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ملخص البحث:

يتناوؿ ىذا اؼبقاؿ موضوع التعليم العريب اغبر يف اعبنوب اعبزائري من خالؿ منطقة الزيباف (بسكرة وضواحيها) خالؿ الفًتة
اؼبمتدة بني  1920و  1954اليت سبثل الفًتة الذىبية لنشاط اغبركة اإلصالحية اعبزائرية خاصة يف ؾباؿ التعليم العريب
اغبر.
فتطرؽ اؼبقاؿ ألىم الدعوات والنداءات واؼببادرات إلصالح التعليم واالىتماـ بتعليم أبناء األىايل اؼبسلمني وكذلك
أىم اؼبؤسسات التعليمية اليت ظهرت وبراؾبها ومناىجها وانتظامها يف مشروع صبعية العلماء اؼبسلمني اعبزائريني بعد ذلك.
الكلمات المفتاحية:
التعليم العريب ،بسكرة ،اعبنوب اعبزائري ،اغبركة اإلصالحية.
Abstract :
this article deals with the subject of free Arabic education in southern Algeria
through the region of El Zibane "Biskra and surroundings" from the period 1920 to

*المؤلف المرسل
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1954 which represents the golden phase for the activity of the Algerian reform
movement especially in field of free Arab education.

the article contained the invitations, the
calls and the initiatives to reform the
teaching as well as the importance given
to the teaching of the children of the
)native Muslims (children of indigenous
and also the most important
establishments which were built
according
to
their
programs,
curriculums and their integration into
the project of the Association of
Algerian Muslim Ulemas at the latest.
keywords:Arabic
teaching, Biskra,
Algerian south, Reform movement

مقدمة:
مثّل التعليم يف اعبزائر خالؿ الفًتة االستعمارية الفرنسية
نقطة التقت عندىا ـبتلف اؼبواقف اتفاقا أو تصادما من
حيث كوهنا تعكس التكوين و التمكني واالستمرار
لألفكار و االيديولوجية واؽبوية وصناعة اؼبواقف واؼبكاسب
يف األخري .لذا شكل حقال من اغبقوؿ اليت عرفت زطبا
كبريا طيلة فًتة االستعمار الفرنسي يف اعبزائر ،وظلفي مد
وجزر بني السلطات االستعمارية الفرنسية من جهة واغبركة
الوطنية اعبزائرية عرب مراحل تطورىا من جهة أخرى اىل
غاية ثورة أوؿ نوفمرب .1954
ويف ىذه الدراسة سنتطرؽ إىل أىم مؤسسات
التعليم العريب اغبر اليت تكفلت دبهمة نشر اللغة العربية
ومبادئ الدين اإلسالمي وعلومو يف منطقة الزيباف (بسكرة

وضواحيها) واليت ظهرت يف الفًتة اؼبمتدة من هناية اغبرب
العاؼبية األوىل إىل غاية ثورة أوؿ نوفمرب  ،1954وندرس
كيف تطورت ىذه اؼبؤسسات وتوسعت والعوامل اليت
أدت إىل ىذا التطور وأىم اؼبواقف اليت قابلت ىذا النشاط
والتوسع ،دوف إغفاؿ أىم الدعوات اليت سبقتها واحملاوالت
اعبادةاليت عرفتها.
 -1صورة عنالحياة الثقافية والتعليمية في الزيبان:
كاف من الطبيعي أف تنعكس األوضاع السياسية
واالقتصادية السيئة لألىايل للجزائريني ربت االستعمار
على حياهتم الثقافية والعلمية ،خاصة أف السياسة
التعليمية الفرنسية قد بنيت على ؿباربة اللغة والثقافة
العربية و ىذا دبنظومة متعددة القوانني و التشريعات
أمهها اعتبار العربية لغة أجنبية يف اعبزائر ،وؿباربة تاريخ
وجغرافية اعبزائر سبيل استكماؿ القضاء على الشخصية
اعبزائرية يف ـبتلف أبعادىا.

1

ففي  24ديسمرب  1904أمر اغباكم العاـ
باعبزائر ُجونار بقصر رخصة التعليم على تعليم القرآف
دوف تفسريه ،وإذا كاف األطفاؿ يف مشاؿ اعبزائر قد ظلوا
بعيدين عن حركة التعليم بفعل سوء األوضاع االقتصادية
لعائالهتم ،واقحامهم يف الرعي ومسح األحذية والعمل
يف اؼبزارع فحاؿ أبناء اعبنوب مل تكن بأفضل منهم
فكاف الرعي ومسح األحذية والعمل يف الواحات ىو
2
مصريىم.

- 82 -

مجلة دراسات تاريخية

ISSN : 2352-9741
المجلد  08:العدد  01 :السنة  / 2020 :ص ص 90 -81

وؽبذا ال تفاجئنا نسبة األمية يف اعبزائر اليت بلغت
تسعني باؼبئة (  )%90بالنسبة للرجاؿ و شبانية وتسعني
وأربعة أجزاء (  ) % 98.4بالنسبة للنساء 3 .وقد
سبثلت أىم مؤسسات التعليم يف منطقة الزيباف فيما
يلي:

أ -الزوايا:

عقم تعليم الزوايا وعدـ مالءمتو للعصر و عدـ توفر
فرص الدراسة لألطفاؿ خاصة أبناء الفقراء منهم ،حىت
دعا أحد أبناء منطقة سيدي عقبة إىل عدـ التمييز بني
أبناء الفقراء واألغنياء يف قبوؽبم باؼبكاتب القرآنية .ولعل
ىذا ما يفسر لنا توجو طلبة الزيباف إىل اؼبشرؽ وتونس
وحىت اؼبغرب األقصى.
ب -المسجد:

ُّعفائر،وقلّةوقد وجدت يف الزيباف ز
ومنهاالضاعبز
اؼبسجدي
اإلسالمية
التعليم
غلب يفعلىالبالد
لعبت الزوايا دورا دينيا واجتماعيا وعلميا يف ـبتلف الفًتات واؼبناطق
وضعف تكوين
الصوفية والزوايا يف
على ضعفها تبقى َمدينةً للطُّرؽ ُّ
لضعف التجهيزات اؼبادية ُ
الفعالية ُ

 1895قبد
اؼبنطقة،ففي إحصاء يعود إىل سنة
اؼبؤسسات الدينية والثقافية يف الزيباف ىي طبسة
وتسعوف (  )95مؤسسة دينية وثقافية مبنية حوؿ القبور
بالزاب الشرقي ،وواحد وأربعوف ( )41
أو اؼبساجد َّ
5
مسجدا يف تكوت ودائرة بسكرة و مشونش
وديكننا أف نَ ِ
صف حالة التعليم داخل الزاوية بأف الطلبة
فيها يقسموف إىل ؾبموعتني ،كل ؾبموعة تنقسم إىل
فئات ثالث ،فاجملموعة األوىل ىي فئة اؼببتدئني ( من مل
خيتم سورة البقرة) ،وفئة اؼبتوسطني (من ختم سورة البقرة
وشرع يف اإلعادة) ،وفئة اؼبنتهني (من ختم القرآف ومل
ُ
الرواية والتجويد) .أما اجملموعة الثانية ففيها
يبق لو إال ِّ
القطْر والرسالة ،وفئة
األج ُرومية وابن عاشر ،وفئة َ
فئة ْ
6
األَلفية والرسالة مث الشيخ خليل
صور أحد أبناء الزيباف حالة التعليم البائسة يف
ويُ ِّ
منطقة خنقة سيدي ناجي ،بقولو ..'':فالولد يقضي
مره كلَّو -يف الدروس القرآنية
َّ
جل حياتو -إف مل أقل عُ َ
ُمنكبِّا على لوحة فبلوة حروفا سودا يكررىا صباحا

ومساء (كالفوتغراؼ) من دوف فهم حىت يعوج مستقيم
عمودنا  .7وؽبذا تتفق ـبتلف مصادر ىذه الفًتة على

اؼبعلمني ،ورغم أف التالميذ يدرسوف بو مبادئ النحو
والفقو واألدب واغبساب والتوحيد لكنهم مل يكونوا
يستفيدوف من ىذه اؼبعارؼ أو يوظفوهنا ،خاصة أف
االعتماد كاف على اغبفظ والتلقي واالستظهار فقط ،
كما أف اؼبسجد كاف جيمع كل األعمار فتجد الشيخ
إىل جانب الطفل يف حلقة واحدة  ،وىو أمر تكرر يف
التقارير الفرنسية اليت كانت صرحيةً عندما قالت بأهنا
ظبحت هبذا التعليم هبدؼ ربضري مرشَّحني للمدارس

الشرعية فقط.

8

وإذا كانت الزوايا توفر للتالميذ اإليواء واإلطعاـ لذا
يستقر هبا التالميذ القادموف من واحات وأرياؼ الزيباف
فإف اؼبسجد عادة ما يرتبط بالتجمعات السكانية فبا
جيعل اإلقباؿ عليو مرتبط بأبنائها فقط.
ج -التعليم الفرنسي:
إذا عرفنا سياسة فرنسا ذباه التعليم العريب يف مشاؿ اعبزائر
نكاد نعرؼ مبدئيا موقفها منو يف إقليم يقع أغلبو
فياإلقليم العسكري (اعبنوب) ،فمن ٍ
تعسف
جهة ُّ
اإلدارة ،ومن جهة أخرى عدـ رغبة األىايل يف التعليم
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الرظبي خوفا من التَّنصري ،إضافة اىل الطابع البدوي
القطر سنة
الريفي ،ورغم إدماج ميزانية اعبنوب يف ميزانية ُ
 1948وتزايد عدد السكاف إال أف عدد األقساـ
التعليمية وصل ستة أقساـ يف سيدي خالد  ،وقسما
واحدا يف أُورالؿ  ،وتسعة أقساـ للذكور وقسما واحدا
للبنات يف طولقة  ،و أربعة أقساـ يف سيدي عقبة ،و
ثالثة أقساـ للذكور يف شتمة ،و طبسة أقساـ يف أوالد
جالّؿ  ،مع معرفتنا بضعف تكوين اؼبؤطرين ونقص عدد
التالميذ وعدـ اىتمامهم ،ففي مدينة أوالد جالؿ
مثال وصل عدد اؼبسجلني اعبدد يف سنة  1952سبع
9
عشرة ( )17تلميذا كلُّهم ذكور.
ودبراجعة الوثائق الفرنسية والشكاوي لكتاب
صحافة تلك الفًتة اؼبتكررة فإنو إذا ما استثنينا مدينة
بسكرة فإف التعليم الفرنسي بقي غائبا يف اؼبنطقة.
 -2مرحلة الدعوة إلى التعليم العربي:
ش ّكلت الدعوة إىل التعليم مظهرا من مظاىر
اغبركة اإلصالحية الناىضة يف ـبتلف مناطق اعبزائر دبا
فيها الزيباف وىذا ؼبا ديثلو التعليم من أساس للعمل
اإلصالحي فهو ال يقوـ إال بو.
وإذا كانت شهرة الشيخ الطيب العقيب قد
اكتسبها من ربمسو لإلصالح الديين فإف كثريا من أبناء
الزيباف مالوا وتبنوا التعليم مظهرا من أىم مظاىر العمل
اإلصالحي وأحد أىم وسائلو ،فالشيخ ؿبمد خري الدين
كتب يف تقريره إىل مؤسبر صبعية العلماء يف سنة
":1935إف اإلصالح اغبقيقي الثابت األركاف اؼبتني
الدعائم ىو ما تبنيو شبيبتنا اؼبتعلمة على أساس
العلم".

10

وازدادت أمهية ىذه الدعوات بعد وصوؿ
عدد من أبناء اؼبنطقة فبن أهنوا دراستهم يف جامع
الزيتونة أو األزىر أو اغبجاز...حيث شرعوا يف مطالبة
السلطات الفرنسية بتوظيفهم ،أو السماح ؽبم بفتح
الرخص وفتح اؼبساجد أماـ
مدارس عربية ،دبنحهم ُّ
قرر فيها
نشاطهم ،بل طالبوا بإنشاء ُكلّية عربية " :تُ ّ
الفنوف والكتب العالية " كما كتب اؼبولود الزرييب الذي
طمأف السلطات الفرنسية بأف ىذه الكلية ستخدـ
فرنسا ألهنا واقعة ربت نظرىا. ،وىو ما طالب بو ؿبمد
السعيد الزاىري منذ سنة ، 1927عندما وجو ؾبموعة
ػبرجيي الزيتونة واألزىر
اقًتاحات للنواب ،منها السماح ّ
وغريمها بالتدريس يف اؼبساجد ،وإحياء الوظائف الدينية
اليت ألغيت ،وفتح اؼبساجد للمتطوعني لتدريس أبناء
بلدىم ،وإنشاء شبو كلية دينية لتدريس الديانة
اإلسالمية وآداهبا.

11

و قبد ىذه الدعوات يف الصحف و
التجمعات و الندوات و األشعار والنثر ،وتنطلق كلها
من أف تفوؽ الغرب واحتاللو الشرؽ إمنا كاف بتفوقو
12
العلمي ،فيقوؿ مثال الشيخ الطيب العقيب:
الناس يف ض ػػوء النها

ر وىم عُكوؼ يف سػواد

طاروا بآالت الص ػػعو

د ،وطاردوا الطري الصعاد

تس ػػابقوا ببخارىم

فتقػػدموا خيل الطراد

الع ػػلم كػاف دليلهم

سػػعيا وضربا يف البالد

العػ ػػلم ملَّكهم نوا

ػلجوا فػي عناد
صينا ف ُّ

وقد كتبت جريدة الصديق عن أحواؿ الزيباف

ودعت إىل النهوض بالتعليم هبا وتطويره وربريره من
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اعبمود ،فكتب اؼبولود الزرييب عن اغبل بقولو "بأف جي ّدوا
(اعبزائريني) يف تلقي ىذه العلوـ ،ويؤسسوا صبعيات
تتكفل بالقياـ ببعثة عدة من التالمذة إىل أـ اؼبعارؼ
13
باريس لالستزادة والتضلع يف العلوـ اؼبهمة".
وقبد الشيخ الطيب العقيب قد راسل رئيس
اؼبكتب االبتدائي الفرنسي ببسكرة طالبا منو أف ال يدع
أبناء األىايل مهال يف الشوارع وحيثو على حل مشكلة
14
االكتظاظ داخل ىذا اؼبكتب.
وعموما فصفحات جرائد تلك اؼبرحلة يف
ـبتلف أعدادىا ال زبلو من اإلشارة إىل ىذا اؼبوضوع.
وقد أدى استقرار الشيخ الطيب العقيب باؼبنطقة
اىل إحداث نقلة نوعية وضباسة ملحوظة لالىتماـ بالعلم
والتعليم عكستها الدعوات والصحف...

15

 -3أهم المدارس العربية الحرة في الزيبان:
 -1-3مشروع محمد السعيد الزاهري:
تعد دعوة ؿبمد السعيد الزاىري من أىم

احملاوالت اعبادة اليت سجلتها جريدة النجاح يف سنة
 ،1927وقد دعا إليها ؿبمد السعيد الزاىري مدعوما
من األمني العمودي والشيخ الطيب العقيب وشيخ زاوية
طولقة وأعياف بسكرة أمثاؿ ؿبمد الكبري والصغري بن
اؼبشري واغباج الشاوي.
وؽبذا الغرض عقد اجتماع دبسجد ب ّكار
وعدد
ببسكرة حضرتو شخصيات إصالحية وسياسية ٌ
وذبارىا ،تقررت فيو ضرورة العلم
من أعياف بسكرة ُ
ومكافحة اعبهل بإنشاء مدرسة لتعليم الصغار بإشراؼ
السعيد الزاىري.

ورغم أف العناصر اإلصالحية قد اختبأت وراء
وجوه من األعياف عندما تركت ؽبا الشؤوف اإلدارية ،
إال أف ىذه اؼببادرة مل ربظ برخصة نشاط من اإلدارة
االستعمارية  .16وقد ذبددت احملاولة إلنشاء ىذه
اؼبدرسة يف أفريل  ، 1930دببادرة من اغبفناوي دبابش
 ،ولكن حاكم عمالة قسنطينة رفض منحو الرخصة
17
حبجة منع اإلدارة الفرنسية اؼبدارس العربية.
 -2-3مدرسة اإلخاء:
تُعد مدرسة اإلخاء نواة اؼبدارس اإلصالحية يف
،1931
اؼبنطقة لسبقها الزمين ،فقد تأسست عاـ
ورغم أنو قد ذباذهبا اذباىاف ،اذباه إصالحي رأى أف
ظهورىا ىو ذبسيد لتوجيهات الشيخ عبد اغبميد بن
باديس للطلبة اؼبتخرجني من الزيتونة بإنشاء اؼبدارس،
ومنهم ؿبمد خري الدين الذي ساىم يف اإلشراؼ عليها
بفعالية  ،أما االذباه الثاين فهو اذباه األعياف الذين
ُديثّلهم اغبفناوي دبابش والذي انتخب رئيسا ؽبا.
عقد االجتماع التأسيسي ؽبا دبنزؿ اغبفناوي
دبابش يف  3جواف  ، 1931وحظيت بدعم مادي
ومعنوي من التجار واألعياف والنواب وحضور ىاـ
(أربعة وسبعني (  )74شخصا) ،وربدد ت فيو اؽبيئة
اإلدارية لتسيري صبعية اإلخاء اليت تتكفل بتأسيس
مدرسة عربية ىدفها " :القضاء على اعبهل والتأخر
الذي تعيشو األمة اعبزائرية ،والعمل على تاليف ىذا
18
اػبطر اؼبنذر باالضمحالؿ".
وقد جعلت اؼبدرسة رئيس بلدية بسكرة

كازناف رئيسا شرفيا ؽبا ،لتسهيل حصوؽبا على ّرخصة
النشاط وموافقة اإلدارة على قانوف صبعيتها األساسي،
19
وشرعت
وىو ما مت فعالً يف أوت . 1931
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اؼبدرسة يف التدريس يف أوت  ،1931وتشكلت من
ثالث طبقات طبقة أوىل برئاسة الشيخ ؿبمد خري
الدين ،أما الطبقة الثانية فًتأسها الشيخ ؿبمد بن إبراىيم
الطرابلسي ،أما الطبقة الثالثة فًتأسها الشيخ بلقاسم
ميموين الغسريي ،إضافة إىل معلمني آخرين مثل عمر
20
بن البسكري...
وقد وصل عدد تالميذىا مئة وعشرة ( )110
تالميذ حسب ؿبضر اؼبدرسة يف أكتوبر  1932يف
أربعة أقساـ ،أما جريدة النور فقدرهتم دبئيت ( )200
تلميذ.رغم أف ىذا احملضر ىو يف عاـ  1932أما النور
فكتبت عن اؼبدرسة يف نوفمرب  ،1931فردبا تناقص
عدد التالميذ أو أف مراسل جريدة النور قد قدر عددىم
21
باؼبشاىدة أو التخمني فقط .
وقد أخذت مدرسة اإلخاء اظبها من كوهنا مشلت
التالميذ العرب والشاوية واإلباضيني اؼبيزابيني جنبا إىل
22
جنب ،وىو األمر الذي أشاد بو اعبميع.
ومن خالؿ وصف الصحافة للنشاطات اليت
كانت ينظمها تالميذ اؼبدرسة يَربز لنا التطور الذي
استطاعت ربقيقو يف اؼبشهد الًتبوي باؼبنطقة  ،كتنظيم
األناشيد واحملاضرات واؼبسرحيات ...ولكن يبدو أف
انطالقة مدرسة اإلخاء مل تستمر على الوترية نفسها،
فسرعاف ما زاؿ اغبماس بفعل التنافس االنتخايب بني
اؼبالّؾ واألعياف من جهة واؼبصلحني من جهة أخرى ،
ُ
خاصة بني اغبفناوي دبابش والشيخ ؿبمد خري الدين
23
،فبا حرمها من الدعم اؼبايل واؼبعنوي.
 -3-3مدرسة العرفان:

وىي مدرسة أسسها اؼبيزابيوف (اإلباضيوف) الذين شكلوا
ؾبموعة مؤثرة وفعالة يف بسكرة .وقد فتحت أبواهبا
فتحت أبواهبا أماـ التالميذ اؼبيزابيني واؼبالكية وغريىم،
ويبدو أهنا كانت متأثرة بدعوة ؿبمد السعيد الزاىري
واغبفناوي دبابش اللذين شرعا يف اإلعداد لتأسيس
اؼبدارس العربية ،ومتأثرة باغبركة اإلصالحية الناشطة يف
وادي ميزاب أيضا  .24قامت مدرسة العرفاف بتدريس
اللغة العربية وعلوـ الشرع...وقد سجلت لنا جريدة
النجاح تفاين ُمدرسها يف عملو ،وىو الشاب علي بن

صاحل عمر ،ولكن يبدو أف مستواىا ابتدائي كما أهنا مل
25
تعمر طويال فال قبد ؽبا ذكرا بعد إنشائها.

 -4-3مدرسة الباشات (الستائر):
بانتهاء مشروع مدرسة اإلخاء بادر الشيخ ؿبمد
خري الدين بتأسيس مدرسة مؤقتة يف احدى البنايات
اليت سبلكها عائلتو يف بسكرة ،وقد أحاط بعض أجزائها
برداء (باش) لعدـ اكتماؿ بناء جدراهنا لذا أخذت ىذا
درس هبا مؤقتا ؿبمد بن العابد اعباليل،
االسم ،وقد ّ
وؿبمد الصادؽ اؼبراوي ،والسعيد صروطة ،وأضبد
الدراجي العقيب ،واغباج أبوبكر ،ويظهر أف تعليمها كاف
تعليما ابتدائيا بسيطا.

 -5-3مدرسة الجمعية الخيرية اإلسالمية ببسكرة :
بفعل ارباد بني اؼبصلحني وعدد من األعياف تأسست
"الجمعية الخيرية اإلسالمية " ،اليت أعلنت أف
ىدفها إعانة الفقراء واحملتاجني وتعليم أبنائهم،
ترأسها عبد القادر صميدة ،أما نائبو فهو ؿبمد
خري الدين ،فتحت اعبمعية مدرستها يف ديسمرب
 1935وىي خاصة باعبنسني معا ،وأىم معلميها
أضبد بن الدراجي والسعيد بن الطاىر الزياين واغباج
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أبو بكر وحسب األستاذ ؿبمد الطاىر فضالء فإف
مقرىا ىو مقر نادي الشباب التابع للجمعية
26
اػبريية.
 -6-3مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
في منطقة الزيبان:

جيب أف نالحظ أنو بتأسيس صبعية العلماء فقد
عرؼ إنشاء اؼبدارس اىتماما خاصا وتسارعا ملحوظا،
ولو على اؼبستوى ال ّدعوي أحيانا فقط ،و يف األخري
توج ىذا االىتماـ بظهور مدارس إصالحية حرة يف
اؼبنطقة وىي:

درس هبا مؤقتا اؼبعلم عبد الرضبن رمضاف والسعيد
ّ
27
رمضاف وأضبد بن ذياب وؿبمد الصاحل رمضاف
 مدرسة الهدى (برج بن عزوز):أسس عبد اغبفيظ جالب ( -1898
 )1956دبساعدة ابن عمو أضبد بن فرحات جالب يف
عاـ  1936مدرسة اؽبدى يف برج بن عزوز (قرب
درسا فيها مبادئ
طولقة) ،وىي مدرسة ابتدائية ،فقد ّ
األدب و الفقو والرياضيات والتاريخ واعبغرافيا وعلوـ
الطبيعة أي كل ما استطاعا صبعو ومعرفتو ،وقد سبكنا من
28
تسجيل عشرين تلميذ فيها.
 -مدرسة التربية والتعليم في بسكرة:

الهدى بالقنطرة:
 مدرسة ُدعا إىل تأسيسها السيد موسى بن ضبّودة سنة

 ،1931والذي ترأس صبعيتها احمللية ، ،وبتطور
األحداث سيطر اإلصالحيوف عليها ،ويف سنة 1947
،مت افتتاحها رظبيا بأربعة أقساـ ،حبضور رئيس صبعية
العلماء ؿبمد البشري اإلبراىيمي وبعض أبناء اؼبنطقة
أمثاؿ ؿبمد خري الدين والنعيم النعيمي وأضبد رضا
حوحو وؿبمد الصاحل رمضاف وؿبمد العيد آؿ خليفة،
الذي خلّد اؼبناسبة بقصيدتو اليت مطلعها:
فتح جدي ٌد قد بَدا
ٌ

يف فتح مدرسة اؽبدى

بُشرى لقنطرة ظبت

ومنت شبابا رشػدا

وقد استفادت مدرسة " الهدى " من وجود
مكونني يف جامع الزيتونة ومعهد ابن باديس،...
أساتذة َّ
أمثاؿ:ؿبمد األمني سلطاين وعبد اللطيف سلطاين
وعلي بن الطاىر خبتاتو والشيخ اؼبربوؾ ىوشات (معلم
قرءاف) وعبد الباقي نور الدين (الذي تتلمذ هبا) ،كما

من اؼبالحظ أنو رغم انتشار اؼبدارس اغبرة يف
أكباء الزيباف ،إال أهنا ظلت تفتقد التنسيق والدعم
واالستمرار ،كما من اؼبالحظ تأخر إنشاء مدرسة حرة
قوية دبدينة بسكرة  ،حيث كاف لزاما انتظار زيارة رئيس
صبعية العلماء اؼبسلمني الشيخ اإلبراىيمي للمدينة يف
سنة  ،1949الذي صبع أعياف بسكرة ومصلحيها
ومعلميها وبعض موظفي اغبكومة واقًتح عليهم إنشاء

اؼبدرسة بإشراؼ صبعية العلماء ،وتقرر تشكيل "جمعية

التربية والتعليم اإلسالمية" ببسكرة اليت تولّت تأسيس
29

اؼبدرسة  ،واليت افتحت رظبيا يف مطلع سنة ، 1950
وقد اعتمدت بصفة خاصة على تربعات األعياف لتغطية
30
مصاريفها اؼبختلفة.
تكونت اؼبدرسة من سبعة (  )7أقساـ ،و ساحة
ومرافق ضرورية (مكتبة ومصلى و مطبخ) ،ووصل عدد
تالميذىا كبو ست مئة (  )600تلميذ من اعبنسني،
وأشرؼ عليها الشيخ علي اؼبغريب مث علي مرحوـ مث
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أضبد السرحاين ،أما أشهر معلميها فَػ ُهم من
اإلصالحيني أمثاؿ :اؿبمد مغزي وعمر نوار وعبد اهلل
ضبودة وصاحل مدور وؿبمد عتيق وأضبد معاش وؿبمد
الطيب ترعة والطيب زرايق ،وؿبمد اغبسن الصامي وؿبمد
الشريف الفاليل وصاحل مهين والصديق بوشاشي.
وعلى صعيد النشاط قبد يف الصحافة وبعض
اؼبصادر الشفوية وصفا حافال لنشاطات اؼبدرسة اؼبتنوعة
َحيت اؼبناسبات الدينية
بوسائلها احملدودة ،فقد أ ْ
والعلمية كإحياء ليايل رمضاف ،ويوـ العلم ،واحتفاؿ
تكوين فرقة
بداية وهناية اؼبوسم الدراسي ،و استطاعت ّ
صوتية للبنات باؼبنطقة يف سنة  1950بإشراؼ الشيخ
علي اؼبغريب ،فخلقت حركة علمية وثقافية الفتة للنظر،
و حققت نتائج دراسية مقبولة يف امتحانات الشهادة
31
االبتدائية سنة .1952
 المدارس االبتدائية:امتازت مدرسة الًتبية والتعليم ببسكرة باحتوائها
تعليما ابتدائيا مث تعليما متوسطا ،عكس غريىا من
اؼبدارس األخرى اؼبنتشرة بالزيباف اليت اقتصر تعليمها
على اؼبرحلة االبتدائية فقط .وقد تطورت ىذه اؼبدارس
االبتدائية كما وكيفا ابتداء من األربعينيات ففي سنة
32
 1940قبد باؼبنطقة اؼبدارس التالية:
 مدرسة بسكرة بأربعة معلمني. مدرسة شتمة بسكرة دبعلم واحد. مدرسة رسوطة (طولقة) دبعلمني اثنني. مدرسة القنطرة بأربعة معلمني.ويف سنة  1950أصبح العدد كالتايل:
 مدرسة بسكرة بأربعة معلمني. -مدرسة رسوطة (طولقة)دبعلمني اثنني.

 مدرسة اؼبغري(طولقة) بثالثة معلمني. مدرسة القنطرة بثالثة معلمني. مدرسة ؾبنيش (بسكرة السفلى) .، مدرسة مشونش ،بثالثة معلمني . مدرسة شتمة . جمعية القرءان ببسكرة:أسسها األمني اغبفيظي ( -1910؟) الذي
ترشح عدة مرات يف بسكرة ضد ؿبمد خري الدين يف
االنتخابات،وجعلت ىدفها تدريس القرءاف الكرمي
والنهوض دبستوى اؼبعلمني الثقايف ،وفتحت ىذه
اعبمعية طبسة وعشرين (  25قسما) ووسعت نشاطها
خارج منطقة الزيباف إىل خنشلة وبريكة ،كما استطاعت
فتح طبسني (  ) 50قسما ،وأدرجت تعليم اللغتني
العربية والفرنسية معا يف اؼبرحلة الثانوية.
وقد توسعت ىذه اؼبدرسة لتحمل اسم اؼبدرسة
اغبديثة (احملمدية) ووصل عدد تالمذهتا حوايل أربعمئة
( )400تلميذا بينهم شبانوف (  )80بنتا  ،ويبدو أف
ىذه اؼبدرسة بإيعاز من مؤسسها األمني اغبفيظي كانت
تنافس اعبهد الًتبوي اإلصالحي الذي يرمز لو الشيخ
ؿبمد خري الدين ،وكانت االنتخابات ىي اؼبناسبة اليت
تؤجج الصراع والتنافس بينهما.
و ذبدر اإلشارة إىل أف اؼبدارس اغبرة يف الزيباف كما يف
باقي أكباء اعبزائر قد اصطدـ إنشاؤىا ونشاطها بقوانني
ومضايقات كثرية أشهرىا قانوف  8مارس  1938الذي
اشًتط الشهادة العلمية اؼبؤىلة للمعلمني ،وصالحية
احملل للتدريس واشًتط الرخص ،حىت بلغ عدد
احملاكمات للمعلمني بفعل ىذا القانوف إىل سبعة
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وعشرين (  )27قضية على مستوى اعبزائر ،انتهت
33
بالسجن والتغرمي والتغرمي اؼبضاعف

نفوذ أبناء الزيباف داخل ىياكل اعبمعية (اإلدارية،
التعليمية ،الصحفية).

وؽبذا تزخر الصحافة اإلصالحية يف تلك الفًتة
بشكاوى اؼبعلمني واألىايل من التضييق على النشاط
34
التعليمي العريب اغبر خاصة بعد سنة .1938

واذبو التعليم العريب يف الزيباف كما يف باقي
مناطق اعبزائر إىل بناء الشخصية الوطنية وتثبيت عناصر
اؽبوية اعبزائرية فبا جعل منو وسيلة ايديولوجية أكثر من
كونو تكوينا وربصيال معرفيا ومهاريا ،وىو ما يفسر
موقف السلطات االستعمارية الفرنسية منو.

خاتمة:
نالحظ بأف التعليم العريب اغبر يف منطقة الزيباف
قد عرؼ نقلة نوعية بعد هناية اغبرب العاؼبية األوىل
حيث ازداد الوعي والدعوات لنشر وتعميم التعليم بني
أبناء اؼبنطقة وربرير تعليم الزوايا واؼبساجد من صبوده.
وتطور ىذا الوعي بعودة أبناء اؼبنطقة وصدور صحافة
إصالحية هتتم بشؤوف اؼبنطقة تنادي بإنشاء اؼبدارس.
ودبطلع الثالثينيات برزت مدارس حرة ولكن
البساطة وعدـ التنسيق وؿبدودية اؼبستوى شكلت
السمات األىم ؽبا  ،وبتأسيس صبعية العلماء اؼبسلمني
اعبزائريني يف  1931استفادت منطقة الزيباف من
اغبماسة اليت أشاعتها خاصة عندما ربالف اإلصالحيوف
اؼبتعاملوف مع األعياف والتجار الساعني حملاربة مظاىر
األمية واعبهل يف اؼبنطقة غبسابات وغايات ـبتلفة
(انتخابية ،دينية ،)...فاستفاد التعليم العريب من ىذه
اؼبنافسة يف إنشاء اؼبدارس واالىتماـ دبحاربة اعبهل
واعبمود كل حسب تصوره وايديولوجيتو.
وقد سبيزت فًتة الثالثينات واألربعينات أيضا
بتطور التعليم العريب يف الزيباف من حيث عدد مؤسساتو
ومعلميو وتطور مقرراتو ومناىجو ،فاستفاد من إشراؼ
اعبمعية ودعمها االيديولوجي خاصة إذا عرفنا مدى

 الهوامش واإلحاالت: - 1حيي بوعزيز ،أوضاع اؼبؤسسات الدينية يف اعبزائر خالؿ القرنني
19و 20ـ  ،ؾبلة الثقافة،ع  ،63س  ،11ماي/جواف  ،981ص ص
16،18
Emir Khaled, Sitiuation des musulmans - 2
d`Algérie,1924, Alger, p 39.
 - 3عمار بوحوش ،الثقافة ،ع  ،1973 ،14ص 62
Zouzou (Abdelhamid), L`Aurès au temps de - 4
la France coloniale, Evolution politique,
. .économique et sociale (1837-1939), t1
Edition Houmma, Alger, p 353.
Zouzou (Abdelhamid), L`Aurès au temps de - 5
la France coloniale, Evolution politique,
)T2 , .économique et sociale (1837-1939
Edition Houmma, Alger, p754

- 6علي امقراف ،الزاوية السحنونية باألربعاء ناث ايراثن ،ؾبلة سريتا ،معهد
العلوـ االجتماعية بقسنطينة،ع ،5س ،1981 ،3ص ص 72،71
 - 7ؿبمد اؽبادي السنوسي ،شعراء اعبزائر يف العصر اغباضر ،ج .1مطبعة
النهضة  ،تونس ،ص ص 99،98
8

 أبو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اعبزائر الثقايف.ج ،3دار الغرباإلسالمي،بريوت ،لبناف ،ط ،1998، 1ص ص .151،150
9
- Roger Leonard et Maurice
Cuttoli ,Gouvernement general de
l`Algérie,Deriction des territoires du sud, les
territoires du sud. Compte rendu de l`oeuvre
accomplie de 1947 à 1952., imprimerie
officielle,1954, pp 176,183
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 10ؿبمد البشري اإلبراىيمي ،سجل مؤسبر صبعية العلماء اؼبسلمنياعبزائريني اؼبنعقد دبركزىا العاـ نادي الًتقي ،دار الكتب ،اعبزائر،اؼبطبوعات
اعبميلة ،1982 ،د،ط ،.ص 176
 11السعيد الزاىري ،يف النيابة اؼبالية ،الشهاب ،ع 154 12اإلصالح ،ع 12 ،3سبتمرب. 1929 13الزرييب ،أسباب العمراف ووسائل التقدـ،الصديق،ع1930/12/13،20
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23 ،411
عيسى بن عمارة خبزي....انظر :النجاح .ع
فيفري.1927اغبفناوي دبابش :بن ؿبمد بن العامل سيدي ؿبمد دبابش،
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 عبد اغبميد زردوـ ،اؼبوسيقى واؼبسرح يف بسكرة.1962-1844 ،ترصبة عثماين دلباين ،مطبعة اؼبنار ،بسكرة ،اعبزائر ،أفريل 2005
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