ كصػػػؼ الكاقػػع التعميمػػػي الػػػتم كػػاف سػػػائدا فػػػي 1927سػػكاف المنطقػػػة قبػػػؿ سػػنة 
 مةتمؼ نكاحيزا.  

ــي: دراسػػػة الكقػػػائع كربطزػػػا بمػػػا يحػػػيط بزػػػا قصػػػد التكصػػػؿ إلػػػر  المـــن جىالتحلولـ
كدراسػػػة الكيفيػػػة التػػػي اتبعتزػػػا االدارة االسػػػتعمارية فػػػي تعاممزػػػا مػػػع مسػػػألة  اسػػػتنتاجات.

إلػػػر ترسػػػيخ تكاجػػػدها بػػػالجزائر، كػػػتلؾ البحػػػث فػػػي أسػػػباب التعمػػػيـ كالتػػػي كانػػػت تزػػػدؼ 
 انقطاع بعض التالميت عف الدراسة في مكسـ دراسي بالمقارنة مع مكسـ دراسي آةر.   

ــن جى ــائي:الم كالػػتم تػػـ اعتمػػادي فػػي مةتمػػؼ االنجػػازات التػػي سػػعر رجػػاؿ  اإلحص
معيات كالمسػاجد النكادم كالجعدد الحركة االصالحية بالمنطقة تجسيدها في الكاقع مثؿ 

كالكتاتيػػػػب التػػػػي عرفتزػػػػا المنطقػػػػة، ككػػػػتا عػػػػدد المػػػػدارس القرآنيػػػػة التػػػػي رفضػػػػت االدارة 
ميػػػت فػػػي مةتمػػػؼ المدرسػػػيف كالتالاالسػػػتعمارية السػػػماح لزػػػا بتعمػػػيـ األطفػػػاؿ، كػػػتلؾ عػػػدد 

، كقػػػػد قمنػػػػا فػػػػي الفصػػػػؿ الرابػػػع مػػػػثال بكضػػػػع جػػػػداكؿ تمثػػػػؿ مجمػػػػكع المػػػدارس كالكتاتيػػػػب
ركا فػػي الدراسػػة بمدرسػػة تزػػتيب البنػػيف كالبنػػات كالػػتيف انقطعػػكا عػػف التالميػػت الػػتيف اسػػتم

 الدراسة.

ى:الموضوعخطظى

كةاتمػػػػة فصػػػػكؿ، شػػػػممت مقدمػػػػة كأربعػػػػة كفػػػػؽ ةطػػػػة  المكضػػػػكعقمنػػػػا بدراسػػػػة هػػػػتا 
 1927األكضػػاع فػػي منطقػػة تبسػػة قبػػؿ سػػنة  حيػػث تناكلنػػا فػػي الفصػػؿ األكؿكمالحػػؽ. 

جغرافيػػة منطقػػة تبسػػة كالتنظػػيـ االدارم االسػػتعمارم، ككػػتا األكضػػاع  بحيػػث درسػػنا فيػػه
االقتصػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػة حيػػػػػث تناكلنػػػػػا فػػػػػي األكضػػػػػاع االقتصػػػػػادية النشػػػػػاط الزراعػػػػػي 
الصػػناعي، ثػػـ التجػػػارم. أمػػا األكضػػاع االجتماعيػػػة فقػػد درسػػنا فيزػػػا المسػػتكل المعيشػػػي 

 لمسكاف، كالكاقع الصحي. 

د تناكلنػػػا فيزػػػا التعمػػػيـ الػػػتم كانػػػت تسػػػزر عميػػػه االدارة أمػػػا األكضػػػاع الثقافيػػػة، فقػػػ
االسػػتعمارية، كنػػكع التعمػػيـ الػػتم يقػػـك بػػه السػػكاف فػػي األريػػاؼ كالمػػدف، ثػػـ تطرقنػػا إلػػر 
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محاكلػػة التعمػػيـ بطريقػػة عصػػرية مػػف ةػػالؿ أكؿ مدرسػػة حػػرة بالمنطقػػة التػػي شػػارؾ فػػي 
تناكلنػػا  ،ابػػراهيـ العنػػؽمحمػػد بكيػػر بػػف  عبػػاس صػػيادة بػػف حمانػػة كالشػػيختأسيسػػزا الشػػيخ 

بعػدها المسػاجد كالزكايػػا، ثػـ تعرضػػنا إلػر األدب الػتم عرفتػػه المنطقػة كمػػا تطرقنػا أيضػػا 
   إلر بعض مثقفيزا.

أسػباب ظزػكر الحركػة االصػالحية بالمنطقػة أما الفصؿ الثاني فقػد ةصصػناي إلػر 
إلر سياسػة التعمػيـ االسػتعمارم، ثػـ درسػنا  هفي تعرضناحيث كعالقتزا بالفعاليات البارزة 

الزجػػػرة العمميػػػة لمةتمػػػؼ أبنػػػاء المنطقػػػة داةميػػػا إلػػػر الػػػكادم كقسػػػنطينة ثػػػـ ةارجيػػػا نحػػػك 
تػػكنس سػػكاء إلػػر جػػامع الزيتكنػػة أك بأحػػد ممحقاتػػه. بعػػدها تطرقنػػا إلػػر مةتمػػؼ المجػػالت 

المسػمميف الجزائػرييف كالجرائد التي كانت تدةؿ المنطقة، ثـ تناكلنػا تػأثير جمعيػة العممػاء 
 عمر تطكر الحركة االصالحية بالمنطقة. 

أيضػػا نشػػأة كتطػػكر الحركػػة االصػػالحية بالمنطقػػة حيػػث درسػػنا فيػػه  تناكلنػػا فيػػهكمػػا 
دكر الشػػيخ العربػػي التبسػػي فػػي بعػػث النشػػاط االصػػالحي بالمنطقػػة مػػف ةػػالؿ التػػدريس 

صػػالح فػػي مةتمػػؼ ببنايػػة الحػػاج حػػكاس حػػكاس بػػف اسػػماعيؿ، كتنقػػؿ كنشػػاط رجػػاؿ اال
 نكاحي المنطقة.

عالقػػة الحركػػة االصػػالحية بالفعاليػػات البػػارزة بالمنطقػػة. حيػػث تعرضػػنا درسػػنا  ثػػـ
إلػػػػر العالقػػػػة بػػػػيف رجػػػػاؿ االصػػػػالح كالطػػػػرؽ الصػػػػكفية، كالعالقػػػػة بيػػػػنزـ كبػػػػيف مةتمػػػػؼ 

 األحزاب الكطنية كأةيرا درسنا عالقتزـ مع االدارة االستعمارية.

كقػػػد قمنػػػا  مظػػػاهر النشػػػاط االصػػػالحي فػػػي المنطقػػػة، ي الفصػػػؿ الثالػػػثعالجنػػػا فػػػ
مةتمػػػؼ المسػػػاجد التػػػي نشػػػط بزػػػا رجػػػاؿ الحركػػػة االصػػػالحية ثػػػـ تعرضػػػنا إلػػػر  بدراسػػػة

 مةتمؼ الكتاتيب التي كانت مكجكدة بالمنطقة.



 مقدمظ

 ز 

كمػػا تناكلنػػا فيػػه تأسػػيس المػػدارس كالنشػػاط بالصػػحافة، حيػػث تطرقنػػا إلػػر مةتمػػؼ 
االصػػػػالحية، ثػػػػـ عرجنػػػػا عمػػػػر نشػػػػاطزـ التربػػػػكم المػػػػدارس التػػػػي أنشػػػػأها رجػػػػاؿ الحركػػػػة 

 التزتيبي مف ةالؿ الكتابة في مجمتي الشزاب كالبصائر.

كعالجنػػػا بعػػػد تلػػػؾ النػػػكادم كالجمعيػػػات، حيػػػث تعرضػػػنا إلػػػر تأسػػػيس هػػػتي النػػػكادم 
كالجمعيػػات التػػػي منزػػػا تات الطػػػابع الثقػػػافي التربػػػكم، كالمتةصصػػػة فػػػي الرياضػػػة كتات 

 كمةتمؼ النشاطات التي أقامتزا هتي النكادم كالجمعيات.  الطابع االجتماعي كالفني،

جػػػػزء مػػػػػف ثمػػػػرات النشػػػػػاط  حػػػػث لدراسػػػػػةالفصػػػػؿ الرابػػػػػع كاألةيػػػػر لزػػػػػتا الب كأفردنػػػػا
االصػػالحي  بمنطقػػة تبسػػة كالمتمثػػؿ فػػي مدرسػػة تزػػتيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة أنمكتجػػا 

لفاعمػػػة، حيػػػث بحيػػػث تناكلنػػػا فيػػػه تأسػػػيس مدرسػػػة تزػػػتيب البنػػػيف كالبنػػػات كاألشػػػةاص ا
 تطرقنا فيه لنشأة المدرسة كتمكيمزا. 

كما درسنا فيه المناهج التربكية لممدرسػة، حيػث تعرضػنا إلػر المػكاد التعميميػة التػي 
ترتكػػػػز عمػػػػر مبػػػػادلء الػػػػديف االسػػػػالمي، كمبػػػػادلء المغػػػػة العربيػػػػة، كمبػػػػدأ التربيػػػػة عمػػػػر 

تالميػػت المالزمػػكف كالكتػػاب الكطنيػػة، كمػػا تناكلنػػا تعمػػـ البنػػت بالمدرسػػة كدرسػػنا متابعػػة ال
)النزػػػاريكف كالميميػػػكفي إداريػػػا كتربكيػػػا، ثػػػـ تطرقنػػػا إلػػػر آثػػػار المدرسػػػة حيػػػث تناكلنػػػا فيزػػػا 

محاربػػة ك ، كمقكمػػات الشةصػػية الكطنيػػة ،ػػػغةٌّالحفػػاظ عمػػر المػػػك إرتفػػاع مسػػتكل المتعممػػيف 
 . البدع كالطرؽ الضالة

كةصصػػنا جػػزءا لمنشػػاط االدارم كاالجتمػػاعي لممدرسػػة، فعرضػػنا انضػػباط التعمػػيـ 
بالمدرسة بداية مف الدةكؿ المدرسي حتػر نزايػة المكسػـ الدراسػي، كقػد درسػنا فيػه تعػداد 
التالميػػػػػت الػػػػػتيف اسػػػػػتقبمتزـ المدرسػػػػػة، ظػػػػػركؼ تمدرسػػػػػزـ، مكاصػػػػػفات معممػػػػػي المدرسػػػػػة 

 لمةتمؼ المعمميف. ككضعزـ المادم، كعممية التفتيش كالتككيف

كفػػػي نزايػػػة البحػػػث كانػػػت الةاتمػػػة عبػػػارة عمػػػر جممػػػة مػػػف االسػػػتنتاجات التػػػي تػػػـ 
 التكصؿ إليزا.
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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 

بعػػض التالميػػت الػػتيف درسػػكا بالمػػدارس الحػػرة، كالمدرسػػة لػػبعض طمبػػة جػػامع الزيتكنػػة ك 
الصػػادقية كمدرسػػة تزػػتيب البنػػيف كالبنػػات كػػتلؾ بعػػض الشػػزادات العمميػػة لػػػػػبعض الػػتيف 
درسكا بجامع الزيتكنة إضافة إلر نماتج مف المراسالت كالتقػارير التػي تركزػا االسػتعمار 

 الفرنسي كالمتكاجدة بأرشيؼ كالية قسنطينة.

ى:دىالمصادررضىونقر

بالنسػػػبة لمصػػػادر المكضػػػكع كمراجعػػػه التػػػي تػػػـ االعتمػػػاد عميزػػػا يمكػػػف أف نصػػػنفزا 
 حسب األهمية.

 أرذوفىمدردظىت ذوبىالبنونىوالبناتىبتبدظ:

لمدرسػػػة حاليػػػا با المتكاجػػػدك تبسػػة بيب البنػػػيف كالبنػػػات بالنسػػبة ألرشػػػيؼ مدرسػػػة تزػػت
سػػػجال يبػػػؽ منػػػه سػػػكل لػػػـ  .مدرسييية اأتهييي ه بعػػػد االسػػػتقالؿ التػػػي أصػػػبح يطمػػػؽ عميزػػػا 

السػػػجؿ المدرسػػػي  :تكػػػكف مػػػفكيفزػػػك غيػػػر مػػػرقـ كال مصػػػنؼ  .بعػػػض الكثػػػائؽكاحػػػدا، ك 
لجمعيػػة العممػػاء المسػػمميف، التكزيػػع األسػػبكعي لممػػكاد، برنػػامج التعمػػيـ لمتسػػجيالت العامػػة 

، دفتػػر نتػػائج االةتبػػػارات متحانػػاتباالالةاصػػة  بالمدرسػػة، برنػػامج التعمػػيـ العػػاـ الػػدفاتر
الحضػػػكر )جرائػػػد كجرائػػػد متابعػػػة التالميت ،المػػػنزج الحػػػديث لتحسػػػيف الةػػػط العربػػػي كتػػػاب

كقػد اعتمػدنا عمػر  زادة االنتقػاؿ.، كشػمدرسػية ةشػزاد، الكاجبػات المنزليػةجرائد  ،ياليكمية
 مةتمؼ هتي الكثائؽ في الفصؿ الرابع مف البحث. 

 :قدنطونظوالوظىأرذوفى

البمديات كالشرطة  فيتقارير متصر تـ االعتماد عمر مةتمؼ المراسالت ككتا 
  Services Des››ضمف مصمحة يطمؽ عميزا: مصمحة االصالحات  االستعمارية

Reformes  ›› (كالتي هي عبارة عف إحصاءات لممدارس القرآنيةStatistiques Ecoles 



 مقدمظ

 ط 

Coraniques( ي، تقارير عف فتح الكتاتيب كالمدارس القرآنية، ككتا نشاطزاOuverture 

Ecoles Coraniques ي  كتقارير عف الكضعية السياسية كاالقتصادية سكاء لمبمدية أك
ي، كتلؾ Rapport sur la Situation Politique et Economiqueلمعمالة بصفة عامة)

ي، تقارير اجتماعات جمعية Election Aux Djemaas) االنتةابات الةاصة بالجماعة
 Association Jeunesse Sportive Musulmane) التبسي المسمـالرياضي الشباب 

Tebéssiene( ي، مكظفي السمؾ الدينيPersonnel du Culte Musulman ي
ي، قكائـ Mosquée de Tebessa Entretienاالصالحات كالترميمات لمةتمؼ المساجد )

 Etat des Ecoles Privées signaléesالمدارس الحرة التابعة لمحركة االصالحية )

comme Relevant du Mouvement Réformiste ي 

قد كظفنا مةتمؼ هتي التقارير كالمراسالت بالدرجة األكلر فػي الفصػؿ الثالػث ثػـ ل 
 في الفصؿ الثاني ككتا في الفصؿ الرابع.

كجػػدنا فػػي المراسػػالت المةتمفػػة سػػكاء فػػي االحصػػاءات السػػنكية أك الثالثيػػة أك فػػي 
 Ecoles) المسػػػؤكليف عبػػػارة المػػػدارس القرآنيػػػةمةتمػػػؼ المراسػػػالت مػػػا بػػػيف مةتمػػػؼ 

Coraniques)  التي يتكفر بزا أكثػر مػف  الحرةالكتاتيب ككتا المدارس  بزاكالتي يقصد
اب فقػػط كأحيانػػا أةػػرل يػػتـ إفػػراد الكت ػػ  ،اب يػػدرس بػػه معمػػـ كاحػػد فقػػطلكػػكف الكت ػػ ،معمػػـ

د المقدمػة بػيف الكتاتيػب بنفس العبارة لتا فقد حاكلنا ضبطزا كمحاكلػة التػدقيؽ فػي األعػدا
 .الحرةككتا بيف عدد التالميت بالكتاتيب كالمدارس  الحرةكالمدارس 

ى:للجرائدىوالمجالتبالندبظى

البصػائر أهػـ  مجمػةتعتبػر تـ االعتمػاد عمػر جممػة مػف الجرائػد كالمجػالت المزمػة ك 
مصػػػدر تػػػـ االعتمػػػاد عميػػػه فػػػي جمػػػع كثيػػػر مػػػف المعمكمػػػات الةاصػػػة بمنطقػػػة تبسػػػة فػػػي 
جميػع مراحػػؿ البحػػث كقػد ةػػدمت كػػؿ الفصػكؿ. بحيػػث اسػػتقينا كثيػرا مػػف المعمكمػػات مػػف 

عددا مف الجريدة. أما بالنسبة لنشاط رجاؿ االصالح بالجريدة فقػد اعتمػدنا  109حكالي 



 مقدمظ

 ي 

تكػػر مقػػاالتزـ كركنكلكجيػػا بدايػػة مػػف أكؿ مقػػاؿ بالجريػػدة إلػػر آةػػر مقػػاؿ بزػػا فػػي الفتػػرة 
 فضاء البحث. 

ى:المؤل ات

العتمػػاد عمػػر مجمكعػػة مػػف الكتػػب التػػي تناكلػػت بالدراسػػة بعضػػا مػػف جكانػػب تػػـ ا
 البحث ككاف أهمزا:

 .زا تاريخ الجزائر الثقافيكتابات الدكتكر أبك القاسـ سعد اهلل ةاصة من

الػػػتم زار تبسػػػة فػػػي بدايػػػة االسػػػتقالؿ كالتقػػػر بعضػػػا مػػػف رجػػػاؿ  دبػػػكزعمػػػي محمػػػد 
االصػػالح كبعػػض الطمبػػة الزيتػػكنييف الػػتيف أمػػدكي بكػػـ هائػػؿ مػػف المعمكمػػات، كمػػف أهػػـ 

كتػاب ك  الجزء الثاني، كثكرتزا المباركة نزضة الجزائر الحديثةمؤلفاته التي تـ اعتمادها: 
ني. كقػػػد تػػػـ االسػػػتعانة بمؤلفاتػػػه فػػػي الجػػػزئيف األكؿ كالثػػػا صػػػالح فػػػي الجزائػػػرالأعػػػالـ ا

 مةتمؼ فصكؿ البحث، ةاصة الفصؿ الثاني.

كتابػات المفكػػر مالػػؾ بػف نبػػي كالػػتم عػاش بعضػػا مػػف مراحػؿ حياتػػه بتبسػػة، ككػػاف 
 .شاهد لمقرفأهـ كتاب تـ االعتماد عميه هك: متكرات 

أف كتابات رابح تركي ةاصة منزا كتاب التعميـ القكمي كالشةصػية الكطنيػة، دكف 
ننسػػػػر كتابػػػػات: عبػػػػد الكػػػػريـ بكصفصػػػػاؼ، ةيػػػػر الػػػػديف شػػػػترة ، بيػػػػار كاسػػػػتيؿ ، أحمػػػػد 

 عيساكم حبيب حسف المكلب، أحمد تكفيؽ المدني، كعمي مراد.

ى:المقابالت

كبيػػر مػػف الشةصػػػيات مػػف كاليػػة تبسػػة، أـ البػػػكاقي  إجػػراء المقػػابالت مػػػع عػػددتػػـ 
االعتماد فقط عمر المعمكمات المستقاة مػف  عنابة، الكادم، الجزائر العاصمة. تـ ةنشمة
   مقابمة، كيمثؿ هؤالء: 120شةصية مف قرابة  59طرؼ 



 مقدمظ

 ك 

بتبسػػة، طمبػػة  مدرسػػة الزدايػػة، تالميػػت تالميػػت مدرسػػة تزػػتيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة 
كفركعزػػػػا، معممػػػػيف  طمبػػػػة بجػػػػامع الزيتكنػػػػة، بػػػػف بػػػػاديس بقسػػػػنطينة عبػػػػد الحميػػػػد معزػػػػد

 ف، مؤسسػػػييJ.S.M.Tبتبسػػػة ) ف أسسػػػكا أكؿ نػػػادم رياضػػػيرياضػػػيي ،بالمػػػدارس الحػػػرة
مػػػف ، أكؿ تمميػػػت االسػػػالمية الجزائريػػػة بتبسػػػة )فػػػكج األمػػػؿي كناشػػػطيف بػػػأكؿ فػػػكج لمكشػػػافة

التػػػػػػي اعتمػػػػػػدتزا جمعيػػػػػػة العممػػػػػػاء المسػػػػػػمميف  تحصػػػػػػؿ عمػػػػػػر الشػػػػػػزادة االبتدائيػػػػػػةتبسػػػػػػة 
كبنػػػات رجػػػاؿ أبنػػػاء ، بعػػػض 1947تػػػـ انتةابػػػه سػػػنة  بنػػػت أكؿ شػػػيخ بمديػػػة الجزائػػػرييف،
 االصالح.

سػػكاء مػػع بعػػض الكثػػائؽ  احاكلنػػا االعتمػػاد عمػػر الركايػػات التػػي كجػػدنا لزػػا تقاطعػػ
األرشػػيفية أك أشػػار إليزػػا بعػػض المػػؤرةيف أك فػػي بعػػض الكتابػػات أك التصػػريحات التػػي 

 كردت في بعض الحصص االتاعية لفاعميف في األحداث.

قػػد مػػاتكا يػػرحمزـ اهلل كلػػـ الت أجرينػػا معزػػـ المقػػابمػػف الػػتيف  بعضػػاأف إلػػر نشػػير 
 كهـ: معزـ نكمؿ البحث 

 ، كمػػػف ةنشػػػمة السػػػيد: بػػػكهالؿةمػػػؼ اهلل عمػػػي مسػػػعي، الطيػػػب :مػػػف تبسػػػة السػػػادة
كما أننا لـ نتمكف مف إجراء مقابالت مع فاعميف آةريف ال يزالكف عمر قيػد الحيػاة . بكية

 نا معزـ.نظرا لممرض التم حاؿ دكف تكاصم

 ى:ىىالبحثصطوباتى

كلعػػؿ أبػرز الصػعكبات التػي كاجزتنػا طيمػػة  مػف كجػكد صػعكبات بحػثيةمػك أم  ال
 إنجاز هتا البحث: 

كالتػػي ال  فػػي جزئػػه االصػػالحي -بػػؿ غيابزػػا -قمػػة الدراسػػات األكاديميػػة المحميػػة -
 .تزاؿ مكانا ةصبا لمبحث

 بالمنطقة.كفاة عدد كبير مف الفاعميف في الحركة االصالحية  -



 مقدمظ

 ل 

غيػػر أنزػػا لػػـ آثػػارا، مػػف المثقفػػيف ككانػػت لزػػـ  اكبيػػر  ارغػػـ أف المنطقػػة بزػػا عػػدد -
بػػػؿ إف بعضػػػا منزػػػا  .أبنػػػائزـ كأحفػػػادهـطػػػرؼ أصػػػحابزا أك مػػػف طػػػرؼ تػػػدكف سػػػكاء مػػػف 

 .ثاريتناقمه الناس مشافزة كهتا ما جعمنا نجد صعكبة في جمع هتي اآل
 رفض بعض الشةصيات االدالء بشزاداتزـ في مسائؿ تتعمؽ بالمكضكع. -

كبػػػالرغـ مػػػف الصػػػعكبات فقػػػػد قمنػػػا بالبحػػػث كالتنقيػػػػب بمسػػػاعدة األسػػػتات المشػػػػرؼ 
الػػتم رافقنػػا طيمػػة إنجػػاز هػػتا البحػػث مقػػدما لنػػا جميػػع  األسييتا  اأييدكتور مأمييد مجيياود

 التكجيزات القيمة، كالتي تلمت لنا كثيرا مف الصعكبات.
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، قػػ ـ  ريعػػ  ي  1845أكػػد اتعػػر   ر اسيرنعػػق إسجػػ ؽ اسرزااػػر  يرنعػػ  عػػ ـ  عنػػد  
اس ػػدد اسك  ػػر اس نصػػر اركرك ػػق شػػك ؿ ه يػػ  :  نطيػػم  دن ػػم كىػػق إدار ػػ  إسػػث  أ ػػم أقعػػ ـ

 يػػػػؿ ه يػػػػ  ك كاس نطيػػػػم اس  ن ػػػػم  زدكرػػػػم .  جل مكرشػػػػ ؿ اس ػػػػدف كاسيػػػػرل اسع ػػػػ  ػػػػف اسعػػػػك ف،
ععػػػػػػكر م كرشػػػػػػ ؿ اسي ػػػػػػ ب اس ل ػػػػػػ  هيػػػػػػق م اس نطيػػػػػػم اس  س ػػػػػػ أ ػػػػػػ اس نصػػػػػػر اركرك ػػػػػػق، 

  .1كاسصجراء

 :اإلداري اإلستطماري والتػسيمجعرافيظ منطػظ تبسظ  .1
ريعػػ ـ  1845أهر ػػؿ  15أقػػرت هرنعػػ   ػػف مػػأؿ ار ػػر اسرا عػػق اسصػػ در  رػػ ر   

 09اسرزااػػػػػػػر إسػػػػػػػث  أ ػػػػػػػم  ي ط ػػػػػػػ ت كىػػػػػػػق: اسرزااػػػػػػػر، كىػػػػػػػراف، كقعػػػػػػػنط نم. ك رػػػػػػػ ر   
اسيرنعػػػػ م اعػػػػر داؿ نظػػػػ ـ اس ي ط ػػػػ ت  نظػػػػ ـ اس  ػػػػ تت قػػػػررت اسجكك ػػػػم  1848د عػػػػ  ر

(Département( اسذم  د ره ع  ؿ اس   سم ،)Préfet) 2.    1871 ػ رس  29ك رػ ر 
كرركارػد  نطيػػم ر عػػم  .3ريعػػ ـ اسرزااػػر إسػث إقل  ػػ ف: شػػ  سق  ػدنق، كرنػػك ق ععػػكرم رػـ

 هق اإلقل ـ اسرنك ق  ف ىذا اسريع ـ.

 الموقع الجعرافي. 1-1

رؽ اسرزااػػػػرم   سي ػػػػ ب اس ل ػػػػ  رجػػػػدى  شػػػػرق  ر عػػػػم هػػػػق أقصػػػػث اسش ػػػػ ريػػػػط  نطيػػػػم
عػػكؽ أىػػراس   كغر ػػ  كػػؿ  ػف أـ اس ػػكاقق كمنشػػلم، أ ػػ  شػ  ت رجػػدى ،اسر يكر ػم اسركنعػػ م

 .4اسكادم  جدى  رنك رهق ج ف 

  

                                                 
اس ط كع ت اسر    م ، د كاف (1954-1831) سياسة التسمط االستعماري والحركة الوطنية:  جق  كعز ز 1

 .13، ص1985اسرزاار، 
، اس ص ار اسرد دة سلنشر كاسركز ط، اسرزاار 1962التاريخ السياسي لمجزائر مف البداية ولغاية ع  ر  كجكش:  2

 .137،131ص، 2013
 .29، صاسع  ؽاس ررط  جق  كعز ز:  3
 (.01) اس لجؽ رقـاسمر طم نظر   4
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 الخصائص البشريظ. 1-2

 ػػرر ط   سي  لػػم أك  يػػ   ػػ  أف  نطيػػم ر عػػم ىػػق ق ل ػػم    ر ػػ ز، هػػنف ركز ػػط اسعػػك ف  
، أ ػػػ   ػػػف ط سػػػب ق  لػػػم أكتد عػػػ دم  جػػػق  س رش، ه سريػػػم اسشػػػ  س م أغلػػػب عػػػك ني   ػػػف ػػػ

أك ػر  2هػق جػ ف  ر ركػز أكتد عػ دم ع  ػد ،1اسل   شػماسريم اسرنك  ػم هػلغل يـ  ػف ق  لػم 
اسكراغلػػم ك نػػك   ػػزاب هػػلك رىـ  ر ركػػز ، أ ػػ  اسدراررػػم، اسيراشػػ ش، 3 اػػر اس ػػ ررن ج ػػم هػػق 

إ  هم إسث ركارػد عػك ف  كركد  مرلؼ اسي  اؿ كارعراش،  5كنزةاسكرر  ز  .4  د نم ر عم
   .6، نظرا سركهرى  علث  ن رـ اسجد د ف  مرلؼ  ن طؽ اسرزاارآمر ف 

 التػسيم اإلداري. 1-3

 رعػط اس مرلطػم ك لد ػم  ك لد ػم 7رش ؿ  نطيم ر عم  لد م ر عم ك  لم اسصػأج  ت
اسػػكنزة،  ،9اس ك نػػ ت - س ػػ  لػػد  ت كت ػػم ر عػػم ج - كاسرػػق ر ػػـ ،8ك لد ػػم ر عػػم اس مرلطػػم

                                                 
، كأكتد  ي  كف   نطيم ر عمكاسذ ف  ف اس رارشم كاس أكنم  اسل   شم، ررككف ق  لم اسن   شم طلؽ عل يـ أ     1

دراسة وصفية جغرافية تاريخية  ؛حوز تبسة:    ر ك عر ؿ اسذ ف  ي  كف   نطيم منشلم. سلريص ؿ  نظر:رش ش 
د. ـ. اس ر ق عيكف،  ط  م  غ رم جع ـ،  :، رطإلقميـ تبسة وأعراشو مف فجر التاريخ إلى بداية القرف العشريف

 .331، ص 2010ف
 سلريص ؿ جكؿ نع يـ  نظر: .اسذ ف   كد نع يـ إسث إدر س  ف ع د اهلل  ف اسجعف  ف علق  ف أ ق ط سب 2

P. Murati: Le Maraboutisme ou La Naissance d’une Famille Ethnique dans la 
région de Tébessa,  Revue Africaine, Volume 80, Année 1937, p264. 

 كلـ. 89ر  د عف  د نم ر عم  ػػػ 3
 (.02) اس لجؽ رقـاسمر طم نظر جكؿ اسركز ط اسعك نق س نطيم ر عم   4
 كلـ. 81 ػػػ ر  د عف  د نم ر عم 5
رر  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  6

أوضاع العماؿ المسمميف : شأسق ع ؿ  ي  ع  ؿ  ف  مرلؼ ري ت اسكطف. سلريص ؿ  نظر: ع د اسكى ب
 ذكرة سن ؿ شي دة اس  رعر ر هق اسر ر   اسجد ث كاس   صر   (،1966-1913الجزائرييف في مناجـ الونزة )

 .187-186، ص2003/2004، ر   م  نركرم، قعنط نم
قرارا  ف اسج كـ اس  ـ رـ   كر و رجك ؿ ر عم  ف  لد م  مرلطم إسث  لد م ك  لم  1880صدر هق شير ركاف  7

 .269، ص: اس ررط اسع  ؽ   ر ك عر ؿاسصأج  ت. سلريص ؿ  نظر: 
رـ   كر و إنش ء  لد م  مرلطم رد دة رجت اعـ  لد م ر عم  1884د ع  ر  29صدر قرارا  ف اسج كـ اس  ـ هق  8

نظرات فاحصة في ع د اسكى ب شأسق: اس مرلطم م رج نط ؽ  لد م ر عم ك  لم اسصأج  ت. سلريص ؿ  نظر: 
، دار اسيدل سلط  عم الكتابات الفرنسيةـ؛ دراسة تاريخية مف خالؿ 19تاريخ تبسة وجياد أىميا في القرف 
 .133، ص2006كاسنشر كاسركز ط، ع ف  ل لم، اسرزاار، 

 .كلـ 62 ػػ ر  د عف  د نم  ر عم 9
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  ك ر ػم اسكك ػؼ، اسج   ػ ت،  ار اسذىب، ، كسج ؼ اسد ر، ع ف اسزرق ءاس ر ج  كم رة، 
 اس زرعػػػػم ،اسشػػػػر  م ،1 رػػػػف، اس يلػػػػم ،اسجك ر ػػػػ ت، اس ػػػػ ء ار ػػػػ ض،  اػػػػر  يػػػػدـ، قر يػػػػر
 ، هركػػػػ ف2نيػػػػر ف ، اػػػػر اس ػػػػ رر ،أـ علػػػػق  ل رػػػػ ف، اس يلػػػػم اس  سجػػػػم، صيصػػػػ ؼ اسكعػػػػرل،

 .3قنر سعطح كاس

 .األوضاع اإلقتصاديظ واإلجتماصيظ  - 2

كنعػػػ م، ر ػػػؿ رؽ اسرزااػػػرم  ػػػط اسجػػػدكد اسر  إف كرػػػكد  نطيػػػم ر عػػػم هػػػق أقصػػػث اسش ػػػ
ك ف   س نطيػػم ان ك عػػ رو علػػث اقرصػػ د اسع ػػ ظيػػرتاسركنعػػ  ف،   ػػطارر  طػػ  ك  يػػ   سلع ػػك ف

    ؿ اتقرص دم ه      نيـ. ف ج ث اسر  

 األوضاع اإلقتصاديظ. 2-1

ىػػػ  ءغط اسػػػذم    ػػػز  غلػػػب عل يػػػ  اسطػػػ  ط اسرعػػػكم  اسرػػػقنظػػػرا سرغراه ػػػم اس نطيػػػم 
  كاشق.اس ر ق قد ر ؿ رؿ عك ني   ف  اسن  رق  كركد اسجلي ء  شكؿ كاعط،

م صػػػم  ػػػنيـ اس ػػػدك  ،ر ر ػػػر اس  شػػػ م  صػػػدرا  ي ػػػ    سنعػػػ م سعػػػك ف  نطيػػػم ر عػػػم
ريػ ؼ، رعػ قط اس لػكج كغ رى ػ . ارر طت رر  م اس  ش م   س كا ػؿ اس ن م ػم ك س كقد .اسرجؿ

 ف،  عػػػكرة هرك ػػػ، نػػػكاجق نيػػػر فككىػػػذا  ػػػ  ر ػػػؿ  ر كىػػػ   رنيلػػػكف  يػػػ  شػػػر ء إسػػػث اسرنػػػكب 
، كعػػكؽ أىػػراس  ج ػػ  عػػف هك نطيػػم رػػ كر  كاسػػكادم، أ ػػ  صػػ ي  ه صػػ دكف  يػػ  إسػػث اسشػػ  ؿ

 .4اسكأل سل ج هظم عل ي 

 رات كاس يػػػ  أت  ػػػط اس د ػػػد  ػػػف اسنػػػ س اسػػػذ ف  يطنػػػكف  مرلػػػؼ  داشػػػر ك  ػػػد اسز  ػػػ
كقػػػرل كأر ػػػ ؼ اس نطيػػػم، ظيػػػر ر ػػػ  ف هػػػق نػػػكع اس  شػػػ م اسرػػػق رر ػػػث  ػػػ ف ن ج ػػػم كأمػػػرل. 

                                                 
 .كلـ 71 ػػػ ر  د عف  د نم  ر عم 1
 .كلـ 145 ػػػ ر  د عف  د نم  ر عم 2
 .كلـ 96 ػػػ ر  د عف  د نم  ر عم 3
    اعري رو  ف أهكاه ر  ط  ف ج كرريـ  ف عك ف اس نطيم. ىذا 4
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أك ػػر اس كاشػػق اسرػػق  رر ػػط  ػػف ر ػػد  لنيػػ   1ه  سنعػػ م سلغػػنـ هيػػد ذكػػر سنػػ  اسطػػ ىر  راكنػػق
كقػد أكػد سنػ  ذسػؾ  .2كأر  هيػ  كقراىػ  عك ف  نطيم ر عم علث رر  ري  هق  مرلػؼ  داشػرى 

إذ ررػػػػػػكهر علػػػػػػث أرػػػػػػكد  ، نطيػػػػػػم ر عػػػػػػم رشػػػػػػرير  رر  ػػػػػػم ارغنػػػػػػ ـه .3اسط ػػػػػػب ملػػػػػػؼ اهلل
انمي ػػػػت أعػػػػدادى  علػػػػث  عػػػػركل اسرزااػػػػر  1914، كرغػػػػـ ذسػػػػؾ هيػػػػق عػػػػنم 4اسع ػػػػأتت
 1888رشػػ ر   ػػض اإلجصػػ ا  ت أف عػػدد ارغنػػ ـ  ػػ سرزاار كاسػػذم كػػ ف عػػنم  .5 لك ليػػ 

ج ػث كصػؿ  1923 أ  ف رأع ، قد عرؼ انمي    إسث اسنصؼ هػق عػنم  قرا م عشرة 
 .   6إسث م عم  أ  ف رأع 

هنني   ف اس كاشق اسرػق  ػرـ رر  ريػ  هػق رػؿ نػكاجق  نطيػم ر عػم، غ ػر  أ   اس  عز
ه در  ر ر ػػر ىػػذه اس  شػػ م  ػػكردا ى  ػػ  س ػػ  ر ػػ .7 فأنيػػ  رركارػػد  ك ػػرة هػػق نػػ ج رق نيػػر ف كهرك ػػ

اسػػذم   ر ػػر  ػػ نق أىػػـ غػػذاء   ػػد اسي ػػح كاسشػػ  ر   سنعػػ م سلعػػك ف هػػق ىػػذه ك  ػػف جل ػػب، 
كقد عرهت قط ػ ف اس ػ عز   سنعػ م سلرزااػر  ف هػق  .  سيع كة اسنكاجق اسرق رر  ز ط   ري 

 .8ررار   ك  را 1914ك 1910اسيررة      ف 

 

                                                 
  يذا اسر ر  ، كسـ  رـ رعر لو 1911 ف  كاس د عنم لنو  أم رن ،  ر ىد،  كاؿ   نطيم ر عم، (1916) ف ع  را 1

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

 .ع 18 ، اسع عم11/02/2014 ر ر    ، لد م اس  ء ار  ض، كت م ر عم :   نزسو،اسط ىر  راكنق ي  لم  ط  2
اسشر  م.  ن ج مك ف رده ككاسده  ف  ر ق ارغن ـ  دكار ر ز نت هق  ك كاؿ. هأح :(2014-1911 ف  ج د )ا 3

  د30ع  ك09، اسع عم 14/02/2014  ر ر   ،، كت م ر عمر عم لد م   ي  لم  ط اسط ب ملؼ اهلل:   نزسو،
هيد ك ف   رلؾ   أ أكتد ع دم ع  د  أ م أنكاع  ف اسغنـ: ذم  .106اس ررط اسع  ؽ، ص:    ر ك عر ؿ 4

    P. Murati:  op. cit, p306   ارصكؿ اس عكر م ، كذم ارصكؿ اسركنع م، كاسير ف   ني  . سلريص ؿ  نظر:   
، رر: 2،  ج1954إلى اندالع حرب التحرير 1871مف انتفاضة  ؛تاريخ الجزائر المعاصرةش رؿ رك  ر أرركف:  5

 .345، ص2013 ج د ج داكم، إ راى ـ صجراكم، دار ار م سلط  عم كاسنشر كاسركز ط، اسرزاار، 
6 M.E.F Gautier : L’Evolution de L’Algérie de 1830 à 1930, Numérisation Elch Studio 

Studio Graphique, Stasbourg, France, Fevrier 2003, p63. 
 ك  ر د عك ني  علث رر  م اس  عز  شكؿ ك  ر.صجراك م  ف اسنكاجق اسن ج رق هرك ف كنير ف  ر ر ر 7
 .345ص ،ش رؿ رك  ر أرركف: اس ررط اسع  ؽ 8
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  ػػوىر ػػ ـ ، كات1هػػنف رر  رػػو هػػق اسرزااػػر ت ركرػػد إت هػػق ن ج ػػم اسرػػؿ ك  سنعػػ م سل يػػر
 ريرصػػػر علػػػث ػػػلف رر  رػػػو  2هيػػػد جػػػد ن  ع ػػػد اسجيػػػ ظ رػػػدرم هػػػق  نطيػػػم ر عػػػم قل ػػػؿ رػػػدا.

عل ػ  أف  ،3اس  عكر ف، نظرا سك  ػم اسغػذاء اسػذم ررن كسػو  ك  ػ  كاسػذم  يػدر  ينطػ ر رير  ػ 
  ػػ  ك  .4أسػػؼ رأعػػ  846كصػػؿ إسػػث ج ػػث 1900عػػدد ار يػػ ر  ػػ سرزاار قػػد انميػػض عػػنم 

يلػػم رر  ػػز  نج هريػػ  نظػػرا سك  أ، هيػػد قػػؿ عػػددى  هػػق  نطيػػم ر عػػم كػػ ف قلػػ  أف اتىر ػػ ـ  يػػ
 .5اس راعق

ك ػػ  أم رنػػ  -عػػك ف اس نطيػػم  رر  ػػم اإل ػػؿ م صػػم  ػػنيـ اس ػػدك اسرجػػؿ،  ككػػذسؾ اىػػرـ
 كقػد عل نػ   ػف طػرؼ. 7ك رػ عيـ ج ؿ زادىـك  ،كع لم نيليـ هيق، -6 ذسؾ ع   ف ع كد

ج ػػػث  ك ػػػط عل يػػػ  اسيػػػكدج   لنيػػػ  رعػػػر  ؿ أ  ػػػ  هػػػق اس ن عػػػ  ت ،8را ػػػح  ػػػراىـ طػػػرؼ
 ػ   ػف اإل ػؿ ك نػت ارعػرة اسكاجػدة ر رلػؾ ك . 9ك   رعرغؿ سنيؿ اس ر ػث ،سج ؿ اس ركس

 نيػ   ك نػت ر رلػؾ ق  لػم اسل   شػمأف  11، كقد صرح سنػ  علػق  عػ ق10  ف  أ م كم عم
   .12عددا   ر را

 قػد عرهػت كغ رىػ   ػػف غ ػر أنيػ    شػػ م،رػكهرت   نطيػم ر عػم أنكاعػ   مرليػم  ػف اس
انمي  ػػػ . ر  ػػػ   ػػػف ارعػػػ  ب اسرػػػق أدت إسػػػث ىػػػذا اتنميػػػ ض عػػػنكات  نػػػ طؽ اسرزااػػػر 

                                                 
 .480، ص2009دار اس ص ار، اسرزاار،  ،كتاب الجزائرأج د ركه ؽ اس دنق:  1
 (. 1972-1962كش ؼ،  ر ىد،  كظؼ   س لد م ) :(1927 ف  ج د)ا 2
 د.30ع  ك15، اسع عم 12/03/2014 ر ر   ر عم، كت م ر عم،  لد م :   نزسو، ع د اسجي ظ ردرم ي  لم  ط  3
 .39ص ،اس ررط اسع  ؽ : جق  كعز ز 4
   .106ص اس ررط اسع  ؽ،:    ر ك عر ؿ 5
   لـ قرآف  ري عد. :(1935 ف علط ف)ا 6
 ع .17، اسع عم 05/02/2014 ر ر    ر عم،،  لد م  ار اس  رر، كت م و نزس : ع   ف ع كد ي  لم  ط  7
  ير  .ك   لـ قرآف  ري عد، كاسده ك ف هي ي   :(1922 ف  كعؼ)ا 8
 ع .15، اسع عم 05/02/2014 ر ر   ر عم، ،  لد م  ار اس  رر، كت م و نزس:   راىـ را ح ي  لم  ط  9

  .: اس صدر اسع  ؽع   ف ع كد 10
 (.05/02/2015)ركهق  ر ر      ط  ري عد  ف اسر ش اسكطنق اسش  ق ر ىد، : (2015 -1927 ف أج د)ا 11
 ع .17، اسع عم 27/10/2014،  لد م ر عم، كت م ر عم،  ر ر   و:   نزس ي  لم  ط علق  ع ق 12
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اسريػػػ ؼ اس ر  ق ػػػم اسرػػػق عرهريػػػ  اسرزااػػػر ع ك ػػػ  كاس نطيػػػم مصكصػػػ ، كػػػذسؾ اسظػػػركؼ 
  ك ن ت اسرق رع عد علث ج   ري .اس ن م م اسص  م هق هصؿ اسشر ء  ط قلم اإل

ك ػػ   .1عػػأسم جصػػ ف اسصػػجراء ىػػقعػػأتت اسم ػػؿ ك أرػػكد  رػػكهرعرهػػت اس نطيػػم 
 ك نيػ : اس  د ػمر  زت أ     رر  م أنكاع أمرل  ف اسج كان ت، رف رؿ اسعػك ف  يطنػكف 

اسرق ك نت رعػر  ؿ ككعػ اؿ   ر ػد عل يػ  اسعػك ف هػق ج ػ ريـ اس ك  ػم ك كاسج  ر،  ،اس غ ؿ
رعػػر  ؿ سلجػػرث كاسجصػػ د  ، ك ػػ كاؿ  ػػف أرلػػوكرلػػب اس ػػ ء اسػػذم ريطػػط اس عػػ ه ت اسطػػ

  .2كاسدرس

 س مرلؼ اس  ش م ك    لق: 1855ك 1854ه  أ ك ف إجص ء عنرق 

 نوع الماشية
 عدد رؤوس الماشية سنويا

 1855 سنة 1854سنة 
 2534469 2166446 اسغنـ

 1064138 1377141 اس  عز
 426715 416714 اس ير
 81434 73160 اإل ؿ

 84399 76077 اسم كؿ
 74703 76880 اس غ ؿ

 علث: داسردكؿ  ف إعداد ص جب اس جث   تعر  

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  ف طرؼ عك ف اس نطيم ك  قق 
اسرزاار  ف رغـ أف اسظركؼ اسط    م اسي ع م ك نت  ف ارع  ب اسرق أدت إسث 

                                                 
 .107ص    ر ك عر ؿ: اس ررط اسع  ؽ، 1
  اس صدر اسع  ؽ.: را ح  راىـ 2
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ؿ سي ادة اإلدارة  1انمي  ي   ف ج ف آلمر، إ  هم إسث اس رااب اسرق ر جص 
اسرق   رلكي  عك ف اس نطيم اإلعر   ر م  اسرق ريـك  كاعطم أريزري   نجص ء اس كاشق 

ك نو ر  ؿ علث رجد د ق  م اس ر  م اسكارب ده ي   ف طرؼ اسعك ف علث كؿ نكع 
  ف أنكاع ىذه اس ركة اسج كان م.

كاسش  ر ك نت اسزراعم ارع ع م هق  مرلؼ  ن طؽ اسرزاار رر  ؿ هق اسي ح ك 
، ج ث رركهر ىذه 2مك  ر ر اسي ح   سنع م سليأح اسرزاارم  نذ اسيدـ زراعم اس   ش

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

ىق  1895اركسث كارع ع م ج ث ك نت اس ع جم اس مصصم سو هق عنم 
    1900عدد جيكؿ اسي ح اسصلب   أ هق عنم  كصؿكقد ىكر را،  1.143.047

قد ك ، 4 نكع و اسصلب كاسل ف  ف  ر كع اسجيكؿ اس مصصم سزراعم اسي ح 83% ي رب 
ررار    1900إسث  1891هق اس شر م      ف اسرزاار زراعم اسي ح كاسش  ر عرهت 

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

 .6قنط را 7.757.047

                                                 
سلريص ؿ  اسرق   رلكي  اسعك ف.اسكأب اإلدارة اتعر   ر م ر  ؿ علث رجص ؿ  دام ؿ اس رااب جرث علث ك نت  1

  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. 
 1985سلكر ب، اسرزاار،  اس ؤععم اسكطن م، القطاع التقميدي في الزراعة بالجزائر:  ج د  لي عـ جعف  يلكؿ 3

 .114ص
4
 Mollard Ghislaine: op.cit, p10, 13. 

 .340-339ش رؿ رك  ر أرركف: اس ررط اسع  ؽ، ص 5
6
 Mollard Ghislaine: op.cit, p61. 
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ك نت اس ػ اأت اسرزاار ػم ر  ػؿ علػث زراعػم اسي ػح  يػدؼ اتعػريأؾ اسػذارق أكت 
  نطيػػم ر عػػمرغػػـ أف ، ك 1 ػػـ رعػػك ؽ اسيػػ اض   ن ػػ  كك نػػت ىػػذه ظػػ ىرة ع  ػػم هػػق اسرزااػػر

اسرػػق ر ػػد اسنشػػ ط ارع عػػق ، إت أف ىػػذا سػػـ   نػػط اسعػػك ف  ػػف    رعػػم اسيأجػػم ،عػػي  م
عرهػػػت اس نطيػػػم ج ػػػث رر  ػػػم اسج كانػػػ ت.  علػػػث ك ػػػ  رعػػػ عده    شػػػرو، سليػػػرداسػػػذم  كيػػػؿ 

 ء اس كاشق.اس  دة اركسث هق غذا اسذم   د اسش  ركذا اسي ح ك كىق  اسج كبأىـ زراعم 

اس جػػػراث سجػػػرث أرا ػػ يـ، يػػم ر عػػم هػػػق  مرلػػؼ نػػػكاجق  نطاسيأجػػكف  عػػر  ؿ 
اسػػػذم  صػػػنط  ػػػف رػػػذكع ارشػػػر ر،  ػػػط اعػػػر   ؿ جصػػػ ن ف أك  غلػػػ ف  اسمشػػػ ق اسريل ػػػدم

جصػػ د   س نرػػؿ كرػػرـ ع ل ػػم اس عػػر  لكف ر لػػ ف. ه كهرك ػػ ف نيػػر ف نػػ ج رق أ ػػ  هػػق .سرػػره
كا كػ ن  ػؿ ،دمػ ر ير ػ ف   إلسـ  كػف اسعػك ف  .2إسث أ  كف اسدرس  دى  رنيؿ اس ج ص ؿ 

هػػنف  ،سػػك اعػػر ر اسريػػ ؼ س ػػدة  ػػ . ك كعلػػؼ ج كانػػ ريـ ، كيػػ يـ سيػػكريـإت  ػػ  ت  زرعػػكف 
. رف اإلنرػػػػػ ج اسػػػػذم  رجصػػػػؿ عل ػػػػػو اسيأجػػػػكف اسرزاار ػػػػكف  ػػػػػف 3اس ر عػػػػم عرجصػػػػدىـ

 4 مرلؼ اررا ػق اسرػق  يك ػكف  زرعيػ    ػد قلػ أ رػدا   مرلػؼ  نػ طؽ اسرزااػر ع ك ػ 
 ػػف اس  ػػؿ اسزراعػػق اسػػذم ر  رعػػو هػػق اسعػػيكؿ  ريرػػ تهػػق  د نػػم ر عػػم ك نػػت اس ػػ اأت ك 

 .5 ي اس ج طم 

  سنعػػػ م  ى  ػػػ  سلػػػدمؿ ا صػػػدر  كاسرػػػق ر ػػػدأشػػػر ر اسز رػػػكف رشػػػرير اس نطيػػػم  زراعػػػم 
ف زراعػػم أشػػر ر هػػنك نػػ ء علػػث اإلجصػػ ا  ت اسرػػق أكردريػػ  اإلدارة اتعػػر   ر م  6سلعػػك ف

 1927 لػػػد عػػػددى  عػػػنم  اسز رػػػكف هػػػق اررا ػػػق اسيأج ػػػم سلعػػػك ف     سػػػم قعػػػنط نم قػػػد

                                                 
 .115اس ررط اسع  ؽ، ص:  ج د  لي عـ جعف  يلكؿ 1
 اسَطرجم.أ ن ء اس نطيم أك ر اس  در ك طلؽ عل ي  هق   ض اسنكاجق رع ث  2
  .104-103ص    ر ك عر ؿ: اس ررط اسع  ؽ، 3

4
 Mollard Ghislaine: op.cit, p07. 

 .26، ص1984، دار اسيكر سلط  عم كاسركز ط كاسنشر، د شؽ، 2، طشاىد لمقرفمذكرات   سؾ  ف ن ق:  5
6
 Youcef djebari : La France en Algérie, Bilans et contreverses (le Développement 

d’un capitalisme d’état colonial), vol02, OPU, Alger, 1995, p484. 
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. كقػد كػ ف عػك ف نػ ج رق نيػر ف كهرك ػ ف  ير ػكف  زراعػم ىػذا 1شػررة 2530745جكاسق 
   رنػػق ه ي ػػ  اسعػػك ف، إذ ركرػػد  ي ػػ  كاجرػػ ف اسنػػكع  ػػف ارشػػر ر   إل ػػ هم إسػػث اسن م ػػؿ

نػػكر، إ ػػ هم إسػػث  أىػػـ أنػػكاع اسر ػػر اس نررػػم دقلػػم ػػف ك  .م ػػؿ  ػػركريـ ارع عػػ م كىػػق اسن  
 .2  ؿ اسجل ؽ كاسج  رم مرلأنكاع أ

، ج ػث ك نػت رػزرع اس ط طػ  اس عػرنم عرهت اس نطيػم نشػ ط  زراع ػ  آمػر  ر  ػؿ هػق
  سنعػػ م سألشػػػر ر اس   ػػرة هيػػػد كػػ ف اسيأجػػػكف أ ػػػ   .  كػػػ ف  ػػ  ي  ػػسكػػػف  ردكدى ،رةكاسػػذ  

ػػػاسر ػػػ نيػػػ    غرعػػػكف   ػػػ ف اسك  ػػػم اسرػػػق رغػػػرس  اآلرػػػقكاسرػػػدكؿ .  ف اسينػػػدم ف كاسر ػػػ ف كاسر  
 .هق ن ج رق نير ف كهرك ف كاسك  م اس نررم عنك  

 اإلنتاج سنويا بالقنطار العدد الذي يغرس سنويا نوع األشجار
 220 4000 اسر ف

 02 600 اسر ف اسيندم
 40 3000 اسر  ف

 .104ص    ر ك عر ؿ: اس ررط اسع  ؽ،اسردكؿ  ف إعداد ص جب اس جث   تعر  ع علث: 

كلػد  5.5 ف مػأؿ اسرػدكؿ  أجػظ أف إنرػ ج اسرػ ف هػق اسشػررة اسكاجػدة ت  ر ػدل 
غ( أ ػػ  334عػنك  ، ك  سنعػػ م سلرػػ ف اسينػػدم هيػك    ػػؿ أقػػؿ  ػػف نصػؼ كلػػد هػػق اسشػػررة )

ػػػ ف ه  يػػػدار  كلػػػد سلشػػػررة اسكاجػػػدة، كىػػػذا اإلنرػػػ ج س مرلػػػؼ ارشػػػر ر  1.34أشػػػر ر اسر  
م: إ ػػ  أف اتىر ػػ ـ س مرلػػؼ عػػك ف اسنػػ ج ر ف  ػػا ؿ رػػدا قػػد  كػػكف رجػػد ارعػػ  ب اسر س ػػ

 يػػػذه اس ػػػكاد سػػػ س ك ىر ػػػ  يـ  زراعػػػم اسن م ػػػؿ كاسز رػػػكف نظػػػرا سلط   ػػػم اسي عػػػ م،  ػػػط قلػػػم 
ار طػػػ ر ككػػػذا عػػػدـ كرػػػكد  ػػػكارد   ا ػػػم عػػػطج م، أك أف   ػػػ ر ك عػػػر ؿ غ ػػػر دق ػػػؽ هػػػق 

 د م.   ريد  و سإلنر ج اسعنكم س مرلؼ ارشر ر، أك أف اإلجص ء جدث هق عنم  ر

                                                 
1
 Johan Hendrik Meuleman : Le Constantinois entre les deux guerres mondiales 

(L’Evolution économique et sociale de la population rural), OPU, Alger, 2009, p53-

54.  
  .111ص    ر ك عر ؿ: اس ررط اسع  ؽ، 2
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 مرأؼ اس  دة كذسؾ   ،اسغذاا م إسث طرؽ  مرليم رمز ف  كادىـهق اسعك ف  ع د
اسر ر سرمز ف   عر  ؿ ،1ك ف اس مب .سعنكات عد دة ،  ج ث  جريظ  ي اس مزنم
، أف ىذا اسنكع  ف كع اؿ اسرمز ف  كرد  ك رة هق 2ع رافأج د  أم رن كقد  كاسيكؿ.

  .3 ف، كقد ركار ت ارعر اعر   سو ر أ   د ر ؿاسنكاجق اسرنك  م كنير ف كهرك  

 5اسغرارة، 4 يكؿ  ج د ىن فك ف اسكع اؿ ارمرل سرمز ف اسي ح كاسش  ر ك   
 نيد  كقد ك ف قل أ،غ ر أف     ك ط  و سذسؾ، اسذم   ر ر أىـ كع لم  ،6اس ط كرك 

 . ردة  ف اسعنماس  -إسث  دا م أهر ؿ  ف شير ع ر  راسرق ر رد  –ق ؿ ني  م اس رجلم 
 .8 عر  ؿ سرمز ف اسدق ؽه 7أ   اس زكد

  ل ػػم اسرمػػز ف   كف ػػلف عػػك ف اس د نػػم  يك ػػ 9ع ػػد اس  سػػؾ رأسػػقاسعػػ د  ػػذكر سنػػ  
هػػػػق رمػػػػز ف  ػػػػكاد  رنكعػػػػم اس ػػػػزكد   ػػػػنيـاسييػػػػراء   عػػػػر  ؿج ػػػػث  ،  ػػػػؿ عػػػػك ف ارر ػػػػ ؼ

، ىػػػذه 11اسػػػدى ف ػػػ دة سرمػػػز ف  10ز ػػػرك عػػػر  لكف اس .اسكعػػػكس، اس ركػػػككش ،ك س ج صػػػم

                                                 
 :  ش و اسيلم غ ر أنو  ف ارعيؿ أكعط  ني . لغم عك ف اس نطيم 1
 ف أعرة رجيظ اسيرآف، كرمدـ اس عرد أ   عف رد. سلريص ؿ  نظر:  (:   لـ قرآف،1934 ف  ج د اسي ش ق )ا 2

، دار اس أغ سلنشر كاسركز ط  يج الحضاراتمدينة تبسة وأعالميا؛ بوابة الشرؽ ورئة العروبة وأر أج د ع ع كم: 
 .139-137، ص2005اسرزاار، 

 ع .11، اسع عم 01/02/2014 ر ر   ر عم،  لد م نير ف، كت م :   نزسو، أج د ع راف ي  لم  ط  3
   ط  ري عد  ف اسر ش اسكطنق اسش  ق، را س ر   م اسر ؿ ار  ض  كت م  ر ىد، (: 1935)اس دعك ج و 4

 ر عم.
 قنط را  ف اسج كب. 01كىق ع  رة علث ك س  صنكع  ف اسم كط اسصكه م، رعط  يدار 5
 ، رطلث ردرانو   سرراب كاسر ف.  سيرب  ف اسعكف رر هق ار  كف اس رري م  02 جير هق اررض    ؽ جكاسق  6
 ك س  صنط  ف رلد اسج كان ت م صم  ف ارغن ـ. 7
 ع .19، اسع عم 18/05/2014ج    ت، كت م ر عم،  ر ر   ،  لد م اسو  نزس  ي  لم  ط  ج د ىن ف: 8
 (: أعر ذ  ري عد.1948) ف ص سح ا 9

 إن ء ك  ر  ش و إسث جد ك  ر اسرر ة. 10
 .  دة دع م  عرملصم  ف اسل ف 11
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ز ػػػت ك عػػػددا   ر ػػػرا  نيػػػ ، هػػػق رمػػػز ف  ػػػكاد  مرليػػػم كفاس  عػػػكر اسرػػػق  عػػػر  ؿ  اسكعػػػ لم
 .  1سر ف اس ريؼكا، ف، اسدى فاسز رك 

، ج ػث اآلن ػم ػف  ك كرد  و عػدد  ت اس ؤكنم   هلد ياسغن م ك  سنع م س  ض ارعر 
  عػػؿاس ز ػػت اسز رػػكف،ع نػػم  ػػف اس ػػ دة اس مزنػػم ك  صػػجف  جرػػكم علػػث  نيػػ  غطػػث كػػؿ 

 .2 ديد  كاسلجـ ، اسز ركفاس دى ف،اس

عرهت اسرزاار انرش را كاع   سلصن عم اسنع ر م هق  مرلؼ اس ن طؽ نظػرا سركهرىػ  
اشػريرت  نطيػػم ر عػم  ػػ  ض . كقػػد 3علػث اس ػكاد اسمػػ ـ   ػؿ اسصػػكؼ، كاسجر ػر، كاسكرػ ف

 نػت رنعػجك  اسرػق اسزرا ق اسصكه م،ي  ك ف أى  ،4 سنع ج كاسرطر زك اسصن ع ت اسجره م
شػ  يم  كػ س هػق أعػأه  يػب سلررػ ؿ كىػق اسيش   م . كنعج 5سأعر   ؿ اسشمصق رنعج

غ ػر   رك ػم  إف اسيشػ   م .6إلمراج اسرأس كعلث اسر ن  ف  ي ػ ف آمػراف إلمػراج اس ػد ف
اس ػرنس إ ػ   ػف اسصػكؼ أك ػػف  نعػجك ػ   ػرـ  .سل  ػط إن ػ  ىػق م صػم  ل نػ ء اس  الػم هيػط

. أ ػ    سنعػ م سلنعػ ء 7عػ دة أغن ػ ء اس نطيػم ل عػو ك شػ   م، اسيكىك أمػؼ كزنػ   ػف اسك ر، 
 .8 رـ نعج اسج  ؾه

   سػػػػػػػػم كاسنجػػػػػػػط  ػػػف اسي ػػػػػق رصنػػػػػػد، كاسرػػػػػػاسيأا كر ك ػػػػػػاسجلػػػق ك رع م إسػػػثػػػػػػػإ  ه 
 جعب   أ ك اس يلم  ن ج ميق داد كق  كا  ركر  ي  ر ن ايـ. هػػػػػ ء عف اررػػاآل كقد ركار ي  

 

                                                 
   عر  ؿ اسر ف اس ريؼ   د غ عو هق ز ت اسز ركف سلرداكم أ     ف اسع  ؿ.  1
 ع .10، اسع عم 31/05/2014،  لد م ر عم، كت م ر عم،  ر ر   و  نزس  ي  لم  ط ع د اس  سؾ رأسق: 2
  .321، ص2009، دار اسكر ب اس ر ق، اسرزاار، المجتمع الجزائري وفعاليتو في العيد العثماني :أرزقق شك ر ـ 3
  .262اس ررط اسع  ؽ، ص أج د ركه ؽ اس دنق: 4
  .108ص    ر ك عر ؿ: اس ررط اسع  ؽ، 5
، اسشركم اسكطن م سلنشر كاسركز ط، اسرزاار  2 ج د اس ر ق اسز  رم، ط ، رط:المرآةج داف  ف ع   ف مكرم:  6

  .61، ص1982
 ع .19، اسع عم 29/12/2013،  لد م ر عم، كت م ر عم،  ر ر   ي   نزس ي  لم  ط اسط كس ع د اسد ف:  7
   .110ص    ر ك عر ؿ: اس ررط اسع  ؽ، 8
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 أ   عف رد. 2أ ن ء كأجي د علق اس ل قهيد ركار ي   1رصر ح  كعؼ ج هق

 ، ج ػػػث  ػػػرـ صػػػنط ارقيػػػ ؿ، اسصػػػي اح ػػػف اسصػػػن ع ت اس نرشػػػرة أ  ػػػ  اسجػػػدادة
ك   ركرد كرشػ ت سصػن عم اسر ػد كىػق  .3كغ رى   ف ج ر  ت اسعك ف اس ك  مكاسعك ك ف 

رهػػت اس نطيػػم ع، ك ػػ  5ك صػػطيث   ػػدة 4كىػػق سكػػؿ  ػػف جػػكاس جػػكاس، كعلػػق  ػػف ع ػػ ر
 كصػػػن عم ،6 ػػػ دة اسيطػػػراف اسرػػػق  ػػػرـ اعػػػرمراري   ػػػف مشػػػب اسصػػػنك راسيجػػػـ ك صػػػن عم 

ككػػػذا صػػن عم اسشكاشػػػق، كاسرػػق ك نػػػت أقػػؿ رػػػكدة  ػػف    لريػػػ   7كعػػ اؿ اسنعػػػ ج اس مرليػػم
 .8اسركنع م

ك    9اسط ف اس عرملص  فصن عم اآلرر  ع الرق ن كشق كص سح   ركر ركار ت
كارمرل   سشر  م  ،كىق   ا م 10  ف    كش  إجداى   ، س نطيم ط جكنر ف كرد رك   
  م ر م كى   سلي  د ع د اسعأـ ق  م.كىق 

س نعػػػكر ت   ػػػض اغ ػػػر  ،ق ا ػػػم  ػػػذاري سػػػـ ركػػػف هػػػق  نطيػػػم ر عػػػم صػػػن عم جره ػػػم 
 .  11 كريم سأعر   ؿ اسشمصقاس

  ػػرا علػػثأكػػ ف سيػػ   هيػػداسصػػن عم  نظػػرا رف اس نطيػػم ك نػػت ر ػػ نق  ػػف  ػػ ؼ هػػق
 اسعك ف  ر د  ك ط ذسؾ ،1علث اإلنر ج اسج كانق كاسرق رك د رككف  يرصرة ،اسرر رة

                                                 
 . ر ىد(:  كاؿ، 1924 ف  ج د)ا 1
(: رليث ر ل  و هق زاك م  كادم عكؼ ك ف   ل   سليرآف، ر لـ اسجرهم علث  د أكتد 1846-1800 ف ري ؿ )ا 2

 ع .10اسع عم  27/11/2014 ر ر      نزسو،  لد م اس يلم، كت م ر عم، رش ش  منشلم.  ي  لم  ط  كعؼ ج هق:
 اس صدر اسع  ؽ. ع د اس  سؾ رأسق: 3
 د.30ع  ك16، اسع عم 17/07/2014  نزسو،  لد م ر عم، كت م ر عم،  ر ر     ي  لم  ط ع د اسكى ب جكاس: 4
 .06/03/1927، قعنط نم، اسرزاار، 416، ع7، ساسنر ح، تبسةع  ر  ف مل يم:  5
  .109ص    ر ك عر ؿ: اس ررط اسع  ؽ، 6
 كاسر ط ب.اسيرداش، كاس غزؿ  ف   ف ىذه اسكع اؿ نرد:  7
  .322، صاس ررط اسع  ؽ :أرزقق شك ر ـ 8
 اس صدر اسع  ؽ.ع د اس  سؾ رأسق:  9

 كلـ. 45ر  د عف  د نم  ر عم  ػػػ 10
  .110، 108ص    ر ك عر ؿ: اس ررط اسع  ؽ، 11
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ه  سنعػػػػ م سلررػػػػ رة  علػػػػث   ػػػػض اسررػػػػ رات اس عػػػػ طم عػػػػكاء   س نطيػػػػم أك م رريػػػػ . 
 يصػػد  يػػ  ، ك دامػػؿ اس جػػأت ررػػ رة  ك  ػػم   سعػػكؽ ارعػػ كع م أك اسدامل ػػم إ ػػ  أف ركػػكف

ر عػػم  كرػػد  هيػػق  د نػػم اس ػػا لم اس  رك ػػم،س  ل ػػ ت   ػػط كشػػراء اسعػػلط    رعػػم اسررػػ ر 
،  ػػ سل يعػػـ إسػػث رػػزا ف قعػػـ مػػ ص   سم ػػر كآمػػر  2عػػكؽ هػػق  ،ك  ػػض اسػػد ك ك فجـك

سػ أ إسػث نػ د   ػف اس ػكاد، كاسػذم  جكسكنػو اسيل ػؿ ػو ا كاجػد  دك نػج ف   رلؾ عك ف اسر ؼ 
 .3ك ييث سلع ر

، اسشػر  م 4ر عػم عرهت اس نطيم عدة أعكاؽ أع كع م هػق كػؿ  ػف  اػر اس ػ رر، ك  
أعػكاؽ أعػ كع م إسػث  إ ػ هم.  يػ كػ ف اسنػ س  رنيلػكف إسج ث  نير ف،ك  اسكك ؼ، اس ك ن ت

  كػػػؿ  ػػػف:  عػػػك  نم، كعػػػ ف اس   ػػػ ءكىػػػق  هػػػق قكاهػػػؿ  ر ػػػم  رنيػػػؿ إس يػػػ  اسررػػػ رأمػػػرل 
   .5ر عم اسرق  يصدى  عك ف  نطيماركسث  اسكريم ي  ارع كعقعكقاسرق   ر ر  منشلمك 

 ػػػ أ  اسشػػػر  من ج ػػػم   هػػػنف اسعػػػكؽ ارعػػػ كعق، 6اس ركعػػػق  كط سػػػب كهيػػػ  سشػػػي دةك 
 . 7، إ  هم إسث اس  ش مر رض  و  مرلؼ اس كاد اسغذاا م، ك  ككف كؿ  ـك ع ت

 8اس  زنطػػػػق اسعػػػكركاسػػػذم  نصػػػب ملػػػؼ ، هػػػق جػػػ ف أف اسعػػػكؽ ارعػػػ كعق  ر عػػػم
 كاس  عػػػ  ف،  سعػػػكاؾكككػػػذا  ػػػكاد اسرر  ػػػؿ اسغذاا ػػػم، اس ػػػكاد ارق شػػػم ك   ػػػض  ر ػػػرض  ػػػو

 . 9إ  هم إسث   دة اسر د

                                                                                                                                               
  .111ص ،نيعواس ررط  1
(، كىك    رك جو Ferdinand  Cambon ف طرؼ را س اس لد م ه رد ن ند ك   كف) 1908هرح اسعكؽ عنم  2

 اسَلكجم اإلشي ر م اس  ليم علث  دمؿ اسعكؽ.
 اس صدر اسع  ؽ. ع د اس  سؾ رأسق: 3
 (.03)  نظر اسصكرة اس لجؽ رقـ 4
  .111ص    ر ك عر ؿ: اس ررط اسع  ؽ، 5
 (:  ر ىد، ا ف شي د، أ  ف قع م اس ر ىد ف   لد م اسشر  م، كت م ر عم.1939)ا ف ص سح  6
، اسع عم 17/05/2014:  يع م اس ر ىد ف،  لد م اسشر  م، كت م ر عم،  ر ر   اس ركعق  كط سب  ي  لم  ط 7

 د.45ع  ك15
8 http://Anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ulysse/08FI-433- V010N020.  

 د.30ع  ك17اسع عم  20/11/2015ر ر   اسدمكؿ
 : اس صدر اسع  ؽ.ع د اس  سؾ رأسق 9
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 مسػكاد. كر ر ػر اأك إسػث رػكنس مإ   إسػث اسػكادم رج اس نطيم هيد ك نت أ   اسرر رة 
 رل ػكف إس ي  رر ر  نطيم ر عم اسي ػح كاسشػ  ر ك   نيؿ ج ث ،سلر  دؿ اسرر رم أىـ  نطيم

 ؽ اس ي   ػػم طػػر كػػ سر كر، كرػػرـ ىػػذه اس  ػػ دتت اسرر ر ػػم  ػػف  ؤكنػػم  و نيػػ   ػػ   جر ركنػػ
س نطيػم  اسريػم اسرنك  ػم  ػف نطيم ع كر نجك ركنس   سنع م سلنػكاجق اسجدكد ػم ك   أني  

 .ر عم

هيػد كػ ف ررػ ر اسنػكاجق اسرنك  ػم س نطيػم  ، رػكنس اس  ػ دتت اسرر ر ػم كه     مص
ر عػػم ك اػػر اس ػػ رر كهركػػ ف كنيػػر ف،  عػػر  لكف اإل ػػؿ ككعػػ لم سنيػػؿ اسجليػػ ء إسػػث كػػؿ  ػػف 

عػػر   ر م  نصػػدار ه  سنعػػ م سلجليػػ ء كنظػػرا رى  ريػػ  هيػػد ق  ػػت اإلدارة اإل، 1ةنيطػم كر غػػز 
 ػنظـ شػػركط اعػرغأسي  كرػػ ر   اقرأعيػ  كاسكعػػ اؿ  1885د عػػ  ر  09قػ نكف كذسػػؾ هػق 
  ػػػ ط  1914 ػػػ رس عػػػنم  16كسج   ػػػم اإلنرػػػ ج صػػػدر قػػػ نكف هػػػق  2اس عػػػر  لم سػػػذسؾ
اعػرغأت سلجليػػ ء  1921 ػ أ هػق عػنم ،   ج ػث عرهػت  نطيػم ر عػػم 3إنر ريػ  كرعػك يي 

 .4ىكر را 101831.37هق  ع جم قدرت  ػ 

 عػريد كف اسر ػر رغـ ذسؾ كػ ف عػك ف اس نػ طؽ اسجدكد ػم  يك ػكف     يػ   رػكنس ك ك 
 .  5كقل أ  ف اسييكة

                                                 
  د نر ف ركنع ر ف. 1

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.  
 اس صدر اسع  ؽ.  ج د ىن ف: 5



  7291األوضاع في منطػظ تبسظ قبل سنظ      الغصل األول

 91 

 ررك ف رػػػػنجػػػػك ج ػػػػدرة  كػػػػ فأ ػػػػ  ررػػػػ ر نػػػػكاجق اس ػػػػر ج كاس ك نػػػػ ت هػػػػنف اررػػػػ ىيـ 
 رنيلػكف  هػنف اسر رػ ركنظرا سكركد ر س م ك  ػرة  ػف اسرزااػر  ف   سرر ػد اسركنعػق  ،1كاسك ؼ

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

نجػػك   ػػض  اسركنعػػ م ع ػػكر اس  ػػ اط 1853اإلدارة اتعػػر   ر م  نػػذ عػػنم  جػػددت
  ػػف اسرنيػػػؿ ذسػػػؾ سػػـ   نػػػط   ػػض اسررػػػ رإت أف  ك نيػػ   نطيػػػم ر عػػم، 3اس نػػ طؽ اسشػػػرق م

رػػػ ر  راق ػػػم  ػػػف طػػػرؼ اإلدارة، ن ى ػػػؾ عػػػف رنيػػػؿ اسر  اسكعرة غ ػػػر اسػػػر ل ػػػم اسطػػػرؽ اسع ػػػر 
رػدكؿ كاس م قرا ػم ك صػ ىرة  ػط اسركنعػ  ف.لكاسػذ ف رػر طيـ صػ ،اسير   ف ردا  ػف اسجػدكد

ك مرلػؼ اس ػكاد اسرػق  ،   ؿ اس دف اسركنع م اسرق  ر   ؿ   ي  عك ف  نطيػم ر عػماسر سق 
  رـ رل ي .

 المواد التي تجمب منيا المدينة
 اسز ت، اسيليؿ، اسر كر، اسر  ف، ارغط م، رلكد اس  عز. قيصم

 اس عؿ، اسر  ؿ، اسمركب، اسص  كف، اسز ت. اسي ركاف
 اسركا ؿ، اسذرة. ن  ؿ

 اسمركب. ا ع كف
 اسمركب، اسلكز، ارجذ م، اس رانس. ركنس

 اسص  كف، اسدتع، اسيكاكو اسر هم. صي قس
 اسر كر. ركزر كاسرر د

 اسجن ء. ق  س
 .111ص    ر ك عر ؿ: اس ررط اسع  ؽ،اسردكؿ  ف إعداد ص جب اس جث   تعر  د علث: 

                                                 
 س اس  كف   سكك ؼ.أ دف ركنع م ريط   سيرب  ف اسجدكد اسرزاار م اسركنع م  ركرا   س   ر اسجدكدم سر  1
 اس صدر اسع  ؽ. ع د اس  سؾ رأسق: 2
أ ك اسي عـ ع د اهلل: ىذه اس ن طؽ ىق: ق س م،  عكرة، عكؽ أىراس، ر عم، كاس  ف اس    ء. سلريص ؿ  نظر:  3

 .72، ص2009، ، ع سـ اس  رهم سلنشر كاسركز ط، اسرزاار1ج ،(1911-1861) الحركة الوطنية الجزائرية
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رغػػـ صػػ ك م اسرنيػػؿ إسػػث اس ػػدف اسركنعػػ م هػػنف اسررػػ ر سػػـ  ر ػػ  لك هيػػط  ػػط اس ػػدف 
  ػػػ  أت أ  ػػػ   ػػػط ررػػػ ر  ػػػف  مرلػػػؼ  اسجدكد ػػػم ك سيصػػػر ف كاسكػػػ ؼ، إن ػػػ  ك نػػػت سيػػػـ

اس نػػ طؽ كن  ػػؿ كصػػي قس كرػػكنس، كأف اس ػػكاد اسرػػق كػػ نك  رل كنيػػ  ت رر ػػدل هػػق غ س يػػ  
     جر ركف إس و هق ج  ريـ اس ك  م.

كػػ ف اسرنيػػؿ هػػق  مرلػػؼ  نػػ طؽ اسرزااػػر  م ػػط إسػػث رػػرم ص  ػػرـ   كر ػػو رجد ػػد 
 .1أص ح  رـ  جر م 1903م ع ب اسرنيؿ كاسريم كاس دة، ك نذ شير د ع  ر  ف عن

 ػرـ  نيػ  اس  ػكر   عػر هػق كقػت اسريػ ؼ، هػق جػ ف  طػرؽعلػث   نطيم ر عمرركهر 
 رغ ػػر مػػط  ج ػػثهيػػق  عػػ سؾ غ ػػر    رػػم . صػػ  م رػػدا هػػق  كعػػـ رعػػ قط ار طػػ ر أنيػػ 

كىػق علػث  ،اسع ر  ف طرؼ  عر  ل ي    عر رار، سكف دك    ػ سيرب  ػف اسمػط اسرا عػق
 . ر كعر ف

طر ػؽ اسطػرؽ اسرػق رنطلػؽ  ػف ر عػم نجػك  ػ قق اسريػ ت كىػق: اس ر كعم اركسػث: 
 كنم)عن  ػػم( كاسػػذم   ػػر  -قعػػنط نم كاسػػذم   ػػر   ػػ ف اس   ػػ ء، كطر ػػؽ ر عػػم  -ر عػػم 

، أ ػػ   ػػف ر عػػم إسػػث   رنػػم هيػػد عرهػػت كرػػكد طػػر ي ف اركؿ   ػػر  كػػؿ  ػػف  عػػكؽ أىػػراس
أ ػػػ  اس ػػػ نق ه  ػػػر علػػػث  ػػػكراكم،  .ج ػػػ ـ أككػػػس، عػػػ ف  عػػػك  نم، عػػػ ف ر كعػػػم، منشػػػلم

 -طر ػػؽ ر عػػمطػػرؽ أمػػرل كىػػق ، كػػذسؾ 2 ل رػػ ف، عػػ ف ق  ػػر، عػػ ف رػػراب، عػػ ف منشػػلم
 -طر ػػػؽ ر عػػػماسشػػػر  م،  -طر ػػػؽ ر عػػػم ػػػرج اس ػػػ ء ار ػػػ ض،  -  ػػػؽ ر عػػػمطر ، 3هر  نػػػم
 منشلم.

 كػػػكف انطأقيػػػ   ػػػف كاجػػػم نيػػػر ف نجػػػك اسرػػػق اسطػػػرؽ  اس ر كعػػػم اس  ن ػػػم: كىػػػق أ ػػػ 
طر ػؽ ، نيطػم -طر ػؽ نيػر ف ،ر غػزة -نيػر فطر ػؽ  د  لػم، -طر ؽ نيػر فاسرنكب كىق: 

                                                 
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, pp443-

444.
 

  د نم ركنع م جدكد م ريط   سجدكد اسرزاار م اسركنع م  ف ريم اس   ر اسجدكدم س كش كم. 3
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سنعػػ م سلرنيػػؿ هػػق  مرلػػؼ نػػكاجق اس نطيػػم    .عػػكؼ -نيػػر ف   ػػر اسجػػكش، طر ػػؽ -نيػػر ف
 1أعػ سق اسر ػ ؿ اسرػق ت ررػكهر علػث  ن هػذ   عػداىن ؾ عيكسم ك  رة كهق كؿ اترر ى ت 

 .، كر ؿ زار ؼ ن ج م نير ف ضنظرا سص ك م رغراه ري  كر ؿ اسررؼ كاسر ؿ ار 

اسرر ر ػم  ، عػكاء اسزراع ػم، أك   رعػكف ر  ػط ارنشػطمرغـ أف عك ف  نطيم ر عم 
أك اسصػػن ع م، غ ػػر أنيػػ  ت رعػػد ج ر ػػ ريـ اس ك  ػػم، نظػػرا سيلػػم اس ػػردكد  ػػف ريػػم، ككػػذا 

أ يلت ك ىؿ ارهراد  ف مأؿ  كاسرق ،2اس رااب اس يرك م علث اسعك ف  ف ريم أمرل
 3سليػرد %50أكامػر اسيػرف اسر عػط عشػر إسػث اسز ػ دة  تكصػل ج ث، سي  اترري ع اس رزا د

أك ر  ف  رة جرث  عػرط  كا    رعػم  كنظرا سلز  دة اس ي لم هيد ط سب رر ر ر عم رمي يي 
 .4 مرلؼ نش ط ريـ كاصلم ك أع  سيـ   عر 

 1912م  ػدأت رعػكء رػدر ر    دا ػم  ػف اس ػ ـ   كف اسيكؿ أف ارك ػ ع اتقرصػ د 
ك ػػػ   اقرصػػػ د    1917سيػػػد عرهػػػت اس نطيػػػم هػػػق عػػػنم . 5إسػػػث أف صػػػ رت صػػػ  م رػػػدا

 اس ر عػػػػػم اسي رلػػػػػم ػػػػػركز صػػػػػ     لػػػػػد دررػػػػػم ان ػػػػػداـ اسغػػػػػذاء ك 
6
دارة ك ػػػػػ سرغـ  ػػػػػف أف اإل 

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

                                                 
  . 91-80ص سلريص ؿ  نظر:    ر ك عر ؿ: اس ررط اسع  ؽ، 1
قررت اإلدارة ز  دات أمرل  1874هر ت اإلدارة اتعر   ر م ز  دات هق اس رااب، كهق عنم  1873هق عنم  2

الجزائريوف ز  دات هق    سد اس ر  م. سلريص ؿ  نظر: ش رؿ رك  ر أرركف: اسرـ    عيم  1875 ـ هق عنم 
  2007، رط: ـ. ج ج  ع كد، أ.  كلق، دار اسرااد، اسرزاار، 1، ج(1919-1871) نساالمسمموف وفر 

 ص رت اإلدارة  1892ر ق اسذم  يطنو غ س  م اسعك ف  ف اس ر  م إذ  دا م  ف عنم ڤاسػسـ  علـ . 477-475ص
ؿ اس ر  م عل و. سلريص ؿ  نظر: ، اس ررط ...المعاصرةتاريخ الجزائر ش رؿ رك  ر أرركف:  اتعر   ر م رجص 

. 1913إسث1901اس رااب اسرق  يـك اسرزاار كف  ده ي  عف اترري ع  ف عنم رركقؼ ق  مسـ  .346اسع  ؽ ص
  .311ص ،اس ررط اسع  ؽ، ...تاريخ الجزائر المعاصرة ش رؿ رك  ر أرركف: :سلريص ؿ  نظر

 .490اسع  ؽ، ص اس ررط ،1، ج...الجزائريوف المسمموف وفرنساش رؿ رك  ر أرركف:  3
 .15-14، ص21/01/1926، اسرزاار،11،ع1، ساسشي ب، طالبو إصالح ؛رسائؿ الوطف ج د اسع عق:  4
 .26اس ررط اسع  ؽ، ص   سؾ  ف ن ق: 5

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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 1ك ف   نطيم ر عم ع ك   ت  رغذكف ر ػدا كت  ػلكلكف اسلجػـ إت هػق اس كاعػـ كارهػراحاسع  
 كذسؾ نظرا سلج سم اس زر م اسرق ظؿ    شي  اسعك ف.

 األوضاع اإلجتماصيظ. 2-2

  ر د عك ف  نطيم ر عم م صم  نيـ اس دك اسرجؿ هق    شريـ، علػث  ػ    لكػكف 
ككػػذا علػػث  ػػ   جصػػلكف عل ػػو أ نػػ ء ارع ػػ ؿ اس كعػػ  م هػػق   ػػف   شػػ م كق ػػح كشػػ  ر،

 أف اسع ػك  ف  3ك ذكر  دانق صػمرم، 2رنق اس ج ص ؿ   س ن طؽ اسرق  رنيلكف إس ي    سرؿ
. ك   ك نػت اس   شػم  رر طػم  ػ سر ر  ك كلي  ك ف ع  يـ كراء سي م اس  ش ص   اسع ك  ف 

ء رف اسي ػح كاسشػ  ر  ف نكاجق ركنس، كاسذم  عر  ؿ هػق  كعػـ اسشػر  كنواسذم  عريد 
 هػػق هكػػ ف غػػذاؤىـ  يرصػػرهػػق شػػير ر  ػػ ف . أ ػػ  4ت  كي ػػ ف ك ؤكنػػم هػػق كقػػت اس ػػركدة

 .5دق ؽ اسش  ر أك اسي حاسجع ء اسذم  رـ صن و إ    ف  علثنكاجق اس نطيم ك  ر  ف 

 .5اسي ح
 اسع ػك  فك نت اإل ك ن ت هق ك  ر  ػف نػكاجق  نطيػم ر عػم  ػ  يم رػدا، هيػد كػ ف 

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

                                                 
  .106ص    ر ك عر ؿ: اس ررط اسع  ؽ، 1
 اس صدر اسع  ؽ. ع   ف ع كد: 2
 دَرس   د اتعريأؿ   مرلؼ اس دارس،  ـ أص ح  يرش   نجدل  ي ط  ت كت م ر عم ط سب  ر  ط اسز ركنم،  3

 .، كت م ر عم لد م  ار اس  ررس ندك  م   را ع
 د. 30ع  ك11، اسع عم 01/04/2014  نزسو،  لد م  ار اس  رر، كت م ر عم،  ر ر     ي  لم  ط  دانق صمرم: 4
  كاسذم  رـ صن عرو  ف اسي ح  طليكف عل و ‹‹المرمز››اس نطيم  اسذم  صنط  ف اسش  ر  طلؽ عل و عك ف 5
 اس صدر اسع  ؽ. . اس ركعق  كط سب:‹‹الفريؾ››
  رغ ؼ  صنط  ف اسش  ر.  6
  17/05/2014  نزسو،  لد م اسشر  م، كت م ر عم،  ر ر     ي  لم  ط  ج د  راى ق اس دعك  ج د اس ر ق: 7

 (.17/05/2016 ر ر  ) ركهق ع .18اسع عم 
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اسرػػق عر  ػػريـ اعػػـ اسريػػ ؼ كذسػػؾ هػػق  ك  1غػػكدةل  اسر   كاسرػػق  نيػػ رػػذكر اسن  رػػ ت،    ػػض
 .2سل ر عم

ك   ، 3س ر عماعر رار ا 1880جرث  1877اسيررة  ف عرهت ع  سم قعنط نم هق 
يجػػط  ػف اسم ػػس عػنكات إسػث  1923ك 1916اسرزااػػر هػق اسيرػرة  ػػ   ػ ف  ر ر ػتك ػ  
نػزؿ عػك ف ارر ػ ؼ  ػف  ػ أ  1920عػنم  ، هيػقإسػث دررػم ك ر  ػم  سع ػك  ف كصؿ اسذم 

 .4دكاك رىـ إسث اس دف ش و عراة  رعكسكف

إذ  رنيلػػػػكف  ،لجصػػػػكؿ عل ػػػػوس ف   ػػػػذسكف ريػػػػكدا ك  ػػػػرة ك  ك  سنعػػػػ م سل ػػػػ ء هػػػػنف اسع ػػػػ
 .5ك ن  ط اس   ه اآل  رإسث  كاعطم اسج  ر كاس غ ؿ 

 6اس  ػػػ ءة، ك اسي ػػػ ص، كاسيشػػػ   م لػػػ س كػػػ ف اسررػػػؿ  هػػػنفأ ػػػ  ه  ػػػ   ر لػػػؽ   سل ػػػ س 
 نر ػػػػؿ ك ، 7رف اسررػػػػؿ عػػػػ دة ت  رػػػرؾ رأعػػػػو ع ر ػػػػ  ،اسرػػػػق   ػػػػ ي  علػػػث رأعػػػػو اس    ػػػمك 
كػػ ف عػػدد ك رعػػر  ؿ اسج اػػؾ هيػػد ك نػػت  اس ػػرأةأ ػػ   .اس صػػنكع  ػػف رلػػد اسج كانػػ ت ڤرڤسػػػا

، هيػػد ك نػػت ر ػػ ش ج ػػ ة ق عػػ م رػػدا  ت ارقػػداـج ه ػػ  شػػ ف نعػػ ء اس  د ػػم  ػػف ك  ػػر رػػدا 
 .8‹‹ال تكاد تعرؼ لمحياة معنى وال لمذة العيش سبيال››  سررؿ هيق   ي رنم

                                                 
اسزرع  جيكؿ هق    ن ت أك ر اسم    ت هص لم  ف  ر م جكس م ك طلؽ عل ي  رلغكطم ك  ر  ز غ م آأك  ر: عش م 1

ى   م. سلريص ؿ  نظر: ع د اسي در جل  ق كآمركف:   كأدراني   عيلم قل أ،  زكرى  اسع  م اسن  ر ت  ف كىق
، اسكك سم اسكطن م سجيظ اسط   م كاإلرج د اس  س ق سجيظ اسط   م، اسرزاار، رك ل م النباتات الطبية؛ تقرير عممي

 . 77-76، ص1997
 سلريص ؿ  نظر:  .سـ  رنق عك ف اس نطيم ش ا   ذكر 1900هق عنم  2

Sitaution critique a Tébessa, L’Avenir de Tébessa, 04 années, N°158, du 16/09/1900.   
 .338، اس ررط اسع  ؽ، ص...تاريخ الجزائر المعاصرة ش رؿ رك  ر أرركف: 3
 .473-472، صاس ررط نيعو 4
 اس صدر اسع  ؽ. اسط كس ع د اسد ف: 5
 دكارة، عند نطيي  رككف  ن  سم قل لم سجرؼ اسكاك كارسؼ.ڤ طلؽ عل ي  عك ف اس نطيم اسػ 6
 .كجرث ارطي ؿ  رـ رر  ريـ علث ذسؾ 7
 .451اس ررط اسع  ؽ، صأج د ركه ؽ اس دنق:  8
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 ػف ك ف ارطي ؿ عراة ر    ، هيد كصلت  يػـ اسك ػ  م ك ػ  ذكػر ج ػداف هق ج ف 
ال تعطػػػى ليػػػـ ألبسػػػة إال فػػػي الشػػػتا  أوعنػػػدما يصػػػموف سػػػف ››مكرػػػم  لنػػػو ع  ػػػ ف 
 .1‹‹البموغ

أك أنيػػ   2رصػػنط  ػػدك    ػػف طػػرؼ اسنعػػكة   سشػػ ر  م   ػػهننيػػ  إ ػػ   سنعػػ م سلعػػكن ت  
ه ػػػ أ كػػ ف عػػػدد اسمػػػ ـ  ر عػػم هػػػق عػػػنم  .3ر ػػق  صػػػنكع  ػػػف اسطػػ ف كاسرػػػ فڤع ػػ رة علػػػث 

 .4 قر   81عدد اسيرا ث ىك  ن   م  م  7672 قد  لد 1911

ك  ػػػػ  أف  ،ككػػػػذا   سعػػػػكف ،  س عػػػػركل اس   شػػػػقسلعػػػػك ف اسج سػػػػم اسصػػػػج م رر طػػػػت ا
 كػػكف عر ػػم اسكعػػط ه  ػػؿ ىػػذا  را ػػث،ڤسػػػا ػػف  ككػػ ف اسعػػكف أك ػػره اس   شػػم ك نػػت عػػ ام،

ك  سنعػػ م سل ػػأج هػػنف اسرػػد ر   سػػذكر أف  .5، ك سعػػؿ كاسزىػػرم ػػراض اسم   ػػم كارك اػػمسأل
 6عػػك ف اس  د ػػم   ػػ سركف اس ػػرض   ػػ  ركار ػػكه  ػػف اآل ػػ ء كاررػػداد  شػػرث أنػػكاع ارعشػػ ب

اسكػػكس را  كاسرػػق  نيػػ  اسرػػدرم، اس نرشػػرة، ػػلنكاع ار ػػراض   اس ػػأج   س نطيػػم  رر طػػكػػ ف 
ػػػإ ػػػ هم إسػػػث أ ػػػراض أمػػػرل   ػػػؿ اسصػػػي   ،7كاسر يػػػكس ك ػػػر ار ػػػراض رع، كر ػػػد أ ر، كاسص 

 .8اسش س ر م انرش را   س نطيم هق هصؿ اسص ؼ ىق 

                                                 
 .62اس ررط اسع  ؽ، ص ج داف  ف ع   ف مكرم: 1
 (.04)  نظر اسصكرة اس لجؽ رقـ 2
 د. 30ع  ك17، اسع عم 24/02/2014  نزسو،  لد م  ار اس  رر، كت م ر عم،  ر ر     ي  لم  ط ع  س ط م: 3

4 A.Berque: L’Habitation de L’Indigène Algérien,  Revue Africaine, Volume 78 

Année 1936, p55.
 

 .448اس ررط اسع  ؽ، ص أج د ركه ؽ اس دنق: 5
 .88ص، 1974، نكه  ر 128، ع11س ،  رلم اسر ش، الطب والعالج أثنا  الثورة :ارم ر  كاسط  ف 6
ق ث رير    علث عدد ك  ر  ف اسرزاار  ف.   1921هيق عنم  ، رطكر اسداء هق كقت اس ر عم ه ص ر ك  ء 7

 .471ص ،، اس ررط اسع  ؽ...تاريخ الجزائر المعاصرةش رؿ رك  ر أرركف:  سلريص ؿ  نظر:
  نزسو،  لد م ر عم، كت م ر عم،  ر ر   سم.  ي  لم  ط ص سح  راكنق: ڤ طلؽ عل ي  عك ف اس نطيم اس ػ 8

 د.30كع  17، اسع عم 14/02/2014
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غ ػػر أنيػػـ ت  يصػػدكف  ، طليػػم هػػق اسطػػب كاس ػػأجاس يػػم اسرزااػػر  ف اسك نػػت سػػدل 
  ي ػػػلكف اس ػػػرض هيػػػـ. 1عػػػر   تت اسريل د ػػػماس عرشػػػيث اسيرنعػػػق،  ػػػؿ  رريػػػكف إسػػػث اإل

 .2ه وسيـ  يم  ت ج ث كاعطم اسطب اسجد ث سدل اس عر  ر  اس أجعلث 

: اس رعػػ ر، اسػػد  غ ك ػػف أى يػػ ، 4 ػػف ارعشػػ ب هكػػ ف أك رىػػ  3  سنعػػ م سألدك ػػمأ ػػ  
ػػػػلغم ر، اسم   اسك  ػػػػ ملػػػػط أج  نػػػػػ    شػػػػػري ت   ككػػػػ ف    ػػػػػي كعلػػػػػؾ اسصػػػػػنك ر.  ، طػػػػػم، اسع 

 طجنيػػػ أنيػػػ  رعػػػر  ؿ    شػػػرة   ػػػد  أك ، أك اس عػػػؿ،شػػػجـ اس ػػػ عز أك ك سػػػدى ف، ،ج كان ػػػم
 ء علػػػث ريرجػػػ ت اسيػػػـ كاسرػػػركح   ػػػ  اعػػػر   ؿ اسجن ػػػأـ  ػػػر .5سػػػـكك ػػػ ي  هػػػق  ك ػػػط ار

كاسػػػرارنج ك ػػػ   عػػػر  ؿ اسيطػػػراف س ػػػأج اسرػػػرب،  .6اسعػػػ  م اسجشػػػرات كاسزكاجػػػؼسػػدغ ت ك 
كب اسػػػذم  ػػػرـ ط مػػػو  ػػػط اسشػػػ  ر  ػػػف اس ػػػكاد اس عػػػر  لم أ  ػػػ  اسمػػػر  ، ك 7سػػػدىف اسرػػػركح

كػذسؾ رعػر  ؿ أزىػ ر اسك نػم، ن ػ ت اسزعرػر سر ػ  د اسرػراح ، كر ػش  .8ك   د سإلعػي ؿ
 . 9اسلكز م س   سرم اسزك ـ، كاس ـك س   سرم أنكاع  رض اسصدر

                                                 
  د ع ـ  ف  -قرارا  نص علث  ر ن م اس أج  1852( قد أصدر عنم Randonرغـ أف اسج كـ اس  ـ راندكف ) 1

 ره كف  طلي  اسركرو سل أج   س عرشي  ت اسيرنع م. إف راندكف ىك ق اد  نطيم عن  م اسعك ف إت أف  -اجرأؿ ر عم
 كاعطم اسرنراؿ ع نت  1851ع ر  ر 09اجرأسي  إت هق  هق  نطيم ر عم، كسـ  رـ 1845كاسذم  ق ـ  ج لم عنم 

 .197-179اس ررط اسع  ؽ ص   ر ك عر ؿ:  أرنك. سلريص ؿ جكؿ  مرلؼ اسج أت جرث اجرأؿ اس نطيم  نظر:
   ، ارص سم، رؽ:  كع راف اسش  ، (1881-1831المجابيات الثقافية في الجزائر المستعمرة )إ يكف ركر ف:  2

 .119، ص1972اسرزاار، ، 61ع 
هيد ك ف اسع د ع  س ط م   أ  جريظ  ،كقد كردن  عند   ض  ف ج كرن ىـ،   ض اس ؤسي ت اسم صم   سرط  ب 3

ىذا اس ؤسؼ   نكاف:  ،  ؤسؼ كر و عف رده كاسذم ك ف   ر د عل و   ض ارط  ء اسريل د  ف س أج  مرلؼ ار راض
 اسد ف اسع كطق.سص ج و: رأؿ  الرحمة في الطب والحكمة

 500 ف اسن  ر ت، ك ف   ني     ت  يؿ عف   نكع 3500اسدراع ت أ  رت أف اسرزاار رجركم علث    ت  يؿ عف  4
اس ررط اسع  ؽ : ع د اسي در جل  ق كآمركف ك ف رعر  ؿ هق اسط   م. سلريص ؿ  نظر:عش م  رداكسم   ف اسع  

 . 01ص
 اس صدر اسع  ؽ.ص سح  راكنق:  5
، اس ؤععم اسكطن م سأرص ؿ كاسنشر الطب واألطبا  في الجزائر خالؿ الفترة االستعماريةم  طق:   صطيث 6

 .141، ص2014كاإلشي ر، اسرزاار، 
 .110-109ص    ر ك عر ؿ: اس ررط اسع  ؽ، 7
 .142اس ررط اسع  ؽ، ص : صطيث م  طق 8
 .88اس ررط اسع  ؽ، ص :ارم ر  كاسط  ف 9
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أك ر   ػػػ ت  ،سػػػـ  درعػػػكا     ىػػػد   نطيػػػم ر عػػػم 1رغػػػـ أف اسػػػذ ف   رعػػػكا اسرط  ػػػب
 عػػػ سركا اسك  ػػػر  ػػػف اس صػػػ   ف كاس ر ػػػثأك  ػػػدارس شػػػ و ط  ػػػم، إت أنيػػػـ  ، رمصصػػػم

 .  سطرؽ اسريل د م

  ر ػػد  -علػػث  عػػركل اسػػدكاك ر- ف  مرلػػؼ اسي  اػػؿ كه  ػػ   ر لػػؽ  يػػض اسمصػػ ـ  ػػ
ىػذا اسنظػ ـ  ،2كاسػذم  طلػؽ عل ػو نظػ ـ اسر  عػمعلث نظػ ـ سلري  ػق  عك ف  نطيم ر عم

اسػػذم كػػ ف سػػو دكر ك  ػػر هػػق اعػػريرار ارك ػػ ع  ػػ ف ارهػػراد كاس ر كعػػ ت  ػػ ف  مرلػػػؼ 
ك نػػت اسي اػػم اسرػػق  ككنيػػ  ارع ػػ ف ر ػػت هػػق كػػؿ  ػػ   ػػف شػػلنو اسي  اػػؿ كارعػػراش ج ػػث 

  ػػػر   س أقػػػػ ت اترر  ع ػػػػم، كك نػػػػت رػػػػؿ اسمأهػػػ ت اسرػػػػق رجػػػػدث  ػػػػ ف اسي  اػػػػؿ جػػػػكؿ 
 ننشػ اي   ت، غ ر أف إدارة اسي  لم  كاعػطم اسي ػ د اسرػق ق  ػ3اررض م صم اسيأج م  ني 

 عػػػ ر شػػػؤكف اسػػػذم كػػػ ف  اسر  عػػػمعلػػػث نيػػػكذ  ق  ػػػت   سي ػػػ ءاتجػػػرأؿ إدارة  ننشػػػ اي  
 .4اسيرنعق دمكؿ اتعر   رق ؿ اسي  لم 

 .األوضاع الثػافيظ  - 3

ك ػػ    ػػط دمػػكؿ اتجػػرأؿ اسيرنعػػق سألرا ػػق اسرزاار ػػم، ركاهػػدت ر   ػػ ت ر شػػ ر م
 ف أرػؿ رنصػ ر اسشػ ب اسرزااػرم، كقػد نشػطت ىػذه اسر   ػ ت ر    ت أمرل رلععت 

 .5ع ع م سريد ـ ر  س ـ اس ع ج م رجت عر ر اسر ل ـ ،كركغلت   ف صيكؼ اسرزاار  ف

                                                 
  نطيم ر عم عكاء ق ؿ اس كرة أك أ ن ءى    رككم اسد كع م، أج د  ف  راح. سلريص ؿ  اسر ر ض ف اسذ ف   رعكا  1

 دور مناطؽ الحدود إباف الثورة التحريريةر   م اسر ؿ ار  ض سرمل د كج   م  آ ر اس كرة )كت م ر عم(:  نظر: 
 .174، ص1999 ط  م ع  ر قرهق،   رنم، اسرزاار، 

 Jules كركدا هق اس لد  ت ارىل م اسم   م سنظ ـ اسجكـ اس عكرم، كسَ   ع ف ركؿ ك   كف )إف ىذا اسنظ ـ  يق  2
(Jules Cambon)  هق  نصب اسج كـ اس  ـ  ذؿ اسريد إلع دة اتعر  ر سيذا اسنظ ـ كاسذم  رزت ه و ص ك  ت

جزائريوف المسمموف ال : ني  اعرج سم إج  ءى  هق اس لد  ت ك  لم اسصأج م. سلريص ؿ  نظر: ش رؿ رك  ر أرركف
 .893، اس ررط اسع  ؽ، ص1ج ،...وفرنسا

 د.30ع  ك14، اسع عم 27/11/2014 ي  لم  ط اس   ش  كر ؿ:   نزسو،  لد م اس يلم، كت م ر عم،  ر ر    3
  .115ص    ر ك عر ؿ: اس ررط اسع  ؽ، 4
، اس ؤععم اسكطن م تاريخية تحميمية(؛ دراسة 1914-1831التعميـ التبشيري في الجزائر) ج د اسط ىر كعلق:  5

 .16-15، ص2009سلينكف اس ط   م، اسرزاار، 
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ك جػك ار  ػم اسرػق    شػي  اسرزاار ػكف  ،كرغـ زعـ اتجرأؿ أف رع سرو ىػق اسر لػ ـ
إت أنو   رس ع  عم اسرري ؿ هق اسكقت اسػذم  ػن ـ ه ػو أ نػ ؤه  ر  ػط اسيػرص هػق اسػر لـ 

ه سي عػدة اس ي ػم  .1 صػكرة  نرظ ػمك   دا م  ف اس رجلم ات رداا م إسث غ  م اسر ل ـ اس ػ سق
ثقافػة الممكنػة ››سنع م سإلعر   ر هق  عر  رارو    إبقا  الرعايا فػي أكبػر حالػة مػف الالف

سيػد كػ ف اسيصػد  ػف اعر ػ د  .2‹‹حتى ال يتحولوا إلى خطػر عمػى السػادة القميػؿ عػددىـ
 .3‹‹وتجميد المجتمع الجزائري وتقويض دعائم››ع  عم اسرري ؿ 

كسػػػـ ركػػػف  نطيػػػم ر عػػػم  ،4اسرري ػػػؿ أ ػػػره اسكاعػػػط علػػػث اسشػػػ ب اسرزااػػػرمكػػػ ف سيػػػذا 
اسي ػػ ء  ػػف اسر لػػ ـ اسر شػػ رم: جػػرأؿ ك نػػت أىػػداؼ اإل ج ػػث ،   ػػزؿ عػػف ىػػذا اسك ػػط
  5ك ي هرػػػػو  ػػػػ ف ر ػػػػكع اسرزااػػػػر  ف اس ر  ػػػػم، كنشػػػػر سغرػػػػوػػػػػغم ٌّاسلػػػػػعلػػػػث اسػػػػد ف اإلعػػػػأ ق ك 
 .6كركك ف نم م  كاس م سيرنع 

                                                 
 .384-383اس ررط اسع  ؽ، ص، 1ج ،...الحركة الوطنية الجزائريةأ ك اسي عـ ع د اهلل:  1
 .264اس ررط اسع  ؽ، ص ،...تاريخ الجزائر المعاصرة: ش رؿ رك  ر أرركف 2
  2007، رر: جنيق  ف ع عث، دار اسيص م سلنشر، اسرزاار، 2، طوالمجتمعالجزائر األمة  صطيث ارشرؼ:  3

 .419ص
ه س  ض  ،ق ث اتعر   ر علث   ظـ  راكز اس ي هم اس ر  م ك س دارس كاسركا ط كاسزكا   اسرق ك نت ق ؿ اتجرأؿ 4

و  راكز سنش طي  هق ىدـ ك   و عل و سلي آت اسر ش ر م اس ع ج م اسرق ارمذر ،جكسو إسث    ىد سل ي هم اسيرنع م
التعميـ القومي  :. سلريص ؿ  نظر: را ح رركق ض ىد و  دعكل إع دة رمط ط اس دفكاس  ،عي دة اسرزاار  ف

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

   ي  رنكد اسج لم ىدا   إسث أعرىـ. ك ف قد ، كقد عرهت اس كر  ت اسيرنع م كركد عدة  مطكط ت ذك يـ  يرنع 
 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. 
  .69،67ص ج د اسط ىر كعلق: اس ررط اسع  ؽ،  5
 .75، صاس ررط نيعو 6
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ؼ عػػػػلؾ اتعػػػػر   ر كعػػػػ اؿ ر  لػػػػت  دا ػػػػم هػػػػق جر ػػػػو علػػػػث كسرجي ػػػػؽ ىػػػػذه ارىػػػػدا
،   إل ػػ هم إسػػث  ػػـ 1اإلعػػأـ،  ػػف مػػأؿ غلػػؽ عػػدد ك  ػػر  ػػف اس عػػ رد كرػػد  ر أمػػرل

فػػي  قػػد تركزنػػا››: (Duc Daumale)اس ػػ ـ اسػدكؽ دك ػػ ؿ.  يػكؿ اسػػكاسق 2أ ػأؾ اسكقػػؼ
الجزائػػػر واسػػػتولينا عمػػػى المعاىػػػد وحولناىػػػا إلػػػى دكػػػاكيف أو ثكنػػػات أو مػػػرابط لمخيػػػؿ 

إسػث  ت اإلدارة اإلعػر   ر معػ رع  ػدى  ك . 3‹‹دواستحوذنا عمى أوقاؼ المساجد والمعاىػ
ي  ر ػػف مػػأؿ اسكعػػ اؿ اسرػػق اعر ػػد  كا  ػػراز إنعػػ ن ري  ،اس  ػػؿ اسررق  ػػق سر  ػػ ض صػػكرري

اسي ػػ ـ   سرط  ػػب هػػق اس عرشػػي  ت اسرػػق ريػػدـ اس ػػأج : ق  نيػػ كاسرػػ  سلكصػػكؿ إسػػث أىػػداهي
ريػػػػػد ـ اس عػػػػػ عدات اس  س ػػػػػم سل ي لػػػػػ ف علػػػػػث اسػػػػػزكاج  ػػػػػف ككارع ػػػػػ ؿ اسم ر ػػػػػم  ،اس رػػػػػ نق

   4.كاتىر  ـ   س ر  ث ،اس رنصر ف

نظػػر إدارة اتجػػرأؿ هػػق - سل غػػم   ػػ  أف أصػػج ب ىػػذه اهسل غػػم اس ر  ػػم أ ػػ    سنعػػ م 
، ودوف أمنػػا ف، ظيػػر ي، عنيفػػبغػػاةشرسػػيف،  ،ميػػذبيف، ظػػالظليسػػوا  ››  -اسيرنعػػق
كت  سج ػػ رة اسجد  ػػػم  ، كأنيػػ  ت رل ػػؽ ر  ػػدةك  ،ق صػػػرة، عػػ رزةهػػنف سغػػريـ  .5‹‹مشػػاعر

   .6ررعط سل لـك اس صر م

سيد رـ اسر   ؿ   ي  كلغػم أرن  ػم، ككػ ف ذسػؾ  كقيػ  كا ػج   ػف اسػد ف اإلعػأ ق  
 يدعػػ ت ار ػػم  هػػ تجرأؿ  يػػـك   ػػرب أجػػد ،اسكػػر ـ سل غػػم اس ر  ػػم ىػػق سغػػم اسيػػرآفارف 

                                                 
  نظر:جكؿ اسيدـ اسذم ط ؿ   ض اس ع رد سلريص ؿ  1

Aumerat: La propriété urbaine a Alger, Revue Africaine, Volume 42,  Année 1898, 

pp 178-187. 
 .267، اس ررط اسع  ؽ، ص...تاريخ الجزائر المعاصرة ش رؿ رك  ر أرركف: 2
 .118إ يكف ركر ف: اس ررط اسع  ؽ، ص 3
  .86،91 ج د اسط ىر كعلق: اس ررط اسع  ؽ، ص 4

5
 Pierre Martino: Les Arabes dans la comédie et le roman du XIII

e
 Siècle, Revue 

Africaine, Volume 49,  Année 1905, pp149-150.  

،  ط  م اس  ث، قعنط نم 1، ج1975إلى عاـ 1921ر مف عاـ أعالـ اإلصالح في الجزائ ج د علق د كز:  6
 .27ص، 1974اسرزاار 
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ىػػذا   نػػق ك  ؛سل غػػم اسرعػػ  ما كر ليػػ  1اسيرنعػػ م كنشػػر ،غػػمسل  اكىػػق  كاعػػطم أجػػد  يك  ريػػ  
 2. رب اسد ف اإلعأ ق كسغرو كج  ررو

 التطليم في المنطػظ. 3-1

غ ػػر أنيػػ  سػػـ ركػػف  رػػكهرة  ػػنيس اسنػػكع هػػق  ، ػػف اسر لػػ ـ  عرهػػت  نطيػػم ر عػػم أنكاعػػ
ر لػػ ـ رعػػير عل ػػو  هػػ سنكع اركؿ ىػػك اسر لػػ ـ اسرعػػ ق كىػػك قعػػ  ف:كػػؿ نػػكاجق اس نطيػػم، 

أ   اسنكع اس  سػث ه ر  ػؿ ، ''أىلق''ر ل ـ . كاسنكع اس  نق ىك كر ل ـ أق  رو اسشرك ت ،اإلدارة
ا   ػػػ كنو عػػػف اسر لػػػ ـ ككػػػذ ،اسػػػذم  مرلػػػؼ هػػػق شػػػكلو،  ػػػكادر اسر لػػػ ـ اس ر ػػػق اسجػػػرهػػػق 

 اسريل دم.

ككذا  رػ نق  ،كاسر ل ـ  و راؽ ،اسر ل ـ اسرع ق ىك اسذم رعير عل و إدارة اتجرأؿ
ك ػ  أنػو  رصػؼ   إلر  ر ػم ، كقد ك ف  نرشرا هػق ر ػكع اسرزااػر ،3سع ار أ ن ء اركرك   ف

  اإلدارة ر ل  ػػك ػػ  أق  ػػت  .4كػػق ت ررعػػرب ار  ػػم سيػػؤتء ،علػػث  ػػف  لػػد اسعػػف اسي نكن ػػم
 يػدؼ ركػك ف أرػراء كع ػ ؿ هػق  %10ت رررػ كز اس عػل  فسيلم قل لم  ف   ك نجط ىز أ

ككػػػػذا هػػػػق   ػػػػض  ،أك هػػػػق  مرلػػػػؼ  شػػػػ ر ط اتعػػػػر   ر ،اس ػػػػزارع اسم صػػػػم  ػػػػ ركرك   ف
 .5اسكظ اؼ اإلدار م اسصغ رة

                                                 
ن   اسغ  م  نو ٌّإف نشر اسلػ 1 أف تحؿ عمى ››ػغم اسيرنع م سـ  كف اسغرض  نو ر ل  ق  جت   كد ني و علث اس ر لـ كا 

سيما وأف العربية التي  ،فيتشوش ذىنو ويضطرب لسانو ويبتعد عف تراثو ،ػغة العربيةٌّلسانو وذىنو محؿ المػ
 تاريخ الجزائر الثقافيسلريص ؿ  نظر: أ ك اسي عـ ع د اهلل: ‹‹. تعطى لو في المدرسة مع الفرنسية ىي الدفارجة

 . 436، ص2005غرب اإلعأ ق،   ركت، سدار ا ،2، ط3ج ،(1831-1954)
  غرب اإلعأ ق،   ركتس، دار ا2، ط8ج ،(1954-1831) تاريخ الجزائر الثقافيأ ك اسي عـ ع د اهلل:  2

 .13ص، 2005
اسشركم ، (1941-1911الشيخ عبد الحميد بف باديس فمسفتو وجيوده في التربية والتعميـ ) را ح رركق: 3

 .133، ص1970اسرزاار، اسكطن م سلنشر كاسركز ط، 
 .371صاس ررط اسع  ؽ،  أج د ركه ؽ اس دنق: 4
 .133اس ررط اسع  ؽ، ص، ...الشيخ عبد الحميد بف باديس فمسفتو وجيوده را ح رركق:  5
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دة   لد ػػم ر عػػم  درعػػم عر  ػػم هرنعػػ م كاجػػ 1860أق  ػػت اإلدارة اتعػػر   ر م عػػنم 
ك  ػػو  ػػدرس سل غػػم اس ر  ػػم، كقػػد انطليػػت اس درعػػم  جػػكاسق  ،(Auberni ػػد رى  أك رنػػق )
ت  غطػػق اجر  رػػ ت  ، ف هػػنف ىػػذا اس ػػدد قل ػػؿ رػػداك  ، ك ػػ سنظر س ػػدد اسع ػػ1 أ ػػ ف رل  ػػذا

سػػـ  كػػف ت عر  ػػػ  كت إعػػأ    كت رزاار ػػػ   ساإف اسر لػػػ ـ هػػق ىػػذه اس ػػػدر  ر  ػػط ارطيػػ ؿ.
ن   ىك هرنعق هق  .2اس ن ىج كاسركر و كارىداؼ كا 

، ج ػث أق  ػت  درعػم سلينػكف اسشػ   م   ين ػ  ك   أكردت اإلدارة اتعر   ر م ر ل  ػ
كنعج اسزرا ػق  ،، كىق ع  رة علث كرشم م صم  ننر ج اس طركزات3كاسصن ع ت اسريل د م

ذ أ  ػػاسر رمػػر ج عػػ  ل ف، كسػػ س ركػػك فىػػك اسغػػرض  ػػف ىػػذا اسر لػػ ـ  . إف4كأشػػغ ؿ اإل ػػرة
 .عل يـ   سنيط  كد  كعل   ، رر ك  ركك ن  

   لػػـ هرنعػػق كزكررػػو كى ػػ : اسعػػ د 1891  يطنيػػ   نػػذ عػػنمأ ػػ   نيػػر ف اسرػػق كػػ ف 
 سنشػر 5( ق  ػت إدارة اتجػرأؿ   نػ ء  درعػمMer et Mme Testasطعػط س ) كاسعػ دة
 ج ػػثس نػػ ت ككػػذا اـ اس نػػ ف  ر لػػعلػػث اس درعػػم ىػػذه  أشػػرهت، كقػػد اسيرنعػػ م سل غػػمااس ي هػػم ك 

 6.جكاسق  أ  ف  نر  1902/1903 لد عددىف هق اس كعـ اسدراعق 

 ر رلػػػػؾاتعػػػػر   ر م  اإلدارة هكػػػػكف كه  ػػػػ   مػػػػص اسر لػػػػ ـ اسػػػػذم أق  رػػػػو اسشػػػػرك ت،
ؼ ػػػػػػاسكك  7رةػػػػػػ كم  ـػػػػػػػ ر هػػػػق  ن رػػػػػػػ د م رر  ػػػػؿ هػػػػق اتعر  ػػػػػػػط اقرصػػػػػػم  ش ر ػػػػػػػ  س نطي

                                                 
 .245اس ررط اسع  ؽ، ص   ر ك عر ؿ:  1
 .145-144اس ررط اسع  ؽ، ص ،...وجيودهفمسفتو الشيخ عبد الحميد بف باديس را ح رركق:  2
 ن   اس غرب  كعط  د نم ر عم.  طلؽ عل ي  اآلف  ركعطم ر   جكجك ريط   سيرب  ف ع 3
 .368-367اسع  ؽ، ص اس ررط، 8ج، ... الثقافي تاريخ الجزائرأ ك اسي عـ ع د اهلل:  4
  اسع  ؽاس ررط     ر ك عر ؿ:( سلريص ؿ  نظر: Sallemard رع  م اس أـز ع س  ر) 1890عنم  رـ  ن ء اس درعم 5
 .276ص 
 .84، صاسع  ؽاس ررط    ر ك عر ؿ:  6
 :سلريص ؿ  نظر 7

Gouvernement Général de L’Algérie : Le Bone-Guelma-L’Ouenza (janvier 1913) 
Imprimerie Administrative Victor Heintz, Alger, 1913, p275-278. 
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 هيػط. هيد أق  ت شركم اس ن رـ   سكنزة  درعم  ػر لـ  يػ  أ نػ ء اس  ػ ؿ اركر  ػ ف  1كاسكنزة
جػػكؿ ز ػػ دة  إدارة اس لد ػػم ػػ ف ك   كنظػػرا ترر ػػ ط اسشػػركم   لد ػػم  رعػػط رػػرـ اس راعػػأت   نيػػ

تعري  ؿ اس دد اس رزا د ر نػ ء اس ػكظي ف، ج ػث كصػؿ ج نيػ  عػدد اسرأ  ػذ إسػث  ،ارقع ـ
غ ر   ن ػ ف  ر لػ ـ أ نػ ايـ هػق  . إف أ ن ء اس   ؿ اسرزاار  ف2  كفك كر رل  ذا كليـ أ 122

 رل  ذ  علـ قد زاكؿ اسدراعم  يذه اس درعم. أمىذه اس دارس، إذ ت  كرد 

 ر  ف  ف ذسؾ أف اإلدارة اتعر   ر م قد ع لت علث رري ؿ اسرزاار  ف، عػكاء هػق 
هػػػق اس ػػػدارس اسرػػػق ري  يػػػ    ػػػض اس ػػػدارس اسرػػػق أق  ريػػػ  اإلدارة كعلػػػث قلريػػػ ، أك جرػػػث 

 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 اسرـز  ػو 
 ػػف اسشػػر  م ا ػػم اسير  ػػم  ن ج ػػم اسرد  اسػػ  ض  ػػنيـ هيػػط، هيػػد ك نػػت اس ػػ اأت اسرػػق ريػػ ـ 

ىػػ  اسيػػرآف اسكػػر ـ عػػف ؤ ،  ػػر لـ أ ن 3صػػلم قرا ػػم كرر  يػػـ ،مػػ ـعشػػر  كاسرػػق ررػػكزع علػػث
ككػػ نكا  اسر  ػػط كاسصػػ ؼ، قمػػأؿ هصػػل ماسػػكاد نطيػػم طر ػػؽ   لػػـ قػػرآف  عػػريد كنو  ػػف 

اسػػذم –كعنػػد    جػػؿ هصػػؿ اسشػػر ء ، 4رـ ري ارػػو  لغصػػ ف ارشػػر ررػػ درعػػكف هػػق  كػػ ف 
 .  5رو  كد إسث  لد - ر  ز   ركدة شد دة

هيػػك  ػػػرر ط  ، ػػدار اسعػػػنمعلػػػث إف ر لػػ ـ ار نػػػ ء هػػق ىػػػذه اسن ج ػػم  كعػػػ ق كسػػ س 
عػػػكاء سل  لػػػـ  ػػػف  ،سػػػـ  ػػػر كف اركس ػػػ ء  ػػػف رػػػكه ر اسرػػػك اس ن عػػػبك   ػػػ سظركؼ اسط    ػػػم،

                                                 
 :سلريص ؿ  نظر 1

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.
 

  كغرارة، ع  داف.أسي ب ىذه اس  اأت ىق: ع  علق،  لغ ث،  3
  كش.عـ اس ر  إ طليكف علث ىذا اس ك ف عك ف اس نطيم  4
، اسع عم 17/05/2014 يع م اس ر ىد ف،  لد م اسشر  م، كت م ر عم،  ر ر     ج د اسط ىر ع  علق: ي  لم  ط  5

 ع .14اسع عم 
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هصػػػؿ رعػػػ قط ار طػػػ ر اسػػػذ ف   ػػػ نكف قعػػػ كة ر نػػػ ايـ  أك ج ػػػث رػػػكه ر اس لكػػػؿ كاس ػػػلكل،
 اسن ج م.كاس لكج كاس رد اسي رس اسذم ر رهو 

 1 ػػؤدباس كػػ فكسكػػكف أغلػػب عػك ني   ػػف اس ػػدك اسرجػػؿ  هيػػد كهػق ن ج ػػم  اػػر اس ػػ رر 
رجيػ ظ ارطيػ ؿ كر لػ  يـ اسيػرآف هيػك اس شػرؼ علػث  .أجد أ ن ء اسي  لػم سككنو،  راهي  سيـ

اسػذ ف ر  ػز اسك  ػر ، تد ع دم ع  د  يرصرا علث اسذككر. كقد ك ف اسر ل ـ عند أك 2اسكر ـ
 سػـ ر لػـ أف   ػض اس ػ اأت 4كقػد أم رنػ   شػ ر ى  ػق .3ك  أليرآف اسكر ـ س  نيـ  جيظو

 .5سلع ق كراء سي م اس  شاىر   ي   تصرهك  ،ى ، نظرا سليير اس دقط اسذم ر  شوءأ ن 

 ػػػلف  6م رنػػػ  اسػػػكردم قرػػػ ؿأهيػػػد  ػػػ سيرب  ػػػف اس يلػػػم  أ ػػػ  هػػػق ن ج ػػػم اسعػػػطح قنرػػػ س
  سن ج ػم يػرآف اسكػر ـ، كقػد اقرصػر اسر لػ ـ  يـك  رجيػ ظ ارطيػ ؿ  ػ  ر عػر  ػف اس 7اسط سب

ر كف  ػػػ سيرب  ػػػف اسشػػػر  م كػػػ ف كهػػػق ن ج ػػػم اسػػػد   ،8علػػػث ارطيػػػ ؿ اسػػػذككر دكف اإلنػػػ ث
رعػق اس كاشػق اىر  ـ عك ني   نجصػر  هػق اسر ل ـ ش و  ن دـ س دـ كركد   لـ، ك   أف 

اسجػركؼ   ر ل ػكف  ف اسير  ػم  ػف  د نػم ر عػماسػدك   أ ن ء. كقد ك ف 9غ ر كاتعرن ء  ي  ت
هػػ س  لـ  ،رػػنيليـ أكأ نػػ ء إقػػ  ريـ عػػكاء  ، ػػـ  يػػـك  رجيػػ ظيـ اسيػػرآف اسكػػر ـ ،عنػػد اسط سػػب

 .10اسذم  رـ انردا و سر ل ـ أ ن ايـ  رنيؿ  رهيريـ

                                                 
 ب، سيب  طلؽ علث   لـ اسيرآف عند أكتد ع دم ع  د.ّدأك اس   1
 اسع  ؽ.اس صدر  ع  س ط م: 2
 د.30ع  ك12، اسع عم 15/02/2014  نزسو،  لد م  ار اس  رر، كت م ر عم،  ر ر     ي  لم  ط س  ف  كراس: 3
 اسر ش اسكطنق اسش  ق  رر م  يدـ. ف  ار اس  رر،  ر ىد،  ري عد اسجرة   درعم  س(: رل  ذ  1937ف أج د)ا  4
 د.30ع  ك08، اسع عم 02/05/2014  نزسو،  لد م نير ف، كت م ر عم،  ر ر     ي  لم  ط  ش ر ى  ق: 5
، أجد ق دة اس كرة  ن ج م ط سب    يد ع د اسج  د  ف   د س  يعنط نم،  ر ىدزاكؿ اسر ل ـ  ركنس  ـ (: 1925) 6

 . (06/10/1955 -22/09/1955عكؽ أىراس، أجد  ع عدم ق  دة   ركم اسررؼ )
 كأكتد ع دم  جق. اسل   شم  لـ اسيرآف عند سيب  طلؽ علث  7
 د.30ع  ك16، اسع عم 28/02/2014  نزسو،  لد م ر عم، كت م ر عم،  ر ر     ي  لم  ط اسكردم قر ؿ: 8
  اسط ىر  راكنق: اس صدر اسع  ؽ. 9

 اس صدر اسع  ؽ.ص سح  راكنق:  10
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 يرصػػر علػػث رجيػػ ظ اسيػػرآف   أف اسر لػػ ـ  يػػ 1كهػػق ن ج ػػم  رعػػط جػػد ن  أج ػػد   شػػ 
كهػق ن ج ػػم . 2عل يػ  غ س  ػػم عػك ف اسرزااػراسكػر ـ سألطيػ ؿ علػث ركا ػػم كرش اسرػق   ر ػد 

هػق  نير ف  رـ ر ل ـ ارطيػ ؿ اسيػرآف اسكػر ـ عػف طر ػؽ اس ػؤدب، ك ػرـ ذسػؾ هػق اسزاك ػم أك
 .3اسر  ط

رلععػػت  يػػ  شػػركم جد ػػد اسػػكنزة  كاسرػػق 4ىػػق ع ػػ رة علػػث غ  ػػم اسرػػق كنزةاسػػأ ػػ  هػػق 
علػث اعػرغأؿ اس ػد اعر ػدت هػق  دا ػم نشػ طي  هيػد  ،1913 هػق عػنم 5تعرغأؿ اس ػنرـ

عػػػػػػػػر   ر م رؤررىػػػػػػػػ  سل ؤععػػػػػػػػ ت اسزراع ػػػػػػػػم لػػػػػػػػم اسعػػػػػػػػر نم اسرػػػػػػػػق ك نػػػػػػػػت اإلدارة اإلاس   
ك  ػ  أف اسشػركم سيػ   ،7 ف  مرلػؼ  نػ طؽ اسػكطف  ع  س  ا،  ـ عرهت ركارد6كاسصن ع م

 سيػػ   درعػػم هػػ سر ل ـ  يػػ  إسػػث غ  ػػم ني  ػػم هرػػرة اس شػػر ن ت  ػػف اسيػػرف اس شػػر ف كػػ ف جكػػرا
   .8  ف هيطعلث أ ن ء اركرك 

كنظرا سلظركؼ اترر  ع م اسي ع م اسرق    شػي  اسعػك ف كػكنيـ  ي  ػكف هػق أ ػ كف 
ىـ ءأ نػػػػ  رػػػػرداء كن ا ػػػػم، ىػػػػذه ارك ػػػػ ع ر لػػػػت اس  ػػػػ ؿ    شػػػػكف اسريػػػػؿ اسرػػػػ ـ ك ػػػػ  أف

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

                                                 
  ري عد.(: أجد أع  ف  نطيم ر عم،  د ر  ركعطم 1932 ف اسط ب )ا 1
 ع .15، اسع عم 26/12/2013 ر ر      نزسو،  لد م ر عم، كت م ر عم، ي  لم  ط أج د   ش :  2
 أج د ع راف: اس صدر اسع  ؽ. 3
  طلؽ عل ي  غ  م أكتد ع دم  جق  ف ط سب. 4
  سلريص ؿ  نظر: .  سرزاار اسرق ر رلؾ كرلم ى  م  ف اسجد داس ن طؽ   ف أىـ  ف ر د اسكنزة  5

M.E.F Gautier : op.cit, p67. 
 . 65،24صاس ررط اسع  ؽ، أوضاع العماؿ المسمميف الجزائرييف...،  شأسق: ع د اسكى ب 6
آق ك،  عكرة، اس ع لم، أـ اس كاقق، اس  ل م،  رج  كعر ر ج،  عك  نم، منشلم ررررة، عدرارم  ف ىذه اس ن طؽ:  7

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

 .144اس ررط اسع  ؽ، صأوضاع العماؿ المسمميف الجزائرييف...،  شأسق: ع د اسكى ب 8
 .104، 70ص اس ررط نيعو، 9
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 ػػرـ عػػف طر ػػؽ  هننػػو -اسرػػق ر ر ػػر ج  ػػرة اس نطيػػم-  د نػػم ر عػػمهػػق  لػػ ـاسر أ ػػ  
كاسػػذم  طلػػؽ عل ػػو   لػػـ اسيػػرآف، كقػػد ك نػػت اس نػػت رػػر لـ   ػػؿ اسكسػػد، كسكػػف إسػػث  ،اس  لػػـ
اك ػم  ب أك هػق اسز  إ   هػق كر ػ ع ر ارج  ء رـ ر ل ـ ارطي ؿ . ك 1عنكات 08  لكغي غ  م 

 .3، ج ث  رـ رجي ظيـ اسيرآف اسكر ـ2اك م أك هق ر  ط ا ف ع  داسز  

ف عل ػػو ك ه سيػػ ا  ارىلػػق  جػػدكدة رػػدا هػػق غ   رػػو ك را  ػػو،ر ر ػػر إ ك ن ػػ ت اسر لػػ ـ 
سيػػػ   ،ك ػػػ  أنػػػو ت ركرػػػد سػػػد يـ مطػػػم إصػػػأج م  رعػػػك م ،سػػػ س سيػػػـ اىر   ػػػ ت ج ػػػ ر م

 رصػك ر  شػكأت اسكاقػط ك ػػ   ىنػ ؾ عن  ػم ركػفك كعػ اؿ   لك ػم، كسػـ  ،أىػداؼ كغ  ػ ت
 قػ طنقاس دك اسرجػؿ أك   م أك ف مأؿ     يـك  و أىؿ اس  د هيك ر ل ـ  ع ط. 4 دكر ه و
 اس د نم. ق طنق

  نطيػم ر عػم قػد اقرصػر رير  ػ  علػث ر لػ ـ ارطيػ ؿ  إف اسر ل ـ هق  مرلؼ اس كادم
اتعريػػ د اسعػػ اد سػػدل رف  هػػق جػػ ف أف نصػػ ب اس نػػت  ػػف اسر لػػ ـ كػػ ف  ػػا أ، اسػػذككر،

، ك ػػ  أف هيػػط أف دكرىػػ   ك ػػف هػػق  عػػ عدة ارـ كاتىر ػػ ـ  شػػؤكف ارعػػرة ،أغلػػب اسنػػ س
أك رعط عنكات. أ ػ  اسريػد اسػذم  ق   ن ر لداجررا ي   ك ف هق جر ي  عف اسغ ر عند   

يػك اسعػ ق سرػكه ر اس  لػـ قصػد رجيػ ظ ار نػ ء  ػ  ر عػر  ػف اسيػرآف ه ذسو اسعػك ف سلر لػ ـ 
 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 
 يػػػ ـ اسػػػذ ف  اسك ػػػط اس ػػػ دم سلع ػػػك ف يػػػـ، كت  شػػػررط سيػػػذا اسريػػػد  يػػػ  أ، ك ػػػ  أف  قرا ػػػم

                                                 
 ع .10، اسع عم 12/04/2014 ر ر      نزسو،  لد م ر عم، كت م ر عم، ي  لم  ط اسش ه ق ع ع كم:  1
 .دامؿ اسعكر اس  زنطق  ف  دمؿ   ب ك ركأ 2
، جكار  ط قصرم ع د اسجي ظ اس دعك اسص دؽ، إذاعم ر عم، اسرزاار عبؽ مف تاريخ تبسة ك  ؿ ع شكرم: 3

07/05/1998. 
، دار اسيدل 3ج  ،3ع ،3، ساسشي ب اسرد د، المشروع التربوي الباديسي مراـ ومرتكزات ج د  ف ع  نم:  4

 .53، ص2004سلط  عم كاسنشر كاسركز ط، ع ف  ل لم، اسرزاار، أهر ؿ
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إت أف اركس ػػ ء  ، اسط سػػب  رطكعػػ  كػػكفهيػػق ن ج ػػم اسعػػطح قنرػػ س . 1غ ػػر  ػػر ح عنػػدىـ
،   إل ػػ هم إسػػث ذسػػؾ اسنيػػكد ػػف    عػػ ط   لغػػ أك  ، يػػد كف سػػو  ػػ   رػػكهر سػػد يـ  ػػف  ؤكنػػم

اس ؤكنػػم اسرػػق رر  ػػؿ عػػ دة هػػق  رػػكهر سػػوج ػػم  اػػر اس ػػ رر كهػػق ن  .2زكػػ ة  كاشػػ يـ   نجكنػػو
 يػػدـ سل  لػػـ ه  ػػف ن ج ػػم اس ػػ ء ار ػػ ض  اػػر اس طػػكش اسير  ػػمهػػق  أ ػػ  .3اسر ػػر كاسجل ػػب

اس  د ػػم   عػػريداـ  عػػك ف، كهػػق   ػػض اسنػػكاجق  يػػـك 4اركػػؿ ك شػػري ت اسجل ػػب كاسصػػكؼ
ف  ك نجػػػو رار ػػػ اس  لػػػـ  ك  يػػػ  اسط سػػػب هػػػنف ر  ػػػط أ ػػػ  إذا رنيلػػػت ارعػػػر  .5كػػػ ف قلػػػ أكا 

 .6اسرك س ؼ اسم صم  و  ف  لكؿ ك لكل رككف علث ع ريي 

م صػػػم    لػػػـ  م  ػػػم هػػػقإ ػػػ   كاسػػػذم  ر  ػػػؿلرػػػدر س  نعػػػداد  كػػػ ف س  يػػػـك اسعػػػك ف
 ا. ػػ ف اسمػػ ـ ك ػػرـ رصػػيو   سجرػػ رة، ك ك ػػط كعػػطو جصػػ ر   أك  ي ػػل سػػو  ك ػػ  اسيػػرآف،

هيػػق اسيصػػكؿ  .عػػ م سرػػؿ عػػك ف اس ػػكادمه تىر ػػ ـ   كػػ ف اسرػػدر س سػػـ  كػػف ذا ق  ػػم   سن
ك جػػ ط  ػػو ارطيػػ ؿ س ليػػنيـ اسيػػرآف  ،علػػث اررضك اسداهاػػم قػػد  رلػػس اسط سػػب هػػق اس ػػراء 

 .7أ   شر ء ج ث  ككف اسر ل ـ قل أ ردا ه رـ رجل ؽ اركتد دامؿ اسم  م .اسكر ـ

هػنف طر يػم اسر لػ ـ  رشػ  يم إذ  ي ػت  ، ف مأؿ اس عح سر  ط نكاجق  نطيم ر عم
جػػكؿ  ارطيػػ ؿ  رجلػػؽ ج ػػثرير  ػػ   ػػنيس اسك ي ػػم اسرػػق ك نػػت عل يػػ  هػػق اس يػػد اس   ػػ نق، 

                                                 
 اس صدر اسع  ؽ.  ش ر ى  ق: 1
 : اس صدر اسع  ؽ.اسكردم قر ؿ 2
 : اس صدر اسع  ؽ.را ح  راىـ 3
 اس صدر اسع  ؽ. ص سح  راكنق: 4
 .22/06/1927، قعنط نم، اسرزاار، 458، ع7س ،اسنر ح، العوينات شي  يؤسؼ لو 5
 ع .18، اسع عم 01/02/2014  نزسو،  لد م  ار اس  رر، كت م ر عم،  ر ر    ي  لم  ط  ج د اسن صر علق:  6
 د.30ع  ك17اسع عم ، 15/02/2014:   نزسو،  لد م  ار اس  رر، كت م ر عم،  ر ر    ي  لم  ط  ج كد  كزن دة 7
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كاس ػػػ دة ، 1علػػػث جصػػػ رة ك  ػػػد كػػػؿ كاجػػػد  ػػػنيـ سكجرػػػو ر سعػػػ ف ،ـ هػػػق نصػػػؼ دااػػػرةلػػػاس  
 .2اسيرآف اسكر ـ يـرجي ظ اسغ س م ىق

علػػث  ايرصػػر   ػػدك اسرجػػؿ أك هػػق اس د نػػم اسر لػػ ـ عػػكاء هػػق اس ػػكادم أك عنػػد اس كػػ ف
  ػػػ دلء ، كسػػػـ  كػػػف ىنػػػ ؾ أم اىر ػػ ـ   مرلػػػؼ اس ػػػكاد ارمػػػرل عػػػكاء اسكػػػر ـ ر لػػـ اسيػػػرآف

فأمػػا ››كصػػؼ ذسػػؾ صػػ جب اس يد ػػم  يكسػػو:   ل ػػ أك اسجعػػ ب أك غ رى ػػ ،  اس ر  ػػم ل غػػماس
أىػػؿ المغػػرب فمػػذىبيـ فػػي الولػػداف االقتصػػار عمػػى تعمػػيـ القػػرآف 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 

يكػػوف انقطاعػػو فػػي الغالػػب انقطاعػػا عػػف العمػػـ أف يحػػذؽ فيػػو أو أف ينقطػػع دونػػو. ف
بالجممة. وىذا مذىب أىؿ األمصار بالمغرب ومف تػبعيـ مػف قػرل البربػر أمػـ المغػرب 
ػع مدارسػة  في ولدانيـ إلى أف يجاوزوا حد البموغ إلى الشبيبة. وكذا في الكبيػر إذا رجع

 .3‹‹ف سواىـالقرآف بعد طائفة مف عمره. فيـ لذلؾ أقـو عمى رسـ القرآف وحفظو م

كرػػرـ  ر  ػػط نػػكاجق اس نطيػػم علػػث ارسػػكاح ك نػػت طر يػػم اسر لػػ ـ رير  ػػ   رشػػ  يم  ػػ ف
ك رلػس ارطيػػ ؿ علػث اررض عػكاء ك نػػت  غطػ ة   سجصػػ ر أك  ،اس ػػداداسكر  ػم  كاعػطم 

 ك عر  ؿ اس  ل كف أقأـ اسكر  م اسرق  رـ صن ي   ف اسيصب.  غ ر  غط ة.

كسػـ  صػ  م سلغ  ػم.كهػق ظػركؼ  ، كع اؿ  ع طم ل ـك ف اسريد اسذم   ذؿ سلر سيد 
رف نظررػػو سلرػػراث  ،ركػػف ىنػػ ؾ  عػػ عدة  ػػف طػػرؼ اإلدارة اتعػػر   ر م إلنرػػ ح اسر لػػ ـ

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

 2005 ،، دار اسغرب اإلعأ ق،   ركت2، ط1ج ،(1831-1511) تاريخ الجزائر الثقافياسي عـ ع د اهلل:  أ ك 1
 .339ص

 .19  سؾ  ف ن ق: اس ررط اسع  ؽ، ص 2
:  ج د ارعكندرانق، دار اسكر ب د ـري  ط كشرح ك ، مقدمة ابف خمدوفملدكف:  ف  ج د  ف ع د اسرج  ف  3

 .494ص، 2008اس ر ق،   ركت، س ن ف، 
 .384، اس ررط اسع  ؽ، ص1ج ،...الحركة الوطنية الجزائريةأ ك اسي عـ ع د اهلل:  4
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  2نػت هػق ىػذه ار ػ كف ػف اسنمػب قػد ركك  اك ػ  أف ك  ػر  ،1 يذه اسك ي ػم   ػد ريل ػد   صػره 
 .3كسـ ررل ر   س دارس اسيرنع م -اسكر ـاسيرآف  –كرليت ىذا اس ني ج اسكج د 

سل غػػػم اس ر  ػػػم  ػػػف طػػػرؼ   ػػػض ا ػػػرزت غ ػػػرة قك ػػػم علػػػث  1913ك ػػػط  دا ػػػم عػػػنم 
كاسرػػػق ر  ػػػؿ صػػػجكة  ػػػف   ي م(،)اسصػػػد   علػػػث رلعػػػ س ر   ػػػم م ر ػػػمه  لػػػكا اس صػػػلج ف 

 كاسرػق ع ػر عنيػ  شػ رؿ رك  ػر أرػركف، رغ  ػر اسكاقػطى يـ ك ف طرؼ نم م  ف اسش  ب 
(Charl Robert Ageron) بنيضػػة الجزائػػر المسػػممة وصػػحوة الػػرأي ›› لنيػػ  ر شػػر

 .4‹‹العاـ الجزائري

ف هق ز ػف اسشػ   أطيػ ش كىػق ڤانطليت اس دارس اسجرة هق اسرزاار    يد  نق  ز
 اسكػػػر ـ رطػػػك ر اسر لػػػ ـ  ػػػف اسكر ر ػػػب اسرػػػق اقرصػػػر ر ل  يػػػ  علػػػث رجيػػػ ظ اسيػػػرآف س ج كسػػم 

دارة ك رن  ج . كاسرق ك نت ع    هق 5إسث ر ل ـ عصرم هق  درعم عصر م ذات أقع ـ كا 
، هظيػرت هكػرة اسر لػ ـ اس ر ػق اسجػر  ػف 6إرع ء    لري   ر عم هق عيد ع  س  ف ج  نػم

 ى   ف طرؼ ر   م م ر م.ؤ مأؿ أكؿ  درعم عر  م جرة رـ إنش 

 ي م اسم ر ػػػم سلرر  ػػػم اإلعػػػأ  م كاسر لػػػ ـ اس ر ػػػق كاإلصػػػأح اسر   ػػػم اسصػػػد   نشػػػلت
. 7ع ػر اس نػؽ   عػ عدة ج ث ررأعي  ع ػ س  ػف ج  نػم، ،1913 ر عم عنم  اترر  عق

                                                 
 اسط سب  كرب    ر عر  ف اسيرآف   س داد علث اسلكح ك يد و سألطي ؿ. سلريص ؿ  نظر:  1

http://Anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ulysse/08FI-427- V031N027 

 د.40ع  ك17،  اسع عم20/11/2015ر ر   اسدمكؿ: 
 (.05)  نظر اسصكرة اس لجؽ رقـ 2
3  : ، أع  ؿ اس لريث التعميـ التقميدي في الجزائر نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريفع دم شمـك

    15إسث  14 كت م عن  م  ف  (، اس ن يد1962-1830اسكطنق اركؿ جكؿ اسر ل ـ هق اسرزاار أ ن ء اتجرأؿ)
، اس  س  م 1954م اسكطن م ك كرة أكؿ نكه  ر ،  نشكرات اس ركز اسكطنق سلدراع ت كاس جث هق اسجرك2009 ركاف

 .43، ص2011سلط  عم كاسمد  ت، اسرزاار، 
 .363، اس ررط اسع  ؽ، ص...تاريخ الجزائر المعاصرة: ش رؿ رك  ر أرركف 4
 .170-169، اس ررط اسع  ؽ، ص3ج ،...تاريخ الجزائر الثقافيأ ك اسي عـ ع د اهلل:  5
 .سص جب اس جثهق اسيصؿ اركؿ  ر عم نطيم :   ييك سلريص ؿ  نظر 6
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إ ػػػ هم إسػػػث  ،2شػػػط ف اسجػػػ ج  ج ػػػد  ك ػػػر اس نػػػؽ . ككػػػ ف  ػػػف  ػػػ ف أع ػػػ اي  اسن1اس نػػػؽ
ع عػػث اس ر ػػكرم  ػػف ع ػػر،   ك ػػر اس ر ػػكرم  ػػف ع ػػر، ، اسجػػ ج ػػف داكد ج ػػد كليػػك 

كعل   ف  ف اسن صر  ف  ج د. ق  ت ىذه اسر   م  رلعػ س  إ راى ـ اس ر كرم  ف ع ر،
 ج د  ف اسج ج را ح اسزردك ق كاسص دؽ اس ي ػد كقد آزر ىذه اس   درة اسع دة:  3اس درعم

 .4كىك  ف  د نم صي قس اسركنع م

. لمدرسة القرآنيػة األىميػة الصػدفيقية ع  م اس درعم  ريؽ أع  ء اسر   م علث را
اسػذم كلػؼ  أج ػد  ػف صػ سح اسر   م   ل  ف ا ن ف  ف ركنس كى ػ : ج ث اعريد ت سي 

سل غػػم اسيرنعػػ م. كقػػد ر ػػرع اك ج ػػكد  ػػف  ج ػػد اسػػذم رػػكسث رػػدر س  سل غػػم اس ر  ػػم،ا رػػدر س 
كرػـ  لػ ـ أ نػ ء ر عػم ه يػ ،سلر   ػم جرػث  ػرـ ر  5اسج ج  ك ػر اس ر ػكرم  ػف ع ػر   عػكنو

ج ػػػث  كنػػػت ، كاس ي عػػػداسكراعػػػق ك  اتاس ر  لػػػم هػػػق اسعػػػ كر  6رل   يػػػ    سكعػػػ اؿ اس صػػػر م
 عػػػ عدت ك ػػػ ،  ػػػف علػػػـكسيػػػـ اسرأ  ػػػذ  ػػػف اسرلػػػكس  صػػػكرة ر ػػػدة تعػػػر   ب  ػػػ   يػػػدـ 

اعر ػػػدت اس درعػػػم  رن  رػػػ  جػػػد     يػػػرـ  .هػػػق ظػػػركؼ  ن عػػػ ماسرػػػدر س  علػػػثاس  ل ػػػ ف 
،   مرلؼ  اس ػكاد اسر   ػ م، اسرػ ر   اإلعػأ قاسكػر ـ،  اسيػرآف، ك سرر  ػم اإلعػأ  م اس لػـك

                                                 
أ  ف   ؿ اسر   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  1

نيضة الجزائر  اس دارس اسيرآن م هق   ض اس ن طؽ  ني  قعنط نم ك عكرة. سلريص ؿ  نظر:  ج د علق د كز:
 .273، ص1971، اس ط  م اس ر  م، اسرزاار، 2، جكةالحديثة وثورتيا المبار 

 .سص جب اس جث اركؿاسيصؿ   نطيم ر عمنظر:   ييك سلريص ؿ   2
 1907ر     ككف  ف اس ؤ رات اسرق ده ت  سرلع س اس درعم اسصد ي م، ىق اس درعم اسيرآن م اسرق رلععت عنم  3

رق أععي  اسش ذسق اس كراسق. سلريص ؿ  نظر: أ ك اسي عـ  را عم اسش    ش ر صير، ككذا  درعم اسعأـ اسيرآن م اس
 .242اس ررط اسع  ؽ، ص، 3ج ،...تاريخ الجزائر الثقافي ع د اهلل:

 .263اس ررط اسع  ؽ، ص، 2ج ،...نيضة الجزائر الحديثة   ج د علق د كز: 4
تاريخ اس عكف  ف ط  ي ف كس س  ف أر  م طكا ؽ ك   ذكر ذسؾ اسدكركر أ ك اسي عـ ع د اهلل هق كر  و:   رككف 5

 يط اس عكف  كعط  د نم ر عم دامؿ اسعكر اس  زنطق   سيرب  .242صاس ررط اسع  ؽ، ، 3ج ،...الجزائر الثقافي
  ف اس عرد اس ر ؽ هق  ك ف  طلؽ عل و ع جم اسد كانم.  

 .265-264اس ررط اسع  ؽ، ص، 2ج ،...نيضة الجزائر الحديثة  ج د علق د كز: 6
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ك شػرراك ت  1اسرأ  ذ   لغ    س ػ  زى ػدا ك دهط أكس  ء ككذا اسرر  م اس دن م، ،اسيرنع م ػغمٌّاسلػ
 سل درعم. نظ ر انرع ب أ ن ايـ

اركس ػ ء  كس ػ  ظيػر إق ػ ؿ، هيػط عػرم أشػير س ػدة اسصد  ي م اعر ر اسر ل ـ   س درعم
علث ر ل ـ أ ن ايـ سػـ رػرض اإلدارة اتعػر   ر م  يػذا اسػكعق اسػذم  ػدأ   ػرز هػق صػيكؼ 

 ك ػ  رػـ رشػر د. 2كجؿ اسر   م ،، كق ـ  نيق   ل  ي كاسق قعنط نم  غليي  ل راس عل  ف ه
   .3رأ  ذى 

 المساجد والزوايا والطرق الصوفيظ. 3-2

 دراعػػػم، آداء اس  ػػػ دة  إل ػػػ هم إسػػػث  رد  ػػػف ار ػػػ كف اسرػػػق  ػػػرـ ه يػػػ  اس عػػػ ر ر ػػػر
كنظػػػرا س ك نػػػػم  .كعػػػ رة، كعي ػػػػدة كغ رىػػػ   ػػػف اس لػػػـك اسشػػػرع م ، مرلػػػؼ اس لػػػـك  ػػػف هيػػػو

قػػ ـ  نػػذ دمكسػػو اسيرنعػػق هػػنف اتجػػرأؿ  اإل رػػ  ق هػػق ركػػك ف اس رر ػػط،  كدكرىػػ اس عػػ رد
 كنػػ اس أكرجك ليػػ  إسػػث كعلػػث ار ػػم   مرلػػؼ ارعػػ س ب  ىػػ اسرزااػػر إسػػث اسجػػد  ػػف رل  ر 

إسػػػث اسعػػػ طرة اسر  ػػػم سػػػإلدارة  -قل لػػػم اس ػػػدد – ػػػ قق اس عػػػ رد هػػػق جػػػ ف أم ػػػطىػػػد ي ، 
اسػػذ ف  نشػػطكف   مرلػػؼ ىػػذه  5ارا ػػم اسرػػق أصػػ جت رشػػرؼ علػػث ر  ػػ ف ،4اتعػػر   ر م

ر  ػػػ ف اسشػػػ    عرهػػػت  د نػػػم ر عػػػم هػػػق أكامػػػر اسجػػػرب اس  س  ػػػم اركسػػػث، . كقػػػداس عػػػ رد
 .6اس ر ؽ      س عردإ   (1947-1871عل   ف  ف ط  ر)

ه ػػػرـ  أ ػػػ  اس كا ػػػ ط اسرػػػق كػػػ ف  رلي ىػػػ  اس صػػػلكف   س عػػػ رد  ػػػف طػػػرؼ اسمط ػػػ ء،
خطػػب مكتوبػػة مػػف قبػػؿ ›› هيػػق ع ػػ رة علػػث: ،إدارة اتجػػرأؿ إعػػدادى   عػػ ي   ػػف طػػرؼ

                                                 
 .242اس ررط اسع  ؽ، ص، 3ج ،...تاريخ الجزائر الثقافيأ ك اسي عـ ع د اهلل:  1
 .269-268اس ررط اسع  ؽ، ص، 2ج ،...نيضة الجزائر الحديثة  ج د علق د كز: 2
 .265، صاس ررط نيعو 3
 2005، ، دار اسغرب اإلعأ ق،   ركت2، ط4ج ،(1954-1831) تاريخ الجزائر الثقافيأ ك اسي عـ ع د اهلل:  4

 .374ص 2005
ف  رـ ر   نيـ  ف طرؼ اإلدارة اتعر   ر م. سلريص ؿ  كاسجزاب كاس ؤذن  ف  إل  هم سألا م هنف اسمط  ء كاس درع 5

 .399ص ، اس ررط اسع  ؽ،4، ج...تاريخ الجزائر الثقافي نظر: أ ك اسي عـ ع د اهلل: 
 .79اس ررط اسع  ؽ، ص   سؾ  ف ن ق: 6
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، ولػػيس فييػػا إال الحػػديث عػػف المستشػػرقيف الفرنسػػييف مكرفسػػة فقػػط لمتفنػػويـ والتفخػػدير
. إف  ػ  كػ ف  رليػ ه اس صػلكف 1‹‹والخضوع ألولي األمر)؟( وما إلػى ذلػؾاآلخرة والموت 

ك ػػػ  أف اس كا ػػػ ط اسرػػػق  كت  ػػػنيض كت  شػػػجذ ى  يػػػـ، ، كر  ػػػ س زةت  جػػػرؾ هػػػ يـ اسش ػػػ
 ػػػؿ كصػػػؿ ار ػػػر أف  ك نػػػت ريػػػدـ  ػػػف طػػػرؼ ارا ػػػم سػػػـ ركػػػف ذات ق  ػػػم هكر ػػػم ع س ػػػم،

عػلكك  ت ت  ي ليػ  اس يػؿ  هػق مطػب اسر  ػم اس صػل ف إسػث اسرملػق علػث اسمط ب  دعك
 .كت عي دة اس علـ

ذكػػر   سػػؾ  ػػف ن ػػق أف  ػػ  كػػ ف  لي ػػو اسشػػ   عػػل   ف  ػػف ط ػػ ر علػػث  عػػ  ط هيػػد  
نبػػػذ النػػػدب والعويػػػؿ فػػػي الجنػػػازات واإلقػػػالع عػػػف الصػػػخب ›› عػػػرد ىػػػك ساس صػػػل ف  

 .2‹‹والضجيج في احتفاالت الزواج

اس عػػرد، اس كػػق  ػػف علػػق اسػػذم كػػ ف  ػػزدكج   درعػػقكػػ ف  ػػف  1923كهػػق عػػنم 
 اسػذم. كىػك  ػذسؾ ت    ػؿ علػث اسرغ  ػر 3اإلعػر   ر م ك ف اس ر ػ كن ف  ػط اإلدارة ،سل غما

اسشػػػ   أف هػػػق جػػػ ف  . ػػػرز   س نطيػػػم هػػػق ىػػػذه اس رجلػػػم  كاسػػػذم  ػػػدأ نشػػػده اس صػػػلجكف، 
نشػ ط ت إ  هم إسث  ،ت اسن س   س عردرغ  ر علكك   ك ف    ؿ علث عل   ف  ف ط  ر

   .4كجؿ اسمأه ت ارعر م ،أمرل رر  ؿ هق إصأح ذات اس  ف

 ن د ػم  شػ وك ػ  أف اسنشػ ط ت  يػ  ك نػت  ،ك نت اس ع رد   نطيم ر عم قل لم ردا
ك  إل ػػػ هم سل عػػػ رد  .اتعػػػر   ر م ه  ػػ  ك نػػػت اسرق  ػػػم عل يػػػ   عػػػر رة  ػػػف طػػػرؼ اإلدارة

 .5انرش را س مرلؼ اسزكا   هيدعرهت  نطيم ر عم

                                                 
 .374اس ررط اسع  ؽ، ص، 4، ج...تاريخ الجزائر الثقافيأ ك اسي عـ ع د اهلل:  1
 .79  سؾ  ف ن ق: اس ررط اسع  ؽ، ص 2
 .155، اس ررط اسع  ؽ، ص3ج ،...تاريخ الجزائر الثقافيأ ك اسي عـ ع د اهلل:  3
 .79 ف ن ق: اس ررط اسع  ؽ، ص   سؾ 4
كه م. سلريص ؿ  نظر: 5   ج د علق د كز: اسزاك م هق سغم اس رب ىق اسطر يم اسصكه م ك جلي ، كاس را طكف ىـ اسص 

 .19، اس ررط اسع  ؽ، ص1ج ،ر...أعالـ اإلصالح في الجزائ د كز:
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كا ػػػػ       ريػػػػػداريـ  نشػػػػػركف ه يػػػػػ ع ػػػػػ رة علػػػػث   ػػػػػ ف عػػػػػ ش  يػػػػػ  اس رصػػػػكهم ىػػػػػق اسز 
 يك ػكف ، ك ػ  اسصػ  ج م كاس عػ ا م ارذكػ ر كاركراد مرلؼ أر  عيـ    لكف علث رلي ف ك 

أصػ ح  ، ر ػد يـ كاس   ػم  ػف اسنػ س   ػ دئ اسػد ف، هػنذا اشػرير أجػدىـ  ػ ف اسنػ س  ر ل ـ
 رـ ه ػػػو رليػػػ ف كر لػػػ ـ ػػػك  ،، أك زكارا تعػػػري  ؿ اسنػػػ س عػػػكاء  ر ػػػد ف، أر  عػػػاس كػػػ ف  ركػػػزا 

ىػػذا  صػػ ر اعػػـ ، هػػنذا  ػػ  اشػػرير اس كػػ ف سيػػذا اس ركػػز ػػ سر رع اسنػػ س  ك ػػ   يػػـك ،اسطل ػػم
. 1هػأف، أكعػأفزاك ػم عػ دم    يػـك اسنػ س  رعػ  رواس كػ ف، ك ىػذا عل   علث اس رصكؼ 

رطػػػكرت ج ػػػث ك نػػػت ر  طػػػ  ك انرشػػػرت اسزكا ػػػ    نطيػػػم ر عػػػم   ػػػؿ  ػػػ قق  نػػػ طؽ اسػػػكطف 
كقػػد رطػػكر ، 3 ػػـ  ػػر ج  ك ػػزارا ،،  ػػـ  ركػػزا سلر لػػ ـ كاس  ػػ دة جرػػث صػػ رت  ي  ػػ 2سلريػػ د

مقر الشيخ حامؿ البركة والمتصوؼ الذي ليس لو عالقػة ››اس ييـك هص رت ردؿ علث 
نمػػا لػػو عالقػػة باعطػػا  األوراد واإلجػػازات واسػػتقباؿ  ال بالجيػػاد وال بػػالتعميـ والعبػػادة، وا 

المريديف والمقدميف واإلخواف وحاممي الزيارات أو التبرعات. وقػد لصػؽ بيػذا المفيػـو 
لمزاويػػة ممارسػػة الحضػػرة والدروشػػة واسػػتغالؿ جيػػؿ العامػػة، ثػػـ أصػػبحت عممػػا عمػػى 

  اسطر يػػم هػػق   ػػض شػػ أر ػػ ع  ػػؿ أصػػ ح  ،4‹‹الخرافػػة والتجييػػؿ والظالميػػة واالسػػتغالؿ
كقػد  ،6، ه نػو اس نػط كاسيػ ض5أنػو  ن ػط اسم ػر ك صػدر اسشػرعلػث إس ػو  كفاسنكاجق  نظر 

                                                 
 .263-262اسع  ؽ، ص ، اس ررط1ج، ...تاريخ الجزائر الثقافيأ ك اسي عـ ع د اهلل:  1
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  2

، كقد كرد اعرر  م  ف طرؼ عك ف نير ف كهرك ف ك   ان  ت إس و   ض 1871علث اسري د كرجر ر اس أد عنم 
 ف ق  لم اسن   شم   إل  هم إسث ق  لم أكتد ع دم ع  د كقد ك نكا أىؿ زكا   أعراش  نطيم ر عم ك س رارشم كاس أكنم 

اس ررط اسع  ؽ  ،1ج ،...الحركة الوطنية الجزائريةأ ك اسي عـ ع د اهلل:  إ   رج  ن  ف أك ق در  ف. سلريص ؿ  نظر:
 .65-64، صاسع  ؽ اس ررط، ...نظرات فاحصة في تاريخ تبسة.  نظر أ   : ع د اسكى ب شأسق: 231ص

 (.06)  نظر اسصكرة اس لجؽ رقـ 3
 . 170، اس ررط اسع  ؽ، ص3ج ،...تاريخ الجزائر الثقافيأ ك اسي عـ ع د اهلل:  4
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  5

 كقدع م   سنع م سيـ.
 .465اس ررط اسع  ؽ، صأج د ركه ؽ اس دنق:  6
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تحظػػى بثقػػة كبيػػرة خصوصػػا أنيػػا تقػػـو عمػػى أسػػس خرافيػػة ›› ك نػػت ر ل  ػػ ت اسزاك ػػم
 .1‹‹وظير عقالنية

اس رصػػػػػكه ف إ ػػػػػ   ركػػػػػزا رجػػػػػد ك نػػػػػت علػػػػػث نػػػػػكع ف  ه سزاك ػػػػػم هػػػػػق ىػػػػػذه اس رجلػػػػػم
كهق ىذه اسج سم ك نت اسزاك ػم  ركػزا سلر لػ ـ كاس  ػ دة، كا  ػ   ركػزا )اس را ط ف( اس شيكر ف 

هيػػق  كهػػق ىػػذه اسج سػػم ك نػػت  ركػػزا سلري سػػم كار  ػػم، .2سلج ػػرة كاسػػزردة ك   رعػػم اس ػػدع
. 3هيػق   ػدف اس لػـ كاسيدا ػم كر لػ ـ اسيػرآف ،إذف إ   زاك م  نجرهم   سم أك ىق صػ سجم

رنيػ  اعرنػت  رجيػ ظ اسيػرآف  ، ػ سر ل ـ كاس  ػ دة اسزكا   اسرق ك ف سي  اىر ػ ـىك  ي ن  ك   
زاك ػػم عػػ دم ع ػػد اهلل  ػػف اسيػػكاـ ، ه4ككػػ ف عل ػػ ء اإلصػػأح هػػق اسرزااػػر نر ريػػ  ،اسكػػر ـ

س اسيػرآف علػث كػ ف  ػدر   اسػذم ك ف اسي اـ عل يػ  اسشػ    ج ػد اسط ػب   شػ  ن ج م  رعط 
صػػلم  علػػث ر عػػم اسزاك ػػم اسي در ػػم ر ر ػػر ك  .5ه يػػ  صػػأة اسرػػراك ح ريػػ ـك ػػ   ،ركا ػػم كرش

 زاك رق نيطم كاسك ؼ اسي در ر ف، ج ث أف اسش   إ راى ـ  ف أج ػد اسشػر ؼ اسنيطػق رػرؾ 
  عػػػرم إمػػػكة كػػػؿ كاجػػػد  ػػػنيـ أعػػػس زاك ػػػم هػػػق ن ج ػػػم    نػػػم هػػػق كػػػؿ  ػػػف اسرزااػػػر كرػػػكنس

كػػػ ف  ػػػف أ ػػػرز  يػػػد ق اسزاك ػػػم . كقػػػد 6ج ػػػث أعػػػس ارخ اسمػػػ  س  ػػػنيـ زاك ػػػم هػػػق ر عػػػم
. كقػػد ذكػػر صػػ سح 7مل يػػم  ػػف صػػ سح  ػػف أكتد عػػ عد ككػػذا  لي عػػـ  ػػف عػػ ط  ػػف اسزراد ػػم

                                                 
-1831المدارس والممارسات الطبية والديف ) ؛يات الثقافية في الجزائر المستعمرةابالمجإ يكف ر راف:  1

 .132، ص2007، رر:  ج د ع د اسكر ـ أكزغلم، دار اسيص م سلنشر، اسرزاار، (1888
 .171اس ررط اسع  ؽ، ص، 3ج ،...تاريخ الجزائر الثقافيأ ك اسي عـ ع د اهلل:  2
 .19اس ررط اسع  ؽ، ص، 1ج ،ر...أعالـ اإلصالح في الجزائ ج د علق د كز:  3
نذكر  ف ىؤتء اس ل  ء علث ع  ؿ اسذكر ت اسجصر: اسش    ج د اس ش ر اإل راى  ق اسذم ر لـ هق زاك م ع دم  4

 ف علق  ف اسشر ؼ هق شأطم  ر  ؿ اسي  اؿ، كاسش   اس ر ق اسر عق اسذم ر لـ كمرـ جيظ اسيرآف اسكر ـ هق زاك م 
  م اإلعأ  م هق زاك م اسش    صطيث  ف عزكز هق نيطم. ػغم اس ر  م كاسشر ٌّر لـ    دئ اسلػك ػم ع دم ن رق ڤمنػ

 .20، صاسع  ؽاس ررط ، 1ج ،ر...أعالـ اإلصالح في الجزائسلريص ؿ  نظر:  ج د علق د كز: 
الحياة العممية والدعوية لمشيخ سيدي محمد الطيب باشا بف مبروؾ باشا الزيتوني التبسي أج د ع ع كم:  5

 .19، صد. س. ف ط  م اسينكف اسمط م، اسرزاار،، (1952-1873) الجزائري
 .48-47، اس ررط اسع  ؽ، ص4ج ،...تاريخ الجزائر الثقافيأ ك اسي عـ ع د اهلل:  6
 .124-123ص اس ررط اسع  ؽ،   ر ك عر ؿ:  7
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كقػػراءة اركراد ريػػـك  نج ػػ ء اسكػػر ـ   إل ػػ هم إسػػث رجيػػ ظ اسيػػرآف ك نػػت اسزكا ػػ  أف  1ج لػػم
كر ػطلط  .اس ن ع  ت اسد ن م ك س كسد اسن ػكم اسشػر ؼ، كس لػم اإلعػراء كاس  ػراج كع شػكراء

ق  ػػػم رلعػػػ ت   نشػػػ ط ارر ػػػ عق  ر  ػػػؿ هػػػق اسركيػػػؿ  نط ػػػ ـ كا  ػػػكاء اس رػػػ  ث كاس عػػػ ك ف كا 
 .اسي در م، ك  ر ن مج  ن م اسر  اسر   ف اسطرؽ اسصكه م: كقد عرهت ر عم  .2اسصلح

اإلدر عػػق  اسيشػػركسقرنعػػب اسطر يػػم اسر ج  ن ػػم إسػػث اسشػػ    ج ػػد  ػػف ع ػػد اسرج ػػ ف 
ك نػت اسطر يػم اسرج  ن ػم ، 3ق1208ة، اس ركهث عػنم ق  ر  ؿ رررر 1126اس كسكد عنم 

هكهيػػػ  سلدراعػػػم اسرػػػق أق  يػػػ   .4اسرج  ن ػػػم  نرشػػػرة   سشػػػرؽ اسرزااػػػرم، ك نيػػػ   نطيػػػم ر عػػػم
نصػؼ أك ػر  ػف هيػد أظيػرت أنيػ  ر ػـ  1914( عػنم Auguest Courأكغعػت كػكر)

. ككػػػ ف أغلػػػب عػػػك ف  نطيػػػم ر عػػػم  ػػػف  ر ػػػدم ىػػػذا اسنػػػكع  ػػػف اسطر يػػػم. 5ك  فعػػػدد اسع ػػػ
كك نت أكرادى  قراءة جز  ف  ف اسيرآف اسكر ـ ص  ج  ك ع ء، كررد د اسشػي دة )ت إسػو إت 

،   إل ػ هم إسػث رػدر س   ػ دئ اسييػو كاسل غػم عػف طر ػؽ 6اهلل(  أ   ام  رة كاس  كف  غليم
اسطر يػػػم اسر ر ن ػػػم اسرػػػق رنعػػػب إسػػػث اسشػػػ   أ ػػػق  ػػػم، ج  ن ػػػم هػػػق ارى رلػػػق اسر   .7اس رػػػكف

  ق   ػػػػػ ف    ػػػػػق اسير  ػػػػػم  ػػػػػف ارغػػػػػكاط1150اس  ػػػػػ س أج ػػػػػد اسر رػػػػػ نق اس كسػػػػػكد عػػػػػنم 
 ػػف كأك ػػر  ر ػػد ي  ، 8ق  يػػ س، كقػػد أعػػس طر يرػػو  رنػػكب اس ػػ ض1230اس رػػكهث عػػنم 

                                                 
 نعؽ كطنق سر   م اسرزاار  ف  ف أرؿ اس كاطنم كاسرن  م اإلنع ن م،  نعؽ اسر   م اسكتا م سدل اسزكا   اسكطن م  1

 .كاسطرؽ اسصكه م،  يدـ اسطر يم اسرج  ن م  كت م ر عم
 د.30ع  ك15، اسع عم 21/11/2014  نزسو،   لد م  رعط، كت م ر عم،  ر ر    ي  لم  ط ص سح ج لم:  2
 2009دار اس ص ار، اسرزاار،  ،الطرؽ الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخيا ونشاطيا: ح  ؤ د اس ي قصأ 3

 .108، 103ص
 سلريص ؿ جكؿ  دل انرش ر اسطر يم اسرج  ن م   نطيم ر عم  نظر: 4

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 
 .181اس ررط اسع  ؽ، ص، 4ج ،...تاريخ الجزائر الثقافيأ ك اسي عـ ع د اهلل:  5
 .122، 120ص اس ررط اسع  ؽ،   ر ك عر ؿ:  6
 اس صدر اسع  ؽ. :ص سح ج لم 7
 .118-116اس ررط اسع  ؽ، ص: صأح  ؤ د اس ي ق 8
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كأكتد  ج ػػػكب  ،كأكتد اسشػػػ    ،كأكتد عػػػ عد ، ػػػف عشػػػ رة أكتد اس  عػػػ كم نطيػػػم ر عػػػم 
   اػػػم  ػػػرة كػػػؿ  أ (ت إسػػػو إت اهلل)ك ػػف أكتد عػػػ دم ع  ػػػد، كأىػػػـ أكرادىػػػ  ررد ػػد اسشػػػي دة 

  أ   ام  رة، كدع ء م ص  أ   ام  رة. (   سط ؼ) ص  ح ككؿ  ع ء، ككذا

ىػػق اسطر يػػم اسي در ػػم اسرػػق رنعػػب إسػػث اسشػػ    ارقػػؿ انرشػػ را   س نطيػػم،أ ػػ  اسطر يػػم 
ق  561كاس رػكهث عػنم  ػ س راؽ ق  ير ػم رػ أف 470نػق اس كسػكد عػنم ع د اسي در اسر أ

كأكرادىػ  ركػرار  ،1  غداد كر ر ر اسطر يم اسي در م أكؿ طر يم صػكه م ظيػرت هػق اإلعػأـ
أعػػرغير ) اإلعػػرغي ر  س عػػ جم  أ   اػػم  ػػرة كػػؿ  عػػ ء، كررد ػػد  (ت إسػػو إت اهلل)اسشػػي دة 

 . 2  ام  رة (اهلل

اسطرؽ اسصكه م م صػم هػق اسرنػ از   إل ػ هم إسػث قػراءة اسيػرآف ك   اشرير  ر دك 
 :3اسكر ـ، قراءة   ض اسيص اد، كيص دة اس ردة سلش   اس كص رم كاسرق  ني 

 مووووولي  سوووووئم  أوووووئى     ووووو    ووووو    ئووووو 

  

 حبهبووووووووووووك ههوووووووووووو     ئوووووووووووو   ئ ووووووووووووى

   

 مح ووووووووووو  أوووووووووووه     ووووووووووول ه       ئوووووووووووه 

  

    فوووووو ن ه  موووووو   وووووو    موووووو    ووووووى

   

   نوووووووووو  م  وووووووووو   حوووووووووو  بهنوووووووووو   وموووووووووو  

  

   وووووووو   ووووووووم  وووووووول  ي منوووووووو   ي   ووووووووى

   

  ووووووول   حبهوووووووا   ووووووو      ووووووو   وووووووف    

  

   ووووووون  ووووووول  مووووووو     ووووووول   م ووووووو حى

   

   وووووووووو  س وووووووووو            وووووووووو ل   وووووووووو 

  

 م    ووووووو ل   حبووووووون  هووووووو  منف ووووووووى

   

  وووووو ي   نبهووووووه   ووووووم هئوووووو    ووووووم هئوووووو 

  

   ووووووووى نوووووووو   ل   ووووووووم  ئووووووووى  ي  وووووووو  

   

   بئووووووووووو     ئوووووووووووى  هووووووووووو    ووووووووووو    ووووووووووو 

  

    ئووووووووووووو   ئ وووووووووووووى    ووووووووووووو  ههووووووووووووو 

   

 
                                                 

، ص 1982، د كاف اس ط كع ت اسر    م، اسرزاار، 3ج ،تاريخ الجزائر العاـ: ع د اسرج  ف  ف  ج د اسر أسق 1
251. 

 .124-122ص اس ررط اسع  ؽ،    ر ك عر ؿ: 2
 2، ج16 ج، الموالد النبوية والصالة الصوفية )الموالد والقصائد( ؛الطرؽ الصوفيةموسوعة  ج د  ف  ر كم:  3

  .100-99، ص2009دار اسجك م، اسرزاار، 
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 األدب في المنطػظ. 3-3

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

عرهػت  1924عػنم أكامػر ك دا ػم  ػف  .1إسث اس يد اس   ػ نق أك عيػد ار  ػر ع ػد اسيػ در
 ػف  ػف  نطيػم ر عػم  اسش    ج ػد اسصػ سح اسرأسػقكك ف اسررااد نشرا س  ض اسيص اد، 

نظ ػػو   ن عػػ م نرػػ ح   ػػض اسطل ػػم هػػق  اسشػػ ر اسيصػػ ح، كاسػػذم  نػػو  ػػ   ير ػػكفاسػػذ ف 
  ػ  ك  كجصػكسيـ علػث شػي دة اسرطك ػط، ككػ ف  ػنيـ اسشػ     ػ رؾ اس  لػق ،ر  ط اسز ركنم
 :2ر ء ه ي  قكسو
  ئووووو  مووووو  أووووو       حووووو  ووووو ت أووووو    

  

 مووووو  مووووولح     ووووول   حووووول    ئوووووى  ووووو     

   

  ووووو ت أووووو     ئووووو  مووووو      ههووووو  منووووو 

  

      ههوووووووو    وووووووو   ن وووووووول   موووووووو    وووووووو 

   

  ووووووو ت أووووووو     ئووووووو   ووووووول    ووووووو    وووووووى

  

   ووووووو   ر      ووووووو  نبووووووو     ووووووو  مووووووو  ر ووووووو 

   

، ك نػػو  ػػ  رػػ ء اسشػػ ر اسيصػػ ح  ػػنظـك ػػ  أف أج ػػد ريػػ ؿ  ػػف ن ج ػػم اسشػػر  م كػػ ف 
 :3ر  ء أجد اسص سج ف   س نطيمهق 

  نووووووو    حووووووو   نتووووووو  س ووووووو  ههووووووو  منووووووو  

  

 نئبوووووووووووووم   ووووووووووووو      ووووووووووووو    ووووووووووووو   

   

 حئئووووووو  مووووووو     ةووووووول     ئووووووو  م   ووووووو 

  

  ئووووووو    ووووووون     ووووووول     ووووووو   فووووووو ه 

   

   ئووووو  مووووو       ووووو   مووووو   ووووول    وووووا

  

    ب   وووووووووو      وووووووووونل  حهوووووووووو   بوووووووووو   

   

وووووووووو   سر     نوووووووووو  حلنوووووووووون   ئتهوووووووووون     

  

     وووووووووول     وووووووووو م   ئوووووووووول    وووووووووو  

   

 أوووووووب     هوووووووط   نووووووو    ئ هووووووو  ح  بووووووو 

  

    فهووووووووووو  م ووووووووووول  ههووووووووووو   م  ووووووووووو   

   

                                                 
 2005 ،، دار اسغرب اإلعأ ق،   ركت2، ط6ج ،(1954-1831) تاريخ الجزائر الثقافيأ ك اسي عـ ع د اهلل:  1

 .385ص
 .25/07/1924، قعنط نم، اسرزاار، 167ع، 4، ساسنر ح، ديواف األدبا ـ. ص. ج:  2
 اسنر ح، رثا  فقيد المجد والفضؿ المرحـو السيد محمد الطيب المموشي التبسي ؛ديواف األدبا أج د  ف ري ؿ:  3

 .31/07/1925، قعنط نم، اسرزاار، 219، ع5س
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رهػػػت  نطيػػػم ر عػػػم ر ن ػػػ  آمػػػر  ػػػف اسرػػػرؼ اسيكػػػرم هػػػق إطػػػ ر إ ػػػ هم إسػػػث ذسػػػؾ ع
عنػد    ، كقػد كػ ف  عػر  أ أ نػ ء اسعػ راسعػك فاسيصص اسمراهق اسذم ك ف  نرشرا   ف 

أـ  اسشػ س  ػ ف ج طػ ف، ،1اسر ز ػم كذ ػ ب ررر ط اس  الم كك ف  ف ىذه اسيصص: قصم
إف ىػػذه اسيصػػص  كغ رىػػ   ػػف اسيصػػص. سغر ػػم، أـ ع عػػق كاسػػذ ب، عػػ ط  نػػ ت كغكسػػم،

ج ػث  ػرـ ريعػ  ي   ،أع كع  أك أك ػرجك  ري   ف طرؼ اسي ص نظرا سطكسي  هيد رعرغرؽ 
 2سغػػ زارت   س نطيػم ك ػ  انرشػر  .علػث س ػ سق ارعػ كع كرر  ػز   سرشػك ؽ سألجػػداث اس ي لػم

   ف اس رع  ر ف، كاسرق  ني :

ػػ ـ كىػق   ركػم علػث  ػن ى  ڤن قرن  اسرر م كاسررب   كؿ ع  ى ، اسنػ س ررجػؿ كرػػ
 )اس ي رة(.

 ع د اسص د ق ؿ ج ح، ع  ك اس   ز كاجل كا اس راح )ععؿ اسنجؿ(.

  ـ اقرا جركؼ اس ر  ت م عم ج  ف  ل  كا علث كاجد   تك نؾ ق رم كهي  

 كاس غزؿ(.) أص  ط اس د 

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

 ػ دؾ سلمع رة ) دعكة سل ش ركم هق اس  ؿ(.ڤ د  دؾ سلنص رل كت  ػ

     ك ر راس جرث  ش ب راس) عن ء اسرر  م(.

 3م ا   ف )اسرركسم كاسشي  م رظير عأ  ريػ   نػذ اسطيكسػم(ػڤػاسمركؼ اسر د  ف اسر 
كسيػػذه ار  ػػ ؿ دكر  إذ أف ار  لػػم هػػق ىػػذا اس رػػ ؿ هػػق غ  ػػم اسغػػزارة، ،رػػدا كغ رىػػ  ك  ػػر

 هق ر ي ؼ كر ل ـ اسع ك  ف.

                                                 
 . 126، اس ررط اسع  ؽ، ص8ج ،...تاريخ الجزائر الثقافيأ ك اسي عـ ع د اهلل:  1
  طلؽ عل و عك ف اس نطيم اسجر . 2
 اس صدر اسع  ؽ.اسط كس ع د اسد ف:  3
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كىػػك  ليرػػم  جل ػػم ج ػػث  ،1ك ػػ  عرهػػت  نطيػػم ر عػػم انرشػػ را كاعػػ   سلشػػ ر اسشػػ  ق
أك اسػػػذم ت  جعػػػف  اس نطيػػػم، ك ػػػ  أف اسػػػذم ت  عػػػكف وإسػػػث شػػػرح  يردارػػػ دارعػػػو جرػػػ ج 
 قػػ ـ  نظ ػػػو، م صػػم أف ىػػػذا اسنػػكع  ػػػف اسشػػ ر قػػػد و ج رػػم رف ريعػػػر سػػو أسي ظػػػسيرريػػ  

 .2 ر ل كف كغ ر  ر ل  ف

  كارجػػػػداث اسر ر م ػػػػم ،إف اسشػػػػ ر اسشػػػػ  ق    ػػػػر  ػػػػو ق الػػػػو علػػػػث اس   نػػػػ ة اس ك  ػػػػم
ك ر  ػػز  م صػػ م اسشػػيي م، ه ػػ سرغـ  ػػف انرشػػ ره عػػكاء   س نطيػػم أك هػػق  مرلػػؼ اس نػػ طؽ 

. سيػػد انرشػر  نػو اسشػػ ر اسػد نق  صػػكرة 3 ػر أنػو  ػػ ع  نػو اسك  ػرارمػرل  ػف اسرزااػػر غ
. 4أك ر، ج ث نرد  ف نظـ اسشػ ر هػق اسجػج كاسصػـك كاسصػأة ككػذا اسركعػأت   سشػ كخ

ككػػ ف  نيػػ  هػػق اسكصػػؼ  كنظػػـ شػػ راء  نطيػػم ر عػػم اسشػػ ر هػػق ر  ػػط ارغػػراض رير  ػػ ،
، كاسػػذم  جيظػػو سػػو (1934-1871) أج ػػد ر   ػػق  ػػف ع ػػد اهللاسشػػ عر  ػػ أ  ػػ  نظ ػػو 

ك  ػػػ  ق سػػػو هػػػق كصػػػؼ اسيػػػرس  ،ككػػػذا عػػػدد ك  ػػػر  ػػػف شػػػ راء أكتد عػػػ دم ع  ػػػد ،أجيػػػ ده
 :5كاسعرج
  ووووووووووووووووووووووو   ڤم ووووووووووووووووووووووو     ووووووووووووووووووووووو ڤ  

  

  أووووووووووووووووووووووووووووووووووووبهب   ن حوووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

   

    ڤموووووووووووووووووو  ڤي  هئوووووووووووووووووو  أوووووووووووووووووول

  

 ي أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو م    ي  

   

 ي    ووووووووووووووووووووو   هئووووووووووووووووووووو  م ووووووووووووووووووووو   

  

 ي    ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو    ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

   

   ڤ ن وووووووووووووووووووووووووووووووو  ح  نووووووووووووووووووووووووووووووووون   

  

 م    فوووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ف وووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

   

   ن وووووووووووووووووووو      ف وووووووووووووووووووو   ه وووووووووووووووووووو  

  

      نبووووووووووووووووووووووووووووووووووووو    ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

   

                                                 
  طلؽ عل و أ    اسش ر اس لجكف، أك اسش ر اس   ق. 1
 .449، ص2011، دار اسكر ب اس ر ق، اسرزاار، الشعر الديني الجزائري الحديثع د اهلل رك  ق:  2
 .176، ص2009اسكطن م سلينكف اس ط   م، اسرزاار، ، اس ؤععم الثقافة في مواجية االحتالؿع  ر  زسق:  3
 .232اس ررط اسع  ؽ، ص، 8ج ،...تاريخ الجزائر الثقافيأ ك اسي عـ ع د اهلل:  4
) ركهق ع .11، اسع عم 15/02/2014  نزسو،  لد م  ار اس  رر، كت م ر عم،  ر ر     ي  لم  ط  ج كد ر   ق: 5

 (.30/11/2015 ر ر   
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   ڤ ه ووووووووووووووووووووو   حنووووووووووووووووووووو    مووووووووووووووووووووو   

  

  ه ووووووووووووووووووووووو   ووووووووووووووووووووووو     نووووووووووووووووووووووو   

   

   ڤ   وووووووووووووووووووووووووووووول  ح موووووووووووووووووووووووووووووو    

  

 حبئوووووووووووووووووووووول حوووووووووووووووووووووو   ڤ   وووووووووووووووووووووول

   

  ه ووووووووووووووووووووووو   حبووووووووووووووووووووووو    ي ووووووووووووووووووووووو  

  

  ه وووووووووووووووووووووووو   ح وووووووووووووووووووووووون ر وووووووووووووووووووووووو  

   

 مثػغو المنطػظ.  3-4

ر ر ػػر  نطيػػم ر عػػم ه ػػ ء زامػػرا  ػػ س  يي ف علػػث  ػػر اس صػػكر، كقػػد عرهػػت عػػددا 
عدة  ر تت عػكاء ع  عػ م أك  ي ه ػم، ك نػت سيػـ آ ػ رىـ ك نػ ق يـ ك  كػف ك  را  نيـ هق 

 أف نذكر  نيـ علث ع  ؿ اسذكر ت اسجصر:

ر كد أصػكسو إسػث  د نػم  رعػط اسرػق نشػل (: 1914-1821محمد السناني ) -1
هػػػػػق  مرلػػػػػؼ ك  اسشػػػػػ  قاسشػػػػػ ر  هػػػػػققصػػػػػ دة   120 ػػػػػ   ز ػػػػػد عػػػػػف  نظػػػػػـ كررعػػػػػرع  يػػػػػ ،
ك س كسػػد اسن ػػكم اسشػػر ؼ كهػػق  ،رلػػؼ اس ن عػػ  ت اسد ن ػػمهػػق  م كك نػػت رليػػثارغػػراض، 

عػدد ك  ػػر  ػف أ نػ ء  رعػػط   ػؿ صػ سح ج لػػم، ك  ػ  ق سػػو  جيظيػ  إج ػ ء س ػ سق ر  ػػ ف 
 :1 ق صلث اهلل عل و كعلـهق كصؼ اسن  

 

  ووووووووووووو  ى نووووووووووووو   ووووووووووووول م  أووووووووووووو ط

  

 

    ووووووو  ى زنووووووو   ووووووو   ب ووووووول   وووووووم

   

     ب ووووووووووووووى    ووووووووووووووف ن  زنوووووووووووووو 

  

    ووووووووووووووووووووووووووووووووونه  مفئووووووووووووووووووووووووووووووووو 

   

   ووووووووووووووووو حى     نووووووووووووووووو   هووووووووووووووووو 

  

  هوووووووووووووووو ن   وووووووووووووووو     فوووووووووووووووو   

   

   حوووووووووووووووووو  ي     وووووووووووووووووو   ئوووووووووووووووووو 

  

 ةوووووووو   وووووووول ي  وووووووو   موووووووو    ضوووووووون

   

   وووووووووو   موووووووووو     أووووووووووئ     هووووووووووط

  

 مح ووووووووووووووو   نبهووووووووووووووو       ووووووووووووووو  ي

   

     أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووئه   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفهط

   

) ار : كسػػػد  ػػػلكتد عػػػ دم ع  ػػػد(1926-1841بػػػراىيـ ربيعػػػي بػػػف يوسػػػؼ)إ-2
اسيػػرآف  لرـ جيػػظهػػسركنعػػق  ػػـ رجػػؿ إسػػث اسرر ػػد ا،  ػػدأ ر لػػـ اسيػػرآف   عػػيط رأعػػواس ػػ رر(، 

                                                 
 اس صدر اسع  ؽ.ص سح ج لم:  1
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،  اسكػػر ـ كػػ  أ   ػػد عكدرػػو ك   ػػدى  انريػػؿ إسػػث رػػ  ط اسز ركنػػم ج ػػث درس  مرلػػؼ اس لػػـك
 شػػػيد سػػػو  غػػػزارة عل ػػػو. رػػػرؾ كراءه رصػػػ دا  ػػػف   ػػػف رػػػكنس  ػػػ رس اسر لػػػ ـ  ػػػ ف عشػػػ ررو

اسش ر  جيظو أق ر و ك  ض ش راء اس نطيم، كك ف  ني  قص دة هػق اس ي ػدة علػث شػ كلم 
 :1 شر ك    ر ء ه ي  رف ا ف ع

 

 نلأوووووووووو   وووووووووو  س وووووووووو   هى ن وووووووووول 

  

   وووووووو      إل وووووووو    أووووووووى مب وووووووو   

   

   ب وووووووووو    وووووووووو    وووووووووو   هلل   ح وووووووووو 

  

   ئ ووووووووووو    ووووووووووو  نئ منووووووووووو   ي ووووووووووو 

   

    مووووووووو   مووووووووو    ووووووووو     ح ووووووووو  

  

   إلن ووووووووووووووو        نووووووووووووووو   ئووووووووووووووو 

   

     وووووووووووووووو  نن  ووووووووووووووووى  ح وووووووووووووووو  

 

    ب وووووووو      ووووووو  هى     نوووووووو  هووووووو 

   

       ووووووووووووووو   ظهفووووووووووووووو  أووووووووووووووو ه   

  

    ووووووووو     مووووووووو  نن ووووووووول ح  ظ ووووووووو 

   

  ئ  ووووووووووووووو      ووووووووووووووو      ئوووووووووووووووى

  

    بوووووووووووو    ئوووووووووووو   وووووووووووو     وووووووووووو 

   

 أوووووو  ن   ح وووووو   نوووووول   ووووووم   نوووووو 

  

  ف وووووووووون موووووووووو     وووووووووو  ن وووووووووو   ي

   

 م ئوووووووووو   ئوووووووووو  ن ووووووووووا موووووووووو     

  

  ن ووووووووووووووو   سن   ووووووووووووووو  ن وووووووووووووووح 

   

     وووووووووووووووووووووف       أووووووووووووووووووووول   

  

  ونوووووووووووو   موووووووووووو    هئوووووووووووو  نف ووووووووووووى

   

ك ػػف اسيصػػ اد اسرػػق رركيػػ  هػػق كصػػؼ اإلنعػػ ف  ػػف  دا ػػم مليػػو إسػػث غ  ػػم اس  ػػث 
 :2  ر  ك    ر ء ه ي  قكسو 120كاسرق رجركم علث قرا م 

 
 هوووووووووو   م      ئووووووووووك  ئوووووووووومت  آموووووووووو 

  

  ه  وووووووووم  ح  ووووووووو   وووووووووم  ز  نوووووووووم

   

     ووووووووو  م  ووووووووو   ل  وووووووووم سووووووووو ت 

  

 مه ووووووووووول       وووووووووووم   ئوووووووووووم  هووووووووووو 

   

   فوووووووووووو     وووووووووووو  نوووووووووووول      ووووووووووووه 

 

 هفتوووووووو    ئ وووووووو   ووووووووم نل ووووووووط   مووووووووم

   

 مضووووووووووو      ووووووووووو  نووووووووووول      وووووووووووه 

  

   وووووووووووو    ر   ي  ب وووووووووووو  ي ووووووووووووه 

   

                                                 
 د.30ع  ك13، اسع عم 20/09/2014 ي  لم  ط اس لكق ع ع ت:   نزسو،  لد م  ار اس  رر، كت م ر عم،  ر ر    1
 .اسع  ؽس صدر ا :اس لكق ع ع ت 2
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    ووووووووووم نوووووووووو    ي ن فوووووووووو  ي ئووووووووووا

  

 م وووووئل       ووووو   أووووو     وووووم  ح ووووو 

   

    ئ ووووووو   بووووووو     ووووووو  ا   وووووووا مووووووو 

  

    ووووووو   بووووووو     ظ ووووووو    ووووووو     ئووووووو 

   

 أف  يكؿ هق آمر اسيص دة:إسث 
 زمووووووو مل  ووووووو      ووووووول  مئوووووووك  وووووووى

  

  ت مووووولڤ  ب ووووو    ئوووووم  ئتووووول     ظووووو 

   

  نووووووووو مل   وووووووووم م  ووووووووو     ر   ووووووووو  

  

 من ووووووول    أووووووو       ووووووو  ح حووووووو 

   

كػػ ف كاسػػػده  ػػػف (: 1934-1868محمػػػد بكيػػػر بػػػف ابػػػراىيـ العنػػػؽ ) الحػػاج -3
هػق ا نػو ىػذه اسمصػ ؿ كػ ف ري ػ  كشػغكه   ػ س لـ كقػد غػرس  ،غردا ػم نطيػم أع  ف قك ػو  

جيػظ جيػزه علػث اس لػـ ه ،ه يػ  نظرا سلرنشام اسد ن م اسرق   ػزت اس  اػم اسرػق عػ شك    ج د
  ر ػر عػ عده ار  ػف اسذم اسيرآف اسكر ـ، ك نت سو صلم ك  يم   سش   ع  س  ف ج  نم، 

هػػق ريػػ ده  ر عػػم، كػػ ف  ر  ػػز   ي هػػم كاعػػ م، ط كجػػ  سنشػػر اسرد ػػد كري  لػػو  ػػط اسغ ػػكر ف 
  ػد  . ف اسرزاار  ف هيد ع ؿ  ط اسش   ع  س  ف ج  نم علث إنش ء اس درعم اسصد ي م

قػػ ـ  نرعػػ ؿ أكؿ    ػػم  ،1913كطػػرد رأ ػػذري  عػنم  يػ غلي اإلدارة اتعػػر   ر م  ػ  ق  ػػت 
 .1كاسرق ررأعي  اسش   أ ك اس يظ فإسث ركنس عل  م 

هػػق زاك ػػم اسكػػر ـ جيػػظ اسيػػرآف  (:1934-1871أحمػػد ربيعػػي بػػف عبػػد ا  ) -4
رػكزر هػق زاك ػم عػ دم انريػؿ   ػدى  إسػث  ع دم علػق  ػف اسج ػأكم  ػكاد عػي ف  رأغ ػم،

هػػػق  قصػػػ ادنظـ هػػػ. كػػػ ف  كس ػػػ    سشػػػ ر  نػػػذ صػػػ  ه سل غػػػماعػػػو اسييػػػو ك اسػػػذم در   اس كسػػػدم
سـ  ػرـ ط  يػ  أكر  يػ ،  جيظيػ    ػض سكف  ،هق اسش ر اسش  ق  ر كعم  ف ارغراض

عػكؿ صػلنث اهلل ك ػف أ  لػم أشػ  ره هػق  ػدح اسر   ،اسش راء اس ير  ف  يذا اسنػكع  ػف اسشػ ر
 :2   لق  عل و كعلـ
 مح وووووووووووووو   وووووووووووووو  ل   ئووووووووووووووم أوووووووووووووو  

  

  وووووووووووووووووووو  ل   ئووووووووووووووووووووم أوووووووووووووووووووو  

   

                                                 
 .212-208اس ررط اسع  ؽ، ص، 2، ج...نيضة الجزائر الحديثة سلريص ؿ  نظر:  ج د علق د كز: 1
  اس صدر اسع  ؽ.  ج كد ر   ق: 2
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  ووووووووووووووووووووووو  ل   ئوووووووووووووووووووووووم أووووووووووووووووووووووو  

  

  حووووووووووووووو  ل    ووووووووووووووو مل    نتووووووووووووووو 

   

 ن وووووووووووووووووووووووو   م موووووووووووووووووووووووو  نوووووووووووووووووووووووو 

  

    وووووووووووو ڤ  وووووووووووو   ظووووووووووووى   سوووووووووووون 

   

 م ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  م م ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   

  

     ت  ووووووووووووو    ووووووووووووو   ه ووووووووووووول مووووووووووووو 

   

    ووووووووووووووووووووووووووووووووووو  م    ووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

  

 م وووووووووو     وووووووووون  ئوووووووووو    ح وووووووووو  ل

   

   ووووووووووووووووووووووووووووووووووو  م  ح ووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

  

  ه  وووووووووووو  ن وووووووووووولڤ  موووووووووووو   ل وووووووووووول

   

 ن وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   م آموووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

  

       وووووووووو  أووووووووووه   ئوووووووووو  سووووووووووئم

   

   حه وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  م  ڤ

  

   ت  ووووووووووووووووو    ن  ووووووووووووووووو   ڤ  ووووووووووووووووون

   

 ػػف  كاس ػػد  لد ػػم  رعػػط  :(1952-1875محمػػد الطيػػب باشػػا بػػف مبػػروؾ ) -5
 عػػو كع ػػره عػػت عشػػرة عػػنمأكاسػػذم جيػػظ اسيػػرآف اسكػػر ـ كػػ  أ علػػث ركا ػػم كرش   عػػيط ر 

 ،اسل غػم  ػم هػق ك رر ك ػرف ا ػف ع شػر هػق اسييػو، ك ػرف اآلك   جيظ  ر كعػم  ػف اس رػكف 
ـ    رػ  ط اسز ركنػم  ػف عػ ـ  ر لػـاسن س هق  رعط هق صأة اسرراك ح س دة أر ط عػنكات،  أ

ػػػػػػ 1935إسػػػػػػث غ  ػػػػػػم  1925  علػػػػػػث شػػػػػػي دات ارىل ػػػػػػم، اسرجصػػػػػػ ؿ نيػػػػػػ  ؿ ج ػػػػػػث رجص 
، ق ـ  رجي ظ ك  هػرح  ،1ك ف  ير ػ ك    ،اسكر ـ اسيرآفارطي ؿ اسرطك ط، ر ط  مرلؼ اس لـك

  رػػ  ط اس ػػ م   د نػػم عن  ػػم  إ   ػػعػػ ف  2اسكػػر ـ و   رعػػط سر لػػ ـ اسيػػرآفكر   ػػ    عػػيط رأعػػ
رعػػ سم  شػػرح  نظك ػػم اس ػػكاـ هػػق اسركج ػػد، رػػرؾ   ػػض اس ط كعػػ ت كاس مطكطػػ ت  نيػػ :

عػػراج اس شػػك ة هػػق رػػكاز ك عػػكؿ صػػلث اهلل عل ػػو كعػػلـ، اتعػػر  ذة،  نظك ػػم هػػق  كسػػد اسر  
 .3اسصأة علث ار كات

كاس ػػد ر عػػم جػػكاسق عػػنم  ػػف   (:1914-1876بػػف حمانػػة ) ةعبػػاس صػػياد -6
كىػػك  ػػف أعػػرة رررػػط أصػػكسي  إسػػث اس لد ػػم اس مرلطػػم  عػػك  نم، كػػ ف هأجػػ  ع د ػػ   1876

                                                 
 أج د   ش : اس صدر اسع  ؽ. 1

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.
 

 .28-25اس ررط اسع  ؽ، ص ،...الطيب الحياة العممية والدعوية لمشيخ سيدي محمدأج د ع ع كم:  3
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كػ ف  ػزدكج ، 1 ـ  ػرزت اىر    رػو  ررػ رة اسجليػ ء، كقػد اعػرط ع  ػف مأسيػ  ركػك ف  ػركة
ار  ػػر م سػػد  ػػف  جػػق اسػػد ف  ػػف اعػػري ؿ  ػػ رجكاؿ اسع  عػػ م سلػػ أد،  علػػث اطػػأعك  اسل غػػم

، ج ػث 2 ػرز نشػ طو  ػط هػرض اسررن ػد اإلر ػ رم، 1913ار  ر ع د اسي در  ر عم عنم 
رر لػػػؽ  يػػػ نكف هػػػرض اسررن ػػػد  شػػػ رؾ هػػػق اسكهػػػد اسػػػذم ركرػػػو إسػػػث هرنعػػػ  سريػػػد ـ  ط سػػػب

كع ػػؿ علػػث  ،سل غػػم اس ر  ػػماداهػػط علػػث رزااػػرم   ر ػػر أكؿ  اإلر ػػ رم اسػػذم أقررػػو هرنعػػ ،
نق  ػػم  درعػػم عصػػر م، كىػػك إرػػراء رد ػػد سػػـ ر رهػػو اس نطيػػم   - 3ر عػػم د نػػم   هػػق نشػػرى

اسرق سـ   ػد سيػ   كق ػ  ر ن ء اس نطيم، ك  مرلؼ علك ي   ط  ي ر ل    ف مأؿ - ف ق ؿ
ن     مرلؼ  ن طؽ اسرزاار  .4س س هيط   نطيم ر عم كا 

كاسرػق سػـ  ػرـ  (Beaudoinاس ػدعك  ػكدكاف) 5 ري م قرلو رجد اسيرنع  ف رـ عرنوك 
إ   ريػػػ  رغػػػـ أف اسريػػػ ر ر اسيرنعػػػ م رؤكػػػد هػػػق كػػػؿ  ػػػرة  ك ػػػ و رجػػػت اس راق ػػػم اس عػػػر رة 

 .6سلشككؾ اسك  رة جكؿ  لكعو هق ىذا اتغر  ؿ

                                                 
1
 Gouvernement Général de L’Algérie,  Le sécretaire général des affaires indigènes et 

de la police géneral, Renseignements individuels, du 15/05/1909.  
  .243اسع  ؽ، ص ، اس ررط3ج، ...تاريخ الجزائر الثقافيأ ك اسي عـ ع د اهلل:  2
 .27اس ررط اسع  ؽ، ص   سؾ  ف ن ق: 3
، قعنط نم، اسرزاار 144، ع4، ساسنر ح، لعمـو العربية وموقعيا بالبالد الجزائريةا  ف اسي ش ق: ع د اسجي ظػ 4

  146، ع4، ساسنر ح، العمـ واألدب وحالة الجزائر. سلريص ؿ  نظر أ   : اس كسكد  ف اسصد ؽ : 01/02/1924
 .15/02/1924قعنط نم، اسرزاار، 

ع  س  ف ج  نم ظلـ هق ىذه اسي  م هيد اري و اسج كـ  ر عم ظل   كركرا كقد اىر ت  ل ره ر   م جيكق م  5
  اسشي ب، محاضرة عموميةعل و هر ت ر رارو همرج  ف اسعرف. سلريص ؿ  نظر:  هلظيرت ظلـ اسج كـ كاهررااو

إدم سو سلعرف سلنزاع  أ     ف أع  ب. ر     ككف 314-313، ص1930، اسرزاار، ركاف6،  ج5، ج6س
تاريخ أ ك اسي عـ ع د اهلل:  اسع  عق اسذم   نو ك  ف  ف عأكة أجد اس ير  ف  ف اإلدارة اسيرنع م. سلريص ؿ  نظر:

 .246اس ررط اسع  ؽ، ص، 3ج ،...الجزائر الثقافي
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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كىػػػػك  يػػػػرأ رر ػػػػدة اسزىػػػػرة  1اغر ػػػػؿ ع ػػػػ س  ػػػػف ج  نػػػػم 1914رك ل ػػػػم  12 رػػػػ ر   

 . قػد  كػكف  ػف أعػ  ب ذسػؾ  ر  يرػو سأجػرأؿ كأعكانػو.2هػق ظػركؼ غ   ػم اسركنع م 

كقػػد اعػػرنكر اسػػرأم اس ػػ ـ اسر عػػق ىػػذا اتغر ػػ ؿ اسػػذم   ريػػد  ػػلف أطراهػػ  ك  ػػرة قػػد شػػ ركت 

هػػق ىػػذه اسرصػػي م اسرػػق ط سػػت أجػػد اس ػػداه  ف عػػف اسجيػػكؽ كاس داسػػم كعػػف اس ػػ ي ء  ػػف 

خالصػػػو ››: كصػػػيو صػػػ ج و اسجػػػ ج  ج ػػػد  ك ػػػر اس نػػػؽ  يكسػػػو 3أ نػػػ ء  لػػػده إنػػػو لدينػػػو وا 

 .4‹‹ودىائو وحنكتو السياسية وشجاعتو الخارقة يميؽ أف يكوف رئيس دولة عظمى

 كسػػد   ػرش أكتد عػػ دم ع  ػػد (:1999-1898يػونس عبػػاس بػػف سػػمطاف ) -7

 جيػػظ سػػو ا نػػو  ،5كك نػػت  دا ػػم أشػػ  ره هػػق  ن عػػ  ت اسػػزكاج نظػػـ اسشػػ ر هػػق عػػف   كػػرة

 .6ر  ط قص اده  ج د

هج ػػر عرعػػ  كػػ ف  ػػو أجػػد  ،ك نػػت سػػو ركسػػم هػػق عػػ  طلم  رػػكنس 1926هػػق عػػ ـ 

 :7كق ت   ني    ن ظرة ش ر م ك    ر ء ه ي ، ج ث اسش راء اسركنع  ف

  وووووووووووووووووووووووووووو ن   إل وووووووووووووووووووووووووووو    أوووووووووووووووووووووووووووى

  

 سووووووووووووووووووئه    نبووووووووووووووووووم   ئوووووووووووووووووو 

   

 حف  وووووووووووووووو  نوووووووووووووووو   وووووووووووووووو   ه  م ووووووووووووووووه  ى

  

   وووووووووول   نوووووووووو   وووووووووو   ه  م ووووووووووه  ى

   

 ن     ووووووووووووووووووووو   ووووووووووووووووووووو   ه   م ووووووووووووووووووووه  ى

  

    وووووو    ظووووووهى نوووووو    وووووو ك   وووووو   

   

  حئُوووووووووووووووول   وووووووووووووووو  م    وووووووووووووووو    وووووووووووووووو  

  

   حووووو ت   وووووم  وووووم   ووووو ن   وووووم  نووووو 

   

                                                 
1
 Gilbert Meynier, L’Algérie révéléé (La guerre de 1914-1918 et le premier quart du 

xx
e
 siecle), edition el Maarifa, Algérie, 2010, p157.  

 .28اس ررط اسع  ؽ، ص   سؾ  ف ن ق: 2
3
 L’Assassinat de si abbes ben  hammana, L’islam, 06 annee, N°201, du 19/07/1916. 

 .263-262، اس ررط اسع  ؽ، ص2، ج...نيضة الجزائر الحديثة:  ج د علق د كز 4
 (.07)  نظر اسيص دة اس لجؽ رقـ 5
، اسع عم 01/05/2014 ي  لم  ط  ج د ع  س:   نزسو، اس يلم اسرد دة،  لد م  ار اس  رر، كت م ر عم،  ر ر    6

  ع .13
 .11/11/2006، جكار  ط  كنس ع  س  ف علط ف، إذاعم ر عم، اسرزاار، فَخار زماف ج د اسز ف ر   ق:  7
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     ووووو ه   لحووووو   وووووم  لح هووووو   ووووو   مف  حوووووك

  

  بووووووووو       بووووووووو    ئهووووووووو    ووووووووو  

   

  لنووووووووو     ل ووووووووو    وووووووووم  لح هووووووووو    ووووووووو  

  

     لمووووو      ووووول   بحووووو   أووووو   وووووم

   

  نهتووووووووو    أوووووووووئُل    ووووووووو     وووووووووم   ووووووووو  ل 

  

 حهووووو      ه  ووووول   ووووول   وووووم   ووووو  ل 

   

  هووووووووووووووو  ت    وووووووووووووووئبك  نووووووووووووووو     ووووووووووووووو  ل 

  

   نوووووووووو       ووووووووووك    ح  وووووووووون    ڤ

   

 دكسػػد   سيل رػػم عػػرش أكت (:1955-1912محمػػد الصػػالق بػػوقرة بػػف عمػػار) -8
علػػث  ػػد جيظػػم اسيػػرآف   عػػيط رأعػػو، رنيػػؿ إسػػث  اسكر ر ػػبعػػ دم ع  ػػد رليػػث ر ل  ػػو هػػق 

 1رػػػكنس هجيػػػظ اسيػػػرآف اسكػػػر ـ هػػػق زاك ػػػم أج ػػػد اسرل لػػػق علػػػث  ػػػد  ػػػكنس  ػػػف ع ػػػد اسػػػرج ـ
 مرلػػػؼ ارغػػػػراض، قػػػ ؿ هػػػػق كصػػػػؼ    ػػػػـرػػػػرؾ د كانػػػ  هػػػػق اسشػػػ ر اس لجػػػػكف  ، ير  نػػػم

 جيظيػػػ  شػػػ راء  ػػػف  قصػػػ دة هػػػق   ل ػػػو  ػػػكنس  ػػػف ع ػػػد اسػػػرج ـ ،  نيػػػ شػػػ را اسصػػػ سج ف
 :2ي ع  د  كقرة ك    ر ء ه  )أجد ش راء كت م ر عم(يم  ف   نيـ ا نواس نط

   نوووووو  موووووو   حوووووو  موووووو   نوووووول   أووووووه  

  

  حبووووو    وووووم  فووووو ح  ن ووووو  م ڤمبئحووووو 

   

 سووووو ه   نووووو  مووووو   وووووم  ح هووووو  مل نووووو  

  

  وووووب   م ز ووووو    ووووو     ه ووووو ي   نووووو 

   

    ف وووووووه  مووووووو     ووووووو     ئوووووووى   ن نوووووووم

  

     ووووووو     ح ووووووو      ووووووو     ئ  نوووووووم

   

    هوووووووو  م وووووووو      ف  حوووووووو     ن هئووووووووم

  

   نووووووووول    منوووووووووك  نووووووووو       ب هنوووووووووم

   

 ك   نظـ ش را هق كصؼ ق اد  ركنس ق ؿ ه و:
وووو   ڤ  مب وووو    وووو ن ڤ  وووو    حوووو     هئوووو  ست

  

    وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ز ت  

   

 نوووووووووووووووووو ڤ نوووووووووووووووووو    موووووووووووووووووول  ووووووووووووووووووم ن ووووووووووووووووو  

   

  ن هووووووووووووووووووووووووووووووووووو     ووووووووووووووووووووووووووووووووووون

  

أووووووووووو      بهووووووووووو   هووووووووووو  مووووووووووو  حلت

   

                                                 
كقد رل ر  و اسش عر  ج د اسص سح  كقرة  ف ع  ر   رؼ علث  كنس  ف ع د اسرج ـ أ    أنو ك ف ط  ب أعش ب  1

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.

 .23/02/2007، ، جكار  ط  ر كعم  ف اسش راء، إذاعم ر عم، اسرزاارفَخار زماف ج د اسز ف ر   ق:  2
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كاسرػق ك جيظيػ  أق ر ػو  ،شػ راء اس نطيػمك ف قص اده اس  ركهم سدل عدد ك  ر  ػف 
 : 2. كعند   ظيرت رر دة اسشي ب ق ؿ ه ي 1 صؼ ه ي  آت و رع ث  يص دة اسط م

   نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو     نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

  

   نوووووووووووو    هبوووووووووووو    ه وووووووووووو    ڤ ئوووووووووووو 

   

 مفهووووووووووووووووووووووووووو    وووووووووووووووووووووووووووم مووووووووووووووووووووووووووو 

  

   بئوووووووووووووو     ووووووووووووووم    ووووووووووووووط  ووووووووووووووه 

   

 أووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ه        ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

 

       وووووووووووووووووو     بئ نوووووووووووووووووو   وووووووووووووووووون

   

  ئهنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  مبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   

  

   هنووووووووووو    ن ووووووووووو   نووووووووووو   م   ووووووووووو 

   

 نل  هنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو      ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

  

  لحووووووووووووووووووو     ووووووووووووووووووو      نووووووووووووووووووول

   

رر  ػػز  ػػػلف أصػػج  ي  قػػد كا  نيػػ  هػػق  مرلػػػؼ  اسشػػ  قمرلػػؼ قصػػ اد اسشػػ ر إف  
نرػد  ، هػق جػ ف سكزف كاسي ه ػم كاسػركم ػ ر  ز ، اسذم ارغراض   لي    ؿ اسش ر اسيص ح

ر عػم سركانػب رر لػؽ   سج ػ ة مػت قصػ اد  نطيػم كقد أر   .لز مك ب كاس    سش ر اس لجكف اسرَ 
 اسد ن م، اس ي ه م، كاسج  ة اترر  ع م كاسع  ع م كاسيكر م.

 

                                                 
 (.08)ـ اسيص دة اس لجؽ رق  نظر 1
 اس صدر اسع  ؽ.،  ج د اسز ف ر   ق 2
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 عتبر بدايات القرف العشريف المرحمػ  التػظ ظتػرت ايتػا بػكادر اباػجح بػال زا رت
مػػف ملتمػػؼ المراكػػز  ر ػػاؿ اباػػجحر ػػكع بعػػض  ،لتػػذا النت ػػ  ككانػػت م ػػـ العكامػػؿ

ر التظ كػاف لتػا الػدكر البػارز اػظ التػإليير ابي ػابظ يمػا تكييػر ا اكػاك  ،العممي  بالمشرؽ
 الما   ياـ.  فالتظ ماابتا ال مكد ما يربك ي

ى.فيىالمنطقة اإلصالحوةىوادتمرارهاالحركةىىأدبابىظكورى-1

لي ػػػت بػػػال زا ر يمكمػػػا كبمنطقػػػ  تب ػػػ  لاكاػػػا المقاػػػكد بالحركػػػ  اباػػػجحي  
 معي  العممػاء، لػـ يكػف  ميػ   ظتكرن  م     معي  العمماء الم مميف ال زا رييف اقط،

ر ػػػاؿ  يػػػف 1كػػػاف يعمػػػؿ من ػػػردابػػػؿ  ف  نػػػاؾ مػػػف ، قػػػد ان ػػػمكا  ليتػػػا ر ػػػاؿ اباػػػجح
كمػػا مف بع ػػتـ قػػد يمػػؿ اػػظ  طػػار  معيػػ  العممػػاء  ،تػػايل ان ػػـ مػػ  بركز ػػا ك اباػػجح 

، كالبعض اآللر قد يمػؿ بػن س م ػدااتا كمباد تػا ردػـ يػدـ 2اان اؿ ينتالم مميف يـ  
 كيمكف  ر اع م باب ظتكر الحرك  اباجحي  كا تمرار ا  لا ما يمظ:. 3انتما   لتا

ىدوادةىالتعلومىاالدتعماري. 1-1

ذم ينشػػػدا ر ػػػاؿ اباػػػجح لػػػ  ارتبػػػاط  ف الحػػػديث يػػػف اباػػػجح اػػػظ اب ػػػجـ الػػػ
ره طقوسػا بااديػال ت تتىػد  ػاسي وصي  ػػ  ييف مف محتواه الس  د الد  جر  ››باال تعمار الػذم 

كتك ػػػؿ  ،بالق ػػػاء يمػػػا  ميػػػ  المعػػػالـ التػػػظ تػػػنتض با مػػػ  قيامػػػ ، كذلػػػؾ بعػػػد 4‹‹الفػػػرد
تعمػيـ ابتػدا ظ كتعمػيـ   دداة االحتجؿ لػـ تكػف مك ػكدة، اقػد كػاف  نػاؾ ا تمرار ا، اا مي  

س بتا ملتمؼ العمـك النقمي    اا   لا در  ُػت ،يالظ ت تر يمي  ملتمؼ الم ا د كالزكايا

                                                 
 . ف اباجح ظتر ك كرة يـ مابح حرك  1
-1391) جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف ودورىا في تطور الحركال الوطنيال :يبد الكريـ بكا ااؼ 2

 .82، ص1981 دار البعث، ق نطين ، ال زا ر، ،(1391
 .30/05/1998 ذاي  تب  ، ال زا ر،  ح يف لميؼ،ال، حكار م  شخصيات في الذاكرة :كماؿ ياشكرم 3
الم م   (،1319-1391الكشؼ بف محطات مضيئال لمحركال اإلصالحيال اسيدي امىااس )يمظ بف حكيدق :  4

، مكتب  الرشاد لمطباي  3ع ،بمعباس،  امع   يجلظ ليابس،  يدم المكاربي  لمدرا ات التاريلي  كاال تمايي 
 .163، ص2011 كاف كالنشر كالتكزي ، ال زا ر،
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ـ مكيػر الم ػا د التػػظ كمػا  ػػد   ،اـ اال ػتعمار بتحطػيـ الكتاتيػػب القر نيػ . قػػ1العمػـك العقميػ 
ايتماد ػػػا  يا ػػػ  عار بالن ػػػب  لػػػادارة اال ػػػتعماري  التعمػػػيـ، االش ػػػك  كانػػػت تعتنػػػظ بالتربيػػػ 

كػظ تقػدـ تعميمػا لػبعض  الت تيؿ لتذا الشعب بإلكممػ ، يػـ قيامتػا بعػد ذلػؾ ب ػتح المػدارس
 .  2دير مف التعميـ بتا كاف ارن يا بحتا ا ط اؿ،

دارة اال ػػػتعماري  مػػػ  ق ػػػي  تعمػػػيـ ال زا ػػػرييف يمػػػا منػػػ  م ػػػإلل  متمػػػ  تعاممػػػت اب
تر ػػػيل التكا ػػػد اال ػػػتعمارم اػػػظ  كبالتػػػالظ كػػػاف التػػػدؼ مػػػف  ػػػذا التعمػػػيـ  ػػػك ،كلطيػػػرة
، ككاف الم تكطنكف يرا كف اكرة تعميـ ال زا رييف بتاتا كظػؿ  ػذا مبػدء بالن ػب  ال زا ر

لتـ ال ترا   ين ،  ف الت تيػؿ كت شػظ ا ميػ  اػظ ك ػط ال زا ػرييف يعػد ما ػؿ  ػامف 
عمػػيـ الم ػػاؿ لت ت ابدارة اال ػػتعماري اتحػػ 1892 ػػن   كاػػظ. 3لم ػػتقبؿ ال زا ػػر ارن ػػي 

ب ػػبب ال ػػكط الػػذم  تـلكػػف  ػػذا التعمػػيـ كػػاف تقريبػػا مكمقػػا اػػظ ك ػػك  ال زا ػػرييف،مط ػػاؿ 
، كمف اتح المدارس كاف اظ نطاؽ  يؽ  ػدا، كػاف الكػرض منػ  منػ  4فك مار   المعمر 

العربيػ  يمػا  ػػك ٌّالمػػ. كمػا ايتبػر االحػتجؿ ال رن ػظ 5تعميـ كتيقيػؼ مكبػر يػدد مػف النػاس
العربيػ   ػػك ٌّالمػػ ف  ،مف الػديف اب ػجمظ  مكق  ا يبرز بك كح تاـك ذ، 6منتا لك  م نبي 

يػػػػدا ال تػػػاز المركػػػػزم بالعااػػػم   يربيػػػػ   - ميػػػػ  ال زا ػػػرييفالعربيػػػ  كانػػػت  ػػػػظ لكػػػ  
 ي ػا ـ اػظقػد ، ك ػذا ػػك  ال رن ػي ٌّالمػػاػظ ال زا ػر  ػظ   ػمي الر   ػػك ٌّالمػػاػنف منػ  ك  -تركي (

 .7ل رن ا  ا يي  ال   دة اػ  يال    كمن  تت ما كح ارت كلكت   الق اء يما الديف اب جمظ

                                                 
مػذكرة لنيػؿ شػتادة الما  ػتير اػظ ، (1319-1391جامع الزيتونال والحركال اتصالحيال في الجزائػر )رابح اجح:  1

 .19، ص2007/2008، التاريل الحديث كالمعاار،  امع  منتكرم، ق نطين 
 .117-116، ص2009دار الباا ر، ال زا ر،  ،ىذه ىي الجزائرمحمد تكايؽ المدنظ:  2
 2007، دار  كم ، ال زا ر، (1399-1199التىميـ األىمي في الجزائر في بيد اتحتالؿ ) ماؿ قناف:  3

 .104-103ص
 .140، صن   المر    4
 .119 ي كف تكريف: المر   ال ابؽ، ص 5
 .27، ص2010، تر: اياؿ ا حمر، الم ؾ، ال زا ر، اإلستىمارليؿ ارحات يباس:  6
 .13، صالمر   ال ابؽ، 8ج ،…تاريخ الجزائر الثقافي :مبك القا ـ  عد اهلل 7
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العربيػ  بإلنتػا يػا زة كقااػرة ك امػدة، كمنتػا ال  ػػك ٌّالمػػا كير مف ذلؾ اقد كا ت ك 
كيممػت ابدارة  .1لتػاال تت   ملتمؼ العمـك العاري   كما مف ،لمتطمبات الح ارةتميؽ 

 كقامػػت بتحديػػد ،الػػدينظ كالزكايػػاقابػػ  المشػػددة يمػػا التعمػػيـ اال ػػتعماري  يمػػا ايتمػػاد الر  
، كػؿ ذلػؾ مدل  لػا انتيػار م ػتكل التعمػيـ العربػظ 2اظ كػؿ منطقػ  مدارس القر ني يدد ال

اظ الناػؼ اليػانظ مػف القػرف التا ػ  يشػر ال رن ظ . لقد قاـ اال تعمار 3ػك ٌّالمػك عؼ 
الن ػػكس اػػظ ظ الػػدينالػػكازع ت تيػػؿ النػػاس اإل ػػعؼ ايتمػػاد  يا ػػ  بكمكؿ القػػرف العشػػريف 

ككؿ ذلؾ يعػد  4دمؽ المعا د العممي اظ الم تم  كما  بملتمؼ ك ا م  نشر ال  ادقاـ بك 
 .كتحطيما لممؤ  ات التظ كانت قا م  ،يعد تلريبا لمم تم  ال زا رم

ك ػذا مػا  عػؿ ا ميػر لالػد  ،العربي  محتقرا  يا ػا ػك ٌّلمػلقد كاف اال تعمار محاربا  
ق ػػػي  التعمػػػيـ اػػػظ قمػػػب الحػػػديث يػػػف الت نيػػػد يطػػػرح  1913اػػػظ زيارتػػػ  لبػػػاريس  ػػػن  

كقػد كػػاف  .5‹‹ال التىمػػيـإف المسػمميف ت يشػػتكوف اشػدة إت مػػف  م ػ››  اب بػارم بقكلػ :
رد اعػػؿ  ابدارة اال ػػتعماري المتبعػػ  مػػف طػػرؼ  كمحاربػػ  تعمػػيـ ال زا ػػرييفل يا ػػ  منػػ  

مػف التحاػيؿ  ايتػايمػا ممػاكف ملػرل يتمكنػكف  ابحيػلمت ػرة مف طرؼ ال ػكاف اػالت ؤكا 
 .العممظ

 الكجرةىالعلموة. 1-2

دكف  لػر، اكممػا  ػنحت ال راػ  ككانػػت  زمػفيمػا    لػـ تقتاػريػمالت ػرة العم  ف  
،  ػػػكاء دالميػػػا مك الظػػػركؼ ت ػػػمح بػػػذلؾ  ال كك ػػػدنا مػػػف ي ػػػعا لطمػػػب العمػػػـ كالمعراػػػ 

 .لار يا

                                                 
 .27، صالمر   ال ابؽ، 1، ج…في الجزائر أبالـ اإلصالح :محمد يمظ دبكز 1
بذلؾ ابدارة اال تعماري  لـ ت مح  ،لتعميـ الناس بتاب تح م  د  نكاب بمدي  تب   ير مطالب  محد  1928اظ  ن   2

 كاؼ لم كاف .بالبمدي   ةالمك كد يدد الم ا دمتح    بإلف 
 .45، صالمر   ال ابؽ :يحظ بكيزيز 3
 .18، صالمر   ال ابؽ، 1ج ،…في الجزائر أبالـ اإلصالح :محمد يمظ دبكز 4
 .385المر   ال ابؽ، ص، تاريخ الجزائر المىاصرة... شارؿ ركبير م ركف: 5
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  ػرمال نػكب ال زايرات منطق  تب     رة العديد مف مبنا تػا لمػتعمـ  ػكاء بمنطقػ  
كانػػػت بتػػػدؼ الت قػػػ  كالػػػتعمـ   الػػػكادم ف   ػػػرة الطمبػػػ  مػػػف تب ػػػ  نحػػػك . مك  لػػػا ق ػػػنطين 

لعمػـ لملتمػؼ من تػا تقػدـ ابنحدل الزكايا المك كدة بتا، كما مف  ػذا الزكايػا باب ػاا   لػا 
طمبتتا يػف طريػؽ المعممػيف القػا ميف يمػا شػؤكنتا، اننتػا تػكار لتػـ ا كػؿ كابيػكاء، اقػد 

، كقػػد 1كادم يػػدد كبيػػر مػػف مبنػػاء المنطقػػ  حيػػث التحقػػكا بزاكيػػ   ػػيدم  ػػالـتنقػػؿ  لػػا الػػ
كاف منتـ محمد بف يمظ الشاملظ كالكامؿ بف محمد اللم ػاكم، كيمػظ بػف الحػاج ابػرا يـ 

كييمػػاف بػػف مبػػارؾ ، كالعربػػظ بػػف يمػػظ الحرايػػظ العبيػػدم، كالطيػػب بػػف يبػػاس الزردكمػػظ،
حيػث مقػاـ  ػؤالء الطمبػ  كديػر ـ اػظ  ،بالزاكيػ ، كذلؾ مػف م ػؿ الػتعمـ كالت قػ  2الحميدانظ

تقبؿ الطمبػ  مػدار العػاـ، كمػف لػجؿ البحػث ، كالتػظ  ظمػت ت ػالكادمزاكي   يدم  الـ بػ
 ػن   مكق ػت الت ػ يجت منػذتػا إلنبكينػدما  ػإللنا القػا ـ يميتػا ملبرنػا  ،اظ مرشػيؼ الزاكيػ 

مك مػػػػػف  ، حيػػػػػث لػػػػػـ تعػػػػػرؼ ت ػػػػػ يؿ مم طالػػػػػب بتػػػػػا  ػػػػػكاء مػػػػػف منطقػػػػػ  الػػػػػكادم1954
 .3الار ت

معتػػػػد يبػػػػد الحميػػػػد بػػػػف بػػػػاديس كانػػػػت  نػػػػدما تإل ػػػػسعممػػػػا الت ػػػػرة نحػػػػك ق ػػػػنطين  ا
بتػا مػف منطقػ  تب ػ  يػدد مػف . اقػد تنقػؿ لمػتعمـ 4ق نطين   ظ ا لرل قبمػ  لطمػب العمػـ

الػػػكردم قتػػػاؿ بعػػػد يكدتػػػ  مػػػف تػػػكنس مكالػػػر ا ربعينػػػات مػػػف القػػػرف  الطمبػػػ  نػػػذكر مػػػنتـ:
اػظ امتحػاف شػتادة  1953، الػذم شػارؾ اػظ  ػن  5حمػدادك العشريف ككذا محمد التادم

                                                 
  مبك القا ـ نظر:لمت ايؿ ي .ك ظ ارع مف اركع الزاكي  الرحماني  : الـ بف محمد ا يرج ال المظ يدم زاكي   1

. بعد كااة  الـ بف محمد تكلا ابن  محمد 32-31، صالمر   ال ابؽ، 4ج ،...تاريخ الجزائر الثقافي:  عد اهلل
 ...تاريخ الجزائر الثقافي :نظر: مبك القا ـ  عد اهلللمت ايؿ ي بالاجح.الاالح شؤكف الزاكي  كقد اشتتر الر ؿ 

 .154-153ص ال ابؽ، المر   ، 4ج
 .69 -64ص، الكادم مكتب  الزاكي ،، مخطوط، تاريخ زاويال سيدي سالـ االوادي :محمد بف يزكز  المظ 2
  15/06/2014بتاريل  م،، كالي  الكادممكتب  زاكي   يدم  الـ، بمدي  الكادب :يز الديف  المظمقابم  م   3

  ا.11ال اي  
مىيد باد الحميد ››اقتنا المامحكف بناي  كبيرة بق نطين ، كحكلت  لا معتد مطمؽ يمي   1947اظ شتر مارس 4

 كقد انتدب  لي  الشيل العربظ التب ظ مديرا.   1947، بدمت الدرا   ب  اظ  ن  ‹‹اف ااديس
 .المادر ال ابؽ :الكردم قتاؿ 5
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حيػػث كػػاف مػػػف المت ػػكقيف كالحااػػميف يمػػا  ػػػذا  ،مػػف طمبػػػ  المعتػػد 06التحاػػيؿ مػػ  
اػػػػػظ  اكػػػػؿ مػػػػػف محمػػػػد يػػػػػجؽ كمحمػػػػد  ػػػػػكالمي  كقػػػػد ت كقػػػػػ مي ػػػػػا، كمػػػػػا تنقػػػػؿ 1الشػػػػتادة

بشػػير  يبػػظ راقػػ  محمػػد  1951كتنقػػؿ  ػػن   ،2ب ػػام  الزيتكنػػ  يا ػػااالمتحانػػات التػػظ م ر 
 3الطػػا ر يمػػكاف كيمػػظ اػػارس بػػف بشػػير كيمػػار بكطاراػػ  كح ػػيف بػػكراس كيػػجؿ اػػارس

التحػػؽ بالمعتػد الاػػادؽ رزايقيػ ، كذلػؾ بعػػد ن احػ  اػػظ امتحػاف نتايػػ   1952كاػظ  ػن  
قػ  كحاػكل  يمػا الشػتادة را ،المرحم  االبتدا ي  مف مدر   تتذيب البنيف كالبنات بتب ػ 

كد اتنظ كبنانظ مالكي . كقد ك دكا مف  بقتـ لممعتد ك ػـ: يبػد اهلل مكمح 4محمد ييمانظ
كلػػـ يكمػػؿ الاػػادؽ رزايقيػػ  كرااقػػ  الدرا ػػ  بػػؿ التحقػػكا بػػاليكرة  ،مجيػػـ كييمػػاف  ػػمايمظ

 .5دداة انداليتا

 ف الدرا ػػ  بق ػػنطين  مػػف  تػػ  ا  ػػاتذة كدػػزارة العمػػـ ككيػػرة ال نػػكف لي ػػت ك ػػام  
تكنػػ  اتػػك ياػػؼ يب ػػام  الز  تعم ػػـلكنتػػا بنػػاء يمػػا شػػتادة محمػػد حمػػانظ الػػذم  ،كنػػ الزيت

أمػتف ترايػػال وأصػه منياجػػا، وأحسػػف توجييػا، وأكمػػؿ إبػػدادا ›› الدرا ػ  بق ػنطين  بإلنتػػا
 كقد كاف معتد ق نطين  اريا ل ام  الزيتكن .  ،6‹‹وأصدؽ تكوينا

قػػ  كانػػت نحػػك تػػكنس، لقػػد ممػػا الت ػػرة اللار يػػ  اػػنف الك تػػ  ا كلػػا ل ػػكاف المنط
برزت الت رة يمكما بالن ب  لم زا رييف كظا رة  كاء كإلاراد مك كم مكيات  لا ملتمػؼ 

                                                 
 .03ص ،04/09/1953 ، ال زا ر،239، ع2 ؿ ،6، سالباا ر ،تالمذة المىيد في ميداف الشرؼ 1
 154، ع2 ؿ، 4، سالباا ر، مىيد باد الحميد اف ااديس اقسنطينال يقدـ ثمرة مف شجرة غرسو الناميال 2

 .02، ص07/05/1951ال زا ر،
  .المادر ال ابؽ :بشير  يبظ 3
كاف محمد ييمانظ المديك اريد راق  الكردم قتاؿ مف مكا ؿ الطمب  الذيف التحقكا باليكرة ب باؿ مكراس النمامش .  4

لكطنظ اليالث لم كر اباجحظ ، مشكاؿ الممتقا اكممال الدكتور حمادي الياشميلمت ايؿ ينظر: التاشمظ حمادم: 
 ماريؿ ال زا ر، ،ييف مميم  ، دار التدل،كالي  تب   ال معي  اليقااي  الشيل العربظ التب ظ :اظ ال زا ر،  يداد

 .18، ص2006
  د.30 ا ك16، ال اي  19/10/2014بتاريل ، ، بمدي  تب  ، كالي  تب   منزلب :الاادؽ رزايقي مقابم  م   5
 ال زا ر ، المؤ    الكطني  لم نكف المطبعي ،2، ط3ج، أبالـ مف المغرب الىرايمحمد الاالح الاديؽ:  6

 .65، ص2008
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يراػت منطقػ  تب ػ   ، كقػدالقػركييف بػالمكرب المراكز العممي  ك ػام  ا ز ػر بالقػا رة، مك
 ف  ،انعػػػداـ الحريػػػ  تامػػػف م ػػػبابربمػػػا كػػػاف  .كنس  ػػػرة يػػػدد كبيػػػر مػػػف  ػػػكانتا نحػػػك تػػػ

كػػذلؾ الت نيػػد اب بػػارم ال يمكػػنتـ البقػػاء اػػظ ال زا ػػر،  القػػانكف قػػد ايتبػػر ـ ريايػػا ااػػار
ال را ب التػظ ميقمػت بمنتا  ما يتعمؽا ك اع االقتاادي  ال ي   لاا   باب اا   لا

   .1ممؤ  ات الديني ابدارة اال تعماري  لمراقب   كمي ا ،كا ؿ ال زا رييف

اػإلمرت بكمػؽ  2يي  كبيرة ادمت ال ػمطات ال رن ػي   رة  ما 1911يرات  ن  
لتػػا بػػؿ كانػػت  نػػاؾ رلػػص لمت ػػرة  ،، لكػػف الكمػػؽ لػػـ يكػػف نتا يػػا3الحػػدكد ككقػػؼ الت ػػرة

ارتبػػػاط بالك ػػػ  ال يا ػػػظ كاالقتاػػػادم اػػػظ ال زا ػػػر اتعمػػػد االدارة اال ػػػتعماري  ال ػػػماح 
مف ذلؾ لػـ يػيف ، دير 4بذلؾ محااظ  يما ماالحتا دالؿ ال زا ر ك معتتا اظ اللارج

 ييف المتا ريف يف مقاد ـ.

 كاال ػػتزادة منػػػ  كاػػػكال  لػػػا ميمػػػا مراحمػػػ  ،تمقػػػظ العمػػػـ ف اػػػظك كػػاف الطمبػػػ  الرادبػػػ
  ككػػاف  ػػام  الزيتكنػػ  كممحقاتػػ ،5يتك تػكف  لػػا المعا ػػد اب ػػجمي  اػػظ ا قطػػار ا لػػرل

 تميػػػػزت ال تػػػػرة مػػػػف باػػػػ   لااػػػػ .كالتب ػػػػييف  ،باػػػػ   يامػػػػ  6مػػػػجذ الطمبػػػػ  ال زا ػػػػرييف
مػف يما  ام  الزيتكنػ  مدمب الطمب  الكااديف  ككافبالت رة ال ردي   1900 لا  1876

 ؿ التإل ي ػػػظ مكؿ تمميػػػذ  ػػػ ؿ بال  ػػػك  ،طالبػػػا 20يػػػدد ـ بمػػػ   فكالػػػذي ،الشػػػرؽ ال زا ػػػرم

                                                 
-120، ص2009، يالـ المعرا  لمنشر كالتكزي ، ال زا ر، 2، جالحركال الوطنيال الجزائريال :مبك القا ـ  عد اهلل 1

121.  
منعتا يما  1911ك 1910كاف رد اعؿ ابدارة اال تعماري  بعد الت رة التظ يراتتا ال زا ر اظ ال نتيف 2

مبك القا ـ  نظر:. لمت ايؿ ياقد من  الحاكـ العاـ شارؿ  كنار الت رة كقاـ بندجؽ الحدكد ال زا ري  ال زا رييف،
 .476ص، 2005بيركت،  الكرب اب جمظ، ، دار2، ط5ج ،(1319-1199) تاريخ الجزائر الثقافي : عد اهلل
اقد ا تعمؿ الطمب  ميناء لرك تـ مف ال زا ر م الؾ  ال زا ري  التكن ي الحدكد  لم كاف القريبيف  دا مفبالن ب  

 . يـ التنقؿ نحك  ام  الزيتكن  مك محد ممحقاتالتكن ي  الزكايا  لحدن بمي  كااللتحاؽ بداي  ب
 .123، صالمر   ال ابؽ، 2، ج...ركال الوطنيال الجزائريالالح اهلل: مبك القا ـ  عد 3
  .479، صالمر   ال ابؽ، 5ج ،...تاريخ الجزائر الثقافي اهلل: مبك القا ـ  عد 4
 .386، صالمر   ال ابؽ ،1ج ،...الحركال الوطنيال الجزائريال اهلل: مبك القا ـ  عد 5
 (.09  ينظر الاكرة الممحؽ رقـ 6
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مػػف تب ػػ  يػػديا يمػػر بػػف مبػػارؾ  1876/1877كنػػ  اػػظ المك ػػـ الدرا ػػظ ب ػػام  الزيت
حػد أ››التعمـ كالتحايؿ ب ام  الزيتكن  الذم يعتبػر ف الت رة كانت مف م ؿ . 1النمكشظ

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 

الشػػاذلظ لزنػػدار  مشػػاد، لقػػد 2‹‹ اػػيف التونسػػييف والجزائػػرييف ادائمػػ اأف ينشػػ ء جسػػر 
 :3ايتا  اءكمما ل   ام  الزيتكن  اظ قايدة ب

 سااااااااااان ه  الهااااااااااا  ٌ الزَتىنااااااااااا  هنااااااااااا 

  

 الغصااااااااااااااااى  النااااااااااااااااى  هللا بنااااااااااااااااى 

   

 بحاااااااااااا ا العلمااااااااااااٍ المعهاااااااااااا  فباااااااااااا  

  

 الثماااااااااااُ  ب لااااااااااا    علُااااااااااا  َفاااااااااااُ 

   

 ذوَاااااااااا  ماااااااااا   احاااااااااا  اسااااااااااتم    إذا

  

 معااااااااُ  ماااااااا   ماااااااا  ك لسااااااااُ  جاااااااا  

   

 هاااااااااااا ا  باااااااااااا  الفحااااااااااااى  تسلساااااااااااال 

  

 والحاااااااااازو  سااااااااااهل  بااااااااااُ  تمشاااااااااا 

   

 هلمااااااااااىا الخضاااااااااا ا الزَتىناااااااااا  بنااااااااااٍ

  

 الظنااااااااااااااااى  لتحقُاااااااااااااااا  بهماااااااااااااااات  

   

 تزهاااااااااى الغنَااااااااا   ال وضااااااااا  وكىناااااااااىا

  

 والُقااااااااااااااااُ  المعاااااااااااااااا    باااااااااااااااا نىا 

   

 ونااااااااااااا  ي إال حااااااااااااا    مااااااااااااا  فمااااااااااااا 

  

 تع فااااااااااىنٍ العم ماااااااااا  أضاااااااااا  متااااااااااً

   

 فااااااااااااا نت  َااااااااااااا ا لإلخااااااااااااا   ومااااااااااااا وا

  

 المباااااااااااُ  بااااااااااا لح  النااااااااااا   أحااااااااااا 

   

 ف شاااااااااااافىا العلاااااااااااا  لباااااااااااا   تغاااااااااااا َت 

  

 الاااااااااا فُ  الاااااااااا ا  ماااااااااا  غااااااااااا باااااااااا 

   

تبعػػػث يمػػا مف يشػػػد  ليػػػ   ػػػكاف المنطقػػػ  الرحػػػاؿ  ، ف  ػػام  الزيتكنػػػ  منػػػارة كبػػػرل
ماكا ا حتا يتكذل الممتزمكف ب  مف العمـ الذم يقدـ لتػـ مػف طػرؼ العممػاء، كقػد كانػت 

                                                 
، دار  يدم اللير لمكتاب، ال زا ر (1311-1181الطماال الجزائريوف االاالد التونسيال )حبيب ح ف المكلب:  1

 .14-13، ص2013
، دار الباا ر لمنشر كالتكزي  1، ج(1311-1399الطماال الجزائريوف اجامع الزيتونال )لير الديف شترة:  2

 .157، ص2009ال زا ر، 
 .32-31، ص1937تكنس، مارس ، 1، مج7، جالم م  الزيتكني  الشاذلظ لزندار: 3
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نػ   لا المناطؽ الحدكديػ  بممحقػات الزيتك   ما 1 مايات الت رة  لي  كيي    كاء مارادا مك
 مك  لا تكنس العاام .  ،كدير ا ،كتكزر ،كق ا  ،اظ ن ط 

مػػف مكالػػر القػػرف التا ػػ  يشػػر كبدايػػػ   ليػػ  بػػؿ ظمػػت م ػػػتمرة كلػػـ تنقطػػ  الت ػػرة 
م اليب حديي  اػظ  كايتمادا ،2ك ذا را    لا شترة  ام  الزيتكن  كقرب  ،القرف العشريف
 .3ككذا الاحاا  الحرة ،  كال يا ي باب اا   لا كيرة النكادم ا دبي ،التربي  كالتعميـ

كػاف  ػؤالء الطمبػ  منػذ ك ، 4كاف مف المتا ريف مػف قطػ  الحػدكد  ػيرا يمػا ا قػداـ
ككػذا  ،5اردـ المشق  التظ تعتػرض  ػ ر ـ ،مكا ؿ القرف العشريف يتا ركف مف م ؿ العمـ

الكػػػوارث كاديميػػػا أ››  ػػػا محمػػػد الشػػػبككظام ػالتػػػظ  ػػػك   6كنتاالتػػػظ يعيشػػػ الظػػػركؼ القا ػػػي 
 :تتػػكف ممػامتـ اػػظ  ػػبيؿ تحقيػػؽ دايػػاتتـ التػػظ مػػف م متػػاػػػعاب ٍّالاػػػ  ال مف، 7‹‹واألتػػراح

كػػاف الكييػػر الػػتعمـ كاالحتكػػاؾ بال عاليػػات ال يا ػػي  كاليقاايػػ  بتػػكنس، كبعػػد ديػػاب مؤقػػت 
   .8يعكدكف بعممتـمنتـ 

                                                 
مذكرة لنيؿ شتادة  ،(1393-1399) الحركال اإلصالحيال اوادي سوؼ نشأتيا وتطورىا :مك ا بف مك ا 1

  .114ص ،2005/2006 الما  تير اظ التاريل الحديث كالمعاار،  امع  منتكرم، ق نطين ،
 .153المر   ال ابؽ، ص لير الديف شترة: 2
 .14ص ر   ال ابؽ،، الم2ج ،...الجزائر الحديثالنيضال  :محمد يمظ دبكز 3
 .20، صالمر   ن    4
يندما  ـ  الشيل محمد الاالح الاديؽ راق  الشيل محمد ن يب بال  ر  لا  ام  الزيتكن  اقد ق يا ب ع  مياـ  5

ينظر: محمد لمت ايؿ ‹‹. ظروؼ ت أ س  منيا ››ب  ف تب   تحت التعذيب، اظركؼ ال  ر قد يبر ينتا بقكل : 
 .82ص الاالح الاديؽ: المر   ال ابؽ،

( يف شظؼ العيش الذم القاا الطمب  بتكنس، بإلن  داي  اظ 1992-1927يقكؿ مكلكد قا ـ نايت بمقا ـ   6
لمت ايؿ ينظر: محمد ‹‹. أنني آكؿ الخاز االماء››الاعكب  اقد كانت الحياة التطاؽ، تحدث يف ن    اقاؿ: 

لقد كاؿ بتـ ا مر مف انقطعت بتـ ال بؿ كلـ يتمكنكا مف االتااؿ  .137  ال ابؽ، صالمر  :الاالح الاديؽ
بذكيتـ قاد الحاكؿ يما بعض الماؿ الذم يك ؿ لتـ بعض احتيا اتتـ مما ا طر البعض منتـ الم كء  لا 

 لمت ايؿ ينظر: .طمب ابيان  مف طرؼ االدارة اال تعماري  بتكنس
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. 
، ال زا ر 152، ع4، سالباا ر، اتجتماع الىاـ لجمىيال الطماال الجزائرييف الزيتونييف محمد الشبككظ: 7

 .07، ص11/02/1939
 .368-367ص ،المر   ال ابؽ، 6ج ،...الثقافيتاريخ الجزائر  :مبك القا ـ  عد اهلل 8
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 1200 يقارب بم  يدد الطمب  ال زا رييف ب ام  الزيتكن  ما 1948 م  بداي   ن 
كالتظ  1اردـ اعكب  الك عي  اال تمايي  التظ يتكا د ايتا كيير مف الطمب  ا،طالب

حيث يركم ال يد ميدانظ الرم مف الك   قد  2كامت  لا نقص كبير اظ مؤكنتتـ
 يم ؤكف  لا طرؽ مبكاب ال كافكبيرة مف البؤس  كلشدة ال كع كاؿ بتـ  لا در   

ك كس ››ك ك كييرا ما يككف يبارة يما لميط ما يقدـ لتـ مف مكؿ يقكمكف ب م  ك 
مف  تـيمنع  ال مف ذلؾ لـدالؿ ابناء كي دكف ب  رمؽ ال كع،  ،‹‹،...ح اء ،ممكلي 

 .3مكاام  الم ار الدرا ظ

مف بجد ـ بإلف  بب   رتتـ  ،4ف الشيل محمد الشبككظك ملبر الطمب  الزيتكني
كمف الكاي   ظ العكدة  (،لزيتكن  ام  ا   ك التزكد مف المنقذ مف ال جؿنحك تكنس 

كمن  متما كانت الاعكبات  .5 لا ال زا ر للدمتتا حامميف لكاء لك  دينتا كقر نتا
إذا كاف :››ا تتكف مماـ الكاي  التظ ينشد ا الطمب  يما حد قكؿ الشيل محمد ح يف

يمانؾ ااهلل صاد ا، فسييوف بميؾ كؿ ما تال يو مف مصابب  حاؾ لمىمـ  ويا وا 
 لا ال زا ر ال تعنظ بال ركرة  التب ييفالزيتكنييف الطمب  يما مف يكدة  ،6‹‹دئوشدا

نما  لا مم بقع  مف مرض ال زا ر لممار   متم  التعميـ ،العكدة  لا م قط الرمس  7كا 
 كما مف مف الطمب  الزيتكنييف مف لـ يعد ل بب مك آللر.

                                                 
 2،  ؿ2، سالباا ر ،نداء مف جمىيال الطماال الجزائرييف إل  أاناء الجزائر المقيميف اتونس :يمار ن ار 1
 .08، ص19/01/1948 ال زا ر، ،20ع

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.  
 .: المادر ال ابؽمدانظ الرم 3
 4، سالباا ركاف اظ  ذا المرحم  كاتبا كمراقبا ياما ل معي  الطمب  ال زا رييف الزيتكنييف. لمت ايؿ ينظر:  4
 .07، ص11/02/1939، ال زا ر، 152ع
 .07المر   ال ابؽ، ص، 152الباا ر، عمحمد الشبككظ:  5
 .82محمد الاالح الاديؽ: المر   ال ابؽ، ص 6
( مف بمدي  مر ط الذم تعمـ بالزيتكن  1985-1922ميج يبد الرحماف  كاـ  كاف منتـ يددا معتبرا نذكر  7

 =كتحاؿ يما شتادتظ ا  مي  كالتحايؿ، كيند يكدت  مارس التعميـ بالمدارس الحرة ل معي  العمماء الم مميف
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 ف تكا د الطمب  بتكنس باب اا   لا التككيف العممظ الذم كاف الكاي  الكبرل 
تـ مف تككيف  لر، كذلؾ  مف ن  مك  قد ال ك المنا ب الذم ك دكا بتكنس انف لتـ 

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

نذكر منتـ ميج كبير مف الطمب  اقد نا ؿ مف تب   اظ الحزب الد تكرم يدد 
اظ الم يرات كاب رابات  حيث شارؾ 1932 الحبيب اارس الذم تنقؿ لمتعمـ  ن 

كما كاف يبد  .2كالتظ كانت نتي تتا ال  ف بتكنس قراب   ت  مشتر ،كالمظا رات
 . 4شطيف اظ العمؿ ال يا ظامف الن 3زيز ربيعظالع

ممار ػػػػ  يعتبػػػػر اراػػػػ   ػػػػمحت لتػػػػـ بكالن ػػػػاؿ مػػػػ  التكن ػػػػييف  ف  ػػػػذا االنلػػػػراط 
يػػف ذلػػؾ الك ػػب  ػػراء الت ػػرة التػػظ ار ػػت يمػػا الػػبعض  النشػػاط ال يا ػػظ كالتعبيػػر

الىصػػياف واإلبػػالف بػػف مناىضػػتيـ لفرنسػػا التػػي كانػػت السػػاب ››مػنتـ كمػػا منتػػا بينػػت 
 .5‹‹ترحيميـ وتشريدىـ مف موطنيـفي 

زاكي   يدم  التب ييف  ظانت المحط  ا كلا لعدد كبير مف المتا ريف ك
ككانت بالن ب  لمبعض اآللر  ما  ام  الزيتكن  مك محد بن ط ،  6ماط ا بف يزكز

                                                                                                                                               

يال الىمماء الشيخ باد الرحماف ىواـ أحد رموز جمىال زا رييف ب طيؼ يـ يناب . لمت ايؿ ينظر: يمار  كام : =
 .15، ص21/09/2014-15/09، ال زا ر، 721ع ،الباا ر، المسمميف اسوؽ أىراس

الم م  المكاربي  ، (1311-1319الاىثات الطالايال ونشاطاتيا الفكريال والسياسيال اتونس )  مي  الكااظ: 1
لمطباي  كالنشر  ، مكتب  الرشاد2ع ،،  امع   يجلظ ليابس،  يدم بمعباسلمدرا ات التاريلي  كاال تمايي 

 .93، ص2010كالتكزي ، ال زا ر،  كاف 
، ال اي  04/03/2014بتاريل تب  ، م  د الشيل العربظ التب ظ، بمدي  تب  ، كالي  ب :البدر اارسمقابم  م   2

  .د30 ا ك15
  تكنس(. مف مب  زا رم كمـ تكن ي  كلد ب ريان  كالي  القاريف 3
 01/04/2014بتاريل  ،بمدي  ب ر العاتر، كالي  تب   بمنزؿ ميدانظ الرم،: يبد العزيز ربيعظمقابم  م   4

  ا.10ال اي  
 .94المر   ال ابؽ، ص مي  الكااظ:  5
ك ظ ارع  ،ماط ا بف يزكز البر ظ يدم يدد كبير مف الطمب  التب ييف الذيف تنقمكا  لا ن ط  تمركزكا بزاكي   6

المر   ، 4ج ،...تاريخ الجزائر الثقافي :مبك القا ـ  عد اهلل نظر:لمت ايؿ ي .الرحماني زاكي  الطريق  مف اركع 
 .32-31، صال ابؽ
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اقد  ا ر مف منطق  تب   طمبا لمعمـ يدد كبير نذكر منتـ: محمد الطيب ممحقات  
 يمظ ،4،  برا يـ مز كدم3محمد  كاـ، بشيشظ لميفمحمد ، 2بك راكةالح اظ   1باشا
 8، يمر زرقظ7يك ؼ برا ـ ،6م عكد بف يمر ،5محمد  حيرم، حامد ركابحي    كاـ
 ،12يبد الح يظ يشظ ،11ماباح بكراس 10يبد المالؾ بكزنادة، 9الحبيب اارس 8زرقظ
 ،16االح براكنظ، 15الطا ر لالدم، 14الطيب لرشظ ،13يبد العزيز ربيعظ ،12يشظ

ماط ا زمرلظ، الاديؽ  ،18محمد الدرا ظ ،17محمد العيد بف العربظ اليحياكم
، 22، العربظ التب ظ21يبد الح يظ بدرم، الشاذلظ المكظ 20ح يف لميؼال ،19 عدم

                                                 
 .21ص ،المر   ال ابؽ ،...الحياة الىمميال والدبويال لمشيخ سيدي محمد الطيب :محمد يي اكم 1
 .20569، داتر يدد 123، يدد ترتيبظ28، ممؼ 35عمب  ال م م  د،  ت، ك. م.  2
دار الباا ر لمنشر كالتكزي   ،3ج ،(1311-1399) الطماال الجزائريوف اجامع الزيتونال :شترةلير الديف  3

 .102،14ص، 2009ال زا ر، 
 .اظ مؤتمر الاكماـ  تـ تعيين  مف بيف مي اء الم مس الكطنظ لميكرة ال زا ري  4
 .20257، داتر يدد 09، يدد ترتيبظ28، ممؼ 35عمب  ال م م  د،  ت، ك. م.  5
 .100، صالمر   ال ابؽ ،مدينال تاسال وأبالميا... :محمد يي اكم 6
 .المادر ال ابؽ :رابح برا ـ 7
  ا.09، ال اي  15/02/2014بتاريل  تب  ، بمدي  ب ر العاتر، كالي  بمنزل ،  :ر ا زرقظمقابم  م   8
 .المادر ال ابؽ :البدر اارس 9

  ، ال زا رف د. د.، والتأثير الديني والجيادي لزاويتوسيرة الشيخ سيدي بايد الشريؼ  :محمكد برا ـ 10
 .130ص 2005

 .المادر ال ابؽ :لميف بكراس 11
 .22418، داتر يدد 95، يدد ترتيبظ28، ممؼ 35عمب  ال م م  د،  ت، ك. م.  12
 المادر ال ابؽ.يبد العزيز ربيعظ:  13
 .22876داتر يدد ، 38، يدد ترتيبظ28، ممؼ 35عمب  ال م م  د،  ت، ك. م.  14
 .22942، داتر يدد 41، يدد ترتيبظ28، ممؼ 35عمب  ال م م  د،  ت، ك. م.  15
 المادر ال ابؽ.االح براكنظ:  16
 .20078، داتر يدد 197، يدد ترتيبظ28، ممؼ 35عمب  ال م م  د،  ت، ك. م.  17
 يتنا بتا قطش التادم، دار ، 16/07/1925، ال زا ر، 3ع ،المنتقد، رجاؿ الىمـيبد الحميد بف باديس:  18

  .54ص، 2009 التدل، ال زا ر،
 .114، 90، صالمر   ال ابؽ ،مدينال تاسال وأبالميا...: محمد يي اكم 19
  ا.18، ال اي  19/05/2014بتاريل ، كالي  تب  ، بمدي  تب  بمنزل ،  :نكر الديف لميؼمقابم  م   20
 .92، 12ص المر   ال ابؽ،، 3: جلير الديف شترة 21
 .130ص ،2013 كم  لمطباي  كالنشر كالتكزي ، ال زا ر،  ، دارنماذج لال تداء :محمد الاالح الاديؽ 22

 =مف يا م   درم لقب   كقد منح  محد  كاف تب  ،معربظ التب ظ انف المقب الحقيقظ لأل رة  ك ارحاتلبالن ب  
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الطيب  ،2يمارة حميداف محمد الاالح ال جلظ، 1العيد مطركح يمظ ملازني ،
، 6محمد برا مظ، 5ركابحي  برا يـ ، 4معمر يمي  ،، محمد الطيب قكا مي 3 مطانظ

، محمد 10الطا ر  عدم حراث 9الشبككظ  الـ، 8محمد الشبككظ ،7يي ا  مطانظ
 .12يبد اهلل شريطك ، 11مح كظظ

ك نػاؾ يػدد  لػر مػف الطمبػ  الػذيف التحقػكا ب ػام  الزيتكنػ  مك محػد ممحقاتػ ،  ػػكاء 
 منػػػاطؽ ال زا ػػػرل تػػػرة قاػػػيرة مك منتػػػـ ا ػػػتمركا يزاكلػػػكف درا ػػػتتـ يػػػـ العػػػكدة  لػػػا  حػػػدل 

كمينػاء بحينػا يػف الػذيف تنقمػكا لمػػتعمـ . 13ميممػا قػاـ بػذلؾ مػيج محمػػد بركػات لتعمػيـ الػنشء
  بتػػكنس مػػف منطقػػ  تب ػػ  تبػػيف لنػػا كاقػػا لألشػػلاص الػػذيف ييرنػػا يمػػا المعمكمػػات حػػكلتـ

كف مػف  نػكب تب ػ  اػظ حػيف مف الػذيف تنقمػكا ر مف ن ب  كبيرة  ػدا مػنتـ مػف الػذيف ينحػد
كاف يدد ـ مقؿ، كقد يكػكف  ػذا را ػ  لعػدة م ػباب لعػؿ مبرز ػا تػإليير الشػيل  مف الشماؿ

العربظ التب ظ اظ المقربيف من  كديكتتـ لمتعمـ بتػكنس نظػرا الرتباطاتػ  ا  ػري  بال تػ  
                                                                                                                                               

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

 .161، 103، صالمر   ال ابؽ ،مدينال تاسال وأبالميا... :محمد يي اكم 1
 . 302، 187حبيب ح ف المكلب: المر   ال ابؽ، ص 2
  ا.20، ال اي  08/02/2014بتاريل تب  ، بمدي  تب  ، كالي  بمنزل ،  : مطانظالطيب مقابم  م   3
 .161، 136، صالمر   ال ابؽ ،مدينال تاسال وأبالميا... :محمد يي اكم 4
 .22611، داتر يدد 261، يدد ترتيبظ28، ممؼ 35عمب  ال م م  د،  ت، ك. م.  5
  .المادر ال ابؽ :محمد برا مظ 6
 .95، صالمر   ال ابؽ ،مدينال تاسال وأبالميا... :محمد يي اكم 7
 .59، صالمر   ال ابؽ ،3ج: لير الديف شترة 8
 .13، ص، 1988ف ـ. د.، ف د. د. ،1ج ،لألػشىار الشىايالالمواىب الفطريال  : الـ الشبككظ 9

 .08، ص12/07/1948، ال زا ر، 43، ع2،  ؿ2س ،الباا ر، اتمتحانات اجامع الزيتونال 10
 .99ص المر   ال ابؽ، ،مدينال تاسال وأبالميا... :محمد يي اكم 11
 .61، صالمر   ال ابؽ ،3ج :لير الديف شترة 12
تعمـ بمدر   تتذيب البنيف كالبنات بتب   يـ ب ام  الزيتكن ، يند يكدت  مف تكنس دَرس  1922مف مكاليد  13

 لمت ايؿ ينظر: .بمدر   التربي  كالتعميـ بمكني 
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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كالمتعػاط يف مػ   معيػ   ،كالمنتمػيفكقياداتػ ،  ال نكبي ، كما مف نشاط العمؿ اباػجحظ
 مدمبتـ مف  نكب المنطق .  العمماء الم مميف ال زا رييف

ا شػػتادة منتػػا يمػػدرا ػػت  امػػـ يحاػػؿ  يكمػػؿ ػػؤالء الطمبػػ  الزيتكنيػػكف مػػف لػػـ  مػػف
كمحمػػػػد  4، يمػػػظ ملازنيػػػ 3يبػػػد الح ػػػيظ بػػػػدرم،2 ،  ػػػػالـ الشػػػبككظ1ميػػػؿ اػػػالح براكنػػػظ

تـ مػف تعمػيـ ديػر ـ ػػ ػنػكم  ذلػؾ تحاػؿ  ػؤالء يمػا تكػكيف مك  ، 6كمحمد نا ح .5برا مظ
 .7الطمب  مف تحاؿ يما شتادة مك مكيردير ـ اظ حيف  ناؾ مف 

محمػد الاػالح  جلػظ، كمحمػد  1925يما شتادة العالمي   ػن   منتااقد تحاؿ 
كمػػا ، 10، كالعربػػظ التب ػػظ9، كتحاػػؿ يمػػا شػػتادة التطكيػػ  محمػد الطيػػب باشػػا8الػدرا ظ

، كمحمػد الاػكير بػف محمػد بػف 11يمػر زرقػظ 1934تحاؿ يمػا شػتادة ا  ميػ   ػن  
، كاػػظ 12يي ػػا بػػف بمقا ػػـ بػػف الحػػاج محمػػد 1936 ػػمطاف كاػػظ  ػػن  الحػػاج محمػػد بػػف 

كاػػظ  الػػكردم المقرانػػظ بػػف يمػػار،يمػػظ بػػف ييمػػاف بػػكراس ك تحاػػؿ يميتػػا  1938 ػػن  
 13كمحمػػد الح نػاكم بػػف محمػػد  بػػرا يـ مز ػكدم كيبػػد اهلل بػػف ا ك ػظ شػػريط 1942 ػن  

                                                 
 .المادر ال ابؽ: االح براكنظ 1
 .13، ص: المر   ال ابؽالشبككظ الـ  2
 .12، ص، المر   ال ابؽ3ج :لير الديف شترة 3
 .المادر ال ابؽ :شكيل  ملازني  4
 .المادر ال ابؽ :محمد برا مظ 5

6 A.N.O.M, Aix- en Provence, carton N°9336/4F3, Notice de  renseignement, du 

07/10/1954. 
تحامكا يما الشتادات العممي  مف  ام  الزيتكن  يدد ـ كبير ال يمكف ذكر ـ  ف الطمب  مف منطق  تب   الذيف  7

  ميعا بؿ اقتارنا يما ذكر يينات منتـ اقط.
  .54-53ص يبد الحميد بف باديس: المر   ال ابؽ، 8
 .21ص ،المر   ال ابؽ ،...الحياة الىمميال والدبويال لمشيخ سيدي محمد الطيب :محمد يي اكم 9

 .131، ص، المر   ال ابؽنماذج لال تداء :الاديؽ محمد الاالح 10
 .المادر ال ابؽ :ر ا زرقظ 11
 .215، 211حبيب ح ف المكلب: المر   ال ابؽ، ص 12
ا  مي  لتجمذة ال ام  امتحاف شتادة  ميماؿ، 33، الممؼ ال ريظ02، الممؼ08 م م  ؿ، العمب   ت، ك. م. 13

 .09/07/1942بتاريل  ا يظـ كاركي ،
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حػػػيف ، اػػػظ 1تحاػػػؿ يميتػػػا كػػػؿ مػػػف التػػػادم حمػػػدادك كمحمػػػد يػػػجؽ 1950اػػػظ  ػػػن  ك 
 ػن   اقد نالتاالتحايؿ بالن ب  لشتادة  ك  .2الح يف ملازني  1951تحاؿ يميتا  ن  

 1943كاػػػظ  ػػػن   ،4محمػػػد الشػػػبككظ 1942، كاػػػظ  ػػػن  3لحبيػػػب اػػػارسا 1939 ػػػن  
الطػػا ر  ػػعدم  1948كاػػظ  ػػن  ، 5كيي ػػا بػػف محمػػد  ػػمطانظ يمػػظ بػػف يػػكنس بػػكراس

يبػػػد الح ػػػيظ ،  ػػػمطانظالطيػػػب  اقػػػد تحاػػػؿ يميتػػػا كػػػؿ مػػػف: 1950كاػػػظ  ػػػن   6حػػػراث
 ،8ح ػيف لميػؼال 1951كاػظ  ػن  ،7كيمظ ي ػكؿ ، دم، محمد زرااكما ز ر  بكذراع
   .9التادم قرمانظاقد نالتا  1953اظ  ن  مما  ،8لميؼ

كقػػد ا ػػتمر  ،تحاػػؿ يمػػا شػػتادة مػػفامػػا مػػف  ػػن   ال ككػػاف مػػف الطمبػػ  التب ػػييف 
كظػػػؿ  ،بػػػؿ  ف  نػػػاؾ مػػػف تعمػػػـ لػػػجؿ اليػػػكرة 1954ذلػػػؾ  لػػػا دايػػػ  انػػػدالع اليػػػكرة  ػػػن  

كتحاػػػؿ منتػػػا يمػػػا شػػػتادة. لقػػػد بقػػػظ  ػػػام  الزيتكنػػػ   ،10مجزمػػا لمػػػتعمـ ب ػػػام  الزيتكنػػػ 
نتـ كي يػػػز المت ػػػكقيف مػػػنتـ بالشػػػتادة العمميػػػ   ،11ي ػػػتقبؿ ال زا ػػػرييف باػػػ   يامػػػ  كيكػػػك 

 المؤ م  لم تكا ـ. 

                                                 
 .361،223، صح ف المكلب، المر   ال ابؽ حبيب 1
 (.10  ينظر الشتادة الممحؽ رقـ 2
  .: المادر ال ابؽالبدر اارس 3
، مكراؽ امتحاف شتادة التحايؿ بتاريل 34، الممؼ ال ريظ02، الممؼ08 م م  ؿ، العمب   ت، ك. م. 4

09/07/1942. 
اظ العمـك  شتادة التحايؿ م ماء الحا زيف يما، 36ظ، الممؼ ال ري02، الممؼ08 م م  ؿ، العمب   ت، ك. م. 5

 .28/10/1943بتاريل  اظ الدكرة الياني ،
 .08ص، المر   ال ابؽ، اتمتحانات اجامع الزيتونال 6
   26/11/1954 ، ال زا ر،294، ع2،  ؿ7، سالباا ر، ىنيئا لمجزائر اأانائيا  معي  البعي  بتكنس: 7

 .02ص
 (.11  ينظر الشتادة الممحؽ رقـ 8
 ال زا ر، 247، ع2،  ؿ6، سالباا ر، اىثال جمىيال الىمماء اتونس تكـر الناجحيف في الشيادتيف 9

        .08، ص13/11/1953
 (.12  الممحؽ رقـ بطاق  الطالب يك ؼ بكدبكسينظر  10
( منتـ مف كااؿ تعمم  كناؿ 1962-1954يدد كبير مف الطمب  مف منطق  تب   تعممكا اظ اترة اليكرة   11

 .468 -422حبيب ح ف المكلب: المر   ال ابؽ، صالشتادة كمنتـ مف انقط . لمت ايؿ ينظر: 
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 ممياؿ 1م  الطمب  ال زا رييف الزيتكنييفبتكنس كمف  ؤالء الطمب  مف نشط 
 اظ  معي  الطمب  اكمنتـ مف شكؿ مناب، 3كيبد العزيز ربيعظ 2الحبيب اارس

الشاذلظ المكظ الذم تكلا ميؿ كمنتـ مف ترم تا  ،4ال زا رييف بتكنس ميؿ محمد  كاـ
 .19395ك 1936اظ ال ترة ما بيف  ر ا تتا

كانت مف العكامػؿ البػارزة التػظ  ػايدت يمػا ظتػكر الحركػ  تكنس لت رة  لا ا ف 
كانػت  لػا اػنف  قػامتتـ بتػكنس بالن ػب  لمطمبػ  اباجحي  بمنطق  تب   كا ػتمرار ا، ممػا 

نقؿ  ما  لا ماػر لمكااػم  الم ػار الدرا ػظ ب ػام  التداي  حاكلتـ يما الشتادة، يـ 
اء بشتادة مك دكنتا ميؿ مػا قػاـ بػ : يبػد الح ػيظ ا ز ر، مك العكدة  لا مرض الكطف  ك 

بدرم، ك الـ الشبككظ، كيمظ ملازنيػ ، كماػط ا زمرلػظ كديػر ـ كالقيػاـ بمتمػ  التربيػ  
اادتتـكالتعميـ كاباجح قاد االرتقاء بإلبناء المنطق    .كا 

 الصحافة. 1-3

احػػػتجؿ مدينػػػ  كانػػػت ال زا ػػػر تعػػػيش يزلػػػ  شػػػب  كميػػػ  يػػػف العػػػالـ اللػػػار ظ منػػػذ 
دير من  م  مطم  القرف العشريف شػتد ال زا ريػكف  ،1830 ال زا ر اظ اللامس  كيمي 

شػػممت تقريبػػا كااػػ  منػػاحظ الحيػػاة. كػػاف م متػػا باب ػػاا    كنت ػػ  يامػػ  ،حركػػ  اكريػػ 
                                                 

 لا داي  ‹‹ يتونييفجمىيال الطماال الجزائرييف الز ››ظؿ الطمب  ال زا ريكف بتكنس ينشطكف كيتحرككف تحت دطاء  1
كنتي   لمحراؾ ال يا ظ التعميمظ اليقااظ انق مت ال معي  بيف مؤيد لحزب الشعب  حرك  انتاار  1947 ن 

ج،  معي  تحت ا ـ ـ.  ع. الحريات الديمقراطي ( ك لر ل معي  العمماء الم مميف، اظ  ذا ال ن  م  ت ج.
-68لمت ايؿ ينظر: حبيب ح ف المكلب: المر   ال ابؽ، ص ‹‹.الاىثال الزيتونيال لجمىيال الىمماء الجزائرييف››
69. 

 .المادر ال ابؽ :البدر اارس 2
 .المادر ال ابؽ يبد العزيز ربيعظ: 3
. مف  ذا الطالب لـ يعد  لا ال زا ر اقد قتؿ ميناء الحرب 102المر   ال ابؽ، ص ،3ج لير الديف شترة: 4

بمنزل ، بمدي  تب  ، كالي  العربظ  كاـ: مقابم  م    ير دارة  كي . 1943العالمي  الياني  بمنطق  مقريف بتكنس  ن  
  ا. ك ناؾ طمب   لركف قد قتمكا اظ  ذا ال ترة. لمت ايؿ ينظر: 16، ال اي  19/11/2014تب  ، بتاريل 
بجد الكزير ا كبر بال : لا ال يد ،، مرا م  ال يد: حمدة بف ليذر28، ممؼ 35عمب  ال م م  د،  م. ك. ت،

 .22/01/1943التكن ي ، بتاريل 
 .92، صالمر   ال ابؽ ،3ج: لير الديف شترة 5
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اػػػظ  الكتابػػػ يػػػاـ بالتػػػإلليؼ ك القالريا ػػػي  كالكشػػػ ي ،  كالنػػػكادماليقاايػػػ  لتإل ػػػيس ال معيػػػات 
حيػػػث   التػػػظ  ػػػا مت بشػػػكؿ كبيػػػر اػػػظ النت ػػػ  اليقاايػػػ ك  ،1ملتمػػػؼ ال را ػػػد كالم ػػػجت

 .2كانت لتا ميارا اظ بمكرة الكيظ اليقااظ كتككين 

 يما العػالـ اللػار ظ ال زا رييف يا   ممنت   لعزؿ  ابدارة اال تعماري ايتمدت 
شػػرؽ مإلاػػبحكا يرنػػكف بإلباػػار ـ  لػػا التـ ارد اعػػؿ قػػكم مػػف طػػرا ككػػاف لتػػذا ال يا ػػ 

كتتبػػ  نشػػاطات . ككانػػت الك ػػيم   ،كمعراػػ  محكالػػ  ،كيتمت ػػكف يمػػا  ػػماع ملبػػارا ،العربػػظ
ال زا ػر مػف  كانػت تاػؿال را د كالم جت العربي  التظ  ظ ملتمؼ الميما لمعرا  ذلؾ 

بالن ب  لم را ػد ك  .3يف طريؽ مكركبا مك ،المكرب ا قاا مك ،يف طريؽ تكنس ،مار
حيػػث تاػػؿ  ،كييػػرة  ػػدااكانػػت الاػػحؼ العربيػػ  الكطنيػػ  المك ػػكدة بتػػكنس ، ك التكن ػػي 

كػػاف يتػػتـ بتػػا كييػػر مػػف القػػراء نظػػرا  نتػػا تميػػؽ بكػػؿ ك  لػػا تب ػػ  يبػػر القكااػػؿ الت اريػػ ، 
ممػا ملتمػؼ الم ػجت كال را ػد . 4الطبقات، مف لجؿ المك كيات التظ كانت تنشر بتا

كم مػ  الشػتاب كالباػا ر كانػت كييػرا مػا التظ كانت تاػدر بػال زا ر اػنف الػبعض منتػا 
 .  5كمنتا منطق  تب   اظ ملتمؼ ربكع ال زا رتاؿ  لا القراء 

 :المحمي  ما يمظ مف م ـ ال را د كالم جت

كانػػت تقػػرم مػػف طػػرؼ بعػػض التب ػػييف  ،6يػػددا اقػػط 18اػػدر منتػػا  :المنتقػػد-1
 ال منتػػا حاربػػػت   مػػقميكانػػت مف ميامتػػا مػػف دـ كبػػػالر  ،7كػػاف القمػػـ التب ػػظ ايتػػا حا ػػراك 

                                                 
 .63، صالمر   ال ابؽيبد الكريـ بكا ااؼ:  1

2 Mohamed Elkorso : Lettre Intellectuels et Militants en Algérie, (1880-1950)  

O.P.U, Alger, 1988, p13.  
 .66ص، المر   ال ابؽ، ...الشيخ باد الحميد اف ااديس فمسفتو وجيوده رابح تركظ:  3
 .17، المر   ال ابؽ، ص2ج ،...نيضال الجزائر الحديثال  محمد يمظ دبكز: 4
 االح حمم : المادر ال ابؽ. 5
 .29/10/1925كادر  لر يدد منتا اظ  02/07/1925ادر العدد ا كؿ منتا بتاريل  6
، المر   ال ابؽ 20/08/1925، ال زا ر، 8، عالمنتقد، بارة لمف ابتارمحمد الممكشظ التب ظ لالدم:  7

 .141-138ص
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مػػا تنشػػرا كذلػػؾ ب ،شػػيكخ الطػػرؽطػػرؼ بعػػض ترتكػػب مػػف كانػػت البػػدع كال ػػجالت التػػظ 
 .1مف اكر  اجحظ يعمؿ يما تقكيض العقا د ال ا دة

مػف االطػػجع يمػا مػػا يػرد ايتػػا مػف ملبػػار مك  يكفتب ػػالمكف تحتػػا يػ :الشػياب-1
يمػظ  ال ػيدكانت تاؿ  لا تب   مف لػجؿ المبػادرة التػظ قػاـ بتػا   مقاالت ديني  كمدبي 
شػػػاد الشػػػيل يبػػػد م، كقػػػد با ػػػـ البمديػػػ ك ػػػظ االشػػػتراؾ ال ػػػنكم ايتػػػا ، 2يبػػػاس بػػػف حمانػػػ 
 بتذا المبادرة التظ تعكد بالن   يما القراء بتب  . 3الحميد بف باديس

 ، اقػػدالعالميػػ  اليانيػػ نظػػرا لاػػدكر ا كانتشػػار ا بانتظػػاـ بعػػد الحػػرب  :الاصػػائر -9
 .4كانت لتا م ا م  كبيرة اظ تكيي  مبناء الشعب يمكما

 يرات منطق  تب   دلكؿ بعض ال را د التكن ي  ك ظ:كما

ال ػػػيد محمػػػد التػػػادم  يػػػف طريػػػؽكانػػػت تاػػػؿ  لػػػا تب ػػػ   المجمػػػال الزيتونيػػػال:-1
 .5عتا لمقراءيبيي تقدمتا مف تكنس ك الذم  جلظ 

تتػػػتـ بػػالكاق  المحمػػػظ كلككنتػػا كانػػػت تقػػرم مػػػف طػػرؼ التب ػػػييف  :جريػػدة الزىػػػرة-1
 ا.اقد كاف ابقباؿ يميتا  عي  ،التكن ظ

كانت  ذا الاػحي   تػدلؿ  ،ادرت بعد  ريدة الز رة :صحيفال الىصر الجديد-9
مػػف طػػرؼ  االطػػجع يميتػػا كتاػػ حتا لػػا تب ػػ  كنظػػرا ال تمامتػػا بالعػػالـ اب ػػجمظ اػػنف 

  .6ريدة الز رةمكير مف  كاف التب ييف 

                                                 
 .459المر   ال ابؽ، ص ،كتاب الجزائر محمد تكايؽ المدنظ: 1
، كقد كاف يمظ يباس نا با يربي  بتب  بف حمان  ااحب مكؿ مدر   ايادة  ك ابف الشيل المامح يباس  2

، ق نطين   207، ع5س، الن اح. لمت ايؿ ينظر: 03/05/1925ببمدي  تب   اظ االنتلابات التظ  رت بتاريل 
 . 08/05/1925ال زا ر، 

، ال زا ر 5، مج9، ج5، سالشتاب، لمتىارؼ والتذكير اقيمال ما تقدـ تاساليبد الحميد بف باديس: 3 
  .51، ص1929مكتكبر

 .265بكحكش: المر   ال ابؽ، صيمار  4
 .د. ر. ص، 1936، تكنس، نكامبر 1، مج3، جالم م  الزيتكني لمت ايؿ ينظر: ال ترس،  5
 .83المر   ال ابؽ، ص: مالؾ بف نبظ 6
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 كمف ال را د كالم جت العربي :

 .1 ماؿ الديف ا اكانظ كمحمد يبدا  ذا الم م : مادر مجمال الىروة الوثق -1

 ال منتػا  3اتػرة اػدكر اردـ قاػر ك . 2 لا يقظ  العرب كالم مميف كانت تديك قدك 
بػػراز اللطػػر المشػػترؾ ك ػػك  ،يممػػت يمػػا بعػػث الػػركح الن ػػالي  اػػظ ن ػػكس الم ػػمميف كا 

كحتػػػا ي ػػػت يد منتػػػا قػػػراء العػػػالـ العربػػػظ  .4اال ػػػتعمار الػػػذم  ػػػيطر يمػػػا العػػػالـ العربػػػظ
.  ف  ػػذا الم مػػ  تبػػرز اػػظ 5كاب ػػجمظ، اقػػد كانػػت تر ػػؿ م انػػا  لػػا الػػبجد اب ػػجمي 

تصػػحيه ››اػظ   مػػاؿ الػديف ا اكػانظ كالمتميمػػ الكايػات التػظ كػػاف ي ػعا  ليتػام ػمكنتا 
. ك ػػػظ ديػػػكة 6‹‹الىقيػػػدة ...إصػػػالح الذىنيػػػال وتحريػػػر اإلنسػػػاف مػػػف التقميػػػد وسػػػماياتو

كػػاف  لقػػد ،كال ػػعظ لج تتػػاد لدمػػ  لبنػػظ ياػػرا اػػريح   لػػا تحريػػر ال كػػر مػػف القيػػكد،
مك التظ تقـك بت تيػؽ العقػؿ كتحريػرا  ،لتذا المكا ي   كاء التظ تعتنظ بالعقيدة الاحيح 

 اػػػػظ تتي ػػػ  ا ر ػػػػي  لر ػػػػاؿ اباػػػػجح مينػػػػاء محػػػػاربتتـ كبيػػػػرال مػػػف قيػػػػكد التقميػػػػد الػػػػدكر
 ملتمؼ البدع التظ كانت منتشرة اظ منطق  تب   بؿ اظ كيير مف مناطؽ ال زا ر.

الم مػ  تنشػر  راء الشػيل محمػد يبػدا كتػديك بديكتػ   ػذا كانػت  :مجمال المنار-1
حيػث كانػت تقػرم  ،ا يػر الكبيػر اػظ ن ػكس القػراءا كقد كاف لتػ ،كتقدـ درك   اظ الت  ير

 .7تقريبا كمتا يـ تعاد قراءتتا مف  ديد

                                                 
كاف  ماؿ الديف ا اكانظ مدير ال يا   اظ م م  العركة الكيقا بينما محمد يبدا كاف محرر ا ا كؿ، يعتبراف مف  1

جماؿ الديف األفغاني والتجديد ركاد الكيظ ابن انظ لقيادتتما حرك  التنكير. لمت ايؿ ينظر: ييماف مميف: 
 .65، ص1977، ال زا ر، دي مبر52، ع6، سا اال ، اإلسالمي

 .100-99المر   ال ابؽ، ص، ...الشيخ باد الحميد اف ااديس فمسفتو وجيوده رابح تركظ:  2
 ادر منتا يماني  يشرة يددا. 16/10/1884 لا  13/03/1884اترة ادكر ا دامت  بع  مشتر مف  3
الشيخ باد الحميد اف رابح تركظ: . لمت ايؿ ينظر مي ا: 64المر   ال ابؽ، ص يبد الكريـ بكا ااؼ: 4

 .100ص، ، المر   ال ابؽ...ااديس فمسفتو وجيوده 
، تؽ:  يد  ادم ل رك شا ظ  (1الىروة الوثق ؛ اآلثار الكاممال) ماؿ الديف الح ينظ ا اكانظ، محمد يبدا:  5

 . 69، ص2002مكتب  الشركؽ الدكلي ، القا رة، 
شكاليال ابف يتك بف يكف:  6 الم م   النيضال )جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف أنموذجا(،الفىؿ اإلصالحي وا 

، مكتب  الرشاد لمطباي  2ع ،،  امع   يجلظ ليابس،  يدم بمعباسالمكاربي  لمدرا ات التاريلي  كاال تمايي 
 .211، ص2010كالنشر كالتكزي ، ال زا ر،  كاف

 .28، المر   ال ابؽ، ص2ج ،...نيضال الجزائر الحديثال  محمد يمظ دبكز: 7
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 1889الشػيل يمػظ يك ػؼ اػظ القػا رة  ػن    ذا ال ريدة م س :جريدة المؤاد-9
اػػجح ا ك ػػاع الدالميػػ  اػػظ الػػبجد العربيػػ   ،حيػػث كانػػت تػػديك  لػػا اليقظػػ  العامػػ  كا 

 .1اال تعمار كاال تبداد ال يا ظ كالظمـ اال تمايظ مقاكم ك 

كالػديكة  ،مف  ذا الم جت كال را د التظ يت ػمف محتكا ػا مقاكمػ  اال ػتعماريبدك 
انػت تػدلؿ اػظ كييػر مػف ا حيػاف ل يػ  يمػا بمػا منتػا كك  ، لا ا لذ با  باب لمقاكمتػ 

قػػد ل ،تعػػاد قػػراءة الػػبعض منتػا مكيػػر مػػف مػػرةيػػـ  ،ابدارة اال ػتعماري  اقػػد كانػػت تقػػرم كمتػا
لمحركػ  مر ي   ذا قرا تا كقد لمؽ  يماكطنظ الكيظ ال ا مت بشكؿ كبير اظ    اء 

 كالقياـ بعممي  التكيير.  ،بنت يميتا تحركاتتا اظ الديكة لميقظ اباجحي  

ىتأثورىجمعوةىالعلماءىالمدلمونىالجزائروون. 1-4

ال يطرة ال كري  يما مذ اف يمـك قبؿ ظتكر  معي  العمماء الم مميف كانت 
كانت ال زا ر ، ك 2ما ينشرا كيذيع  ر اؿ المرابطي  ظ اظ ال زا ر با   يام  الناس 

اظ حا    لا يممي  الدا  لجنتقاؿ مف حال  ال بات  لا حال  التكيؼ م  العالـ 
ال ديد، كقد ا تكيب ر اؿ اباجح بال زا ر التك   اباجحظ لا جـ المعاار 

 4 ػػػف تيميػػػػباؿ: اػمميف ػػلمامحيا اتػػػػػػر كتابػػػػػركا تإلييػػػػػػػػػػـ ينكػػػػـ لػػػػػػا منتػػػػ. كم3بشكؿ  ري 

 4 ػػػتيمي

                                                 
 .101ص، ، المر   ال ابؽ...الشيخ باد الحميد اف ااديس فمسفتو وجيوده رابح تركظ:  1
 (1399-5131الحركال اإلصالحيال اإلسالميال في الجزائر؛ احث في التاريخ الديني واتجتمابي )يمظ مراد:  2

 .65ص ،2007 تر: محمد يحياتف، دار الحكم ، ال زا ر،
 .37، صال ابؽيمظ مراد: المر    3
ـ(: محدث، حااظ، م  ر، م تتد، مقاـ بدمشؽ اقيتا يما 1328-ـ 1263شيل اب جـ محمد بف يبد الحميـ   4

مذ ب ابماـ محمد بف حنبؿ، مف تجميذا شمس الديف محمد بف قيـ ال كزي . مف مؤل ات : ال يا   الشريي  اظ 
ب الاحيح لمف بد ؿ ديف الم يح، منا ج ال ن  النبكي  اظ نقض كجـ الشيع   اجح الرايظ كالريي ، بياف ال كا

، مؤ    الر ال ، بيركت  1، جمىجـ المؤلفيفكالقدري ، قكايد الت  ير. لمت ايؿ ينظر: يمر ر ا كَحال : 
 .163، ص1993
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  .3، باب اا   لا حرك  ال امع  اب جمي 2كالشككانظ ،1كابف قيـ ال كزي  

ا مي  التػظ در ػتتا ايتػا ابدارة  حياتتا اال تمايي  كالديني يكمب يما ك ف ا م  
  لػػا  كالػػذم مدل بػػ  ديػػر مبػػاليف بالك ػػ   كييػػرا مػػف مبنػػاء الشػػعبكمػػا مف اال ػػتعماري  

كانػت مبػرز محطػات العمػؿ اباػجحظ بػال زا ر يامػ   ػظ اقػد ديرت  الكطني ،  عؼ 
يػػػدد  ػػػذا ال معيػػػ  التػػػظ كانػػػت مطمػػػب  ،4تإل ػػػيس  معيػػػ  العممػػػاء الم ػػػمميف ال زا ػػػرييف
ـ ال تػاد قاػد حمايػ  ديػنتك  ،بنقاذ الشػباب كبير مف المامحيف كلري ظ  ام  الزيتكن 

. كقػػد كانػػت 5قمػػ  الطرقيػػ  ال ػػال دارة اال ػػتعماري  مكال كيانيػػا ككطػػنتـ مػػف  بػػركت اال
ابػف بػاديس اػظ الشيل يبػد الحميػد انذا كاف ، تب    باق  بر التا لمعمؿ اظ  ذا الحرك 

االبرا يمػػظ محمػػد البشػير اػػظ ال زا ػر العااػػم  كالشػيل  العقبػظالطيػػب ق ػنطين  كالشػيل 
زمكشظ اػظ ك ػراف، اػنف تب ػ  قػد كػاف بتػا الشػيل العربػظ بػف الاظ تمم اف كالشيل  عيد 

 .         6بمقا ـ

 تتػػػدؼ  لػػػػا ف  معيػػػ  العممػػػاء الم ػػػػمميف ال زا ػػػرييف ببركز ػػػػا كا تماماتتػػػا كالتػػػػظ 
اؿ ر ػ، قػد ميطػت داعػا قكيػا ل7 حياء الشلاي  ال زا ري  المتميم  اظ يركبتتا كا  ػجمتا

باػػػجح بمنطقػػػ  تب ػػػ  لمكااػػػم  نشػػػاطتـ اباػػػجحظ الػػػذم بػػػدم اػػػظ كقػػػت  ػػػابؽ، بػػػؿ ا

                                                 
ـ(: اقي ، ماكلظ، م تتد، م  ر. مف مؤل ات : 1350-ـ1292محمد بف مبظ بكر المعركؼ بابف قيـ ال كزي    1

البياف، ش اء العميؿ اظ م ا ؿ الق اء كالقدر، مدارج ال الكيف اظ شرح منازؿ ال ا ريف، ميجـ المكقعيف يف رب 
ظ النحك كالارؼ. لمت ايؿ ينظر: يمر ر ا كَحال   العالميف، الطرؽ الحكمي  اظ ال يا   الشريي ، بدا   ال كا د ا

 .164-163، ص1993، مؤ    الر ال ، بيركت، 3، جمىجـ المؤلفيف
الشعر. مف مؤل ات : كشؼ الريب  اظ الز ر  يقرضـ(: قا يا كمدر ا كم تيا، ك 1864-ـ1814محمد بف محمد   2

 .282، المر   ال ابؽ، ص1، جمىجـ المؤلفيفيف الكيب ، ال مكط الذ بي . لمت ايؿ ينظر: يمر ر ا كَحال : 
 .386المر   ال ابؽ، ص، 2ج، الحركال الوطنيال الجزائريال... مبك القا ـ  عد اهلل: 3
  3، ع3، سالشتاب ال ديد، مفيـو اإلصالح في فمسفال جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييفالعربظ بك جؿ:  4

 .100، ص2004ييف مميم ، ال زا ر، ماريؿ دار التدل لمطباي  كالنشر كالتكزي ، ، 3مج
 .92-91، المر   ال ابؽ، ص2ج ،...نيضال الجزائر الحديثال  محمد يمظ دبكز: 5
 .98، صالمر   ن    6
 .227، ص1965، مكتب  البعث، ق نطين ، ال زا ر، الجزائر في مرآة التاريخ :محمد الميمظ يبد اهلل شريط،  7
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االنطجقػػػ  مػػػف  ديػػػد اػػػظ  طػػػار مػػػنظـ، كالن ػػػاؿ مػػػف م ػػػؿ بعػػػث نت ػػػ  دينيػػػ  كاكريػػػ  
 .1، ككذا بعث الشلاي  الكطني الشري   م ا تا القر ف الكريـ كال ن  النبكي 

 معيػػػػ  العممػػػػاء لقػػػػد كػػػػاف  نػػػػاؾ ا ػػػػتعداد مػػػػف طػػػػرؼ ماػػػػمحظ تب ػػػػ  الحت ػػػػاف 
كمػػا كانػػت  نػػاؾ القابميػػ  ابي ابيػػ  مػػف طػػرؼ بعػػض مييػػاف تب ػػ   ،الم ػػمميف ال زا ػػرييف

 الحت اف ر اؿ اباجح. 

ى.المنطقةفيىنذأةىوتطورىالحركةىاإلصالحوةىىى-2

كقػػد كػػاف لممشػػرؽ  العػػالميتيف،  تػػرة مػػا بػػيف الحػػربيفتطػػكرت حركػػ  اباػػجح اػػظ ال
 .2‹‹سالميالالحركال اإلصالحيال اإل››يرات اظ ارن ا با ـ ك  ،بارز اظ ظتكر االدكر ال

 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 

قر ف. ككػػاف قػػادة ذلػػؾ  ر مػػف م مػػ  كالت ػػرة  ليػػ  باب ػػاا   لػػا ربػػط النػػاس بػػالالعمػػـ كال  ػػ
بػف حمانػ   اػيادة كالشػيل يبػاس ،ال قي  يك ؼ ابػرا ـ بػف يمػظ: كييركف منتـ بالمنطق 

كالحاج محمد بكير بف ابرا يـ العنؽ، كالشيل ابرا يـ ربيعظ بػف يك ػؼ، كالشػيل  ػميماف 
 ػػك   ػػيركرة النت ػػ  المنطقػػ  لمكااػػم اػػظ  تػػإلييرا مقػػكل الم تػػكدات ديػػر مف  .بػػف طيػػار

قػػادة حركػػ  اباػػجح بػػال زا ر مبػػرز محػػد  ،منتػػا متاػػج بالشػػيل العربػػظ التب ػػظ كػػافمػػا 
طميىػػال النيضػػال ››إلنتػػاالتػػظ يبػػر ينتػػا مالػػؾ بػػف نبػػظ بالتػػظ قػػاـ بتػػا العممػػاء ال زا ريػػكف ك 

. اقػػػد كانػػػت لديػػػ  دكااػػػ  قكيػػػ  لمعمػػػؿ 3‹‹الجزائريػػػال الصػػػحيحال ومػػػف أ ػػػو  محركاتيػػػا
عػػيش اػػظ التطػػاحف بػػيف القػػكات التػػظ يبػػر اباػػجحظ ردػػـ منػػ  ميػػؿ ديػػرا مػػف النػػاس ي

 ػػوات سػػمايال  تػػدبوه إلػػ  السػػكوف، وىػػي دبػػوة تجػػد فػػي ››ينتػػا مالػػؾ بػػف نبػػظ ك ػػظ: 
                                                 

  83، ع14، سم م  اليقاا ، الىمماء ودورىا الىقائدي واتجتمابي والثقافيجمىيال محمد الاالح رم اف:  1
 .03، ص1984ال زا ر،  بتمبر/مكتكبر

 .513المر   ال ابؽ، ص ،تاريخ الجزائر المىاصرة...: شارؿ ركبير م ركف 2
كالتكزي  ، تر: يمر كامؿ م قاكم، يبد الابكر شا يف، دار ال كر لمطباي  شروط النيضالمالؾ بف نبظ:  3

 .26، ص1986كالنشر، دمشؽ، 
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طايىػػال اإلنسػػاف بامػػال  اػػوت اسػػاب ميمػػو الفطػػري إلػػ  السػػيولال، واػػيف  ػػوات إيجاايػػال 
لػ  الػدفاع  تدبوه إل  الكد والىمؿ، تحثو صىدا إلػ  الر ػي، الػذي ىػو رسػالال األمػال، وا 

. ديػر مف  ػذا 1‹‹واصورة بامال إنيا تػدبوه إلػ  القيػاـ االواجاػات ؛ف كياف المجتمعب
 الداا  القكم الذم يحمم  يما العمؿ اباجحظ يتطمب  تكدا  مايي  .

بػػدال  الػػديكة لااػػجحالعربػػظ التب ػػظ م ػػمكب العمػػؿ ال مػػايظ اػػظ الشػػيل ايتمػػد 
اطتا كتنكيػػ  بمنطقػػ  تب ػػ  مػػف العمػػؿ ال ػػردم، االحركػػ  اباػػجحي  مػػف حيػػث قػػكة نشػػ

 تعداد الػذم كػاف يتميػز بػ  الطمبػ  لااػ  الزيتػكنييف اب :ك ما بعناريف ايمكف تحديد 
 شلاي  العربظ التب ظ كنشاط . ك منتـ 

ىدورىالذوخىالعربيىالتبديىفيىبعثىالنذاطىاإلصالحيىفيىمنطقةىتبدة.ى2-1

 ليػػػ  مػػػف  ػػػام   متػػػنقج 1920انت ػػػب العربػػػظ التب ػػػظ  لػػػا ا ز ػػػر الشػػػريؼ  ػػػن  
ككػاف يح ػزا طيمػ  تكا ػدا بػا ز ر كي ػايؼ مػف  ،العمػـ كيحاػؿ المعراػ لػذ الزيتكن  يإل

. 2مبنػاء كطنػ  مػف العمػـ ب ػبب التيمنػ  اال ػتعماري  يميػ  حرمػافنشاطات  شعكرا الػدا ـ ب
كردـ ال رص التظ متيحت ل  كظ يعمؿ بمار دير من  قرر العكدة  لا بمدا  نػ  يشػعر 

اك ػد  1927لم ا منتا درا ت  يػاد  لػا تب ػ  اػظ مكالػر يػاـ . 3اظ حا    لي بإلف البمد 
مبنػػاء بمػػدا يعيشػػكف معانػػاة ال قػػر كال تػػؿ، ك مػػا مػػف ا  ػػاليب اال ػػتعماري  العامػػ  التػػظ 

، كمػػػػػا مف 4ايتمػػػػػد يميتػػػػػا االحػػػػػتجؿ ال رن ػػػػػظ لمبقػػػػػاء بالم ػػػػػتعمرات مطػػػػػكؿ مػػػػػدة ممكنػػػػػ 
كحتػا يػتـ حمايػ  ا ن ػس مػف رت يمػا الكاقػ . االنحػراؼ ككيػرة الشػعكذة كالبػدع قػد  ػيط

اد مف إحيػاء وتطػوير وتكييػؼ ثقافتنػا ولغتنػا فػي إطػار الحفػاظ  ت››ميؿ  ذا الم ار 

                                                 
 .21، ص2002، تر: يمر م قاكم، دار ال كر، دمشؽ، تأمالتمالؾ بف نبظ:  1
 .131، المر   ال ابؽ، صنماذج لإل تداء محمد الاالح الاديؽ: 2
المكتب  ، الشيخ الىراي التاسي شييد الوطف واإلسالـأبالـ الجزائر في الىصر الحديث؛  مف ميم  كبير:  3

 .11، صف س. د.الل راء لمطباي  كالنشر كالتكزي ، ال زا ر، 
 .65يحظ بكيزيز: المر   ال ابؽ، ص 4
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اظ  ذا الظركؼ كػاف . 1‹‹بم  ىويتنا و يمنا الوطنيال وخصوصياتنا وباداتنا وتقاليدنا
اػػػػػظ مرض  ت تبػػػػػرز بػػػػػكادراشػػػػػرؽ العربػػػػػظ قػػػػػد بػػػػػدممال كػػػػػر اباػػػػػجحظ الػػػػػذم انتشػػػػػر بال

 .2ال زا ر

كلااػػػػ  مػػػػنتـ  ،تب ػػػػ  االتاػػػػاؿ بالنػػػػاس لػػػػا بػػػػدم العربػػػػظ التب ػػػػظ  ػػػػاي  ر كيػػػػ  
الػػذيف لتػػـ  3ا ػػتقبؿ مػػف قبػػؿ بعػػض ا ييػػافاقػػد الػػرادبيف اػػظ  يقػػاظ النػػاس كتحػػريكتـ، 

كقػد ك ػدكا مػف  ، يماف بالعمؿ ال مايظ كبالتكيير الذم ي ب مف ينطمؽ ب  م ؿ المنطق 
ايؤازركنػػ ،  ف  ػػذا ال ػػاي  التػػظ  ػػظ  ػػاي  اليقظػػ  التػػظ يبػػر يحمػػؿ رايػػ   ػػذا العمػػؿ 

واػػدأ الشػػىب الجزائػػري المخػػدر يتحػػرؾ وياليػػا مػػف يقظػػال : ››ينتػػا مالػػؾ بػػف نبػػظ بقكلػػ 
ل مػػػػ  النػػػػاس  الم ػػػػ د العتيػػػؽ. اقػػػد كانػػػػت مكلػػػػا التحركػػػات بات ػػػػاا 4‹‹جميمػػػػال مااركػػػػال
، كبمػا االنطجقػ  اػعب   ػداكانػت  ػذا ك كطرح ا اكار ال ديدة يمػيتـ،  ،كاالحتكاؾ بتـ

انطمػػؽ اػػظ  مػػ   ،المحا ػػرات مك الػػدركس التعميميػػ  بػػ لػػـ ي ػػد المكػػاف الػػذم يمقػػظ  منػػ 
يمقػػػظ يمػػػا يمػػػـك النػػػاس الػػػدركس العامػػػ . ديػػػر مف  الم ػػػ د العتيػػػؽالنػػػاس مػػػف حكلػػػ  ب

يػػػػف طريػػػػؽ يمج ػػػػ  مشػػػػعركا بلطػػػػكرة المكقػػػػؼ، اػػػػإلمر  مػػػػاـ  Battistini)5  باتي ػػػػتينظ
. ا طر بعد ا  لػا االنتقػاؿ كملاطبتتـف  م  الناس يالعربظ التب ظ الم  د بنيقاؼ 

طاقػ   كانػتك  امتػر  50بػإلكير مػف  م  د العتيػؽيبعد يف ال بف  عيد الذم الا لا  ام  
بحيػث يػتـ اال تمػاع مػ  يامػ  ، 2ـ 60ا تيعاب  قميمػ   ػدا لاػكر م ػاحت  التػظ تقػارب 

لقاء دركس يام  يميتـ  .  6دير مف ميدم ابدارة لحقت   ناؾ الناس اظ حمقات اكيرة كا 

 .  6 ناؾ

                                                 
، دار  كم  لمطباي  كالنشر كالتكزي   2ج، مذكرات مف وراء القاور؛ تأمالت في المجتمعمحرز ي ركف:  1

 .46، ص2010ال زا ر، 
 .137المر   ال ابؽ، ص،  تداءنماذج لإل محمد الاالح الاديؽ: 2
 مف  ؤالء ا يياف: الاادؽ بكذراع، حكاس حكاس، ماط ا ميدة، م عكد قارم، محمد ايجلظ. 3
4

 .24، المر   ال ابؽ، صشروط النيضال...مالؾ بف نبظ:  
 ببمدي  تب  . لمت ايؿ ينظر: كاف باتي تينظ يشكؿ مناب  متارؼ  دارم  5

A.W.T, Recueil Officiel des Actes de la Préfecture de Constantine, Année 1931, N°06 

juin 1931, p98. 
 ، المادر ال ابؽ.باؽ مف تاريخ تاسالكماؿ ياشكرم:  6
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بعػػد  ػػنتيف مػػف ر ػػكع الشػػيل  1قػػاـ الشػػيل يبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس بزيػػارة  لػػا تب ػػ 
محػد مييػاف ككػاف اػظ ا ػتقبال   ،1929 ن  كذلؾ مف ا ز ر  ليتا قادما العربظ التب ظ 
شػػيل البالتقػػا الشػػيل يبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس لقػػد  .الشػػيل الاػػادؽ بػػكذراعالمنطقػػ  ك ػػك 

كيمػػر بػػف  2العربػػظ ال جلػػظك ال قيػػ  الن طػػظ محمػػد بػػف محمػػد  التقػػا كمػػاالعربػػظ التب ػػظ 
 .3نبظ

يما الشػيل  ،متبايتابعض ك  التظ مار تتا االدارة اال تعماري   اتطك كنظرا لم ك
 لػا دايػػ   1927ككػػذا يمػا م ػؿ اباػػجح الػذيف حػػاكلكا اػظ ال تػرة مػػف العربػظ التب ػظ 

بػف ميػ  الشػيل يبػد الحميػد يككذا الشػيكخ اقػد مشػار  ،كا ط اؿاحت اف الشباب  1929
 .4بعمال  ك راف ڤيػمكادرة تب   بات اا  ب باديس

كقػػػد تػػػرؾ كراءا  1930اػػػظ بدايػػػ   ػػػن   ڤػانتقػػػؿ الشػػػيل العربػػػظ التب ػػػظ  لػػػا  يػػػ
دي ػػػػا مػػػػف طػػػػرؼ م متػػػػا الػػػػذيف مرادكا مكيػػػػرا معتػػػػـ لألك ػػػػاع التػػػػظ يتلػػػػبط ايتػػػػا م ػػػػؿ 

التػػظ ك ػػد بتػػا قبػػكال كطكاييػػ   ڤػذلػػؾ لػػـ يمنعػػ  مػػف التنقػػؿ  لػػا  يػػ، ديػػر مف 5المنطقػػ 
. كردػـ تكا ػدا 6كمك تػا لعامػ  النػاس اػظ الم ػ د ،، كنااػحا نتيف معممػااق ا بينتـ 

مبنػا تـ مػف  اػظ  اػادةنظػرا لػردبتتـ  ،دير مف م ؿ تب ػ  لػـ يقطعػكا اتاػاالتتـ بػ  ڤػ يػب
كػظ يعػكد  7اتاػؿ بػ  مييػاف تب ػ  حيػث  كتك يػ  الكبػار بناػا ح  الربانيػ ،يمم  الكزيػر

يتميػؿ اػظ ك ا كؿ لمػنشء  :كينشر يمم  ايمػا بيػنتـ، ااشػترط يمػا الكاػد  ي ػاد مح ػنيف
كالمح ػف اليػانظ  ػك ، المدر   التظ مف لجلتا يتمكف مف التدريس مػ  معممػيف  لػريف

                                                 
  5، مج9، ج5، سالشتابالشيل يبد الحميد بف باديس  لا تب   ينظر:  قاـ بتالمت ايؿ حكؿ الزيارة التظ  1

 .51-49، ص1929ال زا ر، مكتكبر
 .مدر ا متطكيا ب ام  الزيتكن الذم كاف  2
 كالد الم كر مالؾ بف نبظ، كالذم كاف يشكؿ مناب لك   لمدة قاربت يشريف  ن . 3
 .140، المر   ال ابؽ، صنماذج لإل تداءمحمد الاالح الاديؽ:  4
 ، المادر ال ابؽ.باؽ مف تاريخ تاسالكماؿ ياشكرم:  5
 .141-140ال ابؽ، ص، المر   نماذج لإل تداء محمد الاالح الاديؽ: 6
كاد يتككف مف ال ادة: حكاس حكاس بف ا ماييؿ، الاادؽ بكذراع، محمد ايجلظ، ماط ا  ڤاتاؿ ب  اظ  ي 7

 : المادر ال ابؽ. جلظ يبد المالؾميدة، م عكد قارم، يبد الح يظ م قم ظ. 
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الػػذم يعتبػػر بالن ػػب  لػػ  كلقػػادة النت ػػ  مركػػز النػػكر كابشػػعاع الػػذم طػػبعتـ  ،1الم ػػ د
كتػػػرؾ اػػػيتـ ميمػػػؽ  يػػػارا، اقػػػد تعممػػػكا ايػػػ  منتػػػـ ماػػػحاب ر ػػػال  كلػػػديتـ ممانػػػ   ،بطابعػػػ 
 .2 ظ تطتير الم تم  كحماي  الديف، ك يظما

مك  ، ف تاػػكرا لمنت ػػ  اػػظ منطقػػ  تب ػػ  لي ػػت م ػػرد رمم ماػػمح اػػظ ك ػػ  مػػا
نمػػا  ػػظ رؤيػػ  شػػامم  لمكاقػػ  الػػذم تعيشػػ  ا مػػ  ،  معينػػ تاػػكر اػػظ ق ػػي كمػػف يمػػ   ،كا 

ك ػػذا مػػا  عمػػ  يػػديك  لػػا تػػكاير ك ػػيمتيف يػػتمكف بتمػػا مػػف  ،3طػػرح البػػديؿ اكػػرا كم ػػمكبا
ديػكة النػاس  لػػا تكييػر مػػا بتػـ مػف  تػػؿ، مػف  تػػ  مكلػا تعمػيـ الاػػكار كالنتػكض بتػػـ 

تػػػػا ي ػػػػتطيعكا مف يػػػػدرككا كاقعتػػػػـ ح يػػػػـ تػػػػك يتتـ بتمػػػػاـ درا ػػػػاتتـ التػػػػظ حرمػػػػكا منتػػػػا،
رشػػاد الكبػػار كيقكمػػكف  ػػـ مي ػػا بعمميػػ  التكييػػر، كتكييػػر مػػا  ،كمػػف  تػػ  يانيػػ  تك يػػ  كا 
 يمؽ بإلذ انتـ مف معتقدات اا دة. 

ككػػاف قبػػكلتـ لتػػذيف ، 4قبػػؿ م ػػؿ اباػػجح بتػػكاير مطالػػب الشػػيل العربػػظ التب ػػظ
 اػػػجح مكلػػػا تـ مػػػف ناحيػػػ  الشػػػرطيف يػػػف قنايػػػ  مػػػنتـ  نتمػػػا ك ػػػيمتاف  امتنػػػاف تمكػػػن

بعػث التػدريس  بنػا تـ مػف  ديػد  يانيػ ذكاتتـ كالرقظ بتا ك ػذا بم ػ د حػر، كمػف ناحيػ  
اػظ  ڤػياد الشيل العربظ التب ػظ مػف  يػ ر اؿ تب  نزكال يند ردب  ك . 5اظ مدر   حرة
ػػػ، كلااػػػ  1932اػػػظ بدايػػػ   ػػػن   مبظ اػػػظ ال تػػػرة حػػػيف يمػػػـ بنػػػدـ م متػػػا مػػػف مػػػكق تـ ال  

ككػػػذا ا ػػػتيقاظتـ كشػػػعكر ـ   لػػػا الكػػػرب ال زا ػػػرم،تك تػػػ  ظ نشػػػط بتػػػا قبػػػؿ ا كلػػػا التػػػ
دراكتػػػـ بإلنػػػ  ال منػػػاص مػػػف االنت ػػػاع بعممػػػ . ر ػػػ  كقػػػد ك ػػػد مػػػف  ،بػػػال راغ الػػػذم تركػػػ  كا 

                                                 
يعتبر الم  د بالن ب  لمعمماء المكاف الذم تمت اي  تنش تتـ كت قيتتـ. لمت ايؿ حكؿ نشإلة يمما نا ا يجـ  1

 .79-73، المر   ال ابؽ، ص2ج ،...الحديثال  نيضال الجزائربالم  د ينظر: محمد يمظ دبكز: 
 .73، المر   ال ابؽ، ص2ج ،...نيضال الجزائر الحديثال محمد يمظ دبكز:  2
    م  كتكييؽ كتعميؽ: محمد الراايظ ،مقاتت في الدبوة إل  النيضال اإلسالميال في الجزائرالعربظ التب ظ:  3

 .23، ص1981شراظ، دار البعث لمطباي  كالنشر، ق نطين ، ال زا ر، 
كاف الرد مف طرؼ الحاج حكاس حكاس بإلف يقـك الشيل العربظ التب ظ با تعماؿ الطابؽ ا ر ظ مف م كن   4

  بمدي  تب  ، كالي  تب  بمنزل ،  :الشاذلظ حكاسلمتعميـ ايما يتقا ـ الطابؽ العمكم راقت  لممبيت ب . مقابم  م  
  .د30 ا ك17، ال اي  11/09/2014بتاريل 

 .، المادر ال ابؽمف تاريخ تاسال باؽ :كماؿ ياشكرم 5
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قػػد ميمػػرت م ػػايي  ا كلػػا التػػظ در ػػتا ك الماػػمحيف متكتمػػيف  ، ك ػػد1ي ػػايدا يمػػا ذلػػؾ
 .  2ايتـ

، كقد ات ػؽ مػ  3ب  يتككف مف طابقيفيد منزؿ لاص يقاـ الحاج حكاس حكاس بتش
يػػتـ  ، عمػػ  مدر ػػ  مؤقتػػ يك   ، يمػػا مف يتبػػرع ب ػػزء منػػڤيػػػالكاػػد الػػذم تنقػػؿ معػػ   لػػا  

ايتا تعميـ مبناء البمدة رييما يتـ  ي اد حؿ نتػا ظ، كالمتميػؿ اػظ شػراء يقػار مبنػظ كالقيػاـ 
مدر ػػ  كم ػػ د  بنػػاءطعػػ  مرض كا ػػتكجلتا لق مك ،4لػػا مؤ  ػػ  تعميميػػ  حدييػػ   كيمػػ بتح

كيعتبر  ػذا المكػاف المتػن س الػذم مػف لجلػ  انطمػؽ العمػؿ اػظ  طػار  مػايظ لمنتػكض 
نمػػػا اػػػظ ملتمػػػؼ نكاحيتػػػا باب ػػػاا   لػػػا المنػػػاطؽ  ،لػػػيس المدينػػػ  اقػػػط ،بػػػ  اػػػظ تب ػػػ  كا 

 الم اكرة.

تب ػػػ  بتإلييػػػث البنايػػػ  بالك ػػػا ؿ الجزمػػػ  ال ػػػتقباؿ المعممػػػيف ب ر ػػػاؿ اباػػػجحقػػػاـ 
. قاـ ا يياف بالدياي  لممدر  ، حيث طالبكا ا كلياء بنر اؿ مبنا تـ  ليتػا كما، كالتجميذ

باشرت با تقبالتـ، ككػاف مػف ا كا ػؿ التظ  ـ لممدر  ، ءمبنا مر ميفديكة ا يياف كا امب  
 .5الذيف التحقكا بتا محمد يجؽ كزرقيف لم اكم

ماييؿ التػػظ انطمػػؽ الشػػيل العربػػظ التب ػػظ مػػف بنايػػ  الحػػاج حػػكاس حػػكاس بػػف ا ػػ
 دارة المدر ػػ   ػػك تػػكلا حيػػث   عمتػػا مقػػرا لنشػػاط  التعميمػػظ ككػػاف معػػ  مربعػػ  معممػػيف، 

العربيػػػ  كتعمػػػيـ الػػػديف لمكبػػػار، اػػػظ حػػػيف تك ػػػؿ اآللػػػركف بتعمػػػيـ التجميػػػذ  ػػػػك ٌّالمػػػػكتػػػدريس 
 .فظ ال الاكار كمتك ط

                                                 
 .141، ص، المر   ال ابؽنماذج لإل تداء: محمد الاالح الاديؽ 1
، مطبع  البعث، ق نطين  2، ج1381إل  باـ 1311ر مف باـ أبالـ اإلصالح في الجزائ محمد يمظ دبكز: 2

 .30، ص1976ال زا ر، 
 بالقرب مف ال كؽ. مدين  تب  تق  البناي  اظ ك ط  3
كقد كاف لتا كق  اظ  ،العنؽ  برا يـبف بكير التعميـ بمدر   ياري  كانت اكرة يباس بف حمان  كالحاج محمد  4

ميؿ مف تككف المدر   الحرة  ،بف ا ماييؿ كماحاب  حكاس كمف يم  مراد الحاج حكاس بتب   ن كس المامحيف
 ر.الاديقي  التظ لـ يكتب لتا اال تمراالمدر   

 .المادر ال ابؽ الشاذلظ حكاس: 5
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لعمـك ا لػػرل  تمػػاـ بػػا نػػاؾ ااقػػد كػػاف العربيػػ   ػػػك ٌّالمػػػباب ػػاا   لػػا تعمػػيـ الػػديف ك  
كذلػػؾ  ،العمػػـك ػػذا حيػػث قػػاـ كػػؿ مػػف الاػػديؽ  ػػعدم كيي ػػا  ػػمطانظ بتعمػػيـ ملتمػػؼ 

ببػػذؿ م تػػكدات كبيػػرة اػػظ تقػػديـ الػػدركس لمناشػػ   معتمػػديف يمػػا مػػا تحاػػمكا يميػػ  مػػف 
معراػػ  كيمػػـ ب ػػام  الزيتكنػػ  بتػػكنس كتػػـ ذلػػؾ تحػػت رقابػػ  كتك يػػ  الشػػيل العربػػظ التب ػػظ 

  اػػػظ برايتػػ ط ػػاؿ الاػػكار اللػػػط لا يعمػػػـ اكػػافدربا ػػػظ  ممػػا الاػػػادؽ بػػف لميػػؿلتمػػا، 
 .  1ذلؾ

ككػذا بعػض الذيف يدر كف اػظ  ػام  الزيتكنػ   الطمب ي تعيف ببعض محيانا كاف ك  
، الػكردم شػقراكم، يك ػؼ بػف يبػد الح ػيظ بػدرم كالشػاذلظ المكػظالشيل ا  اتذة ممياؿ: 

يػػػتمكف مػػػف تدري ػػػتـ مربعػػػ  ال الػػػذيف يػػػدد التجميػػػذ  لكيػػػرةك ػػػذا ربمػػػا  محمػػػد شعشػػػكيظ،
بم ػػايدة  يقكمػػكفكػػاف مػػف الػػذيف  3مالػػؾ بػػف نبػػظ ذكػػر بػػإلف نػػاؾ مػػف ك . 2معممػػيف اقػػط

ربمػػػا لبرايتػػػ  اػػػظ العمػػػـك  .4لػػػراػػػظ تعمػػػيـ التجميػػػذ مػػػف حػػػيف آل ظالشػػػيل العربػػػظ التب ػػػ
الريا ي  كالتند   كدير ما، حيث كانت تككؿ ل  متم  تعميـ التجميػذ المبػادلء ا كلػا 

 اظ  ذا المكاد. 

كػػػػاف الشػػػػيل العربػػػػظ التب ػػػػظ يػػػػدرؾ مف الن ػػػػاح يتطمػػػػب الت ػػػػحي ، كمف تعمػػػػيـ لقػػػد 
ا تعمػػػيـ ميف يمػػػا  ينػػػا، لػػػذا كػػػاف منػػػذ البدايػػػ  حازمػػػا مػػػ  القػػػممػػػرا كتكػػػكيف الػػػنشء لػػػيس 
 لػػا تر ػػيل  ميػػ  ال اػػكؿ، يك ػػ  المعممػػيف كيحػػيتـ كيػػديك ـ  يعػػايفا ط ػػاؿ. اقػػد كػػاف 

يحاػػػف ا ط ػػػاؿ كذلػػػؾ بكػػػرس العقيػػػدة  بتػػػايتنػػػاء التربيػػػ  قبػػػؿ التعمػػػيـ،  ف اب مبػػػادلء
 ػػظ يػػـ القيػػاـ بتعمػػيمتـ. ممػػا الكبػػار اقػػد كانػػت م ػػؤكليت  نحػػك ـ تـ، الاػػحيح  اػػظ ن ك ػػ

كتكييػػػػر المعتقػػػػدات التػػػػظ ك ػػػػد ا قػػػػد نلػػػػرت   ػػػػد ا مػػػػ   ،مظتعػػػػري تـ بالػػػػديف اب ػػػػج
 .  5العربي  م ك الباب اا   لا تعميمتـ 
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كتقربػػػػكا مػػػػف  ،ا عمػػػػكا التربيػػػػ  م ا ػػػػا ،بتػػػػا ممػػػػد ـملػػػػذ المعممػػػػكف بالناػػػػا ح التػػػػظ 
معممػػػيتـ، بػػػؿ  ف ا  ػػػمكب الػػػذم طالػػػب تـ كبػػػيف التجميػػػذ مكيػػػر حتػػػا كقعػػػت ا ل ػػػ  بيػػػن

الشػيل العربػػظ التب ػػظ ايتمػػادا مػػف طػػرؼ المعممػيف الػػذيف ينشػػطكف معػػ  قػػد ك ػػد اػػدل 
 كػػػاف لػػػػ  ا يػػػر اػػػظ يػػػػدد كبيػػػر مػػػف مداشػػػػر كقػػػرل المنطقػػػػ  حيػػػثلػػػارج مدينػػػ  تب ػػػػ ، 

تعمـ يػػػاػػػارت بنايػػػ  الحػػػاج حػػػكاس حػػػكاس بػػػف ا ػػػماييؿ مدر ػػػ  يقبػػػؿ يميتػػػا النػػػاس لك 
كحتػػا  ،مػػف البػػكادم كالقػػرل كالشػػريع  كب ػػر العػػاترالتجميػػذ قػػد مقبػػؿ يميتػػا  ـ بتػػا، اؤ مبنػػا

نا يػػؾ يػػف القػػرل القريبػػ  منتػػا كالحمامػػات  1مػػف ا مػػاكف البعيػػدة كػػدكار ال ػػطح قنتػػيس
ا ير الح ف اظ الن كس ااارت قبم  يقاػد ا  المدر  لقد كاف لتذا  .كمر ط كدير ما

 .2الكبار كالاكار مف م ؿ التعمـ كالت ق 

م ػاكنتـ ال ػتقباؿ ف تب   ي تحك   ف التنقؿ مف الدكاكير كالقرل البعيدة  عؿ  كاف
ليػإلكم  ػؤالء الػذيف قػػدمكا  بم ػكن ، ممػا بالن ػب  لمكبػار اتنػاؾ مػػف تبػرع ا ط ػاؿ الاػكار
 .  3طيم  تكا د ـ بتب   مكج كلبا ا ليتـ يد الم ايدة  بمدكما قامكا  ،مف م ؿ العمـ

يراػػػت لجلتػػػا  قبػػػاال حيػػػث  حػػػكاس يمػػػظ ببنايػػػ  الحػػػاج حػػػكاسا ػػػتمر النشػػػاط التعم
 لػا دايػػ  قيػػاـ  معيػػ  تتػػذيب البنػػيف كالبنػػات  بالعشػػرات يػػدد ـبمػػ   فكبيػرا لمتجميػػذ الػػذي

نمػا كانػت  .4بتب   ببناء المدر   الحرة كلـ تقتاػر ال تػكد اػظ التعمػيـ بالمدر ػ  اقػط، كا 
  ناؾ نشاطات ملرل لارج المدر   لتكيير ماكار الم تم .

ال زا ػر لػيس مناطؽ م تم  منطق  تب   ككيرا مف  كاف ال عظ لتكيير ماكار  ف 
اطرح ال ديد يما العام  مف النػاس قػد يػراض اػظ بدايتػ  اي ػتكيف  ،ال تكل  بمكافمف 
أنػو لػيس ااإلمكػاف ››: المقكلػ   اػدؽ يمػيتـتراض الت ديد، حتػا ي الذمع  المياؿ لطب

. كقػػد اػػادؼ الشػػيل العربػػظ التب ػػظ اػػعكب  كبيػػرة مػػف طػػرؼ يامػػ  ‹‹أفضػػؿ ممػػا كػػاف
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اػػظ يػػدـ اتمتػػـ لػػ  اػػظ بدايػػ  ديكتػػ  ايمػػا نقػػؿ يػػف ييمػػاف  ػػعكد قػػكؿ تميمػػت النػػاس، 
ت سػامىيني  يػامني في تاسال لكف أىمالحجر يسمىني ويفي›› الشيل العربظ التب ظ مف  

م كػػ  التػػظ ال. كمف  ػػذا الاػػعكب  اػػظ تقػػبمتـ لمػػا يطػػرح يمػػيتـ لػػيس مرد  ػػا ‹‹وت فػػاىميني
ن مػػػا  ايقمػػػت يمػػػيتـ بػػػؿ  ، اكػػػار ال ديػػػدة التػػػظ ماػػػبحت تطػػػرح بػػػيف النػػػاساي ػػػتعممتا، كا 

 ي ػاد ال  ػبؿ التػظ تمكنػ  مػف نشػر ماكػارا مػ    لػا. اعمػد 1كك دت مف ياد  الن اس ينتا
ركاد ال كػػػػػر اباػػػػػجحظ ي تمعػػػػػكف بملػػػػػزف كػػػػػاف  .المتعػػػػػاط يف كالػػػػػرادبيف اػػػػػظ التكييػػػػػر

، يتحػديكف كيتناقشػكف حػكؿ ماػير ال زا ػر 2الاادؽ بكذراع اػظ انتظػار اػجة المكػرب
 يمكما كم ؿ منطق  تب   لاكاا.

التب ػػػػظ كمتبايػػػػ ، ديػػػػر منػػػػ  مراد كانػػػت ال ػػػػمطات تراقػػػػب تحركػػػػات الشػػػػيل العربػػػػظ 
نمػا  -الكريـ ا تكجؿ  مي  ال رص المتاح  للدم  اكرت  ك ظ  حياء القر ف ليس تجكة كا 

اجح ما قاـ بنا ادا المناكؤف لمػد يف با ػـ -تعب دا ك عم  منتج حياة  كالن تكض با م  كا 
جفػاؤىـ ››،  ف ميظـ مايب  ماابت الم مميف يام  كتب   بك   لاص كانػت 3الد يف

  4.‹‹لمقرآف وحرمانيـ مف ىديو وآدااو

اػػظ تكػػكيف اآللػػريف كػػاف مكلػػا المتػػاـ التػػظ بي نتػػا الشػػيل العربػػظ التب ػػظ  البػػدءقبػػؿ 
لركاد ال كر اباجحظ بتب  ،  ظ تكػكيف النػكاة ا كلػا مػف ر ػاؿ اباػجح التػظ تإللػذ 

 مػػايظ كمػػنظـ  اػػظ  طػػاركيكػػكف ذلػػؾ  ،يمػػا ياتقتػػا الػػدااع يػػف ا اكػػار التػػظ تطرحتػػا
ك ػظ ديػكة  ف يقػـك ، 5‹‹سػابال الجمابػال وتصػر ـ بصػر الفػرد تأزفػ››يما حد تعبيػرا 

                                                 
 .المادر ال ابؽ :ييماف  عكد 1
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4
 .319 معي  العمماء الم مميف ال زا رييف: المر   ال ابؽ، ص 

 .05صالمر   ال ابؽ، ، 31، عالشتابلمشيل العربظ التب ظ. لمت ايؿ ينظر:  ك ينكاف مقاؿ  5
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. 1‹‹نياإلصػػػالح التىػػػاو ›› كالػػػذم يطمػػػؽ يميػػػ  ،ال ميػػػ  كلػػػيس شلاػػػا بم ػػػردا بػػػالتكيير
 . 2تشكمت النكاة كقد  عمت اظ بداي  تككينتا مف ملزف الاادؽ بكذراع مقرا لتا

نمػػا م ا ػػ  ااػػرا ااباػػجحظ بمنطقػػ  تب ػػ  تعميميػػلػػـ يكػػف يمػػؿ ركاد ال كػػر  ، كا 
كػػاف ر ػػاؿ اباػػجح كيمػػا رم ػػتـ ا. ، كا ػػتكجؿ كػػؿ كقػػت لكا بػػ التربيػػ  اػػظ كػػؿ شػػظء

الشػػػػيل العربػػػػظ التب ػػػػظ يحيػػػػكف ا كليػػػػاء يمػػػػا تعمػػػػيـ ا بنػػػػاء ركػػػػكب الليػػػػؿ اػػػػظ  طػػػػار 
اقػد يحتا كنتػا اػظ كقػت  ،الريا  ، ككذا تكاير بنادؽ الايد لتـ كظ يتعممػكا بتػا الرمػظ

كذلػػػػؾ قاػػػػد  ،العمػػػػؿ يمػػػػا  ي ػػػػاد منػػػػابر ملػػػػرل ديػػػػر الم ػػػػ د كالمدر ػػػػ كػػػػذلؾ  ،3مػػػػا
ا تقطاب مكبر يدد ممكف مف الناس كطرح ا اكار يميتـ اظ  ذا المنػابر، كالتػظ منتػا 

 . 4اليقااي  كالريا ي الكش ي  ك ال معيات كالنكادم 

اػػػجح ابالن ػػػب  لمشػػػباب القيػػػاـ بناػػػحتـ كديػػػكتتـ لمتػػػ إلطير اػػػظ نػػػكاد ريا ػػػي  كا 
داء كا ػػب  ، كاػػظ  طػػار 5كمف يككنػػكا ب ػػمككياتتـ قػػدكة لكيػػر ـ ،كنشػػر الليػػر ايمػػا بيػػنتـ

انػدلعت اليػكرة التحريريػ   ، امماكال يتطمب التإل يؿ ،الكقت الذم  ك ارض يما كؿ كاحد
لحػالظ القيػاـ بػكا بتـ ايمػا قاؿ لبعض طجب  ك ذا يما ل ػاف الػكردم قتػاؿ حايػا  يػا ـ 

يػػا ›› ال ػػجح اػػظ ك ػػ  اال ػػتعمار ال رن ػػظكالمتميػػؿ اػػظ م ػػايدة  لػػكانتـ الػػذيف راعػػكا 
 .6االكقت اآلف  ك كقت  تاد ‹‹ـأانائي إف الىمـ ت يفوتكـ لكف الثورة تفوتك

االعمػػػؿ اباػػػجحظ يكمػػػف  ذف اػػػظ تكييػػػر الػػػذ نيات كتحرير ػػػا، كالعمػػػؿ اػػػظ كػػػؿ 
لحيػاة لكػف الشػرط ا  ػاس  ػك مف يكػكف اػظ كمف ينشط الناس اػظ  ميػ  منػاحظ ا ،منبر

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

                                                 
1
 .49المر   ال ابؽ، ص :العمماء الم مميف ال زا رييف معي   
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لما تإل  ت  ذا النكادم كاف العمؿ العػاـ بتػا يتميػؿ اػظ النػدكات كالت معػات التػظ 
حيػػث كػػاف لتػػا ا يػػر  ،ملتمػػؼ ا يمػػار، كالتػػظ يتػػردد يميتػػا النػػاس مػػف 1تعقػػد م ػػبكييا

، بػػػؿ كاػػػار الكييػػػر مػػػنتـ ي تتػػػد مػػػ  م مػػػ  كمقاربػػػ  اػػػظ 2الح ػػػف اػػػظ تكييػػػر  ػػػمككياتتـ
حتػػا دػػدا  ،التعريػػؼ بال تػػد الػػذم يبذلػػ  ر ػػاؿ اباػػجح اػػظ  مػػ  النػػاس يمػػا الليػػر

الم  د الحر يامرا طيم  ا  بكع ، كاارت المدر   ال تت   لمتجميذ، كماػبح النػادم 
 . 3، كانتظـ الشباب اظ ماكاج النكادم الكش ي  كال رؽ الريا ي لؾكذ

كبمعيػػػ  ر ػػػاؿ اباػػػجح بتب ػػػ ، قػػػد  ، ف تػػػإليير الشػػػيل العربػػػظ التب ػػػظ اػػػظ قكمػػػ 
امػػف ناحيػػ  منتػػـ ككػػذا يعممتػػـ مػػا ي تمكنػػ .  ، كيػػك تتـ،يطمبػػكف منػػ  مف يعظتػػـ تػػـ عم

 .4مع بكف بدرك   كمف ناحي  ملرل تعطشتـ لتا

باػجح الم تمػ  اػظ كػؿ مكػاف   ػك بػذؿ ال تػدلشيل العربػظ التب ػظ ا دؼ كاف 
كاظ كؿ منا ب ، كنظرا لكري  كديرت  يمػا دينػ  كشػدة تم ػك  بػ ، كػاف  ػذا ال ػمكؾ قػد 

كػاف يممػػ  مػػ  الماػػمحيف الػكيظ كابرشػػاد اػػظ الػكال ـ التػػظ تكػػكف مػػف ك  .ميػر اػػظ متبايػػ 
ظتػػار مػػا  ،يػػ  العقيػدة اػػظ ن ك ػػتـ، ايكػػكف المك ػػكع  ػك التػػذكير بػػاهلل لتقك 5لػػرآلحػيف  كا 

دير ػػا  مك ةمك  نػػاز  ،زكاج تكا ػػتكجؿ المنا ػػبات  ػػكاء كانػػ ،6يلػػالؼ الػػديف مػػف ميمػػاؿ
 لػا نبػذ ال ػمككيات التػظ يعتقػد م ػؿ المنطقػ  منتػا مػف الشػرع اػظ ايتػا يػتـ التطػرؽ حيث 

                                                 
1

 :ينظر مي ا .08، ص02/07/1937، ال زا ر، 73، ع2، سالباا ر :نظريلمت ايؿ حكؿ  ذا النشاطات  
 .06، ص04/08/1939، ال زا ر، 177ع، 4، سالباا ر

 .، المادر ال ابؽباؽ مف تاريخ تاسالكماؿ ياشكرم:  2
  .المادر ال ابؽ :الشااعظ يي اكم 3
 .37، المر   ال ابؽ، ص2، جأبالـ اإلصالح في الجزائر... محمد يمظ دبكز: 4
5

لريف يمي  مف لقد كاف متباع الشيل العربظ التب ظ يممييف كذلؾ مف لجؿ تطبيؽ ما ي تمعكن  من  بؿ حث اآل 
ك اجة م ظترمكظ ايجلظ، بعد اجة الالح ناكم ييمانظ، الذلؾ قياـ ال ادة: الشااعظ يي اكم، التادم يجؽ، 

  حيانا، تتب  بعض ال نازات كمن  قراءة القر ف يما الميت دالؿ المقبرةمالعار كيظ شاربظ اللمر كتقريعتـ 
 اء اظ اح  مف يلتمطكا م  الن  زردة مف الماشي  التظ ذبحت  نما ذلؾ لكير اهلل، من  المد  القا ميف يما ال يجـ 

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

 .37، المر   ال ابؽ، ص2، جأبالـ اإلصالح في الجزائر... محمد يمظ دبكز: 6
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 مػػػفلشػػػدة الكيػػػرة كالحمػػػاس بإلتبايػػػ  ك محيانػػػا ا مػػػر كقػػػد كاػػػؿ  ،1حػػػيف منتػػػا مناايػػػ  لػػػ 
اػػظ تكييػػر بعػػض  -ردػػـ يػػدـ قبػػكؿ  ػػذا التاػػرؼ مػػف الػػبعض اآللػػر –القػػكة ا ػػتعمؿ 
 .2ال مككيات

بعض ر ػاؿ اباػجح بالتنقػؿ  لػا قػرل كمداشػر  يكمؼكاف الشيل العربظ التب ظ 
التقػػػا ك نقػػػريف  ناحيػػػ اقػػػد تنقػػػؿ يي ػػػا  ػػػمطانظ  لػػػا  برشػػػاد النػػػاس ككيظتػػػـ.المنطقػػػ  
مبينػا مف ا مػ  تحتػػاج  لػا العمػػـ الاػحيح، كمف الكاقػػ   ،ـ اػػيتـ كايظػا مرشػػدااقػا ،بإل متػا
كمف التكييػػر يبػػدم مػػ  كػػؿ اػػرد يػػرؼ مػػا لػػ  كمػػا  ،لػػيس قػػدرا بػػؿ ي ػػب تكييػػرا تعيشػػ الػػذم 

، كمف العمؿ ي ب مف يكػكف اػظ  طػار بعد ذلؾ يـ ت اا مبناء كطن  ،يمي  ت اا ن    مكال
لػـ  ال منتػا ربظ التب ظ زيارات يديػدة  لػا الشػريع  انت لمشيل العكما ك. 3 مايظ منظـ
رااقػػ  اػػظ  ػػذا الزيػػارة ال ػػيد محمػػد   ػػاؿ  ميػػف 1937لمػػا قػػاـ بػػذلؾ  ػػن  ك  ،تعػػط يمار ػػا

ػا لمػس اػيتـ ركح المبػادرة  ،م متػا يمػا النتػكض كاليقظػ  كتطتيػر ذكاتتػـ حػث  بحيث  كلم 
مف يكػػكف  لػػا مف ا مػػ  تحتػػاج مػػف كػػؿ اػػرد  لػػا مرشػػد ـ  ،كاالنقيػػاد  لػػا العمػػؿ الاػػالح

ككم ػػؼ الشػػيل محمػػد الشػػبككظ ، 4يػػتـ اػػظ  مايػػ مػػا  ي ابيػػا اػػظ قكمػػ  كمف مح ػػف العمػػؿ 
كمف ي ػتمر اػظ العمػؿ مػ  النلبػ  التػظ يرا ػا  ،بإلف يعمؿ يما  اجح م ؿ بمدة الشريع 

ن   ػػػ كم ػػػ بػػػؿ  ،5دير ػػػا لااػػػجح ةلبػػػذؿ ال تػػػد اػػػظ  اػػػجح ذكاتتػػػا كديػػػك قػػػد ا ػػػتعدت 
 .6تإل يس  معي  محمي  بالشريع  يقـك يميتا م ؿ اللير مف البمدةب 1944

                                                 
 المادر ال ابؽ. :يبد الح يظ  درم 1
  .المادر ال ابؽ :الشااعظ يي اكم 2
تشكمت نكاة بنقريف مف ال ادة: محمد التاشمظ يمراف بف يبد اهلل، بمقا ـ ر ب بف الككرارم، االح نا ظ بف  3

 .المادر ال ابؽ :محمد يمرافلمي  ، محمد  جم  بف ال بتظ، محمد لالد بف النكم. 
  30/07/1937، ال زا ر، 77، ع2، سالباا ر، تأسيس جمىيال دينيال إسالميال االشريىالالكردم بف يمارة:  4

 .08ص
 .المادر ال ابؽ :الكردم قتاؿ 5
 . ا15، ال اي  03/05/2014بتاريل  ،كالي  تب   ،الشريع بمدي   ،مقابم  م   ماؿ قكا مي : بمدر   الحياة 6
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 الشػػيل العربػػظ التب ػػظ ك ػػـ:ر ػػاؿ اباػػجح زار ػػا  ػػظ ا لػػرل ممػػا العكينػػات اقػػد 
حػػكؿ االرتبػػاط بالم ػػ د  تـ تػػدكرالعربػػظ الم ػػعكدم، كماػػط ا زمرلػػظ ككانػػت تك يتػػات

﴿ قكلػػ  تعػػالال طبقػػا ،الت قػػ مػػتعمـ ك ل ،كذلػػؾ مػػف لػػجؿ اال تمػػاع ايػػ  ،يمارتػػ ك         

                                                     

                         ﴾1  يمػا م متػا  حػثلجؿ الزيػارة تـ كما

 .  2العمؿ ال مايظ

بػػرا يـ ركابحيػػ  مكيػػر مػػف مػػرة  لػػا  ،تنقػػؿ الشػػيل العيػػد مطػػركح راقػػ  محمػػد  ػػكاـ كا 
يديػػػػػدة، ملبػػػػػريف  يػػػػػا ـ  مػػػػػرات تمعكا بالنػػػػػاس اكالككيػػػػػؼ، اػػػػػ ،المػػػػػريج ،مر ػػػػػطنػػػػػكاحظ 

اػظ ملتمػؼ منػاطؽ كػذلؾ ديػر ـ  ف  ػذا اليقظػ  يعيشػتا  ،باباجح الذم ي عكف  لي 
كالعيػػد مطػػركح بػػالكيظ كابرشػػاد اػػظ نػػكاحظ   ػػعدم تك ػػؿ الطػػا ر حػػراث. كمػػا 3الػػكطف

: الشػػػػػػريع ، الككيػػػػػػؼ، الػػػػػػكنزة، العكينػػػػػػات، مر ػػػػػػط، مككػػػػػػس ك ػػػػػػظ المنطقػػػػػػ كييػػػػػػرة مػػػػػػف 
. كمػػػػا كانػػػػت  نػػػػاؾ م ػػػػا م  اػػػػظ تكػػػػكيف شػػػػعب 4المػػػػريجك  الحمامػػػػات(، كاد الكباريػػػػت، 

 .5   كؽ م راساظ ال زا ر كمنتا منطقل معي  العمماء الم مميف ببعض المناطؽ 

،  ػػظ بالمنطقػػ  ف م ػػإلل  العمػػؿ ال مػػايظ التػػظ ديػػا  ليتػػا ركاد ال كػػر اباػػجحظ 
 اداء ر ػػػالت  كمنتػػػ مػػػف لجلتػػػا الشػػػعب  ي ػػػتعيدالحا ػػػ  اال تماييػػػ  التػػػظ  بميابػػػ  يػػػكدة
 .6يان  تاريل 

                                                 
1
 .18اآلي   ، كرة التكب   
 .04، ص11/02/1938، ال زا ر، 99، ع3، سالباا ر، اجتماع الجمىيال الدينيال االىوينات 2
-03ص، 23/10/1950، ال زا ر، 133، ع2 ؿ، 3، سالباا ر ،جولال حوؿ برش أوتد يحيالعيد مطركح: 3 
04. 

 .91، صد. س. ف، المؤ    الكطني  لمكتاب، ال زا ر،2، جمذكراتمحمد لير الديف:  4
يما  ـ(  لا  كؽ م راس كقد مشرؼ1936  ق1355ربي  ا كؿ  28اقد تنقؿ الشيل العربظ التب ظ بتاريل  5

وثائؽ الحركال الوطنيال؛ نصوص أساسيال  :مديري  الكيا ؽ لكالي  ق نطين لمت ايؿ ينظر: . ت ديد مكتب الشعب 
 .28، ص1982، ق نطين ، ال زا ر، 2، ط(1399-1391ووثائؽ)

 .23، المر   ال ابؽ، صشروط النيضال...مالؾ بف نبظ:  6
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مدينػػػػػ  تب ػػػػػ  بػػػػربط مكااػػػػػر العجقػػػػػ  مػػػػػ  بعػػػػػض ا يػػػػػجـ ب ر ػػػػػاؿ اباػػػػػجحقػػػػاـ 
يك ػؼ بػرا ـ مػف ب ػر  كػاف يح ػر ال قيػ  حيػث .ا ػتقبالتـ كمناقشػتتـ كقػد تػـ ،بالمنطق 
 ػػػكاء اػػػظ ملتمػػػؼ الم ػػػا ؿ  منػػػاظرات كبػػػيف الشػػػيل العربػػػظ التب ػػػظ كتػػػتـ بينػػػ  ،العػػػاتر

 .1اااللتجؼ بينتما ما يق  ككيير ال كري ، مك ال قتي ، مك دير ا 
كمػػػا كػػػاف يتنقػػػؿ المنتمػػػكف كالمتعػػػاط كف مػػػ   معيػػػ  العممػػػاء الم ػػػمميف مػػػف تب ػػػ  

اتاػؿ بعػض العممػاء مػف العكينػات راقػ   ا ظ ق ػنطين لارج المنطق ، لجتااؿ بقادتتا 
 1944البشير اببرا يمػظ اػظ شػتر اي ػرم  ػن  محمد م ؿ لنشم  كباتن  كمريس بالشيل 

تكػػػكيف  يمػػػا -عبيػػػر اػػػاحب التقريػػػرح ػػػب ت –حيػػػث كانػػػت التاػػػكرات معتػػػـ مناػػػب  
   2.قيادات شبابي  لمعرك  م تقبمي 

الشػػػيل  بػػػرا يـ مز ػػػكدم حيػػػث  1954مػػػارس  15كقػػػد تنقػػػؿ  لػػػا مع ػػػكر بتػػػاريل 
 .3كانت ل  زيارة م  ر اؿ اباجح بالمنطق 

نمػػػػا   ف ر ػػػػاؿ اباػػػػجح بمنطقػػػػ  تب ػػػػ  لػػػػـ يقتاػػػػر تكا ػػػػد ـ بالمدينػػػػ  اح ػػػػب، كا 
ات اػػظ ملتمػػؼ نػػكاحظ المنطقػػ  كحتػػا لار تػػا، لمتعػػرؼ مكيػػر حػػاكلكا مف تكػػكف لتػػـ لقػػاء

 كيف قرب يما الكاق  الذم ينشدكف تكييرا.
ىدورىأرالمىالمنطقةىاآلخرونىفيىالعملىاإلصالحي.ىى2-2

يرات منطق  تب   ككير ػا مػف منػاطؽ ال زا ػر ميجمػا بػرزكا اػظ يديػد الم ػاالت 
مك  اػظ المػدارس الحػرةملتمػؼ الميػاديف  ػكاء  كقد شػمؿ اكا عاباجحظ  تـكاف نشاط
 .4بعض منتـالدير ا، نقتار يما ذكر مك اظ بالنكادم 

                                                 
 .المادر ال ابؽ :رابح برا ـ 1

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 19
éme

 
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. 

 
، دار الكرب (1311-1391نشاط جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف في مدينال مىسكر )لح ف  اكر:  3

 .241، ص2003لمنشر كالتكزي ، ال زا ر، 
4

ككذا الدكر الذم قامكا ب ، ياؼ  لاا صكالمميزات المف يمـ ب مي  يكتب الباحث يف الر اؿ ال يمكن  يندما  
الر اؿ بإلنتـ محد نكييف  (1968-1889ا ديب المارم محمد ح ف الزيات   ااحب كتاب تاريل ا دب العربظ

 ‹‹.بنورجؿ ت تستطيع أف تجد ما تقوؿ فيو ورجؿ ت تستطيع أف تختصر ما تىرفو ››
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س بم ػػػ د يػػػدر  الػػذم كػػػاف نشػػطكا بالمنطقػػػ  يبػػػد اهلل شػػػريط  فف الػػػذييكنيتػػػالزيمػػف ا
ا، اػظ ككايظػا كمرشػدبمدر ػ  التدايػ  ح يف لميػؼ مدر ػا الككاف  1 يدم يبد الرحماف

اباب ػػػػاا   لػػػػا قيامػػػػ   3، ممػػػػا محمػػػػد الشػػػػبككظ2ؼ المنػػػػابرملتمػػػػؼ المنا ػػػػبات كملتمػػػػ
كانػػت لػػ   5الشػػريع مدر ػػ  الحيػػاة بيػػـ ب 4تب ػػ مدر ػػ  تتػػذيب البنػػيف كالبنػػات ببالتػػدريس ب

 ككػػػذا، 7الشػػػعر ال اػػػيح   ػػػاا   لػػػا نظػػػـ ،6ال را ػػػد كالم ػػػجتبم ػػػا مات اػػػظ الكتابػػػ  
 9يقػػػػـك بالتػػػػدريسركابحيػػػػ    بػػػػرا يـككػػػػاف  .8النشػػػػاط ابدارم اػػػػظ مكتػػػػب  معيػػػػ  العممػػػػاء

قػد ق  ػم  بػيف تب ػ  كب ػر العػاتر انشػاط الحبيػب اػارس ممػا بالن ػب  ل، 10كالعمؿ الاح ظ
  مدر ػػػا 12مر ػػػجفمحمػػػد ، ككػػػاف الشػػػيل  11اػػػظ تػػػدريس التجميػػػذ ككيػػػظ كتك يػػػ  الكبػػػار

شػعب   معيػ  العممػاء ل ا، ككػاف يمػظ  ػكاـ ر ي ػ13مف مميزات  تش ي  البنت يما التعمـك 
تح ػػػػيظ القػػػػر ف كالتػػػػدريس بزاكيػػػػ   ػػػػيدم يبػػػػد اهلل بيقػػػػـك  ،بمر ػػػػطال زا ػػػػرييف ف الم ػػػػممي
. كػػػػاف مت كقػػػػا اػػػػظحيػػػػث  كالت  ػػػػيرلااػػػػ  ال قػػػػ  كالمكاريػػػػث بمر ػػػػط  ككػػػػاف   ػػػػذا العمػػػػـك

  ػػػػاا   لػػػػا  بمر ػػػػط الم ػػػػ د العتيػػػػؽب درس بالعكينػػػػات كمػػػػا مدر ػػػػاالح اػػػػظ بػػػػك راكة 
الحاج  كاـ بف ماباح اقد كػاف  م ااظ شعب   معي  العمماء الم مميف بمر ط، م طانشال

دركس ال قػ ، كال ػيرة  يقػدـ  بنا تػا ، حيػثبكل ػرةكلص ب  ناحيػ   مكير نشاط  ديكم
                                                 

 .المادر ال ابؽاالح حمم :  1
 ، المادر ال ابؽ.شخصيات في الذاكرةكماؿ ياشكرم:  2
 (.13  ينظر الاكرة الممحؽ رقـ 3
 مرشيؼ مدر   تتذيب البنيف كالبنات تب  ، ال  ؿ المدر ظ لمت  يجت العام  ل معي  العمماء الم مميف. 4
 العام . مرشيؼ مدر   الحياة الشريع ، داتر الت  يجت 5
 22، ع2،  ؿ2، سالباا ر. 04، ص01/08/1947، ال زا ر، 2، ع2،  ؿ1، سالباا ر لمت ايؿ ينظر: 6

 .03، ص25/04/1949، ال زا ر، 77، ع2،  ؿ2، سالباا ر .07، ص09/02/1948ال زا ر، 
 07/01/1938، ال زا ر، 94، ع3، سالباا ر، إل  شااب الشريىال :نذكر منتا ميج قايدة ل  بعنكاف 7

 .07ص
 .08، ص15/10/1951، ال زا ر، 172/173، ع2،  ؿ4، سالباا ر 8
 مرشيؼ مدر   تتذيب البنيف كالبنات تب  ، ال  ؿ المدر ظ لمت  يجت العام  ل معي  العمماء الم مميف. 9

 .07، ص09/07/1954، ال زا ر، 278، ع2،  ؿ7، سالباا ر 10
 : المادر ال ابؽ.البدر اارس 11

 (.14  ينظر الاكرة الممحؽ رقـالمديك محمكد.  12 
 ، المادر ال ابؽ.شخصيات في الذاكرةكماؿ ياشكرم:  13
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يػػ  ينشػػط بػػالكنزة، ممػػا يػػامر  ػػتايمي  نح ػػيف ملاز الكقػػد كػػاف  .كمػػا يم ػػـ بمدر ػػ  مر ػػط
اهلل اػػظ زاكيػػ   ػػيدم يبػػد اػػدرس محمػػد  ػػكاـ بػػف الح نػػاكم  ممػػااكػػاف لػػ  نشػػاط بػػالككيؼ، 

لػػػػ  يجقػػػػ  ب معيػػػػ  العممػػػػاء الم ػػػػمميف ككانػػػػت  الكػػػػريـ، القػػػػر فا ط ػػػػاؿ  بمر ػػػػط كح  ػػػػظ
 .1حزب الشعباظ  المنا ميف ا كا ؿمف  ك ك ،ال زا رييف

 لم ػػػػ د العتيػػػػؽاب كمدر ػػػػا ،كمػػػػف ديػػػػر الزيتػػػػكنييف كػػػػاف الح نػػػػاكم يشػػػػظ ماػػػػمحا

مػػػا بػػػيف  لػػػجؿ ال تػػػرة 3نشػػػط اػػػظ مكيػػػر مػػػف مح ػػػف يبػػػد الح ػػػيظ بػػػدرم كمػػػا .2بمر ػػػط

كػاف حيػث يندما بدم الشيل العربظ التب ظ التعميـ ببناي  حكاس حػكاس  1933ك 1931

ايػ   ك ػد ، تكلا م ؤكلي  تعميـ مبناء بمدا كقد4تـ اظ تدريس التجميذبمف الذيف ي تعيف 

 ،ردػػـ حدايػػػ   ػػػن  راقػػ  م مكيػػػ  مػػػف ا  ػػػاتذة الكبيػػػرةايػػ  الشػػػيل العربػػػظ التب ػػظ اليقػػػ  

مارس التعمػيـ بمدر ػ  تتػذيب البنػيف  .بحيث تربا يما الت حي  كتحمؿ المتاـ الاعب 

الػػػذيف اتحػػػكا مدر ػػػ  التدايػػػ   المعممػػػيف ا ربعػػػ بعػػػد ذلػػػؾ كػػػاف مػػػف بػػػيف  ،كالبنػػػات بتب ػػػ 

ر ػال   مػف   نتػا ،بيف المدارس يعمـ مبنػاء المنطقػ  دكف كمػؿ يتنقؿاقد كاف  5لمتعميـ بتا

بػػؿ كػػاف يقػػـك بزيػػارات  ،كلػػـ يقتاػػر نشػػاط  يمػػا التعمػػيـ اقػػط ،كطنػػ  مبنػػاءبإلداء ػػا ت ػػاا 

ينشػػػر مبػػػادح اباػػػجح بػػػيف  (،ا مػػػؿبتب ػػػ   اػػػكج  لكشػػػاا  اب ػػػجمي  ال زا ريػػػ ال ػػػكج 

 6يػػـ انلػػرط لمعمػػؿ اػػظ اػػ كؼ الكشػػاا  اب ػػجمي  ال زا ريػػ  بمنطقػػ  تب ػػ  ا،مي ػػا ت

                                                 
 .المادر ال ابؽاالح حمم :  1
  05/08/2014بتاريل  تب  ،، كالي  مر ط، بمدي  بالم  د العتيؽ مقابم  م  رم اف مجح، ماط ا بكام: 2

 .د30ك  ا16ال اي  
تعمـ القر ف اظ م قط رم   بعد ا تعمـ بالمدر    ، كالي  تب  ،(: كلد بدكار تازبنت بالشريع 1914-1976  3

لما بم   ف اللام   يشرة  ا ر  لا ال ريد التكن ظ حيث ت رغ لح ظ ، ال رن ي  التظ ناؿ منتا الشتادة االبتدا ي 
محمد الح ف . لمت ايؿ ينظر: ػك  العربي ٌّـ اظ المػالقر ف بزاكي  ماط ا بف يزكز بن ط  يـ تعمـ ملتمؼ العمك 

 .52-51، ص2006، دار  كم ، ال زا ر، 3، جمف أبالـ اإلصالح في الجزائرا جء: 
 .30، المر   ال ابؽ، ص2، جأبالـ اإلصالح في الجزائر... محمد يمظ دبكز: 4
 ، المادر ال ابؽ.شخصيات في الذاكرةكماؿ ياشكرم:  5
 .53ا جء: المر   ال ابؽ، صمحمد الح ف  6
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تػػػػظ يقيمتػػػا الكشػػػااكف اػػػػظ كػػػاف المربػػػظ كالمك ػػػ  اػػػػظ ملتمػػػؼ اللر ػػػات كالمليمػػػات الا

ال باؿ المحيط  بمنطق  تب  . مما العمؿ التربػكم الترايتػظ الػذم يػتـ اػظ ال بػاؿ لااػ  

كػاف را ػدا  -لعديد مف ا ناشيد كالم رحيات ا ، ايتميؿ اظ تح يرميناء  قام  المليمات

كمػػف تمػػؾ الم ػػرحيات  ،التػػظ تعػػالج مك ػػكيات  اداػػ  -اػػظ  ػػذا الم ػػاؿ بمنطقػػ  تب ػػ 

 .  1...: ماا ب الد ر، دزكة بدر، العا م  الكبيرةميج

ردـ نشاطات  الكا ع  اظ م اؿ التربي  كالتعمػيـ  ػكاء اػظ المدر ػ  مك اػظ الكشػاا  
حيػػث كػاف منا ػج اػػظ  ،لػـ يمنعػ  ذلػؾ مػػف النشػاط ال يا ػظ اػػظ  طػار الحركػ  الكطنيػ 

قػػػد مػػػؤتمر انع 1944. اػػػظ  ػػػن  2(حركػػػ  انتاػػػار الحريػػػات الديمقراطيػػػ   حػػػزب الشػػػعب
مكؿ لقػػػاء ي تمػػػ  ايػػػ  مبنػػػاء الكشػػػاا  مػػػف  ككػػػافلمكشػػػاا  اب ػػػجمي  ال زا ريػػػ  بتمم ػػػاف 

، شارؾ اكج ا مػؿ لتب ػ  بنلبػ  مػف القػادة ككػاف مػف الم ػا ميف 3ملتمؼ  تات الكطف
مرشػػػدا يمػػا ق ػػػـ   يػػي ف ايػػ الػػػذم 4اػػظ  ػػذا الت مػػػ  الػػكطنظ الشػػيل يبػػػد الح ػػيظ بػػدرم

اػػػظ الم ػػػاؿ التربػػػكم التيقي ػػػظ الترايتػػػظ اقػػػد ا ػػػت ادت يمالػػػ  . كنظػػػرا لقدراتػػػ  5الت ػػػاب
ككػػػػػذا الكشػػػػاا  اال ػػػػػجمي  بتب ػػػػ  بمػػػػػا قدمػػػػ  مرشػػػػػد ا اػػػػظ التربيػػػػػ  كالتك يػػػػػ   ،ق ػػػػنطين 
طبػػ  يلػػـ  مف شػػعراردػػـ  كشػػايرا. لقػػد كػػاف الشػػيل يبػػد الح ػػيظ بػػدرم كاتبػػا 6كاباػػجح

 :7كمما  اء اي 

 

                                                 
 د.30 ا ك16، ال اي  11/03/2014بتاريل  ،بمدي  تب  ، كالي  تب   بمنزل ، مقابم  م  بمقا ـ اراادك: 1
 .51محمد الح ف ا جء: المر   ال ابؽ، ص 2
كالنشر ، دار ا م  لمطباي  (1311-1391الكشافال اتسالميال الجزائريال ) :محمد  ي مظ الشيل بكيمراف، 3

 .13ص ،2007كالتكزي ، ال زا ر،
 .د30 ا ك14، ال اي  02/06/2014بمنزل ، بمدي  تب  ، كالي  تب  ، بتاريل  :نكر الديف  كايظمقابم  م   4
 .219صالمر   ال ابؽ،  :محمد  ي مظ الشيل بكيمراف، 5
 المادر ال ابؽ. بمقا ـ اراادك: 6
 .55-54صمحمد الح ف ا جء: المر   ال ابؽ،  7
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 إنهاااااا  الجزائاااااا  فااااااٍ الع وباااااا  وَاااااا 

  

 

 بلىاهااااااااااا  تشااااااااااات ٍ  باااااااااااٍ  حمااااااااااا  

   

 علاااااااً  مااااااا  وال حاااااااز  َجااااااا ه  لااااااا 

  

 شااااااااااااب ه   أوا ماااااااااااا  تااااااااااااىلً صااااااااااااُ 

   

 لىعاااااا  فااااااٍ هااااااىي باااااا  َ  باااااا  م 

 

 أشاااااااااااج ه  لمااااااااااا  الااااااااااا نُ  ف  تجااااااااااا 

   

ديػػػػػر   يػػػػػجـ المنطقػػػػػ   ػػػػػكاء الزيتػػػػػكنييف مكالمتعػػػػػددة كالمتنكيػػػػػ   نشػػػػػاطاتال ف 
قد لدمت دايػات ر ػاؿ اباػجح مػف لػجؿ تكػكيف النلبػ  التػظ تػـ االيتمػاد  الزيتكنييف

 يميتا اظ ملتمؼ الم االت.

 .المنطقةفيىرالقةىالحركةىاإلصالحوةىبالفعالواتىالبارزةىىى-3ى

بمعػزؿ يػف ال عاليػات التػظ كانػت بالمنطقػ ، اقػد لـ يكف ر اؿ الحرك  االاػجحي  
الاػػػكاي  ر ػػػاؿ الطػػػرؽ   مػػػ مك ديػػػر مباشػػػرة بطريقػػػ  مباشػػػرةكػػػاف  نػػػاؾ احتكػػػاؾ  ػػػكاء 

كقػػػد كانػػػت  ،كػػػذا مػػػ  ابدارةبتػػػا، ك ا حػػػزاب ال يا ػػػي  التػػػظ كانػػػت تنشػػػط ، كمػػػ  كالزكايػػػا
 العجقات متباين . 

ىالعالقةىمعىالطرقىالصوفوة. 3-1

 ف ر اؿ الحرك  اباجحي  يركف مف ك   الم مـ ال زا ػرم  ػظء لمكايػ ، كذلػؾ 
ػػػالتت الت ػػػي تاسػػػت بقائػػػده ››مػػػا مر عػػػ  الشػػػيل يبػػػد الحميػػػد بػػػف بػػػاديس ب ػػػبب  الض 

ودا ػت إلػ  ، فأزاغتيا وات صمت افطرتو فأفسدتيا وطغت بم  أخال ػو الفاضػمال فجرفتيػا
ػيا ومػا  ػالتت إت  الوسػواس والػوىـ مكمف اليقيف منػو فااتمتػو اخواص  خػواص  ىػذه الض 

 مػػكدا كبيػػرا  لػا تب ػػ  ك ػد الشػيل العربػػظ التب ػظ مػػف ا ز ػػر . كينػػد يػػكدة 1‹‹والذاذاػال
  ػػادت كمػػا شػػعا ر ظا ريػػ  اقػػط، الػػديف قػػد اػػار رمل بػػإلف المنطقػػ ، مػػف طػػرؼ  ػػكاف

 الشػػػوارع والحػػػارات مممػػػوءة››ا مػػػاكف مػػػف  بحت تب ػػػ  ميػػػؿ كييػػػر، حتػػػا ماػػػاللرااػػػ 

                                                 
اياف وتذكير مف المجمس اإلداري لجمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف إل  األمال يبد الحميد بف باديس:  1

 .01، ص27/11/1933، ق نطين ، ال زا ر، 11، ع1، سالاراط، اإلسالميال الجزائريال



ورالقتكاىبالفعالواتىالبارزةالمنطقةىوادتمرارهاىفيىالحركةىاإلصالحوةىأدبابىظكورىى:ىىىىىىىىالفصلىالثاني  

 777 

الػػػػذيف ي ػػػػايدكف  2كػػػػاف د ػػػػب  شػػػػديدا مػػػػف  ػػػػؤالء. كقػػػػد 1‹‹االػػػػد جاليف والمشػػػػىوذيف
مشػعر الػرادبيف مػف قكمػ  اػظ ، حيػث 3اال تعمار يمػا ظممػ  بنشػر ـ الشػعكذة كالدركشػ 

يقكؿ يبد الرحمػاف . 4ماحاب الدركش  كالزردمف اباجح بالك م  التظ ماابت الناس 
يف وغػالة المتصػوفيف تدليس رجػاؿ الػد  ››الككاكبظ من  مف بيف م باب مرض الم ػمميف 

يف امػا أدخمػوا فيػو مػا لػيس منػو... نوا الديف اموف سيء... فأفسد ىؤتء الػد  الذيف لو  
فػػػوس، وخرفػػػت فسػػػحروا بقػػػوؿ الجيػػػالء، واختماػػػوا  مػػػوب الضػػػىفاء،... فماتػػػت الن  

ـ  الىقػػػوؿ،... ينػػػ  قػػػادة اباػػػجح اػػػظ  معيػػػ  العممػػػاء  ك ػػػذا الػػػذم يبػػػر 5‹‹ المػػػرض فى
كػػؿ مػػا يػػراه فػػي المسػػمميف مػػف جمػػود وغفمػػال، وتنػػاكر و ىػػود بػػف ››الم ػػمميف بػػإلف 

الحات، ومساربال في الميمكات، فمرد ه إل  الط رؽ    .6‹‹الص 

ك ػػذا ال ػػعؼ الكبيػػر الػػذم  ،اػػظ  ػػذا الظػػركؼ التػػظ يمػػر بتػػا العامػػ  مػػف النػػاس
تعاني  ا مػ   اػظ دينتػا كالػذم مبعػد ـ يمػا مقكمػات شلاػيتتـ،  عػؿ ر ػاؿ اباػجح 

يف خمػؽ الػوبي اتجتمػابي، ومحاراػال رجػاؿ الػد  ››يعممكف كما قاؿ يمار بكحكش يما 
المػػزيفيف الػػذيف حاولػػت فرنسػػا أف تسػػتىمميـ لتثاػػيط بػػزائـ الجزائػػرييف، ونشػػر إسػػالـ 

صمحال  وة اتحتالؿ ويسابد بم  تنفير الجزائرييف مف دينيـ اإلسالمي مزيؼ يخدـ م
ك ظ م ػمكب يحمػؿ م ابتػ  لػبعض  ،اكانت اللطكات ا كلا التظ تـ تبنيتا، 7‹‹الحنيؼ

حصػػػر ووصػػػؼ مختمػػؼ السػػػموكات والمىتقػػػدات ››ميػػؿ اػػظ تتك ر ػػاؿ الطػػرؽ الاػػػكاي  
ياريال المستخرجال مف تفسػيرات المخالفال لإلسالـ، ثـ مقارنتيا مع مجموع القوابد المى

                                                 
 .09، ص2011، المكتب  العاري ، بيركت، لبناف، زبماء اإلصالح في الىصر الحديثمحمد مميف:  1
 شروط النيضال مالؾ بف نبظ: لمت ايؿ ينظر: .كقد مطمؽ يميتـ مالؾ بف نبظ ت مي  اللرااييف  الدراكيش( 2

 .23المر   ال ابؽ، ص
 .08، ص1999، دار المعرا ، ال زا ر، الىراي التاسي الفقيو الثائررابح لكني ظ:  3
 .المادر ال ابؽ :الشااعظ يي اكم 4
 .19-18، ص2007، منشكرات يال ، ال زا ر، اإلصالح اإلسالمي والتصوؼ المنحرؼمحمد الاالح رم اف:  5
 .30 معي  العمماء الم مميف ال زا رييف: المر   ال ابؽ، ص 6
 .245يمار بكحكش: المر   ال ابؽ، ص 7
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الدينيال، التي  -اتجتمابيال نصوص الوحي واألصوؿ الشربيال ثـ تحديد أنماط السموؾ
. 1‹‹تكوف متالئمال مع الموا ؼ اتجتمابيال والسياسيال ات تصػاديال والفكريػال المىاصػرة

باكرة يام  بعد حار ما ي ر بعقيػدة الم ػمـ  2لذا اقد را  المامحكف راي  اباجح
كما يمس ب   مككا، ككانت الك ا ؿ التظ تـ االيتماد يميتا يديػدة كمتنكيػ  اػظ  ،ك را 

كػػػاف ابقبػػػاؿ يمػػػا التعػػػرؼ بػػػؿ كيمػػػا تبنػػػظ الطػػػرح ا ،كال معيػػػات ،كالنػػػكادم ،الم ػػػا د
 اباجحظ الذم ينشدا ر اؿ اباجح .  

لتطتيػػػر  يفالطػػػرقيبعػػػض كانطمػػػؽ يمػػػؿ ر ػػػاؿ اباػػػجح بم ابتػػػ  مػػػا قػػػاـ بكر ػػػ  
كمنازلػػػ  ال مػػػكد  ،يقػػػكؿ العامػػػ  مػػػف لراااتتػػػا، كالعمػػػؿ يمػػػا مم تػػػا بالعقيػػػدة الاػػػحيح 

مػػف نػػكع  لػػر، كقػػد يب ػػر  اكالػػذم يعتبػػر ا ػػتعمار  ،3كاللمػػكؿ الػػذم ا تشػػرل اػػظ الم تمػػ 
. 4‹‹روحػاني متسػمط بمػ  الىقػوؿ›› البشير اببرا يمظ ينػ  بإلنػ  ا ػتعمارمحمد الشيل 

ظتػػار  لػػذا انطمػػؽ ر ػػاؿ االاػػجح باقتحػػاـ معاقمتػػا لتحريػػر يقػػكؿ العامػػ  مػػف النػػاس، كا 
إزالػػال ىياتيػػا الااطمػػال مػػف الصػػدور، ومحػػو سػػمطتيا ››حقيقػػ  الطرقيػػ  كذلػػؾ مػػف لػػجؿ 

ممػػاـ  ػػذا النت ػػ  ال ديػػدة التػػظ بػػدمت تعمػػؿ يمػػا التعريػػؼ ك   5‹‹فػػوسالكاذاػػال مػػف الن  

                                                 
 .209المر   ال ابؽ، ص ابف يتك بف يكف: 1
كتب الشيل الطيب العقبظ مقاالف ب ريدة  1933كاظ بداي  شتر مام  1933اظ مكالر شتر ماريؿ مف ياـ  2

ال ن  يبيف ايتما حا   ا م   لااجح كمف م ؤكلي  يمما تا قا م ، ك ـ العمماء العاممكف بعممتـ الاالحكف اظ 
ىؿ نحف في حاجال إل  :  اجحتـ انذا لـ يقـ العمماء بتذا امف الذم يقـك ب ؟ لمت ايؿ ينظر: الطيب العقبظ

. الطيب 03-02ص 24/04/1933 ، ق نطين ، ال زا ر،03، ع1، سال ن  ـ أـ في غن  بنو؟اإلصالح اليو 
 ، ق نطين ، ال زا ر05، ع1، ساألمال في حاجال إل  اإلصالح وت يقدر بم  إصالحيا إت الىمماء، العقبظ: 

 .02-01ص 08/05/1933
 .31ص، المر   ال ابؽ، 1، ج...في الجزائر أبالـ اإلصالح محمد يمظ دبكز: 3
 ، ال زا ر46، ع2،  ؿ2، سالباا ر، جنايال الحزايال بم  التىميـ والىمـمحمد البشير اببرا يمظ:  4

 .02، ص23/08/1948
،  م  كتقديـ: محمد 1، ج(1399-1313آثار اإلماـ محمد الاشير اإلاراىيمي )محمد البشير اببرا يمظ:  5

 .407، ص1997طالب اببرا يمظ، دار الكرب اب جمظ،  بيركت، 
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ر ييف الػػذيف حاولػػت والط ػػجمػػود المػػرااطيف ››م ػػتمرا بملاطر ػا كالتحػػذير منتػا اقػػد ظػؿ 
 .1‹‹اإلدارة الفرنسيال باثا أف تىتمد بمييـ لتنويـ الىقوؿ

إلف الػػدكر الػذم ي ػب العمػؿ مػػف بػبتب ػ  قػػد ميمنك ػا اػراح   ر ػاؿ اباػجحكػاف 
   نتػػا تمػػس بالػػديف ، ػػك محاربػػ  البػػدع كاللرااػػات التػػظ يػػركج لتػػا  ػػؤالء الطرقيػػكف م مػػ 

قػدس ميػتيـ وتشػاد بميػو القاػاب وتسػاؽ إليػو ي››كالتظ  ػظ مػف مظػا ر الشػرؾ حيػث 
النػػذور ويتمػػرغ اأبتااػػو ويكتحػػؿ اترااػػو وتمػػتمس منػػو الحاجػػات وتفػػيض بنػػد  اػػػره 

 بعػض الطػرؽ الاػكاي  ف  ذا ا يماؿ التظ حي ت كيممػت  ،2‹‹التوسالت والتضربات
قػػد ما ػػدت العقا ػػد كنشػػرت الم ا ػػد بػػؿ كماػػبحت ا مػػ  مت رقػػ . اقػػد كػػاف  ،يمػػا نشػػر ا

ما ػؿ مػف تػجكة القػر ف ب ػت   3‹‹صػالة الفػاته››يكف مف قػراءة البعض مف الطرقييف يػد  
 .4 الؼ مرة

، حيػث ت ػد مػف 5كما مف قبكر المشايل يند الطرقييف  ظ مماكف الرحمػ  كالبركػات
 ػدار الم ػح بكمتػا يديػ  يمػا يبػدم مباشػرة  ،قبػؿ الكاػكؿ  لػا قبػر الشػيلمف مف الناس 

، م ػت يرا بػ  طالبػا منػػ  -يػا  ػيدم اػػجف –يظتػر لشػكي  ك ػك يبكػػظ كينػادم ك  ،المقبػرة
ذا مػػا كاػػؿ القبػػر تمػػر غ اػػظ ح رتػػ   كتم  ػػح بق ػػباف نااذتػػ  مك بقيػػ  ق ػػاء الحا ػػ ، كا 

يطمػؽ كمػا ، 6الشػمكع مك  شػعاؿ القناديػؿاظ  ػذا ا مػاكف مف المظا ر مي ا ك   ريح ،

                                                 
 .245ماط ا ا شرؼ: المر   ال ابؽ، ص 1
 .34المر   ال ابؽ، ص  معي  العمماء الم مميف ال زا رييف: 2
يما محمد ال اتح لما مدمؽ كاللاتـ لما  بؽ، ناار الحؽ بالحؽ كالتادم  لا اراطؾ ِّ  ظ قكلتـ: المتـ اؿ 3

 الم تقيـ كيما  ل  كاحب  حؽ قدرا كمقدارا العظيـ.
 .21، المر   ال ابؽ، ص1، ج...في الجزائر أبالـ اإلصالح يمظ دبكز:محمد  4
برك   يدم  :يند اتاالنا بعدد كبير مف الر اؿ كالن اء الطاينيف اظ ال ف ميناء الحكار معتـ  ت د ـ يقكلكف 5

 البتمكؿ كدير ـ. مك ا -بمعنا  يدم -برك  دادة يدم يحظ، مك برك  يبد القادر، مك 
بالقرب مف م  د يبد الرحماف بف يكؼ   -مازاؿ لحد اآلف مزارا-ل ريح  21/05/2015بتاريل ميناء زيارتنا  6

بمدين  تب   ك دنا الشمكع يما التجؼ منكايتا معمق  يما ال دراف منتا العريق   دا كقد البرنا محد القا ميف يما 
 مكع التظ تعكد  لا بدايات اال تقجؿ.قد ك د  ذا الش 1970الزاكي  من  لما ا تقر ب  المقاـ بتذا المكاف  ن  
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 3تميمػػػ  تكتػػػب ت ػػػ  ا  ػػػباب كػػػإلف  2منتشػػػرة كتابػػػ  الحػػػركز ظمػػػتكػػػذلؾ  .1ايتػػػا البلػػػكر
 .4لمط ؿ الذم لعاب  ي يؿ كتعمؽ اظ رقبت  كظ يتكقؼ لعاب 

الطػرؽ الاػكاي  بعػض كنظرا النتشار  ذا الم ا د بيف  مػكع النػاس، كلم ػا تلمػت 
كػػػاف الماػػػمحكف اػػػظ ملتمػػػؼ ك . 5ر ػػػاؿ اباػػػجحاقػػػد حاربتػػػا يػػػف الػػػدكر المنػػػكط بتػػػا 

مناايػ  لمعمػـ كيذكركف بإلف  ذا ا يمػاؿ  ػظ  ،المنابر كاظ كؿ المنا بات يتطرقكف  ليتا
كت عػػؿ ال ػػرد ال يقػػـك بالنقػػد كالتمحػػيص بػػيف ا اكػػار التػػظ تطػػرح يميػػ  لمعقػػؿ، كمعطمػػ  

 اكاف رد اعػؿ الطػرقييف مف ر ػاؿ اباػجح  ػـ ا يػداء، بػؿ ككػادكا لتػـ مػ  ابدارة بػإلف
. اتػػذا ال كػػر ال ديػػد ايتبػػػرا 6قػػد  ػػاؤك بػػديف  ديػػػد -الػػذيف يػػديكف اباػػػجح  – ػػؤالء 

 نػػ   ػػيعمؿ يمػػا  يقػػاظ ال مػػا ير الملػػدرة، كمػػف لػػجؿ  ،الطرقيػػكف لطػػرا بالن ػػب  لتػػـ
 ذا الت اذب بػيف الطػرايف ازداد بػيف الطػرقييف كبػيف ابدارة اال ػتعماري  تقاربػا كاػارت 

 .7مكير  لجاا لتا

جاػػػات ر ػػػاؿ اباػػػجح مػػػ  بعػػػض الطػػػرقييف الػػػذيف مطمػػػؽ يمػػػيتـ شػػػارؿ لكانػػػت 
لي ت اقط اػظ  ،8لمرابطيف المكاليف لادارةبا (Charl André Julienف   كليامكندرم 

مك اكريػػػ  اح ػػػب، بػػػؿ  ف النظػػػرة  لػػػيتـ يمػػػا منتػػػـ يمػػػجء لػػػادارة  ،اػػػظ م ػػػا ؿ اقتيػػػ 
ر ػػاؿ ااػػار  ،9كمنتػػـ مداة طيعػػ  ت ػػتكمتـ اػػظ ا ػػطتاد العامػػ  مػػف النػػاس ،اال ػػتعماري 

                                                 
 .23، المر   ال ابؽ، ص1، ج...في الجزائر أبالـ اإلصالح محمد يمظ دبكز: 1
 .295، المر   ال ابؽ، صمذكرات شاىد لمقرفمالؾ بف نبظ:  2
مبارؾ  لمت ايؿ ينظر: .‹‹إل  غير اهلل في جمب الخير ودفع الضر›› ف المرء يم إل  تعميؽ التما ـ يعد مف الشرؾ 3

 .161، ص1966، مكتب  النت   ال زا ري ، ال زا ر، 2، طرسالال الشرؾ ومظاىرهبف محمد الميمظ: 
 .المادر ال ابؽ :الطاكس  عد الديف 4
 .467المر   ال ابؽ، ص ،كتاب الجزائرمحمد تكايؽ المدنظ:  5
6
 المادر ال ابؽ. :يبد الح يظ  درم 

  .102محمد بف  مين : المر   ال ابؽ، ص 7
 1976تر: المن ظ  ميـ ك لركف، الدار التكن ي  لمنشر، تكنس، ، إفريقيا الشماليال تسير شارؿ مندرم  كلياف: 8

 .126ص
 .201صالمر   ال ابؽ،  :يبد الكريـ بكا ااؼ 9
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كيكشػ كف لتػـ التكاطػؤ  ،يبينكف لعام  الناس ا باطيؿ المنااي  لمديف اب ػجمظ اباجح
 .1الحااؿ بيف بعض الشيكخ م  ابدارة اال تعماري 

مؤكػػد اػالطرقيكف قػد ميمنك ػػا اػراح ، مف  مقاكمػػ  اكػر اباػجح كالماػػمحيف ممػر 
ونحػػف  الىممػػاء مصػػاايه››حتػػا منتػػـ اشػػتتركا بمقػػكلتتـ:  .2كبػػإلف اباػػجح ال لػػزـك لػػ 

بػؿ  ف بعػض مم مف دكر ـ  ط اء مػا يقػـك ر ػاؿ اباػجح بن ػاءت  لمنػاس،  3‹‹مراويه
لحػػػاد اػػػريح ماػػػبحت  الطػػػرؽ الاػػػكاي  لقػػػد  ،تنشػػػر يقا ػػػد ملال ػػػ  لمػػػديف ك ػػػظ ك ػػػر كا 

مػف لػـ يكػف لػو ››كا ػتمرار ن ػكذ ـ ك ػظ قػكلتـ  ،رك كا اكرة شػيطاني  ل ػماف  ػمطانتـ
كمحاربػػ   كماكػػار ـ،ف يكقػػد راػػ  رايػػ  مقاريػػ   ػػؤالء الطػػرقي .4‹‹يطاف شػػيخوشػػيخ فالش ػػ

كقػػد كػػاف مػػنتـ الشػػيل العيػػد  ،البػػدع بتب ػػ  الشػػيل العربػػظ التب ػػظ كمعػػ  اليمػػ  الماػػمح 
ع المنتشػرة فػي كػؿ الاػد›› ملبػر محمػد يمػظ دبػكز بػإلف تب ػ  قػد كػاف ايتػامطركح الذم 

ردةالػػػوطف الجزائػػػري وكػػػاف الخػػػوؼ الشػػػديد مػػػف شػػػيخ ، 6والوبػػػدة 5، كانػػػت فييػػػا الػػػز 
وجو  ، )يقصدوف فيما يىطوف الشيخ توالد باء لمشيخ، والت ارع ااسـ الشيخ ال،قالط ري

                                                 
 83، ع14س ،م م  اليقاا ، والثقافيجمىيال الىمماء ودورىا الىقائدي واتجتمابي محمد الاالح رم اف:  1

  .362، ص1984ال زا ر،  بتمبر/مكتكبر
 .07-06، ص01/07/1938، ل زا را ،120، ع3س، الباا ر، إل  أصحاب فكرة اإلصالح 2
 .113، المر   ال ابؽ، ص1، جآثار اإلماـ...محمد البشير اببرا يمظ:  3

4 A.Cour : op.cit, p89. 
بند مزارات مف يىتقد  طىاـ يتخذ بم  ذاائه مف اييمال األنىاـ›› الميمظ الزردة بإلنتا:يعرؼ الشيل مبارؾ  5

 ‹‹صالحيـ وليا و تاف أحدىما في فصؿ الخريؼ بند اتستىداد لمحرث واآلخر في فصؿ الرايع بند رجاء الغمال
ة:  ظ ا تماع ياـ . كبمنطق  تب   انف الزرد238لمت ايؿ ينظر: مبارؾ بف محمد الميمظ: المر   ال ابؽ، ص

مف  ذا ميج: الزردة التظ تق   يقيم  الطرقيكف مماـ قبر الشيل بحيث تناب اللياـ كتذبح اي  القرابيف كيقاـ الطعاـ،
اظ ااؿ الربي  كااؿ اللريؼ بناحي  المريج مك زردة  يدم يحظ ب بؿ الدير بدكار قكرام، كدير ا. لمت ايؿ 

  .A.Cour: op.cit, p120    ق  ينظر:                                  حكؿ بعض  ذا الزرد المنتشرة بالمنط
يا سيدي فالنا إف رز ني اهلل كذا، أجىؿ لؾ كذا أو يا ››الكيدة:  ظ نذر لمشيل لق اء حا  ، كقكؿ محد ـ:  6

لغير اهلل تىال  سيدي فالنا إف تحقؽ لي كذا، أو تحصمت بم  كذا أجىؿ لؾ كذا، أو أ دـ لؾ كذا.. كؿ ىذا نذر 
االنذكر لألكلياء كالاالحيف  ظ شرؾ  ‹‹وباادة صرفت لغيره تىال  فصاحايا آت أخطر ااب مف أاواب الشرؾ

، دار ال جم  لمطباي  كالنشر كالتكزي  كالتر م  بقيدة المؤمفمحـر . لمت ايؿ ينظر: مبك بكر  ابر ال زا رم: 
 .  86، ص2002القا رة، 
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واىػض األحجػار ويقػد موف إلييػا ، 1اىػض األشػجار وكاف اىض الىػواـ يقد سػوف اهلل(،
 .2‹‹القراايف

كمػف طػرؼ كػؿ  ،حكربت  ذا البدع منذ انطػجؽ اباػجح بتب ػ  بشػكؿ كا ػ لقد 
كاػػؼ يمػػظ  ػػكاـ مػػف قريػػ  كقػػد  .مػػف  مػػف بػػإلف مػػا يقػػـك بػػ  الطرقيػػكف م انػػب لماػػكاب

  العكينػػػػػػات التاػػػػػػادـ الػػػػػػذم يحػػػػػػدث بػػػػػػيف الطػػػػػػرقييف كركاد اباػػػػػػجح الػػػػػػذيف ينشػػػػػػطكف
ما ػد قػد ظ ملتمػؼ المنا ػبات ف رمكا بإلف  ذا النشاط المتزايد اظ كؿ المنابر كاػك الطرقيا

ف ، 3يمػػػيتـ الك ػػػػ  ف لي ػػػػت يبمنطقػػػػ  تب ػػػ  لتػػػػؤالء الطػػػرقي ر ػػػػاؿ اباػػػجح محاربػػػ كا 
نمػػا كمػػا ذكػػر الطيػػب العقبػػظ ينػػدما طػػرح يميػػ   ػػؤاؿ  ،لعػػداكة شلاػػي  بػػيف الطػػرايف كا 

ذيف مػػالجيػػؿ والضػػالؿ ال  ›› مف ذلػػؾ مػػردا  لػػا  كابػػ لمػػاذا تحػػاربكف المػػرابطيف؟ كػػاف 
ال حتػ  امغػت أ صػ  فنشػأ بػف ذلػؾ اإلضػرار المػادي واألداػي ايػذه األم ػ ،تماسوا ايما

. ككانػػػت م ػػػـ الك ػػػا ؿ التػػػظ ا ػػػتعممت 4‹‹دركػػػات اتنحطػػػاط الفكػػػري واتجتمػػػابي مىػػػا
التػػػػػظ  ابداريػػػػػ   ػػػػػظ  نشػػػػػاء المػػػػػدارس ردػػػػػـ العراقيػػػػػؿ ،لم ابتػػػػػ  الطػػػػػرقييف كمعتقػػػػػداتتـ

حيػػػاء الم ػػػا د بػػػالكيظ كابرشػػػاد ،كتكػػػكيف النػػػكادم ،5ااػػػطدمت بتػػػا كتكزيػػػ  ال را ػػػد  ،كا 
حيػػث د ػػمكا بتػػا ن ػػكس  ،ملتمػػؼ الكتػػب الراميػػ   لػػا  اػػجح ا اكػػاركػػذا ك  ،6كالم ػػجت

 .7مف لراااتتاتا ام  كطتركا يقكلالع

                                                 
 الشجليڤ بالمت   المحمي : تعنظ قط  القماش  ار ت ميات معين  ميؿ ش رة مـ الشجليؽتطمؽ يما  ذا ا ش  1

الاكيرة التظ تك   يما الش رة. كيتـ ك    ذا القط  لمتبرؾ كما اعؿ ا  داد ح ب ايتقاد  ؤالء( تك د  ذا 
  الش رة بناحي   بؿ ال رؼ بالقرب مف بمدي  العقم .

2
  .44، المر   ال ابؽ، ص2، جح في الجزائر...أبالـ اإلصال محمد يمظ دبكز: 
 .05، ص11/09/1950، ال زا ر، 130، ع3،  ؿ3، سالباا ر، أوتد يحي والنيضال اإلصالحياليمظ  كاـ: 3
 .287-286، ص1935، ال زا ر، مكت 11، مج5، ج11، سالشتابلمت ايؿ ينظر:  4
 .11، ص1980الكطني  لمنشر كالتكزي ، ال زا ر، ، الشرك  2، طااف ااديس وبرواال الجزائر :محمد الميمظ 5
نشر بعض ر اؿ اباجح بتب   مقاالت كمناظرات م  الطرقييف اظ ملتمؼ ال را د كالم جت. لمت ايؿ ينظر:  6

، ال زا ر 124، ع3، سالشتاب. 11-09، ص20/10/1927، ال زا ر، 118، ع3، سالشتابينظر: 
 4، سالباا ر. 04، ص20/01/1939، ال زا ر، 149، ع4، سالباا ر. 13-10، ص01/12/1927
 .04، ص11/02/1939، ال زا ر، 152، ع4، سالباا ر. 04، ص27/01/1939، ال زا ر، 150ع
7
  .31، المر   ال ابؽ، ص2، جأبالـ اإلصالح في الجزائر... محمد يمظ دبكز: 
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اػػجحظ بتب ػػ  ف كيػػارت يػػا رتتـ، كل ػػرب العمػػؿ ابيمدػػاض  ػػذا العمػػؿ الطػػرقي
 ‹‹الجمىيػػال الدينييػػال اإلسػػالميال››ا ػػـ  ا يميتػػامطمقػػك بتإل ػػيس  معيػػ   1938 ػػن   قػػامكا

ػػر ارن ػػظ حيػػث قػػاـ ببػػث الػػد يايات المكر ػػ  اػػظ مك ػػاط الن ػػاس بػػإلف  ػػؤالء  ترم ػػتا معم 
  ـمنػػذ ظتػػكر ينكػػركف ك ػػكد ا كليػػاء الاػػالحيف ك  –ح ػػب تعبيػػر ـ  –ف ال ػػدد يالماػػمح

 ف ت ػػمي  ال معيػػ  باب ػػجمي  قػػد ي مػػب  ليػػ   .1بمنطقػػ  تب ػػ  مم ػػؾ اهلل يمينػػا المطػػر
اا تتػػػدكا اػػػظ  كيػػػار  ،منااػػػريف، كقػػػد كػػػاف اعػػػج منااػػػركف لتػػػذا التك ػػػ المتعػػػاط يف ك ال

قام  الزردات  .2الزيارات كا 

يف قػد تعػد ت  لػا حػد ي ف العجق  ال ي   بػيف ركاد ال كػر اباػجحظ بتب ػ  كالطػرق
يزريػػكف البمبمػػ   3محيف بمدر ػػتتـ ك معيػػتتـالكشػػاي  لػػدل ابدارة اال ػػتعماري  بػػإلف الماػػ
ال  ػػػيد حػػػكاس حػػػكاس اػػػظ بػػػ  اػػػر ح  كذلػػػؾ مػػػابنيػػارة الػػػرمم العػػػاـ  ػػػد الر احػػػ  ال رن ػػػي ، 

ػػػػا قػػػػامكا بتب ػػػػ  اػػػػظ دكرتتػػػػا الياليػػػػ   امػػػػ  ل معيػػػػ  تتػػػػذيب البنػػػػيف كالبنػػػػاتال معيػػػػ  الع يم 
 .  4بتاكيب  مف معاكؿ  دـ نحك ال معي 

اػػظ الم ػػا ؿ ابيمانيػػ ، بػػؿ يمػػدكا يمػػا مف يكػػكف   ف ر ػػاؿ اباػػجح لػػـ يت ػػا مكا
بيػػنتـ  التعامػػؿ مػػ  الم ػػا ؿ الشػػريي  بمنطػػؽ الاػػرام  ك ػػذا ربمػػا مػػا  عػػؿ العجقػػ  ايمػػا

 ف تت ـ بعداكة بع تما البعض.قييبيف الطر ك 

تىػػاونوا مػػع اتسػػتىمار ›› ف لكػػكنتـي ف الحركػػ  اباػػجحي  حاربػػت  ػػؤالء الطػػرقي
ميػػداف  فػػات وأااطيػػؿ اػػيف أفػػراد المجتمػػع لكػػي يىزلػػوه بػػفامػػا كػػانوا ينشػػرونو مػػف خرا

ككانت  ذا اللرااات كا باطيػؿ ال ػا دة ، 5‹‹ياسي مع المستىمريفراع الفكري والس  الص  
                                                 

1
 .04ص، 24/06/1938 ،ال زا ر ،119ع، 3س ،الباا ر، كيؼ يكوف اإلصالح :ماط ا زمرلظ 

 .06، ص08/07/1938، ال زا ر ،121، ع3س ،الباا ر، حديث المتجوؿ :يمظ مرحـك 2
 بتب  . مدر   تتذيب البنيف كالبنات ك معي  تتذيب البنيف كالبنات  ما:المقاكد بالمدر   كال معي   3
   رل زا ا ،131ع، 3س، الباا ر جمىيال التيذيب ودورتيا الثالثال، ؛الحركال اإلصالحيالش. ص. ـ:  4

 .03، ص19/09/1938
دار  ،2، طجمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف وبال تيا االحركات الجزائريال األخر  :يبد الكريـ بكا ااؼ 5

 .264ص ،2009مداد، ق نطين ، ال زا ر، 
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ال ػػا دة اػػظ الم تمػػ  بمنطقػػ  تب ػػ   ػػببا اػػظ ال ك ػػا الكبيػػرة التػػظ  ػػادت المنطقػػ ، كقػػد 
كػػاف الم ػػت يد ا كؿ كا ليػػر منتػػا  ػػك اال ػػتعمار الػػذم ي ػػعا دكمػػا ل ػػرب ال مايػػ  

 بع تا ببعض. 

كحػظ يمػػا الن ػاس الػػذالحركػ  اباػػجحي  كمػا يممػػت  م يب ػػر يمػا راػػ  الت  ػػمط الر 
صػػح حت بقوليػػا فصػػه  تفكيرىػػا وات ػػزف ››البشػػير اببرا يمػػظ بقكلػػ : محمػػد ينػػ  الشػػيل 

القياـ بتذا العمػؿ ال بػار الػذم يتميػؿ اػظ تنػكير  ف  ،1‹‹تقديرىا واستقاـ ات جاىيا لمحياة
سػايؿ مميػد إلػ  ››ما ي يدا كي را  ك بميابػ   ي تطي  مف ي كر اظكظ العقؿ كتحريرا، 
،  ػذا اال ػتعباد الػػذم يممػت الطرقيػ  يمػػا بقػاء ا مػػ  2‹‹مػف اتسػػتىااد تحريػر األاػػداف

ديػر تا تا مػف   ػمردـ من  بجء حؿ با م   ر اؿ اباجحاإلابحت اظ نظر  ،حبي ت 
 .3‹‹وأكار االئيا أف يكوف أاناؤىا مف أبدائيا››مف ا م   مايبت ببجء 

مػػػػف  ماػػػػبح حتػػػػا، ميػػػػؿ اال ػػػػتدمار ر ػػػػاؿ اباػػػػجحيػػػػدت الطرقيػػػػ  اػػػػظ نظػػػػر 
كممػال مػرااط مرادفػا ››كاظ منطق  تب   لاكاا مف  يمكمااظ ال زا ر  المتعارؼ يمي 

 .4‹‹لمجاىؿ والرجىي اؿ وحت  لمف ااع نفسو لالستىمار ولإلدارة

كمنػػ  لػػـ يػػراض ديػػكتتـ اباػػجحي  اػػظ ملتمػػؼ الم ػػا ؿ المرتبطػػ  م ا ػػا بعقيػػدة 
بػديف الحػػؽ كيتػد  بنيانتػا القػا ـ يمػػا  كاكػر ابن ػاف،  ال الطكا ػؼ التػظ ي ػػر بتػا العمػؿ

يمػا اللرااػات كالبػدع القػا ـ  ككػذا ،، التظ  عمك ا  ظ ا اؿ اظ العبادة5م اس العكا د
كالبدع ك ذا  عمتـ قد  ػا مكا اػظ  يطػاء اػكرة مشػك    يػف اب ػجـ لمشػبيب  ال زا ريػ  

بنشػر العمػـ . امػف لػجؿ مقاريػ   ػؤالء 6التظ تعم مت تعميما حدييا اػظ المػدارس ال رن ػي 
كالديكة  لا ابقبػاؿ يميػ  لتنميػ  كتعميػؽ الػكيظ الػدينظ لػدل يمػـك النػاس بػدمت البػكادر 

                                                 
 .02المر   ال ابؽ، ص، 46، عالباا ر، جنايال الحزايال بم  التىميـ والىمـمحمد البشير اببرا يمظ:  1
 .02، المر   ال ابؽ، ص46، عالباا ر، جنايال الحزايال بم  التىميـ والىمـمحمد البشير اببرا يمظ:  2
 .209العربظ التب ظ: المر   ال ابؽ، ص 3
 .527المر   ال ابؽ، ص، ...تاريخ الجزائر المىاصرة شارؿ ركبير م ركف: 4
 .142صالعربظ التب ظ: المر   ال ابؽ،  5
 .69، ص، المر   ال ابؽ...الشيخ باد الحميد اف ااديس فمسفتو وجيوده رابح تركظ:  6
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بحيػث لػـ يتبػؽ مػف  ػذا  1تظتر حيث لمدت نيراف الزردة كم متػا كبػدمت تػزكؿ الدركشػ 
 .2قبؿ اليكرة  ال الشظء القميؿبمنطق  تب   اللرااات 

 العالقةىمعىاألحزابىالوطنوة. 3-2

بالن ػػػػب  لر ػػػػاؿ اباػػػػجح يػػػػدـ اللػػػػكض اػػػػظ الم ػػػػا ؿ ذات العجقػػػػ  ف الظػػػػا ر  
ديػػػر مف الكاقػػػ  قػػػد بػػػي ف مف  يػػػددا كبيػػػرا مػػػف مي ػػػاء  معيػػػ  تتػػػذيب البنػػػيف  ،بال يا ػػػ 

تحػػػاد الػػػديمقراطظ باػػػظ ا ينشػػػطكف ،ككػػػذا الكشػػػاا  اب ػػػجمي  ال زا ريػػػ  ،كالبنػػػات بتب ػػػ 
مػػ  حػػزب كػاف مف النشػاط ال يا ػػظ لممعممػيف ا كا ػػؿ لمدر ػ  التدايػػ  ك لمبيػاف ال زا ػػرم، 

 .  3 (حرك  انتاار الحريات الديمقراطي  الشعب 

كلكػػف  ،   يا ػي  معينػ  ػديػر مػرتبط بحػزب مك  ي لقػد كػاف نشػاط ر ػاؿ اباػجح
اقػػد  ػػايركا مػػا ي ػػرم يمػػا  ،مػػا يلػػدـ الماػػالح التػػظ يعػػكد ن عتػػا يمػػا مبنػػاء المنطقػػ ب

 لمحمي  كالكطني .ال اح  ا

حػكؿ حممػ  التناػير  ابينتمػا مكحػد المكقػؼبالن ب  لمعجق  م  حزب الشعب كػاف 
االماػػمحكف ماػػدركا اتػػاكل ياػػ كف  ،التػػظ قػػاـ بتػػا المبشػػركف الم ػػيحيكف اػػظ ال زا ػػر

ممػػا  ،4المت ن ػػيف بػػالك ر كاالرتػػداد يػػف اب ػػجـ كبعػػدـ داػػنتـ اػػظ مقػػابر الم ػػمميفايتػػا 
 5ربط بػيف االمبرياليػ  ال رن ػي  كحركػ  التناػير الم ػيحي  اػظ الػبجد، انن  حزب الشعب

 .6كلـ تمؽ  ذا الحرك  التنايري  مم  قباؿ مف طرؼ الشعب ال زا رم

                                                 
 .28، المر   ال ابؽ، صشروط النيضال مالؾ بف نبظ: 1
2
  .44، المر   ال ابؽ، ص2، جأبالـ اإلصالح في الجزائر... محمد يمظ دبكز: 

 .المادر ال ابؽ بمقا ـ اراادك: 3
، ال زا ر 95، ع3، سالباا ر، جمىيال الىمماء في التجنس الكمي والجزئي فتو العربظ التب ظ:  4

 .02، ص14/01/1938
 .304صالمر   ال ابؽ،  ،ات...لحركبال تيا ااجمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف و  :يبد الكريـ بكا ااؼ 5

 .304ص
 .438المر   ال ابؽ، ص، كتاب الجزائر محمد تكايؽ المدنظ: 6
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      مػػػػف الػػػػكيظ كابرشػػػػاد اػػػػظ الم ػػػػا د  ر ػػػػاؿ اباػػػػجحلمػػػػا منػػػػ   1933اػػػػظ  ػػػػن  
مكالػر  ػن   . كاػظ1قاـ حزب الن ـ باالحت اج  د منشػكر ميشػاؿ -الم ماة الر مي  –

تب ػػ  ب ر ػػاؿ اباػػجحقامػػت المنظمػػات ال يا ػػي  بتكحيػػد اػػ كاتا حيػػث شػػارؾ  1942
اػػظ اال تمػػاع الػػذم نكقشػػت ايػػ  مطالػػب الشػػعب   الشػػيل العربػػظ التب ػػظ( بإلحػػد مميمػػيتـ

 .2‹‹الاياف الجزائري›› ال زا رم بحيث اادؽ اي  الم تمعكف يما ميياؽ يرؼ بػػػ

، يراػػػػت منطقػػػػ  تب ػػػػ  م ػػػػيرات كمظػػػػا رات 1945بالن ػػػػب   حػػػػداث شػػػػتر مػػػػام 
كقعػت م ػيرة اػظ مدينػ  تب ػ  ككػاف قادتتػا مػف ر ػاؿ الحركػ  اباػجحي  حيث حاشدة، 

ايتػا ، كمػا شػارؾ حزب الشعب،  ؤالء مي اء اظ 4 درم بشيرك  3منتـ حامد ركابحي ك 
حػد منا ػمظ محمد العمرم محد العماؿ بال كؾ الحديدي  كي ك  معيػ  التتػذيب كمايتا 
. ممػا 5كالذم تعرض بعد المظا رات  لػا الن ػظ ببشػار بػال نكب ال زا ػرم ،الشعبحزب 

اػػػظ ب ػػػر العػػػاتر اقػػػد كػػػاف مػػػف منش ػػػطظ المظػػػا رات، الشػػػيل الحبيػػػب اػػػارس مػػػف الحركػػػ  
. كاػػظ الػػكنزة كانػػت 6اباػػجحي ، كمحمػػد يبػػدك بػػف  ػػاركف محػػد مقطػػاب حػػزب الشػػعب

ح ػػيف الظ  ػػكاـ بػػف الشػػريؼ راقػػ  كالتػػظ قاد ػػا الماػػمح يمػػ الم ػػيرة بعػػد اػػجة ال معػػ 
ملازنيػػػ  ككػػػذا الشػػػااعظ  ػػػكاـ بػػػف بشػػػير كقػػػد شػػػارؾ اػػػظ تنشػػػيطتا محمػػػد  ػػػد كد، بكزيػػػد 
ملازنيػػ ، التػػادم مػػكمف المػػديك  الشػػاكش التػػادم(،  بػػرا يـ  ػػكاـ بػػف مبػػارؾ، العػػػايش 

يمػػظ لحمػػر بػػف يمػػار، يراػػت الم ػػيرة ك بػػا ظ، الحبيػػب بكق ػػ ، يمػػظ  ػػكاـ بػػف الح ػػيف، 
 .7بيف ر اؿ اباجح كر اؿ حزب الشعب اتجحم بالكنزة 

                                                 
 .311صالمر   ال ابؽ،  ،ات...لحركبال تيا ااجمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف و  :يبد الكريـ بكا ااؼ 1
 .235ص، المر   ال ابؽ ،ر...جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف ودورىا في تطو  :يبد الكريـ بكا ااؼ 2
لمطباي  كالنشر كالتكزي ، ال زا ر  ، دار  كم  شخصيال وطنيال 11شيادات  ؛رواد الوطنيالمحمد يباس:  3

 .280، ص2009
  .المادر ال ابؽ :الشااعظ يي اكم 4
 ا 16، ال اي  18/08/2014بتاريل  ال زا ر،كالي   ،ييف البنيافبمدي   القا م  العمرم: بمنزلتا،مقابم  م   5
 د.30ك
 .المادر ال ابؽ :بشير  يبظ 6
 .المادر ال ابؽاالح حمم :  7
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اػػػظ  ػػػذا الم ػػػازر بػػػػرز االت ػػػاؽ بػػػيف  ميػػػػ  ال رن ػػػػظ بالن ػػػب  ل ػػػرا ـ اال ػػػتعمار 
ال عاليات مف حيث المشارك  ال عمي  اظ ملتمؼ الم يرات كالمظػا رات التػظ كقعػت اػظ 

اييف ملتمػػؼ نػػكاحظ منطقػػ  تب ػػ  ميمتػػا ميػػؿ بػػاقظ المنػػاطؽ التػػظ شػػاركت اػػظ ناػػرة الػػد
 لتذا المظا رات. 

كقػػد ظتػػر التقػػارب مػػا بػػيف  معيػػ  العممػػاء كمحبػػاب البيػػاف كالحريػػ  اػػظ االنتلابػػات 
مشػػػار  (يػػػككسالحمامػػػات   امػػػيج اػػػظ، 1945  بال مايػػػ  التػػػظ  ػػػرت اػػػظ  ػػػن  اللااػػػ

بنر ػال  المتاػرؼ ابدارم لمبمديػ  الملتمطػ  بمر ػط  لػا الحػاكـ العػاـ التقرير الذم قػاـ 
اػػكز قا مػػ  المرشػػح الػػذم تكااػػؽ يميػػ  العممػػاء كمحبػػاب البيػػاف ك ػػذا  ن  يػػفلعمالػػ  ق ػػنطي

 .  1ال زا رم مماـ القا م  التظ مي د ا الحزب الشيكيظ

اي ػرم  17الر ي ظ لبمدي  مر ػط بتػاريل كقد مشار التقرير الاادر يف المتارؼ 
اليقظػ  ي ػكدا  يما مف الك   ايما بيف ملتمؼ ال عاليات يما حد تعبيػرا كػاف: 1947
االنتلابػات البمديػ  يمػا  لااػ  كمف En éveil et en Liaison››2›› ب كالتن ػيؽقػكالتر 

 .ا بكاب

انتلابػػات بمديػػ  اػػظ ملتمػػؼ ال زا ػػر   ػػراء يراػػت  1947 ػػن   شػػتر مكتػػكبراػػظ 
ترشػػح بتب ػػ   كقػػد ،3ايتػػا حركػػ  انتاػػار الحريػػات الديمقراطيػػ  تشػػاركحيػػث  البمػػديات،

قا مػػ  حركػػ   متاػػدرا 4محػػد مي ػػاء  معيػػ  تتػػذيب البنػػيف كالبنػػات الشػػيل محمػػد العمػػرم

                                                 
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.                                        15  ينظر الممحؽ رقـ.)  

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.
 

ا تطايت حرك  انتاار الحريات الديمقراطي  اظ  ذا االنتلابات مف ت تحكذ يما  ؿ المقايد اظ كيير مف  3
تاريخ البمديات، لمت ايؿ حكؿ اكز حرك  انتاار الحريات الديمقراطي  اظ  ذا االنتلابات ينظر: مح كظ قداش، 

 .1057-1056، ص2011ال زا ر،  ، تر: ممحمد بف البار، دار ا م ،2، ج(1311-1393الحركال الوطنيال )
 .36، صالمر   ال ابؽ، 2، جأبالـ اإلصالح في الجزائر... محمد يمظ دبكز: 4
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يراػػػػت القا مػػػػ  تإلييػػػػدا مطمقػػػػا مػػػػف طػػػػرؼ ر ػػػػاؿ  حيػػػػث 1انتاػػػػار الحريػػػػات الديمقراطيػػػػ 
راقػػػ  يبػػػاس بككشػػػم   2اباػػػجح بتب ػػػ ، كم ػػػ رت النتػػػا ج يمػػػا اػػػكزا بتػػػذا االنتلابػػػات

 .  3كاالح مح كظظ

حركػػػػػ  انتاػػػػػار الحريػػػػػات  بػػػػػيف ر ػػػػػاؿ اباػػػػػجح كحػػػػػزب الشػػػػػعب  كػػػػػاف االت ػػػػػاؽ
 .العربيػػ ، كالػػكطف ال زا ػػرم ػػػك ٌّالمػػػاب ػػجـ، ك  :حػػكؿ الم ػػا ؿ الكبػػرل ك ػػظ (الديمقراطيػػ 

ك ػػػظ التػػػظ بعيػػػت الشػػػعكر بانتمػػػاء ال زا ػػػر  لػػػا الػػػكطف العربػػػظ ينػػػد التجميػػػذ كا تبػػػاع 
 .4كا ناار

ات اػػظ ا حػػداث التػػظ تمػػس بماػػالح كػػاف االت ػػاؽ بػػيف ملتمػػؼ ا حػػزاب كال معيػػ
لػػػ   ڤبػػػالقرب مػػػف العػػػػ نتػػػيسڤاػػػظ دكار ال ػػػطح  1947الشػػػعب يمكمػػػا كالػػػذم كقػػػ   ػػػن  

مػف المعاممػ  الكحشػي  كارتكػاب ا يمػاؿ البشػع  مػف طػرؼ الع ػاكر  ػد ال ػكاف كذلؾ 
 بريػاء التػظ طالػت ابتػذا المعػامجت بقاي  الح ػجت بمدينػ  تب ػ  حيث ندد الم تمعكف 

   .5بالد كار كقد مر مكا تقارير ـ  لا ملتمؼ ال تات

لػػػػـ تكػػػػف اػػػػظ م ػػػػتكل طمػػػػكح اننتػػػػا جقػػػػ  مػػػػ  الحػػػػزب الشػػػػيكيظ ال زا ػػػػرم ممػػػػا الع
كانػت لقػد  .6‹‹نسخال مف الحزب الشػيوبي الفرنسػي››ال ما ير ال زا ري  الم مم   ن  

                                                 
حرك  انتاار  ري  كانكا مي اء اظ حزب الشعب   ناؾ مف معممظ مدارس  معي  العمماء الم مميف كبطريق   1

  المعرا  ، يالـ4ج، وآراء في تاريخ الجزائرأاحاث  ينظر: مبك القا ـ  عد اهلل:( لمت ايؿ الحريات الديمقراطي 
 .110، ص2009ال زا ر،  لمنشر كالتكزي ،

2 Julien Benedetti : Sous-Préfecture de Tébessa (Répertoire numérique détaillé) 

Archives Nationales, Centre des Archives D’outre-mer, Aix-en-Provence, 2006, pp 08-

09. 
  .المادر ال ابؽ :الشااعظ يي اكم 3
 .322صالمر   ال ابؽ،  ،ات...لحركبال تيا ااجمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف و  :يبد الكريـ بكا ااؼ 4
 .08، ص27/10/1947، ال زا ر، 12، ع2،  ؿ1، سالباا ر، احتجاج تاسال لالدم: 5
 .406صالمر   ال ابؽ،  ،ات...لحركبال تيا ااالجزائرييف و جمىيال الىمماء المسمميف  :يبد الكريـ بكا ااؼ 6

 .406ص
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در ػػ  العنػػؼ  لػػا  تكاػػمحيػػث العجقػػ  مػػ  الحػػزب الشػػيكيظ بتب ػػ  تقريبػػا  ػػي   لمكايػػ  
   .1بيف مؤيدم اباجح كمناارم الحزب الشيكيظ

ىالعالقةىمعىاإلدارةىاإلدتعماروة. 3-3

يميتػا  لـ تتكقؼ ابدارة اال تعماري  يف متابع  كؿ التحركػات التػظ ترا ػا قػد تػؤير
لذا انف مم  تػد يبػرز  ال ككانػت التقػارير بحييياتتػا م اػم  لػدل ال ػمطات اال ػتعماري  

   .2 راءات المنا ب قاد اتلاذ اب

 ف العجق  بيف ر اؿ اباجح كابدارة اال ػتعماري  لػـ تظتػر مػ  التحركػات التػظ 
نمػػا كانػػت قبػػؿ  ػػذا بمنطقػػ  تب ػػ  بػػدم ا الشػػيل العربػػظ التب ػػظ كمنااػػرم اباػػجح ، كا 

ابدارة اال ػػتعماري  يبػػاس بػػف حمانػػ   ػػكطا كبيػػرا مػػف طػػرؼ الشػػيل ال تػػرة. اقػػد يػػرؼ 
إلمػػاـ النشػػاط الكا ػػ  لمحركػػ  اباػػجحي  ، ا3مناػػار ابدارةا مػػف طػػرؼ ببمديػػ  تب ػػ  ككػػذ

ال يمنعتػػا  ،يقػػـك بػػ  الماػػمحكف مػػابالمنطقػػ ، كانػػت ابدارة اال ػػتعماري  حازمػػ  مػػ  كػػؿ 
 (Baudichaun) يقػكؿ يػف ذلػؾ بكديشػكف .حيث ا تعممت كؿ معاكؿ التدـ ،مم رادع
 اخػرؽ القػوانيف والماػاد ء األخال يػالت تاػالي فرنسػا ›› خواطر بف الجزائر: اظ كتابػ 

اقدر ما نسػى  جاىػديف لتثايػت أركػاف مممكتنػا ونشػر حضػارتنا وثقافتنػا بمػ  األرض 
الاراريال وسيكوف مفتاح ىذه الغايال ىػو اػث الر ىاػال والر بػب، كمػا يمكننػا الت غمػب بمػ  

ك ػا ؿ حتػا دارة اال ػتعماري  كػؿ ال، لقػد ا ػتعممت اب4‹‹خصومنا األفار ال امغال الس ػالح
 تق كض كؿ  حرك  مف شإلنتا  حداث التكيير بالم تم .

                                                 
منا مظ الحزب الشيكيظ محد  قاـ ب ربمناار كمؤيدم اباجح  محد مف :مف المناكشات التظ كقعت ميج 1

   .المادر ال ابؽ :يمظ م عظ ككاؿ ا مر حينتا  لا العدال . رم   حتا شج  
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.

 

 .26، صالمر   ال ابؽ ،لمقرفشاىد مذكرات  :مالؾ بف نبظ 3
 .71، صالمر   ال ابؽ :ارحات يباس 4
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لقد لشظ كيير مف الكتاب ال رن ػييف مػف اللطػكات االاػجحي  كمػف تناميتػا، لػذا 
الػػػذم قػػػد ك كانػػػت كتابػػػاتتـ تحػػػذر مػػػف  ػػػذا االت ػػػاا االاػػػجحظ الػػػذم ال ريػػػب مػػػف تػػػإلييرا 

الدينيػػال القويػػال مػػع اتجاىيػػا ات الجمىيػػ››مف (Milly)ميممػػظي ػػر بال رن ػػييف، اقػػد كتػػب 
سالمي، ضامال الجزائرييف ااآلتؼ فػي كػؿ مكػاف فػي الجزائػر،  ػد تغتػنـ اإل صالحياإل

ومػػػي فػػػي فرصػػػال ضػػػىؼ فرنسػػػا )مػػػثال دخوليػػػا فػػػي حػػػرب أوروايػػػال( لكػػػي ترمػػػي الر  
ف كػاف بلػرؽ القػكانيف  .1‹‹الاحر كمف  يقػاؼ  ػذا المػد اباػجحظ يتطمػب الحػـز حتػا كا 

 كالمبادلء.

المبػػادح ا لجقيػػ  التػػظ تحػػدث ينتػػا بكديشػػكف، قػػد كاػػمت مػػيج بتاػػرؼ  الػػرؽ
(  ال 1927مدير  دارة البريد بتب  ، بعدـ  يجم  لقا ػظ تب ػ  بيػـك ييػد ال طػر  ل ػن  

بعد مف اك ت يميتـ تكقيت مداء اجة العيد
، امـ يمر  ذا الحدث  كذا بؿ بادر الن ا ػب 2

 ػذا التاػرؼ الػذم قامػت بػ   دارة البريػد دكف  باال ت  ػار يػفالعم الظ يمظ بػف يبػاس 
بعػػػد مف كانػػػت   ابػػػ  مػػػدير  دارة البريػػػد يػػػف التػػػإللر ديػػػر مبػػػاالة بمشػػػاير الم ػػػمميف، ا

  .3مرا م  الكالظ العاـ بال زا رب قاـمقنع  

ف كانػػػت مؤ  ػػػ  لدماتيػػػ  كمؤ  ػػػ   اػػابدارة اال ػػػتعماري  بكػػػؿ مؤ  ػػػاتتا حتػػػا كا 
اد النػػػػاس يػػػف ديػػػنتـ،  ف ا  ػػػػداؼ كالكايػػػات بالن ػػػػب  البريػػػد، ال تػػػد لر  تػػػػدا اػػػظ  بعػػػ

لجحػػػتجؿ كاحػػػدة الاػػػرؽ بػػػيف  نػػػدم اػػػظ يكنػػػ  ك لػػػر اػػػظ ماػػػن  مك اػػػظ  دارة، بػػػؿ ربمػػػا 
التاػػػراات التػػػظ يقػػػـك بتػػػا ر ػػػاؿ ابدارة مكيػػػر ميػػػرا كتػػػإلييرا ممػػػا يقػػػـك بػػػ  ال نػػػدم نظػػػرا 

 لمتعامؿ اليكمظ بيف مكظ ظ ابدارة كال كاف.

 لػػا تب ػػ    ا ز ػػر ػػام  شلاػػي  قػػدمت مػػف  بلطػػكرة ػػتعماري  شػػعرت ابدارة اال
قػػػد يؤلػػب الك ػػػ   اػػيتـتػػػإلييرا اكظتػػػر الت ػػاؼ النػػػاس حكلتػػا،  -الشػػيل العربػػػظ التب ػػظ-

                                                 
 .158المر   ال ابؽ، ص، 2ج ،الحركال الوطنيال.... اهلل:  عد مبك القا ـ 1
 .10/04/1927، ق نطين ، ال زا ر، 429، ع7س ،الن اح، إىماؿ إدارة الاريد 2
 .22/04/1927، ق نطين ، ال زا ر، 434، ع7س ،الن اح، تاسال اريداحتجاج ضد مدير  3
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الػػذم كػػاف  لم ػػ د العتيػػؽيميتػػا، كبمػػا مف مكؿ حركػػ  تنكيريػػ  مػػ  يامػػ  النػػاس كانػػت با
 ػػميماف بػػف طيػػار  مامػػا بػػ ، اقػػد ممػػر الحػػاكـ باتي ػػتينظ  مػػاـ الم ػػ د بنيقػػاؼ نشػػاط  ػػذا 

المنػػ   ػػك رد اعػػؿ ابدارة اال ػػتعماري  يمػػا مكؿ يمػػؿ قػػاـ بػػ  العربػػظ التب ػػظ اػػ. 1الر ػػؿ
   .الم  د العتيؽمف  م  الناس ب

لماػػػمحيف تػػػإليير ا مػػػفلػػػجؿ  ػػػذا المنػػػ  يممػػػت يمػػػا  بعػػػاد النػػػاس  ابدارة مػػػف ف 
. يػـ تكااػؿ المنػ  كالت ػييؽ 2مػف الػدلكؿ  لػا الم ػا د الم ػماة الر ػمي  كذلؾ باد ـ

اػػابدارة اال ػػتعماري  قامػػت باػػد . 3بػػف  ػػعيداالنػػاس اػػظ  ػػام  ببم ػػرد مف بػػدم ي تمػػ  
 .تـكظ ال يتإلير العام  مف الناس بلطابات 4الم ا د اظ ك كا الكياظ

 1928 لػػر بمدينػػ  تب ػػ  كذلػػؾ  ػػن  حراػػت ابدارة يمػػا يػػدـ اػػتح م ػػ د  لقػػد
ب القر نيػ ، يممػا مف العػدد المك ػكد ياتتبديكل مف المدين  تحتكم يما يدد كبير مف الك

ك ػػػظ ال ت ػػػظ حا يػػػات ال ػػػكاف الػػػذم كػػػاف يػػػدد ـ يقػػػدر بعشػػػرة مالؼ  ، ػػػك يجيػػػ  اقػػػط
 .5ن م 

اػػري  يػػداكة كبيػػرة لمشػػيل العربػػظ التب ػػظ مكال يػػـ لمنا يكػػف الحػػاكـ باتي ػػتينظ كػػاف
يانيػػا، ك نػػ  يػػرل مف الق ػػاء يمػػا الػػزييـ  ػػك ق ػػاء يمػػا ا تبػػاع ك ػػذا مػػا  عمػػ  يشػػدد 

قابػػ  يميػػ  الر 
بحيػػث منعػػ  مػػف التنقػػؿ  لػػا الشػػريع  التػػظ ملقػػا بتػػا ذات مػػرة در ػػا اػػإلير . 6

قػػاؿ . 7اػػظ النػػاس حيػػث طمػػب منػػ  يػػدـ التنقػػؿ  ال بنذنػػ ، كردػػـ الت ػػييؽ كااػػؿ نشػػاط 
ل العربػػػظ التب ػػػظ يػػػف  حيا ػػػ  لمقػػػر ف الػػػذم مرادا لمنػػػاس مػػػنتج باتي ػػػتينظ ذات مػػػرة لمشػػػي

                                                 
 ، المادر ال ابؽ.باؽ مف تاريخ تاسالكماؿ ياشكرم:  1
 .177يمظ مراد: المر   ال ابؽ، ص 2
 ، المادر ال ابؽ.باؽ مف تاريخ تاسالكماؿ ياشكرم:  3
 .62المر   ال ابؽ، ص  معي  العمماء الم مميف ال زا رييف: 4
  156، ع4، سالشتاب، وحرماف أانائنا مف المىارؼ ترضاه فرنساأحؽ أف غمؽ مساجدنا يمظ يباس:  5

 .07، ص19/07/1928 ال زا ر،
 ، المادر ال ابؽ.باؽ مف تاريخ تاسالكماؿ ياشكرم:  6
 .11 ميم  كبير: المر   ال ابؽ، ص 7
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دفػف القػرآف نريػد ›› حياتتـ اظ ماراحتـ كمتراحتـ  ذا كنتـ تريدكف  حيػاء  ػذا القػر ف انننػا
تعػػيش ا مػػ  بعيػػدة يػػف م ػػـ مقػػـك يمنعتػػا مػػف  حتػػا ،1‹‹ولػػف نسػػمه لنخػػريف ا حيائػػو

الزكاؿ ك ك دينتػا. لقػد كانػت ابدارة اال ػتعماري  مدركػ  لملاػكم  بػيف ر ػاؿ اباػجح 
اكانػت ت ػتكؿ ذلػؾ كتنت ػ  منػ  حيػث تػدس اػظ ال تتػيف مػا يزيػد التػكة  كبعض الطػرقييف

اللاػكم ، بػؿ  . اتظ لـ تقؼ مكتكا  ا يدم ت ػاا  ػذا2بينتما كتشعؿ ال تيؿ كمما  كف
ف الطػػػرايف  لػػػا تإلييػػػد ا لشػػػيكخ الزكايػػػا قاػػػد  بقػػػاء ي ف مكق تػػػا تعػػػد ل  شػػػعاؿ ال تيػػػؿ بػػػ

. كنظػرا لمن زيػ  الكطنيػ  لمحركػ  اباػجحي  كمػف م ػؿ الحػد مػف نشػاط 3الم تمػ  معػزكال
طالب بمحارب   ذا الحركػ    (Peyrouton ر اؿ اباجح انف الكاتب العاـ بيركتكف 

خطيػػرة افىػػؿ نزبتيػػا الوطنيػػال ›› نتػػاكػػؿ منطقػػ  مػػف منػػاطؽ ال زا ػػر مينمػػا ك ػػدت اػػظ 
 .4‹‹وتأجيجيا لمشابر كره األجانب

 ف التشػػديد يمػػا مػػنح الػػرلص ل ػػتح الكتاتيػػب القر نيػػ  قػػد بػػدم العمػػؿ بػػ  منػػذ  ػػن  
بناػػػدار قػػػرار يت ػػػمف  Chanzy) 5ينػػػدما قػػػاـ الحػػػاكـ العػػػاـ ال نػػػراؿ شػػػانزم   1877

 .6التشديد كيرلص لرؤ اء البمديات مك ال باط ال امكف القياـ بذلؾ

م ػػػػإلل  قػػػػد قننتػػػػا  1932كانػػػػت  مكانيػػػػ  اػػػػتح المػػػػدارس القر نيػػػػ   لػػػػا دايػػػػ   ػػػػن  
  اتػػػػظ تل ػػػػ  لمكااقػػػػ  ابدارة بعػػػػد التإلكػػػػد مػػػػف اػػػػجحي  كاػػػػح   ،اال ػػػػتعمار ال رن ػػػػظ

التػظ يممػت ، 8المناشير كالقػرارت ريل ادكرتا 1933، دير من  بداي  مف  ن  7المكاف
                                                 

كالنشر ، تر: نكر الديف لندكدم، دار ا م  لمطباي  1، ج(1399-1391مذكرات )؛ الىفف مالؾ بف نبظ: 1
 .151، ص2007كالتكزي ، ال زا ر، 

 .341، صالمر   ال ابؽ ،شاىد لمقرفمذكرات : مالؾ بف نبظ 2
-78المر   ال ابؽ، ص ،ات...لحركبال تيا ااجمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف و  :يبد الكريـ بكا ااؼ 3

79. 
 .544صالمر   ال ابؽ، ، تاريخ الجزائر المىاصرة... شارؿ ركبير م ركف: 4
، امتدت اترة حكم  1873 لا 1871حاكما ياما لم زا ر اظ ال ترة مف  ( الذم كافGueydonقايدكف  لمؼ  5

 .1879 لا  1873مف  
 .52، المر   ال ابؽ، ص3ج ،تاريخ الجزائر الثقافي... مبك القا ـ  عد اهلل: 6
 .240، صن   المر    7
 .1935، قرار رينيظ 18/02/1933 ميشاؿ ، منشكر16/02/1933ميشاؿ  منشكركالتظ منتا  8
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يا ػػظ   يممػػت يمػػا الت ػػييؽ كالمنػػ  مػػف ممار ػػ  ر ػػاؿ اباػػجح  م نشػػاط دينػػظ مك
ك ػذا مػا  عػؿ ابدارة اال ػتعماري  تقػـك  .1  العربيػ ػكػػٌّمػػال تعميـ الناسبمك يقااظ، كقيامتـ 

بػػال حص ابدارم يمػػا كػػؿ طالػػب لرلاػػ  تعمػػيـ، اػػنذا مػػا يبػػت انتمػػاؤا ل معيػػ  العممػػاء 
الم ػػمميف ال زا ػػرييف، مك منػػ  يحمػػؿ اكرتتػػا الداييػػ  لااػػجح اننػػ  اػػظ دالػػب ا حيػػاف 

 ػػػميـ كالتػػػظ تبػػػدم  ر ااػػػاتتا مػػػف طػػػرؼ المكظػػػؼ المكمػػػؼ بت 2مػػػف رلاػػػ  التعمػػػيـيحػػػـر 
،  ػػػذا 3‹‹إحػػػذر أف تفػػػته المدرسػػػال  اػػػؿ أف تأتيػػػؾ الرخصػػػال››بعبػػػارة  التػػػرليص كذلػػػؾ

 الرلا  التظ قد ال يتحاؿ يميتا ماج ااحب الطمب لتعميـ ا ط اؿ. 

( الذم نص اظ بعض مكادا يمػا Regnier  ادر قرار رينيظ 1935 اظ  ن ك 
 ف  ذا القػرارات  ػظ بميابػ   ػككطات تعمػؿ . 4ت ميط يقكبات بال  ف كالكرام  المالي 
 العربي .  ػكػٌّمػالتعمؿ يما الت ييؽ كالمن  مف تعميـ 

 نتػا تػدرؾ الػدكر قامت ابدارة ال رن ي  بال كط يما كػؿ مػا لػ  يجقػ  بػالتعميـ، 
يػػرؼ معممػػك مدر ػػ  التدايػػ  م ػػايق  كمراقبػػ  نشػػاطتـ كالتػػظ كاػػمت  الػػذم تؤديػػ ، اقػػد

      ر ػػػػ  الشػػػػيل يبػػػد الح ػػػػيظ بػػػػدرم، كمػػػا قػػػػاـ بعػػػػض ا كليػػػػاء  لػػػا حػػػػد ايتقػػػػاؿ مػػػدير المد
نح ػػار مبنػػا تـ  لػػا المدر ػػ  لػػيس ب -ح ػػيف لميػػؼ الالعمػػجء لػػادارة ح ػػب تعبيػػر  –

ن مػا بتػدؼ زيػػارة المدر ػ  مػف حػيف آللػر، لجطػجع يميتػػا  تمدر ػتـ،مػف م ػؿ متابعػ   كا 
انتت ػػػت  كمػػػا. 5ارة بػػػذلؾقاػػػد  بػػػجغ ابد مػػػا يقػػػـك بػػػ  ر ػػػاؿ التعمػػػيـمراقبػػػ  يػػػف قػػػرب ك 

طريقػػػ  ملػػػرل ك ػػػظ منػػػ  الماػػػمحيف مػػػف اػػػتح المػػػدارس القر نيػػػ  بح ػػػ  مف العػػػدد ابدارة 

                                                 
 .21، ص2009، يالـ المعرا  لمنشر كالتكزي ، ال زا ر، 3ج، الحركال الوطنيال الجزائريال مبك القا ـ  عد اهلل: 1
  الاراط، شؤوف وشجوفاظ الكالب تبدم بالمماطم  كتنتتظ بعدـ تقديـ الرلا ، لمت ايؿ ينظر: الزا رم:  2
 .04-03، ص08/01/1934، ق نطين ، ال زا ر، 17، ع1س

،  م  كتقديـ: محمد طالب 3، ج؛ بيوف الاصائرآثار اإلماـ محمد الاشير اإلاراىيميمحمد البشير اببرا يمظ:  3
 .219، ص1997اببرا يمظ، دار الكرب اب جمظ، بيركت، 

 .27المر   ال ابؽ، ص، 3ج، الحركال الوطنيال الجزائريال مبك القا ـ  عد اهلل: 4
 ، المادر ال ابؽ.شخصيات في الذاكرة :كماؿ ياشكرم 5
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اػػػظ حػػػيف تقػػـك بنيطػػػاء المكااقػػػ  لكيػػر المؤيػػػديف لر ػػػاؿ اباػػجح، بعػػػد مف تقػػػـك  1كػػاؼ
، يػـ تحػرر لتػـ قػرارات تعيػيف 2ب مي  التحريات التظ تيبت ذلؾ م  التإلكد مػف انتمػاءاتتـ

ام ػإلل  حريػ  التعمػيـ  .3يتـ  يجـ م تش التعميـ بذلؾ ر يس البمدي  بتن يذ القرار كمايقـك 
العربػػظ  ػػظ محػػد محػػاكر الاػػراع بػػيف  دارة االحػػتجؿ ك معيػػ  العممػػاء، كالػػذم بػػرز منػػذ 

 4 ف ابدارة قػػد تإلكػػد لػػديتا مف ذلػػؾ يشػػكؿ يميتػػا لطػػرا يمػػا المػػدل البعيػػد 1933 ػػن  
ال ػغػػػٌّمػػػلاتنتشػػار التػػدريجي ››( ك ػػك محػػد ال متػػكرييف بػػإلف Quilici  كقػػد اػػرح كيمي ػػظ

 .5‹‹والثقافال الفرنسيال سيظالف الصمال األكثر  وةال ػغػٌّمػلاالىرايال سيكوف جريمال، أما 

يمػا التعمػيـ العربػظ  محػرب التػظ تشػنتا  دارة االحػتجؿالباا ر ل م م شارت مكقد 
  .6الذم تشتدا ملتمؼ مناطؽ ال زا ر الحر

تحريػػػر ، حيػػػث يقكمػػػكا بتحركػػػات ر ػػػاؿ اباػػػجح يراقػػػبمػػػف  د  ػػػت ف ابدارة قػػػد 
التػظ تقػـك  لػادارة  المحميػ ( اال ػتعماري  يػـ يقػدمكنتا ،7يػف نشػاطتـشػب  يكميػ  تقػارير 

كقػػد با ػػتيمار ا اتحػػرر  ػػظ بػػدكر ا التقػػارير التػػظ تقػػـك بتقػػديمتا  لػػا ال تػػات الكاػػي ، 
يػف  ميػ  الكتاتيػب كالمػدارس كمكػاف تكا ػد ا كيػدد كانت الشرط  تقػدـ تقػارير م اػم  

 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 .     (16نظر الممحؽ رقـ  ي  

3 A.W.C, Services des Reformes, Bte N°20, M. Le Préfet de departement de 

Constantine, Arrêté, N°13489/13490, du 07/10/1939. (                    17  ينظر الممحؽ رقـ  

م م  ، 1393-1399الصراع ايف جمىيال الىمماء وحكومال اتحتالؿ الفرنسي في الجزائر االفترة رابح تركظ:  4
 .65، ص1981، ال زا ر، 1981، الناؼ اليانظ مف  ن  التاريل

 .403، ص2015دار القدس العربظ، ال زا ر،  ،(1319-1399الحركال الوطنيال في مىسكر )لح ف  اكر:  5
، ال زا ر   90، ع3، سالباا ر، محاراال التىميـ الىراي في الوطف الجزائرييحظ بف العكادم:  6

 .08، ص10/12/1937
 .المادر ال ابؽ :محمد باشا 7
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المػػؤرخ اػػظ  1938ل ػػن  تب ػػ  تقريػػر الاػػادر يػػف محػػااظ شػػرط  اقػػد  ػػـ مػػيج ال
مػػاكف كيػػدد التجميػػذ كا  ، ميػػ  المعمكمػػات اللااػػ  بنشػػاط المعممػػيف 1939مػػام  20

، كقد كانت الحككمػ  العامػ  بػال زا ر تطالػب  ػنكيا العمػاالت 1التظ يزاكلكف بتا درا تتـ
ككػذا يػدد  ،بتقديـ االحااءات الم ام  يف  مي  المدارس القر ني  كيػدد المعممػيف بتػا

   .2التجميذ المتمدر يف

ككػػػذا  ف ابدارة اال ػػػتعماري  يػػػف طريػػػؽ المتاػػػرايف االداريػػػيف لملتمػػػؼ البمػػػديات 
م تشػػػظ ر ػػػاؿ الشػػػرط  تقػػػـك بػػػالتحرم كالتػػػدقيؽ اػػػظ  ميػػػ  المعمكمػػػات المتعمقػػػ  بالطمبػػػ  
الزيتػػكنييف مػػف حيػػث انتمػػا تـ ال يا ػػظ، م ػػباب تعممتػػـ، ا يمػػاؿ التػػظ يقكمػػكف بتػػا بعػػد 

كيػػدد المػػدارس  ػػكاء التػػظ تحػػكز يمػػا التػػرليص مػػف طػػرؼ ابدارة مك   ،يػػكدتتـ منتػػا
يا ػػػػ  ا ػػػػتعماري  مػػػػف شػػػػإلنتا التعػػػػرؼ يمػػػػا  ميػػػػ  التػػػػظ تعمػػػػؿ دكف تػػػػرليص، ك ػػػػظ  

التحركػات التػػظ يقػـك بتػػا المنػاكؤكف لج ػػتعمار كذلػؾ حتػػا تػتمكف مػػف تقػكيض تحركػػات 
 الذيف قد يشكمكف  د ا لطرا ما اتقـك بب ط ن كذ ا مكير.

ماػػػبح العممػػػاء اػػػظ مكا تػػػ  م ػػػتمرة مػػػ  ابدارة  1938 ػػػن  لكمنػػػذ شػػػتر مػػػارس 
، كالػذم ايتبػر 1938مػارس  08المػؤرخ اػظ  4تطبيػؽ القػرار اػظ التظ بالكت، 3ال رن ي 
ؿ ػاد كالتنكيػػ  اال طتػػاف مػف نتا  ػػث كػػر حيػػ  م نبي  اظ ال زا ػالعربي  لك ػك ٌّالمػايتبر 
 اؿػػػبر 

 
                                                 

1 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 Tébessa, Ecoles Coraniques, du 20/05/1939.                                                             
  (.18  ينظر الممحؽ رقـ

2 A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. Le Gouverneur Général de l'Algérie, a 

M. Le Préfet de Constantine, Statistiques Ecoles Coraniques, N°2014, du 14/04/1939.  
 .921ص ،المر   ال ابؽ، تاريخ الجزائر المىاصرة... شارؿ ركبير م ركف: 3
كؿ مف يعمـ بج رلا  يكـر يـ يكـر  مف مما كرد اي ك  ( ن ب  لكزير دالمي  ارن اChautanشكطاف ي ما بقرار  4

الصراع ايف . لمت ايؿ ينظر: رابح تركظ: يكـر كي  ف، ك ذا تقكيض لعمؿ المعمميف كال كط يميتـ بالعقكبات
 . 71-70المر   ال ابؽ، ص، م م  التاريلجمىيال الىمماء وحكومال اتحتالؿ الفرنسي...، 
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        .2، بؿ  ف القرار اظ حد ذات   اء ليؤكد كاقعا قا ما منذ مدة مف الناحي  العممي 1التعميـ

ايمػػا كػػاف  ،المػػدارس الحػػرة حيػػث تػػـ دمػػؽ الػػبعض منتػػاطػػاؿ ال ػػكط العديػػد مػػف 
ايمػػا تػػـ  ماػػير المػػدارس ا لػػرل الرقابػػ  الشػػديدة كال ػػكط ابدارم الػػذم اػػرض يميتػػا

 1941تػػـ مػػيج راػػض  نشػػاء مدر ػػ  قر نيػػ   ػػن   حيػػثلػػبعض اآللػػر ا  نشػػاءالمنػػ  مػػف 
بنػاء ك ػذا  ،الم مميف لا  معي  العمماء ينتمكف  الرادبيف اظ تككينتا  ف ،ببمدي  مر ط

 .3التظ تقـك يمال  ق نطين  بنر التا  لا الحككم  العام  بال زا ر التقاريريما 

كمػػا مف مػػف محػػاكر الاػػراع بػػيف الطػػرايف محاربػػ  النػػكادم العربيػػ ، حيػػث قامػػت 
كتشػػػديد اللنػػػاؽ يميتػػػػا مػػػف لػػػجؿ القػػػػرار  ،ابدارة اال ػػػتعماري  بال ػػػكط يمػػػا النػػػػكادم

، كالكايػػػ  منػػػ  4مػػػف طػػػرؼ كزيػػػر دالميػػػ  الحككمػػػ  ال رن ػػػي  1938الاػػػادر اػػػظ  ػػػان ظ 
دمؽ النكادم التظ رمت ابدارة اال تعماري  بإلنتا منارات لمنت  ، نظرا  ف  ذا النػكادم 

 .  5كيتـ ايتا ر ـ ملططات العمؿ اباجحظ ،تمقا بتا المحا رات

كركاد الحركػ   فال كاقامت ابدارة اال تعماري    اا   لا ذلؾ بنقام  حا ز بيف 
 اباػػػػجحي  اػػػػظ بعػػػػض ال تػػػػات، اقػػػػد شػػػػددت الرقابػػػػ  يمػػػػا حركػػػػ  العمػػػػاؿ ال زا ػػػػرييف 

. 6كبالتػػالظ لػػـ يظتػػر تػػإليير ركاد الحركػػ  اباػػجحي  يمػػا  ػػؤالء العمػػاؿ ،بمنػػا ـ الػػكنزة
كمػػا مف  نػػاؾ تن ػػيؽ كبيػػر بػػيف ابدارتػػيف اال ػػتعماريتيف بكػػؿ مػػف تػػكنس كال زا ػػر حػػكؿ 

، لااػ  كمف تػكنس يراػت تكا ػد يػدد كبيػر 7مبناء الحرك  الكطنيػ  شطيف مفاتحرؾ الن

                                                 
 .325المر   ال ابؽ، ص ،التىميـ القومي والشخصيال الوطنيال...رابح تركظ:  1
 .154المر   ال ابؽ، ص ،الشيخ باد الحميد اف ااديس فمسفتو وجيوده... رابح تركظ: 2

3 A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. Le Préfet de Constantine, a M. Le 

Gouverneur Général de l'Algérie, Etat Trimestriel Ecoles Coranique, Juin 1941.  
يق ظ  ذا القرار بعدـ ال ماح  م  معي   زا ري  تقدـ م انا مك بي  مم مشركب  ال بنذف مف الكالظ العاـ  4

 . لمقطر ال زا رم
، ال زا ر  108، ع3، سالباا ر، آخر سيـ مسدد لمقضاء بم  النيضال الجزائريالمبك بكر بف بمقا ـ:  5

 .03، ص15/04/1938
 .146، صالمر   ال ابؽ ،الىماؿ المسمميف الجزائرييف...أوضاع  شجلظ: يبد الك اب 6
 .101ص  مي  الكااظ: المر   ال ابؽ، 7
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مك  ،طمبػػػػ  بملتمػػػػؼ ممحقػػػػات الزيتكنػػػػ  بال تػػػػ  الحدكديػػػػ المػػػػف ال زا ػػػػرييف بتػػػػا،  ػػػػكاء 
المقيمػػػػيف بتػػػػا لااػػػػ  اػػػػظ المنػػػػاطؽ الحدكديػػػػ ، ك ػػػػذا لمحػػػػد مػػػػف مم نشػػػػاط قػػػػد ي ػػػػر 

 م متػظمف ا حداث المؤلم  التػظ محػس بتػا كييػر مػف الميق ػيف  ػك  يقػاؼ ك  بماالحتا.
. 1القػػراء حػػدث ذلػػؾ ارادػػا يقاايػػا كبيػػرا اػػظ مك ػػاطمكقػػد  1939 ػػن   الباػػا ر كالشػػتاب

ا كالػذم قػاـ بػ  ميػكاف مػمرة ملػرل اقػد تػـ منػ  النػاس مػف الحاػكؿ يميت كبعد ظتكر ما
 .2امابدارة اظ ركس العيكف بمن  تداكلت

    قػػػاـ الحػػػاكـ بتب ػػػ  بناػػػب مكيػػػدة لقتػػػؿ الشػػػيل العربػػػظ التب ػػػظ  1943 ػػػن  كاػػػظ 
 1943، كتػػـ ايتقالػػ  اػػظ شػػتر مػػارس 3ما ػػت  لػػا دمػػؽ المدر ػػ  -كالتػػظ لػػـ تػػن ح –

 .  4كالتظ لـ يتـ  يباتتا ،بتتم  التلابر م  العدك

ا الك ػػ  االقتاػػادم الاػػعب الػػذم مػمشػػكمتيف م ا ػػيتيف مكلت 1945يراػت  ػػن  
تقريبػػا ، بحيػػث ماػػبح الملػػزكف تايعانيػػ   ػػكاف المنطقػػ  ب ػػبب ال  ػػاؼ الػػذم  ػػربكػػاف 

لاؿ تماما مف الحبكب. كقد كانت ابدارة تقدـ تقارير ػا ا  ػبكيي ،  ػكاء يػف الك ػعي  
كقد كانت ابدارة اال تعماري  تؤكػد يمػا  ر ػاؿ  ػذا التقػارير  .5قتاادي با ال يا ي  مك

حتػػا تػػتمكف مػػف اتلػػاذ  6ر مػػف ن ػػس الشػػترالتقػػارير اػػظ مكؿ الشػػتر كاػػظ اللػػامس يشػػ
ر يمػا اال ػتقرار ك ذا الك   االقتاادم اللطير قػد مي ػ  راءات المنا ب  اظ حينتا.اب

                                                 
 .213صالمر   ال ابؽ، ، ...جمىيال الىمماء المسمميف الجزائرييف ودورىا في تطور :يبد الكريـ بكا ااؼ 1
 .03، ص09/02/1948، ال زا ر، 22، ع2،  ؿ2، سالباا ر،  ريال روس الىيوف 2
 .47، المر   ال ابؽ، ص2، جأبالـ اإلصالح في الجزائر... محمد يمظ دبكز: 3
 .922المر   ال ابؽ، ص، تاريخ الجزائر المىاصرة... شارؿ ركبير م ركف: 4

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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. كمػػا مف اػػعكب  1بحيػػث  ػػا ر يػػدد كبيػػر مػػف  ػػكاف المنطقػػ  نحػػك المنػػاطؽ ال ػػاحمي 
 ميػ  التحكـ اظ   رة ال كاف  عمت ابدارة ت   حكا ز يما م ػتكل الحػدكد لمراقبػ  

 .  2التحركات

 1945كالمشػػكم  اليانيػػ   ػػػظ ا حػػداث المؤلمػػػ  التػػظ كقعػػػت اػػظ شػػػتر مػػام  ػػػن  
مػف متظػا ر  5000ك 4000شػارؾ ايتػا مػا بػيف  مف  ػذا الشػتر كالتػظم يرات ا كؿ ا

تب ػ  التػظ شػتدتتا مدينػ  ، ممػا الم ػيرة 3ما ػت  لػا ت ػريقتـقػد ملتمػؼ نػكاحظ المنطقػ  
م ػػػ رت بعػػػد المشػػػادات مػػػ  كممػػػ  قػػػد  4بشػػػير  ػػػدرم ايتػػػا ملقػػػاالتػػػظ ك  يػػػـك اليػػػامف مػػػام

محمػد  المػديك  بشير  ػدرم كمحمػد م ػكم منتـ منا ميفالشرط  يما ايتقاؿ بعض ال
. ممػا اػظ ب ػر العػاتر 6كما تـ  القبض يما محمد العمػرم يػـ ن يػ  راقػ  م ػرت  . 5لكرس(

كاػظ   7يمػارةالعاتر اقد ملقظ القبض يما الشيل الحبيب اارس كالكردم ربيعػظ كيبػاس 
بػرا يـ  ػكاـ بػف ، كا  كاظ الكنزة  تـ ايتقاؿ يمظ  كاـ بف الشريؼ، يمظ  كاـ بػف الح ػيف

                                                 
لقد مظترت انتلابات ال ماي  اظ الدكاكير التابع  لبمدي  مر ط ك ظ: قكرام، مر ط، المريج، بكاري ، بمك يؼ  1

م  ج، مم مف المشارك  اظ  ذا االنتلابات لـ  4690منتلبا مف بيف  2750كيككس، مف يدد المنتلبيف كاف 
 نظر: يكقد مشار التقرير مف ال بب اظ ذلؾ  ك الت رة نحك التؿ. لمت ايؿ  ،%59بن ب  تكف كبيرة حيث قدرت 

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, 19
éme

 Cord d'Armée, 19
éme

 Légion de Gendarmerie, Groupement de 

Constantine, N°234/4, 5
em

 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.
 

 .شقيؽ الشيل العربظ التب ظ 4
 .: المادر ال ابؽالشااعظ يي اكم 5

6 M. Le Préfet de Canstantine, a M. Docteur Boumali, Députe Mair de Commune 

D'Ain-Beida, N°11.113, A.M./EX, du 26/12/1945.                . (19  ينظر الممحؽ رقـ  
 .199محمكد برا ـ: المر   ال ابؽ، ص 7
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. كمػػػا ايتقػػػؿ محمػػػد  ػػػد كد كالتػػػادم 1آامك بػػػا دكاطبػػػمبػػػارؾ اػػػظ معتقػػػؿ  نػػػيف بػػػكرزؽ 
   .2مكمف

مطػالبتتـ ك  3ل ػككطات يمػا ا كليػاءبممار   ا 1948 ن  قامت  دارة االحتجؿ 
 (لػػتعمـ الطػػرز  المتلااػػ  بػػال نكفـ بالمدر ػػ  ال رن ػػي  لمػػتعم بنػػاتتـمطػػالبتتـ بنر ػػاؿ ك 

ال اننتا  المنح العا مي ، كقػد راػض الشػيل العربػظ التب ػظ ذلػؾ  ال بشػرط   تحرمتـ مفكا 
 .4مف تت تر البنات بالحا ؾ

كاؿ ال كط الممػارس مػف طػرؼ االدارة اال ػتعماري   لػا در ػ  رحيػؿ المعممػيف 
كمػػػػا كقػػػػ  اػػػػظ المدر ػػػػ  الحػػػػرة  ،ايتػػػػا بتعمػػػػيـ مبنػػػػا تـمػػػػف المػػػػدارس التػػػػظ كػػػػانكا يقكمػػػػكف 

كبػػػالردـ مػػػف مف قػػػادة  معيػػػ   .5بالعكينػػػات التػػػظ يراػػػت رحيػػػؿ الشػػػااعظ  ػػػكاـ بػػػف بشػػػير
 لػػا حككمػػ  االحػػتجؿ اػػظ  6العممػػاء الم ػػمميف ال زا ػػرييف قػػد تقػػدمكا ب ممػػ  مػػف المطالػػب

بق  المتعمقػػػػ  حػػػػكؿ ك ػػػػعي  التعمػػػػيـ العربػػػػظ كنلكػػػػاء  ميػػػػ  القػػػػرارات ال ػػػػا 1944 ػػػػن  
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 ترا عت االدارة اال ػتعماري  يػف 

 حيػػث ايتراػػػت  1947 ػػبتمبر  20قراراتتػػا ال ػػا رة اػػظ القػػانكف ا  ا ػػػظ الاػػادر اػػظ 
ال رن ػػػي ، كمػػػ  ذلػػػؾ لػػػـ يعػػػرؼ  ػػػذا الػػػنص  م كػػػ ربيػػػ  كمكػػػ  تعمػػػيـ ب انػػػب الالع  ػكػػػػٌّمػػػػلبا

حيػػػػث قػػػػاـ الحػػػػاكـ العػػػػاـ ال رن ػػػػظ  1951القػػػػانكنظ تطبيقػػػػا كا ػػػػتمر الك ػػػػ   لػػػػا  ػػػػن  
                                                 

  (يـو دراسي) : ناذة تاريخيال بف حياة الشييد الاطؿ ىواـ الشافىي اف اشير اليحياويق م  الم ا ديف بمر ط 1
 .03، ص21/03/1998، منظم  الم ا ديف، تب  

 .المادر ال ابؽاالح حمم :  2
يعمؿ بال كؾ الحديدي  كقد كاف يعمؿ بتا مي ا كؿ مف يباس بككشم  كمحمد العمرم. مقابم  م  كاف الكالد  3

  ا.17، ال اي  04/08/2014يا ش  حيدك ظ: بمنزلتا، بمدي  ييف البي اء، كالي  مـ البكاقظ، بتاريل 
 يا ش  حيدك ظ: المادر ال ابؽ. 4
 .03ق م  الم ا ديف بمر ط: المر   ال ابؽ، ص 5
اظ  1944لمت ايؿ حكؿ المطالب التظ تقدمت بتا  معي  العمماء الم مميف  ير اال تماع المنعقد اظ مكت  ن   6

 التىميـ القومي والشخصيال الوطنيال...: رابح تركظالم ا ؿ الديني  اليجث الم ا د، التعميـ، الق اء(. ينظر: 
 .368-356المر   ال ابؽ، ص 
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بال زا ر بتقديـ مشركع لاص بالتعميـ العربػظ اػظ المرحمػ  االبتدا يػ  كمػ  ذلػؾ لػـ تػدلؿ 
 .1يندما قكت اليكرة 1957 ال  ن  العربي   لا المدارس االبتدا ي    ػكػٌّمػلا

 لػػػر لينػػػظ ا تبػػػاع يمػػػا  اا ػػػتعممت م ػػػمكب  دارة ابحػػػتجؿكمػػػف  تػػػ  ملػػػرل اػػػنف 
بننشػاء مكؿ ق ػـ  1949كتش ي  تعميـ البنت، حيث قامػت  ػن   ،التعميـ بالمدارس الحرة

. كاػػظ م ػػاؿ الريا ػػ   ػػكطت ابدارة 2لتػػدريس البنػػات بالمدر ػػ  الملتمطػػ  بالحمامػػات
لتكييػر اال ػـ J.S.M.T)   الم ػمـ التب ػظشػباب الريا ػظ نػادم ال مػس ابدارة لميمػا 
بدارة بالن ػب   ‹‹ظم ػمم››اكممػ   (J.S.T الريا ظ التب ظ الشبابتحت م ما  ااار

محك ػػا نتا يػػا ل ميػػ  الك ػػا ؿ  ابدارة  ا ػػتعممتاقػػد  ،كانػػت ذات مبعػػاد ابحػػتجؿ بتب ػػ 
، كقػػد تػػـ 3مػػ  ال ريػؽ  ػػكاء كم ػػيريف مك اليبػػيفحتػا ي ػػتطي  ديػػر الم ػػمميف المشػػارك  

 .4يند  يادة تشكيؿ المكتب الم ير لم ريؽ 1949مكت  08تكيير ذلؾ اظ 

كمػػػف ال ػػػػكط الممػػػارس يمػػػػا ر ػػػاؿ اباػػػػجح كتحركػػػاتتـ كنشػػػػاطتـ، قيػػػػاـ  دارة 
البريػد بمنػ  كاػكؿ ال را ػد الماػري  التػظ ت ػد مػف ارن ػا  لػا تب ػ  با ػـ الشػيل العربػظ 

كػػػذلؾ قطػػػ  رقػػػـ  ات ػػػ  حتػػػا ال يػػػتمكف مػػػف االتاػػػاؿ بر ػػػاؿ  معيػػػ  العممػػػاء  التب ػػػظ،
 .5الم مميف بملتمؼ العماالت مك يتامكف ب 

مػذيف ل تتاد  ر اؿ اباجح  لا درح  ال نكف حيث  اظ محارب ا تمرت ابدارة 
اػجح يػاـ، بشػن تا حممػ  يني ػ   يتكلكف  دارة المشاري  اب ػجمي  مػف مػدارس كنػكادم كا 

  ػاا   1956اظ تب   كالشريع . اقد ايتقمت الاادؽ بكذراع اظ مكا ؿ  ان ظ   د ـ
 لا م عكد مراح كيمظ بف محمد، كما ملقت القبض يما مػدير مدر ػ  الحيػاة بالشػريع  

                                                 
 .135-131، المر   ال ابؽ، صوالشخصيال الوطنيال...التىميـ القومي : رابح تركظ 1

2 A.W.T, Arreté, 09/03/1949, J.O.A, 23
em

Année, N°22, du 18/03/1949, p340. 
 . المادر ال ابؽ :محمد الاديؽ تطار  3

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.
 

 .387، المر   ال ابؽ، ص3ج ،آثار اإلماـ...محمد البشير اببرا يمظ:  5
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ايتقمػػػػت م مكيػػػػ  ك ػػػػد لم ػػػػ  مػػػػػنتـ  1956 ػػػػان ظ  13. كبتػػػػاريل 1محمػػػػد الشػػػػبككظ
رقظ بػف محمػد، اػالح  ػاكر بػف ، الاػكلظ شػزدبػكج، ح ػيف البتمػكؿمقتكليف ك ـ رشػيد 

لمليػػػر  ا ػػػالـ كدم بػػػف ال ا ػػػظ.  ف االيتقػػػاؿ كالقتػػػؿ ال لشػػػظء  ال لكػػػكنتـ يممػػػك   زدػػػاد
ردػـ الم ػايقات التػظ ات ػمت بتػا ابدارة اال ػتعماري   ال مف  .2كشارككا م مػ  كال يزالػكف

ذلػػؾ محػػد يػػف  ػػتقجؿ كمػػا يبػػر لجحتمػػا  يتػػدؼ يمػػاف ر ػػاؿ اباػػجح بن ػػالتـ الػػذم 
أف اتسػتىمار : ››بقكلػ يند زيارت   حد المناطؽ لت ديد شعب  ل معي  العممػاء  اتذة  ا

ألنيػا تتػوفر  األبم  أحب ذلؾ أـ ت ف ف الجزائػر ستصػاه حػرة مسػتقمال..... الفرنسي
 .3‹‹اآلف بم  رجاؿ  ادريف بم  تسييرىا

 

                                                 
 لمت ايؿ ينظر:  1960مطمؽ  راح  اظ شتر مكت  ن   1

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. 
، ال زا ر  357، ع2،  ؿ8، سالباا ر، والشريىالحممال بنيفال مف اإلرىاب واتبتقاتت اتاسال  2

 .07، ص09/03/1956
3
 A.W.O, Bte N°6987, Rapport de police, N°824, du 28/08/1954. 
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ولمنا  لجزائنريي  لرفت مرحلة العشرينات من  الرنر  العشنري  فراثنا يرافينا بالن نبة ع
باليرافنة العربينة معدمندة علن   للنهنوضبرزت جمعية العلماء الم نلمي  الجزائنريي   نعت 

ونشننر الدننراث   العربيننةننن ة ٌّاللنننمجهننودات يبيننرة فننم دعلنني   بوا ننطدهابننذلت   عنندة و ننائ 
الممددة م  أواخر العشرينات من  الرنر  العشنري   الفدرةودعد  اليرافم العربم واإل المم.

المرحلة الدم اشددت فيهنا غن وطات اتحندال  وينذا   إل  ثاية انطالق اليورة الدحريرية
العربننم الحننر. ومحاربننة الدعلنني   المحننيطوالدننم منهننا فرن ننة   مؤامرادننب بمخدلننو الو ننائ 
دارة و  الجزائريي حيث برز الصراع بي     بريادة رجا  اإلصنالحالشعب اتحدال  فنهض ا 

ويري  الم اجد  م  أج  نشر الدعلي  العربم  وبعنث   واديوينش ء الن    يؤ س المدارس
اليرافة العربية اإل المية  ودعلي  مبادئ الدي  اإل المم إل  أبناء وبنات الجزائر بهندو 

 وشخصيدب الرومية.  حافظة عل  ييانب الوطنمالم

 .المساجدىوالكتاتوب -1

داء الفريغننة بهننا آإ  النشنناط اليبيننر لد  ننيس الجوامننج والم نناجد ت يردصننر علنن  
نما هم أمينة لوظائو أخرى يرى المصلحو  بإعادة دفعيلها  فح ب وددمين  وظائفنب  .وا 

  إلن  و المصنلح  نع لنذا  وبعنث النوعم واليرظنة لندى الجزائنريي    أيغا فم نشنر العلن 
إصننالحها حدنن  ي نناعده  ذلنن   أو  واتعدننناء بهننا المحاغنن  الدربويننة العلميننةبننناء هننذ  

 داء ر الده  فيها.آعل  

ىالمساجد 1-1

يو  الم جد أه  محغ  يلدرم فيب أبناء األمة فرند ينا  من  أولوينات عمن  رجنا  
 د  إذا ينننا  ثيننر موجنننود  أو درميمننب إذا منننا يننا  يحدننناج لنننذل اإلصننالح اتهدمنننا  بدشننيي

 حيث ادبج رجا  اإلصنالح طريرنة ال نلو الصنال   .داء ر الة الدعلي  والوعظ واإلرشادآل
 1دنننناوت عملينننا فنننم دف نننيرهما  (وال ننننة النبوينننة الينننري  الرنننرآ المصننندري   النننناس دعلننني  ل

                                                 
 .400  المرجج ال ابق  ص2ج، الحركة الوطنية الجزائريةأبو الرا    عد اهلل:  1
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020 

ويانينا   درميمهنا أوت بنناء الم ناجد أو :فانر   عم  المصلحي  بمنطرة دب ة إل  ق نمي 
 داء وظيفدها.آعماردها و 

يعدبننر بننناء الم نناجد أو درميمهننا منن  األعمننا  الدننم اندشننرت فننم مخدلننو منننناطق 
  1األعمننا   الريننا  بهننذ هننذ  األمنناي الننوط   وقنند ا نندطاع يييننر منن  الننناس فننم مخدلننو 

 خرى.ألشهدت منطرة دب ة هذا الجهد م  بناء لم اجد ودرمي  وقد 

 2دب ننة قننا  المصننلحو  ومحبننم الخيننر وعلنن  رأ ننه  أحمنند شنناوش الشننريوفبمدينننة 
النننذي وصننن   4حدننن  ينندمي  الشننني  العربنننم الدب نننم 3بدننرمي  م نننجد  نننيدي عبننند الرحمنننا 

دعلنني  أبننناء المدينننة الننذي  يفدرننرو  إلنن  النندعل  منن  حنندييا إلنن  البلنندة منن  األزهننر الشننريو 
علنن  درميمننب أو دعينني  الفرن ننية والننذي د ننهر اإلدارة  5الم ننجد العديننقأمننا  منن  العلمنناء.

وعطلهن  ونرلنده   بالزينادة أو النرصنا   مدابعة أجوره يذا غبط و مخدلو الموظفي  بب و 
   فهنننو خاغنننج مباشنننرة لجمينننج الدرديبنننات اإلدارينننة6والمالينننة وجمينننج وغنننعياده  اإلدارينننة

                                                 
 .05/10/1927  ق نطينة  الجزائر  500  ع8س  النجاح  حركة إنشاء المساجد وترميمياإ ماعي  مامم:  1
 الفدرة.أحد أعيا  مدينة دب ة فم هذ   2
 .الطريق المؤدية إل  بلدية بياريةيرج فم  3
لرد شهد لب أه  خنشلة بردرادب اليبيرة م  خال  آرائب ال ديدة وفير  الجديد. للدفصي  ينظر: ال زالم ب   4

 الجزائر  162  ع4س  الشهاب  األستاذ العربي بن بمقاسم التبسي أحد أركان الحركة اإلصالحيةالمحبوب: 
للدفصي   م  خال  مراتدب الد مة. نافج للناس. وقد نشرت إدارة الشهاب عل  أنب عال  17  ص06/09/1928

 .16  ص01/11/1928الجزائر   170  ع4س  الشهابينظر: 
  مديرية وثيقة المعمومات الخاصة بالمسجد األثرييصنو م  الم اجد األيرية. للدفصي  ينظر: بوبير لبناقرية:  5

 ميدب األوقاو.الشؤو  الدينية واألوقاو لوتية دب ة  مصلحة اإلرشاد والشعائر واألوقاو  
مفدي  والباقم مابي  إما   مؤذ  وحزاب( فم مخدلو  03عونا   113إ  عمالة ق نطينة يانت دغ  قرابة  6

 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.                                                                                        

حز ابة(  للدفصي   03خم ة أعوا   إما   مؤذ  و -الر مم-وقد يانت منطرة دب ة يعم  بها فم الم جد العديق   
 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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بالمنطرنننة لننن  نعينننر علننن  درميمنننب . ومننن  خنننال  البحنننث 1والمالينننة الدنننم درنننو  بهنننا اإلدارة
البحننث فننم  أيننناءصننالح أو المدعنناطفي  معهنن   أمننا بصننورة مباشننرة منن  طننرو رجننا  اإل

وجنندنا أ  الدرميمننات العدينندة الدننم وقعننت عليننب يانننت منن  طننرو فرنند أرشننيو ق نننطينة 
والنذي قنا  بنب أحند مرناولم  1940الذي وقنج  ننة  يا  منها الدرمي ات دعمارية   اإلدارة
 .2حفناوي دطار وهو ال يد: دب ة

بندأ إنجنناز  بمحنناذاة مدر نة دهننذيب البننني   الننذي 3الم نجد الحننرعرفنت مدينننة دب ننة 
وينا  ألعينا    4د  اقدناء األرض لبنائب با   جمعية دهذيب البنني  والبنناتوقد   والبنات

ألعيا  دب ة والمدعاطفي  مج جمعية الدهنذيب دور يبينر فنم دحفينز النناس بنالدبرع قصند 
 .5بنائب وقد ا دمر ذل  حد  دمت إقامدب

وقد د  س   م جد العديق والذي يرج و ط المدينةالالعوينات  بناحيةيوجد يما 
ة عد ببوقعت  1933وبداية م   نة عل  يد الشي  عباس ب  حمانة  1900 نة 

 1936فم  نة ول  يدوقو مصلحو هذ  الناحية م  مواصلة اتعدناء بب  ف درميمات 
وفم  نة  .6وال عم لد  يس جمعية د هر عليب  عز  أه  اإلصالح عل  درميمب

وبناء عل  الدعوة الدم وجهت للشي  العربم الدب م م  طرو بعض رجا   1938
 بزيارة العوينات ي ومصطف  زمرلمرفرة العربم الم عودفرد قا    اإلصالح بالناحية

حيث خطب فيه  حايا إياه  عل  العامة للم جد  جمعية للحغور اتجدماع األو  ل
قصد عماردها منطلرا فم حدييب   د  يس الجمعيات الدم درو  بصيانة أو بناء الم اجد

                                                 
 .(20  ينظر الملحق رق  1

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. 
مدر ة   ن بة إل م جد المدر ة دب ة بم  طرو  يا  بلدة م جد الشي  العربم الدب م ويدع  حاليا  ي م  3

 .دهذيب البني  والبنات

4 Paul Jarsaillon: Acte de Vente, 21juin1934, Folio 49, Case 493, du 22/06/1934. 
 د.30 ا و18  ال اعة 05/08/2014بداري    بلدية مر ط  وتية دب ةبمنزلها  : فاطمة مراحمرابلة مج  5
 .08  ص17/04/1936  الجزائر  15  ع 1  سالبصائر  العويناتعمار ينوش:  6
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﴿ بدف ير قولب دعال :                       

                              

     ﴾1 وفم ذات اليو  اجدمعت الجمعية مج المشدريي  فرا  أه  البر .

 .2قصد الريا  بدرمي  الم جد هذا العم وحد  الن اء شاري  فم   بالدبرع

وانطلرنت األشن ا   3بئنر العنادربناحية  م جد العديقالد  د  يس  1933 نة وفم 
يننا  منن  الرننائمي  عليننب مجموعننة منن  الننداعي  وقنند  1936حيننث ا نندمرت إلنن   نننة   بننب

  معمننر فننارس  عبنناس عمننارة   الحبيننب فننارس بنندري عمننار عرفننم   نناعم: للخيننر منننه 
هيبننننم   ننننلطا  ناصننننري  مبننننار  بورقعننننة   ننننوي   ننننوي   علننننم  محمنننند ناصننننري  أحمنننند

بئنر العنادر بنالدبرع حدن  رفنج  أهن  الخينر من   نيا  باإلغافة إل  هنؤتء قنا   و بوطارفة
 .4بنيانب

 اواحنند ام ننجد 1954إلنن   1933مر ننط فننم الفدننرة الممدنندة منن وقنند عرفننت ناحيننة 
الحفنننناوي عشنننم أحننند المؤ  ننني  بنننناء علننن  شنننهادة  -م نننجد العدينننق  وفينننرة البنننناءالهنننو 

يانننت منن  طننرو الشنني   -للم ننجد لننرئيس الجمعيننة الدينيننة للم ننجد حاليننا رمغننا  مننالح
 5بنن  شنندوح ويننذل  مجموعننة منن  أصنندقائب  حيننث قننا  أحمنند شنندوح  محمنند الطيننب باشننا
النذي  نهرت علينب الجمعينة المديوننة و  1933وانطلق البناء  نة   6بشراء قطعة األرض

صننال  عبايديننة بننن    د الطينننب باشننا  أحمنند شنندوح بننن  شنندوحالمديونننة منن  ال ننادة: محمنن
حمننودة بيننناي بنن  أحمننند  الحفننناوي عشننم  الدوهنننامم لعننور بننن  لخغننر  صنننال    عمننارة

                                                 
  .18اآلية    ورة الدوبة 1

 .05-04  المرجج ال ابق  ص99  عالبصائر  اجتماع الجمعية الدينية بالعوينات 2
بطاقة فنية للم جد العديق بئر العادر  مديرية الشؤو  الدينية واألوقاو لوتية دب ة  مصلحة اإلرشاد والشعائر  3

 واألوقاو  ميدب األوقاو. 
 .المصدر ال ابق :لمي  بوراس 4
 .يعد الممو  الرئيس لهذا الم جد 5
 .المصدر ال ابق رمغا  مالح  مصطف  بياي: 6
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وقند قنا  ببنائنب  2بنذ  أحمند شندوح جهندا يبينرا فنم جمنج الدبرعناتحينث . 1دلعور ب  أحمن
 .3المراو  الحفناوي دطار  رفرة الحفناوي خماي ية  والحفناوي عشم

لندى ال نيد عبند اهلل مزهنودي قطعنة أرض يبينرة بهنا  ياننتفرند  وبالن بة للحمامات
دبنرع بجنزء من   1933داء الصنالة فينب  وفنم  ننة بالدبرع بنالمخز  آل  ي  ومخز  فرا 

 -يطلننق عليننب الم ننجد العديننق –دشننييد الم ننجد عليننب ب يننم درننو   4األرض إلنن  الجمعيننة
  عبند اهلل لخغنربن   لمناديمحمند فاجدمج أه  الصنالح وهن : أحمند بوقصنة بن  ل نود  

حيننث قنناموا بجمننج  .مزهننودي  أحمنند بوقصننة بنن  العربننم  الطيننب فدنننم  صننال  جنندوانم
عند جمعهنا الدبرعات وال هر عل  بنائب  وقد يانت الدبرعات عينية  قمن  وشنعير ...( وب

 ي  يد  اقدناء مواد البناء. ها درو  الجمعية ببيع

ت الجمعينة ويان  5د  إنجاز  1935ظلت الجمعية د هر عل  بنائب حيث فم عا  
بمدابعنننة  الجديننندةجمعينننة الفنننم يننن  مرحلنننة درنننو  و  الجمعينننة ددجننندد مننن  مرحلنننة ألخنننرى  

دجدينند الجمعيننة دنن  فيهننا اندخنناب مجلننس آخننر غنن   عننند 1953 نننة فننم فمننيال  .درميمننب
العربنم مزهنودي    إبراهي  مزهودي ب  عبد اهلل  إبراهي  بوقصة  البشير بوقصنة :ال ادة

                                                 
  ا.11  ال اعة05/08/2014بداري   دب ة   وتية مر طبلدية بمنزلب  مرابلة مج عبد الحميد عبايدية:  1
باإلغافة إل  مجهودادب يانت هنا  م اهمة فعالة م  طرو قبائ : العبادنة  أوتد بري   المرازقة  الم ار ة    2

المصدر جة. رمغا  مالح  مصطف  بياي: الباللة  بطو  أوتد  يدي يحم ب  طالب(  باإلغافة إل  الدرار 
 .ال ابق

 المصدر ال ابق.رمغا  مالح  مصطف  بياي:  3
(  بدردي  هبة إل  Cambon Claireل  ددوقو الهبات للم جد العديق بالحمامات بحيث قا  يامبو  يالر   4

  يما دبرع الشي  1955جوا  14وذل  بداري  ‹‹ جمعية التربية والتعميم يوكس ليبان››الجمعية الدم يطلق عليها 
برطعة م  األرض بجوار الم جد إغافة إل  ال ي  الوقفم الذي يش لب اإلما .  1981إبراهي  مزهودي  نة

إلغاء ممك  : رئيس مصلحة الشؤو  الدينية لوتية دب ة  إل  المدير الم اعد لألوقاو   للدفصي  ينظر: الهاشمم.
مصلحة اإلرشاد    مديرية الشؤو  الدينية واألوقاو لوتية دب ة 18/08/1981  ش د  -أع-/وت251  رق  وقفي

 .والشعائر واألوقاو  ميدب األوقاو
  ا16  ال اعة 12/08/2014بداري   دب ة   وتية الحمامات  بلدية مرابلة مج بوبير ذويب: بالم جد العديق 5
 .د30و
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والدنننم خلفنننت  1المولننندي طننناجي   الطننناهر عبننند النننداي   األزهنننر جننندوانم  محمننند بوقصنننة
 .2يانت م  مهامها ال هر عل  اتعدناء بالم جدو   ابردها

الدننننم قامننننت بهننننا إدارة د الحصنننن  المنيننننج دجننننا  المحنننناوتت الم نننندمرة يعنننند الم ننننج
ويعدبننر الدعلنني  إحنندى وظائفننب  .3و ننلخب منن  مرومادننب  قصنند دفيينن  المجدمننجاإلحنندال   

والدراغننننننم بنننننني  الننننننناس   داء شننننننعائر الصننننننالةآإلنننننن  جانننننننب   الرئي ننننننية فننننننم اإل ننننننال 
هنو اهدما  رجنا  اإلصنالح لذا يا   ودجهيز الجيوش أيا  الحرب.  واتجدماعات العامة

النوعظ دروس حينث درنا  فينب  .داء ر نالدبوالنهنوض بنب آل د الحرص عل  عمنارة الم نج
عننننادة بعننننث النننندي  اإل ننننالمم  ونشننننر   4واإلرشنننناد والدوجيننننب العربيننننة الدننننم أراد ننننن ة ٌّاللنننننوا 

 .5ات دعمار الرغاء عليها نهائيا بي  و ائلب

النذي عنرو  الشني   نليما  بن  طينار إمامنب ينا  لم جد العديق بمديننة دب نةا ففم
 بالن نبةو  ح  النزاعات الدم درج بني  األ نر. باإلغافة إل عنب الريا  بالوعظ واإلرشاد  

الدننم يانننت  6محاربننة اآلفننات اتجدماعيننة لنن  ددعنندفإنهننا للموغننوعات الدننم يننا  يدناولهننا 
يينة والوقنننار يدحلننن  بال ننن  نننليما  بننن  طينننار رجنننالالشننني  ينننا   .دعنننه بهنننا منطرنننة دب نننة

وقند ينا  خنال  هنذ   1947ظ  يمارس اإلمامنة بالم نجد إلن  ثاينة  ننة  فرد  7والرزانة
بعندها خلفنب  .8بنالمجدمج مندشنرةلدوفيق بي  اإلصالح والعادات الدم يانت الفدرة ي ع  ل

                                                 
 .02  ص30/01/1953الجزائر    215   ع2    5س  البصائر: تأسيس جمعية دينية 1
 .بوبير ذويب: المصدر ال ابق 2
  الجزائر 58/59  ع 7  ساألصالة  دور المسجد في بث الوعي والثقافة والحضارة اإلسالميةأحمد حمانم:  3

 .88  ص1978جوا / جويلية 
 .370  354  صالمرجج ال ابق ،الشيخ عبد الحميد بن باديس فمسفتو وجيوده...راب  دريم:  4
 .67محمد الطاهر وعلم: المرجج ال ابق  ص 5
 .79  المرجج ال ابق  صمذكرات شاىد لمقرنمال  ب  نبم:  6
 آثار اإلمام عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العمماء المسممين الجزائريينمطبوعات وزارة الشؤو  الدينية:  7
 .237  ص1985  دار البعث  ق نطينة  الجزائر  1  ط4ج
 .126  المرجج ال ابق  ص مذكرات شاىد لمقرنمال  ب  نبم:  8
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خلفننب الشننني  محمننند الصنننال  الجاللنننم والنننذي برننم يمنننارس الخطابنننة بالم نننجد حدننن   ننننة 
 .1داري  وفادب 1957

ذلن   منعدنب من ات ندعمارية حاو  الشي  العربنم الدب نم أ  ينشنط بنب لين  اإلدارة 
ألنهننا يانننت دشننرو عليننب  فالم ننجد لنن  يعننرو نشنناطات يبيننرة ثيننر اقدصننار  علنن  آداء 

  الفريغة أو بعض الصلوات يالدراوي  وصالة العيدي .

أ    فينبيانت الجمعية دهندو باإلغنافة إلن  الصنالة  الم جد الحرد  س  ندماعو 
. وقننند صنننار الشننني  العربنننم 2النننناس لعامنننة بصنننورة منظمنننة ومندظنننة بنننب الننندروس دينننو 

 .3ليلية لليبار فنم النوعظ واإلرشناد والدف نير ادرو  ويرد   نهارا يالدب م يؤ  فيب المصل
  وازداد اإلقبا  عليهنا من   نيا  مديننة دب نةاليييري   وقد ا درطبت درو ب  .3والدف ير

قبننن  صنننالة  اياننننت درنننا  بالم نننجد درو نننيمنننا  لهنننا.وينننذا الرنننرى والمننند  المجننناورة   دب نننة
ألصنننننحاب المنننننا  واألعمنننننا  والدجنننننار بعننننند صنننننالة  ودخصنننننص أخنننننرى هابعننننندالجمعنننننة و 

 .4العشاء

رجننا     إغننافة النن  ا نندربالبالصننلواتالعديننق الم ننجد  درننا  فننمفرنند يانننت نرننري  بو 
قصند إلرناء النذي يدنرن  من  دب نة  يا  م  بينه  الشي  عي    لطانموالذي  اإلصالح 
إمامننا بالم ننجد  6الشنني  أحمنند بويننة. وفننم ناحيننة فريننا  فرنند عرفننت دعينني  5بننبالنندروس 

عمننن  علننن  دوعينننة ال نننيا  حينننث  1948خنشنننلة  ننننة  مننن العدينننق وقننند قننند  إلننن  دب نننة 

                                                 
 .89المرجج ال ابق  ص ،مدينة تبسة وأعالميا...أحمد عي اوي:  1
 .37  المرجج ال ابق  ص2  جأعالم اإلصالح في الجزائر...محمد علم دبوز:  2
  أش ا  (4491-4411الجزائريين )الشيخ العربي التبسي نائب رئيس جمعية العمماء المسممين راب  دريم:  3

  دار وتية دب ة الجمعية اليرافية الشي  العربم الدب مالملدر  الوطنم للفير اإلصالحم فم الجزائر  إعداد: 
 .30  ص2003 أفري  الجزائر   عي  مليلة الهدى 

 .39-37  المرجج ال ابق  ص2  جأعالم اإلصالح في الجزائر...محمد علم دبوز:  4
 .: المصدر ال ابقعمرا  أحمد  5
 .إماما واعظا درس فم الجريد الدون م بنفطة  أقا  بفريا  :(1990 -1917  6
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منج بداينة الخم نينات هنو عبيند بنب   الرائ  بدحفيظ الررآ  أفم حي    1بالناحية ودعليمه 
 .2عبيدي

ويدربننج علنن   3م ننجد العديننق والننذي يرننج و ننط المدينننةال الشننريعة بناحيننةيوجنند يمننا 
ا دمر يؤ  الناس فيب مننذ   4عل  أرض مل  لعائلة قابة 2  285م احة إجمالية دردر بن

ا نندربا  العدينند الم ننجد عننرو   5اإلمننا  محمنند البنناقر قابننة بنن  محمننود 1928منننذ  نننة 
اإلبراهيمنم  العربنم الدب نم البشنير الشنيوخ: محمند  فرند حاغنر بنب  م  رجا  اإلصنالح

وبننناء علنن  الزيننارة  1937   وفننم  نننة6الشنناذلم الميننم  وبعننض رجننا  العلنن  منن  دننونس
 .7الدم قا  بها الشي  العربم الدب م لب  فرد وعظ بب رفرة يلة م  رجا  العل 

 ه ينا  أيينر و   نشاطا م  طرو رجا  اإلصنالحالعديق ببئر العادر عرو الم جد 
فنب الشني  الذي ظ  يدنر  بي  دب ة وبئر العادر  وقند يل    لحبيب فارسنشاطا بب الشي  ا
واعظننا مرشنندا   حيننث عمنن  بننب 8م ننجد العديننق ببئننر العننادرالبات نندررار ب العربننم الدب ننم

 .  9ومعلما

                                                 
 دوفم فم  ا 09  ال اعة 07/02/2014بداري   خنشلة   وتية المحم بلدية  بمنزلب : بوية مرابلة مج بوهال  1

04/02/2015). 
 .د30و  ا13  ال اعة 01/02/2014بداري   دب ة   وتية فريا بلدية  مرابلة مج محمد زرقي : بمنزلب  2

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 sous-

préfet 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. 

مصلحة اإلرشاد والشعائر واألوقاو  ميدب    مديرية الشؤو  الدينية واألوقاو لوتية دب ة تقريرابة: نننڤأبناء  6
 األوقاو.

 .08المرجج ال ابق  ص  77  عالبصائرالوردي ب  عمارة:  7
ا دمر الشي  الحبيب فارس فم الددريس والخطابة بعد ات درال  خاصة بالم جد  .: المصدر ال ابقالبدر فارس 8

  اليويت 587  عالوعم اإل المم(، 4441-4444لحبيبب فارس )محمد مراح: العديق بدب ة. للدفصي  ينظر: 
 .83-82  ص2014ماي 

 .المصدر ال ابق :بشير هيبم 9
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 .1أقامهننا الشنني  الحبيننب فننارس 1939 نننة فننم الم ننجد أو  جمعننة ب أقيمننتوقنند 
يحثثثيم بمثثا ينبثثو عقثثوليم ››يننا  حيننثلدحلينن  نهننا ددميننز باأ بيننا  منن  خصننائص خطبننو 

 .3اليري  فم حي  ديف  الطاهر برهو  بددريس األطفا  الررآ . 2‹‹وتفكيرىم

 1936الصنلوات بداينة من   ننة فنم الم نجد العدينق درنا   بدأتفرد مر ط أما فم 
يوميننا  حننزبي  منن  الرننرآ  اليننري قننراءة   صننالة الجمعننةي :مخدلننو النشنناطاتإلنن   إغننافة

 يننذل  .4ودنندريس الرننرآ  لألطفننا  منن  طننرو الشنني  الطنناهر مننالحبعنند صننالة العصننر  
يالمولنننند النبننننوي الدينيننننة إحينننناء المنا ننننبات  ويننننذا  درننننا  فيننننب دروس فننننم الفرننننب والعرينننندة

دنول   1945وبعد م ادرة محمد الطيب باشا مر ط مدجهنا إلن  اليوينو  ننة  .5الشريو
 بننننب وقنننند يانننننت النشنننناطات  مامننننة الم ننننجدإ 6دننننول  الشنننني  صننننال  عبايديننننة بنننن  عمننننارة

 مدواصلة.

بنندأت درننا  فيننب  1935م ننجد العديننق فننم  نننة اللمننا اندهننت األشنن ا  بوبالحمامننات 
أي  يعنننرولننن  حينننث  1938وا ننندمر الوغنننج إلننن  ثاينننة  ننننة   الصنننلوات الخمنننس فرنننط

صننارت درننا   1954 إلنن  ثايننة 1938 الممدنندة منن   نننة وخننال  الفدننرة .نشنناطات دننذير
فيننب صننالة الدنننراوي   بإمامننة حمننب طننناجي  وقنند بنندأ يؤمنننب فننم صننالة الجمعنننة بدايننة مننن  

 .8واعظا ومرشدا مج دردي  بعض الدروس الفرهية 7الصادق بالم 1954

                                                 
 .المصدر ال ابق :لمي  بوراس 1
 .82  المرجج ال ابق  ص587  عالوعم اإل المممحمد مراح:  2
  .المصدر ال ابق :بشير هيبم 3
 .المصدر ال ابقعبد الحميد عبايدية:  4
 .المصدر ال ابق: رمغا  مالح  مصطف  بياي 5
برم يؤ  الناس ولما اندلعت اليورة الدحريرية ظ  يمارس اإلمامة وديف  رفرة ابراهي  زروق بدموي  المجاهدي  فم  6

 .المصدر ال ابق: عبد الحميد عبايدية. ( إل  ثاية اثديالب1956-1955الفدرة 
 .1995إل  1971للفدرة م  إما  خطيب  زيدونم خلفب بوبير ذويب  ي الواد منطرةم   7
 .: المصدر ال ابقوبير ذويبب 8
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إمنننا أنهنننا   فنننم دعلنننيمه  بالم نننجد علننن  ننننوعي  مننن  الننندروس رجنننا  اإلصنننالحقنننا  
والدنننم ياننننت موغنننوعادها الدنننذيير   دأو هنننم دروس النننوعظ واإلرشنننا  منظمنننة وببرننننامه

 ودرا ة ال يرة النبوية.  وشرح الحديث النبوي الشريو  بالررآ  اليري 

فنم  دجنرىياننت  وقد  فيها عدد يبير م  الطلبة اليبار يدعل  الدروس المنظمةإ  
يند  فينب  حينثدب نة مديننة الم جد الحر بففم منطرة دب ة يانت درا  ب  1بعض الم اجد

عامنة ل ياننت دوجنبدروس النوعظ واإلرشناد  . فنم حني  أ 2دلري  الطلبة اليبنار وددري نه 
وينند  فيهننا . 3وهننم ثالبننا مننا دلرنن  فننم اللينن  بنني  صننالة الم ننرب وصننالة العشنناء  الننناس

 وحنث   والدعرينو بال نيرة النبوينة   وشرح الص حي  م  ال  نة ودبيينهنا  الدذيير بيداب اهلل
وهننم الد ربيننة الد يني ننة الدننم دننول    .4  اهلل عليننب و ننل صننل   اتقدننداء بصنناحبهاالن نناس علنن  

 .5للد فرب والد عل الجميج لها دعوة و   رجا  اإلصالح الريا  بها

والريننا   بننب الوعنناظ فننم مخدلننو الم نناجد الد ننذيير  اعدمنندلرننرآ  اليننري  فرنند لبالن ننبة 
أل    7مننن  خنننال  الدف نننير الشنننفوي النننذي ينننا  مندشنننرا  6بشنننرحب وا ننندجالء العبنننر مننننب

وقنند ينا  الشنني  العربنم الدب ننم من  المف ننري  للعامننة  .9فننم الدف نير يننا  قلنيال 8الدن ليو
ننة ننن ة ٌّلنننالمنن  الن نناس مب ننطا  والمعننانم  مدننناوت الموغننوعات الدننم يعنناله بهننا أمننراض األم 

                                                 
 .228  ص  المرجج ال ابقالتعميم القومي والشخصية الوطنية...: راب  دريم 1
 .06ص  المرجج ال ابق  121  عالبصائر: علم مرحو  2
 .228  ص  المرجج ال ابقالتعميم القومي والشخصية الوطنية...: راب  دريم 3
 .367  صالمرجج ال ابق ،فمسفتو وجيوده...الشيخ عبد الحميد بن باديس : راب  دريم 4
 .129  ص: المرجج ال ابقعلم مراد 5

 .62  ص: المرجج ال ابقجمعية العلماء الم لمي  الجزائريي  6
 2005  دار ال رب اإل المم  بيروت  2  ط7ج ،(4491-4381)تاريخ الجزائر الثقافي أبو الرا    عد اهلل:  7

 .09ص 2005
أبو الرا   إ  الحرية اإلصالحية قد ريزت عل  الدعلي  العربم ودجديد الدي  ول  دهد  بالد ليو. للدفصي  ينظر:  8

 .76  المرجج ال ابق  ص7ج، تاريخ الجزائر الثقافي ... عد اهلل: 
  للشي  محمد ب  داعي األمل ليوم العمل، ىميان الزاد ليوم المعاد  التيسير في التفسيرم  الدفا ير الميدوبة:  9

  للشي  عبد الحميد ب  تفسير مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير وحديث البشير النذيريو و أطفيش. 
 .22-15المرجج ال ابق  ص  7ج، تاريخ الجزائر الثقافي ...باديس. للدفصي  ينظر: أبو الرا    عد اهلل: 
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 إلن  الن هنوض دعنوةو نيلة  ف نيرلد  امي  العرائد الفا دة واألمنراض اتجدماعينة. لرند ينا  
نن وا  ننراط   باتعدمنناد علنن  الشننرح وات نندنباط    أل  الرننرآ  أصننال ينندعو إلنن  هننذاةباألم 

واتحدينا  إلن    يما يند  نبنذ ين  البندع الدنم دنؤدي إلن  الغناللة .ذل  عل  أرض الواقج
 ألنهنا  والمعنوذدي لرنرآ  بالفادحنة ابندأ الشني  العربنم الدب نم دف نير . 1ما جناء بنب الرنرآ 

ر ننننها فننننم قصنننند ثالعرينننندة اإل ننننالمية ها دعنننناله مواغننننيع الدننننم ورمنننن  قصننننار ال  نننن دعنننند
 .2الن فوس

 باإلغننننافة إلنننن  دف ننننير الرننننرآ  يرننننو  الوعنننناظ بدبينننني  وشننننرح الصننننحي  منننن  ال نننننة
  شننرح الحننديث النبننوي الشننريو  و 3والدعريننو ب ننيرة الر ننو  اليننري  صننل  اهلل عليننب و ننل 

 .4فم معرض الموغوعات الدم يد  الدطرق إليها  ددت  بباإل أو

وشرح الحديث فرد يا  الخطباء بالم ناجد اليري  وزيادة عل  دروس دف ير الررآ  
فرننند دننن  منننيال مخاطبنننة . أعمنننا  البنننر والخينننرعننن  طرينننق بعض بنننيربطنننو  األمنننة بعغنننها 

قنو  الشني  شراء دار الطلبنة بر ننطينة  وفنم ذلن  الم اهمة المادية لحيه  عل  و الناس 
إن مثن لثم يشثارك فثي ››مبنادرة والم نارعة فنم هنذ  األعمنا اه  الينالعربم الدب م حايا إ

ىذه المنشآت الشعبية التي تحضن اإلسثالم والعربيثة والثروح القوميثة فكأنقثو يقثول5   
. وقنند يننا  لهننذا الخطنناب 5‹‹ييمنثثي شثثأن العربيثثة و  شثثأن اإلسثثالم و  الثثروح القوميثثة

فنم م ناعدده  فنم الحصنو  علن   6لب نوا ننداء إخنوانه حينث   أهن  دب نة د يير  فم نفوس
نمننا ومننا جاورهننا ق نننطينة  ننيا  منطرننة علنن   منافعننب دردصننرمريننز علمننم ت  فح ننب وا 

 .المناطق يا يدعدا  إل  ي  طالب عل  م  أي 
                                                 

 .13-12المرجج ال ابق  ص  7ج ،تاريخ الجزائر الثقافي ...أبو الرا    عد اهلل:  1
 .39-38  المرجج ال ابق  ص2  جأعالم اإلصالح في الجزائر...محمد علم دبوز:  2
 .62  ص: المرجج ال ابقجمعية العلماء الم لمي  الجزائريي  3
 .112-111المرجج ال ابق  ص ،مقا ت في الدعوة إلى النيضة...العربم الدب م:  4
 .02  ص21/01/1952  الجزائر  181  ع2    5  سالبصائر  الطمبة بتبسةيوم دار العيد مطروح:  5
يوم دار الطمبة فرنيا. للدفصي  ينظر: العيد مطروح:  235500قدرت الم اهمة األول  الدم د  الدبرع بها بنن:  6

 .02المرجج ال ابق  ص  181  عالبصائر بتبسة،
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لرد ا دله  رجا  اإلصنالح فنم منطرنة دب نة دور الم نجد من  العمن  النذي قنا  بنب 
ال ننذي يننر س حيادننب فننم الجننامج األخغننر بر نننطينة منن   حمينند بنن  بنناديس الشنني  عبنند ال

التثثثدريس وتفسثثثير القثثثرآن ›› ة األولننن  إلننن  ثاينننة وفادنننب مننن  أجننن نهاينننة الحنننرب العالميننن
خاصنة   لذا ينا  النشناط ت يدوقنو بن  يزيند يلمنا احدناج أهلنب لنذل . 1‹‹وتنشيط الحركة

 شهر رمغا  الذي ددغاعو فيب المجهودات. فم

دخصننننيص شننننهر رمغننننا  بعنايننننة أييننننر منننن  األشننننهر األخننننرى فننننم الدوجيننننب ينننند  
واإلرشنناد  أل  نفننس الم ننل  ييننو  لننديها ات نندعداد اليلننم للدلرننم  ومنن  يمننة يرننو  رجننا  
رشنننناده . وقنننند يانننننت جمعيننننة العلمنننناء  اإلصننننالح با نننند ال  الشننننهر فننننم وعننننظ الننننناس وا 

واإلرشناد فنم  الدوعينةدروس  لميلفني  بغنبطا 2الم لمي  الجزائريي  دحدد قائمة المشناي 
 يدنرلنو آخنري  و دعيني  بعنض الوعناظ بم ناجد قنارة حيث درنو  ب  3أم يات الشهر ولياليب

الموافنننق  ه1368فمنننيال فننم شننهر رمغنننا  ل نننة  .الم ننناجد قصنند إحيائهننامخدلننو فننم 
  د  فينب دعيني  الشني  محمند الشنبويم مدجنوت  لين  أهن  منا نبنب إلينب الشني  1949ل نة 

شننننير اإلبراهيمننننم أ  يلدننننز  الوعنننناظ بعنننند  الدفننننريط فننننم ليلننننة واحنننندة منننن  ليننننالم البمحمنننند 
 إقامثة الفثرائض،...العمم فهنثو إلى إصالح األخالق،...›› ب  يجب دخصيصنب  رمغا 

يمنا ينا   لنبعض رجنا   حد  يصنل  حنا  الفنرد ودننهض األمنة.  4‹‹عماد الدين والدنيا
رشناد فنم منناطق أخنرى من  الجزائنر اإلصالح من  منطرنة دب نة م ناهمة فنم النوعظ واإل

                                                 
 .514المرجج ال ابق  ص  تاريخ الجزائر المعاصرة...شار  روبير أجرو :  1
يرو  الشي  محمد البشير اإلبراهيمم بدحرير مرات فم الوعظ يذير فيب بريمة الشهر ويحدد با    فم ي  عا  2

جمعية العلماء الم لمي  الجزائريي  قائمة الوعاظ فم أثلب المناطق  يما يدعو الناشطي  فم قراه  بعمارة الم جد 
ربم الدب م عل  مدينة دب ة  والطاهر    يلو الع1950ه الموافق ل نة 1369بالدروس  فميال فم رمغا  ل نة 

  122  ع2    3  سالبصائرحراث عل  قرية الشريعة  وعلم هوا  عل  قرية العوينات. للدفصي  ينظر: 
 .02  ص05/06/1950الجزائر  

  05/06/1950  الجزائر  122  ع2    3  سالبصائر  الوعظ في رمضانمحمد البشير اإلبراهيمم:  3
 .02ص

   الجزائر86  ع2    2  سالبصائر  دروس الوعظ واإلرشاد في رمضاناإلبراهيمم:  محمد البشير 4
 .01  ص11/07/1949
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دن  ديلينو الشني  العيند مطنروح  1952ه الموافنق ل ننة 1371فمنيال فنم رمغنا  ل ننة 
   .1بالوعظ فم مدينة مع ير

وبمننا أ  الشنني  العربننم الدب ننم قنند يلننو أييننر منن  مننرة منن  طننرو جمعيننة العلمنناء 
الشنننهر فنننم نفنننوس الم نننلمي  الجزائنننريي  بزينننادة النشننناط فنننم شنننهر رمغنننا  نظنننرا لريمنننة 

كثان لمشثيخ العربثي درس دائثم فثي ››علم دبنوز قولنب:  فرد ذير محمد  الم لمي  عامة
 .2‹‹ليالي رمضان بعد صالة العشاء وكانت ليمة لمحديث النبوي وليمة لتفسير القرآن

الم ننناجد قننند مخدلنننو الخطبننناء فنننم  الدنننم قنننا  بهنننا ياننننت دروس النننوعظ واإلرشننناد
 .  3ال غصلحي  أيير ب  وأبعدده  ع  الجذبت الناس وقربده  م  الم

وديننوي    رجننا  اإلصننالح علنن  الديننوي  والدعلنني  فننم الم نناجد إلعننداد الفننرد اعدمنند
فنم دب نة يرومنو  بنربط المجدمنج بالم ناجد  هن وهنذا النذي جعل .4الوطنية لدينبالشخصية 

ين  اإلقبنا  علن  الندروس الدنم  درند  من  طنرو   م  حيث العناية بنب فنم بنائنب ودرميمنب
 المدر ي  والخطباء.

ىالكتاتوبىى 1-2

 بمنطرننة دب ننة منن  دننوفير منندارس عصننرية علنن  ثننراررجننا  اإلصننالح لنن  ينندمي  
ننادقية  ومدر ننة الحينناة  ومدر ننة الهدايننة  مدر ننة دهننذيب البننني  والبنننات . والمدر ننة الص 

 ودوجيننب عمننو  الننناسنشننر الدعلنني   لنن دهنندو إوأل  ال ايننة الدننم ينشنندها رجننا  اإلصننالح 
عداده  لخدمنة األمنة  فرند اعدنن  بمهمنة دعلني  األطفنا  فنم  ه بعغن ودهذيب  لويه   وا 

                                                 
 .127  المرجج ال ابق  صنشاط جمعية العمماء المسممين الجزائريين... لح   جاير: 1
 .45  المرجج ال ابق  ص2  جأعالم اإلصالح في الجزائر...محمد علم دبوز:  2
 .52-51ص: المرجج ال ابق  جمعية العلماء الم لمي  الجزائريي  3
 .45-44  المرجج ال ابق  صالتعميم القومي والشخصية الوطنية...راب  دريم:  4
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الدننم دنن  إنشنناؤها لننذات ال ننرض  والدننم يانننت مندشننرة بييننرة فننم مخدلننو  بعننض اليداديننب
 .1الررى والمداشر

لينن    2اليالينني  طفننالفننم ال الننب عبننارة علنن  حجننرة دغنن  إلنن  ثايننة اليد نناب يينو  
 ففننم .يغنن  دعنندادا يفننوق اليالينني  طفنناللفننم بعننض األحيننا  قنند ييننو  أو ننج منن  ذلنن   
يغنن  مننا  -هننو عبننارة علنن  محنن  وا ننج-ناحيننة مر ننط قننا  أحنند المصننلحي  بدهيئننة ميننا 

فهننو   المدر ننة العصننرية عنن ونظننا  الدعلنني  باليداديننب يخدلننو  3.يرننارب الخم نني  طفننال
دجهينننزات ميلفنننة  حينننث يجلنننس األطفنننا  علننن  حصنننير م ننندربلي  ب نننيط وت يحدننناج إلننن  

يح نننو   الطالننب  الننذي يرننو  بيدابننة أجننزاء منن  ال ننورة علنن  األلننواح الخشننبية للننذي  ت
 يرنو  الطالنب بنإمالء بعنض اآلينات علنيه   ةاليدابنة  أما الذي  لهن  مرندرة ويدرننو  بااليد
 جيدا.حفظا ها يررؤونها مرات عديدة إل  أ  يد  حفظف

بعنض العلنو     إغنافة إلن ة دب ة هذا النوع م  األماي  لنشر الدعلني عرفت منطر
 .المدميلة فم الصالة  الزياة  الصو   والحه فرب العباداتياألخرى 

عرفننت مدينننة دب ننة عننددا منن  اليداديننب بمخدلننو أحيائهننا بالن ننبة لبلديننة دب ننة فرنند 
  ودعلنني  أيبننر عنندد ممينن  منن  الطلبننة لديننوي مجهننوداتوقنند يننا  الرننائمو  عليهننا يبننذلو  

وح ننب   أر ننال  محمنند أشننرو علنن  الدنندريس فيننب الشنني  اليني ننة يد ابنناحننم فرنند عننرو 
الشنني   يننا  ينندرس عننددا معدبننرا منن  البنننات فننم فننإ   4شننهادة ال ننيدة عائشننة حيدو ننم

مباريننة بووشننمة  وعريلننة نننوري  وزبينندة بنن  حنندة  ويننذا عننددا منن  : ه بيننن يننا  منن  بيد ابنن
 .5يو و دطار  ومنور دطار :البني  منه 

                                                 
 .235-234  المرجج ال ابق  صالتعميم القومي والشخصية الوطنية...راب  دريم:  1
 .236  صالمرجج نف ب 2

3 A.W.C, Services des Reformes, Bte N°20, M. Bacha Tayeb, a M. Le Préfet de 

Constantine, du 11/06/1941 .                                      (21  ينظر طلب المعنم الملحق رق     

 دلميذة باليد اب لدى الشي  محمد أر ال .   بنت محمدا (1935  4
 عائشة حيدو م: المصدر ال ابق.  5
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شنننعبة جمعينننة العلمننناء –ينننا  دحنننت إشنننراو  1953 ننننة  ابنننايد  وعرفنننت الحمامنننات 
مدرسثة التربيثة ››ا ن   ابيد نرجا  اإلصالح بالناحية وقد أطلروا عل  هنذا ال -الم لمي 
 .1حيث يا  يغ  قرابة الياليي  دلميذا‹‹ والتعميم

الذي  زاروا الناحية قد شجعوا علن  دعلني  األطفنا   رجا  اإلصالح يا وفم نرري  
وبعنننض   لننندعل  الرنننرآ  الينننري   يجدمنننج األطفنننا  داخننن  ورشنننة حينننث  بالو نننائ  المداحنننة

  نننن ةٌّاللننننباإلغنننافة إلننن  المبنننادئ األولينننة فنننم  .المبنننادئ الفرهينننة علننن  منننذهب اإلمنننا  مالننن 
وهنننذا حدننن  ي نننه  علنننيه  بعننندها الدوجننننب إلننن  جنننامج الزيدوننننة أو ثينننر  مننن  المؤ  ننننات 

 وقند ياننت الننواة األولن  الدنم عملنت علن  دهنذيب ودعلني  األبنناء .لمواصلة الدعلي  هنا 
ديوننننت مننن  ال نننادة صنننال  نننناجم  ومحمننند  نننالمة  ومحمننند خالننند  ومحمننند الهاشنننمم قننند 

 .2عمرا 

ابنا فند  يد  ب 1945من  دنونس  ننة بعند عوددنب زرقنم عمنر أما ببئر العادر فرد قا  
دو  مواصنلدب  تماعية حالنثير أ  الظروو اتجد بم رط رأ ب بدوار عياشة للددريس 
 .3لمهمدب

فرنند يننا  فننم بلديننة   دارة ات نندعماريةحصنناءات الر ننمية الدننم أورددهننا اإلوفرننا لإ
د ننعة يداديننب  يعلنن  بهننا د ننعة معلمنني  وينندرس بهننا مائننة و ننبعة  1938دب ننة فننم  نننة 
 .4ود عو  دلميذا

 

                                                 
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. 
 .: المصدر ال ابقأحمد عمرا   2
 .المصدر ال ابقرغا زرقم:  3

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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ينندعل  فيهننا و د ننعة يداديننب يعلنن  بهننا د ننعة معلمنني   نشنناط 1939يمننا عرفننت  نننة 
إعطننننناء  1939وقننننند رفغنننننت اإلدارة ات ننننندعمارية فنننننم  ننننننة  1.أربعنننننة ود نننننعو  دلمينننننذا

  بحجننة عنند  صننالحية الميننا  المخصننص أخننرىة طلبننات لفنند  يداديننب دننراخيص ألربعنن
يندرس   خم نة عشنرة يد ابنا حيث بلغ  فرد ازداد عدد اليداديب 1940. أما فم  نة 2لها

وفننم  نننة  .3خم ننة عشننر معلمننا دحننت إشننراوبهننا باندظننا  مائننة ويمانيننة وياليننو  دلميننذا 
ولنن  يرنند  الدرريننر دفصننيال حننو  عنندد الدالميننذ  .4بلننغ عننددها  نندة وخم ننو  يد ابننا 1943

 الذي  يدر و  بهذ  اليداديب ويذا عدد المعلمي  بها.

فم  خال  اإلحصائيات لعدد اليداديب الدنم دن  فدحهنا بمخدلنو ننواحم بلدينة دب نة 
نالحننظ بنن   العنندد دزاينند منن   نننة ألخننرى حدنن  دغنناعو  1943إلنن  ثايننة  1938منننذ 

اء دوجيهنات   للوعم الذي أصب  لدى ييير م  النناس جنر  ب ت مرات  قد ييو  مرد ذل
رجنا  اإلصننالح لمخدلنو المدعلمنني  بمخدلنو األمنناي   وا ند ال  مننواقعه  لدعلني  أبنننائه  
األمننر الننذي دفننج معلمننم الرننرآ  لفنند  أيبننر عنندد ممينن  منن  اليداديننب ت نندربا  األطفننا  

 بها.

عندد  لنإدارة ات ندعمارية إلن  أ دشنير اإلحصناءات الر نمية  أما فم بلدينة مر نط
فنننم بلدينننة مر نننط قننند بلنننغ د نننعة يدادينننب  يننند رس بهنننا د نننعة  1939اليدادينننب فنننم  ننننة 

                                                 
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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ط فرن ي ابيد ن من  بني  اليدادينب الد نعة يوجند. 1ويدعل  فيها إينا  ويمانو  دلمينذا معلمي  
    ينند رس بهمننا معلمننا   وينندعلات نندعمارية دارةمدحصننلي  علنن  الدننرخيص منن  طننرو اإل

لعنند  حصننولها  نظننرا ب لرهننا  ال ننبعة المدبريننة فرنند قامننت اإلدارة أمننا بهمننا ياليننو  دلميننذا.
إلن   نبعة عشنر يدابنا دينب اردفج عندد اليدا 1940وفم  نة  2.الرانونية عل  الدراخيص

 .3ئدي  وواحد و دو  دلميذاابها  بعة عشر معلما يردمو  دعليما قرآنيا لميد رس 

نننواحم مخدلننو   نظننرا لعزلدهننا علنن  وجننود يداديننبلنن  دعننرو فإنهننا  بالن ننبة للننونزةو 
أي ››مدينناز علنن  الميننا  قنند منعننت إغننافة إلنن  أ  شننرية الحدينند صنناحبة اإل المنطرننة 

زيارة أجنبية لو إ  بترخيص مثن الشثركة ورفثض أي نشثاط ثقثافي عربثي إسثالمي قثد 
 .4‹‹يؤثر عمى عمقاليا

اليد نناب  وفننم  وفننم الم ننجد  فننم المدر ننةلرنند شننجج رجننا  اإلصننالح علنن  الدعلنني  
خننراجه  لألخننذ بينند أبننناء الجزائننر   وفننم ينن  ميننا  وبننالرث  منن    منن  الجهنن  إلنن  النننوروا 

منن  خننال  و   لننوا بدنندريس ودحفننيظ الرننرآ  اليننري  فننم اليداديننبذلنن  فننإ  بعننض الننذي  ديف  
دبنني    منن  اإلدارة ات نندعماريةالدننراخيص علنن   قصنند الحصننو طننالع علنن  طلبنناده  اإل

مخدلنو علومهنا بنن ة العربينة ٌّاللننأنها بل ة رييية جدا. وهذا قد يند  علن  أ  دينوينه  فنم 
أو   الننذي حصننلو  فننم مخدلننو الزوايننا قنند ييننو  غننعيفا جننداو منن  نحننو وصننرو وبالثننة 

 .5لررآ  بطريرة الدلري  فرطافم هذ  الزوايا  وى حفظ ل  يدلروا أنه  

                                                 
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                                       . . (22  رق  ينظر الملحق   

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. 
 .144  المرجج ال ابق  صأوضاع العمال المسممين الجزائريين...: شاللم عبد الوهاب 4
 (.23  الملحق رق  دعلي  الررآ  اليري طلب نموذج لينظر  5
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اديننب الررآنيننة والمنندارس فننم الفدننرة منن   نننة يننا  عنندد طلبننات الدننراخيص لفنند  اليد
 عل  الشي  الموالم: 1942إل   نة  1938

الد جي  اليرونولوجم 
 للطلبات

البلدية  ا   ولرب مرد  الطلب
 األصلية

 داري  الررار
 الرفض الربو 

  25/03/1939 مر ط عباس زثالمم ب  ابراهي  35
  25/03/1939 مر ط صال  دبوبة ب  عمار 36
  25/03/1939 مر ط البخاري معل  ب  أحمد 37
  25/03/1939 مر ط عيما   ال  ب  عبد الحفيظ 39
  23/06/1939 مر ط حمد عوايطية ب  العربمأ 102
  23/06/1939 مر ط الطاهر مالح ب  محمد 103
  23/06/1939 مر ط محمد منانم ب  علم 104
  23/06/1939 مر ط أحمد بوثرارة ب  الح ي  105
 24/06/1939  مر ط صال  عبايدية ب  عمارة 106
  23/06/1939 مر ط بلرا   موم  ب  محمد 107
  23/06/1939 مر ط محمد دقاشم ب  أحمد 108
 27/07/1939  دب ة عبد اهلل م عادي ب  خميلة 130
  25/07/1939 دب ة معمر علية ب  علم 131
 04/07/1939  دب ة ال يفم بوزرياطة ب  علم 132
 12/07/1939  دب ة امبار  دلو  ب  أحمد 144
 12/07/1939  دب ة أحمد طالب ب  ابراهي  145
 12/07/1939  دب ة العربم زايدي ب  أحمد 146
 21/07/1939  دب ة محمد عليوة الهادي 150
  1939أيدوبر  دب ة مبار  فرحم ب  عمر 166
 14/09/1939  دب ة علم ال ايب ب  ابراهي  187
 14/09/1939  دب ة الشريو عامر ب   ليما  188
 14/09/1939  دب ة بلرا   بوخالفة ب  محمد 189
  07/10/1939 دب ة عبد اهلل خما  ب  بريا  200
  10/10/1939 دب ة محمد بريات علم 201
  10/10/1939 دب ة أحمد بويوشة ب  عمار 202
 05/12/1939  دب ة حاج أحمد علية ب  عمار 211
  24/01/1940 مر ط عمار مشري ب  عمر 216
 12/06/1941  مر ط علم هوا  ب  الشريو 330
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 21/10/1938  دب ة براهي  بوير  ب  محمدإ /
  16/08/1938 دب ة عي   ب  محمد /
  16/08/1938 دب ة محمد مجاهد ب  ح ي  /
  16/08/1938 دب ة ال عيد زراوي ب  أحمد /
 / 16/12/1938 مر ط راب   عداوي ب  علم /
  07/01/1942 مر ط الطيب باشا ب  مبرو  /
  20/08/1938 دب ة ناصر ب  محمد  أحمد ب /
  08/09/1938 دب ة لخغر حراث ب  ذويب /
  21/10/1938 دب ة الميم بهلو  ب  بوعزيز /
 20/09/1938  دب ة أحمد جفافلية ب  بلرا   /
 23/01/1942  دب ة ب  محمد العربمأحمد ب  للم  /

 باتعدماد عل : الجدو  م  إعداد صاحب البحث

A.W.C. S.R, Bte N°62, Répertoire Ecoles Coraniques, Arrondissement Constantine 

(1937-1962). 

ات ننندعمارية بالن نننبة لألشنننخاص النننذي  قننندموا طلبنننات دنننرخيص مننن  طنننرو اإلدارة 
 1942إلن   ننة 1938فنم الفدنرة من   ننة   المدارس فم منطرة دب نة لفد  اليداديب أو

طلبنننا مننن  بلدينننة  15طلبنننا  مننن  بينهنننا  39دبننني  أ  عنننددها  والدنننم دننن  قبولهنننا أو رفغنننها
طلبننا  دنن   24. ومنن  بلديننة دب ننة 86.66%طلبننا منهننا  أي بن ننبة  13مر ننط دنن  قبننو  

 م  مجموع الطلبات.  45.33%طلبا فرط أي بن بة  11قبو 

من   24لدالم فالمالحظ أ  عدد الطلبات الدم د  قبولها بمنطرنة دب نة قندرت بنن وبا
. وبمنننا أ  عمننن  رجنننا  اإلصنننالح ينننا  %53.84طلبنننا أي بن نننبة إجمالينننة قننندرت بنننن 39

فننإ  اإلدارة ات نندعمارية قنند رفغننت  -بلديننة دب ننة وفننق الجنندو –أييننر بالجهننة الجنوبيننة 
المينا  أو أ  العندد يناو أو ثيرهنا من  العديد من  الطلبنات  نواء بحجنة عند  صنالحية 

المبننررات  وهننذا ينند  علنن  أ  اإلدارة ظلننت د ننع  لدرننويض نشنناط رجننا  اإلصننالح منن  
جهنة  واإل ندمرار فنم  يا نة الدجهينن  للشنعب من  جهنة أخننرى. يمنا أ  النذي  دن  رفننض 

لهننن  اردبننناط  -بلدينننة مر نننط وفنننق الجننندو  –طلبننناده  مننن  الجهنننة الشنننمالية لمنطرنننة دب نننة 
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ط مج رجا  الحرية اتصالحية بالمنطرة عل  ثرار علم هوا   فم حي  أ  النذي  ونشا
 يندمو  إل  إحدى الزوايا الدم دنشط بالمنطرة قد د  قبو  طلباده .

 .المدارسىوالصحافظ -2

عنندد ممينن  منن  أبننناء الجزائننر أليبننر  وبعننث اليرافننة العربيننةقصنند الدربيننة والدهننذيب 
 .المدارس والصحافةيانت م  بي  الو ائ  الدم ادخذها رجا  اإلصالح 

ىالمدارس.ىى2-1

صدر مر و  ينص علن  فند  مندارس الدعلني  العنا  أمنا   1892أيدوبر 18بداري  
  ثينر أ  الواقنج يظهنر أنهنا شنبب م لرنة أمنا  هنؤتء األطفنا  الم نلمي  الجزائنريي أطفا  

 .1الم لمي ط أبنائه  ب بناء نظرا لرفض الم دوطني  فيرة اخدال

ينا  الرنائمو  علن  المدر نة الفرن نية الوحينندة بمديننة دب نة يجندو  جمينج األعننذار 
إمنننا إلننن  مدر نننة الدينننوي  الخاصنننة بالصنننناعات الدرليدينننة والفننننو    لطنننرد الدالمينننذ منهنننا

فنند  إلنن   ي ننعو وهننذا الننذي جعنن  رجننا  اإلصننالح   3أو طننرد الدالميننذ نهائيننا  2الشننعبية
دعدبنننر   إذ دحننند  لل نننلطات الرائمنننةوهنننو بميابنننة  .4المننندارس الحنننرة لدعلننني  أبنننناء المنطرنننة

المراومنننة الدنننم دننن  اعدمادهنننا مننن  طنننرو الحرينننة الوطنينننة أشنننيا  أحننند  المجابهنننة اليرافينننة
 .5بصفة عامة

                                                 
 .140ص : المرجج ال ابق جما  قنا  1
 حد  د درطب اإلدارة أيبر عدد ممي  م  األطفا  لهذ  المدر ة قامت بفد  ق   يا . للدفصي  ينظر: 2

A.W.T, Arreté, 09/03/1949,  J.O.A, 23
em

Année, N°22, du 18/03/1949, p340. 
يذير الشافعم عي اوي أنب بعد يالث  نوات م  الدرا ة رث  المحاوتت المديررة للبراء فم المدر ة إت أ  اإلدارة  3

قامت بطرد  ودحويلب رفرة بعض زمالئب إل  المدر ة المدخصصة بالفنو  والصناعات. للدفصي  حو  هذ  المدر ة 
ل  نبق يما ذير أيغا قولب: . 367  المرجج ال ابق  ص8ج ،.تاريخ الجزائر الثقافي..أبو الرا    عد اهلل: ينظر: 

: الشافعم عي اويوأيناء عوددنا للمدر ة فم العا  الموالم د  طردنا نهائيا.  اواحد افم هذ  المؤ  ة إت عام
 المصدر ال ابق.

 .: المصدر ال ابقالشافعم عي اوي 4
 .120إيفو  دوري : المرجج ال ابق  ص 5
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يانننت هنننا  أقننال  دب ننية ديدننب ودحنناو  أ  دننؤير فننم المجدمننج لد ييننر مننا بننب منن  
باإلغننافة إلنن  هننذا العمنن  الصننعب فننإ  رجننا  اإلصننالح يانننت ف نناد ودصننل  منن  ذادننب  

تؤازرىا وتغذييا وىي حركة التعميم التي ››لديه  حرية أخرى د اير اإلصالح بالرل  بن  
   .1‹‹انتشرت بالمراكز الميمة من عمالة قسنطينة

بصفة عامة ومواجهنة  إ  الدعلي  فم إطار اليرافة العربية يمي  مراومة غد ال رب
يمنا أننب يعدبنر  والد ييد عل  اتندماء للوط  الجزائر  لإدارة ات دعمارية بصفة خاصة 

فننننم  يا ننننة  ةدميلننننالم ننننلطة علنننن  الجزائننننريي  والم  نننندعماريةمراومننننة أمننننا  الغننننريبة اإل
صننالح الدعلنني ولنشننر  .الممنهجننة منن  طننرو اتدارة ات نندعمارية 2الدجهينن  فننم أو نناط  وا 
أ ننداذ أو أ ننداذي  قننائمي  عليننب من  خننال  دنوفير علنن  األقن  يننا  تبند منن  وجنود  النناس

وياننت دب نة من  المنناطق المهمنة فنم عمالنة ق ننطينة  إذ حناو  رجنا   .3فم ي  مديننة
والدهنننذيب فنننم المنطرنننة مننن  خنننال    جمينننج مجهنننوداده  فنننم نشنننر الدعلننني  بنننذ  اإلصنننالح

  4‹‹عمثى نظثام حثديث››المندنم والدنم دينو يما يرو  أحمد دوفيق إنشاء المدارس الحرة 
ن بمثدا ››حد  يرى  نيا  منطرنة دب نة وثيرهنا من  المنناطق  القيثام بالواجثب العممثي، واب

رجالو يمثمون العز الشامخ واليمم العالية لجدير بوجود حركثة عمميثة لتغذيثة الشثبيبة 
المندارس الدنم عرفنت منطرنة دب نة حرينة دعليمينة فنم  .5‹‹المقبمة بمبثان التعمثيم العربثي

 د  إنشاؤها فم شما  المنطرة وفم جنوبها وهم:

 

 

                                                 
 .51جمعية العلماء الم لمي  الجزائريي : المرجج ال ابق  ص 1

 .120  صالمرجج ال ابق  ىذه ىي الجزائر: أحمد دوفيق المدنم 2
 .164علم مراد: المرجج ال ابق  ص 3
 .383  صالمرجج ال ابق  كتاب الجزائر: أحمد دوفيق المدنم 4
 .11/09/1925  ق نطينة  الجزائر  230  ع6س  النجاح  تبسة 5
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ى:تبسظبمدرسظىتكذوبىالبنونىوالبناتى  2-4-4

بفغنن   1932 نننة فننم شننهر جننوا   مدر ننة دهننذيب البننني  والبنننات بدب ننةد   ننت 
 .1جهود الرائمي  عليها

ى:بتبسظىمدرسظىالصادقوظال  2-4-2

وقنند أشننرو عليهننا الصننادق بنن   1938أوت  16د   ننت المدر ننة الصننادقية فننم 
د جي  ما بني  1939 /1938وقد عرفت المدر ة فم المو   الدرا م   2خلي  دربا م

ينندرس بهننا باإلغننافة إلنن  ال ننيد الصننادق بنن  خلينن  دربا ننم يننا   .3دلميننذا 200و 140
 .4عي   ميهوبما الشي  همبينم  معلمي  ايني  آخري  

وبننناء   19516أيدننوبر  01فننم للدنندريس بهننا الدحننق  فرنند  5محمنند ننناج  أمننا ال ننيد
عل  الدرارير الدم درد  م  طرو مخدلو األجهزة اإلدارية واألمنية إل  عمالنة ق ننطينة 

 .7دت المدر ة م  المؤ  ات الدم يرو  عليها رجا  اإلصالحفرد ع  

 :مدرسظىبئرىالطاتر 2-4-8

للدنننندريس والننننوعظ يننننا  الشنننني  الحبيننننب فننننارس يدنرنننن  منننن  دب ننننة إلنننن  بئننننر العننننادر 
رجننا  اتصننالح ببئننر العننادر بفنند  مدر ننة لدعلنني  أبننناء  قننا  1950وفننم  نننة  بالم ننجد.

                                                 
 للدفصي  حو  مدر ة دهذيب البني  والبنات دب ة ينظر: الفص  الرابج لصاحب البحث. 1

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. 
  (.24ينظر الصورة الملحق رق    4
بروراي البلدية المخدلطة مر ط  حافظا للررآ  اليري  يامال  طالب زيدونم ثير مدحص  عل   1890م  مواليد  5

  .شهادة
6
 A.N.O.M, Aix- en Provence, carton N°9336/4F3, Notice de  renseignement, du 

07/10/1954.
 

 A.W.C, Services des Reformes, Bte N°11, M. Le Maire de La Communeنظر:يللدفصي   7

de Tébessa, a M. Le Préfet de Constantine, E.E.P.M.R, op.cit
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حوازهننا  وقنند حغننرها ال ننادة العربننم الدب ننم وحامنند روابحيننة ومحمنند الشننبويم أالناحيننة و 
. ونظنننرا لليفننناءة الدنننم دمينننز بهنننا الشننني  الحبينننب فنننارس فرننند 1ومحمننند عبننندو بننن  هنننارو 

   .2المدر ة مج ددري ب لبعض الموادأ ندت لب إدارة 

وقند   3دديو  المدر ة م  ق مي  يدلر  فيهما الدعلي  باندظنا  قرابنة اليالينو  دلمينذا
 .والفرب والدناري ن ة ٌّاللن وقد يانت المواد الدم يدلراها الدالميذ باإلغافة إل  الررآ  اليري  

منادة الرنرآ  الينري  يندرس  الدالمينذ منادة الرياغنيات. ينا دندريس وبعد فدرة أغيفت إل  
  فنإفنم حني    فرند ينا  ميلفنا بدندريس الفرنب الطاهر برهو   أما محمد عبندو بن  هنارو 

. برنم 4الشي  الحبيب فارس يندرس مخدلنو العلنو  األخنرى إغنافة إلن  منادة الرياغنيات
 1955شننؤو  المدر ننة إدارة وددري ننا إلنن  ثايننة  نننة علنن  الشنني  الحبيننب فننارس قائمننا 

وقنند ا نندمرت المدر ننة درنند   5منن  طننرو األجهننزة األمنيننة اإل نندعمارية درالننبحيننث دنن  اع
 .6م  طرو ال لطات الع يرية 1956الدعلي  ألبناء الناحية إل  ثاية ثلرها  نة 

 :الشروطظبمدرسظىالحواةى 2-4-1

ياننت فنم ورثن  أ  المدر نة   1944 نة فم بناء المدر ة  جمعية الحياةنطلرت ا
داء آميننننذ. وقنننند يننننا  المعلمننننو  يرومننننو  بننننإت أنهننننا بنننندأت د نننندرب  الدال  بنننندايات أشنننن الها

                                                 
  .المصدر ال ابق :بشير هيبم 1
 .البدر فارس: المصدر ال ابق 2
م  زمالء الدرا ة بمدر ة بئر العادر والذي  الدحروا باليورة فيما بعد محمد الطاهر علوا   أحمد فارس ب  معمر  3

 :بشير هيبمعال  فارس  عمار بوطارفة  علم فارس  حمب ملو  ب  عياد  شهيد(  ح ي  بوراس  شهيد(.  
 .المصدر ال ابق

 .المصدر ال ابق :بشير هيبم 4
 .صدر ال ابقالبدر فارس: الم 5

6 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 

op.cit. 
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 مالئنن  للدنندريس  ورثنن  ذلنن  يننا  دلهننو أبننناء الناحيننة ر ننالده  الدعليميننة فننم وغننج ثيننر
 .  1مبالي  بالصعوباتثير ويانوا  للدعل  يبيرا جدا

بدعيننني  المننندير والمعلمننني   1948قامنننت إدارة جمعينننة العلمننناء الم نننلمي  فنننم  ننننة 
حيننث أ ننندت إدارة مدر ننة الحينناة  لل ننيد الطنناهر حننراث   لمخدلننو المنندارس الدابعننة لهننا

محمنند قوا ننمية  وعلننم عيمننانم  ومحمنند :  ننعدي  أمننا المعلمننو  فرنند عينننت لهننا ال ننادة
 .2زروا   ومعمر عيمانم

       وقننند ينننا  للرنننائمي  عليهنننافنننم فننند  أبوابهنننا ت ننندربا  الدالمينننذ ننندمرت المدر نننة ا
الدالمينذ رثن  عند  إدمامهنا. فنم هنذ  الفدنرة ياننت  ا ندرطابدور فم  -خاصة جمعيدها-

وبعند د نج  ننوات من  إنشناء جمعيننة . لديملنة بنناء المدر ننة دبنذ  جهنودا معدبنرةالجمعينة 
   .1953بناء المدر ة وذل   نة م   اتندهاءد    الحياة

طنرو جمعينة العلمناء فرند عني  إلداردهنا من   3ونظرا ليفاءة الشي  محمند الشنبويم
داء مهمدهنا الدنم ا ندمرت آل د ندرب  الدالمينذظلنت لمنا ايدمن  بنناء المدر نة و  الم لمي .

 1956نننننوفمبر  21اإلدارة اإل نننندعمارية بدنننناري   تحيننننث قامننننفرننننط  ياليننننة  نننننواتلمنننندة 
 .5إل  ثاية ات درال  ات دعمارية الع يرية ةلريادلا دعمالها مريزا وقد د   4ب لرها

                                                 
1
 الصادق رزايرية: المصدر ال ابق. 
 .07  ص22/11/1948  الجزائر  57  ع2    2س  البصائر  قائمة أسماء المعممين ومراكزىم 2
محمد الشبوكي عزالدي  ذويب:  نظر:يباإلغافة إل  يفاءدب العلمية واإلدارية فرد يا  شاعرا مفوها للدفصي   3

 2009مارس  15-14دار اليرافة لوتية دب ة  يومم  ،أيا  دب ة األدبية  (2119-4441ومواقفو الشعرية )
 .87-75  ص  س. .دة  الجزائر    مطبعة  رار  بادن1ط

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. 

 أرشيو مدر ة الحياة الشريعة  دفدر الد جيالت العامة  المرجج ال ابق. 5



 ظالمنطقىظاهرىالنشاطىاإلصالحيىفيىم  ىى  ىىىىلث:الفصلىالثا

 
043 

 وقننددعلنن  بهننا لمنندة  نننة واحنندة  حيننثأحنند دالميننذ المدر ننة  1الصننادق رزايريننةيننا  
 األخننرىالمنواد من  مجموعننة الرنرآ  الينري  والفرننب  باإلغنافة إلن  رفرنة زمالئننب  فيهنادلرن  

 .2م  نحو وصرون ة ٌّاللنعلو  ي

 :التربوظىوالتطلومىبمرسطىمدرسظ 2-4-9

خنريه جنامج  بهناأشنرو علن  الدندريس قا  رجا  اإلصالح بإنشناء مدر نة بمر نط 
قامنننت لجننننة الدربينننة والدعلننني  آخنننري  يننن  درس بهنننا يالينننة معلمننني    3الزيدوننننة علنننم هنننوا 

 .4محمد ب  األزهري  الطاهر ب  عبد اهلل ومصباح هوا  :لجمعية العلماء بدعيينه  وه 

 :مدرسظىالكداوظىبتبسظ 2-4-1

هنننو   هنننذ  الفدنننرة نننيا  دب نننة فنننم مننن    برجنننا  اإلصنننالح يمنننا ينننا  يشننن   المدننن ير 
وهنم دعلني    وقد يانوا يردمو  فنم  نبي  ذلن  منا لنديه  لدحرينق أهن  ثاينة م  لة الدعلي .

 6بم نننينب النننذي دبنننرع 5أيبنننر عننندد مميننن  مننن  النننناس. وينننا  مننن  هنننؤتء محمننند العمنننري
  ونظنننرا لدزايننند الدالمينننذ 7فدحهنننا مدر نننة لدعلننني  األطفنننا ل لمجموعنننة مننن  رجنننا  اإلصنننالح

 حيننث  منن  ا ننديعاب الجميننجي  دمالدننم لنن  دنن  مدر ننة دهننذيب البننني  والبنننات بدب ننة علنن 
ولنن  يينن  بمرنندور أهنن  . 8دلميننذا 354 إلنن  1951فننم أو  أيدننوبر ل نننة ه  وصنن  عنندد

  دننوفير  حيننث يدطلننب ذلنن  يمننا يرننو  أبننو الرا نن   ننعد اهلل  الخيننر فنند  مدر ننة حننرة أخننرى
                                                 

(: دلميذ بمدر ة الحياة بالشريعة ي  بمدر ة دهذيب البني  والبنات دب ة فطالب بمعهد عبد الحميد ب  1936  1
اهرة لي انس داري   مدير باديس بر نطينة  مجاهد بناحية  وق أهراس  ي  بناحية دب ة  طالب باليلية الحربية بالر

 المحافظة ال يا ية بالناحية الع يرية الخام ة  مدراعد بردبة مرد .
2
 المصدر ال ابق. الصادق رزايرية: 
 .107المرجج ال ابق  ص  مدينة تبسة وأعالميا...: أحمد عي اوي 3
 .08  ص13/10/1947  الجزائر  10  ع2    1  سالبصائر  المعممون والمدارس 4

(: عغو حزب الشعب  حرية اندصار الحريات الديمرراطية(  أو  رئيس بلدية 1964-1899  المدعو حمب 5
 الرائمة العمري: المصدر ال ابق.. M T L Dبا   النننن  1947عربم بدب ة  نة 

 يرج فم حم اليني ة بالررب م  م جد عربة ب  نافج. 6
  .(25  ينظر الصورة الملحق رق  7
 للد جيالت العامة لجمعية العلماء الم لمي . ال ج  المدر م أرشيو مدر ة دهذيب البني  والبنات دب ة  8
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ينننن  منننن  الميننننا  والمننننا  الننننذي ت ي نننندطيج دننننوفير   -باإلغننننافة إلنننن  البرنننننامه والمعلنننن -
الذي ي ندرب   المحغ  إيجادوهذا الغ ط فم دعداد الدالميذ وصعوبة  .1شخص بمفرد 

يرنننند  بيدننننب فننننم المو نننن  الدرا ننننم  العنننندد المدزاينننند للدالميننننذ  ربمننننا جعنننن  محمنننند العمننننري
 مدينة.الد دوعب عددا آخر م  أبناء  لفدحها مدر ة 1951/1952

وبدناري   1951/1952در ة د ندرب  الدالمينذ فنم بداينة المو ن  الدرا نم بدأت الم
قننند  إلننن  دب نننة األمننني  العنننا  لحرينننة اندصنننار الحرينننات الديمرراطينننة  1952جنننانفم  08

  .4وقد أطلق عليها مدر ة الهداية  3والذي قا  بددشينها 2ال يد ح ي  لحو 

ح ننني  خلينننو الطلنننق علينننب حالينننا حنننم  ي 5جدينننددحنننو  موقنننج المدر نننة إلننن  حنننم 
(  وقند ياننت أو نج محمنود أر نال  المدر نة اإلبددائينةيعرو بحم المندارس بنالررب من  

مننن   نننابردها نظنننرا لدوفرهنننا علننن  أربنننج حجنننرات درا نننية وميدنننب صننن ير للمننندير و ننناحة 
 .  اإلصالح بدهيئدها ت دربا  الدالميذ قا  أه ص يرة  وقد 

مننن  الناشنننطي  فنننم حنننزب الشنننعب  حرينننة اندصنننار  ددمينننز المدر نننة بننن   معلميهنننا
 النننندروسدرنننند  الدننننم  المنننندارس اإلصننننالحيةي يرهننننا منننن  وهننننم   6الحريننننات الديمرراطيننننة(

يمنننا ينننذير شنننار  صنننالحية يننند  فنننم ميننن  هنننذ  المننندارس اإلو   بدننندائملم ننندوى الدعلننني  اإل
ومخدلنو علومهنا ينالنحو  العربينة نن ةٌّاللنن فنم مدينامال ادعليمن دلري  الدالمينذروبير أجرو  

                                                 
 .247  المرجج ال ابق  ص3ج ،تاريخ الجزائر الثقافي...أبو الرا    عد اهلل:  1
عشرة مج نج  وهو فم    الدا عة  1936 نة ( م  مواليد مدينة  يييدة  بدأ مشوار  النغالم 1917-1995  2

عي  أمينا عاما فم  1950نج  شما  إفريريا بمدينة الجزائر  ش   منصب رئيس دحرير جريدة األمة  وفم  نة 
 .الدحق باليورة الدحريرية 1955اللجنة المريزية لحرية اندصار الحريات الديمرراطية  فم  نة 

3
 A.N.O.M, Aix- en Provence, carton N°9336/4F3, Raport de  police, N°29/S, du 

24/01/1952.
 

 يل . 03يطلق عليها أيغا مدر ة الهداية الررآنية دبعد ع  مدر ة دهذيب البني  والبنات بررابة  4
 .(26  ينظر صورة المدر ة الملحق رق يل .  02يبعد ع  المرر الردي  بررابة  5
   المصدر ال ابق.شخصيات في الذاكرة: يما  عاشوري 6
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  يعلن  العريدة الدوحيند(  والفرنب  ودف نير 1ي أصنو  الند  ينذا و  والصرو والبالثنة وثيرهنا 
 الررآ  اليري  والحديث النبوي الشريو وثير  م  المواد الميملة يال يرة النبوية.

 2دفج مبنننالغ ب نننيطة نظينننر اند ننناب أبننننائه  للننندعل  بالمدر نننةبنننالدالمينننذ أوليننناء  يرنننو 
إلنن  ثايننة   ال نناعة ال اد ننة والنصننو صننباحا منن  ابنندءويبنندأ الدالميننذ مزاولننة درو ننه  

من  ال ناعة الواحندة بعند الننزوا  بهنا الندروس الحادينة عشنرة  أمنا الفدنرة الم نائية فدنطلنق 
 .3إل  ثاية الرابعة م اء

  بننن  ينننا  هننننا  حنننرص مننن  دعل  بالمدر نننة ميلهنننا ميننن  الولننندحنننق النننلبننننت ل ينننا 
 بهننا أبننناء محمنند العمننري دعلنن فرنند  علنن  شننؤو  المدر ننة بنن   دنندرس هننم أيغننا الرننائمي  

 نعيدة من  بيننه  والرائمة  وعائشنة  إغنافة إلن  دالمينذ آخنري   الدي   وزهور  عزوه : 
 5وعائشنة عبند الرحمنا  الشنافعم عي ناوي وهمنا: ابننا  يما دعل  بها 4دايدة بديشو  ينوش

حمنند حفننظ اهلل  مخدننار خمننا   محمنند غننافة إلنن  ميلننود خمننا   بشننير خمننا   أإ 5وعائشننة
الرنائمو  علن  الدعلني  بالمدر نة فنم  . ويا 6الطيب خما   ح ا  أمير  ميهوب ميهوبم

  يرومنو ف  بمدر نده  إلن  العناينةالدالمينذ  فم إطار الدربية الخلرينة يوجهنو  بن  وين مرو 
 .7 بوعاألمرة فم  حجرات درا ده بدنظيو 

دحفننيظ ودنندريس الدالميننذ الرننرآ  بمدر ننة الهدايننة هننو يرننو  بننب المعلمننو   عمنن أو  
العربيننة منن  نحننو  ننن ةٌّاللنننفننم علننو   األوليننةوالمبننادىء   إغننافة إلنن  دعلننيمه  الفرننب  اليننري 

 .الوطنية األناشيددلرينه  ويذا   وصرو

                                                 
 .536المرجج ال ابق  ص، تاريخ الجزائر المعاصرة...شار  روبير أجرو :  1
   المصدر ال ابق.شخصيات في الذاكرة: يما  عاشوري 2
 عائشة حيدو م: المصدر ال ابق. 3

 .الرائمة العمري: المصدر ال ابق 4
 .: المصدر ال ابقالشافعم عي اوي 5
  ا.10  ال اعة 22/10/2014بداري    بلدية دب ة  وتية دب ة مرابلة مج أحمد خما : بمنزلب  6

 عائشة حيدو م: المصدر ال ابق. 7
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أ نننندت إداردهنننا إلننن  الشننني  عبننند الحفنننيظ  حينننثانطلرنننت المدر نننة ب ربعنننة معلمننني  
ح ني  خليننو  والطينب ننناج  الأر ننال    ال ننادة: محمند دندريسبندري  وقنند  ناعد  فننم ال

دعلي  البننت عل   المشججأر ال   محمدوقد يا  أيير المعلمي  بالمدر ة نشاطا الشي  
  وقنند ينا  ي نندرد  معننب لمخدلننو الدالميننذ مجلننة ال ننندباد علنن  األخننذ بينندهااألولينناء  حاينا

الفدينننات إلننن   فنننم طريرنننبحب ليصنننطييينننر مننن  البينننوت العلننن   يمنننرينننا   يمنننا .1البحنننري
  .2المدر ة

بدب نننة لننن  ديننن  يلهنننا دحنننت لنننواء  رجنننا  اإلصنننالحإ  المننندارس الحنننرة الدنننم أقامهنننا 
  فال اينننة الدنننم اجدمنننج عليهنننا رجنننا  اإلصنننالح بالمنطرنننة هنننم جمعينننة العلمننناء الم نننلمي 

ورث  أ  مدر ة الهداية ثير دابعة لجمعية العلمناء إت   3‹‹نشر التعميم ويقظة الناس››
 .  4إت أ  ذل  ل  يمنعها م  العم  ببرنامجها الدعليمم

 :الطووناتالتربوظىبمدرسظى 2-4-7

الدعلنني   ييمن الشنافعم هننوا  بن  بشنير ثينر أننب لن  فنم هنذ  المدر نة قنا  بالدندريس 
 1947 ننة فنم و   5بها نظنرا للغن وطات الدنم مور نت علينب  فرحن  إلن   نوق أهنراس

علنم هنوا   معلمي  ايني  هما:بها لددريس عينت لجنة الدعلي  لجمعية العلماء الم لمي  ل
 .6وم عود ثلوج

إ  رجا  اإلصالح بمنطرة دب ة قند حناولوا دعلني  أيبنر عندد ممين  من  النناس فنم 
أو ربطنننوا دعلننني    ولننن  ي ننندينوا فنننم دعلنننيمه  جن نننا بعيننننب قننناموا بإنشنننائها المننندارس الدنننم 

                                                 
 . (27  الصورة الملحق رق  ينظر 1
 . ا20  ال اعة 24/05/2014بداري   دب ة  وتية دب ة  بلديةمرابلة مج عائشة بووشمة: بمنزلها   2

 .258  المرجج ال ابق  ص3ج ،الثقافي...تاريخ الجزائر أبو الرا    عد اهلل:  3
   المصدر ال ابق.شخصيات في الذاكرةيما  عاشوري:  4
 .03ص  المرجج ال ابق5 ق مة المجاهدي  مر ط 5
 .08صالمرجج ال ابق    10  عالبصائر  المعممون والمدارس 6
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بفغن  هنذ  المجهنودات لن  . بن  عمندوا إلن  أ  يندعل  الجمينج  البني  والبنات ب   معينة
   ول  دندير  ب  ناغلت بعز  وصبر م  أج  إحياء ما دم ر  ات دعمار.  دمت األمة

 دعندا  إلن  األمنة فرند أينر عن  لمندعل  بن إ  النفج م  الدعل  لن  يردصنر فرنط علن  ا
إن كل فرد يمكنثو اتتنثام الفرصثة الذىبيثة ››قولنب:  Jordan brown)1 جوردو  براو 

بثثثل سثثثتحول توقعثثثات األمثثثم  ،التثثثي لثثثن يقتصثثثر تأثيرىثثثا عمثثثى تغييثثثر حيثثثاة األفثثثراد
أيغننننا فننننم المينننندا  ب بال ننننالح  قاومدنننن ات نننندعماراألمننننة  فيمننننا قاومننننت .2‹‹وطموحاتيثثثثا

وقند أعطنت المندارس بمنطرنة    م  خال  هذ  المؤ  نات الدنم قامنت بإنشنائها.3العلمم
دب نننة صنننورة أخنننرى للمراومنننة الدنننم دبناهنننا أبنننناء الحرينننة الوطنينننة مننن  خنننال  دعلننني  بننن  

 وديريو أيبر عدد ممي  م  أبنائها.

إ  مخدلننو المنندارس الدننم  ننهر عليهننا رجننا  اإلصننالح بمنطرننة دب ننة   ننواء منهننا 
بمديننننة دب نننة    ومدر نننة الهداينننة الطنننابج العصنننري يمدر نننة دهنننذيب البنننني  والبنننناتذات 

  قند ياننت بهنا حرينة فنم مخدلنو ننواحم المنطرنةاليدادينب  أو ومدر ة الحياة بالشنريعة 
لدوجيب األمة ودهذيبها. هنذ  الحرينة الدعليمينة الدنم دبننم فنم الفنرد معنانم وا عة دعليمية 

األسثثاس المتثثين ››  نهنناب البشننير اإلبراهيمننممحمنند الشنني  الوطنيننة الحرننة الدننم وصننفها 
ات الدنم جهنودم. ياننت ال4‹‹لموطنية الحقيقيثة وىثي التوجيثو الصثحيم لامثة الجزائريثة

هننذ  المننندارس الجمعينننات ودمنننوي  دمويننن  بننناء و حينننث ديفلنننت ب  دبناهنننا الجميننج بننذلت قننند
ة منننن  أجنننن  دعميننننق مفهننننو  والدوعينننن أمننننا الرجننننا  الميلفننننو  بننننالدعلي  والدهننننذيب  5المحليننننة

                                                 
  (.2010-2007رئيس وزراء المملية المدحدة   1
 .11  ص2013  قطر  جانفم4  عمجلة دفير  لمجميعالتعميم  جوردو  براو : 2
 .123  صالمرجج ال ابق  ىذه ىي الجزائر: المدنم أحمد دوفيق 3
 .233  المرجج ال ابق  صالتعميم القومي والشخصية الوطنية...راب  دريم:  4
   الجزائر67  ع2    2  سالبصائر  إلى الجمعيات القائمة بشؤون المدارس إ ماعي  العربم: 5

 .05  ص14/02/1949
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فنم  عبنر مخدلنو قنرى ومداشنر المنطرنة.م  أج  دحرينق هنذا الهندو فرد دنرلوا  1الوط 
قننند شنننجعوا علننن   2قيننناديم األحنننزاب الوطنينننة أينننناء زيننناراده  إلننن  دب نننةبعنننض حننني  فنننإ  

  .الدعلي  ودعوا لفد  مي  هذ  المدارس الحرة

ىالصحافظ.ى2-2

  3والمحنننر  للعنننزائ   عمومينننة  فهنننم المحفنننز للعمننن دعننند الجرائننند والمجنننالت مدر نننة 
ور النذي دؤدينب د  والن فهنم منبنر دبلينغ األفينار  .4يما أنها رابطة دعارو بي  أفراد الشعب

ووصثث   ،وتناقثثل أخبارىثثا ،وتسثثميتيا ،وتثقيفيثثا ،ا ىتمثثام بالجماعثثات البشثثرية››هننو
 ثاينات رجنا  اإلصنالح وبمنا أ . 5‹‹وتوجيييثا إلثى مثا فيثو خيرىثا ومنفعتيثا ،نشاطيا

إصنننالح المجدمنننج مننن  يننن  جوانبنننب  وا ننندعما  يننن  الو نننائ  المداحنننة هنننم فنننم الجزائنننر 
لنشنننر  1925لدحرينننق هنننذ  ال اينننة  فرننند ادخنننذوا مننن  الصنننحافة و نننيلة أ ا نننية مننننذ  ننننة 
يانننت  1931أفينناره  الجدينندة. ولمننا د   ننت جمعيننة العلمنناء الم ننلمي  الجزائننريي   نننة 

 .6م  خاللها دعودها وأهدافها ومبادئها الصحافة و يلة دنشر

                                                 
 .91الدي : المرجج ال ابق  ص خير محمد 1

ودش  مدر ة  1952جانفم  08فإذا يا  ح ي  لحو   حرية اندصار الحريات الديمرراطية( قد زار دب ة بداري   2
  حيث 1951جانفم  27الهداية فإ  ال يد فرحات عباس  اتدحاد الديمرراطم للبيا  الجزائري( قد زار دب ة بداري  

 فصي  ينظر: دحدث مج مناغلم حزبب عل  الدعلي  وفد  المدارس الحرة. للد
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.    
هنا  م  يعدبر الصحافة  الحا يجب الددرب عليب ألنها قادرة عل  دفج العال  إل  الدمرد والعصيا . للدفصي  3

 الطريق اإلصالحي والطريق الثوري 4491-4411المقاومة السياسية ش: ينظر: الجاللم صاري  محفوظ قدا
  .17  ص1987در: عبد الرادر ب  حراث  المؤ  ة الوطنية لليداب  الجزائر  

 .09  ص03/12/1925  الجزائر  4  ع1  سالشهاب  الجرائد واإلصالح: المولود الحافظم 4
  المؤ  ة الوطنية لليداب  الجزائر اإلصالحيجمعية العمماء المسممين الجزائريين وأثرىا : أحمد الخطيب 5

 .265  ص1985
 .139المرجج ال ابق  ص، ...جمعية العمماء المسممين الجزائريين ودورىا في تطور: عبد اليري  بوصفصاو 6
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منطرنة دب نة فنم إطنار  ميرفنمفنم الجرائند والمجنالت منالذ ييينر من   ليدابنةايانت 
أو نرننند   أو دعنننوة لعمننن  معننني  منننا  أو وصنننو واقنننج  رائهننن آأو   إصنننالح أفينننار النننناس

  يمننننا أ  1هننننذ  األقننننال  دور يبيننننر فننننم إيننننراء مخدلننننو الجرائنننندلموغننننوع بعينننننب. ويننننا  ل
منطرنة دب نة بنشنر  وفنوقند قنا  مير  المواغيج الدم نشرت بها يانت فم جميج المجاتت

 عديد المراتت فم مجلدم الشهاب والبصائر.

المشنندريي  بهننا فننم جميننج وقنند بلننغ عنندد   فننم جرينندة الشننهاب مبيننراليدابننة ابنندأت 
ات يدننب فيهننا العربننم بنن  بلرا نن  مرنن. 2مشنندر  ألفننمقرابننة  1931 نننة  مننناطق الجزائننر

ويدننب  .3ينندعو فيننب إلنن  العمنن  الجمنناعم بنندت منن  العمنن  الفننردي  أل  الجماعننة دما نن 
نشنر مرنات عن  الوطني نة يما الدم إذا ا ديرظت أحيت ثيرها.   4يراظ الهم مرات آخر إل

وت مدر نة عربينة   الوطني ة الدم ددطلب دحر  أبنائها  الذي  ت يمليو  تصنحيفة يومينة
أعننناد الدنننذيير بالعمننن  فنننم مرنننا  آخنننر و  بينننة والننند ي  اإل نننالمم.العر نننن ة ٌّاللننننواحننندة لدعلننني  

ييمننن  فنننم   ألننننب يعدرننند أ  النجننناح بالن نننبة للنننراثبي  فنننم الد يينننر 5الجمننناعم منننرة أخنننرى
   حيث قا  الشاعر:عمله  موحدي  وليس فرادى

 تم سللل    مللل  قراهللل  تبنللل  النّمللل 

  
 أعوانلل  الّشلل   رحيلل  تجنلل  والنّحلل 

   

ة يونيننة  إذ بدعنناو  الجميننج يمينن  دحريننق إطننار الجماعننة هننم  ننن  فمبنندأ العمنن  فننم 
 .  6األهداو

                                                 
نما يانت فم مخدلو الجرائد والمجالت والدم منها  1 ل  يردصر ميرفو منطرة دب ة عل  جريدة أو مجلة بعينها وا 

 النجاح  المندرد  الصراط  ثير أننا اقدصرنا عل  ما ورد بمجلدم الشهاب والبصائر ينموذجي  ت ثير. 
 .164علم مراد: المرجج ال ابق  ص 2
  .07-05المرجج ال ابق  ص، 31  عالشهاب  الجماعة وتصرم عصر الفردأزفت ساعة العربم الدب م:  3

 .09-08  ص24/06/1926  الجزائر  32  ع2  سالشهاب  نداء إلى رجال الدين بالجزائرالعربم الدب م:  4
 01/07/1926  الجزائر  34  ع2  سالشهاب  الجزائر تصيم بك أييا الجزائري أينما كنتالعربم الدب م:  5

 .03-02ص
 .66  ص1989  دار الشهاب  بادنة  الجزائر  شخصية المسمم بين الفردية والجماعيةال يد محمد نوح:  6
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علنن  مجلننة الشننهاب الدننم عنند ها المنبننر الننذي لننب آيننار  فيننب فننم مرننا  آخننر أيننن  و  
الننذي  ي خننذو  علنن  عننادره  همننو   .1الطيبننة ودطننرق أيغننا إلنن  المنافحننة علنن  العلمنناء

ن أ  النند ي    مرنا  آخنرفنم  ينذل  أورد ة  ويعملنو  علن  دوجيههنا الوجهنة الصننحيحة.األم 
ت أ  يدننر  للهامننة منن  الننناس دنندخ  فيننب   اإل ننالمم لننب أهلننب الننذي  يدحننديو  عنننب بعلنن 

يدعلننق بننالخلو ة الدننم يننرى أصننحابها  . وفننم مجننا  العرينندة اإل ننالمية نشننر مرننات2أهواءهننا
النة فنم وحنو  ا ن  الجاللنة النذي يجعلوننب ح  أنها مجا  ليشنو الحجنب واخدنراق ال ينب

 .3قلوبه 

وهننم دعننوة صننريحة   4ونشننر مرننات فننم الننذي  ييدبننو  فننم م ننائ  ت علنن  لهنن  بهننا
الة أ  يجعلوا أقالمهن   ني  د دري   يم  للذي  له  الردرة واليفاءة العلمية عل  إفادة األمة 

فننم اليدابننة   فننإ  غننرره  بننال علنن فرننط  و يدفوهنن  أمننا الننذيفننم أبننواب الخيننر والصننالح. 
   . فعهأيير م  ن

اعدبرهنننا منافينننة لمنننا  حينننث  5ويدنننب مرنننات مطنننوت حنننو  بننندع الطرائنننق فنننم اإل نننال 
وفنم إطنار ربنط األمنة الجزائرينة قومينا يدنب العربنم بن  بلرا ن   جاءت بنب ال ننة النبوينة.

يمننا أوغنن  فننم مرالننب دور   هننم أمننة شننرقية إ ننالمية أ  األمننة الجزائريننة بنني  فيننبمرننات 
 نيبدأ   النصرانيي  ودنظيمه   وخدمب ب نب فم إطار جمعية العلمناء الم نلمي  الجزائنريي 

                                                 
 .04-02  ص10/02/1927  الجزائر  83  ع 2  س الشهاب  كممات العظماءالعربم الدب م:  1
   الجزائر115  ع 3  سالشهاب  اإلضرار بالدين باسم الدين ووجوب ثبات المصمحينالعربم الدب م:  2

 .05-04  ص29/09/1927
 20/10/1927  الجزائر  118  ع 3  سالشهاب  الخموة العميوية ىل ىي من اإلسالمالعربم الدب م:  3

 .11-10ص
  26/07/1928  الجزائر  157  ع4  سالشهابقد ضل من كان مثل ىذا ييديو، العربم ب  بلرا  :  4

 . 12-09  ص02/08/1928  الجزائر  158  ع4  سالشهاب. ينظر أيغا: 09-07ص
. 08-02  ص04/10/1928  الجزائر  166  ع4  سالشهاببدعة الطرائق في اإلسالم، العربم ب  بلرا  :  5

 .05-02  ص18/10/1928  الجزائر  168  ع4  سالشهابينظر أيغا: 
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  والذي يدمي  فم بناء المجدمج ع  طريق رجا  العلن  النذي  1العم  المنظ  لفائدة األمة
بذلونب من  خنال  النشناط النذي  ني  يزالو  يدخرجنو  من  المعاهند اإل نالمية وت  دخرجوا

والدننم ي ننعو  إلنن    والنننوادي الدننم أنشنن وها  والجمعيننات  والمنندارس الحننرة  فننم الم نناجد
وحننو  دور العلمنناء يدننب العربننم بنن  بلرا نن  مرننات  إنشننائها حدنن  د طننم ربننوع الجزائننر.

ذيره  فيب بواجبه  دجا  المجدمج الذي من  حرنب علنيه  أ  يظهنروا لنب الحنق من  الباطن  
 .2ة الدم يدخبط فيهاوأ  يخرجو  م  األمي

ولدعريو  يا  دب ة بوغج النواب فم البلدينة يدنب علنم عبناس بن  حماننة مرنات 
  وبننني   صنننعوبة ات ننندعمارية ذي نننر فينننب بالغننن ط النننذي يمنننارس علنننيه  مننن  طنننرو اإلدارة

ذي ننر فيننب قننر اء الش ننهاب أوت و ننيا  منطرننة  . ونشننر مرننات آخننر3العمنن  فننم هننذا الو ننط
دعامن  اإلدارة  جنراءب  وددرلب من   نوء إلن  أ نوأ   مة دعيش الحرما أ  األ دب ة يانيا 

مننج مطالننب الشننعب فننم حرهنن  فننم النندعل   وفننم هننذا دعننوة إلنن  ا نندنهاض ات نندعمارية 
عند  قدردنب فند  الم نجد  بدب نة علن  اوبلندي اعمالينا دبنار  عغنو وقند جلند ذادنب باع  الهم 

م دلراهنننننا مننننن  طنننننرو اإلدارة حدننننن  دنننننؤدى فينننننب فريغنننننة أوشنننننعيرة  نظنننننرا للصنننننعوبة الدننننن
 .4ات دعمارية

  والمدعلنننق لنننب فنننم الدحغنننيروبمنا نننبة اتحدفنننا  النننذي بننندأت اإلدارة ات ننندعمارية 
 نشننرت الشننهاب مرننات عنن  جهنند علننم بمننرور مائننة  نننة منن  الدواجنند الفرن ننم بننالجزائر 

                                                 
  الجزائر  جويلية 8  مه7  ج8  سالشهابالعناية بالمجتمع حق ديني عمى العمماء، العربم ب  بلرا  :  1

 .368-361  ص1932
 1932  الجزائر   بدمبر 8  مه9  ج8  سالشهابكممة دينية إلى ذوي األحالم والنيى، العربم ب  بلرا  :  2

  .481-477ص
 .14-11  ص05/01/1928  الجزائر  129  ع3  سالشهاب    مبالغة و  إفراطعلم عباس ب  حمانة:  3
  156  ع 4  سالشهاب  أحق أن تمق مساجدنا وحرمان أبنائنا من المعار  ترضاه فرنساعلم عباس:  4

 .07-03  ص19/07/1928الجزائر  
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س عربينة دينو  مين  المندارس عباس فم بلدية دب ة م  خنال  دعودنب إلن  د  نيس مندار 
  .1فم الرطر الجزائر المفدوحة اليالث

وهننو عبننارة   منطرننة جبنن  األوراس فننم مرننا  نشننر  وفنم األدب وصننو محمنند جفننا 
 إلنن حيننث دحنندث فيننب عنن  الطبيعننة  ينن  دطننرق فننم الموغننوع   أحنند خننواطر  األدبيننةعنن  

 .2أطوار اإلن ا  اليالية

 د فيننننبأي نننن  بننننراهي  بنننن  عبنننند ال ننننال  مرننننات با نننن  جماعننننة أعيننننا  النمامشننننةإيدننننب و 
 .3 يجمعية العلماء الم لمي  الجزائريل ده مناصر 

رأ علنن  م نندوى الجزائننر منن  قبنن  بمننا أنهننا يانننت درنن مننا يالحننظ علنن  مجلننة الشننهاب
أمنا المواغنيج الدنم  .عامنة النناسدرريبنا ت ي ندفيد منهنا  بب نن الرنو فيمي    مشدر  ألفم

 يا  ينشرها الدب يو  فرد يانت عل  الشي  الموالم:

بعرينندة الم ننل   وأ  النند ي  لننب  نننت جنن  المواغننيج الدننم دنن  الدطننرق إليهننا ددعلننقيا
أهلننب الننذي  يدحننديو  با ننمب  يمننا يانننت هنننا  دعننوة لننربط األمننة بالمشننرق  إغننافة إلنن  

ينننذل  مننن  المواغنننيج الدنننم   الد صننند ي للبننندع الدنننم يريمهنننا ويننندعوا لهنننا بعنننض الم نننلمي 
 والحث عليب  ونبذ العم  الفردي.  جماعمأخذت حي زا فم المجلة الدعوة للعم  ال

أما المواغيج األخرى فهم وصنو للغن وطات الدنم درنو  بهنا اإلدارة ات ندعمارية 
علننن  الننننواب الم نننلمي  النننذي  ي نننعو  لدحرينننق مطالنننب ال نننيا   خاصنننة منننا دعلنننق منهنننا 

 بإقامة المدارس للدعلي .

                                                 
 08/11/1928  الجزائر  171  ع4  سالشهاب  ا حتفال المئوي واقتراح النائب العمالي السيد عمي عباس 1

 .03ص
 1936  الجزائر  أوت/ بدمبر12  مه6  ج12س  الشهاب  وحي جبل أوراس ألبناء الجزائرمحمد جفا :  2

 .268-263ص
 .222  ص1933  الجزائر  أفري  9  مه5  ج9  سالشهاب  إلى جمعية عمماء السنةإبراهي  ب  عبد ال ال :  3
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العلمننناء الم نننلمي  نجننند أيغنننا مواغنننيج دصنننو مناصنننرة أهننن  دب نننة لجمعينننة يمنننا 
عمومننا فننإ  المواغننيج و  فننم هننذ  المرنناتت. انصننيب يننةألدبويننا  للمواغننيج ا  الجزائننريي 

  .الدينية اإلصالحية دمي  الن بة اليبيرة م  جملة المواغيج الدم د  الدطرق إليها

عديننندة منطرننة دب ننة رجننا  اإلصننالح بمنن  طنننرو  ة بمجلننة البصننائراليدابننيانننت و 
      ت الدم دخد  األم ة عموما و يا  منطرة دب ة بوجب خاص.وفم مخدلو الموغوعا

ردة  بعنند مننا قننا  مجلننس إدارة جمعيننة العلمنناء الم ننلمي  بنشننر منشننور بمنا ننبة النننز 
 فرند يدنب عمنار يننوش من  العويننات مرنات  1الدم دعا لها الديدور اب  جلو  بر ننطينة

احدجناجه  غند من  أحينا ا ندنياره  و  قند مواقند العويننات   نيا  قرينةأ    دحدث فيب عل 
   .  2هذ  البدعة

نشننر علننم رحومننة مرننات عنن  النهننوض بننالدعلي  العربننم  دعننا أيغننا منن  العوينننات و 
ليدابة حد  دحفز النناس ا  فم هذا الموغوعوأصحاب األقال  الدم لها باعا ليد اب ب افي

ميننم مرننات بنني  فيننب نشننر الشنناذلم ال يمنا. 3فنم الموغننوع لدجدينند رثبننة األمننة فننم الدعلنني 
إقبا  الجزائريي  عل  جامج الزيدوننة النذي ينزداد من  ينو  آلخنر  يمنا دحندث عن  منؤازرة 

واتندرننننا  إلنننن    درثيننننب الننننناس فننننم النننندعل ل دعننننوة وهننننم   4الجزائننننريي  بعغننننه  لننننبعض
 المرايز العلمية اليبرى للدزود منها بمعارو أيير.

ب اتحدفنناتت الدننم أقيمننت بمدر ننة بنني  فينن أمننا الننوردي بنن  عمننارة فرنند نشننر مرننات
بمنا نبة ذينرى وذلن    دهذيب البني  والبنات بدب ة  ويذا بننادي الشنبا  الم نلمي  بدب نة

                                                 
 1  سالبصائر  منشور إلى األمة الجزائرية المسممةالمجلس اإلداري لجمعية العلماء الم لمي  الجزائريي :  1
 .05-04  ص16/10/1936الجزائر    39ع
 .08  ص23/10/1936  الجزائر  40  ع1س  البصائر  احتجاج عمى زردة ابن جمولعمار ينوش:  2
 .08  ص02/04/1937  الجزائر  61  ع2  سالبصائر  التعميم العربي الحر وأسباب تأخرهعلم رحومة:  3
 .02  ص30/04/1937الجزائر    65  ع2س  البصائر  بشرى لموطن العزيزالشاذلم الميم:  4
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ودعنوة   يشنحذ فينب همن  العلمناء للعمن   . ونشر أحمند هنوا  مرنات1المولد النبوي الشريو
من   بمنا علينب للنهنوض  لهن  دناري  اوأ نالف  ول ة بديعنة ا قويم االشباب الذي يمدل  دين

إلنن   الشنريعة ناحينة شننباب  يندعو فيهنا أمنا محمند الشننبويم فرند نشنر قصننيدة  .2واجبنات
. 3ات دشنننهاد فنننم  نننبي  دحرينننق ينننرامده حنننيه  علننن  و   عننند  ات د نننال  للعنننيش المهننني 

. وفنننم 4العربنننم الدب نننم مرنننات بنننب فدننناوى حنننو  الدجننننيس والدنننزوج ب ينننر الم نننلمات ونشنننر
 محمنند جفننا  فرنند نشننر أمننا .5حمنند بنن  بشننير مرننات فننم النرنند األدبننمموغننوع أدبننم يدننب أ

إلن  اليرظنة من  خاللنب ودعنا   ث فيب عل  قيمنة الشنباب النذي هنو عمناد األمنةدمرات دح
بنن  بنناديس الننذي جعنن  منن  الشنني  عبنند الحمينند بجهنند فيننب مردنندي    ومباشننرة العمنن  بجنند

علنم بن   نشنرفرند لريمنة الدعلني   نظنراو  .6اإلفريرنم يلمة الحق فنم الشنما  ريا  أهدافب 
يما يدب أبو الحق مرنات إلن  الشنباب ينذيره  بالنهغنة . 7الشريو قصيدة فم الموغوع
 .  8ودور الشيوخ واليهو  فيها  بالنهغة الدم دعرفها دب ة

اقي  فننم ات نندجابة ونشننر مصننطف  زمرلننم مرننات بنني  فيننب أ  أهنن  دب ننة يننانوا  ننب  
يدنننب أحمننند بننن  بشنننير مرنننات وصنننو فينننب و . 9الدنننم دشنننهدها المنطرنننة للننندعوة اإلصنننالحية

. يمننا 10وغنج األم نة ال نمء  وأ  العنال  هنو من  ي خننذ بيند هنذ  األم نة حدن  دجند غنالدها
م نندنيرا بعننض  ووصننو درقيننة المجدمننج فننم  يدابننةالنشننر محمنند جفننا  مرننات عنن  دور 

                                                 
  الجزائر  73  ع2  سالبصائر  حتفا ن بالمولد النبوي الشري  في تبسةالوردي ب  عمارة: إ 1

 .08  ص02/07/1937
 .08  ص16/07/1937  الجزائر  75  ع2س  البصائر  في العمل النجاح أييا النائمونأحمد هوا :  2
 .07  ص07/01/1938  الجزائر  94  ع3  سالبصائر  إلى شباب الشريعةمحمد الشبويم:  3
 .02-01  ص14/01/1938  الجزائر  95  ع3س  البصائر  فتوى جمعية العمماءالعربم الدب م:  4
. للدفصي  ينظر أيغا: 4  ص04/02/1938  الجزائر  98  ع3س  البصائر  النقد األدبيأحمد ب  بشير:  5

 .06  ص18/02/1938  الجزائر  100  ع3س  البصائر
 .06-04  ص18/03/1938  الجزائر  104  ع3  سالبصائر  خطابمحمد جفا :  6
 .07  ص02/04/1938  الجزائر  106  ع3  سالبصائر  إلى العمم يا قوم أدعوكمعلم ب  الشريو:  7
 .08  ص15/04/1938  الجزائر  108  ع3  سالبصائر  الحديث عن الشبابأبو الحق.ع:  8
 .04  ص24/06/1938  الجزائر  119  ع3  سالبصائر  الحق والباطل يتصارعانمصطف  زمرلم:  9

 .04  ص28/10/1938  الجزائر  137  ع3  سالبصائر  حول عممائنا وشبابناأحمد ب  بشير:  10
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محمنند جفننا  قصننيدة . وفننم األدب يدننب 1الطننرقيي رجننا  الطرننوس الدننم يرننو  بهننا بعننض 
ي نندنهض منن  خاللهننا همنن  الشننباب الدب ننم ألداء الر ننالة الدننم يلننو بهننا  وهننم النندفاع 

علنن  العننارفي  يجننب    الننوط  الننذي يدخننبط أهلننب فننم الجهنن  بننيمننا نننبهه    عنن  اإل ننال 
بنني  فيننب درصننير اآلبنناء فننم دعلنني   نشننر مرنناتفرنند  األخغننر هننوا وأمننا  .2ا نندبدالب بننالنور

 .3بناده 

 بني  فينب أ محمند جفنا  مرنات  فرند نشنرالم دوى الغعيو لألئمنة بالم ناجد ع  و 
   حد  يدمي  المدلرم م  ات دفادة واتقدداء. 4الدعوة م  هذا المنبر ددطلب البصيرة

  ألنهننا دمينن  م نندرب  5ويدننب محمنند الشننبويم مرننات دحنندث فيننب عنن  دربيننة الناشننئة
دحنندث فيننب صنناحبب عنن   ''ديمرراطننم'' -م نندعار –با نن   مرننات ت البصننائرونشننر  األمننة.

الدم قا  بهنا رجنا  الحنرس  عدداءاتوات  م  الحصارقنديس م  اة  يا  دوار ال ط  
احدجننناج دغنننم  مرنننات  7ينننر هنننذا الحصنننار نشنننر النننديدور خالنننديا  و . 6والجندرمنننة علنننيه 

ينا عن  مند الشنبويم مرنات أدب. ويدنب مح8جميج فعاليات دب ة عل  هذ  األعما  البشنعة
   .10الدم اعدبرها م  اإلنداج األدبم الراقم 9‹‹تادة أم القرى››قصة 

                                                 
  الجزائر 146  ع4س  البصائر  انتياك حرم المسجد واألمر فييا بما   يميق شرعامحمد جفا :  1

 .05  ص30/12/1938
 .07  ص31/03/1939  الجزائر  159  ع4  سالبصائر  إلى شباب تبسة وضواحييامحمد جفا :  2
 .08  ص21/04/1939  الجزائر  162  ع4  سالبصائر  ما مستقبل البنت الجزائريةاألخغر هوا :  3
. 06  ص28/04/1939  الجزائر  163  ع4  سالبصائر  حالة األمة واألئمة في المساجدمحمد جفا :  4

 .04  ص05/05/1939  الجزائر  164  ع4  سالبصائرللدفصي  ينظر أيغا: 
 .04  ص01/08/1947  الجزائر  2  ع2    1  سالبصائر  التربية أساس التعميممحمد الشبويم:  5
 27/10/1947  الجزائر  12  ع2    1  سالبصائر  يا أنصار الديمقراطية أدركوا دوار السطمديمرراطم:  6

 .02ص
هو عبد العزيز خالدي المدعو  عزوز(  طبيب مدخرج م  جامعة دولوز  مناغ  باتدحاد الديمرراطم للبيا   7

 بدب ة. جمعية اإل عاو الشعبمعغو فم الجزائري  
 .08  المرجج ال ابق  ص12  عالبصائر  احتجاج تبسةخالدي:  8
عنوا  ليداب قا  بد ليفب األ داذ أحمد رغا حوحو  وقد قدمب المؤلو إل  المرأة الجزائرية المحرومة م  نعمة  9

  دار قرطبة للنشر والدوزيج 2  جتراث الحركة اإلصالحية الجزائريةللدفصي  ينظر: مولود عويمر:  .العل 
 .371  ص2011الجزائر 

  .07  ص09/02/1948  الجزائر  22  ع2    2  سالبصائر  تادة أم القرىمحمد الشبويم:  10
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ونشننننر العربننننم الدب ننننم مرننننات دحنننندث فيننننب عنننن  افدرننننار الجزائننننر لمؤ  ننننة شننننبيهة 
جراء ما قا  بب ات ندعمار الفرن نم بمصر  واألزهر بدونس والزيدونة بالم رب بالررويي  

وهنند  ودحوينن  للم نناجد  ومننا يرننو  بننب منن  اثدصنناب لألوقنناو  1830منننذ دخولننب  نننة 
 الدنم يصنندرها من  حني  آلخننر من  خننال  الدشنريعات  اآل   يلمنا ظهنرت بننوادر النهغنة

ويدنب العيند مطنروح مرنات عن   .1حد  صار فم الجزائر دعلي  الررآ  والعلن  من  الجنرائ 
 .2داء األمانة ياملةآأمانة الدعلي  بالن بة للمعل   حد  يرو  ب

فيننب قيمننة مننيالد النبننم  بنني  األدب العربننم يدننب محمنند الشننبويم مرنناتوفننم إطننار 
ث فيننب دونشننر مالنن  بنن  نبننم مرننات دحنن .3ب  ننلوب أدبننم راقوذلنن    اهلل عليننب و ننل  صننل  

دحندث من  يدنب محمند الشنبويم مرنات و . 4ع  مولند عي ن  علينب ال نال  عنند الم نلمي 
ونشنر علنم هنوا  مرنات  .5جزائنريع  الجه  واألمية الدنم يدخنبط فيهمنا الشنعب الخاللب 
منن  خننال  العمنن  الننذي   فيننب عنن  الحرييننة الدننم يعيشننها أوتد يحننم بمنطرننة دب ننة دحنندث

وفم مجا  الدحر   .6يرو  بب رجا  اإلصالح خال  اتجدماعات والندوات والمحاغرات
يدننب العينند مطننروح   اهننا عنندد منن  رجننا  اإلصننالحالدحننر  والدعريننو بالن هغننة الدننم دبن  

بننراهي  روابحيننة إلنن  عننرش أوتد مرننات وصننو  فيننب الجولننة الدننم قاددننب رفرننة محمنند هننوا  وا 
 .7يحم

                                                 
 .06  ص26/07/1948  الجزائر  44  ع2    2  سالبصائر  دين في ذمة ا يقضىالعربم الدب م:  1
 .01  ص15/11/1948  الجزائر  56  ع2    2  سالبصائر  إلى المعممالعيد مطروح:  2
 .02  ص31/01/1949  الجزائر  65  ع2    2  سالبصائر  في فجر يوم محمدمحمد الشبويم:  3
 .08  ص07/02/1949  الجزائر  66  ع2    2  سالبصائر  ميالد المسيم عند المسممينمال  ب  نبم:  4
 .03  ص25/04/1949  الجزائر  77  ع2    2  سالبصائر  حظنا من الربيعمحمد الشبويم:  5
 .05  ص11/09/1950  الجزائر  130  ع3    3  سالبصائر  أو د يحي والنيضة اإلصالحيةعلم هوا :  6

 .05ص
 .04-03  المرجج ال ابق  ص133  عالبصائر  جولة حول عرش أو د يحيالعيد مطروح:  7
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هننم دحرينن  قننوى   فرنند نشننر مرننات بنني  منن  خاللننب أ  الدربيننة أمننا الطيننب بنن  عينناد
الدعلني   وأ  األخالق ت ديد نب إت بالممار نة والمعاشنرة واتدصنا  بالنناس  وأ    الطف  

 .1عادة ينحصر فم جهود المعل 

نشنننر الطننناهر  نننعدي مرنننات ذي نننر فينننب   وحنننو  د يينننب العربينننة ونفيهنننا مننن  النننبالد
بن  بناديس عبند الحميند بالمغايرات الدم دمارس عل  المدارس الحنرة  وأشناد بن   معهند 

وحمايننة ل دهننا  وأ   هنناوأ  دالميننذ  يميلننو  الرننوة فننم دجدينند دين  مصنندر مرومننات األمننة
دندظر من  مدعلميهنا أ  يجندوا لهنا  ها  ليون2دهاااأل اس فم طريق حيهؤتء الدالميذ ه  

 المخرج م  الم زق الذي بريت ددخبط فيب طيلة دواجد ات ددمار الفرن م ب رغها.

هالت الدننم دجعنن  الم ننل  أمننا مالنن  بنن  نبننم فرنند نشننر مرننات دحنندث فيننب عنن  المننؤ 
ور    يمنننا وقنننو عنننند الخصنننائص الدنننم دوجننند فنننم العنننال  اإل نننالمم للرينننا  بننندينننؤير يفنننرد

النننن  بنننن  نبننننم وب  ننننلوبب مفمرننننا    3فننننم خصننننومة المدنيننننة الرائمننننة  يشنننناهد عنننند  أمنننني 
   د يير ما حولب.  ديو  نظردب أو ج فم ألالفرد  يدفجاألياديمم 

وفنننم الدنننذيير بريمنننة الرجنننا  نشنننر إبنننراهي  مزهنننودي مرنننات دحننندث فينننب عننن  مناقنننب 
مندونا فنم   ما دريب لألمنة هوأ  أه  مآير هذا المصل  إل  مشيرا  الشي  مبار  الميلم

 .4‹‹تاريخ الجزائر››يدابب 

 عيند الفطننر فنم دب ننة إلنن  بنني  فينب أ  النظنرة   فرند نشننر مرنات إبنراهي  روابحيننة أمنا
ير النعمنة إلن  ينو  ش ندحو  فرصة لم ء البطو   فبعد ما يا  فم اعدراده    د يرتقد 
رور بد دية الواجب. يما دحندث عن  دور الشنعبة الجديندة لجمعينة العلمناء الم نلمي  وال   

                                                 
 .05  ص30/07/1951  الجزائر  165  ع2    4  سالبصائر  التربية والتعميمالطيب ب  عياد:  1
 .08  ص28/07/1952  الجزائر  197  ع2    5  سالبصائر  مصدر األدبيات الشعبيةالطاهر  عدي:  2
. 06  ص06/03/1953  الجزائر  220  ع2    5  سالبصائر  في طريق ظيور مدنيةمال  ب  نبم:  3

 .05  ص03/04/1953  الجزائر  224  ع 2    5  سالبصائرللدفصي  ينظر أيغا: 
  الجزائر 220  ع2    5س  البصائر  حول ذكرى المرحوم الشيخ مبارك الميميإبراهي  مزهودي:  4

 .08  ص06/03/1953
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بدب ننننة  وأ  دورهننننا إزهنننناق أرواح الرذائنننن  الدننننم نخننننرت ج نننند الدننننم د   ننننت الجزائننننريي  
   .1األمة

وي نندد    منن  يننديل  فننم النندي  ب يننر علنن فيننب علنن  نشننر العينند مطننروح مرننات رد و 
فرنند   يننا  للمننرأة بدب ننة حظهننا منن  نشننر المرنناتتوقنند  2.ب يننر دلينن  ييبننت صننحة يالمننب

بيننت فينب   مرنات 3إحدى دلميذات مدر ة دهنذيب البنني  والبننات بدب نة نشرت باية خليفة
ة يالروح م  الج د  وأ  صالحها يعنود خينر  علن  المجدمنج  يمنا أ  أ  المرأة م  األم  

ننن ور النننذي يرنننو  بنننب الننند   ة  فننندور المنننرأة يبينننر منننجف نننادها يلرنننم بغننناللب علننن  ج ننند األم 
 .4الرج 

يانننت بنن قال  عدينندة الدننم نشننرت بهننا أ  المرنناتت  مننا يالحننظ علنن  مجلننة البصننائر
فالمرناتت الدنم دندعو إلن   .فهنم لن  دردصنر علن  مجنا  دو  آخنر ومواغنيعها مدنوعنة 

ودعننوة الرننائمي  علنن  الدعلنني  ببننذ    ووصننو حالننة األميننة والجهنن   وات ننديراظ  النهغننة
 أ من  مجمنوع المرناتت. فنم حني   %49دمين  ن نبدها قرابنة ف  الجهد فنم دربينة الناشنئة

. %15دمي  ن نبدها قرابنة فالمراتت األدبية وهم موجهة للمخدصي  فم األدب العربم  
طرنة من  أما المراتت الدم دحدوي عل  اتحدجاجات غد ما يرو  بب ات دعمار فنم المن

ن ننبدها  فننإ     ومنن  غنن ط إداري علنن  ينن  جهنند يرمننم إلنن  اإلصننالحللم ننلمي درهيننب 
 .%12 دمي  قرابة

فننم  هننا رجننا  اإلصننالحب  و المرنناتت الدننم دصننو النشنناطات الدننم يرنن فننم حنني  أ 
 منطرنننة دب نننةالجنننوتت فنننم مخدلنننو قنننرى ومننند   مخدلنننو المننننابر يالمدر نننة والننننادي  أو

رفرننننة رجننننا  وال ننننعم ودبنننننم هننننذا الم ننننع  الخيننننري    للعمنننن  الجمنننناعم  ننننيانهاداعنننني  
                                                 

 .07  ص09/07/1954  الجزائر  278  ع2    7  سالبصائر  سنة العملإبراهي  روابحية:  1
 05/11/1954  الجزائر292  ع2    7  سالبصائر  حول قضية اضطياد الدين اإلسالميالعيد مطروح:  2

 .07ص
 ل ج  المدر م للد جيالت العامة لجمعية العلماء الم لمي .أرشيو مدر ة دهذيب البني  والبنات دب ة  ا 3
 .02  ص24/12/1954  الجزائر  298  ع2    7  سالبصائر  قيمة المرأة في المجتمع: باية خليفة 4
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للد يير  إغافة إل  أير الحرية اإلصالحية فنم نظنرة النناس لنبعض المظناهر اإلصالح 
 .%12فن بدها دردر بررابة   ف صبحت عبادة  الدم يانوا يعدبرونها عادة

وم ن لة الدجننيس   يالدحندث بعلن  فنم الندي   ويانت المرناتت الدنم دنردبط بالعريندة
. يمنا أ  هننا  مرناتت عامنة لوصنو وغنعية الطلبنة %06فإ  ن بدها درندر بنن  وثيرها

الجزائننننريي  بالزيدونننننة  والدعننننرض لريمننننة المنننننرأة الدننننم صننننالحها أو ف ننننادها يعننننود علننننن  
 %.06 دمي  ن بدها قرابةفالمجدمج خيرا أو شرا 

ولننيس منن  طننرو   الننناسيانننت درننرأ منن  طننرو بعننض ربمننا إ  مجمننوع المرنناتت 
وموجهنننة لطبرنننة معيننننة دو    المرننناتت بهنننا مواغنننيج مدخصصنننة أل  ييينننرا مننن العامنننة  
 أخرى.

 .النواديىوالجمطوات -3

والدوجيننننب   هننننم الدعلنننني   رجننننا  اإلصنننالحرفعهننننا شننننعارات الدنننم وال  اينننناتالياننننت 
الوقنت. لنة فنم ذات وميم    دطلنب و نائ  مخدلفنةي وجميعهناوثيرهنا    والدينوي   رشادواإل

والجمعيننات اليرافيننة   واديوالصننحو  فننإ  دور الن نن  والم نناجد  فباإلغننافة إلنن  المنندارس
وادي والجمعيننات منن  لننذا يانننت الن نن .والرياغننية ت يرنن  أهميننة فننم بلننورة الننوعم للمننواط 

 .1نشر أفياره  وآرائه ل رجا  اإلصالحالدم اعدمدها الو ائ  

والدربوينننة مننن  مننندارس   مراينننز اليرافينننةعرفنننت عمالنننة ق ننننطينة اندشنننارا لمخدلنننو ال
فننم أواخننر لهننا وقنند عرفننت دب ننة د  ننيس أو  جمعيننة خيريننة   وجمعيننات رياغننية  ونننواد

بننننني   اتوالنزاعننننن  حننننن  الخالفنننننات مننننن  أهننننندافهاينننننا   والدنننننم  الحنننننرب العالمينننننة األولننننن 
 .2العائالت

                                                 
 .79  المرجج ال ابق  صشاىد لمقرنمذكرات : مال  ب  نبم 1
 .79  صالمرجج نف ب 2
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بننندأت دب نننة دعنننرو د  ي نننا   ولمنننا ظهنننر العمننن  اتصنننالحم فنننم شنننيلب الجمننناعم
بدب ة ببنذ  مجهنودات يبينرة من   قا  رجا  اإلصالح والنوادي. حيث لمخدلو الجمعيات

 .أج  دو يج دائرة اإلصالح بالمنطرة  م  خال  المرايز الدم د  إنشاؤها ودفعيلها

ىالنوادي.ى3-1

 النننذي  يخدلفنننو  إلننن  صننن ار أصنننناو وهننن : ال ينننالثيدينننو  مننن  المجدمنننج  بمنننا أ 
النننذي  ت دجننند شنننباب أخينننرا الالم ننناجد و  النننذي  نجنننده  يجدمعنننو  فنننميبنننار الالمننندارس  و 

و ننيلة دبلنني ه  دعننوة أهنن  فهننذا النننوع اليالننث  .هننو والفجننورأمنناي  الل  يييننر منننه  إت فننم ال
فننم  ديننو إنمننا ومناقشننة أفينناره    ودحفيننزه  إليننب العلنن حننيه  علنن  و  ودعننريفه  بننب النندي 

 .2واليرافة بي  الشباب  دبر م  أه  الو ائ  لنشر الوعم. فالنادي يع1النوادي

ى.ناديىالشبانىالمسلمونى3-1-1

هننذ  منن  بنني  . و 3وعلميننة  و يا ننية  وجمعيننات أدبيننة  يننا  فننم دننونس عنندة نننوادي
 .4النننوادي جمعيننة الشننبيبة الزيدونيننة  وجمعيننة الرابطننة األدبيننة  وجمعيننة الشننبا  الم ننلمي 

ننادي بدب نة جناءت فينرة إنشناء فولربما د ير رجا  اإلصنالح النذي  ينانوا طلبنة بالزيدوننة 
 للجمعينةد نمية بننفس الربما ييو  د  يا   ‹‹نادي الشبان المسممين››دب يانت د مي وقد

 دونس.باليرافية 

 5الشبا  الم نلمي  د  يس ناديب 1937فم  نة بمدينة دب ة  قا  رجا  اإلصالح
(Cercle de la jeunesse musulmane)  وقند ينا  الهندو من  ذلن  الد ل ن  فنم

                                                 
 .229  المرجج ال ابق  صالوطنية...التعميم القومي والشخصية راب  دريم:  1
 .162المرجج ال ابق  ص  دورىا في تطور...جمعية العمماء المسممين الجزائريين و : عبد اليري  بوصفصاو 2
 .17  المرجج ال ابق  ص2  جنيضة الجزائر الحديثة...محمد علم دبوز:  3
 .48  ص1937  أفري  1  مه8  جالزيدونية المجلة  ا حتفال برأس العام اليجري ؛الحركة العممية واألدبية 4

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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فننم و ننط المدينننة بننالررب منن  مخننز  الصننادق بننوذراع الننذي مرننر  يرننج . 1أو نناط الشننباب
باإلغننافة إلنن  مجلننس . ف2يننا  لننب دور يبيننر مننج مجموعننة منن  المصننلحي  فننم ا نندئجار 

الميرفنو  وطنالب العلن  وأهن  الفن  أيغنا يا  يدردد علينب   3نادي الشبا  الم لمي إدارة 
: إبننراهي  مزهننودي  العينند مطننروح  علننم منطرننة دب ننة أميننا وشننعراء   ابويد نن  أدبنناءمنن  

مالن  بن  ال ا م  عي    لطانم  إبراهي  روابحية  محمند محفنوظم  الشناذلم المينم  
يانننت   حيننث محمنند  ننحيريو مصننطف  زمرلننم  محمنند الشننبويم  حامنند روابحيننة  نبننم  
 ننواء منن  حني  آلخننر بزياردننب  المنطرنة  يمنا يرننو  أعيننا  ينن  م نناءاتجدماعنات  بدند  فينن

 .  4المنا باتمخدلو فم ال وق األ بوعية أو فم 

 وأ   بنن   نننوادي المصننلحي  أمينننة يلدرننم فيهننا الشننباب شننار  روبيننر أجننرو  ذيننر
 .وتثثرتبط بيثثا ،الياويثثة ترتثثاد ىثثذه النثثوادي والفثثرق المسثثرحية ،النثثوادي الرياضثثية››

للرنناءات المفدوحننة  فالنننادي ميننا   5‹‹وبيثثذه الطريقثثة كثثان تأثيرىثثا يعثثم مجمثثوع السثثكان
لجميج الناس  لينب أيغا جع  أ ا نا لنين  دعناطو الشنبيبة قصند الدن يير عليهنا أخالقينا 

درمنم إلن  إبعناد الشنباب عمنا  إغافة إل  ذل  ياننت للننوادي نشناطات اجدماعينة ويرافيا
 .6يف د  أخالقيا

ظنناهرات والريننا  بالد    النننوادي إلرنناء المحاغننراتفننم أهنن  النشنناطات الدننم درننا   منن 
ننننادي الشنننبا  الم نننلمي  مخدلنننو الدظننناهرات  ودلرننن  بنننب فنننم درنننا   تياننننيمنننا  .7رافينننةالي  

                                                 
وقد أعطيت الرئا ة الشرفية لنادي الشبا  الم لمي  بدب ة لي  م  العربم الدب م  ح ي  دعاس  الصادق  1

 .07  ص14/05/1937  الجزائر  67  ع2  سالبصائربوذراع  حواس حواس  مصطف  ميدة. للدفصي  ينظر: 
 د.30 ا و16  ال اعة 16/02/2014بداري   مرابلة مج راب  جالب: بمنزلب  بلدية دب ة  وتية دب ة  2
 .07  المرجج ال ابق  ص67ع  البصائرللدفصي  حو  مجلس إداردب ينظر:  3
-4441الشيخ محمد الشبوكي شاعر الثورة الجزائرية الثائرة حياتو ومنيجو اإلصالحي )أحمد عي اوي:  4

وتية  الشي  العربم الدب م الجمعية اليرافية  أش ا  الملدر  الوطنم للفير اإلصالحم فم الجزائر  إعداد: (2119
 .48-47  صد. س.    دار الهدى للطباعة والنشر والدوزيج  عي  مليلة الجزائر  دب ة

 .535المرجج ال ابق  ص، تاريخ الجزائر المعاصرة...شار  روبير أجرو :  5 
 .379-378علم مراد: المرجج ال ابق  ص 6
 .129  صالمرجج نف ب 7
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ب ننب صنرح علن  واصنفا إينا    1قا  فيب إبراهي  مزهنودي قصنيدة. الخطابات والمحاغرات
د  فيب فم شنهر  .2ومدر ة دهذيب البني  والبنات  وهو ميم  للم جد الحر  وبر ودروى

 اليشننننفم  األمنننن فننننوج بحغننننور رئننننيس   إحينننناء ليلننننة عينننند األغننننح  1939 نننننة  فيفننننري
 .  3ورئيس شباب المؤدمر اإل المم

دنن  فيننب إحينناء ذيننرى هجننرة الر ننو  صننل  اهلل   وفننم شننهر أيدننوبر منن  نفننس العننا 
   إلن  دنذيير الحاغنري  بنرئنيس مجلنس إداردنب بهنذ  المنا نبة دطنرق حيث   عليب و ل 

بعنندها دخللدهننا يلمننات عنن  المنا ننبة . إنرنناذ أبننناء الننوط  منن  الجهنن هننو   عمنن  النننادي
 .4مجموعة م  األناشيد دلدها إلراء

 العمننودياألمنني  محمنند الشنني   منن  بينننه يننا    عننرو النننادي زيننارة بعننض الشننيوخ
 ينذاحينث خطنب فنيه  حنو  حريرنة العمن  الننافج  و   الذي اجدمنج فنم الننادي ب هن  دب نة

 .  5الرجا  الحريريي  الذي  دعدمد عليه  الجزائر فم األوقات الحرجة

الينري  فباإلغنافة إلن  قنراءة الرنرآ    وبمنا بة عيد الفطر أقي  بالننادي نشناط يبينر
من  طنرو محمند المينم  عي ن  الدب نم  6اتباألريت فيب بعض الخط  فم بداية النشاط

                                                 
 .191-190  ص1933  الجزائر  مارس9  مه4  ج9س  الشهابللدفصي  حو  الرصيدة ينظر:  1
 .07  ص18/03/1938  الجزائر  104  ع3س  البصائر  األدب الجزائريإبراهي  مزهودي:  2
 .03ص  11/02/1939  الجزائر  152  ع4س  البصائر  الشباب الفنيعلم مرحو :  3
 .08  المرجج ال ابق  ص73  عالبصائر  بالمولد النبوي الشري حتفا ن الوردي ب  عمارة: إ 4
  177  ع 4  سالبصائر  جولة شباب المؤتمر اإلسالمي الجزائري في عمالة قسنطينةمحمد الطاهر الوردالنم:  5

 .06  ص04/08/1939الجزائر    177
يا  منها الدعرض للد يير الذي عرفب المرر فبعد أ  يا  محال للمعاصم م  شرب للخمر وثير   أصب  يدردد  6

  3  سالبصائرعليب خيرة الناس م  المنطرة  وصار يدل  فيب الررآ  اليري  ودحم فيب الذيريات. للدفصي  ينظر: 
 .08  ص21/01/1938  الجزائر  96ع
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دلميننذي  منن  مدر ننة دهننذيب البننني  ل بعننض اليلمننات  يمننا دنن  فيننب إلرنناء 1الشنناذلم الميننمو 
 .2وخد  بدالوة آيات م  الررآ  اليري   والبنات

حينث درأ نب   ندخاب  دجديد إدارة النادي ع  طريق اإلد 1938ماي  22وبداري  
أقني  اجدمناع  1938شهر جوا  م   نة  ودحديدا فم م  ذل بعد شهر و  محمد الميم.

دننن  فينننب الحنننديث عننن  األعمنننا  الخيرينننة  ودخلننن  ذلننن  يلمنننة لدلمينننذ حنننو  الدننناري    عنننا 
   .3وادياإل المم وموقفب م  الن  

يا  م  بي  النشطاء بالنادي مال  ب  نبم والذي يا  يري  الندوات ويلرم خاللهنا 
  محفننزا الشننباب للمغننم فننم 4صننناعةالخطابننات والدننم منهننا مننا يدمحننور حننو  العلنن  وال

 طلب مخدلو العلو .

والفنينننة الدنننم درننند  مخدلنننو   5يمنننا ينننا  الننننادي ي ننندرب  مخدلنننو الفنننرق الم نننرحية
 . الممو بما يرج فم العال  اإلوالفنية الدم دعر    النشاطات اليرافية

                                                 
لجمعية الطلبة الجزائريي  الزيدونيي  ينشط يييرا  واء بدب ة أو بجامج الزيدونة وقد أشاد يا  الشاذلم الميم رئي ا  1

 .406  ص1937  أفري  1  مه8  جالمجلة الزيدونيةبب رئيس المجلة الزيدونية. للدفصي  ينظر: 
 .08  ص21/01/1938  الجزائر  96  ع3  سالبصائر  بمناسبة عيد الفطرالشاذلم الميم:  2
  الجزائر  117  ع3  سالبصائر  اجتماع عمومي لنادي الشبان المسممين بتبسة  زمرلم: مصطف 3

 .06  ص10/06/1938
يانت بعض الدروس الدم يلريها عل  م امج الحاغري  ددمحور حو  صناعة الزجاج والورق والبطارية وهذا نظرا  4

المرجج ال ابق    العفن...مال  ب  نبم: نظرا لديوينب فم الهند ة اليهربائية والمييانييا. للدفصي  ينظر: 
 .152ص

قامت فرقة م رحية ميونة م  الطلبة الزيدونيو  بدورة فم عمالة ق نطينة  حيث يا  لها  1948فم شهر جانفم  5
دد     صاحب الدررير ب نهاالدم عبر عنها لها نشاطا وا عا فم مخدلو مناطرها ويا  لها أيرا فم ديوي  رأي عا  و 

 للدفصي  ينظر:  ‹‹Eminemment Dangereux›› لل اية بخطورة عالية
A.W.C, La Guerre d'Algérie par les Documents, Rapport Sur le Moral (extrait), Compte 

Rendu Bi- Hebdomadaire, 19
éme

 Cord d'Armée, 2
éme

 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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اب دلرنننن  بالنننننادي علنننن  أ ننننلوب جننننذ  يانننننت المحاغننننرات الدننننم  فننننماتعدمنننناد ينننند  
والدنم ددمينز ب نهنا من   بخطابينات جمعينة العلمناء الم نلمي  أصنحابها هنا د ير في .ومحفز

الخطابيثثات المثثؤثرة فثثي العقثثول، الحثثافزة لمنفثثوس، المنبيثثة لممشثثاعر عمثثى طريقثثة ››
خطبنننناء أيفنننناء أميننننا  الشنننني  العربننننم الدب ننننم  وهننننم منننن  أل نننننة .1‹‹الترتيثثثثب والترىيثثثثب

بنننراهي  مز و ويو نننو بننن  محمننند  ومحمننند المينننم   وا   الننننادي يرجنننج لنننب الفغننن   هنننودي ا 
 .2اليبير فم دنشيط الحرية اإلصالحية والنهغة بدب ة

 

ى.(األملى)فوجىالكشافظىاإلسالموظىالجزائروظى8-4-2

لهننننا دور فننننم ديننننوي    إ  اليشننننافة اإل ننننالمية دعدبننننر فننننم الجزائننننر مدر ننننة وطنيننننة
أنشنن  الشننهيد محمنند حيننث  1930. د   ننت اليشننافة اإل ننالمية الجزائريننة  نننة 3الشننبيبة

  وفنننم  ننننة ‹‹فنننوج الخلنننود››بنننوراس أو  فنننرع  لهنننا فنننم منطرنننة ملياننننة والنننذي أطلنننق علينننب
فننم عنندد أفننواج أخننرى    ينن  د   ننت4‹‹فننوج الفننالح››دحننت ا نن  آخننر أنشنن  فوجننا  1936

 ‹‹الصننباح››وفننوج  ‹‹الرجنناء››فننوج  1936يننا  منهننا  نننة  .5يبيننر منن  مننناطق الجزائننر
بالبلينندة  وفننوج  ‹‹اإلقبننا ››فننوج  1937بم نند ان . وفننم  نننة  ‹‹الفننالح››بر نننطينة وفننوج 

 ‹‹الرجننناء››بدينننزي وزو وفنننوج  ‹‹الهنننال ››فنننوج  1938بنننالجزائر. وفنننم  ننننة  ‹‹الرطنننب››
 .6برالمة ‹‹النجو ››فوج  1939ببادنة. وفم  نة 

                                                 
 .64ص : المرجج ال ابق جمعية العلماء الم لمي  الجزائريي  1
 .06  المرجج ال ابق  ص121  عالبصائر  المتجولحديث علم مرحو :  2
 .13ص  : المرجج ال ابقمحمد جيجلم  الشي  بوعمرا  3
  وزارة الشباب 2/3ع   مجلة آفاق  الكشافة اإلسالمية الجزائرية ودورىا في معركة التحريرق:  م عود. 4

 .72  ص1974والرياغة  الجزائر   بدمبر/ نوفمبر 
 .1091محفوظ قداش: المرجج ال ابق  ص 5
  الشرية الوطنية للنشر 179ع   مجلة أو  نوفمبر  الكشافة اإلسالمية الجزائرية تاريخ ومواق عامر رخيلة:  6

 .17-16  ص2015واإلشهار  الجزائر  مارس 
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فنم منيالد   شهدت مدينة دب نة حرينة دؤوبنة من  خنال  مجموعنة من  الشنبابوقد  
 .يعم  فم إطار الحرية اليشفية  شافة اإل المية الجزائريةفوج للي

ا نن   وقنند أطلننق عليننب 1938 نننة اإل ننالمية الجزائريننة بدب ننة فننوج لليشننافة د  ننس 
بمباريننة  ويننا  ذلنن  .1الفننوج قبنن  عننا  منن  الد  ننيس إنشنناءيانننت فيننرة و   ‹‹فثثوج األمثثل››

 .2الشي  العربم الدب م

لربمنننا و  .اليشنننافة اإل نننالمية فنننم الجزائنننرلرننند شنننج ج رجنننا  اإلصنننالح علننن  دينننوي  
نظنننرا أل  جننن  رجنننا  اإلصنننالح   ا ننندوحوا النمنننوذج الدون نننم فنننم مجنننا  العمننن  اليشنننفم

 ننواء محليننا   يانننت النشنناطات الدننم أقامهننا الفننوج عدينندة .3بجننامج الزيدونننة ادالميننذيننانوا 
وطنيننننننا فننننننم إطننننننار المشننننننارية فننننننم مخدلننننننو  و  أ4خننننننال  الخرجننننننات والمخيمننننننات منننننن 

دننننردد فننننم مخدلننننو المنا ننننبات يالمخيمننننات   6  وقنننند يانننننت لليشننننافة أناشننننيد5المننننؤدمرات
والمؤدمرات ومنها النشيد الذي يحفظب جميج اليشافة وهنو من  شنعر بشنارة الخنوري ومن  

 :7أبيادب
 كشللللللللللللللللللللللللللللللللل   هيللللللللللللللللللللللللللللللللل 

  

 طللللللللللللللللللللللللللل  المحيلللللللللللللللللللللللللل 

   

 رسلللللللللللللللللللللللللل ل  ال لللللللللللللللللللللللللل ا أد إللللللللللللللللللللللللللللللل  ال لللللللللللللللللللللللللللللل  

                                                 
 04/02/1939  الجزائر  151  ع4  سالبصائر  ىيا بنا إلى العمل الكشفي؛ كشافة األملمصطف  زمرلم:  1

 .08ص
 بلرا   فرصادو: المصدر ال ابق. 2
 .380-379علم مراد: المرجج ال ابق  ص 3
إقامة مخيمات بجب  بيارية  ديوي  اليشافة عل  الدنظي  واتنغباط والد قل  مج ي  ما يعدرغه  م  عربات  4

بمنزلب  بلدية دب ة  وتية دب ة : نور الدي   واعم. مرابلة مج الدييو مج الواقج عل المخيمو  فم الجب   يددرب
 د.30 ا و14  ال اعة 02/06/2014بداري  

والذي د  فيب دعيي  الشي  عبد الحفيظ  1944  وأقي  مؤدمر آخر بدلم ا  فم عا  1942أقي  مؤدمر فم عا   5
 .219  30ص  : المرجج ال ابقمحمد جيجلم الشي  بوعمرا  بدري مرشدا عل  ق   الهغاب. للدفصي  ينظر: 

  المدحو الوطنم للمجاهد  الجزائر أناشيد وطنيةللدفصي  حو  مخدلو أناشيد اليشافة ينظر: وزارة المجاهدي :  6
 .173-159  ص2002

  منشورات المريز الوطنم للدرا ات والبحث فم الحرية الوطنية ويورة كتاب األناشيد الوطنيةوزارة المجاهدي :  7
 .41  ص1998  الجزائر  1954أو  نوفمبر 
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 بأيلللللللللللللللللللللللللللللل   سلللللللللللللللللللللللللللللل ر 

  

 كللللللللللللللللللللللللللللرا  بللللللللللللللللللللللللللللرر 

   

 كشللللللللللللللللللللللللللللللللل   هيللللللللللللللللللللللللللللللللل 

  

 يللللللللللللللللل  كشللللللللللللللللل  هيللللللللللللللللل  

   

 بشلللللللللللللللللر بنللللللللللللللللل  ال للللللللللللللللل لمي 

  

 واهتلللللللللح بنللللللللل  كللللللللل  حلللللللللي 

   

 نحللللللللللللللل  المللللللللللللللل   ا ملللللللللللللللي 

  

 نحللللللللللل  ابت للللللللللل   الحللللللللللل ي 

   

فننم إطننار الزيننارات إلنن  ينن  منن   يننةدوليمننا يانننت لفننوج األمنن  بعننض النشنناطات ال
 .1ردونس ومص

 

ىالجمطوات.ى3-2

الدننننم الجمعيننننات  يانننننت منهننننا  د  ننننيسباهنننند  رجننننا  اإلصننننالح فننننم منطرننننة دب ننننة 
وأخنرى انصنب اهدمامهنا درفيهم  الفنم الطابج ذات ال ومنها  نشطت فم مجا  الرياغة

بالفداة الم لمة. يما ياننت منهنا الدنم جعلنت لهنا أهندافا عديندة يبنناء المدر نة واتهدمنا  
 باحدياجات الدالميذ والمعلمي  وثيرها  ويا  أبرز هذ  الجمعيات: 

ى.بتبسظجمطوظىتكذوبىالبنونىوالبناتىىى8-2-4

والعلن  فنم شني  جمعينة   فنم البداينة لنصنرة اإلصنالحبدب ة  عم  رجا  اإلصالح
فدرنند  أهنن  اإلصننالح إلنن    ثيننر أنهننا أرادت العمنن  فننم العلنن  .خيريننة دعمنن  فننم الخفنناء

  حدن  يينو  نشناطه  جمعيده  إنشاءالموافرة عل  منحه  بها اإلدارة ات دعمارية وطالبو 
 . 2الموافرةهذ  عل   للحصو  عوا يييرا وقد  مربوت م  الجهات الر مية.

                                                 
المشارية فم اتحدفاتت المصرية  1953ا دغافت فدرالية اليشافة الدون ية فوج األم   وفم  نة  1952 نة  1

 المصرية. بلرا   فرصادو: المصدر ال ابق. 1952بعد عا  م  يورة 
 .32-31  المرجج ال ابق  ص2  جأعالم اإلصالح في الجزائر...محمد علم دبوز:  2



 ظالمنطقىظاهرىالنشاطىاإلصالحيىفيىم  ىى  ىىىىلث:الفصلىالثا

 
067 

 Societé) 1جمعيننننة الدهننننذيب 1932 نننننة بدب ننننة فننننم شننننهر جننننوا  د   ننننت 
l’education) ومحاربنة البدعنة. إغنافة إلن      ويا  الهدو م  إنشنائها إحيناء ال نن ة
ومحاربننة الجهنن  واألميننة  بمدر ننة يانننت إحنندى األهننداو الدننم  ننعت   ذلنن  نشننر الدعلنني 

 .2إل  دحريرها

الصنادق بنوذراع  ه بينن ينا  من رجنا  اإلصنالح  و ميدب الجمعية من  يبنار  ديو 
 وحننواس  3فننم ميدننب الجمعيننة الخيريننة بدب ننة 1927 نننة وا ننعا  االننذي يننا  لننب نشنناط

ولخبردنب بالعمن    ليفاءدب م  جهة  4ب  ا ماعي  الذي د  اخديار  رئي ا للجمعيةحواس 
أحنند أعغنناء الجمعيننة الخيريننة  1924حيننث يننا   نننة  .منن  جهننة أخننرىات فننم الجمعينن

 .5بدب ة

حيننث أجريننت  1938 نننة وظنن  ال ننيد حننواس حننواس رئي ننا للجمعيننة إلنن  ثايننة  
 الصننادق بننوذراع دزييننةعلنن  ندائجهننا والدننم أ ننفرت   ميدننب الجمعيننةلالعمليننة اتندخابيننة 

 .6رئي ا لها

رئي نننننا  1952إلننننن  ثاينننننة  ننننننة  1938برنننننم الصنننننادق بنننننوذراع للفدنننننرة مننننن   ننننننة 
العيند مطنروح  فيمنا  د  دجديند الميدنب حينث أخدينر لرئا ندب 1952وفم  نة   7للجمعية

   .8بالجمعيةصار الصادق بوذراع م  بي  الم دشاري  

                                                 
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. 
 .02  ص09/09/1938  الجزائر  130  ع3  سالبصائر  جمعية التيذيب ودورتيا الثالثةش. ص.  :  2
 .20/02/1927  ق نطينة  الجزائر  410  ع7  سالنجاح  تبسة 3
 .32  المرجج ال ابق  ص2  جأعالم اإلصالح في الجزائر...5 محمد علم دبوز 4
 .01/02/1924  ق نطينة  الجزائر  144  ع4  سالنجاح  الجمعية الخيريةبوبير ب  الطاهر:  5
 .03  ص19/09/1938الجزائر    131  ع3  سالبصائر  جمعية التيذيب ودورتيا الثالثةش. ص.  :  6
 .33  المرجج ال ابق  ص2  جأعالم اإلصالح في الجزائر...محمد علم دبوز:  7
 .07  ص15/09/1952  الجزائر  201  ع2    5  سالبصائر  أخبار الشعب 8



 ظالمنطقىظاهرىالنشاطىاإلصالحيىفيىم  ىى  ىىىىلث:الفصلىالثا

 
068 

وينذا  لمندير ل مرفوقة ب ني مدر ة حرة إلقامة   رضقامت الجمعية بشراء قطعة أ
 .1وبيوت اثد ا   م  مائغة  دشييد م جد بلوازمب

إقامنننة حفنننالت دودينننج اليشنننافة عديننند النشننناطات ينننا  منهنننا فنننم الجمعينننة  ننناهمت 
الطننناهر الديجيننننم   و والدنننم شنننار  فيهنننا محمننند ال  نننيري  اإل نننالمية الدنننم زارت مصنننر

الدننم اعدرغنندها  ننواء منن  طننرو  الغنن وطاتالمعوقننات و رثنن    و 2ومحمننود بنن  محمننود
 24ا نننندمرت دنشننننط ودرنننند  الخيننننر لمنننندة اإلدارة اإل نننندعمارية أو المننننناوئي  لهننننا إت أنهننننا 

 .3 نة

 .جمطوظىالوترىالجزائري 8-2-2

وقننند رأى رجنننا  اإلصنننالح   الطننناهرحننندال  الفرن نننم لننن  يشنننجج علننن  الفننن  إ  اإل
هننذا  .4وراء الف نناد والرذيلننةدوجيننب جهننوده  لبننناء األخننالق فننم الشننعب حدنن  ت ين نناق 

ج  رجا  اإلصالح بدب ة عل  د  يس جمعية فنية. الدوجيب شج 

 El Ouatar)د   ننننت جمعيننننة الننننودر الجزائننننري 1938 فننننم شننننهر أيدننننوبر

eldjezairi) درننننني  فينننننب   جعلنننننت مننننن  ننننننادي الشنننننبا  الم نننننلمي  بدب نننننة مرنننننرا لهنننننا وقننننند
   .5نشاطادها

   الهنننادي م لنننم علنننم بننن  جننند ينننش  دشننني  ميدنننب الجمعينننة مننن  ال نننادة: ينننونس
باإلغننننافة إلنننن  أعغنننناء   عبنننند اليننننري  بنننن  الطنننناهرو مصننننطف  زمرلننننم  أحمنننند نرريشننننم  

                                                 
 .02  المرجج ال ابق  ص130  عالبصائر  جمعية التيذيب ودورتيا الثالثةش. ص.  :  1
 240  ع 2    6  سالبصائر  مصر الشقيقة تحتفل بالكشافة اإلسالمية الجزائريةمحمد المنصور ال  يري:  2

 .08  ص11/09/1953الجزائر  
 .33  المرجج ال ابق  ص2  جأعالم اإلصالح في الجزائر...محمد علم دبوز:  3
 .221، صالمرجج ال ابق ،الشيخ عبد الحميد بن باديس فمسفتو وجيود...راب  دريم:  4

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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ودميينن  الروايننات   منن  ثايننات هننذ  الجمعيننة إحينناء المو ننير  العربيننةويننا  م دشنناري . 
 .1 واء يانت داريخية أو عصرية

 ات الدنم أقامدهنا.العربية م  خال  الم نرحين ة ٌّاللنعملت هذ  الجمعية عل  خدمة 
عيند األغنح  بمنا نبة أخنرى    دلدهنافبعد د  ي ها مباشنرة قامنت بحفلنة ليلنة عيند الفطنر

هنم   و عنرض دمييلينة دن  فيهناحيث قامت بإحياء أم ية  دب ة بمدينة  2فم قاعة األفراح
بعنض األناشنيد  هنذ  الدمييلينةدخلن  وقند   عبارة عل  رواية محزنة دمي  الظل  والجبنروت

   .3ةالشعري

قامنننت بدرننندي  البننندي  المدميننن  فنننم  إذ  فننننم دمييلنننم إ  جمعينننة النننودر ينننا  نشننناطها
عل  دهذيب وثرس الفغنائ    الم رحيات الدم أقامدها وقد عملت .4إحياء الف  الطاهر

أل  األير الذي ددريب ر نالة الم نرح يمنا يرنو  محمند الطناهر فغنالء يبنرز   فم الناس
في تقويم األخالق وزرع المكارم، وتوجيو النفوس إلى كثل األتثراض الشثريفة وكثل  ››

 .5‹‹األىدا  النبيمة

ى.جمطوظىشبابىالمؤتمرىاإلسالميى8-2-8

والدنننم عرفنننت مديننننة دب نننة جمعينننة أطلنننق عليهنننا ا ننن  جمعينننة المنننؤدمر اإل نننالمم  
 درنني  مخدلننو  يانننت 7ومصننطف  زمرلننم  ونائبننا  يننونس يننش  6درأ ننها الصننديق بنن  نبننم

 .8فم نادي الشبا  الم لمي  بدب ة نشاطادها

                                                 
 .03  ص22/04/1938  الجزائر  110  ع3  سالبصائر  الوتر الجزائريمصطف  زمرلم:  1
 .نما الم رب حالياي   2
 .03  ص18/03/1938  الجزائر  104  ع3  سالبصائر  الوتر الجزائريعلم رحومة:  3
 .06ص  المرجج ال ابق  121  عالبصائر  حديث المتجولعلم مرحو :  4
  الجزائر  255  ع2    6  سالبصائر  رسالة المسرح التي يجب العمل بمقتضاىامحمد الطاهر فغالء:  5

 .05  ص22/01/1954
   وقد ورد بالمرا  هيذا.فم دب ةيطلق عل  مال  ب  نبم هو اإل   الذي  6
 .06ص  المرجج ال ابق  121  عالبصائر حديث المتجول،: علم مرحو  7
 .06  المرجج ال ابق  ص177  عالبصائرمحمد الطاهر الوردالنم:  8
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 جمطوظىحماوظىالفتاةىالمسلمظ.ى8-2-1
يشننند ل  فنننم دور العنننائالت   بمنطرنننة دب نننةالم نننلمات ييينننر مننن  الفدينننات الياننننت 

منن  قبنن  المفيننر جمعيننة فيننرة إنشنناء بننرزت  1939وفننم صننيو  نننة  .اليهوديننة خادمننات
دعمننن  علننن  حماينننة   اجدمننناعم بالدرجنننة األولننن  ات طنننابججمعينننة ذ وهنننم مالننن  بننن  نبنننم

 يانننت هننذ  المبننادرة محنن  درحيننب الفدنناة منن  هننذا الجننو الننذي ت يليننق بهننا يفدنناة م ننلمة.
ويعمل  بناليو  عنند   إيجاد م وى له  فم بيت محدر  هوأل  الهدو   عدد م  أصدقائب

الرث  منن  أ  وبنن .اتشنند ا  ب  نن  اليينناب الدننم دجلننب لهنن  أو  بعننض العننائالت الم ننلمة
قبلنننوا قننند الحاغنننري  لعملينننة الد  نننيس الدنننم دننن  إجراؤهنننا بننننادي الشنننبا  الم نننلمي  بدب نننة 

ثيننننر أ  الشنننني  العربننننم الدب ننننم عننننارض األمننننر لعنننند  قنننندرة  ننننيا  دب ننننة دعنننن    الفيننننرة
فلنن  ينندمي  مالنن  بنن  نبننم منن  إنجنناز هننذا المشننروع الننذي فننم رأيننب يننا  منن  . 1المدر ننة

وينا    ي ع  لدعميمها علن  م ندوى يامن  منناطق الجزائنرمجاتت اإلصالح الدم يا  
 عل  الجميج خاصة منه  رواد اإلصالح مبارية ودشجيج هذ  الجمعيات.

ى.يتبسالىالمسلمالرواضيىىجمطوظىالشبابىى8-2-9

أحننند جواننننب   ياننننت الحرينننة الرياغنننية فنننم الجزائنننر فنننم فدنننرة اتحننندال  الفرن نننم
 1895ومننذ  ننة  النذي عمن  علن  طمنس الهوينة الوطنينة. اإلحندال المراومة غند هنذا 

 ننناه  رجنننا  اإلصنننالح    وقننند3فنننم جمينننج اتخدصاصنننات 2دننن لق العديننند مننن  الرياغنننيي 
 .منطرة دب ة فم د  يس الفرق الرياغية المحليةب

                                                 
 .182-181  المرجج ال ابق  صالعفن...مال  ب  نبم:  1
فم الماليمة أو  مالي  جزائري برز فم هذ  الرياغة هو بلرا   م  مدينة  يدي بلعباس وقد يا  ذل   نة  2

  الدار العيمانية  الجزائر عمالقة المالكمة ا حترافية في القرن العشرين. للدفصي  ينظر: محمد مي وري: 1910
 .227  ص2009

 .225محمد مي وري: المرجج ال ابق  ص 3
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بنذل  يما أخبرنا -أو جمعية رياغية بمدينة دب ة ديوي  نادي رياغم فيرة يانت 
  ننةفنم قد دطرق إل  الحديث عنها   بالن بة لرجا  اإلصالح - 1محمد الصديق دطار

بنالررب من  مخنز  الصنادق  2مجدمعي  فم مره وا يانعدد م  رجا  اإلصالح  1942
 ديننننوي  جمعيننننة قننننرروا  لمننننا يانننننت هنننننا  إرادة فننننم ديننننوي  فريننننق ليننننرة الرنننند و . 3بننننوذراع

ينننرة منهنننا مجموعنننة مننن  الرياغنننات رياغنننية د نننهر علننن  د  نننيس ننننادي مدخصنننص فنننم 
الرياضثي  جمعيثة الشثباب››فم إطار جمعية دحت م م  يرة ال لة  والماليمة    الرد 

وادفنق الجمينج علن    بعد  ندي  أصبحت الفيرة أمنرا واقعنا. JSMT)4 ‹‹يتبسال المسمم
و نننط المديننننة وقننند ياننننت  بمرنننر يرنننج بحنننم يننناريالالم نننير للجمعينننة أ  ينشنننط الميدنننب 

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 إلنن  أعغنناء آخننري  منننه  منن  بلديننة دب ننة: علننم أحمنند شنناوش ومنن  البلدينننة 

خدلطنننة دب نننة: الطننناهر مشنننري  علنننم مشنننري  عمنننارة زينننانم  ينننونس خنننذيري  محمنننود الم
م لنننم  محمننند قابنننة  علنننم عنننزوز  و نننليمانم. ومننن  البلدينننة المخدلطنننة مر نننط: الطننناهر 

 .5مشري  عبد الحميد أحمد شاوش  والمولدي بادر

خاللهننننا اندخبننننت   أقيمننننت جمعيننننة عامننننة براعننننة األفننننراح 1944نننننوفمبر  28فننننم 
مو ن    و والشنريو خبناب  والحناج زننادي  6من  الصنيدلم قنابسالمديو  مجلس اإلدارة 

                                                 
  ومالي   ناشط فم المنا بات الرياغية بصفة عامة مدب ال الم ل الشباب الرياغم يرة قد  بفريق تعب  1

 (.28  والماليمة ويرة الرد  بصفة خاصة. ينظر الصورة الملحق رق 
األشخاص الذي  يانوا مجدمعي  بالمره  ه  ال ادة: قابس صيدلم(  الشافعم أحمد شاوش  الشريو خباب  2

  محغر قغائم(  نور الدي   واعم  م عود معل   الصادق بوذراع. محمد الصديق دطار: المصدر ال ابق.
 .محمد الصديق دطار: المصدر ال ابق 3
 .المصدر ال ابق: نور الدي   واعم 4

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. 
يندمم إل  جمعية العلماء الم لمي  يدنر  فم بعض المناطق م  الوط  فم إطار النشاط  واء مج الجزائريي  أو  6

لدو  العربية ياللراءات الدم جرت فم ب يرة مج الديدور  عدانم  المندخبي ( الميم  المم الناشطي  م  ابعض 
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ق نطينة بميالد جمعينة عمالة وقد د  إعال  الحاي  العا  ل .1بللو  والشافعم أحمد شاوش
 .2مدب اللم ل  االشباب الرياغم 

مننننذ  هننناا ننندمر ينشنننط فيو   ينننا  ال نننيد يو نننو بابننناو ا نننماعي  أمننني  منننا  الجمعينننة
فيمنا ينا  المندربا  للفرينق ح ني  قزوننة   3ين مي  للمنا  1947إلن  ثاينة  ننة  اي هد  

يننا  جنن  الالعبنني  ينشننطو  فننم اليشننافة اإل ننالمية  حيننث دربننوا علنن  . ومحمننود طرننوق
فنننم العمننن  أينننناء نشننناطه  األخنننالق الفاغنننلة مننن  خنننال  الدوجيهنننات الدنننم د صنننلت فنننيه  

وعننندما درننا  الدنندريبات يننا  الشنني  العربننم الدب ننم يحغننر بعغننا منهننا مرنندما  .اليشننفم
فننننم حنننني  أ  الوجننننب  المظهننننر الخننننارجم فالرياغننننة هننننم  .اإلرشننننادات لهننننؤتء الالعبنننني 

رجنننا   دوجيهنننات دلننن  هنننم و  .ألي طنننارئبننندنيا هنننو دينننوي  جيننن  م ننندعد  الحريرنننم لهنننا 
أيننننناء  للرياغننننيي  4البيغنننناوي الشنننني  الشنننناذلم الميننننم والشنننني  بلرا نننن اإلصننننالح أميننننا  

 .5زياراده 

                                                                                                                                               

 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, 19
éme

 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, p113. 
 : المصدر ال ابق.نور الدي   واعم 1

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.
 

  ا.11  ال اعة 02/11/2014بدي ا   ليما  بللو  بلدية دب ة  وتية دب ة  بداري  مرابلة مج م عود بللو:  3
( معروو با   بلرا   البيغاوي  م  مواليد مدينة عي  البيغاء  أحد أعغاء 1969-1903هو محمد زيناي   4

حزب الشعب  حرية اندصار الحريات الديمرراطية(  بعد ات درال  يا  عغوا بالمجلس اإل المم األعل . 
  البدر ال اطج تاريخية موثقةدراسة  ''مؤامرة تبسة''المنظمة الخاصة وللدفصي  ينظر: عبد الوهاب شاللم: 

 .269  ص2016للطباعة والنشر  الجزائر  
 .المصدر ال ابق: نور الدي   واعم 5
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ا نند ال  ودوجيهننات رجننا  اإلصننالح لجميننج الالعبنني  ددمحننور حننو  إ  إرشننادات 
أ  ت ين نننوا وهننن  فنننم   الرياغنننة لخدمنننة الرغنننية الوطنينننة  ألننننب يجنننب علننن  الرياغنننيي 

 ثمار المناف ة الرياغية  أ  الجزائر دعيش دحت نير ات دعمار. 

   اتحنندال  الفرن ننم قنند ا دشننرى فننم الدننذيير بننمنن  الرياغننيي  جل ننات  لنن  دخنن 
والنشنننناط حدننن  ينننندر  ات نننندعمار بنننن   الشننننعب عامننننة   وتبنننند منننن  الدحننننر   ج ننن  األمننننة

 .1ب   اإلحدال  م دصب ألرغبزا  لديب الرناعة د والشباب منه  خاصة ت

جمعيننة  -فننم نهايننة ينن   نننة ينند  اندخنناب ميدننب جدينند للجمعيننة الرياغننية للنننادي
النننذي يرنننو  بد نننيير الفرينننق ويرننند  حصنننيلة نشننناطب  -مدب ننناللم نننل  االرياغنننم  الشنننباب

 ال نوي فم درريري  أدبم ومالم.

دن   1948جويلينة  08وفنم   2بدن  دشنيي  الميدنميال  1947جويلية  12بداري  ف
فيمننا  لهننا  والننذي اندخننب ال ننيد أحمنند ميننزاب رئي ننا لهننا إعننادة دشننيي  الميدننب الم ننير 

  أمننا األمنني  العننا  فهننو عبنناس رقيعننمأصننب  مو نن  بللننو نائبننا للننرئيس رفرننة عبنند العزيننز 
 .3بمفرد  لددريب الفريق ح ي  قزونةعي  بووشمة فم حي  

يمننا  4بريننت الد ننمية ‹‹الشثثباب الرياضثثي لمسثثممي تبسثثة››بالن ننبة لد ننمية الفريننق 
  رثن  أ  اإلدارة أرادت الالعبي   ويذا والدم دحم  دتتت بالن بة لم يري الفريق  هم

مرفنننوض ا ننندعمالب لننندى عننندد  5الم نننلمي النننذي يعننننم  M››››فحنننرو  .أ  يد ينننر اإل ننن 
                                                 

 : المصدر ال ابق.عبد الحفيظ جدري 1
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.
 

دحت ا    20/11/1944لرد حددت المادة األول  م  النظا  الداخلم للجمعية الرياغية أ  الجمعية المنش ة فم  4
دحت م م  الشباب الرياغم  1949أوت  08  ي دمر نشاطها بداية م  داري   مدبال الم ل الشباب الرياغم 

 (.29  الدب م  ينظر الملحق رق 
نما عرفب أيغا الدنظيمإ  الصراع حو  د مية الم لمي  ل 5   ا  الطالبيا  يعرفب النادي الرياغم بدب ة فرط وا 

 (  للدفصي  UGEMA ( واإلدحاد العا  للطلبة الم لمي  الجزائريي UNEAاإلدحاد الوطنم للطلبة الجزائريي   
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ثينر أ  عنددا من  المناغنلي  يبير م  رجا  اإلدارة  ويذا المعمنري   وبعنض العمنالء. 
أ  دبر  الد مية يما ادفق عليها منذ الينو  األو  لنشن ة  1949 نة  ثايةقد حاولوا إل  

أصننبحت د ننمية الفريننق وبعنند دنندخ  إدارة اتحنندال   1949أوت  08 لينننب فننم .1النننادي
رثن  م ناعم عندد من  الناشنطي  فنم الننادي المحافظنة  .2‹‹سثيالشباب الرياضي التب››

علنن  الد ننمية ثيننر أ  اإلدارة ات نندعمارية لنن  د ننم  بننذل   وهننم إحنندى المعننار  الدننم 
 ا دطاعت اإلدارة ات دعمارية أ  دنج  فيها.

ى.جمطوظىدونوظىإسالموظىبالشروطظىى8-2-1

  العربنننم   دنرننن  الشنننيناحينننة الشنننريعةبنننناء علننن  دعنننوة مصنننلحم  1937فنننم  ننننة 
 وبعنند أ  خطننب فننيه  ومعمننر بنن  علننم   ويو ننو بنن  محمنند  الدب ننم رفرننة محمنند جفننا 

  فوافنننننق لجمعينننننة العلمننننناء الم نننننلمي  قنننننا  محمننننند جفنننننا  فننننندال علنننننيه  الرنننننانو  األ ا نننننم
 .3للجمعية بعدها د  اندخاب المجلس اإلداري  الحاغرو  عليب

فنننم   بنننراهي  دربا نننموالدنننم درأ نننها إ  دجديننند شنننعبة الجمعينننةدننن   1950 ننننة  وفنننم
دنن  دجدينند  1951وفننم أواخننر  نننة  .4حنني  أعطيننت الرئا ننة الشننرفية لل ننيد محمنند قابننة

 .5الشعبة مرة أخرى

ى.الطووناتالثقافوظىاإلسالموظىبجمطوظىالى8-2-7

                                                                                                                                               

يديولوجية(4412-4374الحركة الطالبية الجزائرية )ينظر: عبد اهلل حمادي:  منشورات   2ط  ؛ مشارب ثقافية واب
 .55-51  ص1995المدحو الوطنم للمجاهد  الجزائر  

 المصدر ال ابق.محمد الصديق دطار:  1
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. 
 .08  المرجج ال ابق  ص77  عالبصائر  تأسيس جمعية دينية إسالمية بالشريعةالوردي ب  عمارة:  3
 .08  ص20/02/1950  الجزائر  108  ع2    3  سالبصائر  تجديد شعبة الشريعة 4
 .03  ص13/08/1951الجزائر    167  ع2    4  سالبصائر  تجديد شعبة الشريعة 5
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رشننناد النننناس للعمننن   عنننندما انطلنننق رجنننا  اإلصنننالح بمنطرنننة دب نننة فنننم دوعينننة  وا 
يعملنو  علن  نشنر الفغنيلة  من  خنال   ناحينة العوينناتيا  بعض مصلحم الجماعم  

رشاده   ثير أ  ذل  ل  يين  فنم إطنار مننظ   دوجيب العامة م  الناس   وت ودوعيده  وا 
   .فم إطار جماعم  ب  هم محاوتت فردية

الجمنناعم  ف ننعوا إلنن   حيننث اهدنندوا إلنن  العمنن   ا نندمر ذلنن  لمنندة خم ننة  نننوات
 2الجمعينننة اليرافينننة اإل نننالمية 1937. بحينننث د   نننت فنننم أيدنننوبر  ننننة 1جمعينننةدينننوي  

(Cultuelle musulmane de Clair-Fontaine). 

  والننذي حغننر  الشنني  1938جننانفم  01أقامننت الجمعيننة أو  اجدمنناع لهننا بدنناري  
العربننننم الدب ننننم  والعربننننم الم ننننعودي  ومصننننطف  زمرلننننم  فديننننو   علنننن  إيرهننننا ميدننننب 

قصنند إصننالح الم ننجد   الجمعيننة. وبننالرث  منن  النصننائ  الدننم وجهننت لميدننب 3الجمعيننة
يس ميدنب الجمعينة وقند دن  إعنادة د  ن .4والريا  بدعلي  األطفا   ثير أ  ذلن  لن  يحصن 

 والدننمدنن  دجدينند الشننعبة  1951. وفننم  نننة 5لل ننيد عمننار ينننوش بحيننث أ ننندت رئا نند
 .6درأ ها علم هوا  فيما أصب  عمار ينوش نائبا لب

ى.ىمرسطبىالجمطوظىالثقافوظىاإلسالموظىى8-2-3

 والم نناجد  والرننرى منن  د  ننيس للمنندارس  نظننرا للحريننة الدننم عرفدهننا بعننض المنند 
شنراء قطعنة أرض  وياننت بفرناموا   فرند دن ير لنذل  بعنض رجنا  مر نطوالنوادي اليرافية 

حدنن  درنني   بالناحيننة لننديه  إرادة فننم د  ننيس شننعبة لجمعيننة العلمنناء الم ننلمي  الجزائننريي  
                                                 

 .03  ص07/01/1938  الجزائر  94  ع3  سالبصائر  الجمعية الدينية  في العويناتعلم رحومة:  1
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. 
 . 05-04  المرجج ال ابق  ص99  عالبصائر  اجتماع الجمعية الدينية بالعوينات 3
 .03  المرجج ال ابق  ص94  ع البصائر  الجمعية الدينية بالعويناتعلم رحومة:  4
 .08  ص30/05/1949  الجزائر  81  ع2    2  سالبصائر  أخبار الشعب 5
 .08  ص30/04/1951  الجزائر  153  ع2    4  سالبصائر  أخبار الشعب 6
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د   ننت شننعبة  1936وفننم شننهر منناي  نننة  اإلصننالحم د نناه  فننم العمنن  و   الم ننجد

يندمي  أعغناؤها  ورثن  هنذا لن  (Cultuelle musulmane de Morsott) 1جمعينةال
منج فرند حناو  األخغنر هنوا    ومنج غنعو اإلرادة  2ه أصنابم  النشاط أل  الفدور قند 

ينننا  ال نننرض مننننب   3إقامنننة حفننن فنننم الناحينننة وذلننن  بدنشنننيط العمننن   1939بداينننة  ننننة 
الزينارات المدعنددة  وينذا  البلندةمجهودات مصلحم وبعد  ا دنهاض هم  رجالها للدحر  

وبعند فدنرة   4درأ نها أحمند هنوا حيث جمعية د  يس ال أعيد  الدم أقامها رجا  اإلصالح
 .5فدرة د  دجديد الشعبة بحيث درأ ها محمد الهوا  هوا 

 

ى.جمطوظىالحواةىبالشروطظى8-2-4

لنن  دعننرو ناحيننة الشننريعة د  ي ننا لجمعيننة فننم وقننت مبيننر  رثنن  الزيننارات العدينندة 
د   ننننت بهننننا جمعيننننة والدننننم أطلننننق عليهننننا  1944 نننننة لرجننننا  اإلصننننالح  ومننننج حلننننو  

وياننننت ال اينننة مننن  . دحنننت إشنننراو ودوجينننب الشننني  العربنننم الدب نننم  ‹‹جمعيثثثة الحيثثثاة››
حينث أ نندت رئا ندها إلن   نال   ديوننت الجمعينة .ال عم لد  يس مدر ة حرة  6هاديوين

       .  7ب  جاللم العياشم

                                                 
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. 
 .03  ص04/02/1939  الجزائر  151  ع4  سالبصائر  اإلصالح في مرسطاألخغر هوا :  2
 .07  ص18/02/1939  الجزائر  153  ع4  سالبصائر  احتفال بمرسطاألخغر هوا :  3
 .06  ص21/07/1939  الجزائر  175  ع4  سالبصائر  تأسيس شعبة بمرسطعلم اليحياوي:  4
 .05  ص28/09/1948  الجزائر  51  ع2    2  سالبصائر  أخبار الشعب 5
 (.30  ينظر دشييلة الجمعية الملحق رق  6
 بلدية الشريعة  مدر ة الحياة  لوحة رخامية.  وتية دب ة 7
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 نننع  أعغننناء الجمعينننة لجمنننج الم ننناهمات والدبرعنننات  وقننند ينننا  أيينننر األعغننناء 
يمنا ياننت  .1يوننب مي نور الحنا  (أمني  منا  الجمعينة  بن  صنال  مراحم نشاطا م عود

 .2للدعل حد  د درب  أبناء البلدة   هنا  م اهمات م  طرو الشعب لبناء المدر ة

وا نندطاعت الجمعيننة مننج عنندد منن  الخيننري  بالناحيننة  اإلندهنناء منن  بننناء المدر ننة 
الدنننم ا ننندمرت درننند  دعليمنننا لألطفنننا  إلننن  ثاينننة ا نننديالء  نننلطات اتحننندال  عليهنننا أينننناء 

 .3اليورة  ودحويلها إل  يينة ع يرية

ى.الحماماتالتربوظىوالتطلومىبجمطوظىى8-2-41

جمعيثثثة التربيثثثة والتعمثثثيم ›› جمعينننة أطلنننق عليهنننا ا ننن د   نننت بناحينننة الحمامنننات 
العدينق بالناحينة  والنشناط الدربنوي لم نجد با ويا  م  ثايادها اتهدمنا  .4‹‹يوكس ليبان

 .  6اندخب المصلو  ال يد إبراهي  مزهودي رئي ا لها 1953وفم  نة  5الدعليمم ألبنائها

 .  6لها
 االمؤ  نات الدنم دن  إنشناؤهم مخدلنو فن رجنا  اإلصنالحينا  النشناط النذي أقامنب 

. 7وبالو نائ  المداحنة  محاولة لدنشيط العم  اإلصالحم مج مخدلو شرائ  المجدمج هو
وكثثذا  ،تعمثثيم وتيثثذيب السثثموك››ويانننت ال ايننة منن  هننذ  النننوادي والجمعيننات . 7المداحننة

إ  هننذ  األعمننا  الدننم أقامهننا . 8‹‹التربيثثة عمثثى الشثثجاعة والخطابثثة، والنظثثرة العمميثثة
النذي شنبهب شناعر و النذي ينا  رايننا فنم  نبادب   دعند إيراظنا للنرأي العنا  رجا  اإلصنالح

                                                 
  .جما  قوا مية: المصدر ال ابق 1
 : المصدر ال ابق.محمد براهمم 2
 : المصدر ال ابق.جما  قوا مية 3
 .(31  رق  الملحقالخد  وجدنا لديب خد  الجمعية. ينظر  23/05/2015عند مرابلدنا إلما  الم جد بداري   4
 : المصدر ال ابق.بوبير ذويب 5
 . 02  ص30/01/1953  الجزائر  215  ع2    5  سالبصائر  تأسيس جمعية دينية 6
 . 06-05  ص01/07/1938  الجزائر  120  ع3  سالبصائر  حديث المتجولعلم مرحو :  7
 .401  المرجج ال ابق  ص2ج، الحركة الوطنية الجزائريةأبو الرا    عد اهلل:  8



 ظالمنطقىظاهرىالنشاطىاإلصالحيىفيىم  ىى  ىىىىلث:الفصلىالثا

 
078 

إ  إصننالح األمننة يننا  ثائبننا علنن  أذهننا  أبنائهننا    .1‹‹بغرفثثة ا نتظثثار لممثثوت››عربننم
ول  دندفط  إت عن  طرينق رجنا  اإلصنالح  حينهنا بندأ النناس يندريو  معانينب من  خنال  

مننننج مخدلننننو شننننرائ    دب نننةرجننننا  اإلصننننالح بمنطرننننة قنننا  إرشننناده  ودننننوجيهه  لننننب. لرنننند 
ننوا فنم ين  ميندا  مجنات للدحنر  والنشناطالمجدمج    باتعدناء بجميج مناحم الحيناة  فيو 

ننننوا ننننادي الشنننبا  الم نننلمي   وفنننم حدننن  يلدرنننم رجنننا  اإلصنننالح فينننب. ففنننم الننننوادي يو  
ينا  لهن  النودر     وفنم الفن  والمو نير مدب نال الم ل الشباب الرياغم  الرياغة أ  وا

ومن    وفم اليشافة عملوا فنم إطنار فنوج األمن . فمن  جهنة قند نو عنوا فنم أ ناليب العمن 
أبروا عل  دواجده  مجدمعي   وقد يا  من  أ نباب ذلن  قلنة الدن طير المؤهن   جهة أخرى

باإلغنننافة إلننن  أيينننر مننن  فرينننق   لدينننوي  أيينننر مننن  ننننادي يرنننافم وأزيننند مننن  فنننوج يشنننفم
للغنن ط يننا   وربمننا ابليننة منن  طننرو مجمننوع ال ننيا  لي ننت قويننة يمننا أ  الر .رياغننم

 ايبيننر  ادور   للمننناوئي  والمغننادي  لهنن الممننارس علننيه  منن  طننرو إدارة اإلحنندال   ويننذا 
 م  خال  ال عم  لمنعه  وصد الناس عنه  خوفا م  ييرة وقوة اندشاره . 

ا الحنرة إلن  وم اجده  دب ة إل  دمه أبناء مدار هابمنطرة   ع  رجا  اإلصالح
أل  مينن  هننذ  النننوادي هننم . داخنن  الجمعيننات الرياغننية واليشننافة اأ  ييننو  لهنن  ديويننن
للنهننننوض غنننند   لمننننا يخبئننننب الم نننندرب  البنننندنم منننن  أجنننن  ات نننندعداد مدر ننننة للدحغننننير

   الفرن م. اتحدال 

الدب ننم إلنن   ننوق أهننراس إلجننراء  فريننق الشننباب الرياغننمدنرنن   1955فننم  نننة 
  اوبعنننند اندهنننناء المبنننناراة صننننعد الالعبنننن  مبنننناراة غنننند اتدحنننناد الرياغننننم ل ننننوق أهننننراس

 .2ولزهر حمزة مج اليوار إل  الجب   مصطف  شنينم

خراجنب   م  خال  هنذ  األعمنا  ببعنث همن  هنذا الشنعب رجا  اإلصالحلرد قا   وا 
إلنن  دائننرة أييننر . ب  يعدرنند با نندحالة د ييننر الننذي أصنن  منن  دائننرة اتندظننار للرنندر المحدننو 

                                                 
 .133شار  أندري جوليا : المرجج ال ابق  ص 1
 محمد الصديق دطار: المصدر ال ابق. 2
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لنيس فرنط للميرفني    الدنم ددمين  فنم اليرظنة الدامنة   دشرافيةاد اعا ددمي  فم النظرة ات
نما لجميج شرائ    .المجدمجوا 
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كتككينا  ،اد الحياة الثقافية في الثالثينات مف القرف العشريف تشييدا لممساجدس
كيتـ في مكاف  ،كنظرا ألف التعميـ العربي الحر كاف بأسمكب بسيط. لمنكادم الثقافية

بمجهكداتهـ ، فقد حاكؿ رجاؿ اإلصالح المتعمميفالكبير مف  العددال يستكعب  ،ضيؽ
التي  كانت مجهكداتهـ منصبة حكؿ تأسيس المدارس .1تكسيع األمكنة الخاصة بالتعمـ

 . تعميـ أكبر عدد ممكف مف التالميذ يمكف مف خاللها

كالتػػي تمثػػؿ معركػػة أخػػرل بػػيف  ،قػػد انجػػذبكا إلػػ  فكػػرة التعمػػيـ رجػػاؿ اإلصػػالحإف 
مػػف  ،2عركػػة عمػػ  منػػاكرات جديػػدةحيػػث تقػػـك اػػذ  الم ،كاإلدارة اإلسػػتعمارية ،الجزائػػرييف

 متعمميف.أف يككنكا ألف حاجة األمة إليهـ  ،تعميـ النشء بينها

لػذلؾ صػػار مػف كاجبػػات  ،ألنهػـ يمثمػػكف قػكة المسػػتقبؿ ا،كيعتبػر تعمػػيـ الناشػئة كاجبػػ
كمػا أنهػا رسػالة المعممػيف الػذيف اػـ  بهػـ،االاتماـ كاألكلياء عم  السكاء  رجاؿ اإلصالح
المػدارس اػذ  كمػف بػيف  .لتأديػة اػذ  األمانػةكتعد المدرسة المكػاف الهػاـ  ،3بدكراـ أكلياء

 .تبسةمدينة مدرسة تهذيب البنيف كالبنات ببمنطقة تبسة  التي تـ إنشاؤاا

 تأدغسػطدردظػتؼذغبػاضبظغنػواضبظاتػواألذخاصػاضغارضظ. -1

فػ إإتػؤنفإإمنناػنإرااػبنإرػدكرإاسندراػ ›› إف جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف
ماػػنظإاحنػػ لإك  ػػظإاس ػػػ مفلإنػػفإنئن ػػدإاماػػتعننرإد إانفػػ لإكاسػػػػػ، لإكاس  إٌّرعػػثإاساة،ػػ لإكاظ

 كقػد .4‹‹كامناتهإاسرانم إإسىإفراا إاسجزا رلإكتاصمرهنلإ ػـإإدننجةػنإفػ إئمناػهإاسعػنـ

                                                 
 .61المرجع السابؽ، ص جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف: 1
 .385ص لالمرجع السابؽ ،2جلإاسكطام إاسجزا رم اس رئ إإأبك القاسـ سعد اهلل: 2
قسنطينة ، 165، ع4، سالنجاح، ف إارمؿإاستةذمبإكاستررم إمجبإع مانإامعتانءإرأران انإإذإهـإرجنؿإاسناتارؿ 3

 .04/07/1924الجزائر، 
إاسجزا ر...رابح تركي:  4 إف  إاس راا  إام تالؿ إك ئكن  إاسع ننء إجنعم  إرمف ، المرجع مجمة التاريخ، اسصراع

 . 56السابؽ، ص
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ككؿ اآلفػات التػي  ،مقضاء عم  الجهؿلالكفيمة  الكسيمةبأف  1بف المكاكبالمكلكد اعتبر 
. ألف المدرسػػة 2‹‹اسنػػدارسلإاسنػػدارسلإ ػػـإاسنػػدارس››اػػيكانػػت تتخػػبط فيهػػا الجزائػػر 

بالنسبة لرجاؿ اإلصالح عمكمػا كرجػاؿ جمعيػة العممػاء المسػمميف خصكصػا اػي المكػاف 
  العربية كمبادئها ككذا مختمؼ العمـك األخرل.   ػغةٌّالمػ الذم يتـ فيه تعميـ النشء

عمػػ  إنشػػائها جمعيػػة العممػػاء المسػمميف الجزائػػرييف رس التػي سػػهرت بمػ  عػػدد المػػدا
مػا بػيف مدرسػة ابتدائيػة  ،مدرسػة 150أكثر مػف  1954نكفمبر مف سنة  غاية شهرإل  

خمسػػػيف ألػػػؼ تمميػػػذ  مػػػا يزيػػػد عمػػػ كمدرسػػػة ابتدائيػػػة إعداديػػػة، يػػػتعمـ فػػػي اػػػذ  المػػػدارس 
كمػػف بػػيف اػػذ  المػػدارس التػػي تػػـ  .3كتمميػػذة تغطػػي تقريبػػا جػػؿ منػػاطؽ القطػػر الجزائػػرم

تعتبػػر ثالػػث مدرسػػة تأسسػػت التػػي ك ، اا مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بمدينػػة تبسػػةؤ إنشػػا
 .4كمدرسة التربية كالتعميـ بقسنطينة ،بعد مدرستي الشبيبة اإلسالمية بالجزائر

ػظذأةػاضطدردظ. 1-1

الغايػػػات التػػػي كانػػػت إحػػػدل  ،تككنػػػت جمعيػػػة تهػػػذيب البنػػػيف كالبنػػػات بتبسػػػة دماعنػػػ
يػػػتعمـ فيهػػا أبنػػػاء مدرسػػة مسػػجد حػػػر، ككػػذا بنػػاء اػػػي  مدينػػة تبسػػة،سػػعت لتحقيقهػػا فػػػي 

هػ إطرمػؽإاس مػنةإ››قػائال: المدرسػة  البشػير اإلبراايمػيمحمػد الشػيخ  كصؼفقد  البمدة.
كأفإاسكطفإأننا إاإلاالـإف إأعانقانلإككدمع إاسعربإ لكطرمؽإاساجنةلإكطرمؽإاساعندة

عضإ اهإع مانإأفإا  ػظإدماػهإنػفإاس،ػمنعلإكأفإا  ػظإساػناهإنػفإلإفنفإرنف إذننا

                                                 
( مف مكاليد قسنطينة، فقيها كمفتيا كخطيبا كشاعرا كناثرا، كاف مدرسا بمدرسة الكتانية رفقة عبد 1866-1939) 1

القادر المجاكم كمحمد بف أبي شنب، مف تالميذ  عبد الحميد بف باديس. لمتفصيؿ ينظر: أبك القاسـ سعد اهلل: 
 .193، ص2009، عالـ المعرفة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 2ج، أر نثإكآراءإف إتنرمخإاسجزا ر

  .151، المرجع السابؽ، ص2جلإاس رئ إاسكطام إاسجزا رم أبك القاسـ سعد اهلل:  2
 .216، المرجع السابؽ، صاستع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام ...رابح تركي:  3
 .04المرجع السابؽ، ص، 119، عالبصائر، اس ؽإكاسرنطؿإمتصنرعنفمصطف  زمرلي:  4
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اإلا راؼلإكمإارمؿإسذسؾإإمإرنسندراػ إاستػ إترامةػنإاحنػ إرننسةػنلإكت كطةػنإررعنمتةػنإ
 . 1‹‹كتجع ةنإ صكانإتا إأرانءهنإاإلا الؿإاسدما إكاإلاةمنرإاسب ا 

كبعػػض أعيػػاف  ،فقامػػت عػػف طريػػؽ مسػػاامة الخيػػريف ،سػػعت الجمعيػػة لهػػذا الهػػدؼ
 كالتػػػي تقػػػع فػػػي حػػػي البمديػػػة ،3مػػػف اإلخػػػكة عبػػػد الرحمػػػاف 2قطعػػػة أرض شػػػراءب ،المدينػػػة

 .بكسط المدينة )بالقرب مف األمف الكالئي حاليا(

مدرسػة، كػي يػتعمـ فيهػا بنػاء إحػدل غاياتهػا، اإلاتمػاـ بلتحقيؽ كاف سعي الجمعية 
 إاستػ إاحن إ››بأف  اإلبراايمي البشيرمحمد الشيخ  ينطبؽ عميها قكؿ حت  ال ،أبناء تبسة

   .4‹‹جكفمإترا إاسندارسلإتراىإسةنإاسا إ

لقطعػة األرض قػدرت المسػاحة اإلجماليػة بناء عم  العقد المكثؽ بيف الطػرفيف فقػد 
لبنػاء  اذ  المسػاحة بتخصيصجمعية تهذيب البنيف كالبنات كقد قامت ، 2ـ 800.90بػ 

 .كالمدرسةالحر مف المسجد كؿ 

كما يتطمػب  ،لدل أصحاب الفكرة الركح الكطنية يستكجبالحرة إف إنشاء المدرسة 
كاسننؿإممنئػفإأفإمػكفر إ›› .الماؿ الذم يخصص لبناء كتجهيز مكاف نشر التعميـتكفير 

 6جمعيػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات أعضػػاءاػػذا المػػاؿ الػػذم بػػذؿ . 5‹‹فػػردإأكإهم ػػ إصػػ،مرة

                                                 
إاحدر  محمد البشير اإلبراايمي: 1   15/10/1951، الجزائر، 172/173، ع2، سؿ4، سالبصائر، استارمر

 .03ص
  1932في شهر جكاف  -الذيف كانكا يتعممكف في بناية الحاج حكاس-لككف المدرسة انطمقت في استقباؿ التالميذ  2

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 

 .1934جكاف  21مكثؽ بتاريخ بيف المتعاقديف عف طريؽ ال
3 Paul Jarsaillon, Acte de Vente, 21juin1934, Folio 49, Case 493, du 22/06/1934   

op.cit. 
 .03، المرجع السابؽ، ص172/173ع، البصائر، استارمرإاحدر  محمد البشير اإلبراايمي: 4
 .247السابؽ، ص، المرجع 3ج لتنرمخإاسجزا رإاس انف ...أبك القاسـ سعد اهلل:  5
  (.32) ينظر بعض أعضاء الجمعية الممحؽ رقـ 6
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إلنجػػاز مدرسػػة بتبسػػة يجتمػػع فيهػػا لمػػتعمـ ، لخيػػريفكبيػػرة فػػي جمعػػه مػػع بػػاقي ا تجهػػكدام
 .   1أبناء المنطقة

إف التبرعػات بالنسػبة لمجمعيػػة )الجمعيػة المحميػػة( لهػا أاميػة قصػػكل ألنػه ال يمكػػف 
قامػػة التعمػػيـ، ك  مكاجهػػة العراقيػػؿ فػػي  اػػك تحػػد  دكف مسػػاامة الخيػػريف مػػف بنػػاء المدرسػػة كال

   .دارة االستعماريةالتي تمارسها اإل

بػػأمكالهـ التػػي اقتطعكاػػا مػػف قػػكت أبنػػائهـ فػػي سػػبيؿ  اسػػتمرت تبرعػػات المحسػػنيف
لمػػا بحيػػث  3نشػػأت المدرسػػة 1932سػػنة ، كفػػي شػػهر جػػكاف 2بنػػاء مكػػاف خػػاص بػػالتعمـ

 التحػػكؿ مػػف بنايػػة الحػػاج حػػكاس حػػكاستمكػػف القػػائمكف عمػػ  التعمػػيـ مػػف  اكتمػػؿ بناؤاػػا
إ .كاستقباؿ التالميذ في المقر الجديد كالرسمي

أحػػػد الػػػدكافع التػػػي جعمػػػت جمعيػػػة  ڤػكانػػػت لعػػػكدة الشػػػيخ العربػػػي التبسػػػي مػػػف سيػػػ
اعتبػر  حيػث .كالقيػاـ بتجهيزاػا ،تهذيب البنيف كالبنػات تسػهر عمػ  إنجػاز المدرسػة الحػرة

رفقػػة دار الحػػديث مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة البشػػير اإلبراايمػػي محمػػد الشػػيخ 
بإنجػػاز  فػػي السػػنكات األكلػػ  المسػػمميف العممػػاء مػػف مفػػاخر مػػا قامػػت جمعيػػة ، بتممسػػاف
مػف أعظػـ مظػاار  مصػمحك تبسػة،كيعػد اػذا االنجػاز الػذم سػع  إلػ  تحقيقػه  .4لنشػأتها

   المنطقة. اي تزخر بهتاإلصالح ال

فقػػد كصػػؼ لحسػػف جػػاكر بػػأف انػػاؾ تشػػابها كبيػػرا لطراز المعمػػارم كفيمػػا يتعمػػؽ بػػا
العمماء المسمميف فػي مختمػؼ منػاطؽ الجزائػر بيف مختمؼ المدارس التي أنشأتها جمعية 

. فبالنسػػػػبة 5كالتػػػػي منهػػػػا مدرسػػػػة األميػػػػر عبػػػػد القػػػػادر بمعسػػػػكر كمدرسػػػػة الفػػػػالح بػػػػكاراف

                                                 
 .د30سا ك18، الساعة 05/08/2014بتاريخ  تبسة،، كالية مرسطبمدية بمنزلها، مع فاطمة مراح: مقابمة  1
 .13رابح لكنيسي: المرجع السابؽ، ص 2

3 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. 
 .03، المرجع السابؽ، ص172/173، عالبصائر، استارمرإاحدر  محمد البشير اإلبراايمي: 4
 . 161، المرجع السابؽ، صاشنطإجنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسجزا رممف...لحسف جاكر:  5
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تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة فهػػي تتميػػز بسػػكاريها العديػػدة كالمتقاربػػة، كأقكاسػػها  لمدرسػػة
 سػمميف بتشػييداا فػي. فهي كغيراا مف المدارس التي قامت جمعيػة العممػاء الم1المنقكشة

 مختمؼ مناطؽ الجزائر عم  طراز متقارب. 

كمػا بػيف مختمػؼ المػدارس فػي الطػراز المعمػارم الت قارب كانت الغاية مف اذا كقد 
تمػ إأفإت ةػـإاحجمػنؿإاآ››حتػ  تسػتطيع  براايمػيالبشػير اإلمحمد الشيخ  عب ر عف ذلؾ

ن ػػنتإاسذهامػػ إ ػػدإاس  إكؽلإنك إدلإئػػنفإجػػمالإنااػػجـإاسػػذ إأفإهػػذاإاسجمػػؿإاسػػذمإراػػىإكشػػم إ
...إجمؿإماظرإإسىإاس منةإاظرةإكا دة...كننزاؿإات ندإاسذكؽإف إم ظراتإاس ا إنتانربإاسا إ

ذكػر رابػح تركػي أف جمعيػة العممػػاء  .2‹‹أنػ إدسػمالإع ػىإك ػدةإت ئمرهػػنلإكاػدادإاظرتةػن
المسػػػػمميف الجزائػػػػرييف قػػػػد راعػػػػت فػػػػي بنػػػػاء المػػػػدارس ضػػػػركرة الجمػػػػع بػػػػيف جمػػػػاؿ الفػػػػف 

لمعمارم اإلسالمي مػف ناحيػة، كذكؽ العصػر كمتطمبػات الصػحة العامػة لممتعممػيف مػف ا
 .  3ناحية أخرل

أربعػػػة أقسػػػاـ  عمػػػ  فػػػي بدايػػػة نشػػػأتها حيػػػث احتػػػكتتتكػػػكف المدرسػػػة مػػػف طػػػابقيف 
ة حتقػػدر مسػػا. بهػػا سػػتة أقسػػاـ فصػػار ،قسػػمافلهػػا  أضػػيؼثػػـ  .4كمكتػػب كمسػػكف لممػػدير

عصػػرم  بأثػػاثجهػػزت  .5المسػػاحة الكميػػة لقطعػػة األرضمػػف  2ـ120بػػػػػ األقسػػاـ السػػتة 

                                                 
( قامت الجمعية المحمية لممسجد بتهديـ 14/04/2015بعد أكثر مف أسبكع مف زيارة صاحب البحث لممكقع ) 1

 المكقع )كامؿ المساحة التي بني عميها المسجد كالمدرسة( نظرا لكضعيته الخطيرة.
 .03، المرجع السابؽ، ص172/173، عالبصائر، استارمرإاحدر  محمد البشير اإلبراايمي: 2
 .217، المرجع السابؽ، صاستع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام ...تركي:  رابح 3
 .02، المرجع السابؽ، ص130، عالبصائر، جنعم إاستةذمبإكدكرتةنإاس نس  ش. ص. ـ:  4
د قاـ صاحب البحث بزيارة المكقع كبتحديد المكاف بدقة لألقساـ 30سا ك15في الساعة  14/04/2015بتاريخ  5

كالقسماف الثاني  2ـ 60كالقياـ بقياس األقساـ الثالثة المكجكدة بالطابؽ األرضي. القسـ األكؿ كبير تقدر مساحته بػػػػػ
ي الطابؽ العمكم تكجد به ثالثة أقساـ كاي تحتؿ نفس المساحة ، كف2ـ 30كالثالث كؿ كاحد منهما تقدر مساحته بػػػػ

 التي اي عميها األقساـ السفمية.
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مػػػف المسػػػاعدة عمػػػ  التعمػػػيـ كالػػػتعمـ حيػػػث كضػػػعت باألقسػػػاـ مختمػػػؼ الكسػػػائؿ الماديػػػة 
 .1سبكرات، ك ككراسي ،طاكالت

ػ األذخاصػاضغارضظػإلظجاحػاضطدردظ.ػ 1-2

 مثػؿ اػذ  المػدارس التػيتشػييد رغبػة شػديدة فػي  لسكاف تبسة كخاصػة أعيانهػاكاف 
 2فسػعكا لتأييػداا بالمػاؿ ،األطفاؿ مف الضػياع تنتشؿ ني بأنهادالمتكفيؽ قاؿ عنها أحمد 

 يبعػػػث عمػػػ  الراحػػػة ،الػػػذم مكػػػنهـ فػػػي كقػػػت كجيػػػز مػػػف تهيئػػػة المدرسػػػة بشػػػكؿ عصػػػرم
الػػذيف سػػهركا هـ لمنهػػكض بأبنػػاء المنطقػػة. إف تشػػجيعكػػذا المعممػػيف، ك ك  متالميػػذ،لبالنسػػبة 
 هـ:نذكر من كفكثير  اذا الدكرعم  

يبػػػذؿ المجهػػػكدات المعتبػػػرة عمػػػ  جميػػػع  كػػػاف (:1965-1892)إاسصػػػندؽإرػػػكذراعإ-1
كػػاف يحفػػز معممػػي المدرسػػة حتػػ  يػػؤدكا رسػػالتهـ التربكيػػة كال يصػػيبهـ حيػػث  ،المسػػتكيات

كمػػػا كػػػاف يحػػػثهـ عمػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  مػػػا رغػػػـ الحاجػػػة الماديػػػة لكػػػؿ كاحػػػد مػػػنهـ.  الممػػػؿ
لكػؿ يقػدـ  ثػـ ،مف ماله الخػاص باقتنائهما يقـكحيث  ،تصدر  جريدتي الشهاب كالبصائر
الػػذااب أحيانػػا يعطػػي ثمنهػػا لمػػبعض مػػنهـ، كيطػػالبهـ ب، ك كاحػػد مػػنهـ نسػػخته الخاصػػة بػػه

، حتػػ  يظهػػركا لجميػػع عالنيػػة أمػػاـ مػػرأل الفرنسػػييف القتنائهػػاإلػػ  محػػالت بيػػع الجرائػػد 
ؿ حيػػػث كػػػاف األكائػػػالمسػػػااميف كقػػػد كػػػاف مػػػف  المنػػػاكئيف بػػػأنهـ فػػػي كضػػػع مػػػادم مػػػريح.

 .3كمعمميها المدرسة احتياجاتيقتطع جزءا مف ماؿ تجارته لممساامة به في 

كحكلػػػه إلػػػ  بيتػػػه بفػػػي بدايػػػة األمػػػر  تبػػػرعالػػػذم (: 1942-1888)  ػػػكاسإ ػػػكاسإ-2
تقػػػديـ جميػػػع المسػػػاعدات الماليػػػة كالماديػػػة سػػػكاء فػػػي الفتػػػرة كاصػػػؿ دعمػػػه بثػػػـ  مدرسػػػة،

إلػػ  غايػػة سػػنة  4كالتػػي كػػاف أكؿ رئػػيس لهػػا ،كالبنػػاتاألكلػػ  لنشػػأة جمعيػػة تهػػذيب البنػػيف 

                                                 
 .المصدر السابؽ: صالح براكني 1
 .384-383المرجع السابؽ، ص ،ئتنبإاسجزا رأحمد تكفيؽ المدني:  2
 .سا10، الساعة 13/08/2014بتاريخ  عنابة،كالية عنابة، ، بمدية بمكتبه لممحاماةفكزم بكذراع: مقابمة مع  3
 .32، ص، المرجع السابؽ2، جأعالـإاإلصالحإف إاسجزا ر...: محمد عمي دبكز 4
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كقػػد كػػاف اػػذا الجهػػد مػػع مختمػػؼ رجػػاؿ اإلصػػالح  .أك بعػػد تنازلػػه عػػف رئاسػػتها ،1938
 مسػػػاامته كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ ،حتػػػ  ال ينقطػػػع المعممػػػكف عػػػف مزاكلػػػة تعمػػػيمهـ بالمدرسػػػة

 .1هاركاتب معمميتسديد ل المالية

 التػػػاجر الػػػذم أككػػػؿ لػػػه الشػػػيخ العربػػػي التبسػػػي (:1987-1903)إناػػػعكدإقصػػػرم-3
كالػػذم اسػػتمر يعمػػؿ بكفػػاء مػػع رجػػاؿ اإلصػػالح لػػدعـ  ،مهمػػة أمػػيف مػػاؿ جمعيػػة التهػػذيب

كاسػػػتمرار نجػػػاح مدرسػػػة تهػػػذيب البنػػػيف كالبنػػػات  ،2صػػػالحي بالمنطقػػػة عمكمػػػاالعمػػػؿ اإل
 .3خصكصا

الشيء الكافر، كما كػاف لػه دكرا كبيػرا  قدمكا مف مالهـكاف مف الذيف :إع ننفإب م  -4
 .4ميسكرم الحاؿ، كمحبي الخير لمبمدك  ،مف طرؼ المحسنيففي جمع الماؿ 

أحمػػػػد ك  ،يػػػػكنس رسػػػػكؿعيسػػػػ  سػػػػمطاني، ك كمػػػػا عرفػػػػت المدرسػػػػة مسػػػػاامة السػػػػادة 
. باإلضػػافة إلػػ  اػػؤالء فػػإف سػػكاف تبسػػة قػػد أدركػػكا أف تبرعػػاتهـ مصػػطف  ميػػدةك  ،فياللػػي

لهػػػا أاميػػػة كبيػػػرة لتأسػػػيس المدرسػػػة كاسػػػتمراراا خدمػػػة ألبنػػػاء المنطقػػػة فػػػأقبمكا عمػػػ  اػػػذا 
 المشركع.  

بمدرسػة تهػذيب البنػيف كالبنػات فقػط فػي دعػـ التعمػيـ اػؤالء الرجػاؿ  لـ يقتصػر دكر
نمػػا كػػاف لهػػػـ دعمػػ م مركػػز عممػػػي، حيػػث كانػػػت لهػػـ مسػػػااماتهـ فػػػي ألمتعمػػيـ دائمػػػا  اكال

 .5عبد الحميد بف باديسالمادية لمعهد 

السػػتقباؿ األطفػػاؿ، كاػػذا بمجهػػكدات جميػػع  ،بنػػاء مدرسػػة عربيػػة حػػرةتبسػػة  عرفػػت
اػػي خطػػكة كبيػػرة أمػػاـ ك  .أك الممػػكنيف ،أك الػػداعميف ،سػػكاء أصػػحاب الفكػػرة ،أاػػؿ الخيػػر

                                                 
 .الشاذلي حكاس: المصدر السابؽ 1
 .143المرجع السابؽ، ص، ندما إترا إكأعالنةن...:إأحمد عيساكم 2
  د.30سا ك16، الساعة 16/07/2014بتاريخ  تبسة،كالية  بمدية تبسة، بمنزله،صرم: ق الرزاؽعبد مقابمة مع  3
 رسالة خطية. ،العربي التبسيالشيخ أرشيؼ مسجد  4
 .18، ص05/09/1949، الجزائر، 90، ع2، سؿ2، سالبصائر، ننسم إاسنعةدأحمد بكشماؿ:  5
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 1، ألقيػت فيػه قصػيدةكقػد أقػيـ بهػذ  المناسػبة حفػؿ ،اإلصالح لرجاؿهاـ التي نصبت الس  
تشػػيد بهػػذا اإلنجػػاز، الػػذم يعتبػػر بدايػػة االنطػػالؽ فػػي محػػك بثػػار الجهػػؿ كاألميػػة بمنطقػػة 

 تبسة.

كسػػهركا عمػػ   ،لػػـ يكػػف رجػػاؿ التعمػػيـ بالمدرسػػة فقػػط اػػـ الػػذيف أقػػامكا اػػذ  المدرسػػة
كالتػػػػي قيػػػػؽ غاياتهػػػػا. المهمػػػػة الكبػػػػرل لتحمكاصػػػػمة أف يسػػػػتمر اػػػػذا الصػػػػرح العممػػػػي فػػػػي 

نمػػا كػػاف  .1956مػػف طػػرؼ السػػمطات االسػػتعمارية سػػنة  إلػػ  غايػػة إغالقهػػا تكاصػػمت كال
  المعممػػػكف اكانػػػت مسػػػااماتهـ ال تقػػػؿ عػػػف المسػػػاامة التػػػي قػػػاـ بهػػػبخػػػركف رجػػػاؿ انػػػاؾ 

كتتمثػػػؿ فػػػي مختمػػػؼ المسػػػاامات الماليػػػة  ،كاػػػي مكممػػػة بػػػؿ ضػػػامنة السػػػتمرار المعممػػػيف
ككػػػػػذا المسػػػػػاامات الماديػػػػػة المتعمقػػػػػة  ،كبعػػػػػض احتياجػػػػػاتهـ ،ركاتػػػػػب المعممػػػػػيفلتغطيػػػػػة 

 بتجهيزات المدرسة كصيانتها.

 اضطظاعجػاضتربوغظػضضطدردظ. -2

بكجػػػه  منطقػػػة تبسػػػةكفػػػي  ،فػػػي الجزائػػػر عمكمػػػا رجػػػاؿ اإلصػػػالحؼ ااػػػدمػػػف أكػػػاف 
 لكقػػد نػػاد .أك تعػػديمها خدمػػة لمتمميػػذ ،كتغييػػر البػػرام  ،اػػك إصػػالح أمػػر التعمػػيـ ،خػػاص
كتغييػػر البػػرام  المعتمػػدة حتػػ   ،كبيػػر مػػف الػػراغبيف فػػي عمميػػة تهػػذيب التعمػػيـعػػدد بػػذلؾ 

 خاصػةكالتركيػز ، 3إدخػاؿ أسػاليب تربكيػة جديػدة بكاسطة هتنظيمكذا ك  ،2يستفيد المتمقكف
الفصػػػح  التػػػي عمػػػؿ االحػػػتالؿ عمػػػ   4العربيػػػةػػػػغة ٌّالمػػػػتعمػػػيمهـ ك عمػػػ  التعمػػػيـ االبتػػػدائي 

   .5العاميةػغة ٌّالمػكبالمقابؿ شج ع عم  انتشار  .تدميراا
                                                 

 1933، الجزائر، مارس9، م 4، ج9، سالشهاب، ف إ    إندرا إتةذمبإاسرامفإكاسرانتإرترا : ابف تبسة 1
 .191-190ص

إإسىإذسؾ: عبد الحفيظ بف الهاشمي 2 إرنسنئنتبإاسارآام إككجكبإت،ممرإاسرراننجإاس نس إكاسنرندرة  تةذمبإاستع مـ
 .12/12/1924الجزائر، ، قسنطينة، 186، ع5، سالنجاح

إناه: مبارؾ الميمي 3 إاسزكامن إك ظ إرنسجزا ر إاسدما   24/02/1926، الجزائر، 13، ع1، سالشهاب، استع مـ
 .13-12ص

 .129، ص: المرجع السابؽعمي مراد 4
إاس ػإبراايـ لكنيسي:  5 إتدرمس إنف إاماتعننرم  إاإلدارة إنفإٌّأهداؼ إاحكسى إاسااكات إف  إس  رااممف إاسعررم  ػ، 

 =المنعقد بكالية(، 1962-1830، أعماؿ الممتق  الكطني األكؿ حكؿ التعميـ في الجزائر أثناء االحتالؿ )ام تالؿ
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عمػ  يشػتمؿ  ،منذ البداية اعتماد نظاـ حديث في التعمػيـ رجاؿ اإلصالحلقد سع  
العربيػػة ػػػغة ٌّالمػػػككػػؿ مػػا لػػه عالقػػة بػػأدكات  ،كالكتابػػة ،القػػراءةثػػـ عمػػ   ،أكال الكػػريـ القػػربف

 .1الحسابمادة ككذا  ،إضافة إل  عمـك الديف

ػاضطضطغظ.ػاضطوادػ2-1

بمختمػػػؼ منػػػاطؽ الجزائػػػر التػػػي تػػػـ إنشػػػاؤاا المػػػدارس الحػػػرة معممػػػي لػػػـ يكػػػف لػػػدل 
 تكانػػػك  .حيػػػث كػػػاف كػػػؿ معمػػػـ يػػػؤدم رسػػػالة التعمػػػيـ بنػػػاء عمػػػ  كفاءتػػػه ،برنامجػػػا مكحػػػدا

اإلسػػػػالمي  يفتػػػػدريس المبػػػػادئ األساسػػػػية لمػػػػد   اػػػػي ،بالنسػػػػبة لمختمػػػػؼ المعممػػػػيف الغايػػػػة
 كاألخػػػالؽ اإلسػػػالمية ،كالعقيػػػدة ،كالحػػػديث النبػػػكم الشػػػريؼ ،القػػػربف الكػػػريـ المتمثمػػػة فػػػيك 

 كالصػػػرؼ ،النحػػػك مػػػف ،العربيػػػةػػػػغة ٌّالمػػػػك  ،المػػػكاد القاعديػػػة لػػػألدب باإلضػػػافة إلػػػ  تػػػدريس
إناػ ـإنا››. ألف كالقراءة ،كالتعبير أس إتع مـإأكمدانإدماةـإكس، إدماةـإه إف إاظرإئؿ 

  ػػظإاإلاػػالـإفػػ إق ػػكبإأران اػػنإإرةإعػػفعرػػنحا ةػػنإإناػػأس إاسناػػن ؿإكأعظػػـإاسنطنسػػب
 .2‹‹كران ةـإنا نمفإمإمنكتكفإإم إكهـإنا نكف

المحميػػة  -شػػعب لجمعيػػة العممػػاء المسػػمميف الجزائػػرييف -عنػػدما شػػي دت الجمعيػػاتك 
مػػف الناحيػػػة أكال  3ااجمعيػػة العممػػػاء المسػػمميف الجزائػػػرييف عمػػ  تسػػػيير  عممػػػتالمػػدارس، 
لجميػػػع األقسػػػاـ بكػػػؿ  البػػػرام مػػػف خػػػالؿ السػػػهر عمػػػ  ضػػػبط جميػػػع مفػػػردات  ،التربكيػػػة
قيامها بتكفير كتكػكيف القػائميف عمػ  اػذ  المؤسسػات ، مف الناحية اإلداريةثانيا أطكار ، ك 
كبما أف مدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسة تابعة لممػدارس الحػرة التػي أشػرفت  التربكية.

لمبػػرام  التػػي سػػطرتها فػػي بدايػػة مشػػكاراا فقػػد خضػػعت  ،عميهػػا جمعيػػة العممػػاء المسػػمميف

                                                                                                                                               

، منشكرات المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ 2009جكاف  15إل   14عنابة مف =
 .114، ص2011، العالمية لمطباعة كالخدمات، الجزائر، 1954نكفمبر 

 .383، صالمرجع السابؽ، ئتنبإاسجزا ر: أحمد تكفيؽ المدني 1
 .03، ص25/09/1933قسنطينة، الجزائر، ، 3، ع1، سالصراط، نفإاسناؤكؿإعفإاسناعإنفإتع مـإأران ان 2
 .419-418عمي مراد: المرجع السابؽ، ص 3
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كاػذا اعتمػادا  .1جههػا الشػيخ العربػي التبسػيكالتػي كػاف يك   ،جمعية تهذيب البنيف كالبنػات
خضػعت لمختمػؼ البػرام  كالمقػررات كالتعػديالت التػي عم  خبرته كتككينه، ثـ بعػد ذلػؾ 
 الجزائرييف. اعتمدتها جمعية العمماء المسمميف

ككػػذا بػاألزار فقػػد  ،بجػػامع الزيتكنػة الشػيخ العربػػي التبسػيالػذم تمقػػا  كيف تكػػمنظػرا ل
مػف ناحيػة أخػرل ك  ،شخصيا عم  مفردات البرام  التي يتمقااا التالميذ مف ناحية أشرؼ

   .2ككفاءاتهـ تكميؼ المعمميف بتدريس مادة معينة حسب قدراتهـ

بػذؿ أكبػر بكذلػؾ  ،التعمػيـاػي  القػائميف عمػ  اػذ  المػدارسكانت الغاية مف طرؼ 
كالسػػيئة التػػي تركهػػا االسػػتعمار الفرنسػػي، كثانيػػا  ،أكال لمحػػك اآلثػػار السػػمبية ،جهػػد ممكػػف

لمشػػركع حضػػارم  اكاػػي أف يكػػكف أساسػػ ،حتػػ  يػػؤدم التعمػػيـ كظيفػػة أخػػرل غيػػر عاديػػة
ف كانػػت  ،3مػػف خػػالؿ العمػػؿ عمػػ  إحيػػاء لغتهػػا كتاريخهػػا إلحيػػاء األمػػة الجزائريػػة حتػػ  كال

 .ام  كالمناا  غير مضبكطةالبر 

ألنػه  ،يبخسها الناساذ  المجهكدات ال يمكف أف مثؿ  عم  أف مالؾ بف نبي عبر
شػرمؼإكسطمػؼإجػداإمئػرسإكقتػهإستررمػ إأران اػنإرأف،ػؿإنػنإمنئػفإنػفإ›› يقـك بها رجؿ

مف جهة لتقديـ المػكاد الدراسػية كفقػا  عم  مفردات البرنام  مف خالؿ السهر ،4‹‹اسازاه 
 كمػف جهػة أخػرل لكفػاءة القػائميف عمػ  اػذ  المهمػة ،لمستكل التالميذ كقػدرات اسػتيعابهـ

 سنكات دراسية. فاقت األربع ظؿ العمؿ بها مدة زمنيةالتي 

                                                 
 .32، المرجع السابؽ، ص2، جأعالـإاإلصالحإف إاسجزا ر...:إمحمد عمي دبكز 1
 ، المصدر السابؽ.عرؽإنفإتنرمخإترا كماؿ عاشكرم:  2
إأبكبكر الصديؽ حميدم، محمد يعيش:  3 إاس رإسدلإاس رئ  إاستع مـ إاسجزا رم تجرر  ، أعماؿ الممتق  اإلصال م 

 15إل   14المنعقد بكالية عنابة مف (، 1962-1830الكطني األكؿ حكؿ التعميـ في الجزائر أثناء االحتالؿ )
، العالمية 1954منشكرات المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر ، 2009جكاف 

  .159، ص2011ر، لمطباعة كالخدمات، الجزائ
 2002، تر: بساـ بركة، أحمد شعبك، دار الفكر، دمشؽ، نشئ  إاحفئنرإف إاسعنسـإاإلاالن مالؾ بف نبي:  4

 .147ص
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 استمر معممػك المدرسػة يعتمػدكف عمػ  البرنػام  الػذم قػامكا بإعػداد  كتنفيػذ ، كذلػؾ
دعػػػػػت جمعيػػػػػة العممػػػػػاء المسػػػػػمميف  حػػػػػيف 1937سػػػػػبتمبر مػػػػػف عػػػػػاـ شػػػػػهر بدايػػػػػة  حتػػػػػ 

 23ك 22الجزائػػػػرييف إلػػػػ  انعقػػػػاد مػػػػؤتمر رجػػػػاؿ التعمػػػػيـ العربػػػػي بنػػػػادم الترقػػػػي يػػػػكمي 
بمختمػػػػػؼ  تكحيػػػػػد التعمػػػػػيـثػػػػػالث مسػػػػػائؿ كاػػػػػي: لتقػػػػػديـ مقترحػػػػػات حػػػػػكؿ  1937سػػػػػبتمبر

 .1، كأسمكب التعميـ، ككذا أسمكب تربية الناشئةالمدارس الحرة

المػػدارس  ككقػػد حضػػر  ممثمػػ ،مػػؤتمر برئاسػػة الشػػيخ عبػػد الحميػػد بػػف بػػاديسانعقػػد ال
 حيػػػث .كناقشػػػكا التقػػػارير طيمػػػة يػػػكمي المػػػؤتمر ،الػػػذيف قػػػدمكا مقترحػػػاتهـ ،العربيػػػة الحػػػرة
لبرنػػػام   اأساسػػػالمقدمػػػة  اعتبػػػار ممخػػػص التقػػػاريرإلػػػ   كف فػػػي األخيػػػر،خمػػػص المػػػؤتمر 

التابعػػػػػة لجمعيػػػػػة العممػػػػػاء المسػػػػػمميف المػػػػػدارس الحػػػػػرة معممػػػػػك  الػػػػػذم اعتمػػػػػد ك  2التعمػػػػػيـ
 ، كقد ظمت الجمعيات المحمية المسؤكلة عف اذ  البرام .  الجزائرييف

 مجػػرد فهػػك ،المحميػػة صػػنيع الجمعيػػاتالػػذم كػػاف مػػف التعمػػيـ اإلصػػالحي اسػػتمر 
 انػػػدالعإلػػػ  غايػػػة كذلػػػؾ  .3يكػػػف منظمػػػا فػػػي إطػػػار بيػػػداغكجي حيػػػث لػػػـمبػػػادرات فرديػػػة 

 .الحرب العالمية الثانية

لتكػػكيف التالميػػذ بمدرسػػة تهػػذيب رجػػاؿ التعمػػيـ انػػت المقػػررات التػػي اعتمػػد عميهػػا ك
الػػػػػذم اعتمدتػػػػػه جميػػػػػع مػػػػػدارس جمعيػػػػػة العممػػػػػاء  المنهػػػػػاجاػػػػػي  ،البنػػػػػيف كالبنػػػػػات تبسػػػػػة

ه يبنػ  عمػ  ثالثػة مرتكػزات البشير اإلبراايمي بأن ػمحمد كالذم لخصه الشيخ  ،المسمميف
كأعننملإكنرندئإاسعررم إاس صػم  إاطاػنإكئتنرػ إإنرندئإاسد مفإاسص محإعامدة›› كاي:

اشػػػنءلإكمتررػػػكفإع ػػػىإاسكطام ػػػ اػػػذ  المرتكػػػزات اػػػي المحػػػاكر الكبػػػرل  .4‹‹  إاس امام ػػػكاظ

                                                 
 .05، ص03/09/1937، الجزائر، 80، ع2، سالبصائر، نؤتنرإاسنع نمفإاح رار 1
 .08ص، 30/09/1937، الجزائر، 83، ع2، سالبصائر، نؤتنرإاسنع نمفإاح رار 2
 .419عمي مراد: المرجع السابؽ، ص 3
 .02، المرجع السابؽ، ص46ع، البصائر، جانم إاس زرم إع ىإاستع مـإكاسع ـمحمد البشير اإلبراايمي:  4
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تػػػػـ  التػػػػيفمفػػػػردات البرنػػػػام   ،تبسػػػػةبمقػػػػررات الدراسػػػػة بمدرسػػػػة تهػػػػذيب البنػػػػيف كالبنػػػػات ل
 اي: ااعتمادا

ػ.طبادئػاضدغنػاإلدالطيػ2-1-1

ككػػػذا فػػػي  ،تجكيػػػد ترتيمػػػه ك مكثفػػػة فػػػي تفسػػػير القػػػربف الكػػػريـ ك كتكػػػكف فيػػػه الدراسػػػة 
 كاآلداب كاألخالؽ.كمختمؼ الفرائض ، كما يدرس الفقه، الشريؼالنبكم دراسة الحديث 

برمجتهػا فػي التكزيػع األسػبكعي الػذم  تتمػيعد القربف الكريـ المادة األساسية التػي 
لمتالميػػػذ حفظػػػا  هتمقينػػػعمػػػ   فقػػػد سػػػهر المعممػػػكف. مدرسػػػةالاعتمػػػد عميػػػه المعممػػػكف فػػػي 

تعمػػػيـ القػػػربف  فالمدرسػػػة اعتمػػػدت .1كلجميػػػع المسػػػتكيات فػػػي التعمػػػيـ االبتػػػدائي ،كدراسػػػة
 الحػػزب األخيػػر الػػذم يحػػكم قصػػار السػػكر منػػهحيػػث يتمقػػ  التالميػػذ ، 2الكػػريـ كتحفيظػػه

تكحيػػػد ك اإلسػػػالمية العقيػػػدةبمكاضػػػيعها  اآليػػػات التػػػي تػػػرتبطإضػػػافة إلػػػ  عػػػدد كبيػػػر مػػػف 
 .االعتقػػػاد بكجػػػكد اآلخػػػرةك الربكبيػػػة، االعتقػػػاد بيػػػـك الحسػػػاب كالعقػػػاب، ، تكحيػػػد األلكايػػػة

 فػػػػإف المدرسػػػػة فػػػػي شػػػػهر رمضػػػػاف لمقػػػػربف الكػػػػريـ،أكثػػػػر كدراسػػػػة كحرصػػػػا عمػػػػ  تحفػػػػيظ 
 .  3المستكياتجميع  لمحفظ كالمدارسة معأيامه  كؿ تخصص

بػػربط جميػع التالميػػذ  اػػك القيػاـكػاف تركيػز السػػااريف عمػ  نجػػاح التعمػيـ بالمدرسػة 
كمػػدلكالتها حتػػ   ،كالتػػدبر فػػي معانيهػػا ،بػػالقربف حفظػػا كدراسػػة كتػػالكة، مػػع تفسػػير اآليػػات

، كاػي مػف الغايػات يجعمكا التالميذ في منأل عف التأكيالت الخاطئة التي تمس بعقيدتهـ
المتقاطعػػػػػة مػػػػػع المسػػػػػاجد الحػػػػػرة التػػػػػي يسػػػػػهر عميهػػػػػا رجػػػػػاؿ جمعيػػػػػة العممػػػػػاء المسػػػػػمميف 

 .  رييفالجزائ

                                                 
 أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، التكزيع األسبكعي لممكاد. 1
 .63جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف: المرجع السابؽ، ص 2

  2، سؿ2، سالبصائر، امنت نانتإاسااكم إف إندارسإجنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسجزا رممفإسماعيؿ العربي:  3
 .03، ص06/06/1949، الجزائر، 82ع
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يعتبػػر الحػػديث النبػػكم الشػػريؼ المػػادة الثانيػػة التػػي برمجػػت فػػي التكزيػػع األسػػبكعي 
 .1األخالؽك  مف األحاديث النبكية التي تعال  العقيدة ةمجمكعكف تمق  يحيث  لمتالميذ،

أما مادة الفقه ففي السنكات األكل  لنشػأة المدرسػة كػاف تركيػز المعممػيف فيهػا عمػ  
. كبعػد 2عمػ  مػذاب اإلمػاـ مالػؾ هافػي تدريسػفقه الكضكء، كالصالة، كالصـك معتمػديف 

كاػػػي بكضػػػع كتػػػاب فػػػي الفقػػػه خػػػاص بالعبػػػادات األربعػػػة،  3سػػػنكات قامػػػت لجنػػػة التعمػػػيـ
 ، كاػػػك مخصػػػص  5الفقػػػه الكاضػػػحكتػػػاب ، يطمػػػؽ عميػػػه 4الحػػػ ك الصػػػالة، الزكػػػاة، الصػػػـك

 .6لممدارس االبتدائية

تربيػة الناشػئة   يػدعكف إلػ رجاؿ اإلصػالحكاف كفيما يتعمؽ باآلداب كاألخالؽ فقد 
كتبػرز بعػداا كقيمػة أدبيػة فػي  ،المتربػي حت  تظهر بثاراا عمػ  ،عم  األخالؽ الفاضمة

. 8الضػػالة التػػي ينشػػدااكاػػي دعػػكة لػػألدب كالعمػػـ معػػا بالنسػػبة لمشػػباب ألنهػػا ، 7المجتمػػع
تػـ  حيػث ،مدرسة في البرنام  األسبكعي مادة األخالؽ مف المكاد األساسيةالكقد جعمت 

 .9مستكل حسب كؿ تدريسها مرتيف إل  ثالث مرات في األسبكعبرمجة 

 

                                                 
 أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، برنام  التعميـ بالمدرسة، المرجع السابؽ. 1
 المصدر السابؽ. الصادؽ رزايقية: 2
إاسعان دمإكامجتننع إكاس انف محمد الصالح رمضاف: حكؿ عمؿ اذ  المجنة ينظر:  3 إاسع ننءإكدكرهن  جنعم 

 .367-366ص ، المرجع السابؽ، مجمة الثقافة
-128، ص2011، دار قرطبة لمنشر كالتكزيع، الجزائر،1، جتراثإاس رئ إاإلصال م إاسجزا رم مكلكد عكيمر:  4

129. 
، قاـ بتأليفه األستاذ عبد الهادم الشرائبي)مف المغرب(، كقاـ س ندارسإامرتدا م إاماالنم اس اهإاسكا،حإكتاب  5

بداء  بإادائه إل  إدارة جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كالتي كمفت األستاذ الشيخ الدراجي فرحاتي بمراجعته، كال
 .06، 03ص ،06/11/1936 ر،، الجزائ42ع ،1س، البصائر تارمظإئتنبل رأيه فيه. لمتفصيؿ ينظر:

 .03صالمرجع السابؽ، ، 42ع ،البصائرلمتفصيؿ ينظر:  6
 .04، ص31/01/1936، الجزائر، 5، ع1، سالبصائر، إسىإاحدبإأمةنإاسشرنببمقاسـ بف أركاؽ:  7
 .03، ص10/01/1936، الجزائر، 2، ع1، سالبصائر، استررم إاسندرام إكأ رهنإف إاسنجتنعمحمد العيد:  8
 أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، برنام  التعميـ بالمدرسة، المرجع السابؽ. 9
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ػ.ـعظػاضطربغظٌّطبادئػاضضـػػ2-1-2

كذلػؾ ، 1العربيػة الفصػيحة فػي النحػك كالصػرؼ كالبالغػةػغة ٌّالمػ عمـكميذ تمق  التالي
كالغايػة مػػف  .بػالتعرض ألبسػط القكاعػد كالتراكيػب السػهمة مػع اعتمػاد التمرينػات التطبيقيػة

القػػائمكف عمػػ  التعمػػيـ بتقػػكيـ  سػػهرحيػػث  ،فتهػػا العاميػػةهجػػات التػػي حر  إصػػالح الم  ذلػػؾ 
تعمػػيـ الخػػط كمػػا كضػػع بالبرنػػام   .2كمخارجهػػا ،كايأتهػػا ،ألسػػنة األطفػػاؿ عمػػ  الحػػركؼ

 .3مسنكات األكل  منهالضمف المقرر األسبكعي خاصة بالنسبة  لمتالميذ

الخػػػط فنػػػكف عمػػػ  لتالميػػػذ ا تػػػدريبعمػػػ   الصػػػادؽ بػػػف خميػػػؿ درباسػػػي عمػػػؿكقػػػد 
كبعػػد ، 5يػػدة التػػي قػػاـ بإنشػػائهادإلػػ  المدرسػػة الج 1938إلػػ  غايػػة انتقالػػه سػػنة  4الكتابػػةك 

سػػػػكا مختمػػػػؼ المعممػػػػكف الػػػػذيف در   المدرسػػػػة تػػػػداكؿ عمػػػػ  تعمػػػػيـ الخػػػػط كفنكنػػػػه مغادرتػػػػه
 .6بالمدرسة

ػ.طبدأػاضتربغظػرضىػاضوطظغظػ2-1-3

مػػػا جعػػػؿ كذلػػػؾ ، 7عػػػادة تكضػػػع لمتربيػػػة األخالقيػػػة كالدينيػػػة كالكطنيػػػة ناشػػػيدإف األ
. 8الدراسػػػػيةالمسػػػػتكيات  لكػػػػؿبرمجتهػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ القػػػائمكف عمػػػػ  المدرسػػػػة يعتنػػػػكف بهػػػػا 

 .فتخػػػار بػػػهالعتػػػزاز كابػػػؿ اال ،كتعمقػػػه بػػػالكطف ،ذ حبػػػه لدينػػػهتغػػػرس فػػػي التمميػػػفاألناشػػػيد 
ف إاسامػنـإركاجرنتػهإا ػك إ›› فالتربية عم  الكطنية تربي ثـ تنمي فيه الفعالية التي تظهر

                                                 
 .331-330، المرجع السابؽ، صاستع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام ...رابح تركي:  1
 .62جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف: المرجع السابؽ، ص 2
 أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، برنام  التعميـ بالمدرسة، المرجع السابؽ. 3
 .المصدر السابؽ، عرؽإنفإتنرمخإترا : كماؿ عاشكرم 4

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. 6
 .303-302، المرجع السابؽ، ص8جلإتنرمخإاسجزا رإاس انف ...أبك القاسـ سعد اهلل:  7
 أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، برنام  التعميـ بالمدرسة، المرجع السابؽ. 8
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،نإحمإبطرإنةننإئنفإنصدر لإكأفإمئػكفإنب صػنإسػهإكاسدفنعإعاهإعادننإمئكفإنعر إ
 .1‹‹كاسا مسإنفإأج هكأفإم،  إرنس،نس إ

، كقػػد قػػاـ 2األناشػػيد كالمحفكظػػات كتمقيػػنهـعمػػ  تكػػكيف التالميػػذ  المػػدارساعتمػػدت 
ضػػمف المقػػرر  تكزيعهػػاالسػػااركف عمػػ  البرنػػام  بمدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة، 

، حيػػػث هػػػا فػػػي التكزيػػػع السػػػنكم بالمحفكظػػػاتالسػػػنكم كلمختمػػػؼ المسػػػتكيات، يطمػػػؽ عمي
حصػػػػتيف فػػػػي األسػػػػبكع حسػػػػب مسػػػػتكل  إلػػػػ حصػػػػة  مػػػػف المسػػػػائيةالفتػػػػرة فػػػػي برمجػػػػت 
 .3التالميذ

كانػػت المدرسػػة كغيراػػا مػػف المػػدارس الحػػرة تقػػدـ لمتالميػػذ األناشػػيد الكطنيػػة كالتػػي 
الطريقػػة الجذ ابػػة التػػي اعتمػػداا المعممػػكف ككانػت  ،يقػـك التالميػػذ بحفظهػػا عػػف ظهػػر قمػػب

ركااػػػط إاشػػػدإرأصػػػكاتإجننعمػػػ إكإت››بالمدرسػػػة كمػػػا يقػػػكؿ أبػػػك القاسػػػـ سػػػعد اهلل أنهػػػا 
 .ة حت  ينجذب إليها التالميذيقـك عادة معمـ القسـ بعرضها ممحن   4‹‹أس نف

الشػػػيخ عبػػػد الحفػػػيظ بمنطقػػػة تبسػػػة مػػػف البػػػارزيف فػػػي مجػػػاؿ كتابػػػة األشػػػعار  كػػػاف 
مػف األناشػيد التػي كانػت كما أنه مف البارعيف فػي تمحينهػا. يػذكر صػالح براكنػي  ،5بدرم

كعم  كؿ المسػتكيات الدراسػية قصػيدة  التالميذ بالمدرسةبالمدرسة عم  مختمؼ مبرمجة 
 :6كالتي منها شيخ عبد الحميد بف باديسلم ‹‹شعبإاسجزا رإنا ـ›› 

 شععععععععععععععععععععع         ععععععععععععععععععععع    ععععععععععععععععععععع  

  

 وإ عععععععععععععععع      و عععععععععععععععع      عععععععععععععععع 

   

  و صعععععععععععع    عععععععععععع     عععععععععععع   عععععععععععع    عععععععععععع  صعععععععععععع    عععععععععععع    عععععععععععع   طعععععععععععع  

                                                 
 المجمة المغاربية لمدراسات التاريخية كاالجتماعية، راس ئرإاسكطا إكاست ررمإعادإاحنمرإعردإاساندمحمد مجاكد:  1

 .11، ص2012مارس ، مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر جامعة جياللي ليابس، سيدم بمعباس،
إاسعرر إاس رإرنسجزا رمحمد الحسف فضالء:  2 إس تع مـ إاسرا دة   1، ط2، جاساطنعإاسجزا رمإنعإاسجاكبإ؛اسنامرة

 .06، ص1999دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 
 أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، دفتر االمتحانات الثالثية. 3
 .302، المرجع السابؽ، ص8جلإتنرمخإاسجزا رإاس انف ...أبك القاسـ سعد اهلل:  4
 .54، المرجع السابؽ، ص3، جأعالـإاإلصالحإف إاسجزا ر...نفإمحمد الحسف فضالء:  5
 .05، ص18/06/1937، الجزائر، 71، عالبصائرلمتفصيؿ ينظر:  6
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  و ر  ععععععععععععععععععععععع  إ    ععععععععععععععععععععععع   ععععععععععععععععععععععع 

  

 ر م   محععععععععععععععع    ععععععععععععععع      ععععععععععععععع 

   

  ععععععععععععععععععععع       ععععععععععععععععععععع  ر    ععععععععععععععععععععع 

  

 و ععععععععععع    ظععععععععععع    صععععععععععع   ص ععععععععععع  

   

 :1كالتي منها ‹‹اشةدم..إمناننء›› ككذلؾ قصيدة أخرل له بعنكاف 
 إشععععععععععععععععععععععع     ععععععععععععععععععععععع   عععععععععععععععععععععععم  

  

 و   عععععععععععععععععععععععععععععع    عععععععععععععععععععععععععععععع و   

   

 إ  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع    حمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 

  

  عععععععععععععععععععععععععععععع         عععععععععععععععععععععععععععععع  

   

     عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع    عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ا

  

 و فعععععععععععععععععععععععععععععععععع      عععععععععععععععععععععععععععععععععع  

   

العيػػػد بؿ خميفػػػػة كػػػذلؾ قصػػػائد أخػػػػرل لػػػبعض أعػػػالـ الجزائػػػػر مثػػػؿ الشػػػيخ محمػػػػد 
 كمفدم زكرياء.

ػػػػ ،إلػػػػ  المعػػػػالي اشػػػػيد التػػػػي يتعممهػػػػا التالميػػػػذ تػػػػدعكإف المحفكظػػػػات كاألن  ؿ كتحم 
مػػػف األناشػػػيد ذات ك  .المسػػػؤكلية فهػػػي بمثابػػػة رسػػػالة تبنػػػي فػػػي التمميػػػذ كػػػؿ المثػػػؿ العميػػػا

كالػػذيف مػػنهـ  حفظهػػا تالميػػذ مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػةيالطػػابع المحمػػي التػػي 
 :2ما يمي صالح براكني

   شععععععععععععععععععععععععععععععععع       عععععععععععععععععععععععععععععععععا

  

  ععععععععععععععععععععع     ععععععععععععععععععععع    م ععععععععععععععععععععع 

   

   ععععععععععععععععععععع     ح ععععععععععععععععععععع   ععععععععععععععععععععع 

  

  عععععععععععععععععععع    عععععععععععععععععععع    عععععععععععععععععععع   

   

     ععععععععععععععععععععع    ععععععععععععععععععععع  صععععععععععععععععععععع   

  

 خ   ععععععععععععععععععع  خ ععععععععععععععععععع    ععععععععععععععععععع  

   

 شععععععععععععععععععع     شععععععععععععععععععع      ععععععععععععععععععع 

  

  طععععععععععععععععععع    طععععععععععععععععععع   ععععععععععععععععععع   

   

  غعععععععععععععععععع     عععععععععععععععععع     حم  عععععععععععععععععع 

  

 و حععععععععععععععععععععععععععععععععع      عععععععععععععععععععععععععععععععععع 

   

 ر  ععععععععععععععععع     عععععععععععععععععام  فععععععععععععععععع    

  

 و  عععععععععععععععععععععععععععععععع       عععععععععععععععععععععععععععععععع 

   

    ععععععععععععععععععع  ععععععععععععععععععع      ععععععععععععععععععع    

  

 إ   عععععععععععععععععععععععععععععععععع       عععععععععععععععععععععععععععععععععع ر

   

  ععععععععععععععععععععع   ععععععععععععععععععععع م  ف ععععععععععععععععععععع ر     ععععععععععععععععع     مععععععععععععععععع     ععععععععععععععععع 
                                                 

 .29، المرجع السابؽ، صئتنبإاحانشمدإاسكطام كزارة المجااديف:  1
 .المصدر السابؽ: صالح براكني 2
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مػػف خػػالؿ عمميػػة التنقػػيح كالبرمجػػة لمختمػػؼ المػػكاد المقػػررة عمػػ  التالميػػذ بجميػػع 
العميػػا لجمعيػػة العممػػاء تسػػع  لجنػػة التعمػػيـ  ،المػػدارس التابعػػة لجمعيػػة العممػػاء المسػػمميف

مف حيف آلخر تقديـ المفردات الحديثة لتنفيػذاا مػف طػرؼ القػائميف  المسمميف الجزائرييف
  .عم  نجاح المدارس الحرة

لجميػػػع مقػػػررة كاػػػي  ،قػػػررت لجنػػػة التعمػػػيـ العميػػػا كتبػػػا ككراسػػػات 1948فػػػي سػػػنة ف
كالمتعمقػػػة بمفػػػردات البرنػػػام  فػػػي المػػػكاد التاليػػػة: القػػػربف  ،الفصػػػكؿ بالمػػػدارس االبتدائيػػػة

الجغرافيػػػػػػا، األناشػػػػػػيد، المطالعػػػػػػة، التػػػػػػاريخ  ،الحسػػػػػػاب، النحػػػػػػكالكػػػػػػريـ، كتػػػػػػب القػػػػػػراءة، 
 .1الخطك اإلسالمي، الفقه، 

 كتػػػاببأرشػػػيؼ مدرسػػػة تهػػػذيب البنػػػيف كالبنػػػات بتبسػػػة  يكجػػػد لمػػػادة الخػػػطبالنسػػػبة 
خػط  تالميػذالحيث تـ اعتماد  فػي المدرسػة لتعمػيـ الذم أقرته لجنة التعميـ العميا،  ،الخط

  .2كتابة األرقاـهـ إل  تعميم باإلضافةالنسخ، 

قامػت لجنػة التعمػيـ  ،التالميػذصػنؼ مػف كفي إطار تحسيف التعميـ كالتخفيؼ عمػ  
بحػػذؼ بعػػض المػػكاد بالنسػػبة لمتالميػػذ الػػذيف يدرسػػكف بالمدرسػػة  1949العميػػا فػػي سػػنة 

يقػػػـك عمػػػ  أف زت المجنػػػة رك ػػػفػػػي حػػػيف  .، كالرسػػػـاكاػػػي الحسػػػاب، كالجغرافيػػػ ،3الفرنسػػػية
العربيػػػػة مػػػػف نحػػػػك كصػػػػرؼ ػػػػػغة ٌّالمػػػػػفنػػػػكف كتقػػػػكيتهـ فػػػػي  بالتالميػػػػذعتنػػػػاء باال المعممػػػػكف
جنة في إطػار التعػديؿ المسػتمر قامت الم   1949/1950كفي المكسـ الدراسي  .4كبالغة

                                                 
إلجنة التعميـ العميا:  1 إكتالنذة إاسندمرمف إإسى ، الجزائر  59، ع2، سؿ2، سالبصائر، اسندارستارمه

 (.33) . ينظر أسماء الكتب المقررة الممحؽ رقـ07، ص06/12/1948
اك عبارة عم  دركس تطبيقية لمدرس الخط العربي بالجامع األعظـ الشيخ محمد الصالح الخماسي  الكتاب 2

 . اسناةجإاس دمثإست امفإاسبطإاسعرر بعنكاف: 
 يقصد بهـ التالميذ الميميكف. 3
إاسندارسإاس راام إسماعيؿ العربي:  4 إإسى إمبت  كف إاسذمف إبنصإرنستالنذة إاستع مـ إررراننج   البصائر، ن  ؽ
 .08، ص31/01/1949، الجزائر، 65، ع2، سؿ2س
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مقػػػرر لمسػػػنكات الػػػذم كانػػػت تعتمػػػد  كلمبػػرام  باالسػػػتغناء عػػػف مرجػػػع الهندسػػػة العصػػرية 
 .  1‹‹ئإاسةادام اسنرند››استبداله بكتابتـ ك  ،الرابعة كالخامسة

عميهػػا  تبػػؿ كقعػػ ،إف مفػػردات البػػرام  التػػي اعتمػػدت عميهػػا المدرسػػة لػػـ تكػػف قػػارة
مػػػػراعيف فػػػػي ذلػػػػؾ ظػػػػركؼ التالميػػػػذ سػػػػكاء الممتزمػػػػكف أك  ،تحػػػػكيرات بالزيػػػػادة كالنقصػػػػاف

  الكتاب، خاصة بعد أف تككنت لجنة التعميـ العميا.

ػاضتالطغذػباضطدردظ.ػ2-2

المكسػـ الدراسػي منػذ نشػأتها إلػ  غايػة  كالبنػات بتبسػةمدرسة تهذيب البنػيف عرفت 
كالقسػػػػـ ، القسػػػػـ التحضػػػػيرم األكؿ التاليػػػػة:كجػػػػكد المسػػػػتكيات الدراسػػػػية  ،1952/1953

كفػي  .ابكت ػالمالزمػكف ك بنكعيػه الكالسنكات مف األكلػ  إلػ  الخامسػة  ،التحضيرم الثاني
األكلػػػػ  متكسػػػػط عرفػػػػت المدرسػػػػة إضػػػػافة قسػػػػـ السػػػػنة  1953/1954 المكسػػػػـ الدراسػػػػي

إ.2ابكت  البصنفيه المالزمكف ك 

يخ عبػد الحميػد هاب عمػ  لسػاف الش ػمجمػة الش ػ أكردتأما بالنسػبة لتعمػيـ البنػت فقػد 
اسرمػػتإهػػ إاسندراػػ إاحكسػػىإكاسنصػػاعإاحصػػ  إستئػػكمفإاسرجػػنؿإ››: بػػف بػػاديس قكلػػه أف  ا

ػػهػػكإأاػػنسإ  ػػظإاسػػد إإكتػػدمٌّفإاحـ إ ان متةنػػنإفػػ إإذمإاجػػد إنػػفعؼإاس ػػمفإكاسب ػػؽلإكاس، 
 إةػنتإكق  ػررم إاإلاالنم إفػ إاسرمػكتإراػربإجةػؿإاحن إرجنسانإنعظنهإاشأإنفإعدـإاست إ

أف االاتمػاـ بػالمرأة مػف شػأنه أف قػد اعتبػر  ،بػف بػاديسعبػد الحميػد يخ الش ػف .3‹‹اةفتدم إ
إال ؽ ذلػؾ يمكػف أف يتحق ػ يف كالخمؽ داخؿ األسػرة، كاليككف له األثر الكبير في حفظ الد  

 بالعمـ.

                                                 
  31/10/1949، الجزائر، 93، ع2، سؿ3، سالبصائر، 5كإ4تعدمؿإف إرراننجإاسااكاتإإسماعيؿ العربي:  1

 .09ص
 أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، دفتر االمتحانات الثالثية، المرجع السابؽ. 2
 .449، ص1935، الجزائر، نكفمبر11، م  8، ج11، سالشهاب، اسرم  إاسنازسم عبد الحميد بف باديس:  3
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نمػا اػك لكميهمػا عمػ  السػكاء ،إف العمـ ليس حكرا عم  الذككر دكف اإلناث عمػ   كال
نفإإفإئػنفإاسع ػـإماػئفإاسا ػبإكاس ئػرإكناػهإاػكرإاسعاػؿلإفاػم إ››حد قػكؿ محمػد خالػدم 

فإئنفإنائاهإف إن ؿإاحاك  إأك اسذئكرةلإفنسبالؼإرػم فإإذسؾإعادإاسرجنؿإكاساانءلإكاظ
تةػػذمبإ›› اػػكالمدرسػػة عار الػػذم رفعتػػه الش ػػكقػػد كػػاف  .1‹‹احنػػرإئػػذسؾك نشػػنإأفإمئػػكفإ
كاػػذا  ،كذلػػؾ عػػف طريػػؽ فػػتح المدرسػػة أمػػاـ البنػػت كػػي تػػتعمـ مػػع الكلػػد ‹‹اسراػػمفإكاسراػػنت

 بػدعكة القيػاـثػـ  ،عمػيـ بنػاتهففػي ت بالمنطقػة ينطمقػكفجعؿ ركاد العمؿ اإلصالحي  الذم
 .اآلخريف إلرساؿ بناتهف لمتعمـ بالمدرسة

 يخ عبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس بقكلػػه:الػػدعكة إلػػ  تعمػػـ البنػػت قػػد حػػث عميهػػا الش ػػإف 
فالمبػػادرة  2‹‹فاػػدعكاإإبكاااػػنإاسناػػ نمفإإسػػىإاسنرػػندرةإرأراػػن ةـإكراػػنتةـإإسػػىإاسنئتػػب››

كبالرغـ مػف قيػاـ  .كالتفقه مثؿ الكلد لتعمـحت  تتحصؿ عم  بليات المتعمـ بالنسبة لمبنت 
لمػتعمـ، إال  فجراء كرغـ الدعكة المستمرة لألكلياء كي يرسػمكا بنػاتهقادة اإلصالح بهذا اإل

 مسػػػألةفػػػي لػػدل عػػػدد كبيػػر مػػػف النػػاس أف ذلػػؾ كػػػاف صػػعبا جػػػدا نظػػرا لمفهػػػـ الخػػػاط ء 
، كلـ تػتمكف البنػت مػف الػتعمـ فػي السػنكات األكلػ  لنشػأة المدرسػة بػؿ تػأخر خركج البنت

 .تعميمها بعض الكقت

مػؤتمر المعممػيف انعقػد ، ـ1937سػنة لمكافؽ لاق 1356رجب  17ك 16يكميفي 
يخ عبػد الش ػكبحضػكر  ،تحت إشراؼ جمعية العمماء المسمميف الجزائػرييفككاف  ،األحرار

مػف بينهػا مػا يتعمػؽ  كػاف، فيػه مجمكعػة مػف التقػارير . طرح المؤتمركفالحميد بف باديس
مباشػػرة سػػارع رجػػاؿ اإلصػػالح بمنطقػػة تبسػػة كبعػػد اػػذا المػػؤتمر  .3بتعمػػيـ البنػػت المسػػممة

عرفػػػت مدرسػػػة تهػػػذيب البنػػػيف كالبنػػػات خػػػالؿ إلػػػ  االسػػػتجابة لمقػػػررات المػػػؤتمر، حيػػػث 

                                                 
 .139-138السابؽ، ص، المرجع 08، عالمنتقد، عررةإسنفإاعتررمحمد الممكشي التبسي خالدم:  1
  1931، الجزائر، مارس 7، م 2، ج7، سالشهاب، جنعم إاستررم إكاستع مـإاإلاالنم عبد الحميد بف باديس:  2

 .116ص
 . 08، المرجع السابؽ، ص83، عالبصائر، نؤتنرإاسنع نمفإاح رارإ3



 ػػطدردظػتؼذغبػاضبظغنػوػاضبظاتػبتبدظػأظطوذجاػسيػطظطػظػتبدظػإلصالحيػثطراتػاضظذاطػاطنػػػػػػػػػػػػػاضغصلػاضرابد:ػ

 210 

أم بعػػػػد أربػػػع سػػػنكات مػػػػف بهػػػا، تسػػػجيؿ بنػػػػات لمػػػتعمـ  1938/1939المكسػػػـ الدراسػػػي 
إ.1افتتاح المدرسة

ل  غاية سػنة إ 1938خالؿ الفترة الممتدة مف سنة  استمرت البنت تتعمـ بالمدرسة
عرفت تفكؽ الكثيػرات مػنهف فػي  كقد ة،ؼ قاار ك ، كلـ تنقطع عف الدراسة إال لظر 1954

خاصػػة منهػػا المتعمقػػة بنهايػػة  اجتيػػاز مختمػػؼ االمتحانػػات التػػي كانػػت تنظمهػػا المدرسػػة،
إبتدائية.المرحمة اإل

معرفػة تامػة مػف  تهـمعػرفتػتـ  حتػ ك  ،التالميػذة متابعتقـك إدارة المدرسة كمعمميها ب
 2‹‹جرمػػدةإاس ،ػػكرإاسمكنمػػ ››يعتمػػد المعمػػـ عمػػ  كثيقػػة يطمػػؽ عميهػػا دارم، اإلالجانػػب 

حيػػث  يقػػـك المعمػػـ بتسػػجيؿ الدراسػػية،  طيمػػة السػػنةيكميػػا ـ تـ مػػراقبتهتػػالتػػي مػػف خاللهػػا ك 
مع ذكر سبب الغيػاب  .3يكميا ـتالميذ القسـ عم  اذ  الكثيقة شهريا مع تسجيؿ غياباته

االنقطػػاع كميػػا عػػف  دخػػكؿ المستشػػف  أك كالتػػي منهػػا المػػرض أك ،ة المالحظػػاتفػػي خانػػ
اػػػػذ   .4ابلكت ػػػا مػػػف المالزمػػػػيف أكإف كػػػاف كمػػػا يػػػػتـ التعريػػػؼ بصػػػفة التمميػػػػذ  .المدرسػػػة

الكثيقػػة التػػػي تسػػػمح لممعممػػيف بمرافقػػػة تالميػػػذاـ إداريػػػا، كاالطػػالع عمػػػ  أكضػػػاعهـ عػػػف 
 قرب مدار العاـ الدراسي.

التربػػػكم، فباإلضػػػافة إلػػػ  تمقيػػػنهـ مختمػػػؼ المػػػكاد داخػػػؿ مػػػف الجانػػػب متػػػابعتهـ أمػػػا 
كبنػػاء عمػػ  تعميمػػات لجنػػة التعمػػيـ العميػػا يقػػـك بػػربط جميػػع  ،فػػإف المعمػػـ بالمدرسػػة القسػػـ،

عػػف طريػػؽ مطػػالبتهـ بإنجػػاز  هػػا،التالميػػذ سػػكاء الممتزمػػكف أك الكت ػػاب بػػالتعميـ كاػػـ خارج

                                                 
جمعية العمماء المسمميف، المرجع أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة ل 1

 السابؽ.
 يطمؽ عميها أيضا جريدة المناداة اليكمية أك جريدة الحضكر كالغيبة.  2
(  ( التي تمثؿ غياب تمميذ ما لمدة نصؼ يـك أما عالمة)إف الغيابات مهما كاف نكعها يتـ كضع عالمة ) 3

ألف المدرسة بالنسبة لمتالميذ النهارييف تعتمد عم  نظاـ الدكاميف )فترة صباحية كفترة فتمثؿ غيابه يكما كامال، 
 .جريدة الحضكر اليكمية أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة،مسائية(. 

 .جريدة الحضكر اليكمية، المرجع السابؽأرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة،  4
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 ـ اسػػػػػتثماراا فػػػػػي كثيقػػػػػة يطمػػػػػؽ عميهػػػػػاكالتػػػػػي يػػػػػت ،بعػػػػػض الكاجبػػػػػات فػػػػػي بعػػػػػض المػػػػػكاد
التػػػي  ،2ترصػػػد بهػػػا العالمػػػات ككػػػذا جميػػػع المالحظػػػاتحيػػػث  ،1‹‹اسكاجرػػػنتإاسنازسمػػػ ››

. فهػذ  الكثيقػػة 3ككػػذا اجتهػاد  مػف كسػػمه ،تسػاعد المعمػـ عمػػ  فهػـ قػكة التمميػػذ مػف ضػعفه
إيجػاد تسمح بمرافقة التالميذ عف كثب، كمعرفػة مػكاطف ضػعفهـ ممػا يسػهؿ عمػ  المعمػـ 

 الحمكؿ المناسبة لها.

إف المػدارس أما النشاطات الترفيهية كمختمؼ الحفػالت التػي تقػع مػف حػيف آلخػر فػ
كانػت ك  ،التي سهرت عميها جمعية العمماء المسمميف قػد ااتمػت باألناشػيد ككػذا بالمسػرح

كقػػػػد كػػػػاف جػػػػؿ مؤلفيهػػػػا مػػػػف  .بالعربيػػػػة الفصػػػػح  تمثػػػػؿالتػػػػي يػػػػتـ إعػػػػداداا المسػػػػرحيات 
  .4أما الممثمكف فهـ تالميذ المدارس ،المعمميف

لهػا  احتفػاؿأكؿ  إقامػة 1933عرفت مدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسػة فػي سػنة 
نمػػا حتػػػ   كالػػذم كػػاف لػػه صػػدل كبيػػرا لػػيس فقػػػط مػػف طػػرؼ القػػائميف عمػػ  المدرسػػة، كال

 .5يف نظرا لما تـ تقديمه مف نشاطاتيالمدعك 

التػػػي تقػػػدـ فػػػي نشػػػاطا فػػػي مجػػػاؿ المسػػػرح كاألناشػػػيد المدرسػػػة كػػػاف أكثػػػر معممػػػي 
كانػت المكاضػيع التػي ك  ،عبد الحفيظ بدرم كمصػطف  زمرلػي :السيدافمختمؼ الحفالت 

، منهػػا مػػثال غػػزكات الرسػػكؿ صػػم  يػػتـ التطػػرؽ إليهػػا فػػي المسػػرحيات اجتماعيػػة تاريخيػػة
 .7يةحماسية ذات أبعاد كطنية تعميم فكانت، أما األناشيد 6اهلل عميه كسمـ

                                                 
 (.34) محؽ رقـينظر نسخة مف الكثيقة الم 1
مف المالحظات التي يسجمها المعمـ في كثيقة الكاجبات المنزلية بعد استثمار نتائجه: قكم الحافظة ضعيؼ الفهـ  2

مجتهد، كسكؿ ضعيؼ الفهـ كالحافظة، ذكي مهمؿ معرض عف القراءة، قكية الفهـ بطيئة الحفظ، متكسط الذكاء 
 .، الكاجبات المنزليةنيف كالبنات تبسةمجتهد. لمتفصيؿ ينظر: أرشيؼ مدرسة تهذيب الب

 .الكاجبات المنزلية، المرجع السابؽ أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، 3
 .427، ص، المرجع السابؽ5جإلتنرمخإاسجزا رإاس انف ...أبك القاسـ سعد اهلل:  4
 .191-190السابؽ، صلمرجع ا، 9، م الشهاب، ف إ    إندرا إتةذمبإاسرامفإرترا ابف تبسة:  5
 .18صالمرجع السابؽ، ، الشركؽلمتفصيؿ ينظر: عبد المجيد فرحات:  6
 بمقاسـ فرصادك: المصدر السابؽ. 7
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سػنكيا  بهػاتقػاـ كانت ، كما 1عرفت المدرسة إقامة مسابقات في تالكة القربف الكريـ
ـ الجػػػكائز يتقػػػديتخمػػػؿ ذلػػػؾ ك  ،تقػػػدـ كممػػػات تربكيػػػة تكجيهيػػػة حيػػػث ،حفػػػالت بخػػػر السػػػنة

يتبػرع بهػا عػادة المؤيػدكف كمشػجعي األطفػاؿ عمػ  العمػـ كميسػكرك الحػاؿ التحفيزية التػي 
أكثػر فػي جتهػاد كالغػرض مػف ذلػؾ تحفيػزاـ عمػ  اال ،المتميػزيفمتالميػذ ل 2في اػذ  األمػة

لتالميػػػػذ المعنيػػػػيف بالتكريمػػػػات فػػػػي احػػػػددت لجنػػػػة التعمػػػػيـ العميػػػػا كقػػػػد  .السػػػػنكات المقبمػػػػة
   .3المتحصمكف عم  المراتب الثالث األكل كاـ  ،االمتحانات السنكية

األناشػػيد قػػديـ منهػػا ت ةض ترفيهيػػك قيػػاـ تالميػػذ المدرسػػة بعػػر  تكزيػػع الجػػكائز،يتخمػػؿ 
أخػرل  كمػا تقػاـ بالمدرسػة نشػاطات .الكطنية الحماسية ضمف نشاط بخر السنة الدراسػية

المكلػد النبػكم ك، تػرتبط بإحيػاء مختمػؼ المناسػبات حفػالتإضػافة إلػ   ،كالمسرح كغيراا
إ.4الشريؼ

تعتمػد عمػ  االنطػالؽ  كبالنسبة ألساليب التعميـ المنتهجة مع تالميذ المدرسػة فهػي
كيعتمػد  ،التراكيػب السػهمة يتـ فيها تقػديـ أبسػطمقكاعد لبالنسبة مف البسيط إل  المركب. ف

كػػي ترسػػخ القكاعػػد فػػي  ،كاإلكثػػار مػػف التمػػاريف العمميػػة ،عمػػ  طريقػػة التمقػػيف ممػػكفعالم
  .5كاالبتعاد عف الزخارؼ المفظية ،أذااف التالميذ مع التركيز عم  المعن 

ككػػػاف التالميػػػػذ ، فػػػػي المدرسػػػة اكػػػاف السػػػمة الغالبػػػػة التػػػي تػػػـ اعتماداػػػ مقػػػيفالتأف 
: القػػربف الكػػريـ، النحػػك كالصػػرؼ، كالعمميػػات الحسػػابية يتجػػاكبكف معهػػا فػػي المػػكاد التاليػػة

يجابيػػة فػػي ريقػػة التمقػيف قػػد ظهػػرت نتائجهػػا اإلطف .6باإلضػافة إلػػ  المحفكظػػات كاألناشػػيد
                                                 

 .18صالمرجع السابؽ،  ،الشركؽعبد المجيد فرحات:  1
إاسجزا رممفإسماعيؿ العربي:  2 إاسنا نمف إاسع ننء إجنعم  إندارس إف  إاسااكم    82، عالبصائر، امنت نانت

 .03صالمرجع السابؽ، 
إاسجزا رممفإسماعيؿ العربي:  3 إاسنا نمف إاسع ننء إجنعم  إندارس إف  إاسااكم    82، عالبصائر، امنت نانت

 .03المرجع السابؽ، ص
 .08، المرجع السابؽ، ص73، عالبصائر، ا ت نمفإرنسنكسدإاساركمإاسشرمؼإف إترا الكردم بف عمارة:  4
 .368المرجع السابؽ، ص ل...اس نمدإرفإرندمسإف ا تهإكجةكد اسشمخإعردإرابح تركي:  5
 .المصدر السابؽ: صالح براكني 6
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أمػا . 1الػذيف درسػكا فػي مػدارس جمعيػة العممػاء المسػمميفالتعميـ بعد سنكات في التالميذ 
. ففػػػي القػػػراءة مػػػثال يػػػتـ عمػػػ  تعمػػػيـ فنياتهػػػا لمتالميػػػذفيهػػػا المػػػكاد األخػػػرل فيعتمػػػد المعمػػػـ 

التركيػػز بدايػػة عمػػ  القػػراءة سػػر ا ثػػـ جهػػرا، مػػع التركيػػز عمػػ  مػػكاطف الكقػػؼ، كاسػػتعماؿ 
، أما في الخط فيرب  التمميػذ عمػ  التعجب كاالستفهاـ كغيراما كالتي تعطي لمنص معنا 

 .2طريقة المسؾ لكسيمة الكتابة، ثـ التطرؽ إل  عممية رسـ الحرؼ باحتراـ أبعاد 

فاألسمكب الذم اعتمد  معممك المدرسة كاف أكثر  تمقينيا، حت  يتمكف التالميذ مػف 
 االعتماد كثيرا عم  الذاكرة بدءا مف السهؿ إل  الصعب حسب كؿ مستكل دراسي.

النسػػػػبة لمشػػػػهادة اإلبتدائيػػػػة التػػػػي تقػػػػدمها إدارة المدرسػػػػة لمتالميػػػػذ فػػػػي بخػػػػر سػػػػنة كب
كػاف  بمختمؼ المدارس التابعة لجمعية العمماء المسمميف ؤااقبؿ أف يتـ إنشادراسية لهـ ف

ينتقمػكف مػف قسػـ إلػ  القسػـ األعمػ  عػف طريػؽ  ،التالميذ يزاكلكف دركسهـ بصكرة عادية
سػػػنة  قػػػد اسػػػتمر ذلػػػؾ إلػػػ  غايػػػةك  .3خػػػر المكسػػػـ الدراسػػػيباالختبػػػارات التػػػي تجػػػرل فػػػي 

رمجػة اختبػاريف فػي السػنة تقضػي بب ،لجنػة التعمػيـ العميػا تعميمػاتحيث أصػدرت  1949
 .4باإلضافة إل  اختبارات بخر السنة

بعػػػػد اجتيػػػػاز االختبػػػػارات مػػػػف كانػػػػت الػػػػدركس التػػػػي يتمقااػػػػا التالميػػػػذ تسػػػػمح لهػػػػـ 
 .5كمػػا أنهػػا تػػؤامهـ لاللتحػػاؽ بمسػػتكل التعمػػيـ الثػػانكم ،الحصػػكؿ عمػػ  الشػػهادة االبتدائيػػة

عنػػػدما  1952الشػػػهادة إال فػػػي سػػػنة اػػػذ  لػػػـ يػػػتمكف القػػػائمكف عمػػػ  التعمػػػيـ مػػػف إنشػػػاء ك 
اسشػةندةإامرتدا مػ إ›› إنشػاء شػهادة ابتدائيػة أطمػؽ عميهػا جمعية العمماء المسمميفقررت 

العمػػؿ بجػػد  العربػػي التبسػػي إلػػ كبهػػذ  المناسػػبة دعػػا الشػػيخ  .‹‹س تع ػػمـإاسػػدما إاسعررػػ 

                                                 
 .368المرجع السابؽ، ص ل...اسشمخإعردإاس نمدإرفإرندمسإف ا تهإكجةكد رابح تركي:  1
 المصدر السابؽ.صالح براكني:  2
 .، المرجع السابؽالثالثيةأرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، دفتر االمتحانات  3
 .08، ص24/01/1949، الجزائر، 64، ع2، سؿ2، سالبصائر، إسىإاسندمرمفإكاسنع نمفإسماعيؿ العربي:  4
 .537المرجع السابؽ، صلإتنرمخإاسجزا رإاسنعنصرة... شارؿ ركبير أجركف: 5
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عطاء مػف  ،1‹‹قمنتةنإكاعترنرهنلإفمعتزإرةنإ نن ةنلإكت تبرإرةنإاحن ››اذ  الشػهادة  كال
خالؿ التحصيؿ الذم يتزكد به التالميذ بنسبة كبيػرة لمبػرام  المقػررة عمػيهـ حتػ  يتمكنػكا 

 .مف مكاصمة تعميمهـ في مستكيات أعم 

قػػػػررت لجنػػػػة التعمػػػػيـ إجػػػػراء امتحانػػػػات سػػػػنكية عنػػػػدما أنشػػػػئت الشػػػػهادة االبتدائيػػػػة، 
فػػي مراكػػز معينػػة فػػي العمػػاالت الػػثالث كذلػػؾ  ،لمتالميػػذ الػػذيف أتمػػكا دركسػػهـ االبتدائيػػة

  .2تتككف مف مديرم مدارسها كأساتذتها البارزيفكالتي  ،بكاسطة ثالث لجاف

إلعطػػػاء صػػػكرة جػػػراء االمتحانػػػات، فػػػي تحضػػػير كال المتبعػػػة اػػػذ  الطريقػػػة  كانػػػتك 
نمػػا الغايػػة كراء  ،بػػالتعميـ لػػيس فػػي الكػػـ رجػػاؿ اإلصػػالحأف ااتمػػاـ عمػػ  كاضػػحة   ذلػػؾكال
التكػػػكيف فػػػي أعمػػػ  مسػػػتكياته لنخبػػػة قػػػد يكػػػكف لهػػػا شػػػأف فػػػي قابػػػؿ أكلػػػ  مػػػف ناحيػػػة اػػي 

يف سػػكاء بالنسػػبة لمتالميػػذ المقبمػػ ،إعطػػاء قيمػػة عمميػػة لمشػػهادة ثانيػػةاأليػػاـ، كمػػف ناحيػػة 
بػالتعميـ أك لػإدارة الفرنسػية التػي لػـ تعتػرؼ  ،جتهػادعم  اجتياز االمتحػاف كاػذا دافػع لإ

 .  هالعربي بؿ حاربت

تنقػؿ الصػادؽ رزايقيػة رفقػة مجمكعػة مػف  1952سػنة مػف سػبتمبر  أكائػؿ شػهرفي 
لممشػاركة فػي امتحانػات بخػر  ،تبسػة إلػ  قسػنطينةبتالميذ مدرسة تهذيب البنػيف كالبنػات 

كقػد  .بمعهػد عبػد الحميػد بػف بػاديس 1952سػبتمبر 14 بتاريخ اتـ إجراؤا ، كالتي3السنة
 ابنػػػا 19تمميػػػذا،  52نجػػػح مػػػنهـ  تمميػػػذا 65شػػػارؾ فػػػي االمتحػػػاف مػػػف عمالػػػة قسػػػنطينة 

 مكزعيف عم  النحك المكالي: بنتا 33ك

  

                                                 
 .01، ص20/10/1952، الجزائر، 204، ع2، سؿ5، سالبصائر، بطنبالعربي التبسي:  1
 .01، ص29/09/1952، الجزائر، 202، ع2، سؿ5، سالبصائر، انت نفإشةندةإاسدراا إامرتدا م إاسعررم  2
 المصدر السابؽ. الصادؽ رزايقية: 3
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إااـإاسندرا 
إاسنجنكعإاسانج كفإناةن

إرانتإراكف
 19 19 00 قسنطينة مدرسة التربية كالتعميـ     
 04 03 01 بسكرة مدرسة التربية كالتعميـ     
 04 04 00 شطكداف مدرسة التهذيب         

 01 00 01 سكؼ مار           ڤمدرسة 
 09 05 04 سطيؼ مدرسة الفتح         

 03 00 03 مارڤ مدرسة النجاح           
 01 01 00 عيف التكتة مدرسة عيف التكتة

 02 00 02إترا إندرا إتةذمبإاسرامفإإإإإ
 04 01 03 سكؽ أاراس مدرسة التربية تاكرة    
 04 00 04 البرج    مدرسة التهذيب       
 01 00 01 القنطرة مدرسة الهدل       

إ52إ33إ19إاسنجنكع
 .02، المرجع السابؽ، ص202، عالبصائرالجدكؿ مف إعداد صاحب البحث باالعتماد عم : 

تبسػػة الصػػادؽ رزايقيػػة بمالحظػػة بتهػػذيب البنػػبف كالبنػػات  نجػػح مػػف تالميػػذ مدرسػػة
كمػػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ يتبػػػيف أف عػػػدد النػػػاجحيف  .1عبػػػد اهلل ماليػػػـ دكف مالحظػػػةك حسػػػف، 
مػف عػدد المشػاركيف، كأف مدرسػة تهػذيب البنػيف كالبنػات بتبسػة قػد عرفػت  %80يقدر بػػ 

  التػي سػمحت فيهػا جمعيػة العممػاء المسػمميف نجاح تمميػذيف فقػط، كبمػا أنهػا المػرة األكلػ
 بالمشاركة في اذا االمتحاف، كاف عدد المشاركيف مف تبسة قميال.

 يف مترشػحعدد كبير مف ال في امتحانات بخر السنةارؾ فقد ش 1953أما في عاـ 
 مترشػػػحا 117كػػػاف مػػػنهـ فػػػي مركػػػز قسػػػنطينة  ،مػػػف مختمػػػؼ مػػػدارس عمالػػػة قسػػػنطينة

كبعػػػػػػد إجػػػػػػراء ، الغسػػػػػػيرم متحانػػػػػػات لمسػػػػػػيد محمػػػػػػد المنصػػػػػػكرأسػػػػػػندت رئاسػػػػػػة لجنػػػػػػة اال

                                                 
 . 02، المرجع السابؽ، ص202، عالبصائر، انت نفإشةندةإاسدراا إامرتدا م إاسعررم  1
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تمميػذا  86 عم  نجاح نتائجهاأسفرت ، تميزت بالشدة كالحـز كالتي ،االمتحانات السنكية
 مف مركز قسنطينة مكزعيف عم  النحك المكالي:

إنرئزإقااطما 
إاسنجنكعإاسانج كفإناةنإااـإاسندرا إأكإاسناطا 

إرانتإراكف
 29 23 06 مدرسة قسنطينة

 11 07 04 سطيؼ
 09 04 05 سكؽ أاراس

 07 00 07 ميمة
 06 06 00 سكيكدة
 06 03 03إترا 
 05 05 00 جيجؿ

 04 00 04 عيف ازاؿ
 03 00 03 زياما منصكرية
 03 01 02 عيف البيضاء

 01 00 01 الكنزة
 01 00 01 مسكيانة
 01 00 01 تاكرة

 86 49 37 سنجنكعا
، 23/10/1953، الجزائػػػػر 244، ع2، سػػػؿ6، سالبصػػػائرالجػػػدكؿ مػػػف إعػػػداد صػػػػاحب البحػػػث باالعتمػػػاد عمػػػػ : 

 .08ص

الػػذيف تفكقػكا فػػي اػذ  االمتحانػػات  ،تبسػةبتالميػذ مدرسػة تهػػذيب البنػيف كالبنػػات  إف
عمػػ  حيػػث تحصػػمت إحػػدااف كػػف مػػف المتفكقػػات فػػي دراسػػتهف، كػػاف مػػف بيػػنهـ تمميػػذات 

أمػػػا ، بتقػػدير حسػػف: الحسػػناكم خالػػدمكتحصػػؿ رة عثمػػاني، زعػػ كاػػي تقػػدير حسػػف جػػدا



 ػػطدردظػتؼذغبػاضبظغنػوػاضبظاتػبتبدظػأظطوذجاػسيػطظطػظػتبدظػإلصالحيػثطراتػاضظذاطػاطنػػػػػػػػػػػػػاضغصلػاضرابد:ػ

 217 

: بايػػة خميفػػة، محمػػكد التكنسػػي، سػػاكر سػػاعي فقػػد تحصػػؿ عميهػػا التالميػػذ دكف مالحظػػة
 .1فاطمة عميةك 

شػارؾ عػدد مػف تالميػذ مدرسػة تهػذيب البنػيف كالبنػات بتبسػة مػع  1954كفػي سػنة 
المسػػػػػمميف الجزائػػػػػرييف فػػػػػي مجمػػػػػكع تالميػػػػػذ مختمػػػػػؼ المػػػػػدارس الحػػػػػرة لجمعيػػػػػة العممػػػػػاء 

اآلتيػػة أسػػماؤاـ مرتبػػة حسػػب درجػػة  التالميػػذ مػػف تبسػػةكقػػد نجػػح  ،االمتحانػػات السػػنكية
محبكبػػػة مالكيػػػة، عبػػػد المجيػػػد عػػػكف، األمػػػيف صػػػخرم، األمػػػيف زايػػػدم  :كاػػػـ االسػػػتحقاؽ

شهرزاد الزغمي، ربيعة مالكية، لػكيزة نػكة، محمػد رشػيد عيسػاكم، عمػي ضػيؼ اهلل، عمػي 
المتفكقػة األكلػ  فػي اػذ  السػنة مػف بػيف مجمػكع تالميػذ اػي كانت البنت  قدك  .2فرصادك
 المدرسة.

لشػهادة االبتدائيػة لمتعمػيـ الػديني اجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف  منذ أف أقرت
مػػػف تالميػػػذ مدرسػػػة تهػػػذيب  هػػػافقػػػد نال ،1954إلػػػ  غايػػػة سػػػنة  1952العربػػي فػػػي سػػػنة 
رجػػػػاؿ كبمػػػػا أف شػػػعار  .تمميػػػذات 07تمميػػػذا مػػػػنهـ  تبسػػػػة ثمانيػػػة عشػػػػربالبنػػػيف كالبنػػػات 

مجهكدات معتبرة لتحقيؽ اػذا المػزج فقد بذلكا  ،تعميـ البنت مع الكلد المنطقة،ب اإلصالح
قػػد برانػت عمػػ   ،التػي حققتهػا بينهمػا. كمػا أف البنػػت مػف خػالؿ نتػػائ  المرحمػة االبتدائيػػة

 بالنسبة لمتفػكؽف .حكرا عم  البنيف فقط لـ يكفيها في التفكؽ العممي، الذم قدراتها كتحد  
فقػػػد عرفػػػت سػػػنة  ،مػػػف نصػػػيب الصػػػادؽ رزايقيػػػة 1952كػػػاف فػػػي سػػػنة  فػػػي النتػػػائ  إذا

التػػي عرفػػت نجػػاح عشػػرة تالميػػذ فقػػد كػػاف  1954أمػػا سػػنة  .تفػػكؽ زعػػرة عثمػػاني 1953
 %39بػػػػػقػػدرت نسػػبة نجػػاحهف  كمػػف خػػالؿ النتػػائ  فػػإف التفػػكؽ لمتمميػػذة محبكبػػة مالكيػػة.

 .مجمكع التالميذ الناجحيف مف

                                                 
 .08المرجع السابؽ، ص ،244، عالبصائر، شةندةإاسدراا إامرتدا م إاسعررم  1
 2، سؿ7، سالبصائر، قن ن إاسانج مفإف إانت نفإشةندةإاسدراا إامرتدا م إاسعررم إرندارسإجنعم إاسع ننء 2
 . 06، ص17/09/1954، الجزائر، 285ع
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عطػػػػت كجهػػػػا بخػػػػر لمبنػػػػت أإف نتػػػػائ  االمتحانػػػػات السػػػػنكية لمشػػػػهادة االبتدائيػػػػة قػػػػد 
كمػا  .قػدراتها فػي التميػز عم برانت حت   ،ا إف أعطيت لها الفرصة لمتعمـفم ،بالمنطقة

التػػػي  اتلتحػػػديبعػػػد اقػػػد أثمػػػر  ‹‹تةػػػذمبإاسراػػػمفإكاسراػػػنت››أف جهػػػد الػػػذيف رفعػػػكا شػػػعار 
 منذ اليـك األكؿ إلنشاء المدرسة.كاجهتهـ 

ػآثارػاضطدردظػرضىػأتبارؼا.ػػ2-3

اسػػػتطاعت المدرسػػػة أف تكػػػكف لهػػػا بثاراػػػا كالتػػػي تعتبػػػر نتػػػاج جهػػػكد بػػػذلها رجػػػاؿ 
إاإلصالح لتحقيؽ أكبر عدد ممكف منها كاي:  

ػ.األطغظػإرتغاعػطدتوىػاضطتطضطغنػوتراجدػظدبظػ 2-3-1

 إلػ  المكسػـ 1945/1946الممتدة مف المكسـ الدراسػي في الفترة المدرسة عرفت 
فبغيػػة  .1اسػػتقرار طاقمهػػا التربػػكمأم لمػػدة سػػبعة سػػنكات كاممػػة  1951/1952الدراسػػي

المدرسػػة كانػػت  حيػػث ،اػػا بالبقػػاء فػػي أمػػاكف عممهػػـالتػػـز معممك  ،حقيػػؽ النتػػائ  الجيػػدةت
ػقبؿ صدكر التعميمػات التػي لممعمميف ستقرار اذا االاقة في سب   . كاالسػتقرار 2يػهعم تنص 

 في المدرسة قد يعطي بثار  عم  المتعمميف.

تتممذكا بمدرسة تهذيب البنػيف كالبنػات بتبسػة منػذ أف فتحػت الذيف بم  عدد البنيف   
بحيػث كػاف تمميػذة  748في حيف فػإف عػدد البنػات قػد كصػؿ إلػ   ،تمميذا 3373أبكابها 
التمػػػػػدرس بالنسػػػػػبة لمتمميػػػػػذات نسػػػػػبة ف أأم  ،تمميػػػػػذا 4521 لمتالميػػػػػذ اإلجمػػػػػالي العػػػػػدد
 كالجدكؿ المكالي يبيف أكل  البنات المكاتي سجمف بالمدرسة: .%15.55اك

 

 
                                                 

 لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف، المرجع السجؿ المدرسي أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، 1
 السابؽ.

إاسع من: باعزيز بف عمر 2 إاستع مـ إسجا  إنف  18/09/1950، الجزائر، 131ع ،2، سؿ3، سالبصائر، رالغ
 .03ص
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إن ؿإاإلقنن إتنرمخإاسدبكؿإاماـإكاس ابإاسرقـ
 بأعم  المدرسة 1938أكتكبر  زبيدة جدرم بنت الشيخ العربي  01
 الحكز المختمطبجكار  1938أكتكبر  زبيدة مزياني بنت محمد الخياط  02
 بجكار الحكز المختمط 1938أكتكبر  احدكدة امراح بنت السعيد  03
 بجكار الحكز المختمط 1938أكتكبر  ياسمينة شبيرة بنت عمي  04
 بجكار الحكز المختمط 1938أكتكبر  زبيدة شبيرة بنت عمي  05
 قرب المدرسة 1938أكتكبر  ياسمينة امراح بنت الطيب  06
 قرب المدرسة 1938أكتكبر  يمينة فرحات بنت الطاار  07
 بجكار المدرسة 1938أكتكبر  فاطمة .........بنت........ 08
 بأعم  المدرسة 1938أكتكبر  رقية جدرم بنت الشيخ العربي 09
 بجكار المدرسة 1938أكتكبر  البيضاء معمـ بنت امعمر  10
 بجكار المدرسة 1938أكتكبر  جميمة العقيد بنت الطاار  11
 بجكار المدرسة 1938أكتكبر  بية قصرم بنت جدار  12
 القرية العربية )الزاكية( 1938أكتكبر  حفيزة قصرم بنت عمار  13

 السجؿ المدرسيالجدكؿ مف إعداد صاحب البحث باالعتماع عم  أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، 
 لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف، المرجع السابؽ.

أكؿ تمميذة قد سجمت بالمدرسة اي زبيدة جدرم ابنة  مف خالؿ الجدكؿ يتبيف أف
رائد الحركة كاذا داللة عم  قياـ باإلضافة إل  شقيقتها رقية الشيخ العربي التبسي 

منطمقا في ذلؾ  اك عم  الكلدهذيب عم  البنت كما بالمنطقة بتجسيد الت اإلصالحية
بتسجيؿ بناته أكال، فقد كاف اناؾ اعتناء مف طرؼ رجاؿ الحركة اإلصالحية في اذ  

 المرحمة بالبنت كي تتعمـ مثؿ الكلد.

ككػػذا المقػػررات  ،كانػػت النتػػائ  التػػي تػػـ الحصػػكؿ عميهػػا مػػف خػػالؿ أسػػمكب التعمػػيـ
تجػػػاكز المرحمػػػة مػػػف ف التالميػػػذ مػػػتمكػػػف عػػػدد كبيػػػر  ،الدراسػػػية التػػػي تػػػـ االعتمػػػاد عميهػػػا
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 بتػػكنس بػػف بػػاديس بقسػػنطينة كبجػػامع الزيتكنػػةعبػػد الحميػػد كااللتحػػاؽ بمعهػػد  ،االبتدائيػػة
إ.1كما أف بعض التالميذ قد صار مف معممي المدرسة

عنػد محاسػبة  رجػاؿ اإلصػالحرغـ الجهكد التي بذلت منذ افتتاح المدرسة غير أف 
فقػد  ،عنهػا يككنػكا راضػيفلػـ ػغة العربيػة، ٌّخاصة منها تعميـ الناس المػأنفسهـ عف النتائ  

فػػػي جمسػػػة لممجمػػػس اإلدارم لجمعيػػػة  1952ذكػػػر العربػػػي التبسػػػي فػػػي خطػػػاب لػػػه سػػػنة 
. ككػاف لهػذ  الجهػكد 2العربيػةػػغة ٌّالمػتستمر لتنتشر بد أف  المجهكدات ال العمماء عم  أف  
الػػػػذيف درسػػػػكا فػػػػي مػػػػدارس جمعيػػػػة العممػػػػاء ظهػػػػرت النتػػػػائ  فػػػػي التالميػػػػذ المبذكلػػػػة أف 

ظهػر ف ،كتحسػنت لهجػة حػديثهـ ،ػػغة العربيػةٌّاسػتقامت ألسػنتهـ عمػ  المػػ حيػث ،المسػمميف
   . ككاف مف الخطباء مف تبسة:3في الجمااير المؤثريفمنهـ الخطباء 

بمدرسػػػة تهػػػذيب البنػػػيف كالبنػػػات  1935سػػػنة  تعمػػػـالػػػذم رػػػراهمـإنزهػػػكدم:إإإ-1
كأصػػػػػبح مفتشػػػػػا باسػػػػػـ جمعيػػػػػة العممػػػػػاء المسػػػػػمميف الجزائػػػػػرييف يمقػػػػػي الخطابػػػػػات  4بتبسػػػػة

إ.5المعمميف كالمديريف إل كيقدـ التكجيهات التربكية كاإلدارية  ،كيعرض التقارير

كقػد معممػا  ثػـ أصػبح بهػا 1935مدرسػة سػنة الالػذم تتممػذ بإرراهمـإركار م :إإ-2
 كاف يتميز بقكة الخطابة.

 .مدرسة بتبسة ثـ أصبح بها معمماالب 1941الذم تعمـ سنة : ن ندإقكاانم إ-3

التػػي درسػػت بالمدرسػػة ككانػػت مػػف المتفكقػػات ثػػـ صػػارت أكؿ إزعػػرةإع نػػنا :إ-4
إ.بمدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسةمعممة تدرس 
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 .2ثـ أصبح محاـ لدل المحكمة العميا 1درس بالمدرسةالذم : اسةندمإركذراعإ-5

ء كػػاف مػػف أاػػـ اآلثػػار التػػي حققتهػػا المدرسػػة تكػػكيف جيػػؿ باإلضػػافة إلػػ  الخطبػػاك 
الػذم تػـ االعتمػاد عميػه فػي المسػار التعميمػي  ،4الكػريـ عػف طريػؽ تػدريس القػربف 3قربني

مػػف  اكبيػػر  اكقػػد عرفػػت المدرسػػة عػػدد، ابلكػػؿ تالميػػذ المدرسػػة سػػكاء لمممتػػزميف أك الكت ػػ
 .6اناؾ مف حفظ القربف حفظا جيدا ، كما أف5الذيف حفظكا أزيد مف ربع القربف

مكػػاـر  ت فػػيهـكغرسػػ ،قامػػت المدرسػػة بتكجيػػه التالميػػذ إلػػ  ركح المطالعػػة النافعػػة
 .7األخالؽ مف خالؿ الدركس التي تقدـ خالؿ السنة

ػ.اضبطثاتػاضطالبغظػ2-3-3

بكيػػػر بػػػف ابػػػراايـ محمػػػد إف أكؿ مػػػف عمػػػؿ عمػػػ  إرسػػػاؿ البعثػػػات العمميػػػة الحػػػاج ػ
بعػد  كػاف مػف بػيف أاػدافها مدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسػةمنذ أف تأسست . ك 8العنؽ
حتػػػ  يكممػػػكا دراسػػػتهـ فػػػي جػػػامع  ،إعطػػػاء تزكيػػػة لمنجبػػػاء مػػػنهـ ،التالميػػػذ لػػػديها تكػػػكيف

الزيتكنػػػػة، كقػػػػد كػػػػاف مختمػػػػؼ المعممػػػػيف القػػػػائميف عمػػػػ  المدرسػػػػة يحثػػػػكف التالميػػػػذ عمػػػػ  
ػـ اذ  الغاية.االجتهاد كيحفزكنهـ، كي يحقؽ كؿ كاحد منه

، كػػػػاف لمدراسػػػة بجػػػػامع الزيتكنػػػػة تنقػػػػؿ مجمكعػػػة مػػػػف التالميػػػػذ 1938سػػػػنة  عرفػػػت
لػػـ يجػػد اػػؤالء نظػػرا لمسػػتكااـ الجيػػد ك ، بػػيف عشػػريف كخمػػس كعشػػريف تمميػػذا عػػدداـ مػػا
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 األسبكع. لمتفصيؿ ينظر: أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، برنام  التعميـ بالمدرسة، المرجع السابؽ.
 .212، صالسابؽالمرجع ، 2ج ،اة، إاسجزا رإاس دم  ...إ:محمد عمي دبكز 8
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إف عػػػدد المتنقمػػػيف إلػػػ  تػػػكنس مػػػف  .1صػػػعكبة فػػػي التػػػأقمـ مػػػع مسػػػتكل الطمبػػػة بالزيتكنػػػة
الػػذيف التحقػػكا بجػػامع الزيتكنػػة خػػالؿ  ،الطمبػػة الجزائػػرييفيمثػػؿ نصػػؼ عػػدد مدرسػػة تبسػػة 

رئػػػيس جمعيػػػة الطمبػػػة  يالشػػػاذلي المكػػػكمػػػا بػػػيف ذلػػػؾ  1938/1939المكسػػػـ الدراسػػػي 
   .2الجزائرييف بتكنس

ظػػؿ تالميػػذ مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات يتنقمػػكف لالنتسػػاب إلػػ  جػػامع الزيتكنػػة 
باسػػـ كذلػػؾ  ،سػػتقامة السػػمككيةاإلأك  ،المسػػتكلسػػكاء مػػا تعمػػؽ بحيػػث تعطػػ  لهػػـ التزكيػػة 

فػػي المكسػػـ الدراسػػي فمػػثال  .حتػػ  يػػتـ قبػػكلهـ ،البعثػػة الجزائريػػة الزيتكنيػػة لجمعيػػة العممػػاء
فػي المكسػـ  كمػا التحػؽ، 3التمميػذ إبػراايـ ركابحيػة لزيتكنػةانتسب بجامع ا 1942/1943
 .4تزكيتهبعد  الهادم منسؿالتمميذ  1952/1953الدراسي 

إلػػػ  القػػػاارة فػػػي إطػػػار بعثػػػة جمعيػػػة العممػػػاء مػػػف تبسػػػة ككػػػاف مػػػف الػػػذيف ذابػػػكا  
بجامعػػة  احيػػث درسػػ. 6عثمػػاف سػػعدمك  ،5الصػػديؽ سػػعدم كػػؿ مػػف المسػػمميف الجزائػػرييف

 .  العربية ػغةٌّالمػالقاارة بكمية اآلداب قسـ 

ػ.تصوغنػإطاراتػوطظغظػ2-3-4

رجػػاؿ تعتبػػر مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة تجربػػة قائمػػة بػػذاتها فػػي مسػػار 
تها إلػ  غايػة تكقفهػا أإذ اػي مدرسػة نمكذجيػة منػذ نشػ ،الحركة اإلصالحية بمنطقة تبسػة

كبيػػرا مػػف اإلطػػارات فػػي  اعػػدد مػػف خػػالؿ تقػػديمهابحيػػث تركػػت بثػػارا كبيػػرة  1956سػػنة 
عػػدد كبيػػر مػػنهـ كاجبػػه تجػػا  كطنػػه  ف اسػػتكعباػػا أثار بكػػاف مػػف . مختمػػؼ منػػاحي الحيػػاة

                                                 
 .02، المرجع السابؽ، ص130، عالبصائر، جنعم إاستةذمبإكدكرتةنإاس نس  ش. ص. ـ:  1
اك خمسكف طالبا جديدا  1938/1939إف  عدد الطمبة الجزائرييف الذيف التحقكا بجامع الزيتكنة لممكسـ الدراسي  2

 .03، ص28/10/1938جزائر، ، ال137، ع3، سالبصائر، استالنمذإاسجزا رمكفإرتكاسلمتفصيؿ ينظر: 
 . 253لمكلب: المرجع السابؽ، صا حبيب حسف 3
 (.35) نظر نسخة مف الشهادة الممحؽ رقـي 4
 .03-02، ص18/12/1933، قسنطينة، الجزائر، 14، ع1، سالصراط، إسىإاسشرنبابف تبسة:  5
إرنسانهرةرابح تركي:  6 إاسع ننء إجنعم  إرع   إانت نانت   ، الجزائر240، ع2سؿ ،6، سالبصائر، اتن ج

 .05، ص11/09/1953



 ػػطدردظػتؼذغبػاضبظغنػوػاضبظاتػبتبدظػأظطوذجاػسيػطظطػظػتبدظػإلصالحيػثطراتػاضظذاطػاطنػػػػػػػػػػػػػاضغصلػاضرابد:ػ

 223 

فشػػػػػارؾ إخكانػػػػػه فػػػػػي الجهػػػػػاد ضػػػػػد  ،1954عنػػػػػد انطػػػػػالؽ الثػػػػػكرة التحريريػػػػػة فػػػػػي سػػػػػنة 
كمػا عرفػت المدرسػة عػددا  .2منهـ قد استشهد أثناء الثػكرةكبيرا  ابؿ إف عدد ،1رالمستعم

فػػي أك  ،فػػي مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػاتمػػف رجػػاؿ التعمػػيـ سػػكاء الػػذيف مارسػػكا المهنػػة 
   ككػػػػاف .3سػػػػتقالؿفػػػػي مختمػػػػؼ المؤسسػػػػات التعميميػػػػة بعػػػػد اإلك أمدرسػػػػة الهدايػػػػة القربنيػػػػة، 

كػػانكا أسػػكاء  ،مػػنهـ أيضػػا إطػػارات فػػي مختمػػؼ أجهػػزة الدكلػػة مارسػػكا عديػػد المسػػؤكليات
 .1962كذلؾ بعد أف نالت الجزائر استقاللها سنة  5أك عسكرييف 4مدنييف

ػ.طحاربظػاضبدعػػ2-3-5

مف المهاـ التي قامػت بهػا المدرسػة اػي محاربتهػا لمبػدع التػي كانػت منتشػرة بتبسػة 
كثيػػر الإذ كانػت  ،دمائػخاصػة فػي جانبػه العق اعتمػاد سػكاء مػف خػالؿ المنهػاج الػذم تػـ 

النبكيػة الشػػريفة كبيػر مػف األحاديػث العػدد المػف اآليػات التػي يػتـ تحفيظهػا لمتالميػذ ككػذا 
كغػػرس ذلػػؾ  ،لمتالميػػذ تركػػز عمػػ  الكحدانيػػة كعػػدـ الشػػرؾ التػػي يقػػـك المعممػػكف بشػػرحها

يطالػػػػب كالتػػػػي  الحػػػػر أثنػػػػاء الخطػػػػب كمختمػػػػؼ الػػػػدركس التػػػػي تمقػػػػ  بالمسػػػػجد أك .هـفػػػػي
إ.6حضكراا تالميذاـالمعممكف 

كػاف سػػعي القػائميف عمػػ  المدرسػػة أف ال تكػكف مكػػاف يمتقػػي فيػه التالميػػذ بمعممػػيهـ 
نما كانت الغايات أف تككف مجهكداتهـ لها بثاراا عم  المسػتكييف قريػب  لمدة زمنية ما كال
المدل كبعيد المدل، كالتي تضمف رفع مستكل عػدد المتعممػيف لمقضػاء عمػ  األميػة كلػك 

                                                 
 الصادؽ رزايقية. مف اؤالء: صالح براكني، 1
 ، محمد األميف حنيني.الطاار حكاس مف اؤالء: 2
 إبراايـ ركابحية، زعرة عثماني، باية خميفة، عمي حرباكم، بشير زمرلي، العربي عثماني. مف اؤالء: 3
محمكد قنز كزيرا لممجااديف، الهادم  مف اؤالء: إبراايـ مزاكدم كعمي عمية أكؿ برلمانييف لمجزائر المستقمة، 4

رئيسا لمحككمة، غازم حيدكسي كزيرا  مقداد صيفيخذيرم كزيرا لمداخمية، فيصؿ بكذراع كزيرا لمصناعات الثقيمة، 
 لإقتصاد.

ضابط بالجيش الكطني الشعبي برتبة عقيد، زيف  مخازنية الطيبنذكر منهـ عم  سبيؿ الذكر ال الحصر:  5
 العابديف حشيشي ضابط بالجيش الكطني الشعبي.

 .أحمد خماـ: المصدر السابؽ 6
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ػػػػغة العربيػػػة كمحاكلػػػة القضػػػاء عمػػػ  البػػػدع التػػػي أضػػػرت ٌّػتػػػدريجيا، كالمحافظػػػة عمػػػ  المػػػ
بالمجتمع، كما أف تككيف النشء بالمدرسة سمح لمكثير منهـ االنتقاؿ إلػ  المعااػد العميػا 
لمزاكلػػػة دراسػػػتهـ، بػػػؿ انػػػاؾ مػػػنهـ مػػػف أثمػػػرت فيػػػه جهػػػكد رجػػػاؿ اإلصػػػالح فصػػػار مػػػف 

     معممي المدرسة، يقـك بنفس الدكر الذم قاـ به أسالفه.

 ضظذاطػاإلداريػواالجتطاريػضضطدردظ.ا -3

مػػػف  أكبػػػر عػػػدد ممكػػػفاسػػػتقباؿ مػػػف أاػػػداؼ القػػػائميف عمػػػ  نجػػػاح المدرسػػػة،  كػػػاف
عمػػػ  جعػػػؿ المدرسػػػة تقػػػدـ منهاجػػػا كقػػػد عمػػػؿ اػػػؤالء قصػػػد تعمػػػيمهـ كتػػػرقيتهـ، التالميػػػذ 
  التالميذ الذيف يزاكلكف بها الدراسة. كضعيةفيه  مراعيف تعميميا

منعػت عػددا كبيػرا المدرسػة الفرنسػية بكيفيػة بيدرسػكف  الذيفبالتالميذ كاف االعتناء 
بصػكرة أكثػر يػتـ  ،بهػا يفالتالميػذ المكاضػبمػع التعامػؿ  كػاففي حػيف  ،منهـ مف التسرب

 .نظرا لتفرغهـ لمدراسة بها اساعي اككذا أكبر حجم ا،كأكسع تككين ،دقة

ػاضوضدػاإلداريػواالجتطاريػضتالطغذػاضطدردظ.ػ3-1

أنػػه يػػتـ تػػأخير  إال، 1يكػػكف الػػدخكؿ المدرسػػي عػػادة فػػي أكؿ أكتػػكبر مػػف كػػؿ سػػنة
في المكسػـ الدراسػي مثال كالذم حدث  ألسباب طارئة، المدرسي مف حيف آلخرالدخكؿ 
بمختمػؼ المػدارس الحػرة فػي مختمػؼ التالميػذ تأخر استقباؿ جميػع حيث  1948/1949

الػػذم تػػزامف مػػع  ،مػػف كاحػػد أكتػػكبر بػػدال 1948أكتػػكبر  18منػػاطؽ الجزائػػر إلػػ  غايػػة 
إضػػػافة إلػػػ  بعػػػض االسػػػتعدادات التػػػي كػػػاف المجمػػػس اإلدارم لجمعيػػػة  ،عيػػػد األضػػػح 

 .2العمماء المسمميف يحضر لها

 :نػػػػػكعيف مػػػػػف التالميػػػػػذلب البنػػػػػيف كالبنػػػػػات بتبسػػػػػة اسػػػػػتقباال عرفػػػػػت مدرسػػػػػة تهػػػػػذي
كالتالميػذ  ،كيطمػؽ عمػيهـ الممتزمكف)النهػاريكف( ،المتفرغكف لمدراسػة فػي مدرسػتها بالنهػار

                                                 
أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف، المرجع  1

 السابؽ.
 .08، ص28/09/1948، الجزائر، 51، ع2، سؿ2، سالبصائر، إسىإاسنشن خإاسنع نمف 2
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 2كيطمػػػػػؽ عمػػػػػيهـ الميميػػػػػكف ،1الػػػػذيف يحضػػػػػركف بعػػػػػد نهايػػػػػة تعمػػػػػيمهـ بالمدرسػػػػػة الفرنسػػػػػية
سػػػػكاء بالنسػػػػبة  ،الػػػػذيف يدرسػػػػكف بانتظػػػػاـك يفيميػػػػكػػػػاف االعتنػػػػاء بالتالميػػػػذ الم   .3(ابلكت ػػػػا)

، أك متابعػػػػػػة شػػػػػػؤكنهـالمعممػػػػػيف القػػػػػػائميف عمػػػػػ   أكعمػػػػػػيهـ، لمفػػػػػردات البػػػػػػرام  المقػػػػػررة 
 .أكضاعهـ االجتماعية

 إدارة المدرسػػػة تهػػػا عمػػػيهـأقر   عػػػدا الرسػػػـك التػػػي ،إف التعمػػػيـ بالمدرسػػػة كػػػاف مجانيػػػا
كمػػع ذلػػؾ فقػػد  أكليػػاء التالميػػذ فػػي بدايػػة كػػؿ مكسػػـ دراسػػي.المعممػػكف مػػف  يجمعهػػا كالتػػي
االحتياجػػػات ذكم  ،اليتػػػام  انػػػاؾ اسػػػتثناءات لػػػبعض الفئػػػات مػػػف التالميػػػذ مػػػنهـ:ت كانػػػ

 .4مف تقديـ االشتراكاتنهائيا هؤالء معفكف ف .المعدمكف، ك الخاصة

الشػػيخ عبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس التػػي حػػث عميهػػا تكجيهػػات بتمػػؾ ال عممػػت المدرسػػة،
فأنػػنإاسراػػكفإ›› التػي قػػاؿ عنهػػا ،فػػي مسػػألة رسػػـك التعمػػيـعمػػ  النػاس فػي عػػدـ التضػػييؽ 

 .5‹‹كأنػػنإاسراػػنتإفمػػتع نفإئ ةػػفإنجناػػنإلمػػدفعإنػػاةـإكاجػػبإاستع ػػمـإإمإاساػػندركفإفػػال
ة إليهػػا مجانػػا مهمػػا كػػاف كضػػعها التعمػػيـ بالنسػػب، ك لبنػػت معفػػاة مطمقػػا مػػف اػػذا االلتػػزاـفا
 جتماعي.اال

إلػػ  غايػػة  التالميػػذ أكليػػاءكاجػػب التعمػػيـ مػػف المعممػػكف يجمعػػكف المػػديركف ك اسػػتمر 
حتػ  تبقػ  هػا، مػف جمع حيث قامت لجنة التعميـ بمنػع المػديريف كالمعممػيف، 1949سنة 

كأككمػػػت مهمػػػة جمػػػع االشػػػتراكات إلػػػ   ،بحتػػػة بيداغكجيػػػة تعميميػػػةصػػػمة المعمػػػـ بالتمميػػػذ 
  القائمة عم  شؤكف المدارس. الجمعيات المحمية

                                                 
 .214، المرجع السابؽ، صاستع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام ...رابح تركي:  1
بم  تعداد التالميذ ال ميميف في مختمؼ المدارس الحرة التي تشرؼ عميها ج. ع. ـ. ج بما في ذلؾ  1951في سنة  2

 ، قرابة عشريف ألؼ تمميذا كتمميذة، اذا الرقـ يمثؿ التالميذ الذيف شارككا فيمدرسة تهذيب البنبف كالبنات بتبسة
المرجع  ،172/173، عالبصائر، استارمرإاحدر امتحانات بخر السنة. لمتفصيؿ ينظر: محمد البشير اإلبراايمي: 

 . 03السابؽ، ص
 أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، دفتر االمتحانات الثالثية، المرجع السابؽ. 3
 : المصدر السابؽ.عبد الحفيظ جدرم 4
 .116، المرجع السابؽ، ص7، م الشهاب، جنعم إاستررم إكاستع مـإاإلاالنم عبد الحميد بف باديس:  5
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فػػامتنعكا بدايػػة مػػف  بهػػذا القػػرار، تبسػػةبالتػػـز معممػػك مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات 
مػف جمػع اػذ  االشػتراكات مػف التالميػذ، أك مػف أكليػائهـ  1949/1950المكسـ الدراسػي
المسػائؿ الماديػة بمػا اػي أيضػا بجميػع  جمعيػة تهػذيب البنػيف كالبنػات بتبسػةكما التزمػت 

عمػػ  الجمعيػػة أشػػرفت حيػػث  .كاػػذا بنػػاء عمػػ  قػػانكف التعمػػيـ ،فػػي ذلػػؾ جمػػع االشػػتراكات
 اػػةـإكذسػػؾإاتاػػنءإسجػػرحإأكسمػػنءإأنػػكرإاستالنمػػذإمإاستالنمػػذإأا›› مػػف طػػرؼاسػػتالمها 

   .1‹‹ـعكاط ةـإكتعرمضإاسعنجزمفإناةـإسابرم إزنال ة

غيػػػػػر تصػػػػرفا شػػػػتراكات مباشػػػػػرة مػػػػف طػػػػرؼ التالميػػػػػذ يعػػػػد المعممػػػػيف لالإف جمػػػػع 
أخػرل  جهػةكمػف ـ، فمف جهة يكقػع التالميػذ المعػكزيف فػي حػرج أمػاـ زمالئهػ ،بيداغكجي

كمػا أف جمػع المعممػيف . نظير تدريسهالماؿ تجعؿ ربما التمميذ ينظر لممربي بأنه يقبض 
خاصػة كأف عػددا كبيػرا مػنهـ إمػا جػااال أك  –لهذ  االشتراكات مف طرؼ أكلياء أمػكراـ 

لػذا فػإف لجنػة التعمػيـ قػد تجعػؿ الػكلي ال ينظػر لممعمػـ بأنػه مربػي كمعمػـ ال غيػر.  –أميا 
كالػػػػكلي ـ قػػػد جنبػػػت المعمػػػ ،عمػػػػ  مختمػػػؼ المػػػدارس القػػػانكني الػػػذم سػػػن تهبهػػػذا اإلجػػػراء 

حيػث يشػعر جميػع ، األسػاليب البيداغكجيػةكاػذا نػكع مػف ، حػراجعناء اإلالتمميذ كخاصة 
مػف  التربيػة كالتعمػيـ يتمق ػكأف الػذم يجمعهػـ اػك فيما بينهـ،  متساككفأنهـ عم  التالميذ 
 فقط.كأف كاجبهـ الدراسة كالمثابرة كاالجتهاد  ،معمميهـ

ػ.واضصتابػضطضتزطغنضضتالطغذػاػاضدرادظػواضتوشغتػباضطدردظػ3-1-1

 2المدرسػػة عمػػ  تكػػكيف التالميػػذ فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة لمػػدة سػػت سػػنكات اعتمػػدت
بالنسبة لمكاقيت . ك 3مف السنة األكل  إل  السنة السادسة االدراسة فيها متتالية بدء كانت

 .هـالدراسة يختمؼ تعميـ التالميذ باختالؼ نكع

                                                 
إاسنداي: العرب إسماعيؿ 1 إرشؤكف إاسان ن  إاسجنعمنت ، الجزائر  67، ع2، سؿ2، سالبصائر، رسإسى

 .05، ص14/02/1949
 .32، المرجع السابؽ، ص2، جأعالـإاإلصالحإف إاسجزا ر...محمد عمي دبكز:  2
 .06، ص14/02/1949، الجزائر، 67، ع2، سؿ2، سالبصائر، نرشدإاسنع نمفمحمد البشير االبراايمي:  3
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بػنمط يطمػؽ عميػه  لهـبالنسبة  يتميز التعميـ ف(:ي)النهاريف يبالنسبة لمتالميذ الممتزم
 .  1حيث يتعمـ التالميذ في المدرسة عم  فترتيف في اليـك ،‹‹اظنـإاسدكانمف››

بعػد تبػدأ الدراسػة  الفتتػاح المدرسػة،فػي السػنكات األكلػ  بأنػه  2صرح نػكار جػدكاني
كاػذ  الفتػرة مخصصػة  ،كالنصػؼ صػباحا صالة الفجر مباشرة إل  قرابة الساعة السابعة

الدراسػػػة إلػػػ  غايػػػة العاشػػػرة  تسػػػتأنؼثػػػـ  ،نصػػػؼ سػػػاعة راحػػػةتميهػػػا  .لمقػػػربف الكػػػريـ فقػػػط
إلػػ  السػػاعة الثالثػػة بعػػد  ،فتبػػدأ بعػػد صػػالة الظهػػر مباشػػرة ،أمػػا الفتػػرة المسػػائية .كالنصػػؼ
حيػػث  ،أكاخػػر األربعينػػات اسػػتمرت إلػػ النظػػاـ مػػدة زمنيػػة  العمػػؿ بهػػذا ظػػؿكقػػد  .الػػزكاؿ
 .3المقرراتك في المكاد  تالتكقيت كتـ إجراء تعديالتغير 

 يػكزعتالميػذ المنهػاج الدراسػي المقػرر لمفػإف  ممػكادلسػبكعي األتكزيػع كفيما يخص ال
فبالنسػػػبة لمقػػػربف  .عمػػػ  األسػػػبكع جميػػػع برامجػػػهحيػػػث تقسػػػـ  ،عمػػػ  مػػػدار السػػػنة الدراسػػػية

 يفسػػكاء الممتػػزم ،المسػػتكيات لجميػػعفإنػػه يػػدرس  ،كالػػذم أقرتػػه لجنػػة التعمػػيـ العميػػا الكػػريـ
كيػـك ، مسػاءالخمػيس كاػي يػـك عدا أكقات الراحة ما طيمة أياـ األسبكع ابلكت  اأك  ،منهـ

كيتداكؿ عم  مختمؼ مستكيات التالميذ فػي اػذ  المػادة مجمكعػة مػف المعممػيف  .الجمعة
   .4كعمي مخازنية، مف بينهـ الطيب سميماف

ككػذا مػادة التكحيػد فػي ، غة العربيػة مػف نحػك كصػرؼػٌّػملبالنسبة لممكاد القاعدية أما 
فهػػي مكزعػػة عمػػ  التالميػػذ فػػي ، الجغرافيػػامػػادة ك  ،كمػػادة الفقػػه، كاألخػػالؽ ،بػػاب العقيػػدة

مسػػػتكيات السػػػنكات األكلػػػ  كالثانيػػػة  أففػػػي حػػػيف  .الثانيػػػةالسػػػنة المسػػػتكيات األكبػػػر مػػػف 

                                                 
 أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، التكزيع األسبكعي لممكاد. 1
بمدية بئر مقدـ كالية تبسة، تمميذ بمدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسة، عضك الهيئة  1937مكلكد بتاريخ  2

( نزؿ 11/2015/ 02االستشارية لجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، مكمؼ بإحياء تراث الجمعية. )تكفي بتاريخ 
 . 24،19،03، ص15/11/2015-09/11، الجزائر، 781عنعيه بمجمة البصائر، 

بتاريخ  الجزائر،كالية  ،مقابمة مع نكار جدكاني: بالمقر الكطني لجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، حسيف دام 3
 .د30ك سا9، الساعة 18/08/2014

 (.36) ينظر الصكرة الممحؽ رقـ 4
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أمػػػػا مػػػػادة األدب  .كتركيػػػػب الجمػػػػؿ فقػػػػط ،عمػػػػ  تمقػػػػيف الحػػػػركؼالدراسػػػػة فيهمػػػػا تقتصػػػػر 
كقػػػد كػػػاف إلػػػ  السػػػنة السادسػػػة،  السػػػنة الرابعػػػة مػػػفتعميمهػػػا فالمنهػػػاج قػػػد حػػػدد كالتػػػاريخ 

 الثانية كالرابعة كما يمي: تيفالتكزيع األسبكعي مثال لمسن

إاسارآفإاسئرمـإاسرراننجإاحكؿ
 

كامػػػػػػؿ أيػػػػػػاـ األسػػػػػػبكع عػػػػػػدا 
 مساء الخميس كيكـ الجمعة

إاستكقمت
 صباحا

 09إلػػػػػ  د 30سػػػػػا ك06مػػػػػف 
 د 15ك سا

 مساء
 د 15سا ك15سا إل   13مف 

إاسنكادإاسع نم إاسرراننجإاس نا 
إاسنندةإاستكقمتإاسااـإاس نا 

كامؿ األسبكع عدا مساء 
 الخميس كيـك الجمعة

 صباحا
د 30سػػػػػػػػا ك09مػػػػػػػػف 
 سا11إل  

 مساء
د  30سػػػػػػػػا ك 15مػػػػػػػف 
 سا 17إل  

 كممات كجمؿ

رارع
ـإاس
اا
اس

إ

إأمنـإاحاركع
إاسنكادكإإاستكقمت

 سا17د إل  30ك سا15 سا11د إل  15ك سا9
 فقه أدب السبت 
 نحك فقه األحد
 جغرافيا نحك اإلثنيف
 أخالؽ جغرافيا الثالثاء
 تكحيد أخالؽ األربعاء
 راحة تاريخ الخميس

 أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، برنام  التعميـ بالمدرسة، المرجع السابؽ.
حػػػػيف قػػػػاـ المجمػػػػس اإلدارم ، 1948هػػػػذا البرنػػػػام  سػػػػنة بالعمػػػػؿ المدرسػػػػة بػػػػدأت 

الػذم يجػرم عمػ   ،لجمعية العمماء المسمميف باتخاذ قرار يتضمف إنجاز البرنام  المكحد
 .1جميع المدارس التي تشرؼ عميها

حيػث  ،فيػيالميم لتالميػذباتـ االعتناء بصكرة جيدة  يفإل  التالميذ الممتزم باإلضافة
التػي يتمقااػا التالميػذ الممتزمػكف مػف  نفس المقػرراتعميهـ اي المبرمجة كانت المقررات 

                                                 
 .08، المرجع السابؽ، ص51، عالبصائر، اسنع نمفإإسىإاسنشن خ 1
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تػـ تخفيػؼ فقػد ، المدرسة الفرنسيةيدرسكف بككنهـ  كنظرا لمضغط عم  اذ  الفئة ،البداية
 .1العربية الحرة البرام  عميهـ حت  يبقكا عم  صمة بالمدرسة

 كقد كاف التكزيع األسبكعي كما يمي:
إنال ظنتإاستكقمتإاسنكادإاسناررةإاسمـك

الفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  عبادات عممية ،قربفإاسجنع 
 المسائية

فتػػػػػرة االسػػػػػتراحة مػػػػػا بػػػػػيف 
 ػغة  العربيةٌّقكاعد المػإاسارت دقيقة 15الحصص مدة 

  ػػػػػػػػغة  العربيػػػػػػػةٌّمفػػػػػػػردات لغكيػػػػػػػة، قكاعػػػػػػػد المػػػػػػػػإاح د
الفترة  مطالعة

 الصباحية

سػػػاعات  03الدراسػػػة مػػػدة 
االسػػػػػػتراحة تتخممهػػػػػػا فتػػػػػػرة 

 دقيقة 15لمدة 
 السيرة النبكية)التاريخ(، مفردات لغكيةإاإل امف

الفترة 
 المسائية

 15فتػػػػرة االسػػػػتراحة لمػػػػدة 
 مفردات لغكية، إنشاءإاس ال نء دقيقة

 ػػػػػػػػغة  العربيػػػػػػػة، السػػػػػػػيرة النبكيػػػػػػػةٌّقكاعػػػػػػػد المػػػػػػػػإاحررعنء
 )التاريخ(

 / / /إاسبنمس
ن  ؽإررراننجإاستع مـإبػنصإرنستالنػذةإاسػذمفإالجدكؿ مف إعداد صاحب البحث باالعتماع عم : إسماعيؿ العربػي: 

 .08، المرجع السابؽ، ص65، عالبصائر، مبت  كفإإسىإاسندارسإاس راام 

الدراسة لمتالميذ الػذيف يدرسػكف تكقيت  ت لجنة التعميـضبط 1949 بداية مف سنة
بالمػػدارس الفرنسػػية بحيػػث يمتحقػػكف بالمدرسػػة مػػرة كاحػػدة فػػي الفتػػرة الصػػباحية، كاػػي يػػـك 
األحػػد الػػذم يمثػػؿ يػػـك عطمػػة بالنسػػبة لممػػدارس الفرنسػػية أمػػا األيػػاـ المتبقيػػة فحضػػكراـ 

تحفػػػيظهـ كالتػػي لػػـ تتعػػد  عمػػػيهـ، المػػكاد المقػػررةيكػػكف فػػي الفتػػرة المسػػائية. كمػػػا حػػددت 
العربيػػة ػػػغة  ٌّالمػػػالقػػربف الكػػريـ، كتعمػػيمهـ مختمػػؼ العبػػادات بصػػكرة عمميػػة، ككػػذا مبػػادلء 

س كمػػػػادة تاريخيػػػة مػػػػرة فػػػػي األسػػػػبكع. عمػػػ  أف سػػػػيرة النبػػػػي صػػػػم  اهلل عميػػػه كسػػػػمـ تػػػػدر  
فمختمػػؼ اػػذ  المػػكاد ربمػػا ال تمثػػؿ عبئػػا عمػػ  اػػؤالء التالميػػذ كمػػا أنهػػا تغػػرس فػػيهـ حػػب 

 كلكطنهـ كلغتهـ. االنتماء لدينهـ 

إ
                                                 

 أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، دفتر نتائ  االختبارات، المرجع السابؽ. 1
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ػ.تطدادػتالطغذػاضطدردظػ3-1-2

ظػػػػؿ يػػػػديراا الشػػػػيخ العربػػػػي أبكابهػػػػا السػػػػتقباؿ التالميػػػػذ، المدرسػػػػة  فتحػػػػتمنػػػػذ أف 
إلػ  إدارة معهػد الشػيخ  هتنقمػغايػة إلػ   كمػديرا مكجهػا ،كاستمر فيها معمما مربيػا ،التبسي

عمػػ   مطمعػػا لممدرسػػةكلػػـ تنقطػػع زيارتػػه ، 1947عبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس بقسػػنطينة سػػنة 
إإ.1سيراا

الشػػػيخ الشػػػيخ عبػػد الحفػػػيظ بػػدرم لفتػػػرة قصػػػيرة، ثػػـ أداراػػػا تػػكل  بعػػػد ذلػػؾ إدارتهػػػا 
 .3مطركح العيدالشيخ ثـ  ،محمد الشبككي، حيث خمفه بعد ذلؾ الشيخ 2إبراايـ مزاكدم

إدارتهػػا  افػػي ظػػؿ اػػذ  اإلدارة سػػكاء فػػي فتػػرة الشػػيخ العربػػي التبسػػي أك الػػذيف تكلػػك 
حيػػث يػػتـ  كمضػػبكطة. مػػف طػػرؼ إدارة المدرسػػة دقيقػػة متابعػػة التالميػػذ فيهػػاكانػػت بعػػد ، 

تسػػجيؿ جميػػع المعمكمػػات الخاصػػػة بالتمميػػذ كالػػكلي كمقػػر اإلقامػػػة الػػذم مػػف خاللػػه يػػػتـ 
 .يطمػػػؽ عميػػػه السػػػجؿ المدرسػػػي لمتسػػػجيالت العامػػػة كذلػػػؾ بسػػػجؿ خػػػاص ،بػػػهاالتصػػػاؿ 

كحتػػ   ،فػي بدايػة السػنة الدراسػيةلهػـ التسػجيؿ األكلػي منػذ تبػدأ متالميػذ لمتابعػة كانػت الك 
  الدراسي.نهاية المكسـ 

سػجؿ ، كبناء عم  مػا كرد بعرفت المدرسة تباينا في عدد التالميذ بيف سنة كأخرل
سػػػػنكيا بدايػػػػة مػػػػف أكؿ  هـيػػػػتـ تسػػػػجيم فػػػػإف جميػػػػع التالميػػػػذ ذ،التسػػػػجيالت العامػػػػة لمتالميػػػػ

 .4أكتكبر مف كؿ سنة

 

                                                 
 .32، المرجع السابؽ، ص2، جأعالـإاإلصالحإف إاسجزا ر...محمد عمي دبكز:  1
 .أرشيؼ مسجد الشيخ العربي التبسي، رسالة خطية، المرجع السابؽ 2
أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف، المرجع  3

 السابؽ.
 .المرجع نفسهأرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة،  4
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فػػػػػي المكسػػػػػـ ، أمػػػػػا 1تمميػػػػػذا 250حػػػػػكالي  1932التالميػػػػػذ فػػػػػي جػػػػػكاف بمػػػػػ  تعػػػػػداد 
، أم بزيػػػػادة كصػػػػمت إلػػػػ  2تمميػػػػذا 500قرابػػػػة فقػػػػد كصػػػػؿ إلػػػػ   1934/1935الدراسػػػػي
انخفاضػا لعػدد المسػجميف عرفت المدرسػة  1935/1936كفي المكسـ الدراسيالضعؼ، 

 تمميػػذا 272تسػػجيؿ صػػؿ إلػػ  النصػػؼ مقارنػػة بالمكسػػـ المنصػػـر حيػػث تػػـ الػػذم ك بهػػا ك 
كبمػا أف المدرسػة لػـ تسػجؿ بهػا  .تمميػذا 86حيث انقطع منهـ عػف الدراسػة خػالؿ السػنة 

 أم بنت خالؿ المكاسـ الدراسية السابقة فإف جميع المسجميف كمهـ ذككر. 

 كما يمي: 1939إل   1936ككاف التعداد في الفترة مف 

إاسنكاـإاسدراا 
إعددإاسنااطعمفإعددإاسناج مف

إنجنكعإإانثإذئكرإنجنكعإإانثإذئكر
1936/1937 188 00 188 82 00 82 
1937/1938 199 00 199 23 00 23 
1938/1939 138 13 151 02 00 02 
1939/1940 152 22 174 42 04 46 

الجػػدكؿ مػػف إعػػداد صػػاحب البحػػث باالعتمػػاع عمػػ : أرشػػيؼ مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات تبسػػة، السػػجؿ المدرسػػي 
 العامة لجمعية العمماء المسمميف، المرجع السابؽ.لمتسجيالت 

  قػػػػد بمػػػػ 1936/1937إف عػػػػدد المنقطعػػػػيف عػػػػف الدراسػػػػة فػػػػي المكسػػػػـ الدراسػػػػي 
كاػػػي نسػػػبة مرتفعػػػة جػػػدا، حيػػػث كػػػاف عػػػدد التالميػػػذ الػػػذيف كاصػػػمكا دراسػػػتهـ  43.61%

عػدد المنقطعػيف عػرؼ  دتمميػذا فقػط مقارنػة بعػدد المسػجميف. كقػ 106خالؿ المكسػـ اػك 
أمػػػا فػػػي مقارنػػػة بالسػػػنتيف السػػػابقتيف،  1937/1938المكسػػػـ الدراسػػػي  خػػػالؿخفاضػػػا ان

فقد عرؼ تسجيؿ البنات ألكؿ مرة بعد ست سنكات مػف  1938/1939المكسـ الدراسي 
كالتػي تمثػػؿ  ،فقػط )ذككر(لػـ ينقطػع عػػف الدراسػة سػكل تمميػػذيفافتتػاح المدرسػة. كمػا أنػػه 

مػػف مجمػػكع المسػػجميف كاػػي نسػػبة ضػػعيفة جػػدا، فكممػػا كانػػت نسػػبة المنقطعػػيف  1.32%
                                                 

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. 
الجمعية الثقافية الشيخ  ،اسشمخإاسعرر إاسترا إان بإر مسإجنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسجزا رممف...رابح تركي:  2

 .33ص المرجع السابؽ، ،كالية تبسة العربي التبسي
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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 

 1939/1940ممكسػػـ الدراسػػيكبالنسػػبة ل تعػػد مػػف السػػمبيات سػػكاء لػػإدارة أك المعممػػيف.
 عػدد فػيفػي عػدد اإلنػاث المسػجميف كمػا عػرؼ المكسػـ أيضػا ارتفاعػا  اعػاارتف قد عرؼف

 %91.30خاصػة الػذككر مقارنػة باإلنػاث كالػذيف بمغػت نسػػبتهـ  المنقطعػيف عػف الدراسػة
 مف مجمكع المنقطعيف.

 كبػػاءا كاسػػعا لانتشػػار  1940/1941المكسػػـ الدراسػػي منطقػػة تبسػػة فػػي لقػػد عرفػػت 
بمػا  ،أكدل بحيػاة عػدد كبيػر مػف سػكاف المدينػةك  أصػاب كثيػرا مػف النػاس.التيفكس الذم 

ككػػذا التػػزاـ  ،يقظػػة كصػػرامة الشػػيخ العربػػي التبسػػي غيػػر أف .فػػي ذلػػؾ الطبيػػب المعػػال 
هػـ فػي منػأل جعم ،معممػي المدرسػةك  ،كحذر أعضاء جمعية تهذيب البنيف كالبنات بتبسػة

رشػػػاد كتكجيػػػه  عػػػف اػػػذا الكبػػػاء، كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ المرافقػػػة الدائمػػػة لمختمػػػؼ التالميػػػذ، كال
مػػف اػػذا  المدرسػػة الحيطػػة كالحػػذر، ممػػا أدل إلػػ  سػػالمة طمبػػة كمعممػػياألكليػػاء ألخػػذ 

عرفػػػت المدرسػػػة  غيػػػر أف ،فػػػي أكجهػػػاالثانيػػػة أف الحػػػرب العالميػػػة مػػػف رغـ بػػػالك  .1الكبػػػاء
ع عػػدد اارتفػػاػػك اػػذا المكسػػـ  مػػ عيالحػػظ مػػا  2.تمميػػذا 290تسػػجيؿ خػػالؿ اػػذا المكسػػـ 

 عف السنكات األربع الماضية. اتمميذ 100بزيادة أكثر مف كذلؾ  ،المسجميفالتالميذ 

ا تمميػػػذ 100بقرابػػػة تراجػػػع عػػػدد المسػػػجميف  1941/1942المكسػػػـ الدراسػػػي  كفػػػي
كقػد عػرؼ اػذا المكسػـ  .بنتػا 25، كاف مف بينهـ فقط تمميذا 196حيث سجؿ بالمدرسة 

أم تمميػػذ مػػنهـ  الدراسػػةلػػـ ينقطػػع عػػف ك  ،بصػػكرة عاديػػةتعمػػيمهـ مكاصػػمة جميػػع التالميػػذ 
جػػراء االختبػػارات الخاصػػة بػػةخر السػػنة ،حتػػ  نهايػػة المكسػػـ الدراسػػي كتكزيػػع الجػػكائز  ،كال

                                                 
إمحمد األميف بشيشي:  1 إاسعالن  إنع إاسترا ذئرمنت إاسعرر  إاسشمخ ، أشغاؿ الممتق  الكطني لمفكر اسشةمد

 الجزائر ،عيف مميمة دار الهدل،، كالية تبسة الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسياإلصالحي في الجزائر، إعداد: 
 .23، ص2003 أفريؿ

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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عػػػػدد  فقػػػػد كػػػػاف 1944/1945ك 1943/1944أمػػػػا فػػػػي المكسػػػػميف . 1عمػػػػ  المتفػػػػكقيف
 كما يمي:عيف المسجميف كالمنقط

إاسنكاـإاسدراا 
إعددإاسنااطعمفإعددإاسناج مف

إنجنكعإإانثإذئكرإنجنكعإإانثإذئكر
1943/1944 174 13 187 34 02 36 
1944/1945 205 28 233 02 00 02 

الجػػدكؿ مػػف إعػػداد صػػاحب البحػػث باالعتمػػاع عمػػ : أرشػػيؼ مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات تبسػػة، السػػجؿ المدرسػػي 
        العامة لجمعية العمماء المسمميف، المرجع السابؽ. لمتسجيالت

 200ارتفاعػا لعػدد المسػجميف الػذم تجػاكز  1944/1945عرؼ المكسػـ الدراسػي 
أف نسػبة المنقطعػيف قػد رت أم  ،فقػط)ذكػكر(  افتمميػذخاللػه  انقطع عف الدراسةتمميذا، ك 
 .مف عدد المسجميف %0.86بحكالي 

 كما يمي: 1952إل   1946مف كقد كاف التعداد في الفترة 

إاسنكاـإاسدراا 
إعددإاسنااطعمفإعددإاسناج مف

إنجنكعإإانثإذئكرإنجنكعإإانثإذئكر
1946/1947 275 125 400 75 49 124 
1947/1948 245 104 349 35 16 51 
1948/1949 164 80 244 26 12 38 
1949/1950 163 90 253 12 05 17 
1950/1951 176 105 281 23 17 40 
1951/1952 236 118 354 35 10 45 

الجػػدكؿ مػػف إعػػداد صػػاحب البحػػث باالعتمػػاع عمػػ : أرشػػيؼ مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات تبسػػة، السػػجؿ المدرسػػي 
 لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف، المرجع السابؽ.

 عرفػػػت المدرسػػة تجػػػاكز عتبػػة المػػػائتي 1946/1947بدايػػة مػػف المكسػػػـ الدراسػػي 
فػػي  إف ارتفػػاع عػػدد التالميػػذ .اتجػػاكزت فػػي بعػػض المكاسػػـ الثالثمائػػة تمميػػذ كقػػد ،اتمميػػذ

                                                 
أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف، المرجع  1

 السابؽ.
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رجػاؿ اإلصػالح  مجهػكداتربما يعكد إل  ، 1952إل   1946مف اذ  المرحمة الممتدة 
كمتابعػػة  أبنػػائهـ فػػي المدرسػػة عمػػ  تسػػجيؿكا حرصػػبػػأف يفػػي حػػث األكليػػاء بػػؿ مطػػالبتهـ 

   تعميمهـ.

بحيػػػػث  ،تسػػػػجيؿ عػػػػدد كبيػػػػر مػػػػف البنػػػػات 1946/1947 عػػػػرؼ المكسػػػػـ الدراسػػػػي
 إلػػ  1941/1942التػػي تػػـ تسػػجيمها بالمكسػػـ الدراسػػي  %12.76ارتفعػػت النسػػبة مػػف 
كاػػػي المػػػرة  .مػػػف عػػػدد المسػػػجميف %31.25نسػػػبة حيػػػث بمغػػػت ال ،أكثػػػر مػػػف الضػػػعؼ

 .إل  اذا المستكل ترتفع فيها نسبة تسجيؿ البنات ياألكل  الت

كالتػػي قػػدرت  ،أكبػػر نسػػبة لتسػػجيؿ البنػػات 1950/1951عػػرؼ المكسػػـ الدراسػػي 
إ.كاك تجسيد السـ المدرسة تهذيب البنيف كالبنات عم  حد سكاء %37.37 نسبتها بػ

يختمػػؼ مػػف  هأنػ ،منػذ افتتاحهػػاالمسػػجميف بالمدرسػػة تعػػداد التالميػذ  عمػ يالحػػظ  مػا
عػدـ اسػتقرار  أام هػا رب مػا ،لعػدة أسػباب يرجػع قػدكاػذا  ،خػرل زيػادة أك نقصػاناإل  أسنة 

 أكنتيجػػة الظػػركؼ االجتماعيػػة،  كتحػػكلهـ إلػػ  منػػاطؽ أخػػرل ،بمقػػرات سػػكنااـ السػػكاف
فػػػي حػػػث األكليػػػاء عمػػػ  تسػػػجيؿ أبنػػػائهـ  أحيانػػػا يتراجػػػعقػػػد  رجػػػاؿ اإلصػػػالحف جهػػػد أل

أك أف الفتكر قد يصػيب األكليػاء، ألف الكثيػر مػنهـ ليسػت لديػه رؤيػة كاضػحة . بالمدرسة
ذ المػػػتعمـ فػػػي مثػػػؿ اػػػذ  المػػػدارس، ككػػػذا اآلفػػػاؽ التػػػي رسػػػمها رجػػػاؿ حػػػكؿ مصػػػير التمميػػػ

 اإلصالح لهذا التعميـ. 

قػػد يعػػكد لػػنقص الرغبػػة فػػي التالميػػذ عػػف مزاكلػػة دركسػػهـ، بعػػض كمػػا أف انقطػػاع 
أبنػػاءاـ مػػف مكاصػػمة تعمػػيمهـ بالمدرسػػة  ا، أك ربمػػا يكػػكف بعػػض األكليػػاء قػػد منعػػك الػػتعمـ

ؿ ضػغطا إضػافيا عمػ  أبنػائهـ فػي مػا يتعمػؽ بػالحجـ تمثػ -حسػب اعتقػاداـ -الحرة التي
 كمنه التزاـ أبنائهـ فقط بالمدرسة الفرنسية. ،الساعي المقرر عميهـ

كذلػػػؾ خػػػالؿ ، تسػػػجيؿ تمميػػػذ ضػػػرير كاحػػػدأبكابهػػػا أف فتحػػػت  منػػػذالمدرسػػػة  عرفػػػت
كاػػك التمميػػذ بمقاسػػـ بػػف محمػػد بمقاسػػـ المكلػػكد بتػػاريخ  1949/ 1948المكسػػـ الدراسػػي 
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كقػػػد كتػػػب السػػػيد  .1ه مػػػات نتيجػػػة حػػػادث مػػػركركالػػػذم لػػػـ يكاصػػػؿ تعميمػػػه ألنػػػ، 1938
 .2إبراايـ ركابحية أحد معممي المدرسة مقاال حكؿ الحادثة

غيػػر أننػػا لػػـ نعثػػر  1956رغػػـ أف المدرسػػة بقيػػت تسػػتقبؿ التالميػػذ إلػػ  غايػػة سػػنة 
 1942/1943عمػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػجيؿ التالميػػػػػػػػػذ بهػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػالؿ المكاسػػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػية التاليػػػػػػػػػػة: 

 .1953/1954ك 1952/1953، 1945/1946

بتطبيػػؽ جميػػع المناشػػير كالقػػرارات التػػي إضػػافة إلػػ  متابعػػة التالميػػذ تقػػـك اإلدارة  
مػػف يػػػـك كاإلداريػػة كالماليػػة،  ،فػػي جميػػع المسػػائؿ التربكيػػة ،تصػػدراا لجنػػة التعمػػيـ العميػػا

تقػـك  ،المسػتكياتختبػارات لمختمػؼ كبعػد إجػراء اإل .3إل  نهايتػه ،افتتاح المكسـ الدراسي
الشػهادة  لػهتقػدـ كمػا ، مػع ذكػر انتقالػه أك رسػكبه ،بإخطار الكلي بالنتائ  النهائية لمتمميذ

المكسػػػػـ  التحصػػػيمي خػػػالؿمػػػػف خاللهػػػا مسػػػتكا   يظهػػػرالتػػػي  (كشػػػؼ النقػػػاط)المدرسػػػية 
 .4الدراسي

مػػف خػػالؿ التنقيػػب فػػي أرشػػيؼ المدرسػػة بػػرز لنػػا أف الػػذيف إف إدارة المدرسػػة فػػف ك 
فػػي اػػذ  المرحمػػة قػػد اسػػتطاعكا  تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػةعمػػ  إدارة مدرسػػة  ابك تعػػاق

سػػػكاء مػػػف ناحيػػػة البػػػرام  المسػػػطرة لمتالميػػػذ كمتابعػػػة تحصػػػيمهـ أك  إدارتهػػػا  بشػػػكؿ جيػػػد
 ترغيب الطاقـ التربكم في االستقرار بالمدرسة كالذم ينعكس عم  مردكد التالميذ.

 

 
                                                 

إفا،ىإا رهإ ››كقد سجؿ في أرشيؼ المدرسة عبارة  1 إنفإاسندرا  إإ رإبركجه إاحررعنء إنانء إامنرة دااته
إاهلل . أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء ‹‹مر نه
 المرجع السابؽ. ،المسمميف

 10/01/1949 ،، الجزائر63ع، 2، سؿ2، سالبصائر، أركإاساناـ...إاس،رمر: إبراايـ ركابحيةلمتفصيؿ ينظر:  2
 .08ص

أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف، المرجع  3
 السابؽ.

 أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، شهادة مدرسية. 4
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ػ.واضططلاالظتػالػوػاالختباراتػ3-1-3

كانت االختبارات التي يتـ مف خاللهػا تقيػيـ كتقػكيـ التالميػذ فػي جميػع المػكاد تقػدر 
اختبػػارات فػػي السػػنة ثالثػػة اا أصػػبح عػػدد 1949 بدايػػة مػػف سػػنةباختبػػاريف فػػي السػػنة، ك 

كقػد أكػدت لجنػة التعمػيـ العميػا  .1مناصػفة بػيف الشػفهي كالكتػابياذ  االختبػارات كقسمت 
عمػػػ  أف تكػػػكف جميػػػع االختبػػػارات التػػػي يقػػػـك بهػػػا معممػػػك المدرسػػػة تحػػػت إشػػػراؼ مػػػدير 

 كيقػػػػػـك المػػػػػدير ،بنػػػػػكع مػػػػػف التشػػػػػدد، 2كأف يػػػػػتـ تقػػػػػديـ التقػػػػػدير فػػػػػي الػػػػػدرجات ،المؤسسػػػػػة
 .3نجػاح أك رسػكب التالميػذرأيػه فػي أسػباب  إبػداءمػع  ،نتائجهاكالقياـ بتحميؿ  ،تسجيمهاب
 .عم  قرار لجنة التعميـ التزمت مدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسة بذلؾبناء ك 

بػػػػػإجراء االختبػػػػػارات  المعممػػػػػكفقػػػػػاـ ، 1949/1950بدايػػػػة مػػػػػف المكسػػػػػـ الدراسػػػػػي 
 .4تػػػـ تسػػػجيؿ النتػػػائ  عمػػػ  سػػػجؿ خػػػاص بعػػػداا ،الثالثػػػة بالتنسػػػيؽ مػػػع مػػػدير المدرسػػػة

تقيػػػػيـ تالميػػػذ السػػػػنكات الثالثػػػػة  تـيػػػيػػػػة فباإلضػػػافة إلػػػػ  تقيػػػيـ التالميػػػػذ فػػػي المػػػػكاد التعميم
تقيػيمهـ فػي  تـيػفأما تالميذ السػنة الثانيػة  ،أيضا في السيرة كالمكاضبة كالرابعة كالخامسة

 .5النتائ  النهائية عم  الدفتر مع مالحظة ناجح أك راسب تكضعثـ  ،النظافة

بدايػة  تجػرل إمػا فػي أكاخػر شػهر جػكاف أككانػت فيما يتعمؽ باختبارات بخر السنة 
تقػػـك قبػػؿ إجرائهػػا بمػػدة زمنيػػة، فتجتمػػع  لجنػػة التعمػػيـ العميػػا كانػػت حيػػث ،6شػػهر جكيميػػة

جميع اإلجػراءات التنظيميػة لسػير كذا ك  ،بتحديد التاريخ الذم يسرم عم  جميع المدارس
                                                 

يقـك المعمـ بطرح السؤاؿ كبعد أجكبة التالميذ يقـك بتسجيمها في كرقة خاصة به قبؿ نقمها إل  دفتر نتائ   1
نمكذج لجكاب عف سؤاؿ طرحه المعمـ عمي مخازنية عم  تالميذ  في مادة القربف الكريـ الممحؽ  :االختبارات. ينظر

 (.37) رقـ
، متكسط، ضعيؼ، ضعيؼ جدا. لمتفصيؿ ينظر: إسماعيؿ الدرجات التي تـ اعتماداا اي: حسف، حسف جدا 2

 .08، المرجع السابؽ، ص64، عالبصائر، إسىإاسندمرمفإكاسنع نمفالعربي: 
 .08، المرجع السابؽ، ص64، عالبصائر، إسىإاسندمرمفإكاسنع نمفإسماعيؿ العربي:  3
 (.38) ظر نسخة مف الدفتر الممحؽ رقـإف تسجيؿ النتائ  يتـ عم  دفتر يطمؽ عميه دفتر نتائ  االختبارات. ين 4
 ، المرجع السابؽ.دفتر نتائ  االختبارات أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، 5
أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، السجؿ المدرسي لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف، المرجع  6

 المرجع السابؽ.
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 لمجنػػػة احتياجاتػػػهتقػػػديـ  بعػػػدعمػػػ  أف يقػػػـك مػػدير المدرسػػػة . االختبػػارات لكػػػؿ المسػػػتكيات
ثػػـ  ،بعػػداا يػػتـ تقيػػيـ التالميػػذ .1ختبػػاراتالجيػػد لالسػػير ملكسػػائؿ الماديػػة لتعمػػيـ بتػػكفير اال

كػذا ك  ،دكف اسػتثناءيخضع لعمميػة التقيػيـ كػؿ المسػتكيات ك  ،القياـ بترتيبهـ حسب النتائ 
 .2الميميكفأك  النهاريكفجميع التالميذ سكاء 

النػػػاجحيف لمقسػػػـ تحديػػػد قػػػكائـ تقػػػـك إدارة المدرسػػػة كمعممكاػػػا ب اػػػذ  االجػػػراءات بعػػػد
التي تتضػمف نقػاط  ،النتائ  النهائية لألكلياء كشكفاتترسؿ ثـ  .3األعم  كقكائـ الراسبيف

 .4ميذكانتقاؿ أك رسكب التال المكاد

التػػػػي تضػػػػمنت تقمػػػػيص بعػػػػض المػػػػكاد  ،بنػػػػاء عمػػػػ  تعميمػػػػات لجنػػػػة التعمػػػػيـ العميػػػػاك 
قػػد التزمػػت  ،كالبنػػات بتبسػػةفػػإف إدارة مدرسػػة تهػػذيب البنػػيف  ،5بالنسػػبة لمتالميػػذ الميميػػيف

كانت المػكاد ك  ،اختبار اؤالء التالميذ في المكاد التي ألحت عميها المجنة تـبالقرار حيث 
لتػػي تػػربطهـ بػػدينهـ كلغػػتهـ ككطػػنهـ كاػػي الفقػػه، السػػيرة تمػػؾ ا ،المقػػررة فػػي االمتحانػػات

   .6النحك كالخط كالمحفكظات كاإلنشاء

 مكزعة كما يمي:فهي في السنة  كبالنسبة لمجمكع أياـ العطؿ

 

 
                                                 

إإسماعيؿ العربي:  1 إاسجزا رممفامنت نانت إاسنا نمف إاسع ننء إجنعم  إندارس إف    82، عالبصائر، اسااكم 
 .03المرجع السابؽ، ص

، المرجع السابؽ. ينظر نمكذج النتائ  النهائية نتائ  االختباراتأرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، دفتر  2
 (.39) مع ترتيب التالميذ الممحؽ رقـ

 ، المرجع السابؽ.دفتر نتائ  االختباراتأرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة،  3
 (.40) أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، كشؼ النتائ  لمتمميذة عقيمة بكذراع، ينظر الكشؼ الممحؽ رقـ 4
(40.) 
إاسنإسماعيؿ العربي:  5 إإسى إمبت  كف إاسذمف إبنصإرنستالنذة إاستع مـ إررراننج   البصائر، دارسإاس راام ن  ؽ
 .08، المرجع السابؽ، ص65ع
 ، المرجع السابؽ.نتائ  االختباراتأرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، دفتر  6
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إعددإاحمنـإاكعم إاسعط  إاسرقـ
 يكما 60 الصيفية بداية مف أكؿ أكت إل  نهاية سبتمبر العطمةإ01
 يكما 80 العطمة األسبكعية يكماف في األسبكعإ02
 يـك 01 رأس السنة الهجرية  أكؿ محـرإ03
 يـك 01 محـر العاشر عاشكراء  إ04
 أياـ 07 المكلد النبكم إ05
 يـك 01 رمضاف 17يـك بدرإ06
 أياـ 07 بعد  03قبؿ العيد ك 03عيد الفطر إ07
 أياـ 07 بعد  03قبؿ العيد ك 03عيد األضح  إ08
 يـك 01 أفريؿ 16ذكرل كفاة الشيخ عبد الحميد بف باديس إ09

 .08، ص20/10/1947، الجزائر، 11ع، 2، سؿ1، سالبصائر، في مدارس جمعية العمماء ةجدكؿ أياـ العطم
منػػذ نشػػأة المدرسػػة  لػػـ تكػػف مضػػبكطة بشػػكؿ نهػػائيهػػا لرزنامػػة العطػػؿ، فإنبالنسػػبة 

، غير أنه في أكاخر األربعينات، تػـ كضػع برنػام  تػـ بمكجبػه كلمدة فاقت العشر سنكات
 بمػػا أف مدرسػػة تهػػذيبخػػالؿ المكسػػـ الدراسػػي. ك كأيػػاـ العطػػؿ تحديػػد أيػػاـ العمػػؿ الفعميػػة 

جمعية العمماء المسػمميف  اعتمدتهالبنيف كالبنات بتبسة تخضع لمتنظيـ البيداغكجي الذم 
يػػة مػػف سػػنة افقػػد التزمػػت باأليػػاـ المعمكلػػة كأيػػاـ العطػػؿ التػػي تػػـ ضػػبطها بد ،الجزائػػرييف
مجمكع أيػاـ العطػؿ أما  ،يكما 200اك التالميذيحضر  كاف فالحد األدن  الذم  ،1947

 .مايك  165هك ففي السنة 

ػ.دتػبالػطضبظػاضجاطدػاألخضرػبػدظطغظظإػػ3-1-4

األاػػػػـ ، كألف أف مدرسػػػة تهػػػذيب البنػػػيف كالبنػػػات اػػػي مدرسػػػة ابتدائيػػػةمػػػف بػػػالرغـ 
، باعتبػػػار  1اػػػك التعمػػػيـ االبتػػػدائيفػػػي مختمػػػؼ المػػػدارس الحػػػرة  رجػػػاؿ اإلصػػػالحل بالنسػػػبة

قػد قامػت بتػدريس طمبػة الجػػامع  ،إال أف المدرسػػةيمثػؿ المرحمػة الصػعبة لتكػكيف الػنشء، 
 .األخضر

                                                 
 .129عمي مراد: المرجع السابؽ، ص 1
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عبػػد  الشػػيخ اإلمػػاـ كفػػاة ،فػػي السػػادس عشػػر مػػف شػػهر أفريػػؿ 1940شػػهدت سػػنة 
الطمبػة قػد  كبػذلؾ يكػكف ،فقػدت األمػة رائػد اإلصػالح بػالجزائربمكته ك  .الحميد بف باديس

كخػتـ تفسػير  ،الكػريـ الػذم عػرؼ خػتـ تفسػير القػربف اذا الجػامع ،الجامع األخضر فقدكا
 .  1مف طرؼ اإلماـ عبد الحميد بف باديس ،المكطأ في الحديث الشريؼ

تبسة أغمب الطمبة الذيف كانكا يزاكلػكف  إل  قدـة الشيخ عبد الحميد بف باديس كفاب
مجمكعػة مػف طمبػة  1940كما كفد في أكاخر شهر سبتمبر مػف عػاـ ،  دراستهـ عم  يد

طالبػا قػدمكا مػف سػدراتة كقػدـ معهػـ  26كالذيف بمػ  عػدداـ قرابػة  2الشيخ بمقاسـ المجاني
 .3بعض الطمبة الجدد

اسػػػػػتقطبت مدرسػػػػػة تهػػػػػذيب البنػػػػػيف كالبنػػػػػات اػػػػػؤالء الطمبػػػػػة، حيػػػػػث قامػػػػػت اإلدارة 
الشػػيخ العربػػي التبسػػي بتػػدريس  تكفػػؿك  مسػػتكياتهـ الدراسػػية،حسػػب بتقسػػيمهـ إلػػ  أفػػكاج، 

 أففػػي حػػيف التربيػػة، التػػاريخ، كعمػػـ األصػػكؿ،  األدب، :اػػي الطمبػػة مجمكعػػة مػػف المػػكاد
 5الذم يتميز بقدرة كبيػرة عمػ  تبسػيط المعمكمػات الصػعبة لمطمبػة 4زمكشيالسعيد  الشيخ
 .  6الفقه، كالحديثمادتي  هـتدريستكل  

استمر تدريس طمبة جامع األخضر لمدة سػنتيف كػاممتيف، كفػي شػهر أكتػكبر لسػنة 
كذلػػػػؾ  -أصػػػػدر المجمػػػػس اإلدارم لجمعيػػػػة العممػػػػاء المسػػػػمميف الجزائػػػػرييف بيانػػػػا 1943

                                                 
إكاستجدمدمحمد الدراجي:  1 إرندمسإاسا  م  إرف إاس نمد إعرد ، أشغاؿ الممتق  الكطني لمفكر اإلصالحي  اسشمخ

  ، دار الهدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عيف مميمة، الجزائركالية تبسة الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسيإعداد: 
  د. س. ف23، ص. 
 كنكاحيها. -تتبع إقميميا كالية سكؽ أاراس -كاف مكمفا بالحركة اإلصالحية بمنطقة سدراتة  2
 .18-17، المرجع السابؽ، صكالية تبسة الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسيمحمد األميف بشيشي:  3
( مف مكاليد عيف البيضاء )كالية أـ البكاقي(، درس بجامع الزيتكنة تحصؿ منه عم  شهادة 1904-1960) 4

در س بعدد كبير مف مناطؽ الكطف منها: عيف البيضاء، معسكر، مدرسة الفالح  1930التطكيع، بعد عكدته سنة 
 بقسنطينة، كدار الحديث بتممساف. بكاراف، مدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسة، معهد عبد الحميد بف باديس

 .100، المرجع السابؽ، صاشنطإجنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسجزا رممف...لحسف جاكر:  5
 .20-19، المرجع السابؽ، صكالية تبسة الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسيمحمد األميف بشيشي:  6
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تضػم ف اسػػتمرار تعمػيـ تالمػػذة الجػامع األخضػػر  -لػدكاعي ضػركرية قػػاارة  حسػب البيػػاف
 .1بتبسة لمكسـ دراسي بخر

يف كالبنػػػات بتبسػػػة عػػػف طريػػػؽ كفػػػاءة الشػػػيخ العربػػػي التبسػػػي فمدرسػػػة تهػػػذيب البنػػػ
كالشػيخ سػعيد الزمكشػػي اسػتطاعت اسػػتيعاب، ثػـ تكػكيف كتعمػػيـ طمبػة الشػػيخ عبػد الحميػػد 

 ابف باديس كذلؾ لمدة ثالث سنكات دراسية كاممة. 

نمػا  ،لـ يقتصر دكر المدرسة عم  تدريس الطمبػة الكافػديف فقػط تػـ احتضػاف جػؿ كال
كاػػػذا بإيعػػػاز مػػػف طػػػرؼ  كفػػػدكا عمػػػ  تبسػػػة مػػػف طػػػرؼ مختمػػػؼ العػػػائالتالطمبػػػة الػػػذيف 

عبد العزيز زمزـك مف طػرؼ عائمػة العيػد بػف الطالب مثال تـ احتضاف ف عميها، القائميف
 .  2محمد بف عيشةعائمة محمد لميف بشيشي مف طرؼ الطالب تـ احتضاف كما عيشة، 

. إف اػؤالء 3ا يتقرب منهـلشدة حب الشيخ سعيد الزمكشي لطمبة العمـ كاف كثيرا م
كما أنػه يحػث أصػحابه  ،باستمراريتعهداـ  الطمبة الكافديف قد كاف الشيخ العربي التبسي

كأب ػػصإإلئ ػػهإتالنمػػذ إاس ػػب إإمإأعػػرؼإرجػػالإأ ػػب إ›› قػػاؿ عنػػه أحػػد معارفػػه. عمػػ  ذلػػؾ
كئأاػهإنػاةـإن  نػنإعرفػتإاحاػتنذإإلكبنسطةـإرا اهإئأاةـإناهإلبالصإجنمعهسةـإاإل

 .4‹‹اسعرر إاسترا 

اػؤالء قاـ الشيخ العربي التبسي بتزكيد  1940/1941المكسـ الدراسي  كفي نهاية
ككعػػي كأقػػنعهـ بمػػا يجػػب عمػػيهـ أف يبثػػك  مػػف تكعيػػة  ،بكػػؿ تجاربػػه خدمػػة لمػػكطف الطمبػػة
 .5قرااـ كمداشراـأبناء كبنات في 

                                                 
إمحمد البشير اإلبراايمي:  1 إاسرشمر إن ند إاإلننـ إ)آ نر ، جمع كتقديـ: أحمد 2، ج(1952-1940اإلرراهمن 

 .131، ص1997طالب اإلبراايمي، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 
 .21، المرجع السابؽ، صكالية تبسة الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسيمحمد األميف بشيشي:  2
 .100سابؽ، ص، المرجع الاشنطإجنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسجزا رممف...لحسف جاكر:  3
الجمعية الثقافية الشيخ  ،اسشمخإاسعرر إاسترا إان بإر مسإجنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسجزا رممف...رابح تركي:  4

 .31المرجع السابؽ، ص ،كالية تبسة العربي التبسي
 الجزائرأشغاؿ الممتق  الكطني لمفكر اإلصالحي في ، اسعرر إاسترا إاساة، إاسع نم إرنسجزا رأحمد بف ذياب:  5

 .47، ص2003 أفريؿ الجزائر، ،عيف مميمة دار الهدل، ،كالية تبسة الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسي
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ػواالجتطاريػضططضطيػاضطدردظ.اضوضدػاإلداريػػػ3-2

مػف الصػبا إلػ   المثؿ األعمػ  بالنسػبة لمتمميػذ كما أنه ،عماد التعميـ اك المربي إف
لػػذا  لهػػـ.كاػك المكجػػه  ،فهػػك ناشػػر العمػـ بػػيف النػػاس ،بػػؿ إلػػ  الشػباب كالكهكلػػة ،المرااقػة

الػذم يؤامػه  ،مػف يمتمػؾ الػزاد المعرفػيإال  ،هيمارسػال حػرص عمػ  أف التعمػيـ الكاف فقد 
الفاضػػمة التػػي تحفػػز التالميػػذ كالطمبػػة لإقتػػداء ككػػذا مػػف يتميػػز بػػاألخالؽ  ،لهػػذ  الرسػػالة

 به.

ػ.طدردظاضاضططضطغنػبػوضطغظػ3-2-1

حػػػكاس مدرسػػػة فػػػي البدايػػػة بػػػذات المعممػػػيف الػػػذيف درسػػػكا ببنايػػػة الحػػػاج الانطمقػػػت 
دؽ بػػف خميػػؿ كالصػػا ،كعيسػػ  سػػمطاني ،الصػػديؽ سػػعدمك  ،العربػػي التبسػػي :حػػكاس كاػػـ

   .درباسي

محمػػػػػد ك  2الشػػػػػافعي قرفػػػػػيك ، 1معمػػػػػر عميػػػػػةالكػػػػػريـ كالتحػػػػػؽ بهػػػػػـ لتػػػػػدريس القػػػػػربف 
أمػػػػا المػػػػكاد التعميميػػػػة األخػػػػرل فقػػػػد أككمػػػػت لمجمكعػػػػة مػػػػف . ، كعمػػػػي مخازنيػػػػة3سػػػػحيرم

 .4المعمميف مثؿ العيد مطركح كمحمد الشبككي

كاػػػـ ، لمتػػػدريس بهػػػااسػػػتكعبت المدرسػػػة الطمبػػػة الػػػذيف تخرجػػػكا مػػػف جػػػامع الزيتكنػػػة 
يـ كغػػرس القػػ ،الناشػػئة اػػك تعمػػيـ لهػػؤالءالػػدافع  ككػػاف منهػػا،الػػذيف تمقػػكا مختمػػؼ المنػػاا  

   .سهـاإلصالحية في نفك 
                                                 

الذم كاف يدرس القربف الكريـ في كت اب لمدة أربعة سنكات دكف ترخيص مف اإلدارة كرغـ التحاقه لمتدريس بمدرسة  1
عم  الترخيص  25/07/1939تهذيب البنيف كالبنات إال أنه ظؿ يحفظ القربف الكريـ في كت ابه حيث حصؿ بتاريخ 

 لتعميـ القربف. لمتفصيؿ ينظر:
A.W.C, Services des Reformes, Bte N°62, Répertoire Ecoles Coranique, op.cit.                                                              

  ينظر:لمتفصيؿ  .بتبسة كت ابفي أحد ال 13/07/1906كاف يدرس القربف منذ  2
  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. 
 .المرجع السابؽ، عرؽإنفإتنرمخإترا : كماؿ عاشكرم 3
 أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، التكزيع األسبكعي لممكاد، المرجع السابؽ. 4
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بتزايػػػد عػػػدد ، ك 1أربعػػػة معممػػػيف فػػػي كػػػؿ مكسػػػـ دراسػػػيانطمػػػؽ التػػػدريس بالمدرسػػػة ب
حيػػػػػث عرفػػػػػت المدرسػػػػػة فػػػػػي المكسػػػػػـ الدراسػػػػػي  ،زداد معهػػػػػـ عػػػػػدد المعممػػػػػيفاالتالميػػػػػذ 
حيػث أصػبح عػدد المعممػيف باسػتمرار كظؿ التعػداد يػزداد  ،2ستة معمميف 1940/1941
 3معممػػػيف بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مػػػدير المدرسػػػة ثمانيػػػة اػػػك 1947/1948مكسػػػـ الدراسػػػي فػػػي ال
رشػػاد لممعممػػيف  الػػذم باإلضػػافة إلػػ  اضػػطالعه بالمهػػاـ اإلداريػػة كالتربكيػػة مػػف تكجيػػه كال

أيضػا درس بهػا  1948/1949كبالنسػبة لممكسػـ الدراسػي .فهك غيػر معفػ  مػف التػدريس
حيػث  1949/1950فػي المكسػـ الدراسػي بالمدرسػة تراجع عػدداـ كقد ، 4معمميف ثمانية

 كانت إحػدل تمميػذاتكالتي  معممة تمتحؽ لممرة األكل معمميف مف بينهـ  سبعة درس بها
حيػػث  ،المعممػػيف ، ارتفػػع عػػدد1949/1950كبدايػػة مػػف المكسػػـ الدراسػي .المدرسػػة اػذ  
 .5المعممة مف بينهـ ذاتمعمميف  تسعة بها درس

في طاقمها التربكم، لكف ذلػؾ لػـ يػؤثر عمػ   ار يعرفت المدرسة مف حيف آلخر تغي
سػػنة  لمػػدة اسػػتمرت مػػفك  ،دكف انقطػػاعالمعممػػيف الػػذيف درسػػكا بهػػا  مػػف بػػيفاسػػتقراراا. ك 

عػػرة عثمػػاني تمػػارس . كظمػػت ز 6السػػيد الحفصػػي فرحػػاتي 1956إلػػ  غايػػة سػػنة  1944
عنػػػدما حػػػاكؿ االسػػػتعمار الفرنسػػػي  1956التعمػػػيـ منػػػذ أف التحقػػػت بالمدرسػػػة إلػػػ  غايػػػة 

 .7القبض عميها

                                                 
1  :  .05صالمرجع السابؽ، ، 120، عالبصائر،  دمثإاسنتجكؿعمي مرحـك

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.

 
لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف، المرجع  السجؿ المدرسي أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، 3

 السابؽ. 
 2، سالبصائر، اسنع نمفإكنرائزهـأاننءإإ؛إقن ن قندةإاسجمؿإاسجدمدإف إنمندمفإاسع ـمحمد البشير اإلبراايمي:  4

 .02، ص15/11/1948، الجزائر، 56، ع2سؿ
لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف، المرجع  السجؿ المدرسي أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، 5

  السابؽ.
لمتسجيالت  السجؿ المدرسي شقيؽ العربي التبسي. لمتفصيؿ ينظر: أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، 6

 العامة لجمعية العمماء المسمميف، المرجع السابؽ.
  .أرشيؼ مسجد الشيخ العربي التبسي، رسالة خطية، المرجع السابؽ 7
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 1952إلػػ  سػػنة  1932عمػػ  تػػدريس التالميػػذ منػػذ سػػنة  تػػداكلكافػػالمعممكف الػػذيف 
بمدرسػػػة تهػػػذيب البنػػػيف كالبنػػػات بتبسػػػة اػػػـ كمػػػا يمػػػي: العربػػػي التبسػػػي، الصػػػديؽ سػػػعدم 

 1شػػػقراكم، يكسػػػؼ بػػػف محمػػػد شعشػػػكعي، عبػػػد الحفػػػيظ بػػػدرم، الشػػػاذلي المكػػػيالػػػكردم 
، سػػعيد 3، مالػػؾ بػػف نبػػي2عيسػػ  سػػمطاني، الصػػادؽ بػػف خميػػؿ درباسػػي، الشػػافعي قرفػػي

، محمػػػػػد سػػػػػحيرم، عمػػػػػي مخازنيػػػػػة، محمػػػػػد الشػػػػػبككي، العيػػػػػد 5، عميػػػػػة معمػػػػػر4الزمكشػػػػػي
لطيػػػػب سػػػػميماني مطػػػػركح، إبػػػػراايـ ركابحيػػػػة، محمػػػػد الطػػػػاار نػػػػاجح، الطيػػػػب قكاسػػػػمية، ا

إبػػػراايـ مزاػػكدم، مصػػػطف  زمرلػػي، زعػػرة عثمػػػاني، محمػػد قكاسػػػمية  الحفصػػي فرحػػاتي،
. إف مختمػػػؼ المعممػػػيف الػػػذيف درسػػػكا بمدرسػػػة 6محمػػػد الربيعػػػي يكنسػػػي، الطػػػاار خالػػػدم

تهذيب البنيف كالبنات بتبسة منهـ مف عمؿ بها بصكرة منتظمة كمنهـ مػف لػـ يسػتقر بهػا 
 في فترة ما.  كمنهـ مف كاف مساعدا بها

معممػػا كػػاف لهػػـ الفضػػؿ فػػي اسػػتقباؿ  27كػػاف عػػدد الػػذيف تكلػػكا التػػدريس بالمدرسػػة 
مختمػػؼ التالميػػػذ كتنشػػػيط الحركػػة التعميميػػػة التربكيػػػة بالمنطقػػػة ألف مػػف اػػػؤالء مػػػف تنقػػػؿ 
معمما أك مديرا بمختمؼ المدارس التي تسهر عميها جمعية العمماء المسمميف الجزائػرييف. 

 7مػػػػثال الشػػػػيخ محمػػػػد الشػػػػبككي الػػػػذم تنقػػػػؿ إلدارة مدرسػػػػة الحيػػػػاة بالشػػػػريعةنػػػػذكر مػػػػنهـ 
 1946كالشيخ عبد الحفيظ بدرم الػذم عمػؿ مػديرا بمدرسػة التربيػة كالتعمػيـ بػكاراف سػنة 

 .  8كالتي لبث فيها ثالث سنكات ثـ تنقؿ بعداا إل  مدرسة اإلرشاد بالبميدة
                                                 

  .30، المرجع السابؽ، ص2، جأعالـإاإلصالحإف إاسجزا ر...محمد عمي دبكز:  1
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. 
 .المصدر السابؽ :الشاذلي حكاس 3
 .20، المرجع السابؽ، صكالية تبسة الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسيمحمد األميف بشيشي:  4

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  6
 المرجع السابؽ.

 .التسجيالت العامة، المرجع السابؽأرشيؼ مدرسة الحياة الشريعة، دفتر  7
 .52، صالمرجع السابؽ لنفإأعالـإاإلصالحإف إاسجزا رمحمد الحسف فضالء:  8
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فػي السػنكات فػي التعمػيـ بالمدرسػة يشػترط أما بالنسبة لمكاصفات المعمميف فإنػه لػـ 
داء بغيػػػػر أف أاػػػػـ المكاصػػػػفات التػػػػي تسػػػػاعد المعمػػػػـ عمػػػػ   ،الشػػػػهادات العمميػػػػة األكلػػػػ 

كبػػػالرغـ مػػػف أف اػػػذ   ،1أخالقػػػهكحسػػػف  ،العمميػػػة شخصػػػيته، ككفاءتػػػهاػػػي قػػػكة ، همتػػػهم
كػانكا المرحمة التي لـ يتـ فيها اشتراط الشػهادات العمميػة، إال أف بعػض معممػي المدرسػة 

إمػػا متخػػرجيف مػػف جػػامع األزاػػر الشػػريؼ مثػػؿ العربػػي التبسػػي، أك أنهػػـ زيتكنيػػكف مثػػؿ 
إبػػػراايـ مزاػػػكدم، محمػػػد الشػػػػبككي، كالعيػػػد مطػػػركح، مصػػػػطف  زمرلػػػي، محمػػػد الطيػػػػب 

 .  2قكاسمية، كمعمر عمية

قػػػررت حيػػػث  .1951إلػػػ  غايػػػة سػػػنة تأسػػػيس المدرسػػػة  ذكقػػػد اسػػػتمر الكضػػػع منػػػ 
اعتبػار الشػهادات العمميػػة كشػهادة التحصػيؿ مػػف جػامع الزيتكنػػة  ،لجنػة التعمػيـ باإلجمػػاع

. 3العممػاء المسػمميف لجمعيػةبمختمػؼ المػدارس التابعػة شرطا أساسيا فػي قبػكؿ المعممػيف 
قبػالهـ لمتػدريس بمػدارس  فبالنظر لتزايد عدد خريجي جامع الزيتكنػة كرغبػة العديػد مػنهـ كال
جمعية العمماء المسمميف ربما باشرت لجنة التعميـ باشتراط الشهادات العممية التػي تؤاػؿ 

 أصحابها ممارسة التعميـ بمدارسها.  

معممػػيف لمتػػدريس أصػػبحت عمميػػة قبػػكؿ ال ،بػػالتعميـكحتػػ  يقػػـك أكثػػر النػػاس كفػػاءة 
زيػػادة عمػػ  الشػػهادة  التػػي تشػػرؼ عميهػػا جمعيػػة العممػػاء المسػػمميف الجزائػػرييف،مػػدارس الب

أه مػ إ››كاك إجراء امتحاف خاص أطمؽ عميػه  ،العممية أضافت لجنة التعميـ شرطا بخر
كقد قررت لجنة التعميـ إجراء اذا االمتحاف عم  كؿ مف يطمػب االنخػراط فػي  ‹‹.استع مـ

متحػػاف إلقػػاء بحيػػث يشػػمؿ اإل ،1953/1954ممػػيف بدايػػة مػػف العػػاـ الدراسػػي سػػمؾ المع
كمكضػػػػكع  مػػػػف منهػػػػاج التعمػػػػيـ لمػػػػدارس جمعيػػػػة العممػػػػاء، درس عمػػػػ  جمػػػػع مػػػػف الطمبػػػػة

 .4باإلضافة إل  سؤاؿ تربكم ،إنشائي

                                                 
 .218، ص، المرجع السابؽاستع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام ...: رابح تركي 1
 .لمتفصيؿ ينظر: الهجرة العممية في الفصؿ الثاني لصاحب البحث 2
 .08، ص03/09/1951، الجزائر، 168، ع2، سؿ4، سالبصائر، سجا إاستع مـإرالغإنف: بف عمر زباعزي 3
 .08، ص04/09/1953، الجزائر، 239، ع2، سؿ6، سالبصائر ،رالغإ؛سجا إاستع مـ: العربي التبسي 4
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ػ.رواتبػودرجاتػاضططضطغنػووضطؼمػاضطاديػ3-2-2

البشػير محمد فقد كصفهـ الشيخ  ،داء الكاجببإف المعمميف اـ الذيف حممكا رسالة 
اسطن   إاسنجنهدةإف إارمؿإتع مـإأرانءإاحن إس،ػتةـإكتػررمتةـإع ػىإ››بػأنهـ  اإلبراايمي

 .1‹‹عان دإكقكاعدإدماةـإكطرعةـإع ىإقنسبإنفإآدارهإكأبالقه

بهػػػا  درسفقػػػد لمتعمػػػيـ بمدرسػػػة تهػػػذيب البنػػػيف كالبنػػػات بتبسػػػة فػػػي السػػػنكات األكلػػػ  
لهػػػػؤالء السػػػػكف غيػػػػر مطػػػػركح بالنسػػػػبة  مشػػػػكؿكػػػػاف  حيػػػػث ،دينػػػػةمعممػػػػكف يسػػػػكنكف بالم

فقػد أقػاـ فػي  ،أما بالنسبة لمدير المدرسة كمعممها األكؿ الشيخ العربي التبسيالمعمميف، 
جمعيػة تهػذيب البنػيف كالبنػات بتبسػة أعضػاء ثـ قاـ  ،2حكاسحكاس البداية ببناية الحاج 

الطػػػابؽ العمػػػكم ببنػػػاء مسػػػكف لػػػه فػػػي بالتنسػػػيؽ مػػػع مختمػػػؼ الخيػػػريف مػػػف أبنػػػاء تبسػػػة، 
غيػػر أنػػه مػػع تطػػكر المدرسػػة كتزايػػد عػػدد التالميػػذ ازداد معهػػا عػػدد المعممػػيف  .3ممدرسػػةل

الػػذيف ال يسػػكنكف بمدينػػة تبسػػة مثػػؿ الشػػيخ محمػػد الشػػبككي  بعػػض كػػاف يػػدرس بهػػا كقػػد
مقارنػة بػالمجهكدات  ،صػعبة جػدا ظػركفهـ الماديػةكانػت ، حيػث كالشيخ إبػراايـ مزاػكدم

 .   تعميـ أبناء المنطقة في سبيؿ اتتضحيالككانت اذ  ، التي يبذلكنها صيفا كشتاء

عػدد كبيػر مػف معممػي المػدارس الحػرة  حػاؿ البشير اإلبراايمػيمحمد صكر الشيخ 
فالإنائفإنرمحلإكمإشنؿإنجنكعلإكمإنرتػبإ›› بقكلػهجمعية العمماء المسمميف التابعة ل

 .4‹‹ب ؼإاسةـلإكمصكفإاسةن إعفإاسترذؿئنؼإمادإاس،ركرةإكماكمإاس،عؼلإكم

كقػػد عػػايش اػػك بنفسػػه  –الطيػػب سػػمطاني بػػأف انػػاؾ مػػف زمالئػػه المعممػػيف  صػػرح
ففيػػػه يػػػتـ تحضػػػير  ،كػػػاف يسػػػتعمؿ القسػػػـ لػػػيال مقػػػرا لإقامػػػةمػػػف  -أيضػػػا الكضػػػع تمامػػػا

 ثػـ يػتـ ،كفي الصباح  يقـك بجمع األفرشػة ككضػعها بالخزانػةفيه يناـ المعمـ، ك  ،الدركس
                                                 

إاحن محمد البشير اإلبراايمي:  1 إع ى إاسنع نمف   ، الجزائر149، ع2، سؿ4، سالبصائر،  اكؽ
 .01، ص02/04/1951

 .: المصدر السابؽالشاذلي حكاس 2
 . 34، المرجع السابؽ، ص2، جأعالـإاإلصالحإف إاسجزا ر...محمد عمي دبكز:  3
 .01، المرجع السابؽ، ص149، عالبصائر،  اكؽإاسنع نمفإع ىإاحن محمد البشير اإلبراايمي:  4
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اسػتمر الكضػع عمػ  اػذ  الصػكرة مػدة سػنكات ك  .استقباؿ التالميذ لمتدريس في يػـك جديػد
 .  1عديدة

إف الصبر عم  اذ  الكضعية مف طرؼ المعممػيف، اػي منقبػة تحسػب لهػـ، ألنهػـ 
تمثمػػػكا قػػػكؿ الشػػػيخ العربػػػي التبسػػػي عػػػف تقػػػديـ الكاجبػػػات بالتضػػػحية كالجهػػػاد فػػػي مجػػػاؿ 

استع ػػػمـإسػػػكطائـإهػػػذالإكفػػػ إأنػػػتئـإهػػػذ إنمػػػدافإت،ػػػ م إإفإ››التربيػػػة كالتعمػػػيـ بقكلػػػه: 
. كبالرغـ مف تضحيات عدد كبير مػف المعممػيف إال أف الكضػع كػاف فػي غايػة 2‹‹كجةند

 الصعكبة. 

 كاػػـ الفئػػة التػػي اػػي ا،صػػعب جػػديعيشػػه المعممػػكف كػػاف الػػذم إف الكضػػع المػػادم 
كهػ إاسعصػبإاسنػدررإإلكظن  ةػنإكهػ إاستررمػ إكاستع ػمـإعنندإجنعم إاسع ننءإف إأجػؿ إ››

كبمػػا أف ، حركػػة اإلصػػالح لمكضػػع الػػذم تعيشػػه األمػػة، 3‹‹س مػػنةإهػػذ إاس رئػػ إاسنرنرئػػ 
عيػػة تهػػذيب جم تكلػػتفقػػد ، الجمعيػػات المحميػػة اػػي المرجػػع الكحيػػد فػػي ماديػػات المػػدارس

كذلػػؾ مػػف خػػالؿ التبرعػػات التػػي  ،مسػػألة مرتبػػات معممػػي المدرسػػةالبنػػيف كالبنػػات بتبسػػة 
 .لمجمعية ككذا الزكاة التي يدفعها أصحابها الميسكريف،مف طرؼ خاصة تجمعها 

رغػػـ أف كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ ببػػاريس تسػػهر عمػػ  تنظػػيـ كتمكيػػؿ التعمػػيـ الفرنسػػي 
 .4يػػنهض عمػػ  كااػػؿ الشػػعب تمػػكيال كرعايػػةبهػػا بػػالجزائر غيػػر أف التعمػػيـ العربػػي الحػػر 

 .  5فية مادية لهؤالء المعممـ أم مساعدلـ تقداالستعمارية بالجزائر اإلدارة ف

 غيػػػابككػػػذا  ،المعممػػػكف جػػػراء الراتػػػب الزايػػػد عاشػػػهاإف األكضػػػاع العسػػػيرة التػػػي 
التحصػػػيؿ العممػػػي مػػػف طػػػرؼ ، فيصػػػبح تػػػؤثر سػػػمبا عمػػػ  النتػػػائ  المدرسػػػيةقػػػد ، المسػػػكف

كقػػد اسػػتعرض المجمػػس اإلدارم لجمعيػػة العممػػاء المسػػمميف الجزائػػرييف  ا،التالميػػذ ضػػعيف
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لضػعؼ كالػنقص فػي النتػائ  أف افكجػد  1947/1948ات المكسػـ الدراسػي نتائ  امتحانػ
  ضػػػعؼ دخػػػؿ المعمػػػـ مقارنػػػة بغػػػالء األسػػػعار :مػػػرد  إلػػػ  مجمكعػػػة مػػػف األسػػػباب منهػػػا

 .1إضافة إل  مشكؿ السكف

أف تػػؤدم أحػػد عمػػ  قامػػت لجنػػة التعمػػيـ بحػػث الجمعيػػات المحميػػة  1949فػػي سػػنة 
 مػف جهػة ـحفاظػا عمػ  كػرامته، كاي جمع الماؿ لتغطيػة ركاتػب المعممػيف ،أاـ كاجباتها

كما قامت لجنة التعميـ العميا في االجتماع الػذم  .2أخرل جهةمف  ـكتحسيف بداء كاجبه
إنشػاء صػندكؽ خػاص ب ،1949أكتكبر 02ك 1949سبتمبر 04ما بيف عقدته في الفترة 

كالػػػذم تسػػػدد منػػػه  ‹‹جتنػػػنع صػػػادكؽإاس،ػػػننفإاإل››عميػػػه  أطمػػػؽباألحػػػداث الطارئػػػة 
  .3الذيف يقعكف ضحية الحكادث الطارئة كالمرض ،مرتبات المعمميف

ككػػػذا  ،مػػػا يتعمػػػؽ بترتيػػػب المعممػػػيف فػػػي الػػػدرجات بنػػػاء عمػػػ  شػػػهاداتهـ العمميػػػةكفي
فمػػػـ تعػػػرؼ المػػػدارس التابعػػػة لجمعيػػػة العممػػػاء المسػػػمميف ذلػػػؾ منػػػذ  ،أقػػػدميتهـ فػػػي التعمػػػيـ
قرر المجمس اإلدارم لجمعيػة  حيث في أكاخر اذ  السنة  1948نشأتها إل  غاية سنة 

 .4أقدميتهـالعمماء المسمميف الجزائرييف ترتيب درجات المعمميف تفاديا لهضـ 

ػ.ضضططضطغنػاضتغتغشػواضتصوغنػ3-2-3

نظػػرا لمتزايػػػد المسػػػتمر عمػػ  الػػػتعمـ كالتعمػػػيـ مػػف يػػػـك آلخػػػر، أكلػػت جمعيػػػة العممػػػاء 
المسمميف الجزائرييف ااتماما كبيػرا لعمميتػي التفتػيش كالتكػكيف فػي مختمػؼ المػدارس التػي 

، تأخػػذ بأيػػدم المعممػػيف كالمتعممػػيف، حتػػ  تػػتمكف مػػف 5تشػػرؼ عميهػػا، فأنشػػأت لهػػا ايػػةت
 تحقيؽ األاداؼ التي رسمتها مف تعميـ الناشئة. 
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ككػذا تكػكينهـ فػي ، بالػدكر الػذم يجػب عمػيهـ القيػاـ بػه المعمميفإطار تعريؼ  ففي
داء عمميػػػػػا آل داء مهمػػػػتهـبتسػػػػاعداـ عمػػػػ  الػػػػتحكـ فػػػػي التػػػػي ، المجػػػػاالت البيداغكجيػػػػة

 1936زائػػػرييف فػػػي سػػػنة المجمػػػس اإلدارم لجمعيػػػة العممػػػاء المسػػػمميف الج قػػػاـ ،رسػػػالتهـ
كالتػػي تتكػػكف مػػف  ‹‹سجاػػ إاستع ػػمـ›› لجنػػة مختصػػة اػػي كانػػت منهػػا ،لجػػاف بتأسػػيس أربػػع

المجنػػة تكاجػػد عنصػػريف مػػف تبسػػة امػػا الشػػيخ جفػػاؿ جفػػاؿ اػػذ  ت كقػػد عرفػػ ،عضػػكا 20
 .  1كالشيخ عيس  بف بمقاسـ

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. -

بالغ كؿ المالحظات لممدير. -  مسؤكؿ عف المناداة اليكمية، كال

يرافػػػػؽ تالميػػػػذ  عنػػػػد الخػػػػركج مػػػػف المدرسػػػػة إلػػػػ  البػػػػاب، كيصػػػػحبهـ فػػػػي الفسػػػػػحات  -
 المدرسية، كيصطحب معه تالميذ غير  لمضركرة.

ا عميػػػه أف يقػػػـك بجمػػػع االشػػػتراكات يسػػػتخمص مػػػف تالميػػػذ  مػػػا يقدمػػػه لػػػه المػػػدير، كمػػػ -
اػػػذا كمػػػه فػػػي المػػػدارس ك كاسػػػتخالص أجػػػرة التعمػػػيـ بالتنػػػاكب، أك مػػػع المػػػدير كالمعممػػػيف، 

 بدائية كلـ تنظـ جمعيتها ماليتها.التي ما تزاؿ 

يقػػـك بػػدرس الػػكعظ كبالجمعػػة )صػػالة الجمعػػة(...، تعمػػيـ الكبػػار إذا كػػاف كحػػد  كفػػي  -
فرنؾ إف لػـ يتجػاكز  2000نكع مف التعميـ مرتبا قدر  كؿ حالة فإنه يتقاض  عم  اذا ال

ال كاف عم  الجمعية المحمية أف تتفااـ معه في زيادة معقكلة.  عدد تالميذ  العشريف، كال

 يشارؾ المدير في كضع برام  االختبارات، كلممدير الفصؿ في النهاية. -
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أك مػػػا  يمنػػػع مػػػف عمػػػؿ أم شػػػيء فػػػي المدرسػػػة أك الفصػػػؿ، غيػػػر مػػػا يتعمػػػؽ بػػػالتعميـ، -
 يطمب منه بكاسطة المدير المسؤكؿ.

 .1إال بالمدير كالمجنة –في شؤكف التعميـ كالمدرسة  -ال يتصؿ بأحد  -

إف مجمػػكع اػػذ  االختصاصػػات كالكاجبػػات عمػػ  المعممػػيف التػػي تعمػػؿ عمػػ  تنظػػيـ 
التعميـ، لهػا أاميػة كبيػرة فػي العالقػة التػي تػربط المعممػيف بمػدير المدرسػة ألنػه المسػؤكؿ 

كؿ عمػػ  إدارتهػػا ككػػذا العالقػػة بػػيف المعمػػـ كلجنػػة التعمػػيـ، إضػػافة إلػػ  عالقػػة المعمػػـ األ
بتالميذ  في الفصؿ، لقد أكلت جمعية العممػاء عنايػة قصػكل بالعمميػة التربكيػة كبأطرافهػا 
كنظػػرا لحػػرص معممػػي المدرسػػػة عمػػ  تعمػػيـ الػػنشء كاالنضػػػباط التػػاـ لمثػػؿ اػػذ  المػػػكائح 

ف تخمػػػ  عػػػف اػػػذ  المهمػػػة، بػػػؿ إف انػػػاؾ مػػػف الـز المدرسػػػة التنظيميػػػة فإننػػػا لػػػـ نجػػػد مػػػ
 كاستقر بها لمدة طكيمة.

كفػػد مػػف جمعيػػة  1937سػػنة فػػي قػػاـ إطػػار التفتػػيش لالطػػالع عمػػ  مدارسػػها كفػػي 
   .3بهاأعجب الكفد  حيث ،2العمماء المسمميف الجزائرييف بزيارة المدرسة

مدرسػة يػرل مػدير  ،التعمػيـ كاػك، كاجب إنساني مقدس يشرؼ عم أف المعمـ كبما 
حتػػ  يػػؤدم إليػػه النصػػائح المسػػداة  بأنػه مػػف ،العيػػد مطػػركح تهػذيب البنػػيف كالبنػػات بتبسػػة

 .4ببذؿ الجهد في تعميـ الناشئة أف يقـك ،المهمةاذ  

داء ةبػكقد حرص الشػيخ محمػد الشػبككي مػف خػالؿ تكجيهاتػه لممعمػـ عمػ  أف يقػـك 
أميف األمػة عمػ   باعتبار  ،كالثاني تعميمي ،أحداما تربكم ،التي اي ذات شقيف ،رسالته

            .5‹‹نعادإآننسةنإكنئننفإنعاكمنتةنإكجمؿإناتار ةن››أبنائها الذيف اـ 
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إدارة المدرسػة تكزيعػا أسػبكعيا  كضػعت 1943/1944كبداية مف المكسـ الدراسػي 
المسػػػػائؿ التربكيػػػػة  ، يخػػػػتص بجميػػػػع1‹‹اسعػػػػنـإرراػػػػننجإاستع ػػػػمـ›› لممعممػػػيف يطمػػػػؽ عميػػػػه

   كاإلدارية لممعمـ، كالتي تجبر جميع معممي المدرسة التقيد بمضامينها.

 قاـ المجمس اإلدارم لجمعية العمماء دقة، كلمتابعة رجاؿ التعميـ بصكرة أكثر
إاستع مـإ›› بتككيف لجنة اي 1948سبتمبر 23المسمميف الجزائرييف بتاريخ  سجا 

إ.3اختصاصاتها مراقبة كتفتيش كتعييف المعمميفكالتي مف بيف  ،2‹‹اسع من

كترسيخها فػي يصاؿ المعمكمات إلالمعمـ دكف غير   مف اختصاصداـ التعميـ  كما
فػإف مػف  ،يـ التي تعكد بالنفع عمػ  المػتعمـكفي إطار تحديث طرؽ التعم ،أذااف التالميذ
  قيػػػاـ بعمميػػػة الحشػػػكالال تقتضػػػي كتعمػػػيمهـ التالميػػػذ  تربيػػػة أفإليػػػه،  المقدمػػػةالتكجيهػػػات 

 . 4اقاصر  األف اذا يعتبر تعميم

عػدـ االعتمػاد عمػ  أسػمكب التمقػيف فقػط إل  المعممػيف تتمثػؿ فػي تكجيهات الكانت 
أخػػػػػرل طرقػػػػا العمميػػػػة التربكيػػػػػة ربمػػػػا تقتضػػػػي أيضػػػػػا  ، ألفعمميػػػػة تكػػػػػكيف التالميػػػػذفػػػػي 

 .كليس متمقيا فقط ،مشاركا في الدرس هلجعملمتدريس، تعكد بالنفع عم  المتعمـ 

النصػػائح التػػي تمػػؾ  ،لمعممػػيف كتػػكجيههـ فػػي العمميػػة التربكيػػةا كمػػف كسػػائؿ تكػػكيف
تاػةمالإ›› كالكراسػات المقػررة كالتػي تمثػؿ، مف الكتػب تقدـ مكتكبة في الصفحات األكل 

 .5‹‹نالءاتإسعنؿإاسنع ـإحاةنإرن نر إ

                                                 
 .العاـ برنام  التعميـ أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، 1
، إسماعيؿ العربي، العباس بف الشيخ، محمد الغسيرم، محمد الصادؽ حماني   2 تككنت مف السادة: عمي مرحـك

عبد الحفيظ الجناف، أحمد بف ذياب، أحمد حماني، عبد القادر ياجكر، محمد صالح رمضاف. لمتفصيؿ ينظر: 
 .18، ص31/10/1949، الجزائر، 93، ع2، سؿ3، سائرالبص

إاسجزا رممفمحمد البشير اإلبراايمي:  3 إاسنا نمف إاسع ننء إسجنعم  إاسنج سإاإلدارم إنف   2، سالبصائر، قرار
 .03، ص22/11/1948، الجزائر، 57، ع2سؿ

 .05، المرجع السابؽ، ص165، عالبصائرالطيب بف عياد:  4
 .د. ر. ص ،د. س. ف ،د. ـ. ف] ،د. د. ف، اسناةجإاس دمثإست امفإاسبطإاسعرر محمد الصالح الخماسي:  5
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فػػي الجانػػب نتػػائ  التعمػػيـ  كلمػػا اسػػتقرأ المجمػػس اإلدارم لجمعيػػة العممػػاء المسػػمميف
 كحتػػػ  تتحسػػػف النتػػػائ  أكثػػػر، 1949/1950البيػػػداغكجي إلػػػ  غايػػػة المكسػػػـ الدراسػػػي 

سػبتمبر  14بتػاريخ  البشػير اإلبراايمػيمحمػد رئاسػة الشػيخ بلجنة التعمػيـ العميػا  اجتمعت
كالتربػكم  ،البيداغكجيكبعد دراسة الكضع  ،لمدة ستة أياـاستمر االجتماع  حيث 1950
مطالبػة مػع  ،خػالؿ المكسػـ الدراسػيالتفتػيش  زيػاراتكاف مف قراراتهػا تكثيػؼ ارس، بالمد

إ.1رجاؿ التعميـ بمضاعفة المجهكدات

داء رسػػالتهـ بطريقػػة حديثػػة تعتمػػد عمػػ  التكػػكيف المسػػتمر لممعممػػيف آل كفػػي إطػػار
فيككف المعمـ عم  دراية بأساليب التدريس الحديثػة التػي تعتمػد  ،المسبؽ لممكاد التحضير

دفتػػرإتكزمػػعإاسػػدركسإ›› كػػاف مػػف كسػػائؿ اإلعػػداد  ،التحضػػير الجيػػد قبػػؿ دخػػكؿ القسػػـ
تسهؿ عم  المعمـ معرفة الخطكات العممية لتقديـ دركسه، كمػا  ، كي2‹‹كنذئراتإاسدرس

االعتمػػاد بـك أجهػػزة المراقبػػة كالتفتػػيش كالتػي تقػػ ،أنهػا تعتبػػر مػػف الكسػػائؿ التعميميػػة لممعمػػـ
ككػػذا نسػػبة تقدمػػه فػػي إنجػػاز الػػدركس فػػي  ،عميهػػا لمعرفػػة مػػدل التحضػػير الجيػػد لممعمػػـ

 مختمؼ المكاد المقررة.

كقػػد كػػاف مػػف بػػيف  ،مدرسػػة لمزيػػارات التفتيشػػية التػػي يقػػـك بهػػا المفتشػػكفالتخضػػع 
 رتقػاءلالف عمػ  تكػكيف أنفسػهـ اؤالء الشيخ إبراايـ مزاكدم الذم يقـك بمسػاعدة المعممػي

ككػػذا مػػدل متابعػػة إدارة  ،بمسػػتكل التعمػػيـ العربػػي الحػػر فػػي المنػػاا  كالطػػرؽ كاألسػػاليب
أف الشػػيخ إبػػراايـ  .3المدرسػػة لتطبيػػؽ البػػرام  التعميميػػة التػػي تضػػعها لجنػػة التعمػػيـ العميػػا
لحػػػيف يػػػزكر بػػػيف ا ،مزاػػػكدم الػػػذم كػػػاف مفتشػػػا باسػػػـ مػػػدارس جمعيػػػة العممػػػاء المسػػػمميف

، كالتػي منهػا كالنصائح خاصة البيداغكجية منها ،التكجيهاتلهـ يقدـ ف ،كاآلخر المعمميف
مسػػػتكااـ إضػػػافة إلػػػ  مطالبػػػة المعممػػػيف بتحسػػػيف  الحػػػث عمػػػ  اعتمػػػاد التحضػػػير الجيػػػد

                                                 
 .03، المرجع السابؽ، ص131، عالبصائر، رالغإنفإسجا إاستع مـإاسع منباعزيز بف عمر:  1
 .03، ص23/04/1954، الجزائر، 268، ع2، سؿ6، سالبصائر، اسندرا إاس دم  محمد الحسف فضالء:  2
 .302-301، المرجع السابؽ، صاستع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام ...رابح تركي:  3
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فػػػي  ،عمػػػ  االتصػػػاؼ بالسػػػمكؾ الحسػػػف حػػػثهـ ككػػػذا  .1فيمػػػا بيػػػنهـ التنسػػػيؽبالمطالعػػػة ك 
كالػػذم يعػػد المػػادة األكلػػ  كالهامػػة مػػف مػػكاد التعمػػيـ تميهػػا العنايػػة  ،تعػػاممهـ مػػع التالميػػذ

 .2بتمقيف الدركس كشرحها

إف المفتشيف مف خالؿ التقارير التي يقكمػكف برفعهػا إلػ  المجنػة المختصػة بشػؤكف 
فمػػثال فػػي  .يػػتـ تقيػػيـ نتائجهػػا ،التعمػػيـ بمجمػػس إدارة جمعيػػة العممػػاء المسػػمميف الجزائػػرييف

 المكسػػػـ رت عػػػف سػػػركراا بنتػػػائ  جنػػػة قػػػد عب ػػػكانػػػت الم   1946/1947 المكسػػػـ الدراسػػػي
 .3ككػػذا قيػػاـ المعممػػيف بكاجبػػاتهـ عمػػ  أكمػػؿ كجػػه ،نظػػرا لمجهػػكدات المػػديريف بالمػػدارس

العامػػؿ  1947/1948كمػػف العكامػػؿ التػػي حفػػزت بعػػض المعممػػيف فػػي المكسػػـ الدراسػػي 
كجعػػؿ  ،داء رسػػالتهاآلدارس كحػػرؾ امػػـ المػػ ،الجديػػد الػػذم قػػكل رغبػػة األمػػة فػػي التعمػػيـ

 .4ككذا المتعمميف اك معهد عبد الحميد بف باديس ،اناؾ منافسة بيف المعمميف

أكمػف ينكبػه باسػـ شخصػيا، كمف أجهزة الرقابة أيضا قياـ رئيس لجنة التعميـ العميػا 
لالطػػػػالع عمػػػػ  مػػػػدل تطبيػػػػؽ  ،المعممػػػػيف بعمميػػػػات التفتػػػػيش سػػػػكاء لممػػػػديريف أك ،المجنػػػػة

لممعممػػيف مػػف حػػيف آلخػػر  المجنػػة  كمػػا تقػػدـ .5ككيفيػػة سػػير التعمػػيـ بالمػػدارس ،التعميمػػات
ثػػػـ معممػػػا بالدرجػػػة  ،عتنػػػاء بالطفػػػؿ حتػػػ  يكػػػكف المعمػػػـ مربيػػػا أكاللال ،تكجيهػػػات تربكيػػػة

 .6الثانية

نػتكاف مف أاـ الكسائؿ التي  المعمػـ فػي أصػكؿ التربيػة مػا قػاـ بكضػعه الشػيخ  كك 
اسنع ػػػػػـإ›› ػػػػػػػيخ محمػػػػػد الغسػػػػػيرم بر عنػػػػػه الش ػػػػػم عب ػػػػػكالػػػػػذ ،محمػػػػػد البشػػػػػير اإلبراايمػػػػػي

                                                 
 الطيب سمطاني: المصدر السابؽ. 1
 .04، المرجع السابؽ، ص2، عالبصائر، استررم إأانسإاستع مـمحمد الشبككي:  2
 .08المرجع السابؽ، ص، 10، عالبصائر، اسنع نكفإكاسندارس 3
إمحمد الشبككي:  4 إرندمساتن ج إرف إاس نمد إعرد إنعةد إآ نر إنف   2، سالبصائر، امنت نانتإرنسندارسإاس رة؛

 .11، ص26/07/1948، الجزائر، 44، ع2سؿ
 .03، ص21/03/1949، الجزائر، 72، ع2، سؿ2، سالبصائر، نفإسجا إاستع مـإاسع من: إسماعيؿ العربي 5
 .18، ص31/10/1949، الجزائر، 93، ع2، سؿ3، سالبصائر، نذئرةإتكجمةم إف إاستررم : إسماعيؿ العربي 6
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 1‹‹نرشػدإاسنع نػمف››مجمكعػة مػف المعممػيف القػدام  بتسػميته  تبحيث قامػ، ‹‹اسنئتكب
كالتػػي منهػػا مػػا تعمػػؽ بمسػػؤكلية األمانػػة  ،كالػػذم تضػػمف جميػػع المسػػائؿ الخاصػػة بػػالتعميـ

 .2عم  عاتؽ المعمـاي التي 

التفتػػيش كالتكػػكيف لمػػديرم المػػدارس كمعمميهػػا فػػي  اسػػتمرتأجهػػزة الرقابػػة التػػي إف 
حتػػػػ  يتكػػػػكف  .كانػػػػت مػػػػف غاياتهػػػػا األخػػػػذ بيػػػػد القػػػػائميف عمػػػػ  اػػػػذ  المهمػػػػة كمالزمػػػػتهـ

التعامػؿ مػع الػنشء  عمػيهـفيسهؿ  عم  األنماط الحديثة في التعميـ، ، كيتدربكفالمعممكف
مػػػف  أخػػػذ أكبػػػر عػػػدد ممكػػػف معتمػػػديف عمػػػ  أحػػػدث الطػػػرؽ التػػػي تسػػػاعد التالميػػػذ عمػػػ 

كمػا أنهػا تربػي فػي التالميػذ عػدـ االعتمػاد الكمػي عمػ  المربػي  .المعمكمات بأيسػر السػبؿ
   تخاذ القرارات في حينها.الكاذا قد ينشئه عم  ركح المبادرة 

لقػد سػايرت مدرسػة تهػذيب البنػيف كالبنػات بتبسػة جميػع التغيػرات التػي طػرأت عمػ  
الجزائرييف بتعديمها مف حيف آلخر بكاسػطة المناا  التي قامت جمعية العمماء المسمميف 

الهيئػػة التػػي كانػػت تسػػهر عمػػ  ذلػػؾ منػػذ نشػػأتها، كمػػا ظمػػت صػػامدة منػػذ أف انطمػػؽ بهػػا 
تػػػاريخ تحكيمهػػػا مػػػف طػػػرؼ السػػػمطات  1956، كلػػػـ تتكقػػػؼ إال سػػػنة 1932التعمػػػيـ سػػػنة 

 االستعمارية إل  مركز لمتعذيب.

                                                 
 .06، ص14/02/1949، الجزائر، 67، ع2، سؿ2، سالبصائر، نرشدإاسنع نمفمحمد الغسيرم:  1
إاسنع نمفمحمد البشير اإلبراايمي:  2 إنادننتنرشد    14/02/1949، الجزائر، 67، ع2، سؿ2، سالبصائر، ؛

، الجزائر 68، ع2، سؿ2، سالبصائر، اسنع نمفإنرشدينظر أيضا: محمد البشير اإلبراايمي:  .06ص
 .04-03، ص21/02/1949
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المراحػػؿ فػػي تػػاريخ تعػػد المرحمػػة التػػي تمػػت دراسػػتها فػػي اػػذا البحػػث مػػف بػػيف أاػػـ 
الجزائػػر عمكمػػا كمنطقػػة تبسػػة خصكصػػا، حيػػث شػػهدت حركػػة كبيػػرة 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 

 كاف أامها طمس جميع مقكمات الشخصية الكطنية. جميع مخططاته، كالتي
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 

نتػػػائ  البحػػػث الػػػذم يعػػػال  جانبػػػا مهمػػػا مػػػف تػػػاريخ المنطقػػػة، تكصػػػمنا إلػػػ  اسػػػتخالص ال
 اآلتية:

  رغـ أف منطقة تبسة قبمية بامتيػاز إال أف المجهػكدات التػي بػذلت فػي إطػار إصػالح
لػـ يكػف العمؿ اإلصالحي  األكضاع قد شارؾ فيها جميع مف بمف بعممية التغيير، إذ أف

 مجهػكدات شػارؾ فػي القيػاـ بهػا رجػاؿ كثػر كإنمػا اػ ،نتاج فػرد بعينػه أك مجمكعػة بػذاتها
ظهػػرت قػدرات رجػػاؿ اإلصػالح كمسػػااماتهـ المتعػددة فػػي بمػكرة العمػػؿ الجمػػاعي  بحيػث 

كداعيػػا لمعمػػؿ كمنفػػذا لػػه، كمػػنهـ المنفػػذ  كػػاف منظػػرا مػػفكمػػنهـ  ،سػػااـ ماديػػا مػػفمػػنهـ ف
لكػف النتيجػة األاػـ اػي قبػكؿ النػاس  لمعمػؿ.، كذلؾ نظػرا لكجػكد أكثػر مػف مجػاؿ فحسب

ذلػػؾ عمػػ  النتػػائ  فػػانعكس  ،فػػي كػػؿ المنػػابررجػػاؿ اإلصػػالح الػػذم نشػػر  الفكػػر الجديػػد، 
كجد رجاؿ الحركػة االصػالحية صػعكبات كبيػرة . كرغـ ذلؾ فقد التي تـ تحقيؽ جزء منها

 .في بعض القرل التي لـ تستكعب التحرؾ في إطار جماعي كمنظـ
  أف األكضػػػاع الصػػػعبة التػػػي كػػػاف يعيشػػػها سػػػكاف منطقػػػة تبسػػػة لػػػـ تػػػؤثر فػػػي عزيمػػػة

كقػػامكا باسػػتقداـ  ،تجشػػـ األكليػػاء الصػػعكبات كضػػع السػػائد، بحيػػثرجالهػػا قصػػد تغييػػر ال
مػف  يػنهـكمػف ثمػة تمك ،لرفع مستكل أبنائهـ التعميمػيمف غرب كجنكب تكنس المدرسيف 
 ، كالعكدة إل  الجزائر لممساامة في بعث اليقظة بها.فركع جامع الزيتكنةأحد االلتحاؽ ب
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  قػػػد كانػػػت الزكايػػػا سػػػكاء  ،منطقػػػة تبسػػػةإف جػػػؿ الػػػذيف تنقمػػػكا إلػػػ  جػػػامع الزيتكنػػػة مػػػف
الكػػريـ بالجريػػد التكنسػػي أك بقفصػػة أك غيراػػا المحطػػة األكلػػ  التػػي تػػـ فيهػػا حفػػظ القػػربف 

فانتسابهـ لمشيخة الجامع األعظـ كانػت بعػد  .ػغة العربيةٌّفي المػكالمبادئ دركس الكتمقي 
تبسػييف إلػ  زاكيػة عدد كبير مػف ال، كيرجع الفضؿ في تككيف الزكايااذ  تككيف بمختمؼ 

 .سيدم مصطف  بف عزكز بنفطة
  فػػي تأسػػيس كالحػػاج محمػػد بكيػػر بػػف إبػػراايـ  ،عبػػاس بػػف حمانػػةإف مجهػػكدات الشػػيخ

يسػػتفيدكف مػػف فكػػرة تأسػػيس المػػدارس  رجػػاؿ اإلصػػالحجعػػؿ بمدينػػة تبسػػة، أكؿ مدرسػػة 
 .الحرة في ربكع الكطف

 التػي تهػتـ أكثػر بػالكاقع خاصػة منهػا إلػ  تبسػة  كانػت تصػؿلجرائد التكنسية التػي إف ا
طالعهػػـ  ،فػػي العػػالـ اإلسػػالمي قػػد سػػاامت فػػي تغييػػر المفػػاايـ لػػدل كثيػػر مػػف النػػاس، كال

 عم  الكاقع سكاء العالمي أك المحمي. 
  إف النػػكاة األكلػػ  التػػي تشػػكمت كباشػػرت العمػػؿ اإلصػػالحي بمنطقػػة تبسػػة تككنػػت مػػف

 1927التػػػي تأسسػػػت قبػػػؿ سػػػنة  رجػػػاؿ مػػػنهـ مػػػف عمػػػؿ فػػػي إطػػػار الجمعيػػػات الخيريػػػة
كحػػػكاس حػػػكاس كالصػػػادؽ بػػػكذراع، كمػػػنهـ الػػػذيف لػػػـ يمارسػػػكا العمػػػؿ فػػػي إطػػػار جمػػػاعي 

 مطمقا.
  الحركة اإلصالحية بمنطقػة تبسػة تهػدؼ إلػ  ربػط أكبػر عػدد ممكػف مػف النػاس كانت

، كقػػد قػػدمت عمػػال كبيػػرا لػػذلؾ فػػي المػػدارس كالمسػػاجد كالنػػكادمالكػػريـ كتعاليمػػه  بػػالقربف
التي كاجهتهػا مػف طػرؼ المنػاكئيف  العداكةك  ،حد كبير أماـ الجهؿ كاألمية مف جهةتاك ك 

العربية باستعماؿ الفصح  فػي  ػغةٌّالمػسعت إل  المحافظة عم  فقد  لها مف جهة أخرل.
  .كفي كؿ المناسبات كفي مختمؼ المؤسسات ،جميع نشاطاتها

 رية البغيضػػػػػة اػػػػػي  مػػػػػف أصػػػػػعب الكسػػػػػائؿ المنتهجػػػػػة لمكقػػػػػكؼ أمػػػػػاـ اآللػػػػػة االسػػػػػتعما
المكاجهات الثقافية، كالتػي تحتػاج إلػ  جهػد كبيػر، كتتطمػب كقتػا أكثػر، كصػبرا كبيػرا مػف 

ف جميػػع ر أكبػػر بكثيػػر مػػف معركػػة السػػالح. كأطػػرؼ القػػائميف عميهػػا، ألف معركػػة األفكػػا
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الكسػػػائؿ التػػػي اسػػػتعممتها اإلدارة االسػػػتعمارية لمتػػػأثير عمػػػ  رجػػػاؿ اإلصػػػالح إلصػػػابتهـ 
ككػػػذا الحػػػد مػػػف تػػػأثيراـ كنفػػػكذاـ فػػػي كسػػػط سػػػكاف المنطقػػػة قػػػد فشػػػمت، كلعػػػؿ بػػػالفتكر، 

تأسػػيس المػػدارس كالمسػػػاجد الحػػرة كبعػػػض النػػكادم الثقافيػػػة كالجمعيػػات كػػػاف خيػػر دليػػػؿ 
 عم  ذلؾ.

 لقػػد اسػػػتعانت االدارة االسػػػتعمارية بمجهػػكدات بعػػػض رجػػػاؿ الزكايػػا كالطػػػرؽ الصػػػكفية  
بػػػؿ كغػػػذت الخػػػالؼ بيػػػنهـ كبػػػيف رجػػػاؿ الحركػػػة اإلصػػػالحية لعرقمػػػة انتشػػػار اػػػذا الفكػػػر 
الجديػػػد، كبػػػالرغـ مػػػف اػػػذ  المعيقػػػات إال أف رجػػػاؿ اإلصػػػالح كػػػاف لػػػديهـ إيمػػػاف بنجػػػاح 

 أفكاراـ التي أرادكا غرسها في المجتمع رغـ أف االنطالقة كانت صعبة لمغاية.
 ح بمنطقة تبسة سالح تحد، فعػدد المتعممػيف لقد كانت المدرسة بالنسبة لرجاؿ اإلصال

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 

 ف كبامتياز.ثـ إقناع األكلياء بعد ذلؾ كقد كانت نتيجة تعميمهف تفكؽ الكثيرات منه
  بحرصػػػهـ الشػػػديد عمػػػ  إنجػػػاح عمميػػػة اإلصػػػالح تميػػػز أاػػػؿ اإلصػػػالح بمنطقػػػة تبسػػػة

 لتكػػػكف كيمكػػف أف نسػػتدؿ عمػػ  ذلػػػؾ بػػأنهـ كػػانكا ال يتػػرددكف حتػػػ  فػػي التبػػرع بسػػكناتهـ
، قصػد بالتنكيع فػي كسػائؿ اإلصػالح باإلمكانػات المتػكفرة، كما أنهـ قامكا محاضف لمعمـ

تكػػػكيف أكبػػػر عػػػدد ممكػػػف مػػػف  اػػػدفهـلقػػػد كػػػاف المجتمػػػع. الكصػػػكؿ إلػػػ  مختمػػػؼ شػػػرائح 
ككػػػػذا إدمػػػػاجهـ فػػػػي مختمػػػػؼ النػػػػكادم الرياضػػػػية  ،النػػػػاس تككينػػػػا متكػػػػامال عمميػػػػا كأدبيػػػػا

، بحيػػث سػػاامت اػػذ  النػػكادم كالجمعيػػات فػػي نشػػر الػػكعي كالكشػػفية قصػػد تكػػكينهـ بػػدنيا
 لدل سكاف منطقة تبسة بشكؿ عاـ.

  الثانيػة  العالميػةنظػرا لمحػرب جػدا كانت حرجػة  1945ك 1939رغـ أف الفترة ما بيف
بػػؿ ازداد بحيػػث تػػـ تأسػػيس نػػكادم  ،نشػػاطهـ اف بمنطقػػة تبسػػة لػػـ يكقفػػك يإال أف المصػػمح

 .خارج المنطقة مفاستقباؿ الطمبة  تـك ، كمدارس كجمعيات
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  تكػكيف نخبػة جزائريػة مثقفػة تتمتػع مدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسػة مػف لقد تمكنت
 .لية سمحت لها بتقمد مناصب سامية في جزائر االستقالؿبكفاءات عا

  أف الػذيف تكفمػكا بتعمػيـ األطفػاؿ بالكتاتيب)المػػدارس القربنيػة(، لػـ يككنػكا كمهػـ خريجػػي
جػػامع الزيتكنػػة كممحقاتهػػا، كقػػد تبػػيف أف مسػػتكااـ التعميمػػي محػػدكد جػػدا، كاػػذا بنػػاء عمػػ  

التػي تسػمح لهػـ بمزاكلػة التعمػيـ بهػذ  الطمبات التي تقدمكا بها لمحصػكؿ عمػ  التػراخيص 
الكتاتيػػب، كالتػػي تظهػػر ركاكػػة التعبيػػر، كقمػػة الثػػركة المغكيػػة. فػػي حػػيف أف الػػذيف مارسػػكا 
التعميـ بالمدارس الحرة تبيف أف مستكااـ التعميمي جيػد، كاػذا يظهػر مػف خػالؿ الكتابػات 

 الشهاب كالبصائر. التي قامكا بنشراا في مختمؼ الجرائد كالمجالت، كالتي منها مجمتي
  مػػػف خػػػالؿ عمميػػػة البحػػػث سػػػكاء فػػػي مختمػػػؼ الكثػػػائؽ كالمصػػػادر كالمراجػػػع التػػػي تػػػـ

الكصكؿ إليها، أك عند إجراء المقػابالت مػع جميػع مػف اسػتطعنا االتصػاؿ بهػـ، لػـ نعثػر 
عمػػػ  جهػػػد لعمميػػػة التقػػػارب مػػػا بػػػيف الػػػرافعيف لمػػػكاء اإلصػػػالح بالمنطقػػػة، كرجػػػاؿ الطػػػرؽ 

الجهكد في رفع الغبف عف بالـ الشعب الػذم كانػت تنهشػه األميػة  الصكفية، قصد تكحيد
كالجهػؿ، كالتعػاكف اإليجػابي ضػد المخططػػات التػي ترمػي إليهػا اإلدارة االسػتعمارية، كقػػد 
يكػػكف السػػبب فػػي ذلػػؾ اػػك التبػػايف بػػيف الطػػرفيف فػػي النظػػرة سػػكاء لمػػديف اإلسػػالمي، أك 

المسػػػتدمر الفرنسػػػي لمصػػػراع الػػػدائر  الكاقػػػع الػػػذم يعيشػػػه المجتمػػػع باإلضػػػافة إلػػػ  تغذيػػػة
 بينهما.

  لقػػػد تػػػكل  التعمػػػيـ بعػػػض الشػػػباب لكػػػف قػػػدراتهـ الكبيػػػرة كالثقػػػة التػػػي زرعهػػػا فػػػيهـ قػػػادة
 اإلصالح، برانت عم  أف لديهـ مف اإلمكانات ما أامهـ لمتعميـ كالتكجيه كاإلرشاد.  

 مر بهػػػا حػػػافزا كنشػػػاطه الكبيػػػر كالمسػػػت ڤلقػػػد كػػػاف لتكاجػػػد الشػػػيخ العربػػػي التبسػػػي بسيػػػػ
إيجابيا لمكثير مف الراغبيف بالعمؿ االصالحي بمنطقػة تبسػة فػي بػذؿ مجهػكداتهـ كتقػديـ 
جميػػػػع الػػػػدعـ لػػػػه بعػػػػد عكدتػػػػه، كقػػػػد تجمػػػػ  ذلػػػػؾ فػػػػي مختمػػػػؼ الكسػػػػائؿ المعتمػػػػدة، ككػػػػذا 

 األنشطة المتنكعة لمدة قاربت الربع قرف.
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 حقػػػؽ جػػػزء منهػػػاأف جهػػػكد رجػػػاؿ اإلصػػػالح فػػػي القضػػػاء عمػػػ  األميػػػة كانػػػت كبيػػػرة كت  
غيػػر أف ذلػػؾ يعػػد قمػػيال جػػدا بػػالنظر لعػػدد السػػكاف، ألف عػػدد الجزائػػرييف األميػػيف غػػداة 

 .   %85استرجاع الجزائر سيادتها قد كصؿ إل  قرابة 

الشػيء الكثيػر خاصػة  ه رجػاؿ اإلصػالح قػد تحقػؽ منػهنعتقد أف العمؿ الذم قػاـ بػ
تمػػػػؼ شػػػػرائح المجتمػػػػع بػػػػأف الشخصػػػػية الكطنيػػػػة، ككػػػػذا تعريػػػػؼ مخ قكمػػػػاتمػػػػا يتعمػػػػؽ بم

   .الجزائر أرض مغتصبة مف طرؼ المستعمر

لػـ نقػـ مكضػكع الحركػة اإلصػالحية بالمنطقػة كفي ختاـ اذ  الدراسة نشير إل  أف 
ألف البحػث مهمػا بػذؿ فيػه الباحػث مػف  ،كلػـ نػدخؿ جميػع أغػكار  ،بطػرؽ بابػه فقػط سػكل

ف كبيػػر قػػد تكػػكف مفتاحػػا لبنػػة صػػغيرة جػػدا فػػي بنيػػاجهػػد فهػػك لػػيس سػػهال. ربمػػا كضػػعنا 
تػػكفرت المػػادة  لمبػػاحثيف كالمػػؤرخيف فػػي إجػػالء كتكضػػيح مختمػػؼ جكانبػػه، خاصػػة إذا مػػا

كدكراػػـ النضػػالي فػػي  ،التػػي مػػف شػػأنها إبػػراز جهػػكد رجػػاؿ اإلصػػالح األرشػػيفية الغزيػػرة
 اإلدارة االسػػتعمارية سػػكاء المعػػاديف لهػػا أكردكد فعػػؿ ك ، يػػةإطػػار الحركػػة الكطنيػػة الجزائر 

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 
خصكصػػػػا. تػػػػرل أكػػػػاف اإلصػػػػالح بمنطقػػػػة تبسػػػػة سػػػػطحيا ال يتعػػػػدل التػػػػدريس كالتعمػػػػيـ 

عربيػػػة فقػػػط، كالنشػػػاط بػػػبعض النػػػكادم الثقافيػػػة بأسػػػاليب نحكيػػػة كبكسػػػائؿ البالغػػػة فػػػي ال
كالجمعيػػػات الرياضػػػية ن أـ أف رجػػػاؿ اإلصػػػالح قػػػد بػػػذلكا جهػػػكداـ فػػػي عمػػػؽ مػػػا أضػػػر 
بػػالمجتمعن كاػػؿ مػػا حققػػه رجػػاؿ اإلصػػالح بالمنطقػػة كػػاف فػػي مسػػتكل المجهػػكدات التػػي 

 .بذلتن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قـــــالحـاضط
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ػ

ػ.1:ػػخرغطظػطظطػظػتبدظ10اضطضحقػرشمػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

 ( بمديات مع الحدكد التكنسية كاي: 10( بمدية منها عشرة )28تتككف كالية تبسة حاليا مف ثمانية كعشريف )
ػالمري ، عيف الزرقاء، الككيؼ، بكارية، الحكيجبات، أـ عمي، صفصاؼ الكسرل، بئر العاتر، كنقريف.   الكنزة

                                                 
 مف إنجاز صاحب البحث.   1
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ػ

ػ.1:ػخرغطظػتوضحػتوزعػاضػبائلػواألررشػبطظطػظػتبدظ02اضطضحقػرشمػػ

ػ
 في مناطؽ أخرل جزء مف قبائؿ منطقة تبسة يقيـ 

كبالتكاحي التابعة لمنطقة خنشمة  يحيسيدم أكالد قبيمة  فبناحية مسكيانة التابعة لمنطقة أـ البكاقي لها البعض مف 

 .يقيـ بها جزء مف قبيمة الممامشةمحمؿ مثؿ زكم، كال

                                                 
1  bendjoua.montadalhilal.com 



 اضطالحق

 263 

ػ

ػ.1:ػصورةػضضدوقػاألدبوريػبطدغظظػتبدظػخضفػاضدورػاضبغزظطي12اضطضحقػرشمػ
 

 
 
 

ػ

                                                 
1
 http://Anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ulysse/8FI-436- V018N043. 
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ػ

ػ.ػ1:ػصورةػتطثلػظطوذجػضخغطظػتدتططضؼاػاألدرةػدصظاػضؼا13اضطضحقػرشمػ

 

 
 

ػ

ػ
                                                 

1
 http://Anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ulysse/08FI-433- V010N020. 
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ػ

ػ.1:ػصورةػتطثلػططضمػاضػرآنػطدػطجطورظػطنػاألطغال14اضطضحقػرشمػ

 

ػ

ػ

ػ
                                                 

1
 http://Anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ulysse/08FI-427- V031N027.  
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ػ

ػ.1ػ:ػصورةػشبرػأحدػاضطذاغخػبتبدظػوحوضهػبطضػاضزوار15اضطضحقػرشمػ

ػ
 

 
 

                                                 
1
 http://Anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ulysse/8FI-433- V006N11. 
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ػ

ػ.1:ػشصغدةػسيػاضعزلػضضذاررػغوظسػرباسػبنػدضطان16اضطضحقػرشمػ

  

  وم  ععععععععععع         ععععععععععع ض     ععععععععععع   ر  ععععععععععع 

  

    ععععععععععع  ض  ععععععععععع  ڤ ععععععععععع   فععععععععععع    شععععععععععع     ععععععععععع 

   

    عععععععععععععععععععع م    عععععععععععععععععععع  و    عععععععععععععععععععع     عععععععععععععععععععع  ض و  عععععععععععععععععععع 

   

  م عععععض ڤ  م عععععا  ععععع  طععععع    م ععععع    ععععع ڤ  ععععع 

  

  ععععععععم م  عععععععع  ال عععععععع   عععععععع      عععععععع    حشعععععععع  

   

     ععععععععععععع م  ععععععععععععع ر   ععععععععععععع   ظعععععععععععععح  صڤ  ععععععععععععع    شععععععععععععع  و ععععععععععععع 

   

  مععععععع م   ععععععع  ط  ععععععع  ط  ععععععع   ععععععع        ععععععع 

  

   عععععععع م  عععععععع م و  عععععععع   عععععععع      حعععععععع   و    عععععععع 

   

    ٌعععععععععععععععععععععع م ر عععععععععععععععععععععع    عععععععععععععععععععععع َ   عععععععععععععععععععععع ر     َععععععععععععععععععععععض وهللا

   

   م َععععععَ        ععععع   ععععع   ععععع      ععععع ر  و    ععععع 

  

   م ععععععععععع  م   مععععععععععع    ععععععععععع و  و  ععععععععععع      ععععععععععع  

   

   عععععععععععععععععع م    عععععععععععععععععع   حعععععععععععععععععع    خعععععععععععععععععع    معععععععععععععععععع      عععععععععععععععععع 

   

   مف عععععع م  عععععع  م       عععععع   ا ععععععض  عععععع  ڤ  عععععع 

  

   عععععع م    عععععع    عععععع     عععععع م  عععععع    ڤ و عععععع    عععععع  ر ع

   

  عععععععععععععععع وم طعععععععععععععععع      عععععععععععععععع   ر  عععععععععععععععع   عععععععععععععععع ر      عععععععععععععععع ڤ

   

    عععععععع م  وال ظعععععععع     عععععععع  ط  عععععععع   و    عععععععع 

  

    ععععع م   ععععع   ا ععععع   ععععع   م شععععع   ععععع     ععععع   ععععع    ڤ

   

 ر ععععععععععععععععع م    ععععععععععععععععع     ععععععععععععععععع  و   ععععععععععععععععع    ععععععععععععععععع       ععععععععععععععععع ڤ

   

ػ

ػ

                                                 
 المصدر السابؽ.محمد عباس:  1
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ػ

ػ.1:ػشصغدةػاضطبظػضضذاررػطحطدػاضصاضحػبوشرةػبنػرطار17اضطضحقػرشمػ

  ععععععععععععع ر    مععععععععععععع       عععععععععععععم   ععععععععععععع     

      عععععععععععععع    م عععععععععععععع   عععععععععععععع        شعععععععععععععع    

   

  عععععععع     عععععععع  صعععععععع         عععععععع     م عععععععع  

  ععععععععع   ععععععععع   ععععععععع  ص ععععععععع م   ععععععععع    ال ععععععععع     

   

  ععععععععععع   م ععععععععععع   ال ععععععععععع ر  ععععععععععع    ععععععععععع    

  ععععععععععَ      عععععععععع    ظعععععععععع     عععععععععع    عععععععععع      

   

  ععععععععععر     عععععععععع    ر    و  ال   عععععععععع    عععععععععع  

    عععععععععععع  ر     عععععععععععع ر و  عععععععععععع     ف صعععععععععععع    

   

 و  عععععععععععع     مفزععععععععععععع      عععععععععععع     ععععععععععععع   

  حَمععععععععععععع      شعععععععععععععم   ععععععععععععع و    ععععععععععععع      

   

   معععععععععع   زعععععععععع ور    عععععععععع ڤ    عععععععععع   و  عععععععععع 

 طعععععع   ڤ حُ عععععع    عععععع  و  عععععع     عععععع   عععععع ڤر عععععع   

   

   ح ععععععععععععع   و   َ  ععععععععععععع    ععععععععععععع    ععععععععععععع   

 شععععععع       مععععععع  و  ععععععع    شععععععع    ععععععع ڤر ععععععع   

   

    ععععععععععع ة   شععععععععععع  ر ط ععععععععععع   شععععععععععع  ر  

   ععععععع    ح مععععععع    ععععععع    و  ف  ععععععع     ععععععع    

   

 و طعععععععععععععععععح       ععععععععععععععععع م و  م    ععععععععععععععععع  

 و الو  عععععععععع     ظعععععععععع  ح     عععععععععع  و   عععععععععع    

   

   عععععععع و    ععععععععَ     عععععععع  ط عععععععع   شعععععععع  ر  

     عععععععععع  و عععععععععع    عععععععععع    ععععععععععا  و ععععععععععا   

   

  و  ععععععععععع  ال   م شععععععععععع  و ععععععععععع ال    ععععععععععع   

   ضععععع  طععععع    ععععع    ععععع     ععععع      ظععععع    

   

 ز مععععععععععع   ععععععععععع     ععععععععععع ر     ظععععععععععع      

  ط  ععععععععع    م ر ععععععععع  و خععععععععع   ععععععععع    مععععععععع    

   

 و طعععععععععععععععععح        ععععععععععععععععع   و  م عععععععععععععععععَم   

  عععععع  شعععععع  ر     عععععع  و خعععععع   عععععع     عععععع      

   

 وط  ععععععععععععع    ح ععععععععععععع ز  ععععععععععععع    م ععععععععععععع م  

   معععععععع      ععععععععع    و خععععععععع   ععععععععع  خ  ععععععععع    

   

       م  عععععععععععع   عععععععععععع     عععععععععععع   و   عععععععععععع  

  عععععععععع    و  عععععععععع    ر عععععععععع    عععععععععع   ز عععععععععع    

   

  عععععععع    ط عععععععع  رو عععععععع   و   عععععععع    خعععععععع   

 وط  عععععععععع        عععععععععع    عععععععععع    عععععععععع    عععععععععع    

   

  عععععع     ط عععععع    عععععع ر  عععععع   عععععع   عععععع    ظعععععع  

 ز  و  عععععععععع    زوز ط عععععععععع   عععععععععع       عععععععععع    

   

 ضععععععع        ععععععع    ععععععع  ر  ععععععع    مععععععع    

  معععععع     عععععع    و  فعععععع   إ  عععععع   عععععع    ظعععععع     

   

      ععععععععععع       ععععععععععع م  عععععععععععَ  شععععععععععع    ععععععععععع  

 صععععععع رو  ععععععع    ععععععع م شععععععع     ععععععع   الوطععععععع    

   

 شععععععع     ععععععع      ععععععع   ععععععع   مععععععع و   ععععععع   

 صععععععع ر   ععععععع   ط ععععععع    عععععععَ    ععععععع      ععععععع     

   

  عععععع     عععععع    عععععع     عععععع       عععععع ڤ  عععععع ڤ  عععععع 

  ظعععععععععَ    زععععععععع ور  ععععععععع    ععععععععع    محععععععععع    

   

 إ  عععععع   ر عععععع     عععععع ڤ ڤ ععععععة   م  عععععع   عععععع 

 و عععععععععع   ز عععععععععع   و ڤ  معععععععععع    عععععععععع  ط عععععععععع   

   

   معععععععع   عععععععع ر  عععععععع  ر  عععععععع    عععععععع     عععععععع  ڤ

 و طععععععععع     ععععععععع    ععععععععع و و  ععععععععع    ععععععععع    

   

   ععععععع    ععععععع    ععععععع ڤو ععععععع    ععععععع   ععععععع     ععععععع ڤ

 و  عععععع  ظعععععع    عععععع  طعععععع      عععععع       عععععع    

   

 

ػػ

                                                 
 ، حكار مع مجمكعة مف الشعراء، المصدر السابؽ.فَبنرإزننفمحمد الزيف ربيعي:  1
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ػ

ػػ.1صورةػضبطضػاضطضبظػبجاطدػاضزغتوظظ:ػ18اضطضحقػرشمػ

ػ

 

 .الطالب الحسيف خميؼ األكؿ عم  الجهة اليسرلفي الصكرة يظهر 

ػ
                                                 

 حسيف خميؼ مقدـ مف طرؼ ابنه نكرالديف.الأرشيؼ عائمة  1
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ػ
ػ0840ػواضتيػتحصلػرضغؼاػدظظػػاألعضغظذؼادةػ:ػظدخظػطنػ01اضطضحقػرشمػ

ػ.1ػطخازظغظحدغنػاضػاضطاضب
 

 

 

                                                 
 حسيف مخازنية مقدـ مف طرؼ أحمد عيساكم.الأرشيؼ عائمة  1
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ػ
ػ0840ذؼادةػاضتحصغلػواضتيػتحصلػرضغؼاػدظظػ:ػظدخظػطنػ00اضطضحقػرشمػ

ػ.1ػحدغنػخضغفاضػاضطاضب
 

 

 

ػػ
                                                 

 حسيف خميؼ مقدـ مف طرؼ ابنه نكرالديف.الأرشيؼ عائمة  1
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ػ

ػ.1بطاشظػاضطاضبػغودفػبودبوس:ػ01اضطضحقػرشمػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ
                                                 

 .عائمة يكسؼ بكدبكس مقدـ مف طرفهأرشيؼ  1
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ػ

ػ.1اضذغخػطحطدػاضذبوصيػاضثاضثػرضىػاضغطغنػ:ػصورة02اضطضحقػرشمػ

ػ
( مػػف مكاليػػد بمديػػة ثميجػػاف، كاليػػة تبسػػة، حفػػظ 2005-1916محمػػد بػػف عبػػد اهلل الشػػبايكي المػػدعك الشػػبككي)

القربف الكريـ كامال، كعددا مف المتكف العممية، كمجمكعة مػف أشػعار العػرب القديمػة. انتقػؿ فػي بدايػة الثالثينػات مػف 
  نفطة تمق  المبادلء العممية عف الشيكخ: محمد بف أحمد، إبراايـ الحداد، محمد العبػادم التػابعي القرف الماضي إل

، ككػػاف حينهػػا كاتبػػا 1942تنقػػؿ إلػػ  جػػامع الزيتكنػػة كنػػاؿ منهػػا شػػهادة التحصػػيؿ سػػنة  1934بػػف الػػكادم كفػػي سػػنة 
، كبعػػد عكدتػػه إلػػ  الجزائػػر در س بمدرسػػة تهػػذيب البنػػيف كالبنػػات يفيمراقبػػا عامػػا لجمعيػػة الطمبػػة الجزائػػرييف الزيتػػكنك 

. كمػػػف 1938بتبسػػػة، كبمدرسػػػة الحيػػػاة بالشػػػريعة، ثػػػـ بمدرسػػػة التربيػػػة كالتعمػػػيـ بباتنػػػة، كاػػػك أديػػػب كشػػػاعر منػػػذ سػػػنة 
لمسػمميف قصائد : لبيؾ يا ثكرة الشعب، مف ممحمة الجزائر، جزائرنا يا بالد الجدكد، مف الناشطيف فػي نػادم الشػباف ا

لفرنسػية القػبض ألقػت عميػه السػمطات ا 1956في سنة  جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف.مجمس إدارة في  اكعضك 
 ارئيسػػضػػكا فػػي المجمػػس اإلسػػالمي األعمػػ ، ع ،بعػػد االسػػتقالؿ عمػػؿ أسػػتاذا بػػالتعميـ الثػػانكمبسػػبب نشػػاطه الثػػكرم، 

بالمجمس الشعبي الكطني  اعضك س الشعبي الكالئي لكالية تبسة، فلممجمس الشعبي البمدم لبمدية الشريعة، رئيسا لممجم
 في فترته الثالثة.

ػ
ػ

                                                 
 .دار الثقافة محمد الشبككي كالية تبسة،أرشيؼ  1
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ػ
:ػصورةػاضذغخػطحطدػأردالنػػأحدػطدرديػطدردظػاضؼداغظػ03اضطضحقػرشمػ

ػ.1بتبدظ

 

بالمعاضػػيد كاليػػة المسػػيمة بػػدأ تعميمػػه  02/05/1919محمػػد بػػف عبػػد اهلل أرسػػالف المػػدعك محمػػكد كلػػد بتػػاريخ 
 . بقػػي بهػػا أربػػع سػػنكات تعمػػـ الكتابػػة كالقػػراءة حيػػث أتػػـ فيهػػا حفػػظ القػػربف الكػػريـ1931بمحمػػالكم كذلػػؾ سػػنة بزاكيػػة 
إل  قسنطينة تتممػذ عمػ  يػد الشػيخ عبػد الحميػد بػف بػاديس، حيػث درس عنػد  تفسػير القػربف  1935. تنقؿ سنة كامال

حمػػد يكػػف الغسػػيرم مػػف غسػػيرة )باتنػػة(، بػػدأ الكػػريـ كالحػػديث النبػػكم الشػػريؼ كػػاف مػػف زمالئػػه فػػي الدراسػػة الشػػيخ م
التػػػدريس فػػػي الكتاتيػػػب بحػػػي بػػػاب الزيػػػاتيف ثػػػـ بحػػػي الكنيسػػػة بتبسػػػة، كبحجػػػة عػػػدـ حصػػػكله عمػػػ  التػػػرخيص أغمقػػػت 

إلػ   1952سػنة  مػفالسمطات الفرنسية مقػر التػدريس، انتقػؿ بعػد ذلػؾ لمتػدريس ببيتػه بحػي الرمػكط بتبسػة، ثػـ درس 
لمدرسػة  التي أطمؽ عميها مدرسة الهداية، تنقؿ بعػداا لمتػدريس بػالمقر الجديػد حمه()العمرممحمد ببيت  1954سنة 
)الذم يقع في حي يطمػؽ عميػه حاليػا حػي الحسػيف خميػؼ(، كػاف يقػدـ مختمػؼ النشػاطات كالمسػرح كاألناشػيد  الهداية

لهدايػػػػػػة مػػػػػػف بعػػػػػػد االسػػػػػػتقالؿ كاصػػػػػػؿ مسػػػػػػار  التعميمػػػػػػي حيػػػػػػث درس بمدرسػػػػػػة ا الكطنيػػػػػػة ككػػػػػػذا الرياضػػػػػػة لتالميػػػػػػذ .
ثػػػـ بمتكسػػػطة ابػػػف  16/09/1973إلػػػ   18/09/1967فمتكسػػػطة كنػػػزة مػػػف  17/09/1967إلػػػ   06/11/1962

. بعد مرض عضاؿ عػان  منػه سػنيف عديػدة تػكفي بمستشػف  30/09/1979إل   17/09/1973باديس بتبسة مف 
 .28/10/1979الركيبة بالجزائر العاصمة بتاريخ 

                                                 
 .عبد النكرمقدـ مف طرؼ ابنه  محمد أرسالفأرشيؼ عائمة  1
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ػ
واضتيػجرتػػ0834أصتوبرػػ10ظػبتارغخػاظتخاباتػاضجطار:ػ04اضطضحقػرشمػ

بظاحغظػغوصسػتظؼرػظتائجؼاػسوزػشائطظػبنػخذغرػرواديػػاضتيػتواسقػرضغؼاػ
ػػ.1اضطضطاءػوأحبابػاضبغانػأطامػشائطظػاضحزبػاضذغوريػاضجزائري

 

 

 

                                                 
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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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػ

 ػػػػػػػػػػػ

ػ

ػ
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ػ
)طدردظػتحػصتابرضىػساإلدارةػاالدتططارغظػظطوذجػضطواسػظػ:ػ05اضطضحقػرشمػ

ػ.1ضضدغدػأحطدػرواغطغظػبنػاضطربيػشرآظغظ(
ػ
ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ينتمي لمطريقة الرحمانية. السيد أحمد عكايطية بف العربي يشير التقرير أف
                                                 

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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ػ
ظدخظػضإلرالمػطوجؼظػػظطوذجػضػرارػترخغصػبططاردظػاضتطضغم:ػ06اضطضحقػرشمػ

 ػ.1ضطغتشػأصادغطغظػشدظطغظظ

                                                 
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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ػ
ػ11بطدغظظػتبدظػبتارغخػػػرغرػطحاسظػاضذرطظ:ػظدخظػطنػت07اضطضحقػرشمػ

 .1ػ0828طاي
 

المعمكمات الخاصة بنشاط المعمميف كعدد التالميذ كالكتاتيب المرخصة مف غير المرخصة التقرير يتضمف 
  تمميذا. 581معمما ك 20معمكمات عف بتقديـ التعميـ القربني، يضـ التقرير 

                                                 
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. 
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ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػ
:ػظدخظػطنػطرادضظػراطلػرطاضظػشدظطغظظػػتبغنػوجودػاضدغدػ08اضطضحقػرشمػ

ػ.08341طايػػ17طحطدػاضططريػطظغغاػببذارػإثرػطجازرػ
 

 

  

                                                 
 قدـ مف طرؼ ابنته القائمة.مأرشيؼ عائمة محمد العمرم  1
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طنػراطلػرطاضظػشدظطغظظػػ0834أصتوبرػػ14:ػطرادضظػبتارغخػ11اضطضحقػرشمػ
تحويػطختضفػاضطوظغغنػباضطداجدػاضتابطظػضضططاضظػطظؼمػػاضطدجدػاضطتغقػ

ػ.1حّزابظػ12بتبدظػواضذيػغططلػبهػإطام،ػطؤذنػو
  
 
 
. 
إ 

                                                 
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

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػ

ػ

ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػ
 :ػطضبػطنػاضذغخػاضطغبػباذاػبنػطبروكػضغتحػصتابػبطردط10اضطضحقػرشمػ

ػ.1
ػ

ػػ

                                                 
1
 A.W.C, S.R, Bte N°20, M. Bacha Tayeb, a M. Le Préfet de Constantine, du 

11/06/1941.  



 اضطالحق

 285 

ػ
:ػوثغػظػتتضطنػوجودػصتابغنػباضبضدغظػاضطختضطظػطردطػػخاللػ11اضطضحقػرشمػ
وصتاتغبػأخرىػتمػ تضطغذاػتظذطػبتراخغصػ21ططضطانػوبؼاػػ0827اضدظظػ

 .1حصوضؼاػرضىػاضتراخغص زضػؼاػظظراػضطدم
 

ػػ

                                                 
1
 A.W.C, S.R, Bte N°11,   S.E.C , N°4352, du 08/05/1939. 
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ػ
:ػظطوذجػضطضبػتطضغمػاضػرآنػاضصرغمػضضتالطغذػبخطػغدػاضططظيػ12اضطضحقػرشمػ

ػ.1تظؼرػطنػخالضهػرصاصظػاضتطبغر
 

 

ػػ
                                                 

1
 A.W.C, S.R, Bte N°20, M. Maalem Elboukhari, a M. L'Administrateur, du 

01/08/1938.
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ػ
اضطدردظػتالطغذػطدػػ0828ػصورةػاضططضمػرغدىػطغؼوبيػدظظ:ػ13اضطضحقػرشمػ

ػ.1اضصادشغظػبتبدظ
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 أرشيؼ عائمة عيس  ميهكبي مقدـ مف طرؼ أحمد عيساكم. 1
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ػ

:ػطجطورظػطنػتالطغذػطدردظػاضؼداغظػاضذغنػغدردونػباضػدمػ14اضطضحقػرشمػ

ػ.1اضرابد

ػ
 

 

                                                 
 .ابنه عبد النكرمقدـ مف طرؼ  محمد أرسالفأرشيؼ عائمة  1
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ػ.1:ػصورةػضطدردظػاضؼداغظ15اضطضحقػرشمػ
ػ

ػ

مدرسػػة الهدايػػة مػػف الػػداخؿ كيظهػػر فػػي الصػػكرة بعػػض التالميػػذ ككػػذا معممػػي المدرسػػة كمعهػػـ الشػػيخ محمػػد 
 عم  اليسار. أرسالف الثاني

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

                                                 
 .ابنه عبد النكرمقدـ مف طرؼ  محمد أرسالفأرشيؼ عائمة  1
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ػ
ػ.1:ػصورةػبطضػتالطغذػطدردظػاضؼداغظػغحطضونػطجضظػدظدباد16اضطضحقػرشمػ

ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

                                                 
 .ابنه عبد النكرمقدـ مف طرؼ  محمد أرسالفأرشيؼ عائمة  1
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ػ
ػػ.1يتبداضػاضطدضمسرغقػاضذبابػاضرغاضيػ:ػ17اضطضحقػرشمػ

 

 

 يظهر في الصكرة محمد الصديؽ  تطار الثالث مع الكاقفيف. 
، الخامس عزكز ) حارس مرم  الفريؽ(الثالث الهادم قرفي، إل  اليميف : األكؿ الهادم حبيب الجالسكف مف اليسار

  حمدادك، السادس تيتة عثماني.
 

 

 

 

 

                                                 
 أرشيؼ عائمة محمد الصديؽ تطار مقدـ مف طرفه شخصيا. 1
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ػ
ػػ.1:ػاضظظامػاضداخضيػضضجططغظػاضرغاضغظػاضذبابػاضرغاضيػاضتبدي18اضطضحقػرشمػ

إإ

                                                 
1 A.W.C, S.R, Bte N°22,   Rapport de l'A.G.O, du 08/08/1949. 
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إ
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ػػ
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ػ.1اضجططغظػاضتأدغدغظػضطدردظػاضحغاةػباضذرغطظ:ػشائطظػ21اضطضحقػرشمػ

ػ

ػ

                                                 
 .المرجع السابؽ ،أرشيؼ مدرسة الحياة الشريعة، دفتر التسجيالت العامة 1
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ػ1ػ:ػختمػجططغظػاضتربغظػواضتطضغمػغوصسػضغبان.20اضطضحقػرشمػ

ػ

ػ

ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

                                                 
 .أرشيؼ المسجد العتيؽ بالحمامات 1
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:ػجطارظػطنػإدارةػجططغظػتؼذغبػاضبظغنػواضبظاتػبتبدظػ21اضطضحقػرشمػ
 وأرضائؼا.

إ1

إ
 االسـ كالمقب الرقـ
 إبراايـ بف سالـ 01
 محمد بف إبراايـ 02
 امحمد رسكؿ 03
 الصادؽ بكذراع 04
 العربي التبسي 05
 صديؽ شكقي 06
 مختار حشيشي 07
 صالح ادريس 08
 حمة العمرم 09
 محمد مكي 10
 محمد خميفة 11
 عبد الحفيظ مسقمجي 12
 الحاج حكاس بف اسماعيؿ 13
 الطاار مقداد 14
 أحمد فياللي 15
 مبارؾ كافي 16
 جيالني لخضرم 17
 مصطف  ميدة 18
 يكنس رسكؿ 19
 عبد اهلل حمكدم 20
 العربي قرفي 21
 حسيف دعاس 22

كالتي  الجدكؿ مف إعداد صاحب البحث بناء عم  صكرة جماعية لبعض أعضاء جمعية تهذيب البنيف كالبنات بتبسة    
إف الصكرة غير كاضحة لذا قمنا بذكر أسماء  .2...، جأعالـإاإلصالحإف إاسجزا ركردت في كتاب محمد عمي دبكز: 

ػ المشار إليهـ بالمرجع. األعضاء
ػ

                                                 
 .36، المرجع السابؽ، ص2، ج…أعالـإاإلصالحإف إاسجزا رإمحمد عمي دبكز:إ1
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ػ
:ػشائطظػاضصتبػاضطػررةػضضدظواتػطنػاألوضىػإبتدائيػإضىػاضخاطدظػ22اضطضحقػرشمػ

إبتدائيػواضطػررةػرضىػطختضفػاضطدارسػاضتابطظػضجططغظػاضطضطاءػاضطدضطغنػ
ػ1اضجزائرغغن.

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

                                                 
 .07، المرجع السابؽ، ص59البصائر، ع 1
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ػ

ػ.1:ػظدخظػطنػوثغػظػاضواجباتػاضطظزضغظ23اضطضحقػرشمػ

 

 

 
 
 
 

                                                 
 أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة. 1
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رحزٌي عهى يجًٌع راليٍز انفصم ًرنقٍطيى فً يخزهف انًٌاد  انٌاججبد انًنضنٍخ

 ًيالحظبد عبيخ حٌل كم رهًٍز )يٌضحخ ين طشف انطبنت(
    م  

 
  
  
 

   
  
  
 

  
  
ح
  

 

 
  
  

  
ش 
  
 

  
ظ 
 
حف
 م
 

 

خ
ر 
  
  

   
  
غ 
 
  

 

 
  
ش
 
 

 

   ما    

 يزٌسط انزكبء يجزيذ          يحًذ يسعبدي

 يزٌسط انزكبء ًانحفع          يحًذ انششٌف حًذادً

 قٌي انحبفظخ ضعٍف انفيى يجزيذ          عجذ هللا قشاسي

 قٌي انحبفظخ ضعٍف انفيى يجزيذ          أحًذ نصٍت

 كسٌل ضعٍف انفيى ًانحبفظخ          سشٍذ ثٌاصدٌخ

 يجزيذ حفبظ ضعٍف انفيى          األصىبسي جذٌهً

 ركً حفبظ كسٌل          عجذ انٌىبة ثٌغبنى

 ضعٍف انفيى ًانحبفظخ          حًذه سهًًٍ

 ضعٍف انفيى ًانحبفظخ كسٌل          عجذ انعضٌض حشثبًي

 ضعٍف انفيى ًانحبفظخ كسٌل          يعًش حشثبًي

 عن انقشاءح ركً ييًم يعشض          عجذ انًجٍذ حٌاًشً

 شذٌذح انحفع قهٍهخ انفيى          خٌنخ قذسي

 قٌٌخ انفيى رشزغم ثغٍش انقشاءح          انصبنحخ سهًٍبنً

 ركً كسٌل          حسٍن ىٌاو

 ركٍخ يكسبنخ          رٌرو قبيٍش

 سنزو أكجش ينو ًانًأيٌل نحبقو          انًخزبس عبثش

 انفيى ثطٍئخ انحفععذًٌخ           جًٍهخ ًنبدي

 ركٍخ يكسبنخ          صثٍذح سًٌقً

 يسبئٍخ ركٍخ ييًهخ          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

           ًنبدي جًٍهخ

           صثٍذح سًٌقً

 يسبئٍخ أصجحذ يالصيخ          شبرنٍخ صيشنً
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ػ

ػ21:ػذؼادةػطزاوضظػاضدرادظػوحدنػاضدضوكػ)ػتزصغظ(ػبتارغخػ24اضطضحقػرشمػ
ػػ.1خاصظػباضتضطغذػاضؼاديػطظدلػ0841دبتطبرػ

إ

إ
إ

ػ
                                                 

 .552المرجع السابؽ، ص، ...اسط ر إاسجزا رمكفإرنسرالدإاستكاام إحبيب حسف المكلب: 1
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ػ
تؼذغبػبطدردظػاضػرآنػصورةػاضذغخػرضيػطخازظغظػططضمػ:ػ25اضطضحقػرشمػ

ػ1ػ.اضبظغنػواضبظاتػبتبدظ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػ

ػ
ػ
ػ

ػ
بالمري ، درس بجامع الزيتكنة، كاف معمما لمقربف الكريـ بمدرسة  1914أحمد مخازنية مف مكاليد عمي بف ػ

تهذيب البنيف كالبنات بتبسة، بعد اإلستقالؿ كاصؿ مسيرة التعميـ في بعض المدارس االبتدائية بتبسة، فقد درس 
 1963سبتمبر 16ثـ في مدرسة الزاكية مف  1963سبتمبر  15إل   1962أكتكبر  30بمدرسة التهذيب بداية مف 

 21كاستمر فيها إل  غاية كفاته بتاريخ  1965سبتمبر  17ثـ بمدرسة العربي التبسي مف  1965سبتمبر  16إل  
 .1981ديسمبر 

ػػ

                                                 
 أرشيؼ عائمة عمي مخازنية مقدـ مف طرؼ ابنته شكيخة. 1
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ػ
رضيػطخازظغظػرضىػتالطغذهػ:ػظطوذجػضجوابػرنػدؤالػطرحهػاضططضمػ26اضطضحقػرشمػ

ػ.ػ08411أصتوبرػػ02بتارغخػسيػطادةػاضػرآنػ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػ
 

 

 

 

ػػ

                                                 
 .أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة 1
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ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

 

 

 

 ػػػػػ

ػػػػػػ
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ػ
ضدرادغغنػاػظطوذجػطنػدسترػظتائجػاالختباراتػضضطودطغن:ػ27اضطضحقػرشمػ

ػ.ػ0842/08431وػ0841/0842
 

 

 

ػ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػػ

                                                 
 .أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة 1
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ػ
اضظؼائغظػطدػترتغبػاضتالطغذػضضطودمػاضدراديػظطوذجػاضظتائجػ:ػ28اضطضحقػرشمػ

ػ.0840/08411
 

ػ

ػػ

                                                 
 أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة. 1
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ػ
:ػصذفػظتائجػاضتضطغذةػرػغضظػبوذراعػضضطودمػاضدراديػ31اضطضحقػرشمػ

ػ.1واضتيػتظؼرػظجاحؼاػ0840/0841

ػ

عم  التمميذة بالنسبة لمسنة التحضيرية يتـ تنقيط التالميذ في مادتي القربف الكريـ كالمحفكظات، كقد تحصمت 
مدير  في المحفكظات كانتقمت إل  السنة األكل ، الشهادة بإمضاء 04كعم  عالمة  ،في مادة القربف 05عالمة

 المدرسة الشيخ العيد مطركح.

ػػ
                                                 

1
 عقيمة بكذراع. أرشيؼ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات تبسة، كشؼ النتائ  لمتمميذة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػادرــــظػاضطصــشائط

دــــواضطراج
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إاسنبطكطنتإ:أكم

إرنسكادم :سالمي محمد بف عزكز إامدمإانسـ إتنرمخإزاكم   ، مكتبة الزاكيةنبطكطل
 .الكادم

 إ نامن:إاحرشمؼ

Iاحرشمؼإاسن  كظإرنسجزا رإ 

إاحرشمؼإاسكطا إاسجزا رمإ1
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 إقااطما  2

(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  Mixte de 

Morsott, Rapport  bi-Mentiel, N°2679, du 12/03/1946. 

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 Jean- 

Charles 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, 19
éme

 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,  19
éme

 Cord d'Armée, 2
éme

 

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. 

إأرشمؼإكمم إكهرافإ-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-1/4

إكمم إترا إترا ر دم إأرشمؼإندرا إتةذمبإاسرامفإكاسرانتإإ-)أ(

 .العاـ برنام  التعميـ /1

 برنام  التعميـ بالمدرسة. /2

 التكزيع األسبكعي لممكاد. /3

 .جريدة الحضكر اليكمية /4

 متحانات الثالثية.دفتر اإل /5

 .ختباراتدفتر نتائ  اإل /6
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 لمتسجيالت العامة لجمعية العمماء المسمميف. السجؿ المدرسي /7

 شهادة مدرسية. /8

 كشؼ النتائ  لمتمميذة عقيمة بكذراع. /9

 .الكاجبات المنزلية /10

إأرشمؼإندمرم إاسشؤكفإاسدمام إكاحكقنؼإسكمم إترا إ-(ب)

إرنس ، إاسعررم إ-(1)

مصمحة اإلرشاد  تبسة، ، مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ لكاليةتارمرابة: ػػڤأبناء  /1
 كالشعائر كاألكقاؼ، مكتب األكقاؼ.

، مديرية الشؤكف الدينية ك ما إاسنع كننتإاسبنص إرنسناجدإاح رملبناقرية بكبكر:  /2
 كاألكقاؼ لكالية تبسة، مصمحة اإلرشاد كالشعائر كاألكقاؼ، مكتب األكقاؼ.

رئيس مصمحة الشؤكف الدينية لكالية تبسة، إل  المدير المساعد  :الهاشمي ـ. /3
، مديرية 18/08/1981ـ. ش د،  -أع-/كت251، رقـ إس،نءإن ؾإكق   ،لألكقاؼ

مصمحة اإلرشاد كالشعائر كاألكقاؼ، مكتب  الشؤكف الدينية كاألكقاؼ لكالية تبسة،
 .األكقاؼ

إرنس ، إاحجارم إ-(2)
1/ Jarsaillon Paul: Acte De Vente, 21juin1934, Folio 49, Case 493 

22/06/1934. 

إلإر دم إترا إكمم إترا اسعرر إاسترا اسشمخإأرشمؼإناجدإإ-(ج)

 رسالة خطية./ 1
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إأرشمؼإر دم إاسشرمع إ-2/4

إإكمم إترا إر دم إاسشرمع أرشمؼإندرا إاس منةإإ-(أ)

 دفتر التسجيالت العامة./ 1

II   احرشمؼإاسكطا إاستكاا 

 باللغة  العربية ( أ)

 20257، دفتر عدد 09، عدد ترتيبي28، ممؼ 35عمبة السمسمة د،  ت، ك. / أ.1

 .22418، دفتر عدد 95، عدد ترتيبي28، ممؼ 35عمبة الد،  سمةسم ت، ك. / أ.2

 .22876، دفتر عدد 38، عدد ترتيبي28، ممؼ 35عمبة السمسمة د،  ت، ك. أ./ 3

 .22942، دفتر عدد 41، عدد ترتيبي28، ممؼ 35عمبة السمسمة د،  ت، ك. أ./  4

 .20078، دفتر عدد 197، عدد ترتيبي28، ممؼ 35عمبة السمسمة د،  ت، ك. ./ أ5

 .20569، دفتر عدد 123، عدد ترتيبي28، ممؼ 35عمبة السمسمة د،  ت، ك. أ./ 6

 .22611، دفتر عدد 261، عدد ترتيبي28، ممؼ 35عمبة السمسمة د،  ت، ك. أ. /7
الكزير  :إل  السيد ،، مراسمة السيد: حمدة بف خيذر28، ممؼ 35عمبة السمسمة د،  ت، ك. أ./ 8

 .22/01/1943األكبر بالبالد التكنسية، بتاريخ 
، أكراؽ امتحاف شهادة التحصيؿ 34، الممؼ الفرعي02، الممؼ08سمسمة ؿ، العمبة  ت، ك. أ./ 9

 .09/07/1942بتاريخ 
األامية امتحاف شهادة  أعماؿ، 33، الممؼ الفرعي02، الممؼ08سمسمة ؿ، العمبة  ت، ك. .أ /10

 .09/07/1942بتاريخ  لتالمذة الجامع األعظـ كفركعه،
شهادة  أسماء الحائزيف عم ، 36، الممؼ الفرعي02، الممؼ08سمسمة ؿ، العمبة  ت، ك. .أ/ 11

 .28/10/1943بتاريخ  في العمـك في الدكرة الثانية، التحصيؿ

 باللغة الفرنسية ( ب)

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. 

III  إأرشمؼإننإكراءإاسر نر: 

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, carton N°9336/4F3, Notice de  

renseignement, du 07/10/1954. 
 

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. 

IV   إ:إاحرشمؼإاسعن

إ   .أرشيؼ عائمة صيادة عباس بف حمانة مقدـ مف طرؼ حفيد  اامؿ عبد العزيز/إ1
1/ Gouvernement Général de L’Algérie,  Le sécretaire général des affaires 

indigénes et de la police géneral, Renseignements individuels, du 

15/05/1909.  

                   .القائمةه تمقدـ مف طرؼ ابن العمرم محمد)حمه(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. 

إ نس ن:إاسشةنداتإاس م إ)اسنانرالت(

 سا.15، الساعة 26/12/2013بتاريخ  بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة،باشا أحمد:  /1
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 11/02/2014براكني الطاار: بمنزله، بمدية الماء األبيض، كالية تبسة، بتاريخ  /2
 سا.18الساعة 

، الساعة 14/02/2014بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ براكني صالح:  /3
 د.30سا ك17

، الساعة 05/02/2014منزله، بمدية بئر العاتر، كالية تبسة، بتاريخ : ببرااـ رابح /4
 سا.15

، كالية تبسة، بتاريخ بمنزله، بمدية الشريعة براامي محمد المدعك محمد العربي: /5
 سا.18الساعة  ،17/05/2014

 02/11/2014اف بممك سميماف ، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ بدك  بممك مسعكد:  /6
 سا.11الساعة 

، الساعة 27/11/2014بكجيؿ العايش: بمنزله، بمدية العقمة، كالية تبسة، بتاريخ  /7
 د.30سا ك14

، الساعة 25/10/2014بكخاتـ عمي: بمنزله، بمدية مرسط، كالية تبسة، بتاريخ  /8
 د.  30سا ك16

 13/08/2014بتاريخ  بمكتبه لممحاماة، بمدية عنابة، كالية عنابة،بكذراع فكزم:  /9
 .سا10الساعة 

 15/02/2014بمنزله، بمدية بئر العاتر، كالية تبسة، بتاريخ  بكراس لميف: /10
 د.30سا ك12الساعة 

 15/02/2014: بمنزله، بمدية بئر العاتر، كالية تبسة، بتاريخ بكزنادة محمكد /11
 د.30سا ك17الساعة 
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: بقسمة المجااديف، بمدية الشريعة، كالية تبسة، بتاريخ بكطالب العركسي /12
 د.45سا ك15الساعة ، 17/05/2014

  24/05/2014بككشمة عائشة: بمنزلها، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ  /13
 سا.20الساعة 

 07/02/2014بمنزله، بمدية المحمؿ، كالية خنشمة، بتاريخ بكية بكاالؿ:  /14
 سا.09الساعة 

 02/06/2014تطار محمد الصديؽ: بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ  /15
 سا.17الساعة 

  12/03/2014جدرم عبد الحفيظ: بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ  /16
 د.30سا ك15الساعة 

حسيف بمدية جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، الكطني لمقر الجدكاني نكار: ب /17
إ د.30سا ك9، الساعة 18/08/2014كالية الجزائر، بتاريخ   ،دام

، الساعة 16/02/2014تبسة، بتاريخ جالب رابح: بمنزله، بمدية تبسة، كالية  /18
 د.30سا ك16

  31/05/2014بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ  جاللي عبد المالؾ: /19
 سا.10الساعة 

، الساعة 27/11/2014بتاريخ  بمنزله، بمدية العقمة، كالية تبسة،حافي يكسؼ:  /20
 سا.10

، الساعة 21/11/2014بمنزله، بمدية مرسط، كالية تبسة، بتاريخ حممة صالح:  /21
 د.30سا ك15
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، الساعة 11/09/2014حكاس الشاذلي: بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ  /22
 د.   30سا ك17

  17/07/2014بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ  حكاس عبد الكااب: /23
 د.30سا ك16الساعة 

البكاقي، بتاريخ حيدكسي عائشة: بمنزلها، بمدية عيف البيضاء، كالية أـ  /24
 سا.17، الساعة 04/08/2014

 14/02/2014خمؼ اهلل الطيب: بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ  /25
 د30سا ك09الساعة 

 19/05/2014بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ خميؼ نكر الديف:  /26
 سا.18الساعة 

، الساعة 22/10/2014خماـ أحمد: بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ  /27
 سا.10

ذكيب بكبكر: بالمسجد العتيؽ، بمدية الحمامات، كالية تبسة، بتاريخ  /28
 د.30سا ك16، الساعة 12/08/2014

بمنزؿ صخرم ميداني، بمدية بئر العاتر، كالية تبسة، بتاريخ ربيعي عبد العزيز:  /29
 سا.10، الساعة 01/04/2014

  15/02/2014كالية تبسة، بتاريخ بمنزله، بمدية بئر العاتر،  ربيعي محمكد: /30
 سا.11الساعة 

  19/10/2014بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ  رزايقية الصادؽ: /31
  د.30سا ك16الساعة 
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 15/02/2014بمنزله، بمدية بئر العاتر، كالية تبسة،  بتاريخ  زرقي رضا: /32
 سا.09الساعة 

، الساعة 01/02/2014تاريخ زرقيف محمد: بمنزله، بمدية فركاف، كالية تبسة، ب /33
  د.30سا ك13

بمكتبة زاكية سيدم سالـ، بمدية الكادم، كالية الكادم، بتاريخ سالمي عز الديف:  /34
 سا.11، الساعة 15/06/2014

 29/12/2013بمنزلها، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ سعد الديف الطاكس:  /35
 سا.19الساعة 

  05/02/2014كالية تبسة، بتاريخ  بمنزله، بمدية بئر العاتر،سعكد عثماف:  /36
 سا.17الساعة 

  08/02/2014بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ  سمطاني الطيب: /37
 سا.20الساعة 

بقسمة المجااديف، بمدية الشريعة، كالية تبسة، بتاريخ  سماعمي محمد الطاار: /38
 سا.14، الساعة 17/05/2014

 02/06/2014بتاريخ  ،كالية تبسةبمنزله، بمدية تبسة، سكاعي نكر الديف:  /39
 د.30سا ك14الساعة 

 01/04/2014بمنزله، بمدية بئر العاتر، كالية تبسة، بتاريخ  صخرم مداني: /40
 د. 30سا ك11الساعة 

 24/02/2014بمنزله، بمدية بئر العاتر، كالية تبسة، بتاريخ  طبة عباس: /41
 د.30سا ك17الساعة 
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عباس محمد: بمنزله، العقمة الجديدة، بمدية بئر العاتر، كالية تبسة، بتاريخ  /42
 سا. 13، الساعة 01/05/2014

 05/08/2014بمنزله، بمدية مرسط، كالية تبسة، بتاريخ عبايدية عبد الحميد:  /43
 سا.11الساعة

بمنزله، بمدية بئر العاتر، كالية تبسة، بتاريخ عمي محمد الناصر:  /44
 سا.18اعة الس 01/02/2014

، الساعة 01/02/2014عمراف أحمد: بمنزله، بمدية نقريف، كالية تبسة، بتاريخ  /45
 سا.11

العمرم القائمة: بمنزلها، بمدية عيف البنياف، كالية الجزائر، بتاريخ  /46
 د.30سا ك16الساعة  18/08/2014

 20/09/2014عيسات الممكي: بمنزله، بمدية بئر العاتر، كالية تبسة، بتاريخ  /47
 د.30سا ك13عة السا

 12/04/2014بتاريخ  بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة،عيساكم الشافعي:  /48
 سا.10الساعة 

فارس البدر: بمسجد الشيخ العربي التبسي، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ  /49
  د.30سا ك15، الساعة 04/03/2014

، الساعة 11/03/2014فرصادك بمقاسـ: بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ  /50
 د.30سا ك16

، الساعة 28/02/2014بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ  قتاؿ الكردم: /51
 د.30سا ك16
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  16/07/2014بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ قصرم عبد الرزاؽ:  /52
 د. 30سا ك16الساعة 

، كالية تبسة، بتاريخ قكاسمية جماؿ: بمدرسة الحياة، بمدية الشريعة /53
 سا.15الساعة ، 03/05/2014

، الساعة 05/08/2014بمنزلها، بمدية مرسط، كالية تبسة، بتاريخ : مراح فاطمة /54
 د.30سا ك18

، الساعة 27/10/2014: بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ مسعي عمي /55
 سا.17

  بالمسجد العتيؽ، بمدية مرسط، كالية تبسة مالح رمضاف، بكام مصطف : /56
 د.30سا ك16الساعة ، 05/08/2014بتاريخ 

 18/05/2014بمنزله، بمدية الحمامات، كالية تبسة، بتاريخ  انيف محمد: /57
 سا.19الساعة 

، الساعة 19/11/2014بمنزله، بمدية تبسة، كالية تبسة، بتاريخ اكاـ العربي:  /58
 سا.16

الساعة ، 02/05/2014بمنزله، بمدية نقريف، كالية تبسة، بتاريخ  ايبي بشير: /59
 د.30سا ك08

إرارعن:إاسجرا دإاسرانم 
1/ A.W.T, Arreté, 09/03/1949, J.O.A, 23

em
Année, N°22, du 18/03/1949. 
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إإإبننان:إاسنؤس نت
I -   إرنس ، إاسعررم
إاسئتب -1
إ: محمد البشير اإلبراايمي /1 إ)آ نر إاإلرراهمن  إاسرشمر إن ند -1929اإلننـ

دار الغرب اإلسالمي،  بيركت جمع كتقديـ: أحمد طالب اإلبراايمي، ، 1ج، (1940
1997. 

إ): محمد البشيراإلبراايمي  /2 إاإلرراهمن  إاسرشمر إن ند إاإلننـ -1940آ نر
دار الغرب اإلسالمي، بيركت جمع كتقديـ: أحمد طالب اإلبراايمي، ، 2ج ل(1952
1997. 

إاسرشمر: محمد البشيراإلبراايمي  /3 إعمكفإاسرصن اإلرراهمن إآ نرإاإلننـإن ند رإ؛
 .1997دار الغرب اإلسالمي، بيركت، جمع كتقديـ: أحمد طالب اإلبراايمي، ، 3ج
إب دكفخمدكف عبد الرحماف: ابف  /4 إارف : محمد ديـتقضبط كشرح ك ، نادن 

 .2008األسكندراني، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، 
، تع: 1، ج(1919-1871)إاسجزا رمكفإاسنا نكفإكفراانأجركف شارؿ ركبير:  /5

 .2007ـ. حاج مسعكد، أ. بكمي، دار الرائد، الجزائر، 
إسىإاادمعإإ1871نفإاات ن، إإ؛تنرمخإاسجزا رإاسنعنصرةأجركف شارؿ ركبير:  /6

تر: محمد حمداكم، إبراايـ صحراكم، دار األمة لمطباعة ، 2، م 1954 ربإاست رمر
 .2013كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 

، المكتبة العصرية، بيركت، لبناف زعننءإاإلصالحإف إاسعصرإاس دمثأحمد أميف:  /7
2011. 

إكاسنجتنعاألشرؼ مصطف :  /8 إاحن  ، تر: حنفي بف عيس ، دار 2، طاسجزا ر
 .2007القصبة لمنشر، الجزائر، 

إكاسجةندمإ :برااـ محمكد /9 إاسدما  إكاستأ مر إاسشرمؼ إعرمد إامدم إاسشمخ امرة
 .2005 ، الجزائر،ف د. د. لسزاكمته
اسنكاسدإاساركم إكاسصالةإاسصكفم إإ؛نكاكع إاسطرؽإاسصكفم بف بريكة محمد:  /10

 .2009، دار الحكمة، الجزائر، 2، ج16م (لإ)اسنكاسدإكاساصن د
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، تر: نكر الديف خندكدم 1، ج(1940-1932نذئراتإ)؛إاسع فإبف نبي مالؾ: /11
 .2007دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 

 .2002، تر: عمر مسقاكم، دار الفكر، دمشؽ، تأنالتبف نبي مالؾ:  /12
، تر: عمر كامؿ مسقاكم، عبد الصبكر شاايف شركطإاساة، بف نبي مالؾ:  /13

 .1986دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر، دمشؽ، 
إس ارفنذئراتإ: بف نبي مالؾ /14  ر الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر، دا2، طشنهد

 .1984دمشؽ، 
 ، تر: بساـ بركة، أحمد شعبكنشئ  إاحفئنرإف إاسعنسـإاإلاالن بف نبي مالؾ:  /15

 .2002دار الفكر، دمشؽ، 
إرنسجزا ر: بهمكؿ محمد بمقاسـ حسف  /16 إاسزراع  إف  إاستا مدم المؤسسة ، اساطنع

 .1985الكطنية لمكتاب، الجزائر، 
البصائر ، 1962استنرمخإاسامنا إس جزا رإنفإاسردام إكس،نم إبكحكش عمار:  /17

 .2013 ،الجديدة لمنشر كالتكزيع، الجزائر
جنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسجزا رممفإكدكرهنإف إتطكرإ :بكصفصاؼ عبد الكريـ /18

 .1981دار البعث، قسنطينة، الجزائر،  ،(1945-1931)إاس رئ إاسكطام 
إكعالقتةنإ :بكصفصاؼ عبد الكريـ /19 إاسجزا رممف إاسنا نمف إاسع ننء جنعم 

 .2009دار مداد، قسنطينة، الجزائر،  ،2، طاسجزا رم إاحبرلرنس رئنتإ
إاسكطام : بكعزيز يحي /20 إاستا طإاماتعننرمإكاس رئ  إ(1954-1830) امنا 

 .1985الجزائر،  ،ديكاف المطبكعات الجامعية
 (1955-1935اسئشنف إاماالنم إاسجزا رم إ) :جيجمي محمد ،بكعمراف الشيخ /21

 .2007دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر،
إاسجزا رالتبسي العربي:  /22 إف  إاإلاالنم  إاساة،  إإسى إاسدعكة جمع  لنانمتإف 

 الجزائر ،شرفي، دار البعث لمطباعة كالنشر، قسنطينةإكتكثيؽ كتعميؽ: أحمد الرفاعي
1981. 
دراا إترركم إإ؛(1956-1931استع مـإاساكن إكاسشبصم إاسكطام ) :تركي رابح /23

 . 1975، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، س شبصم إاسجزا رم 
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اسشمخإعردإاس نمدإرفإرندمسإف ا تهإكجةكد إف إاستررم إكاستع مـإ تركي رابح: /24
 .1970الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، لإ(1900-1940)

اسندارسإكاسنننرانتإإ؛اتعنرةةنتإاس انفم إف إاسجزا رإاسننراسنجتيراف إيفكف:  /25
، تر: محمد عبد الكريـ أكزغمة، دار القصبة لمنشر (1888-1830اسطرم إكاسدمفإ)

 .2007الجزائر، 
، دار السالمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع عامدةإاسنؤنفجابر أبك بكر الجزائرم:  /26

 . 2002كالترجمة، القاارة، 
إ جاكر لحسف: /27 إنعائر إف  إاسكطام  دار القدس  (ل1954-1930)اس رئ 

 .2015الجزائر،  ،العربي
إنعائرإجاكر لحسف:   /28 إندما  إف  إاسجزا رممف إاسنا نمف إاسع ننء إجنعم  اشنط
 .2003، دار المغرب لمنشر كالتكزيع، الجزائر، (1931-1956)

إنانطؽإجمعية الجبؿ األبيض لتخميد كحماية مةثر الثكرة )كالية تبسة(:  /29 دكر
 .1999مطبعة عمار قرفي، باتنة، الجزائر،  لاست رمرم اس دكدإإرنفإاس كرةإ

إاسنا نمفإ :جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف /30 إاسع ننء إجنعم  إنؤتنر اجؿ
 .2008، دار المعرفة، الجزائر، اسجزا رممف

تر: المنجي سميـ كبخركف، الدار لإإفرمامنإاسشننسم إتامر جكلياف شارؿ أندرم: /31
 .1976التكنسية لمنشر، تكنس، 

، ديكاف المطبكعات 3ج لتنرمخإاسجزا رإاسعنـ: الجياللي عبد الرحماف بف محمد /32
 .1982الجامعية، الجزائر، 

إاآ نرإاسئنن  )الحسيني جماؿ الديف األفغاني، محمد عبد :  /33 إاسك اى؛  (1اسعركة
 .2002مكتبة الشركؽ الدكلية، القاارة، ، تؽ: سيد اادم خسرك شااي

إع ن حميمي عبد القادر كبخركف:   /34 إتارمر إاسطرم ؛ ، الككالة الكطنية اسارنتنت
 .1997لحفظ الطبيعة كاإلتحاد العالمي لحفظ الطبيعة، الجزائر، جكيمية 

؛إنشنربإ انفم إ(1962-1871اس رئ إاسطالرم إاسجزا رم إ)حمادم عبد اهلل:  /35
مدمكسكجم   .1995زائر، منشكرات المتحؼ الكطني لممجااد، الج ،2، طكاظ
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، المؤسسة اإلصال  جنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسجزا رممفإكأ رهنإ: الخطيب أحمد /36
 .1985 ،الكطنية لمكتاب، الجزائر

  د. د. ف، اسناةجإاس دمثإست امفإاسبطإاسعرر الخماسي محمد الصالح:  /37
د. ـ. ف ،د. س. ف. 

، الشركة 2محمد العربي الزبيرم، ط ، تع:اسنرآةخكجة حمداف بف عثماف:  /38
 .1982 ،الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر

إاماتعننرم خياطي مصطف :  /39 إاس ترة إبالؿ إاسجزا ر إف  إكاحطرنء   اسطب
 .2014المؤسسة الكطنية لالتصاؿ كالنشر كاإلشهار، الجزائر، 

س. د.  ، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر،2، جنذئراتخير الديف محمد:  /40
 .ف
 1975إسىإعنـإ1921رإنفإعنـإأعالـإاإلصالحإف إاسجزا دبكز محمد عمي:  /41
 .1974، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، 1ج
 1975إسىإعنـإ1921رإنفإعنـإأعالـإاإلصالحإف إاسجزا إدبكز محمد عمي: /42
 .1976الجزائر،  ،مطبعة البعث، قسنطينة، 2ج
إ دبكز محمد عمي: /43 إاس دم   إاسجزا ر إاسنرنرئ اة،  ، المطبعة 2، جك كرتةن

 .1971الجزائر،  ،العربية
إاسدما إاسجزا رمإاس دمثركيبي عبد اهلل:  /44 ، دار الكتاب العربي، الجزائر اسشعر

2011. 
، منشكرات ثالة اإلصالحإاإلاالن إكاستصكؼإاسنا رؼرمضاف محمد الصالح:  /45

 .2007الجزائر، 
لمنشر  المعرفة عالـ، 1ج، اسجزا رإأر نثإكآراءإف إتنرمخ القاسـ:  سعد اهلل أبك /46

 .2009 ،، الجزائركالتكزيع
، عالـ المعرفة لمنشر 2ج، أر نثإكآراءإف إتنرمخإاسجزا رالقاسـ:  سعد اهلل أبك /47

 .2009كالتكزيع، الجزائر، 
لمنشر  المعرفة ، عالـ4ج، أر نثإكآراءإف إتنرمخإاسجزا ر القاسـ: سعد اهلل أبك /48

 .2009 ،، الجزائركالتكزيع
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إاسجزا رم القاسـ:  سعد اهلل أبك /49 إاسكطام  ، عالـ 1جإل(1900-1860)إاس رئ 
 .2009، المعرفة لمنشر كالتكزيع، الجزائر

إاسجزا رم  :القاسـ سعد اهلل أبك /50 إاسكطام  ، عالـ المعرفة لمنشر 2، جاس رئ 
 .2009الجزائر،  ،كالتكزيع

إاسجزا رم  القاسـ: سعد اهلل أبك /51 إاسكطام  إاس رئ  عالـ المعرفة لمنشر ، 3جل
 .2009الجزائر،  ،كالتكزيع

دار  ،2، ط1ج ل(1830-1500)إتنرمخإاسجزا رإاس انف القاسـ:  سعد اهلل أبك /52
 .2005اإلسالمي، بيركت،  الغرب
، دار 2، ط4ج ل(1954-1830)إتنرمخإاسجزا رإاس انف القاسـ:  سعد اهلل أبك /53

 .2005، اإلسالمي، بيركت الغرب
، دار 2، ط5جإل(1954-1830)إتنرمخإاسجزا رإاس انف  :القاسـ سعد اهلل أبك /54

  .2005بيركت،  اإلسالمي، الغرب
، دار 2، ط6ج ل(1954-1830)إتنرمخإاسجزا رإاس انف القاسـ:  سعد اهلل أبك /55

 .2005، اإلسالمي، بيركت الغرب
، دار 2، ط7جإل(1954-1830)تنرمخإاسجزا رإاس انف إالقاسـ:  سعد اهلل أبك /56

 .2005 ،اإلسالمي، بيركت الغرب
، دار 2، ط8ج ل(1954-1830)إتنرمخإاسجزا رإاس انف القاسـ:  سعد اهلل أبك /57

 .2005 ،اإلسالمي، بيركت الغرب
إاس انف سعد اهلل أبكالقاسـ:  /58 إاسجزا ر ، دار 2، ط3ج ل(1954-1830)إتنرمخ

 .2005، اإلسالمي، بيركت الغرب
إسألػشعنرإإ:الشبككي سالـ /59  ـ. د.، ف د. د. ،1ج لاسشعرم اسنكاهبإاس طرم 
 . ،1988ف
إ)شترة خير الديف:  /60 إاسزمتكا  إرجننع إاسجزا رمكف  1، ج(1956-1900اسط ر 

 .2009الجزائر،  ،دار البصائر لمنشر كالتكزيع
إاسزمتكا إ:شترة خير الديف /61 إرجننع إاسجزا رمكف  3ج ،(1956-1900)إاسط ر 

 .2009الجزائر،  ،دار البصائر لمنشر كالتكزيع
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، مكتبة البعث، قسنطينة اسجزا رإف إنرآةإاستنرمخ :الميمي محمد، شريط عبد اهلل /62
 .1965الجزائر، 

إدراا إتنرمبم إنك ا شاللي عبد الكااب:  /63 إترا ''   اسناظن إاسبنص إك''نؤانرة
 .2016الساطع لمطباعة كالنشر، الجزائر،  البدر
إشاللي عبد الكااب:  /64 إكجةند إف إتنرمخإترا  إاسارفإاظراتإفن ص  إف  أه ةن
إاس راام 19 إاسئتنرنت إبالؿ إنف إتنرمبم  إدراا  ، دار الهدل لمطباعة كالنشر ـ؛

 .2006عيف مميمة، الجزائر،  ،كالتكزيع
إاسع ننا  :شكيتاـ أرزقي /65 إاسعةد إف  إكفعنسمته إاسجزا رم ، دار الكتاب اسنجتنع

 .2009الجزائر،  ،العربي
إ، قداش محفكظ: الجالليصارم   /66 إاسنانكن  اسطرمؽإإ1954-1900اسامنام 

إاس كرم إكاسطرمؽ  المؤسسة الكطنية لمكتاب تر: عبد القادر بف حراث، اإلصال  
 .1987الجزائر، 

، المؤسسة الكطنية 2، ط3ج، أعالـإنفإاسن،ربإاسعرر الصديؽ محمد الصالح:  /67
 .2008 لمفنكف المطبعية، الجزائر،

إسالقتداء :الصديؽ محمد الصالح /68 لمطباعة كالنشر كالتكزيع  اكمة ، داراننذج
 .2013الجزائر، 

 .2010، تر: فيصؿ األحمر، المسؾ، الجزائر، سمؿإاإلاتعننرعباس فرحات:  /69
، دار اكمة لمطباعة شبصم إكطام إ28شةنداتإإ؛ركادإاسكطام عباس محمد:  /70

 .2009 كالنشر كالتكزيع، الجزائر،
، دار اكمة 2جلإنذئراتإنفإكراءإاساركر؛إتأنالتإف إاسنجتنععفركف محرز:  /71

 .2010لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 
إرنسجزا ر: العقبي صالح مؤيد /72 دار  لتنرمبةنإكاشنطةنإاسطرؽإاسصكفم إكاسزكامن

 .2009البصائر، الجزائر، 
إاسجزا رم عكيمر مكلكد:  /73 إاإلصال م  إاس رئ  ، دار قرطبة لمنشر 1، جتراث

 .2011الجزائر، ،كالتكزيع
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إاسجزا رم عكيمر مكلكد:  /74 إاإلصال م  إاس رئ  ، دار قرطبة لمنشر 2، جتراث
 .2011الجزائر،، كالتكزيع

إرفإعيساكم أحمد:  /75 إاسطمبإرنشن إس شمخإامدمإن ند إكاسدعكم  إاسع نم  اس منة
إاسجزا رم إاسترا  إاسزمتكا  إرنشن  (، مطبعة الفنكف الخطية1952-1873)إنرركؾ

 ..د. س. ف الجزائر،
إعيساكم أحمد:  /76 إكأرمجإندما  إاسعركر  إكر   إاسشرؽ إركار  إكأعالنةن؛ ترا 

 .2005الجزائر،  ،، دار البالغ لمنشر كالتكزيعاس ،نرات
إرنسجزا رفضالء محمد الحسف:  /77 إاس ر إاسعرر  إس تع مـ إاسرا دة اساطنعإ ؛اسنامرة

إاسجاكب إنع   ، دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر1، ط2، جاسجزا رم
1999. 
إاسجزا رفضالء محمد الحسف:  /78 إف  إاإلصالح إأعالـ   ، دار اكمة3، جنف

 .2006، الجزائر
، تر: أمحمد بف 2، ج(1951-1939تنرمخإاس رئ إاسكطام إ)قداش محفكظ،  /79

 .2011البار، دار األمة، الجزائر، 
إ)قناف جماؿ:  /80 إام تالؿ إعةد إف  إاسجزا ر إف  إاحه    (1944-1830استع مـ

 .2007دار اكمة، الجزائر، 
دراا إكص م إج،رافم إتنرمبم إإلق مـإترا إكأعراشهإإ؛ كزإترا : كاستيؿ بيار /81

العربي عقكف، مطبعة بغيجة حساـ  :، تعنفإفجرإاستنرمخإإسىإردام إاسارفإاسعشرمف
د. ـ. ف ،2010. 

اآلفاؽ ، دار إننـإاسنجنهدمفإاسشةمدإاسشمخإاسعرر إاسترا كاشة بشير الفرحي:  /82
 .2004الجزائر، 

إاسترا إكبير سميمة:  /83 إاسعرر  إاسشمخ إاس دمث؛ إاسعصر إف  إاسجزا ر إأعالـ نف
 س. د.المكتبة الخضراء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، لإشةمدإاسكطفإكاإلاالـ

 .ف
إ)المكلب حبيب حسف:  /84 إاستكاام  إرنسرالد إاسجزا رمكف   (1962-1876اسط ر 

 .2013دار سيدم الخير لمكتاب، الجزائر، 
 .1999، دار المعرفة، الجزائر، اسعرر إاسترا إاس امهإاس ن رلكنيسي رابح:  /85
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 .2009دار البصائر، الجزائر،  ،ئتنبإاسجزا رالمدني أحمد تكفيؽ:  /86
 .2009دار البصائر، الجزائر،  ،هذ إه إاسجزا رالمدني أحمد تكفيؽ:  /87
إأانام إإ:قسنطينةمديرية الكثائؽ لكالية  /88 إاصكص إاسكطام ؛ إاس رئ  ك ن ؽ

 .1982، قسنطينة، الجزائر، 2، ط(1944-1931كك ن ؽ)
اس رئ إاإلصال م إاإلاالنم إف إاسجزا ر؛إر ثإف إاستنرمخإاسدما إمراد عمي:  /89

 .2007تر: محمد يحياتف، دار الحكمة، الجزائر،  ل(1940-5192كامجتننع إ)
آ نرإاإلننـإعردإاس نمدإرفإرندمسإر مسإجنعم إمطبكعات كزارة الشؤكف الدينية:  /90

 .1985، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، 1، ط4، جاسع ننءإاسنا نمفإاسجزا رممف
 ، الدار العثمانيةعننسا إاسنالئن إام ترافم إف إاسارفإاسعشرمفميسكرم محمد:  /91

 .2009الجزائر، 
 ، مكتبة النهضة الجزائرية2، طرانس إاسشرؾإكنظنهر الميمي مبارؾ بف محمد:  /92

 .1966الجزائر، 
 ، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع2، طارفإرندمسإكعركر إاسجزا ر :الميمي محمد /93

 .1980الجزائر، 
، دار الشهاب، باتنة شبصم إاسنا ـإرمفإاس ردم إكاسجننعم نكح السيد محمد:  /94

 .1989الجزائر، 
 .2002، المتحؼ الكطني لممجااد، الجزائر، أانشمدإكطام كزارة المجااديف:  /95
إاسكطام كزارة المجااديف:   /96 ، منشكرات المركز الكطني لمدراسات ئتنبإاحانشمد

 .1998 ، الجزائر،1954كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر 
إاسجزا ركعمي محمد الطاار:  /97 إاسترشمرمإف  إدراا إ1904-1830)إاستع مـ (؛

 .2009، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، الجزائر، تنرمبم إت  م م 
إاإليزلي عمار:  /98 إف إنكاجة  ، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية  تالؿاس انف 

 .2009الجزائر، 
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 اسران ؿإاسجننعم إ-2
إكتطكرهنإ:بف مكس  مكس  /1 -1900)إاس رئ إاإلصال م إركادمإاكؼإاشأتةن

مذكرة لنيؿ شهادة الماجستير في التاريخ الحديث كالمعاصر، جامعة منتكرم  ،(1939
 .2005/2006 قسنطينة،

إاسكازةإعبد الكااب:  شاللي /2 إنانجـ إف  إاسجزا رممف إاسنا نمف إاسعننؿ أك،نع
مذكرة لنيؿ شهادة الماجستير في التاريخ الحديث كالمعاصر  (ل1913-1966)

 .2003/2004، جامعة منتكرم، قسنطينة
إ)فالح رابح:  /3 إاسجزا ر إف  إامصال م  إكاس رئ  إاسزمتكا   (1954-1908جننع

 مذكرة لنيؿ شهادة الماجستير في التاريخ الحديث كالمعاصر، جامعة منتكرم، قسنطينة
2007/2008. 

إاسنانمتإ-3

إاحدر  اإلبراايمي محمد البشير: /1  172/173ع، 2، سؿ4، سالبصائر، استارمر
 .15/10/1951الجزائر، 

إرن،نفاإلبراايمي محمد البشير:  /2 إف   122ع ،2، سؿ3، سالبصائر، اسكعظ
 .05/06/1950 الجزائر،

إكاسع ـاإلبراايمي محمد البشير:  /3 إاستع مـ إع ى إاس زرم    2، سالبصائر، جانم 
 .23/08/1948 ،، الجزائر46، ع2سؿ

إاحن اإلبراايمي محمد البشير:  /4 إع ى إاسنع نمف  2، سؿ4، سالبصائر،  اكؽ
 .02/04/1951، الجزائر، 149ع

إرن،نفاإلبراايمي محمد البشير:  /5 إف  إكاإلرشند إاسكعظ  2، سالبصائر، دركس
 .11/07/1949، الجزائر، 86، ع2سؿ

إاسع ـاإلبراايمي محمد البشير:  /6 إنمندمف إف  إاسجدمد إاسجمؿ إقن ن قندة أاننءإإ؛
 .15/11/1948، الجزائر، 56، ع2، سؿ2س، البصائر، اسنع نمفإكنرائزهـ
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إاسنا نمفإاإلبراايمي محمد البشير:  /7 إاسع ننء إسجنعم  إاإلدارم إاسنج س إنف قرار
 .22/11/1948، ، الجزائر57، ع2، سؿ2، سالبصائر، اسجزا رممف

الجزائر ، 67، ع2، سؿ2، سالبصائر، نرشدإاسنع نمفاالبراايمي محمد البشير:  /8
14/02/1949. 

الجزائر ، 68، ع2، سؿ2، سالبصائر، نرشدإاسنع نمف إلبراايمي محمد البشير:ا /9
21/02/1949. 

إاسنع نمفاإلبراايمي محمد البشير:  /10 إنادننتنرشد   2، سؿ2، سالبصائر، ؛
 .14/02/1949، الجزائر، 67ع

إاسشرنببف أركاؽ بمقاسـ: ا /11 إأمةن إاحدب ، الجزائر 5، ع1، سالبصائر، إسى
31/01/1936. 

إأدعكئـبف الشريؼ عمي: ا /12 إقكـ إمن الجزائر ، 106، ع3، سالبصائر، إسىإاسع ـ
02/04/1938. 

إاسجزا رالمكلكد:  بف الصديؽا /13 إك نس  إكاحدب  146، ع4، سالنجاح، اسع ـ
 .15/02/1924قسنطينة، الجزائر، 

 3س  ،البصائر، ن نرر إاستع مـإاسعرر إف إاسكطفإاسجزا رمبف العكادم يحي: ا /14
 .10/12/1937 ،، الجزائر90ع

إاس رئ إبف المحبكب الغزالي: ا /15 إأرئنف إأ د إاسترا  إر اناـ إرف إاسعرر  احاتنذ
 .06/09/1928، الجزائر ،162، ع4س، الشهاب، اإلصال م 

إاسجزا رم ا :عبد الحفيظػ بف الهاشميا /16 إرنسرالد إكنكقعةن إاسعررم    النجاح، سع كـ
 . 01/02/1924 ،، قسنطينة، الجزائر144، ع4س
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إ: بف الهاشمي عبد الحفيظا /17 إاستع مـ إت،ممرإتةذمب إككجكب إاسارآام  رنسنئنتب
إذسؾ إإسى إكاسنرندرة إاس نس  إاسرراننج الجزائر ، قسنطينة، 186، ع5، سالنجاحل

12/12/1924. 

الجزائر ، 11، م 8، ج11، سالشهاب، اسرم  إاسنازسم بف باديس عبد الحميد: ا /18
 .1935نكفمبر

إاسعبف باديس عبد الحميد: ا /19 إسجنعم  إاإلدارم إاسنج س إنف إكتذئمر  ننءإرمنف
قسنطينة ، 11، ع1، سالصراط، اسنا نمفإاسجزا رممفإإسىإاحن إاإلاالنم إاسجزا رم 

 .27/11/1933الجزائر، 

 2ج ،7، سالشهاب، جنعم إاستررم إكاستع مـإاإلاالنم بف باديس عبد الحميد: ا /20
 .1931، الجزائر، مارس 7م 

إاسع ـبف باديس عبد الحميد: ا /21  16/07/1925، الجزائر، 3ع ،المنتقد، رجنؿ
  .2009 إعتن  بها قطش الهادم، دار الهدل، الجزائر،

إترا بف باديس عبد الحميد: ا /22 إتادـ  5س ،بالشها، س تعنرؼإكاستذئمرإرامن إنن
 .1929أكتكبر ،، الجزائر5، م 9ج

 .04/02/1938، الجزائر، 98، ع3س، البصائر، اساادإاحدر بف بشير أحمد: ا /23

إبف بشير أحمد: ا /24 إع نن ان ، الجزائر 137، ع3، سالبصائر، كشرنران كؿ
28/10/1938. 

 البصائر لآبرإاةـإناددإس ا،نءإع ىإاساة، إاسجزا رم بف بمقاسـ أبك بكر: ا /25
 .15/04/1938، ، الجزائر108، ع3س

إبف بمقاسـ العربي: ا /26 إاسع ننءل إع ى إدما  إ ؽ إرنسنجتنع   8، سالشهاباسعانم 
 .1932، الجزائر، جكيمية 8، م 7ج
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الجزائر ، 166، ع4، سالشهابردع إاسطرا ؽإف إاإلاالـلإبف بمقاسـ العربي: ا /27
04/10/1928 . 

إبف بمقاسـ العربي: ا /28 إمةدمهل إهذا إن ؿ إئنف إنف إ،ؿ  157، ع4س، الشهابقد
 .26/07/1928الجزائر، 

إبف بمقاسـ العربي: ا /29 إكاساةىل إذكمإاح الـ إإسى إدمام   9، ج8، سالشهابئ ن 
  .1932 ، الجزائر، سبتمبر8م 

إاسشرنبابف تبسة:  /30  ، قسنطينة، الجزائر14، ع1، سالصراط، إسى
18/12/1933. 

 4ج، 9، سالشهاب، ف إ    إندرا إتةذمبإاسرامفإكاسرانتإرترا : ابف تبسة /31
 .1933، الجزائر، مارس9م 

إاسامدإن ندإإ؛دمكافإاحدرنءبف جفاؿ أحمد: ا /32 إكاس ،ؿإاسنر ـك إاسنجد ر نءإفامد
 .31/07/1925 ،، قسنطينة، الجزائر219، ع5، سالنجاح، اسطمبإاس نكش إاسترا 

إرامدمإبف حكيدقة عمي: ا /33 إاإلصال م  إس  رئ  إن،م   إن طنت إعف اسئشؼ
جامعة  ،المجمة المغاربية لمدراسات التاريخية كاالجتماعية (ل1954-1935ر عرنسإ)

 ، مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر3ع ،جياللي ليابس، سيدم بمعباس
 .2011جكاف

، قسنطينة، الجزائر 416ع ،7، سالنجاح، ترا بف خميفة عمار: ا /34
06/03/1927. 

أشغاؿ الممتق  الكطني ، اسعرر إاسترا إاساة، إاسع نم إرنسجزا ربف ذياب أحمد: ا /35
عيف  ،كالية تبسة الجمعية الثقافية العربي التبسي، إعداد: الجزائرلمفكر اإلصالحي في 

 .2003 أفريؿ الجزائر، ،مميمة
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إكنرتئزاتبف سمينة محمد: ا /36 إنراـ إاسرندما  إاسترركم  الشهاب الجديد، اسنشركع
أفريؿ  ،، دار الهدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عيف مميمة، الجزائر3 م ،3ع ،3س

2004. 

إاساا بف عبد السالـ إبراايـ: ا /37 إع ننء  9، م 5، ج9، سالشهاب، إسىإجنعم 
 .1933الجزائر، أفريؿ 

إاساركمإاسشرمؼإف إترا بف عمارة الكردم: إا /38  2س ،البصائر،  ت نمفإرنسنكسد
 .02/07/1937، الجزائر، 73ع

إرنسشرمع بف عمارة الكردم: ا /39 إإاالنم  إدمام  إجنعم   2، سالبصائر، تأامس
 .30/07/1937الجزائر، ، 77ع

 131ع، 2، سؿ3، سالبصائر، رالغإنفإسجا إاستع مـإاسع من: بف عمر باعزيزا /40
 .18/09/1950الجزائر، 

إاستع مـز: بف عمر باعزيا /41 إسجا  إنف   168، ع2، سؿ4، سالبصائر، رالغ
 .03/09/1951الجزائر، 

شئنسم إاساة، إ)جنعم إاسع ننءإبف عكف بف عتك: ا /42 اسنا نمفإاس عؿإاإلصال  إكاظ
، جامعة جياللي المجمة المغاربية لمدراسات التاريخية كاالجتماعية اسجزا رممفإأانكذجن(ل

، مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر 2ع ،ليابس، سيدم بمعباس
 .2010جكاف

إكاستع مـبف عياد الطيب: ا /43 ، الجزائر 165، ع2، سؿ4، سالبصائر، استررم 
30/07/1951. 

الجزائر ، 220، ع2، سؿ5، سالبصائر، ف إطرمؽإظةكرإندام ي مالؾ: بف نبا /44
06/03/1953. 
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إاسنا نمفبف نبي مالؾ: ا /45 إعاد إاسنامح  66، ع2، سؿ2، سالبصائر، نمالد
 .07/02/1949الجزائر، 

إاسشرنبأبك الحؽ.ع:  /46 إعف  ، الجزائر108، ع3، سالبصائر، اس دمث
15/04/1938. 

إاسدمفإاحف،نا أميف عثماف:  /47 إاإلاالن إجننؿ  52ع  ،6، ساألصالة، كاستجدمد
 .1977الجزائر، ديسمبر

 .2013، قطر، جانفي4، عمجمة تفكر، استع مـإس جنمع براكف جكردكف: /48

أشغاؿ  لذئرمنتإنعإاسعالن إاسشةمدإاسشمخإاسعرر إاسترا بشيشي محمد األميف:  /49
 العربي التبسي الجمعية الثقافية، إعداد: الممتق  الكطني لمفكر اإلصالحي في الجزائر

 .2003 أفريؿ الجزائر، ،عيف مميمة دار الهدل،، كالية تبسة

إاس كرة :بكالطميف األخضر /50 إأ انء  128ع، 11س، مجمة الجيش، اسطبإكاسعالج
 .1974نكفمبر 

إاسبمرم بكبكر بف الطاار:  /51 الجزائر ، قسنطينة، 144، ع4، سالنجاح، اسجنعم 
01/02/1924. 

 اإلصالحإف إف ا  إجنعم إاسع ننءإاسنا نمفإاسجزا رممفن ةكـإبكجالؿ العربي:  /52
دار الهدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عيف مميمة ، 3م ، 3، ع3، سالشهاب الجديد
 .2004الجزائر، أفريؿ 

إاسنعةدبكشماؿ أحمد:  /53  ، الجزائر90، ع2، سؿ2، سالبصائر، ننسم 
05/09/1949. 

إالتبسي العربي:  /54 إاسدمف إرناـ إرنسدمف  الشهاب لككجكبإ رنتإاسنص  مفاإل،رار
 .29/09/1927، الجزائر، 115، ع3س
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إئاتالتبسي العربي:  /55 إأمانن إاسجزا رم إأمةن إرؾ إتصمح   2، سالشهاب، اسجزا ر
 .01/07/1926، الجزائر، 34ع

إاإلاالـالتبسي العربي:  /56 إنف إه  إهؿ إاسع مكم   118، ع3، سالشهاب، اسب كة
 .20/10/1927الجزائر، 

  ، الجزائر204، ع2، سؿ5، سالبصائر، بطنبالتبسي العربي:  /57
20/10/1952. 

الجزائر ، 44، ع2، سؿ2، سالبصائر، دمفإف إذن إاهللإما،ىالتبسي العربي:  /58
26/07/1948. 

إاسع ننءالتبسي العربي:  /59 إجنعم  ، الجزائر 95، ع3س، البصائر، فتكل
14/01/1938. 

إاسعظننءالتبسي العربي:  /60 ، الجزائر  83، ع2، سالشهاب، ئ ننت
10/02/1927. 

إاستع مـ: التبسي العربي /61 ، الجزائر 239، ع2، سؿ6، سالبصائر ،رالغإ؛سجا 
04/09/1953. 

إرنسجزا رالتبسي العربي:  /62 إاسدمف إإسىإرجنؿ الجزائر ، 32، ع2، سالشهاب، اداء
24/06/1926. 

إاسنا نمفتركي رابح:  /63 إاسع ننء إجنعم  إر مس إان ب إاسترا  إاسعرر  إاسشمخ
 أشغاؿ الممتق  الكطني لمفكر اإلصالحي في الجزائر، (1956-1944اسجزا رممفإ)

 الجزائر ،عيف مميمة دار الهدل، ،كالية تبسة الجمعية الثقافية العربي التبسيإعداد: 
 .2003 أفريؿ
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اسصراعإرمفإجنعم إاسع ننءإك ئكن إام تالؿإاس راا إف إاسجزا رإتركي رابح:  /64
إ الجزائر ، 1981، النصؼ الثاني مف سنة مجمة التاريخ، 1939-1933رنس ترة
1981. 

 2سؿ، 6، سالبصائر، اتن جإانت نانتإرع  إجنعم إاسع ننءإرنسانهرةتركي رابح:  /65
 .11/09/1953، ، الجزائر240ع

تؽ:  (1880-1830اسنجنرةنتإاس انفم إف إاسجزا رإاسناتعنرةإ)تكريف إيفكف:  /66
 .1972الجزائر، ، 61، عاألصالةبكعمراف الشيخ، 

إك،كا مةنجفاؿ محمد:  /67 إترا  إشرنب ، الجزائر 159، ع4، سالبصائر، إسى
31/03/1939. 

إاسناجدإكاحنرإفمةنإرننإمإم مؽإشرعنجفاؿ محمد:  /68  4س ،البصائر، ااتةنؾإ ـر
 .30/12/1938، الجزائر، 146ع

الجزائر ، 163، ع4، سالبصائر،  نس إاحن إكاح ن إف إاسنانجدجفاؿ محمد:  /69
28/04/1939 . 

 .18/03/1938، الجزائر، 104، ع3، سالبصائر، بطنبجفاؿ محمد:  /70

إاسجزا رجفاؿ محمد:  /71 إأكراسإحرانء إجرؿ  12م ، 6، ج12، سالشهاب، ك  
 .1936الجزائر، أكت/سبتمبر

إاسنا نمفإجكامع عمار:  /72 إاسع ننء إجنعم  إرنكز إأ د إهكاـ إاسر ننف إعرد اسشمخ
 .21/09/2014-15/09، الجزائر، 721ع ،البصائر، راكؽإأهراس

إكاإلصالح: الحافظي المكلكد /73 ، الجزائر 4، ع1، سالشهاب، اسجرا د
03/12/1925. 
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أشغاؿ الممتق  الكطني الثالث ، ئ ن إاسدئتكرإ نندمإاسةنشن حمادم الهاشمي:   /74
كالية  العربي التبسيالشيخ الجمعية الثقافية عداد: لمفكر اإلصالحي في الجزائر، إ

 .2006 أفريؿ الجزائر، ،عيف مميمة دار الهدل، ،تبسة

مجمة   لدكرإاسناجدإف إرثإاسكع إكاس انف إكاس ،نرةإاإلاالنم حماني أحمد:  /75
 .1978الجزائر، جكاف/ جكيمية ،  58/59، ع7، ساألصالة

إاس رئ إ، يعيش محمد: حميدم أبكبكر الصديؽ /76 إسدل إاس ر إاستع مـ تجرر 
إاسجزا رم  ، أعماؿ الممتق  الكطني األكؿ حكؿ التعميـ في الجزائر أثناء اإلصال م 

 2009جكاف  15إل   14المنعقد بكالية عنابة مف (، 1962-1830االحتالؿ )
منشكرات المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر 

 .2011، العالمية لمطباعة كالخدمات، الجزائر، 1954

إاعتررالممكشي التبسي: خالدم محمد  /77 إسنف ، الجزائر 8، عالمنتقد، عررة
  .2009 إعتن  بها قطش الهادم، دار الهدل، الجزائر،، 20/08/1925

 .27/10/1947 ،، الجزائر12، ع2، سؿ1، سالبصائر، ا تجنجإترا إخالدم: /78

الجزائر ،  298، ع2، سؿ7، سالبصائر، قمن إاسنرأةإف إاسنجتنع: خميفة باية /79
24/12/1954. 

أشغاؿ الممتق  ، اسشمخإعردإاس نمدإرفإرندمسإاسا  م إكاستجدمدالدراجي محمد:  /80
 الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسي، إعداد: الكطني لمفكر اإلصالحي في الجزائر

 .د. س. ف  الجزائر،  ،، دار الهدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عيف مميمةكالية تبسة

إديمقراطي:  /81 إاساطحمن إدكار إأدرئكا إاسدمناراطم   2، سؿ1، سالبصائر، أاصنر
 .27/10/1947، الجزائر، 12ع
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إ)ذكيب عزالديف:  /82 إاسشركئ إكنكاق هإاسشعرم  أياـ تبسة ، (2005-1916ن ند
إاألدبية مطبعة سرار ، 1، ط2009مارس 15-14دار الثقافة لكالية تبسة، يكمي ل

 .س.ف .دباتنة، الجزائر، 

الجزائر ، 61، ع2، سالبصائر، استع مـإاسعرر إاس رإكأارنبإتأبر رحكمة عمي:  /83
02/04/1937. 

إاسعكمانترحكمة عمي:  /84 إف  إ إاسدمام  ، الجزائر 94، ع3، سالبصائر، اسجنعم 
07/01/1938. 

 .18/03/1938، الجزائر، 104، ع3، سالبصائر، اسكترإاسجزا رمرحكمة عمي:  /85

إرخيمة عامر:  /86 إاإلاالنم  إكنكاقؼاسئشنف  إتنرمخ إمجمة أكؿ نكفمبر، اسجزا رم 
 .2015، الشركة الكطنية لمنشر كاإلشهار، الجزائر، مارس 179ع

إكاس انف حمد الصالح: م رمضاف /87 إكامجتننع  إاسعان دم إكدكرهن إاسع ننء  جنعم 
  .1984الجزائر، سبتمبر/أكتكبر، 83، ع14س ،مجمة الثقافة

إاس،رمر: ركابحية إبراايـ /88 إاساناـ... الجزائر ، 63، ع2، سؿ2، سالبصائر، أرك
10/01/1949. 

إاسعنؿركابحية إبراايـ:  /89 ، الجزائر 278، ع2، سؿ7، سالبصائر، اا 
09/07/1954. 

إكشجكفالزاارم:  /90 ، قسنطينة، الجزائر 17، ع1، سالصراط، شؤكف
08/01/1934. 

إرترا زمرلي مصطف :  /91 إاسنا نمف إاسشرنف إساندم إعنكن   البصائر، اجتننع
 .10/06/1938، ، الجزائر117، ع3س
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إمتصنرعنفزمرلي مصطف :  /92 إكاسرنطؿ ، الجزائر 119، ع3، سالبصائر، اس ؽ
24/06/1938. 

إاسجزا رمزمرلي مصطف :  /93 ، الجزائر 110، ع3، سالبصائر، اسكتر
22/04/1938. 

إاإلصالح :زمرلي مصطف  /94 إمئكف  الجزائر ،119ع، 3س ،البصائر، ئمؼ
24/06/1938. 

إاحنؿزمرلي مصطف :  /95 إئشنف  إاسئش  ؛ إاسعنؿ إإسى إران  4، سالبصائر، همن
 .04/02/1939، الجزائر، 151ع

إاسكطفالساسي محمد:  /96 إإصالحإ؛ران ؿ  الجزائر، 11ع ،1، سالشهاب، طنسرك
21/01/1926. 

إاسشعرم سعدم الطاار:  /97 إاحدرمنت  197، ع2، سؿ5، سالبصائر، نصدر
 .28/07/1952الجزائر، 

إاس نس  ش. ص. ـ:  /98 الجزائر ، 130، ع3، سالبصائر، جنعم إاستةذمبإكدكرتةن
09/09/1938. 

إاس نس  ش. ص. ـ:  /99 الجزائر ، 131، ع3، سالبصائر، جنعم إاستةذمبإكدكرتةن
19/09/1938. 

إاسزمتكاممفإالشبككي محمد: /100 إاسجزا رممف إاسط ر  إسجنعم  إاسعنـ  إامجتننع
 .11/02/1939، ، الجزائر152، ع4، سالبصائر

الجزائر ، 2، ع2، سؿ1، سالبصائر، استررم إأانسإاستع مـلشبككي محمد: ا /101
01/08/1947. 
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إاسشرمع الشبككي محمد:  /102 إشرنب ائر ، الجز 94، ع3، سالبصائر، إسى
07/01/1938. 

إاسررمعالشبككي محمد:  /103 إنف ، الجزائر 77، ع2، سؿ2، سالبصائر،  ظان
25/04/1949. 

إاسارلالشبككي محمد:  /104 إأـ ، الجزائر 22، ع2، سؿ2، سالبصائر، غندة
09/02/1948. 

الجزائر ،  65، ع2، سؿ2، سالبصائر، ف إفجرإمكـإن ندالشبككي محمد:  /105
31/01/1949. 

اتن جإامنت نانتإرنسندارسإاس رة؛إنفإآ نرإنعةدإعردإاس نمدإالشبككي محمد:  /106
 .26/07/1948، الجزائر، 44ع ،2سؿ، 2، سالبصائر، رفإرندمس

استا مدمإف إاسجزا رإاةنم إاسارفإاستناعإعشرإكردام إاستع مـإشخـك سعدم:  /107
، أعماؿ الممتق  الكطني األكؿ حكؿ التعميـ في الجزائر أثناء االحتالؿ اسارفإاسعشرمف

، منشكرات 2009جكاف  15إل   14(، المنعقد بكالية عنابة مف 1830-1962)
  1954فمبر المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نك 

 .2011العالمية لمطباعة كالخدمات، الجزائر، 

الجزائر ،  129، ع3، سالشهاب، مإنرنس، إكمإإفراطعباس عمي بف حمانة:  /108
05/01/1928. 

إتر،ن إعباس عمي:  /109 إاسنعنرؼ إنف إأران ان إك رننف إنانجدان إغ ؽ إأف أ ؽ
 .19/07/1928 الجزائر،، 156، ع4، سالشهاب، فراان

إاسنا نمفإالعربي إسماعيؿ:  /110 إاسع ننء إف إندارسإجنعم  امنت نانتإاسااكم 
 .06/06/1949، الجزائر، 82ع، 2، سؿ2، سالبصائر، اسجزا رممف
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إاسندارسي إسماعيؿ: العرب /111 إرشؤكف إاسان ن  إاسجنعمنت  2، سالبصائر، إسى
 .14/02/1949، ، الجزائر67، ع2سؿ

إكاسنع نمفالعربي إسماعيؿ:  /112 إاسندمرمف  64، ع2سؿ، 2، سالبصائر، إسى
 .24/01/1949الجزائر، 

إاسندارسالعربي إسماعيؿ:  /113 إرشؤكف إاسان ن  إاسجنعمنت إإسى  البصائر، رمنف
 .07/03/1949، الجزائر، 70، ع2، سؿ2س

إف إرراننجإاسااكاتإالعربي إسماعيؿ:  /114  2سؿ، 3، سالبصائر، 5كإ4تعدمؿ
 .31/10/1949، الجزائر، 93ع

إاالعربي إسماعيؿ:  /115 إاستع مـ إسجا   93، ع2، سؿ3، سالبصائر، سع منقرارات
 .31/10/1949الجزائر، 

إاستررم : العربي إسماعيؿ /116 إف  إتكجمةم   93، ع2، سؿ3، سالبصائر، نذئرة
 .31/10/1949الجزائر، 

ن  ؽإررراننجإاستع مـإبنصإرنستالنذةإاسذمفإمبت  كفإإسىإالعربي إسماعيؿ:  /117
 .31/01/1949، الجزائر، 65، ع2، سؿ2س ،البصائر، اسندارسإاس راام 

إاسع من: العربي إسماعيؿ /118 إاستع مـ إسجا   72، ع2، سؿ2، سالبصائر، نف
 .21/03/1949الجزائر، 

إعاه؟العقبي الطيب:   /119 إف إغاى إأـ إاسمكـ إاإلصالح إإسى إ نج  إف  إا ف  هؿ
 .24/04/1933 الجزائر، ، قسنطينة،03، ع1س،  السنة

إإمإالعقبي الطيب:  /120 إإصال ةن إع ى إمادر إكم إاإلصالح إإسى إ نج  إف  احن 
 .08/05/1933، قسنطينة، الجزائر، 05، ع1، ساسع ننءلإ
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إاسنجتنعالعيد محمد:  /121 إف  إكأ رهن إاسندرام   2، ع1، سالبصائر، استررم 
 .10/01/1936الجزائر، 

إ منتهإعيساكم أحمد:  /122 إاس ن رة إاسجزا رم  إاس كرة إشنعر إاسشركئ  إن ند اسشمخ
أشغاؿ الممتق  الكطني لمفكر اإلصالحي في ، (2005-1916اإلصال  إ)إكناةجه
، دار الهدل لمطباعة كالية تبسة الجمعية الثقافية الشيخ العربي التبسيإعداد:  الجزائر،

 .د. س. فلنشر كالتكزيع، عيف مميمة، الجزائر، كا

 اإلاالنم إاسجزا رم نصرإاسشاما إت ت ؿإرنسئشنف إالغسيرم محمد المنصكر:  /123
 .11/09/1953، الجزائر، 240، ع2، سؿ6، سالبصائر

إاسنع نمفالغسيرم محمد:  /124 ، الجزائر 67، ع2، سؿ2، سالبصائر، نرشد
14/02/1949. 

إاس دم  فضالء محمد الحسف:  /125  268، ع2، سؿ6، سالبصائر، اسندرا 
 .23/04/1954الجزائر، 

 البصائر لاسعنؿإرنات،نهنإرانس إاسنارحإاست إمجبفضالء محمد الطاار:  /126
 .22/01/1954، ، الجزائر255، ع2، سؿ6س

الجزائر ، 40، ع1س، البصائر، ا تجنجإع ىإزردةإارفإج كؿكنكش عمار:  /127
23/10/1936. 

 .17/04/1936، الجزائر، 15، ع1، سالبصائر، اسعكمانتكنكش عمار:  /128

إاسندارسلجنة التعميـ العميا:  /129 إكتالنذة إاسندمرمف إإسى  2، سالبصائر، تارمه
 .06/12/1948، ، الجزائر59، ع2سؿ

إاس ػلكنيسي إبراايـ:  /130 إتدرمس إنف إاماتعننرم  إاإلدارة إاسعررم إٌّأهداؼ ػ، 
إام تالؿ إنف إاحكسى إاسااكات إف  ، أعماؿ الممتق  الكطني األكؿ حكؿ س  رااممف
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إل   14المنعقد بكالية عنابة مف (، 1962-1830التعميـ في الجزائر أثناء االحتالؿ )
، منشكرات المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية 2009جكاف  15

 .2011، ، العالمية لمطباعة كالخدمات، الجزائر1954كثكرة أكؿ نكفمبر 

إاحدرنءج:  .ـ. ص /131  ، قسنطينة، الجزائر167، ع4، سالنجاح، دمكاف
25/07/1924. 

إكترنمنةنمامي إسماعيؿ:  /132 إاسنانجد إإاشنء  500، ع8س ،النجاح،  رئ 
 .05/10/1927قسنطينة، الجزائر، 

المجمة المغاربية ، اس ئرإاسكطا إكاست ررمإعادإاحنمرإعردإاساندمجاكد محمد:  /133
مكتبة الرشاد  جامعة جياللي ليابس، سيدم بمعباس،، لمدراسات التاريخية كاالجتماعية
 .2012مارس ، لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر

إاحن إالمجمس اإلدارم لجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف:  /134 إإسى ناشكر
 .16/10/1936، الجزائر، 39ع، 1، سالبصائر، اسجزا رم إاسنا ن 

إ)مراح محمد:  /135 إفنرس إ1994-1919س رمرب  587، عالكعي اإلسالمي(ل
 .2014الككيت، مام 

إاس ا  مرحـك عمي: /136 ، الجزائر 152، ع4س، البصائر، اسشرنب
11/02/1939. 

إاسنتجكؿمرحـك عمي:  /137 ، الجزائر 120، ع3، سالبصائر،  دمث
01/07/1938.  

إاسنتجكؿ :مرحـك عمي /138  الجزائر ،121، ع3س ،البصائر،  دمث
08/07/1938. 
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إاسجزا رممزاكدم إبراايـ:  /139 ، الجزائر 104، ع3س، البصائر، احدب
18/03/1938. 

إنرنرؾمزاكدم إبراايـ:  /140 إاسشمخ إاسنر كـ إذئرل  5، سالبصائر، اسنم  إ كؿ
 .06/03/1953، ، الجزائر220، ع2سؿ

إاست رمرمسعكد. ؽ:   /141 إف إنعرئ  إاسجزا رم إكدكرهن مجمة ، اسئشنف إاإلاالنم 
 .1974، كزارة الشباب كالرياضة، الجزائر، سبتمبر/ نكفمبر 2/3ع إ،بفاؽ

إاسنع ـمطركح العيد:  /142 ، الجزائر 56، ع2، سؿ2، سالبصائر، إسى
15/11/1948. 

إم  مطركح العيد:  /143  133ع ،2، سؿ3، سالبصائر ،جكس إ كؿإعرشإأكمد
 .23/10/1950الجزائر، 

 2سؿ ، 7، سالبصائر،  كؿإق،م إا،طةندإاسدمفإاإلاالن مطركح العيد:  /144
 .05/11/1954، ، الجزائر292ع

الجزائر ، 181، ع2، سؿ5، سالبصائر، مكـإدارإاسط ر إرترا مطركح العيد:  /145
21/01/1952. 

إاسعزمزالمكي الشاذلي:  /146 إس كطف ، الجزائر 65، ع2س، البصائر، رشرل
30/04/1937. 

إاس طرالمكي الشاذلي:  /147 إعمد ، الجزائر 96، ع3، سالبصائر، رنانار 
21/01/1938. 

 13ع ،1، سالشهاب، استع مـإاسدما إرنسجزا رإك ظإاسزكامنإناه: الميمي مبارؾ /148
 .24/02/1926الجزائر، 
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إإ:نجار عمار /149 إاسنامنمفإاداءإنف إاسجزا ر إإسىإأرانء إاسجزا رممف إاسط ر  جنعم 
 .19/01/1948 الجزائر، ،20ع، 2، سؿ2، سالبصائر ،رتكاس

إاسان نكفاكاـ أحمد:  /150 الجزائر ، 75، ع2س، البصائر، ف إاسعنؿإاساجنحإأمةن
16/07/1937. 

إرنراطاكاـ األخضر:  /151 ، الجزائر 153، ع4، سالبصائر، ا ت نؿ
18/02/1939. 

إنراطاكاـ األخضر:  /152 إف  ، الجزائر 151، ع4، سالبصائر، اإلصالح
04/02/1939. 

الجزائر ، 162، ع4، سالبصائر، ننإناتارؿإاسراتإاسجزا رم اكاـ األخضر:  /153
21/04/1939. 

إاإلصال م اكاـ عمي:  /154 إكاساة،  إم    130، ع3، سؿ3، سالبصائر، أكمد
 .11/09/1950الجزائر، 

إرتكاسإإالكافي سمية: /155 إكاسامنام  إاس ئرم  إكاشنطنتةن إاسطالرم  اسرع نت
، جامعة جياللي المجمة المغاربية لمدراسات التاريخية كاالجتماعية، (1920-1958)

الجزائر، جكاف  ،، مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر كالتكزيع2ع ،ليابس، سيدم بمعباس
2010. 

اإلاالن إاسجزا رمإف إعننس إجكس إشرنبإاسنؤتنرإالكرتالني محمد الطاار:  /156
 .04/08/1939الجزائر، ، 177، ع4، سالبصائر، قااطما 

إرنراطاليحياكم عمي:  /157 إشعر  ، الجزائر 175، ع4، سالبصائر، تأامس
21/07/1939. 
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إإاسنعنجـإكاسنانجد-4

الة عمر رضا:  /1  .1993، مؤسسة الرسالة،  بيركت، 1، جنعجـإاسنؤس مفكح 

الة عمر رضا:  /2  .1993، مؤسسة الرسالة، بيركت، 3، جاسنؤس مفنعجـإكح 

 احمنـإاسدراام إ-5

:إارذةإتنرمبم إعفإ منةإاسشةمدإاسرطؿإهكاـإاسشنفع إرفإقسمة المجااديف بمرسط /1
 .21/03/1998، منظمة المجااديف، تبسة رشمرإاسم منكمل

 اسنجالتإكاسجرا دإ-6

إاسرصن رنج  إإ-)أ(

 .09/10/1936، الجزائر، 38ع

 .06/11/1936 الجزائر،، 42ع

 .12/02/1937، الجزائر، 55ع

 .14/05/1937، الجزائر، 67ع

 .18/06/1937، الجزائر، 71ع

  .02/07/1937، الجزائر، 73ع

 .03/09/1937، الجزائر، 80ع

 .30/09/1937، الجزائر، 83ع

 .07/01/1938، الجزائر، 94ع

 .21/01/1938، الجزائر، 96ع

 .11/02/1938، الجزائر، 99ع
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 .18/02/1938، الجزائر، 100ع

 .01/07/1938، لجزائرا ،120ع

 .28/10/1938، الجزائر، 137ع

 .20/01/1939، الجزائر، 149ع

 .27/01/1939، الجزائر، 150ع

 .11/02/1939، الجزائر، 152ع

 .05/05/1939، الجزائر، 164ع

 .04/08/1939، الجزائر، 177ع

 . 01/08/1947، الجزائر، 2ع

 .13/10/1947، الجزائر، 10ع

 .20/10/1947، الجزائر، 11ع

 .09/02/1948، الجزائر، 22ع

 .12/07/1948، الجزائر، 43ع

 .28/09/1948، الجزائر، 51ع

    .22/11/1948، الجزائر، 57ع

  .25/04/1949، الجزائر، 77ع

 .30/05/1949، الجزائر، 81ع

 .31/10/1949، الجزائر، 93ع

 .20/02/1950، الجزائر، 108ع
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 .05/06/1950الجزائر،  ،122ع

 .30/04/1951، الجزائر، 153ع

 .07/05/1951 الجزائر،، 154ع

 .13/08/1951، الجزائر، 167ع

 .15/10/1951، الجزائر، 172/173ع

 .15/09/1952، الجزائر، 201ع

 .29/09/1952، الجزائر، 202ع

 .30/01/1953، الجزائر، 215ع

 .03/04/1953، الجزائر، 224ع

 .04/09/1953 ، الجزائر،239ع

 .23/10/1953، الجزائر، 244ع

 .      13/11/1953، الجزائر، 247ع

 .09/07/1954، الجزائر، 278ع

 .17/09/1954، الجزائر، 285ع

 .26/11/1954 ، الجزائر،294ع

 .09/03/1956 ،، الجزائر357ع

 .15/11/2015-09/11، الجزائر، 781ع

إإاسشةنبنج  إإ-)ب(

 .17/06/1926، الجزائر، 31ع
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 .20/10/1927، الجزائر، 118ع

 .01/12/1927، الجزائر، 124ع

 .02/08/1928، الجزائر، 158ع

 .18/10/1928، الجزائر، 168ع

 .01/11/1928الجزائر، ،170ع

 .08/11/1928، الجزائر، 171ع

 .1929، الجزائر، أكتكبر5م 

 .1930، الجزائر، جكاف6م 

 .1933، الجزائر، مارس9م 

 .1935الجزائر، أكت ، 11م 

  جرمدةإاسصراطإ-)ج(

 .25/09/1933، قسنطينة، الجزائر، 3ع

إاساجنحإ-)د(

 .04/07/1924قسنطينة، الجزائر، ، 165ع

 . 08/05/1925، قسنطينة، الجزائر، 207ع

 .11/09/1925، قسنطينة، الجزائر، 230ع

 .20/02/1927، قسنطينة، الجزائر، 410ع

 .10/04/1927، قسنطينة، الجزائر، 429ع

 .22/04/1927، قسنطينة، الجزائر، 434ع
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 .22/06/1927، قسنطينة، الجزائر، 458ع

إإجرمدةإاسشركؽإ-)ق(

 .28/06/2013، الجزائر، 4060ع

إ)تكاس(إاسنج  إاسزمتكام إ-)ك(

 .1936، تكنس، نكفمبر 1، م 3ج

 .1937، تكنس، مارس 1، م 7ج

 .1937أفريؿ تكنس، ، 1، م 8ج

  II  احجارم إ    غ 

إاسئتب-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-en-

Provence, 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 (1880-

1950), 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 xx
e
 siecle), edition el Maarifa, Algerie, 2010. 

إاسنانمت-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, Souk-

Ahras, 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 XIII
e
 

Siècle, Revue Africaine, Volume 49,  Année 1905. 
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إاسص   إاسعاكافإاسرقـ
إ19 1855ك 1854جدكؿ عدد رؤكس الماشية إحصاء سنتي إ01
جدكؿ يبيف عدد االشجار المغركسة كاالنتاج سنكيا في ناحيتي نقريف إ02

 كفركاف
إ22

جدكؿ يمثؿ المدف التكنسية التي يتعامؿ معها سكاف منطقة تبسة إ03
 جمبهاكمختمؼ المكاد التي يتـ 

إ283

جدكؿ لعدد طمبات التراخيص لفتح الكتاتيب القربنية كالمدارس في الفترة إ04
 1942إل  سنة  1938مف سنة 

إ147-148

 1952سبتمبر 14 بتاريخ اتـ إجراؤا جدكؿ يمثؿ نتائ  االمتحانات التيإ05
  .بمعهد عبد الحميد بف باديس

إ215

إ216 قسنطينةبمركز  1953عاـ جدكؿ نتائ  امتحانات إ06
جدكؿ يبيف أكل  البنات المكاتي سجمف بمدرسة تهذيب البنيف كالبنات إ07

 1938بتبسة سنة 
إ219

إ229 لمتالميذ الميمييف 1949لممكاد في سنة  التكزيع األسبكعيجدكؿ يمثؿ إ08
في الفترة مف  تعداد تالميذ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسةجدكؿ إ09

 1939إل   1936
إ231

جدكؿ عدد التالميذ المسجميف كالمنقطعيف بمدرسة تهذيب البنيف كالبنات إ10
 1944/1945ك 1943/1944في المكسميف  بتبسة

إ233

في الفترة مف  جدكؿ تعداد تالميذ مدرسة تهذيب البنيف كالبنات بتبسةإ11
 1952إل   1946

إ233

إ238 جدكؿ أياـ العطؿ في السنةإ12
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إاحطرك  :
لقد عممت اإلدارة االستعمارية عم  طمس مقكمات الشخصية الكطنية، لذلؾ سع  رجاؿ الحركة اإلصالحية في 
منطقة تبسة كغيراـ مف مصمحي مناطؽ الجزائر لممحافظة عم  مقكمات الشخصية الكطنية كمجابهة مخططات 
اإلدارة  اإلستعمارية، كبعض رجاؿ الطرؽ الصكفية المتعاكنيف معها. كعمؿ رجاؿ اإلصالح مع مختمؼ شرائح 
المجتمع أطفاال كشبابا كشيكخا، ككانت الكسائؿ المعتمدة اي إنشاء المدارس لتعميـ أكبر عدد ممكف مف النشء  

، ككذا تككيف النكادم الستقباؿ الشباب إضافة كبناء المساجد الحرة لتهذيب كتكجيه الناس عمكما كالشيكخ خصكصا
إل  نشاط الجمعيات الرياضية كالثقافية كالكشفية، لقد نكع رجاؿ اإلصالح في الكسائؿ قصد نشر أفكاراـ بيف مختمؼ 

 الفئات كذلؾ لمدة فاقت الربع قرف.
إاسئ ننتإاسن تن م :

ت الشخصية الكطنية، المجابهة الثقافية، الطرؽ رجاؿ اإلصالح، المدارس، النكادم، الجمعيات، التهذيب، مقكما
 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. 



 

 

 


