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واقع تعليم الجزائريين في ظل
التشريعات الفرنسية 9191-9191


سميرة نقادي

نظرا ألهمٌة تارٌخ التعلٌم فً حٌاة المجتمع فإن الدخول إلى الحٌاة االجتماعٌة ال
ٌكتمل إال بدراسة الحٌاة التعلٌمٌة .ؼٌر أن مقاربة الحٌاة التعلٌمٌة من الجانب التارٌخً
فً الجزائر الكولونٌالٌة له وضعه الخاص ،كونه ٌشمل فئتٌن من المتعلمٌن الفئة
المستعمِرة و الفئة المستع َمرة و مدى اختالؾ الظروؾ المعاشة لكل منهما.
وأمام المتؽٌرات المذكورة أعاله و التً لم ٌكن الواقع التعلٌمً بمنأى عنها ،سعٌنا
من خالل موضوع الدراسة الموسومة بـ "واقع تعلٌم الجزائرٌٌن فً ظل التشرٌعات
الفرنسٌة ما بٌن  2:56-2:2:و الذي لم ٌكن اختٌارا اعتباطٌا ،فاألولى تزامنت مع
اصالحات فبراٌر  ،2:2:والثانٌة مع نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة ولما لهذه األخٌرة من
مستجدات على وقع تأثٌر دولً وتبلور وعً جماهٌري فً األوساط الجزائرٌة مع
بروز أكثر التجاهات الحركة الوطنٌة والسٌما فً فترة الثالثٌنٌات.
لقد تم االعتماد فً كتابة هذا البحث على جملة من المصادر والمراجع المتنوعة
وبالدرجة األولى تلك المتعلقة بمصادر التشرٌع االستعماري فً المجال التعلٌمً ومنها
أرشٌؾ اإلدارة االستعمارٌة بوالٌة وهران ،ومداوالت المجالس البلدٌة ،والمندوبٌات
المالٌة ،ومن المصادر الخاصة بالتطور التارٌخً للمنظومة التشرٌعٌة االستعمارٌة
المطبقة فً الجزائر وهً على عدة أنواع ،دراسات قانونية مثل code de :

 باحثة فً المركز الوطنً للبحث فً األنثروبولوجٌا االجتماعٌة والثقافٌة.
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 l’Algérie annotéلكل من  Estoublon Robert et Lefebure Adolpheإلى
جانب قرارات الهٌئة التنفٌذٌة بمختلؾ أجهزتها.
وباإلضافة إلى ذلك دراسات متخصصة وردت فً المجالت الكولونٌالٌة ورد
فٌها مقاالت عدٌدة تبٌن لنا سٌاسة التشرٌعات التعلٌمٌة وتحلٌالتها مثل ":نشرة الجمعٌة
الجؽرافٌة واألثرٌة لعمالة وهران "،"2:49ونشرة التعلٌم األهلً "ومن المراجع أٌضا
مؤلؾ  Colona Fannyالمعنون ب:
 Instituteurs Algériens 1883-1939.إلى جانب  Perville Cuyفي les
étudiants musulmans algériens l’université française 1908-1962.
دون أن ننسى  M.Emilleفً ما أسماه ب  :المدارس الحكومٌة اإلسالمٌة Les
 .Medersas Algériennesوأٌضا Ajgou, Ali l’enseignement primaire
indigène en Algérie de 1892 à 1919, Essai d’une histoire éducative
et culturelle, thèse de Doctorat nouveau régime université
Provence, vol 1989-1990
ومن المهتمٌن فً إطار رصد مؤسسات التعلٌم العربً وباستفاضة فضالء محمد
الحسن فً ثالثة أجزاء تهتم بمدارس القطاع القسنطٌنً ،والوسط والجنوب ،وقطاع
الؽرب .
إن تتبعنا لتارٌخ المنظومة التشرٌعٌة التعلٌمٌة لٌس بهدؾ سرد مراسٌم وقرارت
صدرت فً تلك الفترة ،وإنما هو محاولة لرصد التوجه اإلٌدٌولوجً الذي سارت علٌه
المنظومة من خالل التطرق إلى النتائج المحققة فً عدد البناءات المدرسٌة ومؤطٌرها،
وتالمٌذتها ومن ثمة إبراز وجود عالقة توافقٌة أو عدمها بٌن ما شرع له المشرع
الفرنسً وما هو مطبق على أرضٌة الواقع بإعطاء صورة فوطوؼرافٌة لحالة التلمٌذ
الجزائري وإحصائٌات المتمدرسٌن فً جمٌع األطوار ولكال الطرفٌن الجزائري
واألوروبً .وعلٌه كانت إشكالٌة البحث بما تمٌز الواقع التعلٌمً الجزائري فً ظل
التشرٌعات الفرنسٌة للفترة الممتدة ما بٌن 2:56-2:2:؟ وهل تشابهت المضامٌن
التشرٌعٌة فً فترة الدراسة أم اختلفت فً جوهرها؟
ولمعالجة لإلشكالٌة المطروحة أعاله قمنا بتقسٌم البحث إلى مدخل وثالثة فصول
أساسٌة ثم خاتمة مع توحٌد الصٌاؼة المتبعة فٌه اعتمادا على التحلٌل المبسط مع الجمع
بٌن عدة مناهج ،المنهج التارٌخً بحكم عرض الرزنامة الكرونولوجٌة من خالل
عرض ستة وعشرٌن ( )37تشرٌعا فً الفترة الممتدة ما بٌن  ،2:56-2:2:إلى جانب
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المنهج المقارن من خالل المقارنة بٌن الحٌاة التعلٌمٌة لكال الطرفٌن سواء تعلق األمر
بالحٌاة االجتماعٌة أو االقتصادٌة ،وعلٌه عرضنا الجانبٌن فً سبعة ( )8جداول ،أضؾ
إلى ذلك المنهج اإلحصائً المتجلً فً األرقام العددٌة برصد عدد المؤسسات التعلٌمٌة
أو معلمٌها أو تالمذتها فً اثنٌن عشر ( )23جدوال.
ففً المدخل المعنون بالوضعٌة العامة للتعلٌم فً الجزائر منذ بداٌة االحتالل ولؽاٌة
 2:2:تطرقنا إلى الحالة التعلٌمٌة للجزائرٌٌن حٌث أحصت الدراسات الفرنسٌة وجود
 %66من الجزائرٌٌن القادرٌن على الكتابة .1وكخطوة أولى لإلدارة الفرنسٌة أحدثت
تعلٌمٌن ،أحدهما خاص باألوروبٌٌن واآلخر خاص بالجزائرٌٌن مع تبعٌة هذا األخٌر
لوزارة الحربٌة بموجب مرسوم  25جوٌلٌة  2961القاضً بتأسٌس مدارس فرنسٌة
علمانٌة ،وبعد مضً شهرٌن صدر مرسوم آخر فً  31سبتمبر  2961لٌنص على
تأسٌس المدارس العربٌة الفرنسٌة اإلسالمٌة ،أو ما ٌعرؾ بالمدارس اإلسالمٌة
الحكومٌة الثالث  Les Medersasمع التصرٌح بإجبارٌة التعلٌم عموما طبقا لمرسوم
 29أكتوبر  229:3خاصة فً طوره االبتدائً مع توفٌر المدارس.
أما عن الفصل األول فعنوناه بـ :واقع التعلٌم الجزائري فً ظل التشرٌع الفرنسً ما
بٌن  ،2:3:-2:2:وٌشتمل على أربعة مباحث ،فالمبحث األول خصصناه لألوضاع
العامة فً الجزائر بعد الحرب العالمٌة األولى وانعكاساتها فً الحٌاة السٌاسٌة،
االقتصادٌة ،االجتماعٌة ،والثقافٌة ،وفً المبحث الثانً تناولنا التشرٌع الفرنسً للتعلٌم
الجزائري ما بٌن  2:36-2:2:مع رصد قانونً  36جوٌلٌة و 7أكتوبر 2:2:
المتعلقان بتنظٌم التعلٌم التقنً الصناعً والتجاري وتخصٌص تعلٌم مهنً للذكور
بشقٌه الفالحً والصناعً إلى جانب التعلٌم النسوي كالخٌاطة مع خلق ملحقتٌن جدٌدتٌن
تابعة للمعهد الفالحً  Maison Carréبقسنطٌنة ،أو مدرسة زراعة الحدائق بمدٌنة
الجزائر العاصمة ،دون أن ننسى صدور سبعة مراسٌم أخرى وقرار فً فترة
العشرٌنات حول هٌاكل التعلٌم الجزائري مع فرض هٌئات رقابٌة تتابع مجرٌات التعلٌم
عند المعلم الجزائري على الرؼم من خضوعه إلشراؾ مٌله األوروبً.

3

 1حلوش ،عبد القادر ،سٌاسة فرنسا التعلٌمٌة فً الجزائر ،شركة دار األمة للطباعة
والنشر والتوزٌع ،ط ،2:::ص.37
2

Direction-La- des archives de la wilaya d’Oran (D.A.W.O), Série I 4064, enseignement
indigènes, Bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie, année 1892, n°1281,
p1364.
3
Colonna, Fanny, Instituteurs algériens (1883-1939), Alger, O.P.U., 1975, p206.
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أما عن وضعٌة المؤسسات التعلٌمٌة الخاصة بالجزائرٌٌن فهً تشكل المبحث الثالث
إذ تناولنا ضمنه التعلٌم الحكومً الرسمً وهو من إشراؾ الطرؾ الفرنسً ومؤسساته
حسب التوزٌع البلدي ،ففً مدارس البلدٌات األهلٌة نجد المدارس الرئٌسٌة Ecoles
 principalesأو ما ٌعرؾ بمدارس المركز لقربها من المراكز الفرنسٌة والمدارس
التحضٌرٌة  ،Ecoles préparatoiresوعلى العموم فً الطور االبتدائً سجل وجود
 63:مدرسة خاصة للذكور فً  ،2:39بعد أن كانت  5:2مدرسة فً  ،42:31ألن
االلتحاق بالمدرسة الفرنسٌة أصبح أمرا إلزامٌا بعد سنة  ،52:34ؼٌر أن اإلقبال كان
ضئٌال فً الطور الثانوي إذ وصل عدد التالمٌذ األوروبٌٌن  7531تلمٌذ مقابل 771
تلمٌذ جزائري فً .62:39
أما عن الحضور الجزائري فً الطور الجامعً فهو محتشم إذ بلػ عددهم فً أربع
تخصصات :حقوق ،علوم ،آداب ،طب وصٌدلة  353جزائري للموسم الدراسً -2:33
 2:34مقابل  231:أوروبً ،7للموسم نفسه والتخصص.
لقد عرفت المسألة التعلٌمٌة مواقفا متباٌنة وهذا ما أدرجناه كمبحث رابع فً الفصل
األول وهو موقؾ النواب والمعمرٌن اتجاه التعلٌم الجزائري حٌث عرفت عرائض
النواب فً المفوضٌات المالٌة مطالب ملحة كإلؽاء فكرة ؼلق المدارس القرآنٌة والتً
شدد علٌها مصطفى موالي عبد الرحمن من المدٌة 8وشرٌؾ سٌسبان من باتنة والمنوه
لفكرة تفادي التأخر فً بناء األقسام ،9إلى جانب موقؾ المعمرٌن الملموس فً اتجاهٌن؛
اتجاه ٌقر بتعلٌم الجزائرٌٌن من أجل ذوبانهم فً أفكار المدرسة الفرنسٌة وبالتالً األخذ
بالطبائع الؽربٌة ،واالتجاه الثانً ٌعارضه بحجة أن تعلٌمهم ٌخلق منهم خصوما
لفرنسا".10

4

Gouvernement Général de l’Algérie, Questions sociales colonisation et pensée
chrétienne, problèmes Algériens, Maison carrée, Alger, 1933, pp.162-163.
5
Achour, Christiane, Abécédaires en devenir idéologie coloniale et langue Française en
Algérie, Alger, Ed en N.P, 1985, p.195.
6
M.Emille, Janier, Les medersas Algériennes, centre de hautes études d’administration
musulmane, 14 mai 1948, p.17.
7
Annuaire statistique de l’Algérie1922-1923, p.78.
8
Délégations –Les- Financières (D.F), session ordinaire, 1924, p4.
9
Ajgou, Ali, « l’enseignement primaire indigène en Algérie de 1892 à 1919, Essai d’une
histoire éducative et culturelle », thèse de Doctorat nouveau régime université de
Provence, vol 1989-1990, p149.
10
Depont, Octave, l’Algérie du centenaire, Bordeaux, Imprimerie cadoret, 1928, p.28.
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وفً إطار الفصل الثانً تناولنا حالة التعلٌم الجزائري ما بٌن 2:4:-2:41
وتعرضنا فً مستهل الفصل األول إلى االحتفال المئوي االستعماري بالجزائر وتأثٌراته
على اعتبار أنه قدم القضٌة الجزائرٌة بعشرٌن عام على األقل ،والمبحث الثانً تناولنا
فٌه الجهود الوطنٌة فً مجال التعلٌم العربً الحر وجمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن
ممن حمل على عاتقه تكوٌن جمعٌات فً أنحاء الوطن الهدؾ منها إنشاء المدارس
العربٌة اإلسالمٌة مثل مدرسة التربٌة والتعلٌم فً قسنطٌنة عام  112:47إلى جانب
مدرسة الرشٌدٌة بشرشال  2:48ومدرسة دار الحدٌث بتلمسان .122:47
وعلما أن هذه المدارس كثٌرا ما استقبلت الجزائرٌٌن المتمدرسٌن فً المدارس
الفرنسٌة من خالل برمجة حصص لهم فً أوقات الفراغ ال لشًء إال لتعزٌز تكوٌنهم
ومحافظة منهم على مقومات الهوٌة الجزائرٌة كالدٌن واللؽة العربٌة.
ولم تكتؾ جمعٌة العلماء بالمدارس فقد حرصت على تكثٌؾ األندٌة الثقافٌة
والجمعٌات الخٌرٌة باعتبارها بؤرة التقاء شرائح المجتمع على اختالؾ أعمارهم ومنها
نادي السعادة المتوفر على  6أقسام ونادي الحٌاة بقسنطٌنة  ،2:41والجمعٌة المحلٌة
بتٌزي وزو .2:45
ومن األحزاب الدؤوبة فً السٌاق نفسه حزب الشعب الجزائري من خالل
سعٌه فً بناء المدارس لخلق نشئ ذي ثقافة عربٌة وتكوٌن جماعة من الوطنٌٌن
الصاعدٌن على األفكار الثورٌة للحزب .أضؾ إلى ذلك جهود فردٌة لبعض وجهاء
المناطق مثل مرزوق محمد أوكٌل صاحب منصب وكٌل قضائً وعضو فً المجلس
البلدي 13لمقاطعة تلمسان والمؤسس لمدرسة ؼٌر معتمدة بهدؾ تدرٌسه لواحد وعشرٌن
( )32تلمٌذ جزائري تقدم لهم دروس اللؽة العربٌة.
أما عن المبحث الثالث فهو ٌتناول التشرٌع الفرنسً الجدٌد إزاء تعلٌم الجزائرٌٌن
حٌث رصدنا خمسة مراسٌم ومنها مرسوم  9مارس  2:49القاضً بؽلق المدارس
العربٌة الحرة 14التً ال تتمتع برخصة ممنوحة من طرؾ اإلدارة الفرنسٌة وتحدٌد

 11فضالء ،محمد الحسن ،المسٌرة الرائدة للتعلٌم العربً الحر بالجزائر ،شركة دار
األمة للطباعة والنشر والتوزٌع ،الجزائر ،ط 2::: ،2ج ،2القطاع القسنطٌنً ،ص.69
 12فضالء ،محمد الحسن ،نفس المرجع السابق ،ج ،4ص.26
D.A.W.O, série I 4064, Enseignement Indigène, écoles coranique 1/7 1932, N°7704.
Estoublon, Robert et Lefebure, Adolphe, op. cit, p.350.
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معاقبة مخالفٌها بالسجن 15إلى جانب منشور مٌشال  27فٌفري  2:44والذي ٌنص على
منع الوعظ فً المساجد لؽٌر العلماء المعٌنٌن من قبل السلطات االستعمارٌة.16
وفً التعلٌم المهنً نجد مخطط جورج هاردي  G.Hardyرئٌس أكادٌمٌة الجزائر
 2:47إذ حدد التوجه المدرسً الجدٌد من خالل خلق جهاز تكوٌنً فً المدرسة
الرٌفٌة 17ذات التعلٌمٌن :تعلٌم عام وتعلٌم عملً ٌتكون من ممارسة األعمال التطبٌعٌة
فً المٌدان الفالحً والعمل فً الحدٌثة كتقلٌم األشجار إلى جانب تعلٌم الخٌاطة بالنسبة
لإلناث.
إال أنه مع مجٌئ الجبهة الشعبٌة  2:47لمسنا نوعا من الدافع لهذه القضٌة وهذا ما
تناولناه كمبحث رابع ،ففً الموسم الدراسً 2:49-2:48قدر عدد الحاصلٌن على
شهادة المدارس الفرنسٌة فً الطور االبتدائً إلى المتوسط ولكال الجنسٌن بحوالً
 3:53مقابل  2488حاصل على الشهادة الفرنسٌة للموسم .182:45-2:44
أما الفصل األخٌر تعرضنا فٌه لوضعٌة التعلٌم الجزائري أثناء الحرب العالمٌة
الثانٌة ومدى معاناة العنصر الجزائري باعتباره سخر لتوفٌر متطلبات الحرب كعامل
فً المصانع أو مشارك فً الحرب مع رصدنا للتحوالت السٌاسٌة وتأثٌراتها على
المجتمع كمبحث أول ،أما الثانً فعرضنا فٌه تشرٌعات حكومة فٌشً ومنها قرار 29
سبتمبر  192::2والذي ٌنص على خلق مراكز رٌفٌة لألهالً بهدؾ الحد من النزوح
الرٌفً للجزائرٌٌن ،وفً هذا النطاق أصدر فٌار  Viardرئٌس كلٌة الحقوق بالجزائر
مخططه الرامً إلى تدارك التأخر الدراسً.
20
ومن أجل إنجاز المخطط صدر مرسوم  38نوفمبر  2:57وتم التأكٌد على مدة
الدراسة فً المدارس اإلسالمٌة الحكومٌة والمحددة من قبل بـ 7سنوات مع تسطٌر
برنامج الستٌعاب  51111تلمٌذ جدٌد بمقدار  31111طفل سنوٌا خلق  911قس
وترمٌم  9111معلم بمعدل  5111معلم سنوٌا مع مٌزانٌة مقدر بـ 7:86111فرنك

15
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فرنسً قدٌم .21إن هذا المخطط لم ٌضع فً الحسبان ال الوسائل المادٌة وال البشرٌة
الالزمة لذلك إال أنه مع كشؾ التشرٌعات استمرت األطراؾ الوطنٌة فً إنشاء
المدارس ،ومنها مدرسة الحٌاة بالشرٌعة  2:53ومدرسة التعلٌم بالرمشً 2:54
ومدرسة العرفان بعٌن مٌلة .2:56
ومن النتائج المتوصل إلٌها فً مضمار هذا البحث ما ٌلً:
 استفادة الجزائرٌٌن من السٌاسة التعلٌمٌة الفرنسٌة على الرؼم من خلوهذه األخٌرة من القناعة التامة بذلك ،لطالما أخذته على أنه أسلوب
مواجهة أمام الرفض الجزائري للمدرسة الفرنسٌة فً أول عهدها.
 تأثٌر المدرسة الفرنسٌة فً المجتمع الجزائري من خالل خلق فئة مثقفةأو ما ٌعرؾ بالنخبة والتً عمل أفرادها على إٌصال القضٌة الوطنٌة فً
نطاق دولً من خالل تدوٌن العرائض والتندٌد بحق المجتمع الجزائري
لحرٌته.
 تأثٌر المدرسة الفرنسٌة فً تكوٌن أٌادي جزائرٌة عاملة ذات وعًوطنً كرسته عالقة االحتكاك بالطرؾ األوروبً فً الجبهات القتالٌة
األوروبٌة.
 تأرجح الحٌاة التعلٌمٌة بٌن مد وجزر فرضته اإلٌدٌولوجٌة االستعمارٌةوالجهود الوطنٌة القائمة على مبدئٌة التعلٌم العربً والعقٌدة اإلسالمٌة
بهدؾ المحافظة على الموروث المعنوي لألجداد من خالل تحصٌن
معالم الهوٌة الجزائرٌة من الشرخ المسلط فً ظل معطٌات المدرسة
الفرنسٌة.
 حصر الطرؾ الفرنسً للتعلٌم الجزائري فً أطواره األولى وحضورالمجهودات الدؤوبة لألطراؾ الوطنٌة من خالل إنشاء هٌاكل تعلٌمٌة
جزائرٌة على مختلؾ المستوٌات.
 خضوع التشرٌع الفرنسً فً التعلٌم الجزائري تحت حكم مجرٌاتالمتروبول وتأثٌرات الواقع الدولً مثل ظروؾ الحربٌن العالمٌتٌن ،مما
تحكم فً التعلٌم لٌأخذ مسار تلبٌة االحتٌاجات الفرنسٌة من خالل توسع
المؤسسات التعلٌمٌة المهنٌة.

Ajgou, Ali, op. cit, p.149.
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سميرة نقادي
 تدارك السلطات الفرنسٌة لتأخرها فً مجال تعلٌم الجزائرٌٌن ،ومن ذلكإحداثها لمخططات هادفة فً مضمونها إلى دفع عجلة التعلٌم.
 تركٌز التشرٌعات الفرنسٌة على الهٌئات الرقابٌة حٌال التعلٌم العمومًوالعربً الحر ،وباألخص فً قضٌة منح الرخص مما ٌدل
على المخاوؾ التً تملكت السلطات الفرنسٌة إزاء الثقافة
العربٌة اإلسالمٌة.
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