واقع احلياة الثقافية يف منطقة سيدي بلعباس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حنيفي هاليلي

143

بعد االحتالل مباذة حاوفت افسؾطات افعسؽرية افػركسقة تـظقؿ تعؾقؿ خاص باجلزائريغ فتؽقيـ أؾراد مقافغ هلا
ؾؽاكت مراشقؿ تلشقس اددارس وادعاهد افعربقة افػركسقة واإلذاف ظذ افتعؾقؿ افعريب اإلشالمل ووضعف حتت اإلدارة

االشتعامرية

)(1

ـان هذا افتعؾقؿ خمصص ألؿؾقة معقـة مـ ادجتؿع بقـام ـاكت األؽؾبقة مـف تعقش ذم اجلفؾ واحلرمان

افثؼاذم ،ؾحت شـة  2993ـاكت كسبة تعؾقؿ اجلزائريغ بؿعدل واحد فؽؾ أفػ تؾؿقذ جزائري وـاكت فسقاشة افتعؾقؿقة
افػركسقة افتل بدأت تتشؽؾ مـد افعفد اإلمزاضقري ( )2981-2963هتدف إػ افؼضاء ظذ افثؼاؾة افقضـقة وكؼ افتعؾقؿ
افػركيس بغ أوشاط معقـة مـ افسؽان جلعؾفا مقدان دمربتفا االشتعامرية
فؼد رصح احلاـؿ افعام افدوق دومال ( )2959-2958بلن; "بـاء مدرسة يف اجلزائر أحسن وأفضل من فقؾق
عسؽري" وهبذا اشتعؿؾت اإلدارة االشتعامرية اددرشة وافديـ ـقشقؾة فتـػقذ شقاشتفا االشتعامرية ذم افؼضاء ظذ افثؼاؾة
افقضـقة وادؼقمات احلضارية فؾشعب اجلزائري ،بحقث جاء ذم تؼرير أحد افػركسقغ حقل هذه افػؽرة "أن اددارس وافديـ
شقـؿقان حتت محاية ؾركسا وفصاحلفا").(2
وافقاؿع أكف مـد شـة  ،2976بعد زيارة كابؾقون الثالث فؾجزائر ،بدأت ؿضقة تعؾقؿ اجلزائريغ تؾؼل كقظا مـ افعـاية
واالهتامم ؾؼد كادى كابولقون الثالث بسقاشة ادؿؾؽة افعربقة "ألن اجلزائر فقست بالد مستعؿرة بادعـك افعام ،ألن ادػفقم مـ
هذه افؽؾؿة هل أهنا ممؾؽة إمزاضقر ظذ افػركسقغ وأريد أن أشتػقد مـ صجاظة افعرب وصفامتفؿ ظذ أن اشتغؾ ؾؼرهؿ و
بمشفؿ").(3
-2

1

تسؿح فـا افدراشة افديؿغراؾقة دـطؼة شقدي بؾعباس بتحديد ظدة معطقات ،ألن بػضؾفا كستطقع معرؾة افتحقل
افتارخيل افذي صفدتف ادـطؼة ذم جمال افتطقر افسؽاين ،ؾاألحداث افتل صفدهتا اجلزائر خالل افػسة االشتعامرية ،شقاشقة
اهلجرات واالشتقطان األوريب فؾجزائر مـد  ،2959وحافة األوبئة واألمراض افػتاـة وادجاظات افتل ظرؾتفا افبالد باإلضاؾة
إػ دمـقس هيقد اجلزائر بؿرشقم ـريؿقق ذم  35أـتقبر  ،2981وكتائج احلربغ افعادقتغ ،ـان فف اكعؽاشات خطرة ظذ بـقة
افسؽان اجلزائريغ وخاصة خالل افثقرة افتحريرية ( ،)2:73-2:65ويؿؽــا أن كستؼل هذه ادعؾقمات مـ ادصادر ادعارصة

فؾػسة االشتعامرية).(4
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واجلدول افتايل يقضح فـا تطقر شؽان مـطؼة شقدي بؾعباس خالل ؾسات خمتؾػة).(5
السـة

عدد األوربقني
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ومما يالحظ مـ خالل هذا اجلدول أن إحصاء افسؽان األوربقغ ذم مـطؼة شقدي بؾعباس بدأ مبؽرا أي مـد  ،2948ذم
حغ اإلحصاء ظـد اجلزائريغ مل يبدأ إال ذم شـة  ،2969وافسمال افذي يبؼك مطروحا هق داذا دماهؾت إدارة االحتالل إحصاء
افسؽان ما بغ  2969 - 2941؟ واجلقاب ظذ ذفؽ هق تزيرهؿ مصادرة أرايض ؿبائؾ بـي عامر افذيـ هاجروا ـرها وؿرسا
مـ ديارهؿ واشتقػ ادعؿرون ظذ أراضقفؿ افزراظقة وافدفقؾ ظذ هذا افتجاهؾ ما أـده لقون باستقد  ":Bastideإن افسؽان

ادحؾقغ افذيـ هؿ حتت اإلدارة افعسؽرية يبؾغ ظددهؿ  46674ؾردا "مـفؿ  61:2حمارب و 3174ؾارس").(6
اشتؼبؾت مـطؼة شقدي بؾعباس أظداد ال بلس هبا مـ ادفاجريـ األوربقغ حقث بؾغ ظددهؿ شـة  295:حقايل 627
كسؿة ،فرتػع إػ  2354كسؿة ذم شـة  ،2962وذم شـة  2988شجؾـا تقاؾد أظداد ـبرة مـ ادفاجريـ حقث بؾغ ظدد
افػركسقغ  5454كسؿة ،واإلشبان  :797كسؿة ،افقفقد  538افذيـ دمـسقا ذم إضار مرشقم ـريؿقق 2981
ودمدر اإلصارة هـا أن أظداد افػركسقغ شجؾت ارتػاظا متزايدا مـد ؿدوم مقجات ادفاجريـ مـ األفزاس وافؾقريـ بعد
احلرب افػركسقة افزوشقة  ،2981حقث اشتؼرت  9ظائالت ذم شػقزف و 27ظائؾة ذم بقخـقػقس (بقصبؽة حافقا) ،ـام
اشتؼرت ظائالت أخرى ذم شقدي حلسـ وزروافة وشقدي ظع بـققب ،ـام يالحظ تؽاثر افعـرص افبؼي مـ اجلـسقة اإلشباكقة
ذم شقدي بؾعباس وـذا بؼقة مـاضؼ افغرب اجلزائري
 3وضعقة التعؾقم يف مـطؼة سقدي بؾعباس:
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ذم  27أؾريؾ  ،2:33زار رئقس اجلؿفقرية افػركسقة افسقد ميلران  ،Millerandرؾؼة ستاغ  ،Steegاحلاـؿ
افعام فؾجزائر ولقون بريار  ، L.Bérarوزير افتعؾقؿ ،مـطؼة شقدي بؾعباس وخالل هذه افزيارة اشتؼبؾفؿ أحد أظقان ادديـة
قاستون لقزبون  G.Lisbonneوصرح ؿائال; " كؿؾؽ مدارس ابتدائقة وثاكقية ومدارس إضاؾقة ومعفد ،وكعاهدـؿ بتلشقس
معفدا فؾجزائريغ ومدرشة فتدريس تؼـقات افػالحة وورصات فؾتعؾقؿ ادفـل "  ،وأضاف ؿائال ذم مـاشبة أخرى; "إكـا ال كـسك

بلكـا أبـاء ؾركسا احلضارية افتل تسعك فـؼ معامل احلضارة وافرؿل واالزدهار افبؼي").(7
جيب افتذـر أكف حتك شـة  2994مل يمشس كظام مدرد أو تعؾقؿل رشؿل هيتؿ بتعؾقؿ اجلزائريغ وافعـاية بثؼاؾتفؿ،
ؾادفؿة افتعؾقؿقة ـاكت مسوـة فإلدارات ادحؾقة ،ؾافؽقفقن األوروبققن أطفروا ظداوهتؿ فؾؿدارس اجلزائرية بدظقى أهنا
تشؽؾ خطرا ظؾقفؿ ودا ـان صعار االشتعامر ما ؿافف البقـتز " ;Leibnitzمـ يؿسؽ باددرشة يتحؽؿ ذم ادستؼبؾ"
بافرؽؿ مـ أن اددارس افػركسقة ؾتحت أبقاهبا باجلزائر ووهران وظـابة مـذ  ،2944مل تعرف بؾدية شقدي بؾعباس هذا
افـظام إػ ذم شـة  2968حقث ـان يدرس هبا  688ضػؾ أورويب ظذ يد  5معؾؿغ وممرن إرسائقع  .وتضاظػ ظدد افتالمقذ
)(8

مـ  973تؾؿقذ شـة  2978إػ  363:تؾؿقذ شـة  2988وذم شـة  2989تلشست مدرشة  Paul Bertافؼريبة مـ افثؽـات
افعسؽرية
ـام صفدت ادديـة األوروبقة مقالد ثاكقية فؾذـقر وأخرى فإلكاث ـام أؿر ادجؾس افبؾدي ختصقص مقزاكقة ؿدرها
 311111ؾركؽ ؾركيس فبـاء ثالث مدارس ،واحدة فؾذـقر وافثاكقة فإلكات وافثافثة خمتؾطة يدرس ؾقفا افقفقد ادجـسغ
وبادقازاة مع هذه ادشاريع ؿامت مجعقة بتشققد ثاكقية  Sonisومدرشة  Fénelonفؾبـات ،وـالمها ذو ضابع ديـل  .وذم هذا
)(9

افسقاق خصص احلاـؿ اددين فبؾدية شقدي بؾعباس مقزاكقة ؿدرها  5 6مؾققن ؾركؽ إلمتام مشاريع هتقئة وبـاء اددارس وذم

حدود شـة  2:41صفدت بـاء اددرشة افػالحقة ظذ مساحة تسبع ظذ  :2هؽتار وهل اآلن تابعة إلدارة رئاشة اجلامعة).(10
ومـ ادعروف أن ظدد اددارس تضاظػ بؿـطؼة شقدي بؾعباس مـ خالل إكشاء ظدة مراـز اشتقطاكقة مـفا; شقدي
ابراهقؿ ( ،)2962شقدي ظع بـ يقب ( ،)296:شقدي خافد ( ،)2974ماجـتار احلصقبة ( ،)2981تسافة ( ،)2985شقدي
حلسـ ( ،)2985شقدي محادوش ( ،)2985شػقزف( ،)2985ظغ احلجر ( ،)2988دطار ( ،)2986بقخـػقس (،)2986
ضابقة ()2988
متثؾ شـة  2991افتاريخ احلؼقؼل فتـظقؿ تعؾقؿ خاص باجلزائريغ ويعتز مرشقم  24ؾزاير  2994مرحؾة جديدة ذم
تاريخ اجلزائر افثؼاذم وافتعؾقؿل ومما جاء ذم ادقاد ادتعؾؼة بتعؾقؿ اجلزائريغ ما يع;
 .8تؾزم افبؾديات ظذ تلشقس مدرشة أو مدارس جماكقة فألضػال األوروبقغ واألهايل ظذ حد شقاء
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(ادادة; )5 ،4 ،3 ،2
 .1يمشس كػس افتعؾقؿ وكػس اددارس فؽؾ مـ األضػال األهايل واألوربقغ ذم افبؾديات ـامؾة افسؾطة وافبؾديات
ادختؾػة (ادادة )49
 .9يعطك افتعؾقؿ ذم افبؾديات األهؾقة بافؾغتغ افعربقة وافػركسقة ذم مدارس خاصة (ادادة;)54-53
 .9يثبت مبدأ إجبارية افتعؾقؿ وإفزامقتف
 .8ظؾامكقة افتعؾقؿ وضامن حرية افػؽر ظـد افتالمقذ (ادادة )46
 .8إحداث ـتب خاصة بافتعؾقؿ األهع (ادادة )48
 .8إحداث صفادة خاصة ،هل صفادة افدراشات األهؾقة (ادادة )42
 .1تلشقس هقئة مـ اددرشغ األهايل (ادادة )4:
يؿثؾ تاريخ  2994حدث هاما ذم تاريخ اددرشة االشتعامرية باجلزائر بدون صؽ ،وكالحظ وألول مرة مـذ
االحتالل ،إؿامة كظام تعؾقؿل مؼــ مقجف فؾجزائريغ ،ويرجع افػضؾ ذم ذفؽ إػ وزير افسبقة وافتعؾقؿ جول فريي( Jules
 .ماذا حؼؼ مرشقم  2994دـطؼة شقدي بؾعباس ،حسب األحداث ادؾؿقشة ،مل تطبؼ هذه ادراشقؿ ذم ادـطؼة

)(11

)Ferry

وـلهنا مراشقؿ مقتة ومل تطبؼ إػ بعد أربعغ شـة مـ تاريخ صدور هذا ادرشقم وـان اهلدف مـ هذه اإلجراءات افتعسػقة هق
دمفقؾ أبـاء ادـطؼة ذم اجتامع شـة  2:19افذي أؿرر برضورة افتعؾقؿ افزراظل ،فقحظ أن أحد أظقان مديـة شقدي بؾعباس
 (12).ALFRED LIS BONNEكان كائبا فرئقس ادجؾس األظذ فؾجزائر حقث أـد فؾحاـؿ افعام جوكار JONNART
( )2:22-2:11تقصقات افؽقفقن وافتل تضؿـت ما يع;



رضورة إفغاء افتعؾقؿ االبتدائل فؾجزائريغ



ادقزاكقة ادخصصة ترصف فتعؾقؿ وتؾؼقـفؿ تؼـقات افزراظة وتقجقففؿ كحق افتعؾقؿ ادفـل

ـان اجلزائريقن متعطشغ فؾعؾقم وأصـاف افثؼاؾة ،ؾفؿ يريدون افتعؾقؿ ذم اددارس افػركسقة افتل ـاكت تؼدم فف
جرظات صغرة ومل يؽـ تبـل جوكار فؾؿشاريع افثؼاؾقة بؼصد افرؾع مـ ادستقى اجلزائريغ بؼدر ما هق إال حماوفة فتثبقت
افسقطرة االشتعامرية ظذ اجلزائر ،ؾفق افؼائؾ; "اددرشة افػركسقة االبتدائقة افتل تعتز ذم ؾركسا أشاس اجلؿفقرية هل أشاس
شقطرتـا ذم اجلزائر" وتشر اإلحصائقات افػركسقة إػ ظدد ادتؿدرشغ مـ ـال اجلـسغ
و افؼقمقتغ اجلزائريغ و األوروبقغ ،ذم صفر أـتقبر 2:72

)(13
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عدد التالمقذ

افطقر األول

25331

افطقر افثاين

41:1

افتعؾقؿ افتؼـل

739
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فـ تعرف مـطؼة شقدي بؾعباس مثؼػقفا إال خالل احلرب افعادقة افثاكقة ،إهنؿ أشاتذة ادستؼبؾ ،عبد الؼادر عزة،

وافدـتقر عبد الؼادر حساين ،ـام صفدت افساحة افعؾؿقة مقالد رجال أضباء أمثال د.جؾقل حسني وبن بارك وأمري بن عقسى).(14
تؽقكت ذم مديـة شقدي بؾعباس جمؿقظة مـ اإلضارات وخاصة ذم مقدان افطب وافصقدفة ،اكخرضت ذم صػقف احلرـة افقضـقة
ذم إضار حرـة االكتصار فؾحريات افديؿؼراضقة  .MTLDوـاكت مسامهة ادـطؼة خالل افثقرة ؿقية ذم جمال افصحة واالتصال
وادعؾقمات وهذا بػضؾ افشبؽة افعؾؿقة ادؿثؾة ذم هذه افشخصقة
وافقاؿع أن افتعؾقؿ مل يتقؿػ بؾ اشتؿر وخاصة ذم ظفد رئقس افبؾدية افشققظل  Rène justaboما بغ -2:59
 ،2:64حقث شجؾت اإلحصائقات حقايل ادئات افتحؼقا بافثاكقيات و اددارس
3
ؿبؾ أن تتقصؾ اإلدارة افػركسقة ذم اجلزائر إػ إجياد شقاشة حؼقؼقة ذم مقضقع تعؾقؿ اجلزائريغ ،ـان ظدد افزوايا ذم ـؾ
افؼطر اجلزائري حقايل  311زاوية تؼف ظذ تعؾقؿ حقايل  39111تؾؿقذ مـ شؽان اجلزائر) ،(15وـاكت هذه اددارس (افزوايا
وافؽتاتق ب) تؽقن وحترض افطالب فالفتحاق ذم ادستؼبؾ بادعفديـ ادشفقريـ افزيتقكة ذم تقكس وافؼرويغ ذم ؾاس
واشتطاظت هذه ادمشسات افسبقية وافثؼاؾقة أن حتاؾظ ظذ افؾغة افعربقة وافثؼاؾة اإلشالمقة
مدرد افؽتاتقب وـقػقة دؾع أجقرهؿ ،وـان جفاز مراؿبة تابع فرئقس
فؼد حدد مرشقم  27أبريؾ  2963ضريؼة اختقار ّ
ادؽتب افعريب يراؿب همالء اددرشغ وخاصة ؽر اجلزائريغ ـادغاربة وهـاك دراشة مستػقضة حقل افؽتاتقب افؼرآكقة ذم
مـطؼة شقدي بؾعباس خالل افعفد االشتعامري ؿام هبا األشتاذ األزرق أمحد وهق أحد خرجيل هذه اددارس حقث يؼدم فـا ذحا
واضحا هلا ،ؾبعد تعريػفا ودورها ذم ادجتؿع افبؾعباد ،يعطقـا ؿائؿة تػصقؾقة بلشامء فشققخ افؽتاتقب ذم األحقاء ادعروؾة بؿديـة

شقدي بؾعباس وكذـر باخلصقص).(16
حل افؼرابة (األمر ظبد افؼادر حافقا)
-

افشقخ افبشر بـ شؾقامن تقذم 2:48

-

افشقخ أمحد بـاظقم تقذم 2:37
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-

افشقخ دحق بقجيرة  -صفقد

-

افشقخ بخافد بـ ـابق  -صاحب مسجد

-

ادػتل أمحد افبدوي بقجيرة

حل ؿؿبقطة (بـ مفقدي حافقا)
-

افشقخ ظبد افؼادر بؾفاصؿل األزرق

-

افشقخ حمؿد بـ زيان

حي كاياصون ( :بن بولعقد حالقا)
 افشقخ معزوز تقذم 2:28 افشقخ افسامحل بـ افرمقؾ تقذم 2:53حي فقالج عبور (حي عبد الؽريم)
 افشقخ معزوز مقالي أمحد افشقخ ابـ ظبق اجلقاليلحي مامقؾون (سقدي ياسني)
 افشقخ حمؿد ـعبل بـ ؿـدوز افشقخ ظجال حمؿدالؽامبو (حي بومؾقك عبد الؼادر)
 افشقخ األـحؾ مقؾقدفقالج الريح (حي بوان دي جور)
-

افشقخ ظدة بـ ضقة بقزيان

-

افشقخ ظسال افزداضل

-

افشقخ افبقدري بؾحاج

مديـة سػقزف:
-

افشقخ احلاج بـ شحـقن

مديـة عني الربد:
بؾدية تسالة:

افشقخ ؽامل ؽراف
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ظائؾة األمحر

مل تعرف مـطؼة شقدي بؾعباس ظذ ؽرار اددن افتارخيقة اجلزائرية مرـزا ثؼاؾقا أو زاوية جامعة فؾعؾقم وافشققخ إن
افذاـرة اجلامظقة فؾشقخ بوتؾقؾس مـ صعبة افؾحؿ مل تسجؾ فـا خالل احلرب افعادقة األوػ شقى افشقخ ما خؾػف عبد الرمحن

التوايت مـ وأوالد ابراهقؿ ود عبد الؼادر بن ثابت ؾؼقف وؾقؾسقف مـ مـطؼة تسافة).(17
وافقاؿع أت ؿبائؾ بـي عامر ـاكت تـتؿل إػ افطريؼة افؼادرية ،حقث تقجد افزاوية األم بؿعسؽر واجلدول افتايل يقضح

فـا افزوايا ادقجقدة بؿـطؼة شقدي بؾعباس).(18
الدرقاوية

ادـطؼة

الؼادرية

زاوية وزان

سقدي بؾعباس

241

/

42

تـرية

21

/

/

تسالة

39

36

8

سقدي محادوش

41

51

/

سقدي بن يوب

31

/

/

سقدي خالد

23

/

26

زباكة

231

461

97

سػقزف

3:

233

/

تالغ

:4

/

25

بوخـػقس

62

51

التجاكقة

(زاوية
بوبريج)

رأس اداء

2

2
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ويقجد إػ جاكب هذه افزواية بعض ادريديـ مـ افزاوية افعقساوية وافزاوية افتقجاكقة ،وبافرؽؿ مـ ذفؽ يالحظ ـثرة
ادريديـ فؾطريؼة افؼادرية ذم رشافة بتاريخ  21شبتؿز  2:46أرشؾ احلاـؿ افعام  Cardeإػ حاـؿ ظامفة وهران خيزه ؾقفا
باؾتتاح مدرشة بسقدي بؾعباس حتؿؾ اشؿ افشباب األديب اإلشالمل وأمره بغؾؼفا وـاكت برئاشة بن حؾوش مصطػى ،ومع هذا

مل تؽـ هذه اددرشة شقى مـ افؽتاتقب افؼرآكقة).(19
وما جيب مالحظتف أكف خالل ؾسة اخلؿسقـات ـثرت اددارس افؼرآكقة وـان مـ أبرز صققخفا آكذاك ،سقد أمحد بـاعوم،
الشقخ بن كابو ،يس لعال ،يس موالي ،يس البشري زواوي ،الشقخ الزوبري ،يس دحو البشري ،يس حساين ،ومـ افغرابة بؿؽان هذا
احلشد افؽبر افذي شعت اإلدارة االشتعامرية ظذ تشجقعف وهذا راجع بافدرجة األوػ إػ رضب افـشاط افتعؾقؿل فشققخ مجعقة
افعؾامء ادسؾؿغ اجلزائريغ ذم مـطؼة شقدي بؾعباس ومـ بغ افشخصقات افثؼاؾقة افتل ظرؾتفا مديـة شقدي بؾعباس عبد الؼادر
عزة ادقفقد بادديـة شـة  2:16وهق مـ األوائؾ افذيـ تؼؾدوا مـصب مدير ثاكقية  Laperrineما بغ ( )2:68-2:3:وافتل
أصبحت بعد االشتؼالل تسؿك بثاكقية اجلالء ثؿ محؾت اشؿف شـة  2:74فتصبح ثاكقية عزة عبد الؼادر وهق مـ األظالم افبارزة
ذم مـطؼة شقدي بؾعباس افذيـ حتصؾقا ظذ صفادة افدـتقراه ذم اآلداب خالل افعفد االشتعامري ذم باريس حقث كاؿش أضروحة
حقل افشاظر بـي عامر مصطػى بن براهقم وتؽػؾ بجؿع تراثف افشعبل
وافظاهر أن افتعؾقؿ ذم افؽتاتقب افؼرآكقة بافرؽؿ مـ ظدم ؿضائف ظذ األمقة متؽـ مـ ختريج جقؾ مـ ادثؼػغ ادحدثغ
وخاصة ذم ؾسة اخلؿسقـات ،وذم هذا افسقاق كـقه بؿدرشة افشقخ بن كابو وابـف يس أمحد افذي واصؾ تعؾقؿف بجامع افزيتقكة
بتقكس ،وافشقخ الزبري افذي تؽقن ذم افؼرويغ بػاس ،وذم اددرشة احلرة (افـرص) افتابعة حلرـة االكتصار فؾحريات افديؿؼراضقة
حقث يس محة لطرش افذي واصؾ دراشتف بافؼرويغ و افذي ـان مدير مدرشة افسبقة و افتعؾقؿ(افـرص) مابغ 2:67-2:64

يضاف إفقف يس احلبقب بـايس وـالمها اكضام إػ جبفة افتحرير افقضـل خالل افثقرة).(20
ومما دمدر اإلصارة إفقف أن افسقد سؼال رئقس مجعقة افسبقة وافتعؾقؿ (افـرص) افؽائـ مؼرها ذم هنج باشتقر ،ؿد وهب
ؿطعة أرض فبـاء مدرشة ،وؿد ـان افسقد حمؿد لطرش ضؿن ضاؿؿ افتدريس هلذه اددرشة ما بغ 2:63
و  2:67ومل يتؼاظس ادـاضؾ حمؿد لطرش ظـ تثؼقػ اجلزائريغ ،حقث أـؿؾ مفؿتف افـبقؾة فتقظقة اجلزائريغ وهق ذم معتؼؾ

بوسوي  Bassuetبافضاية ما بغ .(21)2:71-2:67
ظـد زيارة افشقخ عبد احلؿقد بن باديس( )8391-8113رئقس مجعقة افعؾامء ادسؾؿغ اجلزائريغ دديـة شقدي بؾعباس
ذم شـة  2:48الحظ أن أتباظف يطؾؼقن ظؾقفؿ تسؿقة "افبدايسقة" بدل "اإلصالحققن" وهق األمر افذي جعؾف يػؽر ذم بـاء
اددرشة ذم حل افؼرابة ،ؾتؽاثػت جفقد ادجتؿع افبؾعباد ذم مجع افتزظات مـ أمقال وأدوات افبـاء إػ أن تؿ اؾتتاح اددرشة ذم
شـة  ،2:55ـؾ افؼق ى افقضـقة وظذ رأشفا افؽشاؾة صارـت ذم حػؾ االؾتتاح ،ـام أضؾؼ ظؾقفا اشؿ افسبقة وافتعؾقؿ ،وضؿـت
 311مؼعدا فؾدراشة ومـذ بداية ظؿؾ اددرشة ـاكت هلا جلـة تتؽقن مـ عالل سقد أمحد ،رئقسا ،احلاج بؾبـة ،حمؿد صالب ،عبد
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الدايم و سؼال بؾعباس أما إدارة اجلؿعقة ؾؽاكت فؾشقخ اهلادي سـويس ثؿ جاء بعده د مصطػى بن حؾوش وذم شـة 2:65
أوـؾت إدارة اددرشة فؾشقخ حمؿدالؼباصي ،ذم حغ أوـؾت مفؿة افتعؾقؿ فؾسادة عبد الؼادر تقجاين ،عؿر بوكاب ،عز الدين
حمؿد.ومن أصفر ادساجد ذم مديـة شقدي بؾعباس خالل ادرحؾة اإلشتعامرية "ادسجد األعظم" ادتؿرـز ذم حل
بقجق"افؼرابة"(حل األمر ظبد افؼادر حافق ًا) افذي تؿ تشققده مـ خالل اهلبات و تزظات شاــة شقدي بؾعباس و بؿقاؾؼة
اإلدارة االشتعامرية وؿد أذف ظذ بـاء ادسجد األظظؿ افشقخ ظبد افسالم بـ أمحد افبشر بقجيرة ؿايض بؾعباس و ـان ذفؽ ذم
شـة 29:3
ظقـت اإلدارة افػركسقة افشقخغ "أمحد افبدوي بقجيرة" ( )2:94-2:13افذي تؼؾد مـصب مػتل شقدي بؾعباس مـذ جمقئف
مـ وهران شـة  2:4:و"ظبد افؼادر افبشر بقجيرة" إمام ادسجد ظؿال افشقخغ ضقال ؾسة تقاجدمها بادسجد إػ ظؼد
حؾؼات افدرس فطالب افعؾؿ وتـظقؿ كدوات ؾؼفقة ـان اهلدف مـفا افقظظ و اإلرصاد افديـل فػائدة شاــة شقدي بؾعباس ذم
ادقاشؿ افديـقة
ومـ أصفر مـ تؼؾد مـصب افتدريس ذم ادسجد األظظؿ بسقدي بؾعباس كذـر اددرس محود محدان بن الطقب( مـ مقافقد
مديـة اجلزائر  ،)2997حقث مؽث بادـطؼة مابغ 2:21 -2:19براتب صفري ؿدر بـ 86ؾركؽ ًا ؾركسقا
و اددرس بوعيل الغوثي بن حمؿد( خريج مدرشة اجلزائر) و هق مـ مزدوجل افؾغة ظغ شـة  2:18و مـ أصفر افشخصقات
افتل درشت باجلامع األظظؿ ابن آشـفو بن عدة مابغ  2:34-2:29براتب صفري ؿدر بـ6111ؾركؽ ًا ،وـان افؽاتب اخلاص
فؾطريؼة افتقجاكقة و يراؾؼ صققخفا إػ ادغرب
ف ؼد ظؿؾ شؽان مـطؼة شقدي بؾعباس ظذ تقشعة ادسجد األظظؿ مرتغ خالل افػسة االشتعامرية  ،و هذا حتت إذاف
اجلؿعقة افديـقة افبؾعباشقة برئاشة ادػتل أمحد افبدوي ادرحؾة األوػ شـة  ،2:53و ادرحؾة افثاكقة شـة  2:72و شامهت بعض
أظراش ادـطؼة بادسامهة ادادية و ـذفؽ بعض أظقان مديـة شقدي بؾعباس و بعض افزوايا ـافتجاكقة و افؼادرية
وإػ جاكب كشاط ادسجد األظظؿ فعب مسجد افشقخ احلاج بخالد بن كابو دور ادـارة اإلصعاظقة فؾثؼاؾة افعربقة اإلشالمقة ذم
مـطؼة شقدي بؾعباس خالل افػسة اإلشتعامرية ،حقث ؿصد مرـزه افعؾؿل ضالب افعؾؿ مـ خمتؾػ جفات افقضـ فإلشتػادة مـ
دروس افؾغة و افػؼف و افعؾقم افعؼؾقة و افـؼؾقة افذي ـان افشقخ يؼف ظؾقفا صخصق ًا،
و يتؾؼك افدظؿ مـ ادحسـغ و األوؾقاء فؾؿدرشة
تلشس ادسجد ظذ يد افشقخ بـ ـابق بخافد رمحف اهلل ظام  ،2:22و بدأت افدراشة افػعؾقة ؾقف شـة  2:24وـان كظام
اددرشة يشسط ظذ افطالب بغرض االفتحاق بـظامفا افتدريس أن يؽقن حام ً
ال فؽتاب اهلل  ،حتك يتسـك فف مـ تعؾؿ ظؾقم
افؾغة افعربقة و ؾـقهنا افبالؽقة و افـحقية و افرصؾقة  ،ثؿ يـتؼؾ إػ تؾؼقـف أشس و تعافقؿ ادذهب ادافؽل مـ خالل تػؼفف ذم
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أمفات افػؼف ادافؽل و أصقفف ادعسف هبا ـذراشة متـ ابـ ظشر و ذح األجرومقة فإلمام ابـ داوود افصـفاجل ادتقذم شـة
834هـ وبعد هناية مدة افتدريس يؼدم افشقخ فطالبف اإلجازة تقػ افشقخ بـ ـابق كػؼة مدرشتف بام حتتاجف مـ مصاريػ
فؾقاؾديـ ظؾقفا و افؼادمغ ذم ـثر مـ األحقان مـ ادسجد األظظؿ ذم ؾسة اخلؿسقـقات و بعد ظقدة ابـ احلاج بـ ـابق افشقخ
أمحد مـ جامعة افزيتقكة بتقكس شاظد أباه ذم افتدريس رؾؼة افشقخ بشر بقيؼة
وصػقة افؼقل أن ـال اددرشتغ ،األوػ حلرـة االكتصار فؾحريات افديؿؼراضقة ،وافثاكقة جلؿعقة افعؾامء شامهت ذم تغطقة
تعؾقؿ وتدريس األضػال افذيـ بؾغ ظددهؿ إػ ؽاية  2:65حقايل  3111تؾؿقذ ،هنؾقا مـ اددرشتغ حب اهلل وحب افقضـ
وـان مـفؿ افرجال افذيـ ؿدمقا افـػس وافـػقس مـ أجؾ حترير افقضـ
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