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  استكشافٌة   عنوان الوحدة : وحدة تعلٌم

 المادة : تارٌخ الجزابر الثقافً 

  مضمون  المادة :

المادة إلى تعرٌؾ الطلبة بمرحلة مهمة من تارٌخنا الوطنً فً أبعاده الثقافٌة . و تهدؾ هذه 

سوؾ تحاول المادة التركٌز على مالمح المقاومة الثقافٌة بإعتبار أن الفترة المتناولة تندرج 

خصوصا فً السٌاق اإلستعماري الفرنسً , الذي حارب المقومات الثقافٌة و الحضارٌة 

 للشعب الجزابري .

 األهداؾ العامة للمادة :

الحصول على رصٌد معرفً تارٌخً حول مالمح من المستوى الثقافً و الحضاري فً -

 الجزابر .

 التعرؾ على شخصٌات جزابرٌة فاعلة ذات توجهات ثقافٌة و فكرٌة و إصالحٌة . -

و التعرؾ على مإسسات ثقافٌة و تربوٌة كانت تشكل فضاء لمختلؾ الجهود قصد التنوٌر  -

اإلصالح و التثقٌؾ التوعوي فً مجاالت : ) التعلٌم , الصحافة , المسرح , الفن الموسٌقً( 

 فً سٌاق إستعماري مناهض للوعً الوطنً و الثقافً .
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 محتوى المطبوعة :

 مقدمة :

 . 0381قبل  مالمح من البٌبة الثقافٌة و األجتماعٌة فً الجزابرالمحور األول : 

 مإسسات ثقافٌة و دٌنٌة .-

 مإسسات تعلٌمٌة . -

 مإسسة المكتبات . -

 سٌاسات إستعمارٌة : إجتماعٌة و ثقافٌة . المحور الثانً :

 السٌاسة التعلٌمٌة اإلستعمارٌة .-

-0778م . حمدان بن عثمان خوجة ) 01شخصٌات ثقافٌة من القرن  المحور الثالث :

 ٌة و الثقافٌة .( : األبعاد الفكر0381

 البعد اإلجتماعً و الدٌنً . -

 أبعاد فكرٌة سٌاسٌة . -

-0313م . األمٌر عبد القادر )  01شخصٌات ثقافٌة جزابرٌة من القرن  المحور الرابع :

 ( : أبعاد فكرٌة و إصالحٌة  0338

 جهود إصالحٌة سٌاسٌة . -

 البعد الفكري و األخالقً و اإلجتماعً . -

 . 01البٌبة الثقافٌة بالجزابر فً الربع األول من القرن  : المحور الخامس

 بروز نخبة جزابرٌة مثقفة .-

 ظهور الجمعٌات الثقافٌة . -

 كوسٌلة إصالحٌة وثقافٌة . الصحافة  المحور السادس :

 مالمح من الصحافة الجزابرٌة ) أهم الفاعلٌن الرّواد فً النشاط الصحفً (-

 ( : صحافٌا و مفكرا إصالحٌا . 0180-0331الجزابري )نموذج : عمر بن القدور  -

 ظهور و تطور المسرح الجزابري . المحور السابع :
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 بداٌات المسرح الجزابري و تطوره .-

 ( : المسار الفنً المسرحً 0131-0101نموذج ثقافً مسرحً : مصطفى كاتب ) -

 : مالمح من الفن الموسٌقً الجزابري  المحور الثامن :

 (0173 -0117نٌة ) الشعبً ( الحاج محمد العنقا ) رابد أؼ

 الواقع اإلجتماعً و األخالقً فً اإلبداع الفنً للعنقا .-

 إثراء التراث الشعري الؽنابً . -
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  مقدمة :

من خالل هذه المطبوعة الخاصة بوحدة تارٌخ الجزابر الثقافً نحاول تناول هذا الموضوع 

فً الهام فً شكل محاضرات لتعرٌؾ الطلبة بمرحلة مهمة من تارٌخنا المعرفً التارٌخً 

الوطنً فً أبعاده الثقافٌة باعتبار أن الفترة المتناولة تندرج خصوصا فً السٌاق 

 اإلستعماري الفرنسً الذي حارب كل المقومات الثقافٌة و الحضارٌة للشعب الجزابري .

بصري , كمادة مصنفة -استر , تخصص سمعًو هذه الوحدة السداسٌة خالل السنة األولى م

. تمكن الطالب فً تخصص علوم اإلعالم و االتصال , من اإلستكشافٌة  ضمن الوحدات

 اكتساب معطٌات معرفٌة هامة فً هذا المجال .

تصدر هذه المطبوعة فً شكل محاضرات مع ثمانٌة محاور أساسٌة ذات عالقة بالتخصص 

 المعرفً هذا .

ر األول  فً هذه المطبوعة عنصرا هاما تمثل فً مظاهر من البٌبة الثقافٌة تناولنا فً المحو

, كمدخل عام تقدم فٌه معطٌات تارٌخٌة و عرض  0381و اإلجتماعٌة فً الجزابر قبل 

ملخص ألهم المإسسات الثقافٌة و اإلجتماعٌة قبل اإلحتالل الفرنسً , الذي سوؾ ٌسعى 

 بة بنى ثقافٌة وحضارٌة للشعب الجزابري .لتهددٌمها و إحتوابها , و كانت بمثا

أما المحور الثانً  فتناولنا فٌه  موضوع السٌاسات اإلستعمارٌة الثقافٌة و اإلجتماعٌة , مع 

التركٌز على السٌاسة التعلٌمٌة اإلستعمارٌة التً تخدم مصالح اإلدارة اإلستعمارٌة و ؼزوها 

 ي .العسكري المصاحب للؽزو األخالقً للشعب الجزابر

م ،  01و المحور الثالث  فتناولنا فً سٌاق موضوع شخصٌات ثقافٌة جزابرٌة من القرن 

 شخصٌة حمدان بن عثمان خوجة , من حٌث األبعاد الفكرٌة السٌاسٌة و الثقافٌة .

و كان المحور الرابع  قد خصصناه فً سٌاق عرض نماذج ألعالم جزابرٌة فً مٌدان 

 ٌر عبد القادر فً بعده الفكري و اإلصالحً .الثقافة و الفكر ، شخصٌة األم
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المحور الخامس  خصص للحدٌث عن البٌبة الثقافٌة بالجزابر فً الربع األول من القرن  

العشرٌن , وذلك للتذكٌر بممارسات السٌاسة اإلستعمارٌة فً محاولة تحقٌق ؼزو ثقافً و 

فترة حاولنا إبراز دور نخبة اخالقً و محاربة مقومات الهوٌة الجزابرٌة , لكن فً هذه ال

جزابرٌة مثقفة , و كذلك الحركٌة الثقافٌة من الجمعٌات و المإسسات التربوٌة التً نشط 

 فٌها الجزابرٌون .

أما المحور السادس  فتناولنا فٌه ظاهرة الصحافة الجزابرٌة كوسٌلة إصالحٌة و ثقافٌة مع 

 لسٌاق اإلستعماري .تقدٌم نماذج ذات داللة ثقافٌة و تارٌخٌة فً ذلك ا

المحور السابع ،  خصص لظهور و تطور المسرح الجزابري بإعتباره أحد أهم المالمح  

الثقافٌة الجزابرٌة فً تلك الفترة , و حاولنا أٌضا من خالله إبراز مسار نموذج أحد رّواده 

-0101قبل الفترة اإلستعمارٌة بعد استرجاع إستقالل البالد أال و هو مصطفى كاتب ) 

0131.) 

أما المحور الثامن و االخٌر، فقد خصصناه للحدٌث عن مالمح من الفن الموسٌقً الجزابري 

بصفة عامة مع محاولة إبراز أحد طبوع التراث الموسٌقً الشعبً من خالل أحد رواده و 

(.0173-0117حاج امحمد العنقا )هو ال



 
 

 

 

 

 

 

 

 المحور االول:
مالمح من البٌئة الثقافٌة و االجتماعٌة فً الجزائر 

 0721قبل
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 المحور االول

 0721مالمح من البٌئة الثقافٌة و االجتماعٌة فً الجزائر قبل

 مؤسسات ثقافٌة ودٌنٌة: 

 :مؤّسسة األوقاف  -

من أهم المإسسات التً قامت بمهام ووظابؾ إنعكس تؤثٌرها تعد مإسسة األوقاؾ فً الجزابر 

 على الحٌاة االجتماعٌة والثقافٌة للمجتمع الجزابري.

من مجموع األمالك العقارٌة و الزراعٌة فً الجزابر  %10وقالت بعض االحصابٌات أن 

 .0381كانت تابعة لهذه المإّسسات ؼدة احتالل فرنسا للجزابر سنة 

االهتمام البالػ للجزابرٌٌن بحسب أموالهم وممتلكاتهم على مإسسات المساجد وهو دلٌل 

الدٌنٌة, وعلى الحرمٌن الشرٌفٌن ) مكة, المدٌنة(. ولقد كانت إدارة -والزواٌا والنوادي العلمٌة

مإسسة األوقاؾ اإلسالمٌة مستقلة عن الحكومة, إال ما كان منها شبة رسمً. ولم تتؤثر سلبٌاً 

 0راد السلطة االستبدادٌة إالّ قبل االحتالل الفرنسً بسنوات.بسلوكات أف

ٌّما استفادة من مإسسة األوقاؾ  ولقد استفادت الهٌبة الدٌنٌة ) اإلمامة و اإلفتاء( والقضابٌة أ

 اإلسالمٌة فً العصر الحدٌث.

 تعرٌؾ الوقؾ ) األحباس,...(

. حٌث ٌكتب القاضً الوثٌقة ٌقوم هذا النظام على أساس شرعً وعلى صٌؽة قضابٌة إلزامٌة

بحضور الواقؾ و الشهود مع تعٌٌن مشرؾ  علٌه الوكٌل + مع ذكر تارٌخ الوقؾ وتوقٌع 

 الشهود و القاضً.

 قد ٌكون الوقؾ عابلٌا بحٌث تصبح الوكالة وراثٌة فً األبناء.

 أو ٌكون تحت إشراؾ لجنة أو هٌبة ذات   مجلس ٌعمل على اإلدارة الجماعٌة له:

 مكة والمدٌنة أو مإّسسة سبل الخٌرات كؤوقاؾ

 ؟ماهً األهداف المحّددة الستعماالت الوقف

 االهتمام بالوظابؾ الدٌنٌة المسندة لمختلؾ األشخاص ) أبمة, مإذنٌن, منظفٌن(. -

 العناٌة بتدرٌس العلوم وبالعلماء و بالطلبة. -

 ء مكة و المدٌنة.رعاٌة الفبات االجتماعٌة الهشة, الفقراء, الٌتامى, الؽرباء.. فقرا -

 العناٌة بالمنشآت الدٌنٌة الثقافٌة: المساجد المدارس, الزواٌا واألضرحة. -



8 
 

 :أهمٌة الوقف

من الناحٌة الدٌنٌة والعلمٌة و االجتماعٌة مصدر تموٌل ربٌسً لمختلؾ مإسسات هذه    

القطاعات. إذن المساهمة فً تنمٌتها وصٌانتها وتوسٌع ممتلكاتها الوقفٌة ونمابها. وهذا أٌضا 

مصدر تحسٌن مبدأ التكافل االجتماعً بٌن مختلؾ فبات المجتمع الجزابري: الفبات المٌسورة 

 الموظفون, الحاكم الباشا, العسكر, حرفٌٌن, صناع, مالّك األراضً.(الحال) 

 ٌقول المإرخ أبو القاسم سعد هللا:

الوقؾ فً الحقٌقة, كان بالنسبة للدولة, هو وزارة الثقافة و التعلٌم والدٌن و الشإون االجتماعٌة 

 0مجتمعة الٌوم.

 أوقاف الجامع الكبٌر )مدٌنة الجزائر(:

داخٌل أحباسه هو الذي ساعد هٌبة التسٌٌر فً أداء وظابؾ الجامع الكبٌر كانت إدارته وم  

المتعددة. واستمّرت الوضعٌة لؽاٌة إستٌالء اإلدارة االستعمارٌة الفرنسٌة على أوقافه فً 

بداٌات االحتالل للجزابر. وقّدرت بعض اإلحصابٌات الرسمٌة الفرنسٌة ممتلكات الوقؾ 

 كالتالً:   

                                8بستاناً ) بحٌرة(  .....  01أفران )كوشة,  18حانوتا,  81منزالً,  001

وكانت مداخٌل أوقاؾ الجامع الكبٌر من اكثر المداخٌل حجماً بعد أحباس مإسسة مكة 

 والمدٌنة. الوظابؾ: ) المفاتً, المإذنٌن, المنظفٌن, التؤثٌث,  القنادٌل..(

 مؤسسة سبل الخٌرات:   -

ت شبه رسمٌة, تدٌرها هٌبة:  ٌعٌنها الحاكم )الباشا بنفسه, وكانت تشرؾ على جمٌع كان

األوقاؾ المختلفة و المتصلة بالمذهب الحنفً: إنشاإها الجامع الجدٌد, تبعٌة كل من جامع 

 كتشاوة وجامع علً بتشٌن لها, وزاوٌة)مدرسة شٌخ البالد .. مساعدات للطلبة و الفقراء...(

 ة والمدٌنة:هٌئة أوقاف مك -

ٌرى البعض أنها أقدم من مإسسة سبل الخٌرات. كان لها مجلس ٌسٌرها تحت مسإولٌة  

 وكٌل. لها وكالء عبر الوطن. فابض أوقافها لفقراء مكة و المدٌنة,  

 هٌبة األوقاؾ األندلسٌٌن و األشراؾ: -

هٌبة أوقاؾ بٌت المال: رسمٌة: الباشا)الحاكم( ٌعٌن أحد القضاة لٌعٌن أمٌن بٌت المال,  -

  8خزٌنة وسٌاسة إدارة الزكاة و األمالك المصادرة..

-  
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 مؤسسة المساجد: -

ؼالبٌة المساجد فً الجزابر أثناء هذه الفترة كانت تتبع المذهب المالكً. )دخول المذهب 

 م.01بداٌة من القرن  الحنفً,  مع قدوم العثمانٌٌن

  

كانت عناٌة الجزابرٌٌن بالمسجد بارزة فً المجتمع الجزابري المسلم, ففً كل قرٌة أو  مدٌنة 

 إالّ وتجد مسجًدا ما.

إنه فضاء للتواصل وللعبادة, و األنشطة االجتماعٌة والثقافٌة ) مناظرات, إفتاء, إحٌاء مناسبات 

ا للتعلٌ ًٌ م و التدرٌس فً الجزابر. و حوله تنتشر المدارس و )رمضان مثال(. ومركًزا أساس

  1الكتاتٌب القرآنٌة, و الناس ٌشتركون فً بنابها و صٌانتها.

 تقارٌر إحصائٌة: -

 مساجد كبرى) جوامع( 1حكمه فً عهده:  –( 0710/ 0770قسنطٌنة زمن صالح باي )

 مسجًدا صؽًٌرا وثالث عشرة زاوٌة + جانب الكتاتٌب القرآنٌة الكثٌرة.

جامعا  08كان بمدٌنة الجزابر:    0381قال أحد الفرنسٌٌن المتخصصٌن )دٌفوكس( : إنه فً 

 زاوٌة. 00ضرٌحا و 80مسجدا و 011و  

 لكن قد تتعرض لإلهمال واالندثار.. كانت أحٌاًنا بسبب سوء تسٌٌر األوقاؾ اإلسالمٌة.

 الزواٌا:

وكثرة الزواٌا المخصصة لها ولقد  من أبرز مالمح العهد الحدٌث بالجزابر الطرق الصوفٌة 

عاش معظم أهل التصّوؾ فً المدن و األرٌاؾ وفً الصحاري. وهكذا أحٌاّنا نجد فً كل حً 

ًّ ما: الجزابر, تلمسان, بجاٌة, قسنطٌنة, زواوة, المدٌة.  من أحٌاء المدٌنة ضرًحا لول

ؾ, سٌدي أحمد مدٌنة الجزابر: زاوٌة عبد الرحمن الثعالبً, الولً سٌدي محمد الشرٌ -

بن عبد هللا الزواوي الجزابري, سٌدي السعدي, الال تاكلٌت سٌدي الكتانً, سٌدي 

 ٌعقوب...

 تلمسان: سٌدي بومدٌن, زاوٌة محمد السنوسً, ضرٌح سٌدي الحلوي.. -

وتعتبر بجاٌة وزواوة, ) تٌزي وزو( من أؼنى مناطق الجزابر بالزواٌا. قد تصل الى  -

 التعلٌم ونشر الوعً الدٌنً. زاوٌة  لها أهمٌتها فً 11
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زاوٌة سٌدي راشد  , زاوٌة محمد التواتً )بجاٌة( زاوٌة سٌدي امحمد الجرجري األزهري, 

زاوٌة بن علً الشرٌؾ )أقبو( سٌدي منصور ) آت جناد(.  , أحمد بن مالك. زاوٌة اآلٌلولً, 

 زاوٌة أحمد بن ٌوسؾ) أزفون(.

 فٌة بؤدوار عدٌدة.الدور: قامت هذه المإسسة الدٌنٌة الثقا

 رباطات الجهاد ضد األعداء   -

 ثورات: زواٌا األوراس, الدرقاوة, التجانٌة... -

دور تعلٌمً وتنوٌري: معاهد لتعلٌم الشّبان فالزاوٌة أٌضا كانت تشتمل على مسجد,  -

 وإقامة للطلبة, وحتى مساكن للؽرباء والفقراء.

ٌة القشاش ) الجزابر( التً تحولت مارست الزواٌا كذلك دوًرا فً التعلٌم بالمدن كزاو -

إلى مدرسة علٌا أو معهد وبقسنطٌنة: زاوٌة الفكون ) عابلة عرٌقة وقدٌمة( لعبت دوًرا 

ا . وهناك فً الؽرب: زاوٌة مازونة المشهورة ..وزاوٌة محمد التواتً )ببجاٌة( ًٌ  أساس

  المؤسسات التعلٌمٌة:

( إلى وجود ثالث جامعات الجزابر فً de paradisأشار الرحالة الفرنسً فانتوردي بارادي)

م, حٌث ٌتم تدرٌس مذهب مالك بن أنس, وهً حسب الدكتور سعٌد هللا لٌست 03القرن 

جامعات بالمعنى الحالً, وٌعتبر كمدارس علٌا منها المدرسة القشاشٌة ومدرستً الجامع الكبٌر 

  1وشٌخ البالد كما مٌز البالد الجزابرٌة آنذاك.

 ة المدارس االبتدابٌة فً المدن و القرى.تعدد وكثر -

مدرسة ابتدابٌة ومدرستٌن  11بالنسبة لتلمسان أحصى الفرنسٌون لدى احتاللها حوالً  -

 للتعلٌم العلً.

مدارس للتعلٌم الثانوي و العالً. ومن  7مدرسة ) لدى االحتالل لها ( و  11قسنطٌنة:  -

 أشهرها المدرسة العتانٌة.

باإلضافة لتلك المدارس العلٌا السابق ذكرها فقد إحصاء وجود أما فً مدٌنة الجزابر  -

مدرسة ابتدابٌة ؼداة االحتالل, وكانت المدارس االبتدابٌة تعرؾ بالمسٌد  011حوالً 

 أو المكتب.

 مثال: مسٌد القصرٌة

أما مثال بالجامع الكبٌر كانت توجد مدرسته العلٌا ٌلقً بها العلماء دروسهم, وقد التقى هناك 

إرخ أبوراس الناصري بؤحمد من عمار, ومحمد بن الحفاؾ وبمحمد بن الشاهد كما رواه الم

 01فً سٌرته.

 ووجدت مدارس أٌضا بمازونة وبجاٌة وزواوة وبالجنوب
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كانت الزواٌا و المساجد تإدي هذه المهام التعلٌمٌة, وكانت المواد المدرسة فً هذه  -

ؼة,..( العلوم الدٌنٌة : التفسٌر, الفقه, المإسسات منها العلوم اللؽوٌة ) النحو, البال

 التوحٌد, القراءات( كذلك التارٌخ و الحساب وعلم الفلك والصٌدلة.

لكن العلوم التطبٌقٌة أو التجرٌبٌة كان تدرٌسها قد تدهور أو بكاد ٌكون مفقودا,كالطب,  -

شو,  وقد الحظ ذلك األجانب الذي زاروا الجزابر فً تلك الفترة كالطبٌب اإلنجلٌزي

 0731واألمرٌكً جٌمس ستٌفنس فً كتابة " األسرى األمرٌكان فً الجزابر"

_0711..00  

مع ذلك فلقد اندهش الفرنسٌن, لما احتلوا الجزابر من ظاهرة انتشار التعلٌم, وهذا ما  -

( فً دراستها: المجابهات الثقافٌة فً turinأكده باحثون أجانب كإٌؽون تورٌن ) 

  08الجزابر المستعمرة...

( : بعد بداٌة شروعه بناء المسجد األعظم بمعسكر, أنشؤ 0711دور محمد باي الكبٌر) -

بجانبه مدرسة لتعلٌم العلوم وجعل لها أوقافا ومرسٌن, وقصد العلماء , ثم أضاؾ إلٌها 

 مكتبة عامة ,كما أهتم بتجدٌد مدرسة "أوالد اإلمام" الشهٌرة البتلمسان.

 المكتبات:مؤسسة 

أبو القاسم سعد هللا, بؤن الجزابر فً العهد الحدٌث, الفترة العثمانٌة كانت فً ٌرى الدكتور 

مقدمة البلدان األكثر توفرا على منشآت المكتبات بؤنواعها العامة ) مثال التابعة للمساجد و 

 الزواٌا( أو الخاصة ) التً ٌتوفر علٌها األفراد و العابالت(.

م فً ارتفاع وكثرة الكتب, فكانت مدٌنة 01رن ساهمت كذالك هجرة األندلسٌٌن, فً الق -

الجزابر حسب شهادة أحد الرحالة المسلمٌن نموذجا لذلك, ونفس الشًء عبر عنه 

الباحثون الفرنسٌون الذٌن رافقوا الجٌش الفرنسً عند الحتالل الجزابر وفً مختلؾ 

 أنحابها.

ر: اقتناإها من: كما أن رحالت الجزابرٌٌن, خاصة المرتبطة بالحج سلكت مصدرا آخ -

  08المعراق, الحجاز, مصر, اسطنبول, المؽرب األقصى..

 

كما ازدهرت عملٌة إنتاج الكتب عن طرٌق أسلوب النسخ)دار القٌسارٌة: الجزابر:مثال(  -

وٌورد حمدان خوجة, الشخصٌة السٌاسٌة الجزابرٌة فً كتابه " المرآة" معلومات عن 

التً هدمها الجنرال كلوزال مع بداٌة االحتالل أهمٌة هذه المإسسة المكتبٌة الثقافٌة 

  01الفرنسً للجزابر...

كما أن التؤلٌؾ: ساهم أٌضا فً تنمٌة المكتبات واعتبر المإرخ د سعد هللا أن حركته فً  -

 هذا العهد كانت حٌة ونشطة.
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 :المكتبات و أنواعها -

 الكتانٌة ) قسنطٌنة(.المكتبات العامة: مكتبة الجامع الكبٌر ) العاصمة( مكتبة مدرسة  -

 المكتبات الخاصة: كانت كثٌرة جدا لدى مختلؾ األفراد والعابالت. -

( le baron de salanesعابلة الفكون )قسنطٌنة( حسب البارون دو سالن ) -

  01كتاب.8111

 مكتبة عابلة الورتٌالنً. -

 مكتبة أبوراس النصري. -

 اوة , الفلك , الحساب, الطب.محتوٌاتها: كتب دٌنٌة , اللؽة ) أشهر مدارس النحو: زو -

 مكتبات فً: مٌزاب عابلة الثمٌنً واطفٌش بتوات, زواوة, ورقلة. -

كما أن الكثٌر , ربما اآلالؾ من الكتب ) المخطوطات( ثم مصادرتها أو جمعها من قبل  -

  07مخطوطة ثم جمعها من الشوارع. 311الجٌش الفرنسً حملة قسنطٌنة بوحدها: 
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 المحور الثانً:

  سٌاسات إستعمارٌة : إجتماعٌة و ثقافٌة 

ٌّزت بالطابع االجتماعً و الثقافً  إنه ٌمكن الحدٌث عن وجود سٌاسة استعمارٌة فرنسٌة تم

التً رافقت السٌاسة العسكرٌة لفرض االحتالل بالقوة و بؤشكالها المختلفة ، على الشعب 

 .0381الجزابري بداٌة من شهر جوان 

جاء فً أول بٌان سٌاسً فرنسً موجه للشعب الجزابري ، ما فحواه احترام المإسسات 

الدٌنٌة االسالمٌة بعدم االعتداء علٌها أو المساس بها و كذلك عدم التعرض أو التدخل فً 

شإون العبادات ، و هذه فقرة من هذا البٌان بلؽته )... ثم إّننا نضمن لكم أٌضا و نعدكم 

ٌّر و ال متؤّول أن جوامعكم و مساجدكم ال تزال معهودة معمورة على وعدا مإكدا ؼٌر  متؽ

 (.0ماهً علٌه االن علٌه و أكثر و أّنه ال ٌتعرض لكم أحد فً أمور دٌنكم و عبادتكم()

إالّ أّن السٌاسة االستعمارٌة كما سنرى سوؾ تؤخد مسارا مؽاٌرا فً التحكم و إدارة هذه  

 bureau) ا إنشاء ما تم تسمٌته بـ "المكتب العربًالمإسسات ، و من أبرز مظاهره

arabe 

( سنة richardالذي بصطبػ بالسمة العسكرٌة المخابراتٌة البحتة قال شارل رٌشارد )

: ) ٌجب على المكتب العربً أن تكون لدٌه قابمة قابمة باألشخاص المشبوهٌن  0383

 ضمن كّل قبٌلة ، و أن ٌكون على معرفة تّصرفاتهم ...(

ما قام بتحدٌد نوع هإالء األشخاص ، مع العلم أن المشرؾ على هذه المكاتب ٌكون فً ك

الؽالب ضابطا عسكرٌا ، و أهّم هإالء األشخاص )... المراسلون القدامى لألمٌر عبد القادر 

... و شٌوخ الطرق الدٌنٌة و المرابطون المشهورون ، و الدراوٌش المتنّبإون و األؼنٌاء 

تكاك بنا و الشٌوخ المشهورون بوقارهم و علمهم ، و الذٌن هم فً عزلة الرافضون اإلح

ٌّة ألنها الشرارات الكامنة  منشؽلٌن بالمخطوطات نقال أو تؤلٌفها و تتطلب مراقبة دابمة و حد

 (0فً الظل ، قد تشعل الحرٌق بمجرد هبوب الرٌح...()



16 
 

ؾ أشكاله ، إضافة إلى حالة و هكذا نجد من الناحٌة التارٌخٌة ، أن قطاع التعلٌم بمختل

التدهور التً عرفها ، سوؾ ٌخضع حتى األبمة "الموظفٌن" فً المساجد المتحكم فٌها 

و فً مساجد الجزابر كان  0117إدارٌا إلى عملٌة مراقبة مستمرة. و على سبٌل المثال ففً 

 كل من اإلمام عبد الحلٌم بن سابة 

العالً لمدرسة الجزابر و اإلمام العام مصطفى  االمام و المدرس بالجامع الجدٌد و بالقسم

كمال بن الخوجة بجامع سفٌر مراقبٌن فً دروسهما و ٌتم تقدٌم تقٌٌم لتوجهاتهما االصالحٌة 

( أو مثال تقرٌر خاص بطبٌعة الكتب المقررة فً التدرٌس بمدرسة الكّتانٌة )بقسنتطٌنة( 8)

 (8.)0108سنة 

 السٌاسة التعلٌمٌة االستعمارٌة :

 

مباشرة بعد احتالل العاصمة الجزابرٌة و زحؾ الجٌوش الفرنسٌة فً البالد الجزابرٌة ، 

كان ٌجري إحصاء جمٌع المرافق الدٌنٌة و الثقافٌة كمنشآت المدارس و المساجد و الزواٌا 

بؽرض تحوٌل بعضها لنشاطات أخرى تخدم الوجود االستعماري ، فً شكل ثكنات 

مستشفٌات له أو إلى كنابس كاثولٌكٌة ٌجري تهدٌمها من عسكرٌة أو مخازن للجٌش أو 

طرؾ سالح فٌالق جٌش المهندسٌن ، إلحدات الطرقات الجدٌدة و الساحات الكبرى و 

 (1التحّكم العسكري فً المدن التً ٌسكنها الجزابرٌون.)

مٌة و كما أكدت التقارٌر الرسمٌة لإلدارة االستعمارٌة واقع تراجع عدد هذه المإسسات التعلٌ

الثقافٌة فً السنوات األولى لإلحتالل و هذا التقرٌر حول التعلٌم العمومً الجزابري. جاء 

مسٌدا ) أي مدرسة  08ألؾ نسمة كان بها  10فٌه أن مدٌنة الجزابر التً كان ٌسكنها 

لم ٌبق منها  0381( لكن فً 0381تلمٌذ ) 111ابتدابٌة حسب التسمٌة الجزابرٌة( تستقبل 

تلمٌذ كما أشار التقرٌر إلى ترّدي الحالة االجتماعٌة  811ٌدا )مإسسة( بـ مس 08سوى 

(. و قد أشرنا آنفا إلى دور مإسسة 1للمعلمٌن  الذٌن كانوا فً السابق ٌحظون بالرعاٌة )

 األوقاؾ الجزابرٌة فً تسٌٌر و رعاٌة مختلؾ هذه المإسسات .
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الد القباٌل( التً كانت تسهم فً ثم إّن تهدٌم المساجد و الزواٌا و ؼلقها )خصوصا بب

 الحركٌة التعلٌمٌة و الثقافٌة أّثر علٌها بالنسبة للجزابرٌٌن.

ٌقول المإرخ الفرنسً شارل روبٌر آجرون : ) إن العدٌد من مدارس الزواٌا تّم إؼالقها 

}خصوصا ببالد القباٌل{ كما فرض على مدارس الزواٌا ،المرخص لها بالتدرٌس أن ال 

 (7أبوابها للتالمٌذ خالل أوقات الدراسة الرسمٌة فً المدارس االبتدابٌة الفرنسٌة (. )تفتح 

كما أشار التقرٌر االداري االستعماري الذي أشرنا الٌه سابقا إلى أن الحمالت العسكرٌة 

الفرنسٌة عملت على تشتٌت المعلمٌن و )الطلبة( بزواٌا بالد القباٌل . و الننسى انخراط 

ركات المقاومة المسلحة الجزابرٌة فً جمٌع مناطق الوطن . و أن ذلك الوضع هإالء فً ح

كان سٌسمح لإلستراتٌجٌة االستعمارٌة الثقافٌة بانتشار الجهل و الخرافات و زعزعة 

 (3المعتقدات الدٌنٌة كما دعا الى ذلك المثقؾ الفرنسً ألٌكسً دو طوكفٌل. )

ً كانت تشّكل قاعدة للتعلٌم فقد قضى على جانب وهناك نقطة مهّمة و هً اّن حتى الكتب الت

( و هنا نتسابل عن الحجج "الثقافٌة" التً استعملها جٌش االحتالل الفرنسً 1كبٌر منها. )

لتبرٌر أحد جوانب االحتالل الذي هو نشر الحضارة . و فً هذا الصدد البد أن نذكر النقد 

للجنرال كلوزٌل  0388ان خوجة سنة السٌاسً الالذع الذي وّجهه الجزابري حمدان بن عثم

 الذي أمر بتهدٌم مكتبة القٌصرٌة فً مدٌنة الجزابر .

ٌقول أحد المثقفٌن الجزابرٌٌن فً هذا الصدد : إن المبدأ الحضاري ، الذي كان قد بّرر به  

(. فالتعلٌم العمومً الذي أرٌد 01( االحتالل الفرنسً للجزابر)de Bourmotدوبورمون )

زابرٌٌن كان قد تم تقلٌصه فً مادته البٌداؼوجٌة و أٌضا فً ؼاٌته االجتماعٌة . توفٌره للج

فبعض المواد المتصلة بالمقّرر العادي ، هً ؼاببة ، خاصة المواد ذات البعد األخالقً و 

ًّ بالتعلٌم األهلً ) أي الخاص بالجزابرٌٌن( أنه لم تظهر لؽاٌة  السٌاسً . فنتٌجة ما سم

سنة ، المستوى الفكري  31قفة ذات التكوٌن الفرنسً بالجزابر. ففً مدة أٌة نخبة مث 0108

بالجزابر لم ٌستفد بتاتا من تعلٌم المدارس الفرنسٌة . فكان " التعلٌم األهلً" منظما حسب 

مصالح السٌاسة االستعمارٌة ، و لٌس وفق احتٌاجات السّكان الجزابرٌٌن . ماتّم  تكوٌٌنه هو 
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دٌن فً مختلؾ المصالح العمومٌة ، المإّسسات الخاصة : خوجات حشد من وحدات المساع

)كّتاب( البلدٌات المختلطة ، مترجمً البلدٌات ، خّدام المعّمرٌن اإلقطاعٌٌن ، و بعض 

 (00مستخدمً القطارات و الكّتاب العمومٌٌن.)

م و أشار تقرٌر "التعلٌم العمومً االسالمً" أي خاص بالجزابرٌٌن ، أنه طبقا للمرسو

ُجعل هذا النشاط ضمن خصوصٌات الدابرة الحربٌة ، إذ بعد  0383أوت  7الصادر فً 

االحتالل بقوة السالح أصبح التعلٌم وسٌلة نفوذ قوٌة كان البد من استعمالها حسب السٌاسة 

االستعمارٌة لتقرٌب السكان المنهزمٌن من الفرنسٌٌن ، و علٌه كان التعلٌم محّل عناٌة كاملة 

ة االستعمارٌة . و تّم تقرٌر إنشاء مإّسسات )تعلٌمٌة لها صفة سٌاسٌة أساسا ، و من االدار

تخضع لمراقبة السلطة العسكرٌة ، و قد تم تجسٌدها بؤمر من الوالً العام و ذلك بإحداث 

( أي 00( بؽرض توظٌؾ المتخرجٌن. )0311مدارس علٌا بالبلٌدة ، تلمسان و قسنطٌنة )

عة لمختلؾ المصالح والمإسسات التً ذكرناها. و تقول الباحثة توظٌفهم فً المهام التاب

كانت تشؽل و  0331-0371إٌفون تورٌن عن المدارس العلٌا هذه ، أنه خالل سنوات 

تساعد فً توظٌؾ المستخدمٌن االدارٌٌن الثانوٌٌن )من الجزابرٌٌن( فً إدارة الشإون 

 (08المّتصلة بالمسلمٌن الجزابرٌٌن )
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 هوامش

(,دٌوان المطبوعات الجامعٌة    0111-0381عبد الحمٌد زوزو:نصوص و وثابق فً تارٌخ الجزابر المعاصر)-0

01ص -0117الجزابر,  

031ص –عبد الحمٌد زوزو  -0  

080,088ص –فً عبد الحمٌد زوزو  -8  

انظر فً هذا السٌاق دراسة-8  

008أنظرفً نصوص و وثابق فً تارٌخ الجزابر المعاصر ,صفحة  -1  

( ترجمة )( دار الربد للكتاب ,الجزابر      0101 -0370شارل روبٌر آجرون:الجزابرٌون المسلمون وفرنسا) -1

111,ص  0,الجزء 0117  

 7- in : Toqueville (alexis) ,De la colonie en Algerie ,Bruxelle ,1988 ,P 173 

ٌري ,الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع  ,الجزابر حمدان بن عثمان خوجة :المرآة ,ترجمة محمد العربً الزب – 3

077,ص 0130, , 

9- in : khaldi(abdelaziz),Le probleme algerien devant la conscience democratique . 

          Anep ,Alger ,2006 . 

فً عبد الحمٌد زوزو ,صفحة ...... -01  

11- Turin (yvone) :Affrontements culturels dans l algerie coloniale ,1830-1880 ,ENAL 

                 Alger,1983,P250
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 م 08من القرن  الثالث:شخصٌات ثقافٌة جزائرٌةالمحور

 

 ( 0734-0662: )حمدان بن عثمان خوجة

 :األبعاد الفكرية و الثقافية

لإلهمال إن هذه الشخصٌة التً خدمت قضٌة بالدها، أي قضٌة الجزابر، كادت أن تتعرض 

، تجعلنا 1833" الذي نشره ببارٌس سنة  المرآةوالنسٌان. فقراءة مإلفاته، وخاصة كتابه " 

نندهش لوعٌه الفكري والسٌاسً. وعً بحقابق ثقافٌة متعلقة ببالده، ووعٌه بحقابق 

 ماعٌة وحتى سٌاسٌة الموجودة فً محٌط العالقات الدولٌة األوربٌة.اجت

( تبرز الجهد اإلعالمً السٌاسً 1كشفت دراسات تارٌخٌة هامة، رسابل وعرابض )

الكبٌر، الذي كان ٌقوم به داخل الجزابر أو خارجها، فً بارٌس وإنجلترا وإستمبول... إن 

ذا الجزابري والمولود بالجزابر سنة عنصر المواجهة مع اإلستعمار الفرنسً، جعل ه

م، ٌستعمل مختلؾ األسالٌب، محاوال الجهاد بقلمه اإلصالح األوضاع، لكً تعود 1773

الجزابر دولة حرة كما قال. ووظؾ لهذا الؽرض ثقافته اإلسالمٌة والسٌاسٌة الحدٌثة. لقد 

نسا، إسبانٌا، تركٌا ساعدته الرحالت التً كان ٌقوم بها فً عدد من البلدان : إٌطالٌا، فر

 الع على ثقافتها وعلى اإلعجاب ببعض السٌاسات الحكومٌة.وأنجلترا، على اإلطّ 

فنراه فٌما بعد، كٌؾ ٌنتقد ما آلت الٌه إدارة حكام الجزابر. ٌقول األستاذ محمد العربً 

ة الزبٌري : " إن الذي ٌدرس المإلفات العدٌدة التً تركها لنا حمدان خوجة، لن ٌتردد لحظ

واحدة فً اعتبار الرجل من أكبر مفكري العالم اإلسالمً الذٌن ظهروا فً القرن التاسع 

عشر مٌالدي. وتتجلى دعوته وأفكاره واضحة فً دعوته للٌقظة الشاملة ومن خالل نظرته 

 (.2للحكم واتجاهاته القومٌة...")

الفرنسً فسنجد أن  تاللإذا تطرقنا للنقد السٌاسً الموجه إلدارة الحكم فً الجزابر قبل اإلح

قبل االحتالل الفرنسً، كانت هذه الشخصٌة تعٌب على نظام الحكم، خاصة مع نهاٌة القرن 

الثامن عشر، تجرٌده للدٌوان من كل سلطة وقوة، خاصة وأنه بمثابة مجلس حكومً، أنشا 

 انمراقبة أعمال الباشوات )الرإساء(، الذٌن أصبحت السلطة فً ٌدهم مطلقة. وٌرى حمدل

خوجة أن من عوامل انحطاط الحكم السٌاسً الجزابري آنذاك، هو سٌاسة )تترٌك( 

 .المناصب والمسإولٌات

ألْ أُ٘ اٌٛظبئف فٟ اٌذٌٚخ ٚاٌٛصاساد ال رؼطٟ، ال ٌٍىشاغٍخ ٚال ٌٍغىبْ األص١١ٍٓ، إّٔب 

ٌألرشان: صُ أزمذ ظٍُ ٚرؼغف سجبي اٌذىُ، ٚاػزجش ع١بعخ ثٕبء اٌج١ش اٌجضائشٞ فٟ رٍه 
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اٌفزشح خبطئخ. د١ش غذد رشى١ٍزٗ رزىْٛ ِٓ اٌجٕٛد اٌز٠ٓ ٠ؤرٝ ثُٙ ِٓ رشو١ب، ال ِٓ اٌغىبْ 

اٌضبٟٔ، ٠ؤوذ  أٞ اٌجضائش١٠ٓ. ٌٙزا ٔشاٖ فٟ ِشاعٍخ ِغ اٌغٍطبْ اٌؼضّبٟٔ ِذّٛداألص١١ٍٓ 

هذا الجانب المهم بالنسبة الٌه. كما اهتم بنقد السٌاسة المالٌة واعتبرها أحد األسباب ػٍٝ 

 .الربٌسٌة الحرب فرنسا مع الجزابر وسقوط حكومتها

 البعد االجتماعً والدٌنً:

ٚاٌذ٠ٕٟ، ف١ٛجٗ أزمبدارٗ ٌإلٔذشافبد اٌزٟ ِغذ ِؼزمذاد ػبِخ أِب فٟ اٌجبٔت اإلجزّبػٟ 

إٌبط، اٌز٠ٓ غشلٛا فٟ عٍٛوبد ١ٌغذ ِٓ ص١ُّ اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ، فأصجذٛا فٟ دسجخ رأ١ٌٗ 

إْ اإلػزمبد  " : ٚػجبدح األشخبص اٌذػ١ٓ ٌٍٛال٠خ ٚاٌجشوخ ٠ٚزغّْٛ ثبٌّشاثط١ٓ. ٠مٛي

ؼصت ٚاٌّجبدئ اٌخبطئخ، ١ٌٚظ ِٓ اٌغًٙ اٌشؼجٟ إصاء اٌّشاثط١ٓ، أعبعٗ اٌجًٙ ٚاٌز

إصالدٙب. إْ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌؼجبدح غ١ش ِؼمٛي، خبصخ ٚأْ ِجبدئ اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ، ال رغّخ 

أِب ٚػ١ٗ اإلجزّبػٟ جؼٍٗ ٠زفطٓ فٟ رٍه اٌفزشح ٌجبٔت طغٝ ف١ّب ثؼذ  .3 "٠زأ١ٌٗ االد١١ِٓ

ػٍٝ رٛجٙبد اإلصالد١١ٓ، أال ٚ٘ٛ ِذبسثخ اإلٔذشاف اٌذ٠ٕٟ. إٔٗ ال٠مف ػٕذ ٘زا، إّٔب ٠ش١ش 

اْ ٚجٛد ٘ؤالء ..." : ٠مٛي "اٌّشاثط١ٓ"اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب ٘ؤالء  "فٟ ِٛضغ آخش إٌٝ اٌغٍطخ 

ش٠مٟ ٔؼّخ، ار ثّجشد ِب ٌُٙ ِٓ ٔفٛر اٌٝ ٘زٖ اٌشؼٛة، ٠غىْٕٛ اٌّشاثط١ٓ فٟ اٌّجزّغ اإلف"

أعٍذخ اٌخصَٛ ٠ّٕٚؼْٛ أسالخ اٌذِبء. ٚأْ عٍطبُٔٙ ػٍٝ اٌمجبئً اٌجبٍ٘خ اٌّذذٚدح إٌظش 

 4"... ٌؼج١ت

 

٘زا اٌغٍٛن إٌّزمذ ٌٙزٖ اإلٔذشافبد ٌٍٚزؼصت، ٔشاٖ ثبق ف١ٗ دزٝ ثؼذ ٔف١ٗ ِٓ اٌجضائش ٚ 

وزبثٗ : "إرذبف إٌّصف١ٓ ٚاألدثبء ػٓ اإلدزشاط  6386أ٠ٓ أٌف عٕخ اعزمشاسٖ ثبعزبِجٛي، 

 (. 5ِٓ اٌٛثبء "

ٚاٌزٞ وبْ ٠ٙذف ثٗ إٌٝ " رطج١ك أفىبسٖ اٌزٟ دش ف١ٙب اٌؼبٌُ اإلعالِٟ ػٍٝ ا١ٌمظخ ٚاألخز 

ثّؼبٌُ اٌذضبسح األٚسث١خ... فمذ ٔبشذ اٌغٍطبْ اٌؼضّبٟٔ ٚ أٌٟٚ األِش أْ ٠جبدسٚا اٌٝ إصالح 

 6ٓ شأٔٗ أْ ٠ٍذك ضشسا ثبٌجالد اإلعال١ِخ ...وً ِب ِ

 :أبعاد فكرية سياسية

ثم إن الدارس لجهوده ٌالحظ تلك النزعة الوطنٌة، التً اشتدت عنده بفعل تجاوزات 

وتعسؾ اإلدارة اإلستعمارٌة الفرنسٌة بالجزابر. إن مقاومته لالحتالل كشفت عن وعً ذي 

مبكر، بدفاعه عن األمة الجزابرٌة وكٌانها بٌن طابع قومً إسالمً، وبالتالً وعً متقدم و

األمم األخرى. ٌقول األستاذ مصطفى األشرؾ معلقا على كتاب " المرآة " : "...هذا الكتاب 

ٌحمل فً ثناٌاه روحا وطنٌة صادقة، بل نستطٌع أن نعتبر حمد. آن خوجة األب الروحً، 

 (.7صورتها المعتدلة "إذا صح التعبٌر، للحركة القومٌة الحضرٌة المعاصرة فً 
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قام حمدان خوجة بجهد إعالمً سٌاسً كبٌر، سواء بالجزابر أو ببارٌس للدفاع عن القضٌة 

ٌر ـوالذي كتبه باللؽة العربٌة، وأعانه اللٌبً حسونة دؼ "المرآة  "الجزابرٌة. بنشر كتابه 

أول بٌان . وهناك من اعتبر الكتاب هذا، 1833على ترجمته للفرنسٌة، وكان ذلك سنة 

 8.سٌاسً عام حول القضٌة الجزابرٌة

ومن أهم األفكار التً طرحها، فكرة األمة الجزابرٌة. بحٌث ٌمكن اعتبار طرحها آنذاك 

مبكرا جدا لٌس فقط بالنسبة للجزابر، وإنما فً العالم العربً واإلسالمً معا. إن التجاوزات 

باشرة، دفعته الى القٌام بحركة تندٌد الجزابر من قبل فرنسا أثناء االحتالل م ونقض معاهدة

واسعة، كان الؽرض منها محاولة تحقٌق الجالء الفرنسً عن الجزابر، وبالتالً بناء دولة 

جزابرٌة مستقلة، عن طرٌق اجراء إصالح سٌاسً شامل إلدارة الحكم فً الجزابر. ٌقول 

منذ ثالث سنوات إن كل ما وقع فً الجزابر   » :  »المرآة   »حمدان خوجة فً مقدمة 

ٌفرض علً واجبا مقدسا ٌتمثل فً التعرٌؾ بالوضع الحقٌقً لهذا البلد قبل الؽزو وبعده ؟ 

( 10... إن مسؤلة الجزابر مسؤلة خطٌرة ألنها تخص حٌاة أمة بؤجمعها، تتكون من عشرة )

مالٌٌن نسمة وهً اآلن من سوء الحظ فً نقصان ٌتزاٌد من ٌوم اآلخر بسبب الحرب. 

  9.د ٌقودها الظلم والطؽٌان منذ ثالث سنواتوالبال

كان ٌعتقد أن فرنسا بلد النداء بحقوق اإلنسان، وبلد الحضارة، ال ٌمكن أن ٌصدر عن قادتها 

العسكرٌٌن مثل ذلك الظلم والنهب والسلب الذي تعرض له شعبه الجزابري، وفضح هذا فً 

 .ضه صحؾ فرنسٌة كتابه وفً رسابل اإلعتراض والشكاوي، والتً تناقلت بع

فما بعر وٌعود فٌلح كما سبق وأن أشرنا أن ٌكون بناء الجٌش معتمدا على الجزابرٌٌن 

 بصفة خاصة، ال على الجنود اإلنكشارٌٌن.

٠ٚظٙش أْ ١ِضاْ اٌمٜٛ آٔزان دفغ ثٗ ٌٍذػٛح اٌٝ رؼبْٚ دٚي اٌّغشة )رٛٔظ، اٌجضائش، ١ٌج١ب( 

فبُ٘ ث١ٓ ٘ؤالء اٌذىبَ اٌضالس، ٠شىً اٌّؼمً ٚاٌمٛح ٌّٛاجٙخ اٌمٜٛ اٌخبسج١خ، فمبي : " إْ اٌز

األخ١شح ٌٍجالد". ٚأشبس، فٟ آخش اٌشعبٌخ، ػٍٝ اٌغٍطبْ اٌؼضّبٟٔ ِٓ أْ ٠ؼ١ٓ أدّذ ثبٞ ثبشب 

 ػٍٝ اٌجالد ٚاٌزٞ وبْ ٠ٛاصً اٌّمبِٚخ فٟ ششق اٌجضائش.

ٌمكن القول، بؤن حمدان خوجة واصل جهوده السٌاسٌة واإلصالحٌة حسب الظروؾ 

المحٌطة بمسؤلة الجزابر آنذاك. وكان ٌإمن بضرورة اإلصالح والتؽٌٌر فهو الذي قال : " 

إن كل عصر له متطلبات وخصابص جدٌدة، ولدي ظهور عادة حدٌثة، وجب التخلً عن 

القدٌم، حتى نتفادى حدوث اضطراب وقلق فً الشعب، وحتى ال ٌعرقل ذلك تسٌٌر دوالب 

  10اإلدارة الناجحة... 

للتحقٌق فً الصراع الدابر بٌن  1833سنة  "اللجنة اإلفرٌقٌة  "ت جهوده بتشكٌل وتكلل

 .11. 1830المقاومة واإلحتالل منذ 
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لكن تحقٌقاتها و اتصاالتها بمختلؾ الشخصٌات، ومنهم حمدان خوجة نفسه الذي تم  

استدعاإه، خٌبت آمال الجزابرٌٌن المنادٌن بالجالء، حٌث أوصت اللجنة باإلبقاء على 

 .الجزابر

ألنهم ٌشكلون  12كان خوجة ٌإمن أن من حق الجزابرٌٌن أن تكون لهم دولة مستقلة وحرة.

رى. فٌقول مخاطبا األوروبٌٌن : " إنكم تعطون المالٌٌن للٌونانٌٌن أمة مثل األمم أخ

وللبولونٌٌن !!!...وتنجدون تلك الشعوب بؤموال الجزابرٌٌن ! إنكم تستؽلون هذا البلد 

المسكٌن، ومع ذلك فإن الجزابرٌٌن أٌضا أناس ... ما هً الذنوب التً اقترفوها لتسلط 

 سٌسجل كل هذه األعمال الشرٌرة !! ". علٌهم مثل هذه العقوبات، إن التارٌخ

وأدرك أن فرنسا اإلستعمارٌة ال تخرجها ؼٌر القوة، فبعث إلى صدٌق له بؤزمٌر لٌقنع  

أنا ٌا أخً وحدي، و أوالدي  " : السلطان العثمانً للتدخل بإسم التضامن اإلسالمً. قال

 وعٌالً

ه بلسانً وقلمً، ولو أن الكفار تحت أٌدي الكفار، وأنا فً بالدهم لم أقصر فٌما أقدر علٌ

ٌعلمون شطر ما فعلت من تحرٌرات وتؤلٌؾ ومراسالت مع األجناس وؼٌر ذلك... كل ذلك 

ألجل إنقاذ البالد، ألكلوا لحمً و أوقعوا بً و الحمد هلل سترنً هللا... أنا قد جاهدت بقلمً 

ٌري وأسكت، لكن ٌا والرعاٌا بسٌوفهم، فجاهدوا بؤلسنتكم... فلهذا كان ٌسعنً ما وسع ؼ

أخً الؽٌرة اإلسالمٌة حملتنً على أن كتبت وخاطرت بنفسً وأعلمتكم... فالؽوث الؽوث 

والمسلمٌن...  لحالة أمة سٌدنا محمد )صلى هللا علٌه وسلم( اعلموا سلطاننا بحال اإلسالم

 الؽٌاث الؽٌاث، الفرنسٌس ال ٌخرج من الجزابر إال بقوة سلطانٌة... .

وإن كان منفٌا، فانه لم ٌتوان فً الدعوة للتضامن من أجل مقاومة اإلستعمار. وهكذا، حتى 

عبد القادر عبد الجلٌل التمٌمً فإن خوجة حٌنما كان باستامبول كتب لألمٌر فحسب الدكتور

الجزابري، ٌلح علٌه المساعدة من السلطان العثمانً، وكتب ألحمد باي من أجل توحٌد 

 .13اسم الؽٌرة والنخوة اإلسالمٌة جبهة المقاومة مع األمٌر ب

وٌرى الدكتور أبو القاسم سعد هللا من أنه ٌمكن أن ٌعتبر خوجة من الناحٌة الموضوعٌة 

والتارٌخٌة، لٌس رابدا للوطنٌة الجزابرٌة فقط ولكن رابدا للقومٌة اإلسالمٌة التً أصبحت 

فً سنوات عدٌدة بعد ذلك حركة قوٌة. " وقد كان أٌضا أول عربً مسلم ٌطرد من بالده 

 .14وبٌة من أجل قضٌة قومٌة من طرؾ دولة أور

إن هذه الشخصٌة الجزابرٌة، لتتمٌز بخصابص ٌندر أن توجد فً العالم اإلسالمً آنذاك، أي 

فً النصؾ األول من القرن التاسع عشر، بما حملته من ؼٌرة الدفاع عن كٌان أمة 

ضد جزابرٌة، وبما نادت به ضد اإلستبداد والحكم المطلق، مع حقوق الشعوب الضعٌفة، 

انتهاك حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة. وحاولت أن تقرب ما بٌن الحضارة اإلسالمٌة و 

الحضارة األوروبٌة المتقدمة. إن روح التجدٌد واإلصالح كانت تسري فً جوانحه، ومنه 
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كانت تنطلق عبارات ربما كانت ال زالت ؼرٌبة على مسامع المسلمٌن آنذاك كحقوق 

رٌة، الحضارة، الحرٌة، الحكم الجمهوري، األمة الجزابرٌة المستقلة اإلنسان، المبادئ التحر

 الحرة...
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 م 08الرابع:شخصٌات جزائرٌة ثقافٌة من القرن المحور

 م( 0772-0717: )ياألمٌر عبد القادر الجزائر

 :أبعاد فكرٌة و إصالحٌة

عندما قام األمٌر عبد القادر بمهام الدفاع عن الوطن وشرع فٌها، كان ٌدرك تمام اإلدراك 

بؤنها مسإولٌة عظٌمة. وفً سبٌل مواجهة القوة اإلستعمارٌة وبالتالً النهوض بشعبه، كان 

علٌه بذل مختلؾ الجهود، وعلى جبهات عدٌدة، أي إصالح األوضاع وبناء الدولة 

هذه المسإولٌة بالنسبة الٌه إبتالء، فقبلها بتبعاتها، وبإٌمان قوي، فهو الجزابرٌة. لقد كانت 

إن اإلنسان ما أعطً التحكم فً العالم بما هو إنسان،  " : "المواقؾ "الذي قال فً كتابه 

وإنما أعطً ذلك بقوة إلهٌة. إذ ال تحكم فً العالم إال صفة حق ال ؼٌر. وهً لإلنسان ابتالء 

  0.. ال تشرٌؾ

 إصالحٌة سٌاسٌة: جهود -

إْ ٚػ١ٗ ثأثؼبد ِٛاجٙخ اٌمٛح اإلعزؼّبس٠خ ٚأطّبػٙب، ٠غزذػٟ إصالح أِٛس ع١بع١خ 

ٚإجزّبػ١خ ٚ إلزصبد٠خ. ثّؼٕٝ أْ ٚاجت رذش٠ش اٌجالد اٌجضائش٠خ ٠ذزبط اٌٝ ِؤعغبد 

 .ِٕظّخ، ٚإٌٝ إ٠جبد اٌذافغ اٌذاخٍٟ ا١ٌمظخ دم١م١خ ٌٍشؼت اٌجضائشٞ

نجد أن األمٌر عبد القادر، أعاد النظر فً التنظٌم اإلداري والعسكري للبالد، طبقا للظروؾ 

أحد الكتاب السٌاسة  لخصاإلجتماعٌة والجؽرافٌة واإلقتصادٌة للجزابر آنذاك. وفً هذا، 

اإلصالحٌة التنظٌمٌة بقوله :" إن األمٌر قام بثورة فً النظام السٌاسً لبالده، فقد استعاض 

لنظام التركً بنظام جدٌد : فقد أنشؤ الجٌش النظامً بدل اإلعتماد على نظام المخزن، عن ا

وأنشؤ جٌشا إقلٌمٌا ونظاما إدارٌا محكما...وبذل جهودا فً خلق وحدة بٌن القبابل النافرة، 

القاضً،  إلى جانب القابد الذي كانت سلطاته تنفٌذٌة، بعد أن كانت هذه تطؽى على سلطات

ٌستمد نصوصه من القرآن، وبذلك انتعشت العاطفة الدٌنٌة لدى السكان،  وجعل القاضً

 ...2. كذلك أحدث تطورا فً نظام التعلٌم
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قام األمٌر عبد القادر بوضع قانون عسكري، به تفاصٌل حول اإلنضباط والرواتب ومالبس 

 المإرخ اإلنجلٌزي هنري الجنود، ووضع قوانٌن أحرى تتعلق بالوحدة الوطنٌة. ٌقول

م دفع عبد القادر خططه اإلصالحٌة إلى  1839و  1838تشرتشل : " خالل سنوات 

ومحاكم قضابه المحلٌة كلها كان قد أعدها  األمام بسرعة فابقة. فجٌشه وشرطته ومدارسه

بإحكام، كما أكمل حصونه وكانت مصانعه التً كان ٌدٌرها أوروبٌون، تعمل بإتقان  ونظمها

 3...""فً أهم المدن الخاضعة اله

إننا نلمس وعً األمٌر عبد القادر للهوة الفاصلة بٌن تخلؾ الشرق وتقدم الؽرب األوروبً، 

 حٌنما سعى لإلستفادة بالخبرة األوروبٌة فً مٌدان الصناعات الحربٌة.

ومن أجل استمرارٌة النظام السٌاسً للدولة الجزابرٌة، أنشؤ مجلسا للشوری، ٌكون له الدور 

المتعلقة بمصٌر األمة. ٌقول ابنه األمٌر محمد فً كتابه " تحفة الزابر "  الحاسم فً القضاٌا

 : 

ب مجلسا للشورى ٌشتمل على أحد عشر عضوا من المجلة العلماء. وبعل رباسته تر

" . فكل المسابل المتعلقة بإقرار الحرب 4للعالمة وقاضً القضاة السٌد أحمد بن الهاشمً...

األخٌر ٌبقى للجماعة. و إٌمانا منه بمبدأ التشاور ، كان األمٌر والسالم كانت تناقش والرأي 

عبد القادر ٌستفتً حتى علماء خارج القطر الجزابري فً مسابل خطٌرة هددت الجهاد 

 الوطنً و المقاومة التحرٌر البالد.

وأثناء مسٌرته تلك، عمل على تجدٌد نظام الضرابب. بهذا ٌكون الجانب اإلقتصادي قد أخذ 

ه من اإلهتمام. خاطب ٌوما إحدى القبابل الجزابرٌة قابال : "... كٌؾ تستطٌع أٌة بنصٌب

حكومة، أن تواصل عملها بدون ضرابب، وكٌؾ تستطٌع أن تبقى بدون إتحاد وتؤبٌد 

 .6الجمٌع... "

فاألمة الجزابرٌة فً مثل هذه األوضاع تقتضً تؤٌٌد جمٌع أبنابها والدفاع عن كٌانها ٌحتاج 

من الفعلً، لهذا أحدث ضرٌبة المعونة اإلستبناؾ الحرب. وحارب من تراجع الى التضا

وهدد الوحدة الوطنٌة وامتنع عن دفع الضرابب أو استعان بالعدو اإلستعماري. لكنه استعان 

تحتم األمر ، وهذا من أجل مصلحة الوطن  بالفقهاء والعلماء فً اتخاذ هذه اإلجراءات كلما
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سؤل علماء من فاس، عن موقفه من المسلمٌن الذٌن  1836والدٌن. حٌث أنه فً سنة 

 . 8تواطإوا ضده مع العدو أو انضموا إلى الكفار، بعد أن استعملوا معهم الحٌلة السٌاسٌة 

إن مختلؾ هذه التدابٌر اإلصالحٌة، والتً مست مٌادٌن عدٌدة تدل على سعً األمٌر عبد 

وطنٌة، لتحرٌر البالد وبناء الدولة الحدٌثة. القادر، إلٌقاظ الشعب الجزابري وبعث الروح ال

لكن، كٌؾ واجهت اإلدارة اإلستعمارٌة الفرنسٌة خططه اإلصالحٌة والسٌاسٌة ؟. أحس 

رجال الدولة اإلستعمارٌة بخطورة شخصٌته المتشبعة بالروح اإلسالمٌة السمحة، وبالتالً 

مٌر، وفً خضم السٌاق بالشعور القومً الوطنً المتنامً عبر أطراؾ الجزابر. كان األ

اإلجتماعً والتارٌخً آنذاك ، شخصٌة متمٌزة ومجددة. لهذا استمرت الحكومة الفرنسٌة فً 

إرسال اإلمدادات، بعد أن أقلقتها المقاومة الطوٌلة المدى، و ؼٌر المتوقعة. أصبح جلٌا 

واستطاع  لدٌها، أن األمٌر استطاع أن ٌحً روح المقاومة والجهاد من أجل تحرٌر البالد،

أن ٌوحد ؼالبٌة الجزابرٌٌن، وأن ٌضع أسس وهٌاكل لدولة حدٌثة، تستلهم من إنجازات 

 الحضارة األوروبٌة. 

 بعد فكري أخالقً وإجتماعً: -

وإذا أردنا أن نبرز بعض آرابه و اجتهادانه اإلصالحٌة الهامة، فً المٌدان األخالقً و 

لقادر أظهر هذه الجوانب فً مختلؾ مراحله العقابدي، ٌمكن القول بداٌة، أن األمٌر عبد ا

النضالٌة و العملٌة، وانعكست فً كتاباته. فكل مواقفه تشٌر إلى ذلك، وبالتالً، فالباحث 

ٌندهش من بعض اآلراء التً تعتبر اإلصالح الذي قام به األمٌر أثناء فترة الحكم، ٌتمٌز 

المختلفة وفً األوامر، التً  بالطابع الصوفً، بحٌث ترى أن القٌم الصوفٌة فً المواقؾ

 .9أصدرها بشؤن الدولة لؽرض التسٌٌر والتنظٌم 

فشخصٌته من خالل مسٌرته، تدل على رجل مصلح، واقعً، متشبع بالتعالٌم اإلسالمٌة 

السمحة، ومتفتح على العالم بمختلؾ تطوراته السٌاسٌة والعلمٌة. لقد كان رجل الدولة الذي 

م، وهذا بمختلؾ منشآتها  1836سنة  -تاقدامت  -ه الجدٌدة أشرؾ بنفسه على بناء عاصمت

ومرافقها الحٌوٌة، قال أحد المساجٌن الفرنسٌٌن : "لو أن عبد القادر أعطً الوقت اإلنجاز 
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أهدافه، لجعل من تاقدامت، لٌس فقط مركز سلطة، ولكن مركزا علمٌا أٌضا. فقد كان 

 . 10 ٌخطط إلنشاء مكتبة ومدرسة ثانوٌة

رأي األمٌر، أن الشخص الذي ٌنوي اإلصالح والتؽٌٌر، علٌه أن ٌبدأ ببناء ذاته وفً 

وتكوٌن نفسه وإصالحها، ٌقول : " إن كل من لم ٌسلك طرٌق القوم، وٌتحقق بعلومهم حتی 

ٌعرؾ نفسه، ال ٌصح له إخالص، ولو كان أعبد الناس وأورعهم و أزهدهم... فإذا رحمه 

فاإلنطالق من الذات مهم جدا بالنسبة له، وإرادة  .11خالص صح له اإل ,هللا بمعرفة نفسه

العمل، ٌسبقها اإلعداد القوي للتؽٌٌر، فهو ٌفسر سبب تقهقر المسلمٌن فً العصر الحدٌث 

بهذا الجانب، وٌربطه بقوله تعالى : " إن هللا ال ٌؽٌر ما بقوم حتى ٌؽٌروا ما بؤنفسهم ". 

 .12ل بٌه الؽافوذكر هذا فً كتابه " ذكرى العاقل وتن

كان األمٌر، الرجل الذي محصته التجارب الحٌاتٌة، ٌحاول دوما وبالتحصٌل الثقافً 

م، رجال ال ٌكل على 1883والفكري، الذي نشؤ علٌه منذ صؽره، وحتى وفاته بدمشق سنة 

ً إلصالح الؽٌر، وكان كلما سبل عن عقٌدته أجاب : " إن تقتً فً هللا كبٌرة تاإلصالح الذا

هو ٌرى أن اإلٌمان هو المإدي إلى تحقٌق السعادة : " إذا زال اإلٌمان، الذي هو سبب ". ف

 السعادة، خلؾ السعادة ضدها، وهً الشقاوة *

فال ٌتم تطهٌر النفس وتزكٌتها اال باتباع تعالٌم هللا تعالى واإلهتداء برسله. فال خالص اال 

فهو ٌربط التوكل بالعمل والحركة :  لمن تعلق باهلل تعالى و أخلص فً عمله متوكال علٌه.

"... فلٌس التوكل إال الثقة والطمؤنٌنة، ال ترك األسباب، مع الشك واإلضطراب...فهذا سٌد 

العارفٌن وإمام المتوكلٌن صلى هللا علٌه وسلم، جند األجناد، وظاهر بٌن در عٌن، وحفر 

ومن ؼٌر شك أن بتناوله  الخندق، واآلخر قوت سنة، وتداوی... وما ترك سببا إال فعله .

لهذه القضٌة التً تعرضت لتحرٌفات فً مختلؾ العصور، وفً مجتمعات إسالمٌة عدٌدة، 

ٌكون قد أعطى التفسٌر الواقعً واألخالقً للتوكل والعمل بالمفهوم الحدٌث فً تارٌخ الفكر 

 .اإلصالحً

ولم ٌقؾ عند هذا الحد، ففً الجانب اإلجتماعً، كثٌرا ما حارب اآلثام واآلفات  -

اإلجتماعٌة المنتشرة، تحقٌقا لشروط األمن والطمؤنٌنة فً الدولة الجزابرٌة التً كان ٌسعی 
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لبنابها. أنظر لتفسٌره لقوله تعالى : " أفرأٌت من إتخذ إلهه هواه وأضله هللا على علم ". )من 

اثٌة( : " الهوى مٌل النفس إلى ما ٌضرها أو ٌهلكها رأسا فً اإلصطالح. وأما سورة الج

أعظم من الهوى.  -تعالى  -بحسب الوضع ؛ فهو أعم ... قٌل : ما عبد شًء من دون هللا 

وهو الثابر على الروح فً مملكته اإلنسانٌة فٌفسدها علٌه دابما، فالهوى كالهواء، فراغ. من 

 * 13ى الهواء و أضله هللا على علم اتبع الهوى : حصل عل

فً هذا اإلطار، والمرتبط بالمجال اإلجتماعً، رؼم أنه حارب كما قلنا آفات و شرورا 

اجتماعٌة، إال أنه لم ٌتعرض بالنقد لبعض سلوكات الطرق الصوفٌة أو بعض الزواٌا. هذا 

سالٌب ؤتؽلؽل فٌها بالسلوك ٌعكس التعامل الواقعً مع ظاهرة، حاول اإلستعمار بؤسالٌبه ال

معٌنة. وربما عرض جهوده، فً سبٌل توحٌد الجزابرٌٌن، إلى الخطر، جراء محاوالت 

إدارة اإلحتالل استؽالل أٌة فرصة لكسر حركته التحرٌرٌة واإلصالحٌة. واعتبر األمٌر فً 

بعض السلوكات المنتشرة، والمتعلقة  "المواقؾ فً التصوؾ والوعظ واإلرشاد "كتابه 

الوالٌة : القرب  " : "أولٌاء هللا  "ن كمظهر من مظاهر الشرك، حٌنما ٌتعرض لقضٌة بالدٌ

من هللا تعالی برفع الحجب وإخالص العبودٌة الٌه، وصدق التوكل علٌه... أما اذا قصد 

العمل الوالٌة التً معناها : ظهور الخوارق و الكرامات و انتشار الصٌت وإقبال الخلق، 

 14ك.ه علة ، بل شرنفهذا ال ٌشك أحد أن

وتبرز أصالته الفكرٌة، حٌنما اهتم بؤحد مجاالت التؽٌٌر واإلصالح، أال وهو تشجٌع   

المبدعٌن والعلماء والكتاب على التؤلٌؾ والكتابة. ٌرى أنه ما جمعت العلوم، وال قٌدت 

ال  لوو الحكمة، وال ضبطت أخبار األولٌن، ومقاالتهم وال كتب هللا المنزلة، اال بالكتابة.

الكتابة، ما استقام للناس دٌن وال دنٌا. فالكتابة، عٌن العٌون، بها ٌبصر الشاهد الؽابب..." 

وٌقول فً موضع آخر : " من الناس، من ٌنكر التؤلٌؾ والتصنٌؾ وكتابة العلوم فً هذا 

الزمن. وهذا اإلنكار، خطؤ. اذ ال وجه إلنكار التصنٌؾ إذا صدر من العلماء الكاملٌن، 

بالؽٌن مرتبة التصنٌؾ. وإنما ٌحمل هذا المنكر على انكاره، التنافس والحسد الجاري بٌن ال

 15ن.كل متعاصرٌ

فبفضل الكتابة استطاع اإلنسان، فً مختلؾ مراحل التطور البشري، أن ٌطور العلوم، 

وٌحقق النقلة الحضارٌة، إن عقل اإلنسان الواحد، ال ٌستطٌع استنباط العلوم الكثٌرة؛ فالعلوم 
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إنما كثرت، بإعانة الكتابة. إن أصالة توجهه اإلصالحً، قد نبهت بصفة مبكرة الى قضاٌا 

 دٌة و عملٌة، كثٌرا ما شؽلت، فٌما بعد رجاالت اإلصالح فً العالم اإلسالمً.فكرٌة وعقاب

ومما زاد فً القٌمة التارٌخٌة لشخصٌته، هو تلك المواقؾ الشهٌرة، التً أعطت الصورة 

الصافٌة و السامٌة، لما ٌنبؽً أن ٌكون علٌه الرجل المصلح والقابد المثالً، المعبر عن 

 الشخصٌة المسلمة.

معروؾ تارٌخٌا، أن األمٌر، أثناء مرحلة المقاومة والمجابهة مع اإلستعمار، طلب فمن ال

حٌنما كتب الى  .من جمٌع أفراد جٌشه احترام أسرى الحرب الفرنسٌٌن وحتى المدنٌٌن منهم

فغٛف ال ٠ذزبط إٌٝ شٟء، أسقؾ مدٌنة الجزابر قابال : " أرسل قسٌسا الى معسكري،

وظٌفة مزدوجة، وهً أنه  ادزشاَ ٚرجج١ً، ألٔٗ ع١ىْٛ ٌٗٚعٛف أػًّ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ِذً 

رجل دٌن وممثل لك ... وسوؾ ٌصلً ٌومٌا بالمساجٌن، وٌواسٌهم وٌتراسل مع عابالتهم، 

 16.وبذلك ٌكون واسطة فً الحصول لهم على النقود والثٌاب والكتب 

حت وال شك أن األمٌر الذي وقؾ ضد التعصب المذهبً، والذي أظهر سلوكات أصب

مضرب المثل فً التسامح اإلسالمً، ٌصدر فً مواقفه تلك، عن قناعات عقابدٌة صافٌة. 

فجمٌع الشرابع السماوٌة فً نظره تتفق على توحٌد اإلله و الشفقة والرحمة بمخلوقاته. فهو 

ٌرى أن أساس بناء المجتمع، وجوهر منطلقات األدٌان، تتمثالن فً دفع وإٌجاد روابط 

التعاون والتعارؾ، ٌقول فً هذا الصدد. : " إن مبنى اإلجتماع، وأساس المحبة وعالقات 

 .. 17األدٌان، هو استعمال ما ٌوجب المحبة واأللفة، فٌحصل التناصر والتعاون.

م، ما بٌن 1860إن دعوته للتالؾ والتعاون لتبرز فً موقفه المشهور من فتنة المشرق سنة 

ألؾ مسٌحً بدافع عقٌدته الصافٌة. إدراكا  15ن المسلمٌن والمسحٌٌن، حٌنما أنفذ أزٌد م

منه للعواقب والمخاطر التً كانت تهدد بالد الشام آنذاك، وفً محٌط دولً تنافسً بٌن قوی 

إن الذي  " : السٌطرة اإلستعمارٌة. وفً هذا المجال، نظرا إجابته ألسقؾ مدٌنة الجزابر

عله، احتراما للعقٌدة اإلسالمٌة ومن أجل قمنا به تجاه المسٌحٌٌن، كان واجبا ولزاما علٌنا ف

إن شرٌعة محمد ) صلى هللا علٌه وسلم ( من ضمن جمٌع   .احترام حقوق اإلنسانٌة
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الشرابع، هً التً تدعو أكثر وتعطً أهمٌة كبرى للشفقة والرحمة، بمعنً كل ما ٌدعو الى 

 18..جتماعً، وٌحفظنا من النزاعإلالتماسك 
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 الخامسالمحور 

 الثقافٌة بالجزائر فً الربع االول من القرن العشرٌنالبٌئة 

 

حتى ٌضمن النظام االستعماي ؼزوه الثقافً و االخالقً فانه سعى الى تهدٌم المإسسات 

التعلٌمٌة االصٌلة فً الجزابر)مدارس قرانٌة..زواٌا..مساجد( وانشاء مدارس اوروبٌة 

ة  .فالؽزو اصبح اخالقٌا اٌضا بدالها.و لم ٌكتؾ بذلك بل عمل على فتح مدارس تنصٌرٌ

  (0.)عن طرٌق المدرسة كما ٌقول المإرخ الفرنسً شارل اجرون

/ من مجموع المتمدرسٌن 1كان عدد التالمٌذ الجزابرٌٌن ٌشكلون نسبة  0100فً عام 

 قابال )نستطٌع ان نقول انه و بعد 0108االوروبٌٌن فً الجزابر.ذكر االمٌر خالد فً سنة 

تالل ,ان تعلٌم االهالً هو ال شًء تقرٌبا او ٌكاد ٌنعدم فً مناطق عدة من سنة من االح 18

                 (0)الجزابر.( و اشار الى ؼلق المدارس القرانٌة حٌث توجد المدارس االوروبٌة .

و ٌرى المإرخ محفوظ قداش ان االدارة الفرنسٌة فً سٌاستها هذه كانت ترٌد محاربة اللؽة 

 (8)لهوٌة, ومنعها من منافسة المدرسة الفرنسٌة .العربٌة فضاء ا

و ال شك فً ان االدارة االلستعمارٌة كانت تطبق اٌضا الفكرة االستعمارٌة للمثقؾ  

( فً العمل على تكرٌس الجهل و 0387الفرنسً  )الكسً دو توكفٌل( الذي حث سابقا)

 (8)الخرافات و الشعوذة بٌن اوساط المسلمٌن الجزابرٌٌن.

ة الى هذا فان هذه الظروؾ دفعت بالجزابرٌٌن فً فترات مختلفة الى اتخاذ موقؾ  اضاف  

رفض ارسال ابنابهم الى المإسسات التعلٌمٌة االستعمارٌة المختلفة . بسبب وضعٌة التعلٌم 

و اللؽة العربٌة ,لجات عابالت جزابرٌة الى ارسال ابنابها للتزود الثقافً و التعلٌمً الى 

ٌمٌة الكبرى خارج البالد ..جامع الزٌتونة)تونس( جامع المإسسات التعل

االزهر)مصر(..جامع القروٌٌن)المؽرب االقصى( .و تم تنظٌم بعثات تعلٌمٌة الى تونس 

,التً كان فٌها احد رواد الصحافة الجزابرٌة الشٌخ ابو   0108كبعثة ابناء وادي مٌزاب سنة



38 
 

فً  0108رع فً جهوده االصالحٌة سنة الٌقظان .كان االمام عبد الحمٌد بن بادٌس قد ش

 مجال التعلٌم فً جامع سٌدي االخضر بقسنطٌنة

 بروز نخبة جزائرٌة مثقفة:-

مع نهاٌات القرن التسع عشر و بداٌات القرن العشرٌن ,ظهرت مجمموعة من المثقفٌن 

كانما الجزابرٌٌن المتنورٌن حاولت القٌام بدور اصالحً و ثقافً فً ذلك السٌاق الثقافً .و 

كانت تسعى لالبقاء على شعلة االمل فً االصالح و النهوض من خالل التعلٌم و التربٌة .و 

 سنحاول ذكر اهمهم ..

( و هو من موالٌد تلمسان وتراوح نشاطه بٌن التعلٌم و 0383/0108عبد القادرالمجاوي )-

ه بالقاهرة. تحت عنوان )ارشاد المتعلمٌن( وٌنشر 0377التالٌؾ. فنراه ٌإلؾ كتابا سنة 

داعٌا فٌه الى ضرورة الربط ما بٌن علوم  الحٌاة )طب ..هندسة..زراعة...( و علوم 

الدٌن.وكان هذا الرابد استاذا بالمدرسة العلٌا بقسنطٌنة ثم عٌن مرة اخرى بالمدرسة العلٌا 

 (1)بالجزابر.

ابر وقد نوه به و ٌعتبر بحق )استاذ الجماعة( .بحٌث كان من رواد الفكرة االصالحٌة بالجز 

فً وقت مبكر كل من االمام عبد الحمٌد بن بادٌس و عمر بن قدور الجزابري احد رواد 

 (1)الصحافة االصالحٌة فً الجزابر .

( ..من ابرز المثقفٌن الذٌن اهتموا بمجال 0101-0311محمد الكمال بن الخوجة )-

مثقفا كثٌر التاٌؾ من اهم  االصالح و التنوٌر .وهو من موالٌد مدٌنة الجزابر  كان اماما

مإلفاته )اقامة البراهٌن العظام على نفً التعصب الدٌنً فً االسالم( .و )االكتراث فً 

 حقوق االناث( .

(و هو من اصحاب التوجه االصالحً .من موالٌد 0310/0108محمد السعٌد بن زكري )-

)جامع سفٌر( و له  ازفون بتٌزي وزو .وكان مدرسا معروفا فً احد مساجد مدٌنة الجزابر

 ( .0111كتاب  تحت عنوان )اوضح الدالبل بوجوب اصالح الزواٌا ببالد القبابل ()

( ..كان احد ابرز علماء الجزابر االباضٌة 0108-0300الشٌخ محمد بن ٌوسؾ اطفٌش )-

,و هو من موالٌد وادي مٌزاب  بؽرداٌة .كان من العلماء الذٌن ٌعملون على التقرٌب ما بٌن 
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اهب االسالمٌة,ومن المحاربٌن للجمود و الداعٌن لالجتهاد و من دعاة النهضة و المذ

االصال ح فً الجزابر .و هو ؼزٌر االنتاج الفكري والدٌنً و من مإلفاته..همٌان الزاد لٌوم 

مجلدا.و كتاب ..جامع الشمل فً حدٌث خاتم الرسل .  08المعاد فً تفسٌر القران ,فً 

 ٌن وهو فً الفلسفة و اصول الدٌن.وكتاب ..شرح معالم الد

( و هو من االبمة المصلحٌن و المثقفٌن ,ولد بمدٌنة 0180-0311عبد الحلٌم بن سماٌة)-

 0118الجزابر.كان من الذٌن استقبلوا االمام المصري محمد عبده لما زار الجزابر سنة 

ان ..فلسفة .واشتهر بن سماٌة بثقافته االصالحٌة  و مواقفه الوطنٌة .له كتاب بعنو

بمناسبة انعقاد المإتمر العلمً الدولً للمستشرقٌن  0111االسالم..الذي قدمه سنة 

 (7)بالجزابر.

 : ظهور الجمعٌات الثقافٌة-

من مالمح هذه الفترة ظهور مإسسات ثقافٌة حاولت اعطاء حركٌة من خالل تنشٌط تربوي 

 و ثقافً  و نذكر منها ..

بمدٌنة الجزابر وكان لها فروع فً البالد  0318ة جمعٌة الراشدٌة التً تاسست سن-

 الجزابرٌة.تلقى بها دروس تربوٌة و محاضرات باللؽة العربٌة و اللؽة الفرنسٌة.

 .0113نادي صالح باي الذي تاسس فً مدٌنة قسنطٌنة سنة -

 (1)و جمعٌة الصدٌقٌة بعنابة. 0113جمعٌة التوفٌقٌة بمدٌنة الجزابر -

بمدٌنة الجزابر و قامت فً  0100االسالمٌة الجزابرٌة التً تاسست سنة جمعٌة الشبٌبة -

تحت ادارة عمر بن قدور  0108سٌاق نشاطاتها تاسٌس مدرستها الحرة للبنٌن و البنات فً 

 الجزابري.

بمدٌنة الجزاٌرلتحسٌن  0100جمعٌة المإاخاة الجزابرٌة التً اسسها االمٌر خالد سنة -

افٌة للشعب الجزابري .و كان ٌرٌد لها الن تتحول الى حزب الظروؾ السٌاسٌة و الثق

 سٌاسً حر.

تحت رباسة رشٌد بطحوش .و القى عبد  0107نادي الترقً بالعاصمة الذي تاسس سنة -

 (01)الحمٌد بن بادٌس اول محاضرة به تحت عنوان )االجتماع و النوادي عند العرب( .
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 السادس:المحور

 

 0--الصحافة كوسٌلة اصالحٌة وثقافٌة

بداٌات القرن العشرٌن أسلوبا اخر فً نشر االفكار اإلصالحٌة و شكلت الصحافة فً 

التربوٌة و منبرا ثقاقٌا لنخبة جزابرٌة .و كان هذا النشاط  الصحافً ٌستهدؾ محاربة الٌؤس 

و بعث األمل فً المستقبل .فكانت تحث على اصالح الممارسات الدٌنٌة االسالمٌة ,و على 

 و التربوٌة حفاظا على الهوٌة الجزابرٌة ومقوماتها. التعلٌم و بناء المإسسات الثقافٌة

إن هذا النشاط لم ٌكن فً مناخ سٌاسً ٌسمح بارتٌاد مجاالت  التنشٌط و التوعٌة بكل 

حرٌة.فالصحافة الجزابرٌة كانت تخضع لسٌاق قانونً فرضته االدارة االستعمارٌة الفرنسٌة 

بفرنسا.كان التعامل مع  0330فً  لم ٌكن له عالقة بروح قانون حرٌة الصحافة الصادر

الصحؾ التً أصدرها الجزابرٌون ٌتم بصورة تعسفٌة خاصة الناطقة باللؽة العربٌة,بدلٌل 

 0بالجزابر. 0113انشاء مصلحة الرقابة على الصحافة هذه سنة 

 مالمح من الصحافة الجزائرٌة 

فً الجزابر.شرع :هو رابد الصحفة االصالحٌة ( 0331/0180عمر بن قدور الجزابري )-

 0108فٌفري  03.و قام باصدار صحٌفة )الفاروق( فً  0111فً الكتابة الصحافٌة سنة 

بمدٌنة الجزابر كجرٌدة  اسالمٌة علمٌة اجتماعٌة دٌنٌة .ثم قامت االدارة االستعمارٌة 

و نفً عمر بن قدور الى الصحراء  0101جانؾ  00باٌقافها و صدر اخر عدد فً 

رضت علٌه االقامة الجبرٌة لؽاٌة انتهاء الحرب العالمٌة االولى.و اعاد هو الجزابرٌة حٌث ف

 0. 0100لكنها توقفت عام  0101اكتوبر  13اصدار )الفاروق( فً شكل مجلة 

إنه من رواد الصحافة الجزابرٌة الوطنٌة قام بإصدار صحٌفته  (:0338/0111عمر راسم)-

تحت عنوان )ذو الفقار( و تم   0108اكتوٌر  11التً كان ٌعدها و برسوماتها بخط ٌده فً 

بعد صدور خمسة أعداد فقط .و كان من المتؤثرٌن بالمصلح  0108اٌقافها فً شهر جوٌلٌة 

 8الشٌخ محمد عبده .
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إلى جانب نشاطه السٌاسً قام االمٌر خالد بتولً إدارة ( :0371/0181األمٌر خالد  )-

باللؽة الفرنسٌة تحت إشراؾ كل من  0101صحٌفة )اإلقدام( التً صدرت فً شهر مارس 

صادق دندن و حاج عمار .وكانت صحٌفة للدفاع عن مصالح المسلمٌن الجزابرٌٌن. و قام 

.وتوقفت اإلقدام عن الصدور  0101االمٌر خالد بإصدار القسم العربً للصحٌفة فً سبتمبر 

 8وتم نفً األمٌر خالد خارج الجزابر . 0108فً 

اهتم اإلمام بن بادٌس اهتماما كبٌرا بالصحافة فً  (:0331/0181) عبد الحمٌد بن بادٌس

 0101ٌولٌو  10مسار نضاله اإلصالحً الوطنً. فنراه ٌصدر صحٌفة  )المنتقد(فً 

عددا منها , تقرر اإلدارة االستعمارٌة إٌقافها فً اكتوبر من  03بقسنطٌنة و بعد صدور 

روز نخبة إصالحٌة مثقفة سوؾ ٌكون لها نفس السنة .كانت هذه الصحٌفة بمثابة إعالن ب

دور كبٌر فً الساحة االصالحٌة و الثقافٌة و وراء تؤسٌس جمعٌة العلماء المسلمٌن 

 1الجزابرٌٌن.

..أحد أهم رجاالت الصحافة و  0333/0178أبو الٌقظان)ابراهٌم بن الحاج عٌسى(-

الٌة وصمودا ثقافٌا االصالح فً الجزابر.وكانت مسٌرته فً هذا السٌاق تعكس إرادة نض

و أوقفتها االدارة االستعمارٌة فً  0101متمٌزا. قام بإصدار صحٌفة )وادي مٌزاب( فً 

.ثم واصل و لسنوات ٌصدر الصحؾ تباعا كلما أوقفتها هذه االدارة . أصدرصحٌفة  0101

و صحؾ  0180...)النور (سبتمبر0181...صحٌفة)المؽرب(ماي 0181جانفً 01)مٌزاب(

وتوقفت فً  0183.و جرٌدة )الفرقان(  0188النبراس (فً سنة واحدة –ستان الب—)االمة

 1السنة نفسها .
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 --(0821-0775عمر بن قدور الجزائري )

 صحافٌا ومفكرا إصالحٌا

كان مسار حٌاته مّتصالً إتصاالً وثًٌقا بممارسته الصحافٌة التً جعل منها رسالة فكرٌة  

 ومهّمة تنوٌرٌة لخدمة الشعب الجزابري واألّمة اإلسالمٌة.انطالقا من قناعته العقابدٌة 

هذه الممارسة التً توّصلنا حسب بحثنا إلى تحدٌد بداٌتها فً مدٌنة الجزابر سنة  

عبر تحرٌره فً الصفحة العربٌة لجرٌدة الهالل التً صدرت فً تلك السنة، وكان  0111

 0ظهر اسمه أّول مرة فٌها فً . و0331)عشرٌن( سنة، ألّنه ولد سنة  01عمره آنذاك 

 (7).0111دٌسمبر 

االصطدام المبّكر بتعّسؾ اإلدارة االستعمارٌة، جعلنا نعتبره أحد أسباب مؽادرته الجزابر   

. 0117لٌستقّر مّدة بتونس حٌث ساهم فً التحرٌر بصحٌفة " الحقٌقة " التونسٌة سنة 

ة الصحافٌة والنهضوٌة الناشبة، التً اإلقامة هنالك مكّنته من التواصل مع النخبة التونسٌ

(، وذلك 0100( والمشٌر )0113سوؾ ٌإّكدها بمراسلته لصحؾ تونسٌة أمثال " التقّدم " )

  .0113بعد عودته للجزابر وإشرافه على القسم العربً لصحٌفة " األخبار " سنة 

ثرّي.  ، تشّكل انطالقة حقٌقٌة أخرى، لنشاط صحافً إصالحً وتنوٌري0101بداٌة سنة 

حٌث عاد إلى جرٌدة " األخبار "الصادرة بالجزابر، وحٌث سٌتولى اإلشراؾ على القسم 

ا فً نهاٌة شهر جوٌلٌة من هذه السنة، حٌث ٌمتّد وٌتواصل إشرافه لؽاٌة  ًٌ العربً منها رسم

 0108سنة 

من تجسٌد أحد أهم هواجسه وانشؽاالته اإلصالحٌة  0108وٌتوّصل فً بداٌة سنة 

ٌة، وهو إصداره لصحٌفته "الفاروق ". هو الذي كان ٌعتبر أّن الساحة اإلعالمٌة والتنوٌر

ا من صحافة وطنٌة جزابرٌة حقٌقٌة. ًٌ  الجزابرٌة آنذاك، كانت خالٌة فعل

ودلّت تجربته الصحافٌة على مقدرة مهنٌة كبٌرة، خاصة وأّن تصنٌعه لصحٌفته )الفاروق( 

لفردٌة، لكن طموحه وثباته المبدبً اإلصالحً كان ٌعتمد بالدرجة األولى على جهوده ا



46 
 

ا لمواجهة  ًٌ ا العناٌة الرّبانٌة سنًدا عقابد جعله ٌعمل على تطوٌرها دوًما، ودون كلل، متخّذً

مختلؾ التحّدٌات، واستطاع أن ٌحّول هذه الصحٌفة إلى منبر إعالمً تنوٌري، بسبب 

للّنخب المثقفة داخل الجزابر الحركٌة الثقافٌة اإلصالحٌة والتجاوب الفكري والعملً 

 وخارجها بشمال إفرٌقٌا

، بهذا الوسٌط 0108وننوه بإنشؽال المفكر والصحفً عمر بن قدور الجزابري سنة 

اإلعالمً، لٌحّول من جرٌدة أسبوعٌة إلى جرٌدة ٌومٌة تضارع الجرابد الٌومٌة الكبرى، 

وبهذا ٌكون قد سبق األمٌر خالد
*

لكن بعد قٌام الحرب العالمٌة  فً الطموح اإلعالمً هذا. 

أوقفت اإلدارة االستعمارٌة صحٌفته  0101األولى بقلٌل، وفً نهاٌة جانفً من سنة 

 )الفاروق( وتّم اعتقاله ونفٌه إلى منطقة

 األؼواط العسكرٌة مع اإلقامة الجبرٌة لؽاٌة نهاٌة هذه الحرب.

ممارسة الصحافٌة بعد نهاٌة كما نثبت، مواصلة الصحفً المفكر عمر بن قدور الجزابري لل

( أو للسلسلة 0101الحرب العالمٌة األولى، سواء بإصداره للصحؾ " الصدٌق " )أوت 

(، أو بممارسته الصحافٌة فً صحؾ كـ: " اإلقدام " 0101الثانٌة من )الفاروق( )أكتوبر 

جدٌد (. ثم دعوته للكتابة من 0108 -0108( أو " التقّدم " الجزابرٌة )0108إلى  0100)

قد انخرط  0108. وكان بالموازاة، بداٌة من سنة 0107فً صحٌفة " وادي مٌزاب " سنة 

 فً مسار إصالحً آخر هو الممارسة التعلٌمٌة.

لقد لمسنا من نصوصه ذلك  التالزم أو التكامل ما بٌن المعالجة الّنقدٌة للواقع الجزابري  

لتصّور اإلصالحً والتنوٌري لهذا بصفة خاصة والواقع العربً اإلسالمً بصفة عاّمة وا

الواقع، الذي قّدم توصٌفه النقدي له، من خالل مختلؾ المساءالت الفكرٌة والتحلٌالت أو 

، بدون راإلجابات لتفعٌل المشروع النهضوي. حتى ال ٌبقى على مستوى المساءلة والتنظٌ

 تجسٌد فعلً وعملً ٌعٌد األمل فً النهوض.  
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، أّدى بنا إلى 0107و 0111ته الصحافٌة التً امتدت ما بٌن وتحلٌلنا لمختلؾ كتابا  

ا، وتشّكل جزء من رإٌته ذات األطر  ًٌ ا أساس ًٌ اعتبار البعد الفكري العقابدي، مكّونا تنوٌر

 المرجعٌة الروحٌة النابعة من العقٌدة اإلسالمٌة.

ٌعكس هموم إّن التوصٌؾ النقدي االجتماعً واألخالقً لمفّكرنا عمر بن قدور الجزابري 

صحافً مثقّؾ وفاعل مرتبط بواقع شعبه الجزابري. منشؽل بالحاضر الذي هو صورة 

مؤساة أّمة ترزح تحت منظومة استعمارٌة ظالمة، تهّدد بقاءها ومستقبلها. وكان توظٌفه 

 لمفهوم " الفوضى األخالقٌة "

والدٌنٌة للشعب وحّمل مفّكرنا مسإولٌة االستعمار الفرنسً فً تفكٌك البنى االجتماعٌة 

الجزابري، وذلك على الخصوص، عبر االستٌالء على مإّسسة األوقاؾ اإلسالمٌة، خاصة 

 بعد تطبٌق الحكومة االستعمارٌة لقانون فصل الدٌن عن الحكومة )الدولة(.

كان ٌرى أٌضا أن النهضة ال تحصل وال تتحّقق إالّ بقٌم التعارؾ، التفاهم والتعاون 

واالجتماع. خاصة بعد وعٌه بخلّو الفضاء االجتماعً بالجزابر من فرص التواصل 

واالحتكاك ما بٌن القوى الفاعلة التً حّددها، ورآها حتمٌة فً البناء اإلصالحً. فتوظٌفه 

لجة لما اسماه بالفوضى األخالقٌة واالجتماعٌة، التً كانت تتمظهر لهذه القٌم إنما هو معا

أٌضا فً داء االختالؾ والجمود السابد فٌما بٌن المثقفٌن، من علماء دٌن، ومفّكرٌن 

 وأؼنٌاء. 

إن تتبعنا بالتحلٌل لكتاباته الصحافٌة االستنهاضٌة والتنوٌرٌة، أظهر لنا إنشؽاالً متواصالً 

ا لقٌام النهضة اإلصالحٌة، ومسؤلة ومّركًزا بقضٌة جوه ًٌ رٌة، تمثل جزء وِرهاًنا حضار

مصٌرٌة بالنسبة لحاضر ومستقبل الشعب الجزابري. لهذا كانت دعوته ثابتة على مدار 

 سنوات عّدة لالهتمام بتعلٌم أطفال الشعب، ضحاٌا األّمة والجهل .

و ِرهان لوجود األمم وتخلٌص إّن قطاع العلم والتعلٌم هو قطاع استراتٌجً طوٌل المدى، فه

 بعضها من االستعباد واالستعمار. فالعلم بالنسبة إلٌه مرادؾ للتحّرر من رّق العبودٌة .
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ومن جهة أخرى توّصلنا إلى اعتبار مفّكرنا عمر بن قدور الجزابري، من أوابل 

األّمة الجزابرٌة اإلصالحٌٌن الذٌن طالبوا بحق التعلٌم ألبناء المسلمٌن الجزابرٌٌن، وبحّق 

عبر مقاٍل له تحت عنـوان ] ما ننشد إالّ حقوقنا  0117فً التقّدم العصري وهذا منذ سنة 

 [! الحٌاة ! الحٌاة

بمطلب إجبارٌة التعلٌم، مع ضرورة فتح مدارس حّرة، مزدوجة اللؽة.  0108. وٌنادي سنة 

ٌّة وامتصاص البطالة وفتح آ فاق نهضوٌة لألّمة، عاكسة ٌكون أحد أهدافها حّل مشكالت األم

 لثوابت الهوٌة الجزابري .

. كان ٌرى أن أحد مالمح التؤّخر والخلل فً النهوض الحضاري، مقارنة بالدول الؽربٌة 

األوروبٌة، ٌكمن فً حرمان المرأة من التعلٌم، منّبها فً أحد نصوصه )األخبار سنة 

البشري الحٌوي فً بناء الذات ( للخلل الحاصل جّراء تؽٌٌب المرأة، هذا العنصر 0100

 المسلمة المعاصرة.

إّن مؤساة الشعب تتمظهر فً األخطار المحدقة بجمٌع أطفال الجزابرٌٌن، بنٌن وبناًتا، لهذا 

فعلى مسإولٌة النخب الفاعلة ٌقع جهل المرأة الجزابرٌة، الذي هو خسارة للمجتمع 

 الجزابري.

بؽة قانونٌة تنشط فً المٌدان دعا صراحة لتشكٌل هٌبة ذات ص 0108وفً سنة 

اإلصالحً، ٌكون لدٌها فروع ونوادي للتواصل مع العوام، وتنشر مطبوعات تربوٌة، 

 وتعمل على تعببة علماء الدٌن واألؼنٌاء لالنخراط فٌها.

، وفً خّضم اإلضطرابات السٌاسٌة وتوّتر العالقات الدولٌة، أعلن 0108ثم ابتداء من سنة 

ر، لحركٌة التنوٌر واإلصالح، ٌتجاوز حدود المشارٌع الهٌكلٌة عن مشروع تنظٌمً كبٌ

السابقة، من حٌث جؽرافٌته أو من حٌث األعضاء الذٌن بإمكانهم تشكٌله، وهو مشروع 

إنشاء: " جماعة التعارؾ اإلسالمً ألهالً شمال إفرٌقٌا، تتؤلّؾ من نخبة مفّكري مسلمً 

النداء التنوٌري العملً مدّرج فً صحٌفته الجزابر وتونس والمؽرب األقصى ". وكان هذا 
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)الفاروق( تحت شعار نّص قرآنً هو: " ولتكن منكم أّمة ٌدعون إلى الخٌر وٌؤمرون 

 بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر وأولبك هم المفلحون ".
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 ظهور و تطور المسرح الجزائري: سابعالمحور ال

 بداٌات المسرح الجزائري وتطوره:

ٌشٌر المتخصصون فً شإون المسرح الجزابري,بان اول نص مسرحً عربً حدٌث نشر 

مدٌنة الجزابر( .و كان هذا النص قد اكتشفه باحث )طبع  0387بالجزابر كان فً سنة 

انجلٌزي )فٌلٌب ساٌدؼروؾ( .و عنوان هذا النص هو)نزاهة المشتاق و ؼصة العشاق فً 

 (0)ممدٌنة طرٌاق بالعراق (.

,تحت  0318و من الناحٌة التارٌخٌة كان اول عرض مسرحً استعماري فرنسً فً سنة 

الء على الجزابر .و ال تخفى داللة هذا العنوان ذو (  او االست0381ٌعنوان )الجزابر او 

 النبرة االستعمارٌة االستعالبٌة .

 فٌما ٌخص المسرح الجزابري و خضم السٌاق االستعماري,فانه ٌمكن القول تارٌخٌا ان

الطاهر علً الشرٌؾ كان قد أّسس إحدى أولى الفرق المسرحٌة و هً جمعٌة المهّذبة سنة 

حٌة ا فّنٌا من خالل مسرعرض م لمنصالً مع فرقته ,كان قد قدّ محمد ا ( وكان0) 0100

باللؽة العربٌة الفصحى ,لكن السلطات االدارٌة االستعمارٌة  0100)فً سبٌل الوطن( سنة 

 ( 8ٌة اخرى تحت عنوان فتح االندلس .)اوقفت عرضها .كما قام المنصالً بعرض مسرح

وان )جحا( لكل من عاللو )علً و كان اول عرض مسرحً بالدارجة العربٌة تحت عن

و  0101افرٌل  00( و دحمون بمسرح الكورسال  بمدٌنة الجزابر فً 0110/0110ساللً

 (8)نالت نجاحا جماهٌرٌا .

تم تاسٌس الفرقة المسرحٌة )زاهٌة(من طرؾ عاللو و  0101و فً نفس هذه السنة  اي فً 

عمال رابد اخر فً المسرح ( .ثم توالت ا0337/0188رشٌد القسنطٌنً )بٌرلخضر رشٌد 

الجزابري  فً التالٌؾ والتمثٌل و االخراج و الؽناء,اال وهو محً الدٌن باشتارزي 

( .وقد اعطى هإالء الرواد للمسرح الجزابري الطاٌع الشعبً و 0331/0131)

 (1)الكومٌدي,مع االستقاء من حكاٌات الؾ لٌلة و لٌلة ,احد اهم مصادر التراث العربً .
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نت الحركة الوطنٌة السٌاسة قد انتعشت ببروز شخصٌة االمٌر خالد  و انشاء حزب و اذا كا

نجم شمال افرٌقٌا و انبثاق حركة االصالح,فان المجال الفنً نفسه قد عرؾ هو االخر هذه  

ٌقوم كل من جلول باش جراح  0107الحركٌة,و مساهمة فً النهضة الوطنٌة الثقافٌة .و فً 

 1 سمٌة ذات داللة )الهالل الجزابري(وعاللو بتاسٌس فرقة بت

 نموذج ثقافً مسرحً:

 مصطفى كاتب : المسار الفنً المسرحً

إن المسار الفنً لمصطفى كاتب فً المٌدان المسرحً بالجزابر ، ٌبدو لنا كتجربة رابدة 

أهم بالتسبة لتطور هذا المجال فً إّبان الفترة االستعمارٌة. كان المسرح ٌمّثل بالنسبة إلٌه " 

عنصر فً حٌاته " و رؼم مشاهدته ألفالم سٌنمابٌة )عربٌة خاّصة( و هو صؽٌر ، بمدٌنة 

، إالّ أن إنجذابه  0101عنابة فً بداٌة الثالثٌنات ، و هو الذي ولد بمدٌنة سوق أهراس سنة 

 كان للمسرح قد برز فً وقت مبّكر.

  بداٌات التواصل الثقافً بالفّن المسرحً : -أ

الفّنٌة للمسرح تظهر لدى مصطفى كاتب ، بفضل جمعٌة مسرحٌة ثقافٌة  كانت  بدأت المٌول

قد أنشبت فً الثالثنٌات بمدٌنة عنابة ، و هً جمعٌة " المزهر البونً" التً كانت تحت 

ٌّدٌن الجنٌدي و الجاندي ، و كانا من الشخصٌات الثقافٌة الجزابرٌة  إشراؾ كل من الس

 المتشبعة خاصة باألدب العربً.

بعد انتقال مصطفى كاتب مع عابلته إلى مدٌنة الجزابر ، سنحت له فرصة حضور و متابعة 

أول عرض مسرحً لفرقة أحد أعمدة المسرح الجزابري ، أال و هو محً الدٌن باش 

ٌّز.  تارزي ، هنالك إعتراه انبهار بذلك العرض الكومٌدي ، ذي اإلٌقاع المتم

رحٌة كثٌرة مثل مسرحٌة "ٌاحسراه" لرشٌد و فً تلك الفترة ٌواصل حضور عروض مس

 قسنطٌنً ، 

 للكاتب و المخرج مارسٌل بانٌول الفرنسً.   Angelوالمقتبسة عن فٌلم " آنجٌل " 
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فاكتشؾ أٌضا عبقرٌة هذا الفّنان ، أي رشٌد قسنطٌنً ، الذي وجده ممتازا فً أدابه ، و 

 لتواصل.عمالقا فوق الخشبة ، ذا قدرة متفرّدة على التبلٌػ و ا

  

و هذا الولع بالمسرح ، جعله ٌقترب أكثر من أهله ، و كان باشتارزي صادقا فً حدسه ، 

حٌنما اعتبر مصطفى كاتب فً أحد اللقاءات من " المسكونٌن " بهذا الفن . من هنا استدعاه 

، رؼم عدم قناعة والدٌه باختٌاره هذا .  0183للتمثٌل فً بعض المسرحٌات اإلذاعٌة سنة 

انت أول أدواره على الخشبة بمدٌنة " المدٌة " فً تمثٌلٌة )سكاتش( بعنوان " الطبٌب و ك

 (7) الصقلًّ "

 (0842-0831النشاط المسرحً لمصطفى كاتب ) -ب

، برز أحد مالمح تجربته الفّنٌة المسرحٌة حٌث ٌإسس مصطفى كاتب  0181بداٌة من سنة

تكوٌن ممثلٌن ، و بالتالً اختٌار  فرقة احترافٌة و هً " المسرح " بهدؾ العمل على

 العروض لتقدٌمها فً إطار الجمعٌات ، و أفواج الكشافة االسالمٌة.

ٌنضم للفرقة هذه كّل من الفنان عالّل المحب و سٌد علً فرناندٌل ، و  0181و فً سنة 

 قامت بنشاط مستمر على مستوى قاعة الماجٌستٌك )األطلس( بباب الواد.

ان مصطفى كاتب آنذاك مساعدا فً عملٌة اإلخراج  و من المسرحٌات و إلى جانب هذا ، ك

و التً اقتبسها عن  –آخر بنً سراج  -التً أخرجها مع فرقة " المسرح" مسرحٌة : 

 الكاتب الفرنسً " شاتو برٌان "

 بقاعة الماجٌستٌك. 0181و تم عرضها فً سنة 

اّصة ، بحٌث فً محاولة منه وٌبدو أن مصطفى كاتب ، كان له مشروع أو رإٌة ثقافٌة خ

ٌّزة فً المسرح و تسهم فً مٌدان التكوٌن أٌضا ،  إلرساء أسس مدرسة جزابرٌة أخرى متم

. فكان من الضروري ،  0183قام بإنشاء جمعٌة فنٌة هً " المسرح الجزابري " سنة 

ّمها حسب رأٌه آنذاك ، القٌام بتطوٌر ثقافة مسرحٌة ، رؼم الصعوبات ، و التً كان من أه

 القمع اإلستعماري.
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و بالفعل فإن من مظاهر هذا القمع ، هو منع إعادة عرض مسرحٌات جزابرٌة بحتة ، مثل 

 " هنٌعل " أو " خالد ".

و فً مٌدان التمثٌل أظهر مصطفى كاتب ، قدرات رابعة ، خاصة حٌنما عرضت مسرحٌة 

ولد الشٌخ . و هو  للكاتب الجزابري محمد 0187" خالد " أو )شمشون الجزابري( سنة 

عرض قّدمته فرقة المسرح البلدي لمدٌنة الجزابر . و فً نفس السنة ، مّثـل فً مسرحٌة 

جزابرٌة هً " فً سبٌل الشرؾ " المقتبسة عن مسرحٌة " فً سبٌل الوطن " لمحمد 

باللؽة العربٌة . و رؼم الدور الذي أنٌط به كاتب ، بحٌث  0100المنصالً التً قّدمها سنة 

ن قصٌرا  , إالّ أنه أظهر أنه ممثل كبٌر حسب الصحافة و فً الموسم المسرحً كا

، لعب فً مسرحٌة " حنٌبعل " التً ألّفها الكاتب و المإرخ الجزابري أحمد  87/0183

توفٌق المدنً. و لم ٌرد مصطفى كاتب االنضمام لفرقة أوبرا الجزابر ، و ال فرقة أوبرا 

 رته و تجربته مع جمعٌة "المسرح الجزابري".وهران ، فقد فّضل مواصلة مسٌ

بإخراج ملهاة " الساحر" للكاتب الجزابري عبد هللا  0111و حٌنما قام فً شهر مارس 

النقلً ،و مّثل فٌها دور األم ، صّرحت صحٌفة " ألجً رٌبولٌكان " بؤن مصطفى كاتب 

ابع فً مسرحٌة " ٌعتبر بحّق رجل مسرح. و ٌتؤكد هذا الوصؾ النقدي ، مع تمثٌله الر

عطٌل " التً اقتبسها أحمد توفٌق المدنً عن شكسبٌر ، و قامت الفرقة العربٌة الجزابرٌة 

 .0110لألوبرا بتقدٌمها فً ماي 

و الحظ مصطفى كاتب نقص الكتابات المسرحٌة ، فلكً ٌعطً دفعا لحٌوٌة التؤلٌؾ و 

، تنشا جمعٌة "االمسرح  اإلبداع فً الجزابر باللؽة العربٌة ، و لٌس بالدارجة فقط

الجزابري" مسابقة ألحسن عمل مسرحً جزابري باللؽة العربٌة ، مع تخصٌص جابزة 

 مالٌة للفابز األّول.

و بالفعل تّنظم المسابقة ، بفوز الكاتب عبد هللا النقلً بالجابزة األولى عن مسرحٌة " الكاهنة 

إخراج هذه الدراما المكّونة من ثالثة " تلك البطلة التارٌخٌة للجزابر . فقام مصطفى كاتب ب

، فكان حدثا هاما بالنسبة لحركة المسرح الجزابري  0110فصول ، و قّدمت للجمهور سنة 
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 ، تعكس توّجهات نضالٌة 

و وطنٌة واعٌة لرجل أراد أن ٌكون " المسرح نابعا من الشعب و ٌكون فً خدمة الشعب " 

 .0118 كما قال ذلك كاتب ، فً محاضرة ألقاها سنة

، و بمدٌنة وهران ،  ساعد فً إخراج مسرحٌة " آه ٌالخٌر " لعبد القادر  0110و فً سنة 

ؼالً . ثم أخرج مسرحٌة " سٌد الحاج " من تؤلٌؾ عبد الحلٌم راٌس و مصطفى قزدرلً و 

. و ٌكبر طموحه الفنً النضالً ، إلبالغ العالم مؤساة الشعب 0118قّدمت فً أفرٌل 

وم بالمشاركة بفرقته ، فً مختلؾ المهرجانات العالمٌة للشبٌبة ، خاصة فً الجزابري ، فٌق

دول أوروبا الشرقٌة . ففً هذا المهرجان قال باشتارزي بؤن فرقته ، أي فرقة مصطفى 

 كاتب ، حاولت من خالل أعمالها فضح مساوئ االستعمار الفرنسً فً الجزابر . 

 رة الجزائرٌةالنضال الثقافً المسرحً .. مرحلة الثو -ج

و فً بارٌس خمسٌنات الثورة الجزابرٌة ، قّدم عروضا لصالح الجالٌة الجزابرٌة المؽتربة. 

و حٌنما التقى هنالك بؤحمد بومنجل ، تّم الحدٌث عن إمكانٌة تؤسٌس فرقة فّنٌة تكون فً 

،  0117خدمة الثورة الجزابرٌة . و اختمرت الفكرة فً مهرجان موسكو للشبٌبة سنة 

خاصة و أّن لجنة التنسٌق و التنفٌذ لجبهة التحرٌر الوطنً ، كانت قد قّررت تؤسٌسها فً 

نفس السنة . و هكذا بعد العودة من موسكو تؤّسست فرقة جبهة التحرٌر الوطنً و تّم تجمٌع 

. و أظهرت جّدٌتها و التزامها الفّنً ، بحٌث فً نفس السنة أنتجت  0113أعضابها فً سنة 

 : " نحو النور " كعمل جماعً و "مونسٌرا " إلٌمانول روبلس.مسرحٌتٌن 

  0111و تم إخراج المسرحٌات التً ألّفها الفنان عبد الحلٌم راٌس ، و هً " أبناء القصبة " 

. و قال الروابً الطاهر 0110، ثم مسرحٌة " دم األحرار " فً عام  0111" الخالدون " 

)ولدت "أبناء  القصبة و الخالدون" و برزت  وطار فً رواٌته " تجربة فً العشق " :

اإلٌقاعات و اهتزازات و جدات األجداد ، فبان الوجه الحضاري للجزابر ، بدأ العالم ٌتذكر 

 ، أّن الجزابرٌٌن كانوا جزابرٌٌن قبل أن ٌؤتً إلٌهم الفرنسٌون( 
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ك فً كل و  قامت فرقة جبهة التحرٌر الوطنً بجوالت عدٌدة لعرض هذه المسرحٌات و ذل

 من : لٌبٌا ، الصٌن، المؽرب ، االتحاد السوفٌاتً ، و العراق.

 الحركٌة المسرحٌة بعد استرجاع اإلستقالل  -د

بطلب من مسإولً الكفاح الوطنً ، فّكر مصطفى كاتب فً مستقبل المسرح الجزابري بعد 

 . 0111استرجاع االستقالل ، و كان ذلك بداٌة من 

( . و تعرؾ TNAدة ، بتؤسٌس المسرح الوطنً الجزابري )و هكذا تبدأ انطالقة جدٌ

مسرحٌات روٌشد نجاحا كبٌرا مثل : " حسان طٌرو" و " الؽولة " . و تمكنت هذه المإسسة 

الفنٌة ، بالتعرٌؾ بقدرات إبداعٌة أخرى خاصة : ولد الرحمان كاكً ، عبد القادر علّولة ، 

 ب من إثراء سّجل اإلبداع المسرحً الحاج عمار... بحٌث تمكن هإالء مع مصطفى كات

و تماشٌا مع هذه الحركٌة و مقتضٌاتها الفنٌة ٌإسس مع محمد بودٌا " المعهد الوطنً  (3)

 .0118للفنون الدرامٌة " سنة 

لكن مع بداٌة السبعٌنات تطفو على الساحة الفنٌة خالفات بٌن مصطفى كاتب و مسإولٌن 

سة " المركزٌة " المسرح الوطنً . و اعترض عن هذا القطاع ، تمّثلت خصوصا فً سٌا

على هذا المشروع و بّرر هذا الموقؾ قابال ، أن الوسابل و اإلمكانٌات المتوفّرة آنذاك ، ال 

 تسمح بالتوقؾ عن هذه التجربة للمسرح الوطنً الجزابري.

 فمشروع الالمركزٌة سابق ألوانه . فكان ٌرى انتظار تخرج دفعات على مستوى معهد برج

الكٌفان للفنون الدرامٌة ، إلثراء  المسرح بؤشخاص مإهلٌن . و هذه هً األسباب التً 

دفعته لإلستقالة من على رأس المسرح الوطنً الجزابري ، و كان ٌقول : " أن المسؤلة فً 

 الخالؾ كانت ذات طابع تنظٌمً ، 

 و لٌس فّنً" .

رحٌة . و أخرج كاتب لوحده ( مس13و كان المسرح الوطنً قد أنتج ثمانٌة و خمسٌن )

عشر مسرحٌات من أهّمها : ) أبناء القصبة (،) حسان طٌرو(،) الخالدون (،) الجّثة 
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سنوات  13المطّوقة (،) الرجل صاحب النعل المطاطً ( . و نال المسرح الوطنً فً مّدة 

 كل جوابز مهرجانات مسرح المؽرب العربً.

 0178الثقافً فً الوسط الطالّبً الجامعً من سنة  و بعد استقالته ، كلّؾ بالتنشٌط الفنً و

 . 0130إلى 

وكانت " تجربته مع الطلبة جّد مثرٌة ، فً اكتشافه للقدرات الفنٌة التً تتمّتع بها البالد ". 

 0133ثم قام باإلشراؾ على فرقة المركز الثقافً لوالٌة الجزابر ، و استدعً فً نهاٌة 

نً . و كان له جهد فّنً قبل ذلك ، مع حّبه الكبٌر ، لإلشراؾ مجددا على المسرح الوط

 المسرح .

 (1)مسرحٌة " جحا باع حماره " . 0138بحٌث قّدم سنة 

ًّ رحمه هللا فً  ، و اعتبره باشتارزي أحد أهم رجاالت  0131أكتوبر من سنة  03توف

بة ، و هذه المسرح الجزابري فً فترة بعد االستقالل. لقد اعتبر المسرح حّبه الكبٌر ، لع

اللعبة تدور بٌن ثالثة أشخاص : المإلؾ ، الممّثل و الجمهور ، و حٌنما تفشل مسرحٌة ما ، 

ٌّدا.  ٌنبؽً البحث عّمن لم )ٌلعب( دوره ج
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 المحور الثامن :مالمح من الفن الموسٌقً الجزائري 

 (0173 -0117رابد أؼنٌة )الشعبً(الحاج امحمد العنقا )  

وتطلعات متمٌزة إذا كانت الموسٌقى الشعبٌة ألي بلد تعبر عن أحاسٌس و معاناة وعادات 

للشعوب ، فً سٌاق وظروؾ متباٌنة ،فإنها من ؼٌر شك من المعالم الثقافٌة التً تعبر عن 

شخصٌة األوطان اٌضا .و الموسٌقى الشعبٌة الجزابرٌة تعكس هذه المعلم فً مختلؾ ألوانها 

 التً تمتد من األؼنٌة البدوٌة أو القبابلٌة أو األندلسٌة أو أؼنٌة الشعبً .

الطرب المعروؾ بالشعبً ،كرافد أساسً من تراث الموسٌقى الوطنٌة ، ٌمثل مرحلة ونوع 

جدٌدة فً تطورها وبالتالً إمتداد آخر لتارٌخ الثقافة الجزابرٌة المعاصرة .ٌمكن اعتبار 

المرحوم الحاج امحمد العنقا المبدع والمجدد الحقٌقً لهذا الطابع الفنً .ٌرى أحد المثقفٌن 

على خطى  –نه مع العنقا حدث التحول الفعلً فً الموسٌقى الجزابرٌة الجزابرٌٌن :)أ

إنه سوؾ ٌتبنى سجال موسٌقٌا وسطا ، ذا إٌقاع حً  ،كان ٌدور فً  0(-أستاذه الناظور 

 0فلك النمط االندلسً ،و على الخصوص فً نوعً الحوزي و لعروبً ..(

لقد أكسب العنقا هذا التوجه طابعا ممٌزا و ساهم فً انتشاره لٌس فقط فً محٌط مدٌنة 

الجزابر وإنما فً المناطق األخرى من الوطن و خارجه . كما ساعدت وسابط اإلتصال 

كؤجهزة الؽراموفون عبر شرابط األسطوانات و ظهور اإلذاعة فً بداٌة العشرٌنات من 

على بث و انتشار هذا النوع ، موسٌقى الؽناء الشعبً . و لقد القرن الماضً فً الجزابر ، 

استقى العنقا بالطبع من رافد األؼنٌة الجزابرٌة األندلسٌة ومن طبع ؼناء المدح الً برز فٌه 

 كل من أستاذه الشٌخ مصطفى الناظورو الشٌخ عبد الرحمن بوعزونً ) كلواش (.                                     

هناك حقٌقة تارٌخٌة ال ٌنبؽً تجاهلها ،ألن الفنان امحمد العنقا نفسه ذكرها و هً دور لكن  

 8أستاذه الناظورفً إدخال األالت الوترٌة على الفرق الفنٌة فً طبع المدح .
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 لواقع اإلجتماعً واألخالقً فً اإلبداع الفنً للعنقا : ا

به مرتبطا بحٌاة الجزابرٌٌن  بكل ما رؼم الشهرة و ذٌوع صٌته الفنً ، بقً العنقا فً ؼنا

تحماه من أحزان وتعاسة ، ولم ٌتنكر لحٌه )القصبة( التً نشؤ فٌها فٌها و خبر فٌها معانؽة 

 العٌش و التعلم من الحٌاة .

و كان فً بعض أؼانٌه موجها لمن ضل طرٌق و معترك الحٌاة إبان الفترة 

قً واإلجتماعً فً فنه . فهو قد اختلط اإلستعمارٌة،فٌمكن إذن الحدٌث عن الجانب األخال

بختلؾ الفبات الشعبٌة ، فهو كما ؼنى ) فنً ما هوش من مسٌد ما نٌش مثقؾ ، قرانً 

 .8الجوع والحفا ( 

إن طرب )الشعبً( بالنسبة إلٌه ٌعبر عن الروح الشعبٌة ، بآاالمها و أوجاعها ، . ٌقول 

الجزابر) القصٌة( كان لً حظ كبٌرفً ألحد الصحافٌٌن :) فً هذا الحً العتٌق لمدٌنة 

اإلحتكاك برجال من مختلؾ الفبات ، رجال ذوي  ثقافات مختلفة وثرٌة ، ٌكمل بعضها 

البعض . إن اتصالً مع أناس ذوي حاالت معٌشٌة متواضعة ، كان مفٌدا لذاتً و مثمرا 

ن هذه القصبة .فهذا التواصل تمم تربٌتً و تكوٌنً . فال أظننً مبالؽا إذا أكدت الٌوم أ

 .1العرٌقة ، والنبٌلة كانت داري الثانٌة  ، و مدرستً الثانٌة .( 

لقد كانت مواضٌع األؼانً تتماهى مع معاناة اإلنسان الجزابري البسٌط ، معاناة المعٌشة 

الصعبة داخل البالد وخارجها . لقد ؼنى للجاٌة المؽتربة بفرنسا أؼنٌته )الؽربة صعٌبة( ، و 

ات من القرن العشرٌن عاش الشعب الجزابري أزمة مساس بمعالمه الروحٌة فً الثال ثٌن

بقسنطٌنة  فكتب وؼنى قصٌدته )ما ننساوشً هاد المحنة (حٌنما اعتدى ٌهودي على حرمة 

  1المساجد .

عكست بعض أؼانٌه أٌضا مالمح التدهورالثقافً و اإلجتماعً فً ظل اإلحتالل الفرنسً 

ا تحت عنوان )نوحو ٌا عٌونً (تصؾ الحالة التً آلت إلٌها البالد ،فمثال القصٌدة التً كتبه

متمثال المعالم الروحٌة و العمرانٌة والوضعٌة التربوٌة والفنٌة ٌصفة عامة .و مما جاء فٌها 

:                                                                      ٌا حسراه على الجزاٌرزٌنة 
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حتى والت معادن الفساد                      نوحو ٌا عٌونً على بنٌانها              البنٌانً    

نوحوٌاعٌونً على البٌبان                   نوحو على الجوامع ؼلقت بٌبانها        نوحو 

على التقوى ؼلبوها لمحان             نبكً على العلوم و على تجارها        نبكً على 

رٌروالدهبان            تبقى أٌضا العناصر ذات األبعاد الروحٌة ٌارزة فً ثناٌا صناٌع الح

مختلؾ األؼانً أو القصابد التً ألفها أو قام بتلحٌنها وأدابها ، حٌث تندرج فً طابع المدٌح 

الدٌنً أو وصؾ المعالم الدٌنٌة )الكعبة المشرفة ، المدٌنة المنورة ( .منها : هللا ٌا ربً ، 

ٌا كرٌم سهلً ، محبوبً نمشً لو ، أحسن ما ٌقال عندي ،ال إله إال هللا سلطانة  امشوق

 الكالم ، الوفاة ....

  إثراء التراث الشعري الغنائً :

إن أحد أهم المنجزات الثقافٌة للفنان الحاج امحمد العنقا هو أنه لم ٌكتؾ بإحٌاء تراث الشعر 

ر بن خلوؾ ،سعٌد المنداسً ، محمد بن الملحون الجزابري حٌنما ؼنى قصابد سٌدي لخض

مساٌب ،بن سهلة و ؼٌرهم ،و إنما ؼنى لفحول شعراء الملحون فً الشمال اإلفرٌقً أٌضا 

خاصة من المؽرب األقصى .كما ساهم هو أٌضا فً إؼناء طرب )الشعبً (بالقصابد التً 

وي ، الشعبً ، كتبها هو بنفسه .و حٌنما سبل ٌوما ما عن طبوع الؽناء الجزابري ك:البد

واألندلسً ،أجاب قابال بؤن البدوي ؼنً بالكلمات فقٌرفً الموسٌقى ، و أن الشعبً ؼنً 

بالموسٌقى فقٌر فً الكلمات ، و األندلسً ؼنً بالكلمات ؼنً بالموسٌقى .                                             

أللحان ٌمثل جهدا ثقافٌا من حٌث أنه هذا اإلثراء الفنً و هذا التطعٌم اإلبدعً فً تنوٌع ا

ٌعكس التفتح على المنتج الشعري التراثً و الحدٌث ، وٌعكس أٌضا كٌفٌة انتشار هذا 

المنجز الثقافً الجزابري فً ربوع الوطن و خارجه .                     تإكد مسٌرته الفنٌة 

ة متمٌزة بحٌث تكون أصالته و شخصٌته ، جعلته ٌإسس بالفعل لمدرسة موسٌقٌة جزابرٌ

معه فنانون أخرون أولعوا بؤسلوبه وبتجدٌده ،و عملوا كذالك على تشكٌل فرق فنٌة خاصة 

بهم :الحاج امرٌزق، الحاج منور ، عمار مكرازة ،بوجمعة العنقٌس ....                                                             

عنقا و قام بمجهود آخرفً مساره الفنً و الثقافً ، و بعد استرجاع اإلستقالل ، خاض ال

حٌنما أشرؾ على تكوٌن عدة تالمٌذ بالمعهد الموسٌقً البلدي لمدٌنة الجزابر .كان ٌرٌد 
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تحمٌل جٌل أخر مشعل رافد من روافد الثقافة الجزابرٌة و قال :) الحمد هلل ،بالدنا مستقلة ، 

أحد ،أن اي بلد مستقل ٌجب ان ٌمتلك ثقافته ، لنا شخصٌتنا وهذا فخر لنا ، وال ٌخفى على 

ونحن لدٌنا ثقافتنا ،فإذا كانت ؼٌرمكتملة ، وجب علٌنا إثراإها ،  إذا كنتؽٌر منتظمة علٌنا 

تنظٌمها ، و إذا كانت فقٌرة ، تحتم علٌنا إؼناإها و العمل على بثها و نشرها بٌن الجمٌع ( 

.كان أخر لقاء له مع الجمهور فً حفل   0173نوفمبر  08.توفً الحاج امحمد العنقا فً 

 تاركا بالفعل مدرسة جدٌدة فً الموسقى الجزابرٌة المعاصرة . 0171بقاعة األطلس سنة 
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 88.............مالمح من الصحافة الجزابرٌة ) أهم الفاعلٌن الرّواد فً النشاط الصحفً (-

 81( : صحافٌا و مفكرا إصالحٌا....... 0180-0331الجزابري )قدوربن نموذج : عمر -
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 10ظهور و تطور المسرح الجزابري......................................... المحور السابع :

 10بداٌات المسرح الجزابري و تطوره.........................................................-

  18....( : المسار الفنً المسرح0131ً-0101نموذج ثقافً مسرحً : مصطفى كاتب ) -

  10.....................................مالمح من الفن الموسٌقً الجزابري:  المحور الثامن :

 10...............................(0173 -0117رابد أؼنٌة ) الشعبً ( الحاج محمد العنقا ) 

 10خالقً فً اإلبداع الفنً للعنقا......................................الواقع اإلجتماعً و األ-

 18راء التراث الشعري الؽنابً...............................................................إث -

 مراجع المطبوعة

 الفهرس

 

 

 

 

 


