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 اٍبتي كِ بي فِ  ر دنا عِ هملْ عِ الَقَ. ىولَ األُ وِنر القُ الُا ب م فَ الَقَ"
 "ىسن يالَي وِب رلُِض يالَ

  قرآن آريم
  

تثناءات،     "  الي إال لالس يم الع صص التعل غ أن يخ ال ينب
ى يحصل               ا حت ا وعظيم ينبغي على المرء أن يكون موهوب

ع       على مثل هذا االمتياز السامي جدا      ، ال ينبغ أن تكون جمي
  "األشياء الجميلة والعظيمة من أمالك العامة

  
وِّ "  اه أن نع تعلم معن رك   أن ن دوء، أن نت ى اله ين عل د الع

 أن نتعلم معناه أن نفهم، أن نتعلم معناه .األشياء تأتي إليها
  " أن نكتب، أن نتعلم معناه أن نتحدث

 
 "اتال يوجد هنالك تاريخ في التاريخ، فقط تفسير"

  أفول األصنام -"فريدريك نيتشه"الفيلسوف األلماني الشهير 
  
  
  
  
  
  
  



  

  شكر وعرفان
  
  

صوص        ر بالخ الة، وأذآ ذه الرس از ه ي انج اعدني ف ن س ل م كر آ أش
د اهللا    " المشرف، والسيد " مولود عويمر "األستاذ الدآتور    " عبدي عب

سيد       ام "محافظ المكتبة الجامعية، وال ة        " حج مسئول اإلعالم في جامع
سيد ر ، وال يخي" الجزائ د ش د المجي وطني، " عب يف ال دير األرش م

ر  والسيد األمين العام لوال    " ية الجزائر، والطاقم اإلداري لجامعة الجزائ
سيد     " بن يوسف بن خدة    ادر حجار     " وعلى رأسهم ال د الق ذي  " عب وال

ل أشكال المساعدة من              رغم أنني لم أتمكن من مقابلته إال أنني تلقيت آ
شكرا   ه اإلداري ف سيدان.طاقم ار " وال د تم ن   " محم ي ب سين جيالل ح

صب     " فرج رقن والتصحيح        اللذان أبليا حسنا في ال ى متاعب ال ا  .ر عل آم
سيد    "بوعالقة محمد " أشكر السيد  ذي راجع    " شوقي عرجون   " وال ال

   .هذا العمل لغويا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  اإلهداء

  
  .إلى روح والدي الطاهرة شهيد الواجب الوطني

  
إلى والدتي الكريمة، ثم إلى والـدتي الكريمـة، ثـم إلـى والـدتي               

  .الكريمة
  

  .تي، وخاصة إبراهيمإلى آل أفراد أسر
  

رام                    ذ الك ر، والتالمي ة الجزائ ذين عرفتهم في جامع ل األصدقاء ال إلى آ
  .، وإلى آل مربي األجيالالذين درستهم في مسيرتي المهنية
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  :مقدمــة
  

-1830(نسية في الجزائر    استهلكت الدراسات التاريخية المهتمة بالفترة االستعمارية الفر      
 كبيرا من اهتمام الباحثين والمؤرخين الجزائريين والفرنسيين المعاصرين علـى           جزء) م1962
 بالتـاريخ الـسياسي والعـسكري لالحـتالل         اهتمت إال أن هذه الدراسات في معظمها        ،السواء

الدراسـات المهتمـة    أما   ، وكذا الحركة الوطنية الجزائرية في تلك الفترة       ،فرنسي في الجزائر  ال
خاصة تلك المتعلقـة بالمـشروع الثقـافي         في فترة االحتالل تعد قليلة،       بالواقع الثقافي للجزائر  

وسـائله ومخططاتـه    كشف عن    و ر، الذي حاول االستعمار الفرنسي إرساءه في الجزائ       "البديل"
 ويضرب الهويـة    ، باعتباره يستهدف العقل   ،استمرارية كان وقعه أكثر تأثيرا و     ي والذ ،فهوأهدا

  .ز الشخصية بأبعادها الحضارية في العمقوتمي ،الجزائرية
  

إن هذا المشروع ربما لم تتضح معالمه في السنوات األولى لالحتالل بسبب اضـطراب              
احتالل مـا  ، و على القوى العسكرية للتوسع واعتمادها أساسا  ،السياسة االستعمارية في حد ذاتها    

 مهما كانت قوته العسكرية     ه  أن  ،لكن االستعمار أدرك بمرور الزمن    أمكن من أراضي الجزائر،     
 طالما أن الجزائري ال يـزال متمـسكا         ،لن يتمكن من البقاء في الجزائر دون متاعب ومقاومة        

طرف النقـيض مـن الشخـصية        والتي تقف على     ،بهويته وشخصيته بكل أبعادها الحضارية    
لذلك عمل االستعمار منذ أن وطأت أقدامه أرض الجزائر         ريا،   دينيا ولغويا وحضا   ،االستعمارية

 وعزل الشعب الجزائـري     ،على تجفيف المنابع الحضارية التي تتغذى منها المقاومة الجزائرية        
  . عن محيطه العربي واإلسالمي

عليم كالمـدارس    المهتمة بالت  ؤسسات األهلية أيضا على القضاء على الم    االستعمار  عمل  و
 وتحول  ،هذه المؤسسات للغلق أو المصادرة أو التهديم      فعال  قد تعرضت    و .والكتاتيب والجوامع 

نها شأن المؤسسات الخيرية    واصطبالت ومراكز عسكرية فرنسية شأ    عدد كبير منها إلى ثكنات      
ق علـى رجـاالت      أيضا تضييق الخنا    وتم . كاألوقاف بمختلف أنواعها   ،التي تعمل على تمويلها   

 باإلغراء والترهيب ليصبحوا فـي       بعضهم ةاستمالأوالتعليم والعلماء، فتعرضوا للنفي والتقتيل،      
  .خدمة األغراض االستعمارية

بل دعمـه    الجزائرية لم يكن كافيا،       فإن تعطيل المشروع الثقافي لألمة     ،ومن جهة أخرى  
نسية األولى فـي    مية فرنسية بدأت بتجارب المدارس الفر     االحتالل الفرنسي بانتهاج سياسة تعلي    

 فـي   ثم تدعمت هذه التجارب بإنشاء المدارس الفرنسية العربية الثالث        ،  )1850م-1830(فترة  
فجعل التعليم الفرنسي إجباريا سـنة  ،  م  1857  في سنة  ثم المعهد العربي الفرنسي   ،  م1850 عام

 ثم لم تنقضي مدة  ، م1879ي الجزائر وفق مرسوم م بعد إنشاء المدارس العليا األربعة ف1883
  . القاضي بإنشاء جامعة الجزائرم1909طويلة حتى صدر مرسوم ديسمبر 
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 مـن    كبيـراً  عـدداُ إن مؤسسات التعليم الفرنسي في الجزائر لم تستطع أن تـستقطب            
ك للتخوف من    وذل ،ن ممانعة كبيرة تجاه هذه السياسة      وكذا المتعلمو   وأبدى األولياء  ،الجزائريين

  .بالثقافة الفرنسية االستعماريةنتائج هذا االحتكاك 
  

 بمرور الزمن من دفع التعليم مـن مـستوياته األولـى االبتدائيـة              ستعمارالاوقد تمكن   
إلى أن تمكن في النهاية من       ، والمتخصصة ، إلى مستوى الدراسات العليا    ، والثانوية ،والمتوسطة

 دون أن يكون للجزائريين الحظ األوفر من التعليم       ،   م 1909إنشاء جامعة الجزائر وفق مرسوم      
إال أقلية من أبناء الجزائريين الـذين أثبتـوا والئهـم لـإلدارة             باعتبارهم األغلبية من السكان،     

  . لم تكن السلطات االستعمارية تتخوف من تعليمهم الذين أو،االستعمارية وخدموا أهدافها
  

جامعة الجزائر جاء نتيجة طبيعية لتطـور االحـتالل         وقد يظهر للوهلة األولى أن إنشاء       
الذي أوجد طبقة من األوربيـين نمـت        ،   وكذا لتطور االستيطان األوربي في الجزائر      ،وتوسعه

ـ  يعـال تعلـيم    أبناء هذه الطبقة في حاجة إلى        لك فإن زائر، لذ وتوسعت واستقرت في الج    ق  وف
اء جامعة الجزائر جاء ليـستجيب لهـذه        وأن إنش ها الحضارية الغربية،    طبيعة ثقافتها و مشارب   

 ومواقف الرفض والتأييد بين الفرنـسيين       ئها،الحاجة بعد الجدل الذي قام حول الجدوى من إنشا        
أيـضا  المتتبع لنشاط جامعة الجزائر في تلك الفترة يالحظ         غير أن    هذا المشروع؛    حيالأنفسهم  

حاول دراسته  أ وهذا ما س   في والحضاري، ، في بعدها الثقا   ارتباطها الوثيق باألهداف االستعمارية   
  . لدي من وثائق حول نشاط الجامعة آنذاكتوفرعمق من خالل ما ب

ومن جهة أخرى فإن استقطاب هذه الجامعة لفئة من الجزائريين ظلـت أقليـة مقارنـة                
وكذا طبيعة تلك الفئة من الطلبة من حيـث         . بأعداد األوربيين الملتحقين بها طيلة فترة اشتغالها      

 وتعليم غريب عـن ثقافـة       غربية وباعتبارهم أقلية تتلقى ثقافة      ، أهالي وصوصيتهم كمسلمين   خ
 وذلك ما يثير التساؤل حول طبيعة تكوينها وعالقته بتفاعالتها          ، من الجزائريين  ىالغالبية العظم 

 ومستوى تـأثير الثقافـة األوربيـة        ،الوسط األوربي والمختلفة في أوساطها الجزائرية األصلية      
 مستوى انشغالها بالقضايا الوطنيـة المطروحـة علـى المـستوى االجتمـاعي              لك وكذ يها،عل

 ونظرتها تجاه االستعمار نفسه الذي حاول أن يجعل منها الواسـطة أو             والسياسي،واالقتصادي  
 فكانت هذه الفئة في عمـق الـصراع         ، بينه وبين األهالي لتمرير مشاريعه المختلفة      وصلحلقة  

  .والسياسي تأثرا وتأثيراالثقافي والحضاري 
 المشروع الثقافي االستعماري في الجزائـر       درستوعموما فإن البحوث التاريخية التي      

 إال مـا     مع مطلع القرن العشرين قليلة،     وأهدافه وسائلهو ،الثقافيية في المجال     اإلدماج تهوسياس
  .رسالة الجامعيةتناولها بالدراسة في هذه الأ أن تارتأيلذلك  ،قام به الفرنسيون أنفسهم

  
أي منذ إنشاء جامعة الجزائر إلى      ) م1956-1909(البحث زمنيا في الفترة     هذا   ينحصر

 أما موضوعيا فتنحصر إشكالية البحث في تسليط الضوء على جامعة           . الثورة التحريرية  بدايات
لمين ها للطلبة المس   واستقطاب ، من حيث نشأتها   ،ي كبير رالجزائر باعتبارها مشروع ثقافي وحضا    

 تكوين الطلبة المسلمين مـن       على ه وانعكاس ،تعمارية االس باألهدافذلك  وعالقة  ،  )الجزائريين(
 والسياسة االستعمارية الفرنسية من جهـة       ،خالل طبيعة تعاملهم مع المطالب الوطنية من جهة       

  :يلي  ما للبحث فياألساسية اإلشكالية حصر يأمكنن األساسوعلى هذا  ،أخرى
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عمارية فـي شـقها      االست األهدافء جامعة الجزائر في خدمة      نشاكيف ساهم إ  
) الجزائـريين (ن  يمثر ذلك في تكـوين الطلبـة المـسل        أف  وكي ،الثقافي والحضاري 

 من خالل مواقفهم من القضايا الوطنية والسياسية االسـتعمارية فـي            ، بها الملتحقين
  ؟)م1956-1909(الفترة 

  
كاليات فرعية يمكن إجمالهـا فـي التـساؤالت          إش تبرز ، األساسية اإلشكالية وتماشيا مع 

  :التالية
نشاء جامعة الجزائر نتيجة طبيعية لتطور االستعمار في الجزائر وسياسته فـي   هل كان إ   -

  ؟في مختلف أطواره التعليم مجال
 ، االستعمارية باألهداف) الجزائريين( ما عالقة استقطاب جامعة الجزائر للطلبة المسلمين       -

 في تكوينهم ؟ وما مستوى تأثيرها 
 لدى فئة الطلبة المسلمين     ، المختلفة من االستعمار والقضايا الوطنية     كيف جاءت المواقف   -

 وخريجي جامعة الجزائر ؟ ) ائريينالجز(
ستوى جامعة في مـستعمرة     وخاة من إنجاز مشروع بم    تما هي األهداف االستعمارية الم     -

 الجزائر ؟
  

دعم فيه التحليل بالنماذج    أ ،يخي الوصفي التحليلي  نهج التار  هذه الدراسة الم    انجاز  في تاتبع
  .المقارنة

  
ته ع يتحدث عن األسباب الموضوعية والذاتية التي دف       أنكان من الطبيعي بالنسبة ألي باحث       

 ،ى بمكانة خاصـة فـي عـاطفتي       ظ فإن جامعة الجزائر تح    لي  وبالنسبة ،مالدراسة موضوع   
 وطأت قدماي هذا الحرم العلمي حتى تـساءلت         أنذ   فمن  أحد طلبتها،  ألنني ، لها بالجميل  واحتفظ

والتحفـة  ،   فـي عهـد الجزائـر المـستقلة         وعلمت أن هذا الصرح العلمي الكبير      ،عن تاريخه 
  .المعمارية الجميلة للجامعة المركزية تعود للعهد االستعماري

ا  واعية تمام  أهدافه بلوغ   تطلب إنشاؤ  ي ، حضاري وثقافي كبير   إن الجامعة وال شك مشروع    
 ،أهدافه واالستعمار الفرنسي ال يمكنه إنشاء جامعة دون أن يوجهها في خدمة             ،ومرسومة مسبقا 

كونـه بعيـد     ، االستعمار على اإلطالق   أنواعوألن استعمار العقل البشري يعد في نظرنا أبشع         
، الجغرافيـا   للـسيطرة علـى    المستخدمةوتختلف وسائله عن تلك       وأبعادا، وأهدافاالمدى أثرا   

وممـا دعـم     .أهدافها  ومعرفة ، محاولة للتنقيب عن هذه الوسائل والمخططات      يتكون دراست سف
 وخـالل دراسـتي   ، هو كوني طالـب تـاريخ    ، على إنجازه  يا الموضوع وحرص   بهذ ياهتمام

 وطريقـة   ، على المشروع االسـتعماري الفرنـسي      اإلطالع أمكنني ،الجامعية في فترة التدرج   
هذه  تساؤل هو كون     الذي بقي لدي محل   و ،االقتصادية والعسكرية تجسيده في أبعاده السياسية و    

 سياسـته تنفيذ  و ،بديل ثقافي وحضاري يعمل على ترسيخ االستعمار      إلى   تحتاج أصال    األعمال
أي المـصير  ـ ا الجانـب   هتمة بهـذ  كما لمست غياب الدراسات الم،بكل أبعادها في الجزائر 
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 وكذا المشاريع الفرنسية االسـتعمارية التـي        ـاراالستعمالثقافي والحضاري للجزائر في ظل      
  . بديلبيوأورعملت على طمسه وإلغائه واستبداله بمشروع غربي 

  
فـي العـالم العربـي       باألسلوب الغربي الحديث لم يكن معروفا     إن نمط الدراسة الجامعية     

وفـق  التحديث   كيفوا هذا    األوطان فإن القائمين عليه كانوا من أبناء تلك         أوجد ولما   ،واإلسالمي
ن أبناء الجزائـر     فإ ،وعلى العكس من ذلك    .وصية مجتمعاتهم  وخص ،مقتضيات طبيعتهم الدينية  

 ،قصريةثقافة غير ثقافتهم بطريقة تكاد تكون        يتلقون   أنفسهمفي عهد االستعمار الفرنسي وجدوا      
إنـه  ،  قغير ذلك الذي كانت وسائله ميادين المعارك والبناد        ،ال الحوار كوهو شكل آخر من أش    

  .مع مطلع القرن العشرينبحدة الذي بدأت ترتسم معالمه   في حقل الفكر والثقافةعصرا
  

علـى مجـرى     تسلط الـضوء      في كونها  ، نظري من وجهة  هذه الدراسة    وتكمن أهمية 
 استقبلت وكونت   باعتبارهاوفي محيط جامعة الجزائر بعد إنشائها       ،  في مستواه الفكري  االحتكاك  

  .فكانت حقال لالحتكاك بين ثقافتين، )الفرنسيين(إضافة إلى األوربيين سلمين فئة من الطلبة الم
  

في مطلـع    ةطيعالة ونش ففئة  في المدرسة الفرنسية مثل كثير منهم        المتعلميناألهالي  إن  
 كانـت   أنهـا  كما   . واحتكاكها الدائم به   ، من حيث مستوى ارتباطها باالستعمار     القرن العشرين، 

 االستعمار إلى تكوينها تكوينا     عمد ولذلك ،اإلدماج الثقافي طريق سياسة   مستهدفة من طرفه عن     
األهـالي   بينه وبين يين بغية استعمالها كوسيلة وساطة      ر وحاجته في السيطرة على الجزائ     يتالءم

بتميـز   ويفضلون االحتفـاظ     ، والقوانين الفرنسية  واإلدماجالذين يرفضون كل أشكال التجنيس      
  .شخصيتهم

أثارها على المـستوى    وستعمارية  سة أيضا إلى اكتشاف أبعاد النوايا اال      ادروتهدف هذه ال  
 زائريين ويثبت تخلي الج   ،الفرنسي أراد أن يفرض ذاته الحضارية       فاالستعمار ،ي والثقافي ملالع

 صـورته   يـزين  وبالتـالي    ،ويصل إلى إدماجهم في الحضارة التي يدعي نشرها        ،عن هويتهم 
  .لعالمي دون أن يتخلى عن أهدافهالوحشية أمام الرأي العام ا

  
ل فرحـات   هم أبناء أمهاتهم وآبائهم كما قا      وألن ، الجزائريين ومن جهة أخرى فإن الشبان    

برز مظاهر  أ س ي فإن ، تلقوا الكثير من معالم شخصيتهم في محيطهم االجتماعي اإلسالمي         ،عباس
لفترة الزمنيـة المدروسـة     خالل ا التفاعل مع مختلف القضايا الوطنية المطروحة لدى هذه الفئة          

تناول أسباب التردد واالزدواجية اللذان ميزا مواقف هذه الفئة مـن االسـتعمار و القـضايا                وأ
  .الوطنية

  
كما تهدف الدراسة إلى إبراز طبيعة األهداف الحقيقية إلنجاز مشروع علمي بمـستوى             

 ب الجامعة الفرنسية مـن     يتجاوز الطرح القائل بأن إنجاز هذه الجامعة لم يكن إال ليقر           ،جامعة
  .وذلك باستعمال الشواهد التاريخية الالزمةالفرنسيين الموجودين في الجزائر، 

  
تندرج هذه الدراسة في زمرة الدراسات التاريخية أو بعبارة أخرى دراسة في التـاريخ              

سنوات الثقافي المعاصر للجزائر في الفترة االستعمارية الممتدة من إنشاء جامعة الجزائر إلى ال            
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 تعنى بفئة تعد أقلية من الجزائريين كان لها الحـظ           ،)م1956-1909(األولى للثورة التحريرية    
 فاثر  ، والتكوين بطريقة عصرية مطابقة لتكوين الفرنسيين أنفسهم       ،في االحتكاك بالثقافة الفرنسية   

هم لمـستقبل   تفاعلهم مع القضايا الوطنية والمطالب الجزائرية وكذا رؤيت       على   ثقافتهم و  فيذلك  
االستعمار ومواقفهم من سياسة اإلدماج والفرنسة المتبعة من قبـل اإلدارة االسـتعمارية فـي               

  .الجزائر
االجتماعية لهذه الفئة ألهميتها وارتباطها     وتتوسع هذه الدراسة لتشمل الجوانب السياسية       و

  .بعنصر التكوين العلمي والثقافي تأثرا وتأثيرا
  

 ة،ل على أي من الوثائق األرشيفية المتعلقة بالجامع       ن احص أنفقت سنة ونصف من دون أ     
 .أرشـيفية  تكون هذه الدراسة      أهم الصعوبات التي واجهتني ألنني أردت مبدئيا أن        حدىوهي إ 

لك المدة لم    وخالل كل ت    كانت كثيرة،  لكن الصعوبات التي واجهتها في الحصول على األرشيف       
  في مكتبة الجامعة المركزية،"باوليتقرير لويس " و" جامعة الجزائرخمسينية"حصل سوى على   أ
ت كثيرا مـن رسـالة دكتـوراه        دفقد استف  . كانت كثيرة   فإن الدراسات حول الطلبة    ، هذا اعدام

 وكذلك كتاب غي    ،" ودورها في القضية الوطنية    ة الطالبية الحرك" بعنوانلألستاذ أحمد مريوش    
 من الدراسـات والرسـائل      ما وغيره ،"نسيةن في الجامعات الفر   والطلبة الجزائري "حول  بارفي  

غيرها مـن المواضـيع الثقافيـة،       الجامعية وكتب التاريخ العامة حول تكوين النخبة والتعليم و        
 من أكثرها تخصصا على قلتها، خدمة ألهداف البحث، وتجاوزا للغرق فـي             االستفادةوحاولت  
  .العموميات

لتاريخ الثقـافي للجزائـر      ا .ات طبيعة الموضوع أن أبحر في ثالثة اتجاه        علي فرضت
  . للتعليم الفرنسي في الجزائردراسة التشريع القانونيوكذلك  التنظيم التربويالمعاصرة، 

  

 أكبر مـن    به اإللمام لكنني أدركت أن     صورةوقد حاولت أن أخرج هذا العمل في أحسن         
ئرة بحـث    وقد أستغرق عشرات السنين للخروج بعمل أرى أن تخصص له دا           ،إمكاناتي بكثير 

  .مشتركة بين كثير من التخصصات ليتم إنجازه
  

، الزمانيـة  كانت صعوبات التوفيق بين ظروف العمل والبحـث والمـسافة المكانيـة و            
بغـرض  و .صعب مهمة إنجاز هذه الرسـالة       أكثر ما   يعاني منها كل الباحثين،    أخرىوعراقيل  

 هذا العمل إلى    قمت بتقسيم جوانبه   ختلف األسئلة التي تكتنف    على م  واإلجابةاإللمام بالموضوع   
  .ثالثة فصول وفصل تمهيدي

  

ـ   التناول مصطلحات الدراسة األساسية وأهمها مفهوم        التمهيدي   فالفصل ريخ اجامعـة وت
 من خالل نمـوذج      وعالقة ذلك بالهوية الثقافية لألمة المنشأة لها       ،الجامعات وأهدافها بشكل عام   

ل ونقـاش    مـن جـد    اكتنفهاوما  الجزائر،  جامعة  نشأة   تناول إشكالية    والفصل األول . الجزائر
 وكذلك نشأة المدارس    ، المحلية االستعمارية والسلطات الفرنسية    دارةواإلوتجاذب بين المعمرين    

  . تقديم بطاقات تعريفية ألهم معاهدها وطريقة تنظيمهاومن ثم ، الجامعةلنشأةدها العليا وتمهي
  

لبة المسلمين الجزائريين مـن األهـالي        بعض الط  مسألة التحاق فصل الثاني   وقد تناول ال  
 وكذلك فـروع    ، للطلبة المسلمين   ومختلف الظروف االجتماعية   ، وكيف تم ذلك   ،بجامعة الجزائر 

 تنـاول التنظيمـات      فقـد  ، الثاني من هذا الفـصل      الجزء أما ،ه من األول االستقطاب في الجزء  
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وااللتحـاق   اإلضـراب لوطنية إلى غاية    الطالبية وموقف الطلبة من القضايا الرئيسية للحركة ا       
  . المجيدةبالثورة

  

 االستدالل عليها بما وقع لـدينا  أمكننا التي األهدافتناول الفصل الثالث مختلف  في حين   
 أوجههـا من وثائق وآثار والتي عمل االستعمار على تحقيقها من مشروع الجامعة في مختلف              

تم ما   خاتمة ل  ه تلي لة عن منهج الدراسات الجامعية،    من خالل أمث   ،االقتصاديةوالسياسية والعلمية   
 فـي المـدة      ومالحظات تحوصل نشاط الجامعـة والطلبـة المـسلمين          من نتائج  الوصول إليه 
  .المدروسة

 وإنما اجتهدت   ،دراسة الالزمة نني وفقت تماما في استفاء الموضوع بال      ظوفي األخير ال أ   
  .  واهللا ولي التوفيق،ت واخطئفأصب
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  :مقـدمـة
  
مورة إلحتالل الريادة في ركب البلدان المتطورة،آخذة في الحسبان  المعشعوبتسعى كل        

هلة التي ؤ المفي صقل وبناء الطاقة البشرية ،هو السالح الذي يدعم رأس المال البشري أن العلم
 ،واالجتماعية قتصاديةواالت التقنية ضالمعال ومواجهة مختلف ،يكون بمقدورها رفع التحدي

 هذا النوع من رأس  على خلق مختلف المؤسسات التي تعمل على تنميةلذلك تعمل كل البلدان
لعل الجامعة آخر مراحل هذه  و،وهي مؤسسات التربية والتعليم في مختلف أطوارها المال
ن األمة من مواجهة يمكّ .عمودا فقريا وعصبا حيويا لها والتي تتخذ من البحث العلمي التنشئة

  .مختلف العقبات وتجاوزها
  

ولعل من المفارقات التاريخية أن ينشئ اإلستعمار الفرنسي الجامعة الفرنسية في الجزائر       
لتي كونت في الفترة  وا،االستقاللوالتي تعد من أثمن الغنائم التي إستعادتها الجزائر غداة 

بعض الجزائريين بشكل ال يستجيب لطموحات الشعب  ،إلى جانب األوربييناإلستعمارية 
  .اصة في الجوانب المتعلقة بالهوية واإلنتماء والتاريخخ الجزائري،

  
 كانت تنافس الجامعات الفرنسية ، وإحقاقا للحق فإن جامعة الجزائر في الفترة اإلستعمارية    

خاصة في ميادين الطب  ، في مستوى التكوين العلمي العالي الذي كانت تمنحه،في الوطن األم
  .وغيرها من مجاالت البحث العلمي إفريقيا، بشمال المتعلقةوالصيدلة والعلوم 

  
، يتطلب فهم المقصود  نشاطها العلمياوكذوالواقع أن فهم الدور اإلستعماري للجامعة      
 لخدمة اهو موجه منه  حتى يتسنى لنا فرز ما،أهدافها ووظائفها كلمة جامعة ودورها،ب

 ،هو في خدمة الغاية النبيلة للعلوم ما  و،والثقافيةاألغراض اإلستعمارية في جوانبها العلمية 
  .ة لموضوع إنشاء جامعة فرنسية في الجزائرنسببال
  
  ونوع الدراسة الجامعية،كما أن فهم هذا الدور اإلستعماري يتطلب دراسة فروع المعرفة     

التنقيب   خالل نأهداف الوجود الفرنسي في الجزائر مهو موجه منها لخدمة  ما علىلالستدالل 
   . لمختلف معاهد جامعة الجزائروالمؤلفات وكذلك البرامج الدراسية لبحوث الجامعيةافي 
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وهو كون الحركة العلمية ومؤسساتها  جانب آخر في غاية األهمية ينبغي التطرق إليه،       

ولذلك فإن إنشاء هذه المؤسسات الثقافية  وطريقة تنظيمها تختلف بإختالف ثقافات الشعوب،
والتي تنتظر أن ترى ثمار   لها،شأة المنومنها الجامعة يرتبط بالمقومات الحضارية لألمة

  .إنجازات أبنائها في خدمة حاجيات تطورها وإزدهارها ورقيها
  

الروح كان مجتمعا شرقي  ،م1830 الفرنسي في االحتاللوالمجتمع الجزائري إلى غاية        
ولم يرغب يوما في أن يكون  قبال على التناغم والتعايش، موكان ل لحالته تاريخيا وواقعيا،متقب

 وغير مستعد للتخلي عن أي ، يتطلع إلى مفاتن الغرببمعنى كونه غير مبهور ولم يكن ،غربياً
في  لى هذا في مقاومتهويتج ء إحدى هذه المغريات المادية، عناصره التكوينية لقاعنصر من
  .جنبيحل التاريخ لحمالت الغزو األمختلف مرا

  
م عن فعل ثقافي ين ،رة فرنسية في الجزائر المستعم فإن إنشاء جامعة،ومن جهة أخرى       

 مدعمة بعنصر موجه للتفاعل وهو السلطات رفةة صيكاد يكون تجربة فيزيائي ،استعماري
 وتعثر الدور المنتظر من ،لذلك ال نستغرب محدودية التأثير ،االستعماريةالجهنمية لإلدارة 

  . تحت ظلمة اإلستعمار الرازحينة لألغلبية من الجزائرييننسببالسة بحجم جامعة مؤس
  

سابقة الجامعة مؤسسة ثقافية علمية بالدرجة األولى وهي محصلة مجهودات في أطوار ف       
وبتعطيل المشروع الثقافي األصيل الذي عمل المجتمع الجزائري  ،من التعليم المنظم والهادف

 بعد تعطيله وعرقلة نموه ته منظوماالستعماروضع  فقد  .)1(ا يشكل منظومة كاملةبم إنشائه،على 
  انتهتاليات الموجودة في الجزائر،واعا من التعليم موجهة لمختلف الجحيث أقام أن الطبيعي،

   .بإنشاء جامعة
  

فات  تعري مرغمين على تقديمأنفسنانجد  محاولة منا لفهم الدور اإلستعماري للجامعة،       
كيف ؟ وفما المقصود بالجامعة.  وظروف نشأتها في الغرب والشرق ن دورها،ابيتو للجامعة،

وما عالقتها بالهوية الثقافية لألمة المنشأة ؟ نشأت هذه المؤسسات تاريخيا في الغرب والشرق
  .لها؟

  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
   .)1984، للطباعة والنشرةالحداثدار.بيروت.1ط.ترجمة سالم فطوس(.فية في الجزائراإلستعمار والصراعات الثقا.عبد القادر جغلول) 1(

  .06ص
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  : مفهوم الجامعة-1
  
  :ةـلغ
  

ة ـارب والتواصل وتعتبر الكلمـأي التق ،)1("جمعالتّ"و"جميعالتّ«كلمة جامعة تعني        
ـة المرادفة لها  ترجمة دقيقـة للكلمuniversitas  المأخوذة من كلمة" جامعة"ة ـالعربي

تعني اإلتحاد الذي يضم ويجمع القوى ذات النفوذ في مجال و university باإلنجليزية
 الكلمة لتدل على التجمع العلمي لكل من استخدمتوقد  ،مارسة السلطة م السياسة من أجل
أن الجامعة هي " ن اللغة شرحا لكلمة جامعة جاء فيه تكما أورد م .األساتذة والطالب

م ـشاء من العلييختص الطالب بما  ، كبرى تجمع مدارس وفروعا لتعليم علوم شتىمدرسة
  .)2(ا مدرسةـوليس بعده ،حق بفرع فيهاتفيل

  
  :اـإصطالح

 
 أو يد شخصـأو تحدي  التنظيم التربوي بأنه ال يمكن ضبط تعريف واحد،ويرى أخصائي       

 ومن وجهات نظر ،سب آراء الباحثينذلك أن المفاهيم تعددت ح ،عالمي موحد لمفهوم الجامعة
حالها حال مفهوم األمة والوطن والثقافة وغيرها من المفاهيم  ،ة كل من زاويته الخاصةـمختلف
علي "فيعرفها  ، مكوناتها وأهدافها ووظائفهاواختالفبعناصر مختلفة ة إلرتباطها ـالمرن
 ألنها تقدم برامج  المرحلة الثانويةأتمبأنها مؤسسة للتعليم العالي يمكن أن يلتحق بها من  )3("راشد

 "محمد العربي ولد خليفة"كما يرى  ،ي شتى التخصصات النظرية والعلميةية فتعليمية وتدريب
ب والعلوم ادرة والمحور الذي يدور حوله النشاط الثقافي في اآلـللخب األساسيالمصدر  ":ابأنه

المهمة األولى للجامعة ينبغي أن تكون دائما ن وأدواته فإن ـكانت أساليب التكوي فمهما ،والفنون
  .)4(  في مجاالتها النظرية والتطبيقيةللمعرفة اإلنسانية القـالتوصيل الخ

  

 والعلوم والفنون اآلداب الخبرة في اإلنسانية وهي التي تبث وبهذا المعنى فهي ناقل للمعرفة        
  .بمختلف التقنيات المتوفرة

  
عدة أشخاص تجمعهم وظائفهم لاحية التنظيمية تعتبر نسقا خاصا  كما أن الجامعة من الن

تلك المنظمة للفنون الحرة " :المتنوعة وخبراتهم المختلفة وذلك ما عبر عنه التعريف التالي
تقدم برنامجا للدراسات العليا وتكون قادرة على  واثنان أو أكثر من المدارس والكليات المهنية،

  .)5(..." تلف مجاالت الدراسةمنح الدرجات العلمية في مخ
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  30ص.1998.دن.دم.الدور والممارسة بين الواقع والمأمول.أستاذ الجامعة.فاروق عبده) 1(
  26:ص.2001.دار الفكر.عمان.الجامعة والبحث العلمي.يسامي سلط) 2(
  13:ص.2007دار الهالل.بيروت.الجامعة والتدريس الجامعي.علي راشد) 3(
  177:ص.1985، ديوان المطبوعات الجامعية .الجزائر.المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية.محمد العربي ولد خليفة )4(
  25 :ص.المرجع السابق.سلطى) 5(



                                                                                             11 

  
لها وحدها  ،اتأو هي نتيجة تجميع أو تكوين عدة كلي ،ع عدة معاهد علياُمجوهي أيضا تً       
  وحسب ، األكاديميموحق التقيي، ت العلميةبمنح الدرجا التفويض

 "New webster’s international dictionary " ليم والدراسة في فروع المعرفة هي معهد منظم للتع
 كالقانون والطب ، له الحق في منح الدرجات العلمية في دوائر معرفية محددة،ةالعالي
  .إلخ...بادواآل

د من مهمة وإرتباطها بمفهوم الثقافة هو الذي يعقّ ،فة والعلومكما تعرف بأنها المؤسسة العليا للثقا
  .تعريفها

  
 :نشأة الجامعات في العالم وتطورها) 2
  

فيرجع البعض  ،نشأة الجامعةتاريخ  حول ا كبيراختالفايجد الباحث في تاريخ الجامعات        
ويرى ، ينية والمصريةاريخ وتعود إلى الحضارة البابلية والصأن جذورها ضاربة في أعماق الت

أن بدايتها تعود إلى العصر اليوناني مع أفالطون   )1(المؤرخ األمريكي ويلدن البعض مثل
  .ون الرواقي و أبيقوروزين وأرسطو

  
كما أن ظهور الجامعات في المشرق اإلسالمي يعود حسب هذا الطرح إلى العصر        

  .مثابة جامعة اليوملتكون بالعباسي حيث أنشأ المأمون بيت الحكمة في بغداد 
  

 منها القيروان بتونس واألزهر في واشتهرت ،ر العلم مشرقا ومغربا حواضازدهرتثم       
لتشكل ما  م،875منذن بفاس بالمغرب يجامع القروي : جوامع مثلازدهرت م و970منذمصر

  . يشبه الجامعات المعاصرة
  
ا جامعا للعلوم بمختلف فروعها، فقد أيضا بوصفه مسجد  جامع قرطبة باألندلساشتهركما  

 الفقه، النظم اإلسالمية، اآلداب، :ازدانت مكتبته بمخطوطات في مختلف فروع المعرفة
المواريث، الرياضيات، الطب، وهذا ما يشكل جامعة بالمفهوم اإلسالمي يمكن مقارنتها 

  .بالنموذج الذي طوره الغرب
  

سبب تراجع الدور الريادي للعالم اإلسالمي وبداية تعطل هذا المشروع وفق النموذج اإلسالمي ب
  .انحطاطه في وقت عرفت فيه أوروبا بداية نهضة حقيقية قلبت كفة الموازين لصالحها

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .كان في العصر اليوناني الجامعات  ظهوراعتبار إلى ويذهب "جامعات اليونان القديمة" هو صاحب كتاب :ويلدن )1(
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 و ةـتى أضاف المعارف والعلوم من رياضيات وفلك وفلسفش ،المساجد الجامعةتناولت        
ة على مكتبات تفتخر بمخطوطات كما إحتوت المساجد الجامع  رائدا، لتلعب دورا حضارياطب
  . رشد وإبن الهيثم وإبن سينا وإبن خلدون وغيرهمابن
  

العلمية عن طريق اإلجازات التي كان يمنحها ة تمنح الدرجات وكانت المساجد الجامع       
  .وغيرها  وشيخفقهاؤها وأساتذتها للطالب كلقب إمام وفقيه ومحدث

  
ويشكل هذا  يدل على مستوى معين من العلم وكذلك على تخصص أيضا،كان وكل لقب        

 قبل نشأة مدارس اإلسالمية في مجال البحث العلمي والتنظيم األكاديميلالتطور العلمي سبقا ل
   .)1(الجامعات في الغرب بالشكل المتعارف عليه حاليا

  
فإنه كذلك الشأن  وإذا كان تطور العلوم في الحضارة اإلسالمية مرتبط بعلوم الدين،       

 الديني والذي أخذ شكلين منذ ظهور كلمة التعليم بالنظر إلى محتوى ،بالنسبة لنشأتها في الغرب
  .م1150في « université»جامعة

  
 ،األساتذة لتلقى العلوم  أستاذ أو مجموعة منلالطلبة حوالشكل األول يتمثل في إلتفاف ف     

 وكذلك لضمان تلقي العلوم من ،ع الطلبة وتكتلهم لحماية بعضهمأما الشكل الثاني فيتمثل في تجم
ي جامعة  مثلما هو الحال ف،خالل إستئجار محالت للدراسة وإستقدام األساتذة ودفع رواتبهم

  . م1119وربا في أبلونيا بإيطاليا التي تعتبر أولى الجامعات ظهورا في 
  

الح الطلبة بدافع  وحماية مص، الجامعة في أوربا لم تكن سوى وسيلة للتجمعهافي بدايات       
 "Grégoire 11 في رابطات تحولت شيئا فشيئا إلى مؤسسات منظمة حيث قنن الباباالتضامن 

 وذلك ،)2(في شكل الئحة تحدد مهام الجامعة والطلبة واألساتذةالجامعة م 1231أفريل13في 
 ضد الكنيسة ولم تكن في كامل أوربا سوى بعض آنذاكة مواالنحرافات الدينية المزعبسبب 

 نبولي،وم في ايطاليا،   بمثابة جامعات مثل بلونيا اعتبرتم،13 إلى غاية القرنالمدارس الدينية
  .سفورد ببريطانياباريس في فرنسا وأك

  
جامعة مسيحية في  60ومع مطلع القرن السادس عشر أصبح باإلمكان إحصاء حوالي        
سنة  طالب 4000 فجامعة باريس مثال كانت تضم ارتفاعاوأصبح عدد الطالب يزداد  أوربا،
   .)3( طالب لكل منهما 1300ضمان أكثر من  تجردبوكامم وأكسفورد 1450

  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  17: ص.المرجع السابق.سلطى) 1(

.02p.VQAM.  Canada.geunirersités au moyen anaissance et organisation des .kareen headey) 2  ( 
  (3)Ibid. p:04.    
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 البيداغوجية الجامعية إلى الـشكل      األساليب جامعة باريس نموذجا لتطور      اعتباريمكن             
ـ         يداغوجي و شكلها الب  تفقد أخذ  .الحالي ع التنظيمي بتدريس أربع تخصصات علميـة فـي أرب
 رأس دائم وعلـى     أستاذوكل كلية تسير من طرف      ) ولوجياالثي و الطب،  القانون،  الفنون(كليات  

  :تذة حسب مواطنهم في مجموعات تسمىمع الطلبة واألساتجوي ،يوجد عميدالكليات األربع 
 « les nations » انت توجد منها أربعة في جامعة بـاريس وك"الوطنيـات" أي:  
)la française, la picarde, la normande, l’anglaise ( ل يساعد يويسير كل وطنية وك

  .)1(العميد

  

 وجامعات ،حيث ال وجود لعميد واحد جامعات بريطانيا كانت تخضع لنظام خاص،       

 بل يتم إستقدامهم من ،طرفا فيهاألن األساتذة ليسوا  ،إيطاليا كانت تسير من طرف الطالب

  .الجامعات تمتاز بإستقالل قانوني وتبعية معنوية للكنيسة وكانت ،طرف الطالب

  

كانت الجامعات في العصور الوسطى في أوربا تقدم مختلف مراحل التعليم اإلبتدائية        

إلى  تتحول نأ قبل ، المشترك بين الطلبةالتضامني كما أن نشأتها تعود للحس ،والمتوسطة

الخاصة بتمايز القوميات  ةالتنظيمي وأشكالها استقالليتها أخذت .مؤسسات منظمة للتعليم العالي

   .األوربيةلقة للكنيسة بفضل حركة النهضة طوتراجع السيطرة الم .األوربية

  

 حيث استحداث الشكل التنظيمي والهرمية في الدرجات وتعتبر جامعة باريس الرائدة من

  .  بالشكل الذي هي عليه اليوم مختلف الجامعاتوالوظائف 

  
                                                                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  

       ــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid. p:03.                                                                                                                                  
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  :أهداف الجامعة ووظائفها) 3
  

فهي مركز إشعاع لكل جديد من  تتبوأ الجامعات منذ قديم الزمان الصدارة في المجتمع،       

حرار والعلماء والفالسفة ورواد والمنبر الذي تنطلق منه آراء المفكرين األ الفكر والمعرفة،

   .رياإلصالح والتطو
  

 أيضا تؤثر اجتماعيةوالجامعة مؤسسة  ،)1(معة في حقيقتها هي رسالة اإلنسان رسالة الجاإن     

السياسية وفنية والمهنية فهي من صنع قياداته ال . بهوتتأثرفي الجو اإلجتماعي المحيط بها 

  المنتظرة منها،األهداف وكذلك ،ومن هذا تعددت المهام والوظائف المنوطة بالجامعة .والفكرية

 أهدافهالذلك تختلف  ألمة التي أنشاتها،واقع أن الجامعة تدرج في قلب مخططات النهوض باوال

  : أهداف عامة هيخرى لكنها تتقاطع جميعها فيمن أمة أل

  
  .  وتطويره بالعلماالرتقاء*             

  
  .تعليمه من أجل ممارسة مهن تتطلبه*             

    
  .البحث العلمي وطرائقهتدريب الطالب على *             

  
  .نشر العلم*             

  
 التي واالجتماعيةلكن األهداف المنتظرة من الجامعة تختلف حسب الظروف البيئية        

نشأتها فجامعات بريطانيا مثال تجعل أ األمم التي اختالفكما تختلف أيضا حسب  ،نشأت فيها

ما تجعل الواليات المتحدة األمريكية ك هم أهدافها،لوطنية والقومية من أمن الحفاظ على الثقافة ا

 منها إلى أقصى حد بتوفير األفكار الجديدة لالستفادةمن البحث عن المواهب وتدريبها وتوجيهها 

ة تركز على بينما نجد الجامعة في المملكة العربية السعودي .الجديدة أهم أهدافهاوالتكنولوجيا 

جل الجامعات من الهوية الثقافية كما تجعل  .)2(لدين اإلسالمي في إطار ايالجانب الروحي والقيم

 . ركيزتها األساسيةأنشأتهالألمة التي 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــ
  18:ص.المرجع السابق: راشد) 1(
  20ص.المرجع نفسه) 2(
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 :م الجامعي فيما يلييالتعل يمكن تحديد وظائف وعموما 
  
  .وبةالمطلإعداد الكفاءات البشرية ) 1
  

  .البحث العلمي) 2
  

  . الجامعية والندوات وغيرهاالنشرياتتثقيف المجتمع من خالل ) 3
  

  .االجتماعيةشكالت المجتمع وتزويده بالقيادات العمل على مواجهة م) 4
  

  . من خالل ربطها بمختلف الدوائر االقتصادية اإلنتاجي للجامعةاالقتصاديبعث الدور ) 5
  

تقوم بوظائفها وتحقق أهدافها وذلك من خالل جملة من العوامل يمكن للجامعة أن        

مهمتها ف  واإلطار القانوني،االجتماعي منها الطالب واألساتذة والمناخ :المتداخلة والمترابطة

ظيمة في خدمة القوى البشرية في مجال الفكر والممارسة العلمية بنقل المعرفة وتطويرها ع

  .بشكل يساعد على تهذيب الفكر والسلوك اإلنساني والرقي به
  

   كتابه فكرة الجامعة و مطلوب من الجامعة في هكل ما "كارل ياسبرس"لخص         

 The idea of the university  التدريب على المهنة :  هيثالثة نقاط هامةمهام الجامعة في

 هي المدرسة المهنية ومعهد البحث والمركز الثقافي في ة، فالجامعوالبحث العلمي والثقافة العامة

  .)1(ى تفاعل الوظائف الثالث وتكاملهاآن واحد وحياتها تقوم عل

  

جوانب الب من  في وظائف الجامعة فتوجهها لتخدم جانتتدخلوعموما فإن الحكومات        

  وخدمة تراثها وثقافتها وتاريخها القومي،،هاحضارات وبعث  القومية،األهدافخرى كخدمة األ

 مفهوم الجامعة في كثير من جوانبه بمفهوم الثقافة ارتبطلك لذ . من مشاربها لينهلأالنشوتوجيه 

ل البعض يذهب إلى مما جع الداللة،ومفهوم القومية وغيرها من المفاهيم الواسعة ومفهوم األمة 

  . طالما أن لكل أمة مقوماتها وثقافتها وحضارتها فإن لكل أمة جامعتها:القول

  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  35: ص.المرجع السابق.سلطى) 1(  
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  :مفهوم الطالب والحركة الطالبية) 4
  
  

لم من يرتبط الوصف الشائع لكلمة طالب بذلك الشخص الذي بلغ درجة معينة من الع       

 بي الكتاتمعلميكما كانت تطلق هذه التسمية على  م العالي،يخالل إلتحاقه بمؤسسات التعل

  .وهاوالزوايا والمدارس القرآنية ونح
  

وعادة ما تقترن هذه الكلمة بصفات الفضيلة والنبل  وتطلق أحيانا حتى على إمام المسجد،       

  . المغاربيائري والموروث الشعبي السلوكية والدينية في المجتمع الجزواالستقامة

  

 بظهور ارتبطتكما  والحقيقة أن كلمة الطلبة تقترن دائما بالجامعة في مفهومها الحاضر،       

فطلبة العلم هم من أوجد الجامعة بسبب روابط التضامن التي أملت عليهم التكتل  ،الجامعات

ا شخصيا يتطلب الكثير من التضحية  في فترة من فترات التاريخ كان فيها العلم مطمحفتوالتكا

  .والثبات

فإن تعريف الطالب ال يبلغ تلك الدرجة من  ، وغير ثابتمتشعبا تعريف الجامعة وإذا كان       

مريعة المعاني فيها الطالب كلمة :"  فقال- بصيغة الجمع– فقد عرف أحدهم الطالب التعقيد،

نية تكمن في قلب كل طالب بداع قوة إنسافاإليجاد ومعناه اإل ،و التملك والبطولةاإليجاد 

 من مرقدها الخفي لتصبح فعال حقيقيا يمشي ويتحرك في كل إتجاه التاالنفتحب وطالبة، 

داع أوال لكن فعل اإلب...صفة من صفات الطالب وهذا اإلبداع األول  بذور العطاء،ويزرع

فالبطولة صفة ثالثة   مستقبال،عهما غير بطل مغامر ال يهاب ماضيا والوالترقية ثانيا ال يستطي

والبد من الصفة الرابعة وهي اإلبطال واإلبطال بمعنى  تلزم الطالب وفعلها مبدعا ومسؤوال،

  .)1(...هم معنى الطلبةإللغاء والتحويل والتغيير هكذا أفا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
 34:ص.1971لرائد العربي دار ا. بيروت1ط.الطالب وإنسان المستقبل.أسعد أحمد علي)1(



                                                                                             17 

من جهة   والمسؤولية، بالحركية والنشاطارتبطتومهما يكن من أمر فإن كلمة الطلبة قد        
ال  معية وروح جماعية حركية،فالطالب يتحلى بروح جا ، بالجامعة من جهة أخرىوارتبطت

 ثت في مختلف وإن كانت هذه المنظمات قد أستحد   إلى تنظيم معين أو نقابة معتمدة،تستند
 هذه انتقلتالجامعات الفرنسية في نهاية القرن التاسع عشر، ومنه  جامعات العالم وخاصة

ائر أثناء  الفرنسية في الجز والجامعةغ التنظيمية إلى الطلبة الجزائريين في مختلف المعاهديالص
تنظيمات وأطلقت عليها تسمية الحركة الطالبية بوجود جمعيات و .الحرب العالمية األولى
  .معتمدة تشرف عليها

  

التضامن والتآخي والتواصل هي والواقع أن الروح الجامعية التي نشأت بناءا على        
الروح :"وقد أشار أحد الباحثين إلى أهميتها قائال .نظيميةل في ظهور هذه الصبغ التاألص

عل من الجامعة ي يجالجامعية هي تواصل خالف بين أبناء الجسم الجامعي وأبناء الجسم الوطن
هي أخوة وعي القضايا الوطنية وفهم المعضالت اإلنسانية والروح الجامعية الرائدة األولى في 

 األستاذ والطالب قوامها،التعاطف والتصادق والتصارح وهي تنشأ بين األساتذةصادقة بين 
  .)1(...بالمريد صلة اإلمام أووالطالب عفوية وطوعية عالقة الهادي بالمهتدي 

  
  

لهام للمؤسسات الثقافية والفكرية ا  الدورولعل الدارس لتاريخ الجزائر الثقافي يلمس       
 ذلك في زعماء المقاومات الشعبية تضحاووشيوخها في مقاومة اإلستعمار ها ت وكذا طلب،والدينية
إرساء م جهود الطلبة والحركة الطالبية في ظل اإلستعمار في خدمة قضايا الجزائر و ثوقادتها،

معتمدين على األطر التنظيمية التي  ،)2(االستعماريمقاومة فكرية صامدة ضد الغزو الثقافي 
 وجمعيات الطلبة  وبالتالي السير في ثبات نحو تحقيق االتحاداتكإنشاء  ،االستعماريسمح  بها 

في ظل ظروف قاهرة فرضها االستعمار يفتقر فيها الطالب ألبسط  ،تكوين عصري وعلمي
م أو 1909 في جامعة الجزائر منذ إنشائها في سواء ،وط الموضوعية للدراسة والنشاطالشر

  .قبلها في المدارس العليا الفرنسية في الجزائر
  
  

المثقفة ثقافة قد سجلوا تأخرا للفئة  ،       وإذا كان الدارسون للحركة الطالبية الجزائرية
ائرية اآلخذة في التصادم مع االستعمار بااللتحاق بالصفوف األمامية للوطنية الجزفرنسية 

 الدور الكبير والفعال للمتخرجين فإن ذلك لم ينف ،الفرنسي وإدارته بشكل سياسي بين الحربين
رسة والعارفة بخبايا لطالبية الوطنية بالقيادات المتممن الجامعة الفرنسية في تزويد الحركة ا
اوالت المسخ االستعماري الثقافي وحاالت رغم مح ،االستعمار وأساليبه السياسية واإلدارية

  .االستالب التي ظهرت على البعض كنتيجة للتكوين في المؤسسات الثقافية االستعمارية
   
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
ئرية ودورها في الحركة الطالبية الجزا.شأحمد مريو وانظر 32:ص.1968دار العلم للماليين.بيروت.1ط.ثورة الطالب في العالم.حسين صعب)1(

  .غير مطبوعة.2006الجزائر.رسالة دكتوراه.1954ر ي التحرالعصبة الوطنية وثورة
  .نفسهمريوش، المرجع ) 2(
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  :حول الجامعة والهوية الثقافية للجزائر المستعمرة) 5
  

فالجملة مركبة من مفهومين في غاية  ،الهوية الثقافية" إن من أعقد المسائل مسألة        

   ". بعدد األمم والشعوبف اإلتساع بشكل يجعل لها تعاريالتعقيد و

 الثقافة ثم  علينا تعريف الهوية ثم.فإذا أردنا تعريف الهوية الثقافية لبلد أو أمة معينة       

 مضمون أنكما   هذه الجملةبشكل يضمن بناء صورة غير مشوهة حول مضمون الربط بينهما

نها الزمان في صوره المختلفة الماضي والحاضر  أيضا مرتبط بأبعاد أخرى مهذه الجملة

 ، وال تمتاز بالثباتاالكتماللذلك فإن الهوية الثقافية للجزائر بهذا الشكل غير تامة  ،والمستقبل

 ، بالثقافات األخرىواالحتكاكبل هناك عناصر ثابتة وأخرى متغيرة حسب عالقات المثاقفة 

مما  ة فترة تواجده في الجزائر،يلتي من قوة طا أومفة المستعمر التي حاول تغليبها بومنها ثقا

وغيرها من الظواهر الناتجة ة  واألوربواالغتراب البياالستولد بعض الظواهر الثقافية مثل 

  .)1(...عن عملية الصراع الثقافي

  

هي الصورة المثالية التي : " وقد أورد عبد الرزاق الداوي تعريفا للهوية الثقافية فقال       

  ".نها جماعة بشرية ما عن نفسها وعن تاريخها بالنسبة لجماعات بشرية أخرىتكو
  

وهذه الصورة تتضمن بالضرورة فكرة المقارنة باآلخر وإثبات االختالف والتمييز عنه        

إنها السبيل إلى تعريف الذات من خالل التأكيد على ما يميزها ويجعلها مختلفة عن الذوات 

ى هوية ثقافية معينة هو حاجة نفسية واجتماعية ضرورية ال غنى عنها ألي واالنتماء إل،األخرى

فالكائن البشري  ،فهذا االنتماء هو الوسيلة الطبيعية لنمو الذات وتأكيدها وتفتحها ،إنسان

  .)2(له جذور ثقافية أصلية يتغذى منهاكالشجرة ال يقدر أن ينمو ويعيش حياة عادية إذا لم تكن 

  

ولذلك نجد أنفسنا   الفكر الغربي المعاصر،اجتهاداتن مسألة الهوية الثقافية من الواقع أ       

  .)3(مضطرين لتقديم تعريف لمفهوم الثقافة

  ــــــــــــــــــــــ
  .15ص .بيروت.دار الفكر.الصراع الفكري في البالد المستعمرة:مالك إبن نبي) 1(
  .12ص. 2007السداسي األول.02عدد.مجلة أنيس.لهوية الثقافيةفي الخطاب عن المثقافة وا:عبد الرزاق الداوي) 2(
  .22 ص.1984. 4ط.بيروت.دار الفكر.كريم عبد الصبور شاهين.مشكلة الثقافة.مالك إبن نبي:حول مفهوم الثقافة) 3(
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ال ورواجا في فضاء الفكر  ما هو أكثر تداو من تعريفات الثقافةاخترناوقد               

 محدد اجتماعي الفعلي إلى كيان االنتماء صفة الكتسابالثقافة وسيلة ب  نعنيوذلك بأن المعاصر

وهذه الداللة  ومتميز وأداة للحفاظ ولنقل التراث وتقاليد هذا المجتمع إلى األجيال الالحقة،

نسبيا لتسمح بفهم الثقافة على أنها إحدى المكونات والعناصر الهامة لتحديد الهوية الحديثة 

وبذلك فهي أسلوب في العيش واإلحساس واإلدراك والسلوك والتعبير  ،لشخص لاالجتماعية

ومن   وبيئته الجغرافية،واحتياجاتهإنها نابعة من ظروفه  واإلبداع يتميز به مجتمع بشري معين،

رف فمن خاللها يتع سائر تفاصيل حياته، التاريخي والحضاري من لغته وآدابه ومن تطور بالده

  .)1( ومن خاللها يتعرف عليه من مناظير الثقافات األخرى اإلنسان على نفسه،

 لمؤسساته الثقافية والتي تسعى إلبراز صورته الحضارية بعد تبديد االستعماربناء إن        

ن محاولة منه لتغليب ثقافته من جهة وبناء عالقة ثقافية م عقوى المؤسسات الثقافية المحلية،ين

  . ضد الثقافة المحلية المقهورةن قوى ردعيةغلب ثقافته بما يملك مجديدة تُ

  سى تسمويتأثر باآلخر في عمليةفإن كالهما يؤثر  ،فاعل بين ثقافتينت المهما كانت أشكال

  .)2(المثاقفة

 بطيئة آثار هذه العملية تكون  فإنالثقافية واألثروبولوجيا االجتماعحسب تعبير علماء و      

 ةة بين الثقافة الغازية والمهزومة أو بين الثقافات الغالبخاصة في عالقات المثاقفوتدريجية 

  .والمغلوبة

ال شك أن مرحلة اإلستعمار من المراحل الحاسمة في التطور التاريخي للمجتمع        

 بأصوله بات حرصه على التمسك بثقافته وصلتهالجزائري الذي أثبت في الكثير من المناس

 المجتمع في استمرارويتجلى ذلك في   اإلستعمار، ضغطالعريقة وذلك تحت القديمة وأمجاده

سلك هذا التيار وجهة  والمدرسة القرآنية ثم ويةاة كالمسجد والزيل الثقافية األصالتعلق بمؤسساته

لدين واللغة والتقاليد كا ة،يلة التي تسهر للحفاظ على ثقافة المجتمع األصالمدارس الحر

  .لحضارة العربية اإلسالميةوتنور الشباب بإنجازات ا اإلسالمية،

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . المرجع السابق: عبد الرزاق الداوي) 1(
  Acculturaion  كلمة مثاقفة متداولة اليوم لدى علماء األثروبولوجيا الثقافية وهي ترجمة لمصطلح)2(

                                                     - Jean trymoud a rencontre les cultures et retation internationales. 
                                                     - Revu.relations  internationales n°/24 -1980 paris.université de sorbome 1980 
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هر الظواصرية المفروضة من اإلستعمار أنتجت بعض الشك أن عملية المثاقفة الق       

وفقدان  .)1(ة ساهمت في ميالد جيل يظهر على بعض أفراده صفات اإلستالب الثقافيبيالغر

أو التشكيك فيه وغيرها من معيقات النمو الطبيعي والتطور السوي للمجتمعات في  اإلنتماء،

رغم أن هذه الفئة قد نهلت من عناصر ومكونات وتجارب  المسائل المتعلقة بالهوية الثقافية،

 تمثلت في المعارف والقيم واألدب والفنون التي نقلتها المؤسسات اإلستعمارية ومنها ثقافية

  .الجامعة

 وأفكار وعادات وأساليب في ل الثقافي قد أدى إلى ترسيخ قيمإن هذا النمط من التفاع       

تام وصلت إلى درجة التمثل ال  وأنماط للسلوك من الثقافة الفرنسية لدى فئة الجزائريينالحياة

ة بالقيم أو التمثل الجزئي من خالل اإلشاد ،وقبول المواطنة الفرنسية عن طريق الجنسية

 الحضارية واإلنجازات المادية لفرنسا اإلستعمارية ورفض التخلي عن األحوال الشخصية

 عنه من ثقافة األباء واألجداد أو الرفض التام لكل االستغناءن كمما ال ي تمثل  التيو اإلسالمية

  .س منه خفية ومحاربتهوجوالت يأتي به اإلستعمار ما

مة يكان يسعى إلى بلوغ الهما شرع في بناء مؤسساته الثقافية  الفرنسي لاالستعمارإن        

بعد تجريده من كل   أن تتحول إلى تبعية ثقافية في الجانب اآلخرالتي ال تلبث الثقافية القصوى،

  . ثقافتهاستمرارما يضمن 

  من مظاهر هذه الهيمنة ميالد فئة تمثل التلميذ النجيب والمقلد لسيده في كل شيء،ولعل       

الجانب بسبب اليقضة الحتمية في   للتغلب،والتي لحسن الحظ لم تسعفها الظروف التاريخية

لما كانت  إذن . كلما كانت األخطار محدقة بهويته الثقافيةيستميت الذي كان يدافع أكثر واآلخر 

 بينخاصة  المقاومة تزيد وتأخذ بعدا ثقافيا،ية الجزائرية أكثر فأكثر كانت درجة تهدد الهو

 والمقصود بالهوية هي تلك الخصائص والسمات األساسية المستمرة نسبيا،. الحربين العالميتين

بحيث يمكن من  ،تهل على هيئهي التي تجعل شخصا ما ال يتغير ويظوالتي يفترض أنها 

تمسك باألحوال الشخصية اإلسالمية لدى مثل مسألة ال .زه عن غيرهيوتميخاللها التعرف عليه 

  .الجزائريين

  
  ـــــــــــــــــــــــ

الثقافة العربية وإشكالية "ملف.يعبر عنه بالتبعية الثقافية،للمزيد انظر لمجلة الوحدةظاهرة اإلستالب الثقافي من نتائج الهمة الثقافية وكذلك ) 1(
  .1992الرباط ماي.92العدد.التبعية
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إما بطريقة ذاتية أو  لقد أدرك اإلنسان الجزائري تميزه عن األوربي أو الرومي الغازي،       
ته ي أو العنصرية التي كانت تشعر الجزائري بغيراالستعالئيةخالل تصرفات ذلك الرومي من 

 نفسه الذي بدأ ستعماراالرات الداخلية ومنها  وهويته بفضل هذه المؤثانتماءهبذلك عاد إلى   و)1(
 عن طريق اتصالوكذلك وجود قنوات   الوطني في العالم،التحرريتراجع بظهور موجات 

  .الصحف وغيرها مع العالم الخارجي
  

سالح فتاك ضد الهوية الثقافية  المؤسسات الثقافية اإلستعمارية إن :ال نذيع سرا لما نقول       
الشيء   و القوة وأنشأت تحت إكراهات وضغوط قهرية،ة بالعنفمفروضألنها  لألمة الجزائرية،

الذي ولد نوع من المقاومة الثقافية ظهرت في ردود فعل دفاعية من مختلف فئات الشعب 
ذلك أن مظاهر  من  ظهرت بشكل إنطواء وعزلة عن العالم الخارجي واألكثرأو .الجزائري

العصيان الثقافي من خالل  من الغازية كانت مستمرة تجلت في ضروبالكراهية للثقافة 
الحرص الشديد على إبراز الهوية اإلسالمية للشعب الجزائري والدفاع عن اللغة العربية والعودة 

 فئة كبيرة من الطالب في جمعية طلبة شمال لدى وهذا ما ظهر اإلسالميإلى تمجيد التاريخ 
لما  الوطني  أنصار لالتجاهلفرنسية الذين تحولوا إلى من الجامعة االمتخرجينأو لدى  إفريقيا،

  .سمحت الظروف بذلك
  

لم تخدم فقط األغراض  وفي األخير فإن المؤسسات الثقافية اإلستعمارية ومنها الجامعة،       
بل تعدت ذلك إلى المساهمة في إستغالل خيرات الجزائر ودراسة  الثقافية المشار إليها سابقا،

 فتعالسموم التفرقة وإ من خالل بث االستعمار المجتمع الجزائري بالشكل الذي يطيل عمر
إستكماال لتلك األهداف   وحدة الشعب الجزائري وتماسكه، فيكيكالتشاألمجاد الوهمية و

تعرض نالسياسية المتعلقة بتعزيز اإلستيطان وإنجاح سياسة اإلدماج في شقها الثقافي وذلك ما س
  .له في الفصول الالحقة

  
سواء من خالل عملها  . أنشأتهاالتيمين للهوية الثقافية لألمة رس األتعتبر الجامعة الحا       

والحفاظ على  ،القوميلى حماية تراث األمة وتمجيد منجزاتها الحضارية وإنماء إعتزازها ع
لفرنسية في ذا المنظور فإن الجامعة اتاريخها وتدوينه وبناء مكانتها بين األمم والشعوب ومن ه

 غراض قد سارت في خدمة أم1909/1962اية اإلستقالل غ إلى الجزائر منذ إنشائها و
ولو أنها توجهت في دراساتها وإهتماماتها بكل ما يتعلق بشمال  اإلستعمار المنشأ لها،

 إفريقيا،وبلغت درجة من التطور العلمي أهلها إلحتالل مكانة مرموقة بين الجامعات الفرنسية،
لتي أنشأت عليها إال قليال ممن سمحت اإلدارة  ااألرضيستفيد منه أبناء لولم يكن ذلك 

  .ا بإنتسابهم إليهاإلستعمارية
 
  
  
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .2005السداسي األول.02مجلة أيس العدد. وحيد بن بوعزيزةترجم .جان غراشي :ة مقولة أخالقيةيأنظر الغير) 1(
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  :الفصل األول
  في الجزائر و الجذور التاريخية لنشأة جامعة الجزائرالفرنسي   العالي التعليم

  )م1909-1956(
I(  التطور التاريخي للتعليم الفرنسي في الجزائر )م 1909 -1830(  

II(  التعليم العالي الفرنسي في الجزائر وتطور نشأة)م 1909 -1830( 
III(  المدارس التحضيرية العليا)م1909-1879( 
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  : مقدمة
  

إن دراسة نشأة وتطور الجامعة يتطلب في جانب منه دراسة التعليم بمراحله المختلفـة                       
 المطـروح   والسؤال. دية والبشرية باعتبار الجامعة آخر مرحلة من مراحل التعليم        اووسائله الم 

أو ؟  ليبالتعليم العـا  ي مراحله األولى نشأة وتنظيما      ك ارتباط للتعليم الفرنسي بالجزائر ف     هل هنا 
 أم أن هناك انفصال في تطور       هل كان يمكن لهذا التعليم أن يقود إلى تعليم عالي؟         ،  بمعنى آخر 
 ؟كل منهما

  
تزامنت مع محاوالت   ،        إن اإلدارة االستعمارية قد خاضت تجارب عديدة في مجال التعليم         

نـشاء المـدارس     وانتهت بإ  ،  رب تدريس الطب والصيدلة والترجمة    إرساء تعليم عالي بدأ بتجا    
ت حظهـا مـن     لكن هذه الجهود والمحاوالت قد أخذ     .  التي تطورت وتحولت إلى جامعة     ،  العليا

 ، بقا لضرورات االستعمار وحاجياته   فقد تخللتها صعوبات وظروف ط    ،  الجدل وكذلك من الزمن   
إنشاء جامعـة الجزائـر سـنة       فكيف تمكنت اإلدارة االستعمارية من إرساء تعليم عالي انتهى ب         

   م؟1909
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 )م1909  - 1830 (:  التطور التاريخي للتعليم الفرنسي في الجزائر )1
  

 ارتبط بالحضارة ،التعليم الجزائري منذ فجر اإلسالم األول، والتعليم مظهر حضاري       
 إثراء  بل و ساهم أبناء الجزائر في،العربية اإلسالمية من حيث وسائله و طرقه و مؤسساته

منا أن يتصور أن االستعمار جاء ، وال يمكن ألي الرصيد العلمي اإلسالمي في مجاالته المختلفة
،  خاصة  دينيا ولغويا و منهجا و وسائال، أو يبلغهم رسالته الحضارية النقيض،نليعلم الجزائريي

لية التعليم على هذا األساس تطرح إشكا ارتباطا باالستغالل االقتصادي وأن االستعمار أكثرو
اإلغراق في عملية استغالل ت أركان االستعمار ويبالسياسة االستعمارية الرامية لتثضمن 
  .سان الجزائري لخدمة هذه األغراضو توظيف اإلن، األرض
 الجزائري قابال هذا التوظيف كان يقتضي نوعا من التنشأة المشوهة تجعل من اإلنسان       

منابعه الحضارية إال بإبعاده عن حصونه المنيعة وهي  يتأتى ذلك اللوضعه كمستعمر و
  ) .، وتقاليدهعاداته، وماضيه، ودينه، تهلغ( هي ه واألساسية و التي تشعره بتميز ذاته و عنصر

 و غيرهم  نال يخفى على أحد اليوم التنبه المبكر ألساطين االستعمار من قادة عسكرييو       
تجفيف منابع تمويله و هدم مؤسساته و التضييق على رجاالته  لذلك عمدوا إلى ، ألهمية التعليم

ـان عليه أن كالحق أنه تعليم وطني أصيل  و، ة بهم  تعليما أهلياهذا التعليم الذي ندعوه أسو
يتطور بشكل طبيعي إلى تحقيق أهدافه لوال المشروع التعليمي االستعماري البديل الرامي إلى 

 و هذا هو الهدف األساسي ، قطاب رواده و الحلول  محلهعرقلته و حرفه عن أهدافه و است
 الذي ال يمكن وصفه إال بتضليل " تعليم األهالي"لمشروع التعليم الفرنسي و المصطلح عليه 

 ظاهرة بجعل شخصية اإلنسان الجزائري منفصمة غير قادرة على استيعا،  واألهالي
  .االستعمار و بالتالي التفكير في تصفيته

جهد المبذول من جانب االستعمار كان كبيرا من أجل إرساء تعليم يخدم أهدافه و إن ال    
  )1(أطروحته االستيطانية االستغاللية

 و الهدف منه فإنه ،  إلى التعليم الفرنسي بالنسبة للجالية األوربية أو اليهوديةافإذا نظرن       
 ضرورات االستيطان المدرسة  إذن من.يرتبط مباشرة بأهداف االستعمار و منها االستيطان

دون مشاكل ألبناء المستوطنين بكل أطوارها و فروعها و هذا ما وفرته اإلدارة االستعمارية ب
  .تذكر

هم ظل يمحول الجدوى من تعل، أما بالنسبة للجزائريين فإن التجاذب بين اآلراء االستعمارية
نس منحط ال يقبل الحضارة والتطور فمن هذه اآلراء القول بأن الجزائريين ج، قائما لمدة طويلة

كان ، و ال يتوانى في أن يجد الفرصة للثورة واالنتقام، و أكثر من ذلك هو جنس متعصب دينيا
  .هذا رأي المستعمرين األوائل

   والمتملقين نفذييم فئة قليلة العدد من أبناء المنتأما الرأي الثاني الذي عمل على تعل       
 تمرير سياساتها المختلفة في األطوار المختلفة استخدامهم فيبغية  اأعوانهرة االستعمارية ولإلدا

م إلى غاية 1871موقف المعمرين بقوة منذ ، إضافة إلى بروز طيلة الفترة االستعمارية
ي زراع( تعليم ، االكتفاء بتعلمهمم نطري لألهالي ويم الرافض لتقديم تعل1900االستقالل المالي 

  .منهم كقوة عاملة فقطادة لالستف) صناعي و

                                                 
   16 ص ، 1986. ، في علم النفس التربوي رسالة ماجستير، السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر ، ـ عبد القادر حلوش )1(
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 ، أود القول حاليا أن التعليم الفرنسي بمفهومه الصحيح شمل األوربيين دون الجزائريين       
 ،  لم تؤسس للجزائريين و إنما لألوربيين و أبنائهمنويات و الجامعةفالمدارس و المعاهد و الثا

 و ذلك ، هذه المؤسساتو هذا بالرغم من وجود فئة قليلة من أبناء المستعمرة في صفوف 
حلم اإلمبراطورية العربية  ، استكمال االحتالل( خدمة ألغراض السياسات االستعمارية المتعاقبة 

  .)،  و أخيرا اإلدماج االحتالل الرسمي
ظمهم رافضين لوا في معلوطني من جانب الجزائريين الذين ظإضافة إلى الموقف ا       
 بحكم حالة الفقر و الحرمان و متناولهم أساساأو ليس في متخوفين منه م الفرنسي أو يللتعل

  . السياسات االستعمارية الفرنسية االجهل التي قادتهم إليه
ن من التعليم الفرنسي إنه ال يمكن تصور أبناء الجزائر بوصفهم القانوني كأهالي مستفيدي       

يجعلهم عرضة سي الرسمي ون حلقة التعليم الفرنهنا يسقط أغلبية الجزائريين مبالجزائر و
 في هذا الصدد يقول للتجارب الفرنسية حول تعليم األهالي و التي ضلت مضطربة و ضعيفة و

تعرض هذا ، المعارض لتعليم الجزائريينإلى جانب الموقف الفرنسي " قادر  عبد الحلوش
األقسام كان من خصائصه ضعف المستوى و قلة تعليم لعدة أشكال من الصعوبات والعراقيل وال

  ..."و المدارس 
 ، ةعمداء األكاديميريحات المختلفة للوالة العامين و التص يتناقض معالوصفهذا        

إن المدرسة التي تعبر الجسر " إذ قال أحد الحكام  ) 1848 الجزائر أنشأت عام ةأكاديمي(
  .)1("  سيطرتنااألساسي للجمهورية تعتبر في الجزائر أمل

لجالية لم يكن يقصد الجزائريين إنما ا، م16/01/1886 في  الصادر التعليمحتى قرار إجباريةو
  .الجزائراألوربية في 

بل كانت تخضع لترسانة القوانين الفرنسية التي  ، فقطانتقائية لم تكن ةإن السياسة التعليمي       
ن بحقوق  كما تعترف للمجنسي،ال تعترف باألهالي إال في اإلطار القانوني الذي يخضعون له

لمتعلقة م في قانون اإلجبارية أو غيره من القوانين ايالمواطنة الفرنسية و منها الحق في التعل
 كل مواطن فرنسي  في  وزارة التربية الفرنسية و تطبق رأسا علىبالتعليم و التي تصدر عن

ين و وبحكم كون مسألة التجنس هذه من المسائل األكثر اعتراضا من الجزائري ،أرض الجزائر
 فإن فئة المجنسين )2( العشرينالديني في مطلع القرن التي شكلت محور النضال السياسي و

ط كتلك التي ضلت قليلة و ظل التعليم في متناولها دون غيرها من الجزائريين و بدون شرو
  .فهم باألهالييتعرض لها من يمكن وص

طات العسكرية و المدنية في فترات فهي محاولة السل: أما السياسة التعليمية الفرنسية        
 –توسيع االحتالل ( مختلفة تنظيم تعليم خاص بالجزائريين لتكوين أفراد يخدمون طموحاتها 

يذكر حلوش أنه حتى سنة )  اإلدماج– االحتالل الرسمي –طموح اإلمبراطورية العربية 
  .)3(ئريين واحد لكل ألف في سن التمدرسم كان معدل تعلم الجزا1882

 ثم لتثبيته و في األخير ،استعملت قوى االستعمار المدرسة كوسيلة لتعميم االستعمار       
إلدماج الجزائر في فرنسا محاولة بلوغ هذا الهدف عن طريق استعمال المدرسة كأداة للفرنسة 

 المستمدة من الحضارة الغربية و في هذا الصدد ورد تصريح الدوق ةو غرس القيم الفرنسي
  ...."من فيلق عسكري إلقرار األمن ناء مدرسة أحسن ب" دومال 

                                                 
  276 ص،  المرجع السابق، سـ عبد القادر حلو )1(

943p.F.U. PtomП.)1919/1970(Franceles algérien musulmans et la :ageron. CH-R-)2(  
 48 ص ، ـ عبد القادر حلوس مرجع سابق )3(
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و في هذا اإلطار بدأت التجارب األولى للتعليم  دون توسيعه خوفا من االستنارة و التعلم        
          بين سنواتالحق الذي يؤدي الغرض العكس ضد االستعمار رغم إصدارها لمراسيم إجباريته

والمدارس ، ض المدارس المختلطة العربية و الفرنسيةفظهرت بع) م 1892 -1887 - 1883(
  .اإلسالمية الرسمية

نسيين م الجزائريين لم يلق إال بعض االهتمام من الفريموضوع تعلفمن جهة أخرى و       
خاصة في عهد  وم1850االضطرابات الفرنسية إال بعد أنفسهم وهذا بسبب الحرب والتوسع و

)  م19/07/1850(ورغم صدور مرسومين قبل ذلك في ) م 1870 -1851( اإلمبراطورية بين 
فق المرسوم ، وثم استحداث منصب مفتش عام وحول التعليم) م30/09/1850(و 

وكل ذلك ) م02/05/1865(لتنظيم المدارس العربية الفرنسية وفق المرسوم ) م03/10/1863(
 ، راض الجزائريين عنها لكنها لم تلق النجاح المطلوب إلعم1865 سنة Шبعد زيارة نابليون 

  .مدرسة130 ، م1870 و قد بلغ عددها سنة ، )1(ثم إهمالهاومن  البلديات تمويلها ورفض
و في مرحلة أخرى تم إنشاء المعاهد العربية الفرنسية و هي معاهد ثانوية لتوفير مقاعد        

، )م04/03/1857( لمرسوم إمبراطوري في او هذا وفق) الكولجات(لخريجي المدارس 
م ثم معهدين 1858فتح أول معهد بالعاصمة سنة  وبباقتراح من المارشال فايون وزير الحرو

 و المتخرجين يوجهون ألعمال المكاتب العربية أو أحد م1870بقسنطينة ووهران سنة 
االلتحاق )  م01/03/1867(كان ال يحق لغير المتجنسين وفق المرسوم ، الكولجات الفرنسية

سوى  )م1870(إذ لم تستقطب سنة  ، مي م وجهت إلى التعليم الرس1870 سنة بالمعاهد و بعد
  . جزائري116

 إلى هاتالميذبيين و هذا بهدف غلقها و تحويل و تلقت معارضة شديدة من طرف األور
  .الثانويات الفرنسية 

سوم  وفق المر) medersas(إضافة إلى الكولجات تم إنشاء المدارس اإلسالمية الحكومية        
الذي أنشأ ثالث مدارس إسالمية في تلمسان و الجزائر العاصمة و قسنطينة  )  م30/09/1850(

) ي اللغة العربية الكتاب و المترجمين و معلم(وهذا بهدف تخريج أعوان لإلدارة الفرنسية من 
لتحقيق تعليم إسالمي رسمي يضايق التعليم  األهلي في الزوايا و المعاهد و ذلك محاولة 

  ).المغرب ، تونس( لمجاورة ا
دور هذه المدارس هو تخريج الموظفين  " :ا الصدد صرح الحاكم العام راندونوفي هذ       

ن الشخصيات و العناصر التي لها تأثير على السكان حتى ال يفلتوا يوتكو، اإلداريين والقضاة
  )2( "من قبضتنا

ستحداث مدرسة المعلمين بأمر من وبسبب نقص اإلطار المدرس لهذه المدارس تم ا       
   .م1866نابليون و فتحت أبوابها سنة 

ورية و  اإلمبراطبسبب سقوطتراجع التعليم االبتدائي ) م1880 - 1870(في المرحلة   و     
 ، زائريون عنه وعارضوه أيضا و امتنع الجالجزائريينتعليم اشتدت معارضة الفرنسيين ل

 ، لص عدد المدارس مقابل ارتفاع عدد المدارس الفرنسية البحتة الحكم المدني لشؤونه  تقوبتولي
  .)3() مجانية التعليم االبتدائي ( م 1875و المدارس المختلطة رغم صدور مرسوم 

                                                 
 .55ص.المرجع السابق .ـ عبد القادر حلوش  )1(
  187 ص ، بةدار القص:  الجزائر، المجابهات الثقافية في الجزائر: ـ إيفين تورين  )2(
  129 ص ، ، المرجع السابقـ عبد القادر حلوش )3(
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ابع ذات الط) م23/02/1883(إلى أن ألغيت المدارس العربية الفرنسية وفق مرسوم هذا        
عليم الجزائريين من المعمرين من جهة و ة بسبب رفض تالعسكري بحجة فراغها من الطلب

ضعف التمويل من جهة ثانية و إحجام الجزائريين عنها من جهة ثالثة وتركت فرصة المدارس 
  .المتروبوليتانية والمختلطة للعمل 

أما التعليم الثانوي فقد تلقى نفس المصير بإغالق الكولجات العربية الفرنسية بمرسوم من        
 21( و ألحق طالبها بالثانويات الفرنسية و التي لم يتجاوز عدد طالبها نو غيدوالحاكم العام د

 طالب في سنة 24(م و1900طالب في  11( و 1890 طالب سنة 20(  و1880طالب في 
اختيار كان م  1871 سنة ذ ومن، )1929طالب سنة175(و ) 1915طالب في 303(و ) 1905

  .العربية من اختصاص المكاتب الثانويين التالميذ 
  و نجد إحصائيات متناقضة حول عدد الملتحقين بها  و ملتبسة مع عدد التالميذ الثانويين

  : في الجدول التالي اإلحصائيات الوالية العامة جاءت إحصائياتففي . الجزائريين 
  

  )م 1880 – 1872(                         عدد الطالب الثانويين 
  
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م الثانوي في الجزائر يتم في ثالث ثانويات في الجزائر العاصمة و قسنطينة يكان التعل          
ـ  أنظر في  فيها  و بن عكنون و تسعة معاهد و مؤسستين حرتين وحظوظ الجزائريين ضئيلة

     .)زواله(بب إلغاء النظام العسكري و كان مصيرهم مجهوال بس  ،- الجدول أعاله
اإلسالمية الحكومية لتخريج الطلبة ألحكام    خلق المدارس ىلكما عملت فرنسا ع       

                                         .)1 (م 1876 ذقبضتها على المدارس التقليدية  من
تم تنظيم تعليم خاص بالجزائريين و ذلك ) :   م1892-1891( وفي المرحلة        

على األوربيين في )  م1882(بتطبيق القوانين التعليمية التي ظهرت في فرنسا سنة 
نقلة في التاريخ التعليمي  الذي يعتبر )م13/02/1883(  وصدر مرسوم ، المستعمرة

 أصلي   التعليم أو استحداث تعليم إجبارية انون  ق  و هو بمثابة،  )2(الفرنسي للجزائريين
  -43- 2-1(إجباري  فالمواد

                                                 
55 p.Alger'd histoire des collège:Galland–)1(  

 .141ص,مرجع سابق,عبد القادر حلوش) 2(

  ددالع  واتالسن

    طالب88  م1872
  84  م1873
  86  م1874
  90  م1875
  93  م1877
  104  م1878
  104  م1879
  100  م1880
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م و علمانيته و إحداث يتحدثت عن إجبارية التعل)  37-31-39- 43-35-36--38-41
   .)1(كتب خاصة بالتعليم األصلي و أقسام خاصة باألهالي في البلديات األهلية 

إذ تطور تعليم الجزائريين بصفة ،  أساسي للتعليميعتبر هذا القانون بمثابة إطار قانون       
و أيضا عن  الجاليات األخرى وفق ) وزارة التربية ( نهائية في عهد وزارة جول فيري 

ألن التعليم الجاد ، و هذا ال يعني تعليم الجزائريين بصفة شاملة) م13/02/1883(مرسوم 
بل تنفيذ القانون ضل على  ،يتمكان يتطلب بنى تحتية وتكوين اإلطار المدرس وهذا مالم 

   .م ينطاق ضيق و مقصود بحجة نقص المدارس و اإلمكانيات ووسائل التعل
 و حدد جغرافيا بمنطقة القبائل ،م1887كما أنه أصبح خاص بالذكور فقط في سنة        

 بمعنى ،  كما أن تمويل المدارس من طرف البلديات أضعف إمكانية ازدهارهام1892في 
و هذا يعني تحول ، )2(الها و أيضا  لسلطة الحاكم العام للمعمرين و بالتالي إفشإخضاعها
االستقالل األوربي في  وذلك في ظل محاوالت ةالمستعمرب إدارة  اختصاصالتعليم إلى

  .المستعمرة من طرف المستوطنين
عالقة لهم ونهتم هنا بأعداد التالميذ الجزائريين في الثانويات و المدارس احتماال ل       

بااللتحاق بالتعليم العالي و هذا الجدول يشير إلى أعداد الطلبة الجزائريين للموسم الدراسي 
  )3(:م1887 - 1886

  
  

    
  
  
  
  
  
المنظم لتعليم م  1887حقيقة أن التعليم انتعش بعض الشيء وهذا بعد صدور مرسوم        

التي عرفت صدور ) م 1898 -1892(الجزائريين و التعليم العمومي  لكن في المرحلة ما بين 
تي كانت تنادي بإعطاء التعليم الجزائري الطابع  الموافق لمطالب الكولون الم1892مرسوم 

 و ظهرت معارضة في ، التطبيقي و المهني و ال يسمح لهم حتى بالتعمق في الفرنسية و آدابها
 و صدرت مجموعة من المراسيم تسعى ، ، البرلمان الفرنسي شديدة ضد تعليم الجزائريين

 الوطن األم نكحجة لفشل النظام المستورد ملمالئمة التعليم للواقع الجزائري و هذا السبب اتخذ 
،  كما شهدت هذه المرحلة تحكم المعمرين األوربيين في زمام المستعمرة، لمعارضة الكولون له

 ،  الذي أعاد اإلدارات المختلفة لسلطة الحاكم العامم1896ويتضح هذا  بصدور مرسوم في 
لة االقتصادية للجزائر المنتهية باالستقالل لدراسة الحام  1898وأيضا إنشاء الوفود المالية لعام 

 .م1900المالي في 
مستعمرة حيث أثمرت  الذي دشن عهدا خاصا من العمل الثقافي الخاص باللهذا االستقال       

  .طالب خريجي الثانوياتالإنشاء جامعة الجزائر التي تستقطب جهود الكولون ب

                                                 
)1( colona fanny les instituteurs algériens. (1883 – 1939 ) ; Paris 1975. p 17  

)2( jean maire .rapport sur la situation de l'enseignements en Algerie (1885- 1887) p 67- 
 147  ص ،  مرجع سابق ،  عبد القادر حلوش- )3(

 المجموع  المدارس و الثانويات  المعاهد و الثانويات  الواليات
  67  24  43  الجزائر
  68  18  50  قسنطينة
  54  36  18  وهران

ع المجمـــــــــــــــــــــــــــو
  189 العـــــــــــــــــــــــــــــــــام
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 فقد استمر التحاق أبناء الخيام ،عليم الثانويوالمقصود هنا هو كيفية التعامل مع الت       
كان عدد التالميذ في التعليم الثانوي ) م1887 -1885(  فقط بالثانويات ففي إحصاء ، الكبرى
 تلميذ جزائري فقط  من مجموع أكثر من ثالثة ماليين ساكن و أقل 101 تلميذ من بينهم 2769

حين كان عددهم يبلغ 1876مسجل سنة من نصف مليون من األوربيين و هو عدد أقل من ال
 العدد  في االنخفاض ـ حسب دراسة حلوش ـ  بسبب سعي اإلدارة او استمر هذ) طالب226(

االستعمارية لتقليص عددهم و هذا بعد ما اتضح أن عدد المثقفين أصبح يشكل خطورة و استمر 
  م  إلى 1898سنة  طالب  84 تقلص عددهم من ، في اإلنخفاض بسبب هذه السياسة اإلدارية

   .م1900طالب سنـــة 86
والتي تميزت بنفس الوتيرة بالنسبة إلى المدرسة ) م1908 -1898(ثم جاءت المرحلة        

   .)1( إلى الوالية العامة و إعالنه لسياسته األهلية"شارل جونار" رغم مجيء  ، الجزائرية
 و دفع رسالة فرنسا الحضارية و ، ها في يدةبهدف ربط المثقفين بفرنسا و جعلهم أداة إيجابي

  .الخ ...ذلك بأمره نشر أعمال جزائرية و إحياء العمارة اإلسالمية 
ن أكثر خطورة لجزائرية في الوجهة الفرنسية و كاحاول جونار توجيه الحياة الثقافية ا       

صاحب  فهو إلى جانب هذا ، على الجزائريين بأساليبه المتعددة األوجــــه من سابقيه
 و في عهده عرفت المدرسة الفرنسية في ، المناشير الرهيبة و السياسة القمعية المعروفة

 بينما تتغنى األصوات الفرنسية ، بالجزائر تدهورا كبيرا و أصبحت عاجزة على االستيعا
  .بأنغام اإلحجام بمعنى رفض الجزائريين اإللتحاق بالمدارس

استعراض أوضاع التعليم الفرنسي فنا من هذه الدراسة ورحلة ألن هدنتوقف عند هذه الم       
في الجزائر ليس هو اإلجابة على سؤال جدوى تعليم الجزائريين بقدر ما هو الحجم الحقيقي 
للفئة الجزائرية المستعدة لتلقي التعليم العالي بمعنى ولوج الجامعات الفرنسية و مختلف 

 وذلك كوننا ال يمكن أن نتحدث عن ، ي الجزائرالجامعات األخرى و خاصة الجامعة الفرنسية ف
 و التي تعتبر معركة ، تعليم عالي بنوع من الدقة دون التطرق إلى المراحل التعليمية التي سبقته

من ) أبناء الخيام الكبرى( حقيقية لدى فئة معينة من الجزائريين نعتبرها محضوضة وهي فئة 
 المتحمسين للتعليم والبعض القليل من أبناء األسر  و كذا، أعوان االستعمار و المنتفعين منه

 طبعا ،  خاصة و أنه أصبح مطلب النخبة مطلع القرن العشرين،  للتعليمين المتحمس الجزائرية
كل أولئك من  الذين لم تر فيهم اإلدارة الفرنسية االستعمارية عالمات الرفض و المقاومة 

  .ميبعد تصفيات عسيرة في مختلف مراحل التعل وهذا ، فقبلتهم للجلوس في األقسام العليا
لم تكن تتعدى بعض ف ، إن فئة المرشحين للتعليم العالي و الملتحقين  به بقيت قليلة جدا       

 وبعض المئات في العشرية األولى من القرن ، )م1900(العشرات من مطلع القرن العشرين
  .لجزائرالعشرين التي شهدت ميالد جامعة ا

 هذا االلتحاق كان يتم في المدارس التحضيرية العليا التي تحولت إلى جامعة في سنة إن       
 قصد االلتحاق كانت تبدو تحفيزية في البدايات ة وكان يخضع إلى شروط استثنائي،  م1909

األولى ثم تحولت إلى شروط قاهرة في المراحل الالحقة وهذا ما نتطرق إليه في الفصول 
   .الالحقة

  

                                                 
ه و                     : السياسة األهلية  )1( ة الوصل بين ذي سياسته و حلق ه و منف تعني التقرب من األهالي المثقفين و جعلهم مرتبطين بصفة وثيقة باالستعمار بل و أعوان

  .210 المرجع السابق ص ، شحلو:  أنظر. بين األهالي 
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I( طور التعليم العالي الفرنسي في الجزائر وتنشأة)م1909-1830(: 
 

تنظـيم         تقتضي طبيعة األشياء أن يكون التعليم العالي المرحلة األخيرة مـن مراحـل ال             
ة في التعليم العالي الفرنسي في الجزائر المستعمرة تكمن في كونه           بيالتربوي لكن المفارقة الغر   
  . والثانويةةاالبتدائيبدأ قبل المراحل األخرى 

  

       وإذا كان الكثير من الباحثين يتحدث عن هذه البداية مع إفتتاح المدرسـة التحـضيرية               
م فـإن بعـض     1879في سنة )العلوم،  الحقوق،  اآلداب( أو المدارس الثالث  ،  م1859للطب في 

عندما بدأ الطبيب الرئيـسي للجـيش       ،  )1( م1832جانفي02المصادر تتحدث عن هذه البداية في     
وهـو  ،   الفيزيولوجيـا فـي حديقـة الـداي ببوزريعـة          محاضراته في فرنسي الغازي أولى    ال

 (boudin)كما بدأ الجراح .  طالب من ممارسي الطب30أمام حوالي (stephano poli)السيد
ـ   محاضـراته وهو الجراح الرئيـسي للجـيش     anatomé)ريح الوصـفي  ش فـي علـم الت

descreptive)   
 تعبر عن بدايات اضطرارية لتأهيل ممارسي الطب في ميـدان           لىاألو اإلشارات هذه   إن      

  .فرنسي الغازي لمثل هذا االختصاص لحاجة الجيش ال، المعارف الطبية العامة
  

 الذي (randon) الجيش المارشال ئدهذا العمل وعلى رأسهم قا           أعجب القادة العسكريين ب   
منـشئ مستـشفى أبـو    " أنطوان كلوط" لاألوطبيب نابليون هذا العمل سير على خطى      اعتبر  

  .زعبل في مصر
  

جـوان  10ة في   يس الطب من خالل إصدار تعليمية وزار      ي       ودعمت وزارة الحربية تدر   
  .لعرب واليهود بمتابعة هذه الدروسم تسمح للطلبة األتراك وا1832

- )2( "وني فرعون ج"فقد بدأ السيد    ،         شكلت الترجمة أيضا أولى اهتمامات الحملة الفرنسية      
جـيش فـي     بتنظيم دروس في العربية للضباط ومـستخدمي ال        - الجيش ئدالمترجم الرئيسي لقا  

  . من األعيان المحلينمتطوع ضم أيضا بعض المهتمين
  

 مـن   اكـانو م العربية وتعليم اللغة الفرنسية الجزائريين وتـدرس الطـب           ي تعل أن       يبدو  
في  الذي بدأ    "برنسي"إليه المستشرق   وهذا ما أشار    ،  اللالضروريات في السنوات األولى لالحت    

أربعاء في شـارع      كل يوم  م1837جانفي  17 ذالتقاء دروس أمام نبالء المدنية في الجزائر من       
نحـن  الـذي   ذلـك   .لمعرفة طباع الشعب جيدا   "...: )3(سوق الجمعة ويقول عن الهدف من ذلك      

  ..." الواسعة لحضارتناوأيضا لوضعه شيئا فشيئا في الفكرة، مدعون لحكمه
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
(1) cinquantenaire de l’université d’Alger. Alger 1955. p15                                                          

سية   درس في قسم اللغات الشرق، هو ابن المترجم الرسمي لنابوليون بونبارت في مصر:  جوني فرعون   )2( ية بباريس واجاد العربية رافق الحملة الفرن
  .على الجزائر بوصفه مترجم لقائدها

.op.cit.p15                                                                    (3) cinquantenaire de l’université d’Alger 
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ـ       كل مـن   يلعربية ف لكما تم أيضا افتتاح محاضرات عامة                 ذ قـسنطينة ووهـران من
 دورا هاما في تكوين مترجمين مرتبطين بمصالح الجيش والمحاكم والمـصالح            تلعب،  م1846
  .  أوروبية و من عناصر محليةاألخرى

 
تجارب األولى للتعلم العالي وخاصة الترجمة والطب       ال فان مختلف    أمرومهما يكن من           

 اهتمامه بالمعرفة والعلوم والطب واالكتـشاف       هذا األخير ازداد  . على مستوى الجيش   بدأتقد  
 ه مزود بترسانة  المجهولة األغوار والعذراء خاصة وان    ،  لمعرفة هذه البالد المترامية األطراف    

بمناسـبة  (bendron) البـارون  صريحويظهر  هذا في ت، مختلف التخصصات من العلماء في    
 إنشاء")1(م حيث قال  1833جانفي  23في المدرسة العسكرية للطب في       توزيع الجوائز التشجيعية  

 أيضا بداية علميـة     هلضباط الصحة والمرضى لكن   ة للطب ليس فقط حدث هام بالنسبة        مدرس
يجـب دراسـة    ... عنه شيءفي بلد نحن في حاجة لمعرفة كل        . العلمية ألجياللبمثابة الشعلة   

، وأثارهـا  ابهاوأسب األمراض،   للثقافة الممكنةالتطورات  ،  المنتوجات،  األرض،  المناخ اليوم 
، درجـة تحـضرهم وتعلمهـم     ،  طرقهم في الحياة  ،  عادات السكان وتقاليدهم  ،  وسائل القياس 

  ..." وذاكهذا  تطويرإمكانية
  

بـسبب  ،  م1835وافريـل م  1833 المدرسة العسكرية تواجه صعوبات بين ديسمبر      بدأت       
 طاقم رسمي من    بإرسالل   الجدا أنهتلكن وزارة الحربية    ،  االلتزامات العسكرية والجدوى منها   

لى كما عملت ع  ،  1835 جراحين وثالثة صيادلة في ماي     وأربع  أطباء  مكون من ثالثة   األساتذة
ـ  وزت ـ    نشأأو مجلد)800إلى700(يد المكتبة ب د حديقـة نباتيـة ضـمت حـوالي           الطاقم الجدي
  ).chevreau, monard, mayou( منهمين وعلماء نبات عسكريأطباءبفضل )ةتنب800(
  

ـ                مـا جعـل    سبب االلتزامـات العـسكرية للطـاقم م       ظلت هـذه المدرسـة مهـددة ب
مستشفى ،   فيلقنا إلى في حضور سيادتكم     آمل...")2(يراسل المفتش العام لدعمها   (boudin)السيد

  ."  عنه الضغوطالترفعوالتعليم في الجزائر هو مؤسستكم 
  

 ، بيعة األمراض التي يواجههاوكثرة األعمال وط، ل من ضيق المكاناشتكى أيضا الرج       
 باب عزون في الثكنة إلىنقل المدرسة ، م1836 الجزائر في جوانإلى(Clauzel)ما حضر ول

  .القديمة لشارع الملبانجية
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
7                                                                   1p.opcit.  d’algeruniversitéire de l’cinquantina) 1( 

       (2) idem.  
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وأوصت بضرورة ، زارت لجنة علمية رفيعة المستوى الجزائرم 1839مع قدوم سنةو      
ولم تمضى بعض سنوات حتى صدر قانون ، اعتماد فريق قار من العلماء والباحثين في إفريقيا

في ظل ).de lacroix(ة إدارتها للسيد الجزائر وأوكلت مهمميةيأكاد الذي أنشأم 1847سبتمبر 7
 ) 1(يدة األخباررفكتب يقول في ج،  اقتصادية خانقة أزمةميزتها، ظروف مضطربة في فرنسا

وية واحدة بثالثة مية في بلد يحتوي على ثانيكادأخلق ، كان يجب خلق مدارس ابتدائية"
  ..." لما نتحدث عن تعليم عاليهذا مضحك ..تالميذ

 وسط إليه وازدياد الحاجة ،  الطبأهميةلعربية بدورها كانت تراهن على المكاتب ا       
، حول الوضعية الصحية(deval de grâce) جاء في تقريرا م ا والمستوطنين وهذاألهالي

ن لفات الكينيليرمي يمينا ويسارا علب س "ال حول الصيادلة  والصيادلة فقلألطباءوالحاجة 
  .)2("وأمراض المناطق الساخنة، عيةاللمحاربة األمراض منها الحمى الق

الطبيب الرئيسي (trollier)المدنين في طلب الدكتور ترجمت هذه الحاجة لألطباء       
  .م1848ريه للطب والصيدلة في الجزائرعامي مدرسة تحضبإنشاءللمستشفى المدني 

 المالي الفكرة وعرضتها على المجلس )3( الطبيةت الجمعيةنبتم 1849وخالل سنة        
رفض الطلب بحجة األولوية الملحة للمدارس (de lacroix)لكن مدير األكاديمية السيد، للجزائر
  .االبتدائية
صاحب البدايات األولى في تدريس الطب في (boudin)ولحسن الحظ أن الجراح        

شية ية تفتوإثر زيار، ة وعضوا في مجلس الصحةالجزائر قد أصبح مفتش في مصالح الصح
 دفاع عن تعليم فيهوزير الحربية جاء (santerneau)  المارشالإلىللجزائر رفع تقرير  بيةط

ا هو أن يمكن أن نعتبره مجد إن ما.الوقت مالئم إلصالح تعليم الطب في الجزائر"...الطب
 قد اكتشفوها في اكانو التي.نفتح في هذه األرض اإلفريقية دروس علم التشريح والجراحة

 كما واصل دفاعه عن الفكرة في عهد المارشال...". وابن سيناالرازية بفضل العصور القديم
.(vaillait) أهالي في الطب ، إن القدرة عالية جدا" جاء فيهإذ رفع تقرير  ةوزير الحربي
مرسوم  لم يبقى إال ، وجود أساتذة ومساعدين، التمويل ممكن من مدينة الجزائر..العملياتي

            .  ")4(...ءمن سيادتكم ليتم اإلنشا
 حقيقي لخلق مؤسسة  وهو بمثابة وعاء,م1857أوت04 صدر هذا القانون المنتظر في وفعال

جعلتها المادة الخامسة منه تحت وصاية كلية ، للتعليم العالي في شكل مدرسة تحضيرية للطب
ين حسب  وبذلك تكون منوطة بتكوين مطبق (Montpelier)الطب والمدرسة العليا للصيدلة في

  .ملحة الحاجة في المستعمرة التي أصبحت تبدو
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
.opcit.p19                                                                    (1) cinquantenaire de l’université d’Alger 

(2) ibid. p.20 
 جانـب الجمعيـات التاريخيـة       إلـى ية التي عملت في الجزائر بعد االحتالل        من بين الجمعيات الفرنس   : الجمعية الطبية    )3(

 مدرسة للطب في الجزائر لسد حاجيات السكان        إنشاء الضرورة ارتأت انه من     ،  وجمعيات في مختلف التخصصات المعرفية    
 .من الرعاية الصحية وخاصة المستوطنين

(4) op.cit. p.29                                                                                                                                          
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 عضو فعال في  فهي.تجاوز هذه الحاجة الهدف من إنشاء هذه المدرسة يوالحقيقة أن       
               وقد جاء تصريح السيد  يرغب في إنشاءه في الجزائرمستوى عال من التحضر

(De La Croix)تتميز  "...)1(م 1859نوفمبر10ليرسم خطأ لعملها بمناسبة الدخول الرسمي في
ين يجلس طالب مدرسة الجزائر عن نظيراتها في فرنسا بتركيبتها البشرية فإلى جانب الفرنسي

  ... الحقا وبفضل تطبيق مقاييس خاصة.كلة للشعب الجزائريمن كل الجنسيات المش
نع العرب أن تعلم الطب تسيق ...قدمها من المدرسة وكل العلوم التي تاالستفادةمكنهم األهالي ي

ة من زم رؤؤسهم بلفن تنويرهم بطرق طبية علمية بدل حسيمكن أفراد من بني جلدتكم م
  " ...القماش
نفسية الجزائري وراهن الكثير من  الطبية على أنها وسيلة للتغلغل في تم النظر للمهمة       

ة  الذي ألقى محاضر(Amidi-Fersion) على جدوى هذه الوسيلة أمثال الطبيب االستعماردة قا
أثر العلوم عامة والطب خاصة في الحضارة  "م يعنون1862 السنة الدراسيةافتتاحبمناسبة 
  " العربية
 على أهمية الطب والدين (De Salvandy) ثم(Tusier)كما راهن مدير المدرسة أيضا        

 .)2( "ين يفرقنا والطب يجمعناالد" 
 إلى لالنضمامم تسهيالت للطلبة األهالي 1857اوت4قدمت المادة التاسعة من قانون       

  .المدرسة وذلك وفق شهادة تمنحها األكاديمية تثبت القدرة على مزاولة الدروس
 ، م1872إال أن إقبالهم ظل ضعيفا حيث قدر مدير المدرسة عددهم بـخمسة فقط سنة       

 طالبا من 12  كانت مخصصة ليستفيد منهام1862 سنة بمنحة دراسية منذرغم تشجيعهم أيضا
  .)3(  فقطاألهالي

 إنشائها على م قد حدد1857 مقرا رغم أن مرسومك تمل، ل إنشائها       لم تكن المدرسة حا
م التفكير في وت، أرض تابعة للدولة وتكليف مدينة الجزائر بالعناية بالمبنى وكل المصاريف

      في شارع04 على البناية رقماالختيارشفى المدني واستقر ستإنشائها إلى جوار الم
« reuné caille » آنذاك.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــ
(1) louis Paoli : l’enseignement supérieur a Alger1906.BU ;  Alger 1959.p413 
(2)Ibid, P 414. 

  .58. ص )2007 ،  دار القصبة للنشر والتوزيع: الجزائر(المجابهات الثقافية في الجزائر: ران ايفون تي)3(
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ن من ثمانية لمي واإلداري المؤطر فكان حسب نفس القانون يتكوأما بالنسبة للفريق الع       
روس  وتتم الد)1(. يتولى اإلدارة واحدا من المثبتين،  أساتذة مستخلفينوأربعةأساتذة مثبتين 

  .العيادية في مستشفى مصطفى والمستشفى العسكري
  

صيادلة من الدرجة 03  من المدرسةتخرج)1857/1905(ذكر اإلحصائيات أنه من        وت
طالبا 35صيادلة من الدرجة الثانية من مجموع 02 أطباء و06 ضابطا صحة و12األولى و

  .األهالي من طيلة هذه الفترة
  

فاألعمال توسعت والمخابر  ،  النشاط في هذه المرحلةاية غأصبحت المدرسة في       
  مقتنياتها خاصة من النباتات اإلفريقية بفضل مجهودات علماء النباتوارتفعتل أصبحت تشتغ

Clousoi و Declerc نوع من النباتات والخضروات شكلت نواة ) 4000( اللذان جمعا حوالي
  .تجارب بالحامةبر مصدر حديقة التطفى تعلحديقة في مستشفى مص

  
تعاظم  ونجاح مدرسة الطب وكذا االستعماريةإن الحماس العلمي المرتبط باألهداف        

 الحاجة إلى معرفة الجزائر معرفة وازدياد ،  األوربي في عهدة الجمهورية الثالثةاالستيطان
   . مرة أخرىراتها كلها عوامل جعلت مسألة التعليم العالي محل نقاشالستغالل خيعلمية دقيقة 

منها مشروع  تعليم عالي  وتنظيم هذا النقاش بمشاريع وتقارير حول جدوى وأهميةنتهى       ا
  .م1879 جويلية 5 في  de roseدوتقرير السي) م1878فيفري08(باردو في

 )م1878جويلية05(و)م1877ديسمبر12( األول والثاني )Paul Bert )2وتقريري السيد       
  .ظيم التعليم العالي في الجزائرل في تنصاحب الفض

  
كما تم تنظيم مراحل ) مستوطن70.000( فالجزائر أصبحت تعرف جالية أوربية من        

كلهم مدعوين لمواصلة  )3(م1878سنة ) 3142(حوالي الثانويين التعليم ببلوغ عدد المتمدرسين 
  .تعلمهم في الوطن األم بعد اجتياز امتحان البكالوريا

وكلها دوافع قوية حسب التقارير إلنشاء تعليم عالي ، مرشحين لعدم العودة هؤالء كان       
  .محلي في الجزائر لضمان عدم هجرة هؤالء

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
 وذلك حتى médecine et hygiène arabe صاحب كتاب Bertheraut الطبيب العسكري إلى المدرسة إدارة أوكلت )1(

  .Patin خلفه الطبيب المدنيم اين 1862سنة 
)2( Paul Bert ) 1833/1886( مدارس تحضيرية إنشاء جامعي وبرلماني فرنسي يعود له الفضل في الدفاع على ضرورة 

   1878  البرلمان الفرنسيإلىه بوع تقدم  القانون من خالل مشر، اآلداب ،  في العلوم، عليا في الجزائر الى جانب مدرسة الطب
d’Alger.opcit.p24                                (3) cinquantenaire de l’université    
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 مدارس مكملة إنشاء فان السيد بول بارت قد دافع بشدة على فكرة ، كما اشرنا سابقا       
مبرر م 1877 وذلك من خالل تقريره المقدم لغرفة النواب في ديسمبر ، لمدرسة الطب

  :)1(جاء فيهبرنامجها والهدف منها 
والصناعة تبحث عن طريقها ،  الزراعة بحاجة ماسة لطرق حديثةأينفي هذا البلد ...  "

ر األشغال الكبرى تنتظ معظم أين... رض تزخر بثروات متنوعة من مناجم ومحاجرواأل
 تركت لنا أين...  مهددين بالمخاطر الكثيرة المجهولةأنفسهم يجد المعمرين أين األوامر

 محاصرا األوروبي يوجد أين....  نستفيد منها جيدا أناتحة تجارب ينبغي الشعوب الف
بطرقها الخاصة ، اتها العائلية وتنظيمها السياسيالمختلفة بعاد... بالشعوب المتعددة اللغات 

 أين...  المتكاتفين ضدنا  والعداء الدائموالتعصب الديني المشترك بينهم... في الحياة والتعلم
هو  هو مدني وما  يتوقف على مااإلشكالي جاالندما أين... تخفى  ل الضرورات االحتال

 أكثر العالقات ،  واليهودي والمسلمواألوروبيوعلى التوفيق بين الفرنسي . إدارياعسكري 
  ."...تعقيدا 

  
  

  : )2( قائالأضافثم        
هو متاح  م ما المتاحة وبشكل عاباإلمكانيات نعلم أين خلق مؤسسة أهميةنفهم مدى ... " 

 التاريخ ،  الطبوغرافيا،  المكانيك التطبيقي،  التعدين،  الزراعة، اإلنسانيةمن المعارف 
  وتشريعاتنااإلدارية مختلف طرقنا ، األهالي لغات ،  القوانين،  النظم االجتماعية، المحلي

...."  
  
  

 مدارس إنشاءرورة  الغرفة البرلمانية بضأعضاء إقناعهكذا حاول السيد بول بارت        
  )3(:للتعليم العالي كما دافع عنها بقوة بقوله

...  والحقوق ال يكون له اثر على شعب ذكي واآلدابمن يشك بان تعليم فيه العلوم ... "
ع الشك في يطمن يست... لى ارض حديثة االحتالل يقاوم من اجل البقاء عأن أيضاويستطيع 

 يكون هذا مجديا في أال...  الحقيقة وبناء المستقبل تجمع رجال في الحياة من اجل البحث عن
  ."  مهتم بالحاضر فقط، مضطرب. مجتمع مصلحي 

  
  

  : والمدنيين قائالواإلداريين القضاة إلى أيضاوتوجه        
 الشاوش بدون معرفة كلمة من أو البربر تحت رحمة المترجم أوتكون في وسط العرب  "

  ."... والقضاء بينهمبإدارتهملب لغتهم وتقاليدهم وعاداتهم ومطا
  
  
  

                                                 
)1(  Louis Paoli, OP.cit, P 419. 
)2(   Idem. 
)3(   Idem. 
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 السيد بارت مكانها من االهتمام حيث قدم وزير التعليم العام بوردو مشروع أراء        أخذت
المضطر  مدارس تحضيرية للتعليم العالي في الجزائر مركزا على وضعية الشباب إنشاءتضمن 

  .لمغادرة الجزائر لمواصلة تعليمه
  

 ملحقة بالحقوق لآلداب مدرسة للعلوم ملحقة بالطب والصيدلة ومدرسة إنشاء واقترح        
  .المبرمجة في مشروعه

  

 في إنشائها صيغة خاصة منتظرة للمدارس المزمع إلى عبارة تحضيرية تشير        إن
  وال معاهد تنطبق عليها القوانين الفرنسية في مجال التعليم العاليالجزائر فهي ليست كليات

انه من غير الناضج  ")1( قوله الجزائر آنذاك حسبالوقت غير مالئم لذالك في وحسب بارت
 اإلطار انه من غير الممكن تخريج دكاترة لغياب ،  في الجزائرواآلداب كليات العلوم إيجاد

ترك المستقبل  ونستجيب للحاجات الملحة نأنالتمويل لكن يجب  المدرس وجمهور الطلبة وكذا
  "...يتكفل بتكملة الباقي 

  

 ،  فان جهوده لم تسلم من النقد، ورغم دفاعه الكبير على التعليم العالي ومقترحاته الهامة       
 ، ير والوسائلطم اعتبره غير جاد في مسالة التأ1906 في تقريره لسنة )2(فالسيد لويس باولي

 فلم يكن  ،فرنسي عموما متعلقة بالتعليم العالي الأخرىروف  لظةوارجع تعلقه بتلك الوضعي
   . بشكل ال مركزي جامعات حتى في فرنسا نفسهاإنشاء ممكنا آنذاك

  

 فان السيد بول بارت قد عين مقرر للجنة المكلفة بتفحص مشروعه ، أمرومهما يكن من        
  . كاتبا عاما نائب قسنطينة تومسنأيضا وقد ضمت ، والمشروع الوزاري

  

 ترافع بارت على ضرورة استقاللية ، م23/09/1878م وفي جلسة الغرفة البرلمانية ليو       
في العلم نفسه يتم تكوين العقول ال  " :)3(المدارس من اجل جعلها عملية وتطبق العلوم قائال

  "...إنشائهافي المؤسسات التي نود 
  
 كليات إنشاء الذي اقترح ا مداخلة جول دي فوأهمها هذه الجلسة جرت مناقشات أثناء      و 

  أساتذتهتعليمكم هذا و ( :)4( التاليةاألدلة وقدم ، واألدب بنفس المقاييس الفرنسيةم للعلو
 في األخيرةلماذا ال نوجد هذه ...  مسبقا من الداخل بسبب الشروط المفروضةمضروب

 للمؤرخين ، اآلثار لعلماء ،  تقدم حقال هاما للمشتغلين بالطبيعةوأنهاالجزائر خاصة 
وهذه ...  المعاهدأساتذةلب رجال ذوي كفاءات عالية كتلك التي يمتلكها  وهذا يتط، للغويينو

 هذه المنشئة وأضاف...  المدارس التحضيرية وال المتخرجين منهاأساتذةال تتوفر في 
  .) بدون فائدة، الجديدة جاءت معقدة

                                                 
)1(  Louis Paoli, OP.cit, P 420. 

 أصبح مكتبي مسئول 1884 ومنذ ، م وعمل محامي في مونبوليه وآذالك محافظ للمكتبة الجامعية في مونبوليه1856 افريل 24 ولد لويس باولي في  )2(
م وطبعته 1906م وبفضل معرفته بالتعليم العالي بالجزائر قدم تقريرا عنه لمؤتمر جمعية العلماء 1925 اآتوبر31كتبة الجامعية بالجزائر الى غاية على الم

  في الجزائرم وصدر في المجلة اإلفريقية أيضا وهو المصدر األساسي لتاريخ التعليم العالي الفرنسي1959المكتبة الجامعية للجزائر طبعة خاصة في 
)3(  Louis paoli, OP.cit, P 421. 
)4(  Idem. 
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ية طير مثل قبول حاملي لسانس للتدريس في كل       إجابة السيد بول بارت حول ضعف التأ

يجب على كليات ... " والمهندسين للتدريس جاءت كما يليبالضباط واالستعانة واآلدابالعلوم 
اللغات واللهجات المحلية في ،  الجزائريةواآلثار تقدم دروس في التاريخ الجزائري أن اآلداب

ويجب تكييف ...  الجزائريةاإلحصائيات مقعد لتاريخ العلوم يطبق إضافةكرسي العلوم يجب 
ية الحقوق لتستجيب للحاجيات المحلية بخلق مقعد للتشريع الجزائري وتساءل هل يمكن كل

  )1("؟وراهأستاذ للعربية حامل للدكت إيجاد
  تمكن مشروع بول بارت من المرور بفضل نفوذه الواسع كسياسي وبرلمانياألخيرفي        

 مواد 9لمتكون من م ا1879 ديسمبر 20م ثم صدر قانون 05/07/1875 في جلسة وجامعي 
  والذي يحدد بوضوح شخصية هذه المدارس 

بذالك دخل التعليم العالي الفرنسي في الجزائر طورا جديدا بخلق مؤسسات جديدة هي        
 أصبحت جانب مدرسة الطب التي  إلى والقانونواآلدابفي العلوم  المدارس التحضيرية العليا

  . كاملة الصالحيات تحضيريةمدرسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1(  Louis Paoli, OP.cit, P 421. 
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II-الحصيلة- الهياكل- التنظيم- القانونياإلطار ( المدارس التحضيرية العليا(   
  

  )م1879ديسمبر20 قانون ( القانونياإلطار  - أ
  

 وضرورة خلق بأهمية الحكومة والغرفة البرلمانية إقناع من "بول بارت"تمكن السيد        
 ويدشن مرحلة جادة في االستفادة من نستيطااالتعليم عالي في الجزائر يستجيب لضرورات 

  .خيرات هذا البلد
تحضيرية القانونية وكذا نوع التعليم الذي تقدمه جاءت مختلفة عن الطبيعة هذه المدارس        

والمعنوية التي تتمتع بها ى فقدانها للمواصفات المادية ظيم التعليم العالي في فرنسا بمعنتن
  .ناكسسات التعليم العالي همؤ

 ،  كانت تتمحور حول تقديم تعليم يستجيب للحاجيات المحلية"بول بارت" السيد        فأطروحة
أي جعل التعليم العالي عملي ذو تطبيقات محلية وخاص يستجيب لطبيعة البيئة المثبت فيها بما 

  .ياالستيطان عناصر محلية تستفيد منه وتخدم المشروع إشراكفيها 
 معارضي المشروع الذين طالبوا بخلق تعليم عالي موازي إلى نظرنا إذايظهر هذا        

  . والمطالبين بخلق تعليم زراعي وصناعي تطبيقي فقطللموجود في فرنسا
 المكون من )1(م1879 ديسمبر 20وح قانون  سابقا يعبر عنها بوضإليهاالمشار الفروق        

  .دارس مواد والذي يعتبر بمثابة شهادة ميالد لهذه الم09
  

  .الحقوق، اآلداب ، مدارس تحضيرية عليا في العلومإلنشاء تشير :األولىلمادة فا - 
  

  : توضح برامج التدريس والمواد المقررة جاء فيها:المادة الثانية - 
الدراسة في المدرسة التحضيرية للحقوق تتضمن المواد المقررة لنيل البكالوريا مع        
  .األهليةنظم ال واإلداريتجاري والقانون  دروس في القانون الإضافة

 وتطبيقاتهم على الزراعة ، الفيزياء والعلوم، الرياضياتتتضمن       وفي مدرسة العلوم 
  . والحاجات الخاصة للجزائرواإلحصاءوالصناعة 

 ،  الكالسيكيةواآلداب البلدان المتوسطية وآداب الفرنسية اآلداب تتضمن اآلدابوفي مدرسة 
  .واآلثار اوالجزائر والجغرافي التاريخ وخاصة تاريخ فرنسا ،  اللهجات الجزائرية، عربيةاللغة ال

  

  : الصفة القانونية للمدرسة التحضيرية للطب والصيدلة وهذا نصهاإلىتشير  :المادة الثالثة -
  .)2("المدرسة التحضيرية للطب والصيدلة تختص بنفس الدور للمدارس التحضيرية الفرنسية"
  

 في الحقوق األهليةوتمنح مدرسة الحقوق دبلوم البكالوريا في الحقوق وشهادة  :مادة الرابعةال -
هليات أ والعلوم اآلدابكما تمنح مدرسة ، األهلية والنظم اإلداريةوشهادة خاصة في الحقوق 
  .اهخاصة هذا بالنسبة لمضمون

  
  
  

                                                 
)1(  Cinquantenaire de l’université d’alger1959.p 29. 

  . آاملة الصالحيات الذي رفع المدرسة التحضيرية للطب الى مدرسة ، م1889 نوفمبر 01من خالل قانون إال مية ي لم تتثبت هذه الصفة األآاد )2(
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األدب حيازة  أساتذةلى  يشترط عإذ المدرسة أساتذةتقدم صورة عن  : المادة الخامسة-

   وكذالك الحقوقاألولى من الدرجة الدكتوراه
ة لآلداب لسانس  في الطب وبالنسبأو الدكتوراه في العلوم سفاللسان بالنسبة للعلوم        أما

  . في الحقوقآداب أو الدكتوراه
أساتذة  و،  إطارات االقتصاد،  مهندسين،  تسمح هذه المادة بتوظيف ضباط الجيش       كما
  . للتدريس في هذه المدارسالثانويات
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  .)م1909-1879( تنظيم المدارس التحضيرية العليا-ب
  

 المكان المالئم لمباشرة إيجاد القانوني لهذه المدارس بقي على المدافعين عنها اإلطاربتوفر        
 التعليم العالي حول" بارت"السيد رأي  "روزيدي "نشاطها وفي هذا الصدد شاطر السيناتور 

 يستجيب للمقاييس المحلية أنالتعليم العالي في الجزائر يجب ... "وجاء في تقريره مايلي
 آلياتنا يصعب مالئمته في نفس االتجاه لذلك إطار. اللغة والمجتمع، الدين،  المناخ، لألرض

ال ... تقليدبأيمزيد من المرونة التي ال تحدد ب إنشائها التي نقترح التحضيريةالمتعلق بالمدارس 
 يأتيربما ...يوجد مجال للمقارنة انه خلق نوع جديد نحن مضطرين لخلقه وفق الحاجة الجديدة

 يجب بدأت ولكن بالنسبة لتجربة  في فرنسارين على تعديل التعليم العالي حتىيوم نصبح فيه مجب
  )1( "...إنشاؤها للمدارس المزمع أماآن إيجاد

  

فكما هو معروف  . النظري لهذه المدارساإلطارنقدم صورة عن ، بل الحديث عن المكان       ق
 نفس الصفة أخذتم 1879 ديسمبر 20وفق قانون   المدرسة التحضيرية للطب والصيدلةأن

 أصبحت تظمحيث  . التحضيرية الفرنسية ورفع هدا القانون من عدد آراسي التدريس فيهاللمدارس
 ، الطب الشرعي، الخارجي، ياألوبئة الداخل علم ،  الفيزيولوجيا،  علم التشريح(هيآراسي 10

  )المادة الطبية، التاريخ الطبي، الكيمياء والصيدلة، التوليد
  

 مدرسة آاملة إلى من مدرسة تحضيرية هام الذي رفع1889 نوفمبر 01 قانون        أما
ومنصبين لرؤساء ،  مستخلفينألساتذة مناصب 08و،  مقاعد جديدة06 لها أضافالصالحيات فانه 

 والمقاعد األعمال منصب لمحضري 12و، لرؤساء العيادات  مناصب06 و،  التطبيقيةاألعمال
، الفيزياء،  العيونأمراض، يرعلم التخذ، األطفال أمراض،  المناطق الساخنةأمراض(الجديدة هي 
 وبذالك ، بمصالحه المتعددة مدني بالجزائروالدروس التطبيقية تقدم في المستشفى ال، علم الخلية

 لالمترو بو إلىبدون اللجوء   والصيادلة وقابالت التوليداألطباء المدرسة تخريج بإمكان أصبح
  . الدراسةإلتمام

  

بطاقم  األم تم تنظيمها بنفس الطريقة لمعاهد الحقوق في الوطن التحضيريةمدرسة الحقوق        
خصصات الحقوق واثنان منهما مكلفان بالتشريعات الجزائرية  في مختلف تأساتذة 10يظم 
  .انين الخاصة بالجزائروالقو

  

في الحقوق ومجموعة  منح شهادة اللسانس بإمكانها أصبحم 1892 أآتوبر 09ووفق قانون        
  في الحقوقاألهلية ،شهادة الدراسات في التشريع الجزائري،  في الحقوقاألهلية(من االهليات 

 ، آاتب توثيق،  آاتب ضبط، الشهادة العليا في التشريع الجزائري، األهلية والشؤون الميةاإلس
  )2( .)شهادة غريفي للمحاآم

  

نظام التدريس آان مطابقا للنظام المعمول به في الميتروبول مع اجتياز امتحان نهائي        
 حول أسئلةي يتضمن خمسة  والتشريع الجزائري وجزء شفهاإلسالميةيتضمن مادتان هما الحقوق 

  .التاريخ والجغرافيا الجزائرية واللغة العربية

                                                 
)1(  Louis Paoli, OP.cit, P 414. 
)2(   ibid. p 415. 
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 مقاعد لمسؤولي 06 مقاعد للتدريس و09 بالنسبة لتنظيم مدرسة العلوم فقد تضمن خلق        أما
  . تقدم شهادة الليسانسأن التحضيرية بنفس البرامج في المعاهد الفرنسية لكن دون األعمال

  

ت ال        ز  وآان ة تتمي تاذمدرس ة بأس ي جغرافي صحراوية   متخصص ف اطق ال زت  .المن ا تمي آم
فهي وفق   .ثم تميزت بتطبيقاتها الخاصة على الجزائر .المدرسة في بدايتها بالطابع النظري للدروس     

ـ وزاري ل رار ال سمبر 31الق ات 1893دي ي الدراس ات ف نح دبلوم اء(م تم اء، الفيزي ، الكيمي
ا هادا و، P.C.B.)البيولوجي وم  ش ي العل ةت ف ة  الفالحي صناعات الزراعي ة وال ة  التطبيقي الجزائري

  .)1(و تطبيقي وخاصا وهليستجيب لصفة التعليم المنوط به وآل هذا )الخمور، الزيت(
  

 لمصالح االستعالم الفالحي لتكون في خدمة المزارعين من إنشائها انجازاتها هو أهمومن        
  .المعمرين

  
 مقاعد 08مت في بدايتها ضآلداب والتي هي مدرسة ا لهذه المدرسة التحضيرية التوأم الثالث       

 أساتذة أيضامت  وض، مكلفين بالدروسأساتذة المختلفة وثالث اآلدابرئيسية في فروع للتدريس 
  . الشرقيةواآلداب خاصة يقدمون دروس في المسائل المتعلقة باللغة جازاتباي
  

 واللغات الشرقية واللهجات البربرية اآلدابلعناية بمسائل  اإلى أآثرتوجهت المدرسة       
- 1905(وزودت انطالق من الموسم ، اإلسالمية وآذا التاريخ والفلسفة إلفريقياوالتاريخ القديم 

  .)2(اإلسالميةبمقعد جديد خاص بالتاريخ والحضارة )م1906
  

 23ار الوزاري المؤرخ في  وتمنح وفق القراآلدابتحضر المدرسة لشهادة الليسانس في        
 ) اللهجات البربرية، مازيغية األ،  في اللغة العربيةاألهلية (م مجموعة من االهليات1894جويلية 

  .آما تمنح المدرسة دبلوم الدراسات التاريخية
  

 في نفس لآلداب الشرقية ومدرسة  نصف هذه المدرسة بكونها مدرسة للدراساتأنيمكن        
شرفين وعلماء ست خاصة من المأساتذتهاواهتمامات ،  لنوعية التعليم الذي تقدمهوذلك طبقاالوقت 
يتعلق بخصوصية المنطقة من حضارات سابقة   لدراسة آل ماا والجغرافيا الذين توجهواآلثار

 عربية دارجة وعربية فصحى ولهجات إلىاللغة العربية قسمت فونظم محلية ولغات ولهجات 
  .محلية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1(  Louis Paoli, OP.cit, P 426. 
)2(  ibid. p428. 
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III-اآل المدارس التحضيرية العليا هي:  
 المدرسة أن نشاطاتها والمعلوم بدألية لمشكل الخطوة العقر لهذه المدارس  البحث عن مإن       

  . مع الوقتفي منزل صغير لم يعد يسعها renie cailléالتحضيرية للطب آانت في شارع
  

 في skepeo شارع3قع في  المدارس الثالث الجديدة مؤقتا عمارة عمومية آانت ت       أخذت
 المكان هو منزل احمد باي ذاوه، آنذاك شعبية األآثر الشارع المؤدي لباب عزون وهو الشارع

  .)م1850-1848 (قبل مصادرته بين
  

 فقد احتضن األول الطابق أما ،نأوروبيياألرضي من العمارة مسكونا من طرف ل الطابق ظ       
 بين  تنقال مدرسة الحقوق وقاسمتهم مدرسة العلوم المكان واحتضن الطابق الثانياآلدابمدرسة 

  .الطابقين وبمرور الزمن اشتكت المدارس من ضيق المكان
  

في شقة )ببار  شارع األميرال(" De La Licorne شارع 2" إلى اآلدابنقلت مدرسة        
  .أندلسيصغيرة من منزل 

  
ابرها التي آانت موزعة بين شارع موقار وظلت مدرسة العلوم تعاني تشتت آبير خاصة مخ       

 "  Pogure" يلتم شملها قي عمارة شارعأنقبل ، Rovigo شارع 57ومصالح المناجم في رقم 
  .)1( م1884 بوزريعة عام إلىم ثم نقل مرصد علم الفلك 1883سنة 

  
باب بجوار شارع ") Malakoff( ممر 15 "بالنسبة للمكتبة الجامعية فقد آانت تقع في       

  .صناديق قديمة ومعرضة للتلففي  الوادي ومعظم الكتب آانت مكدسة
  

 نشاطاتها أن لنشاطها ولحسن الحظ األولىآل هذه الصعوبات واجهتها المدارس في السنوات        
  .األصابعآانت تقتصر على بعض الطلبة فقط يعدون على 

  
آان االختالف سوى  ن قيد الدراسة وما فان مشروع بناء مقر للمدارس آاأمرومهما يكن من        

  .على تحديد المكان المالئم لها
  

 الموجود في بلدية ) camp d’isly("سليإرأس " أولها أماكنوقع االختيار على ثالث        
والتي ال تقع بعيدا عن البريد المركزي .  متر من باب اسلي300 على بعد ، آنذاكمصطفى 

  .)2( اليوم
  

ان الثاني فهو مساحة غير مشغولة تقع بين شارع اسلي وشارع قسنطينة بين  المك       أما
  .) L’arcenal-d’atillie( والمكان الثالث هو، الثانوية وباب الواد

  
 رأس وراهن السيد بول بارت على ، تم استبعاد الثاني بسبب بعده والثالث بسبب ضيقه       

  .حدث  وذلك ما له بان يصبح في وسط المدينةتنبأسلي الذي إ
                                                 

)1(  Cinquantenaire de l’université d’alger1959.p 33 
  1انظر الملحق رقم )2(
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 آنذاك الهندسة المطلوبة فقد كثر الحديث والشائعات حولها أمام 1884 عام األشغال        بدأت
 عن قصر أخبارلقد سمعت ... ")1(م1878 جوان 03 السيد بارت تحدث متسائال في أنحتى 
التعليم مصالح ،  عن موقع مقابل للبحر، أندلسية عن قصر للدراسات العليا بهندسة ، للكليات

 ال يمخابري ومدرجات، ربعة من المساحةاألمتار المعن ، العالي لم تتحدث سوى عن المكان
 التنقل ةطة وسهلي لتكون بساألعمال للمقتنيات والمكتبة وقاعات ، رضيأتتطلب سوى طابق 

  "....كثير الطوابق انجاز كبير ومكلف،  مباني كثيرة ومعلم كبيرإذن... دون تكلفة
 فرض السيد بول بارت رؤيته حول الهندسة المنتظرة لمقر المدارس وقدرت التكلفة لقد       

 النجاز حديقة نباتية بحرية ومرصد فلكي بغالف مالي تكميلي بـ إضافة  مليون فرنك2,5بـ 
  . فرنك100,000
 08م وقدر الغالف التكميلي وفق قانون 1884 جويلية 10 المشروع وفق قانون       مول

 المدارس وبدأتم 1887 على العمارة الرئيسية نهاية ديسمبر األشغالم وانتهت 1887فيفري 
  .م 1888 غاية جانفي إلىم 1887 من نوفمبر ابتداء في المقرات الجديدة ترتب نفسها 

  . وكما هي عليه اليوم المكتبة الطابق الرئيسي للعمارة الكبير في شكلها الحاليأخذت
م بحضور ثالثة 1888للمقر الجديد فان التدريس كان في الموسم ونظرا للحاجة الملحة        
 األكاديمية وعميد Luis Torman وكذا الحاكم العام) Berlhelet-Granet-Millard(وزراء
، األربعة تم البناء النهائي للمدارس اآلن... " )2( الذي صرح يومهاJean Maireالسيد 

 الحديقة ،  والتجهيزاإلضاءة المخابر جيدة ، رةقاعات التدريس واسعة وكثي، العمارات جميلة
  "... وكذالك المركز الفلكي، تشغل الزولوجية المحطة ، النباتية تخرج من األرض

  :جاءت المساحات المبنية كما يلي 
   متر مربع2920 العمارات الكبيرة -
   متر مربع1730 المخابر          -
   متر700ت     التوصيال-                             

 أكثر ،  كثيرا الترتيبات بالنسبة للقاعات والمخابر والمدرجات مع مرور الزمن       تغيرت
 مدينة الجزائر قد دخلت أن والمهم ، والضرورةمن مرة وفي فترات مختلفة حسب الحاجة 

فمدت السكة الحديدية  (Trycinet)مطلع القرن العشرين في طور جديد من التوسع وفق مخطط
 في غاآوبدأت تظهر العمارات في شارع م 1905 في ءالميناع يم توستو، وسكك الترام واي

توقع بول بارت  ما تماما مثل البناية الجامعية وسط المدينةأصبحت ماي وبذالك أولاتجاه ساحة 
  .وكأن نبؤته قد صدقت

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1(  Cinquantenaire de l’université d’alger1959.p 33 
)1(  Louis paoli, OP.cit, P 411 
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  )م1909-1879(الحصيلة العلمية للمدارس التحضيرية-ج
  

 صعوبة تحديدها وذلك إلى اإلشارةبنا   يجدر، عن الحصيلة العلمية لهذه المدارسديثقبل الح       
 أو هذه المدارس أساتذة جهات مختلفة سواءا الباحثين من إلىلنسبة الكثير من االنجازات  العلمية 

ات  الجمعيإلحدى المنتسبين  وآذلك أوالئك، إلى الجامعات الفرنسيةالمنتسبين الباحثين المتعددين 
 رئيس للجمعية التاريخية أول pierre Brogerذآر السيد  فمثال ي، لمية الناشطة في الجزائرالع

 الجزائر منذ  إلى والفنية واألدبية نظمهم العلمية إدخال في ا الفرنسيين قد شرعوأنللجزائر 
  )1( . من القيادة العسكريةبإذنم 1831 منذ أبحاثه اآلثار عالم شافيم آما بدأ السيد 1830
 ومهما يكن ،األبحاثعلمية حرة مجموعات هامة من وأخرى آما عملت لجان تابعة للجيش        

 هامة فمدرسة أعماال النور إلىهو محلي اخرج   العناية بكل ماإلىن توجيه المدارس إ فأمرمن 
ة حول  هامأبحاث وفي مجال تخصصها تقديم أمكنهاالطب الرائدة في الدراسات العليا في الجزائر 

          أمثال المعين أساتذة بفضل مجهودات ،  الشمال افريقيةواألمراضالساخنة  طب المناطق
(Trolard – Vincent-Cochey-Curtillet-Bruch-Toxier-Tollier) إصدار وتمكنت من 

 le Belttin  وآذلكla Gazette Médicale, Alger Médicalدوريات متخصصة منها
Médical de l’Algérie.   

 قد سارت على نهج فإنها ، األولى مدرسة العلوم التي عرفت عملها صعوبات في سنواتها        أما
 التجارب حسب الحاجة على فأجرت، األساسيتطبيقي حسب طلب الحكومة العامة وقانونها 

 وبذلك قدمت معلومات علمية قيمة ، والخمور والزيتاألسمدة ومردوديتها وعلى األرض
  .بالزراعة واستغالل الثروات الباطنية والمنجميةللمشتغلين 

 أنشأت آما قدمت دراسات على النباتات الشمال افريقية وآذلك على الحيوانات وآذلك       
  .خدمة الزراعةمصلحة االستعالم الفالحي ل

 تم تنظيم مصلحة Auguste Pomel والعميد Pauyonبفضل مهندس المناجم الرئيسي        و
م آما تم تنظيم فريق عمل 1882 في  لهانموذج  أولصدر ي تر اللجغرافية للجزائالخريطة ا

-Ficheer-Flamand-Briver-Gentil) م  ض هامة على الجزائرأعمالافي قدم جيولوجي جغر
Sororin) وطبوغرافية على الجزائر جيولوجية أبحاث قام  بانجاز.  

 على دراسة اوانكبو األهليةولة فهم المؤسسات  بمحاأساتذتهاوبالنسبة لمدرسة الحقوق قام        
 Lefebure األستاذ رفقة Robert Estompons والنظم القبائلية وتمكن العميد اإلسالميالقانون 

Adolphe من أجزاء إصدارم آما انكب على 1886 قانون الجزائر سنة إصدار من 
(jurisprudence algérienne)   

 على تحضير البكالوريا واللسانس قصد لمع بعض عمالهاأ فرغم اقتصار اآلداب مدرسة أما
 stephaneو waille وMesqueray مثل اإلفريقي والجغرافيا والتاريخ واآلثار باآلدابالمهتمين 

gzel والمشرق Reni Basset.   
 Albertورغم ضعف التعليم وآذلك االلتحاق فان مدير التعليم العالي الفرنسي السيد        

Demoit لنشرةخالل خلقهشجعها من  قد Belttin de connaissance d’Afrique عرفت 
    .أوربا حتى في رواجا واسعا

 التي القت ، ومهما يكن من أمر فانه من الصعب ضبط حصيلة دقيقة ألعمال المدارس
  .صعوبات كبيرة لترتقي إلى جامعة

  

                                                 
 .19 ص 3ج )1978ش و ن ت . الجزائر( .رأبحاث وآراء في تاريخ الجزائ: انظر أبو القاسم سعد اهللا1
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IV-م1956-1909 ( وتطورها الجامعةنشأة(:  
  

س العليا في الجزائر إلى انتقادات كبيرة  قبيل استكمال شكلها التنظيمي  تعرضت المدار       

 أو غلقها أو ، تعالت أصوات بعدم جدواها ، إطار االستقالل المالي للجزائر ففي ، لتتحول إلى جامعة

 تمثلت أساسا في طرق التمويل واإلطار ،  وتم اختالق حجج كثيرة، تحويل مسارها إلى التعليم المهني

  . للنشاط ونوعية التعليم وكذا الشهادات المقدمةيانونالق

ا لمستقبلها كان  والذي بدا أول األمر مهدد، هذا الجدل الدائر حول مصير المدارس التحضيرية       

  .ة المدارس بفضله إلى جامعتحولفت، له أثرا حسنا

افع عن كانت تد. ياسيةة وأكاديمية وحتى س علميشخصياتيعود الفضل في هذا إلى مجهودات        

  .لالمدارس سواء هنا في الجزائر أو هناك في المتروبو
  

والحقيقة الظاهرة أن هذه المدارس في ذاتها كانت تعتبر جنين جامعة قيد النشأة وهذا ما أشار        

يا حلمت اإلدارة الجامعية العل" فقال م1906  في تقريره حول التعليم العاليLouis Paoliإليه السيد 

 1879 لقد خلقت في الجزائر سنة ،  والعلمة بشيء كبير وعملي للمستعمر دائمافي فرنسا

  )1(".جنين جامعة

 ، )Albert Deumoix)2مية المدافعة على مستقبل المدارس نجد السيد فمن الشخصيات العل       

. لمنتقدة بشدة آنذاك وخاصة مدرسة اآلداب ا، م1883الذي أشاد بعمل المدارس أثناء زيارته لها سنة 

 كما نجد أيضا ، التابعة لقسم اآلداب) Bulletin de l'Afrique(فقد أشاد بأعمال النشرة اإلفريقية

 فكل هؤالء أكدوا أن هذه المدارس تسير في )4("Bayet" وكذا السيد، )Louis Liard")3"تشجيع السيد

  .اتجاه إنشاء جامعة

ناتجة عن االنتقادات ) م1903-1900( أزمة حقيقية بين ومن جانب أخر عرفت هذه المدارس       

 فبعض منهم كان يريد لهذه المدارس أن تكون جزائرية محلية ، الالذعة من طرف شخصيات سياسية

،  العام وفريق أخر يريدون لها أن تأخذ الطابع الفرنسي، تقدم تعليما مهنيا وتطبيقيا حسب الحاجة فقط

 فعليها أن تبقى مراكز لنشر الثقافة ، لتي تخضع لها نظيرتها الفرنسيةوتخضع للقوانين التنظيمية ا

بمعنى أن يأخذ التعليم العالي في الجزائر طابعه الفرنسي العام . وتتالءم مع طبيعة البالد المنشاة فيها

  )5(.وشكله الجزائري

  

                                                 
)1(  louis pooli, OP. cit, P 417. 

 .الجزائر السيد ألبرت ديمو شغل منصب مدير للتعليم العالي في فرنسا في الفترة التي آانت المدارس العليا قد أنشأت في  )2(
  .م1897 السيد لويس ليارد شغل نائب عميد أآاديمية باريس وزار الجزائر في  )3(
 .م1905مدير التعليم العالي :  باية )4(

)5(  Abdellah abdi, la reconstruction de BU,  étude bibliographique. no publier. P4 
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تزامن مع أحداث مطلع  فقد ، هذا الجدل الدائر آنذاك كان له ما يفسره من الناحية السياسية       

خذ مستقبل المدارس العليا نصيبه من أ ف،وكذلك مع االستقالل المالي للجزائر. )1(القرن العشرين

بين المعمرين أنصار االستقالل المالي والراغبين في توسيعه إلى   وجس النبضالسياسياالستعمال 

  .مجاالت أخرى وممثلي السلطات المركزية
  

 وكانوا مشتغلين بالمطالبة بما ،جزائريين فلم يكونوا معنيين بهذا الجدل القائم آنذاكأما بالنسبة لل       

كان يبدو حدا أدنى وهو التعليم في مراحله األولى سواء بفتح المدارس الخاصة أو االلتحاق بالتعليم 

  .الفرنسي
  

ليها من أساتذة وباحثين  نجد أن القائمين ع، وإذا نظرنا إلى الموقف المندفع من داخل المدارس       

 13أثناء تدشينه لمقر المدارس يوم  Berlhelot قد انكبوا إلثبات الخط الذي رسمه وزير التعليم 

 وسترفعكم الحكومة إلى مصاف نظرائكم في ، اثبتوا جدارتكم أيها األساتذة" فقد قال م1887 أفريل

  ".فرنسا

مستقبل المدارس وهي الرأي العام الفرنسي لكن يكون لها تأثير على أن جهة أخرى كان يمكن        

 لذلك كل األصوات اآلتية ، هذا األخير لم يكن يؤمن بوجود تعليم عال في الضفة الجنوبية للمتوسط

الجزائريون ".. )2(منه كانت تتحدث عن الرصيد الفارغ للمدارس فمثال كتب نائب من مدينة ليون

 ،  ما هي النتائج؟ ال أتوانى في القول ال شيء،مدارسلقد قدمنا لهم ال، يريدون أيضا كلياتهم

 لكي ال يقال ،  واألساتذة يقدمون خدمة لبعضهم بالحضور المتبادل للدروس، المدارس تصحرت

  ."..بالرصد الفارغ
  

 وأيضا ذهب نائب يساري إلى ابعد من هذا حيث طالب بغلق هذه المدارس بحجة خلقها لعقلية        

  . المعادية لليهود1900ي محاولة منه لتحميلها مسؤولية أحداث جزائرية خطيرة ف
  

هذه اآلراء المتطرفة ضد عمل المدارس دعمتها بعض اآلراء المتطرفة من المسؤولين        

  )3(.1902والسلطات فقد عمد مراقب المالية إلى تقليص ميزانية المدارس سنة 

  

  

  

                                                 
 . المعادية لليهود في المدارس وبين الطلبةعرفت باألحداث) م1900( أحداث عرفتها الجزائر سنة  )1(
 10ية للجزائر وآتب مقال حول اإلصالحات اإلدارية في الجزائر في العدد الموافق لـح النائب هو السيد فلوري دافري نائب مدينة ليون قام بجولة سيا )2(

 . للمجلة السياسية والبرلمانية1900ديسمبر 
)3(  Cinquantenaire, OP cit P 42 
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س سوى الشخصيات السابقة الذكر وكذا التطور الكمي نه لم يبقى لهذه المدارأخالصة القول        

 والذي لم يعرف انتقادا مثلما عرفه شكلها ، الكبير المعبر عنه بالزيادة المعتبرة في االستقطاب

  .  فلغة األرقام كانت في صالحها، التنظيمي وتمويلها

  :والجداول التالية تبين ذلك

  )(I:            بالنسبة لمدرسة الطب والصيدلة

  1904  96  95  94  93  92  91  90  88  87  86  السنوات

  113  141  137  137  118  105  96  92  65  76  72  عدد الطالب

   

  (II)بالنسبة لمدرسة الحقوق                     

  1901  96  94  93  92  91  89  88  87  86  85  84  83  1882  السنوات

عدد 

  الطالب

  
71  

  
101  

  
186  

  
183  

  
179  

  
136  

  
112  

  
191  

  
129  

  
192  

  
233  

  
212  

  
190  

  
328  

  

  (III)بالنسبة لمدرسة اآلداب                       

  
1895  

   لسانس10

   للدروس العامة40

   لدروس العربية واالمازيغية40

   لدبلوم اللغة العربية40

  
1904  

   لسانس26

   اللغة الحية20

   في العربيةية األهل274

   لشهادة التاريخ14

  

                    )                           V(  

  طب  حقوق  علوم  آداب
1895         1904  

  
141           334  

1895        1904  
  

30             134  

1895      1904  
  

269        328  

1895        1904  
  

113          179  
                     

  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  ).423-422(تقرير باولي ص) V(و ) III(و ) II(و ) I(المصدر 
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ن األرقام المتعلقة بفئة الجزائريين في المدارس العليا أو التعليم العالي إومن جهة أخرى ف       

غالبا ما . م1910 سنة 180 فعدد الدارسين في المؤسسات الثانوية لم يتجاوز ، عموما ظلت ضعيفة

 كما تشير اإلحصائيات إلى ، رنسية بعد النجاح في البكالورياكانوا يختارون إحدى الجامعات الف

  )1(.1910 طالب مسلم على البكالوريا قبل 29حصول حوالي 

 لكن أرقام المنتسبين للمدارس ،  المسلمين في هذه المدارس عددقلةلدارس لهذه األرقام يالحظ ا       

رنت بالمجموعات الجامعية  لو قو، جزائرالعليا تعكس بوضوح مكانة المدارس التحضيرية العليا بال

 يستعمل هذه األرقام ليدافع louis Paoliفمثال نجد السيد .  فهي تمثل مرتبة مشرفة، نفسهاالفرنسية 

  .على مستقبل المدارس وليثبت أنها مؤهلة لتصبح جامعة

ن مسالة الحضور عدافع  كما ،  السابقة الذكر"الفان" اتهامات السيد فند ففي تقريره أيضا        

أما مسالة اإلقبال على تخصصات دون غيرها مثل .  معروفلألساتذة بأنه سلوك جامعيالمتبادل 

  .نه سلوك جامعي عام ال ينطبق على مدارس الجزائر فقطأنه يرى إالطب والحقوق ف

يل  فلما أصبح تمو، شكلت مسالة تمويل المدارس العليا مشكلة أخرى عجلت بتقرير مصيرها       

 ظهرت اآلراء األكثر ، 1900 ديسمبر 15المدارس يخضع لمصادقة النيابات المالية وفق قانون 

  .تطرفا والمنادية بغلقها أو توجيه عملها إلى التكوين الزراعي والصناعي

لمتابعة " porcry Boisonier "وفي ظل هذا الجدل تم إيفاد لجنة تحقيق برلمانية برئاسة السيد       

وتشكيل لجنة 1902 جوان 11 كما تم تسطير برنامج تقييمي لعمل المدارس في جلسة ، ارسعمل المد

توجيهها للتكوين الزراعي ( واإلصالحات الضرورية لتحقيق تلك الغاية ، مكلفة بمتابعة عمل المدارس

  .روع التي ليس لها عالقة بالجزائر مع إلغاء الف،)والصناعي

 وختمت أعمالها بتقرير لم يناقش وبقي على ، م1904الها إال في  هذه اللجنة لم تنتهي أعم       

طلع على إنه أ الذي يبدو Paoli لكن السيد ، شكل وثيقة ومالحظات رسمية في أعمال النيابات المالية

  .)2(التقرير ذكر بأنه مما جاء فيه اقتراح ترقية المدارس ودمجها في جامعة

ات على ما يبدو لم تكن مقتنعة بإنشاء جامعة في الجزائر في  وحسب هذه المالحظة فان السلط       

  . بسبب القوة المتنامية للكولون وتفكيرهم باالستقالل بالمستعمرة،تلك الظروف

  

  

  

                                                 
  .47ص  )2007 . دار القصبة للنشر.الجزائر( ، آخرون محمد حاج مسعود وةرجم ت)1962-1800(النخبة الجزائرية الفرنكوفونية :غي بارفلي  )1(
 

)2(         Louis Paoli, OP. cit, P 427.  
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 في مندوبيات الكولون وأثناء 1905لة المدارس العليا من جديد في اجتماع مارس أتم إحياء مس       

 أجاب على بعض ، م1905 مارس 23  جلسة فيةلعريضالتعليم  المكلف بميزانية Jolieطرح السيد 

 و Poul Pert  و  Bardeauفقد استشهد ببعض التقارير .غاالت المتعلقة بمستقبل المدارساالنش

Roznard ومقاالت السيد Stiphan Gzel في جريدة "les nouvelles " 6 و 5أليام لفي أعدادها 

  .م1903 نوفمبر 7و

 بخالصة طلب إرسال موظف كبير من الوزارة يعالج إشكالية إمكانية  المالية مندوبانتهى       

لتي من خاللها يمكن دمج وكذا معالجة الشروط الممكنة ا. تطوير المدارس حسب رغبة المندوبيات

 والذي ال تملك السلطات ،  بمعنى التزود بالقرار الالزم،  بميزانية خاصةةخلق جامعة محليالمدارس ب

  )1(.ة اتخاذه دون الرجوع إلى المتروبولالجزائري

 21 كان قد رفع عريضة نوقشت على مستوى الوزارة يوم jolieومن جهة أخرى فان السيد        

لذي شجع ا. ضمنها تبنيه لفكرة السيد ماسي حول ميزانية التعليم العام في فرنسا. م1905مارس 

وأبدى رغبته أن يتحقق ذلك بالنسبة . محليةة ية بناءا على إمكانيات ماليإمكانية خلق جامعات جهو

  .وطالب بإيفاد مبعوث وزاري لمعالجة القضية. لمدارس الجزائر

 فرغم دفاعه عن المدارس ، الجزائر عميد األكاديمية آنذاك في Jean Maireأما السيد        

مالها في األساس  أن أعاطالم. وضعها التي كانت عليه فانه أبدى رغبته في أن تتحول إلى جامعةب

 فدافع عن الوسائل ، م1905وذلك في خطابه أمام المجلس في مارس . ية وتشهد إقباال كبيراملع

  .ية للمدارس واعتبرها إطارات كفؤةالبشر

 واقترح على أعضاء المجلس طلب دراسة الموضوع مع السيد مدير التعليم العالي نفسه ومع        

وذلك لكونه .  أين سيترأس الجلسة العامة)2(لمؤتمر جمعية العلماءالسيد الوزير المنتظر حضورهما 

  .ليقوم بهذه المهمة) Charl Jonard(منوطا بمثل هذا العمل واقترح السيد الحاكم العام 

تمثل دفاع عميد األكاديمية عن المدارس التحضيرية بكونها تحضر للشهادات مثلما تفعل        

 تحدث عن اإلقبال الذي أصبحت تعرفه مدرسة العلوم واستدل  كما، هاحتمنالجامعات دون أن 

وأشاد بدور مصلحة االستعالم ، بمعطيات ميدانية من خالل الدروس المنظمة حول الزراعة والصناعة

رباء الصناعية المتبعة من  ودروس الكه،  والري الزراعي،  ودروس الميكانيك التطبيقي، الفالحي

  .نفاق والجسور تابعين لمصالح األأحرارطرف 

                                                 
)1(  Louis Paoli, OP.cit, P 424. 

.  تحت إشراف الحاآم العام شارل جونار في المدارس التحضيرية العليام1905لجزائر سنة  انعقد المؤتمر الرابع عشر للمشرفين والعلماء في ا )2(
 . عدد خاص. Nº57   revue africaineانظر



 50

 إضافة لدروس الكيمياء ، كل هذه األعمال حسبه تستجيب لرغبة المندوبيات المالية للمعمرين       

ملين بالصحراء لحاجتهم لتحديد ا الذي يحظر دروسه مجموعة من الضباط الع،  وعلم الفلك، العامة

  .األماكن بطريقة فلكية

عمال  وأS.Gzell و R.Basse قسم اآلداب خاصة أعمال كما أشاد السيد العميد بقيمة أعمال       

  . بإعداد بطاقة علمية عن الصحراءذ الجغرافيا والجيولوجيا المكلفانأستا
  

طرق السيد العميد في سياق دفاعه عن المدارس إلى مهمة أخرى لهذه المدارس وهي تكما        

 الجزائر ليست ، شيء يجب معرفته جيداهناك "الدراسة العلمية لكل ما يتعلق بشمال إفريقيا فقال 

إنها و.  إنها في هذا الوقت مركز للدراسات المتعلقة بشمال إفريقيا، مكلفة باالكتفاء الذاتي فقط

مكلفة بتحضير وإنتاج وتقديم علماء قادرين على دراسة كل المسائل العلمية المطروحة في هذا 

  .)1( ..."ونس والمغرب ليس فقط في الجزائر ولكن في الصحراء وت، البلد

 قد أفحمت أعضاء المجلس فقد شكره السيد جولي Jean Maireيبدو أن هذه المداخلة للسيد        

  .تهفي كلم

 نقاط اختالف جامعات فرنسا عن هذه عن) Ferola( كما تساءل مندوب عمالة قسنطينة        

 يجب أن أوضح بان الوضعية الخاصة "فيروال"لإلجابة على  السيد  "يلي المدارس فأجابه العميد بما

 وليس ،  إن هذه المدارس ليست جامعة، لمدارس الجزائر تجعلنا ال نستطيع مقارنتها بمعاهد فرنسا

إن أحسن طريقة لجعلها ..،  بمثل ما هي عليه الجامعات الفرنسية، لها ميزانية وال قدرة مالية

لها بين يديها وتكون مسؤولة وتبذل الجهد  وبذلك يكون مستقب، وظيفية هي تحويلها إلى جامعة

  .)2("الالزم
  

تعبر هذه المناقشة على مستوى مجلس النيابات مصيرية جدا بالنسبة لمستقبل التعليم العالي في        

الجزائر ومستقبل المدارس التحضيرية العليا التي كما رأينا رغم نشاطها وحصيلتها فإنها كانت شبه 

 وال تقدم الخدمة المنتظرة من الجامعة بالنسبة ،لتنظيمية والبنيوية والماليةمشلولة من الناحية ا

  .للمستوطنين
  

بهذا " ولذلك أصبحت الضرورة ملحة لتغيير هذه الوضعية السيئة وفي هذا السياق قال باولي        

  .)3(  في فرنسا نفسها حتى وان كان كبيراحتى النظام ال يمكن ألي مركز جامعي أن يستمر

  

                                                 
)1(  louis Paoli rapport OP cit P 431. 
)2(   ibid 432. 
)3(   ibid .d 435. 
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عضو المندوبيات ف ، جامعةشكل بدأت الكثير من المؤشرات تسير في اتجاه دمج المدارس في        

 م1906ـ صاحب الميزانية لJolie وكذا تقرير ، م1904 ـ في تقريره لHenri bouchéالمالية 

كن  ل،  مستقلة بماليتها، كلها تصب في اتجاه جامعة فرنسية تلوح في األفقJean maireوالسيد 

  ؟جامعةشكل  ما الذي يجب فعله لدمج المدارس في هو السؤال الجوهري المطروح آنذاك

ذا السؤال كان انتظار ما يمكن أن يسفر عنه مؤتمر جمعية العلماء المنعقد في هإليجاد حل ل       

حيث ) bienvenu martin( فقد جاءت اإلجابة على لسان وزير التعليم ، م1905الجزائر في ماي 

 ولكن ينبغي أن تتالءم شيئا ، المدارس العليا في الجزائر ينبغي أن تبقى مسرحا للثقافة العالية"ل قا

 ، يجب أن يأخذ التعليم العالي في الجزائر شكال خاصا... فشيئا مع احتياجات البلد الموجودة فيه

  )1("يتعاون مع كل ما يخدم توسع وثراء البالد

 إلى إنشاء ا خلص،الجمعية بإجراء تحقيق حول المدارس العلياثنين من أعضاء إكما كلف        

 من ، من وجهة نظر أهمية ونتيجة التعليم المقدم من المدارس العليا"جامعة في الجزائر جاء فيه 

 يظهر بال ،  من وجهة نظر الخدمة المقدمة لمدينة الجزائر والبلد عامة، أعمال األساتذةنظر وجهة 

  .)2("تحق لقب جامعةشك أن هذه المدارس تس

 فلقب جامعة الذي تحلم به المدارس ممكن من ، لكن هذه النتائج ال تجيب على السؤال السابق       

 المدارس  والتي ال تمكن، لجامعات في فرنسا؟الناحية النظرية لكنه يصطدم مع القوانين المؤسسة ل

خذ صورة لتطوير التعليم العالي أ يجب ، وإلزالة هذا اللبس القانوني. أخذ لقب جامعةالتحضيرية من 

فاألكاديميات الفرنسية تحولت إلى جامعات جهوية بفضل  .وكذا القوانين المنظمة للجامعات ، الفرنسي

 وقبل ذلك تعرضت لسلسلة من التحوالت اإلدارية والتنظيمية التي شكلت ، م1896 جويلية 10قانون 

  . قاعدة لتكوين جامعات مستقبلية

 مشروعواقع أن فكرة تحويل معاهد فرنسا إلى جامعات جهوية بدأت بصفة جادة في ال       

wadengou 1876وفشلت الفكرة لتتجدد في عهد . مJole Verier الذي فتح تحقيقا واسعا في 

 لكن الحكومة رفضت ةالمعاهد والكليات لمعرفة انطباعها حول تحويلها لجامعات وكانت النتيجة ايجابي

   )م1883 جويلية 25(المشروع وفق قانون 

 استمرت مسالة الالمركزية الجامعية في فرنسا والتي تتفق مع إنشاء جامعات مستقلة        

 الذي منح الشخصية م1885 جويلية 23بشخصيتها المعنوية إذ شكلت هذه المسالة موضوع قانون 

فهذه القوانين تعتبر  . الذي ينشئ المجلس العام للكليات1889 ديسمبر 28وقانون . المدنية للكليات

  . الممهدة والمؤسسة للجامعات الفرنسية الجديدة قبل إنشائها

                                                 
)1(  Louis Paoli.OP cit P 424. 
)2(  ibid P425 
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لون األكاديمي في شكلها  بين الكليات المختلفة والكليات من نفس ال هذه القوانينتميز       و

  .التنظيمي

 منه الميزانيات للكليات وقرر بان 51 في المادة م1889 جويلية 17 فيما خلق قانون المالية        

م ادخل 1893 وفي سنة ، األرصدة المفتوحة لوزارة التعليم تزود هذه الكليات بالتجهيزات الالزمة

الجسم المشكل من "تعديال على قانون المالية محصلته ) bourjoie(خليفة ) Charl Duby(السيد 

اديمي يحمل الشخصية المدنية  ويمثل من طرف المجلس العام اتحاد من الكليات من نفس اللون األك

 الجزء المتعلق بخزينته وبميزانيته ومحاسبته في السجل المحدد في القانون اإلداري يوضع. للكليات

  .وبذلك حلت مسألة التمويل. "العام

 D'octon بدون اسم حسب السيد يد أصبحت األجسـام الموجودة جامعاتبهذا القانون الجد       

Vignéم1890 ناقشته الحكومة في اواقترح مشروع.  الذي دعا إلحياء مشروع الجامعات الجهوية 

 والذي تتلخص المادة   م1896جويلية 10 وعرضته على السينا والغرفة البرلمانية وشكل نواة لقانون 

سم إ تأخذ 1893 أفريل 28مجموع الكليات المكونة في قانون "األولى منه وهي األهم فيما يلي 

  ." اتجامع

ك أقصيت من هذا سم كليات ولذلإهم من ذلك أن المدارس العليا في الجزائر ال تحمل واأل        

 إذ لم يكن ممكنا ،حد على الدفاع عنها وهي تواجه االنتقادات الالذعة آنذاكأ ولم يجرأ. المشروع

  . إنشاء جامعة في الجزائر في تلك الظروف

 جويلية 10 إما إلغاء قانون ، أمران إلى جامعةويل المدارس العليا في الجزائرضي تحتكان يق       

  . أو تحويلها إلى جامعة دون المرور بمرحلة الكليات،  و هذا غير ممكنم1896

قترح إجراء تعديل بسيط بإضافة إ م1906 في تقريره حول التعليم العالي Louis Paoliالسيد        

 وبذلك ال م1896 جويلية 10لنص المادة األولى من قانون "  في الجزائروالمدارس العليا"عبارة 

 باعتبار أن المدارس قد أثبتت جدارتها العلمية من خالل علمائها ،يتغير شيء سوى النظام المالي

   .الخ..Emille Goutier, Doutte, Rene Basseاألقدار أمثال 

 heron الشخصيات العلمية والسياسية فالسيد  بتأييد عدد كبير منبدأت هذه الفكرة تحضى       

deville fose وبحضور وزير )1(1905 أفريل 27 في مداخلته الختامية لمؤتمر جمعية العلماء يوم 

 من السلطات العمومية ونأمل أن تحول هذه انحن نرجو"التعليم العام الذي ترأس الجلسة قال 

  ".المدارس إلى جامعة

  

  

                                                 
)1(  voire : revue Africaine N° 57. 
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المدارس العليا "ليم أثناء مؤتمر العلماء أعجب بعمل المدارس فصرح قائال السيد وزير التع       

 وأساتذتها أعضاء نشطاء -  يقصد مؤتمر جمعية العلماء- التحضيرية تشرفت باحتضان المؤتمر

 وعليها ،  للثقافة العاليةابقى مقريجب أن ت. م1879 إنها مجهود غير مكتمل منذ إنشائها في ، فيه

أخذ التعليم  يجب أن ي،  وتبث في الجزائر عروقا صلبة، فأكثر في البلد الموجودة فيهأن تتأقلم أكثر 

  .)1("..في الجزائر شكال خاصا يتعاون مع كل ما يخدم توسع وثراء البالد

 كما خلص تقرير عضوي جمعية العلماء حول المدارس العليا إلى ضرورة تحويلها إلى        

  .جامعة

 إلى قائمة المدافعين عن مشروع الجامعة وتحدث Charl jonarكم العام السيد م أيضا الحاضان       

كانت التي الشهادات الخاصة ".. فقال م1907عنه في جلسة أعمال المندوبيات المالية لشهر مارس 

قترح ي نذالتعليم المهني والتطبيقي وال تكون لصالح -  يقصد المدارس العليا التحضيرية-تقدمها

الجامعة الجديدة يمكن لها أن تقدم العلوم البحتة ، طاق واسع في المدارس المهنيةى نتوزيعه عل

  )2(.."واألعمال الحرة وتضمن توظيف دقيق للزراعة والصناعة والتجارة في الجزائر

 فقد أصبحت أمرا ممكنا بعدما ، كانت خير سند لمشروع الجامعةالنقاشاتوعموما فهذه اآلراء و       

  .المشكلة القانونيةب  ما تعلق خاصةبعدة ألسباب سابقة الذكركانت فكرة مست

  لجنة عن طريق،أخذت الغرفة البرلمانية مسؤوليتها الكاملة تحت تأثير أنصار الجامعة       

 في ربيع -  فوق برلمانية-الميزانية التي طالبت بدراسة تكميلية ومن ثم أرسلت لجنة رفيعة المستوى

ب عميد أكاديمية باريس ومدير التعليم العالي وعميد كلية العلوم في  ضمت سيناتور ونائم1908

انتهت بالتأكيد الصريح على إنشاء جامعة . باريس وأستاذ من كلية اآلداب في  باريس لتقوم بالتحقيق

  .فرنسية في الجزائر

 إلى جامعة بعد كل هذا الجهد وكل هؤالء األنصار أصبح جليا أن مسالة تحويل المدارس العليا       

 george( وبإمضاء السادة م1909 ماي 11ففي . وهذا ما أقدمت على تكملته الحكومة. مسالة قانونية

climanceauوJ'coilleaux وC doumrgne  ( تمكنت الحكومة من وضع مشروع قانون على

  .مكتب الغرفة البرلمانية موضوعه تشكيل جامعة من المدارس العليا في الجزائر

  

  

  

  

  

                                                 
)1(  voire : revue Africaine N°57 
)2(  Cinquantenaire, OP cite P38 
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المدارس العليا التحضيرية في "وقد جاء هذا مطابقا لمضمون المادة األولى منه والتي جاء فيها        

  ".الجزائر يمكن اعتبارها جامعة

 ًأسيكون خط"ولكن فصل من هذا القانون تحفظ على دمجها مع الجامعة الفرنسية جاء فيه        

في مصلحتها .. في الشق التنظيمي فرنسية  دمج بصفة نهائية جامعة الجزائر مع الجامعات الاجسيم

 المدارس لم تصبح كليات وال تقدم الدرجات  ... أنها مختلفة تماما، مصلحة الجزائروخاصة ال

  )1(.."العلمية

 لهذا الفصل من القانون يالحظ بعض التحفظ حول افتقار المدارس لصفة الكليات ارسإن الد       

  .المنشئ للجامعات الجهويةوهذا يتعارض مع القانون الفرنسي 

البرلمانية المكلفة بالتصديق على القانون على لسان السيد  لجنة الغرفة ولهذا جاء رد       

J.choilett المدارس العليا في الجزائر تأخذ لقب الكليات وتشكل " كما يلي م1909 جوان 04 في

  .)2("جامعة

 وبذلك تم التصويت على المشروع بدون م1896 جويلية 10 وهي مالئمة منه مع قانون        

 ورفع المشروع إلى مجلس السينا الذي قررت لجنة منه برئاسة م1909 جويلية 05اعتراض يوم 

)Bienvenu martin ( م1909 ديسمبر 30قبول تصديق المجلس على المشروع يوم )3(.  

 في المستعمرات الفرنسية حمل هذا القانون في طياته مشروع مؤسسة ثقافية األولى من نوعها       

  . قبل جامعة السنغال وقبل الجامعة اليعقوبية في لبنان

كلية الطب - كلية الحقوق(فالمدارس العليا من الوجهة التنظيمية والمالية تحولت إلى كليات        

  مجموعة كبيرة من الكليات والمعاهدوبتطور الجامعة استحدثت) كلية العلوم-كلية اآلداب-والصيدلة

 محالت تجارية في واجهة الشارع الرئيسي سنة إنشاء تم وكذا .والتخصصات في فترات مختلفة

انية خاصة مثل هذه الكليات تفتقد للشخصية المستقلة المدنية والمالية وال تتمتع بميز.)4(م1830

  .نظيراتها الفرنسية

لتحضيرية ويمكن من  أن لقب كليات كان منقوصا وجاء ليكيف وضعية قانونية للمدارس ا بمعنى

  .م1909هذا ما نصت عليه المادة الثانية من قانون . تحويلها إلى جامعة

 فالمادة ،  كما أن المرسوم المنظم لجامعة الجزائر مخالف بروحه لمراسم المجالس الجامعية       

للحاكم العام رئاسة هذا  المنظم لعمل المجلس يجيز م1910 فيفري 22العاشرة من مرسوم 

هؤالء يضطلعون بمهمة مراقبة األموال ، ضم ثالثة أعضاء من مندوبيات الكولونوي.مجلسال

  .التي ال تتمتع بالشخصية المدنية وال بميزانية خاصة. المخصصة للجامعة

                                                 
)1(  Cinquantenaire P 43. 
)2(  Idem. 
)3(  Idem. 
)4(  Ibid P 46. 
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  ) التطور والحصيلة-مينظتالميالد وال: (الكليات - أ

 الطب ، الحقوق( قب كليات  المدارس التحضيرية العليا من لم1909 ديسمبر 30يمكن قانون        

وبذلك فتحت صفحة جديدة من تاريخها وطرأت عليها الكثير من )  اآلداب،  العلوم، والصيدلة

  .التعديالت خاصة تلك المتعلقة بالشهادات التي تمنحها

وبذلك . نسية فأصبحت تمنح الشهادات التي تمنحها نظيراتها من الكليات في الجامعات الفر       

  .ها المستقلأخذت شكل

 والتي حولت المدارس التحضيرية م1909 ديسمبر 30 وهذا تطبيقا للمادة األولى من قانون        

  .ة المنشاة حديثا وفق هذا القانون وحولت مجلس الكليات السابقة إلى مجلس للجامع، إلى كليات

الفروع الجديدة وفق ما  لكن هذا التعديل لم يكن هو األخير فالكليات أخذت تتطور وتستحدث        

ة أو بالنسبة سواء بالنسبة ألعداد الطلبة المتزايد. ضيه ضرورات التطور والحاجة في الجزائرتتق

  .الزمة أو بالنسبة للقوانين التنظيمية والبرامج وغيرهاللتخصصات ال

ية  قد أنشأ أربع كليات أساسية وهي الكل- م1909 ديسمبر 30-وعموما فان هذا القانون       

 والتي نستعرض تطور كل ،  وكلية الحقوق،  وكلية اآلداب،  وكلية العلوم، المختلطة للطب والصيدلة

  :ىمنها على حد

  )االنجازات-الحصيلة- ياإلطار التنظيم(  الكلية المختلطة للطب والصيدلة- 1    

قبل هذا سجلت  و،  المختلطة للطب والصيدلةالتحضيرية انبثقت هذه األخيرة عن المدرسة        

 فهي األقدم من حيث النشأة وهي التي ،هذه الكلية السبق بين مؤسسات التعليم العالي في الجزائر

لما كانت مدرسة )  الحقوق، اآلداب، العلوم(أوحت بفضل منجزاتها بإنشاء المدارس التحضيرية العليا 

  .عليا تحضيرية

 فقد أنشأت تطبيقا لقانون ، أن تتحول إلى كليةمرت هذه المدرسة التحضيرية بعدة مراحل قبل        

ثم . )Berlherand()1 (ليبقيادة الطبيب الكولون.  للجزائر بطلب من الجمعية الطبيةم1857 أوت 03

تحت وصاية ) مدرسة عليا للطب والصيدلة( أخذت تنظيم جديد م1879 ديسمبر 20بتطبيق قانون و

  . النهائية للطلبةالتي تمنح الشهادات Montpelierكلية الطب ل

 للمدرسة يتكون من ثمانية أساتذة مرسمين وأربعة مستخلفين وكذلك رئيس        كان الطاقم المدرس

 وقابالت ، تمنح شهادات مثل ضابط الصحةوكانت المدرسة . ريح ومحضر أعمالأعمال علم التش

 من األساتذة الالمعين أشهرهم وتعاقب على إدارة المدرسة الكثير. التوليد وصيادلة من الدرجة الثانية

Berlherard) 1858-1862 (وPotin) 1863-1868 ( ثم الطبيبTrollier) 1868-1870 (  

                                                 
)1(  L. abid: l'école de médecine d'Alger 150 ans d'histoire de 1857-2007.( étude no publier) ,  P 3 

L.abid prof. Actuel de faculté de médicine. 
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 طبيب منهم 85(كما يلي ) م1895(الذي قدم حصيلة عمل المدرسة سنة ) مtoxier) 1870-1895و

 46لة توليد و قاب71 صيدلي و95 مطبق من الدرجة الثانية منهم 218 ,) يعملون في الجزائر22

  . صحةضابط

 الذي حدد عدد المقاعد م1880 جوان 5 معدل بمرسوم م1860 جانفي 10مرسوم        صدر 

 الشروط م1880 أوت 03كما حدد قانون . األساسية باثني عشر مقعدا وستة مقاعد للمستخلفين

  .األساسية لمنح شهادة الكفاءة لممارسة الطب بين األهالي الجزائريين

ما بالنسبة لهيكل المدرسة قد أخذت مكانها بين المدارس التحضيرية في البناية األساسية أ       

  .م1887 نوفمبر 03المخصصة للمدارس التحضيرية في 

جراح وطبيب عيون الذي ترأس المدرسة لثالث )Bruch)1كان هذا في عهد البروفيسور        

  ).م1904-1895(عهدات متتالية 

عرفت المدرسة التحضيرية عهدا جديدا بأخذها لقب ) مCurtillet)1904-1909وفي عهد        

  .م1909 ديسمبر 30كلية وفق قانون 

  : الحصيلة واالنجازات 

ومن ألمع ألسماء التي مرت على الكلية نجد علماء وأطباء وجراحين وصيادلة المعين عرفوا        

الذي يعتبر أول من ) مSedillet)1869السيد بأعمالهم العالمية وخدماتهم الجليلة للطب فنجد مثال 

  .)علي العقبي حاليا (ة طويلمدة وحملت اسمه بناية في مستشفى مصطفى Microbeأطلق لقب 

  .)مPaulin trollard)1892-1910وكذلك عالم التشريح ومسير مخبر التشريح السيد 

 في الصيدلة أمثال وكذلك نجد أسماء أخرى المعة) مJean Amédée weber)1877-1966السيد و

Rocher و ) م1875-1858( أول أستاذ للكيمياء في مدرسة الطب منJaillard طبيب وصيدلي 

-Battandier)1848والصيدلي .  أستاذ المواد الصيدالنيةfeury  وعالم سموم و. وكيميائي المع

ائرية  الذي اصدر كتابا قيما عن النباتات الجزالصيدلي الرئيسي لمستشفى مصطفى) م1922

 المحلية الجزائرية للنباتات في األسماء الذي اصدر قائمة  trabutم وكذالك السيد 1911-1880بين

  )2( .وهو واضع أسس مدرسة العلوم الفالحية للحراشم 1935

  .)مrénie maire)1878-1949وكذلك السيد 

لكلية تحتوي على  فقد أصبحت ا،  ينظم التعليم في كلية الطبم1910 جانفي 04صدر مرسوم        

 والكثير من التعديالت والفروع الجديدة تم استحداثها الحقا بقيادة العميد ، مقعد تخصص16

Curtillet) 1863-1933م1922الذي مكث على رأس الكلية حتى سنة ) م.  

                                                 
  . وهو من المع األطباء في مدرسة الطب، يحمل شارع في بلكور اسمه الى اليوم  )1(

                                                                                                                                             L.Abid, OP cit, P 06.
) 2(

 

. 
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 eugene في الجراحة بفضل السيد وخاصة،ريعا وملحوظا ونوعيا أيضاعرفت الكلية تطورا س       

Vincent األب الحقيقي للجراحة الجزائرية .  

 وبسبب االستنزاف الذي عرفته المدرسة خالل الحرب العالمية األولى من خيرة أساتذتها       

 فقد عرفت ،  لولوج الكلية بأعداد كبيرة نوعا مالفرصة التاريخيةا وجد الطالب الجزائريين ، وطالبها

 ومنذ إنشاء ،م1921 عام 10و)  أوربي344(ن بين  م، )1( مسلمام1919 طالبا أهليا في 15الكلية 

  . المدارس لم تعرف هذا العدد

 من 5ولم يحصل قبل هذا التاريخ أي قبل نشأة المدرسة إلى غاية الحرب العالمية األولى سوى        

 12 أطباء وقابلتين من الدرجة األولى وقابلة من الدرجة الثانية و2(األهالي على دبلومات في الصحة 

  . م1893الشهادة التي الغية سنة ) ضابط صحة 

لطويلة  لقب ضابط في الصحة والمدة ا وإلغاء،الضعف إلى ضغوطات السلطاتويرجع هذا        

م  رغم1909 الطلبة األهالي للقاعدة العلمية المؤهلة لدراسة الطب قبل  وافتقاد، للدراسات في الطب

  .أن القبول كان بدون البكالوريا

 إلى مدرسة اآلداب يتوجهون وكان معظم الطالب ، لكن إجراءات القبول كانت معقدة       

 تعرف الكلية أن طب من المسلمين قبل ةأول طالبAldjia nourddin  ةعتبر الدكتوروت. والحقوق

وغيرهن وتعتبر مليكة )  مريم بلوصيف، nefissa haroud(عدد من الجزائريات  المسلمات أمثال 

  .لية جزائريةمفتي أول صيد

 le journal"  أصدرت مجموعة من أساتذة الطب والصيدلـة المجلـة الطبية    م1922وفي         

du médecine et chirurgie   "التي أصبحت تسمى)         :Algérie médical de l'Afrique 

du nord ( وفي هذا العهد تمكن األساتذة ، م1927في  Andri ،cochez ، lambard،  witas ، 

duboucherارتفع عدد الكراسي األساسية للكلية م1930وفي . ة للجزائريب من أنشاء الجمعية الط 

 رئيس مخبر 17 رئيس عيادة و20مساعد و30 وأعمال رئيس 14 و32م إلى 1956 وفي 20إلى 

  . مساعدين لعلم التشريح4 محضر دروس و32و

  

  

  

  

  

                                                 
)1(  L.Abid.OP.cit P 7. 
)2(  ibid p 08. 
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   في سنوات الحقة لكلية الطب والصيدلة العديد من المعاهد التابعةإنشاء تمكما 

 institut d'hygiène  et de médecine d'autremer1 

//            psycotechique et de biometre           2 

//     de tirachomie et d'ophtalmolge tropicale     3 

//         d'éducation  physique                              4 

//         d'odoutostomatologie                          5 

 الذي نظم المؤتمر العالمي) Costantine(ومن أشهر أعالم الكلية في الخمسينات نجد السادة        

 Reni  و Emile leblager) ةسجنة واألعلم الخلي ( robert courriéو .  في الجزائرللكيس المائي

Marcel di ribet) 1894-1977في علم التشريح) م.  

وفي الموسم .  تم استحداث كليات للطب في كل من وهران وقسنطينةم1958  سنةوفي       

  . من المسلمين92 طالب منهم 1554استقطبت كلية الطب ) م1947-1948(

د  كما تم تزويم1950 جويلية 27 أصبحت الكلية تكون أطباء األسنان وفق قانون م1950 ذومن       

 35 أصبحت الكلية المختلطة للطب والصيدلة تضم م1959 ذ ومنم1956الكلية بمكتبة متخصصة منذ 

  )1(مقعدا أساسيا

 13(كما أصبحت الكلية تقدم شهادات متخصصة في تخصصات عديدة متصلة بالطب        

  ).تخصص

 هذه الكلية نجد  الذين درسوا في والحركة الوطنيةو من رموز الحركة الطالبية المسلمة       

 و بن خدة بن يوسف و الجياللي بن تامي و الحاج منصوري و عليوة ، فرحات عباس: السـادة

 و من الملتحقين UGEMA و  UEMANمداني و مسعود بن زين وهم من األعضاء البارزين في 

  . يرهمو بوخروبة و عبد الحليم مجاوي و غ) 2الوالية ( األمين خان , بالثورة نجد يوسف الخطيب

    
                                                 

)1(    L.Abid. OP cit P 08 .    
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  :  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-2

) م1909-1880(وبذلك لم تكن المرحلة . م1909ديسمبر 30 هذه الكلية بمقتضى قانون أنشأت       

  ).الليسانس(سوى مرحلة تحضيرية بمعنى وجود مدرسة اآلداب دون أن تمنح الشهادة 

اللغات -تاريخ الشعب العربي واالمازيغي(رواهتمت المدرسة في هذه المرحلة بدراسة الجزائ       

  .)الثقافة الشرقية-اآلثار الرومانية والعربية-واللهجات المحلية

التاريخ - جغرافية إفريقيا- التاريخ القديم إلفريقيا( وذلك ما تترجمه المقاعد الموجودة آنذاك       

  .)اللغة العربية- الحديث إلفريقيا

في العربية ) االهليات( في هذه المرحلة بتقديم مجموعة من الشهادات  واقتصر أداء هذه الكلية       

  .مازيغية وتكوين الموظفين اإلداريين المحليينواأل

  .وكانت كلية اآلداب لمرسيليا هي التي تشرف على امتحانات البكالوريا في المدرسة

دراسات المحلية والتعليم فبدأت توفق بين ال.  بدأت هذه الكلية تتطور شيئا فشيئام1909 ذ ومن     

جود و واستمر المغرب وإفريقيا كمنبع بحث ال ينضب وفضاء علمي أوسع من ذلك الم، العالي العام

  .الخ... في الفلسفة والتاريخ واآلداب والجغرافيا، في فرنسا

 : الدراسات الفلسفية واآلداب -  أ

فبداية . لمدرسة بالدراسات اإلسالمية فقد اهتمت ا، ليتوجه التعليم نحو كل ما هو محل استجابة       

 ، م1932شغل مقعد الفلسفة حتى سنة ) E.F.Gautier(فالسيد . الفلسفة كانت في الفلسفة اإلسالمية

مصادر الفلسفة (صدر أعماال قيمة مثل أو) Mesnard(و السيد ) Poissier(واشتغل مع كل من 

علم (لفلسفة بخلق قسم البسيكولوجيا وطور قسم ا). وعلى ضوء فلسفة ديكارت-16السياسية في ق

  .ومخبر لعلم النفس التجريبي ومعهد للدراسات الفلسفية) النفس

 مالحظات ثل وقدم أعماال م، م1953قسم علم النفس عام ) L.Bourgey(ترأس السيد        

  ).م1955-1853( مالحظات وتجارب أرسطو ، )بوقراطيناأل(وتطبيقات على األطباء 

منشئ الجمعية الجزائرية للفلسفة ومدير معهد الدراسات الفلسفية كان كثير ) chairey(د  السيمن جهته

ة اآلداب قبل ة واآلداب الفرنسية من اختصاص مدرساللغ ).la revue de la medetrane(في  شرنال

 والسيد )م1882-1880(بين ) Jule limaitre(فقد شغل كرسي اآلداب السيد . أن تتحول إلى كلية

  .وهو معروف بالدراسات اإلفريقية الدينية) م1926-1910(تينومار

 بالنسبة أما). M. Essner (نشأ مخبر اللسانيات وكذالك السيدأالذي ) M. regard( السيد        خلفه

صاحب أعمال كثيرة على ) J. Howgon( فقد شغله م1910لمقعد اآلداب واللغات القديمة المنشأ سنة 

 .  )1(ي إفريقياالحضارة الرومانية ف

 ــــــــــــــــــــــــ
 .م1959  انظر خمسينية جامعة الجزائر )1(
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 أعمال هؤالء األساتذة على اللغات فضلوب) مL. Gernet ()1927 -1948( ثم خلفه األستاذ        

ليات أخذت كلية اآلداب في الجزائر مكانة هامة بين الك)  اإلغريقية،  الالتينية، الفرنسية(القديمة 

  .الفرنسية

 :الدراسات التاريخية  -  ب

  هاما للدراسات التاريخية سواء في وحقال، ية محور االهتمام التاريخيشكلت إفريقيا الشمال       

)  والرومانيالبوني(ثار القديم  أو الدراسات اإلسالمية وعلم اآل، القديم أو الوسط أو المعاصرالتاريخ

  .فريقيةإن التخصص في هذا القسم في الدراسات الشمال ونظرا لهذا االهتمام فقد خلق نوع م

 في التدريس الرسمي لما قبل اسال إفريقي جعل الكلية األولى في فرنهذا التوجه نحو الشم       

  .م1926 من ، التاريخ

شهادة الدراسات العليا الثنولوجيا وما قبل التاريخ ( تم استحداث مقعد وشهادة لهذا التخصص        

 على مع إشرافه. هذا النوع من التدريس لغاية تقاعده) Ray gosse(وضمن السيد ) اريقيل إفلشما

  ما فبلبعد خلق منصب) L. Bolet(ثم خلفه السيد . نوغرافيا وما قبل التاريخمتحف الباردو لالث

) Balet(وأصبح ) Revue libica( وكانت إصداراته كثيرة م1958  سنةالتاريخ في إفريقيا الشمالية

  .م1958 ذ من االدابكليةعميد 

 م1890 ذ من الذي بدأ)Stéphane Gzell ()1(أما مقعد التاريخ القديم إلفريقيا فقد شغله السيد        

 Aujin Albertineو) مFerone corcoprino) (1912-1920(دروسه في علم اآلثار وخلفه السيد 

  )م1932-1954 (luis lucheثم ) م1920-1931(

مدير متحف ) S. Gzell( خلق مصالح التاريخ القديم بفضل مجهودات م1923رفت سنة ع       

  ).م1941-1931( بين   Albertino وخلفه السيد م1902  منذ سنةالتاريخ القديم للجزائر

م 1932أطروحة الالتين في تيبازة :  وأهمهاS. Gzellوفي هذا الصدد يمكن اإلشارة ألعمال        

التاريخ القديم لشمال ). م1911-1902( األطلس األثري للجزائر  ,م1910 للجزائر ةعالم القديممال

  .وكلها موجهة للتاريخ القديم إلفريقيا الشمالية) 1928-1913(إفريقيا

شغله ) م1921(عرف طريقه منذ استحداث مقعد له سنة ي أالتاريخ الحديث إلفريقيا أيضا بد       

 قبل فصل  الحديثريخ كان يدرس العصور الوسطى والتام1937حتى سنة ) G. yver(السيد 

  )2(.م1946د خاص سنة العصور الوسطى بمقع

  

  

                                                 
  La revue Africaine Nº 073, (1932) PP(20-36.):  أصدرت المجلة اإلفريقية مقاال خاصا حول حياته وعماله انظر )1(

) 2(  voir: cinquantenaire PP 138-142. 
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 وعمل على إنشاء المتحف ، توجه إلى دراسة الفنونalazarالتاريخ المعاصر وبفضل األستاذ        

وثائق (امة منها  كما ساهم هذا األستاذ بدراسات ه، الذي طور الفن البالستيكي،الوطني للفنون الجميلة

  .)م1957-1948الي فمراسالت المارشال م 1924 التافنةمتعلقة باالتفاقية 

 نشر ،واهتم بتاريخ فرنسا في إفريقيا الشمالية) مEmirit Marcel) 1937 -1941 خلفه السيد        

ما تم  ك.م1951 الجزائر في عهد عبد القادر ،  في الجزائرم1848عدد هام من المقاالت منها ثورة 

  . الذي اصدر أعمال كثيرةX. Yaconoاستحداث مقعد للتاريخ االقتصادي لشمال إفريقيا للسيد 

نجازات التي  وذلك بخلق الكثير من اإل، احتلت الدراسات التاريخية مكانة هامة في كلية اآلداب       

وإصدار عدد هام ) جميلة متحف الفنون ال- التاريخ القديم في الجزائر-متحف الباردو(تشهد بذلك منها 

 Libyca -  Etude d'Art- Revue Africaine- Revue de la(من النشريات والمجـالت منهـا

medeteraine  (الجمعية التاريخية التي تظم معظم األساتذة نشاطوكذلك .  

  ):معهد الجغرافيا( الدراسات الجغرافية - ج

آلداب ثم في كلية اآلداب قبل اإلنشاء ية ليرتحضال مدرسةالبدأت الدراسات الجغرافية في        

ومن األوائل في الدراسات الجغرافية نجد السيد . م1921 أفريل 10الرسمي لمعهد الجغرافيا في 

)Aug Bernard( ، وذلك منذ تعيينه أستاذا في الجزائر ظل على ارتباط بالحكومة العامة لمتابعة 

 حول م وأعماال1900صدر كتابا حول تطور نوميديا أكما . األوضاع االقتصادية واالجتماعية للجزائر

 وأنجزا E. Ficheurواهم عمل قام به هو تعاونه مع أستاذ العلوم . م1937الصحراء وإفريقيا الغربية 

  .للجزائر) اإلقليمي(سيم الجغرافي معا أول محاولة للتق

 les régions naturel(تحت عنوان . )2(م1902 ، 6 صدرت في حوليات الجزائر الجزء        

d'Alger(.  

زرق أ بإصدار دليل م1920 عام )M lernaud( كما قام  أستاذ الجغرافيـا  السيــد        

 وواصل أعماله حتى في ، ثم قام بنشر تحقيق حول تطور أنماط الحياة لدى األهالي والهجرة. للجزائر

  .ية للجزائر حول القضايا الديموغرافية واالقتصادم 1927 ذ منالسربون

ودراسة ) م1946دراسة جغرافية للجزائر (بدراسات هامة ) Fsmard( كما قام تلميذه السيد        

 على   )X. Yaccono)3ـ لم1953 ودراسة حول احتالل سهل الشلف م1948جغرافية على وهران 

  .شكل أطروحة

على جغرافيا ) وعهااألولى من ن(بانجاز خريطة ) J. Despois(واصل هذا المجهود السيد و  

  .الجزائر وتونس وهي محاوالت في الجغرافيا البشرية

                                                 
)1(  Annuaire de géographie, Tom, 6, 1902. 

.)6-1االجزاء من ( انظر سلسلة حوليات الجغرافيا . حول اعمال الجغرافيا )2(  
  م1952قدم السيد قزافي يكونو دراسة حول جامعة الجزائر سنة  )3(
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ن الجامعة  حول جغرافيا  يمكن أن نضيف مجهودات أخرى لألساتذة ماألعمالإضافة لهذه        

  .الصحراء

 م1912في أعماله الشهيرة مثل بنية الجزائر ) E. Filix Gautier( المهتمين نجد أوائل فمن        

ر جاء بأعمال  ثم في رحلة نحو النيج، م1927مية إفريقيا الشمالية والقرون المظلمة للمغرب وإسال

نية والشبكة المائية تحليل جديد للب ، م رؤية تركيبة للصحراء1908الصحراء الجزائرية : هامة مثل

  .الخ... احتالل الصحراء,م 1928اجتياز الصحراء , والواحات

 copot-rey واستكمـل مجهوداتـه السيد م1935 كبيرا بعد تقاعده في ترك هذا الرجل فراغا       

  . ومعهد الجغرافياعلى رأس الدراسات الجغرافية

  : الدراسات اإلسالمية-د

احتلت الدراسات اللغوية والبربرية والحضارة اإلسالمية وتاريخ البلدان اإلسالمية المكانة        

  .األولى من اهتمامات كلية اآلداب

 والسيد - يرة بلقاسم بن سد- ابن ابي شنب- houdes فالعربية مثال تداول على مقعدها السادة       

R. Bassetم1924 الذي عرف بدراساته االستشراقية قبل وفاته م1919 ذ العميد من.  

م 1922 الذي حصل على الدكتوراه في )1()م1929-1924(شنب  أبي ثم خلفه السيد محمد بن        

قاموس األمثال ) م1907-1905(ونشر بين . "أبو دالمة شاعر البالط العباسي":ة بعنوانأطروح عن 

 ونشر أيضا قائمة عن المخطوطات العربية للجامع الكبير ،الشعبية العربية الجزائرية والمغربية

  .م1903

ماله  والذي اهتمت أعم1937 ذ  المكلف بالعربية الحديثة منH. Pérésخلف ابن شنب السيد        

) م1930-1610(اسبانيا في نظر الرحالة العرب :  منهام1937 ذباألندلس وصدرت له أعمال من

 - م1956 البن خلدون  تاريخ البربر-م1932 أشعار عبد القادر-11والشعر األندلسي الكالسيكي ق

- م1950 األربعين النووية -  ديوان كثير عزة-  العربية الدارجة-م1957وصف إفريقيا لإلدريسي 

كما عمل على إصدار . شرقين الفرنسيين واألجانبست الم- م1944 ألف ليلة وليلة - م1951 القرآن

بين ) عدد11(والمكتبة العربية الفرنسية ) م1953- 1941 بين عدد 60(نشرة الدراسات العربية 

إدارة المعهد العالي  واألستاذ الحاج صدوق على M. Mevardوعمل إلى جانب ) 1942-1953(

  .)2(ي والمدرسة التطبيقية للدراسات العربيةاإلسالم

 مثل دراسة الزناتية م1894 ذ منRene Bassétوبالنسبة للدراسات البربرية فقد توالها المستشرق 

 ، م1925نصوص التوارق ,  م1903 ةوالطرار ندرومة ، )م1901الونشريس والمغرب األوسط (

  .الفرنسي- لقاموس الترقي الذي أنجز ام1918فوكو ي مل األب ديكما ال ننسى ع

                                                 
 3. ج. أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر: أبو القاسم سعد اهللا :  حول محمد بن شنب انظر )1(

)2(  Cinquantenaire OP.cit, PP 148-152. 
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 إذ تولى مقعد اللغة والحضارة االمازيغية وقام بدراسات ، على خطى أبيه) A. Basset(سار االبن 

-1936( واألطلس اللغوي للكالم االمازيغي م1929دراسة الجغرافية اللغوية للقبائل : هامة منها

  ).م1939

فقد ). الشرق والغرب(فقد وزع على مقعدين وبالنسبة لتاريخ وحضارات البلدان اإلسالمية        

  .صاحب المؤلف الشهير السحر والدين في إفريقيا الشمالية) Doulte(شغل منسب المغرب السيد 

وهو ) مlevi Preversal) (1935-1940( أما أشهر من شغل كرسي المشرق نجد السيد       

  . Revue Arabicaصاحب موسوعة اإلسالم ومجلة 

مقعد علم اآلثار اإلسالمية وقام بإنشاء متحف ) م1945-1919( بين Marsaisالسيد شغل        و

اهتمت (الذي يحتوي على كنوز هامة ومراجع أساسية في ذلك العصر . الجزائر للفنون اإلسالمية

 كما تمكن أيضا من إنشاء معهد االثنولوجيا بعد تخصصه في ، )بالتاريخ اإلسالمي في المغرب

  .ولوجية واللغوية المغاربيةالمشاكل االثن

 فقد )االسبانية وااليطالية واأللمانية والبرتغالية(وبالنسبة للغات الحية خاصة المتوسطية مثل        

  .م1958 ذ مكانها من اللغات المدروسة في كلية اآلداب وحتى االنجليزية منأخذت

  )1(.لخمسينات فقط من القرن الماضي وعموما فان اللغات الحية بدا التدريس الجاد لها مطلع ا      

وأخيرا تعتبر كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في الجزائر األولى والفريدة من نوعها في األرض 

ومن . اإلفريقية وإصداراتها تعد مصادر أساسية للدراسات في الجامعات المختلفة األوربية والمغاربية

  :أهم إصداراتها نجد

- le belttin de correspondance Africaine .  

- Annuaire de l'institut des études orientales . 

- Revue Africaine  la) جامعة أساتذةنشر أعمال ت للجمعية التاريخية الجزائرية وةتابع 

 ).الجزائر

- Revue de méditerrané . 

- Libyca. 

تعكس صورة االهتمام و، هذه اإلصدارات جعلتها المنارة المميزة للدراسات الشمال افريقية       

  .علمية خالدةال همغويين وعلماء آثار تركوا بصماتللاين والمستشرقوالمجهود المبذول لألساتذة و

  

  

  

                                                 
)1(  Cinquantenaire OP .cit, P 152. 
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  ) الحصيلة- التطور- النشأة: (كلية الحقوق والعلوم االقتصادية -3

د قوق مماثل لذلك الموجو تعليم عالي للحغرس هذه الكلية محصلة جهد طويل من اجل        تشكل

  .في فرنسا

 ازداد الطلب على م1857 ففي سنة ،  إذ برزت أهمية التعليم العالي للحقوق منذ زمن بعيد       

 في اتجاه انجاز هذه المدرسة عن طريق م تطورت اآلراء1872 وفي ، خلق مدرسة عليا للحقوق

راسة وتطوير وذلك تحت الطلب الملح لضرورة د)  فرنك ف50.000(االقتطاع من ميزانية الجزائر 

  .التشريعات الجزائرية والحقوق اإلسالمية واألعراف األهلية

وبدأت المدرسة . الذي خلق المدارس العليا م1879 ديسمبر 20 في إطار قانون نشاءهاإتم         كما

 طلبة فقط ولم تكن المدرسة آنذاك بأربعة). م1880-1879(التحضيرية العليا دروسها في الموسم 

 إال أن أعداد الطلبة أخذت في االرتفاع بقبول المشتركين ،هلية والبكالوريا في الحقوقتحضر سوى األ

 الذي ، ر المتحانات الثالثة ليسانسم أصبحت المدرسة تحض1881 ذومن. المراسلة وتسهيالت أخرى

  .Mountpolier او Aixتمنحه آنذاك كلية 

صة في التشريع الجزائري والحقوق اختصت مدرسة الحقوق في الجزائر بمنح شهادات خا       

 استلمت البناية المخصصة لها بين المدارس العليا أن بعد ، .)1(م31/12/1889اإلسالمية وفق مرسوم 

  .م 1909 ديسمبر 30 كلية وفق قانون إلى لتحول الحقا ISLYفي شارع 

  المديرEstoublonوهم . تدين المدرسة ثم الكلية في تطورها ونجاحها لثالثة شخصيات هامة       

وقد أصدرت المدرسة في عهده المجلة الجزائرية والتونسية والمغربية ) م1895- 1880(بين

  .م)1932-1906(بين   Monard ثم السيد م1885للتشريعات والقضاء 

حيث . اب الطالبيفي اتجاهات مختلفة من حيث االستقطمنذ إنشاء هذه الكلية وهي تتطور        

م في 1959 عام  طالب مسلم285منهم .  طالب1658ـثالثة بين كليات المالحق بسجلت المرتبة ال

  .اوج توسعها

 منها مقعد للتشريع م1910 مقاعد رئيسية في 10 أما بالنسبة لطاقم التدريس فقد كانت تضم        

 - ري اإلدا-  الجنائي-القانون المدني(الجزائري وأخر للحقوق اإلسالمية ومقاعد الحقوق المعروفة 

  ).الخ...التجاري

وأخذت المدرسة في التوسع النوعي للتدريس أيضا فقد عرفت إنشاء العديد من المقاعد        

 م1921 الحقوق العامة م1919 والحقوق الخاصة م1914المتخصصة الجديدة كاالقتصاد السياسي 

ثم مقعد ) م14/06/1946( وعلم االجتماع الشمال إفريقي .)م04/04/1942(العلوم االستعمارية 

والحقوق المدنية المقارنة ثم مقعد االقتصاد السياسي ) م14/06/1949(الحقوق المدنية المعمقة في 

                                                 
)1(  Cinquantenaire OP cit, PP 148-152. 
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 وعموما ، م1959 أسماء المقاعد بعد سنة تيرثم تغ) م1951 جانفي 29وم الوزاري المرس(المعمق 

 في 15إلى ) م1910-11(إلى ) م1909-10(فقد تطور عدد المقاعد الرئيسية للتدريس كما يلي 

  .م1959 في 25 وأخيرا م1930

أما من حيث الشهادات المقدمة فقد تطورت شيئا فشيئا لتمنح جميع الدرجات العلمية رغم أن        

  . قد تحفظ بشان منحها الدكتوراهم1910 فيفري 22مرسوم 

هادة الدراسات  يسمح لكلية الحقوق بتحضير شم1957 مارس 29فالقرار الوزاري المؤرخ في        

  . العليا في العلوم السياسية

وعموما فقد كانت تحضر كل الدبلومات واالمتحانات المتعلقة بكلية الحقوق مثل الدكتوراه في        

 شهادة الحقوق لما ،  الليسانس والكفاءة في الحقوق والكفاءة في المحاماة، الحقوق والعلوم السياسية

 ،  شهادة الدراسات الجزائرية، إلدارية وأهلية إدارة المؤسسات األهلية دبلوم العلوم ا،  البحارءورا

  .والحقوق اإلسالمية

 كانت كلية الحقوق تقدم كل أنواع الدروس المتعلقة ، مع نهاية الخمسينيات من القرن الماضي       

 التشريع الجزائري ،  القانون الدستوري،  القانون الدولي، التشريع المالي،قانون البحار(بالحقوق مثل 

وأثمرت مجهداتها بإنشاء معاهد ملحقة لها بوهران وقسنطينة وكذلك أنشأت مركزان للبحث ). الخ...

  : هما

  ).Rossire (المقارنة برئاسة السيدمركز الحقوق  -

 ).Bernard.s.g(مخبر اإلحصائيات واالقتصاد المطبق في شمال إفريقيا برئاسة  -

  :  وهما لهانييمكمل كذلك تم إنشاء معهدين

  .م1945 أوت 2 المنشأ بمرسوم معهد الدراسات السياسية -

 .م1957 أوت 5ومعهد التحضير لألعمال المنشأ بمرسوم  -

اهتمت نشاطات الكلية بشؤون إفريقيا وتخصص العديد من األساتذة في الحقوق اإلسالمية        

 .)Luis millot(و ) Menard- Marcel(والتشريع الجزائري مثل 

 وكلية الجزائر آنذاك الوحيدة في هذا ، la revue Africaine أساتذتها في ركيشتو       

 كما استحدثت هذه الكلية مركز ،  في السنغال والكلية المغربية في الرباطدكاراالختصاص قبل جامعة 

 صدراو" قانون الجزائر" من إصدار ، Estamblonالبحث في الدراسات القانونية وتمكن األستاذ 

  )1( . القانونية الجزائريةالنشرة ايضا

  

  ـــــــــــــــــــــــ
)1(  Cinquantenaire OP. cit, PP 148-152. 
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 تم إصدار نشرة األحكام لغرفة االستئناف اإلسالمية لمحكمة االستئناف الجزائرية م1945ومنذ        

 Marcelجتماعية ويعتبر السيد العميد االقتصادية واال, السياسية , ات القانونية يومجموعة من الدور

Monardوكذا ،نظرا للتطور الذي عرفته في عهدته.  أشهر الشخصيات المتناوبة على إدارة الكلية 

مجهوداته للتغلب على الصعاب داخل الكلية خاصة نزيف الطلبة أثناء الحربين األولى والثانية وكذلك 

اقم تدريس نحو ة والهجرة المستمرة لطلمدرس للطلبم استقرار في الطاقم ا إذ يالحظ عد،األساتذة

  . إما بسبب الحرب أو لظروف شخصية، الجامعات الفرنسية

ومع مطلع الخمسينيات من القرن الماضي أصبحت هذه الكلية تشهد اكتظاظا طالبيا تعكسه        

ى الحرب إال أن إقبال الطلبة المسلمين ظل ضعيفا حت) م1958 سنة  طالب1658(اإلحصائيات 

) م1955-1954( في الموسم 196و) 47- 46( طالب في الموسم 61العالمية الثانية حيث بلغ عددهم 

  . طالب إلى مقاعد الدراسة97 لم يعد سوى م1956وبعد إضراب  

وأخيرا عملت هذه الكلية على استيفاء الحاجات القانونية واالقتصادية لتحقيق اإلدماج القضائي        

 فاستمرت الكلية في التعامل ، ريين في اإلدارة الفرنسية الذي لم يتحقق إلى غاية االستقاللالتام للجزائ

مع الخصوصية اإلسالمية للجزائر وذلك في تكوين القضاة المتخصصين في الشؤون اإلسالمية فتكون 

ئي المرجو بذلك قامت بعملية احتواء للقضاء اإلسالمي لإلدارة االستعمارية بدل تحقيق اإلدماج القضا

لتمسك الجزائريين بالشخصية العربية اإلسالمية واألحوال الشخصية . والذي ظل عملية شبه مستحيلة

اإلسالمية والدين اإلسالمي هذا في الجانب المتعلق باألحوال الشخصية والمواريث وغيرها من 

  .االختصاصات القضائية اإلسالمية
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  )الحصيلة-ورالتط- النشأة( :م كلية العلو-4

 النواة الحقيقية لهذه ،م1880 منذ أعمالها بدأتالتي ، تعتبر المدرسة التحضيرية العليا للعلوم       

 بين األحدث تعتبر إذ م1909 ديسمبر 30الكلية التي تحصلت على صالحيات هامة وفق قانون 

  .الكليات الفرنسية

 وعلم ،  قاعديا في الرياضيات والفيزياء والكيمياء فالمدرسة التحضيرية للعلوم كانت تقدم تعليما      

  . الحيوان وعلم النبات والجيولوجيا والمعادن

ارض ( الموجودة عليها باألرضوذلك تكريسا للهدف منها وهو دراسة كل العلوم المتعلقة        

  . ركغيرها من كليات جامعة الجزائ. ومضطلعة بنفس التوجه نحو الدراسات المحلية) إفريقيا

 أوجه فتعداد الطلبة اخذ في االرتفاع وعرف ، االتجاهات في مختلف أيضاتطورت هذه الكلية        

  .)1(م1956ب في سنة  طال1600و  38 األساتذةحيث بلغ عدد )م1956-1929(في 

 العديد من التخصصات الحديثة للجزائر مثل إدخال عرفت تطورا وتم أيضانوعية التعليم        

ناعات الزراعية والجيولوجيا التطبيقية ية والكيمياء التطبيقية وكذا الص الفيزياء الصناع، ك العامالميكاني

  .  البيولوجيا العامة والتطبيقية، وعلم النبات الزراعي والتجاري

 الفيزياء ،  بعض التخصصات من الجيل الثالث للعلوم كالفيزياء النظريةأدخلت م1958ومنذ        

والذي .  وازداد التركيز على هذه التخصصات بخلق مركز الفيزياء النووية،  البترولالنووية وعلم

سبقته مخابر متخصصة كثيرة تابعة لكلية العلوم كمخبر الفيزياء الصناعية المكلف بالدراسات 

 - االلكتروتقنية( والتطبيقات والتجارب على الخصائص الصناعية للمواد واألبحاث األكاديمية

  .) الري التطبيقي-  الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للمواد- الصناعيكاإللكتروني

 خبرات بإجراءوذلك ) الزراعة والصناعة( على ارتباط مباشر باالقتصاد عمالاأل         وكل هذه

 ،  التجهيزات الرئيسية-  مديرية الري- كهرباء وغاز الجزائر(حسب الطلب للجهات المتخصصة 

  . المؤسسات المنجمية،  العموميةاألشغال ،  الشركات الخاصةوكذا) مدينة الجزائر

 األبحاثفنجد من .  المخبر خدمات جليلة الكتشاف واستغالل خيرات الجزائر        وقدم هذه

وحركة الرمال وتوسعها وكذا حماية ) الصحراء-المياه(المنجزة دراسة مشاكل االقتصاد الجزائري 

  .الطرق الصحراوية

 - الحديد الصلب( نجد الكثير من التجارب على ميكانيكية المواد لمحاوالت الصناعية       ومن ا

وكذلك ).  البالط، كالحصى في الطرقات(ومحاوالت استغالل المواد المحلية )  الخرسانة-الخشب

  محاوالت واختبارات كيميائية وفيزيائية على الزيوت ومواد التشحيم وضبط وسائل القياس المختلفة 

                                                 
)1(  cinquantenaire OP.cit, P 109. 
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 مخابر مختلفة كمخبر الري على إنشاءودائما وفي خدمة الصناعة والزراعة والعمران تم        

 مضكما . واالسمنت الخرسانة ت على القنوات الكبرى وكذلك تجريبالمساحات الحرة ثم اختبارا

  )1(.درجة مئوية2500 إلى تجريبي يصل  فرنمخبرال

 مخبر الكيمياء العامة الذي إنشاءم وذلك عن طريق  موقعها في كلية العلوأخذت أيضاالكيمياء        

وكذلك نجد مخبر الكيمياء .  الكيمياءأعمال هامة حول توازن السوائل وغيرها من أبحاث أجرى

 الحكومة العامة لمعالجة المشاكل المحلية في هذا المجال  مصالحالتطبيقية الذي وضع تحت تصرف

 الماء الثقيل إلنتاجم وتحليل المياه وكذلك محاوالت  والبحث عن اليورانيوسفاتو الفمثل تحليل

 عن طريق األنهاروقياس تغير ملوحة البحر ورطوبة التربة وقياس مستوى  استغالل الطاقة الشمسيةو

  )2(. السدودإنشاءالتحليل الكيميائي ودراسة مشاريع 

ر الزولوجيا العامة  ضمن مخابر كلية العلوم المتخصصة في قسم البيولوجيا مخبأيضانجد        

  .راليةوكذلك مخبر علم البحار في االمي. والتطبيقية المخصص للبحر في الزلوجيا البحرية والقارية

 نجد مخبر البيولوجيا العامة والتطبيقية وكذلك مخبر علم النبات العام والتطبيقي وأيضا       

) R. Maire( السيد إشرافراء تحت  الشمالية والصحوإفريقياالمخصص لدراسة النباتات في الجزائر 

. إفريقيا نوع نباتي خاص بشمال 100.000 جمع حوالي و ,م1949 حتى سنة تأسيسه منذ ترأسهالذي 

  . هو مخبر النباتات التجريبية والزراعيةأخر مخبر أيضانجد 

 مخبر أعمالها والتي ترجم األرض التخصصات التي احتوتها مدرسة العلوم نجد علوم أهمومن        

والذي اهتم ) Pomel(الجيولوجيا العامة والتطبيقية للصناعة والزراعة وذلك بفضل مجهودات 

من نتائج هذا المختبر وبالتعاون مع مجموعة من . بالجيولوجيا المنجمية لعالقته بمصالح المناجم

) م1882(ة جيولوجية لمقاطعة الجزائر ووهران  خريطأول) Pauyane(الباحثين اصدر مع المهندس 

  .م1889 خريطة جيولوجية للجزائر أولثم 

واصدر خريطة جيولوجية لمنطقة القبائل ) Pomel(على خطى ) Ficheur(سار العالم        

  .م1900 سنة 800.000/1وخريطة مماثلة لكل الجزائر بمقياس 

خاصة رض استغالل الصحراء بغ) Flanard(وبالنسبة للصحراء نجد الدراسات الصحراوية        

  .في مجال المياه الجوفية

  

  

  

                                                 
)1(  Cinquantenaire OP cit, P 113. 
)2(  Ibid P 121. 
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 .J( ل500.000/1 خريطة جيولوجية جديدة بمقياس بإصدار الجيولوجيا أستاذ أعمالتوجت        

savorni (و)Dalloni.(  

 جيولوجي 1129 بحضور م1952كما تشرفت كلية العلوم باحتضان مؤتمر الجيولوجيا في        

وكذلك . لمختلف جهات الجزائر)  منوغرافيا27( بالمناسبة  وثائق هامةإصداروتم .  بلد82يمثلون 

  .خرائط جيولوجية مختلفة

كل هذه األعمال على الشبكات الهيدروغرافية والجيولوجية مكنت من فتح المجال للدراسات        

  .البترولية واكتشاف البترول في الصحراء الجزائرية

والمركز العالي لعروض العمل لربط ) Cristallographe(كذلك تم خلق مخبر لدراسة التبلور        

   .العالقة بين المنظمات الحرفية والجامعية

وفي األخير يمكن القول أن هذه الكلية قامت بمجهودات علمية جبارة في الفترة االستعمارية        

كتشاف أدت إلى ا. مكنت من إجراء الدراسات المتخصصة في المشاكل ذات الطابع العلمي والتقني

الذي مكن من استغالل الثروات الموجودة وحل المعضالت ) االكتشاف العلمي للجزائر(الجزائر 

  . االستغالليالمتعلقة باالقتصاد
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  :المعاهد الجامعية- 5   

 ونظرا للتطور السريع الذي عرفته جامعة ،  الدراسات العليا دائما نحو التخصص        تتجه

فقد . الطبأو  اآلداب أو االقتصاد أو الحقوق أولفترة االستعمارية سواء في مجال العلوم الجزائر في ا

 ، ول العلمي به ضرورات البحث والفضوحتد متخصصة في فترات مختلفة حسب ما أ معاهإنشاءتم 

 الكليات بالكثير من  فتدعمت، أخرىوكذا االكتشاف من جهة والحاجة لبعض التخصصات من جهة 

  :أهمها الجامعية المعاهد

 :)IRS( الصحراويةاألبحاثمعهد - 5-1

 ،  العلوم االستعماريةة استجابة لرغبة أكاديميم1937 جويلية 10ن  بموجب قانوأنشا وقد        

 E.Fوكان السيد . الفرنسية جنوب الصحراءإفريقيا  بمحيطلدراسة وتثمين الصحراء وربطها

gautier ، 1(م1929ـ مذكرته الشهيرة ل الصحراء فيأهميةقد راهن على(. 

 دائم من جامعة الجزائر ومن مختلف التخصصات  عضو50يتكون طاقم عمل المعهد من        

جنوب  إفريقيا  الشمالية ووإفريقيا ، ) من فرنسا األعضاء باحثين وبعض -  مبشرين- أطباء(

  .الصحراء

 ثم باحث R maireلم النبات  عايترأسها أعضاء 10هذا الطاقم تسيره لجنة مديرة من        

  . يجد له مقراأنة معهد الجغرافيا قبل كان مقر المعهد في ضياف و. M dalloniالجيولوجيا 

 جويلية مهمة هذا المعهد والمتمثلة في توثيق واستغالل 10حددت المادة الرابعة من قانون        

تنظيم هذه الوثائق وجردها   و.أبحاثوكل ما يتعلق بالصحراء من . ونشر الوثائق حول الصحراء

 مكتبة متخصصة في الصحراء تنشر كل المستجدات حول إنشاء وتم ، عن طريق تقنيات التوثيق

  . منها تغطية جوية بالصور للصحراء الجزائرية، الصحراء

  :أهمهاكما نظم المعهد رحالت استكشافية للصحراء وجماعية للعلماء نذكر 

 مذكرات حول الصحراء 6 بإصدار عالم انتهت 12مت وض) م1945-1944(ان مهمة فز -

  .الليبية

 . انتهت باكتشافات هامةم1945) تاسيلي ناجر(مهمة  -

 مالحظات ضمت بدون اسم أعمال وهي الصحراوية النشريات الصادرة عن المعهد فنجد الحوليات أما

  )2(. المذكرات الخاصةوأيضا)  جزء17(وتقارير ومقاالت 

  

  

  

                                                 
)1(  Rapport de R. Capot.rey a l’occasion de  cinquantenaire, PP 163-168. 
)2(  ibid .PP 163-168. 
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ات هامة في المعادن فت الصحراء اكتشاف علماء وباحثين تابعين للمعهد عربفضل مجهودات      

ات مختلفة ومن كل وذلك بالتعاون والتنسيق بين علماء من جنسي, بل التاريخوالطاقة وما ق

 ومعرفة)  المعادن،  النبات،  المياه، المناخ( االكتشاف العلمي للصحراء إلى أدى امهذا . التخصصات

  . تطويرهاةوإمكانيظروفها 

 : العليااإلسالميةمعهد الدراسات - 5-2

 يتمكن الطالب إذ ،  والثقافة الفرنسيةاإلسالميةوهو معهد جامعي متخصص في الثقافة العربية        

 العربية كلغة اختارواالذين و) اإلسالميةالثانويات الفرنسية (حاملي شهادة البكالوريا من التعليم الثانوي 

 ، كما يمكن غير الحاملين للبكالوريا من دخول المعهد عن طريق مسابقة. لتحاق به من االأولىحية 

  .)1(في شارع الفيجري) Le Palais D'Hiver(في   تاريخ افتتاح المعهدم1946 أكتوبر ذوذلك من
  

يسهر على تقديم الدروس أساتذة من قسم اآلداب والحقوق وأساتذة ثانويين في المواد التالية        

 ترجمة ،  الحديث،  حفظ القرآن،  الحقوق اإلسالمية،  اللغة واآلداب العربية، فلسفة اإلسالميةال(

أما المواد المدرسة بالفرنسية فهي ، ))العربية( القواعد والنطق،  المواريث، النصوص المختلفة

 القانون ، دارية الحقوق اإل،  تاريخ وجغرافية العالم اإلسالمي،  اللغة الفرنسية، الحضارة الفرنسية(

 ،  القانون الدستوري،  التشريع المقارن اإلسالمي،  التشريع الجزائري،  االقتصاد السياسي، المدني

   ...).،  التنفيذ المدنيإجراءات

ويمكن للطلبة االختيار . مدة الدراسة هي عام واحد لحملة البكالوريا وسنتين لمجتازي المسابقة       

  :بين ثالثة تخصصات

  .ويكون القضاة المسلمين: التخصص القضائي-     
  

  ).الثانوي- المتوسط- االبتدائي(ويكون أساتذة العربية : التخصص األدبي-     
  

  .ويكون المترجمين والموظفين اإلداريين: التخصص اإلداري-     
  

اب عن كما يمكن لهم تحضير الليسانس بعد الحصول على شهادة المعهد في كلية الحقوق واآلد       

  .IIطريق مسابقة من الدرجة 

حظى هذا المعهد بمكانة هامة في جامعة الجزائر والجامعات الفرنسية عموما وسمعة        وبذلك ي

  .اإلسالميطيبة بين الطالب المسلمين الحترامه للغة العربية والدين 

  

  
                                                 

)1(  rapport de M.H. Peres. directeur de l’institut d’étude islamique sup. a l’occasion de cinquantenaire.PP169-
172. 
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 :معهد الدراسات السياسية- 5-3

 أكتوبر 09 (2283/45مرية رقم  تطبيقا لألم1949 تأو 02 هذا المعهد بموجب قانون أنشا        

) م1945 أكتوبر 09 (2285/45المتعلقة بمعاهد الدراسات السياسية المكملة لمرسوم ) م1945

 . الفرنسي العمومياإلداريالخاص بالتنظيم 

 المنشأ  لجامعة الجزائراالستعماريةواالجتماعية  اإلدارية مكمال لقسم العلوم وجاء هذا المعهد       

  .م1941 نوفمبر 19وفق قانون 

في وقت لم . علوم السياسيةفي انتظار تحويله لمعهد لل) م1948-1947 ( بدأ يعمل في الموسم       و

  ).بوردو، تولوز، لغرونوب، ليون(يكن موجودا هذا التخصص سوى في بعض الجامعات الفرنسية 

فمن .  لهذا المعهد المهمة المزدوجة إلى م1945 أكتوبر 09 أمريته من األولى وتشير المادة        

 واالجتماعي ومن جهة واإلداري في الجانب االقتصادي واآلدابجهة يكمل عمل كليات الحقوق 

 والحياة اإلدارية باألمور المتعلقة اإلشكاليات يؤهل الطالب ويزودهم بمناهج العمل لحل أخرى

  .االجتماعية

 تضمن أيضاو.  المختلفةاإلدارية اموالمه، لإلدارةلمدرسة العليا  كما يؤهل الطلبة لدخول ا       

  . والخاص الفرنسيالمدرسة تكوينا تطبيقيا في الوظيف العمومي

  : التاليةشهاداتالات بعد البكالوريا ويقدم التكوين في هذا المعهد يدوم ثالثة سنو       

  .ة للطلبة المحليينشهادة الدراسات الشمال افريقي -
  

  .األجانبهادة الدراسات السياسية للطلبة ش -

في مجال . إفريقيا والفريد من نوعه في شمال األولهذا النوع من التكوين جعل هذا المعهد        

ويستجيب لحاجات . واآلدابوهذا الدور يعتبر تكميلي لدراسات الحقوق . لإلطارات اإلداريالتكوين 

   )1(. الفرنسيةقياإفريالوظيفة المحلية للشباب الفرنسي في 

  

                                                 
)1(  Rapport de J Malibeau-rey. A l’occasion de cinquantenaire PP 182-186. 
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  : معهد الدراسات الفلسفية-4- 5 

 ماي 05م الذي اقره قانون 1951 جوان 25 هذا المعهد باقتراح من مجلس الجامعة في أنشا       

 Chaire( والسيد ، م1952 جوان 03مديرا له في ) Pierre Mesnard(عيين السيد وتم ت. م1952

ray ( م1956 أكتوبر يصبح هو المدير في أن قبل م1952نائب مدير في نوفمبر.  

 للدور  طبقاك وذل luis Bourgeمثل نفس ال  علمأساتذةاستطاع هذا المعهد ضمان تعاون        

 وتقديم تعليم مكافئ ية واالجتماعيةالفلسفلعلوم  في اواألعمال األبحاثطير المنوط به والمتمثل في تأ

ر البحوث المتخصصة لجامعة الجزائر ومراكز  ويسهل نش.واألجنبيةلمعاهد التخصص الفرنسية 

  . األخرىالبحث 

 لتحضير شهادة عليا في علم الجمال م1953تحصل المعهد على تسريح وزاري سنة        

)estitique (ثم على مخبر لعلم النفس التجريبي.  

لتي  اPsychologie social-sociométrie أشهرصدر المعهد نشرة خاصة تطل كل ثالثة أ       

  .فريقياإل على علم النفس متعلقة بالشمال وأعمال فلسفية أعمال نشرت

 التي تصدر م 1954المنشأة سنة في الجمعية الجزائرية للفلسفة أعضاء المعهد أساتذة         ومعظم

  )1("مجلة الدراسات الفلسفية"

  : معهد االثنولوجيا- 5-5

 في تنظيم وجمع األساسية وحددت وظيفته م1956 مارس 31 هذا المعهد بموجب قانون أنشا       

  .إفريقيالوجيا شمال و المتعلقة باثناألبحاثالبيانات وانجاز 

 األربعةوكل هذا عن طريق خلق وتنظيم تعليم عصري وبداللة المعلومات المتوفرة للكليات        

 - ولوجيةببيئة االنتر ال- واإلنسانية الشروط البنيوية - ولوجياباالنتر"لجامعة الجزائر في مجاالت 

  ".الخ... االنتوغرافيا-  الحياةأنماط - الديموغرافيا-البشريةالجغرافيا 

 ماعدا مميزة في شكل دوريات ونشريات أعمال لم نجد له ،  هذا المعهدنشأةونظرا لحداثة        

  الدراسة بهوزو ومدة  االمازيغية في تيزي الدراسات على توجيه التحقيقات االجتماعية لمركزإشرافه

  )2(.م1956 أفريل 13وذلك وفق قانون . ولوجياتكون لسنتين تنتهي بدبلوم االثن

  

  

  

  

  

                                                 
)1(  rapport de directeur M.J chair-ray a l’occasion de cinquantenaire P 182.  

 Pr. Marçaisتولى إدارة هذا المعهد السيد  )2(
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  :)L'Urbanisme(معهد  التمدين - 5-6
  

. م1946 ولم يبدأ العمل إال في سنة .م1942 جويلية 11نشأ هذا المعهد بموجب قانون أ       

وعلى . متعلقة بإنشاء وتطوير المدنيتلخص الغرض من إنشائه في تنسيق وتطوير األبحاث ال

تنظيمها  و.ية في تنظيمها وتوسعها العمرانيالخصوص تلك الدراسات المتعلقة بالمدن الشمال افريق

  )1(.اإلداري واالقتصادي واالجتماعي

 مهندسين -مهندسين معماريين( المختصين في التمدين إلىالتكوين في هذا العهد موجه        

 لمعالجة مشاكل المدن المدعوين الموظفين في المصالح العامة  لتأهيلوكذلك موجه ) ن متاري-تقنيين

وهذا بغرض مواجهة المشاكل المتعلقة بالتهيئة )  العموميةاألشغال -المندوبيات المالية(والتمدين 

  .آنذاكلقلة المتخصصين . العمرانية والتجهيز وتطوير قدراتهم في التخصص

وبرنامج التعليم يتناول المقاييس التالية . تخصص بعد سنتين من الدراسةيمنح المعهد شهادة في ال

وتوكل الدروس ).  تقنيات تهيئة المدن- علم االجتماع واالقتصاد- الحقوق-التاريخ والجغرافية(

عادة . وتنتهي الدراسة بانجاز الطالب لمخطط تهيئة لبلدية صغيرة.  االختصاصوأهل المادة ألساتذة

  .من البلدياتللعينات المستهدفة  في عملية التهيئة الرسمية األبحاثه ما تستخدم هذ

  

  :معهد التربية البدنية والرياضة- 5-7

 وذلك م1937 هذا المعهد ليعوض المركز العالي للتربية البدنية الموجود في الجامعة منذ أنشا       

  .م1944 أفريل 24بموجب قانون 

 العلمية التطبيقية للتربية البدنية والرياضة وفي نفس لألبحاثز  هو خلق مركإنشائهالهدف من        

نهي التعليم بشهادة الكفاءة  يإذفي التربية البدنية والرياضة ) أساتذة(الوقت موجه لتكوين مربين 

  .لألساتذة

 من كلية الطب سيره أستاذيو. م1943 ذ منر الفيزيولوجيايتخذ من كلية الطب مقرا لها في مخب       

جلها من حقوق تسجيل الطلبة وتبرعات ,  ويتمتع بميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الجامعة نذاكآ

  .الجماعات المحلية

  

  

  

  

                                                 
)1(  Rapport de N.J Alazard doyen de la faculte de lettre a l’occasion  de cinquantenaire PP 189-191. 

 



 75

  )hygiène et médecine d'autre mer (النظافة والطب لما وراء البحار معهد - 5-8

 Institut(ا الشمالية  هذا المعهد بتغيير تسمية اختصاص معهد الطب الكولونيالي إلفريقيأنشا       

de médecine coloniale de l'Afrique de nord( ، حمل االسم أن بعد م1947 وذلك منذ 

  .م1913ذ السابق من

توقف و) trochomologie, bactériologie(شهادات في في ظل تسميته السابقة يقدم  المعهد كان 

  .م1947عنها سنة 

 وذلك لتكملة معارف ،لنظافة والطب لما وراء البحار متخصصين في اأصبح يقدم دبلومينو       

 المنتشرة وبئة لأل وكذلك بالنسبة،علم األوبئة للمناطق الحارة ونظافة الجزائررنسيين في األطباء الف

  .في الجزائر

 الهيدرولوجيا(ـ وهي موجهة ل) La croix( في هذا المعهد على مسؤولية المدير األبحاث        تتم

  .وأخرى للمناطق الحارة)  البرازتيولوجيا،جياوالبكتريولو

 ومحاربة الحشرات المنزلية والناقلة لألمراض مي للنظافةقام هذا المعهد بتنظيم المؤتمر العال       

  .)typhus")1" محاضرة حول محاربة Sacca حيث ألقى الدكتور ، م1950في عام 

 مجال الطب وهو مكمل لكلية الطب في يعتبر هذا المعهد على قدر عالي من التخصص في       

  .تشكل فضاء بحث غير معروف بالنسبة لألطباء القادمين من فرنسا. اختصاصات ذات بعد محلي

  :)Psychotechnique et Biométrie( البسيكوتكنيك والبيومتري معهد- 5-9

  .م1941 ذ منلية الطب المنشاةتطور هذا المعهد عن قاعة البسيكوتكنيك والبيومتري في ك       

 ، الهدف منه هو تكوين إطارات في المجال التطبيقي للبسيكوتكنيك وذلك بعد سنة من الدراسة

  .كما يعمل على القيام بأبحاث على المستوى التطبيقي المهني، للحصول على شهادة الكفاءة

                                                 
)1(  Rapport de M le pr. La croix  a l’occasion de cinquantenaire P 195. 
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 الدراسات  بمعهدقااللتحا) Operateur(يمكن لطلبة المعهد الحاصلين على شهادة الكفاءة        

  .  ليصبحوا مستشارين للتوجيه المهني بباريسهلألعمال والتوجي

ليعملوا بعد ذلك على اختيار العمال الموجهين للجزائر تحت وصاية وزارة العمل وبذلك        ثم 

ل ما يتعلق بالمشاكل اإلنسانية المتعلقة بالتالؤم مع ك بإذ يعنى. د من نوعه في تلك الفترةيكون الفري

  )1(.مل لدى المترشحين المتقدمين للوظائفالع

  

  :معهد األرصاد الجوية وفيزياء األرض بالجزائر- 5-10
  

وأقدم .  إذ بدأت منذ االحتالل، تعد األبحاث الفلكية في الجزائر من أقدم العلوم االستعمارية       

  .ة من طرف مصالح الهندسة العسكريةالمنشا. م1838 إلىالمحطات تعود 

 كما ارتبطت أيضا بأسماء ، م1883 ذأما األرصاد الجوية فقد ارتبطت بكلية العلوم من        

  ).Tomas, Comessiat, Tlevouet (األساتذة
  

 Alassere  في جامعة الجزائر تحت إدارة السيدم1913أعيد تنظيم مخبر األرصاد الجوية في        

  .لك الموجود في فرنسا معهد موافق لذاألرصاد الجوية إلى تحولت مصلحة م1931 مارس 04 ذومن

 ، م1932وإضافة لمرصد الجزائر الكائن ببوزريعة تم إنشاء مرصد ملحق في تمنراست في        

  ). مغناطيسية األرض-النشاط الزلزالي(لدراسة فيزياء األرض 
  

 الجزائري  إضافة إلى أبحاث حول المناخ، استطاع المعهد القيام بجميع األبحاث في تخصصه       

ومحطة . وكذلك تمكن من تنصيب محطات ملحقة في سطيف وغليزان  لهذا الغرض. والصحراوي

وكذلك بالنسبة . األرضي سيدي الشيخ تسجل الحركات الطويلة للحقل األبيض في  ثانويةمغناطيسية

 بفضل جهاز ، لمرصد تمنراست الذي يرصد الحركات االلكترومغناطيسية بحساسية عالية

)Variometre (للتغيرات السريعة.  
  

  .هدا المع بين مناألهموهو . م1956 به سنة األشغال معهد الدراسات النووية فلم تكن قد تمت أما

  . ألنه يتجاوز التحديد الزماني لموضوع الدراسة، لذالك لم نتطرق إليه

  

  

  

  

                                                 
)1( Rapport de M Pr J. Malmejoc a l’occasion  de cinquantenaire PP 197-200. 
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  :معهد العلوم اإلدارية واالجتماعية- 5-11

 ونتيجة ، وهو معهد مشترك بين كلية اآلداب والحقوق،م1947ي  هذا المعهد أعماله فأبد       

 باستحداثها لشهادة عليا للدراسات اإلدارية ،م1912 طويل بدأته جامعة الجزائر منذ لمجهود

 مشروع إلنشاء معهد للدراسات ، م1938 وكذلك كانت كلية الحقوق قد اقترحت في ماي ، الجزائرية

  .لكن المشروع تعطل بسبب الحرب. تعماريةاإلدارية الشمال افريقية واالس

 معهد العلوم م الذي أنشأ1941 نوفمبر 19مرسوم م وذلك وفق 1941       تم إحياء المشروع سنة 

وبدا . م شروط عمل هذا المعهد1941 مارس 14اإلدارية واالجتماعية االستعمارية وحددت أمرية 

  .ون مواصلة أعماله وبقي يواجه صعوباتلكن انزل الحلفاء حال د. م1942المعهد العمل سنة 

م 1945 أكتوبر 09       الحكومة العامة بدورها اهتمت بوضعية هذا المعهد وأصدرت أمرية في 

- 1947( هذا المعهد الذي بدا أعماله في الموسم لدراسات السياسية وأيضا دعت لتنشيطتنشأ معهد ا

  ).م1948

اجة ضرورية وهي السماح لطلبة شمال إفريقيا المنتقلين        جاء إنشاء هذا المعهد ليستجيب للح

  . بمزاولته محليا في جامعة الجزائر، لمواصلة هذا التخصص في جامعة فرنسا

        وأيضا استجابة لحاجة عملية وهي تكوين متخصصين في العلوم االجتماعية ومضطلعين 

  .بالمشاكل السياسية واالقتصادية المتعلقة بشمال إفريقيا

وبذلك يتوجه هذا . )القانون الخاص (م 1947       وهذا خاصة منذ إعالن دستور الجزائر في 

المعهد نحو تزويد كل من له عالقة بالتخصص من موظفين وطلبة ومهتمين بثقافة متعلقة بشمال 

  . النواحي اإلدارية واالجتماعية والثقافيةمنإفريقيا 

 -  المقاييس– البرامج (لذي تحصلنا على رزنامته الدراسية هذا المعهد هو الوحيد من بين المعاهد ا

  )1( )الخ....المواد المدرسة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 03 انظر الملحق رقم  )1(



 78

  

  :)IPA (لألعمالمعهد التحضير - 5-12

 وهو معهد جامعي تحت رعاية كلية الحقوق والعلوم ، م1957 أوت 05 بموجب قانون أنشا       

  .م1957االقتصادية بدا العمل في ديسمبر 

.  لتسيير المؤسساتاألساسية والمعارف اإلداريةز برامج التدريس على مختلف المناهج ترتك       

  ).CADE( المؤسسة إدارةويقدم شهادة القدرة على 

 األهداف هذا المعهد لتحقيق ويسعى.  من مختلف الكلياتأساتذة من اإلداري يتكون مجلسه        

  :)Chabert()1( لذلك مديره أشارالتالية كما 

 المؤسسات لتحسين وإطاراتير وتحديث المعارف العلمية والتقنية لرؤساء تطو -1

 . للمؤسساتاإلنتاجية

  .تحضير الطالب وتسهيل اندماجهم في الحياة االقتصادية -2

 الحلول للمشاكل التي تطرح على مستوى التسيير الحديث للمؤسسات وإيجاددراسة  -3

 .في الداخل والخارج

المؤسسات العمومية والخاصة والمجموعات المهنية تسهيل االتصال بين الجامعة و  -4

 .لمعالجة كل المشاكل ذات الطابع االقتصادي والقانوني واالجتماعي في عالم األعمال
 

يعتبر هذا المعهد من احدث المعاهد المنشاة في الجزائر قبل االستقالل ولم تكتمل الغاية من        

  .انجازه حتى رحيل االستعمار

والتعمق في تطورها . قة انه ال يسعنا المجال لتقديم تفصيالت أكثر حول الكليات والمعاهدالحقي       

الن ذلك ) التطور اإلداري ..،  الطلبة،  البرامج الدراسية، تاريخ المقاعد(باإلحصائيات الالزمة 

  . ومتعمقايتطلب بحثا منفصال

للكليات والمعاهد لتستجيب للحاجيات وما يمكن مالحظته بعد هذا العرض هو التوجه المحلي        

مع محاوالت بلوغ نفس المستوى العلمي والتنظيمي للجامعات . المحلية في الجزائر المستعمرة

بل يمكن القول بان جامعة الجزائر انفردت ببعض التخصصات وكانت القدوة في كثير من . الفرنسية

وبذلك كانت في خدمة . من نظيراتها في فرنساالدراسات والعلوم المتعلقة بشمال إفريقيا عموما أكثر 

سواء بتقديم تعليم للجالية األوربية أو تقديم الخبرات والمعارف . األهداف االستعمارية المرجوة منها

  .وهذا ما سنتطرق إليه الحقا. ومات للجهات االستعمارية المتخصصةوالمعل

  

                                                 
)1(  Rapport de M. Chabert, a l’occasion  de cinquantenaire. pp 179-181. 
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  :المرافق الملحقة بالجامعة-ب

  :المكتبة الجامعية-1- ب

 مدرسة الطب التحضيرية كانت أنغير . م1879 ديسمبر 20 هذه المكتبة وفق قانون  أنشأت       

  .إنشائهام تاريخ 1857تحتوي على مكتبة وطنية منذ 

 ، م1909 ديسمبر 30 جامعة وفق قانون إلى للمدارس رصيدا لمكتبة مشتركة بتحويلها أصبح       

ويعتبر مجهود . م1888 جانفي 28 ذ الرئيسية للجامعة منوكانت هذه المكتبة قد استقرت في العمارة

وذلك بالنظر لفترة مكوثه .  من بين الذين تداولوا على تسييرهاأهمية األكثر. Luis paoliالسيد 

  ) .م1925 ديسمبر 30 إلىم 1884 ديسمبر 1(الطويلة بها من 

 من األدنىتضمن الحد  م Paoli 1906 حسب ما ورد في تقرير إنشائهاكانت المكتبة حال        

، وقد )1(  القاعةأعوان 04م سوى مكتبي رئيسي ومكتبي و1925 غاية إلىم ضكن تت لم إذالخدمة 

فساعة . م1962 جوان 07 والى غاية تعرضها لحادث الحرق في إنشائهاتطورت المكتبة كثيرا منذ 

قدر إلى رصيد ) 1958-1957(ي الموسم ووصلت ف)  كتاب40.000( لم تكن تضم سوى إنشائها

من الدوريات والمجالت العلمية المتخصصة ) 1275( وكانت تستقبل حوالي ،  كتاب486.361ب

  . هذا من الناحية الكمية،  وهذا ما يدل على ثرائها العلمي في كل االختصاصات،)2(سنويا

  بناياتبين لمحتواتها وتنقيالت.  من حيث موقعها ومقرها ورغم تعرضها لترتيبات كثيرةأما       

  .اآلن إلى الجامعة فان موقعها ظل ثابتا في وسط العمارة الرئيسية للجامعة

م 1835 الطلبة التردد على المكتبة الوطنية المنشاة منذ بإمكان للمكتبة الجامعية كان وباإلضافة       

قيت تحت سلطة بو،  مؤسسة ثقافية استعمارية في الجزائرأقدم وبذلك تكون ، بقرار من وزارة الحربية

  . وزارة التربيةإلى حولت أين م1948 غاية إلىوزارة الحربية 

ة في  البناية العصريإلى تنتقل أن قبل األركان في شارع قيادة م1863 ذبقت المكتبة في منزل الداي من

وفتحت . م1954 افريل 10والتي شرع في انجازها يوم . Toubarelمن تصميم المهندس ) الطغارة(

  .م1958 ماي 12للجمهور يوم  أبوابها

ضرب أكذوبة م نهارا عمال بربريا ي1962 جوان 07شكلت حادثة إحراق المكتبة الجامعية في        

  .المهمة الحضارية في العمق

  

                                                 
)1(  Lius Paoli.Op.cit. P 216. 
)2(  Rapport de M. Koelbert, conservateur de BU, a l’occasion  de cinquantenaire PP (214-220). 
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لم تشأ األيدي الحاقدة أن تتركه كقيمة علمية ألبناء .  كما تشكل إهدارا لجهد علمي كبير       

 بوصفه اإلنسانيةوهذا العمل الشنيع يعتبر جريمة ضد .  الجزائر المستقلة يوظفونه في بناء، الجزائر

  .)1()مدانة دولياال(محوا للذاكرة الجماعية 

  :)La rober seau(منزل استقبال الطلبة -2 - ب

 إمكانيةمالذا لعدد كبير من الطالب الذين ال يملكون ) فيال وثالثة عمارات(عتبر هذا المنزل  ي       

 الحمامات وبالتالي أو في فنادق رخيصة اإلقامة والذين كانوا مجبرين على ، فة جامعية غرإيجار

 الطلبة الفقراء وخاصة المسلمين بسبب غالء إليواء م1948 نوفمبر 19 منذ اإلقامةخصصت هذه 

جمعية : أهمهاومجموعة من الشخصيات والجمعيات ) Gau(وذلك بمساعدة عميد الجامعة . اإليجار

  . من طرف عميد األكاديمية في الجزائرةبة المرؤوسبيت الطل

 م1951 سنة هوفتحت مطعم ووسعت، األسرة غرفة وعدد من 68 تظم حوالي اإلقامةكانت هذه        

  . ظلت مكتظة وال تؤوي سوى الطالب الفقراءأنها إال غرفة جديدة وملعب ومكتبة 93حداث باست

  :  الجامعية بن عكنوناإلقامة -3- ب

 وقد خصصت للطلبة القادمين من جنسيات ، بالرائعة في مذكراتهاإلبراهيميوصفها الطالب        

وى للطالب الميسورين ماديا دون أ ولقد كانت م، وعربية المسجلين في جامعة الجزائرأوربيةمختلفة 

  .  بهااإليجار بسبب غالء ، غيرهم

 في اإلقامة وعرض مجسم لهذه ،يجاراإل بسبب شكاوي الطلبة من غالء اإلقامة هذه أنشأت       

  .)2(م قبل الشروع في انجازها1950 جويلية 19 الجامعية بباريس في تلإلقامامؤتمر دولي 

 الستيفائها الشروط اإلقامةه ذ لتكون مقرا لهآنذاكتم اختيار منطقة بن عكنون في بلدية االبيار        

 بانجاز عمارتين األشغال وبدأت. مشروع تم المصادقة على الم1950وفي نوفمبر . الضرورية

حتوي لتصبح مرفقا طالبيا فخما ي) م1958-1954( تتوسع بين سنوات اإلقامة وبدأت.  غرفة108ب

 بتزيين الواجهة Carmon krack من ذلك تحفة فنية حيث قام النحات وأكثر بل ، على كل المتطلبات

  .Blasaleك  وعامل السيراميFernaz وكذلك الرسام Damboiseرفقة 

اإلقامة كنتيجة لمجهودات جمعية  فقد جاءت هذه ،  بالعمل الهيناإلقامةنجاز هذه إلم يكن        

  . حال افتتاحهااإلقامة رئاسة التي تولت Charlez volin برئاسة السيدة ، م1943 عام خاصة أنشأت

  

  

        

                                                 
)1(  Abdi, vers la reconstruction de la bibliothèque universitaire, étude bibliographique. no pub p13. 

    .3- 1الملحق رقم  .أنظر الصورة للمجسم 2
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 وحال اكتمالها ،ية والمندوبية العامة واقتطاعات من وزارة الترب، بتمويل خاصاإلقامةاشتغلت هذه  

 ،  مطعم، مكتبة( طالب وطالبة ومزودة بكل وسائل الراحة 1000 وتستوعب اجناح 20تضم كانت 

  ). مكتب بريد ونادي ثقافي،  مصلحة طبية،  قاعة الرياضة،  قاعة المحاضرات، نادي

 مكون من كبار الموظفين  تسير من طرف الجمعية المنشاة لها ومجلساإلقامةكانت هذه        

  .اإليجار بهاغالء  للطالب بسبب اإلقامة ورغم ذلك فلم تكن تغطي كل مشاكل ،والطالب

 ، م1945 سنة أنشأت هذه المرافق كانت بجامعة الجزائر لجنة الخدمات االجتماعية إلى  إضافة       

قى تمويال من الوزارة وتتبع  الجزائر مكلفة بتسيير المرافق الجامعية وتتلأكاديميةبرئاسة مدير 

لمطاعم الجامعية ذات الطابع بالنسبة لتعليمات المركز الفرنسي للخدمات الجامعية وخاصة 

  .االجتماعي

  
 



  - 82 -   

  :الفصل الثاني

  )م1956 – 1909(ن في جامعة الجزائر والقضايا والوطنية والطلبة المسلم

   . مقدمة

I. م1956 – 1909(ن في جامعة الجزائر والطلبة المسلم( 

  ).1956 -  1909(التحاق الطلبة المسلمين بالجامعة   ) أ

 .الحياة الطالبية في جامعة الجزائر ) ب

 .فروع االستقطاب الطالبي ) ت

.II 1956 -  1909(الطالبية والقضايا الوطنية   المنظمات(  

  .المنظمات الطالبية  ) أ

 .بدايات الثورة والتحاق الطلبة بها ) ب

 .تقييم الدور السياسي للطلبة وخريجي الجامعات ) ت

 

 .خاتمة
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 :مقدمة

 ،ة في مختلف الجامعات الفرنسي    ،       تمكنـت فئة من الجزائريين على قلتها من مزاولة التعليم العالي         

. م1956 ماي   19في   إلى غاية اإلضراب والتحاق معظم الطلبة بالثورة      وفي جامعة الجزائر حال نشأتها      

ووجود هذه الفئة يطرح أكثر من سؤال حول ظروف التحاقها بالجامعة وعالقتهـا بـالجزائريين عامـة     

 واالستعمار الفرنسي من جهة،    القضايا الوطنية    اتجاهمواقفها  تطور نظرتها و   و  خاصة والجالية األوربية 

واإلدارة خاصـة وأنـها على احتكــاك دائــم بأوســاط المثقفـين الفرنـسيين              . من جهة أخرى  

ومدعوة لتعلب دور الريــادة     وارتباطها باإلدارة االستعمارية،    .االستعمارية، بحكم وجودها في الجامعة    

وعليه يبـرز الـسؤال     ،  بني جلدتهم  واألهالي من    االستعماريةودور الوسيط بين السلطة     ،  بالنسبة لشعبها 

  :التالي

  

 وكيـف كانـت     ؟جامعة الجزائـر   ووجود الطلـبة المسلمـين في      ما هـي ظـروف التحـاق           

 اتجاه القضايا الوطنية من جهة، والدور الذي اضطلعوا به حيال السياسية االسـتعمارية              ونظرتهم حياتهم

  ؟سلبا وايجابا
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I - م1956 – 1909(ن في جامعة الجزائر ومسلمالطلبة ال.(  

  ): 1956 - 1909(التحاق الطلبة المسلمين بجامعة الجزائر   ) أ

ظل التحاق الطلبة المسلمين الجزائريين بالجامعة الفرنسية في الجزائر، وقبلها في المدارس        

 شك إذا أوعزنا هذا الضعف وال يداخلنا.  مقارنة بأعداد األوربيين والفرنسيين،التحضيرية العليا ضعيفا

 االبتدائية والمتوسطة ،ىيم األولعل مراحل التأنطالما . ميإلى مراحل السياسة االستعمارية في مجال التعل

  . عن إيصال الطلبة إلى هذا المستوى من التعليمالمسؤولةوالثانوية هي 

  

قيق هدفين أساسيين يتمثل المعروف أن السياسة االستعمارية في مجال التعليم عملت على تح       

 مرتاديه أو المرغوب فيهم منهم في مؤسساته بواستقطا. األول في محاربة التعليم األهلي بكل مؤسساته

 وهذا ما يفسر جانبا من ،التعليمة الموجهة لألهالي والموصوفة بالتجهيل لدى الكثير من الباحثين

نمط من التعليم ال يؤدي إلى الجامعة سمي الوصول الضعيف إلى المستويات الجامعية من خالل خلق 

  ).ب(بالتعليم االبتدائي العالي أو الصنف

  

 فإذا نظرنا   ،اإلحصائيات بدورها الصورة الهزيلة لرواد التعليم العالي الفرنسي في الجزائر         تعكس         

 الفرنسية  انوياتم في مجموع الث   1905سلم سنة   م طالب   125 حوالي    فإننا ال نجد إال    ،إلى التعليم الثانوي  

 1914  سـنة  طالـب  170ثم تقهقر إلـى     . م1910 طالب سنـة  180وارتفع العدد إلى    . ي الجزائر ـف

 )1(.، والذين ال يوفق منهم إال عدد قليل في شهادة البكالوريام1930 سنة  طالب386ليصل إلى 

 م1884 لم تـسجل سـنة     تتوافق اإلحصائيات السابقة مع اإلحصائيات الجامعية، فالمدارس العليا              

 طالـب   62ثـم إلـى     م  1907 طالب سنة  50العدد إلى حوالي     وارتفع هذا    . مسلمين فقط   طلبة 6سوى  

   .)2(م1922سنة

 طالـب فـي جامعـة       600جد حوالي   ضعيف مقارنة باألغلبية السكانية لن    ستمر هذا االرتفاع ال           ا

  .الجزائر نهاية الخمسينيات من القرن الماضي

فإذا قارنا عدد الطلبة المسلمين بنظرائهم من أبناء المستعمرة من          . وسيلة لالستدالل أيضا  ارنة  المق       

ووصلت إلـى حـدود     .  تعداد طلبة الجامعة   ن م %5المعمرين والفرنسيين، فان نسبتهم لم تكن لتتجاوز        

  .م1954 كحد أقصى مع بداية الثورة سنة18%

  

                                                 
)1(  Expose de la situation général en Algérie(1894-1960). Voir aussi: statistique general de l’Algerie (1894-1929). 

  .28، ص2007ترجمة محمد سعود وآخرون، دار القصبة، الجزائر ) 1962-1900 (النخبة الجزائرية الفرنكوفونية: غي بارفبلي )2(
  C R Ageron histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit.  
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 االستعمارية التي لم تكن في خدمة أغراض تعميم التعليم،            ترتبط تغيرات هذا الضعف الكمي بالسياسة     

 أكاديميـة فرغم وجود قانون إجبارية التعليم، وتطبيق سياسة جول فيري ومجهودات جون مار عميـد               

المعمـرين  فان النظرة إلى تعليم األهالي لم تتغير، فقد بقي تخوف الساسة شديدا ومعارضـة               . الجزائر

ن يمر التلميذ المسلم من مرحلة تعليمية  ألخرى وفق تصفيات عسيرة عادة ما              لهذا كا العملية،صلبة لهذه   

  )1(.تكون مقترنة بموقف أوليائه من االستعمار وعالقتهم به

  

الثانويات تقبل سوى أبناء الخيام الكبرى من حاشية االستعمار وخدمه من قياد ومعلمين             لم تكن   و       

 أبنـاء   الثانويات، ونادرا ما كان يلتحق بالكوالجات الفرنسية أو          وأعوان الصحة واإلدارة والجيش    أهليين

  .اإلدارة االستعمارية وجهة نظر ة أو ميسورة أو مأمونة الشرور منمن عائالت غير منتفذ

  

 فئتين  فوجود. سار العلمي ألبناء األهالي   كانت خطة ذكية لحرف الم    ، ف طبيعة التعليم وفيما يخص          

في أحسن األحوال كمعلمين، ووجود قلة      ) ب(حيث ينتهي المطاف بتالميذ الفئة      . )2(من المدارس أ و ب    

تعليم العالي علـى نطـاق واسـع        يعبر من جهة عن نية مبيتة لحرمان األهالي من ال         ). أ(قليلة في الفئة    

  . من جهة أخرى قلة التحاقهم بالجامعةويفسر

قادر على إعالة أسرته ال تمكنه مـن        الئري، غير   إن حالة الفقر والحرمان التي كان يعيشها الجزا              

 فهذه المـنح    ، ويوجه توجيها غير سليم    ،لمنح الثانوية والذي كان محدودا    لتعليم أبنائه، رغم وجود نظام      

  .ائيةكشكل من أشكال اإلقصاء واالنتق. م دون غيره،وعلى قلتها كان يستفيد منها أبناء أعوان االستعمار

 فمـرة كانـت تـدعي     . للوجود االسـتعماري   كانت كثيرة طيلة الفترة الطويلة       مبررات اإلقصاء        

السلطات الفرنسية إحجام الجزائريين عن مدارسها، ومرة أخرى تدعي عدم قابليتهم للتعليم إلقصائهم من              

 أو اإلهمـال المقـصود للمـدارس        ،وأحيانا أخرى كانت تحتج بانعدام التمويل     . التقدم إلى مراحل عليا   

  .ةاألهلي

ك الجميع أهمية العلـم     الثقافية في أوساط األهالي، وأدر    مع مطلع القرن العشرين انتعشت الحياة              

التعليم األهلي مـن      إما بسبب حالت الخضوع العامة التي فرضها االستعمار أو بسبب انتعاش           ،والتعليم

  .جديد في شكل المدارس الحرة

  

                                                 
 .47المرجع السابق، ص : يغي بارف:  )1(
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 ،تعليم تنبعث منه رائحة الوطنية     مهددة بالمنافسة الخطيرة من      يةوبالتالي أصبحت المدرسة الفرنس          

  .فانتعشت حياة الكتاتيب والمدارس القرآنية وحتى المدارس العصرية

  

 جوامـع   أي،العلم في تونس والمغرب ومصر    ر  بحواض هذه الحياة العلمية األصلية كانت مرتبطة            

  .فاظ على الروح العربية اإلسالمية للتعليم التي ساهمت في الح، واألزهرنوالقروييالزيتونة 

  

 وذلك بخلق نظام للتعليم يخدم      ،هذا االنتعاش، جعل اإلدارة االستعمارية تحاول االستقطاب األكثر              

 وهذا ما يفسر وصول بعض العناصر الجزائرية المسلمة إلى المراحل العليا ولكـن بنـسب                ،مصالحها

  .قليلة

  

 وذلـك منـذ إصـدار       ،ة لألهالي ظلت أمرا مستحيال    بن حرية التعليم بالنس   إ ف ومهما يكن من أمر          

 والذي تنص المادة الثامنة منه على منح الحاكم العام الحق في منع المـدارس               ،م1878 أوت   15قانون  

  )1(.الحرة للتعليم حماية للنظام العام

  

ـ ت اإلسالمية والثانو  جا الكوال عمارية أيضا عملت على انتقاء طلبة     اإلدارة االست         ـ  ي ة، ات المختلط

ومدارس المعلمين عن طريق التحقيق، فمثال المكاتب العربية هي التي كانت تختار طلبت الكوالجـات               

اإلسالمية في عهد اإلمبراطورية، وكانت أيضا هي التي تمنح االهليات لالنضمام إلى المعاهد العليا عن               

  .لوريا اللتحاق بهاكا تشترط البطريق مدير اكادمية الجزائر في وقت لم تكن

  

الدوافع لمثل هذا النمط من السلوك االنتقائي ذو الطـابع االقـصائي كانـت عديـدة فـاإلدارة                         

  .عي ضرورة وجود عناصر ترابط بينهما وبين األهالي في بعض الوظائفارية كانت تاالستعم

  

لصحة واإلدارة إلحكام سيطرتها    وأعوان ل  وقضاة إسالميين ومعلمين      فقد احتاجت إلى مترجمين          

  .على الجزائر

  

  .هكذا كان التفكير االستعماري منذ االحتالل حتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين  
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 تطبيق سياسة   العزم على  و ،ن استقرار االستعمار في مطلع القرن العشرين، وازدهار االستيطا        إن       

، دفـع   م1909وتحويل المعاهد العليا إلى جامعـة سـنة         . مستويات واالتجاهات اإلدماج على مختلف ال   

يمان باألمر الواقع وااللتحاق بالتعليم الفرنسي بكل فروعـه كـشكل مـن    بالكثير من الجزائريين إلى اإل   

 أشكال محاربة غلبة االستعمار وبطشه عن طريق االحتماء باللغة الفرنسية والثقافة الغربية بمعنى التزود             

  .لالحتماء بهبوسائل الغالب 

مطلع القرن العشرين أصبح يمثل السبيل الوحيد لتحقيق االرتقاء االجتماعي بالنسبة           في  إن التعليم          

 مقدرات البالد االقتصادية وعلـى       على  وسيطر المستوطنون  ،ملألهالي بعدما سدت جميع الفرص أمامه     

  .معظم األراضي الزراعية

م، فالحصيلة كانت ضعيفة جدا فلم يحـصل        1910انت تعكسه اإلحصائيات إلى غاية      هذا الواقع ك         

  .على شهادات من التعليم العالي سوى عدد قليل من الفئة المحضوضة

 في اللغة البربرية    02حصل على شهادة اللغة العربية، و     ت طالب فقط    19 فتذكر اإلحصائيات أن           

 توليد واحدة مـن الدرجـة       وتخرج صيدلي واحد وقابلة   . قوق الح  على شهادة اللسانس في    06وتحصل  

ولم يحـصل احـد علـى       ) الفيزياء، الكيمياء والبيولوجيا  ( طالب على شهادات في      11الثانية وتحصل   

  )1(.شهادات في الليسانس في العلوم واآلداب

  

 لذلك كان اندهاش     يعتبر انجازا خارقا نظرا للظروف المحيطة به،       ،إن هذا النجاح الضئيل آنذاك           

  . بالدكتور مرسلي، عضو في المجلس البلدي لمدينة قسنطينةم1891جول فيري كبيرا حين التقى سنة 

 لكن جهوده قوبلت بسخط     ،م1883عمل جول فيري على تطبيق التشريع المدرسي الفرنسي منذ                 

  .يات لصالح األهاليانجاز المدارس على مستوى البلدرقلة كبير وحجج مفتعلة من المعمرين لع

  

 على ضرورة إلغاء التعليم األهلي م1908 ولم تمضي سنوات حتى أكد المؤتمر االستعماري سنة           

  . تفكر في إنشاء الجامعةالسلطاتوتعويضه بتكوين زراعي وصناعي، في وقت كانت 

  

مـسلمين تعـرف انتعاشـا    بدأت ظاهرة االلتحاق بالتعليم العالي الفرنسي في الجزائر بالنـسبة لل          

  .تدريجيا وذلك منذ الحرب العالمية األولى لظروف أوجدتها هذه الحرب
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ساعد على إضعاف التيار المعارض لتعلم الجزائريين كما        ما  م.  خلقت ظروف الحرب جوا جديدا           

ن، دفعت الكثير   أن ظهور فئة من النخبة الجديدة المتعلمة والخدومة ذات المكانة المرموقة من الجزائريي            

 كـان عـدد     م1916فمثال في سـنة     . من ذوي الطموح لتحقيق مكاسب شخصية على حساب االستعمار        

   )1(. طالب وهو عدد غير مسبوق61الطلبة المسلمين في جامعة الجزائر يقدر ب

  

 طالب فـي الفتـرة الممتـدة        100ليستقر في حدود    )م1929-1916(ظل هذا العدد يتذبذب بين             

  ).م1939-1929(بين

عوامل هجرة الطلبة األوربيين أثناء الحرب العالمية األولى والثانية، كانت فـي صـالح الطلبـة                  

 360 ارتفاع محسوس لعددهم أثناء الحرب العالمية الثانية إذ وصل حـدود              لوحظ األهليين المسلمين فقد  

  .)2(م1946طالب مع نهاية سنة 

  

ها ال تفسر هذا االرتفاع المحسوس لعدد الطلبة المسلمين على مستوى           الحق أن هذه العوامل وحد           

 نمو الوعي بين الجزائريين     ذا وفتح الثانويات الخاصة وك    ، مراحل التعليم   بناء جامعة الجزائر، فاستكمال  

  .هو الذي جعل مسالة التعليم أكثر أهمية وحيوية من أي وقت مضى

  

 طالب ليـستقر فـي      572صل عدد الطلبة المسلمين إلى      و) م1952-1951( فمع مطلع الموسم         

ـ  طالب   1200م، في جامعة الجزائر من مجموع       1956 طالب سنة    600حدود   سلم فـي الجامعـات     م

  .الفرنسية

 بدوره قلة الطلبة المـسلمين فـي   ائريين في الجامعات الفرنسية يفسر  ارتفاع نسبة الطلبة الجز   إن         

  .جامعة الجزائر إلى حد كبير

  

.  الجزائـر   جامعـة   مالذا من األجواء المعروفة فـي      ية أعتبر  فالهجرة باتجاه الجامعات الفرنس          

مالء الفرنـسيين واإلدارة    المتميزة بالميز العنصري واالستعالئية ومختلف الضغوطات من طرف الـز         

  .االستعمارية

والثقـافي وحتـى    . ق العلمـي   أما هناك في فرنسا فقد كان الفضاء مالئما إلى حد ما لالنطـال                   

  .السياسي

  

                                                 
 .19-15ص بدون تاريخ  ، 2 منشورات المتحف الوطني للمجاهد، ط،)1982-1871(الحرآة الطالبية الجزائرية : عبد اهللا حمادي )1(
 .20ص . المرجع نفسه )2(
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تقدم اإلحصائيات السابقة بمقارنتها بإعداد الطلبة األوربيين الموجودين في جامعة الجزائر الدليل                   

  .الواضح على أن المسار المدرسي والجامعي الكامل بالنسبة للطالب المسلم لم يكن في متناول الجميع

 كانت مسلطة على أبناء األهالي في المراحـل األولـى للتعلـيم قبـل                فسياسة اإلقصاء بالجملة         

  .الوصول إلى المرحلة الجامعية

 غايـة تبنـي     إلـى . كان يمارس نوع من التمييز االجتماعي شبه المؤسس في التعليم الفرنـسي                  

م في كل مراحل    فقد كان أبناء العائالت الكبرى يزاولون التعلي      . اإلصالحات في عهد الجمهورية الخامسة    

أما أبناء األوساط المتواضعة فيتم توجيههم إلـى التعلـيم          . الدراسة، من األقسام الصغرى إلى البكالوريا     

 )1(.بمعنى التوقف في مستوى االبتدائي. قصير المدى

 لم تعد محظورة على أبناء الفقراء، وذلك بفـضل مجانيـة            م1930 مؤسسات التعليم منذ     إنحقا         

. لمتبعة وكذلك نظام المنح الدراسية، الذي تصرفت فيه المجالس المالية بشكل سـلبي كعادتهـا              التعليم ا 

بتخصيص ربع منح التعليم للتعليم االبتدائي العالي وهو ضد رغبة الملتحقين به، فهو ال يحضر للتعلـيم                 

 األحوال إلـى    ويمر عبره التلميذ في مسيرة طويلة ويجتاز امتحانات كثيرة للوصول في أحسن           . الثانوي

  .مدرسة المعلمين

إن تقسيم التعليم إلى فئتين أ و ب كان يصب في خانة اإلقصاء، ويفسر قلة الطلبة المسلمين فـي                          

      .بتوجيه أبناء األهالي بشكل قصري نحـوى الفئـة ب         . ائر والجامعات الفرنسية بشكل عام    جامعة الجز 

ولم يتم االنصهار بين القسمين إلـى       . ان يكفل الوصول إلى الجامعة    فئة أ هو وحده الذي ك     الم من   يوالتعل

 الذي عمل على تخفيف حدة الميز العرقي فـي     Nagelenم، في عهد الحاكم العام      1948 مارس   05في  

  )2(.يزمالجزائر بعد مجهودات الحركة الوطنية المناهضة لهذا ال

 في هذه المرحلة بإبقـاء الثقافـة العربيـة          من جهتها المدارس الحرة، أصبحت تلعب دورا هاما              

  .اإلسالمية حية

مبنية على الحفاظ على انتماء األمة      .  فجمعية العلماء المسلمين كان تنشط منظومة تربوية بأكملها              

  . ولغتها األصلية. وقيمها الروحية

عماري رغبة منه   االستهذا المجهود من جانب جمعية العلماء خفف من وطأة اإلقصاء في الجانب                    

  .م1930 وذلك بعد  المنشودفي تحقيق االستيعاب

برازها منذ مطلع القرن العشرين إلى مطلع الخمسينيات        إ ل السياسة االستعمارية التي حاولنا    عراقي       

من القرن الماضي، تفسر ندرة وصول الطلبة المسلمين إلى المستوى الجامعي وبالتالي ضعف نـسبتهم               

  . الجزائرفي جامعة

                                                 
)1(  HAMET ISMAIL, les musulmans Français dans le nord  de l’Afrique.  Paris.1906)   P 202. 
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وإذا أخذنا بعين االعتبار كل العراقيل المتداخلة، وخاصة االقتصادية واالجتماعية منهـا نظـرا                     

  اغلب األحوال دون مواصلة التعلم،لحالة البؤس والفقر التي كان يعيشها المجتمع المسلم والتي تحول في

تعمارية هم وحدهم من كانوا قـادرين علـى         فإننا نجد أبناء األثرياء والمدعومين من طرف اإلدارة االس        

  . االلتحاق بالجامعة

إذ لم يكن في وسع ابن الخماس أو األجير اليومي أو البطال أن يصل إلى الجامعـة بقـوة تلـك                            

معظمنا ناس فقراء جئنـا مـن       "ورغم أن فرحات عباس ابن قايد فقد كتب يقول حول المسالة            .الظروف

    )2(..."ولم نكن ندري كيف السبيل إليها. ة للحصول على شهادة البكالورياالدواوير من عائالت فقير

كانت نظرة عباس وأقرانه من النخبة إلى مسالة الغنى والفقر مرتبطة بالمقارنة باروني الجزائـر                      

  .المستحوذين على خيرات البالد

  

المدرسية هي وحدها التي كانت تكفـل        حالة البؤس العامة للجزائريين فان المنح        إلى نظرنا   وإذا       

  . على طريقة توزيع المنح االنتقائيةاألهالي ينتفضولذلك كان .  الفقراءألبناءمواصلة الدراسة بالنسبة 

 الناطقة باسم الشبان الجزائريين بتوزيع المنح المخصصة        األقدام طالبت جريدة    م1919ففي سنة          

وبوضـع حـد لالنحرافـات      .  االجتماعية األصولتحقاق مهما كانت    للدراسة الثانوية والعليا حسب االس    

  .السابقة في التوزيع

  

 مقارنة للفقر والغنى بين المسلمين المستفيدين من المنح كتب فرحات عبـاس             أخرىومن زاوية          

لثراء  من ذوي ا   أقلية به سوى    إلى التعليم العالي ال يحضى    منطلق  ال التعليم الثانوي الذي هو      إن"معبرا  

 )1(...". ممن حصلوا على منح الحكومة العامةأو

  

ن االستفادة  إ وعموما ف  ، العامة تاالستخبارا ظلت رهينة تحقيقات شرطة      أيضا  من المنح  ةاالستفاد       

 المـنح   الـسدس و للطلبة المـسلمين،     ةبالنسبة للتعليم الثانوي مخصص   الربع  من المنح ظلت في حدود      

 من طرف اإلدارة االستعمارية في الجزائر        من جملة المنح المخصصة للتعليم     ،المخصصة للتعليم العالي  

والتي أصبحت تخصص جزءا صغيرا من المنح للجزائريين الـذين يـشكلون أغلبيـة الـسكان فـي                  

  .المستعمرة

  

                                                 
)1(  FERHAT ABBAS : le jeuie Algerien : L’intelectiel musulman en Alger ANEP, Alger. P (35-40). 
)2(  Idem.  
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فنجـد تحفظـا    .  التعليم الفرنسي في مختلف مراحله ظل محل جدل بين الجزائريين          أنيبدو              

 للتعلم الفرنسي التغريبي والذي ال يتماشى مع        الرافضةمن طرف بعض الفئات المحافظة والمتدينة       كبيرا  

  .وطمسها حسب اعتقاد المحافظين. ها يعمل على تخريبأو، اإلسالميةالشخصية 

  

 اإلبراهيمي كان معارضا اللتحاق أبناءه بالمدرسة الفرنسية فقد كشف الطالب           اإلبراهيمي فالشيخ         

كان والدي معارضا لاللتحاق بالمدرسة الفرنسية بسبب محتواها التغريبي " في مذكراته حيث يقول    لكذا

م، 1933 تلمسان في سـنة      إلى الذي كان عمره تسع سنوات حين قدمنا         أخي أنوالدليل على ذلك هو     

تلمـسان فـي    والشيخ ابن باديس هو الذي اقنع والدي بفوائد تعلم الفرنسية خالل زيارته ل            . لم يدخلها 

  .)1(..."السنة نفسها

  

ي عـضو    عمود األمينال  نسية تساعد في الكفاح مستشهدا بمث      اللغة الفر  أنوكان ابن باديس يرى            

  .األمةالجمعية الذي برع في اللغتين وخدم 

   

رؤية ابن باديس هذه كانت تعبر عن ضرورة تعلـم الفرنـسية والعلـوم العـصرية لمواجهـة                         

  .االستعمار

  

وفي هذا الصدد يـذكر  . اإلقصاء، أي أعدائها االستعمارية تتعامل بنفس الطريقة مع  اإلدارةظلت         

واضطر للدراسـة فـي ثانويـة       . فرنسال كل الثانويات العمومية رفضته كونه ابن عدو         أن اإلبراهيمي

بعد اجتيـاز الطـور     )  عبد القادر حاليا   األمير(هي ثانوية ابن ميمون، ثم سجل في ثانوية بيجو        . خاصة

  )2(. من البكالوريااألول

  

 من الجزائريين ال يستطيعون مزاولة الدراسـة فـي الثانويـات            األعظمواد  س ال أبناء فان   وأخيرا       

كل هذا يفسر قلـة     . صفيات عسيرة إال بعد ت   والمدارس الخاصة بسبب الفقر، وال في الثانويات العمومية       

 قلة فئة النخبة    أيضاويفسر  . زائر طيلة اشتغالها في المرحلة االستعمارية     الطلبة المسلمين في جامعة الج    

  .الجزائريين في الفترة نفسهاالعلمية من مجموع 

  

                                                 
  .30، ص 2006) دار القصبة للنشر، الجزائر : الجزائر، 1ج . (أحالم ومحنمذآرات جزائري،: احمد طالب اإلبراهيمي )1(
 .45 ، ص  نفسهالمرجع )2(



  - 92 -   

  

  ):1956-1909 (الجزائرالحياة الطالبية في جامعة ) ب

  

دراسـي  سية واالجتماعية التي كانت تعيق المسار ال      ا السي زم العراقيل والحواج   معظ ،اكتشفنا سابقا        

  .للطلبة المسلمين في جامعة الجزائر

ـ           أن إال          أووال تعتـرف    . مي القوانين االستعمارية لم تكن تمنع الطلبة صراحة من مواصلة التعل

وهذا ما يفسر وجود بعض الطلبة على قلـتهم         .  من التعليم العالي   اإلقصاء أشكال أي شكل من     إلىتشير  

  .في رحاب جامعة الجزائر

 جنـب فـي مـدرجاتها      إلى ، تجمع الطلبة المسلمين واألوربيين جنبا        إذاكانت جامعة الجزائر             

  .مخابرها رغم الحواجز الكثيرة التي كانت تفصلهمو

خاصة الثقافية منها واالجتماعية وحتى الشخصية والمتمثلة       .  تلك الحواجز والفروق   أنواعتعددت         

  .األوربيينفي عقدة االستعالء من جانب الطلبة 

 ويتلقى ثقافة غير ثقافة     ، فالطالب المسلم كان يجد نفسه معزوال في محيط اجتماعي غير محيطه                 

ن كال الفئتين، فهو في نظر الفرنسيين واألوربيين دخيل بينهم           وهذا ما كان يشعره بالتميز ع      ،دتهبني جل 

  . جلدته منسلخ عنهمأبناء وفي نظر ،عن ثقافتهمغريب و

تذكرون تلك الظروف ففرحات عبـاس      كثير ممن عايش تلك المرحلة تحدثوا عنها بمرارة وهم ي                

سية لم تـدخل الـديار      واللغة الفرن . كنا مدعوين الكتساب المعارف بلغة ليست لغة طفولتنا       " قائال   كتب

 األهـالي حاولت مدرسة   .  نواجه صعوبات لم يكن يعانيها رفقاؤنا الفرنسيين       أن البديهي   المسلمة، فمن 

 عندما يكون الطفل خارج القسم يتكلم لغته وكذلك في ملعـب            .... تعالج هذه الوضعية لكنها عجزت     أن

 لن  أخرى الفرنسية لذلك فان دراسة أي مادة        أولياتالمدرسة والشارع، ولم يتمكن من الحصول على        

ة والتوجيـه غيـر     فالمـساعد . واألمهـات  اآلباء لذلك حالة الجهل المتفشية بين       أضف.  ثمارها يأتي

 )1 (..."موجودان، وليس للتلميذ الجزائري غير المعلم

وهـو مـشكل    .  التلميذ المسلم   المشاكل التي كان يتلقاها    أولى من عباس تبين طبيعة      اإلشارةهذه         

 لم يكن يستمر طويال في مرافقته للتلميذ المسلم بل يفترض التحكم في اللغة فـي                األخير، لكن هذا    اللغة

  . في نطاق اللغات الحيةإال االزدواجية اللغوية أوراحل العليا وال مجال للعربية الم

  .آنذاكبعد ما تكون عن اللغات العلمية أ بقوة القوانين االستعمارية، وهي بذلك أجنبية فالعربية كانت لغة 

  

                                                 
)1(  ABBAS. op cit. PP(33-40). 



  - 93 -   

   

ـ   مشكلة حقيقية في التواصل الثقافي    إلى اللغة تتطور    إشكاليةكانت          . صال االجتمـاعي وفـي االت

قة االتصال كان يـشوبها الحـذر مـن         يفطر.  التفاعل بين الطلبة من كال الجانبين      أنماطر في   وبذلك تؤث 

  .بيوالجانبين والعنصرية من الجانب األور

  

فقـد شـملت جميـع    .  المثيرة لحفيظة الطلبة المسلمين في جامعة الجزائر كثيـرة     األسبابكانت         

 الصعوبات المادية وكذلك    أو الوضعية االجتماعية    أو بالشروط القانونية للدراسة      ما تعلق  سواء. النواحي

 الصعوبات والمعيقات مع مرور الزمن وعموما فان        أهميةتفاوت في   وذلك ب . العزلة المعنوية المفروضة  

  . ابعد الحدودإلىتلك الظروف كانت صعبة 

  

ياسي الذي كان يستهدف الطلبة المسلمين بكونهم        الصعوبات نجد مسالة التمييز الس     أهممن بين     و       

يفتقد معظمهم لحقوق المواطنة الفرنسية وبالتالي تسقط عـنهم الكثيـر مـن االمتيـازات               . أهاليرعايا  

  )1(.والحقوق

 إلـى  كان الطلبة المسلمون يعانون من االنتقائية فـي الـدخول     السياسي  هذا التمييز  أساسوعلى         

هـذه  . والحصول على بعض الشهادات   . وقت لم تكن تشرط البكالوريا لالنضمام إليها      المدارس العليا في    

  . جامعةإلى بتحويل المدارس م1909العقبة زالت في سنة 

 القادمين غالبـا مـن مـدارس المعلمـين          األهالي البكالوريا لم يكن في صالح الطلبة        طاشترا إن       

 تعلـيٍم   مزاولـة  العقبات التي حرمت الكثير من       إحدى  وهي ،  ين في مواصلة مسارهم الدراسي    والراغب

  .عاٍل

 القضايا التي شغلت بال الطلبة المسلمين والشبان الجزائريين         أهم من   تبقىلة الخدمة العسكرية    أمس       

  . األولىل الحرب العالمية ي، قب)2(م1912عموما حال فرضها سنة 

 على هـذا     بشدة عن طريق العرائض االحتجاجية     لنخبة الجزائريين من الطلبة وا    الشبانفقد احتج          

  .الذي يفرض الواجب ويحرم من الحق.  الغير سوياإلجراء

 يشترط علـى    إذ.  الدراسة الجامعية يصطدم بمسالة الخدمة العسكرية      إلتمامكان الطالب المدعو            

 ممكنا مـع    اإلرجاءام   يصبح نظ  أنقبل  . م1917 حتى سنة     التعويض أو اإلعفاءالطالب الحصول على    

  )3(. من المفروضة على الفرنسيينأطول ولكن المدة كانت األولىنهاية الحرب العالمية 

                                                 
 .79: المرجع السابق، ص: غي بارفلي )1(

)2(  Gilbert Meynier, l’Algérie réveille, Genève, Droz 1981, PP 541-545 
يين، ومدة اإلرجاء ثالثة سنوات ونصف عوضا من خمس سنوات بالنسبة للفرنسيين، راجع  بالنسبة للفرنس2 سنوات عوضا عن 3مدة خدمة األهالي  )3(

 .م1932 فيفري 4 عدد :التلميذ
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 والفرنسيين في الخدمة العـسكرية، وكـذلك        األهاليتمثلت تلك المطالب في المساواة بين الطلبة               

  .لشهادة في الرتب العسكرية واالستفادة من تكوين عسكري عالي حسب اةالمساوا

  

 الطلبة وخريجي الجامعة االستفادة من تجنيد في مصالح تخصصهم العسكرية مثـل             أيضاطالب         

 إلـى  التمييز ظل جاريا     أن إالتجنيد طلبة الطب في مصالح الصحة العسكرية، ورغم هذه االحتجاجات           

  .م1944غاية سنة 

  

، أمـامهم  باب الكثير من الوظائف مسدودا        مسالة التوظيف الطلبة المسلمين، فقد ظل      أيضاشغلت         

المتعلقـة  . فالقانون يمنعهم من تقلد الكثير من الوظائف ومن المشاركة في بعض المسابقات           . بعد التخرج 

  .بالوظائف المسماة وظائف السيادة

  

 مطلـب   أهم المساواةلذلك كان مطلب    . كانت الدراسة في بعض التخصصات تبدو بدون مستقبل              

  . من القرن العشريناألولى في العشرية سياسي

 األوساطتعبر عن عائق حقيقي لالندماج في       " أهالي"هم   الوضع الخاص للطلبة المسلمين بوصف     إن       

فمشاكلهم كانـت   .  واقعا اجتماعيا قاسيا   أخرىز من جهة    كما تعز .  الطالبية لجامعة الجزائر   االجتماعية

  .من أوساط اجتماعية فقيرةتزداد تعقيدا خاصة أوالئك القادمين 

  . في المرافق القليلة المخصصة لهم واإلطعاماإليواء فتزايد عددهم كان يعقد مشاكل        

وذلك منـذ   . طالب الطلبة المسلمين باستمرار من السلطات االستعمارية رفع المنح وزيادة عددها                 

 ذات الطابع االجتماعي ثم االنتظام      إفريقيال   ودادية الطلبة المسلمين لشما    أن قرروا االصطفاف في إطار    

 .)1(في صفوف جمعية الطلبة المسلمين لشمال افريقيا

 تجنـبهم   تعاضديه جامعية تلم شملهم ومطاعم      إقامة الطلبة المسلمين طويال للحصول على       ناضل       

 مدينـة    لهم في  أقارب الذين ال يجدون     لئكوأللك كان الحال أكثر صعوبة خاصة        وقبل ذ  ،ويالت الجوع 

   . الحمامات البخسة الثمنمأواهمفقد كان . الجزائر

غلـب  أ الميسورين منهم فقد كانوا يصطدمون بالمعامالت العنصرية لمالك العمارات والفنـادق ف            أما   

ويشتكون من المعاملة العنصرية     .اإلقامة من الدروس بسبب نقص مرافق       اإلعفاءالطلبة كان يتبع نظام     

  .ئرلفرنسي الجزا

                                                 
 غير منشور م2006 ه في التاريخ المعاصررسالة دآتورا.  وثورة التحريرالحرآة الطالبية الجزائرية ودورها في القضية الوطنية: احمد مريوش :  انظر )1(

 .12ص 
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م، 1934هذه الحالة والشكاوي الكثيرة للطلبة مكنت دار الطلبة من فتح المطعم الجـامعي سـنة                       

 على الطلبة الفقـراء بمـا       جل تخفيف العبء  بدعم من طرف الجمعية العامة لطالب الجزائر وذلك من ا         

  .فيهم األهالي

 طالـب مـن     27لم يتمكن سوى     م1935انعكست هذه الوضعية على التحصيل العلمي ففي سنة                

  .)1(  من إتمام دراستهم في مدينة الجزائر54أصل 

ما  التي غالبا    ألسرمن ا دعم  ال هذه، كان سببها ضعف المنح وغياب        ةنكالض والحياة          وضعية الفقر 

 المؤسسات التعليميـة    إحدى لذلك كان الطالب يلجأ للبحث عن عمل مؤقت في           ،تكون فقيرة وكثيرة العدد   

  . من حدة الفقر للتخفيف  مسؤول في النظام الداخليأومراقب ك

  

 فلقد عـان    ، فرضت على الطلبة المسلمين في مدينة الجزائر منطقها        أيضاالحرب العالمية الثانية           

الء الحلفاء ولجنة فرنسا الحرة على شتى المرافق        يستإ من   أيضا وعانوا   ،الطلبة من ندرة المواد الغذائية    

  . بما فيها دار الطالبالطالبية

  

وبذلك تردت الظروف المعيـشية     ) م1945-1939( موجات التجنيد بين     إلى أيضاتعرض الطلبة          

  .  مقاعد الدراسةإلى وبشكل منقطع النظير خاصة بعد عودة المجندين أكثر

 غادر حـوالي    فقد. وكذلك بسبب موجات الهجرة بعد الحرب وأثنائها التي عرفتها جامعة الجزائر                 

هزيلـة  النسبة للمنحة الدراسية فقد بقيـت       لم يتغير شيئا ب   و ،)م1946-1944( طالب الجزائر بين     200

  )2(). فرنك3000 إلى 2000(

لم يجد الطلبة المسلمين من سبيل لمواجهة مشاكلهم في مدينة الجزائر سـوى تنظـيم صـفوفهم                        

  .حال بعد التخرجوالتضامن مع قدمائهم الذين أصبحوا ميسوري ال

  

وكانت توزع  " أحباب الطالب "م بمدينة الجزائر جمعية     1947 وفي هذا اإلطار تأسست في جانفي              

 كما سطرت برنامجا إلنشاء دار للطلبة في الجزائـر  ،) أشهر7 فرنك خالل 1200(منحا على تواضعها   

  .وباريس

تعكس هذه المبادرة اهتمـام     ، و م1948ي جانفي    وبالفعل فقد تم تدشين دار الطالب في الجزائر ف               

في وقت كان يحلو للقوة االستعمارية االستمتاع بحالة البـؤس          . الطلبة بتحسين ظروفهم وتضامنهم أيضا    

 .التي آل إليها الجزائريون
                                                 

)1(  voir : Algerie république N° 25/12, 1947. 
 .87-86 صالمرجع السابق،: ي غي بارف )2(
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  Neogelen، ثم وضع الحاكم العام       la lyreفي ساحة " دار الجزائر "أو دار الطلبة أنشأت       

 تحت تـصرف الطلبـة   La rebertseauوهي فيال كبيـرة توجـد في شارع  "  ر المجروح المسلمدا"

  .المسلمين

ن السكن في هذه الدار كان ذو تكلفـة          هاجسا للطلبة المسلمين أل    اإليواء ورغم ذلك بقيت مشكلة            

 3000 من   بأقل لإليجار مكان   إيجاد الطالب   بإمكانورغم ذلك لم يكن     )  فرنك للتكفل التام   6540(عالية  

  .فرنك شهريا

 من مناطق بعيدة عـن      -يقصد الطلبة -غلبهمأقدم  "...  في هذا الصدد     اإلبراهيمييقول الطالب          

 وهو مبنى متواضـع مخـصص للطلبـة    La rebertseau وكانوا يقطنون الحي الجامعي ،العاصمة

وكـان  . األخرى على زمالئنا من الكليات      ، ونتعرف لألكل األحيانكنا نلتقي فيه في اغلب      . الجزائريين

 غرفة  تأجير إمكانية بعيدا حيث قلة من الجزائريين فقط تملك         -الضخم الرائع –حي بن عكنون الجامعي     

  )1(".هناك

 كان اغلب الطلبة المسلمين    "... طريقة حياة الطلبة المسلمين فقال       أيضا اإلبراهيميتناول الطالب          

 المالية لتسديد نفقات    اإلمكانيات تجد عائالت تملك     أن، وكان من النادر بالفعل      اصلين على منحة  من الح 

 استفادتي من منحة هي بالنسبة لي ضرورة وحق فـي           أنوكنت اعتبر   .  لدراستهم العليا  أبنائهامتابعة  

  )2(". واحدآن

 وفـي رحـاب      طريقة حياة الطلبة المسلمين في الحي الجـامعي        أيضا اإلبراهيميتناول الطالب          

كان الطلبة الجزائريون الذين ال يكاد عددهم يتجاوز عشر مجموع الطالب البالغ عددهم             "الجامعة قائال   

 طالب في جامعة الجزائر يعيشون في وسط مغلق تقريبا، كـان لهـم حـيهم ومطعمهـم                  أالفخمسة  

ن ذلك موزعين في     واجتماعاتهم الخاصة وحتى حين كانوا يحضرون امتحاناتهم إنما يفعلو         ،وجمعيتهم

 اتصاالتهم بزمالئهم األوربيين قليلة، وال أتذكر       تمجموعات كل واحدة منها تضم طالبين أو ثالثة وكان        

  )3(..."اليوم بأنني دخلة غرفة طالب أوربي

 هذا الوصف يعكس صورة السلوكات الطائفية المغلقة والهوة الكبيرة التي كانت موجودة بـين               إن       

رة السلبية لكل منهما لألخر، فحتى هذا المستوى مـن الثقافـة            ن واألوربيين، بسبب النظ   لميالطلبة المس 

 اكتشف الطالب الجزائـري     ،والتعليم لم يكن يتيح الفرصة للحوار والنقاش وتقبل األخر في هذا المحيط           

  .غيرته وشعور األخر اتجاهه

                                                 
 .69سابق، ص المرجع ال، 1، ج مذآرات جزائري طالب اإلبراهيمي )1(
 .64 ، ص نفسهمرجع ال )2(
 .65 ص  نفسه،مرجعال )3(
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التوافق والتعـاطف والتـضامن بـين        الطلبة، اقتربت من انعدام      أوساطسادت نوع من العالقات            

  . مقاعد الدراسةهمالطائفتين رغم تقاسم

  

 قدرتهم إثباتكانت هناك بعض محاوالت التقارب من الجهتين، فالطلبة المتجنسون كانوا يحاولون                  

 اكانو من ذوي التوجه الشيوعي واليساري       األوربيين بعض   أن كما. األوربيةعلى االندماج مع العناصر     

كـان الطلبـة     "اإلبراهيمـي وفي هذا يقول الطالب     . تربون من الطلبة المسلمين، والزعامات الطالبية     يق

 بعض المنـاظرات لعـل      إلىوكانوا يدعونني   . الشيوعيين على قلتهم يتميزون بالنشاط والتنظيم الجيد      

   )1(" ..." الجزائريةاألمة" نقاش حول أهمها

رغم اعتراف الكثيـر ممـن      . ا كان يشوبها نوع من العنصرية      أيض والمؤطرينمعاملة األساتذة          

  .عاصرهم بنزاهة بعضهم وتجردهم من األحكام المسبقة

  

ت السلوكات الناتجة عن الوسط االستعماري في محـيط جامعـة الجزائـر، سـواء                      مهما وصف 

لب المسلم فـي محيطـه      بالعنصرية أو االستعالئية أو غيرها من الصفات، فإنها أسوء ما كان يلقاه الطا            

  . الكبيرة على نفسيته وتحصيله وبناء شخصيتهاالجامعي باعتبار أثاره

  

تحسنت ظروف الطلبة المسلمين نسبيا من الناحية االجتماعيـة فـي جامعـة الجزائـر مطلـع                        

نـون  بـن عك "الخمسينات، وذلك بسبب الرفع النسبي للمنح وافتتاح اإلقامة الجامعية طالب عبد الرحمان             

لكن عدم المساواة ظلت قائمة فقد      . م1948وكذلك بإنشاء صندوق الضمان االجتماعي للطلبة سنة        ". سابقا

  )2(.بقيت المنح التي يتقاضاها الطلبة المسلمين اقل من تلك المخصصة للفرنسيين والمتجنسين

. سلمين إلى ابعـد حـد     كانت هذه التحفيزات محاولة من اإلدارة الفرنسية، لوقف هجرة الطلبة الم                 

ألنها كانت تتسبب في غالب األحيان في خروج شباب األهالي عن مراقبتها فيصيرون عرضة للتأثيرات               

السياسية وبالتالي يصاب الكثير منهم بداء الوطنية من خالل احتكاكهم بتيارات عالمية مختلفة خاصة وان               

  .سياآوموجة التحرر كانت في أوجها مطلع الخمسينات في إفريقيا 

 اختيار الهجرة نحو الجامعات الفرنسية بالنسبة للطلبة المـسلمين الجزائـريين كانـت تمليـه                       إن

ال ينبغي  ... "يلي    نجد ما  م1935 سنة  العام  الحاكم إلى "حمد بومنجل أ"مجموعة من الظروف، ففي رسالة      

    )3("  تفرغ من طالبهانأ على مجيئنا لنتفرنس في باريس وال خوف على جامعة الجزائر امؤاخذتن
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 هذه الجملة تعكس صورة الحياة القاتمة في جامعة الجزائر وتشير إلى رغبة الجزائريين فـي                إن       

التعرف على فرنسا بشعاراتها ومبادئها من حرية ومساواة هناك في باريس بعيدا عن األجواء الملوثـة                

  .بالعنصرية في الجزائر

  

 عن أسباب   صراحةم يعبر   1935 طالب في باريس سنة      راهيم بن عبد اهللا      أخر وهو إب   نجد طالب        

ال مناص مـن االعتـراف أن الطالـب         "الهجرة إلى فرنسا لطلب العلم رغم وجود جامعة الجزائر قائال           

المسلم محتقر في مدينة الجزائر من طرف زميله الفرنسي الذي يعتبره في مرتبة أحط منه، ورغم كل                 

هنا تتـوفر   . تها اإلدارة إليقاف الهجرة فان الرحيل إلى فرنسا صار اآلن أمرا واقعا           الحواجز التي وضع  

فرص العمل بكثرة، وهنا الحياة أسهل والذهنية أحسن وليس ثم أحكام مسبقة مؤسسة على الفـروق                

ـ        إن ا . بين األجناس أو الديانات    دم المـساواة مـع زميلـه       لطالب المسلم الجزائري يعـيش علـى ق

  .)1(."..الفرنسي

  

هذا الموقف ربما يكون استثنائيا، لكنه يشير إلى حقيقة واضحة وهي أن الطالب المسلم كان يعيش                       

  .ظروفا أحسن في فرنسا من تلك الموجودة في الجزائر

  

والواضح أن الغرض من الهجرة، ليس فقط تحسين الظروف ولكن الدافع األساسي هو اإلفـالت                      

فال نجد أحدا من الطلبة يذكر أن سبب هجرته نحوى فرنسا هو االستفادة مـن               . ريةمن اإلدارة االستعما  

  .مستوى تعليم متقدم عن ذلك الموجود في الجزائرمن خبرة أساتذتها أو االستفادة 

  

مظاهر العنصرية كثيرة، بدءا بمعاملة الطلبة الزمالء من الفرنسيين في الجامعة ثـم مـن               كانت         

ن في الشارع وكذلك بالنسبة للخدمات المتعددة التي كان يسيطر عليها األوربيـين فـي               السكان األوربيي 

  .مدينة الجزائر

في مدينة الجزائر ال يجد الطالـب الجزائـري مـأوى إال            " وفي هذا الصدد يقول فرحات عباس              

 فمن تـرى  .بصعوبة ولو وجد لفرضت عليه أسعار فاحشة في بعض الفنادق لبعض العائالت المعروفة         

  .  )les bicots ")2"كان يرضى بتأجير غرفة لمن كانوا يسمونا من قبيل االحتقار واالزدراء 
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اإلدارة الجامعية أيضا كانت تكيل بمكيالين، فلم تكون تجرؤ على تأجير الغرفة للطالب من المالك                      

  .األوربيين مثلما تفعل مع األوربيين

.  في شـارع بلكـور  le globeالثة ورباعة في غرفة واحدة في فندق  وكانت تفضل تكديسهم ث       

هنـا ال يقبـل     "وكان مؤجرو الغرف للجنة الخدمات الجامعية لمدينة الجزائر يرفقون عروضهم بشرط            

  )1(".المسلمون

شكل أخر من أشكال العنصرية والمعاملة السيئة كان يتلقاه الطالب الجامعي في جامعة الجزائـر                      

ثل في كونه من ضحايا العنصرية في االمتحانات الـسنوية أو الفـصلية طبقـا ألمزجـة بعـض                   ويتم

  .الممتحنين

السلطات االستعمارية كانت ال تعترف بمثل هذه التجاوزات وتصنفها في خانة الممارسات الفردية                    

ازية من الجانب وترفض الحديث عن وجود تمييز عرقي أو ديني أو أي مشاعر عدوانية وسلوكات استفز       

  .المتحضر، بل كانت تلقي باللوم وتلصق التهم بالطلبة المسلمين في كل الحاالت

إن هذا الميز بكل أشكاله والذي كان واقعا فعليا في جامعة الجزائر، حال دون تحقيـق االنـدماج                       

  .الثقافي المزعوم من اإلدارة االستعمارية

 االستعمارية  اإلدارةبين الفئتين كان يتجه نحوى القطيعة الفعلية، مع          المسار الحقيقي للعالقات     إن       

رمي إليه اإلدارة من خالل تطبيقها أو تغنيها بسياسة         وذلك عكس ما كانت ت    . نسيي الجزائر وقبلها مع فر  

  .اإلدماج

ومع نهاية األربعينيات من القرن الماضي، اتضحت الرؤيـة أن ال فائـدة مـن االقتـراب مـن                 

يبتعدون بسلوكاتهم وتصرفاتهم في جامعة الجزائر عن تلك التـصرفات واألفكـار            أنهم  لفرنسيين طالما   ا

  .المثالية التي تلقن في الجامعة عن محاسن الثقافة الفرنسية ورقي اإلنسان الفرنسي الحر

ـ                ـ  01ـ  تنبهت الصحف الناطقة باسم الطلبة لهذا الشرخ في الجامعة وذلك في العدد الموافـق ل انفي  ج

ـ   Algérie éstudianteم كتبت صحيفةَ 1948 ع  عن انعدام الروح الجامعية الحقيقية التـي توحـد جمي

إن التشتت والالمبـاالة والمواقـف الـسلبية واألفكـار الطائفيـة             " جاء فيها  ،الطلبة في مدينة الجزائر   

اب حيـاة طالبيـة     تب دون اسـت   تلعرقية أو االجتماعية حال   والتقسيمات المتعددة األشكال سواًء منها ا     

  .." حقيقية في ثاني جامعة في االتحاد الفرنسي
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 أحكاما مماثلة، عن الحياة الجامعية في جامعة conscience maghrébineكما أصدرت صحيفة        

-يقصد جامعة الجزائـر   –إن الطلبة المسلمين طرف اجتماعي غير مندمج فيها          "أوردتالجزائر حيث   

جوا في كلياتها وتم قبولهم كما يقبل الوجع الذي ال مناص منـه ففـي إمكـانهم                 بمعنى الكلمة فقد أدر   

 ،متابعة الدروس في كلياتها ومعاهدها ولكنهم معزولون عن الحياة الطالبية من طرف أساتذتهم أحيانا             

  )1(..." مبادرة لكسر الحواجز بل تدعمها وتبلورهابأيال تقوم الجامعة .. وزمالئهم غالبا

 فالطلبة الفرنـسيون    ، فردية تبمبادراالت كسر هذه الحواجز النفسية واالجتماعية كانت تتم         محاو       

 أنهـم ضون التعايش مع بعض الطلبة الجزائريين الذين يتصرفون كفرنسيين بمعنى            كانوا ير  األوربيون

 وذلـك فـي صـورة غريبـة      أقـرانهم يتخلون عن لغتهم وثقافتهم وحتى عن شعائرهم الدينية وينبذون          

 لجذورهم ولغتهم ودينهم فقد كانوا منبوذين من الفرنسيين         األوفياء الطلبة   أما ،لألصوللالغتراب والتنكر   

  . باستعالءإليهمنظر  يعاملهم باحتقار ويوبالتالي ال ينتظر منهم مشاعر طيبة تجاه من

 لتركيبتها  أيضاظر   وبالن ،، ووفق هذا الشكل من العالقات السائدة في محيط جامعة الجزائر          وأخيرا       

 من ضـمن    أقلية سكانية، ويشكل الطلبة المسلمون      أقلية من ضمن    األغلبية األوربيينحيث يشكل الطلبة    

 وهو كونها المؤسسة    أهدافهاحد اكبر   أة االستعمارية ضد    ب الجزائر في الحق   سارت جامعة .  سكانية أغلبية

 فـالرفض  ،فالوقائع السابقة تثبت العكس   .  الثقافي دماجنواإلالثقافية المعول عليها لتحقيق التقارب الفكري       

  .االجتماعي بين الطرفين ظل هو السمة المحددة لطبيعة العالقات ماعدا بعض الحاالت االستثنائية
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  ):1954-1909(فروع االستقطاب الطلبة المسلمين الجزائريين في جامعة الجزائر ) ج

  

 مصاف المستويات العليا، سـواًء كانـت        إلىالب المسلم    تعدد الصعاب التي تعيق ارتقاء الط      إن       

 إلى  تساهمتي كان يواجهها الطالب المسلم،       ال قاتي غيرها من المع   أو اقتصادية   أو اجتماعية   أوسياسية  

  .حد كبير في صياغة المسار العلمي والتوجه المهني له

لد تلك الوظائف المتعلقة بالـسيادة      نه محروم من تق   أفالطالب المسلم كان يدرس في الجامعة ويعلم               

 نجد الطلبة المسلمون ينجذبون إلى تخصصات معينة دون         أن ولذلك فال غرابة     ،والمشاركة في مسابقاتها  

  . مهنة حرة علىوخاصة تلك التي تمكن من الحصول. غيرها

 ،وع معينـة   الطلبة المسلمون نحو فر    أغلبيةإن إحصائيات جامعة الجزائر تكشف عن حقيقة توجه               

تتغير هذه التوجهات وطبيعة التخصصات حسب معطيات تاريخية وسياسية رافقت مسيرة التعليم العالي             

  .الفرنسي في الجزائر

 إلـى م  1880 في المدارس العليا في الفترة الممتدة من         األهاليلشهادات المسلمة للطلبة    افحصيلة         

 بمجموع  ،)1(األدبيةشف عن سيطرة مطلقة للدراسات      تك. م1915 إلىم  1910م ثم في الكليات من      1909

  . الدراسات الطبيةوأخيرا ثم تليها الدراسات القانونية ثم العلمية، ،الثلثين من الحصيلة العامة

  

 أوالعربيـة   - الممنوحة لخريجـي المـدارس الفرنـسية       األهلية طبيعة الشهادات    إلىومرد ذلك          

القضاة والمترجمين األهليين الراغبين في مواصلة مسارهم الدراسـي          كالمعلمين و  األهاليللموظفين من   

 ، النعدام أي صلة تربطهم بـالتكوين العلمـي القاعـدي          األدبيةوالذين كانوا غالبا ما يواصلون دراستهم       

  . بتعلم بعض الحرف كما هو الحال في مدرسة المعلمينإلزامهم رغم ،وكذلك بالنسبة للمعارف التقنية

واحتـل  ) م1939-1915( استقطابا للطلبـة المـسلمين فـي سـنوات           األكثر اآلدابكلية  ظلت         

 بدءا مـن سـنة      األولى على المرتبة    اآلداب ينافس اختصاص    أن الحقوق المرتبة الثانية، قبل      اختصاص

  .م1950

 فـي   بدل العلوم  فقد حلت في المرتبة الثالثة    ) األسنان طب   - الصيدلة -الطب( دراسات الطب    أما       

 المرتبة اعتلتم ثم 1939-1938 المرتبة الثانية بدل الحقوق سنة     إلىقفزت  ، ثم   )م1938-1937(الفترة  

  هذا التدفق من قبل الطلبةأملت ظروف الحرب    أن وذلك   ،م1941-1940 في الموسم    اآلداب بدل   األولى

لكلية بسبب تجنيـدهم فـي      ا واألطباء ترك الكثير من الطلبة الفرنسيين        أن المسلمين على كلية الطب بعد    

  . العالمية الثانيةالحرب
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 المرتبة إلىم ليتقهقر   1948-1947 غاية الموسم    إلىوعموما فان اختصاص الطب قد حافظ على تفوقه         

  .  في فرنسا مجاريهاإلى بعد استقرار األوضاع بنهاية الحرب وعودة المياه ،م1950الثالثة سنة 

  .)1( )1954-1939(ي مختلف الفروع بين  يوضح نسب االستقطاب فأسفلهوالجدول 

  
 

الطب   الحقوق  اآلداب  السنوات

  والصيدلة

  %النسبة   اإلناث  الذكور  المجموع  العلوم

1939-
1940  

35  14  50  10  89  89  0  4.7%  

40-41  43  15  67  22  147  135  12  3.9%  

41-42  43  12  74  19  148  140  8  3.9%  

42-43  35  17  80  12  144  143  1  4.4%  

43-44  35  16  107  31  189  173  16  5.4%  

44-45  60  23  102  44  229  213  16  5.5%  

-45 -46  52  91  165  52  360  331  29  7.2%  

46-47  51  61  74  41  227  203  24  4.8%  

47-48  59  74  92  38  263  231  32  5.7%  

48-49  62  102  84  34  282  251  31  6%  

49-50  81  85  105  35  306  262  44  6.3%  

50-51  117  150  71  48  386  355  31  8.8%  

51-52  122  148  109  63  442  408  34  9%  

52-53  199  181  113  81  572  539  33  10.4%  

53-54  165  179  101  62  513  489  24  9.9%  
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 مراحل السياسة التعليمية االستعمارية في الجزائر إلى نعود ،اآلدابتفسير هذا التوجه نحو ل       

) م1909-1880( التحاق الطلبة المسلمين بالثانويات الفرنسية كان قليال جدا في المرحلة أنفمعلوم 

  .وبالتالي لم يكن بوسع اغلبهم التعرف على المواد العلمية ومن ثم التخصص فيها

 أو في مدارس المعلمين إما سابقا أدبياغلب الموجودين في الجامعة يتلقون تكوينا أ بل ظل        

  . قانونياأو أدبيا إعدادا التي كانت تعدهم ،ربية المعاهد العأوالثانويات 

طلبة فقط  8 الجامعة لم يتوج سوى إنشاء سنة م1909 تقدم نفس االنطباع ففي سنة أيضا اإلحصائيات

 في 67 من جملة م منه15 من الطلبة المسلمين ونجح 29ريا في فرع الرياضيات من بين في البكالو

  .)1( م1914سنة 

ة التعليم هي مصير المتخرجين بشهادة البكالوريا في الفيزياء والرياضيات غالبا ما كانت مهن       

 وقد ال ،خول قسم الطبالتي تمكن من د)PCB )2 قبل التحاقهم بقسم العلوم للحصول على شهادة ،العامة

  . يعود هؤالء إلى أقسام الدراسة العليا بسبب ظروفهم السيئة

الجدول السابق يوضح بداللة كبيرة تفوق اآلداب من حيث االستقطاب إذ لم تكن تنافسها إال        

  .أملتها ظروف الحرب والهجرة. الحقوق أو الطب في سنوات معينة

 التكوين في المراحل ما قبل الجامعية حقيقة التوجه نحو الدراسات  تفسر إلى حد كبير طبيعة       

 البكالوريا لاللتحاق بالتعليم العالي، طواشترااألدبية في مرحلة معينة، لكن مع ازدهار التعليم الثانوي 

  . )3(أصبح بوسع الطلبة المسلمين التوجه نحو االختصاصات العلمية واألدبية والتقنية ولو نظريا

لكن الواقع اإلحصائي يثبت استمرار تغلب الفروع األدبية والحقوق على باقي التخصصات        

ير التوجه نحو تخصصات معينة كالحقوق، والطب م تبرز أهمية األسباب األخرى لتفسومن ث. التقنية

  .دون غيرها

تي كان يلتحق بها  تلك الفروع، نجد محدودية المهن النحولتوجه ل المحددة األسباب  أهممن بين       

  . السياسي من الوظائف السياديةإقصائهم بسبب ،الطلبة المسلمون بعد التخرج

المتخرجين من الطلبة المسلمين كانوا يتوجهون نحو المهن الحرة مراعين في ذلك الظروف        

  . حدألبعدالسياسية واالجتماعية التي كانت تحد من حريتهم في اختيار مهنة المستقبل 

  

  

  

                                                 
 .61المرجع السابق، ص : غي بارفلي  )1(
)2(  PCB :  وتعني شهادة اتقان)ا لاللتحاق بكلية الطب يمضي الطلبة سنة للحصول عليه)، الكيمياء، البيولوجياء الفيزيا  

)3(  Abbas, op.cit P36. 
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، سوى بممارسة عدد محدود من م1919 غاية إلى غير المتجنسين لألهاليفلم يكن مسموحا        

  .الوظائف العمومية

  

كانوا ممنوعين من تولي وظائف السيادة المحتكرة من طرف المتمتعين ) 1947-1919( وبين        

 العمل أرباب عن أو اإلدارةعن رون من المهن تلك المستقلة ا يختاألهاليوبذلك كان الطلبة . بالجنسية

 من 1000 فمن بين لشعب وذكرها اجيرون التي قدمها حزب ااإلحصائياتالفرنسيين وهذا ما تفسره 

يتوزعون كما يلي .  اغلبهم يمارسون المهن الحرةأن نجد 1954تى سنة الذين حصلوا على الشهادات ح

 ثانوي أستاذ 185ائف العمومية منهم  في الوظ350و.  طبيبا165و)  يشتغلون في سلك القضاة354(

  )1 (. موظفا في الفروع التقنية30ووحوالي مئة ضابط 

  

، األهالي منها قانون ، القمع القانونيوأشكال انعدام المساواة فيما يتعلق بتقلد الوظائف، إن       

 ،اإلدارة اتراف من المعمرين المسيطرين على مقدرات البالد وكذلك انحلألفرادوالممارسات المعزولة 

 ما عدا تلك ، الشهادات من المسلمينأصحاب الوظيفي بالنسبة للنخبة من كلها لم تترك مجاال لالرتقاء

 تراهن على أو،  فيها ال يمكنها االستغناء عنهمأو لبعضها األهالي ال تمانع في تولي اإلدارةالتي كانت 

  .اإلسالميوالقضاء جدواها في تحقيق سياستها مثل التعليم والطب والصيدلة 

  

 االستعمارية تمانع تقلد المسلمين للوظائف التقنية في الصناعة والزراعة اإلدارةوان لم تكن        

، بسبب األضعفن تكوين الطلبة في هذا االختصاص ظل الحلقة إ ف، العمومية وغيرهاواألشغال

 والمرتبط ،متخرجين من معاهدها وكذلك المصير المجهول لل،استقاللية دراسة المهندسين عن الجامعة

  . بعد التخرجاألوربيين العمل من أرباب وعنصرية اإلدارةبرغبة 

  

 وذلك لتغطية حاجيات األهالي جذبا لحاملي الشهادات من أكثركانت المهن المتعلقة بقطاع العدالة        

 اتساع رقعة أمام  الشخصية وبانحصار هذا الشكل من التقاضياألحوال، في مجال اإلسالميالقضاء 

 في وظيفة قاضي التي تعد أمل يدرسون الحقوق الفرنسية، بدون األهالي الطلبة أصبحالقضاء الفرنسي، 

 األهالي كان يمنع  الفرنسيين فمجلس المحامين،من مهن السيادة وال وظيفة محامي التي تتطلب التجنس

  .)2(  الوظيفة هذهمن تقلد

  

                                                 
)1(  Ageron et Aron, Tentative de bilan que soi-je P 86. 

 .64المرجع السابق، ص :  غي بارفلي )2(
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  .ستوياته المختلفة ولكن بتحفظ سياسي كبيررا كوظيفة في ميسكان التعليم م

  

 قانوني متعلق أو سياسي إقصاء أليمهنة الطب والصيدلة هي الوحيدة التي لم تكن تخضع        

 األسر التي ال تستطيع ة بسبب طول مدة الدراسة والتكاليف الكثيراإلقبال كانت قليلة انهأ إال ،باألهالي

 وكذلك اإليجار باهظةا كمهنة حرة تتطلب تكاليف، فالمحالت كانت  مزاولتهأن كما ،الفقيرة تغطيتها

  . رغم كونها المهنة المفضلة للكثير من الملتحقين بالجامعة، المتعلقة بالمهنةاألخرىالوسائل 

  

 عن الوظائف العامة المتاحة والتوجه نحو األهالي إلحجام كان سببا هاما نظام التوظيف أيضا       

قل من تلك أ أجورا يتقاضون األهالي نفالموظفين م الموظفين كانت تخضع للتمييز، جورفأ. المهن الحرة

يتعرضون لضغوط ال   و، لم نقل معدومةإن ةيق ويحضون بفرص ضئيلة للتر،التي يتقاضاها الفرنسيين

  . من العقوبات اإلداريةوغيرهالراتب صم  وما فيه من خاألسباب ألتفهحصر لها كالعقاب 

  

 األهالي للخريجين الغير قادرين على مزاولة مهنة حرة من األحسن الفضاء بأطوارهن التعليم كا       

ابي  بلقاسم بن سريرة وابن كاألستاذ ،وقليل منهم من تمكن من مزاولة مهنة التعليم العالي في الجامعة

  )1(.ا وغيرهم وبوليفشنب

  

 بهذا التمييز في الوظائف وفي مسابقات  حامل الشهادة على وعي تامأوكان الطالب المسلم        

 بالتوجه نحو فروع دون غيرها تمكنه من الحصول  مسبقالذلك كان يختار طريقه. واالنتقاءالتوظيف 

  )2(. وظيفة بأقل ضغوط ممكنةأوعلى مهنة حرة 
 

فشكل  التمييز مطالب النخبة الوطنية أشكالغيرها من  هذه المسائل المتعلقة بالتوظيف وت       صاغ

 محاور نضال وإحدى للجدل بين الجزائريين إثارة المسائل أكثر التجنس وإشكاليةمطلب المساواة 

  .الحركة الوطنية بين الحربين

 المساواة في تقلد المناصب فان ممارسات والمتضمنة م1947 مارس 07 يةأمر ورغم صدور        

 والتي كانت بمثابة ذر للرماد في العيون مثلة يما عدا بعض المناصب الصور.  بقيت على حالهااإلدارة

مساعدا للرئيس مكلفا باالتحاد كاتبا عاما لدى رئاسة الجمهورية، م1947تعيين شريف مشري سنة 

  .الفرنسي

                                                 
 . العربية وآذلك ابن أبي شنب يعد هؤالء األساتذة أوائل الجزائريين المشتغلين بمهنة التعليم الجامعي في آلية اآلداب، فقد شغل بن سريرة آرسي اللغة )1(

)2( voir : Charle Robert  Ageron, les Algériens musulman et la France. Op. Cit .vol 1.p 314. 
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 وهو خريج المدرسة العليا متعددة التقنيات مديرا للتجارة "صالح بوعكوير" وكذلك تعيين        

  .م1944لعامة سنة والصناعة والطاقة لدى الحكومة ا

 اإلدارة الممارسة من اإلقصاء أشكال فان التوجه نحو المهن الحرة يعبر عن أمرومهما يكن من        

 المقاومة والتحدي بالتخلص أشكالحد أ خرآ من جانب  أيضا كما يعتبر،االستعمارية ضد النخبة المسلمة

  . السياسياإلقصاءق وكذا طباالجتماعي الم االستعمارية في ظل الميز اإلدارةمن ضغوط 

 اإلدارةكانت المهن الحرة المتنفس الوحيد للنخبة المتخرجة من الجامعة، ومخرجا لتجاوز ضغوط        

  . العمل الفرنسيين المعروفة مسبقاأربابوكذلك تملص من ضغوط . وممارساتها العنصرية

 ولكن ،و فروع جامعية دون غيرهايوضح العرض السابق الظروف الموجهة للطلبة المسلمين نح       

جل المساواة في فرص التوظيف أعلى المستوى السياسي ظل هؤالء الطلبة والخريجين يناضلون من 

 باإلدارة هذه المطالب الحتكاكهم وذلك بسبب تشكل الوعي لديهم بأهمية والحقوق والواجبات واألجور

  . غيرهم من الجزائريين منأكثراالستعمارية ومعرفتهم بالقوانين االستعمارية 

 هي المالذ غير محمود العواقب لمن يرغب في مستقبل مهني مريح، لكن        كانت مسالة التجنس

 يعتبر المتجنس منسلخا عن بني جلدته ومنبوذا إذ ،هذا الثمن كان غاليا جدا، على الصعيد االجتماعي

 وعاش ، من غيرهاأكثرذه الفئة كانت  فالضغوط على ه، ردتهوإعالن حتى تكفيره األمربينهم ويصير 

 مواقفهم السياسية، ومشاركتهم في النضال  طبيعةوانعكس ذلك على.  الشهادات بين نارينة حملمعظم

  . تزوج الكثير منهم بأوربياتإذ في حياتهم االجتماعية وأيضاالوطني 

 فتظلمات ،لشهادات والطلبة كل المعطيات لتعقد عملية االندماج االجتماعي لحاملي اتضافرت إذن       

 لذلك كان ، القانونية والمادية والمعنويةأحوالهم تخص التمييز في  تشمل جوانب كثيرةالطلبة كانت

  .أحوالهمجل تحسين أمبكرا، لتحقيق مطالبهم تلك والنضال من   ضرورة تنظيم شؤونهمإزاءشعورهم 

وحات في نضال الحركة الطالبية  والطمواآلالم واآلمالتجسدت مختلف تلك المخاوف         

 التجمعات الطالبية الفرنسية ال تتماشى مع أن أدركواومنظماتها الجزائرية الخاصة بالمسلمين بعدما 

 كما اعتبرتهم التنظيمات الفرنسية بدورها دخالء وطردتهم من ، وطموحاتهم الشخصيةاألهليةطبيعتهم 

  . تتخلى عن وصايتها عنهمأنمكاتبها دون 
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II (التنظيمات الطالبية والقضايا الوطنية :  

  

 ):1956-1909( التنظيمات الطالبية الخاصة بالطلبة المسلمين –  ) أ

  

ارتبط ميالد الحركة الطالبية الجزائرية بمفهومها الوطني بالحركة الطالبية الجزائرية بمفهومها        

  .أخرى بوجه عام من جهة  وبالحركة الطالبية الفرنسية، من جهةياالستعماري االستيطان

  

فالجمعيات الطالبية الجزائرية من أقدم التنظيمات الطالبية الفرنسية، هذه األخيرة بدأت في        

 والمدارس الجزائرية العليا ،م1887الظهور في شكل جمعيات عامة في المدن الجامعية ابتداء من سنة 

  . )1(إحداها

سم االتحاد الوطني لجمعيات إ، حمل م1907رنسي موحد سنة  في تنظيم فدرالي ف كلهااندمجت       

  .)UNEF"  )2" ثم تحول الحقا لما يعرف باسم االتحاد الوطني لطلبة فرنسا  . UNEAF"طلبة فرنسا 

يشمل هذا التنظيم كل الجمعيات التي تظم الطلبة، ويعمل على جمع شمل جميع الطلبة الفرنسيين        

  .األساسيجاء في قانونه   الئكي غير سياسي وذلك وفق ماأساس وعلى ، دينيأودون تمييز عرقي 

 اإلقصاء أشكال االتحاد، فقد القى الطلبة المسلمين كل أفكارقع الحال لم يكن منسجما مع وا       

 مع مطلع القرن العشرين إلى نهاية الحرب العالمية األولى، أين عبر يز بوصفهم غير فرنسيينيمتوال

  .فرنسي عن رفضه لغير الفرنسيين في صفوفهاالتحاد ال

  

في ظل تلك الظروف العصيبة التي كان يالقيها الطالب المسلم برزت الحاجة للتنظيم والتكتل        

والتضامن لمواجهة الظروف االجتماعية المزرية والمعاملة العنصرية، خاصة وان الحياة الفكرية قد 

 الوجود النوادي العلمية والجمعيات الثقافية إلى تظهر توبدأانتعشت في الجزائر بين الحربين، 

والصحف وبات باب التمثيل مفتوحا لمختلف شرائح المجتمع ومنهم الطلبة، الذين عملوا بدورهم على 

  . الوجودإلى الحركة الطالبية الجزائرية إخراج

ة الودادية للتالميذ المسلمين الجمعي" التنظيمات الجزائرية الخاصة بالطلبة المسلمين كانت أولى         

  . والتي نشأت بعد طرد الطلبة الجزائريين من فروع االتحاد الفرنسي للطلبة" في إفريقيا الشمالية

  

 :كان لها نشاط وفروع في جامعة الجزائر هيالجمعيات الخاصة بالمسلمين والتي ن إوعموما ف
                                                 

 .آان يضم طلبة المدارس العليا. م في الجزائر1871  وذلك سنة ين ظهر أول تنظيم طالبي في المدارس العليا تحت اسم شرآة الطالب الجزائري )1(
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 ية الشمالإفريقياالجمعية الودادية للتالميذ المسلمين في  .1

 .)AEMAN (إفريقياجمعية الطلبة المسلمين لشمال  .2

 .)AEMAF(جمعية الطلبة المسلمين الجزائريين بفرنسا  .3

 ).UGEMA(االتحاد العام للطلبة المسلمين  .4
 

 جانب الجمعيات الفرنسية التي كانت تضم طلبة فرنسيين ويهود إلىنشطت هذه الجمعيات        

زائر العامة وغيرها من المنظمات الكولونيالية على مستوى وغيرهم وحتى مسلمين كجمعية طلبة الج

لم تكن على عالقة وطيدة بما يحدث في . مهجر في الأخرىجامعة الجزائر، كما نجد تنظيمات كثيرة 

  .الجزائر عامة وال بما يحدث على مستوى جامعة الجزائر

  

انبها القانونية مع غيرها من  تتفق في جوتأسيسهاالتنظيمات الطالبية وعلى اختالف مراحل        

 اإلطار نجد األولىالتنظيمات الفرنسية، بل وتعترف بوصاية االتحاد العام لطلبة فرنسا، ومن ميزاتها 

لبة في  التضامن والصداقة بين الطأواصرلتضامن الذي مثل وعاءا لتطور  للتعاون واإفريقيالشمال 

  . المادية والمعنوية للمحتاجين منهماإلعانةتقديم  مثل ظروف دراستهم والجوانب التي تشكل اهتمامهم

 كغاية في إليهم التطرق  يتإذ هدف دارت حوله مطالب الطلبة أهمتعتبر مسالة التضامن والتعاون        

  .)1( لهذه التنظيمات قي وقت لم تكن تشتغل بالسياسةاألساسيةالمبادئ 

  

لكن . رهم مكانهم في التنظيمات الطالبية الفرنسية غيأو المتجنسين سواءكان للطلبة المسلمين        

 بمثابة يعتبر إذ.  بعدا وطنيايأخذ الشمالية، إفريقيا الجمعية الودادية لتالميذ المسلمين في إطارتجمعهم في 

 عبر هؤالء الفرنسيين أنبعد . بداية التمايز والشعور بالذات المختلفة جوهريا عن نظرائهم من الفرنسيين

  .لوجود غير المتجنسين في مكاتب االتحاد الفرنسي للطلبة في جامعة الجزائرعن رفضهم 

 خلق نوعا من المواجهة الذاتية من طرف الطلبة المسلمين بتشكيلهم لجمعية األول هذا الشقاق إن       

  . للسلطات االستعماريةوإبالغهابهدف الدفاع عن مصالحهم 

  

بهم والتماس المساعدة المادية والمعنوية من السلطات في تلك  لمواجهة الظروف المحيطة وأيضا        

  .غلبهم غير متجنسأالمسائل التي ال يتقاطعون فيها مع الطلبة الفرنسيين بوصف 

  

                                                 
  انظر احمد مريوش أطروحة دآتوراه مرجع سابق )1(
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المتواجدين فـي   ) المغاربة، التونسيين، الجزائريين   (ينشمل هذا التنظيم جميع الطلبة الشمال إفريقي            

  . جامعة الجزائر

 مقرا لها بـرقم      وأخذت  ،)1( الساحة الطالبية إلى   خرجت الودادية    األولىاية الحرب العالمية    وبنه       

 .65سلي رقم إ لتستقر في نهج  ثم بالجزائر-la fondrie– هج المسبكة ن02

 للسيد إنشائها تكن الودادية مستقلة عن االتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين ، ويعود الفضل في لم       

 وتساعدهم ماديا ومعنويا وهي بعدة عن الدين األهالي وهدفها تعاوني تجمع الطلبة ،بن حبيلسبلقاسم 

  .، وال تهتم بمسالة التجنيساألساسيوالسياسة حسب قانونها 

 في تونس األشقاءونظرا للبعد المغاربي لهذه الودادية وعمال على توحيد العمل وتوسيعه ليشمل        

 بباريس رغم االختالف م1927في نوفمبر " أفريقياجمعية الطلبة المسلمين لشمال "ظهرت . والمغرب

 جمعية للطلبة المسلمين لشمال إلىالودادية قد تحولت  "أنويقول فرحات عباس . حول تاريخ ظهورها

ومحمد ريج ف د بالــحمأب ـ جانإلى )2("آنذاك وانه ساهم في ذلك بوصفه رئيسا للودادية أفريقيا

 الودادية بمثابة فرع لها وأصبحت، ROLINI شارع 16 رقم الالتيني مقرا لها بالحي وأخذت يالفاس

  . تستقر في باريسأنقبل 

عتبارها أن نجم إوقد اشتمت المصالح الفرنسية المختصة رائحة السياسة في هذا التنظيم من خالل        

 عن المطالب االجتماعية ألساسياشمال إفريقيا هو المسؤول عن إنشائها لكن لم يخرج قانونها 

مشكلة "..  للجمعية قي قوله آخرا فرحات عباس انشغاال أضاف وقد ،واحتياجاتهموالبداغوجية للطلبة 

المحافظة على الثقافة واللغة العربية ومشكلة توجيه الطلبة وتخصصهم الدراسي، ولكنها خاضعة 

  )3("اأحرار نعيش أن وقبل كل شيء أواللعامل واحد 

 بقاعة التعاون م1930 للجمعية في سنة التأسيسي عقد المؤتمر ت الجمعية بعقد مؤتمرات دورية منذمقا

–la mutualité - بقاعة الخلدونية، ثم المؤتمر الثاني م1931 أوت في أخر بباريس، ثم مؤتمر مؤسس 

سلطات ، ثم عقد المؤتمر الثالث الذي قرر عقده بالمغرب لكن الم1932 أوت 28،27،26،25 أيام

وتميز المؤتمر  م1933 ديسمبر 29 و26 بباريس بين la mutualitéاالستعمارية منعته، فعقد بقاعة 

   مصالي الحاج نفسه، وشخصيات وطنيةترأسه إفريقيابحضور وفد عن نجم شمال 

 عقد المؤتمر الرابع م1934 من سنة أكتوبروفي .  عالل الفاسيأهمها من المغرب أجنبية وشخصيات 

  .المطالعة بالخلدونيةبقاعة 

  

                                                 
م  ونجد 1919 افريل 15م ، وأعلن عنها في الجريدة الرسمية يوم 1918م يوما لتكوين الودادية وآانت قد تأسست سنة 1919 مارس 18 يعتبر يوم  )1(

  .وسعد اهللا حول ظبط اليوم والشهر والسنةاختالفا في تاريخ تأسيسها بين بوعزيز واجيرون 
  . 1960 خطاب فرحات عباس في المؤتمر السابع للطلبة المسلمين الجزائريين المنعقد في تونس :انظر )2(
 . نفسهمرجع ال )3(
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، حضرته م1935 ديسمبر 15 و6 المؤتمرات المؤتمر الخامس المنعقد بتلمسان بين أهمومن        

  .)1(وفود من تونس والمغرب

 ثم كان ،إصالحيا في افتتاح المؤتمر بحماسة، بصفته عالما "اإلبراهيميالبشير "وقد خطب        

الطلبة الجزائريين بسبب عدم تمكنهم من اللحاق بالرفاق على  من منقوصانالمؤتمر السادس والسابع 

  .الصعيد المغاربي

 ولم تستطع هذه الجمعية االستمرار فيما بعد بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، رغم لقاءاتها        

  . الكثيرة

 ينأع تحت AEMNA أو الودادية إطار في سواءوقد ظلت تحركات الطلبة في الجزائر        

وحصيلة نشاطاتها . مراسالت الطلبة للسماح لهم بأي تجمع أو نشاطالشرطة الفرنسية وذلك من خالل 

  . مجلة التلميذبإصدارعلى المستوى الثقافي تمثلت في 

  

  وكذلك عدم قبول عضويتهم، وهذا ما بطرد الطلبة المتجنسين من صفوفهاAEMNAقامت        

  . الفرنسياإلدماج ورفضها للتجنس وسياسة الميةاإلس الشخصية باألحوالشكل تمسكا 

 اإلدارةتمسكها بمبادئ األمة من لغة ودين، وذلك يفسر المضايقات من طرف  يوحي ب ما وهو       

  .االستعمارية التي وصلت لحد منع مؤتمراتها

  

 ىإلمشكلة التجنس المرفوض من طرف هذه الجمعية دفعت مجموعة من الطلبة المتجنسين        

في باريس وبالضبط في ) AEMAF( جمعية الطلبة المسلمين الجزائريين بفرنسا ـب ما يسمى تأسيس

 من بإيعاز كان ذلك إذاع بالجزائر، ال نعلم فروالتي كان لها . 16 في باريس schefferشارع  11

  .AEMNA لضربم ال، أالسلطات 

  

االستعمارية لهذا عية تكشف عن دعم السلطات  لهذه الجم"س فيوليتيمور"الرئاسة الشرفية للسيد        

 كاثوليكيا للرئاسة، تفسر سبب وأصبح وتجنس اإلسالم تولي عمار نارون الذي ارتد عن أنالتوجه، كما 

 اإلدماج االستعمارية وخاصة سياسة األطروحاتهذا الدعم، وذلك كون هذا التنظيم يخدم بشكل مفضوح 

  . الثقافي والتجنس

  

  

                                                 
  :أنظر أيضا.1935 سبتمبر 10 الموافق ل1354جمادى الثاني 11يوم  ل ،41 جريدة األمة، عدد  )1(

J. Desparmet. Le Veme congrie des étudient musulman nord-Algérie l'Afrique Française Nº 12 decembre1935. 
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 والعروبة اإلسالم حد الطعن في إلى "لحمكحنفي "وهو المدعو  بأحدهمل الحد وصوقد        

 ولقي انتقادا الذعا من ،"موريس ميوليت"الذي قدمه " رسائل جزائرية" للتخلف في كتابه واعتبارهما سببا

 والتي كانت تحارب -عضو جمعية العلماء المسلمين-)1(" العمودياألمين" رأسهم وعلى اإلصالحرجال 

  .ل من يقف هذا الموقف من الجزائريين وغالة المعمرين والجالية الفرنسية في الجزائرك

  

 الطلبة الفرنسيين المقيمين في الجزائر، بحجة كونها أيضا هذه الجمعية في صفوفها أشركت       

 الجمعية الفرنسية لطالب شمال" : رفقة الطلبة الفرنسيينوأسست ،ع الطلبة دون تمييزيجمعية لجم

صدرت بانتظام بين  »   « Alger estudiant بجامعة الجزائر نشرية بعنوان أصدرتكما . "إفريقيا

  .)م1927-1939(

 نعرف أنال يهمنا " بقوله  Pierre  Malaterre وعبر عن خط هذه الجمعية مدير نشريتها        

نا ما يسمى بطلبة مسلمين  ثقافتكم فرنسية، ال يوجد عندأن نعرف أنطلبة مسلمون، يكفينا فقط  أنكم

  . )1(" لكن يوجد في جمعيتنا طلبة فرنسيين فقط،وال مسيحيين وال اسرائلين وال الئكين

 لكل هذه األساسيةتوحي المبادئ   . الحرب العالمية الثانية بمجيءأيضا الفتور مس هذا التنظيم أنيبدو  

 األساسية الشقاق أسباب مستبعدا خاصة وان  يبدواألمرالتنظيمات الطالبية ببعدها عن السياسة لكن هذا 

، التي عملت على تحضير عناصرها لتوجه األحزابالسياسية من تمثلت في محاوالت الوصاية 

  .أفكارهاالتنظيمات الطالبية توجيها يخدم 

  

أفكار رجال  وكذلك ،إفريقيا جمعية طلبة شمال أفكار كانت قريبة من إفريقيا نجم شمال فأفكار        

 اللغة العربية، وقدسية الدين أهمية  على مؤتمراتهاتأكيد في جمعية العلماء المسلمين من خالل إلصالحا

لسماحها للمهتمين بالحضارة العربية واللغة العربية بنشر مقاالتهم وكذلك . اإلسالمية والتقاليد اإلسالمي

  .ي مجال السياسةام الجمعيات الطالبية فوهذا ما شكل بدايات القح.  التلميذفي مجلة

  

السياسة ولو    الذي ظهر  بين التنظيمات الطالبية ينم عن تباين إتجاهاتهااإليديولوجيالصراع        

  .على مستوى االفراد

 البيان وأحبابفالتجاذب السياسي بين القوى السياسية المتنامية في البالد خاصة حزب الشعب        

رونة واستيعاب أكثر ملميالد تنظيم طالبي جزائري  لمناخ المالئموفر ا. حزب الشيوعيوالحرية وكذا ال

  .للطلبة الجزائريين على اختالف مشاربهم الثقافية

                                                 
 .وأيديولوجية ةفي، ومشارب ثقا1962-1871الحرآة الطالبية الجزائرية  عبد اهللا حمادي، : آتب أمين العمودي مقاال في البصائر للرد على هذا الكتاب انظر )1
 .48 نفسه، ص المرجع  )2(
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 تشكلت أنخاصة بعد ويذهب جل دارسي الحركة الطالبية المغاربية إلى اعتبار أن الشقاق اشتد 

  .)1(والمغرب تنظيمات طالبية وطنية مستقلة في كل من تونس

 التيار أنصار وصراع تموقع سياسي كبير بين ،إيديولوجي هذا التنظيم الجديد محل صراع كان       

 08الوطني المتنامي في ظل الظروف الجديدة التي عرفتها الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية وحوادث 

ا من  الحريات الديمقراطية سليلة حزب الشعب هذصارتناوكذلك النشاط الحثيث لحركة ، م1945ماي 

  . جهة

 من جهة ثانية فقد حاول الحزب الشيوعي الجزائري استمالة القوى اليسارية من الطلبة أما       

  ).UNEA( خاصة الفرنكويسارية لتشكيل االتحاد العام للطلبة الجزائريين ،بمختلف شرائحها

الطلبة الجزائريين  من األعظم ووطنية لم ترق للسواد إيديولوجية وألسبابة يسمتولكن هذه ال       

التي دار " M" "الميم"ما يسمى بمعركة حرف بينهم ونشبت  ، في المهجرأوسواء في جامعة الجزائر 

  . الطالبيةاألوساطحولها نقاش كبير في 

ن سنوات الخمسينيات خاصة لة تورط الطلبة في السياسة، ألأال نخوض كثيرا في مس       

في وقت انكفأت فيه الحركة الطالبية .  المخاض لميالد الثورة كانت بمثابة سنواتم1952،1953،1954

مي تحتها الجماعات ت مجرد مظلة تحإفريقيا جمعية الطلبة المسلمين لشمال وأصبحت ،على نفسها

اء  مجرد وعأنها أي ، ومنها جامعة الجزائر،الطالبية من الجزائريين في مختلف الجامعات الفرنسية

 أفكار تأثير تحت ، الشهاداتمن الوطنيين في صفوف الطلبة وحملة فئة  تظهربدأتللشرعية في وقت 

  . والظروف العالمية بعد الحرب العالمية الثانية)الجزائر(حزب الشعب المؤمن باالستقالل 

 من الحزب الشيوعي بتأثيرتحاد جزائري صرف للطالب جاء إ تأسيسن إ فأمرومهما يكن من 

  ". الجزائريين لمدينة باريسة الطلب اتحاد"س يحمل اسم  حيث ظهر تنظيم في باري،الفرنسي

                                                 
 .23، انظر حمادي، المرجع السابق، ص 1953 تأسيس االتحاد العام للطالب التونسيين سنة  )1(
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ل اندالع الثورة وتشبث الشباب ثمع مسايرة المستجدات في الجزائر، ن هذا التنظيم لم يستطيأيبدو        

  . نوفمبر على مستوى جامعة الجزائرالجزائري بمبادئ

ل التنظيمية الفرنسية التي ظلت الهياكن ري منفصل ع تشكيل تنظيم جزائإلى الوطنيين الطلبةدعا        

  .لثورةالمطالب المشروعة للجزائريين ثم لخس تب

 ليضبط نشاط م1955لطلبة بالجزائر في فيفري ل مكتب تأسس من جبهة التحرير الوطني وبإيحاء       

 بشهادة أدلى وعبد الكريم حساني الذي اإلبراهيمي واألخضر خان األمين أمثالعدد من الطلبة الوطنيين 

  )1(.م1956 قبل ئرمفادها وجود خاليا طالبية تابعة للجبهة على مستوى جامعة الجزا

 للمشرفين على فرع جامعة م1955 الطالب عمارة رشيد قد وجه نداء في فيفري أن أيضاكما يذكر 

  ).UEMAN ( لـالجزائر

لهوية الطلبة، فاالتحاد في الشعار المحدد ) M( حول حرف الميم اإليديولوجيتمحور الصراع        

 تشكيل تنظيم أراد الذي ، الحزب الشيوعيتأثير بشدة تحت هرفض) UNEA(الوطني للطلبة الجزائريين 

 لكن مشروعه فشل، ووجد مقاومة من مختلف التشكيالت الطالبية الناشطة ،ي الجزائرفخاص بالطلبة 

  .الطالبيةفي الساحة الطالبية، رغم دعواه لالنفتاح على كافة الشرائح 

 مشروع إلحباط التنسيق MTLDجمعية العلماء وحركة  كأنصار  حاول الطلبة المتلونون سياسيا       

UNEA إلى، وكذلك من اجل تثبيت حرف الميم في تسمية االتحاد، فالسيد بلعيد عبد السالم انتقل 

ق بن يحي الناشطين جهود السيد لمين خان ومحمد الصديمإضافة إلى . )2(باريس خصيصا لهذا الهدف

 جميع الطلبة للمشاركة في بناء م1955 فيفري 27 التي دعت في نداءاتها ليوم UMANو،MTLDـب

  .االتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين

 الميم وذلك ما أنصار لصالح 1955 افريل 7 إلى 4حسم النزاع في الندوة المنعقدة بباريس من        

وانتصار للثوابت . لجزائرية وشبه قطعة مع االندماجيين والالئكين والشيوعيينيشكل انتصار للوطنية ا

فالطالب الجزائري .  طيلة الزمن االستعماريأبنائها حرم منه فة والتراث الحضاري للجزائر والذيوالثقا

 اإلسالميالمسلوبة المتجسدة في لغته المهانة ودينه  الحاجة السترجاع معالم شخصيته أمسفي 

من التسمية بعد " مالمي" مشروط بحذف ألنه هذا الحسم لم يكن نهائيا وذلك أنرته العربية، يبدو وحضا

  .م1963ا ما تم سنة االستقالل وهذ

  

  

                                                 
 .، في رسالة دآتوراه ، مرجع سابق  شهادة أوردها احمد مريوش )1(
 .53 حمادي المرجع السابق، ص  )2(
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 لالتحاد بعقد التأسيسي المؤتمر إفشال UNEA أنصار درجة محاولة إلىلت حدة الخالف الطالبي وص

 14 و8 لالتحاد العام للطلبة المسلمين بين يسيالتأسمؤتمر موازي بباريس، في وقت انعقد المؤتمر 

  . بباريس)mutualité( بقاعة التعاضدية م1955جويلية 

، والذي اإلبراهيميقدم هذا التنظيم برنامجه في شكل الخطاب االفتتاحي الذي تاله احمد طالب        

يقصد -ت الفيدراليةكنت قد ربطت الصلة ببعض إطارا"زكي لرئاسة االتحاد والذي يقول في مذكراته 

 التنظيم الطالبي إنشاء بعدما علموا بمشروع اكانوالذين  -فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني

  ." االضطالع برئاستهإلىيدفعونني 

 اجتماعات عديدة في المدن الجامعية الفرنسية أفضت " حول التحضير للمؤتمرأيضا ويقول        

 لالتحاد التأسيسي انعقاد المؤتمر إلى لها بلعيد عبد السالم كل طاقته ومنها الجزائر بالطبع، التي كرس

 وقد  société savautes في قاعة م1955 جويلية 14 المسلمين الجزائريين في يوم بطالالعام لل

 كل مجموعة وكلفت بقراءة الخطاب االفتتاحي، أفرادانتخب المندوبين من قبل زمالئهم وفقا لعدد 

 أعضاء مشكلة من عشرين عضوا انتخبت بدورها لجنة تنفيذية من خمسة  مديرةنةوعين المؤتمر لج

  ...".كلهم من طلبة باريس

 والتقلبات واعتبرت نفسي منذ األخطارمؤلما تحفه  النضال سيكون طويال أنشعرت  "        ثم يقول

  .)1( "ذلك التاريخ مناضال للثورة مستعدا للتضحية بكل شيء في سبيلها

" M "أنصار من أصبحوا طلبة االتحاد الديمقراطي للبيان أن في مذكراته اإلبراهيميكما يورد        

  .)2(  زيارته لباريسأثناء من فرحات عباس بأمر

  

                                                 
 .93 ص .رجع سابق م، اإلبراهيمي )1(
 .92 ص .نفسهالمرجع   )2(
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 أنصاركان بين  وإنما.  فان الصراع اإليديولوجي القائم لم يكن ضد الثورةأمرمهما يكن من        

ب ل للطااإلسالميةحول حذف الميم المميز للشخصية . اإلسالميلعربي  العلماني واالتجاه الالئكيااالتجاه 

ويبين هذه الفروق السيد   هذا السلوك تعصبا دينيا مرفوضااألولفي وقت اعتبر االتجاه . الجزائري

، أقليةوا ن الطلبة الشيوعيين والمغتربين وكان نقاشا حادا دار بيننا وبيأناذكر " قائال اإلبراهيميطالب 

 وفاءا لجذورنا العربية إبقائها بينما كنا نرى في اإلسالمية لألمة حذف االنتساب أرادوا الذين

  )1("، والعتزازنا بشخصيتنا ورغبة في بناء نموذج حضاري معيناإلسالمية

من الطلبة  ير االتحاد العام للطلبة المسلمين هو انتصار للوطنية الجزائرية وتعبنشأة أننكاد نجزم        

 جميع الفوارق التي كرستها التقاليد االستعمارية، التي كانت وإزالة. باطهم بمصير شعبهم المكافحعن ارت

  .)2أصولهمتعمل على تعميق الهوة بين المثقفين وشعبهم بفصلهم عن 

 وفي ذلك يقول م1954 بل وينم عن عمل سياسي مرتبط برغبة الشعب الجزائري منذ نوفمبر        

ر من جهة ثانية ي بصفوف الشعب والمساهمة في الثورة وتعبقااللتحالطلبة في بة ارغ"اإلبراهيمي 

  )3("عن رغبة جبهة التحرير في احتواء طاقة الطلبة وتوظيفها لصالح قضية التحرير المقدسة

  

 المسالة أمام المطالب النقابية واالجتماعية للطلبة مسالة ثانوية أصبحت االتحاد تأسيسفمنذ        

تالية في  االتحاد وحدة قوأصبح المتمثلة في المعركة التي يتوقف عليها مصير الجزائر، الجوهرية

  )4(.صفوف الشعب

  

  : محاورأربعة على اإلبراهيمي للسيد الطالب التأسيسي في المؤتمر )5(فقد ارتكز الخطاب المرجعي

 أماممصاعب ضرورة التعاون مع مختلف الجمعيات الطالبية الموجودة على الساحة لتذليل ال .1

 .فرص العمل في مختلف القطاعات

 . االعتبار للغة العربية، عن طريق تعميم تعليمهاإعادة من اجل النضال .2

 .وآالمه آمالهشاركته سيه ومدعو لمآائري يعيش همومه وماعتبار الطلبة جزء من الشعب الجز .3

بالتخلي .  الجزائرية والدعوى لالعتراف بالثقافة والشخصيةاألوربيةاالعتراف بفضائل الثقافة  .4

 .وتعهد االتحاد بلعب دور الوسيط بين الثقافتين.  واستبدالها بسياسة للتعاوناإلدماجعن سياسة 
 

                                                 
 .119، ص 1996، الجزائر، دار األمة فيفري المعضلة الجزائرية، األزمة والحل: ي الطالب اإلبراهيم )1(
  .372م،  ص 1996منشورات المتحف الوطني المجاهد : الجزائر , 2ط  ,20-19ثورات الجزائر في القرن يحي بوعزيز ) 2(
 .118المرجع السابق، ص :   اإلبراهيمي )3(
 .55 حمادي المرجع السابق، ص  )4(
  .1955-11-15 ليوم 1 العدد الطالب الجزائري  )5(
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 الحرب والقطيعة التاريخية التي حدثت وزادت أحداثهذا التعاون لم يعد ممكنا بسبب تسارع        

نطباع بان مشاكل الطلبة ستحل نهائيا  االوأعطت القضية الوطنية أهداف بضرورة خدمة إيماناالطلبة 

 م1955 أوت 10 أحداث ذمن األحداث تسارعت أنبإيجاد حل نهائي وعادل للقضية الجزائرية، بعد 

أمثال عمارة .  القضية الجزائرية، وتعرض الكثير من الطلبة إلى السجن والتعذيب في الجزائروتدويل

  )1(.تاروا نهج الثورةرشيد وبلقاسم زدور، وغيرهم من األحرار الذين اخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .406، ص 1989، جانفي 02، مجلة المجلس اإلسالمي األعلى، العدد المجيدة1954الحرآة الطالبية وثورة أول نوفمبر  صالح بن القبي،  )1(
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II (التحاق الطلبة بصفوف الثورة:  

  

الوعاء التنظيمي لالتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين كان جامعا للطلبة أن كن تصور        ال يم

. يةففي ظروف الحرب كان تحرك الطلبة يشوبه الكثير من الحذر والسر. ومضطلعا بسرهم وعالنيتهم

 ذلك أنلكن االتحاد بدوره كان يشكل مظلة تحمي نشاط الطلبة من متابعات الشرطة والمخابرات، ولو 

 لالعتقال يتعرض أصبحن الكثير من الطلبة على مستوى جامعة الجزائر وثانوياتها قد  أل،كان محدودا

  . والتعذيب وحتى االغتيال

عمارة رشيد، لونيس :  االعتقال وهمإلىئر  من مكتب االتحاد في الجزاأعضاءقد تعرض        ف

  .)1( الصديق بن يحيإال ولم يسلم شاوشي، وصابر

 ورميه ،م06/11/1955كما تم اعتقال الطالب زدور بلقاسم وتعذيبه بوحشية في وهران يوم         

  .بالعاصمة جثة مشوهة

،  القمع وسفك الدماءأعمالقف  وفي هذه الظروف وجه االتحاد نداء للحكومة الفرنسية من اجل و       

في  األعزل،وهذه الحملة الشنعاء ضد الطلبة والشعب الجزائري  ، م1955 أوت 20 أحداثتزامنا مع 

  . ظروف دولية تميزت بتدويل القضية الجزائرية واتجاه تونس والمغرب نحو االستقاللظل

 الجزائر الفرنسية فأنصار، بأنصاره  تمايز كال الطرفين المتنازعين، كلإلى الظروف ذهقادت ه         

 الحوار مثلما هو بإمكانية رغم وجود فئة منهم تؤمن ، القضاء على الثورة كشرط لالستمرارإلى ادعو

وجه تالحال بالنسبة للجمعية العامة للطلبة الجزائريين الناشطة على مستوى جامعة الجزائر ذات ال

  . )2( االستعماري

 تنطلق يوم أسبوعينفقد قاد حملة تضامن مع الرفاق المسجونين تستغرق  UGEMA  االتحادأما       

  . ليوم واحد عن الدراسة وعن الطعامباإلضراب ،م1956 جانفي 20

  

  داميةبأحداثاليوم ذات  لكن تميز ،بدون تسجيل حوادث عنف في جامعة الجزائر األحوالسارت        

 مماثلة في فرنسا بسبب وأخرىتحت التعذيب جب المتوفى يع جنازة الدكتور بن زر تشيأثناءفي تلمسان 

واعتبارها غير ) UGEMA ( لنشاطاتmarc mousseron  بقيادةرفض االتحاد الوطني لطلبة فرنسا

  .وبلي وباريسلبة الجزائريين والمغاربة في مونالئقة والقيام بأعمال عنف ضد الط

  

                                                 
 . 407 السابق، ص رجعالم:  ابن القبي )1(
 .278المرجع السابق، ص :  غي بارفلي )2(
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 بالجنرال "التسوس"  بعد استخالف الحاكم العامخاصةفي الجزائر دث مما يحاتضح تخوف فرنسا        

catreaux األستاذ لذلك تشكلت لجنة عمل جامعية بقيادة Bousquet في كلية الحقوق رفعت شعار 

من هيئة التدريس في جامعة % 80والتحقت بها " العمل من اجل إبقاء السيادة الفرنسية في الجزائر"

 بأعمال استعراضية معادية كاستقبال رئيس المجلس واؤوبد.  طالب فرنسي400الجزائر، وأكثر من 

  . المبالغ فيهguy molletالفرنسي 

  

 حملتهم ضد كل من يتضامن مع الثورة واألساتذةوفي هذا النحو باشر هؤالء الطلبة الفرنسيين        

 les conscience الذي نشر مقاال في مجلة Mondouze لألستاذومثال ذلك تهديدهم . وجبهة التحرير

maghrébin إلى في شكل مقترحات من عبان mendes France مارس أول واثر عودته للجزائر في 

  .وجه بلجنة تخبره بفصله عن العمل الجامعي نهائياو م،1956

  

 مارس وحدثت مشادات 06 التدريس يوم إلى عودته أدى إلى معه، UGEMA لكن تضامن         

 UGEMA وبذلك انقطعت العالقات بين )1(لى مغادرة الجزائرمما اجبره ع. كبيرة في ذلك اليوم

  .والجمعية العامة لطلبة فرنسا

 مارس 30 إلى 24في الفترة الممتدة بين  UGEMA. ـ لعقد المؤتمر الثاني لاألجواء هذه مهدت       

ي  محمد خميست رئيس فرع مونبوليوترأسه ممثال لمختلف الشرائح الطالبية 60 الذي حضره م1956

  :وصوت المؤتمر على الئحة تتمحور حول النقاط التالية

  

 . االستعمار واعتباره المسؤول عن حالة الجزائر المزريةإدانة .1

 . استعادة سيادتهألجلاعتبار كفاح الشعب الجزائري عادل ومشروع  .2

 . التفاوض مع الجبهةثم سراح المساجين وإطالقالمطالبة باستقالل الجزائر  .3
 

في المؤتمر الثاني اتخذ قرار سياسي يشتمل على " في قوله شعالنيت آحوصله مسعود ما وهذا        

 بأنناوكان هذا التغيير كبيرا شعر من خالله الطلبة . االستقالل والمفاوضات مع جبهة التحرير الوطني

طلبة من  خرج بالألنهولهذا يعتبر المؤتمر الثاني منعرجا كبيرا . دخلنا مرحلة جديدة وجادة من النضال

  )2(. المطالب السياسيةإلى المطالب الثقافية والنقابية إطار

  
                                                 

 .234غي بارفلي مرجع سابق، ص . بة الفرنسيين المناهضين ألرائه قد اعدوا حبال لشنقه، بسبب تعاطفه مع الثورة آان الطل )1(
، يوم )1962-1953( ورد التصريح في لقاء شخصي مع السيد محمد السعيد عقيب اثر إعداده لمذآرة ماجستير حول مساهمة الطلبة في الثورة الجزائرية  )2(

 .48، ص 1999 أوت 17
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وتناغم مطالبه مع  UGEMA  التنظيم الطالبيإيمان الثاني عن حقيقة المؤتمرعبرت الئحة        

  .طموح الشعب الجزائري وجبهة التحرير الوطني

  

كيف يمكننا مواصلة "تمر قائال ي هذا التوجه في كلمة االفتتاح للمؤت وقد برر محمد خميس       

ونحن نرسف في أغالل االستعمار الكولنيالي؟ ونظرا لوضعية الطلبة المسلمين البائسة دراستنا 

  بحقهم في  يطالبون قبل كل شيءفإنهمالمتمثلة في استالب شخصيتهم وتغريبهم عن لغتهم وتاريخهم، 

سيادة وهي و هي قضية حرية األولىضيتهم  قإن. استرجاع هويتهم ولغتهم واكتشاف جذورهم الثقافية

  )1(" القضايا وعنها يتفرع كل شيءأهم

شكل هذا المؤتمر من وجهة نظر سياسية دعم االتحاد للقضية الوطنية من جهة وكرس قطيعة مع        

  . فرنساأوالمنظمات الطالبية الفرنسية سواء في الجزائر 

  

 على عالقة مع االتحاد من خالل مؤتمره اإلبقاء حاول  االتحاد العام لطلبة فرنساأن رغم        

 تأييده على تأكيده  خالل، منم1956 افريل 15 و5 بين Strasbourg المنعقد في واألربعينالخامس 

  . السياسيلالنحيازوإدانته للمطالب النقابية للطلبة المسلمين 

  

 والمتعلقة Robert locasteبالجزائر  فان التدابير التي اتخذها الوزير المقيم أخرىمن جهة        

 والتي تعد م1956 مارس 17وفق القرار الصادر في . بالتحاق الفرنسيين المسلمين بالوظيفة العمومية

 القطيعة مع الجامعة إحداث الجزائريين غير المتجنسين سببا في أماملق لمناصب التوظيف بمثابة غ

الجمعية ( الطالبية الفرنسية األوساطلرفض من طرف  القرار قوبل باإنرغم . الفرنسية في الجزائر

  .)ة الجزائريين ولجنة العمل الجامعيالعامة للطلب

  

 ماي 8 واعترضوا سبيل الوزير المقيم يوم م1956 ماي 03 إلى اإلضراب يوم ا هؤالء ودع       

  .وق بالجزائر مؤسس لجنة العمل الجامعي وهو أستاذ في كلية الحقBousquetوشتموه فعزل األستاذ 

 عن طموحات اإلصالحات الدروس فقد عبر عن بعد تلك  بدوره ورغم حضور طلبته       االتحاد

 كما اعتبر تحركات الطلبة الفرنسيين ،)2( الجزائري واعتبرها حل غير مناسب للمشكل الجزائريالشباب

  .دليال على العدوانية تجاه النخبة المسلمة

  
                                                 

  .236وأيضا غي بارفلي، المرجع السابق، ص . م1956 افريل 3 العدد le monde جريدة  )1(
 .238 ص المرجع السابق غي بارفلي،  )2(
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  .ألحداثا ومنذ ذلك التاريخ تسارعت 

 وقف إلىالعامة للطلبة الجزائريين ذات التوجه االمبريالي  دعت الجمعية 1956 ماي 11ففي        

 ماي 17 وفي ، الدروس مع استمرار حالة التعبئة العامة للتحرك ضد أي مضايقةإلى والعودة اإلضراب

قد تلقوا عرضا من طرف بن  الزيتونيون الطلبة الجزائريين أن associated press األنباء وكالة أعلنت

  ).محافظين سياسيين(ر يقترح عليهم مناصب قيادية في الثورة ضبلة وخي

 إلى في نادي سعدان وصادقوا على الئحة تدعوا االتحاد أعضاءثر هذا الخبر اجتمع إوعلى        

 االنخراط في صفوف جيش إلى أيضا وا عام وغير محدود عن الدروس واالمتحانات ودعإضراب

 اإلقامات في األبواب صدرت في شكل منشور سرب تحت ،التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني

  . خالل الليلcharte وla Robertseauبن عكنون، - الجامعية

  :فحوى هذا المنشور       

 .الخ... والقتل االختطاف والنفيطات االستعمارية ضد الطلبة كالتعذيب للسلاإلجرامية األعمال إدانة -1

وضرب مثال بقصة زدور بلقاسم والدكتور بن زرجب، ورضا حوحو، وهدام وبابا احمد والتلميذ 

  . وغيرهم من حاالت االعتقال والتعذيب والقتل إبراهيمالصغير 

عيشها الشعب الجزائري وضرورة اخذ ي يسي التلجري وراء الشهادات في ظل المآوى ا عدم جد-2

  .موقف صريح

 واجبنا يدعونا إن.... مهام مستعجلة وضرورية وحاسمة ومجيدةإلىيدعونا  واجبنا إن" وجاء فيه 

 جيش التحرير إلىننظم بصورة جماعية  أنيجب ... الذين يكافحون أوالئكي جنب للمعاناة اليومية ال

 )1("الوطني وجهازه السياسي جبهة التحرير الوطني

                                                 
 .م1956ن، ا المجاهد العدد االول نهاية جو )1(



  - 121 -   

جام من طرف شرطة مدينة جيجل، ف محررو هذا المنشور خبر اغتيال الطالب فرحات حوظ       

  . وكذلك لدفعهم لاللتحاق بالجباللإلضرابلتعبئة الطلبة 

  

 فرع إليه المفتوح الذي دعا اإلضراب من الطلبة تلتحق بالجبال قبل موعد أفواج بدأتوفعال        

  . ليشمل التالميذ الثانوييناإلضراب توسع أن يتوارى في السرية، بعد أنالجزائر قبل 

  

 من خالل األقل بدايته كانت قد تقررت منذ شهرين على إن" يقول ابن القبي اإلضرابوفي شان        

 وبعض الطلبة منهم رشيد عمارة بعد رمضانمشاورات جرت بين ممثلين لقيادة الثورة، منهم عبان 

 السيد بن يوسف بن خدة أنومن المؤكد . خروجه من السجن وبن يحي قبل مغادرته ارض الوطن

وترك للمكتب حرية تحديد التاريخ .  لتنفيذهواإلعداد من الفاعلين في اتخاذ القرار األخران هو ك

  )2("ه تبريرأسبابالمناسب له مع 

  

المعارضة فانه و بين االلتحاق والتردد اإلضراب ورغم المواقف المختلفة للطلبة من األخيروفي        

 في هذا المقام همناي جامعة الجزائر أو في الخارج وال  من الطلبة سواء على مستوىاألغلبيةقد شمل 

  . المناصب والوظائف التي تقلدوهاأوتتبع مسيرة الطلبة في الجبال بعد االلتحاق بالثورة 

  

كيوسف .  هنا كثيرةواألمثلة قيادية أو) الطب والتمريض واالتصال (معظمها تقنية  والتي كانت        

 المراد هو تقديم الحجة والدليل القاطع على إنما ،والية التاريخية الرابعةالخطيب الذي تولى مسؤولية ال

 بمواصلة تعليمهم األهالي الفرنسية والتي كانت تهدف من وراء السماح لبعض يةاالستعمارفشل السياسة 

 الصورة زيين تعمل على ت، خلق فئة راضية بالوجود االستعماري ومدافعة عن بقائه وضامنة لهإلى

ى الرسالة الحضارية التي يتغنى وتقدم الدليل القاطع عل العام العالمي الرأي أمامية لالستعمار الوحش

  .ملهابح

رق حد خاصة بعد حادثة حأ ومع انفضاح النوايا لم يبقى ليؤمن بها األخيرة لكن حتى هذه        

طرف هؤالء الذين  من 12:27 على الساعة م1962 جوان 07ئر يوم المكتبة الجامعية بجامعة الجزا

 أبناء يستفيد أن أبوا وكأنهم ، الحضارة ونشرها في بلد بدائي ومتخلفوإبالغادعوا المهمة الحضارية 

  .الجزائر المستقلة من ثمرة هذه المهمة المزعومة

  

                                                 
 .1986، ماي 24 ماي واهم األحداث المحيطة به، الجامعة عدد19 صالح بن القبي، إضراب  )2(
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III ( تقييم الدور السياسي للطلبة والمتخرجين من الجامعة)1956-1909:(  

  

 أين ،رن الحماس القومي وكذلك قرن االزدهار العلمي والتقني قبأنهصف القرن العشرين        يو

 والعلوم األفكار حركة أصبحت العلم هو المسير لمختلف مناحي الحياة حتى السياسية منها، كما أصبح

  . سرعة وانتشارا بسبب ازدهار وسائل االتصال وانتشار وسائل الطباعة وغيرهاأكثر

  

 االزدهار والرقي كما إلىت النخب المثقفة كيف تقود شعوبها في ظل هذا الزخم الكبير عرف       

 النهضة المالئمة لطبيعتها وفق مقوماتها الحضارية إحداثعرفت كيف تقدر مستقبل شعوبها وتعمل على 

  .وإمكانياتها

 لفئة النخبة المدعوة للعب الدور األساسية الشهادات وفئة الطلبة من العناصر  حملةأنوالمعلوم        

   حال الجزائريين من ذلك؟  هوالريادي في حياة شعوبها، فما

  

بة واآلثار الدالة على وجود نخالمتتبع للنهضة الجزائرية مطلع القرن العشرين يالحظ اللمسات        

 نحو نشأة الحركات المطلبية التي تطالب بتحسين إلىقيد التكوين تعمل على صقل توجه الحركة الوطنية 

                   .ختلف مناحي الحياة بخطى بطيئةالسيطرة االستعمارية المضروبة على مالظروف في ظل 

 وبذلك ال يمكن شراف واالست ال مجال للحديث عن التوقعاتإذ أكيد بصدد الحديث عن ماض إننا       

 الحربين نادات والطلبة قبل ظهور التنظيمات السياسية بيعن دور سياسي للنخبة من حملت الشهالحديث 

 وحملة الشهادات بشكل عام في  هو تتبع نشاط الطلبةاألولى طريقين، فالطريق  وبالتالي سنسلك،العالمين

 على مستوى  الوطنية، والثاني هو تتبع االتجاهات المختلفة للطلبة الطالبية والحركة الحركةنشاط

  . االديولوجيةهماألفراد واتجاهات

ك الظروف االستعمارية كانت تعتبر مجازفة حقيقية بالنفس، ماعدا امتهان السياسة في ظل تل      

  . رسائلأولطات االستعمارية على شكل عرائض طالب التي كان يرفعها األعيان للسبعض الم

 إلى أوحت. )1(أساساة لليهود والتي حدثت في المدارس العليا مطلع القرن العشرين المعادي أحداث       

األوربية المقيمة في طريقة جديدة في كبح جماح المطامع االنفصالية للجالية السلطات االستعمارية 

  . الجزائر

 قوتها تنموا بفضل سيطرتها على الخيرات االقتصادية للجزائر وكذلك على الشعب والتي أخذت       

  .الجزائري

                                                 
 الداعي لتنظيم مظاهرة معادية لليهود، انظر غي بارفلي، المرجع  max regio لبى طلبة مدرسة الجزائر نداء طالب الحقوق1898ر جانفي  في شه )1(

  .154السابق، ص 
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ثم في عهد الحاكم   jules- Cambonالعام   االستعمارية في عهد الحاكماإلدارةحاولت               

أو استدراج تلك الموجودة  خلق فئة من النخبة العصرية ب تعديل موازين القوةCharle- jonnartالعام 

  .  ركيزة من ركائز السيادة االستعمارية في الجزائرلتكون أهم

  

نسي في  التعليم الفرإنعاش وكذا اإلسالميةذلك بمحاولة بعث القليل من الثقافة العربية  أمكن لها    

  .وغض الطرف عن نشاط المدارس الحرة الجزائر،

  

 وفي عهده عرفت الحركة الثقافية نقلة في الجزائر، حتى بدا  يعي تماما ما يفعل،jonnartكان        

  . النورإلىاألمر وكأنه نهضة جزائرية حقيقية تخرج 

  

التي قادت " ن الجزائرييناشبحركة ال" من نتائج تلك الظروف ميالد ما اصطلح على تسميته إن       

 وظهور االتجاه االستقاللي في  غاية تبلور المطالب الوطنية،إلىالحركات المطلبية في ظل االستعمار 

  .الحركة الوطنية الجزائرية

  

 وقد ظهرت هذه الحركة للوجود بفضل نشاط نخبة من حملة الشهادات الجامعية وكذلك نخبة من        

، والذي طالب م1912 سنة الجزائريين ي تجلى نشاطها في بيان الشبانت واللمشارب، ايالمثقفين المتعدد

بالمساواة في الخدمة العسكرية مقابل إحالل المساواة في الجباية والتعليم وبتمثيل الئق في المجالس 

  .)1(  قانون األهالي الدعوة إللغاءمع. الجزائرية والبرلمان الفرنسي

  

 عمر بوضياف رأسهم، وعلى 25 لم يكن يتجاوز آنذاك الشهادات ةعدد حمل أن Ageronيذكر        

ذا موسى بن شنوف ومحمد بن رحال وك مختار حاج سعيد والدكتور واألستاذوالطبيب بلقاسم بن تامي 

.  الممنوعة على األهاليsaint cyr األمير عبد القادر وهو خريج المدرسة العسكرية النقيب خالد حفيد

رغم . ماعيل هامت والدكتور بن علي فكار وشريف بن حبيلس والمحامي طالب عبد السالموالمترجم إس

  . معظم هؤالء من المتجنسين االندماجيينأن

  

وكذلك . يفسر هذا النشاط للمتجنسين بفهم هؤالء للدور المنوط بهم بالنسبة لإلدارة االستعمارية       

  .في األجواء التي عاصرت الحرب العالمية األولى. يةألهداف متعلقة باالنتخابات في المجالس األهل

                                                 
)1( voir : Carle Robert  Ageron, mouvement jeune algérien de 1900 a 1923 . mélanges Charles andre julien – paris 

.PUF .1964. 
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 من 100 جانب فرنسا، فعددهم لم يكن يتجاوز حدود إلىلم تكن مشاركة النخبة الجامعية كبيرة        

 المسندة لتقرير الحاكم العام )G.mynier)1 أوردها التي األرقام حسب األلف إلىمجموعة تصل 

Lutand م1917 سنة.  

  

 بتوسع الهيئة الناخبة على مستوى م1919 مارس إصالحات ثمار هذه الحركة المطلبية في تجلى       

 المالية والمجالس  ناخب في المندوبيات100.000البلدية، و ناخب في المجالس 400.000 إلى األهالي

  .العامة

مجالس  الأعضاء من 3/1 المجالس العامة وأعضاء من 4/1 إلى األهالي وكذا رفع تمثيل        

  .وبعض االمتيازات في مجال التوظيف باستثناء وظائف السيادة. البلدية

  

 إجراءات التدريجي لفئة النخبة لذلك بسطت اإلدماج االستعمارية عن سياسة اإلدارةلم تتخلى        

في محاولة منها لخلق حياة سياسية خاصة بالجزائريين بقيادة هذه النخبة من .  هؤالءأمامالتجنس 

  . تجنسينالم

  

 كان قادرا على تقديم مطالب وطنية حقيقية ضد السياسة  النخبةأو ال احد من المتجنسين       

منه تمكين  حيث طلب م1919 ولسن سنة األمريكي الرئيس إلى خالد األميراالستعمارية ماعدا رسالة 

  .الشعب الجزائري من تقرير مصيره

  

 اإلدارة  بإيعاز منندماج، كانوا من اشد أعداء األمير خالد المتجنسون والسابحون في فلك اال       

  .االستعمارية

 من فيدرالية المنتخبين"ـ الفرنسي، تشكيل تنظيم سمي بقرر هؤالء وفي اإلطار االستعمار       

 ثالثة فيدراليات إلى م1930 بقيادة الدكتور بن تامي، ثم انقسمت سنة م1927في سبتمبر " األهالي

في وقت تضاعف إيمان الشعب . العمالت الثالث، بسبب الخالفات والصراعات على الزعامةمستقلة في 

  .م1930 ماي 05 جمعية العلماء المسلمين إلى النور في بظهور. بان هذه الفئة ال تخدم مصالحه

 الذي تشكل حوله نقاش كبير في violette في مشروع السناتور ضالتهم وجدوا اإلدماج أنصار       

 ، عنف قابلتها السلطات االستعمارية بتعنتها المعروفأعمال حد حدوث إلىحف والنوادي، ووصل الص

  . السياسيةاإلصالحات باب أغلقتحيث 

                                                 
Au. Origines de l'FLN. Op cit. P 578. G.mynier M.harbi. )1(    
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 المواطنة في أو" التجنس" حول المسالة األفعال النخبة، فتباينت ردود أمال خيب اإلجراءهذا        

 فرحات عباس اقترح أنالخيارات الفردية مفتوحة، رغم وبقية .  القانون، ال مجال للتجنس الجماعيإطار

 تمثيلية برلمانية خاصة إنشاء، بينما اقترح بن جلول اإلسالمية الشخصية األحوالالتخلي الجماعي على 

  .وفريق كبير ارتأى قبول التجنس واالحتفاظ باألحوال اإلسالمية. )1(بالمسلمين

 ة حملرأسهم الشرعية الفرنسية وعلى إطار الدائرة في ساطاألو في أملعبر هذا الجدل عن خيبة        

عن تمثيلها وتعبر . اإلدماج االتجاه الوطني تؤكد صراحة رفضها لسياسة أراءالشهادات، بينما كانت 

فرنسا وهي بعيدة   تكونأن المسلمة ال ترغب في األمة الجزائرية المتميزة بتاريخها وثقافتها، هذه لألمة

، فقد كان م1936وهذا ما عبر عنه ابن باديس في البيان الصادر في افريل سنة . )2(بعد عنهالكل ا

المطالب " نجم شمال إفريقيا"مقومات األمة الجزائرية ببعدها الحضاري، بينما تولى عن الرجل يدافع 

  .السياسية

 السياسي  الحماسم م، وفي خض1936 جوان 7 في من تاريخ انعقاد المؤتمر اإلسالمياعتبارا        

 نالحظ أنيمكن .  انتصار الجبهة الشعبية في فرنسا والتي كانت تبدو معارضة لالستعمارأعقبالذي 

 االشتراكية األحزابالتفكك الذي عرفته حركة الشبان الجزائريين المتقاطعة مع العلماء ومناضلي 

ية لكل سكان الجزائر دون  حول المسالة المتمثلة في المطالبة بمنح المواطنة الفرنسآنذاكوالشيوعية 

  .)3( عماالت الجزائر مباشرة بفرنساإلحاق الشخصية مع أحوالهمالتخلي عن قانون 

 إلى هذا التفكك يظهر في محاولة المنتخبين وهم من النخبة المؤمنة بالتجنس جر ممثلي النخبة إن       

  . مرفوضا حتى من السلطات الفرنسيةتبني هذا الخيار الذي كان يبدو

وهذا ما ترجمه التجمع . ذا التفككهعن  تغيب االتجاه الوطني المتمثل في النجم يعبر أن كما        

ال نقبل أن يرتبط بلدنا "الكبير الذي نشطه مصالي الحاج والمندد بأي شكل من أشكال االرتباط بفرنسا 

 في الحرية الوطنية للشعب امرة بالمستقبل وباألمله، وال نريد مهما كان السبب المقببلد أخر رغم انف

  .)4("الجزائري

  

  

  

  

                                                 
 .145 غي بارفلي،  المرجع السابق، ص  )1(

)2(  Ali Merad. Le réformisme musulman en Algérie de 1925-1940. Mouton.La hay. 1967. P 399. 
)3(  Mhfoud Kaddach, La vie politique à Alger (1919-1939), SNEP, Alger 1970, P19 

 .147غي بارفلي،  المرجع السابق، ص  )4(
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لشعب الجزائري وممثليه مع  ا لكلاألعظم، شبه قطيعة من السواد إليهاتعتبر التطورات المشار        

 من المتجنسين والذين يعتبرون بحكم أغلبيته نفسه خاصة وان إال، الذي لم يعد يمثل اإلدماجياالتجاه 

  .قوانين مواطنين فرنسيينال

الواقع انه ال يمكن تتبع مسيرة الطلبة وحاملي الشهادات على مستوى التنظيمات بمختلف تياراتها        

كرة الوطن  فمنتبلور المطالب الوطنية بوضوح وتتم القطيعة شبه النهائية والحذر ت أنقبل . واتجاهاته

  .الفرنسي

 الفرنسي في اإلطارولو في .  والسيادةصاحب الكيان.  الوجود فكرة الوطن الجزائريإلى وتبرز        

  . الذي جمع فرحات عباس حوله كل االتجاهاتم1943 فدرالي وهذا التطور نلمسه في بيان فيفري شكل

 في كونه معاديا جرأتهوتكمن . اإلدماج السياسي عن فشل سياسة اإلعالن بمثابة البيان و       

 07دور قرار ـبص فدرالية خاصة إطارولو في . رنسالالستعمار ومؤمنا بفكرة الجزائر المنفصلة عن ف

  .م1944مارس 

 الشبيبة الجزائرية والطالبية أغلبية ضمتالتي "  البيان والحريةألحباب" فرحات عباس تأسيس       إن 

احتفظ لذالك .  طويل في المنظمات الطالبيةنضالي الطلبة نشاطا وذو ماض أكثرباعتبار فرحات عباس 

من الطلبة وقياداتهم " االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري" لحزب بتأسيسه أنصاره غلببأفرحات عباس 

  .السابقة

 لحزب الشعب الجزائري، المنبعث تحت اسم حركة األماميةالكثير من الطلبة التحقوا بالصفوف        

 فقد  من ذلكوأكثري،  االتجاه الوطنااختارو الحريات الديمقراطية سنوات الخمسينيات، وبالتالي انتصار

لى األمانة العامة للحزب اثر تولى بعضهم المناصب القيادية مثل الصيدلي بن يوسف بن خدة الذي تو

  .م1953تمر الثاني للحزب سنة المؤ

 إضفاء هذه القيادة الجديدة اصطدمت بشخصية رئيس الحزب مصالي الذي اتهمهما بمحاولة        

 نوفمبر 01 للكفاح المسلح في لجأ بظهور اتجاه ثالث األزمةهت وانت. طابع برجوازي على الحزب

  . سابقاإليها لسنتين بسبب الظروف المشار تأخر قد إليه الطلبة انضمام أنوالمعروف . م1954
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   : بالنسبة للمسار الثانيأما 

 اإلدماجسة لجزائر المستعمرة، والتناقض الذي شاب سياباوفي ظل الظروف السياسية الخاصة        

حيث ظلت المسألة انتقائية، وتخضع للطلب الخاص للمتجنسين وفي ظل الضغوط ) 1909-1956(

 تحديد إجراء، يمكننا إليها اإلشارة حامل الشهادة بعد التخرج والتي سبق أوالمعروفة على الطالب 

 المواقف االتجاهات التي ظهرت في صفوف هذه الطبقة إما على الصعيد االجتماعي، أولمختلف 

  . السياسة االستعمارية في الجزائر، على فترات مختلفةاسي الذي خلقتهالسياسية في مستوى القضاء السي

 من السلوكات السياسية واالجتماعية في صفوف الطلبة والخريجين أصناف التمييز بين أمكننا       

  .االستعماريتعبر عن ميزات طبعتها ظروف سياسية واجتماعية متغيرة في ظل الوجود 

والمنصرفين إلى ممارسة حياتهم االجتماعية . فمن هذه االتجاهات نجد ملتزمي الحياد السياسي       

دون التخلي عن أحوالهم الشخصية اإلسالمية وذلك اتقاء للبطش االستعماري، في وقت كان . بهدوء

ار الساحة إلى قادة رأي  بسبب افتقأوالهامش السياسي ضيقا جدا، إما بسبب الحصار االستعماري، 

  .حقيقيين في ظل الظالمية التي فرضها االستعمار

 التدريس في  جزائرية تولى مهمة وهو شخصية)1(بثال هؤالء األستاذ محمد بن أبي شنومن أم       

وال  يعرف عنه أي موقف سياسي معادي لسلطة فرنسا الذي الو. جامعة الجزائر في العهد االستعماري

  .سياسةاشتغال بال

د علي يقول سعد اهللا ب مع محمد كرأبي شنا الصدد في تحليله لمضمون مراسالت بن  وفي هذ       

 بضرورة اإلفريقية هيئة تحرير المجلة أعضاء يقنع أنفهو رغم مكانته لدى الفرنسيين لم يستطع ".. 

قد رشح صديقه " اسيرنية ب " ونالحظ كذلك انه بعد وفاةجلة المجمع العلمي العربي،تبادلها مع م

 قال أنئريين الذين سبق له لعضوية المجمع ولم يرشح أي شخص من زمالئه الجزا" هنري ماسية"

 مما كان أكثر والثقافة الفرنسية شراقستاإليخدم  في بالده، وكان بذلك في نظرنا خدموا اللغةعنهم 

  )2("قد تم بهذه الطريقةيخدم التيار العربي والثقافة العربية ولعل ترشيحه لعضوية المجمع 

  

  

  

                                                 
تخرج سنة .  من عائلة ذات شرف وجاه، من عالة آرفلية1896 أآتوبر 26 ولد محمد بن العربي بن أبي شنب في مدينة المدية بحي تاآبو يوم الثالثاء  )1(

 عن الدآتوراه من 1922، وتحصل عام 1908 أستاذا محاضرا في قسم اآلداب سنة  من مدرسة المعلمين، ببوزريعة، وواصل دراسته إلى ان عين1898
  " شاعر البالط العباسيدالمة بوأ"جامعة الجزائر عن بحث حول 

 .13، ص 1983م و ك الجزائر . محمد بن أبي شنب حياته وأثاره:  عبد الرحمان بن محمد الجياللي:انظر
 .1979اآتوبر -، سبتمبر53 عدد الثقافية،مد بن أبي شنب إلى محمد آرد علي ح أبو القاسم سعد اهللا، من رسائل م )2(
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 وال ينتظر منه في ، شنب مجار للسياسة االستعمارية الفرنسية، فلم يجهر بمعاداتهاأبيكان ابن          

  .كثر منهم جميعاأل كل الجزائريين، وال بق يكون وطنيا أنتلك الظروف 

  

 التراث أيضاطنها وخدم  في وأجنبية كان الرجل قد خدم اللغة العربية في وقت كانت  وإذا       

 اإلطار ونشاطه العلمي في ،شرقينستلة مساهمته في مؤتمرات المأالمغاربي، فقد أعيب عليه مس

  .الفرنسي االستعماري

  

 وانتدابه لعدة ،م1922كرمته عليه فرنسا بمنحها له وسام جوقة الشرف سنة  والء واعتبر ذلك        

  .لجزائر وحقل الثقافة والعلوم علمية في اطار نشاطه في جامعة ااتمهم

طبعها التردي الثقافي واالجتماعي في ظروف  وفي ،ستعماري االزدهار االأوج كل ذلك تم في        

 يتخذ الرجل هذا الطريق ودونه كثر ممن اعتزلوا الخوض في مسالة أن فال غرابة ، الجزائريةاألوساط

  . الظروف كلها في صالح االستعماراالستعمار الفرنسي ومستقبل الجزائر في وقت كانت 

  

 ارتبط أخر نجد تيارا فإننا ، من االنتقاد واالتهامأصحابه كان الحياد موقفا سياسيا، لم يرحم وإذا       

  . ومخلصا لها من ظلومات الجهل. ه رسوال للحضارة المزعومةارتباطا وثيقا باالستعمار واعتبر

  

 من  المتطورينأو" les naturalisé " االستعمار نفسه مصطلح  عليهاأطلقوهذه الفئة هي التي        

ببعضهم  بل ووصل الحد وهم كل من تجنس بالجنسية الفرنسية وتخلى عن أحواله اإلسالمية. األهالي

 الشهادات لنعوت، وان لم يكن اغلبهم من حملةإلى إعالن ردته رسميا عن اإلسالم واتهامه بأبشع ا

  .د األمثلة كثيرة من هؤالءوخريجي الجامعة فإننا نج

  

 مغرياته إلى التجنس لم يكن سوى حال اضطراريا للراغبين في الهروب من قبضة االستعمار إن       

 وارتماء في أحضان الجهاز ،المادية، وما حاالت الردة سوى تعبير عن االستالب، إما بقناعة أو بدونها

  )1(.حدهمأق حسب تعبير  ثقيل والطريق ضيءكان العب. الثقافي االستعماري

  

  

  

                                                 
  .61، دار الحداثة، لبنان، ص االستعمار والصراعات الثقافية في الجزائر، جغلول عبد القادر  )1(

 .وصاحب المقولة هو بلقاسم بن حبيلس محامي من أصول أهلية متجنس
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صحف تخدم هذا الغرض مثل كرس هذا التوجه نحو تمجيد فرنسا ومنجزاتها وقوتها، ووجود        

جل أمن " من شعار أخذتوالتي " المصباح" المسماة )1(تلك التي أنجزها العربي فكار وأخوه بن علي

 والمقصود هو الحلم بنهضة في ،هانضالخطا ل" جل العرب بواسطة فرنساأسطة العرب ومن افرنسا بو

  .م1912 تحقيق المساواة، في حدود سنة األقل على أو ، فرنسابمساعدةالمجتمع الجزائري 

  

 بناءه في إعادة تظهر لوال التفكيك المقصود للمجتمع الجزائري ومحاولة أنقف اما كان لهذه المو       

  . يتماثل معهاأوشكل جديد يستجيب لرغبة المستعمر 

  

 م1914والذي نشر سنة " األهاليالجزائر الفرنسية من منظور احد "بن حبيلس كما يعتبر كتاب        

 حول التقارب بين المستوطنين واألهالي أفكارهتمحور تحيث .  وثيقة تترجم هذا التوجهأحسن

  .واندماجهما، ويستعرض المنجزات الفرنسية في الجزائر ويمتدحها لدرجة التعظيم

ليس لهذا الشعب شيء " قاسية في حق بني جلدته وفي ذلك يقول المؤلف أحكامايصدر  و       

 ين قناعته بسبب االعتراف بالجميل،انه شعب بسيط وطيب وسوف تل. ير فرنسيايخسره حين يص

  .)2(" المسبقة الموروثة ولسوف يبددها التعليماألحكامتتمثل العقبة الوحيدة في ذلك الكم الهائل من 

  

، وهناك أمثال أخرى على الردة عن اإلسالم مثل هذا مثال على التجنس واالندماج واالستالب        

المحامي بلقاسم اباعزيزن، الذي اعتنق المسيحية وسمى نفسه أوغسطين في الكنيسة، وكذلك المدعو 

ية والتي وصفت اإلسالم بأنه عامل الموت ومخدر ذا فعال" رسائل جزائرية"حنفي لحمك الذي نشر 

 وهذا من نتائج السياسة االستعمارية في منطقة القبائل )3(عظيمة ومتنافي مع قواعد الحياة العصرية

  . لألصول األوربية لسكان المنطقةة والدعووالتي ارتكزت على التنصير

 هذا االتجاه بالتطرف والغلو الممزوجان بتصنع يفسر لجوئهم إلى االندماج       يمكن الحكم على أتباع

التالي يسوقون أنفسهم لألقلية األوربية المتحكمة في خيرات الجزائر وكذا لإلدارة االستعمارية لتبديد وب

الحذر الذي كان يطبع اإلدارة الفرنسية اتجاه هؤالء، وكذا لتجنب المعاملة العنصرية وأشكال االستهجان 

 الذي ،لمواقعهم في مجتمعهم األهلي وال يهم مع ذلك فقدانهم األوربيالتي كان يلقاها هؤالء في المجتمع 

  .، والذي أصبح بدوره ينعتهم بالردة والعمالة والتفرنسأصبحوا يزدرونه

                                                 
 .معات الفرنسية ويحمالن شهادة دآتوراه األول في اآلداب الثاني في القانون وهما من الرعيل األول لخريجي الجا )1(
 Benhabiles cherif: l’algere francaise vue  أو.399انظر غي بارفلي المرجع السابق، ص .  اقتبس هذا الكالم غي بارفلي من آتاب بن حبيلس )2(

par un  indigene – alger 1914. 
 .407 السابق، ص  غي بارفلي، المرجع )3(
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هؤالء على قلتهم وبسبب انسالخهم عن بني جلدتهم فقدوا دورهم السياسي وكانت جمعية المعلمين        

، وكذلك شكلوا جمعية م1939حتى سنة " la vois des imbles"األهالي تروج ألفكارهم في مجلة 

  ."طنين الفرنسيين ذوي األصول األهليةاالمو رابطة"تدعى 

 التجنس واالندماج ودافعوا عنه ظلوا فئة أقلية إذ لم تكن ان الذين اختاروإ ومهما يكن من أمر ف       

  .اإلدارة تسمح بالتجنس ببساطة، أو تمنح الجنسية لكل من يرغب فيها

 الشخصية وبين التجنس وتستمر في الجدل بأحوالها بين التمسك تتأرجح ىأخرلذلك ظلت فئة        

 بيةواألور الطائفتين التعايش بين وإمكانية. اإلسالميةدة يعقالولتعايش بين القوانين الفرنسية  اإمكانيةحول 

رهينة  ا تعدل لتمنحهم حقوق متساوية، وبالتالي بقوأنوالمسلمين في ظل القوانين الفرنسية التي يمكن 

 ومشروع م1931 السناتور سنة ،violletteكذلك الذي قدمه  ،االستعمارية للتطورات والمشاريع 

blom viollette والذي وعدهم بالحصول على الجنسية الفرنسية مع احتفاظهم م1936 الصادر سنة 

  . الشخصيةبأحوالهم

ت من هذه الفئة المترددة والرافضة  الشهادات كانة من النخبة المثقفة وحملاألعظمولعل السواد        

  .اإلسالمية الشخصية أحوالهمللتخلي عن 

رح ص والذي م1935وخير مثال عن هؤالء نجد السيد فرحات عباس والذي كاد أن ييأس سنة        

 ذوبان العنصر األهلي في المجتمع الفرنسي وإذا ولم يعد ثمة حل في هذا البلد سوى االندماج "

 أي أنهم ،ن األهالي سوف يخضعون للقانون العامإلتجنس في إطار القانون الخاص، فاستحال تحقيق ا

  )1("سوف يرضون بالجنسية وبالتخلي عن قانون األحوال الشخصية الخاص بهم

واألحوال الشخصية، من الكثير من كانوا يوصفون بالتردد واالزدواجية تجاه مسالة التجنس        

 في هزيمة فرنسا ضالتهم وجدوا اإلسالمي والمتمسكين باالنتماء ألوربيةا الحضارةائل المؤمنين بفض

 األلمان الموجه للحلفاء الذين نزلوا لمناصرتهم ضد م1943 وفصلوا في المسالة في بيان فيفري م1940

  . فرحات عباسرأسهممنهم وعلى ي الكثير  لم تعد المواطنة الفرنسية تستهوإذ إفريقيافي شمال 

لقناعات فردية كثيرة، وكذلك  فانه  من جملة هذه الفئة المترددة، وكذلك نتيجة أمر يكن من مهماو       

، وبفضل نشاط بيينواألور من تونس والمغرب وحتى من مكنتيجة الحتكاك الطلبة الجزائريين بنظرائه

 ظهر االتجاه الوطني من بين الطلبة وحملة. حزب الشعب الذي عمل على استقطاب عناصر مثقفة

بعد سنة " MTLD" الشرعي جناحهالشهادات وتخندق في مختلف الهياكل التنظيمية للحزب وفي 

  .م1946

                                                 
  أنظر .1935 مارس 22ام مجلس الشيوخ في  أمrégnier هذا التصريح أشار إليه وزير الداخلية  )1(

Ch .André  julien, l'Afrique de nord en marche paris ; Julliard ;1953. 3e édition. P112. 
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 أمثال ، مستويات قيادية في اللجنة المركزيةإلى من ذلك وصل حملة الشهادات أكثر وبل        

  .ن المناضلين في الحزبين وغيرهم كثر مغبادالصيدلي بن يوسف بن خدة، والدكتور لمين 

 أوير المعركة السياسية سواء في الداخل يست ثم بعد ذلك كما عرفنا سابقا الدور الكبير للطلبة في        

  .منهم بجيش التحرير الوطني الكبير والتحاق الكثير اإلضرابالخارج بعد 

  من الطلبة حسب مواقفهم من التطورات التياألفراد كانت التيارات السياسية على مستوى وإذا       

 الخوض في السياسة وبالتالي الحياد بين اعتزال تأرجحتقد فكانت تعرفها الحياة السياسية الجزائرية 

  .المحسوب ضد هؤالء

 حد إلى ومشرعيها االستعمارية اإلدارة ألطروحات في انحيازهم األفراد وكذا غلوا بعض        

المرتبطة بالتنكر للدين . ية فرادى وجماعات في قبول المواطنة الفرنسآخرين وتردد ،التطرف

 نجد من فإننا ، االرتباط بفرنسا بعد الحرب العالمية الثانيةأشكال لكل أخيرا آخرين وتنكر ،اإلسالمي

المتكونة تكوينا فرنسيا  ثالثة اتجاهات إيديولوجية في إطار النخبة الفرنكوفونية إلىيصنف هذه التيارات 

  :صرفا هي

 ).م1919- 1909(التوجه االندماجي التقليدي  .1

 ).م1943-1919 (أشكالهاسلمة بمختلف م الفرنكوفو اإليديولوجية .2

 .م1943 من ابتداءالوطنية الجزائرية  .3

 الثالثة تظل اإليديولوجياتفهذه " قائال وأضاف )1( عبد اهللا حمادياألستاذ هذا التصنيف أوردوقد        

 فرغم رسم الحدود الزمانية فإننا نجد ،نكوفونيين الطلبة الجزائريين الفرأفكارالسمة البارزة التي تميز 

 التي تناسب  الثورة ولكنها تروح في كل مرة أخذة األشكالأيام غاية إلىمثال ظاهرة كاالندماج مستمرة 

  ".المرحلة

الواقع أن تحديد هذه االتجاهات أمر ممكن لكن تثبيتها وربطها بعوامل زمنية أمر مرفوض، ألننا       

 فإننا نجد من ،خرى تحكم الحركة بين هذه االتجاهات وهي تغير الموقع حسب الظروفنجد ظاهرة أ

كان اندماجيا يرغب في الحصول على الجنسية الفرنسية وما تمنحه من حقوق دون أن يتخلى عن أحواله 

  . وخير دليل على ذلك فرحات عباس، ثم أصبح وطنيا مؤمنا باستقالل الجزائر،الشخصية اإلسالمية

كن لهم ميول سياسي وال ي والمعلوم أن الكثير من الطلبة أثناء مسارهم الدراسي في الجامعة لم        

 الشهادة التي تمنحهم ل علىو التحصيل العلمي والحصاختاروانشاط ملون بأي لون إيديولوجي بل 

  .الجزائري، وعموما فقد كان للجامعة تأثيرا روحيا كبيرا على اإلنسان  االجتماعيفرصة لالرتقاء

                                                 
 .66، مرجع سابق، ص  مشارب ثقافية وإيديولوجية)1962-1871(الحرآة الطالبية الجزائرية  انظر عبد اهللا حمادي،  )1(
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  :ةــمقدم

ساسـية   من المعضالت األ   ،إن تحديد األهداف من إنشاء مؤسسة ثقافية بحجم جامعة                  

س وترسم   إذ لم نجد على وجه التحديد وثائق تشير إليها بشكل ملمو           ،التي واجهتنا خالل البحث   

 فلم نجد من بد سوى العـودة إلـى النقاشـات            ، شكل مراسيم وقوانين وتتميز بها     ألهداف في ا

  . وتصريحات المهتمين بالمشروع،نية ونقاشات المندوبيات الماليةالبرلما
  

عية لتغليب حضارة ومواجهة    إن حكمنا المسبق بأن المغامرة االستعمارية هي إرادة وا                 

  . الجامعة في صلب المخطط االستعماري االستيطانيإنشاءروع موقع مشألخرى ي
  

ـ         أهداف  أو ن من االستدالل على وجود هدف     ويمك          ،ا متداخلـة يـصعب الفـصل بينه

 االقتصادي والتي تبدو بعيدة عن المـشاريع ذات         االستغالل  في هذا الشأن أن مسألة        واألغرب

  .تغالل ومحركهالطابع الثقافي هي في األساس محور هذا االس
  

بخيرات المنطقة يتم هذا االستغالل من خالل حـشد   فعلى ضوء األبحاث العلمية المتعلقة          

 الـصناعة   ، وتطويرهـا   الزراعة ،اإلمكانيات االقتصادية المتنوعة كالثروات المنجمية والمعادن     

المتعددة لالستعمار  إضافة للحاجات    ، اإلنشاءات الكبرى باالعتماد على موارد محلية      ،ومتطلباتها

  .كفهم بنية اإلنسان  الجزائري
  

 وبذلك فتحت شهية    ،شواطا رائعة حال احتالل الجزائر    كانت الثورة الصناعية قد قطعت أ            

كما أن تطوير الزراعة قـصد رفـع         الجزائرية،   رض على األ  الغزاة الستغالل مختلف الموارد   

  . لو بومردودها أصبح يخضع لطرق علمية هناك في المتر
  

 في االسـتغالل واإلنتـاج وبالتـالي         الجزائر كان يخضع ألنماط تقليدية     كل شيء في           

 العلوم والدراسات العلمية والتقنية جنبا إلى جنـب مـع الظـاهرة             سيراقتضت هذه الحالة أن ت    

  .االستعمارية وذلك بإيجاد سبل التطبيق العلمي على كل ما هو محلي
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 فنظم الغرب األوربية أصبحت سائدة فـي        زو واالستيطان طابعا ثقافيا أيضا،     الغ اكتسى       

ـ     الجزائر المستعمرة وال غرابة في أن ينشأ االستعمار          ة فـي   جامعة مستوحاة من نظمه الحديث

 لتكون هيكال علميا مدعو لفهـم مختلـف      ،الثقافة والعلوم وتنظيم المعرفة   المسائل المتعلقة بنشر    

  . بالمستعمرة المنشأة فيهاالمعضالت المتعلقة 
  

 لكن تتبعنا ألثر العلـوم      ، غير سليم  أمر المتداخلة   األهداف بين    الفصل يبدو لنا أن مسألة          

وعالقتها باالستعمار يتشعب ليشمل وضعيات اقتصادية وثقافية وسياسية مترابطة تنتهي كلها في            

  .وأهدافهخدمة أغراض االستعمار 
  

ه العلـوم   أوجه في كثير من      والذي خدم   العلمي االيجابي لنشاط الجامعة     أن األثر         الواقع

  . بآخر االستعمارأو لكنه خدم بشكل ،وكان تطور العلوم كبيرا ،البحة والتطور التقني
  

المناهج  على   وأخذتاحتكت بالعلوم المعاصرة     امتد هذا األثر ليشمل فئة من الجزائريين              

 عامة   لمسار العلوم  األولى وبالتالي صاغت الخطوات     ،ف التخصصات  الحديثة في مختل   العلمية

 أو  ومناهجه العلمية المتعطلـة    ،نقيض من حيث مشاربه الحضارية    في شكلها المعاصر في بلد      

  .ه لالستعمارضراإلسالمي وتع بتراجع دور العالم الراكدة

  

جامعـة الجزائـر    تغلوا في   إن األسماء الالمعة من علماء وباحثين فرنسيين الذين اش                  

دمة ثراء وتوسع فرنسا تأكيـدا       الدليل على وعي مشاريع البحث وتوجهها نحو خ        الفرنسية، تقدم 

  .شمال إفريقيالسيطرتها على 
  

ر على تداخلها وعالقتهـا      المرتبطة باالستعما  األهداف تحديد هذه    يهدف هذا الفصل إلى          

ـ     الشيء الذي جعل الجامعة ركي    بالجامعة،   احي التـي تخـدم الوجـود       زة محورية في كل المن

  . االستعماري واستقراره بالجزائر

  

  

  

  



 135

I ( األهداف العلمية لجامعة الجزائر وعالقتها باالستعمار:  
  

 السياسية يرى الكثير من الباحثين أن اإليديولوجية االستعمارية في مختلف أوجهها تهدف للهيمنة     

  :ألساس يطرح السؤال و على هذا ا،واالستغالل االقتصادي

و ما هو سياسي من اإليديولوجيـة االسـتعمارية         هل يمكن الفصل بين ما هو ثقافي،                  

   .ومخططاتها؟
  

ي ومؤسساته كأداة   ــر الجهد العلم  ــ فيظه ة،  ــة مترابط ــع أن المسأل  ـالواق          

يـة أسـاليب االسـتغالل      ضا لتنم ــية وأي ــيته الثقاف ــوظفها االستعمار خدمة إليديولوج   

  .واالنتفاع من بلد شاسع المساحة متعدد الخيرات مثل الجزائر
  

 الرئيـسي وهـو    وضعها في سـياقها      الجزائر يقتضي إن فهم الدور العلمي لجامعة                

ال يمكن فهم هذا الدور إال بالعودة لمراحـل         و الجزائر،السياسة الثقافية والتعليمية الفرنسية في      

  .ور مؤسسات التكوين والتعليم ومنها الجامعةوتط نشأة
  

ممارسـة  القائمين على االستعمار من عسكر وساسة أن إرساء نمط من التعليم و           تنبه            

 لذلك كان الرهان    يضمن بقاءه،    االستعمار و  استقرار يساعد على    بعض المهن النبيلة كالطب،     

مدرسة يعادل فيلق عسكري  بناء أن  يوما"دومال"  الدوقفقد صرح على المدرسة والطب،   كبيرا

" أو  ,  " فرقناالطب يجمعنا والدين ي   : " خرون على الطب بالقول    كما راهن آ   ،   )1(األمن إلحالل

   .)2("يفعل الطب ما ال تفعله البنادق

إن الرهان على الطب كان حاجة ملحة وضرورة ال غنى عنها لالستمرار في التوسع                        

ـ  األوربيـين  بل كان عامال للتقارب بـين        ب ال يمثل عمال إنسانيا فحسب،     فالط, آنذاك   زاة  الغ

 ،شفاء من المرض تلك الرسالة الحـضارية المزعومـة         اإل  إذ يعكس انطباع   ،والسكان المحليين 

 لتخـدم هـذا     ، م 1859 المدارس العليا المنشأة في الجزائر عام        أولىلذلك كانت مدرسة الطب     

  .عماري وتضمن الخدمة الضرورية للجيش واالستيطانالنوع من التفكير االست
  

  

  

                                                 
 .21 ص)2007جزائر  دار القصبة، ال(.المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة: ايفون تيران )1 (
 .ونسبها آخرون إلى عميد أآاديمية الجزائر. ، والمقولة مقتبسة من تصريح للجنرال دوالري55 ص.نفسه المرجع  )2(
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 التخصصات والعلـوم خاصـة   إن مدرسة الطب هي التي فتحت الشهية العلمية لباقي               

 ،ع بتنوع غطائها النبـاتي وبيئتهـا       الجزائر لفضاء علمي واس    بامتالك و أوحت أيضا     ،الترجمة

 وإمكانيـات باتات الطبيـة الـشمال إفريقيـة         والصيادلة يجرون األبحاث على الن     األطباءفراح  

 وحتى المجاالت األخرى كالحلفاء في صناعة       ، وكذلك صناعة العطور   ،استغالالتها الصيدالنية 

  .الورق

  

 في حفل بالمدرسة العـسكرية      "بترون"  البارون هذا التوجه العلمي العام كان قد رسمه                

لطب بمثابة الـشعلة العلميـة لألجيـال        مدرسة ا "  م حيث صرح     1833 جانفي   23للطب في 

 ، األرض ، يجـب دراسـة المنـاخ اليـوم        ،في بلد نحن بحاجة لمعرفة كل شيء عنه       القادمة  

عادات ، وسائل القياس  ،وأعراضها وأسبابها األمراض ، التطورات الممكنة للثقافة   ،جاتالمنتو

    تطـوير هـذا     إمكانيـة  ،حـضرهم وتعلمهـم    درجـة ت   ، طرقهم في الحياة   ،ان وتقاليدهم السك

    .)1(.. ".وذاك

  

يـرة  طبعا لم تكن مدرسة الطب قادرة على إنجاز هذه المهمة التي تبـدو علميـة وكب                        

أنمـاط االقتـصاد،    (  على دراسة الجزائر من جميع النواحي      وتحتاج إلى مؤسسات قائمة تعمل    

ولفترة قد يطول    ،.)الخ...الجغرافياالبيئة، المناخ، الثروات الباطنية، المعادن، المجتمع، السكان،        

  . خاصة وأن االستعمار كان في سنواته األولى ولم يتحدد مصيره بعد،أمدها

       

 االتجاهسارت مختلف اآلراء واألفكار المدافعة على إنشاء المدارس العليا في نفس هذا                      

ال من أهم هؤالء السيد     نجد مث  م ف  1909قبل اإلنشاء الرسمي للجامعة الفرنسية في الجزائر سنة         

ن من دراسة الجزائـر دراسـة        تعليم عالي في الجزائر يمك     إنشاء و الذي دافع عن      ،بول بارت 

 ، لتطوير الزراعة والصناعة محليـا      م على الحاجة الملحة    1877 فقد ركز تقريره سنة      ،علمية

نـاجم ومحـاجر    الجزائر من م  وكذلك ضرورة دراسة الثروات المختلفة التي تزخر بها أرض          

   االقتصادي واالستيطانباالستغالل في األشغال الكبرى المتعلقة البدء وكذلك ضرورة ،ومعادن

                                                 
)1(  Paoli: Op.Cit. P409. 
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األوروبي فـي هـذه      كشق سكك الحديد وبناء الجسور، وركز بول بارت على غربة االنسان             

 كلغة السكان وعاداتهم وطرقهم فـي  ،كل شيءن سكانها ألرض الشاسعة والتي يجهل عنها وع  ا

  .لحياة وتنظيماتهم المختلفةا

  

 مرتبطة  ، الذي أصبح فكرة قوية في عهده       الملحة  عن ضرورات اإلدماج   تسائل كما            

    .)1( القيادة السياسية للجمهورية الثالثة بجدوى مشروعهإقناعباالستيطان وبذلك تمكن من 

  

ستعمار خاصـة االسـتغالل    االأهداف الوثيق بتحقيق ارتباطهإن لهذا ـ وال شك ـ             

 وكذلك الطرق    الطرق المثلى إلحكام السيطرة على األهالي محليا       بإيجاداالقتصادي واالستيطان   

  .وإيجاد سبل تطبيق العلوم عليها، العلمية والتقنية الستغالل خيرات الجزائر
  

رض للنقد   إذ كانت تتع   ،وضع محرج مطلع القرن العشرين     المدارس العليا في     كانت           

 وذلـك بقيـاس رصـيدها بمـدى خـدمتها           ،تم محاكمتها سياسيا قبل أن تقيم علميا      و الالذع،

     .)2(لالستعمار

 وكـذلك وزيـر التعلـيم     Jean maireكانت مرافعات السيد عميد أكاديمية الجزائـر         

Bienvenu Martinمحاولـة  فـي   ،لمدارس العليال إنشاء الجامعة تمتدح الرصيد العلمي لي قب

ـ   ها في مختلف التخصصات بتأكيد توجه     ساتذتوتشيد بمجهودات أ  ،   عنها للدفاع ي ها الشمال إفريق

  . الدراسة العلمية للجزائر خاصةو ،عامة

المـدارس  : " يلي  م ما  1905فقد صرح السيد وزير التعليم أثناء مؤتمر جمعية العلماء                 

 لكن ينبغي أن تتالءم شيئا فشيئا مع احتياجـات          ،رحا للثقافة العالية  س تبقى م  أني   ينبغ ،العليا

أخذ التعليم العالي شكال خاصا  يتعاون مع كل ما يخـدم ثـراء              ييجب أن   . البلد الموجودة فيه  

       .)3(.. ".وتوسع البالد

 وقـد   ، العلمي للجامعة المزمـع إنـشائها       معالم الخط  ، وزير التعليم بهذا التصريح    رسم        

  لمرسومة للمدارس العليا اائر بعد إنشائها على الخطوط  الجز جامعةسارت

                                                 
)1(  Ibid . P420. 

 
)1( Ibid. P418 

 
)1( cinquantinaire : Op.Cit. P18. 

 



 138

 الـذي رفعهـا     ،لقانوني سوى التكيف ا    المنشئ لها  األساسي  ولم يحدث شيء جديد في القانون     

  .لدرجة جامعة

عموما فإن جامعة الجزائر في الفترة االستعمارية سارت على الخط العلمـي وسـعيا                     و

  : التعليم آنذاكالقائمين علىتنتج من تصريحات  التالية كما يساألهدافلتحقيق 

  . العريقة من حيث قيمة العلوم التي تقدمهاالفرنسيةالسعي لبلوغ مصاف الجامعات  )1

ـ  بمعنى توظ  ،يقي المحلي  والشكل الشمال إفر   ،تأخذ الطابع الفرنسي العام    )2 نـاهج  ف الم ي

 .ر خاصةسية في مختلف العلوم للدراسة العلمية إفريقيا عامة والجزائنرالف

تتوجه نحو العناية بكل ما هو محلي في مختلف المجاالت وبذلك تـستجيب للحاجـات                )3

 .المحلية للمستعمرة

اجات الخاصة بها فـي مجـال تكـوين اإلطـارات           الءم مع البيئة المنشأة فيها والح     تت )4

 .المدعوة للعمل في شمال إفريقيا

األبحاث نحـو االسـتغالل     التعاون مع كل ما يخدم ثراء فرنسا وتوسعها بمعنى توجيه            )5

 .االقتصادي والتوسع االستعماري

 فـي   إفريقيـة  وتطبيق العلوم على البيئة الشمال       ،أن تكون مؤسسة في خدمة األبحاث      )6

   .)1(  والتقنيةاإلنسانيةمختلف الميادين 

وأصـبحت   ، بالـصحراء   فقد ازداد اهتمام الجامعة    ، لالستعمار األخيرةأما في السنوات           

ـ       فعليها تم الحلم بتحقيق ا     ،لميا استراتيجيا فضاء ع  الل معهـد   لمشروع النووي الفرنسي مـن خ

 وكذلك الدراسات البترولية، بعد اكتـشاف البتـرول فـي            م 1958 عام   األبحاث النووية المنشأ  

  .  وذلك تمهيدا الستغاللها استراتيجيا،الجزائر

على نفـس الخـط العلمـي       وسارت   ، الجزائر اإليديولوجية االستعمارية   سايرت جامعة        

  .إفريقية-العلوم على البيئة الشمال بكل ما هو محلي وتطبيق مباالهتماذلك و المحدد لها،

  

  

  

  
                                                 

  1قم انظر حول األهداف العلمية، الملحق ر )1(
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الت العلمية   استهدفت حل المعض    إذ ،ألبحاث والدراسات الطابع المحلي   اكتست معظم ا            

مية والـسعي إلضـفاء الطـابع        كدراسة الصحراء دراسة عل    ، إفريقية -المتعلقة بالبيئة الشمال    

ختلـف الـدوريات العلميـة      شهد بـذلك م    وت ، إفريقي - وم حول كل ما هو شمال     التطبيقي للع 

  . وكذلك األبحاث المنشورة في مختلف مجاالت العلوم،المتخصصة

لحاجـة   في فترات مختلفـة حـسب ا       متخصصة لهذا التوجه تم استحداث معاهد       وتأكيدا       

 االسـتعمار  م إلى غاية رحيل      1909 جماعة الجزائر سنة     إنشاء ذمن ،علوموكذلك وفقا لتطور ال   

  . م1962في عام 

 فمن جهة تعد العلماء     ،معة الجزائر مؤسسة علمية محورية    هذا الخط العلمي يجعل من جا            

  إفريقية طبيعيا وبـشريا،    -ة الشمال    جميع المعضالت العلمية المتعلقة بالبيئ      حل ادرين على الق

 تعمل على إعداد اإلطارات العارفة بالقوانين الخاصـة بـالجزائر والعارفـة             ،جهة أخرى ومن  

 ويكون بوسع هؤالء توجيه     ، وكذلك شيئا من لغتهم    ،يد السكان وطبائعهم وتنظيماتهم   بعادات وتقال 

 تعمـل علـى تحقيـق سياسـاته         ،في الوجهة التي رسمها االستعمار    المجتمع الجزائري ليسير    

    .)1( مناحي الحياة السياسية واالجتماعية والثقافيةالمختلفة في كل

مـشتغلين فـي     بأعمال كثير من العلماء واألطباء والباحثين ال       االعترافأخيرا يجدر بنا           

  .)2( والذين قد أثبتوا خدمتهم للعلم ووفائهم لمبادئ الثورة الفرنسية جامعة الجزائر آنذاك،

ية ذات السمعة العلمية    الجزائر إلى مصاف الجامعات العالم      جامعة    بجهود هؤالء ارتقت         

 تثبت أركان االستعمار عن طريق تقوية فقد وإذا كان هذا قد خدم االستعمار في شيء    المرموقة،

االستيطان بجذب أبناء المعمرين نحو هذه الجامعة بدل أن يغادروها باتجـاه فرنـسا وبالتـالي                

  . تهميتضاعف االحتالل بإمكانية عدم عود

  

  

  

  

                                                 
)1(  voir : M. Harbi. Algérie et son destin( ED .arcature, paris,1982) p26. 

 
)1( voir cahier du centenaire N° 5 1930. 
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II ( السياسيةواألهدافالجامعة :  
  

 بمعنى هل   جدلي، السياسية لجامعة الجزائر الفرنسية بسؤال       األهدافنصطدم في تحديد           

  . سياسية استعمارية؟أهداف وسيلة لتحقيق أمالجامعة غاية سياسية ؟ إنشاء 
  

 إنشاء الجامعة كـان هـدفا       نأ بمعنى   ،تجاهين معا ألة كانت تسير في اإل    الواقع أن المس         

سياسيا تبلور بفضل الخدمات الجليلة التي قدمتها المدارس العليا لالستعمار رغم تحفظ بعـض              

الساسة من جدوى إنشاء جامعة فرنسية في الجزائر بحجة كونها قد تخلـق عقليـة جزائريـة                 

  .خطيرة وهو رأي بعض المعمرين
  

هاما في التأثير الفكري والروحي علـى األهـالي         لقد كان على الجامعة أن تؤدي دورا               

 وتضمن استمرار النتـائج     ،منح الشرعية لالستعمار من ناحية    إذ كان عليها أن ت    , يهاالمنتمين إل 

  .فرض السلطة على المجتمع الجزائريل السبل السياسية المتمثلة في إيجاد أنجع
  

لى سياقها العـام وهـو الـسياسة    مضطرين إلعادة الجامعة إ جد أنفسنامن جهة أخرى ن         

خاصة  باألهداف العامة للسياسة التعليمية      ارتباطهاالتعليمية الفرنسية في الجزائر ومن ثم يبرز        

 .)1(هداف المتمثلة في تثبيت أركان االستعمار عن طريق تعزيز إمكانيـات االسـتيطان            األ تلك

جامعة منه، وكذالك العمل علـى       والعمل على تحقيق الجزء المنوط بال      اإلدماج سياسة   ةومجارا

 الفرنسية فـي    والمستعمرات ستيطاني االستغاللي ليشمل الصحراء    االستعماري اال  توسيع النفوذ 

  .إفريقيا
  

 نقل معطيات الثقافة الغربية من خالل تحقيق الفرنسية على نطاق واسع بنشر الثقافة              إن        

 :مكننا تمييز األهداف السياسية التالية أوعليه ،ية إلى أبعد الحدود بشكل تدريجياألوروب
  

 :الجامعة وسيلة لالستيطان   ) أ

ساير التوسع االستعماري منذ الـسنوات األولـى         المعروف أن االستيطان األوروبي قد             

  .لالحتالل

  
                                                 

 
)1(  Ch. R. Ageron: les musulmans algériens et la France( 1871-1919).(T 1.buf. paris. 1968) PP49-50. 
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عندما تمكنت فرنسا من فرض األمن       أي    م 1880نه منذ   أوتذكر المصادر االستعمارية           

 شرعت في عمليات التأثير الروحي والفكري على الرعايا الجدد          ، الجزائري على معظم التراب  

 إلى المؤسسات الثانوية والعالية،      الطلبة المسلمين  وإدخالق تطوير المؤسسات التعليمية     عن طري 

 ن هم جمهور الجامعة منذ نشأتها ؟ وهو ماألهمية في غاية سؤالولكن يبرز لنا 
 

شباب األوروبي من أبناء المعمرين شكلوا األغلبية الساحقة مـن          تذكر اإلحصائيات أن ال          

   )1(.% 15 حاالته لمين الجزائريين لم يتجاوز في أوج وأن حجم الطلبة المسالجامعة،رواد 

هذا اإلقبال الكثيف للعنصر الفرنسي واألوروبي على جامعة الجزائـر مـرتبط أساسـا                     

 ومنها  ،سية االستعمارية على إنجاحه بتوفير كل الشروط      باالستيطان الذي عملت السلطات الفرن    

ولمختلـف فئـات الفرنـسيين العـاملين        عليم والتكوين ألبناء المستوطنين،     توفير مؤسسات الت  

  .بالجزائر
  

 ،تجاه فرنسا مهما كانت األسـباب     ل تتخوف كثيرا من الهجرة في ا      كانت سلطات االحتال         

 جاء مشروع الجامعة ليـصب      نوالسياسيي من المثقفين    ة نخبة راد طلب العلم واستجابة إل    ومنها

  .)2(في هذا التوجه
  

 :الجامعة وسياسة اإلدماج ) ب

 )3( قد قطعت أشواطا كبيرة قبل مجيء الحاكم العام شـارل جونـار            اإلدماجكانت سياسة          

ف مـن    والتي يهد  األهلية الذي عمل على تطبيق سياسته       ،ذي أنشأت في عهده جامعة الجزائر     ال

 تعمل على تعديل موازين القوى التي كانت تسير فـي           األهاليإلى خلق طبقة مثقفة من      ورائها  

  . عن طريق الوطن األمباالنفصالصالح المستوطنين إلى درجة التهديد 

 األهـالي ور الوساطة بين     أيضا للعب د   مدعوةكانت هذه الطبقة التي راهن عليها جونار               

  . الحضارية المزعومةالرسالةم أداة إيجابية في يد اإلدارة تعكس صورة  بجعله،عامة واإلدارة

  
                                                 

 
)1(  voir: Guy Perviellé. Les étudiants algériens des universités françaises. (1880-1962).(Ed Casba. Alger.2004). 

  1 انظر الملحق رقم )2(
 وآان من أنصار الجزائر المستعمرة ال المدمجة لذالك عمل على احتفاظ الشعب 1914-1901 تولى جونار المنصب الحاآم العام للجزائر ثالث مرات بين )3(

.ائصهببعض خص  
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 لتوجيه األهالي   هاو ودع ،م مشروع الجامعة لصالح المعمرين    دعهي  إن سياسة جونار           

نحو التكوين الزراعي والصناعي ال تندرج في إطار سياسة اإلدماج ألن الرجل كـان مـن                

 الجامعـة كانـت     إلنشاء  ولذلك فإن نظرته   ،زائر المدمجة الج الجزائر المستعمرة ال     أنصار

 في ترسيخ االستعمار لذلك عمل على تـشجيع          من دور  نظرة استيطانية استعمارية لما تلعبه    

 وفي إطار خاص ضمن سياسـته       اآلداب األهلية والثقافة التقليدية المحلية لصالح الجزائريين      

  .األهلية
  

ها يدكبير بين الساسة الفرنسيين لما ل     ة إشكالية ومحل جدل     قضي )1( اإلدماج ظلت مسألة          

  . وما تتطلبه من زمن طويل للتحقيقأوجهمن 
  

ودلك ألن مفهوم اإلدماج من الناحية السياسية يعني جعـل           ،المسألة كانت تدريجية  ف        

ة الجزائريين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا فرنـسيين يتمتعـون بـالحقوق الـسياسي            

  .امةبكل مرحله ويرقون إلى الوظائف العم الفرنسي يالفرنسية ويتلقون التعل
  

 قـد   النخبـة الحقيقة أن هذا المعنى لم يكن محققا ألن الجزائريين عامة والكثير من                    

  . الشخصية كما هو معروفاألحوالخلي عن ترفض مسألة التجنس الرتباطها بال
  

شروط ولم يطبق على نطاق واسع سواء في مـشاريع           التجنس كان يخضع ل    أنكما         

ا طيلة الفترة التي كثر فيها الجدل السياسي حول مسألة االدمـاج وآلياتهـا              فيوليت أو غيره  

  .ومتطلباتها والمقصودين بها

   مـات اإلداريـة    ينظ والت م1834  فرنسيا وفقا لقانون اإللحاق    إقليماإداريا كانت   الجزائر         

  .جزائريين ظلوا تحت رحمة قانون األهالي لكن الاألخرى
  

يع المجاالت بين الجزائر     كان يتطلب تحقيق التماثل الكامل في جم       اإلدماجإن منطق          

فإذا نظرنا إلى فئة النخبة المنتميـة         لم نقل مستحيال،     نإ صعبا وهذا ما كان يبدو      وفرنسا،

 وهذه  ،اإلسالميةسك بأحواله الشخصية    إلى جامعة الجزائر من األهالي فإننا نجد أغلبهم يتم        

  .  سياسة اإلدماجمالمسألة اكبر الحواجز أما

                                                 
 

)1(  voir : Djamel Kharchi .colonisation et politique d’assimilations en Algérie (1830-1962); Ed Casba Alger 2004. 
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 ألن وجـود الطلبـة      ،اإلدماج من الناحية االجتماعية أثبت فشله في الوسط الجامعي               

 من خـالل المعـامالت      ، من الفرنسيين أنفسهم   ا مرفوض  كان المسلمين في الوسط الفرنسي   

 وغيرها من السلوكات التي جعلت محيط الجامعة يسير عكس ذلـك            العنصرية واإلقصاءات 

  .االتجاه اجتماعيا

المشتغلين بكلية الحقوق يجتهدون فـي  ان رجال القانون  من الناحية القانونية فقد ك     أما       

 وخير مثال على ذلك إصدار      ، والقانون الفرنسي العام   ،ز بين القوانين الخاصة بالجزائر    التميي

 ،شكل متميز عن التشريعات الفرنـسية  التشريعات الجزائرية ب    ودراسة  )1( "لجزائرقانون ا " 

وكذلك فصل التعليم اإلسالمي العالي بإنشاء معهد الدراسات اإلسـالمية لتخـريج القـضاة              

 ،علقة باألحوال الشخصية اإلسـالمية    اإلسالميين وأعوان القضاء للنظر في الخصومات المت      

 آليات قانونية تقترب من تشريع شـامل يمهـد         إيجاد موضوعيا عن وهذا ما يوحي باالبتعاد     

لمسألة االستيعاب القانوني الصعبة المنال من خالل تطبيق القوانين الفرنسية علـى نطـاق              

  .واسع

بعد أي   ، م 1947ازداد إقبال الطلبة المسلمين على دراسة الحقوق الفرنسية بعد سنة                  

 الزمن كان قد تأخر لتحقيق اإلدماج ودواعي االنفـصال           لكن ،م1947إصدار قانون الجزائر  

  .)2(كانت أكثر من أي وقت مضى

ألة على المـستوى     فإن المس  ات اإلدماج على المستوى السياسي،    ومهما كانت ضمان         

 وغيرها من مظاهر الغزو      )3(تراب واالستالب الثقافي   كاالغ أخرى، أبعاد   الثقافي كانت تأخذ  

د شخصية الكثير من المنتسبين لجامعة الجزائر وبدت على كثير منهم مالمح            الثقافي الذي أفق  

  .التفرنس

  

  

                                                 
.اقام عميد آلية الحقوق السيد استمبلو بإصدار هذا المجلد بالتعاون مع نخبة من أساتذة الحقوق العاملين في الجزائر في عهد المدارس العلي )1(    

)2(   Guy pervillé. Op. cit. P 79. 
 .م2007 سنة 2الخطاب على المثاقفة والهوية الثقافية مجلة ايس العدد: انظر دراسة عبد الرزاق الداوي .حول االغتراب واالستالب الثقافي  )3(
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  :الجامعة والفرنسة )ج 
  

 علـى الـنظم     خر بـآ  أو بشكل   اًعتداءإالثقافية يعتبر    إن تأسيس االستعمار لمنظومته          

يـاة   إلى الفرنـسة التدريجيـة لمختلـف منـاحي الح            تهدف ه   وكل نظم  ،ةيلالثقافية األص 

 بل نعني بالفرنسة    م اللغة الفرنسية على نطاق واسع،     الفرنسة ال تعني فقط استخدا    ،  الجزائرية

 حتى ينسى الجزائريـون      في الجزائر،  اإلسالميةإحالل الثقافة الفرنسية محل الثقافة العربية       

لك  وبـذ  ،ستبدلونها بلغة وثقافة المـستعمر     وي  القومية، بمرور الزمن لغتهم العربية وثقافتهم    

أبـسط   و ،قة الحياة ولغـة التخاطـب والعلـوم        في طري  ،تصبغ كل البالد بالصبغة الفرنسية    

 بعبـارة أخـرى     أو ، بمعنى العمل على جعل الجزائر هي فرنسا       ،الجزئيات المتعلقة بالحياة  

  .)1( امتداد حضاري وجغرافي ألرض فرنسا

تتم في المراحل األولى للتعلـيم      الواقع أن مسألة اكتساب اللغة والتفرنس التدريجي كانت                

  .)2(االبتدائي والثانوي

بل أن الطالب الجزائـري فـي       .ت هندسة جامعة الجزائر لتستجيب لغرض الفرنسة             جاء

 مثلما  ،دونية رمزا لل  حالمالم فكانت تلك    ،كن يميز بزيه أو مالمحه العربية     الجامعة الفرنسية لم ي   

  .)3("رمز للدونية ؟هل الشاشية " : يوماتساءل بن حبيليس

 في التكوين الفكري والروحـي       كانت تكمن  ة       القضية األساسية بالنسبة لإلدارة االستعماري    

الزي الجزائري األصيل بينمـا ال      والمثال على ذلك شخصية ابن أبي شنب والذي كان يرتدي           

    .)4( ى السلطات شيئا من مسألة والئه لفرنساشخت

لية فيه فالطلبـة   لغربة اللغة العربية والثقافة المح     لجزائر فرنسيا بحتا،  محيط جامعة ا  كان         

فهي القاسم المشترك بين جميـع       والحياة العلمية ولغة التواصل كانت الفرنسية        المسلمون أقلية، 

  .الطلبة الفرنسيين واألجانب واألهالي

 أدل علـى ذلـك مـن         وال ،سية بامتياز قبل أن تكون ثقافية     ق هدف الفرنسة مسألة سيا    يإن تحق 

غة العربيـة كانـت قـد       عروف أن الل   فكما هو م   ،اسية المسلطة على اللغة العربية    الحرب السي 

  .أصبحت أجنبية

                                                 
.115 ص )1981ائر،  الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع، الجز(.التعريب بين المبدأ والتطبيق: احمد بن نعمان )1(    
.8 ص).دراسة غير منشورة( .19 إلى نهاية ق نتأثير المعلمين الفرنسيين في اتجاهات المثقفين الجزائريي: الطاهر عمري  )2(    
.9المرجع نفسه ص )3(    
3أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر الجزء:  أبو القاسم سعد اهللا :حول ابن أبي شنب انظر )4(    
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 تدرس في قسم اللغات الشرقية التـابع لكليـة اآلداب فـي جامعـة                اللغة العربية  كانت       

 ويصدق قول المؤرخ لحية، والمترجمين وطلبة اللغات ا   المستشرقين وال يهتم بها سوى      ،الجزائر

  .توفيق المدني بأن اللغة العربية كان ال يقام لوجودها أي حساب

 للغة العربية وآدابها أهم محاور النضال الطالبي في سنوات          االعتبارشكلت مسألة إعادة           

الحقا بالمطالبـة بتدريـسها     ثم   ،UGEMA و   L'AUMANاألربعينيات من خالل نشاطات     

  . في أدبيات الحركة الوطنيةلغة رسميةها  بواالعتراف على نطاق واسع

  :الجامعة والتوسع االستعماري)       د

ه المـسألة ضـمن أهـداف        قد يستغرب المتتبع لتاريخ التوسع االستعماري إدراج هـذ               

 بعبارة أخرى يتساءل ما هي العالقة بين الجامعة والتوسع االسـتعماري            أوالدراسات الجامعية،   

قد سيطرت على كـل التـراب الجزائـري         ة وان الجامعة أنشأت في وقت كانت فرنسا         خاص

  .عسكريا؟

 الرئيسي لالستعمار فالهدف األسـمى    حتالل الكلي للجزائر ال يشكل الهدف       الواقع أن اال         

منه االستغالل االقتصادي والتموقع االستراتيجي للسيطرة على كل منطقة شمال إفريقيا وربطها            

 المحور األساسي لتحقيق   وتشكل الصحراء    ،فرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء    تعمرات ال بالمس

  .لذلك

 بالنسبة لألوروبيين عامة والفرنـسيين       مجهوال  عام عالما  لظلت الصحراء الكبرى بشك           

حت قبلة للمستكشفين والمغامرين والمبـشرين مـن        ل التنافس االستعماري أصب   اصة وفي ظ  خ

التكالـب علـى    فـي ظـل     ع نطاق التجارة األوروبية     يات األوروبية بهدف توس   مختلق الجنسي 

  .)1(الصحراء

 مسألة اقتصادية وعـسكرية     إلى  للصحراء تحول اكتشافها العلمي    الفرنسيينبعد إخضاع          

  .)2( "االستكشاف " ـفي نفس الوقت واستعملت فرنسا أسلوب جديد سمي بوعلمية 
  

. ة التعرف على إمكانيات الصحراء االقتصادية والبشرية واسـتغاللها        بمحاولهذا   اقترن         

تاريخهـا  غرافية وطاقتها المائية الجوفية و   وكذلك اكتشاف مظاهرها الجغرافية والمناخية والتوبو     

  .  وإمكانية عصرنتهابأنواعهاالسياسي والحضاري ودراسة طرق المواصالت 

  
                                                 

   (1) احمد توفيق المدني: جغرافية القطر الجزائري( مكتبة النهضة 1983 الطبعة2) ص 138.
   (2) يحي بوعزيز:ثورات الجزائر في القرن 19-20 ( دار البعث، الجزائر، 1980) ص 260.
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ية النهائية وبقيت المهمة التكميلية وهي االستكـشاف  إن احتالل الصحراء لم يكن هو الغا          

 والمغامرين والعلمـاء مـن       والمتخصصين  من خالل جحافل المستكشفين والدارسين     لهاالعلمي  

  .جغرافيين وعلماء آثار وأطباء ورحالة وعلماء نبات وغيرهم
  

افية أو كليـة    كانت المهمات العلمية ترسل إلى الصحراء من خالل نشاط الجمعية الجغر                 

العلوم واآلداب على مستوى جامعة الجزائر قبل إنشاء معهد األبحاث الصحراوية والذي شـكل              

الوعاء العلمي واإلطار التنظيمي لهذه األبحاث من خالل توثيق األبحاث الـصحراوية وتنظـيم              

ومـنهم  والتي كانت تظم نخبة من العلماء من مختلـف التخصـصات             ،الرحالت االستكشافية 

 والتي لقيت مـصرعها  ، من أولى البعثات العلمية االستكشافية Flaltersانت بعثة مبشرين وكال

 شخصا ثم قام 150 وقد ضمت  Flalters م وعلى رئسهم الضابط 1881على يد التوارق عام 

 م برحالتـه التـي   1900 و 1899-1987 – م 1895 فـي أعـوام    Emile genilاألستاذ 

    )1( . نهر الكونغواستهدفت التعرف على مصبات
  

م وذلك بتكليـف    1900- م   1989والمي في أعوام          ومن أشهر الحمالت نجد حملة فورو     

  . مع بريطانياالقارة لتقاسم  م1899 اتفاقية عام بإبراممن وزارة األشغال العامة التي توجت 
  

تصادية التي تتوفر   اهتم الفرنسيون بدراسة اإلمكانيات االق    شف والغزو    خالل عمليات الك         

 والتعرف على المظاهر الجغرافية والطبيعية والتضاريسية والمناخيـة وعلـى           الصحراءعليها  

  .مصادر المياه وثروة التمور وغيرها
  

عهـد المـدارس    ين وضباط وعلماء نبات وأطباء في       واشترك في هذه العمليات مهندس           

عهـد األبحـاث    عهد مختص هو     أن تم إنشاء     لىواستمرت األبحاث في أطر مختلفة إ     ،  )2(العليا

  . م1937 الصحراوية عام

  

  

                                                 
.267المرجع السابق ص :  بوعزيز )1(    
.وظربة إلى غدامسومن أمثال تلك البعثات بعثة الطبيب هو فمان رفقة المترجم إسماعيل ب )2(    



 147

 الجوانـب العلميـة     "أوجيرا" فمثال درس الضابط     يسع المجال لذكر كل تلك األبحاث،     ال         

  .والفكية والمظاهر الطوبوغرافية لواحات الساورة وتوات وموريتانيا

  

ـ "باجول"وتحدث           "Berbrugger " كمـا اهـتم  ،وغرافي عن التكوين الجغرافي والطوب

 األرض وأنماط   بدراسة "داتانو" الفالحي لمنطقة وادي ريغ واهتم       واإلنتاجبدراسة اآلبار المائية    

  .والسكان اإلنتاج

  .)1(كلت من الناحية الجغرافية والسكان والسالالت والعاداتمنطقة تيد"  Bessetبيسي "ودرس 

 آبـار واد  ألهميـة  "Capot-rey"ورة وتعرض سااد ال ووقديأ جغرافية عرق   "يلكانس"ودرس  

    )2( .والسياسيةريغ من الناحية االقتصادية 
  

وعلى ضوء هذه الدراسات برزت أهمية الصحراء في الربط بين المستعمرات الفرنسية                   

ـ         "كابـاني " اقتـراح  ذوشق خطوط السكة الحديدية لتنشيط التجارة الفرنسية في إفريقيا وذلك من

  .مشروع خط حديدي يمتد بين الجزائر العاصمة وبوسعادة وورقلة
  

 من إنجاز أولى الخرائط الجغرافية للجزائر   والجيولوجيكما تمكن فريق العمل الجغرافي             

  ."Gentil" –"Bruive –"Flamand-"" Ficheur  كل من  م بفضل مجهودات1889عام 
  

 االختـصاصات   المتعـددي هودات هؤالء الباحثين    واصل معهد الدراسات الجغرافية مج           

 الصحراء وتنسيق األبحاث المنجزة في الكليات األربع لجامعة الجزائر فـي مجـال              الكتشاف

 المعدنيـة   الـصحراء الدراسات الصحراوية لتسهيل استغاللها وذلك من أجل اكتـشاف خبايـا            

 ممـا  les annales sahariennesوالطاقوية وكل تلك األعمال صدرت في مجلدات بعنـوان  

 الكبيـر بالـصحراء التـي ازدادت        مضخما حول الصحراء يعكس االهتما    شكل تراكما معرفيا    

 من  خالل المفاوضـات المفـضية    تم تمسك بها االستعمار أكثررول ومنأهميتها باكتشاف البت  

    .)3( م1962لالستقالل في ايفيان 

  

                                                 
.268المرجع السابق ص :  بوعزيز)1(    
    منصب مدير معهد الدراسات الصحراوية واشرف على إصدار حوليات الصحراء التي ضمت معظم االبحاث الصحراوية"آبوت راي"شغل السيد  )2(

)3(   voir: Ben Yousef Ben Khada .les accords d’Evian. 
 



 148

III (  االقتصاديةواألهدافالجامعة :  

  

 الـصناعية  األوليةرتبطت الحركة االستعمارية بشكل عام باالستغالل االقتصادي للمواد     ا       

  .تزخر بها البالد المستعمرةوالزراعية التي 
  

من جانب السلطات الفرنـسية       عليها  المعول الفرنسية  المستعمرات إحدى الجزائرولعل         

  .لتحقيق الثراء والرخاء االقتصادي
  

 عمليات المصادرة المنظمة والنهب     وم أن مسألة استغالل األرض عن طريق      كما هو معل         

 اسـتخداما لالسـتحواذ علـى األراضـي         األكثـر  كانت األسلوب    القوانين الجائرة  طريق   عن

  .)1(الخصبة

في البداية األولى لالستيطان األوروبي كان استغالل األراضي المصادرة يتم بطرق شبه                   

 خدمتها عن طريق نظام الخماسـة واإلجـارة          في األهاليخير السكان من    وذلك بتس  , إقطاعية

هو ما عالقة التعليم العـالي باالسـتغالل         أذهانناصخرة لكن السؤال الذي يتبادر إلى       وأعمال ال 

  .االقتصادي ؟ سواء كان لألرض أو غيرها من الثروات
  

ين الفرنسيين األوروبيين لم يكـن      فوجود المستوطن ,  واقع أن المسألة في غاية الترابط      ال       

  .وجودا سياسيا فقط بل كان وجودا ثقافيا واقتصاديا
  

ونتيجة لسياسة الجمهورية الثالثة االستيطانية بلغ المستوطنون الفرنسيون فـي الجزائـر                   

    591371حيث بلغ عددهم حوالي   ,  خاصة االقتصادي    وتأثيرهم ونفوذهمأعتى درجات سلطتهم    

 وكانوا في هذه الفترة قد سيطروا على معظم األراضي الـصالحة للزراعـة              ،)2( م 1901سنة  

  .وأداروا دواليب االقتصاد الجزائري

إن هذه األعداد الهائلة من المستوطنين المتعطشة للثراء لجأت إلى التفكير فـي تحـديث                      

وبعـد أن   , ق تلك الغاية    وتكوين اإلطارات الالزمة لتحقي   ية والمعارف الزراعية    ن الف اإلمكانيات

  .)3( شرعت في بناء منظومة االستغاللتمكنت من االستيالء على أخصب األراضي

  
                                                 

   (1) انظر صالح عباد: الجزائر بين فرنسا والمستوطنين(1830-1930)، بدون تاريخ، بدون مكان .
     )2(  voir :GGA .statistiques général de l’Algérie 1901.    
    )3(  R.Ch Ageron . Histoire de l’Algérie contemporaine. tom1 ( buf. Paris. 1964) p 20.  
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إن مشاريع االستيطان وتخطيط المدن والقرى األوروبية وبناء الجسور وحفـر األنفـاق                   

ـ ،ومد طرق المواصالت خاصة السكك الحديدية  ب  وتطوير نظم البريد والمؤسسات المالية تتطل

 لتحقيق االستيطان الحضري في مختلف المدن الكبرى لذلك كانـت مـسألة              متخصصة كفاءات

  .إنشاء معاهد متخصصة ضرورية

تها شجعت اإلدارة االستعمارية المستوطنين سعيا منها إلى جعل البالد في خدمة            هج ومن       

  . الضروريةاالقتصاد الفرنسي عن طريق إقامة البناءات التحتية

 العشرين إلى ورشة حقيقية لمختلف النـشاطات الـصناعية           الفرن تحولت الجزائر مطلع         

  .)1(والزراعية

مغتنمـين فرصـة     وزراعتها في الجزائر     صناعة الكروم  وخاض المستوطنون تجربة           

  .)2(هالك الكروم الفرنسية

اح هذه التجربـة    ساعدت مصلحة االستعالم الفالحي المنشأة على مستوى مدرسة العلوم في إنج          

كما حاول المستوطنون تجريب زراعة الحبـوب فـي         , ) م1914-1908(التي عرفت أوجها    

  .الجنوب

 بجودتهـا   االعترافرواجا كبيرا في األسواق الفرنسية حيث تم        القت الخمور الجزائرية           

كلية العلـوم   ونوعيتها الممتازة بفضل مجهودات مخابر الكيمياء العامة والكيمياء الصناعية في           

  .التعاون مع المصالح الفالحيةبو

كانت كلية العلوم أيضا تقدم دروسا عامة في الكهرباء العامـة للعمـارات والكهربـاء                      

  .الصناعية

كما نشطت مخابر الكيمياء الصناعية والكيمياء العامة في تطوير الصناعات الغذائية التي                   

  .)3( وغيرها من المنتجات والخمور الزيوتأنواع تحسين تعتمد على اإلنتاج المحلي فقد تم

كلية العلوم الدور الكبير في إضـفاء الطـابع التطبيقـي علـى             ل العلوم ثم    لمدرسةكان         

 ودراسة علم النبـات     ،الدراسة الجيولوجية للجزائر  كوكذلك توجيهها توجيها محليا     , الدراسات  

لصناعة الصيدالنية وصناعة العطور ثم صناعة الـورق   إفريقي وإمكانية استغالله  في ا     -الشمال

  .عن طريق استغالل الحلفاء

  
                                                 

     )1(  voire : Algérie. Agriculture, commerce et colonisation, ex GG (Fontana.  1922).    
     )2(  Abbo,G. le vignoble et le vin d’Algérie. Paris. dic1952.pp56-57.    
     )3(  voire : Cahier de 100 aire. De l’Algérie. N°09. 1930.p95.    
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قام البعض من أساتذة كلية العلوم بدراسات هامة حول الثروة المعدنية وكذلك المحـاجر                     

  .ومواد البناء الملحية وإمكانية استغاللها وخصائصها المختلفة
  

طنين واألوروبيين والكثيـر    كانت في صالح ثراء المستو    تلك المجهودات العلمية الجبارة            

 وبالتالي كانت في صالح توسع وثـراء فرنـسا علـى            ، لهذا الغرض  أنشأتمن الشركات التي    

  . من ثرواتهم إال بوصفهم عمالاألحوالحساب الجزائريين الذين لم يستفيدوا في كل 
  

 ، بطرق علميـة حديثـة     تتمقد  دي  وأخيرا فإن عمليات االستيطان واالستغالل االقتصا            

 وكذلك االستفادة من    ،وذلك عن طريق توظيف جانب التفوق العلمي وإنجازات الثورة الصناعية         

 التابعة  ومختلف المخابر المتخصصة  وعلى رأسها الجامعة     ،رات العلمية للمؤسسات العلمية   خبال

طنية والزراعية المتنوعة التي    رات البا ي االستغالل االقتصادي لمختلف الخ     أنجع سبل  إليجاد لها،

  . الجزائر تزخر بها
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V (  الثقافيةواألهدافالجامعة  :  

يمكننا القول بأن إنشاء جامعة فرنسية في الجزائر لم يكن لصالح أبناء البلد األصليين من                      

 بمعنـى   ،عـاكس  الم االتجـاه  بل علمنا مسبقا بأن الهدف األساسي هو منع الهجرة في            ،األهالي

  .الخوف على أبناء المعمرين من الهجرة بغرض التعليم نحو الوطن األم ثم عدم العودة
  

 نـشر الثقافـة      في نجاز مؤسسة ثقافية بحجم جامعة الجزائر ومالها من دور        أن ا والواقع         

ي لك العلوم خاصة في المسائل المتعلقة بتبريـر الوجـود االسـتعمار            وكذلك توجيه ت   ،والعلوم

 التي خدمت   واألدبيةجاالت العلمية   ة المزعومة يجعلنا نتساءل حول الم     ومسألة الرسالة الحضاري  

 وكذلك عملت على إنماء الهزيمة واألفكار التخديرية        ،وعملت على ترسيخ أطروحاته   االستعمار  

  . وأصحاب األرض المدعوين للدفاع عنها،والشعور بالدونية لدى السكان األصليين
  

 التي تعمل على إشعاع العناصر المميزة       ةيلاألص خالل هدم المؤسسات     تم من   ذلك  ل   ك       

 وعلى هذا األساس    ، في تشويهها  واإلغراق حضاري وثقافي    وانتماء من لغة ودين     ،األمةلهوية  

 واآلداب علـى مـستوى      واإلنـسانية  منهج بعض الدراسات في العلوم االجتماعية        إتباعاخترنا  

 ومـدى خـدمتها     ،الفترة االستعمارية للتعرف على الخط الذي سارت عليه       جامعة الجزائر في    

  :لألهداف االستعمارية في شقها الثقافي
  

  :هج الفرنسيين في الدراسات التاريخية المتعلقة بالجزائرمن) أ
  

" وقـد نـشطت     ,  من االحتالل الفرنسي للجزائـر       كربدأت هذه الدراسات في وقت مب            

منذ وقت مبكر إلدخال النظم الفرنسية وكذلك المنـاهج علـى            )1("  الجزائرية الجمعية التاريخية 

  عالم اآلثار شيافي من رخصة التنقيب عـن اآلثـار            فقد استفاد  الدراسات التاريخية وعلم اآلثار   

  .)2(  م1831من قيادة الجيش الفرنسي منذ 

  

  

                                                 
  ويعود لها الفضل في إصدار المجلة اإلفريقية. ار بروجيرم في الجزائر برئاسة بي1856 ظهرت هذه الجمعية عام  )1(
  .13 ص )م1978الجزائر .  الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع(أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر: ابو القاسم سعد اهللا  )2( 
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 ف مجاالت التاريخ بغية في مختل في البحثوالضباط والجمعيات ،ندفعت اللجانثم ا       

 وزارة الحربية وكذلك الصحف التي أخذت تهتم  الفكرة التي تبنتها" الجزائر العلمياكتشاف"

  .م1852وكذلك جمعية قسنطينة لآلثار منذ " األخبار"و" المبشر"بتاريخ الجزائر مثل 

 الذين ،تحضرين المسيحيين الملجزائر من منطلق كونهم المتغلبينكتب الفرنسيون تاريخ ا       

حكموا شعبا مسلما بدافع التعرف على مختلف الجوانب التاريخية واالجتماعية والثقافية التي 

الفرنسيين كانوا مزودين بوسائل العصر خاصة وأن , بوصفه شعبا مهزوما, تحكم هذا الشعب

  .ين ومترجمينقمن طباعة وصحف ومستشر

ا وبنيتها تماعهجرنسيين معرفة تاريخ الجزائر وا على الفواالحتاللأملت دوافع السيطرة        

ر البشرية وعادات سكانها دون االستغناء عن فكرة األفضلية والتفوق التي سادت الفك

  .االستعماري

 بيض دون التخلص من الروح الصليبيةوم رسالة الرجل األ على أساسها تقهذه الفكرة        

  .ينرقستشمنهم خاصة الم الكثيرالتي طبعت أعمال 

إنبرى لتاريخ الجزائر في السنوات األولى لالحتالل عدد من المهتمين بالتاريخ من        

 وغيرهم وجاءت أعمالهم إخبارية نظرا "ديالمار" و"هانوتو" و"بيلسي" و"كارين"العسكريين أمثال 

  .لطبيعة المصادر التي اعتمدوا عليها وكذلك ضعف تخصصهم

ر بدأ عهد جديد من كتابة تاريخ الجزائر عند الفرنسيين بتكاتف وبتأسيس جامعة الجزائ       

التاريخية واألثرية وبتوسع االحتالل الفرنسي ليشمل جهود أستاذة الجامعة مع جهود الجمعيات 

 أصبحت الكتابات التاريخية األكاديمية تعنى بتاريخ شمال إفريقيا بشكل ،كل الشمال اإلفريقي

  .)1(عام

يقيا والمغرب العربي ة اآلداب في جامعة الجزائر مقاعد تاريخ شمال إفر وفتحت كلي       

 Doute و  Rene Basset وكذلكMasquary وStphane Gzelشغلها كل من السادة  والتي

م في فترات  و األبحاث االجتماعية ت،ديم والدراسات اللغوية واللهجاتفي مجاالت التاريخ الق

 تاريخ أووالذين اهتموا  بالتاريخ االستعماري  ،)2( "وناكوي يغزاف" و"ايمرت مارسل"الحقة نجد 

  . الفرنسيةإفريقيا الشمالية

  
                                                 

  .24-18ص . المرجع السابق. أبو القاسم سعد اهللا  )1(
 )2(
voir : Xavier Yacono. Un siècle de franco – maçonnerie Algérienne. Paris.  1969 . 
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  .)1(  شنبأبي وتلميذه ابن "روني باسي" وكذلك بعض الدراسات االستشراقية للسيد 

يع القول أن كلية  فنستط،ا مهما من اهتمامات كلية اآلداب أيضا جانباالستشراقشكل        

بير الذي لعبه حد يستطيع أن ينكر الدور الكأوال  ، الدراسات االستشراقيةت ترعىاآلداب كان

 وكذلك ، حول طبيعة الشعوب المستعمرةاألوليةاالستشراق في تزويد الجيوش بالمعلومات 

 إلى الشرق عامة ونظرة فرنسا الخاصة إلى الشعوب التي األوروبيةتحديد طبيعة النظرة 

  .استعمرتها

 تنفيذ وأدوات مخططاته  هؤالء المستشرقين ليكونوا دعائمتجنيد من خالل  وذلك       

 وفي هذا اإلسالميسياسياته المختلفة من خالل الترويج ألفكار خاطئة عن التاريخ والذين 

إن المبشرين هم ":  بلفور مايليالمشئومبريطانيا صاحب الوعد  خارجية قال وزير الصدد

 وعضدها في كثير من األمور المهمة ولوالهم لتعذر على ساعد جميع الحكومات المستعمرة

ارية في مد يد ولذلك لم تبخل الحكومات والهيئات االستعم" الحكومات أن تذلل كثيرا من العقبات

  الرابع عشرلمؤتمرل فجامعة الجزائر وكليتها للعلوم كانت مسرحا ،العون للمستشرقين

  . م1904مستشرقين عام لل

الذي لعبه المؤرخون في خدمة االستعمار من حيث تزويده بالمعلومات حول ور دإن ال       

حات تخدم ورتأريخ له وترويج أطالاريخه وكذلك البنية التحتية البشرية لشمال إفريقيا وت

ترة اإلسالمية ف الرومان والشعوب الفاتحة وإهمال الوأمجادإحياء التاريخ القديم مصالحه مثل 

 أخبار و صحة ،يخ المحلياربير باالستعمار من خالل التشكيك في الت الكاالرتباطدليل على 

  .يفان غزال حول الفترة العثمانية وأخبار الفتح اإلسالميتالعرب مثلما فعل س

 االبن األب ثم "يسما" بعض المستشرقين أمثال اهتمومن زاوية اإلستشراق ال التاريخ        

تم االعتماد  حيث  ،ؤلفات التي تناولت تاريخ المنطقةبالدراسات العربية في التاريخ وبعض الم

 شنب وإسماعيل أبي وأستاذة اللغة العربية واآلداب الشرقية مثل ابن  ،على مترجمين محليين

ه والنحو واألصول مثل صحيح قفوكذلك لبعض ال وغيرهم لترجمة أعمال تاريخية محلية حامت

  . النووية وغيرهاواألربعينالبخاري 

  

                                                 
  
  .24-18 ص .المرجع السابق. أبو القاسم سعد اهللا  )1( 
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إن زاوية اهتمام هؤالء المستشرقين :"وفي هذا الصدد يقول الدكتور سعد اهللا       

الثقافة المحلية بشكل عام لم يكن إال والمؤرخين باآلداب المحلية والتاريخ المغاربي ومنابع 

 ضمن اإلسالمي التراث  ومن ثم تصنيف،الدراساتمن زاوية تطبيق مناهج التاريخ على تلك 

ه ور واعتبإلسالممن اوها ب أو الثقافات البائدة بمعنى وقوفهم موقفا مش،الميثولوجيا المحلية

 وركزوا ، غزوا الفتح اإلسالميهم معظمور وكذلك اعتبر من التقاليد الموروثة والفلكلانوع

 مع تشويه على أحداث معينة لزرع التفرقة بين سكان شمال إفريقيا الذين وحدهم اإلسالم

  )1( ." وبرابرةفذة باعتبارهم متعصبينالرموز الوطنية من شخصيات 

وإذا كانت معظم الدراسات التاريخية واإلستشراقية ودراسات علم االجتماع تمتاز        

 وأثرية بناء قاعدة مصادر تاريخية فقد كان لها أثر إيجابي من حيث،  االستعمارإلرادة باالنحياز

 كما أن . االستفادة منها فيما بعدنللجزائريي أمكن ،مة وحفظها في المكتبات والمتاحفها

 تعتبر إذ ،ليها من طرف الباحثين المعاصرينصرة سهل مهمة الوصول إااستخدام المناهج المع

 مثل المصادر الفرنسية والمجالت والدوريات المتنوعة أهم مصادر الكتابة التاريخية إلى اليوم

  ."اإلفريقيةالمجلة "

ريخ الجزائر بهذا الشكل هو القضاء على االعتزاز لدى كان الهدف من وراء تناول تا       

 زعزعة أركان  وبالتالي،الجزائري بتاريخه بل  وطمسه وزرع مشاعر الريبة والتشكيك

 وذلك ما سار عليه نهج العلوم ، إلى جنس منحط بدائيءباالنتما المنعوتة ،الشخصية الجزائرية

  .النفس وغيرها وعلم األجناساالجتماعية وعلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .34 ص نفسه، المرجع  )1(
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  : في دراسة علم النفس واالجتماعنالفرنسييمنهج ) ب

  تضع اإلنسان الجزائري الذي تسميه انديجانكانت دراسة علم النفس في جامعة الجزائر       

  .)1(  إفريقيا في منزلة متوسطة بين اإلنسان البدائي ونموذج اإلنسان الشرقي المتطور-  شمال

 وكذلك للشخصية وذلك ،ل فقدانه للذكاء والفضول العلميحووكانت أطروحاتهم تتمحور        

واضع أسس النظرية ) مAntoine porot ) 1876 -1965: وفق دراسات أجراها األستاذ

 وهو واضع أسس مدرسة علم النفس االستعمارية ،الشمال إفريقيين لمن يصفهم باألهالي البدائية

  .ي مختل التكوين العصبي والعضوي والدماغيفي الجزائر القائمة على اعتبار اإلنسان الجزائر

 ومحاولة إثبات ذلك عن طريق دراسة العقلية الجزائرية بشكل استثنائي وذلك ما يتوافق        

  . واثبات ذلك تاريخيا ومحاولةوالعقلية االستعمارية المبنية على أساس االستعالء والتغلب

 م مستشفى 1938رو والذي أنشأ عام سارت مدرسة علم النفس على خطى أنطوان بو       

  . بالبليدة Join Villeاألمراض العقلية 

  م1953 عام تعيينه م هذا التوجه بشدة لما ت Frantz Fanonي انعارض الطبيب النفس       

طبيب رئيسي في مستشفى البليدة فحارب نظرية البدائية التي كان يقوم على أساسها علم النفس 

  .زائرالكولونيالي في الج

 تلك االضطرابات التي تظهر على بعض الجزائريين الخاضعين "فرانس فانون"أرجع        

 وإلى مراحل إلغاء الشخصية التي تعرض لها ،للتطبيب النفسي إلى الوضعية االستعمارية

 المنحازة لتفوق الرجل األبيض عنصرية بيولوجية  واعتبر تلك النظرية،الشعب الجزائري

 على االستغالل  الضيقة المبنيةرية ثقافية تتغذى من النظرة االستعماريةتحولت إلى عنص

  .بادعواالست

 هذه النظرة على الكثير من الدراسات النفسية واالجتماعية وعلى تصنيف انطبعت       

 وجهةإلى اإلنسانية األجناس وغيرها وذلك خدمة للعقلية االستعمارية عن طريق توجيه العلوم 

  .االستعمارية، التي كانت مضطرة إليجاد مبررات لالستعمار ةتوافق الذهني

  

  

  
                                                 

(1) Antoine Porot et Jean Suffer, « le primitivisme des indigènes nord africanies ces incidences en 
pathologie mentale». sud médicale et chirurgicale.15 avril 1939. 

(2) Voir:Emile Félix Gautier : les siècle obscurs du Maghreb Paris. Ed.payot. 1937. 
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  :الجامعة ومسألة الهوية الثقافية عند الجزائريين الملتحقين بها) د

سبق وان تناولنا في سياق عرضنا لألهداف السياسية مسألة الفرنسة ومكانة اللغة العربية        

ا اآللة القانونية واإلدارية ومنظومة من الدراسات بوصف الفرنسة قضية سياسية سخرت له

  .التعليم في مختلف مراحلها إلضفاء الطابع الفرنسي على الجزائر المستعمرة
  

كما تم الفصل في مسألة اللغة العربية ومكانتها وتم اعتبارها لغة أجنبية بقوة القوانين        

  . أكاديمية وقد أهملتيمها إلى لهجات ودارجة وعربيةية بل وأكثر من ذلك تقساالستعمار
  

لضاعت  ، وحفظة القران، المدارس الخاصة ومجهودات الحركة اإلصالحية        ولوال

 وبذلك لم تكن الجامعة فضاءاً للصراعات الثقافية بذلك القدر الذي شهدته وأصبحت غربية فعال،

عض المحاوالت المؤسسات الثقافية األهلية من استماتة في مواجهة الثقافة الغازية ما خال ب

  .)1( األمةالفردية للدفاع عن مقومات 
  

إن االستعمار قبل أن يفكر في إنجاز مؤسساته الثقافية البديلة والموجهة للعنصر        

 على  يحاول القضاءوبعض الجزائريين من المتجنسين أو أبناء الخيام الكبرى كان, األوروبي 

 يوهم أن حاول روافد التي كانت تغذيها وتنميها بلالثقافة الجزائرية عندما قطع عنها جميع ال

    .)2(  قد اضمحل كنتيجة طبيعية لضعفهأو الثقافي المحلي غير موجود التراثالناس بان 
  

وقد نتج عن ذلك أن ظهر مركب النقص لدى الشباب المحروم من ثقافته وظهر ذلك في        

من تخرج من م بين كثير )3(البواالست واالغترابت بين التشكيك حجرسور مختلفة تأ

 بفضل تلقيه عادات جديدة في التفكير والذوق والسلوك وذلك ما ،المؤسسات التعليمية الفرنسية

ا نتاإن أحسن وسيلة لتغيير الشعوب البدائية في مستعمر"  قائال George hardyعبر عنه 

أبناء األهالي منذ  يعنا هو أن نقوم بتنشئة في خدمتهم لمشار وأخلص،والءوجعلهم أكثر 

 ،استمرار وبذلك يتأثرون بعاداتنا الفكرية وتقاليدنان نتيح لهم الفرصة لمعاشرتنا ب وأ،الطفولة

  .)4( ... "فالمقصود إذن أن نفتح لهم بعض المدارس لكي تتكيف فيها عقولهم حسبما نريد

                                                 
  .نشربدون تاريخ .دار الفكر دمشق. الصراع الفكري في البالد المستعمرة: مالك بن نبي:  انظر )1(
  .15 ص ) الجزائر.الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع (ترجمة حنفي بن عيسى. يةمن تصفية االستعمار إلى الثورة الثقاف:  احمد طالب اإلبراهيمي )2(
  . واالستالب من الظواهر الثقافية السلبية الناتجة عن عملية المثاقفةب االغترا )3(
  .16 ص .السابقالمرجع :  اإلبراهيمي  )4(
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 المزيفة من خبةبالن تلك الجماعة التي كونها االستعمار "الطالب اإلبراهيمي"يصف        

و هو تكوين نخبة مزيفة , إن الهدف الذي كان يرمي إليه االستعمار واضح " :المثقفين فيقول

من المثقفين مقطوعة عن الجماهير الشعبية بحيث يشعر أوالئك المثقفون بأنهم غرباء عن 

البوفارية  بذويهم فتنقطع صلتهم بأبناء البلد ويتنكرون للتقاليد ويتشبهون بأسيادهم ويصابون

  )1(." مثاليا بوصفه نموذجااألجنبي نوع من التبعية الفكرية وتقمص شخصية وهي " ةالعقائدي
  

 والمحتكيصف لنا مالك بن نبي تلك الحالة التي كان عليها الشباب الجزائري المثقف        

قد تم ي يشعر فيها أن عزله تة يواجهها المكافح ال لحظوال شك أن أقسى" ستعمر فيقول بالم

 أعماق بالظالم يحوطه ويغمر اوإذ، تحت قدميهوهنا تتضح الهاوية , فعال من جميع النواحي

  .)2( ..." لحظات الصراع الفكريىيري أمامه طريقا وال حيلة وهي أقصحياته فال 
  

حاالت يتخذ موقفان ال ثالث  بن نبي دائما فإن المستعمر في مثل هذه الوحسب مالك       

 من العبودية أو أنه يضمر العداء دون أن يتمكن من الجهر  المقتربواالنقيادخضوع  إما اللهما،

  .به

وقد نجد من بين المثقفين من أظهر آراء متطرفة في لحظات يأس كفرحات عباس الذي        

 بعض المتطرفين ممن وصل بهم الحد إلعالن الردة والتنكر أو الجزائر اسمه وجود وطن أنكر

  .ألصوله

أن االستعمار قد إن تأثير تلقي الثقافة الفرنسية الموجهة كان كبيرا لكن ال يمكن الجزم ب       

 نشر الثقافة  كان لذلك،هذا كانت موسومة بأسوأ التوقعات فنتائج عمل مثل  ،ه نهائيافحقق هد

 فئة تعد أقلية قليلة من مجموع الجزائريين الذين كان واستهدفالفرنسية على نطاق ضيق 

  . والجهلاألمية منهم  % 90من أكثر  مصير

  

  

  

  

  
                                                 

  .85 ص .ع نفسهمرجال:  اإلبراهيمي )1(
  .77مرجع سابق ص :  مالك بن نبي  )2(
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 كان التي مفاتن الحضارة التقنيةعمار أن يطيل عمر وجوده بفضل سحر واستطاع االست       

 إليه معظم الشعب لذلك استخدم تلك الفئة المثقفة لتسويق يسوقها وبفضل الجهل التي أوصل

  . سياساته المختلفةحانجاو إدعاءاته

أغلب هؤالء  س تفوقه ورسالته الحضارية المزعومة وقد ضاعيسأت عليها لكما اعتمد        

الذي جعل منهم طبقة  واعترافهم بجميل االستعمار ، لبني جلدتهموانتمائهمبين هويتهم األصلية 

  .متميزة

 لفقدان الشخصية الجزائرية نجده إذن عند  حدأقصى"        وفي ذلك يقول اإلبراهيمي

 ته إذ بفضل تلك الثقافة استطاع أنمثقف غير مسؤول عن فقدان شخصيالمثقف ولكن هذا ال

  .)1( " فكان منه المحامي والطبيب والمهندسوالمعرفةيحصل على العلم 

يعترف اإلبراهيمي وهو ممن درس بجامعة الجزائر والمؤسسات الثقافية االستعمارية        

 العبارة من داللة لكن هذا القول يسوق لنا  بما تحمل تلك،ن تلك الفئة لشخصيتها الجزائريةبفقدا

 بالنسبة للجزائري المسلم المقبول حأص أو بمعنى والمعرفةبشكل واضح أن الحصول على العلم 

  .في التعليم العالي الفرنسي كان ثمنه باهض جدا
  

حلية مت بصلة للثقافة المالم الرجل أن التعليم العالي الفرنسي لم يكن يونفهم أيضا من ك       

  . نقيضةثقافة على طمسها وإلغائها من خالل نشر بل ويعمل

ير الثقافة الفرنسية على الفئة المتفرنسة األحوال حصر مدى تأثإنه ال يمكن بأي حال من        

 كما ،دارس الفرنسية ثم جامعة الجزائرا من خالل مزاولة التعليم في الم أو بإرادته،رغما عنها

 فصلها عن بعضها البعض لتداخلها الشديد وامتداد آثارها أواألهداف ال يمكن أيضا حصر تلك 

  . إلى يومنا الحاضر
  

 اكتسبها وتنظيم التعليم العالي والقاعدة العلمية التي ، غنيمة الجامعةأنصحيح        

أهم المكاسب  من يالفرنسابهة المباشرة مع االستعمار لجزائريون من خالل االحتكاك والمجا

 وكذلك مكنت من جهة أخرى ، بزوال االستعمارحصلت عليها الجزائر المستقلةتالتي العلمية 

وبناء الدولة الجزائرية الحديثة ئر  ببعض الكوادر الالزمة إلدارة الجزامن تزويد الجزائر الفتية

  . م1962 دعب

                                                 
  .85 ص .المرجع السابق:  اإلبراهيمي  )1(
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 ساسة   الحضارية المزعومة والجهود التي كان يتغنى بهاالرسالةإن الجميل المتمثل في      

االستعمار ومنظريه من أجل تحضير هذا الشعب الموصوف عندهم باألهالي والبرابرة قد أثبت 

 للسيطرة على العقول واستعمارها بعد أن سيطر إلحكام زيفه وكذبه وانه مجرد وسيلة عندهم

  .على األرض من خالل جعل الجامعة في خدمة أهداف االستعمار

  

 م من 1961 جوان 07في حداثة إحراق المكتبة الجامعية يوم تأكد زيف تلك اإلدعاءات        

طرف أعداء الحضارة والتي أتت على جهد سنين من عمل الباحثين والعلماء في مختلف 

 .يستغلها الجزائريون أنالمجاالت ومحاولة الحيلولة دون 
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  :خاتمة
  

ة لالستعمار نشأت الحركة العلمية االستعمارية نتيجة للمطالب السياسية واالستيطاني
 وقد واكب توسع وتطور التعليم العالي تطور وتوسع االستعمار في ،الفرنسي في الجزائر

  .الجزائر
ولعل فتح مدرسة عسكرية للطب هو الذي فتح المجال واسعا أمام الدراسات العليا 

ي ضرورات التوسع عدت لها الجمعيات العلمية والعسكريين قبل أن تسانبرت والتي ،ةالمتخصص
   .ونتائج االستيطان الكثيف إنشاء جامعة محلية كانت موجهة أساسا ألبناء المستوطنين

 والثاني ،األول يتعلق بالجامعة والتعليم العالي عامة : في اتجاهينيقد سارت استنتاجاتو
 فبالنسبة لالستنتاجات المتعلقة بالجامعة والتعليم ، المسلمين الجزائريينكوين الطلبةيتعلق بت
  : مجموعة من االستنتاجات فقد أمكننا حصرها في،العالي

  

يا للطب  في المدارس التحضيرية العلوالممتثل ،إن نشأة الجامعة جاءت نتيجة لتطور جنينها
 .انونية الالزمةتعديالت الق و ذلك بإجراء ال،والعلوم واآلداب والحقوق

 

شرين ألن المسألة  لم يكن ممكنا قبل بداية القرن الع في الجزائرإن إنشاء الجامعة الفرنسيةو
 بسبب  في فرنسا نفسهاابل أن الجامعات الفرنسية كان انتشارها محدود، كانت محل تجربة

 .قوانين مركزية تفرض انتشارا محدودا للجامعات
 

استمرت في التطور النوعي والكمي من حيث استقطاب ، بعد النجاح في إنشاء الجامعة
تلك  و، وذلك من حيث استحداث التخصصات الالزمة والناتجة عن تطور العلوم،الطالب

 التي كانت تتطور هي األخرى حسب المتطلبات الالزمة لتحقيق األهداف االستعمارية
 .لالستعمار المتزايدة

 

 الحصيلة نإ افريقية، فإن –م على البيئة الشمال وكنتيجة للجهد الموجه نحو تطبيق العلو
مكنتها في هذا المجال، العلمية لجامعة الجزائر في الفترة االستعمارية كانت هامة ونوعية 

 احتالل مكانتها بين الجامعات الفرنسية وبالتالي ،من التميز بهذا النوع من الدراسات
 .والعالمية

 

تقدم العلوم وتطبيقاتها رة اشتغالها على التوفيق بين عملت الجامعة طيلة فتومن جهة أخرى، 
 وتكون في خدمة ، أي أن القائمين عليها حاولوا أن تكتسب السمعة العلمية،المحلية

 بشكل  عامةإفريقيا  وتطبق العلوم على البيئة المحلية في الجزائر خاصة وشمال،االستعمار
 . يضمن مواكبة تطور العلوم وتطبيقاتها المحلية

  
 الجزائريين الملتحقين بالجامعة الفرنسية في أما بالنسبة لالستنتاجات المتعلقة بفئة الطلبة

  :فيما يليها  نجملأن فيمكن ،الجزائر
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كانت ظروف دراسة الطلبة المسلمين في جامعة الجزائر أصعب من غيرها من الجامعات 
 عرضة كانوا وبالتالي ،الفرنسية نظرا لطبيعة المواجهة المباشرة مع أبناء المستعمرين

 من ذلك تعرضوا لغزو ثقافي وأكثر ، االجتماعي الضغط النفسي والحرمانأنواعلمختلف 
 .هم ومستقبلهمفقوطنية وأمكثف في وسط مغلق أثر على شخصيتهم ومواقفهم ال

  

الحركة الطالبية تعتبر هذه الحالة من أهم مبررات النضال الطالبي الذي عمل على إخراج 
وإحالل ،  حاالت الغبن االجتماعيمحاربةعلى عملت منذ ظهورها ، فهي ورإلى الن
، في يد عن الخوض في المسائل السياسية بين الطلبة بشكل تعاوني تضامني بعالتضامن

 .اإلطار القانوني لنشاط الحركة الطالبية الفرنسية
 

لجانب النقابي افي ية ل األولى لنشأة الحركة الطالبفي المراحقد انصب  الطلبة ماهتماكما أن 
ة بقدمائهم أمثال األربعينيات ليشمل الجانب السياسي قدومطلع مع وتوسع ، ثم الجانب الثقافي

إلى  انحازوا وشيئا فشيئا ، في الحركة الوطنيةانخرطوا والذين ،فرحات عباس وغيره
 .ةالمطالب الوطنية في أغلبهم ما عدا بعض الحاالت الشاذّ

 

التي شلت  ،ا لتجاوز الخالفات اإليديولوجيةالعام للطلبة المسلمين وعاءكان إنشاء االتحاد 
 الجزائرية،ا للقضية الوطنية ومقومات الشخصية انحيازالحركة الوطنية، كما يعتبر أيضا 

 .  التماثل مع مصير شعبهملقدرتهم علىالطلبة من  اوإثباتً
  

التعبئة كما وضح قدرتها على  ثبت وا،هاكبر انتصاراتكان انخراط الطلبة في الثورة من أ
، باعتبار تجربته في االستفادة في زرع التفرقة والتشكيك والتردد االستعمارحدا لمناورات 

من النخبة وتوظيفها لخدمة أهدافه، وهذا ما شكل قطيعة وصدمة كبيرة لالستعمار من الفئة 
 وتسبح ، تؤمن بأطروحاته التي بقيتالتي طالما راهن عليها، ما عدا بعض الحاالت القليلة

 .في فلكه، بعد أن أصبح التيار يسير بقوة في االتجاه المعاكس
 

 فقد ، الممارس على فئة الطلبة أكبر األثر على مواقفهم الوطنية الكثيفكان للغزو الثقافي
هذا ن ل لكن كا،محيط آخرالوطنية الذي نبت في الحركة التحقوا متأخرين نوعا ما بركب 

ير األثر من النواحي التنظيمية والتقنية أفادت القضية الجزائرية برجال في  كبااللتحاق
 ويفرض تكوينا ، لما بدأ يأخذ أبعادا في المحافل الدوليةمستوى الصراع مع االستعمار
 واطالعا ودراية باألوضاع العالمية، واتصال مع مختلف ،معاصرا في القانون الدولي

  .الثقافات 
 

 ،التوسع الكبير الذي قد يكون مخالالهتمام بما يخدم الموضوع دون في األخير حاولت او
  .مفيد العلمي األآاديمي الالعملمستوى إلى  هذا العمل ىوأرجوا أن يرق

 .  واهللا ولي التوفيق
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 المــالحق
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  :تقديم المالحق
  

رقم 
 الملحق

رقم  طبيعة الوثيقة  نوع الوثيقة  التعيين
 الصفحة

01  1-1  
1-2  
1-3  
1-4  
1-5  
1-6  
1-7  
1-8  

  صورة
  صورة
  صورة

  نص تاريخي
  إعالن

  قائمة اسمية
  قائمة اسمية
  قائمة اسمية

  صورة تبين موقع بناء جامعة الجزائر
  . الجامعية وقاعة المطالعة الرئيسيةةصورة للمكتب

 جويلية 19 عرض بباريس يوم –صورة لمجسم اإلقامة الجامعية بن عكنون 
  م1950

  حول أهداف جامعة الجزائر من دفاتر مئوية االحتالل
  إعالن موجه لطلبة المدرسة العليا لآلداب حال افتتاحها

   الكليات– المدارس العليا – ة األآاديمي–قائمة للمتداولين على سكرتارية 
  م1959 حتى سنة توعمداء الكليالمدراء المدارس 

   1959لعمداء أآاديمية الجزائر حتى سنة

163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  

02  10 
 صفحات

وثائق تبين النظام الكامل في معهد العلوم اإلدارية واالجتماعية منذ افتتاحها في   نظام تربوي
  م1947نوفمبر 

171  

03  3 
 صفحات

  181  )1955-1919(ة المسلمين لشمال إفريقيا أعضاء مكتب جمعية الطلب  قائمة

04  3 
 صفحات

وثيقة 
  أرشيفية

   الجزائريينننموذج للنظام الداخلي إلتحاد العام للطلبة المسلمي
CAN. Rapport de GPRA. Boite 21 Dossier 06     

184  

05  1 
  صفحة

  نأعضاء اللجنة التنفيذية لإلتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريي  قائمة
  محمد سعيد عقيب عن مسعود آيت شعالل 

187  

06 02 
  صفحة

ت . د1المجاهد العدد .م 1956 ماي 19لإلضراب   -UGEMA–نداء فرع الجزائر   نداء
  20 – 19ص 

188  

07  02 
  صفحة

   – UGEMA –مراسلة من اللجنة التنفيذية   أرشيف
CAN. Rapport de GPRA. Boite 75 Dossier 13     

190  

08  02 
  ةصفح

رسالة 
مفتوحة إلى 
السيد غي 
  مولي

  .رسالة احتجاجية ضد قمع الطلبة أثناء الثورة
CAN. Rapport de GPRA. Boite 4 -2  Dossier 02     

193  

09  1 
  صفحة

تصريح  
UGEMA  

  195   حول قضية خميستي-UGEMA – تصريح لمكتب 

10 1 
  صفحة

   في مختلف مناطق العالم-UGEMA –قوائم ممثلي   قائمة
CAN. Rapport de GPRA. Boite 21Dossier 10     

196  

11  2 
 صفحات

رسالة احتجاجية حول معاناة الطلبة المسلمين من القمع االستعماري في فرنسا   رسالة
  واالحتجاج على االعتقاالت 

197  

12 05 
 صفحات

في قائمة اسمية للطلبة الملتحقين بالثورة أوردها أحمد مريوش في رسالة دآتوراه   قائمة
  .2006التاريخ 

199  
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  :قائمة الجداول

  .26ص................ .......1878/1880جدول يمثل عدد الطالب الثانويين في الجزائر في الفترة الممتدة مابين سنتي 

. 27ص.........................1886/1887 في الجزائر في الموسم الدراسي جدول يمثل عدد الطلبة في الواليات الكبرى

  .47ص...................1886/1904جدول يمثل عدد الطلبة الجزائريين في  مدرسة الطب والصيدلة في ما بين سنتي 

  .47ص.............................1882/1901جدول يمثل عدد الطلبة الجزائريين في  مدرسة الحقوق في ما بين سنتي 

  .47ص........................................1895/1904جدول يمثل عدد الطلبة الجزائريين في  مدرسة االداب في سنتي 

  .102ص................)1954-1939(بين العلمية  في مختلف الفروع  الطلبة الجزائريينجدول يوضح نسب استقطاب
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 البيبليوغرافيا

  
  : بالفرنسية المصادر: أوال

  :التقارير -1
Alazard ( N.J). Rapport à l’occasion du cinquantenaire de l’université 

d’Alger, 1959. 

Chabert. Rapport à l’occasion du cinquantenaire de l’université 

d’Alger, 1959. 

Chair-Ray (J). Rapport à l’occasion du cinquantenaire de l’université 

d’Alger, 1959. 

Koelbert. Rapport à l’occasion du cinquantenaire de l’université 

d’Alger, 1959. 

Lacroix. Rapport à l’occasion du cinquantenaire de l’université 

d’Alger, 1959. 

Maire (Jean). Rapport sur la situation de l’enseignement en Algerie 

(1885- 1887).  

Malmejoc (J). Rapport à l’occasion du cinquantenaire de l’université 

d’Alger, 1959. 

Paoli (Louis) Rapport sur l'enseignement supérieur à Alger,1906. 

Pères ( H). Rapport à l’occasion du cinquantenaire de l’université 

d’Alger, 1959. 

Rey (Capot). Rapport à l’occasion du cinquantenaire de l’université 

d’Alger, 1959. 

Rey (Malibeau). Rapport à l’occasion du cinquantenaire de 

l’université d’Alger, 1959. 
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  : بالفرنسيةالنشريات- 2

Annales de géographie, tome 6, 1902. 

Cahiers du centenaire. Livre 2 ; Pacification Saharienne - pénétration  

Saharienne (1852 – 1930)  

Cahiers du centenaire. Livre 3; Evolution de l’Algérie (1830 -1930). 

Cahiers du centenaire. Livre 5 ; Gouvernement de l’Algérie. 

Cahiers du centenaire. Livre 11 ; la France et les ouvriers indigènes en 

Algérie. 

Cinquantenaire de l'université d’Alger1959. 

Exposé de la situation générale en Algérie (1894-1960)  

Gouvernement Général d'Algérie. Statistiques générales de l’Algérie 

(1894 – 1929). 

Gouvernement Général d'Algérie. Agriculture, commerce et 

colonisation, 1922.  
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  :الجرائد الدوريات و-3

  :  بالعربية-1

  1935 سبتمبر 10 الموافق ل1354 جمادى الثاني 11، ل41األمة، عدد 

 .1932 لشهر مارس وابريل 6و5التلميذ، عدد 
1955-11-15الطالب الجزائري العدد الموافق ليوم   

  نهاية جون،المجاهد العدد األول

  :بالفرنسية -2

 

Afrique Française, nº 12 décembre 1935.    

Algérie étudiante, n° 15. 11 .1955  

Algérie république, n° 25, 1947 

El moudjahid N° 1 ; juin 1956. 

Relations internationales, n°24 -1980. Paris, Université Sorbonne 

1980. 

Revue Africaine, nº49 Année 1905 

Revue Africaine, nº 073 Année 1932 

Sud médical et chirurgical, n° 15 avril 1939. 
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  :المراجع : ثانيا
  : ـ بالعربية1

من تصفية االستعمار إلى الثورة الثقافية، ترجمـة حنفـي بـن            ) أحمد طالب (اإلبراهيمي  

  .يع، د تالشركة الوطنية للنشر والتوز، عيسى، الجزائر

  2006دار القصبة للنشر، ، الجزائر، 1 حمذكرات جزائري، أحالم ومحن، -

  1996دار األمة، ، الجزائر، المعضلة الجزائرية، األزمة والحل -
  .1971دار الرائد العربي، : بيروت1الطالب وإنسان المستقبل ،ط) أحمد علي(أسعد 

ترجمت محمد حاج مسعود    ) 1962-1800( النخبة الجزائرية الفرنكوفونية  ) غي(بارفلي  
  .2007دار القصبة للنشر،، وآخرون، الجزائر

  .1984دار الفكر، ،  ترجمة عبد الصبور شاهين، دمشق. مشكلة الثقافة ).ماك (بن نبي
  .دار الفكر، الصراع الفكري في البالد المستعمرة، دمشق -

 ،كة الوطنية للنشر والتوزيع   الشر،  الجزائر.  بين المبدأ والتطبيق   بالتعري) احمد( بن نعمان 
1981.  

  1980دار البعث ، ، الجزائر1 ، ط 20-19 القرن يثورات الجزائر ف). يحي(بوعزيز 
منشورات المتحف الوطني   ،  ، الجزائر 2، الجزء   2 ،ط 20-19ثورات الجزائر في القرن     -

  1996 ،المجاهد

  2006ئر، دار القصبة، الجزا. المجابهات الثقافية في الجزائر المستعمرة) إيفين(تورين 

  . دار الحداثةبيروت، االستعمار والصراعات الثقافية في الجزائر،  ).عبد القادر(جغلول 

 الجزائر، المؤسسة الوطنيـة     .، محمد بن أبي شنب حياته وأثاره      )عبد الرحمان (الجياللي  
   .1983، للكتاب

 منـشورات   زائـر، الج. )1982-1871(الحركة الطالبية الجزائريـة     ) عبد اهللا (حمادي  

  .المتحف الوطني للمجاهد

   .2007القاهرة، دار الهالل،. الجامعة والتدريس الجامعي) علي(راشد 

ع،ج            .)أبو القاسم (سعد اهللا    شر والتوزي ة للن  3 أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،الشرآة الوطني

1978  

 1992مي،  اإلسال دار الغرب، 4 ط،2ج.1930 – 1900, الحرآة الوطنية الجزائرية -

 1986 ،المؤسسة الوطنية للكتاب،  3، ط3ج.1945 – 1930, الحرآة الوطنية الجزائرية  -

  .1988، الجزائر،  المؤسسة الوطنية للكتاب.أفكار جامحة -
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  .التعريب في الجزائر آفاح شعب ضد هيمنة فرونكفونية) عثمان (سعدي 

  .2001دار الفكر،، عمان. الجامعة والبحث العلم) سامي(سلطي 

  1968، دار العلم للماليين، بيروت. ثورة الطالب في العالم) حسين(عب ص

   ب ط ت،ب، )1930-1830(الجزائر بين فرنسا والمستوطنين) صالح(عباد 

  1998د ط، والممارسة بين الواقع والمأمول، الدور .أستاذ الجامعة) . فاروق(عبده 

 إلـى نهايـة     نجاهات المثقفين الجزائريي  تأثير المعلمين الفرنسيين في ات    ). الطاهر( عمري

    ت.، ب ط، ب19القرن 

  . مكتبة النهضة،، بيروت2 ط.جغرافية القطر الجزائري) احمد توفيق(المدني 
، الجزائـر . المهام الحضارية للمدرسة والجامعـة الجزائريـة      ). محمد العربي (ولد خليفة   

  . 1985 ديوان المطبوعات الجامعية،

  :الفرنسيةالمراجع باللغة  -ب
   

Abbas (Ferhat). Le Jeune Algérien. Alger, ANEP  

Abbo (G). Le vignoble et le vin d’Algérie, Paris, 1953 

Ageron (Charles -Robert). Histoire de l’Algérie contemporaine. Paris, 

Puf, 1974.  

- Les Algériens musulmans et la France (1970 – 1919). Tome 2. PUF, 

1968. 

-Mouvement jeune algérien (1900 -1923). Mélanges Charles-André 

Julien. Paris, PUF, 1964. 

Ben Khada (Ben Youssef). Les accords d’Evian.  

Colonna (Fanny). Les instituteurs algériens (1883-1939). Paris, 

Presses de la Fondation des Sciences Politiques, 1975. 

Galland (R). Histoire des collèges d'Alger.  



211 
 

Gautier (Emile-Félix). Les siècles obscurs du Maghreb. Paris, Ed 

Payot, 1937. 

Guedj (Elison Caston). Enseignement indigène en Algérie au cours de 

la colonisation (1832-1962). Paris, Edition les écrivains, 2000  

Hamet (Ismail). Les musulmans Français dans le nord de l’Afrique. 

Paris, 1906. 

Harbi (Mohammed). Aux Origines du FLN. Paris, ed Jeune Afrique, 

1975. 

- Algérie et son destin. Paris, Ed Arcature, 1982. 

Headey (Karen). Naissance et organisation des universités au moyen 

age.VQAM.   

Julien (Charles-André). L'Afrique de nord en marche. Paris, Julliard, 

1953. 

Kaddache (Mahfoud). La vie politique à Alger (1919-1939). SNED, 

Alger, 1970 

Kharchi (Djamel). Colonisation et Politique d’assimilations en Algérie 

(1830-1962). Alger, Casbha, 2004 

Merad (Ali). Réformisme musulman en Algérie de 1925-1940. Ed 

Mouton-La Hay, 1967. 

Meynier (Gilbert). L’Algérie révélée. Genève, Droz, 1981  

Pervillé (Guy). Les étudiants algériens des universités Françaises 

(1880-1962). Alger, Ed Casbha, 2004 
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 :بالعربيةالدوريات  : ثالثا

 المجيدة، مجلـة المجلـس      1954 ، الحركة الطالبية وثورة أول نوفمبر        )صالح(بن القبي   

 .1989، جانفي 2اإلسالمي األعلى، العدد

  .، ماي24 ماي واهم األحداث المحيطة به، الجامعة عدد19 إضراب -

السداسي ،  2 عدد ،سمجلة أي  .عن المثقافة والهوية الثقافية   الخطاب  ). عبد الرزاق (لداوي  ا
  2007، األول

، من رسائل محمد بن أبي شنب إلـى محمـد كـرد علي،مجلـة               . )أبو القاسم (سعد اهللا   
 .1979أكتوبر -، سبتمبر53الثقافة،العدد 

، 2  مجلة أيس العـدد    .  وحيد بن بوعزيز   جمةترالغيرية مقولة أخالقية    . )جان  (راشي  غ

  .2007 سداسي األولال

 

  :الرسائل الجامعية : رابعا

  :بالعربية -1

،  وثورة التحرير   ، الحركة الطالبية الجزائرية ودورها في القضية الوطنية        )احمد(مريوش  
 م2006  في التاريخ المعاصر، قسم التاريخ، جامعة الجزائررسالة دكتوراه،

،رسـالة  )1962-1953(ائريـة   ، مساهمة الطلبة في الثـورة الجز      )محمد السعيد   (عقيب  

  م1994.في التاريخ المعاصر، قسم التاريخ، جامعة الجزائرماجستير،

 في علـم     ، السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر، رسالة ماجستير،        )عبد القادر (حلوش  
   1986النفس التربوي، جامعة الجزائر 
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 :بالفرنسية -2
 

Abdi (Abdellah). La reconstruction de la bibliothèque national, étude 

bibliographique, non publier. 

Abid  (L). L'école de médecine d'Alger 150 ans d'histoire de 1857-

2007. non publier. 

 
  : القواميس : خامسا

  متن اللغة 
 لسان العرب إلبن منظور 

  
New websters intetnational dictionnary. 

Dictionnaire Hachette encyclopédie .Illustré, Paris, 1991  
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  :الفهرس

  .رقم الصفحة----------------------------------------------العنوان

  

  ---------------------------------------------------------------------------------- 1مقدمة

  --------------------------------------------------------------------------7الفصل التمهيدي

  ---------------------------------------------------------------------------8   مقـدمــة  

  -------------------------------------------------------------------10 . مفهوم الجامعة-1

  ------------------------------------------------- 11 . نشأة الجامعات في العالم وتطورها-2

  ---------------------------------------------------------- 14 . أهداف الجامعة ووظائفها-3

  -----------------------------------------------------16 . مفهوم الطالب والحركة الطالبية-4

  ----------------------------------18 . حول الجامعة والهوية الثقافية للجزائر المستعمرة-5

  ---------------------------------------------------------------------------------------21خاتمة

  ------------------------------------------------------------------------- 22 :الفصل األول

  ية لنشأة جامعة الجزائرالتعليم العالي  الفرنسي في الجزائر و الجذور التاريخ

 22---------------------------------------------)م1909-1956(

  23---------------------------------------------------مقدمة 

I(  التطور التاريخي للتعليم الفرنسي في الجزائر )23-------- ) م1909 -1830   

II( ائر نشأة وتطور التعليم العالي الفرنسي في الجز)30--------) م1909 -1830  

III(  المدارس التحضيرية العليا)38---------------------)م1909-1879  

   38--------------.م1879 ديسمبر 20قانون (اإلطار القانوني لنشأتها   - أ

  40-------------------)     م1909-1879(تنظيم المدارس العليا   - ب

  42-------------------------.هياكل المدارس التحضيرية العليا  - ت

 44 -----------).م1909-1979(الحصيلة العلمية للمدارس التحضيرية العليا   - ث

IV(  نشأة جامعة الجزائر وتطورها)45-------------------)م1956-1909   

  55---------------------)الحصيلة-التطور-التنظيم–الميالد ( الكليات   - أ

   55-).الحصيلة واإلنجازات-اإلطار التنظيمي(الصيدلة الكلية المختلطة للطب و-1    

   59---------------------      -.كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-2    

   59-----------------------. الدراسات الفلسفية واآلداب-           أ

   60------------------  .الدراسات التاريخية-           ب

   61---------------------------.الدراسات الجغرافية-           ج
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   62---------------------------.اسات اإلسالمية الدر-           د

   64---------)الحصيلة-التطور–النشأة (كلية الحقوق والعلوم واالقتصادية-3   

   67---------------------).الحصيلة-التطور-النشأة(كلية العلوم -4   

  70---------------------------------.المعاهد الجامعية-5   

   IRS.(------------------70(معهد األبحاث الصحراوية -5-1         

  71-------------------.معهد الدراسات اإلسالمية العليا-5-2         

  72-----------------------.معهد الدراسات السياسية-5-3         

  73-----------------------.معهد الدراسات الفلسفية-5-4         

  73----------------------------.معهد اإلثنولوجيا-5-5         

  74------------------------------.معهد التمدين-5-6         

  74-------------------.معهد التربية البدنية والرياضية-5-7         

  75----------------.معهد النظافة والطب لما وراء البحار-5-8         

  75--------------------.معهد البسيكوتنيك والبيومتري-5-9         

  76---------------.معهد األرصاد الجوية وفيزياء األرض-5-10         

  77-----------------.معهد العلوم اإلدارية واالجتماعية-5-11         

  78------------------------.معهد تحضير األعمال-5-12         

 79----------------------------------.الهياكل و المرافق  - ب

  79----------------------------. المكتبة الجامعية-1-               ب

  80--------------------------.منزل استقبال الطلبة-2-                ب

   80----------------------.بن عكنون-اإلقامة الجامعية-3-                ب
 

  82-----------------------------------------الفصل الثاني

  86----------------------------------------------.  مقدمة

I. 83--------------)م1956 – 1909(ن في جامعة الجزائر والطلبة المسلم 

   84-----------).1956 - 1909(التحاق الطلبة المسلمين بالجامعة   ) أ

  92---------------------.البية في جامعة الجزائرالحياة الط  ) ب

  101-------------------------.فروع االستقطاب الطالبي  ) ت

.II 107--------------)1956 - 1909(  المنظمات الطالبية والقضايا الوطنية   

   107----------------------------.المنظمات الطالبية  ) أ

  117-------------------.بدايات الثورة والتحاق الطلبة بها  ) ب
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  122------------.تقييم الدور السياسي للطلبة وخريجي الجامعات ) ت

 131-------------------------------------.خاتمة ) ث

  :الثالثالفصل 

  132------- -----) م1956 – 1909(عة الجزائر الفرنسية واألهداف االستعمارية جام

   133 - ---------------------------------------------مقدمة

I- 135------------- العلمية لجامعة الجزائر وعالقتها باالستعماراألهداف   

II-  140---------------------------- السياسيةواألهدافالجامعة  

   140-----------------------------نلالستيطاالجامعة وسيلة   - أ

  141-----------------------------اإلدماج الجامعة وسياسة   - ب

   144-------------------------------الفرنسة    الجامعة و-ج         

  145------------------------  الجامعة والتوسع االستعماري     -       د

III-  148--------------------------- االقتصاديةواألهدافالجامعة   

IV-  151----------------------------- الثقافيةواألهدافالجامعة  

V-  151-----------------منهج الفرنسيين في الدراسات التاريخية  

VI-  155----------------منهج الفرنسيين في دراسة علم النفس واإلجتماع 

VII-  156-----ومسألة الهوية الثقافية عند الجزائريين الملتحقين بهاالجامعة  

   160-----------------------------------------------خاتمة

  163--------------------------------------------تقديم المالحق

  164-----------------------------------------------المالحق

  205-------------------------------------------قائمة الجداول

  206-------------------------------------------قائمة المراجع

  214----------------------------------------------الفهرس
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